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או ראשוןויסמיר המתענה .ואטת על התפלה איןנכון להתפלל מן האוכלים שלא
יוכל לומרעננוי )":ומוב משניהם לקיא אחד סהס שקראו כבר כדאשכחנאיכע) בבית
הכנסת שאין בו אלא אהף שיודע לקרות שקורא וחוזרוקורא .אחר הק-יאה יאמר קדיש
קציוכן אחר כל הקריאות לבד ממנחתא דתעניתא ודשבתא שלפי שאחי קפיאתו
עומדין להתמלל ,אחר(י)[ ]1הקדיש דאהר הקריאה עד עמדו לפני התיבהי )5שלא
לשנות תפלת הטנהה שאומיים קדיש דאחך תהלה לסניה .ואחי גלילת הפפר תורה
יאמר החזן זקנים ונערים יהללו את שם יעיוגו' ואםיתחיל ממלכי ארץ וכל לאומים
חוביהיה הדבר ,שלפ .ש.מתו אמה קאי יהללו ,היה להםלומי הללו ויאסר לקהל כמו
נדל 1רוממו נשמוצ'א ספרתויהי(") .ויעטור להניה ספר תורהבמקומו וב(ה)נחה יאמר
'טובהי"י יבבות אלפ .ישראל.
ובתענית יקיאו בתויה ג' בם-שתויחליני) שהרית ומגהה כך עטא דבר ויש
שקורין שחרית בסדר השנוע ומנחה בויחל ואין תופסין אותם בכף אע"ם ששנינויינ)
מפמיקין לתעניות פריך תלמודאיני) ולקרוא בצפרא בסידרא דיוטא ובמנחתא בתעמתא
אמר רב הונא (ציפןא) כינופיא מצפרא ולא קרו סמר תורה ,ואםבן לדירן דלא עכדינן
כ'נופיא,יכילנא למיקרי בצסרא ןבענינא] דיומאיי"
) ולכךאיןמפטירין שחרית(דין) רק
)
1
(
י
בם' באב שהיוקורין שהרית בומשנתם ומפטיר אסוף אסיפם ובמנחה השלישי
מפטיר בדרשוי"י בה מצא 1ובמנחתא דתעניתא או' ברכתכהנים .וזה"ו סדיר
השבו"ע ומיה ששכח"תיועו"יהי יתק"ן המבייןי")
 .ונהו מד"ר ער'ב שבית
נאשר בארתי,

בשבה ערבית אומר ברטואינואומיי(") והוא רחום כמו שבאיתילעילי"ס'

ועוד שהיא תחינה ועודשאין שואלים צרכיו בשבתית) פן 'תעצב הלב וכתיניט")
ך אלהים אתיום השניעי
נרנתי"י היא תעשיר,זו שנתי"ג) שברכו השם שנא' ו.בי
ולאיוסיף עצב [עמה] אסור לאדם שיהיה עצב בה ,ולכךאין אט אומרים אמצעיות,
יגה) הונא בטאו'ח סי' תקס"ו ובאגוררהם תפלת תשית דף ע"נ ע"א וכ"ח בסר"ע
דף ל"ה ע"ב ובגלנו בשו"ת שבסוף הספר רף קנה ע"ב לרב יהוראי נ"ל ובטנהיג ה' תעניות
סי' '"א.
יכט) תוספתא פ'ג דטגילה ח"ו.
י() ג"ז הובא בא,ח עם ה' קריאת ס-ת סי' ט.ב .וע" לקמן בתפלת מנחה לשנת.
ר(") כשטוציא ס"ת חסר בכת"י ה'.
ו(נ) מכאן עד ויש ליתא בכת.י ה'.
י ):5מגילה כ"ט ע"א ,ובכת"י ה' :ששנים.
ר(י) שם ל' ע"נ.
ו(ה) וגו' נטח'ז סוף סי' יע*א .ותחת תינה גינו*א איתא בנתעי ה' גיטפייא.
י5ו) ומפמיר אסוף אם'פם ליתא בכת,י ה'.
ו(]) ובכת"י ה' :יתקיןהמעיין.
י("
 ,א 1מר כתיב ביפ 3ג' כת"י ולא מז מר ,כאשר העתיק רמש"ש ברשימת האמבורג
סי' .187
י5ט) בתפלת ערבית לחול.
ית) ירושלמי פטזו דשנתה.ג .וכגת" ה' :והוא רפט שואליט צננים למעלה ועור
שהיא תחיה ואין אומנים משנת פן יתעצב הלב.
 ,כיב .ומכאן וער תיבת עצב נמחק בכת"י ה';
רם") משליי'
ימנ) ירושלמי פ'ג דברנות ה.ז ופ.ג דמו"ק ה"ה ,נ"ר ריש פ"א ושם פרשה ק' אותז'
והובא כמח"ו סי' קם"א.
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שמא יהיה צדיך לנוהת מהם ומתעצב י"ג) :ק541ית' שמע בברכותיה :וחותם באחרתה
פורס סוכת cl~Wימי) ,ואם אסר שומר עמוישיאל כסו בחוץאין מחז'רין אוחג דהה.
אמר רב שלום נאוןימת) ביש'בה לא היו משנים בשבת~.ולא ב"פ אך בבית ה-ב היו
משנים ,ו:ותנים טעם לרבריו משל לשני רועים האחר יושב'מנגד לעדרו והאחד נעל
בפני עדרו כראוי ,זה שישבלו מנגד בא א-י ור-ס ,וזה שנעלכראויאין מתיירא ,כ-
בחול שאין עסוקים במצות שבת צרינים אנו לוס -ושמורצאתני ,אבל בשבת ששו
עסוקים במצות שבתאין אט צריכים לשמירה .אחרת ,וזהוביית עולם ,שלאיהיה לנו
שום היזק וצער בשבת ,ולכך אט אומרים ושמרו להזנ.ר אותו ברית וזהו שיסדו ברצה
י לעולם אמן ואמן,
והחליצנו שלא תהא צרה-וינון ביום מנוהתיט :ואין אומ' ביוךי"
א הן
שלא תיקנוהו אלא בשביל שהיו מרודי בעוסקם יל
מתפללים משוס דסבר כרב דתפילת ערבית רשורכאשר
"
לפניהיארתי"
ובשבת אוקמו קרנת שמע אעיקר תקנתה atnw ,ב
ושתים
לאחריהלישום מזיקיזי"ג אומשיםשלמיש1א הירעושין מאומה
היו מתיללים תפילת ליבית ולא התר [ימים] ברוך "י לעולס
אמןואמןית") :ואומר ושמרה קד"ט קער ,שאץ להקפיד בכבודלסמוך גאולה
לתם
י עם צרהביטבת :ומתפלל  w~fראיטתות יבלוט אחיתות וקידושהים
כץ
זא
"נ
מ'צלעה,זי
בא
יטבת .לבראשית ואימר אתה קדוטת לוטמךוכר רכ:4עד לעשות רוםהשביעי רצ.ת בוי" )1וקדשת המדת ימים קראת זנר-למעשה בראשיתויציאת
יכו,וכןבנלתמילות שבתצריךלהזכיריציאתמצרים,כךפי,
מציים ,אלהיוואלהיאנותיו 1
רשב"ם בערבי פסה'םיי)יראי
ה לממן מקדושה דכסא שאנו סזכיריןשניטףוכן בפרשת
זכור הזכיר שבה ב-אש.ת ובפושת שמור מזניר יציאת מצריה לכן צריכים אוו להזכיר
שניהם בתפילה וכקרושהי:ל) .ויכולו השמים מעומד שאנומעירים ששבתיוצ-נו ומשפט
י:נ) ואשםשפנלאם-נוהובתעלהעתקןי:ג)
ערם להיות בעטידה שנ'ועמי
ו שנ'
בשביל יזם מוב שהל להיות (נערב)האנשי
בשבת"שאיןאנו אומרים אותו בתמילהושלא לחלק
בהמילת שבתוה אנו אומ' אותו  -,hkגםבקד,ש:ה רבים) קבעוהו להוציא בנ' ביתו ולא

אות.

ותג) עי' תנחומא הנדפס מכבר ריש פ' וירא ,מדרש תהלים סוף מזמור ניט ומחק סי'
ק.מ .ודברי המחכים סובאים בא.ח תפלת ע"ש סי' א' ובכלבו ריש ל'הן
יתו) בכתת ה' :נאחר פורס שלום.
ריי
ר
'וס) עי' סרע"ג דף ב"ה ע"א ,שערי תשובהסי' פ' ,פררם סי' ג' ,מח-ו סי' 'a'pשגלי
הלקם סי כ'ה ות:יא ס" י"ג ,האשכול ח"א סי' כ,ו ,והמנהיג דף כ"ג ע' 3מ" ג' .ומכאן עד
תיבת לדבריו נמחק  ~'r,saה' .וכל הענין הונא בא"ח שם ס" ב' וגכלבו שם.
ררו)עי' לעיל הערה קנ"ה וקים.

ומז) ע" גסרע"ג דף כ"ה ע.א.
ומה) ג'ז שם בא"ח סי' ג' וג' ובכלנו שם.
רטט) בנוסחת'המפררים שאומרים ישמחו במלכותר גפ בתפלת ערבית,
ו ):פסחים קי"ז ע"ב ר"ה צריךשיזכיריציאת מצרים בקידוש היום וע" רי"ץ גיאותח.א
ורי
' וומב"ן עה,ת דגריס ה' ,מיג .ובכת"י ה' :שראם.
יזה) ג"ז שפ גא"ח סי' י"ג ומבלגו שם .ועי' בם' חצי מנשה עה'ת לונרון תרם,א,
?ר  42בשם הרב ר' אהרן.

ג'.,

שבהל"ק פי' ס'ו ,המנהיג ה .שבת פי' ו' זז,

ר:ג)עיי מח"ו סי' קג"ו ,פררם סי'
נאית שפסי' הי וגטמח פשה סי' תכ.ח m*am
ר:נ) וככת'י ה' :ומשפטי עדים  -מעומר  -ואע.פ שכני אמצוהו תחלה בתק'.
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הקפצץ בו כל כך עויצטדך לאוסרו סעוכדייי)
 .ברכה אחתמעין הכעוכולל בכליום
ל
י
הסיד למעין הברכות שכךסידור הברכה ,ובשב שבית הכנסתשלהםהיהבעגיההתקינו
ביכהזוכדי להמתין עם שבשוותי:ס) ומעים מאדים המשמש בערב שבתי:י) תקנוה
בשבת ולא ביום פוב שחל להיות בחול ,ומעים אגרת בת מחלת ליכא דאבי נזרעליה
שלא תבא כלל בישוביס) ואף בסט שחל להיות בערב שבתייס) הץ אומרים אותה
בהיט).
שלא לחלק בשאר שבתות או שמא היו טרודים בשרך אוכל נפשוכך
י
ק
ו
ח
ה
קדיש שלם ,במהמדליקין ,וקדיש של קטן אמרו נאצים התקיא לאומרוכרי להטחין
מאן דלא טצלי משום סחהדבי שמעוי דשכיחי מדקין ,וניל כך להורות פסול פתילת
ופסול שטנים ושאר הלכותשבוומעוויוחומראדשבתתקנו בה מהשלאבימיםפובים.ים).
שחרית סדר ברכותפסוקי דזמרהואין אומרים מזמורלתורה קולאהיתהקריבה
בשבתיס") ומוסימים מזמורים ,יש מהם שמדברין מקשירהויש מהן שטדברין מן התורה
שנתנה בשבת על ידי משה רבינויסג) ,ולכך אנו אומרים מומורם עויסד והלל הגדול
נמי מדבר מיצירהיסג) ועודשיכיל כ'וכילעולם חסרוכנגד כ"ודורות עוזןהקב"ה בחסד
קודם מתן תורה"ו) ואע"גדאביי ורבאדאטריתרווייהובתעניתי"ס)איןאוכרהללהגדול
אלא בנפש שביעה ובכרס מלאה שלכךאנואומרים אותוליל פסח אחרהסעורה,עעוינו
שבת נשאר יומי דמחוזא דמשום דשכיחי בהו שכרות ה 11אמריליהלפני אכילהי")1
ובליל פסח ליכא שכרות דאמר"יסו)ביןהכוסותהללו לאישתה .ומפרשבירושלמייק")
משום שכיות ולא לימא הלל הנדול ,ולכבודימים פובים אנו אומ ,בהםאילוהטזמורים

,כמו בשבתיסע),
נעומת שהוא ברכת העדיריט) ושאחרי פסוקי דזמרה,ויש שאומרים נהללך אחר
.קנה שמים וארץ ולא כן הוא ,דכי אמרי וקדוש שמוהיכי עורך וכתוב רננו צדיקים
מו) הובא ברח שם סי'י' ובכלבו שם.
י:ה) עי' רש"י שבת כ"ד ע"ג ד"ה משום סכנת ובשו"ת לרשיי שבסוף ס' פירס הגדול
דף ג"ח ע"א וגמחת סי' ק"ת.

ו )~:שבת קכ'פ ע.ב.
מ)) פסחיםקי.ב ע"ג ,ובכתיי ה' :דאביי עליו שלא עשה שלא תנא .וגא,חסי' י"א

'נשמט מתיגת י"ס קמא עד בחרא ובכלבו איתא.

י:ת) וגש כאיה אכל בנלגו גריס בשבת וכן העתיק משם בעל מטה סשה סי' תיל.
רגע) 1בכת.י ה' :ובו החזיקיני גח.
וט) הובא גא"ח שם פ" טץ וגכלגו סוףדין ל"ה ,וע" במחק  40קץ והמנהיגע"פ

יק") המנהיג דףי' ע"א סי כ"א והונא כאנוררהם דף נ' ע"א ,רוקחסי' שייט,
יטגהליק סי'ע.ו גשם רשני ,תשג'ץ סי' רליד ,טור סי' רפ"א ומטח משהסי' תמיר .ועי'

במרע-ג דף כ'וע.א.וסג) 1כ"ה בא'ח תפלת שבת שחריתסי' א' ובכלבודין ל"ז.
יסג) המנהיג ה' וגת ס.ס מא.
יקי) פפתים קי'ח ע-א .ובכתרי ה' :מדגר גיציאה ועוד שיש גו כליח
סרו קור' מ.ת.

רקס) דף כסה ע"בוכי,

י

ונכת,י ה' :גתעניות  -וכנגרם טלאת שלכך א ן אנו אותו

,ליל פסח.
יקו)עיי"ש-נולס' ר"ה שאס.
יסו) פסחים קי'ז ע"ב.

רקה) שם פיוה.ו.

-

דורות שחו'

יסט) הובא גא"ח וגכלבו שם ,ובכתיי ה' :אלו הסזסלר נשנת.
וע) פסהיט קייה ע"א ועיייש גתוס' ד"ה ר'יוחנן.
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בתרנהיע") אלאכך המי' האל הנדי
ץ והנטר והמרא אלעליון קנה שמים וארץ נאדש
לפרש מה שסתם ,האל בתעצומות עוזך ,האל לשק חוזקיעי) שנא' ואת אילי

האריןיעי) הנדול בכבוד שסף כבוד שמו (הוא) ונדולתו הוא ששמואד והיא
יי(ו) לא
אדון לכל ,הנבור לנצח נצחים ,בשר ודם מתיירא ומתחלש ממעהוחול
ושהניביוצ-יע ולעולםהוא נבור כי"ר בלע' ,הנורא בהיילי נוראותיך,אפילר
חיל שלו הם מלאכים שמתחואים ממט שנא'יעי) (ו)בשת'ם יכסהפניו ,הסלך היושב
על כסא רם ונשא ושי תהו אלעליון שא מר שהמלךעליוןעלכל .נהללך ט'כאמור
לדוד אמר ברכי נפשי כו' וכתוב רננו צדיקיםיעס) פתרוןועור כתיב שנאה להללו ,בפי
ישרים תתהלל,כדכתינלישרים נאוה תהלה,ובדבריצדיקיםתתברך ,הקב"הנקראצדיקיעי)
שנא' צדיק ישר הוא ונאה לצריקים לברכו ,משום שנא' וברכות לראש צדים
מי יברכנו הצדיקים ,ובלשון הסידים תתרומם ,בכלמינירוממות .ובקרב קדוש.ם תתקדש,
לקרועכם נאוה קרושה ,כך סדרו במחזורים זקמם יע') ,אך החרשים יעקבו המישור
ובשביל שראו יצחק חתום בראשי השיטות בקשו לחתום רבקה (בראש') בסוף
השיפותו ואמנם שמעתיכי יש מקומות באשכנזשמסדרין אותו כך ביום הכסא .ונר' לי
משום המדר-כיעס) רעל רננו צדיקים שהוא יצחק נחתם בויעי) .קריש קצר ,ביכו"
יוצר ,אל אדון על כל המע שים ברוךיפ) ומבורך בפי כל נשמה ,עשרה תיבותיע4
בו ננגד עשרת הדברות ,ובאחרונותשתים עשרה כננד שתים עשרה שנטיםיפ") ,שנדן
נותנים לו כל צבא מרום תפארת ונרולה שרמיםוחיות ואופם קדש'יסג),ואמצעיות שסנה
(hu1עי' המח"וסי' קפא צד  .151ובכת"י ה' :בתורה.
י"ג) מדרש תהלים מזמור כ.ט אות א' ,ועי' רש.י שמות ט' ,1י-א ורזה ל.נ ע"א ד.ה:
אלים,
 .ובכתיי ה' :בתעצומות עוזך פירש אתה
בני רענ) מללים ב' כ.ד ,ט"ו' ,חזקאל ייז,י.ג
והזק בתעצומות שם לשון החוזק הוא שנא'.
רער) יצוגיה ו' ,ב' .ובכת"י הי :שאפילו חילו של מלאכים מתראים ממנו ' - -כסה
רגליו תיון
ועם) וראיתי לנכון לפני להעתיק פה נוסחת הטחביםעפ-י פירושו :קונה שםיפ וארץ*
האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגפור לנצח נצחים והנורא גחיילי נוראותיך המלך
היושב על כפא רם ונשא שוכןער מרום וקרוש שמונהללך ונשבחך ונכרך את שם קדשך כאמור
~ור ברכי נפשי את"י וכל קרבי את שם קדשו וכתוב רננו צדיקים,ועיי במחיו צר .154
יכו) מדרש תהלים י-ט,ז'.
יע;) וביה באיה ובנלבז שם .ועי' צונץ בספרו צור נעשיכטע צד  808העמה  1ובספרר
ריטום צר  88הערה  0ובלקט יושר ח"ב צד 2ש ,ונכת'י ה' גריס נסחזוריפ ישנים,
הלקט
'
י
ס
רעמ)עי' טחת סי' קל-ט ופררם סי' ד' ,לקוטי הפררם דףי' ע"ג ,שבלי
קכ'וי
ועי' לקמן בסדר תפלת מנחה של שבת.
כעט) ועי' באבוררהס שחרית של שבת דף נ' ע"ג.
ים) יש שכתבו ברוך הוא ומבורךובנת-י ווינא נ"נ :אית רז"ל ואי' רל.גליהעכ"ל .וגם
המהבר לא גוים ליה דאל,כהו"ל י"א תיבות ,וע" נזהר פ' תרומה דף קל"ב ע"א ובאנודרהפ
דף נ"א ע"א ובשו"ת רש.ל סי' סיר ובמטה סשה סי' תמ"ז ,אגל במחק ,גסידורטרין ובמחזור
רוטא גרסי' ליה
 .וב"ה בכת"י ה'1
) ובא"ח שם סי' ג' ובכלבו שםדין ל"ז איתא כנגד י"ב מזלות וברין קג"ב דף
י":
קל"ח ע"א כ' כנגדי-ב שבטים ומזלות.
יפג) וגירסא זו הגיא גזם גאבודרהם שם רף נ"א ע"ג ,ובכת"' ה' גריס וחיות עםאופני
קדש וס"ה במחע צד  ,134א"כ

הם י"
ג תיבות1
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שיטת לנל שיפה ושיפההעגלותלשבעיםהצתים ,כמרשבעיםהצתים שמותשלהקב-ה*
ספלנהיר שבת.טכל טלאכתוביוםדמצביעי נתעלהיסג) שצב ,לכל בריאה ובריאה ברא
הקב"ה שר,ובליל שבת בראשית ישבעל כסא כבתר וקרא לשלם ,ובעמרן לפמו עמד
סכפאו  awlniב 1שר של שברג תהו תפארת עפה ליום המטחוב שכבורנדול עשה
לו להשיבועל כסאולפני כל השריש נם בראותםכך עטד 1ואמרו שירות ותשבחות
לשר של שבתו בא הקב"ה והראה אתוה שטחהלאדםהראשון ,כשראהלכל אחדואחד
שהיה משבח לשר של שבת פתח ואמר מזטור עררליום השבת ,אמרלו הקבעהלו
ינתה אומר שירהולי זר אתה אומר עררה,כיון ששסע שר של שבת שפובבעיני
הקב"העוטר קררהמידירדמן הכסא וצוח 1א טר פוב להודותל"י,וענו כולם ואמרו
ילזטר לשמךעליון,זה שבח של יום השביעי אותו כבוד שעשה לו הקב"ה
זהו שבחו ,ויום השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליום השבת כלומר
[כל] טה שבא ותו מזמור פוב להודותלי"י ,לפיכך יפארו ויברכו לאל

'כל יצוריו אילו השרים שענו את' כולם אחריו לזמר לשמך עליון.
ואין לפותרולעמן אחר שהריאיןיציר מפאר ומברךל"יכי אם ישראלומהובליציריו
אלא ודאי כסו שפרשתיכך האטתיפי)
 .ומסיים עד גאל ישראל ומתפלל בלחש נ'

ראשונות ואף ישמח ם שה כננר שבת של מתן תורה חצלש אחרונת .שבעברכות תקנו
בשבת כנגד שבעההזכיות שבמזמור שיר ליום השבתיסס),ויקש אומרים כננד שבעה
,ולות שבמתן תורה מ~) ,הש אומרים כננדשבעה קולות שאמ' דודעל המים יס,),וזה
שאמר דודשבע ביום הללחיך ,ביום זה שבת ,ואולם יוד אומרים שאמרו דור על
הנרשת שלקריית שמע שחרית וערביתיפ") ובהן שבע ,ערבית שתים לפניה ושתים
לאחריה ,וברכת הטלך בכבורו -כו'] לעולם ועדנחעל כל מעשרו אינה טעיקר התקנה
;כאשרביארתי למעלהיפי) ,ושחרית שתים לפניה ואחת לאחריה ,ו"א שקבעו דפעמים
ביום קדיש משום שבע ביום הללתיךמבלעדי קדיש שלקרייתתורהיי)
,ויחזור ויתפלל
.בהנבהתקולכדי לוטר קדושה .קד"ש של"ם,ויוציא ס"תויאמר נדלווכל הסרר כאשר
מג) כגירסת חמחע  04קמא וכנוסחת הספריים ,ובכתיי ה' התעלה.
' סררש תהלים צ,ג,
וסו) ובכת"י ה' :אלאוראי האמת פתרתי .ועי
ירמו תתמ"ג ומדרש אלפא גיתא דמע בבהמ"ד של הח' יעללינעק חדר ג' צר  18וקהלת רבה
ג'וילקוט תחלים

'פ.א סוף אות ג/
,
ב
"
ח
ג
"
ח
יסה) ירושלמי פ"ד דגרכות ופ*ב התענית
וגפה"ו ס" קמת ובליקופי הפררם

.דףי' ע"ד אתה מוצא פרטן.
 )151ילקוט תהלים רפז תשיט ותתמ"ג,ועי' ברמת ו' ע"ב דלא קחשיב אלא חמש.
רפו) נירושלטי שם ונגלי נרשת ג-ט  twttpטדדש תחלים סוף טזסור כ'פ וילקוט שם
ירמו תש"ט.ועי' הטנהיג ה' שבתפי' י'ב וגאיח שםסי' ה' וגח' קדיש ופירושוסי' ח'ובכלבו
שםדין ל"ז ,ולעילרין ז' העתיק דברי הא"ח והטרפיםדהאסיפ הרישא וע"כאיןלרנרי הירושלמיוחהכיא שם שום שייכותלעביט.
וטה) ירושלמי פ"א דנרכות ה"ה ,מדרש תהלים מוטור ו' אות א',ועי' בתוס' גרסות ב'
.עיא ד"ה מבוך ובפרדס סי'נ.ז.
וסט) הערה שם.
יקדיש ונשבלי הלקט סים ח' ובאוד
סי'וי) שם גמררש תהליפ ונרוקחסי' שס"ס ד"הענינ
;ח"נ פיט ,ז /ובכת"י ה' :שלש או' שנקבעוו' פעטיפ קדישהיום ראשון משום שאסר שנע-
-של קריאת שמע התור'.
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ילר,)65
הספרעל הטגדוליאמרעל הכל ,דש טהוורים שכתובבהך
ביארת.לע
כקרישתועלההיתכן קדושתועל כסא הכבוד ולא יאות אטרין ,דכל הקרובאליד
מרופפולהיחן קדושיותר
רעם-ואץ לתלות קדושת כסאהכבודלקדומותהחיות ,ויששמהפכיך
,
ה
ב
ע
ה
ז
אומרי כקרהצתועל כסא הכמרכן לרושתועלההית כל אעו
רא.וי חירוש
סשטעינןועוד מהיהיהובכן יתקדש שטך,לכןטוב ונאהלומןכאשישמעתי מאמנ"ע
כקדושתועל החינם וכקדושתועלכסא הכבור עג)כן יתקדש שמךבנולעיניבלהיהכל
הבו נחיל ט ,,ואםיש כהן יאמר כהן קרבמלוני ברביסלוני הכהן ,ואםאיןכהן יאמר
אין כהן קרב ישראל ר,פלוניבר,פלוג ..ואל יאמריעטוראחרי שאמר קרב כב הוקויין
י וא'
שבעהכננר שבעהימי השבועייג)המתקיימיןבזכותהתורהיני) שנאמר אםלאביית
וכנגד שבת שהוא שביעי לימים ואם רצה להוסיף על שבעה מוסיףוכןב.וס הגימורים
הסועד ודראש תדעו,
על ששה ונעם טוב על חטשהי5ה) אבל לא על ארבעה דחול
טעוום מטול מלאכה לעם,וכן על  w~wדמנהה דבוצבת ובתענית אין טזסיפין משום
איחור תסילת המנחהיני) ,קדי ש קצר .ומפטיר וקורא בתורה לכבודה ,וז' ברכות תקנו
לו כנגד הז' שקראו בתורהים) ,ולא שדות בנביאים טעשריםואהד פסוק.ם מגר שבעה
שקראו בתורה ,לכל נבר נ' פס71ם.א .לא פסיק סידראאו ישלימםי .)"5אחרשהמט.ר-
יאמר החזןיקום פורקן ויפקור נשמות נוחי נפשי5ע) ,תהלה ,זקניםונעייסיהללו שם

י"י וכה והקהל ינסרו אותו מסוק עטו  ):ויאמרו הודו.על ארון ושמ.םוכן וירם קרן
קדיש קצר אחר תהלה ,ומתפלל בלחש תפילת מוסף ,נ ,ראשונות ,ואף תכנת באלפא
בטנא רתעם'-ק כנגר שבת של קיבוץגליות ,לכלקיבויןשייךשריקה ס )6כמו ישרוקי"י
לזבוב .תכנת שבת כמו סנ) ותובן לבנים ,אמרת בעשרתהדביים ויום המביעי שבת
לי.י אלהיך להוציא טלבהנוצ..
מ והישמעאלים שעושין שבתם אילו מום ו' :אילו ביום
ם השביעי .רצית.
אי ,שהרי כולם קוראים לשבת שבת וקרא כתיב וישבות ~אלהים)בי
?ף.,

יל) הערה קצ"ט וכו'.
ייג
) ועי' מח"ו ריש ס" קס"ה .ובכת.י ה' ~תא מתיבת הכבור ער כאן וטל :ויש
ממשכין ואומ' קרושתו על כסא הכבור כן יתקדש בנו לעיני כל חי הכל הבו גודל לאלהינו-
ם יש כהן יאמר וכו' ואם
וח:ו בבור לתורה וגו' אם יש כהן לכן טוג ונעים כאשר שמעתייא
אין כהן  - -פב"פ הכהן! -
י5נ) עי' מגילה כ"ג ע"א ובשבלי הלקט סי' ע"ז.
י השבוע הזכות השגוע התורה
י5ד)  a'nODפ"ח ע"ב ,גררים ל"ג ע"א .וכבת"י ה':ימ

אםלא.

ו5ס) מגילה כ"א  'W'Vודלא כיש מפרשים שהניא הר"ן שם .וע" בא"ח ה' קריאה
סי' ג' וכלגו דין כ' דףי.
א ע"ב.
ע ',ברש"י שם ר"ח ואיןמיסיפין.
ר 'Db )15סופריפ פיזד הואוע" תוס' פסחיפ קיד ע"ב ד"ה חוץ ואבודרהס רף נ"ב ע"ג
ומטה משה סי' תנע ובט"ו סי' רפ,ד סק"א.
ו5ח) בכת'י ה' :ישלימים תגמאי ונ' שצ'ל תורגמן ,ועי' מגילה בע ע"ג וגכלבודין כ'
דףי' ע"ר.
ר5ט)עי' ב!ח.ו ס"מ .rtp
ס) וע" רוקח ס"ס שי"ט ,ובכת.י ה' :יאמרו אותו פסוק.
ן ל"ו דף מ'  'w'yועי' בפררט.
 )6:כ'ו שגא בא"ה ס' תפלת מיסף סי' אי וככלבודי
סי' ד' ובמח"1סי' קכ"ט וקצ"א' והמנהיג סי' מ"ב ,שנהל'קסי' פ"ע ותניאסי'י"ז .ותיבתשייך

ס"ת.

י"5

ליתא גבת"י

ה',

:נ) ודברי המחכים הובאו בסידור טרין ובפירושו של ר' נפתלי הירץ טריויש.
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קוננאיה עממן בו שעיד שפאת ,שלא להזכיר בו  DWרטזעון טנקציויתהפירושיהאלו
העשרונים שמפורש ממעם שנא' ושם עשתמםסי) .עםמידודינסיכיה1ה 1בסכהשאין
מפרש סכום הנסך'וסדרו עם העשרונים .מענם ,לעולם ככורינחלו וראיה טיוסף מוקר
שבי ט") ,ועזי של שבת אמר לוו עלי ואני אפרע סוג טעמיה חים נכו טצוה
לטעום חבעיל של אובת טערב שבת  (raולתקנם כהונן כדי שיהיו טאכלים
לתאוה דרך טעמיה לחיו' מועמיה ,ונם האוהב" דב-יה ,להתענג ט ולכנדו [לבלתי)
י סס)
(ל)עשות דרגיו 1להשינ משבת רגלו וכמה דברים ,גרילה בהרע כסו לת-יק
ונמצינובו אחת מהם ונתמיל ,שהיה מסדר מנות יפות לשבתוזכהלשלחןזהבוכליזהב.
או מם.ני נצמת עליה להקריב בה אע"פ עישבת ניתן כמיה טט) לא נצפוו על
קרבנותיה עדשני .ק-בן כראוי טה כראוי משל למלךעהימן משרתיוונתן להםחשתי
הנשילין כשרצה לאכול אמרולו מש-תיו אתה אדמינו המלך טה תאכל אטר להטדי
לי במה שאכלתם שני תבערלין כך הקב"ה האביל לישראל לחם משנה (שנא' וכיום)
ולא הבע (אליהם)ל של חנ 1אלא לחם משנה שנאי וביום השנת שםכבשים נם שנה
תמימים ט')ושני עשרונים .ושל.ש אחרונו"ת ,וחוזר ומתפלל בהנבהת קול נדי לומה
קדישיה ובה קבעו שמע ,שמעם אחת נזיה אומה הישעה של א לקרואקייית שמע
וקבעוה בחמלהוכשנחדל השמד חזרהדברליושנו ,מלקוה מתפלתיוצר שקראו בהקריית
שמע ולא אבו לסלקה מגל וכלכדי לזנור הסד המקום,ואני שמעתי שהגינואויבים
ותהיו אומרים אותה בקדושת יוצר ובמלוה משם שהיו אויבים עמהם בכל עת התפילה
וקבעוה בקדושת מוסח שהיאכלהיםוהיויבוליןלזמרלרצו:ס (h'Gנםאמיוהבנימןמתכבד
'טבתיבה שמוסק בת ראשון מתהזל לאמר (ועל)[:כן]כולם שלאיבית שיאמווהבשביל
'צמעסיגנן אחרי שמע"י אחד שאזן רוצים לומה אחד הוא אלהיבלם .שאברהם אביט
נקרא אחד  (afnדלא לישתמע שהואאלהינו.ועל'די שכורכים הוא אלהינו הם טועים
טנ) עי' בא"ח ה' קריאת כ"ת ס"ס ס' .ו3כת.י ה' רמזציון.
סו) בטדבר כ"ח ,ט' .וכבת"י ה' :שאינו מפרש סתום הנסך.
טה) שבת קי"ט ע"א ,וע" שאילתות פ' הראשית סי' א' ,שהל'ק סי' נ,ה ותניא פי'י'.
סו) שם ,מן דיזיף שבתא פרעי' שבתא,ועי' ביצה ט"ו ע"ב.
 lraוכ"הנמח"ו ס" קצ"א וגשהל.ק ובתניא שם ובמטה
משהלחסייו'ת.ת"ח גשפ הירושלםי
ולפנינו ליתא .וע" בם' חפירים סי' ~ן ,ובכת"' ה' :ררך טעימת
סם) שכת קי"ט ע"א ,ב"רפי.א אות ר'ופסיקתארבתימכ"ג אות ו' .וכת'בה זאת לודק,יא
תטצא ג"כ במדרש על עשרת הדברות שהו"ל הח' מהר"א עפשטיין בטאמרועל ר' משה הדרשן
צד  .49וגכת.י ה' :לודיקי שמשיט נו אחת מהם מתגדל שה.ה מברר סטות יפות.
סט) סנהדריןנ.ו ע"נ ,סדר עולםפ.ה.
.
ט
י
ט
י
מ
ת
'
ו
כ
ו
שבעה
אלא
ה
נ
ש
ם
ח
ל
ס ).ובבתיי ה' :לשלחנו לישראל
משגה
י
ג
ב
ועי' בתוספות עה"ח פ' פינחס דיה וניזם השבת.
שמע וקבעוננו מקרושת תפילת יוצר
סי") ובכת" ה' :גזרה אימה
יי
הרשעהוהשלאלקר
יפלת יוצר שקראו בו קריית שמע ולא
נת
ושנאבל שומר  'cwnוהזר הדבר ליישנן טלק
מקדושת
אני לסלקא טפל וכל כדי לזכור בחמד ,מקוט ואני 'טמעת' שהביעהאוייבים אותה קרושת טוסף
שהיא כל היום והא לומר לן נם אמרה בניגון מתכבד שכתיבה שפוסק בה ראשו וטתתיל
אחריו וכן כולם וכו'.

טינ) עי' בסרע,ג דף י"א ע"א ,מח"ו סי' קכ.ח וקל"ח ,פרדפ םי' ד' ,העתיפ סי' ק"צ,
האשכול ח"א סים י"ג ,המנהיג סי' מ.נ ,שהל"ק סי' ס"ה ,תניא סי' מ"ט ,אבורררם רףנ.כ
ע"ב ובא"ה ס' תפלת מוסף סי' נ' ובכלבו דין ל"ז ובאו"ז ה,נ סי'נ'.
סיג) פסיקתא רר"כ פכ"ג ,ויקרא רבה פכ"ט אות ז' ,מר"ר קהלת פ"ד פסוק ח' ,ו":

המנהיג סי' מ-ר.
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ואם לא ורכו לאחד לא יצטרכו לתוספות שאז יעירו שאלהינו הוא א חדואין אה-
עמו אבל בכרכינוסיי) משמע שאותו הנקרא אחד הוא אלהיט לכךטומיפין וישאומרים
אדיר אדירט בכל שבת ושבת מפני שאותו מזמור נאמרעל מתן תורה (על) לישראל
ואמרו המלאכים תנה הודךעל השמיםסטי) .ומהקנאנו אומריםבכל הקדושות נקדש את
שמך בעולם כשם שמקדישין אותו וכו' ובשבת נקדישך ונעריצך כטור כו'(שאין,
שאנועושין המלאכיםע.קר ובקדושת מוסף אנו[אומרים)המוני מעלהעםעמךישראל
הרי אנו עוש.ן ישראל עיקר ,על מי המדר,ט סטו) נתקן ,שש כנפים לאחד כל כנף
אומר שירה ב'ומיה ובשנת אומר' החיותאין לנו עודכנף ,והקב"ה אומרישלי עודכנף
אחרת בארץ שתאסרלי שירה אילו ישראל ,זהו שאמר הכתוב מכנף הארץזסירית
שמענו ,ושלא לחלק בתמילת יוצר לא תקנו כך אלא במוסףסי') ויסיים קדישקולם.
אין כאלהינו וכו' ,מי כאלהינו ,נורה לאלהינו ונו' ,הרי אמ"ן בראש ס'ס) אזכרות וא תה
בדי אזכרות הרי שתים עשיה אזכ-ותבביוך אתהאמן בטקוםי"בב-כות שאט מחסרים
בתפלה בי"ס ושבת סיט) ,ומאה ברכות יש לנו להשלים לפי יכולתינובסיני פירותס.):
כינותה
 ,תהלה ,ובא לציון שהיה לנו לומר משהרית כאשר ביארתיס"מ) .קו14ש
קצר,ואני תפלתילך ס ,)3:אוטות העולם אחרי אכלם ואחרי שתםאינםזוכריםמי בראם
ומזמרים ומריעים סנג) לבוטחתם ,אבל אנחנו אחרי אשר אכלנו סעודה שלישית אין אנו
שובחים את בוראינו ובשעת מנחה שהיא עת רצון למניו אט מתפללים ,דכשם שאנו
עושין כמשפט עשה לנו כמשפט אב לבן והפוך מדתהדיןסכי) למדת רחמים,ונהו
אלהים ברוב הסדיךענינו באמתישעך,ענינובישעך שהיא אמת וכדאמר דודסיס)יגביהו
ב' 'ושבי בוער ונגינות שותי שכר ואני תפלתי וט' ,יושבי שער סשיח.םבי ואומרי',דרך
שותה שנר מנגן נגיסת וזה אחרי אכלו ושתו הוא עומר ומתפלל .ולפי שעזרא תיקן
קריאת תורה במנחה מפני יושבי קרנות שאין עוסקין אלא במקח ומסכר ולא עסקי
באורייתא ועמד ותיקן קריאהזו להגן עליהם ,ואנו אומרים ואני לפני קריאת התורה
להודות ליוצרינו שלא עשנו כהב ,ובירט במנחה שאץ בו קה"ת ולא סעורה שלישית
ס.ו) ובכת"י ה' :נקרא אחד לישתמע שהוא אחר אלק" ועל ירו

שבורכים  - -ואם

יברכוהו לאחר לא יצטרכו לטוטפות  -אבל בברכתו.
סטו) עי' מדרש תהלים מזטור ח' אות נ'.
סטו ,הובא בתום' סנהררין ל"ז ע.ב ד"ה מכנף ובאחז ח"ב סי' מ"ב סק*ד ופ"ט מק"ט
ובבהמ"ד להת' יעלליגעק חדר חמישי צד  .162ובכתיי ה':
אותו וכו' נקדישך ונעריצך
שמב
קידוימשאי,י
מלכינו כו'  -אנו המטונה על מעלה  -כל עוף או' שירה
ס')) כ" 1הונא בא"ה ובכלבו שם בשם הר' יוסףז"ל.
ס.ה) ובכת"י ה' :בר' אזכרות.
סיט) וגכת"' ה' :מי.ט ל"ז .ועי' סחיו צו  4וסי' קל~ר ובפרדס סי' ה' ,המנהיג רף ז'
ע.א ורוקח סי' שי"א סר"ה מצאתי ובשבהל.ק ותניא סי' א' ובהקרמת מנהגי מהר"א טירנא.
סכ) מנחות מ"ג ע"ג ,וג'ז הובא גא.ח שם ס' ,ר' ובכלבו שם סוף דין ל.ז,
ט )":לעיל סוף פירושו לתפלת ובא לציון.
קל"ו וס' האירה ח"ב פי' קנ'ז,
ס:נ) פרדס סי' ר' ,לקוטי הפררם דף ט' ע"ד ,מח.ו
"
ס
' ס :רוקח סי' ג"ו ,שהל'ק ס" קכ.ו ותניא סי' כ' ,או"ז ח"ב פי' פ.ט סק*ר ופסה
המנהיגס.
משה סי' ת.פ .ועי' בא"ח תפלת מנחה של שבת סי' א' ובכלבו דין ס'.
ספג) בכת"י ה' :ומהנגים.
סגו) ובכת"י ה' :אב לנו והפוך מרת רוח הדין.
סגה) בכת.י ה' :וכן אמר דור שיחרבי  -שאין הוא עומר.
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ן בהזרהשלשהתתחיל סדרדהשבוע הנאוקורא
לפי הנואהאין אט אום'אותזסכ').וקויי
י אדם לכל הפחו',ננגד עשרהבטלניםאו כמר עשרתהרברים טגן).
נטם" פסוקים לנ'בנ
ופ' עמלק דלית בה אלא מי פסוקים שגיא משום דמסיק סירריסגה) .ואותה פר'
קורין אותה בשיני וחמישי ,ובשבת הבאי חוזר '.ומתחילים אותה

ימשלימים כל הסדר.

הקורא לא יפהות םנ' פסוקים נונד תזרה וננישם ובהוביסונננד בהמס
ן מתחילין בפרשה ואין סשיירין פחות סל פסוקים ,ופ'
ולוייםוישיאלים סנט) ,ולכךאי
ויחל והקרבתםידועות ששם מתחילין לקרואואין לחוש שמאיאסרוהראשונים לא קרא
אלא ב'פסוקים .ופר' וביום השבתצריך להתחיל בה אולסייםטי
ן ובאחרי הסיום
לפי מאןעייל ושאילט(").ואינו א~וטר קדישQאחר הקריאה,Iבייא  Uבעמידה לפר
התפילה שלא לחלק בתפילת המנחה כאשר ביארתי ס(ג) .נסללים התורהובגללו אומר
יהירצון עלג) ויחרר ס"ת למקומוייאמרבהורים ונםבתולות זקנים עם נערים יהללו את
ל כלתש ל
 Qwי"י וט' והקהל יענו הודווכו' וירם וכו' קדי'ש קצירט(י)ומיתפל
ראשונות ואתה אהד כף וחט ושבת סנה) מעידים ביוצרנו שהוא אחר שנת כי אות
היאביני וביניכם לדורותיכם לדעתכ.אני חי טקדישכם ,והוא ושבת מעירים בישראל
שהואנוי אהד בארץולכך קבעוומי כעמך ישראלנוי אחר בארץ,ויוצרת ואתסעידים
על שבת שבובחי שנא'סלי) ימים יוצרו ולא אחד בהם זהו השבת ,(rirכי
לא נקרא בף"ו תם בכתיבתו יקרא בחמיה .תפארת גדולה ועפרת ישועה
בוכות שבת יושע שנ' ט(ח) בשובה ונחת תיושעון ,אביהםינל לפי שהאכוה
שמרו שבת נקבעו בה ,באברהם כתיב ס3ט)וישמור משם-תיוגו' ששמך אפ"עירוב.
הבשילין ,טה) וכת"כיירעתיולמען אשר יצוה את בניו זה יצחק ,וביעקוב כתיב:
ויחן את פס העיר נכנס עם דמדומי חטה וקבע תחומין מבעודיום ,הדא אמרה ששטר
סכי) כ"ג הובא בא,ח ובכלבו שם גשםר.נ ,וע" באנוירהם דף ניד ע"א.
סיון מגילה כזא ע"ב.
טמ)תיס' שם דגהואין פוחת'ן.
כנע) שם.

ינ) שם ג'ו ע"א תוס' ר"האין מתחילין,ועי' שו"ת מהרי'ל סי' קים.
 (hiaובא*ח ה' קריאת סי' ם.ו ובכלבורין כ' רף י"א ע"ג גרים :ותפשו הסיוע
ימאןרעיילעיילושאיל .ס"
לפי
מחקפי' קלף 1ח"1ו ח"גסי'  m'eסק" 1ומפה משה סי' תפ"א.
ט3נ) לעיל הערה ר"ל וע"
ו שאנו אוסרים בשני וחמישי כראיתא גמתץסי' קצ*ט ועי'
ט(נ) לכונן את ביתחיינ
גהירות לסרע"ג שבסוף הס' רף נ"ט ע"א .ובכתיי ה' :ובהיגללו.
ט(ד) ובכת ה' :והקהל יאמר הרם קרן לעטו וקדיש קצר.
ייסי' כ' ,מחזו סי' קל"ח ותוס' חגיגה ג' ע"ב ר"הומי כעמך ,שהל'קס" קכ"ו
ט3ה) פרדם
יתניא כ' ,מנורת המאור סי' ק'"ג ומפה משה ס" תפ*ב .ובכתיי ה' :אט ושבים.
ס"
ה' :מעירים על ישראל מעירים כשגת  -וגם לכתיבתו.
סלו) בכת"י
ט(ו) ילקום תהלים רמז תתם-ח ,תנא דבי אליהו פ.א.
ס(ח) ג" 1הובא גא"ח שם סי' ג' וגכלבו שם.
ה' :לשמורמשמרתי.
ט3ע)
ת ג' ,תנחומא*' לך לך אות
טת) יבוכמ"אי כזח ע"ג ,קידושין פ"ב ע"א ,גיר פרשה ציהאי
א' וי"ד ופ' בהר אות ג' ,סררש תהלים מנמור א! אות י"ג וילקוט תולדות רמז קי"א.
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יעקב את השבת ,ברושעת רבא  ,(hwואברהם 5אה? אביו של יצחקהנהיה צדק ערך
ביה מלה שנ' מלימלאביצדק .יצחקירק ,טפט באנדה ספי),רננוצדיקים נ"י,
בזמן והנדפקים רואין הקב-ה מיד אג' .וטירה ספנ),נצבן טצעו ב-צחק כהתעקד וראה
ן את פמהעיר .שלקו
השמים פתוחים מיד אמר שירה,יעקב ובמוינוחובו כדאמ' יח
אחרוטת* צדקתך ,וצדקתך (ו)צדקתך,לפי שנתנה תורה בשבתספי)קבעואלומסוקים ש4

שידוקהדין ,בדאבכן י' תיבות ננגד'" הדברות ,ובשם ט'אזתיזת כנגר ט'יום שהיה
מעוה נהר,ובשלהי ה' תיבות כנגד ה'הומעטתורה טפס) ,והצדוקהדיןאנואומריםבשביל
שבתספי) ,ואם ראש חדש למחרתו לא יאמרנו שאינם
הנשטותשחוזריןלד
י)נםוהלימהוצסתדי
י חרש בחדשו .1נ1ע והאומי,לפי שנמטר משה רבינר
חוזרים לדינם עמ'ספי
בקובת אס אומדים לכטרוטפ") אי אפקור להית ,שהרי בז' באדר מת משה ובעושר
הראתכןעביוהירדן ובעשרים פטמם בו "תחילו לסבב אתיריחו ,הני איתצ
דו
ל
ירע1לם ספט) ,וכבשויריחובגיבעהימים ושבת היה ,ואחרי שעשרים ושמנה בו
בחס
ד
היה שבת אםכן ראש חדש שלו היהיום א' וראש חהצ אדריום שבת ,נמצא שדנו
לאהיה שבתכי אםו' בשנת,ועורכתיב בן מאה  D-WY1שנה אנכיהים ,אלמא!
מום שמת היה כותב אלמא לא טת בשבתס .):וכל שבתשאומיי'בו הללאין אום-ם
אזתו ולאידעתי המעם אם לא טשום זההיום ע-טהי"י נמלהוגו' %אנעי לאדטרי

יאי

סם") פרשה י"א אות ז' ,פושה ע"ט אות ו' ,פפיקתא רנתי פכ.ג,ילקופ רמז ע"א וקלע.
..
כפג)עיילעיל הערת .רעיח ,וכל האמור כאן הובא בשיח וכבלבו שם.
' גתוספתא פיו כסופה סוף העב,
טוזג) מכאן ועד יעקב ובניו ליתא
ה' ,ועי

ככתיי

ספד) שגת ת"ו ע"ב.
טפה) כנופה ספוד וכסדרן גתהלים וכ"ח כמח"ו סי'ר',ועי' המנהיגסי' פ"ב ואבודרהפ
י במאמרוהנ"ל
דף נ,ד ע"ב ובא.ח שם סי' ד' ובכלבו שט דף מ"א ע"ב .וראה מש"כ הח'בינר
אורות ס' רם'ג צר  .80ובבתיי ה' :שבראשון דברים  --ובשלשי ה' תיבותכנני חמשה
חומשי הורה- .
' לקמן הערה .1kDW
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במרככי
ס"
טוף פסחים בתוס' לדף קרה ע"א שכ' וגם לכך.אומריפ צדקתך בטנתה נשבת לצדק הדין מפני
חנשטות שדרזריפ לדינם במוצאי שבת אבל כשחל רנה במוצ"ש אין אומרים אותו דנשמות אין
חוזרין לריסם כראיתא בפסיקתא אמררבי אפטוריקי אור של גיהנם שובת בשבת שראש חדש
ורריש ליה
ויצאו וראו בפגרי האנשים וע' וסמיךליה והיה מרי חדש וכו' .וכבר העיר
הח' שאבערמרכתי
י לפסיקתא רר"כ צר xxxv.פי' ז' שהמאמר הזה לא.נמצא לא בפסיקתא
במבוא
דר,כ ולא גרגתי וע' בסרר גן עדן שחעתיק הת ,יעללינעק בבהט"ד חדר חמישי צר  48וגוהר
ח"א דף ס,ג ע"ב וח'נ רף ע' ע"ג ,קמיה ע"א וקפ'גע"ב - .וגסידורטריןהביאדברי המחכים
אלו וכיב בא'ח שםסי'ו' ובכלבו שם.
ספה)עי' מח"וסי' קם"א ובהערה ס'ג שם ובספר העתיםסי' קצ"ז ובס' הישר לר.ת.
סי' מיה
שכ' שלא תמצא רושפ
אות ו' ,האשכול ח"גסי' ס*פ [ועייזש בנהל ,אשכול ס-קפ"
מזה במם' גיצה,עיי.ש גפף ל"ג ע"ב בתוס' ד"הכי הוינן וכמח"וסי' קנ"א] ,הרא,ש פ"י
דפסחים סי' י"ג ואבודרהם שם ושו"ת טהרי,לסי' רל'א ואגור סי' ת,י,ועי' גם' חסידים םי'
שניו ובמאמרו של הח' בענדי הניל צר  ,aoונכת"י ה' :ולכבורו אין או' אותו.
סויט) פרק י"א.
ס ):ר"ה י"א ע"אועי' תוס' מנחות ל' ע"א ד"ה מכאן .ובכת"י ה' :ועוד הא כתוב נר
בן מאה וכו' הרי שלא שנת היה.
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לצ

שום עצבטי )6והכא כתיב משספיך תהוםרבה ואומר במרר שט:נ) מאן דצתטחי את
הדקדק .קדי'ששלים .ומותר להתעסק ב 1בתלמוד ,שהרי מנהגבכלסיג) לומר מסכת
אבותבקיץובחורף ,דש שנמנעים לומר משום כנוד פשהרבינו זא1י שנפטר בשבת
לעת ערב דכתיבסגי) מספרימיך אמלא ואו'ס)":נגמיא שמת כל מדרדרן בפלים ,ולא
יאותעברין ,הדא שלאכך היה כגשר ביארתי ,ועור הא דאמ' נברא שמת וכף לא הוי
אלא ביום קטרהטי!) וטוב לעסוק בתורה מלהיות יושב ודומם .וטנהמטשאין אגר
שונין מסכת אבות אלא בקיץ וטנהנ בורנויינא שאין שונים
אל א בחורף ,לאידעתי טעם בדבר ,ושמעתיכידרךדיהלאוסרטולפרשםכדי להשמיו
אל העםיס)והיושוהיןהרביעולכך בף צרפת לאהיה להם פנאי בים .החורף ,ובני
ברחימא הזו מרבים בסעודות נ'בליןולא היה להם מנא'לאומים ,ואף מ עתה אילו
ואילו אומי אותה במרוצה ,מכל מק1ם ()1לאהניחו מנהג אבותם ,והאומרם תמיד זריז
ונשכר .והטנהנ מרק לשבתוסימן התחלתןלבני צרפתנם 'שט )":ולמעם ראשונה לא
הוצרכנו לשוםסימן,כי שבת ראשונה אחר פסחטתהילין אותוולבם נרממיא וש"תסיט)
ולבלתי החננותהמימן המירותי אות של םעם ראשונה סם) לכבודם .קדי'שקטין .נר
ובכל אותם קדישים שאומרים קטנים לא נתקנו אלא לחנכן במצותדא .הוו חובה האיך
את הקהל ,שכל שאינומחוייב בדבר איתמוציא אחר חובתו סק .)6וסימיפיר,
מוציאין
ידי
אבות ,משה רבינו עקביאבן עמא במאמר ר' מאיר ,משה קבל תווה ,שכל ישראלאינו
קופרק
מן המסכת הזאת אלאנדי להפיס דעתעמי הארץמתחיליןבאותה בבאככלפי
והוא ראשית מרק אחרון מסנהדרין .רבי ר' א1מר (הקדוש) ש"ץקורין א1ת1רבינו
הקדוש ,עק(י)בני]א,בן זומאכך שסו ,במאמר בעשרה מאמרות ,ר'מאיר כשמו חס *ל.
יהידי
מוצאי שבת או' והוא רחום ,ברכו ,ותיבעי לאינשלאומרי בכילי'יכ
דמתציל מהיזיקאדההיא שבתאסרג).קרייתvcwבברנזת'ה ,נר!ך"ילעולם,יראוע.נינו,

לי"

ס:ה)עי' מח-ו סי' קמ.ב.

בעי להזכיר.

ובכת.י ה' :.משום דאמדי' בהלל גג'לה ונשחחה בו ולא

ט:ג) תנחומא פ' אמור אות ח' ובפסיקתא רר"כ פ.ם אות ך'
ואת מחי.
א' ובעווך ערךנייח גרים כאן הן דמחיית דקדקת.ובכ
ת.יוכה'.ה מבאכ'
ס:נ) בא"ח שם סי'ו' גרים בכל ארץ אשכנז
לבו שם דף מ"א ע"ב ,ול"נ
ששל בבל וכדאיתא נשערי תשובה ס" ר"ך וסרע,ג רף ל' ע"א וכפרדם סי' ר' והמנהיג סי'
' קם,ג.
סיג ואט אין להוכיח מכאן מש"כ הח' שונץ בס' ריטוט צר  85וע" במה"וסי
סגו)עי'  V~Dפ" ,תוספתא פי,א דפוסה ת"ג ובגט' שם דףי"גע.בוקירושין ליחע"א..
ובכתיי ה' :ולפות ערב רכתי.
סכה) מו"ק כיב ע"ב חבט שמת בית מדרשו בטל ,נשיא שמת נתי מדרשות כולןבטלין.

,

1נמרבר רבה פכ"ז 8.ות.

סכו)ועי' בב"י יו"ד מ,ם שד.ם.
סגן) ונכת'י ה' :טעםבירור הרבר ושמא דרךהיה לאומרו ולהפרשהבדי להשמיע לעמים.
כיה) נשא ,פנחס ,שופטים,ועי' בא"ח שםסי'ז'.
טיט) ויצא ,שסות ,תרומה ,ובכ~'י ה' :וללע ראשונה לא הוצרכו לסימ' ולבלתי.
.

התיגנות הם'רותי.

סם) אות ב'668מ.בראשית ,ופיטן זה תטצא בטחיו צד 461ישם

חמר פ' הרומה],492 ,

,684 ,620 ,605

סס") ר"ה כ"ט  ,a~vברכות כ' ע"ב,ועי'לעיל הערהי"ר.

ססנ) לשון הכה"ג סוף ה' ציצית והונא בסרע"ג רף ל"א ע"א !כמח"וסי' קמיה ועי'
שבת סי' א' ובכלנו רישדין ט,א הביאו דגרי.
באחז ה"נ סי' פ"ט סקיי ,וגא"ח תפלת טוצאי
י לעולם אמן ואמן וליתאן
המחבר .ומלשון הא"ח משמע דקאי אכרוךי"
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קדי'ש_קציר ,ומתפלל בלחשואו' אתה הוננתנו באתהחונןי אס שכחו שםאומריבשוטע
אם
הפלה ,ואם לא אמרו כ5ל אם ישלו כוס להבדילעליואין לחזור ולהתפללאבי
איןלו טס צריד 5חער ולהתפלל פקעי קדייעוקציר.ויחיטעם לברך מעשהירינו לששת
מי המעשה וטעשהידיתולכךאין אט אוסרים אותו בהיותי*פ באותו שבוע שאסור
במלאכהע"י).יה"ב בסתרעליוןזהו שיר של מגעים סרה) ,פירוש פוב לאומרו להבדיל
מעליו הטזיקין ,ולא נכתבבוזיי'ן לוסר שהאומרול אינו.צריך כלזיי"ן סקו) ,וטשוס
שמתשיכיןבתוצא .שבת בבית הכנסת ד5אלית שנתל כמשאוי,נתקן לאומרו אחר
חזהיאחריה והכל בנעימה ובאריכותכר.
ויהי נועם ,לפי שהוא אחריובתילים ומרר קרוש
להאריך מטחע 5אותם שחוזרי ,לדינם אחר סררקדושה ,כדאמ-י'rp~,מוצאי שבתצועק
מלאך הטות הטטונהעל הרוחותחזרולניהינםלטות שכבר השלימוישראל את מרריהם,
י  cyuנחמרים בולם ואםאין אומרי' אותואיו אף אותם עסמ)
בללא המילתא באומרוויה
1ח '1אחר תפלתו קדיש שלס ,ובעת אוטרםלאיאטר' עד אחר סדר קדושהכדפרישי.ויודן
לך5פי שמתחלת השבוע התקינו 5התהיל פסוקים פובים כסימן טוב ,ולא משום מחוש
כי לא נחש ביעקבסרט) .קדישקט"ן .הבדיל בביתו על הכוסאע.פ שהבריל בתפלה,
ונכון להבדיל מעומד לכבוד המלך שאט  ctl~oורר לויה טעומד סע) וקידוש נסי
שךות מעומד מז ה ה טעם ,אדלפ.
1צהו א כ מ 1שאטיוצאיםלפני הטלך היה 5ט לע
שאין קידוש אלא במקום סעודה סע )6צריך לישב,דאי קאיויטיבמחזיכחוכאואיטלולא,
ולכך חל ייפ להיות מוצאי שבת עבדינןליה מיושב משום הקדושדי"פפכנ) .ואסור
י אל ה
ינ1
לכבוייולאדלוקיולעשותשום מלאכהעדשיבדיל באחד מהםאויברך.ב-אי"
מלך העולם המבדילבין קודש לחול ,פסקתיסצג) .והנינשידנהיגיז דלא 5טיעבר
עבידתאבאפוקי שבתאמקמידתתפניסידראסנהנא ,לאחרדתתפניסידרא לא מנהגאסעי).
סרג) ברכות ל"ג w'pועי' רי'צ גיאות ח"א רף י"ג ומח"ופי' קפץ .זג? הובא כבלבו
וצם בשט ה*ר גחן ז"ל ובא*ח ליחא אך העיר עץ שכברהביארינו בה' חפוףועיי*ש בסי'ק"ג.
סקו) עי' פררם ס-ס ר' ומחץסי' קמע ושע"ח,
פסס) שבועות ט"ו עע ,ירושלמי פיו רשפת פוף ה"נופיידעירובין  ,watnטררש תהלים
שמיר
גיאו)אמונתהיא
וףפורים ,ובבתיי ה' :ולא בכתבוו
"סי' ס"הועי' חשג*ץסי' רגזו
ג
מס
בוזייזן 15סר שהאומו אין צר' שימור לכליזייז .ומהרףי
פב"ג אותח' ,חנחופא הגרפס מכבר פ' תשא,ועי' גסהזוסי' קמ"ה
ספו) פסיקתא רבתי
וקט"ו ובזהר וארא דף ל"א ע"ג .ובכת"י ה' :מניח לרשעים שחוו' לגיהינם
ואו' במוצאי

- -

שבת צועק המלאך הממונה.
ס"מ) סרעיג דף ל"א ע"ג וכ"ה בסח"ו שם סי' קמ"ר
טסט) ובע במירור טרין בשט המהגיפ .ובבחני ה' :לפי שמתחיל השבוע התקעו בה
חל פסוקים,
סע)עי' השג"ץסי'פ.א .ובכת"י ה' :שאגו יוצאים לקראת הסלך.
 a*noD (O~aלא  .w~pושכח"י ה' :וצריךליישב -הוי כחוגא ושלול  -נשחל י*פ
למוצאי שבת משום קרושת יו"ט.
ז הוגא בא"ח ה' הברלה סי' נזו ובגלמו שם רף סיב ע"ב וג/יכנ) כ"
סטג) שבת ק ,ע.ב וטורסי' רצ"ט,ועי' שערי תשובהסי' ב"א ומח"ו סים "9ג וחשגזץ

סי' פיה .ותיבת פסקתי ליהא בכתיי ה'.
סטר) ירושלמי פ"ר הפסחים ה-א ופ"א רחע1יה הרו והובא בתום' פסחים
העשה ובאות ח"במיי צ' ובתשג"ץסי' פ"ח וגאנודרהם סוף סדר 10צאי שבת .ודגרי המחכים

נ' ע"ג ד"ה
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נשל"ם סדיר של שביה,איי
וימייםשא".ןנופליךע'לפמה*ם.כלימיבסן פעה)מוטיפין
,
ח
צ
נ
מ
ל
ה
ח
ט
עליהם ערב פסח ומחרת המ שאין או' ב ם
דערב הרנלכינל וצפרא דרנלא
,
ת
ר
צ
ע
*
ןעדהיימים אחר עצרת,לפישהן תשלומ*ן לחגיגת
כרינלא .ומר"חסי
1אטנ ע
,
ם
י
ת
ו
ב
ע
ב
ר
ח
א
היה אף דיימים
ת
י
צ
ע
1
ס
א
י
י
ת
נ
ד
חג
הוסיפו על ההנכדי אמירת
משום
קיבן שהוא ד'ימיםסעי) ,ומוסיפין עליהם ערבו וטנהתו שאין אומרים כמנצח כאשר
ביארתי .חנוכהופורים ךו'י"ד וט"ובהירי ה-אשון שהם אסורים בהספד ובתעמ()1ת אבל
בטנהה של יעד אין למנוע ,הכי טובח פרטת ההלכה בפ"ק דמנילה  (tS.Dואיז אומך"
למנצה ,ושיך מזמות לאסף מנהגאיןאומי" אותו אך שמעתי מר ,ה"ר ריבעה כלל
?ה פעה) כליוםישאין בו מוסף אר,ב
ו עשיר מזמורלאסף .בטנתה ערבבת) שבתות רמית
ם הומה אחרי עשותה ושהרית שבא התן לבית הכנסת פעע).
טובים וראשי הדשים ,יו
,
ה
ר
ו
ת
ה
ר
ת
ו
י
'
נ
מ
נ
"
ע
א
ו
י
נ
ה
ת
א
י
ר
ק
ב
ה
ש
ע
נ
ש
ל
ו
ח
ב
ל
נ
נ
ובשביל חתןאיןמוסיפין
מילי

בדברים שבטפו ,כתןז,ימי המשתה שנוהנ במות אביו או אסו ואח-נךנוהנו'ימי

אבילות סס) או לנגעו ולנגע כסותו כדאי במ"ק ס ,)"5אבל לציבור לא לעבור
על תקנת חכמים שאמיואין מושפין בהול ססג) ,ואפשה אס קראו  nw~wכבר החתן
יקרארביעי כסוביגל וזהו בנופו אבל בהמישי לא ,דיותר מרנן לאענדינןליה,
חוצי
ח
דנ
המועדקרוי רגלסינ).וידב! שבוע הבן שהואיום המילה ,רש מקומות שאו' בו למ
משום דאית ביה ט' פסלים כחרשי עיבורה ש) אשהסעי),
מדר ש ס"ה) יתאבך שם
י
א
י
ו
אלהייעקב ,למה הזכיר יעקב יותר משאי אבותיו מ ש1ם שהיולוגילנולין ופילטולין
יותר מן האבות ובכולםעזיו הנורא ,כהדא מקשייתאדאמרין נשיא רחמנאדענית' לההיא
מקישתאיעזורלך
 .ויש טקומות שאין אומרים אוהו משום דכתיי על המילה שש אנכי
לנתר.

הובאו בא'ח שםסי' ל"א ובכלבו שם דף מ"ג סוףע.א .ובכתיי ה' מקמי רליתפני -
דליתפני - ,סייוע סיררא של שבת.
סטה) עי' טח"ו צר  ,78רוקח סי' רמזה ,שהל"ק סי' ל' ,מנהגי מהרא"ק רף ל"ג ע"א
ומנהני מהוי"ל רף ב' ע"א
פטו)עי' בכנה"ג או.ח סי' קל'א.
סע)) רף ו' עזב וירושלמי שם פ"א ה"ה וע" באו'ז ח"גסי' שע"א .ובכתיי ה' :אבל

בטנחתהי.ח.

סכה) ונכה"י ה' :ובשיר מזמוריאסף

כמנהגגי תרי [גויפרי] אין אג' אותו או שטע'

מר' .ועי' לקמן בסדר תבכה.
במ:חת
.
י
ג
:
ג
"
מעט)עי'הגמיי"מ פי
ה
ל
פ
ת
ת
ו
א
ת
י
ב
ר
ע
'
ה
ב
'
ה
בשבתות
ובכת"
אם חפה  -שתהא חתן  -יותר מג' מריאת מקריאת התורה.
סג) כתונות ד'ע.א.
טפ") דף ז' ע"נועי' בפ"ג דננעים מ"ב וגכורות ל"ד ע"ב.
ססנ) מגילה כ"א ע"א,

ספג) פסחים קי.ח ,חגיגה ייח ע.א וב-ה רעת הרשב"א גתשוגותיו בח"ה ס '-רם 1-ועי'
גהגהת רחמים לחיים שם ורלא כמנ"א סי' ת-צ סק,א וט*ז פי' תרם"ח ,ובנת"י ה' :שאין
 שאם קראו  -שיכול החתן לקרוא  -חול המוער.מוסיפי
י מסו)עי' מרגש תהלים מזמור כ' אות א' וילקוט שם רמז חר"פ והונא ברוקח ס"ס ק'ח
ועי' במהרי"ל ה' מילה .ונכת,י ה' :נחרשי העיבור.
ספה) שם אות ר' משל לאשה עוברה שהיא מקשהלילד וכו' אלא מאן דעגי לאמך
געירן קישייתה הואיעני יתך בעירן קשיותך .ועי' באנוררהם שחרית של חול דף ל"ו ע.ב.
ובכתיי ה'. :ותר טאבות'ו ' -ותר טהם  -דאטריןליה  -רעני לההיא טקשיית' יחזור לך.
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על אמרתך ולא שייך לאדטרי ביה צרה f~rnן אםיחולביומי דעשרהימי תשובה או
'רתעניתא ורגילים למיסר בהןי"ג מדות,ודוילאשבקינןודטלי עלמא קרף דלאמבפלינן
רק והוא רחום ותחימתספי) .ספק התפלל ספק לא התפלל חוזר ומתפלל דאמ ,רייוחנו
ולואיי ש.תפלל אדם בכל יום ססמ)וכן בקריית שמע וברכת הטון שהם דאורייתא אבל
בדרבנן אינו חוזר בתפילה אלא שאומר היה מתפללונזכרשכבר התפלל פוסקמ.ד ס:ע)י
התפלל ומצא צואה או הימי רגלים בתוך ד' אמותחוזר לראש ס ,)5וכל הבירהכדי אמות
לר' אליעזרס ,)"5וכרועעעכדינן עובדא כוותיהומעשה רב ט(ג) ואולם בתלמודיש אטר
רבא אינה כד אמות וקיימאלן כיבא דבתראה הוא ס(ג),הלכךבתפילה לא תפשינן לא
מאן דהדר משוסולוואיי שיתפלל אדם בכליום ,ולא מאן דלא הדר משום דקיימאלן
כרבא ,ודווקא בתפל' דאמרשהיאתועבהצריךלחזור משום שהיאבמקום זבחוכת.בזבח
רשע.ס תיעבה ,אבל בשארסיד) ב-כות לא צריךלהזור.

מד"ר רא"ש חד"ש.
ערבית יאמר יעלה ויבא בעבודה ואם לאאמי וס.ים ברכתואין מחזירין אותו
ההדש בלילה ס(,):והא דאמרי'  )150ימים ש.ש בהםמוסףכתן שבתות
לפי שאין
יש
שא
דר
קו
וימים טוביםמ
י' הדש.םעיב.ת ושהריח ומזהה אוסר מעת ההאורע בעבורה ואם לא
ר"ח של שגיימים שנבר מקודש הוא,
אמר מהז'רין אותו ,מוקט.נ' לה בליל שני
והוסםו' פ.רש מה יטפ'רשיכי;) אך כך אמר ריבית בתשיבוה .שחרית כחול אך
בעבודהאימר יעלה ויבא ,ואם לא אמר ,אם
קודם שמיים ג' ברנות אחרונות ,הוגר
לעבודה בין יה'דבין שליה צנור כשמתפלל בלחש דבבך אין מורח לציבור ,אנל
לר א ש(ו ) ימחב
יד
 הוזר אבל שליח צבור אינו חוזרבכלן
אם סיים תפלתו 'טצ'-ך
עת שעתיד לאוח 1-נתפל,rהlirא~ח ר ת מפני טורה ציבר .ובראש חדש שניימיםולאאמיו

שי

במנחה של יט ראשון לא גלהש

------- - - -

ולא בקול נ-א ,דכ'ון דאין באותויום תפלה אה ר'

 (:crשכת קיל ע.א .מגילה ט'ז ע.ב .ובכת"י ה' :לסימו ביה ולארכורי יום צרה.
שון במחק ס" תק.ג ,פררם סי' רפט ושהל'ק סי' ל' בשם רי יצחק בר' יהודא ועי'
באו"ח ס" קל.א סעיף ה' - .וכזז הוצא בא"ח שם סי' ל"ג וכלב!דיןמ"ב .ובכת'* ה' :ביומי
דתשובה דתענית  -ודאי לא ודוי לא שבקינן לחו רכולי האי לא מבמלינן.
סגי) ברכות כ"א ע"א .ובכת"י ה' :כל היום כולו וקן ק"ש  -שהם מראורייתא אכל
בדרבנן אינו חוור רק כתפילה כדאמרי'.
סנט) שם ,וע" כמאו"חסי'ק"ו.
ס ),שם כ"ג ע'ב תפלתו תועבה ,ח"ב מאי תקנתא להדו ולצלי ומהרש,א מחקו וע"
בתו'ים ד"ה אע.פ ,ובכת"' ה' :אנותיו.

ס )"5עם כ.ה ע"ב זצ"ל ר' שמעון גן אלעזר.
ס5ג) שם פ*ג ה"ה ר"ש בן אלעזר אמר אפ" טריקלין עשר על עשר לא יקראוכו' הורי
ר' חנינא תרת'ה כהרא דר"ש בן אלעזר ,ועי' כס' האורה ח"נ סי' קן.ך.
סיג) ועי' גראבי'ה ברכות סי' ס"ט וגכ,י פי' ת"ז.

סור) ועי' כה" 1ס"

רכ"ה,

ס5ח) ברכות ל' ע"ב.
 )150שנת כ"ד ע"א.
ס aw ),5בברכות ד"הלפי ועי' גטאו'ח ס" קכ' 1ותכ"נ ולעיל הערה ס"ז ובכתיי ה':
ואומר מעין המאורע ואם לא אמר -מוקיסנאליה ור"ח  -בךריל" 4בתשובותיו  -יאסריעלה
ייבא  -נ' אחרונות  -כמתפלל בלחש- .
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ט שם,ועור ראם לא
ששהיך לחוראעינשעתי לאומת ערביתהטהרית ומנתה שלי
בית שתים נמצא דשייכי זה בזה ,אפ"הכיצריך לחזור שלא
התפלל טחה מתפלל ער
למלק במנסה ראש חדש שאית אלאיום אהד .והאידנאשכל אחד ואחד מתפלללעצמו
אס שליח צטר אסרו בלחש איהצריך לחוור כלל לא לראש ולאלעבירה ס5ח) ואחינר
חוור ומתפלל אלא משום קרושה ובן נרי טמשיב הוותומוריד הגשם ומשאילהואך
שיאלהותן טל וממר) ,או שמאאין לאומרו שמאתרשאין צריךלחזור אם אמרוהוי
ללאוברובלא חזרה בשומע תפילה,ואם לא אמרו שםאין צריךלחזורס5ט).
הפסקהלייבו
קדחש של"ם,ומוציא ספר תורה 1ק1רין בסדר פנחס בפר'תמירין די ,הראשון מתחיל
וידבר וקוראגי פסוקים וידבר ,צו ,ואמרת ,והשם דולג ואף ואמרת ,את הכבש (ה)אחד,
ועשירית האימה ,השלישי עולת תמיד ,ונסט ,ואת הכבש השנ' ,ומום השבת ,עולת
 ,rurששוםדאין טשיירין בפרישה פחות מט פסוקים ס) פן יחשבו היוצאים
ושהאהד סייס הפריולא עודודי;ס )5כב' פסוקים ולכךאו' וביום
השבת[ ,ו]כשם שאין משיירין כך אין מתפילין בפרי בפחות מני
פסוקימ מן יאמרו הנכנפים זה לא קרא אלא טתהיל הפףודיובניפסוקים אלא סמכו
אמאן דמעייל ושאיל ,הואיל דלא איפשר בלא אחד מהם סג) ועוד טוב שהרביעי שבא
.בהשביל ראש הדשיתחיל וביאשי חרשיכם,ומסיים הפרשה ,קרי'ש קציר ,ונוללין ספר
הורה ואץ אףיהירצוןביום שקורין בו הלל ,תהלה ביום שקוראין בו הלל
י נמלה ונשמטה
אין או' למנצח משום דנת'ב ביום צרה וקרינן ביה זה היום עשהי.
.בנסג) .ובא לציון.יש מקוצות שאו ,תהלה בעוד שגוללים רש שאום ,אותו מעומד,
ראש' חדש.ם ,סתפלל בלחש ואחר כך בקול משום קדושה,
קרי"שקציר.כ,וסף
י לשבח .מנ ח ה תהלה ,קדי"ש קצ"ר ,סתפלל בלחש ואום,
קדי"ש של"כ,עלינו
יעלה ויבא ויחזור בהנבהת קול משום קדושה ,קדהש של"ם ,חל רה
.נטני יסים כזה כן זה ,ואם חל בשבת איט מזכיר שבת ביעלה ויבא שהרי לקח
חלקו ,וזה איט בא אלא בשביל ר"ח סי) .ובספר תורה קורין בראשון בסדר
סס)
חרש ותתחיל וירבר ,ויש מקומותשאיןקורין אלא
היום והשביעי קורא סדרראוי
ס )"5ע" המנהיג דף נףו סי' ט"ו ושהל'קסי' קע'א.
ס5ע :ברכונו כ"ט ע"א .,ועי' סחף ס" רכ"ח ,האהיה ח"ב ס" פ' ואו'ז ח"בסי' תנ'ט

יתסס וטאו"ה סי'קי"ו .וב"ז הובא בא"ח ה' תפלה פי' ק"ג ובכלבודין מ.ג .ובהעתקת הח'
..בערניים נ"ב :חיטה דלא הזכיר הלל- .
ס) מגילה כ-א ע"כ.
גב'פס1קיס.
ס") ונ' שצ'ל שהאחריסיים הפרשה ולא יקרא עור
ולדיי
ן ,ועי' בהט:חיג רף מסה ע,ב
סג) שם במנילה כ-ג ע"א ונת"' שם דיה אץ מתרה
,סי' ליה ובשהל.ק סי' קשה ומטה משה סי' תקכ"ח .וע 4לשל העיה ש"ל ושל'א;
סג) עי' נסרעיג דף ל"ז ע"נ .וגכת"י ה' :הרגיעי וגדיה  -קדיש והגוללים ס"ת -
רכתיב ביה ביום צרה נקרינן ות-והיום,
הד)עי' שליק סי' קע.ולואיץ ח"בסי' תחח-.וג'ז חבא מ"ח ה' ר"ח ם'ס ב' ובפלגו
רין מ-ג לא הזכיר בשם אמרו .וגכת"י ח'; אלא לר"ח.
סס) כשיטת רשיי ורי"ף ורמג'ם ורא"ש דסברי רמפטיר עולהתסנין ווטעח מיה גפררס
ה דכא ס" פץ ובטמפו ס 4קמו שחזר בו ומש"כלעילסי' קכ'אועיי'ש ס"
סי'י' ובס'האיי
קפה צד  157וסי' ר'ם וגם' העתים ס" קפ"א וס' הישו לר"ת סין פ-ח% ,ו ומרה  ,,ysבתהם'
 n~lpfiביט ע"ב דיה גחתיומגיליה נ*ג עאא דאה כיק וסנחינ רף כ"ח ע-א סי' ל' 1ח'1ז ח"ג
יסי' מ"ג ות"ב והמגריע סי' ל"א ואחליק סף  'd'pפ' וקעתו ה".ירוחם גס' ת""וי"ג ח.ג
דושיח ה' קך?14ת סגלסי' טפר וחבטא*מ טחב טמ' תפלה אהד ש' וע'לקמן טסך" ח' חטבה -
טהרות.
יבגת"י ה':וגשיני השביעי קורנו
- -
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עמהם ,והונחה בממלה פר' בםהעירת') דאמרי' לרב דאמ,

וביאשי חדשיכםואיןהדין
ק "-בפרשת שקלים בצו אתבני ישראל מאי שנא ראש הדש אדר שהל להיות
ראש' חדשים ולדבריהם שני ושני .ככופף אתה יצרת ,מזכיר קרבנות
בשבת משאי
שבת ואחר ראש חדש והותם מקדש השבת יש-אל וראשי חדשים .וזה סד" -תפ'לדית
ימיים טובי"ם וקריאת"ם.
פמח ערבית קרי'ת שמע נברכותי' וכולל מעריב בכל ברנה זברכה נאשר פייטר
הקרטונים ,והא דאמי' בפ"ק דברכות ה') מקום עשאמ-ו להאריך אין רשא.לקצי ,לקצר
איןרשאילהאריךהנימילי לקבע האריכות והקוצרולס .שעהאין לחוש ,ור.ח אמרס")
דלא קאי טקום (שנהנו) שאמר 1אלא אברכת פירות ומצותוברכתזימון נב-ך שאכלנו
משלו והכי איהא בהדייא בתוספתא סט) .יש הזנים שמנננים לעדרית פלא ואומרים
פיוטים ת') ואחר או' זה צור ישעינו ,הרי שהדלכן זמקצריןמלניתז,עלכן יש לזמר
י קרי"ש קצ"ר ,ומתמלל נ"
עד למני משה .ופרום ,ואומ' בלחש אלה מועדיי'יוני
ראשונות ,אתה בהרתנו' ,עלה ויבא ,והשיאנו ,והותם מקרש ישראלוהזמנים,נ' אהרוטת,
קדי"ש של"ם,עלינו לשבח וכף והולכים לביתם ס' .)6שחרית סדר ברכותשוקי דזמרה
ל בטוב להורות ס'נ),,
כמו בשבת ,רק שלא יאמר מזמור שיר ליום השבת אלא יתחי
זטעמ ,דהלל הנדזל כאשר ביא-חי בסדר שב תתינ) .נשמת ,קד'"ש קצ'ר ,ברנו ,אור
ישעס'י) ,יוצר דהול ,קריית  ycwוברכה שלאחריהומתמלל בלחש כמו בערביתהח"ר
ויתפלל בקול רם בשביל קדושה ויאמר נקדישך כסו בשבת וגוי ,הלל ,קדיש שלם,
ויוציא ב' ספרי תורות ,באהדקורין ארבעה בסד בא פר ,משכו וקהו עד מארץ מצרית
על צבאותם .והחמישי בסדר פנחס פ' ובחדש הראשון ,קדיש קצ"ר .והממטיר יחזור
י שמעו בכל הארין סטי)
ויקרא באותה פרשהויפטיר ביהושע מן ויאמר יהושע עדויה
תהלה ,ועומד למוסף ,קדיש קצר ,ומתפלל בלחשואינו אומר משיב הרוחומוריר הנשם,
כדאיתא  (rDnהראשון מזכיר והשניאינו מזניר,ושניחזנים היו להם אחרלתפלת שחרית.
סי) דף כ"ט ע.ב וכ"כ בשהליק סי' קע"ט בשם רבינו 'שעיה הראשון מטראגי ,ובכתיי
בפש'  -שני ר-ח שחל וכולל המועדים בכל גרסה.
ה' :דקר"
בשס' שם ד"ה מקום ובס' הישר לר"ת ס" מ"ג" ,ב ובהגהונ
מן) רף ייא ע"א
"
ע
ו
ובכת"י ה' :אבל לפי ,nvP
אשרי פ"א דברכות ס
"י'נ- .
טה) וצ"ל ר"ת
שכ'ה ושהל"ק סים כ"ח .ובאזור
סט) פ"א רברבות הזח .וע' בפררם ס" קע"ר ,מחח ס"
ה' תפלה סי' נ" 1הביא דברי המחכים.
ה' :כשמגיעים לעושה פלא מתחיליםלפייט ואחר או' .וע" בספרו של הח'
סי) ובכתיי
צינץ :דיא ז'נחגטג"לע פשעזיע רעם מיטטעלחלט;רס ע'  61הערה .1
זהולנים לניהם ליתא ננת"' ה'.
י) וכ"ה רעת ומ"ג הובא באנוררהם שחרית של שבת דף מ"ט ע"בועי' ושמאמרו ש4
עג
ת"
ח
הח' בשזרי הנ"ל צר  ,29וכ"כ בא"ח ה' תפלות המוערים ס" ג' (דף ע-ז ע"ג) וכיה לקמן
בס ,ר.ה ,יוה"כ וסכות.

סיג)לעיל הערה רס"ג.
סיר) לר' שלנגה נ"ר יהורא הכבלי,עיי מש"כ אודותיו הח' צונץ בסי זינאג .פאעזיע צד
 54ונס' ליטעראטווגעשיכטע צד .180
סטו) וזהו מיהושע גי ,ה' עד ו' ,כ"ז וכ"ח בסדר פרשיות הנדפס בכה"ג הוצאת הרה"ג
עזריאל הילרעסהיימער ז"ל צר  617מפה העיר שם על פרע'ג דף מ"א ע"ג.
רי סט ),תענית ב' ע"א ועייף בע"ב בתום' ד"ה העובר; הכת"י ה':ואינו או' מריר
הגשפ כראמ'  -והאחרון  -ומתחיל נקרננות מוסף מגחדש.
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ואחר לתפלת מוסף ,נ' ראשונוהי אתה בחרתנו,מפניחטאינהומתחילבקרבטתמןובחדש
הראשון,גיאח-ונות,קריש שלם,איןכאלהינו ,קדיש][swקטן.כזנחה,תהילה,ובאלציון,
קדיש קצר,גי ראשונות כשחרית בלחש ובקול רם משום קדושה ,קריש שלם.
ערביתכליל ראשון ,אך אחריכלתמילתו יתחיל לברךעל ספירת העומר ומעומד
שכל מעשה העומר מעומר ,ועור כתיב מהחל חרמש בקמה ודרשי' אל תיקרי בקמה
אלא נקומהס'י) ומצוהלמימנייומיולמיטני שבועיסי") עד שטעות,ואמ' מריהוראי
נאון שאם לא מנההלילה ראשונה שוב לא ימנה משום דכת" תמימותסיע),ואינו
מיושב כלכך מה ביןלילה ראשונה לשארהלילות שהוא אומר שאם שכח למנות
בהם שטונה בשחר בלא ברכה שמצותיהבלילה,וה"נפי' רמנו שחרית
 .בברכהסי)וההיא
דמגילהסנ")קשייאעלייהו דאמ' דמצותה בל לה עד שתעלה
עמוד השחר ואס
הלי
כןחיכי מברכי בלא עת מצותה.יוםשיניכיום ראשון,אךשביוםראשוןהראשוןמזכיר
נשם והשיגיאינו מזכיר נשמיויוםשיני הראשון נמיאינו מזכירשכיון שפסקשובאינו
אומרו ,נומר הלל כלוומוציא ב ,ס"ת ,באחדקורין ד ,בפר ,אמור בשור או כשב
יעז
א
עד פרבר משה את מועדי וט ,והחמישי קורא כראתמול ואו' קריש קצר ומפטיר קורא
כדאתמול ומפטיר במלכים וישלח המלך ער ואחריו לא קם כמהוסי') ,תהלה ,ועומד
למוסף ,קרי"ש קצ"ר ,ומתמלל בלחש ובקול כראתמול .מנחה כדאתמול.ליל חול
המוער אוי והוא רחום ,ברכו ומתפללי'ח ברכות ומבריל בתפילה כמוצאי שבתואינו
או,ויהינועם כאשרביארתי ,קדי.ש של"ם .שחרית ברכות ופסוקי דומרה כבחול ,רק
מזמור לתודה לא יאמר שלא הייתה תודה קריבה בפסח טפם המסן שבה ,נם בערב
פסה לא יאמרט שלא היתה תורה קריבהבו ,לפי שאין מביאין קרשיםלבית הפסול
יאם]עד ארבע
שהתודה נאכלתלשניימיםולילה אחרובערב הפסהאיןלוזמןלאכלהנכ
שעותס:נ) ,ומורי הרברבייהיאל היה מתחיל בזה ובזה בהריעול'"י בל הארץסכי)
'וצר תמלח של חול ,רק בעבורה אומריעלהויבא וקורא הלל ויברך לקרוא וכן כל
 npSטוב פ' לךי"ז ,י"ג ,אמור
סין) שערי תעיבה פי' ,b~pרי.צ גאות ח"ב דף 'nup
(דפים ווילנא צר ס"ה ע"א)וטוף פ' שלח(קי"ג ע"ב) ,פררם סי' קע"א ,סחך צר  801וצר ,487
האשכול ח"א סי' כ"ג ,רוקח סי' שי"ט ,שהל"ק סי' רלה ,רא"ש סוף פסחים ,א"ת ה' ציצית מי'
ן נ"ה ,מטה משה סי' תרס,ה ,תת"ר
כ"ח וה' ספירת העומרסי' גי וה' לולבסי' כ"א וכלבו די
ותתקיל .וע" לקמן בה' סכות - .ובכת"י ה' :העומר בעמידה.
ס"מ) ר"ה ה' ע"א ,חגיגה י"ז ע"ב ,כנחות ס-ו ע"א .שכת-י ה' :ומצוה לממני שבועי.
סיט) בה.ג ה' מגחנת והובא בפרדס סי' מ" 1וקמ"ג ,ס' האורה ח"א סי' צ"א ,ובכ"' ה':
לילה הראשון  -שמצוה בלילה.
הכ) כ"כ בה' עצרתועי' ברא"ל סוף פסחים סי' מ"א.
סג") רף  '3ע"ב וע" נתוס' שם ר"ה כל הלילה ומנחות ט"ו ע"א ד"ה זכר וברישגיאות
שם ,ובעל העיטור ח.ב דף נעה  Nffpובא"ה ה' ספירת העומר סי' ה',
הננ) כמנהגנו וכ"ח בסרע'ג דף מזא ע"ב וגרי"צ גיאות ה"נ דף ק"ו וולא כראיתא
במדר פרשיות שנבה'ג הנ"ל צד  618ובמחא צר  - .302ובכת"י ה' :ומפטיר קרי' כדאתמול
ומפטיר ביחזקאל במלכים  - -ומברך כתפלה כבמוצאי שבת  -רק נימזמוי לתורה  -מפני
חמץ שבא  -שהייתה נאכלים לכ' ימים- .
חננ) מסתיפ יזג ע ,3.ביצה יזח עזב ,ועי' מח"ו צר  62ומנהגי מהרא'ק דף ל"ט ע"ג
בשם ר,חיים פלטיאל תולעת ופסה משה סי' ההע"ר31 .כת,י ה' :אין לו שהותכי אם היום
מפני חמץ שנה ושמעתי שרביי הזר ר'יחיאל  --ובזהברביעי.
סגד) וכיה ברוקח סי' שייט בשט ר' אליהו ונמנהנימהרי"ל תפלה של פסח לר.ק דףב"ו

ע"ב) גשם מנהגי רימס,

