מספרי

המנהגות

הקדמונים

ספר מנהגים
דבי מהר״ם ב״ר ברוך מרוטנבורג
קובץ כולל תשובות ופסקי דינים ,מנהגות וסדר תפלות לכל השנה

י ו * א ל א ו ד ר א ש ו נ ה מכתב יד יחיד במינו עם מבוא והעדות והגהות

על ידי

ישראל שנהב אלפנכיק
אבדיק סי־גייט ,נ י ו ־ י ו ר ק

הועתק והוכנס לאינטרנט
w w w . h e b r e w b o o k s .org

ע״י חיים תשס״ט
הוצאת ״בית המדרש הרבנים באמדיקא״
נו־יורק .תפדח״י

ציון
דודי
כמוה״ר

אלוף

נעורי

זאב

לנשמת
הגאון

וואלף

ה אמתי

מגזע

השיך

פאהרילע

מ״ל

בעה״מ ם׳ שארית יהודה על התודה וחמש מגילות ן משפט גר
על

תרגום אובקלום! חשק שלמה על דש״י! דרישת הזאב

הש״ס!

על

אגודת אזוב על א ר ב ע ה ש״ע! סוד ישרים על ק ב ל ה !

ותשר דבורה — דראמה ביבלית — בדרך מליצה ושיר ,ועוד עוד.
נפטר לבית עולמו בעיר בוטשאטש ,סוילען.
ביום ערב שיק ם״ו מנחם אכ שנת ה׳תרסיג.
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בסוף הספר

ראשי

תיבות:

א״ח

ארחות חיים הארוך )פידינצי תק״י( :חיב )חוצ׳ מקינ ,ברלין תרם״ב(

אוז״ג

אור זרוע חגדול לר׳ יצחק מווינא )זיטאמיר תרכיב(

אוצח״ג

אוצר הגאונים לדיר בנימין מנשח לוין )חיפח תרפיח — ירושלים חרציח(

אוצח״ש וח״פ אוצר השירח והפיוט לד״ר ישראל דוידזון )נו-יודק תדפיח(
אמרכל

לקוטים מהלכות מועדים מספר אמרכל )חוצאת קורוניל בס׳ חטשח קונטרסיפ
ווינה (1804

אמרכל )פ(.

ספר אמרכל על חלכות יין נסך )הוצאת י .פריימאן בס׳ לדוד צבי לכבוד
רד״צ חאפםאנן ,ברלין תרעיד(

גמו״מ

נאוני מזרח ומערב )חוצ׳ דיי מילר ,ווין תרמ״ח(

]ג[.

הערות מויר ר׳ לוי גינצבדג ,בכיי שלפנינו

גנ״ש

גנזי שכטר ,חלק שני ,גינצבדג )נו־יורק תר״ץ(

G. J.

Gallia Judaica, Gross, Paris 1897

ד״מ

דקדוקי סופרים ,רכינוביץ

ח״ג

חלכות גדולות )חוצאת חילדעסחיימעד ,ברלין תר״ן(

ח״פ

הלכות פסוקות מן חנאונים )חוצ׳ דיי מילר ,קדאקא חרניג(

חו״ת לםרע״ג

תוספות ותקונים לסדור רב עמרם גאון )(1007 J. L . G.

המחכים

ספד חםחכיס בספר חיובל לד׳ משח כלאך

זבל״ר

זכרון ברית לראשונים

p»n

ס׳ חיי עולם )חוצאת לוונטאל ,בספר חיובל לפיילכענפעלד(

J. Q. R. N. S.

Jewish Quarterly Review, Neu Series, Phila.

]ל[.

חעדות דיר בנימין מנשה לוין

מח״ג

טעשח חגאוניט )תוצאת עפשטיין ,מקינ(

מק״ג

מקיצי נרדמים

מח״ן

מתזור ויטרי )הוצאת מק״ נ ,ברלין תרניג(

מנוח״מ

מנורת המאור לאלנקאוח )הוצאת ענעלאו(

םמנח״ג קלויזנר

ספר המנהגים לד׳ אבדתם קלויזנעד ,ריזוא די טדינטו שייט

ראשי

תיבות

םםנח״ג טירנא ספד מנהגים ר׳ אייזיק טידנא )קראקא שג״ז(
ם״א

סימני אשירי; וגם ספרים אחרים

םא״ז

סימני אור זרוע

ס״ג

סדור גדול )כל בו(

םט״ר

סדר טרויש ,לדי םגחם ביר יוסף חזון ,בספר חיובל לר' משח כלאך

ס׳ חמנהגות

ספר חמנחגות לר' אשר ב״ד שאול מלוניל ,בספרן של ראשוניס לר״ש אסף
)חוצאת מק״נ תדצ״ה(

םרע״ג

סדר רב רעםד נאון )זוארשא  :(1865סדר ר״ע השלם )ירושלים תרעיב(

םט״ר

ספר מעשח רוקה )דפוס סאניק(

ם .פ.

סינאגאגאלע פאעזי דעס םיטעלאלטערס )צונץ ,פיס (1920

ם׳ רש״י

סדור רש״י ,כובער )הוצאת מק״נ ,ברלין תרע״א־־חרע״ב(

]פ[.

הערות לידידי חרב ר' דוד פראנקעל מווינח

קח״ש

ערוך חשל ם ,קאחוט

פםח״ר

פסקי חדאיש ,בשיס ווילנא

צ .פ .ח .ב.

צייטונג פיר חעברעאישע ביבליאגראפיע )שטיינשניידער(1898 ,

רבעו] הצרפתי Revue des Etudes Juives
רבעון האנגלי Jevish Quarterly Review
• E• J.

R

Revue Etudes Juives

ריצ״ג

דייץ גיאת

שלה״ש

שבלי הלקט חשלם )חוצאת בובער ,ווילנא חרטיז(

שע״ת

שערי תשובח )שאלוניקי תקס״ח(

חא״ז

תולדות אדם וחוח לדי ירוחם )קאפוסט תקסיח(

ת״ש

תשב״ץ הקטן לר׳ שמשון ב״ר צדוק )דפוס קרימונא(

ת״ש

תשובות הגאונים ,חרכבי

תוש״ר

תורתן של ראשונים )הוצאת רחימ הורוויץ ,פפדימ תדמ״ב(

תחצ״ו

תשובות חכמי צרפת ולותיד )חוצ׳ מילר(

הקונים לסט״ר הקונים לסדר טרויש ,ע״ט כיי חלברשטס מאת ד״ר א ל כ ס נ ד ר ם א ר כ ס ,
,.
חש׳ חרסב״ם

146בס״ע

Z. f. H. B

תשובות חרמב״ם )פריימאן ,הוצ׳ מק״נ ,ירושלים תדצ״ד(

x1.

ראש

תוצאת קובץ מנהגים
לפני כמה שנים הואיל
מן

חנשיח

שורה

כל

להוציאו לאור.
וםסרתיו

ממאח

לדפוס

חי״ד חיא אצלי בבחינה פריעת חוב ישן.

בטובו פרופיםור אלכסנדר מארכם — בשאיפתו להציל
ספרותית — לתת

מהדתי להעתיק
בידי

חאחים

את

חחדפסח.

וחיה

כח״י

בידי

קאטצבורג

אצלי

יחיד

כ ת ב ־ יד

כחיי והוספתי עליו

שלשה גליונות — והם נמצאימ בירי
מונח

דבר

בבודאפעשט

 ומפניבכתובים

כדי

במינו

הערות ומבוא משלי,
בארץ הנר.

נדפסו אז

סבות שלא נתנו לפרסום חדלה
עד שהתארח בביחי ד״ר בנימין

מנשה לוין מירושלים וגלח רצונו להוציא את הספר בשלמוחו בארצנו הקדושה.
בהוצאה הנוכחית אני טציג כאן לפני

רק

הקורא

חלק קטן )כרך א׳(

מעבודתי בםקצוע ספרות חמנחגימ .וככר הכינותי לדפומ עמ מבוא והערות עוד
שני כרכימ מספרי מנהגים מארץ אשכנז

עתיקי־יומין ה׳׳ח:

״מנהנים

של

כל

חשנה מאשכנז״ — ממאה חי״ב — וגם ״מנהגים מדוייר״ף לר׳ יצחק בן מאיר
חלוי מדוייר״ן )בעל שערי דורא( ממאה חי״ג ע״פ ארבעת כ ת ב י ־ ח י ד המפוזרימ
בספריות אירופא .והוספתי עליהם מונוגרפיה רבת הערך :״חלופי מנהגים אשכנז
וצרפת״ )בחוצאח מיוחדת( ע״פ מקורות כ ת ב י ־ היד וספרי הראשונים.
ספרות עממית של קובצי מנהגימ חללו הגיעה למרום חחתפחחוחה במדינת
אוסטריה במרוצת הטאה
בגרמניה
מנחני

חי״ד והט״ו.

כ ב ר קרוב לסוף חמאח הי״ג.
ומנהגי

מהר״ם,

מהרי״ל חונחו

אסיפת מנחגימ מאשכנז הקימה
שרשים

חתחילח םני קדם

לחכות

סגולה בלבד ולא

נאסרה זמן

אולמ

מקור מחצבתה וראשיתה נראחח

וספרי
בימוד

מ נ ה גי מ,
בהכ״נ

עבודת

צורח חדשה במקצוע

בקרקע זו.

רב לבוא בקהל,

ובעיקר

לא

כמו

מנהגי דורא,

בקהלות

אשכנז.

ההלכה ואף היא
חיחה נחלת יחידי

אדרבא היא נחחבבה על העם

מקודם למרות ההתנגדות שקמח לח אח״כ מצד אותם תלמידי־ חכמים שהשתמשו
בםאסר חז״ל ״כותבי הלכות כשורפי תורה״ .כנראה סופרי העם מצאו די םיפוק
בספרות זו לפי שהיא שמה לב לדרישת הזמן — ״דור יתום שאין בו יודע בין
,

ימינו לשמאלה )מהרי״ל בתשובותיו מי׳ מ״ד( — בתקופה זו נתמעטו
ואפסו בני־תורח היודעים מנהגים שונים אשר נהגו

הלומדים

בחם קהלות אשכנז בימימ

קדםונים .ולכן אף לימוד ההלכה נעשה כאן לא רק אמצעי לחידוד השכל אלא

רא r

דבר

גם לכלי שרת בםנחגי בחכ״ג ובפסקי דינים בכל םקצועוח החיים וחדת .ובכלל
נסצא חסרכז חיחודי בזםן ההוא בםצב של ירידה ונר חחורח היה הולך ודועך,
ביחוד ,באמצע הסאה חארבע-עשרח לרגלי הםבוכח הנוראה ששררה בכל םדינות
אשכנז מימי גרוש צרפת הראשון עד אחרי גרוש צרפת האחרון ).(1306—1396
חיםים הקשים החם השפיעו חרבה בעקיפין על כל מקצועות החיים ועל מצב
הקחלות שהלכו ונחדלדלו במשך מאת הנדידה זו .ולכן הוכרחו מנהיגי חדור
לעמוד על חםשסר .וכדי להשיב לאיתנו את סדר הקחלות אחרי חמחומוח ,חיו
םתקנים תקנות משותפות לכל הקחלות הבודדות על כל השאלות חעומחת על
הפרק .וגם כדי להרים ק ק חםצב חםוםרי והדתי עסקו גבורי הרוח לא רק
בהלכח עיונית אלא גם בקבוץ הלכות פסוקות ובאסיפת םנחגים סרובים
שהונהגו בקחלות בודדות ונחנו לחם תוקף של דין.
ולפיכך נשםע לפרקים חד־ הפורעניות של יםי־ הבלהות חחם סכין השורות
של פסקי דינים ותשובות חםפורטים להלן בגוף הספר שלפנינו .נם ממרתו
של סחבר ספרנו הוא רק להודיע את חםעשח אשר יעשון ,לקבוע את המנהגים
חםקובלים םני קדם ,לדקדק במקורמ וטעמם ,ולהתאימם עם הדין! אמנם לא
להםציא חרושים ופלפולים.
וכדי להוציא את מחשבתו מכת אל הפועל העתיק למכביר פוסק קדמון
זח — אשר מרוב ענוחנוחו תעלים את שמו —:מספר תתשב״ץ הקטן לדי שמשון
ב״ר צדוק וגם מספר מנהגי דורא לר׳ יצחק בן מאיר חלוי מדוייר״ן  -שניחמ
תלמידים חשוכים של מהר״מ מרוטנבורג .ובעיקר נם פסקי דינים — שהוא
מלקט אחרי הקוצרימ — כוללימ רק דיני הנהנת חאדמ בכל יומ ,כמו הברכות
והתפלות ,דיני שבת ור״ח ,המועדים וחצוםוח כסדר כל חשנח ,תקנות וגזירות
וחרמים מני קדם .אמנם לא עלו בחם לא דינים חםיוסדימ על אמונה בשדימ,
בחחות ובחלומות! ולא רמזים וסודות הקבלה .כנראח ,שעוד לא ההגדרה
חקבלח בספרות המנחגוח מזמן חיוחר קדומ.
ועחח באתי להודיע כי בהוצאת כחב־יד חתאסצתי לתת את חנוםחא
הנכונה ובהערות השתדלתי בם לםצוא את םקורותיו ולהעיר על חידושיו.
השארתי את הקצורים ואת ראשי חתיכוח — כםו שחיו לפני בכ״י — כדי שלא
להפיג את הטעם חםיוחד לכתבי בני חםאח הארבע־עשרח.

ישראל בן מוחר״ר אליקום חנוך שנתב אלפגביין.
סי־גיימ על שעד חמים בדוקלין ,נו־יורק.
 \9\9שורים ח׳תמ״ו.

מבוא
פרק א׳.

 (1תאור חכתב יד:
כיי ״ספר המנחגימ׳ )88־ (J. T. S. 34שהנני מוציאו לאור בפעם הראשונה
עם מבוא והערות ,נקנח עיי בית המדרש לרבנים בנו־ יורק מן אסיפת כתה״י
של שואגר ופרנקל בחי?ע9ין «(.

הכחב יד ,כנראה יחיד במינו ב( ,כתוב בכתב

עתיק אשכנזי משני צדדי הגליון וחוא מכיל עשרים ותשעה עמודים )מן דף
 348ע  (b63ולכל דף ודף לערך 3־ שורות ,30ולצערנו ,רבו השגיאות ופליטת
ד

הקולמוס מירי הסופר שלא היה כ״כ אומן במלאכחו .ומלבד זח נמצאו בהרבה
םקוםות

שנויים מידי סופר מאוחר .וגם לפעמים חוםיף

נוסחאות ותקוני טעות,

הסופר בעצמו שנויי

שצריכות עיון רב לחבינמ ולחקנמ מחרש .כמו זח נם

סימני נוטריקון הבאים לפעמים חכופוח ,כמו םצ״א ,גד״ל ,ההיג ,ם״ג )=םדור
וקשה

גדול?( ,ת״ש )משמש לתשב״ץ וגם לתשובות( וכר ,משונים למרי

מאד

להבינם .ורק ע״י חקירת מפורטת ושקידה רבת יכולים אנו לגלות את הנסתרות
ולבאר את הסתומות חאלת .בנוגע ליתר הספרים הנמצאים בקובץ כ ת ב יד זה,
עיין בשולי הדף ,הערה ג  /וברשימה של שוואגר ופרנקל ,עמ׳  ,88ובהכ״י בסוף

רנקל

ב( השוה
עמי .88
Handschriften(Husiatin)Cat.35.
וואלף ,ח׳  ; 1554 11מ .שהאב ,Les mss. De la Bibl. De I' Alliance Israelite. .עמי ,19
נומר  .148וקראפט־דייטשDie Handschr. hebr. Werke der K.K. Hofbibliothek zu ,
נ ( קובץ כחיי זה )88־ (J. T. S. 34מתחיל בזהיל:
 Wienעמ׳  ,78נומר .LXV & LXIV
)ב 33־ו (f.״ספר איסור והיחיד עם חנחות הנח חכיריי הפציר|ו[ני |ל1בתוב לחם הלכות איסור
והיחד ואפרש להם בקוצר ואתחיל להם בדי|ני[ מליחה והדחה בעשרה שעריי".
)ב  (f. 24״לפי שראיתי במלכות שוואב״א אוכלין חטאה ואיי מוחין בידם לפי שמכיאי׳ אות׳
מן ח ח ר י ם  . . .לכן ארשום כל דין חמאה לפי דעת הנדולים ואיך נהגו ה ע ו ל ם . . .
)ב  (f. 25״  . . .ומיהו במלכיות הללו שאין באן רוב בהמות ומאספין החלב מעט מעם ואיי
חוששי׳ אם מערבין בהם בשר ונם קרירות אינם מקונחי׳ מטומאות׳ .אין רגילות לאכול
חמאת גוי׳ כלל**...
4 4
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)ב מ ( ומסיים עם ״מעשה חיה ונמצא מחט תחוב בחוך שלל ...ויש לחוש לנקיבת הקנה ...סלוק .
)כ 65־א  (34״מנהגים וסדר תפילות וקדיש וכל דבר מכל השנה ניל יש בו תועלת הרבה...
)ב-א  (64״שיר על התקופות ו פ ׳  . . .בשנת ר ״ י  . . .עיכ תקופ' של י י ר . . .
)ב65־ב (64״שיר בדיני ש ח י ט ה  . . .ובראשי החרוזים חתום יחיאל בר אלכסנדרי הכהן חזק
ואמץ בתיא  . . .נשלם השחיט׳ בחריס מרבי יחיאל בר )קלונימוס( אלבסנדרי* .

,4

4 4

4
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העלה

101

 . aושם נרשם מידי הסופר כעצמו מפתח כתבי היד בזח׳יל:

 (1״איסור והיתיר ע׳ הנחות מתחיל דף א׳ עד ל׳׳ג ולו ל״ג דפים.
 (2םנחגים וסדר תפילות וקדיש וכל דבר מכל השנה נ״ל יש בו תועלת חרבה
מהחיל דף ל״ד עד ס׳׳ג ולו כ״ט דפי׳.
מרמב״מ

תפילת

מסדר

ואומר

ציבור

בראשו

איך

מוצא

שהרבה

היא.

 (3תקופת היד וקצת כללים בשחיטה ,ב׳ דפי׳.
 (4חילוקי ז׳ פרשיות לכל םדרא מה׳ חומשי תורה ,מם״ו עד ע״א ולו ו׳ דפי׳.
 (5תיקוני שטרות וכחכי שלו׳ וקצת תשובות
פורבאן

 (6דיני ניקור ר״ל

חלקי אחור

מע׳׳ב עד פ״ח ולו י״ב דפי׳.
וקצת

כללי׳ בשחיט׳ ובדיקה,

כולו כולו מהחיל מצ׳׳א עד צ״ג ולו ב׳ דפי׳.
 (7קיצור דיני איסור והיתר ממהר״י מדויירץ מדף צ״ז עד ק״ג ולו ז׳ רפי׳.
ונ״ל כי זה הספר

(2

מקויי׳

ממלמד ר׳ נתנאל שמת במינטערי בביתינד.

זמן כתיבת הקובץ כתה״י שלגו:
בכל זאת

זמן שבו נכתב חכת״י איננו נזכר בפירוש ולא נודע בבירור.

אפשר להחליט ע״פ אופן הכחיבה וגם מתוך רםזים רבים המובאימ בנוף הספר,
שהכ״י בעצמו שייך למחצית חמאה הט״ו למסח״נ .לטשל :ר׳ יעקב טולין סגל
)נפ׳  (1427ותלמידו ר׳ יעקב ווייל )נפ׳  (? 1456כ ב ר נזכרו בתופפת ד ל כדף
ב ,79א .84כן גם מתיחםות כל הדטוח בפרקי חשבון העתים ובהשתוות לתקופות
4

)א 71־א (66״חילוקי ז׳ פרשיות לכל סדר ח ש נ ה  . . .וזח הסדר כשחם ב פ ו ל י ם * . . .
)א78־ב  (71״תיקוני שטרות ...וזמנם בין שנות רב״א־דביד .בטוב גדא אתחיל...תיקו׳ שטרות .
)ב.86כ (78״שאלות ותשובות מר׳ זלמן משיוטינוער )תלמיד מ ח ר י ״ ל (  . . .גדלת׳ ורוממות׳
אצל חנאון מחרי״ל ז״ל.
)ב  (86שו״ת מחיר ליווא לנדו עם הערות שלו :״בי אותו הריי מקרביל שנמצאו ליקוטי׳
 ( aאבל חי׳
עוד משמו לא היח הד״ר יצחק בעל סמ״ק )כדעת מהר״י סג״ל בתשובותיו79 ,
נקר׳ חד״ר יעקב מקורבי״ל .וחתוס׳ הביאוהו בקצ׳ מקומו!ח[ ונודע לי על הבירור על פי
גדולי׳ שהו׳ חי׳ אדם גדול מאד מתלמידי ד״י בעל חתוס׳ וחסיד גמור ובר סמכא ...־)צד פ״נ(.
״וכן ראיתי נוהג במדינת דיינו״ס ר׳ בנימן חזן בחיות פה מח״ר אנשיל ס״ל זיל ומחר״י
כיץ זיל* ) ...צד פיח ,ס״ו( ״הקולות שהיו מחגים אז בהלכות בדיקה כק״ק מננצא חיו חמשה...
ויחי בימים שישב מהריי ביץ ז״ל בראש כמגנצא  . . .אח״כ חי׳ שם שוחט קבוע ל ק ח ל . . .
ר׳ משח הוכחיים ז י ל  . . .וחי ב ז מ ן  . . .שישב בקיק דמננצא וגלמוד הייתי כרוך באופנחיים
אצל מחיר אנשיל ס״ל* .
44

44

44

4

4

)'(88-94דיני ניקור )דיל פודבאן חלקי אחור( וכללים בשחיטה ובדיקה בשם ר׳ זלמן כחן
ובסופו עניני דקדוק )אמיד(.
) (94-100קיצור דיני איסור והיתד ממחר״י מדודיי״ן :ומתחיל בכל ״דיני חדתת הבשר ושתייחו
וחמליחח*  ...ומסיים ״בשם חמכחן כל בוחן כתבתי למתתיח׳ ביד הכהן *.
4

4
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השנימ לזמן  1450־.1494

למשל בדף א־ב 64נמצאה תקופת השנה :״שנת צ״ו

ל פ ״ ר  . . .ע״כ תקופ׳ של מ״ר״ .ובדף ב  71הובא חשבון העתים בזה׳׳ל :״ברביעי
בשבת בשני יםים לחדש כםלו שנת חמשת אלפים ומאתים וארבע שנימ לבריאת
עולם למנין שאנו מונים כאן פה שווא״ב״ .וכן אנו קוראימ בעמודים א ,72א,73
א ,75ב  : 7 6״חמשת אלפים ומאתים ועשרים ו א ח ד ״  . . .ונם בדף ב־א :77״בשני
בשבת בשנים ועשרים יום לחדש אדר שנת ה״א ומאתים ושמנה עשר לבריאה
עולם״ ...ורק על עמוד ב  91נמצאה הערה ,כנראה ,הוספה מאוחרת מידי איזה
סופר מאוחר ,םשנת  : 1498״היום יום ג׳ י׳ אלול רנ״ח לפ׳׳ק התחלתי ומלאתי
את יד הקטון ר׳ זימלן יצ״ו בן אדוני ומכירי הקצין הח׳יר אשר ם״ל י צ ״ ו . . .
כה מעתיר ומבקש השפל משפלי העבריט נתנא׳ ב״ר לוי זלה״ח.
על יסוד התאריכים הנ״ל אפשר איפוא להחליט שכל הקובץ עם הכודי
שלנו נכתב בין שנות  1498-1450לטםה״נ.

שם הסופר ,או בעל הקובץ כתה״י

שלנו ,כנראה הוא נתנאל ב״ר לוי ,נפטר בעיר טינטערי ) (Monteuxבביתו של
תלטידו זיטלן ב״ר .אשר חלוי.

פרק ב׳.

שם.

חםפר:

הכת״י שלנו הוא

חסיר־שם ושטו של הספר ג״כ כטום טעין הקורא.

לכן נשתדל כאן למצוא

את שם הספר ע״י השואה עם ספרי מנהנים שונים

מן המאות הי״ד וחט״ו למספרם,
רוב ספרי מנהגים הללו

שהמחבר משתמש בחם בספרו בדרך כללי.

 -כמו ״מנהגים ישנים״ ,״מנהגימ ק ב ונקי״ ,״מנהגים

אחרים״ ,״מנהגי רינוס״ וכדומה  -שונים הם .מן הספר שלנו בצורתם או בתוכנם.
מנהגים בכ״י א( שלנו בנונע לענינים האלה,

למשל

השוה

בכ״י(,

צידוק הדין,

ברית מילה,

סדר נישואין,

כמו תחנון )תחינ׳

והלכות אכילות ,עם מקורות

חטובאים בם׳ התשב״ץ ב( ובהנהות טהר״י טידנא ג( בשם ״ם׳ מנהגים ישנימ״,
ובתרומת
בשם
״םנחגי

הדשן י(

״מנהגים

בשם ״ם׳

אחרים״,

מנהגים

ובמנהגי

קב

ונקי״,

מהרא״ק י(

ובהגהות םהר״י

וטהרי״ל 0

ולקט

טירנא ה(

ישר ח(

בשם

רינוס״.

ב( דפוס קדימונא סי׳  ;147דפוס ווארשא  ,1892דף
א( עי׳ עם׳ ב  ,34א  ,44ב .'62
ג( דפוס קראקא דף נ״ט ע״ב ,וסי׳ קל״ד ,דף מ״ו ע׳א ,וע״ו ע״א .והלכות
א  ,18א  ,34א .68
ו( דפוס דיווא דטרינט ,דף
ה( סי׳ קכ״ח.
ד( סי׳ ה׳.
קריאת שמע דף ליא ע״א.
ח( ת״א דף קי״א.
ז( הלכות תנוכה.
כ״ז עיא.
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ספר מיוחד ,המתאים בחלקים אחדים לספרנו ,הוא ספר ״מנהגי דורא״ א(,
אשר
דורא,

אפס

קצהו נתגלה לפנינו מחוך חכ״י שלנו )השוח מאמרי ״בעל שקרי

חייו

בתוך גנזי נ ס ת מ ה .

וכחביו״,

וכולו עודנו גנוז

צד (xix

וחתום

למשל השוה את חכ״י שלנו ,ה׳ חחינח ב  34עמ הנחות מהר״י טירנא ,ח׳ מילה
דף א 34בשם ״מנהגי דודא״ :״ואין אומ׳ החינ׳ ביום המילה שחרית בכל בתי
כנסיות שבעיר לפי שאליהו בא לעיר וחבל שמחימ׳׳.
הסובאים

גמ יש מנהגים אחרים,

בשם ״מנהגי דורא״ בם׳ ״מטה משח״ ב( ובהגהות מהר״י טירנא ג(.
אך ,כמו שאוכיח להלן ד(,

ס׳ ״םנחגי

שמתאימים בחוכנם לם׳ םנהגים שלנו.

דודא״ חיה לדוגמא לפני המחבר שלנו בתור שמוש מקורי לספרנו,

על כ ן  .א י

אפשר להחליט שם׳ הכ״י שלנו ום׳ ״מנהגי דורא״ ספר אחד חמ.
גם

אפשר

לחשוב

שספרנו הוא ם׳ ״טנהני

רינום״ על פי יסוד ם ד ך

הסליחות ח( והפיוטים י( ומנחגימ  0שמקורמ במדינת רינום .וכן נזכרו כאן כמה
מאמרים חמחחילימ בטלוה :״וברינוס אום׳ כסדר זה״ ח( ,״והילך סדר רינום״ ט(,
״בכל

מדינת רינום״ י(,

״וגם נהנו בווירמשא״־ יא(,

״וכן נוהגי׳

במעננצא״ יב(.

וביניהם תטצא שני טאטרים החסידים בכסה פרטים בם׳ אוצר השיר׳ והפיו׳ יג(.
ואלו חן:
)דף א  (47״וברינו״ם אוט׳ כסדר זה ]בער״ח[ :אדון )כ׳( כתקח אדון דין
אדון בפקדך אך בטיחח )אי( אינוש ריטח אשפוך שיחי אמונימ בני אך
בך אל באפך אהבת עוז )צ״ל :עזוז( אלחים אל

דוטי

את חקול רבת

צררוני הרי אלו סליחות״...
)דף א54־ב (53״והילך םדר רינו״ס של מנח׳ ]ביו״כ[ בסליחות  . . .אדון
כ ח ק ח םועד אפסו אישים אנא חטא את חברית את הקול )רבת צרוני(
רבת צררוני משאת כפי אלחי עברים אהבת )עוז( ]עזוז[ אני עבדך אוטץ
יוסיף ואם עוד

היום

גדול ]צריך[ להוסיף

בשלמונית

כגון אורח

צדקה אב לרחם  . . .ודומיחי׳ ״.
ויש כאן ג״כ סתם מנהגימ יי(,

שמוצאמ ממנהגי רינום לפי םידור רש״י »0

ולקט ישר טז(.
ג( דף י״ת ע״א ,טיו ע״ב,
ב( סי׳ תשס״ט ,וסי׳ תרצ״ט.
א( עי׳ להלן צד .8
ה( בב״י דף א ,47
ד( עי׳ לעיל העדה א׳.
ליד ע״א ,ס״א ע״א בדיני הלכות מילה.
ז( בכיי
ו( בכיי ב ] 34סדד שבועות( ,א 1 47הלכות ר״ח ,1א  43וכוי.
ב  ,50א־ב ,53א .58
יא( דף ב «,4
י( דף א .38
ט( דף א־ב ,53א .54
ח( דף א .47
דף א  ,45כ  ,44ב .40
יג( ולהלן העירותי עיז
יב( דף ב  ,34א  ,43ב  ,44ב ) ,46ב׳ מנהנים שונים(.
א  ,43ב .34
באריכות כל או״א על מקומו .ולדונמא אנו מביאים כאן דק תיקונים אתרים ואלו חן :וצריך
לתקן שם סי׳  2016 ,53ולהוסיף ]שלמונית למנחה[ ביוהיכ! סי׳  | 8520 ,1857 ,499צ י ל  :ונם
טו( דף .205
יד( דף א  ,45ב .37
לעדיח(; ובסי׳ ] 7154 ,1258ציל :וגם למנחה[ ביוחיכ.
טז( דף א .109
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אמנם אם נחקור היטב נראה שרוב חםנהגים המובאים בספרנו «( אינם
מנהגימ

מקומיימ

מנהגים,

שחם מקובלים לחלוטין

הזמן ההוא.

המוגבלימ

במדינת

רק

אצל

חרינוס.

המחבר,

אדרבה

ומתננדימ

תמצא

הרבה

כאן

למנהני ריינוס של

למשל השוה את המאמר בכ״י )דף ב  :(46״ונם אם יש נישואיי

בשבת דניחמתא דדוחין את של חתן חרא דאית בהו כלהו שמחח מנחמו ואילך
ועוד ]כ[םדרן
המובא

כת׳ בפסיקתא

אצל ר׳ אברהם

קלזזנר

״ובםנהגים רינומ ראיתי כתוב
חתן״...

]ואילו

משומ

בםפר

דדוחין

שמחה

ב ע ל מ א [ ״  . . .עם המנהג

המנהגים )דף כ״ז ע״א( שלו
הפטרה של

ובאמת צריך להעיר כאן כי נמ

נחמות

מפני

בזה״ל:

הפטרה

של

המחבר שלנו מביא בכ״י )א(63

לבסוף מעשה במעגנצא שהוא סותר את דבריו הראשונים וז״ל :״מעשה במעגנצא
כפרש׳ ]כי[ תצא  . . .ומפטירין שוש אשיש״.

אבל לפי דעתנו חקירה בלתי

עטוקה בשיטתו של המחבר כ ב ר טוכיחה שהוא מביא כאן לא הלכה בזמנו
רק ציטט אחד טםקורוח הראשונים בנוגע לטעשה שהיה בשנת נ״ג ב(.
עוד יש לנו ״טנהג קהילות טדינת רינום״ ,הטובא בס׳ האנור )דף ס״ז(
ובס׳ מטה משה )סי׳ תשכ״ז( בזה״ל :״וטכריזין בבהכ״נ ]בטי באב שחל בשבת[
דברימ

שבצנעה נוהג פי׳ נוהג אבילות״ . . .

שמתנגד לגמרי

למנהג

הכתוב

בספרנו )דף ב  (45״ט׳ באב שח״ל בשבת נוהגין לעיין ]ב[דברי׳ שבצנעה פי׳
חשטיש הטטה ודברי חורה ואסור ברחיצה וסיכה של ת ע נ ו ג ״ . . .
גם אי אפשר להחליט שספרנו ום׳ ״מנהגים טטדינת רינום״ של טחר״ר
זלמן בונא ושל בנו מח״ר ויבש ספר אחד חם.

השוה מה שטצינו בס׳ לקט

ישר )ח״א דף  (111וז״ל :״עוד יש לנו פה מנהגים אחרים ממדינת רינום שחיו
של מהר״ר זלמן בונא ושל בנו מה״ר ויבש ד ל  . . .וכתוב ]ב[אותן מנהג׳ ודל
ומתחיל

החזן

בקול נמוך והוא רחום וגומר

ב ר כ ו  . . .ואז כל הקהל חולצין

מנעליהם ויושבים לארץ עכ״ל״ עם מה שכתב המחבר בכ״י )דף א :(45״ולאחר
'אכילה

טתחילין אבילות והולכין יחפין ל ב ה כ ״ נ  . . .ט׳ באב שח״ל בשבת הי׳

)רגיל( רבינו הנדול נ״ע ] = ר ׳ יצחק בר׳ יהודה[ ] . . .והולך נעול לבית הכנס׳
ספני כבוד ]ה[שבת וחולץ לברכו״

ותטצא שטנהגים הללו שונים הם בצורתם

אם לא בתכנם.
גמ זה שהמחבר מביא בספרו )דף

ב

 ( 3 8טאמר חשוב בשם ״ואני ברוך

קבלתי שיש לברך על ההדס מצוה מן המובחר  . . .ת״ש״ אינו מכריח לחשוב
שספרנו ו״ם׳ ברוך״ ספר אחד הם .ובפרט שהמאמר הנ״ל הוא רק ציטט הנובע
7

—

א( דף ב  ,45א  ,85א-ב) 34ד׳ מנהגים שונים(.
.463 C ,460 a

ב( עיין בסה״ג דף ג״ב ,ובהערותי

מכןא

VI

ממקור ספר התשב״ץ א( לר׳ שמשון ב״ר צדוק .והמחבר משתמש בו בס׳ הכ׳יי
על כל דף ודף .ובם׳ התשב״ץ ,כיי הסמינר בנ״י )דף ב  (107מצאתי חגירםא
בזה״ל :״ואני ברוך קבלתי שיש לכרך על הדס  . . .מספר ברוך.
ובכל זאת לפי תכנו של הספר אפשר לומר על נכון ,שספרנו חוא אחד
מספרי מנהגים אשכנזים היותר עתיקים ,ומכיל מנהנים ודינים וסדר תפילות
לכל ימות השנה .ופעמים רבות נראה שהמחבר שלנו פוסק לפי דיני ומנהגי
ביתו של מהר״ם ב״ר כרוך מרוטנברג ב( בפרט ולפי מנהגי םדינת הרינוס בכלל.
ואחרי העיון מצאתי בסוף מפהח שערי דורא )כת״י  ,s 34דף ב (101
הערה ,שמוכיחה את אמתת דעתי ,ודל :״מנהגים וסדר תפילות וקדיש וכל דבר
מכל השנה יש בו תועלת הרבה  . . .ג( ואומר בראשו שהרבה מצא מרממ״מ
מסדר תפילות ציבור איך היא״. . .

פרק ב׳.

שמו של המחבר ,מקום מולדתו ,ותקופת חייו.
א(

שם המחבר:
מי הוא המחבר ספר מנהגים שלנו לא נדע בבירור .שמו של המחבר

אינו נזכר בפירוש .וליכא רמיזא מזה בספרנו ולא בספרי מנהגימ אחרימ מן
המאות הי״ד והט״ו .וביחוד אחר העיון בהערת המעתיק לבסוף הכ״י שערי דורא,
— שהזכרנו למעלה  -נוכחתי שכבר באמצע המאה הט׳׳ו למםפרמ לא נמצא
שומ זכר משמו של המחבר.
גם אין שום יסוד מספיק להסיק שםחבר ספרנו הוא ר׳ חיים פלטיאל,
בעה״מ של הס׳ מנחנים ,שהיה עוד נודע בזמנו של ר׳ זלםן טשנט־גואר
! [St. Goarד(׳ אך כעת איננו .לפי שרוב המנהגימ ה( המובאים בשם ר׳ חיים
פלטיאל אצל ר׳ אברהם קלויזנר ור׳ יעקב מולין הלוי שונים הם בצורתמ
ובתוכנם טן הכתוב בספרנו .ובפרט שר׳ חיים פלטיאל ,בן זטנו של ר׳ שלמה
בן אדרת י( ,הוא קדום ביותר ולא יוכל להיות המחבר של ם׳ מנהגים שלנו
שנכתב באמצע הסאה הי״ד למספרם.
כ( השוה דף  ,52 ,49 ,47 ,41 ,38 ,36 ,35מ  ,וכוי.
א( דפוס קרימונא סי׳ תפיח.
ג( וע״פ זה אפשר לתקן אח הגירסא )ראה צד  1חערה א׳ שלי( בזה׳יל :״הרבה מצא׳[ )מספר(
]ב[ספד הר׳ משה ב״ד מימון" ...במקום הגירסא שלי :״]כעזרת השם אתחיל[ מספר הר׳ משח
ח( השוה מנהגי
ד( לקוטי מהרי״ל הלכו׳ סוכה.
בר׳ מיימון מסדר תפילות ציבור"...
מהרא״ק דף ב  ,2ב  ,4א  ,6ב  ,9ב  ,18א  34וכוי ,וביחוד דף ב  3עם מש״כ בספרנו דף א .35
ו( צונץ ריטוס ,צד  .22ווייס דדו״ד ח״ה צד  173הערה  .6מבוא לסידור רש״י דף ייג חערח ?.

Vil

טכוא

שווגר ופרנקל א( החליטו שם׳ מנהגים שלנו חברו רבינו ברוך )?( שהי׳
בבובנבערק ,המביא בספרו ב( קבלה שקבלו ממורו ורבו בנונע להלכוה הבדלה
ברוך קבלתי שיש לברך על ההדמ מצוה מן המובחר וסמך לדבר

ו ד ל  :״ואני

ותחת הסרפד יעלה הדס וסמיך לו כל שומר שבת מחללו ,ת״ש״ .ובמקומ אחר
אצל

עירובי

סדר

שי׳ )=שיחיה(

חבשילין ג(

בבובנבערק

הואי מםיימ

בהיותי שם . .

בזה״ל:

״וכן

ואחד יזכה

הנהיג

בזה

לכל

מרה

ליזר

בני

העיר

ומברך על מצות ע י ר ו ב ״ . . .
'אמנם אם נחקור היטב נראה כי לא נמצא שום זכר משניהם לא בספר
של ד׳׳ר א .עקשטיין :צר 2־Gesch. d. Juden in ehemaligen FUrstbistum 140
 1898(Bamberg ).ולא

בראנן

בם׳ של ד״ר ט׳

וד״ר א .פרייטאן

צד 18־21

Germania Judaica, 11.
וטלבד זה כ ב ר הוכחחי ,לעיל ,שטאטר חשוב זה בשם ״ואני ברוך״ הוא
רק ציטט מספר ברוך,
לפע״ד לר׳ ברוך ב׳׳ר

חביאו ר׳ שמשון ב״ר צדוק
שמואל

ממנענצא,

בעה״מ מ׳

בספרו התשב״ץ,

וםתיחם

וביחוד

מצאתי

החכטה.

מאמר כזה ב כ ת ב יד התשב״ץ )דף כ  0 7ו ( ו ד ל  :״ואני ברוך קבלתי שיש לברך
על חרס  . . .מספר ברוך״.
כטה

ומפני

טעמים

שהבאתי

באריכות

לעיל

אי

אפשר

ג״כ

לחניה

שהמחבר שלנו הוא מה״ר זלמן בונא וחיבורו ״ם׳ מנהגימ ממדינה ריינום״ היה
עוד נודע באטצע חטאה הט״ו לר׳ יוסף ב״ר משה,
ישר ח״א )דף
אםנם

כמו שכתוב

בפפרו לקט

.(111

אין גם

בספרנו אפילו זכר

בעלמא

לקרוביו ומוריו של המחבר.

ואם תמצא מאטר םיוחד בשם ״וכת׳ א״א ז״ל י( טוב שיקח אדם פרי חדש
ויניחנו לפניו ויברך שהחיינו ויהא דעתו גם על הפרי ויצא ידי הספק וכן הי׳
נוהג מהר״מ
רק

מביא

ט ר ו ט נ ב ו ר ק ״  . . .בודאי אינו מתיחם לאבי המחבר שלנו.

דעתו של ר׳ אשר בן יחיאל על ידי בנו ר׳ •יעקב,

הנמצא

כי הוא
לפנינו

בטור ארח ,םי׳ ת״ר.
באופן זה נשאר שמו של המחבר כ ס ו ם מאת הקורא ,ואולי ישאר חתום לעולם.

ב(

מקום מולדתו ומושבו של המחבר:
לדאבוננו

של המחבר.

אין

בתוך

כאן שום רמזים

ואי אפשר לקבוע אותו בדיוק.

הספר

למקום מולדתו או מושבו

ידיעות אחדות שהמחבר נותן לנו

בנוגע לנסיעותיו בארצות אשכנז וצרפת )?( אינן ברורות למדי ואינן מספיקות
,

א( ע׳  ,88השוה לעיל צד  1הערה א .

ב( דף ב .38

ג( דף ב .39

ד( דף א .47

מבוא

VIII

כדי שנוכל לבוא לידי מסקנה מוחלטת .וביניהן נמצא רק מנהג אחד ,הביאו
המחבר בדרך אנב בשם ר׳ ליזר מבובנבערק בלשון :״וכן הנהיג מו״ה ליזר שי׳
בבובנבערק בהיותי ש ם ״  . . .א( .ומזה נראה שהמחבר היה בעיר בובנבערק ,או
רק בקר שם ,במשך זמן טועט בעת שר׳ ליזר היה שם רב בישראל .אמנם כן
כבר הוכחתי לעיל שלא נמצא אפילו רמיזא בעלמא משמו של ר׳ ליזר בספרים
אחרונימ של חוקרי דברי ימי ישראל בבמברנ.
ולכאורה אפשר להוציא ממה שכתוב בדף א  :34״ובצרפת דאיתי שהיו
אומ׳ צידוק הדין ונמ קדיש בח״ה ״  . . .שהמחבר שלנו בקר את ארץ צרפת.
אולמ דבר זה מסופק הוא עד מאד ,מפני שבשנת  1396למםח״נ כבר גרשו
היהודים לחלוטין מארץ צרפת ב(.
וכשנחקור היטב נוכח שבקור זה םתיחם לר׳ יצחק בן מאיר חלוי מדויירן
שהיה בצרפת בין שנות  1260־ 1240ולא לחטחבר שלנו .ולפי דעתנו מאמר
חשוב הנזכר לעיל חוא רק ציטט אחד הנובע ממקור ספר ״מנהגי דורא״,
שחבר ר׳ יצחק טדורא ג( .וחכם זה .לפי עדות בנו ר׳ אלכםנדרי טדורא ,לטד
בישיבה של ר׳ טוביה בצרפת בין שנות 1260־  1240לטםפרם .וראה זה דבר
חדש מצאתי בכת״י קטברידג׳ סי׳  ,35דף  114י( ודל :״כתב הר׳ אלכסנדרי
בן ה״ר יצחק בר׳ מאיר מדורא ודל שמעתי מאבא מרי הר״ר יצחק הלוי
כשלטד תורה לפני טורי׳ הר״ר טוביה בצרפת ובא לשמ הר׳ יחיאל מפריש
וראה שהיו יושבים אצלו״.
ולכן אפשר לתקן המאמר הנ״ל ולנרום באופן כזה :״ובצרפת ראיחי שהיו
אומ׳ צידוק הדין ונם קדיש בח״ה  . . .דאין זה אלא הודאה  . . .ר״י )מדור(
מדויירן .מנה)י(ג שלא לעשות נישואין בין פסח לעצרת״ ...וביחוד מקומ פנוי
שהשאיר המעתיק בין המלות ״ר׳יי מדויירך ובין ״מנה)י(ג״ ...מוכיח ששמו של
ר״י מדויירן שייך למאמר דלעיל ולא אל הרשום להלן .ומלבד זה מנהג־ צרפת
הנ״ל הובא בשמ ״מנהגי דורא״ ע״י משה חזן בהגהותיו למנהגי מהר״י טירנא
לבסוף הלכ׳ פסח ,צד ל׳ ה(.
ויש לנו עוד מנהג אחר שראה המחבר במסעותיו בלי מראה מקום,
והובא בכ״י דף ב  62בזה״ל :״אבל אני ראיתי חתן וכלה מחזירי׳ פניה׳ כלפי
מזרח והמברך כ נ ג ד מ ״  . . .וכמדומני שמקור המנהג הלז אינו לא אשכנזי ולא
צרפתי .וצריך לעיין עוד בזה )ראה מאמרי ״חלופי מנהגים אשכנז״(.
ב( ועי׳ י .לויב Loeb, Les Expulsions des Juifs de France
א( דף ב .39
ג( השוה מאמרי ״בעל שערי דודא ,חייו וכתביו* ,
צד 9־.(au xiv Paris 1887) .37
ד( האשכול חיו צד  101הערה  ; 56גראס  Gallia Judaicaדף  ,116,193ומאמרי
צד .19
ח( השוה מאמרי צד  59חערח .95
הגיל צד  ,46הערה .16
1

IX

גם אין בספרנו מלימ לועזות שחיו יכולות לתת לנו רמז מה שהוא למקום
מושבו של המחבר .ובכל הכ״י כולו לא תמצא יותר ממלח זרה יחידיה ,והיא:
והמחבר משתמש בה בנוגע לענין זמירות של

״שולמרש״ א( או ״שלמ״ש׳׳ ב(.

שבת וז״ל :״ואומ׳ זמירות של שבת שקורין שולמרש״ .ואפשר שהיא מלה רומית
) Psalm usבגרמנית  Salmisאו .(M. H. D. Saline
ולכן אי אפשר לדבר בדיוק בנוגע לנםיעותיו חוץ לגבול ארץ אשכנז.
ורק אפשר להחליט שהמחבר היה בעיר
מושבו של המחבר הוא

ומקום

סמוך

במברג בזמנו של מ ר ה ר׳ ליזר )?(

למדינת

רינום ג(,

ומנהגיה חוא

מביא

בספרו פעמים רבות.
ג(

תקופת חייו של המחבר:
גם את שנות הולדתו ופטירתו של המחבר אפשר לקבוע רק בערך ,אבל

לא בדיוק ,ע״פ התאריכים הטפורטים להלן .וביחוד חייו הפרטיים עדיין חתולים
בערפל.

חקירה שטחית בשיטתו של חטחבר כ ב ר טוכיחה שהוא תלםיד נאטן

לר׳ מאיר בר׳ ברוך מרוטנברג והוא פוסק לרוב לפי דעתו של מהח׳ם ב״ר ברוך.
וכן כתוב בספרנו )ךף ב  ,51ב  :(53״ומיהו מחד׳ם נ״ע הי׳ נוהג  . . .וכד]א[י
הוא לסמוך עליו ולעשות כ ך .
וכלי שום ס פ ק נוכל להחליט
ורוב
טצינו

בנינו ,חוא קובץ
כטעט

פסקימ

בכל דף ודף

אומ׳׳׳ י( ,״]מהר״ם[ הי׳

דעיקר

ומנחגימ

מנהגים

הספר

מנהגים

שלנו ,רוב

מביתו של םהר״ם ב״ר ברוך.

שונים,

מנינו
ולכן

חםחחילים בשם :״מהר״מ נ״ע

רגיל״ ה( ,״מהר״ם נ׳׳ע חי׳ ]עושה[ י(,

ורוב מאמרימ

המובאים סתם בלשון ״ואומר״ ז( מתיחםים לר׳ מאיר ב״ר ברוך .ומלבד זה חרבה
מאסרים הנמצאים בספרנו לקוחים הם מספרי תלמידי מהר״ט טרוטנברג ,ואלו הן:
המרדכי ח(,

הנהות מימוניות ט(,

מנהגי דורא י( ,ס׳ הפרנס יא( ,סימני אור זרוע

לר׳ חיים אור זרוע יב( ,וס׳ התשב״ץ )הוא תשב״ץ הקטן לר׳ שמשון ב״ר צדוק
אשכנזי הנזכר כטעט בכל דף ודף(.
וטנהנ אחד הנזכר בלשון יג( :״וכן הנהיג טח״ר ליז״ שי׳ )־־שיחיה(
ר

בבובנבערק

בהיותי שמ  . . .ואחד זכה בזח לכל בני העיר ומברך על טצות

עירוב״ ,מראה לנו שהמחבר היה בן זמנו של ר׳ ליזר בלתי ידוע לח׳ ד״ר מ.
בראנן ,א .פריימאנן ולר״ר א .עקשטיין.
ב ,38
ב .53
ב .53
ב ,47

ד( דף א ,37
ג( דף א  ,47א־ב ,53א  54וכוי.
כ( דף ב .38
א( בבת״י דף א .38
ו( דף ב ,35
ה( דף א  ,36ב .47
ב  ,41א  ,47ב  ,49ב  ,52א־ב  ,53א־כ  ,54ב  ,56ב .57
ח ( דף ב  ,40ב ,45
ז( דף ב ) 35שלש טעמים( ,א־ב ,36א ) 37שתי טעמים( ,ב .38
יב( דף
יא( דף ב  ,39א  ,40ב .41
י( ב  ,44א  ,61א .43
ט( דף ב  ,39א .44
יג( דף ב .39
 )48 3א ) 49חמש פעמים( ,א ) 55שש פעמים(.
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אםנם אי אפשר לומר ששני חכמים חללו םמאח חי״ג — ר׳ גרשון מבונא
ובעל שערי דורא — היו בני זמנו של
בלשון:

ולכן

המחבר.

חמאםר

כאן א(

הנזכר

 . . . .ר״י מ ד ו י י ר ן  . . .מנהיג שלא לעשות נישואין בין פסח לעצרת״...

איננו מספיק לחשוב שר׳ יצחק בן מאיר הלוי מדורא היה בן דורו של המחבר.
וכבר הוכחתי לעיל שמאמר זה הוא רק ציטט מם׳ מנהגי דורא לר״י מדויירן
וכן נמצא מנהג זה אצל ר׳ משח חזן בשם מנהגי דורא ג(.

)!349־ (1240ב(.

נם אין שום יסוד להחליט שהמחבר היה יודע את ר׳ נרשון בן יעקב מבונא
— בן בנו של ר׳ אפרים םבונא — פנים אל פנים ע״פ הטאםר ד( :״טעם מפי
ר׳ גרשון מבונא מפני מה נהגו לומ׳ )פרקי אבות( שניים שניים לפי שסופו
של

דומה )לא׳ לראשון( ]לתחלתו[

שני

של

מפני כמה טעמימ.

ראשון״. . .

מפני שר׳ גרשון הוא קדום ביותר )לא מאוחר מראשית המאה הי״ג למםח״נ( ח(
ולא

להיות

יכול

לא

גמ

בן

דורו של
שום

נמצא

המחבר )שחי באמצע חמאה חי״ד למספרמ(.
מזה

זכר

*״)Die Jild. Gemiende Bonn (1879״
58.״»־1

p

,

p

״

לא

ולא

.

דיר

א.

שרייבער:

בספרו

של

בם׳ של ד״ר בראנן

וא.

פריימאנן:

ובפרט שנוכל לומר דפירוש זה הגיע לידי

המחבר שלנו ע״י השתלשלות הקבלה שקבלו חתלםידים טרבם וםסרו זל״ז איש
מפי איש או ע״י הפירוש של ר׳ גרשון
דמםתפינא

)על אבות(,

בלתי

ידוע לנו.

חייתי אוםר שאפשר לתקן הלשון ולגרום ״טעם מפי׳

ולולי

)= מפירוש(״

במקומ ״טעמ מפי״.
ועוד יוחר מסופק הוא המנהנ,

שהיה עוד מקובל בזמנו )?( של המחבר

לפי דבריו ,דביום הושענא רבה היו היהודימ מקיפימ את הר גריזימ )?( שבע
הקפות ולולביהם בידיהם ואומרימ מזמורים .וככת״י דף ב  58אנו קוראים דברים
תמוהים
שנתנו

הללו :״וכן
עליו

אנו

עושי׳ )ו(לאחר

חורבן

הבית )את( ]על[

חר

גריזי׳

ה ב ר כ ו ת ״  . . .ולא מצאתי חבר למנהג זה )הטוטל בספק לנמרי(

בספרות העברית .ובפרט שהוא מתנגד למציאות ואיך אפשר שהשומרונים יתנו
רשות )באטצע הסאה הי״ד( ליהודים לגשת אל ההר ולחוג שם חג הסוכות כ״ז
שהר גריזים הוא קדוש אצלם עד חיוט הזה .וליכא רטיזא טזה לא בס׳ טםעות
ר׳

בניטין

טטודילא

)לערך שנת (1165

ולא

בםבוב ר׳

פתחיה

טריגגשפורק

)לערך שנת  (1185כ״א בם׳ טנחגים שלנו )לערך .(1330
אםנם אם נחקור היטב

נוכח

שכונת

המחבר

כאן

לטנהג

קדום מאד

הםתיחס לסוף חטאה הי׳ וראשית חטאה הי״א מ ט ן גאוני ארץ ישראל ואין לו
כ( כפי מה שהוכחתי ע״ז במאמרי ״בעל שעדי דודא** ,צד .53
.א( דף א .43
ה( נחלת שד״ל צד  ,14קובץ ב״י
ד( דף ב .43
ג( הגהות מחר״י טירנא ח' פסח דף .15
המבורג סי׳  ;225ברילל ,יאהרביכער ח״ג צד  ,99חיט  ;12צונץ צור געשיכטע צר .393
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שום שייכות לזמנו של הטחבר.

וגם שבע

הקפוח,

אותן על הר הזיתים א( ולא על הר הנריזים.

הנזכרות כאן,

היו עושין

ויש איפוא לתקן המאמר הנ״ל
לאחר חורבן הבית )את( ]על[ הר

ולגרוס באופן כזה :״וכן )אנו( ]היו[ עושי׳
]הזיתים[״.
ומצאתי

ידיעה דומה לזו בספר חםידימ ב(,

המוכיחה את אםתת דעתי,

ו ד ל  :״ורב היי חי׳ עולה בכל שנה לירושלים מבבל וחי׳ שם בחג הסוכות כי
הר

היו מקיפין את

הזיתים

מזמורים״...

בהושענא רבה ז׳ פעמים ואומ׳

השוה לזה ג״כ מה שנמצא באנרת ג( של ר׳ מאיר )בשנת  922למספרם( בזח״ל:
...״ותפילתינו עליכם

...

תדירה

הזיתים

בהר

 . . .בקבוץ

ישראל

כל

לחג הי׳ חג הסוכות״ . . .
מזכיר

גם מה שהמחבר

בכמה

מקומות ד(

סליחות וקינות — שנתחברו

בזמן ״הרוגי גזירות״ בארץ אשכנז — אינן מוכיחות דגמ בזמנו של המחבר חיו
רדיפות וגזירות רעות.

לפ״ד הסליחות והקינות הללו הן רק זכרונות של זמן

העבר ואין לחן יחם למצב הפנימי של ימי חיי המחבר.
ובכל זאת אפשר לומר על נכון
בראשית

שבעה״ם

ספר מנהגים

היה חי

שלנו

המאה הי״ד למספרם ע״פ יסוד המקורות שהוא משתמש בהן בספרו

ושאנו מציגימ לפני הקורא בפרק רביעי .ואחר העיון מצאנו שאלה הם הספרים
היותר מאוחרימ שמחברנו משתמש בהם:
הלוי שדויירן,

םפ׳ מנהגי דורא לר׳ יצחק בן מאיר

פפ׳ תשב״ץ הקטן לר׳ שמשון בן צדוק האשכנזי,

הרא״ש לר׳ יעקב בן אשר,

קצור פסקי

וס׳ האנודה לר׳ אלכסנדר זוםלין הכהן ה(.

ולשוא

יגענו למצוא בספרנו איזו השפעה של ר׳ יעקב מולין הלוי ומנהגי םהרי׳׳ל שלו.

פרק ד׳.

מקורות הספר מנהגים.
ספר

המנהגימ — בחור קובץ מנהגים ופסקי דינים למהר״ט

ותלמידיו — מכיל

חומר

רב

הערך

לחקירת

חיבוריו

של

םהר״ם

טרוטנברג
ב״ר

ברוך.

ומלבד זה מכיל חומר חשוב לקוח מםפרימ עתיקימ ויקרי המציאות .ונותן לנו
א( השוה שעכטעד  J.Q.R.כרך י״ר צד  ,57הרכבי ,זכרון לראשונים  vצד  ,215שד״ל,
הליכות קדט צד  ,14א .אפשטיין  R.E.J.כרך מ״ב צד  181הערה  ,13ביכלר  R.E.J.כדך מיד
ב( הוצ׳ מקיצי נרדמים ) (1891סי׳  ,630שד״ל הנ״ל.
צד  .242פוזננסקי שם צד  153העדה .2
לונץ ,ירושלים ,כרך א׳ צד  ,05בארנשטיין בס׳ היובל לסוקולוב צד  ,175ייל פישמן ,״חתור"
תרטיז צד  ,8ב .מ .לוין ,אוצר הגאונים ו׳ ,סוכה צד  ,80מ .חינעד ,החורב ,תרצ״ה צד 215
ה( השוה מאמרי-חיי ריא זוסלין וס׳ האגדה שלו״ צד 64
ד( א  ,43ב .45
ג( עיי הערה אי.
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באופן כזה ידיעה ברורה על ידיעותיו של רב אשכנזי באמצע

חמאת

חי״ד.

ולכן הנה באתי כאן לאסוף את כ ל החומר שהכנימ המחבר לם׳ מנהגימ
שלו ולסדר אותו לפי מקורותיו ע״פ סדר הא״ב.

וצריך להעיר פה שאין אנו

מבדילים כאן בין חומר כזה שהמחבר הזכירו בשמ אומרו בפירוש ובין החומר
שהביאו סתמ ,ורק אנחנו חפשנו ומצאנו מאין לוקח.

אברחם בן

י צ ח ק )אחד מגאוני נרבונא(:

בכ״י דף ב 37

אחד מנאוני נרבונא התחומים לבסוף התשובה על קריאת חומשין
במקום

דליכא ם״ח.

השוה תשובות הרמב׳׳ם סי׳ ט״ו; כ ל בו

סי׳ כ׳ ,כ״י אוכםפורד ״מנהגים של כ ל שנח מאשכנז״ Mich. 46
דף א 104בסופו; נייבויער ,בודליאנא ,סי׳  ;781פחד יצחק אוח
םמ״ך דף ;155

גראםםGallia Judaica ,

צד  ;414וגם מח

שהבאתי למטה באריכות בערך ״גאונים״.

'אליעזר ביר יואל הלוי וס׳ אבי העזרי שלו:
בכ״י דף א38

״  . . .המפטיר פוסק

ב ט ו ג ן דוד בתענית ובט׳ באב ובמנח׳ של

יום כיפור ומי )=ומיהו(

בספר אבי

ה ע ז ר י פוסק שצריך

לומר במנח׳ על חחורה כמו ליוצר״ .וראה שזה אינו נםצא לפנינו
בם׳ אבי העזרי לא בהוצ׳ דמביצר ולא בחוצ׳ אפטוביצר.
״

״ ב 51

י.

יי א55

בשם ״ ו ר ב י ׳

אכי״ה

ז צ ״ ל ״  . . .וחובא באו״ז ח״ב םי׳ רפ״א

בשם :״ומורי אבי העזרי״...
והובא ג״כ )בקיצור פסקי הרא״ש הנדפס ,סוכה םי׳ י״ד( בשם
״ורבי׳ אבי״ה״.

ובכ״י הסמינר בנו־יורק )שנת  (1413דף א 24

כ ת ו ב , :ור״א דל״.
יי יי

א 56

מנהג הובא בשם אביו ר׳ יואל הלוי — הביאו אור זרוע ח״ב
םי׳ ש״ז,

אליעזר בן נתן )ממגענצא(:
ככ״י דף ב 40

השוה מדרכי פסחים פרק א׳ לבסוף ,וטוא״ח סי׳ חל״ג..

אליעזר בר׳ י צ ח ק הגדול
בכ״י דף א 6 3

)ריבי׳ אליעזר הגדול(:

בשם :״וכך הי׳ אום׳ ריבי׳ אליעזר הגדול״,

והובא ג״כ בשם:

״רבי׳ אליעזר הנדול״ בכ״י ווינא ם׳ ליקוטי דינים )הביאו צוגץ,
 Synagogale Poesieצד  ;(610ובשם ״ר׳ אלעזר הכהן״ כשכלי
הלקט השלם ,סי׳ ם״ז ,צד  viהערה .84
1 8 9 7

Mtschr

וראה אפשטין בט״ע

צד  311הערות  ;3, 5,שם  1872דף  ;180מעשה

הגאונים צד  xvהערה .43
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איכח רבתי:
בכ״י דף א 35

ב״ב דף קכ״א ע״א.

נירפא זו הביאו הרשב״מ

בכמה

ונמצא

שנויים בפסיקתא איכה רבתי )הוצ׳ בובער( אות ל״ח.
יי

יי א 44

בפסיקתא שם פ״א אות כ״ט ב ק צ ת שנויים.

אלכסנדר זוסלין הכהן וס׳ אגודה שלו:
בכ׳׳י דף א36

הביא המחבר מם׳ אנודה ואינו נמצא לפנינו בהוצ׳ הדפוס ודל:
״ונוהגי׳ לפרוש מפה על הפת בשעח קידוש ולננוז הלחם דמן
הדין יש לברך על הלחמ שהוא מוקדם ב פ ס ו ק  . . .לכך צריך
לכסות

הפת  . . .ומטעם זה צריך שתהא המפה שלימה ולא

באות׳ מפוח שהן מנוקבות כעין רשת,

מספר אגודה״ )השוה

לזח ם׳ אנודח הוצ׳ קראקוי ,פסחים פרק אחרון ,אות ם״ז ,דף
קם״ד ע״ב(.
»י יי א 38

,לאפוקי

מחשוב׳

שכח׳

הנאוני׳

שטשה

רבינו

בשבח

נפטר

ולית]א[ אלא בערב שבת מח ,אגודה״.
מאמר זה נובע ממקור
דף ק״ה
באוצר

הגהות

וליכא רמיזא מזה
ח״ב

הנאונים

מרדכי

לבםוף מם׳ פסחים

אגודה

הנדפס ,ולא הובא

בספר

מי׳ שי״ז.

השוה

להלן

ערך

״גאוניפ״

םה שהעירוחי ע״ז באריכוח.
יי

יי א 38

יי

יי א 39

הביא המחבר ״הלכה כרבנו תם״ בשם ם׳ אנודה .ומקורו המצא
בחג׳ מרדכי שם.
״וחולכי׳ לבתיהם בלב טוב ואמרין חייב איניש למיכל ולמישתה
בפוריא
מרדכי
האגודה

ולבסוטי נפשי׳ עד דלא ידע לבין ארור הטן
דחושבנא

דדין

לברוך

כדין״ — .מאטר סחם — טוצאו מם׳

הל׳ מגילה פ״א.

ועיין במנהגי מהרי״ל הלכות פורים,

ובהגהות טירנא דף ל״ז.
ואגב צריך להעיר כאן שהשם ״אנודח״ הנזכר בספר מנהגיט
שלנו מתיהם אל ה״תוםפת למ׳ מרדכי״ ולא לספר אגודה לר׳
אלכסנדר זומלין הכהן.

גמ במאסרי :״אלכסנדר זומלין,

חייו

וספריו״ אספתי כמה מאסרים המובאים בשם ה״אגודה״ שאינם
גמצאים

כלל

בחוצאח

הדפום

ומקורמ

תמצא

בספר מרדכי.

אמנם אפשר שכ״י ס׳ חאנודה בבודליאנה )נייבויער אות ;671
 Letterbode V I Iעמ׳ 4־30 ,102־ (129מכיל עוד מאמרימ הללו.
ולפיכך א״א לבא לידי מםקנא טוחלטת עד שכ״י הנ״ל יחקר היטב.
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אלעזר ב״ר ייחודה רוקח:
ככ׳־י דף א  ,37ב  ,38ב  ,40א  ,42א : 34

הביא המחבר כמה מאמרים )לכל הפחות

רוקח

ש נ ו י י ם )לא

ששה( בשם

בהרבה

ונמצאים לפנינו

בם׳ מעשה רוקח־םאניק כי אם( בס׳

רוקח

שנ״ה ,ש׳׳כ ,רע״ה ,רפ׳׳נ ,וש׳׳כ כסדרן.

ה ג ד ו ל םי׳ ג״ג,

והח׳ ר׳ לוי גינצבורג

העירני שכל הציטטים הנ״ל נובעים ממקור הם׳ מעשה רוקח.
אםנם

לבדוק

שבתי

במקומן

אחריהן

ולא םצאתי שום דבר

בנונע לענינים חנ׳׳ל.
ולדונמא אני מביא כאן רק מאמר אחד בשנוי
)רוקח הגדול ה׳ ברכות סי׳ שנ״ח(:

,,כשאירע
על

ראשון

שבקדושה
חבו

כן
כבוד
לחתן

חחן

הוא

כהן

שם

וקדשתו ]ל[ כל

בשאר

כחנים ונהגו
לאלהינו

גודל

לחורה וםהחיל
וגומ׳

וםסיימ

כו׳

הנוסחאות:

)כיי ס׳ מנהגים דף א:(37

קורא

,,כשאירע חחן כהן קורא ראשון

דבר

ואומ׳ וחנו כבוד לחורה ומחחיל רשוח

לומר

ומסיים ואו׳ ברוך שנתן תור׳ וגו׳ וקורין

וחנו

הקהל

לו פרשה

ועומדים

קטנה

כל

חרשוח

שאסר

לקראחו )ושו( וסובבין אוהו ומכרכין

האל

תמים

לכבוד

ג׳

אותו

ונודר

פעמי׳

צדקה

דרכו ושושבינין סובבין אותו ומברכין

התורה וגולל מ״ת ובמס׳ םופרי׳ ]כת׳[

ומעיל

שעל החתן להראות כתיבת התורה לעם

אוחו
לכבוד

ונודר

ג׳ פעמימ

צדקה

העומדים לימינו ולשמאלו,

החורה״.

רוקח״.

ר׳ יצחק אלפסי:
מאמר אחד מובא בשם ,,ור׳ א ל פ י מ דל״ נובע ממקור האור־

בכ״י דף ג56

זרוע ח״ב מי׳ ש״ט.

רבי׳ אפרים זיל
בכ״י דף ב 38

)והוא ח אפרים ב״ר יצחק מרגנשפורק(:
חשובה זו לר׳ אפרים ד ל חמצא בכמה שנויים בם׳ החשב״ץ

סי׳ פ״ו ,ובכ״י התשב״ץ דף

ב

 .107ובם׳ מנהגים שלנו הגירסא

ב ד ה ל  :״שאל רבינו יהודה לרבינו אפרימ ד ל מפני מה מברכין
על ההדמ יוחר מכל מיני בשמים אחרימ.

והשיב איני מברך

על הדס שלכם )אז( אלא זכוכית קטן )צ״ל :קטנה של בשמים(
יש לי ועליה איני )ציל :אני( מ ב ר ך .

ר׳ אשר בן יחיאל:
״

״ ב 47

»

» א60

מאמר זה הביאו המחבר בשם  , ,ו כ ת ב

א״ א

דל״ ...ומוצאו

טטור או״ח םי׳ ת״ר.
תקנת אשרי :השוה פסקי חרא״ש סוף מועד קטן.
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בובנבערק:
כנראה שהיא העיר במברג .ראה מ .בראנן ואהרן פריימאן,

בכ״י דף ב 39

גרמניא יודאיקא ,ח״א דף ו2־ 18א .עקשטיין ,געשיכטע דער
;

יודען אין במברג  1898צד .140-2
בונא:

ראה א .שרייבער ,די יודישע געמיינדע באנן ).(1879

בכ״י דף ב 43

תלמוד בבלי :המחבר הביא הרבה מאמרים בתלמוד בבלי בשנויי נוסחאות
ב  ,48א ) 49ג׳ פעמים( ,א ) 35ב׳ פעמים( ,ב  ,36ב  ,39א  ,46ב ,49

ונמצאים בכיי

ב  ,52א  ,53ב  ,54א  .62ולדוגמא אני מביא כאן שלשה מאסרים
בשנוי נוסחאות ואלו הן:
)ברבות מ׳ אין עומדין ל״א ,א׳(:

דזוגיחא

״אייתי כסא

) .נ״י ס׳ מנהגים דף ב:(62

״]בןפ׳ אין )מעמידי׳( ]עומדין[ שקל

חיורת׳

זוגית׳ חיורת׳ בר )ן  (sicארבע מאח

ותבר קמייהו״.

זוזי חבר קמייהו ואעציבו״.
ראה ערוך השלם ערך זוג דף  291הערה  ,2ודקדוקי סופרים שם הערה .6
)כ״י סימ דף ב :(52

)חולין צ״ח ע״ב(:

מנהרדעא

״מההיא )דכל הבשר( ]דגיד הנשה[ דמי

״רב )נחמן( ]חנן[

איקלע לגבי רב כהנא )לפומ נהרא(

בת תמרי והוא דמיר בר דיקולי איקלע

דכיפורי

דכיפורי...

במעלי

]לפומבדיתא[

יומא

למערבא במע]לי[ יומא

אותו עורבי שדו כבדי וכוליתא אמר

הוא להנהו ערבי)דשדהו( דשדו כובדי

דהיתירא

וקוליית׳ אומ׳ שקול )מ׳(האידנ׳ דהיתיר׳

ליה שקול

ואכול חאידנא

שכיחא ט פ י ״ . . .

שכיח טפי״ . . . .

חשוה דקדוקי סופרים שם חשביץ םי׳ קכ״ח־ר! טור אורח חיים םי׳ חר״ה
;

והנחות הב״ח וטרז שם.
)ב״י ס״מ דף ב :(62

)אבל רבתי מ׳ כ״א ,וליהא בהוצ׳ קלאץ(:

״אין מקלסין  . . .בעיר אלא

״ואומ׳ הת׳)חתן( אין םםלקין ]טקלםין[

וכדי

יהא

א״כ יש שם כדי

קילוס לזו

שתי

קילוס לזו״.
בראשית רבח:

כלות

כאחת אלא אמ

)כ(]ק[ילוסין שוה״.
ככ״י דף א 37

ונמצא במדרש ביר ,פרק ו׳.

ספר הברזילי )לר׳ יהודה אלברצלוני(:
המחבר מביא כאן שני מאמרים בשם ברזילי ,וליחא שום רמיזא מזו בם׳ העתימ
חנדפם )צד  .(260-5ואלו חן:
בכ״י דף א 63

״וכן נמצא ב ם פ ר

ב ר ז י ל י וז״ל משום דאםרינ׳ כהן אחר

כהן לא יקרא אם הי׳ שני חתני׳ בבית הכנסת יחד נאה הוא

מבוא
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שיקרא אחד ואחריו לוי וישר׳ והבחן האחר יתחיל במקום
שפסק הראשון ואחריו לוי וישראל עכ״ל״ •(.
בכ״י דף ב 63

״מנהג בכל הקהילוח אמ אחד מן הקהל אבד אבירה יש כח
בידו להכריח הקהל להושיב החזן עד שיכנסו )ו(כולמ בחרמ
שכל מי שיודע שום ]דבר[ מזה שיגיד ע״פ החרם ואין שומ
אדם מן הקהל יכול לרחוח עצמו ]ו[לומר לא אכנ)י(ם בחרמ,
מאסר זח ,כנראה ,םתיחם לחלק

וכן נמצא בספר הברזילי״.

של ס׳ העתים השלם שאינו נמצא לפנינו בדפוס .חשוח הרבעון
 J.Q. R. n.s.ח״ד צד  ,51ומה שהעירותי ע״ז באריכות להלן.
ברוך )ספר ברוך( )ר׳ ברוך)?(' בר׳ שמואל ממגנצא(:
ב

בכ״י דף 38

״ואני ברוך קבלתי שיש לברך על הדם מצוח מן המובחר״...
מאמר זח שהביאו התשב״ץ )חוצא׳ קרימונא סי׳ תפ״ח( ומטה
םשה סי׳ חק״ה בשם ר׳ ברוך ,אי אפשר ליחסו לא לאביו של
מהר״ם ,מפני שבנו מחר״ם בר׳ ברוך בכלל אינו מביא פסקי

אביו בספריו )ראה 1 9 0 9 .

צד  28חערח  ,(2ולא לר׳ ברוך

R.E.J

בר׳ יצחק מגרמיזא ,דליתא מזה לפנינו בספר החרומה שלו.
אםנם לפ״ד אפשר לומר שמאמר זח נובע םם׳ החכמה לר׳ ברוך
בר׳ שמואל)?( ממננצא .אח״כ מצאתי בכ״י תשב״ץ דף ב 107
מאסר הםסייע לידי השערח שלי ,וז״ל :״ואני ברוך ק ב ל ח י . . . .
םםפר ברוך•

גאונים.
א( גאוגי א״י וסורא:
בכ״י דף ב 47

הובא מאמר מהר״ם בר׳ ברוך בשם נאון אחד )סחמי( ,והבונה
לגאון

ארץ

י ש ר א ל י • שאצלו נמצא לשון זו )עי׳ אוצר

חנאונים כרך ד׳ ,מסכת יום טוב ,צד  24מי׳ מ״ח( בזה״ל:
״מהר׳׳ם נ״ע אום׳ בשם

גאון אחד

חלואי יהא כל ישר׳

מתעני׳ ב׳ ימי׳ של ר״ה ) . . .אכל הוא כת׳ בתשובה אחרת
האוכל לשם שםים תבא עליו ברכה ונם המחענה לשמ שמים
למען לא יבא לידי קלוח ראש מרוב אכילה ושהייה יתברך
באלה׳ אמן( ח״ש״.
*( ואפשר שהמאמר הנ״ל מתיחס לספרו ״יחוס שאד בשר" )ראה תשב״ץ ח״א סי׳ מ״ו(.
השוה לקוטי פרדס לבסוף ,מחזור ויטרי צד  ,576שו״ת מחד״ם סי׳ קט״ו ,ונחלת שד״ל צד .11
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השוה מעשה רוקח )םאניק( דף ל״ד ,א״ז ח״ב םי׳ רנ׳׳ז ,תשב״ץ
מי׳ ק״ט,

ראבי״ה ח״ב צד  ,246אמרכל א ,22ם׳ אגודה ר״ה

מי׳ כ״ד ,הרכבי חגרן ם״ר ,צד 4־ ,73גנזי שכטר ח״ב צד ,564
 ,541אוצח״ג ח״ד התשובות צד .24 ,19
בכ״י דף כ 51

״ומנהג של ב׳ )ש(ישיבות בשחרית אומ׳ ז׳ ויעבור ובמוסף ז׳
ובמנח׳ ו׳ ובנעיל׳ ג׳...״ מנהג זה מתיחם לישיבת א״י וישיבת
סורא בחקופת חנאונימ .ועי׳ אוצה״ג ליומא צד 2־  ;41אמרכל
צד כ״ג ע״א.

»

» ב51

»

״ ב 51

•י

*38

״ונאןו[ני׳ מתיר]י׳[ למי שחו)ה(]א[ אםתנים ואין דעת1ו[ מיושבת
עליו

עד

פניו

שיקנח

ידיו

ורגליו

במימ

שיקנחמ

בי״ח...״

כמדומני שחלכח זו בת א״י היא )ועי׳ עוד מה שהעירותי ע״ז
על מקומו .והשוה טוא״ח הל׳ יוה״כ מי׳ חרי״ג ,רא״ש יומא פ״ח
ועי׳ אוצח״ג לםםכח יומא צד  28מי׳ ע״ג־ד׳(.
״  . . .ט ל ך לעולם וכלח ל׳ יום מותרי׳ לרחוץ פניחמ
ולולא

שנם הלכה פסוקה זו

דמםתפינא אומר

בי״ח...״

כחקודםח בת

א״י היא ומתנגדת היא להלכה פסוקה דרכ פלטוי גאון .וצריך
להעיר דחרי״ף ור״ח פוסקים כר״א לפי שיטת א״י )כ״י לטור
א״ח סי׳ חרי״ג לבסוף( .אבל הרי״ץ גיאת

פוסק כחכטים לפי

שיטת בבל .ראה ח״פ ,םי׳ קע״ה ,קצור פ׳ הרא״ש יוםא סי׳ ט׳,
ועי׳ אוצח״ג בםוף כרך ו׳ צד ;138
«

״לאפוקי

הנאוני׳

טתשוב׳

שכת׳

טלואים לסם׳ יוטא ע״ח.

שטשה רבינו

גפטר

בשבח,

ולית]א[ אלא בערב שבת מ ת  . . .״ אנודה.
ואפשר שכונתו של ר׳ אלכסנדר זוסלין חכחן הוא לתשובת רב
שר שלום טםורא . . . :״ ו ז ה שאין עוסקין )בתורה( טפני כבודו
של טשה רבינו
לת׳

שנפטר באותו זטן בשבת

טעריב(...״

)וחובא

)בין תפילת טנחח

בם׳ הישר לר״ת םי׳ תר״ך,

שבח״ל

השלם םי׳ קכ״ז ,שערי תשובה סי׳ ר״ך ,םדרע״ג צד  ,30תשובות
םהר״ם
אוצה״ג

ב״ר
ח״ב

ברוך

סי׳ י״א ,ס׳ הטחכים צ ד  138הערה ;348

צד 103

סי׳ שט״ו.

ושם לא נטצא

שום

רטז

ממקורו של בעל אגודה( .ותשובה זו ג״כ מתיחםת לר׳ טשולם
ב״ר משח ממגנצא )עי׳ מעשח הגאוגימ צד .(13
סי׳ ד׳ ,ם׳ רש״י ,259
בובער,

תש׳ ליק

השוה פרדמ

הערה  ,1הגהות מרדכי פסחים לבסוף;

)על מקומו(;

האשכול ודד ,138

הערה .48

מבוא .11
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״דאו׳ רב נתן גאון הכי נהגין בטתיבתא לוט׳

בכ״י דף א60

הרב את ריבנו

ולא אםרינ׳ האל הרב וכו׳ דהא ב״א ה׳ אלהינו כו׳ קד כאן״.
כנראה חשובה זו מחיחסת לר׳ נתן בר חנניה מקירואן או לרב
נתן

מסורא .וקי׳ םד׳ רק״ג

גאון

צד ,37

הקיטור ח״ב ,ל״ו,

המנהיג ,טגילה םי׳ י״ט ,טרדכי טגילח פ״נ ,לקוטים מאמרכל ,25
מגילה צד  ,32הקרח ד׳.

טוא״ח מי׳ חרצ״ב ,והובא באוצח״ג

ב( גאוני״ בבל:
בכ״י דף ב47

״אין

לחתקנות

בב׳ י״ט של ר״ח ולא בשבת שבנחים ,פ״א״.

הלכה .פסוקה זו מתנגדת להלכה פסוקה דרב שר שלום

גאון

ממורא והביאה המחבר )ם׳ מנהגים שלנו( בשם ס״א ) ־ ס י מ נ י
אשירי

סי׳ מ״ד ,ם׳ אגודה פ׳יב סי׳ כ״א(.

ואפשר שכונתו

לחש׳ רב האי גאון )המנהיג ,דפוס ברלין צד ג״א ק״ב(.
שקרי חשובח סי׳ ס״ד;

שבת״ל השלם סי׳ רפ״ד וש״ו;

וקי׳
מקשי

הנאונימ ל־׳ט; גאוניקא  ;263מרדכי )כ״י ששון( בשמ מד׳ לקח
טוב; בובקר במבוא שמ צד  ;48ואוצח״ג ח״ד יו״ט 5,19־.24
»

י .א49

»

א52

״כתב ר׳ האי גאון ששיצ בקצטו אין חוקק ,אלא אחר וטי א(
אם יורק שחוזר

לתפיל׳

ואין

תקק

טבלבל

תשובת רב האי גאון זו הביאה המחבר
ר״ה פ״ד סי׳ ד׳

ונמצאת

בשנוי

הלשון

אם ירצ׳ ,ט״א״.

מקיצור פסקי חרא״ש
בארחות

חיים

ח״א

סי׳ י״ח ,רי״ץ גיאת ח״א צד כ״ח ,טוא״ח סי׳ תקפ״ח ,ואוצח״ג
ח״ח ם ס כ ת ראש חשנח צד .54-5
«

״בתשובת חנאוני׳ יש שכל אחד צריך תרנגולת כקי״כ לכפרתו
ונחגו ליקח תרנגול

לזכר ותרנגולת לנקבה ובשקת שחיט׳)!(

אוט׳ גבר תחת גבר .חחא חליפתי.

תהא תטורתי .תחא תחתי.

חחא כפרתי .חחא פורש לסיח׳ ,ואני אפרוש לחיים
חשובח

זו

טחיחםת

לרב

נטרונאי גאון

טובי׳...״

)חורחן של ראשוניס

חוצ׳ חורוויץ ,צד  (50וגם לרב האי גאון )שו״ת חרשב״א ח״א
סי׳ שצ״ח( .וקי׳ ארחות חיים

ח״א

צד ק״ג ק״א ,ם׳

אגודה

יומא לבסוף ,טוא״ח סי׳ תר״ח ,תשב״ץ סי׳ קכ״ג־ד׳ ,כ״י תשכ״ץ
דף א 108בכמה שינויימ ,מיללקר מפתח צד  ,222 ,110ואוצח״ג
ח״ו צר .218—220
א( = וסיתו,
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בכ״י דף א52

״תינוקות 1בת י׳ לבריא׳[ ובת י״א לחול׳ מחנכין אות׳ ובת י״ב
םשלימין )מ׳( מדאוריית׳ ותינוק בן י״א לבריא ובן י״ב לחולה
מחנכין אותו לשעת׳ ובן י״ג משליטי׳ םדאוריית׳ .איזה תינוק
חי׳ רגיל לאכול בב׳ שעות מאכילין אותו בג׳ מאכילין אוחו
בד /וכן כת׳ בם״א״ .הלכה פסוקה זו מתיחםת לרב האי)?(
גאון ע״י מיללער )מפחח לתה״ג שם( ומקורו נעלם ממני .השוה
שאילחוח םי׳ קם״ז ,ה״ג אספמיא צד קנ״ו ,מרדכי שבח ח״ז,
קיצור פסקי הרא״ש יומא םי׳ י״ב .וחוץ מן השאלתות ומפרשיו
וח״ג שלנו וה״ג אספמיא ליכא רמיזא מזה באוצה״ג ח״ו צד .29

»

« א35

»

״ כ37

״למנצח אין אומ׳ ולא בכל יומי׳ שאומ׳ כהן הלל ולא בפורי׳
ולא

בםחרתו״

)וכן

איתא

בםנהגים

אחרים

בשם תשובות

הגאונים שאין אוטרים גם בחנוכה וכו׳ — גירםת חג׳ טירנא
אות קל״ח( .וליתא םזה שום רמז באוצהיג ח״ה למס׳ טגילה
צד ) 13כי לא חיה קבוע לאמרו ,עי׳ אוצר התשובות לברכות
סי׳ ט״ו( וראה צד  6הערה ז׳.
״ועוד ממה שא1ו1מרי׳ )הגא׳( חנאונים אין גוללין ס״ת בצבור
היכא ]צ״ל־־וחיכא[ דמתרמי)ן( דוכת׳ דליכ׳ רק חדא מ״ת ודאי
גוללין בצבור ולא חיישינן לכבוד צבור שלא יתבטלו מקריאח
חתור׳״.
זג,מנחג׳ של כל

שנח מאשכנז״
כ

״י

א ן ב ס ש ן ר ד
0

a

יי * י

״ועוד ממה שאסרו הגאונים אין גוללין ספר תורה בציבור מפני
״

.

.

.

כבוד ציבור ,וחיכא דמיתרמי אתרא רחיקא דלית לחו אלא חד
ספר חורה גוללין בציבור ולא חיישינן לכבוד ציבור שלא
,

יתבטלו מקריאה הפטורה 1ציל=התורה!״ .והובא בתש הרמב״ם
סי׳ ט״ז ,כל בו כסי׳ כ׳ ,כ״י בודליאנא  ,781ולהלן צד xvii
אצל גאוני נרבונא] .ועי׳ באוצר הגאונים גטין לדף ם׳ ע״א[
ולולא דמםתפינא אני אומר דכונתם)?( לדברי חז״ל בשם רב
ששת )הביאם הרי״ף במגלה פ״ד דף רע״א ע״א ,מוטה מ״א ע״א(
או לתש׳ הגאונימ ,על מה שאמרו במגלה ל״ב .ובמקום ״מה
שאוםרי׳

הגאונים״ הרסב״ם ור׳ שמשון משנ״ץ גורמין

״מח

שאומרימ ז״ל״ ,דכה״ג אמר׳ שלהי פרק בחרא דמגלח״ )מרדכי
גטין פייה סי׳ תס״ג( ,והשוה מש״כ צד  13הערה ה׳.
בכ״י דף א55

מביא מחלוקת הנאונים בזה״ל :״מברכי׳ שניחם ביום ראשון
וביום שני ,מחלוקת אס יש לברך זמן או לאו״.

ובתשב״ץ

מבוא

xx

מקירואן

סי׳ קנ״א נסמכה פלוגתא זו לתשובת ר׳ גסים גאון

)=־*לר׳ נחמיה)?( גאון בכ״י תשב״ץ דף א (49בזח״ל :״שאל ר כ
לרבינו

מבורך

גאון

ניםים

מה אנו מברכין זמן בשני

מפני

נטילת

יטיס טוביפ של ר״ה על תקיעת שופר ועל

אין

לולב

אנו מברכין כ״א פעם אחת ז מ ך  . . .ועי׳ טעשח רוקח סי׳ קטיח,
כל

בו סי׳ ע״ב,

קירואן ,31

לקוטים

אםרכל ב,23

סח׳

אנשי

פוזננםקי

א .מרכס בגנזי קדם ח״ג צד  58הערה א ) /ועי׳

אוצה׳יג לראש השנה ח״ח 57 ,םי׳ ק״ה ולערובין  29סי׳ ע״ז־ח׳(.
ביום

בכ״י א—35ב 34״ואין אום׳ חחינ׳

]באוחה

כניסת החופה

ה1כנסת

בית

שהחתן בחוכ׳״ .םנהג זו טביאו הב״י )טוא״ח סי׳ קל״א( בשמ:
״רב

נ ט ר ו נ א י כ ת ב  . . .ואין נופלין בבית ה ח ת ן ״  . . .ועי׳ טח

שהעירותי ע״ז בגוף הספר צד 1

ושם הוכחתי דאי

חערח ח׳

אפשר ליחסו לתשובת רב נטרונאי גאון.
יי

דף א56

״

»

ב60

״

״ ב37

ואת הדלעת

״הדלה עליה את הנפן

ואת הקיםוםי׳

גב)ו(1ן 1פסול׳ ואם הי׳ הסכך רבח

וםיכך

טהן או שקיצצן

על

וניענעו

כשירח״ .טאטר זו הביאו בעל הטאור הקטן בשם :״וזח למדנו
אותו בדברי הגאונים ז״ל
צריך

לתקן

ולקרוא:

שםצאנו

חטאטר ע״פ כ״י

בחבוריהם

קצור

פסקי

״ולפ״ד

כך״...

סי׳

הרא״ש

י״ט

״אם הי׳ הסכך הכשר הרבה טחם חבטן או שקצצן

ונענען כשרה״ .השוה אוצח״ג ח״ו,

סוכה — הפירושים צד ,87

התשובות צד .19
״וכן מוכח דהלכח דחנא״ה)?(...

שאסור

לעשות

הספד

בי״ד

שבאדר ראשון כמו בי״ד שבאדר השני״ .ואפשר שהלכה פמוקה
זו היא לרב האי גאון.

ראח גנזי שכטר

ח״ב צד ;136

ת״ג

הרכבי טי׳ ט״ו אוצח״ג טגלה ח״ח צד  14הערה ה׳ .ועי׳ מה
?

שהעירותי באריכות להלן הערה 70־.69
״  ) . . .א י ן ( ]צ״ל־־־־אנו[ טוטכין על דברי הגאון ז״ל ואחר שאין
בינינו

היודע

לעבד

העורות

כהלכה

לטשה

שלנו

עשויין

טאילו

העורות

שאינן

םעובדים

םםיני

טוטב

שתיעקר

טצות

העיבוד

טםיני

טטקוטו

ורוב ם״ת

כהלכה

לטשה

ולא

נחבטל

טקריאת החור׳״.
ובכ״י אוכספורד
י ף

1 0 4

a

״אלא אנו םוםכין על דברי הנאונים ז״ל שאטרו טאחר שאין
בינינו טי שיודע

לעבד

העורות

כהלכה

לטשה

טםיני

ו1רוב[

XXI

מ ב ו א

מיפרי תורות שלנו עשויין מאלו עורות שאינן

כהלכה

עכורים

לטשה טםיני טוטב שתיעקר מצות עיבוד ממקומה ולא נתבטל
טקריאת התורה״ ...תשובה זו טתיחםת לרב האי גאון )רטב״ן
מלחמות סוכה פ״א; ת״ג—הרכבי סי׳ ת ל י ב ואוצה״ג שבת (113
;

ודעתו מתאימה לרעת הגאון משה הכהן ממורא ומתננדת להלכה
פסוקת של ב׳ ישיבות מא״י וםורא.
בכ״י דף ב54

״מנהג בכל הקהילות אמ אחד מן הקהל אבד אבירה יש כ ח
שיכנסו )ו(כולמ

בידו להכריח הקהל להושיב החזן עד

בחרמ

שכל מי שיודע שום ]דבר[ ממנה שיניד עיפ החרם ואין שום
אכנ)י(מ בחרמ

אדם מן הקהל יכול לדחות עצמו ש ל ו מ ר לא

וכן נמצא ב ס פ ר ח ב ר ז ל י וכן ראייה מהגאוני׳״.
ובכ״י חםמינר חגי׳:
)הביאו ידידי ד״י
ל.

״מי

שאבד לו

מינקלשטיין

אבדה

הרשות

)לבטל

בידו

חפילח

!להכריח

,

בספרו צ ד ,120

הקהל

 °׳ י"׳ י ' *

שיודע מאבדתו שום דבר ילך ויודיענו ואין אדם יכול לדחותו

נז

,ע

2

להושיב ש״ץ! עד

שיקבלו כ ל

לום׳ ]לא אכנס! בחרם אך א ב א לך

הקהל חרם שכל

לדין וכן

נמצא

מי

במפר

ברזילי בתשובת גאונים ותקנתם״ .תקנת גאוני ב ב ל זו המחאימח
ב כ ס ח פרטים לשרידי בני צדוק )שנדפסו ע״י ר׳ שנ״ז שכטר(,
טתיחסת לרב סעדיה גאון וגם לרב האי גאון .וכן נטצא בכ״י
)הביאו

פינקלשטיין שם(

״בשם רב

סעדיה ורב האי

גאון

והגאונים״ .והשוה טחזור ויטרי צד  .798ס׳ העתים כ״י ששון.
א

שו״ת םהר״ם ב״ר ברוך )הוצ׳ בודאפסט( דף א ; 1 5 9 ,24לקוטי
הפרדם

)דפוס

וניזייה

רןךט(

לבסוף;

א פ ט ו ב י צ ר בהרבעון

 JQR. N . S.ח״ד צ ד  !51פינקלשטייןt in ,״"Jewish Self- Gov
" the Middle Agesצד  120הערה .15

גאוני נרבונא:
תשובה חשובה זו שאנו מפרםםים כאן ב כ ס ה שנויים ע״פ שני
כתבי יד הנ״ל ,היא חתוםה בם׳ מנהגים שלנו רק ע״י שלשה
חכסים.

אםנם

בם׳

מנהגימ

של

כ ל שנה

מאשכנז,

כ״י

אוכספורד ,צ ד א ,104תשובוח הרמב״ם ,דפוס לפםיא סי׳ ט״ז,
כ ל בו םי׳ כ׳ )ראה נראם Gallia judaica ,צד (414
חתימות ששה גאונימ םנרבונא ,ואלו שמוחן:

תמצא

מבוא

XXII

טודרוס

משה,

ב״ר

ב״ר

אברהם

זלח״ה,

יצחק

ב״ר

משה

נ״ע

יוסף

)ובכ״י שלנו :ב״ר טודרום( ,טאיר ביר יעקב )ובכ״י אובספורד :ב״ר יוסף נ׳׳ע(.,
וטשלם ב״ר נתן )ובכל בו :ב״ר חנן(.

טשח ב״ר טודרוס שלישי,

 . 46, f. 104aכ י * אוכסשורד
:
.
f
מ נ ה ג י ם של כל שנה מאשכנז:

(

כ״י ספר מנחגים
מגאוני

,חשובה

שלנו37b

נרבונא

קריאת

על

,,תשובה

טגאוני

נירבונא

על

קריאת

חוטשים

בטקום

דליכא

ם״ת

והילך

)החדר( 1צ״ל=הסדר 1בחומשין !במקומ[

לשונם :כ ך דעתינו נוטה אטת שאטרו

דעתינו

חכםים

רבותינו

זכרונם

קורין

בחוטשים

בבית

לברכה
הכנסת

כך

שאין ם״ת והילך לשונם:

אין

]צ״ל־־־־נוטח[ אמת חוא שאמרו רבותינו

טפני

הכנסת

ז״ל אין קורין בחומשין

בבית

כבוד הציבור וכן הלכה .אך זה תשיב

מפני כבוד צבור וכך ]צ״ל־־וכן[ הלכה

)אל( ]צ״ל־־על[ דעתך זכי ספר תורה

אך זה תשיב על דעתך כי).צ״ל=־וכי[

טפניו

עומדין

קורין בו

שאנו

עוטדין

ושאנו

ם״ת

שאנו

בו

קורין

ושאנו

טעובד הוא כהלכה לטשה טסיני דטליח

מפניו הוא ]צ״ל־־־מעובד[ כהלכה למשה

טח אנו טברכין

מסיני או מליח וקמיח ועפיץ ומפני מה

ועפיץ ,וטפני

וקמיח

אלא אנו מומכין על

מברכין עליו ועומדין בפניו וקורין בו

דברי חנאונימ ד ל שאמרו מאחר שאין

אלא אין ]צ״ל־־־אנו[ םומכין על דברי

בינינו מי שיורע לעבוד העורות כחלכה

הגאון

היודע

למשה םסיני ו ]רוב[ פיפרי תורות שלנו

לעבד העורוח כהלכה למשה מסיני ורוב

עליו וקורין

עשויין

בו

מאלו

עורות

]צ״ל= מעובדים[
טוטב
ולא

שאינן

שתיעקר מצות
נתבטל

שהיתירו

טקריאת

בפיפרא

וכטו

לעשות.

מסיני
ממקומה

שתיעקר

מצוח

דאיפטרתא

לטלטולי ושרי למיקרי ביה
כן

באותן כפרים שהם

התירו

עבודימ

ממיני מוטב

מעובדימ

החורה

בטקוטות

למשה

ממקומו

העיבוד

ולא

כטו

נתבטל מקריאת ההורה .כדרך שהתירו

דשרי

לטלטולי

משוט עת
נטי

שאין

מ׳׳ת שלנו עשויין מאילו העורות שאינן
כהלכה

כהלכה למשה
עיבוד

דל

ואחר

בינינו

לפנים
רחוקים

בפפרי
ושרי
לה׳

אפטרתא
למיקרי

חפרו

ושרי

ביה

לנא

עת לעשות

משוט

תורתיך

וכמו שהתירו נמי

כאוחן כפרימ שהמ

ממקומות

רחוקיפ

טוטב שיקראו

שאין להמ פ״ת טוטב שיקראו בחומשין

בחוטשים הכל בקריאת ספר חורה בג׳

הכל

החור׳

וו׳ ויברך כל אחד ואחד כתיקונו שלא

לקרות ג׳ בני אדמ ויברך כ ל אחד ואחד

טטה

יתבטלו

שאין

לחם

יתבטל

םפר תורה

טקריאת

ההורה.

ועוד

שאסרו הגאונים אין גוללין ספר תורה
בציבור

טפני

כבוד

ציבור

והיכא

בקריאה

כתקנה
מקריאת

1צ״ל־ בקריאת[

1צ״ל=כתיקונו[
החור׳ .ועוד

שלא
טטה

הגאונימ אין גוללין ם״ת

שאוטרי׳

בצבור מפני

XXIII

מבוא
דטיתרטי אתרא רחיקא דלית לחו אלא
חד

ספר תורה

גוללין

לכבוד

ציבור

חיישינן

כבוד

חיבא

ולא

דמתרמי)ן( דוכוד דליכ׳ רק חדא ם״ת

יתבטלו

ודאי גוללין בצבור ולא חיישינן לכבוד
טקריאת

חתור׳

טקרא

ואחד

בציבור
שלא

צבור

]צ״ל־־וחיכא[

יתבטלו

טקריאת )חפטורח( ]צ״ל־־־חתורח! וסח

צבור

שלא

שהזכרת שנים םקרא ואחד תרגום אצל

)וטח

שהזכרת

קריאת ספר תורה .וםפני כבודך וםפני

תרגום(...

שיאםינו כי םאצלינו נשתלחה זה לידך

םאצ)י(לנו...

שנים

וטפני כבודך שיאטינו כי
נשחלח כ ת ב זח ליד]ך[

טורדום ביר

חחטנו טקצתינו באנרת חזאח .טודרום

טשה .אכרחם ביר יצחק זלח״ח .טשה

בר טשח אברהם בר

טשה בר

ב״ר יוסף .משלם ב״ר נתן .מאיר ב״ר

יוסף נ״ע בר ט ז ד ר ו ם . . .

חתטנו טקצתינו באנרת:

יוסף נ״ע...

משח ב״ר טודרוס שלישי.

ורבי יעקב חולק עליהן ואומ׳ דאין קורין

על

חולק

זה

בחוטשין

יצחק

ואוט׳

בבית

ורבינו יעקב
דאין

קוראי׳

חכנםת

ונלאיתי

להאריך...״

בחוסשים בכית הכנסת .ונלאיתי להאריך.״

ר גרשון מבוגא:
בכ״י דף ב43

״טעם מפי ר׳ גרשום מבונא מפני מה נהנו לום׳
שניים שניים לפי שסופו של שני דוטה
של

לתחלתו

ראשון!...״

כנראה

פרקי אבות

)לא׳ ראשון(

פירוש

זח לא

]צ״ל=

היח

ידוע

לחחכטים ד״ר ט .בראנן ואהרן פרייםן בספרם Germania judaica
ח״א צד  60 ,58ולא לד״ר א .שרייבער בספרו Die jiidische
)Gemeinde Bonn (1879
ר׳

גרשון

חמאח

ב״ר

הייג

יעקב,

ולפיד
נכדו

למםפרמ.

ר׳

גרשום

של ר׳

השוה

הנזכר

אפרימ

נחלת שד״ל

כאן

הוא

םבונא,

מתחלח

,14

ברילל,

צד

 Jahrbiicherח״ט צד .12

ר גרשום ביר יהודה מאור הגולה:
בכיי ב ,52ב63

חםש תקנות וחד חרם קרטונים
ספק צריך לפרסם לכל

הפחות

הובאו
שתי

כשם

כאן
תקנות

הללו

ר״ג.

ובלי

לפי שלא

טצאתי חבר לשניהן בשום טקום ,ואלו הן:
תקנה

א׳:׳ ״וטיחו יתום ויחוטה ואלטנח יכולי׳ לסנור
עד

שיעשו לחם

ד י ך  . . .״ואין שום

אדם

אפי׳

בפעם ראשון

רשאי לסגור בית

הכנסת שלא יכנסו שם להתפלל אם לא שביטל כ ב ר ג׳ פעטי׳...״
חשוח נוסח תקנות קהלות רינוס ממאח הי״ג )הביאו ד״ר פינ־
קלשטיין בספרו שם צד  243הערה  (1בזה״ל :״ולא יםגוראדם

מביא

XXIV

בית הכנסת אם לא יושיב הקהל פעמים ושלש וחקחל

ישמעו

דבריו ויעשו לו משפט ולא יקבול אדמ לא במנחה ולא ביוצר
ולא בשבת ולא ביומ ההלל״.
חקנח ב׳:

״מנהג בכל הקהילות כשאדמ קורא חבירו לדין ולמושב ]צ״ל=־
החזן על כ כ ה

ולהושיב[

יוכל

שאינו

)תפילות יוצר(

להשיב 1צ״ל=לחושיב[

תפלת

יוצר וערבית ולא

החזן

בברכו

לבטל

יבטל

תפלת

טנח׳ עד שביטל כבר ג׳ פעמי׳ בבקר באשרי

ובערבית בין מנח׳ למעריב ואפ אז אינ׳ עונח לו

יכול לבטל

והמתפלל בעל

כורחו עובר

התפלח לגמרי עד שיעשו לו דין
בחרפ הקדמוני׳...״
״גפ אין

לבטל

יכול

בשבתות וביומ

התפלח

1צ״ל־=ובימימ1

טובימ בשביל שומ דבר אמ לא ביטל כ ב ר ג׳ פעטי׳ התפלח
ולא ענוהו .ואם כשביל )ת׳( תקנת הקהל טותר״.
השוח מיללער ,תשובות חכםי צרפת ולותיר צד  xxxviהערה ,11
 z.f.H.B.ח״ד צר  ;40ספר היובל
רוזנטל בספר היובל להרב הילדםהיימר ובמ״ע

לשטיינשניירר צד ;136
,M'tschrift

1902

ל .פינקלשטיןJewish Self-Government in the Middle Ages ,
צר ) ;382 ,243 ,120 ,119וכ״י שלנו כנראה חיה ידוע לידידי
ד״ר פינקלשטין

והביאו

פעםים שם צד 128

הערה 243 ,2

הערה .(1

אות ה׳
הלכות גדולות:
ככ״י דף א49

״בר״ה ובי״ה ש״צ

םוצי]א[

אפי׳ א ח הבקי והוא שיהי׳ שם

מראש החפיל׳ עד סופ׳ ,עכ״ל הה״ג״.
בקצת

בהלכות

שנויים

אור זרוע סי׳ רפ׳׳ב,

גדולות

וקצור

)הוצ׳

פסקי

הלכה פסוקה זו ת מ צ א
חילדםהימר(

צד

,151

חרא״ש פ״ד סי׳ י״ד בשם

הלכות נדולות.

הגהות אשירי:
בכ״י בל ,5ב55

בהמ״ח ספר

מנהגימ שלנו

מביא ב׳

מאמרים בשם חגא״ה,

וחם נמצאימ אות כאות שם.

האי גאון:
בב״י ב ,47א ,49א52

וכבר העירותי ע״ז באריכות לעיל אות ג׳ אצל גאונים.

XXV

םבוא

הגהות מיימון:
שלשה מאמרימ חללו הנובעימ ממקור הנהוח מימוניות נמצאים
כאן בכמה שנויימ .ואלו חן:
בכ״י דף *39

חגהות מימוניוח ,הל׳ יו״ט פ׳ ד.

״

״

ב40

יי

יי

יי

עירוב תבשילין לבסוף.

יי

»

א44

יי

יי

יי

חעניח ,פ״ח.

אות ח׳
ס׳ חיי עולם לר׳ יוגה חחםיד:
)וחובא בכ״י שלגו בשם ח״ע ,ח״ע ,וכשם ספד ח״ע(
בכ״י דף *35

״צריך כל אדם להשלים
ואחד

הרגום

או

פרשיותיו
במקרא

ישלש

הציבור

עם

בלע״ז...

שנים

ויוסיף

מקרא

מחול

על

חקודש וימשמש בבגדיו וידליק הנר בעוד השמש בראש אילנוח.
הכל

מספר ה״ע

,

]צ״ל־־ח״ע[ ...׳

עולם )הוצאת לונטאל,
אטנט

חטצא

זה

וליתא

רמיזא

מזה

במ׳ חיי

במפר היובל לר׳׳ר פיילכנפעלר.(1907 ,
הלשון בם׳ היראה לר׳ יונה החסיד

בשנויי

)חוצ׳ ווארשא( דף ח׳ ע״א ,ובם׳ חיי עולם ,כ״י ששון דף .167
יי

י.

*36

יי

»

א37

״וינוח ויתענג ויסיר טלבו

טחש1בח[...

שום

דבר

בצרכיו אך בחפצי שטים

ובקושי התירו דברי ח ז ר ה . . .

הכל

טאטר זה

טםפר ח״ע״.

ואל ידבר

אינו נ ם צ א לפנינו בם׳ חיי עולם רק

בם׳ היראה דף ח׳ ע״ב.
אלא

״לא יצא םבית הכנסת בשעת קריאת חתור׳

בין

גברין

לגברין ,ח״ע״.

השוה ס׳ חיי עולם הנדפס ,צד  ,44כ״י ששון

ם׳

סי׳ ק ם ״ ו

דף

168

;

היראה

דף

ג׳

ע״ב;

ארחות חיים

;

ברילל ,יאהרביכער ,ח״ה צד  ,83ולהלן הערה שלי .83

חיים ב״ר יצחק אור זרוע:
ראה טה שהעירותי ע״ז באריכות אות ס׳ אצל םיטני אור זרוע.

אות ט׳
טודרום ביר משח:
עיין טח שכתבתי לעןל אות ג׳ אצל גאוני נרבונא.

טור אורח חיים:
א( הנמצאים בדפוס:
א

ששח מאמרימ חביאמ המחבר בכ״י א ,47 ,46* ,35א.49* ,47* ,47

XXVI
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ב( שאינם נמצאים בדפוס:
מו״ר ח״ח ר׳ לוי גינצבורג העירני ע״ז שמאמר אחד בדף «35
ליתא בדפוס .וצ״ל :״וכהב אורח חיים מה שנופלי׳ בהן בחחנון
לפי שאין בהן קח״ת ע״כ״.

טור יורה דעה:
ח״ב ,ה׳ מילה

)סי׳ רפ״ח( — ובב״י דף א.62

אות י׳
ר׳ יהודה החסיד מרגנשפורק:
בכ״י א37* ,37

״ומה שנוחג )שלי( ש״צ

ובנדפם 13,12

בבראשית רבא )פ״ח( אומר ר׳ שמעון בן יוח׳ בשע1ח[ שקורא
חקב״ה
חזק

ליהושע

יהושע

מצאו

ואמץ

לוםר

וספר

יהושע

חזק

אחר• סיום

משנה

חורח

חםפר ילפינן

בידו

א ו מ׳

לו

ולא ימוש 1םפר חורה חזח מפיך[

מכתיבת חר׳ יחוד׳ חסיד ז״ל...׳׳ מאמר זח חנשנח פעמימ במ׳
םנחנים ,ליתא בספר חםידימ,
וכנראה

נובע

שהוא

מם׳

הוצאת מקיצי נרדמימ צד .394

רוקח,

סי׳ שנ״ח,

ולא

חיח

ידוע

לד״ר וויםטינעצקי.
בכ״י דף *40

״מעשה אירע בערב פפח שחל

בשבת

ונפלח

חחקו1פח 1בליל

ו׳ שלפנינו אע׳יפ כן לא חשו למימ השואבין...
משומ שומר מצוה
הם דברי המרדכי
תשובת ר״י.

וליתא

לא ידע דבר רע״.
בפסחים

פ׳

שום שמץ

שדברי

המחבר

כל שעה סי׳ תקצ״ג,

שמביא

מנהו

ונראה

וכחב חרי״ח

לא

בם׳ חסידים ,דפוס

בולניא משנת יפר״ח ,ולא בדפוס ברלין ע״פ כ״י פרמא )חוצ׳
מקיצי נרדמים ,סי׳ תתל״ה( .וברוקח סי׳ רע״ה הובא מעשה זה
בשנוי הלשון :״מעשה שאירע בפסח בשבת...״

ר׳ יהודה ב״ר יצחק הלוי)?( :
בכ״י דף *61

״נשאל מאת רבי׳ יהודה ב״ר יצחק )הלוי(:״ מאמר מוסגר זה
שהמחבר מביא כאן משובש הוא .ותשובה זו נשאלה לא מאת
ר׳ יהודה ב״ר יצחק הלוי ,כ״א מאת רבינו יצחק ב״ר יהודה.
ועיין להלן מה שהעירותי ע״ז.

ר׳ יהודה )בן קלונימוס ממגנצא(:
בכ״י דף *38

״שאל

רבינו

יהודה

לרבינו

אפרים ז״ל מפני מה מברכין על

ההדס יותר מכל מיני בשמים אחרים...״ רבינו יהודה שהמחבר

XXVII

מבוא

מביא כאן ,לפ״ד הוא ר״י ממגנצא ,ותשובה זו תמצא בתשב״ץ
מי׳ פ״ו בשנוי הלשון ,והמקור היותר ישן הוא אור זרוע ח״ב
צ״ב .וראה שו״ח הרשכ״א ,ח״א ,מי׳ אלף ק״א ,ריקאנטי נ׳׳ח,
וכ״י תשב״ץ דף *.107

רבינו יחודה בר נתן:
א

בכ״י *56 ,56

שני מאמרים ,המחבר מביא כאן םתם בלי שם אומרמ.

ובכל

זאת אפשר להחליט ע ״ נ ! המקור היותר ישן ,ח״ח אור זרוע ח״ב
םי׳ ש״ט ,ששניהם טתיחסים לרבינו יחידה בר נתן זצ״ל.

ר׳ יהודח חלוי )ממעצא?(:
בכ״י דף *34

״  . . .א ך ר׳ יחודח הלוי חנחיג שם ) = ב ם נ נ צ א ? ( שאין אוםרי׳
חחינ׳ ג׳ ,ימי׳ קודם שבועות וחי׳ דורש להם והיו נכונים ליום
השלישי...״
ווינא,

מנחג זח הובא

םי׳  125דף .75

ג״כ

וראה

בשמו

בלקוטי דינים ,כ״י

צונץ סינאנ .פאעזיע צד
שנת ,1897

נחלת שד״ל  ;18ומ״ע חחדשי,

;611

צ ד  311הערה .2

ר יואל חלף )=יואל ביר יצחק מרגנשפורק(:
בכ״י דף א56

ראה מה שהעירותי במקומו בשולי היריעה.

ר׳ יחיאל )־מפריש(:
ככ״י דף *60

ציטט זו נובע ממקור

חתשב״ץ ,םי׳ ;240

מש״כ הח׳

השוה

פרייטאן באשכול ,ש׳  ,1909ע׳ .100—104

ר׳ יעקב ביר אשר:
א

ככ״י דף א* ,46* ,39* ,35־אל ,49 ,4א62
לטושבוחם כבר

ובםקוםותם

עליחם

העירותי

באריכות,

וראה

טש״כ לעיל אות ט׳ צד .XXV

ר׳ יעקב ביר מאיר )מרומרוג  (Ramorupt -ר״ת) ,ראה גיאס a j.,צד (636 ,230
1

בכ״י דף א ,47* ,36א ,38א ,44א ,48א ,49א * ,50א!5

פסקי

דינים

וגם

תשובות

הםחבר בשם

שסכיאם

ר׳

יעקב

מתיחםימ לרבינו תמ .והשוה מש״כ בתשב״ץ סי׳ רל״ג ,חנהות
מימוניות

תענית פ״ח סי׳ ה׳;

ופסקי

חרא״ש,

)כ״י

ממינר,

דף א (23ואור זרוע ח״ב מי׳ רם״ו.

ר׳ יעקב ממיידבורק ]ר׳ יעקב ביר מאיר[:
בכ״י דף *61

,פעמ

אחת

אירע

מילה

בטיידבורק

בעשי״ת

וציוה ר׳ יעקב

מבוא

XXVIII

לוםר אבינו םלכינו״ .פםק דין זה בשם ר׳ יעקב םתיחס לא
לר׳ יעקב הגוזר מווירמישא )ראה םילר ,זכרון ברית לראשונים
צד

כ״א לר׳ יעקב ממגדבורג .וגם משה ב״ר חםדאי

(XIII

הרב ר׳

מזכירו בשם ״הצדיק

י ע ק ב ״  . . .ראה אור זרוע

ח״א םי׳ קט״ו ,ספר השנה • Jahrb. j . L . Gש׳  ,1906צד :104
צד  ;447ורבעון צרפתי  ,R. E. J.ש׳

ום״ע החדשי ש׳ 1904
 ,1907צד .103

ר׳ יעקב ב״ר יקר:
בכ׳׳י *56* ,38

שני פםקי דינימ הללו הובאו בשמו בפרדמ מי׳ קי״ד ,מ׳ רש״י
צד  ,566שלה״ש סי׳ ק״ל ועוד .וראה נחלת שד״ל צד ;23
מ״ע החדשי ש׳

 ,1907צד ,109

וספר השנה ,ברילל ,שנח

שמיניח ,צד .160

ר׳ יצחק ב״ר אברהם )ריביא או ר״י(:
בכ״י א40* ,37

תשובת

ר״י

ומאמר

ריב״א

)צ״ל־־־ריצב״א(

הםובאים

כאן

מתיחםים לר׳ יצחק ב״ר אברהם .והשוה לזה מש״כ באו״ז ח״ב
סי׳ ר״מ מרדכי פסחים ,םי׳ תקצ״ג; תוספות גיטין ,נ״ט ע״ב;
;

ותשב״ץ סי׳ ר׳.

ר׳ יצחק ב״ר יהודה:
בכ״י א61* ,50

ב׳ תשובות האלה הובאו כאן טקוטעות ומשובשות.

ולדוגמא

אני טביא כאן דברי הטחבר בזח״ל :״נשאל מאת רבי׳ יחוד׳
ב״ר יצחק )הלוי(׳׳.״ או ״...ע״כ תשוב׳ רבי׳ )יצחק( יחוד׳ ב״ר
יצחק ז״ל״ .ולפ״ד צריך לגרוס=1 :רבי׳ יצחק ב״ר יהודה.[...
וחשוח לזה טש״כ באו״ז ח״ב סי׳ רם״ו םח״ו צד ;37 ,33
5

םבוא לם׳ האורה צד  ;15ם׳ רש״י ,צד

;XXII

טה״ג ,צד xviii

הערה .70

ר׳ יצחק ב״ר מאיר:
בכ״י דף *51* ,40* ,38
שני פסקי דינים ,וגם התשובה ,הובאו בשם ר׳ יצחק בטרדכי
פסחים ,סי׳ חקצ״ג כל בו ,אוח ט״א; וטור או״ח סי׳ תקפ״ה.
;

ר׳ יצחק הלוי:
בכ״י דוש *56* ,46* ,45
חטחבר טביא כאן םנהגים אחדים בנוגע לה׳ ט׳ באב וסדר
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ל מ נ ה ג י רינומ .ר א ה מ ה שהעירותי ע״ז

נישואין ,ש ח ם מ ת נ נ ד י ם

ל ה ל ן צ ד  35ה ע ר ה ז׳ ו צ ד 37
וצ״ל

ברואה
וםקור

...״במבוא צ ד v

םנהגיס הללו

ופ״ד
במ״ע

י צ ח ק הלוי

באו״ז

ו ב ש ם ר״י ם ת ם

וצריך

כ ב ר מ צ א ת י ב כ ״ י תשב״ץ
ב ש ם ב נ ו ש ל ר׳

יצחק

להעיר

טאבילחו...

ל ק ר ו א ]שמואל! ב״ר
)השוה לזה

וברילל

״...הד״ר

ונחן ט ע מ
ונראה

^Jahrb.

בדרך א ג ב כ י זה ל א

) מ ש נ ת  1386ד ף *(108

ורשיי ח ו ד ה ל ד ב ר י ו  . . .״

חלוי

ב מ ר ד כ י ס ו ף ה׳ תענית

ה ע ר ה ,7

י צ ח ק הלוי ב ז ה ״ ל :

חלוי ע ט ד

ואפשר

זצ״ל

ב מ נ ה ג י ט י ר נ א צ ד י״ט .ועי׳ מ ש ״ כ א פ ש ט י י ן

ש נ ח ש מ י נ י ת ע מ ׳ .160

אביו

ב מ ק ו ם  . . .צ ד iv

ה ח ד ש י ש ׳  1897ע מ ׳ 13

יצחק

)והמדפים ש ם

ה ע ר ה י״ג״(.

ח מ צ א ב ש ם ר׳

ח ״ ב ם י ׳ חט״ז וחס״ר,
דםגילה וגם

ה ע ר ה ו׳

שגה

ציטט אחד
י צ ח ק ) ? ( ב״ר

לדבריו מ פ י

שצריך

לתקן

הגאון

ג י ר ם א זו

י צ ח ק הלוי

ב ט ק ו ם ר ׳ י צ ח ק ב״ר

דפומ

תל״ב(.

השכ״ץ,

קרימונא טי׳

ד יצחק בן מאיר חלוי םדויירין )דיי מדוייר׳ן(:
כ כ ״ י ד ף א61« ,44* ,43
ר א ה מ ה שהעירותי ע״ז לעיל צ ר  , V I I I ,ivולהלן צ ר  29הע׳ ד׳
וביחוד מאמרי ב ם ׳

ו צ ד  32הערה ב ׳ ;

ה ש נ ה American Aca-

 demy for Jewish Research—Proceedingsמ ש נ ת

ר׳ יקר)?(

6־.1935

]צ״ל־־ר׳ יעקב ב ן יקר[:

ולא יקר ב״ד שמואל הלוי )ראה ס׳ היובל לחאפמאן  ;422וס׳ השנה  JLG.ח׳ י״ב  ,269הע׳ (9
ב כ ״ י ד ף *56

המחבר מביא כ א ן
לגרוס

מ א מ ר א ח ד ב ש מ ר׳ יקר)?(.

ר׳ יעקב בן י ק ר

במקום שם

אביו.

ובאמת צריך

ו כ ״ ה באו״ז ח ״ ב

סי׳ ש״ט ,שבלה״ש סי׳ ש״ס.

א ו ד ו ח ר ׳ י ע ק ב ב ן י ק ר עי׳ ב ם ׳

ובם׳ היובל

428

רש״י צ ד

;xix

להאפםאן

)ברלין  (1914צ ד

ה ע ר ה .1

יקותיאל ב״ר טוביה)?(
ב כ ״ י ד ף *60

]צ״ל־־ב״ר משה!:

״  . . .ו ה ז ה ר ב ז ה ל ט ח ו ת בידיך ,י ק ו ת י א ל

בה״ר

טובי׳

זצ״ל...״

ט א ט ר ז ה נ ו ב ע ט ה ת ש ב ״ ץ ) ס י ׳ שצ״ו( ו ל י ת א ב כ ״ י תשב״ץ ש ל
בהט״ד
טילה

ל ר ב נ י ט בנ״י.
ד ף צ ״ א ע״ב,

ה ע ר ה .8

ועי׳
וט״ע

ב ט ר ד כ י ב ״ ט ט י ׳ ש כ ״ ד  ,טהרי״ל ח׳
צ ר פ ת י  R E I .ש נ ת  1906ע ט ׳ 61

ולפ״ד ה ט ע ת י ק ש נ ה ב ר ו א ה

והעתיק

בטקום

״והזהיר
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טור רבינו טוביה בר׳ יקוהיאל...״ )ראה חשב״ץ שם( ״והזהר
...יקותיאל בה״ר טובי׳...״

ירושלמי )ספרים של ארץ יישראל(:
 (1חנםצאים לפנינו בדפוס קראטאשין:
א( שחטחבר הזכירם בפירוש בשם הירושלמי:
חשוח פסחים פ״ח ח״ד ,פוכה פ״א ח״ו ,ופ״נ ח״ו.

בכ״י *56* ,55* ,40

כ( שחםחבר הביאם םחם:
בכ״י א56* ,49

השוה פוכה פ״א דדו ,ופ״ג ה״ו.

 (2שאינם נםצאים לפנינו:
ולדוגטא אני טביא כאן טאטר זח:
בכ״י דף א63

״ושוב םצאתי בירושלסי)?( שםפםיק פרש׳ חצא לשנים וטפסיק
)ו(כי חדור נדר וטחחיל פרשה שנייה...״ וליחא רטיזא טזו
לא

ב״קונטרם

חפרונות חירושלטי״ לרבינוכיץ ולא ב״חקוניט

בתלטוד ירושלטי״ לחח׳ שלטה בובער )ראה לונץ ,ירושלים,
כרך ז׳ עט׳  .(158—278ונראה שכונחו של חטחבר חיא לא
לחלםוד ירושלםי כ״א לתשובוח גאוני א״י או לפפרים של א״י
)כםו לס׳ טעשיט לבני א״י וכדוטח .השוח לזה טח״ג צד ,52
וםבוא שם צד  xviהערה  ,49הביאו ידידי ד״ר לוין בתרביץ,
שנה א׳ ,ח״א צד  82הערה ד׳(.
 (3חנטצאים לפנינו בחרבה שנויים:
ולדוגטא אני טציג כאן רק טאטר אחד בשנויי הנוסחאות:
בכ״י א44* ,38* ,37

״ירושלטי)?( א״ר זירא =1זעירא[ הני נשי 1דנ1חיגי דלא

לטשתי חטרא טן דאב עליל טנחגין שבו פסקו !פסקה[ אבן
שתייה שנ׳ )כי! השתות י1ח[רסון ויש גורשין ]גורםין[ דלא
,

לטישתי עטר ...״ וטקור גירסא אחרונה תטצא אצל רב גסים
גאון הביאה אויז ח״ב םי׳ תי״ד .אםנם ר׳ לוי גינצבורג חודיעגי
בטובו שנוסחא זו םתאיםח יותר לגירסח הבבלי ולא לגירסת
הירושלטי.

)ראה אפטוביצר חצופה,

ח״ג צד ,179

ליברטן

״חירושלטי כפשוטו״ צד  ;431אסף לקוטים ובו׳ עט׳  175חע׳ .9
השוה ירושלמי פסחים פ״ד ח״א ותענית פ״א ח״ו עם שנויי
נוסחאות חנזכרימ אצל הראשונים וחאחרונימ ח״ח; הראבי״ח

XXXI

0כ1א
ח״ב צד  ,654ולקוטים מס׳ המנהגים לר׳ אשר מלוניל
ש .אסף,
מנהגים

תרצ״ח(
לבסוף;

צד 6־;195
צד

פרדס

אות י״ח

הםנחיג

ק״ם ,מ׳ רש׳׳י

)חוצ.

וי״ט

;

 ,203מח״ו

ספר
,225

מרדכי תענית סי׳ תרל״ג; א״ח ה׳ ט״ב •,אבודרחם )דפ׳ פראג(
ע ״ ט ע ״ ב  ,כלבו רםז ם״ב ,טור או״ח מי׳ תקנ״א ,מנהגי מהרי״ל
ה׳ ט׳ באב ,אנור ם״א ע״א ,אחבת ציון וירושלים לתעניח 65
ולפסחים עט׳ .37

אות

ל׳

ליקוטי דינים )כיי וויגא(
בכ״י * ,34א63

חסחבר הביאו סחם )ראה קראפט־דייטשDie Handschr. Hebr. ,
Werke d. K. K. Hofbibl. zu Wien
צונץ ם .פ .צר

א

עט׳

מ ט ר ;75

129

.(611

ר׳ ליזר מבובנבערק )־במברג(
בכ״י

דף *39

,,וכן חטנהיג טת״ר ליזר שי׳ בכובנבערק בהיותי ש ם  . . .״
השוה טש״כ לעיל צד .xix .xviii

אות מ׳
מכילתא
שאינה לפנינו:
בכ״י

דף *36

״ואום׳ שצריך לכל הפחות לאדם
בסעודת שלישית דכך מוכיח
עומרימ לכל אחד ואחד
לחמימ

עומרימ ארבע

לפצוע

במכילתין

ומהעומד
אחד

על כ כ ר
ביום

עשו ב׳

אכלו

בערב

שלם אחד

הששי

לחםים

ירדו ב׳

חרי

לשני

שבת ]בבקר[ והשני

בליל שבת והשלישי ]בבקר[ והרביעי לסעודה שלישית״.
וליתא רמיזא מזה לא במכילחא דר׳ ישמעאל מהדו׳ מאיר איש
שלומ ,וחוצא• ש .חורוויץ ,ש׳  ,1928עמ׳ 162

הערה ג׳(

ולא

במכילתא דר׳ שמעון בן יוחאי )חוצ׳ האפמאן ,דף  .(78השוה
לזה

קטעימ

לחוציאמ

מהגניזה

לאור

במ׳

שמפרתי
הזכרון

תשב״ץ דף * ,106חשב״ץ

לידי

להח׳

)דפומ

ידידי

קאחוט
קרימונא(

ד״ר פינקלשטיין
שנת

חרצ״ו,

מי׳ כ״ב,

כ״י
מרדכי

שבת פ׳ מיז ,כל בו דין ל״א ,ארחות חיימ ח״א דף פ״ג ע״א,
ספר חםוסר לר׳ יחודה אבן כל״ץ

פרק ח׳ דף ט׳ ע״ב

)ראה
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מאמרי ״יהודה כל״ץ ,חייו וכתביו״,
,

מי רצ״א בלשון:

כירוש

״ואיתא

פרק ה׳( ,וטו״ז על או״ח

,

ועי׳

ובמכילתא...״

קרית

מפר שנה י״ב עמ׳ .62

מגילת סתריי של ר׳ גיסי׳ ז״ל
בכ״י דף א46

״מצא׳ במגילת מיתרי׳ של ר׳ נימי׳ ז״ל שאלו מ ק צ ת חלמידינו
ביומ שבת )שבו( ]שובה[ בשנה שחל ר״ח )ולר( לחיות
לסוכות

שיש שבת מפסיק בין )שבת( י״כ

נצבי׳ וקורין היום וילך משה ולשבח הבא׳
פרשיות ראשי

הלא קרינן קודם לכן שתי

בשבת אחת הלא טוב לקרות
ובשבת זו אחם נצבי׳ וילך.

הנך

למה

חלקנו פרש

,

אנו

קורין האזינ

,

הםטות

ב׳ פרשיות

והשבחי...

ברביעי

ופר׳ מסעי
שבתות

בשתי

אלא הכי תקן עזרא

לקרות חנך שתי פרשיות בשבת אחח ולקדוח חצי פרשח נצבי׳
כדי

שיש בח קללות ופורענוח

שחכלח שנח

לשבת זו וילך שהוא חחילה לשבתות
והובא בטרדכי םגילח סי׳ תתל״א
טגילה ל״א ע״ב ד״ח קללות

וקללוחיח

וקורין

השנה...״

ובכ״י ששון 179

ובתוספות

בביח״ט

של רבינו

בלשון

שאלו

ניסים וכו׳ )השוה טש״כ בתום׳ ב״ב דף פ״ח ע״ב( ,שו״ת באר
שבע סי׳ נ״ח ,ועי׳ םש״כ פוזננםקי בםאםרו על אנשי קירואן,
ובס׳ היובל להרכבי ,צד  ,215וסח שחעירוחי ע״ז להלן  36חע׳ א׳.

מגילת תענית
בכ״י דף ב־א44

טאטר זח הביאו הטחבר פתטי וכולו נובע טטגילת תענית בפרק
האחרון .והשוה לזה סדור החשבון בתענית כ״ט ע״א ובתשובות
הגאונים
ושנויי

לםרע״ג שבם״ע

1 9 0 7 .

שנדפסו ע״י קיש )בודפסט  (1912סי׳ ז׳ צד 8־!17
הנוסחאות

בסדר

רע״ג

j.L.G

ל״ד

ע״א,

ובהוספות

וחקוגים

צד  ,16סדור רש״י  ,269כל בו

דין ם״ג ,א״ח ח״א דף צ״ו ע״ב ,טור וש״ע או״ח םי׳ חק״א ובט״א.
וחנה באתי להציג לפני הקורא

את

חטאטר

כולו

כפי

שנטצא לפנינו

ולהעיר על שנויי הנוסחאות בשולי היריעה:
״אילו יםים שטתעני׳ )בו( ]בחן[ טן החור׳ בניסן בא׳ א( בו

טחו כני

אהרן בעשרה בו )טתו( ]טחח[ סרים ונסתלק הבאר .ועשרי׳ וששה ב( בו ]טת[
א( כ״ח בפסיקתא דד׳ כהנא ,אחרי מות ,ופירוש׳ יומא פ״א ה״א; אמנם במנלה תענית
ב( ובא״ח )ח״א ,כל בו דין ס״נ( נורס בזח חלשון :בכ״ח בו מת
גורס בשמונה בניסן.
יהושע וי״א בכימ בו.
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יהושע בין נון.

באייר בעשרה בו מת עלי הכהן ושני בניו ונשבה הארון,

בכ״ח א( בו מת שמואל הרמתי.

במיון בכ״ג בו בטלו

הביכורי׳ ב( )מעלות(

]טלעלותןי לירושלים ביטי ירבעם בן נבט .בכ״ה בו נהרג רשב״נ ור׳ ישמ]ע[אל
בן אלישע ור׳ חנינ׳ סנן הבחנים .בכ״ז ג( בו נחבש עקיב׳ י( ונשרף ר׳ חנינ׳
ומ״ת עמו.

בתמוז )דף (44

באב

 bב י ״ ז בו נשתברו הלוחות ובטלו התטיד ח(.

באתר בו טת אחרן חכ]חן .בט׳[ בו נגזר על אבותינו שלא יכנמו לארץ ובו
נחרב בית חטקדש ברא ]שונה[ ו]ב[שניח .בי״ח י( בו כבה נר טערבי
אחז.

באלול בז׳ ז( ]בו[ טתו טוציאי דיבת הארץ.

גדליה...

ביטי

בתשרי בג׳ בו נהרג

בח׳ בו טתו ת( י׳ אנשי׳ מישר׳ ט( וטת ר׳ עקיב׳ בבית חאיטור׳.

בז׳ י( נגז]ר[ על אבותינו שימוחו בחרב וברעב.

במרחשון בו׳ יא( בו )אורו(
בטבת

]עורו[ עיני צדקיהו ...בכםליו בת׳ י*( בו שרף יחויקים את המגיל...

בח׳ יג( בו נכתב ]ח[ התורה בלשון יונית בימי תלמי המלך ובא חושך ג׳ יומי׳
לעולם] .ב[עשרה ב ו . . . .

בשבט חמשה בו מתו הצדיקי׳ ...ככ״ג בו נקבצו

כל ישר׳ על שבט )שטעון( )בניטין[ ...באדר )בו׳( ]בז׳[ בו ט ת  . . .ט׳ בו
גזר]ו[ תענית על טחלוקת יד( שטאי והילל.״

מאייר ב״ר ברוך זציל ]מרוטנברג[! מחר״ם ניע:
)דאת בעק ,בספרו ר׳ מאיר ב״ר ברוך והרבעון  ,R. E. J.חי נ״ת(

בכ״י דף

** ,35־א ,36א ,38* ,37א ,60* ,49* ,47* ,41* ,40א62

בכ״י שלנו

נמצאוח כמה

תשובות

מהר״מ

בחרבה

שנויימ

מנופח חדפומ )פראג וברלין( .י
א( כיח בח״ג )מתר׳ הילדסחיימר( צד  ,193ובמ״ג תענית )התנ׳ גדוסברג( דף כ38ן אבל
במגל״ת )חוצאת נייבויער( עמ׳  23הגי׳ בזח״ל:

בעשרים ותשעה ,וי״א בעשרים ושבעח.

ב( ובסדר דע״ג ליד ע״א גורם הקרבנות במקום הבכורים ,השוה לזה הוספות והקונים לסרע״ג
צד .16

ג( בכ״ט בו בא״ח ח״א דף ציו ע״ב.

בכל הנוסחאות .וטקומה להלן אצל תשרי.

ד( גירסא זו לפ״ד משובשת ואין לח דמיון

ה( בכ״י שלנו חסידות .שלש מאורעות חללו:

״וחובקעח העיר ושרף אפוסטומוס את התודה והעמיד צלם בהיכל ונלכדה ביחד״.
בחינ ובא״ח ח״א שם; בשמונה בו ,במג׳ תענית )מחדו• גרוסבדנ( שם.
צד  270חערח טי.
הנוסחאות האחרות.

ח( בה׳ בו מתו עשרים,

ו( בי״ז בו

ז( ועיי בסד' רש״י

בח״ג )הוצ׳ הילדסחימר(; בעשרה ב ו  . . .בכל

ס( חסירין כאן המילין, :ונחבש ר׳ עקיבא בבית האיסורין ו מ ת  . . .״

י( כנראה הגי' כאן היא מקוטעת .אמנם בכל בו דין סיג גורם בזח״ל :״כששח בו נגזר על
אבותינו ...בשבעה בו מתו עושי הענל ...בייז בו נהרג חח׳ ר׳ יהונתן זציל...״
סרש״י צד  270חערח י״א.

יא( ראה

יב( בחמשח בו .כל בו; באחד בו )אדחות חיים ח״א שם(;

כשבעח בו )מג׳ תענית מחד׳ נייבויעד שם(; ככ״ח בו )הל״ג ,צד .(193

יג( ראה םרש״י שם.

יד( חשוח מש״כ בשלשלת חקבלח ד״ה ב״ש וב״ח.
מבוא .111
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והגגי מציג כאן זו מול זו רק

ב״י תשב״ץ דף 109

כ״י
a

חי תשובות המקבילות חללו:
: M b 1 1 6 0

 :מנחגים דף

אם יש לעשות פורים

״ו]ש1שאלתם אם יש לעשות פורימ

באדר הראשון ולתתענ׳ בערבי׳ לא כי

בי״ד באדר הראשון ולה]ת[ענות בערביחו

שאין

לא כי אין לעשות בו פורי׳ כלל וכ״ש
דתנן

״וששאלתם

אין

לעשו׳

בו

פורי׳

וכ״ש

לתתענוח בערבי׳ והא דחנן פ״ק דמגילח

שאין

להתענות

אין בין אדר ראשון לאדר שיני אלא

בפ״ק

דמגילה ]דף ו׳[ אין בין

מקרא מגילת ומתנות לאביונים ) ( . . . .

שבאדר הראשון לאדר השני אלא מקרא

בערבית׳.

חיינו אם קראו המגילה באדר תראשו׳
ונתנו מתנו׳ לאביונים .ושוב עברו נ״ר

אמ קראו המגיל׳ באדר הראשון ונתנו

חשנת אז צריכי׳ לתזור ולקרא באדר

מתנות לאביוני ושוב נמלכו לעבר השנ׳

אסור

אז צריכי׳ לחזור ולקרא ולעשות פורימ

בהספד ותעני׳ כראוי הא לכל דברים

באדר

מוכח

זח וזח שויך.

)דהלכה דהנאיה .וכבר ]צ״ל־־־בהלכח.

השיני

כדמוכח

חהלכח

והשאר חסד ככ״י תשב״ץ.

השני

לאביונים

י״ד

מגילה

אבל

ומתנות

וחא

וכך

בלבד היינו

הפירו׳

וכן

הג״ה מיהו כ ב ר נהגו[ רבותי׳ לעשות
פורי׳ באדר הראשון בי״ר שבו לעניין
אכיל׳ ושתייה ולעשות בו מעוד׳ גדול׳.
וראייה

מדתנן אין בין

וממיק

וכו׳

הלמוד דה״ק דאי׳ בי׳ וכולי׳ הא לעניין
הספד -ותענית
לעשות

הספד

זח וזח
בי״ד

שוין

שאסור

שבאדר

הראשון

כ ס ו ]בי״ד[ שבאדר השני וכך חי׳ נוחג
,

רבינ יחיאל מפריש) ...ורווק׳( ודקדקו
רבותי׳ שבדורות אחרוני׳ דכיוון דלעניין
חפפד

ותענית זח וזח שוין א״כ יש

לחרבות בםעודח ושמחה בי״ד שבאדר
הראשון כמו בי״ד שבאדר השני ולהזמין
בני אדמ כדמשמע נמי לשון
אי׳ בי׳ כו׳

 . . .ו מ י ה ו אין

המשנה
להתענות
,

בייג שבאדר הראשון ומה שפיר לעיל
חיינו
מופר

לעניין אם
הוא

ע״כ ת״ש״.

קראו ]וכף[

כדמוכח

בההיא

טעות
דמגיל׳
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השוה טש״כ רב שרירא ורב האי גאון בתש׳ ו ד ל  :״...וארבעה
אדר הראשון

עשר של

אסורין בהספד ותעניח

כשם שאםורין

באדר השני וי״ג של אדר הראשון נטי מתענין כי״ג של אדר
השני״ )אוצח״ג כרך ה׳ לסם׳ טגילה צד  .(14ועי׳ בתש׳ מהר״ם
הג׳ טיםוניות

)דפוס פראנ( סי׳ תרמ״ג ,רא״ש טגילה פ״א ז /

סי׳ קע״ח,

פ״ב ר•׳! א״ח דף ק״כ ב  /תשב״ץ )הוצ׳ קריטונא(

טור או״ח סי׳ חרצ״ח ,וטנהגי טהרא״ק דף כ״ה ע״ב.
בכ״י

״  . . .ואין טלין תינוק בחיקה של אשח אפי׳ בעלה חוא חטוהל

דף א62

או אביח או בנח דלאו אורח ארעא דאשה תיכנס טקוש]ט[ת
בין האנשי׳ ובפני ]ה1שכינה דכח״ג פרכינן 1ב[פי׳ האיש טקדש
אשח בעזרה טניין פן יתגרו בה פרחי !כחונח! .ועוד אף בעיקר
בנה כדכחי׳ אשר ציוח אוחו

טילה לא נצטו]ית 1לטול אפי׳

ודרשינן אותו ולא אוחה ]ד[א״כ לטה לי כול]י[ האי )להטיף(
]לתטוף[ אנשי׳ טצותיה.
םאיר ב״ר

וטי שיש

ב ר ו ך  . . .״ )השוה לזח

כידו

יטחה ותע״ב

לטחוח

שנויי נוסחאות בכ״י תשב״ץ

דף א !107תשב״ץ )קריםונא( םי׳ שצ״ז ,תשובות טהר״ם )פראג(
םי׳ תק״ד ,וטנחגי טהרי״ל ה׳ טילה דף צ״א ע״ב(.

ר מאיר ב״ר יצחק ש״ץ:
ככ״י

)תשב״ץ םי׳ רנ״ד( א1 63צ״ל=ר׳ יהודה ש״ץ[ בטקום ר׳ טאיר ש״ץ.

דף א48

ולדוגמא אני מציג כאן שלש נוםחאוח מסליחה ״תפילה חקה״
בכ״י של ר׳ מאיר ש״ץ ,שאינה נמצאה באוצר חשירה והפיוט
לד״ר דוידזון ,ח״ג צד :538
תשב״ץ )קרימונא( מסי רנ״ד:

תשב״ץ )ב״י סמינר( דף :112a

ס׳ מ נ ת ג י ם )ב״י( דף :47a

.

״ואומ׳ מפי עד שאו׳ שראה

״תחנון הפילה תקת ואוט׳

״

.

.

,

.

.

,

,

ב כ ת י ב יד של ר׳ מאיר

עד מפי עד שראיה ב כ ת י ב

)מחצוימ(!צל־מחצרימ[

שליח ציבור מחצרימ באימ

ידו של מח״ר מאיר ש״ץ

ובאימ עמוד א צ ל ) צ ד ד א (

עומד לו אצל צררה מקיש

מחצצרים לשון ]ח[צוצרות

לשמע

נקוד

עומד לו אצל צרדח מקיש

]צרדא[

מקיש

צלצל ואומ׳
כי מה ענין צררה לשמ
,

פי ברכה
אחת
בשבת.״

חית

,

ניתוספת

צלצל.

לשמוע

כך

,

ואומר שכך הדין ,כי מח

כשמע צלצל .ואומ שכך

לשם,

ואו׳

להיות

מח

שמ

דבר

ענין צרירה ]לשם[ ואומ׳

ואומ׳ ולא שנו בה והיא

דבר

צדקה

עניין

שהוא

חחויי׳

,

מעשר לשון עושר כ ר כ ת

]החויה[

מן

הדין

כי

שהוא שפ

ואום׳ לא שנו בח והיא
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השם תקשיר ומוסיף בנחת

מקשרת כדכח׳ ברכת 1ה׳1

חית׳

היא תקשיר ומוסיף בנחת

פי׳

ברכה

אחת

מקין

מומפת בשבח.״

ברכה

אחת

הי1א[

תוספת בשבח .ת״ש״.

מעשה הגאוניים )תיש(:
בכ״י דף * ,39א ,40א ,44א ,45א47
השוה מקשה הגאונימ מי׳ כ׳ ,כ״נ ,מ״ט וכוי .ולפ״ד ג׳׳כ חפיסקא
שהביא המחבר לפנינו קל דף א 45בלשון ת״ש )תשובוח( נובק
ממקור

מקשי

הגאונים ,סי׳ מ״ט.

ונמ או״ז חנדול

ושבלה״ש

מביאים את ס׳ מח״ג בלשון ח״ש מתמי.

מיייידבורק )מגדבורג(:
בכ״י דף *61

קי׳ מש״כ לקיל אות י׳ )אצל יקקכ ממיידבורק(.

מחזוריים:
בכ״י דף *57

״כאשר הם כתובי׳

במחזורימ...״

מגהגי דודא )לר׳ יצחק ביר מאיר הלוי מדורא(:
בכ״י דף א ,44* ,43א 61
צד v1

׳

P r o c e e d i n g s v i n

ובמאמרי כס׳ השנה
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׳וראח זח דבר חדש ,ם׳ מנהגימ זח המכיל 197
טםון

בתוך גנזי נסתרות

קמור מצאתיו

בספריח של בריטיש מתיאום

בשם

״םנהגים של כ ל השנה״ )כ״י טשנת  1308לטםה״נ( .הקתק כ״י
זה כ ב ר נטצא חחת ידי ואי״ח אוציאו לאור.

אות נ׳
ר גיסי׳)רביגו גיסים גאון(:
בכ״י דף א46

חשוח טש״כ לקיל אות ט׳ )סנילת סיחרי׳(.

רבי׳ גתן )בן מכיר(:
בכ״י דף א63

בשם ״ורבי׳ נתן אוט׳

לקרא

כהן אחר כהן

פגםו של ראשון שחרי הכל יודקי׳

בהן...י

בשם רבי נתן בן טכיר בטקשח הגאונים,

צד ,52

ואין כאן םשום
פםקא

זו

הובא

xx ,ix 5

וכשכלי הלקט השלם סי׳ ם״ז .וראה טהדורת בוכקר  ,1הק׳ ;48
וםבוא לספר האורה ,צד .106
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נתן גאון:
בכ״י דף

א

חשות םש״כ לעיל אות ג׳ )גאונים( באריכות.

60

נרבונא:
ראה נראם ,Gallia judaica ,צד .420—401

בכ״י דף א37

אות ס׳
•

סיא )ספרים אחרים( ־־סימני אשרי לר׳ יעקב בן אשר:
קצור פסקי חרא״ש הביאו המחבר בדרך כלל בר״ת ״פ״א״ ,ורק לפעמים
כ״י

אחדות בשם ״ספרים אחרים״ )כנראח זוהי שגיאה המעתיק

שלנו

שפירש

ם״א־« ספרים אחרים(.
• (1חנםצאים לפנינו בהוצאת הדפום:
חשוה

בכ״י דף *47

שם

ראש

ראה

השנה סי׳ מ  /מ״ד.

ם׳

אגודח,

ר״ח

פרק ב׳ סי׳ כ״א.
יי

יי

*48

עי׳ שם ר״ה סי׳ ד׳ ,נ״ב .השוה אלפסי ר״ה י״א ע״א.

»»

« א49

ראה שם ריח םי׳ י״ב ,י״ג ,כ״ו ,י״א.

«

)חמש פעמים(.

)שש פעמים(; רף *) 50ב׳ פעמים(; א ) 51ב׳ פעמים(; *) 51ב׳

* ,49א50

פעמים(;*) 54ב׳ פעמים(; א) 55ח׳ פעמים(; *) 55ח׳ פעמים(; א) 56ד׳ פעמיפ(.
 (2שאינם נמצאימ כרפופ:
)וליכא רמיזא משלשת המאמרים הנזכרים למטה לא בחוצ׳ הדפוס
בכ״י

פסקי

חרא״ש

דבחםד״ר

לרבנים

בנו־יורק

משנת

.1413

ולא

ולפיד המעתיק

שנח ברואח ויש איפוא לקרוא מא״ז )מפר אור זרוע( במקום ם״א(.
בכיי דף א49

״ואם הביא גוי

שופר או לולב או אחרוג מחוץ לחחום בי״ט

מותר לצאת בו אפי׳ אותו ישר׳ שהביאמ לו םיא )צ״ל־־םאיז(״
עי׳ אור זרוע ח״ב מי׳ רמ״ה ,פ׳ אגודה ,מוכח ,מי׳ מ״ז.
*

יי א56

יי

*61

״ושתיית

קבע

של יין

ושכר

ודבש

בהדי)א( פירות או בלא

פירות )בד(בלבד וכגון שלא אכל ]לחפ[ וליפתן אין לי לברר
אמ מותר חוץ לפוכ׳ אפ לאו ,פ״א״ )צ״ל=«פא״ז(.
השוה אור זרוע ח״ב מי׳ שים.
יי

״פעפ אחת אירע
ח

מילה בטיידבורק בעשרת ימי תשובה וציוה

יעקב לומ׳ אבינו מלכינו )וכן השיב ר׳ יצחק ב״ר יחוד׳(

 . . .ב ר י ח מלין בין קריאת התור׳ לתקיעה שופר ,מ״א )צ״ל־־־־מאיז(״.
השוה אור זרוע ח״ב מי׳ רע״ה ,מ׳ אגודה ,ממ׳ שמחות ,ק׳ ,א׳.

0
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ג ו א

 (3הנמצאים לפנינו כחרבה שנויים:
ולדוגמא אני מביא כאן מאמרימ אחדימ כשנוי הנוסחאות:
כיי קיצור מסקי חראיש  ()1413דף

״וחלכתא

בתורה

מתחיל

b:22

אחריו

כתובים ואחריו נביאים ...ובשופרות
םסיימ וביומ שמחתכמ ובםועדיכם
וגומי) ...השוה שם ד״ח פרק ד
מי׳ גי(.
כ״י קיצור פסקי חרא״) £דף

a

:(25

,

ובגדולה

ובמלכיות

י ס׳ םנהגיס )דה ב:(54

״ ן נ ר

^

סעודתו אין צריך לחזור ו ל

ב

ש

ן נ י ח

מ

ב

ת

ם

ש

ב

ן

ח

ן

^

׳

ך ן

א

לק

א

א

ץ

ן ? י א

קורמ

סעודת׳ אין צריך

גמ׳

ב >  0ו ר

ס ן כ ח

בסוכ׳

n

בסוכה

״

n

)מי(

נ ן ש ב

ן ם ר ב ו

 ,ק

=1אי[

ם ם י

ן

)דפ׳ ראשון ,סוכת
פ״ב אות י״ח־כ'(

״ונר
בשעח

בסוכה

אנעא

קםמין אי ]אנינא! דעתיה יכול

דעתיה יכול לצאת מפני מטר

לזרז טפני ה ט ט ר  . . .״

ם״א״.

סא״ז )סימני אור זרוע(

חרא״ש

אפילו
שהוא

דולק אין להניח
ן א ם

ואמ הרוח נשב ומניח

ממיימ׳...

פסקי

גדול׳)שר״י( ואם פסקו הגשמי׳

ואפי׳ פסקו גשמימ קורמ שגמר
סעודתן

)בחבי(

ומסיים...

י

ן ן נ י ן ן ן

ל

״והלכת׳

מחחילין

ואחריו

הקע בשופר גדול לחירותינו(״ .השוה מש״כ
שמ דף  46הערה י׳.

כ

מותר

בתור׳

בנביאי׳

ובשופרות אנו מפיימי׳ בחפיל׳ תקב״ל )ר״ת

״ונר אפי׳ בשעה דלא מדליקו׳
^

כ״י ס' טנהגים )דף : (a50

קטנח

ו ב ג ד ו ל ה
מוהר .״ •. . .
. . . . . .

לד׳ חיים ב״ר יצחק אור זרוע:

ובדרך אגב צריך להעיר כאן שהשם ״ סא״ז י הנזכר בפפר םנהגים שלנו
טתיחם אל אור זרוע הקטן לד׳ חיים ב״ר יצחק

לאור זרוע

ולא

הגדול

לר׳

יצחק ב״ר טשה טוינא.
השוה לטשל חטאםרים הסובאים
בכ״י דף *) 47ב׳ פעםים( ,48* ,א) 49חטש פעטים() 49* ,שלש פעםים(50* ,
)חטש פעטיט() 53* ,51* ,ב׳ פעטים() 54* ,פעטים(,

א

) 55חטש פעטים(55* ,

)חטש פעטים( ,א) 56שבע פעטים() 56* ,ב׳ פעסים(:
עם

חטאטרים

רס״ח,

הסובאים

באו״ז

ר״ם ,רע״א ,רם״ט ,רם״ו,

ח״ב

סי׳ רנ״ז ,ק״ט ,רם״ב ,רפיג ,רנ״ד ,רע״ד,

רפ״ג ,רפ״א ,רפ״ב ר פ ״ ג  -ר פ י ה  ,רפ״ז—רפ״ט,

רצ״ג ,רצ״ו ,ש׳ ,ש״ט ,ש״ח ,ש״ו—ש״כ.
ישנם כאן כטח שנויי נוסחאות חטכיליט חוטר
של ר׳ יצחק או״ז ובנו.

חשוב

לחקירת

חיבוריו

XXXIX

ס ב ו א

ורק לדוגמא אני מביא צי9ן1ח זו:
אור זרוע )ח״ב סי׳ ש״ט

״

(

:

״

כ

י ספד מנהגים דף : b56

ר׳ יצחק חלוי ורבי׳

״)ניצל( -Jניטל[ כל העץ מזנבו ולא

ורבי׳ יעקב בר

נשאר מגומו ]=בגומא[ כלוט ,ר׳ יצחק

יקר ורש״י ורבי׳ יהודה בר נתן מכשרי

חלוי דל ור׳ אלפיפ ז״ל והערוך פופלי׳

ופר״ח פי׳ כ ר ב י ׳ י צ ח ק הלוי .וגמ

ור׳ יצחק ור׳ יקר ורבי׳ שלמ׳ ורבינ׳

בערוך פי׳ בשם רבי׳ גרשום כפי׳ רבי׳

יהוד׳ בר׳ נתן 1מ[כשירי׳

)והיה ה(

יצחק הלוי זצ״ל...״

ו1ב[ירושלמי משם׳ כפירוש׳״.

יצחק אלפסי פסלו

ראה מה שהעירותי ע״ז להלן צד 63

׳ .ומש״כ ד״ר וועללעמ ב־יאחרבוך

1 9 0 6 .

J.L.G

צד 75־24נ טונאט־
;

שריפט ,1905 ,צד  ;721-701וברבעון חצרפתי 1910 ,שם.

סדר עולם:
הביאו חופפות שבת פ״ז ע״ב ונםצא בסדר עולם רבה פרק ה׳,

בכ״י דף א 61

פסיקתא דר״כ ס״ה ע״א; וטדרש תנחוטא פ׳ בא אות ל״ח,
הערה .130

ס״ג)סדור גדול?(:
ולפ״ד כל הטאםרים הנזכרים כאן בשם ם״ג אינם נובעים לא טפדר
גאונים או טדרש גאוניט )עי׳ טילר ,טבוא לזכרון בריח ראשוניט צד  ,xviולא
טפט״ג או פפר םרדכי גדול ,כי אם םםדור גדול ,ח״ח כל בו .וראיה נופפת
על זח חטצא בכ״י דף א ,50הטתחיל בזה״ל:

״כת׳ הר׳ טשה בר טייטון...

ם״ג ״ .ובפרט מן התשואות ששמתי בצדם נראה בעליל שהם נובעים טפ׳ כל בו.
השוה לזח טח שהעירותי ע״ז באריכות ב״עלים לביבלוגרפיה ולקורות ישראל״
בעריכת דוד פרנקל טוינא ,שנה שניה ,שם.
״וזח שאין טריחי׳ בבשטי׳ בהבדלה טשבת לי״ט לאו טשום

בכ״י דף כ38

גזירא שטא יקטום .דהא בטפ׳ ביצה כפר׳ הטביא טתיר לפעף
אפי׳ טן הטובחר כדי להריח בהן =1לםעף טן התלוש ולהריח
אפי׳ טן הטחובר[ אלא אוט׳ ר״י דחענוג י״ט ושטחת׳ טשיב
׳

נפש שאבדו ואין צריך בבשטים ,ט״ג״ .וטקורו חטצא בכל בו
אות מ״א,

ארחוח חיים ח׳ הבדלה .והטקור היותר עתיק הוא

אויז ח״ב ,צ״ב .ועי׳ בתומי ביצה ל״ג ,ד״ח כי חוינן.
״י

» א50

״כת׳ הר׳ משח בר מיימון )של חזור( זח שח1ו[קע)י( כשהן
יושבין חוא שת1ו1קע)י( על סדר נה1ברכות כשהן עומדין.

ואמ

D

xxxx
שח ביניהם אע״פ

בו

N

שעברה

היא אין חוזר ומברך ,ם״ג״ .ראה

כל בו ה׳ ר״ח; רםב״ם פ״ג דר״ה וריצ״ג בשם ק צ ת גאוניס
;

)ואפשר שכוונחו להג׳ סעדיה ורב האי ,גנזי קדם ,ה׳ צד .(52

מס׳ סופרים:
בכ״י דוש *34

והובא במפ׳ פופרימ הוצ׳ מילר ריש פרק כ״א

בשנויי לשון.

השוה לזה ג״כ מעשח חגאוניפ  ,24פרדפ פי׳ י״ז ,פ׳ רש״י 172
וטור אורח חיימ מי׳ חכ״ט.
»

» א37

ראח מפ׳ פופריפ טחדורח טילר פרק י״ר.14 ,

ספרים אחרים:
בכ״י דף *35

ולפ״ד כוונתו לקיצור פפקי הרא״ש ,יומא אוח ב׳ .ראה מש״כ
לעיל אות מ  /מימני אשירי.

סדר סליחות ע״פ סדר רינוס:
פדר פליחות זו ע״פ מנהג

רינופ

)בכ״י דף א;50* ;44« ;47

א (53* 53וגמ מנהגי רינוס )בכ״י דף א (37* ,45סתם חנזכריפ
;

לפנינו,
ולא

רובמ מחאימים למנהג מננצא

)צונץ ,ריטומ ,צד (22

ל״פדר פליחות ע״פ פדר ומנהג ק״ק ווירמישא״

 .(1732והשוה לזה

ג״כ כ״י

אוכפפורד,

)זולצבך

פדר פליחות מנהגי

ווירמישא ,רמז  ,1154וטש״כ לעיל במבוא ,וגמ במאמרי ״חילופי
םנהגים

מאשכנז

וצרפת״ ,פרק חמישי.

אות ע׳
עמרם גאון:
חשוח מש״כ לעיל אות ג׳ ד״ה ״גאונימ״.

ערוך:
בכ״י דף *56

ראה ערוך השלפ ,ערך פיטמא ,או״ז ח״ב ,ש״ט ומה שהעירותי
ע״ז באריכות לעיל אות ס׳ ד״ח ״סיטני אור זרוע״.

אות פ׳
פיוט ע״פ סדר ריגוס:
יסוד סדר הפיוטים שחכיאט הטחבר בכ״י דף *) 34סדר שבועות(,
א) 47פדר ר״ה( ,א) 43* ,43ב׳ פיוטים( ,א ,47* ,44א,48

א

;50

וכר נובע טטקור טדינת רינופ .והשוה לזה כל הראיות הטפפיקות

H

1

 Bנ
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שהבאתי במאמרי ״חילופי מנהגים״ ,שם.
פח

לפני

שנוי

הקורא

וביחוד

הנוסחאוח שמצאחי

צריך

בכמה

להציג

כחבי־יד

בנוגע לפדר הפיוט לראש השנה ואלו הן:
כיי ספר מנהגים ) = מ ( כ:47

,מחר״מ נ״ע אומ׳ זכרינו

תשב״ץ )קרימונא( סי׳ קי״ט:

ביי סמינר תשכ״ץ ) (1380כ :111

פדר תפיל׳ של ר״ה כמו

m

ואומ׳

לחייפ )בשב״א( לאפוקי

שהוא נוהג . . . .

לחיי׳ בפת״ח

זוכרינו לחייפ כ י היה משמע
לא חיים  . . .לפיכך אומ׳

) . .והשאר חסר מן חכ״י( .

וכן עשה דוד המלך . .

,

ובחפילת

ואין אומ׳ ותערב בתפילת

ותערב לפניך

יוצר

אומ׳

יוצר

נקוד

וכן עשה שלטה חטלך ] = ד ו ד
. .

המלך[

בשבת

ואין אוט׳

והחיות ישודרו בר״ה

וכחול חוק לישר׳ הוא

לשלתו לו

 . . .קשוב קול חרוע׳

לניני קשוב קול תקיעה

כשבת זכרון טזכירי׳ לך

לחייפ

בחטף

. . .

יופ

ואינו אומר

ראשון

שחל

של

בשבח

ר״ה

אומרים

א ו מ׳

ואי׳

ביוצר ותערב לפניך
זכרון הוא תרועה
במקומ

בשבת פי׳

תרועה

אומ׳ יומ זכרון חוק לישראל

ואוט׳ שטו טפארי׳ ואחן

שמו מפארימ ואתן לפועלי

לשולחו לו קשוב קול זכרון

חעיר

צדק .וביום שני תעיר

בזכרון

)טלוכח(

חמש

]לפועלי[
ותריע

צדק.
ואדרת

ותריע

חרועח

מזוכרי לך

שופר

]־־־־טטלכה[ ואאפיד תשוב

מאות חמש עשרה כלומר

לנדן לגונני בניגון דברות

. . .

בשבת אומ׳ שמו מפארימ...

הברית...

וה״ר פרץ ז״ל חי׳ אומר

וביום שני תעיר ותריע . .

גלח בזכרון כ ט ו היוט

אליעזר

) . .וג״כ חשאד חסד בב״י(. .

אלה ]דברי[

גלותי

אפוטח

טלולה

ת״ק פעטיט ט״ו

רבינו

טשום
טגרטיזא

שחונ׳

אין

אוט׳

לפרש עילום שטך

...

כי לא

גשוטה אם

ואיג׳ ]אוט׳1
הטלוכ׳

וחית׳ לח׳

וטושל.

. .

)וחשאר חסר בב״י(

. .

 . . . .ואינו

ואין לפרש עילומ ש מ ך . . .

. . .

 . . .ואין לומ׳ כערכך . . .

בפםוק

אלא י״ל לעובדך ...ח ק ו צ ר

וחית׳ לח׳
טצאנו

)ראה פוף

עובדיה(...״

טחר״ם

בזעם
. . .

ש״צ ]אוט׳[ טשיח אילטיט בטלך עליון

טשום ר׳ אלעזר

ע״כ מדר ת״ש״.

ותוציא

)והשאר חסר(

. . .

טגרטיזא אין אוט׳
״

פסיקתא דר׳ כחנא:
בכ״י דף א46

שני מאמרימ חללו נמצאיפ לפנינו בהוצאת בובער.

 (1הנמצאיפ לפנינו כדפומ:

ראה אות  3 ,2כמבוא שם.

XXXXII

ג ו

0

M

פסיקתא דרבתי:
מ א מ ר ז ח ש ה ב י א ו ח ם ח ב ר כ ש נ ו י הלשון )בכ״י ד ף א(58
חשוח

בפ״ו.5 ,

המחכים,

ם׳

חנוכה ן

םדר

קרח׳׳ת צ ד  !266ש ב ל י ה ל ק ט  ,ק פ ״ ט
תנחוטא
(2

פ׳

בובער,

ו׳!

פקודי אות

;

ארחות

תמצא

חיים ,ח׳

ומקורו חיוחר עתיק ה ו א
ב ט ד ב ר ר ב ח פ ׳ י״ג ,ב׳.

שאינם נטצאים לפנינו בדפוס:

ב כ ״ י ד ף א38

״כדאי׳ ב פ י ם ק ׳ ר ׳ א פ ט ו ר י ק י ]אום׳[ א ו ר ש ל ג י ה נ ם ש ו ב ת כ ש ב ת
כ ר כ ת י ׳ ו י צ א ו ו ר א ו ב פ ג ר י ה א נ ש י ׳ ו ס מ י ך ל י ה וחי׳ מ ד י

ובר״ח

חדש״ .ג ם ח ם ר ד כ י ס ו ף פ ס ח י ם

ב ח ו ס פ ח דף ק״ח

בשם

הביאו

פ ס י ק ת א  .ו ל י ת א ב פ ס י ק ח א שלנו .ו ס ד ר ט ר ו י י ש ) צ ד  113ו ש ם (102
מ ז כ י ר ו ב ש ם ם ד ר ש ס ת ם  .ו ר א ה זוהר ב ר א ש י ת ם ״ כ ע״ב! מ ד ר ש
ג״ע ו ג י ה נ מ

ב ב י ח מ ״ ד ש ל י ל י נ ק ח״ח !43

מבוא שלו צ ד
חח׳ ס ר כ ס ,

j xxxv

חח׳ קאהן

פ מ י ק ת א דר״כ ,ב ו ב ר

כמאמרו

בצייטשריפט  F.H.B.ח ל ק ט׳

ש ם ! והה׳ פ ר י י ט ן בט״ע

על

המרדכי ש ם ו

במאמרו לס׳ טרוייש

ה א ש כ ו ל כ ר ך ו׳ צ ד 138

ה ע ר ה שמ״ז.

פרקי דד אליעזר )מדרש סתם(:
ב כ ״ י *51* ,46

ה ט ח ב ר ם ב י א ש נ י ס א ם ר י ם ב ש ם ״טדרש ס ת ם ״ ו ש נ י ה ם נ ם צ א י ם
ב פ ר ק י ד ר ׳ אליעזר .ו ר א ה או״ז ח ״ ב ר פ ״ א ! ט ו א ״ ח ס י ׳ ח ק פ ״ א ;
כ ל ב ו א ו ח ם ״ ד ! א ר ח ו ת ח י י ם ח״א ה׳ ר״ח.

פרדס:
ב כ ״ י ד ף א40

הביא חםחבר

פסקא בשם

ל פ נ י נ ו ש ם ע ם ׳ *!19

״פסק

רש״י

כספר

ונטצא

פרדס״

ו ב ם ע ש ה ה ג א ו נ י ם צ ר א.13

פירושים )לתלמוד בבלי(:
 (1פ י ר ו ש רש״י ע ל

הבבלי:
פ י ר ו ש י ם ה נ ז כ ר י ם ב כ ״ י ד ף א !39א !42א54ן א ) 56ם ת ם ( ן

ארבעת
נםצאים
(2

פירוש רשב״ם על
שטונח

לפנינו ב ד פ ו ם כ ת ו ר ף דברי רבינו.

הבבלי:
ציטטים

טפירושו

הביאט

הטחבר

בכ״י

דף

א

35

)ז׳

פ ע מ י ם ( ; *.41
(3

פ י ר ו ש ר ׳ י ה ו ד ה ב״ר נ ת ן ל ם ס ׳ ס ו כ ה ) ? ( :
לפ״ד

אי

אפשר

להחליט

שכונתו

של

הםחבר

ב כ ״ י ד ף *56

 aכ
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מתיחםת לאיזו פירוש)?( של ר״י בר נתן למס׳ מוכה.
מם׳ אז״ז

פסקא זו היא רק ציטטה

ובאמת
ר׳

ח״ב מי׳ ש׳׳ט בשמ

יהודה בר נתן.

פרנס )לר׳ משח פרנס מרוטנבורנ(:
בכ״י דף *) 39ב׳ פקטים(; א) 40שלש פקטים(; א! 4יש ששח
חנטצאיפ

טאםרים

כפ׳

)אות

הפרנפ

,308

,311 —310

(312

בשנוי הלשון.

פרץ )בן אליחו מקורבייל(:
הגהות פרץ לפ׳ חתשב״ץ:
 (1כטח טחם שאינם נטצאים בכ״י תשב״ץ דבחט״ד

לרבגיפ

דף

* 36ן א ;57א ;36אל.3
 (2וכמח

מחפ

נופחאות.

שנמצאיפ

הנדפם )ד׳ קריטונא( בשנויי

בתשב״ץ

השוח לטשל אוח ט״ו,

פ״ח ,קע״ח ,קנ״ה ,רל״ו עם

דף א ,60* ,38* ,36אל ,5א.36

אות ק׳
קדמונים )חרם הקדמונים(:
בכ״י *63* ,52

ראה לעיל אות ג׳ ערך ר׳ גרשופ.

קינות:

לפ״ד הקינות הללו טזטן ״הרוגי גזירות״ כ א  pאשכנז ,שהביאן
חטחבר בכ״י דף א,45* ,43
לחן

שום יחס

הן רק

לטאה חייד

זכרונות

טזטן

לטפה״נ — זטן חיי

העבר

ואין

הטחבר .ועי׳

לעיל צד .xi

קלונימוס הבחור:
חשוח צוגץ לט״ג ;164

וטונטשריפט

פפקא זו — שהביאה הטחבר

1897

עט׳ 37

הערה .3

בשטו בכ״י דף א — 60תטצא

ג״כ בם׳ האורה  109ובטעשה הגאוגיפ .58 ,17
קליר:

כטח פיוטיט

טתיחםים

לר׳ אלעזר הקליד

בכ״י

דף א57

)ד׳

פעטיט(; *) 57ג׳ פעםים(.

אות ר
רבי:
רבי סתם הוא ע״פ רוב רש״י .השוה סדור רש״י  168עם שני

מבוא
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מאסרים הנזכרים בכ״י שלנו )דף א (60* ,60בשם רבי סתם.
וראה כל בו דין ם״ד} וארחוח חיים .26
רבינו הגדול:
בכ״י דף א45

הוא ע״פ רוב ,לא םהר״ם כ״ר ברוך מרוטנבורג שהיה רבו
של המחבר האלמוני אלא ר׳ יצחק ב״ר יחודה שהיה רבם
של בני ר׳ מכיר ושל רש״י ז״ל .ראה שבלח״ש  266ומעה״ג
מי׳

.49

ריג )רבייגו גרשום מאור הגולה(:
ראה מש״כ אות ג׳ ערך גרשום ואוח ת׳ ערך חקנות.
ריגוס:
בכ״י דף א ,38א ,47א—44ב ,53מובאים מנהגימ שמוצאם ממנהגי
רינום .ונם נזכרו כאן מאסרים חשובים ,המחחילימ בזה״ל:
״וברינום אום׳ כסדר זה״ :״בכל םדינח רינוס נוהגין...״ :״והילך
סדר רינוס״ וכר .ראה לעיל צד .v-iv
)ראה צייטשריפט

F. H. B

1 9 0 9 .

צד  : 21ספר היובל להופמן ,עמוד  432הערה ן(

השוה מש״כ לעיל בדיוק רב אוח א׳ ערך ר׳ אלעזר הנדול.
וראה זה דבר חדש שכמה מאמרימ הנזכרימ אצלינו בשמ
רוקח נמצאימ ב״מחזור הנקרא רוקח״ ,היה מ ח ז ו ר ו י ר מ י ש א
לד׳ שמחה ב״ר יהודה

משנת !272

)עפשטיין נם׳ הזכרון

לקויפמן  291הערה .(4—2
אות ש׳
שולמויש או שלם״ש )בגרמניה :(Salmis
בכ״י

ב־ א 38

״ואומ׳ זמירות של שבת שקורין

שולמוש...״

ולפ״ד כונתו

לפפוקי דזמרא של שבח .שכן ״במנהגימ קדמונימ״ היו קורין
לפפוקי דזמרא שולמי״ש.

וגפ לפי עדותו של יוזפא שמש

במנהגיו חיו להמ כבר בוירמישא בזמן המחבר שלנו נגוגימ
מיוחדיפ לפפוקי דזמרא אחר ברוך שאמר )ראה עפשטיין במ׳
חזכרון לר״ד קויפמן צד  .(310 ,294ועי׳ מש״כ לעיל פרק ב׳
צד

.1X

ר׳ שלמה:
פתמ )בכ״י * (38איננו ר׳ שלמה בר שמשון )מונטשריפט 1887

ט
עם׳ (503

כי

ג

ו

xxxxv

א

אם ר׳ שלמה ב״ר יצחק .והובא בשמו בפרדס

סי׳ קייד ,ם׳ רש׳יי עם׳ .266

ר׳ שמואל הלףי:
לפ״ד אין זה בנו של ר׳ דוד הלוי ממגנצא )מונטשריפט 1907
עמ׳  (113כי אפ כנו של ר׳ יצחק הלוי מוירמישא )מ״ע החדשי
 1907עמ׳ .(113
בכיי דף *38

״הורה רבי שמואל )ד( ה ל ו י . . .

אין מברכין על הבשמימ

רק

במוצ׳׳ש בלבד מפני נשמה יתירח שהיא באדם בשבת ונאבדה
ממנו...״

ראה כיי תשב״ץ צד *.107

ר׳ שמואל ב״ר מאייר )רשב״ם(:
ראה לעיל אות פ׳ ערך פירושים.

שמשון ב״ר צדוק:
הוא

מחר״פ ב״ר ברוך

חלמיד

בכ״י דף *.36

הנזכר בפירוש

השוה לזה כ״י חשב״ץ דף א 120ובנדפפ )ד׳ קרימונא( מי׳ קפ״ה.
)דף א(123

וראה זה דבר חדש מצאחי בכ״י

בזח״ל, :פליק תשב״ץ — בראשי תיבות
צדוק

זה משנת 1386

תיקון שמואל)?( ב״ר

זלה״ח...״

שר שלום )גאון מסורא(:
ראה לעיל אות ג׳ ערך גאונימ )מא״י ומורא(.

אות ת׳
תקנות:
 (1חםוכאות אצלינו סתמ ונמצאות בדפומ:
(2

תקנת

גאוני

בבל

בכ״י דף *.63* ,52

)סתם(:

)ואפשר ליחסה לרב סעדיח ורב האי גאון(
בכיי דף *64

)ראה
צד

טש״כ

חח׳ ר״א

אפטוביצר

בהרבעון J.Q.R.

כרך

ד׳

 ;51וטח שהעירותי עיז לעיל אות ג׳ ערך גאונים בבבל(.

״מנחג בכל הקהילות אם אחד טן הקהל אבד אבידה יש כ ח
בידו להכריח הקהל

להושיב

החזן עד

שיכנסו )ו(כולם בחרם

שכל מי שיודע שומ ]דבר[ ממנה שיגיד עיפ החרם ואין שום
אדמ מן הקהל יכול לדחות עצמו 1ו1לומר לא אכנ)י(מ בחרמ.
וכן

נמצא

בפפר

מעדיח ורב האי

הבחלי
גאון[...״

וכן

ראייה

מהגאוני׳

]=בשמ

רב

XXXXVI
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 (3בלתי נמצאות אצלינו:
בכ״י דף י63

)ראח מש״כ דיר א״א

פינקלשטיין

״ומיהו יתומ ויתומה ואלםנח

בספרו

צד  243הקרח .(1

יבולי׳ לסגור ]בית הכנמת[ א פ י

,

בפעם הראשון עד שיעשו להמ ד י ן  . . .״
״טנחג

הקהילות

בכל

כשאדם

קורא

]־־ולהושיב{ החזן על ככה,
בשבתות
ביטל

]־־וביטים[

וביום

פעםי׳

כ כ ר ג׳

הכירו

לרין

ולמושב

אין יכול לבטל ההפלה
טובים

החפלח

בשביל

ולא ענוהו.

שום דבר

אם לא

ואם בשביל תקנת

הקהל טותר״.
(4

תקנות

גרשום:

רבינו

)כולל כמה תקנות המתחילות בשם ״ויש חרם קדמונים*•(
ראח לעיל אות ג׳ ערך רבינו גרשום.

תשובות:
תשובות

ה ג א ו נ י ם )סחם(:

בכ״י דף * ,38ב ,37* ,47ב ,45ג ,57ב.63
ועי׳ לעיל אות ג׳ ערך גאונים.
תשובות הגאונים:
)על שם כותביחן או שמובאות סתם ורק אנחנו מצאנו מאין לוקחו(
 (1ר׳ האי גאון :בכ״י דף * ,47א.49
,

יי

י .א.60

 (2ר נתן גאון:

 (3רב עטרם גאון :״

״ ב .51

 (4רב שר שלום» :

י .א.38

,

 (5ר יקותיאל ב״ר טוביה )צ״ל־־בה״ר טשה זצ״ל[ :בכ״י *.60
 (6ר׳ יהודה ב״ר יצחק !בטעות ר׳ יצחק ב״ר יצחק חלוי[:

ב

תשובת ר׳ אפרימ ז״ל:
תשובת רש״י:

לר׳ יחודח בן קלונימומ מטננצא בכ״י דף .38

בכ״י דף א.60* ,60

תשובת מחר״פ ב״ר ברוך:
תשובות

גאוני

בכיי דף *37

ב!.6

בכ״י דף * ,60א .62ראה כ״י תשב״ץ דף א09נ.

נרבונא:

בשנוי נוסחאות בכ״י ווינא ליקוטי דינים דף ב !7ובכ״י אוכם־
פורד דף א.104
 .לר׳

יצחק

בן
,

ראה טש״כ בטבוא לפפרי
טאיר

״טנהנים

טדויירץ״

חלוי וגט טח שהעירותי ע״ז בדיוק רב

לעיל אות ג ערך גאוני נרבונא.

מבו
בכ״י דף *37

XXXXVII

א

אברחם ב״ר יצחק ,טורדומ ב״ר משח ,מאיר ב״ר יעקב 1צ״ל=־
ב״ר יוסף[ ,משה ב״ר יוסף ,משח ב״ר טוררומ שלישי ,משולט
ב״ר נחן )חנן(.

)ת״ש( תשב״ץ )לד שמשון ב״ר צדוק(:
F . H. B

1 9 1 8 .

עש׳ ; 20 ,23

צד (276

J. L . G

ובדרך אגב צריך להעיר כאן כי כ ח ב יד

תשב״ץ

בנו־יורק

הסמינר

מכיל חומר רב הערך לתקופת םהר״ם ב״ר ברוך וכדאי הוא לפרסמו )עם מבוא
והערות( .ובפרט שהוא משונה בצורתו
וגם תטצא שם

ובתכנו

םדפום

הנחות והערות לם׳ התשב״ץ

הראשון של קרימונאן
נטצאות

חשובות ביותר ובלתי

לפנינו בדפוס ,ח״ח:
ר׳

 (1ח ג ח ו ת

א ב ר ה ם ב״ר ט ש ח

אביו בכתביו )דף ** ,106־* (112* ,108ב ש פ :

בן ד ו ד .

םביא

ושם

פסקי

״ואת הראייה הבאתי טפי אבא
אבהר״פ ד ל ״

טרי חר״ר טשח בן טורי זקני הרב הקדוש ר׳ דוד זציל
)דף *.(107* ,118* ,105
(2

שב״ץ

הגהות

ח ל ו י  .ואפשר שהוא בנו של ר׳ צדוק הלוי —

בן דורו חטאוחר של טהר״ט ב״ר ברוך

)שו״ת טהר״ם ,ד׳ פראג ,פי׳ רצ״ה(.

בכתביו הוא טביא קבלות טרבותיו ב ש פ  :״ואני שטעתי טפי כורי הר״ר טאיר
בר יקותיאל הכהן״ )בכ״י דף * (109או:

״...קבלתי

ממורי

הר״ר

יעקב...״

וגט ב׳ תשובות טפופק בלתי ידוע — ר׳ שלטה ב״ר דוד טמונייטו )?( del Monte
גיפו של ך׳

אברהפ בן טשח

ענין ד ל

ושאר

בשרו של ר׳ טשה טאיברא

)בכ״י דף *.(121* ,109
 (1ה ש כ ״ ץ  .יש בחנדפמ מ כ ב ר :
בכ״י דף *) 35ה׳ פעמיפ() 36* ,ח״פ() 36* ,ב׳ פעמיפ(37* ,
,

) ד פעמים(* ,־*) 38ח׳ פעמים(,

,

* ) 47* ,41* ,39ג פעמים(,

*) 53* ,52* ,49* ,48ג״פ(* ,־*.62* ,60* ,58* ,57* ,56* ,54
,

וכל המאמרימ הללו ת מ צ א רצופימ כזה אחר זח ב ד קרימונא ח״ח:
פימנימ תרל״ז ,י״ז ,י״ד ,י״ח ,רליו ,רי״ב ,רל״ג ,ט״ז ,כ״ז ,י״ז,
קפ״ה ,ר  /ק״ץ ,קפ״ט ,פ״א ,פ״ו ,פ״ד ,פ״ח ,פ״ז ,ר״כ ,קפ״ח,
קפ״ט,

רט״ח ,קט״ו,

קכ״ג ,ק״ל,

קי״ח,

קכ״א,

קי״ט,

קכ״ז,

קל״ח ,קנ״ח.
 (2בלתי נטצא לפנינו כלל )לא בדפוט קריטונא ולא בכ״י תשב״ץ טשנת :(1386
בכ״י דף *45

״ט׳ ב א ב שחל בשבת הי׳ רגיל

רבינו הגדול

טש״כ לעיל אות ט׳ ערך טעשח חגאוגימ.

ניע...״

ראה

XXXXVIII

םaו א
״כלילה שנייה טחחילין םפ׳יע...״

בכ״י דף «42

א

איתא בכ״י תשב״ץ דף

ליתא

לפנינו בחנדפם אולם

.110

 (3לפנינו בנופחא אחרינא:
בב״י ס פ ר
מ נ ה ג י ם )—(0

דף

ב

בכ״י תשב״ץ ה ס מ י נ ר )=־ ח(
ובדפוס ק ר י מ ו נ א ) = (?-

35

בכ״י ס פ ר
מ נ ה ג י ם )=־מ(

פיטן ט״ז

דף

*47

בב״י תשב״ץ ה ס מ י נ ר )»=ת(
ובדפוס ק ר י מ ו נ א )==ק(

פימן רנ״ד)ת( א2ו1

ft

36א

יי

רי״ב

יי

*47

M

קי׳׳ט

.י

א36

יי

ט״ו

יי

א53

tl

קל״ד

tt

36ב

»י

י״ז

»

ב

ft

ק״מ

ו.

א37

ר׳

יי

כ56

tt

קנ״ח

״

ב38

פ״ו

״

ב58

ft

ק״ע־קע״א

״

383

קפ״ח

»

ב60

tt

קע״ח

n

39א

וביחוד

tt

54

רט״ה

צריך להדגיש כאן על דבר שני

שנויי

נופחאות כנוגע לפדר

פיוט

לר״ח ) ם _ כ  4 7״ ק־  , 1 1 9 -ת _ ב !  (11וגם לכתיבת ידו של ר׳ טאיר שליח
) ט  -א  , 4 7ק—  ,254ח—א (112שתצגתי אוחן לפני הקורא טקכילוח זו כנגד זו

צבור

בטכוא ,אות ט׳ ערך טאיר ,ואות פ׳ ערך פיוט .ובטקוטוחפ לטושבוחט העירוחי
על כל אחד ואחד בשולי היריעה.

את הספר הזה חעתקחי לפני כ ט ח שניט ט כ ח ב יד של שווגר— פרנקל
וכתבתי עליו הערות וטבוא.
רופא אחד חשוב בעיר

והיה טונח

נו־יורק רבתי

אצלי בכתוביפ עד
להוציא

לאור את

שנדבה רוחו של

חפפר

הנכבד

חזה.

ולבסוף הנני טוצא חוב נעים להביע את תודתי לאלה החכטיפ הנכבדיפ
שהשתתפו בטוב לבם בעבודתי ,ה״ה

טו״ר ר״ל

גינצברג ) = ג  .בהערות( ,ד״ר

אלכסנדר טרכם )שהעיר אח עיני על כ״י זה( ,ד״ר ב .ט .לוין ) = ל  .בהערות(
טירושליט ,ד״ר ל .נעטאי םספריח האוניברסיטה
) = פ  .בהערות(

טוינא

)שטרח

ויגע

חרבה

הייליח ,והרב ר׳ דוד פרנקיל

כקריאת

עלי־החגהה

בדיוק

רב(.

ישלט ה׳ את שכרט כפעלט הטוב.

ישראל שנהב )אלפגבין(.

]תפלת צבור[
א( מפפר ה ר ׳ מ ש ה ב ר ׳

1דף[a34

מ י מ ו ן ב( מסדר תפילות ציבור.

כיצד היא )ת׳(]תפ[לת הצבור יהא אחד מתפלל והכל שומעים כשהוא אומ׳
בקול רפ ]וא[ין עושין כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורים ג( ושליח ציבור
אחד מהם י( ואפי׳ אם היו מקצחן שכבר החפללו ויצאו ידי הובחן )מ׳(משלימי׳
בהן עשרה והוא שיחא רובם שלא התפללו וכן אין אומרי׳ ח( קדוש׳ ולא קורין
בתורה י( ומברכין לפניה ולאחריה ולא מפטירין בנביא בפחות )מע׳( מעשרה
כן ל א יהא אחד מברך לקריאת שמע והכל שומעין אומר  0בפחות מעשרה
וזהו נקרא ח( פורם על שמע ואין אומרי׳ קדיש בפחות מעשרה ט( והכהנימ
לא ישאו כפיהמ בפחות מעשרה וחכהנים מ ן ) מ ׳ ( המניין י( שכל עשרה בישר׳
נקראי׳ ערה שנ׳ יא( עד מתי לעדה וגומ׳

והמ היו עשרה שהרי יצאו

יהושע וכלב יב( וכל דבר שבקדוש׳ לא יהא אלא בתוך עדה מישר׳ ש /:יג(
ונקדשתי בחוך בני ישר׳ וכל הדברי׳ האלה אע״פ שאין רשאין להתחיל בפחות
מעשרה אם חחחיל]ו[ בעשרה יד( והלכו להם מקצתן יגמרו.
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א( ב״י יחידי אשר לפני חםר בתחלתו וגם באמצע מטושטשות הרבה תיבות ולפעמים
שורות שלימות מלבד שכושי המעתיק אשד רבו מלמנות ורק ע״ס השערה נוכל לתקן המעוות
ב( ה׳ תפילה
ולהשלים החסרון - .ולדעתי אפשר להוסיף בראשו תיבות !בע״ה אתחיל?!
ד( מס׳ סופרים פ״י ה״ח ,תוס׳ מגילה כ״ג ע״ב ד״ה ואין,
ג( = חורין.
פ״ח ,ח״ד עד ה״ו.
ס׳ דש״י צד  ,35מח״ו  ,251פסקי ריקנטי סי' ב״ז ,לקוטים שונים )מכ״י דע דאססי  (327שבספר
תורתן של ראשונים !מבאן ואילך נרשם בר״ת תוש״ר[ לרח״ם חודוויץ ע'  ,56טוא״ח סי' ס״ט
ולקט יושר צד  .29ה( ברבות ב״א ע״ב ,מסכת סופרים פ׳ ט״ז ושו״ת הגאונים באוצה״ג ח״א
צד  ,52-3וח״ה צד  ,46-1ואפי׳ קדושה דסידדא אין דשות ליחיד לאומרה לסי דעת הנאונים וכ״ש
קדושה של עמידה .ו( כדאיתא במגלה ,ועי׳ להלן ה׳ קה״ת מה שהעירותי ע״ז .ז( ט״ס הוא,
וצ״ל! :ועונין אחריו אמן| .ח( אודות הוראת ״ פ ר ו ס ע ל שמע** עי׳ מס׳ סופדים ,מיללר
צד  ;190מ״ע החדשי שי  1886ע׳  ;120מ״ע  J.Q.R.כ״ח עמ׳ 97־ 588וביט עמ׳  229-49ומ״ע
ע׳  209-20ואוצה״ג ח״א סי׳ קל׳יג ,סי׳ קפ״ח; ח״ה 42־ .80 ;38והשוה לזה מש״כ
R.E.J
החי עלבאגען בס׳ שטודיען צור געשיכטע ד .יודישען גאטטעסדיענסט ]דפוס ברלין  [1907עמ׳
ט( וכן איתא בתוש״ר ח״א  ,53וגמו״מ סי׳ קכ״ו בזה״ל,; :אבל יתגדל ויתקדש א״א
327־.3
לומד אלא בעשרה * |אוצה״ג שם סי׳ קליד[.־ ועי׳ בתשו׳ חכמי צרפת ולותיר ]בר״ת תחצ״ו[ סי׳
ס״ח; או״ז ח״ב ריש סי׳ תי״א ,ואדחות חיים ח״א י׳ םע״ד; אבל בא״י רבותינו שבמערב היו או׳
ק ד י ש וברכו ב ש ב ע ה וי״א אפי׳ ב ש ש ה  .והוא במס׳ סופרים פ״י ,ה״ח ובאוצה״ג למגילה
ח״ח צד  .40י( מגילה כ״ג ע״ב .יא( במדבר י״ד ,כ״ז .יב( מגילה שם .יג( ויקרא כ״ב
ל״ב .יד( עי׳ ירושלמי מגילה פ״ב ה״ד; תש״ר ח״א צד  ,53ושו״ת פאר הדוד סי׳ ס״ט.
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ספר מנהגים 1

] 0 0ר ם נ ח ג* ם[

2

נהגו שאין מתפללי׳ בזמן שבית המקדש א( נעול וסטכינן מחא דתנן ב(
ושחטו

פחח אהל מועד

בזמן

שפתוח ולא ]ב[זמן שהוא נעול והפלה

במקומ

עב]ו[דה כדכתי׳ ג( ונשלטה פריפ שפתי׳ ונר.

]חצי קדיש[.
כללו של דבר אין אוטרי׳ קדיש י( שלפ רק אחר גט׳ הפילה כגון יוצר
או טופף או טנחה )אוט׳( או )טעדיט( ]טעריב[ ה( .באילו פרקי׳ או]טרי׳[ חצי
קדיש )ב׳( בחפילת טעריב אחר יראו עינינו ובטוצאי שבת בין תפלת טעריב
לויחי נועפ ו]כ[כל בוקר אחר ישתבח ואחר חחינ׳ ובחנוכ׳ אחר חלל ובשעת י(
קריא׳ החור׳ אחר שיעל׳ הקמאי׳ ובשבתות ז( ובתעניות קודפ קריאת חחורח
במנח׳ ולאחר קריאת חתור׳.
והרבה תטיהיפ טדוע אין אוטרי׳ קדיש בט׳ באב שחריח אחר ההפטרה ח(
אך

טחזירי׳

הפ״ת

ובטנה׳

לטקוטה ואוט׳ קינוח.

קודפ התפילה

וביטי)ן(]ט[

שמשכימין בחחנוני׳ קודמ ר״ה ויופ )כיפור( כיפור קודם לך ה׳ הצדקה.

]קדיש שלם[.
קדיש

שלמ

]אומרי׳[

אחר

גמר

תפילות

וכשיוצאי׳ מבית

הכנמת

ובשבת שחרית קודפ קריאת החור׳ ולעולפ אחר הלל קדיש שלפ לבד מכחנוכח
ב י ו מ י ׳ נוראי׳ ולאחר גמ׳ חחנוני׳ שקודמ

שאין בו מופף ואחר אבינו מלכינו

ר״ה ויופ כיפור )כש׳( כשמשכימי׳ לומ׳ פליחות ולאחר )חפילוח( חפילח נעילה
ביופ )כיפור( כיפור.
על שמאחרין לבא לביח ה כ ני פ ת כב]ו[קר ויש בחצר כית חכנפח מניין
עשרה או יוחר פורפין על שמע »( ואומ׳ ישחבח וחצי קדיש וברכו עד יוצר
המאורות י( .וכן במנה׳)בשמאי( ]כשמאי[ יא( עשרה מלבא לקדיש ראשון נאפפי׳
b

לחצר בית הכנפת ואוט׳ אשרי ]יי* «*l

וחצי קדיש בטרפ יכנפו לבית הכנמת.

וכן בחחנוני׳ שקודמ דיה ויומ כפורי׳ כל כ ת וכת שטאחרי׳ לבא נאפפין עשרה
ואוט׳ אשרי ]ו[חצי קדיש בטרפ יכנפו לבית הכנמת יב(.
א ( = ב י ת ח כ נ ס ת  .ולפי עדותו של יוסיפום ב״מלחמות היחודיס" חיד פ״ג ועוד גם בהכ״נ
ג( הושע
ב( ט״ס ,ולא נמצא במשנה אלא בבבלי זבחים ג״ה ע״ב.
נקרא בשם מקדש.
ח( וע׳
ד( ועי* מש״כ בתש׳ נחנאל סגרי ,הובא בפחד יצחק ,אות קי דף קנ״ז ע״ב.
י״ד ,גי.
ו( עי׳ ספד
במטה משח אות שפ״ח טעם לקדיש אחדי תפ׳ ערבית ,ובמטה יוסף אות ס״ז.
ח ( עי׳ לקטן סדר ט״ב! מעשח הגאונים ]ר״ת
ז( ס' רש״י עמוד .210
חעתים צד .260
ט( ע׳
מח״נ[ סי' מ״ט; רוקח סי׳ שי״א; מנהגי מהרא״ק דף מ״ב ע״ב ומנהגי טירנא ליט ע״ב.
יב( אודות
יא( צ״ל] :כשמאחרים[.
י( רוקח סי׳ ש״כ.
משיב לעיל צד  1העדה חי.
מחלוקת הראשונים בזח ראה מנן אברחם סי׳ תדצ״נ ס״ק א׳.

שלם

קדיש

ותחנון

וחעמ מםופקי׳ בקדיש )שבעת( ]שבערבית[

3
קודם קריאת מגילה.

ומיהו

נ1ו[חגי׳ לומ׳ קדיש שלמ בלא תתקבל א( אחר ]במה[ מדליקי׳ ואחר אין כאלחינו
בשבתות וימי׳ טובי׳ ואחר המגילות שיר השןירימ[ ורות וקוהלח .ואחר ב( הדרש׳
ובטוצאי שבת אחר ויחן לך ובט׳ באב א׳ שחרית וערבית.

ת ח י ג׳.
אין אומ׳ תח]י[נה ואין מספידין מערב ר״ח ניםן במנח׳ ג( עד מ]ו[צאי
ר״ח אייר והטעמ ד( שבאחד בניסן הוקם המשכן ושנים עשר נשיאי׳ הקריבו
קרבנם

בשנים עשר יומ זח אחר זה וכל שבט ושבט עשה יוט טוב ביוטו.

ומתוך שאין נופלי׳ ברובו אין נופלין בכולו .גמ אין מתענ]י[׳ באילו הימ׳ רק
הבכורות טתעני׳ כערב פסח ובכור קטן אביו מתענ׳ בשבילו.

ואמ אין לו א ב

אטו טתענ׳ בשבילו עד כי יגדל ויתענ׳ בעצטו .גט הצנועי׳ ה( טתענין בו כדי
שי)ו(כנסו לאכול )טד( טצה לתיאבון וטי י( ליחיד טותר ל]ה[תענות בו בצינע׳ אבל
לא ]ל1ציבור ,טצא׳ ז( .ואין אוט׳ חחינ׳ בל״ג בעוט׳ בבקר בטקום שנהגו טשום ח(
תלטיד]י[ ר׳ עקיב׳

שטחו

ופסקו

כל״ג

בעוטר.

וטהאי

טעט׳

אין נושאין ט(

כין פפח לעצרת .לפיכך נהגו ב ק צ ת טקוטות לעשות נישואין לאחר ל״ג בעוטי.
ואין אוט׳
אבל

בטעגנ׳צא

חחינ׳ טר״ח
נופלי׳ אך

חחיג׳ ג׳ יטי׳ קודם שבועות

פיון
ר׳

עד

איפרו

יהוד׳

והי׳ דורש

חג

ה ל ו י י(
להם

והיו

בווירט׳שא

וכן

נהגו.

הנהיג שם שאין אוטרי׳
נכונים ליום השלישי יא(

וכן נוהגי׳ ב ק צ ת טקוטות.
אין אוטרי׳ חחינ׳ יב( טערב ט׳ באב עד טוצאו .ואם חל להיות •ט׳ ב א ב
)להיות( בשבת אין אוט׳ בטנח׳ צדקתך יג( טשום דאיקרי )טודע( טועד שנ׳ יד(
קרא עלי טועד.
אין אוט׳ חחינ׳ טי( בערב ר״ה בתפיל׳ אבל בסליחות אוטרי׳ ובערב יום
כיפור אין אוטרי׳ תחינ׳ לא בפליחות ולא בתפיל׳' .ואין אוטרי׳ תחינ׳ בין יום
א( עי׳ סדר טדוייש לר׳ מנחם ב״ד יוסף חזון שבספר היובל לכבוד ר׳ משח כלאך
]מכאן ואילך נרשם בד״ת סט״ר! עמ׳  .102והקונים לסט״ר ע״ס כ״י הלבךשטם מאת ד״ר מרכס
ג( אבל במה״ג  24איתא :ולאחר אסרו חג של
ב( עי׳ מח״ו .55
) Z.F.H.B. IXעמ׳ .(146
ד( מס׳ סופדים
פסח לאלחר נופלין .ועי׳ בשע״ת סי׳ של״ח ובאוצה״ג ח״ח סי' קכ״ו צד .35
דיש פכ״א בשנויי לשון .והובא ג״כ במח״ג  ;24סדרם סי׳ ייז ,ס׳ רש״י  172ובטוא״ח סי' תכ״ט.
ז( אבל בסט״ר כתוב :ומנהגינו לומ׳ ת ח י נ ו ת . . .
ו(=־ומיהו ]ל.[.
ה( ס׳ דש״י ומח״ו .222
ט( עיי לקמן סדר נשואין ומה שהעירותי שם .י( הובא
ח( יבמות ס״ב ע״ב.
ובליג בעומד.
ג״כ בשמו בלקוטי דינים כ״י )ווינא עמ׳  75סי'  .(125ראה צונץ ם .ס = ) .ס י נ א ג  .סאעזיע( צד 611
יב( מרדכי ריש
יא( שמות י״ט ,י״א.
ונחלת שד״ל צד  .18ועי׳ מה שהעירותי ע״ז במבוא.
מס׳ מ״ק ,טוא״ח סי׳ תקנ״ט וחג׳ טירנא ה׳ ט״ב )י״ט ע״ב( בשם ״מנהגים ישנים" .יג( עי׳ במה״ג
טו( מח״ג  37בשם מנהג מגנצא ,סט״ד צד  ,103ומנהגי מחרא״ק
יד( איכה א׳ ,ט״ו.
צד .35
ד׳ ע״א .ועי׳ לחלן ה׳ ד״ח וסדר סליחות לסי מנהגי רינוס.ומה שהעירותי שם.

]ספר
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מנהגים[

כיפור לפוכות לפי שאז נשלפ בניין הכיח א(.

טעם אחר ב( לפי שאות׳ הימים

נחן הקב״ה לישר׳ מחנ׳ שאינו מחחיל למנות לחפ עונות אלא מיופ ראשון של
מוכות כדרשינ׳ ג( מולקחת׳ לכם ביומ ]ח[ראשון.
אומ׳ תחינ׳ מערב חנוכ׳ עד מוצאו י(.
שהוא פורי׳

קטון.

וכי ראשון הוא כר.

]ואין[

ואין אומ׳ תחי׳ בט״ו שבאדר הראשון

ואין אומ׳ תחי׳ ה( בפורי׳ כל חיו׳ ההוא וכל הלילה וכל

היופ )ה(טטחרת שהוא פוריפ שושן.
ואין אומ׳ חחינ׳ ביופ המילה שחריח י( בכל כחי
שאליהו
כיפור

בא לעיר והכל שמחים.
בפליחות נופלי׳

החופה ט( ]באוחו בית[ [דף
ואין אומ׳ תחינ׳

וכשחל

וביוצר אין נופלי׳.
35

[ a

מילה
ואין

כנפיוח שבעיר לפי

בתעניוח ז(
אומ׳

שלפני די׳ה ויומ

תחי׳

ח

(

ביומ

כנימת

]ה[כנפח שהחתן בחוכ׳.

בכל ערב י״ט ולא בכל ר״ח י(.

ואין ]אומי[ תחינ׳

בט״ו )בש (...בשבט בבקר דקייטא לן כבית הלל דאוט׳ יא( בט״ו בשבט ]ח״ה[
לאילנות ולמעשר ולשביעית .ואין אומ׳ תחינ׳ בט״ו באב בבקר כ ד ת נ ן ) ב ׳ ( ב ט ם כ ת
תענית יב( רשבג״א לא היו י״ט לישר׳ כחמש׳ עשר באב וכי״כ שבהן בנות
ג

ישר׳ י]ו[צאות ככלי לבן שאולין כדי שלא לבייש את• טי שאין לו י ( .ומקש׳
בגט׳ וטייתי לי׳ נטי בפר׳ יש נוחלין יי( בשלט׳ יופ כפור דהוי יום טחיל׳
וםליח׳ייום שנחנו בו לוחות אלא בט״ו באב טאי האי אוט׳ רב יחוד׳ אומ׳
ב( כ׳ טעמים הללו נמצאים ג״כ במנ׳ טירנא ח׳ יוח״כ.
א( מלכים א  /ח׳ .ב׳ וס״ח.
ג( ויק״ד פ׳ אמוד פ״ל אות וי .ד( הגהות מס׳ המחכים שבסי היובל לד׳ משה כלאך ע׳ 104
שם העדה  ,29לקוטים מהלכות אמרכל ]חוצי קורוניל  [1864כ״ו ע״א [מכאן ואילך נרשם דק בשמ
אמרכל[ ,מחרי״ל ח׳ פורים בשם מחרא״ק .ה( כ״ח בשבה״ל סי׳ ר' ובמח״ג  ;45ס׳ רש״י צד
 ,162פרדס םי׳ ר״ב ,תוס׳ מגילה ה׳ ,ע״ב ד״ה שאסורים ,טוא״ח סי' תרצ״ג ואבודרהם ס״ג ע״ב.
אבל יש חלופי מנהגים אצל הגאונים בנוגע לדבר נפילת אפים בפורים וחובא באוצה״ג ח״ה,
ו( שבלי הלקט סי׳ קל״א; הג׳ טידנא ,הלי מילה בשם מנחגי דודא,
סי' ל״א ול״ב צד .13
וזכדון בדית לראשונים [בד״ת זבל״ד[ צד  70העדה  .3ז( מח״ג סי׳ ס״ד ,זבל״ד עמי  69ושם
עמ׳  .276ח( אבל בהג׳ טירנא ה׳ שבת הובא בשם כתבי מהדיר איסרל״ן ז״ל :״ו ב ר י י נ ו ס
נוהגין שאף ביום ח' יוצא החתן חוץ לב״ה ]בשעת תחנון[ עכ״ל** .ובטוא״ח סי׳ קל״א כת׳
וז״ל ונופלים בכית האבל ו א י ן נ ו ס ל י ן ב ב י ת ה ח ת ן  ,והב״י שם מוסיף על זח ״משום
דרשות הוא שאילו ה י ת ה ח ו ב ה נם בבית החתן היו נופלים*  .ובהנהות מחריר נא״ל על
אויח סי׳ קל״א ובתשובותיו או״ח סי׳ ד״ח ״איחא הטעם למה בבוא החתן לבהכ״נ אין נופלין
על פניהם ,דכיון שהוא מלך ,אזיל בתריה כל הקהל*' .ונראה דחב״י טואיח סי׳ קל״א שנה
ברואה שהוא מביא מאמר הטור ״ואין נופלין בבית החתן** בשם רב נטרונאי כתב ,וליתא
כתשו׳ הגאונים .ט( ועיע׳ בסטיד  .104י( ועי׳ חר״ן בספ״כ דתענית דע״ב ע״א• יא( ד״ח
יב( תענית כיו עיב בקצת שנויים .וליתא בסדור התשבון הנדפס בתשובות
פ״א משנה אי.
יג( ולפי פי׳ הגאונים הטעם הוא
חנאונים ]הוצאת קיש| סי׳ ז  /ובאוצח״ג ח״ה ,סי׳ ע״ד.
בזה״ל ״כדי שיהיו כולן שוות שאילו לא היו שואלין ,כנות מלכים ועשירים היו יוצאין כשידאין
ובכרך ובסירקין ועניות בסמדטוטין והיו מתבישות** .והובא בנאוניקא צד  262ובאוצה״ג ח״ח -
יד( גי׳ זאת נמצאת בד״ס כי״א עמי  337אבל בדפוס שלנו )כ״ב קכיא
התשובות סי׳ קכ״ד.
עיא( נודס :״דחוי יום שנתנו בו בלוחות אחרונות**.
,

תחנון
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רב א( יום שהותר׳ שבטים לבא זה בזה פי׳ ב(

הסיבת

שהותר׳

שבו

נחלה

פ ס ק אותו דור של באי הארץ טאי דר]ו[ש זח הדבר דבר זה לא יהא נוהג אלא
בדור זה .אוט׳ רבה ג( אוט׳ ר׳ יוחנן
שנ׳ ד( ואיש ישר׳ נשבע

יוט שהותר)ו( שבט בניטין לבא בקהל

בטצפה לאט׳ איש

טטנו )אל יתן את ביתו( ]צ״ל:

לא יתן בתו[ לבניטין לאשר ,טאי דרש טטנו ולא )טבניטין( ]מבנינו[ .רב דיטי
בר יוסף אוט׳ רב נחטן יום שכלו בו טיתי טדבר )כ(דאומ׳ בטדרש אייכ׳
א״ר אטי יום )שנטל( ]שביטל[

ר

 /ה(

בו החפר דא״ר לוי כל ערב ט׳ ב א ב ה]יה[

כרוז יוצא הכל י)ו(צאו לחפור )חופרו( ]חפרין וישנין[ בחן ]ו[ בשחרית כרוז
יוצא הבדלו החיים טן הטתים והיו ב]ו[דקין עצמן ונטצא]ו[ ט״ו אלפי׳ )חסרי׳(
ופרוטרוט ]חסרי׳[ )בכל( ]כך עשו[ בכל השנה יום לשנה הרי ט׳ שנה ובשנה
אחר1ו1נ׳ עשו כן בדקו עצמן ונטצאו שלטין ואטרו שמא טע]י[נו בחשבון וכן
]בי׳[

בי״א

בי״ב

בי׳׳ג בי״ר עד

דאיתטלי םיהר׳

טעלינו ועשו טשת׳ וי״ט עד כאן המדרש

בטל

אטרו

הקב״ה

הנזיר׳

דאוט׳ טר דלכך עשו שטת׳ וטשת׳

)עד( שעד שלא כלו טיתי טדבר לא הי׳ דיבור עם טשה פניט )על( ]אל[ פניט
כ״א על ידי אטצעי דכת׳ ו( ]ויהי[ כאשר תטו וגו׳ וםטיך לי׳ וידבר ה׳ אלי
לאטר אלי הי׳ )בדבור( ]הדבור[ )שלא( ]עולא[ א׳ יום שביטל הושע בן אלה
פרריםאוח פ׳ ז( שוטרים שהוש1י[ב ירבעם בן נבט על הדרכי׳ כדי שלא יעלו
לרגל רב מתנא אום׳ יום שנתנו בו הר1ו1גי ביתר לקבו׳ דאו׳ רב טתנ׳ דאות׳
יום שנתנ׳ הרוגי ביתר לקבור׳ תקנו )בינננו( ]ביבנה[ הטוב והטטיב הטוב שלא
הםר]י[חו והמטיב שנתנו לקבור׳ רב)י(]ה[ ורב יוסף

ראום׳ תרוייהו יום

שבו

פוסקי׳ מלכדות )עיצמ׳( ]עיצ]י[ם[ למערכ׳ ח( ועשו ]אות[ו משתה ושמח׳ לםיום
המצוה

ופ׳ רשב״ם

כל הני )לא( לא

פליגי אלא

מר

גמיר

הא סרביה

ומר

נמיר הא מרביה.
זה

הכלל

כל

יומ

שאין

נופלי׳

בשחרית׳ )כ(1כ[מו כן

אין

נופלין

במנחת׳ )של אחרין( ]שלאחריו[ »( לבד מברית מילה י(.
ונישואין וט״ו באב יא( וט״ו בשבט במקום שנהגו וכתב באורח חיים יב(
טח שנופלי׳ בהן בתחנון לפי שאין בהן קריאת התורה ע״כ וכשנופלי׳ לתחנון
ג( בגמרא גורס :רבה בר
ב( רשב״ם שם.
א( בדפוס גורס ששואל במקוס רב.
ה( גי׳ זאת הביאו הרשב״ם שס ומטה משה סי׳ תשעיה
ד( שופטים כ״א ,א׳.
בר חנה.
אבל בסוף פתיחתא דאכ״ר אות ל״ג נמצאת הגי׳ :ר׳ אבין ור׳ יוחנן א מ ר ו  . . .בהרבה שינויים
ועיע׳ בירוש׳ תענית פ״ד הי״א ,ומ׳ שמואל סל״ב .והשוה לזה גרסת הכ״י בהערות בובער עמי
ט( הכותב שגה ברואה וצ״ל
ח( שם.
ז( רשב״ם שם.
ו( דברים ב' ,ט״ז וי׳ז.
.36
י( עיי מש״כ בה״ג טידנא ,ה׳ מילה ,כשם מנהגים ישנים .ובפסקי
שלפניו במקום שלאחריו.
מהר״א סי׳ ס״א .ובתורת חיים ח״ג סי׳ ד׳ איתא ״  . . .מה שאין כן ב ח ת ן אין או׳ תחנון
במנחה" .יא( הג׳ טירנא ,אות פ״ח )י״ט ע״ב( בשם ״קצת מנהגים'״ .יב( לפנינו בטור ליתא.
׳
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מנהגים[

א

אין נופלי׳ לפניה׳ ( דנרא׳ כמשחחו׳ למה שלפניו ולא לשמאלו משום כ ב ו ד
תפילין ב( אלא לימינו .משומ )וימיני( !שמאלו החח! 1יף ! l » bלראשי[ וימינו
תחבק)ינו(1ני[ ג(.

!אל ארך אפיים[.
אל ארך אפים י( אומ׳ אותו בשני
באב ה(

ציבור

ובמ׳

בברית

מילה )ונישו( ובנישואי׳

ובחמישי )ואפי׳?( 1וב1כל תעניות

ובימים כיוצא בזה אפי׳ שאי׳ אום׳ ב1הן[ תחינ׳
אבל לא

בפורימ

ובר׳׳ח

כגון

ובח1ולו 1של מועד.

!למנצח[.
למנצח אין אומ׳ לא בי״ט ולא בערב י׳׳ט ולא בשבח ולא י( כ כ ל יומי׳
שאומ׳ בהן הלל  0ולא בפורי׳ ולא
שטתענין בו.

ב מ ח ר ח ו  .א ב ל אומ׳ אוחו כערב ר״ה לפי

גם אין אוט׳ אות׳ בט׳ באב משום קרא עלי מועד

ברית !טילה[ אוט׳ אות׳ דקרינ׳ )ב( ]ביה[

אבל ביומ
ח

צרה דאב ואם טצטערין ( טשו׳

דאית ליה צער׳ לינוקא.

]שים שלום[.
שיט שלופ:

נקוט האי )קי( כלל)ן(]א[ בידך ,בכל זטן שקוראי׳ בם״ת ט(

אוט׳ שים שלום בהפילה לפי שיש בו )ת׳( תורת חייט כו׳

אבל אין

אום׳

ברכינ׳ בברכ׳ כי אמ בתענית ציבור במנה׳ י( לפי שאז נושאי׳ כפיהם בטקדש
וכל זמן ששליח ציבור מחפל]ל 1ברכינו כו׳ ]ברבימ[ נמ יחיד )מפלל( מתפלל
א ו ת  /ת״ש יא(.
א( מגילה ביב עיב ותום׳ דיה ואי בעית ״בשם רב האי גאון" )והובא גאוצה״ג ח״א
צד  84חערה ב׳־ג'(; מנחגי מהרא״ק ,ג׳ ע״ב בשם ר׳ חיים פלטיאיל; איח ביא ע״בן מנהגי
ב( כיה מנהג אשכנז והובא ברוקח סי׳ שכיד
טירנא ,מנהג של חול ,וש״ע או״ח סי' קליא.
ובטוא״ח סי׳ קל״א .אולם כבד פסקו הגאונים הנופל על פניו צריך שיטה על צדו השמאלית
ולא על צדו הימניח ,דאדם חשוב נוטה לצד שמאל וגם שכן היו מרביצין התמיד כששוחטין
אותו על צד שמאלו; והובא בשע״ת סי׳ ריח וסי׳ שמ״ג; שבח״ל השלם סי׳ ל  /האשכול ח״א
צד  ,33המנהיג סי׳ ע״ב ,או״ז ח״ב ניט ע״ג ובאוצהיג חיא צד  .83-4ג( כיה בבראשית רבה
על שהיש ב׳ ,ה׳ וחובא ברוקח סי׳ שכיד ,שו״ת )הריב״ש( סי׳ תי״ב ,ובטוא״ח סי׳ קליא ובכיי
ד( מחיו ע׳  .73וסדר טרוייש צד  .104ה( כן הוא מנהג אשכנז אבל ברוב
על הטור שם.
קהלות פולין אין אומרים אותו בטיב .ו( עי׳ בסדר דע״ג דף ל״ז ע״ב ובס׳ הםחכים קראקא
תרס־ט צד  .31ז( סדור רשיי עמ׳  ,162מחיו עמ׳  ;211סדר טרוייש  103ומהדי״ל הל׳ פודים
בשם קובץ ישן ובחג׳ טירנא אות קליח גורס :וכן איתא במגהגים אחרים בשם ת ש ו ב ו ת
ה ג א ו נ י ם שאין אומרים גם בחנוכ׳ וכוי .וליתא מזה שום רמז באוצר הגאונים חיה למסכת
ח( עי׳
מגילה צד ] 13כי לא חיה קבוע לאומרו ,עי׳ אוצה״ג התשובות לברכות סי׳ ט״ו[.
י( עי׳ סוטה ל״ט ע״ב.
ט( לקוטי פרדס י״ג ע״ב ומטה משה סי׳ קע״ו.
לקמן סדר טיב.
יא( תשביץ סי׳ רל״ט.

1ערב

שבת(

7

]שבת[.
שבת:

צריך כ ל אדם להשלים פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד

הרגום *( או )י(ישלש בםקרא בלעז ב( והקורא יקרא בנגינוה כי הקורא בלא
ניגון התור׳ חוגרת שק ג(.
שבת

ובערב

יטרח לצ1ו[ר)י(ך שבת זאעי׳ יש לו פמה ובמ׳ עבדי׳

זשעחזת יטרח כעצמו לככזד

שבת

הנקר׳

כלה ומלכה )זשזקל(

Linpml

כנגד

כ ל המצות י( כי הא דרבא חריך רישא רב יוסף מלח שיבוט)ח() &>1ז*פי
]ולפיכך[ יעשה
לקדוש

ביין

ט ע מ י ם לכבוד שבת ת( ולא
ויטול

צפורנייו )וייש( וישחיז

fo

י א כ ל מחםבח׳ ובמעלית גי־זז* זהיד
סכינו

שנ׳ י( )והיו* 1והיה 1בירמ

)השלישי( ]השישי[ וחכינו וגו׳ וירחץ פניו ידיו ורגליו )ו(סמוך לחשיכ׳ כשעש׳
כ ל צרכיו וכל שיעש׳ יעש)יו(]ה[ לכבוד שבת ויום]י[ף מחול על הקודש וימשמש
בבגדיו וידליק הנר בעור השמש בראש א]י[ל)ו(נוח הכל מפפר ה״ע =1ח״ע[ ז(.
מהר״פ נ׳׳ע ח( הי׳ ]עושה[ שתי פתילות בשבת אח)ד(]ח[ כנגד זכור ואח)ד(]ת[
שמור.

כננד

ואומר מהר״ם נ״ע ט( שאין צר)כי(]יך[ להבהב הפתיל׳ לא בערב

שבת ולא בערב י״ט שאין הלכה כר׳ אליעזר דאו׳ בפ׳ במ׳ מדליקין י( )כ(פחילת
הבנד שקפלה ולא הבהבה ]ט1מאה היא אלא הלכה כר׳ עקיב׳ דאומ׳ טה1ו[רה
היא וטדליק׳ בה.
ואוט׳ יא(
עליהמ

שבת

כשטדליקי׳

עד

שטחחיל

נירות
ש״צ

בערב
תפילת

שבת

יכולין

)ט( ערבית.

להתנות
ב

ואוט׳ י (

שאין
אותן

טקבלין
בחורי׳

שהולכי׳ ממקום למקום שלא אצל נשותיהם יג( צריכי׳ ]להדליק[ נר בערב שבח
בחדרן 1ו[מברכין עליו משומ רחוב׳ הוא משומ שלופ ביתו פי׳ שלא יכש)ו(ל
באבן

או

ב

^ץ )דף

36

] ( aאו בש1ום דבר

אבל מי שהוא

אצל אשתו בעיר

אינו צריך משומ שאשתו 1מ[ברכת בשבילו .הכל מספ׳ וד׳ש יד(.
א( ברכות ח׳ ע״א .ועי׳ בס׳ העתים צד  269,253ותלוף מנהגים סי׳ מ״ד ,והובא באוצר
ב( כן נהגו בספרד ובצרפת לקרוא בשבת שנים מקרא ואחר ל ע ז
הגאונים ח״א צד .21
בלשון בני המדינה )ראח גידעמאן ,חתורח והחיים ח״א צד ע״ה ,והובא באוצה״ג ח״א צד ,19
הערות ג׳ וד׳(; אולם כבד פסקו הגאונים כהירושלמי דחתדנום מעכב ואלו שאין מתרנמין בהדין
תרגום דרבנן אלא בלשון שלנו אין יוצאין ידי חובתן )סדר״ע השלם ח״ב צד  ;68ספר העתים
ג( ונראה שהמחבר הרכיב שני מאמרי
צד 7־ ,(266והובא באוצח״ג ח״ה צד  30וח״א צד 21־.18
התלמוד )ע״ס מעות( ,הא׳ )ממס׳ מגילה ל״ב( ״הקורא בלא נעימה** והב׳ )ממס׳ סנהדרין ק״א(
״הקורא...כמין זמר ,התורה חוגרת שק** .ד( כ״ה בס׳ היראה ח׳ ע״א .ולפנינו במם׳ קדושין
ם״א ע״א הגירסא כך הוא :כי הא דרב ספרא מחריך רישא ,רבא מלח שיבוטא .ועי׳ בדקדוקי
ז( ליתא
ו( שמות ט״ז׳ ה׳.
ה( והשוה מש״כ בס׳ המוסר לר׳־י כל״ץ פ״י.
סופדים שם.
לפנינו בס׳ חיים עולם )הוצא׳ לוונטאל( ,אבל איתא בס׳ היראה לד׳ יונח )דפ׳ ווארשא תרנ״ט(
י( משנה שבת כ״ח ע״א.
ט( שם סי׳ ס״ד.
ח( תשב״ץ סי' ס״ז.
צד ח׳ בקצת שינויים.
יג( עי׳ בספר אגודה שבת פ״ב וראה מש״כ הח׳
יב( שם סי׳ ס״ו.
יא( תשב״ץ סי׳ ש״ח.
יד( כ״ח בס׳ התשב״ץ ]דפוס קרימונאן סי׳ ס״ד־ס״ח
גידעמאן בס׳ דרכי החינוך וכו׳ ח״ג.
וליתא מזח שום רםיזא בכ״י תשב״ץ ]בחמ״ד לרבנים בנו־יורקן.
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]קבלת
סדר:
ברוך

ה׳

אזכרות

ופרוס עלינו כו׳ אומ׳ בכל י״ט )בש׳( ש ב ש ב ת ו ת כשאין א( אומ׳

לעולם

כר

אמן

לפי ב(

כנגד

שנתק׳

ובשבת ובי״ט אין מתפללין י״ח.

אינו אוט׳ ברכה

טעין

צריך

ליחיד

וזהו

שבת[

אינו

ט)ו(נן

שבע

שמ1ו1נה עשרה

לפיכך

בו

ויתפלל של שבת אתה קדשת.

לפי ג( שנתקנה לוט׳ בצבור
אין לו

שיש

ליחיד

אבות עד לטעשה בראשית ודש י(.

לפתוח

י״ח
ויחיד

בשביל עם שבשדות

ולא לחתוט

אלא טתחיל

י״ט שחל לחיות בשבת אין טזכירין

בשל י׳׳ט בט)ו(גן )ט׳( אבות ה( לפי שאם אין שבת אין ש״צ יורד לפני התיבה
]ערבית[

בייט.

ושמע ]»=־ ושמעתי[

שאין

אומ׳

בו

הקדוש

המלך

שבעשר׳

בשבת

ימי

חשובה י(.
אומר

ר״ת

דאין

לחוש ז( לפמוך

גאולה

לתפילה

בשבת

משומ דכתי /ח(

ה׳ צורי וגואלי וממוך ליה יענך ה׳ ביום צרה .ת״ש ט(.
בטח
שיש
ויש

בו

ט ד ל י ק י׳:

עשרתם

טקוטות שאין

עירבתם

י״ט שחל להיות בערב שבת
ואין

אוטר׳ אותו

)ט׳( טעשרין

ולא

אין אומ׳ אותו י( לפי

טערבין

דגזרו )עי״ט( ערב י׳׳ט

בי״ט

שחל

בשבת.

אטו )ערב( י״ט עצמו.

וי׳׳כ שחל להיות בשבת אין אוטרי׳ אותו לפי שאז אין טוטנין החטין יא(.
א( שע״ת סי׳ ם׳ .סדדע״ג כ״ה ע״א ,ס׳ העתים צד  ,172תופ׳ כרכות ד׳ ע״כ ד״ח דאמר,
שכה״ל סי׳ ס״ה ,המנהיג כ״ג ע״ב ,והשוה לזה ריקאנטי פ׳ וירא ,ארחות חיים ח״א ס״א ע״א
ב( פרדס הנדול לרש״י )דפ׳ קושטא( נ״ח ע״ב ,והובא באוצר
ואוצהיג ח״א צד  7*9וצד .115
ג( רש״י שבת כ״ד ע״ב ד״ה משום ן תש׳ רש״י )במח״ו צד  ,(83פרדס
הגאונים ח״א צד .7
ד( תשב״ץ סי׳ רל״ו והג״ה שם ,סמ״ג סי׳ י״ט וטור סי׳
לרש״י סי׳ ג׳ וטוא״ת סי׳ רס״ח.
ה( שבת כ״ד ע״ב בשם א׳ דכא .ובתשב״ץ )דפ׳ קריטונא( סי׳ רי״ב
רס״ת בשם אבי העזרי.
מביא זה בשנוי סננון הלשון :ואין לומר מקדש ישראל והזמנים לפי שלא נתקנה ברכה מעין
שבע כ״א בשבת .ו( דלא כב״י א״ח סי׳ תקפ״ב בשם חד׳ מנוח ,ומקורו נעלם ממני ולא מצאתי
לזח חבר בספרי ראשונים .ועי׳ בס׳ גנת ורדים אות קמ״ט ,ודרכי משה על טוא״ח שם ,והמחבר
b
מנהגים שלפנינו מביא הטעם ד ל א ו ע י ק ר צ ל ו ת א ה י א  ,וראה להלן בכ״י דף 50
ז( ועי׳ בחשו' הרשב״א ח״א סי׳ י״ד ,שו״ת^המיוחםות לרמב״ן ס י קפ״ח ,ספר
וכהערה שם.
העתים צד  ,173וס׳ המנהיג כ״ג ע״ב אבל כבד פסקו הגאונים דבערבית אפי׳ בימות החול אין
צריך לסמוך גאולה לתפלה רק בגאולה של שחרית אסור להוסיף דבר ,והובא באוצח״ג ח״א סי'
ט( כ״ה בתשב״ץ סי׳
ח ( תחלים י״ט ,ט״ו ושם כ׳ ,כ׳.
חי־ט׳ ,סי׳ מ״ט־נ׳ וסי׳ קס״ט.
רי״ג )חוץ מתיבות ושמעתי  . . .עד תשובה(; ס׳ המחכים צד  18וא״ח ס״א ע״נ ,דשבת לאו
יום צרה הוא ובירושלמי ברכי פ״א ח״א הטעם הוא דאין השטן מקטרג כל אותו היום .ועי׳
בטור א״ח סי' קי״א ,כלבו הלכ׳ שבת .מהדי״ל חלכ' יויט ומטח משה אות ק״ב .וחשוח לזה
י( מה״ג עמ׳  ,17א״ח חלכ׳ שבת
מש״כ שלטי גבודים ברכות ד׳ ע״ב ושערי אורה ש׳ ב׳.
ס״ב ע״א ,כלבו דין ל״ח ,מח״ו צד  144וטור א ר ח סי׳ ר״ע .יא( סדר רע״ג דף ג׳ ,שה״ל סי׳
ש״ט ,טח״ו צד  374ואו״ז סי׳ ט׳.
,

שבת

9

והולכים לבהיהם ונוטלים ידיהם ומוזגין הכוס ואום׳ ויבולו א( וקידוש
ונוהגי׳ לפרוש טפה על הפח בשעת קידוש לגנוז הלחם דםן הדין כ( יש לברך
על הלחט שהוא טוקדפ בפסוק ארץ חיטה וגוט׳ אלא טשום דכהי׳ זכור את
יופ

השבת וגוט׳

ודרשינן זכריהו על היין

דכחיב ג( זכרו כיין לבנון טשום

הכי׳ טקד)י(שי׳ על היין לכך צריך לכפות הפח וטטעם זה צריך שתהא הטפה
שליטה ולא באות׳ טפות שהן טנוקבות כעין רשת .טפפר אגודה ד( .ויש אומ׳ ה(
דלכך נוהנין טשופ זכר לטן שכפחו הטל .וצריך )לפצעו( ]לבצוע[ על שתי ככרות
זכר ללחם משנה.
םהר״ם נ״ע י( הי׳ רגיל ליטול ידיו אחר קידוש

בין בשבת בין בי״ט

ובבקר נוטל ידיו לעולם אחר בורא פרי הנפן כי םבירא ליה כי טזינת הכום
טפפיק כדאית׳ בברכות ז( וטוזגין הכום ואחר כ ך נוטל]ין[ לידים.
הג״ה ח( ומיהו בערב]י[ פפחים נראה דלא צריך גבי )ה׳( החוא דאוט׳
זמנין דהוה חביבה לית ריפתא לפר״ת ט( .ח״ש י(.
ואומ׳ שצריך לכל חפחוח לאדם )לפצוע( ]לבצוע[ על כ כ ר שלמ אחד
כפעודת שלישית דכך מוכיח במכילתין יא( ביומ השישי ירדו ב׳ עומרימ לכל
אחד ואחד ומהעומד עשו ב׳ לחמימ הרי לשני עומרימ ארבע לחמיפ אחד אכלו
בערב

שבת ]בבקר!

והשני

בליל

ש1בת[

והשלישי

]בבקר

והרביעי

לפעודה[

)דף « bנ( שלישית.
ואומ׳ מי שמניח פירות בע״ש בתנור של בית החורף )קודמ מעריב( לצלות
רק שיהא קודם םערי׳ םותר ליקחם מן התנור מתי שירצ׳ לפי שנאכלין חיין .ת״ש יב(.
וינוח ויתענג ויםיר)ה( מלבו )ו(כל מחש1בה[ כאילו ]כל[ מלאכתו עשוי׳
ואין חפר לו דבר וילבש כפות נקיי׳ כפי יכולחו ויפ]עוד 1ג׳ מעודוח בשולחן
ערוך .ואל ידבר שום דבר בצרכיו אך בחפצי שמים ובקושי התירו דברי חורה
ואל יפסע פםיע׳ גסה רק לדבר מצוה ואל ידבר מקר]ו1ביו שמחו שלא י1ו[ציא
מעיניו דמעה וכתי׳ וקראת׳ לשבת עונג,

מספר

ח״ע יג(.

א( משום דעיקר אמירת ויבולו הוא אצל השלתן ,וכן איתא בשע״ת סי׳ קמ׳יו .ותובא
ב( עי׳ ירושלמי פסחים סוף ע״פ הרא״ש ומרדכי דיש פ׳
באוצה״ג ח״ב סי׳ שמ״א ושמ״ב.
ע״פ ]והשוה לזה מש״כ בתוספת מרדכי בלשון וממה׳יד אברהם שמעתי וכי׳[ ,טוא״ח סי׳ דס״א,
אגידה ,פםתים ,פרק בתרא אות ס״ז ואגוד דף ל״ג ע״ב .אולם לשי תשו׳ הגאונים היין גורם
לקידוש ואין מקדשין על הפת אלא במקום שאין יין ,והובא בס׳ העתים צד  204ובאוצהיג ח״א
ד( המאמר הזה ליחא באגודה בשום מקום וראה אגודה פסחים
ג( הושע ייד ,חי.
צד .118
ה( עי׳ תוס׳ פסחים ק׳ ע״ב ד״ח שאין מביאין ותוס׳ שבת קי״ט ע״ב ד״ח
)דף קס״ד ע״ב(.
ו( תשביץ סי׳
ומלאו ,טור או״ח סי׳ רע״א ,אגודה שם וס׳ המוסר לר״י כל״ץ ס״ח דף צ׳ ,אי.
ח( כ״ה באו״ז ח״כ סי׳ כ״ז .ולפנינו ]שם ק״ו ע״ב|
ז( ברכות נ״א:
ט״ו בשנוי סננון הלשון.
יא( גם
י( תשב״ץ סי׳ כ״ב.
ט( תוס' פסחים שם.
הגי׳ :זיטנין דחביבא עליה ריפתא.
חטו״ז באו״ח טי׳ רצ״א מביא בשם ״ואיתא בירוש׳ ובמכילתא" ,אך ליתא במכילתא דילן׳ ועי׳
יג( הובא ג״כ ביוסיף אומץ סי'
יב( שש סי׳ י״ז.
מה שהעירותי ע״ז באריכות במבוא פרק ג׳.
תרכ״א בשם חיי עולם ,וליתא בסי ח״ע)הוצ׳ לוונטאל( אבל איתא בס׳ היראה )ת׳ עיב(. - .
׳
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מנהגים[

טעם למה אום׳ פרשת תטידין ופרשת שבת ופרשח ר״ח בשחרית ב ב ר כ ת
החורח יותר מכל טופפי י״ט ופרשת חנוכה ופוריפ טשופ דפרשת תטידין לא
נתקן לאמרו בכל יומ א( בקהל לכך אומ׳ אוח׳ בבקר במקום חמידין דדיי ב כ ך
מה שקורי׳ בתורה בשני ובחמישי ובשבת בפדר׳ דשבןע׳ ומופפי שבת ב( ראוי הי׳
בכל שבה בחורה

לקראח׳

אלא לפי שאינו רק ב׳ פפוקי׳ ואין קור׳ בתורה

פחות מג׳ פפוקי׳ לכך חקנ׳ לומ׳ בשחריח בברכה החורה ולפיכך כשחל ריח
בשבת מתחילין לטפטיר וביום השבח )דהכה( ]דהיכא[ דאיפשר איפשר ואעפ״כ
מכח לא פלוג אומ׳ אוחו כמו כן בשחרית בברכת החורה.
ומופף ר״ח אע״פ שקורי׳ אוחו בהורה מ״מ אחרי שהוא יומ הטעשח אין
כל אדמ מצוי
לקר1ו[א

בבית הכנפת בשעת קריאה החורה לכך חקנ׳ה בברכה החור׳

חובח היופ.

המעשה הרי

ובי)ו(טי׳ טובי׳ אחרי)מ׳( שאינו יופ

הכל

טצויין בבית הכנפת בשעת קריאת התורה כשקורא חובת חיופ .וכחנוכ׳ ובפוריט
אין בהם חובת היופ ולא )ב(טופף.
ו ת ש י ב י ץ ג(
כי

אוט׳ טח שיש

ראה טהר״ם נ׳׳ע שקרא פרשת וביופ )ח׳( השבח מבחוץ
בניט1י[ן י( דברימ שבכת׳ אי אתה רשאי לומ׳ בעל

פח

ר״ל בטקוט שהוא חובה.
וקשה טק״ש שהוא חוב׳ וקורי׳ אות׳ בעל פח לכך נראה דדווק׳

הג״ה

להוציא אחריט ידי )ח׳( חובת׳ אבל לגבי עצטן טותר כדפיר׳ בתופפ׳ ח( בגיטין.
ת״ש י(
השבת

רק

)שנ׳( ]שכ׳[
לחודה

טעט טח שאין טדלגי׳ בי״ט טזטור שיר ליופ

אוחו

פפוק  0וטזטור )לחדה( לחורה ח( טרלגי׳

טזטור שיר אין בו טענין שבת רק פפוק

דכתיב בפופו באו שעריו בחודה טצא׳

כולו

בשבת

לפי

ראשון אבל בטזטור

] = טצאתי[ וטי ט( יש אוטרי׳

אותן בי״ט ואומ׳ כי מזמור שיר ליופ חשבה קאי על יוט שכולו שבח חיינו
ע׳׳ה .כל יום שיש בו קרבן טופף נוטרי׳ בו )קדיש( חקדיש שלפני )ק׳( קריאת
ההורה י(.
ב( אולם הקראים לפי סדר ענן קודי׳ ככל
א( שלא כסדר ענן בם׳ המצות שלו צד .38
ג( בתשביץ סי׳ קפיה ]ד׳ קרימונא[ הגי׳ :וראה חרימ זיל קרא
שבת בתודה ״וביום השבת".
הפרשה ביום חמישי מבחוץ וכוי .ובכיי תשב״ץ ע׳  104איתא :ואם בא לקרות יכול לקרות אפי׳
ה( תוס׳ שם.
ד( שם דף סי:
מבחוץ דהא דאמדי׳ בפ׳ הנזיקין הימ במקום ש ח ו ב ה . . .
ז( רוקח סי׳ שייט ,ס׳ המחכים ,סדר פסח ,ד״ח ,יו״כ וסוכות ,סדר
ו( עי׳ לעיל הערה ב׳.
טרוייש״צר  101הערה  .10א״ח ח׳ תפלות המועדים )ע״ז עיג( ואבודרהם )מ״דיעיב( בשם רבנו
סעדיח .ועי״ע במאמרו של חח׳ באנדי על סדר רב סעדיה גאון צד  .29וליתא מזה שום רמז
ח( כיה בסדור רש״י צד  247ובתשביץ סי׳ ד״ל .אבל
בסדעינ וכן באוצר הנאונים ח״כ וחיה.
בסדר רע״ג דף כ״ז הובא מזמור לחודה בס׳ שבת .ועי׳ במנהינ דף י״ב ,טור אויח סי׳ נ״א
וםפר המוסר לר״י כל״ץ )גיא עיא( ובאבודרהם ס׳ שחרית של שבת גורס :ומיהו נהגו לאמרו
י( נמצא ברוקח סי׳ נ״ג.
ט( ומי ]=:ומיהו[ ,ודאה פ׳ טרוייש שם.
אף בייט וכוי.

קריאת

התורה

II

]קריאת התורה[.
קריאח

החורה:

מה1ר״ם[ נ״ע אומ׳ א( ]שאין חובה )דף  aל ג ( ליחיד[

לקרוח

הפרשה.בשני ובחמישי ואפי׳ בשבת במקום שאין מניין )מ׳( 1ר[ק אם

ח1ו1זר

קורין

הפרשה

שניים

םקרא

ואחד

חרנום

כדאיח׳

במגילה

בחורה פחות מעשרה[ ב( ואין )קורא( ]קורין[ ג( בחורה

 =1דאין

פחות מעשרח פסוקי׳

לבד מפרשה ויבא עמלק לפי שהיא יופ הפדר׳
וצריך לעמוד בשעת קריאת התורה.
ואפור י( לקרא ללוי במקופ שאין כ ה ן ) ע פ ( 1כי אפ[ ראשון כי יש שני
פירושים על הא דאמרינ׳ אמ אין שפ כחן נתפרדה החבילה) ,פי׳ ח( שאינו יכול
לקרוח)ן(1ו[ שני אפי׳ שלישי ורביעי אינו יכול לקרוחו( ועכשיו אין אנו יכולים
לחכר1י[ע אבל לכל הפירושי׳ יכול לקרותו ראשון אם ירצה.
ה ג״ ח י( .וריב״א =1וריצב״א[ מביא ראיה שיש לקרותו במקופ כחן מדאום׳
ר׳ יחוד׳  =1ר׳ יהושע בן לו[ מימי לא ברכחי לפני כ ה ן ) ו ל א ( ולא בירך ישראל לפני.
ואומ׳  0שבטוב יכולי׳ לקרות לפ״ת הבן אחרי האב או שני אחין זה
אחר זה ואין מניחין אלא בשביל עין הרע.
ואומ׳ בירושלמי פ׳ בא לו 1כ[כל )יותר( ]אתר[ ח( את׳ אומ׳ הלך אחר
החור׳ ובן ט( את׳ אומ׳ מוליכין )ה׳( החור׳ אצלו ]אילא[

ע״י

אנשימ

גדולימ

חחורה מחעלח .מכאן ראיה שאין איפור לקרא לפ״ת עשיר מכובד לפני ת״ח
שע׳׳י אנשימ גדולי׳ חחור׳ מתעלה.
לא יצא מבית הכנפת בשעת קריאת התור׳ אלא בין גברין לגברין ,ח״ע י(.
יא( בשני ובחמישי ובשבת במנחה ובתענית ובחנוכ׳ ובפורימ קורין
ג׳ גברי בר״ח ובחול המועד ד׳ גברין בפפח ובעצרח ובר״ה ובחג קורין ח׳ גברי
ביופ כיפורי׳ )י׳( ]ו׳[ גברי בשבת ז׳ גברי .ואין פוחתין מהן אבל מופיפין עליהן.
ב( הוספתי זה ע״פ גירסת התשבץ סי׳ קס״ה
א( תשב״ץ סי׳ קפ״ב בהרבה שינויים.
ג( המאמר ואין עד סופו ליתא בתשב״ץ ועי׳ תוס׳ מנילה כ״א ע״ב ד״ה
ולקט יושר צד .29
ד( כולו נמצא בתשב״ץ סי׳ ר׳ באיזה שנויים והניד' שלנו מקוטעת ומשובשת.
ואין סוחתין.
ועי׳ בסדר רע״נ כ״ט ע״א ,סדור דש״י צד  ,250דש״י גיטין שם דיה נתפרדה ושלה״ש סי׳ ל״ב.
ה( צ״ל :אחד שיכול לקרותו בכ״מ שירצח שאינו חובה לקרותו דוקא שני כי אפיי שלישי או
ו( המאמר הזה נמצא שם בתשב״ץ
שביעי יכול לקרותו ופי׳ שני שאינו יכול לקרותו כלל.
ואנב רצוני להעיר שבתשב״ץ
מדאומ׳ ר״י ב״ל
הנדפס בפנים הספר וצ״ל וריצב״א
מביא :ומהר״ם ז״ל אינו מאמין שהוא בירושלמי ,ונמצא לפנינו בירוש' ברכות פ״ח ה״ד ,גיטין
ז( תשב״ץ סי׳
פיה ה״ט .ועי׳ מה שהעירותי ע״ז באריכות במאמרי על ״ר״י מדורא** פרק ד׳.
ח ( בירושלמי יומא פ״ז ה״א גורס :בכל אתר את אמד הולכין  . . .והכא את אמד
ק״ץ.
מוליכין את התורה אצלן אלא ע״י שהן בני אדם גדולים התורה מתעלח .ועיע׳ בתשבץ סי׳ קפ״ט.
י( נמצא בס׳ חיי עולם שבס׳ היובל פיילכענסעלד
ט(=וכאן ,עי׳ ננזי־קדם א׳ ,צד  93הערה .1
יא( מגילה כ״כ ע״ב
ש׳ 1907.ובספר היראה לר׳ יונה ג׳ ע״ב והובא ג״כ בא״ח סי׳ קמ״ו.
סדר רע״נ ב״ח ע״ב.

[ספר
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מנהגים[

מנהג א( שאין מופיפין על ג״ד ה״וז.
ואומ׳ קדיש

ואח״כ אומ׳ מי שברך לשביעי

בחור׳ ובין )ל(קדיש השייך לו.

לחפמיק כין קריא׳

שלא

וצריך לקרא לכל הפחות ג׳ פםוקימ ואמ אין

בפרשה רק ה׳ פםוקי׳ יקרא׳ כולם למפטיר וכשם שאין מחחילין בפר׳ פחות
ב

מג׳ פסוקי׳ ] כ ך אין משיירין בפר׳ פחות מג׳ פפוקי׳[ רוקח׳ (.
כשאירע חתן כהן קורא ראשון ואומ׳ וחנו כבוד לחורה ומחחיל רשוח וממיימ
ואוט׳ ברוך שנתן תורה וגו׳ וקורין לו פרשה קטנה ועומדימ כל הקהל לקראחו
1צ״ל

)וסב׳(

זשושביניו[

צדקה ג( לכבוד
להראות

התורה

כתיבת התורה
לוטר

)שלי( ש״צ

חזק

)ו(ם)ו(בבין
וגול)י(ל
לעם

אותו

ס״ת

וטברכין

ובטםכח

אותו

סופרי׳ ]כחי[ ד( שעל

העוטרים ליטינו ולשטאלו.

אחר סיום הספר

ג׳

פעטי׳ ונ1ו1דר

רוקח ה(

החזן

וטה שנוהג

ילפינן בבראשיה רב)א(1ה[ י(

אוטר

ר׳ שטעון בן יוחי בשע)ה(1ה[ שקורא חקב״ה ליהושע טצאו וספר טשנה תורה
בידו אוט׳ לו חזק יהושע ואמץ יהושע ולא יטוש )זה( ]ספר חורה הזה מפיך[
טכהיבח הר׳ יהוד׳ חסיד ז״ל .0

]קריאה בחומשים[.
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(b

תשובה

טגאוני

נ ר ב ו נ א ח( על קריאת )החדר( ]הסדר! בבית הכנסת

בחומשין !במקום[ שאין ם״ת והילך לשונם כ ך דעתינו ]נוטה[ אטה הוא שאטרו
רבותינו ד ל ט( אין )ק׳( קורין בחומשין בבית הכנםח מפני כבוד צבור )וכך(
]וכן[

הלכה

אך זה

תשיב על

דעתך )כי( ]וכי[ ם׳׳ת

שאנו )קוראי׳( קורין

בו ושאנו עומדין מפניו הוא ]מעובד[ כהלכה למשה מסיני

או מליח וקםיח

ועפיץ ומפני מה מברכין עליו ועומדין בפניו וקורין בו אלא )אין( ]אנו! מומכין
ב( שם ה׳ שכת סי׳ נ״ג
א( עי׳ מש״כ הר״ן בפ׳ הקורא ומהרי״ל במנהגיו ה׳ קה״ת.
בשנוי סגנון הלשון .ג( עי׳ להלן בסוף סדר נשואין .ד( במס׳ סופרים 1מיללער[ פי״ד חייד,
והובא גם בתשב״ץ סי׳ קפ״ח ובכלבו דין כי .ה( כולו נמצא ברוקח סי׳ שנ״ה באיזה שנויים
חוץ תיבות וגולל ער סופו .ו( שם פרשה הי .ז( ליתא לא בס׳ חסידים [דסו׳ בולניא משנת
יפריח[ ולא בד׳ ברלין עיפ כ״י סארמא [הוצ׳ וויסטינעצקי[ .ונמצא ברוקח סי׳ שנ״ה .ח( תשו׳
זאת נמצאת מקוטעת בקובץ תשו׳ הדמב״ם סי׳ ט״ז ובסוף כ״י אוכספודד מנהגים של כל שנה
מאשכנז ,שברשימת נייבויער סי'  781שכבר הכינותיו לדפוס והשוה מש״כ עיז במבוא פרק די.
והובא ג״כ בשם תשובי חרמב׳ים בהרבה שנויים ,בכלבו דין כ׳ ובפחד יצחק אות ס' דף קנ״ה.
ואגב יש להעיר כי השאלה הזאת ע״ד קריאת הס׳ בחומשין הובאה ג״כ בשם גאונים אחדים
בהרבח מקומות ואי אפשר לפורטם כגון :תשו' הרמב״ם סי' ט״ו בשם תלמידי ר׳ אפרים ז״ל,
ס׳ האורה ח״כ סי׳ קנ״ו ]עמ׳  [229ומח״ו צד  91 ,89 ,51בשם תשובות הנאונים; שם סי׳ קייט
1עמ׳  [90בשם הגאון ר׳ יצחק ברי מנחם; דיקאנטי סי׳ מ״ז בשם תשובות ד׳ עזריאל ב״ר נתן,
שלח״ש סי' ליא בשם תשובות ר׳ מאיר ב״ד משה ור׳ אביגדור ,שו״ת מהרים )דפי פראג( סי'
קע״ב ,שו״ת הרשב״א סי׳ קמ״ד ת״ס ות״ה ,וראה עוד אבודרחס ל״ז ע״ב ואגוד)ט״ז ע״ב( ובמ״א.
ט( גיטין ס׳ ע״א ועי׳ חוס׳ שם ד״ה תורה חתומה ניתנה .ותשגג״ץ סי׳ קפיו .והטעם הזה נמצא
בס׳ המנהיג שבת אות נ״ז.

הויאח
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על דברי הגאון ז״ל א( .ואחר שאין בינינו היודע לעבד העורות כהלכה למשה
מסיני ורוב מ״ח שלנו עשויין מאילו העורות שאונן מעובדימ כהלכה למשה ממיני
טוטב שתיעקר מצות העיבוד ב( ממקומו ולא נתבטל מקריאת התור׳ כדרך
שהתירו בספרי אפטרחא ג( ושרי לנא לטלטולי ושרי לטיקרי ביה טשום עת
לעשות לה׳ חפרו תורתיך וכמו שהתירו נטי י( כאוה)ו(]ן[ כפרים שהם רחוקי׳
ממקומות שאין לחמ מ״ח טוטב שיקראו בחומשין הכל כקריאת ]כקריאת[ התור׳ לקרות
ג׳ בני אדם ויברך כל אחד ואתר )כתקנה( ]כתיקונו[ שלא יתבטלו מקריאת התור׳. .
ועוד טטה שאוטר׳ )הגא׳( ח( ]הגאונים[ אין גוללין ם״ת בצבור טפני
כבוד צבור היכא דטתרטי)ן( דוכת׳ דליכ׳ רק חרא ם״ת ודאי גוללין בצבור
ולא חיישינן לכבוד צבור שלא יתבטלו טקריאת החור׳.
ומת )שמבת( ]= שהזכרח[ ו( שנים טקרא ואחד חרגום אצל קריא׳ החור׳
]ב1ם״ת ]דע[ כי בקריאת ם״ח אחד קורא ואחד מתרגם אחד קור׳ הפסוק פעם
אחת ואמ יש מתרגם יתרגם על ידו אבל מי שמשלים פרשיותיו עם הצבור
ואום׳ שנים מקרא ואחר תרגומ אע״פ ששומע קריאת התור׳ מפי הקוראים חייב
לחשלימ בביחו שנימ מקרא ואחד תרגום כדי שיתן לבו ודעתו לקריאת התורה
ומפני כבודך ז( שיאמינו כי מאצ)י(לנו ח()נשתלח כתב זה נשתלח כתב זה .בן יוחי
כשע)ח(]ה[ )שקורא( שקרא חקב״ה ליהושע םצא)ן(]ו[ יושב וספר משנה חורה בידו
אומ׳ לו חזק יהושע ואמץ יהושע ולא יםוש ם״ת הזה מפיך ט( מכחיבח הר׳ יהוד׳
חסיד ז״ל( נשתלח כחב זח ליד)ם(]ך[ )ו(חתמנו מקצתנו באגרת הזאח .טודרומ
בר׳ םשה ,אברהם בר׳ יצחק ,טשה בר׳ יוסף נ״ע י( בר׳ טודרוס
א( בתשו׳ חרמב״ם וגם בכ״י אוכספורד הגי׳ אנו סומכין על דברי הגאונים דיל ,ואפשר
שכווגתו לר' האי גאון ]ראה אוצח״ג־ התשו׳ לשבת סי׳ ר״ן| ופסקי דיקנטי סי׳ מ״ב .ב( דלא
בהמדדבי סוף פ״ח דגיטין בשם הדאכי״ה .ג( גטין ס׳ ע״א .ועי׳ הרי״ף פיה דגטין דףקפיט,
וטוא״ח סי׳ ש״ז .ד( ולא מצאתי חבר לד״ז בפסקי ראשונים ,כי איך אפשר ל ב ר ך בחומשים
שלנו ,אם לא שהם כתובים בגלילת בס״ת וחמשה חומשין הם תפורים ביחד .ועי׳ במרדכי גטין
ס״ס הניזקין; מח״ו צד  ,90שו״ת חרמב״ן סי׳ קס״ו ,כלבו הלכות ס״ת וטור או״ח סי׳ קמ״ג.
ח( וכוונתו לרב נטרונאי גאון על מה שאמדו במגילה ל״ב ,אולם בתשוב׳ הרטבים גורס ״ועוד
ממה שאמדו חזיר * ,והשוה לזה משיכ בסי העתים צד  277בשם ״ורבעו האיי כ ת ב  . . .שגוללין
מטפחת עם ס״ת שלא בפני הציבור** וכוי .והובא באוצהיג ח״ה צד  :68והנאונים פרשו דבמקום
שאי אפשר בודאי גוללין .ותשובה זו באוצה״ג ח״ה למגילה צד  54סי׳ ק״צ בשנוי חלשון .והשוה
מש״כ במבוא פרק גי .ו( תשו׳ זאת אודות שנים מקרא וא׳ תרגום בלתי נמצאת אצלנו ,ואפשר
שהמאמר הזח מוסב לעיל ]ריש צד  |11למה שהביא שם המחבר בשם מהרם ״שאין חובה ליחיד
לקדות]...רק[ אם חוזר חפ׳ שנים מקרא וא׳ תרגום** .וא״כ צ״ל ]״ומה שהזכרת**[ במקום ומה
ז( צ״ל:
,שכתבת .ועי׳ בס׳ העתים  253וצד  ;259חלוף מנהגים סי׳ מ״ז ואוצה״ג ח״ה .20-1
ח( ישנן כאן בערך ב״ח תיבות הנזכרות כבד לעיל ונשנות כאן מאת המעתיק בלי
]ומפני[.
שום טעם .מ( והשוה לזה ס׳ חסידים )חוצ׳ מק״נ( עמ׳ שציד .י( צ״ל] :משלם בר נתן ,מאיד
בר יעקב ,משה[ בר׳ טודרזס ]כמו שהוא בארחות חיים ח״א כ״ג עמ׳ נ׳ ובכלבו סי׳ ב׳[ .ובב״י
אובספורד :מאיד בר׳ יוסף.
4
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ורבינו יעקב חולק על זה א( ואום׳ דאין קורא׳ בחומשין בכית הכנסת ונלאיתי
להאריך ובנטין )פ״י( 1פ״ה 1ב( ,עכ״ל.
אין טוצ1י[אין )יו׳( יוחר םנ׳ ס״ח לא בעבור חולי ולא בעבור חרם ולא
בעבור שום דבר שהרי לצרכי שםים אין םוצ1י[אין אלא ג׳ כ מ ן חנוכה ור״ח
ושבת ובשםחח חורה שק1ו1רין מ א ח הברכה ובבראשית ובפנחס ,שהרי ג׳ פ״ת
)רומז( רמוז בפרש׳ נצבים הרי אין מוציאין יוחר מג׳ פ׳׳ח אפי׳ בחרם גדול
ולא בשביל חחלואימ שהרי כתוב דברי האלה וכחיב חחלואי]ה[ ג()?(
)דףta3חנ[וכ(]  1ה [ ו)ב(שבת ור׳׳ח יחד

ו)ב(שמחת חורה וריח אדר או נימן

בשבת
ומעשה

באחד שנחן לחזן מעוח כדי

בחורה בשבת ובחול

זקני

אמרו

שיקראנ׳ בכל פעמ

לחיות

קורא

י ש ר א ל לא יתכן כ ך שכעבור מעות י(

יקרא אחד בכל עת ואחרימ לא יקראו.
טח

שבשבחוח

וי״ט

אין

מפטיר מן

המנין

ובחעניוח הוא מן חמנין

לקיימ דברי שניחפ כדחזינן דפליג׳ בח בפ׳׳ק דטגילה ח(.
י כלל׳ דטילחא אין טפטירין בנביא שחריח רק בשבחוח וי״ט ובט׳ ב א ב
ואין טפטירין במנח׳ רק בתעניח .המפטיר פופק בט)ו(נן דוד בחעניח ובט׳ ב א ב
ובטנה׳ של יופ כיפור וטי י( בפפר אבי העזרי ז( פופק שצריך לוטר בטנח׳
על חחור׳ כטו ליוצר.
בשבת של חול הטועד אינו טזכיר של חג וכן בר״ח אינו טזכיר של
ר׳׳ח לפי שלא באת׳ ההפטר׳ רק בשביל )ט׳( שבת.
בכל

ט די נ ת

רינופ

)ש(החזן )טבורך(

טברך לקוראי׳ בחור׳ בעבור

שיח׳ נדבה לכבוד החור׳ ושטשי צבור גובין אוחו נדר טח׳ח לר״ח טשופ דפתט
נדר ־ שלשיפ יום ח(.
וכשקורין בב׳ פפר]י[ תורות

ונותנין לו את השנייה

אינו פוחח ואינו

מפיר אח המפה עד שגללו הראשוני במפה ,ת״ש ט(.
קדוש החודש )בחו( בכל החדשים חוץ טתשרי )וע׳( וטעמ׳ י( משומ דכחיב
בכסה ליום חנינו וכר
ב( מקורו נעלם ממני ,וצריך
א( עי׳ במח״ו צד  89ושם התשובה היא לרכינו תם.
ג( ישנה כאן חצי שורה מקוטעת ,ואפשר להוסיף כאן עפ״י
לגרוס ובגטין פ״ח דף ס׳ ע״א.
ד( תשובה היא לאשמת החוקרים הנוצרים
השערח תיבות ]אשר חלה ה׳ בה ולא בשביל(.
על היהודים ,ראח משיב חח׳ שראדער בספרו Taltnudisch-Rabbin. Judentum :צד 47
והחוקר הגדול וו .זאמבאדדט בספרו Die Juden und das Wirtschaftsleben :צד .249
ה( שם כ״ג ,א׳ .ו(=ומיהו ]ל .!.ז( וראה זה דבר חדש חוא ואינו נמצא לפנינו בשתי ההוצאות
ח( וד״ז ילפינן מנזירות ,משנה נזיד
של ס׳ אבי חעזרי עי׳ חרב דעמביצר והדיר אפטוביצר.
פ״א ג׳ .ט( תשב״ץ סי׳ קס״ז בשנוי סגנון הלשון .י( עי׳ רוקח נ״ג .וכ״ה במהדי״ל סוף ח׳ ד״ח.

י ק ו פ
מיופ

פ ו ר ק ן

יקום

פורקן,

אומ׳

אוחו

צדקתך

בבל
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שבח

חל

ואפי׳

בו

חוץ

י״ט

כיפור

]צדקתך[.
צ ד ק ת ך א(:

ניפן ו ל א

אין א ו ט ׳ א ו ח ו ב כ ל ח1ו1דש

בי״ט ש ח ל

להיות

ב ש ב ח א ו ע ר ב י׳׳ט א ו ע ר ב ר״ח ש ח ל ל ח י ו ת ב ש ב ת .
ד ט י ל ת א ב( כ ל ע ר ב

כללא

אין אוטרי׳ ב ו
שחחרי׳

צדקחך.

אוטרי׳

שאין

ל כ ך ג( ט צ ד י ק י ן

הדין

בו

חחינ׳ כ ש ח ל להיות

בשבת

ב ט נ ה ׳ ב ש ב ת ט פ נ י י( ה נ ש ט ו ת

לדינם בט״ש.
ור״ח ש ח ל

להיוח בטוצאי ש ב ח

אין

אוטרי׳

אוחו

ב פ ס י ק ׳ ה( ר׳

כדאי׳

) א פ ׳ ( א פ ט ו ר י ק י ]אוט׳[ א ו ר ש ל ג י ה נ ט ש ו ב ת ב ש ב ת )ור״ח( ובר״ח כ ד כ ח י ׳ ו י צ א ו
וראו

ב פ ג ר י ה א נ ש י ׳ ו פ מ י ך ל י ה י( והי׳ ט ד י ח ד ש .
וכן

כ ש ח ל ט״ש

בי׳׳ט אין

אוט׳

אוחו

אע״פ ש ח ו ז ר ל ד י נ ם

כדאוט׳ בפ׳

ה ט ב י א ז( ט ״ ט אין ל ו ט ר ט פ נ י כ ב ו ד י״ט ל פ ר ס ם שחוזרי׳ ל ד י נ פ  .ל א פ ו ק י ט ת ש ו ׳
חנאוני׳

ש כ ת ׳ ח(

שטשה

רבינ׳

נפטר

בשבת

וליח]א[ א ל א

בערב

שבח

טח.

א נ ו ד ה ט(.
לכאורה
]דלכך[

נ ר א ה ד ח ל כ ה כר׳׳ת י( ד פ ע ו ד ׳ ש ל י ש י ת נ ח ק נ ׳ ק ו ר ט ט נ ח ׳ ) ד ב ל ב י (

נ ח ק ן ל ו ט ׳ ו א נ י ת פ ל ת י ל פ י ש א נ ו יושבין ו פ ו פ ק י ׳ ו כ ו ׳
ואני

תפלתי

א נ ו ד ה יא(.

לעולם אינו ב)ו(טל ר ק בי״כ ש ח ל ב ש ב ח .

א( והג׳ טירנא אות קל״ד מביא בשם מ נ ה ג י ם י ש נ י ם דגם בשבת שוגה א״צ
ב( ובסדר
לומד צו״ץ ועי׳ מש״כ באמדכל כ״ב ע״א בשם מנהג מננצא ובמחרי״ל ה' עשי״ת.
טרוייש צד  112איתא :ושמעתי כלל מפי חזני פרפיניין ,כל מקום שיש שוש אין אומי צו״ץ.
נ( התיבות מן לכך עד נמידא נמצא במרדכי סוף פסחים
ועיע׳ במהדי״ל סוף הלכות שבת.
ד( פסיקתא רבתי פכ״ג אות ח /
בתוספת דף ק״ח ,א״ח ח׳ קח״ת סי׳ ו׳ ובכלבו דין כ׳.
ה( הובא במרדכי
חנחומא הנדפס מכבר ס ׳ תשא אות ל״ג וזוהר בראשית ס״ב ע״ב ובמ״א.
בשם פסיקתא ובס׳ טרוייש צד  113ושם  102בשם מדרש סתם וליתא בפסיקתא שלנו .וראה מח
שהעירו ע״ז חח׳ בובער במבוא לפסיקתא דד״כ צד ) xxxvוהחי קאהן במאמרו על הטרדכי(
ו( ישעיה ס״ו ,כ״ג וכ״ד.
והח׳ סדיימאנן במ״ע האשכול כדך ו׳ צד  138הערה שמ״ז.
ח( הכי איתא בסדר רע״ג .ועי׳ בתשוחיג שעדי
ז( צ״ל פרק בחרא וחוא שם דף ק״ג ע״ב.
תשובה סי׳ ד״כ ,מחיו צד  ,111פרדס לרש״י סי׳ ד  /שו״ת מהר״ם סי׳ י״א .ועיע׳ מש״כ חח׳
באנדי במאמרו אודות סדר רס״ג צד  30והחי סדיימאן |ס׳ המחכים צד  26העדה שמ״ח[ וחת׳
ט( ליתא מזה רמז ולא
בובער בתש׳ ליק; אוצח״ג התשובות למסכ׳ שבת צד  103סי׳ שי״ז.
יא( גם זה
י( תוס׳ פסחים ק״ה ע״א ד״ח והנ״מ דאכלו.
רמיזח באגודח )דפוס קראקא(.
ליתא לפנינו באגודה ,והובא במרדכי שם .ועי׳ בפרדס ח׳ ע״ד ,ס׳ האורה צד  ,230סדור דש״י
צד  255ומת״ו צד  107ואנודת שבת ם״א אות ו׳ בשם מהיד יצחק חלוי ז״ל.

)ספר
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מנהגים[

]מוצאי שבת[.
ויהי

נ ו ע ם א( אין אום׳ אותו בכל מ״ש שחל י״ט באותו שבוע לפי

שכחוב בו וטעשח ירינו וגו׳ ולפי זה כשחל ט׳ באב ]או פורים[ להיוח באחד
בשבת )או בפורים( אין אום׳ ויהי נועם ב( לפי שאוחו יופ אפור בעשיית טלאכ׳.
ו י חן

לך

אוט׳ אוחו

בכל

טוצאי

שבת

לבד

כשחל בו י״ט או ט׳

באב ג( או ח״ה אין אוט׳ אותו והטעם לפי שיש בו פסוקי׳ דאיירי טטעש1ה[
)דף

!ולעולם טבדילין[

38

( b

]ב[מוצאי שבח ובטוצאי י״ט ואפי׳ טוצאי

י״ט ראשון של פפת ושל פוכות י(.
טהר״פ נ״ע כשאינו טבדיל על שולחנו מבדיל טעומד ונוטל אבוקה ביד׳
]אף על פי[ שיש לו נר כדאית׳)פ״ב( ]בפ׳ בחרא ד[פםחים ה( אבוקה להבדלה
מצוה מן המובחר וכשמברך ב״ע בשטים נוטל הדם ביטינו וכן בברכות פ׳ אלו
דברימ י( דבר שיש לו לברך עליו נוטלו לימינו ה״ש ז(.
שאל רבינו יהוד׳ ח( לרבינו אפרים ז״ל מפני מה מברכין על ההדמ יותר
סכל

םיני

בשםים אחרימ.

והשיב

איני מברך על הדם שלכם )אז( ]אלא[

זכוכיח )קטן( ]קטנה[ ]של בשמים[ יש לי ועליה
ואני

ברוך ט(

קבלתי

א)י(ני.םברך.

שיש לברך על ההדס טצוה טן הטובחר ומטך

לדבר י( והחת הסרפד יעלה הדס וסמיך ליה כל שומר שבת טחללו ,ת״ש יא(.
חורה רבי שטואל )ז׳( הלוי

בטוצאי

י״כ

ובטוצאי

י״ט

כשמבדיל אין

מברכ׳ על הבשמים יב( רק בטוצאי שבח בלבד טפני נשטה יהירה שהיא באדט
כשבת

ונאבדה ממנ׳ כדילפינן יג( משבת וינפש.

וכשמריח בבשמי׳ מועיל לו

לטשיב נפש אבל בי״כ ושאר י״ט ליכא יחור נשמה כלל .ורבי שלמה אומ׳ יד(
א( סדר רע״ג דף ל״א ע״א בשם רב שלום גאון ,שבה״ל נ״א ע״א בשם רב נטרונאי
גאון ,מח״ג צד  ,24ס׳ דש״י צד 1־ ,260חוס׳ מנחות ל׳ ע״א ד״ח מכאן .ובמנהגי מחרא״ק )ו׳
ע״ב( איתא :ולעולם אומ׳ ויחן לך במוצ״ש אפילו אם אין ימי המעשה אחריו .ועי׳ באוצה״ג
ב( ובם׳ טדוייש צד  113ובטהרי״ל )נ׳ ע״א( הובא שם טעם אחר :לפי שנ׳
ח״ב סי׳ של״ח־ד.
על בגין המקדש לא יאמר על חורבנו .וגם המחבר לפנינו מביא טעם זה להלן סדר ט' באב.
ועי׳ מה שהעירותי שם באריכות .ג( בם׳ טרוייש  114מביא טעם אחר :לפי שהם פסוקי ברכות
ד( כאן נשמטה שורה אחת וחצי .וכאן שייך פםק דין של ר׳ שמואל הלוי שמביאו
ונחמות.
ז( השב״ץ סי׳ פיו.
ו( שם דף נ״ג.
ה( איתא בפ״ב דפסחים ק״ג.
המחבר לבסוף צד זח.
ח( ונראח שהוא ד״י ממגנצא .ותשו׳ זאת נמצאת שם בתשב״ץ בשם ר״י ממגנצ״א בשנוי הלשון.
ט( עי׳ מש״כ ע״ז באריכות במבוא פרק ג׳־ד׳.
והמקור היותר ישן חוא אוד זרוע ח״ב צ״ב.
י( ישעיח נ״ח ,י״ג ,נ״ו ,ו׳ .ודין זה הובא ג״כ בסתם ברוקח סי׳ שניו ובס׳ המוסר לר״י כל״ץ
בשם ״מספד
b
יא( תשכ״ץ )דפוס קרימונא( סי׳ תפ״ח וכ״י תשב״ץ צד 107
פ״ד דף נ״ד ,א׳.
יד( הובא בשמו בפרדס
יג( ביצח ט״ז ,ב׳.
יב( רוקח שם.
בדוך" ,וראח לעיל העדה ט׳.
סי׳ קי״ד ,ס׳ רש״י צד  266ומח״ו  ,117שלח״ש סי׳ ק״ל ועי׳ לקוטי פרדס ענין מוצ״ש.

שבת ,ב ר כ ח ח ל ב נ ה

מוצאי
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בשם ר׳ יעקב בר׳ יקר ד ל שכל יום השבה אור של גהינם כבה ולא הסריח
כלום

ולאלחר

שבח

בםוצאי

ומסריח

חוזר ושורף

םריח

לכך

בבשםי׳

אבל

במוצאי י״כ ושאר י״ט לא םצינו כלל ששובה.
מהר״ם נ״ע היה רגיל

ויבדיל א( כמנין מ׳ וי״בד״ל הבדלות עושין בשנה.
לאכול לעולם אחר הבדלה כדי ללוות למלכא .ת״ש ב(.
לעשות

מלאכה

בם״ש

וסותר לנשים

בירושלמי ג( חני נשי )דלא(

תחוגי

דלא

מדרא

דת)פ(1ת[פני

]טנהגא ,בתר

אחר הבדלה
למעבד

דתתפני

עבירת׳
לאו

פדרא[ ד(

וכן לאנשי׳ כראיה׳
שבת׳ עד

באפוקי

מנהנא פ׳ אין זה

מנהנ טוב וחנון.
וזה
גזירא

שאין

שטא

מריחי׳

יקטומ

בהבדלת

בבשטי׳

טשבת

לי״ט )מ׳(

דהא במפ׳ ביצה בפר׳ המביא ה( מחיר

לאו

לפעף

משומ

אפי׳ מן

)חטובחר( ]המחובר[ כדי להריח בחן אלא אוט׳ ר״י י( דתענוג י״ט ושטחת׳ טשיב
נפש שאבדו ואין צריך בבשםים מ״ג ז( הגה׳ וטיהו נהגו )לנשי׳( שלא לעשוח
םלאכח בכל םוצאי שבת .ת״ש ח(.

]ברכת הלבנה[.
ברכה
ואומ׳

ה ל ב נ ה  :אין מברכי׳ על הלבנה רק במ״ש כשהוא ]מבושפ[ ט(

פועל אמת שפעולת׳

אמת ולאחר

הברכה אומ׳

ברוך יוצרך ברוך לושך

ברוך כ[ונך ברוך לוראך שר״ת שלו יעק״ב מפני שדמות׳ של )יק׳( יעקב חקוק
בלבנח .ת״ש י(.
ונשימ

טוחרות

בטלאכה

כל

יטוח

השנ׳ לבד ]ט[ט׳

אבל האנשי׳ כו׳ לפי שחנשיפ לא פרקו נזמי הזהב לעגל יא(.

באב וח״ח

ור״ח

ובחנוכ׳ ואימרו

חג מוהר׳ כמלאכה .ח״ש יב(.
י״ט שחל
 .ר״ח אע״ג

דלא

במו״ש אומ׳ ותודיענו בתפילת ערבית ואפי׳ שחל בו )ר״ח(
איקרי

רגל אפי׳

ה ו כי

אטרינן

)ובחגיגת( ]בחגיגת[ הרגל •

נ( ב״ח בתשב״ץ סי׳ פ״ח,
ב( שם סי׳ פ״ט.
א( תשב״ץ סי׳ ס״ד בשנוי הלשון.
אבל בירושלמי פסחים פ״ד ח״א ,תענית פ״א ה״ו !דפ׳ קדאטאשין—תרכ״ו[ הני׳ נשייא דנהיגין
ד( הוספתי זה על פי
דלא למיעבד עובדא באפוקי שובתא אינו מנהג עד יפני סדרא בנהנ.
ז( מקורו נעלם
ו( תום׳ שם ד״ה כי הוינן.
ח( ביצח ל״נ ,:ל׳ דש״י.
גיר׳ תשב״ץ שם.
ממני זליתא לא בסמ״ג ולא בספר מרדכי נדול .ואפשר שכוונתו לסדור גדול )כלבו( או לסדר
גאונים שנאבד במשך הזמן .והח׳ דיל גינצבורג העיר לי שמקורו הוא בארחות חיים ה׳ הבדלה
ח( גיר׳ זאת הביאה סדר טרוייש
ובכלבו סי׳ מ״א ,ומקור היותר עתיק הוא או״ז ח״ב ,צ״ב.
צד  113בשם חתשב״ץ וליתא מזה שום רמז בכ״י תשב״ץ שבאוצה״ס בבהמ״ד לרבגים בנוירק.
ובנדפס הגידי :הגה' נהגו ה ע ו ל ם שלא  . . .וכן הובא בלקט יושר צד  85וז״ל :ומצאתי
ט( שם סי׳ פ״ז .י( שם שסי׳ ד״כ .יא( שם
בתשב״ץ בחג׳ בס׳ שג״ה ]ובנדסם סי׳ פ״ח|
סי׳ קם״ח באיזח שנויים .יב( שם סי׳ קס״ט ]1ם0י׳ פ״ח מקוצר ומשובש—ל.[.
ספר מנהגים .2
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מנהגים[

ולא טשנינן הסדר דםדר הבדלות חוא טוני ,רוקח «( .וקוד יש לוט׳ דאיקרי ח ג
דכחי׳ בכסח ליוט חגנו ואיקרי רגל דאלה טועדי ה׳
!סועדים דכתיבי ב[פרשה

ק ו א י אכולחן )דף

39

( a

. . . .

!התחלת הצבור[.
החחלת

הצבור:

נגלה בגבור על חים.

ר״ל ש״צ בי״ט בפסח מתחיל הגבור לפי שהקב״ה

בשבועות האל בתעצוטות עוזך לפי שהתורה נקרא1ח[ עוז.

בסוכות ובשמיני עצרה ובשמחת תורה טחחיל הגדול בכבוד שטך !לפי ש א ט ר
הפסוק[ ב( יספת לגוי נכבדת ]ובפסיקתא[ הפסוק נדרש על אילו הימי׳.
וי״כ מתחיל המלך לפי שהמלך יושב בדין ,ת׳׳ש ג(

בר״ה

. . .

! ס ד ר הלל[.
ס ד ר ח ל ל  :אילו כ״א יומי׳ ושתי לילות י( שגומרי׳ בהן הלל ומימ׳
ב׳׳בט״ח ב׳ יומי׳

ראשוני׳ של פסח ולילותיו וב׳ יוסי׳ של שבועות וח׳ ימי

חנוכ׳ וט׳ ימי מוכות אבל בשאר כל השנה

כגון יוטי׳ אחר!ונ[י׳ של פ מ ח

ור״ח של כל השנ׳ אומ׳ עד למעינו מימ ומדלגי׳ אהבתי ואוט׳ טח אשיב וגומי.
חנן בפ׳ אין )מערכי׳( !נערכי׳[ ה( שנימ עשר יומ חליל מכה לפני מזבח
וגר׳ עלה בגמ׳ מאי שנ׳ חני ומשני הואיל ונומרי׳ בהן הלל דאומ׳ ר׳ יוחנן
משומ ר׳ שמעון בן יהוצדק שמונה עשר יופ גומרי׳ בהן הלל שמונה ימי ה ח ג
ושמנה ימי חנוכ׳ ויופ ראשון של פ פ ח
תשע׳ ימי החג ושמנת ימי חנוכ׳ וב׳
מאי שנא בחג כל יומא ומ״ש

ובעצרח

ובמלה עשרימ ואח)ח(!ד[

י ו מ י ׳ ראשוני׳ של פ פ ח ושני ימי עצרת ו(
בפפח דלא

אמרינן כ ל יומא דחג

חולקי׳

בקרבנותיהן דפפח אין חולקי׳ בקרבנותי׳ שבת דחלוק1ה 1בקרבנוחיה)ן( לימא
לא איקרי מועד ריח )דקרא( דכתי׳ קרא עלי מועד )ואין  0אביי תמוז דהוא
שתא מאליו ה׳( 1ד[מקרי מועד לימ׳ לא איקדש בעשיית מלאכ׳ דכת׳ חשיר
יהי׳ לכמ )ב(1כ[ליל התקדש חג לילה הטוקדש לחג טעון שירה ושאינו מוקדש
אין טעון שירה.
ב( ישעי׳
א( שם סי׳ שיכ חוץ מן המילין אפי׳ ...עד סופו] .ועי׳ בפרדס מיא ע״ד[.
ג( תשב״ץ סי׳ דמיה באיזה שנויים .ד( בתש׳ הגאוגים הגירסא בשם רב נטרונאי
כ״ו ,ט״ו.
גאון ״אלו כ״א יום שהיחיד גומד בחן את ההלל חייב לברך לגמור את ההלל ולקרות כולו
ולחתום אחריו וכן מנהג בשתי ישיבות" ]ריציג ח״ב די[ אבל לא ב׳ לילות של ס ס ח ובשאלתות
סי׳ כ״ו מוסיף גם ל י ל יו״ט של פסח .גם .יש סלוגתא דרבוותא אם מאן דמצלי כ י ח י ד
באלו כ״א יום אם יש לו רשות לגמור ולקרות את ההלל .והשוה לזה חלופי מנהגים בין ישיבות
ה( משנה
סורא ופומבדיתא .והובא באוצה״ג ח״ה סי׳ פ״ז וסי׳ צ׳ צד  ;39-42ח״א צד .36-7
ו( ובירוש׳ דסוכה מונה גם ליל יו״ט הראשון של
ערכין י׳ ע״א וגמרא שם בהרבה שנויים.
ז( הגיר׳ משובשת ,וצ״ל] :ואמר
פסח וכן הוא במס׳ סופרים פ״כ ה״ט ובשאלתות סי׳ כ״ו.
אביי תמוז דחהוא שתא מלויי מליוח[ ומקורו תמצא בתעגית דף כ״ט ובדש״י ערכין שם.
׳

חלל,

זמן ,עירוב ת כ ש י ל י ן
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י״כ ור״ה דאקרו מועד א( ליט׳ משוט דר׳ אבהו ב( דא״ר אבהו )אמרו(
אמרו מלאכי השרה לפני הקב״ה

רבונ׳ של עולם מפני מה

ישר׳ אומ׳

אין

שירה לפניך בחיה וי״כ אומ׳ להפ איפשר מלך יושב על כ פ א דין וכוי.
וחא חנוכ׳ דלאו הכי ולאו חכי ואמרינ׳ משומ ניפא.
לימא אומ׳ ר׳ יצחק

נימין

לפי

שאין

אומ׳

הלל על

נפ

פוריפ

דאית בי׳

שבחוצ׳ לארץ ג(.

מחקיף לה רב נחמן י( ב״ר יצחק והרי יציאת מצרי׳ דנפ שבחוצ׳ לארץ הוי
הלל.

ואמרינ׳

התפ

כדתניא

עד

שלא

נכנפו

ישר׳ לארץ הכשרו כל ארצות

לומ׳ ש י ר ה  . . .רב נחמן אומ׳ קריא׳ זו הל]ו[לא ,רבא ]אמר[ בשלמ׳ החם הללו
עבדי ה׳ ולא עבדי פרעה אלא הכא הללו עבדי ה׳ ולא עבדי אחשורוש הא
אכחי עבדי ה( אחשורוש ]נינתו[.
)דף( b•3

ולרב נחמ׳ דאומ׳ קריא׳ זו הל]ו[לא התניא

עד שלא נכנפו ישר׳ לארץ הוכשרו כל ארצות לומ׳ שירה ]משנכנסו

לארץ לא הוכשרו כל ארצות לומ׳ שירה[ י( כיון ]שגלו[ חזרו להתיר)ו(]ן[ הראשון.

] ס ד ר זמן[.
פדר

זמן:

אילו לילות שאומ׳ בהן זמן ז(

ב׳ לילו]ת[ )רא( ראשונות

של פפח וב׳ לילות עצרת ולילה ראשונ׳ח( של ר״ה ובליל כיפור בין כל נדרי
לברכו וב׳ לילות ראשונות של סוכות וב׳ לילות אחרונוח של י״ט החג

. . .

באילו פרקי׳ מ)פ(]ש[כימי׳ לתתפלל עם הנץ החמ׳ בר״ה ובי״כ ובהושענ׳
רבא ובפורי׳ ובט׳ ב א ב ומימני׳ פ״ת שלה הרי הוא א״ברח״פ.

]עירובי
פדר
לעשות

ע ר ]ו[ ב י

תבשילי׳:

תבשילין[.
יוט טוב שתל להיות

בער׳ שבת

בו כלוט לצורך שבת עד שיעשו ער]ו[בי תבשילי טע״י.

וכיצד

אין
עושין

נוטל פת והבשיל בשר או ביצה ,פרנפ ט( )או( כל אחד בבית]ו[ בעייט.
ב( ר״ה דף ל״ב .ועי׳ במ״ו עמ׳ 356
א( צריך להוסיף [ואיקדשו בעשיית מלאכה[.
מש״כ שם בשם הלכות גדולות ופסוקות דר׳ יהודאי גאון .ודאה מחלוקת הגאונים דכיון שאין
ג( דאח
חלל בד״ח אומרי׳ בו צדקתך אם תל להיות בשבת .והובא באוצה״ג לר״ח צד .57
סדד״ע חשלם ח״ב צ״ב ע״ב ,שבה״ל סי׳ ל׳ והובא באוצה״ג מגיל׳ סי׳ ל׳־ל״א .ד( והשוה מש״כ
בד״ס מגילה  66הערה ח׳ .ה( וחשוה לזה פסיקתא רבתי)מהד׳ מא״ש ה׳ ע״א( ,ומח״ו  218בשם
״ספד ילמדנו** .ו( מגילה י״ד ,אי .וד״ס  66הערה ל׳ .ז( ובתשובות הגאונים הגידסא בזח״ל
״לא מצינו ברכת זמן אלא בדבר שיש בו הנאה** .והובא באוצה״ג ח״א צד  .132ח( עי׳ בה״ג
סוף ח׳ ד״ח ,סדור דש״י צד  76והלכות קצובות דר׳ יהודאי גאון שבס׳ תוש״ר ע'  24ודאה מה
שהעירותי ע״ז באריכות להלן .וכך פסקו חכמי אשכנז וצרפת שאין או׳ זמן ביו״ט שני של ר״ה,
ל״ש בקידושא ול״ש בתקיעתה )ראבי״ה ח״ב  .(219אבל ״חכמי המערב נוחגין לברך שהחיינו...
נם בשני י״ט של דיה" )תשו׳ הדמכים הוצא׳ מק״נ סי׳ ע״ב הערה  .(17ובתשו׳ הנאונים איתא
דאפילו בר״ה אומ׳ זמן בב׳ לילות .והובא בשבח״ל השלם סי׳ רס״ה ובאוצח״ג לערובין צד .29
ובהערות שם .ט( ס׳ הפרנס לד״מ פרנס מדוטנבדג סי' ש״ח.
b
ועי׳ להלן בכ״י שלפנינו צד 47
והשוה לזה שע״ת סי׳ ם״ב ,סדר״ע השלם ח״ב  400ואוצה״ג למסכת יום טוב צד .17

]ספר
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וכת׳

מנחגים[

בא״ח א( )ם׳( טצוה קל כל אדם לקרב וגם מצוח קל גדול העיר

לקרב קל בני קירו ונפק׳ טינ׳ םי שהוא טרוד או שכח ולא קיר)ו(כ שיוצא
םקרב

אבל טי שאיפש]ר[ לו ]ל[קרב ולא

אלא שרצ׳ לםטוך קל

קרובו של

גדול הקיר נקרא פושק ואין יוצא בו.
וכן

כת׳

ב ט י י ׳ ט ו ן כ( וכן הנהיג טהר׳ ליזר שי׳ בבובג׳בקרק

בחגה׳

בהיותי שם ואחד זכה בזח לכל בני הקיר וטברך קל טצות קירוב ויאט׳ ג(
בדא יהא שרא לנ)ו(]א[ לאפויי ולבשולי ולחקוני)ו׳( ולאטטוני ולאדלוקי שרגא י(
ולטקבד לכל צרכנ׳ טיוטא ט ו ב א
ויני]ח[חו בטשטר קד שקשו כל

לשבחא לנא ולכל ישר׳ הדרי׳ בקיר הזאת

צ ו ר י ך שבח.

וצריך שיהא חק]י[רוב או )ה׳( השיחוף טצוי וטוכן ושלם בין השמשות
שיהיו יכולי׳ לאכלו ואם נ)ק(]א[כד טבקוד יום אין ]קירובו[ קירוב אבל טחשיכח
הרי זה קירוב ,פרנס׳ ח(.
ונהגו

קל

לברך

אוחו

ככר

הםוציא

בםקודה

שבת

דחואיל

בבקר

ואיחקביד ביה כו׳ ואי איתרםי שנאכל הקירוב קודם לכן ונשאר םםנו כזית
א״ח םםכינן קליו שהרי תחילחו פגי )כז( בכזיח .ואם החחיל לבשל או לאפות
קל קירובו ונ)ק(]א[בד או נאכל הרי זח גוט׳ כל צורכו.
וטי שלא הניח קירוב חבשילין ובשל ואפ׳ לאכ]ו[ל בו ביוט והותיר או
שזיםן

אורחים ־ ולא

אפור

לאכלו.

הרי

באו

זה

אוכל

הםוחר

לסחר

ואם

הקרים הרי זח

קבר ואפח ובשל לשבת אין אוםרין קליו ולם׳ )אם( החםירו ואפרו קל
הס)ח(]ק[רים ]ו[לא )י(אםרו קל הםזידי׳ שאם חחיר לטקרים נטצא טקריפ ב כ ל
פקם

אבל חםזי]דין[ אין םצוי ואפ קבר חיופ לא

ט ט י י ט ו ן .0
שםחנ׳

אם שגג ולא הניחו טקי״ט יכול להניח׳ בייט קצםו קל יד]י ז(

דאם׳ רבא םניח אדם
חיכי

דטי[

כגון

דהוו

דח״ל )יום( ]ארבק׳[
ואי

אישתלי

יבא

לקבור פקם אחרת,

קירובי

חבשילין

טי״ט לחביר׳

וטתנ׳ )דף
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( a

ליה שני יוטי׳ טוב׳ של גליוח חםשאי וםקלי שבתא

טקלי

יוטא

טבא

וטיבקי

ולא )א׳( אותיב ]בארבק׳ן יותיכ

ליח לאוחובי
בחטשא

קירוב

דחווא יוטא

ביוט ד׳
טוב א

וליט׳ הכי)א( אי האידנ)ן(]א[ י״ט ולטח׳ )חולין( ]חולא[ הוא לא צריכנא ליה

ג( אודות הנוסחא דאת הל׳
ב( חגח״מ ח׳ יו״ט פ״ו אות ו׳.
א( סי׳ תקכ״ז ,ס״ז.
קצובות שבס׳ תוש״ד צד  226והלכות דאו צד ] 8בלשון עברי[ ,מה״ג ע׳  13וטוא״ח סי׳ תקכ״ז
ד( כ״ח תקנת הגאונים שצריך לומד לאדלוקי שרגא
ובכ״י שם .ואוצחיג למס׳ יו״ט צד .17
דאף חדלקת חנד צריכה עירוב .ראה ריקאנטי סי׳ קמ״ח ,וחידושי חרשכ״א כ״א ע״ב ,והובא
ו( הלכות יו״ט ס״ו ח״י .ובס׳ הפרנס סי׳ ש״ט
ה( שם סי' שי״ד.
באוצח״ג שם צד .18
ז( הוספתי את המוקף ע״ס גירסת ביצה ו׳ ע״א ושם י״ז ע״א.
בקצת שינויים.

תבשילין ,פסח

עירובי
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ולא מידי )ולא( ]ואי[ למחר י״ט ]ו1האידנא חול1א 1הא )דא( ]קא[ מיג׳ קירובא
ויהא שרא לנא ברא וכר ,פרנס א(.
ולישתרי ליה למחר לאפויי ולבשולי מיומא טוב׳ לשבחא ב( )ב(]כ1רשי
שפפק

לם]ק[שה שמועיל ורבי

בפפר פרדמ ג( הלכה

משה בן מיימון י( כת׳

שהנאי זה הי׳ מוקיל לדורות הראשוני׳ שהי׳ מקדשי׳ קל פי הראייה אבל בזמן
הזה שפומכי׳ קל החשבון)ומ׳( ומקדשי׳ קליו ואין קושי׳ י״ט שני כדי להפחלק
מן הפפק אלא מנהג ה( בלבד אין ראוי להחנוח ולקרב כי אינו מוקיל פרנפ י(.
ושני י׳׳ט דר״ח

לא

נקביד הכי דקידוש1א[

אחת הוא )כאחד( ]וכחד!

יומא

אריכתא דמי ואפור למיפא ולבשולי מק״ש לשבת )אלא( ]אי לא[ אוהיב קירובא
בטקל׳ יוטא טובא )א׳( אבל אי טקלק יוטא )טוב׳( קדמאה משני י׳׳ט של גליות
בטקלי

שבתא אפור לאפויי בטקל׳ שבת׳ )דהוו דה( דהוי טיוט׳ טוב׳ לשבת׳

כיון דלא אותיב קירוב׳ ביום ה׳ דהוא טקלי יוטא טוב׳.
פקט אחת שכח  0םהר״ם נ״ק ולא הניח קירוב תבשילי׳ כשטחת תורה
שחי׳ בק״ש ולא נזכר קד יום ו׳ בכ״ה שחרית והוקש׳ זאת ט)ק(]א[ר בקיניו
וחיזר קל כל צדי צדדין )ל׳( לטצא אטתל1א[ת היתר כי נפחפק טח לקשות
דק״י )הקורטא( ]הקרטה[ אפור )וט׳( וטחחיל טה שאפו)יי( ובשלו כ ב ר בדיקבד
ואט

)יתזרו(

יותר

]יותירו[

לשבת

לכתחילה

אבל

אפור

יאכלו

טסנו

היום

לקשוח

כן.

אחרי כן אוט׳ להרבות לבשל באכילת חיו׳ בקדיר׳ אחח ולהשיב

אות׳ קדיר׳ ]קל[ תכיר׳ או בתנור קודם )םקות( ]םקודת[ י״ט ולקחת טטנו ק צ ת
לצורך י״ט וחשאר יניח בקדיר׳ קל הכירה או בתנור לקטור קד לטחרת בשבת
ולהדליק חנר אוט׳ להדליק נר בטרחף או בטקו׳ חושך שאין יכולין להשתטש
שם

בלא נר

ואותו

הנר

ישיטו לאחר )טכ( טיכן קל השולחן

לאכול לאורו

מאחר שנדלק בהיתר או ישימו את הנרות קל השולחן ואחר כ ך יאטרו לשפח׳
מבקוד יום קודם ]ה1שבת אין אנו רשאי׳ להדליק נרות לשבת זו ואם השפח׳
מרגשת ומדליק׳ אוחו ]קודם[ שקבל׳ קליה׳ השבת מותר להשתמש לאורן .וקוד
שינוי]י[ )דהיקי( ]דחיקי[

הרבה ]מצא[ קד לכפוף שבשלו ואפו והטמינו את

החמין והדליק׳ כדרכן ושכחתי ראיותיו איך נקשה,

]סדר
פדר
)דף

0

(«b

פפח:

)כ(]ב1ליל

םשקיק׳ החם׳ קד

צאת

א( ע״כ דברי מה״ג סי׳ כ״נ.
עוד בבח״ג ל״ה ע״ד .ב( עי׳ לעיל
ד( הל׳
הוצא׳ עהרנרייך צר ל״ט.
בחשוב׳ הרמב״ם )מהדור׳ מק״נ( ס״ו
ז( פרנס סי שט״ו.
ו( פרנס שם.
בלשון :פעם אתת שכח הד׳ שמואל

י״ד

פרנס ח(.

פסח[.
בניפן

הולכין

לשאוב

הכוכבים ולוקמי׳ מימי

של

מצוד!

נ ה ו רו ת

היכא

מימ

מכאן ואילך תמצא בס׳ הפרנס סי׳ ש׳׳י בשנוי הסדר ועי׳
הערה א׳ .ג( הפרדס )ד׳ קושטנדינא תקס״ב( דף י׳ ע״ב,
ה( ונם
יו״ט פ׳׳ו ה׳ י״ד .וה׳ קדוש החודש פ״ה ה״ו.
ע״א איתא ״ואין העיקר בזה הענין זולתי המנהג ובו׳**.
ועי׳ בתשובות מהרים ]דפוס סראנ[ סי׳ תרנ״ד מש״כ שם
ח( פרנ* שם.
מבבוענבער״ק זצ״ל.

!ספר
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]דאפשר[

ועושין

הכל

לשם

במ]רחף[ או בחדר קר.

מנחגים[
מצוה

מצות של

ומסננין

אותו

במדין

ומשימין

מרדכי א( מעשה אירע בערב פסח שחל בשבח ונפלה

התקו]פה[ בלילו׳ שלפניו אע׳׳פ כן לא חשו למימ השואבין וכה׳ כ( חרי׳׳ח משום
שומר מצוה לא ידע דבר רע.
וכח׳ ג( הרוקח וכן בחשוב׳ ר״י י( אם נשפכו המימ עבור חמה אין בידי
להתיר ללוש בםים ]שלא[ לנו ע״י הדחק ובא םעשה לפנינו בערב פסח ואמרתי
שלא לשפוך הםים שלנו בשביל הסה םשום דליל שיםורים הוא וכן הי]י[תי
אומ׳

בשאר לילות םשום שוסר פחאי׳ ה׳ ו)ה(]ח[לילח )שלא יאירע( ]שיארע[

תקלה כמצוח חש׳ ,ע״כ מרדכי ח(.
בליל

י״ד

בניסן

כשהכלה

מן

רגל

השוק

ובני אדפ

מצוי]ן[

בבתיהן

בודקי׳ את החמץ לאור הנר של שעוה )ומורך( ומבורך לפניו על ביעור חמץ
שבדיקה זו היא תחלת הביעור שמיד אחר הבריק׳ הוא מבטל)י(ן ואח׳׳כ )ב׳( בודק
לחורין ולפרקי׳ י( ואין מברכי׳ זמן אע״ג ח מ ן לזמן קאחי דפמכינן אזמן דרגל
מידי)ה׳( י דחוה

אדעושה

פוכ׳

ולולב

ואפור

לעצמו

לדבר  0בין )בי׳( ב ר כ ה

לבדיקה שלא םעין הבריק׳ ואם סח כ]י[נחים חוזר וםברך גם בשעה הבריק׳
אין מםיחין בדברי׳ אחרי׳ שישים לבו לבדוק כראוי )ו׳( וקודם הבדיק׳ מצניעי׳
כל החמץ שבבית מן העכברי׳ ולאחר הבריק׳ מיד יבטלנ׳ בלבו ויאמ׳ ח( כ ל
)ה׳( חטיר׳.וחטיעא דאיכ׳ ברשוחי דלא

חזיחי׳

ליבטל

וליחוי

הפקר

כעפרא.

וכן הדין בטי שבודק בבית שאינו שלו ויטנה חפחיחין שטצא ויצניעט בטקוט
הטשוטר טן העכברי׳ וכן יצניע החטץ הטוהר שרצח לאכול בבקר.
ראב״ן אוח)ו(]ן[ החדרי׳)וחי(

וכת׳ ט(

ו ע ו ל י ו ת שםכבדי׳ ובערו םשם כל חחטץ קורט

א( בטרדכי פסחים ,פ׳ בל שעה סי׳ תקצ״ג גורס בפסח שחל להיות בא׳ בשבת ובדוקח
סי׳ רע״ה הובא מעשה זה בזה הלשון :מעשה שאירע בפסח בשבת .ועיי בספר בגדי ישע על
ב( ליתא בספד חסידים )הוצ׳ מקיצי נרדמים( וגראה שדברי המחבר הם דברי
המרדני שם.
ג( דאה ברוקח ס׳ רע״ה.
המרדבי ססתים סי׳ תקצ״ג שמביא תשוב׳ ד״י ולא ספר חסידים.
ד( והשם ד״י המובא כאן הוא ד' יצחק ב״ר אברהם ,ותשובתו מובאה באוד זרוע ח״ב סי׳ ר״מ.
ו( עי׳ בשו״ת הרא״ש כלל כ״ה וספקי הרא״ש פסחים ס״א אות ו׳.
ה( ועי׳ לעיל הערה אי.
אבל לפי ד׳ שמואל בן חפני והפיטן בפיוט אדיר מתוחים צריך לברך זמן אבדיקת חמץ .והובא
בלקוטים מה׳ אמרכל כ״ו ע״ב ,ובאוצה״ג ח״א צד  65הערה ג׳ ,וח״ג צד  6הערה הי ,והמדפיס
ז( כ״ה בשם הגאונים רבי׳ סעדיח
שם שגה ברואה וצ״ל ״הפירושים** במקום ״התשובות .
ורבינו האי ונמצא בעטור ח״ב ,מ״ח ע״ב; שבה״ל פ״א ע״ב; סעדינא צד  .59והובא באוצה״ג
ח( אודות לשון הביטול לסי נוסח הגאונים עי׳ שאלתות סי׳ ע״ג ,בה״ג צד
ח״ג צד 6־.7
 ,134ס׳ האורח צד  ,89סדור דש״י צד  ,173מח״ו צד  ,254שלח״ש סי׳ ר״י ,חידושי הריטב״א
על מס׳ פסחים ו׳ ע״ב ,מנהגים לר״א קלוזנר ל״ג ע״ב בשם רב האי גאון ,ואוצהיג ח״ג צד 6
ובירושלמי פסחים פ״ב ח״א איתא :רב אמר צ״ל כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיני יודע בו
ט( הובא ג״כ במרדכי פרק קמא דססחים
יבטל .והשוח לזה מש״כ בגאוניקא ח״א צד .51
ובטור או״ח סי' תל״ג בשם חדאב״ן.
44

ערב
ליל

י״ד

אעפ״כ

לחזור

צריך

פסח

ולבדוק
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בליל י״ד

בריק׳

כשעת

והכ׳

אית׳

בירושלמי א( ובבקר בשע)ת(]ה[ ששית יוצ]י[א הפתיתין שמצא אמש וימנם אם
ממניינן יחזור

חמר
לחודא

ויבדוק

)אחרות( אחרת וישרוף

פעמ

דלא יהנ׳ ממנו ואח׳ כ ך יבטלנו
ברשותי

דאיכ׳

דחזיתי׳

)דלא(

ודלא

במדור)א(]ה[

החמץ

בלבו ויאמ׳ פעפ אחרת כל חמירא

חזיתי׳

ליבטל

וליהוי

הפקר

כעפרא ב(.

ואט חל י״ד להיות בשבת ג( יבדוק בליל ה׳ שלפניו וישרוף לטחר ביומ
ו׳ בחחילת שש גזיר)ו(]א[ אטו שאר ערבי פפחי׳ )ו׳( וישייר טטנו לשבח טזון
)פעות( ב׳ פעודוח ופעור׳ שליש׳ שהיא בזטן

הטנח׳ אז אינ׳ יוכל לאכול לא

חטץ ולא טצה ויעשינ׳ בטיני פירות ובטיני )תרגינ׳( ]תרגיט׳[ וטח שנשאר טן
חחטץ לאחר פעודח הבקר כופ׳ עליו כלי או יצןניענו עד טוצאי י״ט ויבטל[
)ליה( החמץ ןלא ]דף
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] ! aימתין[ עד לטחר בשבת לאחר שאכלו בבקר קודמ

שע)ת(]ה[ ]שי[שית שאם לא בטלו קודם )שת( ]שש[ שוב אינו)יוכל( יכול לבטלו
דליכ׳ תו ברשות׳.
ערב פפח שחל בשבת הולכין לבית הכנפת בה]ש[כטח וטתפללין בטחירות
כדי

)שיאכלו(

וקטני׳

]שיכלו[

נאטנ)וח(]יט[

דעצלניוח

)קודם(

על

לאכול

בדיקת

חטץ

קודם
אך

שעה

חטישיח

ונשיט

לכחחיל׳

טצוה

באנשים

ועבדים
טשום

הן.

'מקום שנהגו לעשוח מלאכה

בערב פםח עד חצות עושין מקום שנהנו

)מקומ( שלא לעשוח מלאכה אין עושין ורווק׳ אם )חת׳( התחיל קודם י״ד גומרה
בי״ד ]ב[מקומ שנהגו לעשות מלאכה אבל )מ׳( להתחיל אפור ורווק׳ עד חצות
אבל מחצ]ו[ת ואילך אפור בכל מקום ומשמתינן ליה י( )שמיחו( ]ומוחין[ לגוי
לעשות מלאכה לצורך ישר׳ בערב פפח משש שעות ולמעלה חוץ ממה שצריך
לתקן לצורך הפסח כגון רחיצ׳ וכיוצ׳ בו.
נהגו ת( בערב פפח ליקח קמח מכל בני העיר ולעשות פת לעירוב וצריך
פת שלימ׳ משלו ומז]כה[

לכולמ ע״י בנו או בתו הנדולי׳ שאין ממוכי׳ על

שולחנו ואל יערב בדבר שהוא מקפיד עליו ל)ו(תת ממנו לאכול לאחד מבני
השיחוף

כגון פשטיד׳ וכדומה לו

אך יזכה

להם פת שלמ

או חרר׳ שלימ׳

ב( תקנת הגאונים היא דעיקר הביטול הוא ביום סמוך לזמן
א( סםחים ס״א ח״ד.
איסורו .ועי׳ באוצה׳יג ח״ג סי׳ ט״ז .אבל לסי נוסת הנא׳ אומד ביום רק ״כל חמירא דברשותי
לבטל ולהוי כעסרא" שהרי אין הדבר תלוי עוד ב י ד י ע ה שאינו צריך לשייר כלום .ג( ולפי
הגאונים ע״ס שחל להיות בשבת נהגו לבער בע״ש משום שכרות חתנים .והובא בשע״ת סי׳
ד( מרדכי פסחים סי' תקס״ב ,טוא״ח
צ״ג ובאוצה״ג ח״ג סי׳ קס״ג ,ועי׳ גאוניקא צד .227
ה( ובתש׳ רב נטדונאי גאון איתא בזה״ל ״אנו
סי׳ תס״ח וב״י שם ומטה משה סי׳ תקס״ג.
ב מ ו ע ד של פסת נערב*  ,וכונתו ליו״ט האחרון של פסח .ועי׳ בגנזי שכטר ח״ב צד ,104
גאוניקא צד  121ובאוצה״ג ח״ג צד .57
4
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משלו או יגבה
פרנמ א(,

מכל ביה ובית
כשהול]כין[

ובערב

קמח ויעשה
לבית

ממנו עוגה
לוקחין

הכנפה

ויברך

אותו

חמזכ)ת(]ח[,

ומזכין )אותו( בו

אחרי׳ שלא נשתתפו בו ע״י אחר ומברך אקבו״צ על מצות עירוב ב( .בדין יהא
שרי לנו ]ולכל טאן דטשתתפין עטנא[
לחצר

ומחצר

ומחצר

לביח

למרחיף

ומחצר

וממרחיף

למבוי

לחצר

)ונ׳( לעיולי ולאפוקי

וממבוי

מכיח

לחצר

ולטלטולי

מבית

לחצר

אחרת

וטחצר זו

ומעלייה ל ג ג

לעלייה ]ומעלייה לביח[

)ומגגו( ]ו[מגג לעליה )ומעלייה לביח( משבח פפה זו לשבת פמח אחרת לגו
]ו[לכל ישראל הדרים בעיר חזאח.
טוב ונכון" לערב ג(

אבל

בכל

שבת

ערב

מבואות

שיתופי

ועירוב]י[

הצירות פן יצאו ויכנסו דיורים חדשיט חוך שנה ולא ישיטו על לבן לחש]כ[יר
רשוח]פ[

פרנס ד(.

להניח]ו[

בםקום

ואט ירצה )יוט׳( יאט׳ כל זםן
םוצנע סן

העכ]ב[רי׳ ושלא

שעירוב זח

יחעפש שאפ

קיים ,וצריך
יאבד

יחעפש או

נאסרו כל הרשויוח.

]סדר

פסח[.

בשתי לילות ראשונות שלפסח אין טקדישי׳ בכיה הכנסה )בא( ]דאינו[
אלא כשביל אורחי׳ להוציא ידי הובחן ה( וזה אינ׳ צריכי׳ ]לפי שאין לנו עני
)דף( b»4

בישראל שפוחתין לו טארבע כופוח של יין ואינ׳ צריך[

לאכול עד

הלילה כרכתי׳ בערב תאכלו טצות.
ונוחגין
ליטול

לבדוק

ידי)ו(]פ[

נקבת

קודפ

]הכלי[

הפי]ב׳[

תכף

כשאר

לפני אנשי׳ ונשי׳ וקטני׳ וכל כופ

קוד׳ ]ה[פיב׳

יט]ות[

חשנ׳

כדי

ואז

שיחו)ח( זקוקי׳

יושבין

כופ

וטתגי׳

יחזיק )רבי׳( רביעי׳ שהוא ביצה וטחצה

וטפיבין לצד שטאל ע״ג כריפ וכפוה׳ נאיט דרך חירות וטביאי׳ הקערות שבהן
ג׳ טצוח של טצוח ושני )תב׳( תבשילי׳ ושני טיני ירוקות כ ר פ פ שהוא אפיא
וחזרת וחרופת ומשימין לפני המגיד וצריך המגיד לראוח אפ חג׳ טצות טונח]ו[ת
כפדר ראשונ׳ למעלה ואחריה האמצעית

ואחריה השלישית ונוטל המגיד כוסו

ומתחיל )בנעמו( ]בנעימה[ בפ״ה ואשר קדשני ושהחיינ׳ ושות׳ ואחריו המפוכי׳.
םהר״ם
ידים

וםה

נ״ע י(.
שנהגו

כשנוטל

לברך

היינו

ידיו
דוק׳

קודפ

ב״פ )ה( האדמה

בארץ

ישראל

לפי

אינו
ששם

מברך
חיו

ע״נ

נזהרין

א( שם סי׳ שי״א ושי״ב .ב( אודות נוסח הברכות דאה ה׳ קצובות שבס׳ תוש״ר צד 15
ג( והשוה
)כלשון עברי( ,ח״ג סוף ח׳ עירובין ,ס' דש״י צד  ,239מח״ו  249ושלה״ש סי׳ צ״ט.
לזה ס׳ העתים 5־ 104בשם פסוקות דרב יהודאי גאון ,וחובא באוצחיג ח״ג סי׳ קמ״נ .ד( שדנס
סי׳ שי״ב בשינויים .ח( ״ותקנת קידוש הוא חיוב בכל בכ״נ אפי׳ שלא חיו שם אורחים" )קובץ
תשו׳ הדםב״ם סי׳ קמ״ח( ,ועי׳ מלא חסנים [ברלין ת״ר[ צד  76העדה הי .ו( תשב״ץ סי׳ צ״ט.
והשוה לזח שו״ת מהד״ם סי׳ שמ״ו ,ריצ״ג ח״ב ק״א ,וחובא באוצחיג ח״א 5־ ,133וח״נ 2־ו.12

סדר
וכל שטיבולו בםש]ק[ה

טטוטאח

של פ ס ח

צוריך
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נטילת ידים

אבל עכשיו

אין אנו

נזחרין טטוטאה לכך אין ]צריך[ לברך באות׳ נטיל׳ .סוף דבר א י נ ו ) ט ב ׳ ( טברך
על שוט נטיל׳ כלל
ירקות

סברך

בלילי פסח כי אם

קורט

ברכת

הטוציא ולאחר אכילת

ברכה אחר]ו[נ׳ בורא נפש׳ רבו׳ וכו׳ פי׳ אם אכלו בכזית וטוב

שלא לאכול כזית כדי שלא .להרבות )בכזית( בברכות שאינן צריכות אבל אחר
אכילת םרור אינו א( ם ב ו ר ך ב״נ רבו׳ לפי )ש׳( שהדברי׳ הבאי׳ בתוך )הסיב׳(
חםעוד׳ טחט׳ סעוד׳ אינ׳ טעוני׳ ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם וטובל הכריכ׳
של םצ)ו(ח וםרור בחרוסת וזהו זכר למקדש כהלל שהיו כורכין ואוכלי׳ יחד ב(.
ומבורך

מעין ג׳ על כל כוס חוץ מכוס שני בשביל שהוא סםוך לסעודה והטצה

חאמצעיח בוצע ג( חציה )לבד( ]לברך[ על אכילת מצה וחצי׳ לאפי]קו[מן ואומ׳
שאם נפסד האפיקומן שיכולין לסמוך על מה שאכלו כ ב ר ואין צריכי׳ יוחר
ואם חוחלפו מצות של מצוה זו בזו כל אחד יחן לחבירו במחנ׳)ודאיי( ]ודי[ בכך.
וכשהוא

מחחיל לפיכך ]אנחנו[

....

תופס הכום בידו ואינו םניח]ו[

על השולחן עד אחר ב״פ חנפן ומברך קודמ לקרא ד( אה ]ה[חלל וכן)ב(]ל[אחר
שמך לא קראו ואינו אומ׳ )ב(יהללוך כי אמ מעולפ אה׳ אל ובישחבח חוחפ
]ב[ברכח אבל לא )ב(יהללוך כי מה ]לו[ לחחום בברכה אחת ב׳ פעמי׳ ושותה
כוס רביעי לאחר ]שיאמר[ כי לו נאה כדי שלא יהא צמא כשישכב.
ואוט׳ שיכולי׳ לברך הטוב והטטיב בליל יפפח )ב(כמה

פעמי׳

שירצה

ואינו נראה כטופיף על הכופות רק כשמברך בפ״ה כטו על הראשונות.
ן א ן מ

/

ש

ו י ל )דף
כ ן

142

a

]לי[חן לטי שירצה ברכת חטזון כטו בשאר יטות

השנה ודש ח( .וטי נהנו ]לברך[ הבעלי בתים לטען יהיו כל חד׳ כוטוח בחד נברא.
כ ח ב הרוקח י( ואוט׳ עד לטעינו טים וטפפיקי׳)עד( בכאן לפי שעד כאן
מדבר

םנאולח םצרים )וים( אבל טן )לו( לא לנו ואילך טדבר טטלחטת גוג.
טעם ז( טפני םה אין םברכין על הד׳ כוסות ]אקבו״צ[ לשתות ארבע

כוסוח כמו על נר חנוכ׳ שהוא מדרבנן נמ אין מברכין על הלל ח( לגמור ]את
ההלל[ ח)ו(א אמרינן בערכי׳ ש( שחייבי׳ ]ב[שתי לילות לנ)ו(מור את ]ההלל אלא[
לפי שאינו עושה )הברכות( המצוח ביחד שכל )המצוה( הברכות שעושין ]ח[מצוה
א( אבל בחשו׳ חדמב״ם |מק״נ[ סי׳ ע״ז פוסק ״ויחזור ויברך לבסוף" .ב( צ״ל שחיה
כורכן ואוכלן יחד .וכ״ח הגי׳ בתשכ״ץ .ג( אודות מחלוקת בני מזרח ומערב ,ראה אוצח״ג ח״א
סי׳ ד״ן .ד( כ״ח תקנת הגאונים שאין מברכין לגמור כ״א לקרוא .והובאה באו״ז ח״כ י ס׳ עיב
ובאוצח״ג ח״ג 5־ .124ועי׳ בדמב״ם ה׳ ברכות סי״א חי״ב ,טוא״ח סי׳ תפ״ז וסי׳ תדמ״ר ,כוזרי
מאמר ג׳ סי׳ ל״ט ובמאמרו של חח׳ באנדי שם .ה( שם .ו( ליתא כס׳ רוקח הגדול ונמצא
ז( מאמר זה נמצא ברוקח סי׳ דפ״ג .ויפה העיר על זח
בס׳ מעשח רוקח )סאניק( סימן ס״ו.
ח( ועי׳ לעיל
חח׳ הורוויץ במח״ו צד  241חערח ד  /והשוח לזה אוצה׳׳ג ח״ג צד .112-3
ט( דף ק״ו באיזה שנויים.
העדח ד׳.

|ספד
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מנהגים[

ביחד בלא הפסק כגון מגילה שאין קוראי׳ אוה[ח[ בםירוגי׳ וכן ברכת התורה
שופר

ותקיעת

הכא

אכל

פ]ו[פק

בינתייפ

בפעודחו

והארבע

כופוח

על כל אחד ואחד מצוחו שאפ )שחאו( שחאן בבה אחת לא יצא ידי

)צריך(
חובות׳

לכך אין מברכין עליהן.
מקומות

יש

שאין

אומ׳

מזמור

לחודה

בפפח

דהא

לאו זמן

הקרבת

חודה הוא מפני חמץ שבה א( ויש שאין אומ׳ אוחו כמו כן בערב פפח לפי
שאין מביאין קדשיפ לבית הפסול ומי״( אין לשנוח .והמדקדק ידלג ב׳ חיבוח
ראשונות

ואומ׳ הריעו לה׳.

]ספירת
פפירת

העומר:

העומר[.

בלילה שנייה מתחילין פפירח העומר ו מ ב ו ר ך לפניו
ואומ׳ אחריו יהי רצון כ ר

אקבו״צ )ם( על פפירח העומ׳ )ש( היום כ ך וכך.

וצריך לברך מעומד ב( כרילפינן מהחל חרמש בקמח ומוחר לברך בין ח ש מ ו ש ו ת
משופ )רפפיר( ]דפפיקא[ דרבנן לקולא ופפיר׳ העומ׳ בזמן זה דרבנן ואמ שכח
למנות בלילה ימנה למחר בלא ברכה ,ת״ש ג(.

]סדר נשיאת כפים[.
פדר
וי״כ
כך

וגפ

נשיא)ו(ת
בנעילה י(

כ פ ימ:

נהגו לעלות לדוכן בכל י״ט בשחרית ובמומף

וכת׳ רש״י נ״ע כפ׳ אילו נאמרי׳ ה( פדר נשיאת כ פ י פ

הוא עוקר רגליו בעב]ו[דה ממקומו ובא לפני התיבה ומתפלל יהי רצון

מלפני׳ ה׳ אלהי ואלהי אבותי שחהא הברכ׳ זו שצויתני לברך את עמך ישר׳
לא

יהא בה מכשול ועון ומאריך בה עד שתיכלח אמן של )הד( הודאה מפי

הציבור וש״צ י( קורא כהנים אם שנים חם ואפ יחיד הוא אינו ק]ו[ראו והוא
מחזיר פני]ו[ מאליו כדאביי ז( דא׳ לאחד אינו קורא כהנים וכשכלה דיבור מפי
הקור׳ מברך בא״י

אלמ״ה אשר קדשנו בקדושת]ו[ של אהרן וצונו לברך את

עמו ישר׳ באהבה ואז מחחילין ]ב[ ברכה וכשיכלה אמן אחרון מפי הציבור הם
מחזירי׳ ח( ]פניהם[ וכופפין קשרי א)י(צבעותיהן

אם רוצים וש״צ מתחיל שימ

שלומ והכהנימ מחפללין רבונ׳ של עולמ עשינו מה שנזרת עלינו עשה עמנו מה
ב( שרדם סי׳
א( ועי׳ בס׳ טרוייש צד  ,100מטה משה אות מיה ואוית סי׳ גיא.
קע״א ,ס׳ האורה סי׳ ציא וסדור רש״י צד  .223ועי׳ מש״כ הח׳ בובער במבוא לפסיקתא דר״כ
ג( ליתא
דף ט׳ ,ובמבוא ללקח טוב הערה ל״ה ,והחי סדיימאן בס׳ המחכים העדה תי״ז.
. a
בדפוס ונמצא בקצת שינויים בתשביץ כיי )שי  (1386של בהמ״ד לרבנים בניוירק צד 110
ה( סוטה דף ליט עיכ.
ד( תענית כיו ע״ב .מה״ג צד  ,40וספד המחכים הערה תקכ״א.
ו( כ״ה בשע״ת סי׳ קע״ז ובאוצה׳ג חיא צד  .79ז( שם דף ליח .ח( ועי׳ ירושלמי בכודיש
•(־־ומיהו ]ל.[.
פ״ג היג ,ותשו׳ הרמב״ם )אמשטרדם תקכ״ה( סי׳ ע״ח.

סדר

)דף

2

b

«

חקדיאח

בפסח
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שהבטחתנו ומארי׳ בה עד שתכלה ברכה מפי ש״צ ועוקרי׳ רגליה]ט

והולכין[ לחן עכ״ל רש״י.

]סדר חקריאד .בפסח[.
הקריא׳:

ביופ ראשון טוציאין ב׳ פ״ח וקורין בפר׳ בא אל פרע׳ ה׳

גברי טן טשכו וקחו עד לצבאותפ וטפטיר קורא בפנחפ טן )החדש( ]וב[חודש
הראשון ער יעשה ונפכו .וטפטירין ביהושע טן ויאט׳ יהושע עד אין יוצא ואין
בא א( וכד מקלע ]יוטא קטא דפפחא[ בשבת קורין עוד שנייט טן )ה׳( וחיה
חיומ הזח לכמ לזכרון ב(.
ביומ שני מוציאין ב׳ מ״ת וקורי׳ באמור ה׳ פרשיוח שור או כבש עד
וידבר משה עד טועדי ה׳ וטפטיר קורא כדאתטול והקרבתם וטפטירין )במלאכי(
]במלכים[ מן וישלח המלך עד לא קם כמוהו ג(.

]סדר הקריאה בחוהמ״פ[.
בח״ה:

ביו׳ א׳ קורין ג׳ בפדר בא מן קדש לי עד פוף הםרר והרביעי

קורא בפנחס מן והקרבתם )על( ]עד[ לא חעשו.
יופ ב׳ בח״ה קורין ג׳ ]ב[פר׳ טשפטי׳ מן אפ כפף עד בחלב ]א[מו
ורביעי קורא כדאחטול.
יוט ג׳ דח״ה קור]ין[ ג׳ בכי תשא טן פפול לך עד בחלב אטו ורביעי
כדאתטול.
יופ

ד׳

דודה

קור]ין[

הארץ ורביעי כדאתמול.

ג׳

בפ׳

בהעלותך

מן

במדבר

סיני

עד

לאזרח

ופימני פרשיות חן מש״ך תור״א קדי״ש ככפפ״א פםו״ל

כסדב״ר של״ח כוכר״א י( אבל כשחל )ב(שבת ביום ראשון דח״ה אז מחחלפין
חפיטניפ וקורי׳ ז׳ וטופיף על פפול לך טן ראה את׳ אוט׳ אלי וטפטיר קורין
בו

כדאחטול וטפטירין ביחזקאל ח( טן היח׳ עלי עד דברחי ועשיחי נאו׳ ה׳.

א( כ״ה בה״ג ]חוצאת הילדסחיימערן צד  ,617סדור רש״י צד  ,223אשכול ח״ב צד ,63
שלה״ש סי׳ רי״ט וס׳ המחכים צד  144אבל בסדרע״ג )מ״א ע״ב( ובסדור פרשיות שבס׳ תוש״ר
צד  ,38ובאו״ז ח״כ סי׳ ש״צ הגי׳ :עד ויריחו סוגרת ומסוגרת .וחריצ״ג ח״כ צד ק״ה )הובא
באוצח״ג ח״ח צד  (60מביא בשם רב האי גאון :ואנו מנהגנו מימות הראשוגים להסטיד מן
ב( תש״ר ח״א  ;38סדר״ע השלם
בעת ההיא עד ואין יוצא ואין בא ,אח״כ ויחי ה׳ את יחושע.
ד( מגילה
ג( סדר״ע קי״ד ע״א וריצ״ג ח״ב ק״י.
ח״כ קט״ו ע״ב ואוצה״ג ח״ה סי׳ דכ״ו.
ה( ל״ז ,א׳־י״ד .ולפי תשו׳ דרב האי גאון
ל״א ,א׳ .ותשו׳ הגאונים באוצח״ג ח״ה צד .63-5
״מסורת בידינו שעתידה תחה״מ להיות בגיםן" ,הובא בהאשכול ח״כ צד  ,63תש״ר ח״כ ע׳ ,46
ריציג ח״ב ע׳ ק״ו ובאוצח״ג שם .ועי׳ להלן סדר קריאח בח״ח סוכות בהערות.

]ססר טנחגים(
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,

ובשבת דח״ה אומ ליוצר א( אהבוך משרימ ואומ׳ אחר הלל מגילת שיר
ומברכי׳ לפניה על מקרא מגילה בנחה וככה יעשה על כל המגילות ב( אפי׳
מגילת איכה חוץ ]מ1מגילת אפתר שמברך עליה ג׳ ברכות בקול רמ משומ
פרמומי

ניפא.

המגילה

והוצאת פ״ת

נראה

ויש מקומות נהגו לומ׳ פפוקי׳ כמו אין כמוך ומלכותך בין

כמקרים דברי

• לא חשוב

להפפיק

בין

דברי

קבלה )לת׳( לדברי

קבלה
חורה

לדברי

אע״ג

חורה שלא

יהא

דקדיש ית1ו[פ מפמיק

הפפיק.

בשבת שבח״ח אין אומ׳ אדיר )אדינ( אדירנו בקדושה ואין אומ׳ והיעריב
לפניך )ביר( בי״ט אחרו׳ של פ פ ח אין אומ׳ אופן ואין אומ׳ והחיות ישודרו
וחטעפ

כדאומ׳ ג(

מעשי ידי

טובעי׳

כר.

ביופ השביעי של פפת )ט׳( טוציאין ב׳ פ״ת וקורין ה׳ טויהי בשלח עד
רופאך ואם שבת הוא קורין ז׳ וטפטיר קורי׳ כדאחטול וטפטירין בשטואל מן
וידבר ךןך )דף 43

] ( aעד ולז[רעו עד עולם.

ביו׳ ח׳ קורי׳ ה׳ טן כל הבכור עד פוף סדרא וטפטיר קורי׳ כראתטול
ואם שבת הוא קורי׳ ז׳ וטופיף טן עשר חעשר וטפטירי׳ בישעיה מן עוד היו׳
עד קדוש ישר׳ ד(.

]מנהגים בין פסח לשבועות[.
טנהג שבכל יוטי׳ אחרוני׳ של רגלים בעוד החזן יושב על הטנדל וחם״ת
בידו קורט אשרי הנרול שבעיר לוקח חפץ 1ו[פפר בידו והולך טזה לזה וטבורך
כל העפ אחד ואחד בפני עצטו בעבור שיחן נדר לכבוד הםקום ולכבוד הרגל
ובטקוט שנהגו ח( טזכירין נשטוח ואוט׳ א ב הרחטיפ.
טנהג כשר להטתין בטוצאי פ פ ח שלא להתפלל חפילה ערביח עד הלילה
כדי שלא יכנם חמץ בתוך ביתו )עד( מבעוד יום וט1ת1פללין ערבית והולכין
לבחיחן ומבדילי׳.
ונהגו לחכנימ חמץ הכף אחר הבדלה לבית ולאכול שלא יחא כמופיף
על שבעת )יומימ( ימי המצות ומיהו המונע לא חפםיד.
א( לד׳ שטעון בר יצחק מממצא .עי׳ מש״כ אודותיו הת׳ צונץ בם׳ לט״ג דפ״ש צד 111-5
ושם צד  ,235-8וד״ר דוידזון באוצה״ש וה״ש כ״א צד  * .65ב( מח״ו צד  344ומרדכי שיק דמגילה
סי׳ תשס״ג בשם מס׳ סוסדים .אבל מטח משה סי׳ תתקס״ו כתב לברך על כולם ח ו ץ מ ק ח ל ת
ג( סנהדרין ל״ט ע״ב .ד( אוצח״ג ח״ה
ומנהגנו שלא לבדך עליהם ,כ״ח באו״ח סי׳ ת״ץ.
ח( צונץ ,ריטוס צד .ff. 8
סי׳ רכ״ה צד  61חערח ג׳.

מנהגים בין פסח לשבועות
אין אומרי׳

חמתימ

צידוק 1ה1דין על

29
ובמננצ״א א(

בחול המועד

לא

אומ׳ לא צידוק הדין ולא קדיש ביומ ד״ח דהא הקדיש אינו בא אלא מפני
צידוק הדין והפסוקי׳ שבו.

ובווירמ״ש אומרי׳ אותו על אדם שיש בו
הדין

ובניסן יש מקומוח שאי׳ אומרי׳ צידוק

ובצרפת

תורה.

ראיתי ב( שהיו

אוסרי׳ צידוק הדין וגם קדיש בודה שהי׳ אומ׳ שאין זה הספד דחילל המועד ג(
דאין זה אלא הודאה וקיב1ו1ל דין שמימ ד״י )מדור( מדוייר״ן.
)םגחיג( ]סנהנ[ ד( שלא

נישואין בין פסח לעצרה וכשחל ד׳ח

לעשות

אייר בשבת נוהגי׳ לעשות בו נישואיי.
שעבר

ולאחר

ניסן

אומרי׳ בכל

שבתות

זולתות כגון ה(

אזכרה

דודי

אלחי י( אל דמי לך עד שבועות ובשבת שלפני שבועוח מזכיר )הרוגי גזירות(
גשמות של הרוגי )גז׳( גזירות ואומ׳ א ב הרחמימ.
להתענות

ונהגו

וחמישי 1ו1שני

באייר שני

ולעולם יש )לה( להתענות

אוחם קודמ ל״ג בעומ׳ ואומר׳ בחן סליחות בתפילה וכשחל ר״ח אייר בשבח
אין )גוזין( גוזרין בו )ה(תעניות עד שבת )של אחרין( ]שלאחריו[ והטעם לפי
שבפסח בח״ח נוהגי׳ בו קלוח ראש .גם םשום חוטר׳ דחטץ טתעני׳ •ויש ]לזה[
ס ס ך םאיוב ויהי כי חקיפו .שבעת יםי הםשת׳ העלה עולוח וכו׳ כי )אום׳(
)אטר( אולי 1ח[טאו וכוי.
טנחג בכל ישר׳ לוט׳ פירקי׳
יושבי

להשיא[

קרונוח

ישר׳ יש להם חלק כר.

)דף ( « b

א ו ב ו ת ]כשבת[ ]בין טנח׳ לטעריב טשוט
ל ב ס ז(

לקרב׳

התור׳

לכך

טתחילין

כל

טחחל]ין[ בשבח של אחר׳ פסח עד י״ז ב ח ט ח ונהגו

לום׳ בראשוני כל שבח פ1רק[ אחד עד שים]י[טו כולם ואח׳׳כ חוזרי׳ לראשו
ואוט׳ בכל שבה שניים ח( עד י״ז בחטוז .טעם טפי ט( ר׳ נרשון מבונ״א טפני
סח

נהגו

לום׳

שניים

שניים

לפי

שסופו

של שני

דוםח )לא׳( )לראשון(

]לחחלחו[ של ראשון הא כיצד פרק ראשון מהחיל משח קבל תורה טםיני
וסופו

מםיימ

מאות׳ עניין אמ

למדת׳ כו׳

שלישי

מתחיל

עקביא )אומי( בן

א( ב״ח במה״ג סי׳ נ״ח ומנהגי מהרי״ל ח׳ חוח״מ בשם מנהגי מחרא״ק וליתא במנהגי
מחרא״ק שלנו אבל באגודת מוע״ק אות ס״א נמצאת הגירסא להיפך :על צידוק הדין וקדיש
בר״ח ובחוח״מ בווידמשא קורין ...במנענץ לא נהגו לאומרו כי אם על חכם נדול .והשוה לזה
תש׳ הגאונים חובאח בשבח״ל חשלם צד  ,142דיצ״ג ח״ב ע׳ נ״ט ואוצה״ג ח״ד מס׳ משקין צד
ג( עי׳ במנהיג סי׳ קי״ו מש״כ בשם רש״י
1,54-5־ .40ב( ראה מה שחערותי ע״ז במבוא.
וחובא ג״כ בשמו בםדדס סי׳ ר״צ ,ס׳ האורה צד  ,225מח״ו צד  ,244שלה״ש צד  344ורוקח סי׳
שי״ז .ד( מנחג זח הובא בחג׳ טירנא סוף ה׳ סםח בשם מנהגי דודא וצ״ל Jנוהגי׳ לעשות
נישואיי בו| .ה( צ״ל :״]אזכרך[ דודי מארץ ירדן וחרמונים** למשולם |בן קלונימוס|; אוצה״ש
וה״פ כ״א צד  .109ו( צ׳יל] :אלהים אל דמי לך ]אל תשקוט ואל תחדש! לבנימין !בד זרח!}
שם צד  .212ז( לדעתי צ״ל ]כדי להשמיע אל העם ולקרב לבם לתורה( .ח( עי׳ יוסיף אומץ
ט( אודות חייו וזמנו דאח מש״כ במבוא .ולולא דמםתפינא
סי׳ תתנ״ז וצונץ ,דיטוס צד .85
אני אומר שצ״ל טעם ]טפי״־־מפירושו?[.

[ספד

30

מנהגים[

מחללאל כ ר לפני מי אחה עתיד ליחן דין וסופו של רביעי מסיים
עתיד

אחה

ליחן דין.

חמישי

םחחיל

בעשרה םאםרות נברא

על
כר

כורחך
וסופו

של

שלישי ]צ׳׳ל ששי( )מסיי׳( מסיים באותו עניין כל מה שברא הקב״ה כר.

]שבועות[.
שבועות:

הכתו׳ א( קראו יום הבכורי׳ שאז מחחילי]ין[ להבי׳ הביכורימ

]ולא[ קורם דתנן ב( אין םביאין ביכורים קודם לעצרת דשחי הלחם ג( מתירין
הבאת

ביכורי׳ כמו שמתיר העומר התבואה כן מחירי׳ )חביכורי׳ שתי הלחם(

]שתי הלתם הביכורי׳[ ]ו[פירות האילן.

י

נהנו לומ׳ ביום ראשון של שבועות בנשמת כל חי מי אדר והוד ד( לפי
שיש ]ש[ם מי התאזר עוז ואין עוז אלא ]תורה[ כ ר ח( לפי שתוא יומ מתן חורה.
נהנו לאכול בו כל םיני םאכלים )מקו( מחוקים כגון דבש וחלב משו׳
דבש וחלב תתת לשונך ונדרש י( על םחן חורה.
נוהגי׳ לעשוח עונות לתינוק]וח[ שמתחילין ללםוד וכוחבי׳ עליחם פםוקי׳
לפתיחת תלב ואוכלין אות)ו(]ן[ בבית

הכנסת גמ בני בי רב נוהני׳ לחזור בו

תלמודמ )מלמעלה( ]מתחלחו[ עד סופו מה שלמדו )מ׳( מחחילת הזמן ]עד| עתה.

]הקריאה בשבועות[.
הקריאה
בחודש

ביום ראשון

םוציאין ב׳ ם״ח וקורין ה׳ בסדר וישמע יתרו מן

השלישי עד סוף םדרא

ומפטיר קורא בפנחס םן ביום חביכורי׳ עד

ונסכיה׳ וטפטירי׳ בו ביחזקאל ז(

מן ויהי בשל]ו[שי׳ שנה עד קול מדבר )אלי(

ונחנו זקנים וידועי׳ לוט׳ הפטר׳ זו באיט׳ וביראה לפי שיש בו טעשי טרכבה.
וביום שני
כל

אום׳ םגילת רוח וםוציאין ב׳ ם״ה וקורין ה׳ בסדר ראה טן

הבכור עד סוף הםדרא

וטפט]י[ר

קורא כדאתטול

ואם תל בשבת קורין ז׳ וםוסיף םן עשר תעשר
וטפטירי׳ בתרי עשר טן תפיל׳ לחבקוק עד לםנצח

בנגינות.
נ( מנחות פ״ד
ב( משנה בכורים א׳ ,ג׳.
א( שמות ב״נ ,מיז .משנה חלה ד׳ ,י׳.
ע״ב .ד( מנהג זה לומר מי אדר והוד בחג השבועות נמצא ברוקח ,ולא חי׳ ידוע להת׳ צוגץ,
ח( מי שה״ש במקומו.
בספרו ס .פ .צד  ,86ולא לד״ד דוידזון באוצה״ש וה״פ כ״נ צד .114
ועי׳ תשב״ץ רמ״ה .ו( מדרש רבה על שיר השירים ד׳ ,י״א .ודאה כלבו דין קיו ,מנחני טירנא
ה׳ שבועות ,מטח משה אות תרצ״ב .ז( מחזור ויטדי צד  .345ומנחננו לקרוא עד פסוק כ״ח
ולהוסיף גם כן פסוק י״ב מסרק גי .וכן הוא בסידור פרשיות שבספר תורתן של ראשונים
צד  ,38בהלכות גדולות צד  ,35ספר המחכים צד  147ובמ״א.

י״ז
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תמוז

]שבעה עשר בתמוז[.
בשבע׳ עשר )דף

( a

44

]בתמוז[ מתענין תענית דאוריית׳ פי׳ מדברי קבלה

דהיינו צומ הרביעי ]ואו[מ׳ פליתות בשמנה עשרה ואומ׳ )איתנו( ]אתאנו[ לך א(
אפופוני

טצוקוחב( אדאג ) ט [ ח ט א ו ת י ג ( פזמון שעה נאמר י( חטא׳ ה( אבותי

)כדיבתי׳( ]כרבת[ ריבפ י( תחנון גרוני ניחר ז( שוטר ישר׳ בכל תעניח ציבור ח(.
יש בני אדם שמתענין טי״י בתטוז עד ט׳ באב ואין אוכלין בשר ואין
שותי׳ יין דש)ו(נינו ט( בא ]י[ כה

כל רדפיה השיגו ]ה[

בין המצרים

אילו כ״א

ימי]ם[ שבין י״ז בתמוז לט׳ ב א ב ועוד שנינו י( טי׳׳ז בתמוז עד ט׳ ב א ב ודאי
שכיחי מזיקי׳ לכך נזהרין שלא לרחוץ באילו הימי׳ כלל ב ]נ[ הרות יא( ויש ממך
לחתענוח

)בימי( ]בימים

האלה[

בדניאל יב( שהתענ׳ שלשה שבועי׳ )יום( ימי׳

ומי1הו[ אין רוב הציבור יכולי׳ לעמוד )בין( ]בהן[ .מטע)י(טי׳ בשמח׳ ובמשחאות
באילו הימים ונהנו לומ׳ ז ו ל ת ו ת )ה(]ב[שלשה שבתות שבין י״ז בחטוז לט׳ ב א ב
ויש מקומות שאין אומ׳ אב הרהטים

ומזכירין בחן נשמות ואומ׳ אב הרחמי׳
אלא בשבח הםטוך לט׳ באב
ד ת יג(

התיר

לאשה

שיולדת

לאכול

בצום

נדליה

ביו׳

ללידות

ח׳

ואע״ג ראום׳ פרק םפנין יי( דלאחר ז׳ אם אוטר׳ אין צריכי׳ אין טחללי׳ עליה
את השבח וצום גדליה דברי קבלה ודברי קבלה )ב( ]כ[ דברי חורה א״ח םוחר
דאו׳ .פ״ק דר״ה טי( קרי לי]ה[ צום וקרי ליה ששון כו׳ רצו טתענין רצו אין
לכך הוי

מחענין

רשות

ומותר לח לאכול

עד כאן מצא)ה( )ורנאה( )ונראה[

דאפי׳ עוברות ומניקות )שהן( בעלמא שהן מצטערות הרבה שהיה לה]ן[ לאכול
בכל

אילו הצ]ו[מות לבד טט׳ ב א ב טדאו׳ טז( ט׳

מתענות

ב א ב )ע׳( עוברות ומניקות

ומשלימות בו כדרך שמתענין בי״ה )מ׳( מכלל דבשאר

תעניות שאין

חומרי׳ כ״כ משלימי׳ כ ר ה״ג מיימון׳ י,0
אילו ימיפ שמחעני׳ )בו( ]בהן[ מן התור׳ ית(
אהרן

בעשרה

יהושע

בין

בו

מת)ו(1ה(

םרים

ונפתלק

הבאר

בניפן
ועשרי׳

בא׳ בו מחו בני
וששה

בו

]מח[

נון.

ג( ליעקב בן
ב( לקלונימוס בר׳ יהודה ,שם צד .255
א( צונץ ,ס .פ .צד .225
ה( צ״ל] :חטאנו[ ,ובונתו פ ת י ח ה
ד( שם  .412ואוצה׳׳ש וח״פ ח״ג .501
חזקיהו ,שם .307
ו( צ״ל :אבותי ]כרבת[ ריבם ]אבדת כל מחריבם[ והוא לאליה ב״ר שמעיה חזק
לסליחות.
ח( צונץ ,ריטוס צד .131
)צונץ ,שם  ,245ואוצה״ש וה״ס ח״א צד  .(9ז( לדגט״ה ,שם צד .239
י( גם הוא שם בהרבה שנויים . .יא( ראה מש״כ
ט( איכה רבתי ס״א סי׳ ב״ט בשנוי הלשון.
יג( מחזור וויטדי
יב( שם פ״ו ,ג׳.
במה״ג סי׳ מ״ט ובשלה״ש סי׳ דם״ג בשם ר׳ סעדיה גאון.
יז( גמצא
טז( פסחים פ׳ מקום שנהגו.
טו( ד״ח י״ח ,ב׳.
יד( שבת קכ״ט.
צד .272
יח( כולו.נובע
שם פ״ח דתענית חוץ מן תיבות ואע״ג דאומ׳ פרק מפנין עד וצום גדליה.
מן מגילת תענית במאמר האחרון והובא בחרבה שינויים בבה״ג צד  ,193סדר דע״ג ל״ד ע״א

[ספר
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מנהגים[

באייר בעשרה בו מת עלי חכחן ושני בניו ונשבה הארון בכ״ח בו מת
שמואל

הרמתי.
במיון בכ׳׳ג בו בטלו הביכורימ מ]ל1עלות לירושלימ בימי ירבעמ בן נ ב ט

בכ״ה בו נהרג רשב״ג ור׳ )ישטאר( ישמעאל בן אלישע ור׳ חנינ׳ טגן חכהניט
בכיז בו נחבש עקיב׳ ונשרף ר׳ חנינ׳ ום״ת עמו.
בתטוז )דף

44

(b

בי״ז בו נשתברו הלותות ובטלו התמיד.

באב באתר בו טת אהרן הכ1הן[ ]בט׳[ בו נגזר על אבותינו שלא יכנמו
לארץ ובו נחרב בית הטקדש בראשונה! ו1ב[שניח.

בי״ח בו כבה נר טערבי

ביטי אחז.
באלול בז׳ בו טתו טוצאי דיבת הארץ.
בתשרי בג׳ בו נהרג גדליה בן אחיקם ויהודים אשר עטו.
י׳ אנשי׳ טישר׳ וםת ר׳ עקיב׳ בבית

חאיסורי׳

בה׳ בו טתו

בז׳ בו נגז)ל(1ר[ על אבותינו

שיטותו בתרב וברעב.
בטרחשון בו׳ בו )אורו( !עורו[ עיני צדקיהו ושחטו את בניו לעיניו.
בכסלו בח׳ בו שרף )יחוי( יהויקים אה הטגילה אשר ב ח ב ברוך בן נריח
ספי

ירםיח.
בטבח

בח׳ בו נכחב1ה 1התורה בלשון יונית ביםי חלטי)ד( חםלך ובא

חושך ג׳ יוםי׳ לעולם1 .ב[עשרה בו םטך )ל(טלך בבל על ירושלים.
בשבט חםשח בו ס ח ו ) ח ( הצדיקי׳ ביםי יהושע בין נון בכ״ג בו נקבצו
.

כל ישר׳ על שבט )שטעון( בניטין וקנאו על פלגש בגבעה ועל צלט טיכה )קנאו(.
באדר )בר( 1בז׳[ בו טח )טה רבינו( טשה רבינו ט׳ בו גזרו חעניח על
טחלוקח שטאי והילל.

]תשעח באב[.
אב:

טטעטין בשטחה לפי שהכפילו בו חצרוח בו נחרב ביח ראשון

ובית שני לכך א( נהנו בכל ישר׳ שלא לאכול בשר ולא לשחוח יין ולא ל כ ב פ
ולא

לרחוץ טר׳׳ח

אב

)בשבח( בערב

אב עד ט׳ באב וטנהג ב( רב1ו1תינו שבטננ׳ץ כשחל ר״ח
שבת

לא

היו

ר1ו1חצין

אלא

)קד(

קדטיהו

טאחטול

צד  ,[16סדור דש״י צד  ,269מח״ו
J.L.G
1 9 0 7 .
הוספות והקונים לםרע״ג שבמ״ע
צד  ,229טור וש״ע או״ת סי׳ תק״פ ,כלבו דין ס״ג ובא״ח ת״א )צ״ו ע״ב( .ובמקומותם למושבותם
העירותי על שנויי הנוסחאות בשולי היריעה [ראה במבוא[ ,והשוח לזה סדור החשבון בתענית
כ״ט ע״א ובתשה״נ שנדפסו ע״י קיש )בודפסט  (1912סי׳ ז׳ צד 8־ .17והובא באוצח״ג ח״ח .36-7
א( מח״ג צד  ,35ספד האורה צד  ,61סדור רש״י צד  203ורוקח סי׳ שי״ב ,דיצ״ג ת״א
ב( כחג׳ טידנא )ה׳ טב״א( ובמטה
צד כ״ב וחמגחיג אות י״ח מ״ט ע״ב ואוצה״ג ח״ה צד .44
משת סי׳ תרצ״ט כשם מנהגי דודא ]לדיי מדודא[.

באב

תשעה

83

ירושלמי׳ א( אזר זירא׳ הני נשו ]דנ[חיגי דלא למשתי חמרא ב( מן ]ד[אב עליל
]עדי אפוקי• תעניחא[ מנחנין שבו

פסק״ אבן

שתייה שנ׳ השתות

יהרםון ויש

גזרשין ג( דלא למישתי עמר׳ פו׳ דלא לטוות ב צ מ ר כלומ׳ שלא לעשות מלאכה.
יש נוהגין )להלביש( ]ללבוש[ בגד1י[ חול בשבת שלפני ט׳ באב.
ט׳ ב א ב שחל ב ש ב ת נוחגין)לעיין( 1צ״ל בו[ דברי׳ שבצנעה פי׳ תשמיש
חטטה ודברי חורה ואפור ברחיצה ופיכח :של־ תענוג ומפפיקי׳ קורט שקיעת׳ החט׳
ואפור להושיט )אצעו( אצבעו במימ י( לכך נהגו־)לחשרת( להשרות מפח במיפ
ולטול־ בה ידיו.
ותינוק1ות[

של בית רבן

ט1ו[צאו שנ׳ ח(; פיקודי ה׳ ישריט
האנק דום.

חולכין־ בטלין
טשטחי לב

מחצות
גפ

בערב ט׳ ב א ב

ילפינן

טיחזקאל

ער

דכתיי י(

אך נהגו ללטוד איכה וקינות ודברי׳ חרעי׳ שבירטיה ואיוב וכל

תוכחות׳ שבפסוקי׳.
]ערב[ ט׳ ב א ב הולכין לבית הכנפח בעוד חיופ גדול כנגד שעה )דף 45
]רביעי[ח

וטחפללין טנח׳ וחוזרי׳ לבתיה׳ ואוכלין פעורה

( a

טפפק׳ על הקרקע ז(

)1ן1ם שקיעת החט׳ ואוכלין דבר צונ)י(ן ולא חט ולא שני תבשילין רק בצים
ופירות

וחלב וכיוצא בזה 1כ[טי שטתו טוטל לפניו ואין ח( מברכין בזיט1ו[ן

דכתי׳ ישב בדד וידוט כי

נ ו ט ל עליו ולאחר אכילה טתחילין )אב( אבילות

וחולכי׳ יחיפין לבית הכנסת.
:

ט׳ ב א ב הי׳ )רגיל( רבינו הנדול נ״ע ט( בין מנח׳ לטעריב בםעוד׳ טפםק׳
1

בוצע על שחי ככרוח )וטסים( !וטיסב[ על 1ה1שלחן כשאר שבתות והולך נעול
לבית הכנ׳ טפני ככור שבח י( וחולץ לברכו ,ודש יא(.
וכשחל ט׳ ב א ב ]בשבת[ אין אומ׳ צדקתך יב(־ דהא איקרי מועד .וכשמתחיל
החזן ברכו ישבו לארץ ידטו וטחפללי׳ תפיל׳ ערבית בלחש ובכובד ראש ולאחר
א( בירוש׳ שם פ״ד ח״א ותענית פ״א היו ומ״ק ט״ו בחרבה שינויים ,ועי׳ מה שהעירותי
ב( הכותב שגה ברואה ,וצ״ל| :ודלא למיכל בשדא מן
על־ שנויי הנוסחאות במבוא אות וי.
דעייל ־ אב ער אפוקי תעניתא[ :ג(־=גורםין .כ״ה נירסת רב נסים גאון ,וחובא באו״ז ח״כ סי׳
ה( תענית
ד( פסחים נ״ד ע״ב
תי״ד[ :ועי׳ עוד הירושלמי כפשוטו לר״ש ליברמן צד .[431
ו( אפשר שכוונתו ליכףש יחזקאל רמז שס״ד על פסוק כ״ד ,י״ז.
לי ,א׳ על תהלים י׳׳ט ,טי.
חשוה לזח מ״ק דףט»ו,א׳ .ז( עי׳ לקט יושר ח״א עמ׳  109מש״כ בשש מנהגי טה״ר מענדלין.
קלויזנר ,ועיעז מטה משה סי תשי״א .ובנוגע לב׳ חבשילין ,נ ו ה ג י ן ב צ ר פ ת ליתן כמח
ח( טוא״ח סי׳ תקנ״ב;
מינין בקדרח אחת .דאה מאמרי ״חלופ< מנהגים אשכנז וצרפת".
ט( כוונתו לד׳ יצחק בר׳ יהודה .דאה מה״ג׳ סי׳ מ״ט ושלח״ש סי׳
ומטה משה סי׳ תשי״ב.
דם״ו ומבוא שלנו אות י׳ .י( אבל בלקט יושר ח״א׳ע׳  111מביא שמנהג׳ מ ד י נ ת ר־ינוס׳
ומדינת אטליא לחלוץ א ח ר ב ר כ ו  . . .והשוה מש״כיבמבוא צד  ,Vובמאמרי הנ״ל .יא( ליתא׳
לא בתשב״ץ )ד׳ קדימונא( ולא בתשב״ץ )כ״י של ביהמדל״ד בנ״י שנת  (1386ועי׳ במה״ג שם
יב( מה״נ צד  ,35מרדכי ריש מ״ק ,הג׳ אשידי סוף׳
ומה שהעירותי• ע״ז במבוא אות ת׳.
תעניות ואמר דף סיז בשם מנהג מננצא.
ספר מנהגים 3

[ספר

34
תפיל׳

י ו מ ר א(

שלפני החזן.

קדיש שלם

מנהגים[

ויששבין

לארץ

ומכבין

הנרות

מן

חוץ

הנר

ב

והחזן יברך בלחש על מקרא מגילה ( ויתחיל איכה ואח׳׳כ יומ׳

קינות על אלה ועל אלה אני כוכיה כפי מנהג המקומ ואח״כ עומד החזן ואומ׳
אתה קדוש כו׳
יומ המעשה

וכשחל במוצאי שבת אין אומרי׳ ויהי נועמ*( לפי שאינ)ן(]ו[

במקומ שנהגו ועו׳ י( מאחר שמשה רבי׳ אומ׳ בשיר חינוך בניין

המשכן אין נכון לאמרו בשעת חורבן המקדש ומקדש איקרי משכן ואומ׳ קדיש
שלם ה( בלא תתקבל משום דכתי׳ )פתום תפילותי( ]שתפ תפלתי[ ומה שאין
אומ׳
בלילה.

איכה ביום משו׳ דכתי׳ קומי רוני בלילה וכתי׳ בכה )תכבה( ]תבכה[
ות״ח הולכין במלין כל אותו היומ ר״ג י( אומ׳ לעולם יעשה אדמ עצמו

כת׳׳ח ולא יעשה מלאכה וכ״ש שלא ללמוד דהוי מדברי׳ שבצנעה אך קורין
דברי׳ חרעי׳ שבאיכה ושבירמיה וקינות.
בשחרית משכימין ומתפללין ואין אומרי׳ לא מליחות ולא חחינות ז( ואומ׳
תצי קדיש ומוצ]י[אי׳ פ״ת וקורין ג׳ בפרשת ואתחנן מדכי חוליד בנימ עד כל
הימי׳

ואומ׳ חצי קדיש

ומפטיר

כי המפטיר

בכלל השלשה

הנקראי׳ בתור׳.

ומה שאומ׳ ח( קדיש לפ״ת יוחר מבשאר פעמי׳ שקורי׳ ג׳ בליל׳ לפי שאין אומ׳
קדיש לאחר הכנפת הפ״ת אלא מיד יושבין לארץ ומפטירי׳ מן

אומף

אפיפ׳

עד באלה חפצתי ונו׳ ט( בניגון מלמדי מקר׳ ובר)ו(כוחיה ומחזירי׳ פ״ת למקומ׳
ויושבין לארץ ומיד מתחיל החזן הקינוח שיפד 1יף
והפ כ״א קינות כנגד כ״א

«  lהקלירי י( שבת מורו כו׳.
א

י ו מ י ׳ שבין י״ז ]תמוז[ לט׳ באב שאז י ( הובקעח

העיר וצרו על הבית כ״א ימיט ו]ט׳[ באב שרפו ההיכל ויש י» 0שמדלנין ק צ ת
מן הקינות הקלירי ואומ׳ אחרי׳ חחחי׳ שיפד׳ שאר גאוני׳ על )נזיחת[ גזירוח
ואין לחוש כי יג( שקולה הריגת׳ )ב(]כ[שריפת בית אלהינו.
וכשמםיים הכ״א קינות אז י א ו מ ׳ כל אתד כפי רצונו קינות וכשמפייפ
כל הקינות אז מהחיל החזן ער אנה וכו׳ ועומד ואומ׳ אשרי ובא לציון ומדלג
ב( ועי׳ מה שהערותי על זח לעיל צד  28הערה
א( מח״ג שם וטוא״ח סי׳ הקניט.
ג( דיצ״ג ח״א ב״ב־ג׳; סדר״ע השלם ח״ב קל״ב ,מח״ג צד  ,35סדדש״י  ,207מח״ו ,129
ב׳.
טוא״ח שם ,ב״י שם בלשון מ צ א ת י ב מ ר ד כ י ישן ומטח משה סי׳ תשכ״ט .וראה אוצח״ג
ד( והטעם חזה הובא בס׳ טרוייש צד  113ובמהדי״ל נ׳ ע״א
ח״ה צד 9־ ,48וח״ב צד .108
ה( שדד טרוייש צד  ,103ועי׳ לעיל צד .3
ובמטה משח שם .ועיי לעיל צד  ,16חעדח ב׳.
ו( ולפנינו במסכ׳ תענית ל׳ ע״א ובפסחים נ״ד ע״ב הגי׳ רבן שמעון ב״ג  . . .והובא ג״כ בח״ג
ז( כ״ח המנהג בכל מקומות בא״י )שבה״ל השלם סי׳
הלכי ט׳ באב ,וסדור רש״י צד .206
רס״מ( ,ובבבל אומד׳ סליחות בטי באב בשתי ישיבות ,לקוטי פרדס ,ח׳ תשעה באב ,או״ז ח״ב
ח( מנחגי
סי׳ תט״ז ואוצה״ג ח״ה ,מגילה ,צד  25הערה ב׳ ותענית ,צד  49הערה י״ב וי״ד.
מחרא״ק )מ״ב ע״ב( ,ומנחני טירנא ,י״ט ע״ב .ועי׳ פרדס סי׳ קנ״ח ורוקת סי׳ שי״א .ט( כ״ח
במנהגי מחרייל ס״ה טב״א .אבל בס׳ טרוייש צד  109נורס בנינון דרשו ולא בניגון חזון ישעי*.
יב( ראה מש״כ חח׳ שד״ל בהליכות
יא( תענית כ״ו ע״ב.
י( צונץ ,ז .ס .צד .123 ,51 ,47
יג( ד״ח י״ח ע״ב.
קדם צד .50

תשעה

ואני

זאת

בריתי

לפי

יום

שאינו

באב

תלמוד

35

תורה א(

ואומ׳

אתה

קדוש

וסדר

קדושה ב( ואוט׳ קריש שלפ עד תתקבל ואז טתחיל הקהל איוב וירטי׳ ופרש׳
קרבו גוים בו׳ ואוט׳ קדיש

י ו ת ] ו [ ט )וב׳( והולכין טב]י[ת חכנפת ונהנו לילך

על קברי הרוני גזירות ועל בתי קברות וכן בכל תעניות טשום ענטת נפש
ונהגו שלא לעשות שוט טלאכה ונהגו שלא לישא וליתן ולהלוות ולא לעשות
שופ עםק לא עם ישר׳ ולא עם נויט וכן אין לשחוט אפי׳ לצורך שבת ,כגון
אט חל ט׳ באב ביוט ה׳ .אחר תצות ואין טניחין )ת׳( תפילין וטלית עד הערב
בטנת׳ שאז טתעטפין בציצית ומניחי׳ חפילין ויושבין על מקומן על הפפפל כי
ט׳ ב א ב הרי כיופ שני )אבל( ]דאבילות[ ג> טשוט דהוי אבילות ישנה ואבל
ביו׳ שני טנית תפילי׳ ,וקורין ויתל טשת וטתפללין ואוט׳ י( נחם בבונה ירושליפ
וענינו בשוטע )ט׳( חפילה.
ואט חל ט׳ באב בטוצאי שבח אז אין טבדילין על הכופ אך כל אחד
טבורך

לעצטו בלחש ח( ב״ט האש קודם איכה אם יאות לאור הנר ובליל

טוצאי ט׳ באב טבדיל וטדלג ב״ט האש ,טרדכי י( אבל .אין טברכי׳ על הבשטי׳
משומ דהוי תענוג עכ״ל .וא״ת מאחר שלא הבדילו היאך מותרי׳ במלאכה באות׳
ט׳ באב כגון הבערה ובישול וכל כה״ג רמוחרי׳ וייל לפי שאומ׳ הבדלה בחונן הדעת.
ר׳

יצחק

חלוי 0

הנחינ

שלא

לומ׳

ענינו

ביוצר

אע״ג

דאיקרי

צופ

משופ פ ת פ ]=־ שחפ[ תפילתי.
תנו רבנן ח( כשאמרו אפור בנעילת

הפנדל לא אמרו אלא בעיר אבל

בדרך מוחר כיצד ןדף  f46 aיצא לדרך נועל הגיע לעיר חולץ וכן אתה מוצא
במנודח ו]ב[אבל ,והאל ]ח[זק מלך עליון יראנו בנחמוח ציון.
א( וא״כ לא שייך לומר לא ימושו מסיך כי הכל בטלים בו ,מה״ג צד  ,36דאה סדרש״י
ב( כ״ה בסדר״ע מ״ג
שם! סדרע״ג ט״ג ע״ב ,וטוא״ח דיש סי׳ תקנ״ט ,ואוצח״ג ח״ה צד .49
ע״ב .אולם יש מקוד אחר :״כללא דמילתא כ״ה דלא אמדינן ויהי נועם לא אמרינן קדושא
דסידרא* ]דף ל״א ע״ב| .ועי׳ משיב חח׳ אפשטיין במאמרו על סדר״ע בקובץ ציונים 30־,129
וידידי חח׳ לוין באוצר הגאונים ח״ח ,מסכ׳ מגילה צד  ,33הערה ה׳ ,ושם מסכ׳ תענית צד 49׳
חערח ה'} טוא״ח סי׳ תקנ״ט בלשון :י ש מ ה ג א ו נ י ם ש כ ת ב ו כיון שא״א ויהי נועם גם
ד( דאה מש״כ חח׳ באנדי,
נ( יבמות מ׳־נ ע״ב ,ופי׳ רש״י שם.
סדר קדושח אין לומר.
במאמרו על דס״ג צד  ,39ומה שהעיר ע״ז מו״ר הח׳ נינצבורנ במ׳יע  Z.F.H.B.כדך  IXע׳ ,107
ה( ובכ״י תשב״ץ )ש׳  (1386צד קי״ד ע״ב איתא:
ועי׳ באוצח״ג למסכת תענית צד .50
וחרב ד׳ שמואל מבונבורק הי׳ אומר בקול רם בלא כוס ב״מ האש .ועי׳ בתשב׳יץ הנדפס סי׳
פ״ג .ובמרדכי תענית סי׳ תרל״ח .והשוה לזה תשו׳ רב האי גאון ,הובאה באוצה״ג ח״א ,סי׳
ז( או״ז ח״כ סי׳ תט״ז בשם דבי׳ יצחק־ הלוי זצ״ל,
ו( מרדכי שם.
סי׳ שמיד צד .127
מרדכי סון! ה׳ תענית בשם ד״י סחם ,אבל במה״ג ע׳  35איתא והתפללו ענינו ביוצר ובמנחה.
וכיח בסדשיי צד  205ובמח״ו צד  ,227וס׳ טרוייש צד  ,136ועי׳ מש״כ מו״ד חח׳ גינצבודג במ״ע
ח( תענית י״ג ע״א באיזה שינויים; ידוש׳ תענית פ״א ,ה״ון
חג״ל ,וראה אוצח״ג ח״ה צד .50
חדי״ף פ׳ קמא דתענית ד׳ ע״ב; ובנוגע לענין נעילת הסנדל בט׳ באב מחצות ואילך ,ראה תש׳
הנאונים ,הוכאח באוצח״נ ,ח״ח ,צד 8־.47
4

]ספר

36

מנהגים[

]סדר קריאת התורה והפטרות דנחמתא[.
מצא׳

סתרי׳ של ר׳ נימי׳ ד ל א( שאלו מקצת תלמידינו ביום

במנילת

שבת )שבו( שובה בשנה שהל ר״ה )ולר( להיות ברביעי שיש שבת מפםיק בין
)שבת( י״כ לםוכות למה חלקנו פרש׳ נצבי׳ וקורין היומ וילך משח ולשבת הבאה
אנו

קורין

הלא

האזינ׳

קודפ

קרינ׳

שתי

לכן

פרשיות

המטות

ראשי

ופר׳

טפעי בשבת אתת הלא טוב לקרוח הנך ב׳ פרשיות בשתי שבתות ובשבת זו
אחם נצביט וילך .והשבתי אילו קרינן טטות ומפעי בשתי שבחוח הרי פרשת
]נצבים[ חלה להקרות היום לשבת שובה והוא ראשון לשבחוח השנה ויש בה
קללות

ופורעניות

עזרא לקרות

ולא

יפה

בתחלת

לקרות

השנה

קללות

הכי

אלא

תקן

ה נ ך שתי )פר׳( פרשיות בשבת אחת ולקרות חצי פרשה נצבי׳

שיש בה קללות ופורעניות כדי שתכלה )קללה( שנה וקללוחיה וקורין לשבת זו
וילך
העיר

שהוא

תחלה

במםכת

לשבחות

וכההי׳

השנה.

דתני׳ )בגטר׳( בםוף גטרא

מגילת ב( ר׳ שטעון בן אלעזר אוט׳

עזרא

לחן

תקן

דבני

לישראל

ש]י[היו קורין קללות שבתורת כהנים קודפ עצר׳ ]ו[שבמשנה חורה קודפ ר״ח
ואיתימ׳

ט״ט

א ו מ׳

אביי

שאין

שבת

טפפיק

בין

ריש

י״כ

לוקיש

לחג

כדי שתיכלח שנה

הפוכות

קורין פרש׳

וקללותיה ובזמן

האזינ׳ לשבת שובח

והיכא דאיכןא[ שבת טפפיק קורין בקללות קודפ ר״ה ובשבח שובה קורין וילך
ובשבת שבין י״כ לפוכות קורין האזינ׳ ע״כ ע״כ.
הפטרות טשבת שלאחר י״ז בחטוז עד עשרת יטי חשובה ופיטניחון דש״ח
נו״ע אר״ק ש]ד[״ש והן תלתא דפורעניתא ושב׳ דנחטחא וחרהי )היו׳( דחיובחא.
דש״ח

הוא דברי ירטיחו שטעו דבר ה /

חזון ישעיהו אינן תלתא דפורעניתא.

נו״ע נחמו נחמו וחאט׳ ציון עניה פוערה .אר״ק אנכי אנכי ,ר ו נ י עקרח קוטי
אורי.

שד״ש ג( שוש )אושיש( אשיש

אינון ש)ו(ב דנחמחא,

דרשו ה׳,

שובח

ישראל אינון )מ׳( תרתי ]ד[תיובתא .כ ך פדרו בפפיקתא י(.
ושובה
)לגדליה(
שלא

יש לומ׳ בשבת [דף
]לצומ

לאומ׳ כלל

גדליה[

למנח׳

)כלל(

בשבת

 [ bשבין ר״ת לי״כ
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וכשנהלקי׳
כי

נצבי׳

דיי שאומ׳

וילך

אוח]ו[

ודרשו

אומ׳ אותו

] [ . . . .
ב]צומ[

גדליה

נוהגין
אלא

א( תובא בתום׳ מגילה ל״א ע״ב ד״ח קללות בלשון שאלו בביח״מ של ר ב י נ ו נ י ס ים
וכ׳ .ועי׳ מש״כ חח׳ פוזננסקי במאמרו ע ל א נ ש י ק י ר ו א ן ,ומה שהעירותי ע״ז במבוא.
ג( זו שיטת ר״ת ]ס׳ טרוייש  [109אבל בכל המקומות חנ״ל )הערה ד׳( חגי׳
ב( ל״א ע״ב.
ד( עי׳ במבוא לפ׳ דר״כ סי׳ בי ,סדרש״י צד M2
שובה ישראל ,דרשו ה׳ ,שוש אשיש בחי.
העדה ב׳ ומ״ע האשכול כ״ח ,צד  158העדה תק״ס.

]סדר

דינוס

לער״ה[
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טפטי]רי׳[ שובה ולפרש׳ וילך ולחאזייו מפטירי׳ וידבר דוד שירה כנגד שירה
וכן גוחגי׳ בטעג׳נצא א(.
חדא

שהיא כתו.ב׳

ור״ח אלול שחל

בחלטוד ועוד ג( דיש לעניה )פערה( פוערה תשלוטין שטבליעין

]ב[תוך

רוני

בשבת ב( טפטירי׳

השטי׳ כפאןי[

אותה

עקרה לפרש׳ כי תצא .וגט נהגו בווירט׳שא ובטעג׳נצ אפ נשואי׳ באחד

טן השבתות דדוחין הפטרה י( דחחן שוש אשיש )וט׳( וטפטירי׳ בשל אות׳ פרש׳
וכבר הי׳ טעשה ה( ביטי ר׳ יצהק הלוי והורה להפטיר בפרשה לפי שהן כתובי׳
בפפיקהא ואילו טשוט שטחה )בע׳( בעלטא.
וגם

אפ יש נישואיי

בשבת דניחטתא דדוחין י( את של )ח׳( חתן חדא

דאית בהו כלהו שטחה טנחטו ואילך ועוד בסדרן כת׳ בפפיקתא.

]סדר רינוס לערב ריה[
נהנו לתקוע שופר בכל בוקר וערב אחרי

יציאות׳ טבית

אלול עד ג ׳ ) י ו מ ( ימי׳ קודפ ר״ה כדי ללמד ]ו[לחנך )במי( במצות
שואלי׳ בהלכות הרגל קודם הרגל ל׳ יום.
וטחאי

הכנפת

טר״ח

ד א ו מ ׳ מר 0

גם לפי שלא ירגיש מתי יהא ר״ה

טעמ׳ אין מזכירין ד״ח כשבת שלפניו א״נ ח( משום דכתי׳ בכסא ליום

וגו׳ עוד שטעתי טפני ]ש[ השטן הטעה את ישר׳ בארבעי׳ )יום( יטיס ראשוני׳
שנ׳ כי זח משה האיש וגרם שעשו העגל כדאית׳ במדרש ט( ובר״ח אלול כשעלה
לקבל לוחוח אחרונוח אמרו נעשה תקנה שלא יטעה )אתונו( אותנו עוד ונתקע
כדי

לערכנו.
גפ

חיה

כתי׳ קול גדול ולא י ו ט ף וטתרגטינן לא פ פ ק טלטד שקול השופר

הולך וחזק כל ארבעי׳ )יומי׳( יום )א׳( אחרוני׳ וטח שאין תוקעין י> ג׳

א( סדור רש״י שם ,מח״ו צד  ,223מרדכי סי׳ תתל״א וס׳ המחכים צד  159בלשון :וכן
ג( עי׳
ב( או״ז ססי׳ שצ׳׳ב ,ם׳ טרוייש  108ומנהגי טירנא ה׳ ד״ח אלול.
נוחגין באשכנז.
ה( מה״ג צד 48
ד( עי׳ שם באו״ז ובהג׳ טירנא ,וראה להלן הערה וי.
שם בהג׳ טירנא.
 [ a״מנהג חתנים"
פרדס סי׳ כי ,או״ז ח״ב סי׳ תס״ד ומרדכי פ״ד דמגילה אבל להלן ]בכיי 63
בהערה שם משמע שהחליפו בפ׳ כי תצא הפטורה של אותה שבת על שוש אשיש .ועי׳ מש״כ
אפשטיין במ״ע החדשי שנת  1897עמ׳  113הערה  ,7בובד בסדרש״י צד  202העדה ב׳ ופדיימאן
ו( ובמנהגי מהרא״ק )כ״ז ע״א( איתא ״ ו ב מ ג ה ג י ם ד י נ ו ס "
במח״ג צד  48העדה שצ״ה.
ראיתי כתוב דדוחין הפטרה של נחמות מפני הפטרה של חתן .והשוה לזח מה שהעירותי ע״ז
ז( צ״ל :דתניא .ומקורו בתוספתא
במבוא צד  IVחערה י״ג ,ולהלן ״מגהג חתנים" בהערת שם.
ח( פסיקתא רבתי והובא ביל״ש ,רמז תתל״א על תחלים ס״א׳ ד׳.
דמגילח פ״ג בשנוי חלשון.
ט( פדר״א סטיו ועי׳ בטוא״ח סי׳ תקפ״א ,כלבו דין ס״ד וא״ח ח״א ה׳ ר־׳ה בשם אגדה סתם,
י( ג׳ ימים ולא יום אחד )ער״ה( כמנהגנו ובכל בוקר וערב
ובאוצח״ג ח״ח סי׳ ל״ג צד .32
ולא רק כשחרית ,ומקורו תמצא בהגהות מהר״א ה׳ ר״ה .ועי׳ במנהגי טירנא ובדרכי משח סי׳
חקס״א .וחשוח לזה מש״כ רבינו נסים ,והובא באוצח״ג ח״ה סי׳ ל״ג צד .32

|ס פ ר מ נ ה ג י ם [
ימי׳ לפני ר״ה כדי שלא יהא המזיק א( מורגל ל׳ יום רצופין ]ו[אז אין ]יכולין[
לערכנו ולתבתילו אבל כשחוזרין ותוקעי׳ ביום הדין אז נרתע מלקטרג.
נוהגי׳

יש

עפ ר״ח אלול

אלול

להתענות מר״ח

ועפ ב׳ ימימ דר״ח

מוצאי י״כ שהן מ׳ יום רצופין

עד

ועמ השבת בנתייפ אם אין רוב

הצבור

יכולין לעמוד בה.
מנהג

אך

באשכנז׳ ב( לעמוד למליחות )עולת( ]עלות[

השחר ומתחילין

בשבוע שלפני ר״ה )ו(כשחל ר״ח ביופ ה׳ או כיומ ז׳ ג( וכשחל ביומ ב׳ או
ג׳ אז םתחילין לעמוד ביום א׳ בשבוע שלפני ר״ה 1יף  aי*] 1ומח[עטף ש״צ
בלא

ברכה

]ררחמי[

משופ דלילה לאו זמן ציציח

לך ה׳ הצדקה וג׳

ועומד לפני ]ה[חיבה

ואו׳ פםוקי׳

פליחוח ופיזמון במוצאי )מ׳( מנוח׳ ביופ ראשון

ובשאר הימי׳ פיזמוני׳ אחרי׳ וחטא׳ ער ער״ה.
ובער״ה משכימי׳ קודם היופ ואומ׳ פתיתות י( ה׳ אלחי ה צ בו א ו ח יושב
כר.

ונהגו לומ׳ בו י״ג מליחות כנגד י׳׳ג מדות מלבד פתיחות פיזמון חטאנו

ותחנון וברי׳נומ אומ׳ ה(

כפדר

בפקדך ט( אך במיתח )אנ׳(
אך

בך ע(

אל

באפך יי(

זה:

אי נוש

אדון י( )כ׳( כ ח ק ח ז( אדון דין ח( אדון
רימה י( אשפוך שיתי יא(

אתבת עוז טז(

רבת צררוני הרי אלו פליחוח.

אלהיפ

אל

דומי »0

אמונימ בני יב(
את

חקול יז(

פיזטון)שפט( שופט כל הארץ בפחיח)ו(ת הארון

,

א(־־ תואר ל ש ט ן ו ל מ ל א כ י חבלה ,והשוה מש״כ הח׳ קאהוט בס׳ ״מלאכים ושדים* ,
צד  .59ב( דברי טוא״ח סי׳ תקס״א ,והובאו בהגהוח מנהגי מחרא׳יק בשם או״ח .ג( מנהגי
מחרא״ק )ב׳ ע״א( בשם תשו׳ הגאונים .ד( אוצחשוה״ס אות הי .ה( סדר זח חדש הוא ,וכנראה,
נשלו בו שגיאות ולא מצאתי חבד לזו בקובץ סליחות של בהמ״ד לרבנים בנ״י ולא ב״סדר נכון
מסליחות** ח״ב ,וראה מש״כ מהרי״ל במנהגיו וז״ל סדר הסליחות מנעתי מלכתוב דהכל כסדר
ו( ליוסף בר יצחק טאור־ליינוש ,ועי׳ צונץ ,ריטוס  ,142ודאווידזון ,אוצר
המדינה משנין.
ז( מיוחס לזבדיח חזק )או חזן( ,ועי׳ באוצהשוה״ס ,כ״א צד 25
השירה והפיוט ,כ״א צד .28
ח( ליצחק הכהן ,ונעלם מעיני חח'
וצ״ל שם :סליחה [לער״ה[ וערב יו־׳כ ,שחרית ומוסח.
ט( עי׳ באוצר
דאווידזאן ,אוצהשוה״פ צד  ,25דסליחה זו היא ג״כ לער״ה ע״ס סדר רינוס.
י( לשבתי חזק ,ועיי
השוה״ס ,כ״א צד  ,151וצריך לחוסיף שם גם לער״ה ע״פ מנהג דינוס.
באוצר חשוה״ס ,כ״א ,צד  .296יא( כונחו לסליחה מאת בר יהודה ,אשפוך שיחי לסגיך צורי
בלב נשבר .ועי׳ באוצר השוה״פ ,כ״א,צד  ,369וצ״ל שם :לער״ה ולשחרית יוה׳׳כ .יב( לבנימין
יג( ונראח
בר זרח .וראה אוצר חשוח״ם ,כיא ,צד  ,257וצ״ל שם :ןלער״ה[ ולר״ה וכוי.
שכונתו לסליחה ״אך בך לדל מעוז בצד לו מצוא סתרי* מאת שלמה הבבלי ,ולא לסליחה ״אך
בך מקוה ישראל ה׳** מאת הפייטן הנ״ל .ועי׳ באוצהשוה״פ ,כ״א ,צד  151וצ״ל שם :גם לעד״ח
יד( כונתו לסליחה ״אל באפך פן תמעיט ,בצר פקדוך צקון לחש** ועי׳
ע״פ סדר דינוס.
טו( ולא מצאתי חבר לזו בסדר סליחות ח״ב ,וצריך לתקן הנירסא:
באוצר חשוה״ס צד .163
[אהבת עזוז[ והוקף חבה בדית נעורים זכור .וסליחה זו לבנימין בן זרח ,ועי׳ מש״כ דאווידזון
טז( סליחה זו לדוד ביר משלם הקטן .ועי׳
שם צד  .60וצ״ל :נם לעד״ה ע״פ סדר דינוס.
יז( סליחה זו מאת קלונימוס ב״ר יהודה ״את הקול
באוצחשוה״ס צד  ,211וצ״ל :גם לער״ה.
קול יעקב נוחם בידי עשו בהם מתלהם** ,והובא באוצר השוה״ס צד .385
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אזכרה א(

וידוי

ובכן

יהי

רצון

תחנון תפלה תקח.
ואוט׳ עד טפי עד שראת בכתיב׳ ידו של מה״ר טאיר ש׳׳צ ב( טהצצרים
לשון ]ח[צוצרות עמוד לאצל צררה מקיש כשמע צלצל ואט׳ שכך להיות מן
הדין כי מה עניין צרירה ]לשם[ )לשיו( ואמ׳ )החו( ]החויה[ שהוא שם דבר
ואומ׳ לא שנו בה והיא מעשרת כדכת׳ ברכת ]ה׳[ היא תעש]י[ר ומוםיף בנחת
)מעין ברכה אחת ה]תני[ תופפת בשבת( ת״ש ג(.
ואפ לא )ח׳( הפפיקו לומ׳ הי״ג פליחות עד עלות השחר יופיפו עור עליהן
אחרי׳ ער כי יחחיל היו׳ להאיר ואז יאט׳ שופט כל הארץ לפי שהן מעניין
חתטיר דאין לילת זטן )תטיר( קרבן ונופלי׳ )לת׳( לתחנון קודם תפילה תקח
ובפדר קדושה אין נופלי׳ לפי שהוא ערב י״ט כאשר כחב׳ לעיל י(.

]ראש השנה[.
ראש

ה ש נ׳

ר״ח תשרי נקרא ר״ה בארבע]ה[

נידון בדיה כל העולם נידון טי לתיים ט]י[ לטות

פרקי׳ אילו ה( העולם

בחג נידון על הטים

בפפח

על התבואה בעצ]רת[ על )ה(פירות האילן.
צדיקי׳ נכחבי׳ םיר בר״ה לחיים ורשעים לטות ובינוניים תלויים ועוטדי׳
עד י״כ עד ישובו כ ר ואנו טחזיקי׳ עצטנו בינוניים על כן אין אנו מזכירין
כי אם דברי׳ לתיים כתבינו ולא חתטינו .וטח שאנו רגילים להרבות בתחנוני׳
בטלכיות זכרונות ושופרות י( לפי שאוט׳ הקב״ה לישראל
לפניי

בדין תזכירו לפני)י(

עקידותו

ש

ב נ י י כשאתם נכנםים

ל ןדף  l « bיצחק ויעלה זכרונ]כ[ם

לפני לטוב׳ ובמה )בש( בשופר של איל וםמכו ]בזה[ על מה שנאמ׳ וביום ש מ ח ת ם
וכר ותקעת׳ אילו שופרות לזכרון א]ילו[ זכרונו׳ אני ה׳ אלהיכם אילו מלכיות.
טהר״ם נ״ע אוט׳ בשם גאון אהד ז( הלואי יהא כל ישר׳ טתעני׳ ב׳ ימי׳
של ר״ה אבל הוא כת׳ בתשוב׳ אחרת האוכל לשם שטים תבא עליו ברכה
א( תפלח זו קודם וידוי היא לד׳ גרשון בר ישראל קציגון .ועי׳ באוצר השוח״פ ,כ״א,
 . aזבתשב׳יץ ד׳ קרימונה סי׳
ב( גירסה זו נמצאת בהרבה שנויים בכיי תשביץ 112
צד .196
,b
ד( בכת״י דף 34
ג( תשב״ץ,שם.
רג״ד ,וראה מח שהעירותי ע״ז באריכות במבוא אות מי.
ו( שם ס״ז ע״ב
ה( ר״ה ס״א ,ב׳.
ומקורו במה״ג צד  .37ועי׳ לעיל צד 4־ 3העדה טיו.
ז( לקוטים מהלכות אמרכל כ״ב ע״א ,ומגן אבות להמאידי קנ״ה בסופו:
בחרבה שנויים.
״וכן מנהג ב׳ ישיבות" |א״י וסודאן .וכן נראה מדבדי די״ץ גיאת ,ראה או״ז ח״ב סי׳ רנ״ז.
תשב״ץ סי׳ קט״ו ,ואגודה סוף ה׳ ד״ח; הגורן ,ח״ד ,צד 4־ ,73זננזי שכטר ח״ב צד  ,564ואוצה״ג
ח״ד צד  19וצד  .25והמקור לדברי מהר״ם לפנינו היא התשובה בחמדה גנוזה קכ״ט והלכות
פסוקות קציב ועי׳ גאוניקא ח״ב צד  ,261וח״א צד  96הערה  .2וליתא מזה כלום בחלופי מנהגים
של חח׳ ש .אסף צד  ,15וב״ענינים שונים לתקופת הגאונים" להח׳ סוזננסקי צד ,26
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מנהגים[

]ו[גמ חםחענ׳ לשם שמים למען לא יבא לידי קלות ראש םרוב-אכילה .־ושתייה
יתברך באלהי אמן ,ת״ש א( .הלכה שלימה שם מנהג כשר בר׳׳ה לאכול ־ולשתות
ולשמוח ,םא״ז ב> .אין להתענות בב׳ י״ט של ר״ה ולא בשבת שבנתי]י|ם ,ס״א נ(
וכן כ ח ב בא״ח י(.
)בנ( ביש ה( מקומוה נוהני׳ לשחוט איל בר״ה ולחלק ראשו ־בין הקהל
זכר לאילו של יצחק וראשו משומ שישימנו הקב״ה לראש ולא לזנב )ומהם(
]ומהר״ם[ הי׳ רגיל לאכול איל זכר כו׳ א״ח י(.
ובלילה

ראשונ׳

אין

אומרי׳

השולתן )ואומי( ואומ׳ זמן ואחר

אבינו

מלכינו

בבית

הכנמה ׳ומקדשי׳ על

ברכת המוציא נהגו ז( לאכול חפוחי׳ מתוקי׳

בדבש חדש סיטן לחדש עלינו שנה טובה ומתוקה וםמך מן המקרא י׳> וימחקו
המים

שם שם לו חוק

ומשפט וכתי׳ ט( )בעזר׳(

] = בנחטי׳[

אכלו טשםנים

ושתו ממתקי׳ ונו׳.

קדושה

פלוגתא

דרבווחא י( לעניין שהתיינו

דאיכא למ״ד

ובלילה

שניה

איכא

אחת

הוא

וכי]ו[מא )אריכ( אריכתא דמי׳ ואין לומ׳ זמן ואיכ׳ למ״ד

שתי קדוש]ו[ת הן ומי יא( אנו קיים׳ לן כדברי שניהם להחמיר והרוצ׳ לצאת ידי
שניהם יחזר אחר יין חדש ואם לא מצא יין חדש יחזר אחר פרי שלא אכלו
בשנ׳ זו ויברך עליו זמן במקוטו .וכת׳ א״א ז״ל יב( טוב שיקח אדם פרי הדש
ויניחנו לפניו ויברך שהחיינו ויהא דעתו גם על הפרי ויצא ירי המפק וכן היי
נוהג

טהר״ט

טרוטנבורק׳ וכן כת׳ יג( בם״א ואומ׳ זמן לילות של ר״ד ,כדפי׳

בפר׳ בכל םערבין ,סא״ז יד(.

ג( קצור פסקי הרא״ש ,ריח סי׳
ב( השוה לזה או״ז גדול ח״א סי' רנ״ז.
א( שם.
מיד .אבל לפי תשובת רב נטדונאי גאון רק ביו״ט א׳ אסור לישב בתענית משום דאורייתא הוא
אבל ביו״ט שני ובשבת שובה נהגו רבותינו הראשונים לישב בהם בתענית שהרי התענית מחמת
תשובה הוא העונג שלו והטתענג בתענית הדי הוא מקיים מצות עונג שבת .והובא ממנו
בריצ״ג ה׳ תשובה מ״ג•; לקוטים מהל׳ אמרבל ב״ב; גנזי שכטר ח״ב צד  541ובאוצה״ג ח״ד,
ד( טור א״ח שם ,ועי׳ בתשובות הגאונים שערי תשובה סי׳ ס״ד ,ובמבוא ללקח
צד 4־.22
טוב ,הוצאת בובד ,צד  .48וספד חאורה צד  ,107הערה ג׳ .ועי׳ אוצר הגאונים ח״ד ,מסכת
ה( ועיי בא״ח ח״ה סי׳ ה׳ ,דאבייה ח״ב ,צד 0־ ,245תוש״ר
יום טוב ) = ביצה( צד 23־..18
ו( טור א״ח סי'
חלק ראשון ,צד  ,50,והובא באוצר הגאונים ח״ה ,צד  ,53הערה י״ח.
ז( ובס׳ אגודה בסוף מסכי ד״ח איתא בזה״ל ״וכתבו הגאוגים הילכך רגילין לאכול
תקס״ג.
דבש ותפותים מתוקים סימן לשנה מתוקה" .וראח •אוצהיג למסכי ראש השנה צד  53הערת ת׳.
ט ( = נ ח מ י י ח׳ ,י׳ .וזה היח בא׳ בתשרי בדיה ,לפי פירוש עזרא ונחמיה לד׳
ח( שמות ט״ו,כ״ח.
י( תשו׳ הרמב״ם )מק״נ( סי׳ ע״ב חערה  ; 17סדרש״י צד  ,77מחיו סי /״
סעדיה צד .27
רוקח סי׳ פיד ,או״ז סי׳ ק״מ ,שבחיל השלם סי׳ דפיה ,שוית מהרים )דפוס סראנ(0 ,י׳ נ״ד,
רא״ש ר״ה פ״ד אות י״ד ,ם׳ המחכים צד  ,149טוא״ת סי' ת״ר וביי שס ,מטח .משה סי' תםכ״נ,
יא(=ומיהו.
ויוסיף אומץ ובמ״א ,ועי׳ מח שהעירותי ע״ז באריכות לעיל צד  ,19הערה זי•
יד( באו״ז דיש .סי׳ ק״מ.
ינ( ד״ח סי׳ מי•
יב( טוא״ח סי׳ ת״ר.
ש

/ 3

1סדר

ראש

בשחרית :משכימין לבית ־הכנסת

השנה1

41

כשיאיר היומ ואומ׳ זמירות של

שבת

ואומ׳

קדיש

שקורי׳ א( שולמוש במהירות והחזן מחחיל המלך היושב על בו׳

ראשון בניגון של שבח וברכו ופוחחי׳ אח הארון ואומ׳ מלך אז]ו[ר גבור׳ וכוי.
נ״ע •אומ׳ זברינו לחיימ ]בשווא[ לאפוקי לחיי׳ בפתח׳ ואינו אומ׳

מ^מ

לחיי׳ טובי׳ עד וכחו׳ לחיי׳ טובי׳ ב(.
148

אין אוט׳ ותערב .בחפלת יוצר ]דף

ןו[מתחיל טלך תר ,זכרון חרוע׳

a

כשבח ,ובחול חוק לישר׳ הוא לשלחו לו ,קשוב קול הרועה בשבת זכרון ]תרוע׳[
טזכירי׳

בזכרון

לך,

)לפעולי( ]:לפועלי[
תשיב
היום

וכ^ל

בגינון,

אםוטה

)םרובעת( ]םרבעות[
ידעם

א פתי נו

צדק ,תעיר

לנדן לגונני
גלותי י(,

שופר

עם

ויחון

ותריע

ואדרח

)טלוכה( ]טטלכה[ ד(

גשוטה

םרעישות

אם

כסא

ועטך תחתיות ארץ

שחונ׳,
חטש

הודאי

חנעקד

שטו

חהילת׳ הכל יכול

אין

טאות

נ]ו[רשו

םקדישך ]כערכך ו[ אין לום׳ כערכך קידשת׳
וכן

שטו

דברוה אלה ]דברי[ הברית

טלולה

לכסא

)בשבח(

ואוט׳

טפארי׳ ג( •ואחן
ואאפיד ה(

גלה

בזכרון

כמו

לפרש

עילום

שמך,

עשרה ז(

בסבך

חםש

לפארו

בחוניו

בארץ

כי

אהבת איחן אדונינו )וכן( ]ובבן[
וםכלכלם יחד

בצל שדי י]ו[צרט

בבטן היה חוה ויהיה הקצר ויעשו כולם אגודה אחת לעשות )ר׳( רצונך בלבב
שלם

ושעיר לכפר

תמידין

ושני

כהלכת׳.

ומנחת׳ ועולה החמיר ומנחחה ושני
יאמרו

)הכינים( הבינם

ור״ת הי׳ אומ׳

טלבר עולת החדש

שעירי׳ לכפר ומושב יקר)א(]ו[ הורם

םה ידברו השיבם

מה

שישאלו

עיני

מה

עמך )במ( ]כך

תלויוח[ ועיניה׳ לך מיחלות י^שכך כעס )וחמה( וחיטה ,ואינו אומי גשימ מול
שוד )לחילה( להילחם׳ ואינו אום׳ אם לזול אם ליוקר כי הוא תופמ כזכרונות
של יום )ראשון( שני סוגר דלת כו׳ ופקדינו בפקודת ישוע׳ לחלוח פני ]אדוני[
חאדוני׳ כי לה׳ המלוכ׳ ומושל ואינו ]אומי[ והית׳ לה׳ המלוכ׳ ומושל,
ש״צ ־]אוט׳ן ־משיח

םהר׳׳ם

אילמימ •במלך עליון ,ע״כ מדר ת״ש ח(.

טעפ •שאין אוט׳ זולות ),בה( בר״ה משום דז׳ »( פעטי׳

אטת יש באטח

ויציב ־שאום׳ בכל יום )ור״ה( ובר״ה נברא אדם שרומז בו ו׳ פעטי׳ אטת אבל
באמת ויציב •שנהגו ־לומ׳ •לפניה זולתות אין בו כי אם ה׳ פעמי׳ אםת ובמעשי
בראשית

רמוזי׳

ו׳ •פעמי׳

אמח

ברא

אלהימ

את

ויברא

אלהימ ׳את

האור

א( כלשון רומי  Psalmusודאה מש״כ בםבוא צד  .IXב( כ״ח בכ״י תשב״ץ  111אבל
ג( ח״א מן הקרובה—אתיחי
בתשב״ץ הנדפס גורס איפכא ובתפלת יוצר אומ׳ ותערב לפניך.
ד( לריא הקליד ,ועיי
לחננך—לשמעון בר יצחק ]בן אפון[ ועי׳ באוצהשוה״פ ,כיא ,צד .405
ה( חיז מן הקרובה ״את חיל יו םפקודה" לקליר ,וראה
אוצח״ש וה״פ כ״א ,צד  58וצד .386
אוצהשוה״פ שם צד  3וצד  .386ו( יהושע ה׳ ,טי .ז( אליבא דירושל׳ ברכות ריש פ׳ הרואה
ח( כולו נמצא בתשב״ץ סי׳ קי״ו בחרבה שינויים ועי׳ מבוא
ועי׳ תום׳ חגיגח דף י״ג ע״א.
ט( ]דו׳] פעמי׳ יאמת .ועי׳ בס׳ חמחכים סדר יו״כ ומנהגי טירנא ביא ע״ב.
אות ת׳.

]ספר

42

מנהגים[

ויברא אלהיט את חתניניט ויברא אלהיט את האדם וירא אלהיט את אשר עשת
אשר ברא אלהיט לקשות וי״ה נטי דרחטי הוי וכהוב א(.
]דף

48

ונחזור לקניין ראשון אחר שהחפללו הקהל תפלת יוצר פוחחין

[b

את הארון והחזן פוחח ברוך אחה קד לטקן שטך באהבה טפוד חכטי׳ כ ר קד
לחלוח

ולחנן

כדרך

שאר טוקדי׳ לפי

שאין

ופפר]י[

טתיפ

פני טלך טלכי הטלכי׳

)חכטי׳( ]חיים[

ואדוני הארוני׳

אוטרי׳ זח
פתוחי׳

כר

והחיוח

אוט׳ ב(

ואינו

אל

נא

יש]ו[ררו וחלל כי פפר]י[

כדלקיל

ויש

שאוטרי׳ ג( והחיות

ישודרו דהא אמרינ׳ והאופני׳ גם הלשו׳ בגמ׳ י( משט׳ כן קאט׳ ]אבהו[ אמרו
מלאכי השרה מפני מה ישראל אין אומרי׳ לפניך שיר׳ כו׳ משמ׳ חא

לפניו

מלאכי]פ[ ]אומי[ שירה ולא דמי לשביקי של פפח ,וחכהני׳ קולי׳ לדוכן ואח׳׳כ
מ ל כ י נ ו )כשא( כשאינו שבת.

]אומרי׳[ אבינו

]סדר
פדר

הקריא׳:

הקריאה[.

מוציאין ב׳ פ״ח וקורין ה׳ בפרשה וירא מן וח׳ )פוקד(

פקד אח שרה קד ימי׳ רביפ ואפ חל בשבת מחלקי׳ ומופיפי׳ קוד ב׳ מן ויפק
טשט אברהט קד יטיפ וטפטיר קורא בפינחפ מן ובחדש חשביקי באחד לחדש
וטפטיר

בחחילת שמואל בפרש׳ חנה קד וירמ קרן משיחו ,ואין אומ׳ בברכוח

של )ה(הפטרה לששון ולשפחה.

]סדר

ת ק י ע ת שופר[

ואח״כ קולח החוקק קל המגדל
ותוקק ג׳ פקטיט ק׳שר״ק

וטבורך

ויושב טקט וממתין

לשטוק בקול שופר ושהחיינו
וקומד

וחוקק ג׳ פקמי׳ קש״ק

ויושב טקט וחוזר וקוטד וחוקק ג׳ פקטי׳ קר״ק והטתקיק

)ל(תוקיק

בתקיק׳

אחרוג׳ חקיק׳ גדול׳ וצריך החוקק להאריך באוח׳ הקיק׳ ואח״כ יקנו הקט אחריו
ויאטרו אשרי הקפ יודקי חרוקה וגו׳ ואשרי יושבי וגו׳ ולחקיק׳ שופר בקינן
דקה

שו טק

וטשטיק ה( ואפ אוט׳ התוקק

איני

פוטר

את

פלוני

בחקיקוהי

לא יצא ת״ש י(.
א( שורה שלמת במתקה כאן וא״א לקרותה מתוך המתק .ב( פיוט הבא בכל הקרובו'
 אל נא לעולם תעדץ  -ועי׳ באוצר השירה והפיוט כ״א ,גד  .179והדברים האלו נובעיםנ( תשב״ץ שם ומנהגי טירנא ס״ח דית .ד( דיה
מחגחוח ר׳ פרץ על חתשב״ץ סי׳ קי״ט.
ה( ועי׳ להלן צד  45תערת ו׳ .ו( תשב״ץ סי׳ קכ״א.
ל״ב ע״ב בקצת שנויים.

|סדר
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ביומ

כגון תקיע׳

מאחד

וכן

בחלל

הרכ)ו(ה

יוצא

ובמגילה אפי׳ הפסיק ושח׳ כדי לגמו׳ כולה אינו חוזר לראש אלא )ב(]ל[מקומ
שפפק ם״א נ(.
מי שלא הזכיר בשל ר״ח או כל דבר שצריך לחזור ולחחפלל בש)ו(]ב[ילו
יכוין דעהו וישמע מפי ש״צ כל י״ח )בראכות( ברכות מראש ועד מוף ויצ׳
י״ח ,ם״א ג(.

וכן כח׳ במא״ז ד( הלכח׳ )כג( כר״ג בר״ה וי׳׳ה

דש״צ

מוציא

)יהודי׳( ]יחיריפ[ שחן אנופי׳ שאין ]יבולי׳ לבא לביה חכנפת אכל שאינפ אנופי׳
]חחפילה[

מראש ועד פוף

לא

עד

לכחכ״נ

שיבאו

וישםקן[ ה(

ובשאר ימוח השנ׳ לא מוציאי׳ לא אילו ולא אילו ,ם״א י(.

אבל בפא״ז כה׳

כ

ל |דףa9*1

בריח ובי״ח ש״צ מוציןא[ אפי׳ את חבקי והוא שיחי׳ שפ מראש חהפיל׳ עד
,

סופ׳ עכ״ל החג י( .חש׳׳ו אין מוציאי׳ את חרבי׳ י׳׳ח דכל שאין מחויב בדבר
אין מוציאי׳ אחרי׳)ח״א( ]ס״א[ ח( .כל )ח׳( חברכוח אע״פ )שמצא יציא( שיצא
מוציא חוץ )מכרת׳( ]מברכת[ )כהניפ( ]חנחנין[ שאמ יצא אין מוצי]אי[ן ,מ״מ
לבניו ולבני ביהו יכול לברך אע״פ שיצא כדי לחנכן כמצות ,ם״א ט(.
כת׳

ר׳

האי

גאון

שש״צ בעצמו אין חוקע אלא אחר ומיי(

אפ

יורע שחתר לתפיל׳ ואין מתבלבל יתקע אמ ירצ׳ ,כדא יא(.
אם ירצ׳ ]ל[יתן בחוכ׳ יין או מיפ כדי לצחצ]ח[ו יתן ,פ״א יב(.
חחחיל )לקו( לתקוע ועף וצריך אחר לגוםר׳ יחחיל ]ם[םקופ שפסק )הר(
הראשון ואין צריך לכרך אם שםע ברכ׳ הראשון אע״פ שלא חיה בדעת׳ לחקוע
פ״א יג( .כת׳ ד״י דבר פשומ הוח שישליפ אחר ואפי׳ ג׳ או ד׳ כברכה שבירך
הראשון כי הראשון

מ ב ו ר ך בשביל כל הציבור ולם׳ יברך השני ואפי׳ א פ

כ( ונראה
א( ר״ת ל״ד ע״ב ורי״ף ד״ח שיד ,ועי׳ שו״ת חרשב״א היא סי׳ רמיד.
שהמחבר לשנינו סותר את דברי עצמו ,דלהלן בסדר שורים צד  a 60הוא סוסק כר׳ הא״ג דבמגי׳
אין לח השסק פסוקים .וחדבדים האלה הנזכרים כאן נמצאים שם דיה ש״ד אות י״ב ,ונובעים
ממקור חיייף ריח ש״ד דף י״א ומגילה ס״ב דף רס״א .ועי׳ בהל׳ הריצ״ג ע׳ ליא ובססקי רי״ד
ובסדרש״י  ,164ופרדס סי׳ ר״ד בשם רב נטרונאי גאון והובאו באוצהיג ח״ה סי׳ ג׳ ,ג״ג ,ס״ם ,ע /
נ( שם ס״ד אות י״ד.
ע״א ורצ״א ,וראה להלן סדר פודים ,מח שהעירותי ע״ז באריכות.
ז( שניחם
ו( שם פ״ד אות י״ד.
ה( שורה שלמה מקוטעת כאן.
ד( שם סי׳ רס״ב.
|ס״א ר״ת ס״ד אות י״ד ואז״ג סי׳ רם״ב| מביאים זה בשם בה״נ צד  15ונמצא באיזה שינויים
ט( ריצ״ג יחיא
ח( שם פ״ג אות י״ב.
בח״ג )הוצאת הילדסהימר( ,ועי׳ במבוא אות הי.
דף כ״ח .אדחות חיים ח״א אות י״ח ,וברכי יוסף לחידיא סי׳ הקשיח והובא באוצח״ג ח״ח סי׳
צ״ח צד  ,55וסי׳ ציו צד  .54ועי׳ בחעטור ח״ב מ״ב ,בשבלי הלקמ סי׳ רצ״ח ,ובמנהיג סי׳ וי.
וברבינו ירוחם ח״כ ,נתיב וי .ונדאח דהמחבד סשר מנהנים שלשנינו ,מביא שתי תשובות דר׳
חא״ג מקוצרות זמעורבבות בסננון שלו ולא בלשון הנאונים .י( *־ומיהו .יא( שם ריח ש״ד
אות ד׳; אוצר הנאונים לריה צד 5י ,54סי׳ צ״ז עייש ושי׳ צ״ח .יב( שם אות כ״ו .ינ( שם
שרק בתרא דראש השנה.

|ספר

44

מנהגים[

כירך ולא יכול לתקוע כלל השני הוקע כלא ברכ׳ וברכ׳ לבטלה לא חוי כיון
)שאינו( ]שיוצא[ כתקיע׳ שני .א״ח א(.
•ואם הביא גוי שופר או לולב או אחרוג מחוץ לחחום בי״ט מוהר לצאח
בו אפי׳ אותו ישר׳ שהביאם לו ,ם״א ב>.
כיון שאומ׳ ובחר כחו׳ לאמ׳ שוב אין צ״ל הפםוקי׳ )ולרש״י חקרבנו׳(
]=־ דקרבנות לרש״י[ אבל מלכיות וזכר]ו[נו׳ וש]ו[פרוח לעולם צריך לומ׳ ור״ח
וזכרונו׳

אומ׳ אין צריך לומ׳ מלכוות

אבל

ושופרות

דקרבנר לעולם

פמוקי׳

צריך )לוט׳( להזכיר]מ[ חוץ משל מוסף ר״ח שאין צריך להזכירו בר״ח שיאמ׳
לבד עולת ומנחת׳ וםםיימ ושני שעירי ]ם[ לכפר ,ם״א ג( וכן כת׳ .בסא״ז חנה׳.
כל שופרות בין של איל ובין של יעל כשיר׳ חוץ משל פרח םא״ז וכת׳
חא״ח ד( מ״מ

המובחר לחזר אחר של איל ולזכור

מצוה מן

עקידת

יצחק

וחר״ם כתי ה( כ ל הש]ו[פורו׳ פפולי׳ חוץ מקרן של כבשי׳ והכל )ת׳( חפשו).ע(
עליו

בזח •עכ״ל

ויש לו שופר של חיש מוהר

ואפ אין לו שופר של איל

לחקוע .בו לכחחיל׳.
שופר הגזול פפול ואפ גזל קרן וש]י[פחו דמיפ הוא דחייב לו וכשר.
שיעור ש]ו[פר כדי שיאח]ז[נו בידו ויראנו לכאן ולכאן במשהו וכמ׳ ההא אחיזת
יד טפח ,פא״ז י(.
1דף! b«4

וטחזירי׳

ברוך ]אחה( ער

למען

הפ״ח
שטו

לטקוט׳

וטחפללי׳

טופף

באהבה )טיפוד( טפוד

ואח״כ

טחחיל החזן

חכטי׳ וחוקעי׳

למלכיות

קשר״ק פעט אחת ואום /ז( ארשת שפתינו לקול חרועחינו כי טפחט׳ יש לחפ
אחת או התרוע׳

חרוע׳

פעפ

קש״ק

אחת

עצטה

ולשופרות

או חג׳ שברי׳ עולי׳ לתרוע׳ אחת

ולזכר]ו[נר

לקול

תקיעותינו

פעם אחח

קר״ק

אז יש

לוט׳

בשניהפ כי התקיע׳ ודאי והתרוע׳ פ פ ק כדםפפק׳ לן גנוח׳ גנח או ילולי יליל.

חיוט

ט ה ר״ ט נ׳׳ע ח(

לא היה אוט׳ וחוצי׳ כאור טשפטינו חיוט אלא טדלג

ונהנו לוט׳ איוט

להשלי׳ טנין החיבות .ואין אוט׳ ובראשי

חדשיכפ
ר״ח

בכלל )ט׳( דר״ח

ובראשי

בטקו׳ היוט

וזכרון אחד עולה לכאן ולכאן פי׳ טח שאוט׳ ביוט )הזכורן( הזכרון
נטי

כתי׳

בי׳ זכרון

דכתי׳

וביוט

שטחתכ׳

וטועדיכם

חדשיכט וכו׳ עד ונזכרת׳ וגו׳.

ב( ליתא לא בדפוס ולא בכיי שם .ואפשר שגיל[ :סא״ו[ וכוונתו
א( סי׳ תקסיה.
לסי' דסיח ,ועי׳ אגודה סוכה ,פ׳ בתרא דין מיז .נ( בנדפס דיה אות ליו ובכיי קצור ססחי״ר
ה( רמבים ח׳ דיה.
ד( אויז סי׳ דנ״ח וטוא״ח תקס״ו.
 a23fועי׳ גיכ.באו״ז סי׳ רסיג.
ו( שם סי' רעיד בשם ידוש׳ פ׳ ראוהו ביד וליתא בנוסחאות שלנו .ז( סיוט קטן אחר תקע״ש
ח( תיש ס״ס קיימ.
במנחני אשכנז ורומא ,ועי׳ באוצח״ש והפיוט ,כיא צד .350

]סדר
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יש נוחגין שלא לאכול שומין ו ב צ ו ל י ׳ וכן כח״ג שטקמן מר א( גם לא
לאכול

אגחימ בר״ח מפני ב(

קול ומקידח קל בקלח׳ וכתי׳ ופים ג(

שמשמקת

מקץ רקנינו וקוד א״גו״ז בגימטריא חט״א.
חי׳ קובר אחורי ב״ח ושומק .קול שופר או מגילה אמ כיון לבו יצא
ואם לאו לא יצא וחגי מילי ששומק מש״צ אבל שומק מיחיד בקלמ׳ לא יצא
קד שימין החוקק להוציאו דמצות צריכוח כונח.
וחתוקק לשיר לא יצא ,ם״א ד(.

וכת׳ ח( בפא״ז חחוקק לשיר יצא )לא

בקל( ]דלא בקינן[ כוונה לא שומק ולא משמיק י( רק החוקק )נ׳( נחכון לתקיק׳
בקלס׳ וגס חשומק נחכון לשמ]י[ק׳ בקלמ׳ קכ׳׳ל.
המודד־ חנאח מחבירו מוהר לחקוק חקיק׳ של מצוח והמודד חנאח מםקין
מצוח

וטשופר

טוחר

לחקוק לו חקיק׳ של טצוח

ולטבול בו בימות הגשמי׳

,

טבילה של מצוח וכת׳ בטא״ז ז( א פ אומ הנאה שופר קלי מותר לחקוק )לו(
]בו[ תקיק׳ של מצוח ואמ ]אמר[ הקיק׳ שופר קלי אפור קכ״ל.
כשחוא חוקק חוקק בקמידח

ו מ ב ו ר ך לשמוק בקול שופר ושהחיינו בב׳

יומי׳ ,מא״ז ח(.
מי שבירך ברכת שופר אינו רשאי)ן מ׳( לפפר  (°קד שינמ׳ מדר תקיק]ו[ת
שבישיבה ושבקטירח ואפ

ק ו ב ר ופיפר קורט שיחקק חוזר

ו ט ב ו ר ך ואפ פיפר

בין תקיקות )שימוש׳( שמיושב לתקיקות ש]מ[קומד אינו חוזר

ו מ ב ו ר ך  ,וטלשון

תקיק׳ שמיושב

חוזר

האלפפי י( )מ( משמ׳
ו מ ב ו ר ך  ,מא״ז יא(.

אפי׳

אמ

מיפר בין

קצממ

אין

אבל במ״א כה׳ שח בין חקיק׳ שמיושב או שח אחריח יב(

]קודמ• שגמר לתקוק קל מדר ברכות אין צריך לחזור ולברך 1יף

a

»l

וקכי[ר׳

חי]א[ בידו וצריכי׳ ליזהר שלא )לדבר( ידבר החוקק וכל חקחל קביל.

ב( וחשזח לוח מש״כ גב״ד סנ״נ
א( ש״ע א״ת סי׳ תקפ״ג בשם מנהגי םהרי״ל.
ג( המעתיק שגה ברואה וצ״ל :וכפיס
ובילקוט וירא סי׳ דמ״ז על בראשית כי ,ג  /וכיא,י״ב.
ד( כ״ח פסקי רב האי גאון וחרמב״ן והובא בארחות תיים ת״א
מעץ י ע נ נ ח  -חבקוק ב  /י ״ א .
ה( שם
אות• תי .ובתש׳ ריצ״ג ח״א דף ליו בשם רחא״ג .ראה אוצח״ג ח״ה סי׳ עיג צד •.4
רסיח ,וכ״ח דעת רשיג [ראח מפחח לחחיג ,מיללד  .[188והעטוד חיב מ״ב; האשכול ח״ג ;12
ו( אבל לפי סדר׳־ע )ח״ב
טור אויח סי׳ תקפיט .והובא ממנו באוצה״ג ח״ח סי׳ ע״א צד .48
קנ״ד( וס׳ יראים סי׳ קי״ז רק המשמיע צריך שיתכוין להשמיע מדד׳ זירא ולפי דעת רהא״ג
״תקיעת שופר תא איפסיקא דצריכת כוונת שומע ומשמיע" .ועי׳ אוצחיג ח״ה סי׳ ס״ח וסי׳
ט( די״ץ ניאח ח״א מ״ב בשם מכתב חנאונים;
ח( שם רע״ב.
?(־שם סי׳ ד״ס.
ע״נ.
חטנחיג גיח .אות כיב ,והובא באוצחיג ח״ח ,סי׳ צ״ט .וראה ראכי״ח ח״ב ,צד  ,216חערח .7
ופסק דין שלפנינו ״דאם עבר וסיפר קודם תקיעת שופר חוזר ומברך" שלא כדברי רב חאי גאון
דא• ״ א ב ל לחזור ולברך אין חוזר" ,ועי׳ בשבלי הלקט סי׳ ש״נ ,ובאור זרוע תיב סי׳ רעיג.
יב( שורה
יא( אור זרוע סי׳ רע״ג ,וקצור ססה״ר פ״ד אות י״ב.
י( שם פזר )דף ייא(.
שלימה נשמטה כאן.

]ספר
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כח׳ הר׳ משה בר מימון א( )של חזור( זה שת]ו[קע)ו( כשהן יושבין הוא
שח]ו[קע)ו( טל מדר ]ה[ברכות כשהן עומדין ואם שח ביניהמ אע״פ שעבר אין
חוזר ומברך ,מ״ג ב(.
וצריך להאריך בתקיעת )ר״קשר״ק( ]קשר׳׳ק[ כדי ג׳ שברימ וג׳ יבבוח ובשל
קש׳׳ק כדי ג׳ שברים ובשל קר״ק כדי ג׳ יבבוח לבד ,פ״א ג( .וכן משמ׳ בס׳׳ג
וסי י׳( אם םאריך טפי בתקיע׳ או אם יעשה ד׳ או

וכן אית׳ להדי׳ בםא״ז ד(.

ה׳ שברים אין לחוש ,םא״ז י( .שיעור הקיע׳)הרוע׳( שהוא ג׳ קולוח של כל שחו
אבל אם ירצח מאריך בה כים שירצה וכן בחרוע׳ י ו כ י ל

להוסיף בה כ ס ה

וכס׳ וכן בשברים יכול להרבוח בשברים ובלבד שלא )ם( ]י[אריך בשבר ]אחד[
כדי ג׳ כהות שנסצא שהוא חקיע׳ ויש לעשוח ג׳ שברים והרוע׳ כנשים׳ אחח,
פ״א ז( וכן כת׳ להדי׳ בסאיז ח( וז״ל )וזהיר( ]וצריך[ ליזהר בשברים שלא יהא
םאריך ]כל[ אחר בפני עצםו

בג׳ יבבוח של נ׳ קולוח

כל שהוא

ראם כן

נעשין חקיע׳ ולא שברים כו׳ עכיל.
ר׳ יצחק בר׳ יהודה

ד ל ורית ז״ל םתירי׳ לנשים על כל םצוה עשה

שהזםן גרםא ,םא״ז ט( וכן כח׳ בפ״א.
איןן[ פוחתין מי׳ םלכיות םי׳ זכרונות סי׳ שופרות ואם אום׳ ג׳ פסוקי׳
למלכיוח

הורה

א׳ של

א׳ של

נביאי׳

א׳ של

כתובי׳

וכן

לזכר1ו1נות וכן

לשופרוח יצא .והלכת׳ מחחילין בחור׳ )ואחריו בחכו בכחובי׳( ]ואחריו בכחובי׳
ואחריו בנביאי׳[ י( ומסיים בחור׳ ואפ פייפ בנביאי׳ יצא ,פיא יא(.
ובמלכיוח
בתפיל׳

זכרינו

מפיימ׳ שמע ישר׳ קודפ חפיל׳ מלוך
)ב( ]בזכרון[ וזכרתי

להפ

ברית

ובזכרונוח אנו מסיימי׳

ראשוני׳ וגו׳

ובשופרוח אנו

מפיימי׳ בחפיל׳ חקב״ל ]ו1ביומ )שמח( שמחתכ׳ ונר ,פא״ז יב(.
נחן שופר בחוך שופר אפ פיו של פנימי בולט בחוץ ונמצא )כשחוקע
שומע ב׳ קול( שא]י[נו שומע אלא )ז( ]ק[ולו של פנימי כשר כגון שלא נשחנ׳
קולו מחמ׳ ]ח1חיצון שמכפ׳ עליו ואפ אין הפנימי בולט בחוץ ונמצא כש)ח(חוקע
שומע שני קולוח פפול ,פ״א יג(.
הי׳ קולו דק או עב כשר שכל חקולוח כשרין קדחו בזכרוח׳ וה)ו(קע
בו יצא ,פ״א יי(.
א( דמב״ם פ״ג דר״ה והריצ״ג מביאו בשם ״קצת גאוגים״ ,ואפשר שכוונתו להג׳ סעדיה
ב( סדור
ורב חאי )מיללר ,מפתח לתשחיג( ,והובא באוצה״ג ח״ח סי׳ קי ,ובגנזי־קדם ה׳ צד .52
ג( שם פ״ד אות ו׳ .ד( או״ז סי׳ דס״ט.
גדול ,וכוגתו לכל בו ה׳ ד״ח .ועי׳ במבוא אות סי.
ז( קצור פסקי רא״ש
ו( שם אות ז׳.
ח(־ומיהו.
גם ד״י מביאו בס׳ תא״ו חיב נתיב וי.
 (0אוי!
ח( שם אות ח׳•
ר״ה ס״ד אות טי ,ועי׳ מש״כ המאידי בס׳ מגן אבות עניין ב׳.
י( ט״ס וציל :ואחריו בכחובי׳ ואחריו בנביאים ,וכ״ח בס״א
סי' דס״ו וקי פס״ר פ״ד אות זי.
 , bובס״א הנדפס ס״ד אות י״נ ,ובאו״ז הנ״ל .ועי״ע מס׳ סופדים סי״ח ח״נ ,וראה מש״כ
ב״י ע׳ 122
ע״ז במבוא אות פ׳ .יא( שם .יב( או״ז ח״כ סי׳ דס״ג .יג( קצור סס״ר ס״ג אות די .יד( שם אות ז׳.
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בו

וכגון שלא נתכוין

יצא

)לחגביחו( לקנות )ו(כשהגביחו אק״פ שלא יצא בגזול ,ם׳׳א.
חםקריש1 ,ח1טקריך ונודר )ביופ( ]כיון[ שקב1ר1ו קליו

אתר

ג׳

רגליפ

כפדר1ן 1קובר בבל האחר וחג הםצוה החילה .אבל הנודר צדקה צריך ל]י1תנ׳
םיד
שיח]יו[

וח״ם

בדפר]י1ש

)ס׳()טוכיהין(

םחם
50

ןיף

פקוח לצדקה
! b

אבל יכול להפריש

]טדנחין[ אצלו ל1י1הנם

טקט

מקוהיו לצדקה
סקט

ובםקום

שירא׳ לו ,פ״א א(.
צדקה צקק׳ שינוי השם ושינוי

ד׳ דבר1יפ 1םקריקי׳ גזר דינו של אדם
)ט( םקשח ,ם״א ב(.

]סדר יום שגי דר״ח[
ביום

אום׳ אבינו םלכינו וכל חחפילה כבםחזורי׳ וםדר הקיקו׳

השני:

כדאתסול

וטוצ1י[אין ב׳ ס׳׳ת וקורי׳ בוירא ח׳ סן אחר חדברי׳ האלה וחאלחי׳

וגו׳

חן בטדכר קד

נפח

וטפטיר ק ו ד

בפנחפ

כדאחטול

וטפטירי׳ טן טצא

]נאמן[ ה׳.
אבינו טלכינו אוט׳ אוחו בר״ח ביוצר ובטנח׳ אך בקרב שבת אין אוט׳
אוחו וכ״ש בשבת ג(.
ואוט׳

בקשרח

יטי

חשובה ביוצר

אבינו טלכינו ואין אוט׳ אוח׳ בטנח׳
תפילה

קודפ שנופלין לחחינ׳ ואוט׳

ובטנח׳

בקרב י״כ לפי שאוט׳ אוחו בלילח אחר

ואפי׳ כשחל י״כ בשבת טכח לא פלוג.

י״כ י( שחל בשבת אין אוט׳ אבינו טלכינ׳ לא
ולא )בט׳( בטופף

ולא

בטנה׳

רק

בתפילה

נקיל׳

בקרבית ולא בשחרית

ואט

חל בחול אוט׳ א״ט

בקרבית ובשחריח 1ו1בטופף ובטנח׳ ולא ב1נ1קיל׳.

]סדר צום גדליה[
וטחרח
בן

אחיקפ

ד ה שחו׳ ג׳ ב ח ש ר י ) ט ( טחקנין גדולי׳ וקטני׳ ונקרא צום גדליה
כי

שקולה

טיחח

צדיקי׳

כשריפח

ביה

אלח]י1נו

ואוט׳

םליחוח

שנחקנו קל חריגה גדליה וקל החשובה כנון אח 1צ1ופ חשביקי ה( אבלה נפשי י(
)וט( ודוטיהפ ופזטון )הוראת׳( ]חוריה[ דרך חשובה.
ג( אודות תלושי םנחגים
ג( שם אות ת׳.
.b
א( שם שיא אות א׳ ונ״י ע׳ 21
בנונע לעניננו ראה מגן אבות גד קניה ,אמרכל כ״ב עיא ,ועי׳ משיב חח׳ צונץ בס׳ ריטוס,
ד( השוה לזה משיכ מאירי בס׳ מנן אבות ענין כיד.
ע׳  42ושם  ,227בשם כשמים ראש.
ו( לרבינו סעדיה נאון ,ועי׳
ח( למנחם כיד יעקב .ועי׳ כאוצר השירה והסיוט כיא צד .389
באוצר השירה וחשיופ ,כיא צד .15
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מנהגים[

]סדר ערב יום כפור[
מר״ה ואילך עד י״כ משכימי׳ קורפ עלות השחר ואום׳ בכל יופ .פתיח׳
לפני

אל ארך אפימ אתה ואומ׳ ה׳ פליחות ב׳ מליחות כדרכו מעניני תשוב׳

ושלמונית שלישיה ועקירה חטאנו ותחנון במתי ומפי.
ואומ׳ מר״ה ער מוצאי י״כ במקומ האל הקדוש
הטלך

הטשפט

במקום מלך אוהב צדקה ומשפט

המלך

הקדוש

ואומ׳

ואומ׳ בברכוה הודאה לפני

כל התייפ י1ו1דוך פלה וכתוב לתיים כל בני בריתך וכשאוט׳ בכל עה וככל
שעה בשלומך

אומ׳ בפפר חייפ כ ר במחזוריפ

ותתום,

עושה

השלופ )וכרכו(

]ובברכת[ מעין ז׳ אין אומ׳ המלך הקדוש במקו׳ האל הקדוש שאין כמוהו מפני
)שכל עקידה( ]שכל עיקר[ לא נתקן רק בשביל שבשדות

ולא עיקר

צלותא

היא םשום הכי אין לשנות א(.
בשחרית ערב י״כ

מרביפ בםליחות כםו בערב ר״ה ואום׳ פחיח׳ נורא

בעליוני׳ ופזטון ירצח צום עטך וחטא׳ אודך כי אנפה׳ או אלה אזכרה.
ואין אוט׳ וידוי רק פעפ אחת כי יש לומ׳ |דף  aוג!
בחוך

החפיל׳.

הרי

ג׳

פעטי׳

ואוט׳

עד )ה׳( הרחטי׳

לטנח׳ ולטעריכ

וה1פלי1חות ב( וטחחיל

קדיש שלפ.
הגא׳ח:

בכל אלו חיטי׳ קורי׳ ויחל ואין אומ׳ ש״צ ענינו בשוטע חפיל׳

כשאר

תענית

גואל

לרופא

כטו שאר חעניח צבור והקהל אין אוט׳ ב ב ק ר כל עיקר טשום שמא

יחיד ג(

חוץ

נדליה

םצום

שחזן אוט׳

בבקר

ענינו בין

י]א[חזינ׳ בולטופ ונטצא שקרן י( בחפ]י[לת׳ אבל החזן לא יטצא שקרן טשופ
דאי איפשר 1ש1יהא אחד בכל הקהל שלא יאחזינ׳ )בולט( בולטופ.
עוד

הנא׳ה .עי״ה טנחג ח( לטבול ולבקש

לחביר׳ אפי׳ גדול שבגדולי׳ טקט׳ שבקטני׳

טחיל׳ כל טי )שטפק׳( שחט׳

והמוחל לא יהא אכזרי ראוט׳ י(

ר׳ יופי בן רורטפקיח טיטן זח יהא בידך אפ אחה טרחפ על הבריוח יחא לך
רחטיפ

ואט איך את׳ טרחט לא יהא לך רחטיפ

ואפ לא יאבה לטחול יביא

ב( ואין נופלין על פניהם
א( ועי׳ לעיל צד  8הערה ו׳ מה שהעירותי ע״ז באריכות.
נ( אולם איתא בראב״ן ריש ח׳ תענית
לא בסליתות ולא בתפילה ועי׳ לעיל צד  31הע׳ ט״ו.
וז״ל ״מצאתי שראשי ישיבות ...לא רצו לתוכיד ענינו ב ת ע נ י ת י ת י ר ל א • ב מ נ ח ת וכוי...
ד( והשוה
אבל מ י ש ר ו צ ה ל ה ז כ י ר מ ז כ י ר *  ,והובא באוצהיג ח״ח סי׳ כ״ג צד.13
ח( ואין מבדכין על טבילה
לזה־ תשו' הגאוגים ,והובא באוצח״ג ח״ב צד  ,26וח״ח צד .13
זו ,כדאיתא כתשו׳ הגאונים וז״ל :״דהא מנהג חוא ואין מברכין על המנהג" )בשעית סי׳ ש /
 ( aכהערות.
 [ bבהערות׳ ונם [בדף 62
ובאוצח״ג ח״ה צד  ,27וח״ו צד  .(38ועי׳ להלן ]דף 52
ו( עי׳ ב<רוש׳ ביק פ״ח׳ ח״ז .ו ב נ ח ו מ *
ובס׳ מנוה״מ לאלנקאוה )הוצ׳ ענעלאו ח״ב צד .(382
בראשית ,פ׳ וירא ,הביאו או״ז ח״ב סי׳ רעיז ,וליחא בתנחומא׳ שלנו.
4

ערב יום כמגר|

]סדר

49

המבקש י׳ בני ארם ויעמידה שורה אחח.א( ויאט׳ להם קטט׳ היי לי ביני ובין
מלוג׳ וחלבתי לירצ׳ ולא קבל חקי ]•־־חקב״ח! רואה שמשפיל עצםו וםרחם עליו.
ואם

ס ת ב ( יביא י׳ בני אדם ויעמידם על קברו ויאט׳ חטאהי לה׳ אלהי ישר׳

ולפלוני זח .וחמוצי׳ שם

 pעל הכירו אין לו מחיל׳ )עולמי׳( עולסיה ג(.

]סדר יום כפור[
צריכי׳ להוסיף בי״ח םחול על הקודש בכניםח׳ וביציאח׳ בין בי״ח ושבת
ויו״ט צריך לחוסיף טחול על הקודש ככניסת׳ טעט בין השםשות וביצאח׳ טעט
)מעט( אחר צאת חכ]ו(ככי /ס״א י>.
ואנו

רגילי׳

להרבות

בסעודה

בעי״כ

ולאכול

ה]י[טב.

ומאכלימ

טובי׳

מצוח לחרבות בסעוד׳ עי״ח ,ס״א ח(.
ואוכלין םעוד׳ חספםקת מבעוד יומ שהשמש זורחת .ואחר שאכל םעור׳
מפסק׳ ועדיין הוא יום ולא אפ)ו(ר עצמו בפירוש )מ( מאכילה ושחייה אלא
כך

בסתמא עמ)ו(ד משולחנו ולא הי׳ כדעה׳ יוחד לאכול ואדדכ נמלך ורצה

לאכול ולשתות ,חדשות ביד׳.
ארית י(

שיש לומ׳ בכל נדרי סיום צום כיפור זח עד יופ צופ כיפור

חע״ל וסח )שנדר( שידור בכל השנ׳ אס אין

ז]ו[כיר

בשעה הנדר תנאי של

כ ל נדרי וכשי]ח[חרט על נדרו אין צריך החרה חכם לכשיזכור החנאי של כ ל
הנדר )סאילי( םאליו

נדרי,

לכשיזכור צריך פליח׳ וכפרה
ואעפ״כ

בטל

ואם

עבר קודם

שנזכר

אע״ג

שהנדר

במל

אבל אם בשעת הנדר זוכר החנאי של כל נדרי

נדר אין החנאי סועיל לו )ק׳( כלופ.

והנודר על דעה רביפ וחקנ׳

הקהל וגזירה וחרם של יישוב אין בכלל חנאי זח.
תינוקות ]בת י׳ לבריא[ ובה י״א לחול׳ סחנכין אוח׳ ובה י״ב םשליםין
|ח*

< hטדאורייח׳ .וחינוק בן י״א לבריא ובן י״ב לחולה טחנכין אותו לשעת׳

ובן י״ג משלימי׳ סדאורייח׳ ז( .איזה חינוק חי׳ רגיל לאכול בד׳ שעות טאכילין
אותו )בג׳( ] ־

צד

־ כ ח

׳ [  ,בג׳ מאכילין אותו בד׳ .וכן כת׳ במ״א ח(.

א( לשי שמואל בד נחמני ,ולפי רב תסדא ןיוםא פ״ז |.צריך לפייסו בג׳ שורות של
ב( ב״ח
שלשה בני אדם .ועי׳ באו״ז חג״ל ,ובתשוב׳ רהיג ,הובאה באוצחיג ח״ו ,צד .36
מאמר ד׳ אבחו מוליך י׳ בני אדם ועומד על קברו ואו׳ חמאחי לה׳ ובו׳ והובא במחזור ויטרי
ו( ספד
ה( שם אות ב״ב.
ד( יומא אות ח׳.
 M .3ג ( ירושלמי ב״ק פ״ח ,ח״ז.
ז( דקיימא לן ברבי
הישר לר״ת סי׳ קמיד ותום׳ נדרים ב״ג ע״ב דיה ואת דרשת ובמ״א.
יוחנן< יומא פיא ע״א ,והובא בשאלתות סי׳ קם״ז ובה״ג ח׳ יח״כ ובאוצר הגאונים ת״ו ,סי׳ ס׳,
ת( שם אות י״ב ,ונובע מתשו׳ ר ב ה א י ג א ו ן )ראה מיללר ,מלתה״ג צד ,(221
צד •.2
ובכמה נשחוגים של אוצר הגאונים למס׳ יומא—התשובות צד » נשמט זה.
ספר םנחנים 4
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מנהיגים[

עוברה שהריחה ל]וח|שין באזנה שהיום י״ח ואם לא ת]פםו[ק בכך מחאוה
םאכילין

דין עוברה שהריח׳ ודין חול׳ פר׳ בס״א א(

אות׳ עד שחשוב נפשה.

)בסכן( ]בסיסן[ אחר ושייך כאן .המצא לקםן.
חולה אום׳ צריך ורופא אום׳ איני יודע ,סאכילין אוחו׳ על פי עצמו עד
שיאם׳
אם

די׳ פר״י זצ״ל שאין אנו )ב( בקיאין בעניין אכיל׳ כ ס ו החול׳ עצמו

אום׳

החול׳

ודיכווח׳

לא

א ס הכין

לעיניין

חילול

בכך

שבת

לםוח

א פ לא אוכל

ור״ח אוסר

אפור

להאכילו׳.

חלכח לםעשח שאפי׳ )אומי(

צווח ואומ׳ שלא ימות אלא כיון שאום׳ שאין יכול )ס( לסבול •ויד)ו(ע שהיום
הוא י״כ או שבת מוהר.
ובע״ש במנחה ובשבח שבין ד״ח ]לי״כ[ א י ן א ו מ׳ אבינו מלכינו ב( זולתי
בי״כ שחל לחיות ]בשנת[.
וםנהג של ב ׳ ) ש ( ישיבות ג( בשחרית אום׳ ז׳ ויעבור ובסוםף ז׳ • ובמנחה
ו׳ ובנעיל׳ ג׳

בידו

ורבי׳ )אדי״ה( ]אבי״ה[ זצ״ל ר( ] כ ח ב שיש[ קבלה

לום׳

בשחרית י״ג ויעבור כנגד י״ג ם]י[דות.
כשהשליח
משמאלו

מא״ז ה( ע״כ.

י״כ
וחשםיש

צבור

מחפלל

בי״כ

צריך

שיעמוד

אחד

מ]י[מינו

ואחד

אסור
חםיטה

טקצח גופו.

באכילה
םדרבנן

ושהיה

סן

ואססכ]ו[ח

החור׳
א)ו(קרא

ורחיצ׳

וסיכ׳

ונעילת •הסנדל

]ו[אסור לרחוץ

ולסוך

אפילו

הי׳ יד]י[ו טלוכלכות בטיט וצואה סוחר לרחצו וכן בשחריח או

כל היוט אחר שעשה צרכיו או שהטיל טיפ ושפשף בידו חהיר ר״ח לרחצפ
ובלבד שלא יטול אלא טקופ הצריך כגון אצבעות ולא כל היד וכן כשנותנין
פת

להינוק

טוחר לרחוץ

בטקוט

ש ט צ ו י ין

רוח׳ רע׳ ואין טצויין חאידנ?.

ונא]ו[ני׳ י( טחיר׳ לטי שהו]א[ אפתניפ ואין דעת]ו[ מיושבת עליו עד .שיקנח
פניו ידיו ורגליו בסים שיקנחם בי״כ והחינוקוח סוחרוח בכל עניין דטחני׳ חוץ
םנעילה הפנדל.
םלך לעולם ו]הכ[לה ל׳ יום סוחרי׳ לרחוץ פניהם בי״כ ז(.
צריך אדם לכב]ד[ י״כ בכםוח נקיה ובהדלקת רבויי נירוח.

״א.

ג(=סורא ואיי .או״ז
ב( ]אבל עי׳ אוצח״ג לר״ה וג סי׳ ל״א[.
א( יומא אות י״ג.
ח״ב סי׳ רפ״א; אוצהיג ליומא  41סי׳ קכ״ב .ואמרכל )כ״ג ע״א( בשם ת ש ו ב ו ת סתם ,ועי׳
ד( ראכי״ח ח״ב צד  183חערח  ,7ואמדכל שם.
מש״כ מיללד ,מלתח״ג צד  275חעדח נ״ד.
"n9j
,
ו( הטוד מביאו בלשון ״ כ ת ב ג א ו ו ו א י ת א במעשה הגאונים
בשם רבי׳ משולם ,וחשוח לזה הל׳ קצובות ,תשיר ח״א  ,23הביאו אוצח״ג לפסחים  ,21וצד 75
סי׳ קפ״ב .ועי׳ אוצח״ג ליומא צד  27הערה ז׳ .ז( אבל בחיפ סי׳ קע״ח )והובא באתוח״ג שם
סי׳ ע״ט( מביא בשם ר׳ פ ל ט ו י דתילכתא כד׳ חנינא בן תרדיון )יומא ע״ח ע״ב( והמלך
והכלה לא ירתצו את פניהם וכוי.
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| ס ד ר י ו ם • כ מ ו ד|
,

מ ג וע)ו(ד

•־• עוברת י)מעתנח( ]טתענח[ וטשליטח וחיה תוך ג׳ לא חחענח,

ז׳ אמרה צריכה א נ י ) א י נ י ( נוחנין ל)ו(]ה[ מ כ א ן ) ו ע ד ( ואילך )ו(חרי חיא כשאר
]ה[נשים ]ל[כל מה דבעינן שיעוד כגון לאכילה כ כ ו ת ב ת ו]ל[שתיה כמלא לוגמא.
והא דסנטרינן אוכלין שאינ׳ ראויין לאכילה ומשקין שאינ׳ ראויי׳ לשתייה
וציר

וחומץ

חיינו לעניין כרה אבל לעניין איסור׳ הכל

וסוריים

אסור

אפי׳

ח צ י שיעור א(.
עוברה שחריח]ח[ והיא או חולד מסוכני׳ אם לא יתנו לח לוחשין באזנה
שחוןא[
ואס

י״כ אם לא

מאכילין אוח׳ אף דבר איסור

)ניתיי( נתישבח ]דעתה[

יש כאן• שני מיני)ן( איסורי׳ גוחנין לח הקל תחילה.

וכל אדם שהריח

מ אכל )ט( ונתאוח לו ונשחנ׳ פניו )חוח( ]והוא[ מסוכן אם לא יתנו לו ממנו
נוחנין ל ו ) מ ( ובין עוברה ובין חולה מאכילין אות׳ פחות מכשיעור שלא )יצטרך(
ל[כזית בכדי אכילת פרם ואם הדבר נחוץ שהוא

]יצטרף

םסוכן )ו(אם לא

יחנן לן |p״ * **] Iכש[יעור ביחד נותנין לו.
ג

חולה ( מאכילי׳ אותו על פי רופא שיאם׳ אפ לא יאכל בחרבה שינוייפ
איפשר שיכבוד עלי]ו[ חוליו וימתכין ואינו צריך לומ׳ ]שיאם׳[ אם לא יאכל
שמא יםות .ואם אין שם רופא מאכילין ]אותו[ על פי עצמו ואם הוא ]אומר
ש[צריך ואפי׳ ק׳ רופאימ אומ׳ אינו צריך מאכילין אוחו .ואמ יש אחד שאומ׳
אינו צריך או שני ר]ו[פאימ אומ׳ ]אינו צריך[ )צריכי( והוא אין אומר כלומ
,

אין סאכילין ]אותו[ על פי רופא אחד עד שיה ב ׳ ) כ ( כגגד כ׳ ואם הוא ואחד
עמו אומ׳ )אינו( צריך

או שגימ אופ׳ צריך והוא שותק אפי׳ ק׳ אום׳ אינו

צריך ג( וחחול׳ מפופק אין מאכילי׳ אוח׳.
מי

ש א ו ח ז ו בולמומ מאכילין ]אוחו[ אפי׳ דברי׳ טמאי׳ עד שיבחין בין

טוב לרע .בטעמ׳ ]ו[םאכילין )אוחו( חק׳ ]»= הקל[ חחלה ס״א עיכ י(.
עבירות שבינו לבין ח ב י ת טוב לפרממ ולבקש ממנו )מ( מחיל׳.
לבין

הטקופ טוב לכפוח׳.

עבירוח שחחו]ד׳[ עליהן כי״כ ]זה[

ושבינו

טוב לחתודות

עליהן בי״כ אחר ]אפ[ לא שנח עליהן .ואין צריך לפרט ]אח ח[חטא)ח( ) .ט פ ח (
מפרפמין )הנר( ]אח[ חחונפי׳.
עכירוח
הקניטו
צריך

שבין

אדמ

לחבירו

אין י״כ מכפר עד שירצחו )ה( ואפי׳ לא

אלא בדברי׳ )צריכי( ]צריך[ לרצוחו בג׳ שורוח של ג׳ בני אדפ ואין
לבקש טטנו יוחר ואפ הוא רבו צריך לפייפו עד )שיפייפו( ]שיחפייפ[

ב( עי׳ בקווור פסקי הרא״ש יומא אות י״ג.
• א( עי׳ בסיא יומא אוח ט׳ עד י״א.
ג( תגיר׳ משובשת ,וכ»״ל :ואס חוא ואתר אומרים |*דיך| או שנים אומרים *ריר והוא שותק
אפילו ק׳ אומד׳ אינו גריך |מאכילין אוחו אכל אם הרופא אומר אינו גריך והחולה מסופק אין
ד( יומא אות י״ד.
םאכילין אותו|.

[ספ-ד מ נ ח ג י ס [
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ועיקר הוידוי הוא אבל אנחנו חטאנו )ואם קלחה לו שנח מובטח לו שהוא
בן עולט הבא( א(.

הרואה קרי ב י ר כ יכול לטבול וידאג כ ל חשנ׳ ׳ואם עלה׳

לו שנח טובטח )לו( לו שהוא בן עולט הבא כ(.
טוהר ג( להטטין ]חטים[ עי״ה )וי״כ וטוצאי י״כ( ו]ל[טוצאי י״פ )שב(
שוהה )כדי( כשיעור טה שחחט הקדיר׳ באוח׳ חוט.
מדליקין נר׳ בליל י״כ כ מ ו בשבח ומברכין עליו וא]ו|מ׳ זמן בליל י״כ
בב״ח קודם חפילח ערבית ,ע״כ םם״א וע״כ י( הגא״ח.
הגאוני׳ ה( יש שכל אחד צריך תרנגולת בעי״כ לכפרתו ונהגו

בתשובת

)לקח( ליקח תרנגול לזכר וחרננולח לנקבה ובשע׳ שחיט׳ אומר גבר החת ^בר
ההא חליפתי ,תהא תמורחי,

ההא חחחי,

החא כפרח)י[,

חחא פורש למיתי,

ואני אפרוש •לחייט טובי׳ .ואומ׳ אוילימ מ ד ר ך פ ש ע פ ומעונותיחפ יחענו כ ל אוכל
תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מות ויזעקו)על( ]אל[ ח׳ ב צ ר להט וממצוקותיהפ
ישלח

יושיעפ
ונפלאוהיו

דברו

וירפאם

)םשחיחם(

ויטלט

]סשחיחוחפ[

יודו לה׳

חסדו

לבני אדם אם יש ]עליו[ םלאך סליץ אחד םגי אלף להגיד לאדם

)ל(שרו ]ישרו[ ויחוני׳)נו( ויאט׳ פדאחו טרדח שחת מצאתי .כופר י( .וזח אינו
)פפיק( ]חפפק[ בין ברכה לשחיט׳ אחרי
לעניימ אחר השחיט׳.

ש צ ו ר י ך שחיטה הוא ונהגו לשלחם

לבמוף הי׳ העניימ מקפידים ואוטרי׳ ח פ שלחו לנו דבר

שהוא כפרה לעונפ ישבו ןישוב[ על ראשפ החחילו שיהיו פודין אוחמ במעות.
והמעות

ש]ו[לחין לעניים.
 3ח ג ן

ל

ז ״

ק )

ה ב נ

 ( ,ןדף<|52 1

הכני מעי]י[פ על חגג וזהו כדי לרחפ על

העופוח .ו ק צ ה יש להביא רא]יח[ ז( מההיא )דכל הבשר( ]י־דגיד הנשח[ )דמי בה(
] = ר מ י בר[ חמרי והוא )דמיר( ]רמי[ בר ריקולי איקלע למערבא במע]לי[ י]ו[מא
דכיפורי ]חזי[ חוא לחנהו ע]ו[רבי )דשדחו( דשדו כובדי וקולייה׳ אומ׳ שקול )מ׳(
חאידנ׳ דחיתיר׳ שכיחא טפי ,ח״ש ח(.
ב( ריח פ״ח
א( חכוחב שגח ברואה ,ומקומו להלן אחד המלות :וידאג בל השג׳.
ג( כ״ח ברביגו ירוחם נחיב ז׳ ח״א בשם תשו׳
ע״א ,ססקי הרא״ש שם אות י״ז ,י״ט ,וכ״ו.
רב ש ר י ר א גאון .נם חכמי פרובינצא היו נוחגין להטמין )ר׳ ירוחם שם( אולם אנשי אספמיא
)מח״ו צד  (374חיו נוחגין ע ל א לחטמין .ועי׳ באוצתיג ח״ב צד  ,39-40ולעיל צד  8הערה י״א
ת ( תשב״ץ הנדפס סי׳ קכ״ח ,ב״י
ד( שם אות כ״ו כקצת שינויים.
מה שהעירותי שם.
 aח ר א ״ ש יומא פ' יו״כ ,מרדכי סוף יומא וטוא״ח סי׳ תר״ח ,ו כ ת ש ו ׳ ח נ א ו נ י ם
תשב״ץ ע׳ ,108
שבס׳ תוש״ר לדח״ם חורוויץ צד  50מביאה בשם ר ב נ ט ר ו נ א י ועי״ע שו״ת חרשב״א ח״א
סי׳ שצ״ה מש״כ שם בלשון ונס שמעתי ש נ ש א ל ל ד ׳ ת א י  .וארתות חיים ח״א ק״ג עיא,
והובא באוצח״ג ליוםא ח״ו ,סי׳ רט״ז־רכ׳ .ו( בכ״י תשב״ץ ע׳  108מביא כאן תשובות גאוניס
אחרים ,ומקורן תמצא ברש״י שבת פ״ז ע״ב ד״ח פרפיסא* והובא כאוצה״ג שם צד  .01ו( גיר׳
זו משובשת וצ״ל :מההיא דניד הנשח [חולין ציה ע״ב[ .וראה מה שהעירותי ע״ז באריכות
ת( תשב״ץ סי׳ קכית־ו; טואית סי׳ תד״ת בקצת שינויים.
במבוא צד .xv

|0דד

ואדם

יכול

ללקות

ולטבול

יוס

כסור|

בקי״כ

סחי
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שירצח

רק שיהא קודם לילה

ומכיל׳ בי״כ איג׳ צריכ׳ כרכה כי איג׳ אלא י בשביל ט ח ר  /ת״ש א(.
גחגו לחתמלל תפילת מנח׳ בקוד חיום גדול וחצבור יחודו בחוך המילה
אחר

קושח חשלר משר שמא ישחכרו וישכחו מלחתודות

בקול רם ב( ואח״כ ג( טלקין זח את זח וטובלין

והחזן איג׳ מחורה

ואח״כ אוכלין מקודח מ פ פ ק ח

וטרבין באכיל׳ וחקנוגי׳ כראוט׳ כ ל )האכל( האוכל חשיקי כאילו החקנח חשיקי
ועשירי כר .ובםקוד)ח[ מ פ פ ק ח מחר״מ ג״ק איג׳ אוכל כי אט חרנגול ודבר רך
ושריית ח]מ[ת ביין למי שהוא )םקכל( םקוכל סחר ,ת״ש י(.
ליל י״כ אסור ברחיצ׳ ובמיכה ובנקילח חמנרל ובתשמיש המיט׳.
מקום שנהגו שלא להדליק נרות בליל כימור׳ אין מדליק ,במח שסדליקי׳
נמקא לן מוידקת כי שלומ אחליך ופקדת׳ נוך ולא החטא

בלילי

שבתות ח(

היינו

שפוקד את אשחו כחשטיש חטיטח )מ( כשיראנ׳ מקושמ)ו(ת לפניו לכך

מדליקי׳ נרות כדאית׳ ת״ח טשטשין )טא( טטוחיחן טק״ש

לק״ש

וקי״כ

אפור

לשמש )מתו( מטחו כי צריך לחיות בנקיוח ובטהרה שנ׳ לפניחט חטחרו לכך
אין מדליקין נ י מ ת שלא יראה אשחו מ)ש(קושמה לפניו זיחאוה לח מ״מ נהגו
להדליק
מקומ

בבית משומ וידקח כי שלופ אהליך

פי׳ שלא יתנגף בקץ או באבן.

שנהגו להדליק מדליקי׳ וטקמ משומ דאפור לשמש לאור הנר דאז לא

יבא לשמש קפ אשחו ושניחמ )אחד( לדבר אחד נחכוונו.
וגחגו לקשוח נירוח של שקוה כמניין בניחמ הזכרי׳ ולהניח בביח הכנמת
ולהדליקם לפי שלוחות אחרונות ירדו בי״כ וכחי׳ כי נר מצוח וחורה אור דרך
חיים סוסר תוכחות וכחי׳ ולסדח׳ אוחס אח בניכם ולא בנותיכם.
ויש חרם קדסוני׳ שאות׳ בני הכפרי׳ הבאים לסניין לקיירוח

המפוכוח

לתן שיניתו נירותיחן בכיח חכנפת שהתפללו שם ואם יש לו שתי נירות יני]ח[ו
לחם אחד גם א פ ידרו נדריפ יניחו באות׳ בית הכנפות ר״ג י(.
וחולכין לבית
זטן ציצית חיא

הכנסה ונהגו לחחקטף בטליחוחהן מבקוד יום דלילח לאו

ובצאח חכככי׳ קוטד טנהיג הקיר ושניט קטו או החזן ואוט׳

בישיבה של טקלח וכישיב׳ של טמה קל דקת הטקוט וקל דקת הקהל אנו טתירי׳
להתפלל קפ ח]ק[בריינימ ומחחיל כ ל נדרי וכופלי׳ וטשלש]ל[י׳ .0
4

א( שם סי׳ קכ״ג וקכ״ד ,אולם בשע״ת סי׳ ש׳ מביא טעם אחר ״דאין מברכין על המנהג* .
ב( כ״ח בתשר רב שרירא ורב היג ,והובאו באתנה״ג ח״ו צד
ועי• םשיכ לעיל  ttהערה חי.
ה( איוב ח  /כ״ד .ואע״פ
ד( שם סי׳ קכיז.
ג( והשוה לוח סח״ו סי׳ שמזר »ד .375
«*7נ.
דחדלקת גר כשבת •חובה היא ,כדרב יחוד׳ אס׳ שמואל )שבת כ״ה (:הדלקת נר ביוהיכ מנהגא
ו( תקגות רגמ״ה נסוואין בק»ת
היא .געי' אחלח״ג ח״כ *ד  ,17וסי חמנחנות )סקינ( עמי .152
שינויי הלשון בסוף לקומי סרדס )ד׳ מנווירשא ,רע״ט( ,שוית מחד״ם מרוטנבורק קי״ב ,ב  ,ובשו״ת
מחר״ם טמיוץ סי׳ ק״ב קי״ט ,בי .ובמבוא «״ר אות ני ,חעירותי ע״ו באריכות .ז( תשב״ץ סי' קל״א.
,

!ספר

14

מנהגים!

]סדר כל נדריי[
]והרוצה[ שלא יתקיימו נדריו )כיוס הי( ]כל

אע״ג א( דאמרינ׳ |דף  aמ |

השנה כולה[ יעמוד בר״ח כ ר מ׳׳מ אמרינ׳ ]כל נדרי[

כיוס כיפורי׳ ]מש[ום

דאיכ׳ כנופיא טובא וסמ]ו[ך הוא לר״ה )ומצהן( ]ומצינו[ י״כ שנקר׳ ר״ח דכתי׳
בר״ה )עושר( ]כעשור[ לחודש
הוי אומ׳ זהו
מנדריכ׳

בחון

יובל

גם

למי

ונר ואטרינ׳ איז׳ שנ׳ שראש
שי״כ

לםוכוח

סמוך

לידור

כו

דכתי׳

ונדבותיכ׳ וגו׳.

מה״ר נ״ע ב(.

הוי אומ׳ מיומ כימורי׳ זה עד י״כ הע״ל ואומ׳ דאחרטנא

ונמלח

משום

ואומר

לכל

עדת

אומ׳ ג(

וגו׳ ואינ׳

דקרא לא קא]י[ אנדרימ משומ רכחי׳ וד׳ יסלח
כמרה

שטצוח

של)ו( )כ[עשור

וה״ה

הבטלין

וטחחרט׳ אז

וסיפו]ר[

דברים

]כ[כתו׳

לה

בעלמא הוא

]בחורחן[

מלמד שהמומרי׳ צריכי׳
וה״ה אס יח]י[ו נ]ו[דרימ

יסלח לה]ם[ ויתבטל הנרר טעכשיו וצריכי׳ הקהל לגמור בדעת׳

עם.ש״צ שיהר כל נדריה1ם 1של שנח זו בטלים אם יחחרטו בהט.
וטבורך

שהחיינו וברכו וטעריב בניגון של שבח ואום׳ ק״ש כקול רם

ואומ׳ כשכמל״ו בכל כוחמ כדרך מלאכי השרת ומחמללי׳ ואח״כ מחחיל חחזן
יעלה בקול נעים ואח״כ שוםע חמיל׳ וכל המםוקי׳ וסליחוח מלח נא חומח צורי ד(
אםנם אשםינו ]אשםנו[ כמי מנהג המקום.
ואם חל בשבת אין ח( אום׳ בסח םדליקי׳ וקורין לאור הנר ולא חיישינן
יטה

שטא

משומ

עליה

דאיסח י״כ

ויש

נשארין

בכיה

הכנסת

כל

חלילה

וטשוררי׳ שיר חיחוד ושאר שירוה )וחש( וחשבחוח של חחילים.

]סדר שחרית[
בשחריח

משכיסין עם היומ )ומ( ואומרין שלמ״ש י( בשל שבח ומחחיל

המלך ואומי קדיש וברכו בנינו׳ של שבח והחזן)פוחח( מחחיל חמוחח לנו וכר
ואפ

חל בשבח ואמ׳ הכל ידוך לאל אשר שכת כו׳ ואמ חל י״כ בשבת אין

אומ׳ ישמחו במלכות׳ לפי שאין יומ עונג 0

ולאחר שאומ׳

אלחי עד

1נ[וצרחי יאמ׳ גפ אחריו אלהי נצור לפי שאומ׳ אוח׳ כל השנה.
קדושה

רבא כבוד׳ )מולא( מלא

עולמ.

אדירי׳

אדיר

ואומר

שלא

ד׳ קדושוח

מליחוח

ליוצר.

ג( ב״ח
כ( תשב״ץ סי׳ קל״ד באיזה שינויים.
א( נדרים כ״ג ע״ב באיזה שנויים.
ד( מיוחס
בלקוטי סרדס דף י״ב ע״ג ובאבודרהם פ״ז ע״ב .ועי• בס המחכים הערה תצ״א.
ו ז י ל ״ ו כ מ נ ה ג א ש כ נ ז נשמט הפיוט
ליוסי בן יוסי ,ועי׳ באוצר השוה״פ ,כ״א ,צד : 2 M
אמנם אשמנו; וכוי" ,אולם המחבר מנחנים )ע״פ סדר רינוס( שלפנינו ,לא השמיט את הסיוט
חנ״ל למעריב יוח״כ .ח( והטעם הובא לעיל צד • ,לפי שאז אין טומנין את חחמיז ,ועי׳ לעיל
ז( תשב״ץ סס»' קל״ד..
ו( עי׳ מבוא צד .ix
צד ג 5העדה ג׳ וצר  8חערח י״א.
,
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אנא השפ,

חגרת יד,

אפס מזיח *>,

אםנם אלחי קולם רבת צררוני ,אסנם בני ,אדון דין אשפוך שיחי ,אדון )בפי(
ב פ ו ק ד ך ,אך בטחח דין ,טפלטי אלי ,אני הוא חםדבר כ( ,שופט ג( .ואם חל
בשבת יאט׳ ש]י[רי קודש אדברח בחחנוניפ וחכחניפ נושאין כפיהן ואוט׳ אבינו
םלכינו וםוציאין •ב׳ פ״ח וקורין ו ׳ ) ב ( פרשה )ב( אחרי .םחחיל הסדר קד אשר
,

צוח ח אח טשח ובשבח טופיפי׳ שביקי וקורין לו טן שוחטי חוץ קד ובשרו לא
ירחץ וטפטיר קורא בפנחפ טן וכקש]ו[ר לחדש קד טנחחפ ונפכיהט וטפטירין
מן פולו קד כי פי ח׳ דבר ואין א ו ט ׳ ןיף
ר

|s

b

 3ב ]ש[ בת

הפטרה מלך טוחל

ופולח לקונוחינו כ ר כי מה קנין מליח׳ לכ]אן(.

]סדר מוסף[
)אחר[ הפטרה יושבין ומזכירי׳ נשמוח ומחזירי׳ ט״ח למקומה ומחפללין
תפילת

)טופף( והחזן טחחיל פליחוח בחוך החפיל׳

איך אשא ראש ,אזון החן,
אל דוטי,

אך בך,

מלכי • מקרפ,

וח]י[לך

רי נו פ :

פדר

אטנפ אנחנו ,הקלח חפילחינו ,אכפרה פני ,אלהיט

אנוש רטח אורך ואטיחך י(,

אני הוא השואל ח(.

טי אל כטוך,

אבא ואשחחוה ,רבה צררוני,
אלה אזכרה,

ואוט׳ וחיקרב

לפניך ונושאין )כפ( כפיהן ואומ׳ אבינו מלכינו ואומ׳ קדיש בניגון של י״ט.

]סדר מנחה[
ומוציא׳ פיח אחת וקורין ג׳ גברי בפרשת אחרי מן כמקשה ארץ מצריפ
קד פוף ]ח[פרר לפי י( ]ש[רוב הקולמ נכ]ש[לין)ב״ח( ]בקוודר[ בקריוח ובהרהורי׳
ומפטירי׳ מן ו י ח י ) ד ב ח ( דבר ה׳ אל יונח קד ובחמ׳ רב)א()ה[ ומבורך קד מנן דוד
ואין אומ׳ קל החורח וקל הקב)ו[ד׳ כ ר דאין אומ׳ אות׳ אלא בקבורת )כ״ג שבמופפ׳[
וכבר

נשלטו )ט( טופ1פין[ והויא השחא

ברכה

לבטלה וטחאי טקמ׳ מפיימין

במנן דוד כשאר תקניות דליכא קידוש היומ .ומיהו ז( מהר״ט נ״ק הי׳ נוהג לוט׳
קלי התור׳ וכד1א1י הוא לפמוך קליו ולקשות כן.
גרסינן ח( בפר׳ במה מדליקי׳ שאילמלא שבח אין נביא במנה׳ כו׳ כת׳
במרדכי »( מכאן שמפמירי׳ בי״כ במנוד 1ו1צוריך לומ׳ בברכות אחר1ו[נ׳ קל
א( סליתח זו היא לשמעון כיד יצחק חזק )דוידזון ,ח״א *ד  .(325ב( לד׳ אפרים ביר
ברוך מרעגיגשכורג )שם צד  302מספר  .(6652וצריך לתקן שם הגי׳ ולהוסיף ]ולשחרית יו״כ לפי
.סדר ריטס( .ג( וכוונחו :לפזמון שופט כל חארץ .ד( לשמעון ]בר יצחק]) .וצ״ל שם צד 94
]= למוסף יוה״כ| במקום )ערכ יו״כ( שמביא דוידזון( .ה( לד׳ ברוך ב״ר שמואל חזק )ובאוצר
תשותיס ח״א  6654הגי׳ :לשחרית יו״כ. ,במקום :״למוסף ייכ כפי סדר דינוס הגיל ( .ו( כ״ה
ברי^״ג ח״א צד סיג ,והובא באוצהיג ,ח״ז צד  .35הערה א׳־ב׳ ,וח״ה לר״ה צד  .61ז( תשביץ
ת( שבת כיד עיא .ועי׳ כתשו׳ רב נטרונאי ורב האי גאון .והובאו באוצה״ג ת״ב
סי' קליד,
ט( ועי׳ בהגהות .המרדכי פ״ב דף פיב ע״ב.
צד •7־•!.
44
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התור׳

עכ״ל,

תפילת

אום׳

ואין

קדיש

לם״ת

דמתחילי׳

משומ

מיד

בקדיש

של

מנחה.
חגא׳׳ה ואחר שםיימ תפיל1ת[ מוסף מפיק ם״ת וקורין באחרי ג׳

אתחיל

ומשלים מפטיר כמו ככל חחעניוח.

ואין אומ׳ קדיש ומפמיר כיונה בן אמיתי

לאמ׳ ואומ׳ צור כל )ה( העולמי׳ כו׳ ואומ׳ על התור׳ ועל העב1ו[דה וחות׳ מקדש
ישר׳ וי״ה .ואם חל בשבת חוחמ מקדש השבת 1ו1ישר׳ וייה ,מא׳׳ז א(.
מנח׳ כמו ליוצר ואומ׳ אבינו מלכינו וביוצר ובמוסף ובנעילה

ומתפלל

כהנים נושאימ כפיהמ אבל במנח׳ לא .וכח׳ בס״א ב( הלכת׳ אין נושאי׳ כפיהן
ופוחח באשרי ואום׳ ובא לציון גואל

במנח׳ של י״כ ובחעניח )על׳׳כ( ]עכ״ל[.

ואומ׳ במקו׳ כתיב׳ החהימ׳ כספר חיים נחחפ לפניך וכן בסחי׳ ]הסתים[ וחתומ
יצוריו לחיים ברחמי׳ וכן כהודא׳ וכעוש׳ השלום ואין אומ׳ ש״צ אבינו מלכינו
ואום׳ קדיש ותוקעי׳ רק תקיעה אחח.

ומסיים

בשבח אום׳ ויחן לך

ואם חל

ו1מ1תפלל בערבית י״ח שליטוח ]ו[אין נעילה פ1ו1טרחן ,סא״ז ג(.

]סדר נעילה[
נעיל׳

צלוחא

הי׳

פ1ו[מרח של ערביח,
והילך

מדר

אפסו אישים ז(,
צררוני[.
אמץ
כגון
אליך

לשחרית

אורח
צורי,

של

אנא חטא ח(,

ואם
צדקה יב(,
ואין

וזסנ׳

סמוך

החמ׳

פפר׳ אחרי׳ י( ע״כ הגא״ח.
רי נומ

משאת כפי,

יוסיף.

יתירת׳

ביום

לשקיעח

ואי1נו1

אלהי
עוד

מנח׳

)העיבר(

היום

גדול

אב לרחמ יג(,

נושאין

כפליחוח:

אח הבריח ט(.

כפיהמ יי(

עברים,

אדון
הקול

אח

אהבת

1ח*»1*4

במנה׳

דנזרינ׳

)רכח

עזוז י(,

]צריך[

חש1וב 1חרחמנו,

כ ח ק ח ה(

מועד ו(,

צדוני( ]רבת
אני

עבדך יא(,

להוסיף

כשלמונית

ודומיה׳ ,יה

רחום

אמו

אל

שאר מנחות שחיא

א( או״ז |סי' רפ״א( מביא פסק וה בלשון :וכן נמי כת׳ רב עמרם ודבי׳ יצחק בר אשר
ודבי' שמואל כר נטרונאי ומורי רבי׳ אבי העורי וכן נהג רבי׳ יואל אביו חלוי וכוי .כ( ובקצור
פסקי חרא״ש יומא אות כ׳ נורס :הילכתא אין נשיאות כפים במנחה ונחנו לשאת כפיחס
ג( או״ז ח״ב
במנחח של י״ה ותעניות .ובכ״י ליתא מזח שוס רמז .ועיי להלן הערה י״ר.
ססי׳ דפ״א .ד( נמצא בס״א יומא סי׳ כ׳ ,וראה מש״כ ע״ז במבוא פ״ד אות ס׳ .ח( ועי׳ לעיל
ז( לאליה
ו( ועי׳ אוצהשוה״ס כ״א צד  ,325וצ״ל :למוסף וגס למנחה י״כ.
צד • 3הערה וי.
ח( עקרה—למאיר
ונם למנחה יוכ״פ .באוצר השוח״ס ,צד .S28
|
J
י( לאפרים
ט( ועי׳ לעיל צד  38חערח ז׳.
בר׳ יצחק מאיר .ועיי באוצר השוהיפ צד .385
יב( לשלמה חכבלי ,זעי״ש
יא( שם צד .87
ברי יעקב מבונא .ועי׳ אוצהשוהיס צד .307
יג( לשלמה בר׳ יהודה ןהבבלי[ ,ועיי״ש צד  ,4וציל| :ונס שלטונית למנחה יוכ״פ
צד ••4
יד( חובא בתשב״ץ סי׳ קליד בשם שאלתוח דרב אחאי .ונמצא לפנינו
ע״פ סדר דינוס|.
בשאלתות סי׳ קכ״ג; סדור רש״ו ע׳  ;100סדרעיג מ״ט ע״ב; מח״ו צד  ,304והמנהיג מ״ו ע״כ,
והובא באוצהיג חיה צד  ,38וראח ״חלוף מנחציס׳ סי״ ניה דבני איי היו נושאין כפיהם ד׳ פעמים

יום

|סרר

כפור|
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,

שעת שכרות .אע״ג רחשת אין שכרות ומ״מ אום׳ החזן)ברכנו( ברכינו בברכה
וברכת
אבינו

כהניס

הדין )ויחו(

רסן

1חיו1

כפיהן

נושאי׳

אלא

ואום׳

כדפי׳ א(.

סלכינו וקדיש שלם ופוחחי׳ באשרי ובא לציון ועומרי׳ להתפלל נעיל׳

ואין להשיב םשאר שבהוח שםחפללין אשרי וסדר קדושה !קודי םנח׳ )דשני
חתו׳( 1דשאני חתמ! דאדמ בא מביתו ועומד לקרא בתור׳ תיקנו לחהחיל )בו(
וכפדר קדושה!

באשרי

כאן

אכל

]מחפילח!

שיורד )מפלל(

מוסף

דיו

הוא

שקורא כתור׳ ואין צריך לומ׳ אשרי ופדר קדושה אלא אמרו אח״כ לחפפיק
ובנעיל׳ במקופ כחיבח אומ׳ חתימ׳ ונושאי׳ כפיהן.

בין מנחה לנעילה.

סער כ׳ במפורת למען פפר שמי פפר א)ו(ת׳ למען תצדק מכאן אומ׳
םחר״מ ניע כ( שיש לומ׳ כיופ כיפור שהוא יומ המשפט פמוקי׳)ושמות( ומליחות
)מ( שיש כחן שמוח.

ואומ׳ ז׳ פעמי׳ ח׳ הוא אלחימ ותוקעי׳ תקיעח אחת ארוכ׳

כפי׳ רש״י על כמשוך )חיב( חיובל יעלו בחר ח״נ אחר חחקיע׳ נפתלק קדושח
חיום ומוחרי׳ .באכיל׳ ובמלאכי מש)י(מ ואילך.

]סדר מוצאי יויב[
ומחחילין וחוא רחום בקול נעים ומחפללין סעריב ואחה ח1ו1ננתנו ואס
שבח הוא אומ׳ ויחן לך שלא לחלק משאר מוצאי שבח .ומברילין על

מוצאי

אור ששבת,

דלית הילכת׳ כר׳ יחוד׳ דאומ׳ אין מברכין על אור ששבח אלא

במוצאי שבת דאף בי״כ מברכי׳ עליו ומי ג( כמוצאי שבת מברכי׳ על איזה אור
שהוא אפי׳ על אור היוצא םן העצים ומן האבני׳
אכל

כםוצא)י 1י״כ

אינ׳ םכרכי׳ אלא על אור

הואיל וחחלת בריית׳ חוא

ששבת

חיום

םםלאכח

כגון

אותן נ י ת ח שדלקו חיום כבית חכנסח ד( ולכך נחנו להוליך כל אחד נרו בידו
ולתבדיל בו ולברך בים האש.
וא1ו1חמ בגי )א( אדמ שרגילי׳ להתענות ב׳ יומי׳ רצופי׳ לשם כיפור1ים1
לא יאכלו כמ1ו(צאי י״כ ראשון בלילה ,כיון שקבלו עליהמ לשמ י״כ ,כ ל דין
י״כ עליו כמו
)תפלות(

חפילוח

ביומ ראשון לעניין
וחחנוני׳

כמו

ביו׳

כרה ולעניין כל דבר .ויש להמ
ראשון.

גמ

הרבה

נדולי׳ ה(

לחרבות
נהגו

גמ

לתתענוח כיומ שני ,אכן אין רוב הצבור יכולי׳ לעמוד בו לכך חקנוהו י( ואותם
חעושי׳ כן לא יאכלו בלילה שנייה שומ )דבר! שנעשה כאותו יומ בשבילמ כי
ביותיכ ,שתרית מופו* םנחח ונעילה .וגם בפומבדיתא )אגדת רש״ג  :(113״הלכחא כמנחת ביו״כ
ב( שם
א( תשכ׳יץ שם.
יש כה גשיאות כפים** .חכיאו אוגר הגאונים חיה ,ר״ת סי׳ פיא.
ד( סמ״ק הלכות חברלה,
ג(־־ ומיהו .ועי׳ כס׳ המגחגות )הוג׳ ש .אסף( ג ד .153
סי׳ צןי״ח.
ה( כגון ר׳ יחודה בר׳ כרוך ור׳ יגחק כ*ד יהודה )מחיו• ג ד ,311
זמחדי״ל סוף חלכ׳ יוחיכ.
אמרכל כ״נ ע״ב( ,רבי׳ יהודה חסיד ור׳ אבי חעורי ,רבו של יגחק מווינא )או״ז חיב ססי' רפ״א,
ו( כאן חני׳ מקומעת וג״ל :רק יום אחד.
פסקי דיקנםי סי' קסיו( ועוד.

מנהגים(

]סמר

שבת שלהם היה ודוק׳ אם החענ׳ יום שני בשביל י״כ אבל אם חתענ׳ כשביל
שהוא רגיל לחחענות או כשביל תענית חלום אינו צריך.
כיפורי׳ אין םוחין בידו 1ו[אם בא

יוסי׳

]סדר
םוכוח:

למלוך

ח ג א״ח

אום׳ לו שלא לעשות.

סוכות[

חעושח סוכה לעצסו

ם ב ו ר ך )לשב בסוכה( שהחיינ׳ נ כ נ ס בה

םכרך לישב בסוכ׳ ומי א( אין אנו מכרכי׳ על עשית מוכ׳ אלא
לישב

שיכנס

בה וםםדרן על

העושה ב׳

מ1מתינן[ עד

הכום ולכך נהגו לברך לישב כסוכ]ה( ואח״כ

זםן כי זםן בא כשביל שניהם בשביל קדושח היום ובשביל סוכה .והילך לש1ו1ן
נ״ע ב(

םחר״ם

אין

לברך

)עשו(

על

עשייח

סוכה

לפי

שעשייה׳ אינ׳

גם׳

יםצו1ח[ה עכ״ל.
שניה

ובלילה

יש

םברכי׳

זסן

ואח״כ

לישב

בסוכ׳

דאז אין בא רק

בשביל קדושת היומ ומ״מ )מ( אין לשנוח מכדאחמול מכה לא פלוג וכן לולב
אמ׳ חעושח לולב לעצמו מברך זמן נטלו לצאת בו מברך ע״נ לולב אנו נמי
לא

טברכי׳ ג( אעשי׳ רק אנטילח ד( ומברכי׳ שניהפ ביופ ראשון,

םחלוקח

אם

לברך

יש

זטן

או

לא.

וטיח׳

נרא׳ דאין

צריך

וביוט שני
לאוט׳

ביו׳

)טב( טוב שני ח(.
אתחיל

הגאה.

כל ז׳ יוסי׳ עושה סוכח׳ קבע וביחויעראי שםכנים

)טטא( טטות וכלים גאים בםוכ׳ אוכל ושוח׳ וטטייל ולום׳ בה חוץ םדבר הצריך
פבר׳ ויישוב הדע׳ ואי אפש׳ לו לדקדק אחריו .לאחר שאכל אין להניח כסוכ׳
כלי

האוכל כגון קערות שאכל בחן.

וכלי חטשח׳ סוחרי׳ י( ונר בשעה שהוא

דולק אין להניח בפוכ׳ לא קטנה ולא גדול׳ )שר״י(.
חי׳ אוכל וירדו גשטי׳ טשחפרח חטקפה טוחר לפנוח ואפ פפקו הגשטיי׳
קודם

גט׳ טעודת׳ אין

צריך

לחזור ז( עד שיעור טשנחו לאחר שעל׳ השחר.

ואם הרוח נושב )וסרבי׳( קססין בםוכ׳ םי א( ]אי[ אנינא

דעתי׳ יכול

לצאת

טפנ׳ טטר ,ם״א ח(.
חלל

פוכ׳ שנבוה ]ל1טעל׳ טכ׳ אטוח פפול׳ ואוט׳ »( .רב שטואל 'ב״ר

יצחק חלכ׳ צריכ׳ שחהא )ט( טחז1ק[ח׳ ]כדי[ ראשו ורוב׳ ושלחנו ,חייח׳ גבוה׳
ג( ריציג ח״א ע׳ ציט,
ב( תשב״ץ סי׳ ק״ס ,בשנוי סגנון הלשון.
א(־ומיהו ]ל.ן.
בשם רס״ג ,ועי׳ באוצח״ג ת״ו צד  .67ד( ישנן כאן על ח גל יו ן בערך שש תיבות מחותכות
ח( תשב״ץ סי׳ קנ״א ,וכלבו דין ע״ב והובא באוצר הגאונים שם
ולא נראו דק ראשי האותיות.
ו( כאן נשמטה
ו( ובמבוא פ״ד אות ס׳ תעירותי באריכות על שנויי הנוסחאות.
צד .68
שורה שלמה וכצ״ל] :וכן אם חיה ישן וירדו גשמים ויצא א״צ לחזור! עד שיעור משנתו וכוי.
ח( שם סוכח ס״ב אוח \׳ nוייט
וכיח תגיד׳ בסימני אשירי סוכת סיב אות כ׳ ובכיי שם.
ם( סוכת דף ג׳ ע״א באיות.שנויים.
בחרבח שינויים.

סוברת[

|סדר

םכ׳ אמווז וםיעטח בכרימ וכמתו׳ ואמי׳ ביטל׳ לא הוי מיעוט וכן תבן 1ו3טלו1
ואי׳ עתיד למנות׳ עד שבטל׳ במירוש .חיית׳ גבוה׳ מכ׳ אמו׳ וחוצין יורדין לתוך
כ׳ ר1ו1אין אם צילחח מרובח מחמחח אמי׳ אי ש1ק1לת למכך כ ש י ד ואם לאו
חיית׳ גבוח׳

מסול.
םצילחח

עשד

טמחי׳

)פמולה( םא״ז א(.

וחוצץ יורדין לחוך י׳ אמי׳ חמחח 1מ[רוב׳

וכן כה׳ מ״א ב( סחם סוכ׳ בח ג׳ דפנוח והרביעי

שלמחח על מני כ ו ל  /םא״ז ג(.
חייח׳ פחוח1ח 1טי׳ טמחי׳

וחקק

גוסא

בח

]באמצעיחח!

להשלי׳

כדי

]לי׳ כנגד הגומא[ ובנוםא ]עצמה[ הכשר םוכ׳ באורך וברוחב אם יש טשפח
גוטא ולכוחל ג׳ טמחי׳ מסול׳ מחוח )םכאן( 1םיכן[ כשיר /םא׳׳ז י( .וכן כח׳ בס״א.
הילכח׳ )ב(שחיט כחלכח1ו 1ושלישי׳ עושח טמח שוחק וטעטידה כמחוח
םג׳

)ו(לאחד סחכחלי׳ ויעםיד עוד

ועל הטפה ,ס״א ת>.
ד

קנח

כנגד

חכוחל וישיט קנה עליו

סוף

וכן םשםע בפא׳ץ י( וסוכה העשוי׳ כסבוי עושח פת 1מס[

טמחי׳ וסשחו וסעםידו )ם( כמחוח סג׳ סםוך לדומן וסשים

קנח םחפ1ם1

מסול׳

חייגו

מחסה

צילח׳

מרוב׳

)על( ] -אל[
סכך

חדומן

ולא

מחסת׳

מחמת

כשיד

לכחחיל

,

צריך

האחר 1 0חא
1ח״« מ1

חא
שיחא

סחצח

דחמח׳

ד1מנוח
על

כוכבי׳

מרוב׳

מ״א

)ס׳(

וכן

]ם1חצה

וכו]כ(כי

חםח

םצילח׳

במא״ז ח(.

כה׳

מסול/
נראי׳

סא״ז.
בחוכ׳

וכח׳
ואם

בם״א ט(

היה

מעובי

בעניין שאין נראי׳ כ ש י ד ומעובה כםין בית כ ש י ד ]אע׳יפ[ שאין כוכבי׳ נראי׳
בתוכ׳ כשיר׳ ובלבד שלא חציל מן חגשםים

שכל פוכ׳ שמצלת מן הגשמי׳

מסול /סא״ז י(.
םוכ׳ ישנה שעשאח קודם )לחוג( לחג ל׳ יום
טפח

כ ש י ד רק שיח1ד[ש בה

או כ ל שחו על מני )שהוא( כול׳ ואם עשאה לשם חג אמי׳ יא( מהחיל׳

חשנ׳ כ ש י ד אמי׳ בלא חידוש׳ אבל בסא״ז כת׳ צריך לחדש כ ה טמח על מני
כול׳ עכ״ל ועצי חסוכי אסור׳ כל ז׳ ולא טחני בהו חנאי להחירם.
העושה מוכ׳ החח האילן שחמח׳ מרוב׳ מצילה׳ והשפיל ענפי אילן לטטח
ועירבו
אי

ח פ כ ך ולא מינכרן ומכך כשיר׳ רבה עליו וטבטלן בשיר׳ ואפילו

עפ
,

שקלת 1ל1ענפי

האילן

חחא

חמ)ו(ה׳

דמוכ׳

מרוב׳

מצילה/

ם א ״ ז יב(.

וכת׳ בס״א יג( ואמ האילן חמ״מ והשפיל לענ1פ[יו ועירב1ן 1עפ הפכך והפכך
רב]ח1

עליו

כשיד

ואם

חפוכ׳

צט׳יט

בלא

אילן

אפי׳

לא

חבטן

כשיר׳

ג( או״ז שם ,בהרבה שינויים.
ב( סוכה אות ב' וגי.
א( או״ו ח״כ סי׳ רס״ב.
ו( סי׳ רס״נ.
ח( םיסני אשירי שם אות וי ,ובכ״י שם.
ד( או״ו שם ,ובסיא אות .'n
ם( סימני אשירי שם אות מ״ו ובכ״י
ח( או״ז ססי׳ רש״ד.
ו( שורת כולת מקוםעת כאן.
דף  Mbי( שם סי׳ רש״ח .יא( עי׳ ירגש' סוכה ס״א ח״ב ,ובבלי ריח »  /א׳ .יב( אויז
ס׳י .ר»״ז .־ ינ( ק»ור •סקי חרא׳יש ,סוכת אות ייד.

|ספר
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מנהגים[

ורבי׳ אבייה כת׳ א( דפסול׳ אם ענפי האילן סכווני׳ כנגד ס כ ך  .ה כ ש ר אבל .אם
הם כנגד )דאר( האויר כשיר׳ כיון שחסוכ׳ צט״ט עכיל.
טליה על גבי חסוכ׳ שלא )החבייש( 1חחיבש 1וחהי]ח 1הסיט או

פירם

תחתיה שלא • )י( יפלו העלין )והשאה( ]והשאר[
לנאוח׳

1ו1פירש

כשיר /ם״א כ(.

חמים

פפול׳

אבל

אפ

צמ״ט

חלה בח פירות לנאות׳ אפודי׳ כ ל ז׳ ואם

אום׳ אני בודל םהם כ ל בין השסשוח םוחרי /ם״אג( .וםא״ז כח׳ אפור לחפתפק
טהן עד טוצאי י״ט האחרון של חג ,עכיל.
סוכ׳

נוי

טטעטין

אין

בה

בין

להכשירה

לפם)ו(לח אם אין גבוח1ח[ י׳ וטן הצד
טטנ1ה1

ד׳

)כ(

טפחי׳

פדיני׳ הפרושי׳ חחת
הטיטה

פפול׳

חי׳

אט

גכוה1ח1

טטעטי /ס״א ג(.

פחוחםכן

כשיר׳,

הפכך לנוי כ ר קינופוח שחן

םכ׳

בין

נוי סוכ׳ חםופלגי׳

פ״א.

בפא״ז י(

וכה׳

ד קניט יוצאי׳ ל ד צירי

,

אפו׳ לפרום עליה׳ סדין ולישון חחחיה אבל נקליטין שהן שנים אחד

באטצע הטיט׳ לראשח ואחד לטרנלותיה טוחר לפרופ עליה׳ פרין ולישן תחתיח1ס[
אם אין גבוה י׳ ס״א ח( .כילה שיש לה גג טפח )ג׳( וגבוה׳ י׳ אפור לישן כה.
פוכה י( חדלה עליה׳ אח הגפן ואת חדלעח ואח הקיםוםי׳ וסיכך על גכ1ן[
פסול׳ ואם הי׳ הסכך רבה םחן או שקיצצן ונענעו ז(

דהיינו כשסגביח .כ ל

אחד ואחד לבד1ו[ וםגיחו וחוזר וסגביה א ת ח ב י ד וםניח1ו[ כשירח .זח הכלל
כל דבר )שאין(] ,שהוא[ 1דף
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 ! bטקבל טוסאח או שאין גדל םן •הארץ אין

םסככי׳ בה אכל ]קיצצן[ לחורי׳ כלא ניענוע לא םחני וםיפםלי םשום תעשה
ולא סן העשוי כךאח( וכן כח׳ כסא*1ז[ לא בעורוח ם״א חבלי קש וחבלי עצים
אין םםככי׳ בה1ם[ ואם חתיר1ן 1כשירוח וכולן )קש( כשירו1ח) 1דל( ]לד1פנוח
ואין חבילח )פפול׳( פחוחח טכ״ח קניפ ס*א .וכן כח׳ בפא״ז לפי)ש(חירושלטי «(
ליזהר

צריך
הארץ,

זח

או ׳שאי׳

פא״ז י(.
עשביט

פ״א,

שלא

לעשוח

דפנוח

טדבר

חטקבל

טוטאח

גדול׳ סן

שריחן רע או שעליהן נושרין )אץ( און טפככי׳ בחן לכחחיל׳

פ כ כ ח ׳ בגנפ1רי׳ ד׳ פפול׳
אצל זח

ולא חקעו1ן[

אין

בחן ד׳ כ ש י ד )וגו׳( וכגון שהשכיבו[ן1

בטפטרוח

עד )של׳( שחציל טן הגשטי׳ ואפ יש
4

4

ב (שם....
א( ובקצור פסקי הרא״ש )כ״י סמינר( דף  a24הגירםא כשם ״וריא ז י ל
ה( סימני אשירי שם אות י״ט ,ובכ״י שס בחרבה
ד( או״ז ססי׳ רפ״ח.
ג( שם סי׳ ייז.
ו( הביאו בעל המאור בשם ד ב ר י ה ג א ו נ י ם  ,אוצר חגאוניס חיו צד JKI
שינויים.
סי׳ רטיו! וגראח דמחבר ספר מנהגים שלנו פוסק כלישנא קםא דשטואל )סוכה י׳ ע״ב וי״ט
ע״ב( דסותד לישן בכילת תתנים בסוכה אע״ג שיש לה גג והוא •שאינה גבוהה י׳ מפחים וכבר
ז( המלות
פסקו כולחו רבוותאי דחלכחא כלישנא בתרא דשמואל ,עי׳ אוצח״ג חיו סי׳ נז״ח.
ח( שם
דהיינו ...ומניחן ליחא בס״א שם ונובעים ממקור רש״י סוכה י״א ע״א דיה ויתיב.
י( אויז סי׳ דפ״ט.
ט( אליבא דירושל׳ )פיא ה״ו(.
בכמח שינויים.
b
אות כ״ד ובכ״י 24
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!סדר םובות(

באמצע הסכך כשיעור חכשר סוכה )וסר( ונסרי׳ מכאן ומכאן כשיר׳ ובלבד שלא
יחן תחת חנס)ת(רי1מ! שיש בחן ד׳ אפי׳ חשכיבו על צידו שחוא פחות מגי
וסיכך בהן פסול ,סא״ז .וכן משמע בס׳יא א(.
וחמשלשל
פסול*

דפנוח

מלמעלה

ומלמטח למעל׳

)מן( 1את 1חפיכוך

אם

טן

לטטח

אמ חי׳ גבוחי׳ מן

חי׳ גבוהוח מן

חדפנוח

בגובה

לא

הארץ
אלא

הארץ .ג׳ טפחי׳

י׳ טפחי׳ כשרי׳
בטושכח

טפחי׳

ג׳

חרח]י[ק
פפול׳.

העושה סוכחו כטו צריף 1פפול׳| פי שהוא טשופע ואי׳ נכר טחו חגג
או מחו חכוחל ולא )שםא( שסיח אהל סא׳׳ז ב( וכן טשט׳ בם׳יא ג(.
פפול

פכך

בד׳

בפוכ׳ גדול׳ באטצע

טפחיפ

פפול׳ פחוח

מכן

כשיר׳

ואין ישני׳ חחהיו וכפוכח קטנ׳ בין באטצע בין טן הצד בג׳ טפחיפ פפול׳
פ ח ר טכן כשיר׳ וישני׳ חחחיו ו1ט1צטרף לחשליט כשיעורי׳ ואויר בין 1ב1גדול׳
בין 1ב1קטנ בין באמצע בין טן הצד בג׳ פפול׳ פחות טכן כשיר׳ )והמצטר(
וחמצטרף

חפוכ׳

לחשליפ

אורך ח ס ו כ  /ס״א ד(.

ואין ישגי׳

חחחיו

ובלבד

שחאויר

מהלך

על

כל

אם )חמ( החמה והצל שוין לטטח כשיר׳ בידוע שהצל

למעל׳ מר1ו1ב׳ ואם הן שוין לטעל1ח( פםולח בידוע שלטטח חחמ׳ מרובה ם״א.
וכן משמע בםא״ז ח(.
אבל חייב בםוכ׳.

החן המוליך כלחו למקופ אחר הוי שפיר מקומ חחופ׳

ומברך ז׳ ברכות ס״א אבל בפא״ז י( כח׳ ואפ החחן יוצא מחופה׳ חיינו עוקר
מקומ .ישיב׳ חחן וכלח ואפי׳ כלחו עמו וחולכין לאכול כבית אחר אין מברכין
שהשמח1ח 1במעונו ולא ברכח החני׳ ,עכ״ל.
.

וחחן

פטור

מכל

חמצות חוץ

מפוכ׳

שאיפשר 1יף ] Iwaלו

לשמוח(

בפוב׳ שושביני]!! ובני ]ח1חופ׳ לאו עומקי׳ בטצוה נ1י1נחו חלכך חייבי ב כ ל
המצות

חוץ

מתפיל׳ ותפילין

פ״א

וכת׳

בפא״ז

חחן

וש]ו[שב1י1ניו וכל

בני

1ח1חופ׳ פטורי׳ פן ח פ ו כ  /עכ״ל .0
חולכי)ן( דרכי׳ ביופ ,פטורי׳ מפוכ׳ ביופ וחייבי׳ בלילה וכן הדין בשומרי
חקיר כ ר 1ו1חולכי דרכי׳ בלילה פטורי׳ בלילה וחייכי׳ ביופ ]ו1חולכי דבר טצוח
פטורי׳.בלילה וביומ .שומרי גנות ופרדפי׳ כלילה וביופ.
חולה אפי׳ אין בו פכנה אלא שחש בראשו או בעיניו ,הוא ומשטש]יו[
פטורי׳ קן חפוכ׳ ,פ״א ח( וכן כח׳ בפא״ז וטצטער מחמ׳ הרוח או ריח רע שבא
אחר שנעשח חסוכ׳ חוא פטור ומשטשי׳ חייבי,

פ״א ״(.

אבל בפא״ז כה׳ הא

דטצטער וכר כגון חמה או צינ׳ או מירחון מחדבריפ שפיכך בהן ,עכ״ל.
ד( שם בדפוס אות
ג( ם״א שם אות ל״ז.
ב( סי' רצ״נ.
א( שם אות כ״ת.
ו( סי׳ ש׳ וסיםני אשירי אות
ח( שם אות מי.
ל״ו ,ונמצא בב״י דף  s aבקצת שינויים.
ם( שם.
ח( ס״א אות מ״ז ,מ״ת זמ״מ.
ו( או״ז־שם.
ס״ד ומ״ח.

]שפו
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מנהגים[

אוכלין עראי חוץ לפוכ׳ דהיינו פח בביצה • מפי לא ואפ • בא להחמיר
מחמיר וליח ביח משופ
לא

יוחדה,

ופר׳ ]ו[בשר וגבינה ושחיי]ת[ יין

פא״ז.

בעי פוכ׳ אבל מאכל העשוי מה׳)ן( מינין צרי]ך| מוכ׳ אם קובע פעודוע
מ״א א(.

עליו,

בפא״ז מיגי

וכה׳

בשר

חרגימ׳ • דהיינו

דברי׳

ודגי׳־ :ושאר

שמלפהין בהן אח הפת אפור לאכלו חוץ לפוכ׳ ושתיית מיפ חוץ לפוכ׳ מ ו ח ד
ושתייח קבע של יין ושכר ודבש בחדי)א( פירוח או כלי פירות• )כד( בלבד
וכגון שלא אכל ]לחפ[ וליפתן אין לי לברר אמ מוחר חוץ לפוכ׳ א]פ[ לאו,
פ״א ]פא״ז[.

]סדר ד׳ מינים[
לולב
בשם

אבי׳

לקוץ

כי

דהיינו

הגוז]ו[ל
רבינו
היכי

והיבש

פפול

יואל ז״ל ב(

אפי׳

בי׳יט

רבי׳ אבי׳יח זצ״ל

שני אומ׳

שצריכי׳ ליזהר ברשוח הגוי רק ישכור חגוי

דלהוי ייאוש בהדייחו ושינוי רשוח

ב׳ עלין ]ח[עליוני׳ )האםצעי׳( ששם

בידו נחלק]ה[ חחיומח 0
עמ

ח]ש[דר׳ כול׳ נחלקו זה

זה

ונ]ס[דקה ח]ש[דר׳ ]עד[ חעלין של טטח סח]ן[ נעשי]ח[ כסי)ן( שנטלה חחיוםח
שיעור

ופפול׳.
הגוז]ו[ל
ושאין

הדט

ג׳

פפול׳ עבוח דהיינו שג׳ עלין

עבוח

עליה

והערבה

פפול)י׳(

גזול׳

ערבח

פפול׳ )בטשא( ]כמושה[

ועלה

שלח

וכשיד.

טפחי׳

טשוך

צפצפה

ופיה׳
קנח

שלח

לולב

טפחי׳.

יוצא]ין[ מחוך )ח(עוקץ )ט(אחד כשר

ויבישח

נושארו

חלק

ו]ש[דר׳

של

ד

]פפולה[

טקצח

עליה

נקטפ
כשיד

ראשה

קנח שלח
פיה

למגל

למגל

פפול׳

זו חי׳ ערב׳.

ויש

ערבה

שלה

עגול

ופיח

דומה

לבן

נפרצ]ו[
אדום

שדוט׳

ועלה

הדס

ופיה דומה ל מ ג י ד אפי׳ בערב׳ פפול.
כשפ שלולב אחד ואיחרוג אחד כ ך ]ה[די]ן[ כן )בחדש( בחדפ אחד ולא
ק ט י פ וערבה אחח.
עלחה ]ח[זזיח פיה כטין אבעבועוח דקו׳ או י( שנשח׳ ]האחרוג[ טחט׳
לקיויה

על רוב פפול על טיעוטו בטקופ אח]ד[ כשר ,בב׳ או בג׳ טקוטוח

פפול .ועל חוטטו ה( פי׳ בעובי 1יף  bא[
אפי׳

כל שהו פפול על חו]טטו היכא שנטל[

והיכא
כל

גובהו שטשפע טשפ ויורד לצד הראש

שניטל

העץ

טזנכו

העץ
ולא

טזנבו
נשאר

ולטעלה
טגוטו

טן

חאחרוג עפ הפרח לכ״ע פפול

חאחרוג ]לכ״ע[ כשר) .זצ״ל( ]ניטל[

]בגומא[

כלוט ,ר׳

יצחק

חלוי

נ( רש״י סוכה דף ל״ב ע״א.
ב( או״ז חיב סי׳ ש״ו.
א( שם אות נ׳.
ח( רש״י סוכה דף ל״ח ע״ב.
סי׳ ש״ט בשם רבי׳ יהודה בר נתן ז*״ל.

דל

וד

ד( אן״ז

[ ס ד י די• מ י נ י י ם [
אלפיס
גחן

דל

ותערוך פוסלי׳ ור׳

1ם[כשירי׳
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יצחק א( ור׳ יקר ורכי׳ שלמי ורבינ׳ יחוד׳ כרי

)וחיח ח( ו1ב1ירושלמי ב(

כפירוש׳ .0

פשט׳

אחרוג 1ח[עגול

בכדור פפול וי״א אף חחיו1ם[ פי׳ ששני׳ דבוקי׳ יחד גידולו כדפופ ועש1או1
בסין בריא1ח 1אחרח פסול ,חירוק כברחי פפול.
שיעור אחרוג ככיצ׳ ו)אם[ לא )מל( ם צ א כביצ׳ מביא כאגוז י(
שאחזו ככ׳ ידיו כשר.
העכברי׳.

חפר בידיט ראשון פפול בייט שני כשר.

איכא שחו1ת1

ביום

לעשייתן ח( ומטעם זח
והלולב
האחד

אפי׳ נקבוהו

כל חיום כשר לנטילת לולב.

ולכ1ח1חיל׳ לא יאכל עד שיטול לולב
אי

וגדול

שלא

בעוד

ליטול

אחר םעוד׳.

צריך לברך

נטל

ואם החחיל לאכול
וכל

אין טפפיק

חםצוח טברך עליהן עובר

אלולב קורם שיטול שניחם )כ׳( חאחרוג

כיא אחד טחפ

או

אפי׳

נוטל

רק

שניחמ

שנטל

שלא כדרך גדולן כגון שחפכו )אפ( או אפי׳ נטל שניהפ דרך גדילה׳

ונחכון בפי׳ ע״ס )לצאח( 1שלא[ לצאח עד אחר הברכ׳ ואפי׳ פחט׳ שט׳ טשופ
רלא
סצוח
.

גמר טצוח עד

אחר

חניענוע חש]י1ב עובר לעשייח׳.

וחולו

של

סועד

לחחליף.
שהביא לו גוי אחרוג

ישר׳

ולולב

בייט

מוחר לצאח בו י( ואפ אין

לולב אין היקף ,ושבח יוכיח.
ואין אדם יוצא ידי חובה׳ בערבה שבלולב בזטן הזח.
חזן

ב״ח 0

עומד

כסלאך הק׳ נ־־חאלקים[ וסיח

בזרועו

וחם

םקיפין

אוחו דוגמ׳ ]מזכה(.
ערבח
נ]י['טלח אלא

מנהג
בפני

נביאי׳ הי׳
עצמ1ח[ ט(

ולא
ואין

בעי

ברכה ח(

ערבה צריכה שיעור ואין

אדמ !יוצא[ ייח

בערבה

שבלולב וכמ׳

שיעור1ח 1ג׳ בדים לחיפ שיש בכל )בד( אחד עלה ואחד לח׳ 1ג׳ עלין להיט[.
כל חסצות כולן אין אדם 1יוצא[ ייח אל1א[ כדרך גדילח׳ .טברכין כ ל ז׳
בין אסוכ׳ בין אלולב ולא םצטרכי׳ לאםד זסן בסוכ׳ ובלולב דסגי׳ בדכסא י(.

נ( נשמטו
כ( סובה פ״ג היו.
א( באו״ז שס גורס :ו ר ב י ׳ י ע ק ב בר יקד.
כאן בערך שלש תיבות וג״ל :כפירוש רבי׳ יעקב בן יקר .וכיח באויז שם ובסדור דש״י סוף
ח( סוכח ליט עיא ,וחש׳ רב ןימח
ד( עי׳ סוכה ליד עיב וירושלמי שם סיג ח״ז.
דגיג.
ו( כיה בילקוט תחלים
גאון ,וחוכא בגמו״מ סי׳ קי״ט ,ובאוגח״ג ח״ו ,סי׳ קי״ו־ח' גד .32
דמו השיג ,וראבייח סי׳ תרגיב .וחובא באוגחיג למסי סוכח גד  .51ז( אויז שם בשם תשו׳
ח( סוכה מיד עיא .וחרייץ גיאת חיא גד קייב וזיל :וכן המנהג שאין מבדכין על
רשיי.
חעדבח בפני עגמה וכוי .ועי׳ בתשו׳ רב שדירא נאון ע״ד ההפרש בין מנהג נביאים ליסוד
ט( אליבא דד׳ אמי ודלא כר׳ שמואל בר
נביאים ,וחובא באוגח״ג ח״ו ,גד  62חערח ח׳.
י( סוכה מיו עיא .הלכות ראו
נטרונאי שפוסק דתלכת כרב חסדא ,ועי׳ באויו סי׳ שטיו.
גד » ן אוגח״ג תיו גד 46

]ספר

64

אתרוג )ספק( שמיני

טנחגים[

סמק ז׳ אסור תשיעי

סמק ח׳ סותר

ובתשיעי

סמק ח׳

אנו מםיימי׳ אח החור׳ ומחחילי׳ ]בראשיח[ ועושין םעוד׳ לכבוד חתור׳ «( ע״כ
מסא״ז ועד כאן הגא׳׳ח.

]סדר עשיית לולב[
סדר

עשיח

לולב:

יקח גבעולי׳ כמניין לולב ב( ]בגימטריא[ חיים ג(

מקשרי׳ מאוחו חמין שלא יחצוץ.

שיעיר הדס וערבה )ד( 1ג׳ 1טפחי.׳ י( ושדרה

של לולב יוצא מן הערבה טמח.
ומברך

םעוםד ה( )ד( ]כ1דילמינן םדכחי׳ ביה י( ]ולקחחם[

לכם

ומעלה

וםוריד וטביא לד׳ רוחות לשבח לטי שטשל לטעלה ולטטח ובד׳ רוחות ,טעם ז(
אחר מעל׳ ומוריד לעצור טללים רעיט .טוליך וםביא לעצור רוחוח רעות.
ביום
ואיחרוג

ראשון

של

םוכח

לאחר

נשיאה כמימ ח(

אז

נוטל

החזן

לולב

ו ם ב ו ר ך ע״נ לולב ושהחיינו וקורי׳ אח החלל ובשאר חיסי׳ סברך ט(

ב( הרבדים חאלה נובעימ
א( השוה לזה אורג סימנים ש״ו עד ש״ב ולא עד בכלל.
ממקור תשובות דב עמרם נאון וזיל )תשובות הנאונים שערי תשובה סי׳ שייב( :נהגו במקומינז
במתיבתא שלא לפחות מ ש ש י ם ו ש מ ו נ ה מ נ י ן ל ו ל ב באנודת ויש מי שעושה
שבעים כנגד שבעים פרי החג ויש מי שעושה סיט כמנין הדם עכיל ,וליחא מזח שום רמז
בסדר רב עמרם גאון וב״הוססות והקונים לסרע״ג" .והביאוה כמח מן חראשוגיס .אוצר חגאוגים
ג( סוכה דף ל״ו ע״ב .אכל כל הפוסקים פסקו
ח״ו סי׳ פ״ה־ט׳ צד  ,43וסי׳ קכ״ח צד .*4
כרבא דאמר )שם ל״ז ע״א( כל לנאותו אינו תוצץ .ועי׳ בטור א״ת סי׳ תדנ״א ומח שכ׳ חב״י
ד( נירסח זו מוטעה ,וצ״ל :ג׳ טפחים ולולב ד׳ טפחים
שם וםנן אברהם על ש״ע סק״ב.
כדי שיהיה שדרו של לולב יוצא מן ההדס טפח .ועי׳ סוכה ל״ב ע״ב ,ושבלי הלקט השלם
סי׳ שנ״ח .אבל בתשובות הנאונים שעדי חשובה סי׳ שי״ב מביא דברי רב עמרם נאון :שיעור
הדס וערבה ג׳ טפחים וג׳ חומשי טפח .וראה מח שכ' הט״ז על ש״ע אורח חיים סי' חרנ״א
ס׳ ק״א .ולפיד צ״ל :״שיעור הדס וערבה ג׳ טפחים שהן ג׳ טפחים וג׳ חומשי טפח«
דלענין שיעור הדס וערבח כל טפח הוא טפח וחומש ,אבל בהרחות חיים ח״א ,קי״ג )והובא
באוצר הגאונים ח״ו ,סי׳ ע״ד( איתא :״ודעת רוכ הנאונים דכ׳ טפחים ומחצה סגי ההדס,
ה( ולולב הוא א' משש מצות דברכתן מעומד )האשכול ח״ב צד ,(31
והלולב בג׳ ומחצה".
ו( דילסינן קיתת מאגודת אזוב,
]חיה] עומר ,קדוש לבנה ,ציצית ,שופר ,לולב ומילה.
פרדס סי׳ קע״א ,רי״ץ גיאת חיב דף קיה ,רוקח סי׳ שייט ,ס׳ המחכים צד «5ו ,כלבו דין נ״ה,
מחדא״ק ל״ו ע״א ומהרי״ל הלכו׳ לולב ,ואוצר הנאונים למסכי סוכה צד  55ולמס׳ ראש השגה
ח( ואפשר שכונתו לברכת כהנים שבעושח השלום .ט( כ״ח
ז( סוכה ל״ז ע״ב.
צד .58
בתשוב׳ לר״נ נאון והובא בתשב״ץ סי׳ קנ״א בלשון שאל רב ברוך ]בכ״י מבורך[ לרבי׳ ניסים
גאון וכוי] .אוצר חנאונים לראש חשגה צד  57סי• ק״ה[ ,אבל בהג״ח פרץ על התשביץ מביא
בשם רבו שמואל םאייכרא שצ״ל אף ביום שני .דאת תשובות חכמי צרפת ולותיר .סי' סיג.
לקוטים מהלכות אמרכל כ״נ ע״ב בשם ספר העתים ומנהגי מגנצא וצרפת ,ועי׳ באוצר הגאונים
ח״ו סי׳ קס״ג־ד.

 1ס ד ר די מ י נ י ם !
ר ק ע״נ

לולב לחודי׳

וכשיאמר כל״ח

ומנענע כחודו חחיל׳ וסוף א( נוי׳ כשיאט׳ )חודו( חודו

ב כ ל פעט נענע

)בחצלחא( בהצליחח נא ג(.
היער(

)עצי

]כל
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ובאנא חושיע1ח[ )ד( נא ינענע ב( ולא )בחצ(

ומחר״פ נ״ע כת׳ מסך 1דף  aמ ! 1ל(דבר אז ירננו

עצי יער[ וגו׳ חודו לה׳ וגר 1ו[אמרו הושיע]ה[ נא וגו׳ י(

וי״א 1חח1יל׳ ופוף כחודו פי׳ חודו לח׳ דבפוף

חלל

ונכון

ידי שניהמ.

לצאת

ולאחר חלל אז מברכי׳ כל הקהל גדולימ על הלולב ונחנו למחות בקטני׳
שלא לברך עד )שיבר( שיברכו חנתלי׳ ח( דקטני׳ אין )לו( 1לחמ[ דעח לחקנוח
ואנו

בעינן

שנהגו

כ ל אחד לולב לעצמו

להקנות

ממעוח

בשותפות

דכחי׳ ולקחה׳ לכמ
חקחל

משל לכמ יהא אלא

ולכל אחד המברך נוחני׳ לו במחנ׳

כשנטלו לצאת בו וכשיצא אז מקנו ג״כ לחבירו בטחנ׳ והכירו להכירו דקיימ׳
לן י( טחנ׳ על טנח להחזיר שטח טתנ׳.
שטוח

הוא

ואוחן

בני

ואדרב׳ א1י[פור הוא דצריכי׳ לברך אשר נחן ריח טוב בפירוחח( ואוחי

ברם

אינ׳ שייך לכאן.

אדמ

שטריחין

באחרוג

ואוחן ש1ט1נשקץ בו

בשעח

נטילה ז(

טנחג

לא מצאו ידיחן ורגליהן וקור1א[ אני

עליחן חכמיל בחושך ילך»(.

]סדר חקריאח[
מדר

הקריא׳.

מוציאי׳ ב׳ פ״ת ביומ ראשון וקורין ה׳ מן שור או

כשב או עז עד טועדי ה׳ אל בני ישר׳ ואפ חל בשבח קורין ז׳ וטפטיר קורין
בפנחפ

טן

וכחטשח ]עשר[

עד

ונפכח וטפטירי׳ בתרי עשר מן חנ׳ יומ

בא

עד ]ו1לא יחי׳ )ה(כנעני י(.
בשני
אותט

קורץ כדאתטול )ומ׳( ומפטירי׳ במלכי׳ מן ויקחלו עד בהוציאו

ט א  pמצרים יא(.

א( הגיח תשב״ץ שם .ב( סוכה ל״ז ע״ב ,וחוס׳ שם ד״ח בהודו ,אכל במעשה הגאונים
ג( תשביץ סי׳ קג״ח .ד( פרדס
צד  41מביא :שליח צבור  . . .נענע  . . .בחצליתת נא.
ח( עיי בלקוטים
סי׳ קפ״ט .ושבלי הלקט השלם סי׳ שס״ז ,ותשב״ץ שם באיזה שינויים.
ו( סוכה מ״א ע״ב
מהלכות אמרכל דף כ״ד עיא מש״כ שם בשם ראב״ן ונקיי הדעת שבמינצא.
ז( בית יוסף על םור א״ת סי׳ תרנ״ג בשם סמ״ק .ה( לדעת ראבי״ח דוקא ועי טור אורת חיים
י( פסיקתא דרב כתנא פכ״ט
ט( צ״ל-והכסיל בחשך הולך ,קחלת כ  /י״ד.
שם וסי׳ ד״י.
ומגילה דף ל״א ע״א .יא( מלכים ח  /כ׳—כ״ב כמנהגנו אבל בסדר רב עמרם גאון)דף נ׳ ע*ב(,
בבת״ג צד  619ובס׳ פרשיות שכס׳ תורתן של ראשוגים צד  39משמע שמסטירין מן ז  /ג״א עד
ח  /ט״ו ,וסדור רש״י צר  226מביא מן ז ,א׳ ער כ״ב׳ ולפיד רוקת )סי׳ כ״ג( מן ח׳ ,ב׳ עד ל״ג.
,
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בחול
כחן

קורין

המוקד:
וביומ

מנהגים[

סוציאי׳ ם״ח אחת וקורי׳ בו ד .
וביומ

השני ,לוי

השלישי,

ביום ראשון דח״ה

)לוי( א( ]ישר׳[ וביומ

השלישי,

ורביקי קורין םפיק׳ די1ו[םא שהן וביום השני וביומ השלישי.
ביום

השני

כהן

דח״ה:

קורי׳

ביום

השלישי ,לוי

ביום

הדביקי,

ישר׳ וביום הדביקי ,רביקי קורי׳ ביום השלישי וביום הדביקי.
יום

שלישי

כהן קורא

דח״ה:

וביום הדביקי ,לוי

וביום חםישי,

ישר׳ וביו׳ חסישי ,ורכיקי םפיק׳ די1ו[םא.
יום

הרביק]י[

דח״ה:

כהן קורין

וביום חםישי ,לוי

וביום הששי,

]ישר׳ וביום הששי ,1ורביקי קורי׳ )פסי׳( ]םפיק[ דיוםא.
יום

חמישי

ד ח״ה

שהוא שביקי ]של[ קרבה כחן קורי׳ וביום חששי

לוי וביום השביקי ב( ,ישר׳ ביו׳ השביקי ,ורביקי םפיק]א[ דיוםא.
ו)ק(]כ1דמיקלק שבח בח״ה

םוציאי׳ ב׳ ם״ח וקורי׳ בכי חשא םן ראה

אחה קד בחלב אםו ,וםפטיר קורין בפרי החנ בספיק׳ דיומא ,ומפמירין ביחזקאל
םן ]ב[יום בא גוג קד בהזיה׳ נאום 1אדני[ ה׳ ג(.

]סדר חושענות[

י"
ה ו ש ק נ ו ח:

נהנו לום׳ בכל )יום( ]יםי[ החג הושקנוח שיסד הקלירי ד(

ויסד לוס׳ ביום ראשון אקרוך שוקי יום ב׳ אל לםושקוח יום ג׳ אום אני חוסה
יום ד׳ אבן שתיה ה( בשבח אום נצור׳ .באוחן ח׳ יוסי׳ אין םזכירי׳ שום הפילה
א( סדר זח הובא ברי״ף )מגילה שיג ום״ד( בשם ג א ו ן א ח ד  .ובר״ח לסוכה נ״ח
ע״א בשם סי׳ נאון וכוונחם לרב האיי גאון; הלכות ראו צד  ,133האשכול ח״כ צד  ,64שבלי
הלקט השלם צד  333בשם דבי׳ ישעיה זצ׳יל ןכוונתו לר׳ ישעיח הראשון מטראני[ ,חה״ד סי׳ צ״ז
] = לקט יושר צר  ,[148ואיננו לא כסדר רש״י שבכל הימים השלישי קורא בשל מחרת
[סדר רעיג נ״א ע״א ,תוש״ר חיא צד  ,39דשיי סוכח נ״ח דיה אתקין ,ס׳ העטור מיא עיד,
דוקח סי׳ רכיג בשם מנהג ורמיישא ,שבחיל השלם צד קס״ז ,אויז סי׳ שצ״ג[ ,ודלא כשיטת
חתוסשות שהשלישי חוזר אחור וקורא מה שהכהן קורא בכל הימים |תוס׳ סוכה ג״ח עיא דיה
אתקין ,רוקח שם בשם מנהג םגנצא ,ס׳ המחכים צד  157כשם סדר אבי העזדי ,סמיג בשם
ד׳ שמשון בן אברהם ,וסדר טרוייש צד  ,105כשם ר י צ ב ״ א [  .ועי׳ באוצר הגאוגים מגילח.56-7 ,
ב( אבל במעשה הגאונים  41מביא :וישראל ביום חששי וישראל אחר ביום השביעי ,וכבד
חשיג על זה בעל הדברות [העיטור מ״א ע״ב ,שבחיל השלם עמ׳ קשיז[ ועי׳ מה שכ׳
הה׳ עסשטיין במאמרו על בה״ג )חגרן שיג צד  .(61ובאוצר הגאוגים חיה צד  57מביאו בשם
ג( ל״ח ,י״ח עד ל״ט ,יי .ובסדור פרשיות
ו ר ב ס ע ד י ה אמד ,וליתא לשנינו בססרי רסיג.
של י״ט והשט׳ שלחן חנדסס בססר חוש״ר )צד  (40גורס :וקרי מסטיר במוסף דענינא דיומא
דמקלע ביח שבתא  . . .ומשמיד ביחזקאל ביום בא גונ על אדמת ישראל עד סוף עניינא .ועי׳
מגילה ליא ע״א ,ותשוב׳ הגאונים לענין מלחמת גוג ומגוג דעתידח להיות בתשרי ,והובא
ד( צונץ ס .פ .צד ,59
באוצר הגאונים למסכת מגילח צד  ,46וראח לעיל צד  27הערה ח.
ח( צוגץ שם צד .63

]סדר
שיש בח

בקשח מימ

)כולה( כולו א(

חושענות[
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כדאומ׳ בתענית גשטי׳ .בחג

ולכך לא יסד

חקל1י[ר באוהן

מימן

חושענות

קללה .משל
כלום

לעבד
מימ

מבקשח

א ב ל ביום שרםוז בו םים שנאם׳ בו ונסכיח יסד ב( אדון המושיע שמדבר הכל
ממימ וביומ השביעי שהוא ]חושענ׳[ רבח ]דף

57

ג

 ! bימד אדמה מארר > .אדם

ובחםח שיש בהן בקשח םים דבחג נד1ו1נין על ]המימ.1

] ס ד ר הושענא רבה[
טנחג:

לעטור בו עט עטור השחר ולטבול בםקו]ם[ שנהגו ולטול כ ל

אחד ערבה יפה ,וזהו שיסד הפייט ד( עסוםי ערבה להקיף טזבח .ונהנו להדליק
שירי נ י ר ו ח שנשארו מיופ כיפורי׳
הסיס

כךלעיל

ונהגו

לום׳ על הכל

דחאידנא נטי ה(

וטחאי טעמ׳ נמי אין

יוט1א[

דרינא הוא

מקיזי׳ בו דמ י( ואין אומ׳

בו

על

נשמח

ולםוסף נער]י[צך ואין כאלהינו ונהנו ז׳( להוצי׳ ז׳ ס״ח

ולחעטירט על חטנדל ח׳( ולהקיפ׳ ז׳ פעםיפ זכר להקיפה יריחו טי( שהקיפ׳ ז׳ י ו ס י ׳
ז׳ פעטי׳ וביו׳ השביעי יי( ד פ וכן אנו י״א( עושי׳ .ולאחר חורבן הבית ייב( אח
חר גריזי׳ י״ג(

שנחנו

עליו

חברכוח ]ו1טחחילין לטען אטיחך א׳ הטושיע ,אופ

אני הוטח ארט ובחטח ,ארטח טארר .לטען איחן חחניהו הרי שבע הקופר הקפה
א( תענית שיא ,מיא .ומשלו תמצא במשנת סוכת שיב כיה ע״ב .ועי׳ בתוס' תענית ב׳ ע״א
ב( אוצח״ש וחיש תיב צד  :26וציל שם :הושענא ,סי׳ א״ב ]קליד] ג( שם
ד״ת מאימתי.
ד( ציל—]עומסי[ ערבה וכוונתו על השיומ בהושעת אלים] .שם עמ׳ 1466-7
עמי .57 ,55
וחסייטן קליד מוכיח שהקשת חמזבת בזמן חבית חיתח בערבה כשימת חריצ״ג )חיב עמ׳
קי״ג( והשווה לזה סלוגתא דאמוראי א״י ובבל במס׳ סוכח דף מיג ע״כ ונם מאמרי סדר
ו( עי׳
ה( ראש השנה מיז ע״ב.
התקשות ו ת ת ס ת ת ו ת ו בדורות הראשונים צד .9
ז( מנחנ -הקפת התיבה״ לא נזכר בשירוש לא
רשב״ם ססחים דף ק״ב עיב ד״ח ושמואל.
בירושלמי ולא בבבלי אלא בדברי ראשונים והבאתי כולם במאמרי חנ״ל .ח( כנראה שסיבוב
 (0אליבא
המגדל דזנמת המזבח חוא -ההקסת ס״ת״ בלבד הביאו חאו״ז )ח״כ סי׳ שט״ו(
דר׳ אחא בירושלמי סוכה ס״ר ה״ג; ילקוט תהלים רמז תשיג .זע׳ ראבי״ה ח״ב )מהד׳ אשטוכיצר(
עמ׳  397חערח  0וצד  .408י( כך היא חנ׳ בידושל׳ שם אמנם *ילקוט הג״ל גורס* :ואותו
חיום מקישין שלשח שעמים׳• .י״א( מנחנ זת לא נתסשט בכל ישראל ,דבאיטליה ,למשל ,לא
נחגו כן )עי׳ שבחיל סי׳ שסיט וראבי״ח הגיל בהערה ט׳( .י״ב( מגהג זח הנובע ממקור כ״י
מנהגי דודא׳ )דף  ,b(103ליתא כירוש׳ סוכה ס״ד סוף ח״ג ונמצא דק בילקוט הנ״ל ,הביאוחךאבי״ח והאו״ז שם בזחיל- :הא תינח בזמן שיש מזבח ,בזה״זחזןהכנסת עומד והעם מקיסין
אוחו )סית( דונמת מזבח״ .ועי׳ לעיל צד  63ונם ב-הוספות ותקונים׳ לבסוף הססד .י״נ( דאח
שהעירותי עיז באריכות במבוא צד  .X-XIולדעתי גירםח זו שמצאתי בטוסס אחד בארבעת
כתבי היד למאה הייב )השווה משיכ בססרי *מנהגי דודא׳ עמ׳  ,(39י משובשת היא וציל
ע״ש הסברא ולגרוס- :ולאחר חורבן חבית יש נוהגין להקיף את חד הזיתים במקום המזבח,
דוגמת השומרונים שמקישין את הד נריזים שנתנו עליו את הברכות״ .ובאמת "לשי דעת
השומרונים נם המזבח מכוון להר גריזים .ואליו הם פונים בשעת תשלתם ובעלית שלש רגלים
בכלל ובחג המצות לקרבן פסח בסרט) .ראה מש״כ הה׳ גסטד בסי The SAMARITANS
צר  186ודיר מאנטגאמערי בס׳ ) The Samaritans (Philadelphia 1907צד  236ובן צבי
בס׳ השומרונים צד .159

(ספר
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מנהגים(

לכל אחח ואח״כ מכנימי׳ חפ״ת ומסיימי׳ החושענר כאשר חמ כתובי׳ במחזורי׳.
ואות׳

הערב׳ וגמ הערבה של לולב יש להצניע ולקשוח מהן

או לשרוף בהן או לאפות בהן
בהו מצוה חדא

כו׳ כי הא

השלש מצוח של

קולמומימ

מצוח דחואיל וא1י1תעביד

דרב יהוד׳ בצע אריפחא דעירוב׳ בו׳ א׳( כדלעיל

]בזמן הכיח[ שהיו לוקחין ]גבוהוח[ )הותי׳( ]יותר[ של עשר אמוח כדחנן ב׳( באין
וז1ו1קפי׳ אצל המזכה וראשיהן כפופי׳ על גב1י[ המזבח וגוב׳ המזבח עשר אמו׳
לכך צריך אדפ ליקח ערבה יפה וארוכה וזהו שיפד הפייטן עמופי ערבה להקיף
טזבח בוהושענה.

]סדר שמיני עצרת[
שמיני

עצרה:

שהוא פ פ ק שביעי )יחוביי( יחובי יחבינן ברוכי לא

מברכינן ג( גמ אין ישנימ במוכ׳ אוח׳ לילה ואומ׳ זמן בשחי לילוח אחר1ו1נות
לפי שהוא ]רגל[ בפני עצמו.
ואמ יש שבח בח״ח אומ׳ בו דברי קחלח ואמ לאו אומ׳ אוח׳ בשמיני
פ פ ק שביעי שהוא שבח לפי שכ׳ בו חן חלק לשבעה ]ו1גמ לשמונה ד( ודרשינן
לשבעה אילו ז׳ ימי החג כ ר וגפ יש בחפילח מומף בעגיין גשמ מעניין קוחלח.

]סדר הקריאה[
סדר

הקריא׳

ביר שמיגי

מפק שביעי

במדד ראה מן כ ל הבכור עד סוף סדר.

מוציאי׳

ב׳

פ״ח וקורי׳ ח׳

ואם חל כשבת ח( קורי׳ ז׳ ומומ1י[ף

)קורין בפנחפ( מן עשר העשר וטפטיר קורי׳ בפנחמ מן וביר חשמיגי עד מוף
הפדר׳ וטפטיר )במלאכי׳( ]במלכימ[ י( מן ויחי כבלוח

שלמה

עד

מעל

כפא

ישר׳ ולאחר ההפטר׳ טברכי׳ העפ כדלעיל ר(.
והחזן היורד לפגי החיבה כמופף טזכיר גשפ והקהל אחריו אבל שאלה
שחוא ותן טל וטטר אין מזכירי׳ ח׳( עד יום ס׳ לתקופ׳ ויום 1פ׳ 1כלאחר פ׳,
טחר״ם נ״ע »׳( היה אוכל בחוך חפוכ׳ לילה ויוט חשטיגי פ פ ק שביעי וכשחל
ב( סוכה פיד,
א( ועי׳ שבת קי״ז ע״כ ,ואוצר הנאונים למס׳ שכה סי׳ שביג צ׳ .105
משנה וד בקצת שינויים ,וצ״ל] :ו(באין וזוקפין אותן |בצדי תמזבת( .ועי׳ בדקדוקי סופרים שם.
ד( עירובין מ׳ ע״ב.
ג( סוכה מ״ז ע״א ,ועי׳ בסדר רב עמרם נאון ג״א ע״ב ,ובמח״ג צד .42
ח( ובסדור דש״י צד  224נורס כמנחננו וז״ל יום שמיני בין בשבת בין בשאר ימים קורין עשר
תעשר ע״ס סידרא .ועי׳ מח״ג צד  ,41פרדס ס״ב ע״ב ,שבה״ל השלם סי׳ שע״ב ,טור או״ת סי׳
ו( מיא ת׳ ,ג״ד  -ט  /ו׳ .אבל בח״ג
תדס״ח ,א״ח כ״ו ע״ב ומנהגי מתרא״ק דף כ״א עיא.
אספמיא  620ובתוש״ר צד  39חני׳ מסטירין עד סוף פסקא ]=־ת׳ ,ס״ו( .ובסדש״י שם מביא עד
ביום תשביעי (צ״ל תשמיגין שלת את תעם .ולפיד רוקת בסי׳ רכ״ג מסטירין עד ת  /ס׳ .ז( רוקח
ט( תשב״ץ סי׳ קמ״ז תוץ
ת( תעגית ב׳ ושם י׳ עיא.
שם ,א״ח שם בשם מנחג צרפת.
מתיכות )גם בתוך הסעודה( ,ועי׳ כחנחות טירנא ה׳ שמ״ע ,משיכ שם בשם ם נ ח ג י ם י ש נ י ם .
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בשבח חי׳ אוכל סעודה שלישית גם כחוך הסעודה ת״ש ,וכן ]יו״ « [58אנו נוחגץ.

]שמחת תורח[
בכית

שסח׳

בין

חור׳

בליל

)שסח׳(

הכנסת

ונהגו לקנות על כ ל חשנה

לסעריב

םנח׳

הקהל

געצרין כ ל

בעד

וחשםש יכריז כ ך ו כ ך יחנו

םצוח זו וחםרבח זבח בה והגדול שבחוכם יברך חק]ו1נח כעכו׳ שיתן כ ך וכך
בעד מצוח זו להקדש בשכר זח כ ר א(.
וגחגו לעשות שגי חחגי׳ אחד החן ח ו ד ואחד חתן בראשית וקוגין ג״כ
חחתגות מן חחקדש ב ( כשאר מצות ואום׳ אחח

ה ו ר א ת ׳ חפסוקי׳ בקול נעים

ומוציאין כל ס״ת שבארון .וחילך סדר הקריאה:
מעונה

מחחיל ת א ת חברכ׳ עד

אלחי

קורין

קדמ

כל

הקהל

מגדולי׳

עד קטניפ לכל אחד פרשה קטנ׳ ואפ לא הכיל חפרש׳ חוזר לראש
שאין יכולין לקרוחן יחד
קורין

ואוחמ

כגון שני כחניפ שני לויפ א ב ובנו או שני אחימ

האחד ויברכוהו ויברכו גמ השני בלא קריאה אחריו

וכשממייפ לקרא

ל כ ל הקהל מחחילין רשוח לחחן חורח וקורין לו אח״כ מן מעונח אלחי קדמ
עד מוף מדרא ושמוני חפפוקי׳ שב)ח(פוף חפפר מן וימת משח עד לעיני כ ל
ישראל יח1י1ד קורא אוחו באימח וביראה ומםלקי׳ הנדת ונוללין אוחו ומביאין
אחרת

ואומ׳

רשות

בראשית

לחתן

וקורין לו מן בראשית עד לעשות ואומי

קדיש עד דאמירן ומפלקין חמ״ח זו ומביאין לו אחרת ומפטיר קורא בו כדאתמול
וטפטיהין ג( מחחילת
ואח׳״כ אומ׳ אשרי

י ה ו ש ו ע עד אין יוצא ואין ב א י( ומברך לאחרי׳ כחקנו
ואחר אשרי

עומדימ ואומ׳ אשר כגלל ח (

וטכניפי׳

חפ״ת

וטתפללין וחולכין לב)ו(תיחן שםחים וטובי לב.
כ י ש מקופות נהגו ו( שני חתניפ לפזר פירות בבית חכנפת כגון אג1ו[זים

ב( ש ל א כ ח ד א ״ ש ב ת ש ו ב ו ת י ו  ,כ ל ל י״ג,

א ( * ו כ ץ  ,ד י מ ו ם ע ׳ .10

יויד סי׳ קצ״ת ,מ ת ר ל כ ״ ת סי׳ ק ״ ת  ,םחד״ס מראני ת ״ ב סי׳ קט״ח.
צ ד  30ו כ ל ק ו מ י פ ר ד ס כ ׳ ע * א ,

ותשוח

לזח

רשד״ם

נ( כ ״ ח ב ס ד ר ר ע ״ ג ובתוש״ר

ה ל כ ו ת ר א ו צ ד  ,133ת ״ ג א ס ס מ י א צ ד  070ו ד ל א כ ס ד ר ה ת ל מ ו ד

| מ נ י ל ח ל ״ א | ש נ ה ג ו ל ח פ ם י ר ו י ע מ ו ד ש ל מ ה  .א ב ל ב ס ד ו ר ר ש י י צ ד • 27ו צ ד 148

מביא:

״ויש

שמפמירין כ י ה ו ש ע  . . .ד ל א כ ח ל כ ת א "  .וסדר ש ל נ ו יחסו חדא״ש )מגילח פ״ד( ל ת ל מ ו ד ירושלמי,
וכבר תעיר ע״ז ח ת ׳ בובער

במוב מעם

ו ד ע ת שט״ס ה ו א וצ״ל רע״ג )עי׳ במ״ע ה כ ר מ ל ש נ ה

כ ׳ צ ד  .(40ו י ש ש א ו מ ר י ם ד כ ז ם ן ח נ א ו נ י ם ח ק נ ו ח ו ) ח ו ס ׳ מ ג י ל ח ל ״ א ע ״ א ד ״ ח ל מ ח ר (  .נ ם ח א ו ״ ו
) ת ״ ב סי' שצ״ג(

םביא

ס ב ר ת דבי׳ יצחק כ ״ ר יהודה זצ״ל ד כ ב ד חגחיגו כ ן בימי רבנן סבוראי,

ו ע י י צ ו ג ץ  ,ד י מ ו ם צ ד  81ו א ו צ ר ח ג א ו ג י ם ת ״ ב צ ד 3־.62
ובדוקה גורס ע ד ח ז ק ואמץ כמנהננו.
רב

עמרם״״.

צ ד ,45

וחחוקר חנדול צונץ

ג א ם ד ״ פ צ ר ,378

ד( ו כ ב ת ״ ג צ ד

ח( ס ד ע י ג נ ״ כ ע״א,

,620

ובסרש״י

והמנהיג סי׳ ס״א בלשון ״ ו א מ ר

מ י ח ס ו ל ד ׳ א ש ר ה ל ו י )?( ע י י ׳ ב ס פ ר י ו ס  .פ  .צ ד ,20

ו נ ע ל ם ז ח מעיני ח ח ׳ דוידזון

באוצר

שם.

השירה

רימוס

ו ח ס י ו מ  ,כ ״ א צ ד .371

ו( ם נ ח ג י מ ת ר י י ל ח ׳ מ י מ ן ג ה ר מ צ ר י ם  ,ח ׳ ס ו כ ה ו ל ו ל ב ! ו י ל ק מ י ו ס ף ח ״ א ס י ׳ ק י ן .
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וחפוחומ־והעם שטו ולקטו לשמחת חורה וביש מקומות עושין כן לאחר שאכלו
כשנאפפי׳ העט לחצר ביח הכנסח.

]תענית שני וחמישי[
. . .ולאחר ה ח ג נהנו להחענוח שני וחמישי ושני ולומ׳ אז מליחוח לקיימ
עבדו .ה׳.בירא׳ וגילו ברעדה ועוד סמך מאיוב כדלעיל.

]פסלי[
כ מ ל ו א ( כ״ח בו ננמר׳ מלאכח המשכן והי׳ מקופל ועומד עד ר״ח נימן
ומן הדין הי׳ ראוי )לעשוח( להיוח 1ח1נוכח המשכן כ״ה

בכפליו אלא )בכ(

שעיכבו עד ר״ח ניפן שבו נ1ו[לרו האבות ב( ואע״פ כן לא קיפ)פ(]ח 1חב״ח ג(
1יף & » 1נימים.
כ״ח בו לא נשאר בטקדש שטן טהור להדליק בו אלא יום אחד ו1ה1דליקו
בו ח׳ יטים וגזרו ד( שלא לטול ולא לטבול והנוש)ה(]א[

בחולה הבעל להגטון

חחלה ונחבטלו באוחח שעה וטיהרו )וחינכו( ]והינקו[ את הכיח טטוטאח׳ שטטאוהו
מלכי יון על כן חייבי׳ אנחנו לחורוח.ולשבח בו ליוצרנו.

]סדר חנוכח[
פדר
בהודאה

חנוכה:

ובברכה הטזון

בחנוכ׳ אוט׳ הלל שלם ח( ב כ ל יום ואוט׳ על חניםיט ו(
ובטופפי׳.

ובליל׳ ראשונ׳ טרליקי׳ נר א׳ וטברכי׳ לפניו  0ג׳ ברכ׳ להדליק ,שעש׳ ושהחיינו.
ח

במכאן ואילך שתי ברכות ובליל שניי׳ מדליקי׳ שתי נירוח וכן םן10י[פין ( עד לילה.
האחרונ׳ שאז מדליקי׳ ח׳ רקיימ׳ לן ט( הלכה כבית הלל דמעלין בקודש ואין מורידין.
ו ה ני רו ח הללו מדליקי׳ זכר לניפיפ וגאולות לפיכך צריך לחניה׳ לטטח
א( נמצא בחרבה שינויים במדבר רבה פ׳ י׳יג בפסיקתא רבתי פ״ו אות ח  /תנחומי* —
כובעד ,פ׳ פקודי אות ו  /וילקוט פקודי רמז תי״ז ושם מלכים רמז קפ״ד ,ועי׳ פרדס סי׳ קציח,
ב( כ י ח גירסת א״ח )דף
מח״ו סי׳ רל״ט ,שבה״ל השלם סי׳ קפ״ט ,ומ״ע האשכול כ״ו צר .160
כיו ע״א( ולבוש סי׳ תרפיד בשם פסיקתא ,ולפנינו שם בפסיקתא גורס בחודש שנולד בו יצחק וכוי.
ג( ישנן כאן בערך תשע תיבות מחותכות ולא נראו רק ראשי אותיות ,ואפשר שצ״ל ]־־שכרו
ד( ספור זה בקיצור נמרץ נמצא בכמה
שהושיע את בניו בימי חשמונאים ונעשה בו[ ניסים ]פ[.
שנויים חשובים בספרי ראשונים ,ועיי בביהמיד ליעלינעק חיא צד  ,143 ,134חיו צד  ,2ובס׳
ח( ערכין י׳ ע״ב .ועי׳ מעשי הגאונים צד  ,44ופרדס סי׳ קצ״ח.
המעשיות להחכם גסטד צד .166
ז( ואם לא בדך על הדלקתה מברך ברכת הרואה על ראייתח ועי׳
ו( שבת דף כ י ד ע״א.
משיב הדםב״ם בה׳ הנוכח פיג היד ובתשובות׳ )הוצ׳ םקינ( סי׳ פיג .והשווה לזה שנוי׳ הענין
ושינוי׳ הגירסאות בערבית שמצאתי בכיי־ ששפורטאש )סי׳ קנ״ז רף  43bושציינתי בספרי לבסוףז

MON1DES-THE MAN-AND HIS TIME; as reflected in the responsa**,1MA
ח( עי׳ בהלכות קצובות דרב יהודאי גאון שבס׳ תוש״ר צד  18ובה״ג צר.84 :
**.Literature
ט( שבת כיא ע״ב.
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מקשרי׳ אמה כי ח1י1כי

חנוכה[

!7

דישלוט כיח קינו ואם הגיחו למקלה מקשרי׳

אםח

פסולה כסוכח וכמבוי ומצוח׳ בחוך קשרה.
לחשחמש לאורן וכן אפור לחרצות מקות נגד גר חנוכה

ואפור

צריך נר אחר לחשחמש

לכך

לאורן וקורין לו שמש ואמ יש מדורה אינ׳ צריך

ואס אדפ חשוב הוא שרגיל בנר צריך )ב(נר אחרח ואפ כ כ ח ח אין זקוק לח
וכן )חיכלח(]הלכח׳.1
להניח )ח( בטפ1ח[

וצריך

לפחח בשםאל 1ל1כניסח חכיח

הםםוך

כדי

שחחא חטזוזח כיטין ונר הנוכח בשטאל א( וטיחו לדידן דלא טדליקינן מבחוץ
אין לו נפקות׳ בחנחחו.
צריך להדליק נר )הנפ( הנוכח

ובלילי שבח

קודפ נר שבת ב(

ואפ

חדליק נר שבח החילה אפור להדליק נר חנוכה אח״כ דכבר קיבל קליו שטירת
שבת א פ לא שחחנ׳.
לחרליק

ונהגו ג(

הנוכח

נרוח של

הכנפת

בכיה

טשופ פרפוטי ניפא

וטניחין אוח1ן[ טיטין החזן .ונהגו לקשוח1ן[ טשקוח ד( וטיהו טצוח טן המובחר
להדליק בשטן זיח.
וכל ישר׳ נחנו לשמוח בחנוכה לקשוח משחה ושטחה ויש )ג׳( שקורין
אותו

הרשוח ח( וראייה׳

מקורת

בגמ׳

מדאמ׳ י(

להלל ולחודא׳ ו כ ר טשט׳ אבל לא לטשחח

לשנח אחרת קש)ה(]א[ן י׳׳ט

 1ד ף » » 1 1ו1ליוט טוב .וקוד ראייה

טנופח דקל חניטי׳ וקבקו שטונח יטי הנוכח 1ל1חודו׳ ולהלל ולא לטשחח ויו״ט.
כשידליק

חנירות יאט׳ זח :0

ח נ י ת ה הללו אנו טדליקי׳ קל

התשוקות

וקל הניפי׳ וקל הנפלאות שקשית לאבוחינו קל ידי כהניך הקדושיט וכל שטונח
ימי חנוכה

הנירוח חאילו קודש

ואין לנו רשות להשחמש בחן אלא לראוח1ן[

בלבד כדי לחודוח )וללח( !ולחלל[ לשמך קל נפלאוחיך וקל נימיך וקל ישוקוחיך.

א( ש ב ת כ י ב ע ״ א .
סרדס סי׳ ר״א,

ו ה ו ב א ג ״ כ ב מ ע ח ״ ג צ ד ,44

ו ב ס ד ו ר ר ש י י צ ד  150ו ב מ י א .

ב א ו צ ח י ג ח י ב ס י ׳ ס ״ ח צ ד .23

ב ה ל כ ו ת ק צ ו ב ו ת ד ר ׳ יחודאי גאון ש ם ,

והשוה לזה

מש״כ ש ם בשם

גאון א ת ד ,

והובא

ב( סדר רעיג ל י ו ע״א ,בחיג ח ׳ הנוכח ,הלכ׳ קצובות שם,

סדור רשיי ש ם  ,ושבח״ל ח ש ל ם סי׳ נ״ט וססי׳ קפ״ב ,ו ש ב ה י ל ה ק צ ר סי׳ נ ׳ ב ש ם וכן כ ת ב
יהודאי

גאון ז י ל .

חב״י ש ם .

ד(

ו ח ו ב א ב א ו צ ר ה נ א ו נ י ם ח ״ ב צ ד .24
ר ו ק ח סי׳ רכ״ו,

נ( עי׳ טור אויה סי׳ ת ד ע י ח
ה( מרדכי פ׳ מקום

שנחגו,

ומטה מ ש ה סי׳ תחקס״ט.

ת ש ב י ץ סי׳ ק ״ ע  ,וטור א ו י ת סי׳ ת ר ״ ע ב ש ם מהר״ם ,ועי׳ מ ש י כ ד י מ ש ם .
כאיזת

שינויים.

ז( א ו ד ו ת שינוי ה נ ו ס ת א ו ת ר א ה מ ס כ ׳ סופדים פ ״ כ ח״ו,

מ ת ז ו ר ו י ט ר י צ ד  ,108ת ר א ש פ י ד ד ש ב ת  ,ת ש ב ״ ץ ס י ' ת ק ע ״ ט ,
ט ו ר או״ת סי׳ תרע״ו,

ליקוטים

מהלכו׳ אמרכל כ״ב ע״ב,

רב

ומש״כ

ו( ש ב ת כ ״ א ע י ב
ס ד ר ר ע ״ ג צ ד ,35

ה נ ה ״ מ ה ל ׳ ח נ ו כ ה ס ״ ג א ו ת בי,

מ נ ה ג י מ ה ר י י ל כ ״ י ה ס מ י נ ר ) נ  .י(.

) ש ׳  (1473ע ׳ ר ל ״ א  ,ל ק ט י ו ש ר צ ד  152כ ש ם כ ״ י י ש ן ו מ ט ת מ ש ת ס י ׳ ת ת ק פ ״ א .
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!סדר הקריאה[
מדר

ביר הראשון קורץ ג׳ בסדר נשא )שנ׳( שנימ מן

הקריאה:

הסקריב

ויחי ביום )כ( כלוח עד ויחי

ביר

ושלישי קורץ 1עד סוף פיםקא[.

השני !קורץ כחן לוי ביום השני[ )ו(שלישי קורין ביום השלישי וכן סדר זה
,

עד יום ח !ביום ח׳ קורץ[ ראשון כםשפטן
סוף

חםדר׳ א(

וםוסיף

וכדסקלע

ב1ה[עלותך

כיח ר״ח

ביום

חשםיני

פרשת ה נ י ח ת עד
וקורץ ג

םוציאין ב׳ פ״ח

קורי׳ עד

והשנים

כן עשח 1אח 1חםנורח.
,

,

ב פ ר ד״ח

ואין צריך

לכפול שופ פפוק ורביעי קורא פרש׳ היום עד סוף פ1ס[קא.
וכשחל

ר״ח

לחיות

טבת

ושביעי קורא פרשת ר״ח
קורא

בפר׳

נשיאי׳

ושטחי ג( עד חן חן
שוש

של

וטפטירין

יופ

ואוט׳ קריש

)בישעיה( !בזכרי׳[

ואפ אירע בו חחונ׳ טיפטיר

רוני

בשבח

פרשח

שקליפ

וחחונ׳

עליך והיה טידי חודש אע״ג ה(

יפטיר

טן

ר)ו(ני

ושטחי

ואפ

יש י(

שני

שבחוח

וכן כשחל

בן שבע ושוש אשיש

עד

דאטרינן אין טדלגין טנביא לנביא הכי

קייט׳ לן טשו׳ דגדול כבוד הבריות ושבת פשוט׳ נדה׳ טפני
בחנוכ׳

וטפטיר

ואח׳יכ

אשיש עד ישיש עליך )אל( אלהיך ואח״כ והי׳ טידי חודש.

ד״ח י( אדר
ישיש

וטתחילי׳ )ט( ב( ביופ השבת

בעניין
לח.

בשבח )ו( חנוכה קורין ו׳ בפדר!א[ 1ד[יוםא

טפטירי׳

בראשון

חחחן

רוני

טבל

ושטחי

וכל.
ובשני

ויעש חירט .זח הכלל תטיד כשט1ו1ציאין ב׳ פ״ת או ג׳ טפטירין בדפליק טיני1ה[,
וכן בפרשיות הבאר לפני פוריט ולאחריו כשחל ר״ח אדר להיוח בשבח
פרש׳ שקליפ קורין ו׳ בפדר יוטא ולשביעי פרש׳ ריח

ולטפטיר פר׳ שקליפ

טן כי חשא עד )לנפש( על נפשוחיכט וטפטירי׳ בט!ד[פליק מיני1ה[ ז( טן כן
שבע

עד

לכחניפ

יהי׳ !וכן

בפ׳

החודש!

הבא׳

בריח

ניפן עושין

ח >

כפדר

א( כ״ח כמעשה הגאונים צד  ,45סדור רש״י צד  ,152מחזור ויטרי סי׳ רל״ט ,שכח״ל
השלם סי׳ קפ״ט ,וספר המחכים צד  48אולם הוספות פ׳ בחעלוחף ליהא בסדר רע״ג ל״ו ע״א
ובהלכות קצובות דדב יהודאי גאון ,ובסידור פרשיות שבספר הוש״ר צד  18ושם צד  ,40ובפרדס
ב( בםעה״ג ובסדור
סי׳ קצ״ח .ועי׳ מנהגי מהר״ל הלכות חנוכה וטנחני טירנא שם.
רש״י שם נמצאות חגי׳ ו ב ר א ש י ח ד ש י כ ם  .ובס׳ המחכים  161גורס וקדים ו מ ת ח י ל
ג( צ״ל !בזכריה[ בי ,י״ד עד ד  /ת׳ .וכך פסקו בסדר דע״ג
ו י ד ב ר ועי׳ שם הערה ת״ו.
שם ,ובח״ג צד  ,64בהלכות קצובות וסידור פרשיות הג״ל ,סדר״ע ל״ו ,במה״ג צד  ,47פרדס
סי׳ י״ט ,סדור רש״י צד  ,155תש״ר ת״א צד  ,40תוס׳ שבת כ״ג ד״ה הדר ובאז״ז סי׳ שצ״ד,
ועי׳ תשובות חנאונים מהדורת הרכבי סי' ח׳ ,ואוצר הגאוגים ח״ח צד  ,55ואמרכל )כיה ע״א(
מש״כ בשם נטדונאי גאון ,ובחג״ל צד  18כשם ר׳ יהודאי נאון .אבל במסכ׳ סופרים פיכ גורס
ד( והשוה לזח מח
מפטירין בשל ד״ח ,והובא ג״כ בפרדס סי׳ כיד ושבח״ל השלם סי׳ ק״ץ.
ח( הוסשתא פיג־ד
שכ׳ בהל׳ קצובות ,תוש״ר ח״א צד  ,10והובא באוצה״ג ח״ח סי׳ קצ״א.
ו( מקורו תמצא בחל׳ ראו צד  ,133ובסדר רע״ג חנ״ל ,והובא באוצר חנאונים ח״ח סי׳
מגילת.
ז( מלכים י״ב ,א׳—י״ז ,ועיי או״ז ח״ב סי׳ שפ״ט מש״כ שם בשם ר׳ שמואל הכהן זצ״ל.
קציז.
ח( מח״ג צד  ,45פרדס סי׳ י״ד ,סדור רש״י  ,160ומחזור ויטרי צד  .221והובא באוצה״ג ח״ח סי׳ ד׳.

|ארבע

חזח ]ומפטיר!

]יI» b 1

פרשיות(

3ל

קורא מן החדש עד חאכלו מצות וםפטירי׳ ביחזקאל

מן בראשון באחד לחדש עד עולת )חחומיר( 1חמיד 1ג פ אמ יחי׳ ריח ביר א׳ אין
טפטירי׳ מחר חדש א( אלא בדמליק מיגי1ח .1ולפרשת זכ1ו[ר קורין למפטיר בכי
ת צ א טן זכור עד פוף פדרא •וטפטירי׳ בשטואלב( טן פקדתי עד וישפף שטואל.
ולפרשח

פרח

טפטיר קורא

זאת

טן

חוקת

)חכרכ׳(

חתור׳

עד

וטטא ]עד[

הערב וטפטירין ביחזקאל טן בית ישראל )רק( )ח(יושבי׳ עד דברתי ועשיתי ג(.

]ארבע פרשיות[
ארבע
שקל׳ וזכור

)פ(

פרשיוח:

נהגו לעש]ו[חן

קודמ פורי׳ פרח וחח]ו[דש אחר

ב׳ )ו( לפני פורים ובי לאחריו
פורי׳

והמיר

נוחנ]ו[

חפפק]ח[

אחת קודפ ולפעמי׳ יהי׳ שחי חפפק׳ אחת לפני פודי׳ ואח׳ לאחריו י( ומימניהן
זט״ו ב״ו ד״ד ]ו[כי״ו וחכי פיר׳ כשחל ר׳׳ח אדר חפמוך לניפן ביר ז׳ )אז( אז
טפפיקי׳ ט״ו בחדש כפורי׳ שושן וכשחל ביו׳ ו׳ אז טפפיקי׳ שחי שבחוח אחד כ׳
לחרש ואחד י׳יו לחדש ולכך טפפיק כדי שיחי׳ פרשת שקלי׳ פטוך לר״ח אדר ח( כדח]נ[ן
באחד באדר טשטיעי]ן[ על ]ח[שקליפ וכדי שיחי׳ פרש׳ החדש פטוך לר״ח ניפן י(
וטח שאין עושין פורי׳ באדר הראשון עפ חפרשיוח כדי ז( לפטוך גאול׳ לגאולה.
לעולט

אדר

הראשון

והשני

טלא

חפר

וניפן טלא בפרר החדשי׳ אחד

טלא ואחד חפר וכפליו וטבח לפעטיפ טשחני׳.
ואשר מעברי׳ אדר יוח]ר[ טשאר חדשי חשנח ,שטעחיח( טעפ לפי שאי
איפשר

לעבר שומ

ח]ו|דש

רק

אדר

שנא׳ בו לחרש שנימ עשר ואמ באח׳

לעבר חדש אחר נמצא שאדר אינו חדש שנימ עשר ועוד הניא ט( שמור אח
חחדש האביב חדש הפמוך לאביב.

]סדר
פדר

פודי׳:

פורים[

משנכנמ אדר מרבי׳ בשמח׳ לבד מבערב פורי׳ ]ש[נהגו

א( אע״ג דגם היא כתיבה וגשנית בתלמוד !מגילה כיד ע״א| משום דאין םזיוין הפרשיות
ד( בחיג צד  ,622סידור פרשיות
ג( ליו ,ט״ז עד ליו.
ב( שם ט״ו ,ב׳ עד ליד.
ממקומן.
שבס׳ תוש״ר צד  ,41ס׳ האורח חיא סי׳ ס״ו ,מח״ו סי׳ ר״מ ,הגח״מ פי״ג מה׳ הפלח ,ר ירוחם
בספרו תוא״ו חיא ,נתיב י׳ ,טחרא״ק כיו ע״א ,מנהגי טירנא ליה עיא ומחדי״ל ג״מ עיב
ו( מחריש מאושטרייך מביא זח בשם ספר שכל טוב ,ועיין
ח( מיא דשקלים.
וכמיא.
ז( לפ״ד רבי טבי ,טעמא דריש בן גמליאל ,מסמך גאולה לנאולח
במנהגי מחרי״ל ח׳ פורים.
ח( טעם זח הביאו תוס׳ סנהדרין ייב .ד״ח אין מעברין .וכנראה שלא
עדיף ]מגלח ו' עיב(.
הי׳ ידוע לחח׳ ח .י .בארגשטין במאמרו .דברי ימי העכור האחדוגים׳)התקופה ,ח׳ ייד צד ,346
ט( דברים טיז ,א׳ .והשוה לזה ריח כ״א ע״א וחוקי סוד העכור הובאו במגדל
וח׳ טיז צד .236
חננאל צד  ,32«5וראה משיכ הדםב״ם ,בה׳ קידוש החדש פיר היא וכפירוש׳ שם.
,

]ספר

74

ט נ ח ג י ם !

לחחעגוח ב ו א (

וקורין לו חעגיח אםחר

ובשחריחו נהגו לום׳ )סליחר( סליחות

החפילה

שהי׳

האל עושח )בו( פלאוח,

ובחוך

םעניין

הפורענוח

כגון ב( אח׳

ג

אח׳ האל עושה פלא ( ,אדפ בקופ עלינו ד( ,פזםון בםחי ם פ פ ר וכשנופלי׳ קל
פ נ י ה ם  .ח ( אוסרי׳

אח״כ עינינו

חלינו

לך

ישר׳

ושומר

וקורין

)וקורין(

ויחל

ובםינחח׳ ]ובםנחה[ כשהולכי׳ לבית הכנסת נוחני׳ כ ל אחד ]ג׳[ םחציוח וםםך י(
ד]ב[פרש׳ שקלי׳ כחיב ג׳ )פשי׳( ]פעםים[ םחצי׳ השקל פקודה ג׳ כפרוח ל כ ך
נוחני׳ אוהו להקדים שקלינו לשקלי חסן וקורי׳ ויחל וםחפללי׳ סי״ח ואום׳ קנינו
ואום׳ על הניפי׳ בחפילח ערביח

אפי׳ כי עדיין לא קראו חםגיל׳

ואום׳ אחר

תפילת ערבית קדיש שלמ ]וימתין ער[ צ א ח הככבי׳ וע]ו[םד הקורא ופוחח א ת
המגילה ] ד ף ] [M aמת[תילת׳ ועד פופו כדאומ׳ ז( נקרא]ח[ איגרת בו׳.
ג׳ ברכות לפניה על מקרא מגילה ושעש׳ ושהחיינוח( וקורא

ומבורך

בלשון צח ואין להפפיק )מ( ולחנ)אנ(שיפ בין פפוק לפפוק )כי[ נקרא איגרת»(
ואיגרת אין לה הפפק פפוקי׳ .וצ״ל חמש מאות איש ועשרת בני חמן בנשימה
ונהגו כשמגיע החזן לאיש יהודי ומחחיל הפפוק איש ושוחק וחעפ אומ׳

אחת

הפסוק בקול רם ואז מתחיל החזן במקו׳ שהניח׳ וכן ומרדכי יצא ,וליהודי׳ חית׳.
כי םרדכי היהודי ,םשופ פרםוםי ניסא
פסוק של י״ג מדוח

בעלםא ושםחח חינוקוח י( אבל אוחו

שנהנו לום׳ בחעניח ציבור

םנהג כשר שהם דברי

הוא

חחנוני׳ שאיג׳ חוזר]ו[ח ריקם י״א( וכשםםיים הםגילה כורכה כולה ואח״כ )םבור(
מברך )בם״ג( ]בח״ג[ וםייסון )םבור( םברךי״ב( האל הרב כו׳ וכה׳ רכי׳ אבי״ו

א(

שאילתות

דר׳ אחאי

גאון

ס׳

ועי׳

ויקרא,

רוקח

סי׳

ר״מ

ב( ל ר ׳ ש מ ע ו ן ב ר י צ ח ק  .ו ע י ׳ מ ש י ב א ו ד ו ת י ו ה ח י צ ו נ ץ ב ס פ ר ו ס  .פ  .צ ד

ואמדכל

.288

ס״ה

ג( ש ם צ ד

ד( ע י ׳ ת ו ם ' פ ס ח י ם ס ״ ט ע ״ ב  ,ו ח ג י ג ה י ״ א ע ״ א  ,ד ״ ח ב ר ו ם ו ז י ל ו ג ם ה פ י י ט י ס ד ב ס ל י ח ח
בקום וכוונתו ל מ נ ח ם ברבי מביר ]צונץ ש ם צ ד
מננצא.
אנו

.|250

ע״א.
.408
אדם

ה( מ נ ה ג י מ ח ר י ״ ל פ ״ א ע ״ א ב ש ם מ נ ה ג

ו ה ש ו ה ל ז ה מ ש ״ כ מ ה י ד ר ש י מ ה מ ח ש ו כ י ח ג א ו ג י ם ו ז ״ ל  :ו ב ת ע ג י ת יום י״ג ב א ד ר דגילין

ל נ פ ו ל .

סי׳ קע״ב,

ו ה ו ב א ב נ א ו נ י ק א צ ד  68ו ב א ו צ ר ה ג א ו נ י ם ל מ ס כ י ת ע נ י ת צ ד J2

אמרכל עמ׳ כ״ח

ז( מ ג י ל ה י ״ ט ע ״ א .

ומנהגי מהרי״ל שם.

ו( ת ש ב ״ ץ

ח( שם כ״א ע״ב

ו ס ר ש ״ י ש ם ד ״ ח מ ג ה  ,מ ע ה ״ ג צ ד  ,46ס ד ו ר ר ש ״ י צ ד  161ו ת ש ב ״ ץ ס י ׳ ק ע ״ ד .

ט( כ ״ ח ד ע ת

,

רבי׳ האיי גאון ,ה ב י א ה ה ר א ״ ש ב מ ג י ל ה ס״א סי׳ ז ושבלי ה ל ק ט ה ש ל ם סי׳ קצ״ח .א ב ל ב מ ח ״ ו
צד

 213ה ב י א  :ו ר ש א י ה ו א ל פ ס ו ק כ כ ל מ ק ו ם ש י ר צ ה כ י ן כ ס ו ף פ ס ו ק כ י ן ב א מ צ ע פ ס ו ק ו כ ן מ נ ה ג

בשתי

ישיבות

וה״ג א מ ר ר ב ע מ ר ם גאון ריש מ ח י ב ח א

פרדס סי׳ ר״ד,
צד

ס ד ו ר רש״י צ ד

,164

אמרכל כ״ה ע״ב

וכן כ ח ב ר ב יהודאי נאון וכוי .ועי״ע
וטור א ו י ת סי' תר״צ ,ננזי ש כ ט ר ת ״ ב

 ,107ו ח ו ב א ב א ו צ ה ״ ג ת ״ ת ס י ׳ נ ״ נ  .ו נ ע ל ם מ מ נ ו ד ע ת ר ב ה א י ג א ו ן ד א י ן ל ה פ ס י ק  ,ד א ג ד ת א י ן

ל ח ה פ ס ק פ ס ו ק י ם  .ו ע י ׳ ל ע י ל צ ד  43ה ע ר ה ב ׳ מ ה ש ה ע י ר ו ת י ע ״ ז ב א ר י כ ו ת  .ו ר א ה מ ח ש כ ת ב ת י
עיז לבסוף הספד ב״הוססות ותקונים״.

י( מ ח ״ ג צ ד  ,46מ ח ״ ו צ ד  210ו ש ב ח ״ ל ח ש ל ם ס י ׳ ד י .

ובמה״ג ש ם מוסיף שתפילתן וחחינתן של ציבור מ ק ו ב ל ת היא מ ש ל יתיד ,אבל ב ת ״ ת ס׳ ת ׳ מביא
בשם

מ נ ה ג י ם

קב

ו ג ק י

ד א פ י ל ו ל י ח י ד יש ל א מ ר י״ג מ ד ו ת .

שאין מ ג ה ג ל י ח י ד ה מ ת ע נ ה ל ו מ ר י״ג מ ד ו ת  .ו ה ו ב א ב ס ד ר ״ ע ה ש ל ם
ע ״ ז ע ״ ד  ,ו ב א ו צ ח י ג ח ״ ח  ,מ ס ב ׳ ר ״ ה צ ד .31

י א ( ד ״ ח י״ז ע ״ ב .

כ ״ א ע ״ ב  ,ר מ ב ״ ם פ ״ א ח ״ ג  ,ס ר ש ״ י צ ד  ,161ס ' ה א ו ר ה

צ ד .64

והלא
חיב

כבר פסקו הנאונים
ע״ט

ע״א ,אבודרהם

י״ב( ב ״ ח ג י ר ס ת ב ב ל י ב מ ג י ל ה
מח״ז צד

 ,214ר ו ק ח ס י ׳ ר ל ״ ז ,

ס מ ״ ק סי׳ ק מ ״ ח  ,ס ׳ ס ר ג ס סי׳ ד״ע .א מ ר כ ל כ ״ ח ע ״ ב  ,א ג ו ד ה  ,מ ג י ל ח פ ״ ג א ו ת כ ״ ב ו מ ח ר י ״ ל ם״ב ע״א.

)סדר

פורים[

7S

בספרו «( ודל חכי ראום׳ רב גחן ]ג[און הכי נוחגין ]בטתיבתא[ לום׳ הרב א ת
ריבנו ולא אםריג׳ האל הרב וכו׳ב( דחא כ״אג( ה׳ אלהינו כו׳ עד כ א ן  .ו ה ע ם
טחחילי׳ אשר הניא ד( וכר ואח״כ אום׳ החזן שושנת יעקב בק]ו[ל רם ,להודיע
שכל ,קויך ח(.
וסדר

קדושה ואח׳ )קדש( קדוש

וטעם׳

םשום

דסםוך

לקרא

ראום׳ י(

אסחר אלחי אקרא יוםם ולא חענח לילה ולא כו׳ וטינ׳ ילפינן קריאה םגיל׳
ואום׳ קדיש ועלינו לשבח וכשחל בסוצאי שבח אום׳  0ויחי נועם וסדר קדושה
ויחן לך.
סעשח ש^ירע נשואי׳ כשבת שחי׳ ערב פורי׳ וקראו חסגילה בליילח כבית
חנישואי׳ לחחןח( ולטהר יצא החחן לביח חכנפ׳ ושטע קריאה טגילח ולכלה
קראו בכיח׳

אכן

טחר״פ כה׳ ט( שאין אבילוח בפורי׳ כלל וכן חיא

)מפכנח(

)טפקנח[ חאשירי וא״ח י( )דברי׳ שבצינע׳( בלבד דברי׳ שבצינעה.
טעשחיא(
קלוניטופ

באחד שטת י״ד באדר ונקבר בו )ט( ביופ

הבחור )לאכול( ]לאבלן לשטוע חטגיל׳ בכית

ובט״ש צוח ר׳

הכנפה

מאחר

שהוא

שהוא שפ ולטהר קראו לו בביחו.
פוריפ יב( שח״ל )בשבח( ביו׳ א׳ יחענו הצבור

ביו׳ ה׳ שלפני

השבח

דחכי)א( עטא דבר כי פע)טי(פ אחח באח׳ אשה לרכוב ולילך אח]די[ שלטונה
ב( ירושלמי
א( ראבי״ח ,תוצא׳ אפטוביצד ,ועי׳ משב׳ ע״ז במבוא ,פ״ד אות H׳.
מגילח סיד ע״א ,מס׳ סופרים סי״ד ח״ח ,סדריעדף ל״ז ע״א ,בהיג צד ) 195תשות לזת מש״כ
אםרכ״ל שם| וחל• קצובות דד׳ יחודאי גאון חנ״ל צד  ,19תשב״ץ סי׳ קע״ז ,טור או״ח סי׳
חרצ״ב ,אבודרחם בשם סדור רבינו סעדיה ,ויוסיף אומץ סי׳ תתרצ״ו ובמ״א .והשוה אוצח״ג ח״ה
ד( לד׳ אשר הלוי )?( ]ראח צונץ בספר ז.0 .
ג( כ״א  = 1כבר אמר[.
מגילח צד .32
צד  .[4אבל םח״ו צד  214גורם והוא פיוט מ י ס ו ד א נ ש י כ נ ס ת ה ג ד ו ל ה  ,ועי׳ ג״כ
ה( חרוז זח מזכירו חגח״מ במגילה
תולדות הקליד הערה  ,2ואוצר השוח״פ כ״א ,צד .372
ו( ילקוט תחלים ,מעהיג צד  ,46שבח״ל השלם סי׳
פ״א אות ו׳ ומחרי״ל במנהגיו ה׳ פורים.
ז( מעה״ג שם ,פרדס סי׳ ר״ג ,סדור רשיי צך ,161
קצ״ט ומחריא״ק במנהגיו דף כ״ו ע״ב.
כלבו דין מ״ח ,ותשב״ץ סי׳ קע״ד ,אבל בליקוטים מהל׳ אמרכל דף כ״ו גורס :אך רבי׳ ברוך
ח( רוקח סי׳ ר״מ ואמרכל כיר
ודבי׳ אב״ן וס׳ המקצועות כחבו דאין אומי ויחי נועם וכוי.
ט( גם טאו״ח סי׳ תרצ״ו מביאו בשם מחרים וליתא לא בתשב״ץ
ע״ב בשם מנהג םגענצא.
ולא בשו״ת מהרים .ואדרבה מצאתי בס׳ הפרנס סי׳ רל״ו שכ׳ שם להיפך בשם מו״ר מהד״ם
ז״ל [חגה״מ ספ״א דמגילה ,אמרכל דף כיו ,מהראיק כ״ז עיא ומחדייל ח׳ פורים[ .גם המרדכי
במגילה ס״א והגה״ם שס פסקו כחדמכים )הלב׳ אבילות פי״א( דאבילות נוהגת בסורים .ועי״ע
י( התיבות
בשו״ת מהריח או״ז סי׳ ס״ח ,לקט יושר  ,95וקונטרס מצבת משה ס״ס תס״א סק״ב.
הללו מן »אכן מהר״ם כתי "...עד ,דברים שבצנעה״ מקומם בסוף המאמר הבא אחריו |אחרי
תיבות ״ולסחר קראו לו בביתו״|ן וראח פסקי חדא״ש בסוף סי׳ פיה בשם שאילתות ,וס׳
המקצועות ,מור אויח סיס תרצ״ו ,ומנהגי מ״ק ,פ״ג טירנא ל״ו ע״ב ,וליתא שוס רמז מזה
יא( עי׳ ברוקת סי׳ ר״מ ואמר
בשאילתות לפנינו .והובא ממנו באוצר חנאונים חיה צד .13
יב( הובא בכל בו דין מיד ובאויח ק״ב ע״ב בזח הלשון :כתב רב אחאי
כל כיח עיב.
גאון  . . .וכן דעת חריש והרטבים ז״ל וכן נהנו בכל נלילות קטלוניא וברוב הארצות א ך
ב ר ו ב א ר ץ ם ר ו ב י נ צ ת מ ת ע נ י ן בע״ש .וע״ע מש״כ חמאירי בס׳ מגן אבות צר
קניב ,ובתולדות או״ח נתיב י׳ בזת״ל :כתוב כתשוהיג וכוי .והובא כאוןנח״ג ח״ה סי׳.א׳.

]ספר
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םנחגים(

ושאלח לר׳ א( אט חוכל שחחענ׳ לפחד וחאכל חיו׳ מפגי טורח
ר׳ אע״פ שאין

תענית זח

קבוע

ולא

לא מדברי חורח

 p i nוא)ו(מ׳

מדברי

פופרי׳ אלא

שנהגו חעמ לזכר בעלמ׳ שחרי ן ד ף  I » b .אוחו חעגיח שחתעג׳ מרדכי ג׳ ימים
בפפח הי׳ ב( דהכי אמרינ׳

ויעבור )מרדכי[ מלמד שהעכ]י[ר על ד״ח שישב
י

בתענית יום ראשון של פפח.
ואי משום דברי הצוסות וזעקחם לאו חיינו קבלת צום לד]ו[רות דא״כ מאי
זעקתמ לדורות איכ׳ אלא ח״ק )על[ דברי חצ)ו[מות וזעקה׳ שעברו עליה׳ בימי חמן
קבלו עליהפ פורי׳ זכר לניפי׳ מ״מ לא חחיר לאדפ )שהוא( )שיהא[ פורש מן
)ח( הציבור דכתי׳ לא תתג)ו[דדו ג( ודרשינ׳ לא )שנעשו()תעשו[ אגודות אגודות
ויש פרושי׳ אע״פ שחחענו עם הציבור חוזרי׳ ומחענין )עמ( בששי כדי לסמוך
התענית לפורי׳ דהואיל ואי אפשר להתענות בשבח יחענו בע״ש ור׳ קורא עליה׳
כחושך )ילך( ]הולך[ דחיא גופה אינ׳ ד( אלא מנהג לזכר בעלם׳ וזח

הכפיל

בא להחמיר כאילו הוא קבוע מן החור׳ וכיון שהורגלו רבי׳ בחמישי דיי בכך.
ו)ש[שאלחם ח( א פ יש

לעשוח

פורי׳

בי״ד

באדר

הראשון

ולח]ת[עגות

בערביתו לא כי אין לעשות בו פורי׳ כלל וכ״ש שאין לחחענוח בערביחו.
והא דחנן בפ״ק דמגילה י( אין בין י״ד שבאדר הראשון לי״ד שבאדר השני
אלא

מקרא מגילה )ומחנח( ומחנוח לאביוניפ בלבד

חיינו א פ קראו חמגיל׳

באדר הראשון ונחנו מחנוח לאביוני׳ ושוב נמלכו לעבר השג׳ אז צריכי׳ לחזור
ולעשוח

פוריפ

באדר

השני

וכך

הפירו׳

וכן

מוכח )ד(]כ[חלכח )ד(חגא״ח .0

וכבר נהנו רבותי׳ לעשות פודי׳ באדר הראשון בי״ד שבו לעניין אכיל׳
ושחייה ולעשות בה מעוד׳ גדול׳ .וראיה ח( מדחנן אי׳ בי׳ כ ר ומפיק חלמוד׳
דח״ק דאי׳ בי׳ וכולי׳ הא לעניין חפפד ותעגית זה הה שוין שאמור לעשות
הפפד

בי״ד שבאדר הראשון

כמו )כי״ד[ שבאדר השני

וכך חי׳ נוהג רבינ׳

יחיאל מפריש )ורווק׳( ודקד)ו(ק]ו[ רבוחי׳ שבדורוח אחרוני׳ דכיון דלענין חפפד
ותענית זח וזה שוין א״כ יש לחרבות )פעורה( בפעורח ושמחה בי״ד שבאדר
הראשון כמו בי״ד שבאדר השני ולהזמין בני אדמ כדמשמע נמי לשון המשנה
א( כוונתו לתשובה רש״י ומצאתיה באיזה שינויים בסדור רש״י צד  ,168פרדס סי׳ ר״ד
ג( יבסות ייג
ב( מגילת ט״ו ע״א.
ומחזור ויטרי צד  ,210א״ח סי׳ כ״ו וכלבו דין מ״ד.
עיב .ד( בםרש״י ובפרדס שם נורס :הוא עצמו אינו מנהג שעושין זכר לדבר .ח( תשובת
מחרים זו הובאח בכמה שנויים בפסקי חראיש )פיא סי׳ ד( ,הגח״מ פ״כ אות ח  /תשב״ץ סי׳
 , aטואית ססי׳ תדכ״ט ומנהני מחדא״ק דף כיה ע״ב ,ועייע שוית
קע״ת ,כ״י תשב״ץ עמ׳ 100
ו( בתשב״ץ )דפוס קרימונח(
ו( שם דף ו׳ עיב.
מהר״ם סי׳ תרמ״ג וא״ת דף קיכ ע״ב.
גודם :כך הפירוש וכן מוכח בכל חהלכח .חג״ה מיהו כבד נהגו וכו׳ אבל בכיי שם חגירסא
מקוטעת וז״ל כדמוכח כהלכה אבל אסור בהספד ותענית כדאמ׳ הא לכל רבדים זח וזח
ח( מגילה שם ,וגנזי שכטר חיב צד  .136ואוצח״ג ח״ה צד .14
שוין.

!סדר
אי׳ בי׳ כו׳ אלא

מקרא

מגילה

פורים!
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ומיהו

ומתנות לאביוני׳

להתענות

אין

בי״ג

שבאדר הראשון ומה שפיר׳ לעיל היינו לעניין אמ קרא ]וכר[ טעוח מופר הוא
כדמוכח בחחיא דםגיל׳ ,ע״כ ת״ש א(.
נחזור לעניין הראשון אמרינ׳ ב( פעורת ויו״ * »«1
לא

דימי

יצא

ומחפל]ל[ין
ברכוח

ושמח׳

משחה

ומשכימי עד

כחי׳

יוצר ואומ׳ קרובוץ ג( ויאהב

]פורימ[ שאכלו בלילה

היומ

ואומ׳ פפוקי׳ ח מ ר ה

א]ו[מן כאשר נחקנו

וברכו׳ ואומ׳ קריש עד דאמירן

על כל

לומ׳

ומוציאין ס״ת י( וקורין ג׳ מן ויבא

עמלק עד פוף פדרא ואומ׳ קדיש ואחיכ גוללין ומחזירי׳ מ״ת למקומה ויושבימ
ומצפי׳ לאנשי׳ גשי׳ ומף עד ב]א[מ )ועמי( ועומד הקורא ומבורך שחימ לפגיה
על מקרא מגילה ושעשה נימי׳ ולאחריו אחח האל חרב אח ריבנו כ ר ולהודיע,
אשרי ופדר )גבו( קדושה
)אניש(

חייב

איניש

עליגו לשבח

וחולכי׳ לבחיהם בלב טוב

לטיכל לטישחח בפוריא ולבשוטי נפשי׳

ואמרין ח(

עד דלא

ידעי

לבין ארור חמן לברוך מרדכי י( דחושבנא דדין כדין ושולחין שחי טנוח לארפ
אחד ומחנוח לאביוני׳ לשני אביוני׳ כל חד וחד)א(  0מחנו׳ ועניןי[ עירך קודמי׳
ענייפ

לשאר

ושוחין

ואוכלין

שמחימ

כל

חיופ

ההוא

וכל

הלילח

וכל יומ

חמ)ו(חרת דכתי׳ את שני הימי׳ האלה.

]שבת הגדול[
שבת

חפמוך

ל פ פ ה קרוי

שבת

חגדול:

לפי שפמה מצרימ )הי׳(

מקחו בעשור ופפח חי׳ ביופ ח״א כדאית׳ בפדר עולם ח( וגמצא בעשור לחדש
חי׳ בשבת ולקחו להם כ ל אחד שח לפמחו וקשר אוחו בכרעי טטחו
חםצרים

לסח

זח לכם

והשיבו

להט

לשחטו לשם

פסח

במצוח

ושאלו

חש׳ עלינו

וחי׳)ע(|ש[יניח׳)קוחו( קהות על ששחטו את אלחיחם ולא יכלו לוט׳ לחם דבר
ועל שם אוחו חנם קורין אותו שבת הגדול.

א( אולם גתשו׳ הגאונים איתא בזח״ל :וי״ג של אדר הראשון נסי מתענין כי״ג של
ג( *ונץ ,בם׳
ב( מגילה ו׳ ע״ב.
אדר חשגי .ועי׳ לעיל גד • 7הערה ז׳ וגס הערה ח׳.
ד( אע״ג דאין כפ׳ אלא ם׳ פסוקי׳ !עי׳ ידוש׳ מגילה פיר ת״ב ותום׳ מגילה
ס .פ» .ד .02
ו( תיכות ״דחושבנא דדין
ח( מגילה ז׳ עיב כשנוי הלשון.
מגילה כ״א ע״ב ד״ח אין!.
כדין״ גובעין ממקור ס׳ אנודח ,ס״א דמגילח גם מחרי״ל ]ה׳ פורים[ והגהות מירגא )ליו ע״א(
ח( סדר עולם רכח פ״ח ,מדרש תנחומא הקדום
ז( מנילח ז׳ ע״א.
מביאים זח בשמו.
בא סי׳ ל״ח .ססיקחא דר״כ ויחי בחגי חלילח ותום׳ שבת פ״ז ע״ב ד״ח ואוחז יזם.
,
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]סדר מילה[
מדר
)רומוח(

רוממוח אל בגרונמ ]ו[חרב פיפיוח ]בידם[.

ביש
קבלו

מילה:

מנהג

שמוחל

םתפלל

שחרית

המילה א(

וסמך

לדבר

מקומוח אין אומ׳ למנצח משומ דכתי׳ ביה יר צרה ומילה )קבלה(

בשמחה דכחי׳ שש אנכי קל וגר

םשום דהוי יום צרח לאב

ומיהו ב( ברוב

מקומוח נוהגי׳ לאומרו

ולאם משום דאיח ליח צקרא לינוקא וקוד דיש בו

ט׳ פסוקי׳ ג( כנגד ט׳ חדשי הריון לכך יש לאוםר׳ .ד( םילה

שחיל

בט׳ ב א ב

אין טולין א ח הולד טיד אחר הקינות אלא טטחינין לו קד אחר חצות ח( דקודט
חצוח קריין שייך אבילוח וטילה קבלו בשטחה.
פקס

אחת אירק טילה 1דף  bנ«[

בטיירבורק

בקשרת

יטי

תשובה וציוה

ר׳ יקקב לוט׳ אבינו )טל( טלכינו )וכן השיב י( ר׳ יצחק בר׳ יהוד׳(.
בריח טלין בין קריאח חתור׳ לחקיקח שופ׳ םיא ז(.
וטילה שחל בייכ טלין אוח׳ אחר קריאח החור׳ ליוצר ח( כשחכניפו הפיח
יוצאיז אחר הולד וטלין אוחו ואחיכ טחפלל טופף.
נשאל

טאח

יהוד׳ ט( בר׳ )יה(

רבי׳

יצחק'

תלוי

טילה

שחיל

בחקניח

אסחר או בי״ז בחםוז או בצום גדליה או )ם( בקשרה ב ט ב ח טהו)א( לחחפלל
פסוקי

דרחםי

ולום׳ פליחות ]ו[ודוי והוא רחופ

אל ארך אפים

וכשםברכי׳ קל

א( עי׳ הגהות טירנא )ליקוטי דיני מילה( בשם מנהגי דודא [בכ״י ״מנהגי דודא" דף ג,105
וראה מה שהעירותי ע״ז באריכות במאמרי ״בעל שערי דודא ,תייו וכתביו"[ .ורמ״א כיו״ד סי׳
רס״ח .ומקורו נעלם ממני ואתיכ מצאתי בחב מחרים בתשובה )סי׳ מ״ג( דחאי דרשה לא גמצא
ב( כנון טרוייש )סדר טרוייש צד  (104ומננצא )וכדון בדית לראשונים צד 70
בשום דוכחא.
ג( מדרש שוחר טוב ,מזמור כ׳ העדה ג׳ )בובער( ,ומהרייל הלב׳ מילה בשם
ושם צד .[296
ד( מעהיג צד  ,60חשדדס סי׳
תרגום יונתן ,ועי׳ בס׳ זכרון בדית לראשונים צד  70הערח ו׳.
לסיב ,לקוטי פרדס )י״ד עיא( או״ז ח״ב סי׳ צ״ו ושם סי׳ קצ״ת ופסקי .ריקאנטי סי׳ תקצ״ה
בשם רב שרירא גאון ודבי׳ יצחק בד׳ יהודה .והובא ממנו באוצר הנאונים למס׳ שבת סי׳ שעיר
ה( אבל לפי דעת רב שרירא גאון ב6׳ באב אין םלין אותו עד אחד המנחה.
צד .120
בשבת וביויט אחר מוסף ובריח ויוחיכ אחר שחרית )אוצהזג ח״כ סי׳ שע״ד( .׳ ו( יש למחוק
כאן תיבות הנסגרות בין חצאי עגולה ,ומקומן להלן אחד תיבת ״בשמחה" ,וחכותב שגה
ז( ליתא לא בדפוס ולא בכ״י שלנו ואפשר שכוונחו לסא״ז ומביאו האו״ז )ח״ב סי׳
ברואה.
רעיח( בשם תשובח רגמ״ח ושאר בני חישיבח הקדושה .והשוה לזה שתי תשובות של נאוני
מגנצא וחכמי רומי ,הועתקו אות באות בס׳ אגודה )עם מסב׳ שמחות דף ק׳ עיב( ,ובשלמי
חגבורים על המרדכי )שבת פ״ר י״ז( ,ועי׳ בפסקי ריקנטי סי׳ תקציז וס׳ זכרון ברית לראשונים
ח( עי׳ בםעה״ג צד  ,60פרדס סי׳ רס״ב ,לקוטי פרדס י״ד ע״א,
צד  ,275ושם צד .130 ,242
ופסקי רקנטי סי׳ תקציז .ולפיד ידידי הרב ר׳ דוד פרנקאל ציל כ א ן  :״ולאחד)?(יוצר".
ט( תשובה זאת הובאה בשם ד׳ י צ ח ק בר׳ י ה ו ד ה בטעהיג סי׳ ס״ד ,פרדס סי׳ רפ״ב,
לקוטי פרדס ייר עיא ובאור זרוע ח״כ סי? ק״ט ,והכותב שגה ברואה כי הוא בעצמו מביא לעיל
וכן השיב ר׳ יצחק כ ר  /יהודה .ועי״ע פשקי דיקאנטי סי׳ תקפ״ט ,ת ק צ י ח  -ת ק צ י ז  ,וכללי המילה
לד׳ יעקב הגוזר שבס׳ ז״כ.לראשונים צד  69ושם צר  ,72והקדטח לחחצ״ו צד .xxiv
׳
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היין מי טוקמ וכמי שיקור מקימי .והשיב כ ך נוחגי׳ במקומינו שמתפללי׳ סליחות
ואומי וידוי )וה( כדרכן ואין אומרי׳ והוא רחומ א( ואין נופלין קל פניהמ ומנהג
אבוחינו חיא חורח כדנפק׳ לן מלא חפור שאל אביך וגוי
ומצו)ח(]ח[ מילה קבל]ו[ בשמח׳ ב( דכח׳ שש אנכי ונו׳ לפיכך נהגו שלא
לומ׳ והוא רחומ והחנון )וראוי( ]ודיי[ במח שמניחי׳ ב מ ק צ ח ואי׳ צריך להפפיק
)לומ׳( ]לגמרי[ פליחוח וידוי אל ארך אפימ ושליח צבור מבורך קל היין ואינו מוקמו
והמנהג )מן ח(חור׳ הוא ג( שאין צריך לטקפ ביומא דחקניח׳ ולא ליחבי לינוק׳
דינוקא

דלא בקי

דאהי

למיפרך אלא ימחין קד לאורח׳ או לישחי׳ אימי]ה[

לטיח׳

בחקניח׳ אק״ג דאוט׳ הטברך צריך שיטקומ לא ]ו[ רווק׳ איהו אלא אי

טקיפ ליה אחרינ׳ ד( שפיר דטי כ ד א ו ט ׳ ) כ ן ( בקירובין ח( דאוט׳ ליחביח לינוקא
וטשני

ליח הלכחא

כווחי׳ דרכ אחא

דחיישינן רילט׳ אחי

לטיפרך י( ושיקור

טקיט׳ דווק׳ לקניין קידוש בקינן טלא לוגטא אבל לקנין ברכוה כי ח)י(כא לא
בקינן ז( טלא לוגטא

ביוטא

ואיה

דחקניח׳ אפור למימקפ ,ק׳׳כ

חשוב׳

רבי׳

)יצחק( יחוד׳ בר׳ יצחק ז״ל.
וטי אנו נוהני׳ )לטיפב( ]=למיתב1י[[ ח( לינוקא ולא חיישינן דילט׳ אחי
לפיפרך ]ד[דווק׳

גבי קידוש דיופ כיפור דחדיר

בכל שנח וחטיר טפי שייך

לחוש דילמ׳ אחי למיפרך דקכיד גטי חכי לאחר שיגדל שיקדש וישתה ]דף
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[ a

אכל כאן אין לחוש דמה לי שחייה ]זו[ או מה לי שאכל ושחה כל היומ כולה.
מילח

שח״ל

ביומ

שאומ׳ בו מליחוח

גחגו

לומ׳ פיזמון ט( זכור בריח

ופליח׳ אל חפר בריחך אחנו.
א( ב״ת במעת״ג .ובאו״ז גורס בטעות ואומ׳ וחוא רחום ולא תחינות וצ״ל ואינו אומר
ג( כ״ח בשבחיל
ב( מגילח ט״ז ע״ב .זוחד ס ׳ ויקרא ופסקי ריקנטי סי׳ תקס״ט.
וכר.
סי' רע״א ובמעשה חנאונים דף  .60אבל רבינו שרירא גאון אמר בזה הלשון :״כל חחעגיות
ואפי׳ יוח״כ מותר לו לאדם לטעום מח שצריך לטעמו ואין בכך כלום*״ ,והובא באוצח״ג ח״א,
ד( כ״ח בשם מר רב חאיי ומר רב מתתיח באוצה״ג ח״א סי׳ של״ו.
סי׳ ע״ח וע״ט צד .37
אבל רב צדוק גאון א׳ דחמברך )ברכת המילה( צריך שיטעום הוא ה ו א דו ק א  . . .והובא
ו( גירסת זאת חסרה
ח( שם דף מ׳ ע״ב בכמה שיגויים.
ממנו באזצח״ג ,ח״ג סי׳ ס״ז.
ז( כ״ח בחג״א ח״א סי׳ ליט ,בשם רב נטרונאי
גמקוטעת היא והשוה לזה מעח״ג צד .60
נאון ״ובחד נטר ברכה דיליה ט ע י ם מ י ד י פ ו ר ת א  * . . .״  ,וחובא באוצר חנאוניס ת״ג,
סי׳ ס״ז .אבל רוקח )סי׳ נ״ב( ,ב״י )סי׳ דס״ח( רמיא )בא״ח סי׳ רע״ח( כתבו על דעת הנאונים
צריך לשתות כשיעור ,וגם ר׳ יעקב חנוזר מביא בכללי המילה )ע׳  : (72ב ס פ ר ה ג א ו נ י ם
מצאתי נס כשאר ברכות בעינן מלא לונמא וכוי — .וכמדומה שהמקור חנ״ל געלם מידידי חח׳
ב .מ .לוין באוצר הגאונים ח״א דף  ,110חיב דף  135וח״ג דף  ,32והשוה לזה מה שהביא שם
ח״א צד  119סי׳ שליז ושליח בזח הלשון ״וכן מצינו בשאילתות דמר רב כחן צדק ריש מתיבחא
 . . .וכוס של מילה  . . .מצוח מן המובחר ש י ט ע ו ם מ מ נ ו ח ם ב ר ך מ ל א ל ו ג מ א *
ח( צ״ל־־־למיתב]י] .אולם ידידי ד .פרנקל מווינא גורס ״למיהב**)?( .ומקור המאמר
וכוי.
ט( עיי לקט יושר צד ,52
כולו תמצא על חגליון במעה״נ צד  60בשם ר׳ שמואל ב״ר בתך.
מהרי״ל הלכות מילת וספר זכרון כרית לראשוגים צד  726ושם צד .277
,

[ספר
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מנהגים[

מילת שח״ל בשביעי ]ד[ערבח א( נהגו לוט׳ ג״כ זכור ברית כקרובץ קודם
טלה נא קהל עדת ישורר כ ר דיוטא דדינא הוא.
ואין טלין הינוק

בח)ו(קה של אשה

אפי׳ בעלה הוא חטוהל או אביה

או כנה דלאו אורח ארעא דאשח )תם( תיכנס )מקושת( טקושטת בין האנשי׳
וכפני ]ה[שכינה

דכח״ג פרכינן ]ב[פי׳ האיש םקדשב( אשח )בעירה( ]כעזרח[

טגיין פן יחגרו בח פרחי )בחונה( ]כהונה[ ועוד

אף בעיקר טילה

לא נצטוה

)אח(

א״כ

לטול אפי׳ בנה כדכחי׳ אשר צוה אוחו ודרשינן אוחו ולא
לטח לי כול׳)ח(ג( חאי )לחטיף( אנשי׳ טצוחיה

אוחח

יטהת

וטי שיש בידו לטחוח

וחע״ב ,טאיר בר׳ ברוך ז״ל ד(.
כאשר

כת׳ )טו( ]טורינו[

צעקחי יטיפ

רביט וליח דאשנח ה( וטכוער

וטטעט׳ זה אע״ג דבעבי]ד[חייהו טרידי ולא טהרהרו ט״ט הרואי׳ חושדי׳ אות׳ י(
ואפי׳ אדפ )א(]ע[פ אשחו וכי בחינפ הייח׳ עזרח נשיט לבד ונרא׳ כטו טצוה
הבאה בעביר׳ כדכחי׳ ז( הנח שטוע טזבח ונו׳ וכל )אש( איש ירא ה׳ יש לו
ל)ו(צאח טביח הכנפה פן יהי׳ כטפייע לעוברי עביר׳ והזהר בזח לטחוח בידיך
יקוחיאל בר׳ טובי׳ זצ״לח(.
אשר כ ח ב חרב נראה לי וטופפני על דבריו)אחרי( אחרי ארי ולא אחרי
,

אשח אפי׳ נזדט׳ לו אשחו יפלק)ו(]נ׳[ לצדדיו ח)י(כ)א(]י[ איח׳ ט( ב פ עושין
פפין

לכך אוט׳ טנוח ע״ח חי׳ דכחי׳ וילך טנוח )א( אחרי אשחו חדי אפי׳

אשתו בשוק אפור כ״ש בבית חכנפח ושלומ מאיר ח״ש י(.
כשמלין החינוק הי׳ עומד מחר״מ נ״ע בעמידה )וראה( ]וראיה[ מדכתי׳ יא(.
ויעמדו

כל

העפ

בבריח

]ו[ע]ו[ד

מביא

ראיה מן החלמו]ד[ יב( כראיה׳ )מ(

]ב[פר׳ אליעזר דמילח חמל מברך על המיל׳ והעומדי׳ שמ אומ׳ )כאשר( ]כשמ[
שנכנפ כר ,ת״ש ינ(.

נ( חגי׳
ב( קדושין נ״כ ע״ג.
א( עי׳ מש״כ שם בס׳ זכרון כיל כשם מחרים דיל
ד( תשובה
משובשת וציל עס״י גירסת כ״י תשב״ץ [שימול חוך חיקח[ ולחטוף לאנשים חמצוח.
זו נמצאת בתשב״ץ בשנוי הלשון ,וגם מחרי״ל )הלכות מילת( מביאת בלשון כתב מחרים
ו( בתשביץ שם גורס :ועוד אין כל
ח( ט״ס הוא .זצ״ל ומטעכ׳ זח הוא מכוער.
סתם.
ח( בהשב״ץ )דפוס קרימונח( גורס:
ז( שמואל א׳ טיו ,כיב.
אדם יודע שהיא אשחו וכוי.
והזחיד מור׳ רבינו טוביח ר׳ יקותיאל בר משח ז״ל ח״ח על הדבר ,ובכחב יד ליתא מזח שום
יא( נם חמדדכי
י( תשביץ סי׳ שצ״ז באיזה שנויים.
ט( ערובין דף יית עיב.
רמז.
)פי״ז דשבת( מביא זח בשם ר״ח ובחגתות טירנא איחא מוהל ר״ת מוהל יורד לפני התיבה.
יב( שו״ת מהרים )דפוס פראג( סי׳ תק״ד ,תשב״ץ סי׳
יב( שבת דף קליז בקצת שינויים.
ינ( והוא א׳
שציו וגם אבודרהם דף צ״ו ע״א מביאו כלשון ד׳ מאיר דרוטנבורק חי׳ נוהג.
משש מצות דברכתן מעומד )האשכול חיב צד  .(51ועי׳ טור יו״ד סי׳ רסיה ,וביאור הגריא על
ש״ע שם .וראח לעיל צד  20הערת ב.

מילה[

]סדר
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וחםוחל צריך לעטור דכתי׳ חםול לכם וגו׳ וילפינ׳ )ת״ש(]ג״ש[לכט לכם
טעוטד א(.
י״ד ]בערב י״כ[ בערב ר״ח ובהושענ׳ רב)א(]ה[ וכשהוא בעל ברית שופך
על ראשו ועל גופו ט׳ קבין םיפ שחן רי״ו בציפ בסקופ טביל׳

כי אות)ו(]ה[

)ט( טביל)ח(]ח[ אי)נפ(]נח[ ]באח[ כי אפ בשביל טהרה ולא בשביל חובה ,ח״ש ב(.

כגויי

אין

אוטרי׳ עלינו לשבח

וכן

שיחושוע

גפ ג(

לפי

עד

אחר חטילח לפי שיש בו שלא עש)א(נו

חקנח

שטל אח בני ישראל ועוד שלא ילכו

)לעפ( חעפ לררכפ קודפ חטילח.

]נישואיי[
]דף
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 [ bכלח בלא ברכח אפור׳ לבעלח כנ)ר(ד׳ עד שיברכו ]ז׳[ ברכוח

]בביח[ שחחחן עם שושבינו׳ סועדין שם וםברכי׳ ז׳ ברכוח )ו(]ב[םעודה ראשונ׳
ודוי

חסר ד( םכאן וא]י[לך

אשר ברא ח( אם לא שבאו פנים חדש]ו[ח דחיינו

שבח םברכי׳ כל ז׳ ברכוח ודוי חסר )חוסר( בב׳ סעודוח חוץ מםעוד׳ גי.
םברכי׳ )אשר ברא( שחשםח׳ בסעוג׳ ואשר ברא וכן בכל שםחות טצוח
כגון פיופ דכחי׳ פיקודי ח׳ ישרי׳ םשםחי לב) .אן( ]או[ י( בפידיון
שחשםח׳

בםעונו חוץ םםעוד׳

בריח

אע״ג דכחי׳

אום׳

בכור

ביח שש אנכי משום צער׳

דלינוק׳ י(.
וצריך לקדש חחיל׳ ואח״כ יברכ)ן(]ך[ בו ברכח אירופי׳ לפי שאין בידו
לקדש אבל בארץ מערב ש]ה[חחן )ו(]מ[ברך מעצמו ח( ]י[ברך חחיל׳ לפי ]ש[כל
חברכות )מבור( מכרך עליחן עובר לעשיי]ח[ן ומקדש ואומ׳ חרי אח כו׳ בטבעח
זו וכר וצריך שלא יחא בו אבן )שחח שמוחו יודע( ]שאין שימוחו ידוע[ ושלא
יחא שאול׳ ושיהא בו שוח פרוטח היכ׳ דקדיש א פ לא )שיהא( ]שחיא[ אומרח
איני )טקדש( ]טקודשח[ לך אלא אפ כן דקדש]ח[ני בדבר חשוח כ ך וכך.
כשיש

)ח( חחן

ואכל

בביח

]הכנפח[

חחחן

ושושבינין

יוצאין

חחיל׳

ואח״כ חאבל וטנחטי׳ טדאר »( טעבירי׳ אח הטח טלפני חחן וכלח.

א( והוא א׳ משש מצות דברכהן מעומד )האשכול חיב צד  .(51ועיי מור יי״ד סי' רס״ח,
ב( כלקמ יושר צד  148מכיא זח
וביאור חגד״א על שיע שם .וראה לעיל צד  26חערח ב׳.
ג( עי׳ כל-בו
בלשון מצאתי בתשב״ץ בסי׳ רם״ו ונמצא בנדפס בסי׳ קכ״ב באיזה שנויים.
ת( כתובות ז  /עיב .מעח״נ
ד( םיותס לדונש בן לברמ.
דין ט״ז ושרית רשב״ץ סי׳ רנ״נ.
ו( הובא
צד  .54פרדס סי׳ רציה מח״ו צד  501וחםנחיג סי׳ קי״ב בשם הירושלמי וב״ד.
ז( עי׳ לקם יושר חיב צד .100
בהנחות על מנהגי מירנא ייד ונובע מספר הפרדס.
ט( חשוח לזה גידסח מס׳ שמחות פייא.
ח( עי׳ אוצחיג לכתובות — התשובות  16סי׳ ניגיד׳.
ספר מנהגים .0
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נהגו
כניפוח

לפרוש

צעיף

חופה א( כי

על

חופ׳

מנחגיםן

ראש

לשפ

חחחן

כיפוי.

]והכלה[

ויש

]ו[ נראה
על

מפרשי׳

שגם

שופ

זח

וחקה

קרוי
הצעיף

וח]ח[כפ דרבקח ,ח״ש ב(.
נהגו לברך ב״פ הנפן ובירכה אירופי׳ ע)ו(ל כופ אחד ולשחוח חחן וכלח
ואז מקדשי׳ דקורי׳ אח חכחוב׳ בנחי]י[פ ג( לחפפיק בין ברכה אירופין לברכת
נ

ו

ש ן א

ל י י( שאין עושין

ן

פ

יחזור

מצות הכילוה ]חבילוח[ .המברך

כלפי

פניו

מזרח וחחן וכלה כנגדו ,אבל ח( אני ראיחי החן וכלה מחזירי׳ פניה׳ כלפי מזרח
והמברך כנגדמ ולאחר חקידושי׳ נוטל המב)ו(רך כומ אחר ומברך שבע ברכוה,
מהר״מ נ״ע אומ׳ קול ששון וקול שמח׳ קול חחן וקול כלח וכן הוא י( בפמוק
ירמיה ,ח״ש  .0ואחיכ שוחין החן וכלה
אין

)מעמידי(׳

זוגיח׳

שקל

היורה

]ו[שובר׳ אח

)בר(

]בח[

הכומ

ארבע

]כ[פ׳

כדאומ׳ ח(

מאה זוזי חבר קמייהו

ואע)ג(]צ[יכו משומ וגילו ברעדה משומ חורבן ב״ח ומהאי מעמ׳ נהגו ליקח כלי
זכוכיח לברכ׳ כדאמ׳ בגמ׳ »(
ונוהגי׳

הברכה

שביופ

ואז
לא

מכניפי׳
יאכלו

החן וכלה לחופ׳ ומש]ו[ררי׳ לחן.
חחן

וכלה

לאחר חברכח ואומ׳

עד

חח׳ י( )החן( אין]מקלפין[ שחי כלוח באחח אלא אפ יהא )כ(]ק[ילופ)י(ן
ו]מ[שופ הכי נחנו
כבוד)ו(]פ[
יהא
[דף
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כן

שלא

לעשוח

שחי

נישואיי כ א ח ח

שלא

נוכל

שוח

לעשות

ו)כ(]ק[ילופן שוה דחא אפ נקרא חחן אחד לחור׳ קודפ חבירו ,א״כ

כבוד׳ נדול מכבוד חבירו .לכך נהנו אפ יש שחי

נישואיי להוליך חחחן

] [ aעפ[ שושבינון לביח אחר ולהחפלל שמ.
וכבר אירע מעשה במגנצא יא( בפרש׳ ]כי[ יב( חצא ונחעפקו חר׳ חכמי׳

גדולי׳ בדבר זח אומ׳
אחד ע(

עמ

שושביגיו

יחפלל אחד מן חחתני׳
כחן

ולוי

ואח״כ

בבית ]אחד[

יקראו

]ח[אחר,

וזח
אחד

אומ׳

יעמוד

מאלו

עד

שיקראו כולמ יי( ורבי׳ גחן אומ׳ לקרא כהן אחר כהן 1ו1אין כאן משומ פגמו
א( המנהיג סי׳ ק״ט וכלבו דין ע״ח .אבל בעל העטור כתב )חיב כ״ז ע״ג( והאומר
ב( תשב״ץ סי׳ תס״נ.
חושח היא ה ס ו ד ר  . . .לאו מלתא .ועי׳ ג״כ ברוקח ס י שנ״ג.
נ( המנהיג סי׳ קי״א ומחיו צד  592ועי׳ משיכ חמאירי בס׳ מגן אבות צד ל״א אודות חלוסי
ו( ז /
ח( וחשוח מח שהעירותי עיז במבוא צד •XI
ד( ססחים קיב עיב.
חמנחגים.
ח( חכותב שגה בדואח כי
ז( תשב״ץ סי׳ תס״ב.
ל י ד ; כיח ,ו׳; ט״ז ,ט׳ וליג י״א.
ט( וליתא בגמרא רק איתא בתוס׳
חחליף ש׳ אין עומדין בברכות עם ס׳ אין מעמידין בע״ז.
י( במס׳ שמחות סכ״א הגי׳ כ ך  :אין מקלסין ...בעיר אלא איכ
ברכות ל י א ע״א ד״ח אייתי.
יא( וחשוח לזה מעשה שאירע בווירצבודג )בשוית
יש שם כדי קילוס לזו וכדי קילוס לזו.
יב( כיח ברוקח סי׳ שניה ובכ״י לקוטי דינים )הביאו צונץ בס׳ ז׳ ס׳ (610
מחרים סי׳ י״ז(.
ובמהיג צד  52מוסיף בשנת נ״ג לסרט וכיח בשלחיש ח״ב סי׳ סיד ובכיי לקוטי סרדס לסי
יג( הגי׳ משובשת וצ״ל יעמוד אחד עם שושביניו מבחוץ בשעה שיקרא כחן
עדות צוגץ שם.
יד( כיח בכיי ווינא שם ,אבל במח״ג ובלקוטי סרדס כ״י ובשלח״ש
ולוי ואח״כ יקרא וכוי.
גורס ואחי ר׳ נתן [וחוא ר׳ נתן בד׳ מכיר אחיו של ר' מנחם בד׳ מכיר[ ועי׳ םש״כ חח׳ כובד
.
1
1
1
X
X
X
1
,

נישואים[
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של ראשון שחרי חכל יודעי׳ בחן )ונעצמו( ונתעצמו הרבה

בדבר

וכך «(

חי׳

אומ׳ ר)י(בי׳ אליעזר )חגודל( הגדול ועומ׳ ב( ר׳ מאיר שליח ציבור ואומ׳ רשוח
לחתן ,וקורא האחד עם )שושוינ( שושביניו עד חצי הסדר ומפמיק ואומ׳ קדיש
עד דאסירן וח)ו(זר ואום׳ רשוח לחחן

השני )ם( וקרא םן )םי( כי חדור נדר

לחשלי)ם׳(]ם[ הפרש׳ עם שושביניו )ח( 1של1שני

ואום׳

קדיש עד דאםירן )ח(

ו1ס1פטירין שוש אשיש ג( ו)כ(]קי[לםוחו כל חחכםי׳ וח]ו[דו לו וכן נםצא בספר
ברזלי י( וז״ל סשום דאסרינ׳ כחן אחר כהן לא יקרא אם חי׳ שני חחני׳ בביח
חכנםת יחד נאח חוא שיקרא אחד ואחריו לוי וישר׳ וחכחן האחר יחחיל בםקום
שפסק הראשון ואחריו לוי וישר׳ עכ״ל ושוב מצאחי בירושלמי ח( םפםיק פרש׳
חצא לשנים וםפםיק )ו(כי חדור נדר וסחחיל פרשה שנייח.
נהגו

לברך

שבע

לבתולח

כל

בכרכח

שבח

כשחחופ׳

הסזון

ביו׳

ו׳

)בםקר( י(.
כיש

טקוטו׳

נחנו

החחני׳

חבחורי׳

לחחחיל

עיטוף

ראש)ו(]ן[

בטלית

בחחונחם ז( וםםך לדבר ססטך גדילי׳ חעשח לך לכי יקח איש אשח ת(.
נהגו לבחולח בבוקר כיו׳ ו׳ קודפ חפילח להוליך חחן וכלה
חכנסח ולזרוק חיטים עליהם ואוםרי׳ פרו ורבו וסםך לדבר

לחצר ביח

םדכהי׳ ברך בניך

בקרבך השם גבולך שלט חלכ חיטי׳ וגר.
גוחגי׳ חחני׳ לידור םפח לם״ח או כח״ג וראיח סחא ראום׳ בפ׳ »( חדר
חםחזיק בגכסי חגר כיצד יעשה ונחקיי)םן(]ם[

הדבר

בידו

ששח אומ׳ אפי׳ בעל בנכפי אשחו ,פי׳ נמי צריך ,רב נחמן

יקח בחן םי׳ח רב
בר׳ יצחק

אומי

אפילו בחפילי׳ גמי )שגר( י>.

א( ובםח״נ שם חני׳ כ ך  :ונתעצמו חרבה בדבר עד שמצאו סמך ד׳ יצתק בספרו של ר׳
אליעור חנדול וגיל |בשלח*ש = של אביו ר׳ אלעזר הבחן[ בתשובות גאונים וסוף סוף תיקן
ב( ט״ס חוא וצ״ל יחודח
ר׳ יחודח ש״צ ו פ ו  /ועי״ע במיע חחדשי  1891עי׳  311הערה .13
נ( כך נמצא כתוב בכ״י
שיצ .וראה משיכ חח׳ עפשטיין במיע החדשי שם חערח .5
[ b
מנחני[ם| דינוס עיס עדות מהדא״ק )דף כ״ז ע״א( וסותר את דברי חמחבר לעיל [כיי 46
ח( ובמח״ג
ד( וליתא בס׳ העתים הנדפס 3־ .262וחיה בה׳ ס״ת שם.
״דדוחין את שלחתן*״.
שס גורס :ושוב מצאו כ ס ס ר י ס ש ל א ר ץ י ש ר א ל ובו׳ וליתא בירושלמי שמץ דבר
מנחו רק כוונתו לנאוני א״י או לסדרים ש ל ב נ י א״י ועי׳ משיכ הח׳ עפשטיין במ״ע החדשי
ו( דהיינו במדינת רינוס [מגחגי מחרי״ל
וחח׳ פריימאנן במבוא למח״ג צד  xviחערח מ״ט.
ז( חמנחיג סי׳ ק״ח בלשון יש לי סמך במדרש ורוקח סי׳ שנ״ג בשם
חל' נשואין[ ובמ״א.
מצאתי כתוב בקונטריסי׳ ועי״ע כלבו דין ע״ח ,מנחגי מחרי״ל שם ,והנחות על מנחגי טידנא
ת( עי׳ תוס׳ כרכות ני ,ע״כ ד״ח ולא ,רוקת סי' שנ״ג ומת״ו צד  .589ועי״ע
דף ל״ז ע״ב.
ט( נמצא בעירו׳
משיכ חת׳ שורט בס׳ *יידישע מערקווידדינקייטעף ,כרך  ,11סרק  25צד J
י( יוסיף אומץ סי׳ חקצ״ג בשם
ס״ד ע״ב ובילקוט פ׳ תוקת רמז תשסיד בכמח שינויים.
מנחנ ווירמיישא ועי׳ מש״כ חח׳ וויינחאלדט בס׳ ״פרויען אים מיטעל אלטער״ ע׳ .341

] ס פ ר
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מ נ ח ג י ם ן

נוחגין כשהחתן יוצא טב״ח ושושביניו עטו )ט( )ו( החתן טפשיט טליתו
ונוחנ׳ לכלה והיא חוזרת ונ1ו1תנת לו א ( י״א טשוט

ובגדיו

כנפיך על

ופרשת

אטתיך ב( ויש אוטרי׳ טשוט שה)ו(]י1א גרטה )לה( לו טצזח זו )ו(לחחעט)י(ף
כדלעיל ג( וי״א דטראח לה שהוא ]דף

 ! bרוצח לקיים טח שכח׳ לח אפי׳ טן

63

גליטח דעל כחפאי.
טנחג בכל
ככה

שאינו

כשאדט

חקחילוח

יוכל לה1ו1שיב

חבירו

קורא

החזן בברכו לבטל

)ולטושב( החזן ד( על

לדין

)הפילוח יוצר( חפילח יוצר

וערביה ולא יבטל הפלח טנח׳ עד שביטל כ ב ר ג׳ פעטי׳ בבקר באשרי ובערבית
בין טנח׳ לטעריב ואם אז אינו עונה לו יוכל

לבטל החפלח לנטרי עד שיעשו

לו דין והטחפלל בעל כורחו עובר בחרס חקדםוני׳ ה( גם אין יכול לבטל ההפלה
בשבתות )וביוט( ]וביטים[ טובים בשביל שוס דבר אם לא ביטל כ ב ר ג׳ פעטים
חחפלח ולא ענוהו .ואם בשביל)ת( תקנת הקהל טותר .ואין שום אדם רשאי 0
לסגור ביח חכנסת שלא יכנסו שם להחפלל אט לא שביטל כ ב ר ג׳ פעטי׳ ז( וםיהו
יחוס ויחוםח ואלםנח

יבולי׳

סנחג ח( ב כ ל

לםגור

בפעם

אפי׳

ראשון עד שיעשו לחם דין.

חקחילוח אם אחד םן הקהל אבד אבירה יש כ ח בידו

לחבריה הקהל להושיב החזן עד שיכנסו )ו( כולם כחרם שכל םי שיודע שום
]דבר[ םםנח שיגיד ע״פ

ואין שום אדם סן הקהל יכול לרחוח עצסו

החרם

)ו[לום׳ לא אכנ)י(ם בחרם וכן נםצא בספר ח ב ח ל י «( וכן ראייה םחגאוני׳ י(.
ואדם שטשאיל יא( ביח הכנסה לקהל )ו(אם יש לו ריב או קטט]ח[ )א(]ע[ם
אחד םחם אין לו כ ה לםחוח בידו ליכנס בכיה חכנםח לחחפלל שם עם שאר
חקחל

השאילו לחם בחינם אינו יכול לםחוח אם לא שיםחח לכולם.

ואפילו

א( ח מ נ ח י ג ,
ד( ת ק נ ו ת
בשו״ת

ח ׳ אירוסין סי׳ ק ״ ט .

חללו .נמצאים

תרמבין,

שוית

שינויים

בבמה
מהרים

ב( ת ש ב י ץ ס י ׳ ת ס ״ ד .
והוספות

מדוטנבורק,

מש״כ חת׳ מיללר במבוא לתחצ״ו צ ד

בסוף

לקוטי

ג( רוקח

הפרדס ]ד׳

הערה ייא

וחח׳ ראזענטחאל במ״ע חתדשי

ע ׳  255ו ב ס ׳ ה י ו ב ל ל ד ״ ע ח י ל ד ע ס ח י י מ ע ד צ ד  38ו ה מ ז כ י ר ח ״ ד ע ׳ .40
ועי׳

חיובל

כסי

חילדעסחיימער

לר״ע

החינוך באיטליה ,גידעמאן צ ד
ראשונים.
מש״כ

ועי׳

ידידי

מח

לעיל

ד י ר ל.

ט( חובא ג״כ

בשמו

.311

שתעדותי

סינקעלשטיין
בסוף

לקוטי

לפנינו בס׳ העתים שבדפוס.

ו( ע י ׳ ס פ ר

.52

ז( מ ק ו ר ו נ ע ל ם ל י
עיר

באריכות

ח( אויז ח י ב סי׳

חסידים

ולא מצאתי

הפרדס,

י( כ ו ו נ ת ו ל א ו ד ו ק א

מיח

חבר

לגידסא זו כספרי

במבוא ת ח ת אות תי.

וחשוח לזח חגה׳
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בס׳

וניזייח

כלבו דין ק ט י ז ושו״ת מחרים מינץ סי׳ ק ״ כ ועי׳

,xxxn
צד

ססי׳ ש נ י ה .
דע״ט],

ח( והשווה לזה
דף

,128

ח ע ד ח .2

מרדכי שבועות תשפיב,

וליתא

לתשובות חנאונים כ י א לחרם הקדמוגים.

וחשוח ל ז ח מ ש ״ כ כ ל בו ק ט י ז ולקוטי הפרדס בסופו ועי׳ מ ה שהעירותי עיז במבוא ע ר ך נאו׳
צד XXII

הערה א׳.

זחה׳ לוי

האנגלי

N. S.

נרשום

וחובא בכל בו

נינצבורג

העירני

 JQR.כ ד ך ד ׳ צ ד  46ו ח ל א ה ] .
ובתש׳

מחרים

רכ״ד ואויח סי׳ קנ״נ ,סעיף מ״ז.

מפאדובה

ש ת ק נ ח זו ה י א ת ק נ ת בבל

]השוה הרבעון

סי' תפ״א

רבינו

יא( פסקי ריקנטי

ותקנות

סי׳ פ י ח ועי׳ ת ע ׳ מ ח ד י ט י ץ קציז ויו״ד סי׳

מלואים

כמבוא:
שורח
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״ IV
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ג׳
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ג׳
א׳
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ז׳
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״ VI
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•
•
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כ״ח
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VIII a
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״ X
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XI
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׳

XI

״ XII

״
״

ג'
ז׳
ב׳

ד׳
כ״ח

B

ב׳

m

»׳

כ׳
IT

א׳

0

ו׳
ח׳
י״ב

0

'

m

a

m
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ו ה ק ו נ י ם לס׳

מנהגים

צ״ל :שוונר ופרנקל.
״ שוונר ופרנקל.
כהערות צ״ל.Husiatyn :
צ״ל :סג״ל במקום סגל.
בהערות ציל :ודוממת׳ כמקום ודומות׳.
״ טדויי״רן במקום מדוריי״ן.
״
ציל 1464 :במקום .1494
» וארבע ועשרים שנה במקום וארבע שמם.
בתערות צ״ל :סי׳ קליח במקום קכיח.
צ״ל :בפרטים במקום בתלקים.
בהערות צ״ל :צד  V I I Iבמקום .8
״ מספר  8137כמקום סי׳ .1857
י
״ לבסוף חמלה ״ביוחיכ״ :ראה עם׳  55חערח .1 ,2
״
צ״ל :רינוס במקום ריינוס
* קלויזנד במקום קלהנר.
כהערות צ״ל :ומח שתעירותי ע״ז להלן כל אחד על מקומו .בםקום
וכחערותי .463 c, 460 a
ציל :סרק ג׳ במקום פרק בי.
״ מאשכנז וצרפת במקום אשכנז.
בחערות צ״לAu XIVc Siecle :
צ״ל; לתכסיס במקום לח׳.
״ שולמו״ש.
״ כיא בארבעת כתבי יד מאוכספורד מבריטיש טוזעאום ומוזינא.
וראת מת שכתבתי עיז באריכות בספרי ״מגחגים מדוייר״ן" אות ת׳
ובחדבעון ״עלים** בעריכת ידידי ריד .פרעגקיל ,זינת תדצ״ו,
שנח ב׳ חוברת ג׳.
צ״ל :חד גריזים במקום חגריוים.
* הסוכות.
י ״וספר הפרנס לדי משח פרגס" בםקום ״וספר האגודה לד׳ אלכסנדר
זוסלין חכחן.
כהערות צ״לStudies II p. 205 note 8 :
צ»ל :נדכונח ואב״ד בנרבונה כםקום נרבונא.
״ קובץ תשובות חרמבים כמקום תשובות.
* ואודות תשובותיו ראח ר״ש אסף בספרן של ראשונים ,עם׳ 50־.1

טלואים

צד
*

XII

H

» *

ותקוני ם

שורה כ״ד

צ״ל :סימן ש״ו כמקום ש״ז.

׳«

כ״ו

מרדכי במקום מדרכי.

י

כיח

״

חגודל במקום הגדול

״

כיט

״

אלעזר במקום אליעזר.

״

כיח

״

דף ל״ו במקום ל״ו.

י XIII
״ XIV

״

ז׳

״

רק פרטים אחדים במקום שוס דבר.

ח׳

״

ואפשר שכונת המחבר הוא למחזור ווירמיישא משנת 1272
הנקרא רוקח .ועיי מש״כ להלן אוח ר׳ ערך רוקח ובחרבעון
,

״עלים* חניל.

״ XV

״ XVI
0

כ״א

״

א  56כמקום ב .56

כיב

״

וליתא במקום וליחא.

ל׳

״

דאמדינן במקום דאסדינ׳.

ח׳

״

ממנה במקום מזח.

״

ד׳ ברוך בר׳ שמואל)?( מבובנברק ,אביו של ר׳ שמואל

0

מבובנבורק .ובנו היה רבו של מחרים ב״ר ברוך)דאה ם״ע
חחדשי  1907עמ׳ .(113

ואיננו

ד׳

ברוך

מצרפת

] ( J . J . L . G . 1918עמי .293

0

0

״

כ״ג

״

א־ב

*

צר  228במקום .28

״

או לרב שר שלום מסורא.

בהערות צ״ל :צריך לחשטיט את חערח זו בשלםוחח.

״

ט״ו

״

״יתקל* בםקום חקע.

״ XIX

״

ד'

״

״בגין בג׳** במקום בנ׳ םאכילין.

XXI

״

ז׳

*

כ  64במקום כ .54

״ XXV

״

ט״ו

*

כל מח]שכח[ כמקום מחש]בח|.

״ XXVI

1

ייז

״

שלפניו כמקום שלפנינו.

״

כיד

״

 Rame Ruptבמקום Ramo Rupt

״

כ״ח

״

כ  37כמקום כ .47

י XXVIII

»

י׳

י

 266כםקום .566

* XXIX

״ י״ט־ייח

״

י XVIII

י

* XXVII
0

0

ברבעון

הצרפתי  REJ.משי  1938-9כמקום כס׳ השנה

.Proced. of American Academy
ליא

0

0

0

״ XXX

״ xxxi
״ xxxii

צ״ל REJ. :בסקום REI.

,״

א׳

״

מור׳ במקום מור.

»

 175-6כמקום .195*6

״
״

ב׳
כ״ה

״

צריך להוסיף םח״ו .329

״

״

כ״ו

״

סי' הק״פ כמקום חק״א.

״ xxxiii

״

כי

״

ככ״ח במקום בכ״ה.

״

-

י״

״

המגילה כמקום הםגיל.

״

סרש״י במקום פרש״י.

״
״

א

* • הערה י״א וי״ג
 60כ׳ b
י xxxivי שורה

כמקום

160

. b

טלואים
צד  xxxivשורה ם׳
כ״ו
״ XXXV
ט״ו
״
״ XXXVI
״ XXXVII

״

ד>
ז׳
וו

י״ז

ג״ל :לאביוני׳ במקום לאביוני.
״ ]צ״ל[ במקום צל.
״ ובמאמרי ברבעון הצרפתי םש׳  1988-9בםקום בם׳
השנה ובו׳.
״ ב  37במקום א .37
״ שגיאת במקום שגיאה.
* ב  63כםקום ב .35
״ צריך להוסיף לבסוף :השוה מה שכתבתי ב״עלים״ ווינא,
מש׳ .1938
בפנים

צד  1שורה

ז׳

״ ״ הערה ג׳
ח׳
״ ״ ״

״
חערח
״ ״
״ ״
* ״
שורה

ח'
י״ג 2
ט״ו 2
ט״ז
א׳
ח׳
א׳ 3

״ ״

•

»3

״

ח׳
״ ״
י י י״א
״ הערה י'
 Iשורה ו'
»׳
״ •
״ חערח ח׳

י״ב
״ ״
 5שורה י׳
״ ״ כ״א
״ ״ כ״ד
״ ״ כ״ח

והקונים
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הספר:

צ״ל :וכן כמקום •כן״.
״ ואוםר כםקום אומר.
״ ראה מש״כ ר״ש קרויו ב,יאחרעסבעריכט״ ווינה  ,1933עמי 2־.51
״ וע״ד קדושת היוצר אצל הגאונים ראה כיכלר ברבעון חצרפהי כרך
נ״ג עם׳  .220ושם צריך להוסיף חדושי חרםב״ם בקובץ לפסיא
נ״א ע״כ ן שו״ת רדב״ו ח״ד סי׳ י׳; שו״ת רשב״א ח״א סי׳ זי.
עם׳ 6־514ן קרויז ,יאחרעסכעריכט תנ״ל צד 5־.53
כשיוצאי׳ כמקום וכשיוצאי׳.
כיפור׳ כנ״ל במקום כיפור׳ )כשי(.
תפילת מנחה ולאחד תפלח נעילח.
ראה מגלח כ״ט ע״א.
םאטר זח נובע ממקור מנהגי דודא ככ״י א .102
שבער]כית[ כמקום )שכעת( ]שבערבית[,
כ ]מה[ כמקום 1במח[.
םתעני׳ ....הימי׳.
לאכול םצת כמקום לאכול )מד( מצת.
כםנהגי דודא ככ״י א  .102ואודות חלופי מנהגים וורמיישא וםגנצא
ראה צונץ ריטוס צד  ; 68עפשטיין כסח״ו לקויםםאן .289
המחרת כמקום )ח( ממחרת.
כאותה כמקום כאוחז.
לבסוף צ״ל :וכק״ק ווירםיישא אין או׳ תחינות כערב פורים קטון לפי
מנחג םחר״ם ) — ה״ח ר׳ מנחם כ״ר משח( .ראה עפשטיין
שם צד  292הערה .1
צ״ל :בסדור חשבון כמקום בסדור החשבון.
״ ככל שנה ושנה כםקום ככל השנה.
״ )עיני ח( כמקום )עיצם׳(.
״ כמו כמקום )ב(]כ[םו.
״ )של אחריי( ]שלפניו[ כמקום )של אחרין( ]שלאחריו[.

ט ל ו א י ם

צד ״ הערה
«

״

שורה

6

ח'

ועי״ע

במקום ועיע׳.

י׳

בחגי

במקום כח״ג.

ט׳

בם׳

כ א ב ; עיי ב מ ג ח ג י י ו ו א ב כ י י

״ הערה

א׳

פלטיאל

שורה

די

לצ]ו[ריך

״

״

ו׳

״

•

י״נ

7

ולפי

כמקום

צ ר ]י[ כ י ן ב ם ק ו ס צ ר ) כ י ( ] י י [ •

״

•

ט״ו

״

״

ו״ן

״

כ׳

שורה ח׳

י״א

8
״

י״ד

ועי• ב ס ׳
]

]ואוםרין

9

י״א

״

לבסוף
צ״ל:

10

ש ו ר ה ט׳

«

י•

״

 10ש ו ר ה י ״ א

]פ[.

במקום

סי׳

צ״ל] :

טי׳5

פיק

די.

כםקום פרק גי;

וראה

כעלי

התוספות

ב ש ל ח ע ל ה פ ס ו ק שגי ח ע ו ס ד )פ.(.
= אחר[ כםקום אחרי.

תקנ]ו[ח ב מ ק ו ם תקניח.

צ״ל] :

= א ח ר שאינם יסי הסעשח[ כ מ ק ו ם אחרי )סי( שאינו יום ח ם ע ש ת .

״

י״ד

״

ותשי״ביץ ב ס ק ו ס וחשיכיץ.

״

ב״כ

״

ב ה ו ד ה ]לפיכך ס ד ל ג י ׳ כולו[ כ ס ק ו ס ב ה ו ד ה ס צ א ׳ .

א׳

•

קורין

ו׳

״

תערת ג׳ כ ס ק ו ס תערת ב׳.

הערה

ב ש ב ת ב ס ק ו ם קורי׳ ב כ ל ש ב ת .

״

ו׳

״

רבינו סעדיה ב ס ק ו ס רכנו.

שורה

חי

״

סיום הסדר׳ ב ס ק ו ם יום הסדרי.

ז׳

י

ע ם ר א ש ו ן ) א ח ר י י ש ר א ל ש ק ר א ראשון( ב ס ק ו ס )עם( ]כי אם[ ראשון)ס(.

י״ב

י

״

״
הערה

ט״ו
כ׳

״

כן לוי כ מ ק ו ם בן לו.
) א ס א ( ]אילא[ ב ס ק ו ס אצלו ]אילא[.

״

אצלו

״

תתשב״ץ.

״

רש״י גטין

ו'

״

כירוש׳ כ ר כ ו ת סוף פ ׳ אין עוסדין וגטין פ׳ חנוקין)ד׳ קרוטושין ם״ז כ׳(.

ו׳

״

ועי״ע בתשב״ץ.

ד׳

12

אותו ביו״ט ראשון[.

ועי ב ד ר כ י ס ש ח

או״ח סי׳ ר ״ ע

כשם

צ  -ל  :ו ה ש ו ה צד  52ח ע ר ח גי.

פ׳

״

ח ם נ ח ג ו ת לר׳ אשר סלוניל ,ה ו צ א ת ר״ש אסף.

= כשבת[ כמקום כערב שבת.

מחרי״ל
״ הערה י״א

כמקום היא.
כמקום טערבית.

צ״ל :חרגוס במקום תרגוב.

ל:

שורת י״ג
״

ל * ]ו[ ר ) י ( ך .

כ ח ו )ולפיכך( במקום )ולפי כח( ]ולפיכך[.

]=חיא[

״

א.103

בםקום פלטיא״ל.

)םי(ערכית

״ הערה

ו ת ק י נ י ם

ניט ע ״ נ .

ט׳

״

צד

שורה

א׳

*

ומנהג כסקום מנהג.

הערה

ב'

לכסוף

 97ב ט ק ו ם צ ד

צ ״ ל  :א ו ל ם ה ק ר א י ם קורין כ ת ו ר ה
כס׳

צ״ל:

.93

המצות צד

אפי׳

.(38

קובץ תשו׳ ה ר ם כ ״ ם ב ש ם תלמידי )ר׳
כנראת

סכ״י סיסונםןן(.

כ׳

פסוקים

)לפי סדר ענן

אפרים

ו״ל ?

= משובש

הוא

מ ל ו א

ים

89

ו ה ק ו נ י ם

כ׳

שאינן

״

ו׳

כקריאת

״

ט'

דחיכא

כםקום חיכא.

•

ו•

•לכבוד

תצבור כדי• כ ס ק ו ס לכבוד צבור ש ל א .

״

י״א

שורה

״

ו מ ה שנזכ]ר[׳ ב ס ק ו ם ו מ ה )שנזכה( ]שהזכרת[.

ט״ז

הערה

כ ס ק ו ס שאונן.
כ ס ק ו ס כקריאת ]בקריאת[.

•נשתלח

ד׳

כ ת ב וח• במקום .נשהלח כתב זח נשהלח כ ת כ

כפסקי
בספר

ראשונים דחכםי מזרח ,דלפי

םערכ

חכמי

פסול דקריאה כעצםח היא חמצוח שעליה
ח ר ם כ ״ ס ס י ׳ ט״ז.

חשו׳

דכילדותו
״בשם

אולם

כתב

ככר

זה/

מותר

לברך

םברכין.

חרשב״א

אפיי

ר א ח קוכ״ן

) ח ״ א סי' חפ״ז(

כ ת כ ר כ י נ ו ח ש ו ב ה זו ובחיבורו חזר ב ו .

םחר״ס...״

צ ר י ך ל ה ק ן ח ג י ר ס א עפ״י כ״י א ו כ ס פ ו ר ד ו ל ק ר ו א ]• :משח[ ב ״ ר ט ו ד ר ו ס
]שלישי[,
בםנחגי

 14ש ו ר ה

כ׳

 14ש ו ר ה

ו'

ד ו ר א ל ב ס ו ף חכ״י .א ו ל ם ) ב א ״ ח ח ״ א כ ״ ג ע ״ נ ו ב כ ל ב ו דין כ ׳

ובפחד

י צ ח ק א ו ת ס ׳ ד ף ק נ ״ ח ( חגיי מ א י ר כ ״ ר י ע ק ב ) ? (  .ועיי ט ש ״ כ

כמבוא

פ ר ק ד' א ו ת ג ׳ ע ר ך ג א ו נ י נ ר כ ו נ א .

ובגטין פי׳ ]
ל ן כפרשת נצכיס
סדרא

•

•

״

״

כ״ו

י

הערה

א׳

] מ ש ל ם ב • ר נ ת ן  ,מ א י ר ב ״ ר יוסף[״ .ו מ ק ו ר ת ש ו ב ה ו ו ת מ צ א

י׳

)דברים

כ״ט,

א ת ת ( ועיי ל ק מ ן ע ם ׳

שיקראו
כשבת
כין

= פירשתי[ כ מ ק ו ם ז כ נ ט י ן )פ״י( ]פ״ח[.
כי 5

ל״א

.86

כמקום שיקראנ׳.
ש ל ח ו ל ת ס ו ע ד )ועיי א ו ״ ח ס ו ף סי׳ ת ״ ן ו ס ג ״ א ס ק ״ ו ש מ ח ל ק י ם

פ ס ח לסוכות(.

וסברכין
וגם

חחודש כ ס ק ו פ קדוש החודש.

ס נ ד ל עוז כפ״ט םת׳ ספר ת ו ר ה םכיאז כ ש ם דית.

סקורו

ה ס צ א ב ס נ ח ג י דודא ל כ ס ו ף תכ״י.

א ם ל ת ו ס פ ו ת ר׳ יצחק כ״ר ס א י ר חלוי
ראה
ג׳
15

״

ס ד ו ר א ל ס ס ׳ גטין פרק חנזקין.

]אשר ח ל ה ה׳ כה[ כ ס ק ו ס ו ל א בשכיל.

א׳

״

״

״

ג׳

״

נסצאו כסקום נסצא.

״

״

ח׳

״

ועי״ע ס ש ״ כ כ ס ק ו ס ועיע׳.

כ׳

״

אולי נכון .ל ב א ר ה ט ע ם כמ״ש

ו׳

״

16

וכונתו

ל א לפירוש ר ״ ת כי

ס ש ״ כ כ ס פ ר י • ס נ ח ג י ס סדוייר״ן• פ ר ק הי.

ו ב ס נ ח ג י ד ו ד א כ כ ״ י א .102

שורה

כ״ו.

דנצבים

וילך

נקראין

הטור

סי׳

רצ״ה

ופרישה

שם

סק״ג

ו ל ק ר ו א כ א ן כ כ ״ י ל פ נ י נ ו  :״ו׳ מ ע ש ה ידינו״ ב ס ק ו ס ז ס ע ש ה ידינו )פ.(.
•

״

״ הערה

א׳

לכסוף
ציל:

]ולעולם מבדילין ואומרי׳ ויתן לך[ ו ה ב ו נ ה ע ל מ ו צ א י יו״ט ש ל א ח ר ש ב ה .
צ ״ ל  :ר א ה א פ ט ו ב י צ ר ב ס ו נ ט ש ר י ם ט כ ר ך נ״ו צד
פסק

דין

בסקום

פסק

דין.

ולולא

דםסהפינא

.751
אני

שאפשר

אומר

להשלים ה ח ס ר בכ״י שלפנינו ו ל ק ר ו א ] :והימים ה א ל ה אסורין ב ס ל א כ ה
ולעולם
״

סכדילין כיין ו כ א ו ר ז ב ב ש ס י ס

ישעיה נ״ו ,ו׳ ב ם ק ו ס נ ״ ח י״ג.

כםוצ״ש

וכסוצי״ט

רק

ביין[.

ט ל ו א י ם

90

ו ת ק י נ י ם

צ ד  16ה ע ד ה י ״ א

״

י׳

״

בהבדלה במקום בהבדלת.

״ י״א־כ'

״

ל ס ע ף ]מן ה ח ל ו ש ולהריח[ אפיי ס ן

חחדס

ואודות ס ג ה ג הגאונים כא״י ובסגנצא לברך ע ל

ר ו ק ח ] ס א נ י ק [ ע מ י כ ״ ו ; ו ה ח י י .ט א נ ן ב ס י ח ״ ב צ ד
17

שורה

״

בפסחים
• 1 8

)חםובחר(

דאת

.378

]המחובר[.

ר א ה חר״ן

דף ק י ב ע״ב וסוכה ל״ו ע״ב.

ז׳

״

בכבוד במקום

כיב

״

הסקודש לחג ..ושאינו סקודש ב ס ק ו ס חסוקדש לחג.

י

חערח

כ׳

״

ר א ה כהוספה לפסיקתא רבתי ה ו צ א ת ר׳ ס א י ש דף ר׳ ע״א.

״

י

ד׳

״

״

״

י

״ חערה
י

י

20

ד׳
י״ט

חבשילי׳ בסקום הכשילי.

״

ב׳ שורח ג׳ צ י ל  :א ם אוסרי׳ כ ו כ ס ק ו ם אוסרי׳.
ז׳

צ ״ ל  :וכ״כ ה ר ו ק ח ורבי' בריר

*

כ'

״

י

כ״א

״

״

כיב

״

״

כ״ג

״ חערה

א׳

 21ש ו ר ח ב י א

•

•
•
•

״

״

ביט

22

י

,

י

״

י״ג

23

י

א׳

״

״

י

חערח

a
a

ייא שורה כ׳
ב׳

ציל:

 24ש ו ר ה י ״ ג

a
a
a
a
a
a

 25ש ו ר ה י י ח

a
a
a
a

•

ייד

י

״

טין

״

״

י״ח

״

״

י

הערח

כ״ח
ח׳

 429ה ע ר ה .10

= אם[ כ ם ק ו ם )אם(.

לא

ידיי ? כ ס ק ו ס ו ל א א ס ר ו . .

יאסרו ע ל
,

V

ג

]

שאין

לברך

זסן

ד ף א  ; 10ס ׳ ה י ו ב ל ל ה ו פ ס א ן ,

כיוס.

ואם

כםקום אם.

סי׳ ח ק כ י ז ב ס ק ו ס ה ק כ י ו ס״ו.
ו ל ח ד ל י ק ]ח[נר.
)ולוקסי׳( ]
בליל

= ולוקחי׳[.

ב ס ק ו ם כ ל י ל וי.

ד ]ס[ ו ס ן לזסן.
איחי

בהדיא.

ציל:

]יבטלנו[ ב ס ק ו ס ]יסתין[.

כיום כםקום כיום.
)הרשוסות(
]דאינו[

] = ־ הרשויות[.

כ א בסקום )כא( דאינו.

]רשאי[ ב ס ק ו ם צריך.
לבדוק

) נ ק ב ה ( ]נקביו[ כ ס ק ו ם נ ק ב ת הכלי.

כנע]י[סוי
דאפי׳
להוסיף

כ ס ק ו ם )כנעסו( ]בנעימה[.

אם

כטל

טעם

התקנה,

התקנה

ל א ו צ ח ״ ג ח ״ ג ע ס י  96ה ע ר ח : '1

]כםקוסח[

״

י

״

״

כ״ג

י

״

כ״ו

כלילי

פסח.

בםקום בליל יפסח.

ו ס י ]הו[ כ ס ק ו ם ו ס י .
סצרים וים כ ס ק ו ם )וים(.
)כערביי( כער]כ[י ]פסחים[.

עונ

ח ח ״ ג ל י ק סי

 123ן ו ח ד ו ש י ח ר ס כ ״ ם כ ק ו ב ץ ד ף נ י ג ע י ב .

כ״א

וחוכא

אין ]סצוי [.

a

״

 ; 146ח ל ו ף מ נ ח ג י ס  ,ע ס י . 1 2 2 - 1 9

צ ״ ל  :ד א י כ א כי• ב ס ק ו ם ד א י ת .

אםדכל
שורה

בכבוד.

ל ב ס ו ף צ י ל  :ר א ה ת ר ב י ץ ש נ ח א ׳ ע ס י  ; 71ס פ ר ן ש ל ר א ש ו נ י ם ) ח ו צ י ס ק י ג (
עמי

 19ש ו ר ה

מעשת

ככ״י

ספר

םלואים
 26הערה ד׳
״

י

ח׳

ציל:
״

והקונים

91

םי״א הי״כ כסקוס חי״נ.
ונראה דםחבד ש ל נ ו — תלםידו מ ל מחרים — מתנגד להנהגת סו״ר
בנוגע לקריאת ההלל בלילי פסח :והשוה מש״כ כלקופויס מס׳ אסרבל
דף כ״ו ? ״ א :

״וריי

הבחור והרב ר׳ יחודה ב״ר יו״ט ומחרים

סרוטנכורק חיו סברכין שתי כרכות לקרוא קודם אכילה ,ולגסור
אחר אכילה״.
כערבי פסחים דף קי״ז במקום ערכין דף ק״ו.
תנריך להעיר :אל הקרי בקסח אלא כקוסח.
= את(.

)עד(]

פסל כםקום פסול.
״

*

•

ריטוס .8
] = ריח[ תורה.
] = סעודת[ נישואיי.
לבסוף צ״ל :בנוגע לאב חרחסים סנחג חאשכנוים)?( באיטליא שלא לומד
אכ חרחםים רק כשבת שלפני שבועות וכשבת הוון .וקורין
חשבהוח

״שבת

חאלח

שפארץ׳

שםתאכליס על הרוגי ססעי חצלכ.

)כנראה = שווארץ(

על

וראה להלן צד ) 31פ(.

ל  :אבות כםקום אובות.
אחרי פסת כםקום אחרי.
וסופו ] = של שני[.
כיח בכיי םנחגים מאשכנו דף א  : 102ובכיי םנחגים של כל חשנה דף א .3
סעודת נישואיי בו .ומקור סנחג וו םצאחי בכיי סנחגים סדויי״רן
דף  102ע״א.
]בפירוש ?[ במקום מפירושו.
] = ולא קודם[.
נוחגין כםקום נהגו.
בנגינותי .כ״ח בכיי.
כ ]כ[ כל כםקום ככל.
םי״ו בסקום םי״י.
ועי׳ לעיל צד  29ן ואוצחיש ח״א עסי  .3ושם צריך להוסיף עפשטיין
בסחיו לקויםסאן עסי

:

 2 9 7ס א ל פ ל ד  ,םארטירלגיוס צד !.1XV

םדא׳ ט׳ כאכ.
מחו חזקגים כםקוס חצדיקי׳.
וכיח בכיי סנחגיס מדווייירן דף א .2
חערח ב׳ שייך כאן וציל פסקח כ׳( אבן שתייח.
שחיל כשבת.
] = שחיל כשבת[.
וכשחל ט׳ כ א כ ]כםוציש[ כמקום כשבת.

ט ל ו א י ם
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צ ד  3Sת ע ר ה א ׳
״

״

״

צ ״ ל א ו ת י ׳ ב מ ק ו ם וי. :
״

ב׳

צ ר י ך ל ה ש מ י ט ה ע ר ה זז ב ש ל ם ו ח ח ו ל ג ד ו ס :

ט ע ם זו ה ב י א ו ג ם ר ס ״ ג

(43

וכלקוטים מסי חסנחגים.

בפירושו
 34ש ו ר ה

ו ת ק ו נ י ם

,

״

בוכיח ) ר א ה אוצה״ש והפיוט ח״ג צד

ה׳

״

ש נ ה ג ו ] ש ל א ל ע ש ו ת מ ל א כ ה [ ) ו מ ק ו ר ו ת מ צ א ב כ ״ י מ נ ה ג י ד ו ד א א .(102

״ חערח

י׳

״

וחמלין

ו כ ו י נ ו ב ע י ן מ מ ק ו ר מ נ ה ג י ד ו ד א ב .7

 35ש ו ר ח

ג׳

״

קדיש יוחס

ן׳

״

״

״

ג

ל ש מ ו ת )עיי  R . E . J .ח״ו ע ם •

הקינוח

שיסד

בסקוס

הקלירי

יוחום.

 266ע ״ ב ( ) ם . ( .

נ ם ם ח ר ״ ם מ ר ו ט ו נ ב ו ר ק חיי נ ו ח ג ל ח ח מ י ר

ו כ ן כ ת ו ב כ ש ו ל י ח ג ל י ו ן ד כ ״ י ) ס א ס ו ן א  31ח נ ״ ל ( .
״

״

אולם
פסקו

״ הערה

ד'

• a

ף

 36ש ו ר ה

כ׳

האבודרחס

וחכ״ח

)עיי כ ם ג ן א ב ר ה ם א ״ ח ת ק ג ״ א ס ״ ק

להיתר בנוגע לאבלות א ם חל

ט׳ כ א כ כ י ו ם ח י .

לבסוף צ ״ ל  :וככ״י סנחגי דורא חנ״ל.
*

»

״

״

״

שס.

»

,׳«

״

•

»

.Qgf

צ ״ ל  :שח $ד״ח ל ח י ו ת ]כשני[ א ו ב ש ל י ש י ) ? ( ב ס ק ו ם ב ר ב י ע י ) ? ( )פ.(.

״

״

כ״ז

״

נ צ כ י ס ו י ל ך ]לשנים[.

37

״

א'

*

ולהאזינו כ מ ק ו ם ולחאזייו.

״

״

ג׳

״

שח״ל ב ש ב ת כסקום שחל.

״

״

י׳

 .י

״

״

י״ג

״

״ הערה

ו׳

״

ב ס כ ו א צד

 38ש ו ר ה

ד׳

*

אכן אין ר ו כ כ ם ק ו ם א ם אין...

דסדרן במקום כסדרן.
ירגיש ]חשטן[.
 .vכ ם ק ו ם צ ד

.iv

״

״

ו׳

״

כ ש ח ל ר״ח ב ס ק ו ס ר״ח.

39

״

י״ז

״

כי א ם )דבריי( לחיים ב מ ק ו ם דברי׳ לחיים.

״ הערה

ב׳

ל ב ס ו ף צ ״ ל  • :ב כ ת י ב ת ידו ש ל מ ה ״ ר מ א י ר ש ״ צ ״  :ו א פ ש ר ש כ ו נ ח ו ל ס נ ח ג י ס
דר״ם ש״צ ה ב י א ם מחרי״ל כ מ נ ה ג י ו
ריטוס

״  40ש ו ר ה י ״ א

כ״ח(

)סדר בה״ב(.

 :21עפשטיין םהיז לקויפםאן עם׳

ר א ה צונץ

.291

צ ״ ל  :וכחי׳ בעזר׳ כ ס ק ז ם )כעזר׳( ]בנחסי׳( :דכימי חבסי ח ת ל ם ו ד )סנהדרין
צ״ג ע״ב( ל א חיי ס׳ נחסי׳ כ פ נ י ע צ ס ו ו ל א איקרי ס י פ ר א ע ל שמיה.

ו׳

״

ואין ב מ ק ו ם אין.

״

״

י*ג

״

ירשו )בכ״י שלפנינו( .כ ס ק ז ם נורשז.

 4 1״

״

״

י״ד

״

ב ע ר כ ך  .אין לום׳ כ ס ק ו ם ]כערכך[ ואין..

״

״

ט״ו

י

ח ח י ל ת ׳ )בכ״י( ב ם ק ו ס תהילתי.

״

״

י״ט

״

כ ם ]תלויות[ כ ס ק ו ס )בם( ]בך חלויוח[.

״

״

כ״א

״

ש ו ) ד ( ר במקום שוד.

״

״

כ״ה

״

ד ח ׳ פ ע מ י ׳ א ם ת כ ס ק ו ס דז׳ פ ע מ י י ) פ . ( .

״ הערה

ח׳

״

יום פ ק ו ד ה כ מ ק ו ם יו ס פ ק ו ד ה .

 42ש ו ר ה

ו׳

י

שאין אוםרי' והחיות כ ס ק ו ס זה והחיוח.

״

״

י״ז

״

ל ש מ ו ע ]כ[קיל•

״

״

י״ט

״

והמתקיע לתוקיע ...כמקום

)ל(חוקיע.

סלואים
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 42שורח כ' צ״ל] :אוסר[ חקיע׳.
ח מ י ו כסקוס נסחקח כאן.
שורח שלםח נכרחח
״ הערה א׳
כ' שורת ג׳ צ״ל :נובעים סחכ״י סנחגי דודא א  102וטחגחות ר׳ פרץ...
0
0
ם ן

 43שורה י״ג
״ * י״ט
״ חערח ב'

צ״ל :אין ]סוציא[ בסקוס סוציאי׳.
 = ] 0ועייף[ בסקוס ועף.
• צריך לחשסיט חערח וו כשלסוחה .דבאסת אין סחירח בדברי חסחבר:
דלהלן צד א  60הוא סדבר םבהחילח וכאן חזא סדבר בלשון בדיעבד

0
0
ט• שורח י״א צ״ל :הלקט בסקוס חלקם.
 44שורה ח• צ״ל :כיון שאום׳ )ראח ד״ח ל״ח ע״א וחוס' שם ד״ח איליםא.(.
* מלכיות כמקום םלכווח.
ז׳
״ ״
 0ממעין )מצוח(.
 45״ י״א
ן«<
0
0
) 0אכל( ] = וכן[ כס״א בסקום אבל בס״א.
 45״ כ״כ צ״ל :שלא לדבר כסקום )לדבר( ידבר.
• )שעבר( ]שעכרח חיא[.
 46״ ב׳
*
בתקיעת דקשירק כדי....
ד'
״ ״
ן<
0
0
• שיעור תקיע׳ כתרועת.
• מאריך בת כסת שירצח.
חי
״ ״
• יוכל לחוםיף בח.
ח׳
״ ״
י״ד
״ ״
• לנשים ]לכרך[ על.
• סתחילין כחור׳ ואחריו כנביאים ואחריו בכתובים )פ.(.
״ ״ י״ח
 aחקכ״ל ] = חקע כשופר גדול לחירותינו[.
י ״ כ״ב
״ חערח ט׳ לבסוף צ״ל ן ועי חוסי ד״ח ל״ג ע״א.
 47שורה ט״ז צ״ל) :ו( אוסר אבינו סלכינו.
״ • ו״ט
• י״כ שח״ל...
#2
0
0
 0ואם ח״ל כחול.

״ הערה

ג׳

 48שורה

ז׳

״ ״

ט׳

״ ״ י״ח
כ׳
״ ״
״ הערה ו׳
 49שורה ד׳
ז׳
״ ״
ח׳
״ ״
״ ״ ט״ו
״ ״ י״ח
״ ״ כ״א
״ ״ כ״ג

לבסוף צ״ל :ובאפריקה הצפונית חסנחג לאוסרו כשבח שובח )ראח חשכ״ץ
ח״ג סי׳ קע״ו(.
צ״ל :כבסחזוריס )וחתום( ] = וחותם[ עושה.
 0בשביל ] = ע ס [ שבשדות.
 0סשום ] = שסא[,
] 0שלא[ יהא כסקוס ]ש[יתא.
 0ובתנחוסא כסקום וכנחוסא.
) 0עולוסי׳( עולסית.
 0סעט טעט.
 0הטיב כסקום היטב.
 0זכור )בכיי( במקום ווכיר.
 0כדרז״ל על אשח הפרם וח• יסלח לה )עי׳ נזיר כ״ג ע״א( :ולהלן צד .54
 0מחנכין אות׳ ] = לשעוח[.
 #לאכול )כדי( בב׳ שעות סאכילין אותו]בג { ]בג׳[ מאכילין אותו בדי.
,

טלואים
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צד  50שורה א׳
0

0

ך/

0

׳« •
»

•

•

•

•

•

חי
ז׳
ז׳
י״ג
י״ח
י״ט
י׳
י״א
י״ב
י״ד
כ״ג
כ״ו
י״ו
י״ג
י״ד
כ׳
כ״ח

״ 51

•

״

״ 51

• •
» •
״ •
״ 52
״ 53

• •
• •

״ ״ חערח ו׳
״  54שורח ד׳

a
• a
0

״ 65

«

• a a

י״א
י״ז
כ׳
כ״ב
ח׳
ט׳

והקונים

צ״ל הפסוק כנך כמקום ח]פםו[ק.
• ורופא אום׳ אינו צריך ואשי׳ סאה רופאים אוטרי׳ שאינו אריך וכ״ש.
אם ]הרופא אוסר[ איני יודע) ...פ.(.
די בסקוס דיי.
עיי חוסי ישנים יוסא פ״נ ע״א ד״ח חולה.
ור״ה אוסר :חכיאו חכ״י לטא״ח סי' חרל״ח.
ורבי׳ אבי״ח )כ״ח ככ״י( זצ״ל ]כתכ[ שיש...
א)י(־קראי.
סוחר לרחצן.
הוא ססובן )ראח א״ח חרי״ו .ס״ק גי(.
ונוחנין לו.
יצטרך כזית בסקום ]יצטרף ל[כזיח.
אם לא יאכל איפשר .חסלין בחרבח שינויים״ אינם ככ״י.
]ו[סאכילין ]אוחו[ חקל .כ״ח ככ״י.
כי״כ אחר ]אעפם״ש[ לא כםקום ]אם[ לא.
בכ״י שלחם כסקום שלחו .ואולי צ״ל :ש ]ו[ לחים לנו דבר.
וכי״כ אסור בסקוס ועי״כ אסור.
לפני ה׳ כסקום לפניהם.
)דרך חיים סוסר תוכחות( ודרך חיים תוכחות סופר )סשלי ו׳ :כ״ג(.
וסשלשי׳ )כ״ח ככ״י( .בסקוס וסשלש]ל[י'.
)ד׳ ויניציא רע״ט( בסקוס )ד׳ סגווירשא(.
]בעשור[ לחודש )יחזקאל ם :א( וגוי .ואטרינ׳ )ראה ערכין י״ב(
איז' שני שראש ]חשנח[ שלו ]ב[ עשור ]לחדש[...
כפרח )ועיי נזיר כ״ג ע״א( ..וח״פ אם יהיו ...כםקום זח״ח אס.
הנדר כסקום חנרר.
ח״ל כשבת.
ככ״י גורס וססחרין שלס״ש בסקוס ואוסרין.
ח״ל כשבת יאסר בסקוס חל כשבת ואס׳.
)בבה( ] = בברכח[ הפטרח בסקום ב]שבת[ הפטרה.
ענין סליח׳ לכאן ] = לנביאים[) .כ״ה דעה הכלבו שם :הביאו חב״י
על הטור א״ח סי׳ תרכ״א .אסנס הרוקח כתכ שחוחס סוחל וסולח(.
אולם אפשר לחקן חגיי כאן :החתים ]=וחחסנו[ כספר החיים]באבוח[
וחותם ]בגבורות[ וחחוס יצוריו לחיים ברחסים וכן כהודא' וכעושי חשלום.
כאן שייך סח שנדפס לפניו סן •ופוחח״ עד ״סא״ז״.
רבת צררוגי )כלי ססגרח( .וכ״ח בכ״י.
חסה יעלו.
סשס ואילך.
אום׳ העושה.
,

״ 66

aa
״ 57

aa
״ 58
0

0

״

ט״ו
י״ז
י״ב
י״ג
שורה י״ב
 0י״ג

סברכי׳ שניהם בסקוס וסרכי׳.

סלואיס
צד  58שורה כ״ד
69

60

61

62

'H

זי
י״ד
פ״ו
ו•
י״א
י״ז

ב״ו
כ'
ו׳
י״ג
ח'

ט״ו
כ״א
כ״ג
י״כ
י״ד
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צ״ל :אולי טוכ להוסיף כאו ] jכסו ספני[ טטר.
וכן תבן ואיי...
נוסא )באצבע( ]באטצעיתח[ כדי לחשלי' ליח ]כנגד חנוטא[.
אל הדופן )כן חוא בכ״י(.
ועירבן עם חסבך.
)אני( ]איני[ בודל.
 ,״
כוי עכ״ל.
לכל חפחות כ׳ שורות נדחו ססקוסן וצריך לחפיף כאן את חסדר ולגרוס:
עד וכן כתוב כסא״ו .זה הכלל כל דבר...
אבל קיצצן לחורי׳
עד אין ססככי׳ כח .לא בעורות ס״א )וסדר זו הסצא ככ״י לפנינו(.
בנסרי׳ ]רחבים[.
שלא )יחן( ]ישן[.
לפי שחוא סשופע.
)ו(חסצטרף להשלים — .ובשורה כ״ז צ״ל :ופרדסי' פטורים.
נשסטו כאן לכח״פ שש שורות ח״ה :ליל ראשון של חג חייב לאכול
כזיה דנן כסוכה .ושאר חיסי׳ אם ירצח לא יאכל כלל דבר הצריך
םוכח .ואם טעה ולא הזכיר של י״ט בברכת הסזון אין צריכ' לחזור
חוץ סלילי יו״ט ראשון של חג ושל פסח .ובערב פסח ובערב סוב׳
לא יאכל מטי שעות ולסעל' .סי שלא אכל בליל י״ט ראשון בסוכה
אין לו תשלומי' סא״ו .נשים עבדים וקטנים פטורים סן הסוכה.
וקטן שאין צריך לאמו דהיינו כשניעור משנתו ואינו קורא אמא אמא
עד )שחבה עליו( ]שחבא אליו[ חייב מדרבנן ם״א) .ס.(.
ליזהר כני אדם שלא לקוץ ערכה)לצריך( ]לצוריך[ לולב משדה חגוי
ואפי' ברשות הגוי.
)חגזזל( תגזול.
די בסקום הדין )פ.(.
פי״ח ] = פירוש הקונטרס[.
שלא כדרך גדילת׳.

68
כנראח חסר כאן ואולי יש להוסיף אחר חסלין ״סותר לעשייה׳״:
סותר להחזיר הלולב בסים ולהוסיף עליו םים כי״ט אכל לא יחליןו
בי״ ט .וחולו של סועד סצות לחחליף.
)וחם( ] = ו]ח[עס[) ,וכ״ח כשוחד טוב ובילקוט שס(.
י״ט
דוגס׳ חסזכח - .ובשורה כ״ג צ״ל :ואחד )לח(.
כ׳
)לססר( לסיסר.
כ״ח
״ טדרש שוחר טוב ע׳  396אות  :8ילקוט החלים רסז הנ״ל :ראכי״ח
״ חערח ו׳
וי
ח״ב עמי  397הערה  :9או״ז שם בשם חירושלסי וליתא לפנינו.
ועיין מאמרי על ״סדר ההקפות וחתפתחותו בדורות הראשונים״.
 64בהערות לאות ח׳ צ״ל :אולם מנתו למנהג אצל הספרדים באח״ק ובחוגרמה שנושאין
הבחנים בפיהם כתפילת שחרית כחול ובשבתות וכיסים טובים )פ.(.
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