
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]
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 ט שמעדן לכסוב רבעו הוצרך ולא גער אלא מעביר הוה לא אבא בר מייא רבי אמר אלכסנדרי רבי אמר נ״גב') (דף לו הוציאו פ׳ יומא .ונו׳ אליו שהגיע במקום ויעפוד כ
 שומחין ואינם ההפללו שכבר מפני שהוא גראה מדאי יומר ישהו דלא ועעמא משמע. דממילא ויש שלום. יסן כך ואהר לאחוריו פסיעות שלש שיפסיע צריך המתפלל אריב״ל

 כיוהרא: מיחוי מדאי יותר ששומה ומי מעשי ראשם שישהו די ולזה ככופרים יראו שלא כדי אלא איבעי התם לאחוריו פסיעות שלש שפסע כיון מרדכי רב ליה אמר בהם שכתוב נוסחאות
 נאמרים אלו פרק דסונוה בגמרא זה נוסח . וכו׳ לך אנחנו מודים ואומרים שפסע כיון איתמר מרדכי דרב ומשמיה עומדין אץ פרק בסוף כתב ז״ל והרי״ף למיקם. ליה

: למקם ליה איבעי התם פסיעות שלש
 לאחוריו פסיעות שלש יפסיע הציבור ייעם תפלתו
 ואחר ג : שיפסיע בעת אליו ישהגיע במקום- ויעמוד

 מתחיל ויעמוד לאחוריו פסיעות שלש ציבור שליח שיפסיע
 מי את להוציא הברכות מתחילת רם בקול ומתפלל

 אחר אמן ועונין ושומעים עומדים והכל התפלל. שלא
 בין חובתן* ידי יצאו שלא אלו בין .וברכה ברכה בל

 בברכה קדושה ואומר ד :חובתן ידי יצאו שכבר אלו
 רשות יש לקדושה ציבור שליח שהגיע וכיון שלישית.

. בתפלה בו שעמד במקום לחזור ואחד אחד לכל
 שוחץ העם כל וכורע למודים ציבור שליח ̂וכשיגיע

w לך אנחנו מודים ואומרים מדאי. יותר ישחו ולא מעט 
ברכות בראשית יוצר יוצרנו בשר בל ואלהי אלהינו יי׳

 תנן אותו’ין משתק והא אביי ליה אמר למאריה וקיימתנו שהחייתנו על והקדוש הגדול לשמך והודאות

? ל״׳יי״ גל־ותינו ותאםיו־ ותחננו תחיינו בן ד ק
................. י שלם בלבב רצונך ולעשות באמת ולעבדך חוקיך לשמור

 מודים מודים האומר וכל * . לך מודים שאנו על
 ישב התפלה כל שישלים נואחר ה אותי: משתקין

 והוא ויתחנן הציבור וכל הוא מעט ויטה פניו על ויפול
 מעט ומתחנן העם ושאר הוא ראשו ויגביה וישב . נופל
 לבדו ציבור שליח יעמוד כך ואחר מיושב. רם בקול

 שעונין כדרך עונים והם שנייה פעם קדיש ואומר
 עומד הוא וכו׳. תהלה וכו׳ רחום והוא ואומר בתחלה.

 לציון ובא אומר כך ואחר .עמו קוראים והם יושבים והם
 פעמים שלש קדוש קדוש עונין והם הקדושה וגומר קדוש ואמר זה אל זה וקרא קדוש ואתה וכו׳ זאת ואני וכו׳ גואל

 תרגום וקוראהו ועד לעולם ימלוך יי׳ ואומר תרגום אותו וקורא וכו׳ רוח ותשאני ואומר תרגום הקדדשה וקורא יוחוזר
 מתחגן כך ואחר קדושה. סדר הנקראין הם תרגומן עס אחריה ושל הקדושה שלפגי הפסוקים ואלו ו העם: להבין בדי

קן על שריחם מי בתחגוגים שאמר מי ן : ונפטרץ בדרכן עוגין העם וכל קדיש ואומר רחמים ובפםוקי תחנונים בדברי
אותו. משתקין זה בענין וכיוצא עלינו ירחם אחד ביום בנו ואת אותו לשחוט שלא או הבנים על האם ליפח שלא ציפור
לא ״וכן .עיקר כל שחיטה לנו מתיר היה לא רחמים מפני היו שאילו רחמים. ואינן הן הכתוב גזרת אלו שמצות מפני
. שבחיו בסוף להגיע באדם כח שאין והעיזוז. והאמיץ והחזק והגורא הגבור הגדול האל ויאמר שם של בכגוים ירבה
 וכו׳ לדוד תהלה ביתךוכו׳ יושבי אשרי. ציבור שליח אומר יבמנחה ח השלום.* עליו רבינו משה שאמר מה אומר אלא

 כך ואחר .בלחש כולם ומתפללין כדרכן ועונין אחריו עומדים והם קדיש ואומר ציבור שליח ועומד מיושב והעם הוא קורא
 ומתחנן פניהם על ונופלים . התפלה כל שישלים עד בשחרית שעשה כדרך רם בקול ומתפלל ציבור שליח חוזר

 כדרכן עונץ העם וכל קדיש ואומר ועומד בשחרית שעשה כדרך מיושב מעט ומתחנן . הואוהם ראשו ומגביה
 וכו׳ המבורך יי׳ את ברכו בו׳ רחום יוהוא ואומר עומד והוא יושבין העם כל בערב ט למעשיהם: וגפטרין

 ומתפללין עומדים הכל כך ואחר קדיש ואומר שמע על לפרוס ומתחיל . ועד לעולם המבורך יי׳ ברוך עוגין והם
חובה ערכית תפלת שאין לפי ערבית רם בקול להתפלל חוזר ואינו . והםנפטרין קדיש אומר וכשמשלימין .בלחש

: חובתו ידי להוציאו כדי בהם שנתחייב אדם כאן שאין לבטלה ברכות יברך לא לפיכך
בלילי

«ר ? :רל״ד סי׳ א״ח שזי ו :זע״ש קי״ג סי׳ אדה שוי ה :לאומיס יכול ימיי אס וע״ש קל״ג סי׳ שור ד : קל״א »' א״מ שוי ג :י״ש עשי! סמ״ג קכ״ז סי׳ א״מ שוי ג :קכ״ג סי׳ א״מ שזי א
:ימזם זהזא שמס וע״ש א״מסי׳יל״ז

משנה לחם
משנה) בכסף (מיין וכו׳ רחמיך יגיטו צפור קן על האומר ל״ג:) (דף שמדין אין :במקומו) ע*ש מטוס הוא אמן דהך כהג

מסיה רבינו ופסק גזירוס. אלא ואינן רחמים הקב״ה של מדוחיו שעושה מפני אמר וחד אומר צטי צמליח בזמן מ) דף (סומה נאמרין אלו בפרק וכו׳. מודים ואומרים ד
:חנינא דר׳ קמיה דנחיס ההוא שם וכו׳. ירבה לא וכן :טפי דמסמבר :וכו׳ מודים רב אמר אומרים הם מה מודים

ולמה ובפ׳ כ׳׳ה.) (דף ויושב עומד המגילה אס הקורא בס׳ .וכו׳ בחחנונים שאמר טי ז

 נראה וכו'. ציבור שליח שיפסיע ואוזר ג
 פסיעוש השלש שכלו שבמקום מלשונו

:כן נהנו ולא ומשחיל עומד שם
וכו׳. לקדושה ציבור שליח שהגיע וכיון ד

 הרי״ף כשב שמדין אין פרק סוף
 ציבור שליח דפשח עד השם למיקם ליה דמיבעי

 ואיכא לדוכשיה הדר ציבור שליח פשח וכד
 דעש וזה לקדושה ציבור שליח דמטי מ״דעד

 לו אין שעה אושה שעד הוא והענין .רבינו
 ואם נפכיר שהרי לפי שהשפלל למקום לחזור
 וכשמגיע נפטר לא כאילו נראה מיד חוזר
 עומד רצה חוזר רצה לקדושה ציבור שליח

 כשבו ירושלמי . שוחין העם כל : במקומו
 עם שוחין הכל עומדין אין פרק ריש הרי״ף

 .מדאי יושר ישחו ולא : בהודאה ציבור שליח
 כן משמע ואינו רבינו דברי על הטור כשב

 ששחה באחד מעשה השם דאישא בירושלמי
 דוקא דקאי משמע יוחנן רבי מדאי.והעבירו יושר

 בשליח אלא העברה שייך דלא ציבור אשליח
 רבינו דברי לבטל ראיה משם ואין עכ״ל. ציבור

 ציבור שליח בין ציבור דבין למימר דאיכא
 לשון ישחו לא דנקט ולישנא לשחו דלא קאמר
 ציבור בשליח שאירע ומעשה משמע הכי רבים

 אחד רואה היה אה״נישאם אבל ר״י והעבירו
 גוער שהיה מדאי יושר שומה שהיה מהציבור

 מדאי יושר ישחו ולא כשכשב נמי ורבינו בו.
 ולא קאמר. הציבור לשאר בין ציבור לשליח בין

 מעבירין ציבור שליח היה שאם רבינו כשב
ר״י דהעבירו הא על השם דאישא משום אושו

 שהמיישנו על לך אנחנו מודים ופירושו מ׳:) (דף
 כלומר לך שדים שאנו על לך אגו ומודים וכו׳.

 מודים האומר וכל : לך להודוש שזכישנו על
 (ברכוש עומדין אין פרק משנה וכו׳. מודים

 עומד המגילה אש הקורא ופרק ב׳) ל״ג
 דמיחזי משום דמילשא וטעמא כ״ה:] [מגילה

: רשויוש כששי ׳
 פרק משנה וכו׳. בשחנונים שאמר טי ז

 אין,עומדין ופרק [כ״ה.] עומד הקורא
 רממ? יגיעו ציפור קן על האומר [ל״ג:]

 רבי בשם ל״ג:) (ברכוש ובגמרא אושו מששקין
 אמר חד זבידא בר יוסי ורבי אבין בר יוסי

 אמר וחד בראשיש במעשה קנאה שמטיל מפני
 הוא ברוך הקדוש של מדושיו שעושה מפני

 קמיה דנחיש ההוא גזירוש אלא ואינן רחמים
 עלינו רחם צפור קן על חסש אשה אמר דרבה
לרצויי מרבנן האי ידע כמה רבה אמר

 הגדול האל אמר מנינא דרבי קמיה דנחיש
 ליה אמר והאמין והחזק האדיר והנורא הגבור

 הני הששא דמרך שבחי [לכולהו] סיימשינהו
 ואש באוריישא משה לאודכשבינהו אי שלפא
 להו אמרינן לא אנן ושקנינהו הגדולה כנסש

 הגדול היינו שלשא והני האי. כולי אמרש ואש
 אומר אלא רבינו שאמר וזהו והנורא. הגבור

: ע״ה רבינו משה שאמר מה
בלילי

עוז מגדל
 האויזר והא : מ׳) נאמדן(דף ואלי פיק .לך מודים שאנו עד זנו' למזדים צינור שליח וניסיגיע

:ל״ג) (דף עזמדין אין וסרק כ״ה) ויושג(דף עומד פרק .אותו משתקין מוייס מזדיס
 זבתשזנזס ויושג עומד פיק הכל .אזתו משתקין זה נענין וכיוצא עד וכו׳ התפלה כל פישליס ואחר
ל״ה) (דף עזמדין אין סרק .יזזנתז ידי להוציאו עד וכו׳ אלו שמצות מסגי :ז״ל הגאוניס י
עמיס יג משור ומקצתו נ״ה) דושג(דף עומד הקורא ופיק למסיע המגילה את הקורא ופיק

;ז״ל הגאוניס ומחשונות

מיימוניות חגהות
חב *) ב ח לכל לכוין שצריך האי ורב שיירא רב בשם שם [  םוןף עד םר»ש ש״ן שאומר ס

 דגרסיק [ג] : לאחוריהם פהיעות ופוםעיןג׳ משיחין ולא םססיקין ואין לעצמו שמתפלל כאדם
בי בהודאה ש׳ץ עם שוהין הבל בירושלמי  אחזי באדם ומעשה במודים ובלבד אומר וירא י

 ז ע׳כ גער אלא אעבר לא אמר אבא ש הייא ר׳ יוחנן רבי והעבירו מדאי יותר ששחה
שפע ואינו מדאי יותר ישתו ולא הרטכ׳ם בתב קכ׳ו סי׳ הטור [רל  הוזם ראיתא בירושלמי כן פ

 שיץ• דלא אש׳צ דוקא דקאי משמע יוחנן רבי והעבירו מראי יותר ששחה אחד באדם מעשת
תב *) : בש׳׳ן] אלא העברה  נותב הית ובן ההודאות אל בא׳י כה חותם בירושלמי הטור [כ
ב *) : ז׳ל] א׳א ת נ שעה£ מענץ בו שיש ה׳ יענך לומר עתה ונוהגין שם הטור [ !הי



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

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

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

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

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

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

 האריכו לכך חפלה לאחר ושוהים לבא ממהרין
; הצבור תפלת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: בע״ה
אבל

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:מבדיל ואח׳ב קדיש ואומרים הערב תפלת

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ק בחלל וכן ש ו א ועוד המחבר כרבינו רשב׳ם בשם ר׳י כתב ע׳כ בחפלה ובן בק׳ ת ע׳ש דמכילתץ מתום׳ ראיה הני ג אלפם סר׳י וכן כתוספו : ע׳


