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 שלא האוכלים מן להתפלל נכון אין התפלה על ואטת המתענה. ויסמיר ראשוןאו
 בבית יכע( כדאשכחנא כבר שקראו סהס אחד לקיא משניהם ומוב י:"( עננו לומריוכל

 קדיש יאמר הק-יאה אחר וקורא. וחוזר שקורא לקרות שיודע אהף אלא בו שאיןהכנסת

 קפיאתו שאחי שלפי ודשבתא דתעניתא ממנחתא לבד הקריאות כל אחר וכןקצי
 שלא י5( התיבה לפני עמדו עד הקריאה דאהר הקדיש אחר)י(]1[ להתמלל,עומדין
 תורה הפפר גלילת ואחי לסניה. תהלה דאחך קדיש שאומיים הטנהה תפלתלשנות
 לאומים וכל ארץ ממלכי יתחיל ואם וגו' יעי שם את יהללו ונערים זקנים החזןיאמר
 כמו לקהל ויאסר הללו לומי להם היה יהללו, קאי אמה ש.מתו שלפ. הדבר, יהיהחוב
 יאמר וב)ה(נחה במקומו תורה ספר להניה ויעטור י)"(. תויה ספר נשמוצ'א רוממו 1 ל דנ

 ישראל. אלפ. יבבות י"י'טובה
 ויש דבר עטא כך ומגהה שהרית יני( ויחל בם-שת ג' בתויה יקיאוובתענית

 יינ( ששנינו אע"ם בכף אותם תופסין ואין בויחל ומנחה השנוע בסדר שחריתשקורין
 בתעמתא ובמנחתא דיוטא בסידרא בצפרא ולקרוא יני( תלמודא פריך לתעניותמפמיקין
 עכדינן דלא לדירן בן ואם תורה, סמר קרו ולא מצפרא כינופיא )ציפןא( הונא רבאמר

 רק )דין( שחרית מפטירין אין ולכך יי"( דיומא ןבענינא[ בצסרא למיקרי יכילנאכ'נופיא,
 השלישי ובמנחה י)1( אסיפם אסוף ומפטיר בומשנתם שהרית קורין שהיו באבבם'
 סדיר וזה"ו כהנים. ברכת או' דתעניתא ובמנחתא 1 א צ מ ה ב י " י בדרשו ר י ט פמ

 שבית ער'ב מד"ר ונהו י"(. המביין יתק"ן ועו"יהי ששכח"תי ומיההשבו"ע
 בארתי,נאשר

 ' י"ס לעיל שבאיתי כמו רחום והוא י)"( אומי ואינו ברט אומר ערביתבשבה
 וכתיניט"( הלב 'תעצב פן ית( בשבת צרכיו שואלים שאין ועוד תחינה שהיאועוד
 השניעי יום את אלהים ו.ביך שנא' השם שברכו י"ג( שנת זו תעשיר, היא י"ינרנת
 אמצעיות, אומרים אט אין ולכך בה, עצב שיהיה לאדם אסור ]עמה[ עצב יוסיףולא

 בסר"ע וכ"ח ע"א ע"נ דף תשית תפלת ובאגוררהם תקס"ו סי' בטאו'ח הונאיגה(
 תעניות ה' ובטנהיג נ"ל יהוראי לרב ע"ב קנה רף הספר שבסוף בשו"ת ובגלנו ע"ב ל"הדף
 '"א.סי'

 ח"ו. דטגילה פ'ג תוספתאיכט(
 לשנת. מנחה בתפלת לקמן וע" ט.ב. סי' ס-ת קריאת ה' עם בא,ח הובא ג"זי)(
 ה'. בכת"י חסר ס"ת כשטוציאר)"(
 ה'. בכת.י ליתא ויש עד מכאןו)נ(
 ששנים. : ה' ובכת"י ע"א, כ"ט מגילהי5:(
 ע"נ. ל' שםר)י(
 גיטפייא. ה' בנתעי איתא גינו*א תינה ותחת יע*א. סי' סוף נטח'ז וגו'ו)ה(
 ה'. בכת,י ליתא אם'פם אסוף ומפמירי5ו(
 האמבורג ברשימת רמש"ש העתיק כאשר ר, מ ז מ ולא כת"י 3ג' ביפ כתיב מר 1 אי)", המעיין. יתקין : ה' ובכת"יו)[(

 187.סי'
 לחול. ערבית בתפלתי5ט(
 ועור למעלה צננים שואליט רפט והוא : ה' וכגת" ה.ג. דשנת פטזו ירושלמיית(

 הלב. יתעצב פן משנת אומנים ואין תחיהשהיא
 ה'; בכת"י נמחק עצב תיבת וער ומכאן כיב. י', משלירם"(
 ז' אות ק' פרשה ושם פ"א ריש נ"ר ה"ה, דמו"ק ופ.ג ה.ז דברנות פ'ג ירושלמיימנ(

 קם"א. סי' כמח"ווהובא



 המחכיםספה,18

 באחרתה :וחותם בברכותיה שמע ק541ית' י"ג(: ומתעצב מהם לנוהת צדיך יהיהשמא
 דהה. אוחג מחז'רין אין בחוץ כסו ישיאל עמו שומר אסר ואם ימי(, cl~W סוכתפורס
 היו ה-ב בבית אך ב"פ ולא בשבת.~ משנים היו לא ביש'בה ימת( נאון שלום רבאמר

 נעל והאחד לעדרו מנגד ' יושב האחר רועים לשני משל לרבריו טעם ו:ותניםמשנים,
 כ- מתיירא, אין כראוי שנעל וזה ור-ס, א-י בא מנגד ו ל שישב זה כראוי, עדרובפני
 ששו בשבת אבל צאתני, ושמור לוס- אנו צרינים שבת במצות עסוקים שאיןבחול
 לנו יהיה שלא עולם, ביית וזהו אחרת, לשמירה. צריכים אט אין שבת במצותעסוקים
 ברצה שיסדו וזהו ברית אותו להזנ.ר ושמרו אומרים אט ולכך בשבת, וצער היזקשום

 ואמן, אמן לעולם י"י ביוך אומ' ואין מנוהתיט: ביום וינון צרה- תהא שלאוהחליצנו
 ן ה ילא בעוסקם מרודי שהיו בשביל אלא תיקנוהושלא

 רשורכאשר ערבית דתפילת כרב דסבר משוסמתפללים
 ושתים לפניה atnw תקנתה, אעיקר שמע קרנת אוקמוובשבת ביארתי""

 מאומה הירעושין אומשיםשלמיש1א מזיקיזי"גלאחריהלישום
 לעולס "י ברוך ]ימים[ התר ולא ליבית תפילת מתילליםהיו

 גאולה לסמוך בכבוד להקפיד שאץ קער, קד"ט ושמרה ואומראמןואמןית"(:
 רום לעשות רכ4:עד וכר לוטמך קדוטת אתה ואימר .לבראשית יטבת ז"זכי-באמצע, הים וקידוש אחיתות יבלוט ראיטתות w~f ומתפלל ביטבת: צרה עם ינאץלתם'לה
 ויציאת בראשית זנר-למעשה קראת אות. ימים המדת וקדשתי י"1( בו רצ.תהשביעי
 פי, כך מצרים, יציאת להזכיר צריך שבת תמילות בנל וכן , ו כ 1 אנותיו ואלהי אלהיומציים,

 בפרשת וכן שניטף סזכירין שאנו דכסא מקדושה לממן יראיה יי( פסה'ם בערבירשב"ם
 להזכיר אוו צריכים לכן מצריה יציאת מזניר שמור ובפושת ב-אש.ת שבה הזכירזכור

 ומשפט יוצ-נו ששבת מעירים שאנו מעומד השמים ויכולו י:ל(. וכקרושה בתפילהשניהם
 שנ' ועמיו שנ' בעטידה להיותערם

 האנשי"
 י:ג( עתקן בתעלה אם-נוהו שפנל ואשם י:נ(

 לחלק  ושלא בתמילה אותו אומרים אנו שאין בשבת )נערב( להיות שהל מוב יזםבשביל
 אותו אומ' אנו שבתוהבהמילת

-,hk 
 ולא ביתו בנ' להוציא קבעוהו רבים( בקד,ש:ה ם ג

 סי' ומחק ניט מזמור סוף תהלים מדרש וירא, פ' ריש מכבר הנדפס תנחומא עי'ותג(
 ל'הן ריי ריש ובכלבו א' סי' ע"ש תפלת בא.ח סובאים המחכים ודבריק.מ.

 שלום. פורס נאחר ה': בכתתיתו(
 שגלי a'p' סי' מח-ו ג', סי' פררם פ', סי' תשובה שערי ע"א, ב"ה דף סרע"ג עי'רוס(

 עד ומכאן ג'. מ" ע'3 כ"ג דף והמנהיג כ,ו, סי' ח"א האשכול י"ג, ס" ות:יא כ'ה סי'הלקם
 שם. וגכלבו ב' ס" שם בא"ח הונא הענין וכל ה'. r,sa'~ נמחק לדבריותיבת

 וקים. קנ"ה הערה לעיל עי'ררו(
 ע.א. כ"ה דף גסרע"ג ע"ומז(
 שם. ובכלנו וג' ג' סי' בא"ח שם ג'זומה(
 ערבית, בתפלת גפ במלכותר  ישמחו שאומרים המפררים בנוסחת'רטט(
 ח.א גיאות רי"ץ וע" היום בקידוש מצרים יציאת שיזכיר צריך ר"ה ע"ב קי"ז פסחיםו:(

 שראם. : ה' ובכת"י מיג. ה', דגריס עה,ת וומב"ן י'ור
 תרם,א, לונרון עה'ת מנשה חצי בם' ועי' שם. ומבלגו י"ג סי' גא"ח שפ ג"זיזה(

 אהרן. ר' הרב בשם 42?ר
 , זז ו' פי' שבת ה. המנהיג ס'ו, פי' שבהל"ק ג',. סי' פררם קג"ו, סי' מח"ו עייר:ג(

 m*am תכ.ח סי' פשה וגטמח הי סי' שפנאית
 בתק'. תחלה אמצוהו שכני ואע.פ - מעומר - עדים ומשפטי : ה' וככת'יר:נ(
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 יום בכל וכולל הכע מעין אחת ברכה ייי(. סעוכד לאוסרו עויצטדך כך כל בוהקפצץ
 התקינו בעגיה היה שלהם הכנסת שבית ובשביל הברכה, סידור שכך הברכות למעיןהסיד
 תקנוה י:י( שבת בערב המשמש מאדים ומעים י:ס( שבשוות עם להמתין כדי זוביכה
 עליה נזר דאבי ליכא מחלת בת אגרת ומעים בחול, להיות שחל פוב ביום ולאבשבת
 אותה אומרים הץ ייס( שבת בערב להיות שחל בסט ואף יס( בישוב כלל תבאשלא
 יט(. בה החוקי וכך נפש אוכל בשרך טרודים היו שמא או שבתות בשאר לחלקשלא
 להטחין כרי לאומרו התקיא נאצים אמרו קטן של וקדיש מדליקין, במה שלם,קדיש
 פתילת פסול להורות כך וניל מדקין, דשכיחי שמעוי דבי סחה משום טצלי דלאמאן
 .ים(. פובים בימים שלא מה בה תקנו דשבת חומרא ומעוויו שבו הלכות ושאר שטניםופסול

 קריבה היתה קולא לתורה מזמור אומרים ואין דזמרה פסוקי ברכות סדרשחרית
 התורה מן שטדברין מהן ויש מקשירה שמדברין מהם יש מזמורים, ומוסימים יס"(בשבת
 הגדול והלל עויסד מומורם אומרים אנו ולכך יסג(, רבינו משה ידי על בשבתשנתנה
 בחסד הקב"ה עוזן דורות כ"ו כנגד חסרו לעולם כי כ'ו שיכיל ועוד יסג( מיצירה מדברנמי
 הגדול הלל אוכר אין י"ס( בתענית תרווייהו דאטרי ורבא דאביי ואע"ג "ו( תורה מתןקודם
 עעוינו הסעורה, אחר פסח ליל אותו אומרים אנו שלכך מלאה ובכרס שביעה בנפש א לא

 י"1( אכילה לפני ליה אמרי ה11 שכרות בהו דשכיחי דמשום דמחוזא יומי נשארשבת
 יק"( בירושלמי ומפרש ישתה. לא הללו הכוסות בין יסו( דאמר" שכרות ליכא פסחובליל
 הטזמורים אילו בהם אומ, אנו פובים ימים ולכבוד הנדול, הלל לימא ולא שכיותמשום
 יסע(, בשבת,כמו

 אחר נהללך שאומרים ויש דזמרה, פסוקי ושאחרי יט( העדיר ברכת שהואנעומת
 צדיקים רננו וכתוב עורך היכי שמו וקדוש אמרי דכי הוא, כן ולא וארץ שמים.קנה

 שם. ובכלבו י' סי' שם ברח הובאמו(
 הגדול פירס ס' שבסוף לרשיי ובשו"ת סכנת משום ד"ה ע"ג כ"ד שבת רש"י עי'י:ה(

 ק"ת. סי' וגמחת ע"א ג"חדף
 ע.ב. קכ'פ שבתו:~(
 י"א סי' וגא,ח תנא. שלא עשה שלא עליו דאביי : ה' ובכתיי ע"ג, קי.ב פסחיםמ((

 איתא. ובכלבו בחרא עד קמא י"ס מתיגת'נשמט
 תיל. סי' סשה מטה בעל משם העתיק וכן בשבת גריס בנלגו אכל כאיה וגשי:ת(
 גח. החזיקיני ובו : ה' 1בכת.ירגע(
 ע"פ והמנהיג קץ 40 במחק וע" ל"ה, דין סוף וגכלגו טץ פ" שם גא"ח הובאוט(

 שייט, סי' רוקח ע"א, נ' דף כאנוררהם והונא כ"א סי ע"א י' דף המנהיגיק"(
 ועי' תמיר. סי' משה ומטח רפ"א סי' טור רליד, סי' תשג'ץ רשני, גשם ע.ו סי'יטגהליק
 ע.א. כ'ו דף-במרע-ג

 ל"ז. דין ובכלבו א' סי' שחרית שבת תפלת בא'ח 1כ"הוסג(
 מא. ס.ס וגת ה' המנהיגיסג(
 כליח גו שיש ועוד גיציאה מדגר : ה' ובכתרי ע-א. קי'ח פפתיםיקי(

- 
 שחו' דורות

 מ.ת. קור'סרו
 אותו אנו ן י א שלכך טלאת וכנגרם - גתעניות : ה' ונכת,י וכי, ע"ב כסה דףרקס(

 פסח.,ליל
 שאס. ר"ה -נולס' עיי"שיקו(
 ע"ב. קי'ז פסחיםיסו(
 ה.ו. פיו שםרקה(
 נשנת. הסזסלר אלו : ה' ובכתיי שם, וגכלבו גא"ח הובאיסט(
 יוחנן. ר' ד"ה גתוס' ועיייש ע"א קייה פסהיטוע(
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 נאדש וארץ שמים קנה עליון אל והמרא והנטר הנדיץ האל המי' כך אלא יע"(בתרנה
 אילי ואת שנא' יעי( חוזק לשק האל עוזך, בתעצומות האל שסתם, מהלפרש
 והיא אדי ששמו הוא ונדולתו )הוא( שמו כבוד שסף בכבוד הנדול יעי(הארין
 לא )ו( וחולי ממעה ומתחלש מתיירא ודם בשר נצחים, לנצח הנבור לכל,אדון
 אפילר נוראותיך, בהיילי הנורא בלע', כי"ר נבור הוא ולעולם ביוצ-יעושהני
 היושב הסלך פניו, יכסה )ו(בשת'ם יעי( שנא' ממט שמתחואים מלאכים הם שלוחיל
 כאמור ט' נהללך כל. על עליון שהמלך מר שא עליון אל תהו ושי ונשא רם כסאעל
 בפי להללו, שנאה כתיב ועור פתרון יעס( צדיקים רננו וכתוב כו' נפשי ברכי אמרלדוד
 יעי( צדיק נקרא הקב"ה תתברך, צדיקים ובדברי תהלה, נאוה לישרים כדכתינ תתהלל,ישרים
 צדים לראש וברכות שנא' משום לברכו, לצריקים ונאה הוא ישר צדיקשנא'
 תתקדש, קדוש.ם ובקרב רוממות. מיני בכל תתרומם, הסידים ובלשון הצדיקים, יברכנומי

 המישור יעקבו החרשים אך יע'(, זקמם במחזורים סדרו כך קרושה, נאוהלקרועכם
 בסוף )בראש'( רבקה לחתום בקשו השיטות בראשי חתום יצחק שראוובשביל
 לי ונר' הכסא. ביום כך אותו שמסדרין באשכנז מקומות יש כי שמעתי ואמנםהשיפותו
 ביכו" קצר, קריש יעי(. בו נחתם יצחק שהוא צדיקים רננו רעל המדר-כיעס(משום
 יע4 תיבות עשרה נשמה, כל בפי ומבורך יפ( ברוך ם י ש ע מ ה ל כ ל ע אדון אליוצר,
 שנדן יפ"(, שנטים עשרה שתים ד ננ כ עשרה שתים ובאחרונות הדברות, עשרת ננגדבו

 שסנה ואמצעיות קדש'יסג(, ואופם וחיות שרמים ונרולה תפארת מרום צבא כל לונותנים

(hu1'בתורה. : ה' ובכת"י 151. צד קפא סי' המח"ו עי 
 ד.ה: ע"א ל.נ ורזה י-א ט'1, שמות רש.י ועי' א', אות כ.ט מזמור תהלים מדרשי"ג(

 אלים,בני
 אתה פירש עוזך בתעצומות : ה' ובכתיי י.ג. ייז, 'חזקאל ט"ו, כ.ד, ב' מלליםרענ(

 שנא'. הוא החוזק לשון שם בתעצומותוהזק
 'כסה - - ממנו מתראים מלאכים של חילו שאפילו הי: ובכת"י ב'. ו', יצוגיהרער(

 תיוןרגליו
 וארץ* שםיפ קונה : פירושו עפ-י הטחבים נוסחת פה להעתיק לפני לנכון וראיתיועם(

 המלך נוראותיך גחיילי והנורא נצחים לנצח הגפור שמך בכבוד הגדול עוזך בתעצומותהאל
 כאמור קדשך שם את ונכרך ונשבחך נהללך שמו וקרוש מרום ער שוכן ונשא רם כפא עלהיושב
 154. צר במחיו ועיי צדיקים, רננו וכתוב קדשו שם את קרבי וכל "י את נפשי ברכי~ור

 ז'. י-ט, תהלים מדרשיכו(
 ובספרר 1 העמה 808 צד נעשיכטע צור בספרו צונץ ועי' שם. ובנלבז באיה וביהיע;(

 ישנים, נסחזוריפ גריס ה' ונכת'י 2ש, צד ח"ב יושר ובלקט 0 הערה 88 צרריטום
 קכ'וי סי' הלקט שבלי ע"ג, י' דף הפררם לקוטי ד', סי' ופררם קל-ט סי' טחת עי'רעמ(

 שבת. של מנחה תפלת בסדר לקמןועי'
 ע"ג. נ' דף שבת של שחרית באבוררהס ועי'כעט(
 וגם עכ"ל. ליה רל.ג ואי' רז"ל אית : נ"נ ווינא ובנת-י ומבורך הוא ברוך שכתבו ישים(

 ובאנודרהפ ע"א קל"ב דף תרומה פ' נזהר וע" תיבות, י"א הו"ל דאל,כ ליה גוים לאהמהבר
 ובמחזור טרין גסידור במחק, אגל תמ"ז, סי' סשה ובמטה סיר סי' רש.ל ובשו"ת ע"א נ"אדף

 1 ה' בכת"י וב"ה ליה. גרסי'רוטא
 דף קג"ב וברין מזלות י"ב כנגד איתא ל"ז דין שם ובכלבו ג' סי' שם ובא"חי:"(

 ומזלות. שבטים י-ב כנגד כ' ע"אקל"ח
 אופני עם וחיות גריס ה' ובכת"' ע"ג, נ"א רף שם גאבודרהם גזם הגיא זו וגירסאיפג(

 1 תיבות י"ג הם א"כ 134, צד במחע וס"הקדש
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 הקב-ה* של שמות הצתים שבעים כמר הצתים, לשבעים העגלות ושיפה שיפה לנלשיטת
 ברא ובריאה בריאה לכל שצב, יסג( נתעלה דמצביעי ביום טלאכתו טכל שבת. נהירספל

 עמד לפמו ובעמרן לשלם, וקרא כבתר כסא על ישב בראשית שבת ובליל שר,הקב"ה
 עשה נדול שכבור המטחוב ליום עפה תפארת תהו שברג של ר ש 1 ב awlniסכפאו
 ותשבחות שירות ואמרו 1 ד ט ע כך בראותם נם השריש ל כ לפני כסאו על להשיבולו

 ואחד אחד לכל כשראה הראשון, לאדם שטחה אתוה והראה הקב"ה בא שבתו ל שלשר
 ו ל הקבעה לו אמר השבת, ליום ערר מזטור ואמר פתח שבת ל ש לשר משבחשהיה
 בעיני שפוב שבת של שר ששסע כיון עררה, אומר אתה זר ולי שירה אומרינתה
 ואמרו כולם וענו ל"י, להודות פוב ר ט א 1 וצוח הכסא מן ירד מיד קררה עוטרהקב"ה
 הקב"ה לו שעשה כבוד אותו השביעי יום של שבח עליון,זה לשמךילזטר
 כלומר השבת ליום שיר מזמור ואומר משבח השביעי ויום שבחו,זהו
 לאל ויברכו יפארו לפיכך לי"י, להודות פוב מזמור ותו שבא טה]כל[
 עליון. לשמך לזמר אחריו כולם את' שענו השרים אילו יצוריו'כל
 יציריו בל ומהו ישראל אם כי ל"י ומברך מפאר יציר אין שהרי אחר לעמן לפותרוואין
 נ' בלחש ומתפלל ישראל גאל עד ומסיים יפי(. האטת כך  שפרשתי כסו ודאיאלא

 תקנו ברכות שבע אחרונת. חצלש תורה מתן של שבת כננר ה ש ם ישמח ואףראשונות
 שבעה כננד אומרים ויקש יסס(, השבת ליום שיר שבמזמור הזכיות שבעה כנגדבשבת
 וזה יס,(, המים על דוד שאמ' קולות שבעה כננד אומרים הש מ~(, תורה שבמתן,ולות
 על דור שאמרו אומרים יוד ואולם שבת, זה ביום הללחיך, ביום שבע דודשאמר
 ושתים לפניה שתים ערבית שבע, ובהן יפ"( וערבית שחרית שמע קריית שלהנרשת
 התקנה טעיקר אינה מעשרו כל על נח ועד לעולם -כו'[ בכבורו הטלך וברכתלאחריה,
 פעמים ד שקבעו ו"א לאחריה, ואחת לפניה שתים ושחרית יפי(, למעלה ביארתי;כאשר
 ויתפלל ויחזור יי(, תורה קריית של קדיש מבלעדי הללתיך ביום שבע משום קדישביום

 כאשר הסרר וכל נדלו ויאמר ס"ת ויוציא של"ם, קד"ש קדושה. לוטר כדי קול.בהנבהת

 התעלה. ה' ובכתיי הספריים, וכנוסחת קמא 04 חמחע כגירסתמג(
 תחלים וילקוט ג' צ,ג, תהלים סררש ועי' פתרתי. האמת וראי אלא : ה' ובכת"יוסו(

 רבה וקהלת 18 צר ג' חדר יעללינעק הח' של בבהמ"ד דמע גיתא אלפא ומדרש תתמ"גירמו
 ג/ אות סוף'פ.א

 הפררם ובליקופי קמת ס" וגפה"ו ח"ב, התענית ופ*ב ח"ג דגרכות פ"ד ירושלמייסה(
 פרטן. מוצא אתה ע"ד י'.דף

 חמש. אלא קחשיב דלא ע"ב ו' ברמת ועי' ותתמ"ג, תשיט רפז תהלים ילקוט151(
 שם וילקוט כ'פ טזסור סוף תחלים טדדש twttp ג-ט נרשת ונגלי שם נירושלטירפו(

 ובכלבו ח' סי' ופירושו קדיש וגח' ה' סי' שם וגאיח י'ב פי' שבת ה' הטנהיג ועי' תש"ט.ירמו
 הירושלמי לרנרי אין וע"כ הרישא דהאסיפ והטרפים הא"ח דברי העתיק ז' רין ולעיל ל"ז, דין-שם

 לעביט. שייכות שום שםוחהכיא
 ב' גרסות בתוס' ועי' א', אות ו' מוטור תהלים מדרש ה"ה, דנרכות פ"א ירושלמיוטה(

 נ.ז. סי' ובפרדס מבוך ד"ה.עיא
 שם. הערהוסט(
 ובאוד ח' סים הלקט ונשבלי קדיש עניני ד"ה שס"ס סי' ונרוקח תהליפ גמררש שםוי(

 שנע- שאסר משום ראשון היום קדיש פעטיפ ו' שנקבעו או' שלש : ה' ובכת"י ז/ פיט, סי';ח"נ
 התור'. שמע קריאת-של
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 ר65(, ל י ע לביארת.

 רעם-

 בהך שכתוב טהוורים דש הכל, על יאמר הטגדול על הספר
 אליד הקרוב דכל אטרין, יאות ולא הכבוד כסא על קדושתו כן ההית עלכקרישתו
 שמהפכיך ויש החיות, לקדומות הכבוד כסא קדושת לתלות ואץ יותר קדוש להיחןמרופפו
 חירוש רא.וי עבה, אעו זה כל ההית על לרושתו כן הכמר כסא על כקרהצתואומרי
 מנ"ע מא שמעתי כאשי לומן ונאה טוב לכן שטך, יתקדש ובכן יהיה מה ועודסשטעינן
 הכל הי בל לעיני בנו שמך יתקדש כן עג( הכבור כסא על וכקדושתו החינם עלכקדושתו

 יאמר כהן אין ואם הכהן, סלוני ברבי מלוני קרב ן ה כ יאמר כהן יש ואם ט,, נחילהבו
 וקויין ה ב כ קרב שאמר אחרי יעטור יאמר ואל פלוג.. בר, פלוני ר, ישראל קרב כהןאין

 וא' בייתי לא אם שנאמר יני( התורה בזכות המתקיימין ייג( השבוע ימי שבעה כננרשבעה
 הגימורים ב.וס וכן מוסיף שבעה על להוסיף רצה ואם לימים שביעי שהוא שבתוכנגד
 תדעו, ודראש הסועד דחול ארבעה על לא אבל י5ה( חטשה על טוב ונעם ששהעל

 משום טזסיפין אין ובתענית דבוצבת דמנהה w~w על וכן לעם, מלאכה מטולטעוום
 תקנו ברכות וז' לכבודה, בתורה וקורא ומפטיר ר. צ ק ש י ד ק יני(, המנחה תסילתאיחור
 שבעה מגר פסוק.ם ואהד טעשרים בנביאים שדות ולא ים(, בתורה שקראו הז' כנגדלו

 שהמט.ר- אחר י5"(. ישלימם או סידרא פסיק לא א. פס71ם. נ' נבר לכל בתורה,שקראו
 שם ונעייסיהללו זקנים תהלה, י5ע(, נפש נוחי נשמות ויפקור פורקן יקום החזןיאמר
 ?ף,. קרן וירם וכן ושמ.ם ארון .על הודו ויאמרו :( עטו מסוק אותו ינסרו והקהל וכהי"י

 באלפא תכנת ואף ראשונות, נ, מוסף, תפילת בלחש ומתפלל תהלה, אחר קצרקדיש
 י"י ישרוק כמו ס6( שריקה שייך קיבוין לכל גליות, קיבוץ של שבת כנגר רתעם-'קבטנא
 שבת המביעי ויום הדביים בעשרת אמרת לבנים, ותובן סנ( ו מ כ שבת תכנתלזבוב.
 ביום :אילו ו' מום אילו שבתם שעושין והישמעאלים הנוצ..מ טלב להוציא אלהיךלי.י
 רצית. השביעי. בים ~אלהים( וישבות כתיב וקרא שבת לשבת קוראים כולם שהריאי,

 וכו'. קצ"ט הערהיל(
 ויש : וטל כאן ער הכבור מתיבת ~תא ה' ובכת.י קס"ה. ס" ריש מח"ו ועי'ייג(

 לאלהינו- גודל הבו הכל חי כל לעיני בנו יתקדש כן הכבור כסא על קרושתו ואומ'ממשכין
 ואם וכו' יאמר כהן יש יאם שמעתי כאשר ונעים טוג לכן כהן יש אם וגו' לתורה בבורוח:ו
- - כהןאין - הכהן! פב"פ   ע"ז. סי' הלקט ובשבלי ע"א כ"ג מגילה עי'י5נ( 

 התורה השגוע הזכות השבוע ימי : ה' וכבת"י ע"א. ל"ג גררים ע"ב, פ"ח a'nODי5ד(
 לא.אם

 כ"א מגילהו5ס(
'W'V 

 ס"ת. קריאה ה' בא"ח וע" שם. הר"ן שהניא מפרשים כיש ודלא
 ע"ב. י.א דף כ' דין וכלגו ג'סי'

י5"
 מיסיפין. ואין ר"ח שם ברש"י ע,'

 ע"ג נ"ב רף ואבודרהס חוץ ד"ה ע"ב קיד פסחיפ תוס' וע" הוא פיזד סופריפ Db'ר15(
 סק"א. רפ,ד סי' ובט"ו תנע סי' משהומטה

 כ' דין וגכלבו ע"ג בע מגילה ועי' תורגמן, שצ'ל ונ' תגמאי ישלימים ה': בכת'יו5ח(
 ע"ר. י'דף

 rtp. ס"מ ב!ח.ו עי'ר5ט(
 פסוק. אותו יאמרו : ה' ובכת.י שי"ט, ס"ס רוקח וע"ס(
 בפררט. ועי' w'y' מ' דף ל"ו דין וככלבו אי סי' מיסף תפלת ס' בא"ה שגא כ'ו:6(

 שייך ותיבת י"ז. סי' ותניא פ"ע סי' שנהל'ק מ"ב, סי' והמנהיג וקצ"א' קכ"ט סי' ובמח"1 ד'סי'
 ה', גבת"יליתא

 טריויש. הירץ נפתלי ר' של ובפירושו טרין בסידור הובאו המחכים ודברי:נ(
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 אלו פירושיה ציויתה טנק עון רטז DW בו להזכיר שלא שפאת, שעיד בו עממןקוננאיה
 שאין בסכה 1ה1 נסיכיה מידודי עם סי(. עשתמם ושם ' א נ ש ממעם שמפורשהעשרונים
 מוקר טיוסף וראיה ינחלו ככור לעולם מענם, העשרונים. עם 'וסדרו הנסך סכוםמפרש
 טצוה נכו חים טעמיה סוג אפרע ואני עלי לוו אמר שבת של ועזי ט"(,שבי

 טאכלים שיהיו כדי כהונן ולתקנם ra) שבת טערב אובת של חבעיללטעום
 ]לבלתי( ולכנדו ט להתענג דב-יה, האוהב" ונם מועמיה, לחיו' טעמיה דרךלתאוה
 סס( לת-יקי כסו בהרע גרילה דברים, וכמה רגלו משבת 1להשינ דרגיו)ל(עשות

 זהב. וכלי זהב לשלחן וזכה לשבת יפות מנות מסדר שהיה ונתמיל, מהם אחת בוונמצינו
 על נצפוו לא טט( כמיה ניתן עישבת אע"פ בה להקריב עליה נצמת מם.ניאו

 חשתי להם ונתן משרתיו עהימן למלך משל כראוי טה כראוי ק-בן שני. עדקרבנותיה
 די להט אטר תאכל טה המלך אדמינו אתה מש-תיו לו אמרו לאכול כשרצההנשילין

 וכיום( )שנא' משנה לחם לישראל האביל הקב"ה כך תבערלין שני שאכלתם במהלי
 שנה נם כבשים שם השנת וביום שנאי משנה לחם אלא 1 נ ח ל ש ל )אליהם( הבעולא

 לומה נדי קול בהנבהת ומתפלל וחוזר אחרונו"ת, ושל.ש עשרונים. ושני ט'(תמימים
 שמע קייית לקרוא א של הישעה אומה נזיה אחת שמעם שמע, קבעו ובהקדישיה
 קריית בה שקראו יוצר מתפלת מלקוה ליושנו, הדבר חזר השמד וכשנחדל בחמלהוקבעוה
 אויבים שהגינו שמעתי ואני המקום, הסד לזנור כדי וכל מגל לסלקה אבו ולאשמע
 התפילה עת בכל עמהם אויבים שהיו משם ובמלוה יוצר בקדושת אותה אומריםותהיו
 מתכבד בנימן אמיוה נם h'G) לרצו:ס לזמר יבולין והיו הים כל שהיא מוסח בקדושתוקבעוה
 בשביל שיאמווה יבית שלא כולם ]:כן[ )ועל( לאמר מתהזל ראשון בת שמוסק'טבתיבה
 אביט שאברהם לם. אלהיב הוא אחד לומה רוצים שאזן אחד "י שמע אחרי סיגנן'צמע
 טועים הם אלהינו הוא שכורכים 'די ועל אלהינו. שהוא לישתמע דלא afn) אחדנקרא

 ציון. רמז ה' ו3כת.י ס'. ס"ס כ"ת קריאת ה' בא"ח עי'טנ(
 הנסך. סתום מפרש שאינו : ה' וכבת"י ט'. כ"ח, בטדברסו(
 י'. פי' ותניא נ,ה סי' שהל'ק א', סי' הראשית פ' שאילתות וע" ע"א, קי"ט שבתטה(
 ע"ב. ט"ו ביצה ועי' שבתא, פרעי' שבתא דיזיף מן שם,סו(
lraי הירושלם גשפ ת"ח סי' משה ובמטה שם ובתניא וגשהל.ק קצ"א ס" נמח"ו וכ"ה 
 לחיות. טעימת ררך : ה' ובכת"' ~ן, סי' חפירים בם' וע" ליתא.ולפנינו

 לודק,יא זאת וכת'בה ו'. אות מכ"ג רבתי ופסיקתא ר' אות פי.א ב"ר ע"א, קי"ט שכתסם(
 הדרשן משה ר' על בטאמרו עפשטיין מהר"א הח' שהו"ל הדברות עשרת על במדרש ג"כתטצא
 יפות. סטות מברר שה.ה מתגדל מהם אחת נו שמשיט לודיקי : ה' וגכת.י 49.צד

 פ.ה. עולם סדר ע"נ, נ.ו סנהדריןסט(
 - תמיטיט. שבעה שנה בגי וכו' משגה לחם אלא לישראל לשלחנו ה': ובבתייס.(

 השבת. וניזם דיה פינחס פ' עה"ח בתוספותועי'
 יוצר תפילת מקרושת וקבעוננו שמע לקרייני שלא הרשעה אימה גזרה : ה' ובכת"סי"(

 ולא שמע קריית בו שקראו יוצר תפלת מקדושת טלקוה ליישנן הדבר והזר cwn' שומרושנאבל
 טוסף קרושת אותה האוייבים שהביע 'טמעת' ואני ,מקוט בחמד לזכור כדי וכל טפל לסלקאאני

 וטתתיל ראשו בה שפוסק שכתיבה מתכבד בניגון אמרה נם לן לומר והא היום כלשהיא
 וכו'. כולם וכןאחריו

 ק"צ, סי' העתיפ ד', םי' פרדפ וקל"ח, קכ.ח סי' מח"ו ע"א, י"א דף בסרע,ג עי'טינ(
 נ.כ רף אבורררם מ"ט, סי' תניא ס"ה, סי' שהל"ק מ.נ, סי' המנהיג י"ג, סים ח"אהאשכול

 נ'. סי' ה,נ ובאו"ז ל"ז דין ובכלבו נ' סי' מוסף תפלת ס' ובא"הע"ב
 ו:" ח', פסוק פ"ד קהלת מר"ר ז', אות פכ"ט רבה ויקרא פכ"ג, רר"כ פסיקתאסיג(

 מ-ר. סי'המנהיג
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 אה- ואין חד א א הו שאלהינו יעירו שאז לתוספות יצטרכו לא לאחד ורכו לאואם
 אומרים ויש טומיפין לכך אלהיט הוא אחד הנקרא שאותו משמע סיי( בכרכינו אבלעמו
 לישראל )על( תורה מתן על נאמר מזמור שאותו מפני ושבת שבת בכל אדירטאדיר
 את נקדש הקדושות בכל אומרים קנאנו ומה סטי(. השמים על הודך תנה המלאכיםואמרו
 )שאין, כו' כטור ונעריצך נקדישך ובשבת וכו' אותו שמקדישין כשם בעולםשמך
 ישראל עמך עם מעלה המוני ]אומרים( אנו מוסף ובקדושת ע.קר המלאכים עושיןשאנו
 כנף כל לאחד כנפים שש נתקן, סטו( המדר,ט מי על עיקר, ישראל עוש.ן אנוהרי
 כנף עוד לי יש אומר והקב"ה כנף, עוד לנו אין החיות אומר' ובשנת ב'ומיה שירהאומר
 זסירית הארץ מכנף הכתוב שאמר זהו ישראל, אילו שירה לי שתאסר בארץאחרת
 קולם. קדיש ויסיים סי'( במוסף אלא כך תקנו לא יוצר בתמילת לחלק ושלאשמענו,
 תה וא אזכרות ס'ס( בראש אמ"ן הרי ונו', לאלהינו נורה כאלהינו, מי וכו', כאלהינואין
 מחסרים שאט ב-כות י"ב בטקום אמן אתה בביוך אזכ-ות עשיה שתים הרי אזכרותבדי

 ס:(. פירות בסיני יכולתינו לפי להשלים לנו יש ברכות ומאה סיט(, ושבת בי"סבתפלה
 קו14ש ס"מ(. ביארתי כאשר משהרית לומר לנו שהיה לציון ובא תהלה,כינותה,

 בראם מי זוכרים אינם שתם ואחרי אכלם אחרי העולם אוטות ס:3(, לך תפלתי ואניקצר,
 אנו אין שלישית סעודה אכלנו אשר אחרי אנחנו אבל לבוטחתם, סנג( ומריעיםומזמרים
 שאנו דכשם מתפללים, אט למניו רצון עת שהיא מנחה ובשעת בוראינו אתשובחים
 ונהו רחמים, למדת סכי( הדין מדת והפוך לבן אב כמשפט לנו עשה כמשפטעושין
 יגביהו סיס( דוד וכדאמר אמת שהיא בישעך ענינו ישעך, באמת ענינו הסדיך ברובאלהים

 דרך ואומרי', בי סשיח.ם שער יושבי וט', תפלתי ואני שכר שותי ונגינות בוער 'ושביב'
 תיקן שעזרא ולפי ומתפלל. עומר הוא ושתו אכלו אחרי וזה נגיסת מנגן שנרשותה
 עסקי ולא ומסכר במקח אלא עוסקין שאין קרנות יושבי מפני במנחה תורהקריאת

 התורה קריאת לפני ואני אומרים ואנו עליהם, להגן זו קריאה ותיקן ועמדבאורייתא
 שלישית סעורה ולא קה"ת בו שאץ במנחה ובירט כהב, עשנו שלא ליוצרינולהודות

- שבורכים ירו ועל אלק" אחר שהוא לישתמע אחד נקרא : ה' ובכת"יס.ו(  -  ואם 
- לטוטפות יצטרכו לא לאחריברכוהו  בברכתו. אבל 

 נ'. אות ח' מזטור תהלים מדרש עי'סטו(
 מק"ט ופ"ט סק*ד מ"ב סי' ח"ב ובאחז מכנף ד"ה ע.ב ל"ז סנהררין בתום' הובאסטו,

 : ה' ובכתיי 162. צד חמישי חדר יעלליגעק להת'ובבהמ"ד
 שמקדישיי

 ונעריצך נקדישך וכו' אותו
 ביומא, שירה או' עוף כל - מעלה על המטונה אנו - כו'מלכינו

 ז"ל. יוסף הר' בשם שם ובכלבו בא"ה הונא כ"1ס'((
 אזכרות. בר' : ה' ובכת"יס.ה(
 ז' רף המנהיג ה', סי' ובפרדס קל~ר וסי' 4 צו סחיו ועי' ל"ז. מי.ט ה': וגכת"'סיט(

 טירנא. מהר"א מנהגי ובהקרמת א' סי' ותניא ובשבהל.ק מצאתי סר"ה שי"א סי' ורוקחע.א
 ל.ז, דין סוף  שם ובכלבו ר' ס', שם גא.ח הובא וג'ז ע"ג, מ"ג מנחותסכ(
 לציון. ובא לתפלת פירושו סוף לעילט:"(
 קנ'ז, פי' ח"ב האירה וס' קל"ו ס" מח.ו ע"ד, ט' דף הפררם לקוטי ר', סי' פרדסס:נ(

 ופסה סק*ר פ.ט פי' ח"ב או"ז כ', סי' ותניא קכ.ו ס" שהל'ק ג"ו, סי' רוקח ס: ס.'המנהיג
 ס'. דין ובכלבו א' סי' שבת של מנחה תפלת בא"ח ועי' ת.פ. סי'משה

 ומהנגים. : ה' בכת"יספג(
 הדין. רוח מרת והפוך לנו אב : ה' ובכת"יסגו(
 עומר. הוא שאין - בי שיחר דור אמר וכן : ה' בכת.יסגה(
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 וקורא הנא דהשבוע סדר תתחיל שלשה בהזרה וקויין סכ'(. אותז אום' אט אין הנואהלפי
 טגן(. הרברים עשרת כמר או בטלנים עשרה ננגד הפחו', לכל אדם בני לנ' פסוקים "נטם

 פר' ואותה סגה(. סיררי דמסיק משום שגיא פסוקים מי אלא בה דלית עמלקופ'

 אותה ומתחילים חוזר.' הבאי ובשבת וחמישי, בשיני אותהקורין
 הסדר. כלימשלימים

 בהמס ונננד ובהוביס וננישם תזרה נונד פסוקים םנ' יפהות לאהקורא
 ופ' פסוקים, סל פחות סשיירין ואין בפרשה מתחילין אין ולכך סנט(, וישיאליםולויים
 קרא לא הראשונים יאסרו שמא לחוש ואין לקרוא מתחילין ששם ידועות והקרבתםויחל
 הסיום ובאחרי טין לסיים או בה להתחיל צריך השבת וביום ופר' פסוקים. ב'אלא
U יא בי הקריאה, אחר קדיש אוטר ואינו ט)"(. ושאיל עייל אן מ פיל I Q ~  לפר בעמידה 

 אומר ובגללו  התורה נסללים ס)ג(. ביארתי כאשר המנחה בתפילת לחלק שלאהתפילה

 ת א יהללו נערים עם זקנים בתולות ונם בהורים  ייאמר למקומו ס"ת  ויחרר עלג( רצוןיהי
Qwל כלתש ומיתפלל ט)י( קציר קדי'ש וכו' וירם וכו' הודו יענו והקהל וט' י"י 

 אות כי שנת אחר שהוא ביוצרנו מעידים סנה( ושבת וחט כף אהד ואתהראשונות
 בישראל מעירים  ושבת והוא טקדישכם, חי אני כ. לדעת לדורותיכם וביניכם ביניהיא
 סעידים ואת  ויוצרת בארץ, אחר נוי ישראל כעמך ומי קבעו ולכך בארץ אהד נוישהוא
 כי rir), השבת זהו בהם אחד ולא  יוצרו ימים סלי(  שנא' בחי  שבו  שבתעל
  ישועה ועפרת גדולה תפארת בחמיה. יקרא בכתיבתו תם בף"ו נקראלא

 שהאכוה לפי ינל אביהם תיושעון, ונחת בשובה ט)ח( שנ' יושע שבתבוכות
 עירוב.  אפ" ששמך וגו' משם-תי  וישמור ס3ט( כתיב באברהם בה, נקבעו ת ב ששמרו

 : כתיב וביעקוב יצחק, זה בניו את יצוה אשר למען ירעתיו כי וכת"  טה(הבשילין,

 ששטר אמרה הדא יום, מבעוד תחומין וקבע חטה דמדומי עם נכנס העיר פס אתויחן

 ע"א. ניד דף באנוירהם וע" ר.נ, גשם שם ובכלבו בא,ח הובא כ"גסכי(
 ע"ב. כזא מגילהסיון
 פוחת'ן. ואין דגה שם תיס'טמ(
 שם.כנע(
 קים. סי' מהרי'ל שו"ת ועי' מתחילין, אין ר"ה תוס' ע"א ג'ו שםינ(
(hiaהסיוע ותפשו : גרים ע"ג י"א רף כ' רין ובכלבו ם.ו סי' ס" קריאת ה' ובא*ח 

 ושאיל. עייל רעייל ימאןלפי
 תפ"א. סי' משה ומפה סק"m'e 1 סי' ח"ג 1ח1"ו קלף פי' מחק וע" ר"ל הערה לעילט3נ(
 ועי' קצ*ט סי' גמתץ כראיתא וחמישי בשני אוסרים שאנו חיינו בית את לכונןט)נ(
 ובהיגללו. : ה' ובכתיי ע"א. נ"ט רף הס' שבסוף לסרע"גגהירות

 קצר. וקדיש לעטו קרן הרם יאמר והקהל : ה' ובכתייט)ד(
 קכ"ו ס" שהל'ק כעמך, ומי ר"ה ע"ב ג' חגיגה ותוס' קל"ח סי' מחזו כ', סי' פרדםט3ה(

 ושבים. אט : ה' ובכתיי תפ*ב. ס" משה ומפה ק'"ג סי' המאור מנורת כ', ס"יתניא

- כשגת מעירים - ישראל על מעירים : ה' בכת"יסלו(  לכתיבתו. וגם 

 פ.א. אליהו דבי תנא תתם-ח, רמז תהלים ילקוםט)ו(
 שם. וגכלבו ג' סי' שם גא"ח הובא ג"1ס)ח(
 משמרתי. לשמור : ה' בכ"יט3ע(
 אות לך לך *' תנחומא ג', אית ציה פרשה גיר ע"א, פ"ב קידושין ע"ג, כזח יומאטת(

 קי"א. רמז תולדות וילקוט י"ג אות א! מנמור תהלים סררש ג', אות בהר ופ' וי"דא'
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 ערך צדק הנהיה יצחק של אביו 5אה? ואברהם hw), רבא ברושעת השבת, אתיעקב
 נ"י, צדיקים רננו ספי(, באנדה טפט ירק, יצחק צדק. אבי ימל מל שנ' מלהביה
 וראה כהתעקד ב-צחק טצעו נצבן ספנ(, .וטירה אג' מיד הקב-ה רואין והנדפקיםבזמן

 שלקו העיר. פמ את יחן כדאמ' בו ינוחו ובמו יעקב שירה, אמר מיד פתוחיםהשמים
 ש4 מסוקים אלו קבעו ספי( בשבת תורה שנתנה לפי )ו(צדקתך, וצדקתך צדקתך,אחרוטת*
 שהיה יום ט' כנגר אזתיזת ט' ובשם הדברות, '" ננגד תיבות י' יאי בדאבכן הדין,שידוק
 בשביל אומרים אנו הדין והצדוק טפס(, תורה הומעט ה' כנגד תיבות ה' ובשלהי נהר,מעוה

 שאינם יאמרנו לא למחרתו חדש ראש ואם ספי(, שבת למוצתי לדינם שחוזריןהנשטות
 רבינר משה שנמטר ,לפי והאומי 1.נ1ע בחדשו חרש סדי והיה ספי( עמ' לדינםחוזרים
 ובעושר משה מת באדר בז' שהרי להית, אפקור אי טפ"( לכטרו אומדים אסבקובת

 איתצ הני יריחו, את לסבב "תחילו בו פטמם ובעשרים הירדן עביו הראתכןלחדוי
 בו ושמנה שעשרים ואחרי היה, ושבת ימים בגיבעה יריחו וכבשו ספט(, ם ל 1 ע ר ד סב

 נו שד נמצא שבת, יום אדר חהצ וראש א' יום היה שלו חדש ראש כן אם שבתהיה
 אלמא! הים, אנכי שנה D-WY1 מאה בן כתיב ועור בשנת, ו' אם כי שבת היהלא
 אום-ם אין הלל בו שאומיי' שבת וכל ס:(. בשבת טת לא אלמא כותב היה שמתמום
 לאדטרי נעי %א וגו' נמלה י"י ע-טה היום זה טשום לא אם המעם ידעתי ולאאזתו

 וקלע. ע"א רמז ילקופ פכ.ג, רנתי פפיקתא ו', אות ע"ט פושה ז', אות י"א פרשהסם"(

 .. שם. וכבלבו בשיח הובא כאן האמור וכל .רעיח, הערת לעיל עייכפג(

 העב, סוף כסופה פיו גתוספתא ועי' ה', ככתיי ליתא ובניו יעקב ועד מכאןטוזג(

 ע"ב. ת"ו שגתספד(
 ואבודרהפ פ"ב סי' המנהיג ועי' ר', סי' כמח"ו וכ"ח גתהלים וכסדרן ספוד כנופהטפה(

 הנ"ל במאמרו בינרי הח' מש"כ וראה ע"ב. מ"א דף שט ובכלבו ד' סי' שם ובא.ח ע"ב נ,דדף
 חמשה כנני תיבות ה' ובשלשי -- דברים - שבראשון : ה' ובבתיי 80. צר רם'ג ס'אורות
 - הורה.חומשי

 1kDW. הערה לקמן עי'סחו(

 במרככי ועי' רצ"ב, ס" א,ח בכנה"ג שגא רומניא במחזור וכזה כ.ג, ט"ו, ישעיהסמו(
 מפני הדין לצדק נשבת בטנתה צדקתך .אומריפ לכך וגם שכ' ע"א קרה לדף בתוס' פסחיםטוף

 אין דנשמות אותו אומרים אין במוצ"ש רנה כשחל אבל שבת במוצאי לדינם שדרזריפחנשטות
 חדש שראש בשבת שובת גיהנם של אור אפטוריקי רבי אמר בפסיקתא כראיתא לריסםחוזרין
 העיר וכבר וכו'. חדש מרי והיה ליה וסמיך וע' האנשים בפגרי וראו ויצאו מרכתיי ליהורריש
 בפסיקתא לא .נמצא לא הזה שהמאמר ז' פי' .xxxv צר רר"כ לפסיקתא במבוא שאבערהח'
 וגוהר 48 צר חמישי חדר בבהט"ד יעללינעק הת, שחעתיק עדן גן בסרר וע' גרגתי ולאדר,כ
 המחכים דברי הביא טרין וגסידור - ע"ב. וקפ'ג ע"א קמיה ע"ג, ע' רף וח'נ ע"ב ס,ג דףח"א
 שם. ובכלבו ו' סי' שם בא'ח וכיבאלו

 לר.ת. הישר ובס' קצ"ז סי' העתים ובספר שם ס'ג ובהערה קם"א סי' מח"ו עי'ספה(
 רושפ תמצא שלא שכ' פ" ס-ק ,אשכול בנהל ]ועייזש ס*פ סי' ח"ג האשכול ו', אות מיהסי'
 פ"י הרא,ש קנ"א[, סי' וכמח"ו הוינן כי ד"ה בתוס' ע"ב ל"ג גפף עיי.ש גיצה, במם'מזה

 םי' חסידים גם' ועי' ת,י, סי' ואגור רל'א סי' טהרי,ל ושו"ת שם ואבודרהם י"ג סי'דפסחים
 אותו. או' אין ולכבורו ה': ונכת"י ao, צר הניל בענדי הח' של ובמאמרושניו

 י"א. פרקסויט(
 נר כתוב הא ועוד : ה' ובכת"י מכאן. ד"ה ע"א ל' מנחות תוס' ועי' ע"א י"א ר"הס:(

 היה. שנת שלא הרי וכו' מאהבן



לצ המחכיםמפר

 את טחי דצת מאן ט:נ( ש ר ר מ ב ואומר רבה תהום משספיך כתיב והכא טי6( עצבשום
 מסכת לומר סיג( בכל מנהג שהרי בתלמוד, 1 ב להתעסק ומותר שלים. קדי'שהדקדק.
 בשבת שנפטר י 1 א ז רבינו פשה כנוד משום לומר שנמנעים דש ובחורף, בקיץאבות
 ולא בפלים, מדרדרן כל שמת נגמיא ס:"( ואו' אמלא ימיך מספר סגי( דכתיב ערבלעת
 הוי לא וכף שמת נברא דאמ' הא ועור ביארתי, כגשר היה כך שלא הדא עברין,יאות
 אגר שאין וטנהמט ודומם. יושב מלהיות בתורה לעסוק וטוב טי!( קטרה ביוםאלא

 שונים שאין בורנויינא וטנהנ בקיץ אלא אבות מסכתשונין
  להשמיו כדי ולפרשם לאוסרט דיה דרך כי ושמעתי בדבר, טעם ידעתי לא בחורף, א לא
 ובני החורף, בים. פנאי להם היה לא צרפת בף ולכך הרביע שוהין והיו יס( העםאל

 אילו עתה מ ואף לאומים, מנא' להם היה ולא בלין נ' בסעודות מרבים הזוברחימא
 זריז תמיד והאומרם אבותם, מנהג הניחו )1(לא ם 1 ק מ ל כ מ במרוצה, אותה אומיואילו
 לא ראשונה ולמעם ט:"( 'ש ם נ צרפת לבני התחלתן וסימן לשבת מרק והטנהנונשכר.
 סיט( וש"ת נרממיא ולבם אותו טתהילין פסח אחר ראשונה שבת כי סימן, לשוםהוצרכנו
 נר קטין. קדי'ש לכבודם. סם( ראשונה ם ע ם ל ש אות המירותי המימן החננותולבלתי
 האיך חובה הוו דא. במצות לחנכן אלא נתקנו לא קטנים שאומרים קדישים אותםובכל

 פיר, וסימי סק6(. חובתו ידי אחר מוציא אית בדבר מחוייב שאינו שכל הקהל, אתמוציאין

 אינו ישראל שכל תווה, קבל משה מאיר, ר' במאמר עמא בן עקביא רבינו משהאבות,
 ופרק פיק ככל בבא באותה מתחילין הארץ עמי דעת להפיס נדי אלא הזאת המסכתמן
 רבינו 1 ת 1 א קורין ש"ץ )הקדוש( ר מ 1 א ' ר רבי מסנהדרין. אחרון מרק ראשיתוהוא

 ל. * ס ח כשמו מאיר ר' מאמרות, בעשרה במאמר שסו, כך זומא בן עק)י(בני[א,הקדוש,
 הידי כי י'י בכיל לאומרי לאינש לי" ותיבעי ברכו, רחום, והוא או' שבתמוצאי

 ע.נינו, יראו לעולם, "י נר!ך בברנזת'ה, vcw קריית סרג(. שבתא דההיא מהיזיקאדמתציל

 ולא בו ונשחחה גג'לה בהלל דאמדי' משום ה'.: ובכת.י קמ.ב. סי' מח-ו עי'ס:ה(
 להזכיר.בעי

 .8ות. פכ"ז רבה 1נמרבר ך' אות פ.ם רר"כ ובפסיקתא ח' אות אמור פ' תנחומאט:ג(
 מחי. ואת מא' , ה' ובכת.י דקדקת. דמחיית הן כאן גרים נייח ערך ובעווךא'

 ול"נ ע"ב, מ"א דף שם בכלבו וכ.ה אשכנז ארץ בכל גרים ו' סי' שם בא"חס:נ(
 סי' והמנהיג ר' סי' וכפרדם ע"א ל' רף וסרע,ג ר"ך ס" תשובה נשערי וכדאיתא בבלששל
 קם,ג. סי' במה"ו וע" 85 צר ריטוט בס' שונץ הח' מש"כ מכאן להוכיח אין ואטסיג

 ע"א.. ליח וקירושין ע.ב י"ג דף שם ובגט' ת"ג דפוסה פי,א תוספתא פ", V~D עי'סגו(
 רכתי. ערב ולפות : ה'ובכתיי

 בטלין. כולן מדרשות נתי שמת נשיא בטל, מדרשו בית שמת חבט ע"ב כיב מו"קסכה(
 שד.ם. . מ,ם יו"ד בב"י ועי'סכו(
 לעמים. להשמיע בדי ולהפרשה לאומרו היה דרך ושמא הרבר בירור טעם : ה' ונכת'יסגן(
 ז'. סי' שם בא"ח ועי' שופטים, פנחס, נשא,כיה(
 ולבלתי. לסימ' הוצרכו לא ראשונה וללע ה': ובכ~'י תרומה, שסות, ויצא,טיט(

 הם'רותי.התיגנות
 492, הרומה[, פ' חמר ישם 461 צד בטחיו תטצא זה ופיטן מבראשית, ב' אותסם(

,605,620 ,684 .668 
 י"ר. הערה לעיל ועי' ע"ב, כ' ברכות a~v, כ"ט ר"הסס"(
 ועי' קמיה סי' !כמח"ו ע"א ל"א רף בסרע"ג והונא ציצית ה' סוף הכה"ג לשוןססנ(

 דגרי. הביאו ט,א דין ריש ובכלנו א' סי' שבת טוצאי תפלת וגא"ח סקיי, פ"ט סי' ה"נבאחז
 ן וליתא ואמן אמן לעולם י"י אכרוך דקאי משמע הא"ח ומלשוןהמחבר.
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 בשוטע אומרי שם שכחו אס חונןי באתה הוננתנו אתה ואו' בלחש ומתפלל קציר,קדי'ש_
 אם אבי ולהתפלל לחזור אין עליו להבדיל כוס לו יש אם כ5ל אמרו לא ואםהפלה,
 לששת ירינו מעשה לברך טעם ויחי קציר. קדייעו פקעי ולהתפלל 5חער צריד טס לואין
 שאסור שבוע באותו י*פ בהיות אותו אוסרים אט אין ולכך ידית וטעשה המעשהמי

 להבדיל לאומרו פוב פירוש סרה(, מגעים של שיר זהו עליון בסתר יה"ב ע"י(.במלאכה
 וטשוס סקו(, זיי"ן כל צריך . אינו שהאומרול לוסר זיי'ן בו נכתב ולא הטזיקין,מעליו

 אחר לאומרו נתקן כמשאוי, שנתל ליתחזי ד5א הכנסת בבית שבת בתוצא.שמתשיכין

 כר. ובאריכות  בנעימה והכל אחריה קרושה ומרר בתילים אחריו שהוא לפי  נועם,ויהי
 כדאמ-י, קדושה, סרר אחר לדינם שחוזרי, אותם ע5 מטחלהאריך

'rp~ צועק שבת מוצאי 
 מרריהם, ת א  ישראל השלימו שכבר לטות לניהינם חזרו הרוחות על הטטונה הטותמלאך
 עסמ( אותם אף איו אותו אומרי' אין ואם בולם  נחמרים cyu ויהי באומרו המילתאבללא

 ויודן כדפרישי. קדושה סדר אחר עד יאטר' לא אוטרם ובעת שלס, קדיש תפלתו אחר1ח1'
 מחוש משום ולא טוב, כסימן פובים פסוקים 5התהיל התקינו השבוע שמתחלת 5פילך
 ה, ל פ ת ב שהבריל אע.פ הכוס על בביתו הבדיל קט"ן. קדיש סרט(. ביעקב נחש לאכי

 י ס נ וקידוש סע( טעומד לויה וררך ctl~o שאט המלך לכבוד מעומד להבדילונכון
 לפ. אד ם, ע ט ה ה ז מ מעומד לעשות 5ט היה הטלך לפני יוצאים שאט 1 מ כ א ו ה1צ

 ואיטלולא, כחוכא מחזי ויטיב קאי דאי לישב, צריך סע6( סעודה במקום אלא קידוששאין
 ואסור פכנ(. די"פ הקדוש משום מיושב ליה עבדינן שבת מוצאי להיות ייפ חלולכך
 1 נ י ה ל א י"י ב-א יברך. או מהם באחד שיבדיל עד מלאכה שום ולעשות ולאדלוקילכבויי

 5טיעבר דלא דנהיגיז נשי והני סצג(. פסקתי לחול, קודש בין המבדיל ם עול ה ך למ
 סעי(. מנהגא לא סידרא דתתפני לאחר סנהנא, סידרא דתתפני מקמי שבתא באפוקיעבידתא

 כבלבו הובא זג? קפץ. פי' ומח"ו י"ג רף ח"א גיאות רי'צ ועי' w'p ל"ג ברכותסרג(
 ק"ג. בסי' ועיי*ש חפוף בה' רינו הביא שכבר עץ  העיר אך ליחא ובא*ח ז"ל גחן ה*ר בשטוצם

 ושע"ח, קמע סי'  ומחץ ר' ס-ס פררם עי'סקו(
 תהלים טררש  watn,  דעירובין ופיי ה"נ  פוף רשפת פיו ירושלמי עע, ט"ו שבועותפסס(

 רגזו סי' חשג*ץ ועי' ס"ה סי' מנהיגמסו( א" אות גיאשמיר
  ומהרףי

 וו  בכתב ולא : ה' ובבתיי  פורים, וף
 זייז. לכלי שימור צר' אין שהאומו 15סר זייזןבו

 קמ"ה סי' גסהזו ועי' תשא, פ' מכבר הגרפס  חנחופא ח', אות פב"ג רבתי פסיקתאספו(
 במוצאי ואו' - - לגיהינם שחוו' לרשעים מניח : ה' ובכת"י ע"ג. ל"א דף וארא ובזהרוקט"ו
 הממונה. המלאך צועקשבת

 קמ"ר סי' שם בסח"ו וכ"ה ע"ג ל"א דף סרעיגס"מ(
  בה התקעו השבוע שמתחיל לפי : ה' ובבחני  המהגיפ. בשט טרין  במירור ובעטסט(

 פסוקים,חל
  הסלך. לקראת יוצאים שאגו : ה'  ובכת"י פ.א. סי'  השג"ץ עי'סע(
(O~aa*noD לא .w~p י*פ נשחל - ושלול כחוגא הוי - ליישב  וצריך : ה' ושכח"י 

 יו"ט. קרושת משום - שבתלמוצאי
 וג/ ע"ב סיב רף שם ובגלמו נזו סי' הברלה ה' בא"ח הוגא כ"זיכנ(

 וחשגזץ 9"ג סים ומח"ו ב"א סי' תשובה שערי ועי' רצ"ט, סי' וטור ע.ב ק, שבתסטג(
 ה'. בכתיי ליהא פסקתי  ותיבת פיה.סי'

  ד"ה ע"ג נ' פסחים בתום' והובא הרו רחע1יה ופ"א ה-א  הפסחים פ"ר  ירושלמיסטר(
 המחכים ודגרי שבת. 10צאי סדר סוף וגאנודרהם פ"ח סי' ובתשג"ץ צ' מיי ח"ב ובאותהעשה
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 מוטיפין פעה( בסן ימי כל פמה*ם. ע'ל נופליך שא."ן ימיים אייו שביה, של סדירנשל"ם
 דרנלא וצפרא כינל הרנל דערב למנצח, ם ה ב או' שאין המטח ומחרת פסח ערבעליהם
 ע * נ ט א 1 עצרת, לחגיגת תשלומ*ן שהן לפי עצרת, אחר ימים הי עד סין ומר"חכרינלא.
 אמירת כדי ההנ על הוסיפו בעבותים, חג אס-1 דנתיי משום עצית אחר ימים די אףהיה
 כאשר כמנצח אומרים שאין וטנהתו ערבו עליהם ומוסיפין סעי(, ימים ד' שהואקיבן

 אבל ובתעמ)1(ת בהספד אסורים שהם ה-אשון בהירי וט"ו י"ד ךו' ופורים חנוכהביארתי.
 אומך" ואיז tS.D) דמנילה בפ"ק ההלכה פרטת טובח הכי למנוע, אין יעד שלבטנהה
 כלל ריבעה ה"ר מר, שמעתי אך אותו אומי" אין מנהג לאסף מזמות ושיךלמנצה,

 רמית שבתות ערבבת( בטנתה לאסף. מזמור עשיר ,בו אר מוסף בו ישאין יום כל פעה(?ה
 פעע(. הכנסת לבית התן שבא ושהרית עשותה אחרי הומה יום הדשים, וראשיטובים
 מילי הני נ-נל שנעשה ואע"נ התורה, בקריאת מנ' יותר בחול מוסיפין אין חתןובשביל
 ימי ' ו נוהנ נך ואח- אסו או אביו במות שנוהנ המשתה ימי ז, כתן שבטפו,בדברים
 לעבור לא לציבור אבל ס5"(, במ"ק כדאי כסותו ולנגע לנגעו או סס(אבילות
 החתן כבר nw~w קראו אס ואפשה ססג(, בהול מושפין אין שאמיו חכמים תקנתעל
 יה, ל ענדינן לא מרנן דיותר לא, בהמישי אבל בנופו וזהו ביגל כסו רביעייקרא

 למנצח בו שאו' מקומות רש המילה, יום שהוא הבן שבוע וידב! סינ(. רגל קרויהמועד דחוי
 שם יתאבך ס"ה( ש ר ד מ ויאי סעי(, אשה ש( עיבורה כחרשי פסלים ט' ביה דאיתמשום
 ופילטולין גילנולין לו שהיו ם 1 ש מ אבותיו משאי יותר יעקב הזכיר למה יעקב,אלהי
 לההיא דענית' רחמנא נשיא דאמרין מקשייתא כהדא הנורא, עזיו ובכולם האבות מןיותר

 אנכי שש המילה על דכתיי משום אוהו אומרים שאין טקומות ויש לך. יעזורמקישתא

 - רליתפני מקמי ה' ובכתיי ע.א. סוף מ"ג דף שם ובכלבו ל"א סי' שם בא'חהובאו
 לנתר.

 שבת. של סיררא סייוע -דליתפני,
 ע"א ל"ג רף מהרא"ק מנהגי ל', סי' שהל"ק רמזה, סי' רוקח 78, צר טח"ו עי'סטה(

 ע"א ב' רף מהוי"לומנהני
 קל'א. סי' או.ח בכנה"ג עי'פטו(
 אבל : ה' ובכתיי שע"א. סי' ח"ג באו'ז וע" ה"ה פ"א שם וירושלמי עזב ו' רףסע((

 הי.ח.בטנחת
 שטע' או אותו אג' אין ]גויפרי[ תרי גי כמנהג יאסף מזמור ובשיר : ה' ונכה"יסכה(

 תבכה. בסדר לקמן ועי'מר'.
- בשבתות ערבית במ:חת : ה' ובכת" גי. אות תפלה בה' פי"ג הגמיי"מ עי'מעט(  

- חפהאם  התורה. מקריאת מריאת מג' יותר - חתן שתהא 
 ע.א. ד' כתונותסג(
 ע"ב. ל"ד וגכורות מ"ב דננעים בפ"ג ועי' ע"נ ז' דףטפ"(
 ע"א, כ"א מגילהססנ(
 ועי' רם-1 ס-' בח"ה גתשוגותיו הרשב"א רעת וב-ה ע.א ייח חגיגה קי.ח, פסחיםספג(

 שאין : ה' ובנת"י תרם"ח, פי' וט*ז סק,א ת-צ סי' כמנ"א ורלא שם לחיים רחמיםגהגהת

- קראו שאם -מוסיפיי - לקרוא החתן שיכול   המוער. חול 
 ק'ח ס"ס ברוקח והונא חר"פ רמז שם וילקוט א' אות כ' מזמור תהלים מרגש עי'מסו(

 העיבור. נחרשי : ה' ונכת,י מילה. ה' במהרי"לועי'
 לאמך דעגי מאן אלא וכו' לילד מקשה שהיא עוברה לאשה משל ר' אות שםספה(

 ע.ב. ל"ו דף חול של שחרית באנוררהם ועי' קשיותך. בעירן יתך יעני הוא קישייתהגעירן
- טאבות'ו .ותר : ה'ובכתיי  לך. יחזור טקשיית' לההיא רעני - ליה דאטרין - טהם 'ותר 
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 או תשובה ימי דעשרה ביומי יחול ם א ן f~rn צרה ביה לאדטרי שייך ולא אמרתךעל
 מבפלינן דלא קרף עלמא ודטלי שבקינן לא ודוי מדות, י"ג בהן למיסר ורגילים'רתעניתא

 יוחנו רי דאמ, ומתפלל חוזר התפלל לא ספק התפלל ספק ספי(. ותחימת רחום והוארק
 אבל דאורייתא שהם הטון וברכת שמע בקריית וכן ססמ( יום בכל אדם ש.תפללולואיי
 ס:ע(י מ.ד פוסק התפלל שכבר ונזכר מתפלל היה שאומר אלא בתפילה חוזר אינובדרבנן
 אמות כדי הבירה וכל ס5(, לראש חוזר אמות ד' בתוך רגלים הימי או צואה ומצאהתפלל

 אטר יש בתלמוד ואולם ט)ג( רב ומעשה כוותיה עובדא עכדינן  וכרועע ס5"(, אליעזרלר'
 לא תפשינן לא בתפילה הלכך ס)ג(, הוא דבתראה כיבא לן וקיימא אמות כד אינהרבא
 לן דקיימא משום הדר דלא מאן ולא יום, בכל אדם שיתפלל ולוואיי משוס דהדרמאן
 זבח וכת.ב זבח במקום שהיא משום לחזור צריך תועבה שהיא דאמר בתפל' ודווקא א, ב רכ

 להזור. צריך לא ב-כות סיד( בשאר אבל תיעבה,רשע.ס

 חד"ש. רא"שמד"ר
 אותו מחזירין אין ברכתו וס.ים אמי לא ואם בעבודה ויבא יעלה יאמרערבית

 שאיןלפי
 מקדשיי

 שבתות כתן מוסף בהם ש.ש ימים 150( דאמרי' והא ס):(, בלילה ההדש
 לא ואם בעבורה ההאורע מעת אוסר ומזהה ושהריח עיב.ת הדש.ם וראש' טוביםוימים
 הוא, מקודש שנבר ימים שגי של ר"ח שי שני בליל לה מוקט.נ' אותו, מהז'ריןאמר

 יטפ'רשי מה פ.רשוהוסםו'
 אך כחול שחרית בתשיבוה. ריבית אמר כך אך כי;(

 אם אמר, לא ואם ויבא, יעלה אימרבעבודה

 מב-

 הוגר אחרונות, ברנות ג' שמיים קודם
 אנל לציבור, מורח אין דבבך בלחש כשמתפלל צנור שליה בין יה'ד ביןלעבודה

 lir,r~ 'טצ-'ך תפלתו סייםאם
 בכל חוזר אינו צבור שליח אבל הוזר יחיד ( ן ו ) ש א ר ל

 אמיו ולא ימים שני חדש ובראש ציבר. טורה מפני ת ר ח א נתפלה לאוח-1 שעתידעת
 ' ר ה א תפלה יום באותו דאין דכ'ון נ-א, בקול ולא גלהש לא ראשון יט שלבמנחה

---- --- -- - 
(:crצרה. יום ולארכורי ביה לסימו : ה' ובכת"י ע.ב. ט'ז מגילה ע.א. קיל שכת 
 ועי' יהודא בר' יצחק רי בשם ל' סי' ושהל'ק רפט סי' פררם תק.ג, ס" במחקשון

- ה'. סעיף קל.א ס"באו"ח  ביומי ה': ובכת'* מ"ב. דין וכלב! ל"ג סי' שם בא"ח הוצא וכזז 
 מבמלינן. לא האי רכולי לחו שבקינן לא ודוי לא ודאי - דתעניתדתשובה

- ק"ש וקן כולו היום כל ה': ובכת"י ע"א. כ"א ברכותסגי(  אכל מראורייתא שהם 
 כדאמרי'. כתפילה רק חוור אינובדרבנן

 ק"ו. סי' כמאו"ח וע" שם,סנט(
 וע" מחקו ומהרש,א ולצלי להדו תקנתא מאי ח"ב תועבה, תפלתו ע'ב כ"ג שםס,(

 אנותיו. ה': ובכת"' אע.פ, ד"ה יםבתו'
 אלעזר. גן שמעון ר' זצ"ל ע"ב כ.ה  עםס5"(
 הורי וכו' יקרא לא עשר על עשר טריקלין אפ" אמר אלעזר בן ר"ש ה"ה פ*ג שםס5ג(

 קן.ך. סי' ח"נ האורה כס' ועי' אלעזר, בן דר"ש כהרא תרת'ה חנינאר'
 ת"ז. פי' וגכ,י ס"ט סי' ברכות גראבי'ה ועי'סיג(
 רכ"ה, ס" כה"1 ועי'סור(
 ע"ב. ל' ברכותס5ח(
 ע"א. כ"ד שנת150(
 : ה' ובכתיי ס"ז הערה ולעיל ותכ"נ קכ'1 ס" גטאו'ח ועי' לפי ד"ה בברכות awס5,(

- אמר לא ואם המאורע מעיןואומר  
 יעלה יאסר - בתשובותיו ריל"4 בך - ור"ח ליה מוקיסנא

- אחרונות נ' -ייבא  - בלחש. כמתפלל 
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 לא ראם ועור שם, יט של  ומנתה הטהרית ערבית לאומת שעתי אעינ לחורששהיך
 שלא לחזור צריך הכי אפ" בזה, זה דשייכי נמצא שתים ערבית מתפלל טחההתפלל
 לעצמו מתפלל ואחד אחד שכל והאידנא אהד. יום אלא שאית חדש ראש במנסהלמלק
 ואחינר ס5ח( לעבירה ולא  לראש לא כלל לחוור צריך איה בלחש אסרו צטר שליחאס
  ואך ומשאילה  הגשם  ומוריד הוות  טמשיב נרי ובן קרושה  משום אלא ומתפללחוור
 הוי אמרו אם לחזור צריך שאין שמאתר לאומרו אין שמא או וממר(, טל ותןשיאלה
 ס5ט(. לחזור צריך אין שם אמרו לא ואם תפילה, בשומע חזרה בלא לאוברו  לייבולהפסקה
 מתחיל הראשון י, ד תמירין בפר' פנחס בסדר ן י ר 1 ק 1 תורה ספר ומוציא של"ם,קדחש
 )ה(אחד, הכבש את ואמרת, ואף דולג והשם ואמרת, צו, וידבר, פסוקים גי וקוראוידבר

 עולת השבת, ומום השנ', הכבש ואת ונסט, תמיד, עולת השלישי האימה,ועשירית
,rurהיוצאים יחשבו פן ס( פסוקים מט פחות בפרישה טשיירין דאין ששום 

 וביום ולכךאו' פסוקים כב' עודודי;ס5( הפריולא סייסושהאהד
 מני בפחות בפרי מתפילין אין כך משיירין שאין ]ו[כשםהשבת,

 סמכו אלא פסוקים בני ודיו הפף טתהיל אלא קרא לא זה הנכנפים יאמרו מן מ י ק סופ
 שבא שהרביעי טוב ועוד סג( מהם אחד בלא איפשר דלא הואיל ושאיל, דמעיילאמאן
 ספר ונוללין קציר, קרי'ש הפרשה, ומסיים חרשיכם, וביאשי  יתחיל הדש ראש.בהשביל
 הלל בו שקוראין ביום תהלה הלל, בו שקורין ביום רצון יהי אף ואץהורה
 ונשמטה נמלה י.י עשה היום זה ביה וקרינן צרה ביום דנת'ב משום  למנצח או'אין
 מעומד, אותו שאום, רש שגוללים בעוד תהלה שאו, מקוצות יש לציון. ובא סג(..בנ

 קדושה, משום בקול כך ואחר בלחש סתפלל חדש.ם, ראש' כ,וסףי קציר.קרי"ש
 ואום, בלחש סתפלל קצ"ר, קדי"ש תהלה, ה ח נ מ לשבח. עלינו של"כ,קדי"ש

 רה חל של"ם, קדהש קדושה, משום קול בהנבהת ויחזור ויבאיעלה
 לקח שהרי ויבא ביעלה שבת מזכיר איט בשבת חל ואם זה, כן כזה יסים.נטני

 בסדר בראשון קורין תורה ובספר סי(. ר"ח בשביל אלא בא איט וזהחלקו,
 אלא קורין שאין מקומות ויש וירבר,  ותתחיל חרש  ראוי סדר קורא סס( והשביעיהיום

 קע'א. סי' ושהל'ק ט"ו סי' נףו דף המנהיג ע"ס5"(
 תנ'ט סי' ח"ב ואו'ז פ' ס" ח"ב האהיה רכ"ח, ס" סחף ועי' ע"א,. כ"ט ברכונוס5ע:

 הח' ובהעתקת מ.ג. דין ובכלבו ק"ג פי' תפלה ה' בא"ח הובא וב"ז קי"ו. סי' וטאו"היתסס
 - הלל. הזכיר דלא חיטה : נ"ב..בערניים

 ע"כ. כ-א מגילהס(
 פס1קיס. גב' ודי עור יקרא ולא הפרשה יסיים שהאחר שצ'ל ונ'ס"(
 ע,ב מסה רף בהט:חיג ועי' מתרהלין, אץ דיה שם ונת"' ע"א כ-ג במנילה שםסג(

 ושל'א; ש"ל העיה לשל וע4 תקכ"ח. סי' משה ומטה קשה סי' ובשהל.ק ליה,סי'
- וגדיה הרגיעי : ה' וגכת"י ע"נ. ל"ז דף נסרעיג עי'סג( - ס"ת והגוללים קדיש   

 והיום, ות- נקרינן צרה ביום ביהרכתיב
 ובפלגו ב' ם'ס ר"ח ה' מ"ח חבא תחח.-וג'ז סי' ח"ב קע.ולואיץ סי' שליק עי'הד(

 לר"ח. אלא ח'; וגכת"י אמרו. בשם הזכיר לא מ-גרין
 גפררס מיה ווטעח תסנין עולה רמפטיר דסברי ורא"ש ורמג'ם ורי"ף רשיי כשיטתסס(

 ס" ועיי'ש קכ'א סי' לעיל ומש"כ בו שחזר קמו ס4 ובטמפו פץ ס" דכא האייה ובס' י'סי'
 בתהם' ys,, ומרה %ו פ-ח, סין לר"ת הישו וס' קפ"א ס" העתים וגם' ר'ם וסי' 157 צדקפה
n~lpfiח"ג 1ח1'ז ל' סי' ע-א כ"ח רף וסנחינ כיק דאה עאא נ*ג ומגיליה גחתי דיה ע"ב ביט 
 סף ואחליק ל"א סי' והמגריע ות"ב מ"גיסי'

'd'p 'ח.ג י"ג ת""ו גס' ירוחם ה". וקעתו פ 
 - חטבה ח' טסך" לקמן וע' ש' אהד תפלה טמ' טחב וחבטא*מ טפר סי' סגל קך?14ת ה'דושיח
 קורנו השביעי וגשיני : ה'יבגת"י

-  -  טהרות. 
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 דאמ, לרב דאמרי' ת'( העיר בם פר' בממלה והונחה עמהם, הדין ואין חדשיכםוביאשי

 להיות שהל אדר הדש ראש שנא מאי ישראל בני את בצו שקלים בפרשתק-"
 קרבנות מזכיר יצרת, אתה ככופף ושני. שני ולדבריהם חדשים ראש' משאיבשבת
 תפ'לדית סד"- וזה חדשים. וראשי יש-אל השבת מקדש והותם חדש ראש ואחרשבת
 וקריאת"ם. טובי"םימיים

 פייטר נאשר זברכה ברנה בכל מעריב וכולל נברכותי' שמע קרי'ת ערביתפמח
 לקצר לקצי, רשא. אין להאריך עשאמ-ו מקום ה'( דברכות בפ"ק דאמי' והאהקרטונים,

 ס"( אמר ור.ח לחוש, אין שעה ולס. והקוצר האריכות לקבע מילי הני להאריך רשאיאין
 שאכלנו נב-ך זימון וברכת ומצות פירות אברכת אלא 1 ר מ א ש )שנהנו( טקום קאידלא
 ואומרים פלא לעדרית שמנננים הזנים יש סט(. בתוספתא בהדייא איהא והכימשלו
 לזמר יש כן על מלניתז, זמקצרין שהדלכן הרי ישעינו, צור זה או' ואחר ת'(פיוטים
 נ" ומתמלל קצ"ר, קרי"ש וניי י'י מועדי אלה בלחש ואומ' ופרום, משה. למניעד

 אהרוטת, נ' והזמנים, ישראל מקרש והותם והשיאנו, ויבא, 'עלה בהרתנו, אתהראשונות,
 דזמרה שוקי ברכות סדר שחרית ס'6(. לביתם והולכים וכף לשבח עלינו של"ם,קדי"ש
 ס'נ(,, להורות בטוב יתחיל אלא השבת ליום שיר מזמור יאמר שלא רק בשבת,כמו

 אור ברנו, קצ'ר, קד'"ש נשמת, תינ(. ת שב בסדר ביא-חי כאשר הנדזל דהללזטעמ,
 הח"ר בערבית כמו בלחש ומתמלל אחריה של וברכה ycw קריית דהול, יוצר ס'י(,ישע

 שלם, קדיש הלל, וגוי, בשבת כסו נקדישך ויאמר קדושה בשביל רם בקולויתפלל
 מצרית מארץ עד וקהו משכו פר, בא בסד ארבעה קורין באהד תורות, ספרי ב'ויוציא
 יחזור והממטיר קצ"ר. קדיש הראשון, ובחדש פ' פנחס בסדר והחמישי צבאותם.על

 סטי( הארין בכל שמעו ויהי עד יהושע ויאמר מן ביהושע ויפטיר פרשה באותהויקרא
 הנשם, ומוריר הרוח משיב אומר ואינו בלחש ומתפלל קצר, קדיש למוסף, ועומדתהלה,
 שחרית. לתפלת אחר להם היו חזנים ושני מזניר, אינו והשני מזכיר הראשון rDn)כדאיתא

 ובכתיי מטראגי, הראשון 'שעיה רבינו בשם קע"ט סי' בשהליק וכ"כ ע.ב כ"ט דףסי(
- בפש' דקר" :ה' - שחל ר-ח שני   גרסה. בכל המועדים וכולל 

 ובהגהונ "ב מ"ג, ס" לר"ת הישר ובס' מקום ד"ה שם בשס' וע" ע"א ייא רףמן(

 nvP, לפי אבל ה': ובכת"י - י'נ. ס" דברכות פ"אאשרי
 ר"ת וצ"לטה(
 ובאזור כ"ח. סים ושהל"ק שכ'ה ס" מחח קע"ר, ס" בפררם וע' הזח. רברבות פ"אסט(

 המחכים. דברי הביא נ"1 סי' תפלהה'
 הח' של בספרו וע" או'. ואחר לפייט מתחילים פלא לעושה כשמגיעים : ה' ובכתייסי(

 1. הערה 61 ע' מיטטעלחלט;רס רעם פשעזיע ז'נחגטג"לע דיא :צינץ

 ה'. ננת"' ליתא לניהם זהולניםתעי
 ש4 ושמאמרו ועי' ע"ב מ"ט דף שבת של שחרית באנוררהם הובא ומ"ג רעת וכ"הח"ג(

 לקמן וכיה ע"ג( ע-ז )דף ג' ס" המוערים תפלות ה' בא"ח וכ"כ 29, צר הנ"ל בשזריהח'
 וסכות. יוה"כ ר.ה,בס,

 רס"ג. הערה לעילסיג(
 צד פאעזיע זינאג. בסי צונץ הח' אודותיו מש"כ עיי הכבלי, יהורא נ"ר שלנגה לר'סיר(

 180. צד ליטעראטווגעשיכטע ונס'54
 הרה"ג הוצאת בכה"ג הנדפס פרשיות בסדר וכ"ח כ"ז ו', עד ה' גי, מיהושע וזהוסטו(

 ע"ג. מ"א דף פרע'ג על שם העיר מפה 617 צר ז"ל הילרעסהיימער עזריאלרי
 מריר או' ואינו : ה' הכת"י ; העובר ד"ה בתום' בע"ב ועייף ע"א ב' תעניתסט,(

 מגחדש. מוסף נקרננות ומתחיל - והאחרון - כראמ'הגשפ
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 ובחדש מן בקרבטת ומתחיל חטאינה מפני בחרתנו, אתה ראשונוהי נ' מוסף, לתפלתואחר
 לציון, ובא תהילה, כזנחה, קטן. [sw] קדיש כאלהינו, אין שלם, קריש אח-ונות, גיהראשון,
 שלם. קריש קדושה, משום רם ובקול בלחש כשחרית ראשונות גי קצר,קדיש
 ומעומד העומר ספירת על לברך יתחיל תמילתו כל אחרי אך ראשון, כלילערבית
 בקמה תיקרי אל ודרשי' בקמה חרמש מהחל כתיב ועור מעומר, העומר מעשהשכל
 י א ר ו ה י מר ואמ' שטעות, עד סי"( שבועי ולמיטני יומי למימני ומצוה ס'י( נקומהאלא
 ואינו סיע(, תמימות דכת" משום ימנה לא שוב ראשונה הלילה מנה לא שאםנאון
 למנות שכח ם שא אומר שהוא הלילות לשאר ראשונה לילה בין מה כך כלמיושב
 וההיא סי( בברכה שחרית רמנו פי' וה"נ בלילה, שמצותיה ברכה בלא בשחר שטונהבהם

 ואס השחר עמוד שתעלה. עד לה הלי בל דמצותה דאמ' עלייהו קשייא סנ"(דמגילה
 מזכיר הראשון ראשון שביום אך ראשון, כיום שיני יום מצותה. עת בלא מברכי חיכיכן

 אינו שוב שפסק שכיון מזכיר אינו נמי הראשון שיני ויום נשמי מזכיר אינו והשיגינשם
 עז אי כשב או בשור אמור בפר, ד, קורין באחד ס"ת, ב, ומוציא כלו הלל נומראומרו,
 קורא ומפטיר קצר קריש ואו' כראתמול קורא והחמישי וט, מועדי את משה פרברעד

 ועומד תהלה, סי'(, כמהו קם לא ואחריו ער המלך וישלח במלכים ומפטירכדאתמול
 חול ליל כדאתמול. מנחה כראתמול. ובקול בלחש ומתמלל קצ"ר, קרי"שלמוסף,
 ואינו שבת כמוצאי בתפילה ומבריל ברכות י'ח ומתפלל ברכו רחום, והוא אויהמוער
 רק כבחול, דומרה ופסוקי ברכות שחרית של"ם. קדי.ש ביארתי, כאשר נועם ויהיאו,

 בערב נם שבה, המסן טפם בפסח קריבה תודה הייתה שלא יאמר לא לתודהמזמור
 הפסול לבית קרשים מביאין שאין לפי בו, קריבה תורה היתה שלא יאמרט לאפסה

 ארבע עד אם[ נכי לאכלה זמן לו אין הפסה ובערב אחר ולילה ימים לשני נאכלתשהתודה
 סכי( הארץ בל ל'"י בהריעו ובזה בזה מתחיל היה ל א י ה י רבי הרב ומורי ס:נ(,שעות
 כל וכן לקרוא ויברך הלל וקורא ויבא יעלה אומר בעבורה רק חול, של תמלח'וצר

 אמור י"ג, י"ז, לך פ' טוב nup npS' דף ח"ב גאות רי.צ b~p, פי' תעיבה שעריסין(
 487, וצר 801 צר סחך קע"א, סי' פררם ע"ב(, )קי"ג שלח פ' וטוף ע"א( ס"ה צר ווילנא)דפים

 מי' ציצית ה' א"ת פסחים, סוף רא"ש רלה, סי' שהל"ק שי"ט, סי' רוקח כ"ג, סי' ח"אהאשכול
 תת"ר תרס,ה, סי' משה מטה נ"ה, דין וכלבו כ"א סי' לולב וה' גי סי' העומר ספירת וה'כ"ח

 בעמידה. העומר : ה' ובכת"י - סכות. בה' לקמן וע"ותתקיל.
 שבועי. לממני ומצוה : ה' שכת-י ע"א. ס-ו כנחות ע"ב, י"ז חגיגה ע"א, ה' ר"הס"מ(
 : ה' ובכ"' צ"א, סי' ח"א האורה ס' וקמ"ג, מ"1 סי' בפרדס והובא מגחנת ה' בה.גסיט(

- הראשוןלילה  בלילה. שמצוה 
 מ"א. סי' פסחים סוף ברא"ל ועי' עצרת בה' כ"כהכ(
 גיאות ובריש זכר ד"ה ע"א ט"ו ומנחות הלילה כל ר"ה שם נתוס' וע" ע"ב 3' רףסג"(

 ה', סי' העומר ספירת ה' ובא"ה Nffp נעה דף ח.ב העיטור ובעלשם,
 כראיתא וולא ק"ו דף ה"נ גיאות וגרי"צ ע"ב מזא דף בסרע'ג וכ"ח כמנהגנוהננ(

- 302. צר ובמחא 618 צד הנ"ל שנבה'ג פרשיותבמדר  כדאתמול קרי' ומפטיר : ה' ובכת"י 
 מפני - לתורה נימזמוי רק - שבת כבמוצאי כתפלה ומברך - - במלכים ביחזקאלומפטיר
- שבאחמץ  - ימים. לכ' נאכלים שהייתה 

 ע"ג ל"ט דף מהרא'ק ומנהגי 62 צר מח"ו ועי' עזב, יזח ביצה ע.3, יזג מסתיפחננ(
 היום אם כי שהות לו אין : ה' 31כת,י ההע"ר. סי' משה ופסה תולעת פלטיאל חיים ר,בשם
 ברביעי. ובזה -- יחיאל ר' הזר שרביי ושמעתי שנה חמץמפני

 ב"ו דף לר.ק פסח של תפלה מהרי"ל ונמנהני אליהו ר' בשט שייט סי' ברוקח וכיהסגד(
 רימס, מנהגי גשםע"ב(




