
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
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 מנין נירושלמי מדאמלינן הכי דילסינן הרמ״ך בשם הנהוס כתבו וכו/ בדקדוק ומעה קרא
 גב על אף יונה וא״ל הלגום זה מפולש ונו׳ האלהים בסולת בספל ויקלא דכפיב לתלגוס

 קלא מהאי נמי דילפינן לדקדוק שק וכל אותו ממזילין פעה מעכב התלגום אין דאתמל
 יהודים בין כגון בפעותיה מדקדקין אין דמגילה בילושלמי מדאמלינן לאיה ול״נ .עכ״ל

 וה״ל :מדקדקין תולה דבספל משמע ליהודיים
 דף (סנהדלין חלק פלק מדאמל כתב מנוח
 חון השמים מן החולה כל האומר כל צ*פ)

 בזה ה׳ דבל כי בכלל זה הלי אחד מדקדוק,
 צליך גדול שלש לו יש אחד שבדקדוק דכיון
 החזק ילפה ולא הנח יניד ולא הנד יניח שלא
 הקולא פלק ונילושלמי עכ״ל. הלפה יחזיק ולא

 אותו מחזילין לתיבה סיבה בין פעה שמד
 שניס יקלאו ולא : לואס אס בין פעה אפילו

 אס הקולא פלק ליש משנה . וכו׳ גמולה
 קלאה כ״א.) דף (מגילה ויושב עומד המגילה

 משא״כ תנא ובגמלא יצאו שנים אחד,קלאוה
 הלא״ש וכתבו .שנים קולין שאין כלומל בחולה
 דלעולס תלי קלו דהאידנא גב על ואף והל״ן

 דסקון למימל איכא דקלי ההוא בהדי ש״צ קלי
 בדקדוק בקי שאינו מי את לבייש שלא הכי

 בל למקלי דאסיל כתוב הזוהל ובס׳ הקליאה.
 עם יקלא לא שהעולה נלאה ולכן בלחודוי חד נש

 : לאזניו ישמיע שלא בנחת אלא הש״ן
 עומדין אין פ׳ ילושלמי .וכו׳ ונשתתק קרא

 קולא היה העיל בני פלק הלי״ף כתבו
 ממקום יתחיל תחתיו שעומד ונשססקזה בתולה

 הלאשון שפסק ממקום וא״ת הלאשון שהתחיל
 לאחליהם ולא לפניהם נתבלט הראשונים
 וכתיב לפניהם ולא לאחריהם נתברכו ואחרונים

 ומפרש תמימה כולה שתהא תמימה ה' תורת
 שהתהיל ממקום יתחיל תחתיו שעומד זה לבינו

 ממקום יתחיל שא״ת לפניו יברך ולא הראשון
 של שקריאתו נלאה א"כ לפניו יברך ולא שפסק
 ונמצא לעצמה זו וקריאה לעצמה ראשון

 נאמר אס ואפילו וכו׳ נתברכו שהלאשוניס
 הראשון שפסק ממקום האחרון זה שיתחיל
 הראשונים הרי מקום מכל ולאחריו לפניו ויברך

 שזה השתא אבל לאחריהם ולא לפניהם נתבלט
 אנו הלי הראשון שהתחיל ממקום מתחיל

 ובלכתו אחת היא כאלו קליאחם מצרפים
 בלכת וכן הפסוקים לכל תעלה ראשון של

 כנ״ל לכולם תעלה בסוף שמברך האחרון
: לבינו לדעת

 כתבה תוספתא וכו׳. רשאי הקולא אין ז
 הכנסת לאש ויושב עומד פלק הלי״ף

 אהלים לו שיאמרו עד יקרא לא הכנסת חזן או
 דהיק לבינו ומפרש לו. מבזבז אדם שאין קלא

 שיקראו להם שיאמרו עד יקראו לא אלו אפילו
 גדולתם בשביל לעצמם חלק כנופלים ילאו שלא

אותם שיקראו עד קולין אין אדם בני דשאל
 הלי״ף כתבו ירושלמי וכו׳. עמו לעמוד אמד וצריך קראו: להם שיאמרו בלי קולין ואלו
 ומתרגם קאיס חזנא מזא כנישתא לבי עאל יצחק בל שמואל לבי עומד הקולא פרק ז״ל

 בין עומד אנכי כדכתיב סלסול ע״י תולה שנתנה כשם א״ל תחותוהי נש בל ולאקאי
: וגו׳ ה׳ דבל אס לכם להגיד וביניכם ה׳

 בתולה מדלגין ואין בנביא מדלגין תנן כ״ד.) (מגילה וכו׳. לדלג לו יש הקורא ח
 ממקום ידלג שלא כלומר התורגמן יפסוק שלא כדי עד מדלג הוא כמה ועד

 התורגמן שיגמול קודם הדילוג במקום ולקלות הספל לגלול שיוכל כדי אלא קולא שהוא
 מוס אחלי קולא ולמינהו בשתיקה לעמוד ציבור כבוד שאין משום זה שדילג המקרא

כלומר עניניס בשני כאן אחד בענין כאן קשיא לא אביי אמר מדלג קא והא בעשור ואך

עוז מגדל
 אני וחמיה ,סופריה דמסנס פ״י משמע וכן דניכוח בירושלמי .בדקדוק עד נו׳ ושעה קרא

 (דף ויושב עומד פרק לבדו. עד כו׳ בתורה שנים יקראו ולא ;בהלכות הביאו לא אין
 הנזקין פרק לקרות. עד כו׳ הקורא אין :עומדין אין פ' יחשלמי בסוף. ומברך עד כו׳ ונשתתק קרא :כ״א)
 :ויושב עומד פ׳ בהלכות ו״ל אלפס ר״י והביאה בירושלמי הקודאין. עד כו׳ הכנסת חזן ואפילו :ס') (דף

 אל עד נו׳ שהתחיל כיון :כ״ד) (דף ויושב עומד פרק . הפסוק תרגום עד כו׳ לדלג לו יש הקורא
 פ״ק .הדברים ענין עד כו׳ בה״ה מן לצאת ואסור :ל״ע) (דף נאמרים ואלו פרק . התורה ספר

:כ״ב) (דף ויושב עומד בפרק . אחד מפסוק עד כו׳ קורא והקורא ;ה׳) (דף דברנות
 מפי עד רשאי המתרגם ואין :מ״ה) (דף שאכלו שלשה פרק .הקורא מן עד כו׳ רשאי הקורא אין

: בירושלמי . בתורה עד כי׳ נשען המתרגם ואין :שאכלו שלשה פיק .התורגמן

 יום בענץ מיירי דתרווייט בעשור ואך מוס אחלי כגון אחד מענין הפרשיות כששתי
 דמשמע בתורה מדלגיו אין דקתני ומתניתין התורגמן יפסוק שלא בכדי מדלגין הכפולים

 לענין מענין שמדלג מיירי התורגמן יפסוק שלא בכדי אפילו בתורה ידלג לא כלל
הניזקין פרק בגיפין . פה על יקרא שנא והוא ומ״ש : זבים לס׳ נגעים מפלשת כגון

 אתה אי שבכתב דדברים אמרינן ס׳) (דף
 הא לך קשיא ואי פה. על לאומרם רשאי
 לקרוס כ״ג לו בא פרק ס״מ) (דף ביומא דתנן

 כבר פה על קורא הפקודים שבחומש ובעשור
 פה על קריאה בלא דא״א בגמרא שם אמרו

 באחר ולקרות ציבור כבוד מפני א״א דלגוללו
 בתרי חד קרי דכי ראשון של פגמו משוס א׳א

: ראשון של פגמו איכא ספרי
 פרק בסופה וכו׳. הקורא שהתחיל כיון ט

 רבה אמר ל*פ) (דף נאמרים ואלו
אפי' לספר אסור ס״ת שנפתח כיון הונא רב בר

 העם כל עמדו ובפתחו שנאמר הלכה בדבר
 לא עמדו שנאמר שתיקה אלא עמידה ואין
 מהכא חסדא רב אמר זירא רבי .עוד ענו

 לבינו וכתב . התורה ספר אל העם כל ואזני
 כולי מוכח לא קרא דאידך זירא דרבי קרא
 בציבור להראותו כשפתחוהו לפרושי דאיכא האי

הכנסת, מבית לצאת ואסור : רגליהם על עמדו
 רבי אמר ח׳) (דף דברטת קמא סרק .וכו׳
 ועוזבי דכתיב מאי דעולא משמיה אמי בר חייא

; ויוצא פסוח כשהוא ס״ת המניח זה יכלו ה׳
 נפיק אבהו ר׳ שם לאיש. איש בין לצאת ומותר

 יונה ה״ר כתב : לגברא גברא בין
 פי על ואף לגברא גברא בין אפילו דלספר ז״ל

 כיון כדאמרינן אסור בינסים הספר שסוגרין
 עוסק שהוא מי :לספר אשור ס״ס שנפתח
 וגרים אפיה מהדר ששת רב שם .וכו׳ בסורה
 ששח רב דוקא רבנן ואמור ז״ל הרי״ף וכתב

 אומנתו תורתו דהאי לי ונראה אומנתו. שסורסו
 בן'״יוחאי שמעון רבי כגון למימר בעי לא

 תורתו ששת רב דליהוי אשכחן לא דהא וחביריו
 לא אמוראי וצולהו אמוראי משאר פפי אומנתו
 יוחאי בן שמעון כרבי אומנתם תורתם היתה

 א״ר י״א) (דף דשבס קמא בפרק דהא וחביריו
 לתפלה תורה מתלמוד מפסיקין דאין ל״ש יוחנן
 שתורתם וחביריו יוחאי בן שמעון רבי כגון אלא

: מפסיקין אגו כגון אבל אומנותם
 דמגילה קמא בפרק .וכו׳ נהגו עזרא מימות י

 לתרגום מנין ובירושלמי ג׳) (דף
 זה מפורש מקרא זה בספר ויקראו שנאמר
 הקורא ואין :איתיה בעזרא קרא והאי הרגום
 לתורגמן יקרא לא ב׳) כ״ב משנה(שם וכו׳. רשאי

:אמד מפסוק יוסר
 (ברכות וכו׳. להגביה רשאי הקורא אין יא

 המתרגם שאין מנין פזי בן ,מ״ה)אר״ש
 משה שנאמר הקורא, מן יותר קולו להגביה רשאי

 ומהתם משה של בקולו בקול ת״ל ומה בקול ת״ל שאין בקול יעננו והאלהים ידבר
 לגמרא ליה דמשמע אלא המתרגם מן יוסר קולו יגביה לא שהקורא אלא ראיה ליכא

 ה״ה המתרגם מן קולו יגביה לא דקורא דאשכמן היכי וכי הם שוים ומתרגם דקורא
התורגמן. מסי עד וכו׳ רשאי המתרגם ואין : הקורא מן קולו יגביה לא נמידמסרגס

 ירושלמי .וכו׳ נשען התורגמן ואין נאמרים: ואלו סרק בסופה חסדא דרב מימרא
 אסור שהקורא דכ״ש הרמ״ך בשם ההגהות וכתבו ויושב. עומד פרק הר״ן כתבו
 כתבו ירושלמי זה גס .וכו׳ הכתב מתוך יתרגם ולא : התורה קריאת בשעת לישען
 הרי״ף כתבו ירושלמי וכו׳. לסייע רשאי הקורא ואין : עומד הקורא פרק זיל הרייף

יאמרו שלא כדי לתורגמן יסייע לא בחורה הקורא אמרו מה מפני מולא אמר שם
מרגום

מיימוניות הגהות
 לומר ונוכל לנו אמר לא ראיה שום אמנם ומשמו בישיבה שאמר רבינו מורי מפי שמעתי כן [ד]

ונד' האלהיי בתורת בספר ויקראו חננאל ר׳ בשם זעירא ר' לתרגום מנין בירושלמי מדנרס ראייתו
ה מפורש מקרא זה בספר ויקראו בו/ המסורות אלו ויבינו הטעמים אלו שבל ושום תרגום ז ̂א ו  בעי ור

. ע״כ אותו מחזירים טעה מעכב התרגום דתימא^אין אע׳׳ג יונה ר' אמר עד וכר מעןב והתרגום
ה  בירושלמי [ה] : לראיה ידי על הסבים רבינו ומורי קרא מהאי נמי דילפינן לדקדוק וכ׳׳ש וה׳
: ע׳ש בה לנהיג חייבים אנו בך וביניכם ה׳ בין עומד אנכי דבתיב סרסור ע״י שנתינתה בשם

 מדרב שרי בלחש אבל רם בקול דהיינו משמע לספר אסור דאמר הספר דלשון התום׳ כתבו [!]
מון בהגהה דפירשו הגאונים מדברי נראה ולא ובו' ששת  דמהדר ששת כרב [ז] : ע״כ דבס
ת פ״ק וכר וגריס אפיה  המבינים עשרה שם אין אם הבי דאפילו אלפס רבינו וכתב דברני

 אלו דפרק ברבה לן דקיימא אלפס ורבינו חננאל רבינו כתב עוד אסור. ממנו חוץ התורה לקריאת
תב זרוע ו^אור ששת, ברב אומנותי שתורתו מי לנו שאין לפי נאמרים  לקרות לאדם שמותר כ

ת שלעולם רבינו מורי את ראיתי אני אמנם . ע״ב משה ר״יבה״ר ובן עסיק קא ענין ובאותו הואיל תורה ספר את ציבור שליח קריאת בשעת הפרשה א \ ח ש  בזמן שתק ההיא בעת הפרשה כ
שה את לחזור שאסור מפיו תלמידיו שכתבו מצאתי ובן לגברא גברא בין עד התורה ספר אל ואזניו קורא ציבור ששליח שתורתו מי לנו דאין הפרשה שקוראים שים ללמוד או הפר

 שבת של ובנביא וסדר סדר כל ולנשימ^ו^תינוקות לטף לתרגם הדין ומן י״ח פרק סופרים במסכת יגרםינן מפורש אלחים בס״ת מויקראו לה ויליף בירושלמי [ח] : ששת כרב אומנותו
שבת שאמרו וזהו התורה קריאת לאחר  יום של מאכלו לתקן צריבין שהם לבא מאחרין טוב ביום אבל סדר של פירושו שישמעו כדי לצאת ומאחרים כותיקין ק׳׳ש לקרות בדי לבא מקדימים ב

 לבי עאל יצחק רב בר שמואל ר׳ עומד המגילה את הקורא דפרק בירושלמי [ט] : ע״ב לחבריה טבא מיומא עליה אמורא אוקי לא רב דאמרינן להם לפרש הדין מן שאץ לצאת וממהרין טוב
ש דבר חמא כנישתא ; דזבחיס פ׳יב בתום׳ ועיין עצמו הקורא וב״ש. אימה בה לנהוג צריך בך באימה תורה שניתנה בשם לך אסור א׳׳ל לעמודא סמיך ומתרגם קאים נ

 אחת אות [י] בדקדוק אפילו וטעה »קרא הציבור.
 שנים יקראו ולא .בדקדוק שיקראנה עד אותו מחזירין
 אחר יעמוד ונשתתק בקרא לבדו. האחד אלא בתורה
 ומברך שנשתתק הראשון שהתחיל ממקום ויתחיל תחתיו
 גדול לו שיאמר עד לקרות רשאי הקורא גאין ז : בסוף

 אינו הכנסת ראש או הכנסת חזן ואפילו לקרות. שבציבור
 שבהם גדול או הציבור לו שיאמרו עד מעצמו קורא

 כדרך קריאה בשעת עמו לעמוד אחד וצריך . לקרות
 לדלג לו יש יהקורא ה : הקוראין [ה] עם העומד חזן

 בעשור ואך מות אחרי כגון אחד בעגין למקום ממקום
ם. אל אמור שבפרשת הני  פה על יקרא שלא והוא הנ

 ולא אחת. תיבה אפילו הכתב מן שלא לקרות שאסור
 הפסוק: תרגום התורגמן שישלים כדי אלא בדילוג ישהה

 לספר [י] אסור בתורה לקרות הקורא שהתחיל ״כיון ט
 ומשימין ושותקין שומעין הכל אלא הלכה בדבר אפילו

 ספר אל העם כל ואזגי שנאמר קורא שהוא למה לבם
 קורא. שהקורא בשעה הכנסת מן לצאת ואסור, .התורה
 בתורה עוסק שהוא ומי .לאיש איש בין לצאת ומותר
 תורה בתלמוד 1[י לעסוק לו מותר אומנותו ותורתו תמיד

 נהגו עזרא ימימות י : בתורה קורא שהקורא בשעה
 קורא שהקורא מה לעם מתרגם תורגמן שם שיהא

 פסוק קורא והקורא . הדברים ענין שיבינו כדי בתורה
 וחוזר התורגמן ₪ אותו שיתרגם עד ושותק בלבד אחד

 למתורגמן לקרות רשאי הקורא ואין .שגי פסוק וקורא
א : אחד מפסוק יותר  קולו להגביה רשאי הקורא אין’ י
 מן יותר קולו יגביה לא והמתרגם . המתרגם מן יותר

 הפסוק שיכלה עד לתרגם רשאי המתרגם ואין .הקורא
 עד אחר פסוק לקרות רשאי הקורא ואין . הקורא מפי

 גשען התורגמן ואין . התורגמן מפי התרגום שיכלה
m וביראה באימה עומד אלא לקורה ולא לעמוד לא . 

רשאי הקורא ואין . פה על אלא הכתב מתוך יתרגם ולא
. לסייע

 שמ״ג קמ״ד סי׳ ר1ס ד : קל״ש פי׳ שזר ג : ק״מ סי׳ סזר ב :זע״ש קמ״נ סי׳ שוי א
: שס שוי ז : קמ״ה סי׳ א״ח שוי ו כ״ה: משין סמ׳׳ג קמ״ו שי׳ שוי ה שם: עשין



55 כחמשנה כסףפי־ב תפלה הלכות אהבה,משנה כסף

 הרין ושי׳ שס הרי״ף כחנה הוספחא וכו׳., מסרגס והקטן בהורה: כחוב הרגום
 הלשון ופשש יהרגם והגדול יקרא שהקמן להם כבוד שאינו קאי אצבור כבוד אינו דהאי ז״ל
 המהרגמין יהיו ולא :קטן ידי על להרגם לו כבוד שאינו קאי אגדול אלא הכי משמע לא

 ובלבד מחרגם ואחד קורא אחד בחורה ת״ר ב׳) כ״א (מגילה ויושב עומד פרק ריש וכו/
, :מהרגמין ושנים קורא אחד יהא שלא

,i l l™ ב תרנומ יאמרו שלא לתורגמן לסייע ^ יהקטן בתורה. ס

 הרגום החורגמן שיגמור קודם הדילוג במקום ולקרוח הספר אח לגלול שיוכל כדי אלא קורא
 מנביא מדלגין אין הניא ובגמרא בשחיקה. לעמוד לציבור כבוד שאין משום זה שדילג המקרא

 להאי ואיחא .להחלהו הספר מסוף ידלג שלא ובלבד מדלג עשר שנים של ובנביאים לנביא
לחחלחו עשר שנים מסוף לפרש אין ההוס׳ שם וכחבו ס״ט דף לו בא פרק ביומא נמי ברייחא

דהיינו לא נמי לסופו מחחלהו אפילו כן דחם

ראיין
 נקרא הראשון העגל מעשה ומהרגם נקרא

 ברכה מהרגם ולא נקרא האחרון ומהרגם
 מהרגמין ולא נקראין ואמנון דוד ומעשה כהנים

 בהפטרה נקראין ואמנון דוד מעשה ופירש״י
 הפטרוה זמן באומו להם היה שלא ונראה . עכ״ל

 מפטיר היה אחד כל אלא היום כמונו קבועוה
 וגם לפרשה מאייחס שהוא לו שנראה ענין

 . בהפטרוח מנהגים חילוק יש זה בזמננו
 ומעשה מהרגם ולא נקרא ראובן מעשה ובגמרא

 והיה לבבל שהלך גמליאל בן חנינא ברבי
 וא״ל ישראל בשכן ויהי הכנסה חזן קורא

 אחרון אלא ההרגם אל ̂שסק 'למחורגמן
 אחרון אלא חחרגס אל ופירש״י חכמים, ושבחוהו

 נפסק הזה והפסוק עשר שנים יעקב בני ויהיו
 הוא כאילו אהרון קורהו לכך פרשה בהפסק

 השני עגל מעשה בגמרא וסו לעצמו. פסוק
 ויאמר מן השני עגל איזהו מחרגם ולא נקרא
 כחוב והרא״ש ובהרי״ף , משה ויבא עד משה
 וניל העם. ה׳^אה ויגוף אחד פסוק ועוד
 דלאממרגם דטעמא שפירש הרי״ף הוספה שהוא
 שכמוב וינוף בפסוק וא*כ אהרן בל כבודו משוס

 מסרגס דלא היה אהרן עשה אשר׳ העגל על
 והיה הפרשה לכחוב אלא חשש לא והגמרא

 אהרן. של כבודו משום דטעמא כיון קרא בהאי
 מהרגם ולא נקרא כהניס ברכס בגמרא והו

 ברוך שהקדוש יאמרו שלא ופירש״י ישא משוס
 נקראין ואמנון דוד מעשה הניס. נושא הוא
 נקרא אמנון-וחמר מעש׳ אמרה והא מחרגמין ולא

 דוד בן אמנון דכסיב הא קשיא ומסרגס
 רבינו. גירסס היא כך סתמא אמנון דכסיב הא

̂ק דוד דמעשה קיל ומ״מ  במחניהין דסנן ואמ
 ואיך שבע בה מעשה היינו דוד דמעשה משמע

 מעשה מפרש שהוא ואפשר .רבינו הזכירו לא
 נקרא דוד בו שנזכר אמנון מעשה ואמנון דוד
 לא שבע בבה דוד מעשה אבל מסרגם ולא

: כאן נזכר
 אמר כ״ג.) שם(דף וכו׳. בנביא הכפטיר יג

 בנביא המפטיר מה מפני עולא
 ומה :ההורה כבוד מפני בסורה שיקרא צריך

 נוהגים הטור כהב וכו׳. וקורא חוזר שאמר
שיכולים הכפודם וביום טוב וביום בשבה

 י״ב של בנביא דוקא דהיינו ו"ל לזה. שכיון
 מסוף אפילו עצמו בנביא אבל י״ב של לנביא
 על נביאים, משאר גרע דלא נמי לחחלסו הנביא

 בדילוג ישהה לא המדלג וכל רבינו שכחב מה
 כחב חרגומו. המחרגם שישלים כדי אלא

שלזה הגמרא מלשון זה אין א״א הראב״ד

 ידי על שיתרגם לגדול כבוד ואין גדול ידי על סתרגם
 קורא אחד אלא כאחד שגים המתרגטין יהיו ולא קטן.

ב מתרגמי* ואחד  מתרגמינןכצבור. המקראות בל ולא י
 משה ויאמר מן העגל ומעשה כהגים וברכת ראובן מעשה

 _ , אחד פסוק ועוד וגו׳ העם את משה וירא עד אהרן אל
te ילא נקיאיו טלם העם את ה׳ וינף

f = “מתר ולא נקיא דוד בן אסנון שנאסר במקום אסנון w ק מ הו מ1 עד ־ י !1 ■ ■ • 
ג  אפילו תחלה בתורה לקרות צריך בגביא ^המפטיר י

 יפטיר ולא לפניו. שקרא מה וקורא חוזר פםוקים. שלשה
 מעשרים יפחות ולא . תורה םפר שיגלול ,עד בנביא
צריך אינו מאלו בפחות הענין שלם ואם פםוקים. ואחד

דדא ל
 בדילוג ישהה שלא לומר שהכוונה’היא איחה ודא

•: התורגמן שהפסיק אחר עד
 -שם;,:מגילה משנה וכו', בנביא הקורא יד

 לא קורה5הקורא:;' כ״ד.) (כ״ג:
 יותר להורגמן יקרא ולא פסוקים מג׳ יפחוח

ג׳ אםהיושלשחן שלשה ובנביא אחד מפסוק המתרגם ותרגמן עשרהיפםוקים [י] קרא בואם להוסית,
, ובנביא הענץ. שלם לא ואפילו דיו ד . ™ ד ח ־״,S־ א

 מדלג ואינו אחר. לענין מענין ומדלג .מתרגמין שנים
 ובלבד .בלבד עשר שנים של בנביאים אלא לנביא מנביא

 ישהה לא המדלג וכל לתחלתו. הספר מסוף ידלג שלא
 הקורא יד ז תרגומו המתרגם שישלים כדי אלא בדילוג
 והמתרגם פסוקים שלשה לתורגמן לקרות לו יש בנביא

 הפסוקים שלשה היו ואם זה. אחר זה שלשתן מתרגם
 לתורגמן יקרא לא פרשיות שלש

.♦ בלבד אחד אחד אלא
ז  לפניו מברך בנביא המפטיר * ט

 אלהינו ה׳ אתה ברוך אחת. ברכה
.וכו׳ העולםאשרבחרבנביאים מלך

 בה חותם ברכה,ראשונה ברכות. ארבע לאחריו ומברך
ירושלים. בונה בה חותם שנייה דבריו. בכל הנאמן האל

 ענץ בה חותם רביעית דוד., מנן בה חותם שלישית
 ראש יחל אם וכן נ?] .בתפלה שחותם כמו היום קדושת

ח להיות חדש ב ש חדש ראש מזכיר בנביא המפטיר ב
בברכה

סמ״ג קס״ד סי׳ א״מ טור א : י״ט עשין פמ״ג רפ״ה סי׳ טול ב :קמ״ו סי׳ טור א
: י״ט עשין

 שהיא לומר לא בברוך בה פסחו הנביאים אחר אותם שמזכירין יראה שלא ולפי עבדו, בין שפיר ואסי השביעי הכפודם וביום הששי שוב וביום מפטיר השמיני שבשבת להוסיף
 לחבירתה סמוכה שהיא כיון סוחחיס ולא בברוך בה חוחמין היו שא״כ עצמה בפני ברכה לחוש אין עליהם והוסיפו עולה שאס עולה אינו דאמר למאן ובין עולה למאןדאמר

למטה מלמעלה להזכיר והצדק האמה נביאי להזכיר חזר ומסה ההורה שהזכיר ומפני סוטה וכו׳. בנביא יפטיר ולא :לפניו ז׳ קרא כבר הרי עולה אינו ואם להוסיף יכולים שהרי

הראב״ד השגת
 שנייה עד ׳1כ גנניא המפטיר *>

׳ ירושלים בונה חוחס ו  עד נ
ב בתפלה ת  אנו ז״ל הראב״ד נ

:עכ״ל בבניה ציון משמח אומריס

 «/׳ ^,:היו ובגמרא אחד אמד קורא פרשיות
 , ,חנם ה׳ אמר כה כי כגון פרשיוס שלש

 עמי ירד מצרים ה׳ אמר כה כי נמכרתם.
 הרץ:ז״̂ל וכתב . פה לי מה ועתה בראשונה.

 לשלשה הדין דהוא פרשיות ג׳ דוקא דלאו
חלוקים ענינים

אחת. ברכה לפניו מברך בנביא המפטיר טו
 (ק״ד ובפסחים סופרים במס׳

 כתבו בברוך בהם פותח הברכות כל גבי ב')
 וק״ל אחס. ברכה ההפטרה דלפני התוספות גס
 כתבם ,וכן שתים מברכים שאנו מנהגנו על

 ששתיהן אמרנו ואס התפלות בנוסח ז״ל רבינו
 ברכה נשהנית למה טעם צריך חשיבי כחדא

 שהם נאמר אס ואפילו שבעולם ברכות מכל זו
 מפני וא״ס מלכות בשניה אין מ״ט ברכות שתי

 ליה הוה לא א*כ לחבירתה סמוכה שהיא
 היא ברכה חדא דכולה וי״ל בברוך. לפתוח

 טובים בנביאים בחר אשר מברך שבתחלה
 דאיכא ומשום השקר נביאי לאפוקי כלומר

 דבר.ים סיפור דהוו טובים בנביאים טובא מילי
 ורצה קאמר הכי משום קדושה בהו דלית ומיחזי

 דבריהם כל כלומר באמת הנאמרים בדבריהם
 לא אמת דברי והם נכתבו גבוה ודעת מרצון
 שינויים בהם שיש מלכים של הימים דברי כשאר

 ולמשה לתורה כטד לחלוק ראו ואח״כ הרבה.
ובמשה בתורה הבוחר והזכירום נביאים של רבן

 שיגלל עד מפטיר אינו המפטיר אריגיל תנחום רבי אמר ב׳ץ ל״ט (דף נאמרים ואלו פרק
ט', יפחות ולא : עומד הקורא פרק הרי״ףזיל וכתבו הורה. ספר  (מנילה ברייתא ו

 דלא ספו עולוסיכם והא רבא לה מתקיף שם וכו׳. הענין הפסיק ואס ומ״ש : כ״ג.)
 אמר והא לא עניינא דלאסליק והיכא עניינא דסליק התם שאני וחד עשרים הויין

 פסוקים עשרה קרי הוה וט יוחנן דר׳ קמיה קאימנא הוה סגיאין זימנין אבא בר שמואל
 היו תורגמן דבהדי משוס ז״ל הר״ן ופי׳ שאני. תורגמן שיש מקום איפסקו לן אמר

 שם . וכו׳ קורא אחד ובנביא :כ״א הרי עברית וכופל שחוזר אחרון ופמק עשרים
 מהרגמק ושנים קורא אחד יהא שלא ובלבד מתרגם ואחד קורא אחד בחורה ת״ר ב׳) (כ״א

 ומכאן מסרגמין ושניס קוראין שנים יהו שלא ובלבד סתרגמין ושנים קורא אמד ובנביא
 קורא שהמפטיר מה שישמעו צריך כולם אלא המפטיר המטיעין באנשים למחות שצריך

 מדלג טא כמה ועד בסורה מדלגין ואין בנביא מדלגץ כ״ד.) (שם משנה לענין. מענין ומדלג
רב אמר גידל רב אמר כ׳׳ד:)שקוא ממקום ידלג שלא התורגמן יפסוק שלא ופירש״י התורגמן. יפסוק שלא כדי עד

משנה לחם
;ז״ל מוהרי״ק בזה כסב כגר .אחד פסוק ועוד יב 3פי״

 חלק באותו שאפילו לומר מהם הספוריי בחלק הנביאים דברי בשבח פתח דברישא א״נ
 שמשם ומשה התורה הקדים הנבואיי החלק להזכיר וכשבא בהם גמר לאשר לשבח לנו יש

 השקר נביאי לאפוקי האמת והצדק האמת נביאי הזה בחלק לומר ודקדק מה החלק נוגע
 א*נ . שגטתים ומזוקקים מצודקים דברים הם שמתנגאים הנבואה שדברי לומר והצדק

 דוגמת והוא בריבו אדם לעוח בנגואמם מתגאים ואינם צדק בעלי שהם לנביאים
 ולענין כדפירש״י. אחת ברכה אלא אינה מקום ומכל שובים בנביאים דפסח מאי

 לשון נקט.קגוחר הנבואיי וחלק במרה אבל עבר לשון בחר אשר נקט הספוריי החלק
 אשר פסוק על שאחז״ל וכמו לישראל ונותנן בהם בוחר הוא ויום יום בכל כאילו הוה
 .וט׳ ירושלים בונה בה חוסם שניה. :כחדשים בעיניך יהיו יום בכל היום מצוך אנכי

 כדברי כסוג סופרים, במסכת עכ״ל. בגניה ציון משמח אומרים אנו הראב״ד כתב
מה ריח חל אם וכן נוהגים: וקאנו הראגיד ב ט׳.גפ׳  (דף שגס מדליקין ו

אינו;^דך בנביא המפטיר בשבת להיות שמל ר״ח י '
־ להזכיר

עוז מגדל םייימוגיות הגהות
מן כשיש דאטר כירושלמי ודלא [י] ת ם בג׳. סגי תו מנ א כתב שגווטל רבינו א ׳ והקטן דירושלסי טההי ד ם א . הקטן ע יהיו 4ולי : ויושג עומד טרק גהלסת ז״ל אלפס ר׳י והגיא* גסזס«ו

ט עשרה ק נ וכן Js[ ; כבירושלמי נ׳ אפילי אלא דוקא לאו הכא דנ ה׳ י ׳ מסרגר.יש המקראוס כל : כ״ד) (דף ויושג עומד פרק . מהרגש עד נו׳ המהרגמין כדפדישית במנחה ג ס
ה׳כ בהלכות א יפטיר ולא :ומשג עומד פרק .לפניו שקרא מה עד : ע׳כ י נאמריה ואלו פרק .הורה ספר שיגלול עד מגי

: ד) ״ ל ף ד א ( מדלג : כ״א) ויושג'(דף עומד פרק , . מתרגמים שנים עד וכו׳ פסוקים ואחד מעשיים יפסהו ול מו עד כו' לענין מענין ו מו  עד סז גנגיא הקורא :מי׳א) (דף נאמרים ואלו פיק .ה
ס דמסנח י״ג pפ .נהפלה עד נו' ירושלים גונה נה חוסם שגיה עד כו' ננניא המפטיר : ויושג עומד פרק .אמי אחד י י פ ב .פ ת  אומי ואגי .עכ״ל גנניה ציון משמח אומרים אנו. ז״ל היאנ״ד כ
ו ק נמצאות המסחאוס ^ ז אסיהל־ ובן. :ט״ן מנהגן על המקומוס ומנימין והשגה הפיסה נזה אין לכן חלוקות הנוסחאות 0 מוה למדנו גנניה ציון מנחם וגויס סופדם דמנכח י״ג פי • 5ע ס

; כ״ד) (דף נ״מ פרק
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חוזל היה לא ם6 הילכך לאחליה ואחלון לפניה ראשון אלא מולה5 מבלכין היו שלא לדידהו הנך כפל הלכשא ללית ואסיקנא בל״ש נניא אין שבה שאלמלא ר״ח של להזכיר
 כל שיהא דתקון גשר אבל אחד כקורא אלא שיהא ניכר יהא לא פעם בכל במקומו ויושכ
 לא דכיון־שרבינו לי וקשיא היכרא. איכא דהא לישב א״צ ולאחריה לפניה מפרך אחד

סובר השקנה לאחר שאפילו אומר אני לכך זה דין לכשוב לו למה הראשון המנהג הזכיר
 היכרא לעשוש כדי ולעמוד לישב שצריך רבינו
 ממקומם לקום דרכם שכך עולים ז׳ הם כאלו

: לעלוש
 פרק בגיעין משנה וכו׳. קריאה בבל ייח

 שהוא מי וכל :נ״ע.) הניזקין(דף
 אחר נפחא לר״י שיילוה ם'.) (דף שם גדול.
 פרנסים הממונים ש״ח א״ל קורא מי ולוי כהן
 למנושם הראויים ש״ח ואחריהם הציבור על

 חכמים שלמידי בני ואחריהם הציבור על פרנסים
 ואחריהם הציבור על פרנסים ממונים שאבושיהם

 ספר שגולל והאחרון : אדם וכל עם ראשי
 העיר בני פרק סוף דריב״ל מימרא וכו׳. שורה

 עולה לפיכך שכשב ומה :ל״ב.) (דף מגילה
 זו שקודם דבבבא אע״ג כלומר וכו׳. ומשלים

 עולה משלים להיוש ,קודם בחכמה שגדול אמר
: שבציבור גדול אפילו

 גיעין הניזקין בפרק וכו׳. כהן שם אין יט
 אין אם נקעינן אביי אמר (נ״ע.)

כפי׳ רבינו ומפרש החבילה. נשפרדה כהן שם
 ואיבד הקשר נפסק דהיינו רש״י של הראשון

 ואינו הנפרדש חפילשו בשביל כבודו אש הלוי
 אחד עד וכו׳ לוי שם אין :כלל קורא

 ן א אס נקסינן אביי אמר שם פסול. משניהם
 איני לוי. במקום ופירש״י קורא כהן לוי שם

 משוס יקרא לא כהן אחר כהן יוחנן ר׳ והאמר
 משום יקרא לא לוי אחר לוי ראשון של פגמו
 פגמא אינשי ידעי דלא כלומר שניהם פגם
 חזר לפיכך לוי אינו ראשון ואמרי מינייהו בהי

 ומשני ישראל אלא לוי אינו שני נמי אי וקרא
 עצמו כהן אוחו כלומר כהן באושו קאמרינן כי

 ומרי שקיל והדר לוי. במקוס ויקרא יחזור
 פגם דאיכא לוי אחר לוי שכשב מה חלמודא
 כהן הוא לוי לאו מינייהו סד דאמרי שניהם

 הוא כהן לאו מינייהו חד אמרי נמי כהן אחר
 הוא דכהן שני דהאי באבוה לן דמוחזק כגון

 הוא לראשון הילכך הוא לוי למימר וליכא כלומר
 דמוחזק לוי גבי דכוושא ופרכינן פגמא דאיכא

 פגמא ומאי הוא דלוי שני דהאי באבוה לן
 אבוה דאמרינן פגמא היינו ע"כ אלא איכא

 כהן נמי הכא קרא ישראל ובמקום לויה מקדושש לזרעיה ופסליה נשיב נשינה או ממזרש
 ליכא קרא ובלוי הואיל ומשני לזרעיה ואחליה נסיב חלוצה או גרושה למימר אשי שני

 לוי במקום שיקרא הוי קא מי לוי סוף סוף הוא' חלל דעשך סלקא דאי פגמא
 השם נמי ואמרינן לראשון. אלא פגם כאן ואין חלל זה אין כהן דאבוה כיון ע״כ הלכך
 וכן למניןהקוראין ישלימו אם רואים שאין ויוצאים נכנסין משוס אלא לישא מששא דהך

זה: שקרא במקום זה קרא אם רואים אין
רפה ס׳.) (דף גימין הניזקין פרק בחומשיןוכו׳. קורץ אין וכו׳ הקריאה סדר כיצד כ

ורב
טיימוניות הגהות

ט בפרק [ל]  שנתחייב הוא יום עד כר נריב׳ל אלא שטעתתא הגי בבל הלפתא וליה גרסינן ב׳
ל שטעתא הני ובבלל תפלות בה׳ ד בגי ר ד א ת להיות שחל ר׳ח דאטר רב אמר ח שנ  הטפטיר ב

ח נביא אץ שבח שאלמלא ר׳ח של מזכיר אץ בשבת בנביא  ור׳י חננאל רבינו פירש וכן בר׳
 נופית תלטורא דהא גידל אדרב קאי דלא ר׳ת בשם פסקו התוספות אבל פירש׳י ובן אלפס
בטם׳ [«] :התרומה ספר וכן דבר עמא וכן קי׳ל גידל כרב ואדרבא לתפלה דמי דלא לה מתרץ

 טפטיר ושמיני ז׳ וקורא חוזר ו׳ אלא קרא ולא ז׳ שקרא וסבור חזן טעת שאם יש בפי׳א סופרים
ח היח אס קראו ולא אחד פסוק על ודלג קרא ואם ח טנ  עשרת וקרא ובחמישי בשני או בשבת ב

 חוזר אחד פסוק דילג אפילו בשבת אבל חוזר לאו ואם חוור איני המדולג פסוק בלא פסוקים
 מוספין תפלת מעטידין שאין וקורא טפסיקמיד מוסף והתפלל בנביא שהפטיר אחר אפילו וקורא

ב. שנייח פעם  סיים שאם ז׳ל הר׳ט [וכתב * : ע׳ב אחרים ושנים הוא וקורא ומברך ופוסק חוזר קדיש ואמר התורה את והחזיר קראו ולא אחד פסוק דילג אפילו סופרים מסכת ובסוף ע׳
 על להוסיף התיר ריב׳א [נ] : קדיש] שא־צ אומר והרא׳ש קדיש ויאמר הששי עם שקרא מה המפטיר עם קורא אלא אחד עור לקרות צריך שאין קדיש ואמר חששי עם הפרשה הש׳ץ

 לא אם בתורה כנענים [עבדים] לקרות אין [ס] :ע'כ דכתובות פ״ק כדמוכח מועד כמו הוי חופה דחא בהן ואחד ישראל כ׳ חתנים ג׳ שיש בנון לכך צריכים אם ה׳ ביום חתונה כשיש שלשה
: עד רבינו מורי כשר הולד ישראל בת על הבא ועיבד כותי דאטרינן מותר מישראל אמו ואם וכו׳. טשלימין הכל לשביעי בדאמרינן לשביעי אן  קטן תניא שאכלו דג׳ בירושלמי [פ] ב

ת ם׳ ד סניפין אותן עושין ו ע ר שבת הקורץ למניין לעלות פירוש תורה לספר קטן מתניתא כיני יורן א׳ר ב ה איתפלגון אמר אבינא רבי סניפין אותו עושץ אימתי ב  תרוייחו יהודה ורב ר׳
א שמחה רבינו בשם רבינו טורי וכ׳ב המחבר רבינו לשון וכתב בס׳ה פסק ובן מברבין לטי יודע שיהא אמד וחרנא ברכה טיב יודע שיהא כדי אמר חד שמואל בשם ק דו או  ר למניין דל

ח ח׳ ר הונא ורב יימר רב [פ] בס׳ע לג׳ ד ת פסק ובן בר עולה אמר חד אבא ב׳ ח העיר בני בפרק מדאמרינן הגאונים ויתר ר׳  מואתת שיתא קרי תצור■ בואתח להיות שחל אדר ר׳
המפטיר מן לבד וה׳ ז׳ קורא ויו׳ט ויה״ב שבשבת ומה מפטיר שהשלישי באב תשעה ובשחרית ציבור תענית של במנחה עושים אנו וכן מפטיר והיינו כר וקורא חוזר וחד ועשית עד תצוח

א חלבו רבי דגרסינן מירושלמי וראייה עולה, שאינו נוטה הדעת שכתב חננאל ררבינו ודלא עליהן םוסיפין שהרי כלום בכך אין תנ מ רבי, וכן המפטיר מן חוץ ז׳ רב בשם שילת בר שמואל ו
 היכא אבל ז׳ למניין עולה דאינו איפטר וחד בקדיש ואפסיקו שיתא דקרו דהיכא סבוראי דרבנן משמא דאמר נטרונאי לרב נמצא וכן [צ] ; ע׳כ חננאל כרבינו עמרם רב ובסדר ברדג

א תב שם הטור [לשון * : מס׳ע ע׳ב הוא דמסתבר וטעמא ז׳ לטניץ עולה הפטרה מקמי בקדיש אפסיקו רל הג לפי נשנית התוספתא רזו א׳א כ והאחרון לפניה מברך אחד שהיה הראשון המנ
הניזקין בפרק דגרסינן [ק] : לישב] א'צ לוי במקום שקרא כחן כמו ואחרונה ראשונה ברכה ופעם פעם בכל לברך שצריך האירנא אבל ז׳ שהם להכיר פעם בכל לישב צריך לכך לאחריה

ח ואחריהן הציבור על פרנסים הממונים חכמים תלמידי קודאין אחריהן א׳ל נפחא יצחק לר' ושייל אתא בידיה הוה לא קודאין טי אחריהן חלבו לר׳ גלילא בני ליה שלחו  למנותם הראויים ת׳
ח בני ואחריהן הציבור על פרנסים רב וב־פ [ר] : גדול שהוא בחזקת או לוי שהוא בחזקת דכתובות ובפ׳ב אדם וכל כנסיות ואחריהן.ראשי הציבור על פרנסים ממונים שאבותיהם ת׳

בינו יהודה ברבי וריי יקר ברבי יעקב ור׳ ור׳ח עמרם מלא כולו בה׳ב אם דאטו הלוי כרבו לרש׳י נראה חיה ובן לוי לפני לקרוא הישראל שיכול שפירש הלוי יצחק כר׳ ודלא שטחה וי
ה . הלוי ■דוד ב׳ר שמואל ר׳ הנאון הורה וכן בתורה יקראו לא מלוים הנ או ישראלים קטנים שיקראו מוטב שם ישראל אין ראם וכתב ושעמו המחבר כרבינו בתשובה כתב רביגו טורי ו
אשח חכמים שאמרו פירוש ציבור כבוד ידחה איפשר דלא היבא עד וכו׳ נשים יקראו ושוב פעמיים יקרא דכהן נ׳ל אחד ישראל אפילו בח ואין כהנים שכולה׳ ועיר לוי יקרא ואל נשים

א אץ ולומר כהן במקוס הלוי לקרות רצה שאם לי אמר פה בעל אמנם ע׳כ. בלל בתורה יקראו לא וקטנים ועבדים נשים בה ואין כהנים שכולה ועיר עד וכו׳ ציבור כבוד מפני תקרא ל
:ע*כ רבינו ,מעצמו יעמוד אחר אלא חאשון של פגמו משום בשם לאחר יקרא לא שם ואינו לוי או בהן החזן קורא ואם [ש] : בידו הרשות בהן במקום הלוי פלוני עמוד בהן כאן

 צריך נעילה המשפללשפלש בשבש להיוש שמל יה"נ מדאריב״ל השם לאשמר שמעששא
 גידל דרב דהא רבינו וסופר כלומר שפלוש, בחמש שנשמייב הוא יום שפס של להזכיר

 שנשחייב הוא יום נמי הכא שפלוש בחמש שנשחייב הוא יום דאמרינן היכי דכי בכלל
 הר״ן והרי״ף.וכשבו רש״י דעש וכן בהפמרה
 ר״ח של להזכיר ׳ שלא שנהגו ז״ל והרא״ש

 דאפילו יונה ה״ר בשם הר״ן וכ״כ בהפמרה
 חדש בראש חושם אינו והרי״ף רש״י לדעש

 בשל וחומם המאורע מעין אומר אלא כלל
 אלא דלישא בהפסרה ר״ח כח יפה דלא שבש

 בראש הקבועוש שפלוש משלש יושר שבש בשביל
 ראש מזכיר שכשב רבינו דברי הם וכך חדש
 דמשמע בשפלה שמזכיר כמו זו בברכה חדש

 פלא הזכרה דהיינו בשפלה כמו הזכרה דוקא
: חשימה

 (מגילה משנה וכו׳. הקוראין הס כמה טז
ביום ה׳ טוב פיוס כ״א.) דף

אבל מהם פוחחין אין ז׳ פשפש ו׳ הכפורים
שיש ז״ל הר״ן וכתב :עליהן מוסיפין
 אפל אכולהו’ ר!אי פוחשין דאין דנהי מפרשים
 אפל בלחוד אשפש אלא קאי לא עליהן מוסיפין

 מדברי אפל לשבש. להשוושן שלא אשארא לא
דכיון קאי יומי הנך דאכולהו נראה רב״י

 למיחש וליכא עליהן מוסיפין במלאכה שאסורים
 דאפכינהו רבינו דעש וזה מלאכה. ביטול משום
 דמוסיפין כשב ואכולהו הני כל והדר שבש וכסב
 וכו׳. מועד של ובחולו חדשים בר.אשי :עליהן

 במנחה ובשפש וחמישי בשני שם משנה זה גם
 מוסיפין ואין מהם פוממין אין שלשה קורין

 הכפורים יום מנחש עדיף דלא ודאי עליהם.
 חדשים בראשי השם שו ושנן שבש. ממנחש
 פומשין אין ארבעה קורין מועד של ובחולו

 בנביא מפטירין ואין עליהם מוסיפין ואין מהם
 י״ס אינו והוא מוסף פו שיש כל הכלל זה

 ימים הני כל נפקא וממילא ארבעה קורץ
 ומה שלשה. אלא קורץ שאין מוסף בהם שאין

 בפרק ובמנחה. בשחריש בשעניוש שקורין שכשב
 קרינן דלא משמע ב׳) י״ב (דף דשעניש קמא

: וצ״ע במנחה אלא
 חנו כ״ב) (מגילה .וכו׳ הקרא לא אשה יז

 ואפילו שבעה למנץ עולין הכל רבנן
 אשה חכמים אמרו אבל אשה ואפילו קטן
 וכשב הצבור. כבוד מפני בחורה שקרא לא

 ז״ל הרא״ש וכדברי בשורה לקרוש אושו קורין אין כן לא דאה לקרוש שידע צריך שקטן רבינו
 מפטיר וכן :בירושלמי אישא דהכי ההגהוש וכשבו מפרכין למי שידע שצריך כן גם וכשב
 הפסיק ואס ומ״ש עולה. דאמר כמאן והר״ן הרי״ף ופסקו דאמוראי פלוגשא שם וכו׳. עולה
 שוספשא וכו׳. בהם היה שלא ציבור שם: ז״ל הרי״ף כשפה נטרונאי רב ששובש וכו׳.

 ועומד ויושב וקורא עומד אחד אלא שיקרא מי להם שאין הכנסש ביש בני שם הרי״ף כשבה
 ומיהו הוא אלא לקרוש יודע שם שאין פי׳ ז״ל הר״ן וכשב .פעמים שבע אפילו ויושב וקורא

היינו ויושב זימנא בכל דקאמר והא מעשרה פחוש בשורה קורץ אץ לא דאי עשרה שם יש

עוז מגדל
ה מ  ממרן עד כו' היודע קטן :כ״א) ויושג(דף עומד פרק .הציבור כבוד מפני עד כו׳ הקוראין הן כ

 ר״י הביא ושם ויושב עומד פרק .עולה אינו עד כו' עולה המפעיר ובן :ויושב עומד פרק . הקוראים
 שלא צבור :ז״ל ר״מ כדברי כולן והסכימו סבוראי דרבנן משמא ו״ל גאון נערונאי רב חשובת ^״ל :אלפס

 קריאה בבל :ויושב עומד פרק בהלכות ר״י והביאו בתוספתא .היוס אותו של עד כו' יודע בהם היה
 הניזקין(דף פרק . פסול משניהם עד כו' גדול שהוא מי וכל :ס׳) הניזקין(דף פרק . מישראל עד כו'
 ומקצתן סופרים במס׳ מקצתו .נפערין עד מ׳ הקריאה סדר כיצד :כ״א) (דף ויושב עומד ופרק ס')

א: תורה ישראל ומנהג מנהג ומקצתו ותשובות עמרם רב מסדר הי

ה בתפלה שמזמר כמו זו בברכה 1[ל מ »כ  הן טז
 וביוהיב . שבעה קוראין m בשחרית בשבת הקוראין.

 אבל מהן פוחתין אין . חמשה טובים ובימים .ששה
 קורץ מועד של ובחולו חדשים בראשי עליהם. מוםיפין

 ובחמישי ובשני הכפוריםבמנחה וביום בשבת ארבעה.
 התענית ובימי בשחרית ובפורים ובחנוכה השנה שלכל

 ואין זה ממנין פוחתין אין שלשה קורין ובמנחה בשחרית
 מפני בציבור תקרא לא אשה pi יז •*' עליהן ש מוםיפין

 מברכין למי ויודע לקרות היודע קטן m .הציבור כבוד
 שהרי מהמנין עולה pi מפטיר וכן .הקוראים ממנין עולה
 בקדיש ש ציבור שליח הפסיק ואם בתורה. קורא הוא
*המנין מן עולה אינו המפטיר ובין משלים בין  ציבור .

 וקורא עולה אחד =אלא לקרות יודע בהם היה שלא
 מנין שיגמור עד ושלישית שנייה וקורא וחוזר ויורד

ח :היום אותו של הקוראים  מאלו וקריאה קריאה בכל י
 ומנהג .ישראל ואחריו לוי ואחריו ראשון קורא כהן

 לקרות קודם הארץ עם כהן שאפילו היום הוא פשוט
 מחברו גדול נק] שהוא מי וכל . ישראל גדול חכם לפני

 נוטל תורה ספר שגולל והאחרון . לקרות קודם בחכמה
 גדול אפילו ומשלים עולה לפיכך .הכל כנגד שכר

ט • שבציבור  יעלה ולא . ישראל עולה כהן שם ̂אין י
 חוזר ראשון שקרא כהן לוי שם אין .כלל לוי י]1 אחריו
 יקרא לא יאבל .לוי במקום שנייה פעם עצמו הוא וקורא
 עולה ולפיכך פסול הראשון יאמרו שמא אחר כהן אחריו

 אחד יאמרו שמא לוי אחר ■מ לוי יקרא לא וכן .אחר כהן
אחר . בתורה הקריאה סדר כיצד כ י* פסיל משניהם

התפלה
מ א״ה עור ב :רמ״ב סי׳ עור א ק״  סמ״ג קל״ח סי׳ עור ג : י״ע עשין ׳סמ״ג סי'

: שם בעור עיין ד : י״ע עשין
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ז גולל יו5ר5 נין לו מונח וסיס יחיד מ נ  מצד ויגול גוללו לו מוצה שהוא העמוד מ
 לאיז ויחול החיצון יספשס המוז לצד ויגול הפנימי עמוד יאחוז שאם פנים לצד חון

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

אקשר דקאי

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

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

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

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

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

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

וכן . מנחה ומתפללין קדיש ואומר ומחזירו בו וקורץ י

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: יהודה כרבי ופסק יהודה
ובר.אשי

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

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

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

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

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

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

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

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

לו.
עוז מגדל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ת י ״ * סטו


