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 לספר אסור הורה מסר שנפתח מק הונא רב בר רבה ואמר )א( אחרונה ברכהומברך
  ה'( ח'  )נחמי' העם כל עמדו ]וכפתחו[ )ובפתחו( שנאמר )ב( הלכה, בדבריאפילו
 ענו )1(לא עטרו כי ידברו לא כי והוחלתי שנאמר שתיקה, אלא עמירהואק
 התורה ספר אל העם ]כל[  ואחי מהכא חסדא ר' אמר וירא ר' )ג( פנו( ל"ב )איובעוד

 דכתיכ מאי יוסי ר' אמר )ה( מנחם ר' אמר יהודה רב בר הונא רב אמר )ר( נ'(. ח')נחמיה
 גברא בין נפיק אבהו ר'  ויוצא, תורה ספר שמניח זה  כיח(, א' )ישעי'  יכלו ה'ועוזבי
 ונרים, אפי' מהדר ששת רב )ו( תיקו, מאי, לפיסקא פיסקא בין פפא רב בעילגברא,
 אנןאמר

 בדידי
 ערום תורה  ספר האוחז כל יוחנן ר' אמר שפפי' ר' אמר )ז( בדידהו, ואינהו

 נריה ינאי רבי  אטר  )ח( טצוה: טאותה  ערום איטא אלא מ"ר,  ערום וטקשינן ערום,נקבר
 תורה, ספר יגלל ואל המפפחת תיגלל מוטב רבא ינאי דרבי משמיה סבא ינאידרבי
 הודו אחריו ועונין ה', שם את יהללו ואומר למקומו תורה ספר ומחויר החזןועומד
 קורם לאלתר התורה קריאת אחר שהחזיקו יש קדיש, לומר ולעניין ונוי ושמים ארץעל

 לאחר שהחזיקו וישהתגלל,
 שמחויריי

 מעם שיש התורה קריאת לאחר ומסתברא למקומה
 תתקבל יתגדל ואומר וכו' קדושה וסדר אשרי ואומר באשרי, לפתוח כך ואחרלקדיש
 תתקבל ומדלנ קריש, לומר הנער ועומד וגו', לאסף טזמור יחד הציבור כל ועוני!וכו'

  לוטר  צריכין משנה או פסוקים  אומרים שהציבור זמן וכל רבא, שלמא  יהאואומר
 ואחר קרישה,  סרר  ואחר רזטרה,  פסוקי  אחר קריש  אומרים  ולפיכך אחריהם,קריש
 וכן  הקטורת, ופטום כאלהינו, ואין טרליוין, בטה כמי טשנה,  לאחר ואףתפילה,
 לאחר וכן קריש, החזן אומר בתורה שקראו  לאחרבשבת

 שמפטיריי
 וכשאומרים בנביא,

  החזן שאין וחמישי ובשני במנחה. בשבת לא אבל תיבה לפני קדיש ואומר חוזרתהלה
 חדשים בראשי וכן התיבה, לפני שיעטור עד  בתורה  שקראו כיון קריש לוטרצריך
 בלחש אומר התפילה כל ולאחר קריש לומר  נהגו עתה אבל ונפוריס מועדותונחולי
 ונפפרין התפילה, אחר אחת שעה ושוהין וכו'  לך נקוה כן ועל וכוי, לשבחעלינו

 : לשלוםלנחיהם

 סעודה.דיני
 על סברך ואח"כ תחילה ידיו נופל וד, ע ם ל א נ וכשאדם]תכ[

 עשר )א( הארץ, מן לחם המוציא ומברך יריו, בשתי פיתו ובוצע ידים,נפילת

 רבא. אסר חגי' ושם רע~א. ל*ט סוטה התא. רב  בר רצח ואומר 6(]רזיך[

 זירא ה ג( מפתחו. הונא בגמרא יכן בקרא. שחוא כסו וכפתחו תקנתי ובפתחו. שנאסרג(
 יוקדח. בר ולפנינו סמא. חי ברכות יהודה. רב בר המא רב אמר ז( שם. שם חסרא. רבאמר
 רב ר"ה שם olna~ עיין וגרס. אפי' מהדר ששת רב ו( אסי. ר' אמר לפנינו יוסי. א"רח(

 ולפנינו ע"א ל"ג טגילה יוחנן. אמר שפטי' א"ר ו( כאן. ר"ה שיא ש"ט סוטת 1בתוס'ששת
 שם. שם סבא. ינאי דרבי בריה ינאי א"ר פ( יוחנן. א"ר פרנך א"רהגי'

 סי' בפרדס השא וכן בתבעה. חת~יות מצות עשר כנגר הללו תיבות עשר 6(]רז::[
 ולכן וסיים כו' בתבואה התלמות טצות עשר כנגד ותם תיבות עשר להם יש הלחם ברכתמ"ח
 והלכתא ר"ח ע"ב ל"ת ברכות התוס' חכמי וגם אלו. עשר כנגר אצבשת בעשר לבצועצריך
 בעל והרב הציר. טצטית 'טנסקרא חיגות " נגד אצבעות בעשר ידיו בשתי לבצוע ישהביאו
 עשר כנגר אצבעותיו בעשר יריו בשתי שיבצע הבוצע וצריך וז"ל תביא קטזא סי' הלקטשבלי
 גשור תחרוש לא כלאים, תזרע לא הן ואלו לחם, לידי תבוא שלא עד בתבואה חגוחעתמצות
 טפורש כך חלה תרוויח עג', טעשר שגי טעשר ראשון, טעשר ופיאה, שכחה לקט יחריז,1ח10ר
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 לקפ, כלאים, זריעת תחרוש, לא בתבואה, התלויות מצוות עשר כנגד הללותיבות
 תיבות עשר וכנגר ועני, ושני, ראשון, מעשר תרומה, חלה, ופאה,שכחה,
 הארץ מן לחם להוציא הארם לעבודת ועשב לבהמה חציר מצמיח זהשבמקרא
 : י"ר( ק"ד)תהלים

 ליפול צריך הלחם על הסנרך ד, ח א ן ח ל ש ל ע 1 ל נ א ש שמם]תכא[
 עונין וה! רבותיי, ]בישות )א( אומר הוא היין על אף הסעודה, כל על מהםרשות
 על שכירך מ,טעה רשות ליצול צריך אינו המזק בתוך יין להם בא שטים,ברשות
 וכך )ב( ,ו[ לברכה ותסכמו תכוונו אתם נם כלומר מרנן, סברי לוסר צריך אבלהלחם,
 מרק, סכרי אומרים למה הטזק וברכת והבדלה קירוש תאמר ואם הגדול יוסף ר'השיב
 היין על מרש.ן אק הכלל זה )ד( היין, בברכת לחלוק שלא )ג( פנוי הבליעה ביתוהרי
 לחם לאכול שלא רוצה שאם רשות שהוא לחם מעם מה הפת, על מסביריןואין
 והבדלה קידוש אבל כולם, שיסכימו כדי רשות נופל לפיכך בידו, הרשות בשבתאף

 סברי יאמר אלא )ה( רשות, ליפול צריך אין מצוה, כוס מעונה שהיא הטווןוברכת
 וכן לחוים, rtSIY והם חובתכם, ידי בה לצאת הברכה על דעתכם תנו כלומררבנן,
 אי וראי לאכול כולם בין שיש טכיון שהרי רשות, לימול אין הסעודה שבתוךיין

 סברי לומר ואין )ו( מוריי סברי או מרגן, מברי לומר יש לפיכך שתייה, בלאאפשר
 : תיבה זה שאיןסרניי,

 שמסמא מרומית מלח מפני ידיו גומל 1 ת ר 1 ע ם ר מ ג ולאחר )א(]תכש[

 חלה ה' והאו'ז בשינוים שהובא יעיש פ.א סוף חלה בירושלמי והוא עכ"ל, ירושלטי חלהבטס'
 תכלבו את שהגיא שם ובנ"י קס"ז סי' או"ח נטור ועיין הירושלמי את ג"כ חכיא רכשרסי'

 ע"ש. שכ"מ[ ]סי'והרוקח
 בשפ נ"ר סי' בפררם ועיין ב', בכ"י שהש כסו השפתי רבותיי.  בנשוה 6(]תכא[

 סי' בפררס הובא וכן עלם, טוב יוסף רי תא הגדול. יוסף ר' השיב וכך ג( ז"ל. גאון האירב
 נתקן לא כי היין בגרבת כבור לחלוק אלא הגי' בפרדס היין. בברכת לחלוק שלא ג(נ"1.

 שלא היין ברכת בכל לאומרו נהגו סה"כ הסעודה שנתוך היין בברכת אם כי בתחילהתדבר
 שם. בפרדם גם שבא יזה נרשות, לומר היינו היין. על סרשין אין הכלל זה י(לחלוק.

 עסיין והם הובתכט ידי כח לצאת הגרבה על דעתכם תנו כלוטר רבנן סברי יאסר אלאס(
 רבותיי ומרשות היין מברנת סברי לוטר אדם בגי רנילין לסח וך'ח סי' בפרדס שיולהיים.

 ר' בשם תפעם שם הובא וכן מרשות אוסרים לטח קלוניטוס ר' בשם שם וחטאלחסוציא
 שיא( )וי חפרדס כלקופי גם הובא וכן הנחור ר"ק חוא סתם קלוניטוס ורי הזקןקלוניטום

 הלקפ בשבל' וגם חזקן קלוניטום רי מן להבדילו הבחור ונקרא ז"ל הבחור קלוניטוס רימפי
 DIOt)tSp רבינו את שם ג"כ והניא רבנן סברי נענין הכרער קלוניסום רבית את הגיא קיםסי'
 ג"כ הובא עזה סי' שם ובפרדס 109 108, צר האורה לס' במבוא אורותיו וורדן ז"ל.חזקן
nyeשל רבו חית והוא ז"ל יהודה בר יצחק רבינו בשם סרנן סברי היין על איטרים לטה 
 *קודי טכבר הנדפס ובתנהוסא שסעתי. כן וסיים פעם עוד חוכא נ"1 סי' ובפררם ז"פרש"י
 סברי אוטר יחוא הגדלת של או קדהפ של כוס גידו נשיש צבור שליח וכן : כך הובא ביאות
 וכששבין תובא שם שלפניו וכמאטר הכוס, יהא לחיים בי כלומר ftnS תקהל ואומרטרנן

 סגרי לוטר ואין 1( עיש. למות ואם לחיים אם אומרים ותם סרנן סברו להם אוטרמלחקור
 ואל שם ובפררס חיבה. % שאין סרני טרקן סברי יאמר ואל בי בכ"י תיבה. זה שאיןמרגיי
 ת'בח. זו תאין סרניי סברויאמר

 חעיניפ. את שטסמא סיוטית סלח ספגי ירע נופל סטייתו גסי לאחר 6(]ועכב[
 את שססטא י9 סרוטית שסלח חובה אחרונים סים אסרו טח טפרי ע"ג קשח חוליןגגסרא
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 חכמים שהצריכו )ב( המנון ברכת של כום הוא יפה, כוס ומוזג סנרך ואינו העינים,את
 : וטלא הי ושטיפה בהדחה ועימוף בעיטורליפותו

 רביעית של רובע בו שיהא צריך ברכה של כום ן מ ח נ נ י אמר )א(]רזמנ[
 על ויעמוד יין, ואחד מיס חלקי שלשה שימוגנו כדי רובע, של הי יין כלומרהלוג,
 מזכיר ואינו נברך, מתחיל המזון ברכת המברך עשרה ועד טשלשה הלונ:רביעית
 ושותין היין ברכת ומברך הטוון ברכת ואומר אלהינו, נברך אומר )ב( ואילך מעשרהשם,
 : שלש טעין אחת ברכה ומברכיןוחוזרין

 של פסוקי אומר )א( הכנסת לבית כשנכנס ה ח נ מ ה ת ע ש הניע]תמד[
 נמקא וטקראי תפילתו, קודם אחת שעה להשהות וצריך )ב( חסדך, ברוב ואנימעלה,
 אינו במנחה ברכות מסדר ציבור וכששליח וטתפללין, ועוטדין ברכות, במסבתלן

 שיכרות, שכיה טנהה ובשעת כפיו, ישא לא שיכור שנינו שכך )נ( כהנים, כרכתאומר
 : כו' קדיש ואומר נדע לא ואנחנו בתחנוניםונופלין

 במעריב שאין לפי עק, יכפר רחום והוא ר מ 1 ל ו נ ק ת ]למערי[ )א(]רומה[
 לאמרו צריך אין שמכפרין תמידין ]הקרבת[ שיש ומנחה ביוצר אבל עון, לכפרקרבן
 ואחר מערינ בשעת ללקות החומאים העם נהגו שכן דאטר הגדול אליעזר ר' מפי)ב(

 פעמים ג' אומרים )ג( המלקים, והם רחום, והוא ציבור שליח אומר וזצלקה הדיןשקיבל

 נרכנת עיין וסלא. הי ושטיפה נהדהה ועיטוף בעיטור ליפותו הכמים שהצריח נ(השנים.
 ברכה של בכוס נאסרו דברים שלשח ירושלטי בשם שהביאו שטיפה ד"ח בתוס' וע"ש ע"אנ"א
 סהרז"ף הרה"ג והשי שיד( י"א )דף פ"ז סוף ברכות ביחשלטי חנא יפה וטורח ומטורסלא

 נתפשפ המנהג שזה מראה ופרחים בשושנים הכוסות במסיבתם לעטר ההנים דרך שםבפירושו
 גרסות בנלי הש"ס מפרש לכן חסנהג זח גודע לא וכגבל יונים, היו שיושביה נסוריאג"כ
 ציד ס" נפרדס וענן גנטל'. ליה טעפר חסדא רג בהלם'רים מעמרתו יהודה רב שטורשם

 יצחק. בר שלטח וסחם יותרבארינוח
 1aa הגמרא לשון על דנרים נוסף ופה ע"ב ש'1 שבת ט' גחטן רב אטר 6(]רזכ:נ[

 קפ"ג סי' ארח שפור צ"ד סי' ובפרים שם בתומי שין ע"ש. שם בגמרא רשיישתביא
 בפרדס ועיין נברך דיה עיט ט"פ ברטת t~lfs שין אלהיט. נברך שסר נ( שם.ובבא
 ש-ג.סי'

 להשהות וצריך נ( תחז. סי' לעיל אשמאים הייי טעלה. של פשקי שטר 6(]יזכך[
 ברא"ש וע"ש עיב ל"ב ברכות ברכות. במם, לן (wpe ומקראי תפילהו קורם אחתשעה

 ע"ב. כ' תענית כפיו. ישא לא שיטר שגית שכך ג( חסורות.ובדברי
 לכפר קרבן במעריב שאין 9פי עוןי יכפר רחש והוא 4טר תקנו למעריב 6(]יסכה[

 ט"ב. סי' חלקם בשבלי גם ותובא 77( )צד ק"א סי' במחיר וכן בי סי' בפרדס תובאעון.

 העם. נחט שכן לפי דכא לתקן יש החוטאים. העם נהט שכן דאטר הגדול אליעזר ר' פפי"
 וכן לטעלח, טוסב תגדול אליעזר ר' ספי וחסית עצמו בפני מאסר והוא ב' בכ'" לנכוןוכ"ח
 שכן לפי אוחרים יש אגל חגיי שט במחט עם החוטאים. שנחת לפי ד"א חגי' שםבפרדס
uns,הגדול אליעזר רבינו בשם בתחלה תביא פ"א סי' הלקט בשבלי ראיתי וכן החופאים tDS 
 ללקות טחגין החטאים שהיו לפי מצאתי זצ"ל שלטה רבינו ובושט ושח"כ קרבן בערביתשאין
 בתניא סשבחיל זה הונא וכן דכא בשם בפריס תטמא חטאמר חוא כו' למעריב מגחתבין
 הסר ארבעים והם רחום והוא פעמים ג' אומרים נ( כוי. לפי ותו הגי' תסדרים ובס' פ'סי'

 הארבעים, את סוכמת שהיא אחת חסר ס' טלן עין תיבות מי"ג בו הש שסף שם בפח"ואחת.
 את סופג שהא חסלות חסרים ג' ~ננ"י האאשם, את סופג ~wina לפנינו דאיהאכסשה

 הסדרים. בס' וליטא בפרדס ליתא 1נןהארגונם
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 אדם היום שכל ועור )ר( הארבעים, את סוסנ שהוא אחת, חסר ארבעים והם רחום,והוא
 עון: יכפר רחום והוא עומר צריך ולערבחוטא,

 תניא )ב( לאחריה, ושתים לפניה שתים ר ם 1 א ע מ ש ת א והקורא )א(]רוכו[
 לאכול נכנסי! שהכהנים משעת ערבית של שמע קרית לקרות מתחיליןמאימתי
 חובתו, ידי יצא לא לכן קודם הקורא ותניא הכוכבים, צאת לדבר וסיטןבתרומתן,

 והכי )ג( תורה, רברי מתוך בתפילה לעמור כדי הכנסת בבית אותה קורין למה כןואם
 ובקריאת משתחשך לקרותה עליט הונה לפיכך )ד( ירושלטי, כברכות בברייתאתניא
 תניא )ה( לילה, ויהיו יצאו כוכבים וכטה יצא, מיפתו על קורא שאדם ראשקפרק
 לא יוסי ר' אמר )ו( ]לילה[, שלשה השטשות בין שנים יום, אחד כוכב אומר נתןר'

 נינומם: אלא בלילה הנראים קפנים כוכבים ולא ביום הנראים גדוליםכוכבים
 חסדך נבקר להניד שכתוב לפי ואמונה אמת ה ל י ל ב ר מ 1 א למך )א(]יזכז[

 נפשו ]אדם[שאין לך שאין לפי כאן, יש אסונה ואחו ג'( צ'יב )תהלים בלילותואמונתך
 בלילה, הנשמה לרקיע וכשעולה )ב( ביום, שטרח וטורח עמל מרוב בלילה, עליוכאבה
 האדם, נתוך לטקוטך שובי הקניה לה אמר נקרבו. עור לשוב רוצה הנשמהאין
 בירי, אותך והפקיד בי האמין שהוא כנגדו, אמצתי לוותר רוצה איני אוסרתוהיא

 אצלו, ומחזיקה אטונה, הק' ועושה 1'(, ל"א )תהלים רוחי אפקיד נידך )כי(שנאמר
 זה ועל )ג( אתמול, שפרח מה מכל חלש ואינו כחו את ומחדש נס לו עושהובבקר
 כ"ג(: ג' )איכה אמונתך רבה לבקרים חרשיםנאמר

 ישיכות ראשי הוסיפו לכך רשות, ערבית תפלת ו נ י נ ש ש ולפי )א(]תכת[
 שתפלת להודיע מעשיו, כל ועל עלינו ימלוך תמיר בכבודו המלך וו ברכהשננבל
 לעולם ה' ברוך זה, שבח שם וקבעו לתפלה גאולה לטטוך צריך ואין רשות,ערבית
 אנשי תיקנו לכך עשרה, שכשטונה אזכרות י"ח כהן שיש וחתימתו וט', ואסןאמן
 ישראל נשיאי קבעו וכנגדן )ב( בעיניהם, ונתיישרו יננה לאנשי ושלחום אלה אתבכל

 ובסי ופירס יל,תא בטחץ בם ב' בכ"י גם נמצא ועמא. אדם חיוט שכל ועור"
 תראח וטזח ע"ש כף בריתות עשרה שלש שמרים ויש טאטא עור נמצא שם ובפרדסחסרריס.

 הסדור. לשון על חוסמות נטמא גפררםכי
 הבנא עיא. ייא ברכות משנח טי. לפניה שתים אוטר שמע את ותקורא 6(]שכד[

 נכרכות בברייתא תניא וחכי ג( ברכות. ריש טשנת תניא. נ( 77. צד קיא סי'גמח"ו
 ד"ח ברכות ריש בסשנח ראתי וגם חקורא. ד"ה הסנים במראת וע"ש *"א נריש הואירושלמי.

 כו'. עליי הונח לפיכך י( מאיטתי. ד"ה בתוס' וע"ש הירושלמי את ג"כ חכיא סוףעד
 ולפניט רעיג לנח שגת יום. אחד כוכב אוטר נתן ר' תניא ס( שם. בסשנח רש"י חכיאוגן
 שם. שם יוסי. א"ר 1( סופרים. דקדוקי ועיין יסומל אמר יחורת איר יוסי ריהגיי

 77. צי ובטח" בי סי' בפרוס חוכא כו'. ואמונח אסח בלילת אוסר לכו 6(]ר!כז[
 חגאון פירשת כך וסיים זח כל עיי"ש נו' פי' ז"ל שלטה ורבינו הביא נ' סי' תלקט שבליובעל
 יותר ובאריכות קצת בשישיים שם בפרדס שין בלילח. הנשטה לרקיע וכשעולה נ( בפרדס.זצ"ל
 ע*א י*ב כבכוח תוס' עיין אסמהך. רבה לבקרים חדשים נאמר זח ועל 2( בסדיר. שחוכאסטה
 איכח. מדרש בשם שהניאו סח לחגיךריח

 קיש וכנגדן ג( להפרדפ. וכמן כו' זו'ל ופלסה רגינו בשם מצאתי הביא כ"ג סי'ה"ט ורגלי געל והרג נ' סי' גפררס חיבא רשות. ערנית תפלת קזשניגו ולפי 6(]רזכזק[
 עוד חובא ובטח.ו ובפרדס ב' בכ"י גי. ושבחה שיר שבישתבח שבחות יזח ישראלגששי
 וגאטן השר וקיים ונכון ויורב חושב שם עסח'1 וקים מטן ויציג באסת קיומיןו"ח
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 ואחר ערבית תפלת ומהפללין וכו', וזמרה והלל ושבחה שיר שבייומזנח שבהותי"ה

 אוטר ואינו קדיש, ואוטר הנער ועוטר הקטורת, וסיטום כוליה, קדיש החון אוטרכך
 :תתקבל

 שמע, קריאת לגעות צריך לזשן מיטתו על אדם וכשיכנס]תכטן
 לקרותו צריך )נ( הכנסת בכית ק"ש ארם שקרא אערם לוי בן יהושע ר' דאטר)א(
 בלבנכם אמרו תחמאו ואל רנוו קרא דאמר קראה, מאי יוסי רב אמד )נ( מיטתו,על
 עוסקים היום שבל ניק הנמים ותלטיד' )ד( ה'(, ד' )תהלים סלה ודוטו משכננסעל

 כי זה פסוק אומר אבל שמע, קריאת לומר צריכין אין וסעריבין וטשנימיןנתורה
 הקורא כל יצחק ר' אמר )ה( ו'(. ל"א )תהלים אמת אל ה אותי פדית רוחי אפקירבירך
 מיטתו עלק"ש

 מניקיי
 ואין ז.( ה' )איוב עוף יגביהו רשף ובני שנאמר הימנו, בדילין

 אלא עוף ואין כ"ד( ל"ב )דברים רשף ולחוסי רעב מ,י שנאסר טזיקין, אלארשף
 ער שמע מן מרשה וקורין ה'(. מיג )משלי ואיננו בו עיניך התעיף שנאמרתורה,
 שנת והמשקיע עימ, על שינה חנלי המפיל אמ"ה בא"י ומנרך )1( שמוע, אםוהיה

 אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצון יהי עק, כת לאישכן ומאיר עפעפי, עלתרדטה
 ושמרני מצוה לדבר ותרגילני בתורתך, חלקי ותן לשלום ותעמידני לשלוםשתשכיבני

 מחלום והצילני בויון, לידי ולא נסיק, לידי ולא חטא לירי ולא ועון עבירה לידימבוא
 לפניך, שליטה מיתתי ותהא רעים והרהורים חלומות יבהלוני ואל רעים וטהרהוריםרע

 ה' ברוך ביום, ה' ברוך בכנורו. כולו לעולם הטאיר בא"י המות אישן ro עינ'והאר
 טבל ישמרך ה' וגו' השמן אל ה' ויאמר בקומינו, ה' ברוך בשכבינו ה' ברוךבלילה,
 רוחי אמקיד בירך עולם, וער מעתה ובואך צאתך ישמור ה' נפשך, את ישמוררע

 וישמרך ה' ינרכך איש בשר כל ורוה חי כל נפש בידו אשר אטת אל ה' ]אותי[פדית
 תנו )ח( וגנ', עליק בסתר יושב אומר היה לוי בן יהושע ר' )ז( שלום לך וישםעד
 צרי רבו מה ה' ואומר מחסי, ה' אתה כי עד עליון בסתר יושב פגעים של שיררבק
 קראי להגך להו מסדר הוה לוי בן יהושע ר' ואמרינן הישועה. לה' עד עלי קמורבים
 כדברי להתרפאות אסור לוי בן יהושע ר' אטר והא הכי עביר היכי ואקשיקוגני

 שעלה נשעה אומר סשה היה מגעים של שיר באגדה ואסריק )ם( שאב, להקתורה,
 אחרי קיומין וה' י"ג, הרי וטקמל ומתוקן ואדיר מורא מעים ונחסר וחביגאשב
 י"ח. הריכן

 ע"א(. )'יט רע"ג מסדור לקות הלשון וגל סע"3 ר' ברכות ריב"ל. דאמר 6(]דזכט[
 גי בנ"י יוסי. א"רג( סטתו. על לקרוחה מצוה שם גגטרא ממתו. על לקרותו צריךג(
 אסי. ר' רעיג כמרור חגירסא כן גי וראיתי שם בגמרא חרי.ב הגיה וכן אסיא"ר
 ח"ה אף אניי אסר צריך איו הוא ת"ח אס ע"א ה' שם גגט4א נו'. הנסים ~תלטידיד(

 והובא שם גמרא 'צחק. א"י ס( רוחי. אפקיר בירך כגון דרחסי פסוקי תר למיסר ליהטיבעי
 רע*ג כסדור נ-ה כ~'. ע"נ, על שינה חבל, הטפיל אם.ה 3א'י ומברך 0 שם. רע"ג במדודג"כ
 קל"ט סי' אףח בטור ועיין טשונה הגי' שם וברי"ף אחרת גירסא ע-ב ס' דף ברכותיעיין
 ת"ר ס( ע"ב. מ"1 שבועות אוסר. הי' לוי בן יתושע ר' ו( גאון. עמרם רב בשם שהביאמה
 רעיג בסדור הובא וכן באגדה. ואטרינן ע( שם. רע'ג בסרור וחוכא שם שם פגעים. שלשיר
 1'כבסדרש נשנה 4;ב: בהערה שם והעירותי אי אות סוף י"א סזטור תהלים במדרש והואשם

 ספרא שהיה לתר עולה שהיה כשעה משה אמר פגעים של שיר הגי' ושם ג' אות פי"בבמ"ר
 יושב חזה חמזסור אומר היה בחר עולה משת כשהי' כ"ז אות נשא בתגחוסא וכן חסזיקין,סן

 0ה ומ ייר שיר איזהו A'p כ"ז דף פ"י ועירובין ע"ג ח' רף פ.ו שבת ובירישלפי עליון,בסתר
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והיה שינה, חבלי המפיל 'שאמר קודם הללו ומסוקים זה מזמור אומרים וישלרקיע,
 לא רועי ה' לרוד מזמור שלשלמה, מטתו הנה אלהיך, ה' בקול תשמע שמועאם

 פלט רני חצרני מצר לי סתר אתה הללו ומקראות וכו' חבלי הממיל ואומר וגו',אחסר
 מימיני )י( וגו', ואישן אשמנה יחדיו בשלום רוחי, אפקיד בירך מעמים נ'תסובבני
 ראשי על אל ושכינת רפאל מלפני אוריאל, מאחורי גבריאל, משמאלימיכאל
 שבואל עוזיאל מתניהו בקיהו הימן בני להימן )יב( פעמים ג' וסמננלף וסנסוני ומנוי)יא(

 כל מחזיאות הותיר מלותי ישבקשה עזר ורומסתי גדלתי אליאתה חנני חנניה]וירימות[
 בנים [rDns] האלהים ויתן קרן להרים האלהים בדברי המלך ]חוזה[ להימן בניםאלה

 לטונה אות עמי עשה ה', קויתי לישועתך ה'(. ר' כ"ה )רה"א שלש וכנות עשרארבעה
 ההוא מום ]ואמר[ וגוי, תצאו בשטחה כי ונחטתני, עזרתני ה' אתה כי ויבושו שונאי1.ראו
 : שלומות ושלש פריות שלש הפיכות שלש )יג( וגו', לו קוינו ה' זה ]וגר[ אלהינוהנה

 ]בבהמה[ אם בנזרת )ב( בתורה[ ]המשולשת ה כ ר נ ב ברכנו )א(]תל[
 שמייחד הזה במקום )נ( ה'( כ"א )בטרטר הקלוקל בלחם כ"ז( כ"ז )ויקראהממאה
 כדי פותח למה שי, ריש ל"ו( י"ג )ויקרא הצהוב לנסער וכן )ד( תיבות בשתיהדיבור
 את ושמו אומר ואין שלום ושים שלום לך וישם )ה( ובצהוב בשיעור בשתיםלייחדו
 שכהן ישראל בני על שמי את משימים כשאתם דמשמע ישראל בגי עלשמי
 ברכנו טכקשים אנו והרי אברכם, לא כהן שם אין הא אברכם, אני אז לרוכןעולה
 אלא נרכנו נאסר לא לדוכן כהל שיש ]במקום )ו( כה! שם שאין אע"ם זובברכה

 בגלי ובגטרא טעגן', טסת עליון טחסי ה' אתת כי ער עליון בסתר יושב חטזמור וכל צרירבו
 ה' אתה כי עד עליון, נסתר יושב ואוטר אלף טצדר יפול פגעים של שיר ע"ב ט.'ושביעות

 סי' שטיני לספרא נוון כהנים תורת בשם שהביא ומה בפיר"שי וע"ש מעתך שמת עליוןטחסי
 טשטאלי מיכאל מימיני '( להזיק. אדם בבני l'v~lee טזיקין שם פירש"י פגעים ועלט"ו,

 וטשמאלי מיכאל מימיני איתא שלנו ובמרורים ב' בכ"י וכ"ח רפאל. וטלפני אוריאל מאחוריגבריאל,
 רפאל. וטאחרי אוריאל סלפני ג"כ איתא במחזו וגם רפאל. ומאחורי אוריאל ומלפניגבריאל

oalנזה וססנגלף. וסנסוני וסכוי י6( טלאחריו. רפאל טלפניו אוריאל ג"כ איתא פ"ר בפדר"א 
 48 צד ובמח"1 וסטנגיף. אחת טלה צ"ל גלף, וסטן ומנסנו, וסכוי הסדרים ובס' ב' בכ"יגם

 שפותם תובא ומחש ובסרריפ ב' ובכ.י לפנינו עי' הימן בני להימן ינ( ומנפגלי. וסנסנוייוסכויי
 ואך בקרא שהוא כסו הכל כפנים ותקנתי ה'( ר' ב"ה )בדה-א הכתוב לשון ושאבשיבושים
 שלש חפיכות שלש ע( יד. בכתבי ההעתיקים סיר נפלו אשר השיבושים כל להביאלסוחר
 ובגמרא ששמות וג' פריות וג' הפוכות גי וליסרו ע"י נזה ברכות בגמרא ששמוח. ושלשפריות
 סכלם. "a*plDt מפרששם

 הובא המאטר כל ומצאתי חפדרים ובה' ב' בשי גם כ"ה כו'. נסרכה ברכנו]קול[
 בגזרת ג( בתורת. הטשולשת בברכת ברכנו קבעו ועוד המתחיל עשר( ז' )דף ג' סי'בפרדס
 והוי חזק בדגש השגיה והבי"ח בפתח הראשונה הבירת בברכה הכותה הטסאח. בגהטהאם
 אז חידיעח היא שראשח בסלה לשמש בוכ"ל אותיות שיבואו שבכ"מ תכלל כפי בהברכהכטו
 אחרי אשר אות כדין חזק דגש שלאחריו האות בפתח יחיי הדגש ואות הח"א תחסר רמעפ-,
 נטקום ג( הצהב. לשער וכן תקלקל בלחם הטמאה, גבחמה גזרת כסו והביא הידיעהח"א
 לשער וכן ז( בפרדס. וליתא ובסדרים ב' בכ'" וכ"ה תיבות. גשתי חריבור שטייחרהזה

 נאסר ובפרדם ובסדרים ב' ובכ"י פתח לס"ד שי"ן דגש לתקן יש פותח. ל0ה שין רישחצהוג
 וישם ה( בפת"ח. וחלטד חזק בדגש היא לשער במלת כי פת"ח נקוד לס"ד דגור שי"ןלגנון
 מתחיל וסיד שלום לך וישם עד הגי' בפרדס אבל וכסדרים ב' בכהי וכ"ח שלום. ושים שלוםלך
 קצת. חסר בפרדם אגל ובסדרים, ב' בכ"י כיה לדוכן. כחן שיש במקום ו( יסיד.שים
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 ער יברכך וטתחיל עומר והכהן כהן קורא )ז( ציבור השליח להודות לך הטובלאחר
 זה לסמוק מקום לו אין למדת הא שלום, שים החזן מתחיל וסיר שלום, לךוישם
 כה ראשון פסוק של בעניינו בעלמא צ.ווי אלא הברכה מן זה שאין שמי אתושמו
 לקטהו, חש לא כתפילה והאומרו אחרון, פסוק של עניינו כך ישראל, בני אתתברכו
 אטרת אתה לזמר יסדוה שלום לך וישם על שלום שים ברכת בעיניך רואה אתההרי
 את ושמו לומר והמפסיק twsn' על נופל הלשק הרי כדברך יטדוה שלום לךוישם
 בלשונו: מדקדק אינו ישראל בני עלשמי

 במנחה תורה ספר קריית לאחר מקרש צבור שליח שאין מה )א(]תלא[
 יתחיל כמה השדל על קריש יאסר אם יבר, של סברו זהו ביוצר, מקדש שהואכררך

 למני שאומר ער הקריש שמאחר זו בעלילה אלא ככר, הקריש אם בלחשלהתפלל
 מתוך ביתך, יושבי אשרי לומר שזקוק ביוצר אבל לחשם צקק הציבור מתחוהתיבה
 דאמר )ג( ועכבה, שהייה לשק משסע תושבי )ב( במוסף, ולעטוד לשהות צריךשהוא
 והדר יושבי אשרי שנאסר ומתפללק, אחת שעה שוהין היו הראשונים הסידיםמר

 ומקדש[ חוזר לסטה ]וכשיורד תורה לספר מקרש הוא לכן ה'( מ"ר )תהליםיהללוך
 אין במנחה בקרייה אבל לתפילתן, עומדין זה קריש ועל שאמרנו, הללו מקראותעל
 של הקריש מעכב הוא לכך תפילה, לתוספת שהייה DW שאין אשרי, לוטרצריך
 להתפלל, הצנור עוטרין כן ירי ועל התיבה, לפני ויקדיש למטה שירד ערקרייה
 שרי וישבו ה'(, כנב )בראשית החסור עם פה לכם שבו כמו שהייה, לשקיושבי
 ישראל תהלות יושב קדוש ואתה וכן )ר( ואוריכו, ומתרגמינו ח'( כנב )במרברמואב
 וירא בפרשה רבה בבראשית לדברי סייג ומצאתי ישראל, לתהילות ממתיןשהוא
 עוטר אומר יצחק ר' בשם חנינא רי )ו( א'( פ"נ )תהלים אל בעדת נצב אלהיםאליו,
 הצור על ונצבת אטרת ראת כטה איטיטוס, נצב טהו מ( נצב, אלא כאן, כתיבאין

 כחן קורא איש אחר אם אבל שנים הם אם כהנים קורא הגיי בפרדס כחן. קוראו(
 וכשמגיע 1ג1' יבריך צבור תשליח מתחיל ואז לרוכן כהן שיעלה עד צביר השליח שותקאלא
 הבוכח. טן שאיננו לפי שמי את ושמו טתחיל אינו צבור ושליח מדוכנו, יורד שלום לךוישם

 מובא כו'. בטנתה תורה ספר קריית לאחר מקרש ש"צ שאין מה "(]לנלא[
 ספר ]קריית[ לאחר קדיש אומר אינו ציבור ששליח מה הגי' ושם ך10( )צר קליו סי'במחט
 אלא ישיבה אין אמר דר"י ע"א כ"א טגילח ועכבה. שהייה לשון משמע דיושבי ג(בטנחה.
 שעת שוהין היו חראשונים חסידים סר דאסר ג( רבים. יסים בקדש ותשבו שג' עכבהלשון
 ואתת וכן י( ריב"ל בשם ע"ב ל"ב שם ובגטרא בסשנח. ע"ב ל' ברכות וסתפללין.אחת
 יושב קרוש ואתת לותר הוסיפו עוד כך: חוכא ע"א( חי )יף בי סי' כפרדס וראיתי108( )צי קלית סי' כמח"ו ג"כ הובא ישראל. לההילות ממתין שיבא ישראל תהלות יושבקרוש
 תהלות לשם עוד שכינתו שורה והקב"ה הכנסת בבית התפילה לאתר שוהין שאנו זחתהלות
 ואורינו, ]וטתרגסיגן[ סואב שרי וישבו פה לגם שבו נטו וחסתנה שהית לשון יושבישראל,

 nnlaf ישראל תהלות ,וש3 קדוש ואתהזנן
~,"oot 

 לדברי סיג וטצאתי ס( ישראל. של תהילותם
 חהודש פסקא דר"כ בפסיקתא גם משנח ז' אות פס"ח וירא. בפרשהבב"ר

~VO) 
 וע.ש ע"א(

 אטר, יצחק ר' בשם חגי ר' ובפסיקתא גב"ר אומר. יצחק רי בשם חנינא רי ו( שלי.בהערות
 עפררס יצחק. גש"ר תנאי א"ר בטשת פי"א במ"ר בטררש הנאתי ק"ן הערה שםהפסיקתא

 בסרור. כסו ג"כ חטא שם ובסח"1 יצחק ר' בשם חג' ר' וציל אחא רי בשם יצחק ר' הובאשם
 שם בפסיקתא ועיין אטיטוס ערך בערוך וחוכא מוכן ופי' ימית מלח היא איטיטוס. נצב סה1(

 קיח.הערה
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 שטשנחין ושבח שבח כל על אוטר חנינא ר' בשם הייא נר שמואל רי )ח( כ"א( ל"ג)שטות
 ישראל תהלות יושב קדוש ואתה פעם מה עליהם שכינתו טשרה להקב"הישראל
 ומה ט'( ל"א )בראשית חורב אכלני ביום הייתי שם מצינו ועוד )מ( ד'(, כ"ב)תהלים
 קדוש ואתה שנ' תהלים, שבספר הטעלות שיר פ"ו[ ]אמר לוי בן יהושע רי אומרהיה
 לתהילותיו ומצמה יושב הקב"ה ]והוא[ )והיה( סבא ]ישראל[ )י( ישראל תהלותיושב
 בתוך ישראל תהלות יושכ קדוש ואתה שאומר דבר של טעמו וזהו אביע, ישראלשל

 בפזמונים השבח כשמתחיל צורינו טנהג ומכריז ועומד )יא( וטחיה, מק לאחרהקרובה
 חובת שיסיים לאחר שבח, תוספת שהיא קדושה בסרר ואף )יב( טעשיםוספירת
 שהוא יוצרם על ומעירים קדוש, ואתה שם אוטרין תפילה של שמע קרית שלהברכות
 : אל לנדברי ומקשיב )יג( ישראל תהילות על הכנסת בבית שכינתו ומאריךמתעכס

 השטר כשעת עצטה הקדושה סדר )ב( ]לרבי( ר( מ 1 )ל ונראה )א(]תלם[
 האורבים שהלכו ולאחר עשרה, בשמונה קדושה לעשות שלא שגזרותקנוה,
 רבה קרושה ואף השם, את לייחד )נ( קדושה, של הללו טקראות אומרים היומשם
 ישראל שמע בה קבעו לכך עמרם רב בסדר טפורש )ד( מוב ויום שבת מוסףשל

 לקבל שלא שגזרו שמע קריאת זמן המינין וידעו שטים, טלכות לקבל שלאשנזרו
 מוספין תפילת אבל יוצר, תפלת בכל שם ואורבים שעותי שלש עד שמיםטלכהז

 בשם יודן ורבי חייא גר שמואל רי שם בב"ר חנינא. רב בשם חייא בר שטואל ר'מ(
 ביום הייתי שם מצינו ועוד ע( חינגא. רי נשם חייא בר שמואל ר' שם ובפסיקתא חנינאר'

 בפעינו לטאטרם וכוון י"א אות ופס"ד חא אות פס"ח בב"ר חוא כוי, אוטר הי' וטה חרב,אגלני
 בלילת וקרח חורב אכלני שום חייתי וגו' עטך אנכי שנה עשרים זח הנתש על הוא שםכי

 ומח שם הגי' ולפנינו כו' אומר חי' טה שם דרשו מעיני שגתי וחדד ועל מעיני. שנתיוחדי
 לגו שחי' ח' לולא הח"ד אוטר, היה תהלים שבספר חטעלות שיר פ"ו אטר ריב"ל אוסרהי'
 יושג קדוש ואתת אוטר, הית ההליט ספר כל אמר רשב"נ סבא. ישראל 'שראל, נאיאמר
 קמ"ר מוטור שנ"ט בטררש כן waln וכן שם בפרדס לנכון ae"-והובא ישראל ישראל,תהלות
 )דף קי"ט סומור שועט במדרש עיין הילקופ, טן שויפ במדרש שהוסיפו חהוספות טןוחח*
 חילקוט טן הטדרש אל נוסף קל"ו סוף ער קכ"ב מזמור מן כי העירותי א' ובהערה שיא(רמ"1
 שם וטצוין תת"פ רטז טילקוט טועתק הוא קכ"ר בטזטור גשו"ט שהובא טה וגם בטלתמלח
 שלגו*. הזקן .כלומר גופף ובטח"1 בפררם סבא. ישראל י( א'. הערה שם עיין פת"חב"ר
 ובסה"ו, ובפדרים ב' בכ"י גם כ"ח כו'. השבח כשמתחיל צופינו מנחג וטכריז ועוטרי6(

 טעשים. וספירת בפזמונים השבח טתחיל ואז מהו צורינו טנהג ומכריז עוטר חגי'ובפרדס
 תפלה של ק"ש של הברכות חשת שיסיים לאחר שבח תוספת שהיא קרושת בסדר "ואףיי(

 אבל ובפררם, ובסדרים ב' בכ"י כ"ח אל. לנרברי ומקשיב ינ( בפררם. גשסט זהאוטרין".
 לב. לניבאי ומקשיב חגי' שםכשח"ו

 בטת"1 וכן שיר( ז' )רף שלפניו גמאטר בי סי' בפרדס הובא *סר. ונראח 6(]וללב[
 בטח"ו עצטח. הקדושת סרר 3( לפנינו. תקנתי וכן לרבי נראה ב' בכ"י וכן לרבי בראה הגי' ושםשם
 לציון ובא גחוך אופיים שאנו הקרושת שפרר ובפורס עצסח, קרושח רסרר ציי עימה קרהטחרסבר
 חשם, ליתד וציל השם לאחר בטעות גטח"ו השם. את לייחד נ( תיקנוחו. גדרת גשעתבבוקר
 עסרט. רב בסרר מפורש ד( שם. בפררם חוא כאן וער חשם. את ליתר ג"כ נאסרובפרדס
 שרר סחסיא כמתא טתיבתא ריש אזלם שר ורב אחר בסגנון איתא עיא י"א דף רע*גבסיור

 תסרור כלשון כי וראיתי כו'. *פעמים" טוג'ם ובימים משבתות שחרית של נתפלח לוטרהכי
 דטתא מתיבתא ריש שלומ שר ורי טשח רי ומתחיל עיד( ם )דף די סי' בפרדס חוכאברע*ג
 טשם. נובע כי רע*ג של הסדור את תזכיר ולא כי חכי שרר[ ~ףל סררטחשא
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 של פסוק מוסף של הקדושה בתוך כוללין היו האורבים שנפפרו לאחר היום,כל
 מאיר, בר' הלכה ברשת במסכת כדאמרינן )ה( בו, אלא חובה שאין שמע,קריאת
 יהורה ר' של שמע קרית ,הו אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע מר)0ואמר
 לייחדו כרי מ( אלהיכם ה' אני לאלהים לכם להיות האחרון פטוק אף ואומרהנשיא,
 : החפיבהכל

 בפרק בכריתות )ב( היא ברייתא כו', כיצד ת ר ו מ ק ה פיטום )א(]וזלנ[
[WDp]הכבור, מפני )ג( רגלים מי מכניסין שאי, עד וכו', והצפורן הצרי הקפורת 
 ושמונה וששים מאות שלש נעשה היתה הקטורת רבנן תנו שם שנוייה ברייתא ועיר)ד(
 לאומרו שתיקן המסרר אלא כו', החמה יטוח כמניין וחמשה וששים מאות שלשמנה,
 סנה וחמשה וששים מאות שלש כיצד הקמורת פיטום זה. בעניין ושנו פסקו ערבבכל
 ונופלין למכתשת ומחזירין הכפורים, ביום מוסיף שהיה ושלשה החטה, ימותכטניין
 לבונה צפורן צרי המסנין הן אלו הדקה. מן דקה בו לקיים כרי הפניו, מלאהימת
 ששה משקל וקציעה נרד שיבולת וכרכום מור מנה, שנעים שבעים משקלחלבנה
 בורית תשעה, קנמון שלשה, וקילופה עשר, שנים הקושפ מנה, עשר ששה עלעשר

 אף אומר נתן רי שהוא, כל עשן מעלה הקב, רובע מרומית מלח קבין, תשעהכרשינה
 באה, היא למה כרשינה בורית ישן, יין טביא קפריסין יין )ה( שהוא, כל הירדןכיפת
 את בה ששורין באה היא למה קפריסין ויין נאה, שתהא כרי הצפורן, את בהששפין
 בעזרה רגלים מי מכניסין שאין אלא לה, יפין רגלים מי והלא עזה, שתהא כריהצרי
 : הכבודמפני

 לחצאין פיפמה לבשמים, יפה שהקול לפי היפב הדק היסב אוטר שוחקוכשהוא
 טבל בה חסר כיהירה, כמרתה אם אומר יהודה רי וכטענו, לא ולרביע לואליוםכנטירה
 סממניה טכל שחיסר או שהוא, כל r~v טעלה לתוכה נח! וטלא או וסיטן, סימן)מקום(
 אחת או לעמסים אחת קפרא 2ר תני יתירה: הכנסה משום זעירא ר' אמר מיתה,חייב

 כיתות בה נות! הנה אילו קפרא בר תני שירים: של חצאי! נה היתה שנהלשבעים
 שאור כל כי תורה שאסרה אלא ריחו, לפני בה לעמור יכול אדם היה לא דבששל
 : י"א( ב' )ויקרא לה' אשה סטנו תקפירו לא דבשוכל

 קר* הקפורת וחיקק מממנע כתישות הקפורת, ם 1 פ י פ פירוש )ק]תלד[

 שיחדו כדי ו( שם. שם כי. סר ואטר 0 ע"ב. י"ג ברכות ברכות. במס' נדאסרינןס(
 *סליקו שם סיים ובסוף לפגינו גטו תנא ג' ובכ", חשם, חטיבת לייחד גרי בטחת תחטיבח.3ל

 כתבתה. 5א עדיין וטק*תן וטעטיחן וחברכותתפירת
 בכי"ב, ויבא וכן 44( )צד ע"ז ס" בסח"1 גם הובא כשר. חקפורת 1טש ינתלנ[

 פ"ר יוטא וגירושלסי ע"א ר דף ]קסאן. בסרק בכריתות כ( ע"א. י"ד דף אע"ג בסרורועוין
 ועיין שם בירושלטי ממצא גגטרא ליתא הכבודי. "טשי נ( ק5"ג. סי' אףח בפור ועייןח"ה
 מאמר שם בסחיו נטמא זה ואחר שם. גמרא שם. שש"ח ברייתא ועור 1( שם.בבא
 תלתא, קנין תלתא פאין קפריסין יין שם בטח"1 ישן. יין טביא קפריסין יין ס( בסדור.לינית בכאן *הא1 כסו תלשון כל תובא 79 צד הטח"1 תל"ד, בסי' נחלן לפניט בסדור חח* אשרגדול
 ישן. לבן יין מביא קפריסין יין סמא 5אאס

 W'D~ פירו* 6(1ך[
 44(. 10 עה ם" בטח14 ו1א גן חקשוהחנ
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 פפם, של שור )נ(כטו ורוצי, דינדון לשון אלא האית )ב(פיתם,

 וב"
 בזחים, מסיקה

 ושמונה ]ומיערם[ סאות שלש הקפורת. פיפום לשון כן בתאנים, גדירה בענבים,בצירה
 פיטמה )ר( כדלקטן ולשליש למחצה מפפימין היו ולא השנה, בכל ביחד עוביין היוטנש

 עוביין היו לפיכך לאו, אם כשירה היא אם שסעתי לא ולרביעי לשליש כשירה,לחצאין
 שלת והמנה בשלת, שנים פי שהיה כפול, היה קורש של ומנה )ה( ביחד:כולן
 שני שור  והב שכל קונשנמינין, שקורין ,הוכים מאה והוא )ו( צורי של מנההיה

 למשקל דינרים וחטשה עשרים שוקל שהסנה נטצא הברזל, למשקל וטחצהפשיפים
 טקפירין היו ויום יום שנכל החטה ימות כטנין שלט: פילפלין ליפרא תהוהברזל,
 מנים וחמשה וששים מאות שלש נמצא ערבית, ופרם שחרית פרס 0( אחתסנה
 ביום חפמו מלא טכניס נדול כהן שמהן יתירין מנים ושלשה ימים, שס"הכמניין

 וביום ימים, שאר כדרך ערבית של מנה וחצי שחרית של מנה החצי לבדהכפורים
 )ויקרא רקה סמים קפורת חפצו ומלא אש גחלי המחתה מלא ולקח כתיבהכפורים

 הכפורים, יום ערב ביחד שאר עם שנכתשו אע"פ קפורת של מנים ג' דאותם י"ב(,פ"ז
 טן דקה שתהא כדי יפה יפה אותה וכותש)ה( בצלאל שעשה למכתשת מחזירההיה

 דקה, ת"ל ומה הדק, טמנה ושחקת נאמר כבר והלא דקה, ת"ל מה דתניא )ח(הדקה,
 מחברתה, דקה להיות שצריך ביותר, דקה שתהא כלומר הדקה, מן דקהשתהא
 וטקמיר ומעלה ממם, שלשה מאותן חפניו, סלא טמל נדול כהן היה כתישהולאחר
 של מנה חצי אפילו מחזיקין חפניים מלא לך שאין לפי נשאר סנים שלשהומאותן
 אלא לחפניים טרה שאין ויפי היה, כפול קודש של שטנה שלת מנה שהואקודש
 ההצרכו לפיכך קפנים, חפמם ויש נרולים חפנים יש שהוא, מה לפי גדול כהןכל

 חכמים ששיערו כן לצורך ממם, שלשה סמם וששיטוהמשה מאות שלש עללהוסיף
 ממותר עושין שהיו ומה מנים משלשה יותר מחזיקים שבעולם גדולים חופנים לךאין

 שמפלין האומנין מעות על אותן ומחללין האומנין, שכר ממנה טפריש מנים,שלשה
 אותה ותפלין בשכרן, הבית בדק למחזיקין אותה ומתנין הלישכה, מתרומתשכק

 )במדבר השנה לחדשי בחדשו חודש עולת זאת דכתיב בניסן, הבאח חדשהמפרוטה
 השנה, ראש במסכת )פ( חדשה, מתרומה קרבו לי והבא חדש תורה אמרה י"ר(כ"ח
 וששים מאות שלש חדשה מתרומה הקמורת את מפפמין היו בנימן ונצנה שנהבכל

 והאי נדול. כהן של הפינתו טן שנה ככל שנשאר המנין מותר ]וכן[ למן( מנין,וחמשה
 פםיקא ושבהכי העיבור חדשי ימי בחשבות שכלל לפי החמה, ימות מניין חנארנסיב
 : החמה ימות כמניין יום שנכל מנין וחטשה וששים מאות שלש למיתניליה

"uw דישי לשון אים נטשת בטחיו וראה. השון לשון חלא 
 אלא utw חתל והוה,

 עגב. י כסיחות לחצאין. תיטפח 1( ע-א. שיח הילין פטם. ש5 719 כסו ג( השק.5שק

 וחשבים מאה וחיא 1( וטנח. ריח בתוס' ויש 1יא ה' בטחת כשל. חית קודש ש5 וטיח"
 כנח והיא קוליניא ש5 ישר לטשק5 כסף בת ברוקלין ליטרא וחיא במחיו קונשמנטינין.שקורין
 אטבים מאח וחם ק51תיא לטשק5 כסף בח ששוריין ליטרא חחי mon 4יט כ"ח rnwעתדה מרשהי מנח ר"ח p"$ פיט בכורות רש" ועיין קושפגטינין שקשין היבים [lwb שתאסלועם
 חמלע יורי כסף נחג עףב ל"ו ביק ורשוי עכ"ל זחובים ארגעה והסיע סיעים וחטשחעשרים

 להשקל ומחצת שנים תצא דינר לזחב בקושטנטיגא קורין בן וחב משק* והדינר דינר1'
 רחוש. ס( yp. סיג יוטא שחרית. פרס ו( קושטרין. שקורין ht~oa בי וככ"י עביךתבויל
 עלג וי ד4 משג גלף 4( ע*8. ט*ה4חא
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 לו נאמרו סמנ.! עיטר 'מאחר )י( וכו', וצפורן צרי פ.טום של סטטנים הןמילו
 חמשה הרי וחלבנה n~nefl נטף תרי, סמים סמים לך קח קראה, מאי מסיני,לסשה
 תרגם ונן נטף, הוא צרי סרי. חד הא זנה ולבונה שטרה, הרי הני כי אחריניוסטים
 ושרף הקטף, מעצי הנוטף שרף אלא אינו שהצרי דטינטף, ומידי נטופא,אנקלום
 טופרא, מתרנם' שחלת : בלע"! נומא שקורין )יא( באילן הממפטפת ליחלוחיתאותה
 יש )יב( חלבנה, במשמעו: לבונה, ירים: של כציפורן חלקות שפניו צפורן,והיינו
 שבקטורת סמנים שאר עם הכתוב מנאה רע שריחה ואע"פ גלמא, שקורי! נהואומרים
 טפושעי בה שאין תענית כל חס.דא שמעון רב אמר ביזנא בר חנא רב אמר וכן)ינ(

 מור : הקפורת סמני עם הכתוב וטנאה רע ריחה חלבנה שהרי תענית, אינהישראל
 לבית ורומה הן אחד סם נרד. שבלת ועכרן: קרן כרכום, )סו( בלע"ז: מרא )יר(כמשמעו,

 שקורי! )יז( לפינם ורומה קידה, קציעה אשפ.ק: זה קורין וכלע"ז )טז( שיבולה, שליר
 אין דאמרינן )יח(טדאה

 מרכיניי
 כאילן, ירק שהוא ספני לבינה קירה נבי על פ'גם

 הואישדרך
 כל סך תשעה, קינטק : שמו כן קילופה לזה: זה שדומין לפי להרכינו,

 עשר שבאחדהסניי,
 סממניי

 וששים מאות לשלש תשבק עולה כא! עד הללו,
 עשר, ששה ומהללו שבעים, מהללו נותן היה טעם טה שמעתי לאושמונה.
 וט! במשקלו, סיקל הוא וסם סם כל של וקשיותו חיזוקו שלפי הדבר, נראהאלא
 בגדים בו ומלבגין כך, ששמג עשב כרשינא, בורית יותר: נותן חזק שאינו הקלהסם
 ועל גסה, סדומית טפח כרשינא: בורית הוא עצמו העשב וגוונא, איצאה לו וקורין)ים(
 היא ועלשמה עשב, עשן, מעלה הקכ: ברובערביעית טעם נירי ואין מלח, תקריב קרבןכל

 נפיק הפסוק ומ! )כא( ולכאן לכא! מפצל אינו ]כמקל( )במשקל( ועולה )כ( עשןנקראתטעלה
 וורר, )כב( דן היו כיפת : השנה ימות שאר בין הכפורים יום בין יומא, בסדר עשן טעלהלן
 שמשפשפין בו ששפין מוב: ריח לו ויש הירדן, כיפת נקרא הירדן שפת על שנדלעל

 שטות עתית ברש"י ויצבא ע"נ ו' כריחות מסיני. למשח * נאטח ממנין י"אי(
 רבנן וס"ט נוסף 46 צר ובמה"1 שם גרושי הוא וכן בלועז. גומא שקויין י6( ל"ד.ל'

 ג' של וברט רישינא, גוטא, קומש מאי ע"ב[ י*ח ]שם ואטריגן בקוסוס. wtp] י"ו1טגילה
 ובו גוטא ע"י לא אם לכתוב כלל ראוים אינם מינין שאותם גוטא, אותה נותניןעפצים
 הסח"1 ב', בכ"י וכ"ח גלטא. שקורין זהו י"א יג( ע"כ. ופרוונצא ונרבונא ספרר ארץ גכ5כוחבין
 רע שריחו גושם וחלבגח ל"ר 5' שטות גרשני ען galbanum והוא גלוון. שיריןזהו
 ביזנא. בר הנא רב אטר וכן יג( גלבנ"א. חלבנא ע"א וי ככריתות רשפי וכן גלבנא לווקורין
 נאמר ב' בכ"י ועכרן. קרן כרכום פו( בשם. טין hiyrrhe בלועז מרא יי( ע"ב. ו'כריתות

 לפניט צ"ל וכן ,~Safran Crocu הטלות והם זעפרן נרוק כרכום ובמחט זעפרן כרכוםרק
 תר נרד שבולת כתב שם כריתות בגטרא הש"י וכן epica אשפיק. זה קורין ובלעז ס!(בסרור.
 רוזא שקורין ובמחט Raute וחיא רודא שקורין צ"ל מדאת. שקורין ק( שפיג"א. ובלעיזחוא
 1' כריתות ברש"י ושונא. איצאח לו וקורין 'ע( מ"ח. פ"א גלאים דאמרינן. ים( חטא.צ"ל
 שקורין בורית מסט שעושין שגוטי"א אירב"ת חגקרא עשב ל"א טקום, מאותו חבא כרשינאע"א
 יורב"א לו וקורין הגיא 46 צר ובטת"ו סמלות מבאר רשיי בסי' הלחויות מלות ובביאורסטני

 ע"א ל"ת טיוםא אניא עשן ערך ונערוך ע"א ג"ג יושא כצ"ל, כסקל. ועולת ג(שכונייר"א.
 ומן ג6( ולכאן. לכאן מפצעת שאינת כפקל עשנה ומעלה בקטרת שגותנין DDn פי' עשןטעלח
 שיא 9ג ביוחא השנח. יסות שאר בין ונכשרים יום בין יושא בסדר עשן nSpo לן נפיקמפסוק
 הירדן ושפת ש שגדל על וורר גג( ענש. כר חשנה יסות בשאר חכשרים כיח אלא ליאין

 פרדן. שת ש תגרל עשב שם בכריהות ראוני כהב וגן ומרדן. כיפתנקרא
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 יין כבורית: ומלבונה סטמנין שאר תשחיר שלא כדי שחורה שהיא הצפורןאת
 שכך תלתא, ועבי! סאה וחצי תלתא מאין מביאין ולכך הזף, שהוא מקום טאותוקמריסין,
ספני נרסינן ל"א חזק ריחה שיהא עזה, שתהא צורי. של מנה שבעים לשרייתשיעורו
 הן, עוין רגלים מי בצורי. ריח וטחן הוא, ע, מקפרס הכא יק אותו )כנ( ]עז[,שהוא
 נעזרה, נעשה שהיה לפ. בהן, אותן שורין הוו לא לפיכך אלא לצורי, לה יפיןוהן
 אותו שורין היו עזרה כבוד מסני לא ואם הכבוד, מפגי בעזרה להכניסו אפשרואי
 מי ששמו הוא מעיין אומרים ויש בתורה. מנייה והיא רע שריחה חלבנה שהריבהן

 יפה התדקדק היטב. הדק הדק היטב ר', טפי לא )בד( רע, וריחו הוא ועזרגלים,
 לבשמים יפה שהקול לפי כך אומר היה ולפ.כך יפה, שיתדקדקו אוטר היהלסמני!
 בא סמיו הקול את מוציא אומרן כשאדם הדק הדק היסב היטב הללו ותיבותולסמנין,

 בטנחות ראמרינן )כה( ליין הוא רע כך לבשמים יפה שהקול וכשם הגרגרתמן
 של הקילוח הגיד יצא לנסכים יין ליקח הולך כשהגרבר נקנה, הקיש הגיד יצא)בו(

 החבית פי לסתום סימן להראות בידו כקנה הניזכר הקיש )כ,( ההסת טןהשטרים
 שלא לחצאין, פימטה ליין: רע שהקול בפה לומר רוצה היה ולא השמרים יצאושלא
 לשליש ושמונה ושש.ם סאות שלש חצאין מחד סני! וארבעה ושמומם מאה אלאעשה
 כסדתה אם היא הרצאה כת ואם לשליש לעשותה רשאי אדם אם מרכינו שמענולא
 אפילו להרצאה כש.רה לטעלה הטפורש שלו המשקל שליש וסימן סימן מכל נותןאם

 שלא למעלה שאמרנו סממנים עשר אחר מאותן מימן סיטן מכל בה ח.סרלשליש,
 אע"פ עשן, טעלה לתוכה נתן שלא או למעלה, המפורש טשקלו אחד כל כהנתן

 יין ואם.לו מטמניה, סכל אחת בעלמא, עשן להעלות אלא הקטורת סממני מעיקרשאינו
 אינה הקפרת שאותה היא, ריקנית דביאה )"כו( להיכל הכניסה אם מיתה חייב בוריתאפילו
 אל עת בכל יבא ואל דכתיב מיתה חייב לצורך שלא וניאה יתירה הכנסה לה והויאכלום,
 הא )שם( ימות ולא ולפנים, לפמ זה )שם( לפרוכת מבית היכל, זה ב'(, ט"ו )ויקראהקודש
 הקטורת באה היתה גרם'נן שנה לשבעים או לששים אחת )כח( ימות: לצורך שלא יבאאם

 וסימן סימן כל חצי כלומר קאי, ואממנין חצאין הרבה משמע חצאין, שירים שלחצאין
 ושנה שנה ככל שמשתייר מנין שלשה של השיריים מן שרכו שנה, לסוף בהנשאר

 חוסן היה לא שבכלם גדול שהיה קמחית בן ישמעאל )כם( ראפילו גדול כהן שלמחפינתו

 ר'. טפי לא מ( שם. כריתות בגמרא ברש"י כ"ח מקפרס. שבא יין אותוכנ(
 1 פ, דף במנחות. דאטרינן כס( נהירא. ולא הגירסא ויטבי במחזור אבל ב', בכ"י הואוכן
 בקנה הגזבר תקיש ס( בקנה. הקיש הגיר זרק שם בגטרא בקנה. הקיש הגיר ייא ט(ע"א.
 חייג. ד"ה שם בגסרא רשה פירש כן היא. ריקנית דביאח *ס( שם. בגסרא גרש"י עייןכיח.
 שנים נשלש לשבעים אחת : כך ההא 46 צד כסה"ו גרסינן. שנח לכובשם או לשאוים אתתכס(
 מכוון השכון וזה הכי, דכרסינן כעיני ונראה מצאתי כך שיריים, ול הצא.ן בת נותןתיח

 חצי סכום סותרת בטנין מנין לכל חנה וכיפור כיפור לכל חטוחר וחצי סגים שניכשתצרף
 על הקטרות, ג' אלא מקטירין היו לא ניפזר שכיום והצי טנין קפ-ד שהן שס"ה, שלמנין
 כ' הדאב וחצי טנין ב' יותר נישר ליום חנה כיוס, כו סוסיפין שהיו טנין ונ' חטיה תוץאתת
 סטם של חטניין חצי וחצי מגין קפ*ב לטנין ועולת וכנים ע-ג למנין שנח לכל יחפיסיין
 בן ישטעאל כס( לפניו. שהיי הסרור על דברים חיסיף טחא בעל כי תראח nasבסדור. לאיני כסי ט' שנה לשבעים אי לששים אחת דגריס ואית אבא ואח"נ עזב טניןתס"ח
 ע"א. פ*1 יוטאקמחית.
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 שזבים לסוף כשמגיע כך כל שיריים אותם ורש ביומא, בדמפורש )ל( קבין ארבעהאלא
 וארבעים( שנה )שמונים אלא שנה, אותה לפפם צריכים היו לא שנה שנעים לסוףאו
 השוו ולא ושטונה וששים סאות שלש של חצאין שה! מפני וארבעה ושמוניםמאה
 שווה אינה חפינה שמירת . וכו' חצאין בו היתה שנה לשבעים אחת לומר המירהאת
 הכל שאמרו יש כדתנן )לא( מיעטת, שחפינתו נהן ויש מרוכה ובחפינתו בהןשיש
 או לעושים אחת קתני הכי משום קטורת, חופניו מלא טנחה, קטצו טלא שהוא,לפי

 שיורים ואותן ששמשו, כהנים לפי הכל לשבעים, פעמים לששים, פעטיםלשבעים,
 שיצטרפו ששים לסוף שיניע עד אותן מפטיטין היו לא שנה החפינה'בכל טןהטתרים

 טחללין היו ושנה שנה בכל שהרי לחצאק ויעלו ושנה שנה כל של השיוריןכל
 ומערבין חדשה מתרומה ולוקהין וחוזרין האומנק מעות על שנה אותה של שיוראותה
 עושין היו וכן הבאה, שנה של מנים ושמונה וששים מאות השלש עם הסותראותו
 מנין ]ושמונה[ וששים מאות השלש מן שנשתייר ונמצא לששים שטגיע עד שנהנכל
 סאה אלא ואחת, ששים בשנת לפטם צריכין היו ולא חצאין כל ששים שנתשל

 ולא פחות לא מטש חצי בה שיהא דמתרמי לאו ושבעים ששים והני וארבע,ושמונים
 המחצה כל מפטטין היו חצאק על יתר מנין וחמש ארבעה קטייתא נמי הוה דאייותר,
 לעיל יורקתני מפפטינן לא טהכי דבציר הבאה נשנה ושמונה וששש מאות שלששל

 יותר שם יהא שלא )לב( שנה שבעים על איפשר אי שמענו לא ולרביעלשליש
 היו לחצאין שמניע ער הישנה מן נשתייר שלא זמן וכל וארבעה, ושמעיםממאה
 נקיפ אי תתמה ואל מעט, כלומר חתיכה, לשק כיתות )לנ( שלימה: אותהטפטיטין
 מתיקה מיני כל וכן דבש, להו קרי שהן כמו ותמרים ורימונים דתאינים דבש, גבילשון
 יותר: פוב ריח נודף שיהא ריחו ספני דבש: להקרי

 וקרושת וגבורות אבות אדם טתפלל וטנחה בשחרית בערבית בפסח]רזלד[
 הל ואם והומנים, ישראל טקדש עד והשיאנו, ויבא, יעלה נהרתגו, אחה ואומרהשם
 לשמחה ומועדים למנוחה שבתות באהבה לנו ותת! ואומר שבת של מזכירבשבת
 שבת בשל וחותם הזה המצות חג יום ואת הזה המנוח יום את לששק וזמניםחגים
 ירושלים, בבונה טוב יום של מזכיר המזון בברכת וכן והזטנים, וישראל השבת מקרשבא"י
 קדיש ציבור שליה אומר לחש תפילת ולאחר מסיעות, ושלש שלום ושים ומודיםרצה
 שלא כנסיות בבתי היין( ]על לקדש נטנעו עיקר. כל טדליקע במה אומרים ואיןשלם,
 לאחר נשבת וכשחל בביתו כוס לו שאין שבישראל עני לך שאק כוסות ר' עללהוסיף
 השבת, מקדש וחותם בדברו, אבות ומגן ויכולו, צבור שליח אומר לחש תפילתסיום

 ע"ש. מי"א פחז כלים כדתכן. bs) שם. שם גיומא. כרטטרשס
 *ם י"א שלא ל"

 ב"כ נשאר tym טק*"ר 'ותר הישנת מן שם יחא "שלא 47 צר בטת"1 וארבעה. ושטסים טמאהיותר
 פילגו, פלפלי1 טוטקל *לט כסנה שהוא קדש של טנה חצי מחזיקין חפנים טלא ל שאיןחתנים
 כיהות לנ( לפגיט. כסו שבא שח"כ מנין*, קפ"ד שם יהא שלא שנח זך כל אפשר איהילכך
 גסדוריס שנדפס כמו קייפוב לחקן יש אבל ב'. בכ"י ר"ח לפנינו פושני כטו כה. חתיכתלשט
 קצת. משחת הלשון עיד( )ס"א הרה ח"ד יוטא עירושלטי ע"ג פיז דף רע"ג בסדור חטא1כ1
 ]דעיכה ישון קורפוב וצית רתאגים דבש גבי לשון קורסוג *ם והובא קורטוב חוטא בטחיווגם

 קףדפוג היראת קורפוס. ליון וחכתגה רכש גבי ישון נקיפת אי התסח אל סעפנבוסי
 סרח.*ם
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r~w1שליח בשבת להיות שחל טוב יום רבא דאמר )א( טוב יום בשל להזכיר צריך 
 אין שבת שאילטלא יום, של להזכיר צריך אינו ]ערבית[ התיבה לפני היוררציבור
 להיות שחלו טובים ימים ושאר ופסח טוב ביום ערבית, התיבה לפני יורד ציבורשליח
 רב לן חקינו א% יוסף רב דאמר )ב( והודיענו, בלחש מתפללין שבתכמוצאי
 עד נחרת% אתה טתפלל הוא וכן צדקך. משפטי ותודיע% בבבל טרגניתאושמואל
 אלהינו ה' לנו ותתן כך ואחר וכו', צדקך משפפי ותודיע% קראת עלינו הגדולושמך
 לך: ויתן אומרים rtw1 ומורים, רצה וכו', לשמחה מועריםבאהבה

 רבותינו כתיקון סררו ועושה היין, על מקדש יסעד טרם לביתו בא]תלה[
 ~rb' קדוש, גפן הגדול, יוסף ר' הפעם זה מסורת לו יגרוס )א( נסדרו ישנה לא אשרולמען
 מוציא, שליטה, נפילה, ונשתנה, כסא, עניא, בצע, וכסא, ופנל, אדמה, ירקות,נפילה,
 שלישי ונופל, טפמיר בצוע וסעד, ברך פבל ומרור, וחסא עטה אכיל מצה, אכילופרוס,
 נר קדוש גפן הכי איתקרי שכתא באפוקי טוב יום כרמיקלע להלל. רביעילמזון,
 הנפן, פרי בורא ויכולו, אוטר בשבת להיות חל וכו': אדמה ירקות נפילה זמןהבדלה
 השבת טקדש וחותם הזה, המצות חג יום ואת הזה הטנוח יום את בנו בחרואשר
 גאל עד הגדה ואוטר ייק'1'ה'ז', סברך שבת כמוצאי להיות חל והזמנים:וישראל
 רביעי, כוס על הלל ואומר מזונו, ברכת ומברך אוכל כסדר הסדר כל וטסדרישראל,
 לעולם כי מוב כי לד' הודו הגדול הלל הטצרי הלל ואחר המצרי הלל כךואחר
 וטברכין בערבית, כסו מתפלל ובשחרית עולמים, חי אל טפך עד נשמת ואומרחסדו,
 יתגדל: הלל, אתלנטור

 מארץ ער משכו, בפרשת מהן באחת תורות, שתי מיציאין ובמוסף]תלט
 קורא ובשנייה טוסיפין אבל מהן, פוחתין ואין חמשה, וקורין צבאותם, עלמצרים
 קדיש אומר ]ציבור[ והשליח המרשה, סוף עד הראשנן בחדש פנחס בפרשתמפפיר,
 דאטירן עד אשרי הארץ, בכל שמעו ויהי עד יהושע ויאמר ביהושע ומפתירדאמירן,
 הטל על ומבקשים מזכיר, אינו התיבה לפני העובר האזכרה, ומפסיקין לטופף,ועומדין
 הפל: ומוריד הרוח משיב הסתיםבתחיית

 העומר ספירת על אמ"ה בא"י מנרכין עיבית תפילת ולאחר]תלק
 המקדש בית שתבנה אבותינו ואלהי אלהינו ר' מלפניך רצון יהי אחד, יום היום)א(

 למימני מצוה יומי, לטיסני וטצוה )נ( שבועות עד ולילה לילה בכל וכן ביטינו,בטהרה
  מהתלחימש שנאמר ועוד  בעמידה, ישנו העומר מעשה שכל לפי וכעטידה, )ג(שבועי
 בקומה: אלא בקטה תקרי אל פי( טייז )דבריםבקמה

 לב. 4ג ברכות נוי. יוסף רב באטר ג( ע"ב. כ*ד שבת רבא. דאטר 6(]וזל[
 הרש3"א בשו"ת ועיין לעוטר, מלת הובא ד"א סי' בהאורה אחר. יום חיום 6(]יזלי[ עלם. פוב יוסף רי הוא הגחל. יוסף רי תטעם זה טמורת לו יגסוס 6(]תלה[

 צ*א סי' האורה בס' עיין בקופה. אלא בקטה תקרי אל נקמח חרמש טחחל שנאסרישד כוי ובעמירה נ( ע"א. ס"ו טנחות שבועי. למיסיי טצוה זוטי לטיטני טפח נ( תנ'ז.סי'
 מעומד אלא פברכין ואין וז"ל הביא ע"א( קיט )רף רל*ד סי' הלקט שבשניי ותראה ג'חערה
 רכתיב משום מפרשים ויש מעוטר, קצירה מרך לקצירה ספירת דאיתסש משום טפרשיןיש

 להפסיקתא במבוא באריכות שכתבתי מה ועיין בקוטה, אלא נקפח חקרי אל בקמח, תרטשטחחל
 ללקח סבוא ועיין רבקטה, הטדרש חעת'קו אשר טפרש'ם חבל והבאתי ט'( )דף ד' שתיר'כ
 טסם. קורא ה ירושם ליה חערחפוב
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 או כשב או שור וקורין )א( תירות, שני כן נמו מוצ'אין שני ליוםיתלה[

 כדאתטול, קורא טפטיר ובשנייה ישראל, בני אל ה' מועדי את משה וירבה ערעז
 ער קדיש אשרי, כמוהו. קם לא ואחריו ער המלך השלח במלכים בנביאומפטיר
 בחרתנו אתה השם וקרושת וגבורות אבות ומתפללין מוסף לתפילת ועומריןדאמירן.
 כולו, קריש אומר צ.ביר והשליח שלום, ושים ומודים רצה וכו', חטאינוומפט

 מנרכין אין )ב( וטשעכרו הראשונים, טובים ימים משני מוסף תמילת זהו כאלהינו,אין
 יאמר ואל בקרבנותיהן, הלוקין שאין לס. ההלל, את לקרוא אלא ההלל, אתלגמור
 ער בתורתך עלינו שכתבת כמי אלא הראשכן וביום יום, עשר ובחטשה חטאינונטפני

 ימים כבשני הראשון ובחרש בתירה יקרא לא האחרון וכן עולה, אשהוהקרבתם
 להעיר בכלל, השביעי וביום הפרשה, תגמור יתחיל בוהקרבתם אלא הראשונים,מוכים
 האיך אבל פסוקים, טנ' טחות בפרשה משיירין שאין ועוד לפניו הבא החג כלעל
 הראשון כום אמנם להם, הלכו כבר והם יום עשר ובחטשה הראשק ובחרשקורא
 הפסח: חוקות וכל היאשון ההודש הילכות להניד עשר, ארבעה אתקורין

 לי קרש קורי! מוער של חולו שהוא פסח של י ש י ל ש ה וביום]תלם[
 לא ער עמי את תלוה כסף אם קורין הרביעי ביום פרעה, בשלח ויהי עד בכורכל

 אמו, בחלב גדי תבשל לא עד לך פסל קורין ההששי ביום אסו, בתלנ נדיתבשל
 ימים ד' באילו הארץ, ולאזרח לגר ער השנית בשנה ס.ני במרנר קורין הששיביום
 שאמרת. יום, של מעניינו שלשה באחת וקורין תורות, נ' מוציאין מועד של חולושל

 ומפטיר בוכיא, שלח במדברא מסל בכספא קדש תורא משך רבותינו שפדרובסימן
 כראמרינן )א( היום, להכיר בא שהוא מתוך הככורים, וביום עד מוהקרנתם, בפנחסקורא
 בפרשת לקרוא לייתר הנהיגו לפיכך גברא, תר ליה טפי מחבריה טילתא רטפיכל

 :מוסף
 טופף קרבן קראו ולא יום של כעניינו ד' וקיאו שנחו ם א וששאלתם]תם[

 יליתיה כסאן רביעי רהך והקרבתם, בפרשה ויקיא ציבור שליח שיחזור בעיני נראהכך
 ויפתח ציבור והליח יחזור לפיכך היא, רחובה בקרבנות יקראו שלא איפשר ואידמי,
 ובמסכה )א( לכך, לתופשו ואין לאחר, או אולרביעי ש.רצה מי לכל ויקרא תורהספר

 כיום נט. וקורין והקרנתם, קורא האחרק הפסח יסות כל זה, דבר טע.ן ישסופרים
 שמשון: בר שלמה כלל, לשנות ואין הוא, פרשתא דחדאהשביעי

 אשרי התיבה לפני ציבור השליח ואומר למקומה, ה ר ו ת ה ומחקרך]תמא[
 ומתמללי! למוסף ועומדין דאמירן, ער קריש גמור, חול כטנהנ קרושה וסרר לציון,וכא
 והקרבתם כאסור כנורך מפי ער חטאינו ומפני בחרתנו ואתה קדוש, ואתה ומחיה,מק
 וטגילת כו', יתגדל בשלום, ישראל עמו את מברך ער כו' רחמן מלך כהלכתן,עד
 תבשל לא עד ראה מן וקירין הסוער בחול להיות שחל בשבת אוסרים השיריםשיר
 עלי היתה ביחזקאל ומפטיר הפרשה, סוף עד והקרבתם, קורא ומפטיר אמו, בחלבגדי

 הלל את לנטור מבשין אין נ( ע"א. ל"א מג'לה כשב. או שיי וקיין 6(]שלח[
 יסים. י"ה ד"ת ע"א ונתוס' ש"ב י' ערכין ערן הלל. את לקרואאלא

 ע"ב. ב"ב מגילה כדאמרינן. 6(נתלע[
 חתם כן שמשון. בר שלמה ג( ה"ד. מי"א סופרים מס' עצן סתרים. ובסס' 6(]ר~מ[

 אודותו. ארבר שם בטביב, ועיין התשובהבסוף
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 להתחיל קוצריך לרבי ונראה עיקר. כל הפסח מעניק בה ואין הפרשה, סוף עד ה',יר
 במועדיה ירושלים כצאן קדשים כצאן וגו' אדרש זאת עוד ה' אטר כהלמעלה
 ויש פיסחא. סועדי בזמן לירושלים ואחא ]דטדכן[ )רמוכן( כעמא כדמהרגמינןוטי,

 : כן שנוהגיןמקומות
 נחרתנו ואתה השם, וקרושת וננורות אשת ן י ל ל פ ת מ למוסף]וץמב[

 ער חטאית ומפני לשטחה, ומוערם למתחה שבתות באהבה אלהינו ה' לנו ותתןעד
 לפניך ונקריב נעשה הזה המצות חג ויום הזה המנוח יום מוספ. את כהילכתן,ומוספין
 והקרבתם כאסור, היום וקרכן שבת קרבן זה כו' השבת וכיום כאמור, ככוהך טפיער

 קדשיך ומועדי שבת וברצון באהבה אלהינו ה' והנחילנו עד וכוי לה' עולהאשה
 יתנדל: שלום, ושים ומודים רצה והזמנים, וישראל השבת מקדש בא"יוחותם

 לומר צריך ואין היין, על מקדשין טוב יום בליל ח ם פ ל ש בשביעי]רצמנ[
 על מום.ף מוסף שבתפלת אלא תפילות, ארבעה ככל טונים בימים כמו ומתפלליןזמן,

 וכו', תעשו לא ענודה מלאכת כל לכם יהיה קורש מקרא השביעי וביוםהפסוקים
 קורא ומפטיר רופאך, ה' אני כי ער בשלח ויהי באחת וקורין תורות שתיומוציאין

 ביום היסירה. סוף עד דוד וידבר בשמואל ומפטיר פיסקא, סוף עד והקרבתםמן
 ומממיר תעשר, עשר מתחיל בשבת חל ואם סיררא, סוף ער הבכור כל קוריןהשמיני
 סדר הוא כך וכו', ציון יושבת ורוני צהלי עד לעמוד בנוב היום עור הנהבישעיה
 שלח במדברא פסל בכספא קדש תורא משך סימנים וזהו )א( והפרשיות.הפתורות
 המוער חול של בשבת לך פסל קורין מקום סכל הוא, הכי הסימנים ואעם"יבוכרא,
 שבת אבין בר חנין )ב(כדרב שבעה בה שיקראו כדי אלי, אומר אתה בראהומתחילין
 להיות שחל ופסח אתה, ראה קריק כתשרי, נין בניסן בין המועד, בחול להיותשחל

 חול של שבת שהוא נ' יום עז, או כשב או שור ולמחר משכו, בפרשת קוריןבחמישי
 לכסדרן, חחרין דהא לי, קרש קורין די יום לך, פסל דהייט אתה ראה קוריןהמועד
 לא אם עושין היינו וכן כשב, או שור אחר לי קדש בפרשה לקרות הסדר,ומהו

 וכ! השבת, אחר מיד אותה קורין שהפסיק ועכשיו המועד, חול של שבתשתפסיק
 פסוק כל מתרגם וקטן דור, וירבר ומפטיר בשלח, ויהי קורין פסח של בשביעיהלכה:
 : הנם לפרמם הפרשה כל ומתרגם ישראל, עברו שהיוםופסוק,

 אליו וירא בפ' קורין ראשק יום השגה. ראש של ת 1 י ש ר פ ואילו]ועמד[
 פיסקא, סוף ער לחדש באחד השביעי בחדש בפנחס ומפטיר שרה, את פקדוה'

 סידרא סוף עד נסה והאלהים קורין שני יום הרמחים, מן אחד איש ויהיומפטיר
 : ה' נאום ארהמט רחם ער במדבר חן מצא ירמיה בנביא קוראומפטיר

  זאת והיתה עד מות אתרי ויהי מן שחרית א ר 1 פ י כ ד שומא]רומה[
 סולו סולו בישעיה בנביא ומפפירין פיסקא, סוף ער ונעשור בפנחס ומפטירלכם,
 סידרא, סוף עד מצרים ארץ כמעשה מות באחרי קורין ובמנחה דבר, ה' פי כיעד

 : ביונהומפטיר

 נדרג 3( עמא ל"א טגילת גגטרא חטא חלוטן תורא. סחך שסמם "הו "]וממג[
 חטא. א"ר חגי' חזם עמא לגא טגילח אבין. ברחגין
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Danlקורא ומפפיר עז או כשב או שור קורין ראשון עם ת ו כ ד ס ה בחב 
 עד נוכריה, בא, יום הנה בנביא וטפמירין פיסקא, סוף עד יום עשר ובחמשהבפנחס
 ובנביא כדאתטול, קורא והמפמיר כדאתמול, קורין שני יום עוד. כנעני יהיהולא

 ולוי השני, ביום קורא כהן שלישי יום ויעטוד. עד המלאכה כל ותשלםבמלכים,
 ר' יום השלישי, וביום השני כיום קורא רביעי הרביעי, ביום ישראל השליש.,ביום

 לוי הששי, ביום כהן ו' יום החמישי, ביום כהן ה' יום וכו', השלישי ביום קוראכהן
 שמתחילק ויש השביעי, וגיום הששי ביום רביעי הפטישי, ביום ישראל השביעי,ביום
 בששי ורביעי השביעי, ביום ישראל הששי, ביום לוי החמישי, ביום כהן השביעיכיום

 : עלטא נהונ וכןובשביעי.
 עד תעשר עשר קורין ימים בשאר נין נשנת ן י נ י נ י מ ש סם]תמק

 במלכים ובנביא סיררא, סוף עד לכם תהיה עצרת השמיני ביום ומפפיר סידרא,סוף
 וזאת תורה שמחת יום )א( : העם את שלח השביעי ביום עד שלמה ככלותויהי

 ובנביא כדאתטול, קורא ומפפיר השטים, תולרות אלה עד ובראשית וא',הגרבה
 מות אחרי ביהושע שמפצירי! ויש שלמה, ככלות ויהי עד שלמה ויעמודבטלכים
 : כהילכתא רלא ואטץ חזק עדמשה

 ביהושע שטפטירין ויש וכו', שלטה העמוד במלכים ובנביא כו' הורח שמהת יט 6(נתרמז[
 ומפפירין וז"ל לסחר, ד"ה ע.א ל"א מגילה תוס' עיין כהי5כתא. דלא ואטץ חזק עד טשח מחןאחרי
 הש"ס שהרי חוא ושיבוש משח מות אחרי בויתי להפפיר שנהגו ונקוטות הש שלמה,ויעמוד
 חסברא יודעין אינן אבל סשה, מות אחרי דהי לוטר תיקן גאון תאי שרב ת"א כן, אומראין

 חג של חאחרון ב"ס ודל הגיא יי סי' פ"ר טגילה והרא"ש עכ"ל הש"ס סדר שגחאטאי
 קמן בש וחרב עכ"ל בירושלמי איתא והכי סשה מות אחרי ויהי וי"א שלמח, מעמורטפטירין
 צר שנייח שנח בהכרטל העירותי וכבר טקומו. ידעתי לא וכתב צ, באות שם הירנתנאל
 נ"ב דף בסידורו הביא שכן ברינג, איתא והכי וש"ל ט"מ חוא *נירושלמי" שהטלה140

 חזק עד טשה מות אחרי מתי שספטירין הש שלמה[, העמוד ]צ"ל שלטח העש גמלאיםומפטיר
 ויעטוד וטפטירין הברכח וזאת קורין למחד כתב הי"ב פי"ג תפלח הי הרמב"ם הן עט'ל.אטץ
 תקנו דגשגים ח' שת טייפוניות בהגהות וע"ש סשה מות אחרי תהי שטפטירין סי חשעולמה
 בי"ס הנטרא מאמר תביא פ*ג סגלה והרי"ף לשמת הגאונים ורשאים סשה סות אחרי ויהי להפפירכן

 תגבורים שלפי בעל חרב וגס משח. טות אחרי תהי ס"א שלמה. ויעמוד וטפפירין וט' חג שלחאחרון
 חראקה לשון וחיא ייכ מגהגיט וחכי משה טות אחרי ויהי שטפפירין יש ובירושלמי וז"להביא

 שלטה ויעטור וספפירין הברכה יזאת קורין לסחר 11"ל שכתב וצ*ג ס" ח"ג זרוע באורוראיתי
 באחדי ס*פירין טח ספני עמרם רב שאל וכגר ]טשה[ מות אחרי ]הח'[ שטפטירין כתבוכה"ג
 החג יסות וכל ובאיל ת"ל כן מחג סי יורשם ואינן זח פעמים כסח שאלו שכבר וחשיבוהוטות

 לכן רבינו משת פפירת ענין וקורין חומש ספר טסייטין תורה ששטחת היש בעניןטפטירין
 יצחק לרגינו גם בטקוטו. Pelnt יהעסדת טרע"ח פטירת  מענין נביאים ספר בראשסתתילין

 מביאי רבנן שבימי ת"ל הלבה, טבפל שטנחג נחט ~lans כיון  ותשיב שאלו ברל יחיאחב"ר
 לתקן יש ולדעתי עכ"ל, ספיחם חורה לסח כי ביים כח חש כן, הנהיגו חאסוראש אחרישעמדו
 1'א ל-א טגילח ההוס' והבטי כבח"ג לזה רמז נטצא לא כי שח"ג, במים ורוד'ג שכ"ל חאףזבדברי
 לא זח טכל וחוץ בטעות, חוא בהרא"ש יר!שלמי שחציון תראה זח סכל גאוןי האי רב בשםהביש
 כ% רמז נמצא לא בירושלמי כי תורח בשמחת שמפטירין מה בירושלמי נמצא שיהי'יתכן

 כי שלסח, ויעטוד וטפטירין הברכה וזאת קורין לסחר גטצא בבבלי רק כי תורח,ושסחת
 זיתי או שלסת יעמוד מפפירין היו ילסח  בשמחת השני ביום לכן טובים יסים שני עשוגבגל
 חפפורת א"כ ייפ, אחד י" רק ששין חיו לא באיי שנתחבר בירושלטי אבל סשה, מותאחרי
 46. צד ראשונת חמרת שליהרת שנה בהשחר שכהבתי טח וטין ו עבירתה מה הורחשסחת
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י22 רשףטלו
 )וכן( קורש, עשיהו שכבר שביעי של טפיקו ת 1 ר ק ל ן י א בשמיך]תמת[

 דיומא בענינא ומפתיר אתה, ראה קרינן בסוכות רמועדא בחולו שבתא מיקלע]וכד[
 על נונ בא ביום י"ח( )ל"ת ביחזקאן ובנביא פרשיות, שתי קרא דרביעיבמה
 י'(. ל"פ )שם ישאו לא עד ישראלאדמת

 את להקים סשה כלות ביום ויהי ננש.א דחנוכה ה א ט ד ק ביומא]תמם[
 כולו, השלישי ביום וישראל השני, ביום ולוי כהן ב' ביום נחשון, קרבן עדהמשכן,
 את עשה כן ער כהעלתך ויתחיל וגו' השמיני ביום ח' יום חנוכה, ימי שבעת כלוכן

 ואחריה דתדירא קודטת שבת רחנוכה בשבת מבת חדש ראש מיקלע וכדהסנורה.
 ספפיר שנייה ובשבת לה, חן הן תשואות ער ושמחי רני בחנוכה ומפפיר חדשראש

 פסת חדש ראש איקלע ואי א'(, ח' )שם ציק היא עד חירם ויעש מ'( )ז'במלכים
 איןבחול

 משגיחיי
 : נחטכה וחד חדש בראש תלתא ]וקורין[ בחנוכה

 להפסקות וסיטן בז'ב'ריו', אלא )א( חל אינו לניסן הטטוך אדר]תק
 ואם מפסיקין, לפיו בז' אדר חל אם פירוש ויב'י'ו', ד'ד' ב'ו' ז'פיו' פרשה קורי!שאין
 בו, בב' אחת הפסקות וצתי בו ייצ בו' ואם טמסיקין, לדי בדי ואם מפסיקין, נונוכב'
 ששה, היום בעניין קורין ניצנת חל נביד'ו'. ניסן אתי באיג'ה' אדר חל דאי בי"ו.ואחת
 זכור פרשת הנאה ובשבת לנפשותיכם. עד תיצא בכי ומפפיר חדיר, בראוהוחד

 כאדר פגו שהוא הפורים ממחרת )אחרת( ובשבת שבת בערב אחריה שיבאלפורים
 אדומה פרה קורא באחת באדר שנתות שתי נשתארו שעדיין זיפיו' וסיטנךטפסיקין
 ראש חל ראשון, ביום בא כסן חדש ראש שבת אותה שממחרת הזה החודשובאחת
 שלאחריו בשכת ומפסיקין שלפסו בשבת שקלים פרשת קורא בשבת בשני אררחודש
 ארר של שנייה בשבת וכור לפרשת פנאי יש שעדיין ביו', וסימן לחרש, בו'שהוא

 שראש החדש, וברביעי' אדוטה, פרה שלישית ובשבת ראשון, ביום אחריהשהפורים
 שקלים פרשת קורין ברביעי, להיות אדר חרש ראש חל גי. ביום אחריה ניסןחדש
 שעדיין ד'ד', וסימנך לחרש, ד' שהוא לאחריו, הבאה בשבת וספסיקין שלפניו,בשבת
 ובשנת ג' יום אחריה באים שהפורים אדר של שנייה שבת זכור לפרשת מקוםיש

 ה', ביום  אחריה להיות  חל ניסן חדש שראש ההרש וברניעי' ארוסה פרהשלישית

 ותמצא שלפניו בשבת שקלים פרשת קורין בשבת בששי להיות אדר חדש ראשחל

 לפרשת פנוי שיש לחדש ב' שהוא שלאחריו ראשונה שבת ספמיקין הפסקותשתי
 שוב ה', ביום אחריה באים שהפורים אדר של שנייה בשבת וביייו'( )וטיסנךזכור

 שיש מפני הפורים, אחר אדר של שלישית שבת שהוא אדר לחרש ביזומפסיקין
 ראש חל שנו חמישית שבת קורין והחדש אדר של רביעית שבת פרה לפרשתפנאי
 פרשת קורא מפתיר לניסן המטוך אדר ]חדש[ ראש שלפני שבת וביייו'. וסיטנך ניסן,חדש
 לכהנים עד שנים שבע בן במלכים בנביא ומפמיר לנמשותיכם, עד תשא כישקלים
 בשכת אדר חל ואם וכופלה. לממסיר חוזר תיצא כי פרשת ביום בו ואפילויהיו,
 המורים שלפני שבת בשקלים. ומפפיר חרש בראש וחד דיומא, בעניינא שיתאקראו
 וישסף ער פקרתי בשמואל ובנביא  תצא, בכי סיררא  סוף  ער  וכיר קוראטפפיר
 :שמואל

 ע"ב. ל' מגילה רש"י עיין בזבד"1. אלא 6(0ץנ[
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 שבת שלפני שבת סידרא. סוף עד עמלק ויבא ן י י 1 ק בפוריא]תנא[
 ובנביא העדה, כל ישראל בני ויבאו עד אדוטה פרה קורא ממטיר החדש בהשקורין
 ff~n ראש שלפני שכת קדשים. כצאן ער אדטתם על יושבים ישראל ביתביחזקאל
 הוה החדש פרעה אל בבא קורא מפטיר בשנת, מס; חדש ראש חל אפילו אוניס;,
 את יעשו עד לחדש באחד בראשון ביחזקאל ובנביא תאכלו, לא מחטצת כלעד

 וטפטיר חדש, בראש וחד השבת, בעניין ו' קורין תחילה בשכת ניסן כשחלהכבש.
 ואטרת, ומכפל חוזר לוי ואמרת, עד וידבר כהן בפנחס, קורין חדש בראש הזה.בהחרש

 חדשיכם ובראשי רביעי שבת, עולת עד התמיר מעולת ישראל ועשירית, הכבש,את
 תמיד טעולת לוי תמיד, עולת עד כהן בחנוכה, חרש ראש וכשחל פיסקא, סוףעד
 ]בשחרית ז' קרי בשנתא בחנוכה: רביעי חדשיכם, ובראשי ישראל חדשיכם, ובראשיער
 הדש בראש ]ה'[, טובים ניטים בטנחה, ]ונ'( בשחרית ו' דכיפורא וניומא בטנחה,וג'[

 מוב וביום )ו'( ובכפור בשבת נ', בפורים נ', בתענית ג', בחנוכה ד', מועד שלובחולו
 ותקעו. קוטו וצלו צומו ועצרו מנו ופסח פקוד )א( קרי. טפי למקרי בעיאי

 עצרת, ערב הוא והפסח פסח, ערב הוא לניסן הסמוך אדר חדש ראש]שנב[
 איד'ו ולא עצרת, ג'היז' ולא פסח, ביד'ו' לא וסימנך השנה, ראש ערב הואועצרת
 עשר שבעה בו פסח, בו בניסן חד הכפורים. יום איג'ו' ולא וסוכות, השנהראש
 בזמן אבל חסר, שמרחשיך בזמן וחנוכה שבועות בניסן תרי באב, תשעה בובתמוז,
 השנה ראש בניסן תלתא שבועות, אחר יום שהוא בניסן, בשלשה הטכה טלאשהוא
 : פרשיות סליקו הכפורים, יום בניס! חמשה כלום, לא בניסן ארבעהוסוכות,

 ויפ'. היץ' דיק' ג'ר' ביש'אית'
 ג'ר' שבועותי בו בשני ביש' באב, תשעה פסח של ~PWN איתי]תנג[

 היצ' תורה, שמחת כלומר התורה, קריאת בו ברביעי ר'ק' השנה, ראש בובשלישי
 פורים: וי"ו ויפ' כיפור, צום בובחטישי

 ציצית. עשייתוקהו
 שש האותיות חשבון ת"ר כי בו תלויות מצוות תרי"ג ציצית )א(]י]נד[

 טוויה וצריך י"ג, הרי לסטה וג' למעלה קשרים ב' קשרים, וה' חוטין ח' ויייגמאות,

 ע"ג סי' בהאורה הסימן הובא וכן ותקעו. קומו וצלו צומו ועצרו מט יפסח פקוד 6(]ר]נא[
 סי' עמרם רב בסדר כתב וז"ל פי"ג תפילה ה' גהג"מ מונא הסימן ט"ו גהערה שםוהנאתי
 פסח ואח"כ צו, של תרגומו פקוד פירוש לך הא ותקע, קום וצלי צום ועצר מנה ופסחפקור
 קט ואתחנן, שהוא צלו מח"כ ת"ב, תענית מם ואח"כ עצרת ואח"כ סיני שבמרבר מנייןמנה
 ופסח, פקוד הסימן טעם ד' סי' פסח ה' גהמנהיג ועיין בר'וק, תקע ואח"כ נצבים, אתהשהוא
 סויה המופלג הרב לאור שהוצ' שלהן והפטרות טובים ימים של פרשיות בסדר מצאתיוכעת
 השא 1089 קונץ פארמא נ"י עפ"י ההלכות נכות בית בספרו מפ"פ זיל הורוויץ מאירחיים
 קורין לעולם ופסח, פקד הסימן וזה הפסח קודם צו פרשת קורין לעולם שבאר הסימןג"כ

 פרשת קורם גאג תשעה מתענין לעולם ועצר, מט הסימן וזה העצרת קודם סיני במדברפרשת
 ותקע. קום הסימן וזה ר"ה קורם אגש ואתם פרשת קורין לעולם וצלי, צם הסימן תהואתחנן

 גפרדס הגא ציצית והלכות ב' גכ"י ס"ה גו. תלויות מצות תרי"ג ציצית 6(]אנד[
 רניגז של ציצית הלכות הגא ע"א תצ"א עד ע"ג קפ"ט דף השלם הלקט וגשבל' ול"ז ל"וסי'

 הנתוב חלוא ז"ל, רש"י של ציצית הלכות סליקו סיים ובסוף ציצית של וסדורו זצ"לשלמה
 בספ.-
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