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 שאין למי .הלל נומר ואינו ימיםה'צשה
 חלוקיי

 במוסף .אומר וכבכולם ס:ה( )בקרבנותיהם
 הנביען התורה בקריאת וכןוהקרבתם

 מתחיי
 של"ם, קד"ש הפרשה, ניסיים והקרבתם

 נ, וקורין בכור כל לי קדש פרש' בא בסדי )מ( )הקורין נאחד תויה, ספרי ב'ומוציא

 לצ.ון, תהלה,.ובא קצ"ר, קדי"ש והקרבתם. בשני 'קורא והרביעי הסדר, כלומם'ימים
 רבתם והק נו, הפאי פנ3 ומ בחרתנו, אתה ראשונות, נ, ובקול, בלחש מוסף קצ"ר,קדי"ש
 שאנו שמה השביעי( )וביום ]נתפלה[ )נתפלל( השביעי וביום 'אמרולא

 מג' פחות בפר' משיירין שאין למי אלא אינו בתורה אותואומר,
 יתפלל אמועד חול ים. כל לשב'ח. 1UJi~p שלם, קדיש לעיל. פי' כאשר ס:,(, יםפסוק
 חול של ראשון ביום שהיי ישנה, ראשון ובמ"ת השיג., תורה במפר יקרא וכן יהכיום

 יקראו המועד הול של שני וביום פי,, כאשי בכור כל לי בקדש ננרי נ' קוריןהמוער
 בחלב נדי תנעיל לא -, עד עמי את תלוה בסף אם פ-ש' . משמטים בסדרג'

 רב.עי יום אמו, בחלב גרי תנשי לא עד לך בפסול גי קורין גי יום סנן(אמו
 ובכולן הארץ, ולאזרה לגר עד השנית בשנה סיני במרב- מרי בהעלותך בסדר גיקורין
 בוהקרבתמ.כאשי ומתהילין פסה פ-שת פנחס בסדר הרביעיקורא

 קצ"ר וקדי"ש ביארתי,
 נתפלה וכן ס:"( וקויא התר מוסף קרבנות לקרוא שכה ואם הקריאה,אחר
 אינו בתורתך עליט שכתבת כמו אלא אמר לא אם אבל הוזר אמר לאאם
 שיתחיל אך ,הראשונים טובים ימים כשני יתפלל ומחרתו פסח וצל במנביעי סכ?(.הוזר

 ס)( בוהקרבתם )קויא( והמפטיר האחרון יקיא השני ס"ת בקריאת וכן היום, בעובתוהקרבתם

 לפרסם ומתרגם רומאיך ו"י אני כי עד פרעה בשלה בויהי גבר. ד' קורין ראשוןובס"ת
 הערירה טוף ער דור מוידבר בשמואל הקריאה,'ומפט.ר אחר קצי קדיש סי"(.הנם

 ס)ג( פרעה זה ס)ג( ופתלתל עקש עם דכת'י מצרים ביציאת מדברת שהשירה לפיומתרגם,

 הבכור בל ראה.פרשה בסדר ד' קורין השמיני וטיוב: עיי(. השירה כל לזמר צריךולכך
 ציון. יושנת ורני צהלי עד ד סו ע ל בנוב היום נעוד בישעיה ומפשר סידרא, סוףער

 של"ח במרבר"א וחמ"ל בכמפ"א קר"ש תור"א בתנ"ך ס)"( הפרשיות ממדרוממן

 פינחס פ' סוף עה"ח ובתוספות 488 וצר 802 צר במה.ו ועי' ע"ב, י' ערליןסנה(
 תקל"ו. הערהולקמן

 ת"צ. _סי' כטלר ועי' בכלל, השביעי וביום הפרשה ויגרור שכ' שם כמתיו ורלאסגו(
 פצחם. בסדר הרבים קורא וככולא : שם גרים ולהלן ה'. גכת"י, ל'תא אמי בחלב וצי מכאןחגו(
 שכתוב כמו - אמרו ולא כאמור אמר אם : ה' וגכת"י 308. צר שם במחיו עי'סים(

 חוזר. אינו אמר ולא עלתובהורתך
 תקצ"א סי' ובטור שם גרא"ש ועי' ובתורתך שאטר כיון ר"ה ע"א ל"ה ר"ה כרש"יסכט(

 מופף וקרבן יום תמירי חונותינו את לפניך ונעשה אמר אפי' ה"ו דברכות פ"ד ב'רושלמ'וע"
 שע"ח, וסי' 858 צר במח.ו ועי'יצא.

 בוהקרבתם והמצטיר - ס.ת בקריאת וכן בוהקיבתם בקרמות ש.תחיל : ה' בכתייה)(
 קורין. ובראשון קצר קדיש והממטיר האחרוןגין

 סי' המוערים תפלת ה' וא,ח 804 צר 1מח.1 היו ואם ר"ה ע"א כ"ר מנילה תוס'ס)"(
 בשמואל. ומפטיר הנס את לפרנסם : ה' ובכת"יז'.

 "תתפל. : ה' וגכת"י כ"ז. כיב, ב' בשמואל ככהוב תתפל וצ"לח)ג(
 שם. ולרש"י בתרגום ועי'ס)ג(
 הפטורה באותה לדלג מניח ר' ואין פרעה זה תתפל עקש עם 809 צר מח"ו ועי'ס):(

 הקס"ד. הערה לקמן ועיי ע"ג, י"ג דף כ' דין וכלבו נ-ר סי' ס"ת קריאת ה' ובא"ח1כ1',
 לך פסל שקורין נמצא - פרשיות של מסור וסימן : ה' וגכת.י ע"א, ל.א מגילהס)ה(

 אומר. אהה מראה ויוסיף -יארע
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 חול של בשבת אירעה לך פסול שקריא' נמצא בשבת בני פסח הל ואםבוכר"א*
 בר חנן ר' דאמר ועוד ששה, בו להקרות י ד כ אלי אומר אתה ראה מן מוסיףהמועד
 כ ל 1 אלי, אומר אתה ראה ק-ינן בתשרי בין בניסן בין המועד חול של שבת חיי(רבא

 פסל שהי' אלי אומר אתה ראה בשבת קורין בשבת בחמשי מסה כשחלאף -
 פס"ח. של תפל'ה סדיך חמ"ל שלם. קדיש ואף לסדרו, הסר וברביעי ךל

 וביום יאמר ובמוסף שבועות שמזמר אך למסח כמו ומומך יוצר תפלתשבועות
 בסדר קורין ראשון יום תורות, ספרי בי ומוציא הלל ונומר הימים,  לשני כךהביכורים,

 והמפטיר והחמשי התויה, היבוב מטני ומת-נס הסרר סוף עד השלישי בחדש פרשהיתרו
 ביחזקאל ויסמיר קציר,. קר"ש למפמיר ההמישי בין הביכורים, וביום השג" בס"תיקראו
 הינם תפלתויאסר ואחר ומתרנמסי"( ממקומוס)'( כבודיי עדברוך שנה בשלש.םרה'

 בל פרשה ראה במדר די קורין בראשון תורות, ספרי ב' ומוציאין שני, מום וכןתאמצנו,
 למנצח עד הנביא לחבקוק תפלה עשר בתרי ויפפיר כדאתמול, והמפמיר והחמישיהבכוי,
 שבועותס)ט(, של תפלה סדר הסל קצר. קדיש למפמיר ההמישי ובין ומחינם,בנגינותי

 ואין המפסקת סעודה קודם המנחה להפלת מקדימים שלמניו יום נאםתשעה
 ולא סעודה באותה יין ישתו ולא בשר יאכלו ולא יום מבעוד ואוכלים פניהם עלגומלים

 עירובי בהן מעובין אם חיין, שהן כמו הנאכלים דברים דאפי' ונרא' סת(, הבשיל.ןבי
 כמו הנאכל דבר כל דע"1 ס""( פ"ק בירושלם. אמר דהא תבשיל.ן, שני השיבתנשילין
 ובביצה תבשילין, עירובי משזפ עליו מומך גוים בישולי משוס בו שאין אע"ם הישהוא
 אע'נ ע"ת משומ עליהם סומך ע. שצלאן מלוחים קמנים בדגים אמר ממג( טוב יוםפרק

 סמ4(, אחר תבשיל מקרי לא כך בשביל אחת בקדירה מינין שני שם ואם היין.דנאכלין

 שהוא אחד בתמחוי נותר זית וחצי חלב זית חצי אכל שאם מקום בשום אשכה:אדלא
 תבשילין ב' הם ובישולא דגרמא ועוד להומרא, אף קדירה טצרף לא אלפאחייב,
 תמחרין, בשב אחד מין אבל סמי(, יהד דנתבשיו אע"נ שעליו וביצה דג וכן פסחלעניין
 מ' בכריתות מחלקים תמהויין דאמר יהושוע לר' תבשילים ב' מיקרי ומבושל, צליפי'

 אצבעו אס" להושימ אסור העריב כולם. ידי יוציא שמים וירא סטי(, ם שני לואמרו

 בין וכו' רב אמר הונא א"ר הגירסא ולפנינו שם, בק"ג וע" הרא"ש גירסת וכיהס)1(
 חסל קריש, ואו' לסדר; הוזר : ה' וכבת"י שמ, שפריט כדקדוקי וע" וכו' נסוכזת כ.ןבפסח
 פסח.סדר

 שכ' כוט בהערה ועיי"ש 618 צד הנ"ל שבכה"ג הפרשיות סדר לשון הוא ג"זה),(

 א' שבפרשה כ"ח פסוק ער שקורין הכונה ספקדגל'
 ומדלגיי

 י'ב פסוק ג' פרשה עד א"כ
 היום. כמנהגנו בושממימין

 י'ט. סי' ח"ב והאשכול י' משנה דטגילה פיד e~1th עי'ס)ה(
 ה'. בבת" ליתא וע-כ מחסלס)ט(
 ע"ג. ט"ו תעניתסם(
 : ה' ובכת.' ת"א. דנדרים ופ"ו היד דשבת בפא ועי' ת"ח בפר וצ'ל שם ליתאמה"(

 דע"ז. פ"ק בירושלמי דהא תבשיל קרויין בשלןאט
 תרל"ר. סי' תענית במרדכי ועי' ע"א ח"ז דףסמנ(
 שם. א' ובהערה רפד. סי' וגטח.1 ערב ד"ה ע"א ל' תענית תוס' ע"סתנ(
 שהיו שם ורששם כלש"י וע" ע"נ קי"ד פסחיםסלי(

 וגיליי
 הביצה. הדג את להשיב

 אעזנ - ובישולי דנמרא ראטר ועוד לחומרא אפילו - חייב שיהא אחר בתטחויי : ה'ובכת.י

 מחלקין. תחומיין דאמר - 'חדשנתנשלו
 ם-ט. דין ובכלבו 1' סי' ת"ב הל' בא'ח ועי' ע"ב י"ג דףהתה(
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 הכותב ואני סמ"(. קצת ומנגנה במים מפה לשרות ומוב סמ(, תענוג משום מתי( במיםקטנה
 לרחוקן יצטרך אם כי ברחיצה שאסור בעלמא לזכרון אם כי אינו זה כי מרבותיקבלתי
 התוס' פי' כך סחיטה, לידי יבא מן כן לעשות אסור הכיפור וביום רחיצה באותה יצאלא
 שנהט. מקוםמ"פ

 ונס קדוש, ואתה ישבה, איכה tc~w קריות סיט(, נחם בתפלה אומרעו"ננירז
 פטום ולא לך ויתן אומ' ואין קדוש, ואתה אם כי נועם ויהי יאמר לא שבתבמוצאי
 תעניות כשאר מתפלל למחר אכילים. כדין לאחיו איש שלום ליחן ואסור סי(,הקטורת

 ס"( והשלישי בנים ובני בנים תוליד כי ' ש ר ם ואתחנן בסדר וקרינן נהם שאומררק
 יש בכבודוס;י( למעט שלא במקומו אותו שקורין ויש אסיפם. אסוף בירמיהמפטיר
 אותה קורין שהיו ציבור לתענית כסו מקומו ומעונים סיג( הארון בדי על אותושקורין
 דרשו ומפשיר ויהל קורין מנחה של.ם. קדי"ש לציון, ובא ולמנצח תהלה חמ(,ברחבה
 במנחה אלא אותו אומי שאין ויש ומחרית, וכן ירושלים בבונה נחם ואר תעניותכבשאר
 סותר, ולאחריו לפניו, ולנבם לספר אסור סיס( בתוכה להיות באב ט' שחל ושבתבלבד.
 נבוד מפני בחמישי מותר הראייה, פי על שמקדשין בזמן כמו שבת, בערב חלואם

 בפ, שמקילין ויש שבת, בערב חייל לא והאידנא עיי(, יוסי כר' ומשלים ומתענההשבת

 שבת לנבוד אמי' דמיקיל אמאן אביי לייט דהא עבדין יאות ולא ואילך, מהצותבאב
 כוס בלא האור על מברך שבת במוצאי בשבת באחד להיות חל ס:י(, דתענית בתריפרי

 אלא האור על מב"כ" שאין סיס( לחוד הבדלה ברכת הכום על מבדיל באב פ'ובמוצאי
 או באב ט' ערב שהוא ושבת בע"ה. נבאר כאשר הכיפורים יום ובמוצאי שבתבמוצאי
 המלך שלמה כסעודת שולחט על מעלה בשבא חד עד ליה דטדהינן באב ט, בושחל

 נאכ. ט' סדר חסלת סיט(,בשעתו

 ליתא ה' שכת"י ע"א. ל' תענית חננאל רבינו בפירוש ועי' ע"ב נ"י פסחיםסייס
 קטנה.תיבת

 יוה"כ וה' כ' ס" ת"ב ה' המנהיג רסיד, סי' מח"ו ה"א, דיומא פיח בירושלמי עי'סווג(
 תתל"א, סי' ובאגור י"א סי' שם בא"ה פ"ט א' כלל ה'. מאמר לדרר צייה מ'ז,סי'

 ה'. בכהי ליתא שנהגו וער מכאןחמה(
 ובאבוררהם ע"ב נ' דף כ"ו סי' שם בהמנהיג והובא מ.ג דף סרע"ג כשיטת וזכוסטט(

 סי' ת"ג תפלת ובא"ח ליח סי' דתענית פ"ר -הרא"ש והגהה שם לדרך בצירה וע" ע"א פ'דף
 רומניא במחוור שהניא למה הסקור תמצא שם ובהמנהיג ע"א. מ"ח דף ס"ט דין ובנלבוי,ו

 .2 .1 .א .8 במ"ע גינצגערג הח' משא ראה נחם. וכסנהה רחם ובשחרית בערבית לזמרשנהגו
 107. עמור צוכרך

 מוצאי תפלת ובא"ה ע"ה סי' ליה דף במנהיג כדאיתא שבת במוצאי לאומרו שנהגוס:(
 ע.ד. מ"א רף מ"א דין ובכזבו י' סי'שבת

 קריאת ה' בא"ח ועי' כ"א סי' ח"ב האשכול ומפטיר, ד"ה ע"ב כיש תשית רש"יס:6(
 בסדר. בתורה וקורא : ה: ובכתם נ"ו* סי'ס"ת

 ע.כ. שקורין ויש מן חסר ה' ובכת"' 7ם"1. ס" ריש מח'וחרג(
 כ'. פי' ת.ב תפלת א.ח-סיג(
 ע"א. ט"ו תמיתסנר(
 ;"נ. ב"פ שםסרס(
 ע"א. מ"א עירוביןס:ז(
 ע.ב. מטחס(
 כ"ג סי' שם וא.ח רם"ז סי' במחץ ועי' וקס'ג, קניה סי' פרדם ע"ג, מ.ג דף סרע'גס:מ(

 - רס'ח. ס" ובשהל'ק '"ר סי' הברלהובה'
 ה'. בכת"י ליתא באב ועד ומכאן ע"ב. ס' רף עעירובין בתענית שםסרט(
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 עמוד עלזת פרם הננסת לבית לנא מנהג השנה ראש שלמני שבתבמוצאי
 כיפור יום עד עושים ככה שלם, קדיש ומתוודים, וסליחות דרהמי פסוקי ואומרי,השחר
 ר"ה. של ימים בב, סק(רק

 אבותינו ואלהי אלהי% ויבא, יעלה בהרתנו, אהה זכרנו, עיבית השנהוראש
 אלהים אתה מ סק"(. מועד א.נו דר"ה מועדיך, ברכת משום והשיאנו אומר ואי%מלוך,

 אלהים ו'"י שנא, אמת אלהים אתה כי לעד, וקיים אמת מלכינוסקג(אמתודברך
 דברך י"י לעולס ס~( שנא' אמת דביך שיהיה הדין כך סרג( אמת שאתה כשםאמת,
 מידת שיתף הראש41 אדם את הקב"ה כשדן npD) מסיקתא ורור, לדור ואמונתךניצב

 בניו ת א ידין שכן לו והתנה האדם, הן אלהים י"י ויאמר סקי( שנא' הדין לסידתהרחמים
 דברך כי הרחמים מידת תהיה לעולס פירוש י"י, לעולם דוד שאמר תהו הרחמים,במידת
 רהמיע מתמללים אט ולכך הראשון, לאדם התמת וכן ודור לדור ואמונתך ואימצב

 לא תפלה איזהו ולפי אמת. אלהים אתה כי זהו כן, לעשות עליך בי בטשמטוצדקינו
 וכן rPn) הודאה אלא שאינם בקדוש ולא המטורה של בשטת לא אוס' ע " נ מ אהיה
 י*י לנו ותתן בטצותיו וקדשנו לשון מכל ורוממנו עם מכל ב% בחר אשר קדושו,היה

 מצדים ליציאת זכר קדש מקרא באהבה תרועה זכרון הזה הזכרון יום את באהבהאלהינו
 י"י ב"א הנהלתן וברצון  באהבה תרועה זכרון העמים מנל קדשת ואותט בחרת בנוני
  שחרית שעי* בליל וכן ס"ט( וזמן cpn) הזכיון ויום ישראל מקדש הארץ כל עלמלך
 במוס יתחיל אך השנת, ליום שיר מזטור לבד לשבת, כמו דומרה מסוקינרטת
 לומר ובקול בלחש ומתפלל בברכותיה שמע קריית קציר. קדי"ש נשמת, סע(להורות
 אין מה מפני הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו אבהו ף דאמ' סע"( הלל אומר ואיןקדושה,
 המלכים פלכי מלך אפשר אי להם אמר הכיפורים, וביום השנה בראש שירה אומריםאנו
 קדי"ש שירה. אומרים וישראל לפניו מתוחים מתים וסמרי חיים וספרי דין כסא עליושב
 ער שרה את פקר וי"י פרשת וירא בסרר קורא בראשון תורה, ספרי ב' ומוציאשל"ם,

 השביעי, ובחדש פרש' פנחס בסדר קורין והמפטיר והחמישי אברהם, ]את[ מסהוהאלהים

 רר.ה. ימים קב' חוץ ר"לסק(
(hpnסי' ר"ה ה' המנהיג ושכ.ה, שכ"ג וסי' שכ"א ס"ס מה"ד וקב"ה, קס"1 פי' פודם 

 nsen וע"ה ע"א נ"ב דף אכזררהמ ופ"1, סי' שהל"ק ו"ד, סי' וזקת ר"ה, סיף ומרדכי רא"שב',
 18. צד גה*ג על עפשטיין סהר"א הח' של ונסאטרו ע"א ס"ה דף בסרע"ג ועיי וד'. ב' סי'ר.ה

 סועד. אינו ההיא : ה'ובמתיי
 שפ ובמנהיג ר', סי' וברוקח שט'ז וס"ס ע"ד סי' במחק וניה הספרדים כנופחתסקג(

 מלכנו. אמת ורברך הגירסא ג'ס"
 א'. אות ל.ח פ' רבה שמותסקג(
 הפסוק העתיקו ע"ג ע' דף מ"ר דין וננלכו שם כא-ה ואף פיט-צ, ק'"ט, תהליםסקי(

 אמונתך. ורר לדר בשמים נצב צ"ל ובאמת פה, במחכיםכצקתו
 שכ"ח. סיס בטח"1 ושגא תתע.ז רמז תהלים וילקוט ב' אות מ"א פ' רבתי בפסיקתאסקס(
 ו'. אות פנ'א בב"ר ועי'סקו(
 שי"ר. פי' כמח"ו ורלאסקו(
 תיבת ביתא שמ"ח אלא ע'ג, עי דף שם וגמלתו ב' סי' שם בא,ח הובא כ"זסקס(

 ם. " ר ה תמורתה כ' ונכלםאמנע
 שכיב. סי' בטחת וע" תרי'ט, סי' ואו"ח ע"ב מ' עירוביןסרט(
 תי.ב. הערה לעיל ועי' ו' סי' שם בא'ח ומהפע(
 יאסר וגקו' בערני' כטו וגקול נלחש : ה' ובכת"י tatv י' ערכין ע"ב, ל"ג ר"הסע"(

 שירה. ישר' או' אין טה ספני -קדושה
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 מסיים בין קצ"ר קדיתי טשיחו. קרן וירם עד הרסתים מן אחד איש ויהי בשטואלמפפיר
 בנשימה כלוטר שברים, מתוך תרועה שעושין ויש קולות, שלשים ותוקעיםלמפשיר,
 גניחה לעשות דרך שאין ואוי נשימות בב, שעושין ויש תרועה, נקרא שהכל מפניאחת,
 הט"ן תקיעה על ומברכים סענ(י יה ולא זה לא תופטין אין לכך אחת, בנושמהוילילה
 קציר. קדי"ש תהלה, סעג(, דאורייתא וזה דרבנן שהוא יפטרנו לא לילה שלוזטן
 "רבעת חטאית, מפני בחרתט, אתה בשחרית, כמו  ראשוטת ף בלחש ומתפללמוסף
 ראש בשביל חד הא לכפר, שעירים שני מאמר ומנחתה, החדש עולת ואומרהיום,
 דאמרי' בראשונה, קיב היה הדש ראש של שכזעיר סעי( היום בשביל והאחרחדש
 ובסכה השנה, ראש לטוספי )אל( קודמים חרש ראש טוספי התריר כל פרק run)בזבחים

 ובתומפתא מוספים, תלתא דאיכא בשבת להיות שחל השנה ראש וליתני סעי( החלילפ'
 עשרה שמם ושנה שנה בנל לישראל קריבימ שעירים וששה שלשיםדשבועותסע'(

 ושופרות, זכרונות טלכיות, סצמ(. השנה ראש של אותו קהערב אלמא הדשים,רראעה
 לנביאים, קרים רדוד מערום סעט( תורה בשל ומסיים דנביאים, נ, דכתובים, ני דתורה,נ'

 פסוק ושופרות בזכרונות אומרים שאט ומה דנביאי. לפסוקי דכתובים פסוקיאקדמינן
 התימה מעין שהם משום הייט בסלכיות, כן שאין מה לחתימה מסוך תורה שלהאחרון
 וכשלשתן ן. ה נ ם י י ח סרב" משמע נך ספ( בהדייא מלך ביה נזכר אין שסע אבלממש
 ע ק ת ואי הברכה אחר לתקוע היה החזן דרך כי תדע קשר"ק, הברכה בסיוםתוקעין
 אבל להו עבד'נן ספיקא דמשום בתפילתו הפסקה בלא אפשר אי קר.ק קש"קקשר"ק
 מלהיות הפסקה בספק להיות וטוב להפסיק, דלא יטל היה קשרק אלא תקן לאאי

 ליחי ולא לצאת נדי טיושב קולות ל, לתקוע תקנו שלכך אוטר שאני הפסקה,מדאי
 מלאך שהוא סגי( השטן לערבב כדי תקעינן נמי ומעומד בוודאיספ6(. הפסקהלידי

 למ"טיר- החמישי בין - בשמואל ויפטיר : ה' וגגת'י תקאצ. סי' בטא1'ה וע"סעג(
 נשימות. כשם שעושין ויש - שהכל לפי גנשימה - שברים בתוךתרועה

 התקיעה על : ה' ובכתיי ו', סי' שם עא,ה הזם גרסות מה' פיזא ברמב'ם עי'כצג(
 לילה. וזמןוזמן

 וגתוט' ג' מ"ו, ; ג' מ-ד, ן ג' מזג, סי' לו"ת הישר ובא' קם"ח, ס.ם בפררם עי'סעו(
 עשת ותומכת זכרון ר"ה ע"א מ' ועירוגין אילימא ר"ה ע"א ליה ודף שהחרש דיה  ע"נ ה'ר"ה
 ה,ב או"ז ר"צ, פי' שהל"ק -ח', פי' שם המנהיג שכ"א, סי' ומח"ו השביעי וביום דיה Dnl~eמ'
 כל תפלות ס' והגסיי"ם קי"ט פי' ותשביץ ר"ה סוף וברא"ש וברין ר"ד, סי' רוקח מק"ג, ק"מסי'

 עולת ויאמר : ה' ובכת" - תתקע.א. סי' אומץ ויוסף תתי"ר סי' משה מטה ר', אותהשנה
 ששעיר ר"ח בשביל והאחר היום נשגיל האחר לכפר שעירים שני מאטר ומנחתם ומנחתההחרש
 בראשונה. קרוג היהר"ח

 ע.א. פ"ם דףסטה(
 ע"א. נ"ד דףסעו(
 בתום. שאף וחזי ופוק ה'ה פ"א שם בירושלמי וניה שעירים לזב וצ*ל הק, פ"אסט,(

 ! שעירים ל.1 גרסי' איזהו ר-ה ע"א ט,ז רףביצה
 ע.א. ע"א רף שם שכלבו ח' סי' שם בא"ח הובא כ*1סצס(
 ע"ג. ע"א רף שם ובכלבו י"א סי' שם ובא"ח שם ברא"ש ועי' atp ל"ג ר"הבעט(
 נ"ע. כהן חיים גשמתטר' כך : ה' ובכת"י ע"ב. ע"א דף ובכלבו י' סי' שם גא"ח הובא ג"זספ(
 וע" 354. צר שם נתן ב"ר עזריאל ר' לשיטת ומתנגף 886 וצד 866 צד מח"וספ6(

 תקיעת ה' גא'ח והובא ש"א, סי' שהל"ק כ', סי' שם והמנהיג ה', מ"ח, סי' לר"ת הישרבם'
 אלא תקע לא אי - ברבותי' אחר : ה' הכת"י - ע"ג. ע"א דף שם ובכלבו כ"1 סי'שהר
-קשר'ק - בוראי פחיות   קולות. ל' תקנו 

 ע"ג. ג'ז ר"הסמם(
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 המות ובלע ביה דכתיב גליות לקבץ שהוא יחשוב השומר קול בשטעו כי סכנ(,המות
 לקטן, קדיש כאלהינו, אין שלרם, קדי*ש תאמצמ, היום אחרונות, שלש ספי(,לנצח
 בראשון תורות, ספרי מ מוציאין התורה בקריאה רק ראשון, כיום שני 'דם לשבח.עלינו
 סוף ער אברהם את מסה והאלהים ונ' הדברים אחרי ויהי פרש' וירא בסדר ד'קורין
 אטר כה בירטיה ויפטיר שם קורא וטפטיר קצר, קדיש כראתמול, והחמישיסידרא,
 י.י. נאם ארחמב רחם עד בטדבר חן מצאי"י

 ווידוי ומתפלל" גדול יום מבעוד מנחה מתפלל תסס( סעודה קורם ערבית כיפוריום
 אחר ויודה בלחש מתפלל ציבור ושליה רבא, ווידוי ולא ספי( זוטא ווידוי החמלה,אחר

 לשליח תפלה( )לתוך ווידוי תקנו דלא יתוודה, לא רם בקול בהתפללו אך כיחיד,התפלה
 הקדרם. על מחול ולהוסיף יום מגעור להפסיק וצריך סעודה ספו(. תפילה בתוך אלאציבור
 שנין נדרים להתיר פעמים נ' ספה( נדרי כל 1ח1' ורגיל זקן ציבור שליה יורדערבית
 שעברה, משנה איסורין ובשאר וגשנועות בגררים ושנעשו שנגוח כל בשביל לקוחאדם
 ואיסרי נדרי כל יאסר וכן ס)( מעשיו לפרט צריך אין הניסורים יום סיע( עקיבא ר'כראמי
 נפשנא על וראסרנא וראקדישנא וראחרימנא וראישתבענא דנדרנא ושבועי ואקדישיוקונסי
 טתחרטין אנו פ" בהון, דאיהרטנא כולה' לטובה, עלית הבא כפור יום עד שעבר כיפורסיום
 לא נדרנא קיימין ולא שיידין לא ומבוטלין במילין שביקין שביתין שין יהון כולהוןבהם,
 שנוע' לא ושבועתנא קונסי לא ודאקניסנא חרטי לא וחרסנא אסרי לא ואטרנאנדרי

 ומי ישראל בני עדת לני ונמלה סי"( ככתוב תקנה לו שאין הנשבר כחרםוחשוגין
 שלשה לו שיתירו ונדר שבועה טבק שום בירו יש אם ציבור שליח שאותו וימהוטוב

 ס)י( דאמ' נדריו לו להתיר כמיניה כל דלא זככו ויהא התיבה לפני רדתו טרםאנשים
 זרעו וכל מע זקנינו ל א י ר י ע קדטון,.ורנינו סדר זהו עצמו. משל חוץ מיסר הוא נדריםכל

 שר"ת ואמת פעמים, נ, לך מותר נמו פעמים נ, אותו או, זלגך אזתו,סהזיקיס

 דא. ת"ז ב"גס::(
 י.ח. סי' שם וברו"ח כדי ר"ה שם ר'ה תוס' עי'חפר(
 ע"ב. פ"ז יומאספה(
 נ.ו. ום"ם נ.ג סי' 'ו'כ ה' המנהיג ועי' חטא על הוא רנה ודוי אשמנו, דהיינוסכו(
 הכיפורים יום : ה' ויכת.י 1', פי' עיו"כ דין וא"ה שמ"ג פי' מח.ו וע" ג'ומא, שםטסן(

 ווידוי זוטא וודוי - ומתודים יום ובעור - סעודה קורם יוה"כ( שטוכיר בכ"מ בל'ר)וכיה
 ציבור-וסעודה. לשל ודוי תיקנו שלא יתודה לא בקול ובהתפללו ביחיד תפילתו אחר ומתורהרבה

 ר' גמאמו הגיא לררך וגצידה פעלה של בישיבה שאומרים המחבר הביא ולאחפה(
 ציץ הח' ע"ז והעיר עמהם, להתפלל העבריינים כל מת'רין ואשכנז ת רפ צ ב ש פ"נ ה'כלל
 98. צר רמוסבס'

 ע"ב. פ"ו ניומאס"ט(
 כרסטיק שעכרו מנדרים ס"רינן לא כי הממקנא נקט לא ,המסרר : נ"ב ווינא בכת'יסי(
 לכתוג,. נ"לגנואים.

 קל"ר סי' ותשגזץ ע"ג י"ג רף פררם כליקוטי ורלא ע"א מ": דף בסרע"ג וכיהס)"(
 וקודמי : ה' ובכתיי יו"כ, ליל הי מהרי'ל מנהגי ועי' עזב, פזז דף יוה"כ סדר גאבוררהםהגיאו
- ודאסונא ודאקניסמ ודאהויטנא - זשנועותוחומו  וסנוטלין בטלין שניתין שביקדן שון 
 שבוע' לא שבועתנא כלנמי לא וקונסנא אסרי לא ואפרנא חרמי לא וחרמנא נדרי לאנררנא
 ואומ'- נרריו להתיר - בטרם - לו והתירו גרר או שסועה - ישראל גני עדת לכלונסלח
 - זקינינווכל

 מיה. דנגעימ פ"בח)נ(
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 מי ועוף הדיוטות גי או מומחה. בלא נדרים יותרו איך ואמר, עליו שהקשיה'ניהוס5ג(
 מוסחה כמו הוא ורניל זקן ציבור שליח טורירים שאט שמאחר קשי, ולא החזן, נדריהתיר
 יום עד זה הנסורים מיום שהניה ת " ר ולסדר אמרתי, כאשר לעשות יכול נדריוומספק
 אלא שעברו נדרים התרת משום אותו אומ' אנו שאין ואמר לטובה עלינו הבאניפזר
 הרוצה סגי( דאמרינן ההיא כי הנאה, בשנה לנדור שעתידין מנדרים נדר תנאימשום
 יהיו לידור עתיד שאני גררים כל ויאמר ויתנה השנה בראש יעמוד נדריו יתק'יטושלא
 מרק בנדרים ראמר' הדבר, למרסם לנו היה שלא חרא קושיות, כמה יעז עליובטלין,
 ליה קסתים סתומי תנא ליה אמרו נם'רק' למידרשיה דבעא ההוא סיס( נדריםארבעה
 ועוד בהון, דאיחרטנא ומהו חרמה שייך לא בתנאי ועוד במירקא, למידרשי" בעייואת
 150(. מהן קצת דוחה היה ת " שר ואמת ונסלח, מהו ועוד פעמים, נ' אותו אונ' אנולמה

 שירד ראיתי אחת ופעם נ"ע, אבותינו ומנהג הקדמון סדר תופסין היו במקומו ע " נ מ א1
 כיום מעריב זמן, מנ"ע. א בו ונער ת ר" של סדרו לזמר וחפץ התיבה לפני אחדחזן
 ומתחיל תמילתו אחר ומתמדה באמצע היש וחמלת אחרונות וגי ראשונות גי תפילהטוב,

 לכו יעקב בית אלא סם( עדיין באנו שככר תפילה בשומע .תחיל אל דרחמי,בפסוקי
 זכרוט"ת, פעמים, י"ג ומדה סרה כל לומר כדי סיט( סליחות תנ 1ח1' ס5ה( י" באורוגלנה
 רחום אל עזרא, דניאל, צדקך, משיח רבה, וידוי סק(, מבין אתה זופא, וידוי נ"ו,חטא
 תפילתו אחר בשבת חל ואם לשבח, עלינו של"ם, קדיש וכו', שמך נקרא בנו הק"(שמך
 שבת שאלמלא שאמרהקי( כרבא לא, ותו שבת כדרך והותם אבות ומנן ויכולויאמר
 ואע"נ ערנית התיבה לפני יורד זי( מעין אחת ברכה )אומר ציבור שליחאין

 שנתחייב דיום טעמא הייט שבת, מזכירינ' כיפור יום משום אלא באה שאינהדבנעילה
 שבע מעין ת ח א בברכה אבל הכיפורים ויום שבת בכולן להזניר לט ויש תם.לותבדי
 הכנסת לבית באים שהם  מלאכה בעלי להמתין נדי איתקנא סכנה דמשום היובאליבא
 יום שום בה מזנרינן לא חיובה דאינה וכיון סק:(, ביארתי באשר לבא ומתאחריםבשבת

 שם ונרא.ש דרשת ואת ר"ה ע.ב כ"ג נדרים ובתוס' קט"ר ס" לר"ת הישר בס'מן:(
 וכו'. תתם.ר ס" .פשה מטה שי"ג, סי' ושהל"ק נ.1 סי' יוה"כ ה' המנהיג כ-ח, פי' יוטא וסוף ה'סי'

 שם. נדריםח5ו(
 שם. ג-זס5ס(
 - ע.ג. ע"ה רף מ"ח דין וכבלבו כ"ט סי' יוה"כ פ' בא'ח הונא כ.זס5ל
 עריו. באו ככר והלא עתיד בלשון יבואו נשר בל עריך יאבר ואיך ור.ל עדיו וצ"לס15(
 וקרושת - ני'ט כמו מעריב : ה' ובכת"י 96. צד ריטום מס' צינץ הח' מש"כ עי'ס5ה(

 יעקם, בנית אלא עריו גאו שכבר - יתחיל ולא -היום
 סי' יומא גרא,ש וכיה רס"ג בשם 2210 בשרלעיאנא ברשימת רמש'ש מש"כ עי'חיט(

 בם' צונץ מש"כ וע" מ"ג, ס" 'וה"כ ה' במנהיג ג"כ הביא המחכים וכשיטת ראכי"ה בשםכ'
 187. צדריטוט

 ליטערא- בם' צונץ אודותיו מש"כ וראה מגש, ממדינת מנחם ב"ר הזקן אליהו לר'חק(
 418. צד ישראל עבורת בסידורו ג ו ד ומי 126 צרטורגעשיכטע

 בפפר"מ ראיתי אשר כת-י שכמחזור טערויזי ובסרר לחול שבת בין בזה. חילק ולאחק"(
 וכשחל : וז"ל שכתג יוה"כ של ליל מנהג בסוף מצאתי נ"י פריימאנן מהר"א הח' גיס.אצל

 איתא יו"ג ליל ה' טהרי'ל ]וגטנהגי שמך רחום אל בשבת לומר שאין סהרי"ל אומרבשבת
 בשבת, י"כ כשחל ימים כשאר בנקר אותו שאומרים ם י כ ח מ מ ושמעתי ו[להיפוך

 w'p. י"א רף  ג' דין גכיבו ועי' ע"ב כ"ד שבתסקג(
 ראה. הערה לעילסתנ(
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 קדי"ע1 סקי(,טוב
~CUL/W 

 כדרכו ירו נוטל ומחרית קטן. ]של[ קריש סק"(, מדליק."ן במ"ת
 לירי ליחי דלא מפה לשרות נכון ואין שיבתאסקי(, משום או מלוכלכותדהוו
 השבת ליום שיר מזמור של ראשנן פסוק לבד כשבת, דומרה פסוקי נברכות סקי(.מחיטה
 נכון ואין בנירכות.ה, שמע ק-יית קצר, קדיש מק"(. שבת יהיה לא אם יאמרשלא

 המנחה זמן יניע בטרם שעות שש קורם מוסף תפילת שיתחיל כדי יותר בתפלהלהאריך
 זולת ולא יוצר לא אוי שאין מקומות יש ולכן סקי( מוסף קודם מנחה להתפלל יצטרךפן
 ואום' למעריב כמו בלחש ומתפלל מעונתה, שמע קריית לאחי שלא וכד' לקצרכרי
 סקי(, תטהרו י"' לפגי עד פחדך תן ובכן רהיטי', האוחז, מקדישך, כי קדושה, רםבקול

 אתה זוטא, וידוי זנרונות, מדות, י"ג סליחות, דרהמי, מסוק' אתה, אפים בארךוטתהיל
 אבינו שלום, שים כהנים, ברכת ומורים, רצה וקרשנו, עמך אנחנו כי רבא, וירויסבין,

 אוסרו עקיבא שר' הטעם מלכנו אבינו אומי אינו ובשבת שלם, קדיש ואו'מלכנו,
 באחד תורות ספרי ב' ומוציא בשבת. ציבור תענית נוזרין ואין סקי"( צבור בתעניתתחילה
 ו' בו קורין הוא שבת ואם עולם, לחוקת להם והיתה ער מות אח-י בסדר ה'קורין
 סולו סולו נישרה ומפטיר השניעי לחדש ונעשור פר, פנחס בסדר חד קוראונאהד
 יקום י ט יא הוא שבת ואם תהל"ה, סק'ג(. ברבים צדקה ומומקין לברכה המתיםומזכירין
 ובכן רהיטין, האוחז, מקדישיך, כי קדושה, רם, ובקול בלהש מוסף תהלה, לפנימורקן
 סקינ(, תהלה אתן פ.פיות, עם היה לשנה, עלינו חטאינו, מפני בחרתנו, אתה פהדףתן

 ויש מקצרין יש אלה, ל כ ראתה עין אשרי עוודה, היה טוב ויום סקיי(, כוננתאתה
 עד וסליחות דרחמ' מסוקי אתה, אפים ארך אל תטהרו, עד לעומתיט מחולמאריכין,

 עמך, אנחנו כי ומאהבתך, עבדך, ודור רבה, וידוי מבין, אתה זוטא, וידוי זכרונות,"נ,
 הדב)ר(קים, ואתם ם, 1 ל ש ם י ש 1 כהנים ברכת ומודים, רצה שלום( )שיםוקרשינו,
 וא.נו המניין מן ומפט'ר אחרי כפי נ' בו וקורין תורה ספר מוציא במנחה של"ם.קדי"ש

 ע"א. ס' רף והמנהיג שנ"א ום.ס רליח וסי' ק"ה מם כמח"ו ועי'סקר(
 קצר. קריש מרליקין במה : ה' ובכת"י ל'. ס"ס יוה"כ ה' נא"ת עי'סקס(
 ע"ב. ע"1 יומאמקו(
 לשריג. : ה' וגכת'י ושמיה. שמ"ג אסיד, סי' מח"ו ועי' ע.א, ע"ח רף שםסקו(
- בשבת כמו ה': ובכת"י תקכ"ח. הערה ולקטן ת"ב הערה לעיל עי'סקה(  ראשון 

-טזמור  יהיה. לא אם השבת ליום 
 להאריך : ה' ובכת"י ע"א י'ב לרף זבח.ם מקוגצת ובשיטה קפ.ז הערה לעיל עי'מקט(

 המנחה. תפלת - הגיע נטרם - יוצרבתפלת
 100. צר ריטוט בס' צויץ הח' שהעיר מה עי'חקי(
 דף ע' רין ובכלבו ל"ב ס" ויה"כ ב' ס"ס ר"ה תפלת בא"ה ועי' ע"ג, כיה תעניתסקי"(

 ע.ג.?"ז
 אשכנז ארץ בכל למחים צדקה פוסקין אין ב' שנ"נ בסי' זעם ק"צ ס"ס במחם סגייסק.3(

 בב"י ועי' רגלים. בג' המתים נשמות שמזכירין הביא לא המחכים ואף עכ.ל 1 ד ג ל ם 1 י הדק
 תרכ"א.ס"ס

 ליטעו"טורג. שנץ. הח' של ובס' 8"2 צד ח"ג חמד וכום שכיה ס" טח"1 עי'סק'ג(
 21 ע' 1% החרשי במ"ע ג"כ ועי' 107 ע' קדמונים גאונים ירי מעשה קונץ ובס' 848צר

 ואחר מוסף בלחש ומתפלל למוסף ועומריו : ה' ובכת"י 61. ע' ח"ה יעללינעק להח'ובבהמ"ד
 פיפטת. חרב - קדושהנקזל

 רף ח"ב בסרע'ג ועי' יוסי ב"ר יוסי לר' ספרד נוסח etv שבטח:ור הענודה כדרדקיו(
 ישנים ובתוס' שנ"ר ס"ס וכמח"ז תרכ"א סי' וגביי ע"ג ס"ה דף ח-ג העיטור וגעל .ע"גמ"ט
 ' חטאת. א'מורי וא' יצא דיה ע"נ ע' דףיגמא
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 כדי המנחה תפילת לאחר ער תהלה אום, ואין המנחה לתפילת עומדו עד קדישאומר
 צריך אין למנחה אבל בנעילה מותח אתה 1 ז שבעלילה מעילה, ובין בינהלהפסיק
 מוסף הפלגת כן לטוסף יוצר הפלנת וכסו ודיה בידו תורה ספר שאוחז בה mne4עלילה
 יחתום אל וכאן כאן ליוצר, כמו שש לברך צריך במנחה בנביאים והממטיר טקטי(,טסנהה
 טזכירו וצנת ואם rupn), ונביאים תורה ספר אצל סליחה של טיבה מה כי וסולח,מוהל

 שנת של להזכיר המצריך סק"( יהושוע כי' דהלכה ואטוספין אהטכה דה"א סידיבחתימתו
 בקול ואחר ליוצר כמו הטנתה לתפלת דעומר תפילות. בר' שנתחייב הוא ריוםבנעילה
 קרוש, ואתה לעולם, הי ימלוך וגבורות אבות ויאמר לקצר רוצה אם קרובות אוסרואינו
 סי'"(, קדוש אחד או 'רצה אם בוערות וחיות קדושה, ונעריצך, נקד'שך א, ו ה ה ת א נא,אל

 אתה ף ד ה ם תן ובכן לעבדיך, כל ויאתיו סקיט(י לחרפה חתנם האוחז, מקדישיך,כי
 דרהמי מסוקי ה, ת א אמים ארך אל תטהרו עד לעונותיט מחול ויבא, יעלהבהרתנה
 עמך אנחנו כי ומאהנתך, רבה, תרוי סבין, אתה זופא, וידוי זכרונות, י"ג, עדוסליחות
 מתפללים שאנו לסי נהנים ברכת 11 במנחה ואין שלום, שים ומודים, רצהוקדשינו,
 נרי הא אמו הא ונזרינן שעתא בההיא שכרות איבא יומא ונכל גדול היום בעוראותה
 כרפריי, וטעמא נפים נשיאות בה אין מגהה כפים נשיאות בה יעז נעילה תקי( דאמריוסי
 דיש רמיא כנעילה החמה לשקיעת מטוך טנהה דמצלינן ציבור של תעניות בשאראבל
 נעילה, שלם. קדיש אותו, אומרים אין ובשבת מלכנו, אבינו סק;"(, כפים נשיאותבה

 שבמקום אלא ליוצר, כסו בלחש וטתפלל קצ"ר, קדי"ש לציון, ובא קדושה וסדרתהלה
 אם קרובה בלא בקול ואסר נותן, אתה יאמר יורע אתה ובסקופ חתימה יאמרכתיבה
 א, 1 ה ה ת א נא, אל קדוש, ואתה t~slyS י'י ימלוך ינבורות, אבות ויאמר לקצר,עת

 אתה פחדך, תן ובכן האוחז, מקדישיך, כי מוסח, קדושת וכן למוסף כטו לך יתנונתר
 אוחילה פיפ'ות, עם היה לשבח, עלינו תטהרו, ער לעונותינו מחול ויבא, יעלהבהרתנו,
 זומא, וידוי זכרונות, י"נ, עד וסליחות דרחמי מסוקי אתה, אם.ם ארך אל אהלה,לאל
 ימיך, ירבו בי בי שרוס, שים כהנים, ברכת ומודים, רצה וקדשינו, עבדך מיכה נותן,אתה

 סי' ע'2 ס,א דף ההמנהיג נראיתא רש"י בסידור וכ"ה ושניה קל"ז ס" מהת עי'כקטו(
 בסדר בעריות ג' : ה' ונכת"י המחכר, בשם הניאו ע"ר ע"ז דף וככלבו מ' סי' שם ובא"הס"1.

 המנחה. לתחלת אכל בנעילה מותח אתה זו שנעילה נעילה לבין בינה להפסיק כרי עד -אחרי
 יוה.כ ה' טהוי'ל במנהגי והובא ע"ב ,"ב רף סהרא'ק במנהגי וכלשוגו ככתבוסקסן(

 מוהל. מלך יחתים אל - בנביא והמפטיר : ה' ובכת"יבהגה.
 וכאטר רעב ס" דשבת פ"ב ובטררכי שנ"ב ס.ס טח-1 ועי' וב', ע.א כ"ר שבחסקו(

- הוא שבת ואם : ה' וננת'י תקפ"ח.סי'  במום"ים. וצ"ל ומוספים. אחטכה 
 ובכת.י רריה, לשחרית בקו.ישה אשכנז גמחוור שניהם קדוש, ואחר בוערות חיותסקי(

 טקרישיך. כי ירצה אם - קריבה נלא בקול ואחר :ה'
 יקר גר יצחק מרני קבל וש.י הנקיא שלטה ורבינו : הביא כ"ט סי' רש"ל בש"תכקיט(

 כמוסף ]שאומרים נוכל לא צרות תנית יסד עליו ל"ךט, תהנ"ו שנת 1 ל כ גזרה נגזרה ובימייוכו'
 עכ"ל. טחם א' שכח ולא וקללה" לחרפה "תתנם המתחלת בשמת' וקללם העבורה[ בסיוםיוה"כ

 יירישע לגייגער, גמ.ע הנדפס יפה הח' אל ובמכתבו 98 וע' 10 ע, תנץ להת' בריטוטוע"
 רטש"ש וברשימת 108[ ע' ח"ג שויפטען געזאממעלטע צונץ ], 89 ע' 1,1 כרךצייטשרימט

 116. סי' בהאמבורג אשו הספריםלאוצר
 וכהאי שכרות איתא - מתפללים שאינם לפי : ה' ונכת-י ע.נ. ב.1 תעניתסקי(

-'טעתא  ג"כ. בה ראין דמיא כנעילה 
 ס'ו סי' ע"ב ס"א דף והמנהיג ושניה ק"ל סי' ונמחיו ע"נ י.א דף בסרע"ג וכ"הסק;"(

 מ'. סי' שם וגא"ח דרשן השאלתות בשם ג"כ ]והביאן קל"ר ס' ובתשב*ץ ש"כ סי'ושהל"ק
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 ז' כנגד מעמים ז' האלהים הוא י"י ויאמר ליובלסקכי( זכר קשר"ק ותוקע שלם,קדיש
 והוא עולמית כשר. יום של תפלות הדי נשלטו סקנג(. במקומה עולה ששנינהרקיעים
 ואם באלהינו, אין שלם, קדיש הדעת, בחונן שמבדיל אלא בחול כמו ומתפללרחום
 סקיי( כמלהיט אין אומר טופף ואהה קפן. של קדיש לך, ויתן יאמר הוא שבתטוצאי
 האש על וטברך הנום על ויבדילו סקי"( לחטם גשמהה לאכול והולכים קטן, שלוקדיש
 במוצאי אבל האבנים ומן העצים מן היוצא אור על ולא ששנת ועל שנתות במוצאינמו
 כפור. יום תפלת סדר  נשלם "קכי(. הוא ברייתו ותחילת הואיל זה ועל זה על סברכיןשבת

 מכות* תפלתבנדר
 אהרתות ונ' ראשונות ג' קצר, קדיש בבירכותיה, שמע קריית עיבית,םכות

 וברכה ויכולו  קדיש קודם אומר א הו שבת ואם של"ם, קדי-ש באמצע, היוםוקידוש
 שחרית מונים. ימים בכל וכן סקמ(, לעיל כדפרי, השנת מקדש וחותם שבע מעיןאחת
 ליזם שיר בטזמור להודות בטוב ךתהיל שבת, של ומזמורים דזמרה פסוקיברכות

 על ברכו לא )1(אם וזמן לולב נפילת על לולנו על יברך אלה כל ולפני סקכ"(, ת ב שה
 לפי יניהנו בתורה יקרא ואם מצוה חיטב ומשום התפללו עת בכל ויטילני סקנט(עשייתו
 לנענע צריך בנמלו ברכתו ואחר סק)( קריאה בשעת בימין תורה ספר לאחוזשצריך
 בירושלמיסקיג(, יש וראיה סקי"( וטוריד מעלה ומביא מוליך פעמימזולתי גי ובהבאהבהולכה

 הפרק שבתחלת ובהודו בברכה סק)ג(, לנענע צריך מקוטות שבששה הניענועים בכלוכן
 אבל שנים, נא הוש.עה י.י באנא וכן אותו שכופלין לפי  שנים, הפרק שבסוףובהודו

 מחלקין ואט נא, הושיעה של פסוק שף אלא שא.נו לפי טנענעים אין נאבהצליחה

 מ.ר לררך צידה ס"ט, סי' שם והמנהיג 895ן בצד )ונשנה 381 צד במה'ו עי'סקכנ(
 ובכלבו מ"ו סי' שם ובא"ח ואמאי ד"ה ע"נ קיש שבת נתום' וע" שכיב, סי' שהל.ק פ"ז,כ"ח
 ע"ב. ע"חדף

- שנ-ו ס" בפחת עי'סק:ג(  ה'. בכתש ליתא ערמת תיגת וער ומכאן 
 ואחר ה': וגכת'י יוה"כ. ה' מהרי'ל כמנהגי ורלא בסידורו יעב"ץ דעת וכיהסיגו(

 כאלהינו. אי; יאמ' בת ש מ אמומס
 לקמן ועי' זין ט', ]קהלת הטדרש בעם והאמר ר.ה ע"ב פ"ז יומא נתוס' עי'סקסה(

 תקס.ב.הערה
סקגו(

~tnDD 
 המנהיג. ושג"ו, שמ"ג קנ"ג, סי' ומח"ו ע"ג מ"ט דף נסוע,ג ועי' w'v' נ'ד

 כי' הבדלה ה' א.ח שב"ב, פי' שהל"ק קמ"א, סי' ברכות וראבי"ה ע-ב סיב ודף ע-ב ל"רדף
 האור על ומגרכין הכום על הבד'לו אחרי : ה' ובכת"י ע"ג. ע"ח דף ע' ודין מ"א דין יכלבוי'

 יום סליק בו. היה וברייתו הואיל - היוצא האור על ולא ששבת אור ועל שבת בטוצאיכמו
 ערבית. סכותהכטורים,

 קריש. לפני יאמר - באמצע היום וקרושת : ה' ובכת"י ערבית. יו"כ סדר סוףמקנן(
 שיתחיל אלא שנת ומשורים דומיה מסוקים : ה' ובכת.י תי"ב, הערה לעיל עי'סקגס(

 להורות.%ב
 : ה' ונכת-י ל"ז. סי' ע"ב ס"מ דף והמנהיג שעיר ט.' בסחיו ועי' ע"א, מ"1 סוכהסק:ט(

 : עשייה בשעת ברכו לאאם
 י.ט. סי' והמישי שני ה' גא"ח ועי' ע"ב מ"א סוכהסק)(
(hi~Dכדי. ר.ה בתום' ע"ב ל"ז דף ונם 
 שס"ז. סי' ושהליק י' הערה 424 צד נמה'ו וע" ה.ח. רמוצה מ"גסק)כ(
 תרנ.א. סי. ובכור שם גשה?'ק עז,סק)נ(
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 לכם דילפינ' ציצית ברכת וכן מעומד הלולב וברכת סקייג אמרוהו ששנים לפיאותן
 ביה קרי ואטרי' לספור תחל בקטה הרטש Snnb כתיב ובעומר מעומרלכם

 ובציצית השבת, טטחרת לכם וספרתם כתיב בעומר לכם, כתיב ובטלהובקומה
 ך י צר לדלגנו OipD). הראשון ביום לכם ולקחתם ' י ת כ בלולב לציצית, לכם והיהכתיי
 משלכם, לכם הראשון ביום לכם ולקחתם שני הראשון ביום שלו כולושיהא

 לסרר נחיור בשאול. אף יוצא ואילך מכאן סקר( להם אחד דין הראשונים ימיםוב'
 ימי וכל הלל וגומר נקדישך, רם, ובקול בלחש יתפלל בבירכותיה, שמע קרייתהתפלה.
 תורות, סמרי ב' ומוציאין שלם, קריש סחיו(, בקרבנותיהם שחלוקין משום אותו גומריןהחנ
 וט' י"י מועדי את סשה וידבר עד עז או כשב או שור מרי אמור בסדר קוריןבאחד
 הפרשה, סוף עד השביעי לחדש יום עשר ובחמשה פנחס בסדר התטשי קוריןובאחד
 סקוס( החום מנפת שם על בא יום הנה בזכריה ומפמיר החמישי כמו קוראהמפפיר

 פורקן, יקום יאמר תהלה גי לפ הוא שבת ואם תהלה, הסוכות, בחנ בנויםשתהיה
 ש.ם ואחר לך, יתנו כתר רם, ובקול בלחש כוומף קצר. קדיש למקומה, התורהויחזיר
 ובעומד ובלולב בהיקף וששענה חתם. שנות לך ויוסיפו ימיך ירבו בי ני יאמרנתלום
 שאין לפי מקיפין אין ובשבת שבעה, כל שהיה המים ניסוך תחת המים על לרצותבדי
 ראשון יום וכמשפפ קטן, קדיש כשלהינע אין שלם, קדיש יקיט(. פרעוני כך לולבבו

 אל הקהלו במלכים יפפיר המהפיר אך בקריאה, הן בתפילה יון טקט( שני ביוםיעשה
 ועל שנת בטוצאי בתפלה ומבריל רחום והוא אומי המועד חול ליל שלמה."מלך
 כמו דזמרה ופסוקי ברכות שחרית שבת. מוצאי יהיה לא אם האור על ולא"כוס,
 יאמר ובעבודה ובקול, בלחש תפלה י, י ת 1 כ ר י ב ב שמע קריית קצ"ר, קדי"שבהול,
 ביום ולוי השני ביום קורא כהן תורה, ספר )ב( ומוציא שלם, קדיש הלל, ויבא,יעלה

 ספק ה )הפסוק( כל קורא היום בשביל שבא והרביעי הרביעי ביום וישראלהשלישי
 של בשביעי אך מחרת, משל קורא השלישי הימים בכל ובן השלישי, וביום השניביום
 ביום הראשון יקיא פוב, יום שהוא השמיני ביום השלישי שיקרא נכון שאיןערבה
 הששי ביום הספק יקרא והרביעי סקט"( השביעי ביום והשלישי הבהטי ביום והשםההמישי

 ע.א. קי.ט פסחיםסקור(
 גשאול, ואילך מכאן - ציצית כדרך וכן : ה' ובכת"י תי'ז, הערה לעיל עי'סקרה(

 לסדרינו.!חזור
 שם וכאיה שם ונריטב'א ובר"ן וברא,ש מרקחני ד"ה ע"א ל"ח סוכה בהים' עי'חקך(

 ע"א, פ"נ דף a~p דין ובגלפו י'פסי'
 בלחש מתפלל : ה' ובכתף תג"ה. הערה ולעיל 487 צד מחיו וע" ע-ב, י' ערכיןסקי(

- ההנ ימי גל וכן הלל וגומר וגקול ערניתיאו'  פר' אטור בפר' - גקורגנותיהם משום 
 קצר קדיש הפרק סוף עד וגו' לחרש יום עשר ונחמשה פ' - החמשי קרבנות ובאחר -שור

 בזכריה. ויפטיר בו יקראהמפטיר
 האמור ע"פ הטוס, סגפת הגירסא הי ובכת"י פב-ט. דרזכ בפסיקתא ועי' ע"א, ג' ע"זסק3ס(

 כאן, הטחכים לשון הוא ת' בציון 488 צר גמח.1 שהגיא ומה ס'1(, י"ר, )זכריה בהפמורהשם

- במקומה התורה ויחזיר : ה' וגכת"יחק3ט(  ירבו בי כי יאם' ושלום אחר חיים ובקול 
 שמא סי' גמח"י ועי' - בתשובותיו. רשיי פפק כך -. ועומד ולולב גהיקף הושענהימיך

 שע"א. סי' שהל'ק שט"ו, סי' ה'ב או"ז מ"ג, ס" ע"א ע' דף הטנהיגישפ"ב,
 גטיצאי כמו - שני יופ משפפ טן הראשון יום ובמשפט שלם קדיש : ה' ובכת"יסקו(

- ס"ת ומוציא - ובקול גלהש עשרה nlor -יטבת  מה קורין השלישי הימ.ם נכל מן 
 ה'. בכת"י ליתא השביעי ועד מכאןמקט"( - שחרית.יטל
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 אלא קפרינן דלא עקמי( אותו מחזיי אין השמיני ביום השליותי אף אם נם השביעי,וביום
 שהשלישי חדש בראש טצינ וכן היום, חובת שיקרא היום בשביל שבאארביעי
 תהו הדשיכם ובראשי קורא בשבילו הבא שהרביעי כיון קפדינן ולא השבת וביוםקורא
 קריאת שינוי מפני הראשון סמני, נפלאו הסדרים ושם סקטנ(. טויטרי מחיר שלסדר

 וגם קדש, שהוא השמיני ביום חול שהוא השביעי ביום לקרוא נכון שאין והשניהימים,
 משום ועור אפשר, דלא חרא בינותי, לא חדש דראש וראייה בן, כמו קשה היהלהם
 לתקן הנמים בה חשו לא טעמא האי דמשום בה, הקפידו לא קריאה כדי בהןדאין
 שניום העזר"י אנ'י סדר נ-אח לכך תמי(, פוב ניום כמו היום בחובת ק-יאהבשבת
 השני, ביום ישראל השלישי, ביוס ולוי השני ביום קורא כהן הסועד חול שלראשון
 של בנשבת סקס"(. עמוד ויכלת הימים כל תעשה וכה השלישי, וביום השני ביוםרביעי
 היום בחובת והשביעי אלי אומר אתה ראה בם' תשא כי בסדי ששה יקראו הטועדחול
 ערבה של שביעי נוג. בא ביום א 1 ה ה ם 1 י ב והיה סבי( ביחזקאל ויפטיר המפטיר,וכן

 בדפיי להורות בטוב יתחיל אך סזטור יאמר נם בשבת, כמו דזמרה מסוקי אומ'שנזרית
 ובקול, בלחש ומתפלל ה, י ת 1 כ ר י ב ב שמע וקריית קצ"ר, קדי*ש ונשמת, rnpe),לעיל

 רבה, וקדושה כתר יאמר דבמוםף הכל. על יאמר תורה פמר ובהולכת דחול,וקדודנה
 קטן. של קדיש סקמס(, כאלהינו אין וערבה, בלולב פעמים ז' ומקיפין דבר. עמאכך

 אומר וכן יקמט(, איקרי לא חנ עצמו, בפני רגל דאיקרי דאע'נ חג, יזכיר לא עצרתומבמיני
 סועדים באהבה אלהינו י"י לנו ותתן יאמר בחרתנו ובאתה הזה, עצרת השמיני יוםאת

 הע סקרי דלא חנ יאמר ולא הזה העצרת שמיני יום את לששון וזמנים חניםלשמחה
 חד פסחא כולי ד חגים, להזכיר צריך DD" של בשביעי אבל דכסא, בקרוש'וכן
 רלף חגים להזכיר שאין יש סומרימסק:( וכמסכת המצות, חנ ואיקריהוא

 ראשותם של תורתן בם' הנדפס שלהן ומטירת י"ס של פרשיות גפרור עי'סקמג(
 טוחיהין שצ'ל וא' איתו, מוחיכן אין . ה' ובכח" 39. צר תרמ"ב, מר"מ הורוויץ,לרחום

 סזחיחין. ד"ה ע"א ז' בחוליןוכפירש"י
 - דניהם משור של סדרו זה : ה' ובכת.י ע"א. נ"א רף בסדע'ג ועי' 442, צדסקמג(

 נרי גח דאין - כך נמו - להם אף גו קרש שהא השמיני יום את - נכון איןוהשני
 י,ט. מוספי כמו בס"ת לקוראם לתקן קרמונים חשו לא -קריאה

 עה.ת. בתוספות וע" תתל"א, ס.' שם ונמודכ' כיון ר"ה ע"א כ-ג מגילה תוס'סקתו(
 ס'. fe' ס"ת קויאת ה' ובאח מ"ט סי' ובשהל'ק השכת גיום ר.ה פנחספ'

 אתקין, ר"ה ע"א נ"ה סוכה ותוס' קפ'מ סי, פרדס ע"ח, סי' ח"א האורה בם' וכ"כסקוס(
 סי' עזב ע' דף המנהיג כ"א, סי' ח"ג האשבול עזב, פזב רף ראב"ן קט"ז, דף ח"א גיאותרי"צ
 מה' מי"ג הנטיי"מ שצ,ג, סי' ח"ב אקז שע"א, סי' שכהל.ק רכ'ג, סי' רוקה ומר, מ"חמ"ז,
 כ.ב ממלה בתוס' ועי' aty. י"ג דף כ' רין וכלבו ניח פי' ס"ת קריאת ה' אזח יי, אותתפלה
 18. צר גה"ג על עפשטיין מהר.א הח' של ובמאמרו שאני רזהע"א

- ראה פר' תשא כי : ה' ובכת"י - יעה. ל"ת,סקס(  כיחזקאל. היום בחובת יפטיר 
 ה'. בגת"י ל,תא ע"ג דומיה ומתיבת תי"נ. הערהמקמן(
 כאלקינו. ואין הערבה בלולג : ה' ובכת"י שע"ג. סי' מרו עי'מקמח(
 סי' סשה ומטה ס"ד ס"מ רש"ל שו.ת ועי' היא דנדרים ת"ו סיוושלמי כדסוכחכקמע(

 נ ה' וגכת"י כ'. t~pe רעך פי' יו"ט על שאול וביד תרסה פי' או"ח תשובה ובשעריתתקס"ט
- ואע,ג חג יזכור לאבשמ"ע  לששון- ווטים לשמתה - בחריט ואתה עצרת - יאמר וכה 
 לשניי. טוב דכסא בקדושת וכן "ג איקרי דלאהגים

 ה'ג. פייטסק:(
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 ראתכן תודה ספר בקריאת אך הראשיים כימים תפלתו ומדר לי. נראה ולא חגאיקרי
 שני תורה בספר יקרא והחם'שי סידרא סוף עד תעשי עשר בפף נברי ד ראה נסדריק-או
 בנבורות מזכיר ובמוסף שלמה ת ו ל כ כ ויחי כמלנים יפטיר המפטיר וכן עצרת השמיניב.וס

 ששים ויום ראשון, יום במוסף פסח עה יפמיק ולא סק:"( הנשם וכיריד הרוח משיבגשמים
 בין שתוולקין .וירט סק:ג( מתחיל תקופה ויום חק:נ( ומפר פל ותן ישאל תשרילתקופת
 ששים, כלאחר וטסטים ויום סקיי(, יום רוב יאחר נפלה ובין לבא יום רוב בעוראתפלה
 יאסר תורה הוצאת שלפם אך עצרת, שמיני נסדר תורה שויכחת פסח. ער יפסיק?לא
 הארון, שערי יפתחו מש.חך .פמ תשב אל עבדך דוד לבעבור ובהניעו הראת,אתה

 אל עלותו כמרם )פעם( ושי לאומו עדת חל ידידי יאמרסקיה( תורה הספרובהחזיקו
 אלהים ברא אשר עד בראשית שם תורה ובספר הברכה וזאת בראשון וקוראהבימה,
,nlwyiויעמד במלכים ויפטיר ממטיה וכן עצרת השמיט ביום שליער תורה ובספר 
 המקדש בית בכלותו שלמה שעשה הסדר שכל לפי סקי(, בטנילה אמדינן הכישלטה,
 מות אחרי ויהי נרמז שלט בחומשים אך בסוכות, בו להמטיר בסוכותלראויהיה
 ולא הברכה, בזאת משה את חברנו משה אהרי שקם למי סקח(, יהושע בספרמשה
 מיהושע פסוקים נ' שאומר" ויש מיניה,. דסליק מאי בדונסא להמטיר לנו שישיתבן,
 ת, ו כ ס ל ש ה ל ם ת ר ך ס ל ס ח סק:ט(. ומזה מיה לאחוז וטוב "ק:ס(, שלמה ויעמדיאחר
 ארק ט"ע דש"ח -Pr) סכות עד והלאה מפ:הס הפמרף סדר לךהא

 אנכס סוערה, ערה ותאמר, ההמה יציעיה הזק י", דבר ~1YC ירסיהה דברי?טר"מ
 מפפירי השנה ראש שלפני ערדוע אשיש. שיש דישה שובה, אורי, קומי עקרה,רני

 עשר- פר' ראה נסרר - התווה כי.בקויאת אך : ה' ובכת,י - ע"א. ב' תעניתסק:"(
- ר' פידראשוף  הרוח. משיב בגבורות מזכיר - כסלכימ ויפטיר - ש"ע ביום 

 ששים. וי"א : ה' ובכתיי ע"א. י' שםחקננ(
 הלבתא. ד"ה בתום' עיי'שסק:ג(
 שמהלקין ויש : ה' ובכתיי קי.ו. סי' וכטור כ"ד סי' ונמחיו ר' סי' שם ברא'ש עי'סק:ד(

 ע"ר. הערה לעיל ועי' - לבא. היום רוב נעוד נפלהגין
 סדר ה': ובכתיי 88. סי' 694 צד ליטער"טורגעשיכטע צונץ תי'ב, סי' מח"וס"ס(

- התורהשמרת  .אמ'. בם ומחזיקו - תורות ספרי הוצאת 
 הניכה באת בראשון וקורא : ה' וככתפי למחר, ד-ה בתוס' ועי"ש ע"א, ל"א דףפקו(

 המפטיר. וגן עצרת השיני כיוסיבשני
 ותרח, שפ"ה פי' מחייו ע"א, כ' דף הפירס לקופי כ"ה, סי' פררם ע"א, נ"ב סרע*גסקו(

 81. צר ריטום צונץ, טש"כ וע" שצ'ג, סי' חיב או"ז ניו, ס" ע"ג ע"א דףהמנהי:
- הכרכה מכזאת סגת. את וזכרנו - גיהושע משה מות אחרי : ה' ובכת"יחקנה(  ויש 

 ואחריחמ. מיהושוע פסוקים ג'או'
 ובכליו ג"ח סי' ס"ת קריאת ה' ובא"ח כ"א. סי' ח"ג ל ו כ ש א ה לשון הוא ניוסק:ט(

 הספרים כל להוציא נהגו גם אח'כ שהביא מה אך ! ן ת נ י' בשם הובא ע"ג י"מ וף כ'דין
 פשה צפירת על א' כל וקוונים שרועותיהם והספרים המגרל על הזקנים ולעמור באיוןאשר
 בדברי רק ולא ] הערה 88 צד ריטום כספרו שכ' במה טעה צויץ והח' הטחבים, דבר' אינןרבן

 שם,המלבו
-  והגה. פנחס מסד' האפטרות וסדר ומזה מגה : ה' ונכת,י 
 רף הפריס לקופי י"א, סי' פרדס עי'סלק(

~ff, 
 סי' מח"ו קי'ז, סי' ח"א האורה ע"ג,

 סי' רוקח ע"א, מ"ט רף הטנהיג כ"א, ס"ס ח"ב האשכול ר"ח, ר"ה ע"ג ל"א מג'לה תוס'ים"ב,
 רף שם ובכלגו מ"ר סי' שם ובא,ח תת*א, סים מגילה סוף טררכי שצ"ג, סי' ח"ב או'וג"ג,
 וכלשונו ככתבו תעתיקו וגכלבו המח"ו, ממקש הנובעים המחכים רברי הביאו וג' ע"אי"ג

 הזה. הפאמר על שמי את הזכירו לא ושניהפ - ; וסגנונו סררו שמו לאובא"ח
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 אילו בהמצאו דאמרינזסקס"( דרשו, יאמר המפורים ליום השנה ראש שבין ובשבתשובה
 אערש דווש ומפט.רין האזיפ קורין לסכות הכיפורים יום בין שבת יש ואם תשובה, ימיעשרת
 במקום יאמרוה ביניהם שבת אין ואם להמך, בשמחה אכול לך בסקקנ( רכתי םמשו
 ישועות סנדול עד דוד ו.דבר סקסו( שמפטירין ויש נדליה, בצום היא הלא ודרשודרשו,
 הדבה וכשמפטירין לעררה, ש'רה חקה(, באשכנז נוהגים וכן סקסי( כלום ממנה מרלנ"ואין
 סוערה ועניה לעולס, עמי יבוער ולא המרי סוף עד ומפפירי' יואל ספר טתהיריןהם

 תקט' ורכך פשקים. הב אסא בה שאין לפי יכרת, לא אשר עד דרשו אחייהמתהי5.ן
 ודא שנאם, מאמין אינו מלך אתה למחו הפתחים על מחזר לעני שהאומ' הזהכסדר
 ידי על נחמה נבך[ ואחר שבתיך לא בתהילה אם, למיכך רוה, מקוצר משה אלשמעו

 רני, וגדולה, טובות לה פוסק כך ואחר הוא, אנוכי אתני בעצמו הוא כך ואחרהנביאים
 11[מי rp~D), דכתיב משום אשיש שוש השנה ראש לפני שאומי ויש סקסי( שושקומי,
 הפסיק לבלתי הדין מן אף מתפחד וצינו בהקב"ה שבוטח בארנן אהד טי ישראלכעטך
 ודרשו דתיובתא. ותרתי דנחמתא ושב דפורענותא תלת בפסיקתא איתא דהכיבנחבא,
 ערפה לסוכות הכיפורים יום בין ושובה כדאמ', סקר( הכיפורים ליום השנה ראשבין

 רה בין שובה אום' ביניהן שבת ובאין דין, גמר לאחי בין דין גמר לפני ביןהשובה
 תזריע בסדר להפטיר שייך אנשים וארבעה נדליה. בצום הית הלא ודרוש כפור,ליום

 שכל קדושים 5סה- התשמוט וכן לטהרה, מהרה מצורע, למדר נעמןוטהרת
 ביחזקאלסק"ע(, פרשיי וכן בהתשפוט נמנו קדושים במדר שהוזהרוהתועבות

 ממסעי טטזת לחלק צריך ואין מפקודי, סקע( ותכל הו5קים הסדרים כשהולקיןיש
 מסעי וחולק, ותבל הו5קין שאין ויש ממנחם, המטרות סדר סימןוהולך
 אליהו אל היתה י*י ויד סקע"( במלנים מפטירין ולפנחס מפות. מ הסדרומתחיל
 הפטרות. סדר חסל לקנאן קנאי וישיתהו, עד חתניווישנס

 קמ"ר קד"ש הימים, כ5 ה55 וטמר הנסים ע5 מזכיר בהודאה חנוכותמדר
 ראאד יום התורה, וקריאת מוסף, בו שיש לפי שלים סד"ש שיאם, חדש ראשמבלעדי

 a~p. י'ח ר"המקק"(
 מדושות ובתי כנסיות מבתי נפטרין שישראל בשעה שם במ.ר ואיתא ז'. ט', קהלתהק;נ(

 לעיל וע.' נתוח. כריח לפני תפלתכם נשמעה גבר לחמך בשטחה אכול לך ואומרת 'וצאתב"ק
 תקכ"ה.הערה

 לסכות. יו"כ שבין להאזינוסקקג(
 לנני w'p י'ב דף וככלבו נ"ר סי' ס"ת קריאת ה' ובא,ח 809 צר במהר ועי'סקור(

 'תל"ד. הערה לעיל ועי' דפפח, ז'הפטורת
 שפ. מנילה סוף ובמרדכי רס"ב סי' במחם וכיה א צ ג א י י מ ב : הי ובכת"יסקנס(
 סדר טוף גרמנים כסדרן שוש רני קומי העתיק שפ בכלבו אמנם שם בשח וכיהמקקו(

 משמו. שם גא-ח שהניא כפו ודלא השנה כלהפלות
 כ"ג. ז', ב' בשמואל והוא כישראל כעמך טי )כי( : ה' ובכת" ב"א, י"ז, דה"אסקסו(
 בנחמתא הפסק ולבלתי הדין מיום אף מתפחד ואינו כך שבוטח אחד : ה' ובכת,יסקסם(

- כגחמתא ושב רפורענות תלת גפסיקת' איתיוהכי  גדליה גצום ה"ה ודרשו ליו"כ ר"ה בין 
 - שם. לי"א בחרא יוה"כ עד קמא יוה"כומתיבת

 תנ"ד. סי' טעה במפה ועי' 1' כ"ג,טקסט(
 ובכתיי 1. ס" 179 צר ריטוט צ.נץ הח' ומשיב סוג סי' ס"ת קריאת ה' באוח ועי'סקע(

 ממטות. מסע' לחלק צריכים :ה'
- בהודאה חנוכה לקנאי קנאי : ה' ובכת"סקע"(  ימים. שטנה כל 
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 משלימה ישראל נחשק, חצי לף משה, כלות ביום ויהי סקעי( החינוך בתחילת קוראבהן
 ולף נהן, יקרא נתנאל הצי בשני בו, יקראו ראשון נשיא וזה ראשון יום שהואשמתוך
 )יפסיק( ולא כולו אליאב יקרא והשלישי היום, במרש' משלשה רוב שיקראו כדימשלימו

 יעבור והשלישי היום בפרשת השמם יקראו יום בכל וכן בתורה, שקורא כאדם ד י ס פה
 בן באבירן עומד וישראל בנמליאל ולוי כהן השמים ביום מחרת, של הנשיאויקרא
 עשה כן עד בהעלותך ומוסיף הסדר, כל ומסיים הנשיאים, כל וקורא והולךשעונב
 הקריאות כל ואחר חנוכה. בשלהי הנירות עסק ולמלאות החיתך אודות להשליםהמנורה,

 תיקון אומרים יש במקומות לאסף מנמור ושיר למנצח, אומרי ואין קצר, קדישאף
 מוסף בו שאין יום שכל שמעתי פ ' ב י הר"ר ו]מ(מורי אותו, ואומריי דוימרייטחזור
 המזבח, חנוכת במרשת בחסכה לקרות ראו ומה סקטג(י לאסף מזמור שיר בו ' 1 א)אין(
 נהמני בר שמואל א"ר סקעי( בתנחום כראיתא ו, י ל ם כ ב המשכן מלאכת שננמרהלפי
 א"קעס( ת ק י ם פ 1 )ופסקינא( כסליו, מרחשון תשר* המשכן, מלאכת ננטרה הדשיםלג'

 בכסליו בס"ה חנינ)ה(]א[ רי אמר מחשבותיך, עמקו טאוד המלאכה, ל כ ותשלםבמדרות
 שהיה הימים וכל משה שהקימו בניסן אחד עד מקופל והיה המשכן מלאכתננמרה
 אירע דומי שמא מיד, הוקם לא למה לאמר משה על סקעי( מתלוננים_ ישראל היומקופל
 ת סקע ניסן א ב יצחק בו שטלר בחדש המשכן שמחת לערב מחשב הקב"ה והיה rspn)בו

 שבו כסליו הפסיד לא מקום ומכל משה אחר עודסקעע( אדם לימל' פלא[והוקם
 חשמונאי בית חנוכת לו D9tW מה לשלם עלי הקבעה אמר ותשלם זהו ה אב המלננמרה
 וציר סקפ"( במזטור יש ועור סקפ( חמנה מצאו בכסליו בכיה חן חנוכה בירינו הואוסימן
 ויכולו אין ויכולו, שנאם, עולם של בריאתו חנוכת הן, חנוכות שבע לדוד, הביתתוכת
 משה, כלות ביום ויהי משהסקס;( חנוכת המשכן, עבודת כל ותכל כד"א הנוכה,אלא

 כפררם ועי' רל'ט בסי' המהש לשון הוא הנוכה געלתי עד ולהלן טנאן האמור כלסקעג(
 קפ"ט. כי' ושהל'ק קצהס"

- טעה כלות וביום ה': ובכת"י 78. צר ובטח"1 שע"ח הערה לעיל עי'סקכנ(  
 עומר - השלשה רוב - משלימו לוי נתגאל, חצי קורא כהן ובשני וזבו בו וקראו ראשוןנשיא

 יש טקומות לאסף מזמור - הקויאה כל ואחר - להשלים פרשה שאלק' ער - והולךבאנירן
- תנחוט' היא בכסליו - בעל שמעתי ירט ר' הר' ומר' אזת1 אום' דביתרי מחזורלתיקון  
 - שחשכותיו.עמס

 יתודא ובמנחת ו, אות שם הקרום ובתנחומא פקודי פ' סוף מכבר הנדפם בתנהומאנקער(
 סקורי סוףעה"ח

 ע"ד. י"ג דף שם ובכלבו נ"ב סי' חנוכה וה' נ"ט סי' שם באיית וע" ה'י אות פיו רבתיפקעה(
 נפסיקתא וב-ה nWD, על פלמלמיי 'שר' היו מקיפל שהיה זמן וכל ה': וככת.יפקעו(

 ממללין, ובפלגו מטלמלין, קרר רמז סוף מלכים וגילקוט מלמרין הגירסא וכפורם שם,ובמחק
 סרננין.זבא'ה

 נפרדמ. וכ"ח 1, ל אירע דופי שטא או : ה' ובכתיי שם, במרו וכצ'לנקטו,
 בניסן. ובא' גרמי' ובמרו בפררם אכל שם רנתי בפסיקתא וכיהכקעת(
 ווארשויא נרפוס אטנא ע"ג, מ"1 דף קושטאנרינה דפוס ובפודם נמחי 1כ"החקעט(

 ליגלג.העתיקו
 בטח"1 כיאיתא שצ"ל ונ' חנוכה, מצאו בכסליו בכיה בכ"ה חן חנכה ה': ובכת,יסקסן

 חנינה. מצאו חנוכה, מצאו בכסליו גכ,ה הן תנוכה, ד"א ככמל'1, ככה הע מעכה :שם
 1;י' וכמחש. בפרדס וכיה 3מזמ1ר 3טירש וצ"ל במוטור, בכפליו יש : ה' הכת"יסקס

 ב'. באות ושם ו' אות ""ב רכת'בפם'קתא
סקסן

 :)מחי
 שנא' עולם של ברייתו חמת ה': וכבת"י טשה. טובח חנוכת איתא

- חוכה אלאויכולו  שנאס', נירות בה יש היא שאף - שעכשיו חשמונאי - ירושלים חמת 
 Df' ומח.1 הפ;,'קתא לשוןוכ"ח



49 המחכיםמפר

 לדוד, המת חטכת שיר סזמוו ראשון בית חטכת המזבה, חטכת זאת הטזבחחטבת

 וחנוכת עבשיה של חשמונאי בית של וחנוכת ירושלים חומות וחטבת שני ביתחפכת
 אומר אתה נמצא החמה, כאור הלבנה אור והיה שנאמר בחנפות היא שאף הבאהעולם
 כולה פרשה נאה לכך מדבר של לחטכת נרמז שלט וחנוכה לזו, זו החניכות כלשהושוו
 שנתח"ב הוא יום ובריח, בשבת במזספין חנוכה קול ומזכירין aDpni). בתוכה נקראתלהיות
 היום בסדר קורין באהד תורות, ספרי ם מוציאין הסנה של ורכת סקסי(, תפילותבארבע
 חלו ושמח., רני בנכריה ומפטיר המפטיר, ובן ליום הנכון בנשיא חנוכה בשלוהשביעי
 חדש מאש סקסה(, שלמה בנרות שניה בנכריה, טפטיר בראשון שבתות ביבחנוכה
 ליום, הנכון נשזט בחנוכה ואחד חדש בראש קורין באחד תורות, ב' טוציאין סקכז(טבת
 דר"ח הששי קורין בשם היום, בסדר ה, קורין בראשון ס"ת, ט מוציאין בשבת חלואם
 הקע(, בסרר ביארתי כאשר ממנילה וראיה תדבר ומתחיל וקדים מתטכה תדירדהוא

 ויעש שלמה )בנרות בנכריה מפטיר המפטיר וכן חפכה בסרר השביעי קוריןבשליותי
 מ"ת נ' שסוציאין סקסע( בשבת להיות שחל אדר חדש בראש איתא והכי סקפס(חירם

 שקלים מפרשת תדיר דהוא חדש ראש בשל הששי ובשני היום, בסדר ה' קוריןבראשנן
 טובים ימים סדרים נכל בו, שקראו בענ.ן בוהוידע בשקלים ומפטיר תשא מכיוהשביעי
 רק היום בחונת קרי לא סקר( דויטרי במחזור הסדורים ונהול בשבת שחליםורווה

 וששי טובים בימים חמישי כנון היוסי בשביל הבא ומהקורא ויפה שטוב ונילהמפטיר,
 לחלו NSW היום בחובת השביעי בשבת וכן היום בחובת לקרף לו יש הכפוריםביום

 שהרי לטיחש, ליכא היום חובת וקורא מפטיר  שקטן והפעמים מזמום ולא סק5"(,בקריאה
 סקיג(. בשבת הד סכום אף משליםקטן

 קרין באהד ס"ת, ב, מוציאי' אדר ר"ה שלפם שבת לעולם ם, י קל שפרשת
 שבע בן כמלנים ומפטיר המפטיר, וכן שקלים פר תשא בכי והשביעי היום, בסדרו'

 עצמה- תשא בכי יחול ואס משפפו, בארתי בשבת ר.ח יחול ואם במלכו, יהואששניב
 סקר( דתניא שקלים, לשם נחושת כיור ועשית עד וקורא חוור והשביעי תשא בכיקוריז

 מוציאין נמי ר"ח ובלא מפטיר, וכן אותה וכופליי אותה קורא עצמה תשא בכי להיותחל
 נחושת כיור ועשית עד תשא כי מראש קורא בשני ואחר תשא בני קורין בראשון ס"תג'
 אחד. בסרר שהכל ואעם"י ס"ת בי צריך בציבור ס"ת נוללין שאין לפי מפטיר,ונן

 השבוע בסדר וקורין ס"ת בי מוציאין פורים שלפני שבת לעולם זכור,פרשת

 וחנוקה לזו 11 החנוכות כל שהושוו אוטר נמצאת : ה' ובכת"י שם, בפררם וכ"חסקפג(
 המ141 לשון וזהו בחנוכה נקראת להיות שלה פר' נאה לנך מדגר של לחנוכת ורוש' רמזשלנו
 - ה'. בכתיי חסר הטפר סוף וערמכאן

 ע"ב. כיד שבתסקסו(
 ע"א. ל"א מגילהסקפס(
 שם. ובמחר ע"ג כ"ט שםסקסו(
 ת"ו. הערה לעיל עי'סקסו(
 ע"א. פ,ף ל"א במנילה שם וכפירש"י דהטכה שניה לשנת בהפטרה לעיל דשייך נראהסקפס(
 ע"ג. כ"ט מגילהסקפע(
 167י צר קס"ה וסי' קכ"ו וסי' ר"ח ס" עיי"שסק5(
 nyw. המו"ל כזה וטעה ל"ג פי' ע"א כ"ט רף המנהיג שג' וזהו '"ט עשן סמ"ג עי'סק5"(

 גשהל"ק ועי' בה, וקורא המפטיר וחוזר קאמר דהא וליתא, חנונה, ש קריאת מ ד 1 ק שםלהגיה
 ת.ה; הערה ולעיל קע"ט וטי' ע'טסי'

 רכת. הערה לעיל עי'סקגג
 כ"א. סי' נהנדס ועי' ע"א ל' מגילהסק5ג(



 המחכיםמפר50

 בנביא ומפטיר מפטיר, וכן וכו' עשה אשף את זכור פר' תצא כי בסדר בשניוהשביעי
 פקדתי*שמואל

 ומתמלל קצי, קריש בברכותיה, p~w קריית וברכו, רחום והוא ערביתפורים
 וסימן ברכות ג' לפניה ומברך המנייה וקורא שלסי קדיש הנסים, על ומזכיר ברכותיזה
 קדיש ט' ריבינו הרב האל מברך ולאחריה ,טההיינו, נסים, מגילהו מקרא סק)ד(מנ"ח
 הברכה אחר הוא שנת מוצאי ואם קטן, של קדיש הקטורת, פפום תתקבל, בלאשלם
 מתפלל וטוקיייון f~5pD, השנה בכל כמו קדו' וסדר טעם תהי יתחיל מנילה מקראשל
 פר' בשלח בסדר ג' וקורין ס"ת ומוציאין קצר, קד"ט בהודאה, הנסים ועל ברכותי'ח

 ויחזיר סק15( זמן יאמר בשחר שאף ברכותיה, בכל הממלה וקורא קצר, קדיש עמלק,ויבא
 לשבה. עליט שלם, קדיש לציון, ובא בתהלה ופותח למקומוס'ת

 הראשונה פר' חקת בסדר קורא והשביעי היום בסדר קורין אה.מה פרהפרשת
 ומפטיר חסת, בסרר יקרא המפטיר וכן ס'ת, ב' ומוציא הערב, עד תחמא עד"ולה

 מ-, תקח לחדש באחד בראשון סק)ן(ביחזקאל
 ו' וקורין ס"ת ב' וטוציא ניסן ריח שלפני שבת קודם לעול' החרשפרשת

 וכ' מצות תאכלו ט' מחמצת כל עד לכס הוה החדש פר, בא בסדר והז' היוםבסדר
 של שני ויום לחדש, באחר בראשון אלה" י'י אמר כה ביחזקאל ומפפירהמפפיר,

 סקיט( בנזבר*ו יבא אדר ר"ח ר"ואלא נב ניסן יבא שלא כדי באג'ה יבא לא היה,ר"ה
 בוסי(. ובי'1 בו בב' יפסיקו בו' חל בו, בר' יפסיקו בר'הל בי בו' יפסיקו בב' הל בח"ו, יפסיקו בז, חל פ" ובי"וי ע"ר ב"ו וט"ו הפסקותומימן

 : צרפתיהו כתבתיהוספר
 : עשיתיהו אל עבודתדעת
 : לעושהו גבר יעבודמה

 : ומעשהו כמשמטו]בעם[
 : יבינהו בו ויקראירוץ
 : בוראהו אל לשרתלעמור
 : קראתיהו כל לעינימחכים י הוא מתאים לא]ל[מחכים כיעל
 : הוא ואבי נקרא שמונתן
 : ועשהו צרפו אשרלביא

 ע"ב. כ.א שםסקיי(
 רנ"א. סי' מחגסקוס(
 ר'. סי' וגשהל"ק בת' רנ'ב סי' עיי,שסמו(
 עליכט וזרקתי או רים[ סי' ]מחקו ארמתמ על יושבים ישראל בית ארם בן וצ"לק)ו(

 ע"א. ל' מגילה הגב'כלשון
 לניפן. הפמוך אדר ר"ח רהייגוסקנה(
 תורת בספרו הורוויץ רח"מ המנוח שהו"ל גאון יהודאי יר' קצובות בהלכות וכשסק)ט(

 19. צר תרמ"ב הכר"מ ראשוניםשל
 שלהן והפטרות m'f של פרשיות כסירות 41 צר ראשינים *ל תורתן בם' עיי,שסר(

 ובסח"ו ט"ו סי' ח,א האורה ובס' ואיוו ד"ה a~u ל' מגילה וברשיי 622 צי הנ"ל 11ובנה,ג
 צ'. אות תפלה מה' פי"ג ובחגמיי"ם ריםכ.'




