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  .כדד�  שבת
  ?ח בתפלה ובברכת המזו� א� שאינו אסור בעשיית מלאכה"הא� צרי� להזכיר ר

  
  בברכת המזו�  בתפלה  

  מזכיר בבונה ירושלי�  מזכיר בעבודה  אושעיא' ולתני ר, לרב
  אינו מזכיר  מזכיר בעבודה  חנינא' לר

  
  ?מה הדי� להזכיר בתפלה ובברכת המזו� בימי� דלהל�

  
  בברכת המזו�  בתפלה  

ימי� שיש בה� קרב� מוס� 
  )ח וחול המועד"ר(

 מזכיר יעלה ויבוא   מזכיר יעלה ויבוא בעבודה
  בבונה ירושלי�

ימי� שאי� בה� קרב� מוס� 
  )בתעניות ומעמדות(

בליל התענית ' אי$ מזכיר אפי  1אומר עננו בשומע תפלה
  בעוד שאוכל

  
  ?ח"הא� מזכירי� חנוכה במוספי� של שבת ור

  
  ?עמדו  ?מה הדי�  

  ח אי$ מוס� בחנוכה"שאלמלא שבת ור  אינו מזכיר  וכ� סובר רב, לרב הונא ורב יהודה
  תפלות ואי$ לחלק ביניה�' היו� מחויב בד  מזכיר  יוחנ�' לרב נחמ� ור

  
  ? ט"ט בהפטרת מנחת שבת ויו"והא� מזכיר יו, ח"ח בהפטרת שבת ר"הא� מזכיר ר

  )].'בעמוד ב(ה ולית "תוד[
  

  ט" שבת יובמנחת  ח"בשבת ר  
   כ$ מסר רב אחדבוי)אינו מזכיר    כ$ מסר רב גידל)אינו מזכיר   לרב

   מזכיר:י"לרש  2להלכה
  3 אינו מזכיר:'לתוס

  מזכיר

  
                                                           

שמא יאנס ויצטר� , לא בשחרית'  אול� הגאוני� כתבו שלא יזכיר בערבית ואפי.ערבית שחרית ומנחהב 1
, שהרי מותר לאד� ללוות תעניתו ולפרוע, הקשו) ה תעניות"בד(ובתוס . לאכול ונמצא שקר� בתפלתו

  .ונשארו בקושיא. יה שקר� בתפלתוולא חשו שלא יה, עשו כ�תה תקנת הגאוני� שלא הי' בזמ� הגמ' ואפי
כ שחל להיות בשבת המתפלל נעילה צרי� להזכיר של "שאמר יוה, יהושע ב� לוי' מדברי ר' כ� דייקה הגמ 2

ה כא� צרי� להזכיר "כ ה"וא, )י" רש!בלא ערבית של לילה (דיו� הוא שנתחייב בארבע תפלות , שבת
  .מטע� דיו� שנתחייב בהזכרה

 לא כרב הונא ורב דהכוונה שאי� הלכה, לית הלכתא ככל הני שמעתא: 'אמרה הגממה ש לעי פירש "רש 3
ל לא חולק בזה "דג� ריב, ל דאי� למנות לרב גידל"י חולק וס"ור. ולא כרב גידל ולא כרב אחדבוי, יהודה

וא� נאמר שלא מזכיר , ואינו דומה לעני� תפלה שמזכיר בשאר התפלות, ח ליכא כלל"היות שהפטרה בר
אכ� . דכא� אי� עוד הפטרה שנאמר שיש חילוק בי� הפטרה להפטרה,  התפלות חלוקות ביניה�יהיו

כדי לא לחלק בי� הפטרת שחרית שהזכיר בה , ל יש לו להזכיר"אליבא דריב, ט"בהפטרת מנחה בשבת ויו
  .ט להפטרת מנחה"יו
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  :שבת ד� כד
  ?הא� מדליקי� בחלב מבושל באופני� דלהל� או לא

  
  בלא תוספת שמ� אחר  בתוספת שמ� שמדליקי� בו  

  יקי$אי$ מדל  מדליקי$  1לחכמי� בתראי/ ק "לת
  מדליקי$  לנחו� המדי

  אי$ מדליקי$  ק"לת/ לחכמי� בתראי 
  

  ].ה ולא"תוד[? ט"הא� עולת חול קרבה ביו
  

  ?ומני�  ?מה הדי�  
  לאביי 

  עקיבא' ואליבא דר
ט "מדצרי* לימוד על חלבי שבת שקרבי� ביו  אינה קרבה

  חול לאשל מ ד"ש
  ט"ל נדרי� ונדבות קרבי$ ביו"דס  קרבה  ישמעאל' לר

  

                                                           
 דאיכא )ו שמ$ ג� בחלב מבושל שהוסי� ב, ל להחמיר ולגזור"ק או חכמי� ס"ל שאו ת"ס' הגמ 1

בכל אופ$ ש) וג� הוסי� בו שמ$ שמדליקי$ בו, שמבושל ונמש* יפה אחר הפתילה(תרתי לטיבותא 
ק שאמר ולא בחלב דמשמע בכל חלב בלא "הא� ת, אלא דלא מסיימי מי המחמיר. לא ידליקו

א כל תנ"אכ$ מכלל זה ד. או כרבנ$ בתראי שלרוב באי� להוסי� ולהחמיר על התנא הקוד�, חילוק
ל "דג� א� נאמר שס, ליכא למפשט) תנא אחרו$ בא להוסי� ולהחמיר)(בתרא לטפויי אתא 

אכתי ה� עדיי$ מחמירי� יותר מנחו� , לחכמי� בתראי דמדליקי$ בחלב מבושל בתוספת שמ$
  .ה איכא" תוד). המדי הסובר שמדליקי$ בחלב מבושל ג� בלא תוספת שמ$


