
 איטהמנהיך הערבהפלתמפר
 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
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 עמר שומר ובהר להפלה גאולה לטימטך לן דאית חובה ערבית תפלת דאמרלשמואל
 רשות דאמר לרב אף אלא דמיא אריכתא כגאולה רהשכיבנו לצלויי לן אית לערישראל
 מערב אנשי שהוסיפו טקראות באותן החול בימות לה ופמקינן באיסורי כרב לןוקיימא
 טקסי לבת'הון למיעל ישראל וצריפים מזיקים דשכיהי בשבת אבל רשות שהיאלהודיע
 רהנן אהאי ואוקימו מערב אנשי לתוספת סלקיה , שרנא מיעקרא דילמא משום אודליחשך
 רבוהינו ובבית* ישיבות בשתי מנהג וכן לאחריה ושתים לפניה שתים מברךבערב
 לזמר שככבל רבוהינו ובבית בישיבתו מנהג אין בי ז"ל גאון שלום שר רב כהב וכן ,שבבבל
 קדיש ואומרים וכו' שלומך סוכת ופרוס חוהמין במקומו אלא בשבת ישראל עמושומר
 ובונה ובניה ציון מנחם ישראל עמו ועל עלינו שלום סוכת פורס בא"י לחתום ואיןלאלתר
 שאין לפיירושלים

 חותמיי
 אומרים כנסיוה בתי בשאר אבל , בע"פ כראיהא בשתים

 בישיבה לא אומרים אין לעולם ה' ברוך אבל בהמולך וחותמים ושמרו ישראל עמושומר
 מיד כהלכהן שכתוה שתי ישראל ישמרו אם ששנינו לפי ויראה , כולה בבבל ולאאחרת
 לומר ויהבן , וגו' קדשי הר אל והביאותים וגו' שבתותי את ישמרו אם שנאמרננאלין
 אמתך על כנפיך ופרשת וכתיב עליך כנפי ואפרוש כמו גאולה שהיא שלום סוכתפורס
 השבת ליום שיר מזמור רכהיב השבה את ישמרו אם שמירה צריכין ואין , אהה נואלבי
 זה על צרפת ומנהג . ישראל עמו בשומר לתהום אין כן על בעולם מזיקים ששובתיןליום
 שלומו מוכת שיפרום וגו' ישראל בני ושמרו אומר שלום מוכת פרימת לחתימהתיכף
 הלחש הפלה כנגד מערב אנשי תקנום המקראות אותן כי ועוד , כראוי נשמרו אפעלינו
 מי בפרק כדאיתא בשבה בלחש י"ח הפלת אומרים אנו שאין ואחרי אזכרות י"מ בהןשיש
 כי בהמולך לחהום בדין אין המקראות לומר מקום בשום ולא מפרר מנהנ אין וגםשמתו

 : )אב"ן( , בהמולך חתימה תקנו המקראות אותןלאריכות
 שמן והמר כך לוטר ראוי שלום סוכת בהפורס שחוהמין ופרובינצא צרפת דלכונהבד(

 לוזיר ואין וכו' שלומך סוכת ופרום תסתירנו כנפיך ובצל ומאחרינומלפנינו
 שחוהמין החול לחתימת חהימה מעין להסמיך היא כי וכו' טעתה ובואנו צאתנוושמור

 : )אבין( , ישראל עמובשומר
 שאהבת אלהינו ה' ומאהבהך השם וקדושת וגבורות אבוה ואומרים בתפלה דוגדבפדיןה(

 ביסוד וכו' אבותינו ואלהי אלהינו וכו' שבתות לנו והניח ישראלאת
 השביעי יום את קדשת אתה לומר ופרובינצא צרפת מנהנ יוהר היות ויהכן .העמרמי
 כחוב וכן הזמנים מכל וקדשתו הימים מכל וברכתו וארץ שטים מעשה הכליתלשטך
 חמדת וקדשתו בו רצית בשביעי וכו' אלהים ויברך אלהים ויכל וכו' השמים ויכלובתורתך
 ראסרינן , וכו' נא רצה אבותינו ואלהי אלהינו . בראשית לטעשה זכר קראת אותוימים
 , בראשית טעשה על מעיר כאילו ויבלו ואומר שבת בערב המתפלל כתבי כל בפרקבשבת
 שאינו מי את להוציא רם בקול לאומרו חוזרים שאנו וזה ויכלו, לומר צריך שבתפלהלמרנו
 אהה שאומרים בשבת להיות שחל שוב ביום תחלוק שלא ועור . נרולה עדות שהוא לפיבקי

 : )אבין( , בלחש אומר ואין והשיאנו וכו' ויבא יעלה וכו'בחרהנו
 אשר האנשים שני ועמדו רכתיב עדות שהוא לפי ומעוטר רם בקול לאומרו שנהגו דצך;1(

 זצ"ל טסה ר' הרב כי ושסעתי . )אב"ן( , בצרפת כיק , דינין בעלי אלו הריבלהם
 אין ערבית התיבה לפני היורד ש"צ בשבת להיות שחל מוב יום מדליקין במה בפקפקז( י זה ממעם בביתו טקדש כשארם טעוסר לאומרוהצריך
 ביו"ט ערבית ההיכה לפני יורר ש"צ אין שבת שאילולא יו"ט של להזכירצריך

 שלהן כנסיות ובתי בע"פ כדאיהא טזיקין דשכיחי שבת בערב חכמים שתקוווה שבעבמעין
 המהאחרין ארם ובני כליו שם טפקיר המות שמלאך בכך עלול הכנמה ובית בשדותהיו
 יפה בנגון לאוסרו מנהנ כן ועל , שבע במעין מאריך החזן בעוד תפלתן ממיימין היו%א
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 עושין שאין פי על אף שבת בערב להיות שחל 1י1"ט נתקנה לא וביו'ם להאריךכדי
 כראיתא בדברו אבות מנן שבע מעין ברכה לומר צריך בלבד נפש אוכל אם כימלאכה
 הקיעה ובמקום מברילין ואין הוקעין שבת בערב להיות שחל יו"ט דחולין קמא פרקבסוף
 טוב יום מעורה בעבור לבוא המתאחרים להמהין כרכות שבע מעין ברכה אותההתקינו

 : )אב"ן( , מפ"ר ,לשבת
 והנחל ורצה כך מזכירין בשבת ומנחה ומוסף שהרית בערבית נין העמרמי יסדךח(

 של להזכיר יתכן ולא וכו', עוזר מלך באהבה שמו למען למנוחה שבהותלבניהם
 שוות שכולן הברכות טטבע לשנות ואין עצמה בפני רביעית ברכה שאומר אלאשבת

 : )אבין( , ולשבתלחול
 לומר יכול שאין מדליקין במה אומרים שאין שבת בערב יו"ט כשחל צרפה ןמנה3ט(

 קבלהי כך , טוב ביום ומעשרות הרומות מגביהין אין דהא ערבתןעשרהן
 : )אבל( ,בצרפת

 ואע"פ אותו מחזירין בערבית שבת של הזכיר ולא יהיר טעה ואם העמומי יסורי(
 לפי מעמא היינו ההם מחזירין אין חדש ראש של הזכיר ולא מעהששנינו

שאין
 מקרשיי

 ימי מששת ועומד שמקורש שבת של בערביה אבל ביום אלא החרש את
 לצלויי בעי רלא היכא ה"מ רשות ערבית רתפלת כרב דקיי"ל ואע"ג אוהו, מחזיריםבראשית

 , ולצלויי למהדר ליה ממרחינן בחובה עליה ושויי' וצלי טרח אבל ליה מטרהינן דלאלה
 ערבית תפלת ראמר לסאן בנלאי חברין הני זעירי אמר השבת ביציאות דאמרינןועור
 השתא אדבר ולא דצלי ביון נמי והכא לצלויי ליה מטרחינן לא חגורו שההיר כיוןרשות

 התפלל ולא שבת בליל שטעה יתיר נתב ז"ל גאון משה ור' , מצלי והדר ליהסטרחינן
 שבע מעין אחת ברכה שהיא בדברו אבות מגן מש"צ ששמע כיון כו' אלהינו דדומאהבת
 בה אין דהא יהכן ולא , ז"ל נאון נטרונאי רב כהב וכן חובתו ירי יצא סוף ועדמהחילה
 ויראה , לה לצלויי מצי בדרך אבל בעיר להביננו דמצלי אמאן לייט ורב להביננו ודמיאמלכות
 בשבת קדשה אתה שכה שאם הגאונים בתשובות פצאתי וכן ולהתפלל להזור שצריךלי

 : )אב"ן( , אותו מחזירין ביום רביעית ברכה שכןוכל
 ברכה אותה משלימין בשבת חול של להתפלל שטעו אדם רבני שמתו מי בפ' דאכמרינןיא(

 אטרחוהו לא שנת כבור משום אלא למימרינהו בעינן שבשבת הואדברין
 אין הילכך )השנים( ]רפאנו[ בברכה אומרה חולה לו היה שאם יצטער שלא פירושרבנן

 משום וי"א , בשבת צרכיו להבוע לאדם לו דאמור ברכות שבע אם כי בשבהמתפללים
 נראה ואינו ויצטער י'ח בתפלת לההעכב צריך והוא לצאת וממהרין לבוא ממהריןדבשבת

 : )אבל( , כרפרשינן אלאכלל
 וי"א , וכו' השבת ליום שיר שבמזמור אזכרות ז' כנגד לשבת ברכות לז' סמך לי דישיב(

 : )אב"ן( , וכו' המים על ה' קול לה' הבו שבמזמור קולות ז'לנגד
 רב אמר הכנסת בבית שקרשו אדם בני אותן בע"פ יוחנן ור' ושמואל רב דאפליגךינ(

 ור' יצאו לא קידוש ידי אף אמר ושמואל יצאו לא יין ידי יצאו לירושידי
 ולשמואל סעורה במקום שלא קירוש דיש ליה איה רב יצאו ]לא[ יין ידי אף אמריוחנן
 שם העונג במקום עונג לשבת וקראת משום מפרש בירושלמי דשסואל וטעמא קידושאין
 קאי יוחנן ור' אדשמואל כרפליג באיסורי כרב רהלכהא ואועג , היום קידוש השבה קריאהתהא
 אמוראי דכולהו כשמואל הלבתא בהא איתותב לא ומקירוש מיין אלא יוחנן ר' איהותב ולאסרב

 גאון האי רבינו בתשובוה כהב וכך , פר"ח וכן בע"פ כוותיה קיימי ואביי ורבא הונא רבבהראי
 לאפוקי כנישהא בבי לקדושי ליה למה ולשמואל ז"ל יהודאי ר' כתב וכן אביו שרירא ורבינוז"ל

 אוכלין אין כנמיות בתי העיר בני פרק במגילה שאמרו ואע"פ , כנישהא בבי ראכליאורחים
 ירושל לדבר וראיה בהן לאכול מותר מצוה שהיא שבת מעודה , וכו' בהן שותין ואיןבהן

דקר
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 מה בריקה שצריפי מהו מארשות ובהי כנסיות בתי בעי ירמיה ר' עשר לארבעהדאור
 בחבורת אבל דמתני' עלה סידר וכן חדשים ובראשי בשבתות שם אוכלין שכן ליהצריכה
 הכא ירחא רמקדשי עם חלקי יהא אמר להון ואכיל פירורין ומלקט כנישתא לביעייל יוחנן ר' החדש ולקידוש מצוה לחבורת ברביה לוים יוחנן איר בירושלמי גרמינןמצוה
 ואכלין ירחא לקירושי מלקין לרבנן חמי דאנא מה מן מברכין וניצר שהפך מיובפרק
 שסוהר לסרנו , פת לאכול בדעהן כשיש לא בסופה עליהון מברנין ולאענבין
 , החדש בעיבור שם לאכול בירושלמי מנהנ ומכאן , ביריהם אבותיהם דמנהנ שםשיאכל

 : )אב"ן( , סתריםמגלת
 ראמרי' שם לסעוד שדעתם כיון סעודה מקום והוי הכנסת לבית הסמוך בבית 3מי 14ייר(

1
 בביתו יקדש חג של בשמיני עליו עריבה שסוכהו מי מברכין צד רב רושלם ב
 ויקדש וילך שם וטעם מעורה במקום שלא רטקדש שמעון ר' אמר ומכאן בסוכתוויאכל
 ,  דירושלמי מהא ן סעורהו שעקר אע"ג כבר יצא  והוא ביתו ובני בניו להוציאבביתו
 האורחים אם בי החזן טעם לא אם ואף מעימו-מירי, דע'פ מההיא לי נראה גדולהוראיה
 שימעום צריך והמברך סעודהן, טקום הוי רליירהו יצא האורחים ולא ד"א מעםאו

 ינוקא ליטעמיה ההם כדאמרינן יצא לאחרים שיטעום ה"ה רוקא לאו מערבין בפרקדאסרינן
 . בע"פ שמואל ר' וכפירוש דמי שפיר הכי לאו הא למימרח אתו בפור ליל שלבקידוש

 שהלכה מעורתם במקום בביתם לקדש וצריכין יצאו לא שם מועדים שאין הקהל כלאך
 מפרר מנהנ על נפלאתי , כשמואל סעורה במקום אלא קידוש שאין בישראל היארווחת

 אדם ואין שם אוכלין אורחין שאין שכיון מוכים וימים בשבתות שם שמקדשיםופרובינצא
 טוב סעודה במקום שלא דהויא הברלה אבל , ספק בלי לבטלה ברכה לה הויא בהיוצא

 בכיתם להבדיל יין להם שאין ארם בני ויש בה יוצאין אמן ועונין השומעים בל שהרילהבדיל
 בשמיעתה יוצאין כום ליה איקלע לא ורילמא בתלמוד כראמרינן יין להם נמצאשבדוחק

 ? )אבין( אמן,ובעניית
 ויחזור אחר במקום לאכול צריך אם אף סעורה במקום אלא קידוש ראין דכויןסו(

 קירש ואם , ז"ל שלום שר , אסור לאו ואם מותר ויטעום שם שקירש למקומו'
 יהוראי רב להם ומקדש חוזר אינו לקדש שיודעים אנשים אצל לו ובא ביתולאנשי
 אורחין שם שאין אע"פ הכנסת בבית ומקדשין דמברילין ז"ל נטרונאי רב וכתב . ז"לגאון

 אלא אמן ועונין השומעים כל ריצאו סעורה במקום דשלא הבדלה מיבעיא ולא ,ושכלין
 משום הצבור בו שטועמין היין שהטעמת שם יקדשו סעודה במקום אלא דאינו קירושאף

 מאות סחסש אחה נוטלת גסה פסיעה רקאמרינן עיניהם על ממנו שנותנים הוארפאה
 שאין שם אדם בני שיש ופעמים שמשי רבי בקידושא ליה וטהרר ארם של עיניוממאור
 וביסור רפואה, משום שם לקדש חכמים להם ותקנו הפת על ויקדשו בביתם ייןלהם

 רמידושא כסא עליה רצ'בורא שליחא דמקדש עד כנישתא בבי למיקם ליה ומיבעיהעמרמי
 : " לברוכי רמעלי יחיב לא השבת מקרש רייסרוער

 ברנים ולהודיע הרלקה דיני על להזהיר לאומרו ישראל כל נהנו מדליקין 21כפהשן(
 דיני לומר נהגו שלא וזה , להמות יבוא שלא חכמים שאסרו והפתילותהשמנים

 שלום סשום שבת רנר משום או , צבור טורח משום שהמיקוה וכירה טומנין במההטמנה
 ובהדלקת , ובחלה , בנרה זהירות שאינן על לירחן בשעת מהות נשים דברים שלשעל : )אבין( , יזהר להזהיר הוצרך הואבית

 בפרק , הארצות מכל עפרו שהוצבר היה עולם של חלתו הראשון ארם ובב"ר ,הנר
 ושפכה פניו את והלבינה , אדם נשמת אלהים נר שנאמר עולם של נרו והיה הדיןאנמר
 אחא רב וכתב . אותם הקיים לא אם כשלשתן תלקה לפיכך ערן מגן וגורש דמואת

 ככור : הר,),ס ע,,סיח14 ספני בעמרן מדליקין אין התם דאמרינן שבת של נר להדליק לפכך שצריכהמשבחא
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 ער  חובה בשנה נר הדלקר, אומר שאני איל ויצא יניחנה שמא רבא ומפרש השבתנבוד
 דאית סאן יומא בסוף וכדאיהא , חובה הנר במקום השבת סעודת פירושה והכיבאן,
 מירי מעימו לן ואמר בע"פ דאסרינן והיינו יטמא כעין אלא ליבלה לא סעורהאליה

 קירוש ראין נפקיתו לא דהכא ובקידושא שרנא לכו מיהעקרא לביהייכו אדא,ליתודילמא
 ושלום שבת עונג משום ומצוה חובה סעורה במקום הנר והדלקה , סעודה במקוםאלא
 שבמקום אלא למיסר ליה איצטריך לא הזבה בשבת נר הדלקת לאביי דאמר ורבה ,הבית
 על דתנן , רחובה טהניהין אשמעינן הא שבת סעודת דבלא חובה היא השבתסעודה
 נר הדלקה זו נפשי משלום ותזנח אק-אי רבנן ואסמכוה וכו' מהות הנשים עבירוהשלש
 דבמקום לאשמועינן רבה אחא כן אם בשבה נר הדלקה זו אהלך שלום כי וירעהבשבת
 לשם ולהדליקה לכבותה צריך יום מנעור רקיקת היתה  ואם . ומצוה הובה היא השבתסעורה
 ובירושלמי . ב"מ פרק בשבה , יאחר ולא יקדים שלא ובלבד דהניא עליה ולברךהשבה

 אחת פעם בנר ברכו אומר אליעזר ר' השביעי יום אה אלהים ויברך רבהוכבראשיה
 מזה למדנו , גלום חסר ולא דולק מצאתי שבת ובמוצאי שבת בערב הנר אתהדלקתי
 ולא להדליק לברך שבת בנר אחא רב וכ"כ , טובים ימים בלילי הנר על לברךשאין
 דהוי מידי שבת נר הדלקת על דמברכין מ"כ יעקב רבינו כתב וכן , יו"ט של נרהזכיר
 הרין והוא , לכמות חייב נתנלה ואם לכסות צריך אין מאליו נתכסה שאם הדםאכיסוי
 חייב אינו שמא דולקת היתה שאם אע"פ תובה שהיא לברך שהיינ שכת נרלהדלקה

 : )אבין( , פר"ת , ולהדליקהלכבוהה
 היכי כי ומקדש מפה פורס הביא ואם קירש א"כ אלא השלחן אה מביאין שאין דשדיןיח(

 דולקות והנרות ערוך השלחן להיות וצריך , דשבהא ביקרא סעורתארתיתי
 ערוך שולחן ומצא לביתו הכנסת בית מן בא שאדם בשעה כתבי כל פרק בשבתכדתניא
 רע ואחד מוב אחד לאדם לו המלוין השרת מלאכי שני רולקוה ונרות מוצעותמטות
 וכו', אמן כרחו בעל אומר רע ומלאך כך הבאה לשבת שההא רצון יהי אומר טובמלאך
 הסעודה כי ויראה המפה ימיר כך ואחר ומקרש שולחן כעקירה רליהוי עליו המפהויפרוט

 : שבת לכבורבאה
  דבודאי יהכן ולא , יצא רביעית דהוא לוגמיו מלא טעם אם המקדש עמרם רבדו2רזב2

 הרביעית רוב אלא שהה לא אם אך כרביעית בל לשתות הוא  המובהר מןמצוה
 לוגמיו רמלא , רכסא רובא דשתי והוא בע"פ דאמרינן והיינו יצא לונמיו כסלאשיראה
 כדאיהא מרביעית נפיש לונמיו מלא דהא קאמר ממש לונמיו מלא לאו התם דאמרינןיצא
 ה% ובית רביעית כדי אוסרים שמאי ביה חייב ויהיה ישתה כמה יומא ממכהאבסוף

 מרביעית רזומר פירוש , לונמיו כמלא לוגטיו סלא מאי ההם ואמרינן לוגמיו טלאאוסרים
 לג הוה ממש לוגטיו מלא אומר ב"ה הנינן הוה כי אבל ב"ש, סקולי ליה הוה א"כופריך
 וכיון , ההם חנייה לא ולכך מרביעתא נפיש ממש לוגמיו ימלא ב"ש וחומרי ב"המקולי
 מלא דהא יצא לונמיו סלא מעם אם המקדש פסח בערב תני היכי הגאון לדברישכן
 דהייט טרביעיה דזוטר קאטר לוגטיו כסלא רע'פ ההיא וראי אלא , מרביעית נפישלונמיו
 ולכתחילה רביעית המחזיק הוא שבהלטור כום ומתם דכסא רובא דשתי והוא התםדאמרינן

 : )אבק( , יצא רובו שתה ואם רביעיתבעינן
 מעין יברך המזון על עלע לברך יין לו אין אם הקידוש כוס אחר עמרם רב וכיזבים(

 ברכות שלש דעדיפי , פוטרתו המזון רברכת לא יין כוס ליה אית אי אבלשלש
 ואפסקיה דעתיה ראסח שלש ומעין בהה המזון ברנת אחר שמברך וזה , שלש טמעיןמפי

 שאסר וזה , שלש מעין אחריו צריך לא כום בלא המזון ברכה בריך ואי , הסזוןבברכת
 שיברך ברנות השלש אוהן הטזון gv עליו לברך יין לו אין אם שאף יהכן לא דבריובהחילת

 : )אבין( , עיקך וכן מיניה רעדיפי שלש ממעין פוטרהו כוםבלא
כתוב
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 שתה לא והוא ושהוהו מידו הכוס אחרים ולקהי המקףש נדולות בהלכות כתובס

 הקידוש כוס על לחזור צריך ואין וישתה בפה עליו לברך אחר כוס לומביאים
 אחרים ולקחוהו שבירו הכום על אלא היתה לא שנוונתו דכיון משום והטעם בכך,ודיו
 כיצד דפרק בירושלמי לדבר וראיה , וישתהו ברה אחר כוס על לביך לו צריךטמנו
 מהו מיניה נפל והוא עילויה דמברך תורטוסא ההן בעי זעירא ר' וריקא א"רמברבין
 אע"פ והפירוש . מהחילה נהנוון לכך תמן המים אמת לבין בינו ומה תניינות עליהמברכא
 שכוונתו לפי ולברך להזור צריך אינו להם עוברין והמים המים מאמת לשהותשהמברך
 ולא נתכוון שבידו לזה התורמוס אך ברכה בשעת ולא שתייה בשעת בירו שיבואולאותן
 בשעה אלא הפת על סברכין אין ח'יא ר' ותני ; סתרים מנלת , ולברך לחזור וצריךלאחר
 אהי לא והוא עלויה ומברך פוגלא דנסיב הדין אסרה הדא אבא בר חייא איר פורםשהוא
 לעולם מלכותו כבוד שם ברוך לזמר וצריך יורן א"ר , הניינות זטן עלויה למברכא צריךביריה

 : לבטלה שמים שם להזכיר שלאועד
 ריפתא ליה רחביבא זימנין דרב בע'פ כדאטר הפת על מקרש לקדש יין לו אין ד44םבא(

 חייבות ונשים . אחמרא מקרש חמרא ליה דהביבא וזיפני! , אריפתאמקרש
 אומר ואין . בזכירה ישנו בשמירה שישנו כל ושמור זכור רכתיב. תורה דבר היוםבקירוש
 ואע'נ ומגולה רע שריחו את להוציא המזבה נבי על לינסך הראוי יין על אלא הייןקירוש
 הביא ואם לקרבן יביא לא מגתו יין ותנן וכו' לפחתך נא הקרינהו משום במסננתרעבריה
 אשכול ארם מוחט רבא וכהאמר , לכתחילה אפילו אנן כשר הביא אם דלקרבן וכיון ,בשר
 בשרייהן לחלוחית בהן שיש צמוקים שרירא רב וכתב , היום קירוש עליו ואומר ענביםשל
 . דבר לכל כמים הן הרי לא ואי עליהן ומקרשין מברכין ומראה טעם בהם וישבמים
 שהרי הכסא נביה נגע ובשגיא היין על יקדש לא יריו נטל אבל ידיו ימול הקידושולאחר
 עקר יריו שנטל וכיון ידים נטילת דצריך הוא ולפת הרוח מגסי והוא לפירות ידיו נוטלהוא
 בע'פ שמעהא מלקא הכי מקום ומכל . העמרמי יסוד , הפת על לבו ושם היין מןדעתו
 דהכיבא דזימנין טררב הקידוש אחר ידיו ולימול להזור צריך ואין יקדש יריודנמל
 רבנן פלוג ולא הפת על יקדש שמא סםפק יריו נוטל היה ובודאי וכו' ריפתאליה
 וחייב , בע"פ הצרפתי שמואל רבינו כתב וכן , אחמרא מקדש ובין אריפתא מקדשבין
 על לבצוע ארם חייב אבא דא"ר בשבת וביוש, בשבת ככרות שתי על לבצועארם
 לקטו אמר חדא ובצע תרתי נקיט רבא כתיב משנה לחם לקטו מ"ט בשבת ככרותשתי
 למן למרנו בו יהיה לא השביעי וביום הלקטוהו ימים ששת במכילתא ותניא ,כתיב
 הנקרא יום בכל פירוש , בו יהיה לא שבת היל מניז טובים ימים . בשבת יורר היהשלא
 וכל , טובים בימים ולא בשבתות לא יורר המן היה שלא למדנו המן בו יהיה לאשבת
 ומחלוקת . סעורות בשלש אלא חייב שאינו אע"פ משנה בלחם חייב לסעור שמבקששעה
 מזרח אנשי . טערב לבני מזרחבני

 בוצעיי
 אין מערב אנשי , שבת בערב ככרות שתי על

 : לשבת שבה ערב כבוד להשוות שלא , אחד על אלאבוצעין
 שנשחנו וזה , אהד אתה ובטנתה משה ישמת ונשתרית קרשת אהה אומרים שנת21ליל

 תפלה ומנחה שחרית ערכית בהן שאומר מובים מימים לשבת התפלות שלשתאלו
 ישמח , בראשית לשבת קדשת אתה , הטעם זהו , חדשים בראשי וכן בחוליהם וכןאחת
 לחיי ומנוחה שבת שכולו ליום אחר אתה , סיני בהר ונשנה נמרה לו. שניהן בשבתמשה

 שלמה רבינו , סתרים מנלה , ההוא ביום לבדו ה' ונשגב שנאמר השביעי לאלףהעולמים
 למנוחה שבתוה ואומר מזניר והיה בהרתנו אהה אומר והיה משה ישטח אוסר היהלא
 ליושנו הדבר החזיר מ"כ יעקב ורכינו , משה ישמח לשבה ענין מה יודע היה לאבי

 לרעוע דכתיב מאי ע"כ( " )לף רשבה ברק דאמרינן סשה ישמח לומר לדבר גרול טעם כיואמר
 ואני שמה ושבת ננוי בבית לי יש טובה מהנה למשה הקב"ה אמר כקדשכם ה' אניבי

מבקש
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 ש4 פונה מתנה באוהה משה ישמה הקנו ולהני וכו' והודיעם לך לישראל ליתנהטנקש
 : )אנין( , כ"ש ,שבת

 כ4 רבון ואומר ודורש ושונה וקורא , שאמר ברוך דלפני הברכות כלוממיימין אמנ ועונין ירים גמילת על ופותח החזן ועומד הכנסה לבית הולכין שנת שללשהריה
 ימלוך' ה' מלך ה' מלך ה' ופרובינצא ספרד ומנהנ , וכו' צדקותינו על לא כיהעולמים
 לשבת ובמזמורים , ברכות של בסידור מבואר לתורה מזמור , בספרד אוהו וכופלין ועדלעולם
 שנשלמה בראשית מיצירת שמדברים שם על חסדו כ"ל ב"ו הגדול והלל ממפריםהשמים
 , בספרד עשה נפלאות כי חדש שיר לה' שירו וטוסיפין , השבת ליום שיר מזמור ,בשבת
 התשע הן שירות עשר השירה בפרשת במכילתא כדאיתא סרבר הגאולה מן זה כיוי"ל
 להג שירו רכתיב זכר לשון האחרון אבל , שיעבוד אחריהן כך יולדת שהנקבה כשם נקבהלשון
 אין אחרונה גאולה כך יולר הזכר שאין כשם זכר יולי אם וראו צאו וכתיב חדששיר

 על וגו' דף לולי המעלות שיר וכן , להנאל עתידים אט השבת ובוכות , שיעבודאחריה
 : ונו' נמלמה כצפור נפשנו שנאמר גליותקבוץ

 שמחתי המעלות שיר עור מומיפין זצ"ל יהוסף ר' הנשיא ארוננו של הננסה ד:2ב:ירצכב(
 שהוא שיבנה החרש המקדש שמחת שם על , נלך ה' בית ליבאומרים

 בעיני מאר ויישר הענין, לפי בספרר שמוסיפים המזמורים כל ענין המצא וכן מפואר,בנין
 : )אבין( , יביןוהמבין

 ישמת בתפלתו ליוצר . הברכזה בסרור מבואר ולשבת לחול ליוצר בית"א דאלפ"אכג(
 שאינם הארצות לנויי אלהינו ה' נחתו ולא , וינפש שבת ער וכו'משה

 ערלים ישכנו לא במנוחהו נם , כמשמעו פסילים לעוצרי מלכנו הנחלתו ולא , פסיליםעוברי
 שקבלו ותושבים גרים או , מצות שנע עליהם שקבלו צדק גרי אלא ואלו אלושאינם
 להם ותתן בעזרא כדכתיב המצות כל כנגד שקולה ושבת , כגבעונים ע"ז לעבור שלאעליהם
 עליהם שקבלו לישראל אם כי נתהו לא לכן להם הודעת קדשך שבת ואמר ומצותתורה

 : )אמ"ן( , חכמים שהקנו הלשון אותו לרלג נכון אין כן על , המצותכל
 קבלת על שנאמר לרעת הראית אתה לומר מפרר מנהג הארון מן ההורה נ2יציאועכד(

 על עמנו אלהינו ה' יהי , עקיבא ר' בפ' בשבת נתנה ותורה ,התורה
 הקרשים קרש לבית הארון בהכנסת וכו' עבדך דוד בעבור למנוחתך ה' קומה , הביתבנין
 ס"ת ומגביה אתי לה' גדלו רם בקול ואומר , מדליקין במה בפרק כדאיתא שלמהאמרו
 שיש צערים ששה הארון נושאי צעדו כי ויחי שם על הטבלא זה לומר נהגו וע"כ מעלהכלפי

 : )אבין( שטעהי, כך , תיבות ו' זהבמקרא
 מדאיתא מטך לי ויש , ובחיקו בירו נוטלה בתורה והקורא שהמברך מפרר כ:נךץגכה(

 קורא בירו, לולבו מביתו יוצא אדם ירושלים אנשי של מנהגם היה כךבמוכה
 למדם , קרקע גבי על מניחו כפיו את ונושא בתורה קורא הית , בידו ולולבו ומתפללק"ש
 טדבר באו הזה ביום שכאטר סיני מהר היום קבלה כאילו הקריאה בעה בידו הספרשיטול
 כפרוודגמא בעיניך תורה דברי יהו אל סיני מדבר באו הזה ביום בירושלמי ואטרינן ,סיני

 : )אבין( , לראוהה מצפים שהכל חדשה כפרוזדגפא אלא בה דשין שהכלישינה
 ובנלילהה למעלה אלא כלל לסמה מיה עטורי בולטין שאין ספרד בכל שנהגו המנהג אךכו(

 ראוי אלא כשר מנהג אינו , שיושב בטקום התיבה על החזן טעמידה קריאההלאחר
 שבכולן גדול בתורה שקראו עשרה חכטים שאמרו מה לפי , אבטליניה חילי איישר ואילהעבירו

 וכשטוטלת , התורה כבוד ספני זה וכל מבפנים גוללו ואין מבחוץ גוללו גוללו וכשהוא ס"הגולל
 משיעורן ומהטעמים מהקלקלים שהגליונים ועוד , התורה כבור זה אין שיושבין במקוםבמפסל
 ארם ישב לא בסופו שסתו מי פרק ובירושלמי בבבלי כדאיהא התורה כנגר לישב דאסורועוד
 והרתיע צליו נהון ס"ת שהיה ספסל על שהי' אליעזר בר' ומעשה עליו נתון תורה שספר כפסלעל

מלפניו
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 מדקאמרינן ועור , מפת וכמה מוהר אחד דבר על נתון היה ואם , הנתש מלפני כנרתעמלפת

 : )אבין( , הכנסת בחזן ולא בגדולים דכבודו מכלל ס"ת גולל שבכולםגדול
 ובסנהדרין ובירוש' ויושב עומד הקורא פרק ובמגילה שאכלו שלשה פרק דבנברכדוןבז(

 אין ממונות דיני א'בפרק
 פורסיי

 לפני עוברין ואין מעשרה פחות שמע על
 פחות כפיהן את נושאים ואין מעשרה פחות בתורה קורין ואין מעשרה פחותהתיבה
 דתני להרא צריכין עוברין אין תני מילתא להירא וכו' פורמין אין דהני מכיון ,מעשרה
 ההחילו כו' התיבה לפני עוברין אין גוטרין מקצתן והלכו בעשרה התחילו פורסיןאין

 אורייהא רשבקין ומתרנם יכלו ה' ועוזבי נאמר זה ועל , וכו' גומרין מקצתן והלכובעשרה
 : במשנהנו השנזיין כל על וכןישתיצון,

 במגילה אמרינן אחריה בירך ולא ונשההק שלשה או פסוקים שני וקרא בתורההקדרא
 ר' בשם חייא ור' אבין בר אחא רר' בריה אבא ר' ויושב עומד הקורא פרקבירושל'

 , שלפניו את שהתחיל ממקום יהחיל תחתיו שעומד זה ונשתהק בתורה קורא היהיוחנן
 נתברכו והאחרונים לאחריהם ולא לפניהם נהברכו הראשונים , שפסק ממקום תימרוואי

 מצאתי , סתרים סגלת תמימה כולה שההא , תמימה ה' תורת וכתיב לפניהם ולאלאחריהם
 נש בר חד חטא לכנישהא עאל יצחק רב בר שמואל ר' ויושב עומד הקורא פרקבירושלמי
 צריכין אנו כך באיפה הורה שניהנה כשם לך אסיר אזל לעמודא סמיך והוה ומהרגםקאים
 על אף להסמך ולא רגליו על לעמוד צריך שהמתרגם מזה לסדנו , באימה בהלנהוג

 : )אבין( ,העמוד
 ולא ומהרנם קאי חזנא חמא לכנישהא עאל יצחק ב"ר שמואל ר' בירושלמי מצאתיכח(

 אנו כך סרסור ירי על שנהנה כשם לך אמיר א"ק תחותי' נש ברמוקים
 ה' בין עומד אנכי שאילה ועבדה פזי בן יהודה ר' עאל , סרסור ידי על בה לנהוגצריכים

 : )אבין( , ה' דבר את לכם להגידוביניכם
 קאי סופר חר חמא לכנישתא עאל יצחק רב בר שמואל ר' ניושלמי כלצאתיבם(

 ושנאמרו בפה בפה שנאמרו דברים לך אסור איל ספרא מנו תרגימאומושיט
 : מהדים במגלת מצאתי וכן . )אבין( , בכתבבכהב

 חזן , קרא אחרים לו שיאמרו ער יקרא לא הכנסת ביה ראש כמגילה ולתוספתאל(
 , לו מבזבז אדם שאין קרא אחרים לו שיאמרו ער יקרא לא הכנסתבית

 בב"ר יעקב וישלח ובפרשת , שיקרא שעה עד לו ומקרא עומד אחד לקרות העומדוחזן
 שאין למדנו לעצמו שררה נוטל אינו הכנסה חזן אפילו לקיש ריש בשם חנינא ר'תני
 האלפסי רבינו בהלכות לה מייתי וכן , קרא אחרים לו שיאמרו עד לקרות רשאיארם
 שנים היום פרשת להשלים הכנמת בית לפני בשבת בשחרית ופרובינצא צרפה ומנהג .ז"ל

 להשלים שטקרים ויש , ושנותיו ימיו לו מאריכים כן העושה שכל לפי תרנום ואחרמקרא
 בחול בין הארון מן התורה את כשמוציאים ז"ל גאון שלום שר רב ואסר , שבת.בערב
 לן דאיבעיא יושבין כן ואחר לאלהר מפניו עומרים לארון אוהו וכשמחזירים בשבתבין

 עומדין לומדיה ספני אמרי אלעזר ור' סימון ור' חלקיה ר' ס"ת מפני לעמוד טהובקידושין
 עד הוצאה משעת מפניה שעומרין ואותן , שכן כל לא מפניה תקום שיבה מפנידכתיב
 שתיקה לשון אלא ואינו העם כל עמרו ובפתחו דכתיב קרא בהאי טועים חזרהשעת

 בדבר ואפילו לספר אסור ס"ת שנפהח כיון חלבו א"ר נאמרין אלו פרק בסוטהכראיהא
 לא כי והוחלתי שנאמר שתיקה אלא עמירה ואין העם כל עמדו ובפהחו שנאסרהלכה
 עליהן מוסיפין אבל מהן פוחתין אין שבעה בהורה וקורין עור, ענו ולא עטרוידברו
 פרשת להיוה חל טרהנן רעולה גאונים ופסקו , לא אי ז' לטנין עולה טפמיר אם בהאואפלינו
 וכן כיור ועשית עד תשא סכי קורא וחר הצוה בואהה ששה קורין הצוה בואההשקלים
 אינו המפמיר לפני נקדיש אמס'קו דאי כתב כבוד טנוחהו ורע , ז"ל האלפסי רבינונתב

עולה
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 ונראה , סופרים במסכת מצאתי וכן סבוראי רבנן כתבו וכן , עולה אפסיקו לא ואיעולה
 הקריאה חובת לענין הקוראים בין להפסיק וכדי התורה קריאת לחובה הפסיק שהקרישמפני

 : )אבין( , הקריאה לחובת עולה שאינולמפטיר
 כבור מפני תחילה בתורה לגדות שצריך והא עולה המפטיר דאין כתב עמרם דבב:לא(

 שאפילו נטרונאי רב וכתב , סליק לא למניינא הוא תורה כבור דמשום וכיוןהרה
 שבישראל נשיא לפני ואף שלום ררכי מפני ראשון כהן קורא ת"ח וישראל הארץ עםבהן
 לוי ואחריו ראשון קורא כהן שלום ררכי מפני אמרו רברים אלו רתנן ישיבה ראשולפני
 נתפררה כהן שם אין ואם הניזקין, פרק בגיטין כו', חכמים תלמירי ואחריהם ישראלואחריו
 במקום אלא כלל לף במקום שני יקרא שלא מפרשים יש , כלל לוי קרי דלאהבילה
 אבל , אשה אפילו שבעה למנין עולין הכל שני פרק ובכתובות . יעלה טיהאישראל
 ניתז רסצלי דדוכתא נמרונאי רב וכתב . הצבור כבוד מפני בתורה תקרא לא אשהאמרו
 זימנין תרי למיקרי דמע גברא כל קרי תורה בספר למיץ-י דירעי שבעה בהון וליהעשרה
 ואין נמירי דלא להנך ולאשמועינן ברכות ליבמלן ולא ישראל מנהג לבטל רלא דמישפיר
 תרגום יאמרו שלא למתורגמן יסייע לא בתורה הקורא . לבמלה שמים שם מוציא משוםבזה
 אף לסייעו מוהר החזן אנל שיחתום עד בתרגום אף בקריאהו יפסוק ושלא בתורהנתוב
 ואם אחריהם מקרא שהוא מפני ז' למנין לעלות קורא אינו מתרנם ואותו , רםבקול

 ירי ויוצאין להון ליפרוש לא ונשי גברי דשמעי משום ואי . לחוש אין שניםמתרגמים
 המקרא. על דרבנן בתרגום מתרנמין שהן אלו ז"ל נטרונאי רב וכתב . פירוש בלאחובתן
 , תרגום וה מפורש , מפורש שכל ושום אלהים תורה במפר ויקראו שנאמר רבנןאסמכוה
 בתורה קורא קטן וסדתנן הקרא מן יוהר קולו להשמיע רשאי המתרגם איןומדקתני
 מסנר ומונע'ן לתרנם שיורעים ואותן התורה מן לתרגם שמצוה למרת הא ,ומתרגם
 חובתם ירי ויצאו ויתרנמו מאחרים ילמרו לתרגם יורעים אינם ואם נדוי בני הםלהכעיס

 תרגום ואחר מקרא שנים הצבור עם פרשיותיו המשלים כל ראמרינן ועוד , כאןעד
 ו )אב"ן( , הוא התורה שפירוש לפי בהרנום יש נרולה רמצוה אלסא ושנותיו ימיו לומאריכין
 ולא תחילה בתורה יכלא לא בו והזר שהמיר בכהן הגאונים בתשובות כ,צארז'לב(

 לפיקות שבקדושה דבר לכל וקרשתו וכתיב הוא מום בעל דכהן כפיויפרוש
 ששמשו וכהנים אהרן, של בקדושתו אקב"ו יברך והיאך קדושתו חילל וזה בתורהראשון
 חלה אבל , הבמות כהני יעלו לא אך דכתיב בירושלים במקדש ישמשו לא חוניובבית
 . כהונה מתנות להם ונוהנים לעבורה שפסולים מומים בעלי ככהנים לו נותניםומתנות
 וקרשתו רכתיב ואע"ג כפיו את לישא ראוי בתשובה וחזר שהמיר כהן מצאתיושוב
 כהני יעלו לא אך שנאמר קדושתו חזרה בו שחזר רביון קדושתו חילל שהמירוכיון

 ואוכלים הולקין הן הרי ותנן , אחיהם בתוך מתנות ויאכלו בירושלים ה' מזבח אלהבמות
 וחללה וגרושה בזונה ואסורין מומים בעלי ככהנים הם והרי קרשים ובקרשיבתרומה
 בתורה וקורא מומין כבעלי כפיהם את לישא וראויין מזמין כנעלי למתים ליטמאואסורין
 מן נפסלו ליתני מומין כבעלי הן הרי הרי תנן אמאי כן אומר אתה אין שאםראשון
 טן נפסלו זרה לעבורה אבל לע"ז דלאו חוניו כביה רשמשו דכהנים ומשוםהכהונה
 לעס המשתחוה דאיתמר ~tuv ובמורה זרה לעבודה במשתחוה רבנן אפלינו דהאהכהונה

 עבודת ולענין , ניחוח ריח קרבנו אין אטר ששת ורב ניחוח ריח קרבנו אמר נחמןדב
 ולקרות. לרוכן לעלות איפלינו לא כהונה דיני ולכל מילי לכל הא ראיפלינו הואמקרש
 ישראל את מברכין שהכהנים ונו' שמי את ושמו כתיב והא היפא וכי , תחילהבהורה
 ש ועזבתים בו אפי וחרה דכתיב אותו עזב הקב"ה שעזבו וזה ידיהם על מסכיםוהקב"ה

 ואין , בברכותיו ירו על מסכים הקב"ה ששב וכיון אליכם ואשובח אלי שובה כתיבהלא
 מב ראיה לנו יש לפסלו שלא אלא לפסלו מתלמור ולא ממשנה ולא ממקרא ראיהלנו

התורה
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 כיצר מרבר הנחוב דברים באונאה עמיתו את איש הוט לא דכהיב המשנה ומן"הורה

 ולא לדוכן יעלה לא האמר ואם , הראשונים טעשיך זכור לו יאסר לא תשובה בעל היה)אם
 בעלי של ידיהם מרפה נמצאת ועוד , מזה נדול דברים אונאת לך אין תחילה בהורהיקרא
 הבא לעולם חלק לו אין מנשה האומר כל רבינא דאמר כן לעישוה נכון ולא ,יזשובה
 מהרהר תחילה בתורה יקרא ולא לרוכן יעלה לא ואם , תשובה בעלי של ידיהםומרפה
 מעשות וימנע כלימה לאותה לה אוי נושה לאוהה לה אף ויאמר המרתו את.נלבו
 לגר ונמכר דכתיכ הכותים בין ישראל ליממע דלא תקנה עשה שהקביה נמצינו ,השובה
 , הכהנים אחיו כשאר שהוא להוכיח יש מקום מכל , לז תהיה גאולה נמכר אחריוחושב

 : )אבין( , מצאתיבך
 בקדיש כשהסמיקו השבעה קריאת אחר הפחות לכל פסוקים שלשה המפמיר דקדרא"לנ(

 בהטוז, י"ז ער מבראשית היום פרשת ענין לפי מפטיר כך ואחר , לבינובינם
 והיכא  בהורה, הקוראים שבעה בנגר  פסוקים מכ"א יפחוה ולא , המאורע ל* הכל ולהלןומשם
 מנהנ וכן . הענין להשלים אלא כך כל צריך אין וגו' על ספו בעולותיכם עניינארסליק
 בקדיש מפסיק החובה לפני הקוראים קריאת אחרי ליום חובה הבאות הפרשיותובכל
 שאנו בשבת להיות שחל מבת חדש וראש המוער וחול ושבה חורש וראש שבהכטן

 הדיר ושאינו רתריר חרש בראש ואחת היום בענין אחת לקרות הורות שלשסוציאין
 וקורא המפמיר וחור חנוכה פרשה קריאה קודם בקדיש מפסיקן , בחנוכה ואחת , קודםתדיר

 : כך נהנו שלא טועטים מקומות ויש , )אבין( , זכריה בנרות ומפמירבה
 וחנוכה ר"ח של כנון חובה פרשת המפטיר שקורא דבשבת מ"כ יעקב יבינו דכגיונלד(

 המחוייב כל הכלל דוה ולהפמיר קטן בהן להקרות רשאין אינן ארבעופרשיות
 ירי הרבים את מוציא אינו בדבר מחוייב שאינו וגל חובתן ידי הרבים את מוציאברבר

 : )אבין( , ברבר מחוייב הקטן ואיןחובתן
 פרק בסומה דאמרינן מה לפי בנביא הגךיאה את לקרות מנהנ לכך מ"כ ריי כעזבןלה(

 הלבה בדבר אפילו לרבר אסור תורה ספר שנפתח כיון הלבו א"ר נאמריןאלו
 בדבר ולרבר לפהוה הותרו התורה קריאת לאחר אך העם, בל עמדו ובפהחושנאמר
 לשון , הפסח אחר מפטירים אין , מהבירו הנפמר כלשון או פתיתה, רחם פטר לשון ,הלכה

 : )אבין( , הדבר מןסילוק
 לעיל כדאמרינן רכים לצרכי זולתי הכנסת בבית לדבר אסור הלכה לדבר שלא אבללו(

 בהן אוכלין אין כנסיות בתי העיר בני בפרק ואמרינן , החול תפלתלפני
 חשבונות בהן סחשבין ואין עראי שינת ולא קבע שינת לא בהן ישנין ואין בהן שותיןואין
 חשבונות אבל קובר, ואין מצוה מת בה מלינין לסוף חשבונוה בה שמחשבין הכנמת ביתיכל
 במסכת סצאתים , לאחריה וארבע לפניה אחה ההפטרה וברכות . מחשבין מצוה,2ל

 : )אבין( , העולם כמנהנמופרים
 על להעלות אין , וכו' אהה ונאמן ומתחיל וצדק השלמת אחר אסן העונין אותן דאלזלז(

 בברכה  הוא אתה נאטן היות יתכן דהיאך אחת אלא שאינן ברכות שהי שהןלב
 אוהה מונה כאחת דשם ועור בברוך חוהמת אינה שלפניה את הלא לחבירתה.הסמוכה

 ברכה אינו וצרק אטת דבריו כי לו לחוש ואין , עליה עונין יתגדל דקדיש כאמניםולא
 ולקיים הם כאשר וצרק אמת רבריו שיהיו אומרים שאנו לומר יש ואולי , עליה אמןילענות
 סוף ער וכו' נאטן עמו לומר הצבור רצריכין סצאהי וכך , אמן לפדוחנו עלינונבואתו

 : )אבין( , למה ירעתי ולא הברכהכל
 בפרק ראמרינן חדש ראש יזכיר אל בנביא המפמיר בשבת חדש ראש חל דאםלח(

 בשבה להיוה שחל ר"ח רב אמר גידל רב אמר חלבו א"ר טדליקיןבמה
 וכך , חדש בראש נביא אין שבת שאילמלא ר"ח של לשכיר צריך אין בנביאהמפטיר

נראה
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 במום8ימ חנוכה של להזכיר מהו מדליקין במה בפרק לן דאיבעיא ואע"ג עיקר, לינראה
 ופשטוה , תפלות בר' שנהחייב הוא יום רילמא או מדכרינן לא ברידיה טוסף ביה דליתכיון
 צריך נעילה תפלת המתפלל בשבת להיות שהל הכפורים יום לוי בן יהושע דא"רמהא
 רב ראמר נידל מררנ ליה ואותנינן , וכו' תפלות בד' שנתחייב הוא יום שבת שללהזכיר
 מי ומשנינן בר"ח נביא אין וכו' בנביא המפנל בשבת להיות שחל ר"ח רב אמרגירל
 שבע במעין וכן , ומנחה שחרית בערבית איתיה הכא כלל ליבא בדר'ח נביא ההםדמי
 , לעיל וכתוב המעם זה כפי שוב יום של להזכיר צריך שאין אמרינן בשבה חוב יוםנשחל
 יהושע רר' מהא גירל לררב דליתא ז"ל האלפסי רבינו שכתב כמה ולא , לי נראהכך
 רב אמר אחרבוי רב דאמר ועור , אליביה לה ומפרק לה מותיב תלמורא ההא וכו', לויבן

 מוב יום של להזכיר צריך אינו במנחה בנביא המפמיר בשבה להיוה שחל מוב יוםמתנא
 . נתן( ב"ר )אברהם , בשחרית ראיתיה ואע"ג מוב ביום במנחה נביא אין שבתשאילמלא

 שלשה קורין במנתה ובשבת ובחמישי בשני תנן המנילה את הקורא רבפרק היקשי ולאלט(
 מפמירין ראין למיסר ראיכא בנביא מפמירים ואין עליהן מומיפין ואין מהן פוחהיןאין
 בשכת לאפסורי הכי נהנינן לא ומיהו , דשבת אמנתה ולא קאי וחמישי אשניבנביא

 : )אבין( , פרעה ,במנחה
 פירקא למימר או צדקה למיפסק או ציבורא עסקא להון ואית אפמרתא יקדי ולבתרמ(

 שהרי זה על מתאחרים אין ומוספין , דמי שפיר דרנילי באתרא דרשאאו
 : )אב'ן( , היום כל מוספיןשנינו

 לומר ספרר ומנהנ , בארון תורה להכניס ועומרין לאלתר מקדשין דכרב~מיימימא(
 מתן על המזמור שזה המעם וי"ל , וכו' אלים בני לה' הבו לדורמזמור

 ונו* לעמו עוז ה' בסוף וכתיב , נבנונים הרים הרצרון למה , עגל כמו וירקידם נאסרהתורה
 אצל הלכו הברקים ואת הקולות את העולם אומות כששמעו וגו' ראשיכם שעריםושאו
 לעמו עוז ה' וזהו , לישראל התורה נותן הקב"ה להם ואמר זה מה ועל זה מה לדעתבלעם
 קיש לבית הארון את כשהכנים אמרן ע"ה שלמה וגו' ראשיכם שערים ושאו , וכו'יהן

 : )אבין( , מדליקיז במה בפרק כראיתא בזה זה שערים שדבקוהקרשים
 כתב וכן ספרר מנהנ כך , השם וכדושת וגבורות אבות ואומר למוסף עדבמדיןמב(

 . ושמור זכור שבת מצות סיני הר על צוית למשה לומר ז"ל משה ר'הרב
 סדורי עם פירושיה צוית קרבנותיה רצית שבת תקנת לומר נהגו ופריבינצאובצרפת
 אז בחרו גדולה רבריה האוהבים ונם זכו חיים טועמיה ינהלו כבור לעולם מענניהבסכיה
 לארצנו בשמחה שתעלינו אלהינו ה' מלפניך רצון יהי , כראוי פעליה צווי נצטווטסיני
 שנאסר נגאלין יהו השבת שטה-ת ירי שעל לפי בצרפת מרבותי רתעם וקבלתי .וכו'
 , הגאולה על נשמעת ביתא והאלפנא וכו/ קדשי הר אל והביאותים שבהותי את ישמרואם

 צופים ונפת יצפו כמו ימפו עסיס ההרים ימפו ס' ע' פ' צ' . ה' ישרוק ההוא ביוםתשר"ק
 שכם ימו ז' ח' מ' י' , הארץ כל על לסלך ה' והיה ך' ל' מ' נ' , נועם אמרי רכשצוף
 , חברים עליו וצרו לויתן יבא א' ב' נ' ד' ה' ו' 1 זה אלהינו הנה ויאמרו ויחזוהו לעברואחד

 כראוי פעליה צווי נצמוו מסיני , ע"פ( )בפ' סמנו לצדיקים מעורה לעשות הקב"השעתיר
 מצריפן לנאטן מנאמן למאמר טטאטר ניהנה התורה בירושלמי , אטרום צופים ך' פ' צ' נ'ס'

 ! )אבין( , לעיל נדאיהא בשבת ניתנה ותורה , כף א4 מכף פה אל מפהלצדיק
 האיי ורבינו שרירא רבינו כחבו וכך , נואל לציון דוכא קדושה לומר נהנו ולמוסהמנ(

 ולא במוסף אלא ובשבתות מוכים בימים פעמיים אומרים אין . ז"לבנו
 חדשים ובראשי ובהעניות בחול אגל , ובנעילה במוסף הכפורים וביום , ומנחהבשחרית
 להושענא בטוסף. אותה אומר ופרובינצא ובצרפת , כלל אומרים אין המועדיםובחול
 שבת במוסף רבא קרושה למנוע מעם וקבלתי , במקומו בעזיה המעם ויתבאר ,רבא

1י1'ם
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 הפלשתי וינש דנלית מעשה כעין יערבית שחרית מק"ש לבטלם טירה שננזרה לפי1י1"פ
 שבת במוסף לאומרו התקינו וערבית שחריע מק"ש לבטלן כדי הכמים  וררשו והערבהשכם
 מרכין שהיו ויו"ם בשבת ואולי , האויבים בהן ירנישו ולא היום כל שהמומפין לפי ,ושט

 בירושלמי שבמוסף תקיעוה כענין באין היו עליהן כי מבורין שהיו זה על הרגישובתפלה
 : )אבק( , נתבמלה לא ההקנה הנזירה שנתבטלה ואע"פ , במקומוויתבאר

 מאד מגב היה כופלין היו ולא באחד מאריכין היו לולא , אחד דו יכו' נחעכ1ייממר(
 ז"5 אליהו רבינו כי ושמעתי , מודים מודים כאומר שמע שמעדהאומר

 עיון ובעיא הפסוק, כל כשכופל אם בי ברבר wwn אין ולמבין אחר ה' ואומר הוזרהיה
 : לקב"ן( , עינינו וליה עינינו ליה ואנו כענין ע"נ( ג'נ )דףבסוכה

 מהמדרים המשניות את לקרות צרפת ומנהג , קריש ואומר ההפלה אתו3נכמייכ1יבם
 * לשלום לבתיהם והולכים , וכו' התקבל בלא וקריש , אחד פרק שבתבכל

 שמונת כמי ורומה מלמעלה וטל מלמטה טל למן זכר השלחן על  המפה אתופורשים
בקופסא,

 בסי
 מזונותיו שאין לו מובסה  יום בבל  הטן  פרשה האוטר בל ירושותיי יומא

 סועה השבת מקרש ברוך אחריו שאומר ומי הגפן פרי בורא רבא קידושא ומקדש ,נחמרין
 בורא אמר וכו' רבא קידושא מר לן ליבריך ליה אמרי כו' איקלע אשי רב פסחים רבערביהוא
 ראשון שהוא לפי רבא קירושא בפ"ה שקורא וזה , יותר לומר שאין נמצא וכו' ביה ואגירס"ה
 גדולה היא מעשר תרומת והלא נרולה תרומה וכמו הנהנין נרכת דהוא הברכותלכל
 שהיא אלא מחמשים אחת בינונית עין ממאה תרי נדולה ותרומה מעשר אחת שהיאממנה

 ע5 אלא נולדו ביחד והלא הגדול בנה עשו בנדי את וכן , ולתרומתו למעשרראשונה
 : )אבין( , כנ"ל ראשון שנולדשם

 ר"כ עביר היה וכן כתיב משנה לחם לקטו ס"ט חרא ובוצע לחמים תרתי דנקיפומה(
 הן שאף משנה בלחם חייבות ונשים . העליונה את ויבצע , כתבי כל?רק

 מים על יברכו אכילתן ואתר , יוש ובערב שבת בערב משנה לחם שלקטו הנס באותוהיו
 ומוסיף הטוון על ויברכו  בעפה, במקומו לפנינו ויתבאר ירים נטילת על הראשוני' כעלהפתרונים
 קרושת ואומר בנחמה ומסיים בנחמה מתחיל ובשבת שאכלו, שלשה פרק והחליצנו רצהברחם
 אזכרה משום אלא לה נקט ומסיים פותח משום ולאו , נחמה היינו נמי רחם , באמצעהיום
 באמצע המאורע מעין ואומר בעבורה וממיים בעבורה פותח כדאמר באמצע שבתשל

 משום אלא לאשמועינן אתא לא נמי הכא לה נקט באטצע המאורע מעין אומר משוםרהתם
 בחול בין נחמנו בין רחם בין לומר אדם ויכול , ויבא יעלה או והחליצנו רצהאמירת
 משה רבינו הרב כתב וכן מזו ישר גדולה נחמה לך אין עלינו שיראם הכיון בשבתבין
 שבת כתיב אבהו א"ר בירושלמי קשרים אלו פרק בשבת רחם לומר פפך לי ויש .זצ"ל
 התירו מדוחק חנינא א"ר . ממאמר שבות אתה אף ממאמר שבת הקב"ה מה לדףהיא

 שבתא אימא לה אמר מני דמשתעייא לאסיה חמי יוחאי בן שמעון ר' בשבת שלוםשאלת
 מהו אבא בר חייא לר' שאיל זעירא ר' בשבת צרכיו להבוע אסור הני . שתקה והיאהיא

 למדת הא , ומוהר הוא כך ברכות טופס איל המזון בברכת פרנסנו כעטלמיסר
 )אבין(: בנחמנו, ולא לאומרו רגילות רחם של בטטבע פרנסנו דרענו ה' רחם לומר וניהשמנהגם

 וכו' אלהינו ה' נחמנו שאומר בנחמה מתחילין ובשבת כהב האלפסי רבינו 24נלסו(
 ופרית , ירושלים בבנין עמו המנחם בא"י וכו' בנחמהך והנחמנו בנחמהופסיים

 בחירתך בבית ושמחנו עירך בציון אלהינו ה' נחמנו לומר צריך( )אין דבר עמא וכן ,בך
 מררים כטנהנ לומר ואין , והחליצנו ורצה למקומה החזירנה מהרה משיחך דוד ביתנמלכות
 בפרק כראמרינן וכו' דור בית ומלנות מלכוהך הקם מהרה בחירתך בבית מלכנוושמחנו
 הארץ לברכת אחת מרידיה לבר סלכיות שהי צריכה והמטיב דהטוב שאכלוקילשה
 מלכות אמר דלא ארעא אורח לאו דוד בית מלכות דאמר דכיון ירושלים לבונהואחת

שמים



 49כההמנהיג שבתהלכותספר

 ונם והמטיב בהענב להזכירו צריך דלכך שמים מלכות בה להזכיר דאין מכלל ,שמים
 משכן ציון ועל עירך ירושלים ועל עמך ישראל על אלהינו ה' רחם , כך לומר צריךברחם
 הטעם לי יראה . וכו' פרנסנו רענו אבינו אלהינו משיחך דוד בית מלכות ועלכבורך
 בבונה רוד בית ומלכות הארץ בברכת והורה בריח אמר שלא מי כל דאמרלמה

 ! חובתו ידי יצא 5אירושלים

 בית במלכות רברים בשלשה ישראל מאסו נבם בן ירבעם שבימי במדרשכמצאתי
 להם שמאסי ~ה דוד ביתך ראה שנאמר שמים ובמלכות הבית ובבניןדור

 שמאסו לאלהיו אלא לאהליו תק-י אל ישראל לאהליו איש , הבית ובנין דור, ביתמלכוה
 ואת אלהיהם ה' את ובקשו שנאמר שלשתן שיבקשו ער ננאלין ואינן , שמים מלכותלהם
 בבונה לומר צריך כן על , במדרש כ"מ הימים באחרית טובו ואל דם אל ונהרו מלכםרויר

 : )אבין( , בשבת בין בחול בין שלשתןירושלים
 רבה ובבראשית בירושלמי , בשבת זה אומרים למה לסמוך לי יש והחליצנו רצהמז(

 וחלצה ישמוט , יניח ישזיב יזיין ישמוט הזה הלשון מה יעקב בן אליעזרא"ר
 של מרינה יחלצו עניו בשכר בעניו עני יחלץ , וישלפון האבנים וחלצו רגלו מעלנעלו
 , מזויינים חלוצים תעברו ואתם יזיין , " ויחלצם ליראיו מביב ה' מלאך חונה שנאמרגיהנם

 יעקב בן אליעזר ואיר , רוה כנן והייה יחליץ ועצמותיך יניח , רע מאדם ה' חלצניישזיב
 זכות ירי שעל והטעם , בשבת והחליצנו לרצה ממך מכאן גרמי, זרוזי שבברכות מעולהזו

 לארץ הנלזת מן ונשממין ננאלין יהו מיד כהלנתן שבהות שתי ישראל שישמרושבת
 רצה לומר ומתחננים מבקשים אנו זה על , עצמוה בחלוץ ומזורזין מזוייניןישראל

 : )אבין( , וכו'והחליצנו
 שבת של ולהזכיר והחליצנו רצה לרלג אין בשבת ר"ח או יו"ט חל אם כן ןלמח(

 בתפלה אבל השבת, כנגד היא הגאולה בקשת. והחליצנו שרצה לפי ויבאביעלה
 רבינו והרב . ויומו שבת בהן ומזכירים יו"ט תפלות ואומרים כולם שבת הפלותמדלגים
 שפהח אחר והחליצנו רצה הזכיר ולא שכח שאם לפי אמר נ"ע יצחק רבינו בןאלחנן
 אף יחזור לא שכהו שאם פעמים ויבא ויעלה , הזן לברכת לראש חוזר והמטיבבהטוב
 אין , הזן לברכת ביו"ט ויבא ליעלה שיחזור אע"פ בר"ח, כגון והמטיב בהטוב פתחאם

 שלא זה ממעם והחליצנו רצה מדלגים אין ביו"ט ואף עיקר, שאינו אותו מפני העיקרלבטל
 : )אב"ן( , נ"ע מפיו שמעתי כך , ויבא ביעלההחלוק

 והשבת ההורה נתינת שמזכיר משה ישמח כעין יש בחרהנו באתה שגם אומר ןאנימט(
 ונהן במצותיו וקדשנו העמים סכל נישרתן שבהר , לעו"ג ולאלישראל

 חדשים וראשי למנוחה שבתות ובר"ח ובשבת , לשמחה ומוערים למנוחה שבהותלהם
 מגיא הוי לא לחוריה ויבוא רביעלה לאמרו נהג רש"י וגם , בשבת לאסרו וראוילכפרה
 שאין שבה של זכר ויבוא ביעלה סגי לא המזון בברכת וכן , בהרתנו אתה לומרוצריך

 : )אב"ן( , כדאמרן שבת משום להזכיר שצריך והחליצנו רצה עניןבו
 ראמר דכיון רעתיה ואסח המזון בברכת ראפסקיה שלש מעין המזון אחר דכןברכיןנ(

 נ"ע קיירא שמעון ר' ברבינו ורלא , ברכה בלא למישתי אסור ונכריךהב
 לא המזון וברכת המזון ברכת ליה בריך רהא שלש מעין מכרך פלא בהלכותיושכתב
 ולכך פטר לא המזון דלאחר השתיה אבל הסעורה שבתוך והשתיה האכילה אלאפטר
 המעודה לפני שבירך באותה איפסר רלא הגפן פרי בורא המזון ברכת אחר לברך?ריך
 לאחר יין להם כבא ליה הוה אסריו בפיה לברך דצריך וכיון דעתיה דאמח בתוכהאו

 מעין ואחריו הנהנין ברכת לברך צריך ישתה אם היום בכל קביעות אנילת בלאהמזון
 : )אב"ן( , מידי לא ותו ,שלש

וחותמין : ע"נ ק"ג ינויות ננהי פי'*
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 ורבינו , העולם מנהג כך חתימתה כך כפהיההה הנפן פרי ועל הגפן עי דהותמיןנא(

 תוהם  היה מרנפירא יצחק רבינו אבל , הגפן פרי ועל הארץ עלאלפסי
 ברכה ח' בפ' אהבה במפר זצ"ל הספרדי סשה רבינו כהב וכן הפירות ועל הארץעל
 הוא הפירזה שעל אלא דגן מיני כשל יין ושל  פירזה של  הסינים ה' של שלש  מעיןאחת
 הוא היין ועל וכו' חמדה ארץ ועל השדה תנובת ועל העץ פרי ועל הארץ עלאומר
 אחא רב כתב וכן , הפירות ועל הארץ על בשתיהן וחותם הגפן פרי ועל הגפן עלאומר

 דימי לרב אביי איל מברכין כיצד בסוף טדאמרינן נ"ל וכן . יהרו וישמע בפרשתמשבתא
 דפירי וכו', הכלכלה ועל המחיה על המינים בחמשה איל שלש מעין אחת ברנה ניחומאי
 חמרא רב חהים מאי מיתהם ,  הגפן  פרי ועל הגפן על  רחמרא העץ,  פרי  ועל העץעל

 ולא עמרם רב אמר , פירותיה ועל הארץ על אמר יוחנן ור' הפירות ועל  הארץ על  אמר'
 המינים אחמשת קאי אכולהו חהים מאי סיחיכם בעי דקא ההא ונראה , להו והא לן האפליגי

 : )אבל( חילק, ולא היאך היין חתימת פירש דלא ואחמראואשרי

 לא כי לי אמר מאביניון נ"ע נתן רבינו הרב בן ש"צ קרובי אביגדור ר' הרב אךנב(
 רלפירוה היכי וכי לעילויא אישהני רהא הפירות כעל היין על לחמםיהכן

 הארץ על ולא הגפן פרי ועל הגפן על כפהיחהו חתימתו ליין נמי הכי כפתיחתןחתימתן
 ומינה לה בעי קא אפירי חתים מאי מיחהם בעי קא וכי הגפן ועל הארץ על ולא הפירותועל

 : )אבין( , דבר NDV וכן נחו ויישר לפרש צריך ואין לחמרא שמעאח

 ואת המנוח יום את ויבוא ביעלה להזכיר צריך אין בשבת יו"ט או ר"ח הל דאםנג(
 פעמים שני להזכיר לו זמה לעצמה בברכה שבה של הכיר שכבר הזה פלונייום

 והמטיב בהטוב שפהח קורם שבת של הזכיר ולא שכח ואם , )אבין( , אחתבברכה
 אשר ברוךאומר

 נהי
 ולא שכח ואם השבת, מקדש בא"י ולברית לאות ישראל לעסו שבהוה

 בא"י ולששון לשמחה ישראל לעמו מזבים ימים שנתן ברוך אומר טוב יום שלהזכיר
 בברכת לראש חוזר והממיב בהמוב שפתח אחר שכח ואם , והזמנים ישראלמקרש
 הרשים ראשי שנתן ברוך אומר הורש ראש של הזכיר ולא שכח ואם , הזן שהואהמזון

 : ישראללעמו
 גדול סמך לו ויש במנחה לעשותו ופרובינצא ספרר מנהג 1י1'מ לשבת סעודותשלש

 שלש סזון טצילין שבת בלילי רליקה נפלה הקדש כהבי כל בפרק ראמרלהם
 שאכל קערות ותניא , אחה סעודה טזון במנחה , סעודות שתי מזן בשחרית ,פעודות
 להיות שחל י"ר בפסחים ותנן , במנחה מדיחן שהרית , בשחרית מדיחן בערביתבהן

 מעורות ג' מזון אכל סעורות שתי סזון ומשיירין השבה מלפני הכל את מבעריןבשבת
 ההורה מן החמץ איסור הגיע וכבר במנחה שלישית שהסעורה לפי לשייר הצריךלא

 דנראה יהכן לא בשחריה השלישית שאוכלין הצרפתים טנהנ ואת , ומעלה שעוהמשש
 או בשחריה שאוכלין החבשילין דריבוי וי"א , לחצאין שחרית של השבת סעידהכעוונה
 לר' בסוכה בהישן ראטרי' ג' הסעורה להשלים יוכל בהם הסעורה בקנוח פירותמיני

 סעודה בריפתא אי להו משלים במאי בסוכה לאכול ארם חייב סעורות י"ר דאמראליעזר
 , בחול רגיל שאינו מה קונו לבכור בפרפראות שטמשיך תרגימא בסיני אלא הואדיומיה
 פירוזו תרגימא מעי ורקאטרי סוכה בעו לא רפירי )ט"ב( יוסא  כרבא לן רקיימא ליהאוהא
 בהן ללפת , יין של וחביה רבילה של עכול  טצילין הקרש בהבי בכל  )ורוגנן היא ר.חייאגינהו
 בפירות השלים דאם וכיון נקייה(, פת יציל הרראה פת הציל וכדתן , השבת לסעורתהפת
 כמטייל דהוי בסוכה הוא החם יצא נמי אם מקום ומגל , יצא לא נטי סעודות ג' למנין , יצאלא

 :  )אבע( ,  כפריה ,  בפה הם מעורות שלש מהם אבל , סוכה tya דטיולבסוכה
 ש5 הנס באותו היו הן שאף סעורות בשלש חייבות רנשים סיכ יעקב רבינו דכרפבנר(
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 דבעשה ועור ככרות שתי על לבצוע וחייבות שבת בערב כולם לקטו משנה דלחם,מן
 : )אב"ן( בכל, שוותדרבנן

 טונים וימים שבהוה נתנו לא אמר רשב'נ בשם חני ר' בשבת קשרים אלו פ' ירדשלמיגה(
 בתורה לעסוק לו התירו מסריח זה שהפה ידי ועל ושהייה לאכילה אלאלישראל

 מסייע מתניהא תורה ברברי בה! לעסוק אלא וים שבהות נתנו לא אמר חייג ר' בשש ברכיהור'
 לוף היא שבת אומר אהד כתוב , בהורה עוסק או ואוכל יושב או עושה הוא ביצר ולריןלדין

 ובן נהורה וחלק לכם הלק תן כיצד הא לכם היא שבת וכתיב לד9 עצרת אומר אחדוכחוב
 מורים הכל שנהגו מקום פ' ובפסחים טוב דיום שני פרק ביו"מ איהא והכי , אבדו ר'אמר

 : )אבין( , מצאתי כך , עונג לשבת וקיאת דכהיב לכם דבעינןבשבת
 שבת שנקראת מצינו הינן ודאת אותו ימים חמרת התפלוה בכל אומרים שאנו בלדןמ(

 ביומא ה' וחמיר ירושלמי ותרגום השביעי ביום אלהים ויכל שנאמר ימיםחמדת
 : )אבל( , בצרפת מרבותינו שמעתי כך נפשי, כלתה וגם נכספה לשוןשביעאה

 בקול ההזן להם שאומר כש0סייסין בהורה הקוראים לכל ופרובינצא בצרפת שנהגו נמהגז(
 אומרים אין ואמץ, חזק ונו' ההורה מפר ימוש לא בב"ר לדבר סמך מצאתי , חזקרם

 לו ואוטר ירצשע של בחיקו הורה הספר שהיה מלמר ביץ החפץ שתופם למי אלאחזק
 : )אבין( , חזק החזן לו אומר בהורה למסיים מכאן ואמץ חזקהקב"ה

 הכנסת בכיה כבזך של כסא לו מכינין שהיו נשיאה עוקבא למר בגדואן היה כמנהגנח(
 סמך ואית , התורה לו מורירין היו ולוי כהן בהורה שקראו ולאחר הארוןמצד

 אמר את וכאן התורה אצל הולכין אמר את אתר בכל לו בא פרק ביומא בירושלמילרבר
 טובילין תמן והא , בהן מתעלה התורה גדולים אדם בני שהן ע"י אלא אצלן התורהמוליכין
 , גלותא ריש גביאור"תא

-vw 

 שם משוקע דור של שזרעו ירי על תמן אבין בר ייסא
 רבה( בראשיה סתרים )מנלת ירושלמי דמוטה בנמרא ואיהא , אבותיהם כסנהנ עבריןאינון
 בר אבין להחליף צריך אמר הונא רב , בעמיפה ברכו השביעי יום את אלהיםויברה
 שלשלה ירמיה דר' גולתיה כחרא מהלבין ה11 זעירא ור' ירמיה ר' , לשלשל צריך אמרחמדי
 מוכה וכן רפיאה בירושלמי , מדין גלימא נולתא , לשלשל צריך אמרה הדא זעירא ר'אמר

 ש"מ גולתיה ליה קרי ובירושלמי כחפיה אחר ונלימיה חלקיה דאבא במעשהבהענית
 לשבת ואחד לחול אחר עטיפין שני לו שיהיו אדם צריך חנינא איר , נלימא הואדנולתא
 דרש יכר שבה בגדי %ו אלא היתה ערומה וכי שמלותיך ושמת וסכת ורחצת טעמאמאי
 אמר בשבת עטיפהנו כר בחול כעטיפתנו לנא ווי לקיבליה חברייא בציבורא שמלאיר'

 להחליף לו יש הונא רב אמר קשרים אלו פרק ובבבלי , לשנוה אתון יכילין אעפיכלהון
 של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדהו , בגדיו ישלשל להחליף לו איןיחליף

 : סתרים( )מגלה ,חול
 : מותר לשנות אבל בשצת לרררקי לקרות אסור )"ו( )וף המורר בין אין פרקבנדרים
 מקרא לה ויליף ערלים ובין מונן בין ושפהות עברים שביתת על וטוזהרין ישואלמצווים

 קרא אכתיב איצמריך לא עברי דלעבד והנר אמתך ב: מוינפש החולץבפרק
 : כמוך ואמתך עבדך ינוח למעןאחרינא
 הוי בסם ממקומו איש יצא אל שנאמר פרסאות שלש התורה מן שבת תחוםירושלמי

 להרחיק אמה אלפים שבת החום ומדרבנן היה פרמאוה שלש ישראלומחנה
 ככרות ב' על לבצוע צריך אין בשנה ג' שבסעורה הכיהב אני אומר , העבירה מןאדם

 כל עושה היה העומר ומן לאחד העומר שני משנה לחם לקמו הששי ביום והיהשנאמר
 נשתירו א' אוכל היה בששי בבקר , ככרות ד' הרי בערב וא' בבל- א' פעורות שתיאחד
 אחת נשארה ואוכלה אחת בוצע בשחריה ואוכלה אתת בוצע שבת בליל , ככרותג'

 : )אבין( , משנה לחם נסנחה שאין לך הרילמנחה
למנחה
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 מעולם ראותו לא , נואל לציון ובא וכו' ביתך יושבי אשרי שבת של נדילה למנחהנט(

 במוסף לא אבל השבת ובמנחת בתול בשחריה אם כי לציון ובאשאומר
 שנאמר היתה בשחרית ישראל של גאולתם ועיקר בלילה נאולה שאין לפי הערביםובין
 היא ומנחה , מרבר מנאולה הקרושה סדר כי אמרנו וכבר , 1ג1' בקר לפנות היםוישב
 שבה במנחת לאומרו שנהט וזה , המנחה בהפלה אלא נענה לא אליהז שהרי רצוןעת
 שאכלר פי על אף רצון עת ושיהיה נגאלין יתו השבת שבזכוה לפי כגהות בשארולא

 : )אבל( ,ושהו
 רצון עת ה' לך תפלהי ואני לזמר ישראל כל נהגו , התורה הוצאת לפני קדית:מ(

 במנחה  נענה שאליהו לפי וי"ל , ופרובינצא בצרפת ולא בספרד אוהווכונילין
 כחפצנו וסעדנו שבענו ההענגנו שבשבת לפי מנאוה שאר השיבני ואל , רצון עהוהוא
 מצאתי וכן , לפניו תפלתנו לרצון יעלו ולא לפניו להתפלל באנו ואעפ"כ השבתלכבוד
 וגו' ה' לך האלהי ואני שכר שותי וננינוה שער יושבי בי ישיחו כתיב תהליםבמדרש
 סידים ואינם ומשהכרים ששוחים ענפם כשאר זו אוטה אין רבש"ע הקבה לפני דודאמר
 מכנה היה ע"ה ורוד , רצון לעת לפניך לההפלל בא אני ושמחתי ששבעתי ואע"פלך

 : )אב"ן( , מרבר היה ובעבורם ישראל כלפיהרבר
 כמםיי2 ונראה כפרשה עצטה בפני חשוב שהוא לפי נ"ל לכפול בספרד שנתזז בזך:מא(

 : )אב";( , בעזרי במקימו ויחבא- ולמטה טאידך לכפול שנהגו ומטו ,הפרשה
 ולא , אל כהררי צדקתך , אלהים וצרקהך , צרק צרקהך כך לוטר מפרד כ:נןקנסב(

 אל כהררי ברקתך ראשון , בתהלים זה בכרר כתובים אינן בי בעיני'תכן
 באלפא צדק צדקתך , להזכיר לדוד בלטנצח אלהים וצרקהך שניה , לדוד ה' לעבדבלמנצח
 להגדיל הנכון וד"א הכתוכים כרר על ופדובינצא צרפה מנהג וכן , אפי בהמניאבית"א
 ; כרום עד גדלה ועוד , אל כהררי שגדלה נדמית צדקהך בהחילה , הקב"ה בשבחולהוס.ף

 : )אבין( ואטימים, קיימים לעולם והורהווצרקהו
 במנחה שנכמר ע"ה רבינו משה ולכבוד הוא הדין צדוק כי לוטר ישראל 3ל דנהבדסג(

 בשבת במנחה בהורה עתקים שאינם סקומוה יש גם , אוהו אומריםכשבת
 ובפרובינצא ובצרפת בבבל ומנהג . בטלים שבעיר טררשוה בהי כל שמה דנשיאלהודיע
 , נ' סעורה אתריה לחבול כרי המנחה הפלה לאחר ההורה וקנין אכוה סככתלשנוה
 מקראות ג' אלו לוטר שהקנו גאון שלום שר רב כהב וכן , הגאונים בהשובוה נמצאוכן

 כוי בתורה לעסוק שלא רגילים וגם , שעה באוהה שנפטר מרע"ה לכביר הדיןלצרוק
 בין לאכול יהבן לא בי כתב א"כ וריי , בחטא לזכרון מנהג אלא איסור אינו אךכדלעיל
 , החיים ואת המתים את גוזל ,ה הרי השטשוה בין מים השותה דתניא למעריבטנאה
 סמוך לאכול הכפורים יום ערב ההירו ובקושי , סכנה לירי ובאו בלוהיר איר;ומעשה
 בשבה להיוה שחל באב ט' וכן , שכרוה משום וישהה שיאבל קידם וידוי לו ותקנולערב
 רהניא והיינו סגי ומגדי באספרסקי שלישיה סעודה משום ואי , התירו כקושיונראה
 קטנה דמעודה שבה וביציאוה . לא ולמעלה המנחה מן אבל במנחה מדיכוין כתבי בלבפרק
 דאמר מבריל וכן ומקדש מפה ופורם , מובא ביומא שעוה דאיכא גדולה במכהה לאכולמוהר

 : )אב"ן( , כפנכת , הוא בעלטא אקראי פסחיםבערבי
 א"ר , רבא עולם כסרר דהניא שבת בערב נפטר ע"ה רבינו משה כי כן הרבר ואיןסד(

 אה ויגבו השביעי ביום ויהי שנאמר היה ושבה יריחו נלכדה בניכן בנחיוסי
 ניסן חרש ראש חל היה שנה בניסן והדנ"א , הההיה החומה ותפל פעמים שבעהעיר
 בערב רבינו משה שמת בארר ושבעה בצגה שלפניו אדר הדש וראש בשבקבאהד
 הכינו וגו' מה עברי משה וגו' יהושע אל ה' ויאמר סשה לאכל 'ום ל' ש-':נשלמושבת
 בעשור היררן מן ;לו והעם היררן אה עוברים את2 יבים שלשה ב;.ר בי צירהלכם

לחדש
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 הא הירדן את שעברו מיום למפרע ל"ג מהן צא בניסן בכ"ח יריחו ונלנדה הראשוןלחרש
 לומר יש אלא , )אבין( , נקנית ביואשה שנויה היא נך , ע"ה משה מת באדר שבז'למרה
 מצדיקים הסרר השלמת אחר לרינם לחזור שעהירים שהפושעים לאומרם ישראל כלשנהגו
 בערב שמו דומה הרוחות על הממונה טלאך רבה בבראשית וכדאמרינן , הדין אתעליהם
 שבת ובמוצאי שובתים, שישראל כררך ונוחו מגיהנם פושעים צאו ואומר מכריזשבה
 ומנהג , בראשית בפרשת לה מייתי הוה אחאי ררב ונשאלהות , שבהוה במוצאינועם לויהי רם? מנאן , מרריהם אח ישראל השלימו שככר לגיהנם פושעים חזרו להם'מכריז
 אוהן שאומרים מקומות יש התפלה. אחר במנחה אבות פרקי לומר ופרובינצאצרפה

 ובצרפת , ואתחנן ער יתרו מוישמע ויש , ואתחנן עד הורה ממתן , לדברותמרברוה
 רבעי ומאן , ממלאכתן מתבטלים והעם ארוכים ימים שהם הקיץ ימות כל מקומותרוב

 ג עורף ימות כל שנהגו ויש , ראבות במילי לה ואמרי דברכוה טילי לקיים חמירדליהוי
 מטכניסי חלקי 'הא יוס' ר' וכדאמר קדש על מחול להוסיף כדי מהאחרין שבה דבכ~דצאימה(

 לפושעים ומרגוע מנוחה ולתת בצפורי שבה וטמוצאי במבריאשבת
 הסבורך ה' ובברוך בברכו לאשדי וצריך ברכו יכפר רחום והוא ואומר , לרינםשלהחזירם
 אומר אם שבה מוצאי בהלכות ז"ל נמרונאי רב וכתב , גדולות בהלכית שבתאבאפוקי
 שבת הבדלת דלאו וכו' ויתרום מטומאות פורי הבדילני ויאמר ממצרים ישראלהבדלה
 יפחוה לא הפוחה דהניא , הבדלות שלש ונשיאמר לאומרו ויש , בירו הרשות , הוא,מחול
 לאנוש ומלמד דעה לאדם חונן אהה העמרמי וביסור , שבע על יוסיף לא והמוסיףמשלש
 ומנל הארצע עמי מכל אלהינו ה' שהבדלתנו כשם וכו' להול קדש בין הבדלת אחהבינה

 . וכו' מאתך וחנם קשות גזירות ומכל רע דבר מכל והצילנו החיינו כן האדמהמשאחוה
 רבותינו בבית ולא בישיבה לאומרו מנהג אין וגו' ימינך פעלה זאת כל ואמונהואמה
 ויהי . ישראל כל מנהג וכן כו' עלינו קיים זאה כל ואמונה אמה אלא עיקר כלשבבבל
 שכל לפי 1יי"ן בו אין למה במדרש מצאתי , שבועות במם' פגעים של שיר נקראנועם

 טנוח ולהאריך וכנחת קול כנעיטת לאומרו ישראל כל ומנהג , זיין לכלי צריך איןהאוסרו
 להם חוזרין ידינו ומעשה שאומר ותיכף , הסרר השלמה עד בגיהנם מלהחזירםלרשעים
 , אחרון פסוק שכופלין הפרשה סיום כדרך האחרון פסוק ישראל כל שכשלין וזה ,לך'נם
 אבל לחול שבה בטוצאי אלא נועם ויהי אומרים אין שלום שר וכהב , לדבר טעםועוד
 אלא הראשונים אבות קבעוה לא שמהחילה ליו"ט שבה במוצאי ולא יו"ט במוצאילא

 אין וליבא ידינו ומעשה למיסר רבעי כיון ליו"ט שבת במוצאי אבל לחול שבהבטוצאי
 לאומרו אין כפור ביום או , ירינו מעשה דליכא השבה באמצע יו"ט חל ואפ" אוהואומר

 וכל , וליכא דחול יומי שיהא דאיכא בעינן זימני תרי ירינו ומעשה דכתיב שבתבמוצאי
 בספרד מקומות מאותן ולהוציא , דס.ררא קרושה אמרינן לא נועם ויהי אמרינן דלאהיבא

 נמרונאי רב וכתב , יתכן ולא קדושה מדר ואוסר אחרון פסוק זולגיי נועם דהישטדלגין
 המבדיל האש מאורי בורא בשמים עצי בורא הגפן פרי בורא הכום על אומר שבתבמוצאי
 שהו רבותינו ראינו וכן הידים לכפות וטבימין ישיבות בשהי rtttv וגן , לחול קדשבין

 שיאותו עד הנר על מברכין אין ששנינו כמו האור מן שנהנה כדי בידינו נעכלאומרים
 בכך רגילין אך בצפרנים להסתכל שמצוה אומר אליעזר ר' ובפרקי , מנהג וכןלאורו
 ושועו אותו ושומפין ששוההו לאחר ברכה של ככום מים להטיל רגילים ואנו .וכך

 וטה הפורענות את מעכבין טצוה ששיורי לפי כן לעשות שמצוה מרבותינוושמעינן
 בפרקי שכחב ואע"פ , לחבב פנינו על. אוהו ומעכ,רין ידינו על טפילי; המים מןשמשתייר

 בורא ואומרים האש לאור יריו מקרב יין בכוס חויב ארם כיצד אומר מונא ר' אליעזרר'
 אין ואם לחול קרש בין המבריל אומר האש מן יריו אדם שמרחיק וכיון האשמאורי
 מאורי בורא ואומר הגוף מן לבנות שהן בצפרניו ומסתכל האש לאור יריו פושט ייןלו

האש
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  בורא ואומר בצפורניו ומסהכל אש של שהןהכוכבים לאור ידיו פושט בדרך ,האש
 קדש בין המבריל ואומר , הארץ מן אבן הולשבעבים  השמים  נהקררו ואם , האשמאורי
 רומה שאינה טעם מה מבדילין אין בפת ואף היין על אלא לן פבירא לא כן אע"פ ,לחול

 במקום אלא קידוש אין לן רקיימא למעור שלא לו אפשר אי שהקידוש מפני לקידושהבדלה
 אבל הפת על מקדש לסעוד שלא לו אפשר ואי קבוע ומעורה קבוע ששלחנו וכיוןסעודה
 ומבדיל פת שנוטל לפניו מתוקנת ופת קבוע ושלחנו קבוע סעודתו כלום שנתבמוצאי
 על דהמבריל נ"ל זה ומטעם . ישיבות בשהי מנהג וכן , הפת על מברילין אין הלכךעליו
 ההבדלה בהוך שבירך באוהו יפמר ולא בפה"ג היין על הסעודה בהוך לברך צריךשלהנו
  במקום אלא שאית קירוש אבל , סעודה נמקים שלא ישנה והברלה לסעור שלא לודאיפשר
 סעורתיה עליה קיבל כרחיה רעל  היין על  הכהזין ברבה  לברך  עור  צריך אין'כעורה
 המזון שלאחר היין את פטר המזון שלפני היין על בירך בברכות דאמרינן והיינו ,לאלהר
 דהליה וביומא טובים וימים בשבתות אלא שנו לא עלה ואפר , הסעודה שבתוךפירוש

 בענין אבל , השמים מן לו מקילין הקזה בסעודת הסיקל רכל אכיל דלא סגי דלאדכוהייהו
 על המבדיל כמו לברך צריך לסעור שלא לו ואיפשר אכיל לא בעי דאי קבע דלאאחר

 : )אבין( ,שלחנו
 . בשמים בפסוק הנקראין הקטרת בבשמי ולא בהדם להריח ישראל כל שנהגו ןןןסו(

 וכדאיתא הפורענות את מעכבין מצות ושיורי בלולב עליו ברכנו שכבר לפיי"ל
 עליה מברכי הוו רעירובא ריפהא לחו מיקלע כי אסי ורב אמי דרב כתבי כלבפרק

 שאין מי ום"ם , אהריתא מצוה ביה נעביר מצוה חרא ביה ואיתעביד הואיל אמריהמוציא
 )אב"ן(: , ולברך בטסים בשאר להריח לו יש הדםלו

 והמבריל , לעולם ברכה מימן רואה אינו שבתות במוצאי המן על מבדיל שאינו סי דללמז(
  לאבדלהא מקידושא רמשייר והוא העוה"ב מנוהלי הוא שבתות במוצאי הייןעל

 בברכות כראיהא רבנן לה הקינו רחמרא אבפא  רהברלה אריפתא לאברולי יכולרלא
 : הכום על קבעוההעשירו

 הקב"ה.  זיטן שבת  בטוצאי לוי  א"ר שנהגו מקום  פרק בפסחים  ובירושלמי בבבלישביבר
 בורא עליו ובירך אור מהן ויצא בזה זה והקישן רעפים שני  הראשוןלארם

 ורב ברייתה החילת שהוא שבת במוצאי עליו מברכים לפיכך שמואל אמר האשטאורי
 שכבר עליה ממרכין הכפורים יום בסמאי אף יוחנן ר' בשם אבהו ור' רב בשםהונא
 אחרי נשבת ולחיה לחולה מלאכה בה שעשו ואע"פ היום אוהו כל ממלאכה האורשבתה
 טצאתי כ"א פרק אליעזר ר' בפרקי אבל , עליה מברכים איסור מלאכת גה עשושלא
 וישופני בערב יבא שהמעני הנחש שמא בלבו מהרהר היה שבת של השמשות ביןבע"א
 ושמת האש עמור את ארם וראה רע מכל ולשמרו לו להאיר אש של עמיר  וכשהלחעקב
 את וכשהרחיק , האש מאורי בורא אמ"ה בא"י ואסר האש לאור יריו את ופשטבלבו
 להכעיר שאין לפד החול Q1'D הקדש יום שנבדל עכשיו אני יודע אטר האש מאורידיו
 בכום חייב ארם ניצר אמר מונא ר' לחול קדש  בין הטבריל  אמר שעה  גאותה בשבתאש

 : )אב"ן( , לעיל כתוב וכו'  ייןשל
 לבשר צפורן בין משיכיר האור על טברכיו טאימתי מברכין כיצד פרק ירדשלמיכח(

 : )אב"ן( הגיף, טן לבנות שהן בצפורניו ומסתכל אליעזר ר' פרקי נשימתוזהו
 הוא אם לראות הכום ביין הנר לאור מסתכל היה יערים פקרית נ"ע רבינו דוקרבסט(

 כוהי או סכותי שהדליק ישראל , לאורו משיהנה וזהו לשתותו ה-אוינקי
 עמוד ומשום ראשון כותי משום גזירה עליו מברכין אין מכוהי כוהי עליו מברכיןמישראל
 מן היוצא אור מ"ט ששבת לאור צריכים אנו שבת שבמוצאי ואע"פ י שבח שלאראשון
 שכרו כמוצאי ברייהו תחילת היתה שכך שבה במוצאי עליו סכרכין האבנים וטןהעצים
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 בירך לא יאם , ששבת באור אלא עליו מברכין אין הכפורים יום ובמוצאי , האבניםמן
 על שמחורין כדרך לו אין אם האור על מחזרין ואין , עליו מברך אין שוב במוצאיהםבאור
 כרבנן לן דקיימא עליו מברך סומא ואף , לאורו שיאוחו ער עליו מברכין שאיןהמצות
 מאבוקה בגמרא ראיה ומייתי מימיו מאורות ראה שלא ואע"פ שפע על פורםדמומא
 והבריל מלאכה לעשות והרוצה , עליו מברך הילכך מכשול מכל להצילו הנאה ליהדאית
 צרכיו ויעשה כוס בלא יבדיל כלל הבריל לא ואם צרכיו יעשה הכוס על אובתפלה
 אמרינן הוה במערבא אשי לרב אבא רבי ליה אמר שואל פרק בשבתכדאיתא
 אלא וכו' לחשך אור בין לומר צריך אין כלומר צורכין ועבדינן לחול קדש ביןהמבדיל
 רב בי הזינן כי אשי רב ואמר , ז"ל האלפסי רבינו כתב כך , לחול קדש ביןהמגדיל
 הנאון דברי מתוך לי ויראה , סילתי ומסלתינן לחול קרש בין המבדיל אטרינן הוהכהנא
 אינה הכי לאו דאי הכוס ורעל תפלת דהבדלת ודומיא ומלכות שם בה להזכיררצריך
 יוסיף לא והטוסיף משלש יפטור לא הפותת דתניא הא לדבריו כן ואם , כלל והכרלהברכה

 : )אבין( , היא הכום ודעל הפלה בהבדלת שבעעל
 , בבהיתם ובצרפת ובפרובינצא הכנמת בבית ההבדלה לפני זמירות לומר ספרך מנהגע(

 איקרי ושבת והשבחות בשירוה אוהה שמלוין ומלכה לכלה משל במדרשוראיתי
 ! )אבין( , מלבתא שבת לקראת ונצא בואי כלה בואי כלה בואי כהבי פ' כראיתא ונלהמלכה

 ושאין בהן נזהרין שאינם העם רוב מפני הכנסת בבית לאומרן בספרר שנהגו דןוקעא(
 ישראל גבול בכל שמשוררין וזה . בכך וגובהן ידי ויוצאין להבריל ייןלהן

 אנכי הנה כדכתיב המשיח לפני במהרה שיבא הכבשר הוא שהוא לפי הנביאמאליהו
 ובערבי שבהות בערבי בא אליהו שאין להם מובמח וכבר הנביא אליה את לכםשולח
 שבזכוה , שבהוה במוצאי המבשר לנו ויבא בעירובין כדאיתא הטורח מפני טוביםימים

 : )אבין( , נואל לציון ובא , יואל הצורהשבת
 עלינו החל אבותינו ואלהי אלהינו ההברלה לפני הזמירוה אחרי לומר מפרד הונהגעב(

 בירושלמי ספרד למנהג סמך לו ויש , הארצות בשאר זה מנהג ואיןוכו'
 אבותינו ואלהי אלהינו לומר צריך חייא ר' בשם זעירא ור' ירמיה ר' עומדין איןבפרק
 ושמחה ששון בהם והשמיענו לשלום לקיאתנו הבאים המעשה ימי ששה אח עלינוהחל

 : )אבל( , בכום ועיניהם בנר עיניהם ליחן צריכין אמן שעונין , וכו' ולמדנווהביננו
 וכרכת ונישואין א'רומין וברכת והברלה קידוש לפני סרנן מברי לומר מפרד 3:נהנעג(

 נגמר פרק בסנהררין ששנינו מה לפי רבוהי בשם ממך לי ויש היין, שעלטילה
 שהטרף כדי לבונה בקורט חי יין של כוס אותו משקין והיו לסוקלו אוהו מוציאין היוהרין
 היש כלומר מרנן סגרי אומרים כן על , הסקילה בענין ירגיש ולא פירוש עליודעהו
 כאוהו יהיה ולא לקללה ולא לברכה למות ולא לחיים הכוס שזה ורבוהי מוריבדעת
 , למות ולא יהיה לחיים כלומר להיים עונין והעם לסקילה דינו שנגמר אוהו ששתההכום

 : )אב"ן( ,ושלום
 מברך ואחד אחד כל המזון בהוך יין להם בא שאמרו מה לפי שמעהו דעךךעד(

 הוא פנוי הבליעה בית השאין[ ועכשיו פנוי הבליעה ביה שאין לפילעצמו
 בלשון לחיי עונין והן בה לצאת דעתכם ולכוין הברכה טזאת לצאת בדעהכם הישאומר

 : )אבל( , הןתימור
 שיתברכו ברכוה של הפסוקים וכל לך ויתן שבה במוצאי לומר ישראל כל כמנוקנעה(

 אין אחריה אומרים ובפרובינצא , עולם ועד ומעתה הבאה בשבתישראל
 ארם שנה לא מעולם ביומא בבבלי דאטר מה לפי הטעם ונראה , הקטרת ופטוםכאלהינו

 : )אבין( , ונצליח נתעשר למען שדהינו פרים ונשלמה שמעשרה כפניבה
 ולטוצאי ינ"ה לחול כפור יום ולמוצאי יבנ"ה לחול שבה למוצאי לוטר הברלוה סדרעי(

שבת
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 המבדיל אמ"ה בא"י כך הסדר בכל שבת כמו לומר ישראל כל ונהנו, יקנה"ז ליו"ששבה
 המעשה ימי לששה השביעי יום ובין לעמים ישראל ובין לחשך אור ובין לחול קדשבין
 קדשה המעשה ימי מששה השביעי יום ואת הבדלה יו"ש לקרושת שבה קרושתבין

 אפרימ ר' והרב , לקדש קדש בין המבדיל בא"י בקדושהך ישראל עמך אה וקדשתמבדלת
 ישראל בין לחשך אור בין לחול קדש בין הטבדיל אמ"ה בא"י כך כתב מאלמניי"הז"ל

 בא"י הבדלת יו"ט לקרושת שבת קדושת בין המעשה ימי לששת השביעי יום וביןלעמים
 ואזמר המעשה ימי לששת השביעי יום ובין עוד שמחסר ויש , לקדש קדש ביןהמבדיל
 ימי ששה דליכא ועכשיו תתיפה מעין שהוא אוחו אומר שבהות מוצאי דבשארהטעם
 וכן , הן לצורך שלא הוספת וקדשת והבדלת , ליה אמרינן לא חהימה מעין ואינוהטעונה
 לההימה סמוך חהימה מעין דבעי טאן דאיכא בע"פ מוכח ובן הדעת, חונן בהבדלהאמר
 להיוה שחל יו"ט בינייהו איכא ומשני לחתימה סמוך פהיהה מעין דבעי מאןואיבא
 לחתימה ממוך חהימה מעין דאמר למאן לקדש קדש בין למיחהם לן רבעי שבתבטוצאי
 צריך לא פהיחה מעין דאמר ולמאן הבדלה יו"ט לקדושה שבת קרושת בין למימרצריך
 כרבא לן וקייטא לחול, שבת מוצאי הבדלוח כשאר וכו' השביעי יום ובין אלא למימרהא
 ובזן אלא לאומרו בדין אין השביעי יום ובין כן אם לחתיטה סמוך חתימה מעיןדבעי
 בזה והסכימו האבות מנהג לסחור שאין השיבו יעקב ורבינו , בכך ודיו וכו' שבתקרושת
 שבין לפי פהיחה וטעין חהימה מעין לחהימה סמוך הממיכות משתי חובה ירילהוציא
 ואותו לחהימה סמוך וכו' השביעי יום ובין דהוא פהיחה טעין בין הפסיק וכו' שבתקרושה
 מונה, הוא הבדלוה וסרר לחול שבה מוצאי הבדלוח של מטבע הוא שהרי עקרו לאמעין

 לכך וכו' השביעי יום ובין על וכו' שבה קרושה בין הפסקנו אשר על וקדשהוהבדלת
 הברלת המעשה ימי מששה השביעי יום ואת , ההימה ומעין פהיחה מעין שתיהן אתכולל

 אוכל בו שהזהר הקל לקדש חמור קדש בין י"מ או גמור חול המעשה ימי ביןוקדשת
 ויהבאר קטן במועד כראיהא האבור רבר בו שהוהר המועד לחול הקל קרש וביןנפש

 והמוסיף מג' יפחוה לא הפוחה בע"פ דאמרינן מ"ב יעקב רבינו כתב עור , בע"הבמקומו
 אור בין ב' , לחול קדש בין א' , השיב קא הבדלוה דשבע למימר ואיכא ז' על יוסנףלא

 קדושת בין ה' , המעשה ימי לששת השביעי יום בין ד' , לעמים ישראל בין ג' ,לחשך
 בכל וקרשה הבדלת המעשה ימי מששה השביעי יום ואת ו' , הבדלת יו"ט לקרושהשבת
 ששת ולענין , בשכה ולא נפש אוכל שרי טוב דביום השבה את קדשת קרושותמיני
 אח וקדשה הבדלה ז' , האגיד דבר ביה דשרי המועד לחול טוב יום שהן הטעשהיפי
 קדש בין התימה מעין זהו , לישראל לוים בין ללוים כהנים בין בקרושתך ישראלעמך
 קדש בין לקדש קרש בין והבדלה , פרית כך הבדלוה ו' הקל לקדש חמור קדש ביןלקדש
 שאטר וזהו , הקרשים קדש ובין הקדש בין לכם הפרכה והבדילה וכתיב הקל לקרשהטור
 בין ולהבדיל לחול קרש בין , השבה למוצאי מסבבות שלשחן כי טג' יפחוה לאהדוהת
 האור בין אלהים ויבדל איברי שבה במוצאי דאור לחשך אור ובין , החיל וביןהקרש
 כי בשבה וכהיב , לי להיוה העמים מן אחכם ואבדיל לעמים ישראל ובין , החשךובין
 נבדלין ישראל השבה שמירת ידי .שעל הרי ונו' לרורותיכם וביניכם ביני היאאות
 מטמא טהור והבדלת לתחהונים העליונים מים הבדלה אבל , ומקודשים האוטותמן

 שלש באוהן ישראל כל נהגו לכך לעם ענייכם אין מישראל ולויים מלויים כהניםוהבדלה
 : )אבין( ,בלבד

 יום ערב או שבת ערב לה ונסיב מקרים ארמלהא רכניס דטאן דוכהי בכמה דנהיגיעז(
 , בפ"ק דיומא זבנמרא כתובות דריש בירושלמי וכדאיתא יום מבעודטוב

 קנין כקונה יהא שלא יום טבעור לכונסה צריך ארמלן דכנסין אלין מונא א"רירושלמי
 טצטער היה לא בסיגו( )יעקג צריק אוהו של ימיו כל דבי-כוה ירושלטי , סתרים מגלהבשבת

אלא
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 שיצא המלבוש וחיצון לגוף פנימי שיורר המאכל פנימי פירוש , וחיצין פנימי עלאלא
 : ללבוש ובנר לאכול לחם לי ונתן שנאסר לגוףחוץ

 1 דסייען רחמנא בריך . שבת הלתותהמו

 כועודהשלכדון
 זהב של שולחן לו שהיה באחד בלורקיא מעשה כתבי כל פרק נשבת נרמינןא(

 הארץ לה' אומרים היו אותו מניחים וכשהיו וכו' אדם בני עשר ששהמשאוי
 , אדם לבני נתן והארץ לה' שמים שסים השטים אומרים היו אוהו הכלקין וכשהיוומלואה
 למעורה הנכנס . ברכה לאחר כאן בדכה קודם כאן קשיא לא מברכין כיצר רישובברכות
 רביעית מי לימול וצריך , לאצבעות האמצעי הפרק עד יריו ליטל צריך המוציאלברך
 , אנטל ששמו רביעית המחזיק הכלי שם על ירים נטילה ולשין , לשנים ואפילולאחר
 כלפי ז"ל האיי רבינו ופירש , ככף נטילי כל נכרתו עשר בהרי הטבלא לשון שהואוי"ל

 ויחזרו הפרק אחורי המים יצאו שמא להגביהם צריך יריו הנוטל המקנא בפרקשאמר
 את ממהרים האחרונים הירים אח מטהרים ראשונים טים דהנן הידים אתויטמאו

 במבילה החוצץ וכל . וינשאם וינטלם לשון , הידים מחמת שנממאו פירוש ,הראשונים
 הצפורן שהחת צואה אבל ורטייה וגלד הצפורן שהתה וטים בצק כגון "רים בנטילההוצץ
 שהחת וטיט בצק באדם חוצצין אלו במקואות דהנן חוצצה אינה הזוהמא טןשנאה
 של וטיט דבצק משום והטעם , וכו' הצפורן שהחת צואה חוצצין שאין ואלו וכו'הצפורן
 שץ טחרש ואף לירים כשרים הכל , ר"ת פירש כך , מיהרק לא הזוהטא וצואה מיהרקיוצרים
 ומן לידים נוהנין הכלים בכל , מישראל ארם מכה שיבא דבעינן והעבד הכוהי מן לאאבל
 מיא למישקל כלי לו ואין נהר גבי על דמסיק היבא גדולוה ובהלכוה , בחוכו ולאהכלי
 בנהרא לידיה לשכשכינהו אלא ירא לאירך לטיטשא ירא כחרא שיא לישקול לאבהדיה
 לוע מיבעיא קא הכי כיור במי יריו שק.רש כון להו דאיבעיא דכא , רחיצה לתודשו
 משלפא מיא דאהו רחמנא אמר ממנו ובניו אהרן ורחצו כיור במי יריה לשכשךמהו
 שקיל ראי לאפוקי אלא אחא לא ממנו האי דילטא או לא בגויה 'דיה משכשך אבלליד'ה
 כיור במי בגויה יריה משכשך אבל אידך ומשא ידא בהדא דשקיל נמי אי במנאמיניה

 שאינו בכלי טבילה לענין וכן , רחיצה מיקרי גוונא האי דכי דמי שפיר עבודהומיעבדי
 רחץ ואם , מצאתי כך , דמי ושפיר בתונו יריו ירחץ יריו על שבהונו ממים לתהיבול
 את להגביה צריך ואין ידים טבילת על ינ-ך כאה ובארבעים , ירים רחיצה על יברךבהוכו
 יצא, לא בחפניו להבירו ונוהן והנוטל , מפולין בהמה משתייה שנפסלו המים ,יריו

 ואוכל , ידים נטילת בלא במפה לאבול ואסור , העולם מן נעקי ירים בנטילתוהמזלזל
 כאילו ירים נגוב בלא האוכל וכל , המאכיל ולא ירים נטילה האוכל צריך מאכילמחמה
 ובירושלמי תיכף, לבצוע וצריך , לגנב צריך אינו יריו אה המטביל אבל , סמא לחםאוכל
 צריך ידיו הנוטל ותניא אצבעות קשרי עד ולחולין לפרק עד להקוטה דברים אלודפרק
 ויצמרך דעתו יסיח שלא להנביהן צריך יריו והנוטל לנגבן צריך אינו והמטכילןלגנבן
 ז"ל ריש בתשובת , יפה הפת שנאפה ממקום בוצע לבצוע לו בא . אחרת DYDליטול
 מצמית שבפסוק ועשר המוציא שבברכת תיבות עשר כנגד אצבעותיו בעשר הלחםואוחז
 שכחה ולקם ומעשרות והרומות תחסום לא החרוש לא בהכואה מצות ועשר וגו'חציר

 : )אבין( , יבי; והמכין , וחלהופאה
 מברך ואחד אחד כל אחר מככר אוכלין שכולן אע"פ בדרך מהלבין עשרה היו דאםב(

 שם וישבו והלכו פלוני במקום נלך אמרו אבל , המזון וברכה המוצאלעצטו
 לכולן מברך אחר הסבו אם ביין וכן , לכילן מכרך אהר סככרו אמל  יאחר אחר שכלאע"פ

בפהע




