
ה שנ פ ף ס דל משנה בסף פ־א שמע כךיאת הלטת אהבה. כ
 אמיתית נוסחא והיא אחת שעה עישור אחת שעה שיעור נמקום מצאתי אחרת ונגוסחא

 יהושע וכרני שעות ג׳ סוף עד ^א קימה ומן דהא גמזיד אתילו כלומר וקרא. איחר ואם
 נוותיה הלכתא «מרא ואאסיקא שעות ג׳ עד זומנה י׳.) ל: גמתניתין(שם דאמר

 ג׳:) דברנות(דף קמא ארק דבריש גב על ואף שעות ג׳ סוף עד דהיינו בירושלמי ומונח
 שית ונו׳ יהושענרבי ס״ל נתן רבי אמרינן
 הני הויין משמרות תרי דיממא ותרתי דליליא'
 לישן מלכים כל שדרן שלמות תרמי קאמר
 אחר קמים קצתם שלישית בשעה דאילו
 במאה וקצתם לסואה סמוך וקצתם מציה

: ממש
ב  תניא ח׳;) (שם ,ונו׳ וקרא שהקדים טי י

 קורא שאדם אעמים אומר רשב״י
 קודם אחת בלילה אעמים ב׳ שמע קריאת
 עמוד שיעלה לאחר ואחת השחר עמוד שיעלה
 ואחת יום של אמת חובתו ’T ויוצא השחר

 בדיעבד דוקא דהיינו הרי״ף וכתב לילה( של
 לדרך משכים שהיה מי כגון הדחק בשעת א"נ

 שמע קריאת בשעת בדרך יהיה ואם כלומר
 להמתין ירצו לא או לבו לכוין יוכל שלא יודע

 לקרות רוצה ולכן ראשון באסוק לעמוד לו
 יקרא לא הדחק שעת אינה אם אבל עתה

 רבינו דברי הם וכך לנחחלה
 מנוח ה״ר וכתב

״ז:] ל ]

 יצא השמש שתעלה אחר שמע קריאת וקרא איחר ואם
 למי ביום ״שעות שלש m םוף עד שעונתה חובתו ידי

 של שמע קריאת וקרא שהקדים מי ייב * ואיחר שעבר
 קודם שהשלים אע״פ השחר עמוד שיעלה אחר שחרית
 בגון הדחק ובשעת חובתווי]. ידי יצא החמה שתנץ
 עמוד משעלה לבתחלה קורא לדרך לצאת משבים שהיה
ג - השחד  היה אפילו ביום שעות שלש אחר הקורא י

 הרי אלא בעונתו. שמע קריאת חובת ידי יצא לא אנוס
 היום בל ולאחריה לפניה *ומברך .בתורה כקורא הוא

ז שעות שלש אחר וקרא איחר אפילו

 הנן אחר ואחת החמה «ץ קודם אחת ביום תעמים ב׳ שמע קריאת קורא שאדם אעמים
 דאיכא משום ליליא ליה דקרי התם ומסיק לילה של ואחת יום של אחת י״ח ויוצא החמה
 דרך דאץ לשכב מסתם על עולים שעה שבאותה אי׳ אין וע״כ שעתא בההיא דגנו אינשי

בעודם אי׳ בשכבך כן ואם מסתם על שוכבים שעדיין אי׳ אלא שעה באותה לשכב אדם בני
 עמוד שיעלה עד אדם בני לרוב והיינו שוכבים
 שבני זק כל ובקומך כן דרשו לא ולמה השחר
 דהכי דאה״נ וי״ל .היום כל דהיינו קמים אדם

 לא ואילך מנק הקורא אמרי׳ ומ״ה ליה דרשינן
 שמע קריאת זק היה לא ואילו הברכות האסיד

 דקי״ל משום אלא לבמלה ברכותיו היו כלל
כנגד ותאלות לתאלה גאולה לסמוך דצריך

פרקשני ̂ ̂ ̂ ̂̂ 
׳w 7 ״ כקצדך ה׳אחד׳מד אלהינו ה׳ שמעישראל ... . ״
r הממונה א'א״ל דאמרינן הא K כר״מואף הלנה רבא אמר דר״מ הלב כוונת ראשון בפסוק לבו כיון ולא שמע ^את

דאסקי אחריני אמוראי המם ע״ג-דאינא חובתו ידי יצא לא ישראל שמע שהוא ׳ לא משמר אנשי עם הקורא

 שעות ד' עד קרב היה והתמיד תקנום הממידין
 ולנך שמע קריאת לקרות צריך קודם כן ואם

 ואסמכוה שעות שלש סוף עד זמנה הקדימו
 קמים אדם בני שדרך בשעה ובקומך אקרא
 דקרא אירושא עיקר ולא היא דאסמכמא ותדע
 בני דרך דשנן שעות ג׳ סוף עד עעמא דאלי

 מי מלכים בני ואמו שעות בשלש לעמוד מלכים
 : כנ׳׳ל כדאמק ודאי אלא דעלמא רובא הוו

ס ל  א״ב .וכו׳ שמע את הקורא א ב פ
ת״ר י״ד:) דברנות(דף ̂ י

ישראל שמע

 בעונתה ק״ש י״ח יצא לא דה״ק אי׳ י״ח יצא
 במי התם א״נ ולקרות לחזור צריך אינו אבל

 אונס במקום שלא עמהם לקרות שרגיל
 בכך רגיל יהא שלא כדי יצא שלא וקנסוהו

 והוי בקרבנות ערודים שהיו שאני משמר ואנשי
 לדרך הולך שהיה דכגון וכתב הדחק כשעת
כן לקרות ועדיף הדחק שעת חשיב הרשות

 בתורה קורא היה אפי׳ יצא. לבו כיון לא אם והשאר [א]
 קריאה בעונת האלו הפרשיות את מגיה או בדרכו

 אדם כל ב ̂ ראשון בפסוק לבו שכיון יוהוא יצא ש
 כין שוכבין בין מהלכין כין עומדין w כין כדרכן קוירין

 הראב״ד השגת *ואסור .בהמה גבי על רוכבין
 מוטל והוא שמע קריאת לקרות כך אחר מלקרות בכוונה השחר עמוד משעלה

 מושלר או בסרסע טוחות ופניו מילה או מת קבורת בעיר יש ואם כוונה בלא
ל לקרות יכולים ברחמי דמפשי ערבה יום וכן הו ויז ד פניו נ ו קורא אבל למעלה. ופניו גבו ש על . ע״״
ג ד׳ייא משנה . וכו׳ שעות שלש אמר השרא י

:ם״ג ס׳ שי׳ במא״ח ע׳ ג : י״מ משין סמ״ג ש״א סי׳ סא״ח ב :ל׳ דף נרמס נ״ח סי׳ סור א ןאילך אן5מ הקורא מ׳;) (שם
 לא הפסיד לא מאי ובגמרא בחורה שקורא כאדם הפסיד לא ואילך שעות מג׳ כלומר
דשכיח לילה גבי דדוקא משמע למזיד אנוס בין שם חילקו שלא וכיון הברכות הפסיד

 שמע קריאת לקרות ואסור *)
 rהראנ כתג . וקורא עד

 וצדן ישכר אס מוג יותר ז״ל
: עכ״ל יוכל אם כן לעשות

 והלכחא מכלהו בתרא הוי רבא אחריני כתנאי
 י״ג.) ושם(דף .ז״ל הרי״ף פסק וכן מותיה
 זמן והניע בסורה קורא היה הפרק בראש

 לא לאו ואם יצא לט כיון אם המקרא
 כיק אם מאי כוונה צדכוס מצות ש״מ ובגמ׳

 להגיה בקורא קרי קא והא לקרוס לקרות לבו
 לקריאה דאפילו עעות ט יש אם הספר את
 היא אוקימתא דהאי רבינו וסובר .מכדן לא

 טונה צריכות מצות ש״מ דמתמה מאי לפום
 אם לבו ־כיק אם ומאי כוונה דא״צ וקאמר

 למין שצריך דקי״ל לדידן אבל לקרות כיון
 קורא היה היינו דמתני׳ פירושא ראשון בפסוק

לבו כיק אם להגיה אפילו  בפסוק צבו כיק אם להגיה אפיצו בתורה
 ואין יצא לא להגיה שלא קורא היה אפילו ראשק בפסוק לבו כיון לא ואם יצא ראשון

שכן וכל יצא לא להגיה קורא כלל כוונה א"צ למ״ד ס׳׳ד דהוה למאי אפילו הא להקשות
בפסוק אפילו כוונה שם שאין כיון ס״ד דהוה דלמאי הנותנת דהיא כוונה דמצריכינן לדידן שלש שאחר לענץ שכתב וזהו ביניהם לחלק ראה לא רבינו גם ( דגזרו הוא שינה
פרשיות שאר ראטן בפסוק גמורה כוונה דאיכא לדידן אבל לקרוס כוונה מיהא בעינן ראשון לפניה שמברך ולענין אנוס היה אפילו בעונתה שמע קריאת חובת ידי יצא לא שעות

: בה לן לית להגיה קראן אפילו בשם ז״ל הרא״ש וכתב במזיד איחר אפילו כלומר איחר אפילו כתב שעות נ׳ אמר ולאחריה
בערב אומרים ב״ש י׳.) (דף דברכות פ״ק משנה .וכו׳ כדרכו קורא אדם כל ב זמן שהוא ולאחריה לפניה דמברך הוא רביעית שעה סוף עד דדוקא ז״ל גאון האי רבינו
כל אומרים וב״ה ובקומך בשכבך שנאמר יעמדו ובבקר ויקראו יעו אדם כל וה״ר .תשא לא על עובר בירך ואם הברכות הפסיד ואילך מכאן אבל יהודה לרבי הפלק
שדרך ובשעה שוכבין אדם בני שדרך בשעה בדרך ובלכתך שנאמר כדרכן קורץ אדם דדוקא ודעתר״ח הערב עד היום שאר כל פי׳ וכו׳ שעות שלש אחר הקורא כתב מנוח

וקורץ עומדים אומרים ב״ה י״א.) ובברייתא(שם . כב״ה דהלכה וידוע עומדין אדם בני דמתני׳ ולישנא המפרשים כל דעת כן ואין הפסיד ואילך מרביעית אבל רביעית שעה מד
. וכו׳ בהמה גבי על רוכבין בץ ומ״ש וקורץ. בדרך הולכין וקוראץ ומסין וקורץ יושבין יש . עכ״ל קאמר יומא דכולי משמע שיעורא יהיב ולא ואילך מכאן הקורא מוכחא הכי

דרשב״י בהא וכדאמרינן מסתם על שוכבים אדם שבני זמן כל דרשינן בשכבך מ״ע שואלים

לחם
 קורין גומרין פירש ר״ח אבל כפשסיה גמר לשון ואתי הממה הנן עם הברכות שגומרין
: ז״ל הרא״ש בפסקי שהוזכר כמו שעות שלש מד החמה מהנן אותה שקורין שר״ל

 וכו׳ שעות שלש עד אומר יהושע רבי פ״ק שם משנה .שעות,וכו׳ שלש אמר הקורא יג
)י׳ (דף בגמרא ואמרו וכו׳ הפסיד צא ואילך מכאן הקורא  הפסיד לא מאי :

: הברכות הפסיד לא

היה ר״פ .וכו׳ שמע קריאת לקרות ואסור :דמי] כמהלך רכוב בקידושין(ל״ג:) [פשוע
קורא

משנה
ב ״  כיון אס וכו׳ קורא היה י״ג) קורא(דף היה פרק משנה . שמע את הקורא א פ

 כוונת צריכה ע״כ ישראל שמע רבנן מנו ע״ב) (שם ובגמרא . יצא לבו
 :בחרא הוא דרבא כן [רביני] ופסק ע׳'כ מאיר כרבי הלכה רבא אמר מאיר] ר׳ [דברי הלב

 בערב דאמרי כב״ש ודלא י׳:) הכי(דף דקאמרי הלל כביס .וכו׳ כדרכן קורץ אדם כל ב
אמר ע״ב) י״ג (דף שם .וכו׳ מועל והוא ק״ש לקמת ואסור :וכו׳ ויקרא ימה

רב
עוז מגדל

 כל :יד) (דף קורא היה פיק . ראשון בפסוק עד כו׳ כיון וצא שמע את הקורא ■2ב פרק
 יאסור :יא) (דף דגרכוס קמא פרק .בהמה גני על עד נו׳ קוראין

.עכ״ל יוכל אס כן לעשות וצריך ישכב אס עוב ויותר ו״ל הראב״ד כתג . וקורא עד ק״ש

אדם
לקחת

מיימוגיות הגהות
 דאטר דהא שמחה ורבינו רא״מ וכתנ יהושע ברגי הלכה שמואל אמר יהודה רב אמר [ע]
 לה סבר נתן רבי סירקא בריש מדאמר ג׳ שעה תחילת עד פירוש שעות נ׳ עד ייחשע רבי

 מזח הזכירו הוייןוהנהלא משמרות תרתי דיממא ותרתי דליליא שית עד וכו׳ יהושע כרבי
 בסתם שעות ג׳ עד כתבו בולם אלא יומא בתום׳ יבינו מורי ולא ה׳ג ולא התום׳ בעלי רבותינו
 חשש דלא בלום קשה לא דיממא ב׳ אלא הספר הזכיר שלא ומה ובו׳ מלבים דרך שבן שעות ג׳ סוף עד פי' שעות ג׳ עד יהושע רבי דאמר והא היא ראיה לאו נתן דרבי ההיא בי לומר ויכולני

 משמרות אלא כפסיק הזניר לא דוד וכן משמרות כ׳ שמצא ביון להזכיר לו מה שלישית ושעה אשמורות עיג• דקדמו קרא לק״ם משמרות כ׳ מלבים לשאר דוד שקידם לטימר אלא תלמודא
 היה שכן שעות שתי עד לומר דובתא בחד תלמידא לישתמיט לא ב׳ שעה סוף עד דהיינו שעות ג׳ תחלת עד הפי׳ היה ואם שעות ג׳ עד לישן מלבים שדרך מקומות בכמה מצינו ובן שלימות

 דגרם שעות ג' סוף עד ק״סז שזמן בירושלמי משמע וכן ממש שעות ג' משמע השתא אבל ג׳ שעה תהלת ער משמע שהיה שלישית שעה עד לומר לו היה הפחות ולבל נראה יותר הלשון
 שעין תלת בתר שמע ומקרו ציבורא אתא לתעגיתא נפקון אחא ור׳ יוסי ר׳ בידן ממחי הוי ולא שעין ג׳ בתר שמע וקרינן לתעניחא נפקין הוינן יוחנן דר׳ ביומי אמי רבי בשם זעירא רבי
 עכר שלא משמע הרי »׳v ההדיוטות מפני ליה אמר חורה דברי מתוך בחפלה לעמוד בדי אלא אותה קורין כלום בעונתה אותה קראו בבד והלא יוסי י' א׳ל בידן מחויי אחא ר' בעי
 חייא ורבי יוסי רבי כירושלמי מדגרסינן ק׳ש זמן שעות ג׳ סוף שעד ג״ב ס׳ה כעל שפסק מצאתי שוב ז׳ל וכתב ג׳ שעה תחלת בתר אלו בבל לפרושי ליבא דודא• שעין ג׳ בתר ק׳ש,^ד זמן
 קא אימת דלקמן אההוא התוספות בתמ ובן .בס׳ה ע׳ב ג׳ בשעה וקוראין שעות בב׳ ממטתם עומדין ומלכים ע׳ש בו׳ ואילך מבאן הקורא והתניא ומקטה שעין לתלת מצלי הוו רבי בר

 פסקר׳י וכן [י) : שהיים אינזיג במגדל אלה דברים לכל מורי הסכים וכן שמעון ה׳ר בשם כתב ע'כ ובו׳ לעיל בדאמרינן ג׳ בשעה עומדים הטלבים שהרי קמייחאבו׳ שעין בתלת רתח
 ברשב׳א שפסקו בה״ג דלא בס׳ה פסק וכן קרו ק׳ש זמן מטא וכי ומצלו מקדמי הוו באורחא נפקי הוו כי ולוי דשמואל אכוה השחר תפלת כפרק דגרסינן מהא חננאל רכינו ובן אלפס
ש.  בזמנה כקורא שבר לו ואין בברכותיה ד׳ עד לקרותו יכול ג׳ עד קרא ולא נאנס אם הטור [כתב * :ובו׳] גאולה מסמך בדבור ל׳ דף בנדבות כרשכ׳א פסקו בן גם [והתום׳ ע׳

 איתא ובן מעכבות אינם שברכות הננאל רבי׳ פסק מכאן [ב] : ע׳ב כר'מ הלכה רבא אמר ר'מ דברי הלב כוונת צריבין ע׳ב רבנן תנו [א) :לבטלה] ברבה דהוי יברך וראחדד׳לא
 למימר אנפשייהו דמחמירץ דמתחזי דהני יתבי כי ק״ש למקרי דמבעי נמי הכי יתכי כי רש״י כתב בברייתא ע׳ש הלל כבית פ׳ק [ג] :זלב מעכבות אינם ברבות אומרת ז^ת בירושלמי
ח דמקכלין  לבבך על עד יהודה רב דאמר אהא כתב ראבי׳ה ובן וכו' כדרבן קורין דאמרי כב׳ה לן דקיימא מזו נדולה כסילות לך ואין ושטות ובורות והדיוטות טעות בעמידה שמים ^בו

: ע׳ב ובערוך בתוספות וע׳ש לחומרא הפי׳ בבל פסק והנה בו׳ יקרא לא פרקרן כ׳ בפרק [ד] :טפי שפיר דיושב וב״ש בעמידה



נסף פ־ב שמע קריאת הלכות אהבה.משנה כסף8
 דהיימ בגמרא ואירש שמע קריאס יקרא לא ארקדן מסף רב אמר י״ג:) (שם קורא

 מוחר צדו על לגמרי מושה אבל מעש צדו על מושה שהוא ע״א אף כלומר דמצלי ע״ג אף
 מצלי ני היה בשר דבעל וכיון היה בשר דבעל ר״י שאני וקרי מצלי יומנן ר׳ והא ואריך

 בין ארקדן רבינו ואירש לחולה. דה״ה משמע ממילא צדו על לשכב מצשער שהוא מפני שרי
שהוא בין בקרקע שוהוח ואניו מושל  בין בקרקע שוהוח ואניו מושל שהוא

 מנוח ה״ר וכחב .למעלה ואניו גבו על מושלך
 אלא לקרוח אסור חולה או בשר בעל שאינו דמי

 : וביראה באימה העומד כאדם מיושב
 וצריך ישכב אם הוא שוב ויוחר הראב״ד כתב

 הנוסחא ואח .עכ״ל יוכל אם כן לעשוש
 וא״א היא סואר שעוח הדאום בסארי הכתובה
 וכן ישכב במקום ישב להגיה וצריך .ליישבה
 לרבינו השגה בוה ואין t כחיבת גסאר מצאתי

: לישב ביכול מיירי לא ו״ל דאיהו
 (שם קורא היה א׳ .ונוי׳ מהלך שהיה סי ג

 עוקבא מר בר נתן רב אמר :) י״ג
 ורבי בעמידה לבבך על עד יהודה רב אמר
 וכתב בעמידה כולה הארשה כל אמר יוחנן

ורב הונא רב בירושלמי ומאורש ז״ל הרי״ף

 הרבה בשר בעל היה ואם . צדו על שוכב והוא הוא
 נוטה חולה שהיה או צרו על להתהפך יכול ואינו
 רגליו על מהלך שהיה אמי ג 1 וקורא לצדי מעט
 מהלך והוא קורא והשאר ני=] ראשון בפסוק עומד
 פסוק שיקרא עד אותו ומעירין אותו מצערין ישן היה

 :אותו מצערין אין שינה אנסתו אם ואילך ומכאן ראשון
 פרשה שיקרא עד מפסיק במלאכה עוסק שהיה מי ף
 בפרשה ממלאכתן האומניןבטלין וכן .כולה* ראשונה 1[י

 קורא והשאר עראי קריאתן תהא שלא כדי ראשונה
 בראש עומד היה אפילו .במלאכתו ועוסק כדרכו הוא

לפניה ומברך במקומו קורא הכותל כראש או האילן
קריאת זמן והגיע תורה בתלמוד עוסק היה ה •י ולאחריה

שמע
שם ונסמ״ג נשזר ע״ש א

 ולית עומד מהלך היה אם אלא עומד יושב
 כרבא דקי״ל נר״י ולא נתן כרב לא הלכחא

צריך דלא כר״מ הלנה דאסק בחרא דהוא
 עכ״ל בלבד ראשון בשסוק אלא לעמוד צריך אץ הילכך בלבד ראשון לאסוק אלא כוונה
 דרב בריה אילא רב אמר :) י״ג (שם .וכו' ישן היה : דל הרא״ש כחש וכן הרי״ף
 יצא בשינה ונאנס אחד ה׳ אלהינו ה' שמ״י אמר דרב משמיה מרתא בר שמואל בר] [יצחק

 לרב יוסף רב א״ל תצערן לא ואילך מכאן צערן קמא בשסוק עבדיה לדרו נחמן רב א״ל
 לא ואילך מכאן נפשיה מצער קמא בפסוקא א״ל עביד הוה היכי אבוך דרבא בריה יוסף

 יכול ואינו מדומדם שהוא ר״ל יצא בשינה נאנס דקאמר הא ז״ל הרא״ש וכתב נאשיה מצער
 עבדיה לדרו נחמן רב דא״ל הא וכן כולה את קורא היה מיהו ואילך מכאן בכוונה לקרות
 אקרא אס אבל תצערן לא שפי לנוין שאוכל עד משנחי הקיצני כלומר צערן קמא בפסוק

 ה״ר כתב וכן כולה את לקרוא שצריך היא דפשישא דמילתא להקיצני חצערן לא כוונה בלא
 בפסוק שכתב נתכוון לזה רש״י וגם מנוח ה״ר כתב וכן כן כתב האי רבינו שגם וכתב יונה
 משמע לשונו כאן עד ראשון בפסוק יפה עדשאנער צערני מנמנם ראיתני אם צערן קמא
היה והשאר יפה בניעור קורא היה ראשון שבפסוק אלא לשאר ראשון פסוק פין חילוק שאין

לחם :
 והא דמי שסיר מיגנא הא קרי דלא הוא מקרא והקשו ק״ש יקרא לא פרקדן [יוסף] רב
 אע״ג מקרא דמי שסיר מצלי כי מיגנא אמרי אפרקיד דגני אמאן נייש לוי פן יהושע ר'

 מי ובפרק ע״כ. הוה בשר דפעל יוחנן רפי שאני וקרי מצלי יוחנן ר׳ והא אסור נמי דמצלי
 וקורא לכאן פניו מחזיר זה אמד בשלית ישנים שהיו ב׳ דהניא הא גבי כ״ד.) (דף שמתי

 והוא שמע קריאת לקרות יכול דהיאך ההלכות בפירוש יונה היר הקשה וכו' מחזיר וזה
 זהו וקורין משין דאמר ומאי אסור דמצלי אע׳ג מקרא אמרינן דהא צדו על מומה שוכב

 אמרינן דאי דאמרי ואיכא דשרי הכא אמרינן והיכי אמרו לא בשכיבה בהנייה אבל' במיופב
 זה אבל מעש ומושה קדקדו על פשוכב פרקדן כמו בהשיה זהו אסור דמצלי אע״ג מקרא
 שרי שירחא דאיכא דהיכא דחזינן דכיון לתרן יוסר והנכץ מוסר. לגמרי צדו על שמומה

 התירו נמי הכי שירחא ליה והוה בשר בעל דמה משוס וקרי מצלי יוחנן דרבי כדאמרינן
 ומפוארים .עי״כ (ללפשן) לחזור בגדיו את שפשש כיון שירחא ליה דהוה משום בהמיה לו

 נושה בין לחלק לרפינו הכריחו זו וקושיא יונה רבינו של הראשון כהירון ז״ל רבינו דברי
 כן לעשות וצריך ישכב אם הוא שוב ויותר א״א ובהשגות לגמרי. צדו על לנושה לצדו מעש
 האחד פירוש דפרקדן שפירש במה רבינו על להשיג יכוונחו נראה לכאורה ע״כ. יוכל אם

 מוחות דפניו עליו והפיג למעלה ופניו גבו על מושלך הב׳ בקרקע שוחות ופניו מושל
 דרך משום אסור למעלה ופניו גבו על מושלך בשלמא צדו מעל שוב יותר הוא בקרקע

 ופניו שכיפה ר״ל שוב ויותר שאמר וזהו הכנעה דרך נראה אדרבה שוחות בפניו אפל גאוה
 דלשון ישכב אם הוא שוב יותר לומר לו היה שלא ההשגה לפי מספיק זה אין אבל למשה

 ולמה למפה פניו שיהיו שוב ויוסר למימר הו״ל והכי למעלה כשפניו נמי מיקרי שכיבה
 וצ״ל בהשגה ש״ם שיש בעיני נכון והיותר כלל. כוונתו מורה דאין שכיבה לשון הזכיר
 דעיקר ז״ל יונה רבינו שתירן אחרון כתירק ז״ל הראב״ד וסובר ישב אם הוא שוב ויותר

 וכן ערום שהוא התם כמו צדו על מושה יהיה הדחק בשעת אבל בישיבה הוא הקריאה
 שוכב והוא הוא קורא אבל כתב דאיך רבינו על השיג ולזה בשר בעל דהוה יוחנן רבי
 יונה דרבינו אחרון וכתיריז שישב שוב והיושר יותר מכון אבל הדחק בשעת שזהו צדו על
 על שוכב והוא הוא קורא אפל רפינו שאמר במה שתפס מפני ז*ל כוונתו מורה וזה ז״ל
שאמר במה רבינו על לתפוס לו היה הראשון סי׳ וכסי .נספרים שהובאה מה וכפי צדו

עוז מגדל
 נתב ולא צידד על שזכג והוא הוא קורא אגל בבריא לשונו זה ז״ל שהריר״מ לשונו מבין איני אומר ואני
 בשר דבעל יוחנן רבי ש^:י בגמרא וכדאםיקנא בשר בבעל או לשכב יכול שאינו בחולה אלא צדו על מעע נועה

ק הו  ראשונה בשמועה בירושלמי פי׳ כן מהלל. עד וכו׳ שהיה מי :וכד״ן בירושלמי הסבוננחי הו
 הסכימו וכן להדיא רב אמר יהודה רב כן ^*ר ואגזמנן פרשת הדבדס אלה ובאגדת דברסת דפ״ב

ה :המוס׳ בעלי מזמינו ף פ״ב ולאחריה. לפניה ומברך עד כו׳ אותו מצערין ישן הי ד ת( מו ב  יד) ד
׳ מורה בתלמוד עוסק היה :ע) (דף דשבת פ״א, .ולאמייה עד ס

 ולקמן שכתבתי כמו הוא הפי׳ אבלעכ״פ כמנהגו הגמרא לשון כתב ורבינו .מתנמנם קורא
 כאן שכשכתב משמע ראשון בפסוק ער שיהא ובלבד שכתב דעתו גילה מתנמנם דהיה בבבא
 פסוק שיקרא עד עניינו ראשון פסוק שיקרא עד. אותו ומצעדן אוחו מעירין ישן היה שאם

אס דוקא דלאו דאמד ואיכא מנוח ה״ר וכתב .מתנמנם והוא קורא והשאר בכוונה ראשון
: אחר לאונס דה״ה שינה אונס נאנס , :
 (שם משנה .וכו׳ במלאכה עוסק שהיה סי ד

 ובראש האילן בראש • קורץ האומנין י״ו.)
 ממלאכתן שבשלין והוא ששת רב אמר ופגמ׳ הנדבך
 במלאכתם עוסקין אומרים ב״ה והתניא וקורין
 בפרק הא ראשון בפרק הא קשיא לא וקורין

 משום דלא ז״ל והרא״ש הרי״ף וכתבו שני
 דאמרינן הוא ראשון פרק בכוליה כוונה דבעינן
 הלכה דאמר כרבא קי״ל דהא ממלאכה דבשלי
 היינו אלא כוונה בעי ראשץ דבפסוק כר״מ
 הא כי עראי ליה לישוי דלא משום שעמא

 אמר י״ש:) (דף דיומא קמא בפרק דגרסינן
 דרב משמיה מרתא בר שמואל בר יצחק רב

ירמוז, ולא בשפתיו קרון לא שמע את הקורא
 אמרינן כן והעושה באצבעותיו יראה ולא בעיניו
 קראת אותי ולא אומר הכתוב דעליו התם
 רבנן לה ומפרשי ראשון בפרק ואוקימנא יעקב
לא אי ה״נ עראי לה משוי דקא משום
 נתכוון ולזה עראי לה משוי ממלאכה ליה בשיל
 פשלץ האומנין וכן שכתב ומה . ז״ל רבינו

 אפילו תפלה מהלכות בפ״ה כמבואר תפלה בענין בהם שהקלו האומנים אפילו כלומר וכו׳
 עוסק שהיה למי קאי וכו׳ כדרכו קורא והשאר ומ״ש .ראשונה בפרשה ממלאכתן בשלץ הכי

 קחני ולא במלאכתו ועוסק כדרכו קורא והשאר דקחני והיינו לאומנין וכ״ש וכו׳ במלאכה
 להפסיק צריכין אחרים במלאכת שעוסקיס אע״פ האומנים וכן מנוח ה״ר וכתב :קוראין
 קורא הכי אפילו עליהם בעודו מתפחד אדם והכותל האילן שבראש ואע״פ ראשונה בפרשה
 על עומד אלא במלאכה עוסק שאינו פע״ה אבל למשה לירד אותו משריחין ואין במקומו

: וקורא למשה יורד לזרזם פועליו
 ואין לק״ש מפסיקץ ש׳.) (דף דשפת קמא פרק משנה .וכו׳ תורה בתלמוד עוסק היה ה

 עוסקים שהיו חפרים כדתניא בד״ס בגמרא לה ואוקימנא לתפלה מפסיקין
 זמן הגיע שאם לומר דהיינו רבינו וסובר לתפלה מפסיקים ואין לק״ש מפסיקים פתורה.

 שכיון הוא פשוש ולאחריה. לפניה ומברך ומ״ש . לתפלה מפסיקים ואין לק״ש מפסיקים ק״ש
לא הנשיא יהודה דרבי דאע״ג מנוח ה״ר וכתב :ולאחריה לפניה לברך שצרץ ק״ש שקורא

היה
משנה

וכו׳: בקרקע שוחות ופניו
 כולה הפרשה כל אמר יוחנן ורבי ע״ב) י״ג שם(דף .וכו׳ רגליו על מהלך שהיה סי ג

 הלכה יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה דאמר לשעמיה יוחנן רפי וחזדא בעמידה
 צריך אינו שוב ראשון בפרק שכוון כיון דאמר כלומד יהודה רבי מפום שאמר אחא כרפי
 דשעם ראשון בפסוק די בעמידה גס ראשון בפסוק בכוונה כרבא לן דאית דלדידן מכלל

 נחמ^דרו רב ליה אמר ע״ב) י״ג (דף שם .וכו׳ מצערין ישן היה : כוונה משום העמידה
 אלא שיקרא ודאי דצריך הרב״י פירש וכבר תצערן. לא שסי צערן קמא בפסוקא עבדיה

: יצא מתנמנם ואילך מכאן שקרא שאע׳׳ש ר״ל דיצא דקאמר מאי.
 האומנין וכן .וכו׳ כולה ראשונה פרשה שיקרא עד מפסיק במלאכה עוסק שהיה מי ד

 הפועלים אמרו דשם וקשה י״ו.) (דף קורא היה פרק וכו׳ ממלאכתן בשלין
 לאחריה מברכין אבל לפניה מפרכין ואין וכו׳ קורין הבית פעל אצל מלאכה עושים שהיו
 ורבינו כתיקונה. מברכין וכו׳ שהיה או וכו׳ בסעודתן עושין אבל בשכרן כשעושין פד״א וכו׳
 תפלה בהלכות שחילק כמו בסעודתן לעושין בשכרן עושין בין כאן חילק מדלא נראה ודאי

 שהם שמע קריאת ברכות מפרכין אמאי וא״כ מיירי בשכרן עושין אומנין דסתם משמע
 וי״ל מדרבנן שהיא מפני המוציא ביכה מברכין שאין כמו יברכו שלא יאוי היה מדרבנן
 המצוה לעשות ראוי מדרבנן שהברכות שאע״ס מדאורייתא היא ק״ש דעיקר הכא דשאני
 אינה המוציא פרכת אפל ברכותיה עם שמע ברכת ולקרות כתיקונה מדאורייתא שהיא
 שיברך שיאכל מי אלא המצוה דאין התורה מן האכילה שאין התורה מן מצוה על באה

 מ״ש שפיר מתיישב ובהכי בתחילה מפרך אינו ולהכי מצוה האכילה, אין אבל באחרונה
 מברך ואמאי ולאחריה לפניה ומברך וקורא חוזר קרא , לא ספק ק״ש קרא ספק ז״ל רפיגו

 ספק לו דיש בכה״ג ישלתק אלא לברך לו היה לא מדרבנן שהם בברכות ספק לו שיש כיון
 שהיא שמע קריאת ולקרות ברכות לברך לו ראוי אסכן התורה מן שהיא שמע בקריאת

^ U : : כתיקונה ־ התורה • מן
 לקריאת מפסיקין ט׳:) (דף דשבת קמא בפרק משנה .וכו׳ תורה בתלמוד עוסק היה ה

)י״א (דף בגמרא ואוקמוה לתפלה מפסיקין ואין שמע  כלומר תורה גדברי ,
אבל אומנותו שתורתו במי זה וכל לתפילה פוסק ואינו לק״ש פוסק בחורה שקורא שמי

מי ״ , ■ :
מיימוניות הגהות

 ודוקא בירושלמי משסע ובן. לניץ יכול אינו דמהלך בתוספות כתבו וכן [ה]
 על עד לעמוד שצריך שכתבו ורשב״א בת׳ג ודלא מאיר ברכי לן דקיימא ראשון כפסוק
 קמא בפסוק עבדיה לדרו נחמן רב ליה אמר ׳דגרים מהא בס׳ה כתב וכן לבבך
 לסי אמר לא וברכות בו׳ נפשית פצער קא הוה ראשון בפסוק רבא ובן בו׳ צערן
 פרעות בשאלתות וכן ונו׳ בתורה קורין דהיו מחא בירושלמי ומדקדק מעבבין. שאין

 דאמר יוחנן בר׳ שפסקו ויש וראבי׳ה אלפס ור׳י חננאל רבי׳ וכן ברבא פסק ואתחנן
ב: בעמידה הפרק בל כירושלמי ס׳ג' ■ -.- - ־ • . אלא ראשונה פרשה נקט דוקא דלאו ר׳י כתב [ו] ע׳  סי' הטור [וכתב * : ע׳ב הנשיא יהודה כרי׳ לן דקיימא ראשון בפסוק רק דלדידן בר״י ג׳ב כתב וראכי׳ה הטחנר רבעו לשון בתב בס׳ה אמנם לעיל. כמבואר ראשון פסוק

:ע׳ב] עראי בקורא שנראה טעמא מהאי ולקדוח ממלאכתן ליבטל צריכין א׳ בפרק אבל ואילך ראשון מפרק י״יוףו יקיייז במלאכחז עוסקין האומנץ דאטרינן הא וכן



9 ה נסףםשנה פ־ב שמע לךאת הלמת אהבה. בסף
 הנשיא יהודה י5ר שאני הנשיא יהודה רבי של ק״ש זהו ישראל שמש נדאמרינן מצמיק היה

: שוסק אינו לרבים חורה מלמד שהיה הנשיא יהודה רבי נמי אי אומנוחו שחורהו
 ואין לק״ש מאסיקין דתנן(שם) אהא בגמרא מדמקשינן כן שלמד נ״ל רבים. בצרכי עוסק היה

 כי ומשני לק״ש מפסיקין אין כך לתפלה מפסיקין שאין כשם והחניא להפלה מפסיקין
 דסעמא רבינו וסובר המדש בעיבור ההוא הניא
 ובירושלמי רבים בצרכי עוסקים שהם לפי הוה
 בצרכי העוסק כל ירמיה א״ר עומדין אין פרק

 רבינו וכתבו תורה בדברי עוסק כאילו ציבור
 רבינו שפסק ומאתר .תפלה מהלכות ו' בפרק

 הל״ל שמע לקריאת מת״ת שמפסיקים בסמוך
 סובר היה לק״שאם רבים מצרכי דמפסיקים

 ע״כ אלא לק״ש להפסיק לענין מיירי דירושלמי
 אלא מיירי לא דירושלמי רבינו שסובר לומר צריך
 אין בפרק לה דמייתי והיינו בלבד תפלה לענין

 רבינו ומ״ש .חפלה בדיני דמיירי עומדים
 משמע יפסיק לא רבים בצרכי עוסק דהיה

 ק״ש זמן יעבור אם דאפילו לשונו מדקדוק
 :יפסיק לא רבים בצרכי עוסק בעודו

 הראשורם בדורות ודוקא מנוח ה״ר וכתב
 מיהו לש״ש הציבור עם עוסקים שהיו

 שישתדל מי ואין ממונם להצלת אפילו הציבור עם עוסקים אם נמי דהשתא ספיקא ליכא
 ודוקא ומ״ש .עכ״ל המצוה מן פמור במצוה שהעוסק שאינו'פוסק הוא אלא בדבריהם

: מעם לו אין הראשונים בדורות
 כי לא א״א .וכו׳ באכילה עוסק היה הראב״ד כתב :וכו' באכילה עוסק היה ו

 דשבת פ״ק משנה זה .עכ״ל ברכות במסכת נמי ורמיזא וכו׳ וקורא מפסיק אלא
 ולא למרחן לא יכנס ולא שיתפלל עד למנחה סמוך הסאר לפני אדם ישב לא י׳:) ך1(

 .) ל״ח (דף הגזול לולב ובפרק מפסיקין אין הההילו ואם לדין ולא לאכול ולא לבורסקי
 אם כלומר שלחנו על ימלנו לביתו לכשיכנס לימול לולב בידו היה ולא בדרך שבא מי תנן

 על נומלו אמרי' ובגמרא לולב ולימול בסעודה להפסיק צריך אכילה קודם נמל ולא שכח
 שהות דאיכא הא ספרא א״ר מפסיקין אין התחילו אם ורמינהי דמפסיק למימרא שלחנו

 אלא דרבנן הא דאורייתא הא דילמא קושיא מאי רבא אמר ביום שהות דליכא הא ביום
 לא תני והדר דמפסיק אלמא שלחנו על ימול לביתו לכשיכנס קשיא הא קשיא אי רבא אמר
 שהות דאיכא הא קשיא לא ספרא א״ר מפסיק לא אלמא הערבים בין יביול בשחרית נמל

 מפסיק לא ואי לאפסוקי מצוה דילמא קושיא מאי זירא א״ר ביום שהות דליכא הא ביום
ודקשיא מעיקרא כדקאמרת לעולם זירא א״ר אלא ללולב כשר היום שכל הערבים בין ימול

לחם
 בין חילק ולא בק״ש כאן רבינו סתם ולהכי פוסק לתפלה אפילו אומנותו תורתו שאין מי

 גווני בכל דכאן משום בתפלה שחילק כמו חילק ולא אומנותו תורהו לאין אומנותו תורתו
 ממאי לרבינו לו יצא ע'דזה בסי׳ הרב״י כתב .וכו׳ רבים בצרכי עוסק היה : פוסק

 תורה בדברי עוסק כאילו רבים בצרכי העוסק עומדין אין דפרק בירושלמי דאמרינן
 לפסוק שא״צ לענין הירושלמי מפרש שיש צ״ג בסימן המור שכתב כמו מפרש שרבינו כלומר

 ולא ע״כ. אומנותו שתורתו מי להתפלל חורה מתלמוד לפסוק שא׳׳צ כמו להתפלל כדי
 תפלה מהלכות ששי בסרק ז״ל רבינו שכתב שמה לו נודה דודאי הרב״י דברי הבינותי

 שתורתו תורה בדברי כעוסק כלומר הורה בדברי כעוסק ציבור בצרכי העוסק אבל
 בהלכות כאן מיש אבל הנזכר מהירושלמי זה לו שיצא מפסיק שאינו קודם שכתב אומנותו

 כאן שהרי אומנותו בתורתו תורה מדברי עדיף רבים צרכי דכאן משם לו שיצא א״א ק״ש
 לא ההוא ומהירושלמי פוסק אינו רבים וצרכי פוסק אומנותו שהורתו מי אפילו בק״ש
 רבים דצרכי רבינו למד מאין לגביה מועיל ת״ת שאין כאן אבל כזה שזה אלא למדנו
 [שם] דשבת פ״א שאמרו ממה ז״ל רבינו כן שלמד לומר נ״ל היה כן על .מיניה עדיף

 שהוא מפני דהמעם ז״ל רבינו סובר לק״ש ולא לתפלה מפסיקין היו לא השנה שבעיבור
 יתקלקלו שלא רבים צורך דהוא התם שאני דדילמא כלל מספיק זה אין אבל רבים צרכי

 מפני כן למד דודאי ונראה .מנין רבים צרכי שאר אבל התוס׳ שכתבו וכמו המועדות
 ובלכתך י״א) דברכות(דף בס״ק בגמרא כדאמרו מק״ש פעור במצוה עוסק שכל שראינו
 מק״ש פעורים המת את קוברים ולכן פעירת דמצוה אבל דמיחייבת הוא דידך בלכת בדרך
 לק״ש מפסיקין דאין כתב ולכך מצות משאר רבים צרכי גריעי דלא ז״ל לרבינו ס״ל וא״כ

 לא עת נשאר לא דאם כלומר עת נשאר אם ויקרא שכתב וזהו שהות בדליכא ואפילו
: מידי ולא לן איכפת

 הספר לפני אדם ישב לא ע״ב) ע' דשבת(דף קמא פרק וכו׳. באכילה עוסק היה ו
 אפילו שהוא ז״ל רבינו וסובר מפסיקץ. אין התחילו ואם וכו׳ למנחה סמוך

 דאיירי היא נפשה באנפי מילתא וכו׳ לק״ש ומפסיקין כך אחר שכתוב ומה ש«ע לקריאת
 איירי זה וכל מפסיקין אין לק״ש אפילו דלעיל הני כל אבל שביארתי וכמו תורה בדברי

לק״ש ומפסיקין דקאמר וסיפא ל״ח) הגזול(דף לולב פרק בסוכה נדאוקמוה שהות בדאיכא

מגדל
חס. דגיה נציני עוסק היה <י/ עד  נו׳ נמרמן שהיה או כאכילה עוסק היוז :י) דשנס(דף קמא פיק נו׳

 הגזול לולג ופ׳ שם דשנש פ״ק משוכח. זה היי וקיא ופסק הקייאה ״ין יעכוי שמא מתייא היה ואם עד
ב :לח) (דף ת  :כיכומעכ״ל כמסכה ונו' מילסא להא ואיתא וכו׳ וקויא מפסיק אלא כי לא ז״ל היאכ״ד נ

 יודע איני אלו ודכייס ימז״ל כנגד כייאה וממולא הזיה כחז■־' נקי ז״ל שהיאנ״ד אני יודע אומי ואני
 התחילו ואס שנינו ושם הספי לפני אדם ישכ דלא ומחניתין גמיא דשכת פ״ק אלו הלכות והלא הן מה
ק לה ומייתינן מפסיקין אין  לאקשויי וכו׳ לולכ נידו ואין כדיו שכא דמי ומתנישין גמ גכי הגזול לולב פ
«י מפסיקין מזחילו דאפי׳ דמשמע שלחנו על נועלו מתניתין דקתני מאי על נ  קהגי דשנת קמא דפיק ו
עד ועיי ושקיל כיום שהות דליכא הא כיוס שמת דאיכא הא ופיקינן מססיקין אין התחילו אם

 לפניה ומברך וקורא פוסק שמע
 רבים בצרבי עוםק חיה . ולאחריה

 עםקיהן יגמור אלא יפםוק לא
 צ לקרות עת נשאר אם ויקרא

 שהיה או באבילה »עוםק *היה ו
 בתםפורת עוםק שהיה או במרחץ

 שהיו או בעורות מהפך שהיה או
 קורא בך ואחר גומר בדין עוםקין
קריאה זמן יעבור שמא מתיירא היה ואם .שמע קריאת

ופסק
: וע״ש פ״נז סי' מור א

דוראבייד השגת
 כתב באכילה. עושק היה *)

 אלא כי לא ז״ל הראכ״ד
 שהות שיש ואע״פ וקורא מפסיק
 התורה מן שהיא מפני לקחת

 לתפלה אפילו שהות אין ואס
 מילתא להא ואיתא מפסיק דרבנן

 הגזול לולב פרק סוכה במסכת
: ברכות במסכת נמי ורמיזא

 מי דקתני נמי ודיקא עסקינן דרבנן שני עוב ביום הכא דרבנן הא דאורייתא הא לך
 קשיא אי אלא וסירש׳׳י שרי מי ראשון עוב ביום ס״ד ואי לולב בידו ואין בדרך שבא

 איצעריך כי לעולם זירא רבי אמר אלא קשיא גופא היא עלה לשנויי ספרא רב דאיצעריך
דאמר דכחירוצא סובר ז״ל והראב״ד : איצעריך קמייתא קושיא משום לשנויי ספרא רב

 דהא קי״ל דרבנן הא דאורייתא הא רבא
 דרבנן שני ביו״ע דהכא זירא רבי אסיק

 שהות בדליכא ספרא רב אוקמה הכי ומשום
 הא מפסיק אינו נמות איכא אי אבל ביום

 ולפיכך מפסיק שהות דאיכא אע״ג בדאורייתא
 רבינו ודעת וכו׳ וקורא מפסיק אלא כי לא כתב
 שהות יש בין לן שאני בדרבנן דלמסקנא דכיון
 דאוקמה ומאי בדאורייתא הדין הוא שהות לאץ

 אלא הכי דס״ל משום לאו שני ביו״ע זירא ר׳
 דרבנן הא דאורייתא הא לך קשיא הוה ואי ה״ק
 ומ״ש שני ביו״ע דהכא לתרוצי מצית הות

 הוא זירא רבי אלא המסקנא אינו נמי דיקא
 סוב ביום דמתני׳ למידק לך הוה לרבא דקאמר

 ס״ל זירא רבי אבל בדרך שבא מי מדקחני שני
 מפסיקין אין שהות איכא אי בדאורייתא דאפילו

 ראשון עוב ביום בין שני ביו״ע בין ומתניחין
 בגירסתו היה שלא או בורגנין ידי על או עירוב ידי על היינו בדרך שבא מי דקתני ומאי

 קודם שהתחיל דכל שמגלה הר״ן כדברי סובר שרבינו נמי אי .נמי דיקא רבינו של
 מוכיח כך רבינו שלשון ובודאי שהות. איכא אי מפסיק אינו בדאורייחא אפילו חיובו זמן

 ק״ש זמן והגיע תורה בתלמוד עוסק היה שכתב עסקינן חיובא זמן קודם דבההחיל
 דילמא דבלשון אע״ג לאפסוקי מצוה זירא רבי דאמר מאי וכן באכילה עוסק היה וכו׳

 מעיקרא כדקאמרת לעולם ואמר מדרבא הדר קושיא אומה דמכח הוא הלכמא אמריה
 לאפסוקי מצוה וכן קורא כך ואמר גומר שהות שיש דכיון שמע קריאת גבי פסק ולכך
 זה הרי ופסק וכו׳ מתיירא היה ואם שכתב וזהו הקריאה זמן ויעבור ישכח שלא כדי

 הגמרא שסובר איתא דאם ליה דקשיא משום כן לפרש לרבינו שהכריחו ומה . משובח
 דמפסיק משמע שלחנו על נומלו דאמרינן דממאי לעיל כדמקשינן גופא היא קשיא כן

 ואנן לעיל כדאקשינן מפסיק שאינו משמע ללולב כשר היום שכל בסיפא דאמרינן וממאי
 היכי שהות בדליכא מתניתין ואי מצוה למעבד בעי לא אי הוא וסיפא למצוה דרישא שנינן

 כיון המצוה יבפל שלא כדי שיפסיק הוא חובה והלא דמפסיק הוא בלחוד דלמצוה אמרינן
 לבד מצוה אלא בהפסקה ליכא ולהכי היא שהות בדאיכא מחניתין ודאי אלא שהות דליכא

כי זו סוגיא הרי״ף השמיש כן ועל משובח זה הרי להפסיק רצה שאם רבינו שאמר וזהו
סובר

משנה
 שהות איכא דאי י שהות בדליכא דאיירי ז״ל הרי״א כתב דמפסיקין תורה בדברי דאיירי

 רבינו דעת כן נראה ואץ מפסיקין דאין קודם שהזכיר הני מכל תורה תלמוד גרע וכי
 וכי תימא וכי שהות בדאיכא איירי דרישא דומיא תורה לתלמוד דמפסיקין דסיפא אלא ז״ל

 דה״ש מעניינו פוסק מיקרי לא דת״ת דפוסק לומר יש וכו׳ ותספורת מרחן הני מכל גרע
 ולכן לגמרי מעניינו פוסק הכא אבל קריא׳ מהאי קריאה האי שנא ומאי היא המורה קריאת נמי
 אח״כ לחזור דיכול תורה מלמוד דשאני כסב ספר קרית ובעל . שהתחיל כיון מפסיקין אין

 ואולי שיגמרנה צריך מלאכתו או שהתחיל בסעודתו הכא אבל שקרא אחר מיד ללימודו
 אפו ומלאכתו בסעודתו שגם סירון זה ואין .מחלה שגומרה אמרו ולכך לטמרה ימצא לא
 בסורה דהקריאה י״ל א*נ כדפרישית. העיקר ודאי אלא אח״כ לגומרה דיכול עסקינן לא מי

 . דמתניתין הני וכל וסעודתו במלאכתו שא"כ מה יקרא ולא שישכח ואפשר טפי מושך
 מן שהיא מפני לקרות שהות שיש ואע״פ וקורא מפסיק אלא כי לא א״א כתב ובהשגות

 בית והרב .וכו' מילסא להא ואימא מפסיק דרבק למפלה אפילו שהות אין ואס המורה
 דאמררבא דכמירוצא סובר דהוא הוא ופשוט ז״ל הראב״ד של טעמו פירש ע׳ בסי׳ יוסף
 וז״ש דרבנן. שני ביו״ט ממנימץ מוקי זירא גסרבי דהא קי״ל דרבנן הא דאורייתא הא

 דאיכא אע״ג בדאורייסא הא מפסיק שהות בדליכא ממניתין קאמר דרבנן שני ביו״ט דדוקא
 סוב ביום דאוקמה ״המסקנא דלפי ז״ל רבינו של דעתו לסרן ונראה מפסיק. שהות

 בדרבנן דאפילו להודיענו דרבנן מתניתין דנקט ומאי בדאורייתא הדין הוא דרבנן שני
 בין מדאורייתא בין שהות בדאיכא אבל בדאורייסא שכן וכל מפסיקץ שהות דליכא היכא

 לדעת למק עצמו דחק והרב״י .דרבנן י״ט מתנימין נקט הכי ומשום מפסיקין לא מדרבנן
 .וכו׳ דקמני נמי דיקא בגמרא שאמרו במה ונדחק איירי גווני בכל דמסני׳ ז״ל רבינו
 ללא חיובא זמן מסא בין מחלק והוא הר״ן כדברי «בר דרבינו אחר מירון תירץ ועוד
 מפסיק לא בדאורייסא אפילו חיובא זמן דמסא קודם דהמחיל דהיכא חיובא זמן מטא
 מפסיקין לא ובדרבק מפסיקין בדאורייסא חיובא זמן דמטא אחר שהתחיל היכא אבל

 ומ״ש .מפסיקין לא גדאורייסא דאפילו כסב ולהכי היובא זמן דמטא קודם איירי ורבינו
 עליו לי וקשה .לאפסוקי מצוה זירא ר׳ שאמר ממה לו יצא משובח זה הרי הפסיק ואם

זמןמעבא דמסא במר שהתחיל דהיכא ביאר לא למה כך רבינו של דעתו דאם חדא מובא
דבדאורייסא

עוז
 מעיקרא כדאמדנן לעולם זירא א״ר אלא דמסיק עד כז' פסיק לא ואי להפסיק מצוה דילמא דאסיק

 רמז״ל מזה והנץ מדרמן שני סוג ניום לה דמוקי שמעחא סלקא והכי דרננן והא דאורייתא והא
 המונחר מן מצוה דהיינו למצוה שמפסיקין דאודיסא דלולג דומיא דהוי ק״ש לענין הזך כשכלו

 היינו הראשומת כל שסחר דמשמע אלא מסיק דהדר ואע״ג משמח וה הרי ז׳׳ל ר״מ ונלשון דשמעתין
 לא מחירא כשהוא אנל ספק נלי עונרס שהשעה בודאי כיום שמח שס כשאין הפסקה לחיוב דוקא

א יפה והדקדוק ביה הדר קא  פ״ק שרמת ומה .הירושלמי בלשון p שראיתי לי וכמדומה צח ולשון מ
ש רצה ז״ל הראב׳׳ד ואם זה לענין נפקותא בו ^ן מברכין טצד וסרק דנרכות  וכדאי יכול נזוגה ^י

א : ד״ן רמו׳ל כדברי או . מ



ה פ־ב שמע קייאת הלכית אהבה. משנה כסף 10 שנ מ ף פ ב

די לגלות הרב רצה שלא ואי למצוו? גופהדהייגו במשגה שיש החילוק הוא דשבח לי»יא זו משגה בי! שהחילוק סובר  אבל הוי דלא הוא מגמה שר בפרק א״ג בקריאחה יזלזלו שלא נ
: איכא איסורא אף לק״ש דמפסיקין בהדה קחגי שהות בדאיכא לתפלה מפסיקץ דאץ דשבש דההיא קשיא
 לד״ח אחאן הגמרא שם שהעמיד כמו לד״ת דוקא היא כי לבינו סובר שהות דאיכא ע״ג

 שם וכ״כ פוסק אינו ובאינך ובאכילה פוסק דבד״ת מד״ת אכילה דחמירא רבינו וסובר
כאן לשונו סדר מורה וכן המשנה בפירוש

ך צרי  וכו׳ לאזנו להשמיע ו
יצא לאזנו השמיע

 נ משנה .
יוסי רבי

כי
 סוסק תורה בדברי עוסק היה שאם כתב לעיל

 באכילה עוסק היה שאם כתב וכאן לק״ש
 ־בדברי דנשעוסק משוס ושעמו .פוסק אינו

 הפסק זה אין לק״ש מהם כשפוסק תורה
wo מאכילה להפסק משא״כ הם ד״ת ק״ש 

שמע: לקריאת
X שמתו מי סוף משנה .דכו׳ לסבול שירד מי 

 לעלות יכול אם לסבול ירד כ״ב) (דף
 יעלה החמה תנץ שלא עד ולקרות ולהתכסות

 ויקרא במים יתכסה לאו ואם ויקרא ויתכסה
 המשרה במי ולא הרעים במים לא יתכסה ולא

) כ״ה (שם ובגמרא  ויקרא במים יתכסה ל
 אלעזר ר׳ אמר הערוה י את רואה לבו והרי
 במים רבינו משום אבא בר אחא ר׳ תימא ואי

 שם ששורץ רש׳׳י פירש משרה ומי שנו. עכורים
 בא״ח ונתב . מסריחין והם וקנבוס הפשתן

 ואומר דחוזר מסתברא הרשב״א בשם
 קורא שאינו פי על ואף עצמן בפני ברכות
 קריאת על נתקנו לא שהברכות שמע קריאת

 במצותיו קדשנו אשר אומרים אין שהרי שמע
: שמע קריאת על וצונו

א ח ר קו  בר יצחק דרב מימרא .וכו׳ ק״ש ה
 דרב משמיה מרפא בר שמואל

 דיומא פ״ק הסמא fp( אלעזר דר׳ וברייתא
 אמר דלא ופשיסא לעיל כתבתיה ים:) (דף
 ה״ר וכתב .יצא מיהא י״ח אבל לכתחלה אלא

 ראשון פרק בין מפלגי דיומא בפ״ק מנוח
ואפשר לרמוז מוהר שני דבפרק משמע שני לפרק

 יכול אם לטבול שירד מי ז ** משובח זה הרי וקרא ופסק
 ויתכסה יעלה החמה שתנץ קודם ולהתכסות לעלות
 שיקרא קודם החמה תנץ שמא מתיירא היה ואם .ויקרא

 לא יתכסה ייולא ויקרא. כהן עומד שהוא במים יתכסה
 במים ולא המשרה במי ולא רע שריחן הרעים במים

 הוא מתכסה אבל .בהן נראית ש שערותו מפני צלולין
 *הקורא ח ז במקומו וקורא רע ריחן שאין עכורין במים

 ולא בשפתיו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא שמע קריאת
 ואם עראי. קריאתו תהיה שלא כדי באצבעותיו יראה
 י=וצריך .מגונה זה הרי חובתו ידי שיצא אע״פ כן עשה

 לאזנו ״]1 השמיע לא ואם קורא כשהוא לאזנו להשמיע
 ואם באותיותיו לדקדק וצריך יצא.

 הראכ״ר השגת *כיצד ט ג יצא דקדק m לא
 החזק ירפה שלא ישמור ידקדק

הנד יניה ולא הרפה יהזיק ולא
ולא

 :שם עשין סמ״ג פ״ז סי׳ סור א
שם פשין סמ״ג

a ס״ג סי׳ מזר

 עד מ׳ יזהר ידקדק כיצד *)
ד. יניוו ולא הנח יניד ולא הנ

 עד נו׳ ריוח ליתן צדן לפיכן
ב :פתיל הכנף ת  ז״ל היאב״ד כ

 הפסד מה הנח נוד ידעתי לא
 הבי״ת בנוד לגנן יאמר אס נו יש

 מראה שלא להעעימה כדי השנית
 ותנא הנחיה יניד נאלה כיוצא כל וכן אל״ף מראה שלא ישראל של יעעים אם וכן וא״ו

ע׳ הא׳ תנלע שלא כדי להפרידה צרין נשנע וכן . נרכה עליו :נ

משנה לחם

 ולא שמע הקורא סו.) (דף דברכות שני י
באותיותיה דקדק ולא קרא יצא לא אומר

 לא אומר יהודה רבי יצא אומר יוסי ר׳
 יאשיה א״ר סבי א״ר [שם:] ובגמרא יצא

 לא . ,שאם כלומר להקל שניהם כדברי הלכה
 באותיותיה דקדק לא ואס יצא לאזנו השמיע

 אבל דיעבד ודוקא ז״ל הרי״ף וכתב יצא
 וכתב .רבינו דברי הם והם לא לכתחלה

 קריאתו שיחתוך לאזנו להשמיע מנוח ה״ר
: עכ״ל בלבו שיקרא לא בשפתיו

צד ט  עובדיה רב תני שם .וכו׳ ידקדק כי
 למודך שיהא ולמדתם דרבא קמיה

 בתריה רבא עני הדבקים בין ריוח שיחן תם
 בכל לבבך בכל לבבכם על לבבך על כגון

 הכנף מהרה ואבדתם בשדך עשב לבבכם
: מאיז אתכם פתיל

ב ת כ  שלא כדי עד וכו׳ ידעתי לא ז״ל הראב״ד ו
 אומר ואני .עכ״ל בעי״ן הא׳ תבלע

 נחה בכל למ״ד אלא לכך רבינו נתכוון שלא
 אומר נמצא לבבך בכל למ״ד יסמוך ואם

 שמשפסה בכל למ״ד מניע הוא והרי לבבך כ3
 כאומר שיראה בענין יסמוך ואם נחה להיות

 שמשפטה לבבך למ״ד מניח הוא הרי בבך בכל
 שאמר כיון כלומר לפיכך רבינו וז״ש נעה. להיות

 ריוח ליחן צריך הנח יניד ולא הנד יניח שלא
ב : הדבקים בין ת כ  ירפה לא מנוח ה״ר ו

 ברפה יקראנה לא דגושה שהיא אות החזק
 הנח יניד ולא בדגש יקראנה לא רפויה ושהיא

 דואהבת כבי״ת בהבלעה נקראות אותיות שיש
 הנד יניח ולא ינידם לא דלבבך שניה ובי״ת

: יבלענה לא דמצוך וי״ו כגון
וצריך

 מדברי לו דיצא כתב איך ועוד .דבריו סתם ולמה לא ובדרבנן מפסיקין דבדאורייתא
 דלולב ומתני׳ דלולב מתני׳ על הוא לאפסוקי מצוה דקאמר מאי זירא ר׳ הא זירא ל׳

 לו מאין וא"כ חיובא זמן מסא דמצפרא ז״ל הרין כדכתב איירי חיובא זמן דמסא אחר
 דרבינו ודאי נראה לכן .לאפסוקי דמצוה חיובא זמן דמטא קודם דהתחיל דהיכא לרבינו

ומ״מ כדפרישית. לדרבנן דאורייתא בין לן שני לא דלמסקנא ודעתו בכך מחלק אינו

א ח ר קו  לרב הקשו ע״ב) י״ס (דף דיומא בפ״ק .וכו׳ בעיניו ירמוז לא שמע קריאת ה
 מרתא בר שמואל בר יצחק רב האמר הכי עביד דהיכי בקיש מחוי דהוה

 שני בפרק הא ראשון בסרק הא לאקשיא ותירצו וכו׳ בעיניו ירמוז לא שמע את הקורא
קייז לא יאסי! בפרק דדוקא כאן חלק לא למה רבינו על וקשה ע״כ.  שני בפרק אבל י

דאומנין ההיא מפרש שרבינו מפני להזכירו הוצרך דלא ונראה בגמרא. כמיש בה לן ליח
דבסלין דוקא ראשון בפרק קורא היה בסרק ט״ז.) (ברכות בגמרא דאוקמוה דלעיל ולומר הכל לתרן נראה לכך משובח זה הרי וכו׳ מתירא היה וחם מ״ש לו מאין קשה

 הא דאורייתא דהא דרבא כתירוצא קי״ל דלמסקנא ז״ל כהראב״ד דס״ל ודאי דרבינו
ק  רבא חירון על לו הוקשה ומ״מ מפסיקין שהוח בדאיכא אפילו ובדאורייתא דרג

 כרבי הלכתא ואיפסיקא דאורייתא דהוי היום קידוש שהרי ז״ל התוספות שהקשו הקושיא
ק לכך מפסיקין דאין יוסי ת  מתניחין ר״ל מדאורייתא הא רבא דקאמר דמאי ז״ל הוא מ

הוי נוטל דקאמר / כו  שלחנו על לנוטלו טצוה כלומר למצוה ואיירי דאורייתא דהוי בלולב ו
 ומתני׳ שהות בדאיכא אפילו להפסיק מצוה מ״מ יוסי כר׳ מפכיקין אין הדין דמן אע״ג
 מפסיקין שהות בדליכא דרבנן בדבר דוקא ה״ק בדרבנן זירא ר׳ אוקמה האמת דלפי

 אפילו בדאורייחא הא הוי לא להפסיק מצוה אפילו כלומר מפסיקין אין שהות בדאיכא הא
 לו יצא ומכאן יוסי מדרבי מפסיקין דאין ודאי הדין מן אבל להכהיק מצוה שהות דאיכא

:ז״ל רבינו של בדעתו וברור נכון לי נראה וזה משובח זה הרי שכתב מה לרבינו
 ולהתכסות לעלות יכול אם ע״ב) כ*ב שמחו(דף מי פרק במשנה .וכו׳ לסבול שירד מי ז

 שגומרין כותיקין ע״ב) כ״ה (דף בגמרא ואוקמוה החמה מנן שלא עד ולקרות
ק עם אומה  כאן דקאמר דמאי צ״ל ממש גמר גומרין שפירש ז״ל רבינו ולפיכך החמה ה

 שגומרין שפי׳ ז״ל חננאל רבינו של לפי׳ אבל בברכותיה אומה ולגמור לומר רוצה ולקרות
 שתנז קודם לקרות צריך דלמה מתני׳ האי קשה החמה הנץ עם אומה אומר ר״ל אומה

 דוהיקין גומרין ופירוש בגמרא אוקמוה כותיקין דהא החמה הנן עם אומה שיקרא די הממה
א : אומרים ר״ל ל ל :במשנה שם . וכו׳ במים לא יתכסה ו ב  שם .וכו׳ הוא מתכסה א

:ערותו אס רואה לבו יהא שלא בגמרא אמרינן

עוז מגדל
) (דף שמחו מי פ׳ .במקומו וקורא עד זכו׳ לעמל שירד סי נ  נעיניז ירמוז לא ק״ש הקורא : נ
 : קורא היה פ׳ הניאו ז״ל אלפס ר״י ובהלכות יע) (דף דיומא קמא פרק . מגונה זה הרי עד כו׳

ע וצריך מי מ ר :יו) (דף קורא היה פרק יצא. דקדק לא ואם עד כו׳ לאזניו ל צ  יזהר ידקדק ני
ד יגית ולא עד כו' ד ליתן צריך לפיכך מ ע כו׳ ח שם): קורא היה פרק פתיל. הכנף ריו )

ב ת  מוסר זו אין אומר ואני :עכ״ל נעי״ן האל״ף תבלע שלא כדי כו׳ ידעתי ולא ז״ל rהראנ כ
 הנקדנים דקדוק ידעתי לא יאמר לו מגולות תחתיות וגולות עליות שגולות מי וכי מלילה ידיעה

ר עע נתחלת השב״א שער שמו קרא אהד שער בזה חיבר ז׳ל קממי דוד הר״ר והחכם פ  קבלנו וכך ס
ת שכלשנ״א דרכו ף בין נחעפת אות כל וכן נמה נקראת מחעפ ס וכשהיא תיבה באמצע בין תינה ב

 זה דלפי התוספות כמ״ש ראשון בפרק כוונה דבעינן משוס טעמא הוי דלא ממלאכתן
 ראשון בפסוק אלא מלאכה ביטול בעי לא כוונה בעי דוקא ראשון דפסוק דקי״ל לדידן
 ראשון בפרק ולהכי ז״ל הרי״ף וכדכתב עראי קריאתו תהא דלא משום טעמא אלא

 תהא דלא משום הראשון הפרק כל בעינן מ״מ המורה מן הוא לבדו ראשון דהפסוק אע״ג
 בשפתיו יקרון דלא בהך וכן סגי עראי בקריאת אפילו הפרקים בשאר אבל עראי קריאתו

 דהך התוספות כפירוש ודלא הוא סעמא דמהך רבינו סובר ראשון בפרק בגמרא דאוקמוה
קיון לא לחוד ראשון בפסוק כוונה בעי דקי״ל ולדידן הוא כוונה משום נמי  ירמוז ולא י

 דאיייי לפרש כאן הוצרך לא להכי וכמ״ש עראי קריאתו תהא דלא משום טעמא מהאי
 ראשון בפרק אלא עראי אקריאת קפדינן דלא למעלה לנו ביאר דכבר דכיון ראשון בפרק

ק אלא הוי לא עראי קריאת משוס הוי דסעמא דהכא משתמע ממילא לבד  ראשון בפי
:אומנין גבי שכתב כמו בהכי קפדינן לא הפרקים דבשאר דוקא

ך צרי  לדקדק צריך שאמר מה וכן ט״ו.) (דף קורא היה בפרק שם .וכו׳ לאזניו להשמיע ו
: להקל כתרווייהו והלכה במשנה יהודה ורבי יוסי ר׳ מחלוקת ומרווייהו באותיותיה

ד ט צ  של השגתו ונסתלק ז״ל רבינו של טעמו ז״ל מוהרי״ק ביאר בבר .וכו׳ ידקדק כי
 שלא מפני ה׳ נשבע בין לשהות שצריך ז״ל הראב״ד הוסיף ועוד ז״ל הראב״ד

 שקורא השם מחילת של האל״ף בתוכה יבלע העי׳ין כשיאמר כלומר בעיין האל״ף תבלע
 ז״ל רבינו מ״ש וכל .העי״ן עם נבלעת והיא קריאתו בתחילת אל״ף ויש אדנות בלשון אותו

:(ט״ו.) קורא היה בפרק הוא
וצחך

מיימוניות הגהות
ת רואת שלגו מי ר׳י פסק והן [ז] ת א ת אסור הערו  עזיתבסת צריך צליולין במים ישב ואם לקרו

ד ה וכן לבו כנג הג הי ר ולא תם רבינו נו טהר׳ שובת שמצא שפירש שמעיה כ ם כת  הגאוני
ת רואה דלבו הבבליים ק מדסבר מותר הערוה א א ת׳ י כרכיגז דהוי הכי די׳ נ ג כו׳ יחיד ל  ו

ש ם׳ ע׳ תו ם ב מ אמנ כ רא' ב ג' ת כ ת רואה ולכו , תר ק*ש לקרות הערוה א  [טור * :מו
ג סימן א סימן בטור עיין ס׳ ת ס׳ טיי ש דנ ת לד׳ הרא חו ב רו ה] לצורך שהוא וזוא טו ;כונ

ה שילא רב אמר חסדא רב אטד [ח] בי וכרבנן יצא לא דאמר יהודה כר׳ הלכ  ד׳ לג
ת הקורא בפרק ר׳ [ט] : עוטר המגילה א אמר טובי רב דאמר יהודה גר׳ ודלא יוסי כ

ה אשי רב קל שניתט כדברי הלכ :לה
 ופקח נדה נקראת גדולה חנועה אחר תיבה באמצע הבאה או תיבה בראש הנאה כגון מתנענעת

ף מהן שאחת הדומות אותיות פתי כל נין ריוח ליתן צדן לפיכך שכתב יפה רמז״ל שפירשו כמו הגמרא לשון וראה עיניך  בע׳ וכן עכ״ל. לבבך על כגון הסמוכה תעה תמלת והאחרת התיבה ס
 למ״ד ויניד יניע ואם ונדה נעה לכבך ולמ״ד נווה בכל למ״ד כי והבן כמי כפי מבאר והנני לו ויברר חכם אצל ילך אלא נכתב להתברר שא״א כתב ושם כו׳ דקדק ולא דקרא המשנה בפי׳ קורא היה
 כאחד נחים שתי להוציא וא״א נחה שהיא בכל למ״ו עם יבלענה בכפו בעודה לבבך למ״ד יניח אס וכן לבבן בכה שקורא כמו ויראה לבבך במלת ויתננה בכל מלת מן ויחלטנה לשונו סחת יחתכנה בכל

ך בכל שקורא כמו ונראה ואר ראשון מושכל עליו וחישד רמז״ל בזכות להעמיק רצה לא ז״ל הראב״ד אלא הבבלי על בירושלמי הנונמיס כל עם אחת ממוצא היוצאים ולכל ׳0 לנשבע מבין ומזה בכולן וכן ננ
: כד״ן אומר שאני רק ולחבר עליו לדבר לי ואיי שנתפרסם מה אלא חיבר לא שרמז״ל פעמים כמה כתבתי כבר



in משנה כפף פ׳ב שמע קריאת הלכות ,אהבה משנה כסף
 למען כאומר נראה יהא שלא לומר והטעם שם. ירושלמי .מזכרו של זיי״ן לכאר וצריך

 שלא או מנוח ה״ר ונסב . ארס לקכל מנס על ה׳ אח כעובדים והוי משכרו
 :וזכרחם של יי״ןfל וה״ה רבה. תהום מעינוח ויסכרו כמו סכירה מלשון נראה יהא
 המאריך כל אומר סומכוס הניא י״ג:) דברכוח(דף א״ב .וכו׳ בדלי״ח להאריך וצריך

 אמר ושנוהיו ימיו לו מאריכין באחד
 אשי רב אמר ובדלי״ח יעקב בר אחא רב

 הוה ירמיה רבי . בחי״ת יחטוף שלא ובלבד
 דהוה חזייה אבא בר חייא דר׳ קמיה יהיב

 למעלה דאמלכחיה כיון א״ל מובא מאריך
 צריכת לא חו העולם רוחוח ובארבע ולמטה

 אריכות בשביל בחי״ת -יחטוף שלא ואירש״י
 יקראנה שלא בקריאתה ימהר לא הדלי״ח

 ואחרים עכ״ל. כלום זה ואין טתח בלא בחטף
 כמנהג באל״ף ומאריך בחי״ח כשיחטוף מארשים

 והוא חד אין כלומר חד אי אומר כאילו יראה
 ואמרינן מנוח ה״ר וכתב : המכוון האך

 יהא שלא באל״ף יאריך שלא והוא בירושלמי
 שלא הרב שכתב והוא חד אי כאומר נראה
 האל״ף מאריך החי״ח שכשחוטף בחי״ח יחטוף
 יהא לא והחי״ת האל״ף שיחטוף אלא שאל״כ
 : עכ״ל בעולם ומלה תיבה שום כאומר נראה

 באל״ף יאריך שלא מוסיפי! ויש הראב״ד וכתב
 ואני עכ״ל. חד אי כאומר יראה שלא

 בחי״ת יחטוף שלא שאמרו מה בכלל שזה אומר
 ה״ר תלמידי וכתבו מפרשים. אחרים לפירוש

 להאריך שצריך צרפת רבני בשם ז״ל יונה
 ובארן בשמים שימליכהו כשיעור בחי״ת מעט

 רוחות בד׳ שימליכהו כשיעור בדלי״ת ולהאריך
 שמאריך שבשעה אומרים שיש עוד וכתבו העולם
 בעיניו שירמוז וי״א .ודיו במחשבה אוחו ימליך
רוחות ובד׳ ונאין בשמים שממליכו בשעה
 :ז״ל יונה רבינו הרב דעת נוטה ולזה העולם

 שם ברייתא . וכו׳ שמע את אדם קורא י
ופסקו ורבנן דרבי פלוגתא [י״ג.]

 מחביריו כרבי הלכה דאין משוס חדא כרבנן
 בסוטה כוותייהו דמתני׳ הנא ל! דסתס ועוד
 בהדי ק״ש דמני נאמרין ואלו פ׳ ל״ב:) (דף

 דכיון הוא פשוט .הלשון שבאותו שטש מדברי ליזהר שצריך ומ״ש :לשון בכל הנאמרים
 חמה קריאה שתהא ולמדתם קאמר והדר שומע שאתה לשון בכל שמע קרא דאמר

: המה קריאה בעינן שיקראנה לשון דבכל
ידקדק ומי הן פירוש הלשונות שכל לפי הדעת על מקובל זה אין ז״ל הראב״ד וכתב

היותר הביאור יאמר המלה ביאור שכשיאמר רבינו שכוונת וי״ל עכ״ל. פירושו אחר
 בעלי קצת שדרך משובש ביאור יאמר ולא ההוא בלשון מלה לאותה ומסכים אמיתי
 לפי או המלה משמעות שאינו לפי אותו אומרים הבקיאין שאין כיון לאומרו ,הלשון אותו

: פשוט דבר נ״ל וזה ממנו יפה ביאור שיש
א  בסדר דהיינו רבינו מפרש ט״ו.) (דף דברכות פ״ב משנה . כו׳ למפרע הקורא '

שמע להקדים צריך דלצהחלה בדיעבד יצא הפרשיות בסדר אבל הפשוקים

 ע״ג ואף אלו הלכות בתחלת שנתבאר כמו לויאמר שמוע אם והיה שמוע אם לוסיה
: כסדר הפרשיות כשקורא היינו יפסיק לא ויציב לאמת ויאמר בין דתנן

 ובגמ׳ אומו משתקים מודים מודים האומר תנן ל״ג:) עומדין(שם אין פרק .וכו׳ פסוק קרא
שמע הקורא מיתיבי דמי מודים מודים כאומר שמע שמע האומר כל זירא א״ר

 בין הדבקים בין ריוח ליתן צריך לפיכך . הנח יניד ולא
 תיבה סוף מהן שאחת הדומות אותיות שתי כל

 לבבך בכל ני] כגון לה. הסמוכה תיבה תחלת והאחרת
ך. וקורא וחוזר ושוהה בכל קורא ב ב  ואבדתם וכן ל

 לבאר וצריך .פתיל pj הכנף מהרה.
 להאריך *וצריך . תזכרו של זיי״ן

 שימליכהו כדי אחד של בדל״ת
ת. ובארבע ובארץ בשמים חו  רו

 כדי בחי״ת יחטוף שלא וצריך
 *קורא י :חד אי כאומר יהא שלא
 שיהיה לשון *בכל שמע את אדם

ה.  צריך לשון בכל והקורא מבינ
 שבאותו שבוש מדברי להזהר
 כמו הלשון באותו ומדקדק הלשון

 : הקדש בלשון שמדקדק
א  במה יצא. לא למפרע ^הקורא י

 הפסוקים בסדר אמורים דברים
 *שייצא אומר אני רשאי שאינו ע״פ אף לפרשה פרשה

 וקראו וחזר פסוק קרא .בתורה לה בסמוכה שאינה לפי
 וכפלה אחת מלה קרא . מגונה זה הרי שנייה פעם
 קראה יב ג אותו משתקין שמע שמע שקרא כגון

לגמור כדי לסירוג סירוג בין שהה אפילו *יצא. סירוגין נל]
את

; יע״ש ס״א סי׳ עור ג : שם עשי! סמ״ג ס״ד שם נ :סב סי' טור א

 לא שתוקי דהוי הוא מגונה מגונה ה״ז וכופלה
 ותני מילתא מילתא האדאמר ל״ק ליה משתקיק

. ליה ותני פסוקא פסוקא דאמר הא לה
 ליה לאמשתקינן לה ותני מילתא אמר דכי ופירש״י

 אלא מלכיות שמי עליו למקבל דומה זה דאין
 ליה משמקץ ליה ותני פסוק אמר .למתלוצן

: רשויות כשתי דמיחזי
 היינו אותו דמשתקינן דהא כתב ז״ל והרייף

 הקורא אבל ותנייה מילתא כדקאמר
 לא שתוקי אבל מגונה ה״ז וכופלו מק״ש פסוק

 המוספות וכתבו ור״ח. ה״ג וכ״כ ליה משתקינן
 ישראל שמע פעמים ג׳ או ב׳ האומרים דאותם
 מגונה ר״ח ולפי׳ אותן משתקים לרש״י ביה״כ
 ק״ש כשקורא אלא לחוש אין שמא או הוי מיהא

 ומ״מ . שמים מלכות עול עליו ומקבל בעונתה
 האלהי׳׳ם הוא יי׳ שאומרים מה אך לומר שלא טוב

 דר שהוא לבורא משבחים ביה״כ פעמים ז׳
 מצינו וגם הוא כשר ומנהג רקיעים מז׳ למעלה
:אליהו גבי האלהי״ם הוא ה׳ פעמים שני בקרא
 אבותיהם שמנהג שכיון כתב ז״ל יונה והיר

 בסליחות ישראל שמע פסוק לומר בידיהם
 מוכחא הקהל כל אוחו ואומרים ולכופלו
 ולא רשויות שתי לכוונת עושין שאינן מילתא
 שאם וה״ה מנוח ה״ר וכתב : להכי חיישינן

 הר״א וכתב .אותו שמשתקין הפרשה כל כפל
 ולקיים לביה לכווני עדיף טפי דאע״ג,דמגונה

 לן איכפת ולא אותה ויכפול כתקנה ק״ש מצות
 דתימא הדא בירושלמי ואמרינן מגונה הוי אי

 תחנונים ביחיד אבל מגונה דהוי כלומר בציבור
 כל קרא שאס ההגהות מרן וכתב :עכ״ל לו הם

ובירוש׳ כלום דבר לא מזה וקראה וחזר הפרשה
 על דוקא ושמא וקרא וחזר קרא זירא ר׳ יש

: שרי מטהו
 ומים בתפלה עומד היה ת״ר .כ״ב:) (ברכות שמתו מי בפרק .סירוגין קראה יב

 רב חוזר להיכן ומתפלל וחוזר המים שיכלו עד פוסק ברכיו על שותתים
 רב אמר כ״ג.) (שם שפסק. למקום אסר והד לראש חוזר אמר חד המנונא ורב חסדא

 :מיפלגי קא שהה ובדלא לראש הוזר כולה אח לגמור כדי שהה אם עלמת דכולי אשי
 אח לגמור כדי שהה ואם שפסק למקום כמ״ד דהלכה האי רבינו בשם הרי״ף וכתב

 המטונפות במבואות אדם יהלך לא דתניא אהא הכי ובהר לראש חוזר .כולה
: פוסק ובא קורא היה שאם אלא עוד ולא ק״ש ויקרא פיו על ידו ויניח

 כולה את לגמור כדי ששהה ע״פ ואף שפסק למקום חוזר חוזר וכשהוא הרי״ף כתב
בלחוד בתפלה אבל במגילה וכן בהלל וכן בתקיעות וכן ר״ה בסוף מספנא והכין

הראביד השגת
 עד '1נ בדל״ס להארין וצריך *)

 נמי״ין יחטוף שלא וצריך
ב :כו׳ ת  ויש ז״ל הראנ״ד כ

 שלא נאל״ף יאריך שלא מוסיפין
: חד אי כאומר יראה

הראב״ד השגת
 לשון נכל שמע אס אדם קורא *)

 הלשון כאוחז ומדקדק עד כז׳
 קראה אם מדקדק שהוא כמו

ב : הקדש בלשון ת  הראב״ד נ
 לפי הדעת על מקובל זה אין ז״ל

 ומי הן פירוש הלשונות שכל
:פירושו אחר ידקדק

ההדים אם אבל

!pוכן בהצג וכן בתקיעות וכן ר״ה בסוף ;״ 
עכ״ל לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם

ומ״;
למלך משנה

 לגמור כדי פהה אס דכ״ע אמרינן [כ״ג.] שמתו מי נפרק .כו' יצא סירוגין הראה יב פ״ב
 שהה דאס דאמרינן בהא נהתפקו קורא היה פרק ובירושלמי לראש. חוזר כולה את ^

 ולא היא או היא ולא ברכותיה או וברכותיה ק״ש הוא אה יצא דלא כולה את לגמור כדי בה והפסיק
 לא אלו בעיות ושני השהיות מצערפין אס שליש והפסיק והזר שליש הפסיק אס נסתפק עוד .ברכותיה

: וע״ש משערינן דבקורא ופשעוה אדם בכל או משערין בקורא אס נסתפקו עוד . שם נפששו
פ״ג

משנה לחם
.וכו׳ יחטוף שלא וצריך :עיב) ̂י״ג (דף קורא היה פרק בריש . וכו׳ להאריך וצריך

 הדל״ת אריכות בשביל ז״ל ופירש״י החי״ת יחטוף שלא ובלבד אשי רב אמר שם
 נראה ולבינו .ע״כ כלום זה ואין פת״ח בלא בחטף יקראנה שלא בקריאתה ימהר לא

 יומר האל״ף בקריאת שהה שזה כיון הדל״ת עם החי״ת מטף זה אם כן שמפרש
 קרא לא למה אחת היתה והמי״ת האל״ף שאם נפרדים דברים ב׳ שהם נראה מהחי״ת
אחרת תיבה היא שהאל״ף ח״ו נראה אלא החי״ת שקרא כמו במהירות האל״ף

: שומע שאתה לפון בכל שמע . קורא היה בס׳ שם .וכו׳ שמע אדם קורא י :דבריו פי׳ נראה זה .חד אי כאומר והוי בהמתנה קוראה ולכך
ע״ב) ל״ג (דף עומדין אין בפרק . וכו׳ פסוק קרא 3 ז״ל רבינו על לכאורה שקשה מה שישב בהלכות ז״ל [יונה] רבינו בפירוש עיין .וכו׳ פרשה הקדים אם אבל יא

 משפקינן לא שתוקי הוי מגונה ושונה חוזר ותיבה תיבה כל וכו׳ מילתא ז״ל ופירש״י לה ותני בכ״מ) (עיין וכו׳ אותו משתקין מודים מודים האומר כל אמרו במשנה
דרך וכן יהודה דרב במימרא הוא והב׳ מסנה שהקשה בברייתא הוא דהראשון וכו׳ ל״ק דקאמר במאי הגמרא לשון שסיר אתי זיל רש״י ולפירוש בהיסך פי׳ ז״ל ורבינו . ע״כ ליה

: אחת תיבה דמשמע שמע שמע לשון טפי א״ש ז״ל רבינו ולפירוש שהקשה הברייתא מיישב שבתחילה הגמרא
קראה

עוז מגדל
 וצריך עד כו׳ גדל״ס להאריך וצריך ;נירועלמי פמ׳ץ. חראה שלא כלומר שזכרו של זיי״ן להחיז וצריך

ב :יג) (דף קורא ,היה פ׳ כו׳. בחי״ת יחטוף שלא ח  יאריך שלא מופיפין ויש ז״ל הראנ״ד ב
 איש מפי איש שקנלו ממוחי קנלחי ואני . עכ״ל חד אי כאומר יראה שלא נאל״ף

 כה ההשנוננוח למיעוט אותה חוטפים כמעט האל״ף כי קורא היה פ׳ נכרכות ז״ל הגאונים מפי
 נס״ד פלי טוב שם בכתר חברתיו מופלא פוד נו והנסתר שלישים שני ובדל״ת שליש נחי״ת ומאריכים

 מדקדק שהוא כמו הלשון באותו ומדקדק עד כו׳ לשון בכל שמע את אדם קורא :ז״ל הרמב״ן עכ״ל
ב :לב) (דף נאמרים אלו ופ׳ י״ג דף קורא היה פ׳ . הקודש בלשון קראה אס זה אין ז״ל הראנ״ד כוז

מייימוניות הגהות
 וראיתם מוסיף אלפס ור׳י מתחלפות בא׳ ה׳א אף ותרה כגון שם מוסיף ירושלמי [י]

 בדאיתא לבבך על ובין היום בין ריוה לתת יש וגם [כ] :ועשיתם תזכרו תכרחם אותו
 ויאמר כין דחנן ואע׳ג * 5 לאהבה] היום אתכם הוסיף [והטור . שנהגו במקום
 סימן הטור עכ׳ל חכמים תקנת כסדר הפרשיות כשקורא היינו יפסיק לא ויציב לאמת

 ראבי׳ה [ל] :שניהם] לרברי לתש שיש הטור וכתב זה בנדון איפכא כתב [רש׳י * : ס׳ד
: דיבור להפסק שתיקה הפסק בין לחלק דאין כתב

 מלשק חק לפון בכל שהכשיר שטרות שאר או אשה גט לגבי בין כי נאמרין אלו ופ׳ קורא היה פ׳ זה קבלנו כך אומר ואני .עכ״ל פירושו אחר ידקדק ומי הן פירוש הלשונות שכל לפי הדעת על מקובל
 שא״א אלא ידקדק הבקי כי הוא ידוע פירושו אחר ידקדק מי ז״ל הראב״ד ושאמר .במקומו ודבר דבר כל ז״ל הר״ס כתב וכן לענין מענין הדבר משמעות יצא שלא הלשון באותו לדקדק שצרך הקדש

 כתב וכן התוה׳ בעלי רבותינו הסכימו וכן .כד״ן וקיים נכון רמז״ל דברי נמצא ובכך לפנים צריכה ואינה בלועזות ששמענו הלשונות בכל תמיד הענין זה ונמצא . לציירו יכולתי פה על אבל להכתג
.ראשון בפסוק עד כו׳ יצא סירוגין קראה :לג) (דף עומדין אין פ׳ > אותו משתקין עד כו׳ וקראו וחזר פסוק קרא :ע״ו דף קורא היה פ׳ בתורה. עד כו׳ למפרע הקורא ; המצות בחבור מקוצי הרשז״ל

: י״ז דף למפרע המגלה את הקורא סרק
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 בבכא צמעלה גפגאר ראשון. באסוק ער שיהיה והוא . וכו׳ מחנמגם קראה ום״ש
: ונו׳ אוחו מצערי! ישן דהיה

 קרא ספק שמואל אמר יהודה רג אמר כ״א.) שמחו(שם מי בפרק .וכו׳ ק״ש קרא ספק יג
 ספק אמר אלעזר ורבי דרמן ק״ש מ״מ וקורא חוזר אינו קרא לא ספק ק״ש

 ונסבו .וקורא חוזר קרא לא ספק ק״ש קרא
 דאמר כשמואל הלנתא וליח והרא״ש הרי״ף

: דאורייתא ק״ש דקי״ל דרבנן ק״ש
 ברייתות כמה מדאשכחן ליה דנפקא ת״ל

 ומשמעדראיות מקראי ק״ש דדייני-דיני
 דאסמכחות לומר נצערך ולשמואל נינהו גמורוח

 אינו שמואל דמדאמר ז״ל הרא״ש וכחב . הם
 בשאלתות פסק דרבנן ק״ש מ"מ וקורא חוזר
 אמרן אי ליה מספקא אי דרבנן ברכות דנל
 אס לו נסתפק שאם רביגו וז״ש לחזור א״צ

 וקורא חוזר ומ״ש .ומברך חוזר אינו בירך
 שכל שם כ״כה״ריונה ולאחריה לפניה ומברך

 והביא עליו מברכין תורה של שהוא ספק
 ש״כ סימן הרשב״א ובתשובת לדבר: ראיה
 ז״ל שהוא רבינו דברי על קשה שעדיין כתב
 שנסתפק וכל דרבנן הברכות שכל מפורש כסב
 המצוה עשיית שעיקר אע״פ המצוה עשה אם

 בה חייב הוא אם מסופק שהוא או דאורייתא
 שהוא דסוכה בשמיני או מהול שנולד מי כמילת

 לחכמי השיב וכן כלל מברכינן לא שביעי ספק
 שהוא הרב לדעת באולי אומר ואני .לוני״ל
 שהוא דכל תקנה היחה כך דמעיקרא סובר
 אם אלא ברכותיה עם לכהחלה קורא לקרות חייב

 שאינו מקדש קריאת כענין סבה לו יגרום
 תורה עסק משום א״נ אחת ברכה אלא מברך
 ומקבל עיניו על ידיו מעביר שהיה כדרבי
 במקום הא ראשון פסוק בקריאת שמים מלכות

 לכתחלה לקרות הוא צריך קורא כשהוא אחר
 לאחר לקרוס במאחר שאמרו וכמו בברכותיה

 שקורא כאדם הפסיד לא ואילך מכאן ומנו
 ר׳ שאמר ממה הרב עוד למדה ואולי הברכות. הפסיד לא הפסיד לא מאי ופירשו במרה
 משמע וקורא חוזר סתם ומדקאמר וקורא חוזר קרא לא ספק ק״ש קרא ספק אלעזר

 ויקרא שיחזור אמרו ולא ראשון פסוק אלא דאורייתא שאץ אע״פ קורא הוא פרשיותיה דכל
 כעיקר הוא קורא לקרות חייב שהוא דכל ועעמא לא דרבנן דהוי והשאר ראשון פסוק

 כל וקורא בחוזר ז״ל החסיד הרב מורי מפי שמעתי זה שעעם אני וכמדומה ,תקנתו
אפילו כן הרב כתב זו מהסכמה ואולי ראשון פסוק וקורא בחוזר לן סגי ולא פרשיותיה

 פסוקים בדילוג מעה אם לומר צריך ואין שהים או אחת שדילג באותיות או בתיבות מעה
 י׳׳ו שם .וכו׳ ממנו נעלם : למפרע קורא הו״ל שאל״כ הסדר על וקורא שמעה למקום שחוזר

 בץ לתחלחהפרק חוזר הפרק באמצע לפ״א יחזור לפרק פרק בין מעה דר״י קמיה תנא חני
אב; ימיכם ירבו למען אמר שלא אלא ר״יל״ש א״ל ראשונה לכתיבה חוזר לכתיבה כסיבה

.ואזיל נקמ סרכיה ימיכם ירבו למען אמר
 שיודע היינו לפרק פרק בין רבינו ומפרש

 במקום עצמו ומוצא שמע לקרות שהתחיל
 צריך ומה השלים מה יודע ואינו א׳ הפסק

 וכיון ראשון הפסק למקום חוזר להתחיל
. לואהבת חוזר לואהבת שמע בין שמפסיקים

 פרק פי׳ על לרמוז פרשה לכתוב רבינו ודייק
 דהא ז״ל המפרשים וכתבו . הפסק שעניינו

 להיכן יודע ואינו הפרק באמצע מעה דאמרינן
 שאינו דוקא היינו הפרק לראש חוזר פסק
 אם יודע אינו וגם מעה מקום באיזה יודע
 שקרא לו ברי אם אבל מהפרק כלום קרא

אחד פסוק דילג ואח״כ שנים או ראשון פסוק

 מתנמנם קראה m,הסדר על שיקרא והוא .יצא כולה את
 שיהיה ובלבד .יצא בשינה נרדם ולא ער שאינו מי והוא

 לא ספק שמע קריאת קרא י*םפק ע ראשון: בפסוק ער
 ידע אם אבל .ולאחריה לפניה ומברך m וקורא חוזר קרא

 בירך לא או ולאחריה לפניה בירך אם לו ונסתפק שקרא
 .שטעה למקום יחזור וטעה קרא m .ומברך חוזר אינו

 פרשה זו אי יודע ואינו לפרשה פרשה בין ממנו ינעלם
 שהוא ראשונה לפרשה חוזר להתחיל צריך זו ואי השלים

ד : וגי אלהיך יי את *ואהבת ^_____ ________________הפרק באמצע יטעה י
במקום’אלא להתחיל צריך אינו אחת תיבה או קורא היה , הפרק לראש חוזר פסק להיכן יודע ואינו

דהכי ז״ל הרא״ש וכתב .בלבד שדילג או שמעה ............... ׳.................................. -.......... .........................
: בתוספתא תניא

 שם משנה .וכו׳ באמרים ופגע קורא היה טו
 ומשיב הכבוד מפני שואל בפרקים (יג)

. ר"מ דברי ומשיב היראה מפני שואל באמצע
 ומשיב היראה מפני שואל באמצע אומר ר״י

 ומשיב הכבוד מפני שואל בפרקים הכבוד מפני
 לגבי יהודה כר׳ דהלכה וידוע אדם לכל שלום
 מפניו שירא אדם היראא מפני ופירש״י דר"מ

 שאין דפשימא ז״ל הרא״ש וכתב .יהרגנו שלא
 דאביו ונראה נפש פקוח בפני שעומד דבר לך

 אמו איש דכתיב היראה מפני חשיב ורבו ואמו
 שמים כמורא רבך מורא ושנן היראו ואביו

מפני היינו הכבוד מפני דעתו ולפי עכ״ל.

 או שמע של בוכתבתם הוא אם יודע ואינו וכתבתם
 .שמע של לוכתבתם שמועחוזר אם שבוהיה בוכתבתם

 חוזר אינו ימיכם ירבו למען שקרא אחר לו נסתפק ואם
ו י׳ילך• יייא לשונו הרגל שעל  ופגע קורא היה ט

 לפרק פרק בין היה אם , אחרים בו פגעיו או באחרים
 כגון בכבודו חייב שהוא מי שלום ושואל יומתחיל פוסק
 .בחכמה ממנו גדול שהוא מי או רבו או באביו שפגע

ז שלום: m לו שנתן אדם לכל שלום ומשיב  ״היה ט
אלא לשאול ומתחיל פוסק אינו הפרשה באמצע קורא

בשלום
 ס״ד סי׳ א״ח י11נ ג

(דף קורא היה פרק
 פ' טור a שה: משין סמ״ג ס״ז סי׳ טור א

שס עשין המ״ג ס״ז פ׳ א״ח טור ד : שס
;ס״ד

ה :
 עשין כמ״ג
 ןעת שלום.אבל לו להקדים שראוי נכבד אדם: י״ג)

 שהוא מי דוקא היינו הכבוד דמפני רבינו
 אנס היינו היראה ומפני לא שלום לו להקדים שראוי נכבד איש אבל בכבודו מחוייב

 דאמרינן ז״ל וכתבהרא״ש : שיצערנו שמתיירא אלא הכיפשיפא דאי שיהרגנו שמתיירא ולא
 והאי מנוח ה״ר וכתב : לפסוק פסוק לבין הפסוק באמצע בין חילוק שאין בירושלמי

 באמצע פוסק דכי וא״ד .פסוק באמצע אפי׳ בירושלמי מפרש דפוסק דאמרינן הפרק אמצע
 על אלה דבריי אס ושמתם כגון ענין באמצע אבל עניינא דסליק היכא היינו פסוק

 ראשון פסוק באמצע אבל הרמ״ך וכתב : הפסוק לסחלת מוזר פסק ואם לא לבבכם
ולברכו לקדושה לקדיש להפסיק ולענין :עכ״ל בירושלמי מפורש וכן בתפלה כמו יפסיק לא אם כלומר מנוח ה״ר וכתב .מ״ו דף דברכוח פ״ב משנה .וכו׳ ופעה קראי :עכ״ל בברכות

כתבו
לחם

:למעלה נתבאר כבר . וכו' ומתנמנם קראה יב
 וא״ת דאורייתא דק״ש אלעזר כרבי שמתו מי בפ׳ כ״א) (דף שס וכו' קרא ספק יג

 יחזור למה מדרבנן השאר אבל וקורא חוזר דאורייתא שהוא ראשון פסוק התינח
ה״ר ואפי׳ סיג בסימן הרב״י וכמ״ש הוי מדרבנן כוונה בעינן דלא כיון ודאי דהא ויקרא

משנה
 שמוע חם לוהיה אלא לחזור לו היה לא לשמע לחזור לו מה ראשונה פרשה דהשלים

 היה לואהבת למזור לו למה ראשונה לפרשה דיחזוך נודה אפילו קשה ועוד . כדפרישית
 דכוונת לומר נ״ל ואצלי .עליו ועיין זה תירן.לשון ז״ל והרב״י . הפרשה לתחילת לחזור לו

קצת מ״מ כוונה בעינן דלא אע״פ עראי קריאתו תהא דלא בעינן א׳ דפרשה דכיון ז״ל רבינו
ה רבנן אפרמוהו מקצת וקורא דחוזר וי׳לכיון . מדאורייתא הוי דפסוקא׳ אלא קאמר יונהלא כוונ  וא״כ יוסף בבית והובא ז״ל הרשב״א וכמ״ש בעיניו קלה המצוה תהא שלא בעינן י
 בלא שקריאתו ודאי שהשלים הפרשה זאת מה ידע ולא הפרשה השלים האיש שזה כיון s דאורייתא מצוה קייס פרשיות ג׳ דבקריאת תייז ספר קריס ובעל . כתקנה אותם דיגמור
 כשהגיע וכ״ת אותה ויקרא יחזור ^ל כוונה בלא א׳ פרשה דקרא כיון וא״כ היה כלל כוונה § שעה איזו בקביעת דנפפר התורה אקריאת דהוה מידי מ״מ נפפר ראשון דבפסוק ואע״ג
 דקראה כיון הפרשת לתחלת דיחזור נימא קמא לוכתבתם דיחזור אמרינן למה ?לוכתבסם ומ'מ וכו׳ ק״ש אלא קרא לא אפילו אמר ור״י וגו׳ ו5 והגיס שנאמר ובלילה ביום

לפעות מקום שיש מפני אותו שהפעה ומה קראה בכוונה ודאי דהתם י״ל כוונה בלא ^ : מדאורייתא סית מצות מקיים הלילה וכל היום כל לומד אס
אבל כלל כוונה לו היה דלא אמרינן דלא ודאי לפעות מקום דיש וכיון דומים ^'שהפסוקים שם: מוכח' כן .וכו׳ ונסתפק שקרא יודע אס אבל
א יחזור הפרק באמצע ופעה *(קרא .) פ״ז (דף קורא היה בפרק וכו׳. ופעה קרא כ ה ומ״מ שמוע אם והיה פרשת כסיום הוי לא שמע פרשת דסיום לפעות מקום דאין |

חוזר שאינו ומה . יחזור ולכך כלל כוונה לו היה דלא ודאי שהשלים הפרשה יודע ^אינו לכתיבה יחזור לכתיבה כסיבה בין ראשון לפרק יחזור לפרק פרק בין הפרק) לתחילת
 נאמר לא מגונה ה״ז שמע שמע האומר שאמרו דמה ז״ל רבינו שסובר מפני הוא לשמע « אס והיה ראשון להפסק א׳ לפרק יחזור ז״ל ופירש״י .וכו׳ שנו לא יוחנן רבי א״ל ראשונה

 הפור שכתב ואע״פ ז״ל. ב״י הביאו סמ״ק וכמ״ש הכלבו כמ״ש ראשון לפסוק אלא | קרא כבר עכ״פ אחת פרשה שהשלים שידע דכיון כן מוכחת שהדעת ובודאי כאן. עד שמוע
 לחוש שיש ז״ל אבוהב ר״י הגדול הרב כתב כבר חשש בזה אין הפרשה כל שכשכופל ” על מובא קשה הלשון אבל שמוע אס לוהיה אלא לחזור שאין ודאי וא״כ ראשונה פרשה
 הראשון הפסוק זולת הפרשה ר״ל קרי ותני קרי פ׳ ר׳ בירושלמי שמ״ש לו שאפשר מפני E.כא! שתירצו אומנין גבי סוגיא באותה דשם שמע פרשת אלא מיקרי לא ראשון דפרק ז״ל רש׳׳י

 לי נראה זה לואהבת דחוזר ז״ל רבינו כתב ולהכי לכופלו. אין הראשון הפסוק §אבל שאמרו קורא היה פרק בריש וכן שמע היינו דפ״א עצמו ז״ל פירש״י ב׳ בפרק כאן א׳ כפרק
: רמז״ל בדעת ברור ״ וכאן כן פי׳ א׳ סרק שהוזכר ובכ״מ שמע ס׳ דהוי זיל פירש״י יצא א' בפרק לבו שכיון דכיון

 :וכו׳ לכתיבה כתיבה בין פ״ז) (דף שם . וכתבתם קורא היה T « ראשון להפסק שכתב זה ז״ל רש״י הרגיש וכבר המקומות מכל ז״ל רש״י לדעת הפי׳ נשתנה
 :וכו׳ בלמען פתח שלא אלא שנו לא שם .וכו׳ נסתפק מ־ואם כאן אלא הראשונה הפרשה שפירש המקומות ככל כאן האמור סרק לשון אץ כלומר

ו יחזור וכתב זו מקושיא להשמר רצה ז״ל .ורבינו בלשון גדול דוחק וזה הפסק פרק ר״ל ט  כריי ופסק (דףי*ג) קורא היה פרק בריש במשנה מבואר .וכו׳ ופגע קורא היה ^
; דר״מ לגבי יודע דהוא דכיון חדא דבריו על לתמוה יש מאד ומה .וכו׳ ואהבת שהיא ראשונה לפרשה

הקורא
, מיימוניות הגהות עוז מגדל

כרב ודלא שמתו מי ׳6ד אלעזר נר׳ [נ] : ע״ש ר״ה גשילהי אנהו ברני ודלא יומן פר׳ [מ] :טז) קורא(דף היה פרק הכל .הפ׳ סוף עד ממנו נעלם :שמתו מי פ׳ .פסעה למקום עד כו׳ ק״ש קיא ספק
ראסי' ר׳י וכתב רבותינו כל פסקו וכן דרבנן דק״ש וקורא חוזר אין דאמר שמואל אמר יהודה

 אפילו טברך ואץ בלבו מהרהר קרי בעל דתנן אהא פרש״י וכן דרבנן ויציב ואמת דאורייתא שמע קריאת מצרים יציאת הזכיר לא אבל מצרים יציאת שהזכיר היבא היינו דרבנן ק׳ש למיד
 תניא וכן ואילך פסוק מאותו אלא להתחיל צריך אינו אחת חיבח או אחד פסוק שדלג אלא בטוב שקרא יודע אם אבל [ס] :דרבנן וברכות דאורייתא דק׳ש וטעמא יברך לא בהרהור

 ואהבת מפסוק שיתחיל הרב מלשון [נראה * :תום׳ ע׳ב בתפלה וכן כמגילה וכן כהלל וכן סוף עד וגומר ואילך פסוק מאותו אלא יתחיל לא אחד פסוק בין והפסיק ק׳ש הקורא בתום׳
 לפרשה פרשה בין טעה כתב הסמ׳ג אכל ס׳ד סי׳ הטור בחב וכן שסוע אם והיה ראשון להפסק ראשון לפרק שם פי׳ ז׳ל ורש׳י ראשון לפרק חוזר לפרק פרק בין טעה הגמרא ולשון
ודלוק ואין היראו־. מפגי ומשיב שואל באמצע הכבוד מפני ומשיב שואל הפרקים בין דאמר כר״מ ודלא יהודה בר׳ הלנה יוחנן ר׳ אבהואנמי רבי אמר [ע] : עיב ראשונה לפרשה חוזר

: ע׳ב הפרשה באמצע רק כירושלמי איתא כן לפסוק פסוק לבץ הפסוק באמצע כץ



שנה 13 ז משנה כסף פ־ב שמע לךאת הלכות .אהבה בסףט
 אפילו שמ&סיק הסכימו הפוסקים ורוב מפסיק שאינו שי״א ז״ל והרא״ש יונה ה״ר בחבו

 ורבינו הכבוד. מפני ומשיב היראה מפני שמפסיק ממה גרע דלא הפרק באמצע
 יוצר יוצרנו יאמר שאם די לבד כשישהה ומיהו.ודאי מפסיק נמי דלמודים כחב יונה

 הפסקה וקרי דבר יאמר ולא שישמה כוונחו אם לי ומספקא עכ״ל. גדולה הפסקה בראשיחה״ל,
 ולזה עוד ולא מודים יאמר אם או לשחייה

 והפילין ציצית להניח ולעני; .יותר נוטה דעתי
 עליהם ולברך שעה באומה לו הביאום אם

 והיותר בדבר מחלוקת וההגהות המוס׳ כתבו
 שיסיים ואחר 'ברכה בלא שיניחם הוא נ״ל

עלייהו ומברך בהם ממשמש תפלתו

 אנס או *מלך כגון ממנו w מתיירא שהוא מי בשלום
 אורכו אביו כגון בכבודו חייב שהוא מי אבל בהן. וכיוצא

 ואלו יז .• שלום לו ומשיב פוסק תחלה שלום לו נתן אם
שנייה בין .לשנייה ראשונה ברכה בין .הפרקים בין הן

 שמא האי חיישינןכולי ולא יותר ארוך זמנה מפלה אבל יעבור ואולי קצר זמנה דק״ש משום
 יעקב ורבינו ענמ״י לברך והראב״ד הר״ם דעת ותפלה לק״ש דלנט׳׳י וכתב מים. בבקשו תעבור

 בק״ש אבל מים בלא נפשיה פטר מצי ובצפראדלא מיכלא בעידן אלא מברך דלא כתב
בדופני ידיו מקנח בספינה הוא ואם מברך אינו דמנקי מידי בכל נפשיה פער דמצי ותפלה

 בשבת ק אמה וכן קשים בבגדים או הספינה
:עכ״ל עפר או צרור בטלטול רשאי שאינו

כו׳. בבית לא קורץ אין ב  דשבת פ״ק המרחןו
 (ברכות שמתו מי פרק וסוף י) (דף

( כו ף. ק חנינא בר יוסי א״ר ד ר  שאמרו מ
בו מתפללין ואין ק״ש בו קורץ שאין כלומר

אלו יז L אהא שם משנה וכו׳. הפרקים פין הן ו s . אע״פ שאמרו הכסא בית אדם בו שאין אע״פ י •l ״1״
ע. ^3ויצי לאמת ויאמר בין דקתני מ ש א : צואה פו שאץ שמיע אם והיה בין . ע שמ אם לוהיה שמע בין ^ ל  בצד ולא הקברות בביס ו

מ״ג) (דף מלחמה משוח פרק סוטה כו׳. המת ומשיב הכבוד מפני שואל האלו הפרקים בין . לויאמר ויאמר בין אומר יהודה ור׳ הפרקים כפץ
שםיד)א״ראבהו יפסיק לא ויציב לאמת ט׳( בג ריי ויציב לאמת ויאמר* ביו אבל .אדם לכל שלום ו אמות ד׳ תופס מה יוחנן א״ר דימי רב אתא כי ץןץ ה

דה הלכה יוחנן א״ר הו אלהי״ם דכתיב כר'י י mSm יתחירי וילא הפרק 5כאמצ? וה' ו ת י ת י דויר̂י
 לאמת. אלהיכם ה' למסמך דבעי כלומר אמת

 רבני בשם כתב יוגי: רבינו המפרשים ונחלקו
 לה׳ היכף אלא כלל מפסיק שאינו צרפת

 לשאול יצטרך אם ואח״כ אמה יאמר אלהיכם
 כמו יפסיק הכבוד מפני ולהשיב היראה מפני

 הרא״ש דעת נוטה ולזה הפרקים שאר באמצע
 ור״י ה״ק בין לחלק שאין רבינו דעת אבל .ז״ל

 לפרק פרק בין כמו פוסק דלת״ק האי כולי
 אלא יפסיק לא הפרק באמצע _ אפי׳ ולר״י
 פרק פין כמו חשיב דלח״ק פלוגחייהו היינו
 ה״ר וכתב .הפרק כאמצע השיב ולר״י לפרק
 ופין הברכה בין מפסיקים דאין ואע״ג יונה

 מברכין דלא כיון הכא עליו שמברכין הדבר
 עוד וכתב האי. כולי קפדינן לא שמע לקריאת

 דכאמצע מסהברא להפלה ויציב אמת דבץ
 הוא פשוט ודבר עוד וכתב . הוא הפרק

 אפי׳ מותר הכא דאמרינן והשבתו שלום דשאלת
: עכ״ל ז״ל רש״י וכ״כ בלעז

ק3 א א ג ר ר קו  פרק .וכו׳ שמע את ה
 (ברכות קורא היה

 מלכות עול עליו לקבל הרוצה יוחנן א״ר טו)
 וקורא תפילין ומניח ידיו נוטל שלימה שמים

 לרבא מרבנן ההוא א״ל ומתפלל שמע קריאת
 ממערבא דאתא מרבנן צורפא ההוא מר חזי

 בצרור ידיו יקנה ליטול מים לו שאין מי ואמר
 כתיב מי קאמר שפיר א״ל ובקסמיה בעפר או

 רב לייט דמנקי מידי כל כתיב בנקיון במים
 וה״מ צלותא בעידן אמיא דמהדר אמאן מסדא
 לאהדורי בעי להפלה אבל שמע קריאת לענין

וטעמאדמילהא הפלהבס״ד. מה׳ פ״ד ויתבאר

 לשאול אלא יפסיק ולא
הכבוד* מפני ולהשיב

שלישי תרק

מפני

הראב״ד השגת

א א ל ו ק . שיקרא קודם במים ידיו רוחץ שמע אאת ה
 קודם מים מצא ולא קריאתה זמן הגיע

 מקנח נא] אלא מים לבקש וילך קריאתה יאחר לא שיקרא
 :וקורא נ־] בהן וכיוצא בקורה או בצרור או בעפר ידיו

 אע״פ הכסא בבית ולא המרחץ בבית לא קורץ באין ב
 עצמו המת בצד ולא הקברות בבית ולא צואה בו שאין
 הקבר מן אמות ארבע הרחיק ואם

 *וכל . לקרות מותר המת מן או
 בו קורין שאין במקום שקרא מי

 *הכסא ׳בית ג • רקייא חוזר
 נשתמש לא ועדיין שהוכן החדש

 שמע קריאת לקרות מותר בו
. בתוכו לא אבל לנגדו

מרחץ
 טור ב ; י״ח עשין טמ״ג ד' סי׳ א״ח טור א

;שם נטור עיין ג :פ״ד פ״ג סי׳

 שאין במקום שקרא מי וכל*)
: וקורא חווי בו קורין

ב ת  על אמר אם א״א ז״ל הראב״ד נ
 שיחזור כמת בצד שקרא מי

; עכ״ל כלום אמר לא ויקרא

הראביד השגת

א״ח

 נעיא בגויה
דלקולא בהא

t.
ב :הזמן יעבור שמא בה החמירו דאורייתא דק״ש דכיון משום ת כ דטעמא מנוח הר״ר ו

 ועדיין שהוכן חדש הכסא בית *)
 לקרות מותר בו נשתמש לא

: בתוכו צא אבל כנגדו ק״ש
ב ת  כתב הרב א״א ז״ל הראנ״ד כ

 לצלויי הכסא בבית והזמנה
 למימר ואיכא בסנדלו דבוקה צואה לענין כדכתב לחומרא כתב ולא אפשיטא

 הוא בזיון משום או גזירה ומשוס היא מילתא לאו דהזמנה
: עכ״ל לקולא כפיקא הילכך ל) '! דאינע

ד א י י י  הקברות בית משוה שמתו(יח) מי ובריש לק״ש ד
י  במקום שקורא מי שכל וסובררבינו עצמו. למת י'” י י

: קריאה לו עלתה לא בו קורץ שאין
ב ת  שקרא מי על אמר אם א״א הראב״ד כ

 כלום אמר לא ויקרא שיחזור המת בצד
 משום אלא הוי דלא דכיון משום וטעמו עכ״ל.

 וכ״כ ויקרא שיחזור בדין אינו לרש לועג
 אמרה לא רבינו שאף לומר ואפשר .הרמ״ך

 על דעבר דכיון א"נ .אמת ולא אאינך אלא
 היה אם ואפי׳ לחזור קנסוהו חכמים דברי

: אמרת פעם שיזהר כדי שוגג
ת ג  שמתו(דף מי בסוף וכו׳. החדש הכסא' בי

 ארבע הצואה מן ירחיק כמה הנן כ״ו)
 אלא שנו לא הונא רב אמר ובגמרא אמות

 וכן עיניו מלא מרחיק לפניו אבל לאחריו
 חסדא רב אמר רפרם אמר והא איני לתפלה
 הב״ע ומתפלל הכסא בית כנגד אדם עומד
ר׳ והאמר איני צואה בו שאץ הכסא בביס
 ובית צואה בו שאין אע״פ שאמרו בה״כ יוסי

 הב״ע אלא אדם פו שאין אע״פ שאמרו המרחן
 לבית הזמינו לרבינא ליה מיפעיא והא במדחי
 קא כי זימון אין או זימון יש מהו הכסא

 בנויה לצלויי עליה למיקס לרבינא ליה מיבעיא
ב לא: כנגדו אבל ת כ כתב הרב הראב״ד ו

(לא
קיימ״ל דהא

ז״ל הראב״ד וכדברי

y g j א א ר  :וכו' ידו ונוטל הנפנה כל ט׳׳ו) (דף קורא היה סרק .וכו׳ שמע את הקו
א ל :וכו' דאתא מדרבנן צורבא ההוא שם .וכו׳ ידיו מקנח א

 בר יוסף דרב מימרא כ״ו) שמחו(דף מי פרק סוף .וכו' המרתן בבית לא קורץ אין ב
כל :וכו' שאמרו הכסא בית חנינא  מדסתס לפינו מדברי נראה .וכו׳ שקרא מי ו

 . וקורא שחוזר המת בצד קרא דאפילו וכו׳ קוראין שאין במקום שקרא מי כל ואמר
 שממו(דף מי סרק ריש בברייתא שאמר מפני וטעמא כן סובר אינו בהשגות ז״ל והראב״ד

ק עושה ואם בזרועו תורה וספר בראשו ותפילין הקברות בבית אדם יהלך לא י״ח.)

מיימוניות הגהות
ב [פ] ת מ כ שוגיי ר׳ ש בת ת דכ׳ ענו  מזו גדואה יראה לך דאין וברכו וקדיש רבא שמיה יהא ל

ח מצאתי וכן ולפארו יוצרנו להמליך ב שו ת כ אחרים גאונים ב כ ג' ל פירש׳י [כן * :ע׳  מפני ז׳
ש ול"נ זזיראה ל להרא׳ דבר שאין היא דפשיטא דמילתא ז׳ ח כפני עומד לך, ש פקו  מפני ופי׳ נפ
ג הגאונים פי' וכן שמים כמורא רכך ומורא דתנן רבו או אביו יראת היראה מ׳ הס ב ו ת  כ

מ ל] כר' ל שם [טור * .־ז׳  יאמר אלא הפרק באמצע כמו אפילו כלל יפסיק לא פי׳ ור״י ז׳
ב * : ע'כ] הפרק באמצע כמו יפסיק ואז אמת אלהיכס ה׳ אני ת כ היג [  שמע הקורא המנ

רה לקרוא ההון וקראו תו ת מכבוד שק׳ו שמפסיק ב שבילם שמפסיק ויראתם הבריו כ ב  : ע'
א מרבנן צורבא האי מר חזי נחמן לרב רכא ליה אמר [א] ערב מ מ אתי  שפיר ליה אמר כו' ואמר ד

ב מי קאמר תי כ כו' כתיב כנקיון במים ארחץ כ  אמיא דמהדר אמאן לייט חסדא רב [נ] : ע'
ש בעידן שהה טליתו אחר שלח יהודה בר' שר׳י במחזורים כתלב •־ ק׳  שככר עד השליח ו

טף ברכותיה עם ק״ש קרא תע תו ונ תפלל בטלי ה שא ררב מהא ראיה והביא ו  וקורא יריה מ
ש ח ק׳ מנ  מעיד כאילו תפילין בלא ק״ש הקורא דאמר תפילין דשאני נראה ואין ומצלי תפילין ו

ת ה וה״ה בעצמו שקר עדו פל ת  תפילין ויניח יריו יטול כדאמרינן תפילין צריכה היא שגם ב
ש ויקרא ת היא וזו ויחפלל ק׳ אולה בין הפסק חשיב לא ולהכי שלימה שמים מלכו ה ג תפל  ל

ת אבל ש כלל שייכא לא ציצית ברכ שאילת מותר יהא ואפילו הפסק והוי לק׳  לו אין שלום ב
ת להפסיק צי צי שו יכול כן כמו כי בברכת. תו אהר ללוב ם׳. ע״כ תפל ה מצאתי שוב בתו ה׳  הג
ה דהוי לומר יש ציצית גבי אדרבא ר הכון מטעם עטוף משום מצוה עיקר נמי תפל ה׳ שה ו  מ
ח למימר דמצי ראיה אינה מכאן דאפילו אומר היה מקוצי מנ  ולאחר כרכה בלא תפילין ד

ש בהן שהתפלל טף מותר שגם פגי וכהכי עליהן ומברך בהן ממשמ תע ת לה ת כטלי ע  שידיו ב
ת כ ויברך בטליתו ימשמש כך ואחר מטונפו ; ע'

משנה לחם

א הילכך וכו' ק  פוסק ורבעו .עכ״ל לקולא ספ
 פפא בר רפרס מדקאמר לסומרא בעיא בהאי
כנגד מהפלל הסדא רב אמר  הכסא ביה אדס.
 משמע בהדתי לה ומוקי צואה ביה דליה

 דיש ועוד ז״ל. הרא״ש כתב וכן אסור דבתוכו
 רבעו שכהב הכסא ביה הזמנות בדיני הפרש
 לקולא בעיא בהאי דנקתינן איהא ואם בסמוך

: הללו הזמנוה דעי להו במלו א״כ
מרהז

 הוא ראוי שהמקום המקום מחמת האיסור בה דאין כיון וא״כ וכו' לרש לועג משום עובר
ט משוס א״כ המת מן שלועג מפני אלא בו לקרות  סובר רבעו אבל למיהדר. מיהייב לא ה

: קריאה באותה יצא לא מקום באופו קורין דאין כיון הכי דאפילו
ת א בי ס כ כו/ החדש ה  אדם עומד חסדא רב אמר כ״ו.) (דף שמתו מי פרק סוף ו

איני ומתפלל הכסא בית כנגד כו'  במ״ע הכא אלא וכו' יוסף רב והאמר ו
 עילויה למיקס לרבינא ליה מיבעיא קא כי וכו' הזמינו לרבינא ליה איבעיא והא בחדתי

:ע״כ לא כנגדו אבל בגויה לצלויי
מרחץ

עוז מגדל
ק ר א ג פ ר ו ק  קריאהה זמן הגיע :כ״ב) שמתו(דף מי פרק .שיקרא קודם עד כו' שמע את ה

צואה. עד כו' המרייז בנית לא קורין אין :טו) (דף קורא היה פ' וקורא. עד כו'
 מלהמה מנוח ופרק כו) (דף שמתו מי פרק לקרות. עד כו' הקברות בבית ולא :י) (דף דשבת קמא פרק
ב :וקורא הוזר בו קורין שאין במקום שקרא מי וכל :מג) (דף ת  מי על אמר אם ז״ל הראב״ד כ

 דעתו מברר מהם אהד שאין מאחר אומר ואני :עכ״ל כלום אמר לא ויקרא שיחזור המת בצד שקרא
מת ב״ל יהושע רבי בשם יוחנן רבי אמר דימי דרב מימרא רואה אני אבל אכריע במה וראייתו

דבית דומיא תופס קאמר וכתם פסיקתא הלכחא גבי לה ותאני מלחמה משוח פרק אמות ד׳ תופס
 כו) (דף שמתו מי פרק ריש דמשמע משוס ואי וקורא חוזר קרא דאם משמע לגמרי תופס ולשון הכסא

: כד״ן להפטר שרוצה מי לברר צריך מקום מכל חזו ואתרא גברא ׳ הא לרש לועג משוס דטעמא
ת מי פרק .בתוכו לא אבל כנגדו ק״ש לקרות מותר בו נשתמש לא ועדיין שהיכן חדש הכסא כי

ב :י) (דף דשבת ופ״א שמתו ת  אומר ואני :עכ״ל לקולא הפיקא הילכך וכו' כתב הרב ז״ל הראב״ד כ
 למרחץ מינה ואקשינן לרבינא פפא רב שגורס ויש שמתו מי יפרק בסוף היא דרבינא בעיא דהאי

 מינה לאקשויי דמרחן בשמעתא דשבת קמא פרק נמי לה ומייתינן כנגדו הכא בו להתפלל התם ופרקינן
^רינן חדש במרחץ דשרי אהבה בר אדא לרב  בית שאני ומתרץ ליה וקשיא למרחץ ה״ה לאן מאי ו

 נמצאת א״כ דרבינא תיקו בהאי להקל כיון ז״ל הרב אם עצמך הגע ומעתה זוהמיה דנפיש הכסא
 דקא ממרחץ זוהמיה נפיש מאי כן ואם לכ״ש כנגדו מותר בתוכו להתפלל אם הדברים ק״ו אומר

 אלפס ר״י לפשוט רצה לחומרא ודאי אלא שמתן מי דפרק כשינוייא בינייהו לפלוגי איכא דשבתומה משניפ״ק
 מה משכיל לכל ודי וליזיל ליכתוב מכלא כי דאטו לפרש הוצרך ולא להומרא דאיסורא תיקו כשאר ז״ל

מנה ז״ל לר״מ מצאתי ושוב .וכד״ן ז״ל ר״מ תלמידו הלך ובשיטתו דבוקה בצואה שכתב  ולר'
' :ז״ל הרב כן גם הביאו ושם שמתו מי פרק סוף כן שפסקו


