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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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 כנמות בארבע שלש בתוך ארבע להשים צריך בפלית ציצית תולה וכשאתהלשמה,
 הח' אורך וכניעור פלית,של

 חופיי
 ולשלש למעלה פעמים ב' ולאסור זרת כשיעור

 שתולה ולאחר ענף, להיות זרת שלישי שני והנותר מעמים, ג' ולאסור הורת,שליש

 ראשי פסק כך ואחר חלאן חכטים אמרו שכך )ב( שלהן, חוטין מראשי מוסקאין
 נינונ, זרת כשיעור במידה וימרור הציצית יפול לעשות צריך וכ! פסול, שלה!חופין
 ודי, וג' לב' ומעייפם ארוך בהופ זרתות כ' ומותח לשנים וטעייפו אגודל אצבעושליש
 החופין ראשי פוסק ומיד בו לשלשל כדי אורך להניחו צריך חופין, ד' מאילוואחד
 ואוסק הציצית שליש וטשלשל וצנים אוסר חורין לח' ומפיתק ומעייפן במקומןומניחן
 : סידורן וכן ענף. יבליש ויצמשלשה

 לבניך, הדברים, ה', שמע, שיפי, רישי )כ( ה. ז 1 ז מ ר ד ס חהו )א(]תנה[
 ואבדתם, השטים, והשתחויתם, rD' עשב, יורה, בכל, מצוה, והיה, בין,ובשכבך,
 בריש למישבק וצריך )ג( הארץ. על אשר, ובשעריך, בדרך, ]אותם[, אותם,ושמתם,
 וכי כוותא, דטיתחוי היכי כי )ר( שסוע[ ]אם לוהיה קפנה תיבה שיעורשיטא
 בחפירות וטדקדק )ה( שוא, להדי כווא דליהווי היכי כי בוהיה כווא בגובתא בהמעייל
 תירש טלקוש שמע מפפת דך אך קוף יוד ויתרות דחסירות וסיטן )0 וזייני,ויתירות

 הובא ואשר בפרדס, הובא מאשר ומשונה ציצית ה' ג"כ הובא ס"1 סי' ובהשרה שם,"פררם
 דבריו כי ומצאתי הסדרים בס' גם לפנינו כמו הובא וכן אחר בסגתן ג"כ הוא בסדורלפנית
 של תורתן בס' נדפסים ז"ל גאון נטרונאי דרב תשובות מן וכלשוגם ככתבם לקוהיםמהסדור
 688 ער 682 צד במחט גם ועיין 21 צד ונורוויץ מאיר היים ר' הרב שהו"ל ח"בראשונים
 בענין הגאונים דברי שהביא ל"ט סי' רעים תמים בספר ועיין אחר, באופן רש"י בשםשהובא
 הובא ובפררט ובמח"1 ז"ל רש"י כתב אשר ציצית מהי שומת נוסחאות היו כי תראהציצית.

 ע"ב. י"א סוכה חכמים. אמרו שכך נ(באריכות.
 רפ"ה סי' בפרדס והובא המררים, ובס' ב' בכ"י ג"כ הובא מחזה. סדר חש 6(]רונה[

 אלהיך; ה' ישראל, שמע הם, שיטות ראשי כו'. ה', שמע, שיטי רישי צ( ומהוספות. אחרבסרר
 שמוע, אם והיה עיניך, בין ובקומך, ובשכבך בם, ודברת לבניך מצוך, אנכי אשר האלההדברים
 השסים להם, והשתחויתם לבבכם, יפתה פן בשדך, עשב ומלקוש, יורה לבנכם, בכל אתכם,מצוה
 בירך בניכם, את אותם ידכם, על לאות אותם דברי, את ושמתם מהרהי ואבדתם מטר, יהיהולא

 וצריכה רפ"ה בסי' שם ובפרדס הארץ. על ה', נשבע אשר ימיכם, 'רבו למען ובשעריךובענבך,
 פעזה ה' קטנות נהלכות גם ועיין כו'. הדברים ה', שמע, השורות וראשי שורות בב"בליכתב
 קרוב שם בפרדס הוא קטנה. תיבה שיעור שיטא בריש למישבק וצריך 4( ז"ל. להרא'"ם ג'סי'

 קטנה תיבה כשיעור שמוע אם דוהיה שיטה בריש למישבק וצריך : כך איתא ושםלהתחלתו

 סוף סופרים במס' ]הוא סופרים גמס' ותני' סתומות, פרשיותיה לעשות צריך שהרי אותיותשתי
[Yeשהניח כל פתוחה פרשה היא אית משונה[ הלשון ושם שם ]עיין דמגילה בפ"ק ובירושלמי 
 טניח היה אם משמע עירישלמי שיטה בסוף שהניח כ5 מתומה אותיות ג' כשיעה תיבהבראש
 להניח אין לפיכך הכל לדברי פתוחה שהיא כתב יצחק רבינו אבל סתומה זו הרי שיטהבראש
 בה מעייל וכי כמתא דמתחזי היכי כי ד( משלש. פחות מתוהה שאין אותיות שני שעוראלא

 משובש, המאסר ונסדרים ג' בכ"י גם כ"ה כוט. להדי כווא רליהווי היכי כי געיה כוואבסבתא
 מסיפא לילפא קנה פי' בגובתא, מעייל וכר חלן, פי' כמתא, דמתחזי היכי כי הגי' שםשפרדם
 חייג"/ ויתרות בחסירות "ומדקדק ש( וצותא. בגעתא האיגרת זה ככריכת דחטי לרישאדחסי
 בכ"י רך. אך קו"ף יו"ר ויתרות דחס,רות ID'D1 1( בפרדס. וחסר כסדרים, ב' בכ"י גטכ"ה
 בביתך. טום טובה תירוש מלקוש שמע מזחות טטפות רד, ארקו דחסירות וסימן בטעותב'

 סב תירש מלקוש שמע מזוזות טטפות ויתרות רחסירות 1DtD1 שם איתא וכך זה םשסדרים
 לטטפת ידך ובקומך מאודך : הוא כך וזיונין יהירות דחסירות וסימן איתא ובפרדס בביתך,טס
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 ניץ' ש'עיט'ניז' )ט( תגי רשבעה במזחה אתי ושבעה )ח( כתי, ,ו ,ו קו )ז( בבתיך פובבו
 שאינה אות כל וכן )'א( לסטמת, ואספת וקשרתם ובקומך יפתה אילין טן בר)י(

 ומלמפה מלמעלה הנהה שיעור וצריכה )ינ( פסולה, רוחותיה מארבע טילמקפת
 פופ, אותיות שלש כשיעור וטשמאל טימין פירוש שורות, שתי כשיעור)ינ(
 ביא'י' ומברך )טז( החיצכן, ובשפת )טו( מימין הזטנה כי פתח של כחללה ומניחה)יד(
 או )יח( תוספת או מחק בה שיש וטזוזה )יז( מזוזה, לקבוע איקיביויצ' העולם מלךאל'

 בשבת נשני אלא נכתבת ואינה חונתו, ידי בה יוצא אית האות ]גריעת[)קריעת(
 בחמישי ונכתבת שעה, באותה הממונה רסאל במלאך חמה, בתחילת חמישיתבשעה
 וקמיעות הפילין וכן שעה, אותה על המטונה ענאל בטלאך רביעית בשעה]בשבת[
 העליו! בשליש סימק פתח של בחללה ומניחה )יט( מצליחין, השעות באותההנכתבין
 וטלור טפח של בנובהה יש אם העליון שליש ]וטהו[ )ומיהו( )כ( החיצון,ובטפח
 בפפח ]טהון )מהן( )כא( שניה, לאטה סמוך שלישית אמה בתחילת טניחהאמות

 יש לכן לאבתיכם, בתראה מזוזות ובקומך בביתך לטוטפת הטבה יבלה ותירשך וטלקוםמזוות
 צ"ל טע בו במקם כן ידך ובקומך מאודך צ"ל' דך אך קוף יוד במקום בסדור לפנינולתקן
 קו ב' בכ"י כת'. ע ע קו ז( הטוגה. הארץ מעל כן ימלח, את תתן לא והכוונה הטבהיבלה
 ועיין מתראה( טייפ בת' מהחת לתקן ויש ליתא, "כתיב" והמלה זו, זו קו שסדרים כתיב,זוע

 חסר, ירך לטוטפת, בחרא לטטפת, קרמאה שהביא ז"ל והרא'"ם להרי"ף מעזה ה' קטעתמהלטת
 סי' בטור ועיין ט"ו, חסר לאבתיכם הטפה ויש, חסר ותירשך מעזות בתראה מזעתקרמאה
 שם בפרדס אבל המררים ובם' ב' בכ"י גם ב"ה תגי. דשבעה כמעזה אתי ושפעה ס(רפ"ח.
 צד ח"א ראשונים של תורתן ועיין גץ. שעטנז הם ואלו דמזוזה זיוגין תנין דג' אותיותושבעה
 כ"ט מנחות תוס' עיין y~A. שעטנ"ז פ( ז"ל. גאון האי רב בשם בזה שהביא טה צ"ד סי,68
 תפילין מה' פ"א עהג"מ ח"ג ופ"ה ח"ח פ"ב תפילין ה' ברמב"ם ועיין גץ ש,ןטנז ד"הע"ב
 לטטפת הגיי ובסררים ב' בכ"י לטטפת. ואספת וקשרתם ובקומך יפתה אילין מן בר " צ'.אות

 וקשרתם. ובקומך יפתה ואספת זיוגין ב' דצריכין אלו מן בר הגי' מפרדס מתראה,קדמאה
 טלמעלה הנחה שיעור וצריכה ע( ע"א. כ"ט מנתות כו'. גויל מקפת שאעה אות כל וכןי6(

 כשיעור ב' בכ"י ששמאל. מימין פירוש שורות שתי כשישי ע( ע"א. ל"ב מנחותומלמטה.
 שם. ל'תא "פירכם" סלת רק בסדרים וכ"ח ומשמאל, מימין פירוש דסיפרי רכונא שורותשתי

 ראמרי אית ומ'טין שורות ב' שישר רספרי חטבא כ' למטה מלמעלה בין הגחה וצריכהובפרדס
 רסיפרי אסבא כמלא שצ"ל ונראה אותיות, ג' של קטנה תיבה שיעור מוט כשיעורומשמאל

 איתא ובפרדם כע"ב ל"ב מגחות פתח. של בחללה ומניחה יצ( w~v. ל"צ במנחות שרגאכמו
 וצריך טריפה משום ולא נבילה משט לא הוששין ואין צצי של בעור לשמה עיבוד וצריכהכך

 יש אם העליון שליש הוא ומה חיצון, ובטפת העליון בשליש מימין פתח של בחלללהניח
 החיצון, טפח ומת שנייה, לאמה סמוך שלישית בתחלת מניחה אמות שלש פתח שלבגובהה

 החיטן. ונשפת פו( ג'. לטפח סטיך החיצון טפח נסוף מניחה טפחים ד' פתח של בעמיו 'שאם
 הביא גי ס" בפררם אבל שם, בפרדס וכ"ח מעזה. לקבוע וכו' ומברך פז( החיטן. ובטפחצ"ל
 נהירא ולא לקבוע, מברך מזוזה לקבוע הבא אומר כ'ץ[ סי' מזוזה ה' ]הס גחלת בהלכותוז"ל
 מברך קובעה כשהוא ברכות( בסוף ]הוא ירושלמי ברכות במסכת מפורש בהדיא רהא4
 שהביא וכמו רפ"ה סי' גפררם שהגיא כמו לקבוע מברכין אבל עכ"ל, מעזה מצותעל

 קנ"ז. סי' תשובה ובשערי ח"ז פ"ה עהרסב"ם ויהרי"ף עקב פףשת ובשאילתותהבח"ג
 גם ב"ה האות. קריעת או ים( רפ"ה. סי' בהתחלת בפרדס הובא מחק. בה שיש מזווהק(
 בחללה ומניחה יע( אות. גריעות לנכון נאמר גפררס אגל כריעות, בטעות שסדרים ג',גכ"י
 יפליש וטיוח י( י"ר. בהערה לעיל הבאחיו שלאחריו, במאמר בפרדס הובא זה מימין. פתחארל

.ffhmבטפח. סרג צ"ל בטפח מהן י6( בפרדס. שהובא כמו ומרע, תקנתי 
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 סמוך החיצון טפח בסוף מניחה ]פפחים[ )אמות( ד' כותל של בגובהו יש אםהחיצק,
 הרכרים שורות נסוף מלאכים וצריכה )כב( שורות. בכ"כ להיכתב וצריכה ב',לטפה
 טכניסה כשהוא )כג( נעזריאל[, מצוה ובסוף גבריאל, ובשכבך שורות ונסוףמיכאל,
 ואיל, צבי כעור או מעונד בגויל אלא נכתבת ואינה לסופה, מראשה כקנהגוללה
 וטרפות: נבלות משום חוששין ואין לשמה עיבודוצריכה

 לחנך בירושלים פוב מנהנ היה כך סופרים ת נ ס מ נ מצאתו 4(]תנו[
 שתים בן היום, עצם ער שנה עשר[ שחד נן צום, ביום הקטנים ובנותיהםבניהם
 ולחזקו לברכו כרי וזקן זקן כל לפני ומקרבו טובילו היה כך ואחר להשלים,]עשרה[
 היה כעיר סטנו נדול שהיה מי וכל טובים, ובמעשים בתורה שיוכח עליוולהתפלל
 שהם ללטדך בעדו, להתפלל לו משתחוה והיה לפניו, הולך והיה טמקומו,עוטד
 אלא אחריהם קטנים בניהם טביאין היו ולא לשמים, שלם ולבן נאים ומעשיהםנאים
 : במצוות לזרזן כנסיות לבתי אותן טוליכי!היו

 בן אלעזר ר' אח שהושיבו ביום סופרים בממכת י ת א צ ם ה ז נם )א(]תנק
 לי למה ונרך נשיכם מפכם ועי כולכם היום נצבים אתם ואמר פתח בישיבהעזריה
 פוב שכר ליחן כדי בא, למה פף פסיעות, שכר לקבל נשים לשמוע, אנשיםאלא

 למביאיהן, שכר ליתן כסי הכנסת לבית לבא קטנות ישראל בנות נהגו ומכאןלמביאיהם,
 : טוב שכר לקבלוהן

 נפלאות ועושה אתה גדול כי כתיב )ב( רבא ת י ש א ר ב ם וזהי )א(]הזנחן
 כל מחט, של כחדירה )נ( נקב בו יש אם הזה הנוד י'[, פ"ו ]תהלים לבריך אלהיםאתה
 ורוחו הרבה נקבים נקבים מחילים[ ]מחילים באדם גרא והקב"ה טמנו, יוצארוחו

 בשר כל רופא יצר באשר רבותינו קבעו כן ועל גדולות, ועושה הוי בתוכומשתמרת
 : נפלאות עושה שם על לעשותומפליא

 טלאכים ז' וצריכה הגי' בפרדם כו'. מיכאל הדברים שורות שוף מלאכים וצריכהסג(
 עזריאל משה ובסוף וסימן, גבריאל ובשכבך שורות ובסוף וסימן. מיכאל הרירים שזריתבסוף
 ובשעריך ובסוף רפאל אתם ובסוף שרפיאל ואבדתם ובסוף 1QtD'1 ובי צדקיאל עשב ובסוףוסימן
 כשהוא קג( כו'. כחוג הי' חסיד יהודה ר' שכתב ובמזוזה שם בפרדם נמצא ואח"כ וסימן,ענאל

 ע"א ק"ב ובב"מ ע"ב ל"ג מנחות ועיין בפרדס ליתא הסימן שף ער מכאן כקנה. טללהמבגיסה
 3גובתא. ד"הובתוס'

 48. צד ע"1 סי' במחט והובא ה"ה. פחח הוא סופרים. במסכת מצאת' 6(]שגו[

 שם. כמח"ז ג"כ ושגא ה"1 בפי"ח ג"כ הוא סופרים. במס' מצאתי זה גם 6(]קנז[

 ג"כ הובא כו'. אתה גדול כי כתיב נ( ג'. אות פ"א הוא מנ"ר. 1זה1 6(]וזנח[
 גשם מצאתי וכתב ג' סי' הלקט ובשבלי נ"ט סי' כ"י והיתר ובאיסור מ"ר סי' ת"בכהאורה
 געל והרב וכאו"ח, ובהאורה גסיד1ר רק בפרדס ליתא וזה וכו', אתה גדול כי זצ"ל שימהרגיש
 המדרש את הביאו מפליא ד"ה ע"ב ס' ברכות התוס' חכמי וגם להסרור. כוון הלקטשבלי
 של כחרידה ג( בכאן. שהובא מה כעין שמפרש שם בגמרא בפירש"' ועיין שינוייםבקצת
 שניטל מחט מ"ח פי"ג כלים הביא חרר ערך בערוך ועיין מחט. של כחוד הגי' גב"רמחט.
 חורים בה שעושים הרירה שמו לתפירה אחד ראש ראשים ב' לה יש מחם פי' וכתבחרירה
 שם. השלם בערוך ועיין עוקצה הוא החוט בה להכנס אחד וראשבנגד
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 רשויסדור252
 העומר.הילכות

 ושלש ארבעים שיעורו היה )ב( עושין, ישראל ו י ה ש העומר )א(]תנפ[
 חייבת אשה כזה וטשיעור העוטר, טשקל כך בצים אילו כמשקל ביצה, וחומשביצים

 טקומ באיה )נ( העומר, על ישראל בארץ הוקרין היו הפסה קודם חלה.להפריש
 לפני אוהו מקריבין היו המסח וממחרת השטח, נערב קוצרים והיו )ד( תחילה,ימצא
 לחם טממ ועושה פוחת והיה ומניאו וטוליכו ומרימו הכהן וגומלו מבחוץ,הארון
 ישראל, לכל ולאכול לקצור טותרין החרשין החפים היו כן ואחרי ואוכלו, גדוללכהן

 כל פירות של בכורים אבל אותו, טביאין היו שדה של אחד חלק ט! הזהוהעומר
 מיני כל או והתאינה הענבה ובכרסו כגנו טישראל ואחד אהד אותו רואין שהיו,מן

 סתכשלות שיהיו עד ואחת, אחת בכל סימן בה קושר היה תחילה הטבכרתפירות
 הארון לפני ומקריבו לכהן ומביאו השנא ממלא כך ואחר טיטן בהם שהיהאילו

 אחד כל ומותרין ביתו אנשי כל עם ואוכלו ומניאו ומוליכו וטורידו ומרימוטבחוץ,
 : בפירותיוואהד

 שרובין.הילפות
 כ"פ(, ת"ז )שמות וגו' השבת )את( לכם נתן ה' י כ ו א י כתיב]תם[

 ונערב ]פרודות[, פרודות לישראל להם יורד היה המן ויום יום שבכל מלמד)א(
 אל אמות, ר' אלו )ב( שם( )שם תחתיו איש שבו זוגות: זוגות להם יורד היהשבת
 אלו השבת. תהום של אמה אלפים אי6 שם( )שם השביעי ביום ממקומו אישיצא
 חוץ רעה רוח או גוים שהוציאו מי חכמים שנו )ג( הילכתן, כיצד שאטיו אמותד'

 תחתיו, וכמה )ר( תחתיו, איש שבו אטוח, די שביתת תורה לו נתנה שבהלתחום

 דרב קצועת מהלכות לקוח במלה מלה הסימן כל כי מצאתי העומר. 6(]יצנפ[
 מאיר תרם הרי לאור הוציא אשר 20 צד ח"א ראשונים של תורתן בם' ונפש ז"ל גאוןוהוראי
 סי' במחט העומר ה' הובא וכן 1089 קצץ בפארמא הספרים מאוצר כ"י עפ"י נ"להורווחו
 4'1( ח"ז )שטות עה"ת רש"י בסי' ביצה. וחומש ביצים מ"ג שיעורו היה ג( 302(. לצדק"ה
wtanניצים, ו' והפג *גין ר' והקב קבין 1' והסאה מאין, שלש האיפה האיפה, עשירית ת"ל 
 עירובין ועיין עכ"ל ולמנחות לחלה שיעור והוא ביצה וחומש ביצים מ"ג האיפה עשיריתנמצאת
 הגאונים ותשובת מ"ו סי' תשובה yp~' הגאונים תשונות ועיין שגעה. ד"ה שם וגתוסי ע"גמ"ג
 העשותי תרבתה( )ליק הגאונית לתשובת ותיקונים ובהערות ז"ל האי לרבינו תשובה צ"ה סי'ליק
1"VSוחומש ביצים מ"ג הטור שכתב מה וז"ל שכתב שם ובב"י שב"ר סי' חלה ה' יו"ר בטור 
 בכורים מהלכות פ"1 והרמב"ם חלה ה' והרי"ף פסחים ערבי פרק הרי"ף החשבון הוציא כןנקוה
 והיו צ( ע"ג. סיד מנחות תחילה. ימצא מקום באיזה נ( יזח. ש"ז שמות טוב בלקח גםועיין

 בהערת ועתם שם כמח"ו והובא ז"ל גאון יהודאי דר' בהלכות שם כ"ח הפסח. בערבקוצרים
 סי. אותהרש"ה

 בגה"ג יבא גו'. וגרורות לישראל 9הם יורו- היה המן וים ים שבכל מלמר 6(]רצם[
 שבת ובערב אחת, פרידה יורד היה יום בכל כ"ג אות בשלח הקיום ובתנחומא עירובין ה'ריש
 הביא ארמי בלשון שם שהם רירים חורנה כה"ג מן כלו כמעט לקוח עירובין חג' פרידותשתי
 וכה"ג ע"א נ"א עירעין ט'. אמות ד' חלו 3( ב'. בכ"י (~ws לא עירוכין וה' הקודת,גרשון
 ממקומו איש יצא אל אמות, ארבעה א* תחתיו איש שט ה' פרשה בשלח במכילתא וכןשם
 ע"כ. מ"א עירובין טשנה חכמים. שע נ( התורה. על וביב"ע עה"ת רש"י ועיין אסה אלחשאלו

 שם. ונוף'ג ע"א מ"ח עירובין ט/ תחתיו וכטה"
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 שתחום ומבאן ורגליו, יריו פישוט כדי אחד ואותה שלו אטות שלש אטוח,ארבע
 : אטה אלמיםשבת

 מקום ונאמר כא;, מקום נאסר מקום, מקום אוטר עקיבא בן אימי )א(]תסא[
 כאן, מקום ונאמר ט(, כ מייו )'חמות טטקומו איש יצא אל כגק כאן, מקום נאמרכאן,

 למעלה האמור מקום מה י"ג(, כ"א )שם מקום לך ושמתי הלוים ערי העריםבמגרשי
 ומדותם הלוים ערי בתהום נאמר ומה אמה, אלפים כאן האטור מקום אף אמה,אלפים
 אלמים לוסר איפשר אי )נ( אומר עקיבא ר' )ב( ה'(, ל"ה. )במדבר וגו' לעירמחוץ
 מנרש אטה אלף אלא באמה, אלפים נאטר ולמה אמה, אלף נאטר שככרבאמה,
 מכאן יותר לעיר, חוץ בשבת לילך סותר אמה אלמים עד )ד( שבת. תחוםואלמים
 חייא ר' רהגי )ה( אותו, מלקין לתחום חוץ אמה מאלפים יותר הולך שהוא ומיאסור,
 והיה שנת בערב אחת בעיר יושב שהיה ומי )ו( תורה, דבר תחומין עירובי עללוקי!
 מדרש לשמוע לילך או מצוה, לדבר אמה מאלמים יותר לילך בשנת לסחררוצה
 או האבל, לבית לילך או טצוה, לחבורת לילך או רבו, פני להקביל או תורה,של
 שנת בערב ילך יעשה, כיצד אמה מאלפים יותר והילוכו אחרת בעיר הטשתהלבית
 מעודות, שתי טען עטוויטול

"( 
 נרונרות עשרה[ ]שמונה )כעשר( שיעורו הוא וסמה

 בסוף ומניחו העירוב את ונוטל )ח( עירוב, עירובו בחוטץ או ביין עירב אפילובינוניות,
 לו מותר למחר כאן, ושביתתי לכאן מחר שאבוא עירובי זה ואוטר אמה, אלפיםשני
 יש ואם )ט( עירונו, במקום שב.תתו לו שקנה אמה אלפים שני לעירונו חוץלילך
 שביתה לו וקונה אלפיים שתי בסוף עירונו טניח אמה, אלפים שלשת העיירותבין

 טלאחריו בין מלפניו בין לילך לו וסותר )י( אטה, אלמיים לו וחוצה עירובובטקום
 לאכלו, ש.כול במקום שהניחו והוא קיים, שעירובו והוא )יא( אמות, ארבעמליאות
 זה הרי טשחשכה עירוב, כאן אק יום מבעור שאבד או מפולת עליו נפלהואם
 :עירוב

 אמר ע"א נ"א עירוגין ועין המקור מצאתי לא כו'. אומר עקיבא בן איסי 6(]וץסא[
 כי בגמרא הוא מאשר לשון בהרהבת והוא שם בכה"ג והובא ממקום. מקום למרנו חסדארב

 אשר מקום לך ושמתי התם זכת'ב ממקומו איש יצא אי הכא כתיב טגון ממקם מקום שםהביא
 לומר אפשר אי נ( שט. בכה"ג והובא ע"ב כ"ז סוטה כו'. אומר עקיגא ר, 3( שמה.ינוס

 את לעיר מחוץ ומדותם שם בגמרא שהוא כמו לתקן יש אמה. אלף נאמר שכבר באמהאלפים
 וחוצה העיר מקיר אמר אחר ומקרא ה'(, ליה )בפרבר וגו' באמה אלפים קדמהפאת
 לומר אפשר ואי באמה, אלפים נאמר שכבר אמה אלף לומר אפשר אי ד'( )שם סביב אמהאלף
 מן שבת. תחם אמה ואלפים מגרש אמה אלף כיצד הא אמה אלף נאמר שכבר אמהאלפים
 בלשון שם בפה"ג הוא זה לעיר. חוץ בשבת לילך מותר אמה אלפים עד ד, שם. נבה"גהוא
 משני טפי דמאי ומאן לא, מהכי טפי אנראי, בשכתא לסגוי שרי אמה אלפים שני וערארמי
 ומי זן שם. 'ג בבה והובא ע"ב י"ג עירובין חייא. ר' דאגי ס( ליה. מלקינן בשבת אמהאלפים
 למירהט שרי ובשבתא המתחיל ארמי נלשון כבהא הוא כו'. בע"ש אחת בעיר יושבשהיה

 שהוא כמו עשרה שמונה תקנתי גרוגרות. כעשר שיעות הוא כמה 1( התחום. בתוךלפירקא
 שגשת העייפת גין יש ואם 9( קצת. ברחבה שם בה"כ כו'. העירוב את ונוטל ס(בכה"ג.
 מלגוהריו בין מלפניו נין לילך לו ומותר '( שם. ננהיג והובא ;"ב ס' עירובין אמה.אלפים
 טלאחריו בין מלפניו בין לילך 4 ומותר שם בבהק שהוא כמו צ"ל אמות. ארבעמלשות
 מאחריו גין מלפניו בין לילך ומותר הילרעסהיימער הרב הוצאת ובכה"ג אמה, אלפיםארבעת
 הבה"ב לשון הוא ט'. ק"ט שעירוכו והוא י6( בכי"ב. וכיה אמה אלפים ארגעתמלואת
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 היום עליהם קדור אם מנואות ובשיתופי חצירות י ב 1 ר י ע נ דנך )א(]תסב[

 יוצאין שהן ונחים ולהלך, לטלטל וטותרין עירוב, עירובו שאבדו או נשרפו כךואחר
 בין בעירד בין העיר טן שעירבו והוא )ב( כולה, העיר בכל לטלטל טותרין לעירחוץ
 : תחוטין בשיתופי ביןבפת

 לה חוצה את טהלך קטנה, בין גדולה בין ר י ע נ ת נ ש ש ומי )א(]תסנן
 לילך לו הותר רחוק, אחר לטקום עירובו את משלח שהוא סי וכן )ב( אסה,אלפים
 : עיר של אמה אלפים בסוף עירובו יניח שלא ובעבר אמה, אלפים לו וחוצה עירובועד

 ודעתו לעיר, קרונ אם יודע ואינו אהד בטקום ששנת מי וכן )א(]תמד[
 ששנינו מקום וכל העיר, כבני הוא הרי עיר, שהיא ראה ולסחר שביתתו,על

 : טא*ר כר' הלכה נהגו ציבור ובתענית יונת!, ר' בשם וירא ר' כאותו הלכהבעירובין
 תחומין בעירובי בין חצירות בעירובי בין טעצמו עירו לבס עירב ואם]תטה[

 אינה לעיבורה, וחוץ לעיר חוץ שאסרו אטה ואלפים )א( אחר, ידי על לנכותוצריך
 כמה )ב( ושיריים, אטה שבעים העיר של עיבורה היא וכטה prn, ביתעיבורה
 ואחת ומרבעים סאה החיצונים שנים הין[ יש אם כטשולשין שלשה וכןששניפ
 ואחר אחד לכל שהיה והוא )ג( אחד, להיות שלשתן ]את[ אמצעי עשהושליש,
 בהיות ויהי שנאסר כעיר, העיר עיבורי וטניין )ד( ששניפ, כטה ושיריים, אמהשבעים
 )שם ומסגרת מוגרת ויריחו והכתיב היה, ביריחו וכי י"ג(, ה' )יהושע ביריחויהושע

 ומהלך כעיר, עיר של ועיבורה עוטד, היה עיר של שבעיבורה טלמד אלא א'(,ו'
 )לסר( המרא רב ליה דאמר )ה( תחומין, עירוב בלא אטה אלפים לה וחוצה כולהאת

 סבי למיצלייא אתיתון אמרי )0 אבא[ ]בר ירמיה דר' בריה הונה דרב בריה]לטרק

 תחומין בעירובי וכן הגי' שם בכה"ג ממאות. ובשיתופי חצירות בשחפי כן 6(נרוטב[
 וכו'. העיר מן שעירבו והוא 3( מותרין. אגח אם היש עליהם שקדש כיון חצירות בעירוניוכן

 הערבים. בין קיים שעירורו חבואבכי"ב
 קטנה בעיר עירובו מתן גחלה בעיר היה שם גבה"ג כו'. בעיר ששבת ומי 6(]יץטט

 שהוא מי וכן 3( אמה. אלחם לה וחוצה מלה את מהלך גחלה בעיר עירובו מתן קטרובעיר
 אלפים לקמיה לסגויי ליה שרי לחכתא עיחבא רמשדר מאן וכן בגה"ג ט'. עירוט אתמשלח
 ממחא. לבר דקאמרינן אמה אלפים חזניאמה,

 ארמי בלשון שם שוא הכה"ג דברי הוא כו'. אחד במקש ששבת מי וכן 6(]רזמד[
wprnרסקרבא חזא ולמחר ושבת, היכא על ודעתיה מתא דמקרגא ידע ולא באורחא דשבת 
 מתא. כגני והוי למיעל ליה שרימתא,

 ושם כה"ג מן לקוח הס ט'. לעיטרה וחוץ לעיר חוץ שאמרו אמה שלפים 6(]לנסה[
 גיתא עיבורהי ניחו ומאי ועיבורה, ממחא לבר רקאמרינן אמה אלפים והני ארמי בלשוןהא

 כמשולשין. שישה וכן ששנית כמה 3( ושיריים. אמה שבעים רמתא עיבורא הוא וכמהמתראה,
 מחצר דילמינן ושירים אמה שבעט ואחד אחד לכל ליה דהוה שם בכה"ג כוי. ואחד אחדיכל שהיה והוא נ( שם. בכה"ג והונא ע"א ב"ז עירוכין משנה הטשולשין. כפריט שלשה וכןצ"ל

 העיר ובהרי דמי כפתא דמתא דעיגורא ומגלן בפה"ג כעיר. העיר עיטרי ומניין ו(המשכן.
 כו'. חסדא רג ליה דאמר "( מ"ח. סי' בשלה גשאילתות ההונא ע"ג נ"נ בנדרים והואמיחשב
 כנישתא לבי כנישתא מבי למיצלייא אתיתון אמרי 1( שם. בכה"ג והובא ע"א כ"אעירובין
 ופירש"י שם בגמרא שהוא כמו דדניאל כגישתא לגי מברנש אתיתו אמרי צ"ל דניאל.לבי

 נעיליתיה ליה פתיתן זכוין דכתיב רניאל, מתפלל היהששם
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 )הכי( בורגנין, על סםכין אתון ]אמאי[ מרסי תלתי דניאל לבי כנישתא לביכנישתא
 מתוותא )ה( הני ליה ואחוי נפיק בנבל נורננק אין ]0( רב בשם דאבוה אנא אמר]הא[

 הרים בקדירת שאמרו אמה אלמים ומדירת )י( ושיריים. אמה שבעים )ט(דמבלעןן
 הן כאילו אותן רואין במרדה, טתנלעין שהן אע"ם )יא( ונדרות, גיאיותובבליעת
 ממלטלין ואין הרבים, כרשות הן הרי דבר לכל בשבת בהן לטלטל ואסור )יב(טישור.

 ו'( ל"ו )שטות וגו' במחנה קול ויעבירו סשה ויצו שנאמר הרבים, ברשות אמותד'
 שדרך הרגים, רשות דרך מביאין שאין מיכן )יג( מהביא, אלא נאמר לאמעשות
 אפילו להצר חצר מן בין לבית בית טן בין לטבוי חצר מ, כין לחצר טנוי מןבי, למבוי טמבוי בין אפילו עירוב, בלא אסות ארבע בו לטלטל לאדם רשות איןהמלך
 ביום מבתיכם משא תוציאו לא שנאמר עירבו, כן אם אלא ארבע, לטלמל אסורבטבוי
 בצורת או בחבלים עירוב לה לעשות העיר וצריכה )יד( כ"כ(, י", )ירמי'השבת
 קנה שאמרו הפתח וצורת )טז( ]בלחי[, )לחי( דיו אטות ד' שרחב וטבוי )סו(המתח,
 לחי כחבל הוא הרי המבוי שעל קורה )יז( גביהן, על וקנה מכאן וקנהמכאן

 או )יט( נהרותא, נהרות לה מקיפין או לה, טוקפת חומה לעיר יש ואם )יח(מצימה,
 אלא חבלים צריכה ואינה )כ( עירובה, זה הרי טפחים עשרה גבוה תל עלבנויה

מערביי
 אסור, נוים יש ואם ישראלים, שכולם בוטן בכולם ומטלטלין בפת, נפנים

 מכל אחד ככר ובית בית אצל גונין בפת, טערבין וכיצד )כא( מותר, רשותם קנוואם

 ובחוסי ברש"י עיין מתוותא. ס( ובכה"ג. בגמרא שהוא כמו הוספתי כו'. בורגגין ]אין((
 ושאילתות שם בח"ג כו'. אמה אלפים ומרידת ,( אמה. בשבעים בגמרא אמה. שבעים פ(שם.

 ואסור ע( ובבה"ג. בשאילתות ליתא זה במדידה.. קתבלעין שהן "אע"פ י6( מ"ח. סי'בשלח
 כשבתא מידי לטלטולי ואסור הגי' כנה"ג הרביב. כרשות הן הרי דבר לכל בשבת בהןלטלטל
 שאין מיכן עז ע"ב. צ"1 שבת ועיין וגו' משה ויצו שנאמר הרבים ברשות גרמיריארבעה
 ולא הרבים, רשות דרך מביאין שהיו מלמד : כך הגי' בכה"ג כו'. הרבים רשות דרךמביאין
 עירוב, דליכא היבא אמות ארבע בגווה לטלטולי ואסור היא מלבא דאורה הרבים רשותמיבעיא
 ובין לבית חצר מן ונין לחצר חצר מן ובין לחצר מבוי מן ובין למבוי, ממבוי בין אפילואלא
 בארבע ביה לטלטולי אסור גופו מבוי ואפילו לטלטולי, אסור לחצר בית מן ובין לבית ביתמן

 לפנינו. לתקן יש וכן השכת, ביום מבתיכם משא תוציאו לא שנאמר ערבו כן עם אלאאמות
 מתא וצריכא שם בכה"ג ג"כ הוא הפתח. בצורת או בחבלים עירוב לה לעשות העיר וצריכהיד(

 יש אמות. ד' שרחב ומבוי קו( הפתח. בצורת או בחבלים הודראנה הרר עירוג להלמיעכד
 בלתי ליה סגי אמות עשר פתחיה דפתי ומבוי הנה"ג וז"ל אמות עשר מכה"ג שהוא כמולתקן
 בשורא פורטאתא ביה אית ואי חבלים או הפתת צורת בע' אמות מעשר טפ' פתי ואי קורהאו

 מעשר טפי חבלים, ובלא הפתח צורת בלא קריא אמות מעשר דבצירה פורטאתא כלרמתא
 קורה ק( שם. בבה"ג הס שאמרו. הפתה וצורת קז( הנליט. או פתה צורת צריפהאמות
 כחבל היא הרי מבוי עילוי דשריא קורה שם בבה"ג מצימה. לחי כחבל הוא הרי המנוישעל
 בבה"ג נהרותא. נהרות לה מקיפין או לה, מוקפת חומה לעיר יש ואם *ס( פצימא. היינולחיים
 הילדעסה"מער הרב הוצאת וגה"ג נהרואתא. לה הזיין א"נ שזרא למחא לה אית ואי : כךהג"
 הועתק וכן מהנרפס, יותר נכונה הכ"' גי' הנ"ל הרב שם והעיר נהרוואתא, לה הארין א"נהגיי
 על בנויה או ים( נהרותא. נהרות הגי' הי' בסדור לפנינו הובא וכאשר קס"ד. ס" ח"אבאו"ז
 מערבין אלא חבלים צריכה ואינה כ( דמידליא. תילא על 'תנא נמי אי בבה"ג גבוה.תל

 למחא ערובא לה דתנו ואע"ג חצרות ערוב' אלא צר'כא ולא אחרת גי' בבה"ג בפת.בפנים
 גבו עבדי, והיכי שם בבה"ג בפת. מערבין וכיצר כ6( בפת. לערב רמתא אינשי צריכיןכולה
 ט שיש בבית ערובא לההוא ליה ומחתין ריפתא חדא חדא מתא גההיא בה דאית גיתאמכל
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 את נו להניח אמות ארבע בו שיש בבית העירוב בית לאותו ונוחנק העיראנשי

 ואין המזוזה, ומן הטעקה מ, פמור אמות ד' על ד' נו שאין בית כדתמא )כב(העירוב,

עושיי
 ואין למעשרות, טובל ואינו פתחו, לפנים אמות ארבע לו נותנין יאין לעיר עיבור

 בנגעים מפמא ואינו ניובל, צמות ואין עירוב, בו מניחי! ואין משתתפין, r~w1 בו,מערבין
 ראוי שאינו מי ]וכל לרירה ראוי שאינו למה הטלחטה, טמערמ עליו חוזרין הבעליםואץ

 השיתוף, את ולא העירוב, את נו מניחין ואין בו, משתתפין ואין בו, מערבין איןלדירה[
 כזלה שתהיה בשביל בה, שיש הגוים מן רשות לקנות צריכיס גוים בה יש אםועוד

 אק חכמים ששנו )בג( בכולה, לטלטל וטותרק מערבין כך ואחר ישראל,ברשות
 שבת ואם שישכיר, ער גוי, במקום מועיל רשות כימול rtH1 גוי, במקום טועילעירוב
 של רשותו לשכור צריך שבת, בערב גוי של בחצירו או גוי, של כפונדקיישראל
 החצר ואם עירוב, כלא ולטלפל ולבא לצאת לו ומותר פילפל, במעפ או כפרופה,גוי

 מכל מלפנים לצאת גם לטלפל, מותר מכולן מהן קנה יותר, או גוים שניברשות
 אפילו אמה, אלפים יוצא לצאת אבל לפלפל, אסור העי מן קנה ולא שכח ואםצד,

 טן חוץ אחר, דבר מן או במאכל או בפילפל הגוי מן רשות קונה עצמובשבת
 לך, קנויה רשותי הנוי שאמר אפילו בשבת, לגוי ליחן שאסור והפרוטותהכספים
 המשמר משומד דתניי )כר( מטנו, שישכור עד רשות קנה לא לך, מכומלתרשותי
 הוא הרי בשוק[ שנתו משמר ושא.נו רשות, ומנמל כישראל הוא ]הרי בשוקשבתו

 rD ושכירות )כה( הגוי, טן שישכור עד לישראל רשותו מבפל ואיט דבר, לכלכטי
 ר' בשם גיורי בר יעקב בר' יצחק ר' שלח וכן )כו( פרופה, משוה בפחות אפילוהנוי

 בר חייא ]וא"ר )בז( פרוטה, משוה בפחות ואפילו הנוי מן ששוכרין יודעין הוויוחק
 ואם )כפ( להשבון, ניתן ולא )כח( פרוטה משוה פחות על נהרג נח ב! יוחק[ אייראבא
 אחד, זוית או אחר מקום הנוי מן וישאל המבוי טכני אחר ילך רשותו, הגוי מכרלא

 וישכרו הטבוי בני ויבאו ולקימו שכירו הוא כאילו או שמשו, הוא כאילוונעשה
 אפילו שכירו אפילו שמואל נשם יהודה רב האמר )ל( לפלטל, וטותרין טאותורשותו
 בפונדק אתו חנינא דר' ותלמידי לקיש ריש )לב( ירו, על עירובו נותן )לא(לקיפו
 בשבת, טמנו לשכור טהו אסרו שכירו, שם והיה בעלים, בו היו שלא )לג(אחד,

 שאין גיח כדתניא 35( לא. אמות ארבע על אמות ארבע ביה לית אבל אמות, ארבע עלארבע
 בגמרא שתא סמה בסחר הפסחא משונה אנף שם בפה"ג והובא ע"א ג' סוכה ד'. על ד'בו

 שם. בבה"ג והובא ע"א מ"ב עירובין גוי. במקום מועיל עירוב אין חכמים ששט 5ג(ובכה"ג.

 עירובין ועיין בטעות נשמט אשר בפנים ותקנתי בבה"ג הובא שבתו. המשמר משומד רתני'5ל
 וכן 5ו( "פסק". ורשום שם בח"ג פרומה. משוה בפחות אפילו הטי מן ושכירות eo) ע"ב.ס"ט
 אבא בר חיש רי ]ואמר 15( שם. בבה"ג והשא ע"א מ"ב עירובין יעקב. בר' יצחק רישלח
 בפירש"י עיין להשבון. ניתן ולא 5ס( ובבה"ג. שם בגמרא שתא כמו הוספתי יוחנן[.בש"ר
 טוגרי דלא והיכא "פסק" ורשם שם כה"ג רשותו. הגוי מכר לא ואם 5פ( שם. ובתוס'בגמרא
 ליה דהוה מירי ביה ולתנח דוכתא טי ההוא מן ונשאל מבוי מבני חד ניחל רשותייהוטיים

 יהודה רב דאסר 5( דמי. ושפיר ישראל מההוא וניגרו מבוי בגי דניתו ובלקיסיה דטיבאגיריה
 עירובו טתן צ"ל ידו. על עיחבו שתן bS) שם. בבה"ג והובא ע"ב ס"ה עירובין שמואל.בשם
 בבה"ג חוכא ע"ב ס"ה עירוב'1 חנינא. דר' ותלמיר' לקיש ריש 35( בבה"ג. שהוא כמוודיו
 עטם משכיר והחץ שכר ה" ולא ובבה"ג בגמרא שכירו. שם והיה בעלים ט היו שלא aS)שם.

 ובהיס'.בפירש"'
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 אפם לר' ושאילו אותן, נשאל שבדרום רבותינו אצל וכשנניע נשכור, להםאמר
 בר' חייא ור' יוסף ר' בר חמא ר' )לר( ששנרתם, עשיתם ימה להם אמרדרוסה,
 אסרו בשבת, בעליו ובאו שם, בעליו היו שלא אחד, בפונדוק אתו יוסף ור'אבא
 יום מבעוד מערב מה הוא, כמערב שוכר אומרים אפ מה בשבת, ממנו לשכורמהו
 מותר נשבת אפילו השוכר דילטא או השוכר, אף עירוב, אינו טשחשיכה עירוב,הוי

 ר' אמר נשכור, לא אמר אסי ור' נשכור, יוסף בר' חטא ר' להם אמר )לה(לשכור,
 יפה להם אמר יוחק רי את ושאלו באו ונשכור, הזקן דברי על נסמוך אבא ברחייא

 : ששכרתםעשיתם
 ובני בנים לו ויש הרבה, בתים בה ויש ד ח א ש י א ל ש וחצר )א(]תסק

 מותר הבית, בעל של משלחנו אחד כל rn'D אוכלין וכולן הבתים, באות! שרוייןבנים
 על איש איש מתפרדין הם אם אבל עירוב, בלא לחבירו טאיש ]הבתים[ אותן בכללפלפל
 ובעירוב עירוב, בלא לפלפל אסור לבית טבית אמות טד' פחות ואפילו ושלחת,עצמו
 ופתוח אחר טצר סתום מפולש שאינו במבוי לוו זו פתוחות חצירות היו ואםמותרין,
 י' הלחי וקוטת אסות עשר כשהוא קורה או לחי המנוי לפתח צריכין אחד,טצד

 על וקנה מכא! וקנה טכאן קנה פתח צורת צריך אמות מעשר רחב הוא ואםטפחים,
 : בעירוב ומותרגביהם

 כול! טשתתפין לטבוי ת 1 ר י צ ח ן י נ עירוב]תסק
 ומותריי

 נכל לפלטל
 צורת יעשה הטבואות, מן מפסקת הרבים נרשות והדרך מפולש היה ואםהטבוי,
 הפתחים אותן שבתוך מבואות בני כל ומותרין בחבלים, או בקנים צדדיה משניהפתח
 בחבלים, או בקנים ימעפ כולה הטרינה כל וכן בעירוב, בחבירו איש לפלטל קניםשל

 אכולא מערב היה רבא דקאמר]יק[ כגון בעירוב ומותרין הפתח, צורת כמיןועושה
 מותרי! טפחים, סי' יותר גבוה שהוא חלון לכיח בית בין יש ואם אחד: בעירובמתא

 עירוב: צריכין טעשרה פחות עירוב, צריכי! ואי!לפלפל,
 ואם בפת, לחצירות מערבין תני )ב( שיתוף, ואיזהו עיכוב איזהו )א(]תסח[

 , משתתפין בפת להשתתף רצו ואם ביי!, במבוי ומשתתפין מערבין, אי! ביין לערברצו

 לא אבותינו ויאמרו התינוקות, טן עירוב תורת תשתכח שלא כדיומערבין
 רב ]אמר[ )ג( ומשתתפין, מערבין אוסרים וחכמים מאיר, רי דבריעירבו,
 ור' טאיר, כר' אבותינו טנהג אמר[ הונא ]ורב מאיר, כרי הלכה ]רב[ אמריהורה
 את בו שטניחין בית אמר שטואל ורב )ד( טאיר, כר' כולם העם נהגו אטריוחנן
 של ]חבית[ )הברת( ר' בשם יהורה רב ואמר )ו( הפת, את בו גובין אין )ה(העירוב

 יוסף בר חנינא רבי שם בגמרא יוסף. ור' אבא בר' חייא ור' יוסף ר' בר המא רי5ד(
 אמר 5ס( אסי. ורבי אבא בר חייא ורי יוסף בר חמא ר' עבה"ג אסי ורבי אנא גר חייאור'
 אבא. בר חייא רי לחו אמר הונא ובכה"ג יוסף בר חנינא ר' בגמרא יוסף. בר חמא ר'להם

 דחד כולה חצר ואי בבה"ג עיין הרגה. גתים בה ויש אחר איש של וחצר 6(]עמד[
 כו'. עליה הסמיכי איישי כמה א"נ בני ליה ואית היאגברא

 כפת. להצירות מערכין תני ג( שם. כה"ג שיתוף. ואיזהו עירוב איזהו 6(]ר~סח[
 והשא ע"ב ע"א עירוגין ]רב[. אמר יהודה רי ]אמר[ ג( שם. גבה"ג והובא ע"ב ע"אעירונין
 הפת. את בו עבין אין ס( נגה"ג. והשא ע"א מ"ט עירוגין אמר. שמואל ורב י(בבה"ג.
 ע"ב ע"ט עירובין רבי. בשם יהורה רב ואמר " הפת. את ליחן צריך אין ובכה"גבגמרא
 שם. ליתא רבי" "בשם והמלות ואם,ובכה"ג
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 נשתי עירובן חלקו ואם )1( טמח, הקרקע טן גבוהה שתהא צריכה מבואותשיתוף
 ונותנו עירובו את החולק ]שמואלן )ר'( בשם יהודה רב דאטר )ח( עירוב, אינומקומות
 אלא אמרו ולא )ט( חלוק, ולא שמעורב שמו עירוב ולמה עירוב, אינו כליםבשני
 מערב שאחד ובזמן )י( עירוב, ועירובו מותר, אחד בבית כלים בשני אבל בתים,בשני
 צריך כול! ידי על ומערב פת נוטל טשלו או החצר בני לכל או המבוי במלכל
 זכה לך הא ]ואי'לן אחר ידי על או בוגרת, בתו ידי על או גרוף, ב% ידי עללזכות
 צריך ואין החצר, בני לכל או העיר, בני לכל או המבוי, בני לכל העירובבזה

 :להוריעו
 ספינה, טבעל רשות לשכור צריך אינו בספינה ב ש 1 י א ו ה ש מי )א(]תמס[

 שהוא וסי רשות, לשכור צריך אינו עליה לרכוב יום מבעוד ממנו ששכרשכיון
 אלא נמלים באו שלא ואע"פ במקום, שמתה לו וקונה מקדים שכת מערבבשיירה
 עצמו לצורך בשבת מים למלאות הגוי והלך בשיירה שהוא וטי )ב( סותר:בשבת
 לצורך אלא - הגוי מילאו שלא ישראל, ממנו לשתות מותר לתחום, טחוץאפילו
 אחריו משקה טים בהמתו את להשקות הנוי טילא ששנינו כמו )ג( וחביריו,עצמו
 :ישראל

 לקנח הכסא לבית הרבים טרשות אבנים ליטול ל א ר ש י ל ואמור )א(]רוע[
 : אטוח בארבע מטלטל כרמלית במקום ה.ה ואםבהם,

 מהם ליטול בשבת ישראל של העיירות על שצרו ם י 1 ג תניא )א(]תעא[
 נאו נפשות, עיסקי על באו א"כ אלא זיי!, ]ב[כלי עליהם יוצאין אין מאכל אותבן

 עצים, או תבן אלא טהם ליטול באו לא אפילו לספר הסמוכותלעיירות
 יוצאיי

 עליהם
 : למקוטו הזיין את וטחזיריןבזיק,

 עירוב[ ]לעשות רוצה אם 1. ת י י ש ע 1 ב 1 ד י ע ה ם פ ש מ 1זה )א(]רעב[
 עוגה ויאפה וילוש קטת, יד מלא בית מכל החכם יטול השנה, לכל פסחבערב

 לעירובא דפלגיה ודיכא הבח"ג דברי הם עירוב. אינו מקומות בשתי עירובן חלקו ואםז(
 ע"א מ"ט ע'רוג'ן ]שמואל[. )ר'( בשם יהודה רי ס(דאמר עירוב. הוי לא מאני בתריןואחתיה
 ז' אות עירוג מה' פ"א הגה"מ ועיין שם כה"ג בתים. בשני אלא אמרו ולא 9( בכה"ג.והכא
 שם. בה"ג כו'. המבוי בני לכל מערב שאחר ובזמן " הנה"ג. עלשהשיג

 ט'. בשכתא בספינתא דאיתיה ומאן שם בה"ג בשבת. בפפינה יושב שהוא מי 6]ר~סמ1[
 בדשתא ראיתיה ומאן כך אימא בבהם בשבת. מים למלאות הגוי והלך בשיירה שהוא ומינ(

 מחוץ מיא דאיתי אע"ג ארמא חד התם איבא אי שיא ליה לאחויי לגוי ליה ומשדרבשמתא
 דמי. ושפיר להרדי מחלפי דישראל שיירתא תרתין ואיבא ארמא ליבא ואי דמי שפירלתחם
 שם והעיק בשירתא דאיתיה ומאן הגי' [13( )צד ז"ל הילדעסהיימער הר"ע הוצאתובכה"ג
 רמשיירא נראה בנדפס גם בה"ג דברי מסוף ונאמת מובן לו ואין ברשתא בנדפס הנ"להרב
 ערך השלם בערוך וראיתי בשיירא. הגי' היתה לפניו שגם שלפנינו מהסהר ונראה עכ"ל.מיירי
 לא זה כו'. ששנינו כמו ג( שדה. פרסי בלשון פי' רשתא כתב הבה"ג את שהביאדשתא
 בבה"ג.הובא

 בבה"ג בהם. לקנה הכסא לבית הרבים מרשות אבנים ליטול לישראל ואסור 6(]תע[
 ועיין שרי. בכרמלית אבל בשבת הרבים מרשות הכסא גיח של אבנים למשקל ואסורהובא
 W~y. פ"א דףשבת

 ע"א. מ"ח עירובין עי' כו'. ישראל של העיירות על שצרו שים תניא 6(נר~עא[
apn])6 249. צד רפ"ג סי' כמח"ו הונא כו'. ועשייתו העירוב משפט תה 
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שכל שסורות, ושיהיו ירקבו, שלא ביותר קשות אותן ויעשה עונות, שתים או]אחת[
 אסור נשרף או נרקב או נאבד ואם )ב( למלטל, מותר ושמורות ק.יטות שהעונותומן

 כולם על שלו מקמח מערב ואם שבת, בערב אחר עירוב שיעשה עדלטלפל,
 אומר משוטר בסקוס או נתיכה עירוב וכשמניה קיים, שלו ועירוב להודיעם, צריך)נ(

 הררים ולכל לנו סותר יהא עירוב בזה עירוב, טצות על איקיביויצ' א'ם'ה'ביאיי'
 שבתות ככל זה, לחצר זה ומחצר ,ה, לבית זה מנית ולהכניס להוציא אילובחצירות

 על ד' שיהא )ד( שבחצר בבית העירוב ויניח טבוי, לשיתופי וכן השגה, כלשל
 : אמותד'

 הוא. כך שבתותסדר
 טתשע פובים ימים ובערבי שבתות בערבי אדם יאגל לא רננן תנו )א(]תעק

 ]אומר יוסי ר' )נ( יהודה, ר' רנרי תאוה, כשהוא לשבת שיכנס כרי ולמעלה,שעות
 לאתחולי אבל דאתחיל, אלא קאמר לא יוסי[ ר' ואפילו שתחשך, ער והולךאוכל

 להרליק איקיביו'צי אימיה' ב'א'י' לברך, צריך לשבת נר והמדליק )נ( לא,לכתחילה
 חובה וצבת של נר הטדליק אסרו שכך )ד( היא רחובה כיק פעם ומה שנת, שלנר
 חייב הילכך כיד(, ה' )איוב אהלך שלום כי וידעת אקרא רבנן ואסמכוה )ה(היא,
 )דברים תסור מלא דאטר אויא מדרב דחייב טצינו היכן תאסר ואם לברך,ארם

 : ,'( ל"ב )שם ויגדך אניך משאל אטר יצחק נר נחמן ורב )ו( י"א(,י"
 יומא עיולי אמרו שכך )ב( ומתמלליי, מקדימין ת 1 ת נ ש דבללי )א(]תעד[

 היכי כי )ג( ליה, מאחרינין דאיפשר כמה יומא אפוקי ליה, מקריטין דאיפשרכמה
 בטבריה שבת ממכנימי חלקי יהא יוסי ר' ראמר )ד( ]טינא[, )סובא( כי ליהוידלא

 צריר אגל במחד להודיעם. ציירנ( נאבד. או נאכל ואם במחא נאבר. ואםנ(
 ע"א. ג' סוכה אמות. ד' על ד' שיהא י( לכם. שעשיתי עירוב על ממט בואולהודיעם,

 80( )צר ק"ג סי' במח"1 והובא ע"ב צ'ק פסחים כו'. אדם יאכל לא ת"ר 6(]וץענ[
 יוסי ר, נ( 66(. צר שלי )בהעתקה הקטרת פטום אחר למעלה ב' בכ"י גם זה נמצאוכן

 לכרך צריך לשנת נר והמדליק נ( יוסי. ר' עד יוסי רי מן המעתיק והשמיט הוספתי כו'.אומר
 וכן מברך בשבת נר המדליק עמרם רב בשם "תיאו חמה, ד"ה ע"ב כ"ח שבת תוס' עייןכו'.
 עמרם רב ודברי י"ח, פי' פ"ב שבת ברא"ש ועיין תרנ"ב סי' הישר מס' הרע"ג את ר"תהביא
 וגהערות פ"כ סי' ליק הגאינים ותשוגר צ"א סי' תשובה שערי ועיין ע"נ גיד דף יחלו גפרורהם
 ז"ל משולם שרבינו הביא י"א סי' ע"ש ה' זרוע באור : העירותי 22 צד הגאונים לתשומותשלי
 והביא ז"ל ר"ת עליו שהשיב מה שהביא וע"ש שבת של נר להדליק לגרך שאין אומרהיה
 המרדכי וגם גיר~שלמי מזה זכר ואין שבת, לבגוד נר להדליק שמברך שמפורש מירושלמיג"כ
 שכך ד( באו"ז. מובא שמצאו כמו הירושלמי הביאו א' סי' פ"ה שבת ה' והגמ'"' פ"נשגת
 אמר. יצחק בר נהמן ורב 1( ע"א. ל"ד שבת אקרא. רבנן ואסמכוה ס( ע"ב. כ"ח שבתאמרו.
 אמר. רב הובא שם רע"ג ובסדור אמר, נחמיה ר' איתא ע"א כ"גשם

 ברכות אמרו. שכך נ( כ"ה. דף רע"ג גפרור הוא ט'. שבתות שלילי 6(]רועד[
 וגגמרא שם רע"ג בסרור שהוא כמו טינא כי תקנתי טובא. כי להוי דלא היכי כי נ( ע"א.נ"ב

 ובלילי שם איתא וכך נחסר נלקה המאמר ב' ובכ"י כמשוי. עלן להוי דלא הגי' שםברכות
 שבת ממנניסי חיקי יהא יוס' רי האמר מאחרין שבת ובמוצאי ומתפלליי, סקדימיןשגתות
 החול כיסות גרכות עשרה שמונה המנחה תפילת ומתפללין גציפורי שבת וממיצאיגטגריה
 רע'.ג. בסדור והפא ע"ב קי"ח שבת גגמרא הוא יוסי. ר' האמר ז( ברכו. תתקבליתגדל
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 וכן )ה( בציפורי, שבתובטהנאי

 עושיי
 שמונה המנחה תפלת וטתפללין : מנהג וכן

 : ברכו תתקבל יתנרל בחול, כמועשרה
 אומרים ואין רחום והוא למעריב אומרים אי! פונים ם י מ י ו בשבתות]תעה[

 בלילי גאון נטרונאי רב מקטי ושאילו )א( עינינו, יראו אומרים ואין לעולם, ה'ברוך
 ימות כשאר לעולם ה' ברוך אומרים אם שמע שבקריאת אחרונות בברכותשבתות
 הכי, להו ושדר השבת, את לעשות השבת את ישראל בני ושטרו אומרים אוהחול,
 שנינו שכך )ב( היא, חטישית ברכה שהרי עיקר, כל חכמים טדברי ]אינה[ זוהברכה
 עטו ואוהב ערבים המעריב כמו לאחריה, ושתים לפניה שתים סברך שבתבערב
 דהילכתא וכיון לא, ותו לאחריה, ישראל עמו ושומר ישראל גאל לפניה,ישראל
 למיסר ישראל עמו שומר בתר וחקינו בתראי אתו רשות, ערבית תפלת דאמרכמא!
 וו ברכה בתרייהו רבק תקין פסוקים דאמרי וניון ושמירות, שנחות ביה דאיתמסוקי
 מפני דליחשך, מקמי לבתיהו! למיעל דצריכי[ ]משום טזיקין שכיחי שבת אבלבחול
 נערב ארתנן והעטידוה סילקוה לכך )נ( שרגא, איעקורי מקמי נמי אי שעירים,סכנת
 שבבבל, רבנו ובכית שלנו, בישיבה מנהנ וכן )ד( לאחריה, ושתים לפניה שתיםמברך
 אומר בטעריב פובים ימים ובלילי שבתות בלילי נאק שלום רב סר אטר והכי)ה(

 ישראל[ עמו שומר ]תחת אלא טנהנ אין רכינו ובבית בישיבה לעד, ישראל עמושומר
 לוטר העם נהגו ירושלים. ועל ישראל עמו כל ועל עלינו שלום סוכת פורםחותטק
 : לעד ישראל עמו שומר בחול שאומרים במקום שלום סוכתפורם

 עבדים שני להם שהיו ארם כני [ol~S משל נתוב מצאתי )א(]תעו[
 זה כראוי, עדרו בפני ונעל דיר לו בנה והאחד סנגר, לו ויושב עדרו משמרהאחד
 אינו דירו וננה שסיכך זה אבל ודרם, ארי ובא ופרף, זאב בא לפניהם נעלשלא

 ישראל שאין לפי בחול כך )ב( הארי[, ספני ולא הזאב מפני ]לאטתיירא
 המזיקין, מפני לירא להם שאין הקב"ה הבטיח! להדליק, שלא ונזהריןבטצוות, עסוקיי

 מנהג. וכך ענשין כך בסדורו רע"ג שם סיים כן מנהג. וכן עהם'ן וכןס(
 עמה"1 כ"ה דף רע"ג בסחר הובא כו'. גאון נטרונאי רב מקמי ושאיל 6(]רעעה[

 בשבלי והובא שיטייב בקצת ג' סי' בפרדם הובא וכן רס"ז וסי' רל"1 סי' או"ח בטור ומפא 81צד
 האי. לרבינו פ' סי' תשובה שערי הגאונים גתשפת ועיין הפרדס כלשון ס'ו, סי' השלםהלקט
 שם, רע"ג בסחר כ"ח כו'. ארחכן והעמידוה סילקוה לכך נ( ע"א. י"א ברכות שנינו. שכך*(

 כו', תוקמנה לאחריה שתים על שהופיפו לתוספת סלקום רע"ג בשם הגיא רע"ג בסי'והטור

 לשון הוא שבבבל. רביט ובבית שלט ג'שיבה מנהג וכן י( דברים. אריכות שם בפרדםנעיין
 הלקט נשבלי השא וכן שם רע"ג נסחר הובא כן גאון. שלום רב מר אמר והכי ס( שם.רע"ג
 גאון. שלום רב מר צ"ל גאון, רב סר אמר והכי לפניט ובפרדסשם,

 לי נודע ולא שם במח"1 גם הוגא ארם. בני לשני משל כתוב מצאתי 6(]רעען[
 ב', בכ"י גם כ"ח להדליק. שיא ונזהרין במצות עסוקין ישראל שאין לפי גחול כך ג(המקור.
 או המטטפות במכשות אדם כשהולך בחול כך שם: איתא וכך כאריכות הלשון 81 צדובמחט
 אחר קורא להזיק שבתות ולילי רביעיות לילי רשות להם שיש ממזיקין הוא ומתיירא הכסאלגיח
 עמו שומר צאתיט, ושמור להתפלל צריכין ולפיכך בהם, יוזק שלא נידו אנוקה נוטל אועמו,

 עסוקין שהן שבזכות משמרתו, שבת שמירת להזיק, רשות להם שיש אעפ"י שבת אבלישראל,
 אינן מלאכה שט בה לעשות ושלא ולהבעיר להדליק שלא עזהרין השבת את וטשמריןבמשה
 טצות עליהן שמסככת מפני לירא להם שאין הקב"ה שהבטיחם שימור לשום ולא לאבוקהצריכין
 עסוקין ישראל שאין לפי בחול כך גסחר לחיט לתקן שיש תראה לכן כלל. ניחקין ואיןשבת
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 עולם ברית 1ומ'[ השבת את ישראל בני ושמרו שנאמר שבת, מצות עליהםשמסננת
 שביני אות היא וזאת משמרם שאן יזיקו שלא להם כרותה ברית ב"ז(, ל"א)שטות
 היא אות ישראל בני ובין ביני וגוי השבת את ישראל בני ושמרו שנאמרומניכם,
 : י"ג( פ"ז שם )שםלעולם

 היכן )א( קראת, אותו ימים חמדת נמןחהנו, רצה קישת, אתהותעו[
 ב'(, ב' )בראשית השביעי ביום אלהים ויכל שנאמר )ב( !טים חסדת שבתנקראת

r~w1נ'(, פ"ר )תהלים נפשי בלהה ונס נכססה אומר הוא ונם חימור, לשון אלא ויכל 

 אותו היסים, מכל לישראל הוא נחמר כלומר הימים, חמדת נקרא לא אומרים ויש)ג(
 ני(, נ' )בראשית אותו, ויקדש שנאסר קודש, קראת אותו בראשית, למעשה זכרקראת
 יום את הקבייה קידש לכך המעשה, ימי בששת שעשה בראשית למעשה זכרוהוא

 שליח מאיר ר' אלא המדה, שבת שנקראת מקום טצינו לא אומרים וישהשביע',
 קראת אותו ימים חמדת וקדשתו, בו רצית ובשביעי כן. הדבר טחקן ה.ה ההנץצינור
 למעשה וזכר בו ורצית קרשתו לימים וסגולה חמדה לעשותו בראשית, למעשהונר

 שבת בו כי ויקדש, ויברך, י"א(, כ' )שמות ונוי ה' ברך כן על כדכתיב קראתו,בראשית
 זכר וברכה ברכה בכל אוטר לכך בראשית, שביתת זכרון הוא הרי גי(, בי)בראשית
 לחירות אוציאך אם שלטין לו ואמר ביסורכן ונידון הנתפס לענד משל טצרים:~ציאת
 מקום ובכל משם, והוציאו הן, לו אמר אצוך, אשר לכל לקולי ומאזין שומעאתה
 אוטר המצוות רוב ועל ממצרים, ישראל את גאל הקב"ה כך חפצו, שיעשה כרי לומזכיר
 ן י"ג 1 כ ל,יה; ב"ה ן ל"ו י"פ )ויקרא טצרים טארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיכם ה' אנילהם

 : מצותיו לקיים ממצרים הוציאנו אשר תפלות ברוב טזכירי, אנו לכך מ"א(, שיובמדבר

 אבל ישראל, עמו שומר צאתינו, ושמור להתפלל צריכין לפיכך הסזיקין מן ומתייראיןבמצות
 כו'. להדליק שלא ונזהרין במצוה ;סוקין שהןבשבת

ע()ף ן1ו]מעז[ן
 הובא המאמר והתחלת הלקט, שבלי בשם רפ"א סי' בב"י והובא ע"1, סי' השלם הלקטובשגלי
 באבוררהם. תם 82 צד במחט והובא נ"ט, סי' כ'" והיתר ובאיסור 'ג ס סי' ח"בבהשרה

 אומרים ויש נ( ותמיר. בירושלמי ומתרגם נוסף במח"1 הכיגיעי. ביום אלהים ויכל שנאמרצן
 כמו לתקן יש לפנינו וגם משובש הישון ב' ובכ"י לישראל. הוא נחמד כלומר הימת חמדת נקראלא

 וכתיב רצית ובשביעי תפילה של הציעה כך 1אלא הימים המרת נקרא לא אומרים ויש שם בפרדסשהוא
 וצ"ל לישראל נצא נאמר בטעות שם ובפרדס לישראל. הוא נחמר נלומר ימם[ לחמדת אותו וקדשתט

 מ"א הגי' שם וכמח"ז משם נובעים דבריו כי בפרדם שהוא כמו הובא ע"ו סי' הלקט ובשבלינחמר,
 מכל לגבראל הוא שנחמד קאמרי' בעלמא מילתא אלא מקם, גשם ימט חמדת נקראתלא

 זכרון יצא שבת בראשית למעשה ער מנא אותו ויקדש שנאמר קודש קריאת שאותוהימים
 יים את קידש לכך וקרשו, בשביעי ונח החול ימ' בששת מעשיו כל שעשה בראשיתלמעשה
 קרי ולהכי חטבת שבת בכל עליו מעידין אנו זו נערות הימים מכל לישראל חמרה לעשותושביעי
 ק"ג סי' במח"ט וכיה ההגון. ציבור שליח מאיר ר' אלא י( בראשית. שבת תנויי בכולישבת
 מלת כן, הדבר מתקן היה כדוגן צבור שליח אומר מאיר ורני 71'בא ג' סי' ובפררם 82,)צר

 כן, הרבר מתקן היה זצ"ל נאמן ציר מאיר ור' ע"ז סי' ה"מ ובשבלי למחוק יש..אומר"
 עפ"י הטוגה ילדעתי "וכבגט" צ"ל כדיגן במקום שם ובפררס ציבור, שליח מאיר ר'כ11נת1
 התיבה, לפנ' היורר רטון שאיש ציבור שליח זה וט' דמעתי לי היהה ע"ג( טיז )תעיתמאסרם
 י"ג, ;"ג תהלים ט', 1' ייפשע ברש"י התא הדא ההגון צבור שליח סאיר ר' ;ל הביאלכן

'clnc1162. צר העבודה עמודי ועיין אלא, ד"ה ע"א י"א ר"ה 
18
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 רוייסדור242
 וההד ברכה, צתה טמר חתן, באתה ופתח ת ב ש ב ה ע פ שם %]תעה[

 דפעה לן איבעיא אטוה בר .רבה בי הויק כי נחם! רב דאטר )ב( שבת, זללתצמר
 : שבה לתפילת הששר ברכה אותה טטר " האמר לטמרה[ ]מהו ביטבת חולבתפילת

 אותו, מחזירי! בערבית, שבת של הזכיר ולא ד י ח י ה ע פ השם )א(]תעמק
 דקחמא )ה אוהו, טחזירי! אין בערבית חדש ראש של הזכיר ולא פעה דאכדינןואע"נ
 אנל ליה מפרחינן דלא לצלויי בעי קא דלא היכא מילי הני רושות, ערבית הפלתלן
 ולצלויי, למיהדר ליה ומהדריגן )נ( כחובה, עליה כנוויה אידכר, ולא רוליפרח
 זשהתיר כיק רשית ערבית תפלת דאמר למאן בבלאי חברין הני זעירי אמר ועי)ד(

 דבלי נמי והכא ליה, פפרחינן חטרו התיר דלא יכמה מכלל ליה, מפרחינן לאחטרה
 : מצלי והדר ליה ספרחינן אידכרולא

 צריך אמוננו אע"פ ויטלו, ואומר פאח החזן ש ח ל ת ל פ ת 16דרתק
 ומאין בשבת להיות זצ"ל פוב יום מפני אלא בלחש, שאמר בויטלו נפפרושכבר
 ויכולו לומר והחזרך בחרתט אתה בלחוש אומר וכהרי לחש, בתפילת ויטלואומר

 שאר בין לחלוק שלא לחש תפילת לאחר זשבת בכל לאמרו תקטינו לכך רם,בי
 פגן הוא ברשת, שבע טעין אחת ברכה ואומר )א( פוב, יום בו שחל לשבתשבתות
 וכר, ברברואבות

 לא שבתות גלילי שפעה יהיר ז"ל גאון משה רב אמר והכי )"
 אחה ברכה שהיא בדברו, אבות מגן ציבור משליח עושטע כיון קרשת, אתההתפלל
 rw3 נ5רונאי רב אמר והכי )נ( חובתו, ידי יצא סוף ועד טתחילה ברכות שבעמעין
 מרישא ברברו אבות מנן צבור משליח ושמע ברטת שבע התפלל דלא היכאז"ל,
 : נפיק פיפאועד

 זשאוכלין חובתן ידי אורחין להשיא כדי ן י י ה ל ע ומקדשך )א(]תפש[
 ופבדילין, מקרוסין טתיבהא ריש ש"ל גאון נפרונאי רב אמר והם )ק הכנפת,בבית
 פברילין[ דודאי הבדלה מכעי11 ולא שם אוכלין אורחין שאין אעפ"י כנסיות ]בבתי)ג(
 אלא דציטרא, שליחס בהבדלת חובת! ידי טלן יצאו )ד( צימר שליח דאנדילוכיק

 רב דאטר 5( ע"ג. כ'ץז דף רעףג סחר מן לקוה ט' בשבח npm שם 6(0ץעד8
 רוף'ג. כלשון פח היבא בשיטיים המאמר דרם ע"א צ'או ברטתנחסן.

 ה' בטנהיג ישנא שם. רעש מסדיי ל'כ לקית הוא ט', יחיד פעה חם 6(]יועמ
 לן. דקייסא אע"ג אוהו מחזירין דשבת בערבית רע"ג בסדר לן. רקיימא 5( ע"ס. י' שתשבת

 אסר ועוד י( צלויי. nnDS לטה יאמרינן שם רע"ג בסחר ולצלויי. למנזרר להג ומהדריגן"
 תפלת פרק בבוד'ג וכן ועירי ג"כ הגי' רע"ג ובסדור אביי אמר הגי' ולפניט ע"ב, פ' שבתזעירי.
 זעירי. חגי' וברא'"ט וברייתןהשחר

 ג'. סי' טף בפרדס וצבא אטה. מגן ד"א שבע מעין אחת ברכה החימי 6(2ץמ
 88 צר במהר גם טעבא ע"ב, כ'יו דף רע"ג סדור מן לקוח ז"ל. גשן מומו רב אמר והכי5(

 כצצה רב דצ"ל ז"ל, מאמו רב אסר והכי איתא שם ובפרדם רע"ג בשם "'פ בסי' עשיןובסמ"ג
 ב' ובכוץ שם, וכמח"ז ובפרדס שם רע"ג בסרור מיבא ז"ל. גשן נמרונאי רב אמר חיכי "טבק.
 מתיבתא. ריש גאון נפרוגאי רב אמר חוכיייבא

 אמר um 5( ע"ב. כ'ץז דף רעש מדור מן לקוח ד"א היין. על ומקדשין 6(0ץפא[
 נ"ב ס" ליק דרשנים בתשובת חיבא שם רע,צ מסדור היא ט'. מתיבתא רזם גשן נמרתאירב
 שאצביא ע"א ע"ב ק' פסחים והים' כ' סי' ח"ב שוע קפד סי' תנצבה שערי חגשנים תשבתיעיק
 קצת. בשישיים 88 צר בטחת יצבא גן שם ובבא רטש סי' או"ח פור יעיין יפרונאי, רבדברי

 פברילין. ער סנדי4ן טן סטופר ווישפיפ רע'צ בסחר לנכון ששיא כמו נכספתי כבסעדו ]בבתי"
 '~wa להעריל ותרוצח קוד טסף רע"ג בסדור דציבורא. שליחא גהבדלת lfaln ט" כולן החיי(
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 על יקרשו אעפ"כ סעודה, במקום אלא קידוש ראין היא רווחת דהלכה קידושאפילו
 שטעם וזה היא, רפואה שבת של קירוש שהפעמת ספני פעם טה כנסיות, בנתיהיין
 בלבד, לקידוש לשמוע הוא שחינה אלא לטעום, היא חובה לאו כוליה הציבורכל
 ומפעים שטקרש וזה )ה( לטעום צריך ואין חובתו ידי יצא ~דוש צינור ששסעומק

 כדאטרינן )ו( עיניהם, על ממנו ליחן כדי להם ונות! מקרש רפואה משוםלציבור
 ובמאי אדם, של עיניו ]מאורו סאות טחטש אחד עיניהם( )מאור נופלת נסהמסיעה
 ומקרש יין ליה דלית הציבור מן ראיכא זימנין הילכך שימשי, רבי בקירווטאהררא

 : רפואה טשום הכנסת בנית היין על לקדש חכטים ותקנואריפתא
 שבת, טמסכת אחד סרק אומר הכנטת בבית שמקדשין ולאחר )א(]תפר[

 סכנת משום רבק דתיקנו קדישא והאי )כ( קדיש, ואוסר סרליקין, במה פרק הואוזה
 נפיק דמצלי ועד מצלי, ולא דעייל אינש איכא דילמא מזיקי!, דשכיחי שיטשידבי

 דגטר היכי כי תפילה אחר ציבורא דטאהרי רננן ותיקנו ומסתכן, הוא ופיישציבורא
 ציבורא: בהדי ונפיקצלותיה

 שליחא יטקרש ער כנישתא נבי למיקם לאינש ליה וטיבעטש )א(]רזפנ[
 לברוכי דמעיל יתינ לא השבת טקדש דאמר עד דקרושא דחטרא אכסאדציבורא
 לשלום: לבתיהם והולכין)ט

 השבת יום את זכור רבק דתנו )א( שבתות, בלילי היין על ומקדשץ]תפר[
 יום את ת"ל מניין, בלילה כיום אלא לי אין היין, על זכרהו חי( כי )שטותלקדשו
 טנאן )כ( היין, על זכרהו כלומר לקרשו, השבת יום את זכור כתיב אלילא,טהדר
 לטען ת"ל מניין המצות הנ בשבת, אלא לי אין התורה מן היום קידוש חכטיםמסכו
 כי וזכרת ת"ל r"lD השבעות חנ ג'(, ט"ו )הנרים מצרים טארץ צאתך יום אתתזכור
 במצר.ם[, היית עבר כי וזכרת ת"ל מניין הסוכות ]חג י"ב(, שם )שם בטצרש הייתעבר
 ליה וסמיך י"ר(. פ"ו )שם לו תעניק הענק כתיב הקרא, מדעילויה קאי דאסוכותומניע
 צריך כקידושא דטזכיר ואע"נ י"ג(, פ"ז )שם ימים שבעת לך תעשה הסוכותחנ

 יום ואתי כתיבי קראי תרי וזכרת זכור פעם טאי המזון, ובברכת בצלותאלאדכורי
 הכום: ועל בתפלה טוב יום אף הכוס, ועל בתפלה שבת מה משבת, ויליףפוב

 נשמט וזה נטר, שליח בהבדלת חובהו ידי יצא יין לו שאין או רצה לא ואם ביט,הרשות
 רב גשם קידוש ידי ד"ה ע"ב ק' פסחים נתוס' סובא ט'. ומטעים שמקדש חח ס(לפניט.
 נוטלת גסה פסיעה כדאמרינן ו( הסימן. שף עד ע"א כ"ז דף רע"ג נסדור והונא גאוןנטרונאי
 ע"ב. מ"ג ברכות ט'. עיניהם()מאור

 והאי 3( שם. רע"ג סדור אחד. פרק אומר הכגסת בבית שמקדשין ולאחר 6(]רזפב[
 רע"ג. בשם י"ז סי' שבת ה' השלם הלקט בשבלי והונא שם רע"ג סדור רבנן. דתיקמקדישא

 הוא וכן שם רע"ג סחר כו'. כגישתא בבי למיקם לאינש ליה ומיבעי 6(]יזלוג[
 שם רע"ג בסדור לשלום. לבתיהם והולכין ג( ע'"ם. קי"א ס" תשובה שערי הגאחשבתשובת
 מכאן עמג, לשבת וקראת דכתיב סעודה, בסקס לקדש לבתיהם הולכין וכשמסיימין כךאיתא
 שם בגמרא איננה מהכתוב והראי' ע"א ק"א פסחים ועיין סעודה. במקום אלא קידתםשאין

 וקראת משם מפרש בירושלמי הבש י"ג סי' שגת ה' והמנהיג אף. ד"ה שם בתוס'והובאה
 בירהפלסי. נמצא לא חה הים קידדה ריטבת קריאת תהא שם הערג גמקום ערגלשבת

 סמכו מכאן 3( ע"א. ק"ו פסחים נו'. לקדשו השגת יום את עם דת"ו 6(]רזפד[
 כיה. סי' ח"ג באו"ז והובא ותברנה קירית ה' בח"גחכמט.
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 שנאסר היין, על אלא שירה אומרים שאין מניין שטעון ו' אטר %]תפק

 אם י"נ(, פ' )שופפים ואנשים אלהים המיבטח תירעצי את החדלתי הנפן להםותאסר
 ופנקם )ב( היין, על אלא וצירה אומרים עונין מכאן משמח, במה אלהים טשטח,אנשים
 חונתו, ירי יצא לא רביעית כרי ממש טעם ולא קידש אם רביעית, כדימנצו
 דהיינו יצא, לא 1aS ואם יצא, לוגטיו מלא פעם אם הטקדעש דאטרינן)ג(

 יין:רניעית
 אומר הגפן פרי בורא ובמקום הפת, על מקדש יין לו אין )נוחשם]תפו[

 על אלא מברכין ואין היין, על אלא טקדשין אין רבנן חט )ב( הארץ: מן לחםהמהניא
 אביי אסר שהכל, מנרכינן לא סי ושיכרא אמיא אסו הגפן, פרי בורא ]קם"ד )ג(היין.
 אשיכרא, קנע דלא אלא אמרו ולא היין, על אלא לברך כוס הבא אומר אין קאטרהכי
 הדר אישתעי, דליפעם ומקמי דקדיש ומאן )ד( משתייא, היינו אשיכרא קבע איאבל
 ושקלוה פעים, ולא ואשתלי לברוכי ליה דיהבינן והיכא ופעים, הנפן פרי בוראמברך
 כראמר ופעים, הנפן פרי בורא ומבריך אחרינא כסא ליה טייחו ושתיוה אחריניליה
 עמרם רב אטר והכי )ה( יצא. לא לאו ואם יצא, לונמיו מלא פעם אם הטקדשסר
 אחה ברכה עליו לברך חייב הסזון ברכת עליו בירך שלא כל קידוש של כוסגאון
 ברכת של טס ליה דלית היבא זה"ם הגפן. פרי ועל הגפן על שהוא שלש,מעין
 קידוש, של טס אחר לברוכי צריך לא המזק ברכת של כום שם יש אם אבלהמזק
 דאפסקיה משום הנפן, פרי מרא הסזון ברכת של הכוס על מנרך למה א"כ קשיא41*י

 ובריך ואקאי קידוש של כום מההוא לבר ליה הוה רלא נמי והיכא הסזון,בברכת
 שנא לא המזון ברכת בתר הגפן על לברוכי יכיל ולא המזון, נברכת נפיק הסזוןברכת
 לברכה נתחייב כבר רביעית ששתה כיון פתורא, לאחר שנא ולא פתורא מקמיקידוש
 לא א"כ רביעית, שתה ולא קידש תאמר ואם ששתה, רביעית מפני ואחרונהראשונה
 לאחריו: ברכה מעון והילכך חונתו ירייצא

 יונתן. א"ר נחמני בר שמואל א"ר זצ"ל ע"א ל"ת ברכות שמעון. רי אמר 6(]רשפה[
 דאמריגןג( ע"א. כ"1 דף רע"ג בסחר והשא ע-ב נ"ב ברכות רביעית. כדי ממנו וטועם3(

 ע"א. ק"ז פסחים כו'. טעם אםהמקרש
 והטור י"ח סי' ע"פ והרא'"ם שם רע"ג סרור הפת. על מקרש יין 4 אין מם 6(]יעפת

 הגאונים בתשתיות ועיין קס"ו סי' הברכה וזאת פ' שאילתות ועיין זה. על חולקים ע-אסי'
 ע"א. ק"ז פסחים היין. על אלא מקדשין אין ת"ר 3( גאון. האי רב בשם קט"ז סי' תשעהשערי
 היין על אלא מברכין ואין המלות ואחר' שלם רף חסר שלפנינו בסדור הגפן. פר' בורא קם"דג(

 t~ey החסר את והוספתי א'. הערה ע"ש תצ"ו סי' שהוא ובחמישי בשני נתורה וקוריןהובא

 בבה"כ הוא אישתע'. רליטעם ומקמי דקד'ש ומאן י( 86. צד במחא נמצא וכן ב'.כ"י
 דברי על גאון שרירא רג נשאל נ"ה סי' ליק דפוס הגאונים תשפות עחן ושכרלה קידחתה'

 רב אמר והכי ס( כזה. שהאריך צ' סי' בפרדס ועיין רע"א סי' אר'ח בטור ע'"ם'ועייןבת"ג
 אין גאון. עמרם רב אמר והכי כתוב בסדור ושם ע"א. כ"1 ש6 בסדור ס"ה ט'. גאוןעמרם
 ונשבלי שלו בתשתיות כתוב הי' ז"ל עמרם ר' הגאון ודברי הסרור אל הוסיפו שתלמידיוספק
 גרנה טעון קידוש של כוס וששאלתם ז"ל עמרם רב כשם מצאתי הביא ע"ר סי' השלםהלקט
 זצ-ל גאון עמרם כפג ודלא הניא קמה בסי' וגם הרע"ג לשון שט והביא כו' לא אולאתריו
 תראה מזה הגפן. על אחרונה ברכה לברך חייב המחן ברכת בירך שלא זמן כל גתשונתושכתב
 רעינ ס,' או"ח כמור ועיין גשמו. סדורו אל אח"כ והובא רע"ג בחסונת כחוגים הרנריםשהיו
 שם.וגנחי
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 אפילו ומעם שכח ואם שיקדש, עד כלוס לפעום לאדם ו ל ואסור )א(]וזפזן
 אונס לידי נא ואם )נ( מבריל, פעם מקרש מעם הלבתא רבא ראמר )ב( מקרש,הכי

 מקרוש שבת בליל קידש ולא אונם דבר סכל או שנרות מחמת או שינהמחטת
 רינת בערב קידש שלא סי חייא ר' בגי )ר(ראמרי כולו, היום כל ומפילולמחר,
 טלו: היום כל והולךטקרש

 לנשבת וקראת דכתיב )א( סעודה, במקום לקדושי צריך טקדש וכד]תפחן
 לקדודיעונב

 קידודו שאין מכאן עונג, תהא שם שקראת במקום י"ג( ג"ח )ישעי' תו' ה'
 בדוכתא אינשי ליה ואיתרמו באושפיזיה, ליה דקדייש והיכא )ב( סעודה. במקוםאלא
 כי אושי רב דאמר )ג( להו, מקדש והדר לקדושי נסיר קידודו, נמורי דלאאחריגי
 ליה. מקדוש הוה סדברא אריסיה אתי הוה וכי לן, מקדש הוה פפי רב ביהויט

 רמי: שפיר חובתן ירי אחריםרלהוציא
 ל! וקיימא ליה קביעא זיטנא היום דקידוש אע'נ ועבדים )א(ונעים]תפם[

 ר' האמר חייבין, מיהא היום קידוש גבי פפורות, נשים נרמא שהזמן עשה מצותרכל
 רכתיב פעמא ]רבא[ ומפרש תורה, דבר היום בקידוש חייבות נשים אהבה בראדא
 בהיסירה ואיתנהו ההגיל ועבדים ונשים בזכירה, ישא בשמירה שישת כל ונשטר,זכור

 היין על אלא היום קידוש אוסרים אין פוביה בר זעירא רב ואמר )ב( : בזכירהאיהנהו
 סגולה נמי ולאפוקי ארעא, אורח דלאו רע שריחו לאפוקי המזבח, גני על לנסךהרשי
 הכי אפילו מירי, ביה אשכח ולא במסננת דאעבר~ה ואע"ג מידי, ביה נפילרילמא
 עליה, לקדושי דמי שפיר טניתו rts אבל )ג( ביה, קרינא לפחתך נאהקריכהו

 היום קידהש עליה ואוסר הכוס לתוך ענבים של אשפל אדם טוחפ רבא ראמר)ד(
 הלכה: וכן)ה(

 אכל ידיפ, נפילת על ומברך ידיו נופל הכוס על שבירך ולאחר )א(]ר?צ[
 ידיו הטפל רב אמר ותונא רב דאמר )ב( כ6ם, ולא עשה לא שיקדש קודם ידיונפל

 רבא. דאמר נ( ע"ב. כ"ו דף רע"ג סדור טן לקוח כו'. לאדם 6 מסור 6(לשפו[
 רע"א. סי' אריח בטור ועיין שם. רע"ג נסחר הוא אונס. לידי בא שם נ( ע"א. ק"זפסחים

 w.v. ק"ה שם חייא. ר' בני דאמריו(
 ט'. שגג תהא שם שקראת בסקס ה' לקדרם עונג לשבת וקראת דכתיב 6(]ר?ננדץ[

 ירושלמי בתלמוד טעמ' ויליף סעודה, במקום לקדישי צריך ומקדט כך וצבא 86 ידובסח"1
 שאין מיכן היום קריאת תהא שם עונג במקום וגו' ה' לקדיש עתג לשנת וקראת סלאסטקרא
 וההשגים ז"ל הרשיה גם שהעיר כמו ליתא לפגינו ובירושלמי סעודה. במקום אלאקידום
 ט'. במחפיזיה ליח דקריש והיכא נ( והא. ומדרש נתב קידוש ידי אף ד"ה ע"א קיאפסחים
 בנ"י. וע'"ש הבהרג דעת הביא רע"ג סי' או"ח והטור והבדלה. קדרם ה' הגה"ג לשוןותא
 ע"ב. כ"ט ר"ה ט'. אשי רב דאמרג(

[DDnl)6 וך'ג. כע רע"ג סדור מן ולקוח ע"ב כ' ברטת ט'. תנדים ינשים 
 ג"כ ויבא רע"ג ובסדור רב, אמר הג" ושם ע"א צ"ז ב"ב כו'. סוגיה בר זוסרא רב מסרג(

 רגא דאמר ד( הרע"ג. לשון דמ'. שפיר מגיתו יין אגל ג( טוגי'. גר זוטרא מרואסר
 הגאון. ושספת הלבה. וכן ס( רבה. דאסר טסרע"ג שם שם ט'.מחט

 ע"ב כ.1 דף רעיג מסחר לקוח כו'. ידיו טטל הכוס ;ל ובגירך ילאחר *(]ון(ב[
 רב דאסר *( כ"ז. סי' ליק דפה הגאתה ובתשואת נטל ד"ה ע"ב ק"ו פסחים ברשג"םועיין
 IWA עטרם רב אסר "חרכי שם מגא ועוד וחם. בסדור חנגא ע"א ק,,1 פסחש רב. אסרבשונא
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 לבית נכנס ולא פינוף ביבום נגע וכשלא ידים גמילת צריך אין יק מ"פ יקדש,5א

 דפעק הוא ופת הרוח, מגסי זה הרי לפירות ידיו הטפל דקאמריק ומשום )נ(הכסא,
 היפכך הפת, אל לנו ושם היין טן רעתו עקר ידיו ובנטל וכיון )ר( ידים,נפילת
 : יקדשלא

 טורנה לחם לקטו שנאסר )ב( נשבת, ככרות שת. על לבצוע והשב )א(]תצא[
 חרא, ובצע תרתי דנקיט כהנא לרב ליה חזינא אשי רב ואטר )נ( כ"כ(, פ"ז)ורשת
 חרתי לבצע אטרת דאי חדא ובצע משנה, לחם לקטו דכתיב תרתידנקיפ
 : כרעבת%תאמחוי

 על לבצוע צריכי! פוב ביום גאון, נפרונאי רב טקטי )א(ושאלו]תצב[
 ככרות שתי ע5 לבצוע א% אצצריכין יודעין הוו הכין, והשיב לא, או ככרותשתי
 נתחייבו 5א עצטה שבשבת ספני מ"פ בשכת, עליהם לבצוע אצצריכין כדרךביריפ
 לחם לסקופ ישראל והוזהרו כשכת מן ירד שלא משום אלא ככרות, שתי עללבצוע
 שלא כיון נסי וביו"פ בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב רבא ואטר )ב(טשנה,
 פוכים, נימים טן ירד שלא וטמין ככרות, שתי על לכצוע אנו חייבים טן בוירד
 שלא למר% אוטר יהושע ר ב"ו(, פ" )שטות תלקפוהו ימים ששת חכמים ש% ושכן)נ(
 : שם( )שם בו יהיה לא שבת תייל מניין פוב ביום בשבת, טןירד

 שבת: של שחריתסדר
 שנים יום, של מעניי% הפרשה ציבור ססדרין שנת ש5 ובשחרית )א(]תצע[

 ישלים לעולם אמי א"ר טנאם א"ר יהודה בר הונא ר' ראמר )ב( תרמם, ואחדמקרא
 עם פראויותיו הטשלים וכל חרטם, ואחד מקרא שנים הצימר עם פראויותיואדם

 ועושתיו: ימיו לו סשליטיןהציטר
 יום, יום כמנהג הברכות כל וטסדרין הכנטת לבית דהולכין )א(]חצך[

 ויעונין תמיד, עולת עד השבת וכיום ישראל, בני את צו של פסוקים אחרומופיף

 לפירוה. ידיו הטטל דקאטרינן וכלטום ג( ומיהר. נוסף הדא היין" על יקדש לא ידיונטל
 פסחים ונתוס' שם, רע"ג לשון הוא נו'. דעתו עקר ידיו שנטל היון ז( Wqp. וך'1הילין
 דרע"ג. הא וצבא המטל ד"ה ק"ורף

 צי. לקטו. שנאמר י( שם. רע"ג סדור ככרות. שתי על לנצוע וחייב 6(]וו(באמ
 שנאמר נשבת, לחם ככרות שתי עי לבקוע אדם חייב אבא ר' דאמר שם בסדור קמעאכסו
 דנקיפ כהנא לרב ליה חנינא אשי רב ואמר ג( ע"ב. קי"ז בשבת שיא כהזנה, לחםלקטו
 המרפים. או המעתיק ע"י שלם מאסר נשטט רע"ג בסדםתרתי.

 בשגרי יעבא שם רע"ג בסחר הובא כו'. גאון נטרונאי יב מקמי =א4 6(]רנצב[
 רבא. ואמר ג( צ"א. סי' הפרדס גס' גס נ"1 ס" גמןה וחמדה רס"ב שי' קפת סי'תשובה
 ש% שכן ג( אבא. ר' ואמר לנכון הובא שם רע"ג ובסרור אבא ר, הגי' aen ע"ב ק'"זשבת

 בזה. ארוך פלפול והי' ד"ת ע"ב ב' רף ביצה בהוס' ועיין בשיח פ' מכילתאחגמיס.
 רע,ג סחר מן ומבע 88( )צד ק"'ז סי' במחה יצבא ט'. שבת ול משחרית 6(נץצצ[

 ר א' הגח פטם ע"א ח' ברכות אטי. א"ר מגחם א"ר שצדה בר רצע ר' ראטר ג( עיא.כ"ח
 א"ר מנחם א"ר מעדה בר יצנא א"ר השא שלפניו במאמר רק אמי ר' אמר עעדה ברדינא

 פטח"ו. רע"ג בסדור לנטן יצגא גן כי וראיתי ruua שלפנית וצי' לכןאסי
 ג רוך בסחר מעל 89( )צד ק'"ה סי' בסח"1 תבא ט'. ~ש"כ שליכין 6(נתפקד[

 ומו"נ ט"ודף
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247 רש*סדנא

 בטהולל וחותמין העולמים רבון ואומרין ישמעאל, ברבי ודורש.ן מקומן,באיזהו
 לתודה, מוטור ומדלגי! )כ( יום, יום כסרר חכמים כתקק במזמורים ופותחקבתשבחות,

 תפלה בשעתו, לדוד אל, כבוד מסמרים השמים וטוסיפי! בשבת, קריבה תודהשאק
 מזטור )נ( נכיער, לה' הורו הגדול, הלל טוב, כי הללויה עליון, בסתר יושבלטשה,
 השבת: ליוםשיר

 אותו שטוציאין בי! )ב( תורה מפר נאון שלום רב אמר והכי )א(]תצה[
 לאלתר, ויוושבין לאלתר, לפניו עומרין למקומו, אותו כשסח,ירין בין בחול ביןנשבת
 ואין ברכו, שעוגי! עד ולא מברך, רבה שטיה יהא שעונין עד לעמוד צריכיןואק
 כל עמרו וכפתחו שכתוב סמה לוטר כך שנוהג מי יש שמא זו, ראינו ולא כך,מנהנ
 חנא בר הונא רב )נ(דאטר היא, שתיקה עמידה דאותה לא, חאת ה'(, ח' )נחמי'העם
 כל עטרו וכפתחו שנאמר הלכה, בדבר אפילו לספר אסור תורה ספר שנפתחכיון
 לא עמדו כי )עוד( ידברו לא כי והוחלתי ]שנאסר[ שתיקה, אלא עטירה ואי!העם,
 מפני אלא נתורה, כתיבא לא תורה ספר לפני לעמוד אכל פ"ז(, ל"ב )איוב עורענו

 רקאמריק )ד( חכמים, רתלסידי מק"ו תורה מסר ואחאי ל"ב(, י"מ )ויקרא תקוםשיבה
 טסני אסרו סיטון ור' אלעזר ור' חלקיה רי תורה, ספר בפני לעמוד מה להואיבעיא
 : יותר[ לא כחכם לה משוויק קאתיא, דטק"ו וכיון )ה( כ"ש, לא ספניה עומרין,לוטדיה

 ואמרינן )ב( במנחה, ובשבת ובחמישי בשני שלשה בתורה וקורץ )א(]רעצו[
 שמואל רב ותני )נ( וישראלים, לויים כהנים כנגד אסי רב אמר מי, כנגר שלשההני

 הטניין, טן עולה וידבר הכנסת, כנית פסוקים מעטרה פוהתין אין דשיהורי,מבירתא
 ב! יהוזשע ר' אמר מי, כנגד מסוקים עשרה הני ואטרינן )ה( ארבעה, קורא ואחרק)ד(

 נ"א ס" ובטור לתודה מזמור הובא כ"ז דף רע,.ג בסדור לתודה. מזמור 1מדלגין3(
 השגת. יינם שיר מזמור ג( ה'. סעי' שם בש"ע ועיין רע"ג כדעת לאומרו שישמשמע
 נשמת, כהיסכתה, שבת תפילת מתפללים ואילך ימכאן מאז כסאך נכון עוד נוסףגמחת
 אל למטה מוסב מצאתי זה את המלות ואולי ע"כ. ולהבין להורות הנה וחברתיו מצאתי זהאת
 קי"ט.סי'

 רעיג סדור מן ונונע קכ"א סי' במחא הובא נאין. שלום רב אמר והכי 6(ליזעה[
 בשבת איתו ItNtYt~V בין נ( ל'. אות שבת ה' ובמנהיג קמש סי' בטור והובא ;"א כ"חרף
 בין המלות את המו"ל והסגיר בשבת בין תחלה אותו שמוציאין בין שם בסרע"ג בחול.בין

 אותו כשמוציא'ן בין הגי' ובמחט בשבת בין בחול אותה שמוציאין בין שם לתקן וישבשבת
 אטר הגי' ושם ע"א ל"ט סוטה חנא. גר הונא רב דאמר ג( בחול. בין בשבת ביןתחייה
 לכר. הונא רב דאמר וכמח"ו הונא רב בר רבה דאמר הובא רע"ג ובסדור הונא רב בררבא
 הוספת כו'. קאת'א רמק'ץ וכיון ס( קצת. משונה הניסחא ושב ע"ב ל"ג קידושין רקאמרונן.ז(
 גאון. עמרםרב

 ע"א כ"א מגילה במשנה והוא ע"ב כ"ח רע"ג מסרור לקוח כו'. בתורה וקורין 6(נועצך[
 לעיל עיין שלם, רף שחסר אחר א' בכ"י מתחיל ומכאן ומלומה. בתורה וקורין בסר;"ג לתקןויש
 מבירתא שמואל רב ותני ג( ע"ב. מ"א שם גמרא שלשה. הני ואמרינן ג( ג'. הערה תפ"ופי'

 קה"ת ה' ובאו"ז נ"נ, סי' נרוקח יכ"ה רש'הור מבירתא שימי רב ותני שם בסר?"גדשיחורי.
 אין שימ' רב דתני שם מגילה בגמרא לפנינו אבל דשחורי מבירתא רחומי רב הביא ש"פסי'

 מבירתא רש"י ופי' דשיחורי מכירתא שימי רב ע"ב ליה בסוטה ונמצא פסוקין מעשרהפוחתין
 כו'. ואמרינן ס( רע"ג. לשון הוא ארבעה. קורא ואהרון י( מקום. פ" שחורי בירה,לשון
 ע"ב. כ"א שםמגילה
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 רשיסדור248
 שנאמרו הדברות עשרת כנגד אטר רב )ו( הכנטת, שבבית בפלנים עשרה ככדלוי

 רבא ואמר )ז( העולם. נברא שבהן טאסרות עשרה כנגר אטר יוחנן ר' ססינ*,לסשה
 את הורסין מאין שלש של קופות שלש רתנן )ח( משובח, ארבעה שקראראשוז

 עליהם כחוב למה יוסף ר' אמר ותניא גיט"ל, בי"ח אל"ף בהן כוהב והיההלישכה,
 בראשון, שטצוה בראשון סטנה להקריב ראשון נחרטה טהן ntsw לידע גי, ב'א'

 הניוח שבעת יאירו הסטרה פני טול אל דתניא )פ( משובח, ארבעה שקראואטצעי
 טכאן נוק א"ר )יא( טערב. כלפי פמהם טסדיר שהיה מלמד )י( ב'( ה')בסרבר
 טעלין טשום טשובח[ ארבעה שקרא ]ואחרון )יב( טשובח, ארבעה שקראעמאטצעי
 עבדיק, כררבא ארבעה, קורא אחרון שימי רנ דקתני ואע"נ )ינ( מורירין, ולאנקדש
 בסיפרא קרא קם טבר, דאבי כנישתא לבי איקלע פפא דרב עונדא אטריק ותו)יד(
 ולאחריה, לפניה טברכי דקרו דטלהו רנק ותקיט )פו( פפא, רב ושבחיה ארבעה,ראשון
 : יוצאך ומשום נכנסין משוםגזירה

 תעמת ארבעה, קורא סועד של ונחולו חודש נואש נטי ותך )א(]חט[
 לעם, מלאכה נטול בו ]שישן )שאין( כל הכלל זה מדתניא )ב( תלת, קורין באב ופ'צימר
 יומי אילו וכן תלתא, קורין נמי ופורים חתכה תלתא, קורין באב ופ' צבור תעניתכטן
 פוחתין ואין שלשה, קורין ציבור ותענית ופורים חנוכה בטנחה, מןבשבת ובטישישני
 אסף נניא, באיזה באב, מס' חוץ בנביא טפפירין ואין עליהם, מוסיפין ואיןמהם,
 טוטיפ*ן ואין מהם, פוחתין ואי! ארבעה, קורין טועד של ובחולו חדשים כראשיאסיפם.
 ]שבעהן, ובשכת ]ששה[, הכפורים וביום ]חמשה[, מוב ביום נמי ותנן )ג(עליהם.
 עולה בנביא הטפפיר ואין )ד( בנביא, וטפפירין עליהם, טוסיפין אכל טה!, פוחתיןאק
 מה טפס עולא דאטר כדעולא, פעמא מאי )ה( ושבעה וששה חטשה הטניין.מן

 בבור דמשום וכיק תורה, כבוד מפני תחילה בתורה שיקיא צריך בנביא הטפפיראסרו
 בשבת אחר, במקום שמצאתי בידך כללא האי נקופ סליק: [ws] נמי למניין )ו(הוא
 וכשטיני ובסוכות השנה ובראש ובעצרת בפסח ששה, הכפורים ביום שבעה,ירין
 המפתיר, קורא כן ואחרי דאמירן, עד קדיש בהן אוטר ובכולן הסשה, קוראעצרת
 בשני באב, ובפ' זצחרית צבור בתענית ארבעה, קורין טועד של ובחולו חודשבראש

 רבא. ואמר ו( אמר. יהודה רב שם הביא ורע"ג אמר יוסף רב שם גגמרא אמר. רבה
 ע"א. צ"ח מנחות דתניא. ע( ע"א. ט"ב יומא דתנן. ס( שם. רע"ג בסחר הסבא שםגמרא

 נר כלפי פגיהם שמצדד מלמד שם מגילה בגטרא מערב. כלפי פניהם מסדר שהקז מלמד"
 נתן. א"ר י6( רש"י. בסדור לפגית שהוא כמו הובא רע"ג ובסחר שכינה. כלפי מערבי ונרמערבי
 שקרא מאחרון יג( הכי"ג. העיר וכן יוחנן ר' אמר הני' במגילה אכל שם כמגחותב"ה

 שיסי רב רקחני "שע"ג ע( בסרע"ג. גם וליתא בגמרא שהש כמו ווספתי משובח[.ארבעה
 שם. מגילה אמרינן. ות! יד( שם. רע"ג לשון ד"א עכדינן". כדרגא אטעה, קוראאהרן
 גסרע"ג. השא לפניט שמא וכס! שם, מגילה עיין ינגן. ותקיטאי(

 ע"ב. כ"ח רע"ג בסדור וריבא W~y כ"א מגילה בר'ח. סי ותנן 6(נרזצס
 מן עולה בנביא nl~ean מין ו( ' ע"א. כ"ג שם נמי. !תנן נ( ע"ב. כ"כ שם מדטנט.ש(

 תרכ"ב. בס" גם m"'v תרשם פי' לר"ת הישר בספר ביזמו הצבאו שם אע"ג דבריבמנין.
 בסרע"ג לגטן המא תקנתי כן סליק. ]לא[ גמי למנין 1( גגסרא. שם שם כרעולא. מ"טס(
 "וכיון המ14ת שם חסררק
 מלקא. נמי הגי' איתאב'
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 ספר שיכרז קודם קדיש אוטר החק ובכולן שלשה קורין ובמורים בחנוכהוהטישי,
 הכפורים יום של ובטנתה ציבור[ תענית של ]ובמנחה באב ט' של במנחהתורה,
 ובשני בטנתה מתחיל שם בשנת שפוסק ובמקום )ז( ספפיר, הוא השלישיבכולן
 שחל חדש ראש נטן ולהטבה, חדשים לראשי וטפסיקין )ח( הבאה, ונשבתוחטישי
 קרו ולא טפסיקק, דכנויהון וחמישי שני )ט( יוסי, תטני רהיא ובחנוכה ובחטישי,בשני

 ולתעניהא שתא, רכולה ]וחמישי[ בשני כדעבדינן שבתא, דהאי בפרשהבעניינא
 בשבת בין בחטישי בין בשני בין להיות שחל הכפורש ולים טפסיקין,נטי

[l~DDD]בשבת, להיות שחל פוב ביום במנחה אבל שבתא, דהאי בעניינא קרו ולא 
 ובטנחה )י( פרשיות, בסדר אלא קורין אק החג ער השנה שטראש וחטישי נשניוכן
 השנה וכל הברכה[ וזאת ]קורי! בשבת להיות שחל הסוכות[ חנ ]של טוב יוםשל
 פרשיות: בסרר ]קריק[ שתא ריש וקמי דשנועות, חנא וקמי פיסחא, קמיכולה

 ובתריה לוי, ובתריה קמא קרי כהן דאורייתא, בסיפרא קרינן )א(וכי]רזש%ץ[
 ואחריו ראשון קורא ]כהן )ג( שלום, דרכי ספני אסרו דברים אילו דחק )ב(ישראל,
 ראמר מתנא רב אטר מילי הני מנא ואטרינן שלום[ דרכי מפגי ישראל ואחריולוי
 פ'( ל"א )דברים ונו' לוי בני הכהנים אל ויתנה הזאת התורה את סשה ויכתובקיא
 )שם לוי בני הכהנים ]ונגשו מהכא אטר נפחא יצחק ר' )ר( לוי, והדר ברישא,כהן
 וסשה אהרן עטרם ובני מהכא[ אטר אשי רב לוי. והדר ברישא כהן אלא כו' ה'(כ"א
 טהכא אטר אבא[ ]בר חייא ר' י"ג(. כ"ג )דה"א קדשים קודש להקדישו אהרןויבדל
 ]לכל וקדשתו ישמעאל ר' דבי ותני שבקדושה, דבר לכל ח'( כ"א )ויקראוקדשתו
 והדר אביי ליה וטקשי ראשון יפה מנה וליטול ראשק, לפתוח שבקדושה[דנר
 לוי: ואחריו ראשון, כהן מתוקטא מקום ובכל ליהמתרץ

 וישראל הארץ עם כהן גאון נטרונאי רב מקמי )"ושאלו]יזצש
 קודם הארץ עם כהן הכי ושרר תחילה, בתורה לקרות קודם מהן איזה חכם,תלטיד

 נתפררה )נ( כהן נטם אין אם נקפינן אביי אטר בגטרא ונרסיק )ב( שלום. דרכימפי

 בגמרא וכ"ח ע"ב כ"ח בסרע"ג הוא מכאן במנחה. מתחיל שם בשבת שפוסק וכמקטו(
 במשם לתקן יש שמפטיר ובמקום שם רע"ג ובסדור פ"י. סופרים במס' וכ"ה מע"ב ל"אמגילה

 שני ז( ע"ב. ל' שם בגמרא והוא שם סרע"ג ולהסוכה. חדשים לראשי ומפסיקין פ(שמפסיק.
 ובמנחה י( מפסיקים". בחמישי רחל נמי "ופורים עוד נוסף גסרע"ג מפסיקין. דבגוההוןוחמישי
 יום של ובמנחה מתחיל ג' ובכ"י שם לנכון שהוא כמו ותקנתי שם בסרע"ג רפא מוב. יוםשל
 חסר. הסימן סוף עד השאר וכלטוב

 התנן. נ( ע"ב. כ"ח דף רע"ג סדור מן לקוח דאורייתא. גסיפרא קרינן ובי 6(]רז!נדץ[
 מפני טן והשמיט בסרע"ג לנכון שהש כמו הופפתי ראשון. קורא כהן נ( ע"א. נ"טגיטין
 הוספתי כו'. הכהנים ]ונגשו מהכא אמר גפחא יצחק ר' ז( שלום. דרכי מפני ער שלוםדרכי

 מהכא. ער מהכא מן המעתיקושממיט
 בטור ומוחא ע"א כ"ט דף רע"ג סחר מן לקוח נטחנאי. רב מקמי ושאיל 6(]ר!צט[

 בן משה רגינו מן כך שנשאל הביא ל"ב סי' השלם הלקט ששבלי שמ. ובב"י קל"ה סי'או"ח
 כלל". 6י קח "יקא חבילה נתפררה ג( ע"ב. נ"ט גימין אגיי. אמר בגמרא ~רסינן *( 1"ל.חנוך
 הקשר נפסק חגילה, נתפררה ותל כתב שם גיטין בגמרא ורש"י שם רע"ג דברי הואהסיום
 ר' ]הכוונה הזקן מורי אמר כך כלל קורא ואית הנפרדת חגילתו בשביל כבשו את הלויאיבד
 שהבאתין רע"ג לסדור ]הכוונה עמרם רג סידר וכן יהודה, כן יצחק ר' ומורי יקר[ בריעקב
 טרש שמעתי ז"ל[ רש"י של מרטתיו ג"כ היה ]הוא הלוי שהק רי סורי טתלם'דיאבל
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 רש"יסדור0"2
 איני ומק'טי קורא, ?הן לו. 'סם אין אם אביי ואטר ?לל, לוי קיו דלאחבילה,
 לא לוי ארר לוי ראשון, יטל פגטו משום יקרא לא כהן אחר כהן יוחנן ר'והאטר
 שיעמוד ראיטון שנקרא )ד( כהן באיתו קאמר ומשנינןיכי שניהם פגם טסנייקרא

 קורו. מי אחריהן הלבו לר' נלילאה בר ליה שלחו )ה( לוי. נטקום ויקראבמקומו
 תלמידי אחריהן ליה אמר מררשא, בבי נפחא יצחק לרי שייליה אזל בידיה, הוהלא

 על לטנותן הראויין חכמים תלמידי ואחריהן הצינור, על פרנסים הממוניםחכמים
 ראשי ואחריהם הצינור, על מרנסיס שאבותיהן חכמים תלטידי בני ואחריהןהציבור,
 הציבור: כבוד מפני העם כל ושאר )ו(כנסיות

 להון ולית עשרה ביה דמצלי דוכתא גאון נטרונאי רב אמר מהכי )א(]רנק[
 חרא דמי, ושפיר ,ימנ. תרי נברא כל קרי תורה, בספר למקרי דידעי, נובריןשבעה
 לית נמירי, דלא הנך לאשטעינן ועוד ברכות, ליבפל ולא ישראל, מנהנ ליבפלדלא
 לבטלה: שטים שם ]מוציא[ משוםבה

 יותר קולו יגביה שלא אמן לעונה מניין אבא נר חנן רב אטר )א(]תקא[
 ובתורה )נ( ד'(. ל"ד )תהלים יחריו שטו ונרוממה אתי  לה' גדלו שנאמר המברך,טן
 יאמרו שלא )ד( לטתורגמן, יסייע לא בתורה והקורא )ג( טתרגם, ואחד קוראאחד
 ואפילו אחרים בדברים להפסיק לו אטור שבירך כיק ועוד )ה( בתורה, כתובתרגום
 הטתורנמן את לסייע סותר  החזן אכל שחותם, ער חול דרך שהוא מפניבתרגום
 טתרנמי! ואין )ז( כלום, בכך ואין נמוך[ בקול ובין גדול בקול בין הקורא ]ואת)ו(
 מתרנמין שנים ואם הם מתרגמין ששניהם לומר המניין וכל אחרים טקרא שהואמפני
 חובתן ידי ויוצאק להק ליפרש לא ונשי גברי דשמעי משום ואי כלום, בכךאין
 פירוש:בלא

 טתרנטין, שאין  )במאלו  s~rst גאון נפרונאי רב אמר )א(דכך]וזקרו[

 נתפרדה. ד"ה בתום' וע"ש עב"ל יקדים  שירצה ומי לישראל לוי לסירים  לרגר סררשאין
 בני ליה שיחו ס( שם. אע"ג לשון הש לוי. גמשם יקרא במקומו שיעמוד ראשון שנקראד(

 נשמט פה הציבור. כבוד מפני העם כל ושאר 1( ברע"ג. ותיבא שם גמרא חלבו. לר'גלילאה
 חכמים אמרו אבל קטן ואפילו אשה ואפילו שבעה למנין עולים ]והכל : העם כל ושארכצ"ל
 מגילה בגמרא חזא שם בסרע"ג לגנון והובא הציבור. כבוד מפני בתורה[ תקרא 5אאשה
 נשמט. ב' בכ"י גם כי וראיתי ע"א.כ"ג

 במח"1 ההובא ע"א כ"ט רף רע"ג מסדור לקוח גאון. נטרונא' רג אמר "כי 6(]תק[
 בשבלי נטרונאי רב בשם והובא קמ"ג סי' או"ח בטור ועיין ל"א. סי' שבת ה' ובמנהיג 94צד

 ז"ל. נסים רבינו בשם שהביא מה ועיין ל"ז סי' השלםהלקט
 ובתורה נ( ע"א. כ"ט מסרע"ג ונובע ע"א ס"ה ברכות אבא. גר חנן רב אמר 6(נינקף[

 והקורא ג( 98. ע' במחה והובא שם רע"ג לשון והוא ע"ב כ"א מגילה מתרגם. ואחד קוראאחר
 כו'. שבירך כיון ועור ס( ע"ב. שם בתורה. כתוב תרגום יאמרו שלא י( ;"א. ל"ב שםבתורה.
 בסרע.'ג שהוא כמו הוספתי גמוךן. בקול בין גדול בקול בין הקורא ]ואת 1, שם. רע"ג לשוןהוא
 ששניהם לותר המניין וכל אחרים מקרא שהוא מפני מתרגמין ואין ,( מהסדור. ב' בכ"יוגם

 ]ר"ל מתרגם אוחו קורין ואין וז"ל שם רע"ג ככדור לנכון ומשא משובש הלשון הם.מתרגמין
 )ששנים( לזמר המגין מן עולה אין אחרים מקרא וכד אחרים, מקרא שהוא מפני P"DDn]החזן

 משובש. הלשון ב' ובכ"י ;"כ, כלום בכך אין שנים, מתרגמין ואין הםמתרגמין
 גם והשא ע"א כ"ט דף רע"ג מסדור לקוח גאון. נטרונאי רג אמר יכד 6(]תקב[

 הוספתי המאמר כ5 כו'. מתרגמין שאין אלו נ( קם"ה, סי' או"ח ובטור '98 צד3מה"ו
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261 רשץסדור

 'טהצבור בלשו! שלנו נלשון אלא דרבנן תרגום לתיגם צריכין א.! אנוואוסרים
 דאמר )נ( רבנן, אסמכוהו קיאי על תרנום דהדין מ"ט חובתן, ידי יוצאין איןטתרגטק,

 האלהים בתורת בספר ויקראו דכתיב טאי רב אסר חננאל אייר אכין בר אידירב
 זה טפורש מקרא, זה נספר ויקראו ח'(. ח )נחם" במקרא ויבינו שכל ושוםמפורש
 מתרנמינן דלא )ה( אפשר[ לא הוא רכן וכיון )ר( הפסוקין, אלו שכל ושוםתרגום,
 רשאי המתרנם אין פזי בן שמעון ר' דאמר )ו( נתרנים, הכמים ודקדקו דרנק,נהדא
 בקול יעננו והאלהים ירבר משה רכתיב טעטא, מאי הקורא, ט! יותר קולולהגביה
 להגביה רשאי הקורא ואין )ז( סשה, של בקולו בקול, ת"ל שאין י"פ(, י"פ)שטות
 את הקורא ימעט )ח( קולו, להגביה יכול הסתרגם אין ואם המתרגם, מן יותרקולו
 ועדיין נתרנום שמתחיל סי אפילו לתרגם, התורה טן שמצוה לסדת הא ויקרא,קולו
 ~YDWt הקורא מפי הפסוק שיבלה עד לתרגם רשאי א.נו כולו מקרא סיים לאהקורא
 לקרות רופאי הקורא אין חסדא[ רב ]אטר וירא ר' דאמר )ט( המתרנם, קולהעם
 הפסוק שיכלה עד לתרגם רובאי המתרגם ואין הציבור, ספי אמן וריכלה עדבתורה
 וכן )י( הטתורגמן, טן תרגום שיכלה ער להתחיל רשאי[ הקורא ]ואין הקורא,מפי

 ויוצאין ויתרגמו וילמדו לתרגם חייבין הילכך ומתרגם, בתורה קורא קפן שנינובטשנה
 ויפרש ממתרגם חוץ אחר יעמוד להם, לפרש שרוצים מקום יש ואם חובתן.ידי
 כרצונם:להם

 נביאים תורה כנגד פסוקים, משלשה י0חות לא בתורה והקורא )א(נתקנ[
 שלשתן היו ואם שלשה, ובנביא אחר, מסוק מן יותר למתורנמן יקרא ולאוכתובים,
 כי תגאלו, בכסף ולא נמכרתם הנם ה' אטר כה כי אחד, אהד קורין פרשיותשלש
 לי מה ועתה וגו', שם לער בראשונה עמי ירד מצרים ושלהים[ )צבאות( ה' אטרכה
 דאטרינן טעטא היינו )ב( ה'(, ר' ג' נייב )ישעי' וגו' חנם עמי לקח כי ה' נאםפה

 הקורא במגילה ששנינו לפי )ג( בתורה, מדלגין ואין סדלגין, בנביא תלמוראבכולה
 מדלג הקורא היה ואם שלשה, ובנביא אחד, מפסוק יותר למתורגמן יקרא לאבתורה
 להבין ארם לשום פנא. אין לתרגטו אלא קורא שאינו מתוך אחר, בעניןוטהפך
 אחר עניין באותו שאינו אע"ג בנביא אבי בו, לתרגם אחר עניק באותוולהרגיש
 המתרגם לוה יש גדול פנאי אחת, בבת שלשה קורא שהוא מתוך מדלג,שמפפיר
 שבידו פסוק אותו של תרגום זה ויסיים שיפסוק בכדי עניין, לאותו לב וליחןלהכין
 להתבונן: יכול פסוקים ג' הללו לו שיקראבעור

 א"ר אבין בר אידי רב דאמר נ( שם. ובמחא מהסדור ב' ובכ"י בסרע"ג לנכון שהואכמו
 בהרא מתרגמינן דלא ס( בסדורו. רע"ג ישון הוא הוא. רכן וכיון ד( ע"א. ג' מגילהחננאל.
 ע"א. מ"ח ברכות פזי. בן שמעון רי ראמי ו( שיפנינו. בב"י מתחיל ומכאן חסר ע"כדרבנן.

 שלפנינו בגמרא אבל שם רע"ג הביא כן המתרגם. מן יותר קולו להגביה רשאי הקורא ואיןו(
 ימעך שם בגמרא קולו. את הקורא ימעט ס( הקורא. מן יותר קולו להגביה רשאי המתרגםאין

 במשנה וכן י( ע"ג. ל"מ סוטה זירא. ר' דאמר פ( באל"ף. ימאיך רע"ג ובסדור קולו.הקורא
 ע"א. ב"ר מגילהשנינו.

 רעגא ע"ב כ"ג מגילה משנה פסוקים. משלשה יפהות לא נתורה יהקורא 6(נר~קג[
 וגם 98 צד שף במחיו ג"כ ונמצא בסרע"ג ליתא ט'. טעמא הייט נ( ע"ב. כ"טבסרע"ג
 במשנה. ע"כ כ"ג במגילה. שמניט לפי " ב'.בכ"י
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 רעו*מדחק252

 לומר הכי: שדר מחמיא דמתא מתיבתא ריש שלום שר ]ונ )א(]תקד[
 אוסרים, שמע נאהבה פעמים הכפורים ויום טובים ויסים בשבתות שחרית שלבתפילה
 כנעילה, אף הכפורים וביום בלבד, מוסף בתפילת אלא כולה, ונבבל בישיבה מנהגואין
 עיקר, כל שמע קרית לקרות שלא ישראל של שונאיהם על נזירה כשנגזרה מפני)ב(
 בין בחול בין שחרית, תפילת ככל ובעטירה נהבלעה ציבור שליח אותו אומרהיה

 לספקה ניקשו וטתפללין כתקנה שמע את קורין והיו הנזירה, שכלתה כיוןבשבת,
 נקבע הדור שבאותו חכמים אמרו אלא לטקומה, שמע קריאת הזרה שהרילנטרי
 ובתפילת דאטרינן, הוא במוספין לפיכך לדורות, הנס שיתפרסם כדי למוסף,אותה
 איןהשחר

 אומריי
 כתיקנה: שמע קרית קורין שהרי

 שהיא לפי תשר"ק, זו כי"ח באל"ף מיוסד לכך שנת, תכנת "(]חקה[
 שבתותי ישמרו אשר לסריסים כרכתיב שבת, בזכות והגאולה הנאולה, עלנשמעת
 וגו'[ בבריתי ומחזיקים מחללו שבת שומר בל וגו' ושם יד בביתי להם ונתתי]וגו'

 בשובה וכתיב ז'(, שם )שם קרשי הר אל והביאותים וכתיב ו'(, ה' ד' נ"ו)ישעי'
 ישרק ההוא ביום תשר"ק, הגאולה, sv נשסעת וכיצד טיי". ל' )ישעיי תושעקוגחת
 נמל"ך י"ח(. ד' )יואל עסיס ההרים יפמו ההוא כיום ]צמע"ס[ י"ח(. ז' )ישעי'ה'

 וידהוהו לעובדו אחד שכם יטו )ב( יפח"ו ט'(. י'יד )זכרי' הארץ כל על למלך ה'והיה
 : חבירים[ עליו ויכרו לויתן יביאו )ג( והדננייא זה. אלהינו הנהויאמרו

 סוף עד הוספתי כו'. הכי שדר מחסיא דמתא מתיבתא ריש שלום שר יב 6(]רוקד[
 בשגגת א'( )כ"י שלפנינו בכ"י ונשמט 99. צר שמח"ו ב' בכ"י לנכון שהוא ככ4 תק"הסי'

 שלום שר מרב הזה וממאמר תק"ה( סי' )סוף כו' אתר שכם יטו יטח"ז הסיום רק משארהמעתיק
 איתא ושם ע"ד( ח' )דף ד' סי' כפרדס והובא ע"א י"א דף רע"ג מסדור לקוח מתיבתאריש
 משעש הלשון ושם הכי. סדר מהס"א דמתא מתיגתא ריש שלום שר ור' משהרי
 שחרית של בתפלה עימר שם לתקן יש וכך שלפנינו. רש"' וסרור רע"ג סרור עפ"י לתקןויש

 בתפית אם כי בבי ובכל בישיבה מנהג אין "פעמים" הכפורים מיום טובים ובימיםבשבתות
 שלא ישראל של שונאיהם על גזירה כשנגזרה מפני 3( בנעילה. אף כפור וביום לבדמוסף
 וכך יותר באריכות הובא בפרדס אבל ובמחה אע"ג בסרור ב"ה כו'. עיקר כל ק"שלקרות
 גהגלעה אומרה היה ציבור שליח עיקר, כל ק"ש לקרות שלא גזרה כשנגזרה לפי שםאיתא

 עם שנתחברו הנוצרי תרמיתי הם המינין יגיזו שלא בלחש אומרים היו הצימר וכלבעמירה,
 השרבים כי בקוק, שמים מלכות לומר יכולים היו 4א הפחד ובשביל ל11, מריעים והיוהיונים,
 ואחר לקרות, זמנה שעות ארבע עד ידע כי שעות, וארבע שעות שלש עד שם ממתיניםהיו

 קרושה אומרים חויו ובסחר, בסתר יחר מתאספים וישראל הולכים, הארבים היוארבע
 אומרים קאנו מה כפ' הכל וכו' באהבה פעמים אומרים היו הקדושה שתוך קחשחואומרים ומתפלליי

 פחד ובלא רם וקול בתקיעה. שמע את פורסין והיו הגזירה, שנטלה וכיון בקרושה,עכשיו
 מו' גאהנה פעמים באמירת לסלקהבקשה

 מתי
 חזרה שהרי שחרית, תפלת של הקדותה

 ק'ים, גה שאין במוסף אותה נקבע הדור שבאותו חכמים שאמרו אלא למקומה, שמעקריית
 ולא באהכה פעמים אומרים במוסף ולפיכך לדורות, הנס שיתפרסם כדי כמשף קבעהולמה

 לפרסם כדי גדול בקול לאומרה ונהם כתיקנה שמע את קראו שהרי שחרית תפלת שלגקדושה
 השמד בשעת עצמה קדושה לרבי תראה 108 צד במה"ו עיין ע"כ. כאן תיקננה הנס עלכי

 זה. כעין ע"ש ט'תקטה
 יטו 3( שם. ונמה"1 ד'. סי' ריש בפרדס השא כו'. שנת חננת 6(]תקה[

 יכרו כתוב ל' מ' באיוב חברים. עליו ויכרו לויתן יביאו נ( הכתש. לשון זה אין אחדשכם
 חברים.עליו
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 ינאה[ וחך ןשמך הטונ ציבור 'צליח כשמסיים מודים ואחרי )א(]תקו[
 חדשים ובראש. מועד של ובחולו ובמוערים כפיהם את נושאים כהניםלהודות,
 אותה שמתפללין מפני ציבור, תענית של ובמנחה בשחרית, ובחול ובמוסף,בשחרית
 הכמורים, יום של בנעילה כפים נשיאת שיש וכשם החמה, לשקיעת מטוךתמיד
 אין הכפורים יום של במנחה אבל ציבור, תענית של במנחה כפים נשיאת יש כך)ב(
 קורם אלא  החמה,  ליטקיעת סטוך  אותה סתפללק שאי! מפני כפים, נשיאתבה

 ניטיאות משום בה אין הכפורים יום במנחת וק ימים שנשאר ולפי  החטה,לשויעת
 שיש מנחות שאר ]משום שיכרות, בה שאין אע"פ הכפורים, יום מנחת דנזרינןכפים
 שאר משום אותה ליגזור לא נשנה, אחת פעם אלא שאינה בנעילה אבל שכרות[בהן

 סמוך אלא החמה, שקיעת קורם המנחה תפילת נעת אותה טתפללין שאין לפימנחות,
 מנחה כפים, נשיאת בה יש נעילה דאמר יוסי, כרי הלכה לן דקים )ג( החטה,לשקיעת

 לשקיעת סמוך אותה ומתפללין הואיל ציבור תענית של ומנחה כפים, נשיאת בהאי!
 נמי ]הכי כמיס, נשיאות בה ויש שיכרות בה דלית לה, מדסינין נעילה כתפלתהחמה
 : נעילה בתפילת כמו כפים[ נשיאת בה יש שיכרות בה דלית ציבור תעניתמנחת

 כהנים )ב( ועברינן. נהניק שפירתא שושילתא האי וכי )א(]תקף
 ממנחה חוץ ציבור, תענית של ובמנחה ובמוסף בשחרית כפיהםנושאין
 בו שיש וכהן )ג( בנעילה. נפיהם את נושאין מנחה שתחת הכפורים, יוםשל
 א"ר )ה( כפיו. ישא לא שיכיר וכן )ד( כפיו, את ישא לא ורנליו ידיו בפניומומין
 מלאו דמים יריכם שנאסר כפיו, את ישא לא הנפש את שהרג כהן כלאלעזר
  וזהו לדוכן, בסנרליהם לעלות רשאין כהנים אין רבותינו ושנו )ו( ט"ו(, א')ישעי'
 כהנים, קורא לשנים מקטינן אביי  אמר  )ז( זכאי, בן יוחנן רבן שתיקן תוגות טתשץהיא

 לאחר: ולא לשנים כ"ג(, וי )במדבר להם אטור שנאמר כהניסן, קורא אינו]לאחר
 הלכה: וכן)ח(

 ברצה. מתחיל ציבור שהשליח נזמן לרוכן לעלות נהנים וחיכוין )א(]תקח[
 בקדושתו קדשנו אשר ה' מ' א' י' א' ב' חסדא רב אמר זירא ר' אטר מברך, טאי)ב(
 וטחזיר רגליו את עוקר וכשהוא )נ( באהבה. ישראל עמו את לברך [u1SI] אהרןשל

ן
 במנחה כפים נשיאות יש כר 3( 99. צר במח"1 הונא כו'. מורים ואחרי 6( ]רקקו[

 ע"ג. כ"1 תענית יוסי. כר' הלכה לן דקים נ( קכ"ט. סי' אהה טור עיין ציבור. תעניתשל
 ע"ב י"א דף רע"ג לשון הוא ועבדינן. נהג'נן שפירתא שושילתא האי וכי 6(]ר!קז[

 בו שחט וכהן ג( שם. סדרע"ג ט'. כפיהם נושאין כהניס 3( שלשלת. כמו פי'ושמכילתא
 ע"ב. כ"1 תענית כפיו. ישא לא שיכור וכן י( שם. בסרע"ג והובא ע"ב כ"ד מגילהמומין.

 ע"ב. ל"א ר"ה רבותינו. ושנו 1( יוחנן. רי אמר ולפנינו ע"ב ל"ב ברכית אלעזר. א"רס(
 שם. ר;"ג סיים כן הלכה. וכן ס( w~y. ל"ה חטה אביי. אמר!(

 בגמרא ברצה. מתחיל ציבור שהשליח בזמן לחכן לעשת כהנים 1חייבין 6(]כלקוו[
 לרוכן. לעלות צריך רצה ש"ץ שיסיים קודם פירש"י בעבודה שלה שאית כהן כל ע"ע ל"תסוטה
 לברך הציבור ננגד פניו ומחזיר רגליו את עוקר וכשהוא נ( ע"א. ל"ט שם כו'. מגרך מאיג(

 והוא למיסק בעבודה כרעיה, עקר וכי ופירש"י אמר. מה כרעיה עקר וכי שם סוטה גגמראאותן.
 רבינו מפי כפים נשיאת סדר שהביאו עי ד"ה כתוס' וע"ש אמר. מאי תיגה כלפי פניומחזיר
 אטר טאי למיתת כרעיה עקר כי רע"ג ובסדור שלפנינו דש"י לסחר גזה ט1ע ולא ע"שעלסה
 הנע הייב פי"ד נ"ב ה' הרמב"ם וכן אמר מאי למיתת כרעות עקר כי כהנים ה' גגה"גוכן
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 אבותינו ואלהי אלהיט ה' מלמניך רצון יהי אומר, מהו אותן לברך הציבור כנגרפניו
 יהא ולא וסליחה כפרה )ד( כאהבה ישראל עטך לביך שציוית הזאת הברכהשתהא
 כורעי! )ה( הצימר את לברך מתח.ל וכשהוא עולם. ועד טעתה ועק מכשולבה

 יברכך אומרים הם יברכך, אוטר כשהוא נקוען מקראות ומבליעין ברכיהם, עלהציבור
 חגה אשר הארץ בכל שמך אדיר טה אדונינו ה' ה', וארץ. שמים עושה טציוןה'

 יחנה אלהים יאר, אט!. ואוטר בך חסיתי כי אל שטרני וישטרך, השמים. עלהודך
 יחיד כי וחנני אלי פנה פניו, וחטן. רחום אל הי ה' ה', סלה. אתנו מניו יארויברכט
 אל עבדים כעיני הנה ויחנך, בשטים. היושבי עיני את נשאת. אליך אליך, אני.ועני
 אסן. שיחנט ער אלהינו ה' אל עינינו כן נבירתה יד אל שפחה וכעיני אדוניהםיד

 זרועם היה קוית לך חנית הי ה', ישעט. טאלהי וצדקה ה' סאת ברכה ישאישא,
 אני. ואביון עני כי ממני פניך תסתר אל ה' פניו, צרה. בעת ישועהנו אףלבקרים
 לך, למשיחי. נר עיכתי לדור קרן אצמיח שם וישם, אשא. נפשי ה' אליךאליך,
 לרחוק שלום שלום שלום, וגו'. וההור ]והנצח[ והתפארת והגבורה הגרולה הילך

 אסן: ורפאתיו, ה' אטרולקרוב

 חסדא רב ארבריה )ב( ]אמר[, טאי מציבורא אפיה מהדר וכד )א(]יתקמט
 שהבטחתנו[ טה עשה עלינו שמרת מה עשינו עולם של רבונו ]ודרש )ג( עוקבאלרבנא
 ואחר פ"0 כנו )דברים וגו' ישראל עמך את וברך השמים מן קדשך טמעוןהשקיפה

 רשאין הכהנים אין )ה( חסדא רב אמר )ד( שלום. שים ואומר ציבור שליח מתחילכך
 עד אמן לענות רשאין הציבור ואין הקורא, טפי דיבור שיכלה ער נברכהלהתחיל
 שיבלה עד אחרת בברכה להתחיל רשאין הנהנים ]ואין )0 הכהנים, מפי ברבהשתנלה
 שליח שיתחיל ער הציבור מן פניהם לחתר רשאין הכהנים ואין הציבור[ מפיאמן
 ער רגליהם את לעקור רשאין הכהנים אין וירא ר' ואטר )ז( שלום. בשיםציבור
 אלא כפיהם את לישא רשאין הכהנים ואי! )ח( שלום, שים ציבור שליחשיגמור
 : כתפיהןכנגד

 108 צד במחה מצאתי והנה קב"ה. סי' או"ח הטור הביא וכן אומר לעלות רגליו עוקרכשהוא
 הוא כך נשיאות סדר מכאן ללמוד יש ומתחיל: נאמרים אלו פ' בסוטה שלמה רבי פסקשהביא
 הפי' זה כל סיים ובסוף כו' רצון 'הי ומתפלל התיבה לפני ובא מטקומו בענודה רגליו;וקר

 וכי ד"ה ע"א ל"ט שם נסוטה התש' חכמי נוונו ולזה ע"כ. פירש"י כאן עד : ראבייממשמעת
 שרשמתי מחת מן זה את ולקחו כו' בעבודה רגליו עוקר שלמה רג'נו מפי' כפים נשיאותסדר
 לסוטה. מפירש"י אחרת במהחרא היה או לפנינו וחסר שם בסוטה בפירש"י כן היהואולי
 ברכיהם. עי הציבור כורעין ס( לנו. כפרה הביא והרע"ג גגמרא ליתא זה וסליחה. כפרה7(
 המקור. לי נודע ולא שם ברע"ג הובא לאזה

 רב אדגריה 3( ע"ב. י"א רף רע"ג סרור מציבורא. אפיה מהרר וכר 5(]וןקסו[
 ודרש ג( עוקגא. לרב ובגמרא רע"ג בסדור וכ"ח ע"א ל"ט סוטה עוקבא. לרביעחסדא
 ע"1 ל"ט סוטה חסדא. רב אמר 7( נסרע"ג. והונא בגמרא שהוא כמו הוספתי כו'.רבש"ע
 חסדא. רג אמר לפנית שהוא כמו ג"כ הונא שם ובסרע"ג חסדא רב אמר זירא איר הגי'ושם
 אמן שיכלה עד כהנים לקרות רשאי הקורא "אין זה לפני מובא שם בגמרא הכהנים. איןמן
 זירא. ר' ואמר 1( שם. בגמרא שהוא כמו הוספתי כו'. רשאין הכהנים ]ואין 1( הציבור".מפי

 נתפיהן. כנגד אלא כפיהם את לישא רשאין הכהנים ואין ס( חסדא. א"ר זירא ר' ואמר שםבגמרא
 ידיהן את נושאים נהגים במדינה ע"א ל"ה שם וגמשנה שם בסדרע"ג והובא שם גגמרא ליתאזה
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 וניטא כהנים קדם ניקום הוהן, ]מאי ירע ולא חלמא דחוי ומאן )א(]תקין
 בין הוא, מה יודע ואיני חלמתי הלום שלך, וחלומותי שלך אני העולמים רבץהכי,

 כהלוטות ואמצם חזקם הם מוב אם חנירי, ]עלי[ )לי( והחלטו בין לעצטי,שחלמת.
 ירי על יריחו וכס. סשה, ידי על טרה כמי רפאם רפואה צריכים ואם יוסף,של

 קללת שהפכת וכשם מחליו, וכחזקיהו מצרעתו, וכנעמן מצרעתה, וכטייםאלישע,
 בהרי יעתיה וסיכוי! והרצני, לטונה חלוטותי כל תהפוך כך לסובה, הרשעבלעם
 בנבורה, שוכן אל במרום אדיר הכי לימא לא ואי אמן, ציבורא רעני היכי כיכהנים
 לפונה: ושלום ברכה עלינו שתשים רצק יהי שלום ושמך שלוםאתה

 ד' סי פעמים, ד' כאדונינו אין כאלהינו אין אומרים אנו )א(לכך]תקיא[

 ברכת ועוד יום, שבכל ברכות י"ח כנגר פעמים י"נ שהן מעמים, ד' נודהפעטש,
 נמצא בלבד, ברכות שבע אלא אינן ובשבת עשרה, תשע הרי ניבנה שתיקתההמינין
 לאלהינו נודה כאלהינו מי כאלהינו אין פעטים י"ב תיקנו וכנגדן חסרין ברכותי"ב
 החמרים. כנגר פעמים יגב )אין(הרי

 שכולו ליום בשבת טוסף תפילת אחר אדם נזי שאומרים ומה )א(]יעקיב[
 שבת שכולו ליום הלשון עיקר זה אלא בדבר הן טועע העולמים, לחי מנוחהשבת
 אמר ועליו עולם'ם, לחי טפחה שהוא שביע* יום וזהו העולמים, לחי מנוחהשהוא
 לשבות עתיד הקב"ה על בשבת אותו אומרים ולכך השבת, ליום שיר מוטורדוד

 כבנצבת: עולםבאותו
 י"ר( מ"פ )תהלים רצק עת ה' לך תפילתי ואני אומרים אנו לכך )א(]וזקיג[

 שכר שותי ונגינות שער יושני בי ישיחו הימנו לטעלה רכתיב המנחה, תפילתקודם
 שמחתם ביום העולם אומות עולם של רבונו הקב"ה, לפני דוד אמר כך יוינ(, שם)שם
 טזכירין ואין היום, כל משתאותיהם בבית ומרננים ומשתכרין שותים הם אידםוביום
 לאחר ושמחתי, מנוחה יום ובא לישראל השטחה משהגדלת כן לא אני אבלשטך,
 משתיי מנית פוסק אני תמפה זטן וכשמניע שוכחך, אינם וטפונק וטעוננ שבעשאני

 נהנו לכך חלקי, על הודאה ונותן קבועה, ושעה רצון לעת לתפילתי וקופץותענוגיי,
 פסוק לומר פוב יום טטנחת שבת טנחת נשתנה וטה בשבת. במנחה כך לומרהעם
 אנו לכך קרנות, יושבי מפני בשבת במנחה בתורה קורין שיהיו עזרא שתיקן מפניזה,

- -
 כתחתיהם מבין התלונות מן משגית ע"א( )מ"ט החורש עסקא דר"כ ובפסיקתא כתפיהן,כנגר
 קי"א. הערה שם בפסיקתא ועיין ע"ה סי' כפים נשיאות ה' במנהיג הובא וכן כהניםשל

 ע"ב. ג"ה בברכות והוא ע"ב י"א בסרע"ג הובא הלמא. דחזי ומאן 6(]רזקט

 בפרדס השא ט'. פעמים ד' נאדונימ אין כאלהיה אין אומרים אט לכך 6(]תהימ
 וכתב ;-א( א' )דף א' סי' דופלם הלקט בשבלי והובא 106 צד ובמח'ץ ע"ר( שי )דף ה'סי'
 להפריס. וטון מצאתי זצ"ל שלמה רבינו בשםשם

 ובמה"ד ע"ד( ח' )דף ד' סי' גפרדס מבא ט'. אדם בני שאומרים ומה 6(]תקיעת
 ע"ש. רגרים גאריכות הוא ושם' 106צד

 וגלקוטי ע"ד( ח' )רף ד' סי' בפרדס הובא תפילתי. מני אומרים אם לכך 6(]רציויט
 והשא 107 צד שמח"ו ח"ב האורה וגס' ש"ג סי' כ"י והיתר ובאיסור ע"ד ט' רףהפרדס
 והפר ואנוררהם, בהמנהיג גם יצגא זצ"ל שלמה רבינו בשם קכ"1 סי' השלם הלקטבשנוי
 אל אדע ולא הלקט שבלי בשם הביאו שם ההג"י המדרש, בשם זה כעין הבש רצ"ב סי'או"ח
 מכיר. גר' גתן רביה בשם אחר טעם ;ור והגיא שם, הטור כ111 מדרשאיזה
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 רצק לעת אלא בקרמת, לשבת הארסה כטשפחות שמת שלא חלקנו, עלמידים
 כן: עזרא תיקן לא טוב ביום אבל )נ( להתפלל, חרירים אעותסילה

 ולא ימים, ברהטה בראשית טעשה נברא למה יצירה בספר נמצא )א(]חקק
 כיתות שלושה שהן )נ( הקב"ה, של אלהותו למד אתה טכאן ביותר, או בפחותנברא

 בראשית ימי ששת טחלק כשאתה השכת, ועל ישראל ועל הקב"ה עלהמעידים
 וישראל ]והקב"ה יסים, שני להעיר הראוי כת מהן אחת לכל נטצא ]חלקים[לשלשה
 סכל בו שבחר השבת על טעידין וישראל והקב"ה )נ( לזהי, זה ומעידי! חוזריןושבת
 ושבת וישראל י"ג(, ל"א )שטות לדורותיכם וביניכם ביני הוא אות כי שנאמרהיסים,

מעידיי
 יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה' והיה שנאמר אחד, שהוא הקב"ה על

 )רברים אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע וכתיב ט'( י"ר "כרי' אחד ושטד אחדה'
 מי דכתיב בארץ אחד גוי שהם ישראל על מעידין ושנת הקביה כן וכסו (, דו'

 קבעו הראשונים חכמים ואף )ד( כ"א(, י", )רהיייא בארץ אחד גוי ישראלכעמך
 וליהוד )ה( אחד, ושמך אהד אתה זה, מדרש על שטטכו הטנחה בתפילתשלשתן
 גדולה תפארת בארץ אחד גוי ישראל כעטך ומי טחלקין, הטיני! שאין אחדהוא

 ואסרו )ז( אחת, שקראת השבת את נתת, לעמך )ו( וקרושה טנוחה ישועה,ועמרת

 תיקן לא טוב יום במנחת אבל כך איתא בפרדס כן. עזרא תיקן לא ביו"ט אבלנ(
 ולכך לכם כולו או לה' כולו או דאמר כמאן עזרא תיקן לא לן דסבירא בתורת לקרות;זרא

 ה'. לך תפלתיאומר*ואני
 הובע כו'. ימים בששה בראשית מעשה נברא למה יצירה בספר נמצא 6(]רסקיך[

 גתם ועיין 108( )צד קל"ח סי' ובמח"1 ע"ג( )" הפרדם ובלקוטי ע"א( )ט' ד' כי'בפרדס
 בשם מצאתי הביא קכיו סי' הלקט שבלי בעל וגם מדרש בשם זה הביא מי ד"ה ;"ג ג'חגיגה

 או"ח והטור הפרכס. DS) וכמן ט' כראשית מעשה נברא למה נאגדה מצינו זצ"ל שלמהרבינו

 נטעות בפרדס כיתות. שלשה שהן נ( יצירה. בם' מזה נמצא ולא מדרש, גשם הביאו רצ"בסי'
 הימים מכל בו שנחר ריטבת על סעירין השראל והקב"ה 4( כיתות. ג' זצ"ל בתים ג'הם
 ובשבה"ל ובאריכות משונה הלשון ובפרדס מהסדור. ב' בכ"י גם ב"ה וע'. הוא אות כישנ'
 וחסר הימים טכס בו שבהר השבת על מעירין וישראל הק' כך הובא ובמחט בפרדס. כמוהובא

 אות כי שנאמר אהד, שהוא הקב"ה על מעירין ושבת משראל שם הובא ואת"כ מהכתובהראי'

 ופה השבת על מעירין וישראל הקג"ה שלפניו למאמר שייך מהכתיב הראי' זכיניכם. כיניהוא
 אחד. הרמו אחד ה' יהיה ההוא ביום y~wn כל על למלך ה' והיה מהכתוב הראיהחסר

 כו'. אחד אתה זה מדרש על שסמכו המנחה בתפלת שלשתן קבעו הראשונים חכמים סףי(

 ובמת"ו אחר. אתה המנחה בתפילת ושבת וישראל הקב"ה שלשתן קבעו חכמים כ'הכוונה
 לסימן למעלה ' מוסב ובאמת חדש סימן אחד ושמך אחד אתה מן בטעות מתחיל 108צר

 שם במח"1 משונה הנוסח וגם המנחה. בתפילת שלשתן קבעו הראשונים חכמים ואףשלפניו
 ומי אחד ושמך אחד אתה בשבת גמנהה אומר כן על כך אשא ע"א( ט' )דף ד' סי'ובפרדס
 כדכתיב נתת לעסך וקדושה מנוחה ישועה ועטרת גדולה תפארת בארץ אחד גוי ישראלכעמך
 רבינו גשם ע"א( )מ"ט קכ"ה סי' הלקט בשבל' הובא כן השבת את לכם נתן ה' כיראו

 כעמך מי שם בסחיו מתלקין. הס'נין שאין אחד הוא וליהוד ס( להפררס. וכוון זצ"לשלמה
 שמך מייחדים שכולן מותלקין, השפים שאין לייחדך, חשובים הם אחר בארין, אחד גויישראל
 בפרדס. וליתא במח"1 גם כיה אחת. שנקראת השבת את נתת לעמך 1( גפררס. חסרוזה

 השבת ים זה נחת כף מלא טוב א' אות פ"נ 1"'ר עיין נחת שנקראת השבת את צ"לואולי
 כראוי שבת שומר כל רבותים ממרו י( שגת. ח ונחת שובה שלאחריו במאמר לפנינווכן

 היא פ"א תענית גירושלמי רק המקור מצאתי ולא ובמחה בפררם הובא וכן הישועה. אתמקרב
 תוששה ונחת בשובה שנאמר שבת בזכות אלא נגאלין 'שראלין אין א' אות A"Dוהר
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 הכנצעק ונחת בשובה שנאמר הישועה, את מקרב כראוי שבת שומר כלרבותינו
 ובמשכנות שלום בנוה עמי וישב אומר הוא וכן שבת, זו ונחת שובה פנו(, ל')ישעי'
 מי תילים בטררש זה מקרא ודורש )ח( י"ח(, ל"ב )שם שאננות ובטפחותמבפחים
 בבראשית ואף )פ( מבפחים. ובמשכנות שלום בנוה לישב חכו שנת משטרתשישמרו

 כך לא ]אתמהא[ תאסר( )אם ג'(, ב' )בראשית טלאכתו מכל שבת בו כירבה
 קאת הקב"ה ברא ביגיעה ולא נעטל לא סימון בר יהודה ר' בשם ברכיה ר' אמר)י(

 העולם את שמאבדין הרשעים מן להיפרע אלא מלאכתו, סכל אמרת ואתעולמט
 שאף אני וכטרומה והשקפ, שלוה ובפח שאק בו נברא וטה ויגיעה, בעמלשנברא
 שבמקרא לפי שלום בנוה וישב הטקרא על סומך הלשון זה מוגמא כשהואהמדרש
 קבעו שבת שמירת על נדרשי! הללו מקראות ששתי ולפי שבת, שמירת עלנדרש
 בשבת טנחה בתפילת המקראות לשוןחכטים

 שמתפלליי
 ועפרת גדולה תפארת

 ובפח והשקפ החלוה שלום טנוחת תושעון, ונחת בשובה לשק[ הלישועה
 השקפ ושאננות ובטנוחות מבפחים ונמשכנות שלום בנוה עמי וישב pwS]]על
 אברהם שמע אשר ]עקב אומר הוא שכך שבת, שמירת שמרו שהאבות ולפיובפח,
 אברהם היה תבשילין עירובי שאפילו )יא( ה'(, כ"ו )בראשית משמרתי וישמורבקולי[
 בניו את י"פ(, "'ח )שם וגו' בניו את יצוה אשר לטען ידעתיו כי ואומריודע,
 ירנן, יצחק יגל, אברהם שבת, בשמירת שמחו וכולן יעקב, !ה ביתו האת יצחק,זה
 באברהם, גילה בהרחק. ורנה גילה, באברהם נאסר למה בו, ינוחו וברויעקב
 הקב"ה את רואים שהצדיקים בזמן ל"ג(, )תהלים בר' צדיקים רננו באגרה יצטצינו)יב(
 אמר מיד פתוחין, השמים את וראה יצחק כשנעקר מצינו שכן שירה, אומרים הםסיר

 שנכנס העיר, פני את ויחן רבה בבראשית שמצינו )יג( בו, יאחו וגניו יעקבשירה.
 וקבע חטה דטדומיעם

 תחומיי
 אביט יעקב כמרמר אמרת את הדא יום, מבעוד

 השבת:את
 ברכות, עשרה שמונה בחול מתפללין למה רבותינו למדונו )א(]תקטו[

 ובלקוטי ע"א( )ט' די סי' גפרדס גם כ"ח כו'. תילים במדרש זה מקרא וחרשפ(
 מצאתי לא אגל להפרדם וטון זצ"ל שלמה דבינו בשם קכ"1 פי' בשבפ'ל ותובא A"p) )י'הפררם
 צ"ג טזמור תהלים ובמדרש הפררס דברי את הבש ט"ו סי' פ"י א"ר והרד"ל תהליםבמדרש
 ט' אות פ"י בנ"ר הוא מלאכתו. סכל שגת גו כי בב"ר ואף ע( אחר. באופן נדרש ה'אות
 וכן 109 צד ובמה"צ ע"ג( )י' הפרדס בלקוטי וצבא וכן ע"א( )ט' ד' סי' בפרדס גםיעבא
 גשם ברכנה רי אמר *( להפררס. וכוון שלמה רבינו גשם המדרש הביא קכ"ו סי' שב=לגש
 צ'ר בב"ר ולפניט סימון בר יהודה רי בשם צ"ל סימון בר ר' בשם בפרדס סימון. בר יהורהרי

 ג'. אות ב"ג גנדר לנכון גם והשא סימון בר יהודה רי גשם לתקן ויש סיטון רי בשםברכיה
 פס"ד ג' אות פמ"מ ובב"ר ע"א. כ"ח יוטא יודע. אברהם היה תבשילין עירובי שאפקו*8(
 א' אות מ"ג בראשית אגדת ועיין יודע אברהם היה חצרות עירוני הלכות אפילו איתא ד'שת

 ט'. צדיקים רגנו באגדה שמצינו יג( ע"ש. בזה הארכתי ח' הערה א' אות לךמתנחומא
 הלקט ובשגלי 109 צד ובמח"1 ע"ג( )" הפרדס וגלקוטי ע"ב( )ט' ד' סי' בפרדס גםליבא
 ז' אות פי"א בב"ר הוא העיר. פני את יחן בב"ר שמציט ע( האגדה. מצאתי ולא קכ"וסי'
 והונא 109 צד ובמחט ע"ג( )י' הפרדס בלקוטי הונא וכן ע"ב( )ט' ד' סי' בפרדסוצבא

 ז"ל. שלמה רבית בשם קכ"1 סי'בשבה"ל
 למה רבותיט לסחט 6(]יעקמו[

 מתפלליי
 בפרדס הובא ט'. עישרה שמונה בחול

 טעסא מאי עשרה שמונה ולא ברכות שב; מתפללין אט נשבת המתחיל ע"ב( )ט' ד'ס"
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 בשבת. י"ח מתפללק אין ולמה שנע, אלא מתפללין אנו אין בפלים שאנוובשבת
 מנוחה ,ו ]שבתן הקב"ה אמר בשבת. צרכיו לתבוע שאסור ספני הונא רב אמר)ב(
 למה )ג( נ"ו(, ח' )מ"א ישראל לעטו טפחה נתן אשר ה' ברוך שנאסר לישראל,היא
 שאנו ובתפילה י"א(, כ' )שטות השביעי ביום וינח שנאמר תחילה, בשבת שבחרלפי

 אם להזכיר, צריך אין וכשבת להזכיר, ארם שצריך בחול דברים יש בחולמתפללין
 בשני היה אם נתשובה, הרוצה אומר תשובה בעל היה הדעת, הונן אוסר )ד( חולהיה
 ניתנה לטנוחה הקב"ה אומר חולי, רופא אוסר חולה היה אם ישראל, גואלאומר

 שם נטצא ומיצר, מעשיו הוא נזכר ברכות י"ח ארם יתפלל ואם השנת,לישראל
 דבר, כל של צער בה שאץ בשבת תפילה רנותינו תיקנו לפיכך טתחלל,שמים
 שכתוב )ה( שבת של המזמור טן ברכות שבע טתפללין שיהיו טטכו ]ומנייך)ומכאן(

 ה' שטחתני כי ב'(, צ"ב )תהלים לה' להודות פוב ]אוכרוחק, )אמירות( שבעבו

 )שם ה' לעולם טרום ואתה ו'(, שם )שם ה' טעשיך גדלו טה ה'(, שם )שםבפעליך
 כי להניד י'יד(, שם )שם ה' בבית שתולים י'(, שם )שם ה' אויביך הנה כי פ'(,שם
 קולות ז' ]כנגד[ ד"א )ו( : תמילות ז' כנגד אזכרות שבע הרי ת"ז(, שם )שם ה'ישר

 ד'(, שם )שם בכח ה' קול ג'(, כ"פ )תהלים הטים על ה'[ ]קול דודשאטר

 אש להבות חוצב ה' קול ה'(, שם )שם ארזים שובר ה' קול שם(, )שם נהרר היקול
 ט'(, שם )שם אילות יחולל ה' קול ח'(, שם )שם מרבר יחיל ה' קול ז'(, שם)שם
 וברקים קולות ויהי שבתורה, קולות ז' כנגד ד"א )ז( : י'( שם )שם ישב( למבול)ה'

 והאלהים י"ס(, שם )שם השופר קול ויהי שם(, )שם שופר וקול טייז(, יייפ)שמות
 השופר קול ואת י"ח(, כ' )שם הקולות את רואים העם וכל שם(, )שם בקוליעננו
 ביום שבע דוד אמר וכן ג'(, כ"ד )שם ויאמרו אחד קול העם[ כל ]ויען שם(,)שם

 שמונה כנגד עשרה, שטונה טתפללין )ה( בחול אבל קמ"ר(, קייט )תהליםהללחיך
 משה: את ה' ציוה )ס(כאשר במשכן, למשה הקב"ה שציוה ציוויםעשרה

 ילמרנו כך הגי' ושם 110( לצד ק"מ סי' במה"ד השא וכן קכ"ח פי' הלקט בשבליוהובא
 ברכות, ז' אלא מתפללין אנו אין בטילין שאנו ובשבת ברכות, י"ה בחול מתפללין למהרבינו

 שאסור מפגי הונא רב אמר ג( בשבת. ברכות י"ה מתפללין אין למה רבותינו למדונוכך

 למה נ( ה"ג. פמ"1 שבת 'רושימי ועי' ר"ח בשם המקור מצאתי לא כו'. בשבת צרכיולתבוע

 וכך נשתנית הגי' ובפרדס ב', גכ"י ס"ה ט'. השביעי ביום וינח שנ' תחילה בשבת שבתרלפי
 ובתפלת עונג לשנת וקראת דכתיב בו להתענג וצריך תא מנוחה יום שהשבת %פי שםאיתא
 השנים מברך רופא 1ס1לח גואל כגון עליהם ומיצר להם צריך שאדם דברים 'ש עשרהשמונה
 והיה מיצר הוא הרבוים איו מזכיר שהוא מתוך ברכות '"ח אדם מתפלל היה ואם כלם,וכן

 שבע בו שכתוב ס( כסיל. ארם היה אם שם כמח"ו חול. היה אם ז( כו'. גשנגממעט
 א"ר מניין שבת של שבע ע"א( )ה' ה"ג פ"ר ברכות מירושלמי ומבע תקנתי כןאזכרות.

 שאמר קילית ז' ןכנגד, ד"א " השגת. ליום שיר במזמור שכתוב אזכרות ז' כנגד אגטוריאיודן
 ד"א ו( אלים. בני לה' בהבו שכתש קולות ז' כנגד יצחק א"ר שם בירושלמי המים. עלדוד
 אחר. מקור רש"י לפני שהיה ספק ואין שם בירושלמי ליתא זה שבתורה. קולות ז,כנגד
 נהמנ' כר שמואל ר' שם ברנות כיררסלסי גו'. ציווים י"ה כנגד י"ה מתפללין נחול אגלס(

 וירא ריש הקסם בתנחומא ועיין שני משכן בפרשת שכתש ציחיין י"ח כנגד יוחנןבש"ר
 יוחנן ור' איתא טנבר הנדפס בתנחוסא משה. את ה' צוה כאשר ס( הארכתי. ה8ם ג'הערה
 פעמים י"ח משה את ה' צוה כאשר והן שמות ספר בסוף שהן שבמשכן ציווים ם כנגדאמר
 בזה שכתבתי מה ג' 3הערח שםועיין
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269 רשעיסרור

 של הרין צידוק לשם בשבת בטנתה שאומרים וצדקתך )א(]תקמו[
 שר רב אטר והכי )ב( נשבת, שעה באותה שנמטר משה של כבורו משוםמשה,
 בבית שמנהג אלא עור ולא תורה, בתלמוד להתעסק סותר בטנחה בשבת גאוןשלום
 ישראל רנילין ועור תורה, וקניין אבות שונין בשבת המנחה תפלת שאחר שבבבלרבנו

שמתמלליי
 כראטרינן )ג( אותה, מאחרין ערבית ותפלת אותה, מקרימים בשבת המנחה

 תמילה בין כמשוי, r~P ליהוי דלא מאחרין יוטא אפוקי למצוות, טקדיטין יוטאעיולי
 עוסקין, ושאין וטה עריף, פפ. בתורה להתעסק מקום סכל וירום, ברד ישבלתפילה

 הכמים שאסרו )ד( שעה, באותה שנפטר רבינו משה לכבוד אלא שאסור, ספנילא
 : מתכפלי! מדרשות שמתנשיא

 : שבתות מוצאי מדרוזהו
[tspnl)עון, יכפר רחום והוא ומותח צינור שליח עומר שנתות במרואי )א 

 ומיבעי )נ( המבורך, ה' ברוך חוזר והוא וגו', הושיעה ה' וטוסיפין אחריו, והציהור)ב(
 דההוא הזיקא מן דטיתצלי שבתות במוצאי המבורך ה' בברוך לאגורי אינשליה

 רהקב"ה, דשנחיה ופסוקי לאחריה ושתים לפניה בשתים שמע קריאת ומסדרשבתא,
 :  לאתריהם וברכה שימורועל

 טזכירין שנינו שכך )כ( הרעת, בחונן הכרלה להזכיר העריך )א(]תקיח[
 הדעת, בחונן והבדלה השמם, כברכת נשמים ושואלי, הסתים, בתהיית נשמיםגבורות
 וכן לחול, שבת טוצאי אחר חכטה, בברכת קבעוה חכטה שהיא טפני טעם מה)ג(

 בחונן חונטינו אתה אוטר בכול, סוער של לחולו יו"ט[ מוצאי וכן ]להול יו"טמוצאי
 שבת שבמוצאי אלא הכום, על הבדלה ואוטרהדעת,

 מברכיי
 רתניא )ד( המאור, על

 ובמחנאי הכפורים, יום ובמוצאי צובים ימים ובמוצאי שנתות במוצאי הכדלהאומר
 לא לשבת יו"פ במוצאי ]אבל )ה( המוער לחול פוב יום ובמוצאי טוב ליוםשבתות
 :מבדילק[

 ע"א( ט' )דף ד' סי' בפרדם הובא כו'. כשגת במנחה שאומרים שדקתך 6(]תקטלג
 ע"א ל' דף רע"ג סדור מן ולקוח קכ"ו סי' ושנה"ל 111 צד וגמת"ו ע"א( )י' הפרדסונלקוטי
 נ"1 ס" והרוקח תר"כ. סי' לר"ת הישר בס' וכן וע'"ם מכאן ד"ה ע"א ל' מנחות בתש'והובא

 תשובה שערי הגאונים בתשושת ועיין ע"ש כו' בשבת משה שנפטר קגלה ורם וז"להביא

 או שור פסקא רר"כ בפסיקתא ועיין הספר בראש התשוטה נתחילת הרד"ל ובהערות ר"כס"
 גם א', בהערה שרשמתי במקומות הובא גאון. שלום שר רב אמר והכי י( ל"ו. ובהערהכשב
 בתי גל שמה נשיא חכמים שאמרו י( ע"ב. ק"ה פסחים כדאמרינן. ג( שם. מנחותנתש'

 כו'. אנות לזמר lya ולכך : דברים הוספת 'ש שם ובפרדם ע"ג 3"ג ס"ק בטלים.מדרשות

 שם שהובא אחרי 114 צד במחא הובא צינור. שליח עומד במו"ש 6(התקין[
 רחום והוא כשמתחיל אומרים והציבור במהר אהריו. והציבור ג( באריכות. אחריםמאמרים

 ותחר תו'. הושיעה ה' ומוסיפין אחריו רחום והוא ועונין 1ג1' ירפך לא אלהיך ה' רחום אלכי
 לאשדי אינש ליה ומיגע' נ( המבורך. ה' בריך אחריו עונין והן ברכו, ואומר קולוומגביה
 ציצית. ה' סוף גגה"ג ג"כ והובא ע"א ~wv רע"ג סחר מן לקוח המטרך. ה'בברוך

 הבהה יה'כיי תייק 6ינתקתק[
 בחי"

 ע"א. ל"א דף רע"ג סחר מן יקית הדעת.

 שלפנינו רע"ג בסדור ליתא הסימן סוף עד טעם. מהג( ע"א. ל"ג ברכות שנינו. שכך1(
 כמו ההפתי יו"ט. במוצאי אגל ס( w~p. ק"ד פסחים רתגיא. ד( 114. צד ברחה גסונמצא
 במת"ו.שודא
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 רששמדור280

 יק לו יש אם הרעת, בחוק הברלה הזכיר ולא פעה האם )א(]תקש[
 חתר, אים עליולהבדיל

"( 
 אין הדעת בהוק הכדלה הזכיר זלא פעה דתניא

 מרב מיניה בעי ומתפלל. חוזר יי! לו א.ן ואם הכום, על לאומרה שיכול מפתאותו, מחזיריי
 מאי, הילבתא לרבא רבינא ליה אמר לראש, חוזר להם אטר מאי, ובזו בזו פעהששת
 בתפילה נטי הברלה אף הכום, ועל בתפילה קידושא מאי קידושא, כי ליהאטר
 : הכוםועל

 תיקנו הגדולה כנסת אנשי יוחנן ר' אמר אבא בו חייא ו' אמר )א(]ר2קמ[
 והם בתפילה, קבעוה נתחילה והברלות, קדושות ותפילות ברכות לישראללהם
 שיבדיל צריך הכוס על והמבדיל הכוס, על שיבדיל צריך נתפלה המבדילאסרו

 על שיבדיל צריך בתפילה המבריל שמואל אמר יהודה רב אמר וכן )ב(בתפילה,
 : ראשו על יחולו הברכות ובי בזו והמבדילהכוס,

 תפילתן הציבור שמסיים ולאחר כסדר, התפלה בל ומסדר )א(]תקכא[
 נועם ויהי אחריו הציבור וטתחילין מעם, ויהי ופותח דאמירן, עד צבור שלחמקדש
 ושונה חחר אשביעהו, ימים אורך הציבור שמסיים לאחר המנהג וכן המזמור, סוףעד

 זה, אל זה וקרא וגוי, קדוש ואתה ואומר וגו', ימים אורך הפסוק אותו צבורשליח
 וקידושא נועם ויהי לוסר שנהט וזה )כ( השלום, עושה עד סידרא, טלהואומר
 מטח להאריך כדי בסידרן, שישתהו כדי שבתא באפוקא פעם ובאריכותבנעימה
 הרוחות על טמונה שהוא המלאך צועק במו"ש ]כדאמריק )נ( לגיהנם מלחוררשעים
 בסדר נועם ויהי מזכירין ישראל ולכן סדריהן, ישראל השלימו שכבר לגיהנם[,חזרו
 : ושבתמוצאי

 במוצאי אלא נועם ויהי אומרים אין נאון שלום רב שדר והכי )א(]רצקכב[
 כיון פוכ, ליום שנתות כמוצאי ולא פוכיס, ימים נטמאי לא אגל נלבד,שכוצת
 אומרים אע להכי אספו ליכא, פוב ביום ידינו וטעשה ידיט, ומעוצה למיסרדבעי

Iffp~1)6 הזכיר. ולא טעה רתניא י( ע"א. ל"א רע"ג מסחר הם ט'. פעה מם 
 קוא. ל"גברכות

 שמואל. אמר יהודה רב אמר בן 3( שם. מרטת אבא. בר הייא רי אטר 6(פשקכם
 בשמו. וצבא 'ad- שםבגמרא

 לוטר שנהם ומה ש( w~p. ל"א סרע"ג מן לקוח התפלה. כל ימסיר 6(]רצקכאם
 ע'"ט. יותר באריכות הוא ושם ע"ב( ט' )דף ד' סי' ג*רדס גם הונא ט'. נועבויהי
 כמו הוספתי זה לגיהנם". הזרו הרוחות על ממונה שהוא המלאך צועק גמו'"צ "כדאסרינןג(

 גחל. מאמר נשמט ב' ובכ"י לגיהנם עד לגיהנם מן המעתיק ודינמיט שם. רע"ג בסדורוכהוא
w~oslל"ג אות תשא כי מגבר הנדפס וגתנחוטא פכ"ג רבתי בפסיקתא המאמר זה כעין 
 על ממונה שהש חמה ושטו יש אחד מלאך שולמים גשהסררים שולמים, שהסדרים עדבסוגיא
 צימות אופל כמו עיפתה ארץ הדהר לארץ ומקלען האנשים אותן של נשסות וטפל באהנשמות

 במותש כך איתא בראשית ריש ובשאילתות ע"כ סדרים ששלטו למות צא צלמות מדץ סדריםולא
 ישראל השלימו שכבר לגיהנם חזרו ואומר התאות על סמטה שהוא המלאך צועק השיכהעם
 במוצאי טעם ויהי רמז מיכן נועם ויהי ואומרין מו'"א בסרר מזכירין ישראל ולכך מרריהןאת

 גאון. עמרם רב נשם הדברים הבש רצ"ה סי' או"ח ובמורשבתות
[S1pa)6 גתוס' ומחכר ע"א ל"א רע"ג סדור מן לקוח גאון. שלום רב שדר "כי 

 Nvy י"א הפרדס ובלקוטי ע"כ ט' דף סוף ד' סי' בפררם והלא מכאן ד"ה ע"ש ל'מנחות

 רצצה. סי' או"ח ובמור 116 צד בטת"1וכבגא
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 אמריק דלא היכי כל דמילתא כלפא אסריק, לא נמי הכי דסדרא וקידושאאותו,
 באמצע להיות שחל הכפורים יום ובמוצאי דסדרא, קידושא אמרינן לא גועםויהי
 דאיכא היכא לחול שבת במוצאי נועם ויהי אמרינן וכי נועם. ויהי אסריק לאשבת
 סבא יוטא חל אפילו דכפורי יומא או יו"ט מצעי בי איכא אכל דחולא, יומאשיתא
 דאפוקי בההוא נועם ויהי אמריק לא דחולא יוטא חמשה לקמן דאיכא שבתערב

 דחולא: כולהו יוסי שיתא לקם! בעינן ,ימני, תרי ומעשה דאמ' כיון פעטא מאישבתא,
 ייביניהי, ומכרכינן )ב( כירו, אור של ואנוקה כוס לו ומבשץ )א(]תקכנ[

 של שר פותה[ ]עלך אשביעת אומר שימעום וקודם )ג( הבדלה, נר, בשמים,יין,
 בשם ]רמייא[ )דמייא( טורייא על )ד( ית.ה ותפל סטני מיפש לב שתסירשכחה
 בעיני חן טצא ונח ופתחיאל, אנטיפיול ארסימס ארמס נשם )ה( קדישתא,שמהתא

 י"ר(, יזח )ש"א עטו וה' משכיל דרכיו ]לכל[ )בכל( דוד ויהי ה'(, ו' )בראשיתה'
 שמים עהצה ה' מעם עזרי עורי יבא מאין ההרים אל עיני אשא למעלות שירואומר
 יכבה לא האשמור יומם ימינך יד על צילך ה' שומרך ה' ונ'(, א' קכ"א )תהליםוגו'
 וער מעתה ובואך צאתך ישמור הי נפשך את ישמר רע מכל ישמרך ה' בלילה'ירח
 )נראושית הארץ ואת השמים את אלהים ברא בראשית ח'(. ו' ו' ה. שם )שםעולם
 אלהינו )ו( ח'(. מ"ו )תהלים סלה יעקב אלהי לנו משגב עמנו צבאות ה' א'(.א'

 מכל חשוכים לשלום, לקראתינו הבאים האלה הימים את עלינו החל אבותינוואלהי
 מאתך וחנונים תורתך, ללמוד ומדובקים רע, דבר מכל ומהילים ומנוקים ועון,חפא
 אדם, לב על קנאתנו תעלה ולא ושטחה, ששון בהם ותשמיענו והשכל בינהרעה
 עצתו, וקיים קיימו פובה עצה עלינו היועץ וכל לבנו, על תעלה אדם קנאתולא

 אשר את וחנותיכאמור
 אחוי

 היועץ וכל ירט(, ליינ )שמות ארחם אשר את ורחטתי
 e'by מחשבתו הניא גוים עצת הפיר ה' כאמור עצתו, עפל כפלו רע עצהעלינו
 כ"א(, י"ס )טשלי תקום היא ה' ועצת איש בלב מחשבות רנות כ'(, ל"ג)תהלים
 ותופר עצה עוצו גיא( ל"נ )תהלים ודור לדור לבו סחשנות תעמוד לעולם ה'עצת
 וידו יפר ומי יעץ צבאות ה' כי י'(, ח' )ישעי' אל עמנו כי יקום ולא דברדברו
 עמו כל ומעל מעלינו רעות עצת סיפר ברוך כ"ז(, י"ר )שם ישיבנה ומיהנפויה

 או"ח בטור והובא ע"ב ל"א רע"ג מסדור לקוח ואבוקה. טס 4 1טביאין ק]ותקכם
 כשסט שם רע"ג בטרור הברלה. נר בשמים יין יבנ"ה שברכין 3( רע"ג. בשם רב"טסי'

 הבשמים ברכת ג"כ הביא לא רע"ג דברי שהביא שם בטיר וכן הבשמים ברכתבטשת
 116 צד שמח"ז בסחר. שהוא כמו רע"ג בשם הביא ע"א( ט"ו )דף הבדלה ה' גיאות"רי"ץ
 כו'. מאור חודר ברישא נשמש קורם, תדיר תדיר ושאיט דתדיר חן, יבהה, ומביך ג"כהביא
 בטור והובא שם רע"ג בסחר ב"ה שכחה של שר פותה, לעלך אשביעת אומר שיטעים וקודםג(
 כמו השפתי פותה" "עלך והמלות 116. צד ונמח"ו שם גיאות כרי"ץ וכן רע"ג בשם רצ"טסי'

 פזטה שהבט ויש פורה שהביא מי יש הבש במח'ץ הרשייה והרה"ג שרשמתי במקומותשהוא
 גיאות ובריסק ובטור גסר;"ג לנטן שהש כמו רמייא תקנתי דמייא. טורייא על ז(ע"ש.

 ארמימימס ארימס ארמס בשם שם בסרע"ג ופתחיאל. אנסיפיול ארמיסס ארמס בשם ס(וכמח"ו.
 וברי"ץ בטור, ב"ה ופתחשל, אגסיסיאל ארמיסס ארימס ארמס ובמחט שתחאל, יאלאנסים
 הובא כן כו'. עלינו החל אבותינו ואלהי אלהינו 1( ופתחיאל. אנסיסיאל ארמימס ארימסגיאות
 ה"ב פ"ה ברכות בירושלמי הוא והמקור רצ"ט. סי' או"ח ונטור שינויים באיזה שםבסרע"ג
 "ירושלמי". צייןמטור
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 יטשנו ולא אלוחנו ה' יעזבנו ולא לטובה, הצריקים ועצת עצתו עלינו תקייםישראל
 שנפטרו הצדיקים ועם הבא, לעולם ולא הזה בעולם לא יחפירנו ולא ינלימנוולא

 חסרת עזי כי אפתר ולא אבפח ישועתי אל הנה עלינו, יהי שלום יחלוםבשלום,
 את ומטעים לונסיו, סלא ושותה )1( ב'(, י"ב )ישעי' וגו' לישועה לי ויהי ]ה'[יה
 : ביתובני

 שניטלה מפני שבת, במוצאי הכשמים על מברכין טעם ומה )א(]י1קכד[
 בצירוף ותתחזק ותתרווה הבשמים טן הנותרת ותהנה שבאדם יתירההנשמה
 :הברכות

 האזר טאורי בנורא ושבת במוצאי גאון, נטרונאי רב אמר דהכ4 )א(]ו1קכה[
 עושין, דוהיו רבותינו ראית וכן ידיהם, בכפות שמטתכלין ישיבות בשתי עונייןכך

 בן אליעזר דרי בפרקי ששמנו )ג( האור, מן ובנהנה כדי )כ( בידיפ נסתכלואוסרים

 והובא שם בסדרו עמרם רב לשון הוא ביתו. בני את ומטעים לוגמיו מלא נטותהז(
 מטס לטעם ביתו בני צריכין אין כתב מעריה ירב שי וכהב רע"ג בשם רב"ט סי' או"חבטור
 ברכה.של

 117 צד במח"1 גם הובא מ'. במתש הבשמים על ממרכין טעם ומה 6(]!14קכנד[
 במוצאי בשמים דטעם יקר בר יעקב רי בשם אומר יצחק בר שלמה רגינו והגאון שםוטסף
 חוזר שבת כשיוצא ולאלתר כלום, הסריח ולא גיהנם של אור שבת דיבבת יום רכ4שבתות
 ושם קי"ר סי' ובפרדס תקציב סי' להלן הובא וזה בבשמים. מריח ולכך ומסריח,ושורף

 אחר ב' יד כתב רש"י בסחר הובא וכן יותר. באריכות ע"ג( )ג"ח הספר שנשףבלקוטים
 דשאת משום במעש בשמים הטעם לי נאמר יקר בר יעקב ר' מפי שם והשא בליקוטין יו"כה'
 סי' הרשב"א תשוגות ועיין 881. צד בטחת סובאים ההם הליקוטין וגם כא' גיהנם שלאור

 מה מצאתי ז"ל יקר בר יעקב רבינו ובשם כתב ע"ב( )נ"ב ק"ל סי' ופטלם הלקט ושבליקנ"ט.
 ט'. הבשמים על מברכיםטעם

 רע"ג סחר מן לשח כו'. שבת במרואי גאון נטרונאי רב אמר והכי 6(שלסכה[
 גמה"ו וכיה ע"ב( )י"א הפרדס .בלקוטי הובא וכן קפא סי' נפחס גס והונא ע"ג ל"אדף
 ליק דפוס הגאונים ובתשובות ק"ג סי' תשובה שערי הגאונים תשובות ועיין 117( )צד קמאסי'
 כדי 3( יומא. ריש במרדכי ומובא צ"ג סי' גטזה החמרה 18 צר שלי ובהעחת מ"טסי'

 עד הגר על מברכין אין ונשנינו "נדרך זה אחר סיים ע"א( )ע"נ בסרע"ג האור. מןשנהנה
 תחלה מנהג הוא וכך שם וסיים קי"א סי' שם בפרדס הובא הן מנהג". וכך לאורושיאותו
 שכבר ומברך חשך גמקום שר והנה פושטן ואח"כ תחתיהן ומחשיך כפו להיך אצבעותיוכופף
 פ"כ הס הורקנוס. בן אליעזר דר, בפרקי ששנית נ( בסרע"ג. ליתא וזה השר מן הואנאות
 שערי הגאונים וגתשובות רע"ג. בשם שם גיאות ברי"ץ הובא וכן שם בסרע"ג ג"כוהובא
 ואומרים בצפרנים להביט מנהגנו ועוד מ"ט סי' ליק דפה הגאונים ובתשובות ק"ג סי'תשובה
 ומה ת"ל הגאונים תשובות בשם שהביא יומא ריש במרדכי ועיין לעולם. ורבות פרות שהןמפני
 שיאותו עד הנר על מברכין אין ובבבלי 'רושלמי בתלמוד שנף זה דגר בצפרנים מסתכליןשאש
 הראשון, ארם של צפרניו על הכרים כי שף הברלה, נר של האור בחזק שמרגיש עד פי'לאורו,
 שהביא רצ"ח ס" או"ח ב"י ועיין עכ"ל מצחו של אם כי ניחוש זה אין שניט שוהומאחר
 שהגיא רצ"ח סי' או"ח בש"ע בהגה ועיין הגאונים תשובות בשם והמרדכי הרא'"ט מדבריראיה
 בכל משבחך אנו וז"ל רבתי פסיקתא גשם הביא תשכ"ג רמז ההלים והילקוט הזהר. גשםכן

 אור להסתכל מהן העוף, ומליקת פריעה בהם לעשות צפרניס המצות, בהן ומקייםאיברי
 רבתי פסיקתא ציין שלפניו המאמר על רק רבתי בפסיקתא מזה זכר אין אולם ע"כלהבדלה

 וע'יא ב' אות לנה מזמור שלי בהוצאה a"1at מן הוא איברי בכל כהטבחך אני עצמותי כלומן
 הארכתי. הנם ג' הערה תהליםבמדרש
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 להבדלה ירים פשטיק הכי ומשום )ר( בציפורניו, להסתכל טצוה שאומרהורקנוס
 בסידי או בחבריה חזי ואי מברך, %א נהורא ליבא ואי מברך, והורא איבא אילמיחזי
 אלהים וירא דכתיב נהורא, על דמבדילין טנלן מדאורייתא )ה( דמי. שפיראחרינא
 החשך ובין האור בין אלהים ויבדל והדר ד'(, א' )בראשית פוב כי האוראת
 : שם()שם

 ואור עביר, לנהורא דלא עליה מנרכיק לא נכשן של אור )א(]תקמו[
 ואור )ג( עליו. מברכין אין ובסוף עליו, מנרכין בתחילה )נ( כירה של ואור תנורשל
 אע"נ לינה, טשום דמדליקין )ד( חשוב אדם דאיכא היכא ]הכנסת[ )הכסא( ביתשל
 מדליק קא לנהורא חשוב ארם דליכא היכא עליה, מברכין לא לנהורא צריךרלא

 כררך האור על טחזירין אין )ו( רב, אמר יהורה רב אטר )ה( עליה.וטנרכין
 אדם כיצר אמר טונא רי הורקנס בן אליעזר דר' בפרקי )ז( שכת' ואע"פ המצוות,על שמחזיריי

 האש. מאורי בורא ואומר ]האש[ לאור ירו מקריב יין, של בכום StllbJ])מסתכל(
 מאורי בורא ואומר בצפרניו וטסתכל אש של שהן הכוכבים לאור ידו פושת בררך היה]ואם
 המכרי% ואומר הארץ, מן אבן תולה הכוכבים, את רואה ואינו בעבים שמים רואה )ח(האעם
 אין בפת ואפילו היין, על אלא דמבדיל לן מבירא לא ואעם"כ )ט( לחול, קודשבין

 הובא לא זה כו'. מברך נברא איכא אי למיחזי להבדלה ידים פשטינן הכי ומשום1(
 להטיל רגי5ין אנו וכן המתחיל שלפנינו בסדור ליתא אשר גדול מאמר נמצא שם רק רע"גבס
 הכי ומשט שלפנינו הזה והלשון כו'. ושותהו אותו ושוטפים ששותהו לאחר ברכה של בכוםמים

 ומשום כך הגי' ושם והבדלה קידוש ה' מכה"ג ולקוח קי"א ס" שם בפרדס גם הונאפשטינן
 אלא מברכינן האש בורא דלאו זיכיון לא, או נהורא איכא אי למיחזי בהבדלה ידים פשטינןהכי
 חזאי ואי מברך, לא ינהורא משתמש לא אי מנרך, נהורא איכא אי האש, מאוריבורא

 שם כה"ג נהורא. על דמבדילין מנפן מדאורייתא ס( דמי. שפיר אתרינא במידי אובחבריה
 ע"ג(. )י"ב ח"ז פ"ח ברכות גירושלמי והוא שלפניובמאמר

 בתחקה 3( ע"א. נ"נ ברכות מגמרא והש שם בה"ג כגשן. של אור 6(נתקכן[
 הוא זנן הילרעסהיימער הרב השאת רומי כ"י בכה"ג ב"ה עליו. מברכין אין ובסוף עליומברכין
 בשם ע"א( י"ז )דף גיאות ברי"ץ הובא וכן הנדפס כנה"ג אבל 117 צד קנ"א סי'במחא
 ושל תנור ש% אור חרא תני שם ברכות ובגמרא מברכין, ובסוף מנרכין אין בתחילהגה"ג
 תמר של ופירש"י לבסוף הא בתחלה הא ל"ק עליו מברכין אין אידך ותניא SY'1 מנרכיןכירים
 של תקנתי הכסא. בית של ואור ג( שם. במח"1 ז"ל הרש"ה בהערות ועיין עליו. מברכיןגפוף
 כו' בהכ"נ של אור שם ברכות בגמרא שוא המעתיק. וטעה גיה"כ של כתצ והיה הכנסתבית
 כ"י ובכה"ג ליחיה משום הגי' הנדפס בבה"ג לינה. משום דמדליקין י( שם. בגה"גוהונא
 וברי"ץ צוותא משום רמדליקין הגי' 117 צד וכמח"ו אמטלתיה דמדליקין הגי' 47( )צדרומי
 הדליקוה. לכבודו חשוב אדם כדאיכא שם גרכות בגמרא ורש"י דיליה, משום דמרליקין שםגיאות
 ע% שמחזירין כדרך האור על מחזירין אין ז( ע"ב. נ"נ ברכות רב. אמר יהודה רב אמרס(

 הגי' שם רק ע"א ל"ב בסרע"ג הובא כו'. הורקנוס בן דר"א בפרקי שכתב ואע"פהמצמת,
 אין אחר גסגנון מתחיל קי"ב סי' ובפרדס הפרר"א, את ג"כ הביא אבל ע"שמשובשת

 אליעזר רר' בפרקי שכהום אע"פ שם גם השא ואח"כ המט עי ולא הפת על ולא היין ע%אקא מבדיליי
 בסחר. להניע שהנץ כמו הנוסח 118 במח"1צד אבל כו'. מבדיל כיצר אמר מיינא ר' הורקנוסבן
 רואהפ( קצת. הנוסהא משוגה ושם פיכ בפדר"א הוא הורקנס. בן אליעזר דר' בפרקיז(

 יבסרור ובפררם במחיו וכן הארץ מן אבן תולש האומט נתקררו ואם בפרר"א בעבים.שמט
 לשון הוא היין. על אלא דמבדיל לן מבירא לא ואעפ"כ פ( תולש. הגי' ובשנה"ל ובטוררע"ג
 כי להורות כוכב ס" המו"ל והציג עליו. אלא לאכדולי לן סבירא %א אעפ"כ ובפרדס שם,רע"ג
 יין.. על אלא לתקן יש אגל סוגןבלתי
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 וטה עיקר, כל הפת על מברילין אין טתיבתא ריש עמרם רב אמר דהכי )י(מנדילין,
 א.! אטריק דקא לסעוד שלא איפשר אי שקידוש לקידוש, דוטה הבדלה שאיןפעם
 קבועה ושלחנו קבועה וסעודתו קבוע ששלחן וכיון )יא( סעורה, במקום אלאקידוש
 טנהנ וכן הפת. על סברילין אין הילכך עליה, ומבדיל פת שנוטל לפניו טתוקנתופת
 : ישינותבשתי

 או היין, על שבת בטוצאי מבדיל שאינו כל אומר יצחק ר' )א(]תקכז[
 היין על שטבדיל מי וכל לעולם, ברכה סיטן רואה אינו המבדילין טן שוסעאינו

 ועושה קדוש, אותו קורא הקנייה )ב( המברילין מן שומע[ ]או )ושומע( שבתבמוצאי
 ו'(, י"פ )שמות קדוש וגוי כהנים ממלכת לי תהיו ואתם שנאמר )נ( ממנולתו,אותו
 מנוחלי שלשה יוחנן ר' ואמר )ר( הי(, שם )שם העמים מכל סגולה לי והייתםוכתיב
 על והמכדיל תורה, לתלטור בניו והסנדל ישראל, בארץ הדר הן, אילו הבא,העולם
 מאן הילכך חסדא רב אמר )ה( להבדלה, מקידושא דשייר והוא שבתות, במוצאיהיין
 וקידוש להבדלה, ליה שביק והבדלה קידושא שיעור בה ולית כסא חד ליהראית
 על הבדלה רבנן תקנו וכי אריפתא, לאברולי יכיל דלא אריפתא, מקדשהיום
 : תיקנוחמרא

 דשכיח ]דוכתא התחום בתוך ואיכא חמרא שניח סלא דהיכא )א(]תקכח[
 ביטמא ליזל[ למיזל, יכיל לא ]ובלילה למיזל דיכיל ]הוא[ רשבתא וביממא חמרא[בה

 טילתא ליה ופשימא שתי וקא יחיב נמי אי ]שבתא[, נפקא דלא אע"גזטבדיל
 דאיכא ואע"נ דשבתא פניא ט! מיקס נעי קא רטבדיל חטרא ליה ליתדלאורתא
 מדינה חמר היא ושיכרא כלל חמרא שכיח דלא והיכא )ב( סובא.עידנא
 : אשיכראיבדיל

 רעיג בסדר עיקר. כל הפת על מברילין אין מתיבתא ריש עמרם רב אמר דהכי1(
 ועיין עיקר. כ5 הפת ע5 מברילין אין מתיבתא ריש עמרם רב אמר דהכי הובא ע"א ל"בדף

 שם ובפרדס במחיו הובא וכן י"ז ס" ע"פ פרק ערא"ש מקדש ד"ה ע"ב ק"ו פסחיםבהוס'
 אפשר ואי קבוע וסעודתו וכצ"ל: חסר קבועה. וסעידתו קבועה ששלחן וכיון י6( עמרם. רבבשם
 מתוקנת ופת קבוע ושיהה קגועה סעידתו כיום שבת במוצאי הפת, ע5 מקדש לסעוד ש5א15

 בסרור כיה ישיבות. בשתי מנהג וכך הפת על מגדילין אין הלכך עליה, ומגריל פת שנוטללפניו
 ע"ש. דברים הוספת יש קייב סי' ובפרדס במח"1 לנכון הובא וכן שםרע"ג

 רע"ג בסדור שהוא כמו אומר צדוק ר' לתקן יש אומר. יצחק ר' 6(]רזקכז[
 ג'.כ הובא 119 צד ובמחה רציו, ס" או"ח בטור והובא פ"כ פדר"א מן וטבע ע"א ליבדף
 שם רע"ג בסחר הובא כן מסמלתו. אותו ועושה קרוש אותו קורא הקב"ה כ( אומר. יצחקר'

 שם. בסור ריבא וכן בסדור לפנית כמו הוא ובמח"1 לסגולתו. אותו קטה הקב"ה איתאמפדר"א
 ואגדיל ה' אני קדש כי קדושים לי והייתם עוד וסיים בסרע"ג כיה וגוי. לי תהיו ואתם שנאמרג(

 וגו', אתכם ואבדיל שנ' כך הונא לפנינו ובפדר"א כאן, כ' וויקרא לי להיות העמיס מןאתכם
 רב אמר ס( שם. בסרע"ג ומנבא w~y קי"ג פסחים יוחנן. וא"ר ד( סגולה. לי והייתםןואשר[
 בשמו. רצ"1 סי' או"ח בטור ולא גסרעיג ליתא וכן גשמו מובא לא שם בגמרא הירכך.חסדא
 צבא. סי' ח"ב גאו/,ז ר;,'ג בשם שבאוכן

 ורשש והבדלה קידוש ה' כה"ג מן לקוה ט'. חמרא שכיח דלא מיבא לטץקכח[
 חמר הוא הטיכרא כלי חמרא שכיח דלא יהיכא כ( יזד. סי' ח"ב באו"ז והובא "פסק"שם

 שם. בת"ג אשיכרא. מבדילסדינה

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



265 רשעסדור

 של אדם טחפלל שמואל אמר אמו בי תחליפא רב אמר וא(]תקכם[
 לאורחא. עד עבידתא למיעבד ליה ואסור )בן הנוס על וטבדיל בשבת שבתמצאי
 קודפ למעום לאדם לו ואסור )ג( האש, טאורי בורא סברך לאורחא נורא הזיונר

 הנדיל ואם'לא טבדיל, טעם הלכתא רבא ]דאמר )ר( מבדיל ומעם שנח ואפשיבדיל,
 דאמרי )ה( שעם, שלא והוא היום, כל שלישי ויום שני ויום למחר מבדילןבמו"ש
 כמה, ער כולה, השבת כל והולך מבדיל שבת במוצא. הבדיל שלא מי חייא ר'בני
 לה ואמרי ררבא, קטיה זירא רי דיתינ הא כי )ס נשבת, רביעי יום עד ויראן1א"ר
 ארבעה ורבתא, בתר ותלת ותרתי יומא, חד ניטין לגבי וקאמר ויחיב יוחנן, דרבקמיה

 עד ולא ער וירא ר' דאמר רביעי, יום עד אלמא שבתא, קטי ]יומא[ וטעליוחמשה
 על לא אבל והטבריל, הגפן פרי בורא וברום דחטרא כסא אחויי מילי והנינכלל,
 הכפורים, יום ובמוצאי שנתות בטוצא. אלא האור על מברכין אין 0( לן דיימאהאור
 בנורא לאישתמיש ביה דשרי טובים בימים אבל בנורא, להשתטש אסור דהוהמשום
 טובים: דימים בהבדלה עליה לברוכי צרכיקלא

 להיות שחל אע"ם הכפורים יום נאון נטרונאי רב שדר )א(והכי]וזקל[
 הילכתא ולית הכפורים, ביום בה להשתטש שאסור מפני האור, על מברכיןבהול
 הואיל שבת כמוצאי אלא האור על מברכק אק ראמר שמואל אטר יהודה בר')ב(

 ר' לה דטתני ואיכא אבא, בר זירא ר' דאמר הא כי אלא )ג( הוא, ברייתוותהלת

 יום במוצאי בין שבת במוצאי בין האור על מברכי! יוחק ר' אמר יפת נר'בניס!
 שבת דנטהשאי משבת הכפורים יום הוא טשונה טיהו )ד( דבר. עמא וכןהכפורים.
 טברכק אין הכפורים יום ובמוצאי האבנים, ומן העצים מן היוצא האור עלטברכי!
 עששית וכדתניא )ו( עכורה, ממלאכת ששכת שבת, טאי )ה( ששבת. אור עלאלא
 אור חדא תני טתניתק קא ותו )ו( עליה, סברכין שבת ובמוצאי בשבת והולכתדולקת
 אק אירך ותניא עליה, מכרכין האבנים וט! העצים טןהיהוא

 מכרכיי
 ומשנינין עליה,

 ובאור עליה, מנרכין אין הכפורים יום כטוצאי כאן שבת, בטוצאי כאן קשיאלא

 תחליפא רב וגורס שם נה"ג שמואל. אמר אמי בר תחליפא רב אמר 6(]תסכט[
 אסר יהודה רג אמר בגמרא ולפנינו ע"ב כ"ז ברכות בגמרא והש שמואל גמר אבישיבר

 לאדם לו ואסור נ( שם. כה"ג לשון לאורתא. ער עבירתא להיעבד ליה משר ש(שמואל.
 בסחר שהוא נמו הוספתי כו'. רבא דאמר ז( ע"א. ל"ב רע"ג סדור שיבדיל. קודםלטעום
 הייא. רי בני דאמרי מן ע"ב. ק"ו בפסחים חבוא מבדיל עד מבדיל מן המעתיק וה,ט0'טרע"ג
 כי במרע"ג יוחנן. ר' קמיה לה ואטרי דרבא קמיה זירא רב דיתיב הא כ' 1( ע"א. ק"1שם
 ריתיב הא כי שם פסחים וגגמרא יוחנן רר' קמיה לה ואמרי אסי דר' קמיה זירא ר, ריתיבהא
 אלא האור על מברכין אין זן יוחנן. דר' קמיה אסי רב לה ואמרי אסי דר' קמיה זיראר'

 ע"ב. נ"נ פסחים שבתות.במוצאי
 ובמחיו קי"ג סי' גפרדס והובא aat, סרע"ג גאון. גטרוגאי רב שדר והכי 6ן]1?ס6

 בר זירא ר' דאמר הא כי אלא נ( ע"א. ג"ד פסחים שמואל. אסר ייפדה כר' ג( 119.צד
 במחט וכן קי'.ג סי' שם בפרדס וכ"ה אבא, בר חייא דרי תא כי הגי' רע"ג בסדוראבא.
 ר' לה רפתני איבא שהגיא נלשון התא שם רק ע"א נ"ר פסחים בגמרא ליתא וזה 120.צד

 שבא ע"ב ל"ב רע"ג סדור ט'. משבת יהך'כ הוא ral~a מהי " pmt א"ר יפת ברבניסוין
 גם כ"ה ?בודה. ממלאכת ששבת שכת ומאי ס( צד.120. זמהיו ע'ג( )ב"ר קי"ג סי'בפרדס
 ההטבה שבת ומאי איתא בסרע"ג אבל עבירה. כשלאכת שצ"ל הרש"ה שם חוגיה יבטח"1בפרדם

 ;"א. ג"ד פסחש מתניתין. קא 1ת1 ו( ע"א. ג"ג ברנות יכדתנש. טכמלאכה.
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 רשיסחר266
 ובנטיא ,חן מברכין. ששבת באור אבל מביכין, רלא היא האאים ומן העצים טןהיוצא
 רעפין שני הראשון לאדם הקב"ה זים! שבת בטוצאי לוי ר' אמר מתג., ישראלרארץ
 רבא בשם הונא ורב )י( כרייתו, תהילת שהיא שבתות בטוצא. עליה סברכין,לפיכך[ אמי שמואל ןפ( האש. מאורי בורא עליהם ובירך האור, ויצא לזה[ 1זהוהקישן

 שכבר ספני עליה, טברכין הכפורים יום בטוצא. אף אסר יוחנן ר' בשם אבוהור'
 על לא אבל ששנת, אור על כדאמרינן ולעולם )יא( כולו, היום כל האורשבתה
 : האבנים ומן העצים מןהיוצא

 צריך שיתפלל, קודם שבת במוצאי טלאכה לעשות שצריך ומי )א(1תקלאן
 בן אלעזר ר' דאמר )ב( , טלאכה, עושה כך ואחי לחול, קורש בין הטכדיללברך

 וכי שיבדיל, קורם לאדם חפציו לעשות אסור ינאי ברי אליעזר רי טשוםאנטיגנוס
 לאחר אכל שיתפלל, קורס אמורים דברים במה ומלכות, השם אזכרות מזכירטכדיל

 הנדיל שלא ואעיים מלאכה, קודם לברך צריך אינו בתפילה שהבדיל כיקשהתפלל
 : הכוםעל

 אור שובת השבת יום רכל משום שבת, במוצאי בשמים טעם )א(]תקלש[
 כך בנשמים. טריח לכך ומסריח, חוזר כשיצא ולאלתר כלום, הסריה ולא גיהנםשל
 : יקר בר יעקב רי בשם גאון שלטה ר'אמר

 למורי נראה שכת נטהנאי הכנסת בנית שמדליקין הנר ועל )א(]וצקלג[
 ונר לכבוד, עשוי נר שאותו ספני עליו, לברך אחר נר להביא וצריך מנרכין,שאין
 היכא ומיהו חשוב, אדם בראיכא בברכות לה ומוקמען )ב( מברכין, אין לכבודהעשוי
 שאומר ופעמים עליה, מברך כבוד משום ולא דגנכי אימתא משום אלא טדלקיהרלא
 נכנס הלבנה איר לנו היה שאילו להאיר, אלא לכבור מרליקין אין אנו כנקמורי
 הוא, ימה טנהג עליה, וסברך אורה לשם אחר נר להביא והנוהג דיינו. הכנסתבכית
 : כחווישר

 רחום והוא ופותח התיבה לפני יורד צינור שליה שנת לטוצאי )א(]וזקלדן
 כמנהג, לאחריה ושתים לפניה בשתים שסע את ופורט ברכו ואומר ונו', עוןיכפר

 והוא שם ובמחט ובפרדס שם בסרע"ג התא כן מתני. ישראל דארץ ובגמראס(
 פכ"ג. רבתי ופסיקתא ומי"ג פי"א גב"ר נשנה וכן ע"ב(. )י"ב ה"ה פ"ח ברכותבירושלמי

 בשם אבהו ר' בשם הונא רב ג'רושלמי רגא. בשם הונא ורב י( שם. ירושלמי אמר. שמואלע(
 שם. רע"ג דברי שא כו'. לשלם ש( יוחנן. בשיר אבהו ורי ורבא הונא רב ובפררם יוחנןר,

 120 צד ומחא ע"ב ליב רעיג סדור במח"ט. מלאכה לעשות שצריר ומי 6(]ושקלא[
 אליעזר ר' משש אנטיגגוס בן אלעזר ר' דאמר כ( שם. בב"י ועיין רצ"ט סי' גו"ח בטורוהשא
 ;'ב ק"ג שבת ובגמרא צ' סי' ח"ב ובאריז שם וגמה"1 שם רע'.ג בסדור הוא כן ינאי.ברי
 בסדור. לפנינו שהוא כמו הגי' ה"מ פיה ברכות ובירושלמי יעקב בן ר'.א משםאיתא

'י'ק ן ( ]יזלים.ו  שם. א' ובהערה תקכ'.ד סי'יצל
 120. צד ובמהיו קטת סי' בפררם הובא בביה"כ. שמדליקין הנר 1;ל 6יהזקלנ[

 ;"א. ג"ג דף בברכות. לה ומוקטינןגן
 נשמם הזה הסימן כל כו'. התיבה לפני יורר ציבור שליח שבת למוצאי 16]י%2ד[

 ואני במקומו שלא והובא מכורנים בלתי הגליונות היו כי מ חק סימן אחר ונמצא ממקומו'בשי
 114, ,צד קשה סי' 1 במה דינא כי וראיתי תקל"ג סימן אחר שנת מוצאי בדיניהצגתיו
 'ז. תק' סי' לעיל ועי' אהר, בסגכן רבא שם אבל שבת במוצאיהשתחיל
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7ח2 רעת*סדותי

 ציבור שליח אומר עיטרה שמונה שינטר ולאחר הרעת, בהוק הבילה קדישואוטר

 זב, בישועתי, ואראהו אשביעהו ימ.ם אורך עד מעם ויה. ופותח דאטירן, עדקדיש
 קדוש ואתה אומר אחריו והציבור המסוק אותו ציבור השליח ושונה הנחוזרטנהנ
 ואם ומבדיל, יין כוס לו ומניא.ן במרומיו, שלום עושה ער עיקר כל קדושה סדרוכל
 סיום לאחר אלא עיקר, כל קדושה וסדר נועם ויהי אוטר אין הבאה בשבוע יו"מחל

 לשתות כשבא לוגמיו, סלא ומועם וטבריל תתקבל עם קדיש אוטר לחשתפילה
 ואוטר לחינוך הגיע שלא הנער ועומר וכוי לך ויתן ואומר פניו, את טיסבברנים
 אומר שיבדיל קורם הבית נעל )כ( תתקבל. אומר ואינו רבא, שלמא יהא עםקדיש

 אורה היתה ליהודים וגו' בששון מים ושאנתם וגו' ישועתי אל הנה הללוטקראות
 סרובה, והצלחה טובה וברכה ושמחה ששון קול זה, בבית נועדנו בשטחה ונו'ושמחה
 בביתנו, טוב סימן בעזרנו, אדיר יהא זה בבית עלינו, וחיבה ואהבה קרובהוישועה
 ברכנו שמים שוכן אנא בכל, לנו יהי מוב סימן כל, ברוך כל, יוצר יוצרנו,ויברכנו
 טוב הדריכנו בטובך שמחנו טעוזנו אדק שטחת פעט'ם. יום בכל ונייחדנך[ כפלים,בפוב
 ובמובך שמחנו טעחנו, אלהי שטחנו בחרת, אשר לעם נטעת, עדן ק אתה,ומפיכ

 ומה ]ושותה[, הבדלה של בכוס רבים סים ממיל ששתה ולאחר )ג( ומבריל.הדריכנו,
 מצוה ששיירי לפי אתהטצוות, להנב כדי )ורגליו(, ]ו[פניו ידיו נופל המים טןשנשאר

 הוא וכשר יפה טנהנ שבת בטוצאי זטירות שאומרים וטה הפורעטת. אתמעככין
 מלוים ישראל נך ונבלים, וכסרות בקולות המלך להרצאת הטלוים סדינה לבנירוטה
 עלם: מוב יוסף ר' טפי נזרקה כך )ד( ובשירים. בשטחה הטלנה שנתליציאת

 ביעלה שבת של טזכיר אין בשבת להיות שחל חדש ראש )א(]ועקלה[
 ככר שבת ותפלת בלבד, חדש ראש מפני אלא בא אינו ויבא שיעלה לפיויבא,
 שליח בשנת להיות שחל פונ 'ום רבא דאמר להא ודטי )ב( סשה, בישטחנאמרה
 רבנן תקנו וכי )ג( טוב, יום של להזכיר צריך אינו ערבית התיבה לפני העוברציבור
 לשלופ לשדים רשות ניתן שנת שבליל מפני בשבת, אלא תקנו לא בדברו, אנותמנן

 יתפלל שלא הציבור עם התפלל ולא השדה ro הבא ליחיד חכמים וחשוולהזיק,
 תמילה טתפלל ההזן שיהא והתקינו התם, כמפורש )ר( ויסתכן, יחידי הכנסתבבית
 יחידי. ישאר ולא היחיד שיתפלל ער כך ובין כך בין,1

 וחולו חדש ראש צדק. לטורי סייע הגאונים בתשובות ונטצא )א(]תקלו[
 שבת, של שנע טתפלל ומנחה שחרית ערנית נשנת להיות שחלו סוערשל

 במח.1 הובא זה ישועתי. אל הנה הללו מקראות אומר שיבדיל קורם הבית נעל3(

 מפרר"א נובע כוי. הטותה הבדלה של בכוס מים מטיל ששתה ולאחר ג( ~11(. )צד ק"גסי'
 ;לס. 310 יוסף ר' מפי נזרקה כך י( ל"ב. אות שם במחה ז"ל הרש"ה בהערת ועייןת"כ.
 שם. במח"1וכיה

 ודמ' כ( 105(. )צד קל'.א סי' במה"ו הונא בשבת. להיות שחל ר"ח 6,]לסקלה[
 ר"ה cc בגמרא ברפ"י ;יין אבות. מגן רבנן תיקנו וכ' ג( ?"ב. כיד שבת רבא. דאמרלהא

 שם. שבת בגמרא ר"ל החס. כמפורש י( סכנה. משם ד"ה וכן ציבורשליה

 שהל מטד של וחולו ר"ח צדק למורי מיי; הנאונש בתשובת ונמצא 6(]ר2קל11
 מאמר בסוף צדק לסורי מיי; הגאונות בתסוגת ונמצא הובא 6~1 צד במחיו בשבת.1להיות
 בשתי מנהג וכן סופו ;ד הזה המאמר וכל מועד של וחולו ר"ח למטה סחב ובאמתשלפניו,
 עתן. הגאונים תשוטח בשם קע"ת סי' הלקם שבלי בעל הרב הביאושיטת
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 רשייסדור288
 שאומרה וכיון עצטה[, ]כסני רביעית וברכה[ אומר ויטבת בעבודה, רבא יעלה האוטר)ב(

 שנת ]אזכרתן מצים שלא ועוד בעבודה, שוב להזכירה הוצרך לא עצמה בפנירביעית
 שבת של להזכיר איפשר מ"ר אי ועוד עיקר, כל בעבורה טוב יום או הכפורים יוםאו

 ]אלא בענודה שבת של יזכיר השנה יסות שאר של וכנבת שבת כל כן אםבעבודה
 של בחולו ובלא חדשים ראשי בלא עיקר כל אינה בעבודה[ וכיפור ויו"פ שבתוצל
 מנהג וכן ויבא. יעלה אוטר ובטנחה ובשחרית ובערבית פובים, ביסים ובלאסועד
 ישויבות:בשתי

 רצה להזכיר צרך המזון בברכת בנצבת להיות שחל טוב יום )א(]תקם[
 ויבא, יעלה כך ואחר תחילה, רצה לעצטה, ואחת אחת כל ויבא ויעלהוהחליצנו
 להיות שחלו מועד של וחולו חרש בראש וכן קורם, תדיר תדיר ואית שתדירספני
 ישישת: בשתי הלכה וכן ויבא. יעלה כך ואחר רצה,  nSwn  אוסרבשבת

 אכל ומתרנם, בנביא ומפטיר וטתרגם, בתורה קורא קט! תגש )א(]תקלח[
 שערות, שתי ויביא אחר, ויום שנה עשרה שלש ב! שהוא עד שסע על פורסאין
 ולא המזון, ברכת לברך ולא שמע, על לפרוס לא חובתו ירי הרבים את טוציאואזיז

 שבתות בלילי ביתו לבני לקדש ולא בעשרה, שופר לתקוע ולא הטנילה, אתלקרות
 בן שיהא ער הנוכה, של נר ולהדליק פסה, בלילי הנדה ולוסר טובים, ימיםובלילי
 טחויב שאים כל )ב( הכלל זה שופה, וכן חרש וכן אחד, ויום שנה עשרהותלש
 חובתן: ידי הרבים את מוציא איתבדבר

 ויבא, יעלה בעבודה אוטר ומנחה שחרית ערבית חורש בראש )א(]תקלפן
 ראש כגון מוסף, קרבן בהן שיש יסים אושעיא רבי דחני )ב( בהוראה, הסזוןונברכת
 טעין ואומר עשרה שמונה טתפלל ומנחה ושחרית ערבית מועד של ובחולוחורש

 בהן ויש )נ( הכום על קדושה בהן ואין אותו, מחדרין לאו ואם בעבורה,המאורע
 ראוה של הזכיר ולא פעה יומי רבי אמר תנחום רבי אמר )ד( המזון, בברכתהזכרה
 סיים ואם לעבודה[ חוזר שלום ]נשים לעכורה, חוזר בהודאה ונזכר בעבודהחודש
 חוזר סיים אם דאטרת האי אדא[ בר אחא דרב ]בריה פפא רב אטר לראש.חוזר

 לעפרה, חוזר רגליו את עקר לא אם אבל רגליו, את שעקר אלא שנו לאלראש,

 שם הלקט ובשבלי ויבא. יעלה אומרים אין במוסף סיים כמח"ו ויבא. יעלה מומר3(
 רביעית ברכה שבת של מתפלל ומנחה שחרית ערבית הלכך כך: סיים הגאונים תשתותגשם
 כולל שמשף שבת של מזכיר ואינו ויגא יעלה בעמרה ומזכיר עצמה בפני ומזכיר עצמהגפני
 וכן געבודה ויבא מלה להזכיר עוד צריך ואין מטר של חולו של או רביעית בברכה ר"חשל

 ישישת. גשתי פשוטמנהג
 שם ושסף 106ן, )צד קל"ב ס" בסחת הובא בשבת. להיות שחל יעם 6ינתקלז[

 בסרור. לפניט ליתא אשר גדולמאמר
 כל ג( 106ן. )צד קל"ג ס" במחט חינגא :"א כ"ד מגילה תניא. 16נלקלק[

 ע"ב. כ"ט ר"ה כו'. ברבר מחויבשאיש

ן
 בכ"י חסר שלאחריו וסימן זה סימן ט'. ומנחה שחרית ;רבית בר"ח 6( ]רזקלפ[

 ירי הרבה את מפליא אינו המסיים תקל"ח סימן מן הסיום אחר ב' בב-י לנכון ונמצאוכלפגינו,
 1"ם נ( ע"א. כיד שבת אשניא. ר' רתני 13 191(. ,צד רכס סי' במח"ל גם מטצאחשתן,
 א-ר ז( פ"נ. שגת ף הרי' מן חלוא ת' ורשם השפה יש שם במח"ו המזון. גנרכת הזכרהבהן

 ריגעו. אמר אסי א"ר תנחוט א"ר הגי' רדם ע"ב, כים גרבות יוסי. א"רתנותם
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 ואמר )ה( סרב. טרי ואבא לי, שסיע מרי טאבא ]א"ל! מילתא, האי לך טנא ליהאמר
 שיכול ספני אותו, טחזירק אין בערבית חודש ראש של הזכיר ולא פעה )ו( עקרב

 אטר מ( ועלה בטגחה, לומר שיכול ספני אוהו טחזירין אין כשחרית בשחרית,לומר
 : הרר יחיד אבל רצימרא פירחא משום )ה( שם בציבור יוסירבי

 רבינו אבל ההלל, את לקרוא חודש בראש לברך העם ונהנו )א(]תקם[
 ש49א יחיר וצשאלהם : תשובות לך והי עליו. מברך אית החיים בצרור נשסהותהא
 נם יברך לברך הציבור על חובה אם תורה, של יסים טי"ה ושאינם ביסים ההללאת

 ואין טנהג, אלא שא.ט ביחיד, ולא הצימר עם לא עליו סכרך אים אני אבלהיתיר,
 מנהג סבר קא בריך ולא חביפ חביפ שקיל בערנה כדאטרינ! )ב( ברכה, צריךמנהג
 סברך אני אבל וצוט, במצותיו קדשנו אשר עליו סנרך אק אני לפיכך הוא,נביאים
 עברך דור בשירי ומפואר טשובח עטו בפי המהולל העולם סלך ה' אתה ברוךעליו
 בתשבחות: מהולל סלך )ג( ה' אתהברוך

 : תעניות מדרהלכות
 לא בהם שטתענה וסי התורה, מן בהם שטתעמן יסים אילו )א(]תקמא[

 מרים טחה בו בעשרה אהרן, בני בו מתו בניסן באחד )ב( הערב. עד יושתה ולאיאכל
 טת באייר נעשרה נון. נן יהושע מת בו ועשרים בעיצה הבאר, ונס*ההנביאה
 הצוח שמואל מת בו וסוסונה בעשרים )ג( הברית, ארק ונשבה בניו ושני הכהןעלי
 לירושלים טלעלות הקרנפת כפלו )ד( בסיון ונחלשה בעשרים ישראל. כ5 עליווספדו
 בן ישמעאל ורי גמליאל ב! שמעו! ר' נהרג בו וחמשה בעשרים ננפ, ב! ירבעםבימי

 כפדיון בן חנניא ר' נשרף בו ושבעה לנעשרים )ה( הכהנים. סנן חנינה ור'אלישע,

 תזכיר %א טעה 1( רב. אטר ענן רב אמר דגי' הנם ע"ב ל' ברכות ענן. רב ואמרס(
 בסרור ונחוש ואז אחר טאמר כצבא ענן רב ובשם אחרת גי' לפנים בגטרא בערנית. ר"חשל

 בתערות וע"ש נשתנים הגי' שם במה"ד ועיין בשמו לא אבל שלפגיו במאסר שם כצבאבשמו
 טרחא משום ס( אבא. רב אסר ובמחט יוחנן. א"ר הגי' בגטרא יוסי. א"ר ו( דל.הרשתו
 שם. בגמרא רשף'י עיין הרר. יחיר אבלדציבורא

 רכ"1 סי' במחט נצבא ההלל. את לקרוא חודש בראש לגרך העם 1עג1 6(]רצקבם
 כדאסרינן ש( הטרי. הטחזור את הביש ימים ד"ה ע"א י"ר ברכות בתוס' יעיין 192()צד

 סיים בטח"ו בתשבחות. סנגלל מלך נ( ע"ג. ט"ד דף וערבה לולב פ' בשכה רצאבערבה.
 וצחק בר שלמה וחתם ברבותיי דקדקתי לא כי יותר שמעתי ולא כדרכה הכללוךלאחריו
 ע'"ש. זקמ רש"י על ר"ת שהשיב תשונה חקיא תוספות( )פ' ת' ורשם הצפפה נמצא שםוכמח"ז
 תם"א. סי' לר"ת הישר נספר נמצאתוהתקרבה

 בפרק תענית מגילת סן עבע הרהרה. מן בחם שטתענין ימים ח15 6(נתקמטת
 229( )צר רנ"א סי' ובטח"ו ע"א 5"ד דף רע"ג ובסחר באג תשעה ה' בבהף'ג מקובאאהרון
 ובסר?.ג בבה"ג כיה אהרן. בני טוח בניסן באחד ש( בת"ג. בשם תק"פ אףח פטר וצבאצן

 לפנית. שנצא כמו לתקן וצם tlS~W בגי מהו בנימן גשמונה איתא תענית בטגי5ת אבלובטה"1
 מ"כ שף מ"ר ע"נ( )קע"ר טות אחרי פסקא דר"כ ופסיקתא ת"א פ"א יוסא בירושלמיצן

 אבא בר חייא א"ר נצבא ז' ס" אחרי טכבר הצדפם וחגרעטא י' סי' אחרי הקרוםותתחמא
 אכרסם 1AQ ?"ן הגבש. שמחיל מת בו ושמונה בעשרים ג( אהרן. של בניו מחו בניסןבאהד
 בטלו איבא ובבוד'ג תענית ובמגילת וגטח-1, בסר;"ג גם ג"ה הקרבנות. בטלו י( תה"פ.סי'

 שם ובטח"1 שכה"ג תעגית במגילת שהגא כמו הוספתי גו'. בו השבעה ]כעשרים ש(פכורים.

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




