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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
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 . פנוי הבליעה ביה שאין לפי לעצמו מברך ואחד אחד שכל המזון שבתוך מיין חוץבפה"ג
 לבעל פונים הכל הבית בעל להן יש אבל הביה בעל להן שאין אלא שנו לאירושלמי

 : )אבין( , מצאהי כך , הביה דבעל הין בברכת ופמורין פירוש ,הבית
 היו , חטין של הפרוסה על מכרך שעורים של ושלימה חטין של פרוסה לפניו צקיךנ(

 בתרומיה מרהנן החצי את ופוטר השלם על מברך חטין של וחצי ככרלפניו
 פרומוה לפניו היו אם חייא א"ר בירושלמי מצאהי . קטן בצל חצי ע5 קטן שלם מבצלהורמין
 ושנים שיפון של כנר לפניו היו , המוציא ומגרך ביחד יצרפם ארבע או ש5ש להםש5

 על המוציא ויברך שיפון של ככר עטהם יצרף אחה פרוסה או חיטין של פרוסותושלשה
 : )אבין( , מצאהי כך , שיפון של לחם ויפטור חטין שלהפרומה

 כדאיהא לשעבר ומשמע להבא דמשמע הארץ מן לחם המוציא אוסר בוצע דכשהואד(
 ונלי גלוכקאות שהוציא ישראל ארץ עתירה כהובות ובסוף ,בירושלמי

 מברך ואה"ב שבוצע במדרש ראיהי , בוצע ואח"כ ומברך , בארץ בר פסת יחי שנא'מילת
 ומנהג , חותך שטברך לאחר צרפה מנהג אך , ה' נאץ ברך ובוצע אומר הכתובעליו

 : )אב"ן( , מיד יבצע הברכה ולאחר הכל ולא לחהוךפרובינצא
 מברכין ואין הבציעה עם פירוש , הפת עם ברכה שהכלה וצריך בברנוה דאכטאינןח(

 אמן אמרה הדא אבא בר חייא א"ר פורם שהוא בשעה אלא הפתעל
 הנחום א"ר , וקניינות זטן עלוי לגרך צריך ליריה אתי לא והוא עליו ומברך פונלאדנסב
 חנגא ר' יפרום כמה עד . לבטלה שמים שם להזכיר שלא בשכמל"ו לומר וצריך יודןבר
 ברכות שלש אחריה שאומר כל הני , מכויה פחות אמר וחד בזיה עד אמר חד טינאור'

 המוציא לפנס אומרים אין ברנוה שלש אחריו אומר שאין ונל במוציא לפניואומרים
 ר' המוציא לפניו ואומרים ברכות שלש אחריו אומר שאין הכזית פחזה הוא הריההיבון
 לפניו מברך מכזית פחוה שהאוכל מזה למדנו , נצרכה מינין לשאר אמר חטא בריעקב

 לפניו מברך יין מרביעיה בפחות השהייה וכך , ברכות שלש לאחריו מברך ואיןהמוציא
 העולם מן ליהנוה ראמור לפניו ברכה שצריך והטעם , w~w מעין לאחריו מברך ואיןבפה"ג
 וברכת ושכעת ואכלה דכהיב מכזית פחות באכל ברכות שלש א"צ לאחריו אבל ברנה בלאיהזה

 הוא והבוצע העונין מפי אמן שיכלה ער יבצע לא לרבים והבוצע . יברך אכילה כדיכשאכל
 אסורין המסובין רב נשם אבא ר' ירושלמי , כולם יטעמו ואחריו לטעום החילה ידיופושט
 טה פליגי ולא טעם שלא אע"פ שותין אסר לוי בן יהושע ר' הסברך שיטעה עדלטעום
 כוסו אחר כל כשהיה לוי בן יהושע דא"ר ומה , אחד לככר זקוקין כולן כשהיו רבדאמר
 המהין שלא למרת הא וגו' ושתי דגחין סבא לההוא חזייה מע"פ ראיה להביא יש ובן ,בירו
 לחלק אף פירוש , בימיניה ומפליג כשמאליה טעים הוה קצי הוה כד רב , שקידשאוהו

 מפסיק היה שאם אוכל היה לברכהו דהיכף להפסיק רוצה היה לא כיהו לאנשיהמוציא
 להפילה הפילה בין שח בהפילין כדאיתא ולברך לחזור צריך היה האכילה לצורךשלא
 הביאו מלח הביאו בריך מול ברוך טול כסו הפסק אינו האכילה ולצורך , ומברךחוזר
 רשאי אינו אורחין לו באו ואם , ולברך לחדר צריך ואינו לתירי נכיל לתורי נביללפתן
 בצע לא אם ואף , חובתן ירי להוציא בדגר מחויב ואינו לעצמו בצע שכבר להםלבצוע
 לא ירצה שאם ברבר מחוייב שאינו עמהם יאכל כן אם אלא לאחרים יבצע לאלעצמו
 שיצא פי על אף היין קידוש א, מצה של המוציא כמו חובה שהוא בדבר אבל ,יאכל
 בהלל חכמים שאמרו כמו כזה ,ה ערבים ישראל רכל עמהם וישתה יאכל לא אפילומוציא
 בית ראוהו פרק השנה בראש נדאיהא נינהו רחובה משום מוציא שיצא אע"פובמגילה

 לינוקא ליהביה מערבין בכל בפרק אמר וכן , כולם יוצאים עמהם ישהה שלא ואע"פדין
 למיחש דאיכא משום לאו דאי למרת הא כפור בליל קידוש של בכוס למיסרך אחידילמא
 צריך המברך כי התינוק בטעימת להו ונפקי ינוקא ליה טעים הוה למיסרך ליחירלא

עימעום
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 ואם . השומעים כל ויצאו הוא יצא לבמלה ברכה יהא שלא לאחר שימעים אושטעום
 יברך לא בירך אם ממופק הוא ואם , ויאכל יברך סעודתו נמר ולא המוציא בירך ולאשכח

 1 הוא דרבנןדהמוציא

 אין יוצאין כשהן אחר אפילו שם והניחו חוץ לצאת האוכלים מקצת רנליהם עקרידאב
 דלקביעות המוציא ברכת לברך צריכין אין הוזרק וכשהן המזון ברכתמברכים

 לברך צריכין וכשיחזרו המזון על לברך צריכין ארם שום הניחו לא אבל , חוזרין הןהסעורה
 מיני בורא עליו מברכים ביין השרוי ופת , אחר במקום רנליהמלאכול עקרו וכן ,המציא
 ואפילו עיקר שהדבש שהכל עליהן מברכין שקרים או בדבש המבושלים ואגוזים ,מזונות
 הפת. ואין הפת את בהן ללפת באין שאינן לפי עליהן לברך ח"ב הסעורה בהוךבאין

 שהכל עליהם פברכין נזרעין ואינן מאליהן שעולין עשבים הגאונים בתשובת .פומרהן
 מברך יין ושהה ורסונים ותמרים מזונות מיני שאכל מי . דשאים מיני בורא דאמר לדרבוליתא

 ומצאתי . מצאתי בך , בברכותיהן חלוקין שהן מפני עצמו בפני ומין מין כל עלבאחרונה
 בתוך הסעורה מחמת הבאים דברים הלכהא פפא רב אמר ז"ל גאון יהודאי רבבהלכות
 העונין אין ובצלי וירקי פת בהן לאכול שררכן בישול מיני וכל ודנים בשר כנוןהסעורה
 ננון הסעודה בתוך המעודה מחמה שלא הבאים דברם , לאחריהן ולא לפניהן לאברכה
 כגון סעודה לאחר הבאים דברים ; לאחריהן ולא לפניהן ברכה טעונין ודיימאהביצה
 ולאחריהן לפניהן ברכה טעונים הסעודה בתוך להון ואכיל ואייתינון מגרי ושאר ורמוניהמרי

 דמין דכים לאחריהן ברכה צריכין אין הסעודה בהוך להו דאכיל rt'a ודייסאזאחביצה
 להא הרנילין הבאים רדברים הנאון דברי מהוך למרנו , המזון בברכת מיפמרי נינהומזון
 פומרהן דפה מילתא תליא הפת את בו ללפת לבוא רבדרכן עכשיו באין שאין אע"פר"ל

 המצה ארר שבא המרור פסח גבי למרנו זה דברינו ומהוך , לאחריהן המזון וברכתלפניהם
 בהן ללפה שבאין ירקות שרגילות כיון הפה אח בו ללפה ולא מרור לחובת שבאאע"פ
 , יבין והמשכיל , האדמה פרי בורא המרור על מברכין אין ולהכי פוטרתן פת הפתאת

 : בן-נחן()אברהם
 הסעודה בתוך באין אפילו הפה עם לבוא ררכן שאין וענבים דתאנים שאומרים 'שו(

 שהוא לשרות בא שהוא אע"פ ויין , ששת כרב ולאחריהן לפנ.הן ברכההעינין
 ואאר. חי יין אחר הגפן בורא עליו ומברך פוטרהו הפת ואין לפניו אברך הסעורהכמחמת
 אבל , הסעודה בתוך אוהן שתה אם פוטרהן פת לעצמן ברכה גורמין שאין מים אבלמזוג
 אין המעודה לאחר הבא ויין , ולאחריהם לפניהם מברך המעורה לאחר אוהן שההאם
 המזון ברכה לברך סופו שהרי הסעורה לאחר הבאים דברים כשאר לאחריו לברךצריך
 רבינו פירש כך שפוטרהו שלש מעין אחת מברכה לעצמן ברכות שלש ועדיתי עצמו()ביין
 כל על לברך צריך הסעודה בהוך המים דעל פירש זקינו ז"ל שלמה רבינו אבל , מ"כיעקב
 לצמאו מים השותה שנינו שכך המים על סעודתו קובע אדם שאין כנמלך רהוא ופעםפעם
 כל על מברך הכי לאו הא מברך דלא הוא ההם אומצא חנקתיה למעוטי שהכלמברך
 ומצאתי . קסייהא זיכנא אלא מברך לא קמיה דמיא כיון דאמר וא.ה , ופעםפעם

 בורא מברך לאחריו אבל דאניס משום לפניו יברך לא אומצא וחנקהיה הגאותםבחשובות
 ולא לפניו לא ברכה צריך ראין עמרם רב רברי ונראין , ז"ל פלטוי רב כהב וכן ,נפשות
 כאן שאין לרפואה אוכלין אוכל או סם השותה וכגון הנאה שום זו בשתייה ראיןלאחריו
 אחר הכמים שאמרו מה וכן , לאחריו ולא לפניו יברך לא כלל ואכילה שתייההנאה
 צריך אין , לרפואה שהוא ניזוק ואינך מים שהה שתייהך כל ואחר מלח אכולאכילהך

 : )אבין( , כללברכה
 אבל הנפן פרי בורא לברך צריך אין יין שינוי שאמרו פי על אף הרואה פרק ננבנרכדר2ז(

 הוא אס אבל בהריה דשתי אחר דאיכא והוא והמטיב הטוב הואמברך
שותה
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 ויין חדש יין ירושלמי , והמטיב הטוב מברך אינו ייננת אלף לשינוי אפילו לבדוישותה
 והמטיב הטוב עליה מברך הוה פתח דהוה וחבית חבית בל על רבי , לברך צריךישן

 מזה ראיה ומביא , הראשון מן שמשובח והוא פסחים ערבי בנמוקי שמואל רבינוופירש
 , הארץ כל כדתך לבסוף פוהח היה והטעולה דבוב היין מסהמא כי לואר רוצההירושלמי
 פעם לברך צריך היין על שבירך פי על אף ידיו ונמל נבריך הבו אמר ואם :)אבק(
 שיברך ער ידיו משנטל רשאי אינו לאכל אבל , נמלך שהוא לשתות ירצה אםאחרת

 : המזוןברכת
 קרוש כי , אחרונים מים אלו קרושים והייתם , ראשונים מים אלו והתקדשתם נקניאח(

 לעבודה פסול שמזוהם כשם ושנינו , ברנה זו אלהיכם ה' 'אני , המזב שמןזה
 לנבי קרב שאינו דבר דבל ז"ל משבחא אחא רב וכתב , לברכה פסולות מזוהמות ידיםנך

 קודם יריו ליחול צריך ואין , מזוהם אים מזבח לגבי הקרב דבר אבל מזוהם נקראהמזבח
 מלח אכול אכילהך כל אחר דאטרו משום אלא , המזבח לגבי הקרב רבר כשאכלברבה
 הרגו אחרונים דמים משום 14 , העינים את שמסמא סדומית מלח בה דאיכא למיחשואיבא
 לימול צריך מזוהמות וידיו לברך הכוס שנוטל ואותו , ודיו יסלם ברכה ולאחר הנפשאת
 שטף לא טויריו חובה ולא מצוה הראשונים שמים לפי , ידים נטילת על עליהן ולברךיריו
 מצוה אחרונים ומים , התורה טן ירים לנמילת מכאן אלא בהמיה טהור שטף האבמים
 ידים ורחיצת במחנה שפטרו דברים בארבעה בעירובין כדאמרינן מראשונים ועריפיוחובה
 משום שהן הזבה אחרונים מים אבל ראשונים מים אלא שנו לא ההם זאמרינן מהןאחת
 כן אם אקראי רבנן אממכוה ותרוייהו והאחרונים הראשונים הם הן זוהמא ומשוםמכנה
 וינית בעפר דמנקי מירי בכל מנקי מינייד1 לחרא אלא שיעור ליה לית ואי , עליהן לברךיש

 לפי עליה לברך ישראל בנות כל ונהגו הובה נמי בשבת נר והדלקת . לאחרוניםהמים
 אין בוראי מזוהם שאינו דבר אכל אם אבל , הגאונים כל הושוו ובזה ומצוה חובהשהיא

 : בלבד חובה אלא פצוה כאן ראין עליהם לברךצריך
 אחרונים מים יריה רמשי בהר המרא או טיא למישתי איניש בעי אי כהב הלכית221על

 אסור ונבריך הבו ראסר דכיון המזון על סברך והדר ושתי מברך מירי לטעוםאו

 לכתחילה אבל , דעתיה אסח דהא הוא וסברא , כאן עד חסרא אפילו ברכה בלאלמישתי
 לנטילת תיכף אמרינן רהא אמור המזון לברכת ידים נטילת בין כלום למישתי אולמיטעם
 לפני לברך שצריך ברכה בלא למישתי ראסור הגאון שסובר לי ויראה , המזון ברכתידים

 דנ של תבשיל שבין דמים ברכה בלא טפרשים כיש דלא לזמר רוצה . והאכילההשתיה
 ואעפ"כ הן חובה לבשר גבינה שבין אלא עליהן לברך צריך ואין רשות הן נשר שללתבשיל

 : עליהם לברך צריך שאין שאיטריםיש
 תבשיל בין אלא שנו לא נחמן רב אמר רשות אמצעיים שיירא שמעון ת"ר 1בנהלכותט(

 בשר בתר גבינה דקאמר בשר והאי חובה לגבינה תבשיל בין אבללהבשיל
 מי אבל הפה קינוח בלא היית גבינה לאכול אמור בשר אכל חסדא רב וראמר ,משמע
 קינוח בלא בשר לאכול מותר נבינה אכל אבל , למיכל ליה שרי וידיה פומיהשיקנח
 כהב וכן קאטר סעודה באותה ואפילו , ביני ביני ופומיה במיא ידיה למימשא ובעיהפה

 בין אבל לתבשיל הבשיל בין אלא שנו לא נחמן רב אמר הישר בספר כבוד טנוחתוריי
 בין לי נראה לפניו שנשאלו , בשאלתות נאון יהוראי רב פירש חובה לנבינההבשיל
 שהרי טעם נותן בר מעם נוהו כמו דהוי לאכול הוא רשות דחלב לתבשיל דבשרהבשיל
 תבשיל בין אבל בשר ממשות ולא גבינה ממשות לא בו ואין גבינה ולא בשר אכללא

 בין אבל גבינה טמשות איכא בשר אגל דלא בשר ממשות דליכא ואע"ג הוכה לנבינהדבשר
 בר חלא מילהא להא אנא עוקבא מר ראמר והא , והדהה הפה קינוח בעי לגבינהבשר
 ישהה כטה יוחנן דר' מיניה דבעו דהא הפה מינוח ובלא שיהוי בלא היינו וכו' אנאחמרא

וט'
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 בעו לא גבינה אחר שאכל ובשר , שיהוי בעי לא בקינוח אבל הפה קינוח בלא היינוינו'
 גבינה וכן , הדחה בעי ליה חזי דלא בלילה אבל ביום ירים הדחת ולא כלל ושיהויקינוח
 קינוח בלא בשר והדר גבינה לאכול ומותר , ידים ונטילת שיהוי או קינוח בעי בשר אחרשאכל
 מוהר נכינה אכל חסדא רב אמר נדולות בהלכות טוכח וכן , נמיי ובלא שיהויובלא
 בדברים רמקילינן לרבר וראיה , קינוח בלא בשר לאכול אסור גבינה , קינוח בלא בשרלאגול
 אפילו כן ראם טועה לה סבר הגלילי ייסי דכר' משום וחמפיש הירים את מפעפעיןשאין

 במקומו דיבסות קמא פרק ובסיף דמילה אליעזר ר' פרק בשבת כדאיהא מותרבבישול
 אסור בשר אכל ראמר חמיא ולרב . בחלב עוף בשר אוכלין היו הגלילי יוסי ר'של

 נחמן אדרב פליג ולא והרחה קינות בלא ובלילה ביום הרחה ובלא קינוח בלא גבינהלאכול
 , כלום ולא דבשר להבשיל גבינה בין אבל להבשיל תבשיל בין אלא שנו לאדאמר

 אהאי פליג חננאל שרבינו ואע'פ , ז"ל יהוראי דרב בשאלהות לעיל דייקא לישנאוכאידך
 מצאו ובקעה הששו הורה בני שאינן ולמקום נינהו דכמכא לאו אלפסי הרב וכןפיסקא
 : ז"ל כפריה , והשכח דוק ז"ל שמואל ור' ז"ל רשיי שפירש כמו ולא . עיקר וכן גרר בהוגדרו
 ובטיבו משלו שאכלנו ברוך עונין והן משלו שאכלנו נברך אומרים בשלשה מזמניןוכיצד

 מהם אחר ואין חמשה הם ואם , עשרה עד וכן , אחריהן יחזור והוא ,חיינו
 ירושלים בונה ואחד הארץ ברנת ואחד הזן ואחר נברך אומר מהן אחר הברכה כליורע
 אם אבל , האלפסי כרבינו מהירושלמי וראיה בתוספתא מדתניא , והמטיב הטובואחד
 מווחלקת אחת ברכה יאין לברך יכולין אינן ברכה חצי כמוהו והשני ברכה חצי ידעאחד
 שאומרים מצאם ואם ומבורך ברוך אוסר נביך שאומרים ומצאם שבא ואחד .לשנים
 שאינו אע"פ עליו ומזטנין ועונה לו קורין לשוק מהן אחר הלך ואם , אמן אומרברוך
 אמן עונין ירושלמי , שם שישב עד לא שמים שם דאיכא לעשרה אבל . ששוסע כיוןשם
 נברך אומרים עשרה ירושלמי , אכל כן אם אלא שאכלנו ברוך עונין ואין אכל שלאאע"פ

 . נאמרין אלו בפרק בסוטה כדהנן לשון בכל המזון וברכת , שאכלנו המזון עללאלהינו
 מצטרפין אלו הרי אלו את אלו רואין שמקצהן בזמן אחד בבית אוכלות שהיו חבורותושתי
 ירושלמי . מצרפן השמש ביניהם שמש יש ואם לעצמה מזמנת ואחת אחת כל לאוואם
 על לאמורא מוקים ברכיה ר' , כאחת מ~מנין אלו את אלו ועוברין בתים בשני אוכליןאם

 בגמרא מפורש הלא המזון ברכה וסדר , אלו עם אלו ומזמנין מדרשא בי מציעאהרעא
 ? להאריךואין

 כום ששהה או בציר אלא טיבל לא ואפילו מצטרפין ירק ואחד דגן שאכלו רושעהי(
 דגן כזית שיאכל עד חובהן ידי רבים ולהוציא , לאלהינו לנברך מצטרףיין

 כיון סופרים מדברי שהוא כזית אלא אכל לא והוא ההורה שיעור ושבעו שאכלואע"פ
 הלך ואם . ומוציאם דמי ושבע שאכל כסו המזון ברכת חובת בו יש ושבע אכלשאם
 אין גבי בירושלמי אומרים שאנו כמו גומרין מעשרה אחדלו

 פורסיי
 והוא שמע על

 מוציאין ואין סופרים מדברי חייבים וסומא וקטן ואשה . התורה וקריאת שבתבהלכות
 כדברי ושלא לזימון טצטרפין ירק ואחד פת שאכלו שנים ירושלמי , התורה מ; החייבאת
 שאכל, הסעורה אותה מחמה רעב שאינו זמן כל מברך מתי ועד , ז"ל האלפסירבינו

 : בהן הארכתי ולא פשוטים הם הדבריםשאר
 שריחו אה להוציא מזבח גבי על לנסך הראוי היין על אלא היין על בהם"ז מברכיו דאיןיא(

 אבל וגו' לפחהך נא הקריבהו משום במסננת דמנניה נב על ואף ומגונהרע
 ומפורש , עליו וסקדשין עליו מכרכין וקונר'מון מבושל ויין . עליו מברנין הנהניןברכת
 ואמרינן כו' ומלא חי טעון ברכה של בכוס נאכרו דברים עשרה שאמרו ואע"פ .במקומו
 שאין ברכה של בכום אליעזר לר' חכמיםטורים

 מברכיי
 יש , מים להוכן שיהן עד עליו

 באוהן מילי והני , הארץ בברכת פים ומוסיף חי להיוהו צריך הארץ ברכת דעךמפרשים
יינות
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 בהן  שאין שלנו ביינות אבל מיא הלתא חד על צריכין שהיו 'שראל( )דארץ שלהן.ינות
 גירסת ויש . הפירות את בהמוכר שמואל רבינו כתב וכך , חי מותר הוא כך כליוזק
 קבע דלא מילי והני לא אמיא אבל אחמרא טילי והני פסחים בערבי בהן שכתובספרים
 עליהם מברך המים על סעודתו קבע ראם לזמר רוצים , בה לן לית עלייהו קבע אבלעלייהו
 רבינו אבל , הטפמקה בסעורה באב השעה ערב מים על טברכין אנו שכן המזקברכת
 קבע אפילו המים על המזון ברכת לברך דאין מסתברא והכין , לה גריס לאשטואל
  ומן  המים מן  חוץ  ומשההפין מערבין בכל בריש שיאיתא זייני  טיזן לאו מים דהאעלייהו

 1  )אב"ן( , בעינן מזון רמיני  ומשוםהסלח
 , כלים לנבי קמא בבבא כראיהא שבור כום למעוטי חי כתב מ"כ יעקב דרבינךיב(

 אנו יוחנן וא"ר , הם בכום עשרה רוב שכן ותדע , מיהתן היא זושבירחן
 רבינו ופסק , מבחוץ ושמיפה מבפנים הכום הדחת , ומלא הי ושטיפה הרחה אלא לנואין

 הדברים עשרת שכל למרת הא ועמוף עמור עושין היו בתראי כאמוראי כיון ז"לשמואל
 או בכסוהו מתעטף המברך להיות ברכה בשעת צרפת מנהנ היום ועוד , לעשות לנויש
 כוסות נותנין שהיו בנטלי עטור עושין שהיו ראיהי התנים ובסעודת , בראשו כובענותן

 מוסיפים היו הארץ לברכת מגיע המברך וכשהיה המברך כום סביב השלחן על ייןטלאות
 : )אבק( , הארץ בברכת ומוסיף שאמרו וזהו המברך בום על הכוסותמאותן

 ויהושע , המן להם שירד בשעה הזן ברכת לישראל להן תיקן סשה נברכוה אמרינןיג(

היקי
 בונה תקנו ושלמה דוד , ישראל לארץ כשנכנסו הארץ ברכת

 הגדול הבית על תיקן ושלמה , עירך ירושלים ועל עמך ישראל על תיקן דורירושלים,
 טדמם שזבלו ביהר הרוגי על הקנוה ביבנה והמטיב והמוב , עליו שמך שנקראזהקדוש
 ולכרמיהם לשרותיהם גדר מהם ועשו רבתי באיבה כדאיהא שנים שבע וכרמיהםשדוהיהם

 וזה , )אבין( , ושלום , לקבורה שנתנו והמטיב הכריחו שלא הטוב וזהו , הסריחוולא
 שלש אחר קבעוה מירכם דזוטר ואיירי קצרה מטבע שהיא שראו לפי הטוון בברכתומקבעיה
 , המזין ברכת אחר שלשלוה ביהר הרוגי לאכילי ההבראה שעשו אחר , דאורייתאברכות

 והמטיב השוב דבר שינוי על לברך אמרו לא היין על אלא נהקנה לא עיקרה שכלואחרי
 בברכות ואמרינן , נ"ע סדנפירא שמעון ב"ר יומף ר' מפי קבלהי כך היין שינוי על אםכי
 ויש , בברוך בה חותם ואין בברוך בה פותח שהרי דאורייתא לאו והמטיב הטובש"מ

 בה ופותח העולם כמנהג ארוך מטבע דהיא טכלל בברוך בה חותם ואית טדקאטרמדקדקים
 מטבע שהיא אע"ג בכרוך תוהמת אינה וגם , לחברהה המסוכה ברכה דין לה דאיןבברוך
 אע"ג והטעם , מדירה לבר טלכיות שתי צריכה והמטיב המב פפא רב ואסר ,ארוך
 אקרא רבנן להו דאממינו משום בברוך פוהחות ואינן מסוכות הם דאורייהא ברכותדשלש
 , הארץ ברכת זו הארץ על , הזן ברכת זו אלהיך ה' את וברכת ושבעת ואכלתדכתיב
 IP'nw מי מקום שכל , והלבנון הזה הטוב ההר אומר הוא וכן ירושלים בונה זוהטובה

 ולפי סמוכות אינן כאילו מלכות בהן להזכיר צריך הילכך לעילי כדאסרינן % את תיקן לאזו
 : )אבין( , והמטיב בהטוב שלהם המלכות קבעו סמוכותשקבעום

 ולא , והמטיב הטוב המלך מלכנו העלם סלך אלהינו ה' אתה ברוך כך אדמרהמיי(
 מנהנ כך וכו' לעד יגמלנו .הוא גמלנו הוא גומלנו הוא , כך העםנהגו
 : )אבין( , ועד לעולם ימלוך ה' טלך ה' סלן ה' כענין והטעם לומרצרפת

 בעין שיבצע כדי בוצע הבית בעל בברכוה כדאיתא הביה בעל את לברך דכונה3סו(
 לו אין יפה בעין יבצע שאם אחר ככר האורחין לכל שיחן הפירוש אין ,יפה

 את  שיברך ברי  מברך  ואורח , לחמו  יחסר ולא יפה  בעין יבצע הביה בעל אבל , יאכלפה
 את לרבוה אלהיך ה' אח וברכת ואכלתלדשבעת הטעם ראיתי בתוספהא ,  הביתבעל
 הבו דאמר כיון מיניה דעתיה דאסח הגפן פרי בורא המזון ברכת אחר ויברך , הביתגעל

נבריך
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 על וכו' בהן שמקצתן ברכות אלו בתופפתא . שלש מעין ואחריו , לעיל כראמרנבריך
 חותם הגלילי יוסי ר' והמטיב הטוב שהיא אחרונה ובברכה המוציא ברכת שהיאהסזון
 בברוך בה פותה והממיב המוב פסחים בערני שנינו שהרי כמותו הלכה ואין , ומאריךבה
 , והפירות המצות כברכה חותם ואינו שמקצר קמא כהנא הלנה אלא בברוך תוהםואינו
 שברכת למדת הא להאריך רשאי אינו לקצר שאמרו דבמקום בהן להאריך רשאיואון
 שאש ומה , והטטיב בהמוב להאריך התירו באורח אך , ארוך ולא קצר מטבע הואהמזב
 תקנו והמנדב  המוב שתקנו לאחר אבל והמטיב הטוב שתקנו קודם זהו שלש מעיןקורין
 היים אלהים ונברכך בה ושמחנו בהוכח והעלגו בסוף ואומר , ד' מעין אחת ברכה כןכסו

 : וכו' אתה ומסיב טוב אלכי
 וחסרונן, רבות נפשוה בורא ולבסוף האדמה פרי בורא מברך המיני' מחמשת אחת דוכנכםט,(

 מחנן . מחמורה די תויה גויה ולכל קצרה בהפלה שאמר כמו חסרונן ודיפירוש
 בורא ולבסוף שהכל מברך רפואה שהוא בסי' שבשלו קלוי קמח וכן שהכל מברך קמח; אהואבל
 ע"י אפילו קיימות הפרוסות ואין בפת בין ביןובקמח שלמין בין בשלן , וחסרונן רבותנפשוה

 בו שיש וכל , שלש מעין ולבמוף מזונות מיני בורא לפניו מברך אחר דבר או דבשהערובות
 קמת בו שיש שאע"פ פח של מהבשיל חוץ מעט או המינים מחמשה הרבה הערובהבאוהו
 אינו שהקמח פולים של קמח וכן , רבות נפשות בורא ולבסוף האדמה פרי בורא עליומברך
 ומלכות השם ובהזכרה בברוך בה פותח ארבע מעין וברכה , לדבק אלא לאכילהעשוי
 ואם , אחה כברבה סלכיות שהי צריך שאין מלכות בלא השם בהזכרת בברוך בהותוהם
 שלא אע"פ שלימות ברכות ארבע ולבמוף הטוציא אומר פת המינין הסשה לאלועשאן

 : לחם מיקרו כולם ושעורה חטה אלא בפסוקנזכר
 לאנותינו, נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא ואינו בכורים מביא גר בנורים ולמסכהיז(

 הצבור לבין בינו , ישראל אבות אלהי אומר עצמו לבין בינו מתפלל כשהואגר
 ומברכים כמונו הכנמה בבית טתפללים הגרים האיך לשאול יש א"כ , אבוהיכם אלהיאומר
 לומר יש , לאבוהינו שהנחלת על אלהינו ה' נורך לומר יכול שאינו המזון ברכה)עלינו(
 והיה אברם שמך יקרא ולא שנאמר וקורא מביא גר אף אומר יודה ר' בירושלמימראמר
 , הגוים לכל אב ובכוף , לארם אב אברם בהחילה , וגו' גוים המון אב כי אברהםשמך
 ומעהה , לאבוהינו ה' נשבע אשר לוסר שיכול טזה למרנו , יהורה בר' הלכה יוחנן ר'ואמר
 . דבר עמא וכן , והפלה המזון בברכת אבותינו ואלהי אלהינו להזניר גטור כישראלדינו
 ולאחריו לפניו ובירך זיתא נכב יוחנן ר' מברכין כיצד רפרק בירושלמי . הירחי()אבין

 כל לך לית בי מסתכל אתה למה כבלי יוחנן ר' ליה אמר ביה אסתכל אבא בר חייאר'
 : ולאחריו לפניו מרכה טעון שגעה ממיןשהוא

 , חששין דברייתא מה על למיחש אנו צריכין אמי ר' אמר סעמידין אין פרקבירושלמי
 , ערסא הותי תבשילא , שיחייא גו תחות ריפתא , פומיה נו פריטי לטיהןאסור

 אפילו המטה תחת ומשקין אוכלין פסחים ובערבי , פוגלא גו או אהרוגא גו סנינאולמיצע
 : עליהן שורה רעה רוח ברזל בכליסחופים

 הקופות שבארבע לפי מצאתי התקופות בשעת לשהות שלא העולם שנהגו דכאהיח(
 ובשעת להשמין הסוה למלאך רשות ניהן לסמונה ממונה ובין ממונים ארבעיש

 : )אבין( , ושלום , נצבה כריסו והשוהה במים מרה טיפת נוהןההקופה

השתמה

 יג:בב:ךןודן:: . רלי ננ" :נלמ:גגימ.י" ת"י
 קרעו אם עלזו עובר אינו רב אמר וירא ר' ואמר , מבושל בין צלי בין , עליו עובראינו

אע"פ
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 והמעם לכהחילה בקררה בשר בהדי לבשלו דאמור בכותל ומחו וערב שתי קרעו שלאאע"פ
 בשר בלא אבל לאחלופי, אתי דלא חכמים כך ואסרו , בחלב לבשר רומה בשר עםדכחל
 תוך ונבלע שחוזר ואע"פ בכחל כנוס החלב אין דשוב קצת כיון,שקרעו לכתחילהמותר
 אחי ולא ,זו בליעה מפני כחל של טעמו נשתנה לאהכחל

. 
 , בחלב בשר ולהתיר לאחלו~י

 מוכחת וכן בשר בקדרת אלא אית בישול שמתם קאמר בשר בהדי בקדרה מותר כרחיןועל
 בחלבו בקדרה שבשלו כחל דרב ,קמא כלישנא הניא . כלל בצלי מדברת שאיןהמתיא
 כיצד לקטן נחסן רב בדאמר קאטר-, ולנהח'לה , מותר בשר נלא. ובשלו קצתשקרעו
 קורעו הכחל דקתני קאי ואמתניתין , בקדרה בשר בהדי אף לבשלו פירוש .הכחלקורעו
 אפילו בקדרה ומבשלו בכותל וטחו וערב שתי קורעו ענין בכל ומבשלו חלבו אתומוציא
 דלא פשיטא לצלי דאי אמר קא בשר בהדי בקדירה איכול ואנא לי קרע , בשרבהדי
 אמר , מני קצת בקריעה בשר בלא ולקרירה , בשר בהדי לקדירה אלא וערב שתיבעינן
 בערוך פירש וכן , כנאדות נפוחים זוקאני ארמאי הני כמו , כחלי לה זויקו נחמן רבלהו
 יהא שלא כיון החלב טן ומלא נפוח כנאד יהיה וכשיהבשל כחל לה בשלו נחלי להזויקו
 כלומר קורעו תנן אנן והא ופריך , קצת ובקריעה בשר בלא ובקדירה וערב שתיקרוע
 בשר בלא אבל בשר בהדי לההירו פירוש , לקדירה ההוא ושני בכוחל ומחו וערבשהי

 קצת בקריעה דאמור דיעבד שבשלו כחל בברייתא קהני והא ופריך , מניא קצתבקריעה
 דרב קמא כלישנא ליה מבירא נחסן דרב לכתחילה אף שרי נחמן ורב בשר, בלאאף

 היינו ובשלו ראמר רשיי כדברי ולא ) , כוותיה דהניא דרב קמא כלישנא לן . דקיימאכפר"ח
 אפילו בכותל וטחו וערב שהי קורעו אם הכחל ,לבשל רשיי אומר וכן , שפודו היינו וזויקוצלי

 תניא כי ליה לישני כן ראם ולחודיה בשר בה בישל בלא[ ]צ"ל בקדירה לבדולבשלו
 יעקב רבינו כתב לכך , קאמר בצלי לכתחילה דשרי נחסן גרב בבישול בדיעברבברייהא

 : הישר( בספרט"כ

 במנילה%ב12דו
 ולא פחות לא עשר בחמשה עשר בארבעה בי"ג בי"ב עשר באחד צואת כמנילהא(

 עשר בארבעה קורין גדולות ועיירות כפרים רבני הכי הלבתא ואיהוקם ,יוהר
 חומה המוקסין כרכים בי"ד דמדפר;ים דייקינן ומיניה הגורזים היהורים כן עלכרכהיב
 אלא , עשר בחמשה קורין שבטים עשר לשנים הארץ את שחלק נון בן יהושעטוסות

  בעיירות  להכנם  הכפרים בני שדרך וחמישי שני יום והוא , הננ'מה ליום מקדימיןשהנוזרים
 עשר בשנים עשר באחר קורין שבכרכים לאחיהם ומזון מים שיספקו וכדי דין ביוםוכרכים
 בארבעה ועיירוה. , בזמניהם האלה הפורים ימי את לקיים המקרא מן ורמז עשרובשלשה
 באצנים עשר נאחר הכפרים בני דקורין מילי והני , עשר בחמשה וכרכים בלבדעשר
 דבר מפני או האורבים מפני מקולקלים שהדרכים כנון הדחק בשעת עשר בשלשהעשר
 כגון גטי אי , העיירות אל או הנרבים אל המיר  פעם בכל לבוא יכולים ואינםאחר

 , בוטנה  לקרוחה עמו מגילה למצוא לשם לו אפשר ואי כשיירא והיוצא ביםהמפרש
 אוהה  קורין  אין המציק חטת מבלי  מתוקנים יהררכים טלבוא  פתר להם שאין  בוסןאבל
 מעות להם לחלק כדי העניים מפני ועוד , הסכנה ספני בדבר טעם גחנו  וגם .  בוסנהאלא
 עשר וחמשה עיירות לבני עשר ארבעה שהוא בזמנה אלא אותה קורין אין לפיכךפורים

 : דבר עמא וכן , כרכיםלבני
 4 לטבריא כמהמתן מזל, ער כטה ועד ככרך נדון עטז הנראה וכל לז הסמוך 1כ5 1כרףב(

 ימכור כי ואיש רכהיב ככפר נדון בחומה הוקף ולבסוף כבהים תהילה שישבונרך
 הלסור ומבמלין , הוקף ולבסיף שישב ולא ישב ולבסוף שחוש חומה עיר טושבבית

סערה
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 ntD'D חומה טוקפת שהיהה וכרך , הממלה את לקרוה המקדש בית ועבודתהווה
 שהיתה מעם ניכר והמקום הואיל עכשיו קיימה החומה שאין פי על אף נון ב!יהושע
 עכשיו לו שאין אע"פ קרי לא חומה לו אשר דכהיב עשר בחמשה קורין מהחילהמוקפת

 : לכן קודם לווהיה
 משום בשבת המנילה אה קורין אין כרכים לבני ט"ו כגון בשבת פורים חל דבובםנ(

 בעניית ורורשין שואלין אלא וכו' בידו ימלנה שמא גזירה דאמר דרבהגזירה
 : יוםשל

 והיה כתיקנן המפיחים יצאו לא ועדיין וראו ויצאו הראשון בארר המגילה את קראךד(
 בין אין , שני  בארר עור אותה קורין  השנה את  ב"ר  ועיברו אפל ניסןבא

 ותענית המפד לענין הא לאביונים ומתנות  מגילה  טקרא אלא השני  לארר  הראשוןארר
 : שוין וזהזה

 טאי אחת בנשיטה  ל6ימרינהו בעי  ועשרת  רטן בני עשרת יפר  רמ1 ארא רב  אמרה(
 צריך רויזתא וי"ג וירא א"ר יונה א"ר נשמהייהו נפיק הדרי בהרי 'כולהוטעמא

 דרש פרא בר חנינא א"ר , אזרקיפו זקיפא בחד כולהו מעמא מאי בזקיפהלמיטתחיה
 חוץ אריח נבי על ולבינה לבינה גבי על אריח כולן השירות כל המרהא כפר איש טילאר'

 ההא שלא כרי מעמא מאי לבינה גבי על ולבינה אריח גבי על אריח שהיא זומשירה
 : למפלתןתקומה

 , יצא לא לשון בכל תרגום קראה פה על קראה יצא לא למפרע המג'לה את דץקדרא1(
 בלעז וללועזות . יצא אשורית ששסע והלועז , בלעז ללועזות אוהה קוריןאבל

 קראה , יצא ליונים יונית לעברים עברית לגפנים גפפית כרתניא בלעז שכחובהוהוא
 ושהה מעמ וקורא וחוזר ושהה מעת וקורא וחוזר ושהה טעט שקרא  בגון  ומהנמנםכיר31ין
 וקורא השני פסוק ומדלג אחד פסוק שקורא כגון סירוסין קראה ; יצא כולה שקראהעד

 : למפרע כקורא רמיהחזי משום יצא לא שהניח השני פסוק וקורא וחוזר שלישיפסוק
  וטוסיף פה על  כטתורגטן הקורא  וקראן פסוקים או אוהיות הסופר בה השסיםרן"ךז(

  אותיוה בה היו ואם , פה על קראם אם בסו יצא  רבר של  לברר,ועמו  כרירברים
 אבל בכולה מילי והני פסולה לאו ואם כשירה ניכר רישומן אם מקורעוה אוממושטשות

 : ככולה ורובה כשירהבמקצתה
 ואקרא ואחזור כולה את אגמור יאמר לא אחר פסוק הסופר בה השמים רבנן זקנךח(

 ציבור ומצא הכנסת לבית נכנס , ואילך הפסוק מאוהו קורא אלא הפסוקאוהו
 קורא אלא ראשון חציה ואקרא ואחזור הציבור עם חציה אקרא יאמר לא חציהשקראו

 ולא תיר נים ולא נים אשי רב אמר מתנמנם דמי היכי ומהנאם . סופה ועדשתחילתה
 : מירכר ליה מרכרו וכי סברא לאהדורי ירע ולא ועני ליה דקרו כגוןתיר

 כולה דכתיבא וכנון יצא לא לאו ואם יצא לבו כיון אם ומגיהה רורשה כותבה ןץ'ך:מ(
 הסגילה את ארם קורא ומהיכן , קמיה דמנחא בטנילהא פסוקא וקרי קמיהומנחא

 צריכה הכי ואפילו יהודי מאיש אומר יהורה ר' כולה אומר מאיר ר' חובתו ירי בהויוצא
 עד יצא לא הרפתרא ועל הנייר על ובקנקנתום בקוסום ובסיקרא כסם כתובה ךץירעךץי( י מאיר בר' לן וקיימא , הדברים מאחר אומר יומי ר' כולה כהובהשתהא

 שהלך כרך 1ב1 לכרך שהלך עיר בן , זבדיו הספר על אשוריא כחובהשתהא
 אינו אם אבל כמקומו קורא חזר ולא ונהעכב "ר בלילי לסקוסו לחזור עתיר אםלעיר
 ומהפרוז וגו' הפרזית היהורים כן על כרכתיב עמהם קורא י"ר בלילי למקומו לחזורעתיד
 : ז"ל האלפסי יצחק רבינו דברי כאן ער , מוקף נקרא יומו בן מוקף פרוז נקרא יומובן
 של כאמהה שירפוס צריכה שמגילה מלמר ואמת שלום דברי מגילה לנמסכתיא(

 שמים מלכות עול נח שיש הורה של עיטיה שהיא כמזוזה פר"ח ,תורה
 ועול 5 ןץ~המנהיג[
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 ויל  ופירש"י ,  שירטוט  כליבין  איבן  תפילין  שירטוט  ?ריבה  ט111ה ושנית מצותיעול

  באמה"
 של

 המכור ואל קנה אמת ההם וכהיב ואמת הכא כתיב בירושלמי ראיתי וכן , כס"הוערה
 : )אבין( , הורה ספר ועא תורה של שאמהה למרתהא

 שממרגלין מסיני למשה והלכה תורה ספר בהלכות סופרים מסכת בריש רכ~צאתייב(
 פסולה פשהן בחוטי הפרה שאם ספר נקראת במגילה ואמרינן ,בקנה

 וכהב , משולשין שיהיו ובלבד כשירה גירין חוטי שלשה בה המיל שאם איגרתונקראת
 נתן ורב , הורה כמפר וקורא כורך ושנו כאיגרת לפשטה שלהן המנהג כי האירבינו
 בשהי המנהג וכן , כאיגרה פושטה ואינו הורה כספר וקורא כורך בציבור רהקורא כתבנאון

 : ישראל מקומוה וברוב שבבבל רבוהינו ובניתישיבוה
 1,ייני'ן ותגיל הורה ככפר לשמה עיבוד צריכה ספר שנקראה דאחרי יעקב יבינו דכתביג(

 יודי"ן וקוצי ההיין ותגי דלהי"ן והגי חיהי"ן נגי וחטרה וקופי"ן ההי"ןופהיחת
 שחברה מה אלא בה להקל ואין הזרה, כספר הכל ודיו נידין  וחפירת ושירמש טילוהיקף

 , ובריו המפר על אשורית כתובה שתהא ער יצא לא הדפתרא על וזוהבה , לאיגרתהתלמוד

 במסכה אלא תורה לספר בהלמוד המצא שלא שירטוט לענין הורה מספר חמורהועדיין
 דברינו ומהוך . ;gv הם רבינו פירש כך שירמוס שצריכה שנינו ובמנילה ,סופרים
 שאינה בתפירה אם כי במגילה להקל לנו דאין כאיגרת לפושטה שאין לרקרקיש

 כאיגרת הפשטנה אם אך , בשלש בגיטין היא הפורה שהרי הורה מפר מכללמוצאת
 בה להקל ההלמוד נקם לא ולכך זה בדבר תורה מפר מכלל לגטרי מוצאה היאהרי

 כאיגרת בה יקל ירצה ואם ספר מקיים שהוא לבר בהפיה אלא איגרת דנקראתמשום
 הלא המגילה היקון וכל ההנין ואותיות , )אב"ן( , יבין והמבין , הגירין בינות להתלפשתן

 : בעזיה תפילין בהלכוהנכהב
 רב בעשרה אוהה קורין בזמנה שלא , ביחיד אוהה קורין בזמנה מגילה רב אכלךיד(

 להא רב לה וחש עובדא הוה , בעשרה בזמנה שלא בין בזמנה בין אמראסי
 קאי יוחנן דר' כרב ביהיר בזמנה אוהה קורין אסי דרב להא לה דהש ואע"ג אסידרב

 אלא אמרן ולא יצא לא הבהובים בין הכהובה הסגילה את הקורא יוחנן דא"ר ,נוותיה
 וכן בזמנה ולאחריה לפניה ולברך לקרוהה מוהר דיחיד טכלל יצא ביחיד אבלבציבור
 המובחר טן מצוה ולעשות עשרה למצוא מחזר היה ררב רש"י כהב וכן , האלפסי רבינונתב

 : בזמנה ביחיר לה קרי הוה אשנה דלאוהיכא
 שהה אם יורא ר' בשם מונא ר' ירושלמי , יצא לא למפרע המגילה את דןקדראסו(

 ומגילה בהלל זצ"ל נטרונאי רב וכתב , לראש חוזר כולה את לגמורכדי-
 תקיעות תשע שמע יוחנן דא"ר 4-אש חוזר איני כולה את לגמור כרי שהה אםוק"ש
 קיימא הא לראש שחוזר יודא פר' הלבה שמואל דאמר ואע"ג , יצא ביום שעוהבהשע
 רבינו וכתב , שפסק למקום וחוזר  יוחנן  בר'  הלבה יוחנן ור' ושמואל דרב הלמורא בכולילן

 ולא ומז וממעם ניסים מגילה וביום שהחיינו ניסים מגילה מברך בלילה בהלכותיו ז"למשה
 והרואה נ' סברך הניכה נר הטדליק ועיבה לולב פרק מראיהא לומר ויש , טעמוביאר
 ולמעוטי זמן ממעט מאי אחה טברך והרואה שתים מברך המדליק ואילך מכאן שתיםכברך
 ונעשה אחר יום אלא להרליק שמן היה שלא כלומר איתיה ויומא יומא כל נםנם
 טעמו:. להאי איתא נטי כוילה מקרא וגבי , והולך סהגרל הנס שהיה ימים שמנה והדליקנס

 אלא זמן מברך אין דיו.ט בקירוש שהרי והרע , בו ובאר בו בי'נ היחורים נקהלודכת'ב
 לי ואמר , וביום בלילה זמן לנמר נהגו וספרר ובפרובינצא בצרפת אך , ביום ולאבלילה
 והימים כנתיב הוא ביום המנילה קריאת העיקר משום ש"צ אביגרור ר' הרב קרוביהטעם

 : הוא ביום זכירה עיקר אלמא הזכירו לא ולילות יעברו לאהאלה
 ובלילה חמרו ה' יצוה יומם שנאמר ביום ולשנוהה בלילה הטגילה לגדות אדם דדקייבנא(

שירה
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 במקראות, ההילה היום שמזכיר הרי ומ', תענה ולא יומם אקרא אלהי דאמרי זאינא עמ'בזיוה
 משכימים היו בזמנה שלא אותה וקורין הכניסה ליום מקדימין שהכפרים עזרא מתקנתוכן

 ן היא ביום קריאהה עיקר כי בלילה לקרוהה חוששין היו שלא נמצא הכנימה ליוםובאים

 אחר בצרפת שנהגו ומה , רבר עמא וכן , ובלילה ביום זמן שאומר מ"כ ריי נתבוכן
 נירוש' איהא , אסתר ברוכה מררני ברוך , בניו וארורים הטן ארור לזמר המנילהקריאת
 רב , מאברהם אני המכסה אמר וה' בפימקא רבה ובבראשית סופרים ובמסכהדמגילה
 ר"ת . למוב זכור חרבונא לומר וצריך פנחס וא"ר , בניו וארורים המן ארור שיאמר צריךאמר
 ממיא שחיק נבוכרצר אמר הוה נבוכרנצר הגלה אשר פסוקא להאי ממי כי יונתן ר' רריבשם
 ומיתיים  במגילה  סמך קצת ויש , הוה מת הבא ברם הוה חי  שבירמיה נגוכדנצר שכללטה
 ; מנהגם היה שכך נמצא המן לארור מררכי ברוך בין  ירע רלא  ער  בפוריא  לאיבסוטיאוייש

 ולכתוב הנתל חלוקי לקחת ובפרובינצא בצרפת התינוקוה מנהג כן ועל , זצ"ל ריי ר'משום
 ? )אבין( , ושלום , ירקב רשעים ושם שנא' , המן מזכיר כשהקורא זו על זו ומקישים המןעליהם
 וקוראם ההזן והוזר הנס , לפרסם רם בקול ההזן לומר ובפרובינצא בצרפת דנדןגןים(

 , היהודי ומררכי , יחורי איש , השמחה להרבות האלה הפסוקים הצובוראחרי
 שמהחיל טרוח לי"נ משה ויחל בפרשת בהעניות שנהגו מה אבל , מררני כי ,ליהורים
 , ריקם חוזרוה שאינם להם כרותה שברית לפי , וקוראם הוא וחוור הציבור ואזמרהחון

 דילה ברכה מעין במגילה ז"ל גאון משה ר' וכתב , בעזיה תעניות בהלכותויהבאר
 לישראל נפרע האמר שלא זכז' הנפרע ברוך וגו' ריבנו אח הרב שאמר ולפי , בהחהמינן
 במתיבהא נהגו שכך גאון נתן ר' כתב וכן , המושיע האל רבא אמר הושיעם ולאטצריהם

 : אלהינו ה' אמרינן רהא האל אמרינן ולא ריבנו את הרב אמ"הבא"י
 מגילת בטלה והלנתא  רריה בפיק נראמרינן ותענית  בהספר אסורין ופורים יךתנדכהכ(

 ובשאר במלה לא ופורים בחנוכה כאן קשיא ולא בטלה לא והלכתאהעבית
 היום, ער והעניה בהספר ואמורים ופורים בחנונה בטלה רלא למרת הא בטלהיומי

 רשמתה , שנהגו במקום במלאכה מותרין הן אבל , ניסא פרסומי בהו דאית משוםוהטעם
 טוב יום , בהענית שאמור מלמר משתה , בהספד שאמור מלמד שמחה , טוב ויוםומשתה
 ואילו ושמחה משהה ימי אוסם לעשוה כתיב לבסוף ואילו ,  מלאכה בעשיית שאסורמלמד

 : שנהגו ובמקום מלאכה בעשיית שטיהר  לטרח הא בתים לאיו(צ
 נ4 עושין אנו אין שהרי אסתר תענית לזכר לא הפורים ערב להתענות שנהנו דבליןבא(

 אשר יכל ויעש מרדכי ויעבר שנאמר היו בפסה אוהן כי ועור , ויום לילהימים
 בט"ז נתלה והמן קראי כדמוכחי בתענית פסח של א' יום שעבר מלמר אמהר עליוצוהה
 בשושן אשר היהודים שנקהלו שם על אלא , ממחרת המ"ן וישבות לרבר זכרהנימן
 ונקהלו כדופיין ומצפרא בירושלמי פירש וכן , הוא לכל קהלה זמן מר ואמר בובי"ג

 : )אבין( , ר"ה וע"פ ,להתענוה
 ונץ גואל לציון ובא אומר ובלילה ביום המגילה קריאת רלאחר 1"ל עמרם רב דכצעבבב(

 ולא מקום בשום ראיהי לא ואני , ישיבות בשתי מנהג וכן וקריש רסירראקדושא
 אלא הגאולה עיקר שאין לפי קדוש ואתה מהחילין  אלא בלילה לציון ובא שיאמרושמעתי
 כל לעיני יום של בעצומו אלא בלילה להם ברחו הנננים דרך האומוה יאסרו שלאביום

 : )אב"ן( , הזה היום בעצם ויהי שנאסרמצרים
 הנעשה נם על הלל אומרים שאין לפי בפורים ה% אומרים שאין עמרם רב רכועבבג(

 שאומר ולמועדים לחנוכה רוטה שאינו לפי פניהם על ונופלין , לארץבחוצה
 מאי אוהו  אומרין  אין  בפורים ואילו בו ונשמהה נגילה ה' עשה היום זה ונאסר הללבהן

 , כבראשונה באחרונה שיגאלנו לרחמים צריכין ואנו לחיים ממיהה ישראל שנגאלוטעמא
 שאגו וכמו אמרינן הוה הכי לאו הא הלילא 11 קריאתה רבא אמר רהא לי נראהואין

נוסרים
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 יסד כן ועל , הלל במקום הוא הנם והזכרת המגילה שקריאת , הוא ההלל אתנוסרים
 אפים נפילת קמר ואין , לישראל היתה תהלה במקום כי , לאל ירננו הם מגילה קוראיהפייט
 , מדכרינן לא בפורים דצרה צרה ביום ה' יענך בו לומר ואין , הוא ושמחה משתה יוםכי

 : )אבין( , דבר עמאוכן
 בי"א קריאתה להקרים וירצה בזמנה לקרוהה מנילה בידו ואין בדרך לילך ןןרדצךןנד(

 רב דבין , בי' אלא יקראנה לא הכניסה ליום הכפרים על שהקלו וכמו בי"באו
 לא וביח"ר  ולאחריה לפניה  וסברך . רבעשרה מורו בזמנה רשלא  בהא פליני לא אסי רבובין
 : בתורה כקורא ויקראנה יעבור, ולא קרא דאמר קריאתה, זמן דעבר היכא[ ]כי בלל עליהיברך
 שאומר ומי , ומנחה שחרית ערבית בהודאה הנסים על ואומר מתפלל הפורים בנידב(בה(

 רהודאה , יהבן לא וכו' אלהינו ה' עמנו עשה כן נם להם שעשית כשםבסוף
 החזן את טונעין שהיו הקרושה העיר בלוני"ל חרפי בימי וראיתי , בקשה ולאהיא

 שאם ז"ל גאון יהודאי רב וכתב . הקוראים לכ' הפסוקים ט' עמלק ויבא וקוראין ,מלאומרו
 ומשלוח . ידלגו לא היום מענין שהיא זאת אך יקראו זאת שלפני פרשה לקרותירצו
 , עניים לשני מתנוה שתי לאביונים ומתנות , אחד לאדם מנות שתי לרעהו אישטנות

 לחבירו שולח ואחד אחד כל והיה עשירים היו שלא להדרי סעורתייהו מחלפי ורבאאביי
 לרעהו איש שנה בכל מנות מקיימים שהיו הרי בביהו אחר כל שתיקן מנותשתי

 זכר פורים טעות לתת המגילה קריאת לפני התענית בליל נהגו זה על , לאביוניםימתנות
 : אביהםלמהנוה

 מבהכ"נ בצאהם ישראל לעניי הפורים ביום פורים מעות להת שנהגו צרפת שנזקךכו(
 עליהן שלמה רבינו וקרא להן ונותנים המניקות נכריוה התינוקותומביאים

 ומתנות שם על לכך הורגלו בהחילה שהם , לבעל עשו וזהב לה הרביהי וכסף הזההמקרא
 להת שלא שמונעין ויש , כן לעשות ואמור אותן ונוטלות הנכריות באות ועכשיולאביונים

 בא שהנם הנס באותו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות ונשים , הפורים אחרי עדלהם
 וכן , חשמונאי מבנות יהודית ירי על בא שהנם חנוכה בנר חייבות וכן , אסתר יריעל

 בפרק כדאיתא ממצרים ישראל נגאלו שברור צדקניות נשים שבשכר כולת בארבעחייבות
 : )אב"ן( , ושלוםהמקנא,

 וקופצים הפורים בלילי גדולות מרורות לעשות ישראל כל שנהגו מה מתרים נננ31לרנכז(
 )ס"מ( מיתוה ארבע פרק רסנהררין בגמ' דאיהא רפוריא משוורהא והואעליהם

 אמר דמי היכי העברה דרך שיעבירנו עד חייב אינו יהורה רב אמר למולך מזרעוהנותן
 דפוריא משוורהא כי אמר רבא כסא מהאי ונורא גימא מהאי נורא כמיצעי דליבני שרגאאביי
 דאיתא כמו קפיצה לשון שור . גיסא להאי נימא מהאי עליה וקופצין באמצע האשפירוש

 : מצאתי כך , קופץ בן קופץ שור בן שורבחלק
 משהה ימי מעמא מאי חובתו יעי יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא אכלרכח(

 ליל שהוא אע"פ עבר שכבר יצא דלא פורים מוצאי בליל מיבעיא לא ,כהיב
 אותם לעשות מרכתיב יצא לא פורים שהוא מקש כניסתו בליל אפילו אלא , למוקפיןמ'ו
 י"ד יום שאסור וכשם , דהוי הוא ביום שמחה סעודת דעיקר אלסא ושמחה משחהימי

 את לאסור רבא ואמר משתה ימי אותם לעשות דכתיב מ"ו יום אכזר כך והעניהכהספד
 רצועה אפילו לקנות רשאי העני ואין לקרים פורים מגבת קמא בבבא אמרינן . בזה זהשל

 : והמשתה השמחה להרבות כדי זה וכל , לסנרלואחה

 הללהלכות
 רא"ר ההלל את 3הן וגומרין הואיל הני שנא מאי י'( )דף נערכין אין פרק בערכיןשנינו

 ואלו. , ההלל אר בהן גומר יחיד בשנה יום י"ח יהוצרק בן שמעון ר' משוסיוחנן
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 / עצרה של טוב ויום פסח של ראשון טוב ויום חנוכה ימי ושמונה ההב .מי שמונה ,דן

 פסח של הראשונים טובים ימים ושני חנוכה ימי ישמונה החג ימי ס' , יום כ"אובטלה
 את בהן גומר יתיר אחה ולילה יום עשר שמונה ובירושלמי , עצרת של טובים ימיםושני
 המקודש לילה וגו' חג התקדש כליל לכם יהיה השיר הכתיב ולילו פסח של ראשון י"מההלל
 ההלל את בהן נומרין בפסח כן שאין מה בקרבנותיו הלוק שהחג teS1 , שירה טעוןלחג
 ההלל את גומרין ולמה , נוהג ההלל נוהג שהחליל זמן כל החליל פרק ובירושלמי , החג ימיתכל
 שזה חליל מלייא אילין כל מן ולמה שבעה כל שמתחרש הלולב כנגר החג ימי שבעהכל

 כראיתא הלל נו אין וכפור ובר"ח , בחביב חביב והלז חביב וזה חביב :ה לקיצין וזהלקיצין
 יאמרו וישראל לפני פהוחים מתים ופטרי חיים מפרי הקב"ה אמר נערנין איןבפרק
 כשר ביום שמצותו והלל , היא ההלל במקום המגילה רקריאת הלל בו ראין ובפורים ישירה
 דבר כל הכלל זה במגילה דתנן הלילה כל כשר בלילה שמצוהו פסח של והלל , היוםכל

  בין יום כ"א ובאלו , הלילה כל כשר בלילה שמצותו ורבר  היום כל נשר ביוםשמצותו
 זאהריו , עשייהן לפני שמכרכין המצות ככל לנטור עליו טברכין לפניו ביחיד ביןבציבור

 : ולאחריו לפניו לברך נהט הזה וה.ום יברך, לברך שנהגומקום
 רם בקול ומברך החזן ומתחיל השחר הפלת אחר בציבור לקרותו ישראל כליתנהג

 פפוק ולכל כמוהו והם הורו וקורא וגומרין וקורין אמן ועונים ההלל אתלגמור
 ה' באנא וכן , אומר שהוא מה שעונין ויש וספרד, ופרובינצא צרפת מנהנ כך , הודויענו

 ! גפני זנן אחריו ועונין וכופל אומר נאהושיעה
 אמר לא זה פסוק שאמר מי ואילך שמשם לפי ולמטה טאודך לכפול נהגו ד:נצרפרצנט(

 שנזמר כמי אותה וכופלין עצמה בפני כפרשה השוב הוא פסוק וכל~ה
 פסחים בערבי בגמרא הסימן וכך , כולם , ושמואל , אחיו , ישי , דוד , אמרום ומי , המרראת

 דאיהא הא שסוברים ואולי , ספרד הנהג כך ואין , ד"ך כ"ש אדי"ש דיא"ש ולטתהבאודך
 לכפול ומוסיף דברים בה מוסיף פרטא בן אלעזר ר' דברים בה כופל רבי פסחיםבערבי
 ההלל סוף עד מוסיף אלעזר ור' נא הצליחה עד בופל דרבי בהא דפליגי ולטטהמאורך
 הפלת לאחר חרש דראש בהלל וכן , וספרר פרובינצא טנהג וכן , מחבירו כרבייהלכה
 ואשנו יברך זכרנו ה' , מים למעינו עד בדילוג וקורין ההלל את לקרות מברךהשחר
 וכן כמוהו אחריו ועונין הורו החזן וקורא , תכליתו עד לה' אשיב מה , 1ג1' יהנברך
 והם הבא ברוך אומר הוא ואילך משם , נמוהו ועונים מכופל אנא וכן , הפסוקיםבכל

 והם ה' אל אוטר הוא , ה' מבית אומרים והם ברכנוכם אומר הוא , ה' בשםאומרים
 הוא , הטזבח קרנות עד אומרים והם בענוהים חג אסרו אומר הוא לנו, כאראומרים
 , חוסיך יורוך , וכמוסיך ישכחוך ה% מעשיך יהליוך וחותמים כמוהו ועונים לה' הודואומר
 , בהשבתה מהולל מלך בא"י , הללויה[ יה ההלל הנשטה כל וכתיב , נסיך גודלכפי

 בהן גומר יחיד יום י,ח רבנן מאמרו הא ובפסוקות יהוראי דרב גדולות ד:נףזלכותי( : ז"ל עמרם רב כהבבך
 כנ'פי הלא היכא כל אלא קאטר טמש יחיר לאו , כ"א ובנולה ההללאת

 למיסר בעו ישראל כולהו מיכנפן וכד , אלפים כטה ואף יח.דים להו קרו ישראל,כבהו
 גומרים יום נכל ציבור אבל ממש דיחיר דא"כ , טמנה שנגאלים צרה על יוטא בכלהלילא
 איאפד וגומאי ואיקפד הלילא דגלו ציבורא ואשכה ירהא בריש בבבל איקלע רב והאאוהו
 ישראל, כל מיכנפי דלא היכא כל ה11 כיהירים ציבור האף ש"מ לאו אלא נינהו ציבורוהא
 דמדלני דהזא כיון , הודש כראש לנוטרו )בידו( להם ואין הוו דניחירים איקפד כןועל

 שאין בימים בעיבור דאף מזה אנו ולכדים ,שבקינהו
 גומריי

 וסוף החילה בו לברך אין בה;
 ולברך לגעור כציבור דינו אוהו שגומרים בימים ממש ביחיד שאומרים נאונים דישלא( י גומר אינו אוהו שנזמרים בימים אף ממש ויחיד , ישראל בכל אםכי

לפניו . ר"ע גסיזור כ"ס*



ד:מנהינ הללהלכותמפר0ז
 שנתב מה 1ע5 , כל5 לקרותו ליהד רשות אין במרין  שאין ביטים אבל  ולאחריולפניו
 שהצ.בור. בימים  גומר אינו שהיתיר  ללטר בא רלא  והשיב ו'ל האיי רבינו לפני נשאלבת"נ
 שאף ללמור בא אלא , ולאחריו לפניו לברך לא אבל לגמור כציבור רינו דודאיגומרים
 קורא שאין האומרים מהגאונים ולהוציא , מברך ואינו קורא אותו גומרין שאיןביסים
 בימים אנל נומר יחיד היטיס באלו שאמרנו ומה ר"ל ממש יאיד לאו ודקאמרגלל,
 אינם הציבור אף אלא הימים בשאר טמר אינו בלבד שהפיד תיסא לא גומר אינואחרים
 הלילא דקרו ציבורא ואשכח לבבל איידע כי רב כן תאמר לא שאם יום, כ"א באלו אלאגומרין
 אלפים מכמה ציבור דאף ש"מ לאו אלא נינהו ציבור והא ושבקינהו דמדלגי דחזא עדואיקפר
 ממש יחיד אף יום כ"א כבאלו , ועיקר מעמן וטו נגולה יום כ"א באלו אלא הלילא גמרילא

 לפניו מברכין וציבור ברכה בלא ברילוג קורא יתיר גומרין שאין ובימים ברבה בלאגומר
 : ומרלגיןולאחריו

 שכן לגמור ולא לקךות לא כלל רשות לו אין הדש בראש יהיד כתב נטרונאי דרהלב(
 הקרבית שבטלו שכיון הוא ציבור יהוצדק בן שמעון רא"ר יחיד הראשוניםפירשו

 ויתיר יחיר כל כך יום כ"א באלו ההלל את גומרים שהציבור וכשם , בהלל שוין ויתירציבור
 ואם יתחיל לא יהיד שאמר וזהו , ישיבות בשתי מנהג וכן , ולאחריו לפניו ומברךנומר
 לה' הורו ער עמר שפטור ונזכר ההלל את לקרוא ובירך שמעה יחיר ר"ל גומרהתחיל
 יתחיל. לא יחיד וסרקאמר , לבטלה שמים שם יוציא שלא יחתום ולא ההללשבסוף

 אין גומרין שאין בימים היחיד בי למדנו , ר"ח פירש כך מתחילין רציבור מכללבברכה
 : כלל לקרותלו

 רבא דאמר והא נרולות בהלכות כדכתב נרכה בלא לגלותו ישראל כל נהנו רוךלג(
 והימים' פוסק אינו הפרק באמצע פוסק לפרק פרק בין בהן גומר שהיחידבימים

 שאין בימים  קורא ריחיר רנמצא ,  פומק הפרק באמצע אף ההלל את בהן נומר היחידשאין
 ההוא. וכן , וההתיל בשכח או לפסוק וצריך  בתורה  כשקורא רשמא ראיה סבאן  אין ,גוטרין
 בשלמיה לשלויי ועל הוה בהן גומר היחיך שאין וימים איויא רב לבי אילע שבא ברהרב

 : קאי הוה ציבורא בהדי , ליה פסקולא
 אותו. נומרין שאין בימים בהלל ביחיד לברך ראין כתב ז"ל הצרפתי שלמה ךרב:ינדלד(

 נראיתא מברכינן לא ואמנהג דאורייתא לאו דר"ח דהלל מנהג אלאדאינו
 מנהג ערבה קסבר אלמא בריך ולא חביט תביט ערבה גבי וערבה לולב פרקבסוכה
 מובים ימים בשני טוב יום מסכת בריש דאמר גב על ואף , מברכינן לא ואמנהננביאים
 דשלתו משום יומי תרי עברינן מעמא מאי רירחא בקניעא דידעינן והאירנא גליותשל
 מהן ישתכח ופן לאיקלקולי ואתי גוירה רגזרי זימנין בידיכם אבותיכם במנהג הזהרומתם
 יו"ש ספק ליה דהוה ההם רשאני , שני טוב ביום ומברילין מקרשין אנו ואעפ"נ העיבורסוד

 1  )אבין( , מנהג אלא אינו רר'ח הלל אבל ההורה מן שהואראשון
 שמעינן. כו' יהוצרק בן שמעון ר' משום יוחנן רא"ר מהא כהב מ"כ יעקב דרבינךלה(

 בפרקא בתענית פריך טיקא ולטד וצא הימים באלו אלא לקרות חובהשאין
 עצים. וקרבן מוסף וקרבן הלל בו שהיה מעטר בו היה לא בניסן באחד וליגוני נ"מ( )זףדחסידי
  שמעון ר' משום יוחנן  רא"ר ראורייתא לאו ולרש רראש רשל אוסרת  זאת רבא אמרועלה
 כיון לאפסוקינהו סבר הלילא קרו רהוו חזינהו לבבל איקלע רב התם ואמר וכו' יהוצרקבן

 טנהג היה לא רב של במקומו הרי בידיהם אבותיהם פנהג מינה שמע אמר דמדלגידחזא
 שכן. יהיד ואפילו עליו ולברך לקרשו שהמנהג לסדת הא , מנהג היה ובכבללקרותו
 ערבה ליה אייתי וערבה לולב בפרק דאמר לההיא רמי דלא , בבבל ולקרות לברךנהגו
 הלל נבי אבל בעלמא טלטולא דההם היא נביאים כנהג קסבר בריך ולא חביטחביט
 ביצה בריש נליוה של טובים ימים שני גבי כראמרינן מברכינן נמי דאסנהגא לברךטייב

הזהרו
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 רמנהנ אהלל וכן , אבות אמנהנ ומקדשינן ומביכ'נן ביריכם אבותיכם מנהגהזהרו
 מברכינן דלא ראיה מייתי רלא ועור , מברכינן לא רטלמול נביאים אמנהג אבל ,אבות

 רב טראיקלע דמברכינן תרע , הוא דמנהנא ראיה מייתי בריך מרלא אלאאמנהגא
 מצית ולא , הן דמועים כסבור לאפסוקינהו סבר הכי אמחול לקרותו כדי וברכולבבל
 אלא לכנישתא איקלע ררב למימר ליה הוה כן ראם נכנס הלל כאמצע דרבלמיסר
 חודש בראש קור.ן יחיד שנא ולא ציבור שנא לא הילכך לאפסוקינהו כבר שברכומתוך

 אבל גומרין הכא למימר במילחיה פליג לא נומרין דאמר יוחנן ר' כרחך רעלומברכין,
 של וחולו חרש בראש הוא ראורייהא כן דאם בדילוג קורין אלא גומרין אין ימיםבשאר
 וחול חדש דראש ולא מדאורייתא הן שאלו ללמדנו בא והוא , שבדילוג אלאמוער
 גומרין ולשון ימים, בשאר ולא לקרות אדם חייב שבאלו אלא לומר נתכוון ולא ,המועד
 והתם החמה הנץ עם אותה גומרים היו והיקין שמע קריאת גבי כדאיתא קוריןהיינו
 , כליאה לשון נומרין בהלמוד רבות וכאלה שפיר בה מעיינת בי קאמר דקוריןמוכח
 הכא גרסינן דלא אני אומר , יחיד נקט אמאי תימא ואי , מסיימין זהו שגומרין לומרואין
 בשנה יום עשר בשנים דקתני מעמא היינו ליה גרסינן ואי הספרים בכל יהיר בערכיןאו

 וכו' הראשון ויו"ט שני פסח ובשחימת ראשון פסח בשחימו: המזבח לפני מכההחליל
 יחיר יום י"א יוחנן ר' ראמר ההלל את בהן וגומרין הואיל הני שנא מאי בגמרא בעיוקא
 ואע"פ הנחיר על הפסה את שוחמין דאין במתניתין דהנן ושני ראשון שהיות למעוטיגומר

 : יחיד מצאתי הספריםשבכל
 לגני יחיר קרו ישראל כולהו כנישי דלא רהיכא בהלכות שכתוב מה לי נראה דעדךלו(

 בערבי כדאיתא ישראל וכל ציבור שהוא פסח לשחימת מתוקן שהואהלל
 וראיה ישראל כולהו לגבי יחיר כעין ציבור כולהו הויין יום י'ח באלו הכא אבל ,פסכם

 : זו היאטובה
 גרמינן דאי , ממש בה ואין נרולות בהלכות שכתב מה הסותרת תשובה לראיתילי(

 יההיל לא יתיר תנא בתענ'וה דאמרינן ועור , הוא כן בדבריהםיחיד
 טקום כגון , בברכה גומר ההחיל ואם בברכה יהחיל לא ר"ח ופירש גומר התחילואם

 , רבים לי מה יחיד לי טה מנהג דהוא דמאהר רבים בין יחיד בין ולקרות לברךשנהגו
 לברך גם מנהג והוא והואיל חייב ארם רכל חייב ויהיר מנהג דהוא מערבה ולמדצא
 רראש לאפונן ממש גומרין ואינן ברכה לגבי לערבה הלל ברכת דמי ולא , צריךהוא
 הרואה בפרק בפרטת אמרינן רהא מברכין מקום ומכל קורין אבל אוסרים דאיןחדש
 ואפילו ובק"ש במגילה כגון ברכה במקום אלא פסקינן רלא גומר יחיר שאיןבימים
 , כפרית פסקינן דלא הלמורא איירי לא הכא העולם בן שהוא לו דמובטח לדורבתהלה

 מחג הציבור היאך חזי פוק ולהלכה וסוף תחילה רטברכים גדולות בהלנות פוסקוכן
 , התחתונה על ידו המשנה וכל ממכינן ואמנהגא הלכה עיקר שלנו וכתלמוד כוותהוןונהוג
 בשאר נמי הדין והוא מנהג אלא ברכה מצינו לא בהן גומר שהיחיר יום בכ"אואפילו

 : ומברבינן אמנהגא דסמנינןימים
 , חדש ראש ומוספי תמייין בפרשת בפנהם וקורין התורה את ומוציאים קדיש דאדכןךלח(

 דמפי יומא כל במגילה כדאמרינן מוכף בו שיש יום בכל ארבעהוקורין
 יום , ארבעה מוסף בהו דאית מועד של והזלו חודש ראש , גברא חד לה טפימחבריה

 דאיסור שבת , ששה כרת דאימור הכפורים יום , חמשה בלאו מלאכה איסור דאיכאטוב
 ת' אלא בו שאין רולג ואמצעי ארבעה חדש ובראש צו בפרשת וקורין . שבעהסקילה
 משום גזירה דולג אינו ואחרוז ואמרת וקורא וחוזרפסוקים

 היוצאיי
 שלא שיאמרו

 ובירושלמי , פסוקים משלשה יפחות לא בתורה והקורא פסוקים שני אלא האחרוןיקרא
 ויש , שכיחי לא יוצאים שכיחי דנכנסים דולג האחרון מצאתי סופריםובמסכה

לחוש
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 כהלמור העולם מנהנ אך . ויישר היוצאים בעביר ולא הנכנסים בעבור יותר ולגזורלהוט

 : )אבין( ,בבלי
 לפרשה מקום לו אין חרש שבראש שסוברים השבת וביום שמרלנין מקומות ןףאירדלט(

 ואין פסוקים משלשה פחוה בפרשה סשיירין אין דהא לדלג יתכן ולא ,זו
 : )אבין( , לבדה עליה בירך לא והוא בהורה כקורא השלישי קוראה אםלחוש

 מומאה על מכפר היה חרש ראש ששעיר , כפרה זמן נחת לעמך חדשים ראשימ(
 שנאסר חרש ראש של שעיר נשתנה מה בשבועות כדאיהא , וקדשיומקרש

 בפרשת שכתוב וזהו , הירח את שמיעמתי על לפני כפרה הביאו הקב"ה אמר לה'גי
 , וכו' לפניך נעשה ושם . וגו' לכם נחן ואוהה 1ג1' החמאת שעיר ואת השמיני ביוםויהי
 עד הבית מחרבן שנחמרו הקרבנות כל להקריב בהמות לנו ]יספיקו[ מאין תתמהואל
 ובקרבנוה , 1ג1' לך יקבצו קדר צאן כל בו מבשר הכתוב שהרי , ותומים באורים כהןעטור
 נ  )אבין( , בשבהו שבת עולת מרנהיב קרבנו במל יומו עבר רחובה קרבנות אבלנרבה
 וסוהר מוכף קרבז בו שיש יוכיח חורש ראש  יונתן  ור' יאשיה רר'  בפלוגהא  בוכילו2אמא(

 תאמר קדש מקרא קרוי אינו שכן חודש לראש מה , מלאכהבעשיית

 אסור שיהא הוא דין קדש מקרא קרוי והוא והואיל קדש מקרא שקרוי מוער שלכחו*
 קרבן בו וא.ן לעם מלאנה ביטול בו שיש יום כל הכלל זה רהנן ועוד , מלאכהבעשיית
 ויש לעם מלאכה ביטול בו ושאין , שלשה קירין באב ותשעה צבור תענית כגוןמוסף
 חודש שראש כאלה למדנו , ר' קורין מועד של וחולו חרשים ראשי כגון מוסף קרבןבו

 : מלאכה בעשייתמותר
 מקום בפרק כדאיהא מנהג בתורה אלא אינן מלאכה עושות אינן שהנשים לזדןמב(

 בריש עבידהא למיעבד דלא נשייא , במנהג אוהן הלו הדברים כלשנהגו
 למיעבר ודלא , מנהגא מיורא ותהמני עד שבהא באפוקי למיעבד וולא , מנהגאירחא
 נעביר ולא אמלא משואוה ונעביר השנה בראש וראמרינן , מנהגא העניהא דההפניעד

 : עצמן בפני עם שהם מנשי ר"ל , ימים שני לעם מלאנה בימול משום ומשניאהמר
 ישמעו הזהב נומי פרקו  אהרן  אליהם ויאמר  אליעזר  רר'  בפרקי למנהג  טעם  דכהצאתימג(

 פסל לעשוה רוצים אחם להם ואמרו לבעליהן נזמיהן ליהן רצו ולאהנשים
 יזהר הדשים ראשי משטרוח שהן הזה בעולם שכרז הקב"ה להם ונהן להציל בו שאיןומסכה

 רצו שלא מצאהי ועוד , חדשים בראשי לההחדש עתידוה הן הבא ולעולם , האנשיםמן
 על האנשים ויבאו שנאסר בזריזות המשכן למלאכת נדבהן והביאו לעגל נזמיהםלהביא
 ניסן חורש בראש יו"ט לעשות שנרן הקב"ה להם נתן בניסן באחר המשנן והוקםהנשים

 : )אב"ן( , חדשים ראשיובשאר
 שפעולתו אמת פועל , שחקים ברא בטאטרו אשר ברוך מברך בהידושה לבנה והריאהמד(

 שהתמלא יום ט"ו ער מברכין כמה וער אומר, הוא המקום עלאמת
 מופרים ובמסכת בירושלמי ומצאהי , מברך כשהוא ולרחף מעומד לברך וצריך ,פגימתה
 כנגרה רגליו ומיישר  נאים ובכלים מבושם כשהוא שנת במוצאי אלא הירח על מברכיןאין

 ברוך יוצרך ברוך בוראך ברוך וכו' במאמרו אשר ברוך ואומר פעמים שלש לפניהורוקד
 לא כנגרי ויעמדו אחרים ירקדו אם כך בך נוגע ואיני כנגרך רוקד שאני כשם ,מק-שך

 : )אב"ן( , וכו' איטהה עליהם הפול , בייגעו
 קדושת ואומר שבע מהפלל ומנחה שחרית ערביה בשבת להיות שחל חרש ראשמה(

 בעבודה ומסיים בעבודה ופותח עצמה לפני רביעית ברכה ואומר באמצעהיום
 שכבר שבת של ויבוא ביעלה להזכיר וא"צ , ויבוא יעלה בעבודה המאורע מעיןואומר
 אהה וכן , רביעית בברכה אם כי בעבורה שבת הזכרה לעולם מצינו שלא ועודהזכירו

 : )אב"ן( , בעבורה שכת נזכר יהא שלא ולחוליהם טובים לידםרן
ואם
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 , אותי מחזירין וצנחה שהרית בהצלת הדש ראש של הזניר ולא שכח ד4וכ2מז(
 טעה אבל ביום אלא  ההרש אח מקרשין שאין לפי איתו משירין איןנערבית

 ולא ש"צ טעה ואם , פה אניל לא בעי ראי אותי מחזירין אין הסזון בברכה הזנירולא
 : לעבירה הוזר בהודאה וו:כר בעבודה חדש ראש שלהזניר

 . דכייעז רוןכ:נאבריך

 הקניות ןהלכוו
 רבנן בשם אבא ר' , העניהו אבד ואגל ושכח להתענוה נדר ירושלמי 3נדרימא(

 ולא , ומשלים מהענה זה יום אמר אם הא פקם יוכ שאמך והיאדהמן
 ולא ושכח השהענה יהיר גדולות בה:כוה . לא נועם אם אבל אבל אם אלאאמרן
 , ביטבת ואפילו נצור אלהי לפני שלום שים לאחר יאטרנה הפלה ביטימע עננואמר

 יהא ולא השבת ביצזאוה בדאיהא בשבה אף שטוהר חלום להעניה כשההבנה לזמרויש
 , בעננו בשבה מהריעין ראין לא חלום העניה בלא אבל עצמו ההעניה טן המורעננו
 ואין בשובח אלא זה שאין ראחר לוסר דיש לעצמו ברכה קיבע היח.ר וכי היטאוכי

 בהן שיש ימים מדליק.ן במה בפרק , )אבין( , וצ"ע ברכה קביעוה זה אין הדירהדבר
 : אוהו טחזירין אין וכו' מוסףקרבן

 ש"צ נטרונאי רב וכרקבב(
 שמרנניי

 שמי החהיו ארר להכניס 'ש רעים דברים עליו
 וצדיק לבב ובר כפים נקי להיוה צריך שבשמים לזוכיהן ישראל ביןשמרצה

 ציבור שליה זה שנאהיה כן על בקולה עלי נהני אומר הכרוב עליו כן אינו  ואםוישר
 ומראש בהעניוה  שבן כל העניה בלא בחול ואף , ההיצה לפני  היורר  הגיןשאינו
 מן ריקם ביהו שיהא שצריך בהחנונים לו:רבוה  צריך שארם  הכפורים יום וערהשנה
  ציבור שליח אבל , עליו  שארנבים מי שכן זבל בילרוהו רע שם עליו יצא שלאהעבירה
 שלא פי על ואף שסע על פורס רסומא כרבנן מהלכה כשר מעשיו טהוקנים  אםסימא

 : מימיו מארוהראה
 העוברים אדם בני משלשה פוחהין אין :'מרו מכא; , בידיו הכבו וחור ואהרן ד:בילכ:דנרג(

 שהיו עמלק בטלחסה ע"ה רבינו משה שהרי ציבור בהעניה התיבהלפני
 הש"צ עם שלשה להיוה בתענית צריך ורן , ביריו הסכו וחור ואוררן בצער שרוייןישראל
 בידם הרשוה ביזהר ירצו ואם ותחנונים סליחות עמו ויאמרו לההעניה התיבה לפנילעבור

 : טצאתי כך , ברנה וזליהםזהנ.א
 אין בלבד, העניה במנחה אלא עננו אולר אין בר,שובוה שכהוב ומה מהרים כעגלותד(

 שני כגון מוסף קרבן בהם שאין ימים מדלי~;ין בנפה טדהניא זה ;ללהסוה
 בשומע המאורע מעין ואומר י"ח .סלל ט ומנחה שחרית ערבית העניוה שלוחמישי
 יחיר אמר ירמיה ר' בשם זעירא שני במרק ובהעניוה ד' פרק דברכוה ובירושלמי ,הפלה
 בשם ינאי ר' לרופא גואל בין אוסרה והיכן המאורע טעין להזכיר צריך ציבורבתענית

 שגזר יחיר אף רב בשם יוסי ר' לרופא גואל בין וש"צ הפלה בשומע אמר ישמעאלר'
 ליל הונא רב בשם זעירא אומר והיכן המאורע מעין להזכיר צריך העניה עצמועל

 לא הא , ענת יאמר הפלותיו שנכל לסדנו , וטנחה שהרית ערביה פירוש , 1.ימושבת
 יאחזנו שמא קמיל טובה ועצה כך אמרו ויאכל יפשע שלא כרי שהגאונים לומר רישקשיא
 ששרוי יש  הגאונים הביאו בהומפהא שבז , בהפלהו שקרן ונמצא ויאבל בילמוס  אוחולי

 בכניסהה  באן העניה הפלת וטהפלל שרוי שאינו ויש העניה הפלה מהפלל ואיןבהעניה
 הלילה לוכל שעהיר אע"פ ההעניה שלפני בערביה מהפלל בכניכהה  פירוש , ביציאההבאן

 לומר שיכול מזה למדנו עננו, בערביה טהפלל אין בהענית שרוי שהוא אע"פ התעניהוביציאת
ענת
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 * )אב"ן( , כדאמרן ויאכל יפשע שמא הגאונים במלוה אלא , ומנחה שחרית בערביתעננו

 : לה מייתי מדליקין במה בפרק שלמה רבינוובנימוקי
 דומה כו' אבזם לנו מלח ברכה באמצע הסליחות ולכלול לזמר ישראל כל ד3(נהגה(

 וברכה ברכה כל בסוף וברנה ברכה כל מעין לומר בא אם כראטרלרומה
 ציבור בתענית סליחות שבע לומר ישיבוה בשהי מנהנ כך עמרם רב וכתב . )אבין( ,אומר

 אין בתענית נאון שלום שר רב ואמר , חמש אומרים פנאי יש ואם , שליט ובמנחהבשחרית
 שמענו ולא ראים ולא שלום שים אחר ולא הפלה כאמצע אלא  סליחות לומר שלנומנהג
 בשני שאירע הענית שכל פסק יצחק רבינו והרב הטעם, כהבתי וכבר כך שעשהמי

 שנים יקראו או , קורם דהדיר משה ויהל ובטנתה היום בפרשת בשחרית קורץובחמישי
 : בויחל והשלישי השבועבפרשת

 ויהל ובטנהה בשחרית קורין ה' אמר בכה האסורות העניות כל עמרם רב ד4ימר0
 הנשמים על שגו~רין והענית ציבור תענית כל , שלום שר רב כתב כןולא

 בשאר ובין בחמישי בין בשני בין ומנחה שחרית ויחל קורין להם הצריך דבר כלועל
 והוא לו הצריכין הזמן מענין לקרות צריך ופרק פרק שבכל לפי בהן שמהעגיםהימים
 שנאמר המנין מן להן עסין ואין לכסררן חוורין במנחה ובשבת ובשני בחמישיששנינו

 : בזמנן ואחד אחד כל קורין. שיהו מצוהן ה' מוערי את סשהוידבר
 ומה , בויקרא או בבראשית התענית בא פעמים כן ואילמלא בחג, החג הלכותוו בעצרת עצרת הלכות בפסח פסח הלכות יום של בעניינו לדרוש משה להם דרדקןז(
 ובקשה ריצוי בדברי בו לקרות צריך ציבור תענית והלא ציבור לתעניה פרקים אלוענין
 הגאונים אמרו שכך לדבר טעם ועור בויחל; אם כי האלו במרות בהורה פרשה נמצאהולא
 כסדר לפני ישראל שיעשו זמן כל ואטר כש"צ שנתעטף מלמר ויקרא פניו על ה'ויעבר
 הענית שאלטלא ויחל שקורי; בהענית במנחה שכן וכל , עונותיהם כל להם אמחולהזה
 פתשעה rTn ומנחה בשחריה ויחל קורין העניוה בכל כן על , כלל בהול כמגהה קריאהאין

 : ישיבוה בשתי מנהג וכן , תוליר כי בשחרית קוריןבאב
 נשיאות יש המנחה בטקום כי מיה"כ חוץ במנחה כפים נשיאוה בו יש הענית דכלח(

 )ס"ז( דחמירי בפירקי לה הנן והכין ישיבות בשתי מנהנ וכן , בנעילהכפים
 ביום ביום, פעמים י מהן ויש כפיהם את נושאים כהנים בשנה פרקים בג'בהעניות
 נשיאות בה אין מנחה אומר יוסי ר' דתניא במנחה ולא ונעילה ומוסף בשחריתכפזר
 דאיהא מנחה , גזרינן לא יומא בכל דליתא נעילה ס"ט כפים נשיאות בה יש נעילהכפים
 והאירנא  ההם ואמר , שכרות שכיהא לא רהאירנא ואע"נ , נורינן שכרות ושכיהא יומאבכל
 כהפלסו לה מצלו החמה לשקיעת רסמוך כיון רתענית במנחתא ידייהו כהני פרסימ"ט
 בפרשת כהנים לברכת נזיר פרשה נסמכה רלטה כפיו את לישא אסור ושכור , רמיאנעילה
 דהנן , בעלמא שהוי ואף ביין, אסור כפיו את הנושא אף ביין אסור איר טה ללמדךנשא

 ואם וכו' לאכול ולא שיתפלל עד למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב לא השבתביציאות
 ראמר לסאן ערבית להפלה אבל חוכה שהיא אע"פ הטנחה להפלה טפסיקין איןהתטילו
 דלמנחה מעמא ויהיב מפסיקין חובה ראמר למאז אבל מפסיקין אין רשות ערביההפלת
 שתוי ותניא הוא בעלמא רשהוי לההפלל אסור שיהא שכרות שכיחא דלא טפמיקיןראין
 לא לבר שתוי הוא אם אף כפיו את ישא לא אבל הפלה הפלתו התפלל ואם יהפללאל
 . )אבין( , בצרפה טרבוהינו קבלהי כך , וכל מכל ביין דאכור רנזיר ורומיא כפיו אחישא

 כתענית במנחה כפיהם את פורסין מורח אנשי , ישראל ארץ לבני בבל בני שביןובדברים
 בשחרית  הכפורים  וביום בשחריה  אלא I'Q11D אין מערב ואנשי . במנחה באב כתשעהוכן

 נשמים של אחרונות העניוה בשבע , וקללוה כרכות בהעניות חמרים במסבה מצאתניט( י במנחה ולאובנעילה
האתרים
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 קורין אחרות בתעניות אבל הממה ובהשמיש הסנרל ובנעילת ובמיכה ברחיצההאשרין
 קורין שאנו אע"פ וקללות ברכות בתעניות העיר בני פרק במגילה רחנן הא ומעהה ,ויחל

 והאמת הברור ושעם , ויהל בתעניות לקרות ממך לי יש ומכאן , שפיר אהיא ויהלבתעניות
 : )אבין( , לעילמבואר

 לברו ולאומרם בתפלהו מדות י"ג לזמר ליחיד אצלם טנהג שאין גאון נתן יב דכותך"
 לאביהם לבם ומכוונים ומתענין מהקבצין נשהציבור והלואי בציבור אםכי

 שאינן מרות לי"ג כרוחה וברית , וגו' כניר אל הן שנאמר להם ישסע שהקב"השבשמים
 , בציבור אלא לאומרם ברין אין כן על וגו' ברית כורת אנכי הנה שנאמר ריקםחוזרות
 אומר היה משלימם שהיה שתיכף מ"כ יעקב לרבינו מנהג היה ריקם חוזרוו; שאינןולפי
 ואנו להם כרוהה הברית בי להזריע , לחו להמתין שלא הפסק נלי לעוננו וסלחתונקה

 : )אבין( , והבטיחנו לנו שהתנה מה טמנומבקשים
 לפניהם ויורידו עננו, ולזמר ההיבה לפני לירד לו אין ההענה לא שהחזן ציבור דדעענירןיא(

 ובהעניות , הגאונים בהשובות מצאהי כך באמת 1 עננו לומר שההענהמי
 כ5 שמואל ואמר , הענית הפלה מהפלל לשעות דמתענה הילכהא איפסיקא ע"זובמסכת
 וכשומע המנחה בהפלת מקבלה והיכן , תעניה שמיה לאו מאהמול עליו קנלה שלאהעניה
 לקבל צריך לשעות המהענה א"כ , והרצני יתיר בתענית לטהר לפניך אהא יאמרתפלה
 למחר לפניך אהא והאוטר , והרצני היום[ הצי ]עד יחיד בהעמת לטחר לפניך אהאולומר

 כל עליו קיבל שלא אע"פ להשלימו ואמר היום חצי ולכשיגיע היום חצי עד יחירבהעניה
 מאתמול לקבלה צריך אין הענית הציבור גזרו ואם , הענית הפלת מתפלל ספק בליהיום
 עמהם למהר טהענה ידע לא ואפילו , יוחנן כדא"ר וממכינן גררינן דציבור ארעתאראנן

 שהלך מקום חוטרי עליו נוהנין שנהגו מקום רפרק מההוא ועוד , הענית הפלתומהפלל
 : מצאתי כך ,לשם

 שנה שבעים של דינו גזר לו קורעין בתענית בשבת היושב כל בברכות דאכ:רינןיב(
 אסורן ודאי ררשוה בתענית אגל הלום בתענית קשישי רבנןואוקמוה

 ואסר ביום ובו יוסף רב ואמר , לנעורה כאש לחלום הענית יפה השבה ביציאוהדאמרינן
 ההענית לו שסוע'ל אע"פ פירוש , לחעניהו בהעניהא ליהיב הקנהיה מאי , נשבה זאפ"רבה

 מצות קיים לא מקום מכל בזה עינג לך אין הוא שנן וניון עונוהיו כל בושנהכפרו
 קבלתי כך , זה על לההכפר בשבה באחד לההענוה צריך לכך ושתייה באכילה שבתעונג

 דאמרינן בשבת לההענות אסור ודאי דרשות בהענית אבל , ז"ל האיי רבינו בשםמרבותי
 גשמים יררו היא מהניהין א"ל שעוה שש ער לההענות אפור ת' פרק דנדריםבירושלטי

 יום של רובו עבר כבר ישלימו חצות אחר הוא צפרא כדו; ער ישליטו לא חצותקורם
 : )אבין( , לה מייהי זיל האלפסי רבינו ובהלכות ,בקרושה

 הנשבע כל יוסי א"ר הענית מגילה בסוף דאמרינן מצאתי שבה בערב דלהועענותינ(
 ערב שמקצת שוא שבועת זו הרי פוב יום ובערב שנת בערבלההענות

 ההחילו אם ולההענות לההחיל שאסור ואע"פ , מוב כיום טוב יום ערב ומקצת כשבהשבה

משלימיי
 בכל פרק דבסזף

 מערבי
 שבהא במעלי בתעניתא דיהבי רב מ בני הני לן מיבעיא

 : )אבין( , ומשלים שהענה הילכהא וטסקנא , לאשלומינהופהו

 והאמר בפס'קהא ראיהא  מדיה ב'  ה: ה'  ה' , ס"נ יעקב רבינו בשם מדות י"ג פרנרדןיי(
 שתי אוהן רבש"ע הקב"ה לפני ישראל כנסה אטרח שכחני וה' ה' עזבניציון

 רחום , בידי חילא אית ומהרגטי .די לאל יש בת לשון אל , ושכתהם עזבתם שלך מובוהמדוה
 אף אפים ארך , אותו מסייעין למהר בא , חן 'הן ולענוים וחנון , בדין עטוסים עלשמרחם
 וא"ת חסר נלאי ממה הסד ורב ובהנהומא עקיבא רבי פרק בשבת כדאיהאלרשעים

דאמרי
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 ולא דבריו שמאמת ואמה שביעית טרה , המדה היא וכך ראשון ראשון מעכירדאמרי
 מדה על יהירה טובה מרה הרי לאלפים חסד נוצר , הטוב דברו מכל אחר דבר3פל

 ואילו רבעים ועל ונו' אבות עון פוקר כשב פורענות במרת דאילו מאות לחמש אחתפויענוה
 נבילוה לאכול לתיאבון העושה זה עון נושא , וגו' לאלפים חמד ועושה כתיב סובהבמרה
 פשע מואב מלך ובה"א הטררים אלו פשעים ופשע , בהיגזר מוצא שאינו ועריותומרפות
 אלו וחטאה , יוצרו ולהנעים להקניט ומהכוין בהיתר שמוצא זה יוטא בסוף כראיתאבי

 . )אב"ן( , בשמו כיק , לשבים הוא מנקה ונקה , בשננה החטא כי נפש אוטר וכ"ההשננוח
 ומונים מפסיקו שהמעם הסנין מן אינו הראשון שהשם אומרים והגאונים פעריה רבינואבל
 שיחמא לאחר הוא ואני האדם שיחטא קורם הוא אני ה' ה' ברש דאטרינן ואש , השניפן

 אבל רחטנוה מדה וזהו בנישובה יקבלנו שיחטא לאחר דבשלמא תשובה ויעשההארם
 יש אלא , אהרון והוא ראשון הוא ר"ל אלא רחמנות מדת לשומו אין שיחמאקורם
 טיבה טרה הרי דורונו לעשרה חסד נוצר דאילו מדוה שהי הן לאלפים חסד נוצרלומר
 רבה כהב וכן , מאות לחמש אחה ולאלפים דורוה לארבעה עשר פורענוה טדוה עליהירה

 ראשון ראשון מעביר ישמעאל ר' דבי והני חמד כלפי מטה אומרים ב"ה חסר ורב ,האיי
 טונה אינו ה' וה' בשהים לאלפים חסד נוצר שמונה הרי , ששית פדה , ואטה[ ן המדה היאוכך
 בשבה כדאיהא ולצדיקים לרשעים מדות שתי אפים ארך דאמרי ואיבא , מהן אחראלא
 , אחה מדה חסר ורב אחת מדה המד ונוצר , שנגח שור ובפרק חלק ובפרק עקיבא ר'פרק

 רהטיו, רבים כי , חכדיו וכרוב רחמיו כרוב כהיב זנן , רבים הן והסר רחמים מדתכי
 איך העולם שנברא קודם וא"ת , הפסיקתא מן וראיה כפר"ת עיקר נ"ל אך , כהריםטפלת
 אליעזר רר' ובפרקי שנהגו מקום פרק בפסחים מראיהא לי יראה רחמים פרתלשופו

 יולדי הרים במרם כרכהיג למכה רפואה והקרים העולם שנברא קורם נבראתשמקשובה
 : הירח'( )אב"ן , אדם בני שובו והאמר דכא עד אנוש השבוע'

 נושאים כהנים בשנה פרקים בשלשה דהנן נעילה תפלה ליה איה ציבור דף~ענירןמו(
 שקרים ובנעילה ובמנחה וטופף בטהריה ביום פעמים ארבע כפיהםאה

 אית סי ובטעטרוה בהעניוה במרא עלה ואמרינן , הכפורים וביום ומעמדותבהקניות
 כל לקמן ומדודנן , להו איה רנעילה אלמא נעילה בהו איה מי טהמהינן ולא מוסףבהו
 אין מוסף קרבן בנעילה פ;מד אין עצים קרבן בשחריה טעמד בו אין הלל בו שישיום

 וכי נעילה, כהו איה דבה;ניה אלמא , D'SV קרבן בו אין הכפורים וביום , כטנחהמעטר
 לרכרי י,ט שהוא מפני בנעילה טעמה אין כהנים עצי רומן יומי תשעה טהנך בהואיה
 להו א,בעיא ויושב עוטר הקורא ובפרק , הטנחה בהפלה מעמד אין עזאי בן ולדבריר'ע

 הנא דילמא או לא הכא אבל כו' מוסף קרבן ראיכא ומועד חרש ראש בכמה ציבורהענית
 אין בנימן בא' הענית בתוספתא והניא , נעילה הפלה ניהו והי הפון מוסף איבאנט'
 נמי ותניא , עצים וקרבן מוסף קרבן בו שיש מפני בנעילה ולא במנחה לא טעמדבי
 פעמים ד' כפיהם אה נושאים הכהנים ציבור העניה יתיר לתענית ציבור העניה ביןמה
 אינו באב ט' יוחנן ר' אמר שנהגו טקום פרק ובפסחים , יחיר בהעניה כן שאין מהביום

 אלא וכו' שנהגו מקום הנינא מלאכה למלאכה ל44 השמשות לבין לאו למאי ציבורכתעייה
 ולא ציבור בתענית תילה הפלה דיש מינה שמע נעילה לתפלת ציבור כתענית אינומאי

 פרקים כשלשה משנה על ירושלמי )נ"ך( רחסירי פרקא בריש ובהקנית , באבבהשקה
 שטתענים שמע את הלתא טינה שמע אה ביום פעט'ם ר' כפיהם את נושאים כהניםבשנה

 פעמים ד' מדקתני פירוש , ביום אלא כפים כשיאוה ואין ארבע ושסהפלליןבמעמרות
 שאין אע"פ גה;ניות להיות שחל הרש ראש השחר הפלה פרק ובירושלמי , בלילה ולאג.ום
 לנעילה מנין ברסיסן פירקא ההיא ובריש , בנעילה חדש ראש של טזכ.ר חדש בראשנעילה
 ובפסח.ם , נענה בהפלתו המרבה שכל מכאן שוס; אננני הפלה הרבו כי גם לוי ר'אמר

פרק
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 רכל כהבל טובה הנוספת ההפלה ראת מהקרבנוה יתירה שהתפלה לפי נשחט המירפרק
 ובפרשכם , פני לראוה תבאו כ' , :בתיכם רוב לי למה דכתיב משלפניו טוב בפסוקהטאוחר
 ומן פנים וטראיית נפים מנשיאות עד'פא שההפלה נמצא , הפלה הרבו כי גם ,כפיכם
 ואפילו רצית'ך לא טטעך חצי לי התן אם לחב'רו לומר הארם ררך שכן , והזבחיםהקטרת
 עומרין אין בפרק דאטר והיינו , עריף אחרון אחרון נפשך לי מסרת ואפילו ממונךכל
 בתריה ונהיב יבחינם רוב לי למה שנאמר הקרבנות מגל תפלה גדולה אלעזר ר'אמר

 : תפלה תרבו כינם
 היא אימהי , רתעניות אחרון ובפרק נשחט המד ובפרק השחר כהפלתד2נירדשלמי

 שערי בנעילת אמר רב יוחנן יר' רג א'הפלגין אמרין רקיסרי רבנןנעילה
 שמקמ"ר אחרי פי' , היכל שערי בנעילת אמר יוחנן ור' , החמה שקיעת עד פירוש ,שמים
 שמתעכב דבר לך אין נשחה תמיר בפרק דהניא , הנרות את ומרליק הערבים בין שלקטרת
 ושלמה הערבים בין בנרות רכהיב ופסח ונרות קטרת אלא הערבים בין של תמידאחר
 יריו מקדש הערבים ב.ן של המיר אחר כפור וביום , ההיכל את ונועל פנים עבורתאז

 לו בא דפרק ובירושלמי , ולהימיב להקטיר ונכנס ומקרש זהב בגרי ולובש ומובלורגליו
  ואחריו ומחצה שעוה בט' קרב וההמיר התמיר לאחר  ומחתה  כף  בהוצאה מודיםהכל
 אריש שטשא דקאי אחרונה שעה לחצי ויגיע קירושין ארבעה ומקרש טבילות שהימובל
 מסייע מהניחא יודן ר' ואסר יוחנן, לכ' ההיכל דלתי שנועל דנעילה צלותא עירן הואהיקלי
 בשחרית ביום פעמים ארבע כפיהם את נושאים הכהנים פרקים נשלשה יוחנן לר'ליה

 היכל שערי נעילת אלא ביום שמים שערי למיסר לן אית שערים ובנעילת ובמנחהבמוסף
 בפלוגתא הארכהי כפור ובהלכות , ודאי יום אינו חמה ששקעה כיון לרב דאי הווביום
 ידייהו כהני פרמי מעמא מאי יוסי כר' לן דקיימא והשתא דחסירי ובפרקי , וכו' בנעילתחרב

 קייטא יוהנן כר' והא דמיא כנעילה לה מצלו החמה לשקיעה דסמוך כיון דתעניהאבטנחתא
 : ביום כפים פרימת דבעינןלן

 שבעה ער בראשיה טפרשת בפסיקהא שנינו , באב השעה לפני סתרים 2נבמגלר2ט,(
 ואילך משם לדומה, רומה הפרשיות לענין מפטרינן בתמוזעשר

 , דהיובתא והרירי דנחמהא ושבעה דפורענוהא הלהא , המאורע ולפי הזמן לפיהכל
 ושבעה , ישעיהו חזון , ה' דבר שמעו , ירמיהו דברי פירוש , דש"ח דפורענוהאהלתא

 רני , אנכי אנכי , מערה עניה , ציון ותאמר , נחמו נחמו פירוש , ארק"ש נו"עדנחמתא
 לאלה ישע.הו חזון , שובה , ררשו דהיובתא והרהי , אשיש טוש , אורי קומי ,עקרה
 ימים לעשרה ררשו , השנה ראש לפני נצבים לאהם אשיש טוש , באב מ' לפניהדברים
 קראנו בכל אלהינו בה' ומי ביחיר בהמצאו ה' ררשו השנה בראש כרא'הא לכפיר ר"הבין
 יצחק רא"ר יו"כ לאחר ושובה , ליו"כ רה שב.ן ימים בעשרה אימהי ויח'ר בציניראליו
 הנהיג ביואל מפטירין דשובה ועוד , דין נזר לאחר בין דין מר קורם בין לארם צעקהיפה
 , לגשם סמיך נשם מזכיין המים על נירונין ובחנ בראשון, ומלקוש מורה גשם לכם ויוררביה
 אוהו שאומרים ויש , שובה תשובה 'מי עשרת של בשבת שאוסרים בספרד טקומוהויש

 הפסיקתא לפי יהכן לא שניהם ודברי , ההשובה על להזכיר הימים עשרה שלפניבשבה
 והן דהיוגהא מהרהי ntlef1 ודרשו השנה ראש לפני רנחמהא משבעה הוא אשישבשוש

 : הירחי( )אבין , מ"כ יעקב רבינו בשם בצרפת קבלהי כך ,לבסוף
 . דסייען רהמנאבריך
 באב תשעההלכות

 לספר אסור בהונה לתוה באב ט' שחל שכה , בשמחה ממעשין אב טשנכנם )נמתני(11(
 ובהמישיולכבס

 מוהריי
 לספר אסור מאימתי גמרא , השבה ככור הפני

ולבבם
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 שבת אותה אלא אסור אית אומר רשב"ג מאיר ר' כברי התענית וער היש מראשולכבכ
 ההענית אחרי ולא התענית ער מאיר בר' להקל שניהם כדברי הלכה רבי אמרבלבר

 שבת באוהה ההענית שלפני דימים מזה למדנו , מר"ח ולא בלבד שבת אותהוכרשב"ג
 ההענית לאחר ער מללבוש ולהניח לכבס וכן , מותרין ההענית ולאחר אסוריןמלבר
 ומוהר גיהוץ משום בהן אין פשתן וכלי אסור, לצחצחו חומרתא להעביר וגיהוץ וכבום ,אמור
 לבנים חדשים כלים דבר של כללו , ללבשן אסור אבללגהצן

 המגוהציי
 פשהן של בין

 כלים או ישנים כלים אבל ללבשן אסור מהחילה בין עכשיו מגוהצין בין מינין שאר שלבין
 לאשה נזדמן שאם ז"ל האיי רבינו וכהב . ללובשן מותר לכן קודם מגוהצין צבועיןחרשים
 אם וכן להחליף בגרים לה ואין נהוכה להיוה באב השעה שחל בשבת בזמנהמבילה
 של מבחולו יותר שבה באותה רחיצה אסירא רלא 'ולכבס לרחוץ מותרת כליהנטנפו
 לטהרה מטומאה העולים וכל ויולרות נרות והזבות הזכין במועד מכבסין אלי ותנן ,מוער
 אם  ובן  מוער, של בחולו לכנסו מוהר אחד חלוק אלא לי אי! אם וכן מוהרים אלוהרי
 אצבעו להושיט שאסור באב בט' השהא רבריו על מוסיף ואני , להחליף לו ואין כליוכמנפו
 באב בט' בין בררכן טובלים טבילות חייבי כל דתנן בזמנה נדה מבילת התירו במיםקטנה
 ואין דשרי כ"ש לא בהזכה להיות באב מ' שחל בשבת ולכבס לרחוץ , הבפורים ביוםבין

 : )אב"ן( , ברברמפק
 לחומרא באב בט' נוהגוה באבל הנוהגוה מצוה כל רתניא הא sfft האיי רבינו דכוזנניח(

 להקל אבל הסטה והשמיש הסנדל ונעילה וסיכה רחיצה איסור לעניןהוא
 מי בנדוי ויהא , אלו בבל אסור כולו היום כל אלא לא כאבל ככולו היום מקצתולזמר
 בירושלמי ראמר אע"ג האיי רבינו ונהב , ציבור בהעניה וכן , היום באוהו באלושסיקל
 ורלא חמרא למישהי רלא דנהיגן נשייא זעירא א"ר שנהגו מקום פרק ובפמהיםדהעניות
 כי מ"ט , שתיה אבן פסקה שבו מנהנא העניהא אפוקי ער אב דעייל מן בשראלמיכל
 משש באב במ' אם כי ראב ירהא מריש למשחט רלא ישראל כל נהגו , יהרמוןהשתוה
 ששן רוזעניה וביום לאכול יבא שלא מלשחוט נמנעו היום אוהו שער לפי ולמעלהשעות

 : בבבל מנהג וכן , ולחוש לגזור אין אוכלאדם
 להושיט ואסור הכפורים, ביום בין באב בט' בין כדרכן טובלים טבילות חייבי כ:לים(

 ואינו כדרכו רוחץ מלוכלך היה ואם , ביו"כ שאסור כדרך באב בט' במיםאצבעו
 ואם חושש ואינו צוארו עד בנהר או במים יעבור רבו אצל הולך היה ירושלמי .חושש

 : חושש ואית במים מרחיצן כליונטנפו
 ואסעורה יין ישהה ולא בשר יאכל לא תבשילין שני אדם יאכל לא באב ט' ערבב(

 ואילך מכאן שמחה זמן שהוא כשלמים שהוא זמן כל דאסור ובשר קאי,המפסקת
 וערשים אורז כגון שאמרו הבשילן שני ז"ל האי רכינו וכהב , מוהר מנתו יין וכןמותר

 ובסעורה אמור אחד הבשיל אפילו ובשר , אסור תבשילים מיני שני שהןהמבושלים
 חכמים ואסרום כבור דרך הן הכשילין שני כל כהב גיאוה בן יצחק רבינו והרב ,המפמקת
 הבשימן , יאכל רלא מינין משני שכן וכל  מרק או  קטניה של  אחר  ממין  הןאפילו

  קדרות לשהי ארם  שמחלק רבשר ורומיא , כהרגומו  מטעמים לי ועשה  כרבהיבמטעמים
 מינין שני בישל שאם מודים הני ובירישלמי מזב דיום ובתומפהא , הבשילין מינילשני

 , תבשילין שני שהן הרג החח קפלוטות שחתך או ביצה גבי על דג שפרפר אובקדרה

 הבשילין שנ. 'שהן שעל'י וביצה בדג ושוין שנינו ע"פ בפרק שכן דבריו על מוסיףואני
 , והירושלמי ההוספהא כענין והב הבשילין עירובי לענין טוב ד'ום ההיא וכן ילחגיגהלפסח

 דהוא משום מתניהין דאכר הוא הבשילין ריבוי משום דרוקא לפרש ישראל כל נהגואך
 שני כעין אחד הבשיל איכל היא כך יום בכל שהרי לא הכי לאו הא ואסור כבודדרך

 מינ אי חיין מאכלן שני כל הא דאסור הוא הבשילין שני הני מני למרנו ומים ,ו[בשילין
 'רוהפ
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 * ברברים הפלינו וממלא חיי; נאכלין יהו אם אף אמרו הכשילין ושני לא הרבהארוה
 ולמעלה שעות משש לה דאכיל והוא בה המפסקת בסעורה אלא אמרן ולא , הירחי()אב";
 ולמעלה שעות משש או בה המפסיק בסעורה אף )ולמטה( שעוה שש קורם לה אכיל אםאבל

 סותר לאכול שמותר זמן וכל . יין ולשתות בשר לאכול סיתר בה מפסיק שאיןבסעודה
 ולשתות לאכול שעות ביום ויש המפסקת בסעודה צרנו כל ושתה שאכל ואפילו ,לרחוץ
 כהב כך , הכפורים יום בערב כילם וכן , ולמוך ולרחוץ בירו הרשות לאכולורוצה

 ושותה אוכל בשבת להיות שחל באב ט' ערב וכן בשבת להיות שחל באב דיעשעך:כא( י ז"ל האירבינו
 ושותה בשר ואוכל בשעתו שלמה כסעורת שלחנו על ומעלה צרכוכל

 מעלה מה מפסקה שאינה בסעורה אלא הכי הימא לא דאי המפסקת במעודה ואפילויין
 חבטי כל פירשו וכן . )אבין( , ברבר ספק ואין עיקר וכן , טחול יותר לשבת בזהיהיה
 אטור ט"ב ערב או בשנת להיות שהל נאכ פ' ראף נטרונאי רב שכהב מה אנל ,ישראל
 מילי והני ז"ל האי רב וכתב . כלל עיקר אינו  המפסקת  במעורה יין ולשהות בשרלאכול
 יעשו שנהגו במקום אבל התענית וער חרש מראש 1.ין מבשר  לפרוש נהגו שלאבמקום
 ליה נפקא המבריל למימר דבעי רביון הבום על להבריל לו  אין בשבה באב ט'  ערב חלאם י הבום על הברלה ואומר בשבח שבח מוצאי ש% אדם רמהפלל אע"ג ובפסוקות .במנהגם
 בדלת מי ירמיה לר' רב ליה כדאמר מצי ולא ענוי בתוספה ליה ואיחייב מפומיהשבתא
 ע5 אבל , נמי הנא במלאכה אסור שבת עליו שקיבל שכיון למרנו ברילנא אין ליהואמר
 אתי דרילמא ינוקא ולטעמיה אבסא ליבריל לסימר רליכא , לברך יכול הבשמים ועלהנר

 יבדיל תעניתו בהשלמת אבל , רכפור קירוש גבי דעירובין שני בפרק כדאיהאלממרך
 ער כולה השבת כל והולך מבדיל שבת במוצאי הבדיל שלא מי שנינו שהרי הכוםעל

 אלא  למיסרך ראתי חשש רליבא ינוקא  וליטעמיה  עליה דליברך אזמר ואב . בשבתרביעי
 , לא לשנה משנה שאינו בשבת באב מ' בשחל אבל , לשנה משנה שהיא  רבפורבקירוש
 עליה מנרכינן ציבור בתענית בא שאם צרפת רבני בשם שכתבתי מילה רבריתודומיא

 ן  )אבין( , מילה ובברית בכפור ומבואר , מעמא ומהאי ינוקאוליטעמיה
 שחל או למחרתו אותו שרוחים בשבת להיות שחל באב ט' עמרם רב שכהב ד13דןבב(

 רצה אם בה שמפסיק ובסעורה , וכו' שלמה כמעורת דאוכל שבתבמוצאי
 בסעורה אף נסי בחול רהא נראה אין , בידו הרשות טנתו יין ולשהות מליח בשרלאכול

 : )אב"ן( %, מגתו יין ולשהות השלמים זמן שענר טלית בשר לאכול בגמרא מתירהמפסקת

 ובנביאים , מגילה מקרא על מברך המגילות בחמש הקירא ראיתי סופרים בממכתבג(
 נהרות על אומר קינות ספר קריאת ולאחר , הקרש בכהכי לקרואוכתובים

 : רבר עמא וכן , בנחסה ולם"ם ירושלים על לקונן וצריך , )אבין( , הסלע אל וגו'בבל
 בענין שהוא ערשים של בהבשיל גחול באב ט' בערב להפסיק שנהגו מקומות ישכר(

 לו אמר זה תבשיל של טיבו טה ליעקב עשו אמר נזיר יעקב ויזר כשיהאבל
 פה לו  אין  וה עדשה ומה כנלנל עשוי העולם אף כגלגל עגול ערשה מה אבינו אברהםשמת
 שאין בביצים שמפסיקין ויש , ושלום , אהרן וידום דכהיב הוא הרא לרבר אסור אבלבך
 בתעניות ובגמרא , ואוכלין באפר פתן שטובלים ויש , אבל וכענין כגלגל ועגולים פהלהם

 עיקר היא 11 אמר קיממא גו פיהוקיה צבע הוה צרכיה כל אכיל רהוא מן בסוף,ירושלמי
 יהורה ר' ובבבלי סתרים מגלת וגו', שני בחצץ ויגרם שנאסר מה לקיים באב מ'מעזרה

ב"ר
 . כדכריו קשי" סוט 61'ן , טסנה כ"מ1ע ע"כ ע"כ כל קקי גו' כס למעסיק ונסעודס א"ע כמ"כיאכן*

 המרסיס . דיוריו כונס מס סכן ~pu כסיגרפי'
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 ורומה ואוכל וכירים תנור בין יושב והיה מים של וקיתון במלח פת נוטל היה אלעאינ"ר

 : לפניו מוטל שמתוכמי
 שואלין אין ובירושלמי רתעניוה בתוספתא , באב בש' שלום שאלת שאין ודהמנהנכה(

 רפה. בשפה ההדיוטות אח משיאן אבל כאב בתשעה חבריםבשלום
 יוסי ר' קומי אמר כהנא כר אבא ר' פ"ק רתעניות בירושלמי באב בהשעין אשהולארם
 שלא דהימא הדא באב השעה בערב אשה לארס אמור אידי בר יעקב ר' בשם אחאזר'

 יקרמנו שלא יארם באב בט' אף אמר ושמואל יארם לארם הא אירוסין סעורתלעשות
 : סתרים טלה , להא איהא ירושלמי נשאת ובכחולה ,אחר

 . ירושלים בבונה רחם אומר ומנחה שחריה ערכית באב בתשעה עמרם רב דכניעבבו(
 וי"ל , נחם ובמנחה רחם שיתת ערבית לומר ופרובינצא בצרפה ראיתיואני

 שהיא המנחה עד תנחומין לקבל ראוי ואין לפניו מוטל שמתו כמי הוא הרי המנחה עדכי
 בלבד במנחה אמר מעריה ורב . )אבין( , ואילך משם לשחוט מנהג וכן , הגוללכנסתם
 צריך באב בהשעה המהפלל יתיר ירושלמי , סעריה כרב דבר NDV וכן , איתולזמר
 להבא שהוא דבר כל א"ר אומרה היכן 1ג1' אלהינו ה' רחם אומר מהו המאורע מעיןלמכיר
 שצריך לפ. והמעם , בן המנהג ואין בהוראה אומר לשעבר שהוא רבר וכל כעבורהאימרה
 אומרה לרפואה צריך היה שאם כמו ירצה אם וברכה כרכה כל מעין ברכה בכללומר

 הרומה ירושלים בבונה לאומרו ראוי לכן , השנים בברכת אוסר ולפרנסה , היל.םבכרנה
 : )אבין( , ברכהלאותה

 נואל בין ועגנו לני סלח בבמת סליחות באב. בהשעה אומר ש"צ פלטוי רב דאמרכו(
 . ישיבות בשהי מנהג וכן העניות משאר גרע דלא , הפלה בשומע ויתיר ,לרופא

 אומר שאין מקום שכל קדושה סדר ולא נועם ויה אומר אין שבת במוצאי שחל באסומ'
 נועם ויהי אומר שאין שבת באמצע מוב יום חל אם כמו , קדושה סדר אומר אין נועםויהי

 : ירינו מעשה בו שאין שבתבמוצאי
 יכול.ה קדוש ואהה נואל לציון ובא אלא נועם ויהי אומר ראין אמר ז"ל צתה דרהכח(

 ואני לומר וא"א קינות שקראו מפני אוטר אינו בריתי זאת ואני אבלטררא
 זאת ואני )רחם( ומנחה שהרית ערביה לומר טנפנו אבל , קינוה תחתיו ואומר נועםויה. אומרים אין סביבותיה ובכל בבבל כהב האי ורב , ימו'טו לא נסור שייט לפי בריחיזאת
 בצרפת ראיתי אכל , וג.רמיה ובענוה באיוב עוסקים והעם נאסר לא ולמהבריהי

 גם , בלילה גאולה שאין לפי באבל וגן בריהי זאת ואני לציון בובא שסרלגיןופרובינצא
 ולמנצח הים, שירת היום מדלנין ישראל שבארץ שמעווי וכן , גאולה להזכיר אין זהביום
 ולא שירה בו לומר נכון אין האבל בבית וכן , ופיוכינצא בצרפת מקום כגל מדלגיומזמור
 ובנביאים בהורה לקרות שאמור שניבו כאבל וכן באכ ובתשעה , סופו בשום בריתי זאתואני

 : )אבין( , לב משמחי ישרים ה' פקודי שנאמר משוסובכתיבים
 בהלכות ומבואר ונושנהמ משום בנים הוליר כי קורין כשהייה באב ךבנהשעהכס(

 תעניות כשאר ויחל ובמנחה אסיפם, אסוף ומפטירים , ד'( )גי'פסח
 , קדושה מדר אומרים ואחריו בשובה להפטיר שמנהגן האי רב כתב וכן שובהומפטירים

 או לפניהן חשיבה ימי לעשרת ראויה רשובה , ו.ישר דרשו להפטיר מקום בכל נהגואך
 בשני להיות שחל באב תשעה דתניא והא , הירחי( )אב"ן , המקום כסנהנ הכללאחריהן
ובהמישי

 מפסיקיי
 ציביר בתענית וכן , השלישי ר"ל , אחר ומפטיר ולוי כהן גברי ג' וקורין

 תיקו בלא בשחרית תורה כפר להוציא שנהגו במקום האי רבינו וכהב , כפור במנחהוכן
 ממנהגם ישנו אל , העם אשרי ואומר בתיקו ובמנחה לו שככה העם אשר. יאמרישלא

 : ושלום , ההחלוקהמפני
 . דסייען רחמנאבריך

מנהג




