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מ ר א {| ע5כאמ כלומר נאמצע אומה מפמידין כשב חיצה וגני הגיח באמצע כימה ומעמידן רבינו : דבחרא ע״ק הרי״ף כשבה שוסעשא .וכו׳ העיר בני וכופין א י
בשורה קורץ שבו הצד קרוי השיבה פני אלא קאמר הקורא לגבי לא השיבה ופני הבימה בכישבוניןבישהכנסשוכו/[שוספשאמגילהפ״ג]:ומגביהיןביש

10 מנהג מי והששא מהואך שהכשב שכנגדו הצד קורא השיבה ואמורי מיושר שהכשב גוריא צר חמא רב אמר מחסיא בר דרבא מימרא (דףי״א.) דשצש פ״ק וכו׳. הכנסש
כלפי ואחוריה העם כלפי שיבה של פניה האמש ועל הדין על השורה בקריאש ישראל : עומד הקורא פרק הרי״ף כשבה שוספשא וכו׳. הכנסש פשחי ואיןפושחין ;רב אמר

:ג׳ פרק דמגילה בשוספשא וכו׳. היכל בו ובונץ
 השיבה וכשמעמידין וכו׳ בימה ומעמידין ג

 שוספשא השיבה. וכלפי עד וכו׳
 זקנים כיצד עומד הקורא פרק הרי״ף כשבה
 כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם יושבים
 העם כלפי פניה השיבה וכשמנימין הקודש

 הזה במקום רצינו ודברי הקודש. כלפי ואחוריה
 שיבוש מיני שני כאן מזכיר שהוא יישוב צריכין
 הקורא עליה שעולה והיא בימה קראה האחש

 ס״ש בה שיש שניש שיבה ועוד ̂ הדורש או
 הביש באמצע מעמידין שששיהן מלשונו ומשמע

 באי או זו כנגד זו מעמידין היאך לחקור ויש
 אם ס״ש בה שיש השניה שהשיבה ועוד אופן. זה

 לעולם הספרים שבו הארון שהוא לומר כוונשו
 וההיכל הם שבהיכל בסמוך כשב שהוא א״א
 והשיבה בלשונו כמבואר הביש בכושל בנוי

 באמצע אושה שמעמידין כשב הזאש השניה
 שמעמידין השיבה השניה בקיבה הכונה ואם הביש.
 בבימה הרי השורה קריאש בשעש הס״ש עליה

 עליה שיעלה כדי שכשב כמו בשורה קורין היו
 להיוש ישראל כל שמנהג וקשה בשורה הקורא

 שוספשא והרי הקדש כלפי בשורה הקורא פני
 אל אחוריהם דליהוו עליה וחולקש צווחש זו

 גורס היה ז״ל והר״ן העם אל ופניהם .הקודש
 ואחוריהם העם כלפי פניהם השיבה וכשמעמידין

 וה״ק קאי לעיל דמדכר ואזקנים הקדש כלפי
 ברחוב אושה ומניחין השיבה אש כשמוציאין

 העם כלפי שם יושבים שהיו זקנים של פניהם
 רבינו גירסש כן ואין הקודש כלפי ואחוריהם

 ששיבה נ״ל ולכך בדבריו. כמבואר פירושו ולא
 הס״ש מעמידין שעליה קמנה ען בימש .הוא
 אושה שמניחין וקאמר ההורה קריאש בעש

כשב בימה דגבי נמי ודייק הבימה באמצע

עשר אחד פרק
 להכין צריך מישראל נא] עשרה בו שיש »מקוםכל א

 ומ^ם תפלה עת בכל לתפלה בו שיכנסו בית לו
 לבנות זה את זה w העיר בני וכופין בה״ב. נקרא זה

וכתובים: נביאים תורה ספר להם ולקנות בה״כ להם
 בגבהה ש אלא אותה בונין אין הכנסת בית, ^כשבונין כ

 אותה ומגביהין .תקרא הומיות בראש שנאמר עיר של
 ולרומם שנאמר העיר חצרות מכל גבוהה שתהא עד
 אלא הכנסת פתחי פותחין ̂ואין . אלהינו בית את
 ובונין . קדמה המשכן לפני והחונים שנאמר במזרח נח
 ברוח זה היכל ובונין תורה. ספר בו שמניחין היכל בו

 אל פניהם שיהיו כדי העיר. באותה כנגדו שמתפללין
 בימה יומעמידין ג ז לתפלה כשיעמדו ההיכל מול

 מי או בתורה הקורא עליה שיעלה כדי הבית באמצע
. • כולם שישמעו כדי כבושין דברי לעם אומר אשר

 אותה מעמידין תורה ספר בה שיש התיבה וכשמעמידין
: העם כלפי ופניה ההיכל כלפי התיבה ואחויי באמצע

 יושבין הזקנים .כנסיות בבתי יושבין העב כיצד ד
 העם וכל ההיכל. כלפי ואחוריהם העם כלפי ופניהן
 השורה לאחורי השורה ופני שורה לפני שורה יושבין

 וכלפי הקודש כלפי העם כל פני שיהיו עד שלפניה
ה. וכלפי הזקנים ב  עומד ציבור ששליח ובעת התי
 הקדש לפני ופניו התיבה לפני בארץ עומד לתפלה
 בהן נוהגין מדרשות ובתי כנסיות ■בתי ה ♦ העם כשאר
ישראל כל ונוהגין .אותן ומרביצין אותן ומכבדים כבוד

 . עליהם לישב כדי מחצלאות בקרקען ולהציע כנסיות בבתי עששיות להדליק הצבי ובארץ בשנער ובמערב בספרד
והיתול שחוק כגון ראש קלות בהן נוהגין אין מדרשות ובתי כנסיות יבתי ו הכסאות: על בה יושבין אדום ובערי

 בימים שבונים מהבימוש ששיבני ואל הקודש
 באמצע ולא בה״כ בסוף מקומוש בקצש האלו

 בסוף שהם השורה מניחים שעליהם השיבוש וכן
 אינו באמצע העמדה כי באמצע לא הבימוש
 שצאושם והזמן המקום לעי הכל אך מהחיוב
 מאד עד גדולים כנסיוש בשי שהיו הזמנים

 כדי באמצע הבימה להעמיד צריכים היו
 שבעונושינו הללו בזמנים אבל העם לכל להשמיע

 שומעיו העם י וכל קמנים הם שלנו כנסיוש בשי
 באמצע מלהיוש אחד לצד להיוש הוא טי יושר
 באמצע הס״ש מעמידין אין שעכשיו ע״א ואף

 וכבר הזקנים לכבוד כן שנהגו אפשר הבימה
 אלא כך על הבריישא הקעידה שלא כשבשי

 כלפי אחוריה כשהשינה אך ,המקומוש כפי הכל
 לראיה הפסוק הביא העם כלפי ופניה הקודש

 כלומר מועד אהל פשח אל העדה מושקהל
 כנגדם ומסשכל עמהם מדבר משה היה ומשם
 הקודש כלפי ואחוריו ,העם כלפי פניו ונמצא
 הוא העם וכבוד לעם כבוד לחלוק צריך אלמא
 עד ומ״ש כנ״ל. העם כלפי השיבה פני שיהא
 שאמרו ממה למדה וכו׳ העם כל פני שיהיו

 העם כלפי פניהם שהזקנים שכשבשי בשוספשא
 כיון לזקנים העם אחורי שיהיו ראוי, אין וא״כ

 : כבודם מפני לעם פניהם הופטם שהזקנים
 ומרביצין אושם ומכבדין וכו׳ כנסיוש בתי ה

 העיר(מגילה בני פרק בריישא אושן.
: כ״ח)

 מפני עד וכו׳ מדרשוש ובשי כנסיוש בתי ו
 ואין הזה. כלשון שם בריישא הגשמים.

 מטיילין ואין בשוכו משקשמין אין פירש״י נאושין
 לביש ילך לא רוח קוצר לאדם היה שאם

שם נכנסין שאין ולעייל לבו להרחיב הכנסש
אלא

:שס וסמ״ג מוי ו : שם משין כמ״ג קנ״א שי׳ מור ה : שס ופמ׳יג מוי ד ; שם ג : שם וסמ״ג מוי ב : שם עשי! סמ״ג ק״כ סי׳ מוי א
ושיחה

משנה לחם
א ״  מזרחה: מועד אהל לפני קדמה המשכן לפני והחונים שנאמר למזרח שפשחו קמא פרקא בהלכוש כשונה הוספשא וכו׳. עשרה שיש מקום בל א £י

:חביב ן׳ הר״י כאן מיש ושראה ק״ג סי׳ בא״ח ז״ל עייןבב״י .וכו׳ בימה ופעמידין : בשרא דבבא
כיח:) (דף העיר בני פרק .וכו׳ כנסיוש בתי :י״א) (דף דשבש בפיק אושה. וטגביהין :ג׳ פרק דמגילה בשוספש׳ .וכו׳ כשבונין ב

וחכמים בהיכל מצינו שכן שם ואמרו דמגילה פיק בהלכוש הובאה שוספשא .וכו׳ פוחחין ואין

מיימוניות הגהות עוז מגדל
מהן ואחד עשרה אלא בד. שאין עיר דרה רביגו מורי פסק ומכאן בתרא דבבא בתוספתא ]6[ להבר שסידר היא הקדמה זה לשזן .הכנסת נית הנקרא עד כו׳ עשרה מ שיש מקום כל פי״א

 כתוספתא . וכתוכיס נכיאיס עד כו' זה את זה העיר כני וכופין : הכאיס הדכריס עליו
 פרק אלהינו. כית עד כו׳ הכנסת כית בשבוגין : כתרא דככא כפ״ק כהלכות ז״ל אלפס ר״י והכיאו
 והכיאה כתוספתא קדמה. עד כו' פתחי פותחים ואין :(פ״כ) דמגלה וכתוספתא י״א) (דף השכת יציאות

י  : ג' פרק דמגלה כתוספתא .כתפלה עד כו׳ היכל כו ובונין :ויושכ עומד פרק Y\ אלפס ד
 :ויושכ עומד פרק וכתוהפתא ע״ז) (דף תענית סדר פרק .העם כשאר עד כו' כימה ומעמידין

הגו :כ״ח) (דף העיר כני פרק אותן. ומרכיצין עד כו' כנסיות בתי  על עד כו' ישראל כל ונ
תן. יושכי אשרי עד כו' כנסיות בתי היא: תורה ישראל שמנהג לפי כן כותכ . הכסאוח  הכל כי

: כ״ח) (דף העיר כני פרק

הג דכיון במקומו אחר להשכיר או לישאר אותר שנופין הנוראים בימים משם לצאת רוצה  דהמנ
 יוצאים או שנים או אחד שוכרים שלם מנין להם שאין מי שאפילו הגולה תפוצות בבל

ת דבית דומיא הוי מנין שם שיש אחר למקום  בני שנרפין דברים ושאר תורה וספר הכנס
 לרבים ספר או לרבים בלן שהיה מי התם דתגיא להא ממש ודמיא כבעכוד זה את זה העיר

 לעכב יכולין לביתו לילך ומבקש הרגל שעת וד.גיע הוא אלא אהר שם ואין לרבים ונחתום
מפו ימלים אין היא בלא אחר שם יש אם אבל תחתיו אחר שיעטיר עד ידו על  שישאר ל
 אחר אונם לו יארע או לנקביו אחד יצטרך לשמא חיישינן ולא במקומו אחר שישכור או

 ללמוד ואין דיוטא בפ״ק כדאצרינן סוף לדבר אין בן דאם אונסו שיעבור ער להמתין ויצטרכו
 אחד יצטרך שמא ג׳ דנעיגן דדרך יחוד גבי יוחסין ובעשרה דסוטה בפ״ק דאמרינן מהא

ת לנקביו  להעמיד או לישאר מחייבין לא וספר בלן גבי בתוספתא דהא ההמירו דוקא דבעריו
 צריך ש״צ ואץ לצאת רשאי עצמו להעטיד יכול ואינו לנקביו מהן אהד נצרך אם דאפילו ועוד להא חיישינן דלא לא אחר שם יש אבל הוא אלא אחר שם כשאין אלא תחתיו אחר

 ירבה לא העשיר עשיר ואחד עני אחד אפילו בשוד. יתנו ושניהם בשותפות במקומן אחר ישכירו היוצאים ב׳ אלו הקהל מן אחד עוד ילך ואם ח׳ שבפרק ר בהלכה כדלעיל שיחזור עד לשתוק
שכל בתשובה כתב ועוד : ע״כ דפריש^ת לכאי הנשארים על כמו היוצאים על החזן ושבר עשיר כמו עני המניין להשלים חייב אחד דבל ביון ימעיט לא והדל  להשכיר שמוציאין טה ההיא'

תב שוב וחובותיהם. ממונם ולהניח ריקם ולהניחם מבתיהם לצאת יצטרכו שלא כדי הוא מטון עסקי על שהרי ממון שבח לפי גובין מנין למלאות אנשים או חזן אף ^גובין אחת בתשובד. כ
שות שבח לפי אומר זה כולם בהסכמת ראשים לברור דעתם לד״שוות יבולים ואינם הקדיל בין קטטר. יש אם שאלת אשר על [ב] : ע״ב השכירות חצי הממון שבח לפי וגם נפ

 בתים בעלי בל להושיב שיש בעיני גראד. יעשו איך אחריהם הנגררים המלכית בכל ולא בעיר ושלום אמת ואין לוקד. הדין ומדת התמיד בטל לבם חלוק ומחמת בכה אוסר וזד. בכה
ת שמים לשם דעתו יאמר אחד שבל ברכד. עליהם ויקבלו מסים שנותנים ת ד.ן שלצדקד. כים לתקן הן חזנים להעמיד הן ראשים לברור הן הרוב אחר וילכו העיר ולתקנ  הן גבאים למנו

ת חתנים בית ולקנות ולגרוע להוסיף הכנסת בבית לסתור הן לבנות ת בו ולסתור לבנו ת האופים בית ולקנו  אשר בבל פיהם על יעשה הקד.ל צורך דבר כל דבר סוף בו ולסתור ולבנו
ח הכתוב ככל לעשות לשמור מנגד ויעמדו המיעוט ימאנו ואם יאמרו כ ש  שיאמרו עד האומות בדיני בין ישראל בדיני בין ילכופם להכריחם לראשים עליהם הרוב שימנו ביד או הרוב ביד י
תנו המיעוט הם ככה, על ממון להוציא יצטרכו ואם אנחנו רוצים  בני כופין דבר סוף הברכה. מקבלי רוב אחר וילכו דעתו בטלה הברכה פי על דעתו מלומר וד.מםרב ממון באותו חלקם י
ת זה את זה העיר כני כופין בתרא דבבא בתוספתא דתגיא ההיא כי הרבה צריכים שהם העיר צרכי לבל זה את זה העיר  וכתובים נביאי־ם תורה ספר לר.ן ולקנו-ז הכנסת בית להן לבנו

ב״ר מאיר העני שלום זה והיה יותר להן הצריכים עגינים שאר ב״ש כופין הכי אפילו כך כל גדול צורך זה שאין פי על אף וכר למבוי וקורה לחי להם לעשות זה את זה מבוי בגי וכופין
בעין דוקא תם רבינו ופירש הריבה סופה הכנסת מבית גבוהים שגגותיה עיר כל רב אמר גוריא בר חטא רב אמר מחסיא בר רבא אמר דשבת קמא פרק [ג] : ע׳׳ב לה״ה זכרונו ברוך

 מעשה היד. אעפ״כ1 .הספר שמתיר ואברורי לקשקושי דומין בהן להשתמש עשויין שאין גגרתינו אבל הכנסת מבית למעלה שמשתמשין בזיון ויש בהן ומשתמשין שוין שהיו גגותיהן
ת בית גם להגביה וצוד. ביתו שהגביה מקרוביו באחד בטירו׳׳יש  : בגורנב״ערג רביגו מורד. הורה וכן יותר עליו להחמיר חש ולא גבוה אחד בקרן לבד אחד מצד אחד בנין רעשו הכנס

צפון וכן במערב הפתח לעשות למזרח למתפללין הדין וכן במערב שהיד. הארון נגד הפתח מן משתחוים שיד.יר כדי דהטעם מאיר בהר״ר מפרדס משה ה״ר כתב דברכות בתוספות [ד]
* : ף בהלכה בפ׳׳ה למעלה עיין ב״ה אחורי המתפלל חלבו רבי דאמר אהא דברכות בפ״ק פירש״י זד. וכענין ע״כ ודרים



5J כו משנה כסףפי־א תפלה הלכות אהבה.משנה כסף
ולא נאאונדהו ולא במנעלו ולא במקלו הבית להר אדם יכנס לא חנן דהא יבינו ואץ דמני אמאי שם וכו׳. וחלמידיהס וחכמים : בחורה לקרוח או להחאלל או אלא

כל כ״ש בבה״כ שרי רקיהה7 וכיון מק״ו ורקיקה ק&נדריא יעשנו ולא רגליו שעל באבק דרבנן ביחא רבנן בי מאי ריב״ל דאמר מוחרים ותלמידיהם חכמים רבא אמר בהן נאותין
ןTד אגמרא חליג לא בבה״כ לרוק דאסור דירושלמי ההיא מנוח ה״ר כתב :הני הכנסח. בביח שכן כל שרי המדרש דבבית וכיון רבנן בי קוראין היו המדרש בית כלומר
דוקא חעלה בשעת דהתם אתא מרבא שאלחא ושיילי קיימי הוו מתנא בר אדא ורב דרבינא אמרינן הכי ובתר
 האי אמרי כנישתא לבי עיילו דמיערא זילחא

 אלא מיטרא משום לאו כנישתא לבי דעיילינן
 משום לאו ופירש״י צילותא בעי דשמעתא משום

 היינו לא שאס הגשמים מפני עלינו שיגן מיערא
 ומיושבת צלולה דע.ח שצריכה בשמעתא עוסקים

 דקאמר הוא רבא והרי נכנסין היינו לא
 הכא קאמר והיכי מותרין ותלמידיהם חכמים

 הוו לא צלותא בעיא דשמעתא משום לאו דאי
 בשעת היינו דמותרים קאמר כי ודאי אלא עיילי

 בהם ולשחות לאכול אפילו מותרים ואו הדחק
 ותלמידיהם חכמים אפילו הדחק בשעת שלא אבל

 לאו דאי דמיערא חילחא וכעובדא אסורים
 דוחק שם היה שלא עיילי הוו לא שמעתא

 אדם בני שהרבה בגשמים ביתם עד שילכו
 מקום היה אם אבל הגשמים בעת בשוק הולכים

ולשתות לאכול מקום להם ואין לתלמידים דחוק
לי: נראה כן מוח^ ולישן

 אמר שם וכו'. חשבונות בהם מחשבין ואין ז
 תנאי על של'בבל כנסיות בחי אסי רב

 ואף בהם שישתמשו מנח על כלומר עשויים
 ניהו ומאי ראש קלות בהם נוהגים אין כן ע״פ

 של חשבון דוקא דהיינו רבינו ומפרש חשבונו̂ת
 בהם מספידין ואין : הוא פשוט ודבר רשות

שם: ברייתא וכו'.
וכו'. המדרש לבית או הכנסת לבית היה ח

 עושין ואין כ״ח.) (דף שם משנה
 כשמה קפנדריא מאי ובגמרא קפנדריא אותו
 .בהא איעול אדרי אדמקיפנא דאמר כמאן

 הללו בתים של שורות שאקיף בעוד ופירש״י
תו ואמרינן דרכי. ואקצר הזה הבית דרך אכנס

 בהן שותין ואין בהן אוכלין m ואין . בטלה ושיחה
 נכנסין ואין בהן מטיילין ואין בהן ניאותין ואין
 . הגשמים מפני ובגשמים החמה מפני בחמה בהן

 בהן ולשתות [י] לאכול מותרין ותלמידיהם וחכמים
 היו כן אם אלא חשבונות בהן מחשבין ואין ז ז מדוחק

 שבויים ופדיון צדקה של קופה כגון מצוה של חשבונות
 רבים של הספד אלא בהן מספידין ואין .בהן וכיוצא

 שכל העיר אותה חכמי גדולי הספד שם שיהיה כגון
 או הכגםת לבית »היה ח ז בגללן ובאין מתקבצין העם

 שיכגם כדי קפגדריא יעשגו לא פתחין שני המדרש לבית
 שאסור . הדרך לקרב שכנגדו בפתח ויצא זה בפתח
 ליכנס שצריך מי ט • מצוד׳ לדבר אלא בהן ליכנם
 מעט ויקרא יכנס חבירו או תינוק לקרות הכנסת לבית

 יכנס שלא כדי חבירו יקרא ואח״ב שמועה יאמר או
 מן לתינוק יאמר יודע אינו ואם .בלבד חפציו בשביל

ישהה או בו. מורא שאתה הפםוק לי מרא התינוקות
 מעסקי שס שהישיבה .יצא ואח״ב הכנסת בבית מעט

 מי י : וגו׳ ביתך יושבי אשרי שנאמר היא המצות
 בפתח לצאת לו, *מותר לקרות או להתפלל שנכנס

 ליכנס לאדם ומותר . הדרך את לקרב כדי שכנגדו
 שעל ובאבק ובאפונדתו במנעלו במקלו הכנסת לבית
: הכנסת יבבית ירוק לרוק צריך היה ואם . רגליו

א שכיל היה אם ר'אבהו אמר כ״ט.) התם(דף  הן בקדושתן שחרבו מדרשות ובתי כנםיות בתי י
w  T שהן פי על אף טקדשיכס את והשימותי שנאסר עומדות

כבוד בהן שנוהנין ובשם .עומדין הן בקדושתן שומטין ״ יב■״,ל יא־דויא,לא
 וריבוץ מכיבוד חוץ בחורבנם בהן נוהגין כך ביישובן ואפשר עלייהו. דפליג מאן ליכא התם דהא

עשבים בהן עלו אותן. מרביצין ואין אותן מכבדין שאין ̂ ל״״י״ י?יי איז שיייחי שי שאף.על
 אותן שיראו כדי במקומן אותן ומניחין אותם תולשין

ב • ויבנום רוחם ותעור העם ־’ ־ הכנסת בית םותרין גאין י
ר. במקום או במקומו אחר לבנות כדי ח  בונין אבל א

 ולא אונס להס יארע שמא . זה סותרין ואח״ב אחר
 הישן בצד החדש בונה ממנו אחד כותל אפילו .יבנו

 שלא אמורים דברים במה יג - הישן סותר כך ואחר
 חרבו אם אבל ליפול. כתליו נטו שלא או יםודותיו חרבו

 מיד אותו סותרין ליפול כתליו שנטו או יםודותיו
תדחק שמא ובלילה ביום במהרה לבנות ומתחילין

השעה
:קנ״ב סי׳ סור ג :ברגליו שישפשפנו ובלבי הטור שם כתב ב :שס הכל א

 רבותיה מאי הכי לאו דאי דשרי גווני בהני
 רבינו כתב כן ע״פ ואף התוספות; בפסקי וכ״כ

 דהתם משום וכו' להתפלל שנכנס מי דין
 עבדי הוו דהכי מקרא בגמרא לה מייהינן

 וגורסת וכו' העם וכבא דכתיב המקדש בבית
 לעשותו מותר דנריס הרי״ף כגירסת רבינו

: מצוה גרסינן ולא קפנדריא
כ״ט.) (דף שם וכו'. להתפלל שנכנס מי י

 וצ״ע הונא; רב אמר חלבו דרבי מימרא
 היה אצל כתבו ולא זה דין רבינו איחר למה
 :וכו' פתחים שני המדרש לבית או הכנסת לבית

ס״ג.) (ברכות וכו'. ליכנס לאדם ומותר
 ביתו מה כביתו בה״כ רבה אמר

קפדי לא ורקיקה מנעל אינשי קפדי קפנדריא

 בני בפרק המשנה לשון וכו'. כנסיות בתי 'א
 מכיבוד חוץ ומ״ש כ״ח): (מגילה העיר

 אומן ומרביצין אותן ומכבדין שם ברייתא וריבון
 בחורבנן אבל בישובן אימתי יהודה רבי אמר

 עגמת מפני עשבים בהם ועולים אותם מניחים
 עלו שם משנה וכו'. עשבים בהם עלו : נפש
 ובגמרא נפש עגמת מפני יתלוש לא עשבים בהם
 תולש אבל ואוכל תולש אינו והמניא כ״ט) (דף

 מנן ומאכיל תולש נמי ממנימין מנן כי ומניח
 להם שיהיה כדי נפש עגמת מפני רבינו ומפרש

' : ויבנום רוחם ותעור נפש עגמת
 כ״ו) (דף . שם וכו'. בה״כ סותרים אין יב

 איניש לסחור לא חסדא רב אמר
 ואיתא אחריתי כנישתא בי דבני עד כנישתא בי

 החם עלה ואמרינן ג'.) (דף בחרא בריש נמי
 מתרמי דילמא כלומר פשיעותא משום רבי אמר
 דאמרי איכא אחריתי בנו ולא ופשעו אונס
 בו להתפלל בית להם שאין כלומר צלויי משום

 דאיכא בינייהו איכא בינייהו מאי הבנין זמן כל
 דטעמא רבינו ופוסק . אחריתי כנישחא בי

 וטעמם ז״ל הרי״ף כתב וכן פשיעותא משום
 לרב רבינא א״ל בסמוך החם מדאמרינן ז״ל
 מחרמי דילמא א״ל מאי זוזי'ומחתי גבי אשי
 קנויים ואפילו להו ויהבי שבויים פדיון להו

 פדיון להו מתרמי דילמא למיחש איכא הלבנים
 בטעמא בעיא והאי להו יהבי זבני שבויים

 גרסינן כ״ו) במגילה(דף וכן שייכא; דפשיעותא
 הוה כנישחא בי בני קא הוה אבא בר רמי

 למיסחרה בעי הוה עחיקא כנישחא בי ההיא
̂ולי מינה וכשורי לבני ולאיתויי  יתיב להתם וע

 לא חסדא רב דאמר הא ליה מיבעיא וקא
 כנישחא בי דבני עד כנישתא בי איניש לסחור

 אתא מאי כה״ג פשיעותא משוס התם אחריתי
 הונא דרב לקמיה ליה ואסר פפא דרב לקמיה
 כנישתא בי דהו״ל מוכח ודאי והא ליה ואסר

 משום לא״ד ליחוש הכי לאו דאי לצלויי אחריתי
 משום אלא ליה מיבעיא הוה לא ואיהו צלויי

 ס״ל אלמא ליה אסרו הכי ואפילו פשיעוהא
 דאמרינן והא . פשיעותא משום הוי דטעמא

 סתרי זוטרא ומר מרימר (דף.ג') בחרא בריש
 אינהו בקיימא סיתוא ובי בסיתוא קייטא בי ובנו
 קיי״ל ולא צלויי משוס דאמר כמאן ס״ל

 סברי בהראי רבנן הני דכל כיון כוותייהו
 בסרא בריש ואמרינן פשיעותא. משום דטעמא
 חזא דלא אלא אמרן ולא חסדא דרב אמימרא

 ביה הזא אבל לנפול שנוטה כלומר חיוהא ביה
 ביה הזא אשי דרב הא כי וכני סתר חיוהא
 סתריה מחסיא דמפא כנישחא בבי תיוהא

 דתקין עד אפקה ולא התם לפורייה ועייליה
 שלא כדי מטתו שם שהכניס כלומר שפכי ליה

 אותו מצערים והגשמים שהחמה בבניינו יתעצל
אפילו בניינו כל שהשלים עד משם הוציאה ולא

כותל אפילו שכתב ומה ובלילה. ביום מהרה לבנות ומתחילין שכתב וזהו ;המרזבים תיקון שכתב הני מכל חמורה ורקיקה שרי. ורקיקה מנעל אסור קפנדריא בה״כ אף אינשי
אמד

משנה לחם
דקריאת כסב לכך טפל היה פסוק של והקריאה חבירו לקרות היה הכניסה דעיקר נראה  . וכו׳ הכנסת לבית היה : בא״ח ק״ג בסי׳ בב״י עיין . וכר ותלמידיהם וחכמים ו

: כה) (דף העיר בני פרק משנה
 בפ׳ וכו׳. מעט ויקרא יכנס חבירו או תינוק לקרוא הכנסת לבית ליכנס שצריך מי

 מאי כנשחא מבי גברא למקרי לאינש ליה איצטריך אי אמרו כ״ח:) (דף העיר בני
 הפסוק יקרא שבתחילה ז״ל רבינו וסובר וכו׳. הלכסא לימא הוא מרבנן צורבא אי ומשני

הפסוק יקרא .ואח״כ קודם חבירו יקרא שאם והטעם חנירו, יקרא ואח״כ השמועה או

: הוא נכון וטעם קודם הפסוק
 כ״ח) בני-העיר(דף פ׳ שם .וכו׳ כבוד בהם שנוהגים וכשם .וכו׳ כנסיות בתי יא

:וכו׳ נוהגים אין רבנן דתנו בברייתא זה כל מבואר
:ג׳:) השותפין(דף פ׳ ובריש כ״ו) העיר(דף בני בפ׳ .וכו׳ סותרין אין יב

מותר

עוז מגדל מיימוניות הגהות
תי : ס״ג) (דף הרואה פרק . הכנסת כנית עד כו' לקרות שנכנס מי ממגי בדיקת צריכין כנסיות בתי גרסינן דפסחים ובירושלמי דטגלה בירושלמי [ה] סותר עד '1כ כנסיות ב

שן.‘את הכנסת בית דלצורך ריצב״א כתב שנים לעבר שם כשגקבצו פירוש בעבוראות בהם שאוכלין וישאר על כז' הרבו כשלא אמורים דברים במה :כ״ח) (דף העיר בני פרק הי
ראיה ועוד לשמור כדי הכפורים יום בליל בב״ה לישן התירו ומכאן מב״ש לישן מותר
 כו׳ כגישתא לבי ועיילו דמיטרא זילחא אתא מרבא שטעתא שיילי קא הוו אדא ורב רבינא [ז] :עי׳כ הכפורים יום ובהלכות שלפניך בהגה״ה עיין . בתרא דבבא קמא פרק אשי דרב מהא
 מקלות חוץ ש^רצו מה כל בהם עושין חרבו שאם לעניין אם כי אלא עשויץ הן תנאי על בבל של כנסיות רבתי אמר לא זה דלענין התוספות כתבו מכאך כו׳ מיטרא משום לאו

שתא לבי לפורייה עאל אשי דרב בתרא דבבא קמא דפרק והא כר החמה מפני בחמה בהם וליכנם בהן ולישן לאכול ומותר עשויין הן תנאי רעל שפירש הקונטרס כפירוש ודלא ראש כני
בב״הכ אפילו ולאביל לישן שרי הכנסת בית דלצורך נראה ולריצנ׳א .פסחים בערבי כדאיתא לישן רגילים שהאורחים מקום הכנסת לבית סמוך אלא ממש הכנסת לבית לאו מחסיא דמתא

בפתח לצאת זה בפתח שנכנס למי מצוה שם כתב [הטור * : ע״כ בעמוד סמוך כתובה היא הלא ודפפחים דמגילה בירושלמי כדאמרינן שרי אחרת מצור. לצורך אפילו שהרי ממש
: בהגה״ד.] וע״ש אחד
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:ונו'־ הסדש בונה ממנו אחד
 משמיה אאא דרב מימרא כ״ז) מגילה(כ״ו וכו/ המדרש ביש הכנסח ביש לעשות מותר יד

 בני כ״ו) כ״ה דף (ר״פ שם וכו׳. הכנסת בית שמכרו העיר בני וכן : דרבא
 לוקחים תיבה תיבה לוקחים ?ה"כ הכנסה בית בדמיו לוקחים עיר של רחובה שמכרו העיר

 ספרים ספרים לוקחים מספחות מטפחות
 לא חורה ספר מכרו אם אבל הורה לוקתיס

 מספחות מטפחות יקחו לא ספרים ספרים יקחו
 הכנסת בית‘ יקחו לא תיבה תיבה יקהו לא

 במותריהן. וכן הרחוב את יקהו לא הכנסת בית
 יש עיר של דרחובה דתנן דהא אמרו ובגמרא

 הגשמים על שכשמתענין מפני קדושה בה
 להתפלל עיר של לרחובה התיבה מוציאים
 דעראי כיון אומרים חכמים אבל היא יחידאה

 זה פרק בסוף וכמבואר קדושה בה אין הוא
 מידידאפשר דכל דוקא דמתניהין דרישא וסובר

 השוה דבר בדמיו לוקחין ואין מעלינן לעלוייה
 דא״א כיון תורה ומכרו עברו אס אבל לו

 לא אבל אחר הורה ספר בדמיו יקחו לעלוייה
 אם דנקט ואיידי ספרים בו לקנות יורידוהו

 הכי נקט בגרוע ספרים יקחו לא תורה מכרו
 וכדמשמע אסור נמי דבשוין נמי הכי ואין בכולהו

: דמתנימין רישא
 שם זה גם מעות. העם גבו אם וכן טו

 אמר במותריהן דוכן אפיסקא (כ״ז.)
 גבו אבל והותירו שמכרו אלא שנו לא רבא

 מן מעות גבו אבל ופירש״י .מותר והותירו
 בידם ונוחר וקנאוהו תורה ספר לצורך הציפור

 באו לא עדיין שהרי להורידן מותר הדמים מן
 תימה הרמ״ך כתב : חמורה קדושה לשימוש

 לאריג כסווי הוו הא הדמים משנין אין אמאי
 אמרינן בלבנים ואפילו דאסר למאן דליכא

 שכן כל קדושה שום בהו דלית הפרק בתחילת
 לפרש לנו יש והותירו דגפו וההיא מעות שגבו

 :עכ״ל וצ״ע היא הילכתא דלאו שנאמר או בע״א
 אמרינן דמגילה בירושלמי וכו'. בה"כ כלי וכל

 מורה ספר האוחז עליה שעומד הבימה
 בהם אין להתלמד עליהם שכותבים והלוחין

 בית קדושת להם יש אבל ארון קדושת משום
 העיר פני פרק הר״ן כתבו ובירושלמי הכנסת.

 הארון שעל פרוכת : כבה״ב כה"כ כלי כל
 רבא אמר ב') כ״ו (דף העיר בני פרק וכו׳.
 דתשמיש תשמף פריסא האי אמינא הוה מריש
 תורה ספר ומנחי ליה דעייפי דחזינא כיון הוא

 תשמיש אמינא אסיפרא ליה פרסי נמי אי עלויה
 יריעה דר.יינו ז״ל הר״ן ופירש הוא. קדושה

 ל״ט:) (דף בסוטה דאמרינן החיבה על שפורסין
 בירושלמי וגרסינן בציפור התיבה להפשיט אסור
 אפשר ורבינו עכ״ל כארונא ארונא דעל כליא
 שמניחין ,לתיבה ארון וקורא כן מפרש שהוא
 שהיה רבא וטעה קריאה בשעת ס״ת עליה
 הפרוכת על מניחין שהיו תשמיש שהוא סובר
 המטפחת ועל תורה הספר מטפחת הזאת

 שהרפה חזא הכי ובהר חורה הספר מניחין
 שרבינו נמי אי מטפחת. פריסת פלא הזה הפרוכת על תורה ספר מניחין פעמים
 בתוכו כלומר הספרים מניחין שבו ארון להיכל וקורא ההיכל שלפני פרוכת דהיינו מפרש
 דסזא וכיון ההיכל תשמיש והפרוכת תורה הספר השמיש שההיכל רבא סבר והוה

ממש תשמיש אמר בקביעות פעמים הרפה כלומר עציה תורה ספר ומנחי ליה דעייפי

לחם
 ריש משנה .וכו' העיר בני [וכן :כיז) העיר(דף בני בס׳ כו׳. לעשות סותר יד

 הקשה .וכו׳ הכנסת בית שמכרו העיר בני וכן : כ״ו)] (דף העיר בני ס׳
 אנשי ז״ל רפינו כתב עניים מתנות מהלכות א׳ דבפרק קנ״ג בסימן ז״ל מוהרי״ק הרב

 דהא שפויים לפדיון אלא מצוה לדבר ימכרום לא הכנסת בית לבנין מעות שגבו העיר
 להם כשאין איירי דהתם לתרן לי ונראה חיבה. לקנות הכנסת ביס דמוכרין כאן משמע

להם כשיש איירי הכא אבל שפויים לפדיון אלא מוכרים אין ודאי אז אמר ביה
:אחר הכנסת ביס

 הוי מריש רבא אמר אמרו כ״ו;) (דף העיר פני פפ׳ .וכו׳ הארון שעל פרוכת טי
 ומנחי ליה דעייפי דחזינא כיון הוא דתשמיש תשמיש פריסא האי אמינא

 וציל הארון סביב אותה שפורסים ז׳ל התוספות כפירוש מפרש שרבינו ונראה וכו׳ ספרא
W רבינו שהזכיר מה וכן [כ״ה.] העיר בני סרק שאמרו סיבה היינו לאו דכורסיא

ד : חרב וישאר השעה  הכנסת בית לעשות אמרתר י
 בית לעשותו אסור המדרש בית ]0 ,אבל המדרש. בית

 בית קדושת על יתירה המדרש בית שקדושת הכנסת
 שמכרו העיר בני וכן מורידין. ולא בקדש ומעלין הכנסת

 יש תיבה מכרו . תיבה בדמיו ליקח להן יש הכנסת בית
 מכרו . תורה לספר תיק או מטפחות בדמיה ליקח להן

 חומשין מכרו . חומשים בדמיו לוקחים תיק או מטפחות
 אין תורה ספר מכרו אם אבל תורה. ספר בדמיו לוקחין
 קדושה שם שאין אחר תורה ספר אלא בדמיו לוקחין
ו :במותריה וכן . תורה ספר מקדושת למעלה p ט v 

 הכנסת לבית או המדרש בית לבנות מעות העם גבו ,,אם
 ורצו תורה ספר או ותיק מטפחות או תיבה לקנות או

 קלה מקדושה אלא אותן משנין אין שגבו. מה כל לשנות
 לעשות שגבו מה עשו אם אבל .ממנה חמורה לקדושה
 בית כלי וכל .שירצו מה לכל המותר משנין והותירו
 בו שמניחים הארון שעל פרוכת . הכנסת כבית הכנסת
 הן הרי עליהם התנו ואם הספריס. כמטפחות הספרים

ז התנאי: כפי  למכור שמותר אמורים דברים במה ט
 אותו עשו שלא כפרים של הכנסת בבית הכנסת בית
 להתפלל להם שיהיה לבדם הכפר בני דעת על אלא

 הכנסת בית אבל מותרין, למוכרו כולם רצו שאם בו
 שיבוא נעשה העולם אנשי כל דעת ועל הואיל כרכין של

 ישראל כל של נעשה המדינה אל הבא כל בו ויתפלל
ר לעולם: מוכריןאותו* ואין פ כ ה בני ג  למכור שרצו יז
 אתר הכנסת בית בדמיו לבנות או שלהן הכנסת בית

 להתנות צריבין תורה ספר או תיבה בדמיו לקנות או
 . בורסקי ולא מרחץ לא אותו לעשות שלא הלוקח על

 בית ולא . העורות את בו שמעבדין המקום והוא
 העיר טובי שבעה התנו ואם .המים בית ולא הטבילה
 מותר ,הלוקח שיהא מכירה בשעת העיר אנשי במעמד
ח : מותר אלו כל בו לעשות  שבעה התנו אם וכן י

 שיהיו הדמים מותר יעל העיר אנשי במעמד העיר טובי
 בית מהן ובונין הדמים וכשלוקחין . חולין הן הרי חולין

או ותיק מטפחות או תיבה מהם שיקנו או אחר הכנסת

 לגולבא אזל ילמיה רבי העיר בני פרק הר״ן נסבו' ירושלמי וכו׳. התנו אם1 : הוא
 : מתחלה עליו התנו לכך אומר אני ליה אמר לר״מ שאיל אתא ארונא גו מקושא יהבין חמסון

 העיר אמתניתיןדבני כ״ו.) (מגילה הכנסת. בית למכור שמותר אמורים דברים במה טז
 של בה"כ ־,אלא שנו לא יוחנן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר בה"צ שמכרו

לה אחו דמעלמא כיון כרכים של אבל כפרים

שם טור ג :שם ג :קנ״ג פי׳ טול א

 אין כלומר ,דרבים דהו״ל ליה מזבני מצו לא
 שלו בעלים ישראל כל אלא בעלים לבדם העיר בני
בעלים." מדעת שלא למכור העיר לבני רשות ואין

 בידוע שאפילו ז״ל הרא״ש כדעת רבינו ודעת
 אדם להם סייע ולא אופו בנו הכרך שבני
 כיון הכי אפילו בניינו בהוצאת לעיר ממיז

 לדעת הקדישוהו העיר בני לה אתו דמעלמא
 הזכירו והר״ן שהתוספות ע״פ ואף ,העולם כל

:עיקר לרבינו נראה זה פירוש אחר פירוש ג״כ
כ״ז:) (דף שם משנה וכו׳. הכפר בני מ

 בית היינו המים ובית כחכמים. ופסק
 לביס זלזול איכא הני דבכל ;וטעמא הכביסה
וכו׳. העיר טובי שבעה התנו ואם : הכנסת

 שלא אלא שנו לא רבא אמר כ״ז.)■ (דף שם
 העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה מכרו
 אנשי במעמד העיר .טובי שבעה מכרו אבל

 ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי' אפילו העיר
 גירסא ולפי רבינו גירסת כךהיא ש״ד, פירי

 לפת יכולין העיר אנשי במעמד העיר טובי זו
 בדברים הכנסת בבית להשתמש ללוקח רשות
 דה״ה וממילא הסתם מן לעשות רשאי היה שלא

 ובורסקי■•'וסבילה מרחץ לעשות להחנות שיכולים
 מחוור זה אין הראב״ד וכתב : המים ובית

 אמרו ואם אלו דברים ד׳ על להתנות שיוכלו
 חרב חל והוא לזורעה עליה להתנות שיכולים

 להיות לתפלה שהיה הבית לחלל־ אמרי לא
 אינו ז״ל שהוא נראה עכ״ל. בו וכיוצא בורסקי

■ שיכרא ביה ולמשתי אלא פירי ולמשטחביה גורס
 שיכרא בדמיו לשתות דהיינו ז״ל ומפרש ש״ד
 הכא איירי . לא בבית לאשתמש לענין אבל ש״ד
 שסבור לפי הוא וכו׳ חל היה והוא ומ״ש כלל.

 הסם מדאמרינן אלא זה דין למד לא שרבינו
 כנישחא דבי תלא ההוא ליה הוה רבינא [כ״ו:]

 זבנה א״ל אשי דרב לקמיה אחא בארעיה
 וזבנה העיר אנשי במעמד העיר טובי משבעה
 מרב תל שהיה התם דשאני כתב ולכך וזרעה

 כתבתי וכבר וכו׳. הבית לחלל אמרו לא אבל
 ועוד זה דין משם למד והיאך רבינו גירסת
 רבינו שמ״ש ודע בסמוך. דעתו ואכריע אוכיח
 התנאי כפי הן הרי עליהם התנו ואם לעיל
 ההוא שהתנאי כאן הנזכר לתנאי דומה אינו
 תשמיש בו להשתמש אלא לחולין להוציאו אינו
 בירושלמי וכמבואר לו המיוחד מתשמיש גרוע

: שם שכתבתי  שם וכו׳. העיר טובי שבעה החנו אם וכן יח
 העיר בני דתנן אהא כ״ז.) (דף

 בה״כ בדמיו יקחו לא וכו׳ עיר של רחובה שמכרו
 אלא שנו לא רבא אמר במוהריהן וכן וכו׳

 התנו יאבל התנו שלא אמורים דברים במה איתיביה מותר והותירו גבו אבל והותירו שמכרו
 התנו כי והותירו שמכרו אילימא ה״ד דמתא פרשא דכסוסיא פירוש מותר לדכסוסיא אפי׳
 וה״ק והותירו שמכרו לעולם לא התנו לא הא דהתנו טעמא והותירו שגבו אלא הוי מאי

העיר טובי שבעה החנו אבל העיר אנשי במעמד העיר טובי שבעה התנו שלא בד״א
במעמד

משנה
 תורה ספר דמוחביעלויה דחזינא פיק שם אמרו כורסיא דהא בדמיהן להסליקח יש

 ,עליה ומנחי דעייפי כיוןדחזו תשמיש דהוא שם אמרו נמי דפרוכס ובהא תשמיש הוי
 תיבה דמוכרין דמשמע הספרים כממפחות שהוא זיל רבינו כתב למה כן ואם תורה ספר
 כסא היינו דכורסיא לפרש יש אלא בגמרא כדמשמע הם שוין והא מטפחות ליקח

 בו שמניחין כיון הכסא‘ואותו מיניה קילא דתיבה סיבה היינו ולאו הס״ת בו שמניחים
שאמר מה על הורה ספר הלכות דעה ביורה פירש וק הארון לפני כפרוכת הוי הס״ס

לקמן: ז״ל רבינו
 ז״ל רבינו על ז״ל מוהרי׳׳ק הגדול הרב פירוש לידי הגיע השל״ה שנת לאדר ה׳ (היום

 ומכאן עהה עד שכתבתי בהלכות והקשיתי עיינתי אשר דברים הרבה בו שיש וראיתי
:לי) אשר המחודש הדבר אלא אכתוב לא והלאה

אחל

חומשין
: זה נזין קנ״ג סי׳ שס נטזי עיין ד

מיימוניות הנחות ׳ עוז מנדל
ברית פפא כרב ודלא דאריב׳ל דרגפפאמםתברא ס־ותית דרבא בריר■ אחא‘בר רבא אפר [ז] pD . הס^ ®ף עד '0 הכנסס גיס לעשזח סותר ג׳): (דף נסרא דננא קמא פיק חרג.

ר: מי עי ב ; ע״כ שם עיין איפכא דמתני דרבינא ה ת כ ] ה בית. הטור * בנ כ הוקדש ואח״כ סתם שנ הי לג
: ע״כ] בה״כ לשם תחלה בנאוד% אפילו בו שישתמשו עד אלא קדוש אינו ומיהו בבה״ב דינו



53 ממשנה כסףפי־א תפלה הלכות אהבה. משנה כסף
 שנאי סימא לא כלומר וכן לבינו וכשב מושר. לדכסוסיא אפילו העיר אנשי גמממד

 לחולין יצאו לא הדמים אבל הדמים על הביש קדושש שחל לפי הביש לחלל מהני
 הדין דהוא קמ״ל הכנסש הביש קדוששי חלה ופרועה פרועה כל, דעל מהם פרועה אפילו

 לא הדמים לכל אבל שנאי מהני למושר דדוקא ומשמע וכו׳ הדמים מושר על השנו אס
ורש״י הביש, קדושה נשחללה מה על כן דאם

̂הרא״ש שהתנו כמו הולץ יהא השאר תורה ספר או חומשין נמי הדמים דלכל וסוברים חולקים ^
̂׳ש ^ ל א מ א ב ר ״ מ ^ ^ ט :שירצו מה בהן. ויעשו ^ כל עליהן קבלו אם וכן י
עשוי שעשה מה כל אחד. אדם רובם או העיר אנשי העיר אנשי במעמד העיר עובי ז׳ מכת אבל

 כדברי ואם ש״ד שכרא ביה למשסי אפילו
 היכי לחולין דמים להוציא דהיינו הראב״ד

 שבעה שנאי מהני והושירו דלמכרו קאמר הדר
 דוקא דמשמע העיר אנשי במעמד העיר סובי

 ועוד . הדמים לכל לא אבל דמהני הוא למושר
 ביה דלמששי ההיא רבא אמר דקי שכשב מה

 קאמר וכי עליה דפליג מאן ליכא ש״ד שיכרא
 ועוד .אביי אושביה למושריהן שנאי דמהני

 הו״ל דרבינא לההיא ענין אין הראב״ד שלדברי
 אבל דרבא מימרא בההוא כניששא דבי שלא

; אהדדי שייכין רבינו לדברי
ט כ״ו.) (דף שם וכו׳. עליהם קבלו אם ובן י

 של ?ה״כ בין דמפלגינן הא גבי
 בה״כ והאי אשי רב אמר כפרים לשל כרכים
 כיון לה קאשו דמעלמא ע״ג אף ממסיא דמשא

 לזבוגה מצינא בעינא אי אשו קא דידי דאדעשא
 הזה הבה״כ בעלי ישראל שכל ע״פ אף כלומר

 העולם לכל כשהקדישוהו אושו שהבונים כיון
 מעלמא דאשו הנהו גם הקדישוהו דידי אדעשא
 שמפרש רבינו מדברי ונראה שלו. דידי בדעשא

 העיר בני הסכמש בלא אפילו לזבונה מצינא
 ציבורא בהדי לזבונה דמצינא פירש הר״ן אבל

 מצו לא דציבורא מדפרשינן ולאפוקי קאמר
 לו שהיה רבינו בלשון לדקדק ויש : לה מזבני
 וממה כרכים של בה"כ גבי לעיל זה דין לכשוב
 כפרים של הכנסש דבביש נראה כאן שכשבו
 מבה״כ שלשה בירושלמי מדאמרינן כן וכשב מיירי.

 אחד. אפילו בשקבלו אי קיימין אנן במה כבה״כ
 לכושבה רבינו חש לא אשי רב דאמר וההיא

: זה מדין נלמד שהוא מפני
 פלוגשא כ״ו̂: (דף שם וכו׳. שמוחר כשם כ

 קי״לדהלכשא והא אחאורבינא דרב
 לא אבל : ז״ל הרי״ף פסק וכן דמיקל כמאן

 .כדמיס שהיא בהנייה או עד וכו׳ אוחו משכירין
.וכו׳ עיר של רחובה שם. דרבא מימרא הכל

: זה בפרק נשבאר כבר
 להם שקן ע״ה רבינו משה א &י״ב

פ׳ בב״ק .וכו׳ לישראל
 עזרא ששיקן שקנוש עשרה פ״ב) (דף מרובה
 ופריך ובחמישי בשני וקורין בשבש שקורץ
 שיקן עזרא בשבש) (במנחה שקורץ* בגמרא

 וילכו.שלשת דשניא מיסקנא הוה מעיקרא והא
 כיון חורה אלא מיס איך מים מצאו ולא ימים

 עמדו נלאו הורה בלא ימים שלשם שהלכו
 בשבה קורין שיהיו להם ושקנו שביניהם נביאים

 ומפסיקץ .בשני וקורץ בשבה באחד ומפסיקין
 כדי שבש ערב ומפסיקין בה׳ וקורין וד׳ ג׳

 מעיקרא ומשני■ חורה בלא ימים ג׳ ישהו שלא
 מלחא גברי חלחא א״נ פסוקי חלחא גברא מד

פסוקים ועשרה גברי חלחא חיקן הוא אשא פסוקי

 הגדול הנביא היה שהוא מרע״ה רבינו כשב ושקנו שביניהם נביאים עמדו שאמרו מה וכלפי
 ראוי אליו וא״כ בהסכמשו אלא דבר עשו שלא ועוד הוא דיינו ביש שבדור נביאים וכל

 חיקן משה ויושב עומד הקורא פרק הרי״ף וכשב בירושלמי דגרסיגן ועוד .הענין ליחס
ספרי בקצח שכשוב ומה .ובחש״מ חודש ובראש ובי״ע בשבחוח בשורה וקורין שיהי לישראל

 בשבח כלומר קאי נמי אשבח בשחריח רבינו
לא אבל

 מה כפי ויתנה שיראה מה כפי לבדו ונותן מוכר והוא
 כך הכנסת בית למכור להם שמותר כשם 2 : שיראה
 הנייה לציבור להם היה לא שאילו . במתנה אותו נותנין

 ולא אותו משכירין לא ..אבל נתנוהו לא זו במתנה
 לבנותן כנסיות בתי כשסותרין *וכן .אותו ממשכנין

 והעצים הלבנים במתנה ולתת ולהחליף למכור מותרין
 עולה הקדושה שאין אסור להלוותן אבל שלהן. והעפר

א : בדמים שהיא בהנייה או בדמים אלא מהן  ברחובה כ
 ובמעמדות בתעניות בו מתג!ללין שהעם אע״פ עיר של

 אין אותן מכילין ■־כנסיות בתי ואין רב שהקיבוץ מפני
 בתים וכן לתפלה. נקבע ולא עראי שהוא מפני קדושה בו

 קדושה בהם אין לתפלה בהם מתקבצין שהעם וחצרות
 עראי אלא בלבד לתפלה אותם קבעו שלא מפני

: ביתו בתוך שמתפלל כאדם בהן מתפללים

̂נים ̂נ עשר פרק
ה א ש  קורין שיהו לישראל להם תיקן גרבינו מ

 ובחמישי ובשני בשבת ברבים בתורה
 שמיעת בלא ימים שלשה ישהו שלא כדי בשחרית

ה. ר  שבת בכל במנחה כן קורץ שיהו תיקן ועזרא תו
 בשני קורץ שיהו תיקן הוא וגם . קרנות יושבי משום

 מעשרה פחות יקראו ולא אדם בני שלשה ובחמישי
 בציבור. בתורה בהם שקורין הימים הן ואלו ב ז פסוקים

 ובחנוכה ובתעניות חדשים ובראשי ובמועדים בשבתות
 מפטירין ואין ושבוע. שבוע שבכל וחמישי ובשני ובפורים
 באב ותשעה טובים וימים בשבתות אלא בנביאים

 מעשרה בפחות בציבור בתורה קורץ יאין ג :בלבד
 מעשרה * פחות קורין ואין .חורין בני גדולים אנשים
 ייפחות הקורץ יהיו ולא המנין. מן עולה וידבר . פסוקים

 פחות בפרשה מתחילין ואין . אנשים משלשה
 משלשה פחות בפרשה משיירין ואין פסוקים. משלשה
 : פסוקים משלשה פחות הקורא יקרא ולא פסוקים.

 שלשה קודאין שנים פסוקים עשרה שקראו שלשה ד
 ראשון ארבעה הקורא שהיה ובין .ארבעה ואחד שלשה

אחד יכל ה : משובח זה הרי אמצעי או אחרון או

 במנחם צא אבצ משה חיקן דוקא בשחריח
 דקריאח רבינו שכחב ומה היא. עזרא, דשקנח

 אמרו כך קרנוש יושבי משום היא במנחה שבש
 כל חנויוש יושבי קרנוש יושבי ופרש״י בגמרא שם

 בשני קורין ואין בסחורה עוסקים החול ימוש
: יסירה קריאה בגינייהו חקון ובחמישי

ל*א.) ל' (מגילה וכו׳. הימים הן ואלו ב
:יום,מאלו בכל קורא מה חק

 במשנה מפורש וכו׳. בנביאים מפעירין ואין
 בשבח אלא מפסירין דאין כ״א.) (דף ,שם

 לכחוב רבינו חשש ולא הכפוריס ויום וי״ע
 שכחב ומה הוא. עוב יום דבכלל הכפורים יום

 ל״א:), (שם מפורש . באב בששעה שמפסירין
■ : אסיפם אסוף מפעירין בע״ב

 (כ״ג:) שם משנה וכו׳. בשורה קורץ אין ג
 בשורה קורץ ואין שמע על פורסין אין

 כבר חורין ובני גדולים ומ״ש מעשרה. בפחוש
 אץ שבקדושה דבר דלכל ח׳ בפרק נחבאר

 הדין והוא וקסניס עבדים העשרה בכלל
 דבר כמו עשרה שצריך כיון השורה לקראת

: שבקדושה
 רב חני (כ״א:) שם וכו׳. פחות קורין ואין

 שם וכו׳, הקורין יהיו ולא ומ!ש .שימי
 דבשני פ״ב) (דף. ב״ק מרובה ובפ׳ במשנה
 מג׳• פחוס קורץ אין במנחה ובשבח וחמישי
 קורץ בחורה בהם שקורץ הימים ובשאר אנשים

:שיסבאר כמו משלשה יותר
 (מגילה וכו׳. משיירין ואין וכו׳. מתחילין ואין

:אריב״ל תנחום דר׳ מימרא כ״ב.) דף
כ״ד.) (כ״ג: שם משנה וכו׳. הקורא יקרא ולא

:פסוקים מג׳ יפחוש לא בשורה הקורא
משובח. זה הרי עד וכו׳ שקראו שלשה ד

 והכוונה כ״א:) (שם דרבא מימרא
 איכא ארבעה שקרא מהקורין דלכ״א לומר

:עבד דשפיר למימר
 (ד׳ שם וכו׳. הקורץ מן ואחד אחד בל ה

 ומברך גולל ורואה פושח ש״ר ל״ב.)
 אומר יהודה רפי ר״מ דברי וקורא ופושח וחוזר
 ורואה שפושח ■פי׳ וקורא. ומברך ורואה פוחח
 ס״ת וגולל ולקרות להשחיל לו שיש פסוק אושו

 וחוזר קריאשה לפני השורה ברכס ומברך
 דעעמא בגמרא ואמרינן . דר״מ וקורא ופותח
 בתורה כתובות ברכות יאמרו שלא כדי דר״מ

 פי על ואף יהודה כר׳ הלכה בגמרא ואיפסיקא
 מפרך כך ואחר גולל שבסוף רבינו כתב כן

 יהודה רבי פליג לא דע״כ ז״ל דס״ל משום
 לפסוח והדר לגלול למערח דצריך פתחלה אלא

 גולל יוסר עורח שם דאין בסוף אבל ולקרות
 כניל. רע תקרי אל מוב דמהיוש מפרך כך ואחר
 כתוב פי״ג סופרים שבמסכת מצאתי כך אחר

שכתבתי: מהפעם והוא רבינו כדברי
 חסדא דרב מימרא כו׳. בתורה הקורא אין ו

:ל׳:) (דף נאמרים אלו פרק בסופה
קרא

 למקום ומביט תורה ספר !א] פותח הקורין מן ואחד
 המבורך יי׳ את w יברכו אומר ואח״ב .בו קורא שהוא

w וחוזר ועד. לעולם המבורך יי׳ ברוך העמעונין וכל 
 בנו בחר אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ומברך

 שישלים עד קורא כך ואחר . אמן עונין העם וכל התורה. נותן יי׳ אתה ברוך תורתו את לנו ונתן העמים מכל
 עולם וחיי אמת תורת תורתו לנו נתן אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך ומברך הםפר וגולל לקרות

מפי אמן שיכלה עד בתורה לקרות רשאי בתורה הקורא אץ ו : התורה נותן יי׳ אתה ברוך בתוכנו נטע
הציבור

׳ פור ג :קנ״ד פ׳ פור ג :שם וסמ״ג פור א «קל״ח פ׳ פור ו : שם כשין סמ״ג קל״ח קצ״ה פור ו! :י״פ פשין פמ״ג קמ״ג קל״ו פ׳ פור ד :שם עשין םמ״ג קל״ד פ  :קל״פ פ׳ א״ת פור :
.ושמישי בשני ♦צ״ל

מיימוניות הגהות
 בירושלמי כדאיתא סדרא סוף עד עמלק ויבא מן ם׳ שקורין בפוריס לבד סמ׳ג [לשון *

 ורואה פותח דאמר כר׳ם ודלא העיר בני בפרק יהודה כר׳ [א] יים]: של סררו שה־א היא שניא
 כר׳ [ג] : עכ״ל כר פותה הלכה שמואל אמר מתנא רב אמר וירא ר׳ פסק וכן כר מברך גולל

 ברכו לומר וראוי [ג] : ע׳ב שאכלו נ׳ בפרק עיין המבורך אומר דלא עקיבא כר׳ ורלא ישמעאל
 בפ״ו לעיל כארתי כאשר אחריו ויענו העם שישמעו רם בקול אלו ברכות ושאר השם את

 רבינו בשם כתב אלכרצלוני יהודה וח׳ר הטור שם כתב [ג׳] ! ע׳ש ט׳ז שבהלכה בהנ׳ה
 לנמדי לכלל עצמו Tmלה צריך הכלל מן עצמו מוציא ואינו המבורך שאומר אע'פ גאון מעדיה

מן ולומר : ע׳ש] וכד המבורך ח׳ כ

עוז מגדל
ב ״ ה פי ש  דמסנת פ״י1 ס״נ) (דף מימה ס^ קמא בכגא נעלי . ושנוע שנוע נפל עד פו׳ מ

:ויושנ עומד נס׳ מגלה נהלפות ז״ל אלפס ר״י והניאה איסא נמי מירושלמי פפרים
 :פא) (דף ויוע עומד פרק . משמח זה הרי עד פו׳ מפפידן ואין :סופדם דמספת פ״י . הימים ומנין

 ומנין וחוזר פ״פ): (דף הניזקין ופרק ל״נ) (דף המיר נני פרק ועד. לעולה עד פו׳ ואחד אמד כל
ואלו פרק הצינור. מפ עד ס׳ הקורא ואץ :פ׳׳ג) (דף ויושנ עומד פרק הסויה. נוסן עד פו׳

:ל״פ) נאמרים(דף


