
45 כג משנה כסףפ־ט תפלה הלכות אהבה.משנה כסף
שניהם הרי סדר. להם אין אמצעיוס אמר אשי ורב לטבורה חוזר באהרונוס חונן לאמה חוזר כ״ד מדליקין(שבח במה פרק .זו בחפלה היום נחחייב שלא לפי עד וכו׳ שבחוח בלילי י

כברכה חפלה קודם מקום של שבהו מסדר שהוא הם אחד דענין כיון ראשונוח דג' מודים תפלח המתפלל בשבח לה׳וח שהל הכפורים יום דאמר כריב״ל דהלכה אמרינן ב׳)
והולך ומשבחו מרבו פרס שמקבל שהסכמי אחד ענין הם אחרונוח ג׳ וכן הן אחת כרבא לן קיימא דהא אהלכחא הלכתא קשיא בשבת שבת של להזכיר צריך נעילה
דסק ליה מסייעא דפשמאדמחני׳ אסי כרב הלכה הפוסקים כל ופסקו ק אחח כברכה להזכיר צריך אינו ערבית התיבה לפני היורד ציבור שליח בשבת להיות שחל מוב יום דאמר

 ציבור שליח אין שבח שאלמלא טוב יום של
 הוא בדין התם השתא הכי טוב ביום יורד

 דתקון אוא ורבנן צריך לא נמי בשבת דאפילו
 שנתחייב הוא יום הכא אבל סכנה משום

 מזיקים סכנת משוס ופירש״י תפלות. בארבע
 שאר וכל בישוב שלהם כנסיות בחי היו שלא
 מלאכתו ובגמר במלאכתן עוסקין היו החול לילי

ערביח־  אבל בבה״ב באים היו ולא בביתו ימתפ̂ל
 שאין שיש וחשו הכנסת בבית באים שבח לילי

 האריכו לכך חפלה לאחר ושוהים לבא ממהרין
; הצבור תפלת

 וכו/ לבו את כיון ולא שהתפלל מי א (|"י
 הכי דילפינן בפ״ב כתבתי כבר

 ב׳) ל׳ השחר(ברכות תפלת בס״פ מדאמרינן
 מעיקרא דילמא ואמרו צלי והדר צלי ינאי דרבי

 ומ״ש :דעתיה כוין והשתא דעתיה כוין לא
ברייתא וכו/ ראשונה בברכה לבו את כיון ואם
 צריך המתפלל ב׳) ל״ד עומדין(דף אין ס״פ

 בכולן לכוין יכול אינו ואם בכולן לבו את שיכוין
 : באבות ספרא רב אמר באחת לבו את יכוין

 הונא רב אמר ל״ד.) (דף שם וכו'. שטעה טי
באמצעיות לראש חוזר ראשונות בשלש מעה

 בה שטעה הברכה מתחילת מתחיל מהיכן
 שכס שאס דהיינו י״מ סדר להם אין ובפירוש

 שעבר אמר ונזכר בה טעה או אחת ברכה
 ודעת . ודיו שזוכרה במקום אומרה מקומה

 סדר להם דאין שכתב ז״ל הרי״ף כדעת רבינו
 שאם אחרונות וג' ראשונות לג׳ דמו דלא היינו
 לאמה חוזר אינו האמצעיות מן באחת טעה
 ואילך משם וגומר בה שטעה לברכה אלא חונן
 שאס הרא״ש עוד וכתב ז״ל. הרא״ש דעת וכן

 אינו שוב לרופא גואל בין עננו ש״ן שכח
 אח״כ לומר צריך היה אומרה היה שאם אומרה
: לבטלה ברכה והויא כסדר הברכות כל

 (ל׳:) ברכות . וכו׳ שטעה ציבור שליח וכן
 אין שחרית ר״ח הזכיר ולא מעה תניא

 לפניו המוספים תפלת שיש מפני אותו מחזירין
 הרי״ף וכן בה״ג ופירש שנו ובצבור יוחנן א״ר
 אבל דציבורא טירחא ומשום בש״צ דהיינו ז״ל

 דאין הוא בהא דדוקא משמע ,הדר !חיד
 מקומות שאר בכל מעה אם הא אותו מחזירין
 בפ״ז זה דין יתבאר ועוד כיחיד אוחו מחזירין

: בע״ה
אבל

 שמתפלל אחר ש״ץ חוזר m שבתות“ בלילי י
 אינו אבל רם. בקול ומתפלל הציבור עם בלחש

 ובן .שבע מעין אחת ברבה אלא שבע מתפלל
 אלהי אבותינו ואלהי אלהינו יי׳ אתה ברוך אומר הוא

 הגבור הגדול האל יעקב ואלהי יצחק אלהי אברהם
 אבות מגן וארץ. שמים ברחמיו קונה עליון אל והנורא
 כמוהו שאין הקדוש האל במאמרו מתים מחיה בדברו
 לפניו להם להניח רצה בם כי קדשו בשבת לעמו המניח
 מעין תמיד יום בכל לשמו ונודה ופחד ביראה נעבוד

 ומברך השבת מקדש השלום אדון ההודאות אל הברכות
 למעשה זכר עונג מדושני' לעם בקדושה ומניח השביעי

 במנוחתנו נא רצה אבותינו ואלהי אלהינו בראשית.
 ונפטרין קדיש ואומר השבת. מקדש יי׳ אתה ברוך וכו׳
 העם שרוב מפני זה חכמים תקנו ולמה יא העם: כל

 מי שם ויהיה שבתות בלילי ערבית להתפלל באין
 [ה]בבהיכ לבדו וישאר 1תפלת השלים ולא לבא שנתאחר

 כדי ומתפלל ציבור שליח חוזר לפיכך סכנה. לידי ויבא
ב :עמהם *ויצא המתאחר שישלים עד העם כל שיתעכבו  חדש ראש או ■כ יוה או ש בשבת להיות שחל טוב יום לפיכך י

 נתחייב שלא לפי בלבד השבת מקדש בה חותם אבל זו בברכה חיום ענין מזכיר התיבה לפני ערבית היורד ציבור שליח אין
 ואומר ובו׳ לדוד תהלה ואח״ב קדיש אומר רם בקול שחרית תפלת ציבור שליח כשגומר טובים וימים בשבתות יג זר: בברכה היום

 והעם ־מוסף תפלת אחר קדיש ואומר .בשחרית שעשה כדרך רם בקול מוסף מתפלל ואח״ב בלחש מוסף בומתפללין .קדיש
 גכיצדקורא . המנחה תפלת קודם אותה אומר אלא הימים כשאר שחרית תפלת אחר ותחנונים קדושה אומרין ואין נפטרין.

 ואומר רם בקול מנחה תפלת ומשמיע וחוזר מנחה ומתפללין קדיש ואומר תחנונים ידברי היום סדר ואומר לדוד תהלה
אחר גם היום סדר אומר שבת במוצאי מוסף. תפלת קודם קדושה סדר אומר מועד של ובחולו חדשים יבראשי יד קדיש:

:מבדיל ואח׳ב קדיש ואומרים הערב תפלת

עשירי פרק
 באחת שטעה מי צריך. אינו שרב ראשונה בברכה לבו את כיון ואם [א] בכוונה. ויתפלל יחזור לבו את כיון ולא ישהתפלל מי א

 מן באחת טעה ואם .לעבודה ייחזור אחרונות ברכות משלש באחת טעה ואם .לראש חוזר הראשונות ברכות משלש
הוא זו דרך על רם בקול מתפלל כשהוא שטעה ש״צ וכן .הסדר על תפלתו ומשלים בה שטעה ברכה לתחלת חוזר pi-האמצעיות

חוזר
: שם סמ״ג t5p פי׳ טור ו : י״ט משין פמ״ג 6״p שי׳ טור ה :וסכ״ג רצ״ב סי׳ א״ח טור ד :רצ״ג סי׳ א״ח טור ג :רפ״ו סי' א״ח סוי ג : י״ט עשין סמ״ג רכ״ח סי׳ א״ח טור א

לחם
 סכגת משום דטעמא אמרו ט״ד:) (דף מדליקין במה בפרק .וכו׳ תקנו ולמה יא

 שרוכ מפני Yt רכינו *ומפרש מזימין
וכו׳ ערבית להתפלל באים הס העם

^ ̂ • ה^גרסתו)”דכד מרא׳ למפרשים ראיתי אבל קאמר. בעיר ליושבים דאפי׳
שהם שבשדות עם משום דטעמא שפירשו אתרים

 יוס אחר דבשבס לכאורה גראה ולדידהו .שבתות כלילי הכנסת בבית לבא מאחרים
 לפי שאף בתשובה כתב שהריב״ש אלא שבשדות עם דליכא אותה אומרים אין סוב

אותה: אומר דבריהם
ב  בן יהושע כרבי דהלכה ואע׳׳ג . היום נתחייב׳ שלא לפי וכו׳ טוב יוס לפיכך י

 במוספין מנוכה ומזכירין תפלות בד׳ שנתחייב הוא יוס [שם] דאמר לוי
הוא דרבנן אלא צריך לא נמי דבשבת הוא דבדין הכא שאני מקום סכל בנביא ור״ח

משנה
 לא הא וכו׳ נתחייב שלא לפי רבינו כתב איך תאמר ואם [שם]. בגמרא כדתירצו דתקון

 היה דאם אימא והא דהא וי״ל . צריך לא נמי דשבת הוא דבדין משוס אלא טעמא הוי
 שהיו הדץ מן היה ואס מזכירין היו סכנה משום דהוי אע״פ זו היום'בתפלה ממוייב
 אותה מזכירין היו בה היום נתחייב שלא אפילו סכנה מטעם ולא הברכה זאת אומרים

:הראשון הצד אלא כתב ולא קיצר ז״ל שרבינו אלא
 צריך המתפלל ל״ב:) עומדין(דף אין פרק . ראשונה בברכה לבו אס כיון ואם א פ״י

 ופירשו כאחת לבו אס ימין בכולן לטין יכול אינו ואם בכולן לבו את שימין
:אבוס [בברכת]

 ראשונות בשלש טעה הונא רב אמר ל*ד.) (דף [ברכות] שם .וכו׳ באחת טעה ואם
 אמר אסי ורב לעבודה חוזר באחרונות חונן לאתה חוזר באמצעיות לראש מוזר

במקום שיתחיל היינו סדר להם אץ התוספות ופירשו .ע״כ סדר להם אין אמצעיות
שדלג

עוז מגדל
 מסשונס 1זמקצח כ״ד) (יף מזליץין נמה פרץ «. נספלה מד וס׳ צימר שליוו ר11ח שנסזס גלילי

 נסשומס הפרץ סוף פי .ס׳ סונים וימים בשבתות ז״ל: גאון עמרם רנ וסדור הגאונים
r ז״ל גאון עמרם ינ וסדור הגאונים

 וכו׳ צינור שליין וכן :ל״ד) (דף להתפלל עומדין אין פרץ . הסדר על עד וכו׳ שהתפלל מי פ״י
:כ״ט) (דף השחי תפלת פרץ חוור. שהיחיד עד

מיימוניות הגהות
 בע׳ש תטתפלל יחיד אפילו לוי בן יהושע ר׳ ואיתיסא רב אמר נרסינן כתבי כל בפרק [ד]
ל א רב אטר ויכולו «׳  כאילו הכתוב עליו סעלה ויבולו ואוסר שבת בערב המתפלל כל הטנונ

ה שותף נעשה  המתפלל כל עוקבא קר אסר הפרא רב אסר וכר בראשית במעשה להקכ׳
 עונך ופר ו>!ומרים ראשו על יריהם מניחים לאדם לו המלוים מלאכים שני ויבולו יאופר בע׳ש

 ואחד בתפלה אחד ויכולו לומר אדם חייב פעמים ג׳ טוב שוחר במדרש .תכופר וחטאתך
ד הכום על וא.חד התפלה לאחר  שהקהל מה כתבו הגאונים ורבותינו ויכולו שבפרשת אשר נ׳ כננ

שבת להיות שחל יו׳ם משום נזירה היינו התפלה אחר יחד אותו אומרים אתה שאומרים ב
ה איטר אץ יהיר לפיכך [ה] ע־כ: ויכולו אומרים ואין בתפלה בחרתנו רנ ם חכמים הועילו לא א׳ב לומר לו היה שאם שבע מעין אחת ב  ר׳ שכתב הטונות בספר שוב מזנאתי וכן כלום בתקנת

אל רבינו בשם כתוב מצאתי כאשר ולא הלבן יצחק ח׳ר בשם שמעתיה וכן ראבי־ה וכ״כ לבטלה כרכה עושה האומרה שיחיד ר׳׳י בשם יהודה תב * : ע׳ב שצ׳ל חננ במי׳ כתוב רל הפמיג [כ
ה מש׳צ ששמע כיץ קדשת אתה אמר ולא בע״פ שטעה יחיד נאון משה רב אמר הכי עמרם רב רנ ח עליהם השיג והטור עכ׳ל כלל התפלל לא אפילו אמר נאץ נטרונאי ורב יצא שבע מעין ב א׳

| :ע'כ שם עיין כרבא הלכה [ז] : רם*ח מימן א ת כיון ולא בכולן כיון אפי׳ נראה הטור [כתב * : ע׳ב בהודאה דאמר חסרא כרב דלא באבות אמי ר׳ משום ספרא רב |  לחזור צריך באבו
א לרב ממתניתץ דפרכינן ועוד אפי דרב בשיטתיה ששת רב דקאי חדא פר׳י וכן חונן לאתה התו־ דאמר הונא כרב ודלא פדר להן אין אמע-עי-ת דאמר אפי כרב [ב] : ולהתפלל] דחק הונ  ו

של ועוד אפי רב לנכי תלמיד הוגא דרב ועוד אליביד, לשנויי ח פי׳ וכן הטיקל חרk הלך סופרים דכ ה'נ רש׳י וכן ר׳ תב רש׳י אמנם אלפס ור׳י ו ה דלג שאם כ  אותת אומר נזכר ואח״ב ברכ
ח הסדיר הפקולי שמעץ השחר תפלת בפרק דאמרינן לר׳י ול־נ פדר להן ואין הואיל במקומה שלא נ לפגי הסדר על ברבות י׳ ה ר׳ ת הקורא דחנן ועוד ביבנ חנן יצא לא לממחג המגלה א ו

ק בחלל וכן ש ו א ועוד המחבר כרבינו רשב׳ם בשם ר׳י כתב ע׳כ בחפלה ובן בק׳ ת ע׳ש דמכילתץ מתום׳ ראיה הני ג אלפם סר׳י וכן כתוספו : ע׳
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ל ב ב  שלא והוא וכו׳ חוזרומתאלל שאינו אומר אני בלחש משאלל כשהוא ש״צ מעה אס א
. דידן ס&רים נוסחח היא כך חוזר לעולם בהם פעה שאם ראשונוח בג' מעה

 שיחאלל באותה מעה ואם רם בקול שמתאלל הסאלה על סומך אלא רבינו בדברי גורס והמור
 נוסמא באומה ואץ רבינו סארי של יד כתיבת נוסחת וכך היתיד. כמו לעולם חוזר רם בקול

; ברכות לשאר ראשונות ג׳ בין חילוק
ח ג לי משנה וכו'. שמעה ציבור ש

 יעבור לא רבינו וסובר .בכך מקאידין ומזלות כוכבים עובדי האאיקורסיס ואירש״י בו
ב : דוקא תאלה באותה היינו ת כ  היה כי הוא הענין רכ״ד סימן בתשובה הריב״ש ו
 בלבנים אלא צבועים בבגדים יתאלל שלא להקאיד ההם בימים האאיקורוסים דרך
מאלה באחד המקאיד לזה חוששין ולכן התאלה בשעת סנדל לנעול שלא וכן

 נניחהו לא אנו אף ולזה מהם הוא שמא
אאשר או רוצה שהוא כמה התיבה לאני לעבור ו... . ־ י ל י חוזר ( ב א « Av ״A אני בלחש מתפלל כשהוא [ג] ש״ץ טעה אם ב

sm. וייע® התיבה לאני העובר ל״ד.) J m *להקאיד האאיקורסי דרך היה לא אם שאף יייוייי
מקאידין ישראל שאין במה מקאיד שזה כיון מ״מ כור צ טורח מפני שנייה פעם ומתפלל חוזר שאינו אומר 5אןק5 ן5סר יהא ולא תחתיו אחר יעבור
 בר נזרקה אאיקרוסוח רוח איזה שמא חוששין שלא והוא .רם בקול שמתפלל התפלה על סומך אלא בה. שמעה הברכה מחמלת מתחיל הוא מהיכן
ח: השחר תאלת ובארק כ״ ף ד  ומ״מ להקאיד. ראו; שאינו במה מקאיד ובעבורו כמו חוזר לעולם כחם טעה שאם ראשונות כשלש טעה דשמיאל כ״מ.) (
ידע ולא ונבהל שטעה י ציבור שליח ג חוזר: שהיחיד .י®והשקיף ברכמ^האאיקורוסים שכח הקמן

 טעה ואם תחתיו. אחר יעמוד שעה ושהה יתהיל מהיכן
 אחר יעמוד מיד אלא לו ממתינין אין האפיקורסין כברכת
 התחיל שלא והוא .בו נזרקה אפיקורסות שמא תחתיו

 השני יהא ולא .שעה לו ממתינין בה התחיל אם אבל בה
 מתחילת מתחיל חוא ומהיכן ד שעה: באותה סרבן

. האמצעיות מן באחת טעה אם ראשון. בה שטעה ברכה
 השני מתחיל ראשונות השלש מן באחת טעה אם .אבל

השני יתחיל האחרונות מן באחת טעה ואם הראש. מן
הראב׳׳י השגת האומי ה : העבודה מן

״ 1 .שבגדי מפני התיבה לפני יורד
ם לא בלבנים ״אף צבועים ?,;,י
 ולא חפלה נאוחה זלא מימת עובך* איני אמר . תפלה באותה

:אגזיח גמפלה אף סנדל ברגלי שיש מפני
 התפלל לא אם התפלל אם לו שנסתפק ̂מי ן יעבור:

דעת על זו תפלה מתפלל כן אם אלא ומתפלל חוזר אינו
שהיא

; שם סמ״ג ק״א י׳0 א״ח מור א :שם ר :ושם שס ז

 העלוהו לא אמ<}י העלוהו ולא שעות ושלש שתים
 הברכות בכל מעה רב אמר יהודה רב והאמר

 האעיקורוסיס בברכת אותו מעלץ אץ כולן
 ואינו כלומר הוא אפיקורוס שמא אותו מעלין
ק י שמואל שאני עצמו את לקלל רוצה ק  ה

 חימא ואי רב אמר יהודה דא״ר בה דאחחיל
 התחיל אבל בה התחיל שלא אלא שני לא ריב״ל

 בה דאתחיל דמשום דאסיקנא וכיון גומרה בה
 הוא שעות ושלש שתים בה להשקיף הניחוהו

 דלא ע״ג אף ברכות בשאר למעה נמי הדין
 התחיל בין לן ל״ש ברכות בשאר דהא התחיל

 שעות ושלש דשתים רבינו וסובר התחיל ללא
 דיעבור ומתניתין סגי אחת דבשעה דוקא לאו

 מהיכן ידע ולא שהשקיף אחר היינו תחתיו אחר
 הברכות בכל מעה רב אמר יהודה ודרב יתחיל

 אבל שעה שישקיף מד כלומר אותו מעלין אין
 כדתנן שיעלוהו משימא נזכר ולא השקיף אם

 בא' מעה אם אבל ומ״ש תחתיו. אחר יעמוד
 :בסמוך בו כתבתי כבר וכו'. ראשונות מג'

ר ה מ או  משנה .וכו' התיבה לעני יורד איני ה
) כ״ד (מגילה עומד הקורא ערק ב'

 בלבנים אף בצבועים התיצה לעני עובר איני האומ'
 לא יחף אף עובר איני בסנדל יעבור לא

■נזרקה אפיקורסות שמא היישינן ובגמרא יעבור

 הרב דעת בעלמא חששא אלא זה שאין אחרי
 לו לחוש לו ודי לעולם לו חוששין דאין ז״ל

 לשלם באפיקורוס שנחזיקהו לא אבל לשעתו
 עכ״ל. שהקפיד ראינוהו שלא אחרת ובתפלה

 מפני אומרים אנו b"b כתב והראב״ד
 ולא תפלה באותה ולא אפיקורסות חשש

 : מוכרחין דבריו ואין .עכ״ל אחרת בתפלה
כ״א.) שמתו(ברכות מי ע' וכו'. לו שנסתפק טי ו

 התפלל לא ספק התפלל ספק א״ראלעזר
 שיתפלל הלואי אמר יוחנן ור' ומתפלל מוזר אינו
 כר״י דהלכה הרי״ף וכתב כולו היום כל אדם

מקא  דחובה אדעתא אבל דרשות אדעתא ו
 היה שמואל אמר יהודה רב דאמר והיינו אסור
 דר״י פוסק התפלל שכבר ונזכר צתפלה עומד

 בצלי אלא שמואל אמר דלא פליגי לא ושמואל
 כמו נמצא לגומרה בא שאם דחובה אדעתא
 משום עובר שהוא בשחרית תמידין שני שמקריב

 צרכה: באמצע ואפילו פוסק ולפיכך תוסיף לא
 . וכו' ערבית תפלת היתה ואם רבינו ומ״ש

ב ת  נראה עכ״ל רוח נחת כאן אין הראב״ד כ
 ערבית שתפלת פי על שאף שעעמו

 כדאמרינן חוצה קבעוה כבר עכשיו רשות היתה
 לדברי מקום ויש מוכרח דבר זה ואין בפ״א.

: רשות היתה שמתחלתה מאמר רבינו
מי

משנח לחם
ק הסדר על הכל יאמר ואילך ומשם הברכה שדלג  :אסי כרב ופסק ז״ל יבינו דעת הוא ו

א ב הו  לחלק כוונתו דאם זה לו מאין יודע איני .וכו׳ ראשונות בשלש טעה שלא ו
ס התפלה לשאר ראשונות בין  ראשונות דבג׳ ולומר לחלק לו היה באחרונות ג

 היה לא אבות ברכת איכא דבראשונות משום לומר נפשך ואם חוזר טעה אס ואחרונות
 :כוונה בה הצריכו שהרי מעולה יותר שהיא לבד ראשונה בברכה אלא ראשונות' בשלש לומר לו
 שמעון רבנן חנו כח:) (דף השחר תפלת בפ׳ .וכו׳ ונבהל שטעה צבור שלירו ג

 לשנה ותקנה הקטן שמואל עמד וכו׳ ברכות עשרה שמונה הסדיר הפקולי
 לא אמאי בגמרא והקשו העלוהו ולא שעות ושלש שתים בה והשקיף שכחה האחרת
 המינין בברכת אותו מעלין אין הברכות בכל טעה רב אמר יהודה רב והאמר העלוהו

 דאמר בה שהתחיל הקטן שמואל שאני במסקנא ואמרו הוא מין שמא חיישינן אותו מעלין
 הברכות דבשאר למד מנין ז״ל רבינו דברי על וקשה .וכו׳ ואיתימא רב אמר יהודה רב

 אחת שעה לו ממתינין וכשהתחיל מיד המינין ובברכת תחתיו אמר יעמוד שעה שהה כשזה
 השקיף שם וכדאמרו שעות ג׳ לו המתינו בה שהתחיל המינין דבברכת בגמרא איתא הא
 לשמואל שהמתינו כמו שעות שלש לו דממתינין דילמא ברכות בשאר ואפי׳ שעות שלש בה

 . בה כשהתחיל המינין ברכת כמו התחיל כשלא ברכות שאר הוי כך דכל המינין בברכת
 במתני׳ שאמרו משום אחת שעה אלא המתנה אין דלעולס לרבינו ליה דמשמע וי״ל

ן5 אי  באותה סרבן יהא ולא תחתיו אחר יעבור וטעה התיבה לפני העובר דין עומ פ'
 ג' לשמואל דהמתינו והא שעה אלא אינו דשיעורו משמע שעה באותה מדקאמר שעה

: כך כל לו להמתין זה כבוד לו לחלוק וראוי הברכה תקן דהוא משום שעות
כן ד הי מ ף אין פרק במשנה שם .וכו׳ מתחיל הוא ו ד מדין(  ל״ד••) עו
ר ה מ או  עובר איני האומר משנה כ״ד:) (דף עומד הקורא פ׳ .וכו' יורד איני ה

 יעצור לא יחף אף עובר איני בסנדל יעצור לא צלבנים אף בצבועין החיבה לפני
 מקפידץ כוכבים עובדי ז*ל ופירש״י . ע״כ בו נזרקה מינות שמא טעמאחיישינן מאי ובגמ׳
 כמ״ש והטעם עובר תפלות בשאר אבל חפלה באותה דוקא יורד כאינו רבינו ודעת בכך.

 באותה לשעתו לו לחוש לנו די בעלמא חששא אלא זה דאין דמאחר רכ״ד בסי׳ ז״ל הריב״ש
:נתחרט שמא דמקודשת צדיק שהוא ע״מ רשע כמקדש והוי דוקא תפלה

 לא ספק התפלל ספק כ״א.^ (דף שמתו מי פרק .וכו' התפלל אם לו שנסתפק מי ו
.כולו היום כל אדם שיתפלל ולואי אמר יוחנן ורבי ומתפלל חוזר אינו התפלל

 ברכה. באמצע ואפי׳ פוסק שהתפלל ונזכר בתפלה עומד היה שמואל אמר יהודה רב ואמר
 יחזור דבר בה לחדש יכול אם מתפללים צבור ומצא הכנסת בבית ונכנס התפלל שם עוד

הני קמייחא אשמועינן דאי וצריכא ויתפלל יחזור אל לאו ואם ויתפלל א]' ה״  יחיד מילי [
אשמועינן ואי קמ׳ל דמי צלי דלא כמאן ציבור לגבי יחיד אבל וציבור ציבור או ויחיד

עת מגדל
 גאוסה עד ׳01 המיני; כניפמ טעה ואם :ל״ד) עומדין(דף אין סרק .חחתיו עד ׳01■ צינור שלידו

ס׳ מתחיל הוא ומהיכן ;כ״ט) (דף השחר תפלס סרק שעה.  אין פרק .הענודה מן עד ו
:כ״ד) יושנ(דף1 עומד הקורא פרק .יתפלל נדנה תפלת עד ׳01 יורד איני האומר :ל״ד) עומדין(דף

 ורבו צריכא. לא אימא בה דאתחיל התם אי.ל אתחי^ דלא משום מילי] הני [ה!׳א הכא
 ז״ל יונה רבינו כתב ההלכות ודעת .ק״ז סימן א״ח סור צב״י כמ״ש הפירושים בזה

 חידוש צריך בצבור שהוא משום צבור דוקא היינו צבור שמואל דנקט דהא מפרשים שהם
 חידוש צריך אין יחיד אבל חידוש צריך לכך חובה שהוא ונראה עמהס מתפלל שהוא .לפי
 ביחיד הוא שיתפלל הלואי יוחנן דא״ר דמאי כלל ושמואל יוחנן ר׳ פליג לא ודאי זה ולט

 אדעחא דהחפלל משום היינו ברכה באמצע פוסק שמואל דקאמר ומאי חידוש א״צ ולכך
כ לכאורה הדברים נראים כך דוקא בצבור היינו חידוש דצריך דאמר ומאי דחובה א'  ו

 ושמואל יוחנן ר׳ שנחלקו נמי ס״ל ז״ל והרי״ף שם שכתב ז״ל יונה רבינו על המיה אני
 למסה שכתב פירושו לפי הא שנחלקו כסב דאיך חידוש בלי יוחנן דר' מילתיה ומפרש

 והרב״י . וצ״ע כדפרישית כלל פליגי לא צבור דוקא הוי צבור דנקס דמאי סובר דהרי״ף
 באופן דבליו הוא וסי׳ ז״ל הרי״ף בדברי ז״ל יונה רצינו פירוש על ק״ז בסי׳ הקשה ל ז״

 בלא אבל בחידוש איירי וכו׳ שיתפלל הלואי דקאמר דמאי ז״ל רבינו לדעת מסכימים שהם
 לגבי יחיד דאפי׳ לרבותא צבור שמואל דנקט ומאי יתפלל לא צבור בין יחיד בין חידוש
 מוסכמים הם זיל והרי״ף ז״ל רבינו דברי והשתא .דמי צלי דלא כמאן אמרינן לא צבור

 דחובה אדעתא שהשחיל משוס הוא יהודה דרב דמימרא ר״י עמהם הדין לענין הסכים וכן
 בחידוש דנדבה אדעתא כשהתחיל אבל דמובה אדעתא שהתחיל כיון מהני לא בחידוש ואפי׳

 לא ספק התפלל דספק הוסיף שר״י אלא וכו׳ צבור דמצא יהודה דרב כמימרא סגי
 האי ורבינו זיל והרמב״ם הרי״ף בדברי הוזכר לא וזה סגי חידוש בלא אפילו התפלל

 בדבריו הזכיר לא כן גס והוא זיל והרמבים היי״ף כדברי ממש מפרש זה לפי נמי זיל
 ז״ל יונה רבינו דכתב דמאי חידוש בלא דסגי התפלל לא ספק התפלל דספק זה דץ

 אומר כתב שכן דרבו סברא אלא כן מפרש האי שרבינו כתב לא וכו׳ כשיודע ודוקא
 ספק אבל שהתפלל ודאי כשיודע שדוקא זה דץ שכתב זיל הראיש וכן וכו׳ הרב מורי

 ולכך כלל הוזכר לא האי רבינו אבל,בדברי ליה קאמר דנפשיה מסברא חידוש בעי לא
 ספק בענין חולקים שהם מפני פירושים שני הם האי ורבינו ריי שדברי ז״ל הטור כסב

 דלדבריו כלומר חידוש בלא נד.בה להתפלל אין זיל ולרבינוהאי ג״׳כ כתב ולכך וכו׳ התפלל
 לדעתריי דאפילו הדעות לשאר כן שאין מה חידוש בלא נדבה להתפלל אין אופן בשום
 זיל יונה רבינו הרב וכ״כ ז״ל הטור ומיש התפלל. בספק חידוש בלא להתפלל יכול
י אלא להתפלל לו שאין ם מסכים שהוא כלומר וכו׳ התפלל אס בספק או חידוש עי  ע

 ז״ל כהרייף ודלא בשחידש יוחנן דרבי הא ק מפרש יונה שרבינו במה זיל האי רצינו פי׳
 הזכיר לא דהוא האי רצינו עמו הסכים לא בהא לא או התפלל בספק או במ׳ש אבל
 נמצא .ז״ל הטור דברי נתבאר זה ועם התפלל לא ספק התפלל ספק בדבריו כלל
דבריו ז״ל הרב״י שפירש מה לפי זיל והרי״ף האי ורצינו מריי כולם מדברי העולה לפי

דג׳
מיימוניות דזגהות

 צייביר טורח מפני אותר מחזירין אין שטעה צבור דשליח משמע בירושלמי אמנם [נ]
 חדקוכא עבר כנישתא בחרא יתבין הוו יrפ בן יהודה ורבי אחא רבי עוכדין אין פרק דגרסינן
 Jברכור ושלש שתים ששגר ש״צ ריב״ל בשם סימון לרבי ושאלו אתר ברכה חדא ושגר תיבתא

: י״בע׳״ב בהלכה כדלקמן כבעמוד כתב המצות ובספר וכד אותו מחזיריי איי



47 כד משנה כסףפ׳י תפלה הלכות אהבה.משנה כסף
 ולא מל לא אידנר דלא ההוא ממוירי[ המסים נסהיימ גשמים אמרגגורוה שלא או השנים רבה בי הוינן ני נהמן רב אמר [שם] שממו מי ארק ונו׳, חול של והמאלל שמעה מי ז

 דמצלי משום אומו דממזירץ מעמא דהיינו המם אמרינן גשם של והזכיר ואבמל ממר. א״ל שיגמרו מהו בשבת חול במאלה ומממלו דמעו רב בני הני לן איבעיא אבוה בר
 הדבר שקרוב ז״ל הר״ן וכמב הם קללה סימן החמה בימוה שהגשמים מקלל כלומר ומקל לא שבח כבוד ומשום י״ח לצלויי דבעי הוא דבדין מעמא החם ומארש ברכה אומה כל גומר

ק ובגמרא .אוחו מחזירין מל ג״כ שהזכיר אי על אף גשם שהזכיר כל החמה שבימוח של וחולו בר״ח דהא ,י״ח לצלויי בדין היה לא דבמוסף דכיון רבינו וסובר רבנן אמרהוהו  די
חייבו לא וברוחוח במל חנא ג׳.) דף (שם באמצע ואאילו אוסק י״ח מצלינן לא מוע

מזכיר להזכיר בא ואם להזכיר

 הוא בדין מדאמרינן ומעמא יצא בשבש חול של
 לא' שבה כבוד משום אלא י״ח לצלויי דבעי

 הוא ושיבוש . יצא וצלי דעבר היכא אמרמוהו
שיש ימים כ״ד.) דף (שבח אמרינן דהא בידם

. . . . . . . . . . . . ף,...... . ס נו׳ מו po מנס ................ פוסק התפלל שכם־ ונזכר בתפלה ו
ו בערביח אאילו דהא היא דאשימא דמילתא ל י פ א ע ו צ מ א . ב ה כ ר ם ב א ה ו ת י : עומד שהיה *)מי ה !׳ נ הז ל פ ח מ"מ דמל^לא^מיעצר כיון וא״ח . ענ״ל לארץ נ
ב ׳היא הנכונה הגירסא אלא חוזר ומנחה שחריח ת אין ממר ולא מל כשהזכיר הגשמים בימוח כאן אין !״ל היאנ״ד כ

ב תפלת !לל5ןהמ שמעה מי נוסחאוח בקצח שנמצא ׳:מו ר ו א ת ע גשם לא הזכיר לא כאילו הו״ל אוהו מהזירין : עכ׳׳ל יוח נחח . נ
. . ל . ל פ ת ה ה ת ו ה א ל י ח ת א מ ל ל א הגשמים דבימוח דניון וי״ל ויחזור. מל• ולא ע

ח צריכה חול של והתפלל שטעה »מי 1 ז חובה שאינה דעת א הזכיר הרי הזכיר^מל וזה למים ה

שבח י ואם יצא. לא נ נ י ו“ ת?* נ י V י“" ] p S1־!TO TO teT
 לא הזכיר כשלא אכל היא גכורה מקוס מכל דברים במה שבת♦ של ומתפלל וחוזר בה שהתחיל ערכית ור«ש"מ ר״ה מון מוסף קרכן כהס

 וזה למיס צריך שהעולם מאחר ממר ולא מל במוסף אבל . במנחה או בשחרית או בערבית אמורים המאורע מעין ואומר י״ה מה&לל ומנחה שהריח
ע ומי אוחו מהזירין אמר לא ואס בעבודה י ̂יêא ^יחד- ג ו ד ו ^י ^ אי ה ד ז ר ד ר ו ה ד ה י ת א לי «ו ה ד! ל & כלל הוא ברוך הקדוש של גבורחו הזכיר שלא ».יו ח

 מדכר כי כן ואם נעצר דברנה דמל בגמרא שבה אחד מוסף. ומתפלל חוזר מוסף שהוא דעת על חול הכלה השלים אם וכן ומ״ש שבח. של הזכיר
של מל הוי מל דבכלל כיון הגשמים בימוח מל בימות שטעה מי ח ’♦ חדש ראש, ואחד טוב יום ואחד י׳;מ משום וכו׳ מוסף שהוא דעח על חול של

ד אמרינן ברכה חחף הטל מוריד ולא הגשם מוריד אמר ולא הגשמים ה גשם הזכיר כאילו הוא ד

 בימות טעה ואם חוזר. אינו ש הטל הזכיר ואם ש לראש
ש. חוזר הגשם מוריד ואמר החמה  הזכיר לא ואם לרא

 צריך ואין ש נעצר הטל שאין אותו מחזירין אין טל
נזכר אם השנים בברכת שאלה ששכח מי ט •* בקשה

קודם
: י״ע עשי( סמ״ג רמ״ה סי׳ א״ח עור א

 לא אם ור״ח בי"מ דאכילו לה קחני וד״ח
 גירסח לקיים אאשר ומיהו מוזר. הזנירה,במוםף

 אשמועינן ורבוחא שבח של הזכיר אם יצא
 לשבח הסדורה חפלה אמר שלא [שאעפ״י]

: יצא
י ט ,  ירושלמי וכו׳. הגשמים בימות שמעה ח

[ג׳:] דחעניח פ״ק ז״ל הרי״ף כתבו
 ור.זכיר בגשם עומד היה מנינא רבי בשם רבי
 גשם של והזכיר במל .מחזירין אין מל של

בברנח שאל לא אם והחניא אוחק מחזירין
משנה לחם

 להתפלל. יכול בחידוש צבור בין יחיד בין ודאי ובהא נדבה הפלח הא׳ בדבר. דינים דג׳
 דההמיל מפום מהני לא בחידוש אפי׳ דבהא דמובה אדעסא להתפלל כשהחחיל הב׳

 . מהני חידוש בלא אפילו הספלל שבספק שלישי דין הוסיף ז״ל ור״י .דהובה אדעחא
 שיחדש אפילו הוא הברכה באמצע דפוסק דשמואל דהא כיון כולם לדברי חאמר ואס
 הני בין צריכוחא ל^ז בגמרא הוצרכו ,למה דמובה אדעחא שהתחיל משוס דבר בה

רי דשמואל מימרי מרי ח א , דיני ה ו  אפילו דחובה אדעמא להחפלל בשהסחיל האחד הו
 למה דא"כ נדבה בהפלת סגי דבחידוש והב׳ .הא׳ המימרא פירוש וזהו מהני לא בחידוש

 הרי הנהו למימר לשמואל ליה דהוה משוס הצריכוחא לחת דהוצרך וי״ל צריכותא לי
 בחידוש מהני לא דחובה אדעתא דבשהמחיל מימרא בחדא ולאשמועינן ביחיד מימרי

 וחד ביחיד חד נקמ אמאי אבל דנדבה אדעסא כשהתחיל סגי דבחודוש ובמימראשנית
 דמי צלי nh כמאן צבור לגבי דיחיד דס״ד לומר בגמרא הוצרך לכך צבור לגבי ביחיד

הא אשמועינן ואי דאמר מאי קשה ומ״מ . צבור לגבי יחיד נקס ולהכי חידוש חיבעי ולא
בחידוש סגי התם אבל לימא הא למימר ליה דלמה שהחמיל החם אבל המחיל דלא משום
ומתפלל חוזר דאינו דהא ז״ל יונה רבינו שם כתב עוד מהני, לא בחידוש דאפילו קמ״ל

ירצה שאם, יש טעם דמה ולהתפלל לחזור שאסור לומר רוצה אינו וכו׳ התפלל בספק
 ולהחפלל לחזור עליו חובה אינו לומר רוצה אלא יחפלל שלא רשוס דרך להתפלל אדם

לא יוחנן ר׳ דברי ובודאי כולו היום כל אדם שיתפלל הלואי יוחנן מדא״ר נמי דיקא
דרבי ומדחזינן לרשות. אלא ולחובה כולו היום כל אדם שיתפלל אמר שלא לחובה נאמרו
 דאדרבא לדקדק ויש . ע׳'כ מיירי ברשוח נמי אלעזר דר׳ שמעינן ברשות מיירי יוחנן

 רבי מדקאמר ולהתפלל לחזור שאסור ריל חוזר אינו דקאמר דמאי בהיפך נראה לכאורה
אינו דאמר אלעזר ר׳ ואי רשות דהיינו דמשמע כולו היום כל אדם שיתפלל הלואי יוחנן
היפך להוכיח יש להוכיח שבא ממקום א״כ בינייהו מאי א״כ רשות לומר רוצה חוזר

 ברשותו אלא כלל להתפלל חכמים חייבוהו לא אלעזר דלר׳ בינייהו דאיכא שי״ל אלא
הלואי קאמר והכי התפלל כבר אס נדבה דרך שיתפלל חייבוהו יוחנן לרבי אבל הוא

 דרוב כיון החמה בימות טל הזכיר כשלא אבל
 אינו הרוב ואוחו ברכה של אותו אינו מל

 שאלה ששכח מי : ליה מהדרינן לא נעצר
 א״ר כ״ט.) (ברכוח וכו׳. השנים בברכת
 בברכת שאלה הזכיר m טעה אסי א״ר תנחום
 לאומרה שיכול מפני אותו מחזירין אין השנים
 שאלה הזכיר ולא טעה מיתיבי חפלה בשומע
 הא קשיא לא אוחו מחזירין השנים בברכת

דאידכר

מיימוניות הגהות
ד פ״ג [ד]  חוזר אינו דאמר אלעזר בר׳ ודלא כולו היום כל אדם שיתפלל ולואי דאמר יוחנן כ

 וכן ומתפלל חוזר התפלל לא ספק התפלל ספק כתבו גדולות ובהלכות השאלתות פסקו ובן ומתפלל
 דיחיד פר״ח ומ״מ אלעזר. כרבי שפסק חננאל כרבינו ודלא יוחנן כרבי המצות וספר התיספות פסקר
ה תפלה מקודם נדבה תפלת להתפלל יכול ח מנ  ולהתפלל לחזור שלא אלעזר ר׳ אמר דלא ה
 אץ יחיד אבל תקנום תמידין כנגד תפלות שהרי תוסיף בל משום יעבור שלא בצבור אלא

ת להקריב יכול שהרי כן בו לומר שיין ת תמידץ מקריבין ואין נדבו  דלא ר׳י ואומר .נדבו
 כדמשמע יוחנן ר׳ אמר לכתחילה דאפילו שכתב כשאלתות ודלא התפלל בספק אלא יוהנן ד אמר
 יוחנן ד והאמר נעילה תפלת לענין ציבור כתענית אינו באב תשעה דאמריגן שנהגו מקום פרק

 יוחנן ד׳ אמר שלא המחבר רבינו לדברי ראיה וההיא רשות הכא הובר, התם וכו׳ ולואי
: ע׳כ בעמוד אשר ככל אלפס ר״י פסק וכן ככעמוד ונדבה רשות תפילת להתפלל אלא
 יוחנן ר׳ הגשם מוריד הזכיר אם יודע ואינו התפלל דתענית דפ״ק בירושלמי גרסינן [ה]

רביגו וכתב לחזור וצריך הזכיר לא ומסתמא לאומרו למוד שלא בחזקת יום שלשים כל אמר

 ויתפלל שיחזור חכמים לו אמרו לכך רשות דרך להתפלל שיכול כיון וא"כ וכו׳ שיתפלל
 לו הצריכו לא לומר רוצה חוזר אינו דקאמר מאי נמי אלעזר רבי וא״ה נדבה דרך ויהיה

 : רבינוייונה דברי לפרש נראה כן בידו הרשות אלא נדבה דרך ולהתפלל למזור מכמיס
 הא על הקשו שמתו(שם) מי פרק .וכו׳ יצא לא בשבת מול של והתפלל שטעה מי ז

 בר רבה בי הוינן כי נממן רב והאמר איני ברכה באמצע פוסק שאמר יהודה דר׳
 כל לןגומרין ואמר שיגמרו מהו בשבת דמול ומדכרי דמעו רב בני הני מיניה בען אבוה
 כבוד משום אטרחוהו דלא הוא ורבנן הוא חיובא בר גברא התם ותירצו .ברכה אותה

 דודאי טעמא האי דליכא דבמוסף רבינוז״ל למד ומכאן . ליה צלי שבת-אבלהכאהא
א״ח במור ז״ל רבינו על מלקו וכבר הברכה באמצע שפוסק ודאי מוסף לומר חובה

:ק״ז סימן במקומו
) (ד׳ דתענית בפ״ק .וכו׳ הגשמים בימות שטעה טי ח  הילכך מנינא ר׳ אמר ג׳

 מחזירין הגשם מוריד אמר אותו מחזירין אין הרוה משיב אמר הממה בימות
 הגשם מוריד אמר לא אותו ממזירין אין הרוח משיב אמר לא הגשמים בימות אומו

טל הגשמים בימות הזכיר שאם שם שאמרו המוספות כתבו ובירושלמי .אומי מהזירין
הזכיר לא למה לדקדק ויש ז״ל. רבינו דברי ונתבארו . אותו ממזירין אין גשם במקום
 בגמרא משמע דהכי אותו ממזירין אין אמרו לא ואם להתחילה לאומרי צריך הרוח שמשיב

 דכיון וי״ל לאומרו צריך דלהמחלה משמע אותו ממזירין אין הרוח משיב אמר לא דקאמר
 דאם וגם לכממלה לאומרו דצריך כאן לומר צורך אין התפלות בסדר הרוח משיב שהזכיר

 . לבאר לו היה ודאי דחזרה מחזירין דאין הוא דממילא אותו מחזירין אין אמר לא
 הזכיר לא שאם כתב שלעיל מפני ממזירין שאין המל מוריד אמר לא שאס שהזכיר ומה

דאין הממה בימות טל הזכיר דכשלא כאן הזכיר לכך אומו מחזירין גשם ולא מל לא
: אותו מחזירין

תפלת בפרק זה כל .וכו׳ הזכיר ולא טעה וכו' השנים בברכת שאלה ששכח מי ט
אינו אס אבל ורגיל עקר לא בעינן דמרמי דאמרי דאיכא כ״ט:) (ד׳ השחר

רגיל
עוז מגדל

 סרק .חוגה שאינה דעס על אלא מהמילה אוהה הססלל שלא עד ונו׳' גחסלה עומד שהיה טי
ב :נ״א) שמחו(דף מי ת ד כ אנ׳  יש גדול רוח נמס אומר ואני :עכ״ל רוח נמת כאן אין ז״ל הי
 כשמואל ולא יוחנן כי׳ שעסקו ושיסתן גהלכוה שהניא והמפרשים ו״ל אלפס ר״י דעה לפי זה ננועס

. מהרהר קרי דנעל דמתניתין גמרא שמתו מי פרק ו נ ל  אוקמוה ז״ל ההוספות נעלי שינותינו ואע״ס נ
 שמואל ודאמי התפלל נספק כולו היום כל אדם שיתפלל ולואי יוחנן דאמרר' מאי ופירשו לתיווייהו

 שהס ז״ל ר״מ לשיסת מ״מ התפלל נודאי ניכה נאמצע אפילו פוסק שהתפלל ונזכר נתפלה עומד היה
 ערנית תפלת כי נו נוהה והרוח ז״ל ר״מ פירש יפה נדנה נספלת דוקא יוחנן די׳ מימרא מעמידין

 אנל דמי שפיר דרשות אדעתא מסיים נמי וכי נחית דרשות אדעחא תפלתו נתחילס ואפילו הוא רשות
 ז״ל יונה ה״ר כתג וכן נקרננוח דכותיה אשכחן ולא חזי. לא ישוח ומקצת חונה מקצת תפלות נשאר

ק . י״ח ואחד עד מ׳ חול של והתפלל שנועה טי :וכד״ן מסוליסולא  והולן כ״א) שמתו(דף מי פי
 .שניה ומתפלל עד ונו׳ משמים נימוס שמעה טי :שנתנתי נמו ז״ל אלפס י״י נהלנוס שיטתו לפי

שמי(דף תפלס ופרק .ג׳) דתעניס'(דף פ״ק : כ״ס) ה
, . ij. - ___ _ _ __

 לח.זור צריך לא אם הזכיר אם בידו וספק בעבורם לחזור שצריך דברים שאר לכל דה״ה יהודא
 יצטרך שלא למוד בחזקת מייד לחיות שהרוצה רבינו מורי והורה למוד. שלא בחזקת שהוא כיון

 גבי הבתים ובחזקת בב״ק כדאמרינן מק״ו למוד חזקתו ומיד השנים ברכת וכן יום שלשים כל יאמרוה כאשר פעמים כך כל חיים מכלכל עד גביר אתה ברכת כל יאמר הספק על ולהתפלל לחזור
 וכן תפלה בשומע להזכיר ואין [ו] : כוותיה] ס״ל והרא״ש עליה פליג פרץ דה״ר קי״ד סימן בטור [ועיין * ; ע״כ זה בנדון וה׳ה כ׳׳ש לא נגיחותיו קירב חייב נגיחותיו ריחק המועד שור

 כירושלמי ודלא תפלה בשומע לאומרה. שיכול מפני אותו מחזירין אין השנים בברכת שאלה אותו מחזירין גשמים גבורות הזכיר ולא טעה שני בפרק ונרסיגן אלפס. ר״י וכן השאלתות פסקו
 חתימה בלא הגשם ומוריד הרוח משיב אומר אלא לחזור כלל צריך אין קדוש אתה התחיל שלא עד נזכר שאם פסק וראבי״ה טעה אם תפלה בשומע [מזכיר] גשמים גבורות דגם דמשמע

: כאן עד מספיקא חתמינן לא דספיקא וכיון וכו׳ חתים אי ידענא לא ומסיק חדש ראש של הזכיר ולא טעה גבי שאכלו ג׳ פרק כדאמרינן ויבא וביעלה בשאלה וכן קדוש אתה יאמר ישוב
כאן: עד וכו׳ חכמים חייבו לא וברוחות בטל דתעגית קמא פרק [ז]
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יח5טר3 מסזירין אץ דלעולם למ&ר מלא מדש ץ5 דחערח א״ק ז״ל הרי״ף פנ5ו . פאלה שומע נחר דאידכר הא האלה שומע מקמי דאידכר
ב והראב״ד בה״ג כהנו וכן השגים לברכה כלומר לראש חוזר האלה שומע בחר אידכר דכי ממירין אץ בשמריה ר״יו של הזכיר ולא מעה הניא (שם) וכו׳. פוזר שהימיד מקום כל י
מירחא משום בש"צ כלומר ו5ש ובצבור יוחגן א״ר לאניו המושאץ שחאילת מאני אוחו האלה לשומע דחוזר כחב גאון האי רבינו אבל ז״ל. הרא״ש הסכים ולזה רבינו דעה וזה ז״ל

רבינוודלא גירשה והיא הרא״ש ושל הרי״ף של היא זו גירסא הדר. יפיד אבל דציבורא עומדין אין בארק דאמרינן דידן אגמרא אליג דירושלמי רבינו ודעה בירושלמי. אמרינן והצי
 בחאלה הבדיל ולא מעה שאם ל״ג.) (דף

 חוזר הכום על טעה ואם הכוס על מבדיל
 ה"נ הכוס ׳על ויבדיל כשיזכיר סגי ולא ומחאלל

 לו יש האלה בשומע הזכיר ולא שטעה כיון
 .וכו׳ שהשלים עד נזכר לא ומ״ש לראש. לחזור
 מאני אוחו מחזירין אין מדאמרינן הוא אשוט
 הוה לא דאי משמע האלה בשומע לאומרה שיכול
 לחזור צריך הוה האלה בשומע לאומרה •אאשר
 חוזר הרמ״ך כתב :חאלחו סיים אם אאילו

 אינו בציבור אבל ביחיד דוקא שניה ומחאלל
 נראה וכן ציבור משליח שומעה שהרי חוזר

 מוקי ולא ביחיד ואידי אידי דקאמר מההלכה
 רבווחא אירשו וכן י בציבור פנים בשום ליה

 שאץ• כחבו שלא רבינו על לפמוה ואין עכ״ל.
: הגמרא דרכי אלא לכחוב דרכו

 (דף שם כול. ויבא יעלה הזכיר ולא טעה '
 אמר אסי א״ר חנמום א״ר ב׳) כ״ט

 וצזכר בעבודה ר״ח הזכיר ולא טעה ריב״ל
 לעבודה חוזר שלום בשים לעבודה חוזר בהודאה

 דרב בריה אאא רב אמר לראש חוזר סיים ואם
 לראש חוזר סיים אם דאמרה הא אבא בר אחא

 רגליו עקר לא אבל רגליו שעקר אלא אמרן לא
 הא יצחק בר נחמן רב אמר לעבודה חוזר

 אמרן לא לראש חוזר רגליו עקר דאמרינן
 חאלחו אחר החנונים לומר רגיל בשאינו אלא
 מוזר האלהו אמר חהנונים לומר רגיל אבל

 דאמרי׳ הא יצחק בר נחמן א״ר א״ד לעבודה
 אמרן לא לעבודה חוזר רגליו עקר לא אס

 אבל חאלחו אחר המנונים לומר שרגיל אלא
 חוזר חאלהו אמר החנונים לומר רגיל אינו

 לשוני נצור אלהי כגון החנונים ואירש״י לראש
 כעקירה חאלהו סיום הויא רגיל אינו אבל מרע.
 ז״ל והרא״ש הרי״ף ואסקו . עקר לא אאילו

 וגם רגליו עקר לא בעינן דהרתי בחרא כלישנא
 וזה חוזר הכי לאו הא החנונים לומר רגיל

:רבינו דעה
וכו׳. מועד של בחולו אמורים דברים במה יא

 אמר ל׳:) (דף השחר האלה בס״א
 ר״ח של הזכיר ולא טעה רב אמר ענן רב

 מקדשין ב״ד שאין לאי אוהו מחזירין אין בערבית
לן דל״ש בגמרא שם ומארש החדש־בלילה. אה

 . תפלה בשומע הגשמים את שואל אתפלה שומע קודם
ת חוזד תפלה שומע שבירך נ״] אחר ואם בינ  . השנים ל

m לראש חוזר תפלתו כל שהשלים עד נזכר לא ואם 
 אם ויבא יעלה הזכיר ולא יטעה י שנייה: ומתפלל

 ואם .ומזכיר לעבודה חוזר תפלתו שישלים קודם נזכר
 רגיל היה ואם ט .לראש חוזר תפלתו שהשלים אחר נזכר
 תפלתו שהשלים אחר ונזכר תפלתו אחר תחנונים לומר
א :לעבודה חוזר רנליו P1 שיעקור קודם  דברים יכמה .י

 ראשי של וכמנחה בשחרית או מועד של כחולו אמורים
 אינו הזכיר לא אם חדש ראש של ערבית אבל חדשים.

ב ז חוזר  חוזר נל] ש״ץ ומתפלל חוזר שהיחיד מקום יכל י
 חוץ .רם כקול שמתפלל בעת כמותו טעה אם ומתפלל

 יעלה הזכיר ולא ש׳ץ שכח שאם חדש ראש של משחרית
 מפנ'י אותו מחזירין אץ תפלתו נ״] שהשלים עד ויבא
 מזכיר שהוא לפניו המוספין תפלת שהרי .ציבור טורח

ג t חדש ראש בה  ״ימים *עשרה י
 הכפורים יום עד השנה שמראש

 שלישית בברכה בהם וחתם טעה
 טעה . לראש חוזר p[ הקדוש האל

 אוהב מלך עשרה בעשתי וחתם
 לתחלת חוזר ומשפט צדקה

 המשפט המלך בה וחותם הברכה
 ואם הסדר. על והולך ומתפלל

 כל שהשלים עד אלא נזכר לא
 ואחד יחיד אחד . לראש חוזר תפלתו
הזכיר ולא יטעה יד . ציבור שליח

הבדלה
 י שם ג : י״ש עפין סמ״ג תכ״ב קי״ד סי' שור ב : י״ש עשין סמ״ג קי״ז סי' שא״ח א
 י״ש פשין סמ״ג תקפ״ב זע״ש קי״ח סי' שזר ה : י״ש עשין סמ״ג תכ״ב פי׳ א״ח שור ד

: שם עשין סמ״ג ״ד5ר סי' שור ו

משנה לחם

הראב״ד השגת
 :זכז׳ ימיס עשרה *)

ב ח  שאומר מי יש ז״ל הראנ״ד ב
 זמ״ש (ראש חוור שאינו

 יצא שלא לומר יצא לא כגמרא
 ומצאנו כתקנה ברכה חובת ידי

 עס הקורא שאמרו ק״ש בענין
 לא מעמד אנשי 6וע משמר אנשי
 מקדימין משמר שאנשי מפני יצא

 אחר קורין שהיו ידוע והדבר
 אדם הדחק ובשעת השחר עמוד
 דקאמרינן יצא לא ומאי בה יוצא
 זה וגם כתקנה יצא שלא אלא

;עכ״ל זה כמו

 ומארש מוטעה שהיא שבידינו גמרוח כגירסח
 חאלחי דהשלים היכא דוקא דהיינו יבינו
 אבל דציבורא טירחא דאיכא לראש להזור וצריך

 לחזור צריך דאינו תאלחו שהשלים קודם כשנזכר
 האי במזרה ציבור טורח ליכא לעבודה אלא

 בשמריה דדוקא ז״ל הרא״ש וכתב : אורחא
 מהאל׳ דסמכיגן הוא כאחד לההפלל שרגילין ומוסף
 המנחה לחאלח המוסף מהאלה לא אבל להאלה

 שאינו שהריח ר״ה האלה שייחדו ומדאשכחן
 היחיד: כמו דינו האלוה דבשאר משמע ש"צ חוזר

 (דף דברכוח א״ק סוף וכו׳. ימים עשרה יג
 סבא חנינא רבי אמר ב׳) י״ב

 האל מחפלל אדם כולה השנה כל דרב משמיה
 מעשרה חון ומשאט צדקה אוהב מלך הקדוש

 הקדוש המלך שמחפלל ויה״כ ר״ה שבין ימים
 אמר אאילו אמר אלעזר ור׳ המשאט המלך
 יוסף רב אמר עלה הוי מאי יצא הקדוש האל
 ורכה ומשאט צדקה אוהב ומלך הקדוש האל
 והלכחא המשאט והמלך הקדוש המלך אמר

 מלך כמו המשאט המלך ז״ל רש״י ואירש כרבה.
 ארון כמו הבריה הארון נושאי כמו המשאט
 ש"מ הכי ומדאסיקנא הרי״ף וכחב הבריח.

 יצא לא אלא יצא דאמר אלעזר לדר' ליחא
 : ז״ל הרא״ש וכ"כ לחזור צריך יצא שלא וכיון

 לראש חוזר שאינו שאומר מי יש הראב״ד כתב
 אומר ואני עכ״ל. זה כמו זה וגם וכו׳

 מאשוטו יצא לא לשון להוציא לדחוק לנו שאין
: והרא״ש ורבינו על.הרי״ף ולחלוק

 הדעת בחונן ־הבדלה הזכיר ולא ■טעה יד
 היא כך לחזור. וא״צ חאלתו משלים

 . מדוייק בסאר מצאחי וכן האמיתיה הנוסחא
 שמורה מי יש בהם כחוב שבידינו וסארים

 בשומע מבדיל האלה שומע קודם ,נזכר שאם
 משלים האלה שומע אחר נזכר ואם האלה

 בדברי הטור גורס. היה וכך לחזור וא״צ חאלחו
 כ״ט:) דף וברכות איחא דהכי הוא וט״ס רבינו.

 גבורות הזכיר ולא טעה אסי חנחוסא״ר א״ר
 אוחו מהזירין אין הדעת בחונן והבדלה כו׳ גשמים

 נמי הניא וכן הכום על לאומרה שיכול מאני
בכוס חלוי שהדבר וכיון ז״ל בה״ג וכתב התם

היכא

 דאם השנים שאלת גבי זה דין כתב לא דלמה וק״ק לראש. חוזר עקר אע״טשלא רגיל
 ודאי ר״ח גבי שאמרו דכיון הוא הדין דהוא וי״ל . לראש חוזי דאינו ורגיל עקר לא

 הפלתו כל שהשלים השנים שאלה גבי שכהב לישניה דייק והכי השנים שאלת גבי דה״ה
 השלים לא אס אבל ההמנונים אפילו והשלים החנונים לומר רגיל דאם כלומר כל ואמר

לראש חוזר אינו בהחנונים

: כדפירשנו מיושב הגמרא דפשט ואפשר הגמרא דברי מפשט היפך
ב  מחזירין אין בשחריה הזכיר ולא (שס)־טעה חדש. ראש של מפמריה חון וכו׳. מקום כל י

 ובגירסה .ז״ל רבינו גירסה היא זו ע״כ במוספין לאומרה שיכול מפני אוחו
אינו ורבינו וכו׳ אוחו מחזירין אין במוספין מחזירין אין בערבית ג״כ כתוב הגמרא

: כמ״ש אלא גורם
א  הקדוש האל מתפלל אדם כולה השנה כל י״ב:) (דף ספ״קדברכוח .וכו׳ ימים עשרה 'ג של הזכיר ולא מטה ל׳:) דף (שם . מוזר אינו הזכיר לא אם ר״ח של ערביה אבל י

' ״ ־ [בלילה] החדש אס מקדשין ב״ד שאין לפי אוהו מחזירין אין ערביה ר״ח
 ממזירין מסר בחדש אבל מלא בחדש דרב מילסיה מסחברא אמימר אמר(רב) ביום אלא

 וכתבו . פ״כ מלא מהלי חסר לי מה קאמר טעמא רב מכדי לאמימר אשי רב א״ל אותו
 שני ור״ח מלא שנא לא בגמרא שמ״ש כלומר הראשונה בלילה דוקא מפרשים שיש התוספות

 אפי׳ ר׳ח של הראשונה שבלילה לבד הראשונה בלילה היינו אחד יום ור״ח חסר או ימים
 החדש כבר ימים שני כשר״ח שנייה בלילה אבל אוחו מחזירין אין אמד יום חדש כשראש
שהוא עליו וחמה במקומו ז״ל הב״י שהביא הסברא היא וזו .אותו וממזירין מקודש

עוז מגדל
 ; כ״ט) (דף השיור תפלת ופרק כ״ד) (דף נ״מ פרק . ר״ח עד ויבא יעלה הזכיר ולא טעד.

שרת ב .י״ג) דף (כסוף דנרכות קמא ס״פ . ציבור ואחד עד וכו׳ ימים־ ע ת  מי יש ז״ל rהראג כ
הלו הוא כי תפיסה כאן אין אומר ואני .עכ״ל זה כמו זה וגם וכו׳ לראש מוזר שאינו שאומר
ז״ל התוס׳ בעל הזק! ר״י הסכים וכן דברכות ספ״ק ברכות בהלכות ז״ל ר״י וכ"כ ז״ל רבותיו בפיסת
 כמוך ומי בזכרנו אפילו להחזיר מדות! על והפריזו בס״ה מקוצי ז״ל הר״ם מד אתריו צרפת ועמודי

 וגם יצא שלא בברכות חכמים שטבעו ממטבע כמשנה דה״ל תשובה ימי בעשרת לאומרן שנהגו במקומויז
 ז״ל הראב״ד שכתב כמו חולק בזמנה שהיה ע״פ ואף דתרומות דפ״ק הירושלמי פי על לחזור צריך

 דהתס דומה שאינו לומר לי יש משמר אנשי מלשון ראיה ז״ל הראב״ד שכתב ומה לדבריו. הס חשו לא
דאמר אלעזר ר׳ איכא הכא אבל קאמר ולגמרי כלל יצא לא דאמר מאן דנימא יצא לומר דפליג מאן ליכא
אלעזר ר׳ היינו רב היינו יצא עבד דאי אבל קאמר כתקנה יצא לא דרב ס״ד ואי יצא עבד דאי

 וכל ז״ל אלפס ר״י כדברי מחזירין אלמא אלעזר דר׳ כוותיה דלא הלמודא דפהיק וכיון בינייהו ומאי
: כ״ס) (דף השחר תפלת פרק לחזור. עד כו׳ הבדלה הזכיר ולא טעה :כד"! בשעתו העומדים

אני אם וזכרנו מחוירין, אין הקדוש בהמלך אבל הטשפט

 והמלך הקדוש המלך שמתפלל הכפולים ויום השנה ראש שבין ימים מעשרה חון וכו׳.
 אפי׳ יצא לא מרב ז״ל רבינו ודקדק יצא הקדוש האל אמר אפילו אומר ור״א המשפט

 יצא ר״א ומ״ש בדיעבד יצא לרב דאפילו סובר בהשגוס ז״ל הראב״ד אבל בדיעבד.
:כהקנה ברכה חובה ידי יצא לא דלרב מכלל כתקנה ברכה י״ח

 הדעה בחונן הבדלה ברייתא כ״ט:) (דף השחר תפלח בה׳ .ובו' הזכיר ולא טעה 'ד
 מכול שהורה שמי לי ומשמע הכוס. על לאומרה שיכול מפני אוחו מחזירי! אין

ולא הכוס על לאומרה שיכול מפני בברייהא שכתב דמה [מפרש] חפלה בשומע לאומרה
קאמר

מיימוניות הגהות
 שומע בתר איידכר אפילו בציבור ־אבל התוספות וכתבו וכו' ביחיד ואידי אידי אלא [ח]

רגעו בשם פסק יוסף דרר אבל [ט) : ציבור משליח לה שומע רהדר חוזר אעו תפלה
: ע׳ב עליו חולק שלגו תלמוד אם נסתפק ור״י בירושלמי וכן תפלה לשומע שחוזר חננאל

 יבוץ. להזכיר כדי לחזור שחייב דבר הזכיר ולא דמעה חיכא רכל ובשאלתות בה׳׳ג פסקו [י]
 הוא שבקי ואע׳ם חובתו ידי בו .ויוצא סוף ועד .מתחלה צבור שליח של לתפלתו דעתו

ע״ש הבקי את מוציא כך בקי שאינו את שמוציא כשם ר״ה בשילהי רשב״ג כדאמר
 : ע׳ש יצחק רב בר נחמן רב אמר דאמרי איכא אחרון ללשון [כ] : פאן עד בתוספות

 מצאתי וכן [מ] : כאן עד ב׳ בהלכה דלעיל הירושלמי כדברי ולשונו בס׳ה כתב וכן [ל]
 כי תפלתו כשסיים דוקא היינו אותו טחזירין אין תלמודא דאמד דהא רש״י בתשובת

 סיים שלא כגון דצבורא טירחא ליכא אי אבל צלי והדר צלי חייא ר׳ עלה דקאי ההוא
 ר״י פסק וכן יצא דאמר אלעזר כר' ודלא פ׳׳ק דסוף כרב [נ] : ע״כ לעבודה חוזר תפלתו
 רבינו מורי פסק וכן העמוד ולשון המצות בספר פסק וכן בתוספות ע״ש עיקר וכן אלפס
 ואץ ובר־ לכתחלה אלא אלעזר אי׳ רב פליגי ולא חוזר דאין דנ״ל שכתב אבי״ה ברביגו ודלא
בהמלך אלא אלעזר ור׳ רב פליגי דלא שכתבו מי כיש לא וגם בדבריו להאריך צריך

: ב׳ פרק בסוף לעיל המצא לאו אם מחזירין
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 דמי וחו-שמעינן אוסו מהזירין שאץ העניח
 כחנוכה בחפלה הנסים על הזכיר ולא שמעה
 אלא מחזירין שאץ אופו מהזירץ שאין ופורים
 כחוספחא וחניא מוסף. קרבך בהם שיש לימים
 חעניוס כגון מוסף קרבן בו שאין יום כל בהדיא

 ומנחה שחרית ערביח ופורים וחנוכה ומעמדוה
 אין אמר לא ואם המאורע מעין ואומר מתפלל
חוזר אינו שכתב רבינו ומדברי אותו. מחזירין
VA

לבה״כ הנכנס הונא רב אמר ב׳) כ״א שמחו(דף מי פרק .וכו׳ הכנסת לבית הנכנס מזומן כוס הי״ל לא אס אף אומר היה יונה וה״ר ולהתעלל לחזור ריך5 כוס לו דאין היכא
למודים ש"צ יגיע שלא עד ולגמור להתחיל יכול אם שמתפללין ציבור ומצא הזכיר ש̂ל מי וכן : ולהתפלל לחזור צריך אין למחר כוס שימצא יודע אם בלילה

ש"צ יגיע שלא עד ולגמור להתחיל יכול אם אמר וריב״ל יתפלל לא לאו ואם יתפלל תעניות כגון* מוסף קרבן בהם שאין ימים אושעיא רב תני כ״ד.) (שבת וכו'. הנסים על
; יתפלל לא לאו ואם יתפלל לקדושה מהא הרי״ף וכתב אותו. מחזירין אין אמר לא ואם בש״ת המאורע מעין אומר ומעמדות

בתפלת עננו אמר ולא שמעה דמי שמעינן
.לחזור צריך ואינו תפלתו משלים הדעת [®]בחונן הבדלה

 אועננו ובפורים בחנוכה m הנסים על הזכיר שלא מי וכן
 ואחד יחיד אחד .ומתפלל חוזר אינו תענית בתפלת

 אומר רגליו את שיעקור קודם נזכר ואם .ציבור שליח
 צרה עת בכל ומציל פודה תפלה שומע אתה כי עננו נ®]

ו י* וגי פי אמרי לרצון יהיו וצוקה  התפלל ולא ישכח ט
 וכן .שבת של שתים ערבית יתפלל שבת בערב מנחה
 ביום או בשבת [צ] מנחה התפלל ולא שכח טוב. ביום
 נמבדיל חול, ^ל שתים ערבית במוצאיהן מתפלל טוב

 בשתיהן הבדיל ואם בשנייה. מבדיל ואינו ׳בראשונה
 הבדיל לא אם אבל יצא. מהן באחת הבדיל לא או

 שלישית תפלה ומתפלל חוזר בשנייה והבדיל בראשונה
 לתפלת שהקדימה מפני לו עלתה לא שהראשונה מפני

 ומוסף שחרית אפילו תפלות שתי המתפלל וכל .ערבית
 כדי לתפלה תפלה בין ישהה אלא זו אחר זו יתפלל לא

ז ז עליו דעתו נק] שתתחונן  בציבור למתפלל לו יאסור ט
 הכנסת לבית הנכנס .הציבור *לתפלת תפלתו שיקדים

 ולגמור להתחיל יכול אם בלחש שמתפללין ציבור ומצא
 ואם יתפלל. 1[י לקדושה ציבור שליח יגיע שלא עד

 רם בקול להתפלל ציבור שליח שיתחיל עד ימתין לאו
 שליח[־]ציבור שיגיע עד במלה מלה בלחש עמו ויתפלל

 תפלה שאר ומתפלל הציבור עם קדושה ועונה לקדושה
 והגיע ציבור שליח קודם להתפלל התחיל ואם לעצמו.

 קדושה יענה ולא w יפסיק לא לקדושה ציבור שליח
 והוא מברך רבא שמיה יהא אמן יענה לא וכן עמהן.

: הברכות בשאר לומר צריך ואין התפלה באמצע
כל

סי׳ כזר ג : שס עשין סמ״ג ק״ח סי' ר1ס ב שס: עשין סמ״ג הקס״ה קי״ט סי׳ סור א
: שם סמ״ג ע״ש ק״ס1 צ׳ סי׳ י1ס ד : שם עשין סמ״ג רצ״ד

 פפלסו סיום אחר בשנזכר דדוקא משמע ומחפלל
 קודם נזכר אם אבל להחפלל מוזר דאינו הוא

 לו שהיה ברכה לאותה חוזר תפלתו שסיים
 יונה ה״ר כדברי ושלא ר״ת כדעת בה להזכיר
 דכיון השחר תפלת בפרק שכתבו והרא״ש

 ברכה התחיל שלא ע״פ אף ברכה אותה שסיים
 ברכה הויא חוזר ואם חוזר אינו שאחריה
 רגליו שיעקור־את קודם נזכר ואם ומ״ש :לבשלה

: דהענית בפ״ק הרי״ף כ״כ וכו׳.
 ואינו עד וכו׳ מנחה התפלל ולא שכח טו

כ״ו) ברייתא,(ברכות בשנייה. מבדיל
 לא או בשתיהן הבדיל ואם ומ״ש רבינו. כלשון
 שם. הרי״ף לשון הוא יצא. מהן באחת הבדיל
 סיום הוא וכו׳. הבדיל לא אם אבל ומ״ש

: הנזכרת הברייתא
 ישהה כמה ל׳.) (דף שם .כו׳ המתפלל וכל

 חסדא ורב הונא רב לתפלה תפלה בין
 וחד עליו דעתו שתתחונן כדי אמר מד

 ופירש״י עליו. דעתו שמתחולל כדי אמר
 דבריו לערוך מיושבת דעתו שתהא שמממונן

 היא והיא חילוי לשון שתתחולל תמנה. בלשון
 עפוק שהיה ולפי פליגי. בעלמא בלישנא אלא

 דהא ס״ד הוה התפלל. ולא מעה בדין רבינו
 אבל התפלל ולא למעה דוקא שהייה דבעי

 שהייה ליבעי לא המוספין ותפלת שחרית לתפלת
 אפילו כתב לכך דמו תפלה כחדא דתרווייהו

: ומוסף שחרית
 כ״ח (דף שם וכו׳. למתפלל לו אסור טז

 שיקדים לאדם לו אסור יוחנן א״ר ב׳)
: שנו בציבור אבא א״ר הציבור לתפלת תפלתו

 אומר יחיד סבר הונא רב מיפלגי קא !אי
 אם חושש אינו ולפיכך כלומר קדושה

 וריב״ל מתפלל בעודו לקדושה ש"צ יגיע
 רב אמר וכן קדושה אומר יחיד אין ,סבר
 פסיק לא מיפסק מיהא ודכ״ע אהבה בר 'אדא

 הגדול שמו ליהא להפסיק מהו להו איבעיא
 שמעון ור׳ יהודה ורב דימי רב אחא כי מבורך.
 חו׳ן מפסיקין אין לכל אמרו יוחנן רבי תלמידי

 כוותיה הלכתא ולית מבורך הגדול שמו יהא מן
 דאין כריב״ל דהלכה ספק ואין . בגמרא ע״כ
 .בפ״ח וכמ״ש מעשרה פחות שבקדושה דבר

 ושמע בתפלה עומד היה אם הפוסקים ונחלקו
 די״א לבו ויכוין שותק אם קדושה או קדיש
 דשומע דכיון וי״א הפסק הוי ולא למיעבד דשרי

 כח לו שאין יונה ה״ר וכתב הפסק הוי כעונה
 עבד כמר ודעבד עבד כמר ודעבד להכריע

 כתבו וההוספות .לשמים לבו שיכוין ובלבד
המנהג וגדול ולשמוע לשתוק העולם דנהגו

 שם כ״כ וכו׳. ימתין לאו ואם ומ״ש. I״ער
 :ז״ל גאון האי רבינו בשם הרי״ף

̂די קדושתא ועני ז״ל יונה ה״ר וכתב  צבורא בר
 כל 'אלא מותר לענות דוקא הימא לא

 תיבה החזן עם יאמר קדושה של התיבות
 יאמר לקדושה ש״צ וכשיגיע התוס׳ וכ״ר שתיבה

 עם לענות יכול משלם הקדושה וכל נקדש עמו
 במרדכי וכתוב : יחיד קרוי זה דאין הציבור
 שיודע א״כ אלא להתפלל יתחיל ולא ר״י ופשק
 דלא לקדיש ש"צ יגיע שלא עד לגמור שיכול
 מפסיק לא לכ״ע דלקדושה מקדושה גרע

 וכן רבינו ומ״ש דמפסיק. מ״ד איכא ולקדיש
 כבר וכו׳. רבא שמיה יהא אמן יענה לא

 הכוונה ברכות בשאר צ״ל ואין מ״ש אך נתבא^
 דלא אחרונות ושלש ראשונות בשלש אצ״ל בו

 לפרש יש ועוד .השיבי אחת דכברכה יפסיק
 לברכה ברכה בין אפילו חפלה דבאמצע דכיון

 באמצע יפסיק דלא כ״ש יפסיק' לא באמצעיות
 או הנהנין מברכת ברכות משאר ברכה שום

: המצות ברכת
וכופין

משנה לחם
 חפלה בשומע אמרו שלא דאפילו לומר מעמא היינו הפלה בשומע לאומרה שיכול קאמי

: הכוס על לאומרה שיכול מפני אותו מחזירין אין
 שכתבו כמו חתימה בלא פי׳ .וכו׳ עננו ̂"אומר וכו׳ רגליו שעקר קודם נזכר ואם

 ויחיד רפאנו קודם ש״צ כסדר לאומרה לו היה בחתימה אומרו היה דאס ההגהות
: רצה קודם

 התפלל ולא כיעה ת״ר כ״ו:) (דף השחר תפלת בפ׳ .וכו׳ מנחה התפלל ולא שכח טו
 הזכיר ולא גיעה ורמינהו וכו׳ שתים שבת בליל מתפלל שבת בערב מנחה

 הכוס על לאומרה שיכול מפני אותו מחזירין אין הדעת בחונן הבדלה כו׳ גבורות
פסקו וכן בתיובתא אסיקנא דלא מפני כן ז״ל רבינו פסק בקשיא דאסקינא גב על ואף

: ז״ל הפוסקים
חפלה בין ישהה כמה ל׳;) דף (שם .ומוסף שחרית אפי׳ תפלות שתי המתפלל וכל

 וכתב וכו׳ שתתחולל כדי אמר וחד וכו׳ שחתחונן כדי אמר מד חסדא ורב הונא רב לתפלה
 וצריך שחרית התפלל ולא כששעה מיבעיא לא ומוסף-כלומר שחרית אפילו ז״ל רבינו
 כיון אמינא דהוה ומוסף שחרית אפילו אלא לזו זו בין לשהות דצריך שתים מנחה לומר

שתתחולל כדי שהייה דצריך קמ״ל שהייה בעינך לא היא דשחרית תפלה ענין דכולה
:וכו׳ עליו דעתו

.וכו׳ ולגמור להתחיל י_כול אס בלחש שמתפללין צבור ומצא הכנסת לבית .הנכנס טז
 עד ולגמור להתחיל יכול -6דאמ^א דריב״ל וס״ל כ״א:) (דף שמתו מי פ׳

 לא ולכך למודים צבור שליח שיגיע קודם שישלים קפיד מא הונא ארב פליג וכו׳ שיגיע
: למודים צבור שליח הגעת קודם להשלים שצריך דין הזכיר

;הברכות מן ברכה לשאר אמן לעניית יפסיק שלא כלומר וכו׳. הברכות בשאר לומר צריך ואין
הל

עוז מנדל
 עד ונו׳ התפלל ולא שכח :כ״ח) (דף מדליקין במה פרק פי. אמרי עד כו׳ הזכיר כלא מי וכן

ס :כ״ז) כ״ו השחר(דף תפלת פרק .הציבור לתפלת כנ שמשו מי פ' הפרק. סוף עד '1כ המסת לבית הנ
: כ״ב) כ״א (דף

מיימוניות הגהות
 מחזיירין אין הדעת בחונן הבדלה עד כר הזכיר ולא טעה דתניא אלפס ר״י כתב וכן [ס]

 כיון אלו דבכל ד״י ואמר אלפס ר׳׳י פסק וכן [ט] : הכוס על לאומרה שימל מפני אותו
 חוזר היה ואם חוזר אינו כן אחרי של בברכה פתח שלא אע״ם ברכה אותה שסיים
ה. ברכה היתה ל ט ב ה אלחנן ורבינו ל צ  דחה ור״י חוזר מיחא ברכה דלאותה לומר ח

 מחזירין אין אמרו לא שאם בדבר מודים אחר שחזר ר״ת שראה ר׳׳י אמר מיהו ראייתו
תב ובס״ה אותו  אמר ולא שדלג וש״צ . כדלעיל סדר לחן ואין הואיל לבטלה ברכה הויא חוזר היה שאם רבותינו כל פסקו וכן [ס] : ע״כ אלחנן כרבינו פסק אחא ורבינו העמוד כלשון כ
 מצרפת פרץ וה״ר תפלה ושומע צרה בעת העונה ה׳ אתה ברוך ולחתום תפלה בשומע לאומרו עננו שדלג לש״צ וצוה שהורה רבינו מורי ראיתי ואני כדלעיל כפרש׳׳י שנזכר במקום אומר עננו

 אמר [צ] : ס״ה] ת׳׳ק סימן אר״ח הטור [וכן * : ע'כ הפצות בספר ובן כבעפוד כתב אלפס ר״י אבל הברכות סדר כבר שנסתיימו כיון בברכה לחתום שיכול יחיאל מרביגו ששמע אומר
 שבת במוצאי מתפלל בשבת מנחה התפלל ולא דמעה להא דמי ולא חודש ראש תפלת ירויח שלא כיון שתים חדש ראש במוצאי יתפלל לא במנחה ויבא יעלה הזכיר ולא שכח שאם חי

הלוך כדי מפרש בירושלמי [ק] : ע״כ חול של י״ח שהתפלל כיון שבת למוצאי ומתפלל חוזר שאינו שבת של הזכיר ולא חול של י׳׳ח במנחה התפלל אם וה״ה וק״ל. חול של שתים
ת ויצא והתפלל מהם א' וקידם להתפלל שנכנסו ב׳ [ענין * : ע״כ אמות ד' מ ר וכן [ש] : ע״כ למודים דאמר הונא' כרב ודלא כריב״ל [ר] :] פ׳ סימן א״ח מות י״ט עשין סמ״ג ז׳ דף ב

יעשה לא לשתוק ואפילו כוותיה הלכתא לית ועד וכו׳ הגדול שמיה מיהא חוין מפסיקין אין לכל יוחנן דר׳ תלמידי וכולהו אמר דימי רב אתא כי [ת] : ע״כ גאון האי רב בשם יואל רבי כתב
ק. חשיב שתיק אי כעוגה דשומע לן דקיימא דמאחר ולכוין ולשמוע לשתוה דיש שכתבו ורש״י וראבי״ה ור׳׳ח כח״נ ודלא ור״י תם רביגו פסק ובז ס פ נראה שלום עושר• שסיים ולאחר ה
: הגזול לולב פרק בתוספתא עיין לענות יכול כי לראבי״ה *


