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 עד מיצה מות אחרי ויחי ביהושע, פסוקים שלשה תחלה יקרא גדולות, בהלכותפסק
 ופוסקי! ועומר שנויה, כהלכה )ד( שלמה, ויעמוד כן ואחרי משה אל דברתיכאשר
 תהלה ויקראו באשרי, ופותח למקומו וחוזר לבו ירכנו כאשר איש איש בציבורהצדקה
 יענו ציבור אחת, שליה אבות בגלל אשר בסנדל כולם ויאמרו עמדם על כולםויעטרו
 אתה למוסף, ועוטדין דאמיין, עד קדיש לטקומו, התורה את ומחזירין לה,שנייה
 והוראה ענודה והשיאנו לטעלה, מדורין שהז כמו טוסף פסוקי חטאינו מפנינחרתת,
 : כהמםוברכת

 חנוכה*הלכות
 לא כי המרחם כשמגיע ובהודאה, עשרה שמונה אדם מתפלל בחנוכה )א(ףטפ[

 ]בברכת הנטים על ברכת להזכיר וצריך וכו', הנסים על מזכיר )ב( מעולם חטטיךתטו
 )" בהודאה[המזק

 נכונה לאדכורי סנר נלותא, ריש לבי איקלע נפחא יצחק דר'
 : בהודאה המזון ברכת אף בהודאה, תפלה מה כתפלה, ששת רב ליה אמרירושלים,

 דאמר לברךי חייב נמי והרואה לברךי חייב ה וכ נ " ר נ המדלק )א(]עף[
 אבא נר ירמיה רב לברך, צריך חסכה של נר המדליק רב אמר אשי בר הייארב

 הטדליק יהודה רב אמר סכרך, מאי לברך, צריך חסכה של נר הרואה אמרדיריה
 חסכה, של נר להדליק אקבוייצ אמ"ה בא"י שלשה. לברך צריך ראשקביום

 שתים, מברך המדליק ואילך מכאן שתים, מברך הרואה ושהחיינו: נסים,ושעשה
 יצחק בר נחסן ורב )ג( תסור, מלא אמר אויא רב )ס ציונו, והיכן אחת, מברךוהרואה
 : וגוי וינדך אביך משאלאמר

 השוק, מן רגל שתכלה ער החמה, משתשקע ה כ ו נ ח ר נ מצות )א(]"יא[
 מן והטהדרין אחד, לכל נר והמהדרין וביתו, איש חנוכה נר מצות רבק תנו)ב(

 ]פוחת )פחוה( ואילך מכאן שטונה מדליק ראשו! ביום אומרים שמאי ביתהמהדרין
 ]והולך[, טוסיף ואילך טכאן אחת מדליק ראשון ביום אומרים הלל ביתוהולך[,
 ואק בקודש דמעלין משום הלל דבית וטעטייהו החג, מפרי שמאי דכיתפעמייהו
 :מורידיו

 שתשא מת וערש שלמת העטור וי"א מות, אתרי שט*שרין כוענ זגה*ג חיל חטא שכ"גפ'
 ראינו ז"ל יחידת ברי יצחק רציני שאטר סח גם עטרם רב בשם טות אחרי שמפפיריןתפעם
 ר"ל שנויח. כחלכח י( בבחנם. לפנינו זכר ואין נסחר שתובא כסו בת"נ בשם זחשחינא
 עמא. לישבטגילח

 ע5 מזכיר 3( 198. צר רל"ד סי' בטחת חטא ר"ח. אדם מהפלל בחנוכת 6(]וצסז[
 ועיין שיגוייס. איזה ויש שם ובמח"1 86 צר רע"ג בסרור חוכא חנסים על שסח וכו'.חגסים
 ע*א כיד שנת בגטרא גל1תא. ריש לבי איקלע נפחא יצחק דר' נ( ח"ח. פ*כ שפריםמפ
 יתושע דרב בריח תונא רב חתכה ח' ובכה"ג רבא. לבי איקלע יחודה בר הונא רבאיתא
 גלותא. ריש לבי איקלע יצחק רה 199 צר ובסח"1 גלותא ריש לביאיקלע

 בפעות רעיג בסחר אסר. אמא רב נ( ע"א. כ"ג שבת תפוכח. נר חסדליק 6(],טי[
 נחטיח רב בגטרא לפנינו יצחק. בר נתמן ורב " חי. תעשית י' ף אותיות נתחברו אחארב
 בר נהטן רב ג"כ חג" שם ובבהיג כ"1 סי' ובשאילתות וגם רעיג בסדור אבלאסר
 בסדור. לפנינו נטו'צחק

 שם. תוסף 199 צד בטח"ו יהובא ע"ב כ"א שבת הנוכח. נר טצית 6(משיא[
 דב"ש טעסא שם בגטרא החג. טפרי רב"ש טעסחהו ג( 'פם. שם כו'. חנוכה נר מצות ~'רג(

 פנחס. רפרפות .בקרבנות והולכים טתסעמים ופירשא תחג פר'ננגד
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[3hff])בטפח )ב( מבחוץ. ביתו מתח על להניחה טצוה ה כ 1 נ ח ונר )א 
 חנוכה ונץ בימין, מזוזה שתהא כד' טשמאל, והילכתא )נ( משמאל, לפתחהסמוך

בשמאל.

 )ב( לאורה, להשתמש ואמור לה, ק 1 ק ז ן י א סבתה )א(]קי2[
 חייבות נשים לוי בן יהושע ר' האמר )ג( חנוכה, בנר חייבות נשים ואפילו לנר,סנר ומדליקיי

 עשה לא וקטן שוטה חרש הדליקה )ה( ]הנס[. באותו היו הן שאף )ד( חנוכהבנר
 נר כנגר מעות להרצות אסור יהורה רב אמר )ו( מדליקה. ודאי אשה כלום.]ולא[
 שבעה, כל סוכה מנויי להסתפק וכן )1( מצוה, ניזוי משום מלאכה כל וכןחנוכה,
 דם וכן )ט( עליו, בזויות מצוות יהיו שלא לאורו, שיאותו עד הנר על לברך וכן)ח(
 אמר יוחי בן שמעון רי אמר )י( ברגל. יכסה שלא יכסה, ששמך במה ועוף,חיה

 כאילו אותם בזיתם ואילו אותי, כיבדתם כאילו המצות מכבדין היו לישראלהקב"ה
 אמר חנוכה, בנר חייב ]איתתא[ נסיב דלא אכסנאי ששת רב אטר )יא( אותי:בזיתם
 ]איתתא[ רנסיב בתר אושמיזי בהדי במריטי טשתתפנא הוה רב בי הואי כי וירארי

 ביתא: בט עלי מדלקי דהא צריכנא לא ודאי השתאאמינא,

 צריכה רוחות, טשתי פתחים שתי לה שיש חצר א נ ו ה ב ר אמר )א(]עיד[
 שבת, ונר חנוכה נר לאדלוקי דבעי היכא )ב( צריך: לא אחת טרוח אבל נרות,שתי

 איתמר ברישא שבת נר אדליק דאי שבת של נר מדליק והדר חנוכה נר מדליקברישא
 : עליה לשבת דקבלה משום רחנוכה לאדלוקיליה

 הסמור בטפח 3( חנוכח. ה' בכה"ג גם והובא שם, שם כו'. חנוכה תר 6(]2ש'ב[
 שם. שם והלכתא. נ( ע"א. כיב שבת טשמא5.לגיח

 3( מע"א. כ"א שם לה. זקוק אין כבתת 6(נ,טינ[
 ומדליקיי

 ע"א. כיב שם לגר. מנר
 כש"י ושיו שם ברשפיי עיין הנס. גאותו היו הן שאף ד( ע"א. כ"ג שם ריב"ל. ראמרג(

 להרצות אסור יהורה רב אסר 1( שם. שם כו'. חרש הרייקה ה( שם. ובתמי עיא דימגילה
 סמיי לחסתפק וכן ו( אסי. א"ר יחודה א"ר ולפייט ע"א כ"ס שבת חנוכה. גר כנגדטעות
 נמצא לא זה לאורו. שיאותו עד הנר על לברך וכן ס( שם. בגטרא עיין שבעה. כלסוכה
 דתניא שם בגמרא ברגל. יכסה שלא יכסה ששפך בטה ועוף חיה דם צן פ( שם.בגטרא
 ברגל יכסה שלא בה( ששפך בידו )פירשתי יכסח ששפך במה י-ג( י"ז )הקרא וכסהושפך
 ויגשו טכבר הנדפס תנהוסא כו'. הקב"ה אמר ארשנ'י י( עליו. בזחות מצות יהיושלא
 ער הנר על סגרכין אין רבותינו שנו כך במףש, הנר gv טברכין אימתי רבינו ילסדנו 1'אות

 ולוחי, שחן המצות את מכבדין היו לישראל הקב"ה אמר רשב*י אמר כר לאורושיאותו
 בזית. לכבודי כאילו שתן בזית ואם כגרתגיי לי כאילו שתן כנדת אם כטותו, אדם ש5הטעותו

 סופרים ובמס' לאורו, שיאותו עד הנר ע5 לברך וכן ג"כ כוון 51זח פה חהובא הטאמר הואוזה
 עד הנר על טברכין אין אמרו שכן עליו מברכין ואין מטנו נאותים אין ביום הדליקן אםפ"כ

 ע"א. כ"ג שבת ששת. רב אסר '6( לאורו.שיאותו
 כו'. שבת ונר חנוכה נר לארלוקי רבעי היכא 3( שם. שם חנא רב אטר 6(]שיד[

 וע"ש חבה"ג את הביא רס"ג סי' או"ח והטור "פסק" שם ורשום חנוכה ה' הכה"ג לשוןהש
 והביא קשה בסי' גם וע"ן ע"ש נ"ט סי' השלם הלקט בשגלי הכה"ג בשם זה הונא וכןבנ"י,
 וכן גם והביא כו', שבת ונר חנונה נר אדלוקי בעי דקא היכא זצ"ל שלטה רבינו בשםמצאתי
 בסדור וכן ר"א סי' סיף הפררם לספר כוון רקחי נשם שהביא שה גדולות, הלכות געלכתב
 צר שני חלק בהאשכול ועיין כוי, תתילח חנוכה נר מדליק בע"ש הביא 86 צדרע"ג
 הגבורים. בשלטי וע"ש *"כ שגת בחרי"ף חטא וכן!2
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 חכמים, תלמידי בנים ליה הוויין חנוכה, בנר הזהיר הונא רב אטר )א(]*טטק
 היום בקידוש הזהיר נאה, לטלית זוכה בציצית הזהיר נאה, לדירה זוכה במזוזההזהיר
 יין: נרבי וממלאזוכה

 שלא כיק נוטה, רעתי כך בלילה, הדליק שלא חנוכה נגר דששאלתם )א(]ששק
 עד החמה משתשקע מצוותה כדתניא )ב( הוא, דחוי מדליקהו, אינו שובהדליקה
 עשה לא ואילך מכאן דמשמע מדליק, הדליק לא דאי ואמרינן השוק טן רגלשתנפה
 משום ביום למחר ולא בלילה, להדליק צריך כך ובין כך בין המובחר טןמצוה

 ביום ]אבל ניסא פרסומי הנר אור הוי נישפא דאיכא ובלילה הוא, ניסאפרסומא
 נ'.ע. יהודה בר יצחק הוא. ודחוי יומו דעבר מדליק, דלא לילות בשאר שכן וכללא[

 רבינו בשם כתוב מצאתי )ב( שתים, מברך חנוכה ר נ הרואה )א(]קלט[
 שלא למי אלא זו ברכה הוזקקה שלא יעקב רבינו משום שאמר יהודה בר'יצחק
 המניין מן שאינו נר טוסיפק מה וספני בספינה: ליושב או עדיין בביתוהדליק
 מדליקין אי! אטר דרב )ג( ממלוגתא, נפשיה לאפוקי בחנוכה הנרות את בולהרליק
 : לנרסנר

 בהוראה, הנסים על ומזכירין עשרה, שמונה ן י ל ל פ ת מ שחרית )א(]ארח[
 לפרסומא חכמים מיסוד ימים שמונה בל אותו וגומרין הלל, אח קראו בתפלה,נטרו
 בקרבנותיו חלוק שחנוכה ההלל את בהן נוטר שהיחיד יום ואחד מעשרים והםניסא
 בעיקר אלא גומרין אין קרבנותיו, שהושוו ובמסח שמונה ]כל[ )נם( ההלל אתוגומרי,

 בנר הרגיל ולפנינו ע"ב כ"ג שכת הנוכה. בנר הזהיר הונא רב אטר 6(]שטו[
 חכוכה. ה' בכה"ג גם ותובאחנוכת

 201. צר במח"1 הובא ובן יהודה. ברי יצמק חתם ובסוף כבשאלתם 6(]שפז[

 רבינו יורנו יצחק מרבינו זו שאילה תתחיל ושם קצית סי' בפררם והתשובה השאלהומצאתי
 לו ונזכר מחלילות באתר חנוכה ש5 נרות הדליק ולא ששכח מי : שאלתי בדברי עינינוויאיר
 צריך אינו או שידליק אלו עם וירליקה לערב עד ימתין או כשנזכר, מיד שידליק מהולטהר
 רק לפנינו שהוא כמו כו' חנוכת בנר וששאלת חתשובה שם הובא זח ועל ונדהה כלללהרליק

 שם שפרדס ט'. כב"ח הלבתא ועור שם הובא הוא ודחף הסיום ואחר יותר באריכות הואשם
 וגלילה לתקן יש נאמת אגל נשפא. לא דאי המלות את המו"ל והסגיר נשפא לא ראישלירח
 זצ"ל שלמה רביט פי' שהביא קפ"ה סי' השלם הלקט בשגלי וראיתי גשפא,ראיכא
 ע"ב. כ"א שבת כרתניא. נ( כוי. זצ"ל יהודח ברי יצחק רבינו רבוגשם

 חגוכה של נר הרואה ע"א כיג שבת בגמרא שתים. מברך חנוכה נר הרואה "]שיז[

 נסים וגעשה רשיי ופיי ג' מברך ומדליק שתים סברך הרואה ראשון יום יהודה א"ר לברךצריך
 גם חוא כן כו'. יעקב רציני משום שאמר יהורה בר יצחק רבינו בשם ומצאתי "ושהחיינו.

 יעקב רבינו משום שאמר יהודה בן יצחק רבינו בשם וטצאתי הרואה ד"ח שם שבתבפירש"י
 דרת ג( יקר. גר יעקב ר' הוא יעקב ורבינו לפנינו, שהוא כמו כו' זו ברכה הוזקקהדלא
 ע"א. כ"ב שםאמר.

 ובס' בי בכ"י יותר מריקן הלשון כו'. עשרה שמונח טתפללין שהרית 6(],טייק[
 קראו שחרית תפילת גמרו בהוראה, הנסים gv וטזגירין עשרה שמונה טתפלל שחריתהמררים

 חוא ניסא רפרסומי זקנים, טיסוד כמח"ו( )וכצ"ל יסים. שטונה כל אותו וגימרין ההלל,את
 גומרין נגירותיו חלוק שחנוכה מתוך אני ואומר ההלל את בהן גומר שיתיר יום מכ"אוהם
 DD1" בקרננותיו חלוק החג שימי לפי הסוכות חג גבי כדאמרינן שטוגת, כלאותו

 שהשוו

 202 צר כמח"ו הובא וכן הראשונים 'סים שג' והם גאולה בעיקר אלא גוסרין איןקרבטתיו

 ר' אמר והתחלה שם סחופך והסדר קצ"ח ס" בפררט גם הובא זה כי וראיתי קצת,כשינהם
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 שמונה יהוצרק בן שמעון רי בשם יוחנן ר' דאמר )ב( הראשונים, ימים שניהשולה
 ימי ושמונת ההב, ימי שמונת הן אילו ההלל, את בהן נוסר יחיד נשנה יוםעשר
 יום ועשרים אחד ובגולה עצרת, של ראשון טוב ויום מסח של ראשון ויום )נ(חנוכה,
 של יטיס ושני פסח, של ראשונים ימים ושני  הנוכה, יטי ושטונת החג יטיתשעת
 ואחר עשרים באילו ביחיד המתפלל נאק שלום ]שר[ רב אמר והכי )ר(עצרת,
  כולו את ולקרות  ההלל, את לנטור לברך חייב )ה( ההלל, את בהן גומרשהיחיד
 ישיבות. בשתי טנהג וכן אחריוולחתום

 הסדר, הוא וכך שלשה, הנשיאים וקורין ה ר 1 ת ר ם ם ומהבגאז )א(]שיט[
 נחשק, )מרשת[ חצי לוי החינוך, בתחילת משה כלות ביום ויחי קורא כהן ראשוןביום

 רובו, בו יקראו ראשק נשיא והוא לחנוכה ראשון שהיום מתוך משלימווישראל
 שני נשיא והוא שני, ]יום[ שהיום מתוך משלימו, ולוי נתנאל, חצי קורא כהןבשני
 שקורא כארם הפסיד ולא כולו, אליאב יקרא אחריו הבא וישראל לוי, כהן בויקרא
 וישראל יום, של עיקרו שהוא משלימו, ולוי אליאב  חצי  יורא  כהן בשלישינהורה.
 בחמישי כולו. שלוטיאל וישראל רביעי, שהוא באליצור ולוי כהן ברביעי כולו,אליצור
 באלישטע, וישראל באליאסף, ולוי כהן בששי כולו, אליאסף וישראל בשלומיאל, ולויכהן

 וישראל בגמליאל ולוי כהן בשמיני כולו, בגטליאל וישראל באלישמע, ולוי כהןבשביעי
 סיררא, סוף עי החינוך בספר כולל כו', אחירע פנעיאל, אחיעזר והולך, וקורא באבידןעומד
 בעסק למלאות עד החינוך אודות ומשלים פרשתא, שילהי עד בהעלתך וטוסיף)ב(

 חנוכה: בשילהיהנרות
 שעשה לפי )ב( הטזכח, חנוכת ה כ ו נ ח ב ת ו ר ק ל ו א י דמה )א(]1צכ[

 סלחתי, ונתבשר בתשרי, בעשרה ירר שלישי פעם יום, ועשרים מאה אותן בהרמשה
 שמחו להם, שנתרצה הכל וידעו מקרש, לי ועשו לו נאמר ביום בו הכיפוריםביום

  וימן טיסתי שתו טמרין חסכה ימי שמנה גל הובא ואה"כ יהוצדק. כן שמעון ר' טשוסיוחנן
 בכל וחולמן שמטיפין בנחתי חקק שחנוכת מתוך אני אומר חג" שם מס כיסאלפרסומי

al%גאולה בעיקר אלא גומר אין קרבית'1 שהשת בפסח אבל שטונה כל אותו גוטרין לפיכך 
 'והנן. דהר נ( הראשונים. טובים 'טיםניטנ'

 מס' ושין ע"ב, כ"ח הענית ע"א, " עדניי
 ובהגהת משלה פ' בשאילתות ועחן ל"ו, דף רע'ג בסחר והובא אחר בנוסח ה*פ פ"נסופרים
 אטר והכי 1( טוב. ויום ד"ה שם תענית נתוס' עיין פסח. של ראשון ויום נ( שם.יזרי"ב
 בפררפ וכה ישיבות, בשתי טנהג וכן שם סיים וכן שם, רע*ג בסחר כ"ח גאון. שלם ]שר[רב
 תחלל את כשטמאים ואפילו חבי נחגינן לא אבל תהלל. את לגטור לברך חייב ס(שם.

 לגמור. ולא לקחתמבהכין
 שם בפררם חוא וכן 202. צד במחה גם תובא כן תורה. ספר וסוציאין 6(],ציפו[

 בפררם. חסר הסימן סוף ער כוי. בהע~חך 1סוסיף 3( קצ'ח.סי'
 זנן שם, בפרדס הובא זה גם הטזבח. חנוכת כחנוכה לקרות ראו ומה 6(]שכ[

 בעשרה ירד שלישי פעם יום ועשרים סאה אותן נחר משח וגעשה לפי 3( שם.בטח"1
 יום ארדעם ועשה בסיון בששה משה עלה ח' אות תרומה תנבר הנדפם בתנחוטא כא'.בתשרי
 שביום מוצא ואתח יום ועשרים מאה הרי ארבעים עשה ועוד ארבעים עשה ועוד ליהארבעת
 צן ל"א אות תשא בפ' וע"ש וכו' מקרש לי ועשו חקב"ה א"ל ביום 1ב1 להם נתפשרחכטרים

 בסדר ועפן ט'. ים ועשרים מאה שם ועשה פעמים ג' להר משה עלת י"א אות פקודינפ'
 ורעת nya בפה ודם שתעיר ראפנער בער סוחר*ר הגדול חרב ובהערות וי פרק רבתשלם
 "יש.מים
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 תשרי חרשים לשלשה נחמני בר שמואל ר' אמר )נ( בזריזות. ועשאוהנטלאכה
 כל ותשלם במדרש בפסיקתא בתנחומא, )ד( הטשכן, טלאכת ננטרה וכסלוטרחשק
 נגטרה ככסליו בכ"ה ]חנינא[ א"ר ו'( צ"ב )תהלים טחשבותיך עסקו טאודהמלאכה
 מקופל שהיה זטן וכל משה שהקימו בניסן, אחד עד טקופל ועשה המשכן,טלאכת
 אירע דופי שטא סיד, הוקם לא מה על לוטר משה, על מלסלמים )ה( ישראלהיו
 ולא והוקם ניסן בא' יצחק שנולד בחודש )ו( המשכן שמחת לערב חישב והקב"הבו,

 אלא מלאכה בו שנגמרה כסליו הפסיד ומעתה )ז( משה, אחר עור אדםלמלאם
 וסימן )ח( חשטונאי, בית חנוכת לו, שילם והיכן לו, לשלם עלי הקב"ה אמרותשלם,
 הבירו חנוכת שיר בטררש ולטעלה )ט( חנינה. טצאו בכסליו בכ"ה ]חנו[ חנוכה בידנוהוא
 )בראשית ]השטים[ ויכולו ]הכתיב[ עולם של ברייתו חנוכת )י( הן, חנוכות שבעלדור,
 ל"מ )שמות משכן עבודת כל ותכל האתמר כמה חנוכה אלא ויטלו אין א'(ב'

 חנוכת א'([ ,' )במדבר להקים משה כלות ביום ויהי דכתיב משה, ]חנוכת )יא(ל"ב(

 הנדפס תנחוטא הטשכן. מלאכת נגמרה ט' חדשים לשלשת נחסני בר שמואל רי אסרג(
 תנחוטא הציון המלאנה. כל ותשלם במדרש בפסיקתא בתנחומא ז( י"א. אות פקודימנבר
 למטה מוסב המלאכת כל ותשלם במדרש בפסיקתא והציון רשב"ג. דברי אל לטעלחמוסב

 בילקוט והובא הטלאכח. כל ותשלם פסקא ח"ו רבתי בפסיקתא והוא חנינא ר' שללמאפר
 ותשלם ובפסיקתא בתנחומא הגיי קצ"ח סי' שם ובפרדם רבתי פסיקתא בשם קפת רמזטלפים
 כלשון תובא ופה אחר כסגנון חוא פקודי פ' שם עהנחוטא ליתא *בטררש" ומלת חטלאכחגל

 הפסיקתא שהביא הפרדס דברי הבאתי פ' אות ז' סי' רר"כ לפסיקתא שטמוא רבתי.חפסיקתא
 ארחות בספרו הכהן אחרן רבינו י"ז אות ז' סי' בסגוא שם הבאתי וגם רבתי. לפסיקתאוטון
 בכ"ה אר"ה נטלאכח כל ותשלם בטררש איתא שפסיקתא תביא נ"ט אות ס"ת קריאת ה'חיים
 חריא*ז וכן חנוכה, סדר באבוררהם הובא וכן פ"1 גרבתי חוא ט' הטשכן טלאנת גגטרחבכסלו
 סלטלסים. ס( ע"ש י"מ אות שם שחבאתי כמו כן גם חביא גי( סי' פ"נ שף )סיפחבאלפסי

 ליגלג ולא הובא ואח"כ מלסדים בפררם סשה, אחר עוד אדם לטלאם ולא שלאחריו במאמרוכן
 ליטלם לא שם ג"כ שח"כ משה על מלמלאיו חגי' שם רבתי ובפסיקתא משח. אחר אדםעוד
 סטותיה לא זו וסלח טלמלמין כתב אפרים בזרע הביא שן תאיר בעל וחרב סשה אחרארם

 לצני והא ובתנחוטא מליצין היו איתא פנ"ב שטות מרבה ומתלחנים טליזין ועגינהבערנית
 רכתי חפסיקתא טאטר הביא לסלם ערך חשלם שנערוך וראיתי עכ"ל וטחרהרין טרנסיםהחר
 מטלטלין. צ"ל אולי שכתב טלמל גערך aA ועיין )טורסעלן( לטלם סורי טלשון שחחוכחב

 כי יצחק שנולד יום על טוסב אינו בגיסן" ,באחי בניסן. באחר יצחק שפלד בחורשו(
 בניסן באחד צ"ל לדעתי רק פ' סי' בא בתנחומא שהשא כסו בו בניע ניסן בחרש גולדיצחק
 לשון הוא נו'. כסליו הפסיד וטעתה 1( למטה. מוסב לכן בניסן גאהר והוקם שהוקם

 ותשלם טחו לאו, בו. מלאכה שנגטרה כסליו הפמיר וטעתה חגי' ולפגינו שם רבתיפסיקתא
 בעל הרב השר הפה חשטנאי בית חתנת הש"ח 6 שילם טת לו, לשלם עלי חקב"האטר
 שדרשו לפי לישנא כהאי הכא לח נקש המשכן מלאכת גבי ותשים כתב דלא ואעפ"י ע?ןמאיר
 ובטח"ו ברבתי, יעבא לא כף. בירינו הוא וסימן ח( חס. לישגא ואשגירת ושלסח גבי לחלןכן
 טצאו' גכסליו במח חן חנוכה ד"א בכסליו, בכ"ח חנו חנוכה בידינו חוא וסימן חגי' 208צד

 רבתי לפסיקתא בזח כ11ן כף. לרור הבית חנוכת שיר בטדרש ולטעלת 9( חנינה. טנאוהצונח
 השכת י( שלפניו. בפסקא ללמעלה" מטבח לחד חבית חנוכת שיר טזטור פסקא שףפ*ב

 חנוכת t~sly של ברייתו חנוכת תמכת שבעת משוגש תלשון בפרדס כו'. o~p שלברייתו
 שם לתקן יש אבל טוכן גלתי כי להורות טככ סיטן הסגיל שם והציג חשכה. אלא ירודחבית
 שחוא כמו הוספתי לחקים[, משה כלות בים ויהי דכתיב טשח ]רבוכת ש( לפגיע. ושחח*כסו
 וגטח*1. ושם בפררס הובא וגפ שם רבתי בפסיקתאלנכון
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 חמכת שרר מזמור ראשון בית חנוכת פ"ד(. ז' )שם המזבח חסכת זאתדגאבח,
 עכען יצל וזה ירושלים חומת בית וחסכת שם בית חמכת א'( ל' )תהלים לדודהבית
 הלבנה ]אור[ והיה ראתמר כסא נרות בה יש היא שואף העולם וחנוכת חשמונאי. ביתיצל
 15ד, יו חנוכות כל הושוו אוטר אתה ונטצאת כ"1( ל' )ישעי' וגו' החטהכאור

 להיות שלה, פרשה ]לכךנאותה[ כאותה( )לכל המדבר לשל ורושם רמז שלס)יב(וחמכת
 )ינ( : בתוכהירין

 ומזכיריי
 פעמא טאי חודש בראש בי! בשבע בין במוסף, חנוכה של

 תפלות: בארבע שנתחייב ההאיום
 תורה טפר גוללק שאין לפי תורות, שתי ן י א י צ ו מ בשבת )א(]שכא[

 מן אחד קורא ומפפיר היום. ]בפרשת[. )פרשיות( שבעה וקורין הציבור, כבוד מפניבציבור,
 באליאב, יקרא שלישי יום בנתנאל, יקרא שני ויום בנחשון, יקרא ראשון יוםהנשיאים,

 מפפירין ראשונה בחסכה, שבתות שתי באו ואם ושטחי. ברני ומפפיר כולם,וכן
 כחול, להיות שחל פבת חדש וראש )ג( שלמה. בנרות שניה )ב( דזכריה,בנרות
 ואם )ד( חנוכה, בשל ואחר חדש, ראש בשל שלשה וקורי! תורות, שתיטהניאין
 תחצה וקורין תורות, שלש מוציאק קורם, התדיר בשבת, להיות מנת חודש ראשחל

 זכריה ובנבואת בחסכה קורא וטפפיר חדשיכם, ובראשי והשביעי יום, שלבעניים

 בחוכת. קורין להיות ש5ח פרשה נאוחה[ ]לבך המדבר 5של ורושם רמז שלס יחמכתע(
 רבר 5שם ורושם רמז משובש הלשת ובפררם שם, רבתי בפסיקתא תובא 5א תזת שסיוםמ"5,
 טובן בלתי כי לחורות שכב סי' חמף5 ותייג בהוכח. קורין לחיות שלה חפרשח באותהלכך
 במוסף דרוכה של ומזטרין ע( שלה. הפרשת נאותת לכך דבר, לשם ורושם רמז שם לתקןהש
 14 בסרוח גאון ר"ע לשון הא תפלות. בארבע שנתחחב חוא ים ס*פ בריח, בין בשבתבין
 המכה של ופירש"י ע"א כ"ד שבת והכונה סדליקיף בבטח אסיק *הכי סיים שם ובטחיוע-א

 בארבע : גחודאה הנסים ש להזכיר טחו חמכח יפי שבתוך ור"ח בשבת טוספין בתפלתבפוססן
 וסנחח. 1טוסף הנחרית ערביתתפ15ת,

 DS' תא זנן ובמחא שם בפרדס ג"כ חובא תורות. שתי מומאין בשבת 6(]וצכא[
 חסאמר כ5 חסר ואילך ומכאן תצבור כבור ספני חמ15ת עד רק נטצא ב' בכ"י אבלהסדרים
 שעסה. בנרות שנייה נ( שלם. דף שנשטפ PDD ואין שכ"ה[ ]סי' בר"ח שקלים פ' קמין 5מחומתחיל
 ור"ח 0 וטיט[. ספח ד ]מ"א חמש חממרות את ]וגו'[ רעש שם על סחם 208 צדבטח"ו
 שם בפרדס בשנת. להיות סכת ר"ה הל OW1 ז( ע"כ. טיפ סגירה נחול. להיוה קהלסנה
 פכח ר"ח ח5 אם חיבא אח"כ בשבת. להיות שח5 פבת ר"ח בתחלה בטשת חובא קציהס4

 זח דידית חפפרח דניטא ר"ח נשל סנפיר קרי לא דהא הסיט כי ברציתו והמףל בחוללחיות
 יש ובאסת חחי, מיותר כא4 חטאטר כל תסגיר בחול להיות טבת ר"ח חל aw ש שאךלא

 בשבת לחיות טבת ר"ח חל אם ואת*כ בחול להיות טבת ר"ת חל ואם בתחלה חטאמרלהפוך
 בסרור. לנכון שחח* כסו שם לתקן רש ט', ר"ח בשל ספפיר קרי לא רהא חסי" =יך זחוש
 תפגיר טובן בלתי כי בראותו והטף5 להשטים* סלת בפררם שם נטצא זכריה ובנבואת אחרגם

 רידיה. mmtn רניטא ר"ח בש5 מפפיר קרי 5א דהא בטלה כסאי ותשטים צ"ל עאטתהסלה
 דחמכה חחפפרח בשבת להיות שחל טבת ר"ח וז"ל הביא קיץ סי' השלם mp~nובשבלי
 הן זצ"ל, שלטה רבי13 גם כהב וכן תדיר שהיא דר"ח אטרינן ולא לפרקים בא שהיאאסרינן
 פרסומי יאסרינן ושטחי ברגי שטפטירין סורי אוטר בשבת להיות שתל טכת ר"ה כתובסבאתי
 שלפנינו טחפדור הטאסר כל תובא כ"א סי' שבפרדס ומצאתי גאון יחוראי רי השיב הן עדיףגימא

 של ואחד ר"ח בשל ג' וקמין תושת ב' טוציאין בחול להיות טנת ר"ח חל ואםומתחיל
 הושת ג' מוציאין שדם התדיר בשבת להיות טכת ר"ח תל תמם שם חסר זה ואחרחנגה.
 רני וגריה בנבחשת נחנוכה קורא וספפיר חדשיכם ובראשי ותשביעי יום של בענים יוקורין
 לפנים. שהנא כסו טפשיר קרי לא רהא לנכון וצבא ובח"כ בטלה" כסאי והשמיםרטטתי
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 הפטרה דלי6א חדש בראש מפטיר קרי לא דהא בטלה, כסאי והשמים ושטחנן,]רנ.
 כן: העם נהי לא אבל חדש, ראש בשל שמפטירין גרסינן סופרים ובטם' )ה(ד.ליה.
 בר' שמואל ור' יהודה בר' יצחק ר' היור גדולי שני במננצא שנחלקו ושמעתי)ו(
 שאמר אביו מפי העיד שמואל ורי ושמחי, ברני להפטיר ציוה יצחק ר' הלוי,דוד
 )" חדש ראש נשל שמפמיריןלו

 בראש כן שחולקין וכמרוטה עדותו, את וקיימו
 ביהוידע. ]להפטיר[ נוהגין ואנן )ח( בשבת, להיות שחל אדרחדש

 קרו תורות, שלש מפקי בשבת להיות שחל ר ד א ש ד ח ראש )א(]11כב[
 ומפמיר תשא. בכי קרי וטפטיר חרשיכם, ובראשי קרי וחד ריומא, בעניינאשיתא

 קרי וחד תשא בכי שיתא קרי עצמה, תשא בכי שבתא האי איקלע וכיביהוירע,
 התניא )ב( השקלים, לשם ועשית, עד תשא בכי הרר קרי ומסטיר חדשיכם,בראשי
 ליפקי חדש ראש אינה ואס )נ( אותה, וכופלין אותה קורין עצמה תשא בכי להיותחל
 עד וקרו לרישא, הדר וטפטיר תצוה, ואתה עד תשא, בס שבעה וקרו תורותשתי
 שמיני שהוא בשנייה בציבור. תורה ספר גוללין שאין לפי שנייה, בתורהועשית
באדר,

 מוציאיי
 שלש תצא בכי והשנייה יום, של עניינו באחת וקרי תורות, שתי

 שהוא בשלישית פקדתי, שמואל בנבואת וטפטיר עמלק, לך עשה אשר וכורמקראות
 תורות, ב' מוציאין בארר ושנים עשרים שהיא ברביעית מפסיקין. בארר עשרחטשה
 כולה אדומה פרה פרשת מממיר קורא ובאחת יום של בעניינו שבעה קוריןבאחת
 רבינו והחוירו כלי, אל חיים במים שפסק באחד וטעשה )ר( הערב, עד תטמאער

 וכן שם ובפרדס פ"נ סופרים במם' הא ר"ה. בשל שמפטירין גרסינן סופרים ובטסיס(
 המעתיק לפגי כחל שחי' ספק אין ריח, בשל שטפטירין גרסינן סנהדרין במסכת הובא כ"אבסי'
 שנחלקו ושסעתי 1( סארים. במסי המנה ובאסת סנהדרין במסי ר"ת שהוא וחשבבטיס

 בפרדם גם כ.ה כף. הלם רוד בר' שמואל ור' יהודה ב"ר יצחק ר' החר גחלי שניבטגנצא
 מע"א( ע"ר )דף ק"צ סי' השלם הלקט צלי ובש 208 צד ובטח"ו כ"א ובסי' קצ"ח בסי,שם
 המאמר וחוא כו', החר גדולי שני נחיש במגנצא מצאתי הגאזים עסעשחחבש

 בשבת. להיות שחל אדר בר"ח כן שחולקין וכפרוסה עדותו את וקיימו ו(שלפנינו.
 ואה"ב הטפטקת נקודח הטףל והציג וחולקי. עדותו וקיימו כך איתא כ"א סי'בפרדס
 מובן אין כי יראה קורא וכל תורה. ספרי ג' מוציאין גשמת להיות שחל ארר ר"ח בשלהובא
 הסר ואה"ב בשנת להיות שחי אדר ריח געל וחולקין לסטה מוסג הוא רק וחולקין לסלתכלל
 סהתתלת המאמר והוא תורות ספרי ג' מוציאין בשבת" להיות שהל אדר הורש "ראשוכב"ל
 צר גמחת נמצא הוה הסיום אחר ביהוידע. ]לחפתיו[ נוהגין ס(ואנן בפדור. לפנינו שכ"כסי'
 להיות שהל טבת ר"ח גאון יהודאי רב מקמי שאיל תוספות( )ר"ל חי ורשם הוספה208
 לס,קרי צריך א"נ קודם, דתדיר וטעטא דגר עמא וכן חנוכת, בשל ואטר מפדאין, היאךכשכת
 סינית. דסליק למאי ומפטיר חנוכה, בשל ואחזכ קודם בר"ח תורחבספר

 גם והובא ע"א ל' ורף ע"ב כזט מגילה עיין בשבת. להיות שחל אדר ר"ח 6(]שכב[
 ראש אינת ואם נ( ש'א. ל' שם כו' דתגיא ג( ב'. בכ"י וחסר בסררים וכן 208. צדבמחט
 אחרת גי' בטחת אבל זה כל חסר ב' ובכ"י חסדרים בס' גם כ"ח כו'. תושת שתי לירקיחודש

 ומוציאין חדש, ראש שקודם בשבת שקלים פרשת קורין בשבת אדר חודש ראש איקלע לאואי
 שבת מיקלע ואי ועשית, עד תשא כי קרי ומפטיר ריומא בעניינא שבעא וקורין תורותשתי
 ועשית, עד תשא טכ. וקורא חוזר ומפטיר תטה, ואתה עד ז' קורין תשא בכי חדש ראששלפני
 בסחת כו'. באחר וסעשח 1( לפנינו. שהא כמו כו' באדר שמיני שהוא בשנייה טתחיל:ואחזכ
 ארוסה פרה בפרשת שקרא אחד בחזן ומעשה וז"ל חי ורשום הוספה זה אחר נמצא 204צד
 שלא ואטר חדבר על רכי והקפיר במקומו לו וישב תורח ספר וגלל ברעכם, הגר לחגרופסק
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 ומפטיר )ה( כולה, הפרשה כל ולנמור וסוף, תחילה ולברך לחזור והזקקו השלום,עליו

 אדמתם: על יושבים ישראל מת אדם בןביחזקאל
 עיקרו בתוכם, בא לניסן המטוך אדר חודש שראש הם ימים וארבעה21טכנ[

 של לחידושו לו מיוחד והשיר קרב הטופף שבו בחרא, יוטא דהיינו חודש, ראששל
 לכל ויש ז'בד'ו' וסימנך )א( הללו ימים ]בר'[ )כך( אלא יום אותו יבא לא ולעולםיום,
 ד'ד', סים! לדל"ת ניו' סימן לבי"ח ז'טיו' סימן לזייך להפסקות[ [rDD "ביד'ו' טאותיותאחת
 ]להיות חל ביב'ד'ו'. סימן ליחי דלא היכי כי )כ( נביה ]חזי[ לא אינ'ה' אבל ויביייו', סים!לו"ו
 בששי, מססיקק בשני להיות חל עשר, בחמשה מפסיקין בשבת ארר[ ר"ח של שנייום
 ברביעי להיותחל

 מפסיקיי
 לחדש, בשני פעמים, מפסיקין בששי להיות חל נרניעי,

 בו קורין בשבת, )להיות( אדר חודש ראש של שני יום להיות חל וימיו', עשר.ובששה
 שכת, בערב אחריה שיבא לפורים מטוך זכור פרשת הבאה ובשבת שקלים,פרשת
 שעדיין ז'ם'ו', והיינו מפםיקין, בארר ט"ו שהוא הפורים שלאחר ובשבת כרבוהיינו
 שטמחרת החודש, פרשת ובאחת אדומה, בפרה קורין באחת באדר, שבתות שתייש

 בתוך להיות חל ששנינו כמו זהו ב'וי ראשון. ביום ניסן חודש יבא השבתלאותה
 שעדיין ביז', היינו לחרש, ו' שהוא הבאה לשבת וטפסיקין לשעבר, מקדיטיןהשבת
 ונשבת ראשק, יום לאחריה שהפורים אדר של שנייה שבת זכור לפרשת פנאייש

 החדש וברביעית אדוטה, פרה פרשת קורין מאחריה, למורים סטוכה שהואשליש.ת
 הבאה לשבת ומפסיקין שלפניו בשבת שקלים פרשת קרמו בד' אדר חרששראש
 שהפורים אדר של שנייה שבת זכור לפרשת מקום יש ועדיין ד'ד', היינו לחדש ד'שהוא
 לאחריה ]שניסן[ )שניהם( החדש וברביעית אדומה פרה ובשלישית ימים ג' אחריהבאין
 ערב שהוא ו' ביום אדר חודש ראש של[ שני ]יום כשחל וביי'ו' ד'ד'[. ]היינו ה'ביום
 בביי'ו', באדר הפסקות שתי ומפםיקין כרב, שלפניו נשבת שקלים פרשת קוריןשבת

 שנייה בשבת פנאי לה יש זכור פרשת שכן לחדש, ב' שהוא ראשונה בשבתספסיקין
 מורים שלאחרי שלישית שבת מפמיקין ושוב ה', יום אחריה בא שהפורים אדרשל

 קורין והחדש אדר, של רביעית ]שבהק אדומה לפרה שיש מפני ו', היינו לחדש "'ושהוא
 בראשון ה' אמר כה ]ומפטירין ניסן חדש ראש להיות חל ביום שבו חמישיתשבת
 : הן קבועות שהלכות הללו בסימנין והזהר ובייו[ והיינו לחדשבאחד

 : הוא ורן אחר, סיטן שלהם וכהפסקות אלו, בפרשיות שנוחנק ועש )א(]שכד[

 כל ונטרו ח8רשח בראש ותתחילו וסוף תתילח ובירר ופחתו וחזרו בעלמא, רמז אלאאסרנו
 אימא כ"א סי' וגפרים ע"כ. חגשגים בחשבת טמאתי כך הערג עד חטטא עד כולהחפרשה
 תקדיש ותנן קודש חן הרי והניטרים שם חוכא זח ואחר כלי אל חיים גסים שפסקוטעשה
 *ין טובן tfSSs כי לחושת כוכב סי' קודש חן חרי וחביכורים על הטפל והציגוהעריך,
 רף חסר חפרכם טסרר לפני שחי' בקונץ כי נראה אטטם בו. שהתחיל לטאטאשייטת
 חן חרי וחביטריס ער 1'ה פגינו ותחזירו חטאטר כל חסר כלי אל חיים בסים אחר כישלם,
 לטי לטש" שייך זה ביחזקאל. ומפטיר ס( שכ"ח. סי' באמצע בסחר שהואקמש
 נאחר.וטעשת

 סיטן ליחי רלא היכי כי י( הע"ב. ל' מגילה ראויי עיין זיביריו'. וסימנך 6ןנשכנ[
 בכדיו. פסח *חי דלא חיכי כי בטחתבבורץ.

 נם' גם תובא אחר. סיטן שלחם ובחפסקות אלו בפרשיות שמתנין חש 6(]ום:נ!א[
 206. צר גטח"1 נטצא וכן א' חערח שכ"א טי לעיל שיו זה גם חסר ג' בכ"י אכלחסדרים
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 חדש ראש חל שאם ב"ר, ]פי'[ )נ( ננתיים. בשכת כטסות, שכת נערב כהלכה,בי"ד
 להיות חל ששנית היא )ד( זו, כהלכה rtt~Y בשבת ברביעי ]או )נ( כשבה,בשני
 לשעבר טקרימיןבשבת

 ומפסיקיי
 פרה ובשלישית זכור ובשנייה הבאה, לשבת

 ]הפפרות( )הפסוקות( לסדר )ה( לכסדרן, חוזריז בחמישית החדש, ורביעיתאדומה,
 שבת, בערב אדר חדש ראש של שני יום כשחל ככוסות, שבת בערב )ס : ירמ"כרי
)ז(

 מסרגיי
 וקורין שעברה, בשכת שמקדימין פעמים, שתי ומפסיקין השבתות, את

 כארבע זכור: פרשת קורין להפסקה ובשנייה הבאהן לשבת ומפסיקין שקלים,בפרשת
 לשלישי שני ובין שירצה, כמה ושותה מפסיק לשני ראשון בק פסח, שלטסות
 ולשתות להפסיק רשאי אינו לרביעי שלישי בין אבל צרכו, כל ושותה ואוכלמפסיק
 שלישי בין ישתה, לשתות רצה אם הללו הכופות בין שנינו שכך )ח( מכוסו,יותר
 פרה בין מפסיק, לפרה זכור בין מפסיק, לזכור שקלים בי! כאן אף ישתה, לאלרביעי
 קורא בשבת, חדש ראש להיות חל אם בנתיים, בשבת )ט( : טפסיק אינווהחדש
 בחמישית אדומה, פרה ברביעית הבאה, לשבת ומפסיקין זכור, בשנייה שקלים,פרשת
 הללו פרשיות של סדרן הוא וכך בנתיים. המוצעת הפסקה נמצאת הוה,החדש
 : שלהןומסורת

 שקלים שוטן אדר, חדש בראש שקלים פרשת קורין למה )א(]ותכה[
 הכלאים, ועל השקלים, על משפיעים באדר באחד ששנינו כפו )ב( הוא, חדשנראש
 הראשון בחדש ויהי כתינ שאואל ר' אטר )ד( נניסן, באחד שקליהם שיביאו ]כדי)נ(

 בב", בשנת. ברביע או נ( "פי'". מלת והוספתי חסימן על חפירתם חוא ב"ר. פי'ג(
 הר"א החוקר הרג ביד חנמצא טפארטא חזה הכי טן בהעתקה וכן פארמא( )נ"ישלפנינו
 חשר אשח ש4 בכנופיא אגל טתחיל בשבת בשני חדש ראש הל שאט חסית אחרעפשש"ן
 הסירים בסי לנכון ומצאתי בחסר נלקה חכ"י רק לכאן כלל שייכות אין אשר כר באנורחכשחם
 בשבת ברביעי או טתחיל שלם רף חסר בשבת בשני חדש ראש חל ~aa חטל1ת אחרעפח"1,
 אותה של בכיגופיא אלא המלות נמצאים זח ואחר ומנחג זכר שאין שב"ז סי' אטצע ערוחסר
 לחיות חל שיעניגו היא ד( הספי. בפנים חחסר את והוספתי ב'( תערה שכעז סי' )עייןחעיר
 ל' שם הפטרות, לסדר צ"ל ירטיה. בר' חפסקות לסרר " ע"א. כ"ט מגילת השנתבשבת.
 את מפרש עתה כטסות. שבת בערב 1( גפיראה'י. ע"ש חפפרות לסרר אטר ירט" רביע"ב
 פרשתא ראזלין סימנחון לוי א"ר ע"ב[ ע"ד 1דף ח"ו פ"נ מגילה בירושלמי וטצאתי הזח.הסיטן
 חשבתות. את מסרגין ו( ישתה. לא לרביעי שלישי נין ישתה לשתות רצח אם חללו השטותגין

 פסחים טשנח ט'. הבושת בין שנינו שכך ס( מסרגין. ד"ה בפירש" וע"ש ע"א ל'מגילה
 שחביא. הסימן על חפי' הוא זה בנתיים. בשנת י( סיב.קיי'ו

 הוא. גר"ת שקלים שזמן ארר חדש בראש שקלים פרשת קורין שטח 6(]שכה[
 טהסדור ב' ובכ"י במה"ו, שהוא כמו גפנים והבאתי גשליטות, תעתיק ולא מטושטשחמעתיק לפני שהי' חכ"י חי' ספק מלי קיצבה. אין מפורים עד בחסר הזח המאטר נלקח חסדריםבס'
 שקלים פרעת קורין ולסח גבאן סתהיל א': תערה שכ"א סי' לקיל עיין חרכת, שחסראהב
 גחל טאטר גטצא השקלים על משטיעים באדר באחר הטליה אחר אבל ארר. חרשבראש
 כטו נ( שוגותיחם. אני וטוחל ער שקליחה שיניאו כדי מן בפנים וחופפתי בפחיוחחסר
 שקלים. בטס' הראשונה טשנה חקלאים. וש חשקלים על טשטשם באדר נאחד*שמס

 את ישראל שינחו כרי בארר באחד ולטה שם גטרא גניסן. באחר שקליחם כהביאו כדינ(
 שהביאו כדי לפנינו לתקן יש ולכן ניסן, ר"ח קורם גזטגן  בעמתן יפירש"י בשנתן,שקליתן
 גגטרא שחיא כסו בניסן באחד בזטנה החדשה טן הלשכה תחטות ותיתרם בעעתןשקליחם

 שפ בגמרא שטואל. א"ר י( נאדר. באחד שקליחם שיביאו כדי צלל ש בפירש"י הרששם
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 בברייתא חכמים ושנו )ה( י"ז(, מ' )שמות הטשכן הוקם לחדש באחד השניתבשנה
 ]לחדשי בחרשו חרש עולה זאת שנאמר החרוטה, נחרטה ביום[ ]% המשכן שהוקםגיום

 בכל יכול )ז( חדשה, מתרומה קרבן להביא חודש חודש )ו( י"ר(, כ"ח )במדברהשנה[
 נאמר שירצה, חרש באיזה יכול חדש, בכל ולא אחד בחרש בחרשו, ת"ל וחרש,חרש
 אף טניסן, אלא מונין אין להלן מה הזה, החרש להלן ונאמר )ח( השנה, לחדשיכאן
 ופסיקתא )י( סופרים במסכת פירשו ועוד )מ( מניסן. אלא מונין אין כאן האמורחרש
 עתיד שהיה הקב"ה לפני וידוע נלוי נאדרלמה

 הטי
 לפיכך ישראל, על לשקול

 שקלים פרשת קורין לשקלים זכר ולפיכך הטן, לשקלי ישראל שקלי רפואה,הקדים
 החדש ופרשת אדומה פרה פרשת וכן מלפניו. אדר חדש לראש הסמוךלשבת
 של מהרתן שהיא מה, מפני אדומה פרה )יא( ניסן, חדש לראש הסמוכותבשבת
 היא וברין ורגלים, חדשים לכל ראש ניסן חדש שראש מפני החדש פרשתישראל,
 כמו )יב( אדומה, פרה עשו בניסן בשני שהרי פרה לפרשת ההדש פרשתשתקדים
 טצינו )ינ( הקדימוהו. ישראל של פהרתן שהיא לפי אלא עולם, בסדרשטציע
 וידבר שנאמר יום, של טענינו חטן זמן בכל מועדות קורין למה ירושלמיבטנילת
 שאנו וידבר לומר תלמוד שאין מיד( כ"נ )ויקרא ישראל בני אל ה' מועדי אתמשה
 לישראל תיקן שמשה לך לומר וידבר, לומר תלמוד וטה לישראל, אטר שמשהיורעין
 מעניינו רורשין ושיהיו העם. שישסעו כדי יום של מענינו יום בכל דורשיןשיהיו
 לי קחה נאמר הרי וקרבן, ארומה ופרה שקלים שבפלו פי על ואף ופרק, פרקשל
 להם תקנתי כגר לאברהם הקב"ה ליה אמר ט'(, פ"ו )כראשית וגו' משולשתעגלה

 לפני קרבן מקריבין כאלו עליהן אני מעלה בהן שקורין זמן כל קרבנות, סדרלישראל
 שקלים שנינו שכך )סו( נוהגין, אק הזה כומן אבל )יד( עוונותיהם[. אניוטוחל

 להביא חידש חודש 1( שם. גמרא בברייתא. חכטים ושנו ס( ע"ש. יצחק רב בר שטיפלא"ר
 להין ונאסר ס( שם. גמרא וחרש. חדש בכל יכול ו( שם. ליתא זח חדשת. טתרומחקרבן
 לחדשי לכם חא ראשון לחדשי לחלן נאסר פירש"י חדשי לחלן האסר גגסרא הות.חחדש
 גלת שחית בארר באחר ולמח חגי' !שם פכ"א, הוא סופרים. במסכת פירשו !ענד פ(השנה.
 סשה אסר תקדים לפיכך ישראל על לשקול עתיד חטן שה" העולם וחיה שאטר פי לפניהד!ע
 לקיש ריש אטר סרב י"ג טגילה בגמרא הטאמר נטצא !כן לחמן, ק!דמין ישראל שקל*שיהיו
 הקדים לפיכך ישראל על שקלים לשקול המן שעתיד העולם והיה שאטר סי לפני מדועגלח

 חקב"ה צפת רשג"ל בשם לף ר' סעיא( עיד )דף ה*ת פ"נ סגילח ובירושלמי לשקליו,שקליהן
 אותו של לכספו בני של כספ! שיקסם טוטב אמר ישראל על כספו לשקול עתיד תרשעשחטן
 של טהרתן שהש טה מפני אחסה פרח י6( שקלים. בפרשת יקיריז סקדיסין לפיכךהרשע
 עב"ם הנסח פרשת ששם לכס, חזה החדש ברביעת !ז"ל תביא ע"א כים מגילה רשאישראל.
 חוקם בגיסן באחר שחרי פרהי לפרשת החודש שתקרום הש בדין חסא א"ר גרסינןירושלטי
 בירושלמי הוא ישראל. של טהרתן שחש חקדיס!ה, טה !טפסי חפרה, גשרפח * ובשניחטשנן
 שמכ"מ כסו ,( חנינת. בר חטא ר' בשם לוי רבי !לפסיגו ע"ב( 1'ד )דף ח"ו ר"גהגילח
 טוחנו לתקן יש ' ירושלמי. בטגילת טטמ ע( פיז. סוף רבה עולם בסדר היא עולם.בסדר

 תתקין טשת רק טוגא ושם ע-א( ע"ח )רף wen ת"ד טגירח בירושלמי והוא ירושלמיגמגילח
 סועד של !בהגלו חרשים ובראשי טובים וביטים בשבתות בתורה קורין שיהו ישראלאת

 פהגין. אין הזה בזטן "גל קס ישראל. גני אל ה' מועדי את טשת הדברשנאפר
 פיח שקליפ כו'. נביטתם שקסם שנינו שבך ע0 בי. בב" ח"ה בטחנו גם תא ואי"-מכאן
 אחרונת.משנח
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 )שמות הכיפורים כסף את ולקחת דכתיב )טז( הבית, בפני אלא עהגין איןוניטרין
 אדם קיים המקדש שנית נוט, אלעזר וא"ר )יז( נוהנין. מועד אהל בזמן ט",(,ל'

 שאין מכלל לו, ומתכפר שקליושוקל
 שוקליי

 ואם קיים, המקדש שבית בזטן אלא
 פדיון, להם ואין קדושתו, את תפסו השקלים שם עליו שקרא כיון הזה בזמןשקל
 ותנן )יפ( קודש, זה הרי וביכורים שקלים שנינו שכך )יח( לעניים, ליחנו יכולואינו
 מתכות וכלי מעות ירקבו, וכלים כסות פירות תעקר, בהמה והחרים, והעריךהקדיש
 מפני ית,, ליחן אחד כל שיבקש מה וכל קצבה, אין ובפורים )כ( המלח. ליםיוליכם
 חכמים שאמרו וזהו )כא( נותן, הוא שלו rtY לפי ואחד אחד כל וצדקה צדקה,שהיא

מקדימיי
 בשביל לא ביום, בו מעות ומהלקין ביום בו ]גוביןן )קורין( הכניסה, ליום

 ולמה : כ"כ( ט' )אסתר לאביונים מתנות שנאמר משום בעלמא, צדקה אלאשקלים,
 סמוכה זכור פרשת ותהא לעשייה, זכירה להקדים כדי הפורים, קודם זכורקורין

 חכמים אמרו שכך )כב( לקרותה, אנו שצריכין ומנק המן, ולמפלת שקייםלפרשת
 )שם תשכח לא אוטר כשהוא בלב, יכול י"ז( ב"ה )דברים וגו' עשה אשר אתזכור
 בשלישית קורין ולמה : נפה זכור, מקיים אני מה הא אמור, הלב שכחת הריי"ס(,
 קורם הפסח בהלכות ורורשין שואלין חכמים אטרו שכך )כג( אדומה, פרהפרשת
  פרה קורין  לפיכך  ייטהר, שיזה ער פסת עושה  היה לא מת וטמא יום, שלשיםלפסה
 ישראל  ילמדו ומחובה  לטהרה,  מטומאה  והזאה טהרה, הלכות שהיא בשלישיתארומה
  הזה, החדש ברביעית ולמה : בטהרה פמחיהם שיעשו כרי )כר( המסח, לפני עצמםלטהר
 הוא בדין אמר חנינא בר חמא ר' בשם לוי ר' )כה( הוא.  יום של  שענייתטשום

 נשרפה לו ובשני המשכן, הוקם בניסן שבאחד אדומה, לפרה החדש פרשתשתקרום
 תגעו לא ובנבלתם דתניא )כו( ישראל, של מהרתם שהיא קודמת, פרה ולמההפרה,
 : ברגל עצמן לטהר חייבים ישראל שב, ברגל, ח'( י"א)ויקרא

 החרש  בפרשת  ארבעה וקרא  החזן ששכח רבי לפני בא מעשה )א(]וצכט
 לא אם רבי ואמר ארבעה, חרשים ראשי בשאר  לקרות  שרגילין  כסו בחנוכה,שבא
 בחנוכה, חמשה לקרות צריך היה לא הארון טן מוצא חנוכה של תורה ספרהיתה

 אלתר מ"ר ק( שם. ליתא חזה הסיום נוהגין. מועד שהל בזמן ולקחתוט' דכתיבש1(
 קודש. זה הרי יביכורים שקלים שגינו שכך ים( ע"א. ט' ב"ב כו'. קיים המקרש שביתבזטן
 ותניא. לתקן ויש ע"א תיו יומא כי. והחרים והעריך תקדיש ותנן יע( וקלים. סוףמשנה
 ובפררם קפידא. אין הגי' ושם הסדרים בס' גם נפצא שילך וטכאן במחט, כ"ה קצבה. אין ובפוריםכ(
 נו t*au ותקגהי ע"ג ד' סגילח חכטים. שאמרו וזהו ג6( קצבה. אין פורים ובטעות כ"אסי'

 רוכך כנ( ע-א. י"ח טגילח חגטים. אמרו שנך גג( ניזם. בו וקורין נטשת גםח*ו וגםנוום.
 סגילח רש"י ז"ל בטהרה. פסחיחם שיעשו כרי כד( ע"א. וי פסחים ורורשין. שואלין חכטיםאפרו
 בר חטא ר' בשם לוי ר' לס, בטהרה.  פסחיתן שיעשו לסהר ישראל  להותיר אוןסה פרה ע"אכ'פ
 חבש שם מגילח ורש"י  ע"ב( ע"י )רף ח"ו פיג סגירה  הירושלמי לשון הוא כו'. אסרחנינא
 בר לוי ר' תגינן איתא כ"א סי' סוף ובפרדם י"א. הערה ~gtp עיין ירושלמי ש"ס בשם זחאת

 ומכאן ג' גביי נטצא כאן עד ע"ב, ט"ז ר"ה ברגל.  תגעו לא ענבלתם דתניא כו( אטר.חנינא
 שכ"ז. סי' בסוף שחחי ידו על בא מעשת אריה גור וטתחיל חסרואייך

 חסר לפני בא מעשת ושם כיב סי' גפרדס חטא ט'. רבי לפני בא סעשח 6(],צכו[
 רגיש בשם טמאתי תביא ק"ץ סי' השלם הלקם שבלי בעל והרב רבי. לפני וב"ל "רגי"מלת
nDS~6)% צד בחח"ד חוכא וכן בפריס שהא כטו המאטר כל ט' רבי לפני בא מעשח ז1ףל 
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 קרא לא אס כלומר עיקר, כל ופורים בחנוכה משגיחין אין הילנתא אמרינן דהא)ב(
 תורות ספרי שוה שהוציא עכשיו אבל לחכם, אין וסירים התכה בפרוטת עיקרכל

 שלא חנוכה, נפרשת ולקרות חמישי להעמיד צריך שני, תורה ספר של פנסומשום
 לומר צריך ואין קרייה. בלא ההוירוה לפיכך הוא, פגום שני תורה ספריאמרו

 חדש ראש בפרשת ראשון תורה ספר שיחתום קודם חנוכה בשל יקרא עצמושהרביעי
 ואין בתורה, סרלג ליהדהוה

 מדלגיי
 בראש שקרא מאחר הרביעי אנל עירינין, בשת

 דאמרינן הא שתבטל דמוטב שנייה, נתורה ויקרא יעלה והחמישי וירד, יחתוםחדש
 שקרא ואחר תורה, ספר יפגום ואל עליהןן מוסיפין ואין פוחתין אין ופוריםבחנוכה
 שבירך שאחר הכהן מלבר לבמלה, ברכה משום שנייה, פעם בו לקרות אסורבתורה,
 : כה! קורא לוי שם אין אם מר דאמר )ג( לוי, במקום ומברך עומדוקרא

 נומרין שאין בימים ולאחריו לפניו עליו לברך אטור ביחיד הלל )א(יכו[
 לטנהנ זכר דעכדי הוא וציבור בעלמא, מנהג אם כי אינו בציבור שאף ההלל, אתבה;

 הרי הצבור מן שפירשו עשרה ואפילו בהם, נהג למנהג זכר אין יהירים אבלאנותם,
 הכניסה באסימת היה שלא מאחר הכנטת בית אחורי לעצמן שמתפללין כיחידיםהן

 העיר אותה של בכינופייא אלא למנהג[, זכר שאין )ב( כן, לצורך הן ושלשהכשנים
 ומעשה אריה. מר  )ר( :  צריכין אינן ברכה בלא לקרותו ואפילו  )ג(  'מלהן באגורהכשהם
  והורה הלל,  לקרית המניין  ורצו חרש,  בראש האבל בבית להתפלל שהלכו ירי עלבא

 : ניחירים הן הרי הצבור מ! שפירשו דעשרה צריכין, ראק למעשההלכה

 פורימיסדר
 על יזכיר ובהודאה עשרה, שמונה אדם מתפלל )נ( בפורים )א[]שכח[

 וכולן מברך אחי 'צא טלי הברכות בכל טתחי5 ואחייכ כהן קורא 5ף אין אם ער הוא שםובפרדס
 בחטבה טשגיהין אין חי5כתא אמרינן דהא נ( במח"1. ו5א בסדור 5יתא תה חובתן ידייצאו
 הא וכן כ"ז(. אות שכ"ח סי' לעיל עיין חסר ב' המכ"י הסדרים בם' גם כ"ח עיקר. כלופורים
 בגמרא וחש ועקר. כל ופורים בחנוכה טשגיחין אין רקאטר הגי' ב"ב סי' בפררם אבלבטח"1

 בחנוכה טשגיהין אין אטר ורבה חרש בראש משגיחין אין אטר יוסף רב ש"ב כ"טמגילה
 אין אם סר כאמר נ( והמלתא. ד"ח בתוס' וע"ש שקר ור"ח מחנוכה משגיחי; איןוהלנתא

 ע"ב. נ"ט גיטין כהן. קורא לוישם
 וגטצא גחל. מאמר חסר ב' ובכ"י חסדרים בפ' גם כ"ת כו'. ביחיד הלל "(]שעז[

 את גוטרין שאין בימים מתחיל הסיטן גאטצע כ"ג בסיי בפרדס וראיתי 208. צר כמח"וגם
 תהלל את כהן נשרין שאין ניטים לאתריה שיי לברך אסור ביחיד ]הל5 ההתחלה וחסרההלל
 כי הוספתי ע"כ למנהג. זכר שאין נ( בלשון. קטנים שינויים בקצת בסרור לפנינו כמוכו'
 ברכה בלא לקרותו ואפילו " שם. בפרדס גם ונמצא שלם רף שנאבר א' בכ"י לפגינוחסר
 רבי הוא אריח". עור ד( חהלג את בהן גוסרין שאין ביסים ודוקא סיים בפרדס צריכין.אינן
 בס' וכן כ"ט סי' טהרש*ל תשעת שנח. ג"ח בן תתקפ'ד בשנת בפאריז נפטר יצחק, ברי'הורה
 אבל כ' בכ"י גם ונמצא שם חסר הסימן סוף ער גא וסעשח והסיום אריחי גור סייםהסדרים
 1סעשה אריה* "גור עד חסר שנ"ה סי' סוף שהוא ברגל תגש לא יבנבלתם הסיוםאחר
 שהלך ליח בא מעשה ונסצא אריה" "גור המלות חסרים שם עפררס הסיטן. סוף עד נו'בא

 הסימן. סוף עד לפנינו כמולהתפלל
 בפרדס העא ע"ב ל"ו דף רעיג סרור לשון הוא כו'. אדם טתפ5ל בפורים "(]שבח[

 מתפלל ג( שלפנינו. הסדור כלשון חוא ובפרדס שיעיים באיזה 207 צד בטח"ו וכן ר"גכי'
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 מה כתפלה, ששת רב כראמר )ג( בהוראה, הניסים על מזכיר המזק ובברכתהניסים,
 בארבעה המגילה את לקרות אדם וחייב )ר( בהיראה. המזון במגת אף בהודאה,הפלה
 בלילה המנילה את לקרות אדם חייב לוי בן יהושע ר' דאמר ובלילה, ביוםעשר

 )תהלים לי דומייה ולא ולילה תענה, ולא יומם אקרא אלהי שנאמר ביוםולשנותה
 היו הם דאף מגילה, במקרא חייבות נשים לוי בן יהושע ר' ואמר )ה( ג.(.ב"ב

 הנם.כאותו

 המנילה, על )כ( דרבנן, סיטנא מג"ח מביך המגילה את והקורא )א(1שכט[
 ער )ר( ריננו, את הרב האל אומר הוא קריאתו ולאחר )נ( ושהחיינו ניס.ס,ושעשה
 וסדר קדוש ואתה ואומר ]החזק ועוטר )ו( וכו', הניא אשר ואומר )ה( המושיע,האל

 לאחר היא, שבת מוצאי ואם )ו( וקריש, הקטורת פיטום תתקבל, יתגדל כולה,קרושה
 לפני ]החקן עומד וכשהשלים המגילה, את וקורא שלם, קדיש אומר לחש תסלתשיום

 נוסח שם והובא כו' עשרה שמונה טתפלל ומנחה שחרית נפורים בסח"1 עשרה. שטונהאדם
 פ' ובשאילתות ח"ח פ"כ שפרים OD' ועיין שם רע*ג בסחר המסח חוכא וכן חנסים ששל

 וחוכא ע"א ד' טגילה כו'. ארם וח"ב י( ע"א. ת"ד שבת ששת. רב כדאסר ג(משלח.
 שם. שם טגילה. במקרא חייבות נשים ריב"ל ואסר ס( שם. רעיגבסדור

 נשטיח חסררים טס' בכ"י דרבנן. סימנא סנ"ח טמרך המגילת את והקורא 6(],לכם[
 חטלות תסגיר ווארשוי דפוס בפרדס והטביל ר"ג סי' בפריס וכן ב' גכ"י גם חטצא סנ"חהמלה
 "חילכות הביא 212 צד רמ"ז ס" ובסח"1 רבנן, של סימן היא הכוסח ובאסת הוא""דרבנן
 ברכות ג' סברך ובמגילה שם וחבש וקלות" וקשבות פסוקות גאון 'חודא' לרב וטג'להפורים
 איתא עזב כ"א טגילח גגסרא עם שהחיים, נסים, שעשה מג'לה, מקרא מג-ח, קרייתוקודם
 על מנזח פירש"י טנ"ח, ובריך אשי דרב לקמיח איקלע סקטרויא ששת רב טברך טאילפניה
 על הפירוש חנא ושחהיימ. נסים ושעשה המגילת על נ( ושהחיינו. נסים ושעשה מגילהטקרא
 קריאתו 51אחר נ( שההמו. ח' נסים נ' מג"ח, מקרא מ' : טפורש כתוב שם ובפררםהסיטן,
 מגילה בגטרא נזכרה ריבנו את חרב גרכת חמושיע. האל עד ריבנו את הרב האל אומרהס
 ישיבה ראש נתן רבינו אמר והכי שם והביא ש"ב סוף ליה רף רע"ג בסדור היבא וכן ע"בכ"א
 ריבנו את הרב האל אמרינן ולא ,כוי ריבנו את חרב ברכת לשר בטתיבתא נהגינןהכי

 רב בשם כן שהביא תרצ"ב סי' או"ח בטור ועיין ע"ב מ"1 רף הדברות עשרת בהעיטורוסובא
 נקטתך את והנוקם ריבך את הרב במנח הלשון הזא פ"ר מגילה ירושלמי ועיין גאון.עמרם
 ~vfvl פיוט נס הובא 218 צר שמח"ו ה"ה. פי"י סופרים כמס' גם ועיין עריציך מכף והטושיעךהגמלך
 והוא טרנפירא יצחק מרבינו פיוט גם אל, אל ירננו הם טגילה קורא' לחראב"ע פיוט גםוסגן,

 טתפלל שחרית וטתתיל חסר השאר וכל בזה מסיים בי בכ"י הטושיע. תאל ער ד(הריצב*א
 חברכה ואחר חמגילח קריאת אחר : כך איתא שם ובפררם הסדרים. בס' גם לנכון ונמצאי"ח,
 שגת סמאי ואם הובא מח"כ כולו. קדיש כולת קדושה וסרר קדוש שחה מומר החזןמטר
 תות הפיוט נוסח וא'. הניא אשר ואוסר ס( פארמא(. )כ"י א' בכ"י לפגינו נסו כו'היא
 טייטוניות בהגהות ומוזכר הגדולה". כנסת אנשי מיסור פיוט "וזה ורשום 214 צר בטת"1השא
 יש זצ"ל שלטה רבינו בשם מצאתי : הביא ר' סי' חשלם הלקט שבלי פעל פ"א מגילהחי

 20 הערת הקליה תיקרות פעל הניא. אשר כגון נאת פיוט הברכה אחר שאוסריםמקומות
 218. יד במחט סובא הסימן סוף ער מכאן תחזן. ושטד 1( הגאינים. בימי שנתחברחשב
 שלסח ורבינו חביא קצ"ם סי' הלקט שבלי בעל נועם. ויהי ומתחיל כו' היא שבת טוצאי ואםו(
 tsna~ ודאית' ענש גי' apt1 ויהי אמרים at'1al להגת שחל פורים הזרה,*ל

 שהניא ט' סי'
 אוסרים לתקן יש נועם, ויהי אוסרים שאין שלמה רבינו בשם יטר"ש כטר"ש להיות שחלפירים
 לנכון תובא שם בפררם וגם המאמר, נובע טשם אשר תלקט בשבלי לנכון שחוא כמו מעםויחי

 נועם. ויחיואוסר

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח
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 לציון וצא תומר ו*רמ קדודיה, וסדר קדוש ]ואתה[ ואוטר מעם, ויהי ומתחילהתיבה
 : בלילה נאולה r~wבלילה,

 . בהודאה, הניסים על ום,כיר עשרה, שטונה מתפלל בשחרית )א(],8ל[

 בחוצה הלל אומרים ואי, בעלמא. דאמירן ער )ב( קדיש, אומר תפלתו סיוםלאחר
 ויבא בפרשת שלשה נו וקורין )ר( ורוממו, בגדלו תורה ספר ומוציאין )ג(לארץ,
 עד קדיש יותר, ולא פסוקים פ' אלא פסוקים עשרה בפרשה שאין ואע"נעמלק,
 ויש ובהודאה, בהלל )ה( לתיבתו תורה ספר וסח,יר טנילה, טקרא ואחריהדאמירן,
 הטנילה את קורא מגילתו, וקורא חוור ושוב קודם, לכבודו לטקומו אותוושמחוירי!
 : תתקבל קרש לציק, ובא קדושה, וסדר בההלהפותח

 ביום ה' יענך ביה דכתיב משום למנצח, אומרים אין בפורים )א(]שלא[
 )אסתר ושמחה משתה ימי שנאמר לפי מדכרינן לא בפורים וצרה ב'(, כ' )תהליםצרה
 בשניהם. בתחנונים פניהם על נופלים ואין )ב( למנצה, אומרים איק לסחר וכן כ"כ(,פ'

 ?ד ובטח"1 ר"ב סי' בפרדס גם חוכא עשרת. שטבח גם טתפלל שחרית 6(]וצל[

  )עולת דאמירן עד שם בפררם לארץ. בהקו הלל אוסרים ואין בעלמא, דאטירן עד נ(218.
 שאין לפי הטלות את תסגיר וחורשת כדפוס הפרדס את המףל לאריס נחוצה אומרשאין
 אוסר ואין צ"ל ואח"כ *עולם"( בטעות )בטקום בעלטא כבטירן ער ציל באסת אבל טעןלהם
 הלל אוטר שאין כתוב חסדרים מס' ב' ובכ"י בסדור לפנים שחש כמו לאיץי בחוצההלל
 דאטירן, עד קדיש איטר תפילתו סיים כך הביא 218 צר ובמחזו לארץ. שבחוצה תגסע5

 דמגילה פזק רבא כדאטר להלל לו עולח חמגילח שקריאת לפי בפורים SSn אוסרים אין~סיכך
 לארץ שבחוצה גס על הלל אוסרים שאין לפי פוטרים ויש הלילאי חיא זו קרייתה ומ'א[]יעד
 בהוספה והביא חי ורשום הוספת נמצא שם בסח"ו והנה אטר. נחסן רב בגטרא ולפנינוע"כ

 רבתי בפם'קתא הוא המאסר כל כו', גפ!רים חלל א!מרים אס אין לטה כחוב ילסדנווכספר
 בילטרנו לפנס הי' ואולי ילטדנו יכנהו לכן חנוכת של נר רבית 'לטדגו טתחיל גי ויעןפ"ב

 תורה ספר וטוציאין נ( ע"א. י"ר בדף הוא במגילה בבלי ובתלמור. שם וחסיםחנאבד
 ובס' ושמטות בגדלות נ' בכיי ורוטטות, בגרולח איתא שם ובטח"ו בפררם ורוססו.גגדלו
 שנהה תפסוקים על ורוטטו בגדלו הכוונת tstw1 הורח ספר ומיצשין רק נאסרהסדרים
 והשתחר אלהיע ח' רוממו וכן אתי, לח' גדלו היים תורח ספר חמאת גשעתלקחת
 סופרים בטס' כנר נזכר גדל! ואסירת קדודו, להר 1חשתח11 איחינו ח' רוטמו רגליו,לחדרם
 פשקים עשרה בפרשה שאין ואע*ג עמלק הנא בפרשת שלשה בו וקורין י( שש. חחאפירד
 בבחכינ פסוקים טעשרח פוחתין אין איהא ע"ב כ"א טגי5ח בגטרא יותר. wst פשקים סדאלא
 בשאני י"ל פסוקים, תשעה אלא דלינא עטלק פרשת וחרי וא"ת שחתין אין ר"ח חהוס'וכתבו
 5א ע-א( )ע"ה ח"נ פ"ר מגילה בירושלמי כן ותוא ט'. תא דיוטא דסידרא עמלקפרשת
 סרורה שחיא חיא שנייא א"ל עטלק. פרשת הרי ט' פילפי רני חביב כי פשקים סעשרחיפחתו
 *ם. בסה"1 וגם חסררים ובסי ב' בכ"י נם במצא בפרדס ליתא ובחודאח". ,שחלל ס( ים.של

 כו'. צרה ביום ח' יענך ביה רכתיב מש" למנצח אוסרים אין בפחים 6(],טלא[
 וכך בחסר חסאטר נלקה בפרדס אבל 219. צד בטח"1 בם הסדרים ובט' ב' בכ"י גסכ"ח
 בתענית אשרין סר ואטר !שטחח טשתח יס' בהו דכתיב פניתם על liDU אין בשחם שם:איתא
 בתענית אשרין מר ואטר בפרדס שחוכא טח גם בסרור. לפנים שהוא כסו לתקן רש תה.זח
 לאסור והטבח ע"ב, ת' ומנילח ע"ב י"ח תענית בנטרא ותא בזח זח אסומן לחסן יש חחזח
 בתענית חטלח הע6 שם רשיי שפי' כמו גפני י*ד ובני בי"ד דקרו טא כני טען בזה זהאת
 ע"ג חי סגילח תוס' שין פניחם. ש מכלין אין נ( בתעניה. שחש המאסר טקט לצייןטשף
 שאין לענין אלא חוי לא ודאי אלא וסיימו כר רש"י ם שתביאו בחספד שאסוריםד"ח
 רג שכהב אע"ג חבש ר ש' שבתיל ובעל שטחת. יש אלא צרח יח חח יא שחן שעפיכן
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 הטוקפים ערים כ"ז(, שם )שם האלה היסים שם אח עושנם להיות דכתיבמשום
 סר ואמר )נ( בי"ד, וכפריםבט"ו

 אסוריי
 : לאסף מזמור שיר אוסר ואינו בנה, זה

 בי"ב נירא המגילה את לקרות ורוצה כדרך לצאת ]המבקש )א(ונצלב[
 שיקרא כדי אותה ויקח שיוכל תקנה כל יעשה טגילה עמו ליקח יכול אםבי"ג,
 שאסרו כסו בי"ג, או בייב או בי"א אותה יקרא לקרות, יכול איננו ואם נזמנה,אותה
 הכניסה, ליום מקדיטין להיות הכפרים על הקילו חכמים אומר חנניה דתניא )ב(חכמים,
 בי"ד מגילה יטזטן יטאע"פ למדין אנו וטכאן וטבכרכין, לאחיהם ptD1 טים התספקוכרי

 שטשימין לו אפשר ואי יכול, נשאינו וב"ש להקרים, חכמים להם תיקנו ומזק מיםמשום
 יקרא אל מיהו )ג( ,רעו, לכל ער בימי, ויהי מן ויקרא וחומר, מקל כפרים כבניאותו
 שלא ביחיד, אפילו אותה קורין בזמנה מגילה רב דאטר )ד( בעשרה, אלאאותה
 עובדא הוה בעשרה, בזמנה שלא בזמנה בין אמר אסי ורב בעשרה, אותה קיריןנזמנה
 פליני לא כאן ועד אסי, כרב והלכתא מצוה הדור וטשום אסי דרב להא רב להוחש
 והילכך בעשרה, אלא אותה קורין שאי! סורים הכל בזמנה שלא אבל נזמנה,אלא
 יברך אל מעשרה פחות היו ואם ולאחריה, לפניה מברך בעשרה בזמנה אותה קראאם
 לא בעשרה בין ביחיד נין זמנה לאחר הדרך מן שנא מי וכן )ה( לאחריה, ולא לפניהלא

 יברך לא ובכתובים, ובנכיאיס בתורה שקורא כאדם שיקרא לקרותה מבקש ואםיקרא,
 יותר:[ ולא מחות לא נקראת טגילה חכמים אמרו שכך לאחריה, ולא לפניהלא

 תורה. כספר אותה וקורא כורך בציבור, המגילה את הקורא )א(]שלק

 דין בית ואבות ואסוראין תנאין שיורדין מנחג ע"ג[ ל"ז רף שלו בסדור ]חוא זצ"ל גאוןעמרם
 ואטר אחר שם ובפררם פגים. gv ליפי טנהגיע "ין כן נהב לא אס ס"ט פניהם עלונופל'1
 ובבית שולחנם על ומזסרין וטשטחין ישוריין אוכל'ן עוד סיים חח זה בתענית אסוריןסר

 מוקפת עירם אי ספק להם שיש במקום לאניצים, וטחנות לרעהו איש סגות ומשולחחבריחם
 ברכה בלא אותה קורין ובט"ו בהלכתה בהד אותה קורין לאו, אי נון בן יהושע טיס"ח"ח

 מצאתי הגיא קציה סי' הלקא שבלי געל כי וראיתי כסדור. ליתא וזה ע"כ, גזה זהושטחים
 שלמה רבינובשם

~vvt 
 ואמר נ( מחפרדם. הנאתי אשר, לזח כוון כו'. ספק בו שיש במקום

 ע"ב. י"ח תענית ע"ב, ה' טגילהסר.
 בכיי ונמצא א', בכ"י לפנינו חסר הסימן כל כוי. לדרך לצאת המבקש 6(]שלב[

 קמח סי' הלקט שבלי בעל וגם 207 צד רמ*ג סי' ובטח"ו ר'יר סי' ובפררם הסדרים, ובם'בי,
 המאטר כל כו' לררך לצאת הטכקש סצאתי זצ.ל שלמח רבינו ובשם הגיא ע"א()ע"ז
 ססתיגתא שררו שהביא טח הרפייה סי' ח או' ובסור הלקט נשבלי ועיש שם בפרדס שהשכסו
 חגי, ושם ע"א ר' במגילה כו'. תקילו חכמים איסר חנניה דתגיא ג( בזה. שהאריך בייוע"ש

 הסגילה את ותקורא כך איתא רע*ג בסדור בעשרה. אלא אותה יקרא אל מיחו ג( חנינא.א"ר
 רב אטר מגילה לענין ישיגח ראש נתן רבינו אסר שכך בעשרת אלא שחח ירא אינובזטגה
 בין בזמנה בין אסר אסי רב בעשרה גזטנה ושלא כיחיד אפילו אותה קורין בזטגהסג.לה
 אסי ררב להא הייש קא דרב וכיון אסי דרב להא לה וחש שברא חוה בעשרה בזמנהשלא
 תריץ ס" או"ח טור ב"י בסרן ועיין רע"ג בשם פ"א טגילה ברא"ש הובא וזה אס'. כרבהלכח

 מגל ערך בערוך וראית' רע"א. ה' טג'לה כו'. בזסנה מג'לה רב ראמר י( בזה.שתאריך
 אותה קורין עשר בארבעה כלנטר וכתר ביחיר בזסנה מג'לה ה' רף טג'לה מן הפאסרהביא
 ר"ה פי' בעשרה, אלא אותה קורין אין הכניסה  ייופ  שוס9ריטין  בוטנה שלא גיה'ד,אש'

 קצ"ה סי' הלקם שנלי בעל הביא זה חדרך. מן שבא סי וכן ס( עיש. כו' כרבהילכתא
 גזה. שכחב טה וע"ש זצ"ל שלטה רג'נוגשם

 בסדורו רע"ג לשון המ כס"ת. אותת וקורא כנרך בציבור חסגילח את הקורא 6(נ,טלנ[
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-  
 ]ארץ[ מקומות ובכל שבבבל רבינו ובבית פריטת שבשתי כאיגרת, פושפהואית

 : אנהג וכן תורה, כסמר קוריןישראל
 : חובתו ידי בה יוצא ארם אין טשורפפת שאינה 1מנילה )א(]שלד[

 )ג( יצא, ומתנמנם סירוגין קרא)ב(
 סירוסיי

 רנ משום אומר מונא ר' )ד( יצא, לא
 רב אמר והכי )ד( לראש, חוזר כולה את לגמור כרי שהה אם בסירוגין אףיהודה
 אינו כולה את לגמור כדי פסק אם שמע ובקריאת ובמנילה בהלל מתיבתא רישנפרונאי
 שאמר אע"ם יצא, ]ביום[ וטעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחנז רב דאטר )ו(תחר,

 כולה את לגמור כדי שהה אם יהודה ר' משום שאמר מונא בר' הלכהשמואל
 ובמגילה בהלל הילכך יוחנן, כר' הלכה יוחק ור' שמואל קיי"ל פיהו לראש, ]חוור)ו(

 שפסק למקום אלא לראש, חוזר אינו כולה[ את לנמור כדי עהטהא אע"פובק"ש
 : 'rsa כר' דהלכתא )ח(משום

 דתנן )ב( חובתו, ידי נפיק לא לרישא, מסיפא ליה דקרי והיכא )א(]וטלור[
 את וחשרא : וופל תביא 218 צד נסחת וראיתי ת"ד. סי' בפרכס היבא וכן ע"א( לרן)דף

 בסוף בין אתרצה, מקום בכל לפשק תא ורשאי תורח, כספר כח וקורא טרך באיטרהסגילה
 מתיבתא, ריש גשן עמרם רב אסר נטי והכי ישיבות בשתי מנחג וכן פסוק באמצע ביןפטק
 משפח ואינו תורח כספר בה וקורא כורך בציבור חממלח את חשרא גשן tw~tnf רב כתבוכן

 כספר אותת קורין ישראל ארץ[ ]של סקוסות ובכל שבבבל רביע ]ובבית[ ישיבות שבשתיכאיגרות
 לן[ ]דחזי )דחזגא( סנהגא אטר גאון תאי לרב וו ורשום הוספת שם ונמצא דבר. עמא וכןתורח
 הובאו גאון חאי רב ודברי לן' חזא לא תורה כספר וכורך תקורא אבל כאיגרת, וכחטטהתורא
 טה ?'ש תר*צ סר פויח בטור הוא וכן ז' סי' דטגילת p'e הרא"ש חביא וכן פרא שגילחגרי"ף
 רב בשם זח חביא ע"ב( )?יח קשח סי' השלם חלספ שבלי ובעל נפרונאי, רב בשםקהבש
 בעטך ווך'ש פגל, ערך עתך מן טבעים ודגריו גאון חאי רב דברי ג"כ והביא זצ"ל גאוןישח
 זצ"ל טייפון בר משח חר' וכתב וסיים ש"ע, סי' טגילה ה' באו"ז הובא וכן שהביאחשלם
 ע"כ כולת וכורכה חחר וכשיגמור כאיגרת ופושטה קורא הטגילח את שהירא ישראל כלוטנחג
 חטגילה את דהקורא גאון צמח רב כתב אפנם חביא צ' בשת פ"ב מגילה טייסוניות הגחותוכן

 רי כתב וכן ישראל מקם ובבל שבבבל רגיש טית ישיבות בשתי טנהג וכן כס"ת הורךקורא
 כו'. כהרמב"ם( )ר"ל חסחבר כדברי כתב גאון האי רניט אבל גשןפלפוי

 רע*ג לשון חש חשתו. ידי בה יוצא אדם אין טשווטטת ואינה ישתלה "(]שלד[
 שצריכה מלמד רק שתא ע"ב ח"ז מגילה כגמרא רוד. סי' גפררס השא וכן ערג ל"ו דףבסדורו
 טעה וקורא ופהק פעפ קורא ופירש"י ע"א ייז טגילח אוצנח כו'. סירוגין קרא 3(שירפוס.
 בין כתובה סנילח דאיכא והיוצא שלאחריו כשאטר ומתחיל זח חסר ובפררם והסק.וחוזר

 ופירש"י רס"ב י"ה שם גמרא יצא. לא סירוסין נ( ע"א. eg' רף ר?יג בסדור והובאחכתהים.
 בסדור גם והובא שם גמרא כו'. שמר מחא ר, ו( המקרא. את סרס כסו למפרעסירוסין
 w~y. ל"ז רף בסרור בע"ג לשון הס סתיבתא. ריש נפרונאי רב אמר והכי ס( שם.בע"ג
 הוספת, כו'. קי"ל מיהו לראש חוזר [( שם. רע*ג בסדור והובא ע"ב ל"ד ר"ה יוחנן. דא"ר1(

 דהלכתא ס( טלח. את עד סלח את מן חטעתיק ההשמיט ובמחיו רע"ג בסדור לנטן שתאסטו
 פסק זצ"ל פאסי יצחק רבים הביא קשיח סי' הלקט שבלי בש מונא. כר' דלא ר"ל יוחנן.כר'
 חננאל רביט פסק וכן יצא, טלח את לגמור כדי ואחה אם אפי' אלא פרא כר' חילכתאדלית
 עכ"ל. ניחשלטי חילכתא איפמק והכי מונא כר' פסק יראים הדברות, ועשרת זצ"ל ישעי'ורגינו
 ח' בכה"ג ראיתי וכן דחחר. פסק ויקהל פ' בשאילתות וגם ח"ב פ"ב טגילת לירושלמיהכוונה
 למקום אלא הוזר איט כולח את לנסור כדי ששהה אע"פ אלא מונא לדרבי וביתא שכתבסגילח
 רם*ך. סי' הרשב-א שופת ונזיזשדסק

 סגילח ה' ריש חבה"ג לשון רפא ט'. לריקא מסיפא ליח רקה יחיכא 6(]שלה[
 ?'א. "'ו סגילה דתנן. 3( 208. ?ר שחץ ג"כ חוכאוכן
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 ר' דאמר )ד( נולה, למקרייה ליה ומתנעי )ג( יצא, לא למפרע המגילה אתהקורא

 : כולה האומר כדברי הלכא רב אמר נוריא בר חטא רב אמרחלבו
 מיבעי לא יצא, לא הכתובים נין דבתובה מגילה דאיכא דהיכא )א(]שלו[

 אבא ר' דאמר )ב( חובתו, ירי טיק ניחיד אכל בציבורא, מילי והני בה, למקריליה
 יצא, לא הכתובים בין הכתובה המגילה את הקורא יוחק ר' אטר אבא בר היא ריאמר

 : חובתו ידי נפיק ביחיד אבל בציבורא, מיליהני
 הכל )נ(דתק נפיק, לא וקט! שוטה מחרש ליה ישמע והיכא )א(]שלז[

 הילכתא ולית בקפן, מכשיר יהורה ור' וקטן שומה מחרש חוץ המגילה, אה לקויותכשיין
 קרי שנא ולא חובתן. ירי אחרש מפקי לא )נ( נינהו, תיובא בני דלאו כיוןכוותיה,
 דמי, פרשתא כמאן )ד( הררי בהדי גברי כמה לה קיי שנא ולא גברא, חדלה
 ]ומאן )ו( יצאו, שנים קראוה אחר קראה ויושב, עומר הממלה את הקורא דתנן)ה(
 לא לא ואי דעתיה לכווני צריך ליה דשמע ומאן דעתיה, לכווני ליה טיבע. לה,דקרי
 אשמע לימא לא חצייה לה רקרו ציבורא ואשכח כנישתא לבי דעייל ומאן )ז(נפיק[,
 : לסופה מרישא לקרייה אלא שמעית דלא רישא אשמע והדר לסופה, מהבאלה

 הלל, ולקריאת המנילה, ת א י ר ק ל ר ש כ ם ו י ה כל )א(]שלח[
 כשר ביום שמצוותו כל הכלל זה מוסף, ולתפילת לולב, ולנפילת שופר,ולתקיעת

 .קרי מפניא ליה קרי דלא והיכא. )ב( הלילה, כל כשר בלילה שמצוותו כל היוםכל
 קרייה רלא היכא נמי וכיממא השחר, עמור עלה דלא והוא לילא, ]כולי )ג(ליה

 ט3ילח חלבו. ר' .ראמי י( שם. חבח"ג לשון חש כולה. לטקרייח ליה ומתבעינ(
 עיא.'"ט

 סגילח ח' חבה"ג לשון תא הכתאים. נין הכתאה מגילה ראיכא והיכא 6(הוצלו[
 וכהב יצא לא חנועבים בין חכתובח במגילה הקורא ע"א י"ס מגילה ובגמרא "פסק*ורשט

 ומין שלם מאטר חסר וגפררם שלנה כס"ת בגליון כילן חחכסים בים' שהיו ספרים שםרשיי
 ר' אסר אבא בר הייא ר' אסר אבא ר' דאמר כ( מכאן. ומתחיל ב' הערה ש4ר סי'לעיל
 יוחנן. רי אמר אבא בר הייא רבי אמר אבא בר הייא דרבי בריה אבא רב' דאפר שם בכה"ג'וחנן.
 דאטר הובא ר"ד סי' ובפררם יוחנן ר' אטר אבא בר חייא א"ר הע"ב י*ט לפנינו כגמראאבל
 יוחנן. ר' אמר צול ר', אטר אבא בר חייא דר' בריה אבאר,

 שם. מג'לח הגח"ג לשון הש וקפן. שוטה מחרש ליח רשמע והיכא 6(]ש4[
 סיים שם בכח"נ חובתן. ידי אחרים ספקי לא ג( ע"ב. י"ט סגידה ט'. כשירין הכל רתנןג(

 חובתן- ידי חרבים את מוציא איש בדבר מחייב וראינו כל תכלל זה ע"א[ כ"ט ]ר"הדהנן
 ובפרדם חסדריש ובסי ב' בכיי וכ"ח רמי. פרשתה כטאן " חסדרים. ובסי ב' בב* גםוחסר
 דס4. שפיר פרשתא דעברין כמאן חג" שם וכבח"ג דמי שפיר פרשתא כסו חג"שמח"ז

 ובס' ב' בכ"י לנכון והובא הכה"ג לשון חש לח. דקרי ומאן 1( עמא. נ"א שגילח דתנן.ס(
 ביתא וכן בבה"ג ליתא דעתיח" לכווני גריד ליח דשטע ימאן המצת רק ובטח"1,הסדרים
 חא ט'. כגישתא לבי דעיי4 וסאן ו( שם. ובב"י תר*צ סי' או"ח בפור ושיו רעד, סי'גפררם
 דת"ר ס"ס לסופה מרישא לקרייה אלא הסיום אחר שם וכנה"ג שם, סגילח הי חבה"ג%4ן
 ושחזור הציבור עם חצייה אגמור יאמר לא חשףיח שקראו ציבור וסבא הכנסת לביתהנכנס

 ע"ב. '"ח סנילח בגמרא הא סופה. ועד טתחילתח קוראה אלא חראשון חצייה אתואקרא
 *wy' לא פה על קראת חים וסתהיל דט'ל, וסאן חטאסר כל חונא לאובפרדס

 ה' בנח"ג והובא ?'ב כ' סגילח משגח מגילה. לקריאת כשר חיט גל 6(]שלח[
 חוספח' כו'. לילא כול' ג( שם. הכה"ג לשין הוא טפניא ליה קי' דכא הדכא נ( שם.טגילה
 וגיבושים. וטלא ג"כ חסר בסדרים אבל בי בכ'.' וכן 209 צר ובטח"ו שם בבהזג לנכון ביהואלסו
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 רשיסדור188
 ]נמנילהן למיקרייה ליהק טתבעי קרי וכי רמי: ושמיר יוטא כולי לה קריטצמרא
 על או בדיפתרא ודלא בדיותא, נוכתיבא[ וממרגלא )ד( ]כ[הילכתאדכתיבא
 כתובה שתהא עד בדהנא, או ביורקא או ]בסוטקא[ נסטמני רכתיבא אומהקא,
 ]אי יצא לא בתרנומא וקרי קרא רכתיבא נטי והיכא ובדיו, המסר, עלאשורית

 פה על קראה ותנן )ה( פה, על רהיימ נפיק, לא נקרא ליה וקרי כתרנומא כתיבאנמי
 הונא ר' אטר חלנא ר' ראמר )ו( פסולה[ ]נכיתנא )כנצתא( דחייפא והיכא )ו( יצא,לא
 בחומי תפרה ושאם מפר נקראת אינרת, ונקראת ספר, נקראת טנלה רב אמר טריאכר

 רב אמר כשרה, נידין חופי שלשה בה המיל שאם איגרת ונקראת סמולה,פוצתן
 טסיני. למשה הלכה התפר שיור )ח( טשולשין. שיהיו ובלבד יצחק ברנהמן

 באורייתא מטיגרס ]נוטנה[ מנילה א ר ק ם ע מ ש ם ועדיף )א(]11לנ1[
 בטעמרם וישראל בדוכנן ולויים בעבודתן כהנים שמואל אמר יהודה רב ראטר)ב(
כולן

 מכפליי
 שטנמלי, רני בית של סמכו ]טכאן )ג( מגילה. טקרא לשסוע ונאין עבודתן

 טנילה(: מקרא לשסוע ובאין תורהתלמוד
 אסי ]ורב בעשרה, בזטנה שלא ניה.ר, בוטנה ה ל י נ מ נ ו אמר )א(]שם[

 אסי ררנ להא רב ליה וחש עובדא הוה בעשרה[ בזטנה שלא בין בזמנה בי!אמר
 : אסי כרבוהילכתא

 בן הטן בני עשרת דלפון, ואת פרשנרתא ת א א י 1 ק וכשהוא]וצמא[
 דמן וירא ר' דאמר )א( בהם, יפסיק ולא אחת בנשימה כולם לקרותם חייבהטרהא
 כולהו )ב( פעטא טאי אחת, בנשימה לטימרינהו צריך ]יעשרת[ הטן בני עשרתיפו
 יונה ר' דאטר )נ( ויוחא, של ו' ארוך שיהא וצריך חרא: נשעה נשמתייהונפקי

 מאר. טשובש תלשון ב' ובכ"י הבח"ג, לשון חוא כו'. בריותא וכתיבא וטסרגלאד(
 דף חיא כו' נסיקרא נסם כפענח היתה דתנן ונדיו חס*ר על הטלות אחרי חבחיג סייסיכסוף
 אקח ריר סי' שפרדס ע"א. זיז מגילה טשגח יצא. לא פח ע5 קראה ותגן ס( שיא.י"ז

 קרי הא זח אי בתדטטא דכתנ חינא שצ'לו יצא 5א פה על קראת וטתחיל בחפרחטאסר
 בפחד. לפנית שחש סטו לתקן ויש בפעות וחש פה gy דח"מ יצא 5א ola~nn ש כטקראלה

 ב' ובכיי גסח"1 1כ1 שם כבח"ג שחנא כטו *סולח בכיתנא תקנתי ככצתא. רתייטא וחיבא"
 לנכון הוא וכן יסולח בכותגא לנכון נאסר חסררים מס' ככיחגא, צ"ל בכתיכח רחייטאותיכא
 א"ר גמשת ובפררם בכה"ג, והובא י"א י"מ טגי5ה כי. חלבו רי ראטר 1( ר"ר. שיבפררם
 בבח*ג. והובא ניב י"ט שם כו'. תתפר שיור ס( גוריא. בר הונא א"ר צ"ל גוריא בראחא

 בפררם סגי5ה. ח' גבח'ג חוא באורייתא. טטינרס טגילה מקרא טשסע ועריף 6(],ללסו[
 לטעבד נהיגי דלא ורוכתא טפחים מסיגי לטשת חלכח תתפר שיור חסיום ואחר זח כ5חסר

 וכן 209 צר כמח"ו גם לנכף נטצא אבל שמ"ג. סי' לחלן בסדה לפנינו הוא בפורים,טלאכה
 חגי' עיא ג' מגי5ח בגמרא שטואל. אמר יחורת רב דאמר 3( הסרבים. עם, ב' בנ"יחוא
 ח' בכה"ג גט וכ"ח בסחר לפנינו כמו חג" ע"א ד' בערכין אבל רב אמר יחודה רבדאטר
 וחוא ובטח"1 שם בבהיג וכן ב' בכ"י שהיא כמו חשפתי כו'. מסט טכאן ג( ג"כ.טגילה
 חסדרים. כס' גם וחסר שם טגילחבגטרא

 שם. במחיג וחטא עיא ה' שגילח ביחיד. בזקנת טגילח רב אטר 6(],צכמ[
 גן. העיה ששב סי' לשל וירין ע"א ל"ז דף אע"ג בסרור חוכא כן אסי. כרב וחייכתאנ(

 רסן ארא רב אטר חג" השם ע"נ פיז טגי5ח כו'. יפו רטן זירא ר, ראמר 6(]שמש
 גנטרא חרא. בשעת נשסתייחו נפקי כוסחו 3( יפו. רטן אבא א"ר חבשו וחרא"ש ותרחףיש
 וחרא"וש היץ"ף גי' כן זירא. ר' אסר יונח ר' ראטר ג( נשסתייחו. נפקו חדרי בחשי כ51חשורם
 יוחנן. רי אסר חגי' שם טנילח e~aאכ5
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 זקיפא בחד דכו5הו טעטא מא. בזקיפא, ]לטימתחה[ )דמתחיה( צריך וירא ר'אמר
 :איזרקיפו

 ]שאסור )נ( שמחה טוב, ויום ומשתה שטחה ף ס 1 י נ י תני )א(]שמב[
 בריה רכה )נ( טלאכה, בעשיית שאסור טוב ויום בתענית[, שאסור משתהבהספד,
 כתיב דטעיקרא עליהם, קיבלו לא מלאכה עליהם, קיבלו ותענית הספד אמרדרבא
 שם )שם ושמחה משתה ימי כתיב ולבסוף י"מ(, מ' )אסתר טוב ויום ומשחהשמחה
 שאכלוה מורים ומעורת )ר( עליהם, קיבלו לא טוב דיוס כתיכ, לא טוב יום ואילוכ"ב(
 כתיב: ושמחה מוצתה ימי טעטא מאי חונתו[ ידי ]יצא לאבלילה

 ניבדל לא )ב( בפורים, מלאכה לט'ענר נהיגי לא ד ודוכתא )א(]שטנ[
 צמח ולא ולטייה בפורים כיתנא דורע גברא לההוא ]חנייה[ )הייה( דרב )נ(בהריהו,
 ואחרים המותרים דברים ]טשום[ )ה( למייה, אטאי עלייהו קיבלו לא מיכדי )ד(כיתנא
 יוחק ר' אמר אנא בר שטן רב אטר )ו( היא, מילתא דמנהגא ומגלן א.סור בהםנהנו
 ח'(: א' )משלי אמך תורת תמוש ואל אביך מוסר בני שמע קראאמר

 החיים. בצרור נפשו תנוח רבינו מפי הוסדוזה
 היהודי, מרדכי וכי אורה היתה ליהודים יצא, ומררכי וגו' יהודי א.ש )א(]שטד[

 בתפפר *שאסור 3( שם. כבח"ג וחוכא ע"ב ה' טגילה 'יסף. רב תני *(]וטטפת
 גמרא אטר. דרגא בריח רבה נ( שם. בגמרא שהוא כסו הוספתי בתענית". שאסורטשתה
 ע"ב ז' שם בגמרא רב. דאמר ס( שם. בח"ג יצא. לא בלילת שאכלוח פורים וסעורת 1(שם.
 רבא. אסרחגיי

 לא 3( שם. הבהשג לשון הוא כו'. טלאכה למיענד נהיגי דלא ידוכתא "(],טבמנ[
 שחסר אחר ובפרדס בהדייחו. נבטיל אלא מלאכה יחיד נעביד לא הגי' בבה"ג בהדייחו.ניבדל
 אלא ליעבר 5א בפורים מלאכת למיעבר נהיגי רלא ושכתא פתחיל גרוימאמר

 לבמוי
 בחרייתו

 מלאכח לטעבד נחיגי דלא ודוכתא חסררים מס' ב' שכ"י א' הערה של"ט סי' לש5עיין
 רזרע גברא להחוא ]חזייהן דרב ג( בחדייהו. נגדיל אלא בפורים סלאכח נעביד לאגפורים
 תרע כיתנא שדי ופירש"י כיתנא שדי קא דהוה שם עגטרא ע"ב ח' סכילה בפורים.כיתנא
 210 צר במחץ aa1 ויקחל בשאילתות וכן 3יתגא. דשדי הב"א טגייה ה' סוף בכה"ג תםפשתן.
 קושט' בדפוס וכן ת"ד סי' בפרדס אבל הסדרים. ובם' בי בנ"י וכ"ח נסרור לפנינו כסוהתא
 דשרי חגי' לפניו שהיו נראח במיא כיתנא דשיי גברא הזי דרב אחרת גי' הובא ע"ג ט"זדף

 סטים. כחנא שורת שהיה ותכוונה במיא מלת והוסיף ברחמך שורין טלשון ורפאברי"ש
 בעשיית אסור שהש '"ט טכדי ואטר חג" בפררם לס"ה. אמא' על"הו קיבלו לא טכר'י(

 איסור. בחם נהגו ואתרים חמותרים דברים משום ס, 5טחח. ואטא' עלייהו קיבלו 5אמלאכה
 שמן רב אמר ו( מע"ב. נ' פסחים גגמרא וחנא בפניהם לחתירן רשאי אתה א' סחם נ'3כ"'
 ולא חסדרים. ובסי ב' ובכ"י במח"1 שם, 3פררס וכן שם כבת"ג הובא כן יוחנן. א"ר אבאבר

 א"ר אבא בר רבא אטר היא מילהא דטגהגא ומנ"ל הגי' ויקהל פ' ובשאילתות חמקורטמאתי
 חטיף : ע"ד סי' ,51ום במואילת ז"ל חרי"ב הגאון והעיר וגו' בני שסע דנתיב רג אטריוחנן
 זה דבר רמעין שהביא ערש סקוסו, ידעתי ולא כו' מילתא דטנהגא וטנ"ל וכתב מדל"גאון
 ביעי הני אבא בר שמן 5ר' יוחנן א"ר איתא ע"ב $"A ובחולין ע"ש ע"ב נ' בפסחיםהוא

 אמך, תורת תטוש א5 ופירש"י אטך תורת תטוש אל משוס תיכון לא ואת שרייןחשי5תא
 כמו כן לחקן יש בשאילהות שגם ברור לכן איסורא. בו נוהגין ושם טבנל שאתת טקוטךמנחג
 רשויי. ובסדור בכה"גשהוא

 ע"א( ליח )רף ר"ח סי' ובפררם 210 צר בטח"1 גם הובא וגו'. יחורי איש "(],צטד[
 ריסי. איש ק5וגימוס רבי והוא קלוניטום ר' חיב בשם זחהובא
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 שמחת אלא טנהג ואינו חובה אינו מגילה מקרא בשעת אחד בפה לומר העםשנהגו
 ההורה קריאת בשעת לוטר העם שנהגו מידות עשרה שלש מקרא אבלתינוקות,
 סידות עשרה שלש הם והם )ב( ורחמים חנונים דברי fnw לפי הוא כשר טנהנבתענית,
 עד ושותק הפרוק ראש מתחיל צבור ששליח הוא מדרך[ )ודין( ריקם חוזרותשאיק
 מפני ולא לאסרו, לצבור לרמז אלא ואינו וגומר, הוזר ואחר הציבור טפי הטקראשימסוק
 וע'. ולחטאתימ לעונינו וסלחת לוטר נהנו וכן )ג( ולשתוק, להתחיל)ם( חובהשהוא

 הציבור וקדמו בשכת, באחד פורים ואירע ה י ה ש מעשה )א(]שמה[
 אחרי ולילך לרכוב אשה ונאתה )נ( דבר, עמא רהכי השבת, לפני בחמישילהתענות
 הדרך, סורח טפמ היום ותאכל למחר שתתענה אפשר אם לרבי ושאלההשלפונה,

 סופרים, טדברי ולא תורה מדביי לא קבוע ציבור תענית זה שאין אעפ"י רביואמר
 בפסח בשושן מרדכי שהתענה תעניות אותן שהרי העם, שנהנו בעלמא ]מנהגא[אלא

 יום שעבר רב ואמר )ד( י"ג( ד' )אסתר מרדכי ]ויעבר )נ( דכתיב ימים, נ'התענה
 בקרא, הכתב לייא( מ' )אסתר וזעקתם הצוטות דברי משום[ וא. נתענית, פסח שלראשון
 קאמר הכי אלא זועקים, אס טה ]וזעקתם[ כן דאם )ה( לדורות צום קבלת היינולאו
 היהודים עליהם קבלו הטן בימי עליהם שעברו וצרות והזעקות הצומות דבריעל

 rD פורש שיהא לעולם לאדם התיר לא מקוס מכל לניסים, לסיטן זכר לדורותפורים
 אגורות תעשו לא א'( י"ר )דברים תשימו ולא תתגוררו לא דאמריק )ו(הציבור,
 בששי ומתענין חוזרין הציבור עם שמתענין אע"פ ]פרושימן )מפרשים( וישאגודות.
 מערב אותו יעשה לו אמשר ואי הואיל דינו, הוא שכך לפורים, התענית לסטוךכדי
 לדבר זכר שעושין מנהג אינו עצמו הוא הולך, נחושך הכסיל עליהם קורא ורבישבת
 ]בחמישי[ רבים שהרגילו כיון התורה, rD קבוע הוא כאלו נטקוטו לעשות מחמירוהוא
 : בכךדיו

 ושפחות לעבדים מתנות לחלק בפור.ם שנוהנין ם ד א י נ נ ראינו )א(]שמו[
 לאכיונים, ומתנות שנאמר לסי כקוצים, ]רבי[ בעיני קשה הרבר והיה ישראל,בבתי

 חיבור כופלין לפיכך סיים שם בפרדס ריקם. תחרת שאינן סדות עשרת שלש הם וחם"
 נתש וכן " יחיד. פשל היא מקובלת צביר של יתתיגתן שתפלתן יחמיפ שי% כהתגלגלוכדי
 צבור, שליח שמתחיל בסליחות ~סר ג'הגו ונך הובא בפררם ולחמאתי%. לשנינו וסלחתלוטר
 ג1טרין.חצב1ר

 וגאתח ג( 210. צד גטה"1 וכן מיד סי' נאורס חיבא ט'. שהיה טעשה 6(],טכ,ה[
 חבש כ"1 סי' טגילח ה' היים בארחות מאיתי בפרדס, נשטט אפשר אם עד מנאןאשה.
 לרגרי כ11ן כו' ז"ל חר"ש לפני ושאלח אשח באת אחת פעם דל הריש אל שאלחתועבת
 בס' גם וחסר בו ובכ"י מטח"1 בפררס שמא כסו היספתי טרדכ'. ויעבר נ( שלשי%.ראו**

 ראם ס( נ'. *רק ב*רר"א עיין וכן בפירש"י וע"ש ע"א ט"ו מגילה רב. ואמר י(חסדרים.
 חעקתם חרוסות ודברי ודכתה חגיי חסדרים עסי ב' בכא חוא וכן זועקים. אס סח ]חעקתם[כן
 totpp~t אנו רמח איכא לדוחת רכתם וזעקתם מאי דא"כ טס קגלת ולא ?ם תשית חיחלא
 ותיגו לאו בקרא רכתב וזעקתם חבוטות דברי טשם ואי כך חטא שפרדס וכו' קאטר הניאלא
 זכירת אלא אסתר כשג'ל תעקים א% דמה איבא לדוחת זעקה מאי וזעקתם דא*כ לדורות טסקבלת
ntvp1חסגילח קריאת והיינו זה את זח לספר ים'ם אותם גזברים כלוטי ונעשים גזברים גדכתיב 
 קאמר תכי וזעקתם חתומות דברי א*כ זעקח, זו אין הדברים ותזכרת ושטחה, טשתח ימיונעשים
 שי3. חג עמות דאמרינן. 0 ט,. ליש ששיי 1חמ" hh~t "יט" מייש

 שף בפררם כי. ושפרעת לעגדש סחבות לחלק שטחגין אדם בני ראינו 6(],עמד[
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 לעניים, נחל לעבד פרופה הפתן וזה בסים, ולא נאמר בישראל כ"ג( פ')אטתר
 ישראל, באביוני הנאמרה לאביונים טחנות מצוות עכשיו טקיים כאילו עצטווטראה
 נוים ביר שלהם התינוקות את לשלוח הטתכיישים עניים התחילו שטתחילהלפי

 אף ומניקות לשפחות אף לתת נהגו ישראל של פתחיהן על התינוקות לחזרומניקות
 שטראה לים, צרור הוורק פוב רבי וכדברי בדבר ]היתר[ טהנ רבי ואין תינוקות, לצורךשלא

 עשו וזהב ]לה[ )לך( הרביתי וכסף עליו רבי וקורא עושים, לגוים אף פוריםשמתמת
 וכשבא המשכן, לעכודת והביאוהו לישראל זהב הקב"ה שהרבה י'( ב' )ההצעלבעל
 )שמות באזניהם אשר ה,הנ[ ]נזמי )נזמיהם( את העם כל ויתפרקו העגל טעשהלידם
 אורהי באו וקיבלם, ישראל אורחי באו אורחים, מקבל שהיה לאדם טשל נ'(ל"ב
 ,ה אף בכך, ודרכו הוא שופה עליו שאמרו וזהו הראשונה, את איבד וקיבלם,גוים
 לשם כעושה טראה שאינו לאביונים, שנתן סתמת אשד בפורים לנוים מעותיודינותן
 : בכך ותדרכו כאיפה אלאשמים,

 שיתא וקרי תורות, שלש ספקי נשבת הבא rD3 ש ד ח ראש )א(מצטז[
 בראשנן ובנביא הזה, בהחודש וטפטיר חדשיכם, ובראשי קרי וחד רישא,בעניינא
 לעולם חרש, בראש איהו דקרי היבא אלא כסאי, בהשמים ליפמר ולא לחדש,באחר
 בט' היומין עצרת, קורם הספר תחילת וירבר ופרשת הפסח, קודם אהרן את צוקורין

 ופס"ח פקו"ר וסימניהק )ב( השנח, ראש קורם נצבים אתם ופרשת שתחק, קורםבאב
 אלעזר ב! שמעון ר' חכטים שאסרו וזהו )נ( ותקע"ו, קומ"ו וצל"ו צום"ו ועצר"ומנ"ו
 עצרת, קורם כהנים שבתורת קללות קורי! שיהיו לישראל להם תיקן עזרא[]אומר

 שאף וקללותיה, השנה שתכלה כדי טעם, מה השנה, ראש קודם תורהושבטשנה
 מתנות כשמחלק הזקן קלגיטוס רהיט של מנחט וכך תלשון בזח רק זח כל נמצא ריחמי

 חעניים את טזל חרי לעבד פרופה חטתן כן כי ולשפחות לעבדים טחן איש במריםלאמשים
 חי' שכך ומצאתי שחבוא ריב סי' חשלם הלקפ נשבלי וראיתי שלפייט, 103 חטאטר כ5כי

 כסו חטאטר כל נח ב16רים לאביוגש מטח מחלק בשחית חזקן קלוניטוס רביה שלטנחט
 אהד תלמד כתב חגיא טגילח טהלטת פ"ב סוף סיימוניות בחגחות אולם בפרדס.שחוכא
 חטאטר כל כי ולשפחות לעצרים פורים מתשת לחלק שנחט אדם taa ראיתי וגיאלפני
 רבינו וקרא כוי unw צרפת מנחג חביב כ"1 סי' מגילה ור ובמנחיג לפניה בסרור שתחוכסו

 חיי. לבעל עשו תחג לח חרביתי וכסף חטקיא שיטןשלטח
 זח כל חסר חסדרים בס, אבל ב', בכ"י ם כ"ח בשבת. חבא ממן רח 6(]שמס

 טאמרים נמצאים שמ"ג סי' במדור לפניט חסיום אתר 211 צד והמתץ יסנין. חלטתוטתהיל
 וסיסגיחון נ( י*ד בסי' זח נטצא ובפרדס בסחר, לפנינו כסו טתחיל 221 בצד ושח"כאחרים
 בחגחות שטמא ט"ז בתערה והשרותי חסיטן שם וחוכא 81( )צד ענג סר חאורח בספר טיןכי.

 קט דצm$ 6 ועצר סנה ופסח פקור ס" עטרם רב נסדר כתב ודל פלג תפלה !יטייטמיות
Ppn1עצרת, ואח"כ סיני שכסרבני טניין טנה פסח, והח"כ ש, של תרגוטו פקוד פירוש, לך תא 
 כהמנחיג ועיין 3ר*ח, תקע אח"כ נצנים, אתם וותוא קום ואתדשן, שחוא צלי ואח*כ ת"ב, תעניתצש
 שלחן, וחפטרות סוגים יסים של פרשיות בסדר טלאתי וכעת ופסח פקוד חסיטן טעם ד' סי' פפחח,

 פארפא כ'" חהלטת נטת בית בספח טפיפ דל חורוהץ טאיר היים טוחר*ר חטופלג חרבשדצ"ל
 הסיטן חה הפסת, קורם צו פרשת קורין לעולם וטבאר הסיטן ג"כ הובא 42 צד שפ 1089קונץ
 טתענין לעולם ועצר, סגי חסיסן וזה חעצרת קודם סיס בטרגר פרשת קורין לעולם ופסח,פקד

 קודם נצבים ואתם פרשת קורין לשלם וצלי, שם חטיפן וזת ואחתגן פרשת קודם באבתשעה
 וזהו נ( סיני. בטרבר היינו חרבר ופרשת לפנינו שחוא וטח עכ"ל. ותקע קום חסיסן וזחר"ח

 עע. 5*א שגייה חכמים.שאטע
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 רש*סדט1708
 סימנין וכל האי,, פירות על בעצרת שניט שכן ~" ההא, לאילן השנה ראשעצרת
 אם פשופה בשנה טהג שהוא נלבד, ופם"ח פקףר אלא טטקוטן, וזין איןהללו

 בשבת מררים שני קורין אהק את צו קריאת לפני הפסח שיהא הפרשיותנמשטת
 ארבעתם ופעמים פקודי, ואלה ויקהל או תצוה, ואתה תרומה לי 1.קחו כמואחת,

 קודם המצורע תורת תהיה זאת קורין מעוברת בשנה אבל האחרונות, עםהראשונית
 ופסח: מניר rDD1הפסח,

 שכ! )א( בהן, מפסיק אינו כהנים ת ר 1 ת נ ש ת 1 ל ל ק מהקורא]"יטרק
 טלן, את קורא אחר אלא כקללות מפסיקין איןשניט

"( 
 ]אומרים[ שאין לפי פעם מה

 יעשה, האיך אלא הפורעניות gyברכה
 ]מתחיה מתחיל כשההר חכמים אמרו כך )"

 אלא שנו לא אביי ואמר )ר( שלאחריהם, בפסוק ]מסיים[ וכשמסיים שלפניהם,נפסוק
 נלשון הללו פעם מה פוסק, תורה משנה של ]קללוח[ אכל כהנים, שנתירתקללות
 ומשה אמורות, יחיד כלשק ]והללו )ה( אמרן הגבורה מפי רבינו ומשה אמורות,רבים
 תורה. משנה של באות! אפילו לפסוק נהנו לא והעם אמרן[, עצמומפי

 במקרש, אותה קורין שהיו כמו ]אותה[ קורין האזינו נפרשת )מ(]שמק
 אומרים, היו מה שבת של בטוסף חכמים אמרו כך )כ( ]אותה[, קורין אנווהאיך
 ואמר אחת, אומר היה ושבת שנת וכל סימן, ליך' היז'ייו' רב, אסר הנן רב אטר)ג(
 כדרך רב אמר אבא בר חנןרב

 שחולקיי
 וכן )ד( הכנסת, בבית חולקי, כך כאן אותה

 ]ומן עולם ימות זכור עד האוינו סיטן, ל'ך' היו'י'ו' )ה( הישיכה ראש פלפוי רבאמר
 וינאץ ה' וירא ומן וינאץ, ה' וירא ער ירכיבהו ומן ארץ במותי על ירכיבהו ערזכור[
 השירה, טוף עד אשא[ כי ]ומן ירי, שמים אל אשא כי ער חכמו לו ומן חכמו, לועד
 : הפרשה סוף ער משה ויבא שביעי, קורין הכנסת ובבית מקומות, ששה ליך' ה'ז'ייו' היאכך

 ניסן משנכנס מניהם על ליפול צינור נוהגק שאין מקוטות "ט )א(]שנ[
 תענית טנילת הבמלה היא ולא כו', הניסן ירחא מריש תענית במגילת ששנינולפי
 : השנה ראש בטסכת כדאטר)נ(

 ע'א. ת"ז ריח ובסשנח שם, טנילה ש3י%. שכר"
 וש"ג שס"ט DS" תזח חסיסן וכ5 רע*א 5"א מגילה טש3ח שני%. שכן 6(],קמה[

 שם. שם חכמים. אסרו כר נ( ערב. 5"א שם גמרא טעם. טח 3( ב'. בכ"י חסרושניט

 שם. בגטרא שתא כסו תוספתי טי. יחיר בלשון וחללו ח( שם. שם אביי. חומר"
 סי' בטהור נמצא וכן י"ב סי' באמצע בפרדס ט נטצא כי. האיט נפישת 6(],טבולת

 רב. אטר אבא בר חנן רב אטר נ( וך'א. ל"א ר"ח חכמים. אטה נך נ( 887. ןדש"נ
 ובפרדס ח3ן. רב אסר ס"א חגרתם שם וכתב רב אמר רבא בר ענן רב אסר ולפנית שםגטרא
 רבא בר חנן רב אטר לצגינו ויהוא כסו חלשק לתקן יש חטם אבא בר חנן רב אסראיהא
 לנטן נאמר ובסררי כו' והחלוקים כדרך רב אטר רבא בר חנן רב ואמר נ"ך הנהי רבאמר
 הולהבה. ראש פלפל רג אסר וכן " רב. אמר רבא בר חגן רנ ואמר הביא ואחשב חנן רבאטר
 חופפה נטצא וכמח"ו שם, בגטרא ברשיי עיין ריסן. י חשיו ס( שס. וכמח"ו בפרדם נםב"ה
 IwAn תשובות את ישם תביא וכן אום ר"ח טגטרא רצד" פי' ותביא רוססות( )ר"ל ת'ורשום
 1*5. נאון סקךיח רג בשם ~$*b יעקב כר נסיםרבי%

 222. צר רג"ח סי' Ynos הובא וכן הז מי' ריש בקרדם יחבא טקומא. יש 6(]שנ[
 תשית, מגילת כטייח אי היא הבאי היואר" חיא הנאי רס"ב =פ דף חוא ר"ה. בסם' כדאטרנ(

 גדשכם כאן קשיא 5א את5נתא ח5כהא קש"* he1 5א אלנהא בם15 הלכתא שםובגטרא
 ]בפ15[. יחדי בעורר באן בפ15[ ~4אושרים
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 כך י"א(, נ' )משלי בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני ה' שפר )א(]שנא[
 : תפסוק שלא משמע תקצוץ אל תקוץ, אל סופרים במסכתכתוב

 הגדול, שבת לקרותו העם נהנו המטח שלפני שנת )נ( כבי אמר )א(]שנב[
 שנו שבניסן לפי אלא השנה, שבתות טשאר יותר גדול שאינו טה, על יודעיםואינן
 שבעשר פסח של וטקחו עולם בסדר כראמר )נ( היה, בשבת חמישי ממצרים ישראליצאו
 ולא  לעיניהם מצרים תועבת את נונח הן ישראל אמרו הפסח, שלפני נשבתהיה

 אעשה אשר הפלא תראו עתה לישראל הקמה להם אמר  ב"ב(, חי ~שמותיסקרו
 יום עשר ארבעה ער לטשמרת להם להיות פסחיהם, את איש ולקחו הלכולכם,
 נדעכין, ובאש מרותכין מיעיהם והיו מהם, להנקם רוצים היו מצרים כשראולחדש,
 שם ועל לישראל, מאומה הזיקו ולא וסרים, ורעים גדולים ובחולאים ביסורי!ונידונו

 אל סופרים DDS' כתוב כך בתוכחתה תקוץ ואל תמאס אל בני ח, אסר 6(מטנאם
 מין בפרטת מפטיקין '"ב פרק ריש סופרים בססי תא תפסוק. שלא משסע תקמץ אלתקוץ

 קוצים. תעשם אל בתפרחתו תקוץ ואל nym מה גסדא בר חייא ר' אטר בקללותהכמקין
 רבי אסר גמרא גר חייא ר, אטר סוחטם בקללות iltP'DtO אין ע"ב 5-א מגילח בגליובגמרא
 דקרא טסיפא לח ,ליף סופרים נטס' שם רמץ וכתב תמאס אל נם ה' טומר קרא דאטדאסי
 תביא וחרא"ש עכ"ל קציצה לשון פסקים פסקים rttY1p קוצין תעשו אל בתבחהו תקוץואל

 )רף ח"ח פ.ג בגילה בירושיסי וגן בתוכחתו תקוץ ואל תטאס אל בני ה' טוסר בשליטותהכתוב
 קוצים. קוצים תעשה אל גתוכחתו תקוץ אל גטרא בר חייא א"ר בקללות טפסיקין אין וך'ב(עיד

 סופרים בטסי וז"ל גאריכות ח"ז סי' בפררם נמצאים בקיצור בסרור חטובאים חרבריט כיוראיתי
 חברית, באלות פיסקין שאין טכאן בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל SS* חי טוסר קרא תאידרייב

 r'~a ואל גחן, תפסיק שלא נלוטר קויהן, ושכחתו תעשה אל תקצן חל תטאס אלבהי, חח" והנקרא ותוכחת, מוסר לקרות רוצח שאיש בהן וקץ כטוכס נראח בחן פוסקשכשתא
 ע"כ. רבי טפי תפסיק, שלא סשטע תקריין אלדרוש

 רבי. אמר ]כך[ וכ"ל שנ"א סי' לסוף למעלה טוסב זח כי נכון רבי. אטר 6(],צנב:[
 שבת בענין גם שם סייט בפררם אולם רבי". "מ"י שלפניו המאטר בסוף בפרדס שחנאגטו

 נהגו הפסח שלפני שבת נ( נ"ע. אברהם רבי טפי לתקן יש שם אבל נ.צ' רבי "מפיהגדול
 סי' ח"ב האורה וגס' 222. צד ובסהא י"ז סי' בפרדס חטא כו'. הגדיל שנת לקרותוהעם
 בפרדס סיאתי תתב ר"ח ס" חשלם חלקפ בשבלי וחטא ג"ז. סי' כ"י וחיתר ובאישרמ"ב

 סי' או"ח בטור חוכא וכן בפרדס, שתא נטו הלשון כל שם והביא זצ"ל שלטח רבינושהיבר
 ט"ז, סי' בכלבו חטא וכן ע"א( ש )דף הגחל לשבת טעם חיים ארחות בעי חביא וכןת-ר,
 ונסבא פסחיחם 1mnet ברביע ש"כ חיה בעגת ים ושת! ר"ח ע"ב פיז שבת חתוס'וחכמי
 שנעשה לפי הגדול שבת אוהו קורין כן עצל לחורש, בעשור חיה שאז פסהיחן לקחו שעברהבשבת
 אצ5 אוה*ע בשרות נתקבצו שבת באותה פסחיחם כשלקחו בסדר-י כדאטרינן גדול נסבו

 תלכו טצרים, בכורי שיהרוג לח' פסח זבח לחן אסרו כך, עושין חיו לטח ושאלםישראל
 וחרט טלחסה בטחת ועשו רצו, חלא ייראל שישלחו ממנו לבקש פרעת ואל אבותיהםאיל
 ועיש "ח סי' בא חקדום טתנחוטא מבע זה עכ"ל. בבכוריחם טצרים למכח חח'ד הרבהמהן

 ורמזתי גץ חערח ועיש עמא( )ס*ה הלילה בחצי טחי דר*כ בפסיקתא נשגה וכן קיל,נחערח
 וראיתי לי"א. ושם בא פי am'-ר טצוין שם וגתום' י" אותו דיח טיב פיז שבת בתוס'לעיין
 הלקט ובשבל' חגר. טארץ יצחק רבינו אחד קצין בשם אחר מעם שד הובא הז ש' שםבפררס
 הגר. בארץ יוסקונטו יצחק ר' אחד קצין ר,5 רה"י שחיבר חפרדס בשם וצבא ר"חסי'
 בער סוהריר תגדול חרב בחערת ועיש ח' פרק רבה שלם בסדר ח"א שלם. בסדר כהאסרנ(

 ומלם. תסדר ומבא רע"א פ"ה שגת גגמרא 1כ1 ב"ח, שתאריך י' חערחראפנער
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 שבת הגדול שבת נקרא לפיכך הפסח שלפני שבת באותה לישראל ניסים בושנעשו
 סיע: אברהם ר' מפי הטסת,שלפני

 עשל ושנים המשכן, הוקם בנפן באחד סופרים בממכת שנינו כך]שננ[
 לפיכך מוב, יום ביומו עשה ואהד אחד ונל יום, עשר לשנים קרבנן הקריבונשיאים
 המתענין הבכורות אלא ניסן, ושעבור ער מתענין ואין ניסן ימי כל תחנונים אומריםאין
 : בתאוה בו שיכנסו המצה בשביל והצנועין פסח,בערב

 וגו', הארץ את לשפוט בא כי ה' מלפני היער עצי ייננו אז )א(]שנד[

 לחיים מי את שופם שהקב"ה בפחד, כולו העולם כל והלא ירננו אז ל"ג( מזז)דה"א
 עץ וענף תמרים כפות הדר עץ פרי עצי ירננו, והם השנה, בראש למות מ.ואת
 הודו מוכיח, דקרא וסיפה מצוה, בהם יעשו סיד השנה ראש אחר נחל וערביענות
 סליק. וכה(. ל"ר שם )שם ונו' הושיענו ]ו[אמרו חסדו לעולם כי מוב כילד'

 פסח. הילכות )א(]שנה[
 שלמה. רבינו של מדרשו בביתםנ1אר1ת

 מברך שמוצא ראשון )ג(ובככר הנר, לאור החמץ את בורקין עשר לארבעה אור)נ(
 ולכאן, לכאן ומחפש הולך כך ואחר חמץ, ביעור על אקנו"צ העולם מלך אלהיםבא"י
 הסמוי את באמירה מבטל לפניו, ששייר סעודות שתי מזון להצניע ובא לברוקסיים

 ובמחט. שם ח"ב האורח ובס' שם והיתר באיסור תובא וכן נ"ע. אברתם רבי ספיי(
 נתום' פעטים חרבת חובא והוא נ"ע אברהם ר' מפי צ"ל נ"ע, רבי טפי שם ובפרדסשם.
 בסבוא.עיין

 ובפח"ו י"ו סי' סוף בפרדס גם וחוכא פכ"א חוא סופרים. בטס' שנינו כר 6(]וצננ[
 222. צר רגזסי'

 גטה19 ולא בפרדס ולא ב' גכ*י נמצא לא זה ט'. היער עצי ירננו אז 6(]שנד[
 גמאן. לזה יש שייכות סח מסגיתעלם

 ב' בכ"י ג"כ חובא שלטח. רבינו של טרשו בגיח ממאחת פסח חלטת 6(]שנה[
 חרבת שלפניו כמאטרים אחר בטקום פסח ח' חובא חסדרים ~ס' שמג טסיטן המאטראחר
 ובפ' יצחק. בר שלמה רבינו של מדרשו בבית מבוטחת פסח הלכות ורשום ציצית ה'אחר
 טררשו טביח מבוארות פסח חלטת ורשום פסח בחי יד חכתג מתחיל כא לראה'י והיתראישר
 מבית מבוארות פסח ח' ורשום 254( )צר שמח"ז נמצא גם זצ"ל. יצחק בר שלמה רבינושל

 ההלטת את הביא השלם הלקט שבלי בל גם ז"ל. צרפתי יצחק כר שלמה רגינו שלמדרשו
 טסי' ח"א בתאורה אבל . . . ז"ל שלמה רבינו של פסח הלכות ויכנס ואילך ר9ה טסי'תחן
 וחהלכות שרשרתי, ובטקוטות בסדור שחמת ממח אחר בסגנון פסח חלכות תובאו ואילךפ'
~ooקכ"ז קכ"1 קכ"ח קכ"ר קכ"ג קכ"3 בסי' חאורח ספר בשם בפררם נדפסו האורח 

 חאורה' מספר כאן *ער קכ"ח( סי' )בסוף הסופו וחסר האורה מספר פסח ה' ורשוםקכ"ח
 פסחים עשר. לארבעה אור נ( א'. הערת e*p1 ט"ו סי' ח"ב תאורה בס' חחלכות נטצאווכן
 בשבה"ל וראיתי מכרך מצא אם ררוקא פסק סברך. שטמא ראשון ובכנר נ( במשנה. ע"אב'
 אינו אם חושש אינו חמץ כיעור על אדם כשמברך חגאתים גתשובות 0צאש תביא ר.1ס'

 בגיטין ר' אחיו דעת וחכיא לברך וחייג לבערו אחריו שמחזיר הוא חטץ ביעור דם"טטוצא
 לארגעה אור 'שנתכ כ, טוכ,ח ז"ל שלטה רבינו של פסח ונהלכות וסיים כן, ליה מניראדלא
 מרקאטר חמץ ביעור על סברך שטוצא ראשון ובכנר הנר לאור החטץ את בורקיןעשר
 אינו שאם טעח שמע סברך, שמוצא ראשוןבככר

~yla 
 ריש נסרדכי וראיתי ענזל סברך אינו

 ליתא. בפררס ולפנינו חפרדס בשם זה את שהביאפסחים
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