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עד שאמר נבמך מפחיל מכי לאשפעויי דלא לאעיש לי מיבעי הילכך וישפבח שאמר
: עכ״ל י"פ דמסיים

ד  (דף מנחופ הפכלפ בארר! גרסען ברכוש בסוף הרי״ף כשב .וכו׳ לברך אדם חייב י
 פייא א״ר יום בכל ברכוש מאה לברך אדם חייב אומר ר"מ היה מגיא ב'.) מ״ג

ברכוש גכישי דלא וי״מ בשבפוח איויא בר
 בשמים במיני פירוש ומגדי באספרמקי להו ממלו

 בשם חני ברכוש סוף ובירושלמי . ומגדם
 מאה עושה שאינו מישראל אדם לך אין ר״מ
 לפניה ומפרך שמע קורא יום בכל מצוח

 ולאחריה לפניה ומפרך פחו אוכל ולאחריה
 מצות שאר ועושה וחוזר י״ח ג״פ ומתפלל

: עליהם ומברך
. הראשונה הפרכה מן קדושה ומדלג מ

 אפוהב יצחק ה״ר מורינו כפב
 שכשב ז״ל אפיו על העיד רבינו של שבנו ז״ל

 אלמא לאומרה יכול שהיחיד בחשובה ידו בכפב
 רפינו וכ״כ בא״ח וכ"כ כאן ממ״ש ביה הדר

 ־פו חזר שרבינו בחשובה הרשב״א וכ״כ ירוחם
: לאומרה יכול שיחיד וכפב

 דבר דאין ע״ג דאף ז״ל הפוסקים וכתבו
 דוקא היינו מעשרה פחוס שבקדושה

 נקדישך אומרים שאנו שבשפלה קדושה כגון
 אנו אין יוצר בקדושת אבל המלאכים כמו

 מקדישין איך מספרים אנו אלא מקדישיך
: המלאכים

 גאולה וסומך :וכו׳ הערב ובתפלת יח
ד׳;) (דף ברכוש בריש . לשפלה

 הסומך זה הבא עולם בן איזהו דאמר יוחנן לרבי ליה מסייעא אחת דבריישא אמרו
 לשפלה גאולה למסמך פעי גמי ערבית בשפלת אפילו כלומר ערבית של לשפלה גאולה

עאולה השכיבנו לומר דשקינו כיון ומשני' השכיבנו למימר בעי הא השם ואמרינן
: דמיא אריכשא

n 'S פ״ר וכו׳. נשמעת הצבור תפלת א
 שרב אמרינן מ׳.) ז׳: (דף דפרכוח

 להתפלל הכנסת לביש לבא יכול היה לא נחמן
 בעידנא צבור לשליח דלימא יצחק ר' וא״ל

 כולי מאי א״ל למר ולודעיה לישי צבור דמצלי
 ואני דכפיב רשפ״ימאי משום דאר״י א״ל האי

 בשעה רצון עש אימתי רצון עש ה׳ לך תפלתי
 ק סוברים מובא ואמוראי מתפללים שהצבור
ח׳,] [שם ותניא .אחריני מקראי לה ומיישו

 פשפלשן מואס הקב״ה שאין מנין אומר נשן ר׳
 ומכאן ימאס. לא כביר אל הן שנאמר רבים של

 הכנסת לביש הולך האדם שאין שאפילו למדנו
 הקהל שמשפללין בשעה שיתפלל לשער לו יש

 ומה . וכו׳* יחיד יתפלל ולא רבינו שאמר וזהו
 עם עצמו לשחף אדם צריך לפיכך שכתב
 לעולם ל׳.) (דף השחר הפלש בפרק הצבור

 דהתם ע״ג ואף ציבורא בהדי איניש לשששף
 איתמר רבים בלשון הדרך שפלש שיאמר לענין

: מינה למשמע איכא נמי הא
ולעולם

 ברכינו אמרת מסמא למהד״ק לו היה *[בלי
: בפפרימ] הוא מאשר

ד • המנהג לפי הכל  ברכות מאת לברך אדם אחיייב י
 ברכות כ״ג אלו ברכות מאה הן ומה והלילה היום בין

ה. בפרק שמנינו  של שמע קריאת של ברכות ושבע ז
 בציצית ובשמתעטף . ולאחריה לפניה וערבית שחרית

 קדשנו אשר העולם מלך יי׳.אלהינו אתה ברוך מברך
 תפילין וכשלובש . בציצית להתעטף וצונו במצותיו

 קדשנו אשר העולם מלך אלהינו יי׳ אתה ברוך מברך
 שבכל תפלות ושלש . תפילין להניח וצונו במצותיו

 ושש שמונים הרי ברכות עשרה שמנה מהן תפלה
 והלילה יום של סעודות שתי; :אוכל וכשהוא .ברכות
 אחת . סעודה בכל שבע .ברכות עשרה ארבע מברך

 ושלש בתחלה אחת המזון ועל .תחלה ידיו כשיטול
 הרי ברכות שבע הרי ולאחריו לפניו היין ועל בסוף
״ בין ברכות מאה ל כ ו ה ה ט הז  ברכת שתקנו בזמן'

 בברכת והמטיב הטוב והוסיפו בתפלה האפיקורוסין
 טובים וימים בשבתות .יתירות ברכות חמש נמצאו המזון

ת. שבע שהתפלה כו ר  בשאר נתחייב לא אם וכן ב
 הלילה כל ישן שלא כגון האלו הברכות בכל הימים

ז :הפירות מן ברכות מאה m להשלים צריך באלו וכיוצא הכסא לבית נכנס ולא חגורו התיר ולא  מעט אוכל כיצד ט
 :יום בכל מאה שמשלים עד הברכות כל ומונה ולאחריו לפניו ומברך זה מפרי מעט ואוכל וחוזר ולאחריו לפניו ומברך ירק

 כך אחר וקורא ולאחריהם. לפניהם ומברך הזמירות וקורא .אלו ברכות ומברך אדם משכים בשחר .הוא כך תפלות סדר יז
 נאל חותם וכשהוא . קדושה אומר היחיד שאין שלפניה ראשונה הברכה מן ש קדושה ^ומדלנ ולאחריה לפניה ומברך שמע

 ומגביה ומתחנן פניו על ויפול ישב וכשישלים . שאמרנו כמו מעומד ומתפלל לתפלה גאולה שיסמוך כדי יעמוד מיד ישראל
₪ יקרא כך .ואחר תחנונים בדברי יושב והוא מעט ומתחנן ראשו  למעשיו: ויפטר כחו כפי ויתחנן (*מיושב) לדוד תהלה

ח  פניו על נופל וכשמשלים המנחה תפלת ומתפלל עומד כך ואחר מיושב לדוד תהלה לקרוא מתחיל המנחה ובתפלת י
 גאולה וםומך ולאחריה לפניה ומברך ק״ש קורא הערב ובתפלת . למעשיו ויפטר כחו כפי ויתחנן ראשו ומגביה ומתחנן

 השכיבנו שמברך ואעיפ .משובח זה הרי ערבית תפלת אחר והמתחנן . ויפטר מעט ישב וכשישלים מעומד ומתפלל לתפלה ני]
: ארוכה אחת ככרכה w שתיהן והרי לתפלה גאולה בין הפסק אינה ישראל גאל אחר

שמעי פרק
לפיכך רבים. של בתפלתן מואס הוא ברוך הקדוש אין חוטאים בהן היו ואפילו תמיד נשמעת יהציבור תפלת א

צריך
׳ א׳יח י11בנ עיי! ג : י״ס נ״ז משין סמ״ג מ״ז סי׳ א״מ סור א ס פ ינזfi 6״p* : P״’ עשי! פ«״ג צ׳ סי' א״גו מוי ג : נ׳

משנה לחם
 היה שניא ע״א) מיג דף (מננזוש השכלה בס׳ ,וכו׳ ברכוה מאה לברך אדם חייב יד

:וכו׳ לברך אדם הייב אומר מאיר רבי
 המזון בברכת והמסיב הסוב והוסיפו בשפלה האסיקורוסין ברכה שהקנו הזה בזמן טו

 עינינו יראו ברכה יש שהרי ברכות שש ז״ל רבינו כשב שלא ומה .וכו׳
 : השפלה כסדר הוא שכתב וכמו העם מקצש אלא אותה אומרים הכל שאין הוא הנועם
 להו וממלי מרש סבא וביומא בשבשא (שס) .וכו׳ הסירות מן ברכוה מאה להשלים צריך

 וחוזר ולאחריו לפניו מברך ירק מעס אוכל כיצד רבינו ומ״ש .ומגדי באספרמקי
 ויברך הפרי מן מעס החלה שיאכל דה״ק דמשמע קשה קצש וכו׳ זה מפרי מעס ואוכל
 דאסור משום דאסור נראה וזה מעס יאכל עצמו הפרי מאותו ואח״כ אחרונה ברכה
 בדעתו היה ולא ירק אכל שאם אלא קאמר לא ודאי דרבינו נראה אלא ̂ בברכות לגרום
 להשלים כדי פרי מאושו ויאכל שיחזור צריך העש אוהו כשיעבור ההיא בעש יושר לאכול
: יושר לאכול בדעחו היה לא לבסוף ובירך בשחלה שכשאכל בברכוס גורם הוי לא והשתא

עוז מגדל
 : מ״ב) (דף Dbro פרק מנאות במסכת הכל למעשיו. עד כו׳ ברכות מאה לברן אדס חייב

ת פל ת ב :ד) (דף דברכות פ״ק .הפרק סוף עד כו׳ מתחיל המנחה ו
ח ״ ת פ ל פ . :ז') (דף דברכופ פ״ק . הציבור תפלת עד כו׳ הציבור ת . . . , , , ועוד .. ל וק בלחש כשאומר המבורך ה׳ את ברכו אומר הוא דלמי אחריהם העם שיענו בדי .י ! / ! 11
רשבסדר אור ביוצר קדושה ■ סופרים במסכת דתניא ראבי״ה כתב וכן כסודר אל-א שאינו אומרה שיחיד מצאתי רש״י בשם אבל [צ] : המברך מן יותר קולו להגביה החזן דהיינו לעוגה דאסור

יוסי א״ר תניא דברנות פ״ק וכו'. ברוך לאל וברוך קדוש ביראה ואומרים עינים ואומרים לדלגה ולא לומר׳ רוצץ שאין ויש רש״י. מורי הורה וכן כסודר שהוא מפני אומר יחיד אפילו קדושה
שקורץ יש כו' ראשו מנענע חקב״ה לעלם מברך רבא שמיה יהא ועונים מדרשות ולבתי כנסיות לבתי שנכנסים בזמן אלא עוד ולא עד :וכו' לחורבה ונכנסתי בדרך -מהלך הייתי אחת פעם

נמי אי קרושה. בה שיש וכו׳ ישראל חביבין הגשה גיד פרק דריש וברייתא ברכו. בה ש;ש שאכלו דג׳ ומתניתין רבא. שמיה יהא אמן בה שיש בשביל בעשרה מתפללין כשאין זו ־ברייתא
 ; אבי׳׳ה מעשרה בפחות אומרים אץ ונקדישך נעריצך אבל לעיל כדפרישית אומי־ה יחיד אפילו קדושה ישבסדר אור שביוצר קדושה תניא סופרים במסכת ומיהו עזיהו. המלך מות בשנת קדרין

ק [ק]  של לתפלה גאולה הסומך זה הבא העולם בן איזהו יוחנן א״ר [ל] : הבא העולם בן שהוא לו מובסח פעמים שלשה יום בכל לדוד תהלה האומר כל אבינא בר אלעזר רבי אמר פ׳
ולא הכנסת בבית זה את זה שימתינו הסכנה מפני עינינו יראו ותקנו ברכות י׳׳ח כנגד פסוקים י״ח חכמים דתקנו דכיון עינינו ויראו פסוקים י׳׳ח על גם התוספות כתבו וכן [ש] : ע״כ ערבית

: ע׳ב פ׳ב לעיל כדפידשתי תפתח שפתי ביי׳ כדאמרינן אייכהא כגאילה ליה הוה שם יחידי אדם ישאר

 העולם בן איזהו ע״ב) ד׳ בברכוש(דף דאמר יושנן כרבי פפק .וכו׳ הערב ובתפלת יח
 למעלה שהשיגו מה וא"כ .ע"כ ערבית של לתפלה גאולה הסומך זה הבא

 שאין וכו׳ שבס לילי של ערבית שפלת להתפלל לאדם לו ויש מ״ש גבי בפ״ג ז״ל הראב״ד
 לשרן אפשר :אי . לשפלה גאולה סמיכות שצריך מפני שעה לצורך אלא כן לעשות ראוי■
 בהדיא דהא בערבית לתפלה גאולה סמיכות בעינן דלא סובר דרביגו למעלה ששירצתי כמו

 כדי החמה שתשקע קודם ברכותיה וק׳שעם ערבית שמתפלל ר״ל לההכא:.אלא קאמר
 איגם דברכוש הכוכבים צאת אשר ברכות בלא ק״ש יקרא ואח״כ לשפלה גאולה לסמוך

 כן אם ק״ש זמן הוי לא שעדיין ביום ק״ש של ברכוש קורא אי שירא וכי . מעכבות
 מילסא הוו הברכוש ואםכן עלק״ש מברכים אנו דאין וי״ל . לבעלה ברכות הני הוו

 ודאי כן ואם .ערבית■ שפלש בדיני בב״י והובא ז״ל הרשב״א וכדכשב נפשייהו באנפי
: יום מבעוד ברכותיה עם. ק״ש לקרוש שיכול

ח ״ הקב״ה שאין מניין ח׳) (דף דברכוש בפיק .וכו׳ נשמעששמיד הצבור תפלת א פ
מואס

מיימוגיות. הגהות
 וכתב . ופירות בשמים פי׳ ומנדי באספרמקי להו ממלו איויא דרב בריח חייא■ רב [ס]

 לחשבון עולים מפטיר של וה׳ ברכות ב׳ אחד כל בתורה -הקודאין שמברכין הברכות רא׳׳מ
הו» ראוי טעמא האי בלאו וגם רם בקול הברכות לומר בתורה לקוראים נכון לפיכך לשומעיהם
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 דס6 של חנלחו אין אומר בגימין אבא ו׳.) (דף ברכוה בריש .וכו׳ אדם ישכים ולעולם

 לשי המסת בביש יסשלל מחשללין הצבור כשאין שאשילו כלומר בבה״כ אלא גשמעס
 אששר שכבר כלומר פה בכל גשמעש השלשו אץ רבינו וכהב צבור. לששלת מיוהד שהוא

וכו'. בה״כ לו שיש מי וכל בבה״כ: אלא גשמעש אינה עש בכל אבל לבה״כ מון פשלשו שתשמע
: דר״ל מימרא ח׳) (דף שם

ב׳) ו׳ (דף ׳שם וכו׳. לבה״כ לרון ומצוה ב

 תורה וזמן צהוד פשלה זמן כי הציבור עם להששלל סוב כשב הרא״ש אבל .משישבכילכלל
בשעת הורשנו נבטל מתבטלים אנו ביום שעות ובהרבה אומנותנו כ״כ הורשנו אין וגם למוד
עס מהשלל איןה״ח אם ובתשלהוגם בשורה י״ח ונצא אמרוה בשעות אותה ונשלים השלה

כי בטלות כנסיות בתי ונמצאו כלל הששלה על ימושו ולא ממנו ק״ו אמרים ילמדו הציבור
בשביל בא שאינו. זכות לכף אותו ידונו לא

ומצוה
 מבה״כ היוצא הונא א״ר מלבו א״ר

 אמרן ולא אביי שסיעהגםה.אמר ישסיע אל
 שנאמר למירהט מצוה בדעייל אבל בדנשיק אלא

:ה׳ את לדעת נרדשה ונדעה
 מימרא ח׳) (דף שם וכו׳. בבה״כ וכשיכנם

 שני של שיעור ושירש״י חסדא דרב
 סמוך ישב שלא לשנים יכנס רוחב פתחים
 ויהא בה״כ עכוב כמשוי עליו דנראה לשמח
 יונה ה״ר וכתב :לצאת לשהח סמוך מזומן

 אין הפחח אצל מיוחד מקום לו יש דאם ז״ל
 אלא שם, יושב שאינו ידוע שהדבר כלום בכך
 פחמים: שני שיעור שישהה וי״מ . קביעות דרך

 ואמרינן שם משורש וכו׳. גדול המדרש בית ג
 אע״ג אסי ורבי אמי רבי השם נמי

 הוו לא בטבריא כניששא בי י״ג להו דהוו
 ורבני .דגרסי היכא עמודי ביני אלא מצלו

 בבית להתשלל עדיף דטשי משרשים צרפת
 הרמ״ך וכשב בעשרה מבבה״כ בימיד המדרש

 דשרק מההיא דבריו שנראים וכתב רבינו שכ״כ
 אמי דר׳ ההיא דמיישי ל:] [דף השמר תפלת
 בין ישנה המוסשין ? שהשלש לסיוע אסי ורבי

 דעת כן ואין עיר במבר שלא בין עיר בחבר
 ה״ר כשב דבה״כ רבותא מאי א״כ וא״ת רבינו.

 דבבה״כאיכא דאע״ג רבותא דהיינו ז״ל יונה
 עדיף מ"מ מלך הדרש עם וברוב טובא אינשי
 נראה ולי בעשרה. המדרש בבית להתפלל מפי

 להתפלל קודם דבה״כ היכי דכי רבותא דהיינו
 נמי המדרש בית מקומות לשאר בעשרה בו

 ; לבר\'כ בעשרה בו להתפלל קודם
 רבינו לדעת דאשילו ז״ל יונה ה״ר וכתב

 למי ה״מ המדרש בבית עפרה דבעי
 שכיון אמר במקום ללמוד מביתו ללכה שדרכו
 ללמוד שהולך בשעה מלמודו להתבטל שדרכו

 כל בביתו שלומד מי אבל בעשרה להתפלל לו יש
 לו אין אומנתו ושורשו קבוע במקום 6היו

 שמתבטל לשי עשרה ימצא לא אם לבה״כ ללכת
יחידי שיתפלל לו וטוב הליכה בשעת מלימודו

 עכ״ל לימודו
 אין פירוש זה . הציבור תפלת היא וכיצד ד

 מעשרה בפחות התיבה לפני עוברין
 (דף עומד המגילה אש הקורא בפרק השנוי

 דסובר משום גדולים שיהיו שצריך ומ״ש כ״ג:).
 דאמר נממן כרב הלכתא אישסקא דכי רבינו
 דדוקא עליו מזמנין מברכים למי היודע קטן

 שמשלימים כאומרים ודלא הוא זימון בברכש
 חורין ובני ומ״ש אחד. קטף עם עשרה

 (שר״ג) שר״א [ל״ח:] "השולח בפרק מדאמרינן
 עבדו ושיחרר עשרה מצא ולא לבה״כ נכנס

מהם: אחד ש״צ ואפילו ומ״ש לעשרה. להשלים

 יתפלל ולא .הציבור עם עצמו לשתף אדם צריך
m ולעולם . הציבור עם להתפלל שיכול זמן- בל ביחיד 

 תפלתו שאין הכנסת לבית ויעריב ,אדם ישכים
 שיש מי וכל הכנסת. בבית אלא עת בכל נשמעת

 עם בו מתפלל ואינו בעירו הכנסת בית לו
 לבית [נ] לרוץ אומצוה ב ג רע שכן נקרא הציבור
 וכשיצא יי׳. את לדעת נרדפה ונדעה שנאמר הכנסת

 מעט ילך אלא גסה פסיעה יפסיע אל הכנסת מבית
 פתחים שני שיעור יכנס הכנסת כבית וכשיכנם . מעט

בפרק כתב ז״ל הר״ן מקצתםוכו׳. היו ואפילו מזוזות לשמור שנאמר מה לסיים יתפלל כך ואחר ש

 הרבה כנסיות בתי בעירם להם שהיו פי על אף גדולים
 בתורה ש שם עוסקין שהיו במקום אלא מתפללין היו לא

 תפלת היא וכיצד ד ♦* הציבור תפלת שם שיתפלל והוא
. שומעים והכל רם בקול מתפלל אחד יהיה הציבור

ם מעשרה בפחות כן עושין ^ואין מלי  . חורין ובני נס] נ
 שכבר מקצתן היו ואפילו . מהם אחד ציבור ושליח

 והוא לעשרה להם משלימין חובתן ידי ויצאו התפללו
 אומרים אין וכן .התפללו שלא העשרה ני] רוב שיהיו

בתורה קודאין ולא קדושה
 ולא ולאחריה לפניה ומברכין
 : בעשרה אלא בנביאים מפטירין

 מברך אחד יהיה ילא מכן ה
 ועונין■ שומעים והכל שמע ברכת
 וזה . בעשרה אלא אמן אחריו

שמע. על ש פורם הנקרא הוא
ואין

 א״ש ר1ש י״ט משין סמ״ג ב ; י,״ט עפין כמ״ג ש״א סי׳ א״ח סזר א
: ס״ט סי׳ א״ש טור ד : נ״ה סי׳ א״ח טור ג

משנה לחם

הראב״ד השגת
 נרכת מגרך אחד יהיה לא ונן *)
ב :נו׳ ת  אינו )״ל הראנ״ד כ

 קדושה נשניל יוצר אלא אומר
 נפרוס נמו פורס וזהו שנה

 פלגא פלגא פרוס מאי הפסח
 על פורס ונן הפסח דהלנות

 מהשתים אחת והיא שמע
: ענ״ל שלפניה

וע״ש צ׳ סי׳

דגרסנן■ עומד המגילה את הקורא
 בשחום וברכו קדיש וא״א סופרים במסכת
 בשבעה אותו אומרים שבמערב רבותינו מעשרה
 בישראל פרעוש בפרוע לדבריהם טעם ונוחנין

 וי״א השיבוש כמנין ה׳ ברכו עם בהתנדב
 בדברי רבינו ומשרש ע״כ. הוא ששי שברכו בששה
 שמעו שלא היינו וששה שבעה דהני בשרא תנא

 שלא עשרה כולהו בעינן ולת״ק וברכו קדש
 משנתנו עם יחלוק כולם בין שכעה דאילו שמעו
אשכחן דוכשא דבכל משוס כי״א רבינו ופסק

[מגילה וכו׳. קדושה א״א וכן : ככולו דרובו
: כ״ג]

וכו׳. שמע ברכש מברך אחד יהיה לא וכן ה
אינו הראב״ד כתב :שם] [מגילה

מהשתים אחש והיא וכו׳ יוצר אלא אומר
 משרש היה שהראב״ד נראה עכ״ל. שלפניה

 שמע קריאת של ברכוש שתי שעל רבינו דברי
 לבדה יוצר ברכש שעל משרש ז״ל והוא קאמר
 רבינו שגם אומר ואני שמע. על פורס אמרו

 לשון ברכת_שמע שכתב נמי ודיקא מפרש כך
 המגילה אח הקורא שרק משנה זה ודין . יחיד

שמע על שורסין אין ב׳) כ״ג עומד(מגילה
ואין

: ימאס לא כביר אל הן שנאמר רבים של בתפלתן מואס
 נשמעת אדם של תשלשו אין אומר בנימין אבא ו׳.) (דף שם .וכו׳ נשמעת תפלתו שאין

 שאע״ש רבינו וסובר . התפלה ואל הרנה אל לשמוע שנאמר הכנסת בבית אלא
 שאם סברא דאין משוס עת בכל רבינו והוסיף הכנסת. בבית שיכנס צריך ביחיד שמתפלל

 אע״ס כלומר עת בכל אמר לכך תפלתו נשמעת תהיה, שלא בטנה בביתו מתפלל האדם
 בלא ביחיד כשיתפלל מקום מכל מתפללין שהצבור בשעה כלומר רצון בעת נשמעת שתהיה

 וכו׳. הכנסת בית לו שיש מי וכל : הכנסת בבית כשיהיה אלא תפלתו ישמע לא צבור
להתפלל שם נכנס ואינו בעירו הכנסת בית לו שיש מי כל לקיש ריש אמר ח׳) (דף שם

:רע שכן נקרא
 מבהכ״נ היוצא הונא א״ר חלבו רבי אמר ו׳ע״ב) (דף שם .וכו׳ לבהכ״נ לרון ומצוה ב

למיעלמצוה אבל למיפק אלא אמרן לא אביי אמר גסה פסיעה יפסיע אל

אחד על נשאל ר״' ]6|
מייימוגייות הגהות

הכנסת ובית רבים דעת עללביתו מליבנס חבירו את שהדיר
 עם אפילו בעיר מניין שאין אעפ״י להתפלל הכנסת לבית לי־לך נדרו את להתיר יכול אם• בביתו
 לא אפילו אלא לפרקים מניין דאיתא היכא טיבעיא ולא הוא מצוה דבר כי נ׳׳ל והשיב הביודר

 קבעו שכבר כיון ברגש יהלכו אלהים ובית לתפלה שישתפנו הוא מצוד. לפרקים מניין היה
 שבשמים לאביהן לבן את ומכוונים לתפלה יותר עצמן קובעים כך ומתוך לתפילתן מקום שם

 את להתיר ויכול לד.תפלל להם המיוחד במקום שמתפללים מתוך לתפלתן מקום יותר וקובעין
 יצחק הכנסת בבית נשמעת אדם של ותפלתו חבירו עם לד״תפלל הכנסת לבית לילך כדי נדרו
 שימנה כדי לב״ד. אדם יקדים לעולם ריב״ל אמר שאכלו שלשה בפרק [ב] :ע׳כ זלה״ד. שמואל ב״ר
 דוקא התוספות כתבו [;] : כולם שכר נוטל אחריו באים ק׳ שאפילו עד כר ראשונים י׳ עם

 פתחים ב׳ שיעורא וי״מ דמי שפיר לפתח סמוך ישב אם אבל מיד כשנכנס להתפלל ימהר שלא
 ופתחיהם בשדה שהיו שלהן כנסיות בבתי דה״מ וכתב ראבי״ר. וכן המחבר רבינו דעת וכ׳׳ג ממש

 בניין יש שהדי לחוש אין שלנו כנסיות בתי אבל לכוין איפש- ולא הרבים לדריכת סמוכיס
 הוו לא בטבריא כנישתא בי תליסר להו דהוו אעיג אסי ורבי אמי ר׳ [ד] : ע׳ב לפניהם אחר
 קטן לוקחין גדולים ט׳ מהן שכיש טועים יש [ה] ; ע״ב דגרם״ היכא עמידי ביני אלא מצלו

 קטן אליעזר ר׳ בפרק דאמר אד.א יסרמכין גדול במקום עמו ומתפללין בידו תורה חרמשי וד^
 בידם הוא וטעות סניפין עושה תורה וספר קטן תגי בירושלמי וכן מצטרפין תורת וספד

 למנץ לעלות פירוש תורה לספר קטן מתניתין כיני יורן רבי אמר התם מסיק דיררשלמי דההוא
לאלענין אבל השנד. עיביר לענין אלא נאמר לא אליעזר רבי דפרק וד.דדא בתורד. הקוראין ד

:ה' את לדעת גרדפה ונדעה שנאמר למירהכו
 תליסר להו דהוו אע׳׳פ אסי ורבי אמי רבי ח/) (דף פס .וכו' גדול המדרש בית ג

.ע״כ גרסי דהוו היכא עמודי ביני אלא מצלו [הוו] לא בנובריא כנישתא בי
 :מצלו הוו נמי ביחיד דאפילו שפירשו מפרשיס ויש . בצבור תפלתם שהיה ז״ל רבינו ומפרש

 ע״ב) כ״ג (דף ויושב עומד המגילה את הקורא פרק וכו'• הצבור תפלת היא וכיצד ד
 מעשרה בפחות : וכו' התיבה לפני עוברין ואין שמע את פורסין אין משנה

 בשבעה אמרו שבמערב רבותינו וכו/במס'סופרים התפללו שכבר מקצתן היו ואפי' וכו׳
 פרק .וכו׳ בתורה קוראין ולא כי״א: רבינו ופסק בששה אפי' וי״א וכו׳ ונותניןעעם

: שם עומד המגילה את הקורא
 ז״ל רבינו ומפרש וכו' שמע על פורסין אין שם משנה .וכו' מברך אחד יהא לא וכן ה

שלא וקאמר ק״ש לפני מסדרין שהן הברכות ור״ל והצעה פריסה לשון דפורסין
יהא

עוז מגדל
 מברך אחד יהא לא ובן :יושנ1 עומד המגלה את הקורא סרק .בעשרה אלא עד כו׳ שפלת היא וכיצד
 עומד המגלה את הקורא ופרק כ״א) (דף שמתו מי פ׳רק .שמע על פורס הנקרא זהו עד כו׳ גרכת
ב :כ״ג) (דף ויושב ת  :עכ״ל כלפניה מהשתים אחת והיא וכו' אור יוצר אלא אומר אינו ז״ל הראב״ד כ
 היינו למימר דאיכא יחיד לשון שמע ברכת כאן שכתב הרמז״ל לשון לפי תפיכה כאן אין אומר ואגי
 ז״ל שיעתנו בעלי ורבותינו ורש״י שתיהן על שיובן רביס לשון ברכות כתב ולא דק״ש ראשונה ברכה
 . המשנה בפירוש דעתו וביאר .שתיהן על רמז״ל דעת כי ויציב האמת אבל י פרוסה לפון כך פירשו
 וגדולים ק״ש שלפני הברכות שתי על הנופל מפה פריסת לשון שהוא ואמר דמגלה ויושב עומד בפרק
 הוא ארי. ומתרגמינן הזבח את יברך הוא כי עוזיאל בן יונתן בתרגוס לפירושו כמך ומצאו בשיטתו עמדו
 . מאי ראשונה ברכה אלא דליתא ס״ד דאי אמרו ועוד ברכה לשון שהוא למדנו נככהא על יפרוס
 שמע על פריס קא דאיהו ויושב עומד פרק למימר תלמודא דבעי עד לברוכי למפטיר ליה הוה כבוד
 לפרוס כדי קראו ושלא שמעו שלא ששה מצריך שהוא כן ויושב עומד דפרק הירושלמי מן נראה לי וגס

 העונים הס יצאו שכבר והאחרים חייבים הברכות בכל ששה אותן ודאי והא פורפין אין מכאן ופחות
 אינו לגיז יכול אדם שאין זמן כל שכתב ז״ל מטוליטילא הקדוש יונה ה״ר בנימוקי מצאתי וכן אמן
דנרי מ״מ פורסין יצא שלא גאחד ואפילו רבותינו פי על ז״ל כרש״י שנהגו ואע״פ אמן לענות יכול

; וכד״ן הם נכונים רמז״ל

 לדבריירע ואסמכתא סופרים במסכת יש וכן התפללו שלא ו׳ יש א׳ב אלא אחרת תפלד. מתפלל שאין ר׳׳ת בשם יהודה רבי אומר וכן [ו] : ע׳׳ב ברכות בד,׳ כדלקמן המזון וברכת תפלה
א תיבות ששה מוי במחזור ובן וחתן מאכל וראיה יחיד בשביל. להתפלל נוהניס שרבים טוביה רבי ואומר המניין מן שאינו ד.שם לבד וגו׳ בישראל פרעות בפרוע במקי  ובשאלתות ד

ה הר׳׳ם מדברי ע״כ אהאי דרב ; ע״ב ברזילי בן יהודה ר׳ מיסוד גכסתא על יפרום מתרגמינן הזבח את יברך היא [ז] : ע׳׳ב הקצר בס׳
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 Dwb בנביא מאטירין ואין בחורה קורץ ואין פפיהם אש נושאין ואין החיבה לחני עוברין ואין
 בחני אמד כל שהחחללו אדה בני עשרה כאן שהיו מון שמע על איןחורחין וחירש״י מעשרה

 לשון זה ולחי ביוצר וממחיל וברכו בקדיש ומחחלל עומד מהם אחד הרי ביחיד עצמו
 מץשרה בחרוח שמע על חורסין דאין והמעה הצעה מלשון או החחלה מלשון הוא חורסין

בחרק מ״ש ולחי  שבהם שבקדושה דבר משום
 בעי דיוצר דקדושה ממ״ש רבינו בו שחזר זה

 הטעם שאין לחרש רבינו שדעה נאמר עשרה
 לומר צריכין שהם מחני אלא הקדושה מחני
 ברכו אומר ציבור שהשליח וכיון וברכו קדיש

 לא שאם ברכה לברך.שום צריך חניה כל על
 לברך להם שאומר מ״ו ככוחרים נראין היו כן

 . ק״ש של ברכוח אומרים ולכן חחצים ואינם
ברכוש שמעו שלא שאוחם מחני שהטעם נמי אי

כל עלו שלא כל נימא או לקרוח אחר עוד יעלה ולא בסוף ויברך לקרוח ישלים חמלה
עשרה נשארו ׳ שלא אע״ח ובירך לעלוח אחד שהשחיל וכיון המצוה נגמרה לא העולים

: נוטה דעתי האחרון ולזה לעלוח כולם צריכין
ר ז צ מימרא בגדולה ק״ש לקרוח מוחר עד אלו דינין כל 7וכו שנחרצה קטנה ח

 (דף בעירובץ מנין בר ורבה זירא ורבי דרבא
 דשליח דברים של וטעמן גגוח כל חרק ל״ג:)
ד ציבור בחר יחיד או ציבור רי  שהם וכיון ג

 אלו הרי הגדולה אמר נמשכח והקטנה בקטנה
 בגדולה היחיד או ציבור כששליח אבל מצטרחין

 בחרייהו ליגריר בקטנה דיחבי דצבור לומר אין
:מששדו לא חד בחר דרובא

בו ת כ וה׳ בגדולה לה' דה״ה החוחחוש ו
דאיידי אלא מצטרחין דאין בקטנה

נושאים הכהנים ואין . בעשרה אלא קדיש אומרים »ואין
מישראל עשרה המנין.שבל מן והנהנים בעשרה אלא ידיהם

הזאת הרעה לעדה מתי עד שנאמר עדה הנקראים הם
דבר וכל ן וכלב: יהושע יצאו שהרי עשרה והיו וגו׳

שנאמר מישראל העדה בתוך אלא יהא לא קדושה
אם הדברים אלו וכל ישראל. בני בתוך ונקדשתי _ _ _________...

מ׳ סיחא נמי נקט בגדולה ט׳ רישא דנקט רשאץ שאין אט״ם מסצתם והלכו בעשרה בהם התחילו נענייח שיחטרו כדי לאומרם יודעים ואין ק״ש
ע אה״כ אוחם חוזרין היו אמן פי ל ו rni ^יייי י ר מ ו ־ י י א ש ד ז י ד י ר ^ י ח ב י י ד ח ל וי׳ ח רי ד ד מ - ב־ דקמנהמיגררא אמרינן דלא למדנו מ״מ בקטנה 1״

הכי לאו הא בגדולה כשהרוב אלא גדולה בחר אי׳י במקום כולם להיות י־וצריך T י השאר יגמרו [ס] מוע,'ל אמן עניית שאין עשרה שצריד
הרי דידה לגבי שהקטניז לחי וטעמא לא קטנה חצר . אחד במקום עמהם [מ] ציבור ושליח

חשובות והגדולה והיא לגדולה במילואה נחרצים בגדולה תשעה והיו גדולה לחצר במלואה שגפרצה

™ יילוז“ ויחיד בקמה תשעה .מצטרפץ גקטנון ״יד1
בקטגה ציבור *ושליח בגדולה ציבור .מצטרפין אין

בגדולה ציבור ושליח בקטגה ציבור . חובתן ידי יוצאין
ואיגו מהם מופלג הוא שהרי חובתן ידי יוצאין אין

מכאן פםין בגדולה שיש מפגי אחד במקום עמהם
הקטגה ואין הקטגה מן מופלגת כמו היא הרי ומכאן

:שלה זוית כקרן היא הרי אלא הגדולה מן מופלגת
ולקרות להתפלל אםור בגדולה צואה היתה אם וכן ח

להתפלל מותר בקטגה צואה היתה .בקטגה ק״ש
מפגי רע ריח שם היה לא אם בגדולה ק״ש ולקרות

את מוציא ציבור ׳שליח ט ממ™• מופלגת שהיא
והם מתפלל שהוא בשעה כיצד . חובתן ידי הרבים
הן הרי וברכה ברכה כל אחר אמן ועוגין שומעין

כמתפללין
:י״נו משין סמ״ג קכ״ד סי׳ א״ח ר1ס א :י״ח משין סמ״ג שם מזל ד :נ״ה סי׳ א״מ ר1צן ג

 אמן עניית שאין עשרה שצריך
 בעשרה הברכה כשאומרים אלא לשומעים
 הוא כי מלשון מברכין לומר רוצה וחורתין

 נכסתא על יחרוס הוא ארי ת״י הזבח יברך
 רבינו בשם ז״ל יונה ה״ר כתבו זה ותירוש

 מאי זה חירוש על לן קשה אבל .ז״ל מאיר
 מברך סוחר אמרינן לא עשרה ליכא כי* טעמא

 המזון בברכת דאמרינן היכי כי יוצא ובור
 ומ״ש . הנהנין ברכת דשאני לומר וצריך

 שכולה דעיר אמרינן דהא המנץ מן והכהנים
 לאחיהם ומברכין כחיהם חורשים כהנים

 מן שהם כ״ש מנין לבדם הם אלמא שבשדות
 נקראים הם מישראל עשרה שכל ומ״ש המנץ,

 בגמרא אמרו ישראל בני בתוך עד עדה
 א״ר מה״מ מחני׳ אהא ׳)3 כ״א דף (ברכוש

 ונקדשתי קרא דאמר יוחנן א״ר אבא בר חייא
 יהא לא שבקדושה דבר כל ישראל בני בחוך
 חייא רבי דחני משמע מאי מעשרה חחוש
 בשוך ונקדששי הכא כתיב תוך חוך אתיא

 העדה מחוך הבדלו החם וכחיב ישראל בני
 לעדה מתי עד התם כתיב עדה עדה ואשיא
 .עשרה כאן אף עשרה להלן מה הזאח הרעה
 היינו דעדה שנן ב׳.) (דף דסנהדרין ובח״ק

הזאת הרעה לעדה מחי  הרעה לעדה מחי עד שנאמר עשרה
ב ; וכלב יהושע יצאו ת כ  ואץ שמע על חורסין לאין סגי טעמא דהאי ז״ל הר״ן ו

ק משאין ואין בהו דאית קדושה משום החיבה לחני עוברין חי  תברכו כה מדכתיב כ
 הני ומיהו ישראל בני בחוך מונקדשחי משמע עשרה ישראל■ ובני ישראל בני אח

 בנביא מחטירין ואין בתורה קורץ ואין דרבנן תחלה דסדר נינהו אסמכתא כולהו מילי
 'ומברכין בחורה קוראין ולא רבינו וכחב בצבור. אלא תקנו ולא היא דרבנן דתקנחא

היינו נמי בנביא מחטירין ואין לקרות דמותר חשיטא ברכה בלא דאילו ולאחריה לחניה
: בברכה

כל י  על חורסין אין הנזכר בומיק ז״ל הרי״ך כתבו ירושלמי . וכו׳ הדברים אלו ו
 היוצאים ועל גומר מקצתם להם והלכו בעשרה התחילו מעשרה בחחוח וכו׳ שמע

 הני אי מילחא לי ומסחקא רשאין. שאינן אע״ח רבינו וז״ש יכלו ה׳ ועוזבי אומר הוא
 האחד שההחיל וכיון והאחרון הראשון אלא מברכין היו לא לקרות שהעולין לדידהו מילי

 כחד דכולהו משום כולם עם מלקרות מחסיק אינו עשרה נשארו שלא ע״ח אף ובירך
שבירך כיון הקורא אותו דדוקא נימא וסוף תחלה מברך אחד דכל לדידן אבל דמו גברא

לחם
 כן הדין אין ברכוה שבשאר חי על אף מעשרה בפחות אמן עונץ והשאר מברך א׳ יהא
 הברכה כלומר פרוסה מלשון מפרש ז״ל בהשגות והראב״ד . לדבר טעם ז״ל הר״ן נתן כבר
 שיכול ודאי הברכות שאר אבל וכו׳ האופנים קדושת בה שיש מפני ק״ש מברכות אמת
אין :ז״ל רש״י פירוש והוא אמן יענו והפאר אחד לברך  אמרו שם .וכו׳ קדיש אומרץ ו

אין : מעשרה פחוס יהא לא שבקדושה דבר כל : במשנה שם וכו׳. הכהנים ו
ל ו כ עיין תוך תוך אתיא שם .וכו׳ שבקדושה דפר ו ) כו׳ ל :בכ״מ) ו כ  הדברים אלו ו

: ויושב עומד פרק דמגילה ירושלמי וכו׳,
ר ץ צ  :צ״ג) (דף הגגות כל פרק בעירובין נתבאר זה כל .וכו׳ קטנה ח

ח ט לי  ע״ב) ל״ד (דף השנה ראש סוף .וכו׳ חובתן ידי הרבים את מוציא צבור ש
שאינו אס מוציא כך הבקי אס שמוציא כשם סבר דר״ג ורבנן ר״ג מחלוקת

 זה מצד הקטנה על עודפת שהגדולה שמה
 כמופלגת היא הרי ולכן חסים קרוי זה ומצד

 מהנילשנאמר בגדולה איכארוב וכי הקטנה מן
 הרי לגדולה במילואה נחרצה דקטנה כיון

 שהקטנה כיון צואה ולענין . אחד כבית שתיהן
 והגדולה היא הרי דידה ולגבי במילואה נחרצה
 אותה רואים אנו בגדולה צואה אם אמד כבית
 חסים איכא דפגדולה וכיון בקטנה היא כאילו
 אם במילואה נחרצה חשיפא לא דידה ולגבי
 היא כאילו לה חשבינן לא בקטנה צואה

 צואה אם לדקדק יש מקום ומכל בגדולה.
 שמע'פגדולה קריאת לקרות מותר היאך בקטנה

 לפניו וכשהוא עסקינן מכוסה כשאינה דע״כ
 הוא אם אמות ארבע ממנה מרוחק כשאינו או

 בגדולה שהוא איריא מאי כן לא דאם לאחריו
 עמו צואה דאחילו ליה תיחוק בקטנה וצואה
 בתוך לאמרע כשהיא בשלמא כן ואם בבית

 היכי לפניו כשהיא אלא ניחא אמותיו ארבע
 או לפניו היא אס בין הגמרא מפליג ולא שרי

 מותר הפחח לחני צואה דאם שמתו מי בחרק שכתב ז״ל הרא״ש כדברי משמע ומכאן לאחריו
 אליו מגיע הריח אין אס 'אמות ארבע בתוך אפילו יאותה רואה .אפילו בבית לקמח
 אזדא רע ריח שם היה לא אם ומ״ש דשרי. בעששית כצואה והו״ל היא אחרת דרשות

: ק״ש מהלכות ח״ג שכתב לטעמיה
ח ט לי ת. הרבים אח מוציא ציבור ש ״  ששליח כשם לה:) לד, (דף ר״ה בסוף משנה י

 הרבים אח מוציא ציבור שליח אומר ר״ג חייב ויחיד יחיד כל כך חייב ציבור
 א״ל יורד ציבור שליח למה לדבריכם לחכמים גמליאל רבן להם אמר בגמרא ותניא י״ח
די  אחר אמן ועונה שומע כשהוא דוקא דהיינו רבינו ומפרש בקי שאינו את להוציא נ
 דאוושי משום מ״ט ויוה״כ ר״ה של בברכות גמליאל כרבן הלכה יוחנן א״ר ברכה כל

 בקיאץ הכל ואין ומסעות ארוכות ברכות תשע הן שהרי רש״י וחירש ברכות בהו
:יובל של ביוה״כ אלא ביה״כ ברכות תשע משכחת ללא .עכ״ל בהם

ע ד  במלאכה. דאניסי שבשדות עם אלא גמליאל רבן אטר דלא בגמלא דאסיקנא ו
 ויום השנה בראש כנישסא לבי למיתי מצי ולא דאניסי שבשדות ועם הרי״ןץ וכתב

,הכסורים \
משגה

ה. ימות בשאר וכרבנן ברכות דאוושי משום הכפורים וביום השנה בראש גמליאל שנ  ה
ה פוטר חסידא שמעון רבי אמר עוירא בר אחא רב אמר ל״ה.) (דף שם אמרו עוד  הי
 לא והני אניסי הני hiררb והקשו הכא דקיימי הני מיבעיא ולא שבשדות עם אפי׳ ר״ג

 משום סעמא מאי שבשדות עם אלא ר*ג פטר לא אמר רבין אסא כי אלא ותירצו אניסי
 דלפירוש ל״ד:) (שם התוספות מדברי משמע .לא בעיר אבל במלאכה דאניסי

 הכנסת בבית איתנהו אי בעיר אבל הכנסת בבית שאינם אעפיי שבשדות עם פוטר רש״י
ם אלא ר״ג פטר דלא מפרשים והם פוטרן אינו לאו ואם שהסבקיאין אע״פי פומרן  ע

 ר״ג פוטרן לא בבה״כ שהם אפי׳ בעיר אבל תפלתם להסדיר יכולים ואינם דאניסי שבשדות
 דאיך קשה התוספות כפירוש מפרש רבינו אי והשתא תפלתם להסדיר יכולים שהם מפני
שבשדות עם אלא פטר לא הא הכפוריס ויום השנה בראש צבור שליח דפוטר סתם כסב

'לא שבעיר עם אבל דוקא כרבן הלכסא בגמרא שם ואיפסקא בקי שאינו את אלא מוציא דאינו סבלי ורבק בקי דעם לפרש לו היה ק גם קשה ז״ל יש״י כפירוש מפרש ואי .
שבשדות

עוז מגדל
 פרק ישראל. נני נחוד עד וכו׳ המנץ מן הם והנהנים עד ונו׳ נעשרה אלא קדיש אומרם ואץ

א) שמתו מי ״ ףנ ד . (דף ויופנ עומד ופרק ( ( ג ״ ה לא) נאמרין(דף אלו ונפרק נ ס סו ס סנ מ  נ
ת נירושלמי אסקינן נמי נהנים נולהו ני דהא נן לי משמע נמי מ ר  ולמי נפיהם שפורסים מ

ס אלו וכל :נד״ן המנין מן שהם שנן כל מנין לנדה הס אלמא שבשדות לאחיהס מבלנין ד  ונו׳ הדנ
 מופלגת עד וכו׳ שנפרצה קפנה חזיר :ויושב עומד פרק .דמגילה בירושלמי .אחד במקום עד

ה. מנ . הרשות עד צינור שליח :ל״ג) (דף גגות כל פרק מ ו ד י : ■ל״ה) ל״ד ר״ה!(דף כוף נ

מן הפתח תיך העומדים שם

מיימוניות הגהות
 נכתב נסיס רביגו פסק וכו׳. יכלו ה׳ ועוובי אופר הוא כולם ועל עלה מסיק בירושלמי [ס]

 התחיל אם דאפילו בתשובות רביגו מורי כתב [ט] ! ע'כ נייקין ספר על הכתובות בתקנות
 כיון לענות שיכולין ם׳ כאן ואין עסתן לענות יכול ואין ביחיד בבר להתפלל העשרה מן אהד

̂ש ולפנים האגף מן עמהן בב׳ה שהוא  ביה קרינן ישראל בני בתוך ונקדשתי עטהם מצמר
 דפליג מאן ואפילו לריב׳ל דמצטרף בעריסת הטומל מקטן גרע ולא שריא עשרהשכינתא בי דאכל
 מהלגות שבפ׳ה בהג׳ה כדלקמן הוא מצור. בר ולאו מברכין לטי ידע דלא משום היינו עלית

 ואפילו עמתי ויעגה הוא גם שיזכה בדי תפלתו שיגמור עד לו להמתין והנון טוב אמנם ברבות
 הטור [כתב * ע׳כ: להתפלל ביום שהות שם יש אם להטתינו טוב הוא בלא עשרה שם יש

:מצרפן] שהוא ז׳ל א׳א אומר היה הסתזז תוך וש׳ע בהוץ ומקצתם בפנים מקצתם היו יאס בלחוק ולחוץ טמנו כלפנים ולפנים המשקוף



43 כבמשנה כסףפ־ח תפלה הלכות .אהבהמשנה כסף
 חובסן ידי מוציאן ציבור שליח אץ דעיר אבל חובתן ידי מוציאן נמי ציבור שליח הנאורים

 למה רבעו על לתמוה ויש סוף. ועד מתחלה ציבור משליח ושמעי ננישתא לבי דאתי עד
 לאו שבשדות עם אלא ר״ג פסר דלא דאמרען דהא מארש שרבעו לי ונראה זה. חילוק השמיט

דיקא דאיתמר הוא השנה שאר אתאלות אלא איתמר הנאורים ויום השנה דראש אתאלות
 דבתפלות ומאחר במלאנה דאניסי דקתני נמי

 נחנמים אלא נוותיה לן קיימא לא השנה שאר
 נדץ שבעיר לעם שבשדות עם בין מאלגי דלא

ך: חילק שלא עשה בנ
 [עיין שבציבור. גדול אלא ש״צ ממנין אין יא

: משנה] בלחם
 בא״ב תניא הני ונו׳.■ ש"צ להיות וטשתדלין

 תענית לגבי מ״ז.) (דף דתענית
; יום לנל רבעו משם ולמד ציבור

 תניא הבי ובו׳. זקנו נתמלא שלא מי וכל
 זקנו נתמלא נ״ד:) (דף דחולין בסא״ק

 : התיבה לאני לירד ציבור שליח ליעשות ראוי
 קבוע ציבור שליח דדוקא ז״ל הר״ן וכתב

 דרך אבל זקנו נתמלא דבעינן הוא
 גדול שהוא נל הוא אלא שם נשאין עראי
 עומד המגילה את הקורא בארק נדתנן יורד

 ז״ל נטרונאי רב השיב ונך ב״ד.) דף (מגילה
 ההיא שמיישב נראה רבינו ומדברי הרא״ש. וכ"נ

 יארוס לא דוקא דקטן שמע על לארוס דמגילה
 נעשה אינו ומיהו אורס מצוה לנלל שבא וניון
 שיתמלא עד התיבה לאני לירד ציבור שליח
 שמע על פורס דבנלל לומר נראה ויותר . זקנו
 יהיה לא אבל התיבה לאני עובר נמי הוי

 ונדברי זקנו שיתמלא עד קבוע ציבור שליח
: ז״ל המארשים

ק [שסנ״ד:] עומד המגילה את הקורא בארק משנה .ונו׳ שמע על הוא אורס אבל  ק
 ואשימא התיבה. לאני עובר ואינו שמע על אורס אינו אבל ומתרגם במורה קורא

 שמע על אורם רבעו ונתב הוא. קטן עדיין עשרה שלש אמר שערות שתי הביא שלא שנל
: התיבה לאני דעובר וה״ה

 אס הקורא ארק ברייתא ונו׳. העלג וכן יב
 אין ב׳.) נ״ד (שם עומד המגילה

 אנשי ולא חיפה אנשי לא התיבה לאני מורידין
 ולעיעי״ן עייני׳ץ לאלאי״ן שקורין מאני שאן בית

 שאינו מי לכל שה״ה רבינו מכאן ולמד אלאי״ן
: כתיקונן האותיות להוציא יכול '
 בשם חיים בארחות כתב כן ונו׳. ממנה והרב

 למעלה שכתב שאע״א וטעמו שרירא רב
 שבציבור גדול אלא ציבור שליח ממנין שאין

 אחד ממנה הרב מ״מ ובמעשיו בחכמתו
 שאין אע״א בציבור לאניו להתפלל מתלמידיו

: האמורים התנאים כל בו
 ארק משנה וכו׳. שמע על אורס הסומא

כ״ד.] (שם עומד המגילה את הקורא
 קורא אינו אבל ומתרגם שמע על פורס אוחח

 אורם סומא הסיבה לאני עובר ואינו בתורה
 היינו דאוחח הרי״ף ואירש ומתרגם. שמע את

 על אורס שהוא אע״א ומ״ש .מגולות נתיאיו
 עד להתפלל ציבור שליח נעשה אינו שמע

; סופרים ממסכת י״ג בקרק . עטוף שיהיה
ט ״ וגו׳. הוא כך הציבור תאלת סדר א פ

 ישראל גאל שמברך עד
 הוא וט״ס סארים בקצת כתוב כך

: ברכות מהלכות בא״א שכתבתי
ויעמוד

אמן
ו«וו

 להתפלל יודע כשאינו אמורים דברים במה .כמתפללין
:עצמו בתפלת אלא הובתו ידי יוצא אינו היודע אבל

 מראש חוץ השנה ימות בשאר אמורים דברים במה י
 אלו בשני,ימים אבל היובל, »שנת של השנהויוה״כ

 שאינו מי שמוציא כשם היודע את מוציא ציבור שליח
 היודעים רוב ואין ארוכות ט ברכות שהם מפני יודע
 רצה אם לפיכך ציבור, כשליח דעתן לכוון יכולין אותן

 להוציאו ש״ץ תפלת על אלו ימים בשני לםמוך היודע
ץ בידו: הרשות חובתו ידי א אי  ציבור שליח ממנין י

 זקן היה ואם ובמעשיו, w בחכמתו שבציבור גדול אלא
 ציבור שליח להיות ומשתדלין ביותר, משובח זה הרי
 זקנו נתמלא שלא ומי לקרות. ורגיל ערב שקולו אדם

.ציבור כבוד מפני ש״ץ יהא לא גדול חכם שהוא אע״פ
 אחר שערות שתי משיביא שמע על הוא פורם אבל

ב ♦ שנים עשרה שלש  שקורא מי כגון העלג ̂וכן י
 את להוציא יכול שאינו מי וכל אל״ף לעי״ן או עי״ן לאל״ף

 והרב ,ציבור שליח אותו ממנין אין כתיקונן האותיות
 יהסומא בציבור, לפניו להתפלל מתלמידיו אחד ממנה

 מי אבל ״ ציבוה:. שליח ונעשה שמע על נ«] [לןפורם
: שיהיה'עטוף עד לתפלה ציבור שליח נעשה אינו שמע על פורם שהוא אעיפ מגולות ש שכתפיו

י פרק עי שי ת

ר א ד  העם באמצע ״ועומד התיבה לפני יורד ציבור ושליח נא] יושבים העם כל בשחר הוא. כך הציבור־ תפלות ס
 אמן ועונין’ , כחן עלמיאבכל ולעלמי לעלם מברך שמיהרבא יהא אמן עונים העם וכל קדיש ואומר ומתחיל

 שמע על ופורם ומתחיל , ועד לעולם המבורך יי׳ ברוך עונים והם המבורך יי׳ את ברכו אומר כך ואחר , קדיש בסוף
ב גאל שמברך עד קורא עמו ולקרות לברך והיודע .וברכה ברכה כל אחר אמן ש עונים והם רם בקול אל- ר ש  עומדין והכל י
שיגמור מי וכל העם. שאר עם בלחש ציבור שליח שיתפלל עד ושותק עומד להתפלל יודע שאינו ומי בלחש. ומתפללים מיד

תפלתו
:י״ט פשין סמ״ג נ״ה נ״ד נ״ג א״ת י1ט ה :נפורס יקיא שלא זגלגי כסב נ״ג סי׳ סא״ח ד : שם סור ג :נ״ג סי׳ סא״ח ג :מ״ב משין סמ״ג סקנ״א סי׳ טור »

משנה לחם
: שעלות שתי משהביא פורס גדול הא : וצ״ע מזה^ כלל הזכיר לא ואיך הכנסת בבית שאינס אפילו פטורים הם שבשדות

ביס אנשי ולא שאן ביס לא,אנשי הסיבה לפני מורידין אין שם .וכו׳ העלג וכן יב קטן היה ואם כ״ד.) (דף ויושב עומד פרק במשנה .וכו׳ צבור שליח ממנין אין יא
(מגילה המשנה מן לדקדק יש כן .כו׳ מתלמידיו אחד. ממנה והרב : חיפה על פרס אינו אבל ומתרגם בסורה קורא קטן וכו׳ עוברין רבו או אביו

הוא גדול היה אם הא משמע ידו על פורסגן רבו או אביו קטן היה שאמרה כיד:) אפי׳ קטן איריא מאי הסיבה לאני עובר אינו קטן שאמרו מה על המוס׳ והקשו שמע
: במשנה שם . וכו׳ הסומא :לפניו עוברין ואביו שרבו סי על אף הסיבה לאני עובר כ״ב:] [דף דחולין בספ״ק כדמניא זקנו נתמלא כן אם אלא עובר אינו נמי גדול

. . . . • י י : לפוחח פירוש זהו וכו׳. שמע על פורס שהוא אע״פי מגולוס שכתפיו מי אבל - ׳ י
ט ״  ז״ל רבינו כתב לקמן .קדיש בסוף אמן ועונין .וכו׳ הצבור מפלס סדר א פ

 בבריך וא׳ ביתברך א׳ אמן פעמים ה׳ בקדיש דעונים הקדיש בסדר
 והטור העניות. שאר הזכיר ולא הקדיש בפף ועונים כאן כתב למה קשה כן ואס וכו׳ הוא
וכו׳ ויתפאר ישתבח אמן יתברך ואומר ז״ל עמרם רב בסידור כתוב כחבוז״ל ז״ל
 מסכים וזה ב״ה דקודשא שמיה אחר ולא יתברך אחר אמן לומר עסה כן נהגו ולא
 אחר ענייה הזכיר ולא הקדישי בסוף אמן עונים הטם וכל ז״ל רבינו כאן מ״ש עם

 על כאן סמך ואולי הפך'מזה הוא המפלוס בסדר מ״ש אלא ב״ה קודשא ואחר ישתבח
ב״י הרב .וכו׳ אמן ישראל גאל שמברך (עד : וצ׳ע ,כך כל ביאר לא ולכך שם מ״ש

כתב
עוז מגדל

כ״י) ויושב(דף עומד המגילה אס הקורא סרק שנה. עשרה שלש עד וכו׳ ציבור שליין ממנין אין
: ויושב עומד pפ הפסק. פוף עד וכו׳ שקורא מי כמו העלג וכן :כ״ד) (דף דמולין קמא ופרקא
 ודבר דבר שכל התלמוד מקובן.ממקומוס בתפלה. בו בעומד במקום עד הציבור תפלות סדר פ״ט

:ו״ל הגאוניס ותנובת עמרם רב מסדור וגה לפנינו מפורש

 ׳3 משיביא להיוס יכול בעלמא באקראי אבל קבוע צבור שליח להיות מיירי דהתס ותירצו
 וכו׳ זקן היה ואם וכו׳ ממנין אין שכסב ז״ל רבינו של דעתו שהיא ונראה . שערות

 ושפיר להיוס יכול עראי דרך אבל קבוע צבור שליח להיות כלומר וכו׳ נתמלא שלא ומי
 עובר שהביא קטן אבל הביא שלא קטן דדוקא משמע דהכי שערות שסי משהביא דמי
 קאמר דמאי וכו׳ שמע על הוא פורם אבל רבינו שכתב האי מאי תאמר ואם הסיבה. לפני

 דקאמר ומאי נמי הכי דאין וי״ל אקראי. בדרך יכול נמי התיבה לפני יורד אפי׳ הא פורס
 קבוע צבור שליח להיות זקנו נתמלא בעינן דלא קאמר קבע בדרך אפילו וכו׳ פורם אבל
 שערות שסי דמשהביא ודאי שמע על פורס להיות אפל התיבה לפני יורד להיות אלא
משמע הכי פורם אינו קטן דקאמר דמסניסין דדיוקא קבע בדרך אפילו לפרוס יכול

מיימוניות הגהות
 מתיך פיירשו התוספות אבל בברכות דאוושי תלטודא דאמר הא רש״' פירש וכן [י]

 מלשון והיינו הבירו את אחד ומטעה בלחש אותם אומרים ואין קולם משמיע'ן רגילות שאין
ת נערה דפרק עלמא כולי עליה אוושי טרפות. אלו דפרק דאיושא ריאה האי  פרק וכן בכתובי

דכוותא אשכחן המחבר וכרבינו וכפרש״י קני ביני אוושא הפועלים את ובהשוכר שאכלו שלשה
, ̂ התוספות כפירוש פי׳ ובערוך ברישא רפתה ההוא מפרש דאוושו משום אלא נדרים מסכת בריש
 מדתגן ציבור שליח מלהיות גר שמנעו מי יש [כ] :ע״כ ,אמותיו מקצת שנים דהיו בגמרא וכו׳ דיורין אוושי התם דקאמר כפרש׳׳י נמי משמע שהוציאוהו מי ובפרק קול הברת לשון

 הלוי יואל ורבינו אבותיכם אלהי אופר בב״ה וכשהוא ישראל אבות אלהי אימר עצמו־ לבין בינו מתפלל וכשהוא וכו׳ לאבותינו נשבע אשר לומר יכול ואינו מביא הגר בכורים במסכת
ם וקורא מביא עצמו גר אומר יהודה ר׳ תניא מתגיתין דהא גמרא בסוף בירושלמי דגרסינן התיר ע ט ה  לכל אב אתה ואילך מכאן לארם אב היית לשעבר נתתיך גוים המון אב כי מ
ד הלכה אומר ריב״ל הנוים ד והורה אבהו רבי קמיה ברא עי אתא יהודה כ  דירושלמי כההיא לר״י נראה וכן רב מעשה כמתניתין ולא יהודה כר׳ פיסקיס והאמוראים והואיל יהודה כ
ם רבינו מניח היה לא בכורים דמסכת משנה־ ההיא ומכה יעקב דהיינו וגו׳ מצרימה וירד אבי אובד ארמי דהיינו בכורים פרשת גר קרי מצי דהיכי היא דמשבשתא אומר תם ורביגו  ת
 כרבנן [ל] :ע״כ חבירו של שדה בתוך אילנות שני הקינה בגמרא הספינה את המוכר פרק בתוספות ועיין ורחבה טיבה ארץ לאבותינו שהנחלת לומר יכול שאין לגר זימון ברכת לברך
לברך [מ] : שבת מהלכות ט׳ בפרק עיין אבי״ה לרבינו ול״נ האש מאורי בורא לברכת ריב״ק לדקדק רצה ומכאן שמע על יפרוס לא מימיו מאורות ראה שלא כל דאמר יהודה רבי לגבי

ח כ״ד] דף [מנילח *) : ח פו ך בי אינו אבל שמע על פורם תנ ת ופוחח ערטילאי מתרגמינן ויחף ערום פירש ורש׳׳י וכר עו ; רביגו כדברי כתבי והתוספו
בן יפה מיעוטן ג׳ ת״ר ויורד רגליו פושט שלישית מהבהב שנייה מסרב ראשונה פעם עד לסרב צריך התיבה לפני העובר ת״ר עומדין אין ]6| : *ע״כ רו  ו

^ לחl^שה"'שאור^נ בג ר ס די אמן בערך כתב וכן [ב] : ע״כ ^ ה ברכה כל ולשמוע לשתוק צבור שחייב גאון צדק כהן רב בשם החליל בפרק פירש ו  עונד! כך ואחר החזן מפי וברכ
: ע״כ המברך מפי ברכה שתכלה לאהד אמן ^

 פרש׳י כן אור יוצר ברכת
בערוך פ״רש וכן מסדו [ג]


