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 המתים לתחיית חסידות , לחסידך בחזון דברת אז דכתיב לחסירות הקרש רוח ,הטצא
 את לכם שולח אני הנה רכתיב ז"ל אליהו לירי תחה"מ , וחייתם בכם רוחי ונתתידכתיב
 תשמעון עקב והיה בפרשת בספרי תניא , סתרים ובמגלת ומ: ה' יום בא לפני הנביאאליה
 רברכות מסכתא בסוף מערבא בני  ופירשו  אעזבך, ימים  העזבני יום סתרים במגילתכתיב

  מצפורי  ואחר  ממבריא אחר שיצאו לשנים  אעזבך יסים העובני יום מהרים במגלתארשב"ל
 נמצאו טיל וזה טיל וה  שהלך  ער מזה וה  לפרוש המפיקו ולא , משבנא בחרא בזה זהופגעו
 להנשא ברעתו שהוא בל לאיש וטמהנה יושבה שהיניה לאשה .  מילין שני  רחוקים מוהוה

 :  לאחר ונשאת הלבה היא  אף ממנה רעתו שהפגיע ביון , לו מטחנת היההלה
  אזנית ,  לראית עינים ,  לצורך שלא רבר  ברא לא הקביה  שברא מה בל למענהו, ה' פעלבל

 אנחנו ובכולם , להלוך רנלים , לעשות ירים ,  לרבר פה , להריח  נחירים ,לשמוע
 פקח או אלם ישום מי או לארם פה שם מי ה' ויאמר הפסוק שאמר זה , לו להודותחייבים

 שהרואה מוה למדנו וגו: אהכם הציל אשר % ברוך יהרו ויאמר , ה' אנני הלא עוראו
 למרנו , לאלהינו נודל הבו אקרא ה' שם בי . לברך חייב  לישראל נסים בו שנעשומקום
 למדנו , וט' והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה , לברך צריך בתורה שהקוראמזה
 בשעת שבתורה מצות מכל אחת על לברך צריך כך התורה על לברך שצריך שכשםמזה

 ממיני למשה מאבותינו בידינו מסורה זה ודבר ידים, נמילת על מברך יריו הנוטל ,עשייתן
 דהניא מנין התורה מן , הבהובים ומן הנביאים מן ההורה מן , יום בכל ברכות מאה עלינושיש
 שואל אלהיך ה' מה ישראל ועתה שנא' יום בכל ברכות מאה לברך אדם חייב אומררבי

 לך אין מאיר ר' בשם תני ובירושלמי , מאה אלא מה תחיי אל וגו' ליאה אס כימעמך
 , מ"ע יעקב ר' וכתב , ישראל ועהה שנא' יום בכל ברכות מאה מברך שאינו מישראלאדם
 במה אל"ף הוסף מפרשים ויש , מלא ושואל אהין מאה בר כוליה זה פסוק במסורת מצאני

 נ"א( נירמיה שנרו כענין , מאה עולה ב"ש בא"ת אותיות בחילוף מה מצאתי ואני , סאהויהא
 ונאם ישי בנו דור נאם שנא' טנין הנביאים מן . הענין מדבר בבל ועל ששך נלכדהאיך
 בבל מאה  בירושלים  מישראל  מתים שהע  לרור  שכשהוריעוהו חכמים  וררשו , ע"ל  הקםהגבר
 כלפי ויסדם והזר שכחום מרע"ה שיסדם שאחר הדברים ונראים , ברכות מאה ותקן עמדיום
 ירא גבר יברך כין כ"י הנה שנא' טנין הכתובים טן יום, בכל מאה טתים שהיו שראהמה

 : בברבורן שמפורש כמז , ויסדום התלמוד חכמי וחורו שנחום ושוב ,וף

 ונפלחיושיני
 שאמר וברוך , שאמר ברוך שלפני י"ח . ז"ל הגאונים סרר פי על ברכות מאה הןואלו

 שלש פחות וששים , לאחריה ואחת לפניה שתים סברך ובשחר , עשרים הריוישתבח
 המינים ברכה עם י"מ מהן אחה כל , ומנחה שחריה ערבית יום בכל הלחש הפלותלשלשת
 שמנה סעודה לכל , בלילה ואחה ביום אחה סעודות ושהי , שטונים הנה ביבנהשתקננה
 , הארץ על , הזן ההורה, מן נ' המזון, דברכת וארבע והטוציא ירים נטילת הן ואלוברכות,
 פרי בורא ריין השהיה על ושהים .  והמטיב הטוב חכמים מדברי ואחת , ירושליםבונה
 , רבות נפשות בורא ואחריהם שהכל ורמים , הנפן פרי ועל הגפן על שלש  מעין  ואחריוהגפן
 זולתי לאחריה ושתים לפניה שתים מברך ובערב , לשתות ואחר לאכול שנהגובמקום
 ואמן אמן לעולם ה' ברוך המקראות אחרי לחתום מערב אנשי שהוסיפו בכבודוהפולך
 רשוה ערבית הפלת כי ולהודיע , ברכות י"ס כנגד והקנום אזכרות עשרה תשע בהןשיש
 שינה חבלי והטפיל ברבים שמך המקדש וזולתי , לתפלה גאולה לסמוך בה חששוולא

 המזון ברכת לפני הסעורה אחרי ירים נט.לה מברכת וזולתי , מטחו דעל ק"ש אחרשאומר
 על לברך וצריך קטנים או נדולים רגליו להסך שצריך פעמים סכמה וחוץ , ר"תלדברי
 מברכת ותוץ , p'DW1 ריח ושיריח ירקות או פירות שאוכל ומי . יצר ואשר ידיםנטילת

ציצית
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 מצות על ראש ובשל תפלין להניח יר בשל תפלין של ברכות ושתי בציצית להתעטףציצית
 . הפלין בהלכוה בעזיה לפנינו ויהבאר , מערבא לבני חקיו לשמור ובחליצהןהפלין,
 והסעודה המוסף תפלת ותוםיף , ברכות שבע אם כי ותפלה תפלה בכל שאין וי"טובשבת
 בריה חייא רב ההכלת נפרק נמנחוה אנמים אמרו , ברנות נ"א נחסרו עדיןשלישית
 פירות במיני , מגרים וגמיני באספרמקי סבא וביומא כשבתא להן משלים אמר אדאדרב
 , בשמים ומיני בשמים ועשבי בשמים עצי משהנות שברכותיהן נשמים ובמים ,דובה

 להם שאין  ישראל  ורוב , ולכרך לחור צריך לזה טוה נמלך יהא אם אהד בעניןזאפ"
 זה על לומר שנהנו בצרפת ראיתי , ברכות מאה בירם יתקיימו היאך  להשליטםהשירוח
  הוא אהה אלהינו ברוך לאלהינו נורה כאלהינו מי כאדונינו אין כאלהינו אין התפלהאחר
 וענף שרש שאין דעהי ולפי , ברכות עשרה שהים הנה , אהה ברוך שאומר כמיאלהינו
 השם הזכרת בה שאין ברכה רכל ועוד , ברכות תשע יחסרון עדין לדבריהם כי , המנהגלזה

 ב"ה לפנינו ויהבאר זה ולא זה לא בה שאין שכן וכל , יוחנן כרבי ברכה אינהומלכוה
 מנהג לשבת משבת לאומרו שנהגו בבלי או ירושלמי הקטרת פטום אך . )אבין(במקומו
 פרס יום בכל מנה הקמרת כמצות ובערב בבקר אוהו אומרים היו לולי לאומרו, בעיניפוב

  גדול חכמים שאמרו לפי אומר ואני )אבין(, בתורה שכתוב כמו ערנית ופרסשהרית
 שחרית בתורה הקוראים אחר אמן לענות הנזהר ישלימם המברך מן יזהר אמןהעונה
 והפלת חמש ההפטרה וברכוה ברכות ועשרים שתים והן המפטיר עם עשר אחד שהםומנחה
 ומעם . )אב"ן( שבת לליל שבע ומעין הקידוש זולתי שמנה השלישית וסעודה שבעהמוסף
 בנימטריא אסן כי , ז"ל מאיר בר שמואל רביה פירש המברך מן יוהר אמן העונהדנדול
 נדמה המברך כי מצאתי ואני , ה"א וביו"ד רל"ת באל"ף שמוח בשני צ"א לחשבוןעולה
 עליו ומקויים מאושר שהוא ואחרי להכחישו אדם ויכיל בב'ד נתקיים שלא החתוםלשטר
 והשביע סוטה מפרשת ולמד וצא הברנה, חתימת קיום אמן וכן , לגרוע אין וטמנו להוסיףאין
 ובשבועה באלה התורה ומקבלת , אמן אמן האשה ואמרה האלה בשבועת האשה אתהכהן
 ירמיה אמר וכן , אמן ואמרו העם כל ועש ומסכה פסל יעשה אשר האישארור

 אטי
 יקם

 היא והשבועה השבועה היא החרם כי , שבועה בו קללה בו נדוי בו וארור דבריך, אחה'
 נהט זה ועל , ליח פרק אליעזר ר' בפרקי שאמרו כמו זה את מפר זה את המפר וכלהחרם
 , אמן ועונה עומר והמושבע השבועה היא חרם שהוא בארור ולהשביע להחרים *(העולם
 הביכות לדבר ורמז , ההורה שבועת בכל עובר וכאלו איבריו ברמ"ח נבלע בחר"םוהעובר
 דומעיהם, שמות ואלה , במצרים בראשית , ותכליתם תחלתם תורה חומשי משלימותשהם

 : ישראל הדברים אלה , ירחן סיני במדבר , סיניויקרא
 צריך שאמר ברוך שלפני הברכות אותן שנל נראה הרואה בפרק ההלמור שמהוךלפו"פ

 וכן כלם/ וכן בינה לשכוי הנוהן הגבר קול השומע , בשעתה אחת כל לברךאדם
 צריך שהיה כדרך הכנסה בכיה לסדרן ישראל סנהגכל אבל זצ"ל, סשה רבינו הרבכתב

 שהן שהירים מפני בשעהה ואחת אחת כל לנרך ארם יוכל לא בי ,  וי אחר זולאומרן
 דכהיב משום נקיות  ידו  ואין  שמים שם  להוביר  ראוי  ואין  מקום בבל למשמשעסקניות
 רגליך שמור שכחוב כמו ונקביו א( תופיו ויבדוק משנהו כשיעור כן על , קדוש מחניךוהיה
 שנא' מה לקיים כהונן ורגליו ידיו פניו וירחץ , נקביך שמור האלהים בית אל תלךכאשר
 להפלה אבל , בתירא בן יהודה בר' הורה בדברי מוהרים קריין בעלי שאמרו ואע"פ ,ז"ל נטרונאי רבינו כתב כך , הסדר על ויאמרם בפיו יסדרם אז , ישראל אלהיך לקראתהכון
 נאסרו לא מוף סוף תשאל ואם , הצור בעזר הכל יתבאר ולפנינו , כפים נקי להיות אדםצדיך
 מברכין לאורו משיאותו נר וכן , בשוק אפ" אומרו זמן חכמים למדונו הא , מתכונהםעל

 עליו . ~:קניך הרופיך כ"ח ביחזקאל הנשב לשוןא(
 די:" ע"י כ"1 ייסר  כ1תיי:1 )עתם , הכסי 5)ף כרתכית מתמכר ניסי גסנו כן"(

hnwim : 
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 להוציא כדי הבום על וסודרן חוזר חכמים אמרו הכי ואפ" , בהן משיריח בשמים וכן ,עליו
 ירי אחרים מוציא שיצא אע"פ לעשותן וחובה מצוה שהן הברכות כל וכן , ביתו ובניבניו
 וכן , ביד ראוהו פרק בסוף השנה בראש שאמרו כמו בזה זה ערבין ישראל רכלהובחן
 עצטן את להוציא נם , הכנסת בבית למררן יש בהן בקי שאינו מי את להוציא הברכותבאלו
 על תררמה בנפול ללה מחזיונות כשעפים בשעתם לברכם ומזורז מלובן ארם לך איןכי

 : )אב,( , ז"ל עמרם רב כהב וכן .אנשים
 הברכות כל רם בקול החזן מתחיל , בקי שאינו מי אה להוציא מפרר ארץ כל נ~נוץ3א(

 יותר אמן העונה דגדול חובתן ידי ויוצאין וברכה ברכה כל על אמן עוניןוהן
 יצר אשר , ירים נטילת על , הסרר על והנם , 5fft נמרונאי רב חשיב וכן , המברךטן

 , אשה עשני שלא , נוי עשני שלא , נשמה אלהי , בינה לשכוי שנתן , לעשותומפליא
 רוקע , ערומים מלביש , כפופים זוקר , עורים פוקח , אסורים מתיר , עבר עשנישלא
 , שינה המעביר , ישראל עומר ישראל, אחר , הסר לא אשר , נבר מצעדי המכין ,הארץ
 הערב , הורה דברי על וצונו במצותיו קדשנו אשר , כובים חסדים נומל וגו' רצוןיהי
 השבת וביום מוסיף ובשבת , בני את צו וקורא בנו, בחר אשר , התורה נותן בא"י וגו'נא

 את המקדש ברוך וכו' שמים ירא אדם מהא לעולם ן ר'ישמעאל וררשת מקומן זהו איושונה
 במנחות לה דתני משום בור עשני שלא שאומר מי , ז"ל עמרם רב וכתב , ברביםשמו
 שאין גוי עשני שלא יום בכל ארם צריך ברכות שלש יהורה ר' תני ובירושלמי התכלת,פרק

 עשני שלא , חטא ירא בור שאין בור עשני שלא , נגרו כאין הגוים בל שנא' כלוםהכותים
 אויא דרב , דילן בגמרא לה אדחיא דהא עברי יאות לאו , המצות על מצווה שאינהאשה
 טה אלא איל נמי האי כוליה ליה אמר בור עשני שלא דמברך לבריה שמעיה יעקבבר

 : טפי זיל עבר , אשה היינו , עבד עשני שלאאברך
 והמכסה , תפלין מצות על ראש של ועל , תפילין להניח יר של על מברך תפליןוה3(נידץ

 בו שמתעטף ופעם פעם נכל וכן , בציצית להתעטף כהלכתה מצוייצתבטלית
 מברך שמניחן זמן כל בתפלין וכן , בלילה טהגת ציצית מצות שאין בלילה לא אבל ,ביום

 ואח"כ תתלה יד של תפלין מניח מניחן וכשהואעליהם,
 הפליי

 חולצן וכשהוא , ראש של
 בלילה נוהגת תפלין מצות שאין בלילה יניתם ולא יד, של כך ואחר החלה ראש שלחולץ
 דשתי מזה ראיה שהביא מ"כ יעקב ורבינו . העמרמי( יסוד )ע"כ מובים וימים בשבתותולא

 בפרק הירושלמי ההיא וכן , הגאון אמר כשסח דשמא ראיה כל אין להפלין, לעולםברכות
 אין בין לו יש בין זו את זו מעכבות דאין עצמה בפני אחת בל כשיניח או , קוראהיה
 ומה . )אב"ן( תפלין בהלכות בעז"ה במקומו הבל ויתבאר אחת ברכה אחת לכל מברךלו

 הלכה רבה הקומץ כפרק כדאטרן ליבא בלילה נוהגת תפלין מצות שאין הגאוןשאטר
 סונר והוא , מחבירו עקיבא בר' הלכה לן דקיימא כן מורין וכן , בלילה נוהגה תפליןדמצית

 ז )אנ"ן( תפלין. בהלכות בעזיה הכל ויתבאר בלילה נוהגת הפליןדמצות
 של הפלחו שאין , עמהם להתפלל ימהר שמתפללין צבור ומצא הכנסת בבית דד;באב(

 ברוך שלפני הברכות ויברך במזמורים ויקצר , הצבור עם אלא נשמעתאדם
 , בתלמוד שליש במשנה שליש במקרא שליש ימותיו לשלש 1( ויררוש וישנה ויקרא .שאמר
 אמרו הימים בדברי הכתוב בשטו קראו לה' והורו שאמר וברוך , הלמוד חלופיומדרש
 הקרבן על אותו אומרים והיו , דוד עיר יערים מקרית האלהים ארון את בהביאו ע"הדוד
 בן שהוא לו מובטח האומרו שכל שאסרו לפי לרור ותהלה , הבית בזמן ביומו יוםדבר
 ממרי עם חלקי יהא יוסי א"ר כתבי כל פרק בשבת שאמרו לפי הלולים ועשרה ,עוה"ב
 להראות האחרון פסוק לכפול ישראל כל נהם זה ועל רזמרה, פסוקי הם והן , יום בכלההלל
 המצרי בהלל ולמטה מאורך לכפול אמרו וכן הפרשיות, בסיום ררך שכן ההלל אתשגומר
 בשבתות אותו מזכירין אנו שכן מצרים ליציאת זכר הים ושירת . בע"ה לפנינוויתבאר

וי"ם! : מדוס גי'ג ורע וגרייס5 מקוטל שוסו וסרק מסטיי סריס ס,עז4(
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 צריך אם נם , תו' מצרים מאלץ צאתך יום את תזכור למען כדכתיב ובתפלה בקדושוי"ג
 ברוך ויאמר טוב כי לה' הודו וידלנ במקרא, שליש אם כי הברכות אחרי יאמר לא יותרלקצר
 לומר צריך ואין הצבור. עם ויתחבר שמך, ישתבח ויאמר השירה וידלג ההלה, ויאסרשאמר,

 יתכן ולא נתקם התפלה לפני מקום של שבחו למדר כי , שרלנ מזמורים התפלהאחרי
 בירושלמי ואמרינן . רבה באהבה נפטר שכבר לפניהם יברך לא , התפלה אחרי השבחלמדר
 שיראה המיוסדים ובטעמים בנינון ויקראם , סיר הפסק בלא אתר, על ששנה והוא אבהוא"ר

 השבח: נסודר ולא בתורהכקורא
 ער יעכב בלחש המתפללין צבור ומצא הכנסת לבית הנכנס , ז"ל האיי רבינודכ2רצנ2

 עם הקדושה ויעשה בלחש עמו יפתח הוא רם בקול יפתח וכשהחזן ,שינמרו
 הכנסת לבית הנכנס שמתו מי בפרק בברכות שאמרו וזה , הפסק בזה ואין במקומההצבור
 ואם , יתפלל לקדושה ש"צ יניע שלא עד ולנמור להתחיל יכול אם שמהפללין צבורימצא
 ההחיל אם אבל ש"צ קורם כשהתחיל והוא למודים, ש"צ יגיע שלא עד וכן , יתפלל לאלאו
 שאין מזה למדנו . הפסק כאן ואין במקומו והמודים הצבור עם במקומה הקדושה יענהעמו
 ואין הפסיק ענה ואם , התפלה באמצע קדיש ולא מודים ולא קרושה לענות רשאיהיחיד
 כעונה דשומע משום ולשהוק לשמוע לו אין ונם , חולין שיחת סח כאלו נשסעתהפלחו
 אם אף וישמע ישתוק אמר ולא , ולגמור להתחיל יכול אם אמר כן ועל , הפסיק כאלווהוי
 רב כתב וכך , הפסקה הף דשמיעה מ"כ יעקב רבי כתב וכך , ולנמור להתחיל יכולאינו

 אך לשתוק זאפ" לענות לו אסור וברוך קדיש ושמע בתפלה שעומר ויחיד . ז"לנטרונאי
 פרק במוכה רשיי שכהב למה תשובה ומכאן עיקר, כל אחר לדבר יאזין ולא הפלהו אתסודר
 קדוש אומר צבור ששליח בעור שהמתפלל מזה למדנו , יצא ענה ולא שמע וערבהלולב
 : )אבין( הפלתו. את יגמור ואח"כ כעונה ושומע וישמע שישתוק קדיש או מודיםאו
 יורר ש"צ למה ר"ה בסוף שאמר כמו , הפסק מבלי כעונה שומע תפלה עת בלאאךנ(

 חובתן ידי הרבים את מוציא שש"צ וכיון , בקי שאינו את להוציא התיבהלפני
 ושלא הברכות אחרי אמן ולענות לשמוע הכליתה וער מהחלתה ההפלה בכל הןצריכין
 מתפלל כשהוא החזן אך , בתכליתה ולאחריהם לפניהם פסיעות ג' ולפסוע , בלללהפסיק
 , כתקנה לסדרה יודעים שאינם אדם לבני תפלתו ולהמריר קולו להשמיע רשאי אינובלחש

 שרירא רבינו כתב כך , תפלתו אחרי רם בקול שישמיע עד ישמע לא וקולה דכתיבמשום
 של שבחו אדם ימדיר לעולם חלבו א"ר עומרין אין בפרק חכמים אמרו . ז"ל האייורבינו
 , יתפלל ואח"כמקום

 מנלי
 אל ואתחנן שנא' ממשה

 ד~
 7 נא אעברה 1ג1' החלות אתה אלהים

 לדוד מתהלה יום בכל ההלל גומרי עם חלקי יהא יוסי וא"ר השבח, סדורי הם הןוהמזמורים
 למדור תפלתן לפני אחת שעה שוהים היו הראשונים חסידים אמרו כן על , המפר סוףער

 הקנו ולכך , בקרש ותשבו לשון , סלה יהללוך עוד ואח"כ ביתך יושבי אשרי שנא'השבח
 ישבו לשמך יורו פריקים אך שנא' תפלתן לאחר אחת ושעה , לדוד לתהלה הפסוקזה

 יכוין ולא בהן רגיל שהיה לעמקיו תפלה בשעת לבו יפנה שלא למה וכ"כ פניך, אתישרים
 ולאחריהם שאסר ברוך לפניהם ברכה ברכה חכמים תקנו דזמרה ולפסוקי , לתפלתולבו

 ברכזם שהיא בברוך פותחת אינה ישתבח כן ועל פסחים, בערבי השיר ברכת הנקראתישתבח
 בינתים לשוח אסור כן ועל , ע"פ בפרק שאמר כמו המטוכוה הברנות כדין לחברתההסמוכה
 וחותמת הפותחת הראשונה בי , כביכול הקשה של ברכתו ומחמר ממעם כאלודנראה
 כמו. , בירו היא ועבירה חימר שסח וזה , בברוך מלפהוה לה הסמוכה את פומרתבברוך

 ויתבאר , המלחמה מעורני עליה והוזר בידו היא עטירה לתפלה תפלה בין מחשאמרו
 ! )אבץ( תפלין בהלכות בעזיהלפנית

 עד שאמר ברוך ההחיל מכי כלל לדבר שאסור עמרם ורבי האלפסי יצחק רבי כתב לכןד(
 השבת. מדור לסמוך שלום שים טוף ער כלל ישיח לא זאת גם ואף , ישתבחסוף

לתהלה
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 עליה והוזר בירו הוא עביה אור ליוצר ישתבח בין המח בירושלמי מצאתי וכן ,לתהלה
 הייתי אחת פעם יומי בגר אליעזר א"ר במדרש טצאתי ועוד . )אב'ן( המלחמהמעורכי
 אלו מה לו אמרתי טעונין נטלים אלפים ארבעת ועמו ז"ל אליהו ומצאני בדרךמהלך
 בין , לברוך קרוש בין שמספר ממי וחמה באף נקמה לעשות למה , וחמה אף איל ,מעונין
 , לתפלה גאולה בין , ליתברך רבה שמיה יהא אמן בין , לפרשה פרשה בין , לברכהברכה
 וכל , יעקב קראת אותי לא שנאסר הקב'ה לפני נשסעת תפלתו שאין אלא עורולא

 1 )אבין( אזנך תקשיב לבם תכין שנא' ריקם חוזרת תפלתו אין מדבר ואינו בתפלתוהמכוין
 על והרתיק שבא מלך של לאוהבו דומה להפלה גאולה בין שסח במי והירושלמיה(

 ובן , מפלינ הוא גם שהפליג מצאו לקראתו המלך יצא מלך שלתרעו
 : הסמוכות הברכות הפסק לכל רןאהה

 הברכות טעמי מקצת לךהא
 במה שאמר כסו אנמל ששמו ומחצה ביצה רביעית המחזיק הכלי שם על , ירים נמילתעל

 להאריך ויש , אנטל בשיעור לרפואה המועילין משקים , אנצל אננג אנפק בחראבבא
 בעזיה ויתבאר , נרולתן כררך שנוטלין לולב נטילה על וכן , מעורה נהלכות בעזיהלפנינו
 ואע'פ חלולים; הן רם'ח שהאיברים רמ'ח בגיממריא חלולים חלולים . לולב בהלכותלפנינו
 , מריעי עלמא לכולי לישוי דלא המוכרע לשון לומר אין עלמא חללי חכמיםשנלשון
 הטבור פתוח אמו במעי הולר אמרו בנדה , לעמוד אפשר אי . לומר יתכן לא חיליםוחילים
 נמתם העולם לאויר יצא , אמו את להזיק שלא סתומים ונקביו ופיו שם דרךשיונק
 בבראשית , לעשות ומפליא . )אבין( , לעמור אפשר אי כן לא ואם הסתום ונפתחהפתות
 נקב בו יעשה ואם רות סלא לנוד דומה הארם נפלאות ועושה אתה גדול כירבה

 דוי בתוכו משתמרת ורוחו נקבים מלא והאדם ממנו יוצאת הרות מחם שלכחדודה
 : נפלאותועושה

 מיתער רלכי יצר לאשר ממוכה שהיא מפני ולא בברוך פותחת אינה נשמה אלהיי(
 אלא וקטנים, גדולים הנקבים טהרת לברכת יצר ואשר לה, אמרמשנתיה
 : )אבין( , שינה לאחר נשמה ואלהי שינה דלפני שינה להמפיל סמוכהשהיא

 וגו: יעצני אשר וף את אברך בנעימים לי נפלו חבלים המקרא שם על , שינה וקבליז(
 היא הודאה דברכת בברוך פותחת דאינה נשמה אלהי כי אמר מ"כ יעקברבי

 כלה לקראת חתן משיצא הנשמים על מברכין מאימתי דברכות בפיק , הגשמיםכברכת
 ומקשינן ההודאות רוב ברוך וכו' פינו ואילו וכו' פפה כל על לך אנחנו מודים מברךטאי
 מלך שאמר בברוך לחתום יש וכן , ההודאות אל אלא ההודאות כל ולא ההודאותרוב

 אותה ומשתקין השבח אה ממעי כאילו התשבחות ברוב דחתים ומאן בתשבחותמהולל
 צריך הנכון ועל , ההודאות ורוב הברכות מעין שבע במעין האומרים לאותן תשובהומכאן

 : )אבין( השלום לאדון וההודאות הברכות מעיןלומר
 נמילת על מברך שהיה נ"ע מרנפיר"א יצחק ר' הרב את ראיתי , הקנים ברכת ושה(

 אומר ידים נמילת על שהרי , בברוך פותחת י?1 ראשר ואע'פ יצר ואשרירים
 זולתי בברוך לפתוח שלא הממוכות ברכות דין ואין יצר אשר בלא לאכילה פעמיםבמה

 : )אבין( , 11 בלא זו אומר שאין לעולם סמוכות כשהן אלאהראשונה
 רהא ירים נטילת על ולא יצר אשר מברכין ולקטנים לקטנים נדולים בין יש דחילוק וי"אט(

 הממונה להם אמר פרק ביומא כדמוכח שפשף דלא היכא כשר לעבודהאפילו
 והיוצא הוא קדושה רבר יצר אשר רברבת , יצר ואשר ידים נטילת על מברך נגדוליםאבל

 : )אב"ן( שמעתי כך , ידים נטילת בלא לברכה בדין אינולגדולים
 א"ר בשבת , פנים מעזי . עמלי בכל וישלט בקהלת מקרא לשון , מוב יצר בי וישלוטי(

חייא
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 ובהלמוד קבלתי, נך , הורה ברברי לעסוק אקבץ . ממזירא לשווייה דלא ליה אהנייאהייא
 עסק כולל תורה דברי רעל , לנהוג יש וכן ספרד מנהנ וכן הורה דברי על העמרמיובימות

 : )אבין( והישר המצות ועשייתהלימוד
 קודם לקרות השכים שמואל אמר יהודה רב אמר מאימתי בפרק התם ואמריקןיא(

 באהבה נפמר שכבר לברך צריך אין ;wtp שגךא לאחר לברך צריך ק"ששקרא
 הוה סניאין ,ימנין אשי בר חייא ר' דאמר לברך צריך ולמררש ולתלמור למשנה וכן ,רבה

 מברך מאי לן ומתני ומברך יריה ומשי וקרים רב דבי בספרא להנויי דרב קמיהקאימנא
 מפא רב ואמר בנו בחר אשר אמר המנונא ורב נא הערב אמר יוחנן ר' תורה דבריעל
 בה מסיים יוחנן ר' בהן שכהוב ספרים יש , לכולהו נימרינהו הילכך שבברכות מעולהוו
 היא הממוכה ברכה נא דהערב לומר דאין הויא ברכה וחרא הברכה בסיום מאריךהכי
 בברוך תוהמת שאינה ועוד לחהנים הראשונות כברכות קצר מטבע שלפניה אתשהרי
 ובו: נא הערב מברכת ולמר וצא  ברוך מפתיחת אחריה הבאה  הברבה את תפטורואיך
 , החורה  נוחן בא"י  חוחמין  בספרר  אך  בצרפת קבלתי  בך ישראל, לעמו  חורה  המלמרבא"י
 הקשה בלשון ע"ה דיור עביד יאות לא חוקיך למדת בא"י והחוהם .  הרואה  בפרק היאובו

 : )אבין( והוראה ברכה בלשון ולא חוקיך לסרני הברוך ה' אתה אמרוותחנון
 יאמר לא קרבנוה אבל הברכות יברך השחר עמור לפני בתורה לקרות השכים ואםיב(

 ישראל בני אה צוחו ביום שנא' ביום אלא קרבנוה מקריבים הנהנים היושלא
 : אבין( )מ"ר , עשייהן בזמן אלא קרבנות קריאת קיום ואין קרבניהם אהלהקריב

 פרשת לפני בספרד מקומות וכמה  צרפת טנהג  נך , ישא יאר  יבובך , בבי  בחר  אשייג(
 ממכהות ששים כנגד אוהיות ס' כהנים בברכת שיש מפני וקבלהיצו,

 : )אבין( ההסידים לפני ישראל של ברכהם להזכיר וכדישבהלמוד
 ההמידין פרשה במקרא שליש שנוהיו אדם ישלש לעולם ראשון בפרק בקדושין ואמריר(

 חלופי מדרש רהוא ישמעאל ר' בתלמוד שליש , מקומן איזהו במשנהשליש
 וכל שפהינו פרים ונשלמה שם על הקרבנוה מן שלשהן ואלו , כהנים דהורה ברייתאהלמוד
 יהכן לא כן על ודיו באלו שנותיו ישלש בהורה מלעסוק שעהו לו שדוחקה מי שכל לטהכך

 : )אב"ן(לדלגם
 וכן , הדשיכם וכראשי חדש לראש , השבת וביום לשבת , עמרם רב כהב דאשרטז(

 השחר להמיר המוספים קרבן נזכיר דהיאך , יתכן לא וספרר פרובינצאמנהג
 בתפלת אם כי נזכרים שאינן הרגלים שעירי מכל ולמד וצא , במוסף נזכרים הן מגלמןועל

 )אב"ן(: צרפת מנהג וכן בלבד,המופף
 באהבה נפטר שכבר לברך צריך אין שמע קריאת שקרא לאחר שאמרו מה עלמז(

 מינה שמעינן לאלתר ששנה והוא אבהו ר' אמר בירושלמי מצאתירבה
 : )אב"ן( שהפסיק ופעם פעם כל על התורה ברכה לברך צריך לאלהר שנה ולא הפסיקדאם
 , עולם מלא שכחו ברוך אומר הרעמים על הרואה רפרק המשנה על שנינו בו כירצא"ז(

 אםירושלמי
 בטורדיי

 כל על מברך במפסיקין ואם , ביום אחת לפעם דע
 אחת אלא מברך אינו כולו היום כל שם וישב בשם של לחנוהו נכנס וכדתניא ופעםפעם
 מברך ומפסיק לומר אינו ואם היום כ4 ללמוד יכול נמי הכא היום כל להריח יכולשהרי
 בשחרית שבירך כיון היום כל ופטור רבה באהבה נפטר שנבר לומר ואין , פעם כלעל

 : )אב"ן( , כרפרישיה דירושלמימההיא
 העשויה בהורה זהו ולאחריה לפניה ומברנין בהורה קורין לאלהר שבבה"כ דאע~פיח(

 ולא קרייה ובהורת בגירים והפורה לשמה מעובדת שהיא וכדתכהלכה
 : )אב"ן( בעז"ה לפנינו ויהבאר , ולימוד שנוןבהורת

 . וכו' ישראל ביה עמך וצאצאי צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיה בא ןקק~שנכיט(
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 הלמיה שהוא בל הפועלים את השוכר פרק מציעא בבבא מדאמרינן , בצרפת קבלתי3ך
 לא שנאמר מזרעו פוסקת ההורה אין שוב חכם תלמיד בנו ובן חנם הלמיה ובנוחכם

 : זה בדבר ערג אני , עולם ועד מעתה ה' אטר וכו' ומפי מפיךימושו
 שהיא בדין וכן , המוטורים כל לפני בשבת בין בחול בין שאמר ברוך לומר צרפתושנהב

 בע"פ כדאיתא לאחריהם ברכה וישתבח ונשמת הזמירות פסוקי דלפניברכה
 ופרובינצא ספרר ומנהג , הימים בכל לאומרה יהבן כן על השיר ברכת היאדנשמת
 שבת של הזמיריה שאמר ברוך לפני והקרבנות הברכות אחרי וי"פ בשבהלההחיל
 להודיע ונראה , ז"ל עמרם רב כתב וכן לכופלו במפרר ונהגו , מלך ה' מלך ה'ומתחילין
 שבת שכולו ליום השבה ליום שיר מזמור וכן , שבת שכולו ליום בשבת מלכותויחוד

 בעזיה לפנינו ויהבאר השבת בזכות עלינו מלכותו כבור ושיתגלה העולמים לחייומנוחה
 לאל ומדוקין שבת של יוצר בהן לומר ופרובינצא בצרפה נהגו וכן פסחים, הלכור;אחרי

 : )אב"ן( , וכו' אלהינו ה' שטך הקךש אופני עם ואומר , וכו' שבתאשר
 בצרפת וכן , שאמרהי כמו לאוסרו הדין מן ויש שבת של יוצר לומר אין בספרד אךכ(

 למוסף רבה וקדושה שבה של מזמורים לומר רבה בהושענא נהגוופרובינצא
 : )אבין( רבה בהושענא במקומו בעז"ה לפנינו ויהבאר , בריןוכן

 בזמן אותו אומרים שהיו בדין וכן , לתודה מזמור וי'ט כשבהות לרלג נהנו הנצרפתןכא(
 קריבה ואין להורות הצריכין ד' סביאין שהיו התורה הקרבת עלהבית
 וספרד בפרובינצא אבל , בהן קריבים אין ונדבות דנדרים וי"טבשבת
 : ("lfft) , יהכן ולא , אוהואומרים

 ראית העוה"ב בן שהוא לו מובטח יום בכל לדוד תהלה האומר כל יתד נקהלהכב(
 ובאשרי ידך, את פותח ביה ואית בית'א באלפ"א למקום שבח ענייני תריביה

 פסוקי שכל קצת טעם ושמעתי , חרא אלא ליכא הגדול ובהלל חרא אלא ליבא דרךתמימי
 איל ח"ק וסימן פסוקים מנ' חוץ בווי'ן מתחילין האתנחתא אחרי הפסוק באמצע נית"אאלפ"א
 ש )אבל( באמת יקראוהו אשר 'לכל קוראיו לכל ה' "קרוב , הסר וגדל אפים "ארך ה' ורחום"חנון
 ההלל הנשמה כל עד פרשייתא דכולהו הללויה לשלשולי ועור , הללויהעולם ועי מעתה וזהו , עוה"ב בן שהוא להודיע 1ג1' יה נברך ואנחנו בסוף שהוסיפו דזהךכג(
 , פירקא ריש פי ירבר ה' תהלת דבתר והללויה הללויה פירקא וריש הללויה פירקא וסוףיה

 בהלל זה שלפני פסוק עור מוסיפין ובצרפת . בהללויה לסיים יה נברך ואנחנווהוסיפו
 מכלל. עצמו כמוציא יראה שלא , וגו' יה נברך ואנחנו יה יהללו המהים לא , כךהמצרי

 : )אב"ן( , ואנחנו במוסים ואלה ברכב אלה כמו בשר כלויברך
 . ישתבח ואומר ש"צ ועומר עוד ולא הפארתך לשם ומהללים עד העמרמי דב:יסדךכד(

 הגאולה שבח להזכיר לרלגה ראוי ואין השירה אומרים ישראל גבולובכל
 אותה שמדלנין שמעתי באב בם' אך , ונו' צאתך יום את הזכור למען דכהיבהראשונה
 )אב"ן(. , באב ט' בהלכות במקומו בע"ה לפנינו ויתבאר , הדין וכן ובבבל ישראלבארץ
 בעזרא עזים במים ער וגו' האלהים ה' הוא אתה לומר ישראל נבול בכל המנהג טובולכן

 : היםושירת
 בסוף בעזיה לפנינו ויתבאר מי' פחות יהא לא שבקרושה דבר רכל בי' ד'ין2ללךכה(

 ואמור אור ליוצר ישתבח בין לספר שאסור שאמרנו ואע"פ , השחרתפלת
 להחפרנמ הבא לצורך או צבור לצרכי אבל יתיר לצרכי בד"א שיתפלל עד צרכיולעשות
 הרבא יאחר שמא לחוש יש צבור בצרכי כי , ברבר איסור אין צרקה לו לפסוק הצבורמן
 העוסק אומר יהודה ר' עומרין אין דפרק בירושלמי וכדאיהא ותקלה הפסד לידיויבא
 אחת פעם יהודה א"ר בפיק דברכות ובתוספתא , התורה ברברי כעוסק צבורבצרכי
 אע כמרומה ק"ש זטן הגיע ב"ע אלעזר ר' ואחר עקיבא ר' אחר בררך מולךהייהי

 שנתייאשו 2 בנ]המנהיג[
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 הם התחילו ואח'כ ושניחי נדיתי צבור בצרכי עוסקין היו שהם אלא מלקקותשנתייאשו

 : ההרים ראשי על ההמה נראתהוכבר
 פרפ בביהך בשבחך שנאמר ומהפלה מק"ש פטורים במצות העוסקים וכלוץר~נים

 ספרים כותבי הני שני ובפרק , לחהנים פרת בדרך ובלכתך , במצוהלעוסק
 להפלה מפסיקין שאין כשם אומר ר' לתפלה ספסיקין ואין לק"ש מפסיקין ומזוזותתפילין
 מפסיקין כך לק"ש שפפמיקין כשם אומר עקיבא בן חנינא ר' לק"ש מפסיקין ]אין[כך

 ולא צבור בצרכי עומקין היו ביבנה דינו ובית ר"ג כשהיה צדוק ב"ר אלעזר א"רלהפלה
 משום הסוכה מן פטורים מצוה שלותי הישן פרק ובסוכה , מלבן להסיע שלא מפסיקיןהיו

 היא יקרה ת"ת לענין קטן המוער ובפ"ק , בטצוה לעוסק פרט בביתך בשבתךרכתיב
 , מצוה לעשות הית שמבטלים בה ישוו שמים חפצי הא בה ישוו לא חפציך וכלמפנינים
 . סתרים מנלת ירושלמי קורין רמאימתי ובנטרא פאה ממכת רריש בירושלמיואיתא
 נחול הימים בגל וכן ההפלה לפני והנחולה הימין קץ להזכיר קדיש ויאמר התוןויעמד
 המנונ מלך מג עם ז"ל המשיח מלך במלחמת נוסד הנאולה ענין על הקדיש עיף- ביובקורש
 , ברא אותיות רבא שמיה . וההקדשתי והתגדלהי כרכתיב ויתקדש יתנהל וזהו ישראלורשעי
 אלא צור תקרי אל עולמים צור ה' ביה כי שנאמר העולמים גרא אשר שמו רבאשיהא
 בפרק חכמים שם כך , ביו"ר נברא הבא והעולם בה"א נברא הזה העולם , העולמיםצר

 ויתבאר אליעזר ר' ובפרקי ירושלמי דורשין ובאין רבה ובבראשית ובתנחומא רבההקומץ
 נשבע יה כס ע5 יד כי שנאמר שלם שמו שיהא רבא שמיה יהא בתפלת . בעז"הלפנינו
 חרבות תמו האויב שנאמר עשו של נקמתו שינקום ער שלם וכסאו שמו יהא שלאבכסאו
 הוא כן ועל שלם והכסא שלם השם הרי כסאו למשפט כונן ישב לעולם וה' וגו'לנצח
 אמן עונים שישראל שבשעה ברכות בריש שאמר מה לפי , ונחמתא תושבחתאמסיים
 כן ועל , וכו' ביתי את שחרבתי אוי ואומרת כיונה מנהמת קול בת מברך רבא שמיהיהא
 דשיצי רשיעיא בוהי ארי מתרגמינן מקרוב רשעים רננת בי בקרוב בעגלא . להתנחםצריך
 ארמית בלשון מכירין השרת מלאכי שאין לפי בארמית לאמרו המנהנ שלכך ושמעתיבענל.
 בסנהדרין וכדאיתא רפאל נבריאל מיכאל יושרם והמליצים ישראל על הממונים נ'זולהי
 הקץ את המזכיר בש"צ יקנאו ומקטרנים ממונים שאינן ואת לשון ע' ולמדו נבריאלבא

 זה מנהג כן על מהן יוהר הבורא מקדשים שאנו שישמעו בזה יקנאו ועודויבהילוהו
 הצבור יענו אמן ואמרו אדיב ובזמן בעגלא החזן שאומר ובשעה . להרגם קדושהוסרר
 אין כן על , אתי לה' נדלו שנאמר ע"ש , מברך רבא שמיה יהא אמן כחם בכלאחריו
 לו מובטח כחו בכ5 רבא שמיה יהא אסן העונה בל חנמים ושנו . לחזן להקריםראוי
 יזכה הימין לקץ לבו שמכוין אחרי מדה כנגד מדה כוונהו בכל פירוש , העוה"ב בןשהוא
 וכתב . הפסק בלי מברך רבא שסיה יהא אמן לימא המובחר טן מצוה לעשות והרוצהנו,
 קדיש לומר צריך ואין ישהבח אחר לספר ארם בני דרך שאין הישיבה לפני עמרםרב
 כי בהפלה הימין שן גאולת להזכיר מספרים כשאינן אף לאמרו העולם נהגו מקוםומכל

 : )אב"ן( השבח סדרהן
 ואין אור ביוצר ההחיל כאילו וברכו קדיש החזן שאמר אחרי כ* פשוט רנר דןןןנו(

 בצבור חבריהם על שצועקים המקומות מאותן ולהוציא רבים בצרכי אףלספר
 לתפלה השבח סדר ספסיקין הן שהרי זה עון לכפר החום והוא החזן מתחיל ואח'כ ,בזה

 : יתכן ולא יחידלצרכי
 לא בשחריה לבהכ"נ ארם בני ובאין אור ויוצר ברכו ש"צ שהתחיל ללאדה*בז(

 דבעינן לתפילה גאולה בין ולא , התפלה אחר עד ברכו ש"צ להםיאמר
 אע וכבר רשות ערביה הפלה רקי"ל בערבית אבל להפסיק, ואין תפלה לגאולההיכף

 להם לומר יכול ובהמולך מערב אנשי בה שתקנו בפסוקים להפלה נאולה ביןמפסיקים
ברכו
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 וב' לפניה בנ' חכמים כתיקון ק"ש ורמסררי , המבורך ה' ברוך בתריה רענו והואבונו
 שמע פרסו לא והם אור ביוצר החזן פתח ולא מיד באין ברכו לאחר אם אבל .לאחריה
 את ק-או אם אבל דוזפלה לפני השבח מרור דה'ל , שמע על ויפרסו ברכו להם ויאמריחזור
 המתאחרים אדם בני פרובינצא ומנהנ , הנאונים בהשובות , כלל ברכו להם יאמר לאשמע
 שכבר אע"פ כחזן י'ח ויוציאם התפלל שלא אחד יעמוד הכל ההפללו וכבר לבהכ"נלבא
 וברם קדיש לומר שמע על להם פורס ההפלל אם אף ובצרפת , מאלו חוץ כולםיצאו
 בעבור רם בקול הלחש תפלה ויאסר וידלג הטהרות יוצר עד וגרושה אור ביוצרויפתח
 י' יתאספו מעומר או מיושב וקדושה עוד, ולא וברכו קדיש וי"א , הכל וישליםקרושה
 המנהנ וכן חובהן, ידי יצאו שכולן אע"פ חובתן ידי להוציא ויהפלל בקול מהם אחרויעמור
 יצאו שלא ו' שיהיו עד ולומר לענות ואין מצאתי סופרים במס' אך . ואבל חהןבעבור
 פרעות בפרוע שנאמר בז' אותו אומרין שבמערב ורבוהינו , א( ברכו במקהלותשנאמר
 תיבות ה' שאחר , שמעו שלא בה' מהאי אזמר היה ט'כ יעקב ורבי , )אבין( , ב(וגו'

 : ברכוהפסיק
 שמיה יהא אמן , כורע ויתקדש יהנדל , כריעות ר' בקדיש שיש זול נחשון רב דכר:בנח(

 אגל , כורע ויתקלס ויתהדר ויתעלה , כורע רקורשא שמיה ויהברך , כורערבה
 זה שבפסוק שמות ד' כנגד כריעות והד' 1 רשות ]נמילת[ של כריעה כורע שלוםבעושה
 ספני לא ויתקלס אומרים שצו; מקומות שיש עמרם רב וכהב ג(, מבואו עד שמש ממזרחכי

 לשון יש כי , )סס( בך ויתלמו , גשי( (SbPfnt הארצות לכל וקלסה נמו גנאישהוא
 ז' כנגר שבח עניני ז' בקריש שיש אלא , 5'( )סנקוק יתקלס במלכים והוא כמושבח
 עלמיא ולעלמי לעלם מנרך רבא שמיה יהא באמן שמפסיקים כיון שאומר ויש ,רקיעים
 , ב"ה הבורא בשבח להכריע שלא לאמרו נכון rtNW ונראה , ויתקלס לומר צריךיתברך

 : )אנ"ן( , מוכרע שאינו יותר יתכן ויתהללאך
 בלילה יום מדת להזכיר צריך חכמים שנו כך , חשך ובורא אור ביוצר דמתחיליןכס(

 , יצא אור ביוצר וסיים ערבים במעריב פתח בשחריה , ביום לילהומרת

 וחתם ערבים במעריב פתח בערב , יצא ערנים במעריב וסיים אור ביוצר פתחובמעריב
 דהכל יצא לא ערבים במעריב ותתם אור ביוצר פחח ובשחרית , יצא לא אורביוצר
 לא כי להודיע נראה וי"ט ולשבת לחול ביוצר שנהנו בית"א והאלפ"א , החתום אחרהולך

 ישראל ובשביל ראשית שנקראת התורה פי על זולתי .ותולדותיהן וארץ שמים,נהקיימו
 לא אם וכתיב התורה יסוד היא ניה"א והאלפא , הכל את ברא הבואתה ראשיתשנקראו

 :  )אבין( ,  ונקבריחין
 וממובו חכם זה הרי היינו ובמוכו בברכות כדרייקינן וממ1ב1 ולא מחדש דבטובול(

 מעשה יום בכל מחדש וחסדו ובמובו כסו מחדש ובמובו , בור זה הריחיינו
 שבו אך , ומהנשא מתגבר ופעם המעשה מהליש פעם כי להתחדש הצריכיןבראשית
 : )אבין( הכליתו, ואחרי העולם לפני ובגבורתו בתקפו היה שהוא מתחרש איןוכבודו

 להזכיר שלא ביחידי לומר ראוי כך , יתנו נעימות ברוך לאל ובנעימה ברורה בשפהלא(
 ואומרים באימה עונים כך וי"א , ז"ל נמרונאי רב כתב וכן , וברוךקדוש

 מיושם קדושה שאומרים ארם בני ואותם . יהבן ולא ונו', ברוך לאל וברוך קדושביראה
 כמסרר שנראה מפני מיושב קדושה אומר שהיחיד אומר הוא מופרים שבמסכת אע"פביחיד
 בפחות אומר אין כמסדר נראה שאין ונעריצך נקדישך אבל אומרים שהמלאכיםהשבח
 ונם מעשרה פחות יהא לא שבקדושה דבר רכל שנינו בבלי בהלמוד שדדי , נכון איןס",
 השחר הפלת אחרי , בעז"ה לפניה זיתבאר ביחיד לאומרו שנמנעים יש ק-ושהבפדר

בחתימת
 . 0' סעי , )סטי , סט' ג( . סיפח ו' וס ונטפס נ( . חיטת otb~n) '1 זס סנלטק הגנגס Qnbhק
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 בציון חדש ואור נדוליס אורים לעישה שאומרים מקומות יש המאורות עצרבחתימת
 יוצר בא"י לנו ויאר ה' אל לאמר כהוב קדשך ונדברי וגו' אורי קומי שנאמר כדברויכין

 שצריך בע"פ דאמרינן הבריאה אור על אם בי העתיר אור על לחתום יתכן ולא ,המאורות
 מאורורו ותקן המקראות אחרי לזמר צריך לכך , חתימה ומעין פתיחה מעין לחתימהלהמוך

 : )אבין( ויל, נטרונאי ורב נאון סעדיה רב כתב וכן , הטאורוה יוצר בא"י עולםלשמח
 דשמוא5 בהא איפליגו רהא ושחרית בערבית עולם אהבת לומר צריך עילם, לוהביה5כ(

 עולם אהבת ובה"א כותייהו ותניא עולם אהבת אמרי ורבנן רבה אהבהאמר
 באהבה נפמר שכבר וכו' לקרות דהשכים וההוא , כרבים הלכה ורבים ויתיר וגו'אהבתיך
 אהבת לוטר ירצה ואם כרבנן, וסוניין דשטעתא מריה דהוא לה דאמר הוא שטואלרבה
 אהבה בשחר לומר רמנהנ ז"ל שלום שר שאטר מה אבל , בירו הרשות אהבתנו רבהעולם
 : )אב"ן( , ז"ל הרי"ף וכ"כ , כראמרן ליתא , שניהן ירי לצאת עולם אהבת ובערברבה
 ואני שלי את לי שמור הקב"ה אמר שמצאתי הטדרש לפי , 'שראל נעמו ךזבנדד(ךלנ(

 אל אמן ולזמר עצמו אחר אמן לענות שצריך ניל , שלך את לךאשמור
 ונולהו שם וברוך שמע נאמן מלך אל שבאמן לפי , בשכמל"ו ישראל שמע נאמןמלך
 . איברים לרם'ח רמז היבות רמ"ח יש ציצית ופרשית שמוע אם והיה שסע פרשיוהנ'

 ועול שמים מלכות עול עליך ולקבל לאומרן תיבוה רמ"ח את לי שמוד הדברושחרון
 : )אבין( איבריך, ואשמור מצות תרי"נ לזכרון ציציתמצות

 אחר אמן לענות רשאי אינו המברך . כך סידורין במקצת שנמצא לרבר יראיהלר(
 ישראל גאל , באוהב בערב , בהבוחר בשהם , מקומות בה' זולתיברכוהיו

 הפורם' . כן אינו בתוספתא מגילה בסוף אך , דמזון ירושלים ובונה , בערב והמולךבשחר
 זה, הרי ענה ואם עצמו אחר אסן יענה לא הפירות ועל הטצות על והמברך שמעעל
 דשחרית ישראל גאל ולענין , דמזון ירושלים בונה אחר אלא ליבא דילן ובגמרא ,בור

 והעובר שמע על הפורס הוי ובירושלמי . הפסק הוי אולי לתפלה נאולה מיסטךדבעינן
 טכ5 אחת על והמברך בנביא והמפמיר בתורה והקורא כפיו את והנושא התיבהלפני
 רתת תנא איה , בור זה הרי ענה ואם אמן עצמו אחר יענה לא בהורה האמורותמצות
 ות הרי דהני ומאן ברכה כל אחר בור זה ווי דתני מאן חסרא רב אמר , חכם זההרי
 ברכיה סוף ירושלים נבונה בסוף שהיא ברכה שכל לסמוך ראוי זה ועל , בסוף בעונהחכם
 מנ לטרין ואין , אמן עצמו אהר יענה ההלל דחתימת ויהללוך וישהבח דאורייתאי

 : זה על ההעקת התוספתא זולתי חוץ כהן שנאסר במקום אףהכללות
 אחרים וגו' בערכין שסע את קורין מאימתי דתנן , בעייתה שמע אה ל9-יתצריך

 אביי ואמר , כאחרים והלכה ועירהו אמות ד' ברחוק חבירו שיעמור נדיאומרים
 שנאמר החמה הנץ עם אוהה גומרין היו ותיקין יוחנן דא"ר כוותיקין לק"ש באחריםלתפילין
 יכול ארם אין ומשיה , ביום מתפלל ונמצא לתפלה גאולה שימסוך וכרי , שמש עם*יראוך

לכויי
 לאחר אלא יהפלל שלא מעט  החמה הנץ לפני לקרותה  מצוה כן על ההטה בהנץ

ranזמן, רלילה לן דקיימא ואע"נ כאחרים לתפילין ראמי ואביי  ביים, שיאופלל ברי החטה 
 : )אכ"ן( , בעזיה לפנינו יתבאר והטעם , החמה שקיעת לאחר לכתחילה להניחן איןהפעין
 אומר אליעזר ר' כהנן . בתורה מהקורא יותר שכר נומל בכוונה שמע או( דוקקדראלה(

 לעמור מלכים בני ררך שכן שעות נ' ער אומר יהושע ר' החטה הנץעד
 עדיף בעונתה רהקורא מכלל , בהורה שקורא כארם הפסיד לא ואילך מכאן שעותבני

 ב' בתר ליה דקרי אע'נ ולאחריה לפניה ויברך הברכות הפסיד ולא בתורהמהקורא
 דלא שעות שתי בתר לכתחילה ליה דנדי וסאן , הכי למיעבר שרי לא ולנתחילהשעות,
 עד רטשתהי צבור והענית וי"ט בשבתות אלא לאיעכוכי שרי רלא , פושע מיתגךיאניס

 מיסנעו. מעכבי לא ראי , גירסייהו ומימשיך וגרמי ריחני רב בי בני או , צבוראדמיכנפין
רבים



 נ2יאהמנהינ הפלהייממפר

 כך כריקין לכתני עלמא כולי מצו ולא שכיחא רלא מילתא ורוהיען והפלה מישרבים
 ועד עד שעוה ג' ער דאמר יהושע דר' שעות נ' סוף עד ק"ש זמן ומ"מ עמרם, רב'כהב
 הני והנן , בכלל ועד רעד שעוה ארבע עד השחר הפלת פרק בריש כדאמרבכלל

 בשכח יהושע בר' הלכה ובירושלמי , שעוה בד' שקרב שחר של תמיד על ערותבנחירתא
 הלכה ויש חבריה ליה ומותיב בשוכח אמר חד אמוראי הרי בה פלינין אמר הונאר'

 נ' לפני פירוש , בעונתה ולקרותה להזררז בשוכח אמרו ולמה הלכה כך בחמיהבשוכח
 עיני קדמו שאמר זהו ע"ה דור שאמר לך להודות אקום לילה וחצות , יאחר שלאשעות

 הא דיממא והרגזי דליליא שיה ביום שעות שתי סוף עד הישנים מלכים לשאראשמורות
 ואי , ישראל אלהי לקראת ולהכין ולרחוץ ולנעול ללבוש סתעסקין היו הס והשעההמניא
 נ* הישנים רוד בית ומלכי ישראל מלכי יקראוהו מתי בכלל עד ולא עד שעות ג'ער

 ותדע , קאמר שעות נ' סוף ער שעות ג' עד כרחיה על , למיקרי דלא זמן עבר האשעות
 הלת נהר שמע למיקףי צבורא בעיין לתעניתא נזיקין קורין דמאימהי בירושלמידאמרינן
 לעמור אלא אותה קורין בלום בעונתה אותה קראו כבר ולא ביריהון מימחא בעישעין

 הפמיר לא ק"ש לפני בירך לא אם בהורה קורא היה דפרק ובירושלמי , תורה מדבריבתפלה
 הדין והוא בבלי בהלמות המן היא וכן , זו את 11 מעכבות אין דברכות שאחריההברכות
 לא ואם מעכבות אינן רברכותיהן מצות ושאר הדם לכיסוי בין לשחימה בין המצוהנכל
 לשחיתה בירך לא אם בחב ז"ל משה רבנא והרב . כלום המציה מן הפסיד לאבירך

 : )אבין( מצוה שחימר אלא כשר הדםוכיסוי
 אהד ה' אלהינו ה' ישראל שמע דה'ר הלב כוונת צריך דשמע ראשון ולפמוקלי(

 . מאיר כר' הלכה רבא אמר מאיר ר' רברי הלב כוונת ?ריכה כאןעד
 עומר יושב היה אם מה מעומד שמים מלכות עול עליו לקבל צריך שמואל ר' בשםובירושל'

 אדם כל אומרים ב"ה והא לעמוד צריך היושב כל וכי פירוש , עומד מהלך היה אםלא
 , לעמור צריך אין לבבך על ,אבל אחר במקום יעמוד מהלך היה שאם אלא , כדרכןקורין
 רבינו , עראי שמים לטלכות לישוייה דלא ראשונה בפרשה ממלאכתן במלימ האומניםמ"מ

 בערב דאמרינן כלום ולא עבד לא כב"ש מעומד לעולם לקרותו עצמו על והמחמיר ז"ל,האלפסי
 דלית הזהב ובפרק עירובין, בריש כביה דהלכה קול בת יצאה וכבר , בדרכן קורין אדםגל

 את מבבדין אומר ב"ש דברים אלו בפרק בברכות אחת , מקומות בז' אלא כב"שהלכתא
 כך ואחר לידים נוטלין אומר ובע לירים נומלין כך ואחרהבית

 מכבדיי
 , הבית את

 רמי פירקא ובסוף , בב"ש דהלכתא מהא בר נבע הלכתא פירקא בכולי' התםואמרינן
 במקום יברך אומרים הלל ובית ויברך למקומו יחזור אומרים ב"ש בירך ולא ושכחשאכל
 ארנקי ואשכח שכירך למקום אהרר דחד תלמידי הרי מחנהו שמאי כביה והלכתא ,הנזכר

 לאחריהן ברכה המעונין מדברים לה הויא רפת מהרוייה ועדיפא חנה, בר ברומררבה
 הונא רב אמר יצחק רב בר שמואל אמר בפיק במוכה ותליתאה , פסחים בערביבמקומן
 כמאד אלא כב"ש כמאן אבא רבי איל ושולחנו ורובו ראשו מחזקת שתהא צריכה מונההלכה
  בסוכה בתרתי תליני מינה תזוז ולא היא ב"ש מני לך דאמר אבא ר' א"ע דאמריאיבא
 והלבה מכשירין ובע פוסלין דב"ש ושולחנו ורובו ראשו מחוקת ]שאינה[ ובקשנהחרולה
 וב"ה ר' אומרים בשש נותן הוא חוטין כמה התכלת בפרק במנחות ותרתי ]כב"ש[,)כב'ה(
 הלכתא פפא רב סדפסיק בתרתי כב"ש והלכה ארבע משולשלת תהא וכמה נ'אומרים
 והלכה מחייבין ובע פומרין ב"ש בציצית סדין והו , ארבע משולשלת שלש בתוךארבע
 ספי ולא טשנה טפי לא הלנה למרין אין כב"ה והלכה ]דתנן[ )דרבנן( ואע'גכב"ש
 יהוסה בר' מעשה אסרינן 5"ס:( )דף סדליקין בסה דבפרק , כב"ש בהא לן וקיימאהלמוד
 פניו ורוחץ חמין מים מלאה עריבה לו מביאין היו שבת ערב בכל היה כך אלעאיבר'
 סחבין הלסיריו והע צבאות ה' למלאך ורומה המצוייצין בסדיניז ומתעמף ורגליוידיו

ממנו
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 מחייבין וביה פוטרין ב"ש בציציה מדין לכם שניתי כך לא בני להם אמר במותן כנפיממט
 במקום שלא בלאים והוי פירוש , לילה כסות משום נזירה סבור ואינהו , בבזהוהלכה
 וארבע חמש אלא אינן וב"ה רב'ש איפכארברים באלו דתני אושעיה ולר' ,בצוה
 חייב כב"ש עשה נברכות ואמרינן , כב"ש להורות ב"ה שחזרו בהירתא דהואבעדיות
 ספני בעצמי וסכנתי כב"ש לקרות והטיתי בררך מהלך הייתי אני פרפין א"ר רתנןמיתה
 וקורשן עומדין דאמרי הילל בית דברי על שעברת על בעצמך לחוב דנית כד* אילהליסמין
 וכל , באורחייהו אלא לעמוד צריכין אין ויושבין לישב צריכין אין דעוטרין וקוריןיושבין
 דברי דמשני מאן כן אם ברכות בריש בדאיתא עגריין למיקרייה שרי אדרבנן דעברסאן
 מקום פרק בפסחים כדיונן לחיבה תיבה בין להפסיק וצריך 1 עבריין נגמיא הללבית
 ישראל שמע ואומרים שמע את כורכין שהיו וכו' יריחו אנשי עשו רברים ששהשנהגו
 ברוך אומרין היו שלא אלא היו ספסיקין אומר יהורה ר' מאיר ר' דברי מפסיקין היוולא
 בשם יוסי ור' זעירא ר' לתיבה  היגה בין מפסיקין היו שלא ובירושלמי מלבותו, כבודשם
 וכל באחר להאריך וצריך . העמרמי יסוד כאן עד לברוך, אחד בין מפסיקין היו שלארני

 , בחית יחטוף שלא ובלבד ובדליה אשי רב אמר ושנותיו ימיו לו מאריכין באחדהטאריך
 יאריך ולא , ירושלמי ]הרוחות[ )היסודות( בארבע להמליכו כדי אם בי בדלית יארע-ולא

 : )אבין( , ושלום חס חד אי כאוסר יראה שלאבאל'ף
 לאזניך השמע שמע דכתיב לאזנו להשמיע קולו להנביה וצריך ז"ל עמרם רב דכרזבלז(

 שאתה לשון בכל שמע דכתיב יצא לשון ובכל , מפיך טוציא שאתהמה
 השסע ליה דמוקים כרבי ולא אתא לשון לכל רשמע כרבנן לן דקיימא ואע"נ , ע"כשומע
 דיחיד היא ככתבה ק"ש ולרבי בסוטה נאמרין אלו ובפרק בתורה קורא היה פרק ברישלאזניך
 שמע וקריאה מופה פרשת לשון בכל נאמרין ואלו כרבנן תנא לן דסתם ועוד כרבים הלכהורבים
 שמע אח הקורא הנן ועור , מתניתין כסתם הלבה במהניתין וסחם בברייתא 1מהל1קתונו'
 אומר יוסי ר' באותיוהיה דקדק ולא קיאה יצא לא אומר יוסי ר' יצא לאזנו השמיעולא
 השסיע לא שאם להקל שניהם כרנרי הלכה יאשיה ר' ואמר , יצא לא אומר יהודה ר'יצא
 בקול לקרות בספרד שנהגו הוא פוב מנהג מקום מכל , יצא באותיוהיה דקדק ולאלאזנו
 ונהי , לבו את כך כל יכוין לא בחשאי אותו יאמר ואם הלב כוונת הצריך ראשון פסוקרם
 , עמרם רב סברת זהו לאזנו להשמיע צריך לכתחילה אבל ריעבר יצא לאזנו השמיערלא

 שיסבור מי ואין עניינים לשני ורורשו שמע כדכתיב ראיה להביא דבריו סוהר הוא כיאך
 : )אב"ן( אלו הדרשותשני

 בכל , לבבך על לבבך, בכל , הרבקים בין ריוח שיתן תם למור שההא דלמדרנמלח(
 אתו , פתיל הכנף , לבבכם על , סהרה ואבדתם , בשדך עשב ,לבבכם

 את כורכין רעל , לבבך על היום בין ולהפסיק , מארץ אהבם , ועשיתם תזכרו ,וזכרתם
 על היום אומרים שהיו אלא הי מפסיקין אמר רנה בנמרא אמר מפסיקין היו ולאשמע
 לאהבה לסחר ולא דמשמע לאהבה היום אתכם וכן , לבבך על למחר ולא דמשמעלבבך
 כה"א יראה שלא נשבע אשר ערן  בפה להוציא צריך ירושלמי . להפסיק אדםוצריך

 ה-

 נ )אב'ן(
 שדי בפרש שנאמר גיהנם לו מצננים הרבקים בין ריוח ונוהן שמע אה ןךןקדרא6ט(

 עול וקבלה שרי במלכות אותיות בהפרשת , בצלמון תשלג בהמלנים
 יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא שמע אה והקורא . מלכותו קבלת זהו מצות ועול שמיםטלכות
 , יעקב קראת אותי לא אומר הכהוגו עליו כן עושה ואם באצבעוהיו יורה ולאכשפתיו

 ובירושל' . העמרמי ביסוד , עראי העשם ואל קבע עשם בם רבורך כל בם ורברתדכתיב
 פרוזדגמא דהוא חדתא סטיר( ט5 15"0 )סטר כפרוזרגמא שעתא כל שמע קריאה אינישלישוי'
 מאי , בי ענה הלאיהיך וטה לך עשיתי מה עסי ו'( )ניגס דכתיב עין ליצרח דלאדהקב"ה
 המדינרו בני כל עושים הם מה מדינה של פרוזדגמא ששלח מלך ברכיה ר' אמרהלאיתיך

עומדיו
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עונדיי
 הקמה אבל , ובזיע ברתת ביראה אותה וקוראין ראשיהם את ופורעין רגליהם על
 פרוזרוגמא שמע קריאת הדא לישראל להם אמר עד לעולמי זכרו ויתעלה שמוישתבח
 את פורעים ולא רגליכם על עומדים לא לקרותה עליכם הפרחתי ולא הוא דיריחדתא
 הקב"ה זה ועל נדרכן קורין אדם שכל מזה ולמרנו , 1ג1' בביתך בשבתך אלאראשיכם
 אבינו יעקב אמרו וכו' שם ברוך . העמרמי יסור , עמנו בטרחות בא שאינומשתנא
 ואטר ממנו שכינה ונסתלקה הקץ את להם לגלות שביקש וגו' ואגירה האספו כשאמרע"ה

 נשם עו' ישראל שסע אמרו ויצחק כאברהם בזרעי פסול יש שמא אמר אחריםדברים
 שלא אע"פ חכמים אמרו ונו', שם ברוך אמר אחי בלבנו וכך אחד אלא בלבבךשאין
 כנפי להנביה ומנהנ . וכו' מלך לבת משל בחשאי לאסרו התקינו יעקב אמרו משהאמרו
 , מצות הריע לזכרון אוהו וראיתם . לציצית לכם והיה באומרו הציצית להראותהטלית
 לימא רפא הזיין להתיז צריך אמר ירושלמי הזכרו למען . החרכים מן מציץ לשוןלציצית
 דלא חמרו לעולם כי הסמיך להתיז צריך בהלל וכן . שכר לקבל מנת על דמשמעתשכרו
 לפרק חוזר פרק באיזה יודע ואינו לפרק פרק בין מעה , חתיכות חדורין לשון חדולימא
 , ראשונה לכתיבה חוזר לכתיבה כתיבה בין , הפרק לתחילת חוזר הפרק באמצע ,ראשון
 הלכה ואין . אחרונה לכתיבה חוזר פתח אם אבל ימיכם ירבו לטען פתח שלאוהוא

 שמע קריאת ק-א וספק , ראורייהא שמע קריאת אלא דרבנן שמע קריאת דאמרבשטואל
 ויאמר ובין , ואומר חוזר אמר לא ספק ויציב אמת אמר וספק , וקורא הוזר קרא לאומפק
 שאומרים והוותן . אטת לחזור צכיך ואין אמת אלהים וה' דכהיב יפסיק לא ויציבלאמת
 הווין מעשה על כי בטוליטולא חרפי מימי שמעתי כולן וכן וקיים ונכון ויציבבאמת
 החשד מן להוציאו המקום לפני הווין ובאו ע"ה רבינו למשה ישראל חשדוהולעמודים

 לילה בכל נשמותינו את לו מפקירים שאנו 1ג1' רותי אפקיד בירך )וזהו( . בזה הקנום כןעל
 וקים אמת דברו מילתא יציבא ויציב אמה בשחר וזהו , אלינו להשיבה בוומאמינין
 מה ישראל גאל והלילא בק"ש בע"פ דאמרינן ישראל גאל וחותם . אלינו הפקדוןלהשיב
 באמת להזכיר וצריך מצאתי ובירושלמי . נינהו דרחמי ישראל נואל בהפלה , כברשהיה
 : )אמן( , תואלו ישראל וצור נכורים וסכות סוף ים וקריעת ומלכות מצרים יציאתויציב
 נואלנו וישראל יהודה בנאמך ופדה ישראל בעזרת קומה ישראל צור לזמר שנהגו דישמ(

 ישראל חמשה כנגר ושמעתי . ישראל גאל באץ ישראל קדוש שמו צבאותה'
 תורה חומשי ה' כנגד פעמים חמשה ונזכרים בהעלוהך בפרשת אחד בפסוקהכתובים

 : )אמן( , הקב'ה לפני ישראל של חבתןבשביל
 הני רבנן ומפרשין היום כ5 תפלתו ארם שיתפלץ הלואי דאמר יוחנן בר' דדץלכהמא(

 אדעתא אף וצבור , אסור דחופה ארעתא אבל דרשות ואדעתא ביחודמילי
 עולת מביאין הצבור שאין ונשם , תקנום תמידים כנגר הפלות לן דקיימא אסורדרשות
 מתפלל נדבה עולת שמביא היאיד אבל נרבה תפלת סתפללין אין הצבור כךנדבה
 , מוסף קרבן מבנרם שאינו נרבה המוספין תפלת מהפלל אין היהיד אבל , נדבהתפלת
 פוסק ההפלל שכבר ונזכר תפלה באמצע עומד היה שמואל אמר יהודה רב דאמרוהא
 ינמרנה שאם פוסק התפה שכבר ושכח דחובה ארעתא כשהתפלל , ברכה באמצעאף

 לא יוחנן דר' בהא מורה יוחנן ור' . הוסיף בל על ועובר בשחר המירים שני כמקריבנמצא
 . האלפסי רבינו , לן אמר לא חובה תפלה אבל החנונים שהן נדבה תפלת אלאאמר
 דבר לחדש יכול אם שמתפלין צבור ומצא לבהכ"נ והלך שהתפלל הרי חכמיםואמרו
 ואם יתפללבתפלתו

 לאו-
 להתפלל רוצה ועכשיו רעתו כיון לא מתחילה ואם יתפלל אל

 : )ארן( , ולהתפלל לחזור ויכול מזה גדול חידוש לך יש הצבור עםבכוונה
 בשם זעירא ר' בירושלמי ואמרינן , נזוק אינו היום אותו לתפלה גאולה הסומך דיגלמב(

 תיכף , ושחם וממך שחיטה לסמיכה היכף הן, הכיפות שלש ירמיה בר אבאר'
לנמילת
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 שנאמר תפלה לנאולה הינף , ה' את וברנו קדש יריכם שאו שנאסר ברכה ידיםלנטילת
 , צרה ביום ה' יענך ליה וסמיך וגואלי צורי ה' לפניך לבי והניון פי אמרי לרצוןיהיו
 לנטילת , קרבן באוהו נוגע פסול אין שחיטה לסמיכה  שתוכף סי כל אבין בר יומיואגר
 אותז כל מקמת השטן אין הפלה לנאולה , סעודה נאותה מקטרג השמן אין ברכהידים
 מלך של לאוהבו דומה הוא למה לתפלה גאולה הוכף שאינו מי כל חמא ר' אמר .היום
 רתלמור ברכה( ידים לנטילת )איתא ברכה ירים לגמילת דתיכף ונראה 1 וא' והרתיקשבא
 טהמוציא רירושלמי  רההוא ]דירושלמי[ )איתא(  ברכה ירים לנטילת תיכף בכלל לאובירן

 : )אבין( ,  לשניהן תכיפה  צריך ומעתה , כים בטרק  ברטובת  הממן  מברכתורכבלי
 דהויא הפסק זאימ התפלה ופהיחת רשות נטילת הוא חכטים שהקנו הפחח שפתי פק'מג(

 נאולה ותביא בנים תושיע אבות בגלל ויציב אמת בסוף והאומר , אריכתאתפלה
 שטבעו ממטבע המשנה וכל חכמים הקנוהו שלא רבר ישראל נאל בא"י בניהםלבני
 דברי מתוך בהפלה לעמוד צריך ישראל לנאל ותיכף , חובתו ידי יצא לא בברכותחכמים
 ושתים לפניה שתים מברך ובערב לאחריה ואחת לפניה שתים מברך בשחר דהנן ,תורה

 שתהא ולילה יומם בו והגית שם על נחמן בר שמואל ר' בשם סימון ר' ירושלמילאחריה,
 ביום שבע שנאמר שם על לוי בן יהושע ר' בשם אבין בר יוסי ר' שוין ויומ לילהשניית
 בו והנית מקיים כאלו הללתיך ביום שבע המקיים כל אבא ר' בשם נחמן רבהללחיך
 תקשיב לבם תכין לרבר סימן אומר שאול אבא לבו את לבוין צריך והמהפלל . ולילהיומם
 מקצר היה הצבור עם מתפלל כשהיה עקיבא ר' של מנהגו היה כך יהורה א"ר ,אזנך
 מפני אחרת בזוית ומצאו זו בזוית מניחו אדם עצטו לבין בינו מתפלל וכשהיהועולה

 : והשתחויותהכריעות
 דניאל ע"י מפורש כבר , היום כל אדם "פלליכול

 וזמניי
 על בריך הוה ביומא הלתא

 עביר דהוה קבל בל ת"ל ]-הוחלה[ בגולה )דניאל( משבא יכול וגו' ומצליברכוהי
 ירושלם נגד בעליתיה ליה פתיחן וכוין ת"ל שירצה רוח לכל יתפלל יבול , דנא קרמתמן

 ע5 מפורש כבר אחת בבת כוללן יהא יכול , ארצם ררך ה' אל והתפללו כתיבובשלמה
 כך ואחר צרכיו אדם ישאל יכול , קולי וישמע ואהמה אשיחה וצהרים ובנך ערב רודירי

 11 הפלה החנה זו רנה התפלה ואל הרנה אל לשמוע שלטה יפי על  מפורש כבריתפלל
 היא ותנה , רחנה קראי טהני למשמע איבא  גברואתא הלבתא כסה הונא רב  אמר ,בקשה
 שיחתך שצריך נעות שפתיה רק , לבו את  לכוין  צריך למתפ% מכאן לבה עלסרברח
 שהשכור מכאן לשכורה עלי ויחשבה , בלחש להתפלל שצריך ישסע לא וקולה ,כשפתיו
 נמי ואי , ראש נובר מתוך אלא להתפלל עומרין שאין נפש מרת והיא , לההפללאסור
 פרק בעירובין ואמרתן . רערה תהא שם גילה במקום וגו' ביראה ה' את עבדו דכתיבמשום
 יתפלל אל שכור , הפלה הפלתו התפ% ואם יתפלל אל שהוי הונא רב בר רבה אמרהרר
 שאינו כל שכור , המלך בפני לדבר שיכול כל שתוי דמי היכי , תועבה תפלתו התפללואם
 שנאמר פתחים שני שיעור הכנסת לכיח שיכנס צריך והמתפ% , המלך בפני לרברינול

 : פתחי מזוזות לשמור ונו' אדםאשרי
 רב אטר עלה ואטר כלחוץ ולחוץ האנף מן כלפנים ולפנים האנף טן שנינו שניושפמה

 ישראל בין מפסקת אינה פרזל של מחיצה אף ראמר יריבתן ופליגא לתפלהוכן
 כר' הלנה לוי בן יהושע ור' יוחנן ור' יוחנן כר' הלכה יוחנן ור דרב ואע"ג שבשמיםלאביהם
 נגוח כל פרק בעירובין רתנן , תפלה לענין כלחוץ ולחוץ האגף רמן כרב לן קיימאהכא לוי בן יהושע ר' במקום דליתא שכן כל ליתא יוחנן ר' במקום דרב וניון לוי בןיהושע
 , מצטרפין בקטנה ויחיר בגדולה תשעה והיו גדולה לחצר במלואה שנפרצה קטנהחצר
 ירי יוצאין בקטנה צבור ושליח בגדולה וצבור , סצטרפין אין בגדולה ויחיר בקטנההשעה
 מהן טופלנ הוא שהרי חיבה; ירי יוצאין אין בגדולה צבור ושליח בקטנה צבור ,רעבתן

ושנו
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 מן כמופקת היא והרי ומכאן מכאן הפסק לנרולה שיש מפני אחד במקום עמהןואינו
 בי למרת והא שלה, זוית כקרן היא הרי אלא הגדולה מן מופלגת הקמנה ואיןרקמנה
 כו4 ולא כרב והיינו לעולם סצמרפין היו לא הגדולה אצל נרחית שהקמנה בעבורלולא

 : )אבדן( לוי בןיהושע
 שם עמר אשר המקום אל בו שנאמר כאברהם להפלתו מקום הקובע כל רב אכזךסד(

 חסיו אי ענו אי עליו אומרים וכשמת בעזרו יהיה אברהם אלהי מקוםוקבע
 המתפלל . זיפלל פנחס ויעמוד שנא' תפלה אלא עמידה ואין , אביע אברהם שלמתלמידיו
 רשעים סביב שנאמר רשע נקרא הכנמת לבית פניי חוזר ואינו הכנסת ביתאחורי
 שנאמר לתפלה המיוחד במקום להתפלל אדם צריך יוחנן ר' אמר ובירושלמי ,יההלכון
 בביהכ"נ טקום לו לייחר וצריך , כאן כתיב אין תזניר שמי את אזניר אשר המקוםבכל

 . השתחוה אשר כתיב ולא לאלהים שם ישתחוה אשר הראש עד בא דור ויהישנאמר
 ויתפללו הקיר אל פניו הוקיהו ויסב דכתיב מתזקיהו לן מנא הכותל אל פניו להסבוצריך
 ידרים שיתחכם והרוצה נמלא, קרא מהאי הכותל לבין בינו חוצץ רבר יהאושלא

 יררים לעולם אמר לוי בן יהושע ור' בררום ומנורה בצפון שלחן וסימניך יצפיןושיתעשר
 שכינה לוי בן יהושע ר' אמר והא , בימינה ימים אורך שנאמר מעשרתושחכמתו
 ישראל דארץ לצפונה דיתביתו אתון אשי לרב חנינא ר' ליה אמר אצרודי, דמצדד ,במערב

 : אדרומיאררימו
 " ישראל מחנה , מחטת מם לפנים להראות לפניו פסיעות שלש ילך להתפלל לו11א

 להשוות צריך המתפלל וירושלמי בבלי בתלמור ואפרינן , שכינה מהנה , לויהמחנה
 מזבחי על כמעלוה תעלה לא דכהיב בכהנים אמר חך אמוראי תרי בה פליני רגליואת
 ורנליהם שנא' כטלאכים אמר וחד נורל בצד עקב מהלכין שהיו גסה פסיעה לפסועשלא
 : )אבין( כיונין כתרגומו וישרה , רנלים שלש ק-א מהאי פסיעות שלש ולמרנו , ישרהרנל
 ה' שויתי שנאמר שכנגדו שכינה אימת מפני הראש בנילוי להתפלל שלא דכ1נך:נמה(

 מאי נקנטר האשה ובפרק , ארישיה סודרא רפרים ובתלמוד , תמירלננרי
 ער לאפאי תוחני דלא חזי ליה אמר נסיבנא דלא ליה אמר סוררא מר פריס לאמעמא
 ניוהרא דמיחזי פנוים כשהם ראשם לכסות דרכם היה שלא , ארישך סוררא ופרסתכנסבת
 כלה ובמסכת ארץ דרך בהלכות כדאמרינן היא תקפא עזות הראש וגלוי , נשואין אחראלא

 אליעזר ר' ישראל חכמי הזקנים לפני הראש בנילוי זקופה בקומה שהלך פריץנההוא
 ואמר , אבות פרקי בסוף ששנינו כסו פנים עז שהיה על עליו ונחלקו עקיבא ור' יהושעור'
 רב , כבירו הארץ כל סלא שנאסר זקופה בקומה שילך לארם לו אסור לוי בן יהושער'

 טסני הוה לא יהושע דרב בריה הונא רב זקופה בקומה אמות ארבע מסגי הוה לאיהורה
 בכיסוי ללכת לאדם לו יתבן לכן , טראשי למעלה שכינה אמר הראש בגילוי אמותד'

 : )אבין( כחם וישר ספרר אנשי כל כמנהג העולם מלכות ומוראת צניעות דרךהראש
 הברכות ממבע לכל מעם בטדרש מצאתי תמיד לנגרי ה' שויתי המקרא ד3:זוץ1ו(

 שבהזכרת לפי ואילך משם ולא לנגדנו עומר שהמקום נראה הברנותשבתהילת
 אשר אוסר ואין קדשנו אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך המיר לנגדי היאהשם

 )אבין(: יבין והמשכילקדשהנו,
(roעיסותי כל שנאסר שם על בתפלה עצמו את לנענע אדם וחייב במדרש דכמיב114עי 

 : וחסיריה צרפת רבני מנהג וכן , כטוך מי ה'תאמרנה
 ויהיה ורווה בהיה לבו את לכוין צריך השם את והמברך הפנימיים נספריםמצאתי

 בא"ת מצפ"ץ מצפ"ץ סצפ"ץ ועד לעולם ימלוך ה' מלך ה' מלך ה' שנאמרכענין
 : )אבין( , לצנועים אלא השם את מומרין ואיןב"ש

 את וזנרהס דכתיב והיינו הרברות עשרת נאמרו שמע בקריאת , ירישלמי !נרכדיןמח(
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 אחד ה' אחרים אלהים לך יהיה לא אלהינו, ה' ישראל שמע אלהיך ה' אנכי , ה' מצותכ5
 למלכא דמרחם וכל , אלהיך וי את ואהבת לשוא אלהיך ה' שם את תשא לא , אחרו5א
 ועשיתם דו מצות כל את וזכרתם לקרשו השבת יום את זכור . לשקרא בשמיה משתבעלא

 , ימיכם ירבו למען הה"ד ואמך אביך את כבד , המצות כל כננד שקולה ושבה ,אותם

 דכתיב הוא הדא הנאף לא , יומין אריכות ליה יהיננא ואימיה אבוהי דמייקר מאןוכל
 לעבירה ורומז בעיניו שקורץ אינשי דאמרי היינו , עיניכם ואחרי לבבכם אחרי תתורוולא

 , מתקפיל דקטיל כל אינשי דאסרי , מהרה ואבדתם רכתיב הוא הדא תרצח לא ,לעשות
 רכתיב הוא הדא החמוד לא , חבירך של דגן ולא דגנך ואספת רבתיב הוא הדא תננובלא

 רכתיב הוא הדא שקר ער ברעך תענה לא , חבירך בית ולא ביתך מזוזות עלומתבתם
 כמאן ליה חשיבנא חבריה על דשיקרא מהדותא רממהיר מאן רכל , אלהיכם ה'אני

 השלש את לקרות האדם שצריך מזה למדנו , וארץ שמים בראתי שלא בידמסהיר
 , הדברות עשרת קיא וכאילו , המובחר מן מצוה לעשות הבא ה"נ בטונתפרשיות

 מפני קבעום לא מה ומפני שמע בקריאת הרברות עשרת לקבוע בקשו אמרוודנוותה
 הפרשיות אלו בכלל כי בלבם וחשבו הדבר והניחו , דברכות פ"ק במול המיניםתרעומה

 ! )אבין( ביושלמי שאיתא כמו הרברות עשרה הםהשלש

 , ראשו את שיכסה וצריך , למעלה ולנו למטה עיניו שיחן צריך המתפלל יקניאסט(
 בקומה לילך דאמור כדאמרינן כולו היום כל אלא לבד ההפלה בשעתולא

 : )אב"ן( הראש ובנילויזקופה
 תחילה ובהודאה וסוף תהילה באבות בהן שוחה שאדם ברכות אלו , בברכות ומנינןנ(

 אלהי ה' את ואברך לה' ואשתחוה ואקור דכתיב באבות טנין ירושלמי ,וסוף
 : )אבץ( למלכא ומודינא למלכא ואשתחוה ובהודאה , אברהםאדני

 שמים מלכות בה שאין זה , וכו' אברהם אלהי אבותינו ואלהי אלהינו ה' אהה ברדךנא(
 להפסיק שלא לפי הברכות לשאר הקודמות הברכות כל כדיןבתחילתה

 אלהי ה' לאליעזר אברהם אמר שכך , בעולם טבעו נורע יריהם שעל האבותבאלהות
 אלהי ולא השמים אלהי היה אבי מבית כשלקחני , ונו' אבי מבית לקחם אשרהשמים
 שהרנלהיו הארץ ואלהי השמים אלהי בה' ואשביעך ונאמר , בעולם טבעו נודע שלאהארץ
 ברכה דכי , ומגן ומושיע עוזר מלך לחתימה סמוך בסוף מלכות ויש , העולם כלבפי
 יוחנן כר' וריכתא יוחנן ורבי רב כדפליגי , ברכה אינה וטלכות השם הזכרת בהשאין

 בברכות טעמא ויליף , כוותיה דתניא ועוד יוחנן כר' הלכה יוחנן ור' רב תלמודאדבכוליה
 ואברכה המלך אלהי ארוממך טעמא אמרית ואנא תנחומא ר' אסר הרואה פרקירושלמי

 : )אבין( ועד לעולםשמך
 סמך לי ויש , קדושה בשעת עצמם את מגביהין שהיו אדם בני בכמה בצרפת דראירזינב(

 המרכבה ויורדי וארץ שמים לי אתם ברוכים הקבזה אמר , הפנימייםבספרים
 וילמדו צבאות ה' ק' ק' ק' לפני ואומרים אותי שמקלסין בשעה אני מה, לבני וכנידואם

 בעולמי הנאה אין כי , עצמם את וינשאו תפלתם לבית למרום עיניהם שישאואותם
 : )אב"ן( , וכו' בעיניהם ועיני ולעיני נשואות שעיניהם שעהכאותה

 יום אומר יהודה ר' והנן , הגשם ומוריד הרוח משיב נבור באתה הנשמים היכמון2ג(
 ראשון מוב ביום , מזכיר אינו הראשון מזכיר האחרון חג של האחרוןטוב

 חזנים בשני היה מנוונם . טל אם כי נשם מזכיר אינו האחרון טזכיר הראשון פסחשל
 המוערות כל שיצאו כדי יהורה רר' טעמא ירושלמי , למוסף ואחר 16צראחד
 שיזכור ער להזכיר ליחיד אפור דתימר הדא דההיא עלה תענית בריש ירושלמי ,במל
 רם בקול שיזכיר עד דאמרי אית , דמי צבור שליח שהזכיר כמי לצלותא קמוןש"צ,
 הדש ראש בלל סנה' וכן , הצבור את להזכיר הנשם ומוריר הרוח משיב העולםומנהנ

להזכיר
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 ל4 ויראה , ותוריענו טוב ליום שבת ובמוצאי , הנמים על ובחנוכה , חורש ראשלהזכיו

 לעכר צריך אין קדיש אמר שכבר בלחש להתפלל הצבור עם החזן שעומד כיון לצלותאקמון
 : )אבין( בו, מעכבת בסלה אין לבילה הראוי רגל להתפלל יתחיל אהואער

 במל , אוהו סחזירין אין טל של והזכיר נגשם עומר היה אמר זעירא ר ירדשלמינד(
 חכמים חייבו לא וברוחות בטל תניא והא , אותו מחזירין נשם שלוהזכיר

 ולא מצלי דלא לההוא וסיקל דמצלי ההוא דמי לא , מזכיר להזכיר רצה ואםלהזכיר
 ניסן יצא דתנן , אותו וסחוירין קילה דבר מצלי נשם של  יהוכיר נקיץ פירוש ,סיקל
 , מיק5 ולא מצלי לא חייבו דלא והתם , חמים קציר הלא שנאמר קללה סימן נשמיםוירדו
 אבל , עמרם רב כהב וכן וכי בחמד חיים מכלכל להושיע ורב לומר נהגו הקיץבימות
 רברי ואלו ואלו , היים מעלכל המל מוריד להושיע ורב לומר נהנו ובפרובינצאבצרפת
 ברוך חותמין ישראל כל במדרש מצאתי , אמן ועונין המתים מחיה ה' אתה 12ררךנה( י )אבין( מזכיר, להזכיר נא ואב להזכיר חכמים חייבו לא וברוחות במל דתניא הם חייםאלהים

 תחייתם ראו לא ועריין החזן אחר אסן ועונין המתיםמחיה
 ומאמיניי

 שיתיו
 בונה וכן , שיגאלו בו ומאמינין ונשתעבדו חזרו שנגאלו ואע'פ ישראל בגואל וכן ,מתים

 ה'. נוצר אמן ועונין המאמינין , ה' נוצר אמונים הוי לבנותה שעתיר בו ומאמיניןירושלים
 אמונים שומר תגךי אל אמונים שומר צריק נוי ויבוא שערים פהחו בטדרש מצאתיועוד
 ד' אמנים צ' נוטריקון צרי"ק יחיה באמונתו וצדיק עוד ורריש , אמנים שאומראלא

ס נמי % ח 0114 נמש מלולהנו(  שזולן 'שואל נוין .מן ה?י'כ', 
 אינן ובגולה , וסביבותיה נרבונא מנהג ראיתי וכן , במרחשוןבשבעה

 בפלונתא בתעניות כדפסיקנא , ששים כלאחר ששים ויום תשרי לתקופת ששים ערשואלין
 שואלין תשרי לתקופת יום ומששים , יבשני ולא מיבעני נקימינן בבבל וכן , ושמואלדרב
 כל ואילך ומשם , פסח של הראשון מוב יום ערב של המנחה תכלית עד החורף ימותנ5
 וספרר צרפת סנהנ וזהו , ומטר מל והן שואלין אינן להקופה יום ששיט עד הקץימות
 ובספרד , האדמה פני על ברכה ותן הקיץ בימות לומר בצרפת ונהנו , פרובינצאורוב

 חייבו לא וברוחוה במל מדתניא ראיה שניהם לרברי ויש , לברכה טל ותןובפרובזנצא
 כסר מיעצר לברכה דטל לשאול הרין הוא וכן , מזכיר להזכיר בא ואם להזנירהכמים

 : )אבץ( דברי, לפי אם כי וממר טל האלה השנים יהיו אם ה' חי ע"ה אליהושאמר
 נבול בכל שהרי כלום אינו עלינו ברך השאלה בליל החזן שמכריז דב:מכ(ומותנו(

 , נך הברכה לפתוח נ"טישראל
 והשאל"

 כדמוכה ומטר טל ותן היא
 אין גם , הברכות משאר נשתנית לא השנים ברכת של ותכליתה ותהילתה ,בתעניות
 , ונדנה ברכה רצון בנשמי שנותינו וברך , בתקופה יום ששים ער הקיץ בימותלהזכיר
 בברכת שאלה אמר לא אם ירושלמי בתעניות מצאתי . )אבין( , מזו גדולה שאלה לךראין
 מכאן יום שלשים ער אותו מחזירין אמר לא ספק אמר ספק ואפלו , אותו מחזיריןהשנים

 ! )אבל( , נקם מירכיה דריהמיה אותו סחזירין איןואילך
 לרופא נואל בין אומר וש"צ תפלה בשומע עננו אומר יחיף חכמים שם , קילנו שמענז(

 ש"צ לנאון ונשאל , קובעין צבור אבל לעצמו ברכה קובע היתיר שאיןלפי
 להם אין אמצעיות דהא שנזכר במקום אוסרה אם לרופא נואל בין עננו אמר ולאששכח
 זה על ונפלאתי , איפשט ולא לרופא גואל בין שנא דמאי כיחיד תפלה בשומע אומדר
 ושלש ראשונות כשלש להיותן סרר להן ראין אסי רב רקאמר סרר להם אין אמצעיותדהא

 חונן, לאתה ולא שפסק למקום חוזר באמצעיות ואילו לראש חוזר בהן מעה שאםאחרונות
 אקראי דאסמכינהו חנמים כתקנת זו אחר זו לקרוהן ארם שחייב סדר להן יש כהאיאבל
 גמה בפרק מדהניא שפמק למקום לחזור אפשר אי ובכאן , ז"ל האלפסי רבינו שכתגוכסו

מדליקיו
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 המאורע מעין הזכיר לא אם ותענית ופורש חנוכה כגון מוסף קשבן בהן שאין ימיםמדליקין
 חדש ראש בלילי ויבא יעלה כנון אותו מחזיין אין התני היכא וכל , אותו מחזיריןאין

 בתעניות ענת וכגין , השחר בתפלת כדאיתא בצבור ביום ולא , בברכותכראמרינן
 דוקא לאו , כדאמרינן אותו מחזירין ראין בתוספתא דתניא ופורים בחנוכה הנסיםועל
 שלאחוזיה ברכה התחיל לא ואפילו חוזר אינו תפלתו נתוך נזכר אפילו אלא תפלתו גמראם
 הודאה סיים או , במורים פתח שלא אפילו ויבא יעלה אמר ולא עבודה ברכת סייםאלא
 אין רקחני דכיון , לראש חוזר אינו בהוראה הנמים על אמר ולא שלום בשים פתחולא

 שנא ולא הפלתו נמר שנא לא ברכות כמה שנא ולא אחת ברכה שנא לא אותומחזירין
 חוזר הוא אם לבהלה ברכה שהיא הוא סברא אותו מהזירין דאין דכיון תפלתו, נמרלא
 לסמיכת בירושלמי האמור עצמו ממעם יל , לרופא נואל בין שנא מאי דקאמר והאי ,כלל

 לדומה רומה , צרה ביום דם יענך ליה וממיך ונואלי צורי ה' ונו' לרצון יהיו להפלהנאולה
 , ד,ו;למוד מכסי סמכו רא ועל , וכו' בצרה גי עננו ישראל נואל , לתפלה מגאולהיותר
 ולא ששכח צבור ששליח לזמר יש ומעתה . בעזיה יותר נאריך הענית ובהלכות ,)אבין(
 או , כדאמרן שפסק למקום לחזור לו ראין כיחיד תפלה בשומע אומרה במקומו עננואמר
 ויחיד ביחיד, כן שאין מה לעצמו ברכה לקבוע ריכול שלום שים לנחר גדולות הרינותלפי
 ויתבאר בה וחותם אומר נדולות ההלכות ולפי , בה יחתום ולא שלום שש אחראומר

 ? בעז'ה בטקומולפנינו

 לו היה שאם אומר וברכה ברכה כל בסוף וברכה ברכה כל מעין לומר הבא דיגייךנח(
 בברכת אומר לפרנסה צריך היה ואם , חולים בברכת אומר ביתו בתוךחולה

 ראשונות בשלש לא אבל תפלה בשומע לשואלם יכול לאדם לו שיש הצרכים וכל ,השנים
 לא צרכיו אדם ישאל אל לעולם שמואל אמר יהודה רב דאמר , אחרונות בשלשולא

 נזקקין אין בהן צרכיו השואל וכל באמצעיות, אלא אחרונות בשלש ולא ראשונותבשלש
 אדם ישאל אל שמואל ראמר דהא מ"כ יעקב רבי כתב , נשמעת תפלתו אין פירוש ,לו

 שכן ותדע , שואלים רבים צרני אבל צרכיהם שואלים אין דאמר הוא יחיד טצרכיצרכיו
 נהנו זה וממעם , נינתו רבים צרכי אחרונות ושלש ראשונות שלש של עיקרן כל שהריהוא
 ובאחרונות , ובנן ובכן ובכן וקדושה כמוך, מי ובנבורות , לחיים זכרנו באבות לומר ישראלכל

 ישראל כל טנהנ וכן , יו"כ עד מריה חיים בספר שלום ובשים , לחיים וכתובבהודאה
 ואהבה יוצרות, אור ביוצר וכן . )אבין( , ראשונות נשלש המשוררים שיסרו הזוכותלומר

 כמנתז הכל להאריך שנהנו מקום , למתו סמוך כסוך ומי , ויציב באמת וזולת , עולםבאהבת
 : כלל הפסק בזה ואיןהמדינה

 במנחת אם כי רצה אומרים שאין סביבותיה וכל בטוליטולא ראיתי , אלהינו ה' רצך;נט(
 ני הטעם וי"ל , ונו' והפלתם ישראל ואשי וסתחילין מנחות בשאר ולאהענית

 אלו פרק בסוטה אומרים שאנו לפי רצה לומר אין כפיהם נושאים הכהנים שאיןבשעה
 רעל עבודה מרא ורצה , עולה אינו שוב בעבודה לרוכן עולה שאינו כהן כלנאמרין
 ולשמו הקרבן לרעת שוחם שיהא שצריך תזבחו לרצונכם ה' לפני להם לרצון כתיבדורבנות

 לשם לבעליהן עלו שלא אלא כשרין לשמן שלא וכשחמן הזבחים רכל , שהוא מהנפי
 יום שבכל ומנחה , בלחש * ברכתן ואומרים לרוכן עולים הם רצה החזן וכשמתחיל ,חובה
 סמוך בה דסצלי דתעניתא במנחתא זולתי שכרות דשכיחא משום כפים נשיאות בהאין

 ז"ל סעדיה רב כהב וכן כפים, נשיאות בה ויש היא נעילה וכתפלת החסהלשקיעה
 נשיאות בה שאין אע"פ יו"כ ובמנחת תענית במנחת אם כי שכתב מה אך . מפרדכמנהנ
 ומוסף בשחרית אם כי , ופרוגינצא בצרפת ולא , כמוהו בספרד בזה נוהגין אין ,נפים
 כדאמרינן נושאים היו שלא הכפורים במנחת אבל , כפיהן נושאין שהיו נשעה בכפור'ונעילה

 בריש . ע"ח סי' ;"ג הג' ת"י כתך כ" , היען סייגו *.
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 מנדוב נהנו וצרפת בפרובינצא אך , בדין וכן אומרים אין בתענית ]ר[ )רחסירי( 5רקבריש
 : )אבין( בעיני, יתכן ולא , רצה ומנחה שחרית ערביתלזמר

 לומר אנו רוצים קרבן מקריבים עכשיו אנו שאין אע"פ י"א , והפלתם ישראל יאשיס(
 כי במדרש ראיתי אך הקנים, ההמידים כנגד שהתפלות ותפלתם ישראלואשי

 למעלה הבעי במזבח צדיקים של נשמתן מקריב עמנו בני על העומד הגדול השרמיכאל
 כדאיחא , יחרו לה שחוברה כעיר הבנויה ירושלים שנאמר מתה של אוהוכנגד

 שאנו וזדן , ישראל בעבור יום בכל גרבצת מקריב שמיכאל דורשץ אין פרקובחגיגה בשבועוו"
 יוסף ורב ששת הרב וסוף תחלה בהודאה וכורע לך אנחנו מודים . ישראל ואשיאומרים
 רהלל בהוראה הכורע אבל , משובח זה הרי בהודאה הכורע ותניא , ומוף תחלהברעי

 וער שבשדיה חוליות כל שיתפקפקו ער לכרוע וצריך . מנונה זה הרי המזוןודברכת
 שנה שבעים לאחר אדם של שררו נזיקין אבות ארבעה ובסוף לבו, כנגד איסרשיראה
 , כתויא זקיף זקיף וכי כתיזרא כרע כרע בי אשי ורב , במורים כרע דלא והוא נחשנעשה
 הכריעה עליו ההא שלא מעט מעט כחויא וזקיף אחת בבת שכורע מקל חיזראפירוש
 מעם מעם לזקוף שיצטרך כך כל במורים כרע רלא והוא ד-פ רבב"ק וההיא ,כמשוי

 : מכפיפתו שמתפשטכנחש
 רהניא , הרבנן מודים ולומר עמו לשוח הצבור כל צריכים למומים יצ דכשמניעמא(

 , בהוראה ש"צ עם שוחחים הכל טובי בר ההליפא רב תניבירושלמי
 יסא ר' ומוף, תחלה עמו לשות כדי לקרובה סמך זעירא ור' בטורים, וכלבר זעיראא"ר
 דא"ר ליה שסיע ולא לחישא דין מה להו אמר l'wnb1 נחנון חסהון להכא סליקכי

 נכללינהו והשתא , עניינים בכמה בירושלמי ומפרש לך אנחנו מורים סימון ר' בשםחלבו
 וסרר . לך משתחוים פירוש , לך מורים שאנו )כל( על אלהינו ה' לך אנחנו סוריםלכולהו
 אזכרוו? י'ח כנגד ברכות לי"ח וסמך , זו אחר זו המקומות פי על מדורין י'חברכות

 , אבות , וקרושות וגבורות אבות שאומר רואין אנו ומשם אלים בני לה' הבושבמזמור
 השתחץ שפו כבור לה' הבו , קרושות . ועוז כבור לה' הבו , נבורות . אלים בני לה'הבו
 הועי. וידעו ונו' אלהי ואת יעקב קדוש את והקדישו קדושה אחר ובינה , קודש בהררתלה'
 ולבבו ונו' הזה העם לב השמן שנאמר בינה אחר ותשובה , לקח ילמדו ורגנים בינהרוח
 עוניכי. לכל הסולח עוד כתיב , תשובה אחר רפואה בו שכתוב ואע'פ , לו ורפא ושביבין

 והאי , סליחה אחר ורפואה דגאולה , וגו' חייכי ששחת הגואל החלואיכי לכלהרופא
 ושאמרר , היא דסליחה רפואה אלא היא דתחלואים רפואה לאו , לו ורפא ושבדכתיב
 בששית מר ראמר , להגאל עחירין אנו דבשביעית , רפואה אחר ולא בשביעיתגאולה
 . הויין דנאולה אתחלתא ומלחמות , בא רור בן שביעית במוצאי טלחטות בשביעיתקולות
 בט' השנים וברכת , רפואה שצריכה השמיני ביום מילה שנתנה לפי בשמיניתורפואה
 , אמרה ט' בפרשה ורוד וגו' תדרוש ורע רשע זרוע שבור רכהיב שערים מפקיעיכננד
 ישראל לעמי תשאו ופריכם תתנו ענפכם ישראל הרי ואתם שנאמר אחריה נליותוקבוץ
 נעשה נליות קבוץ ירי ועל ,ומ'

 ככור ואצרוף עליך ידי ואשיכה שנאמר ברשעים ריי
 שנאמר והזדים הטינין יכלול הרשעים ובדין , ונו' כבראשונה שופטיך ואשיבה ונו'מיניך
 אגדש רשעים קרני וכל שנאמר הצדיקים ק-נות תרוממנה ואז וט', יחרו וחמאים פושעיםושבר

 וכי ליה וסטיך וגו' תקום שיבה מפני שנאמר עמם גרים וכוס , צדיק גךנותהרוממנה
 אוהביך, ישליו ירושלים שלום שאלו שנאמר בירושלים הרוטסנה והיכן , עו' נר אתךיטר
 וכתיב מלכם דויד ואת אלהיהם ה' את ובקשו ישראל בני ישובו שנאמר רור בן באוסיר
 ושמחתים קדשי הר אל והביאותים תפלה באת וסיר , לעולם להם נשיא עבדיודויי
 בארז עבודה באת , ונו' לרצוי וזבחיהם עולוהיקם שנאמר עבודה ובאת . תפלתיבבית

 יריו אה אהרן וישא שנאפר אחריה כרגיש וברכת , יככדנני הורה זובח שנאמרההוראה
אל
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 כהנים ברכת אחר שלום ושים היא, מילתא חרא והודאה ועבורה , ויכרכם העםאל

 לעמו עוז ה' שנאמר היא שלוס הצור וברכת 1ג1', ישראל בני על שמי את ושמודכתיב
 מי דכתיב ברכה בקביעות פירוש , מקום של בשבחו לספר אסור ואילך מכאן , ונו'יתן
 לך שנאמר ההלתו כל להשמיע שיכול למי ה' נבורות לטלל נאה למי וגו' ה' גבורותימלל
 ברכה קביעות ובלא הכפורים יום וידוי כסרר אף הפלתו לומראחר בא אם ,אבל תהלהפומיה
 הפלה שומע בא"י וכו' לפניך תפלתי והכנס התחנה אחר לאומרים השובה ומכאן ,אומר

 : )אב"ן( מצאתי, השם, בהזכרת לחתוםשאסור
 למען עשה שמך למען עשה דברים ג' אלו תפלתו אחר האומר כל שמואל אמרסב(

 : )אבין( , ריקם חוזרת הפלתו אין צדקך משיח למען עשהימינך
 קרב הינלך שכלל ביתך בנה בעולמך שמך יחר אלהינו מלכנו כך, לומר ד23נהבנךסנ(

 משיח למען עשה ימינך למען עשה שמך למען עשה משיחך ביאתקץ
 שלא עד אלהי אומרים ויש , נצור אלהי . וענה ימינך הושיעה ידידיך 'חלצך למען?דקך
 כפים נשיאות לפני נתקנה בצבור בי בתפלתו כהנים ברכת לומר ליחיד ואסור ,נוצרתי

 : )אבין( , ש"צ ואומרה בעשרה אלאשאינו
 כהנים ברכת מברך צבור שליח מזרח אנשי , ישראל לארץ בבל בני שבין דרבנריםסד(

 להזכיר שאסור שמי אה ושמו ש"צ אומר מערב אנשי רם, בקולבקהל
 הם הנלות כל מקום ומכל , לקרותו *חיד שאסור מזה למרנו בהן היה א"נ אלא השםאת

 : )אב"ן( בהורה, כקורא אוהו וקורין מזרחאנשי
 נאמרין אלו דבפרק , לאומרו בצרפת סנהנ אין שמי את ושמו נהנים בנברכתטה(

 בשם העם את שמברכין לי המיוחד שמי שמי את ושמו אמרבסוטה
 ואומרים ברכתו את מבקשין ואנו המפורש בשם מברכין אנו אין הזה היום והנה ,המפורש
 עור להוסיף לנו ומה המשולשת הברכה אמרנו וכבר ובו: בתורה המשולשת בברכהברכנו
 ולא צואה לשון ששניהם ישראל בני את תברכו בה אומרים אנו שאין כשם , שמי אתושמו

 : )אבין( 1"ל, רשיי נהב כך , ברכהלשון
 ובפרובינצא במפרר אבל , לדומה דומה שלום שים יאמר שלום לך וישם אחר דך:יכנףסו(

 המקרא ע"ש פניך באור כאחד . שלום שים יתכן ולא שמי את ושמו לומרנהגו
 ברכנו שלום עושה שאומר המקומות ואותן , פניך במאור ולא , יהלכון פניך באורה'

 חכמים תקנוהו ארוך דממבע יתכן לא , בשלום עמו את המנרך בא"י ושלום עוז ברובכולנו
 שפתיחת והמצות הפירות כברכת קצר ממבע ממנו עושים והם י'ח של הברכות שארנכל

 זה הרי בתפלהו קולו והמגביה , אמנה מקמני זה הרי בתפלתו קולו ןןכמשכ2'עמז( י )אב"ן( , חובתן ירי יצאו ולא בברכות חכמים שמבעו ממטבע ומשנים חתירה היאהברכה
 הרשות יכול אינו ואם , בלחש לבו את לבוין כשיכול , השקרמנביאי

 לפניו בהפלתו והרק . ציבורא לאטרודי ראתי ארעא אורח לאו בצבור אבל וביחיד, ,בלו
 , לאחוריו ירוק איסטנים הוא ואם ובמליהו באפקרסות1 יבליענו אבל המלך בפני רקבאילו
 ארם יעטור אל שאמרו וש"פ , העמרמי ביסוד הנם  בקלטור  הפשוטות  הלכותושאר
 עומד שהחזן במפרר מוב סנהנ , ה' קראתיך סטעמקים שנאמר ויהפלל גבוהבמקום
 הקהל מרוב ישמעו לא .כך שאלמלא בקי שאינו מי ולהוציא לרבים להשמיעבבימה

 מצרים של באלכפנדריא החליל פרק בסוכה למנהנם בתלמור סמך לי ויש שם,המהאספים
 סניף הלה אמן לענות שהגיע וכיון עליה עומד הכנסת וחזן באמצע עץ שללבימך
 מניף הממונה היה בתורה לקרות אחר עמר ראמר כן אינו בירושלמי אך .בסוררין
 ולא בתפלה כן לעשות שאין מזה לסדת , וברכה ברכה כל על אמן עונין והןבסוררין
 ירי יצא ואז הברכה לשמוע אמן העונה שצריך חובתן ירי סו?יאם צבות שהשליחברבר
 היא איזה ירושלמי אברים אלו דבפרק , יצא ולא יהומה אסן היא כן שאלמלאכובתו

אסן
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 למדם מ"מ , עני טאי ירע ולא ועני לברכא דמיחייב כהרין אמר התא ר' יתומהאמן
 בסודרין הלה להניף צריך היה נם הקהי לרוב להשמיע כדי הבימה ע5 עומר היהשהחזן
 בתפלה וכן , שם שהיה הקהל קול בעבור הקוראים מן התורה ב-כת שומעין היושלא
 על לברך אדם שצריך למרנו מכאן גם , הקהל לרוב ולהשמיע הבימה על להיותיכול

 מתף הלה היה הקהל רוב ירי על אותה שומעין היו שלא ירי שעל רם בקולהתורה
 : )אבין( ,בסודרין

  ונותן , רשות וייטול מחנות משלש לו לצאת פסיעות שלש יפסיע  התפלה דבנכשיוםסח(
 שויתי  שנאמר  לנגרו  העומר הקביה של ימינו בלפי החילה  לשמאלושלום

 רומה  סיר לטקוטו  חור  ואם  לעמור  צריך  פסיעותיו שלש  שבלו ובמקים ,  תסיר  לצנריה'
  לשם שלא תחלתו על  הוכיח  סופו בי  פי' , באולתו שינה כסיל  בן  קיאו על ששב*לג
  לשם שלא סיר  לפניו לו  חור  שכשהתפלל  אחרי  לפגי פסיעות שלש בתחילה הפסיעחפלה
 ויפסיע , קדושה עד אוסרים ויש , באבות צבור שליח שיתחיל ער לחזור לו ואין ,הפלה

 :  )אבין( , לפניו פסיעותשלש
 א5 שהגיע ירושלים נלוח מפינת על זקנים שלשה שימרוהו שמעתי רחום דךןדאסט(

 אם ועזריה משאל כחנניה האש גכבשן לנחותם ויאמר אחד הגמוןממשלת
 תרין בו שכתוב מקרא אחד חלם הזמן לסוף , יום שלשים זמן להם ונתן ישראל מזרעהם
 תעבור כי נו שכתב הוא הפסוק זה הזקנים שלשה אמרו , הוא מה ירע ולא לא והלתכי

 שלשה אליו ונכנסו חלקים 5ש5שה ונחלק באש ונכנס הצור הבטיחך הלא אני אתךבמים
 האחר , ברחום וסיים ברחום התחיל מהם אחר כל , הגדול הנס על רחום והוא  ויסרוהזקנים

 : )אב"ן( , ורחום חנון כמוך אין השלישי רחום מלך אנא והשני רחוםוהוא
 קרוב להיות אותו תמצאון ובחמישי בשני , בהמצאו ה' ררשו במדרש כמצאתיע(

 עזרא ומתקנת , שוין מטה ושל מעלה של דין שבית תדרשוהו אםאליכם
 הנימן ימים משאר וחמישי לשני ומעם , ובחמישי בשני בתורה קורין שהיו מרובהבסוף
 ר' פרק ובשבת רבה עולם בסדר כדאיתא היה בשבה חמישי ממצרים ישראל יצאושבו

 ומשה בשבת בשני הכפורים ויום בשבת ותשרי חמר ואחד מלא אחר הקיץ וחדשי ,עקיבא
 כדברך סלחתי לו ונאמר הכפורים ביום בשני וירר האחרונות לוחות לקנל בחמישיעלה

 ; )אבל( ליורות, וסליחה למחילה הוכןולכן
 בנפילתו כי , הירות דרך שמאל הסיבת ררך השמאלית בצרם פמהם על דנופליועא(

 מצאתי ומדרש יתכן, ולא ומנפש, מלב עליהם מתודה שהוא עונותיו ימחלו'
 : )אב"ן( , הימנית על אפים דנפילת למדנו , כתחנה תחבקני וימינו לראשי החתשטאלו
 ואדה הקרקע מן למעלה פניו להלות צריך פניו על הנופל כתב נמרונאי רב אךעב(

 למעלה )פניו פרקדן ולא , דבר עמא וכן ימין צר ומגביה שמאל לצר נומהחשוב
 דגני אמאן ליש דריב"ל , למטה( פניו ולא , הספינה את דהסוכר מדבר רמיהינההוא
 רב עומד המגילה את הקורא ובפרק , אצלויי דמצלי אלא , דמצלי אפי' וקישאפורקרן
 עלמא נולי נפול בריך לא חתים בריך פחח בספרא קרא קם צבור תענית לביאיקיע
 משכעס ואבן וכתיב קמיה הות אבנים דרצפת משום אפיה על נפל לא ורב אפייהועל
 ירים פישוט אלא תורה אסרה ולא עביר הוה ורגלים ירים פישומ דרב משום או ,ונו'

 ראמר שאני חשוב ארם נמי אי , ממנהגיה משני הוה דלא פישומ בלא נפיל דלא והאיורנלים
 שנאמר נון בן כיהושע נענה כן אם אלא פניו על ליילול רשאי חשוב אדם אין אלעאר'

 לה טפרש ובירושלטי , ונו' פניך על נופל אתה זה למה לך קום יהושע אל ה'ויאסר
 ישמעאל ר' פרק בעט בירושלמי , רחמים לבקש רשאי עצמו ע5 אבל הצבור עלביחיד

 לר יאמר פניו על יפול שאם כיהושע כשר שאינו מי כל אבלותיה בשם זעירא ינאיר'
 תהוון כד כיתיה לאינשי מפקר אמי ר' . הצנור על יאיד ובלבר , יפול אל לך קוםוכקב"ה

נפטן



המנהיג תפלהדיניספרש8
 אמי כדר' ואתיא פיטריה על רבע יונה ר' , כאורחיכון רבעין תהוון לא לתעניתאנתקין

 : הצר מן ובלבד ציבור לתענית אלא השתחויה ההירו לא דתטן רבנן בשםבבלאי
 כפים נשיאותהלכות

 חנינא ר אמר ירושלמי , להאריך ואין פשוטות הן במומה נאמרין אלו נפרק הנםע0
 וכבצפון לאחיהם מברכים הם ולמי כפיהם את נושאים כולם כהנים שכולםעיר

 : )אבל( , מצאהי כך , והטף הנשים אמן אחריהם יענה ומיושבדרום
 ולא לשנים להם אמור שנאמר קורא אינו לאחר כהנים אומר לשנים אביי דקורךוגר(

 הוה כד פזי בן יהורה ר' בעשה עובר כפיו את נושא ואינו הכנסת בבית שהוא כהןכל מצאתי עומדין אין הפרק ובירושלמי , הלכה שכן הנאונים כתבו וכן ,לאחר
 יצריך . לברא נפיק אליעזר ר' , עמורא אחורי ליה קאים הוה רישיה תזיק היה ולאחש
 חסדת רב אמר , כהנים אומר שנים , כהן אוטר אחר כהן היה אם , ישראל החזןשיהא
 שאמר במה גם , בזה אבבלי וחולק לשבב אלא קורא שאינו כהנים אוטר אחד לכהןאף

 : )אבין( , וצ"ע עשה בשלשה עובר ובבבלי בעשהעובר
 , להון תימרון כר כתרנומו להם אמור שנאמר כהנים להם שיאמר ער עוברין לאינןעה(

 ואין , קדש יריכם שאו שנאמר כפיו את ישא לא יריו נמל שלג כהןוכל
 כהן ובלבד ראשם כנגד ובמקרש כתפוחיהם כנגד אלא כפיהם את לישא רשאיןהכהנים
 שיהזירג עד אצבעותיהם קשרי לכוף רשאין ואינן , הציץ 0ן למעלה יגביה שלאגדול
 לדבר סמך יש כפים בנשיאות אצבעותיהן את שפותחין המנהג וזה ן הצבור מןפניהם
 החרכים מן מציץ מדרשות ומבתי כנמיות מבתי החלונות מן משנית השירים שירבאגדת
 : שמברנין בשעה עליהם שורה שהשנינה למדנו , כהנים של אצבעותיהםמבין
 ובכהנים ובנשיא בקשה כהות עיניו דברים בשלשה הססהכל דורשין אין בפרק12דץגיגך;

 היום דנהיני והא , המפורש בשם העם את ומברכין קיים הטקרש שביתבזמן
 עלה ירושלמי במנילה לדבר סמך יש המפורש בשם מברכין שאין אע"פ להסתכלשלא

 יוסי ר' אמר בו מסהכלין שהעם ספני כפיו את ישא לא ממיס צבועות יריו היורמתני'
 כלום חגי א"ר , ישראל את טברכין שהם בשעה בכהנים להסהכל שאמור אומרחזאת
 רעתאי ססחנא ולא לאיסתכלא יכילנא ראנא מהו הרעת היסח מפני אלא ססתכלין איןאמר

 : הברכה אל יאזין ולא דעתו יסיח בו יסתכלשאם
 בו שאין יום לך אין המקדש בית שחרב מיום יהושע ר' משום אומר רשב'ג )ת"ס(במוטה

 שנא' חבירז משל קללהו מרובה ויום יום וגל רבא אמר , לברכה מל ירד ולאקללה
 רחליף בקר אלא הוי מאי ידע מי הלמחר לימא אי בקר הי , ערב יהן מי תאמרבבנך

 שנאמר דאגדהא רבא שמיה יהא ואאמן דסיררי אקרושא מיקיימ במאי עלטא ואלא)שעבר(
 מאופל,. תופיע סדרים יש הא אופל כמו ותופע מררים ולא צלמות אופל כמו עיפתהארץ
 רוח ועל המתים ותחייה הגואל מביאת מדבר קדושה שסרר לפי לדבר טעם ליויראה
 * לעיל כתוב הלא וט: והתקרשתי והתנרלתי שנאמר הקץ מן מרבר הקףיש וכן י ותורהרגיש

 : )אב"ן( , ושלום וכו' כיונה קול בת שמנהמת ברכוה ריש ראנרהא נחמתא שם עלראנדתא
 בפחות אינו שבקדושה דגר רכל ביחיד קדושה סדר לוסר שאין צמח רב דנני:בו4(

 ויאמר בחולין הנשה ניד פרק באנרת יעסוק חכם הלמיד הוא ואם ,מעשרה
 , קרוש אומרת אחת יום בכל שירה אומרים השרת מלאני של בתות שלש וגו'אולחני
 ממעל עומדים שרפים הקדושה במקראות יעסוק פסוק בעל והוא חכם תלמיר אינוואם
 נבולם את להשינ ליחיד לו ואין הקטה הראשונים ונביאים זקנים קרושה סדר אבל .לו
 הות הרי פסוקים שהם כיון שאומר מי ויש , טעשרה בפחות אינו שבקדושה רבריכל

 כררך וכעמם ונקורם בנגונם אותם שיאמר וכלבר לאומרם היחיד ועול בתורהשנקורא
 שהתינוקות . ניס ס" הרס גחני"
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 4 דניאל בסוף כטיש ליעקב צרה עת והיהה הקץ טן מדבר למנצח . רבן לפני קוריןשהתינזקות

 ורשעי ומנוג גוב , ברכב אלה יזכור, , ששון בן ענני הנקרא דוד בן משיח מקדש עזרך'שלח
 : )אבין( נואל, לציון ובא יואל והצור , ונתעורה קמנו ואנחנו 1ג1' ונפלו כרעו המה .ישראל
 המלאכים לפני ישראל של לתפלתם מצפה , נקרש ותשבו כמו וגו' יושב קדוש ד14עןקעז(

 : המלאכים אלו אלהים בני כל ויריעו ישראל אלו בקר כוכבי יחד ברןשנא'
 . הימים ענין לפי מזמורים התפלה אחרי לזמר וסביבותיה במוליטולה טוב מנהגד141יןזי

 , נפלאות ועושה אהה גרול כי שם על ענני אזנך % המה לדוד תפלהבתול
 חדש ובראש . דרכך ה' הורני ביה דכתיב ועור , לעשות ומפליא על הברכות בפתרוןוכתוב
 המועדות ובהולי . בראשית ויצירת וגו' לסועדים ירח עשה ביה דכתיב ה' את נפשיברבי
 שם על חוגג המון ותורה רנה בקול במזמור זה שכהוב מים אפיקי על הערוג כאללמנצח
 השחר אילת על למנצח ובפורים , חנוכה ים. כל המשכן חנוכת בפרשיות קורין אנושנם לרוי הבית חנוכת שיר מזמור ובחנוכה . שם החוגגים מן בירושלים שהיה ההמוןקול

 נוטה הדעת וכן , לאילת אסתר נמשלה למה נקראת במגילה כדאיהא מאסהרשמדבר
 : הירחי( )אב"ן , בעיניוישר

 השחר תפלתתמה

 שבקדושה דבר וכל לתפלה עשרהדין
 שר רב וכתב , עליו מזמנין מברכין למי היורע קמן נחמן רב אמר שאכלו שלשה פרקעת(

 בכולן צריך אלא הלכה אינן שאכלו בשלשה הנך וכל נחמן ררב גאון שלום'
 וראמרי , נחמן כרב רהלכתא האלפסי רבינו דברי ונראין , אחד ויום שנה י"ג בנישיהיו

 אע"ג י"ג לשנת הגיע שלא קטן אבל פרח רלא ואע"ג י"ג בשנת שנכנס והוארבוואתא
 למי יורע כשהוא מ' ובן עשר בן אף קמן ליה דקרי דכיון ליהא , עליו מזמנין איןדפרח
 ראיה מצאתי י"ג בשנת ונכנס רפרח והוא רפירש לפרח ומיהו , עליו מזמניןמברכין

 פלית סניף אותו עושין מתי עד לי' סניף אותו עושין קמן שאכלו שלשה אפרקבירושלמי
 למי יודע שיהא כדי אמר וחד ברכה טיב יודע שיהא כדי אמר חד אמוראי תריבה

 שתי שהבאתי עד עלי זמני ולא תחליפא ר' עם אכליה r'3D'r כמה ניסא א"ר ,מבדך
 הני ככל הלבתא ולית דקאמר עליה דפליג רירן כהלמורא הלכה הכי ואפילו ,שערות

 דאביי וכמעשה , עליו מזמנין מברכין למי היודע קמן נחמן רב דאמר הא כי אלאשמעתתא
 ותר רקיעא כלפי אחוי הר טברכין למי להו אמר דרבה קמיה יתבי דהוו חנן רב ברורבא
 לא שמעהתא הני ככל הלכהא ולית ראמרי' דהא יעקב רבינו וכתב , טללא כלפיאחוי
 עליו מזמנין אין בערימה המוסל קמן שאמרו פי על אף דאסרי וריב'ל אסי אדר'קאי

 מצמרפין וארון אתשעה קאי אלא לעשרה, מניפין אותו עושין אבל , לתלתאפירוש
 חרא , עליו מזסנין פורח וקטן , הוא גברא ושבת הוא גברא ארון אסו ליהוכרדתי

 יקרים לעולם , סצמרפין יעבר בט' רריב"ל במילי פובא אהריני במילי לריב"לדאפסקיה
 מזמנין ראין ריב"ל מודה להלחא זימון וגבי , אלו הלכות מענין שאינו , הכנמת לביתאדם
 , בהא מורה נחמן ורב , עולה למניף אבל , מברכים למי שירע עד בערימה המוטלבקטן
 שכינתא עשרה בי דכל שבקדושה רבר לבל וכן , פליגי ולא חדא אמר ומר חדא אמרוסר
 הזאת, הערה מהוך הבדלו וכהיב ישראל כני בתוך ונקדשתי כתיב תוך תוך דאתיאשריא
 לשבור ישראל בני ויבואו תוך תוך אלא אינון מגיאין קרח ערה והא בירושלמיופריך
 ישראל בני כאן נאמר בני בני אתיא אלא , אינון סגיאין למר את מהוך אי , הבאיםבתוך
 בצרפת שנהגו ומה . עשרה באן אף עשרה להלן מה ישראל בני ויבאו להלןונאמר

 אליעזר ר' בפרקי קצת ממך לי יש לעשרה להשלים קטן ביד הספר לתהובפרובינצא
 בשלשה 8 ג]המנהיג[
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 כ2" מביאין מעשרה נתמעטו ואם בעשרה אומר אליעזר ר' השנה את מעבריםבשלשה
 וספר קטן הזכיר הלא מכאן ברורה ראיה ואין , וכו' גדלו לפי עגולה גורן ועושיןלפניהם
 מה כריב'ל דק'"ל כיון ועור , הוא מילהא לפרסומי דהתם ועוד , גברא ארון ואסו ,בירו
 מ"כ יעקב רבינו בשם קבלהי כך , עיקר וכן סניף ממנו יעשו בידו מפר בלא ולמפרלנו

 : )אבין( ,בצרפה
 להפלה לעשרה הינוקות שני מתיר שהיה שמעהי בגירונדא הלוי 'יהיה י* דירנועם(

 שיף אמר ולא לעשרה מניפין אוהו עושין בתלמוד מדקאמר מדקדקוהיה
 מאצלם הקהל נדתו ולא עבריין שהוא ואדם . נהירא ולא , אחד ולא מניפין שנימשמע
 ישראל שחטא "evp ישראל חטא כעכן דכתיב המצות בכל וחייב עשרה למניןנמנה
 לעשרה מצטרף אינו מאצלם נדוהו אם אבל ישראל, מכלל יצא ולא קאי דבקדושהיההוא
 כך , מאגוזיהן שהבדילוהו בהקנהם הועילו מה מצטרף שאם שבקדושה רבר לכלולא
 gy התשורין אדם רבני בורר זה פרק בסכהדרי, דאטרינן משום לי ויראה , ,"ל רשינתב

 , הסנין מן ואינו הוא רשעים רקשר , מנין הצריך העבור סוד למנין נסנין איןהשביעיה

 : )אב"ן( , ושלום , למנין נמנה אינס ן דהמנורה מהכאשמעינא

 . תפלה ובה' ק"ש בה' למעלהשייר
 יש כן אם אלא שמע את ויקרא הצואר מבית לפנים ראשו להכניס לאדם אסורפ(

 , דברנות שני בפרק כדאיתא בשרו ונין פיו בין שחוצץ דבר נגדיוהחת
 חגורה אפיקרומותו היתה ואם שמע אח ויקרא אזורו לתוך ראשו יכניס לאובהומפתא

 מברכין כיצד פרק ירושלמי , צוארו רבי הללא קובו ופירוש מותר זה הרי מבפניםלו
 ב"ר ר"ה , לו רע מימן לאו ואם לו יפה סימן בפיו תפלתו שגורה אם אומר יהודה ףובתוספתא

 כימן בשלו ניחה עצמו שרוח כל , הימנו נוחה המקום רוח הימנו נוחה הבריות שרוח כלאומר
 שנשמעת מבושר תהא בהפלה לבך כוונה אם , לו רע סימן נשלו נוחה עצמו רוח אין לויפה

 מצאתי , מברכיך ואברכה שנא' מתברך אינו מברך ושאינו מתברך הסברך בהן כלהפלתך,
 בידו היא עבירה להפלה הפלה בין מח במנחות דאמרינן הא ז"ל גאון יהודאי רבבשם
 או במורים הפסיק אם אבל , חולין שיחה כשסח היינו המלחמה מעורכי עליהוחוזר
 ראש של על ולברך לחזור חייב אבל המלחמה מעורכי חוזר אינו בקרושה אובקדיש
 טצות על אקב"ו האילין להניח אקב"ו ברכות שתי טעונה ותפלה תפלה שכל מפנישתים
 שטיה יהא ובאסן בקרושה אפילו הפסיקן ואם , ולזו לזו עולות כאחת ברכן ואם ,הפילין
 אלא לו ראין היבא נמי וכן , ראש של על שתים ומברך וחוזר ראשונה בטלה מברךרבה
 לו אין ובין לו יש בין זו אה זו מעכבות דאין לן כדקיימא יר של או ראש של אחתתפלה

 ; )כ"ט( , מצוה ועל להניה שתים מברך לבד מהן אחתכשיניח

 קריין בעלי ונבילתדין
 בר' , סבי כתלהא עלמא נהגו האידנא אשי רב אמר הגז ראשית פרק במליןפא(

 תורה בדברי מותרין קריין בעלי דאמר הורה ברברי בתירא בןיהורה
 כה הלא שנאמר כאש ונומאה מקבלין אינן תורה ודברי השרת למלאכי תורה נתנהדלא
 בן יהודה כר' למבילוהא בטלוה שמת מי פרק בפרכות ואמרינן , וגו' ה' נאם כאשדברי
 אחת והיא תורה לרברי קריין לבעלי טבילה שתיקן עזרא להקנת במלוה פירוש ,בתירא
 חסדא כרב לנטילותא בטלוה לה ואמרי , מרובה פרק בסוף להו דהשיב תקנותיומעשר
 מילי הני קורא היה בפרק אמרינן מקום מכל , צלותא בעירן אמיא דמהו'ר אמאןדליית
 לתפלה אבל , הורה תלמור שהוא נמי אי ליה קביע דזימניה שמע לקריאת לייט חסדאדרב
 אבל בדרך עמו ההולכה השיירא לפני לפניו מילי והני פרסה ער כמה וער אהרורי,בעי

לאחוריו
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 לדברי מילי הני רבטלוה ולטבילותא , ה11ר טמיל פחות אבל תחר אינו מיל אפילולאחוריו
 עד מתפללין אין מים להם שאין אע"פ קבין בתשעה רחיצה צריך לתפלה אבלהורה

 דמהדר אמאן דלייט חסדא לרב מדחזינן לי ויראה . ז"ל האיי רבינו כתב כך ,שירחצו
 הני רבטלוה נמי לטבילותא , לנמילותא במלוה דלא לתפלה לא אבל שמע לקריאתאמיא
 דאמרינן ועור , קבין בהשעה רחיצה וצריך במ14ה לא לתפלה אבל תורה לדברימילי

 יטיו לו מאריכין בה המחמיר וכל בה שמחמירין ושמעתי בה שמקילין שמעתיבברכות
 ובריא סאה ארבעים הטשטש וחולה המעטש בריא הלכתא רבא דפסיק ועזר ,ושנוהיו
 מילהא כהאי אלו גמרות איבא כן ואם , מכלום פטור לאונסו וחולה קבין השעהלאונסו

 : )אבין( , להא ליתא אלפסי רב ובהלכותוצ"ע
 רביעי בפרק אהבה נספר זצ"ל משה רבינו כהב וכן מצאתי הגאוניםד122עשונות
 מתפלל קרי בעל שאין ובספרר בשנער הוא פשום טנהג , תפלה בהלכות,

 או בבריא בר"א , ישראל אלהיך לקראת הכון שנאמר משום במים בשרו כל שירחוץעד
 למה וצ"ע , מנהנ בזה ואין הרחיצה מן פמור לאונסו קרי שראה חולה אבל שבעלחולה
 במים ורחץ ביה דכתיב חפיפה וצריך נופו כל לרחוץ צריך קרי ובעל , במנהנ הדברהלה
 . ולמסה מאבנטו ולשפשף לרחוץ לו די במים ורחצו ביה דכתיב משמש אבל בשרו, כלאת

 ועכשו בטומאה למקדש להכנס שלא קריין בעלי טובלין היו הבית בזמן , אחרתובתשובה
 חטאת מי הזאת בלא לה מועלת מבילה שום שאין חמורה מת בסומאת ממאיםשכולנו
 ויום שבת לכבוד והטובל . בלבד רחיצה אלא ומשמש קריין לבעלי אין ושביעישלישי
 אין מזרח אנשי , ויולרת לנדה אלא התורה מן טבילה שאין המבילה על יברך לאמוב

 כדרכן טובלים הכפורים ביום אפילו מערב ואנשי , המטה מתשמיש ולא מקרי לאטובלין
 לדרך לצאת . כ"מ , ישפשף מבערב ואם כדרכו טובל הכפורים ביום קרי הרואהדתנן
 צבאות ה' , וכו' עמנו צבאות ה' אומרים ארם בני שראיתי למה מסך בירושלמימצאתי
 אין פרק בירושלמי , בך בומח אדםאשרי

 עומדיי
 אחא בר יעקב ור' חזקיה ר' להתפלל

 , אשרי צבאוה ה' עמנו, צבאית ה' מפיך זז זה פסוק יהא אל לעולם יוחנן ר' בשם ימאור'
 יה* אבהו ור' יוחנן ר' בשם חזקיה ר' וחבריה יוחנן ר' כשם אבהו ור' אבין בר ימאר'
 , בעולם לבא המתרנשות הקשות משעות שחצילנו אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניךרצון
 הטתרנשות החציפות משעות שחצילנו אבותינו ואלהי אלהינו ירם'י אבהו ר' בשם יסאר'

 : )אבין( תו', נחני ה' , נעולם לבאבצדקתך
 מנתהתפלת

 משש הערב עי נדולה מנחה , המנחה פלג עד אומר יהורה ר' הערב ער המנחההפלת
 שבת ערב להיות פסחים ערב כשחל שכן ערב צללי ינסו מכי ומעלה ומחצהשעות

 מתשע קטנה ומנחה , אחריו והפסח וטהרה נשבע וקרב ומחצה שעות בשש נשחמהסיד
 * הכוכבים צאת ער ורביע שעה רביע חסר שעות י"א המנחה פלנ , ולמעלה ומחצהשעוה
 יהורה כר' האחרון בפלג ערבית רושלת ואקרים יהודה בר' ורעבך עבד כרבנן יעבדסאן
 הקורא ירושלמי ברכות בריש רגרמינן , הכוכבים צאת אחר ק"ש שיגךא וכלברעבד
 מתוך בתפלה לעטור כדי הכנמת בבית אותו קורין למה כן אם חובתו ידי יצא לאקודם
 מיעיש ולא הכוכבים צאת ער כתיב והא ספק שנים כוכבים שלשה צאת עד . תורהוברי

 : )אב"ן( מצאתי, כך , ירושלמי , מתחשב לא קדמאה שניםכוכבים
 'ושל הכום על קדושה ואומר שבה בערב שבת של ארם מהפלל ראמרינן דשאלפב(

 צאת עד wtp אבל כלחוד תפלה הכוס על ברכה ואומר בשבת שבתמוצאי
 כד המנחה בפלג דערבית מצלי הימים בכל אלא שבת ומוצאי שבת רוקא ולאוהכוכבים
 ערנית מפלת זמן עייל המנחה תפלת זטן רנפיק עירן וכל , יהודה כר' וקיימי ליהביתא

וראיצטריך
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 מצוה מקום ומכל , מצלי הפלה מאי לפרושי שבת וטוצאי שבת למיסר ליהוראיצטריך

 שעה של אחרון חצי עד שביעית שעה של האחרון החצי המנחה לתפלת המובחרמן
 פלג ער יהודה ולר' לרבנן קטנה טנחה הערב עד ואילך ומשם גדולה מנחה וזהועשירית
 הבהוב עשאה שהרי הטווחה בהפלת זהיר אדם יהא לעולם בהלמור ואמרינן ,האחרון
 לא ע"ה אליהו ואף , ערב מנחת כפי משאת לפניך קמרת הפלחי הכון שנאמרבקטרת

 : אליהו וינש המנחה כעלות ויהי שנאמר הסנחה בתפלת אלאנענה

 הערבתפלת
 למערב מנחה בין לוקים הם שהפושעים לפי בצרפת מרבותי קבלתי רחום דהדאפנ(

 רחום והוא החזן מכריז כן על רחום והוא פעמים שלש המלקות עלואומר
 וכבר מובים וימים בשבתות אוהו שאומרים ספרר למנהנ השובה לי יש ומכאן , עוןיתפר

 היום קדש וכבר בדילנא אין ואיל בדלת מי ירמיה לר' רג ליה וכדאמר ממלאכההובדלו
 אך , מובים וימים בשבתות לאומרו מנהג אין ופרובינצא ובצרפת , עוד אותן מלקיןואין
 השחר תפלת הקנים הסירים כנגר רתפלות לן רקיימא מה לפי במררש שמצאתי מהלפי
 אותה להסמיך אין הערב והפלת הערב המיד כננר המנחה ותפלת שחר של תמירבננד
 ננגד רבנן ואסמכוה וגו' ישראל בני את צותו ביום שנאמר בלילה קרבן שאיןבקרבן
 נתעכלו ואם מוקרה על העולה היא בהן שנאמר מבערב נתעכלו שלא וערריםאברים
 קרבן לנו שאין עון יכפר רחום והוא לומר מנהנ כן על , לרבר סלך ואין נתעכלושבערב

 : )אבין( , בעיני וישר מפרר מנהנ ויפה נוח הוא ובזה התפלה זאהלתלות
 מערב אנשי הוסיפו לאחריה ושתים לפניה שהים מברך ונערב ששנינו דאע"פפר(

 הפלת כננר אזכרוה י"מ בהן ויש ב"ה מקום של שבחו שהםהטקראות
 חשו לא רשות הערב תפלת בי לכל ולהודיע , בכנורו המולך ברכת בהן וקבעוהלחש
 aen בהזכרת בה חותם היה לא טצרפת מ"כ שמואל ורבינו , לתפלה גאולה בהלהממיך
 לברכות ויליף לאחריה ושתים לפניה שתים מברך ובערב וכדתנן ברכה שאינהלהודיע
 להוסיף אין עליהם לכן הללחיך ביום שבע דכתיב מקרא וערבית שחרית שמעקריאת
 מצותו היתה שכך ובערב בבקר הקטרת פמום שאומרים מקומות ויש , לגרוע איןומהם
 כוי, הקטרת פטום וכו' נטף מסים לך קח משה אל ה' ויאמר הקטרת מפרשתומתחיל

 מסכת בסוף הכתובים השירים והנם הקרבן על בבקר אלא לאוסרו יתכן לא השיראך
 כעל ערבית תפלת אחר בצבור ואף פניו על ליפול לאדם שמותר שלום שר ואמר ,המיר
 אלא העם נהגו לא אך , טוב יום וערב שבת מערב חוץ בבבל מנהנ וכן הסנחההפלת

 : הירחי( )אבין , חונה והיא רצון עת שהיאבמנחה
 מתניתין כסתם רשות ערבית רתפלת לן דקיימא ראע"ג ז"ל נאון האיי רבינו דכ:ר:בפה(

 ערבית תפלת דאמר כמאן קבע לה אק הערב תפלת דתנן השחרבתפלת
 אמר דרב ועוד , טתניתין כמוזם הלכה בברייתא וטחלוקת כמהניתין וסתםרשות
 כרב והלכתא חובה האומר כדברי הלכה אמר ושמואל , רשוה האוסר בדבריד~כח

 רמצלי והאי נינהו איסורי טמונות ייני לבר האדם על הטוטלת חובה דכל ,באיסורי
 היש רשות דלעולם פורענותא איבא עביר לא ואי היא דחובה משום לאו ישראל כללה

 חובה רהיא מצוה אבל פורענות מקבל לא עביר לא ואי שכר ומקבל קעבידושצוה
 חסרים ונמילות כצדקה לה והויא , עון ליה אית עביר לא ואי טצוה שכר ליה איה לה עביראי

 מוכה אבל , עון ליה לית עציר לא ואי שכר עלייהו מקבל עביר דאי ורשותדמצוה
 דחובה דטצוה עון *ה אית עביד לא ואי שכר מקבל עביר אי להם והרוטיןוציריה
 כלל קראו לא כאילו עון ליה לית לא ואי שכר ליה אית כותיקין לה רקרי בק"ש אבל ,נינהו
 איברים שהרי קבע לה אין הערב הפלה אסרו טה מפני דתניא והא ,, שכר אותו אבדאלא

ופדרים
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 נתעכלו אם וגם הקרבן עיכך שאינם כנגדם הקנוה רשות דאמר כמאן וכו'ונודרים
 חכמים דברי על העובר וכל ברכוה בריש ודאמרינן , בכך ממך לה ואין נתעכלומבערב
 דאמר הוא שינה אונם משום דילמא רשות ערבית תפלה דאמר ממאן לאפוקי מיההחייב
 הסומך זה הבא העולם בן הוא איזה יוחנן ודא"ר , חובה דאמר כסאן אהיא או מיתהחייב
 מיהא גדול ושכר רשות לעולם אלא הוא החובה משום לאו וערבית שחרית להפלהגאולה
 רחובה משום לאו מצלי הוי תלתא וזמנין עלה נפשיה ממר דדניאל משום ואי , ליהאית
  ישפיכוה עריות וגילוי ע"1 אתלת אלא נפשיה למימסר ליה איכעי לא הכי ראפילוהיא
 ואל יהרג דממאנא ערקתא לשנויי דאפילו היה השמד ובשעת היא רשות אלאדמים
 שאין לפי אותו מחזירין אין בלילה חדש ראש של הזכיר ולא מעה ודאמרינן , ושלוםיעבור,
 לומר יש נירוריה לא מתים וימים בשבתות אף היא רשות ואי בלילה החרש אתמקדשין

 : העתקתי ולא נ"ע רבינו כהב כך , הוא סיהא מצוהרמקיים
 התול הלכותהמו

 שבתמלכדור
 אך , כובים וימים שבתות ערבי במנחת פניהם על ליפול ומפרר בצרפת מנהג אין.א(

 ושמחה משתה ימי שהם לפי וי"ל , ליפול לבר בספרך נהגו חדשים ראשיבערבי
 ובראשי ובסועדיכם שמחתכם וביום ובספרי , שמחה יום נקרא שבת שגם סועדיםונקראו
 וכבר , השבהות אלו שסחהכם וביום כמשמעו חדשיכם וראשי מועדיכם ,.חדשיכם
 שאין מה ומלאכה והענית בהספד אסורין הן ומעתה יומא וקדש טמלאכה להואבדילו

 לולא בתחינה לשול הדין מן היה ביום בו ומלאכה ותענית בהספד שמוהר חדש בראשבן
 אלא התורה מן אינו חרש בראש ההלל שקריאה לפי אך , ההלל קריאת בעבורשמנעו

 : )אבין( , בירם למחות ואין פניהם על מליפול בערבית נמנעו לאמנהג
 הקרש על מחול ולהוסיף סמלאבה להבדל יום מבעור טקרימין אנו שבתוה ולליליב(

 וביציאתו, בכניסתו הכפורים יום אלא לי אין נפשותיכם את מועניתםכדילפינן
 מומיפין שבוח שנאמר מקום כל שבתכם ת"ל מנין טובים ימים , תשבהו ת"ל מניןשבתות
 ליה מקרמינן יומא עילויי יומא מאפוקי יומא עילויי שאני התם ואמרינן , הקרש עלמחול
 שנת ממכניסי הלקי יהא יוסי ואזר , כטשוי עלן ליהוי דלא ליה מאחרינן יומאאפוקי

 ? בצפורי שבת וממוציאיבמבריא
 בדברו אשר ברכו , חול של הערב בתפלת מבואר והטעם רחום והוא לנמר ספרדנונהג

 אשר האוטר כי ז"ל עמרם ורב נטרונאי רב וכתבו , הימים כשאר ערביםמעריב
 שבין סועה נשלשתן , שבת של ומזכיר מחליף באמת וכן , עטים למנולת מעשיו,כלה
 , ופרובינצא צרפת מנהנ וכן , שלום סוכת פורש וחותם . להם אחד מטבע בשבת וביןבחול
 וכן . לעולם רביעית בצרבה בהפלה אם כי מקום בשום שנת נזכר לא כי ליויראה
 רין ואין הזכירו שכבר בעבודה שבת של להזכיר אין בשבת המועד וחול חדשבראש
 לפתוח יש בערבית שהרי , יצא ולא הברכות ממטבע שמשנה ונמצא לכאן שבתהזכרת
 סוף סוף יצא ערבים במעריב וסיים אור יוצר פתח אם שאמרו אע"פ ערביםבמעריב
 ואמה בבקר ויציב אמת אמר שלא כל ושנינו , ערבים במעריב לפתוח לו ישלכתחילה
 שיצריך עמים לסנו~ת וכן , חסרך בבי- להגיר שנאמר חובתו ירי יצא לא בלילהואאונה
 נראים ע"כ אהבתו עולם אהבת המקרא ולשון כווהייהו דהניא כחכמים עולם אהבתלומר

 : )אב'ן( , מלאושרם בירם למתות ויש הנאיניםדברי
 השמים ישמחו ישראל בני ושמרו ואומרים ישראל עטו שומר שתוהמים ספרד מנהג לנ(

 מינעיא רלא ז"ל נאון נטרונאי רב כהב , וכו' ההולך בא"י וכו' הארץותכל
לשמואל




