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קצז נ־' אברהם מגן קלה ס״ת קריאת הלכות א*ח ט״ז דוד סגן
 במותרלהוסין).ואיןטהגיןכן(לכושובכ״ה): בעיני נראה ח״ל ריצי״א ששם כ״כ הקורא
 דדוקא יששכר ובתקון . כרית בעלי לשני ג בפרק בכתובות כדאמרינן מועד כמו דהוה
 : ק(כ״ה) לנהוג אין ומ״מ הכי ס״ל בחתן מועד וימי למועד מתן דמדמה קמא
 סיימו ולא התחילו אס וה״ה .שבת במלו ד אף דאמרינן היכי כי רגל חשיב שלו
היו אס אבל קעמ מממ׳ אין שאמרו סי על

כ דלדידהו ד לקרוה להוסיף מוסר ב אכל במועד אכלות ( ג ) ו  שבה באותו מחוברין ב׳ ז5׳’הו
מד הר,ור^ ׳P (מרדכי להוסיף שמוסר הכי נוהג שבצנעה דברים « עו הנ׳  בשבת קורין אין שבגילו ו

ג פ׳ בו נוהג דאין בחתן נמי ׳ ס) י הס׳ ] נו ג  לעולם מצינו דלא ג' הבאה נעלי לשני ג דה״ה ונראה [
ס מזה משמע עכ״ל אבילות ע כיי א פלהס די׳ ! סי׳ כדלקמן הו י ד ו ) ע ׳ נ ק  ב׳ יקראו וא״ל ג׳ שקורין ס

ש שכס שוה הוא המשתה ימי דכל ל ויו׳ נ סי׳ ריש ע׳ פ׳ ה) לעני! ר ספ  תקנה דאין הפחות לכל : הו
^ (  כתב (ובהגמ״נ לחצאין בשבת שמפסיקין מקום נ

 דבריו נראין ולא ע״ז במנהה קורין שם בשחרית
 וימי פ׳ בעלו ואם בעיני} הנה : הבאת ובשבת וחמישי ובאזני ועמ״ש דכתובות צפ״ק
)נ] לי ותימה ם״ד קל״א בסי׳ ד עלי ד אם [נ] ( שה קריאס אחס שכס נ  שמות פ׳ עם לקרות׳ אין הפי

י מועד ריצב״א היאךמדמה י נ ל ה לשנת נ א שה אותה קורי( הנ ס פי  סדרות ב' כשקורין כי הפרשה ע
ר סכת לאותה כשייכה למועד החסן דהיינו דיחיד אי ) ( ע ח עיין ז  נברא חד לקרות צריך סי׳ לקמן ו

׳ ואדרבה ישראל דכל

המלח באר

 ל׳א פס נ)
 נ׳ע גיעין נ)
 ורנ עמרם 3ר ד)

̂) נערוגאי ישנ׳א ד

 בכולהו דהא חופתו ליום
כדאיתא אצילות נהיג לא

 העעם דהא איפכא מוכח
 משוס הוא מוסיפין דאין

 כמ״ש העס מלאכת ביטול
יועיל מה ובזה בסמוך

ף : הוספה לעני; רפ״ג סו ה מ ר ד ראשונה ס
J (נ) (כדי שניה סדרה לתחלת ראשון בתורה קורא כהן ג 

איע וזה מחוברין שיהיו :ישראל ואחריו לוי ואחריו
ספרים בשני לעשו׳ נכון שאפילו הפשוט המנהג [ד] ד) ף

מלה ה ;פ״ה) סי' (רמ״מ לפני לקרות קודם הארץ עם כהן ,
דנוהגין כ׳ ומהרי״ל במל׳. שהכהן [ה]והוא ה) ישראל נדול חכם דלכל כיון החתן של מועדי
יודע שאינו אע״פ לקרותו עם לקיזס יזכל אס (מיהן :לקרות יודע מלאכה ביטול יש הקהל
ול״נ הש״ז טס כלל לקרות סימ! כדלקמן נכך סני נ«לה מלה(ה) ה 1הש׳ דהא מועד אין ולהם

ד״מ יודע אינו שאם (אטדרהס) קל־ע) שם כתב גופיה ריצב״א
אם : התורה על יברך היאך לרךות אלא שס אין דאם
 לאחריס ולא גופייהו לחתנים אלא מועד הוה דצא כיון ד' קורין דאין א׳ חתן
 י"מ ■הוה דלדידיה כיון יקרא נמי מפטיר דאי׳כ ותו לעס היזק יש מלאכה דכיטול לטעם ה״נ
 בעלי עוד לזה דימה ורמ״א הפטרה קורא החתן אין וע״כ דידיה בתר אזלי׳ דלא וראי אלא

 קורא כהן (נ) ; כן נהיגי דלא עבדי דשפיר ונ״ל כן ין נוהג דאין בלבוש וכתוב כו׳ ברית
 בפני לקרות שיכול ומופלג גדול ישראל היה שאם הרא״ש מדברי דמשמע כתוב בעור .כו׳
 רב אבל להו כייפו הוה דכ״ע משוס הונא רב וכן בכהנא קרי דרב הניזקין בפ׳ מצינו דהא כהן

 שבישראל נשיא הוא אפי׳ קמיה למקרי לישראל רשות ליה לית כהן דאיכא היכא הל כ׳ עמרם
דרב זה לתרץ ב״י והאריך עכ״ל ת״ח לישראל קודם ע״ה כהן דאפי׳ נערונאי רב וכ״כ

נערוכאי
ז״ל■ ר״א הגאון ביאורי

 (אינו ס׳ע v'-'p נשי' כמ׳ש .נו' ונראה [י] :כז' ולכיסו
 וצא עעה נתפל׳ כס׳ש .כי׳ בעצו אס [ג] : ועמ׳א מוסרנו
 כננ׳ש קודס ת׳ס הדין שע־פ . כו׳ המנהג [ד] : כוי הספצל

 קידע הוא ממנו גדול וישראל ת׳ס הכהן ואפי׳ א' נמגילהכ׳ס
 נ' נ׳ע וכגיעין שס ועתו' הכהן להקדים סמצוה אצא כמש׳ש

 המנהג ע׳ס רק הפוסקים כל וכ׳ר ע׳ס נכסני קרי ור׳ה דרב
 דאינו ס׳ל הגאונים רק וש׳פ הרמי״ם נמ׳ש נוקדס שנהגו
 שכפיפים ודוקא כמס׳ש ליה דכייפי וי׳ה דג דדוקא רשאי
tin נשיא אפי׳ נעור כמ׳ש רשאי אינו ילא׳ה איל סכמתי 

כו׳ פרנסים הננננוניס ת׳ס שאסריהס ממש׳ש וראיה ישראל
 אפי׳ העוצסכמש׳ש נכל לו כפופין הכהנים סכל ועודדוקא

 רש׳ נשם כמ׳ש או הכהנים כפופין היו פרידא דלו׳ שס תוספוח נמ׳ס דמגילה וההיא כו׳ אמי י'
נ ס׳נ קל׳ע סי' ננ׳ש עיין סו׳ מיהו . כו׳ והוא [ה]

היטב באר
 ג' ילכו שלא ג' כיום לקרות יכול אונס ע״י הקריאה נ' ביוס
 . ני׳ע (נ) : עיש עע־ו .ה׳ כיוס משא׳כ סורה כלא ימים
 התסילו אס וה׳ה י נעלו אם (ד) :אנויונים .כן נוהגי( ואין
 שנת נאותו מסונרין נ׳ היו אס אנל . קעע מחמת סיימו ולא

 ג׳. שקורין למולה מלינו דלא ג' היאה כשנת קורין א־ן שנעלו
 נעלו ואם . לחצאין תקנה דאין הפסות לכל נ' יקראו וא׳ל

 מד לקרות דלרין שמות פרשת עם לקרותו אין ויחי פרשת
 שיהיו כדי שניה סורא לתחלת ראשונה סדרא מסוף נכרא

 . ס׳ה סימן רמ'מ ספרים נשני לעשות ננון אין וזה מחוניין
נ אסריו לדקדק נהגו לא ועכשיו .נמלה (ה) :עע׳ז ופיין

להפסיק
 S מיידי דננהמ׳ו
אינו

זקנים עטרת

 א׳ שנת נעלו אם ב]
 לא נאם דוקא . כו׳

 העצד נשנת קראו
 אמת סדרא אם כי
 לשנת קורין או

 כפרשה אותה כנאה
 כשייכה כפר' עס

 משוס שכת לאותה
 ינו5מ ככי דנלאו

 שתי שקורי( לפעמים
 אסד בשנת סדרות

 נחנעלו אס אגל
 וה׳ה שנתות שתי
 שנת באותו אס

 ראוי כיה שנעלו
 סדרות שתי לקרות

 נשנת קודין אין
 דלא סדרות ג׳ כשני
 דוסתא נשום מצינו

 סדרות ג׳ שקורין
 (ש׳ס אחד כשנת

 ס׳ה) סי׳ מכר׳ס
 קוריןבאוהו באם וכן

 גס סדוות שתי שבת
 סדרא קורין אין כן

 כנ׳ל מעסם שניעלו
 שיש ונראה .כנ־ל
 נעלו אם נין לחלק
 סעם כל שנתות שחי

 ׳ל5 אוי אחת פרשה
 בשנת נידם שכרשות

 פרשה לקרות הנאה
 עם שביעל אחת

 שנת לאותו השיינה
 נתבשלו נאם אגל
 שקורין אחד שנת

 לא אז יחד סדרות נ׳
 ששייך הסדיא יקרא
 מם השנת לאותו

 משמי א' א סדר
 משו׳ שנישלו סדרות
 דנוקיס שהיו דכיון
 הוה שעבר נשכת
 אין לכן סדיא כחד

 לחלק כלל סנדא
 הבאה נשכת ולקרוא

 דיומא חיונא חצי
 בעלו וגסנאס שעבר

 לא נמי סדרא חד
 נשנל) שקורין אמרן
כשיש® אותה ה הנא

50טן [וז׳א]



תורה ספר קריאת הלכות32 הגולה באר
 כ״א מגילה

.סעיפים י״ד ובר וה׳. ב׳ ביום התורה קריאת סדר !!קלהל״א שס כ
שבת ובחמישי [א] *בשני(א) <א) א  עליהם מוסיפין ואין <ב) מהם פוחתין אין שלשה )3(קורץ במנחה וב

 דלדידהו ד׳ לקרות להופיף מותר <ג) ישראלים והם בבהכ״נ תתנים ר היו ואם הגה בנביא. מפטירין ואין
 כרית כעלי לשני דה״ה ונראה מה״ת) סי״כ מיימוני הגהות עומד הקורא ס׳ (מרדט להושיף שמותר טו״נו (ג) הד

 שמפסיקין =מקום ב הוספה): לענין רפ״כ סי׳ ריש ע״ל ויו״ט שכת (ודין תקנ״ט סי׳ כדלקמן הוא שלהם דיו״ט
 שכת * כטלו(ו) אם * <ה) הגה(ד) הבאה: ובשבת ובחמישי ובשני במנחה קורין(ד) שם בשחרית בשבת

זרוע) (אור שכת לאותה השייכה הפרשה עם פרשה אותה קורין <ח) הכאה לשכת כצכור הפרשה קדאת * (ז) אחת
היטב באר תשובה שערי

הירושלמי כשם שכמכ הד״ף על שממה מ״א עיין וכחמישי. (א) בדסוע שחער אלא וליחא כו׳ מוטעת גירסא שכחג ענה״ט ובחמישי. [א]
ד כמ״ש המג״א מ־בד ״ כל ואילו ומכאן אפרים. ד ״ ל וגירסא ע״ש וכו׳ וה׳ כר קורין שיהיו לישראל תיקן שמשה קייא״ ה

 הלוי מהר״י ועיין שלפנינו כהד״ף ועיין להמ״א לו נזדמנה מוטעת אפרים שעד בחיבור יפה ומשודר מטאר ממצא ק״נ שימן עד החורה
יכול אונם ע״י הקריאה כ׳ רום כטלו ואם שלשה. (כ) כ״ט: סי׳ ״יי®״• ״״”י ®״יי® ’י״״״

 אם (ד) אחרונים: כן. נוהגין ואין כיו״ט. (ג) ע״ש: זקנים עטרת ה׳ רום משא״כ מורה כלא ימים ג׳ ילכו שלא ג׳ רום לקרות
 מצינו דלא ג׳ הכאה כשכת קורין אין שכטלו שכת כאומה מחוכדן ר היו אם אכל קטט מחמת סיימו ולא התחילו אס וה״ה כטלו.

ברורה משנה הלכה ביאור
טלו אם לישראל להם תיקן ררנו משה מפלה מהלכות פי״כ הרמכ״ס כתב או בשוע דוקא אס דמשחפק _בעט״ז ועיין מ״ב עיין וכד׳. ב

 כמבו שטים עצי ובשלחן ובפמ״ג להשלים צדך נמי במזיד אפילו
 מדאור אכן משלימין נמי במזיד דאפילו משמע העושקים דמשחימח

דן דינא דהאי טעמא דגשיב הגר״א  החפלל ולא טעה דקיי״ל חפלה מ
 בשוגג דדוקא לכאורה משמע השמוכה בחפלה אוחה משלים מפלה איזה

ועיין: ק״ח בשימן וכמבואר במזיד חשלומין לה שאין המם כמו
ת שבת * אין וחמישי בשני הקדאה בטלו אס אבל שבס דוקא וכד׳. אח

זקנים]: כעטרח דלא [אחרונים שאחדו ליום חשלומין לו
שה קריאת * בו׳. הפר מסמח סיימו ולא החמילו אס דה״ה המ״א כמב ו

ם בשעד וע׳ קטט  ממקום הבא בשבח להחחיל שלא עצמו שמצדד אפד
 עמו ולקרות העבר שבח של השדר מראש הכהן עם יחחיל אלא שפשקו

 קרא שלא מה יומר או פשוקים ג׳ עוד ולהוסיף העבר בשבח שקרא מה כל
 אס ואף כדרכן יקראו ושוב לאחדה ויברך הכהן יפסיק ושש העבר בשבח

 כדי ט שיהיה שיעור קריאתו הכהן שסיים אמר הא׳ בשדר ישאר לא
השדרות לחבר יצטרך אלא רדעי ע״י הסדרות ולחבר וישראל לוי לקרוח

 כדי כשחדת וכחמישי וכשני כשכת כרכים כמורה קורן שיהו
 גס קורן שיהו תיקן ועזרא מורה שמיעת כלא ימים שנשה ישהו שלא

 קורן שיהו תיקן הוא וגס קרנות יושר משוס (א) שכת ככל כמנחה
 פסוקים מעשרה פחות יקראו ולא אדם כני שלשה וכחמישי כשני
 ושיקראו ג' קורין שיהו דוקא המקנה הימה לא מרע״ה כזמן [כי

 אימא וכירושלמי זה] דכר ותיקן הוא ואמא דוקא פסוקים עשרה
 וכראש ויו״ט כשכתות כתורה קורין שיהיו לישראל נהם תיקן משה
 כרמכ״ם הוא וכן עומד הקורא פרק הרי״ף ומכיאו וכחוש״מ חודש

פי״גהלכהח׳:
 היום כל (ג) דכדיעכד ואף כשחרית (כ) ובחמישי. בשני (א) א

 מוסיפין ואין (ב) להקדים: מצוה לכמחלה מקום מכל זמנה
זה: מטעם מפטירין אין וגס לעם מלאכה כטול (ד) משום עליהם.

 כתכו ולדינא לחורה לעלות שניהם שיוכלו כר להוסיף. מותר (ג)
 קרואים להשלשה וקראו טעו ואס וחמישי. ובשני במנחה (ד) ב כן: לנהוג אין כודאי כדת כעלי דלענין וכ״ש כן נוהגין דאין האחרונים

 שהדא חשוכה כפחמי עץ לא או כדיעכד מעככ הוא אס זה שכוע לאחר הכא שכוע של או העכר שכוע סדר של ראשונה כפרשה
 הקריאה כשחרית רק כטלו אס אכל היום כל קראו שלא ומייד וכדומה קטטה מחמת וכו׳. בטלו אם (ה) כזה: האחרונים דעות

 זמן הוא השכת יום כל ט גכרי שכעה ויקראו הסדרה כל כמנסה יקראו (ה) הסדרה כל לקרוח פנאי יש אס מנוחה מצאו ככר וכמנחה
 אלא לעס מלאכה כטול יש כחול כי העכר משכת הסדרה כל כחמישי או כשני יקראו לא מנוחה היה לא כמנחה גס אם אכל הקדאה

כמה כטלו ואס אחת. שבת (ו) כטעמא]: מילמא ע״ש [דגמ״ר העכר שכח מן ולא הכא שכח של הסדר מן הפרשה רק יקראו
שטטלו הסדרות כל כצמר להשלים דצדן ר״א (ז) לזו הסמוכה האחרונה הסדרה כ״א הכאה כשכת לקרוח דאין י״א (ו) שכמות

 שכטלו שכת כאותו מחוכדן פרשיות שמי היו ואם וכו׳. הפרשה קריאת (ז) הראשונה: כהדעה דס״ל משמע הגר״א וממאור (ח)
אמדנן לא נמי מהן אחת פרשה ולקרות אחת כשכח סדרות ג׳ שקודן לעולם מצינו דלא כלל אותם משלימין דאין מינן הר״מ דעת
מנהגים וכהגהח הנ׳< מטעם שעכר משכת הפרשה משלימין אין נמי מחוכרות פרשיות שמי היו זו כשכח אם וה״ה לחצאין מהנה דאין
 כטלו דאס י״א (ט) גכוריס. מגן ספר דעת נוטה וכן העגר משכת שמטלו מה להשלים צדן דלעולס כא״ר הסטס וכן זה כל על חולק

 כדי שניה סדרא למחלת ראשונה סדרא מסוף גכרא חד לקרותו צדן סדרות כ׳ כשקורין ט שמות פ׳ עם לקרותו אין ויחי פרשת
 כשלחן וכתכ משלימין דלעולס (י) וס״ל חולקין ויש וכדומה ויקרא כפקוד וה״ה ספרים כשני לעשותו נכון אין וזה מסוכרין שיהיו

 קרה״ח שמעו זה ממהכ״נ הצמר ורוכ אחת כמהכ״נ הקדאה כטלו אס אפדם שעד כספר כמכ מדו. מוחין אין כן דהנוהג שטים עצי
 אומן מ״מ כדן שמה שקראו אחרות כנסיות כמי שם שיש אע״פ כלל שמעו לא הצמר רוכ אס אכל להשלים א״צ אחרת כמהכ״נ

הכחומת כסדר שיקראו והיינו פרשה. אותה קורין (ח) הקדאה: להשלים צדטן זה מהכ״נ של הצמר רוכ והם הקריאה שמעו שלא
כמורה הצ,ןן שעף

בקרנוח שיושמן רגילי! אלא מדרשא לט עיילי דלא אינשי פירש והערוך [רא״ש] וה׳ בב׳ ההורה קדאס לשמוע פנאי להם שאין מלאכוס נעלי הס (א)
ה׳: לב׳ דה״ה פשוט שנס לעגין אייד דהוא ואף מרבבה מדגול כ״מ (ג) הנ״ל: הרמנ״ם מלשון כ״מ p( שיחה: בלבד ועופקין העיר רש״י: )7( ו

לדעת היא זו (ו) כנ״ל: כנהוג מנסה של מריאה יקראו ואח״ב לציון ובא אשד יאמרו ואס״כ המנסה הססלת קודס שמדת של הסדר ויקראו (ה)
מינן מהר״ס (ט) לה: הסמוכה ספלה אלא משלימין דאין ק״ס בסימן קי״ל הלא ושס המפלה להשלמת לה מדמדמה )0( א״ר: (ז) [עט״זן: הרמ״מ

משה: דבר סשובס בשם הד״ט עקרי (י) הנ״ל:



ה באר יזקלה סימן תורה ספר קריאת הלכות ל הגו

 יג ד ג״ט גינו! ג יהמנהג (יא) ל ישראל: ואחריו לוי ואחריו ראשון(י) בתורה קורא יכהן <ט) ג רפ״ג): כי׳ לקמן (ועיין
^ עם כהן שאפילו הפשוט א ע שהכהן(יי) ״והוא ישראל גדול חכם לפני * (יב) לקרות קודם ה  ייי
 סשובת שס3 שאם (אכודרהס)(טו) קל״ט סי׳ כדלקמן בכן סגי (יד) במלה (ה) מלה הש״צ עס לקרוס יוכל אם (ומיהו לקרות

̂ז אען (,ן) שמע את קורא והכהן פתוח הס״ת יאם (טז) ה התורה: על יברך היאך לקרות יודע אינו  מהיי״א הישג״א
שאי(ו) מו: (ז) ישראל וקוראים להפסיק ר !ן,”ן אין אס ויהל שקודן וסוכוס פסה שאחר בסעניס וכן הגה במקו

לבהכ״נ הכהן נכנס 'אם ו ט׳): שורש מבהכ״ג(מהד״ק הכהן(מ) שילך וטוב לישראל(יח) קורין ממענה הכהן
היטב באר

הציבור כבוד מפני לו מממינין ואין במקומו. )t( מ״א: לקרומו. לחצאין. מקנה דאין הפחוס לכל ר יקראו וא״ל ג׳. שקודן לעולס
 לקרוס דצדן שמוס פרשס עס לקרוחו אין דסי פרשס בטלו ואס
 מחובדן שיהיו כדי שניה סדרא למסלס ראשונה סדרא מסוף גברא מד
 עטרס ועיין פ״ה. סי׳ רמ״מ ספדס בשני לעשוס נכון אין תה

 להססיק. (ו) אסריו: לדקדק נהגו לא ועכשיו במלה. (ה) זקניס:
 לכסחלה אבל כשקראוהו היינו שמפסיק ס״ד ס״ו בסי׳ למ״ד ואפי׳

 רשאי דאינו בכ״מ כשעוסק ה״ה אלא שמע ול״ד לקרוסו. אין
 שרי דזמרה בפסוקי ואפשר ק״ש. של בברכוס כגון להפסיק

ברורה משנה
 והטעס באו״ז] נשם זו שגס של ואס״כ העבר שגס של מחמלה גמורה

 ולהשליצוה גפרשיוסיה המורה לקרוס נמקן מרע״ה מימוס ט שס כמג
ראשון כתורה קורא כהן ג(ט) וחקיס: מצוס לעם להשלימה כדי וכו׳

 בהמחלס ראשון שיקרא מי גמעוס נקנוס המנהג אס מהד״ק.
 רוצא כבודו על הכהן מוחל ישראל קונה אם בבראשיח המורה

 ע״י לכפוחו מוסר מבהכ״נ) לצאח הכהן רצה לא א׳ מבהכ״נ(ופעס
 שס. מהד״ק המורה כבוד ימבטל שלא כדי מבהכ״נ לצאח השלטון
 ועי׳ ע״ש. הישראל יקרא הכהן יצא לא דאפילו פסקו ופר״ח וכנה״ג
 עיין מבהכ״נ. (ס) בזה: שמוכן ז׳ שאלה יחזקאל כנסס במשובח

מש״ש: ס״ו מקס״ו סי׳
הלכה ביאור

« זה אין הג' או הג׳ ע״י ע ל חכם לפני * ענ״ל: מ דו שראל. ג  ועיין י
 מ״ח לפני ע״ה לכהן לקרות שלא לנמתלה ליזהר דעוג היש״ש נשם גח״א

ד תגר כהן יש אס מ״ ה סה. עוד שכסג מה ועי״ש אותו לקרות שאפשר נד

 הכהן רצה אם ומ״מ ראשון יפה מגה וליטול ראשון ולברן ראשון לפסוח שבקדושה דגר לכל שר״ל חז״ל וקבלו (יא) וקדשמו דכמיג
̂שאין דרכי מפני חז״ל מקנו גרהכ״נ במורה(יב) לקרוח לענין אגל יי בידו הרשוח ממנו שגדול למי או לרגו כבוד לחלוק  והלר הכהן שלוס
 ואקרא גדול אני יאמר שכ״א מחלוקח לידי הדבר יבוא שלא כדי ישראל ואחדו לד ואסדו ראשון קורא כהן דוקא אלא למחול יכולין

הגדול אחר הולטן בגיהכ״נ כהן אין אס [פמ״ג]. בהן שקוראין זמנים ושאר וחמישי לשני (יג) דו״ט שנס בין חילוק ואין ראשון.
וגו׳ לד בני הכהנים אל דסגה דכסיב אקרא )T( ואסמטנהו לוי. ואחריו (י) בסק״זן: ןמ״א נשנים גדול שהאחר אע״פ ומנין בחכמה

 דהרבה אף ר״ל(טו) הפשוט. המנהג (יא) ד לד: בגי והדר כהניס דממחלה לאשמועינן אלא נינהו לד בני דכהנים ידעינו לא אנן אטו
 מפני בביהכ״נ המורה קדאס דלענין שסוברין כהפוסקים המנהג מ״מ הסכם נפני האק עם להקדם זו מקנה נעשה דלא סונדן ראשונים

 יודע (יג) בזד: כאן אין המנהג שכן דטון (טז) המורה לכבוד בדון כאן ואין גדול. חכם לפני (יכ) בזה: חילקו לא שלום דרכי
 כמטאר נעצמו לקרוס שיוכל זולמו אחר כהן שם בשאין דוקא והיינו ככן. סגי (יד) ס״ב: קל״ט סימן כדלקמן הכסב ממון לקדות.

 בזה וגם (יח) נע״פ כ״א הכחב ממון הש״ץ עם לקרוס יודע שאינו אע״פ לקרומו נוהגין (יז) וכהיום וכו׳. יודע אינו שאם (טו) שם:
 אם (טז) ה שם: שנכחוב מה >“ס״ד קל״ט בסימן לקמן ועיין נע״פ עכ״פ הש״ץ עם לקרוא יכול דמסחמא וחלינן היטב לדקדק נהגו לא

 טרחא משום חפלמו הכהן שיגמור עד הס״ח מלהוציא מממינין אין ג״כ הס״ח הוציאו לא עדין אפילו (יט) ה״ה פתוח. הס״ת
לקרומו אין לכמחלה אבל המורה כבוד ומפני כשקראוהו היינו שמפסיק ס״ד ס״ו בסימן הראשונה לדעה ואפילו רשאי. אינו (יז) דצסרא:

דלאו האחרונים (כ) והסטמו ומפלה בק״ש עסוק שהוא רואין הכל שהד נמיחש ליכא כהן) שאינו עליו (שיאמרו דכהן פגמא ומשוס
 רן עומד כשהוא לכמחלה לקרוסו להקל דיש שהכרענו סקכ״ו ס״ו בסימן לעיל ועיין ק״ש של בברכוח כשעוסק דה״ה שמע דוקא

 יוכל ג״כ יצא לא אפילו דמדינא היינו הכהן. שילך וטוכ (יה) דזמרה: בפסוקי עוסק כשהוא וכ״ש אמר כהן שם ואין הפרקים
 יודעין הכל שאין משום פגמא איכא דשמא מרהכ״נ שילך יוחר טוב דלכמחלה רק לעלוח יכול אינו שהוא טון במקומו לישראל לקרוא
 נוהגים שהיו קהל יקראוהו. שלא לש״ן להיייע רק מרהכ״נ לילן לכו״ע א״צ שממענה ברהכ״נ אחר כהן יש ואם ממענה. אינו שהוא
 למחול רוצה אינו והכהן המורה נהמחלח ראשון שיקרא כד רהכ״נ לצורך מעוח מחנדב מהקהל אמד היה בראשיח שבשבח מקדם

 בשבח שמאריך עי״ש ט׳ שורש [מהד״ק המורה לכבוד שנחקן הוא קדום שמנהג מאחר כמנהגם הקהל דעשו לדבדו סוששין אין
 והיינו הממנדב לישראל וקודן לזה חוששין אין אעפ״כ מרהכ״נ לצאס רוצה אינו שאפילו שהסטמו ופר״ח נכנה״ג ועיין הזה] המנהג

^ן דומא  משוס להישראל שקוראין בעח לצאס מעולם מנהגם שהיה הכהניס ברשוח גם שנעשה לכל ומוסכם קדום מנהג שהיה כזה ב
 ברשוח שלא המצוח למכור קבוע מנהג לעשוח שרצו בעיר משא״כ פמיחסה קדאס בעד יקרים דמים שמסנדרן המורה וכבוד עינד

ציון]: שיבח גחשוגס וכ״כ כ״ד סימן סופר מחם [משובח טדם הרשוח שאין גמורה שקורץ בשעה שיצאו הכהניס ועל הכהניס
אחר הצ,ןן שעי

 נגיתו נעשרה כשמתפלל אבל שס כדאי׳ לאינצדי ואשי רבים דשטשי משוס שס דדוקא לכאורה ומשמע ברהכ״נ נזכר בגמרא הנה (יב) גמרא: (יא)
 ג״כ היינו דמיא דו״ט כשבת וה׳ ב׳ גס דטמנינו התוספות דכתבו ואף הגמרא דממן וה׳ דב׳ דומיא למשול דכול רבנן מקנו לא כלל רדם שטתי דלא

 מקוס בכל המנהג דכהיוס משמע גזה סילק ולא גשו״ע מדססם אמנס גטס כשממפללץ משא״כ וה׳ בג׳ גם גמהכ״ג רטם שטתי דהאידנא משוס
 הגר״א: וטאור ט׳י עיין (עו) גמרא: (יד) [ש״א]: רבנן פלוג דלא להקל אין ג״כ מצומצם מנין רק שס היה לא ואפילו (יג) וצ״ע: גשוה
ד מתבאר כן (יז) אסרונים: (טז) דג ם מגן בספר וכ״כ וסק״ד שק״א קל״ט בסימן ולקמן סק״ה זה בסימן המ״א מ ט ט  קל״ט סימן מ״א (יס) ע״ש: ג

דן מקור שממנו קט״ו סימן הרשב״א בתשובת מוכח כן (יט) סק״ד: היסה בפשוחה שהיה דמעשה משום פתוח ס״ש המסגר דנקט והאי להדא ה
שעד ודה״ס מ״א (כ) ע״ש: ם ו כט״ז: דלא אפד

י״ג: ס״ק א) ותיסונים: הגהות

י״ג: ס״ק ר״א סימן במ״ב עיין )1 והערות: הארות

 אע״פ למחול יכול שכהן שם וכתב לפניו, ולברך לקרות לישראל רשות ליתן שיכול כתב: ס׳ סעיף קכיח בסימן הרב ובשו׳׳ע א) הרג: דכרי ליקוטי
מישראל.. נהנה שאינה
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א הלכה

 כא דף
ע״ב

 י״ב פרק
 תהלכוח

 ה״) תפלה
 שס

יא הלכה

 דף מגילה
 ע״א כא

 פרקי
 ו הלכה

 דף שם
כגע״א

 תה׳ פי׳יב
תפל׳הי״ז

 טו הלכה
יז הלכה

 הלכה שם
 טו
 ולפנינו

פוחח הגי׳

 כט דף
ט״ג

 יקרא לא כהן אחר כהז דאסר מ׳»ום אחר לוי מלקרוא הלוי וכן בתורה לקחת
 יראו שלא גזרו היוצאים מפני הלא *ותמהתי י הלוי וכן ראשון של פגמו מפני
 היוצאק אפי׳ והכא שבעה עלהלמנין לא ראשון דאמרו חראמזון אחר קרא במה

 ולקרות לעמור שקורא חזן שיש המקומות בל כמנוע ומחזן’ עומד שהכהן יורעין
p שקרחן ואותן p  p אלא וקורא מברך אינו דתזן אבל ומברכין בתורה 

 בררך אותו ומקרא לקרות בקיאין שאין שיש מפני הקירא עם לקרות שמפייע
 פגמו מאי הכא הלכך בם»־ו הטעם חמי רבי פי׳ בך בביטדים עושין שהיו
 בתודה ומברבים שעומרק כהנים שני שומעים היוצאים היזם בשלמא איבא
 ועוד התורה ברבת מברך שאינו הבא אבל פגום חדמנייהו ואמרי תמהו ואהבי
 הבאים אורחין משום ז־ואי5לחף אק אותו המבירק ומשום תמהי לא מחזן שתא
א שהחזן יח־עים הם מה רתקה מארץ  במ^ם בתורה מברך שאינו תאיל בהן ת

ת • כהן  ומתן עומר אחר שיהא עד בתורה רץרא אדם שאין ביחש׳ רמשמע ו
 אתי לא לקרוא אין תן שבלא ומאחר “ירושלמי דמגילה בתרא ם׳ כראי׳ עמו

עני ודעתך • דפנוםהוא למימר ח  • התשובה חה :הלד יצחק בר יואל • ת
ב אמת * אחר כהן לקחא אוסר שאגי עלי שמעת עי  ופליאה פתגמא ו
 ללדה לוי ד^א ואם לבתנה עצמו שפוסל כן העושה כהן בל על בעיני

ק חכמים אמרו .שהרי  כהנים שני כ״ש ראשון של פגמו מפני ירךא לא כהן אחר ב
ש ביחר  שאץ מירושלמי הבאת אחר־ואשר pכ וקורא ם״ת בידו שתופם תן וכ׳
 דגרסי יחשלמי ספר ואית נש בר מתזיא סרסור תן-משוס «6ב לקחת יבול
 לרךות ™ר העמיר שלא תתתיי אינו זה חרא וטעית שגית במה וכו׳ תנא

א אמר ועוד תתתיי מהו בד,ח׳ אינש בר קם לא תל״ל  ראp החזן והלא תנ
ת בי ועוד אחרים p ששניהם ס־סוד ז p וא״ת שנים ב׳׳א’אחר סרסור אץ א׳׳ב 

pולא שומעים אנו תן ל pה לpה ת׳ אם א׳׳ב ראpמשמיע רא p^ החץ במו 
 ר׳ ראיתי ובצרפת. ממזובח ה׳׳ז לוp המגביה דאדרבה תינן קא הא אסור הי׳

תן עם קולו מגביה יעקבזצ׳׳ל  והחץ ראp הקורא ובלומברחאה יון ובארץ * ה
 שניהם ולא לישראל ימשמיע הגבורה מפי שומע משה וגו׳ בחם ותזר שותק
א בן הירושלמי ופי׳ !־W והתן עושה שאתה במו יחריו א קם ת  בספרא רךי תנ

 תרגם עצמו רתזן אל>« את־גם במקומו אוזר עמר לא תחותיי נש בר qכ ולא
 מזה שקונה זה םרסור במו לאחדיס ומתרגם הקורא מפי ששומע ס־סור וזת

 שנית תז כאן עד רץp שניהם שית בפירושך ולא נבון זרזפי׳ לזה וסובר
p שנים יהו שלא “במגילה p חזנים של חחם ותיפח מתתם ואחר בתורה 
^ העומד ב  ברבה ומברך ששותק פעמים ועוד ראp והחזן ולאחחה לפניה מ
ח יצאו לא והצבור לבטלה  לכבור פעמים עמזד. מברך והחץ שבעה קה״ת י
 ואינם למחות בידם שיש ממי ליפרע הקב״ה ועתיר •התודה קלון והוא התורה
ת אומרים כי למחות אין ובירי מוחים  שבתכת במו משה תורת אבותיהם מנ

 יותר מרלג תן זה לבלע שמיעתי בי אף בחרי מביהב״נ יצאתי תורה ובשמחת
 [ולנר אמר ולוץ לדלג התירו [ומי] (ולא) פשיטים ששה עבור פעמים ממ׳

 שם התיח שיpוב ר׳׳ח [גבי] ^־לוג נחלקו ושמואל ורב אמר ולאשר אמר]
^3בישיב^ • ולתהלה ל׳זזם תזכה תמחה ואם למחות יכול ואתה אפשר רלא ^55 

ד אחר וצחך “זצ״ל מיימון משה ה׳׳ר וכתב ; יצחק ב״ר אפרים • מעלה מו  ת
 ואץ “כתב ועוד ראים־pה עם עומד שהחץ בדרך מורא שהוא בשעה עמו

 דשנירט ואימהיונ״ב ביראה עומד אלא לקורה ולא לעטור לא נשען המתרגם
 חמא כנתזתא לבי על יצחק רב קר שמואל רכ בירושלמי ראמיי׳ מהא למדו

 אנו בך באימה עזניתנה בשם לך אסור א״ל לעמודא סמוך ומתרגם קאי נש בי
א חמא יצוזק רב בר שמואל רב תי א״ר באימה בד. לנהוג צייבים  קאי תנ
 אנו בך םרסור ע״י שניתנר. כשם לך אסור א״ל תחותיה נש בר קם ולא ומתרגם

 בץ עומר אנכי שא<;'ד. ועבדא פזי כן יהודה ר׳ על סרסור לנר.וג,בהע׳׳י צריכץ
 שצריךאחר אין-באןראי׳ זצ׳׳ל אפרים ר׳ רברי מידצ[לפי] וביניכם־•* ה׳

 רה׳׳ה נראה לישען רשאי המתתם דאץ דפרי׳ ור,א ראp כשתא אצלו לעמוד
 : בלום ככך ואין וקורא נשען לו כואבים ומתניו חלש שהוא אדם מיהו ראp.ד.

״ ■ י נ ת ט ( ״  אץ שבעה בשבת ש׳נזה הכפורים ביום חמשה דיןp ביר׳ט (
 מפותז בנביאיובגמ׳ ומפטיחן עליהם מוסיפין אבל מהן פוחתץ

 כרת דאיסוד יור.״ב * חמשו־. לאו ראיםור יו׳׳ט קתני “ובמם׳ס־פרים טעמא
 ישמעאל ר׳ רבי בתנא “רבא אוקמא ומתני׳ שבעה לרזpם ראיםוד שבת ששד.
ע אע׳ג םופחם רמם׳ ופסתמא המשנה בסתם רבר עמא ובן הלבתא והכי ׳ ׳ ^ 

ה חכיח ישמעאל ור׳ מחבידו כר׳׳ע הלכה וקיי׳׳ל ששה כשכת תו אפ׳׳וז ת  נ
 פורזתין [אץ] שבעה בשבת דקתני סופרים דמם׳ המשנד.ובםתםא בסתם העם
 ןtp אפי׳ אשה אפי׳ שבעה למנין עולין הבל ות׳׳ר עליהן* מוסיפין אבל מר.ן

ח מ א ^י שה צבור בבור מפני בתורה תרךא לא אשה חכמים א  ובתבה׳׳רמ
^ קטן “זצ׳׳ל מיימן  אני ואומד * ז׳ למנץ עולה מברכין למי ויורע ללךות היו

 סופרים כמם׳ רקתני שכעה למנין עולה לחינוך הגיע שלא קטן דאפי׳ המחבר
 לומר שמע את פורם אינו אבל ומתרגם בתורה ראp קטן “אמרו ולמה פ׳

 קטן “בסמוך וקתני בפיו את נושא ;ואינו דתיבה לפני עובר ואינו אור יוצר
 החיבה לפ׳י והעובר שמע את פורם ולמעלר. שנה עשרה שנים מבן שאמרו
 ראpד לעיל ביד, דאיירי דקטן מכלל עשרים בן שיר,א ער כפיו את והנושא
 בעיני ונראד, * לחינוך שעריץלאהגיע ור,יינו י״ב p אינו אפי׳ היינו בתורר,
 במם׳ רקתני כי׳׳א הלכה דדילמא מגולח, בראשו ירךאקטן שלא ליזרד דצריך

 את מגולה-פורם שר^נזו אומי פרומים בגדיו או כרעיו הנראים פקזח “סופרים
 לתצי׳ רשאי אינו מגול׳ בראשו אבל פורם פרומים או.בבגדיו יוpבב וי״א שמע

ם כך כץכך'ובץ מפיו הזכרר. ^ג  לפני עובר■ ואינו בתורה קורא אינו אבל ס
 מםתבר ולא מודה ת״ק גם רבקה״ת וכמדומה כפיו as נושא ואינו דתיבה

 משתבח “רקרושץ פ״ק ואמרי׳ * גרול לימא דא״ב קטן עוג׳י12ל זpפ דנקט
 לירך כשיבוא א״ל הוא גדיל ראדם המנונא סחב הונא לרב חםך>ז רב לי׳

 א״ל םוררא פריטת לא מ׳׳ט א״ל םוררא פרים דלא חדא אתא בי לירי הביאהו
 דאינו בי׳׳א רםבר ב״ש הראש בגילוי שהלך עליו שהקפיד אלמא נםיבנא לא

 ובן מגולה בראש מפיו הזברה לתציא רשאי שאינו דדאש בגילוי שמע פורס,על
 [בפסוק] כסופה המצורע תורת תהי׳ וזאת פ׳ רבה בדנךא המחבר אני מצאתי

 מלכסות מתעצל הזה שהאדס ע׳׳י ד.מרךה ימך כעצלתיס שרור׳נז פז בתם ראשו
ם]p[ראומשי נזקים) (רומי געשה הוא הי־י המקח־ו ימך בראיי ראשו את

ה שהאדם ע׳׳י הבית ידי^ף יתם ובשפלות  כראוי גופו מלכסות משתפל ת
 ואץ גופו כל Twd< אדס שצריך למדת הא * חטמץ יעלהנזש־ הבית ידלוף

 דעד מכלל קדייאבאשה ד׳כהןפתר התם מסיק דלא־ז׳׳ב כאשר, זו טענה להעמיד
 בדאשו בתורה קטן לקרות יכול דאץ נ״ב תלכך * סיירי קא זכר באדם הנה

שגתל מגולה  בראש שמירכץ שבצרפ!ת רבותי׳ מנהג בעיני ואץנר»־ז וכ׳׳
 וא״י [מגולה] בראש תכרה ומזבידים קטנים לקתת גרזנו תודה ובשמרזת מגולה

 להו איבעיא“ * סופרים דמס׳ אומרים דיש כת״ק לא אם הטנדזג לק״׳ס 7א
ת מפסזיר א רב בתורה הקורץ למנץ פי׳ שיעלה מ  חד אבא בר יו־מי׳ ודב תנ

 עלה אינו ומ״ר קרי קא רהא עולה מ׳׳ד עולה אינו >«ןר וחד עלדז אמר
 תתלד. בתורד, שיהךא צריך כנביא המפטיר אמרו מה מפני עולא דאטר כד^ל>ז

א תודה כבוד דמפני וביוץ תרר. בכור מפני  ר׳׳ת ופסק סליק לא נטי למנינא ת
 עולה ראינו דמ׳׳ד טעמא תלמוד׳ ספר׳ דהא הקרואים למנץ עולד, דמפטיר זצ״ל
 עלהלמנין אינו בן שכמו קםבר ע״ב תורד,א״כ לכבוד ב״א ראp שאינו מפני

 בתעניות יום בבל מעשים אפ״ד, תורד. בבור מפני כ׳׳א קדא אינו דהא שלשד,
 עולר, דאמר במאן ראנן ש׳׳ם מפטיר יששלישה הבשרים ומום ובמנחה

 דבשבת דרף׳ל משום תינו Tשב הפפטיר אץ דשבתות והא * לן םבירא למנץ
 שבעה [קרי] שניד.ם רברי לקייס לן דאפשד [תכא] תלכך עליהן מוםיפץ

ה שד׳מפטיר במ״ד עברינן] אפשר ז6ד [והיכא מפטיר והשמיני  המנין מן ^
 הפסיק ואם בתורה קרא שהרי המנין p עולד. רצזפטיר משה ה״ר וב״ב
 ופסקנו דראיל ולבך * עפל עולד, אינו רסזטיר וכץ משלים בין בקדיש ש״צ

ד; קרא אם עלר, שתשפפזיר  נזכר רמזביעי עם קדא ובעודו שבעד, כל צבור ^י
 אלא VTW קדתז יאמר אל מוביעי זד, אם לומרחפטרהכי שיודע מי שאץ

 אותו רדי קרתז אמר בבר ואם שנית פעם עמו קדא ואינו רמוביעי זה יפטיר
 שבעה בתורה ראp שאחד לעיל כדפי׳ וספטיר בתורד. וקורא חחר תזזביעי
 שיפטיר מוטב להפטיר ויודע בתורה דקרים כמזבעה ת׳ לא ש׳׳צ ואם פעמים

א : קרא שבבר אוחו יפטיר ואל קרא לא שעדיץ ת
מי) ) H Dבגמרא״ נמי ואמרי׳ * פסוקם מג׳ יפתת לא בתודה הקרא“ ^'׳ 

א המפטיר  שקראו שבעה כנגד פסיקם מכ״א יפתת לא מבי
P פסוקס ששה של פרשה “ותניא פסוקים ג׳ לכ׳׳א דהיינו פי׳ • בתורה P 
 שנים קרא מזני שלשה ראחר קרא ביחיד אותר, קרץ חמשה של בשנים אותה

 במיתזה מתחלץ שאץ לפי [שלשה] ד׳׳א אחרת מפרשה אחד ופסוק זו מפרשה
 ב״לבשם יתשע וא״ר בי׳׳א הלבה אריב׳׳ל תנחום א׳׳ר פסוקים משלעוה פחות
 פסוקים משל׳זזה בפחות ייריןמש אץ כך פסוק׳ מג׳ פרוות זד,6בפר׳ מתחילץ שאץ

 פסוקים מג׳ [בפחות לד.פםיק יבול אינו הפמזה ראש לקרות שבשיתחיל פי׳
 שכבררךא אע״פ שם ולדזניח שנים או אחד־ פסוק לק־ות תצה ת׳ אם]

ה י פסוק לקח־ת צריך אלא אחרת מפחזזד. רךא שבבר הפסוק עם ^ תז ^ 
 מאמצעיתה או הפר׳מר מראש לנךות התחיל אם ובן' שם ולהניח להפסיק יבול ואז

 לרופסיק רשאי אינו שנים או פסוק ב׳׳א לו נשאר שלא עד הפרשה כל וקרא
 שיעזארו בת למעלה ויפסיק דרךא מתחל או הפרשה בל נומד אלא שם

שר, לו  אבל pמשיי ואץ טתחילץ אץ הפי׳ והוא * הפי־שד, בסוף פסוקים ^
 בראמז אחד פסוק או פסוקס שנים להניח תצה זעתנזה לקרות כשמתחיל אם

 מפסוק לקרות מתחיל או’ שנים או אחר מפסוק למטר. לקרות ומתדזיל הפר׳נזה
א דמידי קפתא ליבא בהא השלישי ן טעמא ת  אלא pמשיי ואץ מתחילין ^

א שזר. מאחר הכא אבל ממזלשה פחות קרא שאותו יאמת שלא  fitwrvi ת
 שאין אTקפ ליכא בתז שלישי ממפיק מתתל שהוא עתתזמן׳פ שקתן
 שהתרזיל הסמזון זהו שדדי פסוקס שני קרא שלפניו שזה שיאמת לירא בכאן

p שאנו מה שליעזי.הלכך מפסק לקחת p שי פסוק דהיינו משה ויחל  שפיר ^י
 ה׳ ויאמר פסוקיס שני אס בי הפו^זה ראש לצד מניתן שאץ אע׳׳ם בדפדי׳ דמי
ת • לי הניחדז ועתה נו׳ נמזה אל  פרשרז בלל באן עתזים שאינס תמשיס שז מי

 אץ מיימון״ משר. ה׳׳ו־ פרשהיב׳ שוס באן עושה אינו “זצ׳׳ל ה״רמשד,.םיימן וסדר
 בדקדוק אפי׳ וטעה רךא הצבור [מפי] אמן שיבל׳ עד בתור׳ לקת׳ ושזאי הקרא

 “נאמרין ואלו פ׳ ובסיטדז עב״ל בדקתק שיקראנה ער אותו pמחזי אחת אות
 ואין הצבור טפי אמן שיבלה עד בתורר, לרךות תנזאי דקורא אץ אר׳׳ח ואר׳׳ז

 חנזאי הקדא ואין דקרא מפי פסוק שיבלה עד בתרגוס להתחיל תנזאי המתרגם
 סופרים ובמס׳ המתרגס מפי [תרגוס] שיבלה(פסוק) עד פסוק.[אחד] להתתל

ר^ פ׳  קריאות נמזבע פתת בתורר,.בשבת קרא שר,וא החץ מסיק• הקראההו
 שמיני דפטיר קריאות שבע דמלא ויקרא יחזור שבעה שרךאו כסבור תזכה

ת׳ ובלבד שדז שלשה וקרא קרא לבל ליתן פסוקים וא׳ עעזריס בסדר שי ^ 
 ארבע של דפרשה היתה ואס אחרת מפרשה תר, הסדר על יוסיף פחות ואם

 לפי ומפסיק קרא פסוקיס ש׳נזה של פתנזה אבל כולה את קורא פסוקס וחמינזה
 יו״ט של ובמנתז בשבת ובמנדזו־ז וה׳ בב׳ רךא ואם רךיאות שני שיעוד ברז ש״נז

 במנחה קותן ובמה פסוקים עשרה שישליס ער דק־א יחזור פסוקם מי׳ פתת
 קרא אם רךאו ולא פסוק על וו־לג קיא ואם דדגל מפני שפסק ■בסדר יו׳׳ט של

א עעזיה בתוך ואם חוזר אינו ביניהכז המדולג הפסוק ואין עעזרה  וירךא יחזור ת
 ביו״ט ובמנחה בשבת ובמנחרז בתל זו * מרלגין שאץ שיטתו על בראוי עשרר,

 לאחר אפי׳ וקרא חוזר לו נודע ואח״ב פסוק על ועבר שכח אם כשבת אבל
 מוספץ תפלת מעמירין שאין וקורא מיר מפסיק מוסף ודתפלל בנביא שהפטיר

 שמיני בשבת שהמפטיר למנרגנו סמך ומיכן * סופרים מם׳ עכ״ל שניה פעם
מע רבהתא ביר׳ט במנחה בתורר, לקרות שלא מנהגנו על ותימה  קריז שהיו ^ז
 שחל יו׳׳ט רב אמר מתנה רב בר אחרבוי דא׳׳ר “מדליקין במד, רפ׳ וההיא
 יו״ט של לתביד צריך אץ בשבת במנחד, בנביא המפטיר בשבת להיות

קרץ תו אבל מפטירין היו שלא י־׳ל ביר׳ט במנחה נביא אין שבת שאילמלא
: כרמשמעהבא

ה לקרות ורתחיל בתורה לקרות שבירך וריןי^^י^ (מה) ת  או בס׳׳ת לפניו חסר ו
ה לדתחל שרצה אלא רתחיל לא ת  צבור שליח וההדר חסר ו

 צריך לרךות שחצר, הפרשה ופתח אחרת והוציא רקודש לארון תורה ספר זר.
 על בבר שבירך ברכה באותה לי׳ סגי ולא .שנייה פעם ולברך לתור הקורא

ה ס׳׳ת  עומר וקרא ומקבל עומר גרול ובהן “נאמרץ ואילו פ׳ בסוטה רתנן ת
ק ומניחה התורה את וגולל בעשור ואך מות אחרי וקרא ת  ממה יותר ואומר ב

שנךיתי י

שם תגילה

שם

 ע״ב שה
ט׳׳א שם

 דף שם
ע״א כב

שם

 פ׳׳גזתהל׳
ת ש׳׳ת  ה
 כי״ב

 תת׳ית
 ת״ו
 1לנ דף

ע״ב
ד הלכה

 כד דף
ע״א

ע״ב ת ד׳
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 שסדף
ע״א תא

כיצד עיין

ד׳נהע׳׳א

בגם׳° ופריך ע״פ קוריע הפקודים שבחומש ובעשור באן כתוב לפניכם שקריתי
 של פנמו מפני אמר יהודה בר רזנא רב וליקרי אחריתי תורה םפר וליתי

הי׳ שאם פי׳ צריכה שאינה ברכה מברכע שאין לפי אמר רשב׳׳ל • ראשון
לטין. מתחילה רוצה היה אם ואפי׳ אחרת ברכה צריך הי׳ אחר' ם'״ת מביא

 כונה אורפז לי׳ מהניא לא אחר בם״ת שני׳ פרשה שיקרא ע״מ ברכה בשעת
 הכבר למברך וחמה את־ ם׳׳ת ליתי] [תקשי אכתי לרשב״ל דמהניא שא״ב

ח ונפל המוציא  המים לאמת חמה ואינו “ביתשלמי כדאיתא ומברך שחוזר טי
 למרת הא לפנץ• לטא העתיד על אלא כלל שלפניו על דעיתו הי׳ לא דמתחלה

 ורב ומכרך שתזר אחר םפר לו והובא הפרשה זו לרךות כדי הם״ת על שהמברך י
א  ראשון פגם דאיבא לחבירו מודה אחד בל אלא פליני לא ורשב׳׳ל יתרה בר תנ

 בבמה דאמר לההוא ודומה שייך• טפי צריכה שאינה ברכה מברכין שאין וגם
 רבא ברבה בעי לא דבריהם ספק ברבה בעי דבריהם וראי אביי אמר “מדליקין

ב אמר ״ ״ “ובגיטין “בכתובות שיטתיהם החליפו ופעמים הן מעשרין האו־ץ עמי ח
 תורות שתי מוציאין ענינים שני לקרות צרבו אם זצ״ל° מיימון משה ה״ר ובתב ע׳׳א י

ה פגום ראשון םפר יאמרו שמא תורות בשתי א׳ ענין אחד איש ירךא ולא סא דף  ת
 קורא ס׳׳ת בשתי ענינים שתי אבל דמשמע לי וקשה עב״ל בשני רךא לפיכך

 שבחומש ובעשור בעשור ואך מות אחרי והא פגם משום באן ואין אחד אדם
 רב וקאט־ ם״ת בשתי כת׳ג יקרא דלא ארזדיותנינן [וארם] ענינים שני הפקודים ״
 דאמר ברשב״ל לפטק שרוצה ונ״ב • ראשון. של פגם משום יתדה בר רדנא י

 שני והם רהואיל פגם מטעם ולא צחכה שאינה ברכה מברכין שאין לפי
 אחר ענין ^רא היה אא״ב פגם כאן ואין םפרים בשני שקורא אע׳׳ג ענינים
א ורב םפרים בשני  בר הונא רב שמא או אהדדי פליגי ורשב״ל יתדה בר תנ

א לרב מודה אינו והוא לרשב״ל שדה יהודה : יהודה בר תנ  אל אמור פתזזת לקחת הראוי בשבת שקבל באחר בקלוניא היה מעשה
[שבת] וכשהגיע תום כל תורה ורךיאת תפלה ועיכב רבועים

 הכהנים אל אמור בפרשת להתחיל זצ״ל שמעון בר׳ אליעזר ה״ר צור, הבאה
 מן פ״א לדלג רצזלא שבת באותה להקראות הראויה טני בהר ונם ולקרותה

 ולהשלימה בפר׳נזיותיה התורה יקחת נתקן רבינו משה מימות כי לפי התורה
ת ושנה שנה בכל  זמן שעבר כיון לומר לך ואק ותקים מצות לעם להשמיע כ

 זו פרשה לרךות כפרשיות קבע אק כי לפי פרשה אותה לה הלכה קריאתה
 יום, אירע שאם לרבר ודאיה הפרשעת נםדרו כן כי אלא זו בשבת וזו זו בשבת

 בשבת מיר הלא יו״ט של פרשה מפני שבת אותה של הפרשר, [טוב]בשב׳ורותן
ראבי׳ תדחהיותו ונדחית הואיל אמתנן ולא שפסק למקום תזר ליו׳׳ט הסמוכה

 אותה ולדחות לבטל לנו אין אפ״ה הפי־שיות ברךיאת בשבתות קבע יש תימא
בפ׳ דתניא אותה וקורין pחוז הכאה לשבת אלא בשבתה נקראת שלא הפרשה
 ולתנזע אומר מהו בשני ונו׳ אלים בני לה׳ הבו אומר מהו בראשע “החליל

 ימוטוידחו מהם באחר לד.יות שבת חלד, אם בו׳ אומר מהו בשלישי ונו׳ אמר
ת מר,ם באחר להיות שבת חלה אם פי׳ ר  שלשבת שיר מפני המועד שיר ו

 ראוי שתה שיר יאמרו בשבת באחד כי מפני האחרון שיד [שתא] ידחה ימוטו
 נמצא ב׳] יום [עד השבת אהד של שיר יאמרו ולא • בשבת אתמול לומר

 תורת שהיא הפרשיות סרר וכ״ש תנזיר סדר מרלגץ ראץ אלמא דחוי האחרון
 התם דמה ומינה מינר, רון מהתם אי לז־לנ*וא״ת שאץ ומשפטים חקים יוצרנו

 היינו שיר רגבי תא לא • תרתח אחרונה הפ^^זה כאן אף נדחד, האחרץ שיר
 אבלרבאבםח־ דאיןמדלגיןםדרהעזידהאוראי[א״א]כע״א רקי״ל דכיון טעמא

רפרשר, לנו יותר ואם שנה בכל באים אנו התורה להשלים כי התורה דפרשיות
 סדר >צתה ודחה בשבת להיות שחל ?״ט מחמת בין פשוטה שנה מחמת בין

 יקראנה לקחתה רדאוי פרשה אותה. נקרא שלא דבר כל מחמת בין פרשיות
 אשר את בזה ויתקנו כאחת פחנזיות שתי יקראו אלא ירלגנה ולא אחר בשבת
 משום לרךות שאץ לומר ואץ מגן• על קריאתה חםרו הרי ידלגו שאם חסח
 ראpו חוזר אחר פסק בעטר שאפי' סופרים במם׳ אמרי׳ רהא צבור טוחז

 רפרשה לכל וכ״ש צבור טורח משום תישינן ולא לעיל כדפרישית רפרשה כל
 שתים ^רין שאנו פרשיות ברוב עושים אנו כא׳נזר צבור לטורח לחוקז שאין
א וכך המזגים שבתות על מרובים כשהם ביחר  ה״ר וכתב המובחר מן מצור, ת

מין ימזראל לכל רפשוט המנוע “זצ׳׳ל מיימון ממזה פ״ג שם  בשנה התורה את ש^לי
חן הטבות חג שאחר בשבת מתחילץ אחת א הלכה ^  תולדות כשניה בראשית בסדר ו

חן אברם אל ה׳ ויאמר בשלישית נח ^  את שנומרץ עד הזה הסדר על והולכץ ו
 פשוט מנוע ואינו שנים בשלמז רתוח־, את שמשלים מי רש הסוכות בחג התורה

 שרתחיל ממקו׳ ויתתל תחתיו אחר יעמוד ונשתתק רךא “משד, ה׳׳ד עכ״ליוכתב פי״כ שם
 אחד אותו מברך אינו תחילה אבל ר׳׳ל עכ״ל בטף ומברך שנשתתק הראמזון י הלכה
 בר חייא דר׳ בשם בא ר׳“ עומדץ אין ביחשלמיפ׳ מצאתי וראי׳,לדכריו נ הלכה

 יתתל תהתיו שעומד זה ונשתתק בתורה רץרא היה ?חנן ר׳ בשם חייא ור׳ אבא
 לפניר,ם נתברכו הראשונים שפסק םpםם תימד אין הראשון שרתחיל במקום

לפניהם(ש׳׳מ) נתברכו ולא לאתריר״ם נתברכו האחחני׳ לאחריהם נתברכו ולא
 נתברכו לא האחרונים ומדקאמר תטמה כולה שתהא תמימה ה׳ תורת וכתיב

: בטף אם כי מכרך אינו לרךות העומר דאחד מינה שמע לפניר,ם
הטתח תנא “ולאחריה לפניה מברך בתורה והחותם רפותח (סו) ד׳ מגילה
דמכרכי והאידנא * לאחריה מברך וההותם לפניר, מברך ע״א כא
 וגדרה הנכנסץ משום גזירה רבנן רתקינו [טעמא] היינו ולאחחה לפניה כלהו ע״כ שש

 “מיימק משה ה״ר לדברי מירושלמי ראיה אין ולפ״ז ר,?צאין משום לעיל
 רברכת מ׳׳ש טלדוהי שאלתי וכבר * אתאמרא מעיקרא לפי רילמא דר.היא נסמיו

 הכלל מן עצמו ומוציא בתפילה וכן המטדך ה׳ את ברכו ואומר פותח התורה
 מצאתי מזוב בכלל עצמו כולל טנזלו שאכלנו נברך קאמר המזון בברכת ואילו

 הרי מיתיבין הכלל מן עצמי אני מוציא אמי שמואל“ בירושלמי אותו דמקשו ן .
 טציא אינו המבורך אמר רהוא מכיון אבון א״ר ברכו אומר והוא התורה ברכת נ לכהvר

 שמואל תמיר, היה המבורך מסיים דאינו ברהמ״ז גבי אבל פי׳ הכלל מן עצמו הגי׳ ושם
 ברוך עונין העם ובל המבורך ה׳ את ברכו כך לברך וררכנו ברכו יאמר האיך י״ציא איני

 העמים מכל בנו בחר אשר אמ״ה בא״י ומברך ות־זר וער לעולם המבורך ה׳
תן בא״י תורתו את לנו ונתן  עד ראp אמןוארז׳׳ב עונין העם וכל התורה נ

ת לרךיתגולל שישלים  והיי אמת תורת לנו אם״ר,.אשרנתן בא׳׳י ומברך ט׳
כםנד,גנו אחרונה ברבה °כתובה ובמ׳׳ם התורה נותן בא״י בתוכנו נטע עולם ח הלכה

[ח׳׳ב]

תן אמ׳׳ד, בא׳׳י כך כתובד, ראשונה וברכה  עולמי׳ממתם חיי השמים מן תורה תו
 וטועים בתוכנו נטעה עולם לחיי אחרונה בפרכה שאומרים ז6די נותן־התורה בא״י

, ה׳׳ר וסדר ומ״ם דהמגוע • *. בתוכנו נטע לומר שי׳נז בזה שוים כולם טימון ^
 קדיש אומר דפרשר, כל עמר,ם וטים שבעה כשקרא כשבת
ש בשבת בץ הממטיר עם ראp ואח׳׳ב  בין טסף בה ש

^ז אומר אינו המנצזיר עם שקרא ולאת־ מוסף בה שאין בשבת  ובספר ר
 ואמרו בעלמא דאמיק ער מקדיש בס׳׳ת שבעה דקרו ובתר כתב המקצי־ש־ת

 ימים “כתב מייטן rwa וה״ר בנביא למפטיר ברצרה קדא כץ לרפסיק כדי אמן
תו וטסף מפנזיר בהם שיש ש לומר נ  מקומות רש המפכזיר שיעלר, דםp קד

 הפשוט שהמנהג אמרנו וכבר “כתב אחר ובטןום המפטיר אחר לומר שנהגו
 בספר וכתוב בנביא מפטירץ ואח״ב ל^־לם המשלים שקורא אחר קריש לומר

̂־מר שאין המקצעות  ולא וחמישי בשני ולא בתענית ולא חוותז בראש לא קדיש י
מ ש׳  מוpלמ ס״ת שמחזיר ער בשבת במנחה ולא בפורים ולא בחנוכה■ ולא בח

 וה״ר • עכ״ל הלבתא וכן כעמיחה בכונה רבא שמיה יהא עונץ שבנ׳׳א בשער,
 שחרית תפלת ש״צ שיגטר את־ טסף תפלת בו שיש יום כל “כתב מייטן משד,
 ועוד מפטיר בד,ם שאין בימים עכ״ליח־דינו מוסף תפלת ט׳ומתפללין קדיש אומר
ם כתב ת ומוציא קדיש אומר שחרית תפלת בשנומר מוסף בו שאץ ת ס ט׳ קו  ו

 מה מפני טעם צריך למגרגנו ומיהו • כמנהגנו דלא הכל קריש ואומר ומתירו בו
: בשבת במנחה קדיש אומרים אץ

ח רחל (מח) ותכא תורות מכיאיןשתי ?׳׳ט או בשבת להיות ד׳
 תךר בני דפ׳ בדהוא תורות נ׳ מביאים ענינים שלשת שד,ם

 ריןpו תורות ג׳ מביאין בשבת להיות שחל אדר ר״ח נפחא יצחק ר׳ °דאמר
 בפ׳ תלטרא ומפרש תשא בבי וא׳ ר׳׳ח של ואחד יום של בענינו אחד [בהן]
 הרב וכתב • פגמא ליבא םמ־י בתלתא גברי דתלתא“ בםוטה נאמרין ואילו
 זה אחר זה תציאו אם של׳ןזה או ספרים שני שטציאין יום ככל“ מיימון משה

 עכ״ל קדיש’אומר האחרץ את] וכשמחזיר ו6קדי׳ אומר [הראשץ את כשמתיר
 באחד שניהם להוציא רוצד, שאם משמע [זה] אחר זה תציאו אם ומדכתב
הו כמנהגנו והיינו בידו החנזית  הקורא פ׳ ובמ׳׳ם“ נאמרין ואילו פ׳ בירו׳ ט
 מוציא ואח׳׳ב ומחזירד, בר, ו־אpו אחת טציא שתחילה משמע“ בתורה
א עולא לרב מפקד תה יוסי ר׳ התם ־אםר1 ומחדרר, בד, וקורא שנייה  תנ

 דאינון וכד פחכתא אחורי לה גייל תהי אורייתא חד הוא כד דבבלאי דכנישתא
 תזזניי׳ תביא ואח״ב האחת תוליך כלומר חדא ומייתי חרא מייבל תהי תרתי

ט פי׳ מייבל כה ותרךא  נורגיןשאני שאנו ולמה • מטתא לבי מנא מובילנא “כ
 תז׳׳צ בחימו אותר, ותופס קטדרא על אחד בחור ויתזב ביחד שניק מוציאין

pאותו־, לקבל לו יעז תתלה ם״ת שבזו הקריאה ש״צ וכשיגמור באחרת רא 
ת ת לבתר יתן ואח׳׳ב בו לרךות עתו־. שרוצה ט׳  כדתנ| בו רךא שבבר ט׳

תה בו׳ שחטו העזעיד את לו״ הביאו לו הוציאו פ׳ ב?מא  יהודה ר׳ בו׳ ממנו ו
ה לא אומר  כולי השעיר דם ורגיח הפד דם נטל בלכד אחד כן אלא שם ת
טו לתות שרוצד. השעיר לוקחידם דתחילר, אלמא ח ואח׳׳ב מ  העזעיר דם טי
 נותן ואח״כ בה לקרות שרוצה ם׳׳ת מקבל תחילה נמי הבא ממנו הזה שכבר

 וכל עלקטידרא רושכ ש״צ תלך שקרא ואדזד : רךאבו שבבר ם״ת לו
טהג רגולל כשגללה לפ׳׳ת וטשקין הולכין תpד,תנו  את לחנך זה הוא יפר, ו
 מניתם היו לא דמסיק סופרים דמם׳ לההיא ורומה ולזרזם למצות xpהתנו

 “כמצות לזרזן כדי כנם?ת לבתי אותם מוליכין ה? אלא אחריהם ניםtp בניהם■
 טפכם כלבם היום נצבים אתם ואט־ פתח ביעזיבה דאב׳׳ע את שתעזים ביום

 ליתן כדי בא למה טף פסיעות שכר לקבל כדי נשים לשטע אנשים • נשיכם
 לבידב״נ לכא רגלות לר,יות קטנות ישראל בתולות נהגו טיבן למביאיד.ן שכר
 שבאים מחמת וגם סופרים• מם׳ עכ״ל שבק לקבל והן למביאיהן שכר ליתן כדי

 • יולדתו אעזרי חנניא בן יהושע כדתנן בלבם שמים יראת נבנסת לבידב״נ קטנים
ט שהי' משום“ דיבמו׳ פ״ק בירו׳ ומפרש  אזניוpשידב כדי לביהמ״ד טליכתו א
ת  לתת־ מעוברת אשה ?לדתויוצריכה אשרי חנניא בן [יהועזע] דתנן ורדינו בד׳
כי שום תאכל שלא  חרשין אץ דפ׳ כהרגא רשע תלד תי כן שטזמת איטר ד

 ע׳׳ז ?(פני עוברת תתד, בו מעוברת כשהיתק אחר של אמו כהן דא״ר“ ירושלמי
 ריע)[םםעפע]בגופה ר.מץ(מרע אתו ואכלר,ותתה לה ונתנו המק מאותו והרתה
 תpד.^נו יאכילו שלא כדי תpהמני את לתהיר וצריך • חכינה של כאירסד.

ם יתרים שיתו כדי איטר דבר • טכי
שיגלל עד בנביא להפטיר רעזאי המפטיר אין אריב׳׳ל תנחום ד׳ (מט)

 כל • צבור כבוד מפני בציבור התיבה את להפשיט כו׳ ם״ת
ב ברבו־ טוכותתם בדבר פותח בתורד, ראpה  שם שמפפקין םpם “ות׳׳ר ט

 ריןp שם בשני בשני רץpשם במנחה בטחה] ריןpשם [בשחרית בשבת
מ הבאר־. לעזבת ריןp שם בחטשי בחמישי  שמפםיקין מקום אוט־ יתדה ר׳ דד׳
 דרא א״ר הבאה ולעזבת בחמיעזי בשני במנחה ריןp שם בשחרית בשבת

 בטחה ריןp שם בשחרית בשבת ןpשמפט מקום שמואל אמר מתנא א״ר
ת דאפכי משום כר׳׳י הלכר, ולימא הבאה ולשבת בחמיעזי בשני :ל

^ (נ)  פי על אף בו׳ ויתקדעז יתגדל וכן ארמי בלעזון פורקן יקום דאט־ינן ןך*,
[תא] דבצבור משום הלשון בזר, מבינים השרת• מלאכי שאין

אטץ ואילו דתנן “נאמרין ואילו פ׳ שםכדאמרינן שורה שהשכינה  לעזון בכל נ
 והאר״י לשון בכל ותפילה“ בגמרא ופריך ותפילד, ׳עזp מעעזר ותוי סוטה פ׳

 ארמי׳ בלעזון צרכיו דמזואל דאר״י ארמית בלשון צרב? אדם ישאל אל לעולם
 לא [ארמי] בלעזק מכירין העזרת מלאכי שאין לפי לו ןpנזק השרת מלאכי אין

 בשכת ראpכש ש״צ שנורג מה :התם נשאר וכן בצטד הא בתיד הא קעזיא
 יעקב יצחק אברד,ם שבירך מי ואומר בתורה רקורא את מברך ופעמים בם״ת

א ה התורה לכבוד נדר שיתן פלוני את יברך ת  על תמיר. זצ״ל אבי טרי ת
 ולא מעריבץ לא מקדישין לא מצוה משום הן ואילו“ משילין פ׳ רתנן המנדג

 נודר■ ומ״ש וממכר p̂מ משום [גזירה] טעמא מאי טמרא ואמרי׳ בו׳ מחריטן
 תכא ובשלמא • לת־יוט ב״ש אסור לגבוה ליחר השתא מהמקדיעז לתן נדד

 דאר׳׳א “שואל ודפ׳“ דכתוטת לההוא דדמי לדתיר קצת נראה היה עני שש׳ץ
ת בשבת לעניים צדקה פוסקין  לו לירור דשרי מסתבר לא עני לעז׳׳צ אפי׳ מי

ה טירי דד׳א דהתא די״ל ^ צ תי תום לה שצריכין ב  ודמי היום צורך ד
פסחו אדם מקתש יוחנן °דא״ר העזואל פ׳ כדאמרי׳ זמן לד.ם שקבוע לחובות

בשבת

 • שם
כ הלכה

 יג פ' שם
ט״ו הלכה

ה׳׳כ פי״ב

 כנו דף
 ע״ב

 ףמא7
ט״א
פי״ג שם

 ו הלכה
ג הלכה

ד׳ ג׳־ת
ט״א מא

ע״נ נג ל׳

ו ה'כה

ו הלכה

א הלכה

 דף סוטה
 ע״נ לט

 ל׳ מגילה
ט״ב לא

לב דף
 ט׳׳א
 דל״ג שם

ע״א

ע״ב לי ד׳

 ע׳׳א ה ל
 י,נ דף

ע׳׳א

 קתח ד׳
ע״ב
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