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ז גולל יו5ר5 נין לו מונח וסיס יחיד מ נ  מצד ויגול גוללו לו מוצה שהוא העמוד מ
 לאיז ויחול החיצון יספשס המוז לצד ויגול הפנימי עמוד יאחוז שאם פנים לצד חון

א מלגלול כשגמר מהדקו וכשהוא  שלא. פדי החיצון על ויהדר! נפנימי יאחוז להדקו ונ
ה מינ הכ ה ס כ :כשמהדקים העם אס להראות שמצוה נזרועומיו י

אקשר דקאי

ת נמומשין קורץ אין תרווייהו דאמרי יוסף ירנ ני  וכחנ הצינור. כנוד מפני הכנסת נ
 תורה כספר כמגילה היו ספריהם וכל לעצמו אחד כל חומשין חמשה להם שכותנין ד׳ל הר״ן
 שחסר תורה ספר התם דאמרינן ואעיג נהם קורין מדינא הא הצינור כנוד מפני ודוקא שלנו

 ומיהו נמילתיה. מיחסר דהסם דמי דלא נגמרא הסם לה פריקו הא נו קורין אין אמת יריעה
^ שלנו במומשין די שהיי נהם קוראין אין מ

שיגמור אחר מוסף תפלת בו שיש יום כל התפלח. שאיק חכמים כתיקון אינןעשויין
■ ואין כג תורה ר6ם וטוציא קדיש אומר שחרית תפלת צבור שליח ״«

א פרק ף נ ד ) ) לו / בתורה. וקורץ ועולץ הציבור אחרמן לאחד וקורא דרנ מימרא ע
ך :ששת כ פי ,יצטי״ אם ל ־ ׳ ״ ' f קדיש ואומר למקומה תורה ספר מחזיר וכשגומרין יגי א״י 
ת חדש ראש נפחא יצחק ............ __ ומוסף מפטיר בהן שיש וימים מוסף. תפלת ומתפללין להיות שחל מנ

ל ויש . המפטיר. שיעלה קודם קדיש לומר נהגו & ר ח א שיעמוד כדי ^
א ז המפטיר אחר קדיש לומר שנהגו המהדק כלפי הכמינה שתהא צדך מהודק ־ הכרך של ובמנחה כ

 תחלה ציבור, שליח שיגמור אחר ₪ הכפורים יום ושל שבת
 ועולין תורה ספר ומוציא קדיש אומר היום וסדר לדוד

וכן . מנחה ומתפללין קדיש ואומר ומחזירו בו וקורץ י

ד שלשה מוציאין פ  נענינו נאחד וקוראין תורות ס
 : חנוכה נשל ואחד חדש ראש נשל ואחד יום של

א ל  גם .וכו׳. תורות נשתי אחד איש יקרא ו
 אחרי קורא גדול דכהן דסנן אהא שם זה

 ומניחו חורה ספר וגולל כעשור ואך מוח
קו  ע"פ קורא הפקודים שנחומש ונעשור נחי
ונקרי אחרינא חורה ספר נגמראיניתי מקשה

n׳p7 ר״ח נשם כסנו והתוספות
 המנופחת דכשקושר דממפחות

ג  הכתנ כלפי מנסנים הקשר יהא הסיח סני
 צריך יהיה הס״ס כשיפתח מאחוריו יהיו שאם

 דרך זה ואין הקשר להסיר הכחנ על להפכו
מנ והר׳׳ן כנוד. ן גוללו כ חו  אוחו שאוחז למי מנ
 מי כלפי ולא הגולל כלפי הכתינה שתהא קאמר
שאוחז שמי מהדקו וכשהוא תורה ספר שאוחז

ומתפללץ קדיש אומר כך ואחר במנחה קוראיו בתענית םליא״ו פגמי משום יהודה נר הונא רנ אמר
י ®א״י’ לפג״א חיישינן ומי ג - יסייא י ד . ; , . j, ,*.לד- , t י י - י . י .במנחה לקרות נהגו לא טוב ום ב אבל .מנחה תפלת יקין5מ pjpj להיוק שחל pjp p7p ראש

ב ־ ־ ־ אומר שחרית תפלת כשגומר מוסף שאיןבו ויום כ
 ואומר ומחזירו בו וקוראין תורה ספר ומוציא קדיש
 כדרך היום וסדר לדוד תהלה אומר כך ואחר קדיש

:נפטרין העם וכל קדיש ואומר יום בכל שאומרים
ג  כבוד משום כנסיות בבתי [א] בחומשין קודאין אין. * כ

 הציבור טורח מפני בציבור תורה ספר גוללין 'ואין ציבור.
תורה. ספר שיגלול עד עומדין להיותן עליהם יטריח שלא

 ספרי שגי מוציאין עניגים שגי לקרות יצטרכו אם לפיכך
 שמא תורות בשתי אחד ענין אחד איש יקרא ולא תורה.
: בשני קורא ולפיכך היה פגום ראשון ספר יאמרו

ד  מהדקו וכשהוא מבחוץ גוללו תורה ספר הגולל »כל כ
 שלא כדי התפר על להעמידו וצריך . מבפנים מהדקו

 בו שקוראין אחר תורה ספר שמוציאין במקום .יקרע
 רשאין הצבור אין להצניעו אחר לבית אותו ומוליכין

 אחריו והם אותו m וילוו תורה ספר שיצא עד לצאת
:בו אותו שמצניעין המקום עד

 נשל ואחד יום של נענינו כאחד וקורין תורות
 בחלתא נברא הלתא חנוכה בשל ואחד חדש ראש

 איכא ספרי בתרי גברא חד פגמא ליכא ספרי
 לא שכתב רבינו מלשון מדקדקין ויש . סגמא
 דשני תורות בשתי אחד ענין אחד איש יקרא

 וטעות תורות בב׳ אחד איש לקרות מותר ענינים
 שאני לשנויי ה״ל כדבריהם שאם בידם הוא

 אלא הכי שני ומדלא נינהו עניני דתלתא ההם
 בהדיא משמע פגמא איכא גברא רד שני

 הרי דהוו גב על אף ספרי בפרי גברא דחד
 , פגמא איכא מבס דר״ח דההיא דומיא עניני
 דבשני משום היינו אחד ענין רבינו שכתב ומה

 וכמו אחד בספר בסורה קורין אין ענינים
 לדלג לו יש הקורא הפרק בתחלס שכתב

 מות אחרי כגון אחד בענין למקום ממקום
 אחד בענין דאפילו קאמר והשתא בעשור ואך

 לא ספרי בתרי נברא חד לקרות שרי אחד דבספר
■ :ראשון של פגמו משום יקרא

ד לל כ  (מגילה העיר בני פרק וכו׳. ס״ת הגו
 א״ר שפטיה דר׳ מימרא ל*ב) דף

והוא לענין מענין ס״ח הגולל ופירש״י .יוחנן

 ראוי הכתיבה דבר של כללו הגולל כלפי ולא
 מפני .:ה1ח נספר שעוסק אותו כלפי שתעמוד

 נוהגים שהיו פירשו ואחרים התורה. כנוד
 קאמר ומיה בתיק נתון תורה ספר שהיה
 שגוללו. זה לצד זה מצד לגוללו רצה שאם

 גוללו ואין התיק מן שמוציאו כלומר מבחיז
 כלומר מהדקו וכשהוא יקרע שמא מבפנים
ק הספר נותן שנגלל אמר הכרך שמהדק סי  נ

 מבמוז להדקו רשאי ואיט שם מהדקו כך ואחר
ך :כבודו זה שאין רי צ  הספר על להעמידו ו
 רבי אמר שפטיה דרבי מימרא זה גס וכו׳.
 כשהתפירה יסה שמתהדר! מפני ופירש״י יוחנן

 שא® דטעמא כתב והרי״ף העמודים. שני בין
ם : התפר על יקרע יקרע  ספר שמוציאיף מקו
 (דף נאמרים ואלו״ פרק בסוטה .וכו׳ תורה

ני א■ פי״ג : אריב״ל תנחום דר׳ מימרא ב׳) ל״ט  בסוף רבינו כסב ההפטרות עני
 התפלות נוסח אצל זה ספר

:והברכות
א ב ר  קודם עד וכו׳ לישראל להם תיקן עז

 (מגילה העיר בני פרק ברייתא ר״ה.
ש ד ב׳) ל״ב דף . התורה שמשלים מי וי ט׳  ו

 מעיבא דבני אמרינן [כ״ט:] העיר בני נפרק
:שנין בתלת לאורייתא מסקי

ם ג קו  ל״א:) (דף שם זה גם וכו׳. שמפסיקין מ
 ורבו מאיר דרבי פלוגתא בברייתא

: יהודה כרבי ופסק יהודה
ובר.אשי

עשר שלשה סרק
ג א ה נ מ  בסדר וקורין הסוכות חג שאחר בשבת מתתילץ אחת. בשנה התורה את שמשלימין ישראל בכל הפשוט ה

 שגומרץ עד הזה הסדר על והולכץ וקוראין אברם. אל יי׳ ויאמר בשלישית תולדות. אלה בשניה כראשית.
 שיהו לישראל להם תיקן עזרא ב J פשוט מנהג ואינו שנים כשלש התורה את שמשלים מי ויש .הסוכות בחג התורה את

 במדבר קוראין שיהו הפשוט [א] והמנהג . השנה ראש קודם תורה ושבמשנה עצרת קודם יויקרא שבספר קללות קורין
 . פשוטה בשנה הפסח קודם אהרן את צו השנה. ראש קודם נצבים אתם באב. תשעה אחר ואתחנן .עצרת קודם סיני

 וכיוצא סיני בהר עם בהקותי אם .המצורע תורת תהיה וזאת תזריע כי אשה כגון סדרין שני שחרית שקורין שבתות יש לפיכך
 ובחמישי ובשני במנחה קוראין שם בשחרית בשבת שמפסיקין ימקום ג בעונתן: הסדרים אותן ויקראו בשנה שישלימו כדי בהן

בשני יותר,וכן פסוקיסאו עשרה גת תולדות אלה קורץ במנחה בראשית בסדר בשחרית קורץ ראשונה שבת כיצד הבאה. םבת6ו
ובחמישי

: שס סמ״ג רצ״כ סי' סא״ח ד : י״ס עשין סמ״ג תכ״ח סי' סא״ח ג קמ״ח: סי׳ סור ב : י״ס משין סמ״ג קמ״ז סי' סור א

משנה להם
 הא אחרינא פסחא דאיכא הא ול*פ שיצא עד אמר ושמואל במקומו ויניח ס״ת שינעל
 וכיון וכו׳ תלכו אלהי.כם ה׳ אחרי לי אסברה אהינא בר רבא אמר אחרינא פחחא דליכא

 הס״ת יצא דלא אע״ג אחרינא פתחא דאיכא דהיכא לפרש לרבינו לו היה פליגי דלא
מאין אחריו והס אותו וילוו שכתב וע״ק האח^ בפתח לצאת דמי שפיר לצאת שיכול כיון

לו.
עוז מגדל

): פרק הצימר. ד1« עד ׳1נ נהומשין קורץ אץ ס׳ ף' ד ן( קי  ביומא .בשני עד מ׳ גוללין ואץ מיז
) לו(דף נא פרק יקרע. שלא עד כו', הגולל בא :ויושג עומד פרק גהלכוס ו״ל אלפס ר״י והמא ע׳

״י ל״ד) (דף נאמרים ואלו פרק .הפרק סוף עד נו׳ מקוסשמוציאץ ל״ב): (דף העיר גני פרקי הי א הני  ו
: ויושג עומד פרק ״ל1 אלפס

ג ״ י ג פ ה נ מ :סופרים ונמסנח העיר. גני פרק . השנה כל קוראין עד נו׳ הפשוט ה

א בג ל ד, ז״ל מוהרייק כתב כבר אחד. איש יקרא ו ח א ץ ענ חד דאפילו ר״ל ב א ץ  ענ
:לא ספרים בב׳ אבל לדלג ומותר קוראין אמד שבספר

ד ר כ ח ל״ט (דף סוטה נאמרין ואלו דגש׳ קשה .וכו׳ ומוליכין בו שקוראין א
מד לצאת רשאין הציבור אין אריב״ל תנחום איר שם אמרו ע״ב)

מימוגייות הגועת
ס נוהנים אנו אמנם [מ] ה׳  להפסיק כדי המנחה תפלת אחר עד הקדושה סדד לומר שלא ני

ץ בינה  הנאונים וכל תם דבינו פפק וכן ]6[ :הכפודים יום בהלכות עיץ נעילה. תפלת וג
 תודה ספרי הכי דבלאו נושום בהם קודאים הזה דבזטן בתשובה שכתבו נרבונא בגאוני ודלא
אם פירוש דל שם ופירש קט׳ד קמ׳ג סיטן י [סור * : זה ואץ כהלכותיהן עשויין אין שלנו
ת בגלילה אפילו לבדו חומש כתוב פירש׳י וכן כיתד חוטשין ה׳ כל שיתו עד בו קורץ אין כס׳

ה בגמרא קין(ד ) הניז ] ; ] ם׳ נ עד הארון לפני ועומד הס״ת אחר הולך שהגולל נוהנין וכן [
ת שתחזור תב עמרם רב בסדר [א] : ע׳ס למקומה ס׳ , V זנו׳ם יעצ׳ר ופס׳ח-טנ״יז םקי׳ד סיטן כ

 נצבים. שהוא קרם ואתחנן שהוא צל׳י בך ואחר כאב ט׳ תענית צרם עצרת כך ואחר סיגי שבמדבר מניין םנ־ר. פסח בך ואחר צו של תרגומו פקיד פירושו לך הא ותס׳ע מרם וצל׳י
ע כך ואחר ם מאתם וילך שטהלקין מה הסעם גאון נסים רב ופירש השנה. בראש תק׳ צני ת ב׳ בשיש נ ה ראש בין שבתו שנ  ומחברין קטנה פרשה שהיא ע׳פ אף טי׳ט לבד לסוכות ה

ת י ״ * סטו
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 צו בעי כיב.) כ״א: (דף עומד הקורא בפרק וכו׳. קורא הוא הראשון הדשים ובראשי ד
 פשו תצחא חלפא ליקרו עביד היכי פסוקיה שמונה דהייא ישראל בני את

 השבש וביום ארבעה ארבעה ליקרו פשוקים משלשה פהוש בפרשה משיירין ואין הרי להו
 בפרשה מתמילין אין מהא וחד מהא תרי ליקרו עביד היכי ממשה חדשיכם ובראשי מרי דהוי

ותלסא מהא מרי ליקרו פסוקים מג׳ פחומ
 פסוקין מג׳ פחות בפרשה משיירין אין מהך

 שלח פושק אמר ושמואל דולג אמר רב ופשמינן
 מאי הלכחא יוסף לרב דרבא בריה רבה ליה
 פירוש הרי״ף וכתב דולג. ואמצעי דולג ליה שלח
 שקרא השלישי פסוק וקורא השני חוזר דולג

 שלשה שקרא נמצא אחרים םנ־ש ומוסיף הראשון
 והקשה השלישי. אומן קורא שלשה ונשארו

 לנכנסין למיחש איכא סוף דסוף ז״ל הרמב״ן
 פרשה של שלישי בפסוק מהחיל אומו שהרואה

 ואי פסוקים שני אלא קרא לא הראשון יאמר
 דולג למה אפשר בדלא לנכנסין חיישינן לא

 וכיום יקרא והג׳ צו בפרשה השנים יקראו
 דמאי מדשיבם מובראשי אחד ופסוק השבת
 משלקה פחות בפרשה מתחילץ דאין איכא

 הנכנסין משוס אלא אינה ההיא והא פסוקיה
 חיישינן לא אפשר דלא דהיכא אמרת והא

 דולג דכשאמצעי *לf הרשב״א ותירץ לנכנסין.
 אוהם דהיינו נכנסין לחד אלא למיחש ליכא

 קורין היו ואילו השני קריאת בתחילת שיכנסו
 מד נכנסין גווני לתרי למיחש איכא דילוג בלא

 ובראשי לקרוה מהחיל שהוא בשעה לנכנסין
 ואיכא לקרות התחיל שמשם סבור שהוא חדשיכם

 דכי הד׳ קריאת בסמלה לנכנסין גמי למימש
 לא דקמא סברי שני בפסוק מתחיל ליה חזו

 והר״ן עדיף. דולג הילכך אחד פסוק אלא קרא
 להאריך: מקום כאן ואין זו קושיא ביישוב האריך

 (כ״ם מגילה וכו׳. בשבת להיות ר״ח חל ואם
 שחל כיבה ר״ח נפחא יצחק ר׳ אמר ב׳)

 קורין אמד תורות שלש מוציאין בשבת להיות
 בשל ואחד ר״ח בשל ואחד יום של ענינו בו

 דעלמא ר״ח הוה דכי משמע ממילא מנוכה.
 קורין אחד ס״ת שני מוציאין בשבת להיות שמל

 ומפסירין ומ״ש ר״ח. של ואחד יום של ענינו בו
 אמרו כך חדש מחר בחדשו'עד חדש מדי והיה

 המשלים בו קורא ובשני רבינו וממ״ש ל״א: שם
 נראה ר״ח מנין קורא ומפפיר חדשיכס ובראשי
 ובשני ששה קורץ ראשון שבספר רבינו שסובר
 ממ״ש זה על וקשה והמפגייר המשלים קורא
 יום בכל זו דרך ועל זה בפרק להלן רבינו
 ימי ובשבעת ביה״כ וכן מובים מימים ויום

קורין הראשון בשחרית ספרים ב׳ מוציאין הפסח

 והקורא הפקודים בחומש האמור. היום אותו קרבן בו קורא והשני שאמרנו העניינוס אלו בו
 שלא וי״ל בלבד. המפמיר כיחס בפני קורא שאץ שנראה בנביא מפשיר הוא הקרק ענץ
 ראשון בספר הקורא ולא בנביא מפפיר הוא הקרבן ענץ שהקורא לומר אלא שם רבינו בא

קצת שני בספר לקרות רצו שאם למדנו וכאן שם ביאר לא זה בשני המשלים קורא אם אבל
 שכתב קשה מקום ומכל בידם. הישות מהעולים

 אין אלמא המפשיר זולת הוא שהמשלים כאן
המר מן עולה המפשיר  מאלה מתחילין בשחרית הבאה לשבת וכן ובחמישי.

 כל קורין זו דרך ועל הסדר. סוף עד וקורא נח תולדות
 שקרא מעין בנביא ושבת שבת בכל ומפטירין השנה.

 פסוקים שלשה קורא הראשון חדשים. »ובראשי ד בתורה:
 הראשק שקרא ג׳ פסוק וקורא חוזר והשני צו. מפרשת

פסוקים. שלשה בפרשה שישייר כדי שאחריו פסוקים ושני
וכיום׳ עם השני ששייר פסוקים שלשה קורא והשלישי
 ראש חל ^ואס .חדשיכם ובראשי קורא והרביעי השבת.

 באחד בשחרית. ספרים שני מוציאין בשבת להיות חדש
 המשלים בו קורא ובשני שבת אותה סדר בו קורץ

. חדש ראש ענין קורא והמפטיר חדשיכם. ובראשי
 שחל אב חדש וראש .בחדשו חדש מדי והיה ומפטירין

 שנאה ומועדיכם חדשיכם ש מפטירין בשבת להיות
ח נפשי. ד  בשבת מפטירין בשבת באחד להיות שחל ו
 העולה גבל ה : חדש מחר יהונתן לו ויאמר שלפניו
. טוב בדבר ומסיים טוב בדבר פותח בתורה לקרות

.עולם ימות זכור עד הראשון קורא האזינו פרשת אבל
 והשלישי .ירכיבהו עד עולם ימות מזכור מתחיל והשני

 וינאץ יי׳ וירא מן והרביעי .וינאץ יי׳ וירא עד מירכיבהו
 אל אשא כי עד חכמו לו מן והחמישי חכמו. לו w עד

 סוף עד ידי שמים אל אשא מכי והששי ידי. שמים
 תוכחה שהן מפני אלו, בענינות בה פוסקין ולמה . השירה

: בתשובה העם שיחזרו כדי
 התורה שבסוף פסוקים ישמונה * ו

 הכנסת בבית אותם לקרות מותר
 תורה שהכל אע״פ מעשרה. בפחות

m אמרם הגבורה מפי ומשה היא 
 מיתת אחר ׳שהם ומשמען הואיל
 מותר ולפיכך נשתנו הרי משה

 ״קללות ז ז איתן לקרות ליחיד
 בהן מפסיקין אין כהנים שבתורת

 בפסוק מתחיל אותן קורא אחד אלא
לפסוק שלא העם נהנו וכבר פוסק בהן לפסוק רצה אם תורה שבמשנה וקללות . אחריהם של בפסוק ומסיים שלפניהם

ך ' ה ב
m שם זסמ״ג פזי ה : ע״ש הראנ״ד נשיפת זהוצן א״ח־שס פזר ד : חנ״ח שי' א״ח פזי ג :י״פ משין מז״ג תנ״ה סי׳ פא״ח ב : שס סמ״ג הכ״ג שי׳ שא״ח :.

משנה לחם

הראב״ד השגת
 התזרה שנהזף פשזקיס שמנה *)
 :לקיזתן ליחיד מזיזי עד נו׳

ב ת  שמענז לא ז״ל מראנ״ד כ
 יחיד שאמרו ומה מעולה זה דני

 מפהיק שא-נו לומר אותן קורא
 במגלה. בירושלמי איתא והכי בהן

 שהעוליס נהגו הללו ובמקומות
 קורא לבדו הוא בתורה לקרות

 שכתב ומה עמו, קורא החזן ואין
 והצבור מאד הוא זרות ענין הוא

: עכ״ל הלכו היכן

 זה שקודם ובפרק
 מייד דהכא לומר וצריך המנץ מן שעולה כתב

:והמכשיר המשלים בץ בקדיש בשהפסיק
 דראש בחרא פרקא וכו׳. האזינו פרשת אבל ה

 פרק הרי״ף וכתבו״ ל״א.) (דף השנה
 לשון הוא פוסקים ולמה ומ״ש עומד. הקורא

: : הוא ונכון רבינו
ל׳.) דף (מנחות וכו׳. פסוקים שמונה י

 גידל א״ר אבא בר יהושע רבי אמר
 קורא יחיד שבתורה פסוקים שמונה רב אמר

 קוראם אחד אדם ופירש״י •הכנסת. בבית אותם
 ולקרות. אחר לעמוד כדי בינתים מפסיק ואין

 עשרה שם אין אפילו דהיינו מפרש ורבינו
 מחלה בברכה בצבור קורא כדין אותם קורא
 זה דבר שמענו לא הראב״ד וכתב. . : וסוף

 מ״ש .עכ״ל הלכו היכן והצבור וכו׳ מעולם
 ובמקומות ומ״ש .קושיא אינו וכו׳ שמענו לא

 נהגו התורה שבקריאת כלומר וכו׳ נהגו הללו
 הללו פסוקים ובשמנה העולה ולא קורא שהחזן

 מפני ששעמו ונראה .לבדו קורא שהעולה נהגו
 יחיד גידל רב דאמר דהיינו מפרשים שהם

 וגם לבדו כלומר הכנסת בבית אותם קורא
 י*ל זרות ענין שהוא ומ״ש .יתכן הפירוש זה

 ויצא הכנסת בבית עשרה שהיו לה דמשכחת
 :ס׳ אלא הכנסת בבית היו שלא או _מהם אחד

 מגילה משנה וכו׳. כהנים שבתורת קללות ז
 אלא בקללות מפסיקין אין ל״א) (דף

 מתחיל כשהוא תנא בגמרא כולן את קורא אמד
 מסיים מסיים וכשהוא שלפניהם מפסוק מתחיל
 אלא שנו לא, אביי אמר ,שלאחריהם בפסוק

 שבמשנה קללות אבל כהנים שבתורת בקללות
 רבים , בלשון הללו שעמא מאי פוסק תורה

 בלשון והללו אמרן הגבורה מסי ומשה אמורות
 וכתב אמרן. עצמו מסי ומשה אמורות יחיד
 דהא לפניהם אחד פסוק דוקא לאו מנוח ה״ר
 . פסוקים משלשה פחות בפרשת מתחילין אין

 העיר בני פרק סוף דבירושלמי עוד וכתב
 אבל בגמגום הקללות לקרות כמנהגנו גרסינן

 :לגמגם צריך אין תורה משגה של
מפסיקין

 אהינא בר דלדברי ז״ל לרבינו דהוקשה ונראה לבד, שיצא עד אלא בגמרא אמרו דלא זה לו
 לכך עכ״ס ללוותו מ״מצריך הא לבד שיצא עד שימתין סגי איך ללוותו דצריך משמע
להמתין צריך עכ*פ וא״כ ללוותו דצריך סבר דהוא דלעיל אהנהו פליג אהיגא דבר פירש

עוז מגדל
 . במשובה עד נו׳ י״ח מל ואם :ויושב עומד פרק .חדשיקס ובראשי עד נו׳ שבת בבל ומפטירים

א): העיר פרקנגי ףל״ ה (ד  הקומץ פרק .לקרותן ליחיד מותר עד נו׳ התורה בסוף פסוקים שטנ
ב :ל׳) (דף רבה ח  אומר ואני :ענ״ל הלנו היכן והצינור וכו׳ מעולם זה דבר שמענו לא ז״ל הראב״ד ב
 אבא בר יהושע דר׳ מימרא על רבה הקומץ פרק נן פירשו החוס׳ בעלי רבותינו שמע לא הוא אם

 נתב ז״ל שהראב״ד ומה .ויושב עומד פרק הביאה ז״ל אלפס ור״י שם שאמרה רב אמר גידל רב אמר
 ז״ל פירש״י של ראשון לשון המקומות באותן שנהגו ומה ,שני בלשון פירשו ז״ל רש״י הירושלמי פי על

 נעלי רבותינו בעיני נראה ולא לפרש דעהו נראה כך בצינור בלשונו שהוסיף ז״ל אלפס ר״י ומלשון הוא
 כן תמה לא למה הלכו היכן הצינור ז״ל הראב״ד שתמה ומה בבית. אתנו זר אין ומעתה ז״ל התוספות

 מעשרה פחות שמע על פורסים אין דגיסינן ויושב עומד פרק ז״ל אלפס ר״י שהביא הירושלמי על
 להן והלכו בעשרה התחילו מעשרה פחות בתורה קורץ אין גומרין מקצתן להס והלכו בעשרה התחילו

 הוא כולם ועל גומרים מקצתן להן והלכו בעשרה התחילו מעשרה פחות בנביא קזרין אין גומדן ןtv‘מק
 היכן הציבור והלכו בעשרה לקרות שהתחילו יותר לתמוה לו היה זה ועל ע״נ. יכלו ה׳ ועוזבי אומר
 או היו עשרה של קטן צבור כי להן המותר לצורכן שהלכו דאיפשר תימה אין הירושלמי בזה ואם הלכו.
 כ״ש עסקינן קטן דנציבור בעשרה התחילו לשון משמע וכן אבהו כדר׳ לגברא גברא בין ויצאו מעט יותר

 ושמעתין אנא בר יהושע דר׳ ודינא עסקינן דעשיה בציבור ני לומר דיש לתמוה אין ז״ל ר״מ בדברי
ת ;כד״ן והדץעמו לאשמועינן אתא : ל״א) העיר(דף בני פרק הכל חנוכה. בעגין קורים עד פנח״כ קללו

 והשהא הדבל. מלוי לויה דגמי דליכא בין אמרינא פסחא איכא נץ לן שאני ולא ללווסו
: במראה דהוא אהינא בר משום דאמר כרבא ז״ל רבינו פסק

אץ

מייטוגיות הגהות
ת שיש וקללותיה שנר. שתכלה דבעינן משום היינו ,יותר גדולות שהן ומסעי מפות ^ו  באתם ק
 בסרק »־.א לר־י נראה ואין הבאה. בשנה שעברה שינה תוכהות שיכנסו רוצים אנו ואין נצבים
ר  רקאטר הבא כי מהיר. ווו בחוקותי ראם אלא קללות קרי דלא משמע הפפינר. את הסונ

 לא רמשנו,ואילן• משמע קינר, ואין עד תשמעו לא אם מודרד. בביב וקללם בשמונה בירכם משה
 כדי השנה ראש קידם נצבים אתם לעולם קודאין אנו רלרוכי לר׳י נראה אלא קללות תשיבי

 אנו לעולם נטי לכך הבאה לשנה תבא כי דור,יה שעברה שגה קללות בין בפרשה להפסיק
 ראש שהיא לעצרת בחוקותי ראם קללות בין בר. להפסיק כדי עצרת לפני במדבר קוראים
 ..שבתורת קללות דקורין העיר בני בפרק איתא והכי תפירות על שנידונין האילן לפירות השינה
 ; יצהק רב• ובן אפרים רביגי צור, וכן העיר בני פרק איתא ובן [ב] : ע־כ עצוית לפני כד,נים

ת יצא יהודה ב׳ר  שמחת רבינו וכתב בגרמירא כן לעשות לו שמעו שלא בכעס הכנסת מבי
הג נעשה מד, אבל  המצות בספר בתב וכן כסדרן דש׳ח ומפטיר ד,הלכר, את עוקר המנ

 אנו ארנש ה׳ דבר שטעו לר,פטיר שנד,גו בשבת להיות שחל אב חדש שראש
 ר׳י פירש ובן עומד המגילה את הקורא פרק [ג] ; ע׳ב כסאי השמים להפמיר מדזגים

 כפירש׳י אלא ואלפס כבעמור מנהגני אין אכל לך הזי׳ו דר-ה בתרא פרק דאיתא הא אלפס
 וישטו שכתב סופרים כמסכת ורלא בספרי כתב וכן ידין כי לולי וירא ירכיבהו זכור האזינו שפי׳
א קמא פרק [ד] : ע׳כ ידץ כי לד וירא שכתבו והערוך כר׳ר, ידלא ב ב  רבת ודזקומץ בתרא י

כי :כאו עד כתבן יר,ושע דאמרו נחמיה ורבי יר,ורר, כר׳ ודלא ע׳ש שמעון כי
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השלישי וביום קולא ולוי השני ביום הכהן קורא היא פך הנכונה והנוסחא שיבוש לבינו ולפילים לחנוכה חדש לראש מפסיקין לכל כ*ט.) (דף שם וכו/משנה למועדות מפסיקין ח

ומיהו הל״ן וכתב השלישי. וביום השני ביום וקולא חוזר והרביעי השלישי וביום קולא וישראל עניינו. מועד בכל קוראים שיהו לישראל להם תיקן ומשה :וליה״כ ולתעניות
לספוקי ביה מזלזלינן לא י״ט אותו שעושין כיון הוא שני ספק ראשון דספק אע״ג בי״מ ה׳ מועדי את משה וידבר שנאמר קאמר והדר ̂מועד בכל קורא מה דתנן ל״א.) (ל׳ שם גיז
: יום] עשר [ובחמשה דהיינו בלבד ראשון יום קרבן אלא קלינן לא הכי ומשום התורה דקריאת היא אסמכתא ודאי והא בזמנו ואחד אחד כל קורץ מצותושיהו ישראל בני אל

 ומ״ש י״ב. בס׳ שנתבאר כמו היא חקנחא גופא
 דמגילה קמא פרק ברייתא וכו׳ ודורשין ושואלין

 בני■ פרק משנה קורץוכו׳. בפסח ד׳]: [דף
 מועדות בפרשת קורץ בפסח ל׳:] [דף העיר

 . כשב או שור דהיינו ופרש׳יי כהנים שבתורת
 מועדות בפרשת קורץ בפסח ת״ר [לא.] ובגמרא

 הרי דאיכא והאידנא גלגל. בפסח ומפפירין
 בפסח ולמחר גלגל בפסח קמא יומי'יומא

 ויהי קורץ פסח של האחרון טוב יום יאשיהו.
 הבכור כל ולמחר דוד וידבר ומפטירין בשלח

 נהוג והאידנא אביי אמר היום. עוד ומפטירין
 פסל בכספא קדש חורא משך למיקרי עלמא

:בוכרא שלח במדברא ,
 ברייתא באותה וכו׳. שבועות שבעה בעצרת ט

שבועו̂ת שבעה בעצרת ל״א.) (שם
 בחודש אומרים אחרים בחבקיק ומפטירין

 תרי דאיכא והאידנא במרכבה ומפטירין השלישי
 דביומא כלומר ואיפכא כחרווייהו עבדינן יומא
 ולמחר במרכבה ומפטירין השלישי׳ בחדש קמא

: בחבקוק שבועות'ומפטירין שבעה
 השנה בראש שם זה גם וכו׳. קורין בר״ה י

 לי יקיר הבן ומפטירין השביעי בחדש
 בחנה ומפטירין שרה את פקד וה׳ וי״א אפרים

 כי״א קמא יומא יומי חרי דאיכא והאידנא
 :לי יקיר הבן ומפסירין נסה והאלהיס למסר

 ומפטיר עד וכו' בשחרית הכפורים ביום יא
: ברייתא באותה שם ביונה.

 שם ג״ז וכו׳. טובים ימים בשני בסוכות יב
 קורין חג של הראשון טוב יום

 לה׳ בא יום הנה ומפטירץ שבת״כ מועדות פ׳3
 הכי מיקרא למחר יומי תרי דאיכא והאידגא

 אל ויקהלו מפנוירין מאי אפטורי קרינא נמי
 כל קורין האחרון טוב ויום שלמה. המלך

 קורין למחר שלמה ככלות ויהי ומפטירין הבכור
 [ויש שלמה ויעמוד ומפטירין הברכה וזאת

 הרא״ש וכתב משה]. מות אחרי ויהי אומרים
 :עכ״ל נהגינן והכי בירושלמי איתא והכי ז״ל

 דסוכה בתרא בפרק וכו׳. החג ימות ובשאר
 בנהרדעא אמימר אתקין נ״ה) (דף

 הרי״ף כתבו בזה רבינו ופי׳ דלוגי דמדלגי
נוסחאות בקצת ויש העיר. בני פרק גאון בשם

 למועדות מפסיקיין ח t אותן קורא אחד אלא בהן
.שבת בסדר לא המועד בענין וקוראין הכפורים וליום

ענינו. מועד בכל קודאין שיהו לישראל להם תיקן ומשה
ומועד,. מועד בכל יום של בענינו ודורשין ושואלין

כהנים. שבתורת מועדות בפרשת בפסח אומההןקורין.
 לכם זקחו משכו נ־] ראשון ביום לקרות העם נהנו וכבר

 כשב או שור שני טוב וביום נלנל. בפסח ומפטירין
.בכורי כל לי קדש בשלישי .יאשיהו בפםח ומפטירין

 ויעשו בששי .לך פסל בחמישי .תלוה כסף אם ברביעי
 ויהי אחרון טוב ביום במועדו. הפסח את ישראל בני

 ומפטירין רופאך ה׳ אני כי עד השירה סוף עד בשלח
:היום עוד ומפטירין הבכור בל ני] ובשמיני .דוד וידבר

 שקורים פשוט ומנהנ .שבועות בשבעה קורין ^כעצרת ם
במרכבה. ומפטירין השלישי בחדש הראשון טוב ביום

 ומפטירין הבכור כל מועדות בפרשת קורין ובשני
 באחד השביעי בחדש קורין השנה נבראש י : בחבקוק
 את פקד ויי׳ ראשון ביום שקורין פשוט ומנהג לחדש.

 קורין ובשני הרמתים. מן אחד איש ויהי ומפטירין שרה
: אפרים לי יקיר הבן ומפטירין אברהם את נסה והאלהים

א  ומפטירין מות אחרי קורין בשחרית הבפורים יביום י
 מות שבאחרי בעריות קורץ במנחה ונשא. רם אמר כה
 ויהזור מהן באחת שנכשל מי בל ויכלם שיזכור כדי

: ביונה ומפטיר בתורה קורא והשלישי בתשובה.
 בפרשת קורין הראשונים טובים י־ימים בשני בסוכות ייב

 ביום ומפטירין ונו׳ עז או כשב או שור שהיא המועדות
 המלך אל ויקהלו, שני וביום ליי׳. בא יום הנה ראשון
 ומפטירין הבכור כל ש קורץ אחרון טוב וביום .שלמה

 ומפטירין הברכה וזאת קורין ולמחר .שלמה ככלות ויהי
משה. מות אהרי mויהי מישמפטירין ויש שלמה. ויעמוד
 בכל יכיצד יג החג; בקרבנות קורין החג ימות ובשאר

 ביום פרשיות. שתי קורא מועד של מחולו ויום יום
 והרביעי .השלישי ביום קורא וישראל . השלישי וביום קורא ולוי . השני וביום הכהן קורא מועד של חולו שהוא השלישי

m וביום השלישי וביום קורין מועד של חולו של שני שהוא הרביעי ביום וכן השלישי. וביום השני ביום וקורא חוזר
ד .* ויום ט יום בכל זו דרך ועל הרביעי. מוציאץ הפסח ימי ובשבעת הכפורים ביום וכן טובים מימים ויום יום בכל י

 הפקודים בחומש האמור היום אותו [י] קרבן׳ בו קורא והשני שאמרנו. הענינות אלו בו קורא הראשון בשחרית. ספרים שני
בכל :בנביא מפטיר הקרבןהוא ענץ והקורא בתורה.  זה אחר זה הוציאו אם שלשה או ספרים שני שמוציאין יום טו.ו

 הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר . קדיש אומר האחרון את וכשמחזיר .השני ומוציא קדיש אומר הראשון את כשמחזיר
ז : בנביא מפטירין ואח״ב לעולם המשלים שקורא אחר קדיש לומר  בין מועד של בחולו להיות שחלה ישבת ט

 חחג בתוך חלה ואם . היבשות ״״העצמות בפסח ומפטירין אלי אומר אתה ראה שבת באותה^ קורץ בסוכות בין בפסח
שני וביום . הראשון נל] המקריב;ביום קרבן סוף עד כהנים מברכת קורין ראשון ביום ״בחנוכה יז :גוג בא ביום
 הסדר ט סוף עד הקרבנות סוף עד קורין שמיני ביום נש . השמיני יום עד וכן . בשני שהקריב נשיא קרבן מורין

!1 1 ומפטירין 1
ם: כמ״ג תכ״ד סי' טור ב :שס כמ״ג תפ״ח ת״כ הי' א״ח ר1ט א תרס״ג סי׳ א״ח :ip ו : שס סמ״ג תלכ״ש הי׳ הוד ה :שס המ״ג תרכ״ב היכ״ה סי׳ כיור ד ! פס כמ״ג תרפ״ד חר״א סי׳ הור ג ש

: סס המ״ג תלפ״ד סי׳ כיור ה :, סס- עשין כמ״ו. ת״צ גי׳ א״ה טול ז : י״ט עסין כמ״ג

 הזכיר לא שלמעלה לפי וכו׳. ביוה״כ וכן יד
 הפסח ובימי ביוה״כ■ בקרבנוה שיקראו

 הוא דפסח המועד בחול דוקא דלאו אמר
 ימים לשאר ה״ה אלא היום בקרבן דקרינן
 ושבעס בעלמא. לדוגמא ופסח יוה״כ ונקט טובים

 הוו: חמגיא בח״ל אבל בא״י היינו הפסח ימי
 דנפקא כתבתי כבר ספרים. שני שמוציאין ומ״ש
 ר״ח כ״ט:) דף (מגילה נפחא יצחק מדא״ר ליה

 תורוה ספרי שלשה מוציאין בשבח להיות שחל טבת
 של בו קורץ ואחד יום של ענינו בו קורין אחד
 בו שיש יום בכל אלמא חנוכה של ואחד ר״ח

 אבל היום. סדר על מוסף היום בקרבן קורץ קרבן
 בנביא המפטיר הוא הקרבן ענץ והקורא מ״ש
 כדמפורש קודם יום של שענינו לפי הוא

 קורא המפטיר ודאי והא נפחא דר״י במימרא
 ספר להביא שיחזרו לומר דאין אחרון בספר
 דאמרי׳ כתב ובמרדכי המפטיר. בו לקרות ראשון

 : במוספין קורא ומפטיר בירושלמי .
 רבינו כוונת וכו׳. שמוציאין יום ובכל טו

 אחת בבת הוציאם שאם נראה
 אחרון אחר אלא קדיש צריך אין היום כמנהגנו

 אחר קדיש לומר צריך זה אחר זה ■,הוציאם ואם
 האמצעי. אחר לא אבל האחרון ואחר הראשון

 קדיש לומר הפשוט שהמנהג אמרנו כבר אבל
 המפטיר עולה ואה״כ לעולם המשלים אחר

 מוציאין שאין ביום אפילו בחורה וקורא בנביא
 ספרי שני שמוציאין ביום וכ״ש אהד ספר אלא

 המיפנ״ר ואץ ראשון בספר לקרוא ושלמו תורות
 אפי׳ המנהג כפי קדיש שאומר בו לקרות עתיד
 פירוש זהו אחת בבת הורות ספרי השני הוציא
 שלשה שמוציאין ביום נוהגים ואנו רבינו. דברי
 אחר עד קדיש אומרים .שאין הורות ספרי

 שכתב וכמו השלישי ספר אחר וכן השני הספר
:אבודרהס דוד ה״ר

 ביום עד וכו׳ בהש״מ להיות שהל שבת טז
 אמר הונא דרב מימרא גוג. בא

:ל״א.) העיר(דף בני בפרק רב
 (דף שם משנה וכו׳. ראשון ביום בחטכה יז

 רבינו ומפרש בנשיאים בחנוכה ל'.)
; הוא ופשוט יום פנל קורין מה קריאתם סדר

ומפכיירין

שתנה אינו הסדר וזה תורא משך [ה]  ביום ■לך פסל קורין אז ה׳ ביוש פסח להיות כשחל אלא לעולם מ
 חל ואם [ו] : כאן עד במדברא בבספא קדש קורין אב״נ ויום שבת שהוא המועד חול של ראשון
שבת להיות  ובשמיני עצרת של ביטני וכן הקורין לשבעה להספיק כדי תעשיר עשוי מתחילין ב

שבת אירע כן אם אלא הבכור כל להתחיל דבר עמא וכן [ז] ;כאן עד עצרת הג  שאז ב
 בעשר מתחיל בהול כשאירע שאפילו ט׳ר בתשובה כתב באשר ודלא תעשר בעשר מתחילין

ת לעם להשמיע כדי תעשר שרו  וכן הוא והאסיף הבציר ששעת לפי מתנות וחילוק נתינת,מע
תב כנען ארין ובכל בצרפת נוהגין וכן ובכור חוקים מצות קורא דקאמר בסיפהי משמע  מורי ונ

ל צ׳  ויהי תורה בשטהת שמפשירין מה | ה | : כאן עד סוטכין אנו מה על יודע. שאין רבינו.ז
 שקראו הפרשה מעין שהוא כן תקנו דגאונים משום ככלות ויהי דמפטירין אמר ובמגילה אחרי
 I דמפמירי-ן נהוג והאידנא דאמר באב תשעה גבי כדאשכחן לשגות הגאונים ורשאים משה וימת

רי: . אחר בענין אמרי תנאי דכולהו גב על אף תוליד כי וקוראין אסיפם באסוף  מפני [ט] מו
 שלמה רבןנו פירוש , היום ספיקי וטהוא הפרשה עיקר קורא היום לכבוד ובא כתוספת שהוא

התוספות אב^ דבר עמא וכן רבותינו בל מנהג היה שכך החליל בפרק פירש׳י וכן [י] : כאן עד

מיימוניות
 קורא המועד חול של א׳ יום כיצד היום בספיקי אם כי קורין אין הארבעה כל כי לשש פסקו

 החג כל וכן השלישי ביום אחרון ישראל היטני ביום ישראל השלישי ביום ולוי השני וכיום כהן
 הששי ביום קורין אך בשביעי ליטנות יצטרכו לא ועתה ולוי כהן שיקראו מה ישראל ב׳ קירין
א נוהגין וכן ע״כ הימים שאר כסדר השביעי וביום שי, ביוש קורין מנהגנו לפי . במגנצ׳  החמי

 לא מצינו לא זד■ שדבר התוספות כתבו [כ] ; שביעי ששי קורא אהרון ישראל השביעי הששי
 וצריך ישנו עמרם רב ובסדר בידינו קבלר■ בך אלא עד וכו׳ במיכזרא ולא בברייתא ולא במשנה

 הקרבנות סדר להש תקנתי כבר לקמן כדאמרינן סמך לו יש וקצת כופרים במסבת הוא אש עיון
 חכמים מפי שיטטע האי רב בשם הטור [כתב * : ונו׳ אני .מעלה בהם שקוראים זמן שבל

לבך בתשרי ומנוג גוג ונצחון בניסן להיות עתיד המתים ההיית כי בה! [ל] : כך] מפטירין ו
נן ער קי  יום של בקרבן וישראל היום בקרבן ולוי כהן הימים כל ושיאר הקרבן וישראל ולוי ה

 דאמרי להא דהשי לית f»'j : כאן עד סוף עד וישראל היום בקרבן ולוי כהן בשמיני וכן מחר
 ביו. וכן המנורה את עשה כן , עד משד■ ביום,כלות ויהי קורין שיבשבת פ־ב סיפרים במסכת
סופריב במסכת כדאיתא שכתבו מי 'כיש ודלא מנהגנו וכל עמרם רב כתב ובן [נ] :השמיני

פ״ב י .
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 ולכך לר״חניסן הסמוכה שלישית הויא בשנת להיות יםן5 ר״ח חל אם אבל השבח. באמצע בענין והקורא :ל״א.) (דף שם והגמרא הברייתא כלשח שלמה. עד כו׳ בשבת ומפטירין
 ברביעית בברייתא ומסיים לרביעית. שסמוכה כל שלישית שבת היא זו ואי •וכתב רבעו סתם בפרק שכתבתי גפחא דר״י במימרא [כ׳:] התם מדאמרינן .וכו׳ 'חנוכה

: רבינו וכמ״ש וכו׳ הזה .החדש וכמו מפמיר הוא בספר אחרו[ שהקורא לרבינו ומשמע חנוכה של קורי! אחרון דבספר זה
א ל׳;)-. (דף שם משנה עמלק. ויבא בפורים : בסמוך לעיל שכתבתי : העיר בני פ׳ הרי״ף כתבו לוי דרבי מימרא ירושלמי וכו׳. שלישית בין אבל כ

ב  העיר(דף בני בפרק וכו׳. פרשה כל כ
 בסמוך שכתבתי משנה וסוף כ״ע.)

 ל׳:) (שם ובגמרא לכסדרן הוזרין בחמישית תנן
 כלומר פרשיות לסדר אמר אמי רבי מאי לסדר

 היום בסדר קורץ אין שבתות ארבע שבאותן
ורבי היום סדר לקרות חוזרין ובחמישית כלל

ל״א:) (שם כו׳. קורץ באב בתשעה יה
ואם . זכריה w בנרות חנוכה של בשבת ומפטירין על״א האימא-נהוג ^אמראביי ■

שנת מפטירץ בחנוכה שנתות שתי היו  ראשונה ב
בענין והקורא . שלמה בנרותי ובשנייה זכריה. בנרות :פש״ו במ״ס משה. ויחל קורא וכו׳

בשחרית קורץ בפורים .בנביא שמפטיר ■הוא חנוכה העיי בני פרק משנה וכו׳. שגוזרץ ובתעניות
דנאותן כלומר הככירות לסדר אמר ירמיה ms ברכות בתעניות ל״א) ל/ (דף

ח עמלק: ויבא ! וקללות אלא היום סדר קרי גופייהו שבתות ארבע , כי כשחרית קורץ באב ״בתשעה י
הפשרות אבל עמהם אלו פרשיות ארבע שקורץ קילץ ובמנחה יי׳. נאם אסיפם אסף בנימומפטירין תוליד בני פרק במרדכי כתוב וכו׳. העם נהגו יט

סדר מענץ ולא הן פרשיות אותן מענץ ודאי התעניות ובשאר התעניות. ימי כשאר משה ויחל לאפשורי פסיקתא ע״פ שנהגו העיר
- ר«זחד!ייץ י־יוריו רזחוזויי ‘י״י״ דנהייחא ושבע דפורענותא חל«ז ח, מי היום מענין להפמיר חוזרין ובחמישית היום ו ^ מה על מתענין ר״ח חל :ירמיה כר׳ לן וקיימא הרי״ף וכתב ‘ומניעי׳ ת בשחר קורין לאבותינו שאי
עד וכו׳ שני בספר, וקורא חוזר עד וכו׳ אדר השני וקורא . פסוקים ארבע משה ויחל [ע] קורא הראשון אנל [לסוכות] ר״ה(*לי״ה) בין שבתות שתי כשיש
שם דאביי מימרא הכל נחושת. כיור ועשית ובתעניות .עמך עושה אני אשר עד לך מפסל והשלישי שובה. מפשיר אחת שבח אלא שם שאין השנים גרוב

' כני! הצרות מפני הצבור אותן שנתרץ י י ו י ״ דנ י
שעם בגמרא כוותיה תניא שניה העם שישובו כדי ,וקללות ,ברכות קורץ בהן וכיוצא גני פרק משנה וכו׳. אדר חדש ראש כ אלו דינץ ו

הגו אותם: כשישמעו לבבם ויכנע בנ ט  להיות העם י
 בדברי שבתות בשלש באב תשעה קודם מפטירין

. ירמיהו בדברי w מפטירין ראשונה שבת תוכחות.
 וכן . לזונה היתד, איכה שלישית . ישעיהו שנייה.חזון

. עמי נחמו נחמו מפטירין באב תשעה שאחר שבת
p «ר ®ה רח  *p ישעיהו בנחמות' מפטירין להיות בעירנו פשוט ומנדג
 ראש שבין ושבת .השנה ראש עד באב תשעד, מאחר בתוך להיות אחל וגץ בשבת להיות אדר הדש

 גראש כ ישראל: שובד, מפטיריו הכפורים ויום השנה כגווגיהדכשחל והאי כגווגיה האי ומיהו השבח,
״ מל יאי ממש שניה היינו שניה האי בשבת להיות ״ י ״ ״L L״׳ ̂״ בתוך להיות שקלים בפרשת קוריו בשבת להיות שחל אדר חדש הש

 אדר חדש ראש חל אם וכן .הכהן ביהוידע ומפטירין זכור. בה קורץ הפסקה אחר הבאה שהשבה
וקורין מקדימין שבת בערב ואפילו השבת בתוך להיות להיות שחל אדר ר״ח איתמי ל׳.) ובגמרא(דף

זבור קורץ בשנייה שקלים. ^פרשת שלפניי כשבת

 אדר חדש ראש כ״ש.) דף (שם העיר
 חל שקלים בפרשת קורץ בשבח להיות שחל

 ומפסיקץ לשעבר מקדימץ השבת בשוך להיות
 פרשת לקרות מקדימין כלומר האחרת לשבת

 מלקרות ומפסיקין ר״ח שקודם בשבת שקלים
 בשלישית זכור בשניה זו שאחר בשבת מספת פרשה
וכתב לכם. הזה החדש ברביעית אדומה פרה

 כופלין שקלים בפרשת היום שמצות שידעו שכדי
 מחרמי לא השתא ולדידן ז״ל הר״ן וכשב אותה.
 הוה לדידהו אבל תשא בכי ולא תצוה בואתה

: מתרמי
 קורא והרביעי עד וכו׳ שחל אדר ר״ח כנ

 דר״י מימרות הכל חנוכה. בענין
 וכן מ״ש :).אך1כ״נ (דף העיר בני פרק נפהא
 נפחא יצחק ר׳ דאמר ממאי נלמד ניסן ר״ח

: בשבח להיות שחל פבת חדש בראש
 דברכות פ״ק וכו׳. שומע שאדם ע״פ אף כד,

 דרב בריה הונא רב אמר ח׳.) (דף
 לעולם מנחם רבי אמר אמי רבי אמר יהודה
 תרגום ואחד מקרא שנים פרשיותיו אדם ישלים

 קאמרי דהכי רבינו ומפרש ודיבון. עפרות ואפילו
 קורא תרגום בו שאין ודיבון עפרות אפילו

שלא בגמרא ואמרינן .פירש״י וכן פעמים שלש
שבוע בכל רבינו כשב ולכן יאחר ושלא יקדים שבה ד,'א זו אי עמלק. עשד, אשר את פקדתי ומפטירין להיות שחל אדר ר״ח רבנן תנו כרב. לן וקיימא
מיקרי השבוע דכל נראה רבינו ומלשון ושבוע. שבת. בערב ואפי׳ בתוכד, להיות פורים שחל כל שנייד, זי ואי ביהוידע ומפפירין תשא כי קורץ בשבת

 להיות אדר ר״ח שחל כל ראשונה שבת היא
 ומפפירץ זכור בשניה שבח. בערב ואפילו בתוכה
 פורים שחל כל שניה שבח היא זו ואי פקדתי
 פרה בשלישית גע״ש. ואפילו בשוכה להיות

 שבת היא זו ואי וזרקתי ומפפיר אדומה
 . מאמריה לפורים הסמוכה כל 'שלישית
להיות ניסן ר״ח כשחל לה משכחת הרי״ף וכתב

 אלא שבתא קמי מיקרי דלא אע״ג הציבור עם
 שצוה יש במדרש הרא״ש וכתב ואילך. מרביעי

 ששנמרו עד בשבת לחם תאכלו אל לבניו רבי
 קודם השלים לא אם ומיהו הפרשה כל את

 שישלים עד רבינו ומ״ש אכילה. לאחר משלים
 באופן וה״ק קאי דבריו אראש וכו׳. פרשיותיו

שנמצא

.עליכם וזרקתי ומפטירין אדומה פרה קורין בשלישית
 ברביעית . לרביעית הסמוכה שלישית שבת היא זו ואי

 ואי . לחדש באחד בראשון■ ומפטירין הזה החדש קורין
בתוכד, לד,יות ניסן חדש ראש שחל כל רכיעית היא זו

 תד,יה שפעמים אומר נמצאת כא : שכת בערב ואפילו
ושלישית. שנייה בין או ושנייה ראשונה שבת בין הפסקד,

ב י* מפסיקין אין לרביעית שלישית בין אבל ושלישית. שנייה ובין לשנייה ראשונה בין נץ הפסקות שתי יהיו ופעמים  כל כ
 ראש חל .ראשון שד,וציאו בספר שבת אותה סדר שקורין אחר שני בספר אותר, קורא אחד האלו פרש?ת מארבע פרשה

 והשביעי כיורנחשת ועשית עד תצוד, מואתד, ששד, קורין m תצוד, בואתה שבת אותר, סדר וד,יד, בשבת להיות אדר חדש
 ויקד,ל עד תשא מכי ששה קורץ עצמו תשא כי שבת אותר, סדר היה ואם כיור. ועשית עד תשא מכי וקורא חוזר

ג : נחשת כיור ועשית עד תשא מכי שני בספר וקורא חוזר והשביעי  שלשה מוציאין בשבת להיות שחל אדר חדש יראש כ
 שחל ניסן חדש ראש וכן .תשא כי בו קורין והשלישי חדש. ראש ענין בו קורא והשני היום. סדר בו קורא הראשון .ספרים
 ראש כד :בשלישי' הזה והחדש .בשני חדש ראש וענין .בראשון היום סדר קורין .ספרים שלשד, מוציאין בשבת לד,יות
 . חדש ראש ענין בו קורא וד,שני היום. סדר בו קורא הראשון ספרים. שלשה מוציאין בשבת להיות שחל טבת חדש

 חנוכד,: בענץ קורא ודרביעי חדש ראש בענץ קורץ שלשה השבת וי] כאמצע לד,יות חל חנוכד,. ענץ בו קורא והשלישי
 שבת אותה של סדר ושבוע שבוע בכל לעצמו לקרות חייב בצבור שבת בכל כולה התורה כל שומע שאדם י־אע״פ כה

: הצבור פרשיותיו.עם שי^ים עד פעמים שלש קוראד,ו תרגום בו שאין ופסוק תרגום. ואחד מקרא שגים
בשחרית

: סמ״ג רס״נ סי' סור ה :שס וסמ״ג סור ד :שס סמ״ג סי׳סרפ״ה שס סור הכל ג :שם עשי! סמ״ג הכ״ח סי' סור ג •״ שם סמ״ג חקנ״ס סי' סור א ס פ

עוז מגדל
ף ס״ק . הסרק סוף עד כו' שומע שאדם אע״ה ד ס( כו ר :ובירושלמי ח') מ

מיימוגיות הגהות
ס] :ע״כ המנורה את עשה כן עד פ״ב  כל ותשלם דמסטירין בה דאית םרסרים כמסכת ודלא [

 כדברי גוהגץ שאין סומכין אגו מה על יודע שאינו זצ״ל רבינו מורי כתב [ט] : המלאכה
 דש״ח סימן חזון שמעו דברי להפטיר נוהגים אנו אבל [ס] :כאן עד כבעמוד הצבור שגוזרים בתעניות אלא איירי לא דההיא המחבר בינו ר דעת אבל וקללות בברכות לקרות התלמוד

 דבר רבינו שנה כאן [ק] : ע״כ בחדש מ ואחת בחדש ב׳ אחת להפסקות שתי יש אז ו׳ ביום אדר חדש ראש כשאירע ובי׳ו ד״ד ב״ו m הפסקות סימן [צ] :כאן עד בפסיקתא איתא וכן
 פר״י. וכן דברכות פ׳׳ק [ם] : ע׳׳ש הספר פוסק וכן חיפה דמן אבדימי כר׳ ודלא גפחא יצחק כרבי [ר] ע״כ: כך לנו אירע לא שלעולם ותשכח נחשון דרב בעיגול ודוק לנו צריך שאין
שה לקרות שהתחילו מכיון השלמה וזמן הצבור עם הוי השבוע שכל שבת הפר  שטלמדי הריא״ז כתב ולפיכך . וק״ל כר שבתא קמי ואילך מד׳ בעלמא דאמר להא דמי ולא מנחה ב

 בניו את רבי שצוה דברים משלשה אחד שזה במדרש כדאיתא אכילה קודם השלמה וזמן , להשלמה הראויה בשעה השלימו שהרי בשבת ולקרות לחזור צריכין אין בהן וכיוצא תינוקות
 יותר מצור• שהפירוש רבותיו לפני שדן ס״ד• בעל וכתב . זצ״ל רכינו מדרי בשם מצאתי כן . בשבת ד׳ עד להשלים יכול בשבת אכילה קודם השלים לא אם בדיעבד אבל אכילה קודם להשלים

דר. בין אין ופרק דמגילה פיק כרמשמע בסיגי שניתן זכה תרגום דוקא גאון גטרוגאי רב שהשיב עמרם רב אמר וכן לר״י נראה ולא ללעז ה״ה וי״ם לו והודו התרגום מן מו  רבינר וכתב ה
ביבי מרב וראייתו א׳ יום הציבור מן יקדים ולא יאחר שלא ובלבד הציביר גומרים שבו עצרת בשמיני כולם ישלים כן עשה לא אם הציבור עם שבת בכל פרשד• כל מצוד• שעיקר אע״פ שמחה


