
 המהכלם*מפר

 יחד התפלה סדר לסדר ממם בקשו והם "( הבירי דעת על עברתי לאמעולם
 לנגדי '"י שרתי כתיב שהרי כ( בוראו .עבוד במה )ו(לדעת למען בו, קורא ירויןלמען
 אלא מלך לפני מעמידין וא.ן לנגדו, שכינה כאלו י( יהיה מתפלל כשאדם נ( סי'תמיד,
 ביוצרי כי אבוש, לא כי ואדע כחלמיש פני שמתי כן על "(, מלכות בתכססי שיודעמי

 י(, לבבכם בכל ויענדו שנאמר עבודה במקום התפלה כי הוחלתי ולכבודובטחתי
 הלכות לומדים היו י( הכהנים שהרי תפלה, זו אומר הוי בלב שהיא עבודהאעהו
 ת 1 כ ל ה התיבה לפני יורדי שילמדו טוב כך לעבוד)ה(, החילם בשים "( ה ד 1 בע

 ואמונה אמת אבאר השמים מן '( ב-ד. שיעלה ומה ט(, להתפלל החלם במרםתפלה
 וינדלו שערות שתי שיביא ער בעלמא באקראי אפילו התיבה לפני "( לירד לאיש איןכי
 איש, ]לתפלה[ בעינן ואנן איש מיקרי לא %ן קודם כי עיקרן, אל ראשן לכוףכדי

 טח~יב שאיט וכל במצות ינ( מהזיב שאיט לם. והפעם איש, נאק באתי טדוע ינ,שנאסר
 זקנו שיתמלא עד קבוע צבור שליח ולהיות 'י( חובתן ירי אחרים מוציא אינובדבר

 שיאבה טו( נמי דבר לכל אלא לבדה לתפלה אינו השערות שתי וגדול טי(,התחתון

 רע,א. שנשטנטינא התלמוד, אגדות וכגירפת ע.ב קי'ח בשבת יוסי דר' מימרא ע"פ"(
 ה'. ככלי הסר ע"כנ(
 לח. סי' וטאו"ח ע"א 3"ב סנהדריןנ(
 יעשה. ה' בנתזיו(
 שם. סופרים ברקדוק' וע" מינכען שגכת'י הנשנה וכטסהא ע"א ל"א דשבת גמ' e~pס(
 עיא. נ' תעניתו(
 ליתא. שהרי ומלת והכהניפ איתא ה' ובכתיי1(
 ע"א. כזד חוליןמ(
 ע"ח. סי' תפלה ה' חייג ארחות בעל חלך המחבר ובעקבותט(
 לידי. ומשיעלה ה' ובצת"'(
 דף שב"ז בדיו י.א, ריי ובכלנו שם בא'ח הובא המחכר ולשון לרדת. ה' ובכתני'"(

 ח'_
 ע"ב. 1' גרבות ועי' 3' נ', ישעיהי3(
 שמחוייב. לפי ה' ונכת"ייג(
 ע"ב. כ' ברכות עש, כזט ו"חד(
 חולין ורעס' הי"ג רטובה פ"נ ירושלמי ה"נ, רזבחים ופ"א היד דחנינה פ"א ויסתמאסו(

 ל"פ סי' יתרי וגמחזור ס' פי' הגדול וביודפ ע.א חא דף גסרע"ג ועי' והטלא, ר.ה ע"3מר
 נ"ט סי' או"ח ובב"י י"ר פי' ח"אובחאשכול
 ה', בכתיי ליתא נסי תיבהסו(
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 אבל ן כול ברכות ושאר "( וקדוש המזון ברכת כגון חובתן ידי אח-יםלהוציא
 מכי 'ט( צניף אותו עושין עשרה 11Ctls1 שערות 'מ( בלא משלים וזימון מנ'1להשלים
 שכן דכל אמרינן :( רביכות ובירושלמי היא, כך דעלמא וסוגיא מברכין למייודע

 ]אותו[ עושין וקטן הורה ספר י"( בירושלמי שיש ושמעתי השם. הזכרת דליכאבשלשה

 וק' לעשרה צניף אותו עושין בידו וחומש שקטן אומרים יש כך ומתוך לעשרהצנ.ף

 לתפלה ואי צניף אותו דעושין ינ( קאמר נפשית באפי וחד הד דכל מכלל אותודקאמי
 עושיו דס"ת האטת על להעמידו כדי לאוקמי וצריך ינ(, לו הוא נברא תורה ספראטו
 אליעזר ר' בנ' השנה עיבור יו( אליעזר דר' בפר' דקאמי השנה, עיבור לענין צניףאותו
 ברכת לענין וקטן עגול,, ועושין לפניהם ס"ת טביאין סי' נמעטו ואם ב"אומר

 שם סם' אך לי', צמף אותו עושין וס"ת קטן ש י ני( רבא ובבראשית כדאמר,, יה(המזון
 יוסי דר' וההיא שערות, שתי שיביא עד שסע ולקריית לתפלה אבל לזימון דוקאדהיינו
 עד עלויי אזמין ולא חלפתא אבא עם אכלת זמנין נמה בירושל' דאמ' כן( הלפתאבן

 ל ב א שערות שתי דא"ת'נא עד לנרך הניהוגי לא קאטר הכי שערות, שתידאייתינא
 עושין וס.ת קטן קאס' רבה ובבראשית כדאמי. שערות שתי בעינן לאלהצטרף

 אותו עושין אין ולתפלה שמע לקר" אכל המזון לברכת אמרה הדא ' י ל צניףאותו

 כעינן לתפלה להצפרף דאם" משסע צניף ליה ומדקרי ת ו ר ע ש י שת שיבךא עדצניף
 י"(. כך נהגו לא דעלמא סוגיא אך שערות,שתי

 שבה. של טיחה סדר בסוף לקמן מש.כ וע" וקריש, ה' ונכת"ייי:
 שערות. ביביא 'ה' ונכת,י,ה(

 קציר סי' תשובה בשערי כ"א תמצא לא נצ' וכתיבתו צניף, מלת ליתא ה'. בכתיי'ט(.
 סניף. הגירסא הספרים בשאר אכן ופ.ב, פ"א סי'יבמח"ו

 ה.ב., פ.זכ(
 לקרותן וא"א ה' בכתיי שורות ב' נמחקות כך ומתוך תיבות עד ומכאן

 . ' המחק.מתוך

 שם.נ"(
 עבדיו. יאות ולא לתפלה להשלים כשר וחומש קטן י.א כך ומתוך : איתא ה' ובכת"ננ(

 מכלל צניפין אותו וקאטר לי' צגיך עושין וס"ת קטן קאמר מדלא ועוד מחומש עדיף רס.תחרא
 וכו'. דעושין דקאמר כפשיה באפ' וחד חדוכל

 וסש.כ ע'א ט' דף שם ובעלבו ע"ג ס" שם בא"ח וע" לו, תשת ליתא ה' בכת"ננ(
 180. צד ריטוט בם' צויץהח'

 בעדת נצב אלהים שנאמר בעשרה אומר אליעזר ר' מעברין בשלשה : שם ~ז.ל פיחכי(
 וכו'. ויושכין עגולה גורן כמין ונעשין לפניהם אותו ופורשיו ס"ת מביאיו נתמעטו ואםאל

 ט' רף רע,ט[ ]ר"ו הפררם לקוטי קנ"1, פי' ח.ב האורה כיה, ס" תשונה נשערי עי'גה(
 הגמיי"מ קע.ג, סי' ר"פ ב"ג מהרים סק"א, תשנ,ב ס" ח"א או"ז קפ-ה, סי' הראב.ן ודי,ע"נ
 רנ"א. סי' ואגור ל'ט סי' בהמ,ז ה' איה ע', אות ופי"ב ה' אות תפלה מה'ח"ח

 ג'. אות צ'א פ'גו(
 וקנ"ג ט' סי' הלקט ונשבלי ולית סריה ע"א מ"ח דף ברבות בתוס' הניגמא וכ"הגן(
 ובתשב"ץ 1' אות ברשת סה' פיה ובהגמי"ם ע"א. ט"ו דף שי-ט( רטריגט )ריווא שהריםובברכות

 פ"ז וברא.ש קלו סי' ח"א באו'ז אמנם הך, והיינו חלפתא אנא בר גרים בהג.ה ר"אסי'

 העב פ"ז שלפנינו ובירושלמי תחליפא ב"ר יוסי ר' הגירסא קצ"ט סי' ונטאו"ח כ' סי'רברכות

 תחליפא, ב"ר ]נסה[ נסא ר' איתא קכ.ח סי' ברכות ובראבי-ה ע'ח סי' ע"א כ.א רףובהסנהיג
 פי,א בירושלמי כרסוסם בקטנותו שמת אביו את הביר לא ררת אבא, סלת למחוק צריךולפ-ז

 , אבא. מלת שם בהמנהיג ליתא ובאמת ה"ה, סוףדתוומות
-  

 המיוחם פירוש ע"פ שם ובב"ר

 יוסי[ ר' נקרא,בירושלסי אס':הכהן ]ור' תחליפא ב"ר אסי ר' בשם הובא. פ'ב סי' ובמה.ולרש"י
 ' חלפתא. .בר אבא ררב קמ' יוסף ר' גריס תפיט פי' ז"ל ג"כ מהרשובשו"ת

 לפ"ק. רעיט בדץ מ"ט שרש מהרי'ק ע"נח(
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 יע(, העבירה מן ריקם וביתו רמל אריסה צריך צבור שליח הראשוטת, עלנחזור
 לקרות ובקי ערב וקולו נעימה לו  ויש לעם ומרוצה ברך ושפל לו, ואין י(ימפופל
 שם עליו יצא שלא אביי אמר נאה פרקו מאי נאה, ופרקו ובנביאים ובכתוביםגתורה
 שליח זה פוביי בר זופרא מר ואמרה ביער כאריה נהיתי לי היתה שנא' בילדותויע
 בינינו לרצות שבא ולפי )6( בתענית כראמי ונט הטן שאים התיבה לפני היורדצבור
 )נ(. עמו שלם לבם וש"א צויך קושימן

 בקרב, )י( בה ילין צדק טעים רחום ושא אומי ערבית,יג( תפלתסדר
 עונות מכפר הבקר שתמיד בידו, וחטא בירושלים ם ש אדם לן לא מעולס )ס('ואמרי'
 ושחרית ערבית רחום והוא תקנו ולכך יום, של עוטת מכפר הערב ותמיד לילהשל

 קרושה בס' אותו אומר, אט שחרית ולילה. יומם עונותינו שיכפר המקום פנילחלות
 איברי שאין ולפי אותו, אומרים 1 נ א שאין שבת ליל כשניל דזסרה בפסוקי.ותקטהו
 ולא בשבת חול עולת ולא בשבתו שבת עולת דכתיב שבת בלילי קריבין ב ר ע הוצמיד
 דהעיא ובשעתה בברכותיה שמע קרית )י(. בהם תיקטהו לא )י( בי'פ חולעולת
 בערב אדם רא ואם לילה. קורם ורביע שעה דהוי ולמעלה הכנחה מ6לינ י"( ת ר',ל
 אלא שסע קרית ואיקרי קימעא ואשתה קימעא אוכל יאטר לא )ט( השדהמן

 עמור שיעלה עד ומצותה וישבה, יפשע פן פשתה יאכל כך ואחר שמע קריתיקרא
 שטים שם וימליכו לציבור שישמיע כדי קולו יגביה ובשמע ת6(, לאזנו וישטיע מ(,.השחר
 יחידי אמרו כבר ואם השמיעני, לקולך מקשיבים חברים על מנ( במדרש כראיתא*חר,
 "ג( אותו מרכין ואין בלבד, ראשון ופסוק עדיין, אמרו לא אם וכן ש"צ עם לאומרוחייב
 על היום ובין את, לואהבת שם ברוד ובין טין שם לברוך שמע בין אותו מפסיקיןאלא

 ה'. בכתיי חסר העבירה סןגט(
 לעם ומתיבת - ש. אות ע"א ט'ז תענית מופרים רקרוקי ועי' ומטפל, ה' וכבת"י)(

 ה'. נכת'י נטחק קוננונגר
 וכו'. ע"א ט'ז)"(
 ברור נראה לשונם ומסגנון f'p' פ' רף שם ובכלבו  ע"ח סי' ריש שם גאפ עיי')נ(
 המחכים. ממקור נובעיםובדבריהם

 וכו'. אוט' ערבית וצהרים ובקר ערב התפלה סדר וזהו : כ' ה' בכת"י)נ(
 המלה חסרה ה' בכ"י בקרם. תחת בקרבה בכ"י להגיה שצריך ומ כ"א. א' ישעיה)ו(

 לגמרי,"בקרב*
 רנתי פסיקתא ס"א, הערה ופשקו ק"ז הערה וט"ו רל"א הערה פזה דר'כ פסיקתא)ה(

 ובמרו ג.ד גהערח ועיי'ש י'ב אות פנחס פ' הקדום ובתנהומא ז' אות ומפיז נ"ר אותפט"1
 77..צד

 גי'ג וגן ה' וכבת"י tatp נ'פ פסחים ע"ב, כ'ד שבת).(
 ה' בת"י וכגירסת כ'ה, דין וכלבו א' סי' ערבית תפלת בא'ח וכלשונו ככתבו וכ'ה)ו(

 ע.א. ק"ל דף תרומה פ' בזהר:ועי'
 מאשתי. ד"ה ע"א ב' ברבות תוס'4(
 ע'ב. ד' ברכותפ(
 ע"ג. ח' שםה(
 ע"א. י"ג, שם ג'זמ6(
 הבחכים כלשון הובא י' רין סוף ובכלבו מץ סי' ק"ש ה' ובא'ח י"א. פ"ח, שה"שמג(

 דגרי כל הגיא שבכלבו אלא הירושלמי, דברי סוף עד פה האסור כל את העתיקו ושניהם)אן.
 שככר לפי לחרחר, וטוב ער כורכין ואין מתיבת דילג ובאה והשטיה שינוי שום גליהמחכים
 צ'ו. סי' סשה במפה ועי' יעז. בסי' לעיל אלו דיניםהביא

  wffp. סו רף בגמ' ושם המז דפסהים %ג תוספתאינ(
 הורגין. ר"ח ע"א עלא רף מורית ובהעם' ח'פ פ.ד בירושלמי עיי*שסו(
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 לננכס. בכל לנבך, על לבבך[, )ככל הדבקים 'בין מה( יתן וריוח לאהבה, היום וניןלבנך
 ש4 זיהן להתיז וצריך ת; ל 'תכ 'פתיל הכנף לבבכם; על טהרה, ואבדתם בשדך,עשב
 לאת 'הסמוכה תיבה שבסוף מרם נץ. ריוח יתן וכן. מ; רי :מארץ-5'צ אתכם טי(,תזכת
 וטוב אליהם. ואמרת י'י, נשבע ""(, אף וחרה טוסיף ובירגוטלמי ולאותה,מי(,ולאותם
 יהיה לא )(, אלהיך י"י אנכי, הט(, הללו פרפרות בנ' הנרמזים הדברים ]ביי[ )בין(להרהר
 לשקי', בשמיה לא'משתבע מלבא ד)מ(רחים מאן ואהבת, תשא, לא אחד, ייילך,
 י"( שנ, המצות כל ששקויה.'.כננד~ שבת זהו מצותי, כל את ועשיתם תזכרו למעןזכור,
 שבת שקול' להם, הורעת קדשך קיבת ואת ומצות תורה לעמך ותתן ירדת סיני הרועל
 מאן ה, ר ה מ ואבדתם ,.תרצח, לא ימיכם, ?רבו למען )נ(, ימים והאיכת כבד, כולן,'כנגד
 סרסורי ת"י ועינא לבא לוי ר' אמר וגו' אחדי תתיש לא תנאף, לא ]ליהו, מקטילדקמיל
 לקומר :ל, תרצנה דרכי ועימך י ל 'לבך את( )לי בני )ל'( תנה דכתינ הוא הדין,דעמרה,

 תגנוב. לא דירי, ראת אנא,'ידע לבאןועינא לי יהבת אם אמ',הקב'ה :י( תרצנה דרניאז
 אמת אלהים ויזי וכתינ אמת אלהיכם ד' אני תענה, לא . חבירך, דגן דג:יך.ולאואספת
 חבירך על ,העדת הקב'ה'אם אמר לוי .ר, אמי עולם ומלך חיים אלהים שהוא אמתמהו
 בית תחמור לא ואיץ, שמים ביאת. שלא עלי מעיר אתה כאילו עליך אני מעלהשקר
 :,ז עשיה שיאמיו' :ס( הוא ובדין חבירך; בית על ולא ביתך מזוזת ,.על וכתבתםריעך,

 י'(. הם אלא 'בסיני נתן ,שלא יאמרו שלא המינין עצת מפני אלא' יום' בכלהדברים
 : . . לעולם. השםוברוך

 רבא, בשמיה וזוקף ויתקדש ,ביתנדל כריעות,' שלש יש ונקדיש קצר,קדיש
 ,ומתפלל השלום:"(, ובעושה' צלותהון בתתקבל השלם עליהם מוסף וביתנרך,ובבעגל'

 סי' ואתחנן פ' rii~swjs ' שהביאן כמו בתורה, הכתובין וכסרר ע"ב ט"ו ברכותטה(
 1'"עעא,' דף ובזרע-ג גרי"ף וכ.ה קליט, ס.ק שלום בשאילת ועיי"שקמ'ג

" הער. דברכות פ,ב ירושלמיתו(
 ס"א. סי' ובטור הדבקים בין ד"ה בתוס' עיי'שהו(
 ונחוס" ליתא, ולפנינו בשמ',הירושלמי כן החיא י' אות ק"ש מה' פ'ב :3הגמיי'מ ואףתם(

 ,-. , '-- הריעף. בשם כ"כשם
 לתנחומא ובמבוא בקשו ד"ה ע-ב י.ב ברבות בתוס' ועי' ה"ה, דברכות פ"א ירושלמיחט(

, ל.ב. פי' ט.זדף
' 

,~.,

 ישראל. שסע נפסוק האטור על ומוסב ה' כבכת"י אלהיט 1?*לנ(
 בסוף דשיי שהביא הרגשן סשה של'ר' 3י16רו שאף ונפלאתי י,ר. - י-ג ט' חטיהנ"(

 וטצות חקים אטה ואורות ישריין משפו"מ לה6 ותתן : צ"ל ובאסת הבי בקוא גרים שלחפ'
 העט, דנררים פ'ג בירושלמי ועי' וגו'. קדשך שבת ואתטובים

 ar: הפורים בבעל ועי' ז'. 6.י, רברים הקן בשלוח 6'א הרירות בעשרת ליתא)נ(
 לך. ייטב למען ימי6 והארכת הקדים ואם אם ככבור ג"כשכ'

 שם. 3רא3'ע ועי' אכתיב ע"פ כ.1 כ'נ, משליגג(
 תש"נ. 167 ח"א ש6עוני' בילקוט ועי' הירושלמי, לשון זה איןמ(
 שט ורבלי ת"ח דועכות פ"א ירושלמי הרטב"ם[, בפירוש ]ועי"ש מ"א דתמיד פיד:ה(

 ע"א. י'גדף
 אחת. שורה נסנתז ה' בכסי:ו(
 ע"*4 פיז רף השתיג קט*ז, סי' ראשן ניח, סי' בפרדס שע"ר, ס', 'תשובה כשערי עףמ(

 ע"א. 5;1 דף פראג( )4פ4ס ואבוררחם ל'נ סי' בנטות ראסיה ס"א,סי'
 61פררפ י' ס,' ובמחו ע'3 ד' דף בסרע,ג עי'4(

 פ;6.
 עירן י דף ושמרס 64ייקופ אי

 ו3אטריהמ "44[ 3' ]דף ז' דין ובכלתו ח' פי' קדיש דין וברח ב"ח. פי' ע*3 "א דףאשריג
 : 6ק". טופ ההשא ובהנאת $y  פ'פ ובבי  1"% כיבדף
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 וסוףפ(, תהילה ובמודאה וסוף, תהילה באבות יותי, ולא כריעות די ומרע :ט(נלחש
 כרע הכרישת בסדר "י(, מלטת הזכרת ההזכיות בכל ואין 69(, בשם וזוקף באתהשוחה
 נחשיה צער אם לו קשה הכריעח ואם הקורם. הראש וכאן כאן סנ(, כחיויא וזוקףכ"יזרא
 ראש אושהה קט(, כדרוקנא יתעביד ולא 9י(, לו די דכ-ע כסאן וטתחד רישיהוכיף

 הטאורע מעין להזמר אוצריך הוא רח של וצם ליל ואם שלם. קדיש יחד.וכתפיים
 בצואר לאוסרו שרכול היכא כל לחוור צ-ך אינו וכן ציבור, פורח ספני הקילודבור בשלהי ש, לה ב ומתפלל להזור צריך והיחיד אע'פ סי( רנלע ועקר הזכירובעבודה.'ולא

 כתיר תהה לעבורה, אלא לתער צריך שאינו רגלע, שעקר קודם נזכר אם ל ב אתפלות
 לחזור שדיך אית חדש ראש של ראשון בליל אבל קי(, כך כל רציבורא פירחאדליכא
 הוא בקודש ככר שני ובליל בלילה החדקם מקדשין שאין לפי יחיד, ולא הוא לאכלל,
 והכיר( )לא ואס ס"( לראש חוזר המאורע כעץ הומר לא אס סב ויום שבתולילי

 לכל וכן המשרע מעין האוסר וחתר בה שנזכר ברכה אחנה נוטר חול של"תחיל
 חלא כפל עומד היה סט(. לא ברכות ובשאר טמר חוק דבאתה ססוטף הויןהתפלות
 במצם עוסד דיה אוחו, טחזירין נשם הזכיר אוחו, מחזירין אין גשם ולא 8ל לאהזכיר
 סחזיחן אין גשם ר י כ ז ה ולא ' פל הזכיר אותו, מחזירע נשם ולא 8ל לא הזכירולא
 אומר תפלה, אפסע נוסרו לפני ונזכר נשם ולא פל לא שאל דלא והיכא ע(,אותו
 אאגל אם ש הזכיר אם יע %א התם% ואם ע"ג לראות חהר ולאחריה ה ל ם תנישמע
 תמן טכ(. מספק ליהור צריך איפ למצר מתיא ואילך טכאן לחזור, חייב יום שלערםכל

 פסח וטל ראשון יום של מוסף עד סוכות 11ל אחרון ים של כיסף מחמלת נשםונזכרת
 מתחיל התקומה יום פסח, עד תקרי לתקופת אושרם טים והואלה עג(. טומר אינוושוב

 כנחת. % ונכסייגע(
 tw~p ל"ד כרכותס(
(hpת"א. א"ר ה-ה פ"א וירושלפי ע"א י'ב  גצך 
 י*1. סי' תפלה ה' ואזח אגיי אמר ר-ה ע"ג ס' שוטת תוס' עייסב(
(apע.ב. י,ב בנרדות שם 
 ע"ב. כ"ח שםסי(
 כורע רזה עיי י"ב שרכות שמוסן וטת כחררונא ההירפא ח"ה פ"א כירושלפיקס(
 י' רף יסרע"ג ועי' חררונא כ"ח סי' wan ובאו'ז הרדונא גרים שפ חרדים ס' מבעליבפירוש

 ה' רף י"א יין ובכלבו ל. סי' שם בא.ה נ*ג כיה המחכים וכגירסת כ"ז. סי' ובמה"וע"א
 ע"ג,ריש

 ועי' גוררת. ספני חקילו בשליח וט' שצריך יחיד אע-פ אלא ועיקר ח' וגכת'י9י(
 קכ*ו סי' ובברי ר"ח בה' ולקמן רכ'ח סי' וגמחתן לפי ר"ה בתום' ע"3 ול' ע"ב ב.טברבות
 הי"א. תפלה מה' פ"י ובלחיםיתכ-ב

(rp'רכה. סי' בחץ עי 
 רס*ח. ם" בטי ועי' ע"א, גיא ברכונומה(
 אשר הגבורים ובשעטי w~p ס" תפיה ח' וגאית י"ז ס" דברניות פ'ג גרא"ש עי'סע(

 אוהה עפר טתיבות נמחק ה' וגגת'י סק'א, דגרניות בער חטחבים רגרי הגיא להמרדכיטביב
 נפל. עומר היה עדברכה

 חיב. דברתה פיח הרושלסי עגב ג' תעניתע(
(buדארכר. תא רשי ע"ב וזפ וגהיט'  ע"א כ'פ ברכות 
 איתא 41 ובכתא וחיכתא. ד"ח ע"ב י'ב ברכות ותום' היא דתענית פ"א ירושלמיעג(

 ספ*ק. לחזור *יצ ואילך מכאן אוסר למור שהוא שאלה לחזור צריך יום שלשיםגל
 ע'א. ג' תעניתטנ(
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 בשל"ר אנל חונן לאתה לחזור צריך ואין עט( סדר להם אין דאמצעיות בה שפעהברכה לאותו" חתר שלאחריה בברכת ומכר ברכה בחדא טעה ואם עי(. אושרם נלאחר עששיםויום
 צבור שליח אבל ביחיד זה ורק לעבורה תחר אחרונות  ובשלש לראש. חהרראעיטת

 ע'(. לקמן כדאסרינן טי( בשלש אם כי החראינו
 1. ס כ עמ( המשכן במלאכת שניצפוו ציותם י'ח מנד ברכזת "ח בלחשומתפלל

 בתפלתר קולו להגביה ואסור t(UU תיקנוה ביננה הטימן כרכת משוע את "י צהרכאשר
 דעתר לכוין וצייך .שמע. לא וקולה נעות שפתיה רק ה ב י י ת כ ד ס( טחנהכרנמרינן
 מרוום האבות ומזכרת הקביה של שבחו שמספר בקמיתא הפחות ולכל ס6(בתפלתו
 אלהי אברהם אלהי הקביה. של שבחו בכלל נזכי ושבחו סי( אלים בני ל"י הבודכתיב
 הניה לא וכתיב גוי אל פנוי ויתהלכו דכת" אליו נועו בתחלה יעקב, ואלהייצחק

 ויראותיו ובננורותיו ובגדולתו ואבים שבעים בין פזורה שה אנחט וגם למפקס,]ל(איש
 ברך אשר א ו ה יוצרינו ברכת עליון אל ורטרא, הנטר הנתל האל ווהו עליט ממן"וא
 עליון אל וברוך שנא' מזכירים אט המלכים מהכות בערבו אברהם ידי על צדקטלכי
 עשה. חסדים כמה טובים, חסדים טטל הכל, וקונה בה קבעו לכך וארץ שטיםקצה

 שנאמר לבקרו בא הברית, עט וביות שנא' המילה עט אחו בהטילו אביטלאברהם
 שעשה האבות לט יזכור הוא תמיד אומרים אנו לכך המלכים מן הצילו אליו,וירא
 אברהם, )זה( בנימפ' רח"ם תזכה-, רחם ברוגז התתוב שאמר זהו חסדים,עמהם
 את בהשוכר כדאמריי הנאולח, על מתפללים ת 1 ב א )אנו( יום שבכל לפי טאלומבקא

 מעיהצ. ואתי סיעתא דחקי הדף בהדי לטלהו מוקמינן אילו אליהו דאמריהפועלישסג(
 מנן י'י אתה ברוך חתימה. מעין ומנן ושערע עתר בנאיה ה ב קבעו לכך זסנ"בלא

 לתהזי דלא בה עמנם ולא לרויא יתחיל הטינים וברכת כי(. לך סנן אנכי שנאיאברהם
 שבת סע-ב -ם היה אפילו פוב יום בו שחל שבת של וליל שמם. קדיש ס"(.כטינא
 שבוע שמעין אחת ובברכה סי(, שבתות משאר לחלק שלא שבע טעין אחת ברכהאוסר

 ר"ח. סדר לקמן ועי' ב"ר. סי' סחיו ע"א י' שםכד(
 י'. סי' ח"א בהאשכול ועי' ע"א ל"ר ברכותטה(
 פ"ה: ייושלט' ועי' הוא, מ'1 שמא ירושלים ובונה זרים וטבניע המתים טחיה נברכתעי(
 השג.רפרפות

 10. צדטו(
 ק"מ. ס"ס כמח"ו ועי' ח"ג, דברכות פ"ר ירושלמיטח(
 ע"ב, כ-ח גרכות ובבלי שםעט(
 ע"א. ל"א שםס(
 ל.ז. סי' תפלה ה' בא"ח וס"ה גרכות בי"ח ה' ובכת.יס6(
 וצ'ל' הוא וט"מ האשכול 5שם שם בא,ח הובא וכי ע.ב. י*ז טגילה ע"א, ליב ר"הסג(

 אות. 1,ך צי להאשכול במבוא ועי' נתן ר' בשפ יותר ובאריכות ע"ג ה' רף שם בכלבוכמש"כ
 ה'. בכתיי שורות ג' נמחקו ולחלן בקסייתא ומתיבת - ! וליתאא'

 ולפנינר פלשרענץ, בכתיי שמה ב' אות שם סופרים בדקדוקי ועי' ע"ב פיה ב"מפנ(
 גרחמי. תקפיהנירטא

 ומטה בלשונו, קיצר אוהמחכים אלא כ-ב סי' ובמחזו א' סי' בפרדס תמצא הענין כלסו(
 נראה: הכתוב לשון מומרת שמר ולא וארץ שמים קונה עלית אל וברוך הפפוק המחברשהביא
 עיי"ש. ממחיו שתעתיקבקור

 ע"א, כ"ט פרטת0"(
 זוכרתן. דזה  ע"א ק'1 פסחים דעס'סו(
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 ש"מ* אחד בגדול שמעפיה השבת, מקדש החזן שיבסור עד סו( לספר שלא להזהר"צ
 בפניו וראה לו נתראה פפירתו אחר לו ]שיתראה[ )שהראה( מתלמידיו אחדלו

 בתגלחת בהם נזהרתי שלא דברים נ' בשביל לו אמר לך למה זו לו אמרכת)ב(]ם[
 וק"ר שבע, מעין אחת ובברכה בקריש לספר נזהרתי ולא ושבת שבת ערג פנלצפינים
 תפלה כך, סח( השדה מן שבאו אותם להמתין אלא נתקנה לא שזו קבועהילתפלה
 פירעו כך רשות שהיא מפני קדושה תקם לא ערבית ובתפלת סט(. שכן כל לאבקבע
 בנבולם להכנס לנו אין כך בנבולים נכנסין המלאכים שאין שכשם לי ונ' י(.הסיימן
 והמלאכים ביום עוירה שאומרים חסר ישראל עם הקביה שעשה '6( בחגיגהואמרי'
 תסדר יצוה יומם ש ר . פ עמי, שירה ובלילה חסדו ]י'י[ יצוה יומם דוד אמר שכךבלילה
 כהת שאר עמי המלאמם ערר שהוא הקב"ה של שיר עמי שירה ובלילהלישראל
 5נ(. להודות אקום לילה חצות כדכת" ה, ל י ל ב לפניומקלם

 יברכך* מקרא ותלמוד, ומשנה מקרא ואומר החורה וברכת ברכות אומרבשחר
 יג4 מקרא ויקיא דות מ ה עשר ש של ב אומר ישמעאל ר' תלמוד דברים, אילומשנה
 לקראה כדי 5י( העולמים רבון שבתמלות שמע מקומן, איזהו משנה ישראל, בני אתצו
 5ה( העולם שבראת קודם אל הוא אתה לאחריה אחת וברכה להתפלל, יאחר פן ה ת ע שב

 ש4 שבחו ויסדי לאחריה, אחת ברכה שיש שחרית של שמע קרית דרך עלוכו'
 הרחמן האב האל לפניהם לאחריהם, י'( וברכה לפניהם ברכה דזמרה, ופסוקים 15(מקום
 בין להפסיק כדי אמן ואומ' העולמים. חי זמרה באוירי הבוחר לאחריהם ימ(,ונשמת
 עת ואם יט(, מדאורייתא שהם שמע דקרהת פסוקי ובין מדרבנן שהן דזמרהפסוקי
 חלקי יהי ק( דאטרינן בקדשו, אל הללו הללמה אשרי, ה-חמן, אב האל יאמרלקצר
 ויוכרע, ק6(. נדול שבח מה דאית תפארתך לשם ומהללים עד יום בכל הללטנומרי

 טשיהך. ענדך ישי בן דוד ותשבחות אוירית דברי נל על יסודו שכך וישתבח,במקהלות,

 ה'. גגת"י נמחק לו שהראה ער מכאןכו(
 ע"ב. כ-ד שגתפה(
 לשת שהעתיקו ע-ב ל"ת דף ליה די, ובכלבו י'ב סי' שבת ערג תפלת בא'ח עי'סט(
 תי'א סי' משה ובסטה רס*ח פי' בטא"ח ועי' לשון בשינוי חסידים בס' הביא זו ומעשההמחכים.

 ש. ר ד ם הבשם
 ה-ט. תפלה טה' פיט,(
 ע"ב. י"ג דף65(
 ח'. דין סוף ובכלבו נ' ס" מיושב קדושה בא.ח הובא וכח5ג(
 צו. אומרים ויש ה' ובב-י5נ(
 אלא ע"א ב' דף בסרע"נ וכדאיתא שמו בסדורים שהוא כמו העולמים ל כ ולא5י(
 60. צד במחטו וכ"ח ע"ב פזז דיומא נמ' עזם השנה כל תפלות בסדר הרסב"סכנוסחת

 מ"ת ס"ס בט"ו ועי' שנברא קורפ הוא אתה אחת וברכה ה' ובכתיי5ס(
 בג"ם. להלן נ'כ וכיה הקב"ה של ה' מבת"י5י(
 העולמים. תיבת ער מכאן נמחק ה' בכתיייו(
 14. סים ברכות מאה ה' גאת ועי'י-ם, ס" ע"א י' רף המנהיג בעקבות והלך יום בגל נשמת לאמר שראוי המחכים שישת5ח(
 קל"ב. הערה לקמן ועי' קכ'ב, דין ונכלנו גבשה הא ד"ח ע"ב מיה גרבות תוס' עי'5ט(
 ע"א. רל'ג רף פקודי פ' ונוהר דזטרא פסוק' ד"ה שם ביש-י ועי' עצ ק'"ח שבתק(
 ש"ב. סי' ויוקח כ-ד סי' ע.ג י' דף הטנהיג עי'ק6(
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 הברנות קג(. פשע מיד האצע אחר בתותבה רטתהיל וטאן כנו, סל ער ל שמךישתבח
 שבה לסדר שצריך תפלתו אחר אומר איני דזמיה פסוקי אנל תפלתו אהה לותריכל
 קי( רקיעים ז' ננגד שבחות חג סדיו'קדמונים מקומות בכסה קג(. יתפלל ואחי יוצרנושל

 י"ג אמר דוד נם קן(, י"ג ויציב ק~(, בו יש ברוך י'נ ונאסר ברוך קה(י אוירותוששה

 העיבור. חדש עם השנה חדשי י"נ כנגד שאסרן אומרים ויש אחרון במזמורהילולים
 ראשי שעל יקיע וקהקו'ב ק"( כו' ושבה שיר אלהינו ריי נאה לך כי פ"1 ישונישתבה
 עד ק.ג( י'ד ובנקדישך י"נקי"( ובנקדש שזקקי( וז' רקיעים ה' להו והוו קט(ההיות
 שיש לפי לך יתנו ובכתר קיג( לבד שמך אם כי שמך את .אמר" ולא זה אל זהוקרא
 מן אינו המיוהד DW אך קדוש, עד תיבות ת"ו בו סררו ספה קבוצי עם מעלה הטוניבו

 להתחיל לו יש מקום של שבחו שסידר שאחרי ליוצר, ישתבח לסטר.,בין ואסורהחשבון.
 ואח"נ פרזן לו  כקולחין , קע,( הסלך מן  כשצריכין מלכות תכסיסי שכן ק'י(תפלתו

 שכן וכל מרבבה, במעשה כדאית' אותו ממליכין כשאנו לו ונוח ממנומבקשין
 הכבור מפני באמצע או במרקים לא אם לישתבח הרחטן ]האב[ האל בין לספרשאסור

 י שמע. קריית של כמשפט היראה מפניאו

wt~pא' פסוקים קריאת אחר לבא קדיש דרך שכן דומרה פסוקי לאחר קצר 

 עבדין יאות ולא סכין שם נשיש במיוצה דזמרה פסוקי אוטריס ויש דרשה,אחר
 ובמזמור קעי(. בכך שיתרצה מושל היש צרכם שאלת. בשביל מקוס של שבהושמקצרין
 חוץ ליבטל עתידות השירות כל במדרש דאטרינן מאוום ולבנן. להאריך ישלתודה
 ענו ק"( דוד שאסר לדבי וסמך בשבת להודות בפוב להאריך נהנו ולכך לתודהממזמור
 ברכו יאמר לקדיש דזסרה פסוקי בין והפסיק איח- ואם ק'"( הלוים ועט כס: בתורהלי"י
 שיאמר פוב אך קד-צ, בלא אומרים שאט ערבית של ביט לדבר וראיה קדיש,בלא

 לדעתו משמע ום והוסיף ה' דין 1גכ7ב1 ל'1 סי' גרבות מאה גא"ח הלנא כ"זקנ(
 תרנ"ד ]'רושלם פתחיה רבי הרג ובסכום ק"ע. סי' העתים נספר ועי' חי. כל נשמת לכן קודםשצריך

 להרמג,פ. השנה כל תפלות בפרר וכ.ה ויושע קורם ישתבח אומרים שבבבל הניא 9[ שווה 4צע'
 נ.ב. סי' ובנ"י ם' םי' וגםח-1 נ"ז סי' גוזה בחטרה ועי' ע"ב ז' ע.1 ע"א, ל"ג ברכותקג(
 ע.ב. י"ג חנינהקו(
 ע"א. ל'ט טנחות וע" אוירים ה' ושכת"י קכ"ב דין בפלגו וכ"הקה(
 ע'. דקרה 148 צד ריטוט צ1נץ עז'קו(
 ליתא י"ג ויציב הזה. הדגר על מוסג ואילך שמגאן תפה וסוג ער טיציב וקחשיבקו(

 ה'.בכתיי
 ע"ז והעיו העולמים, חי מלך וכו' הנפלאות כל ארון הנוסח ע"פ הברכה בסוף וכןק"(

 ע"ד. כ' דף ונאבודרהם ג-א ס"ס בטור ועי' ווידא, בכתייגהג"ה
 ורגל. ר"ה תוס' ע"א י"ג חגיגהקב(
 ותפלה ר' פי' ברט יין ובאיה י"ג סי' וכראג"ן ט' סי' זכמח"1 ה' סי' בפרדס זע"קי(

 שם. ובכלנו כ'סי'
 כחיב וכן קכ"ה בסי' הטור כנוסחת ודלא ככתוב זצ"לק'"(
 י.ג. ונ"ב י'ו ה' וגכור'יק"ג(
 ע  הערה טוף קם.נ סי' כמח"ו עי'ק"ג(
 שגחו. ה' בכתייק.י(

 ה'. בכתיי גסהק נפהקים תיבת עדקעז(.מכאן

 1'. דין ובכלבו ל"ג פי' ברכות סאה בא*ח הובאקטון
(rtpז'. קם'1, תהלים 
 ד' דין ובכלבו קצת לשון כשינוי כ"ז סי' שם בא'ח הונא וכ.ו י"ר כ-ז, דבייםקיה(

 ולכך טטזמור - העתירות - ולנהגו למשוך יש וכס~ם:ר : ה' ונכת.י הסהכים. לשון ססשונא
 וסם'ך. - ימשוך1הט
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 מעמד לשטת שלא קדיש ויאסר יותי או נ' עד מסוקים שאר או דתהלהפסוקי
 לא שמע על פורס וכן בע"ה, העינחן על אסור כאשי ראשותם הקפידו ובזההתפלה,
 פסוקים בלא תמצאנו לא שלעולם ו(פסוקים, )קדיש לפניו יאמר לא אם קדישיאמר
 מורסין כך שח-ית שמע על ע1פורסין וכישם ק'ט(. תפלה נסר לאחר לא אםלפכו
 ואע"ג וברכו קדיש ובלא ומחרית כמו קי( ראשונה ב-כה אלא אומרין ואיןעיבית,
 כמו נברך לומר לו והיה הכלל מן עצמו אדם יוציא לא לעולם קי"( שמואלדאסר
 כמו והוי הכלל מן נפשיה מפיק לא הטבורך דאסר דכיון שאני הכא המדן,בברכת
 דאמר והא ניהוא[, בתשעה הכנסת בבית ברט אומר הוא O'p טעמא ומהאינברך,
 בלא ביכה כדי יהיו כן אם אלא ברט הסזון בברכת אומר דאינו קגג( שאכלו פ"נבברכות
 קני(. נברך כסו דהף שאמרתי הפעם משו' לן אם והוא, בט' ביכו אומרין אט והאיךהוא

 שאין ימלוך קיס( אומי ואיט המלאכים דברי ס.פור אלא  שאינו טיושבקדושה
 ואומרת יוצרט ברא"ש וברוך קדורי אחר שמתיישבת העטרה אלא אותו אומריםהמלאמם
 יחיד אפילו אומרה דברים סיפור אלא שאינה לפי ונם קהי( באנדה נטצא כךימלוך,
 הנץ עם ומצותה שמע קירית קכי(. סופרים כת ס מ ב איתא הכי י"ג, בן שיהאובלבד
 חמה דמדומי עט בים מתפלל ונמצאהחמה

~WO 
 וטעות נ' וער קטה(, שטש עם ייראל שנא'

 לא וכהתחלה וטפוטקים ויש קיט(. ברכות הפסיד ולא בתורה כקורא והלאה משםזמנה,
 דפפיק והא קל(. דברכות מיההטלמי ראייה ומביאין מנרתיקה חמה שתצא עדהוייא

 יאסר אמן אך לתפלת נאולה למסוך כדי קי"( שמע קריים פסוקי שקרא אע"פקדיש אומ- איט ישראל נאל ולאחר האחרים. סן גדול דשךעורו טשום היית כוותיקיןתלסודא
 ראיתי ק"ג(* דרבנן שהיא לתפלה דאורייתא שהם שמע דקריית פסוקי בין להפסיקכרי

 )הסזון(, ברכונם אחר אמן עונה יח.ד מקומות שבנ' דברכות שמעיה הר"רבפירוש

 . התפלה ס:הג לשנות ולא איתא שם ו' רין וככלבו קריש ריי ריש בא'ח הונא וג-זקיע(
 ע-ד סי' ת*5ה ח' בא,ח וכן ה' ובכתיי ע"א, ט' דף י"א רין בכלבו וכיה בלבדקכ(

 ראשונה. סלתליתא
 ס"ס ובפררם לע51ם ר"ה שם ונתום' העג פ"ז שם בירושלמי ועי' ע"ב מ"ט מרטתקנ"(

 ע.ב ט' דף ואבודרהם וקצ'ב נ"ז סי' ובטור כיו סי' שם וברא.ש י"א סי' הלקט ובשבליג"פ
 וג'. ב' נתיג בתאץ ירוחםיר'

 ה'. בכת"י נמחק דאיט תיבת ער מכאןקגג(
 2וט.קכנ(
 רכ"פ. בסי' ועיי'ש עיט סי' משה ובמטה ח' דין ומבלבו א' סי' נרכו דין בא"ח והובאקכד(
 ה/ סי' ח"א האשכול ועי' יסוכך. אוסרים אנו אין לכך ח' בכת-יקנס(
 נ'. אות פ"כ רבתי ופסיקתא ע"ב יג הגיגה עי'קנו(
 פט"קנו(

 קרושה רין ושאזח נ"ט סי' ובטור יזח ס.ס רפרפות פ-ג ברא-ש ועי' הי-ב,
 מק"ג.ההושב

 לק-ש. ר"ה שם ובהוס' ע"ג ט' ברכותקבה(
 ע"א. ג' דף במרעע ועי' ע"ב י' שםקנט(
 ה.שר ובם' אסר ר"ה ע"ב 115 יוסא ובתוס' י' סי' פ"א שם ברא,ש ועי' הזב פ"אק)(

 ה/ פי' ח"א חאשטל ובס' ח' סי' רשיענטהא5[ טהריפ ]שהו"לור"ת
 לש. דהרה פסוקים שהוא אע"פ : ה' ובכת"יק)"(
 רף והסנחיג פ"ז סי' הלקט ובשבלי גבונה הא ד"ה ע"ב מיה ברכות רשיי עי'ק)ג(

 משנה מכסף ע"ב ה' דף וגאגוררהם נאצן מלך אל אסן ר"ה ש"ג סי' וברוקה ל"ר סי' ע"א*.ב
 . צ.ט. הערה ולעיל ורט"ו נ"א סי' ונכ'י הטץ ברכות מה'""א
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 ירושלים ברחמיו דבונה ואידך ישראל. ינאי בשילי דהבוחה מריי א ר תרי הני.נחטיב
 והמפיב. הפוב לברכת דאורייתא שהן ק)ג( הראשונות שלש בין להפסיק נדי הסזוןדניכת
 אלא סידור בעי דלא פוב יום פרק  השנהקה( בראש ואע'נ.דאמרו ק)י(, תקטהשביבנה
 ליחיר שאין ספני ונם לסרר נכון ציבור ופליח אבל ביהיר מילי, הני קי.,בצלותא
 תפלתו. לסדר כדד, בלחש ומתפלל קי'( ?שמע לא וקולה שנא' בתפלה קולולהגביה

 פי ועל פועה לתפלה גאולה בין מדל הבו אקרא י"י שם כי והאומר תפתח שפתיי"י
 בלחש התפלל אשר ואחרי Dlp)~ תפהח שפתי י"י אומרים אט ק)ה( דל קדושיםכדשניט
 אותה. אומר ,תיר . שאין בציבור קדותיה לומר כדי קול בהגבהת קמ( ויתפלליחזור
 ישראל. בני בתוך ונקרשתי שנא' מ" לפחות אומר אין שבקדושה דבר וכל רם()וקול

 עם העמרה אמירת לכלול וכדי קת"(. תוך תוך . ואתיא הזאת העדה מתוך הבדלווכת"
 והשואל' יחדיו. כולם מרום בשמי אותו שמקדישין כשם אוטר והאופמם המלאכיםאמירת
 וכו'דהתורה. לעולם ו' ימלוך אלא ועד לעולם ימלוך "י בקדושה אומרים איןלמה
 שמקדירתן כשם אמר 3בר שהרו מבין, ואיט סמיו ומוציא הוא פועה ק"ג( מכתוביםעדיפא
 קרושה ובמם' באנדה נמצא כאשי ק"ג( העטרה אמרה לעולס י'י וימלוך וקו,אותו
 עדיף. דתורה ההוא ק"י( נסכיט בע"ה נבאר כאשר דרשה בשביל אומ'שאט

 אותו. מחזירין ק"ס(.אין, רמאיט שהתחיל כיון עניט לואר ושכח הוא תעמתואם

 הוה פזי בן קקה( יודן ור' אחא ר' ק"ג( עומדין אין פרק בירושלמי קלי( ב-כות בשארוכן
 סינון לר' ושאלון אתון ברכה בחדא ואשנס תיבותא קמי חד עבר הוה אתר בחדיהבין
 מחזירין אין ביכהע ושלש, שתים שהשניר ציבור שליח רא"ל בשם קיט( סימון ר' לואמר
 המתים מחיה אמי שלא ממי חוץ אותו מחזירין אין לכל ופלינ תני אשכחאותו
 היה. ובדין קצר, קדיש מניו. על וטפל קפץ, לשון אשגר ירושלים, ובונה זדיםומבניע

 הע בבתיי נטחק תקנוה עד מכאןק)ג(
 ירושלמי בשם שץ סי' היא אות וכאזז קמר סי' ובראג"ן ה' סי' ח"א שהאשכול עי'קני(

 ובא'ח. ז' אות דורכות פ"א וגהגמיי"מ שלפניו ביוושלמי אותו מצא לא ועתה נליקוטיםשכתב
 נריע ושם ה' ר'ן ובכליו ג' סי' אמן עניית גדין ושם נחשון ר' בשם ד' סי, מיושבקדושה
 במאמרו בענדי והא' ליתא. ובמח כאן ססחכים שהעתיק נראה שמריה היר כשם שהגיאקכ*ב
 ההז מקו16ת שנחמש רס"ג דעת הביא 18 צד תרעד, פפד"ם נאון, סעדיה ר' ס'אודות
שנה

 אטי
 ל-ר. סי' הטגהיג ועי' ברכותיו, אחר
 ק'. סי' נטור וע" ע"א ל"הק)ה(
 פרקים. ושל יוה"כ ושל ר-ה של בגרבות וצ"ל פרק.ם בשלשה ה' ובכת"יק).(
 ע"א. ל"א ברכותק)1(
 אוסרים. אנו בארץ אשר קרושים קדמונית ' : ח' בכת-יק)"(
 רכ'ז. סי' תשג"ץ ועי' ע"ג וט,  ע-כ ד' גרבותק)ט(
 ויתחיל. יחזור הי גכת"יקם(
 ע"ב. כ"ג מגילה ע"ב, כ'א ברכותקט"(
 ע"ב. ל"ה דף קרושה סדר נאבודרהם כראיתאק"ג(
' ה', בכת.י ליתא נבאר ועד מכאןקמנ(

-

 גסדרינו. שצ"ל ואפשרקמו(
 . ה'. שכת"י ליתא עומדים אין ועד מכאןקבס(

-
 אמצעיות. ר"ח. ע"א ל"ד ברכות בתוס' גהרשג"םקמו(
 ג'. אות תפלה מה' פ"י בהגמיי'מ ועי' ת"ג, דגרכות פ*ה'ק"ו(
י יודא. ר' ולפנינו אדא ר' וכת"יקפח(

 ה', בכתיי ייתא ברכית תיבת ועד מכאןקיט(
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 ממתינים קדוחיה ובסדר וכלמנצח בתהלה לזלזלי אתי דלא טשום אך ק:( שלםלאומרו
 מקומו ששם להראות קצר קדיש שם אומי טקום ומגל קי6(* ]ל[אחריהם עדלהשלימו
 והלכתא שאמר, חתחינות בשביל וגם אחריה קדיש בויש ערבית בתפלת לשנותלבלתי
 לו הצ שהרי קדושה, וסדר תהלה לזלזול חי"שץנן דלא שם אותו משלים מוסףדאיכא
 אחריה. הבאה מוסף להתפללעדיין

 הבא העולם בן שהוא ק:ג( לו סובשח ובטונה ביום פעטים ג' האומרו בלתהלה
 דאיכא ומעכם תפלוש לס פעמים נ' קינ( רצון חי לכל ומשביע ביתא אלפא ביהדאיכא
 כיה( אותה מבמלים היו צורך שבשביל ופעמים ק:י( רשות ערבית תפלת דאמ'למאן
 לסאן ואף לעיצויי, אתי דלמא בטנתה לתקנו רצו ולא בשחרית פעמים לומרהתקינו
 אין ערבית חדש ראש הזכיר ולא פעה קיי( כדאמר' בחנם לכפלה אין רשותדאמ'
 רום שבת אפילו אלא רח דווקא ולאו בלילה החדש סקדערן שאין לפי אותומחזירין
 תניא ועוד רשות. ערבית דתפלת משום אותו סחזירין אין קמ( כדאמ' נמיפוב

 בענודה המאורע מעין אומר ומנחה שהרית ערבית מוסף בהם ww ימים קיה(בהדייא
 עשו ומעט בחנם, ערבית תפלת מבפלים דאין חזונן אלטא אותו טחזירין אטר לאואם
 דאית ואסן אמן לעולם י"י מברוך בפסוקי כדאשכחן ק:ע( חובה הוא כאלו תקנהבה
 "ע נ אבי מו' מפי נתוב וראיתי ק9(. ערבית תפלת ביטול מעמם ותקנו אזכרות י-חבהו
 בן אתהו קסנ( דאמר יוחנן דר' משום קם"( אומרים היו שלא ל א י זר ע רבי' זקינובשם
 כך כל המנהג פשט כי ולולי ערבית של לתפלה ערבית של באגלה הסומך רבאהעולם
 אך אמרם, לבלתי אחריו ואנחנו שחרית כמו ק"ג( לומר היה לא קדיש ואףבטלם,
 קחי(. המתמיהים מן להיות שלא דעלמא סוגייא נקטינן מתפלליןכשאנו

 לאומרם; אסור שבכתב שדברים יפי ראשך פסוק רם אווי אומר כע"שלמנצח

 ד' ג' ג' פ.' ינה אחר טזמורים 3א"ח הובא לשבה עלינו וער טכאן האמור כלק:(
 וט"ו. י"ר, יג, י"ב, י"א, דין סוף ובכלבו ד' סי' ערבית ותפלתוח'

(h:pה'. בכתיי ליתא וגם ועד מכאן 
 6. ואבטח ירושלים ונונה ביום : ה' בכת"יק:נ(
 ע"נ. די ברכותק:נ(
 ע"ב. כ"ז ובדף שםק:י(
 למ"ר. ד"ה הוס' ע"ב ט' שנתקנס(
 ע"נ. ל' ברכותקוי(
(r)Dועי' וכו'. ניסא נמי וי"ט שבת אפילו ר"ח ארייא ומאי ; ה' בכת"י כדאיתא והנכון 

 וניומא מעה ד.ה ע"א כ"ו דף ובתום' שפ וכה"ג דברכות פ"ר ריוו וברי"ף ע"ב ב"ה דףבסרע"ג
 פ"ה סי' ע"א כ"ג דף והכנה"ג כ"ו סי' ח-א והאשכול וק"ד ע"ו סי' וגמח"1 והאטר ר.ה ע.גפ"ז

 פ.ג. ס" דברנות פ"רובראגי"ה
 ע"א. כ"ד שבתק:ה(
 הל בכת"י נטחק ותקנו ועד מכאןקיט(
 1 ראמר. ר"ה ע"3 ד' מכות בתום' עי'קס(
(hppדין ועכלנו : אוסר היה שלא נ"ע עזריאל רבינו זקינינו גשם כהסב ! ח' ונכת"י 

 זקית. אלעז' רני בשם נ"ע כר"ם כתוב וראיתי בטעות העתיקי'ד
 ע"ג ד' בגרבות וס"ה ערנית לתפלת גאולה הסמך ! ה' ובכתיי ע"ג, ט' ברכותקקי(

 פ'. ד' כדלקמן כאן גם גרסו וחרא.ש והרי.ף הבחיגאסכם
 סי ובראב"ן ט' ס"ס ובמניא נ"מ סי' השלם הלקט ונשגלי ב' סי' נפריס עי'קסנ(

 ט'. סי' ובאשכולקס"ט
 ו'. זעת תורה תלמוד מה' פ-ה בהגסיי.ם עי'קקי(
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 שאנו פסוקים וכמה ובלחש בנחת 'אוסריי שאנו שמע בקרית זה וטעם קסס( פהבעל
 . קס'(. לחוש אץ השטרים נ' או מסוקים ב' בשביל רם בקולאות

 קנח( אומר עזריה ר' בשם פנחז י' קס'(, מפתין פי' יושב קדש ואתה לצית,ובא

  ועושה שבישראל אחרונה כנסיה שתתפלל ער ממתין הוא התפלה על הממונההמלאך
 עולם. של צדיקו צדיק לראש וברכות שנא' הקב"ה בראש ותתנה עטרה התפלותמנל
 קדוש לי, נראה כך יוצרנו עיפור לאחר שלא ויושע של .מתקנת להכריח ישמכאן
 וכו' ארעא על קדיש וכוי מרופא בשמי קדיש קסט( בתרגום סתרוט קדושקדוש
 בשמים רבינו משה של עדותו דונטת העולם אויר הוא ט' לעלםקדיש
 לכסאו השמים קע( לעולמו היו מדורות שנא' באויר עור, "ין מתחת "ארץ ועלממעל
 כן שאין טה המעופף לעות האויר הארץ ולבהמת האדם לבני נתן הארין שלו.ולפמלי'
 ולפ' רירה. לעאוות יטלין אין בארר אבל ובעליה בבית ריורין שנותן קט6( ורםבבשר
 עטי בשביל ולתרנם התפילה אחר ושחיית שחרית בכל לדרוש קדמונינו ררךקוהיה
 דאקדו,צה קעג( ר' דאמר והיי% דמתרנמינן, דקדושה פסוקי בהלין סנהנם הוחזקהארץ
 ולדברי תו', יומס בריתי לא אם וכתיב וקדודיה. תורה דאיכא עלסא מקייםדסררא
 לן היה מה ועור מאירך, טפי עלמא בהה מקאט אטאי איתקין שטרא טשוםהאומר
 טעומד. שהוא קדושה טפטוקי שהוא לעולם ימלוך )"'י( לומר ל% היה ועורלתרנסו
 כדורש.ם אותה אומרים שא% שאע"ם בטקרא כקורא קעג( בנני%ת אלא אוסר אי%ויחיד
 שודרן שאנו פובים רמים ובשבתות טעשרה סחות בכלה פותחין ופאין קעי( רבנןאמרי
 DWD במנחה אומרים שאנו אבות טטכת כמו אמנתה אוקמוה שהרית הכנסתבבית
 ר 1 ש א נם פתרון. עטש נלוה אשור נם לאסף, מומתי שיר שלם* קדישדרשות
 קלקול שום על ביצה נעשה אפרוח ק:ס( רבה בנ' עמס, פה הסכים הפלנה מדורומנפרד
 מאפרוח. הפחותה ביצה קראו WYC'1שקלקל

 ע"ב. י"ר תמורה ע.ב, ס' נימיןקרס(
 ב"ב מהיזע מ"ב, סי' ראב*ן קצ,א, מיי והעתים י"כ סי' ח"א האורה בספר עי'קפו(

 ר"ח דורי 3שם מ"פ סי' בטא*ח וכעשור, ר"ה ע"א ע' דף יומא ישנים תוס' שי"ג, סי'ד"פ
 ט"ב. סי' סשהוגסטח

 ע"ז, סי' הפ:היג "ג, סי' תניא מ"ר, סי' שהל.ק ב/ ס"ס פררפ קל.ח, סי' טחעקמו(
 ע"נ. ל"ו דףאכודרהם

 וילקלק ב' אות ופיח ו' אות י"ס מזמור תהליפ ומדרש ר' אות פכ"א רבה שסותקקמ(
 ש"ל ואפשר עזריה ר' בשט פנחס רר' טאמר פקום כשום מציע ולא תתש. רמזתהליפ
 זעירא.בש"ר

 כתרגומם. פתרונם : ה' בכת"יקמע(
 לעולסו. הקג" עשה ספרות : ה' בכת.יקע(
 ה'. בכת,י נמחק ולתרגם ועד מכאןקע"(
 צ', סי' ליק רפוס הגאונים ונשוית ע"ב י-ר דף בסרע"ג ועי' ע*א, ס4ט סוטהקעג(

 שכ"ד. ס"ס ורוקח ט'1 סים ח"א האשכול ט"ז, ס" סח"1 ע"ב, ט' דף השזם לנקטי נ', סיםפרדס
 ב' סי' כרצות וראבייה ע"א ט' דף הפרדם ולקוטי נלה סי' תשתה נשערי ועי'קעג(

 18 צר הנ"ל כמאמוו גשגדי הח' וסש*כ ח' סי' ותה"ר נ"ט מ' פור י"ג, סי' שכהלקק ט"ו,וסי'
 רם"ג. בשם 81וצד

 ע"כ. י"ב ניבקעו(
 טעצת פדור שנפרד : ה' וגנת"י תתל"ג. רטז ולהיים וילעט ד' אות ל.ז פרשהקעס(

 וגו'. נעשה אפוזח בראשם עמם פה והסכים הפלגהתור
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 לשבח בעלינו יש נדוץ ישבח קעי( אליעזר דר' בפרקי רב' בע' לשבחעלינו
 קטנותו שם בו וחתם יריחו בכיבוש יסדו יהושע כי ושמעתי מעומד. לאומרו צריךלכך

 אלהינו, מהוא ה' כורעים, מואנהנו ו"ו עשנה משלא שי"ן לשבח. רעלינו עי"ןלמפרע,
 אנכ. כדכתיב אלהינו הוא קע"(. עשה שמים וי"י 1 אלילים העמים אלהי כל כיכדכת' לי די בהפסקה אך יפה אינה הכריעה ואמת פועה, כורעים קט'( אנו אכלוהאומר

 מלכינו אמת פני, על אחרים אלהים לך יהיה לא כדכתי' קמכ( אחי ואין אלה.ך,י"י
 קפ( בתורתך ככתוב אומר ואין היום וידעת ככתוב אמת, אלה.כם י*י אני גניכדאמרינ'

 בתורתו והאומר ח) כ בנו )בנכו;( הטעם מדבר והמקרא מרבית נסתר בליטון המלהיטכס
 משתעי הכי דמייתי קיא דהאי מסוום הפסידו ולא עוד ואין אלהי' הוא 1."א כיון.יפה
 יתרו נכול', הי' כי ונשלשתן העיד מעשה ק:"(, באוירים עוד אין הח' אמ' בשמיםאם-
לא

 הע-

 גדול כי ידעתי עתה כי שנא' בששם ה" שלא לן הא-ן ק אם מ
 שנא, ל,צמים עלתה cw -י syw ובארץ חטמים העידה רחב)ה( אלהים מכל'"י

 "ל. מתחת האיץ ועל ממעל ב'?מימ אלהיכם י"כי
 השחר.  הפלתהמה

 פעמא משוס בלחש ומתפלל דתהלה, מסוקי אח- קצי קר.ש ההלה,מגחה.
דו'9ת

 שח-~ נתם"
 כדפר' קדושה מפח רם בקול יתפלל ואחר

 קמותיה בכל וכן נעשה מה נדע לא ושהע יאמר ובעפו פסו על תופליטחרית,
 ומנמלה שעומד מבשב התמללת מ נדע לא ואנחנו החזן אמר זנןנתחנות

 ומחצה יטעות ומעש קלם. קדית ק:". עימת אלץ מ במהר זחה אך סמםעל
 אוסערת בחופה כמן נחלה סערה להתנזל ואסר המנההיי( תפלת הוי ערבעד

 תפלת מתפלל מסף ותפלת המנקה תפלת לפסו היו קהל. יציתמלל עד רזשקמישת
 הסו, מוסה תפלת כך ואחרהמגהה

 מובים ובימים הכפורים פוס לדקדק ויפה טוב ולכ-
 שחרית מתפלל ערבית התפלל ולא פעה קס'(. מגהה זמן שעת קודם מוס"לההפלל
 התפלל לא ואם קסת(, שתים ערבית מתפלל מנחה שתים, מזהה  מהפלל שחייתשתים,

קב"
 פ'. אות פעלים  רב בם' ועי'  שליו, בנוסחאות נמצא לא  המאמר

 ועיפש, ע-ב ע.ר דף ר.ה בתפלת האכודרהם כגירסת,עז(
 נ"א. סי' טורקטת(
 איתא הספסרים ובמדורי ובאבודרהם 75. צר צ"ט פי' ובמחט טגן בסדור וכ"חקטע(

 אחר. עורואין
 שם. גמח"ו כדאיתאקפ(
 ז"פ. סי' אוטץ יופף בס' עי'קפ"(
 יי, רמז יהושע ילקט 1', אות פ"ט שפואל מדרש וב"ז, כ11 אות פזנ רבה דגריםקסנ(

 ה'. בכת"' ליתא השחר וער ומכאן תתי"ר. רמז ואתחנן 'יקוטועי'
 קל'א. סי' וטור י'פ דין כלבו שי"ט, ס" רוקח פ'1, ס"ס ח"א האשכולקסנ(
 ע"ב. כ'ו ברכותקסד(
 נתן. וח"ר הריף בשם ע"ג ח' דף י-א דין ובכלבו ג"ח סי' תפיה ה' גא.ה הובאקפה(

 י. אוה תפלה טה' פיו ובהגס""ט בהגיה י"א פי' מסמ"ק י"ס עשין בסמ"געי'
 ע,א. כ"ח ארכותקטו(
 פאסר ירח גר' טנחם לא' לדרך ונצירה הלכה ד"ה ע,א כ"ח ברכות גתום' וכשקב((

 ובתשב'ץ ע"ג[ ס"ה דף בחרג ]עי"ש העימור בעל בשם ש"כ ס" הלקט ובשבלי פ'ג ב' כללא'
 וווצ כהן אליאב הר"ר כדפי' בידם היא שגנה מיהו וכו' פועים יש ועוד ע"ז כתג nans כ'סי'

 ה' טאוישל ומנהגי צ,ג סי' פיד ונמררבי צא סי' תפלה ה' גא'ח ועי' שם. גהו' הר"שיטת
 יוהרי. בה' לקמן המחבר ומש"כ שכ"ד סי' ובאגוריוה"כ

 ע"א. כ'ו הרכותקפח(
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 לשעתה ראשונה .לעולם קיתימיקסל(, שבת שלל ערבית מתפעל שבת לערבמגהה
 התמלל ולא שבת נערב הדש ראש היה ואם לתשלומים,ושנייה
 ויבא, יעלה בשגיה יזכיר לא שבת של שתים מתפלל שהוא ערביתמנחה,
 קרבנו, בטל יומו עבר לא, גמי בחול ואם" קי(, חול יעשהו לא קדש שעשאהודאחר
 ראש בשניה יזכיר .לא שבת תפילת כבר שהתפלל כיון המנחה שעת עברה לאואם"
 תפלת ואחר חרש ראש של זכר ולא המנחה תפלת ההפלל אם ולכך כראמרי',"דש
 ינול שלא אחרי כלוס ירויח שלא המנחה, תם'לת בשביל ואסי' יחזור לא נזכהשבת
 ומתפלל דהוזר ' להיות יכול בשבת חדש ראש היה אם אך חדש; ראש שללהזכיר
 , כלל התפלל לא אם ובן חול תפלת שהיא הוכחה דליכאומזכיר,

 נך' וכן בשניה מזניי

 ב-אשונה ומבדיל הול, של שת'מ ערנית מתפלל בשבת מנחה התפלל לא קיל(.לעשות
 בשביל לי' עלתה ' שניה בשניה, והבריל ' בראשונה הבריל לא ,בשניה, מבדילואינו
 לתשלומים, ולהתפלל לחזור וצריך טנחה לתשלומי לו עלתה לא ראשנה שבת,מוצאי
 לו והיה אותה התפלל וננהה שבשביל בידוע בראשונה הבדיל דלא דכיון משוםוטעמא
 לא והמשנה בתפילה חכמים שטבעו ממטבע שש.נה נמצא שנת, מוצאי שללהקדים
 היו אם ק)ג( טעמא ומהאי לו, עלתה שפה ' ולכך התפלל לא כאלו והוי חובתו, ידייצא
 ותפלה קינ( מוסף תסלת לו' עלתה לא מיחה קורם מוסף והתמלל לשיו תפילותשתי

 ) ., , ' לו.המנחה'עלתה
. .. 

 ליר' שהובאו זקנים ושלושה רחום, והוא אומר התפלה אחר וחמיש'ושני
 והשלישי כמוך אין עד והשני אנא עד ולאהד יסדוהו, וניטלו קקי(נסיון

 השא-
 ק"(,

 לפ. קני, הראשונים נביאים מתקנת בתורה קורא ונהם דדינא ביומי לאומיווהתקינו
 כל היי שכ' תורה אלא מים ואין מ.ם מצאו ולא ]במדבר[ ימים שלשת ילכויטנאמר
 .. .., ילדו שלא כדי ושבת וחמישי שני בתורה קורין שיהיו להם ותקנו הלכו למים לכוצמא

 ואפילו דרגא יומי שהם ימים משאר יותר תקנו וחמישי שני תורה. בלא ימים'טלשת
 ובהוציאו קימ(, אמטים עשקה כנגד פסוקי ועשרה גברי תלתא תיקן ועזרא ~ גי'(,למעלה

----------

 ע'ב. שםרט((
 ע"כ. ר' תעניתק)(
 ק.ח ס" או"ח וגפמ"ג ג,ה ס"ס חיא וכהאוטגול טעה ר"ה ,סם ברכות בתום' עי'ק)"(
 ., סק,ח. זהבגמשנצות

 הע בכת"י נמחק המחה תיבת וער מכאןק)נ(
 היא שם הירושלמי ען הררים ס' מבעל ובפיזי ח' סי' הברבות פ"ר ברא"ש ועףקין(

 -' הרשב"א. בשם רפ"1 סיםובנ"'
 ומצולה באש שהובאו ה': גכת"יק)ן(
 וגכלבו א' סי' 1"ח אחר וה' כב' מה.יטמוקיפק ובא"ח ס"ט סף דף,י"ט גס,היג עי'קוה(
דיןי"ח.

 ר"ט סי' ורוקח ע' סי' יחם והסנה(ג תקלד השרלר"ת'סי' נס' ועף ע"ג קכ"ט שנתי)"
 ט"ז. אות פ'-חרא הקרום התנחוםאליהוא,%ת:הםא בשם ס"נ ס" ות"א רע"ז סף הלקטושנלי
 " לטעולטל ואפילו ה',בכת"י

 ונצ"ל. טטלמם, ה': ובכתייקוה(
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 הקהל יאמרו ל"י נרפו ובאומרו קנט( הארון בנסוע ויהי לומר נכון הארון מן תורהנפר
 רוממו לרעהו א"ש יאמר כך ואחר י( חקר אין ולגדולתו טאד ומהולל י'יגדול
 איש יאמר כן אחר אלהינו, שי"י הרוממות וזהו אלהיט, י"י ויאמר ירומם אהד2ל

 ואז י"(, הטקדש בית זה רגליו והדום א, ו ה ש 1 ד ק רגליו להדום השתחוו כן אםלרעהו
 לגו היה כן לא ראם הוא, כך השני רוממו ופתרון המקדש. בית כנגד משתחוה אהדבל

 לזה זה אומ' אנחנו יחריו שמו ונרוממה החזן שאטר ולפי ונשתחוה י"י ניווטהלומר
 יעידו כן אחי כן. אינו ינ( ובמקום הרוממות שהוא אלהיט י"י יחד לוטר כדירוממו
 שכשהיה יי( סופרים מסכת ויש יג( ישראל בני לפני משה שם אשר תורה זאת.ויאמרו
 וזאת אומרים כולם היו ואז ונשים לאנשים הכתב וטראה מותחו היה המגדל עלהחזן

 אך יה(, למה יודעות ואיט תורה ספר לראות דוחקות שהם הנשים מנהג ומכאןהתורד,
 משום בן, לעשות מימת ודרך בידם הוא טעות התורה קריאת בשעת עומדות שהןטה

 היינו דעמדו רבותינו שדרשו טה מאמינים ואינן )ו(עמדו וכפתחו יי( בעזראדכתיב
 י"(, עור ענו וקא עמדו יי( באיוב וחבירו התורה קריאת בשעת ר ם ס ל שאסורשתקנו
 לאוס-ו שאין ועוד יע( שמעוהו שלא אות' להוציא כדי קול בהגבהת ברכו יאמרוהקורא
 שמעוהו שלא אותם נם הועיל. ולא יחיד י.( הוי בלחש יאסרו ואם בעשרה.אלא

 שמעו שלא מאחר נך לומר להם אין ועד c~tys הסבורך י"' ברוך ואו' התזזושומעין
 אחר בא שאם י'"( זיטון נבי כדאטרינן אמן, יענו ועד לעולם ההזן נשמסיים אלאברכו
 ואם ועד לעולם מלכותו נכוד שם ברוך אומר שאכלנו ]נברך[ שמברכיןזמצא
 בנביא פותחין ואין בתורה קוראין ואין יינ(, אמן יאסר שאכלנו ]ברוך[ עונים כשהםבא

 מבזבז ארפ  שאין בשם, נקרא לא אם  בתורה קורא אדם שום ואין ייג(, מעשרהבפחות

 צונץ, ועי' סיירי, ובשבת ל"ז דין ובכלבו ל'ה, ט"ו, דה"א וברש"י ע"ג כיד ע"ז עי'קנט(
 168, צדושוס

 כ'. רין ריש ובכלבו וי סי' שם בא"חו(
 א'. ב; איכה גתרגום ועי' ,' קל"ב, תהליםו"(
 ובמקומי. שצ"ל ואפשר ונקומם, : ה' ובגת'ייג(
 ה'. גזותיי נמחק לאנשים ועי מכאןרנ(
 הי"ד. פי"רוי(
 אומרו. שם נשמט שם ובכלבו ה' סי' שם באח הונאזה(
 וע" עיא, ל"ז וסוכה ע"נ צ"ג בטנהררין גמ' ע"פ עזרא ס' ונקרא ה' ח', נחמיהי~(
 ונפתחו המופר עזרא תקנת משום נך העושים : ה' ובכתיי ע"א, י"ר רף שם הש'ס גליוןבהגהות
 כולם.עמדו

 ועי ל'. סי' כ"ח דף ובטנהיג גאון שלום שר רג בשם ע"א כ"ח רף בסרע.ג וכיהומ(
 שמוו קם-1 סי' ובח"ז ו'.[ פסוק ברש" ועיי'ש שם בנחמיה הראביע ]וכפירוש קשב סי'בתשב"ץ
 שם. ליעב"ץזקציעה

 תפלה פה' פיז ונהגמיי"מ רנ"א סי' חפירים ובם' ליה סי' ח"א האורה גם' עי'יט(
 פ'.אות

 קרי. בלחש יאמינו ואם : ה' בכתייי'(
 ע"ג. ב"ה ניכיתיי"(
 בחרא שטעותו עד קמא שמעוהו מתיגת שגשטט אלא י'1 פ" שם גא"ח הובא כ"זי"ג(
 ובב"י רכ'ח, סי' סשה במטה וכ"ה איתא, שםיאכלס

 אכותב יצחק רי מש"כ העתיק ל.ט סי,
 יונה. הר' בשם כ"ז הניא והואבתיאורו

 ע"ב. כ"ג טגילהר'ג(
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 לאדם דומה קרא לו אומרים ואין בתורה הקורא כל בירושלמי דאמרינן ועזדלוייי(,
 הכנסת ראש י"( בתוס' איתא והכי י"(, קחתה ללוקחה הרוצה שכל כנרת בת לוארש
 כהמיא והלין לו. טבזנז אדם שאין קרא לו יאמרו אשר עד יקרא לא הכנסת חזןאו

 NSW אהל עברין. יאות לא להקרותם הקהל מן אהד ועוטד רממרא ביומאדמצלו
 והקורא ההזן הוא הקורא ]לשמ[אל העומד שאותו כיון ליכא דפגמאנקראה

 1WO~)מ(ליטינזי'"
 אחד בהוי דאיכא ליכא וראייה לסו דת אש מיסינו דנתיב

 חלקם י'ט( שנא' להם יתנו לא אם לישאל ולא לקחת להם אין חלק)י(ם נם י'ה(קוראו
 יוציא לקיוא הם דחוקים ואם בשוים, אלא בקריאה להם אין חלק כי ואף בפיהםשאלו

 כשהמפטיר כן ומתוך יי( הכהן ויקיא המנדל אל ויוליכנו הארון מן תורה ספרהישראל
 צינו-, לתענית די ובכך שלשה א ל א יתענו שלא ופעטים בתענית כסו המנייןטן

 , יקרא לא אם מפטיר להיות לחזן אין עמלקיג"( במלחמת זהור אשן במשהכדאשכחנא

 אחד בסימור קריאתה טה כנתינתה, קריאתה שהרי בתויה שנים יקראו שלא אחרטעם

 להקיות צריך הכהן את המקרא יש-אל זה טעם ולפי י"ג(. אחד בסרסור נתינתהאף
 המניין מן אחד שיקרא וטוב המניין מן כשהוא להמטיר ינול אינו והזן יכג(. האחריםאת
 שאינה בתורה לקיא יעי( כהניס ברכת מברכין ולא ב" ברכה לקבוע משלימיןשהן

 ולמנין מהנה לאחת יעלה שלא קפן הרי קריאה לממין יי"( יעלו לא מעשרהבמרזת
 עויני יקרא ואותו ימ(, צבור כבוד מפני לא אם קוראה אשה ואם" עולהיני(קריאה

 ע.ט. פ' סוף ובבא ע"ב י"א רף עונין. עי'ייי(
 לוקחה. לקחתה הרוצה שכל : שם וכלבו ובאו"חיטו(
 ואו"ו ל"ה ס" הלקם ובשבלי ל' מ' ע"א כ'4 דף בטנהיג יעי' הי"ג רטגילה פ'גיטו

 כיב. סי' ח.ב האשכול עי'י", atrJ. סי'ה"נ
 אחו. כהן שצ.ל ואפשר אחר. בהם ראיכא היבא וראיה : ה' ובכת"יי'י(

 השבת בגס' והובא הסוטה פיזר נתוסטתא מאיר ר' מאמר כ"א בתניר "מוק זה איןי.כ(
 031' בצר רזה שם בתוס' ועי' ע"א ס"ה בעירובין תמצא זה ובכנון w.p' קל-ג ושלין wffpנ-ו

 קג"ב. סי'המצרף
 דברי בסוף שהביאו ע"ג פ"א דף כ' דין ובכלבו כ.א סי' ס"ת קריאת ה' נא,ח עי,וכ(
 מזה. ללמוד שנוכל מה והוסיפו הנ"לתוספתא

 סוף ובמכילתא מככר הנדפם ובתנחומא ט"ר פ' וגפדר"א פ.ג דר.כ בפסיקתא ע"יכ"(
 ב' פי' תעניות ה' ובמנהיג אוקמינהו ד"ה ק"א פ"1 ג"ם ובתוס' י', י.ז, שם וברשיי בשלחפ'

 וטור תשנ'ה ס" יגמא ומריכי סק-ד שם וכק'נ א' סי' רמגילה פ"א וברא"ש ר"ג סי'ונרוקה
 אלו. המחכים רבבי ונשנו נאמרו פ'1 סי' תענית ה' ובא-ח תקם"1,סי'

 ה' וא"ת ח"א דסגילה פ"ר ירושלמי ועי' קריאתה. אף וא' נתינתה מה זצ"ליכג(

 ק"ו, פי' תשובה ישערי ל"ת פ" ס"תקריאת

 עשינו* מא-ה העתיק כ' דין ובכלבו י"ר סי' וה' גב' שמוטיפין מה בארה הובא כ"זרכג(
 ה"ר וע' ואסו פתח דבריו ובתוך המחכים שם בהעלם הטאמר ראשית שהביא התימה ומןקצת,
 רנ"ה. בס'. סשה מסה נעל חלך הכלנו ונעקבותנתן,

 ע"ח. סין ולות'ר צופת חכמי שו"ת ע"יכי(
 ביכ- מרבים ולא ניזח ביינא לקטוע משלימים שהם אחר שיקרא וטוב : ה' ובכת"'יכה(

 יעלו. ולא מעשרה פחותשאינה
 בכיצ'נ וכהביא הרדב.ז כשיטת ודלא שלשה למנין ואפי' ח"ב דברכות פ"1 'רושלטיינו(

 סקס. רפ'נ סי' ובמנ"א קלשה סי'ח41ה
 ע"א. כ"ג מנילהרגו(




