
 ש"י ר ר ו דם

 ברכות מאה לנרך מישראל אדם חייב אומר מאיר ר' היה תניא )א(]א[
 שאינו מישראל אדם לך אי, תני הכי, גרסיק ייטראל רארץ ונגמרא )כ( יום,בכל
 י"ב( י' )דברים מעמך שואל אלהיך ה' מה שנאמר )ג( יום, בגל מצות מאהעושה
 יושב' כשהודיע)ו,הו ישראל מלך דוד ת.קן ולכך )ה( מאה, אלא מה תקרי אל)ד(

 דכתיב ברכות, מאה ותיקן )ו( יום, בכל אדם בני מאה מישראל שמתיםירושלים
 הוי סאה בגימטריא על )ז( א'(, כ"ג )ש"ב על הוקם הננר ונאום ישי בן דורנאום

 גאון עמרם רב מסרור תובע ע"ב, מ"ג מנחות אומר. מאיר ר' חיה אניא ",]א[
 ובפרדס בהתחלתו, ויסרי בסח~ור הוא וכן ע"א, א' דח חרכ"ה()ויארשא

 הגרוי
 בחשיפת ה' סי'

 א', סי' ברכות מאח דין מלוניל הכהן אחרן מרנינו חיים ובארחות א', סי' הלקט ובשבלירברים,
 החט דאמרינן חאורז, ןמתחיל ההתהלה הסר רש"י מסדור כ בכ"י והנה 6. צרובהסנתינ

 באורך נאבדו אשר רפים הרצח וחסרים באמצע קכ"1 בסי' להלן והוא חאדמח. פרי בוראלפניו
 סיף בתוספתא וכ"ח נתכות, סוף נירושלטי הוא הכי גרסינן ישראל דארץ ובגמרא ג(חוטן.
 חראי' מעסך שואל אלהיך ה' מה שנאמר ג( שם. רע"ג בסרור ג"כ הובא והירושלמיברכות,
 והובא רע"ג, בסדור ב"ה מאה. אלא מה תקרי אל ד( בירושלמי. ולא בבבלי היאמהכתוב

 מנחות בגמרא לפנינו וליתא מאה. ערך בערוך הובא וכן ובמנהיג הלקט ובשבלי במחהגם
 מה שם במנחות הבש כי בגטרא, כן היה לא רש"י לפני וגם גאון, טר"ע neDln והואשם
 תקרי אל פי' עקונפרס הבשו שואל ד"ח שם התוס' חכמי גם מאח", כיח "קרי ISAI אלהיךה'
 מאח ביה "קרי ג"כ איתא קרח סוף מכבר הנרפס בתנחומא גם כי וראיתי מאה. אלאסח
 סה ועיין ע"ב( פ"ז רף התנחומא מגוא )עצן בתנחימא נוסף הטאטר וכל ברכות" סאה64

 יושבי כשהוריעוהו ישראל סלך דור תיקן ולכך ס( 270. צד היא שגת בהשחרשכחגתי
 במדרש גם חוכא וזה רע"ג, כסרור ב"ה כי'. יום בכל אדם גנ' סאה ס'שראל שמתיםירושלים
 ודרשו וכתב צח הביא ובמנהיג קרח. פ' מכבר הנדפס ותנחומא כ"א אות פי"ח קרחבמ"ר
 ובטח"1 ח' סי' ובפררם המגפת. ותעצר סיים שם במדרש ברכות. סאה ותיקן 1(חכמים.
 היו ולא איש מאה מישראל מתים היו ויום יום שבכל שם וז"ל רגרים. בהרחבת קצתהלשון
 וכלשון ברכות טאה ותיקן הקורש ברוח והנין בדגר וחקר חד שבא עד טה טפנ'יודעים
 ועתה פשק אותיות טפורשים מצאת' שבח"ל בעל הרב שהגיא ומה בשבה"ל, הובאהפררם
 דהוי ר"ת פי' טעמך שואל וז"ל ר"ת בשם שם גסנחות ההוס' ג"כ הביאו כן מאה. הןישראל
 הכש חמנתיג וכן ר"ת, בשם בהתחלתו במח"1 גם הובא וזח בפסוק אותיות מאה השטלא
 ושואל.טלא אחין טאה בר כוליה זה פסוק במסורת מצא כי ר"ה[ ]חס ט"ב יעקב רניוכתב
 לס' ]כ11נת1 ירחי אבן שתביא י"ב י' דגמים שי טוחת עיין טלא, שמל שתביאי וטחעכ"ל,

 רע"ג בסדור ה31א לא זה חוי. סאת בגימטריא על ז( מלא. כן טצאו ואחרים ורסב"ןחמנהיג[
 שם. כמ"ר ובמדרש קרח פ' מכבר הנדפס בתנהומא גם הובא וכן ובפרדס בטחת גםוהשא
 מתיבתא ריוח נפרונאי רב והשיג שהביא ס"1 סי' או"ח בטור ועיין ברכות, סאה כנגר עלהוקם
 ככל בי הוי טאה כגיטטר'א על הוקם רכתיכ גרבות מאה תקן ע"ה חמלך דוד מחמיאבסתא
 נרוה והכין שהקר עד סתים היו מת gy יודעין היו ולא מישראל נפשות מאת ~D1fi היו'וט

 ס"ת טפ:.שין ויש חלקפ שבלי בעל שחגיא וטח ברכות. טאה לישראל ons ותקןתקודש
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 רש*סדנא2
 שבא עד מה, טסני .ורעים היו ולא איש,מאה מישראל מתים היו וים יוםשבבל
 ואמוראים תנאים ובאו שנשתכחו והדברןונראה )ח( כרכות. מאה ותיקן המלרוד

 ןעשרותן שהידם סטני אפשר, אי בשעתה ואחת אחת כל על ולברך )מ(ויסדום,
 טה לקיים כהוגן, ורגליו יריו פניו ירחץ מטיטנתו ארם כשניעור אלא בהם,למשמש
 אחד וכל )י( ומסדרן, ומתחיל י"ב(, ד' )עטום ישראל אלהיך לקראת הכוןשנאסר
 מי להוציא הוא כך אסטמיא החש שבספרד ישראל כל ומנהג )יא( בהן, חייבואחד
utatסליק והכי )יב( הברכות, סרר וכל ידים נפילת על ומנרך החק מתחיל בקי 
 ורישתכח העולם והיה שאמר ודברוך סרי, תמני לעיל הכתובים הני ברכות מאהחשבון
 והבוחר המאורות, יוצר לאחריה, ואחת לפניה שתים שמע קרית קודם עשריןהרי
 לפניה שתים סברך נשחר כרתנן ישראל, גאל לאחריה ואחת באהבה, ישראלבעמו
 ויום )יד( תמק, הרי דמנחתא דצלותא )יג( דתשסרי ומנין תלת הרי לאחריהואחת
 דברכת וארבע הארץ, מן לחם והמוציא ירים, דנפילת הדא כיצד הא תטני,דיממא
 נורא אדחטרא דטיצתיא ותרתי והמטיב, והמוב ירושלים, ובונה הארץ, על הזןהמזון
 למיכל דנהני אתרא כנון נפשות, ובורא שהכל דמיא ואי הגפן פרי ועל הגפן,פרי
 עמו ואוהב ערבים המעריב דקמא תרתי שמע דקרית וארבע תרתי הרי משחיאוהדר

 שלח רט"ח שם במנחות התוס' תביא! וכן מאח בגימטריא שיה י"ץ ב"ש א"ת אותיותבחילוף
 ס"ה טצאתי ואני הביא הטנחיג !כן בהתחלתו, הפרי במתאר זח תובא וכן סאה ב"שגאית
 גאלפא זרוע אור ובעל י', רירים חפתים בבעל גס ושין מאה, ב"ש באית אותיותגחי~ף
 קרא, הההוא אותיות וסאה מלא שוא"ל שלו ס"ת בתיקון כתב זצ"ל ור"ת תביא כ' אותביתא
 ס"ה ס"א חגיא בחתחלחו ויטרי בטחז!ר גם וראיתי ב"ש באית טאח עילה דם"ח מפרשיםהש

 טה ונטצא י"ץ הרי ט' בטקום גי' ה', בטק!ם שף שים ישם, ח"ץ ב"ש בא"ת סאהבגיטפריא
 רבתים הובאו גם רש"י בסדור אינם אאור דברים שספו בטח"ו כי תראח וטזח טאח.בגיטפריא

 תנאים ובאו שנשתכחו ]הדגר[ ונראה ס( רשיי. תלמיד שמחח רביט בזטן הי אשרטחת
 תטיס !עמדו שנשתנחו הדבר ונראה חיבא רע*ג ובסד!ר בטחך גם ח"ה המדוס,שטוראים
 חתנאיס שבאו אלא ברכות אותן שנשתכחו הדבר תראה חי סי' עפררס ויסתם,ואמוראים
 שגשתכחו ונראה חביא שבח"ל ובעל 'וט, גבל אוסרים שאנו ברחת סאה ל% אסחוחאסוראים

 ולברך פ( תחתיתן. אלו לנו הסח וחאטוראים ההגאים שבאו ער חגלות  וצווו-יז ומחבמעני
 בטח"1. גם כ"ח נהם, לטשמש עשויות שתירים טפרי אפשר אי בשעתח ואחת אחת כלש

 מתיבתא ריש חילא' בר גפרונאי רב השיב כך ברכות סאת אלו וסדר כך איתא הע"גוכסדור
 אחת גל לגרך שנינו טאור '!סף רב סר ע"י LucenaJ] אליסאנה קתל לבני טחסיאדטהא
 הובא הרע"ג ודברי כו' לסשסש העשתות העסקניות ידים פטפת מפני אפשר אי בשעתהישחת
 כי ראי' ומזה דברים נוסט ה' סי' מפרדס ב', אות ר' סי' ארח ז"ל חיד"א להגאל ברכהבשיורי
 חייג יאחד אחד על " ע"ש. חוסמת הוסיף 1חטסדר משא סחר אחר צמרר ה%חפרדס
 אספטיא. היא שכספרר ישראל כל שנחג י6( אחיד. יחיד וכל הג" מסח"1 רע"ג בסחרגחן.
 בספרר ישראל כל ומנהג שם רע*ג ובסחר בסחת. כן גם הובא וכן בסרוח, המע"ג לשוןה%
 ]מתחיל צמר שליח וצהל חסים חסר צבור שליח יורע שמן לטי להוציא חיא כך אספמיאחיא

 בחטנחיג גם והשא באח"י גם לפנים שה% כחו חברטת[ סדר וכל ידים פילת שוסברך
 בספרד אשר ירושלים וגלות Spaaien, היא ר"ל אספטיא היא שבספרר שכתב ומח א'.אות

 כו'. ברטת מאה חשבה סליק והכי ינ( כאספמיח. רי ירושלים הלות הרגם כ'( פסוק)עכרי'
 הס' ובהנהיג גסופו ובתימור ח' ס" ובפרדס ט"ו סי' ארה בב"י ושין בטח"1, גםר"ח
 דצפרא רצלותא בסחרו דסנחתא, דצלותא יג( ברכות. המאה במנין ומחולקים וכשבחיליראים

 דיסטא. ודסקץדתא ש"ל ריסטא, רה י( פה. והסר בסחיו nar עוד ועחן ודערבאימחולק
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3 רששןוך

 ררטשא דסעורתא והטניא לאחריה, ושתים למניה שתים מברך בערב כדתנןישראל,
 נשואי רנק ראוסיפו תסיד בכבודו בר.טהמלך סאה, הרי ועשרי! ותמנק עשרי!,הרי
 מיטתו רעל שמע דקרית נטינה חבלי המפיל ברכת ןוברן דרחמי, בשבחא. עסיקיבתר

 מירות ממאכל ונר וקטנים, לגדולים לטיבריך דמצטריך זימנין טכסהן ןוכר)דכמה(
 חול בימי כשלטא תימא וכי וימני כמה טטירח סר( לימא )וכי ונר ירקא, נסיאו

 ]ד*כא[ )דאיכא( בשבתא )סו( נולהו, ומתמלאין תשסרי תשמרי זימני תלתאדאיכא
 רב כדקאטר )טז( להו משלם לאשלימנהו, אפשר אי כולהו מתטלאק היכיצלוהא
 באיספרמקי )יז( להו וממלי טרח סבא וביומיא דשבתא מומיא ארה דרב בריהחייא
 מיני ובורא בשמים עשבי ]ובורא בשמים עצי כגת פירות, ומיני בשמים מיניומגד.

 שאק לפי כאלהינו, אי! לומר בשבת תיקנו ולכך כדחזי, ופירא פירא וכלכשמימן
 פעמים, ד' נודה פעמים, ד' מי אין, פעמים ד' )ית( שבע, ןאמן כי עשרה, שמונהסתפללין

 י"כ כאוטר עתה ונראה אתה ברוך ולבסוף )יט( אס!, פעטים י"ב הרי נודה, מיאין
 י"מ: הרי היום חובת של והשבע ברכות, עשרה שתים והם אמ!. אתה ברוךפעמים

 )ב(דגרסינן דאע"נ כהלכתא, עביר לא בור, עשאני שלא דמנרך דמאן )א(ןבן
 שלא יום בכל ברכות שלש לברך אדם חייב אוטר יהודה ר' היה )ג( דהתכלתבפרק
 גרסינן ישראל רארץ ובגמרא )ר( בורן, עשאני w~rl אשה, עשאני ושלא נוי,עשאני
 גוי, עוצאני שלא אתה ברוך יום בכל עומר אדם צריך דברים יטלשה תניהכי,
 ברוך י"1(, ט' )ישעי' ננדו כאק הנוים כל שנאמר הקב"ה, לפני בלום הגוים שאין)ה(
 שאינה אשה, עשאני שלא אתה ברוך חטא, ירא בור שאין בור, עשאני שלאאתה
-- -  
 בשבת והטונה במח"1, לנכון שהוא כסו צלותא דליכא תקנתי צלותא. דאיכא בשגתא*(

 נשבתא אלא עשרה תשע זטני תלתא דאיכא בחול תיגח שם ובפרדס ברכות, שבע רקמתפללין
 באיספרטקי ק( ע"ב. מיג טנחות אויה. דרב בריה חייא רב כדקאמר ע[( להו. אטלייןמה

 ר' יח( באיספרקמי. בטעות בגמרא ולפנינו כשסים, נאי ופי' אספרמקי ערך בערוךמובא
 לוסר תקנו לפיכך סיאתי זצ"ל שלמה רבינו ובשם וז"ל הביא הלקט שבלי בעל אין.פיטים
 שאין לפי בשבת כאלחינואין

 מתפלליי
 אין אין, אוסרים אנו פעמים ור' שבע כ"א ברכות '"ח

 מ"י אין נודה פעטים וד' סי, פעסים ור' במושיענו, אין נמלכנו, אין כאדוג'נו, איןכאלהינו,
 אתה פעטים וד' ברוך פעמים ר' אומר ולבסוף צ-ל אתה. ברוך מבסוף ים( אמן. הרינ~ד"ה
 פעסים י"ג כאומר נראה חרי אתה פעטים וד' ברוך פעסים וד' הביא ושנה"ל בפרדס, ב"האסן
 אסן. אתה ברוך פעסים י"ב כאוטר עתה ונראה אתה ברוך ולבסוף השא במח"1 וגםאסן

 ולפנינו עמרם רב בשם זה הגיא א' סי' והמנהיג במה"ו. כיה דסברך. יטאן 6(]ב[
 העמרסי. יסוד כאן עד סיים ובסוף המנהיג בעל לפני לנכון והי' זה חסר רע"גבסרור

 אוסר ר"מ בגמרא אומר. יהורה ר' היה נ( ע"ב. מ"ג טגחות חתנלת. בפרק דגרסינןק(
 סוף וראינו ברי"ף וכ"ח ת"ז דגרניות בתוספתא איתא וגן אומר יהודה ר' צ"ל הרי"נוהגיה
 הוא רא"י. ובגמרא ד( ח"א. פ"א ברכות בירושלמי 1כ"ה דבריו על להוסיף ויש רברכות.פיט

 שלשה אומר יחודה רבי תני בירושלמי הגי' ולפנינו ע"ב( הג )דף ח"ב פ"פ ברכותירושלמי
 הובא שב"ז סי' תשובה ובשערי יהודה ר' בשם כן חוגא פ"ז גרבות בתוספתא וכן כו'.דברים

 וורה נשסטה 6 צד בסחת וראיתי לברך אדם חייב וגורס ז"ל גאון תאי רג בשםהירושלמי
 3כל ברנות ג' לנרך אדם תייג אוסר יהודה ר' וכצ"ל תיק; לא ז"ל רשיה והאה"בשלימה
 שלוה תנ' הכי גרסכן דא-' ובגמרא גור עשאני שלא אשה עשאני ושלא גוי עשאני ]שלאיום

 יו: מן חכדפיס או חסעחיק והמסיט גוי עשאגו שלא ברוך 'ום[ בכל לומר אדם' צריךרברים
 חמרפיס והציג אומר הגסם שאין יי סי' בפרדס הקב"ה. לפני כלום חגוים שאין ס( יום.אל
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 רש"סדור4
 נפרונאי רב קם. דשאילו חרא )ו( לברכה, חץ לא הני אפילו המצות, עלמצווה
 יעקב בר אחא דרנ לה, א.סתלקא הא האי מגמרא ותו )ח( שדרה, ולא )ז( זציילגאון

 ]ארן נמי האי כולי ליה אמר נור, עשאני שלא אתה ברוך מברך רקא לבריהשטעיה
 מנרכין ראין ש"מ טפי, ויל )ט( אשה, היינו עבד עשאני שלא איבריך טאיאלא
 : בור עשאנישלא

 אומר ראש של תפילין ועל תפילין, להניח אקבו"צ אומר תפילין דמנח )א(ןג[
 כולן הברכות כל ואומר בציצית, להתעטף אומר בטלית מכסי וכי תפילין, מצותעל

 : כולן כנגד תורה ותלמוד ער חכמיםכתיקון
 כ"ח( )במדבר וגו' ישראל בני את צו והחרית קרבנות נסדר וקורא]דן

 אוטר ולערב )א( ג'(, י"ר )הושע שפתינו מרים ונשלמה שם על שחר י2ל תמירכנגר
 וסמך )ב( הערבים, בין ופרס שחרית פרס מקט.רין שהיו על )שחרית( הקפורתפטום
 )ואין( יום, בכל כאלהינו אין לומר ,המרקרקן )המרקק( עמרם רב בסדר מצאתילדבר
 הקטורת פיטום לוטר נוהגים ערבית תפלת שיגמרו לאחר בערב וכן שם, כתוב]וכן[
 ישמעאל, בר' ודורש מקומן באיזהו ושונה )ג( בלבד. בבקר והשיר ובערב,בבקר
 ]אל ז'( ו' )דברים ושננתם דכתיב מאי חנניה בן יהושע ר' משום ספרא רב דאמר)ד(

 חרא 1( כלם. הגוים שאין שצ"ל שהביא בירושלמי לעיין חש ולא טובן שאינו להורותכוכב
 גסח"ו והובא לפנינו. וחסר רע"ג בסדור היה זה גם זצ"ל. גאון נטרונאי רב קטירשאילו

 סדרה. ולא בטעות שפרדס שלח. ולא אי' במחט וכ"ה שדרה. ולא ז( ח'. סי' ובפרדס 6צר
 שם. בתוס' עיין טפי. זיל ע( מע"ב. מ"ג בטגחות הוא לה. איסתלקא הא האי טגטרא 1ת1ח(

 רב גשם זה גם הניא א' סי' והמנהיג שם, בסח"ו תובא אוסר. תפילין דמנח 6(]כ[
 גדול, מאטר חסר ע"ד( ט' )דף ה' סי' ובפרדס ע"א ב' רף רע"ג בסדור הוא וזח ז"לעמרם
 סלך חתטינן הכי שאטר דברוך נברכה הובא ואח"כ סנרך, בציצית מברך בתפילין רק~נסמא
 ה' סי' במנהיג וראיתי בטח"1. גם לנכון ונטצא חסר, שכגתים סח 31ל כו' בתשבחותמהיל
 כאן עד וסיים כו', בלילה 5א אבל ביום בו שמתעטף ופעם פעם נכל וגן דברים עודהביא
 ע"א. ב' דף רע"ג בסרור הוא זה וכל חע0רמי.יסור

 סלת איתא ום וגם 6( )צר בסח"1 גם כ"ח הקטרת. פטום אומר ולערב 6(]!-[
 סקטירין שחיו "על ntSont הש, מיותרת באסת כי בטסגרת, הטלה המו"ל והסגיר"שמרית"

 המדקדק עמרם רב בסדר מצאתי לדגר ומסך נ( במח.1. ליתא הערבים" גין שרם שחריתפרס
 זח הובא 6( )צד ניטרי ובמחזור כו'. בערב וכן שם כתש ונן ים. בכל כאלהיט איןליסר
 בכל כאלהינו אין 15טר המדקדק עמרם רב בסדר מצאתי לדבריו תייג הקטורת פטום אוסרולערב
 סרר ודברי כו'. הסטורת פטום לוטר נוהגין ערבית תפלת שיגמרו לאחר בערב וכן בשם, כתב וכןיום,
 פיטום לוטר נוהגין ערבית תפית שינטרו לאחר ובערב 14( )צד כסדורו הם שהביא עמרםרב

 בסדור הובא קיים הטקדש שבית בזמן אומרים הלוים שהיו תשיר ]הוא השיר לא אב5חקטורת
 שונר טעסא מאי נאלהינח' אין אחר בשבת בסידורים וכן חקטורת פיטום אחר י"ר דףרעיג

 חיתה שזה לפי לבד, בבקר ותשיר ובערב בבקר הקטורת פיטום אוטר ולטח אלו, אוטרלמקדש
 או"ח בטור וראיתי עב"ל. בבקר אלא נעשית מצותו היתה לא וזה ובערב, בבקר נעשיתמשתו
 כו', הקטורת פיטום לזמר טהגין ערבית תפלת שיגמרו לאחר ונערב שהגיא קל"ג סי'סוף

 כל ישמעאל. ברי וחרש מקוטן באיזה ושוכח נ( רע"ג. מסדור נובעיםודבריו
~DWDn נובע 

 בהרא"ש ועיין א', אות השנה כל תפלת בסדר מייסוניות בהגהות 01ובא ב'(, )רף רע*גמסדור
 מקרא רזמרא פסוקי קודם יום בכל לוסר עסרם רב סדר כן ועל שכתב ט"ג אות פ"א.קדושין
ם דה"י ברייתא מקוטן איזהו וידגר פ' נתנאל בקרבן וע"ש וגטרא,משגח ;  דברי תובאו וכן 
 ע"א. ל' קירושין ספרא. רב דאטר י( לא. ד"ה ע"א ל' קידושין בחוסירעיג
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6 רשיסחר

 שליש בטקרא, שליש שנותיו אדם ישלש לעולם ושלשתם, אלא ושננתם[תקרי

 לא ומשניק )ה( הוי, כטה שנוהי איניש ידע ומי ומקשיק בתלמוד, שלישבמשנהי
 מאימתי בפרק נרם דקא )1( תלמוד, חילופי תקנו מדרש ותקתני )ו( ליומי,צריכה
 שסע את שקורא קודם לשנות השכים שמואל אמר יהודה ר' אמר שמע, אתקורין
 שיש )ח( רבה, באהבה נפפר שכבר לברך, צריך אין ק"ש שקרא לאחר לברך,צריך
 רב אמר )פ( חיים. חוקי ותלמדם וללטד ללטוד בלבנו ותן התורה, ברכת טעיןבה

 אף אומר אלעזר ר' )י( לברך. צריך אין ולמשנה לכרך, צריך לטקרא ]הונא[)כהנא(
 צריך לתלטור אף אוטר יוחק ר' )יא( לברך. צריך אין ולתלמוד לברך צריךלטשנה
 לחגויי דרב קמיה קאימנא הוה סגיאין זימנין אשי בר חייא ר' )יב( מסהיד וקאלברך,
 לן. ומתל וסנרך ידיה וטשי ומקדים כהנים, תורת דהוא רב, דבי בסיפרא)יג(

 מהולל מלך וחותם שאמר, ברוך עד העולמים ]בל[ רנון ואומר )א(]ה[
 דקאמרינן )נ( בידיה, שנשתא התשבחות[ ברוב מהולל חתים דקא ]וסאן )ב(בתשבחות
 סברך, וטאי כלה, לקראת חתן משיצא הנשמים, על מברכין ]מאיטתי[ מאיטתיבמרק
 שהורדת ופיפה מיפה כל על אלהינק ]ה' לך אנחנו טורים רב[ ]אמר יהודא רבאמר
 הם הן עד גליו כהמק ולשוננו כים שירה מלא פינו אילו הכי מסיים יוחק ור'לנו,
 ההוראות ומקשינן.רוב ההוראות, רוב אל י'יי אתה ברוך מלכנו לשמך ויברכויודו
 רוב דמשמע היכי וכי ההוראות, אל ]אימאן רבא טתרץ וקא ההוראות, כלולא

 התושנחות, כל ולא התושבחות רוב משסע נמי הכי ההודאות, כל ולאההודאות
 לאישתוקי: דמי שפיר התושבחות, רוס דמסיים כלהילכך

 רגינו בשם ח' סי' ח5קפ ובשבלי 5א ה"מ ובתוס' שם רשיי עיין ליוסי. צריכת לא ומשנינן0(
 תלטור, חלופי סררש תקיני ודקא צ"ל תלטוד. חילופי תקנו מדרש ותקתגי ון ור"ת.חננאל
 טעין בה שיש ס( ע"ב. י"א ברכות מאיטתי. בפרק גרס דקא 1( הע"ג. בסרר 5גכוןוכ"ה
 תקנתי כהנא, רב אטר ס( בסח"ו. וכ"ח שם, בגטרא רה"י לשון תה* וכן כר חתורהברכת
 אטר. חמטנא ורג חנגא. רש'ג ובסדור במח14, הכון וחוכא בגמרא, שהש כטו תונארב
 אטר אלעזר ור' בגמרא לפניט אנ5 עטח"1 כסרשיג כ"ח לטשנח. אף אוסר אלעזר רי,(

 צריך לתלמוד אף אטר יוחנן ר' י6( לגרך. צריך אין למשנה לגרך, צריך ולמדרשלמקרא
 יוחנן ור אחרת גי' בגסרא אבל יוחנן, מר' טא0ר נשספ ובטחים רע*ג, בסדור כזהלברך,
 לברך. צריך לתלטוד אף אסר ורבא לברך, צריך אין 5ת5סוד אבל לברך צריך המשנח אףאטר
 בסיפרא ע( אשיאן. גר חייא ר' חגיי רע"ג בסדור אב5 שם 3גסרא כ"ח אשי, בר חייא ר''כ(
 כחנים, תורת רב רבי סיפרא כתב רע"ג ריח ברכות רש"י וכן כהנים". תורת "דהוא רב,דגי
 רע*ג. סחר מן תוגע 6 צד במחזווכיח

 ע"א ב' רף רעיג בסחר תובא חעהלסים גל רבץ תסית חעולסים. בל רבון אופר 6(]יק[
 שסחת שם ותביא m~D סי' חרשביש תשעת ושיו רבא, איחו סדר גשם 1' ס" שבהאושיו
 2 צר רעע לשון הא בירית. שכשתא חתשבחות ברוב טח1לל חתיט דקת ומאן נ( עמרם.רב
 טתחיי וטנאן תקתוקיה. רמי נתפירוסיים

 מאטר חסר כי ע"ר( פי )רף ח' סר בפררם ג"כ
 טה51ל טלך התמען חכי שאסר רברבן בגרכח טתהיל ומכאן אי הערה ג' סי' stys שיוש5ם

 חתים דקא וסאןבתשגחות
 טחותי

 וסיים שתו, וטשתקין בירית הוא שכשתא חתשבחות ברוב
 תפלות סרר טייממיות בהגהות ושיו התשבחות, כל ולא התשבחות חב דמשמע טשוםג"כ

 פרק בתענית והוא כצ"ל הנשטים. ש טברכין מאיסתי מאיטתי בפרק דקאסרינן נ(בהתחלתו.
 ע"ב. וי רףסורסתי
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 רשיסדור6
 לעולם שמלאי ר' דרש )א( בשטו, קראו לה' הודו רזימרא פסוקי שעימר]1[

 דזימרא פסוקי חכמים תקנו לפיכך )ב( יתמלל, כך ואחר הקב"ה יטל שבחו אדם'שריר
 כך ואחר הקב"ה. של ]שבחון שהן לפי ושלאחריו, ומלסניו המזמורים וכל לה',הודו

 ראטר )נ( לרוד, בתהלה רעתיה לכווניה לאיניש ליה ומיבעי )ב%( להתמלל,עומדים
 עולם בן שהוא לו מובטח יום בכל פעמים נ' לדוד תהלה האומר אבינא בר אלעזרר'

 תמים. א.טרי גימא בי"ח, באל"ף דאת'יא משום ]אילימאן טעטיה מאי ואסריקהנא,

 יריך את פותח ביה דכתיב משום אלא אפי, בתמניא דאתיא א'(, קי"מ )תהליםדרך
 כ',ה( קל"ו )שם בשר לכל לחם נות, ביה רכתיב הגדול, הלל ונימא מ"ז(, קמ"ה)שם

 את פותח נמי מה וכתיב בי"ח, באל"ף דאתיא תרתי, ביה דאית משום אלאומסקיק
 פירקא סוף איתנהו הכי הללויה, יה תהלל הנשמה כל ער פרשתא וכולהוידיך.

 פ.רקא ריש מי ידבר ה' תהלת דבתר והללויה )ד( הללויה, פירקא ורישהללויה
 שני אומרים ולכך הללויה, עולם ועד מעתה יה נגרך ואנחנו מוסים.ס להכיאמטו
 יהי יוסי ר' אמר שנת כמסכת דאמרינן )ה( הללויה, יה תהלל הנשמה כלפעמים
 ]אינון ואם הללויה, בו שנאמר תהלים, טפר כשמטיימין יום בכל הלל גומרי עםחלקי
 אבל הרבה, פסוקים אחריו יש כאילו נראה כמסיים, נראה אינו פעמים שניכופלו
 ,ה ומטעם כמסייס, ונראה )ו( אחרון, שהוא וידוע אחרת פעם לאוסרו כשמחזרעתה
 י"י לכפול נוהגים ולכך )ז( שבפרשה, אחרון פסוק פעמים שני בשבת אומריםאנו

 וגו' הבקר באשמורת ויהי הנס שבמרשת לפי דזימרא, בפסוקי ועד לעולםימלוך

 ארבעה יש ושם שם ובכל אזכרות, עשר שמנה יש וא' ועד לעולם ה' ימלוך עד])ח(
 דזמרה ובפסוקי אותיות ושתים שבעים בן שם כנגד אותיות ושתים שבעים שהםאותיות
 באשמורת ויהי מן שלמעלה בסמוקים שהם שטות ארבע ונחסרו ויושע מתחיליןאנו

 אחרים, פסוקים אחריו ואומרים ימלוך, י"י אחרת[ ]פעם כופלין לפיכך )ט( וגו'[הכקר

 כו'. דזמרא פסוקי חסמים תקנו לפיכר 3( ע"א. ל"ג גררות שמלאי. רי דרש 6(]ן[
 1טיבעי צ*( ע"ש. רברים ובהוספת ברחנה החש ע"ד( ט, )דף ח' סי' ובפרדם רש"י דבריהוא
 דאטר נ( רע*א. ג' דף נסדורו רע*ג לשון תוא לדור. בתהלה דעתיח nt~tws לאיניש*ת
 תרהב וחגיה אבינא א"ר אלעזר א"ר גגטרא ולפנינו ע"ב ר' גרשת אבינא. בר איעזרר'

 חוכא רעיג בסרור גם כי וראיתי אלפס, וברב געי שחוא כסו אביגא בר אלעזר א"רשטיל
 והלשון בפרדס שיו פירקא. ריש פי ידגר חי תהלת רבתר והל6'ח 1( בסח"1. ען אגיגאיבר

 זצ"ל שלמה רגינו בשם ומצאתי וז"ל הגש ע"א( ד' )דף ד סי' הלקט שגלי שעל שם.סשתח
 לפיכך יחד מתהלה חוץ פירקא וסוף פירקא ריש הללוית הספר סוף עד לחד שטתחלהלפי

 בסס' דאטרינן ס( בו. 'טעו ולא פירקא בסוף הללויה בזה גם שיהא הזח תפסוק לזמרתקני
 נפררס כטסיים, שראה ו( 6. צד גסח"ו גם והובא פי"ז, סופרים וטס' ע"נ, קי*ח דףשבת.
 שוגים מיקרות וטפסיקין גשגוטרין אדם בני טגהג *כןנוסף

 וכופליי
 סיטן ות אחרון מקרא

 נ"א ס" או"ח בטור ב"' ערן ועד. לעולם 'טל1ך ח' לכשל נוחג'ם זלגך ו( קריאתנו.יטפם'ק
 כסה"ו לנטן ונטצא כפנים תשפת' כו'. וער לעולם ה' 'מלוך עד ס( הקם. ארחותנשם

 לפיכך עז ע"ר. שף ט' רףובפררם
 כופליי

 אכל גסח"ו גם ב"ה כו'. 'טלוך ח' אחרת( ]פעם
 ועור וער, לעולם 'מלוך ה' שגיה פעם כופלין ולפיכך אחר. בסגנון הוא מע"ד( ט' )רףבפררס
 הארץ בל על לסלך ח' והיה המלוכח לה' ג' והם אלה'גו, טלנות שהם et~let אחריואזסרים
 וחשם ע"ב, לטחן לחרולים שלשה שטות, ד' בחם 'ש אחר ושמו אחר ח' 'היה החואביום

 לבוא  לעתיר נלוסר אחד, ושמו אתר ת' יהיה ההוא ביום אומר חוא ורכך תקיטי לאתרנייך
 כלם כי אחר יהיו ש10תיו כל כך ע41ם, וער טע~ם אחד יחיה שח' כשם חחוא כיוסדה"ע
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1 ז ר.%
 כאן הרי שלוך הי פעמים ב' וכ]ש[אוטרק החסירים שמות להשלש כדי שמות, ג'שבהם
 יהיו ]השמותן )הנשטה( כל לבא לעתיד אשר הוא שכן תיקשי, ולא וניחאחמש,
אחד,
 וחמיישר החסירים, להשלים כדי פסוקים אומר ולפיכך ברכות במסכת כדאמרינן )"

 אחר: ונשטו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על לסלך אלא בא חשבון לשםלא
 ברכה השותה ומרה, בשירי וחותם התיבה לפני צבור שליח ועימד )א(ה[

 ולאחריהם לפניהם ברכה ומצריך ד,מרא פסוקי לאחר אלא קבעוה לא ישתבחלאחר
 להתיע ליהנר, ישתבח בין מפסיק וקריש ישתכח ולאחריהם שאמר ברוך]לפניהם[
 ביוצר שטע ]בפריסות )בפרשה( לאתחיל לאיניש ליה טיבעי דלאלרנר )א("[ שלאחריו: הלל ברכת ]כמס )כגון( קבעוה דזמרא פסוקישעל
 )לפני( לאיודהורי וטחייביק שמע ]לפריסח[ )לפרשה( ישתבח בין לאישתעויי ואסוראור

 משיכיר בשחרית שמע את קורין מאימתי כדתגן )נ( בעונתה, שמע פרשת]למפרס[
 איצבעו צמר גיזת פירוש )ד( שבה, ללבן שבה תכלת בין תנא )ג( ללבן. תכלתבין

 משיכיר אומר מאיר ר' היה תניא יפה. הצבע שם עלה שלא מקומות בה ישתכלת
 אדם שויעטור כדי )ה( אומרים אחרים לערור, חמור בין ]אומר[ עקיבא ר' לכלב, זאבבין

 ויכירהו, ]טחבירו[ אסות ארבעברחוק
 וביביי כאחרים, הלבה הונא רב אמר ואטרינן )"

 כוותיקין, שמע בקרית כאחרים, בתפיליןקרא
"( 

 גוטרין היו וותיקין יוחק ר' דאטר
 החמה, הנץ עם מצותה אומר חיטא בן יהודה ר' הכי נמי תניא החטה, הנץ עםאותה
 הטובחר: מ! מצוה וכך ביום, מתמלל ונמצא לתפלה גאולה שיסטוךנדי

 עסיק טדקא יותר אגריה שקיל בעונתה שטע קרית דקרי בטאן )א(]ס1[
 הנץ עד אומר אלינער ר' חצות עד שמע קרית מצות ]נבי[ )נמי( דחק )ב(באורייתא,

 פהדר קא הקרא דסריש תיקווי לא אחר שטו וח' א' לת' א' שסו חחוא ביש כלוטר ח'בשם
 שתא שמו ח' חוא אוחו חוא ומי חהוא גיור וח כל וטחי וכו', חארץ כל על לסלך ח'וחית
 ראוא. סרור דברי על h1DD1n תוסיף הפרדס כי תקורא יראת מזה va*p עלם וער o~poאחד
 וחוא ot~De בסס' נדא0רינן שח"ל חרשףח ותקן בטח.1 גם כ"ת ברשת. בס9 גדאסרינן,(
 עיא. נ'דף

 אבל בסח"ו גם כ"ח כר. ישתבח לאחר ברכת ואותת כוי צנור שליח ועומד 6(]ן[
 קבשח לא דישתבח ערכת חטתחיל דברים התרחבת אחר כסגנון חוט עיא( י' )רףגפרדס
 ע"ש. נו' דוטרא פסוקי לאחראלא

 וחטא ע-א( ג' )דף בסדורו רעיג tleh חוא ט'. לאיניש ליח מיבעי יאלתר 5(]ה[
 שבח תכלת גין הנא ג( גטשנח. עזב ט' כרטת 3דהנן. נ( בווטו. ניד סי' טייחגשר
 ברכות ותרא'ש חטא, לא בסדורו חרע*ג וגס .תנא" לחלת ליטא גגטרא לפנית שבח.~בן
 שם בגסוס רש" פי' ובן ט'. ?סר ניוח פ" 1( תכלת. גין חבא מ"ב תביא י' סי'5'א
 חרע*נ הביא כן ויכירוצ. טחבירו אסות ארבע גרחוק אדם שחעסוד גדי ס( בתוס'.ושיש
 דאטר ו( שם. גמרא אסרינו. 0 הכירט. אטות ד' חבירו את ארם סשיראח ובגטראגסדוח
 שיח כשספח רעיג בסחר ט'. חכי נסי תני חח6ת חיץ עם אותח גומרים חיו וותיקיןריי

 תנץ ער סיפתח שטר חיטא גן יחודה ר' הני נסי ןתניא ההסח חנץ op וככ"לשליטה
 ולטינו חחטח fsn עד החטת חיץ מן חסרפש או חמעחזק וחושמיפ כוי "הסטוך כריחחסח[
 טמרין חיו ותיקין תני נם' תניא הגי' רק ליתא, שמר. תיטא בן יחודה .ר' חם4תכגמרא
 7(. )צר בטחי'1 גם יצבא 1כ1 פ"א ברנות חכח"ג לפני נם וחית חחטה. חנץ עםאותה

 גל' דהגן נ( ע-*. ג' רף בקרורו שם רעךג כר. כשנתת ק"ש דקרי יטאן *(]כ![
 בטשגת. ע"ג פ' ברכות אוסר. אליותי רי ק"שטצות
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-  

 הפסיד לא ואילך[ ]טכאן הקורא מדקתני )ג( ותעות, שלש עד אומר יהושע ר'החמה,
 ופסיק )ד( באורייתא, דעסיק טמאי טפי עדיפא נעונתה טכלל נתורה, הקוראכאדם
 אלא ברכות, הפסיד לא פירושא מאי דקתני, המסיד ולא )ה( יהושע, כר'הילכתא
 ליה טיבעי לא קרי, קא שעות דשלש גב על ואף )ו( ולאחריהם, לפניהםסברך
 למקרי איניש רטצי דקאמרינן והא רבנן, רתיקנו מסאי שמע בקרית ביהלשנויי
 )" שמעקרית

 ומאן הכי, למיעבד שרי לא דלכתחילה ושלום חס שעות שלש בחר
 פושע, איתקרי דטצוה במידי עיכובא סחטת ולא אונסא מחטת ולא בכוונה הכידעבד
 רמתכנפין ער  רמשתהו צבור ותענית פובים וימים שבתות כנון עיכובא שריובמאי
 דשכיחי מילי הני )ח( גרסייהו, להו וממשיך וגרסי דיתבי רב בי בני בטי איציבורא,
 טנעי( )מי רמיכנפי עד מעכבי לא דאיאינון

 וממנעיי
 ומתפילה, שמע מקרית רבים

 מילתא ורוותיקין מפילפו~הן, ולמילף למישמע בתים נעלי ראתי וגרסי דיתביותלמידי
 לא יוחנן ר' דאמר אע"ג )ט( נוותיקין, לכווני מצי עלמא כולי ולאו היא, שכיחאדלא
 אוטנתן, הוא זו שתורתן וחביריו, יוחי בן שטעק ר' כגון הראשונים, בדורות אלאשנו
 אטאבל

 מפסיקיי
 רליכא המנחה, לתפילת טילי והני לתפלה, ]בין[ שמע לקרית בין

 היכי אבל חכמים, תקנת דליכא )י( דשחרית שמע לקרית נמי אי אשיעורא,למיקם
 שפיר שכיח לא ודוותיקין )וכיק( שכיח דהאי ]כיון[ )כגון( תיקון ]מירי[דאיכא

 דאמר )יא( ותפילה, שסע קרית מקמי באורחא לסיפק אסור יומי בשאר אבללאיעכובי,
 שיתפלל, קודם לררך לצאח אסור אשי רב בר יצחק ר' אטר אבין בר אידירב

 ותפילה שטע וקרית י"ר(, פ"ה )תהלים פעטיו לררך וישם יהלך לפניו צדקשנאמר
 נינהו: ]כהדרי[ הדרי(ליהדי

 מילי הני שמע, לפרימת ישתבח בק לאישתעויי אסור ודקאמרק )א(ך[
 הצנור מן להתפרנס שכא מי לצורך או ציבוען לצורכי אבל ]נינהו צבור צורכידלאו
 צורכייהי דטשתעי בתר אבל ליבא, איסורא ]צדקה[ הצדקה( )מן ליה למיפסקובעי
 נא יגדל הצבור ועונין בקדיש, פתה ברכו ]דלימא[ )ולימא( וסיקמי חזנאקאים
 ו'(: כ"ה )תהלים המה מעוים כי וחסריך ה' רחמיך זכור "'ז(, י"ר וממדבר ה'כח

 יתושע. כר' הלכתא ופסיק י( ע"כ. י"א שם גמרא ט', ואילך מנאן תקורא טדקהניג(
 תלסודא ופסיק תביא שם והרע"ג יהושע כרי הלכה שמואל אטר יחודח רב אמר ע"ב י'שטת
 מלעיג ו( נסדורו. שם הרעיג לשון הוא פירושא. מאי דקתנו תפסיד ולא "( יהושע.כר'

 קא שטת שתי דבסוף  אע"ג איתא 7 צד ובסוסיו שם רע"ג בסדור קרו. קא וטעותדשלש

 תתילח עד פירושו שטת שלש עד רא שדעת נפשיטות שתפשו שנראח חרש"ח שם וחומרקרי
 וינבא ק"ו ח' וחג"ט י"ג ס" יראים ס' דעת הוא כן שעות שתי סוף חייט שלחמתושח
 שעות. שלש בתר " בחעחת. בסופו רע"ג בסחר 1ע"1 י*ח IWP סמ"ג חמין ניח סי'בעי
 כגון נטי אי חגי' רעיג בסחר אימן. דשכיחי טילי חני ס( ששת. שתי בתר רעעבמדור
 שבח יוחנן. ראפר אע"ג ע( אינון. רשכיחי פילי חני כגון חגי ובמח"1 איבק רשכיחיחני
 אחרים. תקנת דליכא רעיג בסדור אבל בסחיו גם כ"ח חכטים. תקנת דייכא ס ע"א.י"א
 שיתפלל. קודם לררך לצאת אסור אשי רב בר ייחק ר' אמר אבין בר אידי רב ראטרי6(

 קורם חפציו לעשות יאדם לו אסור שם איתא כך אשיאן בר חגי' ע"א י"ד ברבותבגמרא
 לדרך יוצא ואח'כ המתפיל כל Iwttw בר יצחק רב אסר אבין בר אירי רי ואטרשהתפלל
 ברשףי. וע"ש חפציו. לו ערסתהקב"ה

 בפור ותיבא 7 צר וסחת ע"ב ג' רעש סדור לאישתעהי. אסור ודקאמרינן 6(]י(
 n~tws ערש רקץג סדור בשם כזד סי' לחיטוא ברכת בשחרי אובא וכן גיד סי'*41ח
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9 רשיסדור

 רבים נוים לעיני ונודעתי והתקדשתי והתגדלתי הפסוק לשון סונדל )א(]יפ[
 הוא ולכך )נ( אומר, הוא ומגוג נוג למלחמת נ"נ(, ל"ח )יחזקאל ה' אני כיוירעו
 ]שטו ויתקדש יתגדל משטעו הוא וכן )ג( ארסי[, נלשק ]ולא עברי בלשוןטתחיל
 כי וירעו כרכתיב )ר( ומקורש, מגורל הגדול שמו שיהיה לנא, לעתיד הקב"השל[
 באל"ף נקרא כי נקרא, ]הוא[ נכתב כשהוא לא שעכשיו שם(, )יחזקאל ה' ]אני[)שמי(
 רל"ת באל"ף אלא כינויין שאין הוא וקט"ל )ה( ]ההא, ארמי ולשון בי"ה, ונכתבדל"ת,
 אנו לכך ככתיבתו להזכירו רשאין אנו ואין ארמי[, בלשק הוא הטיוחד שהשםלפי

אומרים
 אטי

 דכתיב ככתיבתו, יקרא ]הנא[ ולעולם ארסית, בלשון רבא שמיה יהא
 בלשה ומתחיל והואיל ט'(, י"ד )זכריה אחד ושטו אחד ה' יהיה ההואביום
 ןארמין )עברי( בלשק הנכתב לשם שמגיע עד )ו( עברי, בלשון הכל אוטרעברי,

 ויתפאר וישתבח יתכרך עברי בלשק לומר חוזר )ו( ארמי, הנכתב מהשםוכשטפס,ק
 ויתהלל דאמר וסאן )ט( רקיעימן ו' כנגד )ח( הם ז' ויתעלה, ויתהדר ויתנשאויתרומם
 השם, במעשה שבא וכך[ ואחר החיות, ראשי שעל הרקיע כנגד אוסרו שסיגי,שהוא
 כל באגדה מצינו שק )י( ונחטתא, תושנחתא אומרים ולכך ארמי, נפשקמטיים

 דברי ואלה שנאמר נחטתא, ליום אלא אמרן לא תילים בספר דור שאמר]הודיות[
 כל על בשבת אומרים אנו ולכך אחרון, ליום האמורים א'(, כ"ג )ש"ב האחרוניםדוד
 לעילא כאן אוסרים אנו כן וכסו משיחך, עבדך ישי בן דוד ותשבחות שירותדברי
 סכל ויותר יותר טשובח אתה כלוטר ])יא( ונחמתא, תושבחתא שירתא ברבתא כלטן

 וטכאן ע"א( י' ידף ה' סי' ובפרדס 8 צד במח-ו גם הוא הפסוק. לשון יתגדל 6(מא[
 קבעו לא דישתבה וברכה שהובא שם בפרדס שלפניו המאמר וכל הש"י טסרור בפרדסהס
 ז' דף הפרדס בלקיטי גם והובא רש"י בסדור לפנינו נמצא לא כו' דזטרא פשקי לאחראלא
 ארמי. בלשון ולא עברי בלשון מתחיל הוא ולכך נ( ג'יו. סי' ריש אג"ת בפור השא ובןע-א
 שיהיה לגוא לעתיר חקג"ה ויתקדש יתגדל משמעו הוא הן נ( בפררם. וחסר בטח"ו גםב"ח
 את שתביאו ועונין ר"ה ע"א ג' ברכות ה01' עיין בטח"ו גם כ"ח וסקויש. מגורל תגדולשסו

 שם גיחזקאל הוא כי ה' אני כי וירעו זצ"ל גסח"1 ומה ה', שמי כי וירעו כדכתינ י(חטת"ו.
 שמי כי וירעו כ"א ט*ז בירמי' לפסוק כחן ואולי וירש, וצ"ע ה' שמי כי וידעתם ובפרדסשהביא,

 8 צר הלקט בשבלי הובא וכן ובפררם, במח"ו שחוא כסו הוספתי כו'. הוא וקם"ל ס(ה'.
 ובפרדס במת"ו לנכון וכ"ח כצ"ל ארטי. בלשון הנכתב לשם שמגיע עד " זצ"ל. שלמה ריבשם
 ה' שמי כי ויומו בפשק שנתב הוא המתחיל הוספה יש שם בפררם להעיר ויש יביא(,ל'

 הגידול אחר מזכירין וחציבור עד כו' דברא געלמא רגא שסיח ואוסר ארמי בלשוןוטזכירו
nym9יותר שמעתי לא והכוונה ע"א ז' הפרדס בלקוטי חוא וכן ש"מ יותר שמעתי לא שאמרנו 
 כמו בארמי, הנכתב בשם וכשספסיקין ע"ב( גי' בפררס טתחיל ואח"כ שחנכיתי, זה אתרק

 או"ח נטור ועיין במח"ו גם כ"ח כוי. יתברך עברי גלשון לומר חוזר ו( בסדור. לפנינושחט
 מספרם יהי' כי בטעות ויתהלל גם חושב שם בפרדס אבל שם ובברי סיע סדור בשם נ"1סי'

 שגעה. לא שטונה שמספרם מען בלתי כי להורות שכב סי' חטו"ל שם תציג לכןשמונח
 ויתהל.. דאמר ומאן ע( י"ב. בחגיגה נזכר רקיעים זזי וכפרדס, בטח"1 וכ"ח רקיעים. ז' כנגדמ(

 בספר רוד שאטר הודיות כל באגרת מצינו שכן י( התקלס. דאטר וטאן ובפררסגטחייו
 מצאתי הביא א( )צד הלקט שבלי ובעל ע"ב( )ז' הפררם ובלקוטי ובפרדס בטח"1 1כ"התחלים.
 אסרן לא תילים נספר רוד שאטר ותשבחות שירות שבל שמצינו לפי זצ"ל noSe ריבשם
 הפררם ובלקוטי בפררס שחוא כסו הוספתי טשובח. אתה כלוטר י6( נחמה ליוםאלא
 דור שאטר תשבחות כל כלומר כך איתא 8( )צד בטח"ו יוב שם, בובה"ל תובאזנן
 גחטתא.ליום
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 ריפה*סדנא10
 כדאמיינן ).ג( ןונחסתא( ד"א )יב( : נחמה[ ליוםדוד וכבאטר נניאים שאמרוהתשנהות
 היכלי, את ושרפתי ביתי, את שהחרבתי אויואומרת שמנהמת קול בת שמעתינברגות
 כך, אוסרים כלבר זו שעה לא אליהו לי אטר העולם, אומות לבין בני אתוהגליתי
 נכנסי, שייטראל שעה שבכל אלא עוד ולא כך, אומרים פעמים ג' ויום יום בכלאלא
 ראשו, את מנענע הק' מנרך, רבא שטא יהא אמן ועונין מדרשות ולבתי כנסיותלבתי
 ואוי בניו, את שהגלה לאב ואוי כך, במתו אותו מקלסין שבניו המלך אשריואומר
 ונחמתא, תושבחתא בקדיש אומרים שאנו וזהו אביהם. שלחן מעל שהגלו לבניםלהם

 רבנו טפי )יד( ענייתן. לאחר טצטער שהוא הזה הצער על תנחומין הואותצריך
 וחסדיך, ה' רחמיך ,כור ה' כח נא יגרל הציכור עונין כן שם שעל ונראה זצ"ל,שלמה

 : שעה נאותה זוכר שהקב"ה רחמים מידת שם על ביתגדל, החזןכשמתחיל
 )בקריאה( שכורעין כריעות מתיבתא ריש נחשון ב ר ר ם א מהכי )א(זיפן
 כורע, רבה שטיה ויתברך כורע, רבא שם.ה ויתקדש יתגדל שאמר כיקןבקרישן,
 היא, רשות ושל כורע, בטרומיו שלום עושה כורע, הקודשא שמיה ויתהללויתעלה
 מבואו ועד שמש טמזרח כי זה, במסוק שיש שמות ארבע כנגר כריעות ארבעהללו
 בגוים שטי גדול כי מהורה ומנחה לשמי מגש מקטר מקום ובכל בנוים שמיגדול
 ושעונין מנרך רבא שטיה יהא )שעונין( ואמן )כ( : י"א( א' )מלאכי צבאות ה'אמר
 לא )ד( ויתקלס, אומרים ואין )נ( יחדיו. שמו ונרוטמה אתי לה' גדלו כנגר למה,ביחד,
 דברים שבעה כאן להזכיר אדם חייב מרבותינו, שמענו כך אלא )ה( גנאי, שהואמפני

 ויתברך שאומר כיון ויתקלס, אומר שאינו ומי רקיעים, ז' כנגר הקב"ה, שלבשבחו
 דיתברך באמן דאפסיק כיק מדו, טעות אין ויתקלס והאומר שבעה, כאן הרי ששהואילו
 : זה ביר ולא זה ביד לא טעות ואין שבעה, שיהיוצריך

 יתנרך בלחש אומר' הצבור בקולו מאריך שהוא ועור 1 נ ר נ ואומר )א(1ינ[
 ועד, לעולם הסבורך ה' ברוך הצבור ועונין וגו', המלכים מלכי מלך של שמווישתבח
 ניוצר ופותח חוור והוא ותהלה, ברכה על וטפואר משובח שהוא נלחש אומרוהוא
 ישראל בעמו הבוחר וחותם אהבתנו, רבה אהבה ואומר הטאורות, ביוצר וחותםאור,
--- . 

 "ר"א הם14ת חסרים שם במח"1 אגל הפרדס 41קוטי בפררם גם ב"ה ונחמתא. ד"איג(
 ספי ייו שינויים. באיזח ע"א ג' דף בברגות. כדאסריגן יג( נ"נ. סי' או"ח בטור ועייןונחטתא"

 אבל בחח"ד גם כיה כו'. ה' כח נא יגדל הציבור עונין כן שם שעל ונראה זצ"ל שלסחרגנו
 רבינו ספי סייס ואחייכ כוי תצבור אוסר נך שט ועל בתחלה תובא חפרדס ושלקופיבפרדס
 זצ-ל.שלסח

 אסר והכי ושם 4, צד רע'ג טסרור לקוח מתיבתא ריש נחשון רב אטר והכי 6(]ין:[
 ונם הכריעות, בענין שלאחריו לסאטר למטח אלא למעלה טוסג אינו טתיבתא ריש נחשוןרב

 יאחר חובת של ד' שחן נחשון רב כתם שבקדיש הכריעות מנין וז"ל תביא נ"1 סי' או"חתמור
 ושם ע"ב( " רף בפרדס )וחוא ח*רדס ספר את גם והביא הכלבו דברי הביא והב"' כו' רשותשל

 שיש ז"ל נחשון רב רברי אח חביא כ"ח אות המנהיג וגס ז"ל נחסין רב אמר והכ' המלוחתסריט
 בסרור ויתקלם. אוסרים ואין גן ואס. רע"ג סרור כו'. או?ינין יאמן ג( ש"ש. כריעות רבקריש
 לא ד( ליתא. ישיבה. "ולפני המלות כמח"ו גם אגל ויתקלס אוסרים אין 'שיבה ולפג'רע"ג
 ועין ד'( כיב ייחזקאל הארצות רב" וקלסה כסו הביא כ"ח אות הסנהיג גנאי. שהיאספני
 הא וגסת'ו סאכותינו, שסעני נך רע.ג נסרור מרכותינו. שמעגו נך אלא ה: או"ח.כטור
 לפנינו.נטו

 בטח"1 גם וחיבא רעינ בסרור נמצא לא זה כו'. ברנו ושטר 6(]ינ(
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11 רש"סדורי

 ובדקדוק האזנים נשטיעת בנוונה שסע קרית וקורי! לסניה. שתים הרי )נ(נאהבה
 אדם כל נערנ אומרים שמאי ניח דת:; )ד( כררכ, אדם כל וקריאותיה )ג(אוהיות,

 הילל ובית ( ז ו, )רכר'ם ובקומך נשכבך שנאטי יעמדו, אדם כל ובנוקר ויקראוים
 אוסרים הילל בית רבנן דתנו ההיא כי )ה( כררכן ומאי כדרכן. קורין אדם כלאומרים
 אכל תשמעו שמע אם בוהיה וקורין במלאכתן עוסקין וקורין ויושנין וקוריןעומרין
 קיר.ן אומרים הילל בית בטתניתא ומדקתני וקורין. טמלאכתן מבטלין ראשוןבפרק
 טפין ולא דוקא עומדין ולא עוסקק, יושבין מטק עומדין בברייתא ססרש וקאכררכן
 אויל אי לא.ניש, 4ה דמתרמי היכי כי דוקא. עוסקין ולא דוקא, יושבי! ולאדוקא

 על ןעדן לן דקיימא 1לאן, מסגי כי אבל קאים, כי ולסיקרי לסיקים אורחיהבאורחא
 אלא אסרקיר, מינני ולא דאניס אינש כגון אמידי[ גני ]ואי נמי( )אי בעמידה,לבבך
 שמע קרית למיקרי ליה שרי שמאליה, סטר על או ימיניה, סטר על דמיסטךכנון
 כנשתא לני ]רעיילין עלמא דכולי אורחא כי וראי אמור, רטצלי אע"ג אפרקידאבל

 ביוצרן וחותמי; ]אור ביוצר וסתח' כדיתבי דזימרא מסוקי אומרים וקא ויתכיןדמכנפין
 קרית למקרי תיבעי נמי הכי הן יתני כי באהבה ישראל בעמו ובהבוחרהמאורות
 שמים מלכות דמקבלינן למימרא אנפשייהו מחמירק דמתחץ ]והנין יתבי, כישמע

 האי, כולי לאישתבושי להו למה ושטות ובורות והדיוטות בידם, הוא טעותבעמידה,
 גרם.נן )ו( דוכתי ובכמה כולה, התורה בכל הילל כבית הילכתא לן קיימאכבר

 בית דפליגי פלונתא ובכל משנה, אינה הילל בית במקום שמאי בית ]בגמרא[)גטרא(
 )סשיטא( אלא מ( שמאי, כנית הילכתא מתוקטא לא תלמודא בכולי הילל וניחשטאי
 הילל בית חזרו ]בבחירתא[ )כברייתא( דתק )ט( ארבע ותו התם, כדאמריק )ח(זבשית[
 )דעברי( להו סגי ולא הילל, כבית הילכתא תלטודא בכולי אבל שמאי לביתלהורות
 שמאי כבית ראי עבדי, לא שמאי כבית ]אמילו[ אלא הילל, כבית עבדי[[ילא
 יש מעומד, רמשא 'שנא ולא צפרא שנא לא ואינון מוטה, ברמשא מעומדבצפרא
 בתרייהו נויל רבנן ושחרית ערבית שמע קרית חקינו סאן מכדי מזו, נרולה כסילותלך
 א,טכמ שגארץ קהילזת זבנל אסממיא, ובכל טתיבתא בתרתין דענדי היכי בי)י(
 מעשים וטעשיהם כרימק מצות מלאים שכולם וברכות טובות לאלף זכוריםכולם
 בקרית אבל להחמיר שראוי טה ובכל נידה, ובטבילת טרפות בבדיקת ומחמיריםנאים
 )אלא( )יא( עושין אנו ישראל ארץ כמנהג שאוסרים האנשים ואותם מיושב,שמע

 ל"ג. ואוה י"ח אות ק"ש ה' וגאות פ"א ברכות כה"ג ועיין שם רעיג סרור כררת.ארם גי זקדיאותיהנ( ע"א. ה' דף רע"ג נסדור חנא מנאן לפניה. שתש חר'ג(
 ע.ג. ל-ו ברכות בגמרא. גרסיון " ע"א. י"א שם דת"ר, תאי 'ני ס( W"y. " ברגזת רתכן.י(
 ע-א ג' סוכה בת1ס' והובא ובסח"1 רע-ג בסדם לננס שהוא נ10 בשית תקנתי פשיטא. אלא((

 סי' בהמנה.ג גם ועיין כים שם וחושב כב"ש חלבה מששח שפסק אע"ג סרור בשם דאסרר"ה
 דתנן ע( בהם. ~האריך כלם חושב רע"ג בסרור אבל במח"1 נם כ"ח התם. נדאסרינן מןל.ו.

 ע.ין עדיות בסס' בבח.רתא ופי' ובטח"ו רע"ג בפדור שחוא סטו בבחירתא תקנתיבברייתא.
 שכארץ קהילות ובכל אספסיא ובכי טתיבתא בתרתין רעכרין חיכי כי י( בחר. ערךערוך
 נאים. סעשיס ' וטעש.חם כרטון מצוח טלאים וככילם וברכות טובות לאלף זכורים כולםאשכנז
 במרתי דע:רי היני *כי טקוטע תלשון 9( )צר בטה*'1 אבל 6(. יצר בסררו חרע'נ לשוןהוא

 הלא יען ntalc ריר לאלף וכורים כולס אשכנז שגארץ קחילות וככל אספטיא וככלטת'בתא
 ה"ה. פ"א ברצית ירושלמי רא"'. בתלטודא גרסינןכך

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ז%י12  
 דברי ואילו אילו ואמרה יצתה קול בת תנא ישראל ארץ כתלטודוא( גרסיק כךוהלא[
 ארין בתלמוד עניק באותו ועוד )יב( לעולם. הלל כבית הלכה אבל הם, חייםאלהים
 עלי. אילו, וכחומרי אילו כהומיי עצמי על המחמיר קול בת יצתה שלא ער'שראל
 רשע אילו וכקולי אילו כקולי י"ר(, נ' )קהלת הולך נחשך ןהכסילן אימרהכתוב
 ]כקוליהון הלל, בית כדברי אי וכחומייהון כקוליהק שמאי בית כדברי איאלא

 דברי על העובר וכל לעולם, הלל כנית הלכה קול בת משיצאת אבלוכחומריהוןן,
 אמר יצחק נר נחמן רב הלכה אותה בעניין שלנו וכתלטוד )ינ( מיתה, חייב היללבית
 והטיתי נדרך בא היית. אני מרפק ר' אטר רתק מיתה, חייב שמאי בית כדביעשה
 לחוב היית כרי לו אמרו הלסמים, מפזי בעצמ' ומכנתי שמאי, בית כדברילקרות
 שמע קרית זמן וכדממי יתבין דקא אינשי והנך הלל. בית רנרי על ובעברתבעצטך
 )ואי הילל. ]אדבית[ )ככית( ]וענריןן )ועברין( 'DU' כבית ענדין )לא( בצסראקיימי
 הלל בית שרו וכי קול בת ודבתר יצחק בר נחמן דרב תרוייהו בידיהו ]ואיכא[קאי(

 הילל בית קתני מי ]ממשא[, )מיעוטא( ליה דלית תביר כחסף טמרייהובעוטדין
 וקתנין )תתני( וקורין יושכין וקורין עוטדין סטין, בין יושבין בין עומרין בין קורילןאוסרין
 אורחייהו, כי אלא למיקם, מבעי לא יושבין למיתכ צריכי לא עומדק קאטרווהכי
 גרסינן קא ותו )סו( עכריינא, מיתקרי רמשני מאן ]כו'[ העובר כל דאמרינן ןוכיק[)יד(

 לקבל צריך שמואל כשם יהודה רב אירי רב בשם הונא רב ישראל דארץבגמרא
 : עוטר טהלך היה אם אלא עומד, יושב היה אם מה מעוטר, שסים מלכותעליו

 ער 1.קרא יעמוד שמע קרית זמ! והגיע באורחא מסגי דקא מאן )א(]יד[
 איניש וכדקרי )כ( קריאה, פצות ואילך מכאן כוונה, מצות כאן שער לבבך,1על[
 להאריך וצריך לברוך, אחד ונין ותיבה, תיבה כל בי! לאפסוקי ליה מבעי שסעקרית
 ושנותיו, ימיו ]לו[ מאריכין באחד המאריך כל אומר יוסף בן סימקום רתניא )ג(באחד,
 אחד ]דאטרן אמר( )דלא כטה רכל בחי"ת, ולא ובדלי"ת יעקב בר אחא רבאמר

 שלנו. ובתלטוד ינ( ה"ה. פ"א ברכות ירושלפי א"י. בתלטוד ענין באותו ועודע(
 שלנו, ובתלטוד וצ*ל nip~a א"י ובתימוד כחוג רע"ג תסדור ע"א י"א דף ברכות לבבליחכותח
 כל דאמרינן וכיון יי( בבלי. ובתלטוד צ-ל או *שלנו. המלה והסר ובתלטור רק איתאובטח"1

 בטור והובא כו' דעבר מאן תאי ע"א ט' שבת לגטרא וכוונתו נפם רע-ג בסדור תובא כןכו'.
 והובא ה.א פ"ב כרכות ירושלפי דא"י. כגטרא גרסינן 1ת1 עו( שם. בבא ועיין סיג סי'או"ח

 תנחוסא ועיין התנחומא, את שם הביאו וכן לבבך. על ד"ח ע"ב י"ג גרבות בתום'הירושלמי
 משם. חקירא 'דרשם הדברים, להכפיל ואין הארכתי ושם ג' ובהערה לךתקרום

 1 בטח" גם וחוגא לפנינו רע"ג בסחר נטצא לא כר. באורחא מסגי דקא מאן "(]וד[

 עד לעמור צריך דסהל גאון משום כתב והראב"ד הניאן ג' סי' פ"ב ברכות וחרמ"ש 10ן)צר
 ואולי בגה"ג נמצא ולא בה.ג בשם כן הביא מ"ג סי' חיים אורח הטור כי וראיתי לבבךעל
 תיבה כ. בין יאפסוקי ליה tvltQ ק"ש איניש ובדקרי נ( גאון. האי לרבינו וכוונה רח"גצ"ל

 ובסדור בב"י. וע"ש עמרם רב בשם ס"א סי' איית כטור והובא ע"א 1, דף רע"ג סדורותיבה.
 ד'. ית'כה. תיבה בין לאיכווני ליה מיבעי הגי' ובטה"ו בזה. דברים אריכת נמצאשם

 אוסר סומנוס הג" ע"ב '"ג ברכות בגמרא אוטר. 'וסף בן ס'פקום דת3'א ג(לאפסוק'ח.
 *בןוהסלוח

 'וסף-
 'וסף בן סיפקה הובא ובטת"ו 'וסף. בן סוטכוס שם רט*ג ובסרור ל'תא

 ברקרוק' ועמן יוסף גן שטכוס הגי' הנא פ"ב ברכות ביר1שלם' וגם בסדור לפנסו שהואכסו
 באריכות. שם בפרדס ושיו ס'פקוס חג" סרג ס" בפרדס וכןסופרים.
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13 רשץמר

 )ד(עד יאריך בדלי"ת אבל בהארכתו בצע וטה סידי, משתטע wS1] )דלא( דלי"תבלא
 )אחא( רכ אמר )ה( העולם, רוחות ובארנע ונארץ בשמים יח.רי נלבו שיעשתוניעור
 1בקרייתן )בחבריית( ימהר לא דלי"ת, אריכת נשביל בחי"ת יחטוף שלא ובלבד]אשי[
 עד אלא מדאי יותר יאריך ולא ]כלום[, זה ואין פתח ולא בהצף יקרא פןהחי"ת
 )עד( שמש ממזרח כי שם על הילודים בכל להאמינו הארץ רוחות בארבעדמחשב
 בכולן, ליחדו והתהום רוחות ובארבע י"א( א' )טלאכי בגוים שמי נדזל מבואו]ועד[
 להודיע לידע הרקיעים, רוחות ונארבע כ"ז(, ל"ג )דברים עולם זרועות וטתחת שםעל
 ד'(, מ"ז )ישעי' שמו צכאחת ה' התם דדרשינן היכי כי )ו( אחד, רשות אלא בכולןזצאק
 דרב קמיה יחיב הוה ירמיה דרב )ז( בכולן, סלך הוא לוטר שלו, בצבא הואאות

 שיעור שהארכת )ח( דאמליכתיה, כיון ]ליה[ אמר סובא, טאריך דהוה ]חזייה[)חזקיה(
 ולמעלה עממה להמליכו כדי רוחותיה ולארבע ובארץ נשמים אחד ה' בלבבךשתחשב
 ואלטטה, אלמעלה קיימי רוחות ארבע )ט( צריכת. לא תו השמים רוחות)יה(ולארבע
 שתהא ולמדתם דרגא קטיה עובדיה רב דתני )יא( במלה, לנמנומי ליה מבעי ולא)י(

 על לבבך, על כגון )יב( בתריה רבא עני הדבקים, בין רווח שיתן כדי תםליסודך
 תכלת, פתיל הכנף מהרה, ואבדתם בשרך, עשב לבנך, בכל לבבכם בכללבבכם
 שיש ספני בעיניך, קלה שסע קרית תהא לא סני ר' אמר )יג( מצרים. מארץאתכם
 כנור שם ברוך ומהם )יד( שבאדם, אברים כמנין תיבות, ושמונה וארבעים סאתיםבה

 ועד, לעולםטלכותו
 אסר.

 אשמור אני כתיקונה, לקרותה שלי את תשמור אם הקב"ה

 'תידי שיטליכא שישר עד גסח"1 ובארץ. בשטים יהירי בלבו שיעשש שיעור עדד(
 ובארץ בגנטים לחסליכו כדי עד אלא מדאי יותר יאריך ולא הביא רע"ג ובסרור בארץבשטים
 חחי"ת בקריית יטהר לא דלי-ת אריכת בשביל שלאחריו חסאסר בל תעולם. רוחותוכארבע

 בלא אח דאטר כטח רכל כן הביא שם ברכות בגטרא ברשני וראיתי רעייג. נסדור ליתאכה
 יתיר בלבו שיעשין! כשיעור ער יאריך ברל"ת אבל בהארכתו בצע וטח מירי טשחסע לאדלזת
 יסחר לא הדלית אריכת כשגיל גחי"ת יחפוף שלא ונלבד רוחותיח. ולארבע ובארץנשטים

 בסחר לפנים שהא כסו והוא כו' כלום זח אין פתח בלא בחטף 'קראנה שלאבקריאתח
 שמו צבאות ח' חתם דדרשינן חיכי כי 0 עזב. י"ג ברכות כצ"ל, אשי. רב אטר ס(ש6.
 ח' חוכא לחי אשירח נפסוק פ"א רשירתא טסכתא נשלח בטכילתא ש4. בצגא תאשת
 ררב ו( ש6. צבא בתוך חש אות צבאות סח פ"פ( )תחלים יח חסין כסוך סי צבאותאלחי
 טאריך. רדעח חזיית ררנ, קמיה יתיג חוח שצלל תקנתי חזקיח. דרב קסיח יתיב חוחירסי'
 תייא רר' קמיה שם בגמרא ותיקט רר' קסיח אימא ושם ע'ב י"ג ברטת בגמיא שהואכסו
 בגמרא רש"י ישון חוב כי. בלבבך שתחשב שיעור שחשיכת מ( בריף. חח* שן אבאבר
 צריכת. לא הו חשטים רירית ולארבע ולטפה לסעלח יאטליכתיח ptb איתא וגגסרארום
 טעה אל קאסי רוחות ארגע הגי' 11( )צד גסת"1 אלטפח. אלטשה קיימי רוחות אתנעס(
 ע"א. י דף בסדורו אע"ג בסלח. לנסטמי ליה מיבש %א 0 דס8ח. ואספח טטחאל
 חטח  רן"ג בסדור 31ך. ש כגק ע( עוג. פרו נרכות דרגא. קטיה עונדיח רב דתני,6(

 חרי*ב. שם שהשר נסו חנועג'ם סדר על שלא חח* ובגטרא הכחעיס, סדר שסדורים
 ותגחוטא י שת קחתכם טכבר הנדפס הגחוסא בשניך. קלה ק"ש תחא לא טני א"רע(

 בשפ 198 סי' השלם הלקה בשגלי שטוכא כ9ח גחערה שם והשרותי 1' אות קדושיםהקדום
 וחשייתי ועד. לעולם טלכות! כבוד שם ברוך וטחם 'ד( ד'. ס" בתגיא מונא 1כ1חחנחופא

 בשלשה הרי תאסר ואם וד"ל ובנשיא תלקט בשגלי שטבו*ר כסו חטמה ב"ו בחערחשס
 חיי תיבות שש שחם בשכמ14 ספיחם פוסיף וכשאתה תיבות רליפ יש שטע שבקריתפרושות
 wa' דניאל רב תירץ חדרונים במשוגת רט*ח ישד חשדרמ"ח

 בקשר יש חיבות רם'ח ז*4
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-  
 כרם לו ויש בגליל שהוא לאדם משל תחליפא בר שמעון ר' אמר )סו( שלך.את

 כרמו. את לעדר ליהודה הולך שבגליל אותו בנליל, כרם לו ויש ניהודה ואחדניהורה,
 )במקומך( שאתה עד לזה, זה אמרו כרמו, את לערר לגליל הולך שביהודהוזה

 לפגי דוד אמר כך בתחומי, שלך את אשטור ואני בתחומך, שלי את שמורןבמקומי[
 וחיה מצותי שמור הקב"ה השיבו ח'(, י"ז )תהלים עי! בת כאישון שומרניהקב"ה
 ואני וערבית, שחרית שמע קרית מצות שמרו לישראל הקב"ה אמר כך ד'(, ד')משלי
 : ז'( קכ"א )תהלים נמשך את ישמור רע מכל ישמרך ה' אתכם,אשטור

 שמוע אם לוהיה שמע קדמה לטה קרחה בן יהושע י' אמר )א(ןמין
 אם שוהיה לויאמר, שמע אם והיה מצות, מלכות עול עליו לקבל כרי אלאתשמעו,

 היום בין לאפסוקי ליה ומבעי )ב( ביום. אלא נוהג אינו ויאמר ובלילה, ביום נוהגשמע
 יהודה רב ]עבדי[ היכי שמע את כורכין גני הכא בגמרא דאמרינן )ג( לבבך,לעל
 מפסיין אמר רבא מפסיקין, היו ולא ]אחד[ ה' אלהינו ה' ישראל שמע אומראמר
 לבנך על היום דסשטע אחת, נבת לבבך על בהרי ]היום[ אומרים שהיו אלאהיו,
 מצוה אנכי אשר לבבך על ]והדר )ד( וליפסק היום ניטא הילכך לבבך, על למחרולא
 : לאהבה ליקרי והדר וליפסיק[ היוםאתכם

 כאותיותיה ןוםדקדק[ שמע קרית הקורא גל חנינא נר חמא רב אמר )א(]מק
 )תהלים בצלמק תשלג בה מלכים שדי בפרש שנאמר גיהנם, לו ]מצננין[)מצנין(
 בצלמון )בפרש( תיקרי אל נפרשן אלא בפרש תקרי ]אל )ב( בצלמות( )אלא פ"ו(ס"ת
 אצבע, ובהוריית וקרבנה ברמיזה אסור שמע קרית קורא וכשהוא )ג( : בצלמותאלא
 ומרמז שמע את הקורא דרב משמיה מרתא נר שמואל בר יצחק רב דאמר)ד(

 יעקב קראת אותי לא אומר הכתוב עליו באצבעותיו, ומורה כשפתיו וקוראבעיניו
 קוברים נם ודברת ותניא )ה( עראי, ליה משוי דקא[ ]משום )דקאמר( כי'נ(, ט"ב)ישעי'

 : עראי אותם תעשה ולא קבע אותם עשה 1'(,ו'
 כפרוודוגטא )ב( ליה דקרי דמנא כל שמע לקרית איניש 1לחט1ן4ה )א(]ץ[

 עשיתי טה עטי דכתיב עליו, אפרת דלא הוא בריך דקודשא פרוזדוגמא דהיאחדתא,

 שיעלו כדי חיגות שלש שהן סאטן סלך אל עליהםוהיטיפו
 לסניי

 איברים רמ"ח כנגד רמ"ח
 בר ~Itpa א"ר עזן ע"ב(. כ"ד רף פראג )דשם חול של שחרית סדר אבודרהט הג'זשכארם,
 בשם המשל חטא ח' אות י"ז סזסור ובשרפ חלפתא גר שמעון א"ר שם ב,נחומאתחליפא.

 a"D. חערת וע"ש חשיון שם וחסר חייא ר' בשם ג?כ תובא תרועש רטז תהלים ובילקיפ חייאר'

 רעיג סדור לאפסוקי. ליח ומבש נ( ע"א. י"ג ברכות קרחת. בן יהושע א"ר 6(]מן[
 שהוא כסו השפתי לבבך. ש וחדר ד( ע"א. נ"1 ושסחים כגמרא. דאטרינן נ( עמא. 1'דף

 למפסק. עד ולפסק טן הטעתיק וחשסיפ רעיג בסדורלנכון
 אל נ( שם. רע*ג בסחר ג"כ והובא ע"ב מ"1 גרטה חנינא. גר חטא א"ר 6(]כ!ז[

 שמאלית באיי"ן בפרש חקרי אל והטרח בגטרא שחחי כסו הוספתי בפרש. אלא בפררוחקרי
 פ' סי' באו*ז חוכא וכן בפירוש אלא בפרש תקרי אל חגי' רעיג ובסדר ימנית. בשי"ןאלא

 וכשהחש ג( בנסרא. רןו"י שטפרש ממח אחר באופן המאמר שטפרש ג' פרש ערך בערוךיעין
 סרתא בר שמואל בר 'צחק רב דאטר ד( ע"א. ו' רף רע"ג סרור ברמיזה. אשר ק"שקורא

 ודברת ותניא ס( ברי"ף. גם והובא דרב* *טשמיה ליתא ולפנינו ע"ב ייפ י~פא דאב.משטיה
 שם. יוטאבם.

 רע"ג. בשט ס"א סי' אודח בפור וחוטא שם. רוך'ג סדור ט'. איניש ח~שורח 6(]ין[
 דשור פסיקתא בשס כן חובא פרא~סא ערך בערוך כפרחפגטא. רוך'ג בסדור נפרחדוגסא.נ(
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 1ה רשףמרור

 למלך משל ברכיה רב אמר ):( 1( ן )ם'כה ונין )נא( ענה הלאיתיך ומהןלךן
 וסורעז, רגלירון על עומדין הסדינה, בני בל עושי, ה, טה לסדינה, סרוודונטאשטשגר

 שכו יתברך הקב"ה אבל ובניע, נרתת וביראה נאיסה אותה וקויק ראשיהןאת
 )ודא( לישראל הקב"ה להן אמר ןלעדן ונרוייתעלה

 )הדאי
 פרוודוגמא שמע קרית

 את מורעי! ולא )ה( רנליהון על עוטדין לא לקרותה עליהם הטרחתי לא )ד( הוא,דירי
 ,דכריס ובקומך ובשכבך בדרך ובלכתך בניתך בשנתך ןאלאן )אבל(ראשיהם

 קא יאותן ןלא )לאימת( איפכא דעניד :rND בטרחות כא אינו שהקב"ה ולמה ו'(,ז.
 קררת של מצותה הילכך הדיוט. נקרא ועושהו הדבר טן הפטור ותנא )ו(עמד,
 : בישיבהשסע

 באיזה יודע ואינו לפרק, סרק בין טעה יוחנן דרכ קמיה תנא רעני )א(ןיהן
 לכתיבה כתיבה נין הפרק, לתחילת חוזר הפרק באטצע ראשון, למרק חוזר טעה,פרק
 ימיכם ירבו לטען אמר שלא אלא שנו לא יוחנן ר' אמר ראשונה, לכתיבהחוזר
 : נקיט מירכיה ימיכם ירבו לטען אמר אס )אבלן)אלא(

 הביא פרסטגמא ונערך עיא(. ע"ר רף כשב או שור פסקא דר"כ בפסיקתא )הוא נשגאו
 הקרום דבתנחומא 1, אות אמור מככר הנרפס ובתבחומא פכ"ז ויש מדרש בשםפרסטגמא

 והמלח פרזרגמא, ואתחנן פי סוף עחיית ברשב"ם הובא וכן פרוזרוגמא התא י"ג אותאטור
 איניש ול'שו' בטרורו הרע"נ שהביא הזח והטאסר )בעפעהי(. הדת כתב פתשגן ופי'יונית
 בפסיקהא טאמרם עפ-י מדנפשיה ז"ל עמרם רב הגאון דברי הטה עלן לימרח דלא עדכק"ש
 אלא ישנת כפרוזרגמא כענגיך תורה דגרי 'הא וולא אלעזר א"ר השלישי כחרש פסקארר"כ

 סדור גשם הביא ל"מ סי' תפלה ה' בסגהיג וראית' לקרותה. רוצים שתכל חדשהכפרוזרגטא
 וכן כו' פרזדגטא והוא נפרוזדגמא שעתא כל ק"ש איניש לישני ובירושלמי וד"ל ר"לרעיג
 נמצא לא הזה הטאמר אולם הירושלטי כשם ת"נ הול( של שחרית )סדר באב~דרהם כןסובא

 פסיקתא עפ"י רע"ג דברי הטה עלן ליטרת רלא ער בק"ש איניש ולישוי המאטר רקבירושלטי
 ססקא מפסיקתא הוא וכו', ברני' א"ר הלאיתיך סח המאמר נסן ע"א ק"ג דף השלישי בחדשעסקא
 הציון שם וחסר י"ג אות אמור טחנחיסא והוא תקדוד רטז טיפה בילקוט גם וסובא כשב. או,11ר

 כפריטוגטא להוי ביה רקרי זי0נא כל ק"ש רבת גרברים וז"ל הביא ש"כ סי' ברכות ה'וברוקח
 4א עכ*5. ח5איתיך מה דכתיב ע5ן מטרח לא דקב"ח אגרת פי' חרתא, כפרוזפוגטא[1צ"ל
 וחנחומא שם וי"ר שם פסיקתא ימלך. מש5 ברגיה ר' אטר נ( רבה. דברים בטררש נמצא4א
 ששלח למלך טשל ברכי' אם' פה גפף מף"רשם.

 שלוחיי
 מביא ואח"נ כו' לסדינח שלו

 הסובא )הנאגד( הילטרנו עפ"י בוי"ר שנוסף ספק ואין יצחק, לר' שם וטיחסח שלפנינוהמשל
 הסדרים בטפר והנה ע"ש בו, משה את לפניך ואשלח המתחיל תקנ"ד רמז מיכהבילקוט
 על עומרין לא לקרותה עליהם הכרחתי לא ד( ברכי'. איר מן ותתחיל גליונות איזחחסרים
 רשיי כיון חטאסר ולזח שם. דר"כ טפסיקתא ג"נ ינובע שם רעיג בסדור ב"ה כו'.רג4יחן

 בכדי הצבור את מטריח אינו שהקב"ח ע"ב( ט"ב רף קושם' )ובדפוס קעיא סי' הפרדסבס'
 לכם נתתי ק"ש של פרשת בי ענת הלאיתיך ומה לך ;ישיתי סה עמי בפסיקתאכראטרו
 את להפריח שאסור סבאן ובקוטך ובשכבך בררך וגלשך בסיחך בשנתך בם ודברתואסרתי
 ראשיהם. את פורעין ולא ס( כרי. ערך השלם ערוך עיין גחנם בכרי ופי' עכ"ל, בכריהצבור
 ג"כ הובא חדיופ. נקרא ועושהו הדבר מן הפתור ותניא ו( ב'. סי' או"ח יוסף ברניעיין

 עיב 4ב טנחות ובהוס' ח"ב, פ"א ושבת חיט ע"בברכות בירושלמי וחוא שם רע"גכסדור
 סביאת. עמרם רב ובסדר וכתבו רשבת מפ"ק הירושלטי את תביאו תאדיה

 שם. ג רע' כסרר ג"כ והובא ש"א ט"ו ברכות יוחנן.דר' קסיח תנא תני 6(]יח[
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 רשיימר16
 אסכרא(, כעין דכהטמע תסכרו יהאנשטע )שלא בוי"ן להתיז מרך )א(1עק

 : ירושלמי ומרם. שכר לקבל מנת על דטשמע תשכרו נשמע יהא שלא תזכרו למעןשל

 ה' אני כשאמר אלא ]והניב[, לאמת ויאסר בין להפסיק ספסור )א(]כ[

 י'(, י' )ירמיה אמת אלהים וה' דכתיכ )נ( מיד, ויציב אטת לוטר חייבאלוהיכם

 תקנו שלא מה ונעטר שפועה סי שיש מפני יטלוך, ה' על ]דבר[ להוסיף ואין)ג(
 : ישראל גאל בא"י בניהם לבני גאולה ותביא בנים תושיע אבות בגלל כגון כאןחכמים
 ]אם )לכא( אבל )ה( לתפילה, גאולה שיסטוך כדי ויציב, אמת אחר דברים אומר ואק)ד(
 עד לספר אטור )ו( : ]אוטר[ הכפורים יום [sw] ווידוי כסדר תפילתו אחר לומרבא[

 שיהא כדי בתפילה, לעמוד צריך ומיד : וגו' פי אמרי לרצק יהיו ויאטרשיגמור
 ובערב לאחריה, ואחת לפניה שתים מברך בשחר דתנן )ח( תורה, דברי מתוךעוטר
 אבין בר' יוסי ר' ירושלמי בברכות עלה ותני )פ( לאחריה, ושתים לפניה שתיםסברך
 משפמי על הללחיך ביום שבע שם על הללו ברכות שנע אטר לוי בן יהושע ר'בשם
 : קס"ד( קי"פ )תהליםצדקך

 חוא אסכרא" כעין רסשטע תסכרו נשמע יהא "שלא בזיך- להתיז יצייד 6(]ימ[
 מסדור 12( )צר בטח"ו וכ"ח תזכרו, לטען של בזי"ן לחמיו וצריך ונ"ל חיצונית,חוספח
 דמשטע תשכח נשמע יחא שלא שתסיים וטח תזכרו. למען של ד להתיז וצריך רק תובארע"ג
 איתא ושם ע"ד( ד' )דף ח"ד פ"ב ברכות בירושלטי הוא "'רושלמי", וסיים ופרס שכר טנתעל
 אלפם רב בשם שתניאו בין ר"ה ע"ג מ"1 ברכות בתום' ושיו תזכרו. למען להתיז צריךרק

 ש לעשות לנו ואין מצות שכר לנו שיהי' למען שינן ישמע שלא תזכרו של ז' לחתיזשריך
 ונרשת תזכרו פסען של ז' לחתיז צריך ורק הירושלמי בשם זה שבא ובאלפסי פרס, לקבלטנת

 ס"א בסי' וחפור חרא"ש וגם שכר, לקבל מנת ע5 תשכרו כסו נשסע יחא שלא כהבשם
 ע*ם הרב את חטשסשיס כעבדים וחס תשכרו לישתמע דלא סיים וחפור הירושלמיחגיאו
 בשם כתב: ע"ב( זי )רף תלקפ שבלי בעל והרב חרד"ק, בשם שהביא טח בב"י וע"ש פרס,לקבל
 שכר לשון דטשטע תשכח כאוטר יראה שלא תזכרו לטען להתיז צריך מצאתי שלפחרבינו
 נשמע שתהא כרי בכח לחתיז צריך תזכרו שלמען וי וז"ל ח"ג סי' שף חפררס לס'ושתהו
 אל ותנן תשכרו, לסען אומר כא* מראה ס' קריאתח משסע רפה בשפת יקראנו ואם זהאות
 בלקופיפ חפררם ס' ובסוף עכ"ל. פרס לקבל מנת על חרב את חמשטשים כעבריםתחיו
 V~g' של בז' לחחיז וצריך רק חטא ע"א(4"ח

 הובא הסדרים בספר וראיתי יפה. תוכרו
 "מכרח". כשן רמשסע אחר"תעגין

 ברכות טגסרא ויובע 6( )צי ר"ג סדור לאטת. ויאמר בין לחפסיק ואסור 6(נכ[
 אין לכך אטת, אלחים וח' כתב שם בגטרא רש"י אמת. אלחים וח' רכתיב .נ( מע"א.י"ד

 בסרות. שם רשיג ימלוך. חי ש דבר להוסיף ואין ג( לאטת. אלהיכם ח' אני ביןטפסיקין

 ירוושלפי ושין ה"1, כבח"ג חח* וכן שם, רעףג נח. הציב אטת אחר דברים אומר אין"
 אשטר. חכפורים יום של ווידף כסרר תפילהו אחר 14קר בא אם אצל ס( חיא. פ"אברכות
 62 )צד עוטדין אין פרק בבאג כ"ח רק 18. צד נסח"ו והובא רע*ג, בסדור נמצא ולאכצ"ל,
 גגטרא ותא הכפרים. יט כסדר רק *וידוי" לסלת ליתא ושם חילרעסהיימער( הר"עחמאת
 יו"כ של מדוי כסדר אפי' תתפלה אחר אבל ויציב אטח אחר רבר אומר אין ע"א ל"אברטט
 דתנן. ס( שם. רע-ג בתפוח. לעטור צריך ופיד ו( שם. רעיג כו'. לספר משר "אוסר.
 והובא ע"ג( ריש ג' )דף ח"א פ"א חח! ירושלטי. כברשת עלת ותגי *( עמא. י"אברכות

 בר ישטעאל ר' בשם סיטת ר' קוד יוסי ר' דגרי להיי גם והביא שם רע"ג בסדורחירושלסי
 בירהשלטי 1לפנינ1 ואף4 וחלילת חיום חניית ותחי ולילח, יומם בו וחגית שם על םנחסן
 280(. צד לאור השדשאתי חטכירי בלקופ גס תשא וחיררפלטי נחפן בר שפאל רבשם
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17 ראויסדור

 רי בשם ]וירא( רא"ר )נ( לתפילה גאולה למיסטך ליה וטיבעי )א(]כא[
 ברכה, ידים לנטילת תיכף שהיטה, לסבינה תיכף הן תניסות שלש ירטיה בראנא
 ה'(, ר' א' )ויקרא וימחט וסטך שנאמר שחיטה לסמיכה תיכף תפילה, לנאולהתיכף

 ב'(, קל"ד )תהלים ה' את וברכו קודש ידיכם שאו שנאמר ברכה, ידים לנטילתתיכף

 וגואלי צורי ה' לפיך לבי והניק פ. אמרי לרצק יהיו שנאמר תפילה, לגאולהתיכף
 בר יוסי רב אמר ב'(, כ' )שם צרה ביום ה' יענך בתריה כתיב טה ט"ו(, י"מ)שם
 ירים לנטילת תיכף קרבן, נאותו נוגע פסול ~ץן שחיטה לסטיכה שתוכף סי כלאבין
 אותו כל טקטרג השטן אין תפלה לגאולה תיכף סעורה, באותו טקטרג שטן איןברכה
 לאוהבו דומה, הוא למה לתפלה גאולה תוכף שאינו טי כל אמי רב אמר )ג(ה.ום.
 ומצאו מבקש הוא טה לידע המלך ויצא מלך, של פתחו על והרתיק שבא סלךשל

 זכור ויכתיב הקב"ה, לפני הזכירה יהורה מלך חזקיה ]ואף[ המליג, הוא אףשהפליג,
 )מ"ב עשיתי בעיניך והטוב שלם ובלבב באמת לפניך התהלכתי אשר אתזנאן
 גאולה שסטך רב אמר יהודה רב אטר )ד( עשיתי, בעיניך והטוב מאי ואטרינן ג'(,כ'

 הסומך כל שבירושלים קדישא קהילא טשום אליקים בן יוסי ר' העיד )ה(לתפילה.
 : כלו היום אותו כל ניזוק אינו לתפילהגאולה

 בלחש ולהתפלל לבו, שיכוין צריך והמתפלל )ב( בתפילה, דעומדץ )א(]כב[
 שאול אבא )ג( לבו, ]את[ )אל( ש.כוין צריך הטתפלל רבנן דתנו קולו, להשמיעשלא
 טנהנ היה[ ]כך יהודה א"ר )ד( י"ג(, י' )תהלים אזנך תקשיב לבם תכין לדכי IDDאומר
 נתפלל וכשהיה כולן, לפני ועולה מקצר היה הצבור עם מתפלל כשהיה עקיבא רישל
 שפני למה[ כך ]וכל אחרת בזוית וטצאו זו נווית מניחו ארם עצמו, לביןבינו

 : והכריעותהשתחוואות
 דניאל, ידי על טפורש ככר כולו, היום כל אדם טתפלל יכול )א(]כק

 ]ומצביא ומורי( )ומצלי ברכוהי על ברך[ ]הוא כריך( )הוה ביוטא תלתה זימניןשנאמר
 תייל ]הוחלה[ )תתחיל( לגולה דניאל משנא יכול י"א( ו' )דניאל אלהה קדםוטודא[
 רוח לכל יתמלל יכול שם( )שם דנא מקדמת עבד[ הוא ]די עוטר( )ריהוה קבלכל

 שם( )שם ירושלם נגר בעיליתה ליה פתיח! וכזין דניאל, ידי על ממורש כברשירצה,
 ואהמה אשיחה זצהרים ונקר ערב דוד, 'די על מסורש כנר אחת, בבת כוללן יהאיכול
 על מסורש כבר יתפלל, כך ואחר צרכיו ישאל יכול י"ח(, נ"ה )תהלים קוליוישמע

 במ"ר וירא דא"ר ג( 0(. )יד אע"ג סדור לתפילה. גאולה לטסטר ליח וטיבע 6(]כא[
 וסובא ע"ד( ב' )דף ח"א סוף פ"א ברכות בירושלמי והוא שם בסדור חיגא ירמי'. בראבא
 ת"ב רנה דברים ועיין הן תכיפות שלד ע"א מ"ב נר13ת בבלי ועיין ע"א ל"ת סוחחבחוח
 די. אות קל"ד ומזמור ט' אות ד מזטור בשףט והובא הן תכיפית שלשה חכמים שנו י'שת
 חשמך זח דיה ע"ב ד' דף ברכות ורש"י שם בירושלמי וחיא בסחר ג"כ השא אמי. ר' אסרג(

 בן יוסי ר תעיד ס( ע"ב. י' גרבות רב. אסר יהודח רג אמר ז( חירושימי.חבש
 ש"ב. 15 שםאליקים.

 שיכוון צריך יהמתפלל נ( ע"א. ז, רף רעייג סחר כר. בתפלת ידומיין 6(]כב[
 שם. גטרא יהודח. א"ר " שם. גמרא אוטר. שאול אנא ג( ע"ש. ס"א 5"א ברכות5גו.

 פרטת טגמרא והוא שם רעיג סרור כולו. היום כל אדם מתפלל יכול 6(]כ:ג[
 י"א.ליב
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 רשיסרור18
 רינה כ"ח(, ח' )ס"א התפילה )תחינה( ואל היינה אל לשמוע שנאמר )ב( שלטה,ידי
 גיברואתא הילכתא הני )ג( המנבא רב אמר בקשה. י ]תפילה[ )תחינה( תפילהזו

 ומ' נעות שפתיה רק לבה על טרברת היא וחנה דחנה, קראי טהני לטשטעאיבא

 לעשות -לסדה וט]מ[י )ה( בלחש, תפלתו שתהא למתפלל מכאן )ד( י"ג( א')ש"א
 כבוד ספני י"ח(, ו' )ויקרא החטאת תשחפ העולה תוצחפ במקום.אשר מהקב"ה,כן

 נעזרה מיוחד מקום היה ואם חפא, על בא וחפאת בנדנה, באה שעולההכרייות
 כשגשחפ אבל זה, של פניו וילבינו זו, היא שהחפאת הכל ידעו החפאת, אתלזצחופ
 חנה אסרה זה, של כחטאו ידעו ולא עולה, שהיא כמבורין העולה, בסקוסהחפאת
 עשרה שמונה ולהתפלל לחוש צריכין אנו אף הברייות, כבוד על חם שהקב"הכיון

 שאינן תפילות שאר אבל תבירו, ישסע ולא חפאיו על ארם מתוודה שבהםבלחש,
 ויחשבה בלחש. לאוסרו צריך אין ושלאחריו, שמע קרית שלפני ברכות כמן ווידוישל
 : להתפלל שאסור לשכור מכא! אלעזר א"ר )ו( שם(, )ש"א לשכורהעלי

 ואחר הכנסת בבית פתחים שתי שיעור שיכנס צריך 1דומהפלל )א(]ובך[
 לבית חוץ שעומד ומי )ב( ל"ד(, ח' )משלי פתחיי טזוזת לשטור שנאמר יתפלל,כך

 ואם הכנסת, בית[ ]כלפי )בבית( פניו ואפילו הכנסת, בבית עומד שאיש כמיהכנטת
 אחד בטקום שתשעה בוטן עירובין גבי דתנן עטהן, נטנה אים הכנסת בבית תשעהיש

 מצטרפין: אין מקום אותו הוץואחד
 חמא רב דאסר )ב( באיטתא, לטיקם ליה מיכעי לצלויי רקאים ומצק )א(]כמץ[

 תקנתי, כן בקשח. % תפלה תפלח זו רינת תתפלה ואל הרגת אל לשפוע שנאסר"
 ח תחנת תפלח % רנת חתחנח, ואת הרנת אל לשמוע שנאסר בפעות ,4ם ר"ג בסדורוגם

 הויאת גבחתו גם גי וראיתי ל"ת(, ח' )סבא תחנח כל תפלח כל לתקן יש חיוליבקשח,
 כ"ח גברואתא. חלכתא חני ג( חתחנח. ואל חרנח אל חוגא 62 צד הולרעסחייסערחרש
 לטתפלל מכאן י( בגטרא. לגטן שהחש כטו הלכתא כטח וצול 14( )צר וכמח"ו ר"גבסיור
 בפדור כפו חגי' ובטחץ רע"ג בסדור עם אחרת גירסא שם בגטרא ש' בלהש. תפילתוא4תהא

 לא זח ט'. טהקב"ה כן לעשות לסרח יטטי 01 אלעזר. ר' גשם זה תביא מרשעת=
 ושאסור לשבור מכאן אלעזר א"ר 1( 14. צר במח"1 גם והובא רע-ג נסדור לפריטחוכא

 בשם תא ובסחט אע"ג באור וגם אלעזר ר' בשם חוכא לא ושם סע-א ל"א בראת .לחתפ5ל
 אלעזר.רבי

 וע"ש ע"א ח' ברכות בביהכ"נ. פתחים שתי שיעור שיכנס צריך והמתפלל 6(]כנד[
 אדם שחייב תפלה שערי אלו פתחי, טאזות לשטור ל"ל אות ב"ח משלי עטררשבמרשף",
 שיפת שהוא כ' בהערת שם וחעירותי יתפלל, ואהיה פתחים שגי מכנס הכגסת לגיחלהיפכים
 שנכנס צריך הננסת לבית שנכנס זח אסר חסדא רב ע-א( סף לרף פזה ברכותהירהאלטי
 ולא רלועתי ייס, יום דלהעת' על לשקוד לי שוסע אדם אשרי טעם טח דלתות, טשגילפנים
 בבלי ובגטרא חייפ, מצא מוצאי כי תמן כתיג סח גן עשת אם טזחת, ולא מזהות%חי
 אימא אלא דעתך מלקא פתחים שני הכנסת במת פתחים שני אדם יכנס לעללם עיט ווברטת
 בב"י וומ'1 חירושלטי גם שם והביא צ'. סי' אחה טים ושיו יתפלל. אח"כ פתחים שניאושר
 חוכא ב' אות פא רבה דברים ובטדרש שף ס" אודח בארע מן שם ברכות בתראיו8 וע"שם,

 תעטור אל חכנסת בית בכעך לחתפלל הלכת אם הקב"ה אטר לנהותי, על לשקודמאי
 רלתי על לשקור סדקת, לפנים רלת להכנם מתנוין חס אלא שם שנתפלל חהיטן תפתח%
 לבית חוץ ששטר ומי ג( חירהט5מי. כמהטת והוא רלתות. בי דלהותי ש אלא כתיבאין

 תשעה. ד"ת שם ועס' וע" ע"ב צ*ב ירובין ש'חומסה.
 יב יחסי נ( א'. סי' בטייס "ייי' 1( )יי סיע מיי %5הי. יאקים מאן שנכה[
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 כנגדו, שכינה כאילו עצמו שיראה צריך המתפלל חסידא שטעו; רני אמר מזנאבר
 אלא להתפלל עומדין אין ותנן )ג( ח'(, ט"ו )תהלים תמיד לנגד' ה' שויתי]שנאמר[
 נפש מרת והיא קרא דאמר אלעזר ר' אמר מילי, הני מנא ומחניק ראש, כובדמתוך
 : י'( א' )ש"א תבכה ובכה ה' עלן ]ותתפלל אל()ותפלל

 חלבו ר' דאטר )ב( לצלותא, רוכתא למיקבע לאיניש ל.ה חייבי )א(]כי[
 אי לו אומרים וכשמת בעזרו, אברהם אלהי לתפילתו מקום הקובע כל הונא רבאמר
 דכתיב ]טקום[, דקנע טנלן נופיה ואברהם אבינו, אברהם של מתלמיריו עניו איחסיד
 עמידה ואין י"ר(, כ"א )בראשית וגו' שם עמד אשר המקום אל בכקר אברהםוישכם
 הונא רב אמר הלבו רב אמר )ג( f's. ק"ו )תהלים ויפלל פנחס ויעמוד שנאמר תפלה,אלא
 כרום יתהלכון רשעים סכינ שנאסר רשע, נקרא הכנסת בית אחורי הטתפלל כל)ד(
 כנישתא, לבי אפיה מהדר דלא אמרן לא אביי אטר ט'(, י"ב )שם אדם לבניזולות
 : בה לן לית כנישתא לבי אפיה מהדר ]אבלן)אלא(

 אדם צריך אמר יוחנן ר' בשם אבא בר חייא דרב נריה אנא רב )א(]כז[
 אזכיר אשר המקום בכל קרא אמר טעטא, מאי לתסילה, הטיוחד כמקוםלהתפלל

 אשר אלא כאן, כתיב אין תזכור אשר כ"ד( כ' )שמות ונרכתיך אליך אכא שמיאת
 מנא להתפלל, הכנסת נכית מקום לו ליחד אדם צריך הייא בר תנחום א"ר )ב(אזכיר,
 )ש"ב ]לאלהים[ שם ישתחוה אשר )ג( הראש ]עד[ בא רוד ויהי דכתיב מילי,הני
 רמן אבדיטי ר' משום בה ומטו ברכיה, ]ר'[ בשם חלבו ור' יוסי ר' )ד( ל"ב(,ט"ו
 פניו חזקיה ויסב דכתיב טעמא מאי ולהתפלל, הכותל אל פניו להסב ארם צריךחיפה
 לוי בן יהושע רי ואיתיטא יהודא רב אמר )ה( ג'(. ל"ת )ישעי' ויתפלל הקיראל
 אל פניו חזקיה ויסב שנאמר הכותל לבין בינו חוצץ רבר יהא שלא למתפללמנין
 שלחן וסימנך יצפין, ושיעשר ידרים שיתחכם הרוצה יצחק רב אמר )ו( )שם(.הקיר

 שמתחכם שטתוך יררים, לעולם אמר לוי בן יהושע ר' בדרום. סנורה ]בצפקן)בדרום(
 : ט"ו( ג' )משלי וכבוד עושר בשמאלה ביטינה ימים אורך שנאמרמתעשר,

 אע"ג נסרור חסר וזת ביורא, בר חגת רב אמר הגי' ושם ע"א כ"ב סנהררין ביזנא. גרחטא
 שם. רע"ג בסרור והובא ע"ב 5' ברכות 5חתפלל. עומדין אין ותנן נ(שם.

 דאסר 3( 7(. )צר רע"ג טדוף לצלותא. שכתא למיקבע לאינשי ליה וטגעי 6(]כלן[
 איתא ושם שם גמרא המתפלל. כל הונא רב אמר חלבו ר' אמר ג( ע"ב. ו' ברכות תלנו.ר'

 הונא. רב אמר חלבו ר' אמר חגי' 14 צר ובמח"1 שם רע"ג בסדור וגם לבד תונא רבאטר
 אחורי. ד"ה ע"א 1' דף ברכות תוס' עיין הפנסת. בית אתורי הסחפלל כלי(

 פ"ר נרכנת ירוזטלטי אמר. יוחנן בע"ר אבא נר חייא דרב בריה אכא רב 6(]כזז[
 חייא ור' רבת חגי' שם רע*ג ובסדור יוחנן בע"ר חייא רי אבא הגי' ושם ע"ב( ה' )דףהיד
 שם בירושיטי חייא. בר תנחום א"ר ג( רש"י. בסרור לפניה כסו תחב ובסח"ו יוחנן,בש"ר
 הייא. א.ר חגי' ובטח"1 חייא, רי בשם תנחום א"ר הובא רעיג ובסדור חנינא בר תנחוםא"ר
 אשר אלא נתיג אין שם השתתוה אשר סיים בירושלמי לאלהים. שם ישתחוה אשרנ(

 כשם הלבו ור' יוס' ר' י( חסר. ולפנינו וכמח"ו גסרעיג נן הובא וכן לאלהים, שםישתחוה
 לפנינו שחוא כסו וצ"ל הלבו רב' ברגיה רבי חלבו רב' יסא רבי שם ג'רושל0' ברכיה.ר'
 ברכות גבלי ריב*ל. ואית'סא 'הודח רב אסר ס( לפנינו. כטו הובא וטח"ו רע"ג בסדורוגם
 ע"נ כ"ה ב"ג ידרים. שיתחכם הרוצה 'צחק רג אסר ו( שס. רע"ג בסדור וחוגא ע"בה'

 שם. רעיג בסחרוחטא
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 ר' משום חנינא בר יוסי ר' דאטר )ב( כרעיה, לכווני ליה דמיבעי )אן]כחן

 ורגליהם שנאסר )ד( זו, אצל זו )ג( רנליו את שיכווי! צריך המתפלל יעקב ב!אליעזר
 האמר )ו( לרקיע, ולטיה בארעא, אנפוהי יתן מצלי וכי )ה( ז'( א' )יחזקאל ישרהרנל
 ולבו למטה ]עיניו[ )פניו( שיתן צריך הטתפלל אבא אמר כך יוסי בר' ישטעאלר'

 נשמים אל אל כפים אל לנבנו נשא שנאטר הללו, מקראות שני לקיים כדי )ז(לרקיע,
 : פ"ו( ה' )הושע פני ובקשו יאשמו אשר ]ואוטר[ מ"א(, נ')איכה

 תפלתו ולאחר תפלתו, קודם פסיעות שלש 1 י נ ם ל ע י ס פ מ לכך )א(]כפ[
 רגלים, שלש הרי ז'(, א' )יחזקאל ישרה רגל ורגליהם דכתיכ פם'עות, נ' לאחוריוהולך
 אומר הוא וכן תפילתו, את מיישרי, ישרה, כך ואחר תפילה קודם פסיעות שלשוהן
 כארם עצמיכם לאתעשו כשמתפלל כלוטר כ"מ(, פ"ז )דה"א לפניו ובואו מנחהשאו

 כך ואחר פסיעות, שלש וטפסיע טמהר לפניו טגיע  וכשהוא  המלך לפני דורוןהמביא
 QW), )יחזקאל רגל ככף רגליהם  וכף ]רכחיל מגן, בברכה קורש בהררת %ה'השתחיו

 ידורון ידורון צבאות ]טלכי[ )מלאכי( ד"א )ב( : תפילה לאחר פסיעות שלשהרי
 מחנה סננד פרסאות, שלש וכטה בחירה, ירודון בהליכה ידורון י"ג(, ס"א)תהלים
 : ובחזירה בהליכה פסיעות שלש עושין אנו וכנגדןישראל,

 שפתי ה' אומר הוא בתחילה .וחנן רב כראמר )א( ה, ל י ם ת ב יפיתח]ל[
 תניא )ב( ט"ו(, י"ס )שם פי אטרי לרצון יהיו ולבסוף י"ז(, נ"א )תהליםתפתח

 באחת  לבון את יכוין  בכולן  לכוון יכול איט ואם ]בכולן, לבו את שיכווין צריךהטתפלל
 : באבות )ה( רבי דבי חד משום ספרא רב אמר )ד( אהייא, בגטרא בעי  ולא  )ג(טהן,
 ]בכנוי[ )כפיטי( לבו את יסביר בכוונתו ישגה פן תמיר דעתו את להרגיל והבא)ו(

 חנינא בר 'וסי ר' ואטר ג( שם. רע"ג פתר כרעית. לכווני ליח שיבש 6(]כח[
 ישרה. רגל ורגלית שנאסר ד( שם. בגטרא רשיי לשון חווו זו. אצל זו ג( ע"ב. י'ברכות
 להשוות צריר ומתפלל שעומר  ות הגא[ פ"א נרכנת כירושלמי ]הוא א"י וכתלמוד סייטכסרע"ג

 והירושיסי כו'. ככחנית אמר וחד כמלאכים אמר חד סימון זה לוי ר' אמוראין תרין רגליו,את
 ליתא זח לרקיע. ולבית בארעא אנפותי יתן מצלי וכי ח( ע"ש. *ך'ח סי' או"ח חשר גםחבש
 ליחתי מצלי וכד והניציא( דפוס סעיד ח' )רף ה"ה ברכות בבורג חוא רק רע"גבסדור
 גר ישמעאל ר' דאטר 0 לפנינו. רע"ג בסדור נשטט השולי כו'. לרק,עא זלביה לארעאאגפיה

 חללו הוראות שבי לקיים ברי  1( שם. כבח"ג ג"כ והשא ע"ב קזה יגסות אבא. אטר כךיוסי
 בן  הובא ר9 ששמו, אשר הכחיב  הובא לא וש בגמרא יאשמו. אשר ואוטר %בבינו בשבשנ'

 שם.בב"ג
 קצת ע.ב( י"ח )דף נ"ז סי' בפרדס גם הובא פסיעות. ג' לפניו טפסיו  לבך  6ן]בךפן

 ובעל שם בפררם חטא זה גם ירוסן. ידושן צבאות טלכי ד"א ש( יותר. עאריטת אחרגסגנון
 בס' והשרותי שיטה רבית בשם ד"א מן הזה הטאטר חגיא ע"א( י' )דף כ' סי' חלק*שבלי
 תחלים בטררש חוא בחזירה ידרון בהליכח ידדון הדרש י"ג הערת 122 צד בטבלאהשרת
 שהגיא וסח וראה שבתי פסוק קהיר לשלמה, היה כרם פסוק פיח חזית ז', שת ס"חמוטור
 שהבאתי סח יזר הערח שם תחלים במדרש עיי ישראל טחנה כנגד פרפאות ג'שמח
 חטכילתא.בשם

 ע"ב ליד ברכות כוי. המתפלל תניא 1( ע"ב. ר' ברכות יוחנן. רי כדאטר י]6
 שם חוא אהייא. בגמרא בעי וקא נ( לבו. עד לבו מן הסעחיק השמיט כי בפניםוחשיתי
 בפורס וגם ספרא. רג אסר ח"א א"ר לפניט בגסרא ספרא, רב אמר י( הטיסרא.בחתחלת

 לתרגיל והבא 0 שם. בגטרא פירשי' עי' האטת. ס( לבד. ספרא רב אסר וע"א א' ס"ריחו
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 כולה חונתו ידי יצא אז בתפילה שאומרה שעה כל שלה ממבע ובפייויטת'ביתיה
 אחר סוד על כולן ועניין מרקים, של ניאים יטהתימת אע'ם נוסדה. סתמנהמעין

 : לכולנה אחד וענייןהוקבעי,
 של שמותן להזכיר כדי יעקב, ואלה. יצחק אלהי אברהם ואואלהי]לאן

 כ"מ ןתהל'ס אלים בני לה' הבו 'מנאמר אנות, 'טאומרים מניין מר דאמר ,ב,אנית,
 כלומר ב'(, י"ב )ברא'טית גדול לגוי ואעשך שנאמר אנרהס, שם על הגדול האלא.ו.
 אטר משה ,גן הקב"ה, של טטבעו סיימו הנדול האל שאמר וכיק הגדול, האל שלגוי
 תחילה, נודעו אבות ונוראותיו גדולתו והרי י"זן, י' )דברים והנורא הכנור הגדולהאל
 ועוד )ד( וכיאי, כ' ט"ו )דה"א לעושקם לאיש הניח )ו(לא גוי אל מגוי ויתהלכודכתיב
 אוטות, שבעים בין ןיחידהן אוטה אריות, נין פזורה שה לבניהם הניח הזה היוםער

 חזרה וכך וצינה, סוחרה באמ.תו ישראל על מלן ונוראותיו ונרולתוובננורתו
 לאל נתכרך גם יהוא ידו על אל שנתברך לפי עליון אל בה וקבעו למקוטה,עטרה
 וארץ שמים קונה. עליק אל וברוך ןוגו'[ עליק לאל אברם ברוך שנאמרעליון,

 דדרשיק )הן טובים, חסדים גומל הכל, קונה בה קבעו ולכך וכ'(, י"ס י"דןבראשית
 בריתו, נוצר מי ןו( ין, כ"ה )תהלים ועדותיו בריתו לנוצרי ואמת חסד ה' אורחותכל

 )בראשית ה' אליו וייא חסד, וסופה ואמצעיתה תורה וראשית )ז( המילה, עלאברהם
 לו שאמר עד לעמוד, אברהם ובקש עליו ועמד חולים, ביקור שביקרו )ח( א'(,י"ח

 סי, ריש ונפררט תסיד. עצמו לתרגיל הגי' ושם 16 צד גטת*1 גם כ"ח כו'. תסיר רעתואת
 שיש בזאת שחרדלו זיל אבותימ מעש' הם גדולים : שס איתא וכך אחר בסגנון חמאטרא'
 בעת לפניך ושיטיח ובתקוניה, בפירושיח גם בטאסריה וחבן בא אלחיגו, ונוראות גדולותגה

 הרבת סענייגין שנראין אע"פ[ ]צ"ל אעיכ שבאות התיבות כל עלית בנוונח אתה ואזתפילתך
 נשתגת. חלמון בפררם כי תקורא יראת מזת לכולן. אחד וענין הולבש יסור עלכולן

 ע"ב. י"ז טגילה סר. דאסר ג( שם. בפרדם היבא זה גם כר. אברתם אלחי 6(]לא[
 עד ועוד י( ע"ש. אחר בסגנון הוא שם בפרדס כו'. וחנורא הגבור תגחל חאל אסר טשחנ(

 ועדותיו, בריות לנוצרי ואמת חסד ח' אורחות כל דדרשינן ס( שס. בפרדס השא הזח.היום
 חסאטר א' סי' וגפרדס 16(, )?ד בסה"1 לפנינו כסו כ"ח חמילח. על אברחם בריתו, נוצרסי

 הורח במתן הקג"ה עם ברית כרתו השראל חמילה על ג?טוח *שחוח שפ איתא וכךמקופץ
 כח ילכו ואמת חסד של שחן בריתו[ לטצרי ואטת ]חסד ח' אזרחות כן על טצותיולוקטור

 ראשית חטאטר הובא ואח*כ ולנו לאבותינו אלחים גידל הסדיו והרבה כריתו נוהרי שחםא*
 שהובא התדרש והנה לפנינו, מאשר בשינויים וג"כ כו', חסד טליא וסופח ואמצשתהתורה
 בראונית נאגדת מקיצור ד'. אות מרא חקתם גתנחוטא בשינויים חוא במח"1 גם רשאכסדור
 טצר מי וו מדרש. באיזה רשש לפני חי' כי ונראה לאור( חוטאתי אשר 89 )צד י"םפרק

 סיפא גם תביא בראשית באגרת העירותי כ"מ הערה שם בתנחוטא חסילח. על אגרהםבריחי
 בתנחוטא שנשמט ספק ואין טיפח. ברית שנצר אברהם זח וסיים ועדותיו בריתו לנוצרידקרא
 שכיקרו ס( ל'. בתערה וע"ש שם תנחוסא חסד. ושפה ואסצשתח תורה ורמשת 1(שם.
 כיון אחר גסגנון ובחנחומא בסת"1 גם 3"ה לעטוד. אברהם עקש עליו ועמד חתויםניקור
 אברחם בא ב'( י*ח )בראשית האחל פתח יושג וחח* שנאסר יושב, חיה הקב"ח, עליושנגלח
 א'1 ק"י )תחלים לימיני שב לארחי ח' גמום ש1' לך שב לעמור תצפער אל חקג"ה א"עלעטור
 אתה זקן תצטער, אל הקב"ח אדל ערסי, ואשח 'ושב שאני ארץ ררך wsn בך ובי אברחםאדל
 השין וחסר לאסף סזסור ר"ה תת45א רמו תהלים נילקופ ומובא נו'. שב שנה סאהגן

"Dlfi1n  ס י אות ב"ב טזסור בשדם והוא פנים, תכיר לא זש"ח ש מוסב סדרש והציון
 ז'. אות פ*ח ויער ע"ב( )טיח החורש פ דריכ פסיקתאועי'
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 עומד, ואתה יושב אני שאחא הוא ברין וכי למניו אמר תצפער, ואל שבהקב"ה
 שנים וחמש ארבע בני בניך שהרי )ם( התטה אל לואטר

 עתידיי
 הספר, בנית לישב

 וקילס עטד מיד א'( פ"ב )תהלים אל בעדת נצב אלהים שנאמר עליהם, עומדואני
 וימינך הטלכים, ננד שעזרתני )י( ל"ו( ינה )שם ישעך מק לי ותתן ואמרלהקב"ה,
 ח'(, פ' )נחמי' הברית עטו וכרות שנאמר קוצץ, ואני במילה שאחזת שם( )שםתסערני

 הרי עומד, ואתה יווצב שאני שם(, )תהלים תרביני וענוותך לו, וכרות אומרשאינו
 ועיפרו הקב"ה, של מידתו לבש אברהם ועוד )יא( טובים. חסדים הקב"ה לושנטל
 )משלי תמצא צדקה בדרך שיבה תפארת עטרת זיקנה זו ההא ואיזה בעפרתו,הקב"ה
 )בראשית זקן ואברהם וכתיב פ'(, ז' )דמאל נקי כעמר ראשיה ושער ונתיב ל"א(,ט"ו

 י"ר(, כ"כ )שם יראה ה' כדאמרינן )יב( לדורותמאחריהם, חסדיאבות, וזוכרכ"דא'(.
 ומעשים ]עבירות טעשים( )עבודת )יג( לידי באין יצחק של בניו שיהיו בשעה רצוןיהי

 פעלך ה' ואומר )יד( רחמים, עליהם ותתטלא עקידה אותה להם נזכר תהארעים[,
 בגימפריא רחם ב'(, ג' )חבקוק תזכור רחם ברום תודיע שנים ובקרב חייהו שניםבקרב
 על מתמללך העולם שאבות לפי בניהם, לבני גואל ומביא בה וקבעו אברהם,זה

 הלוקמינהט )ואוקמינהו( וכו', ]דרבי[ במתיבתא שכיח הוה דאליהו הא כי )פו(הגאולה,
 לפי )מז( זיממה, נלא משיהא ואתי שעתא לדחקק ]דלא )דחקי( הדדי בהדיכוליה

 שמזכיר כסו וחשוב שבחיו את כאן וסדרו קבעו נעשו, אברהם ירי על הללושמעשים

 שם בתנחוטא כר. תספר בבית לישב עתידים עגים ותטש ארבע בני בניד שחריס(
 עליתם, עומד ואני כנסיות ובבתי סררשות בבתי לישב שגים ד' כני שגים ג' בני בניךעתידין
 בקצת מובא הזה המאסר ל"ג חערח שם בתגחומא והשרותי פי"פ בראשית באגרתש"ח
 מטחנו דברים אתה חעתיק כאשר מרשרשל תובא וכאשר 16(. )צד כ"ג סי' תיטרי במחוורשיסיים
 ועל שנים וה' ד' הספר בבית לישב בניך עתידין נחביא "בני" חטלח המטיפ שד"ל,באגרות

 כי נ"ל י שנים וח' י' רק חספר בכית יושבים חתינוקת היו לא אפשר חרשד"ל חשרזה
 ראפאפארפ חרש"ל אליו כתב זח ועל כו' שנים עשר ער חמש משגת יושבים היו התיטקתכל

 פירשת ידח חנח ממח"1 שהעתקת הטדרש בדגר 689 צד תר"ט( )משנת רביעת וננהבהכרמל
 בסחת לפנינו אולם בזה, שהאריך וע"ש עשר ער תטש טשגת הקטנים לטור על שתכונהאותו

 וגם שנים, ר' בני שנים ג' בגי פתנחומא שגים, וחמש ארבע גני הנכונה הגי' רש"יובסדור
 חכנסת. בבית יושבין שנים ד' בס שגים גי בני בניך עתידין הפא שם בראשיתבאגדת

 לי ותתן להקב"ח לקלס אברהם התתיל שם הקרט בתנחומא כר. חסלכים נגד שעזרהני"
IADעמי כשאחזת תסעדני, עטינך לך, מגן אנני אברם תירא אל שנ' המלכים כשרדפו ישעך 

 קס"ב רטז שמואל בילקופ חוכא חותך, שתה יושב שאני תרבכי וענותך אתך, והייתיהערלה
 לכשסרתו אברהם ועוד בטח"1 הקב"ה. ש5 מידתו לבש אברהם ועור י5( התנחוטא.בשם
 יהי יראה הי כדאמרינן יג( לכשמדתו. געשית סרתו לבש וטן נשתבשה הסלח חקב"ה,של
 לנכון שהוא כטו רשם ומעשים עגירות תקנתי מעשים. עבודת ע( וי. אות פנ"1 ב"ר ט'.רטן
 בב"ר ליתא זה אברהם. גגימטריא רחם תזכור רחם וגו' פעלך ח' ואוטר ו( שם.בב"ר
 בסרור לפנים שהש פסה כשינהים חסאסר שם ובפרדס א'. סי' שפרדס במח"1 גםוחטא

 אומרים אנו ולכך עד ע"א( ז' )דף ט' גאחרונה סשה חתפלל כן ועל הסתתים לשוןובהרחבת
 מאל ומבש גה קבעו ועיר מאסר עוד שם נוסף גם עייב( זי )דף אבות חסדי זכורבתפלה

 פ"ה ב"מ בטתיבתא. שכיה חוח דאליהו הא כי ע0 הגאולה. על טתפללין אבותיה עדכו'
 לפנית ובגמרא שם, גפררס שחוא כסו שעתא לרחקו דלא תקנתי שעתא, דחקי ובמקוםע"ב,
 שסעשיס לפי ט( נתפלח. סרבין ברחמי תקפי ופירש"י ברחמי, תקפי סברי אחרתנוסחא
 שם. בפרדס הסר חללו דיוקין עד כו'. נעשו אברהם ע"יחללו
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 על פניך והאר תחנוניו ואל ענדך תסלת אל ]אלהינו[ שמע דנטריק )יז(אברהם.
 למען אלא ליה, מיבעי ןה.( למענך י"ג, ט' )דניאל ]אדנ'[ )ה'( לטען השמםטקדשך
 שבחו, אלא שמו, הזכיר ולא אברהם להכיר שרצה כאן הרי אדון, שקראךאברהם
 היכלות סרר כראטרינן מזן, מעין והכל מתה הוא אברהם של שבחו זה, כל סררורלכך
 : חמיי בכוונה שלם ונמצאת בלבך שים בהן וכיוצא הללו דיוקין מונה,הוא

 ררב טשמיה סבא חנינא ר' דאמר ,א( וסוף, תחילה וכורע]לב[
 כפופים זוקף ה' דכתיב כשם ווקף זוקף כשהוא בכרוך, כורע כורע כשהואהמתפלל
 כחיוויא, זקיף ,קיף הוי כי כחיזרא, כרע כרע הוי כי ששת רב )ב( ח'(, קמ"ו)תהלים

 כופף היה וכך אחת בנת מטה כלפי וחובטו ארם ודביר כשבט כחיזרא פירוש)ג(
 כשהוא הזה כנחש כחיוויא ה'(. ניח ).שעי' ראשו כאגמון הלכוף דכתיב תחילה,ראותו
 ראשו בנחת זוקף יהיה אדם בך מעט, מעט תוקף ראשו תחילה מגביה עצמוזוקף
 : כמשא עליו כריעתו תראה שלא ראשו טנמיך כך ואחרתחילה

 של ראשו, יום עד סוכות של האחרון יום של מוסף מתפילת )א(ןלנ[
 טזכיר[ הראשק פסח של ראשק יום הנשם ומוריד הרוח משיב ]בגבורות מזכירמסח

 אומר פסח, של ראשון יום עד תשרי לתקופת ששים ומיום )ב( מזכיר, אינווהאחרק
 יום אז תשרי של תקופה כשנפלה יום של רובו עבר לא ואם השגים בברכתשאלה
 מתחיל,תקופה

 )גי
 רב ואחא ששים, כלאחר או ששים כלפני ששים יום להו ואיבעיא

 : ששים כלאחר ששים יום ופסקהפסא
 אותו, מעלין אין כולן הכרכות בכל טעה רכ אמר יהורה יכ אמר )א(ןלדן

 ואיתימא רב אמר יהורא רב ואמר הוא. מין שמא חיישינין אותו, מעלין המיניןבברכת
 : גומרה כשהתחיל אבל התחיל כשלא לוי בן יהושער'

 ע"ב. ז' גרבות כ!'. רגטרינןק(
 רע"ב. י"ג שם כו'. ששת רב נ( ע"א. י"ב ברנות סבא. חנינא ר' דאסר 6(]ל1כ[

 רג גשם פי' שתביא סח חור ערך ערוך וע' שם בגמרא רשיי כפי' הוא כר. כחיזרא פי'ג(
 יל. גאוןתאי

 17. צר בטת"! והונא ע"א ב' תענית סיכות. של אחרון יום עד ~qDl סחפילת 6(]לג[
 וראיתי שם, גטח,1 גם כ"ח כו'. חשנים בברכת שאלה אוטר תשרי לתקופת ששים ויום3(

 ותפלת טנחח, תפלת עד תשרי תקופת של ששים ומיום : כך תביא ע"א( ח' )רף רע"גבסדור
 תפלת וטאחר וגו'. ומטר מל ותן כך, שואל פסח של חראשון יו"ט ערב של בכלל,סנחח
 שיגיע ער השנים, גנרכת 01פר טל שואל אינו יי"ט ערב שחוא בניסן עשר ארבעהמנחת
 ד' ס" פ"א תענית בהרא"ש ועיין כו'. שואל גופו ששים וביום תשרי, תקופת של ששיםיום

 0תחילין מעטים התקופה נפילת אחר לעת טעה להו מנינן יש ס' רחנך חיתשלס' בשםשתביא
 ק*נ בעל חרב שחשי כמו לפנינו נמצא לא הירושלמי הטלם בלילה, סתחילין פעמיםביום
 טור ועיין טיש כו' עמרם רב כסרר רלא שכתב ט' סי' תפלה ה' טיימיניית בהגחות וקניןשם
 ב"ר יצחק אביט את שאלו שם שהביא וטה כ"א סי חשלם תלקט שגלי ושיו קי*ז סי'או"ח
 ח' )רף חפררס בלקוטי חוכא זח כו' בתקופה oters שאלח נטן לקבוע ראו סח זיליחודה

 שאילת ומן לקנו; ראוי מה וששאיתם ע"ר נ-ח רף בלקוטים בסופו בפררם ועייןע-ג(
 חשוכה טכיר בר נתן לר ראיני בתשובת סטסונ'ם גח~פש והיבא כו' נגולח גתק!פהגשקאם סט-

 ע"א. י' תענית שיטים. כלפני ששים יום להו ואיביא נ(ב'.

 ע"א. כ-ט ברכות רג. אסר יהורם רב אסר 6(]לד[
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 למודים צבור שליח וכשמגיע וסוף, תחילה כורע להודאה הנקןלה(
 שליח עם שוחחין הכל שאול ב! חלסתא ר, דתני ןא( עמו, לשוח הצבור כלצריכים
 מודים אוטר צבור ששליח בזמן ובן במודים בלבר וירא ר' אמר בהודאה,צהר

 בשר כל אלהי אבותינו ואלהי אלהינו ה' הוא שאתה לך אנחנו מודים העםאומרים
 וקזימתנו שהחייתנו על הגדול לשמך ובהודאות בברכות נשבחך בראשית יוצריוצרנו
 לשמור קדשך בחצרות לך להודות הארץ רוחות מארבע ותקבצינו ותחונינו תחייגוכן

 לך: מודים שאנו על שלם בלבב רצונך ולעשותחקיך
 שיתמקקו עד )ב( שיכרע צריך המתפלל כןלוי יהושע ר' )א(אמר]לון

 אטר חנינא ר' לבו, כנגד איסר שיראה כדי עד )ג( אמר עולא שבשדרה, חליותכל
 1רישיהן ונייף )ר( נפשיה דמצער הוא רבא אטר צריך, אינו שוב בראשו שנענעכיון

 שנים שבע לאחר זכר צבוע תניא )1( כזרנוקא. ליעביר ולא )ה( דכרע, כסאןוטתחזי
 דלא מילי והני נחש, נעשה שנים שבע לאחר אדם של שדרו נקבה, נעשה)ז(
 : במודיםכרע

 )ב(דתניא תפלה, סדר על לאוסופי ש י נ י א ל ה י ל י ע נ י מ ולא )א(ןלז[
 ביבנה המרר על נטליאלן ר' לפני ]ברכות עשרה שמונה הסדיר הפקולישמעון
 סאה תנא במתניתא לה ואמרי אבא בר חייא ר' ואיתימא ירמיה ח ואמר)נ(

 שף ג' )דף ה-ח bf't ברכות ירושלמי שאול. גן חלפתא ר' יחני "(]לה[
 ע"ג"

 על
 Wvy~ י"א רף רומ'ג בסדור הובא חלפתא, ר' דתני גם לסורים, חשה וכשטגיעתלשון

 ותפלת דרבנן מורים חוא כו'. לך אנחנו מורים חעס אערים ra'~1D אוסר צבור ששליח בזמןג(
 אמר שם וסיים שונות נסחאות שם והובאו עיא, מ' סוטה בגטרא הובא העם שאטרדטודים
 13סחת ג"כ הובא רע"ד( ג' )דף ח"ח פ"א ברכות ובירושלמי לקולחו ניסרינחו חילכך פפארב

 תוראה ערך הערוך בשם שם שהביאו ומה על ר"ח שם סוטה נשס' הובא וחירושלמימורים
 בסרור גס תובא הירושלמי כי וראיתי רד. בערך יתקן ויש הוראה בערך בערוך נטצאלא

 הנגלי. נוסחת שם הביא וגם ע"א י"א דףרע"ג
 אריב"ל "(]לד[

 המתםלי
 תנחום א"ר חגי' ושם עיב כ"ח ברכות כו'. שיכרע צריך

 עד ב( ריב"ל. אמר תנחום א"ר הגיא הוא וגם ע"א " דף הע"ג בסדור והובא ריבה,אמר
 שם. בפירש"י עיין לבו. כנגד איסר שיראה עד גן שם. בגטרא פירש-י עייןושיתפקקו.

 כן כזרנוקא. ויעביר ולא ס( בבבל'. ליתא וגה שם בסרעיג הובא וכן ככיל רישיה. וכיף1(
 ולא וצ"ל משוגשת שחסלה וברור אן(. )צר בסח"ו וכה שם. בסדורו גאון עטרם ר'הביא
 יותר ישוח שלא ובלבד תנ' ע"ד( ג' )דף ח"א א פ' גרבות ירושל0' עפ"י והוא כחרדונאלעביר
 חלסאה. סין סורי בלשון חררון ופי' חרדונא כהדין יעבוד רלא וכלחוד ירסי' א-רכראי
 י-ב גרכות בתוס' חיבא והירושלמי חרדונא. כ"ט( י"א )ויקרא לס'נהו וחצב ירושלם'ותרגום
 ראשו שוהת כשהוא גה?ב צב, של תרגום היינו חררונאן 1?"ל חדרונא וכתבו כרע ר"ה:ע"ב
 אין אגל המערכת, טעריך גשם זרנוקא הסלח פי' אח המגיח הציג רע"ג ובסדור עכ"ל.זקוף
 ג"כ והובא עיא פיז ב"ק תניא. ו( שכתבת'. כמו הוא רק לכאן. שייכות חוראתהלענין
 עטלף נעשה הגי' ובגמרא ובטח.1, בסרע"ג גם כ-ה נקבה. נעשה ו( שם. רע"גנסדור
 א,חא עיבן ג' )רף ח.ג פ.א בירושלמי וגם "נקנח" מלת גדעות חטו*ל חסניר שםיבסרור
 בקיצור. רע-ג בסדור הובא וחירושלסי נקבה. נעשה הזכרצבוע

 עיג ח' דף רע"ג סדור תפילה. סרר על לאוסופי rt1'wi ליח מיבע' ילא "(]לז[
 ירטי ר' ואסר נ( ע*ב. י*ז טגילה עיב כיח ברכות כי'. המריר הפקילי שמעון דתניאגן

 בר' ח"א רואיתימא
 18 צר וטחתו רע*ג בסדיר גם כיה תנא. במהניתא לה ואמרו אבא

 תנא. בסתניחא ליה ואסר' 'וחנן א-ר חג" שם טג'לה נגסראאבל
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 רבן במתניתי, )ד(יחגן הסרר על ברכות י"ח תקנו נביאים כמה ומהם זקניםועשרים
 דוויין. עיפרה תשע הני )ה( ברכות, י'ה אדם מתפלל ויום יום בכל אוטרנמליאל
 בגמרא ומתני )ו( מ.מן. משום פנדירא בן ישו בתר )ו( וכלנוה, ביבנה המיניןברכת

 כננד )ח( נחמנ. בר שטזאל דרנ בריה הלל אמר ]תקמה[. מי כננד סרי תטנידגי
 אמר יוסף יב )מ( כ"ט(, )תהלים אלים בם לה' בהנו דור שאמר אזכרותייח

 י.ח כננד לוי בן יהושע ר' אמר תנחום ור' )י( שמע, שנקרית אנכיות יייחכנגד
 שנשדרה:חליות

 נמי אי וידוי לטימר )ליה( בעי א. ה י ת 1 ל צ ם י י ם מ ד ר ת ב )א(1לח[
 מלכנו אבינו צל:ת.ה, בתר למיסר חקינו והב. )ב( בידיה, רשותא יש רבעימירי

 ביתך בנה בעולמך, מלנותך יחד בעולמך, וכרך יחד בעולמך, שמך יחראלהיני
 שמך, למע, עשה עדתך, שמח עמך, סדה טשיחך, ביאת קץ קרב היכלך,ושכלל

 ולא לטענך עשה צדקך, משיח ~lye עשה היכלך, למען עוצה ימעך, למעןעשה
 לרצון יהיו עד וכו' מרע לשוני נצור אלהי וכו', נוצרתי שלא עד אלהילמענינו,
 כראמרינן )ד( מזמורים, ברכות י.ח לאחר אמר רוד ואף יוחנן. בר' )ג( וגף פיאמרי

 :בברכות
 ואם שלום, יתן כך ואחר לאחריו, ת ו ע י ם פ ג' ע 1 ס ם ל נצריך )א(]ל"צ[

 שלו, לשמאלו לכתחילה שלום ונות! )ב( התפלל, לא כאילו לו ראוי כן nwpלא

 סרי תמני חגי שם בגטרא עשרת. תשע חני ח( בסשנח. שם ברכות אנן.ד(
 )ח' ח"ג פ"ה ברכות וביתשלסי תקנות. ביבנה חצדוקים כרכת לוי ר' אפר תויןתשמרי
 ביגנח, חכם'ם קבעו כבר מינים של לו אמור איגון ז"פ אדם 5ך יאסר אם כך איתאש"נ(

 רבותינו שנו כך יום, בכל ארם טתפלל ברכות כמה רבינו 'למדנו וירא ריש הקסםובתגתוטא
 אלים, גני לה' בחבו שנחוב אזכרות י.ה ננגד י"ח ולמה עשרה שמונח להתמלל אלםצריך

 אל יצנ' באזכרות שסרים הוא אף להם אסר י"ס אוסרים בבבל והא לוי לר'פשהגין
 ט"ז דף חהנחוסא במבוא ועיין בהערות ע"ש תרעיםתכבור

~fv 
 כ"ח ובתערה '*ר סי'

 טינין. nlato פנדירא בן בתר הובא בסח"ו מינין. משום פנדירא בן ישו בתר 1( הארכת'.ושם
 אזכרות. י*ח כנגד ררשב'נ בריח חילל אסר תקנוה, סי כנע סיי חסני הני בגמרא ומתני'ו(

 )רף רעיג ובסדור חילל. אסר הובא בסח"1 וכן ה% ר' אטר הג" ובגטרא ע"ב כ"חברכות

 שחוא כסו וצ*5 ם,זובש הטא0ר חרעים, הכנוד א4 כנגר 5חל9 תקגוח, ס' כנגר ע"א("
 רי fle~1 הכבוד, אל כנגר דרשכ"ג בריח חלל לרבי לוי א-ר תקנוה ט' כגגד שםבגסרא
 אל כנגר הלל לר' ר"ל להלל והציג ר' תתואר סבל' להלל לוי איר חגי' היהח גאוןעטרם
 ברכות ובירהאלטי שם ברכות אליס. בני לח' בהוו דור שאטר אזכרות י"ח כנגד 0(חכבוד.
 כנגד לף א"ר 1 עשרה שטעה ולסה עיג( )ס"ה ח"ב פ*ב תענית בשף( ע"ר )ז' ח"גפיד

 י"ה כנגד י"ח ולטה שם בתנחוטא וכן אלים, בני לח' בחגו שכתוב אזכרות עשרחשסונח
 כטה ב' אות ב"פ פזטור ש"ט ובטדרש נ' הערה ע"ש איים בגי לח' גתת שכועסאזכרות
 יוסף רב פ( ברכות. עשרח שמונה תתפררו אתם לכך י"ח לו אסרו בפרחזח ישאזכרות
 שם. אטר. תנחש ור י( שם. גמראאמר.

 לטיטר תקיט והכ' נ( ע"א. ט' רף רעיג סרור כר. צ*תיח רמפיים ובתר 6(]לות[
 ז'כ וט' ע"ב ר' ברכות יוחנן. כר' נ( סלנג. אביט נוסח שם וחטא שם סדור צ5ותיח.בתר
 פי. אטרי לרצון יחי אשר חנא ולאסיף תפתח שפתי ה' אוטר בתחלה יוחנןאיר
 ע"כ. ם' דף בברכות. כדאפרינןין

 סגטרא והוא סטיב, ט' דף רע'1 סרור לאחריו. פסיעות ג' לפסוע תריך 6(]לט[
 שם. רע"ג בסחר והובא שם גטרא וגלום. ונותן י( ע"ב. נ"ניומא
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 חשטרינן )ג( נ'( ל"ג )רנרים לט דת אש טיטימ שנאסר הקב"ה, ושל יטיסשהחב
 לחזור צריך u~w שלום, פיתן צריך שם פסיעות נ' שכלו מקום מרדכי דרנההשטיה
 מרבו הנפפר לחלטי דוטה, הוא לטה )ד( חור האם שלום, וליחן ושהתפלל"ום
 ואם קיאו, על ששב לכלב ודומה היטנו, בקרוב עטד אלא לו הלך ולח לו,והלך
 על נפיל פסיעות נ' פסע וכי )ה( התפלל: לא כאילו לו ראוי שהתפלל לטקוםחזר

 רכי )ז( ורבא לאביי להו חזינא הונא דרב בריה חייא ר' דאמר )ו( ומצלקאנפוהי
 אצלרי: טצלו אנפוהי עלנפלי

 אלים, בני לה' הנו שנאמר אמת שאומרים מניי! רבנן תנו )א(]ם[
 שם(, )שם ועוג כבוד לה' הבו שנאמר גבורות, שאומרים ומזיק א'( כזפ)תהלים
 ב'(, שם )שם שמו כמר לה' הבו שנאסר קדושות, ושאומריםוסניי!
 ונוי יעקב קדוש את והקרישו שנאמר השם, קדושת אחר בינה לוסר ראוומה

 כ"פ )ישעי' לקח ילמדו ורוננים בינה רוח תועי )כל( וידעו וכתיב כ"ג(, כזפ)ישעיי
 הכבד ואוניו הזה העם לב השטן דכתיב בינה, אחר תשובה לוטר ראו שהכגד(,
 י'(, ו' )ישעיי לו ורפא הטב יבין וכלבנו ישמע ובאוניו בעיניו יראה פן השעועיניו
 וירחטהו ה' אל וישוב דכתיב דעתך, מלקא לא תשובה, אחר רפואה לימא הכיאי
 מטוך אהא דסמכית חוית ומאי היא, סליחה תשובה בתר אלא ו'(, נ"ה )יושעי'וגו'

 הגואל תחלואיכי לכל הרומא עוניכי לכל הסולח אחרינא קרא התם כתיבאהא,
 הכתיב( )אלא סליחה, נתר ורפואה דנאולה לסימר ג'(. ק"ג )תהלים חייכימושחת
 היא, דסליחה אלא היא דתחלואק רפואה לאו ג'(, ו' )ישעי' לו ורפא ושב]והכתיב[

 עתירין שישראל טתוך אבא נר הייא ר' אמר )ב( בשביעית, גאולה לוטר ראוומה
 בשביעית קולות, בששית מר אמר והא בשביעית, קבעוה לפיכך בשניעית,ייגאל

 היא, דנאולה אתחלתא נמי טלחמות )ג( בא, דוד בן שביעית במוצאיטלחמות,
 אמר )ר( נשטינית, רפואה לומר ראו ומה הויא, מיהא בשביעית דגאולהואתחלתא

 טר15. חנפנה לתלמיר שמח תחש למח י( אם. שם מרדכי. דרב nto~o שסריגןנ(
 חראזען למשטו חזר ואם נך תובא ע-א( י' )דף רע-ג ובסדור ענש. אחר נסגנן חואבנטמא
 חיטנו נקרוב עמד אלא חלך %א לו והלך סרנו חנפטר לתלטיד לומח הוא לסט שלוםונתן
 חזה ותלשון כוי. לכלב רוטח מטם וסתפפר תחר ליל וכשירצח חלך ולא לתלוך טסת%
 ר האסר 1( שם. רע*ג סחר ומצלי. tnw~w ש נפיל פטישת ג' פסע וכי ס( בנטרא,*תא
 אסר חגי' סגילח ובנסרא סייב כ"ג במגילת חוא וכן ע"ב ל"ד בחטת האא. רחב בריחחאא
 אנטח'ש. ש נפלי "דכי utws )1. שהש נטו חוא ברכות בגטקס אבל אנין בר חייארי

 אשף דטצ4י נוכתב סגילח בראי" וקןין בגטרא, ~ah חללו וחמלת רע-ג בסרור גםחובא
 1~1"ן פניו, ע4 לי5ו4 רשזמ חשש ארם שאין לפי טטש פניחם ע4 נחלין %ח מדיחןש

'D1filצריחן. על טפין שחיו פי' שכתש חנינא דוח שם ברטת 
 בסדור חטאתה כל וחוכא עיט יה מגילת כו'. אחת שאוסרים מניין תזר "(]כ([

 בגמרא אצל 19 ?ר ובסח"1 רעיג בסחר גם כ"ח אבא. בר חייא ר' אסר ג( עיב. ח' דףרעת
 ואתחלתא חיא דגשלה אתחלתא גמי טלחטות נ( סופרים. רקרוקי 71מ'1 רבא אסר איתאלפנים
 רעינ שסחר היא, רגאולח אתחלתא נסי מלחסה רק אימא בגמרא ההא. טיהא בשגייתדגלולה
 בקשישת סיהא רגאילח ואתחלתא חיא רגאולה תתחלה נטי סלחטח לפריט כטו ג"כ רפאיחם
 ואיתימא אחא ר' אמר י( הויא. סיהא כשבישת רגאיח אתחלתא נסי מלחמה ובסחיוחוש
 ובטחץ. רעינ בסדור ם תטלא *תא לבז ף "האיתימא וחסלתן שם, DA1' לס.ר,

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



27 רשיסדוקו

 לפיכך רסואה, שצריכה בשמיני מילה שניהנה מתזך לוי ר' זאיתימא אדאר'
 כנגר אלכמנדרי ר' אמר בתשיעית, השגים ברכת לוטר ראו ומה ביסמיניה,קבעוני
 ט"ו(, י' )תהלים תמצא בל רשעו הדרוש ורע רוצע זרוע שבור דכתיב שערים.מפקיעי

 ברכת אחר גליות קבוץ לומר ראו ותה אמרה תשיעיה בפרשה אסרה בי ודוד)ה(
 לעמי תשאו ופרייכם[ ןתתנון )ת'טהו( ע:סיכם ישראל ןהרין )ערי( ואתם 'שאסיהשנים.
 ברשעים, דין נעשה גליות שנקבצו כיק ח'(, ל"ו )יחזקאל לנא קרנו כיישראל
 )ישעי' בדיליך כל מאסירתן )יאמירו( סיגייך כבור ואצרוף עליך ידי ואשיבהדכתיב

 שנעשה וכיק כ"ז(, 'טס )שם כבראשונה ןשוסטיךן )שופטים( וכתיבואשינה כ"ה(.א'
 וחטאים פושעים ושבר שנאסר המינין, עם זידים וכולל המינין, כלו ברשעיםדי!

 הצדיקים קרנות מתרוממות המינין שכלו וכיון כ"ח(, שם )יטם יכלו ה' ועוזבייחדיו
 )תהלים צדיק קרנות תרוממנה אגדע רשעים קרני וכל תקום(, שיבה )מפנישנאמר
 ל"ב(, י"ס )ויקרא תקום שיבה מפני ןשנאמרן הצדיקים עם גרים וכולל י"א(,ע"ה
 הצדיקים קרנות טתרוממות והיכן ל"ג(, שס ),טם גר אתך יגור וכ' ליהוסמיך

 וכיק (, ו' קכ"ב )תהלים אוהביך ישלו ירושלים שלום שאלו שנאמר )ו(בירושלים,
 את ובקשו ישראל בני ישובו ןאחרן )ואחד( שנאמר עמהם, רוד בא לירושליםשבאו

 הימים באחרית טובו ואל ה'[ אל תפחדו ה'( אל )ונהרו מלכם דוד ואת אלוהיהםה'
 קרשי הר אל והביאותים שנאטר תפילה, באתה דור שבא וכיק ה'( נ')הושע

 שנאמר עבודה, באתה תפילה שבאתה וכיון ז'(, נ"ו )ישעי' תפלתי בניתושמחתים
 הודאה, באתה עבורה שבאתה וכיק שם(, )שם מזבחי על לרצק )יעלו( וזבחיהםעולותיהם
 שנאמר הודאה, אחר כהנים ברכת לומר ראו וטה כ"ג(, נ' )תה' יכברנמ תודה זבחשנאמר
 ולימרה כ"ב(, ט, )ויקרא וגו' החמאת מעשות וירד ויברכם העם אל ידיו את אהרןוישא
 תודה זבח הכתיב ענודה, בתר ולימא כתיב, מעשות לעשות כתיב מי עבודהמקמי
 והודאה עבודה מסתברא אהאי סמוך אהאי דסמכת חזית ומאי שם(, )תהליםיכברגני
 את ושמו שנאמר כהנים ברכת אחר שלום שים לומר ראו ומה היא, מילתאחדא
 היא, שלום ]דהקב"ה[ )דוקא( וברכה כ"ון, ו' )במדבר אברכם ואני בניישראל עלשמי

 ואילך מיכאן )ו( י"א( כ' )תהלים בשלום עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה'זשנאמרן
 ה' זכורות ימלל מי דכתיכ טאי אלעזר ר' דאטר ה הקב של בשבחו למסראסור

 כל שישמיע למי ה', גבורות למלל נאה למי כ'ן, ק"ו )תהלים תהילתו כלישטיע
 שיאמר קודם בתפילה להרבות בא אם ביכות, '"ח סיום לאחר אבל )ה(תהילותיו,

 רבותינו ויטנו )ט( לעצמו, ברכה יקבע שלא ובלבד בידו, הרשות פי אמרי לרצוןיהיו
 : ברכה כל מע.ן שואל כולן הברכות כל נסוף וכ; תסילה, כשומע צרכיו כל אדםשואל

[ao])והמגביה אמנה, מקטת זה הרי בתפ.לתו קולו המשמיע רבנן תנו )א 

 שתביא ומה חש"ס, ונסס1רת שם רש"י עיין אמרה. תשיעית נפרשה אטרח כי וחדס(
 הביא לכן היא פרשה חדא רגשו ולסח אשרי רס"ל אלא חיא עשירית וחלוא היאתשיעית
 תעיר. שלום את ודרשו רע"ג בסרור 1ג1'_._ ירושלים שלום שאלו שנאטר ו( תשיעית.בפרשת

 ע"א( ט' )רף רע*ג בסרור הובא זה גם הקב"ה. של בשבחו לספר אסור ואילך מכאןו(
 רע"ג גטרור והובא בגמרא ליתא זה י"א. סייס לאחר אבל ט( ע"א. י*ח מגילת בגמראוהוא
 ע"א. ח' ע"ז רבותינו. ושנו ע(שם.

[wQ])6 מגמרא והוא אעיב( ט' )רף רעיג בסרור מובא בתפילתו. קולו חטשסיע תי'ר 
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 רשיסחר28
 הרוח טנסי זה הרי בתסילתו והטפהק והמנה)נ(וקן השקר[ מנביאי זה יהרי בתפילתוקולו

 כאילו בתפילתו והרק טכוער. זה הרי אומרים ויש לו, רע סיטן נהפילתווהטתעפש
 לכו את לבוין שיכול אלא שני לא בתפלתו, קולו הטשמיע )ב( הטלך. בסתרק

 ביחיד, מילי והל נה, לן לית )נ( בלחש לבו את לנוין יכול אינו אם אבלבלחש,
 טלטעלה אבל מלטשה וה"מ והמפהק והמגהק )ה( ארעא. אורח לאו כצנור אבל)ד(
 מלמעלה אבל טלטטה מילי הני לו רע סימן זה הרי בתפילתו והמתעטש בהן לןלית
 לה )ותהי )ז( המנונא רב בי 4)ה( אינעיא מילתא הא זירא ר' דאטר )ו( לו יפהסימן

 נשם לו, יפה סימן בתפילתו המתעטש תלמודאי, ככולין לי ןוחקילאבכולה(
 הוה זירא ר' )ח( מלמעלה. רוח נחת לו עושי, כך מלטשה רוח נחת לושעוקר!

 יב דאטר ישראל לארץ למימק טבעי )ט( יהורה ררב מיניה ןבהטתמיטן)משטמיט(
 ושמה יובאו גבלה שגאטר נעשה, עובר ישראל לארץ מנבל העולה כליהורהן
 מיניה ואשמע איזיל אמר ב"ב(. כ"ז )ירמי' וט' אותם פקרי יום ער יהיו)ישכו(
 היה יהורה ררכ קטיה רתני לתנא ואשכח אזל אשוק והרר וועראן ןמביתמילתא
 הכי דאמרי איכא ומתפלל, וחוזר הרוח שיכלה ער פוסק ונתעטש בתפילהעומד
 ומטחין ומתעפש אסות ר' מתרחיק להתעטש ונקש נתפיטה עומר היה קמיהתנא
 נלוי חלוליסן ]חלולים נקבים נקבים יצרתנו העולסים רבק ואומר הרוח, שיכלהער
 ומתחיל ]ותולעהן ריטה ואחריתנו וכלימה חרפה בחיינו ובליטתנו, חרמתנו לפניךוירוע
 : ריי זה דבר לשמוע אלא באתי לא אילו ]ליה[ אמר שפסק,טמקום

 בטניה מבלע אי אבל לקטיה, דשדי מילי הני בתפילתו הרק )א(ןבפנ:ן
 כטליתו, מבליעו רוק, לו ונזדטן בתפילה עומד היה יהודה רב ראטר )נ( בה, לןלית
 זשדי רעתיה דאנינא אזנים וא. )ד( כסותו, נאפי סנליעו )ג( נאה טליתו היהואם
--- ----- 

 רע"ג בסדור %ם תחח רי בשט שם גטרא בתפילתו. ק41 חמשסיע 3( רס"ב. כירברבות
 אבל חגי ובגמרא 20 יד ובסח"1 רע"ג בסחר וכ"ח בת. לן לית ג( חנגא* ר' "בשםליטא
 יכולאין

 לכויי
 ובמתיו גסרע"ג כ"ח ארעא. אורח twb בצבור אבל 1( סותר. בלחש לבו את

 מלטחת הים וחטפתק וחטגחק ס( צבורא. לם'טרר את' בצבור אבל הג" בגטרא אבלשם
 וחפפחק חסגתק חג" ובמחיו רע"ג, בסרור שהובא כסו חקנתי בה. לן לית מלפעלהאבל
 מילתא הא זירא רי ראטר " ע"ש, נשתנית חנשתא שם ברכות בגטרא ועיין לרצוחחים

 3י לי אכ5עא חגיי בגמרא אבל שם סרע"ג גי' וכ"ח רום גמרא הטנ%א. רג בי לי)ת(איבקףא
 תקנתי תימוראי. בכוליח לח ותחי ו( לי. איבעי ס"א הובא הש"ס ובמסורת חממנארב

 ובסחר וחביבה, עלי שקולח לי ותקילא ופירש"י שם בגטרא לגנון וכיה תלטודאי ככולא ליותקילא
 טשתטיפ קא הות אנא רבי 'שם בגטרא טשתטיט. חוח זירא ר' פ( לנכון. הונא ובטחז1ר"ג
 כסו תוספתי יחודח. רג דאטר 4" למישל  רגעי י( זירא. ר' הגי' ltrnD11 רעש בפדורוגם

 ובמחט. בסרע"ג לנכון ותובא בגטראשחוא
 החש וכן שס, סרש'ג לשון הוא נntop~ .'1 ישרי ח"ט בתפילתו חרק 6(]מבן

 לח סכר לא כו' כסותו באפי מגליעו נ( ע"ב. כ"ד ברכות יחודח. רב דאטר נ(בטחת.
 לנכון וחטא שס בגמרא מחוא גטו באפרקסותו וציל הסלח נשתבשה כסותו. באפי טבליעוסר

 מיאסת בפניו. תלויין ראשין ושני ש3ראש1 סודר אפרקסוחו כתג שם רש*, ובמח"1.בסרע*ג
 אפיקרסין ערך השלם כערוך שין ויונית סורית והסלח באפקרסותו וש"ל טשוגשת חמלת שםגס
 ופירושו טשם. תקורא ידרש הארגתי. ושם ק.ר בתערה שקלים פסקא דר"כ בפסיקהאועיין
p'snלשון הוא לאחוריה. ליה ודי דעתיה דאנינא אינש ואי י( )העמד(. בבשר ודבוק צר 
 עמרם. ר חגאין דברי הוא רק בגטרא וליטא בטחת הוא וכןסרע*ג
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"2 רששמדור
 ליה וא.זדמן אשי דרב קמיה קאימנא הוה רבינא ראמר )ה( ומסתי,ה לאחוריהליה
 לדידי אמר כסותו, באפי טבליעו מר לה סבר לא ליה אטר ]לאחוריהן, ופתקיהרוקא
 דעתאי:אנינא

 לחוריה לצלויי למקדם צנור בהרי טצל. דכי לאינש ליה ואסיר )א(1מנ[
 האשה אנ. דכתינ רצלותא, אמות בר' למיתב לאינש ליה ואסיר )נ( ציטרא:מקמי
 שאסור מכאן לוי בן יהושע ר' ואמר )ג( כ'(, א' )ש"א ה' אל להתפלל נזה עמךהנצבת
 בצלותא, דקאים סאן קטיה למיחלף ואסור )ד( תפילה: של אמות בר'לישב
 : לצלותייהו דמיפסקא פעמא מאי )ו( המתפלל, לעבורנגד אסור לוי בן יהושע ר' דאמר)ה(

 אליעזר ר' משום יוסי ר' דאמר )ח( לצלותא, דמידליא בדוכתא לטיקם )ז( ליהואסור
 סמסל, ]גני[ ועל טפה, גבי על כגק ויתפלל, גבוה במקום אדם יעמוד אללעולם
 : קל"א( )תהלים ה' קראתיך מטעמקים שנאמר נמוך, במקום אלא כסא, גביועל

 יוסי ר' דאמר )ב( כרעיה, לכווני ליה טיבעי ומצלי וכדקאי )א(]טד[
 )יחזקאל ישרה רגל ורגליהם שנאמר רגליו, שיכוין צריך הטתפלל אליעזר ר'משום

 משום יוסי ר' ראמר )ד( צלותא, מקטי לטיטעם ישראל לבר ליה ואסיר )נ( ז'(,א'
 תאכלו לא כ"ו(, י"ס )ויקרא הדם על תאכלו לא דכתיב טאי יעקב בן אליעזרר'

 חנינא[ בר יוסי ]א"ר יוחנן ר' משום יצחק ר' ואמר )ה( דטכם, על שתתפללוקודם
 שמע קרית וקורא מתפלל כך ואחר ושותה האוכל כל יעקב כן אליעזר ר'משום
 גאיך אלא גיויך תקרי אל מ'(, י"ד )ס"א ניויך אחר השלכת אותי אומר הכתובעליו
 : שמים מלכות עליו קיבל זה שנתגאה לאחר הקב"ה[]אמר

 אחורי ולא רבו, כנגד לא ארם יתפלל אל לעולם יהודה ר' אמר )א(]טה[
 רנו, אחורי או רכו, כנגד המתפלל אוטר הטמא אלעזר ר' ותניא )ב(רנו,
 : מישראל שתסתלק לשכינה נורם ישיבתו, על והחולק לרבו, שלום והנות,)נ(

 לפנינו כסרור חוכא וכאשר אשי דרג אחורי קאי חוה רבינא שם בגמרא רבינא. דאסלס(
 עטח"1. רע"ג שסחר פלג ברטת בבח"לכ"ח

 כ"ח ברכות רש"י וכן ע*כ. פ' רע*ג בסדור חוא כו'. לאינש ליח נאסור 6( ]כ4נ[-
 לאינש ליה ואסור ג( להתפלל. יקדים לא תצבור עם בג"ח חוא אם נתב שנו בצגתרע"ג
 שם. גמרא ריב"ל. מטר ג( ע"ב. ל"א ברכות בגמרא וחח שם רע"ג לש11 ט'.לפיתב

 כ"ז ברכות ריב.ל. ראסר ס( שם. סרע*ג לשון בצ~תא. דקאים מאן קסיח לסיחלף ואסור1(
 שלפניו. במאמר וע"ש בגמרא וליתא רע"ג לשון תוא ל?לותייהו. דמיפסקא מ"פ 0סע*א.

 בתיבותא לטיקם ובמחט וצלויי, דסידליא בחכתא בסרע"ג לצלותא. רטירליא בחכחא לחיקם"
 ושם עזב י' ברנות אליעזר. ר' משום יוסי ר' דאטר ס( הרוח. שגבוה רטירליא ופרוסירליא
 כסו חרא ובטחת ובסרע*ג fa~vt בן אליעזר )ר' ראב"י סשה חנינא ברי יוסי א"רחגי'
 בסרור. לפניתשהא

 ע"ב(. ט' )דף רעיג סחר כרעית. לכווניה ליח טיבעי ומציי יכרקאי 6(]כמד[
 משום חנינא כרי טסי ר' שסר חגי' שם וגם ע"ב " ברכות אליעזר. ר ששום יוס' ר' ראטרג(

 טשום יוס' ר' ראסר י( שם. סרעיג לצותא. סקסי לטיפעם ישראל לבר ליח אסיר "ראגא.
 משום יצחק ר' ח-סר ס( חנינא. בר יוסי ר' חגי' בכאן תם שם ברכות יעקב. בן אליעזרר'
 הטלות חסרים בחח"ד וגם שם בגטרא שחוא כסו תקנתי כן חינגא. ברי ישי א"ר יוחנןר'

 ליתא. יצחק א"ר חטאסר רע"ג תסחר חג'נא". בר יוסי"אזר
 1חגיא ג( רב. אסר יחורת רב אסר חג" ושם משיא כ"ז קטת יתוכח. א"ר 6(]43ה[

 בן אלעזר ר וחבא 21 צר וגטח"1 *חסמא" חטלח ותסרח שם גמרא אומר. חספא אלעזרר'
 בדעס'. ערש לרבו שלום וחמתויר זח אחר חוגא בגמרא לרגו. שלום וחשתן ג(חסטא.
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 רעם*מדת*30

 קרית קרא אי צלי, לא אי צלי אי ירע ולא ליה דמטסקא ימאן )א(ןבפט
 א. מ,ונא בשעת בריך אי נמי אי אטר, לא ואי ויציב אמת אטר אי קרא, לא אישמע
 גרס.נן הכי )ב( נעכיר, היכי כריך לא אי בריך אי הם'נין שבעת ברכת וגבי כריך,לא

 אינו קרא לא ספק שסע קרית קרא ספק שמואל אמר יהודה רב אמר )ג(בגמרא,
 אלעזר ר' ויצ.ב, אמת ואוטר חוזר אמר לא מסק ויציב אמת אמר פסק וקורא,חוזר
 כבור משום )ר( ]ק"ש[ וקורא שחוזר קרא לא ספק שמע קרית קרא ספק אפילואמר
 ספק אפילו אמר יוחק ור' )ה( ומתפלל, חוור אינו המתמלל ספק אבל שסים,מלכות
 שיתפלל הלואי דאמר לטעטיה יוחק ר' ומתפלל, חוזר התפלל לא ספקהתמלל
 ואחא שמע קרית קרא וראי אכל בכולהו, יוחק כר' והלכתא )1( כולו, היום כלאדם

 קטא פסוקא( ]אומר אפסוקא( )ואתא )ז( שטע, קרית קרו רקא ציבוראואשכה
 וטצא הכנסת לבית ונכנס התפלל ודאי נטי אי צריך, לא ותו בהדייהו )קרי(לחודיה
 דבר לחדש יכול אם שמואל אמר יהודה רב אמר הכי )ח( שמתמללין,ציבור

 ואשכח כנישתא לבי ועל צלי לא נמי ואי יתפלל, אל לא ואם יתפלל,בתפילתו
 נגמרא, אטריק דהכי )ט( לוי, בן יהושע ור' הונא ר' בה פלינו דטצלו,ציבורא
 עד ולנמור להתחיל יכול אם שמתפללק, ציבור ומצא הננסת לבית ננגס הונא ר'אמר
 אטר לוי בן ]יהושען )יהורה( ור' יתפלל אל לאו ואם יתפלל, למורים צנור שליה יביעשלא
 בטאי ואטריק יתפלל, לקרוש צבור שליח יגיע שלא עד ולנסור להתחיל יכולאם

 קרוש, אומר היחיר אין סבר יהושע ור' קרוש, אומר יהיר מכר הונא רב ~(פליגי,
 לא מפסק מיהת עלמא דכולי אמריץ ותו )יא( קדוש, אוטר היחיד דאיןוטסקיק
 שמיה יהא אאטן שיפסוק מהו להו איבעיא ואמרינן )יג( קדוש, רעני עד )ינ(פסק

 רף רע*ג בסרור חנא כו'. צלי 4א אי ציי אי ירע ולא ליח דסספקא ומאן 6(]מן[
 חטתחיל כ"ג סי' סוף יתרו בשאילתות ועיין 21( )צד במת"1 תטצא סנחח. בסדר ע"א,שח
 ע"א. כ"א ברכות בגמרא. גרסינן הכי נ( ש"ש. מילתא ליה דמס*קא היכא צריךברם
 תרי"ב שם והעיר ליתא שטואל" "אמר המלות שם בגמרא שטנאך. אמר יחורה רב אמרנ(

 שם בסרע"ג הוא כן כי להוסיף ויש ובהרא"ש. גראף הוא וכן שממל אטר בגמראשח"ל
 שם. במח"1 הוא וכן שם יתרו בשאילח1ת וכן עיג( כ' דף )ד"1 פ"נ ברכותובבתיה
 הן בסדות עמרם ר' הגאון הוספת כ"א חגמרא לשון זה אין שמים. מלכות כבוד מששי(

 שם בגמרא חסר זה בו.. התפלל ספק אפילו אמר יוחנן ור' ס( שם. בשאילתות גםהוא
 רע"ג בסרור גם ונמצא תחלה, היום כל אדם שיתפלל ולואי אסר יוחנן ור' רקזנסצא

 כר' והלגתא 1( שם. עוז ובטגדל ח"ו פ"י תפלה ה' בהרטנ*ם ועיין ובמח"1ובשאילהות
 נחלות בחלבות וז"ל הביא היום גל אדם שיתפלל 41:א' ד"ה שם בגטרא רשיי נכו4חו.יוחנן
 ב' )רף ת"ג ברבות בכה"ג וחוא התפלל בווראי כשהאל והלבה בספק, יוחנן כרבי הלכהפסק
 דרבנן ק"ש דאטר כשמואץ ה4כתא ולית איתא כרי"ף וכן יותגן ורבי ד"ה בתוס' וע"ש1'ד(
 ואתא ו( כלו. היום כ4 ארם שיתפש השאי ראמר יוחנן כרי וחלכתא ראורייתא ק"שרקיי*ל
 גתו עסתם ראשון p,en אומר הגי' כמח"ו צריך. לא זהו גהרייהו קרי לחוריח קטאאפשקא

 שם. גטרא שסואץ. אמר יהורה רב אמר הכי ס( גפנים. שתקנתי כטו הוא שם רע"ג שסדורלא,
 סבר יהושע זרי קדוש, אוסר יחיד סגר חנגא רב י( ע"כ. כ"א ברכות בגמרא. אסרינן דהמיס(
 ור' קרוש, אוסר ]יחיד סנר המא ר' וכצ"ל מקוטע חמאמר במחיו קשש. אומר היחיראין

 תיקן. לא ז"ל והרש"ח סבר עד סבר מן המדפיס והשטיט קרוש אוסר חיהיד אין סבר[יהושע
 וזה שם רעיג בסדור גט ג"ח קדוש. דעגי עד יכ( שלאחריו. במאמר ימ גמרא אמרינן. ותוי6(
 לטודיס. מן הצבור עם לעטת לקדושה תפילתו ~מיק לא סיפסיק נתב שם ורשע בגמרא,ליתא
 שם. גמוא ו*מרינןע(
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31 רש*סדור

 דלא הילכתא ופשפיק הררינן דספטיק דפשפינן רפסקינן ואע"ג )יד( סנרך,רבא
 אמר וכד יצא, ענה ולא שסע. מר ראמר )סו( בהרייהו, עני ולא שתיק אלאמפסיק
 יהא או קדוש ושטעין ברכות בי"ח עסקין דכי רבנן נהגין וכן לצלותיה, הדרויתברך
 ורישי ודרשייא וספרייא חכמיא אמרי! וכן )סו( עונין, ולא שותקין מברך רבאשמיה
 : כעונה ]שמען יצא, ענה ולא שטעעמא,

 ליקום, נמי איהו רקיימי, ציבורא ואשכח כנישתא לבי רעייל ומאן )א(]מק
 הציבור: טן כפורש ליתח!י דלא ליתיב, נמי איהו ישני!,ואי

 היא, צלותא לאו דצלי היכא צואה ואשכח איניש דצלי והיא )א(]מסק
 תפילתו שחטא אע"פ במקומו צואה וראה המתפלל רבנן דתנו )נ( מצלי, והדרויפסיק
 רבא אמר אלא כ"ג(, כ"א )משלי תועבה רשעים ובת האי רבא לה מתקיףתפילה,
 תפילה. תפילתו אין דחפאכיון

 תועבה, תפילתו התפלל ואם יתפלל, אל לאביו הנצרך יננן תט )א(]בפסי[
 אנל עצמו, על לעמוד יכול שאין אלא שנו לא יהודה רב ואיתימא !ביד רנואמר
 צריך הילכך )ג( פרסה, עד כטה עד )ב( תפילה, תפילתו עצטו על לעמור יכולאם

 הצריך אידך ותניא )ד( צלותיה, מיקבלא לא לא ואי דמפני, עד לצלויי ואסירלאפנויי
 וכתיב י"ב(, רי )עמוס ישראל אלהיך לקראת הכון שנאמר משום יתפלל, אללנקביו
 ואיתיטא יוסי ר' אטר )ה( י"ג(, ד' )קהלת ]ה[אלהיס בית אל תלך כאשר רגליךשמזר
 בתפילה: לפניו עומד שאתה בשעה נקביך שמור פפא בר חנינארב

 צלוי, והדר נפשיה ולרכויי נפשיה לנקויי ישראל לבר ליה ומתבעי )א(]גן
 : ו'( כ"1 )תהלים ה' ס,נהך את ואסוכבה ]כפי[ )כפות( בנקיון ארחץשנאמר

 לכווני מיחייב דציבורא, רשליחא אחורי כנישתא בבי דקאים דמאן )א(]נא[
 עונה ליהוי וברכה ברכה ]חוחם[ כל על דציבורא שליחא חתים ]דקא[ ובתרדעתיה,

 לפנינו, ומכ"ל מעסיק דלא ופסקיכן הדריגן דמפסיק דפשמינן ואועג איתא שם רע*ג בסדור3חרייחו. עני ולא שתיק אלא מפסיק רלא חילכתא ופשפשן הדריגן דמפסיק דפשפינן דפסקינן אע"גיז(
 בחעחת וע"ש בהרייהו עגי ולא שתיק אלא מפסיק דלא ופשפיבן חגי' 21( )צרובסח"1
 ביתא חסיטן סוף ועד מכאן סר. כאטר עו( לרינא. שם ותאריך כ' באות זול חרשנהחרח"ג
 עזב. לזח סוכה חכטיא. אטרין וכן עז( בטח"1. גם ונמצא רזיגבסחר

 ע"א. י"מ רף רע"ג סדור כנישתא. לבי רעייל וטאן 6(]נא[
 בבה*ג רק בסרעיג לפנינו נטצא לא זח צואח. ואשגח איניש דצלי והיכא 6(]כמוץ[

 הלשון ובגיורא ט"ב כ"כ ברכות צואה. וראת חטתפלל רת*ר 3( ע"ר(. ב' )דף ב"גברכות
 הבח"ג. כלשון פח ויצבא קצתט*עח

 ג' )רף פ"נ ברכות גגה"ג והובא רוף'א כזג ברכות לנקביו. הנצרך ת"ר 6(נכמפ![
 פרסח. עד זביר רב אטר שם בגמרא פרסת. עד כמח עד " 22(. )צד בטח"1 גם עןע"א(

 ותניא י( שם. במחץ ג"כ וחיבא שם הבחיג לשון והוא בגטרא לי"א לאפנתי. צריך חילכך"
 שם. בפה"ג שהובא כש הוא לפריט 1הגי' משוגה. הג' נגמש לפנינו אבל שם נרטתאירך.

 גר חנינא רג איתימא אשי רב חג" בגמרא פפא. גר חנינא רב ואיתיטא יוסי רי ואסר"
 יוסי. ר' ג"כ הובא שמחיו אסי, רב הגח שם וכבח"גרפא,

 ע-א(. ג' לדף שם נחרג ישראל. לבר ליה נסתגרו 6(]נ[
 ע"ב. ש*1 דף בסטלג תא ט'. כנישתא בבי דקאים ומאן 6(]נא[
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 רש5סדור82

 אמונים( שומר צדיק גוי ויבא שערים )פתחו ןדכתינן )נ( מאי רבק אטור דהכי )כ(אמן
 השליח אומר באמונה, rDN עונין שהן אילו כ"ד( ל"א )תהלים ה'[ נוצר"טונים
 ומאמינין המתים, תחית ראו לא ועדיין אסן, עותן והן המהים, מחיה ברוך~בוט
 לא ועדיין אטן, עוני, וה, ישראל, גואל ]צבורן השליח אומר הסתים, מחייהשהקב"ה
 עתיד שהקב"ה וטאמינים ונשתעבדו, חזרו נגאלו, כנר הרי תאמר ואםשאלו,
 היא ועדיין אם!, עונין וה, ירושלם, בונה ]צבור[ השליח אומר rDN' ועונקלגאלם

 עוני! כלומר ה', נוצר אמשים הוי לבנותה, עתיר שהוא בהקב"ה ומאמיניםבחורבנה,
 : ה' נוצראמן

 אמ; ולא )ב( קטומה, אמן ולא חטופה, אמן לא עונין אין ותניא )א(]נב[
 חטופה אמן העונה אומר עזאי בן מפיו, הברכה יזרוק ואל יתומה, אמן ולא )ג(קצרה,
 יתוטים, כניו יהיו יתומה ימיו, יתקצרו קצרה )ד( יטיו, יתקפפו קטומה ימיו,יחפפו
 אמן העונה כל לקיש כן שמעק ר' ואמר )ו( ושנוהיו: ימיו ]לח מאריכים ארוכה)ה(
 אמונים שוטר צדיק גוי ויבא שערים פתחו שנאמר עדן, גן שערי לו פותחין כחוככל

 לוי בן יהושע ר' )ז(אמר אם!, שאומרים אלא אסונים, שומר תיקרי אל ב'(, כ"ו)ישעיה
 כחו בכל רבא שטיה יהא אמן העונהכל

 קורעיי
 פרעות בפרוע שנאמר דינו, נזר לו

 יוחק ר' אטר אבא בר חייא ר' אמר ב'(. ה' )שופפים ה' ברכו עם[ ]בהתנרבמשראל
 וכתיב )ח( בישראל, פרעות בפרוע הכא בחיב לו, מוחלין ע"ז, של שמץ בלבו ישאפילו
 לענות לאדם צריך ולכך ב"ה(, ל"ב )שמות בקמיהם לשמצה אהרן פרעה כיהתם
 אמר )ט( אמן, מאי כח!, בכל אמן הכי r~llv הן והן כחו, בכל סברך רבא שמיהיהא
 נאמן: מלך אל ויראר'
.. 

- - - - -  
 , וכמח"ו בסרע"ג שם וחוכא ח' אות 5"א טזמור תחלים במדרש חוא רבנן. אסור דחכיצ(

 ובפור ע"ב 5' דף פראג יפוס מאבודרחם ג"ח, ם" חמגתיג ובס' כ"ז, דף ח.א חאשכ51ובסי
 פתחו רבחיב ג( ב"פ. תערח שם תח*ם גסירש ועיין גאון עסרפ רב בשם קב"ך סי'ח41ח

 סיים וכן ה'. נוצר אמונים תפסוק ע5 הוא ובסרע*ג שם גמדרש אבל בטח"ו גם כ"חשעריפ.
 ח'. שצר אמונים חףלפנינו

 ע"ב( )ט"ו שם רעייג בסרור הוא זה גם חטופת. אסן לא שנין אין יתנוט "(גנב[
 ולא ג( בגטרא. וליתא בסרע.ינ גם כ"ח קצרה. אסן ולא נ( שיא. מ"ז ברכות כגמראוחוא
 אפן חיא איזו ע"ג( י"ב )רף ה"פ פיח ברכות ובירושלמי שם. ובתוס' ברש"י עיין יתומת.אסן

 ברכות ברי"ף חרא וכן עגי, חוא מח ידע ולא למברכה דמחיינ הן הן אטר תונא רב'תומת,
 צדק כהן רב בשם גם שם והביא גאון נסים רב בשם שחגיא 0ה אטן ערך ערוך ועייןפ"ז,
 בזח. שתאריך חשלם בערוך ועייין יתומח, אטן הוא הברכה שמע ולא אמן העתהגאון
 ימיו. לו מאריכין אריכתס( בסרע"ג. גם וחוכא בגטרא ליתא זה יטיו. יתקצרו קצרחד(

 שחטא כסו הוא קכ"ר סי' אסח וגער ובסרע"ג יטיו, לו טאריכין באמן הטאריך וכלבגמרא
 שנת טגסרא והוא שם בסמ"ג ג"כ הובא אטן. העונה כל וארשביל 0 לפגינו. רשייבסחר
 ריש והביאו כל ד"ה נתוס' וע"ש שם. שבת ט'. אסן חעתח כ5 אריב"ל !( ע"ב.קיים

 ג' *ת ח' סי' להפסיקתא גטבש והעירותי כו'. אלישע בן ישמעאל דרבי במעשהבפסיקתא
 צ"ל ולדעתי נ"1, סי' אףח ב"י סטרן מובאים התש' ודברי בפסיקתא נטלא לא שהביאושזח

 ור"ל ישמעאל, דרי בפ' צ"ל או היכלות ספר יהוא אליעשא בן ישמעאל ררי סרכבחבפעשח
 וכתיב ס( במבוא. שם עוד ועיין ישטעאל ר' פרקי גיכ נקרא חיכחת ס' כי ישטעאל ר,בפרקי
 פרוע כי הגתת התחלת הובא גגסרא אבל בפרע"ג גם חטא כן וט'. אהרן פרעת כיחתם
 הכי"א. יוב תובא רע*ג בסדור ובן חנינא, א"ר שם בגמרא וירא, א"ר ס( שם(. )שמותחיא
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