
דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם בכמבמ, צ׳ שְּ

כת•גתב צבטצ
שיר של כל יום בביהמ''ק

בראשון מצ' צתגו ץלמץתצ', שקנה והקנה ושליט בעולמו.
בשני   'רקץמ צ' ץלצממ לתק', שחילק מעשיו ומלך עליהן.
בשלישי 'תמצס ךהש שטקא תמ', שגילה והכין תבל לעדתו,

ברביעי 'תמ ךדלץא צ' שברא חמה ולבנה, ויפרע מעובדיהן.
בחמישי 'צגךסךץ מתמצס טץפךץ' שברא עופות ודגים לשבח לשמו.

בששי 'צ' למנ רתץא משב' -  שגמר מלאכתו, ומלך עליהן.
בשביעי 'לפלץג בסג מסץ צבשא'

לר"י מר''ע-לר"י מר''ע- ליום שכולו שבת.

רבי נחמיה:רבי נחמיה: שבו שבת ממלאכתו.

שחלקו:שחלקו: דשש אלף שנה העולם

ר"ק:ר"ק: ואחד חרב, 'ץךברש צ' משקץ שסץ צצץת'. וכן ר''ע

אביי:אביי: שנים חרב, ק'סףססךץ לסלס'. וכן ר''נ

במוסף דשבת - רב:רב: הזי"ו ל"ך. האזינו, כך חלוקין בביהכנ"ס
במנחה דשבת- רי"ורי"ו: : אז ישיר, מי כמוך ים, אז ישיר באר.

ובכל שבת אומרים אחד משל מוסף ומנחה



עשר מסעות נסעה שכינה,
מכפרת לכרוב, למפתן, לחצר, למזבח, לגג, לחומה, לעיר, להר,

למדבר, וממדבר עלתה וישבה במקומה - כ''ז מקראי.
• רי"ו:• רי"ו: ששה חדשים נתעכבה שכינה לישראל במדבר, שיחזרו

בתשובה. וכשלא חזרו אמר: תיפח עצמן,  מקראי
ועשר גלויות גלתה סנהדרין, מלשכת הגזית לחנויות,
לירושלים, ליבנה, לאושא, ליבנה, לאושא, לשפרעם, לבית

שערים, לצפורי, לטבריה. ועמוקה מכולן, ד'ץבזמא לתגו אקשגס'.
ר"א:ר"א:  רק שש גלוית, 'ןס צבף סץבשס לגץ דגסצ ךברשצ סבזסמךצ

.                    סבזסמצ טק תגו סרסטךצ טק טזג'.
רי"ו:רי"ו: ומשם עתידין ליגאל, ד'צאךטגס לטזג דץלס בשס'.

 

ריב"ק: ועוד זאת התקין ריב"ז:ריב"ק: ועוד זאת התקין ריב"ז: שאפילו ראש ב"ד בכל מקום שלא 

יהו העדים הולכין אלא למקום הוועד.
אשה שהזמינוה לאמימר לדין בנהרדעי, וכשהלך למחוזא לא
הלכה אחריו, וכתב שמתא עליה, דמקום הוועד דווקא לעדות

החודש, אבל כאן טשק מץצ מתסב למץץצ.

 

תשע תקנות שתיקן ריב"ז.
א. שופר ב. לולב ג. הנץ ד. עדות החודש ה. משנתינו ו. דאין

כהנים רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן, ז. מחלללין רק אניסן
ותשרי ח. גר בזה''ז לא יפריש מטבע לקינו מפני התקלה. 

ט. לר"פ לר"פ כרם רבעי, היה עולה לירושלים מהלך יום לכל צד, כדי

לעטר שוקי ירושלים בפירות.
ומשחרב ביהמ"ק א''ל לר''א: א''ל לר''א: כבר נימנו חבריך ריב"ז והתירוהו.

ולא אמרו רבך- שאין ד''א לתלמידיו לומר כן.
לרנב"י:לרנב"י: לשון של זהורית. שלא יתעצבו כשלא מלבין.

התקין ריב"זהתקין ריב"ז לקושרו חציו בסלע וחצי בין קרני שעיר המשתלח

ואפי' שבמ' שנה אחרונות דריב''ז שבהם לימד לא הלבין הלשון,
שחי עד אחר החורבן, ומ' שנה קודם חורבן לא הלבין

זה אמר במ' אמצעיות כשהיה תלמיד, וקבעו רבו בשמו.
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