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המבדיל ,ואח״כ שהחיינו ,וביום טופ שאין בו זמן הלכה כרב דאמר י ק נ ה ,
יין קדוש נר הבדלה .ובתפלת ערבית של מוצאי יום טופ למולו של מועד מבליל
על היין אבל לא על ידי אור .ואמר ר׳ זירא יום טוב שחל להיות באמצע שבת,
אומר בין קדש לחול ,בין אור לחשך ,בין ישראל לעמים ,בין יום השביעי לששת
ימי המעשה ,בא״י המבדיל בין קדש לחול .מאי טעמא סדר הבדלות הוא מונה :

סדר חג שבועות
לחג שבועות מעריב ,כך אמר רב נטרונאי גאון ז״ל בלילי ימים טובים
שחותמין ברוך אתה ה' פורס סוכת שלום עלינו ועל עמו ישראל
מנחם ציון ובונה ירושלים ,אסור לחתום כך ,שכך אחז״ל ר׳ אומר אין חותמין בשתיס:
ועומרי! בתפלה וממפללין אמת וגמרות וקחשת השם • ואתת בתרתגו כמו בפסח,
אלא שאומר את יום חג השבועות הזת זמן מתן תורתנו עד זכר ליציאת מצרים,
ואומר יעלה ויבא וט והשיאם .ויום טופ שחל להיות בשבת אומר שבתות למנותת
ומועדים לשמחה דום המטח הזה ויום חג השבועות הזה  ,וחותם בא״י מקדש השבת
וישראל והזמגים :
ואמר רפא יו״ט שחל להיות בשבת שליח צבור היורד לפני התיבה במעריב אינו
צריך להזכיר של יום טוב  ,שאלמלא שבת אין שליח צבור יורד לפני הסיבה
בערפית פיום טופ ,דכי תקינו רבנן לא חקינו אלא בשבת מפני סכנת שדים :
וכדרך שמחפללבערביח כך מחפלל בשחריח ,ומוציאין ב׳ס״חוקורין ביוס ראשון
מן בחדש השלישי עד סוף פסקא  ,ומפטיר קורא מן וביום הככוריס עד סוף
פסקא ,ומפטירין ביחזקאל מן ויהי בשלשים שנה עד וחשאני רוח .ויום שני כל
הבטר עד סוף פסקא ,וקורא מפטירכאחמול ,ומפטירין •בחבקוק ,מן״וה׳
בהיכל קדשו עד למנצח בנגינוחי:
ועומדין בתפלת מוסף ,ואומר מגן ומחיה והאל הקדוש :ואומר אתה בהרתט מכל
העמים עד זבד ליציאת מצרים  :או״א מפגי חטאיגו גליט מארצנו
ונתרחקט מעל אדמתט וכו׳ עד כמו שכתבת עליגו בתורתך על ידי משה עבדך
כאמור  :וביום הבכורים בהקריבכם וגו׳ עד ושני תמידין כהלכתן :או״א מלך
דחק רחם עליט וכו׳ עד כברכת ה׳ אלהיך אשר נתן לך .והשיאנו וטי:
וסודר הש״ן את התפלה טלה ,כדכתיבא לעיל ,עד אשר נתן לך ,ומתחיל
אזהרות ,וכשמסייס אומר והשיאנו וטי ואומר עבודה והודאת ,וברכתי
כהנים ושים שלום :ואומר קדש תתקבל :
,

סדר תשעה ב א ב
ובתשעה

באב ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שמונה עשרה כמו בחול
וכשמגיע עד ולירושלים עירך ברתמים השוב ובנה אותה בנק
עולם -
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עולם בימיגו ,אומר ז
ר ח ם  * 0ה׳ אלהינו עלינו ועל ישראל עק• ועל ירושלם עירך ועל ציון משכן כבודך
ועל העיר הבזויה ואבלה והשוממה .הנתונה ביד זרים ,הרכוסה ביד עדתרינ^
ויבלעוה )לגאי יונים( ]לגיונות[ ויירשוה עובדי פטילים .ולעמך ישראל ב א ה ב ה נ ת ת ת
ולזרע יעקב ירושה הורשתה .נערה ה׳ אלהיטמעפרה והקיצה מ א ח ח י ה  .נ*3ז5-
עליה סוכת שלומך כנהר שלום וכגחל שוטף שלל גויס ,כי אתה ה באש הצתו־ת
ויאש א ת ה עתיד לבגותה,שגא׳ ואני אהיה לה נאם ה׳ ת מ ת אש סביב ולככוד
אתית ב ת ו כ ה  ,ברוך א ת ה ה ׳ מנחם ציון ובונה ירושלם :זו ההפלה שחתסללץ
,
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ערבית ושחרית' וכמנחה:
ובשחרית יורד שליח צבור ומתפלל ככל התעניות  ,ואומר סליחות בחנון ומרבס
ועננו בין גואל לרופא  ,ויחיד אומרה בשומע תפלה כמו שאומר ב ע ל
תעניות ,וכך מנהג בשתי ישיבות :

ואני זאת בריתי אותס ,שיש בסופו לא ימושו מפיך ,לפיכך אומר ובא לציון כואצ
האתה קדוש[ וכוליה סידרא ,וכך מנהג בשתי ישיבות ווכך בקדושא דסדרא
של שחרית אין אומר ואני זאת בריתי כמו בערבית .ומוציאי] ס״ת וקורץ מ ן
כי מוליד בנים עד סוף פסקא ,ומפעירין בירמיה אסוף אסיפם עד כי באלה
חייצתי נאם ה ׳  .והכי אמר רב נטרונאי בל הילאי ריש מתיבתא ,בתשעה
באב אין קורץ אלא שלשה בלבד ,והמפטיר בנביא הוא יקרא שלישי ,כדרך
שעושין במנחה של יום הכפוריס שמי שקורא שלישי הוא מפטיר בנביא  .והמפסיד
בתשעה באב צריך לברך לפניה ולאחריה ,אלא שבחחלה מברך אחח ולבסוה
מברך שלש צדיק בכל הדורות ,ורחם על ציון; ־ואת צמח ד ו ד  ,ורביעית א ץ
בשני בץ בחמישי בץ באחד בשבת ובשלישי
מברך ותשעה באב שחל להיות
וברביעי בשחריח קורץ כי הוליד בניס ,במנחה רחל משה .יוצף אמר רב נטרוכאי־
ריש מתיבתא ,תשעה באב שחל להיוח בשבת ,להבדיל בשבח אי אפשר שכששקכו
חז״ל הקנה כדרב חחליפא בר אבימי אמר שמואל מחפלצ אדם של מוצאי
שבח בשבח ואומר הבדלה על הכוס ,דוקא דאין לו יין במוצאי שבת  /אבל
במקום שמצוי יין אין עושיןכן ,וזה שיש לו יין אסור בו באותה שעה * ( ד א
מר ערב חשעה באב לא יאכל בשר ולא ישחה יין ,וליפער מן ההבדלה כל עיקר
אי אפשר ,שהרי לא מעם כלום משנכנס חול ,הלכך אין תקנה אלא להבדיל
למוצאי תשעה באב ,וכך אנו מהיין ,וכך ראינו רבותינו עושים ,אכל לא
על
_ —
 3ץ

מ ר

ש*
to
«  rבירושלמי נרמה על משנה מ ׳ א בכל יזם אדם מהפלל ייח ,מהחיל רחש ל אלהיני ,ע״ש כל
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