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 במר. אקדם ספר*, האקדמנו במחלל פי? —
 חקדמנו ברכת טוכ, ושלום מרחוק ומקרוב.

 אליך נשאתי חת עיני, היושבי בשמים המשפילי לראות רעיוני,
 כי לא לכבודי יגעתי במלאכה הזאת — להוציא לאור מנהגי בתי
 כנסיות, ולמצוא להם טעמים ויסודות, ולתקור אתר האותיות
ס ט א — ת ו נ ו י ג ש  והמלות, של הפיוטים והתפלות, לתקנם ולנקם מ
 למען שמך הגדול ותהלתך הנוראה, ולכבוד קהלתט המפוארה
 ביהודה נודעה, להודיע איך תכמו והשכילו זקניה, בהורותם לה את
ת נפש  דרכיה, לפעמים משונים מדרכי תברותיה. וגם למען תו
 היראים, אשר ללכת בדרכי אבותם צמאים. *) על כן עיני נשואות
 מרום אליך שתתנני, באורך ימים לזכני, בעבור אשלים ב״לנ כל
 תוברות הספר הזה וספרים אחרים כרצוני. ואפלל עם המלך דוד

 *)אל תהי קלה בעיניך, מצות הליכה לנהב״נ בכל יוס לנקש צרכיך; כי היא
 חייך ואורך ימיך• כמ״ש בברכות ח' ״אסיז ליי לר' יוחנן איכא סבי בבבל תמה ואמר
 למען ירט ימיכם וימי בניכם על האדמה כחינ אבל בחוצה לאדן לא כיון לאמרי ליה
 מקדמי ומחשכי לני כנישתא אמר הייט דאהני להי כלאמר ר' יהושע נן לוי לבניה
 קלימו וחשיכו ועיילו לבי כצישתא כי היכ־ דחיימ חיי". והמאמר הזה >*קר פרשני,
 שהלא ממה שתמה ר״י עלי היות אנשי שיבה הרבה בבבל, מוכחת דעתו שעל מצות
 התורה אין שכר אורך ימים בחיל [הי גם נכטל אב ואם.כתוב,,למען יאריטן ימיך
 על הארקה" וטי. ואף שנשלוח הקן נאסר ״והארכת ימים" ולא: על האלמה?
 לא הרבה י!ט לקיים המציה הזאת כי יקרא קן צטר לפניהם] איכ מה יפה כח
 הליכה לבהכינ (שהיא יי[ מצוה מלברי סופרים) שיהי׳ מללה השכר הזה גם בחיל?
 וניל ע״פ מ״ש בסוטה ח' ע״ב ״במדה שאלם יילד בה מדלי' לו וכוי אמר רב יוסף
 וכוי במלה לא בטיל." ואת אומרת שאף מזיל משלמי' לאלם מלה כמד מלה כי רב
 עשף בסורא היה בחיל כמוכת בסוף ברטת ״לרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים שלחו
 להתם (מחיל לא״י) סיני ועוקר הריס איזה מהם עדיף״. והכה המוסר בריאות
 טסו ואורך ימיו לסכנה, נהקדיקו לבהכ״נ לתפלת שחיית ביייף לפני אור העם, גם
 חשך לא יחשיך ממט בתפלת ערבית סלאחר לצאת בלילה, אף שבקל יבא לידי יזילי
 וסקרה מות ע״י הקרירות ושאר מכשילים (כי אין לסמיך נזה על מיש בפסחים ח'
 ע״נ ״שלוחי מצוה אץ נזיקין;" שהלא אסמ שם ״היכא לשכיח היזיקא שאני") לזה
 מודד ית׳ כמדתו, להאריך ימיו נשכר משירת נפשו לענודיי, בי מודה לא נטל אף
 נת״ל מיל. ויותר יתכן זה בימיהם שהיו נהל* נשלה, ושם הסמה מצויה נליל'כידוע.
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 ע״ה לפניך ״אבא בגברות וגו׳ אזכיר צדקתך לבדך״ (תהלי׳ ע״א),*)
 ועתה אשא עיני אל ההרים, אליכם הקוראים היקרים, ימצאו
 דברי תן.בעיניכם תכמים ומורים, ואל תשתקו על הדברים, אשר
 אדבר על נגוני חרוזים ומאמרים, איזה ישפיל ואיזה ירים. כי מלבד
 שאקיים בזה דברי מהרי״ל שלא לשנות המנהג מגונים זרים׳ גם
 דברי חז׳׳ל, סוכה ל׳׳ת ״הלכתא גיברתא איכא למשמע ממנהגא"
 אף על זה נאמרים, כאשר במקומות הרבה בספר הזה עיניכם
 התזינה מישרים. אמנם למען לא יעלה על לבבכם, כי רק זמירות
 היו לי להודיעכם, אציע פה מתמהונים שבהערות משלי שלמה
 לפניכם. ואתם תכמי הדור תענו עליהם כפי תכמת לבכם. וגם
 הבחורים והתלמידים תנסו בהם כח שכלכם, ובהערות הנזכרות
 אענה אף אני חלקי עמכם, ובחרו לכם, הטוב והישר בעיניכם.—-
 ואלה הם התמהונים, נענינים שונים, הבאים פה ראשונים, זולת

/ ובהערות יארכו המתקרים. [ ע ר * מ ר א צ ן ק  העגים׳ כ
. למה אומרים בי״ט ובשחרית שבת לפני קריאת התור׳:  א
 ויעזור וכוי תתת: ותגלה וכוי שאומרי׳ לפני קריאת תול ומנתת שבת ?
• נפלא מאד, שבעת הגבהת ם׳׳תאומרי׳ ג׳פסוקי׳, הסמוכי׳  כ
 במשלי ג׳, בסדר הפוך. ששם כתוב ״ארך ימי׳ בימינה וגו׳, דרכיה
 וגו׳, עץ תיים" וגו׳. ואנתנו אומרי׳ אותם בהפך: עץ תיים וגוי,
 דרכיה וגו׳, חרך ימי׳ וגו׳? ובעת הכנסת ם׳׳ת אומרי׳ ב׳ מהם,

 וגם אלה בהפך:־עץ תיים, דרכיה?
 ן.. למה נמכר בשבת שביעי לעצמו בפ״פ, ולא תמישי בי״ט, ולא

 ששי בי״כ?
• למה אין קוראים השביעי בשמו, כמו קרואי הפרשיות  ד

 המיוחלות הנמכרות לבדן, שנקראים בשמם כקרואים האתרים?
 ר, י למה אומר התזן בפ״פ בסוף ק״ש רק מלות ״אמת ויציב״

 בקול ולא: ה׳ אלהיכם אמת, כבש״ע א״ת סי׳ ם״א סעי׳ גי? •*

 *) פית* לדעתי: אגיע לשמונים שנה. כס״ש ״ואס נגטרת שקונים שנה(תהלי'
 צ׳). והלשון כקו ״באיס ביסים" (בראשית י*ח). ולוקה ללשון ,,אבא בם אודה"
 (תהלים קי״ח). והוסיף להתחנן: אגנה גם א) את־ שאבא ליס• גבורות להיות כח
 שכלי וגופי חזץ לדעת לפארן, שעול ״אזכיר צדקתן לבדן׳/ ולפיו בקשכים אליו יפה
 הכשוקי' שאחריו ״י1היס לקז־/ני קכ־לור• ועד הכה אגיד נפלאותין וגם על זקנה

 ושיבה י1הים אל תעזבני."



5 

 ו• מנהג פ״פ שבקידוש והבדלה שבבהכ״נ אומר חי: סברי וכוי,
 בלי להזכיר כהנים. ומה טעם, כי א״ל מפני שלפעמי׳ אין שם כהן$
 כי זה נמנע שגלילי שבת וי׳׳ט ובמוצאי שוי״ט שרוב העם הלכו לבהכ״נ,
. (כי לא היה בית סביב שימנע  לא יהיו איזה כהני׳ בבהכ״נ הגדולי,
 הכהני׳ מלבא לבהכ״נ ע׳׳י מת שבתוכו) ואף אם פעם א׳ ביובל יהי׳

 הדבר, המזכירם שלא בפניהם על מה עבר ?
, ל׳ ה״  ז• מדוע הנהיגו זקנינו לאמר בבי־כת שהתינו ״לזמן הז
 בתירק, והלא לפני מלת הזה ראוי׳ להנקד בפתת הידיע׳ ? ויותר
 תמוה בב׳ ״בזמן״ שבתפלת על הנסי׳ ושבברכת שעשה נסי׳ בתנכה

 ופורי', שהב׳ בתירק אתר ״בימי׳ ההם" שהב׳ בפתת?
ת א • בי״ט ותה״מ שתלים בשבת אומרים בתפלת מוסף ״  ח
 מוסף יום השבת הזה ואת מוסף יום״ וכוי; אבל בריית שתל בשבת
 אומרי׳ ״את מוספי יום השבת הזה ויום ראש התדש הזה״, ומדוע

 לא ייתדו גם לר״ת מוסף בפני עצמו?
• במגלה ל״א אמר רב ״שבת שתל להיות בתש׳׳מ בין בפסת  ט
 בין בסכות מקרא קרינן ראה אתה". ופיר״שי ״שיש שם מצות שבת
 ורגלים ותש״מ דכתיב את תג המצות תשמר ומכאן למדנו איסור
 מלאכת תש״מ במס׳ תגיג׳ י״ת״. ותומה אני שה״ל לקרוא: אם כסף
 תלוה, שבסדר משפטי׳ המוקדמת בתורי, שגם בה כתובות כל המצות
 האלה. ובתגיג,׳ שם נראה שלמד איסור מלאכת תש״מ משם, כי שם
 כתוב ״ותג הקציר״ הנזכר בגמ׳ שם$ אבל 3פ׳ ראה אתה כתוב

 במקומו ״ותג שבעות״?
 י • למה קוראי׳ ביום ב׳ של סכות פ׳ שור או כשב וגוי, אתר
 שכבר קראנוהו ביום אי, ה״ל לקרוא באחד מהימים פ׳ אם כסף
 תלוה וגוי, שגם בה ענין סכות? ולפ״מש פסקי תוס׳ מגלה סמק
מה שאין קוראי׳ בשבועות שור או כשב לפי שכבר קראוהו ו  ק״ת ״

 בפסת״, כ״ש שלא ;קרא בב׳ ימי׳ סמוכי׳?
כל ימי תמהתי למה נהגו • כ׳ רא״ש סוף תענית סי׳ ל״ד ״ א  י
 שאץ אומרי׳ נתם אלא בתפלת המנתה״. ומ״ש בש״ע תקנ׳׳ז ״לפי שאז
 הציתו. במקדש אש ולכן מתפללים אז על הנתמה״ דתוק, כי מה בין
 נתם לאיכה וקינות שאומרי׳ בערבית ושתרית. וטעם הגהת מהרי״ל
 סוף ה׳ ת״ב ״לפי שאץ מנתמי׳ אבל בשעה שמתו מוטל לפניו׳׳ גם
 הוא דתוק, שא״כ למה אומרים. אותו במנחה בעת שהיתה תתלת

 השרפה• כבתענית כ״ט ובש״ע הנ״ל?



 יב• ואני הוא השואל: למה נוהגי׳ להקל אחר חצות לעשות
 מלאכי כבש״ע תקלל, ובישיבת קרקע בסי׳ תקלט, ומקילי״ במנחה
 לענין ציצית ותפלי׳ בסי׳ תקלה, ולאמר תהלי׳ ושה״י במ״א תקב״ד,
 ולאמר תתקבל, הלא בעת הזאת תחלת השרפה ועיקר אבלות ואיך

 נקל בה יותר?

. מה ראו זקני פ׳׳פ לפשוט יד בקדושת ימים נוראי׳ להסיר  ע
 ממנה ״על יד נביאך׳׳, מה שלא עשו בקדושות כל ימי השנה?

י מנהג פ׳׳פ בעשרת ימי תשוב׳: כשהתפלל ת׳ תפלה בקול ר  י
 .עד בשלומך״, אומרי׳ ק׳ ״בספר״ עד ״ולשלום״, ואת׳׳כ אומרו הת׳.
 ויפלא: מה בין זה לתפלות אתרות שלעי׳׳ת ״זכרנו, מי כמוך, וכתוב״

 שאין ק׳ אומרי׳ אותן בתפל׳ בקול?
 טו ״ כ׳ לבוש תקפ״ד ״אומר בכגון בפי ישרים תתרומם ובדברי
 צדיקי׳ תתברך ובלשון תסידי׳ תתקדש ובקרב קדושי׳ תתהלל שנרמז
 בהן יצתק רמזה לזכורת ברית עקדתו״. וממה שכתב זה בהלכות
 ר׳׳ה, מוכת שבח לתת טעם על שנוי הסדר בר״ה מבשבת וי״ט שבהם
 אומרי׳ הסדר בהפך: תתהלל, תתברך, תתרומם, תתקדש, ור״ל:
 לפי שבר״ה מזכירים העקדה בשופר ובתפל׳ ובקריאת התור/ מזכירי'
 גם פה בשבחים שמוה יצחק. ורבקה לזכר הזה. ואתמה: באשר גם
 בשוי״ט מזכירי־ פה יצחק בסדר ״ישרי׳, צדיקי׳, חסידי׳, קדושי׳,״ מה
 לנו להוסיף בר״ה שם רבקה, הלא בשם יצחק כבר נעשק זכר לעקדה.
 והנה רבקה — יוצאת ללא יועיל, ואף להזיק—כי בעת העקל לא
 הית׳ אשת יצתק, כמ״ש בסוף סדר וירא שאתר העקד׳ באה לאברה'
 בשורת לידתה, וא״כ שם רבק׳ נותן מקו׳ לחשוב שאיננו מורה להזכיר

 העקדה. ומעתה טוב היה להכניסה לרבקה מלהוציאה?
. מנהג פ״פ לאמר בימי תשוב׳, ״א״מ כלה וכו׳ ומגפה מבני ן  י
 בריתך, ואח׳ע ״א״מ מנע מגפה מנתלתך״. ויש לתמוה על השמת

 בקשה א' סע?ןים?

. בלשון פיוט כל נדרי וכו׳ נבוכים ראשוני׳ ואחרוני׳, כי תתלתו: ן  י
 עבר, וסופו: עתיד. ורו״ה נרתק לבאר תתלהו במגן מורכב מעבר
ק תרגם. ואני אומר שהמורכב פסול, כי לא לבטל הנדרי1  ועתיד, ו
 חיזר שידרו באים, כי אם לבטלם בעם שידרו, ואז לא עברו עוד,

 וא כ הל ל לשון עתיד פשוטי, לא עבר ולא מורכב?
 יח • נוהגי׳ בס״פ עפ״י יוסף אומץ תחקלג שאם תל כ״ז באלול
 [שהוא תענית גרוש בפ׳׳פ] בשבת, מקדימי׳ להתענות בע׳׳ש. ותומהני
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 למה לא הקדימוהו ליום יהי, כמו בתענית אסתר וער״ת וע״פ
 שלכבוד שבת אץ דותי״־אותם- לע^ךןמו״^־ןזיו, תקפ׳׳ו?

ד למה מכבדי׳ בפ״פ אסרו חג [שאץ לו שרש  יפ). תמהני מעו
 במשנה, ואף לא בגמ׳ בבלית לפי׳ ראשון של רש״י בסוכה מ״ה ע״ב
 בד׳׳ה איסור לחג] יותר מטיו בשבט הנזכר במשל ראש ר״ה, שהוא
 ר״ה לאילנות.{ ויותר מט׳׳ו באב שאמרו עליו במשנה סוף תענית
 ״לא היו י״ט לישראל כט״ו באב״. שלא סרו חג מתני׳ לפי מנהג פ״פמעלת
 מועד, שאף למנצח וגו׳ אץ אומרי׳ בו, ובאלה נוהגי־ לאמר למנצח וגו׳ ?
 כ״ נפלאת בעינימ: למה שינו במי שברך של מתנת יל מכל מי
 שברך,• כי בשל עולי׳ לתור׳ אומר: עם כל ישראל אתיו, ובשל קהלו׳
 שאחר קריאת התור׳ אומר: עם כל ישראל אחיהם; ובזה של מתנת
 יד ״עם כל ישראל״, לאאחיו, ולא אחיהם? ועור משונה מכל הברכות
: ובזה : ואמרו אמן  הדומות, שבכלן אומר בסופן: ונאמר אמן, או
 אין: ונאמר, ולא: ואמרו, רק: ויברכם [או: ויברכהו] עם כל ישראל אמן!

 ואבא היום אל ז£ץ. ואוסר: ה׳ *יהי אמתי הלא כאח׳ מאק, והגר.
 אגם ט3ב על עק, אשר תצר. •פוצו גתליר- אם ישך גא משביל דרכי אשר
 אנס הולך עליה, להעסר עיג* מרעות שוא ושלא ימם נימיה, אז אכדכך
 ארק עולם, אשד הנחיחגי כדרך אמח וחיי עולם, ואשר נמלחני טוב מגעוח
 וער עתה, ומעשה ידי בשנה הזאת 3ר{$• החסץ למען ערקו ינחל חורה
 דאריר, ימלאנאאחאשר^יזאעחיר,ל©־וס0כתשלנמו,עלאהלעוברו שלמר

•* 
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 פחח דברי יעיר
 שמרדתי המהנים של כל •מוח השנה דבר יום ביומו סן כ״ר בםיק א'
 בשבח חקח חקע״ח ער שיק קרח תקעים. [וזאת לרעת, שבכ״ם שיכא בספר
 היה ״מן—ערי/ מן וער ככלל] והטעם שמזרחי הזמן ההוא: לפי שאז חיו.
 עוד אדוני אבי זללה״ה שהיה ש״צ ואבי אמי מיד. אליעזר וואלוי הלוי מליל
 שהיה ראש ביר, על משמריחם, וראיחי דרכי המנהגים בעשוחם אוחם. -אך
 כחחלח חרש חמת חקעיט ^חלה א״א זיל בעויה אח חליו אשר ימוח מ,
 ולא יכול עור לצאח ולבא. — זםכ״ר כםיון החלחי, לפי שהוא יום הלרתי.
 ובשנת חקעיה נזיר. מום א׳, הראו״ לראש הסדר. וגם ימי חול בשמע *לו
 אין,בהם חעניוח ומוערים, וע^טנהניהם פשוטי/ ונכון לכחובתחלה הםנךגי׳
 חקלים, ואח/: מן הקלים אל הקשים עולים. — וכאשר יום הבריאה נחלק
 לכיר חלקים, ק חלקחי דבר• יום כיד בםיון לכיר סעיפים או פרקים. וכמספר
 הזה ליום מיחח אבי זיל כיד ניסן זכי־ון אקים. וכאשר ליום הבריאה לא ״היו
 לעולם ייתר מכ״ר חלקים, ק לא יבאו •לרברי אחר מכל הימים יוחר מכיר
 פרקים, ולכן כל סעיף או פרק, יקרא בספר הזה: חלק. — ונספחו על דברי
 היום הנזכר כיג העןזח, לזכר יום מיחח אמי [היקרה ריןכה ע״ה] כיג אכ
 במספר הזה סדורות והיו לםאורוח, להאיר אח דברי קהלח מרוח. והיו
 לאוחוח, להשלים אח דבריהן כאוה, המשלים ומאמח חרשוח, וכאלו! על
 לכ אהרן לפי המדרשות [אודים שמאיר*׳ אח דבריהן יחומי' שםשלימי׳ אח
 דבריהן. יומא ע״ונ] יהיה לכם לאיח, שכל הערה מאח, חקרא כספר• הוד.:
 אוח. — ועחה אחר״ חום הדברים אשר קדמחי, והפחיחה <$שר לעיני

 הקורא שמחי, אכתוב הםנהנ״ם זכרק כספר, אנכי עפר ואפר.



 • דברי קהלת
 יום א' א' בשבח חקח כ״ר ניסיון'חקע״ח.

 חלק-א• בשנת־וז^יח היו ג׳ חזנים.כקהלחנו ככ/בהכינ ועמלי,
 אשר קבלו שכר ממנהיגי הקהלה. האחרנקרא חזן ^ליון, ,שהיה ממונה,לעכור
 לפני החכה כלילי שבחו׳״ט ופורים וראשון שלי חנכה ושל יום ראשון של
 סליחוח, ובמןר שכת וים ופורים וחנכה ור״ח וראשון של ימי םליחוח, ונם•
 ממי ב׳ והי שלכל השנה' מלכך ימי סליחוח, *עבר לפני החבר. לחסלה מי
 שהחפלל םליחיח• חשנים האחרים נקראו חזנים חחחונים, שעבדו למי החכה
 ככל החפלוח האחרוח. וכאשר החק העליון החליף שרוחו משבח לשבח
 שכאחר הוזפלל ככהכינ הישן וכן בכל השמע שאחריו ממים שעליו'לעמר
 לפני החנה,' ובאחר רת&לל בחרש יכן כשמע שאחריו, וק החליף זניטיי״״ט:
 החס^ו החזני' החחתוני׳ בכהכ״נ' האחר שלא החפלל העליון. ואחד מהם הי1ז
 המך עם.העליון בכי?*נ.£לו• ![ומירוף,הראשונים המ ב׳ עליוכי׳ וני חחיץכי']
 ועור נשכר. איש א׳ לכל. א/מכהק*ג ש״אסר חהלים בבל בקר לפני חסלו/
 השחר. [וכרוח' רראשוני, היחד. חברח שומרים לבקר, אשר הלמ בבקר
 השכם לפני אכורת חהל״' לבהילנחישן ואמרו: שם סליחות המסורתי.בסחר
 ״סדר אשמורת הבקר״. וברורות שאחריהם נעקו משומרים לבקר-שוכר*
 שומרים לבקר, כי אנשי החכרה לא הלכי עוד בעצמם פ אס שכח ״׳ אנשים
 במקומם. ומנמו אק עור שומר* חנם זלא שומר* שכר ולא שוכרי מנץ, וכטל
 כל הענין] ומום הזה אמר,האיש הזה חלק א' מחהלי', והוא םחחלחו עד
 סוף מזמור כ״ט. ואח״כ אמר ״היום: יום ראשון בשבח שמ היז הלוים אומרים
 כמח המקדש", ואח״כמזמור של *ום ,,לדור מזמור" ונוי, כחדןלי׳ כ״ך.א), ג)

מי זה מלך הכבוד״, וכן אחר ״מי הוא זה•מלך ח א). אחר,  או
 הכבוד״ יפסיק מעט, כי שם סוף השאלה, ומשם 1הלאה התשובה.
 ולכן במלת ,הכבוד״ הנגינה המפסקת ינתר מכל הנגינות שבתוך
 הפסוק הנקראת: עולה ויורל. ובסתרי ראדעלהיים התרשים טעו
 בזה שנא העמידו בכל הפסוק־כי חם.האתנח, כיחשבושהיא הגדולה
 במפסיקים שבפסוק של ספרג־אמ-ית.[ר״ל•: איוב משליתהלי', ;שלהם
 נגינות. מיוחדות] כמו האתנחחא:ביחר ספרי מט״כ. ולא היא, כי



ר כסיון חקע״ח  מ יום א׳ א׳ בשבח חקח פ
 ואחיכ אמר מי שמח אמו או מחה אמו מום החדש הזה באהת משנים
 קרמוניוח [הנקרא יאהרציינז] קריש שלם כלי תתקבל ומי. [וזה נקרא קדיש

 כח אתנח בספרי אמ״ת הוא רק ככח זקף בשאר ספרי תנו״כ. אבל
 המפסיק הגדול, כאתנתתא שם, הוא פה נגינת עולה ויורד. לכן לא
 יפסיק בפסוק האחרון• במלת ״צבאות״ שבה האתנת, כ״א אתר ״זה
 מלך הכבוד״ כנ״ל, ובפסוק ת׳ לא יפסיק בנזלת וגבור, כ״א במלת
 הכבוד. וכן טעו והטעו במזמור כ״ט [מזמור לדוד הבו וגזי] שהעמידו
 בפסוק ט׳ רק האתנת במלת ״ובהיכלו״, שנפסיק במלה הזאת יותר נזבכל
 המלות ובאמת המפסיק הגדול: עולה ויורד, הוא במלת ״יערות״.
 וגם בזה מוכית הענק שבה ראוי להפסיק. וכל זה בא ע״י איש

 שלא שנה ושינה.
 ב) במלת ״נפשי״ מבוכה. כי לפי מסרה קטנה ונקוד ספרינו כתוב
 נפשו וקרי נפשי, וכ״כ רד״ק שם נפשי ביו״ד והוא מאמר האל וכו׳
 וכתב נפשו בו״ו ר״ל אפי׳ נפשו של הנשבע לא ישא לשוא״. אבל לפי
 מסר׳ גדולה אץ פה קרי וכתיב, כנזכר בגליון מקראות גדולו׳ ״ותימא
 דלא נמנה במס״ג מאילין דכתיבי' וי״ו בסוף תיבותא וקריץ ירו."
 אך לא נודע אם לדעתמס״גבץ בקרי וביןבכתיב: נפשו, או בשניהם:
 נפשי. ומדברי רש״י ״לא נשבע בשמי ובנפשי״ אץ לברר אם דעתו
 כמס״ק ומפרש רק הקרי כדרכו, או שלא הי׳ לו קרי וכתיב כמס״ג,
 כי אם בשניהם. נפשי. אכן לפי דברי ראב״ע ״ונפשו עצום [יתוקן:
 עצם] כבוד השם כמו נשבע ה' בנפשו וכתוב נפשי דרך כנוי בעבור
 כבוד השם על דרך והייתי אני ובני שלמה תטאיס״ נהפוך הדבר, כי
 לדעתו כתוב נפשי וקרי נפשו. וא״ל שבט״ס נתלפו בראב״ע מלת
 ונפשו שבראש דבריו, עס נפשי שאת״כ, ויתוקן: ונפשי וכו׳ וכתוב נפשו
 דרך כנוי ץ שהלא מ״ש ״על דרך והייתי אני ובני שלמה תטאים"
 שר״ל ששם דעתה לאמר: והיית תטא אם לא תקיים שבועתך. ומפני
ן רד״ק שם בשם י״מ.  כבוד המלך אמרה בדרך כנוי ע$ עצמה כמ̂׳
 וכן כינה דוד פה על עצמו ואמר נפשי, מפני כבול השם — מורה
 לנו דרך רא3״ע>יהישר ככתוב לפניט, שכתוב דרך כנוי: נפשי. ואולי
 גם דעת רש״י כראב״ע שהקרי נפשו. ואף שדרכו לל הקרי, ופה מפי
 נפשי? מצאנו גם במקומות אתרים שמפי הכתיב ן בישעיי ס״ג ״בכל
 צרתילאצרי/פירש״י״לאהיצרלהם כפי מעלליהם׳/שהוא לפי הכתיב,
 כי הקרי: לו. ובתהלי׳ ק' ״הוא עשנו ולא אנתט״, כשלא היינו
 בעולם׳/ שהוא פירוש הכתיב, כי הקרי: ולו. — והנה לא נשא
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 יחוס] ואם אץ יאיצ יאמתו <$בל. ואס אץ גם אבל, אומרו איש שאין לו אב
 ואם בחיים. וקדיש כזה גם קטן עול לאמה. — והבאים לבהכינ נוהגי׳ לאמו־

 כל א׳ לעצמו בלחש בבואו: פסוקי,מה טמ״ ער ״ישעך".

 נפשו א׳ מן המפ׳ האחרונים לדבר בענץ הזה, והיה מונח עד שייבא
 אליי, הוא ר׳ אלי׳ בחור שכתב בסי מסרת המסרת לחות שניות מאמר
 ט׳ ״לא נשא לשוא נפשו ו׳ קטיע׳ ותמהתי על כל המפ׳ שלפי פי׳
 כלם הוא כתוב נפשו וקרי נפש* וכן ראיתי טסתאות המסרת ואין
 ספק כי הוא ט״ס וטעו 3ץ זה ובין פדה נפשו מעבור בשחת. שהוא
ק היא נמנה עם מ״א מלין דכח*ץ וי׳׳ו וקריין יו״ד  קרי נפשי ו
 ולשוא נפשו לא נמנה עמהן הרי שאינה אלא וי׳׳ו קטועה״. והנה
 גם הוא טעה 3ץ ״פדה נפשו״ שבאיוב ל״ג, ובין ״בנפשי שקר"
 שבשמואל 3׳ י׳׳ח אשר נמנה באמת עם המלים האלה, אבל ״פדה
 נפשו״ לא נמנה עמהם$ אך במסר׳ רבתא מערכת אות יו״ד נמנה
 עם א מלק דכתיב יי בסוף תיבותא וקרינן וי. גם לא שת לב על
 ט״ס שבמס״ג בראש שמואל ובמסר׳ רבתא מערכת אות הויו, ש33'
 המם' האלה כתוב ״מ״א מלץ״, וכן העתיק בבתור כנ״ל, וכשתמנם
 בפרט בשמואל שם, תמצאם נ' מלים במ״ד פסוקי׳. וכן במ״ש ״שלפי׳
 פי' כלם הוא כתוב נפשו וקרי נפשי׳׳ לא השגיח על פי׳ לאב׳׳ע שהוא
 כהפך כלל. — אכן בעיקר •הדבר שפט בצדק: לשוא נפשו לא
 נמנה עמהם, והיא ראיה שלפי מסיג נקרא כאשר נכת3. וגם בזה
 בחר בטו3 שכתו3 3ו״ו קטועה. כי 3ראש מסר׳ ר3ת׳ נמנים א׳ 3׳
 מאותיות קטנות, ומונה ״ו׳ דשלום את בריתי, ו׳ לשוא לא נשא״.
 ובזה האחרון אץ ו׳ קטנה בספרינו? ולל שהיא ט״ס ויתוקן: ו׳ נפשו
 לא נשא לשוא. ואל תתמה שתהיי ט״ס שם ן כי בלא זה מוטעה הוא,
 כי לפני הנזכרים כתוב ״הי וכבשה ונפשו לא תיה״, והוא חסר
 הבנה, ובמס׳׳ג ראש ויקרא לא נמנה,,והלא גם שם מונה האותלת
 הקטנות כבקרת רועה עדרו, וכבשה לא נמצא בבקורו. ואף שגם
 במס״ג הזאת כתוב ״ו׳ ולא נשא לשוא״ן גם שם חסר׳ מלת נפשו
 בט׳׳ס. ואף שעשו ציון על ו׳ של לשוא, גם ציון שממה וכאשר ציינו
 בטעות לפניו ל׳ של בלם במ׳׳ש ״ל׳ אלם עשוק בלם״. ובאמת ה׳׳ל
 לציץ ל של ארם, כי היא קטנה בספרינו, וכמ״ש במס׳ רבת׳ הלל
 ,,דיאדסעשוק". וכןהוסיפובטעויויבמלתלא וכתבו ״ולאנשאלשוא״.
 היוצא מדבריט: שבמס׳׳ג ובמס' לבת׳ השוו ו, נפשו עם ו' שלום,
 וקרא״ו שתיהן: קטנות. וכאשר ו׳ שלום היא רק קטועה גספריט,



ר בםיון תקע׳־ח  2* יום א׳ א׳ בשבח חקח מ
 ב. כעח חחלח התפלה מום הזה, הנורעח מקורם לכל העם ע׳׳י הלוח,
 שכתובי׳ בו זמני הליכה לבהכ״נ בכל השנה, אמר הנשכר מזכר חהלי' זמזםור
 של יום א׳ [בימיי הראשוני׳ כשהיו ודים כל היהורי׳ שבעירנו ברחוב אחד

 ונשארת ו׳, והאות שלפניה נקרא בחולם, כן ו׳ נפשו היא רק קטועה
 והשי״ן שלפטה נקרא בתולם כדעת הבתור. — ולדעתי לא קטעו הו״ו
 למען תראה י׳ ולכנות נפשי כמ״ש המפרשים, כ״א להוריי שיש למלה
 מובן זולת וי, כי אז ההןי־א: נפש, ועשו כן מפני כבוד השם כראב״ע
 או שאף נפש הנשבע לא נשא לשוא כרד״ק. — וכן לל בו״ו של שלוי
 שהיא קטועה ע״פ גמ׳ קדושין ס״ו ע״ב ״בעל מום דעבודתו פסולה
 מלל וכו׳ את בריתי שלום כשהוא שלם ולא כשהוא תסר והא שלום
 כתיב א׳׳ר נחמן וי׳׳ו דשלום קטועה היא״, שלדעתי ר״ל שהיא כרותה
 כאלו איננה, ותשאר הגזלה: שלם, ולא כאשר נדתקו מהרש״א בת״א
 שם והאור תור׳ בראש פינתס: שהוא כמו שלים בארמית. והם הלכו
 בזה אתר אור תור׳ ותקין סופרים בראש פינחס שכתבו לפי הגמ׳
 הלל שתתלק הו״ו, והתלק העליון יהי׳כיו״ד. אד גם בזה בתלה נפשי,
 שא׳׳כ יפסל מפני שטי אות, כי מה יועיל התלק התתתון הנפסק
 מהעליון, הלא כל אות הנפסק פסול כמ׳׳שבש״ע א״ת ל׳׳ב, י״ו,,נפסק
 א׳ מהאותיות הפשוטות כגון וי״ו זי׳׳ן וכו׳ אם אנו רואים שלא נשאר
 צורת האות כתקונו פסול אע״פ שהתנוק קורא אותו כהלכתו״. וכי
 מ״א ם׳׳ק י״ו,,הפשוטות כגון וכו׳ שאם נפסק נשאר כמלא יו״ד א״נ
 [נ׳ לתקן: א״כ] נראית כיו״ד״. וכ״כ ט׳׳ז שם ״אי הוה נשאר כשיעור
 יו״ד הוה פסול בוראי דהא בודאי וי״ו בעינן״? לכן אני אפרש:
 שתהיי קטנה מווי״ן אתרות, ומ״מ תהיי נראית ו׳. ומ״ש ריטב״א
 בקדושין שם,,פי' שכרותה בינתים״: ר״ל בסוף הרגל למטה שתשאר

 ו׳ בלא הכרות. — אולם היותר נכון לפרש ,,קטועה״ שבגמ׳:!
 קטנה, וממהרות הלל, ולא כריטב״א. ומה שמקשה בריטב״א על ן
, לא קשה, כי בא להורות במלת י א״  הפי׳ הזה ,,הל״ל זעירתא הי
! ם ו  קטועה שהו״ו כרותה כאלו איננה ותשאר המלה: שלם, ר״ל בלי מ

,הקטע״  וכדרשתם הלל. וכן מלת קטוע בכ״מ $ נכרת, כמו בשבת ם״ה ,
 ר״ל מי שנכרת׳ רגלו, ולא: שנתלקה. — סוף דבר שפה יש לבתור
 דעתהבתור וראב״ע לקרוא: נפשו, ומוסב על השם הנזכר ״מי יעלה
 בהר ה"׳ [כי לקרוא: נפשי, כרש״י ורד״ק, כאלו מדבר השםבעדו,
 רתוק מאוד, כי בכל המזמור דוד המדבר ולא הוא יחי] ונקטע׳,הו״ו
 להורות שגם זולתה שהשאר המלה: נפש, יהי" לה מזבן כראב״ע:
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 שנו כחי הכנס/ תקרא רח1ב היהודי/ הד. המנהג שבבקר ובערנ כעת
 הליכה לכהכינ לההפלל, הלך השמש ברחוב היהודים ממטר. למעלה ער
 לבהכינ, ורסק בפטיש של עץ בדלתי בחים המד, בבקר להעיר הישנים, ובערב
 להזכיר השוכחים שהגיע הזמן. אחיכ רסק ברלחי כהכינ הגדולים. אק כסוף
 המאה הששיח כשהחפזרו היתרי׳ לחר בכל העיר, כטל המנהג הוה] ואחר
 קדש ׳חום אזמר החזן שיר ״ארון עולם״ זכו׳ (תזכר במטה משה סי׳ ל״א)
 מגון חול ידוע [ורע שמה שמעני׳ כל החזני׳ בכל בכ׳נ בשור, נקרא בם•
 העם: חזנות. ואני אקראנו לקצר: מ־י, ור״ל: כעק ידוע. תה שאין מנעי׳
 בר-זנוח, כי אם כל חק מען מ עק אשר יבחר, אכחכנו: בנ״נ, ר״ל: בעק
 נבחר] וביום שנשמע שסח יהודי או יהוריח למעלה כשנה בעירנו, אמר אוחו
 בלחש. וביום הםחרח אמרו כררמ אף אם לא נקבר המוז מום הראשון;
 כאשר ככר אמרו אחמול בלחש. והמנוע הזה נות בכל יום מלבר שבח וי׳ט

 ופורים פיפ רמי סליחוח.0

 נפש דוד, או כרד״ק: נפש הנשבע. — ובו׳׳ו,,את בריתי שלום":
 המובתר לעשותה קטנה מווי״ן אתרות, ובלבד שתשאר ו׳ בתמונתה
 ולא תראה יי, והרגל לא תחלק, כי התלק התתתון יהיה עולה
 לרגל בפני עצמו ולא יתאתד עם העליון כבכל אות,הנפסק כלל.
 והסופרים הרוצים להחזיק במנהגם, בתשבםשאינם יוצאים בלי לחלק
/ יקיימו החילוק בסוף הרגל — שישאר שיעור ו׳ קטנה בתלק ו  ה
 העליון לבדו, אבל יזהרו שלא רןראה כיו׳׳ד. — ועם דעת הבתור
 הישרה אסיר התמהון שבגליון הלל. שלדעתי כל המסרות שוות בזה
 שנקרא: נפשו, וגם נכתב כן, רקשהו׳׳וקטנה מעט. ולמען לח נטעה
 לחשבה י׳ ולקרוא: נפשי, נמסר במס׳׳ק: נפשו ק׳. [כן יתוקן במס״ק
 וכאשר היה לפני ראלע] והמעתיקים הראשוני׳ שלא השגיתו על
 קוטן הלו, וראו שנכתב בלו ונמסר: נפשו ק׳, לא הבינו למה נמסר
 שנקרא כאשר נכתב, ותקנו במס״ק: נפשי ק׳. וההעתקה המוטעה

 הזאת באה לידי רש׳׳י ורד׳׳ק ופירשוה.
 0 טעם הלתישות ידוע, להודיע—בלי להוציא דבה רעה בפה—
 שיגמלו העם חסד עם המת ללוותו. אכן לתת טעם. למה מודיעים
 בדרך הזה ולא בנתינת סי׳ כפריסת מפה וכדומה? לל בהקדים פי׳
 החרוזים האחרוני׳ של השיר הזה,,בידך וכוי ואעירה ועם רוחי גויתי"
 ע״פ מ׳׳ש אבודרהם בברכת המחזיר צשמות לפגליםמהיס,,כי בבקר
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 ג• אומר ח' בשן חול ידוע [וק כל החפלה] ,,כאיי אמיר, אשר קדשנו
 בטצוחיו, ועונו על נטילח ירים״. [ככל ברכה שחחלחה ״אקב״ו יזהר להפסק
 מעט במלח ממיוחיי, ולהדביק ״חגונו" למה שאחריו; מ בחחלה מברכים על

 מחזיר לנו נשמותינו וכו׳ כי השינה דומה למות״ והוא לדעתי מ״ש
 ״בידך אפקיד רותי בעת אישן״, וכמ׳׳ש בברכות ה׳ ״אמר אביי אף
 ת׳׳ת מיבעי לי׳ למימר [לפני השינה] תד פסוק׳ לרתמי כגון בידך
 אפקיד רוחי" וכן אומרים הפסוק הזה בברכות ק״ש של ערבית ובסדר
 ק״ש שעל המטה. ומ״ש ״ואעירה ועם רותי גויתי״ פירושו: אתר
 שאפקיד רותי בעת שינה אעיר בבקר ואז מוצא אני גויתי עם רותי
 יתד, אתר שנפרדו בעת שינה הדומה למות• ואומר: בכל זה ״ה׳ לי"
 עד עתה ,,ולא אירא״ גם להבא. וכמ״ש בתהלי׳ קי״ת ״מן המצר
 וגו׳ ענני וגו׳ ה׳ לי" בעבר, על כן גם להבא ״לא אירא מה יעשה
 לי אדם״. — ומה שאמר ״ואעירה״ בתרח הקדום ולא באתרון עם
 ״ועם רותי גויתי״ ? הוא להשוות מספר התטעות, וסופי התרחי'.
 וכן דרך שיר. — ובאשר היא ההודאה הראשונה ביום על קיום
 תיינו איו אומרי׳ אותו ברבים אם מת אתד בעיר." כי ביומא ס״ט
 אמרו ״למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדול׳ שהתזירו עטרה ליושנה
 אתא משה אמר האל הגדול הגמר והנורא אתא ירמי׳ ואמר נכרי׳
 מקרקרי׳ בהיכלו איה מראותיו לא אמר נורא אתא דניאל אמר
 נכרי׳ משעבדי׳ בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור אתו אינהו ואמרו
 אדרבה זו היא גבורתו וכו׳ שנותן ארך אפיס לרשעים ואלו הן מראותיו
 שאלמלא מוראו האיך אומה א׳ יכולה להתקיים בין האומות ורבנן
 [פירש״י ירמי׳ ודניאל] היכי עבדי הכי ועקרי תחנת׳ דתקין משה א״ר
 אלעזר מתוך שיודעי׳ בהקב״ה שאמתי הוא לפיכך לת כחבו בו״. ואתמה:
 ךזבי כחשו ת״ו האנשי׳ האלה בגבורתו ית׳ שמאמ לקראו גבור, וכן בנורא ?
 ויותר אתמה על ר׳ אלעזר שבא לעזרתם: איך העלה ארוכה לקמי׳

 המקשה ״היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקן משה״ במה שאמר ן
 ״לא כתבו בו״, הלא .משה אמר. התארים האלה, היאמר ר״א:
 כאצטגניני פרעה אם היי אומר בתצות ״משה בדאי ?;ואי׳ ת״ו, או
 שלא ידע שיבא ההיכל לקרקור וישראל לשעבוד! ואם משה שאמר
 ית׳ עליו ״בכל ביתי נאמן הוי/״, אמר התארי׳ האלה, היה להם
 לסמוך עליו שהם אמת לעולם, ולאמרם גם הם אף שלא הבינו איה
 פעולתם:? ונ״ל שאין פירושו, שירמי׳ ודניאל כשראו. שפלות מעמד
 ישראל דימו ח״ו שאיננו גבור ונורא, וע״כ לא רצו לכזב להללו בדבר
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 שקרשנו בטצוחיו כדרך כלל, ואו^כ על שצונו המצור. הזאח שעושי' כעח
 ההיא] ואומר ברמז ״אשר יצר ומי ולעמוד.לפניך״ [ואין אומרי' ״אפילו
 שעה אחת״. ק מנהג אשכנז כט״ש מטה משה סי' ליה] וחוחם: כא״י ער

 שאץ בוץ כי זה אין לחשוב מאנשיי כאלה, ולא מר״א שישרו דבריהם
 ן בעיניו לאמר ״לא כיזבו בו״. אבל ר״ל שחשבו שאץ להללו במעלה
 ! שאיננה נראית בו בעת ההיא, כי נראה כלצון. ל9י• הדבר דומה,
 לאדם שהיה יפה תאר וגךל קומה, ומהללים אותו, בעת שנפלו פניו
 : ונכפפה קומתו מתוך תולי, ביפיו וגדלו, הלא קלון הוא לו וכלימה,
 ! ונראה כמהלל אותו בזה להכעיסו, ולהזכירו שאין לו בעת הזאת

 המעלות האלה. וכן חשבו ירמי׳ ודניאל שאץ להללו ית׳ במעלות גבור
 וטרא.בעת שאץ נראות בו. וע׳׳ז יפה אמר ר״א: אף שמשה אמלן
 בזמנו, אץ ראוי לאמרן בזמנם ״לפיכך לא כיזבו בו״ לאמרן,
 כאלו חושבי׳ שאף בזמנם נראות פעולתיהן, אף שלדעתם איננו,
 — ולעשות כמעשה החנפים שמראים אמונה יתרה ולבם לא כן
 יחשוב — ״מתוך שיודעי׳ בהקב״ה שאמת;הוא" ושונא השקר אף אם
 יהי׳ לשמו. עד שבאו אנשי כנה״ג ותקנו במועצות ודעת לאמרן
 בתפלתט, להודיעך קשט אמרי אמת לחזק ולקיים דברי משה רביט,
 שנראות גבורתו ונוראותיוית׳ גם.סממו, וראויות לשבחו בהן כמנהגנו.
 ועפ׳׳ז יוסר הקושי הגדול שעל ירמי׳ ודניאל, שממה שירמי׳ לא אמר
 נורא מוכח שלא חשבכאכנה״ג, א״כ למה אמר גבור, הלא גם בימיו
 היו ישראל משועבדי׳. אף שרש״י בא להשמר בד״ה נכרים וכתב,;זה
 עישנה״ ור״ל כי שעבוד זמן קצר אץ מורה על מיעוט גבורתו, כי
 כן עשה גם בימי השופטים שהכניעם זמן קצר להענישם ואת״כ
 הושיעם. אבל כשארך השעבוד ע׳ שנה בימי דניאל תשב שהוא מיעוט
 גבורה. — אץ זה מספיק, שהלא ירמי׳ כבר ידע והתנבא שיארך
 השעבוד ע׳ שנה? ויותר ק׳ על דניאל שגס הוא לא חשב ״זו היא
 גבורתו״ וכל כאכנה״ג ולא חמר גבור, למה אמר נורא. הלא ידע
 שכבר נכרי׳ קרקרו בהיכל? אבל לפמ״ש שגם הם האמינו בגבורתו
 ובמוראו ית/ אף שלא ראו פעולתיהם לעתים, רק שלח אמרום
 בעתים ההן מפנישלראה כלצון, לאקיכיירמי׳ אמר גבור, כי בזמט
 בתחלת השעבוד עוד לא נראה כמיעוט גבורה [והוא רצון רש״י
 הנ״ל] ודניאל. אמר טרא כי בזמנו לא קרקרו. — וכן הדבר בהודאת
 חיינו שבשיר ארץ עולם שאץ ראוי לאמרה. ברבים בעת שנודע שנעדר
א,—  א׳ בעיר, כי נראה כחרוף להללו בדברשאינמ בשלמות בעת ההי
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 ״לעשות״. — וגם ק' אומרי' כל א' לעצמו כל הכרכוח בלחש. וכשמזכיר ח׳
 השם בא׳ מהברמח, אומרי׳: כר:ך הוא וכרוך שמו. וכסוף ברכחו אומרים:
 אמן. — אח״כ אומר ברכח ״**הי נשמה שנחת בי״ יכו׳. [ויזהר להפריד
 מלח ^הי ממלח נשמר, שלא יוק כאומר שהנשמה <<היו] אבל איננו אומר
 ברכח החורה ער לפני פרשת החמיר, כי כן נחקנה, וכן מנהנ אשכנז כמ״ש

 מטה משה סי׳ ליו.
. ואחיכ אומר כרכוח ״אשר נחן לשמי ומי, שלא עשניי< גר, ילי  ף

 ובזה אציל מ״א מיד ח״א. שמ״א כ׳ סי׳ מ״ו ס׳׳ק י״ד ,,נ״ל דסומא לא
 יברך פוקח עורים אבל חרש יברך הנותן לשכוי וכו׳ עםםי׳ ס״ט״.
 וכ׳ עליו חיי אדם כלל ח׳ סי׳ ג׳ ״ואף סומא יכול לברך פוקח עורי׳
 שיש לו הנאה שאחרים מראים לו הדרך (ובמ״א סי׳ מ״ו ס״ק י״ד
 נראה שיש ט״ס וצ״ל להיפך)״ ר״ל שמ״א מורה לעיין בס״ס ס״ט, ושם
 כ׳ בש״ע ,;סומא אע״פ שלא ראה מאורות מימיו פורס על שמע ומברך
 יוצר המאורות שהוא נהנה במאורות שרואי׳ אתרים שיורוהו הדרך״.
 ומזה נשמע שסומא יברך פוקת עורים והוא להפך מדברי מ״א• פה.
 אכן לפמש״ל, טעם מ״א לפי שהעור שאיננו פקות ומברך פוקת עורי׳
 הוא מנאץ, כי מברך ברכה שההפך בגופו כנ״ל, אבל בברכת הנותן
 לשכוי אץ חרש נזכר שיהי׳ נאון אם יאמרנה תרש, וע״כ יברך, כי
 טובה היא-גם לו אם אתרים ישמעו קול תרנגול וידעו בבית אפל
׳ ס״ט״ כי גם שם נאמר בן  שהאיר היום. ועל זה כ׳ מ״א ״עססי
 על ברכת יוצר המאורות שלא נזכר בה עור, שמברך לפי שנהנה
 במאורו׳שרואי׳אתרי,. וא״כראית מ״א משם היא על תרששיברך. אבל
 שעור לא יברך פוקת עורי׳ הוא מטעם אתר הנלמד מגמ׳ יומא ס״ט הנ״ל.
ק בסדורו, ע  ר) במלת עשני המנהג לאמר השי״ן בפתת כמ״ש י
 וכתב למטה. ״ופתות הנו״ן [יתוקן: השץ] וכ״כ באורך בספרו
י ל״ה כתב ,,וזהו ת  לוח ארש. אך רד״ק במכלול דקדוק הפעלים מ
 מתברתם עם הכטיים ומי ג>ני•״ וכן ראוי שיושלם תסרון ה׳ השרש
 ע״י תנועה גדול׳, ומצאטבמשקלו בתהלי׳קי״ת ,,מן המצר וגוי עןני׳״
,הואעשט״  ובמשלי ח' ״קנני ראשיתדרכו״. ובשרש עשהבתהלי׳ק' ,
 ומהפסוקי׳ שמביא בלות ארש להתזיק הפתח, אץ ראי' נכונ', כי אץ
 א׳ מהם במין קל, מלבד: גחני• הנפתח מפני החיית שדרכה להפתת.
 ה) כן מנהג פ״פ ע״פ מ״א שתיקן כן בש״ע א״ח מ״ו ס״ק ט׳ בלי
 ראיה לדבר. ותמהני שלא הביא סעד מירושלמי ברכות ל״ה.—אך
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 שלא עשני עכר, שלא עשני אשה" [והנשים אומרות: שעשני כרצונו] ועור
 ס' ברכוח כםרר שבחומה בשיע א״ח ם״ו ם״א. וו?: מלביש ערומים, פוקח
 עורים, מחיר אסורים, זוקף כפופים, רוקע הארץ על המים, שעשה לי כל
 צרמ, אשר הכין מצערי גבר,י) אחר ישראל בגמר; עוטר ישר*1 כחפארה.

 ואח״כ ברכוה ״הנוחן ליעף כח, המעביר וכו׳ ויהי רצון זכו׳ שחרגילנו" וכו/
/ אזמר ההזן  ך,. מ*ר ברמח האלה, מן אשר נחן וכו׳ ער הנוחן ליעף כו
 הראשונה בקול רם והשניה בקול נמוך מעט. וק עושה בכלן אחח מול אחח.
̂כ לא ישכח לאמר אחוז מהן. ובטלוח עוטר ישראל בתפארה, מאריך מעט  ועי
 וכרכח המעכיר וכו׳ אומר בקול נמוך ובמהירוח קצח ער איזה מלוח שאחר
 יהי רצון, שלא יאמרו אמן אחר מעפעפי, מ אץ פה סוף ברכה. ואומר בקול

: שעשני ישראל כמ״ש במנחות מ׳׳ג ע״ב  במקום שאין מנהג נ׳׳ל לאמי
 וברא׳׳ש סוף ברכות ובטא״ח מ״ו. ומ״ש מ״א שם שהוא שטי מן
 המדפיסים, אין נ״ל שא׳יכ ה״ל לכתוב בגמ׳: כותי׳ כבכל מקום, ולא
 להפך הברכה. ואולי תקנו חז״ל ״שעשני ישראל״, ולא בלשון שלילה
 כבעבד ואשה$ כי לא תתכן מלת גוי בלה״ק על מי שאיננו מישראל,
 כי נמצאת בהפך על ישראללבד, בשמואל ב׳ז׳, כ״ג ״ומי כעמך ישראל
 גוי אחד בארץ". ובמקום שרצו לאמרה בתפלה במובן הלל, תקנוה
 בלשון רבים וסמכוה למלת ״הארצות״, כבתפלת ישמח משה ״ולא
 נתתו לגויי הארצות״, ובתפלת עלינו ״שלא עשנו כגויי הארצות".
 חבצ ביחיד מצאנו לשון עשייה לגוי: לברכה ״ואעשך לגוי גדול״,
־ וגם מלת נכרי איננה מיוחדת למי  ״ואעשה אותך לגוי גדול". -
 שאיננו מישראל, כי גם מי שאינט ממשפחתו נקרא כן כמ״ש בראשי׳
 לי ״הלא נכריות נחשבנו לו״. ע״כ בחרו בלשון מבורר: שעשני ישראל,
 ומיוסד על לשון הכתוב: הוא עשט, וגם אשה יכולה לאמת, כי

 ישראל ר״ל: כל הבא מזרע ישראל, אבל זכר.נקרא: ישראלי.
 0מנהג פ״פ: אשר נתן לשכוי־ וכוי, כבגמ׳ ברכו' ס׳ ע״ב. וכן
 טהגי׳ לאמר בעבר: אשר הכץ, גמ״א שם וכסדור יעבץ. וכן ״שעשה
 לי כל צרכי״, שהכל מודים לאמרו בעבר. ונ״ל הטעם, כי אץ דרך
 כבוד לאמר עליו ית' שעושה לאדם תמיד כל צרכן כעבד.—ואומרי׳:
 צר?י׳ בלשון יחיד, ולא: צי7י,: בלשון רבים $ ט רק בלי יחיד נמצא
, ט״ו. ואומרים אותה לפני ״אשר  במקרא ״ככל צר$ף״, דה״י ל ל

 הכץ׳׳ וכוי, כבש״ע ומ״א שש.
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 ״וחנמלנו" ער ״לע0ןישראל״. ז< [וק בכל כרכה שאומר ח' מקצחר. בלחש,
 אומר המלים האחרונים שלפני החחימהיעם החתימה בקול. והטעם. למען
 ישמעו ק' כבר לפני החוזים׳ שיחחום הכרכ', רחנו לכם לשמוע ולהכין החחימ'
 ולענוח אמן כראוי, שלאחהי׳ענ״ה •חומה, שהזהיר ממנה שיע א״חקכ״רמיח]
 ואח/: אומר המלים הראשונים של חפלח ״יהי רצון ומ׳ שהצילני״ וכו׳ בקול,
. ח) ואץ אוסרים הכחוכ בסרורים ל ן ק ם ב . נ ח ח א ,  והשאר בלהש, והמלים ר

 0 ראוי להיות בלשון יתיר, באשר הוא תשלום ברכת המעביר,
 שהיא בל׳ יתיד, וכן הוא בברכו׳ ס׳ ע״ב ובטור ולבוש א״ת מ״ו. וראיה
 לדבר, כי נתקנה כנגד ברכת המפיל וכו׳ שבלילה, וכאשר נזכרו שתיהן
 בגמ׳ שם. וכמו שאומרי׳ בזאת כל תפלת יהי רצון וכו׳ בל״י ״שתשכיבני,
 ותעמידני״, ותותם בשבח הטבתו לרבים,,המאיר לעולם כלו בכבודו״{
 כן תקנו בבקר תפלת ויהי רצון וכו׳ שבברכת המעביר, בל׳ יחיד [כי
 בתתלת התקנה גם הברכ׳ הזאת הית׳ לכל יתיד בביתו כיתר ברכו׳
 השתר כמ״ש בגמ׳ ובש״ע שם ורק אתר זמן סדרו לאמרה עם שאר
 הברכות בבהכ״נ] ותותם בהטבתו לרבים ,,גומל וכו׳ לעמו ישראל״.
 אך החזני׳ נוהגי׳ לאמרו בל" רבים. והבט במ״א מ״ו ס׳׳ק ד׳ ובמ״ש

י  ביום ייד אות ל. , י
 ח) בברכות י״ו ע״ב ״רבי בתר צלותי׳ אמר הכי יה׳׳ר מלפניך ה
 אלהי ואלהי אבוהי שתצילני [בשית ל׳ ע״ב: שתצילני היום] מעזי פני׳
 ומעזות פנים מאדם רע ומפגע רע מיצר רע מחבר רע משק רע
 ומשטן המשתית מדן קשה״ וכוי. ופירש׳׳י ״מעזי פנים. שלא יתגרו
 בי: ומעזות פנים. שלא יוציאו עלי לעז ממזרות״. וכ׳ מהרש״א בח׳׳א,
 שרש״י מפ׳ עזות פנים: ממזרות, ור״ל שלא יוציאו עליו שם ממזר
 שיש לו עזות פנים. — וק״ל שא׳׳כ הל׳׳ל: ומלעז עזות פנים? לק
 נ״ל שרש״י מפ׳ כפשוטו כפי׳ הערוך ערך עז, שיצילהו ממדת עזות.
 אך הוקשה לרש״י: >מה התפלל להנצל מהמדה הזאת יותר ממדות
 רעות חתרות? לק נתן טעם: •לפי שע״י המדה הזאת יוציאו״עליו
 לעז ממזרות, כי יאמרושעזות פניו באה מממזרות. חה רצון רש״י גם
 בשבת ל׳. שעל מ״ששם בגמ׳, ההוא דאתא לקמי׳ דר׳ [כן הוא בעץ
 יעקב, והוא הנכון, ולא כבגמ׳: דר׳ תייא, שהלא על המעשה הזה
 אמר ר׳ חייא ״אהניא לי׳״ וכו׳] א״ל אמך אשתי ואתה בני א״ל רצונך
 שתשתה כוס של יץ שתה. ופקע אמר ר׳ תייא אהטא לי׳ צלותי׳ לר!
 דלא לשויי׳ ממזירא דר׳ כי הוה מצלי אמר יה״ר וכו׳ שתצילני היום
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 ״לעולם יהא" ער ״ויאמר"; מ אץ זאח חפלה, מ אם חובחוז םוסר הראוי׳
 להאםר בחוך חוכחר. סרב החרש או מיחיד לעצמו, אבל לא בחוך סדר חפלוח
 הקהל. — ואח״כ אומר המלים הראשונים של ״רכון כל העולמים" יכו׳ כקול,
 יק האחרונים [יתכן לאמו־ ״מה נאסר לפניך. יק הוא כבל הסדורים. אך מה
 נאמר לרעח ררו ה״ר. ע״ד. כזה, שכסרוריו ואף בסדר חפלת שחריח שבמחזור
 י/: כחכ ״מה נאמר"; וכחפלח נעילה ששם מקורחסלח רכון זכו׳ כתב ״ומה
 נאמר", וק ככל חפלוח חק בורר יכ. וםרוע, והלא רםכים כסדר חפלה
 שאחר הלכוח מילה כ׳ מעילה ״מה נאסר" וכן כסרח־ יעכץ?] וכן חחלח
 מאסר ״אכל אנחנו" וסופו, וחחלח ״לפיק" וכוי, ואחיכ ״אשרינו מה טוב"

 מעזי פנים ומעזות פנים״. ופירשיי ״ומעזות פנים שלא יצא עלי שם
 ממזר דהוא עז פנים״. ר״ל מפני הדאגה הזאת שיוציאו עליו השם
 הזה אם תהי׳ בו מדת עזות, התפלל'שיצילהו ממנה. — וי״ל עוד
 שר׳ דאג והתפלל על זה יותר מחכמי׳ אחרים, באשר היו אצלו תור׳
 וגדלה במקום אי. ועל העושר לבדו נאמר במשלי י״ח ,,ועשיר יענה
 עזות׳־, ק״ו לנשיאות ותור׳ עם העושר. לק דאג שע״י גדלתו ועשרו
 תבא לו עזות בדבריו. ותפלתו נשמעת שלא הית׳ לו מדת עזות, ועי׳׳כ
 לא האמינו לזה שהוציא עליו שם.ממזר. והוא שאמי ר״ת ״אהניא
 לי׳ צלותי׳" וכו׳. אמנם לולי פירש״י נ״ל כי נתקור מה רצה הרשע
 באמת זה לר׳, ך-כי תשב שיאמץ ר׳ לנרגן? אכן אמר זה להעציב ר׳
 בעזות פניו נגדו. ובזה יוק טעם שנתן לו ר׳ כוס יין ן להראות לו
 שאיננו כועס עליו כי דבריו הם כצתוק בעיניו. ובזה י׳׳ל תפלת ר׳:
 שינצל ״מעזי פנים״ שלא יזיקוהו בהוציאם עליו שם רע כדרך עזי
 פני׳ להוציא שם רע על ת״ת הנכבדים ולהשפילם בעיני העם בלעז —
 מקנאתם בהם. ״ומעזות פנים״ שלהם שלא תזיקהו בבריאות גופו
 ע״י הכעס על עזותם. ולפ״ז דומה ליתר הדברי׳ שהתפלל עליהם,
״ ע י פני׳ מאדם ר  שהס נזקים הבאי׳ על האדם מתון, כמו ״מעז
ת ר׳^י״לע׳׳פמ״שבב׳־ב ל פ ת ״ מ ע  וכו׳. ומה. שאץ אומרים ״מיצר ר
 י״ו ״הוא השטן הוא היצה״ר׳'. — ומוםיפי׳ ״ובכל יום". שמתפללי׳
¥ הזה שלפני ה  גם על הימי׳ שמאתרים לבא לבהכ׳׳נ ואין אומרי׳ י
 התפלה. אבל ר׳ שהתפלל אותו אתר תפלת י״ח, ואץ יום שלא התפלל
 פעם א׳ תפלת י״ת, ויה׳׳ר אתריה, א״צ לאמר ״ובכל יום״. שהלא

 יאמרנ׳ בכל יום.

2* 
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/ ובלחש ״כרין  ער ״אחר".ט< וקי אומרי׳ עמו בקול ״שמע״ עד ״אחר׳
, וטי. ה' בקול: המלים הראשונים של ״אחה הוא ערי׳ ומ/ ואחיכ / ^ 

 ט) ״משכימי׳ ומעריבים׳/ ואח״כ ״ערב ובקר׳/ נראה לשון כפול?
 ועוד שבתחלה מקדים משכימי׳ שהוא בבקר, למעריבי׳ שהוא בערכן
 ואח״כ מהפך הסדר ואומר: ערב ובקר? ונ״לשאף שבלשון הורה
 מלת השכם מורה על הקדמה בבקר כמ״ש בראשית י״ט ״וישכם
 אברהם בנקר״, וכן בכ״מן מצאנוה בלשון תכמים על הקידום בכל
 עת, כבברייתא שאומרי׳ אתר ברכת התור׳ ״והשכמת בהמ׳׳ד שתרית
 וערבית״. וכן י׳׳ל גם במלת ומעריבי׳ שאף שבלשון תור׳ מצאנוה רק
 על האיתור בערב, בלשון תכמי׳ נקרא כן כל איתור [וכמ״ש בע׳׳ז נ״ת
 ע״ב ״לשון תור׳ לעצמה ולשון תכמי׳ לעצמה״] ולכן אתר שאמר:
 משכימי׳ ומעריכי', שר״ל: מקדימי׳ ומאתרי׳, מוסיף שעושי׳ כן ״ערב
 ובקר״. ולפי שהקידום ראוי להקדים להאיתור, באשר הוא קולם לו
 בזמן, הקדים מלת משכימי׳ למלת ומעריבים ן אבל ערב ראוי להקדי,
 לפני ובקר כמ״ש בראש ברכות ״מאי שנא דתני ערבית ברישא לתני
 דשתרית ברישא״ [ממה שכפל קושיתו ״מאי שנא וכוי, לתני״ וכו׳
 ולא אמר בקוצר: מ״ש דתני ערבית קודם לשתרית, מוכתת דעת
 המקשה שיותר ראוי לתנא לאמר שחרית קודם. ולתת טעם לזה
 כתבו תום׳ בד׳׳ה לתני ״כדאשכחן בתמיד דכתיב של בקר תתלה״.
: בין הערבים,  ופירושם תמוה, כי בתמיד לא כתוב ערב, כי אם
 שהוא אתר תצות היום, ובזה ראוי להקדים בקר, כי תתלת היום
 קורם לתצות היום, ואין ראי׳ מזה שבקר יקדם לערב שבק׳׳ש שהוא
 לילה? וי׳׳ל שרצון תום׳ שקושית המקשה: מאתרשב׳ הדברים, ערב
 ובקר, אין לאתד טעם קדימה לתברו, ה׳׳ל להקדים בקר הנמצא בכתו׳

 קדום לזמן אתר. אכן לולי דברי תום׳ הדחוקי׳נ״ל לפי: שיקדים יום,
 כמו בכל הקדשים שהלילה הולך אחר היום כמ׳׳ש בחולין פ״ג• ע״א.

 ובזה יתכןשהקדים שתרית בתפלות בר״פ הפלת השחר.שאם כנגד אבות;!
 אברהם תקןשתרית; ואם כנגד קרבנות, הליל׳ הולך אתר היום בהם]
 והשיב בגמ׳ ״דכתיב בשכבך ובקומך [פה הוראה באצבע שמעתיקי
 הגמ׳ העתיקו המקראות בלי השגתה נכונה, כי המקרא הראשון
 שבגמ׳ לא העתיקו כראוי, שבמקרא נאמר ,,ובשכבך״. ואיל שהיה
 להם בתורי: בשכבך, הפך המסרה; שהלא במשנה י׳ ע״ב העתיקו:
 ובשכבך] ואיבעית אימא יליף מברייהו של עולם דכהיב ויהי ערב ויהי
 בקר״. ומפני ב׳ הטעמי׳ האלה הקדים גם פה, שמדבר מק״ש, ערב
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 ״ובישועתך תרום וחנכיה קרננו" עד ״כרבים׳׳. י< והבס בהערת אגרת

 מלאכת מחשבת, 8.
. ואומר המלים הראשוני׳ והאחרוני׳ של תפלח ״אתה הוא הי" וכו׳  ן
 בקול, ושאר הוזפלה בלחש. ואומר כ׳ כרכוח החור׳ בקול. האחוז ״כא׳׳י אמיר,
 אשר קדשנו בםצוחיו, וצונו לעסזק כר״ח והערב" [בו״ו כמיש כש״ע איח סי'
 מיו] עד ״ולומד חורחך״. ואץ אומרי׳ ״לשמה", כי אינט בנט' ובטור. ;א<

 לבקר, וכתב: ערב ובקר. — ובכל הסדורי׳ נמצא ״אשרינו שאגו
 משכימי׳ ומעריכי׳ ערב ובקר ואומרי׳ פעמי׳ בכל יוס שמע״ וגוי. אבל
 מנהג פ״פ ״אשרינו וכו׳ ובקר בכל יום תמיד פעמי׳ באהבה ואומרי׳
 שמע״ וגוי• ואולי עשו כן להשוות הלשון עם קדושת מוסף בשוי״כו
 ״המיתדי׳ שמו ערב ובקר בכל יום תמיד פעמים באהבה״. וקרוב

 חה גם בסוף תפלת והוא רתום הארוכה.
ת י״ח ״וקרנו תרום בישועתך.״ ולא ל פ ת  י) המנהג: תרום, מ
 כה״ה שכתבפה: תרים, וטעמו להשוותו עם: ותגביה, שיהיו שניהם
 פעלים יוצאים והתוי׳׳ן למכת. אך לדעתי העיקר כמ״ש יעקבםדורו
 ״תרום ותגביה פעלים עומדי׳ נסתרים לנקבה שהיא הקרן״. וכן
 נמצא במקרא שכותב תמיד הסבה להרמת קרן, שלא נתשוב שמעצמה
 תרום, כמ״ש בשמו?! א׳ 3׳, א׳ ״רמה קרני בהי, ובתהלי׳ פ׳׳ט, כ׳׳ה
 ״ובשמי תרום קרנו״, ושם פסוק י״ח ״וברצונך תרום קרננו״ לפי
 הקרי העקרי. וכן בתפלת י׳׳ת גם ה״ה כתב ״תרום בישועתך״,
ה [תשלומו: והוא הדין] פה וממ״ש ותגביה אין קושיי, כימצאמהו  וה4
 עומד בעובדיה ״אם תגביה כנשר׳־׳, שכתב עליו רד״ק בסי השרשי'
. שוב מצאתי ק המגביהי לשבת והיו״ד מספת״  שרש גבה ״פעל עומד ו
 נרמב״םבסדרתפלהשלושכיכן ״תרום ותגביה״. —וכןכתוב בתורת
 חיים חולק ספ״א.—ואתמה על אבודרהם שכתב בתפלת י״ח ״בישועתך
 על שם ובישועתך תרום קרננו״ והוא פלא, כי אץ זה בתנו״כ? .
 יא) ונכון הוא כי בפסחי' נ' ע״ב אמר ״רבא רמי כתיב כי גדול
 עד השמים [במקרא עשמים] חסדך וכתיב כי גדול מעל השמים
 [במקרא: שמים] תסד^הא כיצד כאן בעושי׳ לשמה וכאן בעושי' שלא
 לשמה וכדרב יהוד׳ דאר״י אמר רב לעולם יעסוק אדם בתור׳ ובמצות
 אע״פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה״ וכ׳ תום׳ בד״הוכאן
[נ׳ לתקן: דרבא. כי בברכות שם אמר בזה ״מרגלא  ״תימאדרב'
 בפומי׳ דרבא״] גופיי אמר בפ״ב לברכות, י״ד, כל העוסק בתור׳
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 ,כר״ח והערב" *אסר כםהירות יחד, שלא יאסרו אםן ביניהם; כי היא כרכר,
 א׳ כםיש בש״ע שם. וחוחם בא״י הסלםר חורה לעסז ישראל" יכ< והשניה

 שלא לשמה טח לו שלא נברא". ומ״ש תום׳ את״כ להשיב ״דהתם
 מיירי כגון שלומד כדי להתיהר ולקנטר וכו׳ אבל הכא מיירי וכו׳ שאץ
, דחוק הוא, כי האמורא ה׳׳ל לפרש דבריו, ולא  מתכוין לשום רעה"
 לקרוא דבר טוב ודבר רע בשם אי: שלא לשמה? לכן נ׳׳ל ששניהם
 בדבר א׳ נאמרו: שעושה כדי שיכבדוהו, כפיר״שי ותום׳ בברכות שם
 על המאמר בפסחים, כי ידוע מ׳׳ש רמב׳׳םר׳׳פ חלק ושאר ספרי מוסר,
 שהמלמד קטנים, ימשיכם ויפתם ללמוד ע׳׳י דברים ערבים והבטחות,
 וילך בןה ממלרגה למדרגה, שבתחלה יבטיח להם שכר במאכלים
 ומגדנות ואחר שגדלו מעט ודברי׳ כאלה קלים בעיניהם, יבטיח להם
 שכר בבגדים נאים. ואחר זמן בעושר וכבוד. ואת״כ בשכר העה״ב עד
 שיבאו לההשגה ללמוד לשמה. והוא שאמר ״וכאן בעושי׳ שלא לשמה
׳ הוא באופן שאמר ר״יא״ר, ך ד שמים חסד ע  וכדר״י״ ר״ל שמ״ש ״
 שמתחלה יעשה אף שלא לשמה, שעי״כ יבא למדרגת לשמה. אבל
 מ״ש בברכות , כל העוסק בתור׳ שלא לשמה״ ר״ל כל ימיו ולא בא
 למדרגת לשמה. ועל זה אמר ״נוח לו שלא נברא״, כי לא השיג
־ ומתוך מה שפרשתי ענין שלא לשמה, בא לשמה,  תכלית הבריאה. -
 ר״ל לפ׳ ענץ לשמה, והוא העונג בלמוד התור׳ ובעשיית המצות
 בחשמ שעושה בזה כחת רוח ליוצרו. וזה שאומרי׳ בברכת התורה
 ״והערב" וכו׳ ר״ל תן בלבנו.למצא עונג בד״ת שנלמוד לשמה; ואח״כ
 אומרי׳ ״ונהי׳ אנחנו וצאצאינו׳׳ ר״ל גם בנינו הקטנים יהיו לומדי
 תורתך, ואף שהקטני׳ לומדי׳ שלא לשמה, שמחוך שלא וכוי. וא״כ אץ

 לאמר: ולומדי תורתך לשמה.
0 כ׳ בסדור הגיון לב ״מוה״ר אברהם בנו של הרמב״ם כ׳ בשם  י
 אביו שכ׳ בי&זוצה שהחותם המלמר תורה טועה לפי שאץ השי״ת
 מלמד? לט אלא צוה אותט ללומדה״. ודברי הגיון לב:אינם לרצון
 לפני, ואינני מאמץ, שהם אמרי פי בן מיימן, כי בהל׳ תפלס פ״ז
 כתב לאמר ״המלמד תורה״ וכוי. וכן הוא בגמ' ברכות י״א. והטעם
 שאץ לאמת תמוה, שהלא בתהלי׳ לד כתוב ״ומתורתך תלמדט",
 ושם קי״ט ״למדני חקיך״, ובברכת אהבה רבה ״ותלמדם תק>חיים
 כן תחננו ותלמדנו׳׳ [ובדרכי אלך לעורר על מ?ן רש״י בברכות שם
 בד״ה שכבר נפטר באהבה רבה ״שיש בה מעץ ברכת התור׳ ותןבלבט
 להבץ וכו׳ ותלמלם חקי רצונך (בםדורינו ובאבודרהם: חקי חיים)
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 ״באיי אמ״ה אשר בחר" ער ״נוח; התורה"..ואומר ״•{רכך״ ער ״המזבח
 סביב" בלחש רק חחלחו וסוסו בקול. ״איזהו מקומן" ער ״קדמוניות" בלחש.
 ״וערכה" ע־ם בקול. ואוחז טליחו בירו ומברך על״' קורם עטוף ״כרוך וכו׳
 להחעטף בציעיח" ומתעטף. י*) ולוקח חפלה של יד ומשימה בזרוע שמאל
ן". וקושרה מרוע בסרק העלק וכורך  ומברך כקול ״כרוך ומ׳ להניח חפ̂י
 הרצועה סמב הזרוע, ולוקח חסלה של ראש ומניחה על ראשו ומברך בקול
 ״כרוך וכו׳ על מצות חסלין", ומושיבה בראשו, ואחיכ מרך הרצועה של יר
 על אצבעו הנחלה נ' פעמיי, והנוחר כורך על ירו [ולפי ש״ע סי׳ כ״ה םי״א
ת חפלה של ראש נם לשבע כריכוח שםמב הפרק החחחין של ח  יקדם ת
 הזחע. וכן ראיה׳ שנהג ראכ״ר וליי מיהזלםן טריר הכהן זיל. וק ראוי לעשות
 שלא יבא להפסק.שיחה, בעוד שכורך ז' כריכות, מן ברכת תסלין של יר לשל
 ראש• וההולמ' אחרי ארי״ במסחר״ם, שהזכית ט״ז זס״א שם, מרמי ז' כוזכו
 האלה.קורם תחת של ראש]. - ואם.בבקר אחר אמירח חהלים לא היה
ת תסלין ח  מנץ י' אנשים ככהכ/ אמרו מזמור של יום וקדיש ?זום אחר ת

 [יענין מקום תהחן הבט באנרחי 56].

 למה הקדל׳ ״ותן.בלמו" וכוי המאותר, להמוקרם ״ותלמדם״ וכו׳?
 ונ״ל שמפרש על סדרגרכו׳ התור׳ שכנגד, הראשוני שהיא על העתיד
 ״לעסוק כד״ת. והערב״ וכו׳ יש בברכת אהב׳ רבה ,,ותן בלבנו׳׳. וכו׳
 שגם הוא בעתיד. וכנגד השני' ,,אשר בחר בנו״, וכו׳ שהיא על העבר,
״ וכו׳ בעבר]. ופירוש  יש גם בברכת אהבה רבה.״ותלמדם חקי
 ״המלמדתורה" ר״ל שנותן לנו דעת ובינה להשיגה, —ולדעתי הוא גם
 מובן ״אתה חונן לאדם דעת״ וכמ״ש בתפלת מוצאי שבת ״אתה תוננתנו
 למדע תורתך״. — לכן עשוה ברכי ראשוני, שהתור׳ קודמת לכל.
 הנכק לאמר: להתעטף בציצית, ב׳בשוא. כי מלבד מה שהאריך
 לטש א״ח סי׳ ת׳, נ״ל טעם פשוטי, כי השם צרכו ״ועשו להם ציצית,
 והיה לכם לציצית״, ולא כתוב: הציצית, לציצית• וכאשר: אומרים
 ״להניח תפלין, ולא: התפלץ, כן יאמר: הציצית • ומה שאומרים: לישב
 ?סכה, הוא ע״ש הכתוב: בסכות תשבו״. אך המנהגלאמר: בציצית.
 ומי.החרוץ בעומק השפה כ״ה .אליעזר יתיה עמד על פתת״הגית
 כמנהג, כי אמר שדרךהעבריםלפתוחגליידיעה/הבית שאצלתגות
 מאכל, ומשקה ומלבוש או. חומר לצורך תקון דגר אתל, כמו ״לאקלמו
 אתכם3לחם ובמים, ותכסהוגשמיכם, .ויכסהו מגלים, .מניח ומחת
. ח תפתו  3כםר״, והדומי׳. וע״כ גם ציציתלצורךעטוף ומלטשיהי' עי
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. החזן קורא ,שתיקה •פה כשעת התפלה'/ דנות מעט, ואח״כ אומר  . ן
 כקול ״כרוך שאסר" ער ״כחשבחוח".יי< [מןחחלחהחפלהער״כחשבחות׳׳
 עמר כמקומו ולא לפני החכה, כי לא דר לפני החכה ער• לפני ברכח ישחבח,
 שאומרה שם כעמר הקדיש שאחריה שיאמר לפני החכה עם ברכו יכל מה
/ אומרי׳ ״כרוך  שאחריו שהוא עיקר החפלה] ואחר שענו קי אמן על כרכח ח
 שאמר" ער,,אמן ואמן". טי< ״ברוך שאמר" ער ,,כחשבחו׳׳׳ אומרי׳ בעםיר/

 יד) יזהרו לאמר ״עבדך׳׳ בסגול הד׳, ט שם ההפסק. ולא יחברנו
 אל ״נהללך" וכוי, שאם היה פירושו: ובשירי דוד עבדך נהללך,
 הל״ל: נהללך בשירי דוד עבדך בשבתות ובזמירות. ואץ להקשות: אם
 ״ובשירי דוד עבדך" מתובר לשלמעלה, למה נהפך הכנוי במלת עבדך
 לנוכח, אתר ״תסידיו ועבדיו׳ שבהם כנוי נסתר? כי כן דרך כל
 . הברכות להתליף מנסתר לנוכח, וגם בברכה הזאה בלא זה. חקור
 ותמצא. — והמנהג לאמר ״ונזכיר שמך ונמליכף׳. ולולא המנהג
 נ״ל כהאומרי׳: ונמליכך ונזכיר שמך 5 כי ונמליכך הוא נגד מלכט
ם המנהג ע ט ו  שאומרי׳אח״כ, ונזכיר שמך הוא נגד אלהיט שאתריו. —
 י׳׳ל לפי שבסדר תפלת רמב״ם כתוב רק ונזכיר שמך, הקדימוהו למלת
 ונמליכך שהיא תוספת מאותרת. ובתתימת 1̂3 וישתבת המנהג לאמר:
עק שניקר בשורק] והטעם י  בתשבתות, הת׳׳ו הראשוני בתירק [ולא כ
 . כי לא נמצא משקל תפעלה בשורק במקרא, .אבל בתירק מצאטהו
 במלת תפארה בישעי׳ כ׳׳ת וירמי׳מ׳׳ג. וכ׳׳כ רד״ק במכלול שער השמו'
 משקל תפעלה ״תפארה וכן תשבתה שנאמר בתפלות וכן השבתות
 התי״ו בתירק״. וכ׳ ר׳׳מ העכים בהערה ,,זהו מ״ש אביו ז״ל בס׳
 הזכרון שאץ לומר כןזשבחוח אלא כהשבחוח״. ואתמה על רד״ק

 שלא הזכיר בס׳ השרשים השם: תפארה?
 טו)כ' ב״י איית סי׳ ס׳׳א ״כ׳ באהל מועד האומר אמן אמן כאומר
 שמע שמע ואיני יודע מנץ לו ועוד דהא קרא כתיב אמן ואמן ואע׳׳ג
 דהתם כתיב באמן תנינא וי״ו נראה דאפילו בלא וי׳׳ו נמו׳•׳.. ותמוה
 הלא תלמוד ערוך בירושלמי מגלה פ׳׳ד על משנת מודי׳ מורי׳ משתקי׳
 אותו ״ודמותה אמן אמן שמע שמע״? ויעבץ כ׳ בס׳ מור וקציעה
 שם ״הוגד לי ושמעתי שבס׳ אהל מועד לקח דין זה מן הירושלמי
 שכן• מפורש' בו בגמ' דמגלה אמתני׳ דהאומר שמע שמע [יתוקן:
 מוריי מוריי] משהרןי' אוהו ואשהמיטי' להרב״י אותו ירושלמי״. ולפי
 שגם התכם הזה לא ראה הירוש׳, באשר כהב ,,הוגד לי ושמעתי׳׳;
 שגה עי׳׳כ לפרשו בדרך עקש: .שגם שמע שמע מתיר. כי תשב שלשון
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 ח•• הוו״ יושב במקומו ואומר בקול פסוק ״הורו״ וזנו', וכל האחרים עם
 ק׳ בלחש, מלבר פסוקי ״זרע ישראל וגו/ רחהלכו וגו/ ישמחו וגו/ נקמוח
ע וטי, יהי כמר וגוי, ישטחו וגוי,  זנו', ואני בחסדך וגוי, מזמור לחורה וגוי, ס ט

 ידוש׳ כלשון אהל מועד, כיז׳׳ל מו-ק ״מלמוד׳ רבני מערבא פליג בהט
ט כאומר שמע ולא קאמר ק  זס׳׳ל דשמע בכל גוונא שרי וכו׳ והיינו מ
 כאומר מודים מודים". והלשון של אה״מ סובל פירושו. אבל טעה כי
 בירוש׳ שהעתקתי מבואר שגם שמע שמע גם אמן אמן משתקי׳
תה״ מוסב על מאמר ר״ש בד׳י דמו ו  [אם לא נדחוק שמ״ש ידוש' ״
 שם, ור׳׳ל שכניו שהשמיים במשנה מותרי׳ ביתיד, כן אמן ושמע מותרי'
 אף בצבור] וכן על מ״ש ב״י ״ועוד וכו׳ ואע״ג" וכו׳ הטיב לתמוה
א מקרא מלא כתוב במדבר ה׳ ואמרה האשה אמן אמן בלי וי"?  ״הו
 ואף שבזה י״ל שרק באמן שעצ ברכה אסור, שנראה כשתי רשויות,
ן בברכות ל׳׳ג ע״ב, אבל בשבועה את אסור. וביותר לפי מה  כמ̂׳
 שפירשה משנת סוטה י״ח /,על מה חומרת אמן אמן" וכוי.
׳ ח׳ ״ויברך עזרא  מה נאמר לזה שהוסיף להפליא מהכתוב מחמי
״? והוא ז״ל מקשה כן רק על אה״מ,  וגו׳ ויענו כל העם אמן אמן
 ולא על הירוש', כי הוא מפ׳ הירוש' שמתיר בחמן אמן כנ׳׳ל. אבל לפי
 מה שהוכתתי מלשץ ירוש' שאוסר באמן אמן, ק׳ גם עליו? ונ״ל שעל
ן שכל טו  ירוש׳ ל׳׳ק כי י״ל כדעת ב״ח שהזכיר מ״ח סי׳ ס׳׳א ס״ק ט׳ ״
 הקהל אומרים אותו ליכא קפידא", ר״ל כי אק לחשוב שכלם מאמיני׳
 בב׳רשויות, ורק בש״צאמרושמשתקי׳. ועל מהשדתה מ״א ״ואשתמיטתי׳
 גמ׳ פ׳׳ה דסוכה שהיו אומרי׳ אנו ל:' ולן׳ עינינו ופריך במלוהאמרי׳
 האומר שמע שמע משתקי׳ אותו והתם כלם היו אומרי׳ אותו אלא
; י״ל שירוש׳ חולק על הבבלי בזה ר"  ע״כ אפי׳ כל הקהל אומרי׳ אסו
 ודעתו כב׳׳ח. אך על אה״מ תשאר הקושי׳ למה פוסק כירוש׳ נגד
 הבבלי? אכן י״ל שדעת אה״מ שגם הבבלי כב״ח. ועל קושית מ״א י״ל
 ששם בסוכה לא כל הקהל אמרוהו כ״א חסידי׳ ואנשי מעשה כמ׳^ן
 רמב״ם בה׳ סוכה פ׳׳ח,:וע״כ יש לדאוג שהעם השומעי׳ יחשבו שהכופלי׳
, אץ ר״ל  מאמיני׳ 33׳ רשויות. ויותר נ״ל שמ״ש ביחש׳ ״אמן אמך'
 שאסור לכפול עניית אמן, ליא מלת אמן שבירוש׳ היא תחלת מאמר
׳ ־וכוי, כמו מלות ״מודל, שמע", שם, שהן  ״אמן יהא שמי׳ רכא,
׳ אנחמ לך", ד מו  תחלות מאמרים. ור״ל: ־כמו שמשתקי׳ הכופל ״
׳ הכופל ״אמו יהא שמיה׳׳ וכו׳ או ״שמע  כאמור כמשנה, קמשתקי
 ישראל״ וכוי. ושלא יהי׳ מקום לבע״ל לחלוק ולאמר: שתחלתהמאמר
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 ה'הושיעה" וגוי, ובל ראשיהמוטורי׳ וסופם, ופסוקי ״פותח וגוי, אשריש<"
 זעקב וגו׳, רוממות" וגוי. [ויפסיק בין ירושלים, אח, שלא ישסע: מוז, ףהייחרוף.
ל מ״ה שלום זעליגמאן ח  והבט בש/ א״ח סי' ם״א, כיא. וכן הזהיר השמש ת
 שסש זיל על סלח זרע שבפסוק זרע ישראל וגו׳ שלא לאמרה מלרע, מ אז
 תקןסע: זה רע] ואחר שאסרו ק׳ ער ,,אמן ואםן", אוסר ח׳ כקול ״כל
 הגשמה" עד ״אמן ואמן". ק׳,,רבוץ חד" ער ״ה׳ אחר". [״ףברך דור" ער
 ״שמו אברהם" אומר*׳ בעמידה], וח׳ עםהם בלחש, מלכד פסוקי ״ה' איש
 מלחמה וטי, ימינך וטי, מי כמכה וגו׳, עד יעבר" וגו׳, שאומר בקול. ואחר
 שגמרו ק' אומר ח' בקול ״ה' ׳מלך ע״ם. ופסוקי כל תשמה, ה׳ ימלך, אומרי'

 כ' פעם•,, וק ח' כקול.
 :ט• אז המתפלל עובר לפג״ החכה,יי< ואומר כקול מלת ישתכח, והשאר

ן אזכיר ת7ז ריב״ל בשבת קי״ט ״כל י / ואץ אמן מן המאמ י א ה י 7 / 

 העונה אמן יהא וכוי ככל כחו״ וכוי.
 .יו) כת3תי פה ״המתפלל״, ולא: החזן, כאשרכת3תי על הנה,
 להורות על מנהג פ״פ, שער סוף פסוקי זמרה רק החי הממונה לימי
 החול, התפלל בקול. אבל• מן ישתבח והלאה ע3ר לפני הת3ה גם
 יא״צ מאנשי הקהלה שהיה לו כבר אשה ואף שאץ לו עור בעת ההיא
: רק מי שנסמך בחבר ממנהיגי הקהלה] אמנם  [ובדורות הראשוני,
 בשוי״ט [מלבד ימי׳ נוראי' שהתפללו בעלי. בתים מההלתנו, ונקראי׳:
 בעלי תפלה] התפלל רק ח׳ באץ אונס. — אך אבנים לא עברו לפני
 התגה עד סמוך לסוף התפלה להתפלל בקול: אשרי, עם למנצח,
 ובא לציץ, וסדר קדושה עד קדיש תתקבל. וגם התפלות האלה רק
 בימים שאומרים למנצח וגו׳. ובל׳׳ג בעומר, וט״ו בשבט ובאב, ופורים
אן שנא! למנצח ה לאשרי ולמנצח [  פ״פ.אץ אבלי* עוברי' לפני התנ
- ואץ להתלונן על מה שאחל מתפלל כל המפלה, ל  בימי, האלה]. -
 ואחר אומר ״תתקבל צלומהון״ וכוי? שהלא גם האבל האומר תתקבל
ם קי. וגם במה שהתפלל ח' בקול הוציא את השומעי'  התפלל בלחש ע
ה למ״ש בש״ע מ  והוא כאלו התפללו עמו, ששומע כעונה. והרבר ה
 הקפ״ה ס״ג ״אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים ישלים אתך וכו׳
 וריבברכה שבירך הראשון וכוי ואפי' אם בירך ולא יכול לתקוע כלל
 השני תוקעבלא ברכה״. ובמשנת יומא ל״א ע״ב ״הביאו לו את התמה־

 קרצו ומירק אחר על ידו״.
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 אוסר בלחש עם. ק' האוסר״׳ ״ישחבח׳< עד ״העולמים* י״ [ודע שבכיס
 שאכתוב על מאמר םהחפלה או ססיוט: שקיןל אוסרי' אוחו, ח׳ אומרו עם

 0 כענק ״תי העולמים׳' שבברכות ברוך שאמר וישתבח נפרדו׳
 הדעות אם לאמר תי בפתח או בצירי. הרב תי״ט מאריך בסוף מס׳
 תמיד. וראש ד?ריו אמת ״ותהי׳ הקריאה בצירי.כענץ,שנא׳ בדניאל
י ברוב דבריו לא  י״ב.וישבע.בחי העולם שהוא סמוך״. אך יסלח לי ג
 יחדל פשע, כי מ״ש ״ויהל עניטחיים של העולמים והוא השיי שהוא
 חיים של עולם, משא״כ חי בפתח שאיט סמוך יהי׳ עניט העולם שהוא
, אינם דברים חיים וקימי׳,  חי ואץ העולם עצמו חי על צד האמת״
? וכן מ״ש אח״כ  כי אלו היה ענינו: עולם חי, הל״ל: העולם החי
 ״חה דברי הרמב״ם פ״ב מסי יסודי התורה שמפני כן הוא אומר
 חי ה׳ בפתח לפי שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופים וכל ולפיכך
 אומרחי פרעה חי נפשך כולם בצירי״ שממנו נראה שמפי טעם רמב״ם
 שאץ לאמר על גוף אדם: חי, לפישאינטחי על צד האמת5 מוקשה
 מכתובים הרבה המכחישי' אותוי״אשרחי, וארפכשרחי״ וקרבים?
מה שבעל העקדה בפ׳מקזהשיבעל דברי:הרמב״ם ו  ובמ״ש בסוף ״
 נזה, שאס כדבריו ק הוא יהי׳ תי בצירי לשון חיים ולא נמצא בלם׳׳ק
 בחיים שם נפרד, כבר השיב על זה המדקדק מיה שמואל וכו׳/שכן
ט נמצא נפרד ובסמיכות יאמר מי הים בצירי ק יאמר מן  מיםאי
 חיים חי בצירי כי הוא סמוך וענימ חיי העולמים. וכן בחתימת [ליל
 בסוף] ברוך שאמר ובחתימת ישתבח הנכץ חי העולמים בצירי״.
 המדקדק לא 1ק, ט אף־שמלות מיס חיים קרובי׳ במקרא, רחוקים
 זה מזה במשקלם,כרחוק מזרח ממערב, כי במלת מים תחסר בסמיכו׳
 מס?!:םהרכוי,וים איננו מלא רק יאמר: מי, וכדרך ים הרבוי בכל
 מקום כמו: אנשים, בסמיכות: אנשי. וכן בזוגיים: שמים, ידים,
 בסמיכות: שמי,,־ ידי וא״כ סמיכות חיים: חיי, בחסרון המם לבדה,
 אבל סי בחסרזן.ים כלו הוא.תסרון. לא יוכל: להמטת עם־ האחרים
פרעה״ כמו סוסו או,עבדו;  הלל? — וגם פי׳ העקדה שם על ״חי
 דחוק מאד. ופירושו על ״חי נפשך״: החי של הנפש שהוא הגוףן
/ ף ש פ נ י ח  רחוק מן האמת, ט בשמואל ל י״א, י״א ־כתוב ,,חיך ו
 וכאשל* פי׳ חיך:*זייםישלך בעצמך, קפייחינפשך: חיי הנפש.בעצמה,
 ולא: חי שהוא עם הנפש; —׳נמצא שדעת •החכמי׳ האלהלאמר:
 חי, בצירי{ אבלתלוקי׳ במובט, ט לתי״ט׳הוא.: חיים של העולמים,
ר הוכחתי• שדבריהם נמים על  (לעקדה: סי.של העולמי׳. ובאשר מ
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 ק' בלחש עד ׳*אומר בקול. רק חפלח י״ח •אמר עם ק' בלחש אף שאומרה
 אח״כ כקול] ח׳ בקול ״כרכוח והודאוח" עד ״העולמים" [הכט המוסגר

 יסודות רעועים, כי מטים גם נעים, ולסמוך עליהם לא נעים, פניתי
 לי דרך אחר למצוא מוק חי העולמים, בעזר חי העולמים. ואחקור
 תחלה אחר דברי רמב״ם הנ״ל, הקשים בעיני מאד. כי הוא אמר,
 שאץ לאמר: חי ה׳ בלשון סמיכות, לפי שאץ הוא וחייו שנים; והלא
 לפני זה בתוך כדי דבור כתב שם גם על דעתו ית׳ כן ״הוא ודעתו
 ותייו אתר מכל צד׳׳, ועם זה נאמר, במדבר כ״ד ״ויודע דעת עליון׳,
 בסמיכות. וחז״ל שאלו, בברכות ז׳ ״השתא דעת בהמתו לא הוה ידע
 דעת עליון ידע״, ולא אמרו שחרףבסמכו דעת לעליון ? וי״ל שרמב״ם
 מפ׳ דעת כמו: לדעת, ומלת עליון פעול. כאשר יבואר במשלי ב׳
 ״ודעת אלהים תמצא.״ וא״כ פירושו: ויודע להכיר את עליון. אך
 הוא דחוק בלשון: ויודע לדעת? וגם אץ המאמר דומה לשלפניו
 ,,שומע אמרי אל״, ולא לשלאחריו ״מחזה שדי יחזה״, שבהם שמו׳
״  סמוכים? וגם חז״ל לא פירשו כן, באשר דמוהו ללשון ״דעתבהמתו
 שהוא סמוך? לק נ״ל שמ^ן ״חי פרעה, חי נפשך״ פירושו כפשוטו:
 חיי. ולא כעקדה. ועל קושיתו ״שאין בחיים שם נפרד״, ר״ל שלא
 נמצא יתיר ממורא, שתהיי סמיכותו: חי, וברבים הסמיכות: חיי?
 י״ל של.סח י׳ אחת לקצר, ולהשלימה עשו הנקוד׳ האתרונ׳ ראשוני,
 כמו: אי, בחסרון הה״א של: איה, ונתנו הצירי באל״ף, כי אץ הבדל
ה שרה אשתך״. ומה שלא נאמר חי  בין,,אי הבל אחיך״ ובין ״אי
 אצל השם, הוא לדעתי לפי שמוק המאמר עם סי הוא שבועה בקיום
 חיי מי שעליו תחול השבועה. ובזה החזיק אוריה את דבריו באמרו
 ״תץי וחי נפשך״, ר״ל שחיי גוף דוד וחיי נפשו יהיו תלואים מעד
 המעשה הזה, שאם יעשהו לא יחי" דוד ויקטלו חייו בגוף ונפש. והוא
 חזוק גדול בשבועת האלה שלא יעשהו. — וכן אבץ מה שהקדים
י פרעה״ לפרש ,,אם יחיה פרעה״ טרם הזכירו ס  רש״י במקרא ״
 דרוש ב״ר ״כשהיה נשבע לשקר הי׳ נשבע בחיי פרעה״. שרצון רש״י
 בזה, שאף שמוק תיהוא: תיי, לא היתה שבועתו בדבר ההוה, ור״ל:
 כאשר חיי פרעה עתה אמת, כן לא תצאו מזה, ובפסוק שאתריו: ק
 מרגלי׳ אתם; שאלו היה כן מובן שבועתו, לא מזק פרעה אם לא
 יהי׳ הדבר שנשבע׳ עליו, ואיכ למה אמר בב״ר ״כשהיה נשבע לשקר
 נשבע בחיי פרעה״ הלא גם בתיי עצמו היה יכול להשבע, באשר לא
, ר״ל שחיי  יבא נזק עי״כ, אבל מובן• שבועתו היה ״אם יחי׳ פרעה״
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 הראשון כחלק הי] ואחר שעט ק׳ אם;, איטר ח׳ חצי קד״ש. ואחר ״יתגדל"
 וכו׳ עונים ״אק יהא" וכוי, ואחר ״יתברך* ומי: אמן. ואומר ״כרכו* וכו׳
 [ובעור שמאריך מ !קצת, יש אומרים .תחנות ופסוקים הבחובים
 בסדורים] קי, .״כרוך ה״ הממרך לעולם יער.י״< וחי אומרו עם ק'

 פרעה לעתיד יהיו תלואים בדבר הזה, שאם לא יהי" הדבר הנאמר
 אחריו, לא יחי׳ פרעה ויכרתו אייו, ובאשר ידע שלא יהי' הדבר,
 תלה בו רק חיי פרעה. — וע״כ אין הנשבע בחיי השם אומר סי,
 כי אז יוק ח״ו: שחייו יהיו תלואי׳ בדבר שנשבע עליו, ובאמת חייו
 אינם ימני׳ להבטל, כי הוא וחייו אחד, אבל אומר: סי, שאץ להביט
 כו, כי הוא תאר, ומובנו: כאשר הוא חי וקים, כן הדבר הזה קים
ק בלי  ואמת, וכמ״ש במדבר י״ד ,;חי אני וגו׳ כי כל האנשי׳ וגוי. א
 שבועה מותר לאמר: ייי, או חיי הי, כמו: שם הי, וכן ״דעת עליון״,
 רק בשבועה אסור כנ״ל, וכן יפורשו דברי רמב״ם הנ״ל. — אמנם
 מ״ש ״וישבע בחי העולם״ נ״ל שר״ל: בחי לעולם, כי סי גם סמיכו׳
ן סמיכות רי, כמ״ש ״.ח שה״. ונסמך המתואר י  סי, כאשר מצאנו: י
 פה אל שם המקרה שהוא במקום תאר, כמו ״בגדי הקדש״ שר״ל:
 בגדים קדושים, כן חי העולם ר״ל סי עולמי ונצחי. — היוצא מדברינו:
 שגם בתפלה טוב לאמר: סי העולמי', וכלשץ המקרא: בחי העולם,
ד ״היו  רק שינו לאמר: העולמי', מטעם הנאמר במשנה ברכות ל
 אומרים עד העולם משקלקלו הצדוקים ואמרו אץ עולם אלא אתר
 התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם׳׳. ולדעתי סמכו ד׳
 מלות ״מלך אל חי העולמים״ על ד׳ מלות שבירמי׳ י׳ ״אלהים תיים
 ומלך עולם״. אולם מנהג פ״פ לאמר: סי. וגם הוא קים בפירושי,
 כי מצאט גם סי *סמיכות בלשון ארמי ״ולסי עלמא, דניאל די, ומיוסד

 על הכתוב ״חי אנכי לעלם/ דברים ל״ב.
 יח) יפסיקו מעט בין ־״המבורך״ ובץ ״לעולם ועד״, כי מלות לעולם
 ועד נמשכות למלת ברוך. ומובנו: ה׳ המבורך הוא ברוך לעולם ועד.
 אבל אם אין מפסיקי', יובן: ה׳ המבורך לעולם ועד הוא ברוך, ואץ
 זה פירושו האמתין כי על זה שאמר חזן לקהל ״ברכו את ה׳ המבורך/
 עונים: ה׳ המבורך הזה שאמרת,• הוא ברוך לעולם ועד. וכאשל
/ שמובט: שכ״מ עד  אומרייאתר שמע ישראל וגו׳ ״ברוךישכ״מ לעולם ו
 הוא ברוך לעולם ועד, כן אומרי׳ ״ברוך ה' המבורך ל״ו״, ״ר״ל: ה׳

ק -יפסיקו בכל מקום שאומרי* אותו. / ו  המבורך ברוך ל״ו׳
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 בלןן^יט* כשאומרים ישחבח עומרים עד שאמרו ״בההליו. ואחיכיזשמו

 ער םםוך להפלת לחש.
. ק׳ אומרים ברכה יועד אור ער ״וממליכים״. ח׳ בנ״י ״חחברך עורנו״?  ו
 ע״ס. [חחברך עודנו הוא חחלח ענק, וראר לחחלח מאסר חי. וק נוהגי'• בייט
 ובי״נ. והחזנים ושאר מחפללים בקול, קצרו בחול, להחל ״יוצר טשרחים" שלא
 כראוי] ק' ״אח שם״ ער ״כיראה". ח׳ ״וכלם מקבלים" ע"ס.כ< ק' ״קרוש״

 יט) כן מנהג פ״פ בכל מקום •שעוני׳ אחר ברכו. וכ׳׳כ לבוש א״ח
ק לא יפסיקו ק׳ לאמר אמן, אם יאמרנובקול מ  סי׳ נ״ז. והטעם נ״ל ל
 אחר הקהל, כדין שומע ברכה ן כי בין ברכו וכוי לתחלת ברכו' ק״ש
 אסור להפסיק כמ״ש לבוש ס״ס נ״ד ״וכ״ש שלא יפסיק לאחר שאמר
 הש״צ ברכו קודם שמתחילי׳ יוצר אור כוי דהא עיקר ברכיו עלי׳ קאי
 כלומר במה תברכו בא״י אמ״ה יוצר אור״. וכ״כ ב״י ס״ס נ״ז וש״ע ס״ס
 נ״ד. לכן לא טוב עושי׳ העוברי' לפני התבה ועוברי׳ על משתז״ל בבימ
/ באמרם בההל׳׳ו בקול אחר״שענוהו ג ה  פ״וע״ב ״אל ישנה אדם מו המנ
 קי, הפך מנהג פ״פ ואצלם עת לעקור נטוע טרם בוא עת לדעתשרשו.
 כ) בברכת יוצר אור יפסיק בץ מלת בקול לגזלת דברי. וכן נ״ל
 שיפסיק בץ ״ליוצרם״ למלות ״בנחת רות״, וכן בין ובנעימה למלת
 קדשה. כאשר כתבתי בציון תר״ב, 59 : קול ענות אנכי שומע,
 שבברכת יוצר אור כלם כאתר עונים ״עונים ואומרי׳ ביראה״, והנכון
 לאמרי״קדשה כלם כאחד•עונים״. ונתות המאמרים הוא ״ונותנים
 רשות זה לזה להקדיש ליוצרם. בנחת רוח בשפה ברור׳ ובנעימה,
 קדשה כלם כאחד עוניי. ואומרי׳ ביראה קדוש״{ כי אין זה דרך לה״ק
 להפריד הפעולה מן הפעל ע״י מלות התאר, כאשר יהיה פה אם
 נחבר פעל ״להקדיש״ אל פעלת ״קדשה״, שאז יהיו כל התארים
 ״בנחת רוח בשפה ברור' ובנעימה״ מבדילי׳ בין הפעל הזה לפעלתו.
 ועוד הלא מצאנו ראינו שמסדרי הברכו׳ האלה תמיד הפרידו-פעל
 ענה מפעל אמר בפעולה מיוחדת, ואב לכלם: לך.ענו שיר׳ בשמחה
: זה אלי ענו, ואמרו ה׳ ימלך.־וכבר ק ו  רבה, ואמרו כלם מי כמכה. :
. שהראיתי לו לשון רש״י בישעי ו׳ ״חהו שיסד ביוצר אור . . ״  בא אלי א
 קדשה כלם כאחד עונים/ אז ראה וידום; [ולול א״ה ״(ח.• 3. ר.• י; 9)
 פיוב גלי טעם!ובלי שכל ובלי ראיה רק כנביא חולם; כי ?זיא קלושה ({זיגטער1
 פונקטירט 11!) בחולם, ושלברי בציון לקתא קלשה בקטן איכס' נטכים. — ואמ לא
 גליי4י שםגזה דעתי, וממין-קלשה או קלושהלא הכרעתי, רק לפי ששמעתי, ספי כל
 החזגים, כי ,,ק*שה" כלם כאי עונים, ואעפיכ ספרילים סלת עמים, סן החלום
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 עד־״ואומרים״ ח׳ ״והאופנים״ ע״ס, קי-״ברוך כמד? עד ״המאירות׳׳,ח׳
 ״אור חרש״ עים. ק׳ •״אהבה רבה" עד ״ישראל באהבה״ ח׳ ״והביאנו
 לשלו*׳׳ [פי 9ה חחלתענין.׳ וכשאומר זד, מקמן ציציותיו מר׳ מפוח טליחו.
 יק קי) עים. ויזהר לחבר: פיעל •שועוח, ולא כאלה הסהכרים: ישועוח אחרי

ש ש״ע סי' ס־א סס״נ.  ק׳ אמן. ואין מנהג לאמר ״<< מלך נאבק״; כ̂כ
 יא. ואוםמ׳ ח' זק׳ יחר בקול רם ,;שמע ישראלי׳ ער ״אחד". [יקצר
 באי ויאריך בחיח, מחשוב שהוא אחד שלם ואין עור] ובלחש ״ברוך שם כ״מ
 ליו״. ושאר קיש בקול נמוך. זהיירע יקרא עם העינית• [כשאומרי׳ מלוח ״על
 ירך, על ירכם" ;מניחי׳ אצבעות הימין על מקום תפלה של יד בזרוע שמאל,
 ואח״כ נושקי' אוחן. וכשאומרים מלוח ״מן עיניך, מן עינעם״ עושי׳ כן במקו'
 חפלה של ראש.-וכשמזמר מלח עיציח בקיש ובמלוח ״נאמני׳ ונחםרים" מנשק
 תטי הציציח, יאחר מלח זנחמרי׳ מסירם מידו]. והרב(ואם איננו בבהכ״נ,
 תסמך במיריט ממנהיני הקהלה המעלה מקומו] אומר בקול ״למען ?־מ" עד
 ״אמח״ עם תגינוח. אח^כ אומר חי ״אמת דציב". ק׳ [שאמרו כבר עד
} ער א כ  ״אמח״, כ• אין להפסיק מן אלה״כס- אמח] אומרי' עחה ״דצ״ב׳<

 הראשונים, הוריתיס אין יאייי. אך עתה האותיות יי3יי, כי חלומות דול היא
 הקטן כסון עולים, נגד דברי ממל שנגמלים, רביט שלמה שהעתיק בישעי' ו׳ ״קדש׳
 כלם כא׳ שנים" וגם איש עזרתו. שראה מספריו רק סמר תפלתו, סהריי עסק עומד
 עסדי בספת סור וקציעה וזולתו, חיל בסי.מד וקליעה סי׳ נ״ט ״גרסת קדושה טלם
 כאחד עדיפא ונתסתי כי עשיתי סטכח הקודםעיקר״. וכן כ׳נספלז לוח אי* ״ועסויק
 םניט ד*ינא נפשאי הדרנא בהא אלא צ־ל קמשה מוש בי הוא שם ונסשן למטה אל
 טלם באחד וכן נהגו אטתיט האשכנזים והוא העקר". — ובחלומו תרגם לפי הדעה
 הזאת: ובנעימה ״1זוט־ איט ןיעב(יכער״, נתאר למלת בשפה, ובאלו כתוב: ונעיס׳.
 'אולי ישן הוא ויקן אז יתרגם' הסלה נמיא שם סקרה לעצמו: 1וונד 4>יט ןיעבןיכקייט־,
 ור״ל מעימתלןל; בבםיףסגלה ״הקורא בלאכעיסה" מלשין ״נעים זסימ׳ י;)ר11״.—
 ובאשר גם דברי דזדיהאחיזני׳ילא ינע^־מרוט, נעים ב׳ ישמרם נבטט, ולא יכונו

 'יחמי על׳ שפתו, פן חגלה עלזחו, זתראה חרפתו].'
: כא)ל'•יוסף יאומן' סי׳ירצ״ג/כשמתחילי׳ אמת ויציב קודם לחזן ' 
מ ת כ כ ל  ייאמר עד ־נוראי ואדיר ואז יפסיק להמתיןעל החזן״ וכוי. מ
 בסדורים להפסיין גמלת ואדיר. ומזה נראה דעתם שהשבחים עד
ואיננו נכון לדעתי לאמר עליו יתישהוא  ואדיר מוסבים עליו ית׳.;
מ מפורש  נכון.'וגם אסורילהרבותבתאריוכמ״ש בברכו* ל״גע״ב. ו
י יעל השכינה אלא קאי א ק ! א ל  באום' ברכות •ייב ד״ה־אמת ץיציב ;
 אהדבר הזה וכוי.״ ומלשונם מוכח• שגם מלת •אמת מוםבה במובן
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 ״ואמרו כלם*. ח' ״על זאת* [רוחר נכק ,;ממצרים נאלחנו״, ט הוא חחלת
 ענק] ע״ס. ק׳ ״סי כסכה* ער ״ואסרן* [ם׳ בשוא, ולא כאלה שהשם להק
 ואסרו: ואט־ו, בקסץ; פ םיוםר עלהכתוב, הדברים כ״א ״וענו ואסרו* וטי,
 בשוא אף שאחנחחא שם] חי ״עירה חרשה״ ע״ס. ק׳ ״ה/ יםלך" ער
 ״וישראל״ [ואק אוסרי כס־פ ״נואלנו" ונוי] ח׳ ״צור" ער ״גאל ישראל.*
 ק׳ אוסרי׳ בלחש חחיםח הברכ' עסו ואץ אוסרי׳ אםן כט״ש ם״א סי' ס״ז םסיק י״א.
• ק' וחי אוסר*׳ בלחש ״ה׳ שפחי חפחח״ וגוי וחפלת שמונה עשרה. ב  י
 וקודם לכן ילך כל איש לםקום שיכול לפסוע ג׳ פסיעוח לפניו ער הםקום
 שםחפלל שם חפלח י״ח. ואחר הפסיעה מרעי׳ כשאוםרי' בחחלחה: כרוך,
 ומשחתי׳ כשאוסרי׳: אחה. היקפיי בשאוםרי,: ה׳ וק כחחיםח סגן אברהם
 מרעי בברוך וסשחחוי' באחר• תוקפי' בשם. ובחחלח ברכח סורי׳ םשחחיים
 ולא מרעי', חוקפי' כשם. ובסוף הברכה הזאח מרעי׳ בברוך וםשחחוים באחח
 תוקפים בשם. ואחר ׳״ח כרכוח [יעחה הן ׳'ט כרביח, אחר שהיסיפי ביבנה
 ברכת ולמלשינים ומי] אוסרים ,,*1הי נצור״ ער ,,יענני׳׳ ואח״כ אוסר כל
 א׳ לפי המנוע פסוק שחחלחו באות הראשק וסופו באות אחרקשלשםהקרש
 שלו שנקרא מ לתורר״ או פסוק שיש מ השם הזח. יאחיכ ״יהיו לרצון״ ער
 ״ונואל׳״ [ואף שכתוב ק בשל״ה, ג״ל שנכון יוחר לאמר הפסוק אחר יהיו
 לרצק וטי, ם רק תפלות ובקשוח ראויוח להאמר מן תפלת ׳"ח לחחנח יהיו
 לרצון, אכל לא פסוק שכח] ואח/: שוחה ופוסע נ׳ פםיעוח לאחריו ומשחחוח

 לשמאלו ואומר ״עושה שלום במרומיו", ומשחחוה לימינו ואומר ״הוא יעשח-
 שלום״ ומי ומשחחוה לפניו, ואח״כ אומר ״יה• רצון ומי ושם נעבדך וכוי

, רק ימשיכה גם למעלה על שם הכתוב  הפשוטי על ״הדבר הזה׳,
 ״והי אלהים אמת״. ובמובן התארים שאחר אמת אמת ואמונה"
. לכןנ״ל ת א ז  תוכיח, שהמלה שאחר אמת נמשכת לשלאחריה: מ
 שקהל לא יאמרו מתחלה פסוק אחרון של ק״ש ער שיאמר חי: אמת
 ויציב, ובערב: אמת ואמונה, אז יאמרו ״אני וגו׳ אמת״ וכוי עד
 ״ואמרו כלם״. ואם הרב אומר בקול ״למק ירבו״ ע״ס, יאמרו עמו:
 אני וגוי, וכן חי. ואולי גם דעת יוסף אומץ כן. ומ״ש ״כשמתחילי׳״
 וכוי: ר״ל אם טעויחידי׳ וקראו מתחלה גם פסוק אחרון וגם התחילו:
 אמת ויציב, לא יקדימו לאמר הכל לבדם שלא עם ת׳ וקי, כי אם
 יפסיקו במלת ואדיר. וכן מוכח לשק ״כשמתחילים יאמר, יפסיק״ בל׳

 יחיד, שרק יחידים טעו ועשו כן.
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 וערבה״ ער ״קדמוניות״, ושב למקומו. רש שאינם שבים ער חחלת חסל׳

 בקול, וי״ש ןשאחרים לשוב ער קרושה.
. כשהשלים הרב [או מורינו המעלה מקומו] תפלתו ויצא ג' פסיעות  ע
 לאחריו, יוצא נם הה׳ שהתפלל עם ק' בלהש. ובטחל בהכ״נ הדרומי אצל
 מקומות ההזנים, ובבהכ״נ ההרש תתח השלחן שקוראי׳ עליו עזור', ששם
 מקומות ההזני', נעשה אבן מהוברת ועליה פטיש נהשח, וכשראה העומר שם
 שהחי פסע לאחריו, הכה בפטיש על האק, ואומר יאיצ או אבל, שעמר
 בפהח, קריש הפחח, שהוא הצי קריש עם ברכו ובו', להוציא המאחרים לבא
 אהר ברט שלפני יוצר אור, שישמעו ברכו. וק׳ עונים כמו בקדיש וברכו הראשק.
 יף. ה׳ אומר בלהש ״ה׳ שפחי חפוזה״ ונו׳ ואח״כ חפלח י״ה בקול.
 והכריעוה והשתחואות כבחפלח לחש. ואיננו אומר ״אחהקרוש״ ער ״סלה".
 ואומר חחתיו ״נקרש״.ער ״ואמר״. ק׳ ״קרוש״ ער ״כבודו״ [יה׳עמהם

 בלחש כסיש כחלק ט׳במוסנר הראשון] ח׳ ״לעטחם ברון יאמרו״. ק׳ ״ברוך״.
 ער ״ממקומו״. ה׳ ״ובדברי״ ער ״לאטר״. ק׳ ״יםלך״ ער ״הללוי׳.״ אבל
 לא יאמרו עם החי: נקרש וכו׳ לעםחם וכוי, ובדברי וכי', כמיש בש״ע איה
) ה׳ ״לרור ודור״ ער ״הקרוש״. וכברכה הזאח יזהרו ביוחר כ  ריס קב״ה.כ

 לענות אמן. והבט בש/ איח ריס קיט. [ח׳ יפסיק בין ״שמקרישי׳ אוחו].
 טן. בכרכח אחה חונן אומרים. ״חננו"סאחך"; רק בערביח מוצאי
 שנח זי״ט אומרי׳: וחננו טאחך. ונוהגי׳לאמר ״דעה בינה והשכל״. כג< בברכת
 סלה לנו נוהגי, להכוח באנרוף ימק על ההזה בצר שמאל ער הלב כשאומר
 ״חטאט, פשענו״. בברכה שאחריה אומרים באשכנז ״ראה בענינו״ בלא
 מלת נא ביניהם; כי מסדרי התפלה החזיקו בלשון המקרא, והרבה פעמים
 כתוב ״ראה עניי״ בלי נא. נם לא נמצאח מלח נא כראש אחת מכל הברכו׳.

 כב) ז״ל ש״ע שם ״הנמס לב״ה ומצא צבור מתפללים אם יכול
 להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש״צ לקדושה וכו׳ יתפלל׳׳. וכ׳ בהגה׳
 ״וה״ה אמן דהאל הקדוש׳, וכוי. וקי׳ איך ימצא.זה באמן של הקדוש;
 שאם׳התתיל-לפני קדושה ולא יכול לגמור עד הקדוש, בלא זה אסור
 מפני הקדושה הקודמת, ואם התתיל לאתר קדושה איך יוכל לגמור
 קודם הקדוש? ונ״ל שר״ל שבכל השנה אסןר להתתיל אחר־ קדושה
 עד אתר הקדוש, לפי שלא. יוכל לגמור עד שם. אבל בר״ה וי״כ
 שמארינץ׳ בין.קדושה לתתימת,ברכת הקדוש בתפלות ופיוטי׳ מותר
ע ח׳ להקחש. י ג  להתחיל לאחר קדושה, כי יוכל לגמור תפלתו טרסי
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 ואף להאומרי' ככרכח על הצדיק*׳,,יהמו גא רחמיך" אץ להניא ראיה טמנו,
 ואץ ענינו דומה לראה נענינו, כי שם נאה לאמר נא לעורר רחמיו עלינו.
, ולא: ברוך. כברכת השיבה ך !  בברכת כרך עלינו •זרד לאמר בראשה: {
 ידביק ״והסר ממנו עין ואנחה״ ויפסק ראמר: ומלוך עלינו וכוי. בהתימוח
 ברכוח סלה, רפאנו, תקע, השיבה, אח צמח, יפסק מעט אחר המלה
 הראשוני כמו: רופא, חילי עמו ישראל. [לנרפא מחולי אומרי׳: כרוך רופא

 חולה או חולים, ולא חולי].

. בכרכח ולירושלים יחבר ״ברחמים חשיב ותשכון בתוכה׳', כי ״כאשר ן  י
 דברת" שאחריו נמשך גם אל: חשוב. ככרכח אח צמח יחבר ״וקרנו חרום",
 והתיז רפויה, כי המלים האלה דטקים, כםובתהלי' פיט ״וברצונך תרום קרננו"
 שהח״ו רנושה לפי ןוהמלח נמשכת למלת קרעו שאהריה. ואף שר״ז הענא
 מרנישה, ומביא ראיה םסיש בחחלי׳ קייב ״קרנו הרוס בכמר" בתיו תושר,
 והלכו אחריו יעכץ והיה בסחריהם; אינני טבטל רעתי, כי משם אין ראיה,
 כאשר מלח בכטר מפי איכוח מלח חרום: שההרםה חהי בענץ ככור, עיכ
 ראוי׳ לחבר אליי. אבל ״בישועחך" מפי הסבה חפיעלח ההרמה כמיש באוח
 ״/ ואינני דבוק׳ אליה כיאאל המאמר כלו, ולק ראוי' להפרר מן חרום הנדבק
 אל וקרנוכמו ״חרוםקרננו״ הניל, וקשם ״ובשמי חרום קרנו״ בחיותושת—
 בברכח שמע קולנוהסנהנלאמר ״חפלוח וחחנונים״, ולא: חפלוחינווחהנונינו.
 והטע5 באטררהם ״פ אץ להחזיק עצמנו כל כך כצדקי' ולומר כי שומע
 חפליחינו בבל עת״. ולינ הטעם כמיש כמלכים א׳ ח', מינ ״אחה חשםע וטי
 ועשית ככל אשר קרא אליך הנכרי״, ולא תפלותיט לבר. ויזהר לרבק ״ריקם
 אל חשיבט״. וחתימת שומע תפלה אוסר ה' בקול רם. ואץ לרמותו לםיש
 בברכות כיד ״המשמיע קולו בתפלתו ה״ז מקטני אמנה? כי שם פי׳ רש״י
 ״כאלו אץ הקכיה שומע חפלח לחש". והוא רק כחפלח לחש אכל לא
 בחפלה בקול. ואף אם נאמר שרשיי כ׳ זה רק על המשמיע, אבל מ״ש שם
 ״המנביה קולו בחפלחו היז מנביא* השקר׳׳ נאסר גם על הםחפלל בקול, שלא
 *גניה קולו יותר מד, שלא יחיה מביאי שקר וכפירש״י,,רכחיכ ויזעקו בקול
 גדול׳'; סוחר פה אעמר. מ איגט עושר. זה שחקוכל חפלחו יוחר עייכ, כ״א.
 להעיר הקהל שיענו אמן [והבט שיע איח ריס קיט] ומה שאץ עושי׳ ק
 בחתימה ה<< הקרוש, שהיא שוה מה לחתימת שומע חפלה כבש׳ע שם ?
 הוא לפי שבלא זה נזהרי׳ לשמוע הקדושה וגם ״לחר ודור", וכוי שלא אמרו

 בחפלח לחש, ואץ צורך בהנכהח קול.
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כת פ לחם,  ־ רן. כברכח חיה יזהרו להבדיל במבטא מן: כעסך ישראל ו
 לם״ש אחיכ: ואשי ישר*1 ןחפלחם, ויחבר ״ואשי ישראל* עם םה שאחריו.-
 ור״ל: אז כשחשיכ העמדה תקבל אשי ישראל וחפלחם שאצל האשים כאהב'
 וכרצק. וחוסה אני על טא״ח ם״ס קיכ שהקשח ״ואשי ישר<< וכו׳ ואע״פ שאץ
 עחה עמדה״. ונלהץ לפרשו מ' פירושי' רהוקי׳ [והבט ב״י שם] ובי מהם נם
 בחום' .סיף מנחות ולפמיש אץ קושיי, מ על עח השכח העכור' אומר ס. —

 כשחתם ח' הכרכ׳יואמר ״מודם* ומי משחחוי׳ ק׳ ואומרי׳ מורי׳ ררמן.
 יח• כברכה מורי׳המנהנ לאםר: ,״ועל נשסוחיט יזמ1קדות לך׳׳ ריל
 מאחנו כמיש בחהלי' ל״א ״מרך אפקיר רוחי״, ומור*, אנחנו ששומרן וטשיבן
 לנו בבקר אחר ׳יס*קיי אחו כלילת וכאשר מורי׳ ״על הייט המסור״׳ בירך*
 שר״ל: ומקיימם. וק מצאנו מץ ק*יל משרש פקר בויקרא ה׳ ״אח הפקדון
 אשר ק*קי. — נכק לאמר: ״ברך, ר׳ כפחת וקבברכח יוצר אור ״חחכרך".
 מ לא יחכן לאסרם בצירי; ם הוא החפעל שמובט: שיברך עצמו, אכל נפחח
 הוא נפעל כארםיח, ור״ל שיכורך םאחרים. והרבה מלוח ארסיוח יש בחפלה,

 כמו ״יהחזירט״ יהרומים. יכן יאמר: ויחרומם, ם׳ בפחת
 יט. אהר שעט ק׳ אמן על הברכה הזאח אומר ח׳ ״או״א ברכנו* ער
 ״לך שלום*. מפסיק מעט אחר מלח בחורה, כי מ״ש אח*כ ״הכחובה״ ומי
 לא יובן על החור' מ אם.על הברכה, כמו ״האמורה מפי אהרן* ומי. וק
 יפסיק אחר ״קרושך״, מ ״כאמור* שאהחו איננו נמשך למלוח: עם קרושך,
 שהלא בפסוקים שאח״כ לא נאסר שרגהנים עם קרוש; אבל נמשך לראש
 הסאסר ״כברכה הםשלשת* שר״ל בשלשה פסוקי ברכת בהנים, וע״ז אוסר:
 כאסור יברכך וטי, יאר ונוי, •שא וני/ועיני׳: כן יהי רצון, זלאאםן, כבשיעא״ח
 ם״םקכ*ו.ח' ״שים שלום" ער ״כשלום*, ולא *אסר דבר אחר הברכה הזאת

 בתפלח כקול.
 כ• בב׳ בהכ״נ היה קרש מחובר בחיבה בקצהו האי לרחם
 ובקצהו האחר מבריח לתבה בצר צפון, ובעח החפלה מונח עליו סדור חפלה
 תחל, וחי עומר ,לפניו ובסוף הפל בקול הוריד ח׳ אח הקרש ע״י משיכח
 הבריח לאחור, וכזה נעשח פחח ממקום מעמר ח׳ כחכה לארק הקרש. ועלה
 רשב על המררנה העליונ׳ שלפני א״ל״ ומטה ראשו על זרוע •מין, ולא על׳
 שמאל מפני כמר חפלה של ידשעליה, ואומר בלחש ״רחומ וחטן* ער ״רגע*.
 [וכ״כ ם־א קליא ס׳׳ק ה' ״ובמדינות אלו אוםרי' רחום וחנון זכו,.* ומר,
 שאומרים עיפ שליד, ״דאטר דוד* וט/ סתמיה; בי דוד אמר זה כעת צר לו
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 כשא״ל נר ״שלש אנכי נוטל עליך כהר לך אחה מהם". ואם בחר שלו שלא
 ?לי הקן שליה לאםרו בצר להם מהגלוח הקשה, אץ יאמר בחרנו בעת
 מנוה' וש£ה בעיה: צר לי מאד נפלה נא! לכן לל שאץ לאסרו, כיגם כמרירי
 סליחות איננו] ונם ק' יושבים במקומם ומטים ראשם ואומרי' ק. [ומלות
 ״רחום• וחנק חטאתי" אומר״׳ ה' וק׳ קורם הטיה ומכים ביר ימין על הלב]
 ואח״כ ירד ח׳ לפני החכה ומעלה הקרש ומבריחי כבראשונה ואמר הפסוק
 הראשון והאחרון של ״ואנהנולא נרע" בקול, והשאר בלחש עם ק׳ שאומר״'
, בלי הטיה. ייזהרו לאמר: זכור, בםלאפום; עזרנו,  ״ואנהנו ער ״למען שמך,

 עי• בקמץ, כי ק הוא בחהל*׳ קיג וע״ט. ואומר חצי קריש.
 בא. ואומר הפסוק הראשון והאחרון של תפלת ״אשרי״ בקול, וכן
 ממזמור ״למנצח", והשאר עם ק' בלחש. ואומר בקול ״ובא ל$יין" ער
מ בלחש. ואומר׳' עמו בקול ״קרוש" ער ״ככוח". ואומר  ״ואמר", וקי ע
 בקול ״ומקבלין" ער ״ואמרין", וק׳ עמו בלהש. ואומר•׳ יחד בלחש ״קחש
 בשמי" ער ״•קריה". ואומר כקול ״וחשאני" ער ״גחל״, זק' עמו בלחש.
 ואוסרים עמו כקול ״כרוך״ ער ״ממקומו״. ואומר בקול ״ונטלחנירוחא", וק׳
 עמו בלחש. זאוטרי' יחד בלחש ״ושמעח" ער ״שכינחיה", ויחר בקול ״ה׳
 יםלך לעלם יעד". ק' כלהש ״הימלכוחיה" ער ״ויאדיר". ח' בקול ״ה׳ חפץ"
 עים. [ואף שבימינו אמר ח׳ נם בחפלח ובא לציק רק פסוק ראשזן ואחרון
 בקול בימי חול; לרעחי אץ זה עקר וזטנהנ, באשר טוב יזחר לאמר סדר
 קרושה בקול, ח׳ עם ק' נמקהלוח כמו כקרושח יוצר אור. וכן מוכח ממה
 שאיםרי' אוחו כםרר הזה במנחח שוי״ט מנון מיוחד, ונם ״ואחה קרוש" זנו׳
 שבמוצאי שיי״ט אומרים כסדר הזה כעון מיוחד, ולמד. יגרע בשחריח שיש
 טעם טםף לאסרו כקול לפי מיש מטה משה םי' רי׳יא ״שחקנו סדר קרושה
 זו בסוף סשום ע״ה הםאחרי׳ לבא לחפלה שלא יפטירו שטיעח הקרושה".
 וסר, שלא נעשה ק כינינו, כא לרעחי עיי האבלים היורדים לפני החכה בחול
 לםח־ קרושה ואינם יודעים לאסרו כראוי בקול. ולכן בםנחח שוי״ט ובםוצאי
 שייט שאין אכלים יורדי', אוסרים אוחו כםרר נכת]. ואוסר קריש עם תתקבל
 וכי', ומחפללים-״עלינו" וכוי כל א' לעצםו, ואץ אוסרים קריש אחריו, וחי
 אוסר אח״כ ביים הזה שיר היחיד של יום אי, ובחהלייפ״ג ״שיר מסור לאסף"

 ונוי. ואוסרים קריש ץזום.

 כב. אח״כ למד א' םאנשייבהכ״נ המיוחד לזה חורה שכעיפ. ואחר
 הלמוד אומר יאיצ או אבל קריש דרבנן [וכדורות הראשונים היה זה למוד



 יום א׳ א׳ בשבת חקח כ״ר בםיון תקע־ח ׳יל׳
 רבים, בי למדו אנשים הרבה יחר בבהכינ אחר החפלר- אך אחר זמן כטל
 למיד רבים ונשאר למזד יחיד לעצמו ואמירה קדיש] וגםבבהכ/ ההרש אמרו
/ הישן ומזה עוד חברה המחלקה ציציח ג ד  קריש דרבנן בסדר הזה. אכן מ
 לעניים, ואנשיה לםרו ברבים אחר כל חפלחחול במקום ךגקרא: חחח הישיב',
 והוא תהח המץ שבבהכ״נ תקרא: האכשול. אך בימינו למר רב שלהם לבדו,

 ויאיצ או אבל או א' מהחברה אמר קריש ררבק.
 בג. לעח ערב הלכו לבהכ/ להחפלל מנחה. זח' של תל ישב במקומו
/ 6וטר ח'כקול כשישב ״אשרי יושב•"  בלי טליח, יכשדפק השמש על דלח כרג
 ער ״סלה" וחי אונד זה בקול אף אם יא״צ עול״ה [ריל: עוכר'לפני החבה•
/ אף במקום שתא עוליהאחר]  כן אכחוב לפעמים, אך לקצר אכחוב: ח
 והי או •א״צ העולה מחעטף בטליח המונהח בחבה ואומר שם כקיל ״ואנחנו
 נברך" ער ״הללרה" וחצי קריש. וםחפללים חפלח יח של מנחה בלחש כבו
 כשהריח. רק בברכה אחאנה אומרים ״שלום רני׳ יכו׳ חחח ברכח שים שלו׳
ת לאמר קריש הפחח  של שחריח• ובן בחפל׳ בקול. ובבהכ״נ תחלים אין מנ
 במנחה, כי אם אחר כלוח הרב חפלחו החפלל ח׳ בקולבבשחריח, רקשבברכ'
 אחרזנ׳ לא אמר ״אזיא ברמז* וכוי. ולעולם אץ אומר אוחו כשאומר שלום
 רב וכוי. ואח״כ אומר•' ״רתם וחנון* ונוי כררן שאזמרי׳ אוחו בשחריח
 [למעלה חיכ] רק שמטים ראשם על זרוע שמאל, באשר אץ עליה חפלץ
 במנחה. ואומרים: ואנתו ונוי, כבשחריח. ח׳ קריש תזקבל,־ ואה״כ

 מתפללי׳ ערפח.
פ לפעמי׳ החפלל חזן מנחה ויאיצ  כף. העול״ה יומה• או עול״ה אחר [
 של מחר חחפלל ערפת, או יא״צ החפלל מנח׳ וח׳ או יא״צ של מחר החפלל
 ערביח] אומר ״והוא רחום" ער ״חמחו*. ק׳ ״ה׳ תשיעה* ער ״קראנו*.
 ואח׳כ ח׳ בקול, ואומר ״כרכו* יכו׳. ק׳ ״ברוך" ער ״וער* [ככטוף ח״ט] ק׳
 ברכת ״אשר כרכרו" ער ״המעריב. ערפם" [ומחברים: תמיר ימלך] ח'
 ״ומעפר* ע־ס. ק׳ ״אהבח עולם" ער ״עמו ישראל". ח׳ ״ונשמח" ע־ס
 [והבט סוף ח״י] וקוראים שמע ככראש חי״א. ח' ״אמח ואמונה כל זאח"
 [ולא כאלה הםחברי׳: כל זאח וקיס עלינו] ק׳ ״ואמונה" ער ״ואמרו כלם".
 ה׳ ״המעמר" ע״ס [יפסיק.אחר:קב6עליהם] ק׳ ״מי במכה וגו׳ מי כמכה"
 ער ״ואמרו* [מי בשוא כמ״ש בחי״א] ח׳ ״סלטחך* ע״ס [והבט בסוף אוח
 כי] ק׳ ״ה׳ ימאי* עד ״ישראל*. ח׳״זגאמר*ע״ג^ קי״השממו* ער ״לער*.
 ח׳ ״וכצל״ ע״ס. ק׳ ״ברוך ה׳ לעולם* עד ״מעשירי. ח׳ ״דאו עיניני׳׳ ע״ס
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̂־] ואומר חצי קדיש, וםחפללים חפלח לחש ככחכ״ג. ח'  [יחבר: חמיר ימל
 קריש חחקבל. ואומר״׳ ״עלינו" ומי בלי קריש את־יו, אבל אמרו קריש דרבנן

 אחר לסור כמו בחכ״ב. —

 חמו דברי היום הראשון, בעזרת שומר כאישון. —

) כ׳ י״א סי׳ מ״ד ״באתה חונן מקדימי׳ בדפוסי פולין דעה לבינה  מ
 והשכל ובעיני נ׳ שגרסתנו להקדים בינה לדעה היא עיקר כי עיקר
 הברכה נקראת ע״ש הבינה כדמייתי במגילה מה ראו לומר בינה
 אתר קדושה וכו׳ וגם בתתלת הברכה ומלמד לאנוש ביני בלבד וא׳׳כ
 העיקר היא הבינה ולק ראוי להקדימה״. ול״נ שראיותיו בטלות. כי
 ממ״ש במגלה אץ ראי' שביני עיקר הברכ', כי י״ל שהזכירו ביני מפני
 שנזכר׳ בפסוקי׳ שלמדו מהם שם. ויותר יש להוכית שדעה עיקר
־  הברכה ממ״ש בברכות ל״ג ״גדול׳ דעה שנהנה בתתלת ברכו׳ של תול״. -
 ומ״ש ״וגם בתתלת הברכ' ומלמד לאנוש ביני בלבד״ תמוה מאד, כי
/ ודעת ודעה ענץ אי. חכר לדבר ת ע  לפניו נאמר ״אתה תונן לאדם ד
 בסנהדרץ צ״ב ״כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר שני ובדעת חדריי
 ימלאו, כל שאץ בו דעה לסוף גולה שני לכן גלה עמי מבלי דעת״.
 וא״כ יש להביא ראי' שדעה עיקר ממה שתותמת בדעה לבד ״הונן
 הדעת״. לכן נ״ל שגם דעת זקני אשכנז כן היתה, שע״כ הקדימו בראש
 הברכה דעת בענץ השבח ״אתה חונן״ וכוי; אבל אח״כ בענץ הבקשה
 ״חנט מאתך״ וכו׳ הקדימו ביני, כי מבקשי׳ הקטן תחלה כמ״ש טא״ח
 תקפ״ב ״המבקש צריך לבקש תחלה דבר מועט ואח״כ מוסיף והולך/—
ן בימינו נוהגי, להקדים דעה גם בבקשה, וכ״כ בסדר תפלת רמב״ם.  א

 ולענץ בקשת הקטן תתלה הבט ביום צ״ו אות יי. —

: ה נ ו ש א ר ת ה ר ב ו ח ה ה מ ל ש ׳ נ ה נ ו ב ת ת ו ע ן ד ת ו ר נ ז ע  ב

 לוח הטעות•
 בסוף השער יתוקן: >$עולם די• - עמוד 6: בעת שידרו. — בעמוד 8
 ובשנת תקע״ח. שם: דבריהן כאוח• — ע' 16 : נאמר כן. - 17 : מחי.
י. — שם: צרןי• — 19: שלא תזיקהו• - 21: לוה  — שם: צחי

 גם. — 22: שהחותם המלמד. —23: החור', שכנגד הראשונה.
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. לפני חפלח' השחר אסר הנשכר,[הנזכר מום א' ח״א] ביום הזה  א
 חהלים סן מסור ל' עד. סוף נמסור נ׳ ואח״כ אוסר: היזם יום שני בשבח
 שבו ־היו הלרם אוסרים בבהס״ק ונמסור ס״ח [שהוא סזםור יום כ׳ [״שיר

 מסור למי קרח* וגוי. 'ואוסר יא״צ או אכל קדיש יחוס.
 ב• ח׳ ״אדון עולם* כמום א' ח״כ. וסדר הברכיח ופסוקי זסרה ער
, ע״ס חי־ט. [ונם ביזם הזה ובכל יום אוסרי. /  סיף חפלח ׳"ח בקול כמו׳ א׳ ח
 בפ׳/ן לפני ברכח אחה הוא ער ומ׳ ״אשרינו שאנו משמםי׳ וכערימם ערכ
 יבקר בכל יים חסיד כןעםים באהבה זאוסרי׳ שסע* ונו׳ כסיש מום א' אוח
) ובכל חפלח שסמפללעז בלחש וח׳ מפלר^בקולנ יעםור המחפלל ורגליו א ׳  ס

\ _ , 
 ל יו ם ב׳ א) הנה מקום אתי להזהיר הנפתים ממנהג מכלים שונים,
 לקום באמרם פסוק.ראשון של ק״ש ן בהלאותי מ״ש קדמונינו עלזה.
 בש״ע א״ח סי״ סיג,:3', ־כתב ״מי שרוצה להחמיר לעמוד כשהוא
 יושב ולקרות מעומד נקרא עבריין, והגמ״יי הלכות ק״ש פ״ב אות
 ג' כתבו בשם רש״י ״דהני דמיתחזי דמחמירין אנפשייהו למימר
 דמקבלץ מלכות שמים בעמידה טעות והדיוטות ובורות ושטות ואץ
 לך כסילות גדולה מזו. דקיימא לן כביה דאמרי קורץ כדרכן וכו׳
 דיושב שפיר טפי״. ובשבת פיא משנה ט׳ ״ארשב״ג מהגיס היו בית
 אבא״ וכו׳ כ׳ תייט ״פירש הר״ב ומחמירי, על עצמן כב״ש, ואין
 להקשות דבפ״ק דברכות משנה ג' שנינו שנסתכן ר׳ טרפון על שעבר
ב״ההכא בשב ואל תעשה שאני ומיהו אף בקום עשה  על דברי ׳
 מצינו דלא מיקרי העברה בההיא רפיח דברכות משנה ז׳ מי שישכח
 ולא.בירך וכו׳ ו3ש?ם אמרי׳ דההוא דעבידכב״ש ואשכח ארנקי התם
 נמי כ׳ הרא״ש דבהא אף ב״ה מורו שטוב לעשות כב״ש אנא שלא
 הטריחוהו״. וכן לדעתו לא ק׳ ממשנת ביצה פ״ב, ו׳ ״שלשה דברים
ש י ק  ר״ג מחמיר כדברי ג״ש;״ מפני-שגם הם .בשב ואל תעשה. ו
 לבאר מ״ש הר״ב באבות פ״א, ט״ו. ״ומצאתי כתוב עשה תורתך קבע
 שלא תחמיר לעצמך ותקל גאחריס״ שכת? עליו. תי״ט ״חה ולא
 גדעת 3לת אגיו.של ר״ג וכוי שהרי היו מחמירים״ן כי י״ל שהר״ב
ק בקום. עןןה. ור״גובית אביו החמירו רק בשב ואל תעשה ר ,  אמר ק
יכ;וק הוא אומר  כדעת תי״ט .בשבתי.הנ״ל. והוא שכ׳ הר!יב אח׳
• ולעשות וללמד ה ת ר ו ת ת  בעזרא ל כי.עזרא הכץ .לבבו לדרוש א
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 רמקות יחר ולא יפרק עיס ההפלה, וכן כשעונה על קדשה שכחסלה כקול.
 ומה סרים עקביו. כט״ש כשיע א״ח קליה. — כברכה ולירושלים יזהר לאטר

 יי־/

 למי ישראל [במקרא: וללמד בישראל] כמו שהנץ לבו לעשות ק
ת להחמיר, לא הי׳  היה מלמד ללי,״ ר״ל מה שהכץ לבו לעשו
 מקיל לאחרים מלעשות אבל מה שהחמיר שלא לעשות, יכול להיות
 שהקיל לאחרים לעשות. — אמנם ל״נ שטעם א׳ לכל אלה, כי
 מותר להחמיר על עצמו אף לעשות. מלבד בגלוי שאסור לפעמים
 מלא תתגודדו שדרשו ביבמות י״ג ע״ב לא תעשו אגודות אגולו׳כמ״ש
 מ״א סי׳ תצ״ג, ולפעמים מפני יוהרא. [ובזה מצאתי מענה לקושי׳
 מ״א בסי׳ תע״ב ס״ק־ו׳ על המחמירים על עצמי ממ״ש בירושלמי
 שבת פ״א הלכה ב׳ ״מי שהוא פטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט״?
 ולי ק׳ ביותר על ש״ע תרל״ט ס״ו ״וכל הפטור מן הסוכה ואיט
 יוצא משם אינו מקבל עליו שכר ואיט אלא הדיוטות״ הלא בסוכה
 כ״ו אמרו על האוכל עראי ״אם בא להחמיר מחמיר״, ולכ בש״ע
 שם ס״ב ״ומי שיחמיר על עצמו וכו׳ ה^ז משובח״? ולפמש״ל י׳׳ל

 שירושלמי אוסר במקום רואים שמפסיק אכילתו להתפלל, שנראה.
 כמתפאר בחסידותו. ומזה נלמד למי שאיננו יוצא מסכתו בעת הגשם
 במקום רואים. אבל באוכל דבר מועט בסכה אף שפטור, יחשבו
 הרואים שיישן אח״כ או יאכל עוד. והוא שהוסיף בגמ׳ שם ״ולית ביי
לה  משום יוהרא״] אך במחלוקת בפי׳ המקרא, כמחלוקת לש ו
 בפי׳ ובשכבך,ובקומך, אסור לעשות כמי שמפי המקרא שלא כהלכה
 כפי קבלתט, כי הוא כמגלה פנים בתורי שלא כהלכה, וכמ״ש הר״ב
 על זה באבות פ״ג, י״א ״כגון שמתרגם ומזרעך לא תתן להעביר
 למולך למעבר לארמיותא״, ואף שמחמיר בזה [ובמגלה פ׳ הקורא
 עומד במשנה ט' ״המכנה בעריות משתקי׳ אותו האומר ומזרעך וגז׳
 לאעברא בארמיותא משתקי׳ אותו בנזיפה״ מקשה תי״ט: •למה
 אמר בעריות ״המכנה״, ובמולך ״האומר״? ולמה לא:אמר גם
ה אליעזר יחי, שאץ פירוש  בעריות ״בנזיפה״? ואמר בני החכם ל
 ״המכנה בעריות״, שדעת המכנה לפי כן המקרא, כי אס שתחת
 מלת ״ערות' שחושב לנבול פה, קורא: קלון, כמ״ש בגמ׳ שם, מגלה
 כ״ה ״תני רב יוסף קלון אביו״. ומשתקי׳ אותו, כי השומע יטעה
 שפי׳ המקרא: מוציא דבת אביו. אבל במולך שאיננו נבול פה אץ
 לחשוב• כן בדעת המתרגם. כי אם שרוצה לפי המקרא שלא כהלכה,
 ׳וע״צ אמר׳ המשנה ״משתקי' אותו בנזיפה״. ומצאתי עזר לדבריו
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 ״ברחמי' חשוב", ולא: הושב, שהוא חרוף. ואז אומרים כעמידה החסלה
 הארוכה ״והוא רהים" ער ״שמע וגוי אהד״. ח' ,,שםע״ע״ס, חשב על

 בלשון הגמ/ שעל המכנה בעריות אמרו ״תני רב יוסף קלון אביו״.
,תנא דבי ר״י בישראל הבא על הכותית  ועל האומר מזרעך וכו׳ מפ׳
 וכו׳ הכתוב מדבר״. שסה חשב המתרגם שבאמת הכתוב מדבר
 כתרגומו. וכפרש״י,תנא דבי ר״י לפרש מתצי׳״ וכו׳] וע״כ כתב רש״י
 על העוברי׳ על דברי חז״ל בפי׳ המקרא ובקומך ואומרים שמחמירי׳
י אמנם מלשון ״דמתחזי״ שכתב, - / ו  ,אין לך כסילות גדולה מז
 וממה שמבזה את התומר הזה בהרבה שמות בזיון, נ״ל שאין טעמו
ר הזה נתשב מ ^  נזה רק מפני שעושה כב״ש נגד ב״ה לבד, אך ה
 לו כךב את יוצרו להחזיק דעת המכתשי* במצות מעשיות ומסיתים
 אחרים במתשבתם הרעה שעיקר דת יהדות או כולה הוא להאמין
 באחדות ומואסים בעשיית המצות,, וע״כ מכבדים ביתר שאת עיניהם
 ויתר עז פניהם פסוק האמונה וקבלת מלכות שמיס. ולכן הזהיר
 רש״י באש עברה, את המפותים מעוברי עברה, שטעות והדיוטות
 ובורות ושטות וכסילות גדולה היא להחזיק המחשבה הזאת. וכמאמר
 חז״ל באבות פ״א ״לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה״, שפירושו
 לדעתי: לא הדרוש והחקירה באמונה עיקר דתנו כ״א מעשה המצוי.
 והבן זה ממענט ראש תכמי התלמוד: הלל הזקן, כשא״ל נכרי
 ,גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל
 אחת: דעלך םני לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה .ואידך
 פירושא הוא זיל גמור״(שבת ל״א), שלא א״ל פסוק שמע ישראל,
 שהוא קבלת מלכות שמים ויסוד האמונה, כ״א תרגום של ״ואהבת
 לרעך כמוך", שהיא מצות מעשה. — ולהסיר הסושי׳ הידוע׳: איך
 כלולות בזה המצות והאזהרות שבץ אדם למקום? נ״ל ע״פ מ״ש
 אליהוא, איוב ל״ה ״אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה
 לראם צדקת מה תתן לו •או מה מידך יקח,'לאיש כמוך פשעך ולק
 אדם צדקתך״. ר״ל שאף המצות המזכירות יכלתו ית׳ ותכמתו וטובו
 כשבת וי״ט והדומים שהם זכר שבראט וגאלנו, לא נתן לנו לטובתו,
א לטובתנו שעי׳^ נדע שכל המצות והחקים שצונו כמאכלי׳ אסורים  ל
 והדומים ־הס לשמירת בריאות גופנו ולהרתיק מאתט מדות רעות
 נגד>רעיט, כי הוא היוצר המבץ כל סגולות המאהלים, והוא המטיב
 לטילהרחיק הרעור^ולקרבהטונומ ?כאצילה ובקיום המי[.׳ וכן נשמור
ו שהוח יודעהטובלחברתט ג  עלכ המצות שבץ&דס&חגמ ^עגטת־

4* 
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ע/ בהטוח ר*שו  המדרגה שלפני א״ד. ואסר בלחש ״רחום וחנק" ער ״רג
 על זרוע ימין [וכן ק׳ במקומם מיום א' ח״כ] ואחיכ אמר כקול נשכתו שם

 ורוצה בקיום הכללי. ובזה אתן טעם לחלוף לשון המקרא בדברים^׳
 ועתה ישראל מה״ וגו/ שאמר ״ליראה וגו׳ ללכת בכל דרכיו״ בלא
 ו׳ במלת ללכת, ואת״כ אמר ״ולאהבה וגו׳ ולעבוד וגו׳״ בווי״ן; ואח״כ
 ״לשמור״ וגו׳ בלא ו׳? ולפמ״ש יפורש ״מה ה׳ אלהיך שואל מעמך״
 שתתן לו דבר מאתך כמ״ש מה מירך יקת ״כי אם״ שאלתו היא
 ״ליראה״ וגו׳ כדי ״ללכת בכל דרכיו״ שע״י היראה תרצה ללכת בדרכיו
ה הוא חנון ורתום אף אתה כפיר״שי ם״פ עקב והוא[ מספרי.  מ
 ואמר עוד ״ולאהבה• וגו׳ ולעבד״, ששואל שתאהבנו ותעבדנו, אבלי לא
 שתהיי לו תועלת באהבתך ובעבודתך, אבל ״לשמר את מצות וגו׳
 לטוב לך״ שע״י האהב׳ והעמד׳ חשמור המצות והתקים שהם לטובתך
 כנ״ל. ובזה נבא אל מבוקשנו, שהוא מ״ש הלל שתכלית וטעם הל
 התורה הוא ״דעלך סני״ וכוי, שהוא אהבת הבריות וקיום התברה
 ״ואידך פירושא הוא״ ר״ל גם המצות שב״א למקום והחקים הם פירוש
 "למאמר הזה, כי הם חזוק אמונה בו ית׳ למען נשמע בקולו במצות
 שבץ אדם לחברו ובמצות המועילות לטוב הכלל וחיך נקיימנו.
 והנה מהרש״א בח״א כ׳ על מאמר הלל ״ויש לעיץ בזה גם שא״ל
 בלשון תרגום שכן היה לשומז אז בירושלים מ״מ אמאי שינה לומר לו
 בלשץ שלילה דענך סני כוי דתרגום מלי׳שנא דקרא הל״ל ותרחמיה
 לתברך כותך כת״א ןי״ל דמשמע ליי דקרא לא איירי אלא בכה״ג
 בל״ת דגבי לא תקום ולא תטור כתיב ועלה קאי ואהבת לרעך וגו׳
 שלא תעשה לו רעה מכל דםני לך אבל לגבי לעשות לו טובה׳ לא
 נאמר ואהבת לרעך כמוך כדאמרי׳ תייך קודמי׳ לתיי תברך־וכן
 מוכיתי׳ דברי ת״י.״ ודפת״ת. ומצאתי לו עזר במ״ש בסנהדרי׳ ע״ד
 ״רוצת יהרג ואל יעבור מנ״ל סברא הוא דההוא דאתא לקמוידרבה
 וא״ל אמר לי מרי דוראי זיל קטלי' לפלניא ואי לא קטלינא. לך א״ל
 ליקטלוך ולא תקטול מי יימר דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא
 דההוא גברא סומק טפי״. והי ממ״ש בב״מ ס״ב ״שנים שהיו מהלכיי
 בדרך.וביד א׳ מהם קיתון שנ מים אם שותים שניהם מתים ואם
 שותה א׳ מהם מגיע לישוב וכו׳ עד שבא ר״ע ולימד וחי אחיךגעמך
 חייך• קודמי׳ לחיי,חברך/ ולא אמר שיחן לחברו לבדו מטעםימי
 יימרידדמאדידך םוקק טפי? אבללפמ^ן מהרש״איתכן, שרק להזיק
 לחברו׳ בידים: להציל.עצמו אסור, שעל זה׳נאמרדעלךסני וכוי, שכמו
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 בלי הטיה ,,ה׳ *1הי ישראל" עד ,,לעמך" חראשון. וק׳ אחריו. ובלחש
) ח' ״ובבלואת" ער ״אל חשכחט". [ויאמר:  ״הבט'׳ ער.,,ולחרפה׳'ג
 שבחנו,.בקמץ הב״ף כם״ש ח״ה ויעמן] וכן ק׳. ואומרים חו*ק ״ה׳ *יהי ישראל
 שוב׳׳ ונו׳. שנית, ובלחש ״זרים". עד ״מעלינו". וכםדר הזה כל התפלה הזאח
 ער ״לעמך" חאחרק. ואחיב עומרים ואומרים ״ואנחנו" ונו׳ כבסוף ח״ב שם.
 ח' חצי קדש. אחיב ״*1 ארן* אפים" ע״ם. בנגק חול יריע. וק׳ אחריות
 ג• אחיכ׳קרא השמש על חמגרל, שכחוך בדגינ הרחק מן החכה,
 מפרח חזטח להוציא ולהכניס ס״ח שקוראי' מ, יהמעלח כמחד ההוצאח

 שאינך עושה' לך רע, כן לא תעשה לחברך. אבל בב״מ שהענין
 לעשות טובה לחבריו להצילו, איננו חייב למסור נפשו עלזה, כי בזה
 י״ל בהפך: מי יימר דדמא דחברך סומק טפי שתעשה מעשה להצילו
 באיבוד נפשך. — ובזה תוסר עוד קושי׳ על הלל, למה אמר ״דסני
 עלך״ וכוי, הלא טוב לאמר: רסני לחברך לא תעביד לי׳? אבל עתה
 י״ל שבא להשמיענו:, אף אם הדבר שמא לך, וע״י שלא תעשהו
 לחברך ייבא לך,י תקבל שיבאילך ואל תעשהו לחברך. וזה מוכח ממלת

 כמוך שבמקרא.
 כ) שמעתי• מתלוננים על מה שעתה בזמננו, שבעז״ה אנחט
 "5ושביס איש• תתת גפנו בשלוה וכבוד, אומרי׳ ״כי היינו לעג וקלם
 גגוים נחשבנו כצאן לטבחז וכוי? והשבתי שאף שבארצותינו שלוה,
 רבים מאתיט״בארצות אחרות הם עד הנה במעמד הנאמר פה,
א׳  והנעשה להם הואיבעינינו כאלו נעשה לכו, כי כל ישראל כאיש;
 חברים. ואף"אם ייטיב האב הרתמן לתת גם לאחינו תן בעיני
ק ״היינו ונחשבנו׳׳  העמים ־בארצונ* ההן, אין זאת תפלת שוא; כי תו
 בעצרי״ובצליזאתישמך״׳לא שכתנר בעת צרה שעברה, לכן גם עתה

 ״אל תשכתט״ להטיב'לנוי בזהות אבותינו שבדור ההוא.
'לאמר ״אל באפך תוכייתט׳י, ת׳ ־בדגש. ואף ־שבתהילים  י ג) המנהג;
 ויכתוב ״אל באפך תוכיא^׳ בתי רפוי׳?ישם נרפה ע״י הנגינ/יזאין
אתד נגינת ספרי•אמ״ת, כי הולכי״אתר הרובישהם  הולכי, בתפלה:
א ספרים.' ׳ רק אם' אומרים פסוק מספרי אמ״ת,ככתבו אומרים  ל
 אותו כנקודתו, *לכן' בתתנו} ויאמרו: תוכיתני, גת׳ רפויי. אבל'צה
•׳ תשונה  ששיט המלה מכנויהיתיד^תוכיתני' לכטיירצים ״תוכיחנו״̂,
י״מלת באפך• תהיי מופסקת־ ואץ ספרי  גם להדגש, כי בנגינת: לא'
 אות שבסופה סמוך לת׳ שבראש;:ל5מלה 5(אחריו. שתרפיה על ידו.
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 והכנסה הזאח לו חחי' לעשוחה בעצמו או לכבד אחר [חד. האחרון מצוי ייחר]•
 ואחיב קרא טכירח םגןי< והוא הזכוח לצווח מי יהיו הקחאים לחורה כקריאה
 הזאת והשמש הלך אל קונה הוצאה ורגנם' למקומו בבהבינ ושואלו את
 מי רוצח י^כר ואח״כ לקונה סנן ושואלו מי ונד יקרא [ואם אין קונה, א׳
 מנכאי צדקה אשר בבהכ״נ, ואם איננו שם, א' שהיה מקדם נ״צ, מכבד
 במצוח וכעליוח לחורי] ותלך להטכוכד כת״ה ומודיע לו, הה תלך אל א״ה
ר ב&ד שחלף' בו יר של כסף ונוחנו לחי [או ליא״צ מ ו  ופוחת ומוציא םיח הע
 היודע לקרוא וקורא, שאומר ועושה כל תאמר ונעשה םח׳ אם קורא]
 וקי אוסרים בעח פחיחח א״ה ״ויהי מסוע״ עד ״מירושלים״, ובעת תצאח
 סיח ״בחך שנתן" עד ״כקדשתו״ח< והקורא, שהלך עם המוציא אל א״ד.

 ד) יש לחקור למה קוראים את הזכות הזאת: סגן. ותת הקול:
 בעל סגן? ונ״ל לפי שברוב מקומות שמוכרי, עשיית המצות שאצל
 קריאת התורה והעליות עומד הקונה הנ״ל בצד החזן בעת
 הקריאה ואומר לו את מי יקרא לתורה, וכאשר שמעתי גם בפ״פ
 היה המנהג כן ל?נים, ע״כ קראו את הקונה מתחלה:' סגן, כלשון
 משנת יומא ל״ז ״הסגן מימיט״. ואח״כ עשו מזה שם המקרה וקראו
 את הזכות: $גן• ולקונה: בעל סגן. כדרכם לקרוא למתפלל: בעל
 תפלה, ולתוקע בלשק הפוך: בעלמקער. תחת: בעלתקיעה, שקרא
 ההמון: תקיעה כמו: גניבה וגזילה. ויתר מזה קראו את הקורא:

 בעל קלאה תחת בעל קריאה, שקראו בצירי. •״
 ה) מאמר ״ברוך שנתן תורה״ וכו׳ הוא א' ממאמרים היותר
 נכבדים שבכל סדר התפלה. כי במאמר הקצר הזה כלולים ג׳ דברי׳
 יקרים. א׳: האמונה שהשי״ת בעצמו בקדשתו נתן התורה לעמו.
 בי: הכרת ערך התורה שיקרה היא וטובה גדולה לנו, שע״כ ראוי
 לברך הנותן. — גי: שאנחנו מכירי טובה ומברכים ומחזיקים טובה
 לו ית׳ שנתן לנו הלקח הטוב הזה. — ודבר בעתו, בעת הוצאת
 ס״ת כשרואים אותו, מה טוב.־-־ ולכן כאשר שונים תקט שרק אחד
 יאמר ״ברוך שנתן תורה״ וכו׳ כמברך על מזונו שמעתי ותרגז
 בטני, כי השבת הזה בךב עם הדרת מלך, אבל לא ברב עם, ואף
 כי בירבעם. — ועל כן כשרצה חזן לעשות כן בבהכ״נ הנבנה תחת
 בהכ״כהחדש, לאמת לבדו, לא שלותי ולא שקטתי עד שענו כל העם

 ואמרו ״ברוך שנתן תורה״ וכו׳ כבראשונה.
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 אט־-בעמדו על המדרגות ופניו •למערב ״גדלו" ער ״•חוו". [ולא •פסיק
 במלח גדלו, כי אז •יחובר ״לה׳ אחי׳/ רוכז: ש*רלו לה' מס לחי. אכל יפסיק
 אחי־ מלח לה/ ואז יובןבראוי:.שיגדלו.לה׳ זגם החי יגדל לו עמהם, וכביש
 אח״כ ״ונרוממה שמו זחרו" ונם בזה יחבר ״וגרוממה שמו׳׳] והולך ונושא
 ס״ח על המגדל •שקוראים. שם כסיח. ק׳ ״לך ינו׳ רוממו וגו/רוממו ומי אכ
ז על השלחן שעל המגדל. .והשמש  הרחמים׳/ ער ״ורחמים״, וחי ׳מגיח ס/
 שעמר לשמאל-ת׳ בעת הקריאח מסיר מעיל ם״ח וספחו ואסר לח׳. שם הכהן
 שיקרא לחורה על פי קונה סנןי< ח׳ ״וחנלר, יחראה עד ״ונאמר אמן".
 [קי אמן. ק ראוי להיוון באשר ח׳ אמר להם ״ונאמר אמן". אך עיי מהירוח
 החזנים לאמר אח״כ ההםק.״ףגל הבו״.וכזי, ,נמנעו םלאמר אמן. ע׳כ
׳ להפסיק מעט אחר: ונאמר אמן, שיעט ק׳ אמן] ואומר אח׳כ ״הכל ח ד נ  י
. הכהן .  הכו:זכו׳ כהן.קךב.י_עמנך[ולא:,י^ןסוד.כאשר שמעתי מחי] .
מס .אין. ?הן כבהלנ; אומר אחר- ״כהן ;  ט־וך-.ענחן^?עדד^^מז0.-^?
 >ץב": אםיאין-כאן [דוחו־ טוב׳בעיני לאמר חחח ״באך: פה] כהן,;לוי
. ןזלזי במקום־כהן. ואם חצר, לקרוא ישראל חחח י  במקום כהן ^ןרבייעט^. .
. במקום כהן״. . . ד עמו ̂יכהן קרב י  הכהן_ שאיננו, יאסר.'״ישראל כמקום 
 ובאץ כהן^הקחא השני לעולם,ישראל. — ק׳ ״ואחם הרכקים״ ער ״היום״
 [דחברו ״חייסכלקם׳׳ שהם.םרבא טפחא כחור׳] הקרוא םחעטף כטליחי<

 0 לפני קריאתי כל א׳ מהעולים לתורה אומר השמ£ לח׳ שם
 לה״ק של הקרוא, והוא הנקרא לו בעת המילה. ושם לה״ק של אביו.
 ולכל שם מוסיפים תאר:,רבי, למשל: אסשמו איתק, ובעת המילה:
 יצחק ושם אביו מאלף, ובעת המילה: בנימין, אומר לו שיקרא: רבי
 יצחק בן רבי בנימץ. ואם הקרוא נסמך ל$בד ממנהיגי הקהלה,
> ואם במוריני, יקרא: מורינו הרב ר׳ . . . י ב  יקרא חי: החבר ר
, או: בןמורינו , ואם אביו חבר או מורינו, יקרא: בןהחברר' . . . 
ק מי שהוא רב או שידוע לכל שהיה רב בקהלה , ו . .  הרג ר׳ .
/ אבל הרב בקהלתנו נקרא: מורי < ב ר  אחרת, נקרא: מורינו ה

 מידנו הרב רבי.
- 0 מנהג פ״פ שכל־ עושה מצוה לצורך הקריאה בתורה מתעטף
^ בעת הקריאה, וכ״ש שאר מצות ו א ג י ב ת ״  בטלית, אף המשא ס
] וגם ,  נהו״ה והגבהה-וגלילס [מלבד׳ בת״ב שחרית שאקמתעטפי
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) ועולה למגדל [שהיו לו מררגוח כבי מקומות:  אם לא היה מעוטף מקורם ח
 במקצוע מזרחית דרומיח, ובמקצוע סערביח צפונית. ועלה הקרוא כמזרחיות
 רדר במערביזח. רק הקרוב אל הםערביוח עלה דרך קצרה למערביוח מרד

 אץ מניתי׳ לעשות מצוה כאלה (יקטן למטה מי׳׳ג שנה. ול מ״א סי׳
 י״ת ס״ק 3׳ ״עול״ה צריך להתעטף וכו׳ ובל״ת כ׳ דאף האומר קדש
 יתום יתעטף מפני כבוד הצבור׳׳. ומזה נהגו האבלים להתעטף גם
 בערב בעת התפלה. וגדולה מזו כ׳ ל״ת [והוא הנקרא בספרינו:
 דברי המודות] שעל הרא״ש ראש ה׳ ציצית, שאף האומר קדיש יתום
̂ש תולץ פ״ת סי׳ נ׳ כתבי  אתר תפלת ערבית מתעטף. ורש״ל ביש
 ״מי שלובש [ר״ל טלית שאולה] כדי לעלות בה לתור׳ או לפני התבה
 שאץ ל3רך״. ומ״א סי' י״ד ס״ק ו׳ העתיקו והוסיף ״אבל ברא״ש ריש
 ה׳ ציצית משמע שהעובר לפני התבה מברך וכ״כ מעתות 3פסקי
 תוס׳ סי׳ ק״ן [יתוקן: קס״א] דכהנים המתעטי׳ בטלית שאינו שלהם
 כשעולי׳ לדוכן מברטם״. ודע שברא״ש צזוף סי׳ א׳ במ״ש בטלי׳ שאינו
 שלו״, מלת ״שאינו״ ט״ס ותמהה. ופי׳ דברי מ״א הנ״ל לל שרשיל
 אוסר לברך על טלית ששואל לעבור בה לפני התבה. אבל ברא״ש
 משמע שמתיר לברך, כי מ״ש שם ״חייב, צריך״, הוא למי שלובשה
 לשם מלבוש, וע״כ כ׳ שטועים האשכנזים שרוצים לברך כשעוברים
 לפני התבה ביום, ובלילה רוצים לפטור עצמם במה ששואלים טלית:
 מאתר, ולדעתו אץ לילה ולא שאלה פוטרים, והיו יכולים לברך גם
 באלה. ועל זה כ׳ מ״א שגם פסקי תוס׳ כתבו כן, כי ז״ל גסי׳ ק״ס
 השואל טלית יכול לברך מיד כמו נשים המברכות אבל תובה אינה
 אלא לאתר ל'יום. קס״א. וכן כהניםהמתעטפי׳ כשעולים לדוק בטלי׳
 שאיט שלהם״. — והנכון שלא לברך וביותר במוצאי שבת. כשמתעטף

 סמוך ללילה.
 ח) מנהג פ״פ שאין מתעטפי׳ בטלית עד שנושאי׳ נשים, והילדים
 והנערים מברכים על בגד קטן שלובשי׳ תחת לבושיהם. ואץ מברכיי:
לכ : על מצות ציצת [הבט ביום א׳.אות י״ג] ו א  להתעטן בציצת, ל
 במהרי״נ הלכות נשואץ ״וק.[יתוקן: וכי] מהרא״ק בדיד הוה עובדא
 שבתור הייתי ונשאתי גרושה ותקנתי טלית חדש לנשואי׳ ונתעטפתי
 בו. מקודם.הנשואי׳ בשבועות לכבוד הרגל כי אמרתי מאתר שהורגלתי
 במדינות אחרות ללבוש ציצת מיום שנעשתי בר מצוה ולא נהגתי
 באק [יתוקן? כאלץ] מולדתי בריינום שנוהגים שגם. נערים גדוציס
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 רר1 המזרוהח הרחוקות ממקומו בבהכ״נ] ועמד לימין ח' תה מראה לו מקום.
 חחלח הקריאה, ושניהם יביטו היטב שלא ישעה במקום שמראה, למען לא
 יברך על ענק שלא יקרא לו. וווי.קחו• למור המקום עוד אחי־ בדכח.הקרוא,
 למען לא יטריח הק׳ באחור תחלח.הקריאה עיי חסוש אנה יקרא. והקרוא
 מניח כנף טליהו.על: המקום כםיח •*הראה ח' ונושק הכנף ומכרך,,ברכו".
 עד.״הם0רך"..ק׳ ״כרוך"עד ״ועד". וכן הקרוא. ןאוםרנם ברכת ״אשר
 בח־" ער ״ההורה". ק׳ אסן. אח? ח׳ בנגק החמה לעינח רביע שבקריאה
 התורה ״אמן", וקורא לכהן מן ראש סוד חקח [שהוא המרה שקוראים
 בשבח הבא, וחחלחו קוראים כמנחת שכת שלפניו ובימי.ב׳ יה׳ שבשבוע
 שבץ כ׳ השטזוח לגי קרואים שהם: בהן ולוי רשראל] עד ״שרפח הפרה".
 ואומר הכהן ברכת ״אשר נתן לגו חורח אמת וחיי עולם" [ולא: העולם• ס
 נןהנים כניש.מ/• קליט ם׳יק י״ב, שמקומו בםעי׳ טי, ולא ככמגדק בש׳ע בם׳ח]
. בן...הכהן ומ׳ בעבור שעלה [ולא: .  ע״^ה׳ ״מי שברך וכו׳ הוא יברך אח .
 שחלך, כאשר שסעחי מח£ זכו׳ ונאמר אמן". קי: אמן, בלחש.* ואומר השמש
. הלוי". ועולה הלוי אל . . י ק . . . ר ו מ ע ^  לחי שם הלזי -שיקרא. וזה קורא ״
 המגדל כמו הכהן יעמד. לימין החי במקום שעמד הכהן [וזה הלך למקום אחר
 שבמגדל ועמד שם ער ארורברכהאחרונה של הליי, ואז שב למקומו שבבהגלנ]
 ועושה כאשר עשה הכהן לפני קריאחו. וחי קורא לו ממקום כליח קריאח

 אץ תתעטפי׳ בציצית עד נושאים אשה וסמכוה להא דכתי3.גדילים
 תעשה לך וסמוך לי• כי יקח איש אשה ואני שניתי כשאר ארצות
 ואמרתי כבוד רגל עדיף״. אך משם מוכח שהנערי' לא לבשו. טלי׳ אף
 בי״ט, באשר נתן טעם. שלבש טלית בשבועות לפי שנהג כמדינות
 שמתעטפי׳ גם הבחורים בכל יום, זאת אומרת שלמנהג ריינוס אף
ק >!ג . והוא •הפך מנהג פ״פ שבי״טימתעטפי׳ מ  בי״ט אץ מתעטפי,
 שנה ומעלה. — והנה •הסמך שבמהר״יל • אינט, טעם המנהג,רק
 סמך.לדבר. וכן יש קצת סמך בקדושץ כ״ט ע״ב ״א״ל מ״ט לא פריסת
 סודךא א״ל דלא נסיבגא'. אבל הטעם י״ל למען יהיו הפטיים ניכרי׳
 בבהכ״נ ויבושו וימהרו עי״כ לקיים המצוה,להחת אשה; ועור נ״לשעשו
 ק להחזיק ,המנהג הפשוט בכל ישראל •כלבוש בגל ארבע כנפות
 תמיד מש״ע א״ח כ״ד.כי עיי שאץ לנעריםטלית לא ימלטו מללמש
ם ציצת;ולנשק0 געת ק״ש. . - ה ל מ ו י ה ל ת ו ס ד ארבע מ  ע
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ת ולא כבסי נוהג מאן יוסף: חטאה מ ס ה  הכהן ער ״להקת עולם" [
. האי" . . . ק . ] ״< והלה מברך כסו הכהן. ח׳ ״טי שכרך וכוי אח . א  ת
 עד ״עאנך אמן". ק׳ בלחש: אכד. [ואם אץ לי כבהכינ לא יאטר ח׳ ״סי
 שברך" לכהן אחר קריאחו, רק יאמר ״כמקום לוי״ ויברך כהן שניחברכח
 אשר בחר, וחי קורא לו סרשח הלוי. בוק ברכת אשר גחן. ה' ״מי שכרך"
" . . . כן . .  לכהן]. ושמש אומר לחי שם ישראל שיקרא. ח׳ ״יעמוד .
 וישראל עולה ועומר לימין הה׳ במקום שעמר הלוי [ואז הלוי תלך למקום
 אחר בטנדל ועומר שם עד שאומר ה׳ ״מי שכרך" לישראל, ואז שב למקומו
 שבבהלנ] וישר<י עושה ככל אשר עשו הכהן והלוי לפני קריאחם. וחי קורא לו
 ממקום שכלה הלה עד ״אל כלי"י< ומברך הישראל ברכת אשר נחן זכו׳ [וכל

 ט) מצאתי סמך למנהגנו. ט בש׳׳ע א״ח קל״ז ס״ה כתב ״אם
 קרא פ׳ פרה ופסק בהגרהגר בתוכם וגלל ס״ת חחר ופותח ומתחיל
 מראש הפרשה עד תטמא עד הערב״. ומוצא הדק הוא בכל בו סי׳
 כ׳ ״ומעשה בחזן שקרא ופסק להגר הגר בתוכם. וכוי. [יתוקן
 בשנלהם: ״ולגר הגר בתוכם/ כי כן כתוב ״ולגר הגר בתוכם לחקת
 עולם״] ומה שלא ל שפסק: לתקת עולם, שהן ב׳ מלות אחרוטת
 שבפסוק? נ״ל לפי שנמצאות גם בסוף הפרשה והיתה להם לחקת
 עולם/ כתב המלות הקודמות שלא לתת מקום לטעות. אך מה ראה
 הח׳ ההוא להפסיק במקום הזה בתוך הפרשה? ש״מ שהי׳ דרכו

 להפסיק פה במנחה וב׳ והי.
 *) חזנים רבים שוגים במה שמאריכי׳ בנגינת תביר מתר מבנגינת
 טפחאן כי הטפח' היא טעם מפסיק גדול מטעם תביר כידוע, ועיכ
ק הוא, כי במקומות הרבה  ראוי להאריך יותר גטפחא: ולא דבר י
 משתנה הענץ עי״כ, חה שבראש חקת א' מהם, שאם מפסיק אחר
 ״הוא יתחטא בו ביום השלישי״ ששם התביר, וידביק ״ובמס,השביעי
 יטהר, יובן שאם יחה ביום ג' לבד, יהיה טהור ביום זי, וכן אם יפסיק
 במ״ש אח״כ ״ואם|לא יתחטא ביום השלישי', ששם תביר, וידביק
טהר/ יוק שאם לא מזה ביום ג׳, לא יהיה טהור  ״וביום השביעי לא י
 במם זי, כאלו יום גי לבדו הוא יום הזאה. חה שקר, כי גם יום ז׳
 הוא יום הזאה. לקיידביק ״הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום
 השביעי" יושם יפסיק במקום הטפחא ואח״כ יאמר ״יטהר״. ואז יובן
 כראוי: שבבי הימי׳ מזה ואח״כ יטהר. וכן ״אם לא יתחטא במט
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 קרויא נוטה פניו מן סיח לצד אחר כשאומר הברכה הראשוני, שלא יודה
 נראה כאלו הברכה כחובה בםיח שאומרה מתוכו. וכשאומר ברכי אחרונה

 השלישי וביום השביעי״, שלא יחה בשניהם, אף אם יוזה בא׳ מהס
 ״'לא יטהר״. ומזה תדע יתר תפארת הנגינות. כי לא על חנם נקראות
 טעמי המקרא, באשר בחמת נותטת טעם במקרא כמלח בתבשיל,
ת טעמו ייגרשהו  וע״י הטעם הישר יובן הפירוש הנכון, ובשנותו א
 וילך בדרך עקש. ואזכיר רק א׳ משלשת אלפים משל שיש לדבר.
 והוא בר״פ עקדה ״ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני״. שלולי הנגינ׳.
 יובן שאברהם החל לדבר עמו ית׳ ואמר הנני מוכן. לכל מה שתצוני.
 ואף שכתוב 3׳ פעמים: ויאמר? מצאנו במגלת אסתר לומה לו
 ״ויאמר המלך אחשורזש ויאמר לאסתר המלכה״. ובויקרא כ״א ״אמר
 אל הכהנים ב״א ואמרת אלהם״. אך הנגינ׳ מורה הפי, האמתי
ק אברהם הנני. כי י  שהוא כאלו כתוב:.־ויקרא ה׳ אליו אברהם ו
 לסי המובן הראשון; היתה הנגינ׳ המפסקת הגלולה במלת אברהם,
 ונגינות ״ויאמר. אליו? היו: ררגא תביר, כמו בראשית נ',.ייט ״ויאמר
 אלהם יוסף״, והטפח׳ שבמלת אברהם מפסקת יותרמהתביר כנ״ל;
: זקף, המפסקת*ותר מהטפח', מוכח שפה ו י  אבל עתה שנגינת אל
ם שם האומר ונישא המאמר, כ״אהרבר ה ר ב  נפסק המאמר, ואץ א
ד חיי שלה. ״ויקרא ל  הנאמר. — ועול ׳אשא משל א׳ בהפטרה, של ס
 לכל בני המלך ולאביתר הכהן וליואב שר הצבא ולשלמה. עברך לא
 קרא״. ואיך !־.רע המפטיר אם מלות ״ולאביתר הכהן וליואב שר
 הצבא״ נמשכות למלת: ויקרא, או למלות: לא קרא, אם לא ע״י
 הנגינ׳ המפסקת באתנחת׳ מלת הצבא. [לכן אל תהי הנגינ' קלה
 בעיניך, ואף שהיא קלה בעיני הקלי' הרוצים להעבירה.ולבטלה, כי
 כל חפצם בנגינות שותי ישכר מגרון נטויות גרון המשמיעות קול
ם זוניס  עמת נפש כי תחטא, לעורר תאות לב השומעים אשר ה
 אחריהן, השמחים .אלי(^ל)גיל, :.מרת אזן ומורת רוח לכל יסולי
 אשר יראת ה' בלבבו, כאשר הראה בראיות ברורות,־ איש:הישראלי
על4 קורות ימי •המרות ללמד ולהורות.  הנכנס בעובי הקורה ב
ל קורא םבץ .עיניך, בץ תבץ את אשר לפניך, ומשמועה ו  ט

ק כאשר החלו אנשים לחרש לבדים . ל ע  רעה אטום אזנך.] •
 בבהכ״נ אשר היה,בית תפלתי, ובקשו גם לפרץ• פוץ גהפטרי שלא
 לאמרי בנגיל כפעם בפעם, ולעשותה כיפה. וסרת ?ועם, עזבתי את
ק 3עי*ה ׳רבו העומלי׳ עלי  ביתי, והעתקתימשם. אל אנשי.עצתי. א
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 גולל סית כמט שלא •וכל לראות 6זומ] וכשאומר ״מחן לט אח חורחו",

 ובאחרונה ״אשר נתן לגו חורח אטח׳< •גביר• חלק ס״ח הקרוב לו.
 ף. אויב מכסה השמש ס״ח במכסה הממח עלהשלחן בשמאלטיח,
. . . ח  ואומר ח׳ חצי קדיש בנ״״של חוליא< ואח׳/: ״מ• שברך ובו' הוא יברך א

 הפורצים, ולא שמעו להחושבי' און ועצת רע יועצים, ונגינת הפטר',
 לא הוסרה.

 ״א) ממה שמנגני, בכל הנגוני' הידועים הנקראים: חזנות, אשר
 צתקנו בימי קדם — מן מלת יתברך אחר שענו ק' ״אמן יהא״ וכוי,
 מוכת שאץ המנהג כש״עא״ח ג״וס״ג שכתב ״העוני, עדלעלמי [יתוקן:
 ולעלמי] עלמיא בלבד טועי* הם כי אסור להפריד כץ עלמיא ליתכרך^ן
 שהלא הח' מפרידם. ואף שיש לדחות שטרם אמר כקול: יתברך,
 אמר סמוך לו בלחש: עלמיא$ דחוי כקש הוא, כי אלו רצו שיסמכם,
 היו מתקנים לאמר גס על מ יא בקול. אכל האמת תורה דרכה
 [כבר אמרתי במקום אחר שימים רכים עשו אמת ללא תורה> כי
 כתבו ״האמת יורה דרכו״, ותהי האמת •נעדרת, כי שקר יורה
] כי לא ךרכו חכמי פ״פדרךש״ע נזה; ה ר ו , ואמת תורה ת רה ו  י
 כי באמת תמוהי' דבריו האלה, שהלא מדברי רמב״ם ה' תפלה
 רפ״ט ובסדר תפלות שלו שלפני ה' שבת וטא״ח סי' נ״ו ואבודרהם
 נשמע שדעתם לענות רק עד ״עלמיא״. ואיך ל על עמודי ההוראה
 וההולכים אחריהם ״טועים הם״? ולדעתי כשמפםיק בק# וברכותיי
 לעטת ״אמן יהא׳ וכוי לא יאמר מלמ יתברך, כי לפי הפוסקי' הנ״ל
־ וכן הדבר לענץ ״בדך הוא״ י  ולפי המנהג איננה בכלל המאמר. -
 שבקדש, הנפרד בכל נגוני חזטת מן,לעילא״ שאחריו, ומזה נראה
 שזקני פ״פ חלקו גם בזה על ש״ע שם ס״3 של בהגה ״ולא יפסיק
 3ץ בריך הוא לעילא״, וגם בזה כ' ד״מ בשם א״ז ״המפסיק אצל בריך
 הוא כו׳ טועה הואי. והם הלכו בדרך הראשונים, לפרש ״שמיס
 דקודשא בדך הוא״: שמו של הקב״ה. [כאשר אומרים בתפלת על
ל שלפני קריאת התורה ״וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו כ  ה
 שלמע״ה הקב״ה״] ולהמשיך ״לעילא״ וכוי על: יתברך וכוי. ולא
 כחסידי חתו'החושבים לאיש מעלה, את המושך ״לעילא׳ למעלה,
ד לעושה  אל ״ברץ־ הוא״, ואומרי' עליו: בריך הוא, ואת המפרי
ח מנגד עיניו הש״ע. ואינני משבח את החזנים, העושי״׳ ג  רשע, כי נ
, שמחטפייומגרפי• את הנמנים, וחוטפים מלות 1  מעשה חנופני,
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. ער״ונאמראמן״.ק׳בלחש:אסן. ושמע קורא םמרתהגבההוגלילי, ־.  בן.
 והולך להקיני׳; ואם אץ קונה, לגיצ. ושואל: אח מי כגברים במצוח האלה,
 והולך לאנשים שנקנו 6־,ם או שכיבד ג״צ ומוריעם, .ואם עולי׳ למגדל ועושי׳
ף טליתו לתופי  אותן םעוטפי׳ בטליון ונוהגי׳ שהטנכיה פוחח ס׳!ת •ומניח מ
 ומנשק הכנף, ואחיצ מנמר, ומראה הכחכ לעם שבבל הצדדי׳ בבהכ״נ, ואח״כ
 אשב וס״ח בידיו, ואז הוא ובעל •הנליל, גולל•׳ אוחו, חה מרך הספה(לובש
̂ת וחולה מ חיר של כסף, שאחחטאצבעוחיה אוזכר, םחברוחיה,  המעיל על ם
 שהקורא מניחר, חמיו* במלה שקורא, למען ירעו הוא והקרוא חניך מקום
 הקריאו־- יכעח הנבהה אומרים ק׳ ״האח ההורה״ עד ״ויאחר״. ואחר
 כלוח הנלילר, לוקח ח׳ םיח בזמעוחימניח והופך פניו לצד המדרגוח המזרוךוח
 ואומר ״יהללו״ עך ״לכדו״, וגושא ס״ח אל א״ה, והישראל ובעלי הגבהה
 וגלילה הולכים אחריו. ק'.״הוה על ארץ״ עד ״חללהה״. [רוהרז לאמרי
̂ שם הוד עם מזי נסחר, ולא יאמרו ר׳. במלאפום  הודו, גם ד׳ בחולם, כי הו
 כבהלל, שהוא צור] ואומרים ״להר כממיר״ עד ״סלך הבכור סלה״ [הבט
 יזם א׳ אוח א׳ ובי] וכשמניע ח׳ לאיה גוחן ס״ח לבעל הו״ה, שגם הוא הלך
 ממקומו למרדנות איד., ושם מכניס ם״ת לא״ר- וכעת פתיחת *אז אומרים* ק׳
 ״וכנהח יאמר׳׳ עך ״כקדם״. והעול־ה יורד לפני התכה [הבט יום א׳ אוח יו]
 ואומר: אשרי, וכל הסדר. ועושים הכל כמום א׳ חיכ 1כ״א יבלג מלבד שיר
 היהיר שאומר של יום כי. •— ולערב הלכולבהכ־נוהחפללוכביו׳א׳חלגולד.

 י י ז י י י ו

 גליך הוא לעילא, שללרישכו בשלחן ערוך הנזכר. למעלה. ואני נתתי
בקסתי על הענץ הזה במכל* ציון תר״ב ' י ־ בחמי ר ט ^ ^ ; ך  ל
/ (קבד״מ בא״ח נ״ו) ומצאתי  ><ד1,ט מאז שפטתיבזה נגד לעת ח
 מחסה ועז, במ£ רב עמרם גאון הנזכר בטור.שם וב״י בש׳׳ע שם

 לאמר אמן אחר ברוך הוא,ל 1גם ברמב״ם בסדר תפלות.

ן לכתוב דבר:על ו ,את ידי מאחיהאבי ן - לא.אקפו ( * .  ליום מ
ה משפט גר יתום..פירשיי״ועל ט  ענינו. בהרבריסכ״ר בפסוק לא ת
 העשיר כבר החםר-לא תטהמשפט־ושנה בעני. לעבור עליו 3שט
 לאויךילפי שנקל להטות.משפט עני.יותר משל עשיר^לכךהזהיד
׳ על זה־.כבר הוזהר 3שמות:?כ״ג;לא  זשנה־עליו/׳־יותמהתרהלא:גס;
? ףלל-ע״פ מיזשסואז״לבהלברים^ו ״ מ י ר 3 . ך נ מ 3  תטה משפט א
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. 56ני חפ6ז שחרית אסר האיש, הנזכר כיום א׳ ח״א, חהלים סן  א
 מזםור ג״א ער סוף מזםור ע״ג ואומר: ודום •ום שלישי בשבח שבו היו
 חלוים אומרים בבהם*ן. ואומר מזמור סיב, והוא ״מזמור לאסף״ ונו׳ [ואוסר
 ״שפטו דל״ ר' בקמץ. אבל ״דל ואביה״ ד׳ בפחדו, כי ק כ' במס״ק ״כל
 דםמיך לאמון פחח״. מתחי סימן: דל ואמון מחזרים על הפחחים ם נט אביון
 בפתח קטן שהוא מנול* חהר לאטר: שפטה, כשוא נח, מ הוא בלשון צווי
 ובקשה, ומוסב על ״**הים״ שלפניו; מ כשוא נע היה עכר לנקבה, דוק:
 שהארץ היתה שופטת. - ומלוח קומה, שפטה, מלרע] ואומרים קדישיחום.

' וכוי, כי בשמות שם הזהיר רק על האביון הדל  ״אביון דל מעני
 ביותר, ופה הזהיר גם על העני. ולפ״ז יש לכונן לשה ״גר יתום״
 בלי ו'החבור ביניהם? כיראוילהכתב אחריהם: ואלמנה, כמ״ש
 שם כ״ז.מ״א ״ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה״. ובג׳ מלות
 מחוגרות נכתבה ו׳ התבור רק בשלישית ברוב מקומות כמו ״יששכר
 ׳ עולן ובנימץ״. אך פה קיצר וסמך על מלת אלמנה שבסוף המקרא
 ״ולא תחבל בגד אלמנה/ וע״פ מש״לנבץ טעם הקצור, כי גר ויתום
 הם במדרגת עני כמוכת מדברי רש״י. ועל עני בא להזהיר פה בלאו
 שני, אבל אלמנה נקל להטות משפטה יותר מיתוס, כמוכת מפירש״י
 ראש ישעי׳ בד״ה וריב אלמנה, וא״כ היא במדרגת אביון, לכן לא כתב
 6ה מפורש: ואלמנה, כי כבר נכלל הלאו השני עליה במ״ש ״לא
 תטה משפט אביונך בריבו״. — ובזה נבץ מ״ש בספרי בהעתק
 המקרא הנ״ל: לא תטה משפט גר יתום ואומנה? שמשמיעט שכן
 ראוי להכתב, רק סמך על ״אלמנה״ שאח״כ. ודע שספרי אמר בזה
 ״מה אני צריך והלא כבר נאמר לא תטה משפט לא תכיר פנים
 מלמד שכל המטה דיט של גר עובר בבי לאוון״ ותמהני למה שינה
 רש״יימשנתו ״ושנה בעט״? וי״ל שהוקשה לו על טעם ספרי למה
 כתב יתום? לכן כ' רשיי ״ושנה בעני״ ששניהם כלולים בו. — ועייל
 על קושיתי הראשוני שעלרש״יפה; שמפרש ״לא תטה משפט אביונך״
 לזכות האביון כמ״ש במכלתא משפטיי ״לא׳ תטה משפט אביונך בריבו
 למה נאמר לפי שהוא אומר ודל לא תהדר בריבו אין לי אלא דל
 עני תאב מנץ •ת״ל לא תטה״. ונ״ל שדרש ק מיתור מלת ברימ,
 אתר שכגר אמר משפט אביונך, ומפרשו לזכותו, כמו: ודל לא תהדר

 צריבו; ׳ובמשלי >״ב ״>י ה' יריב •ריבס״.
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0 וערמה כמום •אי מן ח״כ ״ואחר  וכל םדר היום: ב*. שחחח מנחה
 קדיש יחוס״ והלאה. .רק שיר וזיחור אוסרים של יום גי. וכשאומרים ברכח
ע ד  המאיר לארץ יפסיקו קצת אחר ס6ח זלורע עליה, שלא יוק שברחמי״ ו

 עליה, וכאמח המוכן: המאיר ברחמים לארץ ולדרים ?לד**

 : ב) אעתיק קצור׳י מהערתי באגדת מ״מ 8: ־ובסחר תפלותינו
. ״קראת את שמו ישראל וישרק״ אפה . . ו  ק״ל על מה שנאמר ב
ן  מצאנו שנקרא יעקב אביט: ישרון. כי רק עדת ישראל נהראת ג
, ' יסמן  במקרא: בתורה ״וישמן ישרון,1יהי בישרון מלך, אץ מ־.
 ובישעי׳ מ״ד ״וישרץ •בחרתי.בו״? וי״ל עיפ >ן€ ראב״ע בישעי' שם
 ויוצרך מבטךרמז ליעקב כטעם בבטן עקב את אחיו״ ואייכמ״שאס׳^כ

 ״•וישרון-בחרתי בו/-מוסב על• יעקב אביט, ושם נקרא ישמן.
א ס״ק ט• ״תמהתי על שנוהגים ביום המילה  0 כ׳ מ״א •סי' ל
 שאומר המוהל׳וכרות־ ומחלק קצת פסוקים דהא אמריק ספיק
ב כל פסוקא] דלאפסקיה  לברכות כל פ' [טעות. ויתוקן: במגלה ל
. ולל הטעם דאמריק בסוטה פייה  .?ישה־באוריתא לא פסקינן־.־.
 משה אמר אשירה לה׳ והם-אמרו אשירה לה׳ א״כ מתחלה^נאמרה
 פסקי פסקי לכן אנן נמי אמרי" אותה גך״~.ולבדו האלה תמוהים,
 כיבתחלה׳אמד.*שאומר המוהל. וכרות ומחלק קצת פסוקים״, איכ
. ואץ  מה י יענה• על פסוק׳־וכרות וחבריו שלא נאמרו *ותחלה ק
 לדחות שרק פסומי• השירה.נהגו לחלק ובהם יתכן מענהו.שנאמרו
ן שהלא ממ״ש ״שאומר המוהל וכרות״ מוכח •שאץ המוהל  מתחלה ק
 אומר ראש ,הפסוק• ״ומצאת את לבבו נאמן לפניך״ לפי •מנהגם,
״ותקם•את דבריך ט צדיק אתה״ אינט אומר, ?  ולמנסגנדגםיסופו
 ואומר רק מן ״וכרות״ עד ׳״לזרעו״? אכן פי, דבריו נלמד ממ״ש בסי׳
ב ס״ק ח׳ ״והכל יבו כת?-ללוקא בתורה ובנביאיי. אבל בכתובים ל  ת
׳ לחלק פסוקי אז ישיר •ביום  •אפשר* לשרי׳ לחלק י וכן׳ והאימוסגי,
 יהמילה *״ל משום •להם׳אמרוהו׳ג״כ פסקי<:פסקי״. והנה;מצאט
 שמפסוקי גחמיילא הקשה: כי י״ל ככל בו שפסומי;כתובים?מותר
 ןלמלק..־ ומ״ש>״שאומל המוהל* וכרות.ומחלק/ י£ל׳ בסוף ׳׳.אמידת
 וכרותימחלק פסוקי השירה. ־— ׳:אך ־הרויןח •חולק:־על-הכל 5ו,>כי
 *נסומן תי״ט >תמה,״על שחולקי׳יפסוק^הללו/וגג שש״צ אומר חציו
 והקהל^מסיימים־אותו/^ומ״א;שם*ןמעתיקו]ר״והסוק ץןללגסזא
 *תהלי׳ס,*ש׳!מ־ישללעתו:י^ם בפתוביסאסוח ו*ק תמו׳ בסוכה.ליין
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. לפני חפלח שחריח אומר האיש תורע חהלים מ! מזמור ע״ג עד  א
 םוף צממוד פיט. ואז אומר ״היום יום רביעי בשבת״ וכוי, ואומר מזמור
 זל״ר ״<< נקמות׳* ע״ס, ומוסיף הפסוק הראשון ממזמור *ר,;״לכו נתנה"
 ער ״ישענו״א< ואומרים קדיש •חום. ועושים כל סדר היום: שחסיח מנחה

 ע״ב־ל״ה אנא הקשו על שחלקו פסוקי הלל ״ואע״ג דאמרי'במגילה
 אין מפסייךם'בפסוקים/ וא״כ יתקיימו ב׳ התמיהות הנ״ל: מפסוקי
 ונרות, ומן יהללו? וגם אנכי אתמה על הכלבו: מה הועיל׳הלא
ת מוסף ר״ה שאומרים ראש ל פ ת  גם בפסוקי ׳נביאים מפסיקים, מ
 הפסוק בזכרי' .טי. ״ה' צבאות יגן עליהם״ ולא סופו. ובתפלת ואנחנו
 .לא •נדע אומרים^בליגז -רחם תזכר״ שהוא סוף פסוק בחבקוק ג^גלי
 רחשו? ונ״ל למחותתמהותשלש, כי לא אדע מאץ ללזכמים החלה
 להקשות על מנהגנו מדברי הגמ' במגלה, הלא אמרו ״כל פסוקא
 דלא פסקי' משה״, והוא •רק בתורה [והמ״א בעצמו העתיק בלשון
 הגמ' ״באורייתא/ אבל איננו•בגמ', אך מובן ע״י מלת משה] אגל
 לא מביאים וכתובים [ודעת כל בו לחלק בענק הזה בין נביאים
 לכתובים נפלאת בעיני? ודוחק לסמוך בזה על מ״ש בר״ה י״ט ״לברי
 קבלה כדברי תורה״ לענק שא״צ חזוק] ועל מה שהקשה מ״א מן
 השירי שהיא בתורה? י״ל שזה לא נקרא חלוק ופיסוק, כי גם האומר
 רק חצי הפסוק בקול, אומר חציו האחרבלחנ). — אך תום'לדעתם
 שאף.מביאים וכתיבי' אקוור הקשו היטב על גמ' בסוכה ״הוא אומר
 אנא וגוי. והם אומרים אנא וגוי,״ כי מאחר שהם אומרים החצי
 שכבר אמר, ואח״כ אומר החצי האחר, נמצא שנחלק ;מאמרו ע״י
ק גם לדעת הגדולים האלה שאץ מחלקים בין תורי  מאמרם. — א
 לכו״כ יש להשיב על התמיהות מכל הפסוקי' הנ״ל והדומים כי״ג
 מדות שאומרים בימי סליחות ובי״כ, שהן ב' חציי פסוקי תורה, ומה
 שאומרי' בעת הגבה' ״על פי ה' ביד משה״ שהוא חצי ססוק, במדבר
ן ע״פ מ״ש-מ״א בר״ס רפ״ב על ענק אחר ״כיון דקורא אומם ז  ט
 לרך תחנה זגקשה שרי״ ק י״ל גם בזה, שהגמ? כמגלה שם אסרי רק
ה לה, אבל ממה מ מ  בקריאת התורה, ותוס' הקשו מקריאת הלל ה

 שחולקל הפסוקים בתפלה לא קשה.
 •>,ליום ד^ א) שמעתי• תוריים תמהים: למה מוסיפים הפסוק
 הזה, ׳שאף שסוף׳ המזמור-לבר רע יצמיתם״ וגוי, הלא רעת רשעי׳
ה? ואמרתי להם, שאף שרבריהם אמת כמ״ש ה לעצין הז ע ר י ^ נ י  א
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) סלבדישיר  וערביח ככחוב כיום א׳ סן חיכ ״ואחר קריש יחוס״ והלאה ב
 היחור שאובדים של יום ר׳.

/ [והראיה מסוף סדר בלק ,ויהיו המתי׳ במגפי:  מ׳׳א תקלד ס״ק ג
 ארבעה ועשרים אלף׳׳, ומסוף הפטרת מצורע ״וירמסו אותו העם
 בשער וימת״] אין לתמוה, כי הטעם שמוסיפים הוא לפי שנעשה.
 רעת תרבן בהמ״ק בהשלמת המזמור הזה כמ״ש בתענית כ״ט ״כשחרב
 בהמ״ק בראשוני אותו היןס ןכו׳ ומוצאי שבת היה ןכו׳ ומה 5ןירה היו

 אומרים וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם ולא,הספיקו לומלי
 יצמיתם וגו׳ עך צזבאו נכרים וכבשים״. ~ ולא אעזוב את המאקר;
א ל  הזה בלי לפרש דברי תוס׳ שם, אשרי העירני עליהם, גברא ר
 [הכהן, הגדול מ״הר' בעראדליר לרו]. כי:רש״י פירשבד״ה יצמיתם
 ״והוא שיר;של;יום"ך׳;והאי דאמרי ליי ביום א׳'אילייא בעלמא הוא

 דנפל בפומייהו כדאמרי׳ בערכין״ וכוי. ותוס׳ כתבו בד״ה וישב־״ואומ״
 ר״י אע״ג דאץ אותופכזוק כלל. במזמור ישיר של מוצאי שבת אירע',
 להם כך.שאמרו:אותו;פ&וקץבירושלמימפיאילייאנקטפירושאילייא.^'
 וכוי. לשון קינה".׳־ות#ה;החכם קה. חידש •ל״י^הלא מפורש קבערכין•
 י״א וייב? וגם מ״ש;בשם לרושלמי הלא נמצא בבבלי שם כאשר העתיק.
ן  רש״י כלל? ועניתי לעניות דעתן' שריי בא. לפרש' המאמר בערכי
 שר״ל;שאמרו מתחלה צוירי-של יום א׳,־ואח״כ;אמרו דרך מקרה("
 הפסוק הזה לבדו משיר של יום די. והוא שכתבי תיס׳ ״שאמרו יאוחר
 פסוק״, כי כן־ דעת ר״י לפ" לשון הגמ' שם ״אילייא בעלמא הוא,
, ר״ל שלא•  דנפל בפומיי׳.״ ואח״ככתבו ״וגירוש׳ מפי אילייא נקט״
ו כל המזמור ח ק  אמרו הפסוק הזה לבדו דרך מקרה, כי אם מדעת ל
 הזה שהוא כלו. קינה; על תגבורת האויב שהיתה אז ״עמך ה׳ ידכאו
 ונחלתך יענו״ וכל הענק.• ולא אמרו שיר של יום כי כבר בטל התמיד
ק כריש לקיש ר ק ה ל  כמ״ש בערכין שם, ואמרו השיר הזה שלא ע

 שם.־— וחדשלם מקרוב. באו והוסיפו; עוד ב׳ פסוקים עד ״על פלי
כי אינצו ־מבורר'  אלהים״ וכבר אז״ל על־ כזה ־'״כל י המוסיף גורע״, ׳
 אז אם לא; מוסב 1מ״ש־ ־אח״כ י בקדיש י״יתגדל דתיןזק; שמיי לנא״ יעל

^ א ל  מלת אלהיכז, והיה׳ חךוף ח״ו. והלא׳ טוב לברר דבריו בתקלה ז
 קדיש אחר שאמר: לצור ישענו. י. ;' :
 . כ) על ברייתת ר' ישמעאל שאחר אחהו; מקומן'וכוי^אצלת^
.הנ6רמול'>לכ^;  דברים באגרתי' מ״מ ח״ג, והמה בכאוביצרעלז
י &  ״אמר ריש לקיש אצבע צרירה״. צרירה לאיאמר ריש ~לקיש צי א
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 א. בעת.הידועה נא$ר חהליס מן מזמור.צ' ער סוף מזמור ק־ו. ואומר
 ״היום יום חמישי כשבו! ומי ומזמור פ״א ״למנצח על הנחיח לאםף״ ער
 ״ומצור דבש אשביעך״ [ומפסיק מעט במלח ומצור, כי ״דבש אשמעך-״-
 מחוברים, וכסרשיי ״ומצור-השכיע' רכש וכזי כענין שנאי ויניקהו דבש מסלע׳/
 וק מורה ננינח רביע מונרש המפסקח על ומצור. והמנהג לאמר: אשביעך,
 כ1נש הכיף, כמו ,,ככל יום אברכך". וק הוא כספרי' ישנים^מרויקים. ועל.

: צךרה, לפי ם  צרדה. ולא.יקךא.כאשר קרא. המחבר:.צךרה, כי. א
 פירוש, הב יהולה, יומא י״ט ע״ב ״צרתא.דדא״ הבט פירשתי שם.
 והוא^מלשון המקרא ״וכעסתה צרתה״. והתכם.הקורא, אל יקרא
לא כאשר.בא במקרא, . ,  כל1שר ירלף הקורא,.וכאשר בא במקרה
 ובקבוק ״הילשוין, ,.ינצור כאישון,. וכאשר כתבתי במכתב ציוןתר״ב
 ״תועים. המה אעןי.הדורות האתרונים בקריאת מלים רבים ובוטים
 אנס^כאשר בודים מלבם, כמו: תוספות ישנים, שקוראים: ישנים,
 וכותבים;.ישינים, ומפילים על ספריהם,.תבלי שינה.שעל עיניהם,
 לו מגורו משנתם, ויבררו. משנתם. וכן קוראים לתומשמתמשהתנמשי
; הרשה• וקוראי' לשאול טל ומטר: ש^לה• ה ש ^ ל  תורה':.ןזמש״ ו
 במקום; קואלה, ותתת: רבי אומרים: לבי• [הערה: וה?א.ערות
, בקוראו:^ךבי׳ובסךור תפלה  יסנל, הנקוד בשעךיהשמות יסול לו
ר כן^: צי.אלו. ק  שלו.קיר״סי,.הלכה. למעשה. במקום רבי ישמעאל, מ
 לאה מ,אמר רב.יוסף בערובין ע״ה ע״ב ״רבים ברבי איחלף לי״,
 ו9ןרש״י ״נזכרתי שהחכר לי רבים ברבר וסבור הייתי שנאמר לי..בשם
ק המאריך בלות ע  ר$״,..לא היה.מתליף,יבבי כךכי״. גם התכם י
 ארש. עלהנקול הזה לא זכר המאמר הזה] ועול הרבה כאלה אץ
 מספר..ולמשל אשאשמות ספריי רבני קהלתנונ״ע על שפתי..שמהרי״.כ
ב יעקב, כלשון ירמי' ל׳,. והוא.לשון טפל  זצ״ל קראס' שו#.שלו.: ש
 וללשון תשובות.שבספרו. והעם.קראוהו: קוב יעקב, והואמלשון
עקב יושע זצ״ל קרא ספרו:,פני מ״הי  ישי?גה,,שאץ,בה סמיכה, ו
^ תקנים שמור אמרו: פני יהושע, ומהם כתבו: פנייהושיע. ו ה  י
ק הקוראים שורק לומה לחיריק., וקראו, ) א  ונא.גהם ממלמדי, פ

 כמוהם־ בלאימזמה, ובלא נעימה, והיא בושה. וכלימ^^ומ׳־ה,פינחס;
 קלון. איש יהורוויץ זצ״לקרא ספ.רו.עליקבו$ץ: ספר הה׳קנה, כלשון

 >^ה.ל׳!נ. 'וקס ־אומריל ס' ה&קנה״. .לכן אהפך אלעמי.שפה,במרה,.
^ כלם. גשם!הראוי ובשורה. ך  ל
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 היה •להביא ראי׳ בשנוחו אח. טע0ו שהשמיט הדגש ויגרשהו], ואוסרים
 קדש יחום.

 ב• מתפללים שהריתא< וקוראים׳ בחורה.ג' ולערב מתפללים מנחה

 ליום ח׳: א) כ׳ אבודרהם כ׳׳ה: ע״ג ,שאין לכפול אלא הפסוק
 האחרון שבסוף כל־ המןמורי׳ בלבד שהוא כל הנשמה וגו׳ להודיע
 שנגמרו המזמורים של־ סוף ־תהלים וכו׳ וכן בשירת: הים: כופלים
 פסוק ה׳ ימלך מפני־ שהוא סוף השירה ואס לח היו כופלים אותו
ק נוהגים. אבל אין מנהג  לא היה נראה כי׳הוא •סוף השירה". — ו
 לאמר אחיכ ״כי׳באסום פרעה' וגוי הכתוב בסדור״יעק ובמ א נ׳׳א
רה/אמר  ס׳׳ק ט׳ ן לפי שאיננו׳ מן השירה, •כמ״ש רמב״ן בפי* התו
. . ה ע ר  ר• א שגם זה־ מן השירה־ כי היו משוררי' ואומרי' כיבא^סוס פ
 ואיננו כלשון השגרה.׳והנבואות• אבל פירש אז ישיר משה־ כי בא סוס
ס פרעה״. ובס׳ מלאכת . או טעמו־אז ישיר כאשר באי סו .  פרעה .
 שמים מ״ו ע״ב־:כתב״;ודע.שמ״ש הדב״ש שתיבת הים שייך להשירה
 לא.תקשה עליו ממ״ש-ירמב״ן שכבר׳ השיגו החר״יז״ל־הובאו דבריו
 בגו׳יד הנ״ל ח״ל נ״ליפסוק כי־בא־ סוס פרעה ט גם הוא מן השירה
 ואץ מי שיתלוקלבזה זולת הרמב״ן בפי׳ התורה דאגב חורפיה לא דק

 שכתב לדתות את:דברי הראב״ע שאמר שגם פסוק• זה״הוא מכללי
 השירה והראה הנא:ז״ל־ פנים לאמר שאין פסוק זה: מכלל השירה

 ובקשתי לו תבר ולא׳מצאתי׳ ואץ ראוי לסמוך עליו׳בזה כלל אפילו׳
~ וכתבתי בשנת אגרת״י באגרת מלאכת . / ו נ  בשעת הדתק ע״כ לשו
 מחשבת נמתברת ג' שבה •עיקר השמתי על הספר הזה, אבל לא
 הוצאתי׳ לאור.־עד הנה}.; לשונו כמרבר באחד העם ״דאגב חורפיה
 לא דק, ואין ראוי לסמוך עליו בזה׳ כלל אפילו גשעת־הדחק״. ומדוע
 לא יראתם, הרב המשיג ומעתיקיו, ממנו: ית׳ לדבר כן בעבדו במשה
 ק עם רם אשר בו יתפאר. אמנם גם־את הארי — עם הגול —

ורק רדפוהו •אבל־ לא השיגוהו, כי לעולם׳  גם: את.הדוב הכה עבדו, :
 לא• עלה: על::דעתו:לאמד• שפסוק כי ׳בא^וגו׳רלא־יכתב כשירה, רק
 אמרישישראל לא:שרוהו> ולהוציא•מלעתיראב״ע. אך הואיכמוי״אז
.... לאמרי שהוא: ספור! הקודם לשיר׳ ונכתב עמה •כשירה;  ישיר׳

 ק״כי^גא׳וגו׳יהוא ספור שאחר השירה.:ונכתב עמה׳כשירה,־ ושניהם;
ף לדעת: רמב״זרי והגה י מצאתי גו ׳  נחשבים: כשירה׳ בתמונת:כתיבתם א
 חבר־ טוב והוא האבודרהם שכתב ׳שכופלים ה<;ימלך מפני שהואיסון
 השגר׳. .וכופל• דבריו• לכתוב:״ואם, לא המ •כופלים" וכו׳-׳מ״ל. ואילי

0• 
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 וערכיה, כבל הסח־ הכחוב ביזם כ׳ סן חיב והלאה, מלכד שיר היחור שאומר״,

 ר״ל שאם לא היו כופלים היו חושבים שגם כי בא וגו׳ מן השירה
 כראב״ע. וא״כ עתה נמצאים לו חברים כל ישראל הטהגים לכפול
ימלך לפי שהוא סוף השירה. ובאמת הוא מאמר נשגב הראוי  ה׳
 להשלים את השירה. — ולולי דברי רמנ׳׳ן הייתי אומר שגם ראב״ע
 איננו חולק על: זה, ומ״ש ״כי גם זה הפסוק מהשירה להזכיר הפלא
 שעשה בתוך פלא״ אין ר״ל כפשט לשונו וכאשר הביט רמב׳׳ן,כי היו
 משוררים ואומרים כי בא״{ אבל בא לתת טעם למה כותבים הפסוק
 הזה, שלא שרוהו, בצורת השיר׳ יותר מפסוקי ויושע, וירא? כי
 למאחר.,אז ישיר״ וגו׳ אין לדמותו,• כי הוא ראש.פסוק של תתלת
 השירה ״אשירה לה׳״ וגו׳. אבל להוסיף פסוק שלם לעשותו בכתב
 שורה הוקשה לו• לק כ׳ שהפסוק הזה ראוי לכללו בצירתו עם השיר׳
ק בסדורו התליף ע  בעבור תועלתו ״להזכיר הפלא״ וכוי. — והרב י
 הדברים וכתב תתת הכפל ״כי בא״ וגוי. וכ׳ טעם לדבר ״כי גם הוא
ר הראיתי ההפך. ומ״ש עוד להתזיק מנהגו ״ועד כאן מ  מהשירה״. ו
ש  לא נשלמה הפרשה.וכל פרשה דלא פסקה משה לא פסקינן כמ̂׳
 ספ״ק דברכות״, תמוה שהלא גם ויושע וגו׳ הוא בתוך הפרשה ?.
 וא״ל שרק. להפסיק לפני סופה אסור, אבל להתחיל בתוך הפרשה
 מותרן כי.אין.הבדל בזה, כמוכח מרשב״א בברכות י״ד ע״ב, ששם
 בגמ׳:*אמרו במערבא ערבית דבר אל ב״י ואמרת אלהם אני ה׳

 אלהיכם אמת וכו׳ והאמר רב ואס התתיל גומר א״ר פפא קסברי-
 במערב׳ ואמרת אלהם נמי לא הויא התחלה״. וכ׳רשב״א ״ק״לתיפוק
 ליי רכל פרשה דלא פסק׳ משה לא פסקינן וא״כ האיך היו קורים
 מיהא אני ה׳ אלהיכם וי״ל דכמו שאץ דבר אל ב״י ואמרת אליהם
 התחלה וכו/ה״נ אני ה׳ אלהיכם לא חשבינן ליי בהפסק פרשה כיון
 שלא אמר מענץ המצוה כלום. ובהט נמי ניחא לי דהא דפסקי
 לקראדאני וגוי ולא אמרי לי׳ כוליה ואע״ג דקיי״ל כל פסוק׳ דלא
 פסקיה משה לא פסקינן ועוד דהוה שפיר למעבד הכי משום דבההוא
 פסוק׳ אית בי׳ יציאת מצרים .וכוי אבל במאי. דכתבית ניחא לי
 דאיהו..אמרי ניתוקו: דאינהו.אסרי] חד פסוקא למימריה:אילא

 אמרי.כולה פרשתח/ ש״מ שגם תחלת הפרשה אסור..להשמיט?:
 אכן טעם ההיתר פה הוא כמ״ש מ״א ר״ס .רפ״ב ״ומה שאומרים:
 פסוקןם בתפלה י״ל כיון דקורא אותם. דרך תחנה.ובקשה שרי.״
 וה״ה דרך שבח, רק קריאה דרך חיוב כק״ש אסרו בספ״א. וע״כ
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 של'יום ה/ [ויזהרו חמיד בברכת ולירושלים, לאםר: ברחמים $שוב, ולא
 הוקןב, שהוא חרוף].

 מותר להשלים השירה בפסוק ה׳ ימלך, כמו שאומרים בתחלתה מן
 ויושע, באשר הוא רק דרך שבת. — לכן אץ לשנות המנהג לכפול
 ה׳ ימלך, ושלא לאמר כי בא וגו׳$ שאס יאמרוהו אץ ענץ לפסוקי
 נביאי׳.שאומרי׳ את״כ הדומים רק לפסוק ה׳ *מלך, כי מדברים
 ממלכותו ית׳, אבל אין דומים לפסוק כי בא• אן־ יש לתקור על ב׳
ה ש ר  המאמרים שהיו לאתרים ביד הרשב״א: מ״ש בברכות י״ב, כל פ
א דלא פסקי׳ וכוי, והם ק ו ס  דלא פסקה וכוי, ומ״ש במגל׳ כ״ב כל פ
 נראים כמכתישיס זה את זה. שממ״ש במגלה כל פסוי! וכוי, נשמע

 שבסוף פסוק אף בתוך פרשה פסקינן? ולולי דברי רשלא י״ל שהם -
 מאמריסתלוקים, והלכה כהמאמר במגלה שרק פסוק׳ וכו׳ לאפסקינן.
 וע״כ לא הזכירו רי״ף ורמב״ם ורא״ש וטוש״ע מאמר ברכות, אבל
 הזכירו שבר״ח דולג.כרב שם, שטעמו ״כל פסוק׳ וכו׳ כמבואר שם
 בגמ׳. איל לרשב״א שהחזיק בשניהם ק׳. וא״ל שבמגלה מדבר מפסוק
 שפרשה בתוכו, הנקרא: פםקא באמצע פסוק, כמו בהדברים ג׳
 ״מאילת ומעציון גבר״, ומשמיענו שאסור להפסיק בפרשה כזאת לפי
 שהיא תוך הפסיקן שהלא שם בגמ׳ מדבר מקריאת מעמדות ור״ח

 שאץ בה פרשה בתוך פסוק? אכן באמת המאמרים צדקו יחדויואץ .
 צורך לחלוק השויס בחלוק.הפסוקים, כ״א לחלה הפיסוקים, שפיסוק
 פרשה הוא להפסיק שם. לצמיתות שלא לקרוח עוד משם והלאה.
 ־ובזה אמר בברכות שמותר רק במקום' פרשה שהפסיק משה שס
 להתבונן ענץ הפרשה הקודמת כמ״ש בראש ת״כ, והזכירו רש״י
 בראש ויקרא. אבל להפסיק.ולקרוא אח*כ סופה' מותר. וכן מוכת
 ממ״ש שם במגלה פרשה שלוי פסוקי׳ קורי׳ אותה בשניס״. וכןממ״ש
 ״אץימשיירים בפרש׳ פתות מגי הסוקיס״. .וגדולה מזו כ׳ מ״א בר״ס
 רפ״ב ״כיון שדעתו להשלימו למחר שרי״. אבל פיסוק.הפסוק הוא
 ,להפסיק ולנוח ולהשלים אח^כ הקריאה עד סוף הפרשה, שזה מותר
 בסוף פסוק לפי שמשה נח שם'כליי נשימה 5 אבל בתוך פסוק גם הלםק
 כרי להשלים אח״כ אסור. יקה החמירו בגמיכמ״ש שם במגלה ״איר
חנינ׳ הגלול ולא התיר. לי  .תנני׳ קרא צער גלול היהילי אצל ר4
 לפסוק״ וכוי. ונ״ל:הטעם לפי. שבתור׳ שבכתב נמצא לק חלוק פרשיו',
 אבל חלוק פסוקים אץ שם [והבט במ״א!ל״ביס״ק מיה] רק נמסר
 לנובע״פ. והמשנה להפסיק בתוך הפסוק הנמסל, נלאה כמכחש
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. *בקר אומר הידוע חהלים מן מזמור ק״ז עד סוף מזמור •קי״ט.  א
 ואוטר ״היום יום ששי כשבח" וכו׳ ומזמור צינ ער ״לארך ימים״ ואומרים
 קדש יחוס. ומחפללימ שחרית ככיומ א' מ; ח״כ ״ואחר״ עד חכיב, מלכד

 שיר היחוד שאומרימ •של יומ זי. *<
 כ• כערב הלכי• אנשים לבהנינ היש; להחפלל מנחה כביומ א׳ חכ״נ.
 רק שאין אוסרים ״רחום ותק״ ונו׳ ולא ״ואנחנו" ונוי, אבל אחר חפלח י*ח
 בקול אומר המתפלל בקול [שהיא האיש המיוחד לאמירח חרולים בבקר]
 קדש חחקבל. יאח׳צ אוסר בניי הפסוק הראשק של סזטורצלה ״לכו נתנה״
 עד ״ישענו״. וק׳ אומרים תפסוק שאחריו, וק אומרים ח' וקי פסוק גגד פסוק

 בתור׳ שבע״פ. — אך. ק׳ על רשב״א לפי מה שהוכחתי מדגריושגם
 תתלת הקריאה אסור להיות בתוך הפרשה כ״א בראשה, א״ג א?ך
 עושים לתענית תתלת הקריאה: ויחל, שהוא בתוך פרשה, וכן
 בחה״מ של פסת: והקרבתם? וכעץ זה הקשו תוס׳ שם על מ״ש
 ״אץ מתתילים בפרש פתות מג׳ פסוקים״, אך מ״ש את״כ ׳להסיר

 קושיתם אץ לו מקום בענץ קושיתנו.
 כ) בפ״פ אין אומרים הפסוקים שאומרים נקהלות אתרות
ת הוצאת ס״ת: אץ כמוך וגוי שמע ישראל וגו׳ ועוד פסוקים ע  ג

 פסוקים ומאמרים, ,שבכל מקום אץ נאמרים. וגם ״גרץ־ שמם״ וכו׳
 אין תגמריס גפיפ, כי מקורו בזוהר, ותכמי פ״פ מנעו מלקבל קכלה.
: א)גמאמר״עטהשלום״אתרי״תג׳לגושא״תקג״ג״יטה , ו מ ו י  י ל
 גראשו לצד שמאלו ויאמר עושה שלום כמרומיו ואת״כ יטה,?ראשו
 לצד ימינו! ויאמר הוא יעשה שלום עלינו ואת״כ ישתתו׳ לפניו ויאמר
 ועל כל ישראלי. ואתריו כ׳ מ״א שלום עלינו דלא גהאומריםיעליגו
 ועל כל ישראל/ אך לשון הטור ״וכשאומרים הוא יעש׳ שלום.הופך
 פניו לצד ימינו״ מורס כהאומרים, וכן כהגהת סמ״קס״ס י״א. ,וק
 נ״ל,עיקר לחבר גרכת המתפללים עם כרכת כל ישראל, כי גזה
 מודיעים המתפללים שרק בשלום ישראל יהי׳ להם שלום ואין להגדיל
/ א  גיניהסי• וכן יעשו בגרכת שים שלום ןגתפלת ״יהא שלמא רג
 ומלשון ש״ע אץ ראי' למ״א,׳ כי י״ל שמ״ש ״הוא יעשה שלום עלינו״
ש ״ואח״כישתחוה לפניו״  פירושו: עלינו וגל, ור״ל כשגומר המאמר. ומ̂׳
ש אח״כ ״כעגד הנפטר מרגו״, והוא  ר״לאחר גמר גל המאמר, וכמ̂׳

 סופרים פי״ד נזגרים, הלא גזגרו שם עוד

 אתר שכלו. גל דברי העבד.



 •ים ו׳ עש״ק חקח כ״ט בסיון חקע״ח 61

 ־מכל'מזמורי עיר, עיט עיט 'ומזמור כ״ט [והטפםיק הגדול הוא כםלוח עגל,
 יעחו(] ואחר'שאמרו' ק׳ ו*,םםוק האחרק אומרו גם ־ח׳ בנ״י [ונמן לאמי־
 ״־כשלום״ בב׳ רפוי׳ כה״ה, ום״ש בספרים ^זנים ברגש, בא להם ממה שראו
 נמםר'#לץ ״כ׳ ח#ים״, 'ודימו'שפירושו שישיב' מלוח שווח שהב׳ דגש.
 ולא היא כ״א עהכ׳ נ&חחיש^וח שאחריו ברגש ׳ולא כשוא שאות שאחריו
 לפר״־ובאצוו׳ו נמצא רק יעוד א׳ בפחח באיוב א. אכל יבבי תושר, יש הרבה•
 וכן נ6סר׳0ם במס״ג ״בבחר׳ דגשים זבו׳ הרימי בכח קולך״. ושם בישעי׳ ט׳
 הל רפוי ככל ה6פר*דאב$ ר׳לי^הא תשבאיח^אחרי פחח'הכיח. — ואן*
 שצ1לחבשלו6 פה'**•ש*־, מהוברח נעגין:להקזדם,חר3הכ׳ע״ינגינחיסיפרי
 ־אלז״ת, כמו'במזמורל׳י״ואני אםרחי בשלד״ בב׳ רפויי, זק ל,רבה]'ואח׳כ א׳
ה כערכיה' מנגן על המגדל שקוראים שם בחורה, כלי  מאזני הקהלה, העו̂ל
^ן זה מעיקר"התפלה ״לכה דוד״ וכו׳ כג־ג [ויחבר ״התנעת אח׳ ו  טל*ח ^,
 ־טעיפר״. זנ1עםי ו&לות בישעי׳ נ״ב יוכיחו, שהם ררגא חמר. וטלח קומי חקוט
 ילגדה]׳זכ>מ'םגיע 9פאטר ״ימאי בשילום״ זכו׳ פונה למערב, וכן ־ק׳ עומרים

8^' לרחם, רכ ומנגנים עמו. זבנ&ח ״מאי כלה״ הוי^שעו׳ ד לנאנ ם' ,* 
- ואם  ובתוליות למזרח. וכן. ח',וטגנן'כשפמו למזרח ״לכה חד׳״ האחרון. ך
 מנגן'מן ״החעוררי׳׳'והלאה מגון אחר, שכ לנגן מז מאי כשלום'לם מנח
 הראשון שלפני התעוררי. [והטעם ניל אחרשהזפר המשורר בםוףיד׳ מאמרים,
 שטיאשם שטו: של&ה,־ ביאחסשיח ״ע״י בן ישי״ זכו׳, החלהכ בלב שטח
 *וי' מאסרי׳׳'אחרים, שבראשם אוחיוח ״הלף״, ואז ישיר ״החעוררי״ ־זכי׳ ונ׳
 שאיחליזיממעמ/־ ישר<י־כעח הנאולת ואח״ב הוסיף למאמרי' ששטוי^ראשם
 סאנ*• ״כ^י־נ^לזםי״לקצל שבח כבראש השיר. וע׳צ נוהני׳ החזני' לננן ד
 לדא^וגי׳ בננק'פשוטי, זהאחרוני׳ בננק שמחה ומצהלד- אבל ״מאי?־׳*לוס״
 ־#ווא רק לקבל עג־ח, מננני׳ מגון' הר**שק הפשוטי. וגט ראוי גגון פשוט•
 יוחו־ לנג4 £מ קהל, ^צמגגי' ה&אמר הזד, אחו כנץ! אחי׳כ ק׳ ״מזמור שר׳
י ט ע ע ; : ן ^ ^ * ע״0*־[כךלל*מ ^ ך * ן ח ע , ; ; ״ ט י & י ' ^ , ׳  עד •

^ יא^ש^שבי ם א  שכח או^קרישייחוט, 'לפי שנאמר כעמר שב̂ו ו
 אזמרו יאיצ של ערב שבח. י ואם גם זה אינגו, אומרו *בל. חילחו! אוטמ נ

• י ׳ ; • ׳ • • - • 1 . . . / . ן*1.^0;  ^ן^ו
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. אז הלך השמש לחצר שלפני כ׳ בתי כנסיות, ורפק ברלתותיהם, } 
 להודיע שעתה זמן חפלח מנחה; ס סדר קבלח שבח הניל לא קבלו זקני פיפ
 למנהג 0קת6ת [ועיכ לא נאמר ״לכה רוד" וכוי לפני החבה כיא על המנרל
 כלי עטיף טליח, כמ״ש בח״ב] רק •תריס נהנו לאמת, וכמיש •וסף אומץ סי'
 חקפיח ״סדר קכלח שכח שנהוג•׳ ם פה מחרשים מקרוב באו" וכוי.. ולפי
 שאץ ראוי לקכל שכח קורס חפלח םנהה, התפללו יהיר• סילה האלה נם מנח׳
 לעצמכן,לפני הסדר הניל. ולכן זמן קבלח שבח חצי חלק כיר של יום שלם
 [,/נ שטונרע] לפני זמן חפלח מנחה בבהי״נ [וםלןניס הלך השכמן ברהוב
 הוהודיס מלמטה למעלה ער הצר בהכ״נ בזמן הליכה לקבל שבח, וקרא ברחוב
 הרבה פעמים: קבלח שבח. ואחר כלוח סדר קכלח שכת הלך שנית כן ברחוב
 ודפק בדלחוח כהים וברלחיח כהכ״נ כמי בחול שכחכתי ביים א׳ ח*ב] האח
 הסבה שבבהכע החרש לא אסרו סדר קבלת שכת; כי היחידים שרצי לאמרי
 הלכו לבהכינ הישן לפני זמן חפלה ואמרוהו שם. — אחר שדפק השמש
 בדלת• בהכינ כנ״ל, התעטפו הזני הקהלה והתפללו עם ק' מנחה ככ׳ בהכ״נ
 כסדר שהחפללו היחידים כישן לפג• קבלח שבח. ואחר תפלח מנחה בבהכ״נ
 החדש הלך שמש שבו לבהכינ הישן, וכשמעו שאומר הח' שם ברכו הודע
 לחזן בהכ״נ החדש ואז אומר נם הוא ברכו וכוי• ואמירה ברכו היא בפיפ

 חחלת שכח ואיסור מלאכה.

 ף. כחפלח ערביח שכח וי״ט אין אומרים ״והוא. רחום" ונו׳ לפניה.
 וכליל השבח הוה שהוא נט ראשון של ריח חמוז טננן ח׳ ברכו וכוי בנ״י של
 שבחיה שקוראיס בב׳ ספרי חורת יחחלח הננון נ״> של ברכו ככל שבח, וטופו
 מיוחד לשבחוח הניל. ומלת המבורך כולה מגון טיוחר לאלו- וסחפלליטערביח
 עד ,״ואמרו כלם" כמום א' חכ״ר. רק שח׳ מגגן מיי של שכח כל מה שמען
 שם בניי של חול. ק׳ ״מי כמכה" ער ״ואמרו". ח׳ כשבח הזה כבבל שבח
 שקוךאןם כבי טיח מגן ״מ^מחך" וכו׳ [וכן אחיכ ״ונאמר" ומי] כנינ. ק'
 .ה׳ •ם£*" ער ״ישראל". ה' ״ונאסר" עיס. ק׳ ״השכימו", וחחח חחימח:
 שוסו־ עסו ישראל לעד, אוסרים לפני החהיטה ״ופרוס עלינו םכח שלומך"
 וחיחםים ״פורס" עד ״ירושלים" נ< ה׳ ״יכצל׳׳ ע״ס. ק׳״ושסרו״ער״מפש״.

 ח* ״מ ששח" ע״ס, וחצי קדש, הכל מנין ליל שכת ידוע.

 ב) תמהתי שאומרי׳ בלילי שגת וי״ט ״ופרוס עלינו סכת שלומך״
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. אחר.שאסרו ק׳ אמן אחר קדש קורא השמש: יעלה דכא, להזכיר  • ף,
 העם שיאמרו יעלה ויבא וכי׳ בברכת חיה שנחסלת ערמת0 וםחפללים ג׳
 ברמח ראשונות של חפלח לחש כסו בחול, וברכת ״אחה קרשח" ער
 ״סקרש השכח" [ואין אוסרים בפ׳יפ: וינוחו בו ישראל טקרשי שסך ליא
 .וישםחו כך ישראל אוהכ׳ שסן*] י<ונ׳ ברכוח אהרינות מהול, רק שםוםיפים

 בברכת השכיבט ב׳ פעמים: א׳ בראש הברכה ואי סמוך לחתמןה,
 ואף שנמצא כמהו בשירים, אין זה דרך תפלה? ואולי סמכו בזה
 על ס׳ תהלים• שנכפלה לפעמים תפלה במזמור א׳ כבמזמור קמ״ד,
 פצני והצילני״. ומנהג פ״פ ״פורס״ מלבוש א״ת רס״ז ובסדור לעק
 [ולא: הפורס, כבש״ע שם ובסדור היה] ונ״ל שמגהגט הנכון, כי רוב
 ברכות ק״ש ותפלה הן בסמיכות. חקור ותמצא. .ובאשר התתימה
 הזאת באה במקום ״שומר עמו ישראל לעד״ שהיא בלי ה״א, תהי׳

 גם היא בלי ה״ת.
/יום ראשון של ר״ת  ג) מנהג פ״פ שלפני תפלת ערבית של תחלי
 קורא: *עלה'.ויבא, אבל לפני. תפלת ערבית שלתחלת יום שנ? של
 ר״ח קורא: ראש יקדש. והטעם, .כי ראשון של ר״ת אינט ריח אמתי,
 כי נמנה יום ל׳ לחדש שלפני(, והשומע שקוראים אותו: ראש חדש,
 יטעה ויחשבהו ליום ראשון של התדש הבת, אם.לא.שמע מה קראו
 בשבת שלפניו, ולא יבא למתרתו לבהכ״נ. לכן אץ.קוראים ר״ת ביום

 ראשון, כי אם: יעלה ויבא.
 ר) בס׳ תורת תיים על מסי חולץ ס״פ ראשון כתב שהמנהג
 הישן היה וישמחו בך.ישראל אוהבי.שמך, ורק מחדש שנו המטבע
ה ישראל מקדשי שמך, וכל המשנה ידו על התתתונה.  לאמר וינוחו נ
 ומאריך לקיים המטבע הראשון הנ״ל. אך דעת מ״א נראה.בסימן
 רס״ת ס״ק ג׳ לאמר: ויטתו וכו׳. אוהבי שמך. .אכן מ״ש שם לאמר
 במנחה: ויטתו *ס, תמוה, כי. איך• נאמר בם לשון רבים על ״שבת
 קדשך״ היחיד? והרב אלי׳ רבהכ׳בם״סהנ״לשהרמב״ם כ׳ כן במוסף
 שבת סוף ס׳ אהבה [והוא בסדור תפלה שאתר ה׳ מילה] ולא השגית
 שרמב״ם כ׳ כן במוסף שר״ת [שסופה אצלו: ויטחו גם.ישראל.אוהבי
 שמך, אףשלמנהגנו אין אומלים זה במוסףשר״ח] והוא אחר שאומרים:
 ושבתות להםהודעת,.הכתובבסדורים, שהוא לשוןרבים. — והנה
ק הוא בספר חסידים  למדט מרמב״ם שם שגם הוא אמר: אוהבי. ו
מ״א ט״ס הרבה] ומעתה  !תתפ״ב שהזכירגמיא. שם [אך בהעתקת י
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 ״״עלה דכא״ וכוי כנ״ל. ואחר כלוח הרב אומר חי ,ויכלו״ עד .צבאם' כנ״י.
 ק׳.דכלר ער ,לע&ות/ ח׳ ״ויברך' ע״ס, ואח״כ אומרים ברכה מעין שבע,
 !היא סר. שח׳ אומר מ״י ,בא׳׳י״ ער ,וארץ/ וקי.מגן אמת״ עד ״בר**שיח/

(  וחי.ומניח* עד ״מקדש השבת*. יי
 ן. ואומר קדיש התקבל מגון הול. ק׳,כמה מדליקין״י) וכי׳ איר אלעזר'
 עד,כשלום״. ואחר שאמר ח' עד .החמין' בלהש עם קי, מסידהטליח והולך
 למקומו ־הקרוב יוחר לפחח ומקדש ישם על היין, שאומר ברכח בפה״ג ובח1£

 מנהג פ״פ לאמרנ אוהבי, מיוסד על אדני פוסקים. ושמעתי מזקןא',
י ת נ  שגפ״פ גערו כמי שאמר: מקלשי שמך, כי מספרו כמספר ש
 צ כי, הרשע אשר פיתה והתעה כמה אנשים מישראל להאמץיבו
 שהוא משית, ולהבא עוד ממט נשית. וכמלת וישמאו רצו להשוות
 ש3ת לי״ט. ׳ומה שהקשה בעל מנהגים שהזכירו ת״ת וא״ר שם ״אץ
 שייך שמתה רק ברגלים״ נ״ל שזה הוא רק בשבת של עתה שמצאט
רק עונג ומצותה ולא שמתה [מלבד בדרך דרוש שהזכיר א״ל שם]  בו
 אגל מיש ׳והכיזילכו וכוי שבת קדשך' אץ ר״ל שבת;ש׳לנו. כי אי! ׳זהי
 כבר הנתילט, כמ״ש בקידוש ״ושבת קדשו באהבה וברצון הצאילנו/
 ואיך נתפלל: וסנחילנו$ אבל ר״ל שבת של עתא• וכמ ש ״אירח־מן
 ׳הוא־ ינחילנו יום שכלו שבת/ ועליו ראוי לאמר שמחה צמ״צן ישעיה

/  נ״א ״ששון ושמחה יימצא בה
 ה) מ״ש בברכי הזאת ״מעין הברכות״ אץ ל״ל קצור הבלגית,
 ולהודות שהיא ברכה מעין שבע כמ״ש בש״ע א״ח רס״ח ס״חז שא״כ
 יאיץ אומרים ״ונודה לשמו בכל יום תמיד מעין הברכות״, הלא בכל
, לק בעת דחק כבש״ע יק״י וכר״ע בבלכוח כ״ח ״אם  יום אץ עושי' ק
 שגורה תפלתו בפיו מתפללים י״ח ואם לאו מעץ י״ח״? אבל יפילהו
ת מיו ״כל יום ויום תן לו מעץ ברכותיו' ופירש״י  לדעתי מ״ש מלכו
 ״בשבת מעץ שבת־בי״ט מעץ י״ע״. ובתרו להזכיל זה מירכי >£אצ1
 הנקראת ברכה ימעץ זי, בהיותו לשון נופל על לשץ כדלךבעלי לה״ק.
 ו) במ״ש ״ג' דצרי" צריך אדם לומר בתו(• ביתו ע״ש עם חשכה
 עשדתם ׳ערבתם הדליקו את הצר״ פירש״י בשבת ל״ד בד״ה 'ערבתצז
ר עשו אבל גצר  ו&י תלי שייכא למימרינהו בלצןץ שאלה דשמיא מ
 לא שייך הדלקתם דדבר הנראה לעץ ׳הוא/ והצה בא לפרש למה
 שיט לשק ג' הדנריס, ולא תיקן צלו, כי עוד תשאל הקושי/ למה
 לא אמרו ־גם בבי הראשונים לשון צווו: עשרו, ^רבו׳ כמו: הדליקו•
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 ,אק׳־ב ירצה בני" ער.מקדש ־השבתי. אבל אין אומר ס׳ ״*סלו־ לפניו, כי ככר
 אמרוהו בחפלח לחש מכפל ע״י ־חי בקול. וקטנים שיחים היין [יאסיהח׳
 העליק עליה, מנק ח׳ חחחון הקידוש במקומו הקרוב ־£!חח; כי קידוש איננו
 מהתפלה, רק נתקן בשנים קדםיניות, כשאכלו אורחים;בחדרהםמיךי^הכ״נ,
 להוציאם *די חופחם בקידוש. .יע׳יכ באומרו •סמוך לפחח כלי מליח] ואחיג
 אומר.א^ר אלעזר״ ע״סי* רא״צ או אבל אומר קדיש ״ים. ואומרים,עליט•

 וכי' ככחול.

 ואס כבר עשו, מה חיק, הלח אמרו' בגמ׳ שם ״צריך למימרינהו
 בניחותא״ וא״כ לא יכעיסס בזה? לכן נ״ל שהמשנה מורה בקוצר ע״י
 שנוי הלשון הזה, הדין הנאמר שם כ״ג ע״ב על הדלקת נר שבה
 ״ובלבד שלא יקרים״, וע״כ אץ לשאול עם חשכה: הדלקתם,• שהלא
 אסור להקדים. ומ״ש רש״י פה בר״ה עם חשכה ״שאם ימהר להזכירם
 מבעוד יום יפשעו ויאמרו עדיץ יש צזהות״, לא כתב על הדליקו
 את הנר, כי בזה לא ימהר מטעם אתר פן ידליקו אז בעת ההזכר׳

 בעוד היום גדול שאסור כנ״ל. אבל ל כן.על ב׳ ־הראשונים.
 0 מה שאומרים קידוש בץ במה מרליקץ למאמר אר״א וקדיש?
 נ״ל הטעם כי במה מדליקי׳ שהוא מסדר התפלה ראוי לאמרו עם
 הקדיש שעליו קודם קידוש שאיננו ׳מסדר התפלה כמ״ש גפנים. ־אך
 מנעו מלסדר קידוש אחר הקדיש פן ילכו להם האורחים אחר הקדי׳
 ולא ישמעו הקידוש ויאכלו בלא קידוש על היץ כי אץ להם יץ, לק
 אחרו המאמר שאומרים עליו קריש עד אחר קידוש. וכן עשו בהבדלה
 שאומרים ויתן לך לפני הבדלה, אבל מאחרים שיר המעלות עם

 הקדיש ער אחר הבדלה, מן הטעם כזה.
 ^ליים י. א) בברכות כ״ח ע״ג ״א״ל ר״ג לחכמים כלום יש אדם
 שיודע לתקן ברכת הצדוקים עמד שמואל הקטן ותקנה לשנה אחרת
 שכחה והשקיף בה ב' וגי שעות ולא ׳העלוהו אמאי לא ׳העלוהו והאר*
 א״ר טעה בכל הברכות כלן אץ מעלץ אותו ׳בכרכת הצדוקי' מעלץ
 אותו״וכו׳. וק׳לשון״העלוהו,מעלץ״, שהל״ל: הורידוהו, מורידי׳? ונ״ל
פ מ״ש שס ל״ד. ״מעשה בתלמיד א׳ שירד לפני ההגה.״ — וטעם  ע
 מלת ירד נזה, כי התבה במקום נמוך וכמ״ש שם י' ע״ב ״אל יעמוד
 ארס נמקום גנוה ויתפלל וכו׳ שנאי ממעמקי׳ קראתיך״ [וכן בב׳בהכ״ג
ם שעלו  הנהרסים עתה.נעו״ה היו א״ה׳והמגדל במקומות גמהי
 אליהם במדרגות, אגל התבה היתה במקום נמוך שוה למקומות
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. גט בשבח שחריח דפק השמש ברלחוח, אך לא כפטיש כיא  א
 באגרופו הכרוך בבגד. ובשבח .שחרית מאחרים ללכח לבוזכ״נ מכחול.
 וחיחחחון עומד במקומו בלי טלית וטען ״ארק עולמי >ם׳ בג״״ של שכח וכן כל
 מרד כרכות השחר עד פר שח,וידבר וגו׳ אח קרבגי לחמי״ וגוי. ומלבד ועגון
 נוהגים .בהן כמו בהול. וא! מוסיפי׳ ״וביום השכח" ער ״ונסכה' שטוטיפי׳ בכל
 שבח. וביום הזח מוסיפי' אח״כ עוד ,ובראשי חרשיכם״ ער,ונםכו' כבכל ך״ח.

 וגם בפרשיוח האלח אומר ח' המלים הראשונים והאחרונים בקול.
 ב• אומרים כבהול ,איזהו מקימן' וכו׳יוטברכיט על הטליח ומחעטפים
 ח׳ זק' כטו בחול, אבל בטליח מיוחרח לשבח, ואין מניחי׳ חפלין, כ״א אחר
 ברכח ומניח קורא חי: שחיקה יפה כשעה החפלה, ואחר הפסק מנגן ״ברוך
 שאמר״ עך ״כחשכחוח״ כני* של שבח. ק׳ ״כרוך שאמר״ ער ״נמל עלי״
 יכל הפסיקים שאומר ח׳ בקול בימי החול [מום א׳ חיה] אומר כשכח בננון
 שכח. ואין אומרים ״מזמור לחורה" ומי, אבל אימרים מזמירים מן למנצח
 מזמור לדור, ער לארך ימים.. וגם כאלח אומר ח׳ המלי' הראשוני׳ והאחרוני׳
 של כל מזמור בקול. ואין ספסיקימ מן ברוך שאמר ער אמן יאמן. כמו בחול.
 ח׳ מגון שבח ״כל הגשמה״ ע״ס. ק׳ ויברך חד, ער אחר. ח' ה׳ ימלך,
̂ם. וכל הפסוקים שאומר בחול [שם] אומר נם בשבח בקול, אבל בעון  ע
 שבח. ואח/: המלים הראשונים של נשמח וכזי. ק׳ נשמח, עד רם ונשא. ח׳
 מי ירטה, עד ונשא [ויפסיק אחר ״ונכרך אח שם קדשך כאמור״, מ

 ״לחד״ ראש הפסוק].
 ג. אז ח׳ עליון ירד למי החכה* וסען ״שכן ער״ ער ״נאוה חהלה״
 מגון כל שבח, אבל ״כפי ישרים״ ער ״קדושים חחקרש״ מגון מיוחד
 לשבתות שקוראים בהם בכי ס״ח. וקי אומרים כל זה עמו בלחש. ואחר
 שאמר חחקדש איטרים ״ובטקהלוח״ עד ^חי העילםים״. ח' מנון שבח
 ״ברמת והודאות״ ובו׳ וחצי קדיש, וכדמ עד ״הממרך". ק׳ ״כרוך" ער

 הקהל. וכן נעשה מהכ״נ שנתקן תחת בהכ״נ החדש שלפנים. ולא
. והוא מעשה ה בו  כבמ״נ הנבנים.עתה שעושים התבה במקום ג
ט] וע״כ אומרים על מי שמעבירים אותו מן התבה העמוקה: ו י  הד

.  מעליןאוהו
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 ״וער" [כביום א׳ ח״ט] ואוסרים ברכח יוצר אור ער ״אח רגל״. ח׳ ״אור
 עולם'/ ער ״אסר דחי״ עיי של שבח ריט שאומרים סיזנ4 ק' ״^הינו״
 ער ״הםעשים קרוש". ח' בשן אוד עולם באוצר חיים ״בכן״ ער ״פרוסים",
 וכופל העק באסרו ״עחלו״ ער ״חוסים" ומנקאורוח מאופל יכו' ״משבחי׳״
 עים. ואחיכ ״הכל יורוך״ ער ״כהי." מיי של שכח [וק כל ברמח ק״ש]
 ק' ,,הכל ירוסםוך״ ער ״מורח". ואוסר ח׳ הפסק האחר וקי אח שאחריו,
 יכן סחליפים חו׳יק ער ״וחיוח הקדש״ [ככחכ ישן ראיחי ,״בשבח הגדול
 םחחילים לוסר הכל יורוך בקול ובשבח הראשון כיסי הסליחוחסחחילי' לאםרי
 בלחש״] אחיכ ח׳ ״ל<* אשר שכח״ ער ״קרא ליום השכח". ק' ״ל<ז<׳ ער
̂ס. ק' ״אח שם" ער ״מראה". ח' ״וכלם  ״וממליכים". ח׳ ״שסך" ע
 מקבלים׳׳ עיס. ק׳ ״קרוש" ער ״כבודו", ואוסרים גם פיוט אופן של שריח
 ״לך אלים" ע*ס. ה׳ מנגן מיג אמה חרוזים אחרוגים. ק׳ ״והחיזח ישוררו'׳
 ער ״ואוסרים״. ח' מנעו מינ. ק׳ ״כרוך כבור״ ער ״המאורוח״. ח' ״אור
 הרש" עיס. ק׳ ״אהבה רבח״ יכו/ ועושים כביום א' סוף חיי וראש תיא ער
 סוף ק״ש. ואז אוסרים אםח רציב וכזי הכחוכ בסדורים [לאסרו בשבחיה וייט
 שאוסרים בהם פיוט לפני יוצר אור ונם פיוט מלח] עד ״זולחך". ח׳ ״אץ
 ^הים זולחך״. ק' פיוט ״אםונחך״ ער ״בעזרחי״. ח' ״עזרח אבוחינו״. ק'
 ״עזרח״ ער ״ואסרו כלם״. ועושי׳ כביום א' סוף חייא, רק שה' סנגן מיש

 כל םה שאוסר כקול.

 ף. וםחפללים בלחש ״ה' שפחי״ ונוי וני כחכוח ראשונוח של חפלח
 י״ח וכרכח ״ישםח םשח" 0' וברכח רצח עם ״יעלוז דכא" וכוי [רנוח מעט
 אחר מלח החדש, מ מלח הזה םוסבח על סלח כיום זק סוכח טטיש בייצ
 ״מום הכפורים הזה׳׳] וכי כרכוח אחרונוח כביום א' חי״ג ואחר כלוח הרב
̂ט ד״נ כסיש בשיע  חפלחו [כאשר אץ אומרים קריש הפחח וכרכו בשבח וי
 איחקלינ] מחפלל ח׳ ב׳ ברכוח ראשונוח מנון שבח. ואומר ״נקרש" ער
 ״ואמר". ק' ״קרוש׳' ער ,,יאטוז׳/ח' ״אז בקול״ ער ״יאמרו". ק׳ ״כרוך"
 ער ״צדקך". ח׳ ״ועינינו" ער ״צדקך" ק׳ ״יטלך׳' ער,,הללחז". ח' ״לדור
" ער,,איון׳/ ובי כרכר אחרינו' מ  ידיר יכו׳ ישמח משה וכד רצה ומייעלת ד
 כסדר הכחוב מום.א' הייז ףיחויט^וכל זה מי* של זמבח. רק מלית המברך

 אח עמו ישראל בשלום מען מגון המיוחד למי הלל והושענא.
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ק הוא בסחר רזיה . וסכרך כקול ,,כרוך וכוי לקרוא אח הלל" [  ף,
 זיעכץ. אך אני לא אבחר דרך ח״ר. כי אם דרך ריח אשר חיקן בסרורו:
 רהלל. כי• ק הוא ברא״ש, וטזשיע חסיב וחפ״ח וחרמ״ר. אמנם המנהג כח״ה
ל מרורימ ישנימ. זםער לםנהנ מטה שמברכימ ״על מקרא מגלה"  וב*כ מ
 ולא: המגלה] ק׳ ״כרוך וכו׳ הללויה" ער ״למעינו מים". ומדלני׳ ״לא לנו" כוי,
 ואומרים ״הי זכרנו" וגו/ ומדלגים ״אהבו!׳״ וגו/ ואוםרים ,מה אשיב" ער
 ״לעולם הללויה׳׳, ח׳ כנינ ״הודו" ער ״חסרו׳׳ הראשק וכן אוםרי' ק' אחריו.
 ח׳ כנ״נ ״יאמר נא ישראל כל״ח". ק׳ ״הורו" ער ״חסת׳׳ הראשק. ח' כנינ
 ״יאמרו נא כיח אהרן כל״ח׳׳. ק׳ ״הודו" ונו׳ כנ״ל. ח׳ ״יאמרו נא יראי ה׳
מן המיר" עד ״ונשמחחמ׳׳.  כליח" כנ"נ..ק׳ ״הורו׳׳ וגו׳ כגיל3* ואוםרימ ״

 ב) בירושלמי ברכות פ״ב, י' ע״ב ״צריך להתח למען תזכרו ר׳
 יונה בשם רב תסדא צריך להתיז כי לעולם תסדו׳׳. על ההתזה.
 האחרונה, של ר׳ יונה, גם תכם אומר: מה זאת ? והמפרש השיב
 ב׳ תשובות, אבל שתיהן אינן תשובות •והמאמר הראשון העתיק רי״ף
 פ׳ היה קורא ״צריך להתיז ז' של למען תזכרו״. ונ״ל שלפ׳ הירושלמי
 הוסיף רי״ף מלות ״ז' של״. וע״כ כ׳ רמב״ם ה' ק״ש פ״ב ״צריך לבאר
 ז' של תזכרו״. ושרש מלת להתיז נמצא בישעי׳ יית ״התז״. ורד״ק בס׳
 השרשיםשרש תזז כ'״ענינו כרת/ וכ״כ כל המפ׳. ונ״לשכן ענינו פה ור״ל
 לחתוך האות היטב מפיו [כבש״ע א״ת קכ״ת, ל״ג] ולהבדיל במבטא
 בין ז׳ לש׳ ימנית, כמ״ש בש״ע סי׳ ס״א, י״ז ״צריך להתח ז׳ של תזכרו
 ללא לשתמע תשקרו/ ר״ל שלא ישמע כאומר: תעשו שקר, כמו
/ אבל מ״ש את״כ בש״ע ״או תשכרו והוי  בלאשית צ״א ״אם תשקר לי
 כעברים המשמשי, ע״מ לקבל פרס״ רתוק, כי מובן תשכרו: תתט
ק מיש עוד שם״וכן צריךלהתיז ז׳של וזכרתם״  שכר, ולא: תקבלו שכר. ו
ם ת ר כ ז ו המאותר, ולא ו ר כ ז  ק',, שא •כ למה מזכיר ירושלמי ת
 המוקרם במקרא? אכן לעתו שרק בתזכרו תהרו, כי להטעם
 הראשון הנכון שלא יקןמע תשקרו אץ לטעות כן במלת וזכרתם,
 כי בזאת הכ״ף רפויי ואץ נתלפת עם קי. וגס מלת את לא תתכן
 אתר ושקלתם שהוא פעל עומר, אבל אתר תזכרו אין פעול, כי
 מלת את־ שאחריו תוכל להמשך על ־מלת ועשיתם לברה. ולכן יש
 מקום לטעו', וע״כ׳הזהיר ירושלמי שלא •נחליף במבטא ז׳ בשי• ימנית
 כדרך יושבי רוכץא* ובזה יבואר מ״ש אח״כ ״צריך להתח כל״ח׳.״ שר״ל
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/ ״אנא הי הושעה נא" יכן נ  וכל א׳ מר׳ פסוקים האחרונים כופלים., ח• ?
 עונים ק׳ אחריו. ח׳ מפלו בנינ. וקי עונים ק. ח• ״אנא הי• הצליחה נא". ק׳
̂ג וקי עמים אהריו. [ויאמרו הושיעה מלעיל, ונח  כן אחריו. ה׳ טפלו בנ
א רפויה, כי ק הוא במקרא]0  נא ברנש, אכל הצליחה מלרע, וטץ נ

י בלה״ק, כמו־ססד, ק  שלא נקרא: חשדו, בש׳ ימנית, שנפרדו. ס
 קטל• ואף שקוראים.: םשר, אץ מזה. ראי• כמ״ש רד״ק בשרש,תזז.
 גם י״ל שקוראים, במשקל ארמי שהוא: ןזשף׳ כמו: 9ןט׳ סכט*
 ׳ןזהח׳ שנה• וא״כ עם כנוי נסתר הוא: סשךו׳ והןא; חרוף כאלו

 נתשד בדבר. ואף ??0• קישור ראש המקרא ״הודו״ וגו• אין,להבין•
 כן, אסור• להוצלאו מפיו, כי גם תשקרו אץ להבין בקשור ראש הענק,
 ומ״מ אסור. ולולי פי׳ רי״ף יש לפ׳ הירושלמי: צריך לכרות ולהבךיל
 מאמך למען תזכרו, משלפניו, שלא נחשוב. שמוסב על ״ולא תתורו״
 וגן׳ שלפניו ן כי באמת מןקב על ענץ ציצית שלפני פניו. ומשמיענו
 שעל ידו נןכור ונעשה כל המצות ונהי'קדושלםכמ״שראב״ע [והקורא
 בקול מן ולא תתורו.עד סוף ק״ש, שעי״כ יוק כאלו למען׳ תזכרו
 וגוי הוא טעם ״ולא תתורו״ מעות עלינו את הכתובי׳\ע״כ אזה ירך
ק שלמה וצדק יהיה לך, הוא אבן עזרא]. וכן •מ״ש ירושלמי  הקוריו: א
 ״צריך להתיז כל״ת״ ר״ל לכרות ולהגדיל מאמר כל״ח. משלמיו, .שלא

 יוק ״כי״ כמו: אשר, ור״ל: כי הוא.דבר טן^אשר לעולם:חסדו{.
 באשר המובן האמתי הוא: כי הוא ית׳ טוב,. ולכן הודו כי בזה מראה
 מדת טנבו, שלעולם.חקרו. וא״כ כל״תהוא מאמר מיוחד וטעם
 לראש המקרא הודו, ולא נקשר למאמר א׳ עם מלןת כי טוב. וכן
 בפסוקי יאמר נא וגל, יאמרו צא.וגו׳ לדעת ירוש׳אין כל״ח שאחריהם
 ענץ האמירה כמ׳!ש.רד״ק וראב״ע, כי אם י ענץ האמירה הוא:

 הודו לה׳ וגו׳ שבפסוק הראשון. ונותן טעם.למה יאמרו כן5 כל״ח,.
ה ו ס פ ה  וכפירש״י-ולקן יבדיל.כל״ח. ומנהגנו כרש״י, שאומרים ק׳ מ
 הראשון.אחר ״יאמר נא.ישראל״ של ח׳. וכןאחר-ב׳יאמרונא,אומרי•
ם, שהם לדעת־רש״י; הלוים, יראי  אותו עם,הכקני׳ שבתוכם ועםי

 ולרד״ין?.לומדי תורה. ולפמ״£ נוהגי' ק עיפירושלמי.
נפלאת.בע.ינינו. כי>מה בץ הושיעה תה זאת? היא; עהי  נ) מלו
והנה.טעם הושיעה. מלעיל הוא כר,אוי-בע׳ הפעל.  וגץ הצליחה? .
עת שמלת הצליחה הז  וע״כ ל. נא.מודגשת מטעם לחיק!כילוע, ו
 מלרע שעי״כ:נ/.נא נואיורגס רפויי׳?.נ״לשהו6;לרךישילי, שאם באים
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 ואוסרים ״ברוך הבא" ער ״חסרו״ [ויפסקו אחר סלח הבא, כי מלת בשם
 סוסבה על סלח כרוך, ור״ל: הבא ברוך כשם הי, כסיש שם קכיט ״כרמי
 אחכם כשם היי׳ ולכ; כרוך בטעם םשרח, והבא כספסיק. אבל אם הי׳

 3׳ מאמרי׳ שמוכי׳ השויםבמדה, ישונה האחד בזרות להבדיל ביניהם,
 למען לא יבואו ב׳ קולות שוים זה אתר זה. ומן הטעם הזה נבדלים
 לדעתי בשופטים ה' ״עורי עורי דבורה״ שב׳ עורי מלרע מן ״עורי
 עורי דברי שיר״ שאתריו שהם מלעיל כדין. ושם לא עשו הזרות
 במאמר 3׳ להעמיד הנגינ׳ מלרע, מפני כבדות הלשון של סמיכות

 ג׳ תנועות רי: עורי עורי דברי, לכן עשו הזרות במאמר האי.
 ר) בברכות נ״ד אמר ״והתקינו שיהא אדם שואל בשלום תברו
 בשם שנא׳ והנה בעז וגו׳ ויאמ׳ לקוצרים ה׳ עמכם ויאמרו לו יברכך
 ה׳ ואומר ה׳ עמך גבור התיל ואומי אל תבוז כי זקנה אמך״ ופירש׳׳י
 בד״ה שיהא ״ולא אמרי׳ מזלזל הוא בכבודו של מקום בשביל כבוד
 הבריות להוציא ש״ש עליו ולמדו מבעז וכו׳ ומן המלאך שאמר לגדעון
 וכוי. ובגמ' ם״ג ״מאי ואומי וכ״ה בעז מדעתי׳ תפשי׳ קאמר ת״ש ה׳
 עמך וגו׳ וכ״ת מלאך הוא דקא״ל לגדעון ת״ש אל תבוז״ וקידמה
 לא הביא מהפסוק הנ״ל ״ולא אמרו העוברי׳ ברכת ה׳ אליכם ברכנו"
 וגוי, שפירושו כמ״ש רד״ק ״והוא מנהג העוברי׳ לאמר לקוצרי׳ ברכת
 ה׳ אליכם כמו שאמר בעז״, ומוכת מתוכו שמנהג ישראל הי׳ לשאול
 ולברך בשם [אבל מפסוק ״ברוך הבא וגוי ל״ק$ כי זה אמרוהו כהני׳
 בבהמ״ק להבאים כמ״ש רד״ק. וכן אפ׳ ״וכ״תמלאך״ וכו׳שר״לרקגדול
 לגדול מותר. שלפירש״י שהית׳ בשור', עיקר תסר] ובד״ה ת״ש אל
 תבוז פירש״י ״אל תבח את בעז" וכוי, והוא רתוק ששב לראית בעז,
 אתר שכבר הביא ראי' אתרת מגדעון? ויותר ק׳ מ״ש ״והתקיט״,
 הלא מנהג קדמון היה? ולולי פירש״י נ״ל שמ״ש ״ת״ש אל תבח כי
 זקנה אמך״ ר״ל שמנהג ישראל כן הי׳ מאז כמוכח מתשובת הקוצרי׳
 לבעז יברכך ה׳ וממקרא הנ״ל, ואל תבוז ללמוד מאמך שהיא כנסת
 ישראל כמ״ש בברכות ל״ה ע״ב ״ואץ אמו אלא כנסת ישראל שנאמר
 ואל תטוש תורת אמך״, ומ״ש ״כי זקנה״ ר״ל מנהגה בדורות ראשוני׳.
ה? נ״ל כי  ובענין הקושי׳ על מ״ש ״והתקיט״ שהלא מנהג ישן הי
 בסוף המשנה ״ואומר עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ר׳ נתן אומר
 הפרו תורתך משום עת לעשות לה׳״ מקשה רש״א בת׳׳א למה לא
 הקשו בגמ׳ גם בזה: מאיואומר? ותי״ט מקשה באשר אץ בין סתם
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 ״בשם׳' נמשך למלה הבא הי׳ ברוך נפסק] ומפלים כלפסוק;ואח'כ אוסרי'
 בחכחיהללוך (בלי מלח על, כי הוא רומה ללשקהמקרא ״יורוך ה׳ כל םעשיך
 והסיריך יברכוכה׳י^ע׳יס. ה׳ מיי ״כי לך* ע״ם. "ובעק־שבח קחש חחקבל.
 ן. השסש קורא על הםגרל שכחוך בהבינ מכירה תחר. וספר שני [ר״ל
 הזכוה לשאה ם״ה השני ולההזיק מ ער שקוראים בו, ולשאה הראשון םעה
 שקוראים־ בשני ער הכנסה] וסנן, כל א׳ בפני עצמו. ועושה למוכר בספר
פ הרוב נער סבן י״ג שנים וסעלה] כאשר עשה למכובד כהויה  שני [שהיה ל
 וכם״ש ביים כ' ה״נ. והולך לקונה סנן ושואלו סי וסי יהיו ו׳ הקרואי׳ הראשוני',
̂ה ופוחהו ולוקה  כי רק אלה הם בכלל סגן. והמץיבד בהו״ה הולך למקים א
 ם״ה העוסר כתוך. שחלף׳ בו יר של כסף, וטחנו לח׳ הקורא. ולוקח ם״ח ב׳
 העומר לימין המוציא {הנבלל ככר לםקום הפרשה שקוראים בו, םאח השםש
 או.םאיש.אהרשהפץבו, כעוד שאוסרים פסוקי זסרה, שלא להטריח הצמר

 משנה לר׳ כתן, הל״ל: אמר ר״נ, ולא כלשון מחלוקת: -רנ"א?־ונ״ל
 שמ״ש ,;והתקינו׳׳'ר״ל שציוו לעשות כן,־־להוציא מדעת המיני׳ המכחישי׳
 בהשגחה:פרטית. וא״כ דומה למ״ש לפניו ״התקינו שיהו אומרי׳ מן
: ה  העולם ועד העולם׳׳ שר״ל שציוו לאמר כן. [ומה שלא אמר גם פ
 משקלקלו וכוי? י״ל שב׳ מלות משקלקלו הצדוקי׳ נמשכות גס על זה.
 ומה שלא:אמר מה״שאמרו׳שבעבורו תקנו כן? הוא שלא לגלות
 ולהזכיר החרוף הרע הזה] והביאו יראי׳ בתחלה שמותר לעשותו
 מבעז ומהמלאך׳ומן המנהג. יאך באשר אין ראי׳ מאלה שמצוה
 לעשות כן, • מביא: ראי׳ אחרת שבזמנם מצוה לעשותו, ־ והוא ממ״ש
 ״עת לעשות לה׳׳׳ שהוא לשון מצוה, שראוי לעשות דבר הנראה
 זלזול.השם בהזכרתו. לפי שהפרו הצדוקי׳.תודתך בהכחשת השגח',
 וגס ר״כ מביאיראי! לתקנתם הזאת מהמקרא הזה בדרך אחר:[וע״כ
 אמי: ר״נ־ אומר] שפירש־ המקרא? עת לעשות תקנילש״ש גבדאם
ה וכפירש״י בד״ה ואומר עת.׳ והגמ׳  המתקנים הפרו ׳תורתך קצת מ
 מקשה רק על הראיות שעל דבר א׳ והוא ההיתר לעשות:. מאי ואומר.
 אבל:על הראי׳ האתרוג' שהיא על דבר הדש, והוא שמצוה לעשותו,
 אק להקשות.ק. ול׳1״ז מיש רבא ״האי קראמרישי׳ לסיפי׳ מדריש״
 וכו׳ אין• פירושו כפירש״י בדבר שאיננו.מענק המשנה ן רק משמיעט
 שר״נ וחכמי' אמרו דבר אי, רק הס פירשו ״הפרו״ •על המינלן ור״נ

 על המתקני' וכמ?1, ומסופו׳ לראשו.
6 
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 נעה הקריאה] מותנו לםכוכד כספר שגי שנם הוא ה>£־ למקום איר.. ובעת
 פתיתת א״ה אוסרים ״דה׳ בגסיע״ ער ״םירושלים״. וכעת הוצאת ם״ח
 הראשון אוסרים כלם ״ברוך שנחן״ ער ״בקרשתו״. ואוסרים הבל
 כסדר הכתוב ביום ב' חינ ער ״לכהן מן ראש םרר הקת״. —
 רק שמיסיפי' לאמר לפני אב הרחמים ״על הכל״ ע״ם. ותחת ״ותגלה
 וחראה״ ער ״לרצון״ אומר ״ויעזור רגן רושיע לכל ההוםים בו״. וכל זה

(  כנגון שוה לחול. ה
) שהם: כהן ולוי ) בס״ח הראשון לז׳ קרואיםי י  ן. וקורא ח' סרר חקח

 ה) כ׳ לבוש א׳׳ח סי׳ קל׳׳ד ״וא׳׳א על הכל רק בשבת וי׳׳ט משום
 בטול מלאכה רעם וחזן אומר תגלה״. ולא כ׳ טעם למה אומרים
 בשבת שתרית וי״ט ״ויעזור״ וכו׳ תתת ״ותגלה״ וכו׳ שאומרי׳ במנתה
 ובשאר ימי׳ שקוראי, בהורי? ונ״ל שהשמיטו בשבת שתרית וי״ט בקשת
 ביאת משית לפני הקריאה לפי שתקנוה ברכה לעצמה אתר ההפטר׳
 ״שמתט״ וכוי. ומה שאומרי׳ ״ותגלה" וכו׳ במנתת תענית אף שאומרי׳
 ברכת ההפטר׳ הזאת ? הוא שלא להשוות תענית לשבת וי״ט. וגם
 מת להם להרבות בתענית תפלות ובקשות על הגאולה. ועתה

 אל התמה עוד התמהון הא׳ בהקדמה.
 0 תלק מהתורה, הנודע בשם סדרה [או סדר] של השבוע,
 ניןרא בשבת שתרית וכן קוראי׳ כל התורה במשך שנה מן שבת
 שחתר סכות, הנקרא בעבור זה: שבת בראשית, עד שמתת תורה,
 בכל שבת חלק אי. והתלק האתרון, שהוא: וזאת הברכה, נקרא
 בשמחת תורי. ויש הבדל בזה בץ האונים׳ כי בשנה אתת קוראים
 באיזה שבת תלק גדול הנתלק בשנה אתרת לב׳ שבתות, כאשר יבואר
 עור בל״נ. וברוב השבתות נתלקת הסדרי לז׳ חלקים, שכל א׳ נקרא
 לפני א׳ מזי הקרואי׳ שהם: כהן ולוי לה' ישראלים. אבל כשמוסיפי'
 קרואים נחלקת לפי מספר הקמאי׳. וגם זה יבואר עוד אי״ה.
 ולפעמי' נחלקת רק לששה תלקים, והוא אם קוראי' בגי ס״ת בשבת
 כמו אם שבת חנכה בר״ח, ובדומה לו, שאז קוראי׳ הסדר׳ בס״ת
 הראשון לוי קרואי', אם אין מוסיפי׳. אך בעל סגן לא הי׳ לו לכבד
 לעולם יותר מוי הראשוני׳ אבל השביעי נמכר לבדו. ולפעמי׳ יש לו
 רק תמשה כמו בשבת תולדות שנמכר׳ פרשת ויתן לך לעצמה. ולפעמי,
 רק ד׳ כמו בשבת בשלת שנמכר' פ' ויסע ופי ויושע לעצמן. ובשבת
 שמברכי׳ בו התדש לא ניזכר סגן, כי בו עלו לתורה: הרב והדיינים
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 והי ישראלים, שאי מהם נקרא שביעי ונמכר לבח. וקורא לכהן עד ״מים
 חיים אל כלי״ וללוי עד ״אליהם". ולישראל א׳ עד ״ויקדש בם". ולישראל
 ב׳ עד ״מעליו". ולישראל נ׳ עד ״הנחשח וחי". ולישראל ר', שהוא הקרוא
 הששי, עד ״הישיםן״. וענין ברבוח הקרואים ומי שברך של ה׳ ובל תעשה
 אצל הקריאה הוא כביום כ' ח״נ. ואחר מי שכרך של הששי קורא השמש
̂כ קורא הח' ״יעמוד שביעי״ כלי לתזכיר שם הקרוא.  ממרח שמעי זאח
 והשמש הולך למקום הקונה ושואל איזה ישר<ז רוצה לכבד והולך אל המכובד
 כשמעי ק הקונה ומודיע לו, וזה עולה ומברך. וה׳ קורא הנשאר מן הסדר,

 שהיא ערי ״לירדן ירהו". והשמעי מכרך ברכח אשר נחן ומי.
 ח• ומכסי׳ סיח כמום ב׳ ראש ח״ר. ומניחי׳ םיח הב׳ לשמאל הא/
 זמען ח' החלק הא׳מחצי קריש מיי של שבח, והחלק הבי ״•חברך" וכוי מ״נ.
 ימיכרי׳ תכה' וגלילי. יהמכיברי׳ םנביחי׳ ונזללי׳ ס״ח הא׳ כביום ב' ח״ד,
 יאח״כ אומר ה׳ מי שברך יכו/ והשמש םםיר מעיל ס״ח הבי ומפחי כעוד
 ה׳ אומר מי שכרך, ואהיב קורא השמש מכירה ההפטר/ והולך אל המעלה
 יוחד במהירה למקומו ככהכ״נ ושואל אח מי רוצה לכבד, והולך ומכבד.
 והמכובד, שיבול להיוח בהן או לוי או ישראל, עולה למנדל ומכרך כשאר
 הקרואי׳ וחי קורא בסיח הב׳ בסרר פינחס ״ומום השכח" עד ״יעשה ונסכו",
 והמפטיר מכרך ברכח ״אשר שן" ככל חקרואי/ הי: מי שברך. ושמש
 קורא ממרח תכה׳ ונליל, כבס״ח הא׳ ושואל הקונים ומכבד, והכזיובדים

 במציח האלה עושים אוחן.
 בעתתכה׳אוסרי׳ ״וזאת החור'״ עד ״דאדיר". ונוהג*׳ נם מהבמו'
 ב׳ ח״ד אך חחח שגולל״׳ שם רק ספח אחת לבנה םבפניס שרקום או כחוב

 ופרנסים וגובים וגבאי צדקה. ובימי׳ ההם לא נקרא לתור׳ בשבת
 שתרית וי״ט וי׳׳נמי שלא נשא אשה עוד, מלבד יא׳׳צ שהיה תיוב לקראו.
 0 אס החזן אתר מן הקרואי׳ לא יאמר ״יעמוד׳1 וכו׳ ואיננו נקרא
 בשמו, רק השמש אומר לו בלחש שהוא הקרוא. ואז אם הח׳ כהן,
 אומר: כהן קרב ברוך שנתן תור׳ וכוי, ולא יענה אמן אחר ברכתו
 לפני קריאת התור/ כ׳׳א השמש ינגן אמן, ות׳ יקרא בתור׳. ואם
 הח׳ ישראל, אומר הגרכ׳ בלי קריאת שמו, והשמש ינגן אמן, ות׳
 יקרא בתור׳ במקום הראוי. אבל ״יעמוד שביעי״ קרא בעת ששואל

 השמש את הקונה, טרם יידע החי שהוא הקרוא.
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 עליה מבחוץ שם ילד ושם אביו שנחז איחה לבהכינ כשנשא הבן הזח בשבח
 כשנעשה ק שנה לבהכ״נ; נולי, בשוי״ט שחריח עור אחרח של םש׳, צבועה
 מבחוץ, עליה. •ובעח שגולל׳' הטפוח אומר הספטיר ברכ׳ שלפני הפטר'
 מנינחהפטר׳ מחוך םפר שכחום׳ בו ברכו׳ הפטר' מכלהשנה. ק׳: אמן. וםפטיר
 הפטרת שריה ״כה אמר ה׳ השטים כסא׳״ [כספר הפטרוח הכחוב עם
 נקורוח ונניניח יעשה כם׳ח] ער ״לכל כשר" ומוסיף לאשר פעם כ׳ ״והיה
/ ומברך ברכוח שלאהריה בספר ברכו׳ הניל  מרי חרש״ ער ״אמר ה״
 בניי ועוני׳ אמן על כל ברכי,.אבל לא אחר ״אםח וצדק״ כ• אץ שם סוף
;  כרכי. הבט חוס/פסחי׳ קיר ריר. הוץ. כברכה אחרוני יפסיק במלח הנביאי
 כי ״שנחח לנו״ וכו׳ מוסב רק על ״ועל יום״ וכוי. ואח׳כ אוסרי׳. ״יקום
 פורקן" עים. ח׳ ״סרן וכו׳ בםעדסן״ע׳ם, ק׳אמן. ואומר מי שברך בער הקהל
 ושאר קהלות והםנרבים בעם הכחוכ בםרורי, אכל לא הזכרח נשםז׳ שאוםרי'
 מחר שכחוח טלבר בשבח שאוטרי׳ פיוט יוצר וגם זולח. אהיכ אומ* ח'
/ ק׳ ״אשרי" ער ״הללויה" [אבל ״הנוחןחשועה״ נ  ״אשרי" ער ״טלה" ב
 וכו׳ לא אסרו בפיפ סעולס כל יסי אשר• להם לברט נחנה הארץ ולא עכר שד
 בחוכם. וחפלח ״אב הרהסים ברהםיו העצוםים" וכוי אוסרים רק בשבחוח
 שלפני שבועוח וח״ב] ח׳ ״ואנחנו״ עים. ולוקח םיח הב׳ םאח הםנביהו
 ונושאו אל א״ה. והממכר בם״ח כ׳ ליקח םיח הראשון םאח הםנמהו ונושאו
 אל א״ה והולך אחר הה' האומר בררן־ הליכו ״יהללו" ער ״לברו״ מגון חול.
 ק׳ ״הורו״ ער ״הללויה״, ״מזמור לדור״ ער ״בשלום״ [ויזהרו להפריד
 עגל ק לבנון, כי ״לכגון ושריון״ מחוברים] כשמגיע ה׳ לאיה נוחן םיח הב׳
א למררטח איה] וזה פוחח איה  שבזרועו למל היה [שהלך ממקומו גם ת
 ומכניס םית הבי ומעמידו ליסיט, ולוקח םיח הא׳ מן הממכר בנשיאהו ומעבירו

 ברזוך• וכעת פחיחח איה אומר המכנים עם ק׳ ״ובנהר.״ ער ״כקרם״. !
 [ואם אץ ריח מןזבח הזה, וחקח ובלק איני מחוברי; מפטיר•' ״מ״חת תלערי"

 ער ״בני ישראל״].

. ח׳ יורד לפני החבה ומנגנ חצי קריש מיי של שבח, וםחפללי׳ בלחש  י
 חפלח מוסף של שריח שהיא ג׳ ברכו׳ ראשוט׳ כבתל וברכח ״אחה יצרח״
 ער .״וראשי הרשים״ [רזהרו להדביק מלח מקרם למלח עולמך, ו&זרביק.
 ״כליח םלאכחך מום השביעי״. וסמוך לחחימה המנת לאמר ״ושבח קרשך
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 להם הירעח וחקי ראשי חדשים לחט קבעח"] וגי בדכוח אחרוט' כבשחרית
 חול. וככלות הרב תסלחו מחפלל ח׳ בקול. שאוסר נ' בדכי׳ ראשונו מ״י
 כבשחריח. ואח׳כ ״נעמצך" ער ״ואמר" בני׳ של שבח. ק׳ ״קרוש?' ער
 ״יאסרו". ח' ״כטח" ער• ״יאסרו". ק׳ ״כרוך" ער ״אומרימ". ח׳
 ״םמקוםו" ער ״אוסרים". ק' ״שסע" ער ״ל<<הים". ח' ״אחר" ער
 ״ל^הים" ק׳ ״אני ה׳ ^היכם״ ופיוט ״^היכם •זרדז״ ער ״ש^ח בשבחו׳׳.
, ״וכרבת" ער ״לאםר". ק׳ ״׳סלך" עד ״הללרה" ד הדש" לס ס  ח׳ מיי ״

 [בכים שאוסר׳' המקרא הזה יפסיקו כםלח לעולס].
. ח׳ ״לדור ודור וכוי אחה יצרח" ער ״םקרש השכח וישראל א  י
 וראשי חרשים". [ולא ינוח אחר ״השבח", כי אז יענו ק׳ אסן ככר לפני
 כלוח החחיטה, כדרכמ לענוח אמן אחר ״השבח" בחפלוח אחרות] מ׳ ברמח
 אחרונוח ככשחריח בהול. והברכוח האלה םוברלוח מגיניהן: כי ״לדור ודור"
 וכוי מנגן מגון שכח ער ״כאיי", אבל מלוח ה*1 הקרוש םננן בנייט וכן בדכח
 ״אחהיצרח״ער״כבורךכאמור״״ז אכל ״ומוט השכח" מי״ט ער ״ונסכח".
 ומשם ער ״כחלכחם".מי"ט [וכשאומר ״זח קרב! שכח" ינוח מ נמשך למעלה.

 ח) בהקדמה (תי״ת) שאלתי ובקשתי טעם המנהג לאגור בתפלת
/ ה ז  מוסף שר״ת ״ואת מוספי יום השבת הזה ויום ראש התדש ה
 וכן הוא בסדורים. ומדוע לא ניתד מוסף לר׳׳ח כמו לי׳׳כ וי׳׳ט ותה״מ
/ ואף ה . הז . . ם ו  שאומרי׳ ״ואת מוסף יום השבת הזה ואה מוסף י
 שגם בר׳׳ה שחל בשבת אומרי׳ ״ואה מוספי׳׳ וכו׳ כמו בשר׳׳ח; שם
 התשוב׳: לפי שבר׳׳ה גם כשהוא בחולאומרי׳ ״ואת מוספי יום הזכרון
 הזה״ טי׳ש ביום צ״ו, לא שיט הלשון בשבת. אבל בשר׳׳ת אין להשיב?
 ונ״ל שהלשון המובחר הוא: ואת מוספי ונו/ כי. היא דרך קצרה
 אך ביתר המועדי׳ היה;על מסדרי התפלה לטורח לתקן ולכתוב
. . / ם ו  לשבת לשון אתר מליזול, כי כשתל בתולאומר>״ואת מוסף י
, לכן סדררגם . . . ם ו י  ובשבת יהי׳: ואת מוספי יום.השבת.הזה ו
. רק הוסיפו ־לפניו ״ואת. ,מוסף יום השבת . . ׳ ׳ ף ס ו  לשבת ״ואת מ
 הזה/:משא׳׳כ בר״ה שאין להם 'לכתוב ט אס: ואת מוספי. גפו׳ כי,
 גם כשתל בתול. אומרי; ק כלל. וכן ?שר״ת אץ צורך לשנות הלשון;
ת ב  כי כשחל בתול איומרי׳ תפלת מוסף את7ת,.לכן הניחוהו גס מ

ת מוספיץכו׳.־' י • א ו : ט ו ק  כעיקר ת
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 וידביק ״וקרק היומ כאמור׳/ הנמשך לשלאחחו. נכק בעע׳ שיען
 ״זה קרבן שכח״ מנון שכחומשמ וחלאר. בני"ט]ט< ״*שמחו״ ער ״כראשית״
 מיש. וטשם ער ״לטובה ולברכה״ כני״ט. ״לששון״ ער ״עון״ בנינ. ״כי

 כעמך״ ער ״כשלים״ מיש, קריש חחקבל מינ.
ב• ואומר•׳ ״אין ב^היני ומי פטום הקטורח וכו׳ אריא״ ער ״כשלום״  י
 ח׳ ״ה׳ עז" ע*ס. ייאיצ או אכל אומר קריש •חום. וכל א' לעצמו אומר
 ״עלינו* וכוי. וחי חחחק מחליף עמ ק' חרוזי שיר היתר של שבח, בעזן תל.
 ואח״כ בלחש ״ככחיכ* ער ״ועד עולמ". יאחיכ כעק שכח מחליף עם ק'
 חרוזי ״אנעים זמירוח" שח׳ אומר החרוז הראשון, וקי את שאחריו ואומר
 בלהש ״מזמור שיר ליום השבח* עים. ואומרי׳ קדיש יחומ• והמיוחד אומר
 חהליט טן טזמור ק״כ עיט חהליט, ואולכ ״שיר מטור לאסף" ונו׳ [שאומרי׳
 כפ/! גט בשוייט] קריש יתט. ובעורו אוטר חהלי', דרש הרב של חכרח
ר שם, טעגץ הסדרה אחר לטור מ  ציצית [הבט יומ א׳ חכ״ב] במקום ת
 ההפטר׳ לפני שוטע•׳ הרבה, ואטר א׳ טהחבר׳ או אבל קחש דרמן, טלבו

 קדיש דרמן שאחר למור א׳ מאנשי בתלנ [המכר שט].

. לערכ הלך השמש ממן הכחוכ כלוח, מקצר. חחחון של רחוב  ע
 היתרים ער להצר כהכינ, יקרא ככל פעם אחר חליכח איזה אמוח: לבהכ־ןנ,

 ט) ה״ה מחה ״זה קרבן שבת וקרבן היוס כאמור/ על פי, עדות
 כ׳׳י, וסדור ת״י [תפלת יעבן] ואני אמרתי, לא כ״י ולא ת״י, ישנו
״א זה  תפלתי, אשר בכל םדורי׳ ישנים ראיתי,• שאף של אבודרהם \
/ הלך לטעמו שכ׳ בסדר א ו  קרק וכוי ואין נכון לאמרו כי תוספת ה
 תפלת מוסף של פסת ״נוהגים בספרד שאין אומרי׳ פסוקי הקרבנות
 אלא בשבת ובר״ח." ובאשר פסוקי מוסף שבת ומוסף ר״ח סמוכי'
ר ו מ א  בתורי, נחשב בעיניו תוספת להפסיק ביניהם, כי מלת כ
י כבודך תמשך גם על ובראשי חדשיכם״ אבל לפי מנהג פ  שאחר מ
 אשכנזי* שאומרי׳ פסוקי מוסף בכל מועדיי, ובהם הפסוקי׳ אינם
 סמוכי' בתורי לפסוקי מוסף שבת, אין המאמר מיותר, כי זולתו
 נראה כאלו הפסוקי׳ סמוכי׳. — ולהשוות תפלת מוסף שר״ח עם
 כל תפלות מוסף. יסדו גם בה המאמר הזה. — ויותר נ״ל כי״א
 שבאבודרהם שגם בשר״ח מצד עצמו ראוי לאמרו, להפסיק בק וביום
 השבת וגוי שהוא מענין מוסף שבת, לפסוקי ובראשי תדשיל וגוי

 שהם מענין מוסף ר״ח.
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 בלשון אשכנז [אבל לא דפק] וכשבא לבהכינ, חי היושב כםקוםו אמר כלי
 טלית ״אשר•״ ער ״סלה״ בנגון חול. ק׳ ״אשרי ״ושם״ ער ״הללויה״. ח'
 טחעטף בטליח בהכינ ועובר לפני החכה ומנגן ״ובא לציון״. וכל הסדר ומה
 שאומרים ק׳ ער ״דאריר״, מפורש מום אי הכיא רק שמח מנגן מ" המיוהד
 למנחח שבח, יכן חצי קריש, זק ״ואני חפלח•״ ער ״ישעך״ שאומרים

 ק׳ אחריו. —
 יך־. אחיכ מכר השמש בעמדו על המגדל הו״ה וסגן להמעלה במחירם.
 ועושים כל מה שלפני קריאה החזרח ובחוכח ואחריה כסדר האמור מום כ׳
 היג וה״ר, רק שאין אומרים קריש אהר הקריאה טטעם שכ׳ למש איה רציב.
 וענק הקריאה לכהן מן ראש םרר בלק עד ״כעת ההוא״. וללח משם והלאה

 ער ״דברי בלק״. ולישראל ער ״כרוך הוא״.
. אחר סנירח איה יורד ח' לפני החבה ואומר הצי קריש מגון חול. ן  ט
 ומתפללים חפלח מנחה, וחיא נ׳ ברכוח ראשונית כבחול וברכה אחר. אהד
 ומ׳ וברכת רצה עם ״יעלה רבא״, וברכת סורים וט׳ שים שלום ומ׳ ותחנת
̂כ ח' כי ברמת ראשוטח מנק תול,  ״<<הי נצור״ שאחר כל חפ£ת לחש. יאח
 וכן קדשה ככחול. ואחיכ מנון מיוחד למנחח שבח ״לדור ודור״ ומי, וכן
 ״אחה אהד״ וכו׳ רצה וכו׳ עם יעלה דבא. ואהר מלוה ״מ לטובה״, ״בו
 לברכה״, ״מ לחיים״ עונים אמן כמו בשחחת. ואומר ״מוחם״ ומי. ק׳
 מורים ררמן. ה' ״שים שלום״ וכזי. רבלמנוןשוההנ״ל. וסננןהצי קריש הראשון
 מנח קריש שאחר ובא לציון. ומן ״חחקכל״ והלאה מ״נ. ואין אומרים ״צדקחך
 צדק״ וגו/ לפי שהוא ריח. [וכן בבל שבח שלא היו אוסרים במנחה התק
; אק אומרים צרקחך וגו׳ וגם בבלם מנגן מן חחקבל עיס מ״נ,  אם היה תל
 טלכר שכח של ׳'ט ף״כ שמען כל הקחש מ״נ. ושכח של ריר. יחיכ שחל
 כשבח או מום א׳, שאף שאין אומרים צרקחך וגו׳ אין מנגני׳ חחקבל מ״נ כ•
 אם מ״י כהלק ר>אשון. אבל כשאר שכחוה אומרים צרקחך וגו׳ אחר חפלה
 בקול, וה׳ מען כל הקדיש מיי מיל, מלבד בשבח שובה, שאף שראוי לחחנון
] ואהיכ אומרי׳ משנח  בחול, אין אומרים צדקתך זגו/ זמעני׳ חחקכל וכו׳ מ/
 ״כל ישראל״ וכוי ופרק א׳ ובי סטס׳ אמח, ומשנח ר״ח בן עקשיא ומי. ואומר

 אבל קדיש •חים ואוסרים עלינו ככחול.
 ין. ססוך לל^*. תלמם לבהכ״נ להתפלל ערמת מוצאי שבת, זח׳ סנגן
 כטקוטו בלי טליה מי׳ מזמור קס״ר ״לדור ברוך״ זנו׳ [מטנו נמסר ע״פ
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 תגינר״ שמפסיק •והר בכל עי6ז ויורד. ויזהרו להפסק םלח לרור׳ ולהרבק:
 ברוך ה׳ צורי] ומזמור 6״ו ״למנצח כננינוח" וגוי. וסמוך לצאח הכוכבים
א בלא ברכה טרם עברו לפג׳ החכה. ובעח צאח ה  מחעטף ר.עו6־, כטליח ב
 הכוכבימ, שהודיע הרב כבר לפג׳ •שכח מחי היא, הלך השמש מקצה חחחון
 של רהוב היהודים _ ער להצר בהכ״נ, וקרא בפתח החצר [אבל לא בחזך.

 הרחוב כבםנחה]: לבהכינ, בלשון אשכנז. ובא לבחכ־נ.
 ין י ואז העול״ר. הלך לחבר. וטען ״והוא רחוט״ ער ״הסחו" בני•
 הכיוחר לכל מוצאי שכח ק שכח שאחר •*כ ער שבח שלפני ריה אלול, אבל
 ק ריח אלול ער שכח שובה ישונה הנגה• ק' ״ה'הושיעה" יעד ״קראנו".
 וכן חי. ואומר ״כרכו" וכוי. ומען היא של ״המבורך" בני׳ המיוחד לימי חול

 שאץ אומתם בהטחהנון, זולת ת״ב. ומתפללים ער הצי קדיש שלפנ״״רר
 כבהול. ואהיכ קורא השמש: ראש הדש. להזכיר ק׳ שיאמרו ״יעלה ויבא"
 בחפלחט. הבט יומ ו׳ אוח נ׳. אחיכ מחפללימ חפלח לחש כבחול, רק בברכת
 אחה חונן, אחר ״לאנוש כינה" אומרים ״אחה חוננחנו״ וכי ואח״כ: וחננו
 מאתך" וכו׳ חחח ״חננומאחך" שאומרים בהול. ואומרים יעלה רבא כברכח
 רצה. ואחר כלוח הרב תפלתו אומר ה׳ חצי קריש מנח הול. ק' ״רהי נעם"
 עד ״בישיעחי" מש כופל•׳ הפמוק האחרון. חי ״ארך יניס" ע״ם בניי של
 מוצאי שבח, וכן ״ואחה קרוש" ער ״ואמר" וק בל מה שאומר ח׳ בשחריח
 הול משם והלאה ער ״ויאדיר" אומי מנון המיוחד למיש. וק׳ עונים כבחול
 האסור ביום א׳ חב״א. ואומי קריש חחקכל כנגון חול. ק׳ ״ויחן לך" ער
 ״בשלום". ה' ״ה' עז" ע״ס. וח׳ חחח? מבתל [אף אם יא״צ עול־ה] במקומו
 כלי טליח, כי נם הבדלה אימה סן ההפלה כסו קירוש הסבואר ביום ו׳ ה״ו.
 ואום׳ סכרי טרנן ורמן ורמחי [ואם רב הקהלה כבהכ׳נ, אום׳: סבר• טורי
 םורינו הרב ומרנן ומי. ואם איננו בבהכ/ אבל הנסםך בסורינו םסנהיני
 הקחלה שם, אום׳: סברי כידינו הרב וםרנן ומי. ולעולם איננו מזכיר. כהנים.
 וכל זח נם בקידוש] ואומר ר' ברמח הבראז. אבל אץ אוסרים פסוקים לפני
 הבדלה שאוםתם כשאומרים הברלה בכחיהם. וקטנים שיחים היין כבקירוש.
 ואם אץ קטנים, שיתהו גחל הבא לצאח בהבדלה הזאח, הנודע לה׳ כמה שבא.
 להריח בכלי בשכדם אחר ברכת בשמים כמנהנ. ואומרים ״שיר הסעלוח

 אשת" וגו׳ ער ״ישראל" קדיש ״ום. עלינו;

 לוח הטעות•
 עסור 54 ׳חוקן: שחריח םנהה. — 4ד: שאומרים ברוב שבחוח.
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. לפני חסלח השחר אוטר תורע תהלים והטזטור כביום א׳ ח״א  א
 ואיטרי׳ קריש יחום. ומנגן ח׳ חחחון,ארק עולם* יכו' בניי הטיוחר לכל יוט
 שאק אימרי׳ חתון [מלבר שויט ר״נ ותשעני רכא ותכחופורי׳ ופורי׳ פ״פ*)
 וריח אב יהיב, שלהט ננוני׳ אחריי. וכן ביטי טליחוח ומן י״ו בחמת ער ערב
 ח״ב סנוגן מגוני׳ מיוחדי׳ אף שאוםרי' בהם חחנון] ואוטרי' טרר הברכוח
 ער אחר הנחח חפל,׳ כביום א׳ מן חינ ע״ם חיו. רק אחר פרשח וידבר ונו׳
 אוםרי׳ ,ובראשי הרשיכ׳״ ער ,ונםכו,. והמלים הראשוני׳ והאחרונים אומר

 ה׳ כקול.
 ב. אח״כ עושים כביום א׳ ח״ז, רק שה׳ מננן ,מלך מהלל בחשבחיח׳
 כננק המייחד לימי׳ שאין אימרי׳ חחנון [טלכר שוייט ףינ וח״כ] יסחפללי׳ ער
 ברכי שאחר ישתכח כביום א׳ ח״ח וחיט, רק שמנגן הה' העליק שעליה לפני
ח אח הה׳ של חט בורך בני• ליטי׳ שאין חחגק כביום ז׳ חי״ז; אחיכ ב  יש ח
 טחפלל׳' ער אחר חפלח לחש כביוט אי ח״י ריא ר״כ, רק שאוסר״׳ בברכח

 ירצה: יעלה וינא ימי.
. ח׳ טחפלל חפלח ייה בקול כביום א׳ הי״נ ע״ם חייט, רק שאומר  ג
 בכרכח רצה: יעלה ייבא וכו׳ בגנון חול כבל חפלח י״ח [ואחר סלוח ,לטיבר^
 לכרם/ לתים" עוני׳ אסן כם״ש ביוט ז' חטיו] אבל בסיף החפל׳ םנגן מלוח
 .הסברך אח עסו ישראל בשלום' בלי חםיוחר לחתיס' הואח בכל החפלוח
ם ז׳ היה. ואהריו מ  שאוסר״׳ אחריה; הלל או תשענא. ואה״כ אוסרי׳ הלל כ

 קריש חחקבל מגון תל.
, רק בםקום ישראל אחר  ר י וקוראי׳ כחור׳ ועושי' "הכל כפום ב׳ ח/
 קוראי׳ כ׳ ישראלי׳ אחר כהן ולד. והקריא׳ כסררפינהס. לכהן.וידבר ונו׳ צו"
 וגו׳ ער,ליום עלח חמיו־/ ופסיק ,זאסרח״ וגו׳ שקרא לכת קורא שניח ללף
 יעיר ב׳ פסוקי׳ ער.ההין*. ולישראל אי ער .ונסכר,״, ולישראל ב׳ ער,יעשה
 ונסכי'. יאחרכרכחו האחרונ׳ מנגן ה׳ הצי קריש מיי השייהרלריה שהל בהול,

 מלכד ריח אב ואלול וטבח שיש להם נניני' אחרים.
 ר,. אהר הכנסת ס״ח יורד ה׳ לפני החבר. ואומר.אשרי״ ער.טלה״.
 ק׳.אשרי יושבי ונו׳ ובא לציון' ער,ויאדיר״ כסום א׳ חכ״א [אך אין אוסרי׳
ל ער ,עחטחא/ אבל מלוח  .למצחי עד ,קראנו״] ח׳ חצי קדש מנון ת
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 .ראמירן בעלמא ואמרו אמן״ בנ״י של ר׳׳ח [רש חיני' מנגני' כן מן,לעילא״
 והלאה כבחה״מ] ק' אמן. וקורם הקדיש הזה חולצי׳ התפל•׳ [אכל כחול חולצי'
 אחר קריש תחקכל] וח׳ חולצן אחר הקריש טרם •חפלל מוםף בלהש.
 וםחפלל•׳ בלחש חפלח מוסף ר״ה, שהיא ברכח .ראשי חרשים״ וכוי ולפניה
 כבשחריח ער .הקרוש״, ולאחריה .רצה' ע״ס ההםל׳ בל• .יעלה רבא׳־ וכוי.
 ח׳ בקול: ג׳ ברכוח ראשונו' עם קרשה כבשחרית, רק מלוח .ה<י הקרוש•
 מען בנ״י של ׳״ט, וכן,ראשי הרשים' ער,לטובה ולכרכר,/ אבל,לששון״ ער
 ולסליחת עון״ בנ״• של ר״ה, ואח״כ .כ׳ בעמך' עיס התפלה וקריש חחקבל
 מנון הול. והשאר כביום א' חי״א וחכ״ב. [ויכל ר״ח כץ בשבח כץ בחול
 עוני' אמן אחר מלוח.ולברכה, ולשמה', ולנהס/ ולכלכל׳, ולשלום, עון״ן. ^
. בערב מחפלל׳' מנח׳ בביום א׳ חכיג, עם ״יעלה ויבא' ואץ אומרים  ן
 ,רהום והנון ונו׳ ואנהט' ונו/ רק קחש תתקבל. ומחפללי' ערבוח בלא יעלה

 דכא וכו׳ כביום א׳ חכ״ר.

 יום ט׳ ב׳ בשבח בלק כ׳ בחמת עד יום ״״כ ה׳ כשבח בלק ה׳ בתמוז.
 א. סרר חפלוח הים•׳ האלה כביום ב׳ וגיור׳ והי. וענץ הקריא׳ כיום'

 ט׳ זייכ כביום ז׳ ה״ו עם.חצי קריש.

 יום י״ג עשיק בלק ו׳ בתמוז.

 א. סדר חפלח שחריח בביום ו׳ ח'א.א) [בברכת ולירושלים יזהר
 חמיר לאמר: י^שוב. ולא: תו/ןזב, שהוא חרוף].

 ב. כערב הלכו לבהכינ היש; לקבל שבח כסדר הכחוכ כיום ו׳ חיב,
 והחפללו מנח׳ שניח כבח׳ג שם ער קריש חחקכל שאהריה, והחפללו ערביח

 כמו שם ח״ר וח״ה וחיו רק שמנגן כרכו כלו בניי של ליל שכח, וכן.המבורך, |
 סלכוחך וכוי תאמר*יכו/ וכאשר אץ ר״ח כשבח הזה לא קרא השמש ולא!

 הזכירו ק׳.יעלה דכאי.

 יום ׳*ר ש״ק בלק ז׳ בחמת.
 א. מתפללי' שחרית ער אחרחפלח נשמח זכו' כביום ז׳ח״א ות״ב,
 רק שאץ אזמר׳׳ פרשוז ובראשי חדשיכם. אח״כ עוליח ח׳ עליק ומעז, ,שוכן
 ער״ וכוי ונם,בפי ישרים״ וכויבנ״ישלשבחפשוט, וביוםז׳ח״ג מן,ואחר שאמר
 חחקרש״, ער ,אח הכל*. ומן ״הכל יורוך* [ועושי׳ כטיש שם] עד ״כמרי".
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 ואומרי׳ נם .והאופנים' ער ,ואומרים״. ה' ,והאופנים' ע״ס כנ״י של שבת.
 ומשם והלאה מתפללי׳ ער ;נאל ישראלי ככץם א׳ היי ד״א, רק שה' מננן
 בניי של שבת כל מה שאומר כקול. ומתפללי׳ בלחש כביום ז׳ היר, מלבר
 •עלה ויבא וכו׳ שאץ אומרים. וכן ה׳ בקול, רק שאף מלות .המברך את

 עט ישראל בשלום״ מננן מנון שבת, וכן קריש תתקבל שאחריהן.

י השמש קורא על המנרל םמ־־ח חו״ח וסנן. וער ברכת הכהן שלפני  . ב
 הקריא׳ עושי׳ הכל כפום ז׳ חיו, מלכד ענץ ס״ח ב׳ שאיננו בשבח הזה לפי
 שקוראי׳ רק כס״ח אהר. וקורא ה׳ סרר כלק. לכהן ער,כתן הוא״, ללוי ער
 .חעשה״, לישראל א׳ ער,כפי אוחו ארבר', לישראל כ׳ ער,אשמר לרכר״,
 לישראל נ׳ ער .אעשה״, לישראל ד׳ ער ,ארבר״, לשביעי עיס. ואצל הקריאה
 נעשה הכל כפום ז׳ חיו [וחםיר כשמננן ח' אמן אחר ברכת קרוא הי־אשונ',
 יפנה לצר אחר, שלא יהי׳ נראח כאומרו מחוך סיח, כמיש כיום כ׳ סוף ה ״)נ

 במברכים. כן ניל].
 ג• אחר שברך השביעי הכרכ׳ האחרונ׳ מכסי׳ סיח, וה׳ מען הצי קדיש
 כלו מי׳ של שכח. ואומר מי שברך וכוי לשביעי, וקורא השמש מכירת
 ההפטר', והולך אל הקונה לשאלו את מי מכבר בהפטר' והולך ומכבר,
 והמכובד עולה למגרל ומברך כשאר הקרוא׳׳, וח׳ קורא שנית נ׳ פסוקים
 האחרוני׳ שקרא כבר לשביעי [וק עושי׳ כשבח חקח כשאיננו ריח, וק ברוב
 שבחוח השנה] והמפטיר מברך ברכח אשר נחן וכו׳ ככל הקרוא׳', וח׳
 אומר מי שברך וכו׳ למפטיר. ושמש מוכר הנבה׳ ינליל׳, והםכוכת׳ עושי׳ אוח;.
. ועושי׳ הכל כפזט ז׳ ראש היט ער ״יטפטיר׳, — הפטרה בלק  ך
 ,והיה שאתח יעקב כקרב' ער .^ריד״׳א) ומברך כרכזח שאחריה. וכיום ז׳
 היט ק ,ועוני' אמן״, ער.אמן״. — ואה״כ התפלל הי, מחוך ספר הזכרה
 שככהכ״נ, כעד ג' מתים שמתו טקתב הכתוכי׳ בי, שהם רק בעלי בתים
 מקהלתו ונשיהם, ששלמו קרופהם לקהל כיא זהובים. ועור התפלל בער נ׳
 מן המתי' שכבר מתו מקורם. וכן עשה בכל שכת [מלבר כשאומת' פץט
 יוצר מם זולח, ובשבח י״נ, וכשמברכי' החרש, וכשאץ תחמן אם היה תל]
 ומן הקורסים הזכיר אחרים בבל שכח. וכל זח בלחש [ולא בקול שלא לעורר
 •נוןוככי כשבח לקרופ חטתים שהם בבהב״נ]. אהיכאומר כקול,מי שברך״
 יכו׳ לקהל ולשאר קהלוח ולנריפם, רגחיב בסחדי'. ומום ז׳ סוף ח״ט מן

7* 
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. — רק שאץ ם״ח כ/ וכעל ר^ר.  .אר&נ אוסר ח׳ אשר•״, ער .כקדם,

 מעמיר ם״ת •תוך.
 ף,. ח' יורר לפני התכה ומנגן חצי קחש מיש, ומחפלל״׳ בלתש תפלת
 מוסף שבח שהיא נ׳ כרכו׳ ראשנו׳ של כל יום יברכח,וזכנח שכח״ וני כרכו׳
 אחרונו׳ כבשחרית וכיום ז׳ חיי מן .ובכלות הרב תפלחו״, ער .לדור וריר
 וכוי.' — רק שאץ אוסרי׳ פיוט **היכם יזריח ומי. ואומר ברכת חכנח שבח,
 וני ברכו' אחרונו׳ ככשחריח וקדיש חחקכל, הכל כנ״ש, ואהיכ כביום ז׳ הי״כ
 [יככל קחש יזהרו שלא לאטר כחחלה: יהקטל כי היא חרוף נחל. ולפני סלח

 .ואסרו״ יניח חסיד טעט].0
. בערב הלמ להחפללמנח׳ ועשו בל הסדר ככיוס ז׳ חי״נ וי״ר, מלבר  ן
 ענץ הקריא', שקורא לכהן ראש םרר פינחס ער ,אח בריחי שלים',נ) ללוי
 ער ,בםרץ הוא/ לישראל ער ״סצרים״. ומארץ* בעינח סלח הסנפה, להורוח
 שבה פסקא באמצע פסוק. וכיום ז׳ חט״ו ער .כעין שור. ועילי. — רק שאץ
 אוסרים יעלה ויבא וכוי. ואחר חפל׳ כקול אוסר .צרקחך צדק לעולם'. ק׳
 .צרקחך צרק' ער .הושיע ה׳.״ ח׳,ארם יכהםה הושיע ה" וקריש חחקבל
 כלי מגון סנחח שבח. ק׳ םשנח ,כל ישראלי וכו׳ ופ־ג ור׳ םאמח וםשנח
 ״ריח כן עקשיא' וכוי, קריש יהום ועלינו. — םסיך לליל׳ הלכו לכהכינ להתפלל
 ערכיח כביום ז' חי״ו רץ. רק אץ השסש קורא: ריח, ואץ ק׳ אוסרי׳ יעלה

 ויבא וכזי, ואץ הח׳ סנגן רה׳ של הםבורך.
 יום טיו א׳ בשבח פינחס ח׳ בחסוז.

. םרר שחריח כביום א׳ ער חכיכ, ולערב טנח׳ וערמח ככחכ״נ  א

 וכיד שם.
 ב. בחי הסוו בכל שנה לפני צהרים הלכו י׳ בעלי כהים מקהלתו,
 תשכרי׳ לזה מפרנסי הקהל', לבהלינ הישן ואסרו חהלים וקדש. והסבה: כ׳
 מום הזה כשנח חקניו חיח׳ שרפי נחל׳ ברחוב היתרי׳ שנשרפו הבה׳׳ םכ׳
 צררי׳ םקצהו הקרוב לרתכ ©אהרגאסס׳ ער המה שלפני בהכ״נ הישן, ובהכינ
 מוצל.מאש ועםו הכחי׳ שתחתיו םכ׳ צררי'. ולזכרה אעתיק אה הבחיב בספר
ה אוה כאוה. רק הםנרח׳ דבריי טעמי׳ לכאור,כיום  חברה קברג׳׳ םהענץ ת
 ר׳ הנ״ל [ז׳ המוז הקניו] באו הצרפה׳׳ לפני השערי' והיחה המעיכה וכל בני
ל כורחי׳ מקהלתו לק״ק אופיכאך ח  קהלתו יע״א מחמת אימה והרעש ת
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 וקציני קהלחנו בורהי׳ להענא ובלילה באו אבני כלסטריאוח ונהל גישיטץ
 והיתר, זורקי' לתוך המקום פר, והיתר, שריפה נרול'...ראש,ץ עלפרירבורנרם
 גאסם בחון־ האושפיז צום געלק הירשן הכיח הםםזך לו בחובו המה כמה
 וכמר, ת*וח מ׳ קהלחנו נשרף הבל בלחי השאיר וברהוב חיהורים היחר,
 השרפה מן השער הנקרא ב55ורט משני עבריהם מצר אחר ער לבהכינ
 ומצר שני ער כיח תאביר נו־ץ *וחר םק״ך בחים ומלבר כלי כיח וברוב
. שהשאיר לנו בהכינ ההומה(הכיפה ומה שכחוכו מן נחשח וברזל . . ו  רחסי
 וספר* הקרש היר, מוציאי' אוחם ממנו להק־ בה״מ בקלויז בכהכ״נ תורה לו
 .".. שלא ניזוק חיל ברהובוחינו שום ארם. והיחה מח מצור, באשר אץ שום
 איש מבני חברוחינו פה רק התורני כיה וואלף בלה הירץ פולדא [הוא
 החכם המופלא וצדיק באמונתו אשר נוע בשנת חקפ״ר, יהעליח׳ מקומו בחכרח
 קברנ׳' תיל בשמעםרר שטוח, בשנה הזאח. וחקקח׳ על הנביע, שהוקק עליו
 בל ס הברה שמ ועת הבנםו לתוכה: בשסוח חפקר .....] ואני הכוחב
 איצק ברוק. יהיר מלפני אבינו שבשנים לכונן קהלתנו על מקומי הראשון
 רקבץ נרהינו אחינו בני קהלתנו המפוזר•׳ מהמת שאץ להם בית ללק אץ להם
. לזכרון . . י  לא מלבושי׳ ולא שמלה וכד שאמר והי׳ העולם יאמר לצרותינו ד
 באותו הלילה הי׳ נושאים כל החולאים מקהלתנו לתוך בהכינ מחמת אימות
 האע׳ בלםטריאוח הי׳ יראים המעט האנש•׳ שהמה ישנו פה בקהלתנו להיות
 בכיח. ונפטרה היזם מרח רעכלר, [אשח יירא דכל] תיל בתך בהכ״נ תשים

 ומום ח׳ נקכרח כלמעל׳ ובלע המוח לנצח אמן״.

 יום ׳״ו' ב׳ בשבח פינחס ט׳ בחמת.
. סדר חפלוח היום וקריאה החור׳ כמום ב׳. רק ענץ הקריא׳ בביום  א

 ׳'ר ראש חיו.
 יום יץ ג׳ בשבח פינחס יי בחמה.

. םרר היום כמום ני. אך באשר היתה מ׳ בתמוז כשנח ח״פ שרפה  א
 נחל׳ בפ״פ קבלו עליהם חעניח ער חצוח תום. ואעחיק בזה אוח באות

 של החזרני כיה יורא כינגא הלר עיה .׳' המוז מנת כאן פפרימ יעיא סר,
 שקיבלו עליהם אמחיהס להחענוח חצי היום דהיינו ער חצוח תום ולהלק
 טקופזח הקהל טאה וחשעיט וחשעה חיכשטאלץ• כסנץ צרקה להלק לעניי
 עיתו דווקא ולוסר חצי חהלים בכל בחי כנסיוח קורט חפלוה שחריח וחצי
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 שני של חהלי׳ סיר אחר חפלוח קורם יציאח שחריח םככ״נ וסיר אחר יציאת
 שחריח סככ״נ םחוייכ כל כעלי כחים והשמש מכריז זה בכהכ״נ להניא בהרר
 הקהל ח״י פשיטי׳ לפני נכאי הקהל הפרנסי׳ אשר יהי׳ כאוחו החורש ונם זה
 הםעוח יחלקו ניכ הפרנםי׳ נ״ק ההם לעניי עירינו כנוסף קצ״ט ריט הנ״ל. זאח
 קיבלו עליהם כשביל הנסי׳ והנפלאוח שעשה הקב״ה כימי׳ ההם כשנח ח״פ
 לפיק כחורש חטוז י׳ נו יוצאח האש הגדולה בין אינו נימולים כרחוב שנקרא
 קארנבלוםעגאם ונשרף כמה וכמה רחוכוח עם כמה מאוח נחים גדולי'
 ונחיכם בניני׳ מאבני נזיח הכל נעקרו ונשרפו מהאש ומחנם־ ומרחיב האש
 והולך ער הרחוב של קהלחינו יע"א שהי׳ עומר כאוחן הימים םשוך *־אה
 ממש ברחוכוחינו בהחחלוח י כניסוח קהילחינו םגרל נכיר. מאר ורחב מאר
 של אבני׳ וחזק והי׳ חפיסה מ לחייבה מיחוח והי׳ נקרא בפי כל בערנמיר
 טארן זכאותו מגדל הי׳ האש שולטת כהזקה ואק מכבה ער שהקכ״ח עשה
 נם םפורםם שנפל כל האש הפנימי של המגדל ותשקע למטה על דרך חלל
 המגדל ולא ניזוק שום ביח ברחובותינו... אך שהוציאו םקהלתינז םטלטלק
 וכלי כיח למקומוח פנו• על כיח עלמין ובדומה ער שחשקע וככיוח האש

 לנמרי מהסכנה'.
 יום י׳ח ר' בשבח פינחס ׳"א בחמת. ער יום כ׳ עשיק פינהם י״ג כחמוז.

. םרר הינד׳ האלה בביום י״א וייכ וייג, רק עק קריאח החור׳ שביום  א
 י״ט הוא כביום ׳'ו.

 יום כ״א ש״ק פינחס ׳"ר בחסוז.
. סדר שחריח ומוסף ומה שאצל הקריא׳ כביום •״ר אבל ענין הקריא':  א
 לכהן מחחלח סדר פינחס ער .מארץ מצרים", ללוי ער,שכע מאוח ושלשים"
 [ק המנהג הפשוט. אך שמעח• מאבי אם׳ זצ״ל שהוסיף ער,כץ רכ למעט״
 לפי שענץ.לאלה חהלק' נקשר עם שלפניו וכן נ״ל עיקר] לישראל א׳ ער
פר משה/ לישראל ג' ער.יעשה  .אח משפטן לפני הי,״ לישראל כ' ער .
 ונסכו״, לישראל ר׳ ער,ועלח החמיר וםנחחה ונסכיהם״, לשביעי ע״ם. ואחר
 חצי קריש קורא למפטיר שניח ,כיום השמיני עצרח״ עים. וההפטר׳ היא
 ,ויר ה׳ היחה אל אלי" ער ,רשרחהו" [ואס שבח פינחס אחר ׳״ז בחמוז
 טסט?־״' מ הסשרח מטוח .רכר• •רמי" ער ,נאם ה׳.״ ואז טטוח ומטעי

 מחוברי' ואין הפט־־ח מטות כשנה ההיא].*)
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 . כ• סדר חפלחמנח׳ וערכיח וסדר הקריא׳ כביום ייר חיו, מלבר ענין
 הקריא' שהוא כראש סרר םטוח: לכהן ער ,נפשה וה׳ יסלח לה/ ללוי ער
ז אביה״. וםפרקי אכוח אומרי׳ פ״ה מ  הפרם וה׳ יםלה לה', לישראל ער .
 ופיו, ובשבח הזה הסה אטירח א בו ח בפיפ, כי ככל שנה אוסרי׳ הפרקים רק

 ער שבח שלפני חעניח ייז כחםוז.
 יום כיב א׳ בשבח םטוח ט״ו בחסון רום כ״נ כ' בשבח םטות י״ו בחםוז•

. סרר היםי' האלה כביום א׳ ובי, רק ענץ הקריאה כביום כיא ח״ב.  א
 יום כ״ר נ׳ בשבח םטוח שבעה עשר בחםזז.*)

/ םננן ח׳.ארק . אחר אנףרח חחלי׳ וםזםור וקריש יחוס כביום נ  א
 עולם' וכו׳ מיי הנמחר לים׳ חול של בין הםצרים [והוא ער ח׳ באב] וכםלוח
 ,ה׳ ל׳ ולא אירא' םשפיל קולוכעצמח, וכןבםלוח״ענט*י, סלך םהללכחשכחוח,
 אםן ואםן'. וגם״הטהו־ כעסו ישראל באהכה״יעןבעצט׳ אבלםשונהםהאחר׳׳.
 ב• אהר שהתפללו ער אחר חפלח לחש כבץם א' חיכ ער חייג, אוסר
 ח׳ חפלה כקול, וםשפיל קולו בםלוח ״סגן אברהם, םהיה הסתים/ וכםלוח
 שבקרשה,וקרא זא״ז ואסר, לעםחם ברוך יאמרו*. ואוסר ער .כי פשעגו'
 שבברכת סלח לנו.• ואז אוסר חחלח הםליחוח שהיא ,סלח לנו אבינו כי
ך אפים אחר,״ ער,ושם נאסר״. ח' בנ״י ר א  ברוב״ ער.אפים אחה״. ק׳ \
 של םליח׳ פשוט׳ ״חעבור״ ע״ס, ובניי,ויעבור״ ער ,פניו ףקרא/ ק׳,ה׳ הי וכו׳

 מה נאמר״ ער,ועל עמך״. ה׳,11x1־,״ ע״ם.

 ג• 1מ״> של סליח׳ פשוטי ״או״א אחאנולך יוצר רוחוח". ק' ,אחאנו״
 ער ,ונהמה״. ח׳ בני* כטו חעבור הנ״ל [וכן סוף כל הסליחוח ער שלפני
 הפזמון],שענו״ עיס. ק׳ ״<< מלך יושב״ ער ,ויקרא כשם ה" ה׳,ויעבור* ער
,ה׳ ה׳ וט׳ כי עמך״ ער .ועל עמך״. ה׳ בלי,כי לא״ ע״ס. / ק׳  ״ויקרא״ מ
א גו הנ״ל [וכן כל חחלוח הסליחוח ער שלפני הפזמון] .אז״א ח  וכעון א
 אפפונו״ ער ,נכרו״. ק׳.אפפונו״ ער ,רחמים״. ח׳״קנוי• ו3ף נעצמים
ס לא ונוי .  וט׳ וםכטחם בף שםים״ ע״ס. ק' ,אם״* . לםען שסך״ ע״ס. ח׳
 אז״א אראג״ ער.עעי״. ק׳.אראג״ ער ,טובים״. ח׳,ר/זיון קץ״ [כ׳ הסלים
. טוב ה׳ לכל* עד ״עטך'. ח׳ ״כי לא״ ע׳<ם, וטען .  רבזקי׳] ע״ם. : ק׳,אם״* .
 הפזמון [סליה׳: שסופה כסוף םאםרהי הראשון נקראה: פזםון] מי* עצב
 ,שעה נאסך* ער ״והבקע העיר״ הראשון. ק׳,שעה' ע*ם הםליחה. ה׳ כלי
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ה .ועין״ עיט. ק׳ שניח.שער.״ ער.ןחכקע העיר״ הראשון.אם*״.. ואחה  ת
ק  קרוש" עד,יוצתו״. חי,אל נא חשת* ע״ם. קי',אורה״ ער ,אל חאחר״ [
 כחוב כתיאל טי. ולא ככסרורי׳: ואל] ח' כלי של סליח' אחרוני,משטים

 יכו׳ למרחם״ ע״ם.
. ק׳,זכר לנו כריח אכיח יכו׳ זכר״ ער ,*דנו״. ח' ,זרוק עלינו' עיט  ך
 מיי [,כינה הנימי' הוא מאמר לעצמו, ומלח בינה פעל, ע״כ היא מלעיל]
 וכל*,או״א חבא* ער,אנחנו חטאנו״, וקי עמו בלחש, ואחיכ חו״ק •חד בלחש
 .אשמט״ער,ואנחנו הרשענו/ובכל מלה מן.חטאנו, אשמנו״ ער.חעחענו״מכימ
 באנרוף על שמאל החזה [וכן כהפלח << ארך אפיט כטלח חטאנו, ובחפלח
 והוא רהזם שבב׳ והי בטלוח חטאנו רשענו] ק' ,משיח צרקך״ ער.הרחמימ
 והםליחוח" ח׳ מיי,עמך ונחלחך״ ע־ם, ומגון י״ח של תל.ואל יעככ' ער,נו*1
 ישראל״ וברכת עעו ער ,העונה בעח צרר,״. ובעור שאומר ח׳ ברכה עננו
 הלך שוער בהכ״נ מעבר לעבד כבהכינ וקופה בידו, וטצלצל כטטבעות צדקה
 שכחוכה למען •חעורר חעמ לקול צ># לחת לתוכה להרמת הצרקת ומשאו
/ ומזמר: חברון,  חקופר, אומר: חכרק, להניד שהטחנוח יתלקו לעני״ א
ל נשא קופה  שיתו כעמר חאמח הקמרימ שמ, ולהזכיר זכוחמ [אכל ממי ת
 אחרח בעוד שאמר ח׳ כרכה רפאנו, שמה שבהוכה ניחן לעניי עירנו] ואח״כ
 אומר ח׳,רפאנו״ ע״ס חפלח ׳״ח כמומ א/ רק שמשפיל קולו במל,׳ הראשוני׳
 של ברכת ולירושלים [ער.רברח', כ• ער כה מאמר אי. ק לל] ובחחימח׳
 ״מנה ירושלים/ ובברכה רצה מלוח ,המחזיר שכינתי״ [אכל מגמת כמלת
 לעיון, למען ישמע העם ויאמרו אמן ומוחם ודמן] ובברכת
 מוריט ״הטוב שמך״ ומי, ובברכח אחרוני;המברך את עמו ישראל״. ובמלח

 כשלומ ינסה.
רתם וחטן' ער ,תעי כמוט א׳ חיגג ח׳ מ'.שומר  ך,. ואומרים ,
 ישראל״ עד.שמע ישראל״. יק ק׳ אחריו. ח׳.שוטר גוי אחר* ער ״ח׳ אחר״.
 ואח״כ קי. ח׳.שומר נוי קרוש״. עד,לקחש״. ואחריו ק׳. [כפל,המשלשים,
 כשלש״? נילפיחשו: שאומרים גי פעמים קרוש זה אחר זה, ג׳ פעמים
 בשחרית והן: כקרשח יוצר אזר, ושל חפל׳ כקול, ושלוכאלציון] ח׳,מזרצה״
 עד ,עתר*. וכן קי. ת״ק בלחש ,אמנו מלמו תנו' ע״ם. וכל זר. כישיבה כלי
 הטיח. ח' יורד לפני החכה ואומר בעמידה כקול עצכ .ואנתו' ער,נעשה*.
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 ק: .ואנחנו״ עד.לסען שמך״. ח׳.והצילנו״ ע״ס וחצי קדיש כבח״כ שם. ״<<
ר הלל. ק' אחריו. ס א  ארך אפים״ ע״ס בננק שעה נ

 ן. סדרהקריא' כביום ב׳ ח׳!נ, וענץ הקריא' כםרר כי חשא: לכהן
 .ויחלינ) ער,ולכלחס״ מניני פשוטי.טעל פני חארםח' בנגינה ״״נ, קי,שוכ'
 ער,לעםך', ואח״כ ח' מנינח יינ. ומניל פשוטי, ״זכר* ער,לעסו״, וטפטיק שם.
 וללח מניני פשוטי פרשה אחרח בסדר כי חשא ״יאסי־ וגוי פסל לך״ ער
 .ההר ההוא״. ולישראל,ויפסל״ ער ״ויק־ א בשם ה'״ בלפ, ״ויעבר״ עד,ןיקרא'
.  מיינ, קי ,ה׳ ה׳״ ער ״ונקה', ואח״כ ח' מיינ. ובלס ,לא עקה־ ער.בקרבנו,
ט עם קשה ערף הוא*. ק׳ .וסלחח״ ער,ונחלחנו״, ואח״כ ח' בניינ.  ומיי* .
 ומ״פ .ראםר הנה' ער.עשר. עסך". [ואף אם חל כיום הי, עני! הקריא׳ כז]
 ואחר הקריא׳ עושי' רגל כביום ב' חיר ער״יכ״א וכיב.״ רק כםלוח .ואסרו
 אסן״ שבחצי קריש אחר הקריא׳ משפיל קולו כבסלוח המנדוח בח״א. [וסעיל

 ם״ח שחור מ' חעניוח שעל החרק ובצום גדלי׳].
. כערב מסן םאוחר סכשאר יסי חול הלכו להחפלל מנחה. וכיום  ן
 א׳ חכינ.וחי של תלי, ער.וחצי קדשי. ־— ומוכרים הסצוח וקוראים בחורה
א  ככשחריח, רק הקונה סנן אין לו לבכר כ״א כהן ולי״, אבל חישראל ת
 טפטיר ונמכר לבח, ולא נקרא בשמו, כ״א ״יעמוד מפטיר״. ואץ אומרים
 קריש אחר הקריאה. ואחר שנמכרו הגבהה ונלילה ועשו אוחןהםכוכרי', סברן•
 מפטיר ברכח הפטר' שלפניה ומפטיר .דרשו״ ער ,לנקכציו״ ומברך ברכות

 שלאחריה ער.טנן דור״. ח' ,יהללו״ כבכקר ער חכנטח טית
 ח• ח' ע״ולת ואומר חצי קריש, וטחפלליט י״ח בלחש, ובטופח.שיט
 שלוט״ וכוי, חחת כרכה שלוט רכ• יהםחענים אוסרים בברכח שמע
 קולנו ,עננו־ ער .צרה וצוקה' לפני.מ אהה שומע* וכוי. ח' חפל׳ בקול
 ככשחר״ח, רק בלי מליחוח, [ובעור שאומר,עעו' ער.חעונח כעח צרה״ לפני
, נושא חשזער קופח צרקח ככשחחח]. ואומר ,או״א כרבנו וכוי שיט ו  רפאנ
ם וחנון״, עיט חכ״ר. — רק ת  שלום' וכו'0 וביום א' חכ״נ .אח/: אוםחם ר

 שסשפיל קולו בסלות חםנחיח. לסעלח.
 יומ כיה ד' כשבח מטות י״ח בתמוז ףוט א ה' בשבת מטות י״ט בחמת.

. מדר תמיט חאלח ככיים די יהי, רק ממגן עוני כץ המצרים  א
ג  כניזם כיד. וענק הקריאה ביום כ״ו כביום כ״א חי
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 א. בשחרית כביום וי, רק הנגעים כפום כ״ר. ובערב כביום־•*ג בלי
 ננונ• כ״ה, רק ל כ ה ר ו ר י וכו׳ בנ״נ עצג

 יזם כ״ח ש״ק םטוה כ״א נהמו;.
 א. ער אחר קיש ככיומ י״ר ח״א. ואחר שאמר.ח' מלוח,אםח ויציב״
 אומרימ ק׳ ער,זולחך״. ח׳,על הראשונית״ ער,זולתך״ בניי המיוחד לשבחוח
 שכין ר״ח אייר לשבח שלפני שבועוח, ולשבחוח שכין י״ז בחטון לשבח חזון.
 ק׳.אל << חי ארנן״ ער,קרזש שבחר, על זאח, אל חחרש <<׳׳.) [ק המנהג
 לאמר אחר כל חרוז.אל תחרש <<״. ולא כה״ה שכ' חחחיז: אל רני לך] ח'
 בנינ עצב,שלח״ עיט. ק' ״עזרה' ומי. וכל הטרר ער כרמז כהן לפני הקריא׳

 כמוט י״ר טוף ח״א זראש ח״כ.
. וקוראיט טרר מטות. לכהן ער .מה אמה/ ללף ער.ירח ירחו״,  ב
 לישראל א׳ ער.אל הטחנה/ לישראל כ׳ ער,לאלעזר הכהן ונו׳ את משה/
 לישראל נ' ער.לפני ה' / לישראל ר׳ ער.הירח נמרחה/ לשמע• ע*ט. ואחר
 חצי קריש ממן שבח קורא לטפטיר שנית,דהן* עיט. וכל מה שאצל הקריאה
 וסדר מומף כמומ ״״1 מן טח״ב ע״ט חיה. — רק התפטר' .רכר״ ירט•'״ עד

 ,נאמ הי*.
/ ער ,עלינו*. — וענץ הקריא׳ לכהן ראש סדר  0 מנח׳ כמומ ייר ח
 טטע• ער ,םצרים/ ללוי ער ,המרבד/ לישראל ער ,ים סוף״. ואץ אוסרים
 עור פרקי אמח והטשניוח שלפניהם ושלאהחהם אחר י״ז כחטיז בפ״פ [וניל
 הטעם, לפי שאז טחקצריט הימיט ברוב השנים שהן הפשוטוח] וערכיח ככץט

 ׳״ר ח״ז,סמוך ללילה/ עיט.
 יומ כ״ט א׳ בשבחי מסעי כ״כ מזמוז ער יומ ל״נ ח' כשבח מסעי אי בחמוז.

. וענץ / והעונים מיזם• אי  א. סרר הימי׳ הא&ת כמומ א' ער יום ה
ז סוף ח״כ.  קריאח יום ל׳ רום ל״ג כמום א

 יום ל*ד עש״ק מסעי א בחמת.
.  א. כל סדר היום כביום א

 יומ לץ־. ש״ק מסעי כ״ח בחמת.
 א. כמוט כ״ח ער ,לשבח חזון״. - ק' פיוט זולח .אריוח' ער ,מושל
 מאווז הים חושה לעזרחי״. ח' מ״נ עצכ ״שואנים״ ע״ס. ק׳.עזרח* ער ,כלם״.
 ועושים כל הסרר ער ברכח כהן שלפני הקריא׳ כמום •״ר, וענץ הקריאה
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 לכחן ראש סדר צזסעי ער ״ויחנו על ים סוף/*) ללף ער ״כערכיה מואכ'
 [ומננן ה׳ כל פרשה הלוי בעינח שטחה ולא כגנינח כל החורת והטעם כם״ש
 רש״׳י כריה אלה מסעי. ונקשרים נ' נ' פסוקים קצרים מנון, ובכל א' טהכ׳
 האחרונים מרים קולו יוהר.-אבל ט׳ פסוקים ארוכים שבפרשה נקראים מניני
 פשוטי, והט: ״רםעו טאלוש, דטעו סעציון גבר, רסעו טקרש, ויעל, זאהרן,
 .משמע, ויסעו מאכח, ויסעו טהר/ ויהגו". וטפסוק ״ויטעו טעלמן דבלהיסה"
 םננני׳ נ׳ טליט האלה ממן שטחי אף שהוא ארוך, למען השליט העק עט
 ב' פסוקים שלפניו אחי־ ףסעו טאכח ונו׳ שלא ינונן ק כנ׳׳ל. וט״ט טוף פסוק
 ויסעו טעלםן ינו'.־״ייחמ כהרי העברים" וגוי טנונן בפשוטי. אולי לפי שטח
 טשח שט] לישראל א' ער ״טורחה״, לישראל ב׳ ער ״כארץ כנען״, לישר^
 נ' ער ״טעריו ללויט", לישראל ר׳ ער ״מי ישראל״, לשביעי ע״ט. ולפי
 שהיא טוף חוטש .טוזטש׳־חוטשי הורה קירא הפטוק האחרון כקולרט.
 ואוטריט חו״ק יחד לשביעי, אחי שחשליטלוח׳ הק־יאה ״ןתןק-ונחחןק״,
 אכל השביעי לא יאטרנו* ואחר אטירחט יברך ״אשר נח!״ וכוי [ואט
 מטוח זטטעי טחוברי' קורא• לכהן ער ״כיח אביה", ללוי ער ״לפני -ה׳,״
 לישראל א׳ ער ״הירק מזרחח", לישראל ב' ער ״בערמח טואכ'׳, ואץ
 טגגני' מנינח שטה' פטוק רטעו טאליט. והטעט באוה אי. ועזר נ׳׳ל לפי
 שקוראי' אוחו כשאינט טחובריט נפרד מפטוקיט שאחריו לטנהננו עחה. ואף
 לטנהנ הישן שכאוה אי, הוא נפרד במנחה זב׳ וחי. — לישראל ג' ער ״קרטה

 מזרהה", לישראל ד׳ ער ״מעריו ללויט״, לשכיעי עיט].
 ב• ומנגן ה׳ הצי קריש: החלק האי בעק שכח. ומן ״יחירך" עיט.
 מינ, כי כן מנגני' הקדיש הזה אחר קריאח קוף כל חומש. וקזרא לטפט׳ר
 שניח ״כאשר״ עיט, ומפטיר ״שמעו״ ער ״אלוף נערי אחה" [וק קיראימ
 לטפטיר וטפטיר׳׳• נמ כשמוימ מחוברי׳. ואף אמ ריח אב בשכח מפטיר״׳ כן
 כפיפ כט״ש יוטף אוטץ חח״ע]נ) וכל שאצל הקריאה נעשח ככיוט י״ר ח״כ וגי
 ור׳ ער ״ועינימ אמן ער אטן". — יאחר שענו' אטן אחר י קו ט פורקן
 וכוי מברך ה׳ אה החדש הבא, יהוא שמען מ״״ ״מי שעשה" ער ״ונאמר
 אמן". ק׳ אמן. ח' לוקח. מ״ח מריעו ימניח ואומר ״ר״ה אב יהיה ביומ
ק ניהגימ. זל/ שיוחד נבזןשיאמח רק עד  השגי" קי״יהרשהז" ע*0 [
 ״זלנהמה״, כי ״ינאמר אמן" טחזקן רק לחי שיעזור ק' לאסו־ אמן כאשר
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/ ״לחיים" ער ״אסן" ג  אברר עור אייה] ח׳ ״יחדשהו" עד ״ישראל" ב
 בנ״נ עצב. ק' אמן [אכל מר. שאומרי' אמן אחר ״ולשלום, ולשמחה, ולנחס׳״;
 טעוח היא, שאם כבר אמרו אמן על כל הברכוח הנאמרו', למוז יאמר ח'
 אח״כ ״ונאמר אמן", ועל מה אומרי׳ שניח אמן. והטעוח באה להם עיי
 שאומרים אמן אחר כל כ׳ מלים של ברכי כשאומר ח' ״חרש עלינו אח
 החדש הזד." וכו׳ בחפלח מוסף ר״ח. אך שם אי! ״ונאמר אמן" אחיכ. ולק
 אם יישר חילי אבטלנו [וכשבת שמברכים החרש אץ אומרים הזכרח נשמוח
 ומי שברך לקהל [ועל שאץ טזכירי' נשטוח הטעט כטהר״יל ״שנאי ביום
 טובה הד, כטוב". אכל על שאץ אומרים מי שכרך לק׳, אף שכשאר שבחוח
 שאץ מזכירי׳ נשטוח אוטרימ אוחו? לא מצאחי טעט. וניל שאץ להומיף ברב׳
 על כרכח יחדשהו וכו׳, שכל הכרכוח כלולות בו] ח' טשליט נינ של לחיים
 ולשלום וכוי כאמת ״אשרי" ער ״סלה". ואז נוחן ס״ח למנכיה עדשאומר
 ״יהללו" וגוי. ק׳ ״אשרי יושבי" ונו׳. וכל הסדר כביום ייד סוף חיר מן ״ער

 בקרם", עים היה.
 ג• כעי־כ למנח׳ כביום כ״ח חי*. רק ענץ הקריא׳ בראש ם׳ רבדים:
 לכהן עד ״אות אלהם", ללזי עד ״נחר פרח", לישראל עד ״דבר לכם".

 סמוך ללילה כערביח כביום כ״ח שם.
 יוט ל״ז א' בשבח הדבריט כ״ט בחמת.

 א. סדר שחריח כבעם אי. והעונים כסום ביר. א) נ)
 ב. כערב מנחה כביום א׳ חכ״נ כלא עוני כץ המצרים. אך אץ אוסרים
 ״רחום וחנק וגוי ואנתז" ונו/ רק קדישחחקבל. ואח״כ לערכיה ״והוא רתם
 וגו׳ ברכו" ער ״המבורך", זמאריך לנגן הה״א מפני ר״ח כסיש ביזם ז׳ ת״ז.
 זמחפללים כביום א׳ חכ״ד, רק שהשמש קורא לפני חפלה להש: ראש חרש,

 למען יזכרו ק׳ לאמר ״יעלוז ויבא" ום׳ כברכה רצה לפני ״וחחזינה".0
 יום ל״ז כ׳ בשבח הדברים ריח אכ חקעית

 א. אחר חחלים ומזמור*) וקדיש יתם כביום ב׳, מען ח' ״אחן עולם"
ק [הבט יום ח׳ ח״א] חיל כחב ישן ת  וכוי. אך לא כנ״י של כל יום שאץ מ ח
 ״ביום שאץ מ חחנק מענים ארק עילם. כר״ח אב זשבח חזק מעני׳ אוחו
 כמו סיב, רק מסיימי׳ כל חרת [שבו מוף העק] כקול נמוך". ונפלא ממני
 למה עושי׳ חזנינו ק רק כשבח תק? — ומחפלל1׳ וקוראי׳ ער ברכ׳ אחרוג׳
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 של הקרוא הרי כביום חי. ואץ מנגנים עוני ב״ה, אבל םנגן חצי קריש שאחר
 הקריא' בניי המיוחד לריח אב ושבת חזון. ובכגון הוה מען בחפלה מוסף
 ״לששת ולשםהה" ער ״ולסליחה עק". יכל היחר כביום ח׳. וכן מנחיוערביה.

 יומ ליח נ׳ בשבח הרברימ ב' כאב ער עמ ס' ח' בשבח הרבתם ר' באב.
. מרר הימימ האלח כביומ ל״א, ל*ב ולי)ג*), רק ענץ קריאח יומ מ'  א

 כביומ 6־. הי)נ..
 יומ מ״א עשייק הרברימ ה׳ באב

י מרר כל היומ כמומ כיז, רק ״לכה דורי" ומי מננן בננון אלי  א
 צייןשלח״ב*) [ובכל מאמר מן ״זכור וששר" והלאה כופל החלק הראשון
 של העק, וכמאמר ״לכה רירי" ומי מגנן ההלק הכי] ונמ ״מזמור שיר ליומ
 השכח וגוי ה' מלך" וני' ער ״אדיר במרומ ה' ״ כעון הזה, ומשם והלאה
/ אף  ננ״ש [ויזהר לננן החלק האי מוענק בפסוק א', והחלק הב׳ בפסוק א
 כפסוק קצר של מאמו־ א׳, ובארון־ של נ׳ מאמרי'. מ ככל ב' המזמורי' נקשרי'

 כ' פסוקי׳ בענץ, וראוי שיושלם הגגון בענץ אי.
 יומ סיב שיק הדברים, הנקרא שכח חזק, ו' באב.

. ח׳ מנגן ״ארון עולמ" ומ׳ בעק מיוחד ככחובמומ ל׳יז, ומדר  א
 ברמח השחר, יפמוקי זמרה מן ״הורו לה' ״ ושאחריחמ ער ״ומרא אח
 הכל" ככיומ י״ר. אכל ״כהך שאמר" ער ״כחשבחוח" וחרחי ״הכל יורוך"
 וכו׳ שאימר ח׳ בקול, מנגן כעין שזה מיוחד לשכח חזק. גמ ״ל<ז אשר
 שכח" ער ״מומ שכח קרש" מנגן בעק מיוחד עצב, אבל משונה מועיל.
 ואח״כ בעק שבה ״שמך ה׳ *יהינו יתקדש" וק כל מר, שמען בכל שבח
 בברמח ק״ש ער ״יליהרך באהבו־,׳׳, ואו אומרימ ק׳ פיוט ״אוחך כל היומ
ח ב ה / ובנ״ש חחימח א ״  קוינו" ע״מ. ח׳ מ״נ ״חכה יחרה" עד ״ואחה ה
 רבה, וק׳ עמו בלחש יאימרימ קיש אמח דציב זכו׳ כבכל שכח ער ״זולחך".
 ואץ ח׳ מננן ״על הראשונימ" ומי, כ״א אומר בגיש ״אץ **חימ זולתך". ק׳
 פיוט ״^־.ימ באזנינו שמענו" ע״מ. ח׳ ״עורח אמחיט". ק׳ ״עזרח* וכוי

 וכל הסוד עד ברכה הכהן לפני הקריאה כמוט י״ר.
• וקורא ה׳ סדר הרכרים. לכהן ער ״רבד לכם", ללוי ער ״ואל  ב
 חחח", לישראל א׳ עד ״אח ישראל", לישראל ב׳ עד ״ימים רמס", לישר<ז
 נ׳ ער ״מום הזה/לישראל ר׳ ער ״היום הזה", לשביעי עיס. ודמי קדיש
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 כני* םיוחד כםיש מום י*ז. ונוהגים לקנות עליית םםטיר להרב או ללמדל
 אחר בט״ש ם*א רפ״כ ם״ק ייר, וקורא למפטיר שניח נ׳ פסוקים האחרונים
 ןול״נ טן ״ואצו אחכט", ששט חחלח עני?] והטפטיר אומר הפטרח ״חזון
 ישעי׳" ונוי כננינח איכה ער ״לא יבוא אליהם", ומשם והלאה ער ״קריה
 נאמנה" נעינח חפטרת כל שכח, ואז אומרים ק׳ הפםוק האחרון ״ציון" ונו/
 וכן המפטיר אח״כ בננינ׳ הזאח. זהיחר שאצל הקריא׳ נעשה ונאמר כמוט
 י״ר ה*נ והיד עד ״שהם בכהכ״נ. — ואהר שהזמר הטחימ כברוב שבחוה
 הזכיר בשבח הזח עור נשמוח הרוני קהלוח םהרוחח הראשוני' הכחובי׳כספר
 הזכרה. ואה״כ אומר כקול ״מ• שכרך" וכו׳ לקהל, ק׳ אמן. ה׳ ״אשרי" ער
 ״סי^", ק׳ ״אשרי" ע״ט. ח׳ ״אב הרחמים", ק׳ ״אב הרהסים שוק״ ער
 ״ראש״. ח׳ בניי טיוהר לשבח חזה ושלפני שכיעוח ״מנחל״ ע*ם. ולוקח
 סית ומנגן ק נם ״יהללו״ ער ״לכדו". ק׳ ״הורו על ארץ" ונוי, וכל המרר
 כביום י״ר מח״ר וח״ת רק •בקדושת מוסף מען ״והוא ישמיענו וכו׳ זברברי

 קרשך כחוב לאמרי׳ כעון חצי קריש שאחר הקריאה הנ״ל.
 ג• בערב מנח׳ כמום כ״ה ח״ג,רק'הקריאה בראש מרר זאחחני. לכהן
 ער ״והלכנן״ ללר עד ״ח״ם כלכם תום״, לישראל ער ״נחן לפניכם היום״.

 וסרר ערמח כמו סח״נ שם.
 יום ט״ג א' כשבח ואחתן ז׳ כאב.

. טרד. כל תוט במוט כ״ט.  . א
׳ כשבח ואחתן ערב חיכ. נ ו י  יום ס

. טרר שחריח כמוט לי. והקריא' כמוט ט״כ ח״ג. וכערכ קרטו  א
 להחפלל.סנחה,לבר׳.בלי עוני ב״ה וכלי חחנון, רק קריש חחקבל אחר חפלה

 כקול, ואומרימ ״עלינו" וכוי.
 כ• ממוך. ללילה הלכו לבהב״נ, ולא דפק השמש. והלצו מנעלי עזר טטוך'
 לחחלח חפלח ערביח.שהיא כלילה נואק פרכח מיוחרח לח״כ, רק מהפכי׳
ל צרה הפנימי לתץ, אכל טטירי׳ הטטך הקטן.שבכוחל. מזרח׳' ת ח כ ר  פ
 למעלח מחפרכח שלפני איה, ונקרא כפרח לפי שהלד בנוכח למעל׳ טהארון,!
 ככפרת .שבמשכן.שהיחד. כסוי מעל לארק] ואחר צאח המכבי' עילה הח׳
 בלי״טליח.אבל בראשו מצנפח אבלים ממים חחם״שהיח׳ בנד שתר ממכ
 לראשו החלד טאתריו עד אציליו, והתפלל ,,ותא רחוט" גגו׳ מיי טיוחר
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 לחיכ, עצב ונסוך ושאר, וק כל סר. .שאוסר בקול. ואחר תפלח לחש.'אוסר
 קריש שלם בלי חחקבל ומ/ זכר לם״ש באיכה גד״שתס חפלתי". וער כר,
 עםח ה׳ וקי, אבל. לפני קייאח איכה ישמ הכל על האיץ או על הרוסי
 תלים. יה׳ ישב על חסדרג׳ שלפני א^/ וכסא קטן לפניו שעליו הניח סדר

א חאירו רק סעט ני־וח. ה  הקינוח ונר שעור. קטן. ובכל ב
 ג• ואוסר פנ16 איכה בקול נסוך מניני םיוהרח לה. ובבל א׳ םחסשת
 הלקיה מנביה קולו קצח יוחר, ובסופה בפסוק ״אחה" ונו׳ מנכיה עיר יוהר
 ער״לארך יטיט", ואו אוסרי׳ ק׳.בקול רם ״השימו" עדי ״כקדם", •וחי
 אהריהם, ואוסר ״כי אם" עד ״ער מאד" בקול נסוך, ק• ״השימו" ונו׳
 כבפעם הא׳, זק ה׳, והכל מנינה איכר- ק׳ ״זכר ונו׳ אוי" ער ״שועלים
 הלכו מ אף םה היה.לנו". ח׳ ״נפלה וטי אף" ער ״שועלים וכו׳ היה לנו"
 מי׳ עצב, ואח־כ כעיני כבפעם חא׳ ״אחר." ער ״לארךיסים". ק׳ ״השיבנו"
פ אם" וגו׳ כבפעם א/ ק׳ פעם ר׳ ״השיבנו",  פעם ג/ וק ח׳. ואומר ״

 יק ה׳.

 .ף. ק׳ הקיגה ״על אלה" ער ״נטשח׳", ח׳ בגי ״עזבחי" ער
 ״נטשח׳". אבל אץ אוטריסהקינה ״ב6לזה" זמ׳ בפ״פ, אך ה׳ אומר ״ער
 אנה" ער ״•תשליט"י בנ״י, ק׳ ״אז בחטאינו" ער ״נוגהץ־" [ואץ אומו״ט
 חרוז. ״ער אנה" וכו׳ בחוך הקינה, רק ח׳ אוסרו לפני ״אז בהטאינו" כנ״ל]
̂׳, ח׳ ״ונאטר״ע״ס,  ח׳,,הקנא" ער ״ניגרייך/ קי• ״חרחס" ער ״זמרה
 ואז עומרי׳ ואוסר,׳ ״ואחה קרוש" וכי׳ בקיל נסוך יעצב ער ״ראריר", ה׳

 קריש ברלוג חחקבל וכו׳ עליט ום׳. ויוצאיט בלי ררישח עלוס.
 יום ם״ה נ׳ בשבח יאחחנן חשעה באב.

. נם בבקר.,לא דפק השסש. והשכיסו• לבהכ״)נכם״ש טטה סשח  א
 חחקנ״ח ״והוא׳ א׳ סה׳. בקתם שסשטסים לחפל׳- וכוי• וסי׳ לדבר וישכס
/  אברהם (בו׳ א׳.מ.סוף חיבה של הושענא רב׳. כ׳, ס״ח שלט׳ באב. ר
 טיח של יום כפור..ה׳> ס״ה .של ראש השנת ם, ס׳ח •של פורים*,
 ואץ.אומרים חהלים וםזסור. של יום: וקדיש יתום •בבקר, אבל אוט־ים
הז מקוםן-כבכל יום.״ ומה ז ם 1בו׳ וסדר.הברמח עראחראי ל ו ע . ן מ  א
 שאומר ח' בקול^הוא בנ״וי עצב וגטיךי:ואין:מחעטםים בטליח בבקר- מם

 אץ מניחי׳ חפלין.
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 ב. ומחפללי׳ ״ברוך שאסר״ ער חסלח לחש כבכל יום, רק םה שאומר
 ח׳ אוסר כקול נסוך מיל, וק בחפלח ׳'ח כקול, שאחר חפלח לחש אומר
 כרכי ראשוני ער ״וםושיע וסנן״ כהשפלח קול. אז אוסרים ק׳ פיוט ״אאביך״
ן אברהם, ״אחה נ  ער ״נרונך״. ח׳ ״איכהינעחי" ע״ס בניי וחחיםה ס
 נמר״ ער ״להחיות סחים". ק׳ פיוט, •ככחוכ כםתרים. יכן לפני כל חחיםוח
אל ישראל אוסר כםנהנ פ״פ ״עננו" ער ו  הברכות רק אחר שחחם ג
 ״העונה בעח צרה" כלי פיוט לפני החתיםר- אח״כ אוסר ״רפאנו" ער
 ״מנח *־ושלים״ עם פיוטי׳ לפני כל חתימה שאוסרים חו״ק כדרך הנ״ל. אכל
 םשם והלאה םחפלל כסדר כל יום כלי פיוטים. וככל החפל׳ אץ םננני׳ ננעי
 כיה. ואחר החפלח אץ אוםרים חחנק, אכל אוםר חצי קריש 0* ארך אפיט
 כקול נסוך, [ק מנהנ פ״פ. ונם אם חל מומ א' או נרחר. לו אומרים אא״א

 כככל חעניח צמר, וכ״ש מום ה׳].

 ג• השסש סוכר הו״ה, וסנן הכולל רק כהן ולר, ועושי׳ סדר הקריאה
 כמום כי, רק שאץ אומ־ סי שכרך לקרוא•׳, ואץ הקרוא•׳ ועושי הסצוח
ך לםככד עד לערכ בעח סנחה. והקריאה כסדר ואחחנן ח ר כ ש  אוםרים ״
 לכהן ״כי חוליו־ מים״ ער ״ובבל נפשך", וללוי ער ״םלכרו". ואחר כרכחו
 האחרינ׳ נטכר םפטיר. והשסש לא קרא כעח הסכיר׳ ככשריט: הפטרה,
 מ אם: טפטיר. וק כסנחח כלחענית יח׳ קורא: יעםור טפטיר, ככםנחח
 תענית לועדות. שהטפטיר הזה ממנץ הקריאים, ולא כשוי״ט שהוא נוסף
 עליהם. וחי קירא למפטיר ״מן השמימ״ ער ״כל היםים״. וכל הקריא׳ אומר
 כלי עיני, רק כקול נמוך ועצכ [ום״ם קהר להפטיק קצת כםקום טעמ םפםיק]
 וק הצי קחש שאהרק־. ככל התפל'. וק נאמר׳ ההפטר׳שהיא ״אמףאמיפם"

 ער ״חפצחי נאם הי." וער הכנסה עגמרים או ׳ושמס כאתמול כלילה.

• אחיכ יושמ׳ כל חק, ק [כמומ מ״ד מח״כ) וחי יושב על מרמה י  ך
 שלפני איה ומנגן כ״א קינוח בעוניי נבחרי׳ עצמם ער ״אלי נאמ ה׳." אחיב
 אוסר הרב [ואס אינט בבוזכ״נ: החשוב שבקהל} מיג הקינה ״אמרחי שעו"
/ ער ״מ חנון ורחוס ה׳ ״. ואץ אוסרי׳  ע״מ,1ארו׳כ אומרים יחיד•' הקינוח מ
 קינת ״ארזי הלמזן" בט'פ,־רק את* שאמר יחיד ״אמרר ככמ" עיס, מנגן
 ח' נ^י ״אלי ציין", הנמצא במוף מדורי הקינוח, ער ״ושמע אמריה" [חהר
 לאמר בחחלחה: .אלי״ ולא: ואלי• אכל ככל ההרוזימ האחרי׳ הוא: צלי]
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̂וב] קינח ״עיון״ וכו׳ הראשוני, אח״כ  ואחי״כ אומר הרב [ואס איש שם: הרו-
 •חירי' קינוה ״צי•׳!״ האחרות מ״ג [יששעחישגם קינח ציון האהרוניאין
 א-טרי' כפ״פ. מ גם בור• •אשרו זקני פ״פ ״אשור מעט ועשה הרכה", עיכ
 חשצא בכ״ט ששטעט*׳ וטקצרי' השאטרי׳ בפיוטי' למנהג פ*פ] אה״כ םנגן ח'
ה שבליל ח״כ [אבל לא ״אלי ציק״ וכוי, כי נ  ״חלילו הה״ עיט בגנון ער א
 בנדאמרוהולפ:יקינוה ציון כנ״ל] ואח״כ אוטרי' ״ער אנה״ ער,זשרה״
 כמו בלילה. ואז עוטר ח׳ ועול״ה, וקי עוטרי' וםחפללי׳,,אשרי״ עד ״הללוי'״
 [אבל לא ״לטנצת״ וגוי] ״ובא לציין״ ער ״נאט ה'״ וטרלני' ״ואני ואה
 בדיתי״ ער ״יער עולט״ [הטעט כטהרי״ל] ואוטרי׳ ״ואהה קרוש״ ער
 ״זיאריר״ כביום אי, רק כקיל נמוך, וכן הקדיש שאחריו כרליג ההקבל וכו׳
 •קאומרי׳ ״קרם מים״ ער ״ונסי יגון ואנהה״. קריש יהום, עלינו. וממשיכי'
 סדר החפל׳ והקימה ערםטוך להצוההיומ. ואה״כ הלכו לכיה הקכרוה וםבמהו
 נלי לאשר שם תהנה. [וראיה• בכ״י של ר׳ יורא ביננ הלף ע״ה ״אס חל ה״ב

 בייט ח' טקריטי' כטו אי שער. לסיים חקימח כרי להכק לצורכי שבת].

 ך,. לעה ערב לפני זסן הליכי לבהכ״נ לטנה', שהיד, טאוחר טכשאר
 היםי', כט״ש זם כ*ר טוף אוה די, אטר הטיוהר ההלי' וטזטור של יוט כביום
 נ׳ היא, קריש יהום, ושיר היהור של יוט נ' ושיר טזטור לאטף, קריש יחים
 בי. וכשרפקהשטשכרלה כהכינ התעטף ח' כטליה והניה הפלי׳ אהר שאטר
 ברכותזהן בקול ככשתרית כל יוט, ונט ק׳ טברכ•' ומתעטפ׳' וטניהי', ואה״כ
 אסר ה׳ הפסוק הראשון של אשרי מנו! חול, ק׳ ״אשח יושבי״ עיט, ח׳

 ר.?סיק האהרין והצי קריש כבכל יום.

 ן. ומיבר•׳ חטצוח, אכל לא טגן ומפטיר, פ חקרואי' של שחרית נקרא׳'
 נס במנחי [יהטעם הירוע: לפי שלא נאשר להם מ• שכרך וכוי בשחריח
 עאיננה עת רצון לברכי, נקרא׳׳ כמנה' לאמו־ להם אז מי שכרך. ולינ עיקר
 השעט. לפי שנקרא להם בבקר ענק שיש מ דבר״' רעי׳, •קרא להם בערב
 ענץ גחש' וטובה] וחקר״א׳ וחסרר כביזם כ״ר ח״ו. ואחר הכנס' עןל״ה ואומר
 חצי קריש ומחפללי' מנחי כשיש שם, אבל בלי עוני ב״ה. ק' וחי אוטרי׳ברכת
 ולירושלים ער ״הכין״, ואו אומר״' ״נחס״ ער ״מנחם צ־ון ומנה ירושלים״

. ומתפלל•׳ ערמת ל ב ק ת  וארד חפל' בקול אין אומר׳' חחיק כיא קריש ת
 כביום •א׳.*) 0
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/ או בשכת וגדחה, אץ אוסרי׳ צדקתך ויו׳ כמנחח  ץ י אם תיכ כיום א
 שבח [רםיא כ׳ זה כהגה ס״ם חקניב, אף ש:בר כ״י כ׳ כן כש״ע ר״םתקנ״ט ?
ג כן אף אם ח״כ כיום א/ ולהוציא סדעח מהראיק ה ג ס ה  י״ל שטשמיענו ש
 שבםהרייל] וס״ם אץ םנגגי׳ קדיש סן החקגל והלאה בג/ כבשאר שבתות
 שאין אושרי׳ צדקתך, כיא סגגג׳׳ כל הקדיש בנ״י כבכל םנחח שבח שאוםרי׳
 צדקתך. וכלילה קרא ששש בפתח חצרכהכ״ג: לבהב״נ, כל׳יא כבכל םוצאי
 שכר, ואץ אוסרי׳ לפני חפלח ערכיח ״לדור כרוך וגז/ לסנצח בגגיגו׳׳׳ וגו׳.
ח, ואין  ואחר חפלה להש א״א ויהי נעם ולא ויחן לך ולא שיר המעלז
 סברילי׳ על הכום, רק כל יהיר כשרואה נר אחר חפלח לחש אוסר בלחש ברכת
 בורא מאורי האש. ואץ כץ חפלח ליל ח״כ שבחול, וכץ שבמוצאי שבח, כי אס
 שבזה אוסרי׳ נחפל׳ ״אחה חומתנו" וכוי. ואמ שבה יצא ולא יאשרנו כשומע
 הפל', אבל אהר התפל׳יאסר ר׳ סלוה ,,הסבריל כץ קרש לחיל״ [הבט ש׳ע
 א״ה, רצ״ר ט״ג, ורצ״ט ם*,] וכיום א׳ כלילה קורס שיאכל םבריל כל א׳
 במחי על הכוס בלי בשטי׳ ינ־. וכני־־ג פ״פ שבכהכינ אחר חפלה ערביה
 שליוט א'טברילח' על המט ואף שעור יוט טחן חיץ לילד לשחוח ואץ מ
 ט״ש ט״א ר״ט הקנ״ו דאהי ל מטר ך; טפגי שהוא ממוך ללילי. וססך לכנהנ
 הזה כרא״ש סוף העניה בשם היג ״טכריל לאורחא רחרין בשכא ובן שליח
 דצבור׳ טבחל כי כנישחא". והטעמ: להוציא אח מי שאץ לו יץ כבט״ש של
 כל השנה. ועור נ״ל שהוא להודיע שיבר-לו כמת כליל׳ טרם יאכלו. וטי שאוכל
 ע״פ רופא כליל חיכ שחל כיוט א׳ או נרהה, לא יאכל עד שהבדיל על המט
 כלי בשבי', ואמ מחענה עד בקר או עד חצוח חיוס יבדיל נש כלא נ־.
 זחמכריל בח״כ או כמוצאי ח״ב יחן חיץ לילד לשחוחי, ואם אץ ילד, ישההו.

 ממ ט״ו ד׳ בשבח ואחחנך׳ באב ויומ מ״ז ה׳ בשבח ואחחנן י״א כאב. 1 |
/ רקהקריא׳ מומ מיו כמומ מ״בחיג. 1 1  א. סדרהינייהאלהככץמר׳ דום ה

 יום ס״ח עש״ק ואהחנן ייכ באב.
 א. סדר כל חיום כמים י״ג• רק בחצי קריש שלפני חפלח לחש של
 ערמת מגנן ח' ״ראיירן כעלםא ואמרו אמן" בנ״י םיוחר סעץ עוני ייג [וכן

 כגנן בבל השבחוח חבאים עד י״כ.]
 יום סיט שיק ואחהנן, הנקרא שבח נחמו, יי? כאכ.

 א. סדר עחייח ער אחר ברכו וכוי כבראש יום ייר, ער ״של כל
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ח ח ו פ  עבח״. — וםען ברכת יוצר א ור עד ״אח הכל* מ״• של ברכח ה
ם שבי״ב, יק מגו; הזה ״אור עולם״ ער ״ויהי" כבייב. י מ ה  לנו שערי ר
ס  ק' ברכת יוצר אור ער ״ףה׳״ ופיוט ״ארוממך״ ע״ס. ח׳ ״מעין דוגמח״ ל
 מנין בכן יכו׳ שביום ז' חיג. ומחפללי' ״הכל יורוך״ ער ״טלא כל הארץ
, לפי שאומרי׳  ככוח״ כסדר הכתוב שם. אז אוםרי׳ פיוט [הנקרא אופן
ם ומי. וק קוראי׳ הסיוט שבראש ברכת יוצר י נ פ ו א ה  אוחו בםקים תפלת ו
 אור: יוצר. והפיוט שאתר מלת זולתך קוראי׳: זולת] ״שאומנהר.״ עיט,
 ח׳ מינ ״לא טורשים״ עיט. ק׳ ״וחחיוח ישורח״ עיט, וק ח׳מ״נ. וטחפלל•׳
יציב בקול, אומרי׳ ח ו ט  עיס קיש כביום ז׳ שם. ואחר שאטר ח׳ טלוח א
 ק׳ חפלח אמח ויציב קצרה [חמיוחרח לימי' שאוםרי׳ פיוט בראש ברכח
 •וצר אור וגם פיוט וולח, ובמ״ש מום ו׳ םח״נ, ושם ׳חוקן: פיוט בראש
ח יוצר אור] עד ״מלחך״. ח׳ מיש ״אץ ^הים וולחך״. ק׳ ״אמח כ ר  נ

 משל היה״ ע״ס, ח׳ מ״ש ״עזרח אמחינו״.

 כ• וביום יד םה״א ״ומשם והלאה״, ער ה״כ וקורא ה/״ — סדר
 .׳אחחנ; ער ״ה״ם כלכםהיום״, ללוי ער ״כל הימים״, לישר*1 א׳ ער ״אשרח
י [ובשבח הזה היו בםנן רק ח׳ קרוא•׳] כ נ  הפסנה״ ואז נמברח פרשח א
 יאהר ששמע השמש מהקינה, אח מי מנכר בקריא', אמר לחי שם ישו אל
 ב׳ הזה, והי קוראו בשמו כשאר הקרוא׳/ וקורא לו ״ףקרא משה״ ער
 ,אשר לרעך*), לישראל נ' ער ״ובשעריך״, לישראל ר׳ ער ״צונו״. לשביעי
. מש״ב לשביעי, /  ע*ס.נ) ומנגן ההלק האי מחצי קריש מ״ש, ומן ״יחברך״ עיס מ
* ״והטפטיר״,  0:נטכר׳ההפטר׳וקוראלטפטירשניח״ררעח׳יעיס. ומוםי״רח,
 ער חיר ״ומפטיר״, — ״נחטו״ ער ״לא נעדר״ [ועל שם חחלח ההפטר׳
 נקרא השבה: שבח נחמו. וק בשבח חזק ושבח שוכח] וביום ז׳ ח״ט מן
ק שאץ ס״ח ב׳. ומוםי״ר ר  ״ומברך ברכוחשלאהריה/ל) ער ״כקרם״.י00 —
 כל חית — רק שקחש חחקבל מען מ״נ. [וק מנגן אוחו בשבחזח הבאים,

 ער ריח מרחשק].
 ג• ולערב במנחי כביום כ״ח היג, רק הקוץא׳ למק ראש סדר עקב ער
 ״גדול ונורא״, ללה עד ״׳היה הארס״, ולישראל ער ״אשר נתן לך״. ובליל׳

 עיטח כבעם ׳*ר חיו ״סמוך לליל׳״ ע״ס.

8* 



 8מ משלי שלמה לחוברת השלישית •

?ו' ^ ו 3 • י ן י ן ג א ר ר ה ד ט ^ א ״ ש ת  ליום חי: א) ל יוסף אי״ז ת
 ויקרא שמו בישראל פורים וינצענץ״. וקי ממ׳׳ש במגלה כ״ג ״א״ל
 יעקב מינתה לרב יהוד׳ הני ו׳ ליה״כ כנגד מי״. וכי תום׳ ״מצעה
 גרסינן שאם היה מין לא היה מזכירו יעקב דהח כתיב שם (במש״״י
 י׳• ושם] רשעים ירקב״ וא״כ למה כ׳ י״א שנקים לרשע הזה שס
א היורים על שמו? וג״ל, כי דברי תום׳ נראי׳ תמוהי׳ ן ר  בישראל לק
ה לרבא ע צ  שאף שיתוקן לפי דבריהם גם בתולין פ״ד ״א״ל יעקב מ
ה ת נ י  קיימא לן תיה בכלל בהמה לסימני׳ אימא נמי׳׳ וכו/ תחת מ
 הכתוב לפנינו ן מה יענו על מ׳׳ש בע״ז כ״ת ״והא ר׳ אבהו דאדם
 תשוב הוה ורמא לי׳ יעהב מינתה סמא אשקיה״, שמקשה על מש
 שהמיני׳ יראים מלהרע להדם תשוב, ומזכיר שם המין: יעקב? וכן
 שם י׳׳ז,־ וכ׳׳ז ע׳׳ב מזכיר שם המין יעקב איש כפר שמיא״? אכן פי
 דברי תום׳: שאץ מזכירי' שמו עלד׳׳ת כי אף בתכמי׳ אמרו בסוף
 הוריות נקנסינהו דלא לימרו שמעתא משמיהו׳׳. אבל ברעות שעשה
ם יתסו לגנאי וכו׳ כל א , ׳ / א  ״זכירי׳"שגזו וכמ׳׳ש רש׳׳י במדבר כ
 הנזכרי׳ עמו רשעי׳ היו״. ויותר מזה נ׳ שגם בשאלת ד״ת חולקים
 תום׳ בע׳׳ז י״ז על דעת הוס׳ במגלה הנ״ל, כי שם בע״ז סיף ד״ה
 ויעקב כתבו ״יעקב מינאה דר׳ אבהו יכול להיות שהוא אותו דפ׳
 כסוי הדם גבי רבא״. וכבר הוכתתי שלדעת תיס׳ במגלה זה של
 תולין שאצל רבא לא היה מין, וגם שם יתוקן לדעתם: מצעה. חה
 של ר׳ אבהו מבואר שהיה מין, וא׳׳כ זה לא זה? ש׳׳מ שדעת תוס׳
 בע״ז שבשאלת ד״ת אומרי׳ דבר בשם אומרו אף אם הוא מין.
ה בשמם, אבל נא כ ל  ובהוריות הלל אמרו רק שלא יאמרו ה
 שאלה. ומ״ש ,ושםרשעי׳ ירקב״? הואכמ״ש ביומאל׳׳ת ״דלא מסקי
 בשמייהו״, וכפירש׳׳י ,לא יקרא ארם לבנו שם אדם רשע/ אבל לי]
 שלא חכר שמו. אך ק׳ לפ״ז למה לא כתבו בע״ז שיעקב מינאה של
 ר' אבהו יכול להיות הנזנל במגלה אצל רב יהוד׳, כי לדעתם שזה
 של חולין היה מץ, גס זה שבמגלה היה מין ככתוב לפנינו בגמ ז
 וי״ל שממ״ש שיכול לתיות עד בימי רבא, מאליו נשמע שתי בימי רב
- היוצא  יהוד׳ כמ׳׳ש בקדושץ ע״ב ,כשמת רב יהוד׳ נולד רבא״. ־
 מדברינו שלכל הדעות מותר להזכיר שם רשע על רשעו, ויתתז
ף אומץ דרכו הישר. אמנם מהיות טוב אל ס ו  צדיק וטהר ידים י
 רע כמ״ש בברכות ל׳ [והבט אגרת מ״מ, א׳] ע״כ נקרא
 בימינו: פורי׳ וינץ, ולאבשמושלם. ואט אקרא את היום הזה בספרי:

 פורים פ״פ.
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 . ליום ״״נ: א) בסוף יום ז׳ במוסגר האחרון יתוקן: ואם רב 3 ק ה ל ה,
. נ. אומ׳.- . ׳ . . .?שם בבהכ׳ . . ואם איננו אבל  אומר: םברי .
 | ואסמוך לזה תקון בהקרמת הספרבהערס, שכתבתי מלת ״בסורא״
 דרך העברה, ע״פ ס׳ צמת דוד שכ׳ ״רב יוסף ישב על כסא תברו רבה
 בר נתמני בסורא״ אך את״כ ((צאתי שהיא ט״ס בציר, כי למעלה כ׳
 ,רב׳ינ נעשה לראש בפומבדיתא״. והוא הנכון כי בב״מ פ״ו חמדו
 על רב״נ ״ערק ואזל מפומבדית׳״ ומר״י אמרו כן ביבמות קכ״א ע׳׳ב.
 וכ״כ רש״י גטין ס' ע״ב] ולעולם איננו מזכיר כהגים ותמהתי על זה
 בהקדמ׳ (ו). ונ״ל הטעם: שאם כהני' ת״ת בבהכ״נ ראוי להקדימם
 להרב, ולאמר: סברי כהני׳ ומורי מורינו וכו׳; ואם הכהני׳ אינם
 ת״ת, ראוי להקדים הרב או המוריגו, כבש׳׳ע א״תקס^זלענץבציעה
 ,ואס הכהן ע״ה ת״ת קודם לו ואם הכהן גם הוא ת״ת אלא שהוא
 פחות מן השני טוב להקדימו״. ובאשר הוא נמנע שהת׳ יראה
 ויכיר כל הכהני׳ שבבהכ״נ, וגס יוכל לבא למתלוקת, אם מקדים
 לפעמי׳ הכהניי, ומאחרם לפעמי', לק תקט שלא להזכיר כהני׳.
 ואולי נעשה התקנה כשהיה מ״ה אברהם ברודא זצ״ל אב״ד פה משנת
 תע״ב עד תע״ז, ובימיו היהמהרשש״ךזצ״לראב״דפה, ולא הניתהרב
 מענותו שיקדימו להזכירו לפני הכהן. הגדול >־אב״ד, וגס זה מאן
 שיקדמוהו צרב הקהלה שגם הוא היה א״ב בתכמ׳. ועשו פשר דבר
 שלא יזכירו עוד כהני׳ בקדוש והבדלי בבהכ״נ. — או י״ל שתקנוה
 בימי הת׳ ר׳ יעקב טריר הכהן ע״ה או ת׳ קדום שהיה כהן שאין
י הוא במקום ברשות כמ׳׳ש ר ג ס  לו נקחת רשות מכהני׳ אתרי׳, ו

 מ״א ס״ס קע׳־ר. , ,
 ליום י־ד: א) אף אם תקת ובלק מתוברי׳ אומרי׳ ההפטר׳ הזאת
 |כי בב׳ סדרות המתוברו׳ אומרי׳ ההפטר׳ של השניה, מלבד אתרי
 קדשים, נצבים וילך, שמפטירי׳ הראשוני] וחלוק הפרשיות אז: לכהן
 עד אל כלי״, ללוי עד ״((עליו״, לישראל א׳ עד ״הישימן״, לישראל ב׳
 עד "ברוך הוא״, לישראל ג׳ עד ״בפי אותו אדבר״, לישראל ד׳ עד
 ,אעשה״, לשביעי ע״ס. למפטיר כבח״ג [ולעולם מחברי׳ ב׳ הסדרו׳
 בקריאת רביעי שהוא ישראל ב׳, שקוראים לו מקצת מסוף הראשוני

 ומקצת מתתלת השניה] והקריא׳ במנת׳ כבת״ו.
 ב) בקדיש דרבנן יאמר ״מרא דשמיא וארעא״ כבאבודרהם על
. או ״אבוהון  שם הכתוב. בראשית כ״ד ״אלהי השמים ואלהי האק״
ל וכוי. וכן ב ק ת  דבשמיא״ כברמב״ם בסדר תפלה, כמו במאמר ה
/ ד ס א וכו׳;״אבינו שבשמים עשה עמנו ת ו ה ה ת  בלה״ק בתפלת א
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 וביומא פ״ה ע״ב במשכה ״אשריכ׳ ישראל וכו׳ אביכ׳ שבשמים״. אבל
 לא כה״ה ״אכוהון דשמיא וארעא/ כי לא מצאתי במקרא ותלמוד

 שקראוהו ית׳ אבי שמים וארץ.
 0 הבט יום א׳ סוף אות בי. ואוסיף להתליש קושית ריטב״א
׳ שכולה קטנה גם הראש גם ת ר  ״שהל״ל זעירתא?״ כי מובן ז ע י
 עובי הרגל, לכן אמר ״קטועה/ שראשה ועובי רגלה ככל ווי״ן, רק

 ארכה יהי׳ קטן מו׳ אחרת וגדול מאורך יי.
 ליום כ״א: א) במפטיר שוי״ט אין ת׳ קורא: יעמוד מפטיר,
׳ כ״א המפטיר עולה מאליו אתר שהודיעו השמש.  כבמפטיר תענית
 והטעם לפי שאין עיקר עלייתו לקרוא בתורי, כ״א להפטיר. וקריאתו
 בתור׳ היא רק מפני כבוד תור׳ כמ״ש במגלה כ״ג, ע״כ לא נקרא
 ע״פ ת׳ כמו שאץ גקראי׳ כן עושי הו״ה והגבה׳ וגלילי. ואף ביום
 שקוראי׳ בב׳ או בג׳ ס״ת, שאז אין קוראי׳ למפטיר פסוקי׳ שכבר
א ענין תדש של ענין היום, מ״מ קריאתו רק  נקראו לשביעי, ל
 מפני כבוד תורי, כי לולא זה היו הששי והשביעי קוראי׳ בס״ת ב׳

 וגי ענץ היום כמ״ש תום׳ שם בי״ה כיון.
 ליום כ״ר: א) בש״ע תקמ״ט ״אע״ג דכתיב בקרא בתדש הרביעי
 בתשעה לתדש הבקעה העיר אין מתעגי׳ בטי בו אלא בי״ז מפגי
 שאע״פ שברתשונ׳ הובקעה בטי בו כיון שבשניה הובקעה בי״ז בו
 תקנו להתענות בי״ז משום דתורבן בית שני תמיר לן״. ובתענית כ״ת
̂ז הוה והכתיב בתדש הרביעי בתשע׳ לתדש  ע״3 ״הובקע' העיר בי
 ויחזק הרעב בעיר וכתיב בתרי׳ ותבקע העיר אמי רבא ל״ק כאן
 בראשוני כאן בשניה״. וקי הלא מן המקרא ירמי' נ״ב, שממנו מקשה
 בגמ', אין ראיה שלמה, כי אולי ״והבקע העיר״ שבפסוק הב׳ היה
 בי״ז אתר שתזק הרעב מט׳ עד י״ז, אבל הראי׳ היא מירמי' ל״ט
 ״בתדש הרביעי בתשע' לחדש הבקעה העיר״ המובא בשיע הלל,
 ואיכ למה הביא בגמ' המקרא המאותר ולא המוקדם שעליו סמך?
 וניל שהמקרא שממט מקשה בגמ׳ איננו בירמי׳ לב, הנרשם בתורי
 אור, ט אם במלכי' 3' כ״ה המוקדם שבכלם ״בתשע' לחדש ויחזק
 הרעב 3עיר וגו׳ ותבקע העיר״. וסמנו על המאותר כירמי' ל״ט.
 גם הוסיפו מלות ״3חדש הר3יעי״ שאינם שם, אבל נשלמו 3מקרא
 מאוחר 3ירמי" ל3 ושינו המקרא מעט לה3נת תלמידי/כי ק דרכם
 כמ״^באגרת מ״מ(10).שכתבו תמיד.בל תתת לא אשר כמקרא כמו:
 3ל תאתר, 3ליראה, בל ימצא, מפגי שרוב למודם היה בע״פ, ובבטוי
 פה אין לה3דיל 3ץ לו ובץ לא, לכן החליפי לא בבל [אבל לא
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 התליפוהו באל,״ פן יטעו התלמילי' שק כתוב בתור׳, אבל ממלת
 בל נודע שלא נמצאת בתורי רק מו״כ, ואין לטעות. ולכן במקרא
׳ ״ומבשרך לא תתעלס״ בתרו בשבועות ל״ט לכתוב אל, לפי  ישעי
 שגם בבל יש לטעות] וק מצאנו ששינו המקרא לפי ענק למודם,
 שבפםתי׳ מ״ט שדברו מע״ה אמרו ״שני יכין וצדיק ילבש/ וכן כתוב
ע ״וכתיב יכין רשע ש  באיוב כ״ד. אבל בב״ב קי״ט הוסיפו מלת ר
א תייך ו ק הזכירו המקרא ״כי ה  וצדיק ילבש״, לפי שדברו ממסור. ו
 וארך ימיך״ ככתבו, הדברים לי, כשדברו מס״מ שהוא ל׳ זכר, בברכו'
 נ״ה. אבל במקומות שענינם התור׳ בעצמה, בשבת י״ג ובפםתי׳ מ״ט
א תייך״. אך ק' על עיקר דץ ש״ע, י  ע״ב ובקדושין מ' כתבו: כי ה
 הלא מתענים ע״פ מצות זכרי' הנביא כמיש בר״ה י״ת ע״ב, והוא
 צוה על ט' בהמח שבו הובקע' בראשוני, ואיך יכלו לשנותו אתר
/ הלא אץ ב״ד יכול לבטל דברי ב״ד תברו אף בשנוי י  התרבן הב׳ ל
 יום כמ״ש בראש מס׳ מגלה ״דאי ס״ד אנשי כה״ג י״ד וט״ו תקון אתו
 רבנן ועקרי תקנת' דתקינו אכה״ג והתנן אין ב״ד יכול לבטל״ וכוי?
 ונ״ל שזכרי׳ צוה רק על התדש כמ״ש ״צום הרביעי וצום התמישי/
 ולא על היום, כי הנית לעם לבתור יום מימי התדש לצום. ובראשונ׳
 בתרי ט', ואתר הבקיע׳ השניה בתרו י״ז מטעם ש״ע ״דתרק בית
 בי תמיר לן״. ובזה נ״ל קושית פר״ת במים תיים במגלה ה׳ ע״ב,
 שתום׳ שם בד״ה בקש לעקור ת״ב, הקשו ״דהא אין ב״ד יכול לבטל״
 וכו׳. וכתבו ״א״נ י״ל דרצה לעקרו מט׳ ולקבעו-בי׳.״ ומקשה פר״ת:
 הלא הקושי׳ במקומי עומדת, איך יכול ר׳ לבטל יום ט׳ לדתותו לי/
, אץ ב״ד״ וכוי? אכן לפמש״ל  הלא גם בכזה אמרו בראש המס
 יבואר. כי ממה שלא הקשה פר״ת על מ״ש תום׳ לפני זה ״דלא רצה
ות/ נידעהושהתומר׳ י  לעקרו אלא מתומרת שיש בו יותר משאר תענ
 יכול ר' לבטל כי לא נמצאת בכתוב, ואולי היה ר׳גדולמב״דשתקנוה.
 א״כ גם על סוף דבריהם הנ״ל ל״ק, כי במקרא לא כתוב יום, רק
 הם בתרו בטי, ולק יכול ר׳ לשנותו ליי; כי ראה שגם בדור תרבן

 ב׳ שינו צום תמוז מטי לי׳׳ז מהטעם הזה.
 ב) נוהגי׳ שאף בד׳ תעניות ותענית אסתר לא יעלה לתור׳ מי
ו נ נ  שאיננו מתענה. ואם אין י' מתענים בבהכ״נ אין ת' אומר ע
 וכוי במקומה ובתתימת ״העונה בעת צרה״, כ״א כקהל בברכת שמע
 קולנו בלי תתימה הלל, ואין אומרי' סליחות בברכת סלה. כ״א אתר
. ולעיקר הדץ נ״ל שרק לענץ עננו, תל י  תפלה בקול, ואץ קוראיי ו
 להפסיק בברכי הזאת בין ברכות ו״ת, אין ראוי כ״א ביי מתענים
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 והת׳ א׳ מהם וכן בסליתות, אבל קריאת ויחל תהיה אף בלא י׳
 מתענים בימיי האלה, כי בפ׳ ויהל לא נזכר צום, ואין ענינה כ״א
 להורות ולהזכיר מעלת התפל׳ ופעולתה ולעורר העם להתפלל
 ביום שהית׳ 3ו צרה לישראל. ולמה לא יעשה כן אף בבהכ״נ שאין י׳
 מתענים. היעלה על הדעת שבשחרית ת״ב לא יקראו בתור׳ אם
ד וגו׳ אין י ל  אין י׳ מתענים ביגהכ״נ. הלא תחמר: פרשת כי תו
 ענינה תענית כ׳יא תשוב׳, והיא מענין היום שנחרב בו בהמ״ק,
 וראוי לעורר לתשול חף באין י׳ מתענים,־ א״כ ה׳׳ה בימי צום האתרי׳
 הנהוגי׳ בכל ישראל. ורבינו יואל, שהזכירו רא׳׳ש בתענית ספ״א,
 שהמה ״למה קורי׳ פ׳ ויהל/ הוא רק ״כשמהענים בשביל גזרה או
ק מוכת מראיה שמביא ,,דבתוספת׳ קהני דאין קורי' בתור׳  צרה״. ו
 בתענית יתיד״ןזאתמה שבתוספת׳ תענית פ״ב מונה ״((ה בין העני׳
 צבור לתענית יתיד״ ואיננה (יונה קריאת התור׳?] אבל לא בתענית
 כל ישראל אם אין י׳ מתענים בבהכ״נ. ואף מ״ש טא״ת תקס״ולענין
 ענט ״אם אין י׳ בבהכ״נ אינם יכולי׳ לקבוע ברכה״ מוסב על שלפניו
 ״קהל שמקבלי׳ עליהם תענית״. אך כבר כתבתי שלענין עננו השכל
 מתייג שלא יאמרנו בהפסק ברכות י״ת בברכי לעצמה אם אין י׳
 מתענים בבהכ״נ. ובל״ז עיקר ברכת ענט נתקן לתענית בעת צרה
 כמ׳׳ש ״כי בצרה גדול׳ אנתנו/ והתתימ׳ ״העונה בעת צרה, ותדוש
 הוא שאומרי׳ אותו ביי מתענים אף בימי׳ האלה שעל צרה ישנה,
 ולא נוסיף לאמרו באין יי, אבל ויחל ראוי לקרוא בימי׳ האלה אף
 בלא י' מתענים. וכן נ״ל מעיקר הדין שאף מי שאיננו מתענה
 מוהר לעלות לתורי בימי׳ האלה, וכ׳׳ש שא״צ לשאול את הקרוא אם
 מתענה, שמ״ש בש״ע תקס״ו ״שאין עומד לקרות בתור׳ מי שלא
 התענה״ יוצא משרש ט׳ של השי׳ מהרי״ק, ושם מדבר רק((תעניות
 בה״ב שאינם מקובלי׳ מכל ישראל, ומי שאיננו מתענה ביום,כזה,
 אינט ראוי לעלות בקריאת ויהל, כי לאיש הזה אין היום ראוי
 לקריאת ויתל, אבל בימי תענית כל ישראל קריאת ויתל ראוי׳ אף
 לשאץ מתענה וגס הוא ראוי לעלות. ודומה לזה שמעתי שהתיר
 התכם .הגדול המופלא מיה וואלף פולדא זצ״ל לאי שלא היה יכול
 להתענות בי״כ, שיפטיר הפטרת יונה. וגדולה((זאת((צאתי בשבות
 יעקב ת״א א״ת תשו׳ מי, שאף בתעניות בה״ב אין איסור לעלות מי
 שאיננו מתענה, ומ״ש מהרי״ק היא רק הקנה לטובת המתענים.
 ״ וט״ן גסי׳ הנ״ל ס״ה ז׳ מדד במלה גדושה לעשות ברכת הקרוא שאץ
 מתענה ברכי־לבטלה. ואיך יהיה זה אם קורא גסדר היום שהוא



ת השלישית 103 ר ב ו ח  םשלי שלטה ל

 ויהל בימי׳ האלה. ואולי גס הוא אמר זה רק בתענית קבלה. אכן
 כבר נמצא שוברו בס׳ חיי אדם כלל ל״א סי׳ י״ט ״ומ״ש הט׳׳ז שם שיש
 ברכ׳ לבטלה נ״ל דלית׳ דהברכ׳ היא משום כבוד צמר״. ־— היוצא
. ובימי׳  מדברי: שת׳ שלא התענה יכול לקרוא ויתל לפני הקמתי׳
 שמתענים בכל ישראל, אין כהן ולוי שלא התענו תייבי׳לצאתמבהכ׳׳נ
 אם אין כהן ולוי מתענים שם, כ״א יעלו לתורי. ומי שלא התענה
 שנקרא כבר מהת׳ בשמו יעלה. ובמקום שאין מנהג יקראו ויחל
ה יכול לעלות  בימי׳ האלה אף בלי י׳ מתעני׳, ואף מי שלח התענ

 לתורי. כן נ״ל אף שאץ נ׳ כן מדברי האתרוני׳.
כ בהגהת מהרי״ל בה׳ י׳ ימי תשובי ״מגנת׳ אומר דרשו ות׳  ג) ל
 חומר יעננו וברכט בברכי וכן בכל תענית צבור״. אבל בש״ע איננו
ט ״אין נשיאת כפים אלא בשחרי׳ ל  ((בואר, אבל נשמע ממ״ש בא׳׳ת ק
 ומוסף ובנעילה וכו׳ אבל לא במנת׳ משום דשכית׳ שכרות באותה
 שעה שמא יהא הכהן שכור וגזרו במנת׳ של תענית אטו מנחת שאר
 מזי׳ אבל בתענית שאין בו נעיל׳ הואיל ותפלת המנת׳ סמוך לשקיעת
 התמה היא דומה לתפלת נעיל' ואינה מתתלפת ב״נת׳ של שאר
 ימיי הלכך יש בה נשיאת כפים (והמנהג שלנו כבר נתבאר לעיל סי׳
 קלת) [ר״ל ששם סעי׳ מיד כ׳ בהגה ״נהגו בכל מדיטת אלו שאין
 נושאי׳ כפיס אלא בי״ט וכוי. וכל שתרית ומוסף שאין נושאי׳ כפי׳
 אומר הש״צ הו״א] אומרי׳ במנתה בי״כ או״א אע״ג דאין ראוי לנ״כ
 מ״(( הואיל ואם עלה לא ירד מקרי קצה ראוי״. וא״כ ממהשאומרי׳
 או״א במנתת י״כ אף שאינני ראוי׳ לנ״כ ((עיקר הדין כי הוא יום שיש
 בו נעיל', נלמד ק״ו למנחת שאר תעניות, הראוי׳ לנ״כ לפי שאין
א בי״ט, שיש לאמר  גודלי רק מונעי׳ מצד המנהג שאץ נושאי׳ ל
 או״א. — ומזה נדע שגם שים שלום אומרי׳, כמ״ש בש״ע קכ״ז
 ,ונהגו לומר בשחרית שים שלו׳ וכן כל זמן שאומרי׳ או״א אבל בלאו
 הכי מהתילי׳ שלום רב ויש מתחילי" שים שלו׳ במנת׳ של שבת הואיל
 וכתיב ביה באור פניך נתת לנו שהיא התור׳ שקורי׳ במנת׳ בשבת״.
 וא״כ לפי(ינהגנו לאמר שים שלו׳ במנת׳ בשבת מפני קריאת התור',
 אומרי׳ אותו גם במנתת תענית שקוראי' בתורי. ואף במקומות
 שאומרי׳ במנתת שבת שלום רב, אומרי' שים שלו׳ במנתת תענית,
 מפני שאומרי׳ או״א. וטעם הדבר שכשאומרי׳ או״א אומרי׳ ש״ש
 נ״ל לפי שנזכר בש״ש מג׳ פסוקי ברכת כהני׳ שבאו״א, שמלבד ברכה
ר ״באור פניך״, א , ישא, נזכר מפסוק י ך כ ר ב  ושלום שמפםוקי י
ט הנ״ל מצאט ל  אבל בשלו׳ רב לא נזכר מפסוק י א ר. — ובש״ע ק
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 יסוד מנהגנו שמאתרי׳ זמן הליכה לבהכ״נ במנתת תענית [הבט
 מ״א שם ס״ק 3׳].

 ליום ל״ה: א)3ס' נוהג כצאן יוסף כ׳,עד דתנו שס״. ואף שנמנתה
 ש3ה מטות כ׳ ״ישראל עד ויתנו על ים סוף", שם הטעם לפי שעד
 ,,ויתנו שם״ רק ט' פסוקי'. וכמנהגו שמעתי 3שם זקנים, וגם דברי
 יוסף אומץ תקט״ז מורי׳ כן. וטעם המנהג הזה שלא לקרוא גם
 בשבת עד י״ס, נ״ל שלא תהיה התלת פרשת הלוי משינה בנגינת
 שמתה,• כי יותר נעים שתקרא התלת הפרשה 3נגינ׳ פשוט׳ ואת״כ
ם וגו׳ לא ינוגן ל י א ו מ ע ס י  תשונה הנגינ׳ להיות 3שמת', ופסוק ו
 בשמח׳ לדעתי על שהלינו 3תנייה י״ס 3׳ פעמי׳ כפירש״י 3מד3ר י״ר,
 כ״3 [ושם תסר ״ובי במים״ שבערכין ט״ו] אך עתה נשכת המנהג
 הזה. ואולי 3טלוהו תכמי הדורות שלפנינו, שלא יבאו עי״כ לקרוא
 רק עד שם 3מנת׳ ו3׳ והי, חה אסור כנ״ל. — והנכ״י טעה במ׳׳ש
 3זה 3פ' מטות: שטעם הסדורי׳ שכ׳ לסיים ויתנו שם, ולא ויתנו על
 י׳׳ס, שלא להפסיק 3מ״3 מסעות. כי דימה שמ״3 מסעות, שעליהם
 כ׳ בשם צרור המור [הזכירו מ״א תכ״ת] ״אץ פוסקי׳ וכו׳ מפני
 שהם כנגד שם של מ״ב״, תתלתס ״ויסעו ((אילם״; ולא היא כי
 תתל תם ״ויסעומרעמסס״. ומה שאץ מנגני׳ שם? לפי שהם פסוקי׳
 ארוכי" ואין ג׳ קצרי׳ יתד. אך ק׳ אנה ((צא צ״ה מ״3 מסעות, הלא
 3פרט׳ אהה מוצא רק מ״א? וי״ל שתש3 מסע רעמסס לשנים, לפי

 שנכפל ״ויסעו מרעמסס, ויסעו ב״י מרעמםס. ״

 אמנם דברי רש״י בפסוק אלה מסעי נפלאים, כי תשב מן
ה רק י״ד, א״כ מנה מסע מ ת ר ו ב נ ח י ם עד ו ס מ ע ר ו מ ע ס י  ו
? ם  רעמסם רק לאי, ואעפ״כ כתב שהיו ((״ב יתד, והלא ((״א ה
ק מ׳׳ש את״כ שמן ״ויסעו מהר ההר״ עד ערבות מואב ת׳ מסעות,  ו

 ואעפ״כ כתב שמסעות ל״ת שנה [והם לדבריו בין ויתנו ברתמה ו
? ושלא ! ם  לויסעו מהר ההר] עשרים המה, תמוה כי רק י״ט ה
 לעזוב דברי רש״י מוקשים, תאמין יגעתי, ומצאתי לפי שגם דעת 1

 רש״י כצ״ה שמסע רעמסס נחשב לב׳ לפי שנכפל כמש״ל. ואשר מנה
 רק י״ד עד רתמה ולא ט״ו? הוא 3אשר טעם הכפכ לדעתי לפי

 שנסעו מרעמםס 3תפזון כי גורשי ממצרים, ולא לשם תנייה במקום !
 רק לצאת ממצרים, ואתרו 3מד3ר עד שנסעו לסכות, לק ל מתתל׳
 ״ויסעו מרעמסס״ בלי תנייה, ואת״כ״ויסעוב״י מרעמסס ויתנו בסכות״,
 ר״ל שאתר זמן התרחקו יותר מרעמסם כפירש״י בר״פ לך לך בד״ה
 ((ארצך ״והלא כבר יצא משם וכו׳ אלא כך א״ל התרתק עוד משם״.
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 <ע״כ כשיער רש״י((מעט טורח הדרך שהיה לישראל, מנה (>סע
 רעמסס רק לא׳ כאשר היה באמת. ומ״ש שבין רתמה להר ההר כ׳
 מסעות, והם רק י״ט? לל אחר שאתמס עוד על מ׳׳ש צא מהם
 י״ר שכלם היו בשנה ראשוני וכו׳ עד שבאו לרתמה׳׳. והלא מקרא
/ נאמר ״ויהי כשנה השניה וגו׳ ויסעו  מלא מכתישו שבמדבר יי, א
י למסעיהם ((מדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן״, ופירש״י  ל
 ״קברות התאוה במדבר פארן היה״. וא״כ ג׳ מסעות מן ״ויםעו
 ממדבר סיני״ עד ״ויחנו ברתמה״ היו ממסעות השנה הבי, ועמהם
ב מסעוה, ולא עשרי׳ כמ״ש רש״י? ע״כ  גל׳׳ת שנה עד הר ההר ל
 לל שמ׳׳ש ״ל׳׳ת שנה״ ר״ל((יום ליום. וע״כ מנה רק מסעות שאחר
. כי מאז ט  גזרת מרגלי׳ שהיתה בשנה הב׳ בט״ב כמ״ש בתענית ל
 ל׳׳ת שנים שלמות עד המסע מהר ההר שלא היה לפני ז׳ באב בשנת
 מי, כי אהרןמתשםבר״ח אב כמ״ש בסדר מסעי, ואין לחשוב שמשה
 נסע משם עד אתר ז׳ מוי אבלו. חבל ג' מסעות שלפני((סע רתמה
ל אייר [כמ״ש במקרא הנ״ל ״ויהי בשנה השנית בחדש השני  היו מ
 בעשרי׳ בתדש״] עד גזרת מרגלי׳ באב, ולא נמני׳ ממסעות ל״ת שנה
ק שהיתי באב. ולכן כ׳ רש״י ״צא מהם י״ר שכלם היו ה  שעד מיתת א
, שלמנץ הזה נמשכי׳ אלה שבראש שנה זרה״ ם ג ד ו  בשני ראשוני ק
עלז נבין((״ש  שניה עוד לשני ראשוני לפי שהיו קודם גזרה שבאב, ו
 רש׳׳י כ' מסעות ולא י״ט? כי אין הוכתה שהיו רק י״ט, כי אולי
 המסע מהר ההר היה בזי או בת׳ באב שהוא בתוך ל״ת שנה מן
 ט״ב בשני שניה, ע״ככתב ״עשרים״ ר״ל לכל^היותר.—וזה שמפסיקי׳
 בין מ״ב מסעות ואין משגיתי׳ בקבלת צ״ה, מתזק דברי שביום ה'

 אות בי.
 כ) בתשו׳ מהרי״ל סי׳ י״ז כתב טעם בשם אגודה, אף שהפטרת
 השמים כסאי כתוב בתלמוד ולא הפטרה שמעו? ״דר״ת אב רמוז
 בה בחדשה ימצאונה כדפי׳ שם רש״י ז״ל וטעם הגון הוא ((אוד״,
 ואני לא ((צאתי בו טעם מספיק, כי בחדשה ימצאונה מורה על
 חודש אב אבל לא על ר״ת, וגם רש״י שם לא הזכיר ר״ת? לכן נ״>5
 נהוסיף טעם שבשר״ת הזה שקוראי׳ בו לעולם סדר מסעי שכתוב
 בו שמיתת אהרן הית' בר״ת הזה ״וימת וגו׳ בתדש התמישי בא׳
 לתדש״, ראוי להפטיר ענץ רע. אבל ר״ת אלול שתל בשבת ראה
ס ער ה ראוי לר״ת ה. ם כ ס אי, נפי שאין עניו ע נ י  מפטירי׳ השמי
י תצא שאומרי׳  הזה. ועוד שעניה סערה יש לה תשלום בשבת כ
ה הכתובה לפכיה בישעי,. ולכן גם אםר״ת ר ק י ע נ  אותה אז.אתר ר
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ם ואומרי׳ הפטרת מחר חדש ומשלימי׳ עלס ל  אלול ביום א' דוחי׳ ע
 בשבת כי תצא כלל [וכן יפורשו דברי י״א תתקי״ט, רק ששגה
 בכתיבה, ויתוקן: ובשבת תצא שמפטירי׳ רני עקר׳ מצרפי׳ עמה
ו שאץ לה תשלום כמ׳׳ש לבוש תקמ׳׳ט, אין ע מ  עניה סער׳] אבל ש
 תהי׳. אך על זה בעצמו שאלתי את הדיין המוכתר בכתר תור׳ ושם
 טוב מ״ה יעקב זילברקרון זצ״ל: למה לא" ישלימוה בשבת שלפניו
, וכמ״ש מ״א תכ״ת ס״קט׳שאםטעה י רמי י י  להפטירה אתר דבר
 בשבת של דברי ירמי׳ והפטיר אתרת אומר לשבת הבאה דברי וגם
 שמעו מפני שהם סמוכות. וא׳׳ל שרק שבת מאותר משלימים שהלא
 במרדכי שהזכיר בכתבי מהרא״י צ״ד כתב שאם תתן בבהכ״נ בפי כי
 תצא [שהפטירו בימיו שוש אשיש בעבור התתן] מפטירי׳ בפ׳ ראה
 רני עקר׳ לפני עלם, ומהרא׳׳י שם, וצמת צדק כתשו׳ קכ״ו אינם
 תולקי' עליו בזה, ש״מ שאף בשבת מוקדם משלימי׳? ויען התכם
 הזקן הלל ע״פ מ״ש במגלה ה׳ ״אקדומי פורענות׳ לא מקדמי״.

 ודברי פי הכם תן.
 ליזם ל״י: א) במדבר רבה פי״ת ״כל תשא עון וקת טוב ונשלמה
 פרים שפתינו אמרו ישראל רבש״ע בזמן שבהמ״ק קייס היינו מקריבי׳
 קרבן ומתכפר. ועכשיו אץ בידינו אלא תפלה טוב בגמטריא י״ז
 תפלה י״ט ברכות הוצא משם ברכת המיני׳ שהקנוה ביבנה ואת
 צמת דוד שתקנו אתריו על שום בתנני ה׳ ונסני" נדרשתי לשואלי
 במאמר האתרון הזה, לדעת מה זה ועל מה זה? ופרשתיו ע״פ
 מ״ש בםנהדרי׳ ק״ז ״דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל
 אמר לפניו רבש״ע מפני מה אומרי׳ אלהי אברהם וכו׳ ואין אומרי׳
 אלהי דוד אמר אינהו מינסו לי ואת לא מינסית לי אמר לפניו רבש״ע
 בתנני ונסני״, א״כ נגזר עליו שלא יזכר שמו בתפלת אנשי הכנה״ג.
 אך לפי שהתאוה לו והתפלל עליו ״בתנני ה׳ ונסני״, כשתקט ביבנה
 ברכה טספת כנגד המיני', הוסיפו גם לכבוד דוד ולמלא בקשתו
 ברכי אתרת לשמו ״את צמת לוד״. אבל לולא זה לא עשוהו, שלא

 לבטל מספר טו״ב מהברכות.
 כ) ביום א׳ תי״ג כתבתי שאתר תפלת לתש בשתרית אומרי׳ בפתת
 תצי קדיש וברכו, הנקרא קדיש הפתת. והטעם שאומרי׳ אותו בפתת,
 מפני הבאי' בתוך תפלת לחש שאסורי׳ ללכת למקומם בבהכ״נ, שלא
 יעברו לפני המתפללי׳. ואף לעבור בצדיהם נזהרי׳ ע״פ מ״א ק״ב
 ס״ק ה׳ בשם זוהר, ובס״ק ו׳ אוסר גם בשם טור לעבור בצד המתפלל
 ללכת מצדו והלאה למזרת. ע״כ עמדו בפתת עד תתלת תפלה בקול.
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 ולמען ישמעו ברכו וכו׳ היטב, עמד גם האומר בפתח. — ולא
י לעמוד כנגדו, כי לפירושו מ  אעבור על פי׳ מ״א הזה בדברי הטור מ
 היה לטור לאמר: שהעומד בצד המתפלל אגל יותר למזרח אסור
 ללכת ממקומו אף לעמוד במקום אתר, כי מבטל בהלוכו כונת
 המתפלל? לק לל שמ״ש טור ״ואסור לעבור כנגד״ וכו׳ ר״ל וכ׳׳ש
 ללכת ממקום אחר ולעמוד כנגדו, שבזה מבטל כונתו יותר, רק
 היושב לפניו מותר לקום ולעמוד שם. ואת״כ משמיענו שבצדיהם לא
 לבד שמותר לעבור, כי אף ללכת ממקום אחר ולעמוד בצד

 המתפלל מותר.
 ג) מהרי״ל הלכות ר״ת ניסן ל ״יום ראשון קודם תפלת י״ה
 ערבית קורא שמש גכהכ״נ יעלה ויגא ובליל ב׳ קורא ר״ח משום
 לממני מוני׳ ימי התדש וכו׳ ושאלו את פיו לפ״ז מתי שר״ת רק יום
 א׳ יהיו קורי׳ ר״ת להוא התתלת מניינו ואמאי טהגי׳ לקרוא אז
̂ש שם ״לבוש מקומות קורי׳ בכל לילה יעלה  יעלה ויבא״. ולל ע״פ מ׳
 ויבא״. וללעתי הוא הנכון, להזכיר התפלה שיאמרו, כמו במשיב
 הרוח. אך בב׳ ימי ר״ח קוראי׳ בשני: ר״ת,. להוליע שהשני עיקר,
 שלא יטעו למטת מן הראשון, אבל כשר״ח רק יום א׳ שאין לטעות,
 קוראי׳ יעלה ויבא כראוי. — אמנם מנהג פ״פ לקרוא: ר״ת, גם
 כשהוא רק יום אי, וכשאלה תלמילי מהרי״ל. ורק בראשון של ב׳ ימי

 ר״ת קוראי׳: יעלה ויבא ומטעם שכתבתי ביום ו׳ אות גי.
 ליום ל*ז: א) במזמור יום ב׳ כתוב בספרי׳ מלויקי ״כשמך אלהים כן
 ההלתך״ גם ת״ו ב׳ בשוא. וה״ה חידש לנקדה בסגול. ולדעתי לא
 הוציאו ישן מפני תדש, כי אין ראוי לנקד המלה הזאת בנקודת
 הפסק בעבור הטעם המפסיק הקטן שבה הנקרא: דתי, באשר
ח בה אין לה נקודת הפסק: נ ת  מלת ארץ שהמפסיק הגדול א
 קמץ, כי אם: סגול. ובאמת מלת תהלתך מתוברה לשאחריה ״על
 קצוי ארץ״ וכפי׳ רד״ק. ומה שנוקדה מלת ארץ בסגול נמסר במס״ג
 בההלי׳ ל״ה ״ארץ ד׳ פתתין באתנתת׳ וסימן כי לא שלום ידברו,
 נוראות בצדק תעננו, תתת שלש רגזה ארץ, דיר תרבות שניו״.
 וכתבתי בגליון: אתז״ל ״מסורת סיג להורה״. אך גם הסיג לא נקי
 מסיג, כי מ״ש פה ובמשלי לי, י״ד, במספר ד׳ פתתי׳ באתנתת׳
 ״נוראות״ וגו׳ היא טעות, כי שם, תהלי׳ ס״ה, אין אתגת במלת
 ארץ, וע״כ לא נמסר שם עליו. אבל יתוקן במס׳ בב׳ המקומו׳
 ״כשמך אלהים״, וכאשר מוסר שם, תהלי׳ מ״ת, במס״ג ובמס״ק שהוא
 מד׳ מלות ארץ בסגול, ר״ל עם אתנח. — ע״ק על המם׳ למה
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 הקדימי ״תחת שלש״ המאוחר, למקרא ״דור חרבות״ המוקדם? ונ״ל
 לפי שבמקרא ״דור חרבות״ כתוב: מארץ, ולא: ארץ, כבאחרים,

 כתב׳ הדומי׳ יחד בראשונה.
 ליום ל״ח: א) ביום א׳ חי״א כתבתי שאץ אומרי׳ בפ״פ ״גואלנו״
ק בסתרו ״האשכנזי׳ משמיטי׳ ע  וגו׳ לפני חתימת גאל ישראל, וכ׳ י
 פסוק זה בשביל רמז חלוש״. ואם הרמז הוא מה ששמעתי: שלא רצו
 לאמר ״ישראל״ ה׳ פעמי׳ במאמריי סמוכי', לפי שכתוב ה׳ פעמיי
 בפסוק אי, במדבר הי, י״ט, וכתוב אחר הרביעי ״נגף״, ולכן השמיטו
 פה הרביעי. באמת הוא רמז כרמש, קטן ותלוש. ע״כ נ׳׳ל שאין זה
 הטעם האמתי. וזה דבר השמטה לדעתי: בשנת תכ״ו עמד ש׳ צבי
 [כבר הזכרתיו ביום ו׳ אות די, ולא אזכיר עוד שמו שלם מהטעם
 שכתבתי ביום ח׳ אות אי] איש גבה לב וגבה רוח, ואמר שהוא משיח
 משות, וגם אתרים לגואל צדק קבלוהו וקימוהו, ועל כל גדולי הדור
 הרימוהו, וביותר התאמצו בזה הקרובי׳ אליו דוברי שקרים, על ירו
 ראשם לםרים, ואמרו שלשם שמים מדברים [הם הנקראי׳: שקרני׳
 לשם שמים, כי אנשי׳ כאלה עושי׳ רעות שתים, כי לא לבד שמשקרי׳
 בלזות שפתים, משקרי׳ עוד שמשקרי׳ לשם שמים. ובזה חוטאי׳
 בכפלים, כי באמת כל מגמתם לשם גדולה מדומה, ע״י כזב ומרמה,
 בהיותם בעצמם קטני׳ בגוף ונשמה] ובקשו להביא ראיות מדברי
 הנביאי׳ שהוא הגואל, האוסף נדחי ישראל. ואחשוב שכשהגיעו
 בתפלה למקרא הזה שבו נסמכה מלת גואלנו למלות צבאות שמו,
 השמיעו קונם ברננה להודיע שמלת צבאות מורה על צבי, והשם
 .שביניהם קריאה כאלו כתוב: הי, גואלט צבאות שמו, וכמ׳׳ש •מןןךש,
 הי, כוננו ידיך. [ובזה בערתי הקושי׳ על מ״ש בפסתי' נ' ״זה שמי
 לעולם חה זכרי לדר דר אמר הקב״ה לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב
 אני ביו״ד ה״א ונקרא אני באל׳׳ף דל״ת״ ופירש״י ״זכרי דמשמע קרייה
 ולא העלמה״, מזה נשמע שעל שם הוי' שקריאתו נעלמת לא יאמר:
תק  זכר. וקי הלא כתוב בתהלי׳ קל״ה ״ה׳ זכרך לדר ודר״? ולפמ״ש י
 שגם שם שם הוי, הוא לקריאה, ומלת זכרך איננה מוסבת עליו כ״א
 על שם אדנות] אז השמיטוהו תכמי הדור מתוך התפלה להלל גאון
, להקל כל נכבדי ארץ. אך להעם הסתירו הטעם ח  כל צבי ופורצי פ
 הזה, שלא יתקיים זכר הרשע עי״כ, יאמרו שהשמיטוהו מפני סכנת
 רמז הנ״ל. ובזה מצאו תן בעיני העם היראי, לנפשם ושמעו בקולם.

 ליום ם״א: א) ביום ז׳ אות ג׳ כתבתי טעם שנוי ״עורי עורי״
 הראשוני׳ בשופטי׳ ה׳ שהם מלרע, מהשניים ״עורי עורי דברי שיר״
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י בכ״מ מלעיל, מלבד ר ו  שהם מלעיל. ועתה שבתי וראיתי שמלת ע
 במקום שראש המלה שאתריה: עי, שאז השונה להיות מלרע [ונ׳׳ל
 הטעם שלא תבולע העי ויקראו המלה השניה כתלו ראשיתה יי]
 כי ״תרב עורי על רעי״ בזכרי' י״ג, ((לרע, ולכן בכל ״עורי עורי״
 ראוי הראשון להיות מלרע מפני הע׳ שבשני. ולהשוות עשו גם הב׳
 מלרע, כמו בישעי' נ״א ״עורי עורי לבשי עז,״, ונ״ב ״עורי עורי לבשי
 עזך״ שכלם ((לרע, וכן ״עורי עורי דבורה אבל עורי עורי דברי
 שיר״הניתו מלעיל, שמפני המאמרי, הסמוכי׳, כמ״ש שם בראש
 האות, שינו המאמר הבי. — אך ידידי התכם מ״ה משה מיינץ
 נר״ו הקשה על מ״ששם,משיר השירי' ד׳ ״שובי שובי השולמית״ שב׳
 שובי מלעיל, וגם ״שובי שובי ונתזה בך״ שאתריו שניהם מלעיל?
, שהיא בעלת ד׳ תנועות ת י מ ל ו ש  ותשובתי: ששם אינםסמוכי', כי ה
, שלה רק ה ר ו ב  ובי נגינות, מפרדת, אבל פה שאין ביניהם כי אס ד
 ב׳ תנועות ונגינה אי, הם סמוכי׳, — אכן לפמש״ש בסוף האות
 שמנעו ״במאמר הב׳ להעמיד הנגינ׳ מלרע מפני כבדות הלשין של
 סמיכות ג׳ תנועו׳ רי: עורי עורי דברי/ א״צ בזה לטעם מאמרי׳
 סמוכי׳. — היוצא מזה שבתרוז ״עורי עורי שיר דברי״ שבלכה דודי,
 שאין לפניו מאמר שוה וגם אין תנועו' סמוכו׳ יאמר ב׳ עורי מלרע.
: ס ת  ליום מה•־ א) בהקדמ׳(י״א) הזכרתי תמהון הרא״ש בענין נ
 למה אומרי׳ אותו רק בתפלת ((נח׳ ולא בערבית ושתרית? ושם
 (י״ב) תמהתי על שמקילי׳ אתר תצות ובמנח׳ בכמה דבבי׳? [ולא
 אכפול להאריך כי הקוראי׳ הכרום, כעין מ״ש בתולין ע״ה ״תריתמיהי
 ((דבר דבירי״, ואס שכחו יביטו שמה] ולהעביר שניהם אזכיר לשון
 הגמ׳ בתענית כ״ט: ״בחדש החמישי בשבע' לחדש וגוי וישרף את
 ביה ה׳ וכתיב בתדש התמישי בעשור לתדש וגוי ותניא אי אפשר
 לומר בז׳ שכבר נאמר בעשור וא״א לומר בי׳ שהרי כבר נאמר בשבע׳
 הא כיצד בז׳ נכנסו נכרי׳ להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי ושמיני ותשיעי
 סמוך לתשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כלו
 שנא׳ אוי וגו׳ והיינו דא״ר יותנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו
 אלא בעשירי [ובמהרי״ל ראש ה׳ ת״ב נעתק בטעות. ומ״ש הוא
 בירושלמי] מפני שרובו של היכל בו נשרף ורבנן אתתלת׳ דפורענות
 עדיפא״. וכ׳ מהרש״א בת״א ״לא קבעתיו אלא בי׳ וכו׳ יש לדקדק
 בזה דהא איהו גופי׳ קאמר לעיל למיום ביאת מרגלי׳ בט׳׳ב נקבע
 בו ביום בכייה לדורות ולשיטת. התום׳־ ניתא דביאת מרגלי׳ היה
 ביום ט׳ בערב ואת״כ בליל יי הית׳ בטיס שנקבע אז בכיי׳ לדורות/
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 והנה לפירש׳׳י שם בד״ה הגי ארבעי׳, שהממלי׳ שבו בח׳ ובכי העם
 היה בט׳ כמ״ש מהרש׳׳א למעל/ לא מצא מענה לקושיהו. ותומה
ל תכמתו, כי במה נהה דעתו לפי׳ תום׳, הלא עוד השאר י ע נ  א
 הקושי׳ שאם בפו בי׳ ונקבע להם מפיו ית׳ בכי׳ בי/ הידבר ולא
 יקימנה, שהלא יום הבכי הוא בט׳ באמת? ואם יענה שמ ש ואני
ה ביום בכי מרגלי׳ בי׳, והיא שרפה רוב ש ע  קובע ר׳׳ל אעשה מ
 הבית, שעל ידו תהי׳ בכיי׳ לדורות בט׳, גס לדעת רש׳׳י יפורש
 לפי רצון ר׳ יותנן לקבוע הצונן בי׳ מ׳׳ש ״ואני קובע׳׳: אעשה התלת
 השרפה ביום בכי מרגלי׳ בטי, שעי׳׳כ תהי׳ בכיי׳ לדורות בי׳. הולם
 פי׳ מהרש׳׳א איננו נות לי גם לדעת תום׳, כי לשון ״ואני קובע״
 מורה שעושה את היום הזה, של בכי העם אז, יזם קבוע לבכי
 הדורות: ־ולא שיהי׳ ביום אתר בכי לדורות ע״י מעשה שיעשה ביום
 בכי מרגלי׳? ועוד שיסוד פי׳ מהרש״א הוא מ״ש הוא למעלה
 שיידעת תוס׳ מ׳׳ש ר״י ״אותו היום ערב ה״ב היה׳׳ ר״ל ערב שבסוף
 ת׳ב. והוא רתוק בלשון ״עת״ל? לכן נ״לשמ״ש תום׳ ״וביום ת׳׳ב שבו
 המרגלים״ ר״ל בכניסת היום והוא תתלה הליל/ וע כ נמנה ת ב
 מן המ׳ יום, שלילו כיומו. ובליל׳ ההוא בתתלת ת״ב סמוך לשיבת
 מרגלי׳ בכה העם, והוא לשון ״ויבכו העם בליל׳ ההוא״ שבליל׳ ששבו
 בכו ויתכן לשון ר״י ״עה״ב היה״ ר״ל ליל תתלת ת״ב, כמו ״בערב
 תאכלו מצות [אך בבריית׳ שם ״כשהרב בהמ״ק בראשוני אוהו היום
 ערב ת״ב היה״ מלת ערב ט״ס, כי לא נתרב בליל ת ב כ ח ביזם
 סמוך לתשכה. ומלת ערב איננ׳ בג׳ מקומות אתרים שנזכר׳ הבריית׳:
 בערכין י״א, ובי-ושלמי פה הלכ׳ הי, ובמנורת המאור ש״ה. ובגמ
ר ר״י] ועל היום הזה שהוא ת״ב נקבע׳ מ א מ  פה טעו והעתיקוה מ
 בכי׳ לדורות. אמנם לפ׳׳ז עומדת קושית מהרש״ת גם לדעת תום :
 איך רצה ר״י שיקבעו הצום והבכי בעשירי הפך מאמרו ית׳ לקבעם
 בט׳? ונ״ל שמ״ש ר׳׳י ״שרובו של היכל בו נשרף״ נסמך על הבריית'
 הנ״ל ״ותשיעי סמוך לחשל הציתו״ וכוי והי׳ דולק והולך כל היום״,
 ושניהם נאמרו על הבית הא׳, כי נלמד שם מן הכתוב ״בעשור
 לתדש״. אבל הבית הב׳ י״ל שנשרף כלו בת״ב, ותתלת השרפה הית׳
 בתתלת לילו. ועל הבית הבי נאמר למעל־ ״ואני קובע״ וכו׳ ר״ל אתר
 התרבן הב׳, ש״שם והלאה תהי׳ גם לדעת ר״י הבכי׳ על התרבן
 בליל ט׳ בעת בכי העם אז. ומ״ש ר״י ״אלמלי הייתי באותו הדור

 וכו׳ ר״ל בדור החרק הא׳, אבל אחר החרק הב׳ גם הוא מודה שראוי
 3ט׳ ופמיש בש״ע הקמ״ט ״דתרבן בית שני תמיר לן״, שאף חם בזמן
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 החרק הא׳ היו עושי׳ עשירי צום, היו חכמי הדור של החרק הב׳
 יכולי׳ לשנותו ולעשותו בטי. ולא היו מבטלי׳ בזה דברי זכריה הגדול
 מהם ואין ב״ד יכול לבטל וכו׳$ כי זכרי׳ גזר רק על התדש כמ״ש
ש בבליית׳ השניה הנ׳׳ל ״אותו היום (ערב)  ביום כ׳׳ד אות בי. ו̂מ
 ה״ב היה וכו׳ וכן בשניה׳׳, ר׳׳ל שגם הב׳ נחרב בת״ב אבל לא סמוך
 לתשל סוף ת״ב כראשון [שמזה לא נזכר דבר בבריית׳ הזאה] כ״א

 ובזה נבא אל מבוקשנו, להסיר התמיהות שבראש דברינו. כי
 מה שתמהתי: למה מקילי׳ בכמה דברי׳ אתר תצות, הלא בעת
 הזאת הית׳ תתלת השרס׳? ליק עוד, כי מ״ש בבריית׳ ״סמוך לתשכ׳
 הציתו״ וכו׳ נאמר רק על הבית האי, אבל בבית הב׳ הית׳ השרפ׳
 מתתלת הלילי, ובתצות היום היה רוב הבית או כלו כבר נשרף,
 ובאשר הבית הב׳ תמור לנו, מתמירי׳ יותר בעת תתלת שרפתו
 ועיקרה, והוא עד תצות, ומקילי׳ את״כ. — ועפ״ז הוסר גם
 תמיהת רא״ש הנ״ל, כי בערבית ושחרית. בעת עיקר שרפת הבית
 הב׳ החמור׳ לנו, שהיא עד חצות, אנחנו כמי שמתו מוטל לפניו
 שאין מנחמי" אותו, לכן אין אומרי׳ נחם וכוי. אבל בעת מנח׳ שהבית
 הב׳ כבר היה נשרף רובו או כלו, אנחנו כמי שכבר נקבר מתו ובאה
 עת נחמה, ע״כ אומרי׳ נחס וכוי. וטפ״ז מובן גם טעם מנהג המקומו',
 שמזכיר הטור הקנ״ז, לאמר בערבית ושתרית רתם, ובמנת׳ נתם.
 וכן יש לתת טעם למ״ש מ״א ר״ס תקנ״ז בשם של״ה ״מי שמתענה בי׳
 יאמרנו בי׳ בערבית ושתרית ומנת׳״, שהוא להורות שגם לזה
 המתאבל אף על התרבן הא׳ שהיה ביי, המור יותר הבי, שגם לו י׳
 הוא עת נתמ׳ על הבי, אף שלבית הא׳ כל יום י׳ איננו ראוי
 לנהמה. ומ״ש שם שהאוכלי׳ בת״ב יאמרו נהם בבהמ׳׳ז אף בליל׳
 ובבקר? נ״ל לפי שאינם מתענים מתמעט היגון להם ואינם כמי
ה לא ל פ ת  שמתו מוטל לפניו וראוי׳ לנתמ׳ אף קודם תצות. ומ״מ ב
 ישנו משאר מתפללי׳ ולא יאמרוהו בערבית ושתרית. — ומדי דברי
 כמזכירי׳ בבהמ״ז אזכיר מ״ש י״ת תתפ״ד שיזכירוהו ״קודם ובנה״.
 ונ״ל שאז יאמרוהו בלי תתימתו, כמי ששכת לאמרו בתפל' ואומרו
 שנא במקומו כמ״ש ט״ז תקנ״ז ס״ק אי. כי הוא נגד השכל הישר
: מנתם ציון ובונה ירושלים, ואתר ״ובנה ירושלים״ יתתום  שיחתו,
 עוד ״בונה ברחמיו ירושלים״! ואם נפשך לאמרו עם חתימתו, לפי
 שהוא מקומו בבהמ״ז, וכנרא׳ מקוצר לשון מהרי״ל ״יאמר נחם״.
 נ״ל שיאמרנו אחר ״ובנה ירושלים עיר הקדש ב״ב,״ ותתת ״בונה

9 



כרח השלישית  112 משלי שלטה לחו

 ברחמיו ירושלים״ יחתום: מנחם ציון ובוני ירושלי/ ואח״כ אומר
 ״אמן בא״י אמ״ה האל אבינו״ וכוי.

 כ) אם שכת לאמר נתם וכו׳ בברכת ולירושלים, נ״ל שאומרו
, כדעת ט״ז תקנ״ז שעושה ט״ס במ״ש ו נ י נ י ' ע נ י ז ת ת  לפני ו
, ע״פ ירושלמי שאומר ״כל שהוא ה א ד ו ה  אבודרהם שיאמתו ב
 להבא אומרו בעמדי וכל שהוא לשעבר" אומרו בהודאה״, ותיקן
ם להבא. ואף שאין למדים ה , כי נ ה ד ו ב ע  באמדרהם: שיאמתו ב
 מן הכללות, כי בימי תשוב׳ אומרי׳ בהודאה ״וכתוב״ וכוי אף שהוא
 להבא ג מ״מ נ״ל דעת ט״ז עיקר, כי ״וכתוב לתיים״ הוא מענין ״וכל
 התיים״ שבסוף הודאי, ע״כ סמכוהו לו, אבל נהם וכו׳ איננו מעטן
 ברכת הודאה. ומה שתמה אליי רבה על ט״ז ״שלא עיץ באמדרהם
 גופיי דף מ״א שהביא ירושלמי גם כתב דבירושלמי שצריך לאומר
 בהודא׳ וכפל ושלש שם זה ודאי אין ט״ס בכל המקומות״, הוא לדעתי׳
 שלא כדת, כי מה שהעתיק אבודרה' מירושלמי ״לשעבר אומרו
 בהודאה״ איננו ט״ס לדעת ט׳׳ז, רק שאין זה התשוב׳ על שאלת
ם שעליו שאל להבא הוא, אבל ה  ירושלמי ״היכן הוא אומרה״, כי נ
 תשובתו היא מ״ש בתתלה ״להבא אומר' בעבודה״. וא״כאם אבודרה'
׳ בטעות, לא שילש. ומ״ש א״רעוד בשם רש׳׳י שעל א ד ו ה  כפל מלת 3
 רי״ף: שנתם שעל התר3ן הוא לשע3ר, רתוק. ואל תאמר שמצוה
 לשמוע דברי רש״י; כי א״ר בעצמו ל כסי, ר״ת ס״ק כ״ו ״דלא נודע
 מי תיבר רש״י באלפסי אם ראוי לסמוך עליו״. לכן נ״ל שאם שכת
 אומרו בעבול כנ״ל ובלי תתימ', ואתר ותתזינ' וכו׳ תותם ״המתזיר״
 וכו׳ כדרכו. ואם שכת גם שם, לא יכפול התפל׳ בעבור זה. וכן מי

 ששכת בבהמ״ז לא יכפול בהמ״ו.
 ליוט טיט: 0 פרשת אנכי נקראת בקול רם. וכשאומר מלת
 ״לאמר״ שלפניה מאריך בנגינ', וכן במלות אתרונו׳ של ת׳ דברות.
י שהיא ״עבדים״ אץ מאריכי׳,* להורו' כ נ  אבל באתרוג׳ של דבור א
ד ״אנכי ולא יהי׳ לך מפי הגבול שמענום״, וע״כ  על ($1 במכות ל
 נקשרי" ולא יאריך להפרידם. וסוף דבור י' הוא סוף הפרש׳ ומנגני׳
, של יי הדברות הקורא יראה בעץ  ככל סוף פי. ובענץ 3׳ הטעמי
 הקורא של רו״ה בסוף סי שמות, והית׳ נפשו כגן רוה. הגם שיש
 לדבר דבר בטעםהתתתון שלו, אין זה מעניני בהלנ שבספרי הזה,
 כי מנהג פ״פ לקרוא בצבור הדברות הראשונות בשבת יתרו ושמעו׳
 בטעם העליץ, וכן האתרונות בשבתואתתנן, כאשר העיד בעל מכתב
 מאלי, ס״פ יתרו. והטעם העליון שלו הוא לשבת. אך התזקוני סוף
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 יתרו כתב על הטעם העלמן ״ובשבועות דוקא׳׳. ובקצת מקומות
 התזיקו במנהג תזקוני לקרוא רק בשבועות בטעם העליון, ובשבתות
 בתתתון כמ״ש בתשו' משאת בנימין ו׳ ובס׳ נוהג כצאן יוסף. ובמ״א
 ר׳׳ס תצ׳׳ד הזכיר בי הדעות. ונפל׳ טעות בדבריו כמ^ן במכתב מאלי׳.
 ובתקון סופרי' פי יתרו אתר שהזכיר מנהג תזקוני התקשה בו ״מדוע
 הונתו בי מיני טעמיי ביי הדברות שבפי ואתתנן שאץ קורי׳ אותן
 לעולם בתג השבועות"? ועל ((׳׳ש את״כ ״אבל טכל לומר בהתרתו
 וכו׳ אולי לא היה החיוב לקרות בשבועות דוקא הראשוני' וכוי
 והאתרוני׳ בתרו בראשונות״ כי רו״ה בס״ס שמות ״וזה שבוש גמור
 שאץ קריאת הדברו׳ הראשונו' בשבועות ממגהגא כ״א מדינא וכדאי׳
 במס׳ מגילה דף ל״א.״ ונ״ל אתר שאברר טעם הבדל הדעות
 והמנהגים. כי יסודם משנת מגלה כ״ג ע״ב ״לא יקרא למתורגמן
״. ובימי, הראשוני" שתרגמו בכל שבת, לא רצו לתרגם  יותר מפסוק א,
 ביי הדברות כל פסוק לעצמו, כ״א כל דבור לבדו, לבאר ענינו בשלמות
 יתר, עי״כ. ולהראות יושר הדבר אביא משל מפסוק ״לא תרצח לא
 תנאף לא תגנב לא תענה״ וגוי הכולל ד׳ דברות, ואם היה מתרגם
 כל הפסוק יחד, לא היה יכול להאריך בפעם א׳ לתרגם כל א'
, שכל דבור  מהל דברות שבו כראוי, לכן הלקו הפסוק לל תלקי,
 נקרא ומתורגם לבדו כבאור שלם. וכן בדברות הגדולו׳ לא רצו לתלקן
 ולתרגם אתר כל פסוק קצת מהדבור, שאז יתלק הענין לפרקי',
 ע״כ תברו כל פסוקי הדבור להרגמם בפעם אי, והיה למאמר א'
 שלם. והוא ענץ הטעם העליון המתבר כל דבור כאלו הוא פסוק
 אי, למען לא יעבור הקורא על דין המשנה שלא יקרא למתורגמן
 יותר. מפסוק אי. אך זה עשו רק בצבור במקום שמתרגמי', אבל
 ליתיד הניתו הטעם התתתון לקרוא כל פסוק לבדו כבכל התורה.
 כן הי, מקדם בשבועו' ובשבתו׳. אך בימי תזקוני כבר בטל המנהג
 לתרגם בשבתות השנה, רק בשבועות התזיקו בו, כי כה אמר
 ״שבעצרת שהוא דוגמ׳ מתן תור, ומתרגמי' הדברות קורי׳ כל דברת
 לא יהי' לך וכל דברה זכור בנגינו׳ הגדולו׳ וכו׳ [וכן בהפטרה מוכת
 מדברי תוסימגלהכ״ד בד״הואם היו, שבימיהם בטל המנהג לתרגמה
 בשבת, והתזיקו בו בשבועות ובכל ימי פסח. וה״ה שגה בזה] ולמע
 התרגום קראו בשבועו׳ כל דבור לעצמו בטעם העליון המתוקן לכ

 דבור לעשותו פסוק, אבל בל השבתות שלא תרגמו, קראו בטעם
 התתתון לפי הפסוקי" כבכל התול. אמנם עתה שבטל המנהג
 לתרגם אף בשבועו', אץ בין שבועו' לשבתות, וקוראי• בכלם בטעם
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 העליון בצבור לזכר המנהג הראשון שתרגמו בכל שבת וקראו בטעם
 הזה. אבל מנהג קצת מקומו/ שהזכיר במשאת בנימק, לההזיין
 במנהג האתרון שבימי תזקוניכשתרגמירק בשבועות, שקראו בשבועו'
 בטעם העליון בעבור התרגום, ובשבתות שלא תרג״ו, קראו בטעם
 התחתון. ולפ׳׳ז בטלה קושית ת״ם הלל: שלפי חזקוכי למה עשו
 טעם עליון בואתהנן, הלא לדעתו בשבת הזה נקרא התחתון?.
 שהטעם״העליון נתקן בימיי שלפני תזקוני בזמן שתרגמו בכל שבת,
 ובזה מודה התזקוני שאז קראו גם בשבתות בצבור בטעם העליון
 בעבור התרגום, רק לדעתו בטל הטעם העליון לקראו בשבתות

 אתר שבטל התרגום בהםי
 כ) בהקדמה (ג׳) תקרהי: מה ביו שביעי לקרוחי׳ שלפניו,
 שנמכר לבדו? ושם (ל) שאלתי: למה לא נקרא השביעי בשמו
 כהאתרים? ועל השאלה האי י״ל ע״פ מה שכתבתי באגרת מ׳׳מ 54
 הביב קודם לברכה לפי ש׳׳ע א׳׳ה רי״א. ובדברים י״א פירש׳׳י בד״ה
ח מצרים ״ובכ״מ ההביב קודם/ והוא מספרי שם. וכן נאמר א  *לא כ
 במשנה סוף כריתות. ומ׳׳ש אליי רבה ל׳׳ב ס״ק י׳׳ט,נ׳ דאתרון אהרון
 הביב״ המורה ההפך! הולך אתר דעתו בס״ס קל״השל״והאדנהיגי
 עלמא למקרי אדם תשוב באתרול משום דבזמן המשל לא ברך ברכי
 אתרול אלא האהרון וגם היה הגולל ם״ת. תי״ט פ״ק [יתוקן: פ׳׳ד]
 דמגילה. ולל משום דבמגילה כ״א אתרון שקרא ל משובת דמעלין
 בקדש ולא מורידין, ועוד הא כתבו מפירש״י בפ׳ פינתס דאתרון
 הביב גבי מלכי מרץ/ אך מפירש׳י שם בד״הראש אמות ״ולפי שנהג
 בזיון בעצמו להפקיר בתו מנאו שלישי״ ל הפך דבריו. וכן בכ״מ
. אולם בבראשית ל״ג פי' רש״י .  מקדים הגדול לכתבו תתלה .
ה לנדון שלנו, שא״כלא י א  דאתרון אהרון הביב/ אך מזה אין ל
 האתרון לבדכ״א כל המאוהר מהברו יהי" טוב מהמוקדם לו,
 צמוכח מלשון רש״י ״אהרון אהרון״ ומן הענץ שם$ ובאמת איננו,
 כי בכ״מ הגדול קודם, וכאשר תקנו חז״ל הסדר לקרואי ההודי,

 גיטין ס', אבל טעם יעקב היה להרהיק מעשו ההביבים פן יהרגם,!
 והוא של רש״י ״אתרון אתרון הביב״ ר״ל ליעקב, וע״כ שמר אותו
ק קי לטעם מעליי בקדש שכתבא״ר, שא״כ יהי׳ כל  יותר להרתיקו. ו
, וש״ע א״ת קל״ו?  מאוהר גדול((המוקדם. והוא הפך הגמ׳ בגטין ס
 אמנם לא אמרו בגמ' שם במגלה שהאחרון משובת מהאהרים, רק
 שגם הוא משובח, וכמ״ש שם מזו כן ״הראשון משובת, האמצעי
׳ תפלה פי״ב ״בין שהיה הקורא ל ראשוז  משובח/ וכ״כ רמב״ם ה
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 אד אהרון או אמצעי ה״ז משובח״? וע״ק לטעם א״ר הזה, שא״כ
 יקראו בשבת אדם חשוב גם לרביעי שהוא אמצעי, כי גם הוא
 משובה כמו האחרון כנ״ל? לכן נ״ל לתת טעם אחר למה קוראי,
 ארם השוב לשביעי בזמננו שאין מקום לטעמי תי״ט הלל כמ״ש הוא
 בעצמו שם. והוא ע״פ מ״ש רש״י בהדברים ח׳ שהמצוה נקראת על
 שם הגומרה. וכן אמרו בסוטה י״ג ע״ב. לכן קוראי, חשוב להשלים
 הקריאה, שהוא עיקר המצוה. — ומה שמככדי, בשביעי יותר
 מבאתרון של שאר ימי קריאת ההורי? [כמ״ש שם(ג׳)] הוא לדעתי
 להורות שהשביעי הוא אהרון של הקרואי׳ הגומר עיקר הקריא',
 והנהראי׳ אהרט הם נוספים. אבל בשאר הימי׳ אץ מוסיפי׳ למנהגנו״.
 ועי״נ לפי שקריאת שבת שחרית היא עיקר מצות הקריאה כמ״ש
 ש׳׳ע א״ה קל״ז ס״ג. — ועל השאלה הב׳: למה לא נקרא השביעי
 בשמו? י״ל כי הקרואי׳ הראשוני׳ נקראי׳ בשמם מפני טורח השמש
 לקראם במקומם בץ קריאת הפרשיות, ולמנוע בטול זמן רב בין
 קרוא לקרוא. וביותר בפ״פ בבהכ״נ הגדולי', באשר רבים מאנשי
 בהכ״נ היו להם מקומות בבנץ העליון(הנקרא האכשול) [שבבהכ״נ
 הישן היה נבנה על עמודים, ועלו לו באהד מבי בעני מדרגות
 העשוים א׳ מבפנים מבהכ״נ, וא׳ מבהוץ מהצר בהכ״נ. ובבהכ״נ
 החלש רק בנץ א׳ של מדרגות מבחוץ מחצר ביה הההל] וגם לצבור
 היה טורה להפסיק בין הפרשיות עד שהלך השמש לשם לקרוא את
 העולה לתורי, לכן נקראי׳ בשמם מפי הי. אבל בשביעי שנמכר סמוך
 לקריא׳ והלך השמש בלא זה להקונה לשאול את מי מכבד בשביעי,
 הלך גם לשביעי לקראו, בלי לעלות למגדל תהלה ולאמר לת׳ את
 מי יקרא בשם. וכן במפטיר תעניות. וא״ת א״כ גם קרואי הפרשיות

 רצו שיקרא פעם: יעמוד שלישי, ופעם: יעמוד רביעי, או: תמישי,
 או: ששי, לפי מקום הפרשה הנמכרת לבדה, בתוך הסדרה. ועי״ל
 טעם שתקנו שלא לקרוא השביעי ומפטיר תענית בשמם מפני כבוד
 גדולי הקהל, כי הקריאות האלה ראויות להגדולי', שבשביעי כבר
 כתבתיו, וגם מפטיר תענית מפני תשיבותו, שהוא הגומר הקריא׳
 וגם מפטיר [אבל מפטיר שוי״ט איננו ממנין הקרואי׳] ולכן ראוי
 להגדול, רק נמכר להבב המצוה כמ״ש מ״א קמ״ז ס״קג', וגם לרבות
 נזה הכנסות בהכ״נ. ע״כ העלימו שם הקרוא, למען לא יוודע בגלוי שאץ

 הנמכרות ל> לא יקראו בשמם? י״לשלא

 א׳ מהגדולי׳ נקרא.
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 0 יש לחקור למה אומר, אחר שאמר ,מי שברך וכו׳ הוא יברך״
 וכו׳, שנית בסופו ״ויברכהו״ וכוי? ולא בזה בלבד כופלי׳ כן, כי גם
 ביום מתנת יד אחר שאמר הרב ״הוא יברך״ וכו׳ אומר בסוף
 ״ויברכם״? ונ״ל ע״פ מ״ש בשבת י״ב ע״ב ״צריך שיערבנו בתוך חולי
 ישראל׳׳, ופירש״י ״שמחוך שכוללן עם האחרים הפלתו נשמעת בזכותן
 של רבים״. ובמלת ״וכוללן״ שברש/ אם לא ט״ס היא ויתוקן: וכוללו,
 כמ״ש בגמ׳ בל׳ יחיד ״שיערבנו״, לל שמשמיענו שאף אם מתפלל על
 חולי׳ רבים שיש כבר זכות רבים, טוב שיכללם בתוך חולי כל ישראל
 להגדיל הזכות. — ע״כ אתר שבירך את הקרוא לבדו, או את
 הקהל לבדם, מוסיף לערבם בברכה ״עם כל ישראל״. וכן אמרו
 בברכוא ל׳ לענץ תפלת הדרך ״אמר אביי לעולם לישתף איניש
 נפשי׳ בהדי צבורא היכי טמא וכו׳ שתוליכנו לשלום״ וכוי. וכ׳ב״י בא״ת
 ס״ס ק״י ״והרמב״ם לא הזכיר תפלת הדרך אלא שכתב בפ״י מה׳
 ברכות שכשיצא מן העיר בשלום יאמר וכו׳ כך הוליכני לשלום וכו׳
 ויש לתמוה למה לא הזכיר בה תתימה וגם למה לא כ׳ דמצלי לה
 משאהז בדרך עד פרסה״. ואני תומה יותר למה כתבה בלשון יתיד
 ״תוליכני לשלום ותצעידני לשלו׳ והסמכני לשלו׳ ותצילני״ וכוי, הפך
 דברי אביי? לכן לל שדעת רמב״ם שהאמוראי׳ שהזכירו תפלת הדרך
 וכל דיניה שם כ״ט ולי פירשו משנת ״הנכנס לכרך מתפלל״ וכו׳
 בהפלה קצר׳ אתרת, ולא ידעו הברייה׳ שם ס׳ שממנה נראה שרק
 היוצא מכרך מתפלל תפלת הדרך, וגם מפורש בה שאומרה בל׳
 יתיד. ופוסק הרמב״ם כבריית' וכרב מתנה שמפרשה, ולאכאמוראי׳
 הלל שלא ידעוה. אך בש״ע א״ת סי׳ ר״ל כ׳ על התפלה הזאת ״חו
 היא תפלת הדרך שנכתבו היא וכל דיניה בסי׳ ק״י.״ וקי שבתפלה
 הדרך כ׳ בסי׳ ק״י ״וצריך לאמרה בל׳ רבים״, ופה כ׳ ״כן הוליכני
? והנכון כדברי ב״ת ל ל  לשלום״ בל׳ יתיד, כבברכות ס׳ בברייה׳ ה
 שזאת לא זאת, כי תפלת הדרך היא בכל הדרכי׳, והאתרת היא רק
 ביוצא מכרך, שאז מוסיף להתפלל עוד זאת בלי תתימה. — אך ק׳
 למה לא יאמר גם זאת בלי רבים כמו בתפלת הדרך שעושי־ כאביי
 לאמרה בל׳ רבים? ונ״ל שהטעם שיכול יתיד ההולך בדרך להתפלל
 על שמירתו בל׳ רבים, הוא כמ״ש מ״א ר״ס תקס״ה ״דת״א שלא יהי׳
 א׳ בסוף העולם שהולך ג״כ בדרך״. אבל ביוצא מכרך יכול להיות
 בקל שחץ ישראלי אתר יוצא בעת ההיא מן הכרך הזה. ע״כ

 יאמרנה בל׳ יתיד,
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 • ר) מ״ש בברכת הפטר׳ ״ולעלובת נפשי ר״ל המבחה מתחרים
 וסובלת בזמנה כמ׳^ן בערובין י״גע״ב ״מפני מה זכו ב״ה לקבוע הלכה
/ ופירש״י ״עלובי׳ סבלנים״. וכן ו י  כמותן מפני שנותים ועלובי׳ ה
 יובן מ״ש בתענית י״ו מאנשי נינוה ״אמרו לפניו רבש״ע עלוב
/ ופירש׳׳י ״הוי אומר י ה מפני מ ת ד נ י  ושחינו עלוב צדיק ורשע מ
 צדיק מפני רשע״. וא׳״כ אמרו שהב״ה הצדיק, והעלוב ר״ל הסובל
 ונושא פשע, יךהה ((פניהם הרשעים ואינם סובלי׳ בזיון מאתרים,
 כי כן דרך הצדיק הסבלן להעביר על מדותיו אם הרשע עושה לו
 עולה. וכן מ״ש בב״ר פ׳ ל״ד ״עלובה היא העיסה שנתתומה מעיד
 עלי׳ שהיא רעה״ הוא לשון בזיון: שהיא בזויה. ומהנות כהונ׳ פי׳
 ״לשון חצוה< ותרפה ובזיון״ נ׳ שבא להשוותו עם מ״ע בגטין ל״ו ע״ב
 ״עולבנא לישנא דתוצפא הוא וכו׳ דאמר שמואל עלוב׳ כלה שזינת'
 בקרב תופתה/ ודעתו שגם ת ו צפ א שבגמ׳ שם הוא ל׳ בזיון. וא״כ
 יש עלוב שהוא רע, והוא הנבזה בעצמו, ויש שהוא טוב והוא המבוזה
 מאחרים וסובל הבזוי מענותו, וכמ״ש שם ״הנעלבי׳ ואינם עולבים״.
 והוא האמור בתענית שם. אך מהרש״א בת״א שם כ׳ ״דעלוב היינו
י על הב״ה, נ ש ה  חצוף/ אכן לפ״ז לא ידמה ״עלוב ושאינו עלוב״ ש
ן עליו ית׳. וביותר לפמ״ש בעין יעקב  למ׳?ש ״צדיק ורשע״ שהראשו
 עוד ״יכול ושאינו יכול״ שגם בזה הראשון על הב״ה? לכן נ״ל עיקר
 כמש״ל שעלוב פה אין ר״ל חצוף כי אם: סבלן, ומוסב על הב״ה
 כמלת צדיק. — והנוסף הזה שבע״י הוא ראיה נגד מ״ש שם בשם
 תוס׳ בפי׳ מאמר אנשי נינוה ״אי אפשר שלא יהי׳ שם צדיק וא״כ
 האיד נדתי׳ מפני הרשעי׳״ וכוי, ולפי הנושף לא יכול לפי כן, כי
ב עליו עלו ק ו  ״יכול״ לא יכול להאמר כ״א עליו ית', וא״כ גם צדי
 נאמרי׳ ועוד ראי׳ ממ״ש רב ששת במגלה כ״ט כשלא יצא לתבל פני
/ ששם אין לפי כ״א י  השכינ׳ ״עלוב ושאינו עלוב מי נדתה מפני מ

 שא׳ מהם מוסב על השכינה.
 ה) עניו תפלת יקום פורקן ולשונה מוכיתי׳ שהוסרה בשנים
 קדמוניות לברך ראש הגולה שבדור וראשי כלה [בחולין מ״ט ״אבא
/ ופירש״י ״מריש דרשני׳ המשמיעי׳ לעם ה ו  מרישי כלה דרפרם ה
 דבריו כשהיה דורש] וראשי ישיבות, ודייני׳ שישבו לדין בשערי העיר
 בימי קדם כמבואר בתור׳ ובש״ס. [אך לשון ולרישי גלותא ק׳
 בעיני, כי לשון הש״ס בכ״מ מורה שהיה רק ריש גלותא א׳ בכל דור.
 ולו יאתה ברכי בל׳ יתיר: ולריש? גם ראוי להקדימו לפני רישי כלה
 כי הוא גדול מהם?] ועמה הוסר יקום פורקן השני בעד הקהל.
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 וב׳ התפלות מיותרות לאמירת ת׳ [וכן כל התפלות שיש בסופן
 ״ואמרו אמן״ או ״ונאמר אמן" הוסרו מהתלה שיאמר אותן אתר,
 והוא יעורר בסוף אה השומעי' שיאמרו אמן, וכן יעשו. וגם מאמר
 ״עושה שלום במרומיו״ וכו׳ הוסר לאמרו בסוף קדיש שאומר א׳
 להשומעי׳: ואמרו אמן, כמו בתלקי׳ הראשוני׳ ״יהגדל וכו׳ ואמרו
 א״ן, יתברך, תהקבל, יהא שלמא ונוי ואמרו אמן״. ואח״כ אמר
 אותו גם המזמן בבהמ״ז להשומעי׳. ומזה נהגו בטעו׳ לאמרו כן גם
 יתיר המברך בהמ׳ז וגם המתפלל בלתש. והנכון בעיני שלא לאמר
 מלת ״ואמרו׳׳ ביתיר, כי מ״ש א״ר קכ״ג ס״ג שאומרו למלאכים. הוא
 רתוק| והעם, שכבדה חזנם מלשי׳מע בלי לאמר דבר, אמרו כל
 התפלה בלחש עמו. ואתר זמן השמיעו קולם ואמרוה כולם. ואם
 יישר תילי י!בטל המנהג המוטעה הזה ואתקן שח׳ יאמר לבדו יקום
 פורקן הראשון וידלג מלות ״ודי בבבל״, כי בימינו לא נודעו תבורות
 וישיבות בבבל יותר מבשאר ארצות. וכן ידלג ״לדישי״ עד ״דבבא״
 שאינם בימינו. ויענו ק׳ אמן. ואת״כ יאמר גם את השני לבדו

 ויענו אמן.
 י)(ינהג אמירת שיר המעלות אשרי וגו׳ אחר הבדלה לא מצאתי
 בפוסקי׳ ובספרי מנהגי אשכנז. ויעבץ השמיטו בשדורו, לכן נ״ל שעד
 הדורות האתרוני׳ שלפנינו הבדילו בבהכ׳׳נ לפני ״בורא ניב שפתים״,
 ואתר הבדלי אמרו בורא וגו׳ עד ״בשלום", וקדיש אתר הפסוק
 האתרון הזה כבליל שבת, ובדורות אתרוני׳ הוסיפו ״שיר המעלות״,
 והנהיגו להבדיל אתר ״בורא״ וגוי, כי יש עוד שיר המעלות לאמר
 קדיש עליו. — שוב מצאתי במנהגי מהר״א טירנא ״ויהן לך, כהוב
 בתור׳ וכו׳ עד שלו׳ על ישראל׳׳, וני שהוא מנהג פולין כמו ״כתוב
 בהורה״ שמזכיר, שאק אומרים באשכנז. — והמנהג שבסוף שבת
 בעוד יום מדליק הנכרי הנשכר נרות בהכ״נ תמוה, שהלא מלאכת
 שבת ע״י נכרי אסור' כידוע ? ובשב יעקב א״ת ט״ו השיב על השאלה
 למה מכבה הנכרי בליל שבת הנרות בבהלנ: שמותר מפני סכנת
א  שרפה. ונשארת הקושי' הנ״ל? ונ״ל ע״פ ש״ע א״ת רע״ו ס״ב \
 דמותר לומר לעכו״ם להדליק לו נר לסעודת שבת דס״ל דאמיר'
 לעכו״ם אפי׳ במלאכי גמור׳ מותר במקום מצוה״, ואף שכ׳ אתי׳כ
 ״ויש להתמיד״, הוא רק לאמר לו בשבת, אבל אם א״ל קודם שבת,

 התירו במקום מצות נרות בהכ״נ. והבט בש״ע הרע״ד ס״ב.

וז? ו י  .זאו1ו(וזי1 1-011 ז



 דברי קהלת• החוברת הרביעית• 119
 יום נ׳ א׳ כשבח עקב י״ר באב חקע״ח.

. םרר כל הזם כסום אי. *)  א
 יום נ״א ב' בשבת עקכ הםשה עשר באב.

. אחר אסירת חהלי׳ ונמסור וקר״ש יתום כמום ב', טען ת' א רון  א
 עולם וכוי מיי הסיוחר לכל יום שאץ אוסר״'־ כיו החנק כמום חי היא.
ר םאריך ט א ך ש  ומחפללי' ער אתר תפלת •*ח כמום אי, רק בחחיטה כרו
 ח' לנגן טלות ״טהלל בתשבחוח", יכן טאריך לנין הה' שבטלת ה ט כורך

 שכטוף תפלת ברכו כמוט ה' תיכ.
ו ונו/ תנ ן וגו׳ ואנ ו תנ ם ו ו ת  ב• ואתר תפלת ״'ת בקול אין אוסרי' ר
ם וכו׳ מיי הטיוחר ליםי' שאץ י פ ך א ר  רק ה' אוטו־ הצי קריש, יאהיכ << א
 חהנון, ואה״כ אטחהו נט קי. וקוראי' בתורי כמוט טיט ה*ג. רק אחר הקריא'
 אוטו־ ח' חצי קריש בגנון חול. ואחו־ הבנט' טהפלל״' אשרי, לטנעה, *בא
 לציון, וכל שאחריו כביום בי. וק לערב טנח' עם חחנון וערמח [וכיום חזר• אין

 אבל עוליח להחפלל אשרי, לטנצח ע״ט, כטיש מום א׳ אוח י״ו].
 יוט ג״כ ג' בשבח עקכ ייו באב ער יוט ניר, עש״ק עקב ייט באב.

. סרר היםי׳ האלה כמום ג׳ ר ה׳ רום טיח. רק הקריא' של ץט גיר  א
 כמם ניא.

 יום נ״ו שיק עקב כ׳ באב.
. שחריח וםרר הקריא׳ כביום י״ר עים ה*ר. וענק הקריאה לכהן:  א
 ראש םרר עקב ער ״יהיה האדם׳/ לוי ער ״אשר גחן לך", ישראל א׳ ער
 ״רבר הי לך", ישראל ב' ער ״הנטויה", ישראל נ׳ ער ״לתת להם״, ישראל
 ר'ער ״ורכש״. שביעי עיט. טפטיר שנית ״מאס" ע״ט. הפטרי״ותאטר
 ציון" עדי ״וקול זםרה״. ואהר המט׳ טתפללי' טוסף וכל הסרר כמוט י״ר

 חיד- רק שטנגן חקריש האהרין מ״נ כבבל שבחוח נהםה כמום טיט סהיכ.
 ב• לערב בטגח' ובלילי בערמח כביוט כ״ח זלג. רק הקריא׳ בטגחה:
 לכהן ראש םרר ראה ערי,לפניכם חיוט, ליי ער ״ובאה שטה", ישראל ער׳

 ״וישכחם בטח*.
 יום נ״ו א' כשבח ראה כיא באב ער ץם ם״כ עשיק ראה כיו באב. י

. טרר היטי' האלה כביום א' ובי וגי ודייזה׳ וטיח. רק הקריא׳ מכו  א
 נ״ח וסיא כמוס ניו ח״כ.
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 א. שחריח וםרר הקריא׳ כיום י״ר ע״ם ה״ר. וענק הקריא׳: לכהן ר־ם
י *1רייך", ישראל א׳ י ה נ י ר מ ^ 1 ר כ ן ו ט ה ׳ ר ׳ ״ ^ ע ח ט ם ב ח כ ש . ו ר ״ ה ע א  ר

 ער ״לעשוה הישר כעיני ה' *1חיר׳׳, ישראל כ' ער ״בחלב אםו׳/ ישראל נ׳
 ער ״םעשה ירך אשר העשה״, ישראל ר׳ ער ״ככל אשר העשה״. שמעי
 ע״ם. טפטיר שניה ״חנ הםמה״ ע״ם. והפטר׳ ״עניה םערה״ ער ״מ פארך״
 [ואם ריח אלול בשבח ראה, או כי;ם א׳ שאחריו, נרחה הפטרה ענ״ט
 ואוםרי' כשריה ״השטיטכטאי״, ואם ער״ח: הפטרח טחרחרש. ואן אוםרי'

 עניט כשכח מ הצא אחר הפטרה רני עקרה. וחבט כיזם ליה אוה כ׳].
 ב. ואוםרי׳ קום פורק; וכוי, ואה״כ טברמ׳ אה הרש אלול הבא, כטרר
 הכהוב כיום ליה ח״כ. רק שאחר אםן שעל סי שעשה ומי קרא ה׳ ״ריה
 אלול יהיה כיום השלישי וביום הרביעי״, ק'״׳הרשהו״ וכוי. וה׳טנגן ״׳הרשהו"
 ער ״ישראל״ עיי, אבל ״לה״ם״ ער ״סלה" כנ״נ םעץ ׳'נ. ומום ליה םהיכ
 ״ואו", ער םהינ. — רק שמען הקחש האחרון של טוםף כנינ, ושהקריאה
 במחי: לכהן ריס שפטים ער ״נחן לך׳׳, לו• ער ״ככל אשר •ורוך׳׳1 ישראל

 ער ״ולא ?ירח עור״.
 יום סיר א' בשבח שפטים כ״ח באב.

 א. םרר היום כביום א' *) [הי אוסר ככל ץם שיר היחור אף אם
 •א״צ עוליה].

 יום םיח כ׳ כשבח שפטים כ״ט באג
 . א • שחריח כמוס בי, רק חקריא׳ כמום ם״נ ח״כ. וםנחה וערכיח כמום
 ליו ח״כ, רק שלפני חפלח ייח של ערמחקרא חשסש: יעלה דכא. [הבט יום

 ו׳ אוח.ג׳]. >) 0
 . יום 0*ז גי נשכת שפטים ראשון של ריח אלול.

 .א. חהלים ונמסור של יום וקדיש יחוס כמוםגי. וחפלח שחמחוהקריא׳
 כמום ח׳ עד םחיד. רק חצי קריש שאחר הקריא' טנגן ה׳ כלי הטיוחר לר״ח
 אלול ושבח שובר- ובננון הזח טננן נם בחפלה מוסף ״לששון ולשטהה" ער
 ,,זלסליחח עין" אבל *זר םרר מסף כמום ח׳ ח״ח. ואחר ההפלה הוקע*)
 חכיוחר לחקוע כר״ה בשופר פעם אי או ל פןןמי׳ םרר חקיעה שברים חרוע'
ל  חקיע/ חקיע׳ שכרי' חק׳ע',. חקיע׳ חריע' חקיע׳. זק חוקע ככל יום ת
אחר  שבחדש אלול שחריח וערמח, יכע״ש שחריח. רחקיעות הראשוני׳ הן:

 ז •:י
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 מסף יום א' של ריח אלולנ) [כ״כ ייא חחקיונ שהוא טנהגפיפ]. והאחרונו׳:
 אחר ערכיח סוף יום כ״ו באלול [וכיב בהגהת סהרי״ל,מנוע הוא שפוסקים
 םלחקוע נ׳ יסי׳ קירם ר'ה״]׳והטעט הפשוט נ*ל שלא יהיה כעיני העם כרכר

 המצוי הנעשה בכל יום, רק יהיר. בעיניהם ברבר חרש ויעוררם לחשוב/

 ב• םרר מנח׳ כביום ח' תיו עד ״קריש תתקבל". — וכיום ל״ו היב
 ״ואחיכ", עים. — וחיקע כבכקר. ונהנו לחקוע כבקר ובערב כעור שיוסר

 המעחר לילטור, לפני קריש דרבנן.

 יום טיז ר׳ כשבח שפטים שני של ריח אלול.
. ער קריש יתום כביום ר', ושחריח וסוסף והקריא׳ כביום ם״וא)  א
 [ואוסיף כיש טיא חכ״ח טיק ח׳ ״עריך לשטוע יאשר נא וגוי טפי השיצ
 רשוסעכעונה ואם לאשטע לא יצאוטיטכ לאסרו בעצט., בנהח". ונן: יאמרו

 נא ביח אהרן, יאמרו נא ־יראי הי] ושיר היתר ככיום די.
 ב• כערב מנח׳ וערביח כביום ח׳ חיו. רק שחוקע אחר ערביח.

 יוט ט״ח ה' בשבח שפטים ב׳ באלול.
 א• חפלוח היום כסום הי, רק שחוקעי' שחריח ועי־פח. והקריא׳ כמם

 סיג חיכ.

 יום טיט עשיק שפטים ג׳ כאלול.
. םרר היום כביום ם״.־/ רק שתיקעי' שחרית אחר התפלה.  א

 יום ע' שיק.שפטים ר' באלול.
. שחרית ומוסף .וסדר הקריא׳ ככלם ג״ו ה״א. והק־־יא׳: לכהן ריס  א
 שפטים ער ״ולא •דחן עור״, לוי.ער ״כקרב ישראלי׳, ישראל א' ער ״כל
 הימים״, ישראל ב' ער ״עם ה׳ ^היך״, ^שראלג׳ ער ״.־טוב לך״, ישראל ר'
ק נ״ל כי  ער ״כראש העט״. שביעי. עיט. .למפטיר שנית ״ועשו הכהנים*• [

 הגא ראש העני;] ע״ג^והך&טר׳ ״אנכי אנכי״ ער ״ישראל״.

כ טנח׳ ככיום. כיח ח״ג, רק הקריא׳ לכהן ריס כי תצא ער. ר ע ב י  ב
 ״אשר עניחה", לי ער -״טשפט הבכרה״, ישראל ער ״ישטעו. רראו״״:
 ובלילה:ערביח כביום ׳'ר סוף..ח״ו, רק ״והוא רהום* ונו׳:.שבראש הוןפ^ן
 מגן העוליה מגון מיוחד לטנצאי^שבחות מן.ריח אלול:ער ־שכת.שובה,

 ולמוצאי ריה [הבט יום ן׳ חייז].
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 א. סדר הימי׳ האלה כמום א' וכי ג׳ ודי והי, רק שחוקע׳׳ אחר
ם ע׳ ה״כ. מ  רתפלוה, והקריא׳ כים• ע״כ ועיר, כ

 יום עיו עש״ק כ׳ הצא י׳ באלול•
 א. סדר היום ככץם טיה, רק שחוקעי' אהר שחרץ/

 יום עין ש״ק כי תצא י״א כאליל.
 א. סדר כל היום כביום עי, רק הקריא׳ בכקר: לכה; ריס כ׳ חצא ער
 ״ישמעו ויראו", לר ער ״והארכה יםים״, ישראל א׳ ער ״כל יםיך לעולם״,
 ישראל כ׳ ער ״רכרח כפיך״, ישראל ג׳ ער ״לך נהלה״, ישראל ר׳ ער ״ה׳
 ^ודך", שביעי עים. מפטיר ״זכור״ שגיח ע״ם. וההפטר׳ ״רני עקרה" ער
 ״טרהםך ה׳ ״ [הבט יום ם״נ םה״א מחי מוסיפי׳ לאמר אהריה נם ״עניה
: לכהן ר״ט כ׳ הבא ער ״לחח  טערה״יער ״כי פארך״] והקריא' בטנה,
 לגו", לוי ער ״אשר בקרבך", ישראל ער ״ורכש". [פטוק השקיפה ונו׳

 קורא ה' בקול רם].
 יום עיח א' כשבח כי הכא ׳'ב באלול ער יום פ׳נ עשיק כי הכא׳יזכאלול.

 א. טרר היטי' האלה כמט• עיא ער ע״ו, רק הקריא' מטי עיט ופ׳כ
 ככטוף יזט ע״ז.

 •וט פיר שיק כ׳ הכא ייה באלול.
 א. שת־ץז וטוםף וטרר הקריא׳ כמט ניו היא. רק שלבעל טנ; אך
 ה׳ קרואי׳. כי לישראל ר', שקוראי׳ לו החוכהר, נשכר ישראל שאץ הה׳
 קוראו בשמו, כיא: יעמוד מי שירעה. והקריא׳ לכהן: ריט כי הכא ער ״אשר
 בקרבך״, לר עד ״חלב ורכש", ישראל א׳ ער ״כאשר רבד׳'. ישראל ב׳ עד
 ״באר היטכ׳/ ישראל נ׳ עד ״ומשארהך", ישראל ר׳ [הנקרא םי שירצה,
 כגיל] ער ״אחם כחרב״ [וח׳ משפיל קולו מן ״והיה אם לא השמע* עד
 ״כססר הזה*, ומנפה קולו מן ״ליראה״ ער ״את ח׳ <יהץ•׳/ ומשפיל עד!
 ״ואץ קנה״, ומרים קולי ע״ט] ואת* כרכה אחרוני אומר ל1 ח׳ כד שכרך ומי
 ־בשמו ושט אמו כמו לכל הקרואי', ואח׳כ שניח טי שכרך וטי כראשון.
 שמעי ע״ס. מפטיר שניה ״והכאז" עיט. והפטר' ״קומי אוח״ ער ״אודשנה״.
 ב• מנח׳ זערמח וטרר קריאת טנח׳ כמט ע' ח״כ. והקריאה: לכהן
 ריםנצבים עד ״כרת עטך המם״,. •לד עד ״פה עטנו חייט״, ישראל עד

 ״החור' הזאח*. ובפסוק ״תטחרוה" ונו׳ סריס קולו.
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. סדר היום כביום עיא [אם נצמ׳ וילך נפררי׳, משכימי׳ לסליחוח  א
 כנר ביום א׳ בשבת נצמם; אכל• אם מחוברי/ אץ משכימי' עד יום א'

 שאחר שבת נויז].
 יום פיו כ׳ כשבח ניי כ׳ באלול עד יום ע׳ עש״ק נו״י כ״ד באלול.

. טרד היטי׳ הא6ת כמסי ע״ב עד עיו רק ׳הקריא' כיום פ״1.ופ'ט  א
 כביום פיר ח״כ. ד •

 יום צ״א ש״ק נצבע וילך כיה באלול.
. שחריח וםוסף וסדר קריאה הבקר כביום נ״ו חיא, והקריא׳: סדר  א
 נצמ׳ וסדר וילך, המהוברי' בשנה הואת. כהן עד ״התוהה הזאת״ [הנסתרות
 ונו׳ כקול רם] לוי עד ״למען חייך״, •ישראל א׳ ער ״לעשותו׳׳,• ישראל ל עד
 ״ולא יעזבך״ [הבט יום י*ד סוף אוח א׳]. ישראל ג׳ עד ״לרשחה/ ישראל
 ד׳ עד ״במי ישראל״, שמעי עיט. טפטיר שניח ״הקהילו״ ע״ס. הפטר׳
 ״שוש אשיש״ עד ״ימי עולם" [ובשנה שניי נפרד•/ קוראי' בשבח נצכי׳
 לכהן עד ״עטך היוט״, לוי עד ״עטנו היום״, ישראל א׳ עד ״החור׳ הזאת״
 [הנסחרוח ונו׳ בקול רם] ישראל ב׳ עד ״לטען חיץ*״, ישראל ג׳ ער ״ובכל
 נפשך״, ישר<י ר׳ עד ״לעשוחו״, שמעי ע״ט נצכ•/ טפטיר שניח ״הנדחי״*)
 עיט. הפטר׳ מ״ל. והבט יזם •יד אוח אי. ובשבח וילך: לכהן עד ״כאשר דבר
 ה/׳׳ לד עד ״ולא עזבך״, ישראל א׳ עד ״זקני ישראל״, •ישראל כ׳ עד
 ״לרשחה״, ישראל ג׳ עד ״במי ישראל״, ישראל ד עד ״על ספר עד
 חסם״, שבע• עיט. מפטיר שניה ״הקהילו״ עיט. הפטר׳ ״שובה ישראל״
 עד ״יכשלו כם״, ׳ונם ״חקעו שי©־״ עד ״ואץ עוד ולא יבשו עטי לעולם״.

 [אץ אומרי׳ כפ״פ ״טי <י כטיך״ עד ״קדם״].

 ב• בערב טנח׳ כמום כ״ח ח*. והקריא׳: לכהן ריט האזינו עד
 ״ל^היט״, לד עד ״ומנך״, ישראלעד ״אל נכרי [הפטוק האחרון בקול רם]
 ובשנה• שנויי נפרדי' קורא ק כשבח דלך, אבל בשבח נעמי קורא במנה׳
 לכהן ר״ט ילך עד ״כאשר דבר ה׳״, לוי עד ״ולא יעזבך״, ישראל עד
 ״לרשחה״ [בטי נוהנ כצאן ׳וטף כ׳ זקני ישראל. והיא טעוח, מ הם רק ט׳
 פסוקי׳. אך'טיא קל״ח םיק ב׳ כותב /,כפ, ילך טסייטי' כאזניהם אעיפ שהוא
 כ׳ פסוקי׳ סמוך לפרשה״רהכל יודעי׳ שאץ קורא*׳ אחר השלישי כלום בחול
/ ול״ג שהמיטיף רוח חכמי׳ נוחה  רלא כסרורי׳ חרשי׳ שהוסיפו ב׳ פסוקי׳ ׳
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 .ממנו, ומטעם שכ' רין כמגלה פ׳ הקורא עומר כסוף דיה ושמיאל, • שאף
 כמקום שאין לראונ שיאסרו שהקרוא אחריו קרא רק כ׳ פסוקי' אסור
 להפסיק כ׳ פסוקי׳ סמוך לפרש', שאם עושי׳ כן במקום הזה, ׳השכו השומעי׳

 שטוחר ככ״ט, וחכטל חקנח חכמי'. עיכ הנכק לקרוא ער ״לרשחה״.
 ג• כערמה ליל מיש עליה הח׳ העליק, כ׳ הוא החפלל םליחוח לטחרחו,
 מ מנהג פ״פ כט״ש ר״ט הקפ״ג אוה כ׳.כ׳ הכלמ יש טקוטוח שנוהנ" ני
 שםהפלל שהריח כאשסורה הבקר סליתח מחפלל אמש ערכיה ושחחה
^ העוליה לסליחיח עליה נם כערכיה שלפני הסליחות, אכל  הפלה יוצר״. ע,
 לאבטנח׳ שלאחריה; שלא נזכר ככל מ. והטעם ניל מ בענק הזה הכל נםשך
 אחר הסליחוח, שלולא הן היה ח׳ חחחון עול״ה ככל יטי תל. וכאשר עקר
 הסליתח כליל׳ שאז עח רעון כט״ש חפוםק•׳, לכן נם ערכיח של אטש שהיא
 חסלה הליל׳ הזה •עליה העוליה לםליחוה, שהמחחיל כמצוהאזממ׳ לו נסור.
 ונם לחפלח יוער, אף שהיא מום, נקרא המחתל כמעווד, לפי שהיא ססיכ׳
 לסליתח. אכל מנח׳ שהיא מום ונם איננ׳סמיכ׳לסלית', אינני בכלל הסחחיל
 במצור, 1מ*. — וסדר ערמח כמום ע' ח״כ, רק שאק חג• קדיש אחר ׳יו/
 ואץ.אוסרי׳.דה• נעם ונו׳ ואהה קדוש ער(יאמר רק קדיש תתקבל, ״יחן

 לך* יכלשאת-י. מ כן המנהג בכל טיש שחל ׳״ט לפני השבת שאחריו.
 •וםציכ א׳ בשבח האדטכ״ו באלול ראשון של ים• סליתח•

 א. מזיהזההשמסולפני עלוה השחר לאמר םליחו׳. והחי העליון החעטף
 בטלית •כלא ברכ׳ ככש״ע איח י״ח. וכשרפק השמש כרלח כהכ״נ כבכל זבן
 הלעחלכדג״נ נינן ח׳ ״ארון עולט" וכו׳ כעק טיוחד ליט• סליחוה [והבט יום
 א׳ טח״כ] וכנ״י ״לך ד׳ הצדקה״ עד ״לקבל שמם״. ק׳ ״לך" עיט, ח׳ כני״
 ״תשמר, יכו׳ חיסר,״ ע״ס, וחחלח הטאםי־ שאחריו ״מ״ ער ״כטזחים׳׳
 כננק חחלח םליח׳ פשוט׳ [וכן כל חחלוה הםליתח עד שלפני הפזמון] ק׳
 ״מ״ ע״ס, ח׳ בני• ״יחנוח•״ ע״ס, יחחלח מאמר ״<י ארך אפים אהה׳/• ק'
, מגון סוף סליח׳ פשוט׳ [יק כל סיפי סליתח ער שלפני הפזסין] \ ע׳ם, ח , 
 ״העכור- ע״ס*), ומי• ״ויעמד״ ער ״יקרא*׳; ק׳ ״ה׳ ה׳״ ע״ס, חי.כי
 אחה״ עיט, ״ועתה יגדל״ עד ״לאמרי׳ [אבל ״זמר רחםץ•״ זנו׳ אץ מנהג]
 ואזמר חצי קריש. ק׳ ״מה נאסר" עיס, ח׳כגיי ״הטה זכר מ לא

י)  לם.
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 * ב• ואחיכ ״או״א אנשי• אמנה אכח", ק׳ ״אנשי״ עיט, ח׳ ״שוטטנו״
 ע״ם, ק׳ ״<< מלך יושב״ ער ״מקרא בשם ה׳״ [יחברו ״יקרא בשם/
 זב׳ רפה] ח׳ .ףקרא ומי דעכר' עד .ויקרא'0 ק׳ ״הי•הי״• עיט, ופטוק׳
 ״האזינה״ ער ״ועל עטך״, ה' כשן כ׳ לא ונוי שכח״א ״כי לא״ ער
 ״עסך״, אייא אנשי אכנה עברו״, ק׳ ״אנשי״ עיט, ח׳ ״שכנו" עיט, ק׳
. בקראנו״ ע״ט, ה׳ ״מ לא ונו׳ אויא הבא לפניך ׳שועה הנין״, . ״. ,  ״אט
. טוכ״ ע״ט, ה' •,מ לא״ . . י  ק׳ ״הבא״ עים, 'ה' ״הקטן״ עיס, ק׳ ״אטי
 ע״ס. ומנגן ״במוצאי״ ער ״הח£לח״ הראשון מנון המיוהד לפזםון הזה
 [הבט •וט כ״ר ה״נ טה הוא פזטון] ק׳ ״בטוצאי" עיט הפזמון, ה' ״רצה״
 עיצז מנק הזה, ק׳ ״כטו*אי׳< ער ״החפלה"הראשון ״אט״*... ואחהקרוש״
 ער ״יוצתו״ [כםלח חט א גי ־מכים באנרזף ׳כדן על שטאלהחזה] ח׳ ימיי
 •״אל נא חשח״ ע״ס, ־וטצזלח העין הנדזהד לםליח׳ אחרוני ״ארון בינה
 הנינני״ [כינה מלעיל מ הוא פעל, ייחברנו למלח הנ״ננו] ק׳ ״אדו;״ עיט,

 ח׳ כעון הזה ״שמע״ עיט.

 ג׳ יכמום כ״ר ראש ח״ר ער ״הוזזה״. — [יבצזליח ״ואחה צדיק״
/ חויק  סרימי׳ קולם קצח] ק׳ ״אשמנו מכל עט״ עיט, ח' ״יעדין״ ע״ם מ
 בלחש שניח כבראשונה ״אשמנו מדני״ ער ״הרשענו״, ק׳ ״לעינינו״ עיט,
״ עיטי), ק׳ ״משיח ו ת  ח' כעק הזח ״וערין״ ע״ט, חיק פעט נ' ״אשמנו מ
 צדקך״ ער ,,והסליחוח/ ח׳ מיי ״עטך,׳ ע'ט,ק׳ ״וי רחום שטך" עיט, ח׳
 ״עשה למען חינזקוח״ עיט, ק׳ ״ענני" עיט, ח' ״עננו <<הי אמחינו״ עיט
 [המנהנ להקדיט ט ש ג ב א ט ה ו ח, ולא כמרורי' המקרימי׳ ע ז רח הש כ ט י י]
 יק׳ אוטרי׳ עמו עעו השני שבבל חרת. ק׳.טי שענה״ עיט, ח׳,השחא' עיט.
 ף• ח׳ יו#כ וניטה על פניו בטררנה שלפני איה, יכן ק' כל א' בטקומו,
 ואוטרי׳יהר בלחש ״רחוט ותק" ער ״רנע״ [וההטיה על וחע שמאל באשר
 אץ עליה חפלין, כטז בטנה׳• שמזט א׳ חכ״ב] ה' משיבה על הטררנ׳ כלי
 הטיח מיי ״טחי זטטי״ עיט זק׳ אחריו [ועוררני •רירי חחכם הטופלא טיה
 טשה טיינץנר״ו, שאין לאטר ככטרורי' ״אחי" שהוא לשק בקשה, מ אט:
 אררח, בלשון עכר; כי אץ רצוננו להתפלל שישמענו מירי' טריט, כיא
 לאםר שהשמענו בחם וירפאנו] ח' מיג ״מכניסי רחטיט״ עיט. ק׳ אחריו,
 ח׳ מ״נ >״םו׳ן •ימ׳ כעכרא״ עיס, ק• אחריו, וי ״םון זכו'.כבר שמא״ עיט
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 מינ, וק׳ אחריו, ח' בנ״נ ״שוש־ ישראל״ ער ״שמע ישראל״, ק' אחריו, ח׳
 בנינ ״שומר נוי אהד״ ער ״ה׳ אחר״, ק׳ אחריו, ח' כנ״נ ״שומר נוי קרוש״
/ ״מהרעה״ ער ״עתר״, ק׳ אהריו, ובלחש  עד ״לקדוש״, ק׳ אחריו, ה' מ׳
 ״אבינו מלכנו חננו״ עיס. ועומר״׳ ואומרי׳ ״ואנחנו לא נדע״ ע״ם, חי
 ״והעילנו" עיט, קדיש חחקכל, ומסיר הטליח. אחיכ הלכו לכאר שבחצר

 כהק״נ לרחוץ בלא ברכה ככשיע איח ד׳ סעיף •יד.
 ף,. כין םליהוה לחפלה אמר הטיוהר חהלי׳ ומזמור של יום א'. ואהר
 קריש יחוס כירך ח׳ חחחון כדכח על נטילה ירים כני״נ בכריה ף״כוהושענ'
 רב׳ [וכן הנינן כל יטי הסליהוח. אכל ״ארון עולט״ וס׳ לא נאטר לפניהחסל'
 כיסי םליחוח, ט נאסר ככר לפני הסליתה. והבט כיוט א׳ טח״ב]. וח׳ עליון
 על״הככדכח ישחבח. ובערכ לטנח׳ וערכיה עליה הטיוחר לאטירח חהלי/ כי
 הוא החפלל סליחות לטחרחו כבכל יטי סליחוח שאחריו. והבט כיוט עיא חינ.

 וסךרחפליח כל היום כביום אי, רק שחוקעי׳ אחר שחרץז וערכיה.
 יום ע״נ ב' בשבח האזינו כץ נא6ל חעניח נחש בפיפ.*)

. הטיוחד לאבירה ההל•' ולהתפלל סט• סליחוח עישר, כל םדר יום  א
 ע״ב ח״א. ואיטר ״או״א ישראל עטך חחנה עורסם״, ק' ״ישראל״ עיט, ח'
. לטה״ עד ״עטך״, ח׳ ״כי לא עי׳ אי״א אני״ .  ״חפצי״ ע״0, ק׳ ״אט״*.
. אט עינוה״ . .  ער ״אקרא/ ק' ״אני״ ע״ם, ח׳ ״העיר״ ע״ט, ק׳ ״אט״•
 עיס, ח׳ ״מ לא עזי אויא אם• ער ״להנריל׳׳, ק׳ ״אם״ עיט, ח׳ ״קטן״
. ופסיק׳ הסליח׳ סי־ ט״ר, אך לא הפסוק הראשון ״אל .  . ע״ם, ק׳ ״אס״•״ .
 חכא״ עיי, ס אט טן ״רבה ערחנ•״ והלאה עים, ח׳ ״כ• לא״ ע״ם, וחחלה
 הסליח׳ ״הי זיה• רכח ערחנ• טגעיר•״, ק׳ ״ה׳ <<ה•״ עיט, ח׳ ״לעזרה•״ ע״ט
ם החעניח הזה כטיש  נהסליח״ הזאח והפסוק•׳ שלפניה הג״ל מוסיפי׳ כפ״ם מ
ס לא״ ע״ס, יחחלח פזמון כנגק . טוב* ע״ם, ח׳ ״ . . •  ׳״א חחקגינ] ק׳ ״אמי
 במחר לפזמון הוה ״טלאס רחמים וכי׳ איל• יחוס על עם״ [לדעחי חסרה
 בסדודי׳םלחעל, והמאבד הוא מעין הכחוב כיואלב' ״חוסה ה״ עלעמך",
 ובחהל•׳ עיב ״יחם על דל ואמן״. ויכל המיכ באה לפני הפעול שאחר שרש
 חום: מלח על. יכן בסליחות ״חוסה על עמלך״, יכש״ס מגלה כיה ״אחה
 .חסת על קן צפור״. — כשאמרת• זה לידידי החכם מ״ה משה מ״נץ נר״ו
 .אמר שדעחולתקן: יחון עם,ככקרושח מוסף ״ויחון עם הכיחרי׳״, שגם זה
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 "נקשר עם ״או$• ירחם" שאחריו כם״ש ״יחנחי אח אשר אחן זרחטחי״.

 כאשר נקשר חום כבברכח שמע קולנו ״חום ורחם עלינו״ זק בםנלה שם.
 וםצאחי חשועח חן לךברי פי חכם במה שנקשר לפי חקומ נם עם שלפניו
 ״חלו גא פני <י״ עיפ מיש כמלאכי ״חלו נא פני <1 ויחננו״. — יהכיחר
 •בחר] ער ״•רחם״ הראשת, ק' ״מלאכי״ ע״ס הפזמון, ח׳ ״אולי ירחם
. ואחה . . • ו נ א  •חלץ״ ע״ס כשן הזה, ק׳ ״מלאם״ ער ״ירחם״ הראשון ״
 קדוש״ ער ״•וצתו״. חי מיי ״אל נא״ עיט, ובנגזן סליח׳ אהרונ׳ ״•ושב
ץ הם׳  מכה• מרומים״, ק׳ ״״ושב״ עיס, ח׳ מגק הזח ״קעכת״ עים [אמו

/ וחיר.  כחולם] וביים וניב ח
 ב• אחר חהלי׳ ומזםזר של יום כ׳ וקדיש •חום מחפללי' ער חפלח לחש
ו ״ענגו״ ער ״העוגה נ א פ  כפום וניב ולד״ ובחפלתייח בקול אמו• לפג• ר
 נעח !גרה״, ועשו כביום ביר ח״ר ״ובעוד שאומר״, ער ״לעג״ אי״״. —
 ואומר ״רפאגז״ עיט חפלח •יה. וכיום.כ׳ ח״כ ״ואז אומרים״, ע״ם. — רק
מר  טרם עמדי לאמר ״ואנהגו״ וגו׳ אומר משיבה על המדרג' סדר שו
כמוט כיר חיה ״שוטר ישראל״, ער ״כליהטיה״. — והקרוא׳  ישראל מ'
 כבזם ציא חיג וחצי קריש אחריח מגון חול. ״אשרי, למנצח״ עם טרר

 קדושה כמום א' ח״כ וכיא, טלבר שיר היהיר שהוא של יוט בי.
 ג• בערב החפלל המיוהד הגיל טנהה וקרא ויחל כםרר הבחיכ מום
 כיד חיז וח״ח, רק כלי השפלה קול. וק ערביח.,וככחב ישן ראיחי ״יכחעניוח
 פ*פ טכריזי׳ שיחנו כל ביב יחומ יאלמנח מעיח חעניח והיינו מי חענזח

 שמשלימי' ב׳ צל וכחעניח י׳ חמוז שהוא רק ער חצוח ח״י פשיטים״.
 •ומ ציר נ׳ כשבח האזינו כיח באלול שליש• של •מי סליחיח.

. כמוט צ־)ג ער ״ואומר״ ״אי״א א•;״ עד ״מחזך״, ק׳ ״אין״ עיט,  א
״ עיט, ח׳ ״מ לא ונו׳ אז״א א  ה׳ ״שטנה״ ע״ט, ק׳ ״אטיי. . . אהה ת
 אחה״ ער ״אחננו״, ק׳ ״אחה טקרט״ עיט, ח׳ ״דבר•״ עיס, ק׳ ״אטיי..
 כל היום״ עיט, ח׳ ״מ לא וני׳ אייא אז־,״ ער ״יהניראוח״, ק׳ ״איה״
. טוב״ עיס, ח׳ ״מ לא״ . .  עיט, ח' ״מה וכוי מז^חך״ ע״ם, ק׳ ״אט״•
 ע״ט, ובשן טיוחר ״ישראל נושע״ ער ״הרחמים״ הראשון, ק׳ ״ישראל״
 עיט, ח' מנון הזה ״הקשיבה״ עיס, ק׳ ״י^ראל״ ער ״הרחמים" הראשק
. ואחה קחש״-ער ,•וצרנו./ ח׳ ״אל נא״ עים, ובשן סליח׳ . . י י ט א  ״
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 אחרוג' ״אדון משפט בקרבך", ק׳ ״ארק״ ער ״כסא", ח׳ מגון הזה
 ״טהורים!4 עים [רק אם ער״ה כיום ד׳ אימרי׳ הסליה׳ הזאח כיום גי, אכל

 אם עריה כיום אחר אומר•' ביום ג' חחח א דון וט׳ ״אריד כשית- וכו׳].
 ב• ויחר סדר סליתח כביום ציכ ח״ג ודי. וכל סדר שחרץז מנח׳
 וערכיה כמום ל, רק שאץ אוסרי׳ ״אדון עולם׳׳ וכו׳ לפני כרכח על נטי•

 שםנננ•' אווזה בעת יינ כביום צ״ב היה.
 יום צ״ה ר׳ כשבח האזינו כ״ט באלול חקע׳ה ערכ ריחחקע׳ט.*)

. השכימו לםליתח יותר מבשאר ימי סליתח. וביום צ*כ ח׳א ״החעטף  א
 נטליח", עד ״חוסר, ע׳־מ/ רק בעוני מליחוח מען כל חחלוח הסליחוח
 שבח״א וחיב פה בגגוןחחלח םליהה פשוטה. ואומר״ה׳^ה•" ער ;הכרכים׳׳,
 ק׳ ״ה׳ וכו׳ אחה׳׳ עד ״הרמם״, ח׳ ממן סוף ס״פ ״קרבנו וכו׳ ושביס
/ ע־ס היא. —  [בשץ שמאל] ע״ט. וביום ציכ חיא״וחחלח המאמר שאהחו
 ב• ארק בסקךף [ולא כה״ה כמוסף ׳"כ: בפקךך; שהלא אץ הפסק]
א לשק איוכ ז׳ ״מה אנוש ונוי  אנוש לבקרים [ל׳ בהירק וב׳ רפד׳ מ ת
 והפקרנו לבקרים״. ולדעתי אץ אוסרי׳ כראשהסליח׳: או״א, לפי שחחלחה
 ״ארק״ ונלמד ממיש ם״א ס״ס תקפ״א כמליה׳ המהתלת כשם] ק' ״אדו?״
 ער ״מלא כרהמים״ [כ׳ בתש. ולא כה״ה כמופף ׳1כ שחשב "חפצנו״ ע״מ
 למאמר א', וא״כ ראוי מלח מלא למרכא המשרח, וע״כ עשה כ' שאחריה
 רפה לפי שבאה אחר א׳; אכל לרעח• הם כ׳ מאמרי׳ לפי שמלח וכקשחמ
, שבראש מאמר של כ׳ מלוח כפוף א ל 1  ארוכה זראויה לזקף, זא״כ מלח 5
 הענץ, ראדה לטפחא המפסיק ואץ א' שלה מרפה הב׳ שאחריה] ה' ״העחר
 לנו״ [ח׳ כסנול כה״ה שם, מ המלוח מוקפוח] עד ״ברחמים" מטן טיוחד
 לסליח׳ תיךאח.שניר, לפי:שכל מאמר מסנח כעל כ׳ חרוזים. ק׳ ״בך״ עיס.
. אל חכא ונו׳ מ ארם״ ע״ס, ח׳ .  ח׳ בעזן הזה ״חזק" ע״ס, ק׳ ״אם״י .
 ״מ לא" ע״ס, וכל• אז״א ״ארק כשסמףנולא כה״ה בשחרי'י״ב: ב^פ^ןי;
 מ אץ הפסק] אנוש רמה", ק׳ ״ארק״ ער ״טרחי״ ח׳ מגק שניה ״אנא-
 [דפטיק מעט] עד ״םרח•״, ק׳ ״עכדיך״ ע״ס, ח׳ כעק הזח ״זכם קרבחך
. אל חכא וגז״ מ אקח" ע״ט, . . י ׳ ם א  חפדן• [ידמק ג׳ הסלים] ע״ם, ק׳ ״
 ח׳ ״מ לא ונוי• ארק ט*קח- [וכלי או״א] ער ״כחעעזמיןי/ > ״אחן״>ס,
, ח' ״פי ס . אל חבא וטי אל חוזן ל . . ' ם א  ח׳ בנ״פ ״יערב נא״ ע״ם, >ן׳ ״
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 *לא ומי אויא אך" ער ״חבל״, ק׳ ״אך•• ער ״ולא להכלו״, ה' בעזן שניה
 ״#ל;1 לד ער ״להבלז״, ק׳ ״חס^ןט;ד• עד ״ומר טלהטמלז• [כ׳
. אל הכא . . * י  הםלות דמקוי/ול׳ראשינה בתש] יכן ה' בעת הזח, ק׳ ״אנ
 וגו׳ לםה• עים, חיי ״מ לא ונוי *ו״א אל נא חיסר כאי ערד״* ל ״אל
 עד ״חטםם:׳רד•, ח׳ בנ״ש ״חשב לאהמך [כןניל] נםולם• ער ״ז־ר•, ק׳
 ״מן יכינו מאמצי 3חף [ר״ל אח נטוזח כחך, ומייסד על הכחוכ כאיוב
. אל חכא . . י ו ב א  ל״ו ״יכל םאמעי כח•] ער ״נסיך•, יכן ח' מיש, ק' ״
̂ף לדל מעוז• [ולא כה״ח כמוסף , ח' ״מ לא זנו' אי״א אך ו ס  יגי' חעו• ל
 י״כ: 5ך; מ אץ מ הפסק] ק' ״אך' ער ״ממלה חעל׳׳, חי מ״ש ״שיה״.
 ער ״חעל•, ק׳ ״חכער• •עד ״חקזך״, וכן חימ״ש, ק' ״אל באפך• ער
, יכן ח׳ מ  ״יכרממס•, ת' בנ^ו-;קרב.• עד ״יכדכימם•, ק' ״שמור• ל
. אל חכא ונו׳ רבח• לצו, ח' ״מ לא ונוי ה׳ ^חי• ער . . י י  בנישוק' ״אט
. אל חכא . . י ̂פ ״לעזרחי• עימ, ק׳ ״אמי , ה׳ מ׳ ס  ״מנעורי״, ק׳ ״הי• ל

 ונוי מ גדול• ע״מ.
 ג• כל ר' הםליחיח שבחלק הזה הן שלישיית [םליח׳ שכל מאמריה בני
 נ' חרתי׳ נקראה: שלישיה] ויש להן עק מייחד לחחלחן יעק םייחר אחר
 לסיפן. תי ״מ לא עיי ^הים״ער״בריחך•, ק' ״^הים״ע״ם, ח' ״ררשניך•
. אל חכא וטי למען״ ע״ם, ח׳ ״מ לא יגי' אי״א אורך׳׳ . . י י מ א  עים, ק׳ ״
, ס , ח' ״שקל מאזנים [בי חמלוח רמקיח] ל ס  ער ״*םלח/־ק׳ ״אורך• ל
. אל חכא ונו׳ םלפניך• עים, ח׳ ״מ לא ינו׳ ארק דין" [בלי . .  ק׳ ״אט*י
 אי״א] ער ״יצדק•, ק' ״ארק• ע״מ, ח׳ ״חמן• ע־מ, ק׳ ״אם*י..'. אל
 חבא״ עיפ, ח' ״מ לא ונו׳ אשפוך• ער ״וצערי•, ק' ״אשפוך• למ, ח׳
. אל . . י י ם א , ׳ ק  ״״רעח ומי לנאמנן וכוי שאינן חוזרוח* עד ״למיך•, :

 הבא ונוי ^הים• ע״מ.

. ח׳ ״מ לא• ע׳ם וכעק חהלה עקרה [סליה'חסרברה םנהרני׳ על  ך
 קרוש השם וסעקדח יצחק נקראח עקרח ויש לר. עק מיוחד, וכחחז הרי של
 םופה•משתנה העק םבחרוז הרי שלההלחה] ״^הים •אל רנ1י לך?זי* עד
, ח׳ מטן סוף !עקרה'״קדט 1שענז וחעםור ומי ס  ״טקומי״.> ק׳ ״^הים• ל
ק נ״ל] עד ״חי זכזוך קום [זכזוךכק: זך, קוםסן: קו, כמו ־משעי׳  טמונה• [
 כיו ״קו לקו•, זפירש׳י ״קו הצדק״. ופה ר׳יל: יושר ח;כם] ת/טמרלנו
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. אל חכא וגוי מקול״ ע״ס, ח׳ ״כי לא״ . .  וצרוחיגו חגמור״, ק׳ ״אם״י
 ע״ס, וכג*ם ״או״א אח״ עד ״נוהם/ ק׳ ״אח הקול״ ע״ס׳ ח׳ ״אמץ״ ע״ם
 כנים [ואף שענינו־, ענק עקדה? אולי לא רצו לען ג׳ םליחוח זו אחר זו כעק
כי לא״ . אל חכא וטי בקראט" עיס, ח' ״ . . י  עצב של עקרה] ק' ״אמי
 עיס, ובנטן עקרה ״או״א אמוגים״ עד ״שמעה״, ק׳ ״אמעיס עיס, ח׳ מגון
 עקדה ״וחושיכסלכמח וחשכנם״ עיס, ק׳ ״אמי*...אלחבא וני שםע״עים.
 ה• ח׳ ״כי לא״ עים, ומגון חחלח שלםוניח [סליח׳ הנםצאח ככל ים׳
 חשוכי הנקראח שלמוניח, על שם המחבר: שלמח, ויש לה עון מיוחד. ונס
 בה משתנה העק בחרוז הד׳ של סופה מבהרוז הר׳ של תהלתר״ ואף שזאח
 שלפניט איננה שלמונית, מנגן אותה כן] ״אויא אני״ עד ״שבתון לה׳ מחר״,
. . . ׳ י מ א  ק׳ ״אני״ ער ״כעח מחר׳/ ח׳ מנק שלסונית ״צדקה״ עיס, ק' ״
 טוב״ עים, ח׳ ״כי לא״ עיס [פוחח״׳ ארון הקדש] וכנטן מיוחד לפזמון הזה
 ״שופט וכו׳ עילה חעטיר״ עד ״החטיד״ הראשון, ק׳ אודיו, ח׳ מגון• הזה
. . . י  ״לובש״ עיט, ק׳ ״שופט״ עד ״החסיד״ הראשון [סונר•׳ איה] ״אט״
 ואהה קחש״ עד ״•וצדט״, ח׳ בלי ״אלנאתשח״ עד ״•וצרט״ ומנין
 סליח׳ אחרוני ״אלה״ עד ״אשפכה״, ק׳ ״אלה״ עד ״כסא רהםים״, ח׳
 כעק הזה ״חסידי׳כו׳אבכו׳ חעמוד למיה׳מ׳שור״ [יזהרלאטרוכסלאפום]
ןר לנו בריח אמה״ עד ״זהארץאזכד״. [פוחחי׳ איה]  ע׳ס, ק׳ ״נקם יכו׳ ז
 ח׳ מגון מיוחד לפזמון הזה ״זכור ברית״ עד ״שסך״ הראשון, ק׳ אחריי,
 ח׳ מגון ומה ״אכדט״ ע״ס, ק׳ ״זמר כריח״ עד ״שמך״ הראשון [מנחי א״ה]
 ״זיר לט כריח ראשונים" ע״ם, ח׳ מיי ״זרוק״ עיס, ק׳ ״ובכן וכו׳ אנא
 הבט״ עיס, ח׳ כביום כ״ד ח״ר ״ובלנ״ עד ״החוח״. — וכיום ציב חיג
 ״יבכ&ח׳/ ער ח*ד ״ירפאט״. — ואומרי׳ ״חפלה חקח״ ע״ם, ובעם ציב

 ח״ר ״ח׳ מ״נ מכניסי רחמים״, עיום ח״ד.

 ן. המיוחד אומר חהלי׳ ומטור של יום די. ואחר קדיש •חוס כירך
ח כקול כביום די [אכל אץ  ברכת ענט״י כני״ג ומתפלל•׳ עד אחר חפלח י
 אוסר•׳ ״רחום וחנק״ וגוי, זלא ״ואגחנו״ ונוי] ח׳ חצי קדיש, ק׳ אשרי [ולא
 ״למנצח* וגוי] ״ובא לציק״ וכזי [ואץ אבל עו6ז להחפלל אשרי, ובא לציון;
 כבכל ץם: שאץ אומר•׳ לטנצת הבט יום א׳ אוח י״ו] עליט, ושיר היחוד של
 יום ד׳יושיר מזמור לאסף וקדיש יחומ. אכל אץ לומדי׳ לאמר קדיש דרמן
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 [;ק ככל עייט] ואץ הוקעי' כנ*ל. ואהר שיאה טבחכ״ג הלכו לב״ הקברוח
 לאטר חחנוח הכחובוה בטרור טענה לשון.

. בערב הלבו לבהכינ בבגדי שבח והתפללו מנח׳ כבעם א׳ חכינ ער  ן
 ״כשאומר שלים רכ וכוי." - ואטר העול־ה קדיש חחקבל. אח״כ קרא
 השמש: ערוב תבשילץ, והוא להזמר השוכח׳׳ לפג• מאם לבהכינ לעשוה עיה,
 שילכו לבתיהט לעשותו לפני •־ט [כרין כשחל שבח אחר א׳ או כ׳ של ׳״ט]
 ויעשו ק. וקי אץ סחפללי' ערמח ער כרי הלוכם ושובם. יאחיכ אטר הרב
 לחי עליון ש״פלל ערביח, ומנגן ח׳ ברט ומי כעון ליל שכח, אבל ״הטבירך״
 מנון מיוחד ללילי י״נ, ק׳״ם־יך״ ער ״וער׳׳, וחי עםהם כלחש. ומתפלל"
 ערמת כבליל שבח, ות׳ מנגן סופי ברמת ק״ש וההפסקות שבברכת אמח
 ואמונה מנין סיוהר לליל• מ. ואחר שהתם ברכת השכימו אומרי׳ ״תקעו״
ך [בכל קריש שמננן כלו ר ו ב מ  ער ״יעקב", וק ח׳ מ״י וחצי קדיש בעץ ה
 או מקצתו בעין ינ או שמען מ״נ מ׳נ, מום״ף ״ולעילא" אחר נ&ז לעילא;
 אבל אלה שאומר מנון חול או שמען מי* אחר, אין מימיפי׳ ״ולעילא״
 בפיפ, וכ׳׳ש כשאר ימי השובה שאין א ומרי׳ אוחו] ואחר שעט אמן מתפלל•׳
 בלחש חפלח ריה, והיא ברכי ראשוני של י״ה ער ״כאהבה״, ואחיכ ״זכרט
 לה״ם״ עד ״ה״ם״, וסוף ברכה ״מלךומי, אחהגמר״ ער ״ישועה", ואחיכ
 ״מי כםוך אב״ ער,לחיים ברחמים* [המנהג לאמר ,לה״ם״ בשוא. ולא כהיה
 שפתח הלי; כ׳ איננו ץצא טיח פשוטו: לח״ העחיז, ואץ מקום לפהחהידע׳.
̂כ טיא תקפ״ב טיק די. ואף שאץ ׳טור נמן לטעמו,  וק בטאטר זכרנו. וכ
 וכל דבריו בזה הםוהים לכל יורע כללי לה״ק, טחני׳ כדבריו ולא מטעמו, כיא
 סן הטעם שכתבתי. ונם בברכת השכיבט נוהני׳לאמר״יהעמירטםלכט י^ח״ם,
 ושסורצאחטומאטןיחיים/ולאכטיאשם] וטוף ברכה,ונאמן ומ׳אתהקדוש׳ער
 .םלה',ואח* ״ובכן הןפתרךומ׳ןובקתןכמרומ׳ ובכן צדיקים״ ער ״המלך
 הקרוש/ וברכת ״אחר. בחרתנו וכוי ותת! לט ומי באהבה את יזם הזכרון
 הזה יום הרועה מקרא קרש ומי ודברך ממחי) וקים לער״ ער״דזםהוכרון/
 וברכת רצי/ וברכח מורים ער ״המיר לעולם וער״, ואז אומר״׳ ״וכתוב
 לח״ם טומם מ׳ במחך״ [ואץ מנוע לאטר: כל. יהבט למש חקפ״ב סיןז]
 וסיף הברכ׳ הזאה ״יכל החיים יכו, שלוםרב״ עד ״בשלוטך-״,ואוטרי׳ ״כםפר
̂־.י נצור״ ע״ם. וככלות הרב תפלתו אוסר ח׳  ח״ם״ ער ״עושה השלום׳׳, ״
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 קריש חהקבל מנין הול. אח״כ מנגן ה׳ חחחון כלי טליה במקיסיםטוך לפחח
 קירוש ר״ה בעין ׳*ט, והוא ברכה בפהינ וכרכה ״אשר בחר.כנו וכו׳ אתיים
 הזכרק מהי׳ עד ״רוט הזכרק/ וכרכה שהחינו [ואץ אוטו־׳׳ קריש אהד קיחש]
 ואומר•׳ עלינו" יכו׳כבחול, ףווגאי׳מבהכ״נואומרא׳לחברו: לשנהטיכהחכחנג

 . ךן. םגהגי יטי הםליחיה אט עריה ביומו'.
 כליל מיש שלפני ריה-־כביויציאח״נ-רקשאומרי׳אחרחפל׳ייח: חציקדיש״ויה•
 נעם, יאההקדוש׳׳ ומ׳ יאהיכ כביוםצ*אשט. — ומוט א׳ שלפני ריר. כביו׳ צ*מ
 ובייט ב׳ כביוט צינ, רק באשר אין העניה בייט הזה אץ אוטרי׳ םליחח ״רבח
 צררוני" והפסוק•׳ שלפניה, ובחפלוה שהריה וטנה׳ אי; איטר•׳ עננו [ואץ
 נושאי׳ קופח איי] ולא שיטר ישראל וכוי, ואץ קוראי׳ כטנח׳ ויהל ונוי*
 וחיקעי׳ שחריח זערכיח אחר החפלה. -— וכיוט נ׳ כביוט ציר, רק שאוטר״!
 סליח׳ אחרוג׳ ״אריר כשיחי" יכו/ ולא ״אדון משפט׳׳ וכוי, ח׳ כננון טליח'
 אחרינ' ״אחד בשיחי׳׳, ק׳ ״אחד" ער ״טחיקקני", ח׳. מגון חוח .יצרח
 חק" ע״ט. והוקעי׳ כשדדיה וערביה. — וביוט ד׳ כ״ז באלול שהוא חעניח
 נרוש כפיפ, עליההטייחר״יאוטח׳ ככיוט ציכ חיא. — ואיטר טליחי׳יוט רביעי
 ״אויא אלץ• נשיאיה עזנינז״, ק׳ ״אלץ־״ ע״ט, ח׳״שוטרי" עיט, ק' ,אמיי...
 למה' עים, ח׳ ״ס לא ונו׳ או״א ארחץ־" עד ״טרחקיט׳׳, ק׳ ״אףח״ך״ עיט,
 ח׳ ״עחה״ עיט, ק' ״אט״ .> , הארנה" עיט, חי ״כ• לא ונו׳ אויא חערנ
 אלד כאיל [יי בקמץ] על אפיקיט/ ק׳ ״חערג" עיט, ה׳ ״הרץ בוז פוצי
 קרבן הישע" [גיל שטפי הטקרא בצפניה נ' ״כת פוצ׳ •וסלק טנחח׳׳• כטכלל
 מפי ״כח פוצי שם אוטה ממלון טנחיזי כלוטו־ •ומלח את ישראל לירושלי'
 לטנחה". יחיא.שאסר: הרץ, ריל העשה שאוםח בת פוצי חי־יץ להביא אח
 ישראל כקרבן מנח׳ אליך יתקבל. יטלת הרץכבחהלי׳ ט*ח.״מש חריץ יוץו
 ל^הימ״. יטלחחישע כמו ״רשע ה' אל הבל ואל טנחתי") ע״ט, ק׳ ״אמ׳׳י"
. ופסוק? ״רכה צרחני״ עם הסליח׳ שאחריהם כמימ צ״נ ״ופסוקי . . 
. טיב״ עים, ה' ״מ לא* . .  הסליח׳״, עך ״•״א חחקנינ", — ק׳ ״אט״י
 ע!ס. וסגנון פ>טין טלאכ׳ רח?זי׳ שמיט צ״כ ח״א טען חחלח פזטין. ״ה'
 שטעה״ ער ״עמך״ הראשון,: ק׳ ״ה׳ שטעה" ער טטיך לטיף הסליח׳

 ״להמעה״,״ ימךלני׳ ד׳ חרתי מאמר ״שפןזני״ ומי המייםח׳ רק למוסף.׳״כ •
 יום המשפט, יאוסרי׳ ״למענך" ע״ם, ה׳ כעין הזה ״פקוד" עד ״להמעה״,-
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 ימה כופל חחלת הננין. ואהיכ ״למענו" עים, ק׳ ״ה׳ שמעה״ ער ״עמך״
. יאחה.קריש" ער ״״יצרנו״, ח׳ ״אל נא" ע״ס, יבנגין .  הראשין,,אם*.
 סליה׳ אחרוני ״אז קשתי וחרבי״, ק׳ ״אז" ע*ס, ח׳ כעין הזה ״שהר מוציא"
 עים. ק׳ ז^ר לני כריח אבית״ יכל הסרר כמים ציכ חיג, ער ח״ר. ״לפני
 הסליחיח". — רק שאימר״׳ חהלי׳ ומזםיר של ץם די. יאיםר׳׳ ברמח השחר
 יכל סח־ החםל׳ ער ״נואל. ישראל" שבחפל׳ בקול כביום אי. ומום כיר ח״ר
 ״יברכח עש", עד ״לעני• א״״". — ואוסר ברכח רפאני ימי. ימים א׳ חט״ו
 ״בברכת,כרך עלינו", ע״ט ח״כ. — יכיוט צינ ח״כ ״רק טרם עטרו", ער
̂ ארך אפים" ומי בעין חיל, יק׳  ,בלי הטיה״. — ואחר חצי קריש אוטר ״
 אחריו. םרר הקריא'.וענינה וטח שאחריח וטרר טנח׳ וקריאתה וערביה
 כמוט כיד חיו וחץ וחי. רק שאין חשפלח קול, ושאוסח׳ שיר היחור של יום
 ר׳. — ומוט ה׳ כיה באלול עליה חמיוחר. ואומח׳ כמוט צ״ב חיא. ואח״כ
 איטר סליחיח ליוט חמישי ״אייא אין טי יקרא בצדק", ק׳ ״אין" עיט, ח'
. מ עטך" עיס, ח׳ ״מ לא ונו׳ אי״א ארמ" ער . . י  ״שטך" עיט, ק! ״אטי
 *חאן״, •קי- ״ארכו״. עיט, ח׳ ״זכור וכו׳ ^ל1מיס" עיט, ק׳ ״אמי•....
 בקראנו" עיט, ח׳ ״מ לא ונו׳ או׳א אזון״ ער ״עחדה״, ק׳ ״אזק״ עיט, ח׳
. טוב״ עיט, ח׳ ״מלא״ עיט, וחחלח פזטון, . . י  ״שכינתך״ ע״ט, ק׳ ״אט״
 ״ה׳ ה׳״ ער ״ונחלתנו" חראשון כננון ישראל נושע שכיום ציר, ויכפול
 חלק ראשק של העין נ׳ פעם״׳. פעם א׳ באריכוח סלוח ה׳ הי. פעם בי:
 ״<*״ ער ״ואסת״. ופעם נ׳ ״נצר״ ער ״ויקה״ [רפריר ונקה בעון טן
 הקורם] ובחלק שני של הננו! ״וסלחת״ ער ״ונחלתנו״ [רפריר ו נ תל ת נו
 כעון טן הקורם] ק׳ ״הי" ע״ס, ה׳ מגון הזה שכופל חלקו הראשון נ״פ [ולא
 כבישראל נושע שמפלי רק כ״פ] ״יהי״ עיט, ק׳ ״ח׳״ער״ונחלחנו״הראשזן
. ואתה קרוש״ ע״פ, ה׳ ״אל נא״ ע״ס, וכעק סליה׳ אחרונה . . י  ״אםי
 ״ארק משפט בקרבך״ [ניל שםיוסר על לשח הכתוב בחהלי׳ פ״כ ״בקרב
 <<היס ישפט״. מחר נבון: למשםט בקרבך, זב׳ הכ׳ רםזי' כמ״ש במלאכי ג׳
 ״וקרבתי אליכם לטשםט״] ק׳ ״ארק״ ער ״כסא״, ח׳ מגון סליח׳ אחרוני,
- רק חהלי׳  ״טהורים" ע״ס. ומום צ״ב חיג ער ח״ר. .״לפנ־׳ הקלחוה״, ־
 ונמסור הם של יוק..הי. רחר סדר חפלוח כל היום כמום ה׳ ה״ב, זק טרר
ומם ו' ער״ה כל סדר שתריח  הקמאי, אבל ענינה כביום צ״א ראש. ח״ג. —.
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 כביום ציה עים ה״ו. — רק חהלים ומזמור ושהיי הם של יום ו׳. וםרר סנה׳
 וקכלח שכח כביום ו׳ ה״כ וגי. וכיום צ״ה ה״ז ״ומנגן ח׳ כרכו/ ער ״כרכה
 השכימו/ -־אומר׳׳ ק׳״ושמרו״ ער ״תפש"וגם ״חקעו״ ער ״יעקב/ ח'
 מגון שכח ״כ׳ ששח" ער ״וינפש/ וכמון יג ״חקעו" ע״ם וק החלק
 הראשון מחצי קריש, אבל ״ יתברך ומי לעילא ולעילא" ער ״ונחמחא" במק
/ ע״ס. — ובעם ציה ה״ז ״בכל קריש/ ער ק ר  שכח, ואח׳כ כביום ם״ה ״
 ״עלינו וכו׳ ככחול". — רק שאומרי׳ בברכח אחה כחרחגו ״ותתן לנו ח׳
 ^הינו כאהבה אח יום השכח חזר, ואח יום הזכרק הזה זכרק חרועה באהבה
 םקרא קרש זכר לי״מ". אכל בחפלח יעלח ויכא אין אומר׳': אח עם השכח
 הזה [כרעח ביי ולבוש חפ״י ולא כרם״א שם. ומה שמצח כהנה ״(חשוכח
 מהר׳״ל)" היא טעיח, כ׳ םהרי״ל כחשו׳ סי׳ נ׳ ובלקוטי׳ הל׳ י״ט כחב ההפך
 שאץ מזכירי׳. לכן יתוקן: חשו׳ אשכנזיה. כי בשמה כחוב ק ככ*׳] ואהר ככל
 ט ש לה אוטרי׳ ״או״א רצה כטנוחחנו״ ןוכ״כ ט״א חקפ״כ מיק ו׳ ״כשבח
 אומר״' או״א רצה כטנוחחנו קדשנו אבל בשאר טקזטוח א״א רצה בטנוחחנו
 (למש)". וכ, מחציח השקל ״אבל מה״כ א״א ימ״כציל״. ובחנמ מחה ותיקן;
 כ• רצון מ׳א שבמקום אחר בחפלה כמו לפני ״מלוך על" יכו׳ איא רצה
 כמנוחוצו. וכן נשמע מדברי הלמש. וע״כ לא כי מיא: א ו ״א רצה; ס לפני
 ״מלוך" זכו׳ אומר׳׳ בליז ״אויא״. ושאין אוטר״׳ אות כי*, כ׳ מיא ככר כפי׳
ו אומרי׳ ״והנחילנו" ער ״אוחכי שמך", ובחתימה  חריט] ולפני וטהר לבנ
 ״מקרש השכח דשראל רוט הזכרק". וככלוח רדכ חפלחו אוטר ח׳ מיש
 ״דכ£" כמוט ו׳ טוף חיה. וכן מדר ברכח מנן אכוח, רק חחח ה<י הקחש
 אוטו־׳׳ ״חטלך חקחש", ח׳ קרישחחקכלבננק חול. ק׳ ״בטח טרליקי׳ג) עד
 ״בשלוט". וח׳ עטחס בלחש ער ״חחטין״ וח׳ חחחק טנק קידוש ר״הבטקוטו
 כמוט צ״ח טיף ח״ז ״אה״כ מננן", ער ״שהתנו/ — רק שאוםר ״באהבה
 אח יום השכח הזה ואח יזם הזכרק הזח זכרק חרועה באהבה טקרא קדש^
 וכוי, ובחחימה ,,טקרש השבת וישראל רום הזכרק״. ואה׳כ אוטר ה׳ עליק
 ״אר״א אלה״ עד ״בש6ט/ ואחר אטירח קריש יתט אוטרי׳ עלינו וכוי.

/ ע״ם ח״ו.  ומום צ?! ה״ז,,רוצאי,

 ט• סנהני ימי הטליתח אם עריה בעט אי.
. אם עריה מום א׳ םשכימ״׳ לטליתח מוס א' שלפניו כ״ב באלול,  א
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 י0דר כל היום כביום צ״ב. ונם בליל׳ שלפני יום א' הזה עליה ה׳ עליון, והםרר
 כביום ע׳ סח״כ. — ובום ב׳ של םליחיח םרר היום כביום הזה אם ער״ה
 כיזם ו׳ כנ״ל. — וכיום נ' של סליחוח כביום הזה אם עריה ביום ו' כנ״ל. —
 וכיום ד' של סליחיח סרר סליחוח בכיום הזה אם עריה ביום ז׳ כלל, רק אין
 מוסיפי׳ פסוק•׳ זסליח׳ ״רבח צררוני״. וםרר חפלוח כל ר.ץס ככיום ר׳
 שבראש הספר, רק ענק ״ארק עולם״ וברכח נס״• וחקיעה בביום ציכ. —
 וביום ה' של סליחיח כל סרר היום כביום הזה אם עריה כיום ו׳ כניל, מלבר
 הסליה׳ האהרונ׳ שאומר ה׳ ״<< נא רפא נא״, ק׳,^' ער ״ובירושלים', ה׳
 מנה סליח' אחרוני.קרושח ומי ליפת ©עמן• וכו׳ נהשף* (בשי שמאל מן
 .סהשוף הלב;׳, בראשיח לי] ע״ס. וחוקעי׳ אחר חפלוח שחריח וערכיח. —
 וכעס ו' כ״ז כאליל חעניח נרוש כפ׳׳פ, אבל אי; משליסי' החעניח מפני
 כמר שכח כמ״ש י״א תחקנ״ג וסרר סליהוח כביום צ״כ ה״א. ואה״כ ה׳.אליך
. האזינה* .  נקרא אזם ונורא", ק׳.אלץ״ עיס, ה׳ ,ואחה״ ע*ס, ק׳ ״אמי .
 ע׳ס, ה׳.כי לא ונו׳ או״א ארמ וקצרן לא יהרל וימנע״ [נ״ל פירושו ע׳׳פ ט׳׳ש
 ככרכוח ליר ,מעשח כחלמיר א׳ שירר לפני החבה כפני ריא ומ׳ א״ל חלםידיו
א  רכינו כמה ארכן הגא זה וכוי שוכ מעשה וכו׳ א״ל חלמיריי כמה הצק ת
 ;ה" ומי. וכזה אמר פר- ארכן בחפלחו יקצק נתפתחו לא •חרל רשנע כקש
 (כמו: לבקש) בער נמעך נר ונע] ק׳ .ארכן' ע״ס, ה׳ ,העלה״ ע״ם, ק׳.אשיי
. שמעה״ עיס, ח׳,מ לא עי׳ או״א חעניה' ער ,צרכים״, ק׳.חעניח' עיס . . 
. . •ביום צינ ה״א״ופסגקי  ה׳ .בחוך וכוי ובמקור. קןהךחף׳ ע״ס, ק׳,אמ״י.
 הסליח', ער .לפזמון הזר.״, — .אם עוגיגו' ער .פ; תשעיטגו* הראשון [וגנו;
 כ׳ הרו;•׳ הראשינ׳׳ כנגו! כ׳ הראשוני׳ של מלאכי רחמי׳ שביום צ־נ, ונכפל
״ רה ם שם] ק' ,אם*  הננו; פה כבי השניים, ונגח הת־ה האחרק כנגו; א ו ל
. . י מ א  לס, ה׳ כננק הזר. .שלום״ עיס, ק׳.אם״ ער .פן חסעיטנו* הראש; .
 זאהה קרוש' ע״ס, ה׳ .אל נא״ ע־ס, ומגי; סליה׳ אחרוני .ארון משפט
 בקרבך״ [הבט טש״ל ה״ה] ק׳,ארון״ ער .כסא', ה׳ בגגו; הזה .טהורים״ ער
 .כסא/ ויתר סרר סליהוח ותפלח שתריח והקריאה כמש״ל כח״ח כסרר
 •יש ר׳ של סליחות אה עריה כייס ו׳ מ .ק׳ זכר לנו״, ער ,לפני הםליחוח״. —
 רק שאומרי' ההלי׳ ומזשגר של יום וי. וכן שיר היחור אחר שחריח. ועיר
 למעלה בח״ח ,ואומרי׳ ברמח השחר/ ער .שאק השפלח קגל״. — ובערב
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 כביום ם*ה מן.כביום יינ, ע״ם. — רק שקראו ויהל כביום ביר ח*ו, והתפללו
 מנח׳ כביום כיר ה״ה ער ,שים שלום ובו׳ * [כלי השפלת קול]. — ולםהרחו
 בשכה נצכיםככיוםצ״א חיא ער.םרר נצכים״. ושם .לכהן ער עמך היום/ ער
 .הפטר׳ כנילי. — רק שהחלו חויק לאםר יחר הכל יורוך יכו׳ בלהש כם״ש
 ביום ז' ח״נ .ככחכ •שן/ ער .כלהש/ — [וניל־שקערו בהורף מפני הקור
 שככהכינ שלא היו בהם הנורי׳ לפי שלא רצו לחמם כשבח] וכיום ציאח״ב ער
 ״והקריא׳ לכהן׳׳, — ושם ״ריס וילך׳׳ ע*ם. ושם ח*ג ״וסדר ערכיח״, ע״ם.

. מנהני ימי הסליחות אם עריה כיום כ׳.  י
 אם ער״ה כיום כ׳: םרר םליהוה והתפלות מן ליל מוצאי שבח פ חבא
 ער ליל ם״ש נצבים כלמעלה ה*ט. כי תענית נרוש נרהה להקדים לעיש
 [הבט יום צינ אוח אי] רק ביום 1׳ של סליחות םליה׳ אתרונ׳ ״איות׳ כרבת
 ריבם'. ק אוטר ח׳ מנון טליח׳ אחרוני, ק׳ ״אבות׳׳׳ עד ״ככל עח לה׳׳׳,
 ה׳ מנון הזה״עולם וכו׳ל?1ברךוכו׳כאז״[כ׳רפד׳]ע"ם. — וכיוםא׳כשבתוילך
 שהוא שביעי של סליחות: כביום ציב היא. ואהיכ ה׳ ״את״׳ ער *דל", ק'
. האמה• עים, . .  ״אח" עים, ח' ״מרח" ער ״מחלצות״, ק׳ ״אט״י
 ח׳ ״מ לא ונו׳ ^הים" ער ״נודעח", ק׳ ״^הים״ עים, ח׳ ״חמט״ עים, ק'
 ״אמי׳. . . בקראנו׳׳ עים, ה׳ ״כ• לא וגו׳ הי" ער ,,םליתת״, ק' ״ה׳׳׳
. טוב״ ע״ם, ה׳ ״כ׳ לא" ע*ם, ומנין . , י  עיט, ח׳ ״האמה" עיט, ק׳ ״אט״
ם שביום צינ היא ״לך ר׳ הצדקה חלבושח״ עד ״אל י ט ה י ר  מלאכ
נו שלמעלה י נ  תשת" הראשון, ק׳ ״לך" עים, ה׳ מנין הזה וכדרך אם עו
 כח־ט ״מרימו [כמו ״פריםו" בתהלים כיא] עים, ק׳ ״לך" ער ״אל השת"
. ואחה קרוש" עיט, ח׳ ״אל נא" עיס, וכננק טליח׳ .  הראשון ״אט'׳ .
 אהרונ׳ ״ארח משפט בקרבך [הבט למעלה חיח] ק׳ ״אח!" עיס, ה׳ מנק
 הזה ״טהירים" ע*ם, ויחר םדר כל היום כביום צ״כ הינ, עיט ה״ה. — רק
 אין הוקעי'. — ומום כ' ער״ה: כל םרר הסליחוח וחפליח כל היים כביום
 ציה חיא ער ח״ז. וחהל•' ונמסור ושה״י ככיוםי', וכן םרר הקריא'. אבל ענינה
 מום צ״א ח״כ ״לכה; ריס וילך״, ע״ם ח״ג — ולפני הוצאת ט*ח םננן ה׳
 ״<< ארך אפים" וכו׳ כביום נ״א חיב, וקי אחריו. [הטעם שאיא פיוטי׳ בערביח
 כ' לבוש חקפיכ.משום שהעם טהענים לא רצו לטרוה עליהם להאריך בכיה*] ל)?)•
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 •ליי• נ׳: א) ״אמר ״ההלות לאל עליון׳׳ וכו׳ שבברכת חמת ויציב
 גם רוב המביני׳ אינם מביני׳ אותו כראוי, כי תושבי׳ שבזאת יהלל
 המתפלל, ואומר: אתן״ההלוה׳׳ וכוי. ואיגט כן, כי למה יכנס הלול
 כזה בין הדבקי׳; כי לפניו מספר בגאולת מצרים ומהשבתות שנתנו
 ישראל אז, ואת׳׳כ אומר ״משה וב׳׳י לך ענו שירה׳׳, ובתוך השפורי׳
 יכניס הלולו! אכן הנבון שמלות ״תהלות׳, וכו׳ נמשכות למלות ״ונתנו
 ידידים״: שנתנו תהלות. וכשמזכיר המתפלל ״לאלעליון״ אומר ״ברוך
 הוא ומבורך׳׳, כדרך שאומרי׳ בהזכרה ״הקדוש״: ברוך הוא. ואת״כ

 גומר הספור לאמר: משה וב״י לך ענו שירה.
 ליים סיר: א) כ׳ יוסף אימץ סי׳ רפ״ת ״פירוש מהרר״ט [יתוקן:
 מהרה״ט. והוא: מה״ר המץ טריווס] ז״ל כתב בפשיטות בלי שום
 חולק שלא לומר באהבה רבה כי נשם קדשך הגדול הגבור והנורא
 רק הגדול והנורא מטעמא דאיה גבורותיו׳,. וזה נ׳ פלאי, שהלא
 לפי הגמ׳ יומא ס״ט ע״ב, שממנה לקת הטעם הזה ״אתא דניאל
ורא  חמר נכרי׳ משתעבדי' בבניו איה גבורותיו לא אמר גבור׳׳, גם נ
 אין לאמר כמ׳׳ש שם ״אתא ירמי׳ ואמר נכרי' מקרקרי׳ בהיכלו איה
 נוראוהיו לא אמר נורא׳׳ [ואם סומכי׳ בזה על מ״ש שם ״למה נקרא
 שמם אנשי כנה״ג שהחזירו עטרה ליושנה וכו׳ אתו אינהו ואמרו
 אדרבה זו היא גבורתו וכו׳ ואלו הן נוראיתיו שאלמלא מוראו האיך
 אומה א׳ יכולה להתקיים בין האומות״, א״כ נסמוך עליהם גם
 לחמר ה גב ו ר]? ובזה י״ל לפמ״ש ביום א׳ אות ג׳ שרק בעת שנעשי'
 ייעשי׳ המראי׳ הפך המעלה אץ לאמרה כי נדחה כלצון. שאייכ נוכל
 ליזמר נורא. כי עתה אין קרקור בהיכל, אבל גבור אין לאמר כל
 זמן שבניו משועברי׳. אך ק׳ למה לא נסמוך על אנשי כנה״ג. שהלא
 ::ומכי1 עליהם במה שהקנו בברכה אבות ״הגדול הגבור והנורא.״
ת שם א  ולא זו בלבד כי אף בברכת יוצר או־־ סומכי' עליה׳ ואומרי׳ ״
 וכו׳ הגדול הגבור והנורא״? אמנם אתר ההשכלה יובנו הדברי' היטב,
 כי רק במקוס שבת כבברכת יוצר אור ובברכת אבות שמספרי' שבחיו
 ית' נוכל לאמר אף גמר גם בזמן השעבוד וכמ״ש ״זו היא גבורתו
 שנותן ארך אפים לרשעי׳״, וכפירש״י ״ומאריך אפו על כל הגזרות
 שגוזרי׳ על בניו׳׳, וא״כ גם בזמן הגלות מראה מדת גבורתו וראוי
 לשיחו בה. אגל בברכת אהב׳ רבה שאומרי׳ בדרך תפלה ״ולא נבוש
 לעולם ועד כי בשם ונו׳ בטתני נגיל׳ ונשמחה בישועתך/ אין לאמר
 הגבור, כי לנו איננו ניראה עתה גבורה כמ״ש ״נכרי׳ משתעבדי׳
 בבניו איה גבורותיו״ $ ועל הגבורה שמאריך אפו לנכרי׳ הכובשי׳

11" 
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 אותנו תהה ידס לא נוכל לבטות שיושיענו, ונהפוך הוא ט כל זמן
 שמאריך אפו להכובשי׳ לא יענישם להכניעם שיוציאנו מתתת ידם.
א שעל ידה מקיימנו כמ״ש ״שאלמלא מוראו ר ו נ  אבל על מדת ה
, כי ל ו ד ג  האיך אומה א׳ יכול׳ להתקיים״ נבטת. וכ״ש על מדת ה
 גדלו וטובו מלא עולם לעולם, ועליה לא אמרו: איה גדולותיו. ולא
 כאשר ראיתי בס׳ קטן ממחבר גדול |קטן וגדול שם הוא| הנכתב
 בענין מתלוקת פ״ה ״שהתזירו העטר׳ ליושנה ואמרו הגדול הגמר
 והנורא אע״פ שירמי׳ ודניאל לא אמרוהו באמרם איה גדולותיו״.
איה גדולותיו". וגם בס׳ קטן אהר בענין הזה לא ״  ואני אומר: איה<
 כתוב יושר דברי אמת וכדברי׳ הז״ל על ג׳ דברי׳ העולם קיים על
 האמת ועל הדין ועל השלום״. ובאמת לא נמצא בדתז״להסדר הזה,
 כי כה אמרו באבות ספ״א ״על הדין ועל האמת ועל השלום״.
ת ״אמת מ  ואהשוב שבאה הטעות לפי שנלמד ממקרא שראש דברו ח
 ומשפט שלום שפטו בשעריכם". ואולי ממ׳יש בגמ' שם ובסנהדרי׳ ו׳
 ע״ב בטעות ״אמת ומשפט ושלום״, אכן ״קושטא קאי״, ע״כהאמת
 תעמוד במקומה בין הדץ והשלום. ולא תאמר שהסדר הזה הוא
 שלא ככתוב; כי עיקר מאמר המקרא הוא ״שפטו בשעריכם״ שהוא
 הדץ, ואמר שיהיו עמו ״אמת ומשפט שלום״, ומש$ט שלום כתוב
 בסמיכות, והוא כמו: שלום, כמ״ש בםנהדרי׳ שם ״איזהו משפט שיש
 בו שלום הוי אומר זה בצוע״. לכן נאמר את״כ'במקרא ״והאמת
 והשלום אהבו״. — והמחבר לא נזהר מיה שכתבתי בציון תר״ב 00
 ״שהמלמדי׳ מקראי תנו״ך ומאמרי תלמוד ומדרשי' מפיהם או מפי
 כתבם לא ילמדום לפי מה שעולה בזכרונם, כיאזלאימלטומתעות,
 אכן יביטו במקום המקראי׳ כאלו הם הדשי׳ להם שלא שמעה תנו״ך
 אזנם מעולם, וכן במאמריי. ואם יזהרו בזה, יזהירו כזהר הרקיע,
 כי יהיו משכילי׳ בלמודם3 ואם לא. יהיו מכשילי׳ בלמודי/ כי שומעי
 דבריהם ורואי כתביהם ילמדו מהם כזביהם [אני אמרתי: בתפזו
 כל האדם כוזב] יכן מורה הנסיון בהרבה מקראי׳ הערוכי' בפי העם
 בתעות, כמו בצפני׳ ג' ״כי אז אהפך חל עמי' שפה ברורה לקרא
 כלם בשם ה׳ לעבדו שכם אתד'/ והעם הופך שפה ברורה לשפת
. והתעוה באה להם ממעתיקי ו לעבד  שקר לקרא כלם: נשם ה' ו
 ב׳׳ר ס״פ דשב, אשר סמכו על זכרונם בכתבם המקרא. כי בגמ' ע״ז
 כ״ד נמצא ״לעבדו״ כראוי. ואשא (ושלי עוד מבי כתוכי׳ הבאי׳ כאתד
 בפי העם בתעות, והם: מיכה ו׳ ״והצנע לכת עם !1היך", אשר
הם בל״א,  ראיתיו כג׳ ספרי׳ תדשי׳: עם ה׳ אלהיך, וכן מתורגם נ
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 לולבד מה ששמעתי מדרשני׳ הרבה אומרי׳ אותו כן. ויבא להם חמה
 שנכתב כן במכות כ״ד. אך לא על בעלי התלמוד תלונתנו בזה, שהלא
 בסוכה מ׳׳ט ע׳׳ב נעתק אל נכון, אכן מעתיקי ((ס׳ (נכות שינו,
 בכתבם מזנרונם בלא ראוה. והב׳ בהושע י׳׳ד ״כי ישרי׳ דרכי ה׳
 וצדיקי׳ ילכו בם ופושעי׳ יכשלו בם׳,, ובזה נכשלי׳״גם צדיקי׳ לאמר:
 צדיקי׳. וגם זה הגיע אליהם ממעתיקי תלמוד ב״ב פ׳׳ט ע׳׳ב. אבל
 מזיר כ״ג ובהוריות י׳ נמצא כראוי: וצדיקי׳. ואלה הם ג׳ כתובי׳
 המלמדי׳ בבטן אב לכל המקראי׳ הנעתקי׳ שלא ככתוב, שאין לתלות
 התעות באלוני׳ הגדולי' חכמי התלמוד והמדרשי', כ״א במעתיקיהם
 ו״םדריהם". - ואוסיף משל ד׳: שרש״י שמוה כי, אי, כתב ״שנא׳
, וכן העתיקו כל האחרוני׳ ׳ ׳  אחה דבר אלהים שתים זו שמענו
 המקרא הזה שבתהלי׳ ם׳ב, בטעות. ויצא להם מגמ׳ סנהדרי׳ ל׳׳ד
 שנם שם הועתק כן. אך הנכון כאשר הועתק במ״ר מידבר ס׳׳פ
פה אמצא מקום לתקן גם קלקול ו , כי ק כהוב. |  י״א: שמעתי
 המעהיק בספרי הזה ביום ב׳ אות א׳: הכתוב באיוב ל׳׳ה ״לאיש
 נמוך רש ע ך״ שהחליף ר׳ בפי ופשע לכתוב: פשעך]. ויותר מהמה
 נר״בהי על הדבר שם 7>ז־^1 [<, 7.0—78. אך לולא דברי מהרה׳׳ט
 נ״ל שלא יתכן לאיור־ על ״בשם קדשך׳׳: הגביר, ואף שהוא ית׳ ושינו
י אדם לתא־ר מלה שם בהאיר גבור. ובירכת  אחד, אין לשון מ
 יהי אור שחומרי׳ ״את שם האל המלך הגדול הגבור׳׳ •<' הין הגדול

. ך ל מ  הגיור״ מוסבים למלת ש ם נ״א למלת ה
 ליום ס״י•: א) נוהגי׳ לאמר טרם מכניסי׳ ס״ת לא״ה בחול, ואף
 יי״ט וי״נ הקלים בחול ״לדוד מזמור״ וגו׳ כמ״ש ביום ב׳ ח״ר מפני
 פשוקי ״שאו שערי׳ ראשיכם׳׳ וגו׳. ומנסי שבת ל׳אמר ״כשבנה שלמה
 יהמ׳ק ביקש להכניס ארון לבית קה״ק דבקו שערי׳ זה בזה אמר
 נ״ד רננות ולא נענה פתח ואמר שאו שערי׳ ראשיכם״ וכוי. ובדרכי
 אזכיר ייה ששאלני גברא רב״א הזקן שקנה חכמה ר׳ בער אדליר
 הנהן נר״ו [ולמען לא אמנע טוב מבעליו אודיע שהקושי׳ שכתבתי
ם הזה נמצא׳ בם׳ יד דוד שלא ראיתיו אזן  ביום ד׳ אות אי בשם החנ
ה כתובי׳ בתפלת שלמה  על פירש׳׳י שה ״כ״ד רננות רנה הפלה החנ
 י:ד כ״ד,״ הלא במ״ר במדבר י״ד פירש בדרך אחר ״חמר שלמה כ״ד
טה מן פסוק כי האמנם עד ועתה קומה כ״ד פסוקי׳ ולא נענה״?  רנ
 והשיהי לו שדברי מ״ד קשים, שאף אם נאמר טעם שלא מנה הפסיקי׳
 הראשוני׳ שירה״י ב׳ ו׳. לפי שאינם מענק הבית; אין טעם למה לא
 מנה הפסוקי׳ שבמלכי׳ א׳ ח׳ שהם כ״ז מן פסוק ״כי האמנם״ ע׳׳ס,
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 שהלא ברור ששלמה אמר כל הכ״ז פסוקי/ רק שבדה״י קיצר הכתוב
 וא״כ הל״ל שאמר כ״ז רננות? לק אתשוב שדעת רש״י שמ״ש במ״ר
. כ״ד פסוקים״ היא תוספת תלמיד שבא לפ׳ בדרך  ״מן פסוק . .
 הזה כ״ד רננות שבמ״ר, אבל פירושו האמתי הוא: כ״דמלותמשרשי
׳ שם, כי בדה״י שם רק ני '  רנה תפלה תתנה שבתפלה שלמה מו
 כ״ג הן, וכפירש״י בברכות כ״ט ״בפי־שה ויעמד שלמה״, שהוא במלכי׳
 שם. אוי״ל שהואממ״ר, אבללאלפ׳ כ״ד רננות שלפניו, כי אם להוסיף
 שמלבד כ״ד רננות שבמלכי', אמר גם כ״ד פסוקי׳ שבד״הי ולא נענה.
ן פסוק. — אך ק׳ למה אין מ  וא״כ מ״ש ״מן פסוק״ הוא כמו: ו
 אומרי׳ אוהו בשבת שהרית, ואומרי׳ במקומו ״מזמור לדוד הבו״ וגוי,
ק בייט וי״נ שתלים כשבת. ומ״ש טא״ח רפ״ד ״ז ברכות של שבה  ו
 נתקנו• כנגד ז׳ קולות שנאמרו בו״, ק׳ שהלא גם בי״ט שבתול נתקנו
 ז׳ ברכות, ואעפ׳׳כ אומרי׳: לדוד מזמור? ומ״ש עוד ״מפני שנאמר
 על מתן תורה״ ור״ל ובשבת נתנה תור׳ כמ׳׳ש בשבת פ״ו ע״ב, איננו
ת ״לדוד מזמור״ וגו׳ שהוא מעטן פתיחת א״ה כנ״ל? ו ת ד  מספיק ל
 לכן נ״ל שאין אמורי׳ ״לדוד מזמור״ וגו׳ בשבת שחרית מפני ענין
 הבריאה שבראשו כמ״ש בר׳׳ה ל״א ״בראשון היו אומרי׳ לה׳ הארץ
 ומלאה על שם שהנה והקנה ושליט בעולמו/ ופירש״י ״שקנה שמים
ק והקנה תבל ליושבי׳ בה כלומר קונה נדי להקנות ושליט א  ו
 בעולמו יחיד/ ר״ל שאין פי׳ ״והקנה״ כפשוטו: ביום הראשון 5 שהלא
 אז לא היו עוד ברואי' להקנות להם, וכמ״ש ״ושליט בעולמו יחיד״.
 אבל פירושו: שקנה כדי להקנות לברואי׳ בימי׳ שאתריו. וכן בפסוק
 ב׳ מדבר מהבריאה ״כי הוא על ימי׳ יסדה״ וגו/ וע״כ בשבת שלא
 נברא דבר, מונעי׳ מלהזכיר הבריאה אם לא עם ממתה שבת.
 והוא הטעם לדעתי שמדלגי׳ בשבת בברכת יוצר אור פסוק מה רבו
 מעשיך וגוי, שאתר ״המאיר לאלץ״ ונו׳ שבהכל יורוך, אומרי׳ ״ה׳מלך
 המרומם׳׳ וכוי? כי מה שמדלגיי מאמר ״׳1 ברוך גדל דעה׳׳ וכו לא
/ כי זה מיוסד על סדר א׳ בי, ונתנו לכל אות מלה, וע״כ בשבת  ק
 שבקשו להאריך תקנו תתהיו שיר שלם על סדר א׳ בי, לכל אות תרח
 שלם, והוא ״אל אדון׳׳ וכו/ וזכר לדבר, שתתלה ד׳ חרוזי' ראשוני׳ היא
ו וטובו, ל ד  במלים של אל ברוך וגוי: אל אדון, ברוך ומבורך, ג
 [המשונה רק מעט ממלת גדל] דעת ותבונה (המשונה מעט ממלת
 דעה, כי היא היא כמ״ש ביום א׳ אות כ״ג] אבל על ״מה רבו״ וגו׳
ח א  ק׳? אכן לפמ׳׳של השמיטוהו שלא להזכיר מעשי הבריאה וקנץ ה
: מזמור לדוד וגוי, ר ו מ ז  בשבח. — ובחרו לאמר התת לדוד מ
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 ה>אמר על מתן תור׳ שהיה בשבת כנ׳׳ל. ויותר ראוי לאמרו בקריאת
 שחרית, שהוא מעין ברכת יש מ ת משה וכו׳ כמ״ש כוא״ת רצ״ב
 ,ישמח משה כנגד שבת של מתן הורה׳׳. ואף בשבת של י׳׳ט וי״נשאין
 אומרים ישמח משה וכוי, אין אומרי׳ לדוד מזמור מהטעם הלל,
 ואומרי׳ מזמור לדוד כבכל שבת שתרית. אבל במנחי שאין מזכירי׳
ד וכוי, והקריאה ומספר הקרואי׳ הס ת ה א ת  מתן חור׳ בתפלת א

 כבב' והי, גם לענין המזמור תהי׳ שוה להם.
 כ) במזמור ״שיר מזמור לאסף״ כתוב בספרי׳ ישנים ״היו דמן
 לאדמה״ הל׳ בקמץ, ורו״ו ה״ה עשה פתת לאדמה. והוא נכון בעיני,
 ני בספרי׳ מדויקי׳ נוקד בדברי׳ ד/ י״ת; ושם כ״א, א׳ ״באדמה״
 וכהוב בהקון שופרי׳ שם ״בפתת הבית, דברי אמת״. ובהשקפה
 ראשונה יובן ההפך במס״ק די, י״ת, ששם כתוב בצד מלת באדמה:
 ל׳, ר״ל שאין כמהו. ש״מ שבכ״א, א׳, מנוקד: באדמה, ואין שניהם
 שוים. וא״ל שהנמסר רומז על ריםש: שאין תסר *כמהו; שהלא נמצא
 חסר בבראשית ז׳, ת׳. שכן(זונת מהנמסר ש:! אי, ל׳ ״3׳ מלאים״,
/ ל׳. ושל ח׳, י״ט כי גם שם נמסר כן, ש״מ שזה של  והם: זה של א
 ז׳, ח׳, חסר כחברו בדברי׳ ד׳, י״ח. וא״כ הנמסר: שאין כמהו,
 מורה על ״באמנה״, וגנזה נדע שזה שבלא, א׳, לא נוקד כן. אמנם
 זאת תקרנוה כן היא. שפי׳ הנמסר: שתמר ב׳ מלות ״רמש ביזדמה״
 אין עוד. וע״נ נרשם סימן המסר׳ בץ בי המלות [וכן יובן גס הרושם
 שבין מלות ״הדם הנקי״ שם כ״א, ט׳, ונמסר בצדו: לי, אף שנל א׳
 מבי המלוה״באה כבר בפ׳ הזאת; אבל ר״ל שאינם יתד עוד] ולפ״ז
 בב׳ המקומות הנ״ל נקרא: באדמה, בפתת. ואף שה״ה בעין הקורא
 די, י״ת, קרא שינים וארץ לעדי' ואמר כמשה רבינו [הבט פירש״י
 הדברי׳ ל׳, י״ט| הסתכלו: ?שמים |שבפסוק הקודם| הסתכלו:
 כארץ [שלפניו | המורי' שהי׳ לידיעה, ולכן גם במלת באדמה היא
 לידיעה והקמץ; לדעתי העדי׳ יעידו נגדו, כי לולי קבלה לא היו
 כותבי הספרי׳ הישני׳ פותתי׳ הבי״ה, באשר גס הם ידעו הידיעה
 שבבי, המבוררת ע״פ שני עדי׳. ומ״ש ה״ה שבכ״י נמצא בקמץ; כ״י
ת אמת. והטעם מ  משמש לשון דלמא. ובעיני ניכרי׳ דברי דברי א
 שלא נוקד בקמץ הוא לדעתי להשוות יותר נקודה הב׳ עם נקודת
 הא׳ שאתריה. וכן בשמואל א׳ י״ז, י״ב ״בא באנשים״, שהל״ל: ;אנשי׳,
 בידיעה כינו ״בא בימים״ בראשית כ״ד, הבא בידיעה ? אבל בא:
 באנשי׳, להשוות הנקרות. ולכן גם בתהלי' פה נפתתה ל' לאדמה,
 הף אם היא לידיעה [אך אם ה׳ בראש המלה יקוים הקמץ, כמו
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 האדמה, ההנשי׳. ולא עשו הה׳ פתותה עמלות: החמור, החלום,•
 כי לעברי לא יכין לדבר ה׳ פתוח׳ לפני א׳ בחטף סתת. רק ה'
 השאלה נפתח/ כמו ״האחיכם״, במדבר ל״ב. וע׳׳כ נפל חטף האי,
 ונוקד: ר־אחיכם. וכן פירשתי באגרתי 40 מ״ש בהדברי׳ כ׳ ״כי
 האדם עץ השדה" שה׳ האדם לתמהון, ונקמצה להשוות להאיץ וכן
 בשמואל ב׳ גי, כ׳ ״לאנשי׳ אשר אתי", ל׳ בפתח. רק אם ה׳ קמוצה
 בראש המלה שאחריה, יעמוד הקמץ, כניו ״אם יראה איש ?אנשיי
 האלה״, הדברי׳ א׳ ״לאנשי האל״, בראשית י״ט. גם אם אתר א'
 חטופה רק תנועה אי, יקום קמץ ב׳ ולי, ולהשוות הנקודות הקמץ
 גם האי, כמו ״ויישם בארון״ סוף בראשית. וגדולה מזו שגס יה׳
 בראש תקמץ האי, כמו,ל^יי?" מן השם: איה, שבדה״י 3׳ נ״ד, ת
 ״ויעשו ארון אחד״. ובזה נמלטנו מלחן רד״ק במכלול משקל ?על
 ״ארון אחד הוא משקל אחר כמו שאור תהום". ולפמ״ש אין לנו כ״א
 :ארון אתד, ואין משקל ארון: רק עם אותיות השמיש משתנה

 ליום ס״י: א) כ׳ בש״ע תקפ״ה ס״ה ״הנוטל שכר לתקוע שופר
 בר״ה או כדי להתפלל או לתרגם בשבתות וי״ט אינו רואה מאותו
 שכר סי׳ ברכה״. ובב׳׳י שם ״המרדכי כ׳ בס״פ אע״פ (כתובות ס״ד).
 אהא דקאמר התם מתזי כשכר שבת מכאן פסק הר״ר ברוך יש לי
 תשש על התזני׳ שמשכירי׳ אותם להתפלל בשבת והר״ר שמואל אמור
 דאין איסור דהא נותני׳ שכר לקיים המצוה להתפלל בשבת ענ׳׳ל
 ויש לתמוה על הר״ש דאטו כדי לקיים המצות נהלל שבת״. וט״ז שם
 ס״ק ז׳ כ׳ ״וק׳ על ר״ש מההיא דשוכר פרה ותינוק (בב״מ נ״ת)
 שמביא הטור וזהו ודאי מצוה שומר הפרה להיות פרה אדומה וכן
 התינוק שלא יתטמא כי מעשה הפרה היה ע״י תינוקות״. ואף שי״ל
 בזה שרק לעושה גוף המצוה התיר הר״ש לקתת שכר שבת נשכר
 להתפלל ולתרגם בשבת ולתקוע בר״ה, אבל לא לעושי מכשירי'מצוה
 כשימור פרה ותטק לצורך מצוה; תשאר הקושי׳ מנדרי׳ ל״ר שאסרו
 ללמד לתינוקות בשבת בתתלה בשכר פיסוק טעמיי. אף שהוא גוף
 המצוה? ונ״נ שגס הר״ש מודה ששכר שבת אף במקום מצוה אסיר
 כפשט הגמ׳ בנדרי׳ וראש הבריית׳ בב״מ הנ״ל. אך ממה שלא למד
 הר״ר ברוך דינו מהמקומות האלה כ״א מכתובות ס״ד שאמרו שלא
 הוסיפו לאשת מורד כשבת דמיתזי כשכר שבת, מוכת שהרר״ב בא
 להשמיענו שאף כמקום שאין שנר שבת, והוא נשמקבלו בהבלעה
 כבסוף הבריית׳ בב״מ שם ״שכיר חדש שכיר שנה וכו׳ טהני׳ לו שכר
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 שבה", יש לאסור במקום שידוע לעס שעיקר השכר בעד מעשה שבת,
 מפני שנראה כשכר שבת. והוא של הר״ב \ש לי תשש על התזני׳
׳ אותה להתפלל בשבת״, שהל״ל: שפוכרי׳׳׳י אבל ר׳ל רי  שמשכי
 שאף ששוכרי׳ אותם כדין בהבלעה שיתפללו אם בתול לפעמי, מי'((
 יש תשש איסור במה ״שמשכירי׳ אותם״ והוא: שנוהני' להם עיקר
 שנרם ״להתפלל בשבת״ שנרא׳ לעם כשכר שבת, הה אסור קצת אף
 מיקום מציה. ומה שהתירו בשמירה פרה ותינוק בהבלעה, הוא
 לפי שאין מקבלי׳ יותר בעד מעשה שבת מבעד מעשה יום אקר,
 וע״כ אין נרא׳ לעם כשכר שבת. ולדעתו גם בשכר מתורגמני׳ שיפסיד־
 נ׳ ע׳׳ב יש איסור קצת אף אם לפעמי׳ מתרגמי׳ גם בדרשת חול,
 והוא בהבלעה, מ״מ נרא׳ לעם, היודע שעיקר שנרם בעד ייעשה
 שבת, כשכר שבת. ובזה תלקהר״שואמר: •שלעולם אין אוסרי׳
ה בשכר הבלעה, כמו בשמור פרה• ותנוק בסוף בריית׳  לעשות מצו
 בב״מ הנ״ל. ואף אם נרא׳ לעם כשכר שבת, אין מונעי׳ מציה מפני
 מראית עין. אך בלא הבלע' אסור אף במקום מצוה ששכר שבה אין
 להתיר מפני מצוה, כבראש הבריית׳ ובנדרי׳ הנ״ל. ולדעתו בשכר
 מתורגמני׳ הנ״ל אין איסור לפי שהוא בהבלעה אף שאיירו ״דמיתזי
 נשכר שבת/ לפי שהוא למצוה, רק שאין בו סימן ברנה כמ״ש שם.
 היוצא מדברינו: שלקבל שכר שבת אסור אף במקום ידוה. וכן
 בהבלעה אם עיקר השכר בעד מעשה שבת אסור שלא מיקום מנוה.
 אבל בהבלעה שאין עיקר השנר לשבת שאץ נרא׳ לעם נשכר שבת
 מותר אף שלא למצוה. בכל זה שוות ב׳ הדעות שבמרדכי. אכן
 בהבלע שעיקר השכר לשבת למצוה, אסור להר״ב, ולהר״ש ייוהר
 ואץ בו סימן ברכי. ונהגו נהר״ש, וע״כ הח׳ המיוחד.לתפלות שוי״ט
 לקח שכר בהבלעי, כי על״ה גם במקצת מוי חול כמ״ש ביום א׳ ה״א.
 אף שעיקר שכרו בעד שבת. ולענין ס״ב הוא ככותבי ס״ת שבפסקי׳
 שם, כי טרחם מרובה מלעשותו בחנם. אבל התוקע בר״ה אף
 שתקע גם בחדש אלול, ומותר מן הדין לקחת שנר באשר הוא
 בהבלע', לא לקח מפני שאין בו ס״ב לפי שנודע לעם שעיקר הש?ר

 בעד תקיעת י״ט. —
 ועוד לא אתריש אתאפק מלהורות שדברי ב״י בא״ח פה ובי״ד,
 הנראי׳ כמתנגדי׳ כי על מ״ש ב״י לחזק דעה הר״ש ״ונן משלי ע ר״פ
 מקום שנהגו דף נ׳ ת״ר ד׳ פרוטו' אין בהן ס״ב לעולם וחד מיניי׳
 שכר מתורגמני׳ וכו׳ ואם איתא דהוה שום צד איסור בדבר לא הליל
 אין בהן ס״ב דמשמע דלית בהו איסורא״ ל ט״ז שם ס״ק ז׳ ״זצ״ע על
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י של בי׳׳ד סי׳ ע״ר במ״ש במוכר ס״ת דאינו רוחה ס׳׳ב וכי ב״י ל  ה
 ח״ל משמע כיון דאינו רואה בו ם׳׳ב אסור הוא למכרו ונאן^נ
 3היפוך״, צדקו יחדו; כי בי׳׳דאמר שבמקוצ) שאמרו ״אינו רואה ס״ל
׳ י  יש בו לעולה איסור. לפעמי׳ מצד עצמו. שבעיבורו אמרו: ח״ר ם
 כבפסחי׳ שה ״העושה מלאכה בע ש וכו׳ ובלמ שיש שס נדנוד עברה
 וכו׳ א״ר ס״ב" לעולם". ולפעמי׳ א-ן איסור מצד עצמו, רק מפני
: ורו בזה  שאמרו ״אינו רואה ם״ב,״ והלו שלילת ברכה בעושה, ו
 שאין רוח חכמי׳ נוהה ממי שעושה כן, ע״כ אסור לעמר על רצונה.
 תדע שלי בי״ד לא בא להוכיח מהלשון הזה שיש איסור בדבר מעצמו;
 שהלא אמרו בס ״המשתכר בקני׳ ובקנקני׳ איר ס".: לעולם מי׳טונו׳
 שלטא בהו עינא ת״ר תגרי סימטא וכו׳ ה״ר ס״ב לעולס מ״ע דתהו
 ביה אינשי׳ ופירש״י ״ועין שולטת בהן״, ובאלה אין עברה. אבל
י היא: שאתר שאמרו: א״ר ס׳־ב, אסור לעבור עלדבריה׳.  הוכתת ל
ר ס״ב אסור הוא למכרו״, שמלבד ה  וזה מדויק בלשון ב״י ״דכיון ד
 מלת ״דניון״, מורה על זה גס יתור מלת ״הוא״. ואולי תקרא המלה
 שלפניה: איסור, ור״ל שזה הוא איסור שעובר על דבריהס. — אך
 במקוס ש א הלו שלילה ברנה בעושה; כבשנר מהורגמני׳ שאמרו
ן בהן ס״ל, שלא תלו בעושה, לאמר: י  בפסתי׳ פס ״ד׳ פרוטות א
י לדעת ר״ש שלא לבד א בפרוטה השכר, מונית ל  אינו רואה, ל
 שאין בו איסור מעצמו. כי אף לא אסרו לעשותו. וק מוכח ממ״ש
 בגמ׳ שס נ! גס בכותבי ס״ת, אף שדעת חז״ל נותה ממעשיהם
 לכתוב בשנר, באשר התפללו שלא יתעשרו פן יתדלו מלכתוב. והוא
י בא״ת הנ״ל ״ואם איתא דהוה שום צד איסור בדבר לא  רצון ל
 הל״ל אין בהן ס״ב דמשמע דלית בהו איסזרא״, ר״ל שה״ל לתלות
 בעושה ולאמר: הינו רואה ס״ב. נמצא שדבריו היו לאתרים בי״ד
ו רואה סיב, העובר עושה נ י  וא״ת, כי בי״ל אומר שכשאמרו: א
ו רואה, אין איסור. נ  איסור. ובא״ח אומר שבמקום שלא אמרו: אי
ה ל ק  ועפ״ז אציל גם דבריו בש״ע מן המתלונני׳ שהמחבר נטה בסי׳ ת
 [שבראש דברי] לדעת ר״ש ובסי׳ ש״ו ס״ה הפך דבריו כדעת ר״ב,
ר להשכיר חזני׳ להתפלל בשבת״. ואף שכ׳ את״כ ״ויש מי ו ס א  של ״
 שמחיר״; הלא ש״כ בי״ד ס״ס רמ״ב כ׳ ״זה שתמצא בכמה מקומות
 בדברי המתבר סבר׳ אתת בסתם ואת״כ יש מי שמתיר הוא מפני
 שנ׳ לו עיקר כהסבר׳ של סתם והסיר׳ ההתרה היא טפלה״? —
ן בהן סיב, אין איסור  כי גס הר ר״ב מודה שמוקים שאמרו: אי
 מצד עצמו, אבל דעתו שנמו שבמאמר: אינו רואי, יש ב׳ מזבני, אי:
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 שהאיסור מעצמו, אה יש בדבר נדנור עברה, שבעבורו איורו: א״ר
 ס״ב, ובי: שאין בו איסור מעצמו ומ״מ אתר שהזהירו עליו אסור;
 ק יש ב׳ מומי׳ במאמר: אין בהן ס׳׳ב, אי: שנעשה איסור קל אתר
 שהזהירו מפני חשד כשכר מעות יהומי׳ שאמרו שס, ני יחשדוהו
׳ כני"ש י  שמרויח בשל יתומי׳ שאינם בני מחילה, וכן שכר מהוממנ
 ״דמיתזי •כשכר ישבת׳׳. ומובן בי: שאין בו כל איסור והוא במקום שאין
 חשד כשכר כותבי ס״ת, ומעות הבאות ממדינת הים שהן בכלל ד׳
 פרוטות שם. ובזה תלק ר״ש שו.ם בשכר מהורגמני׳ ויתומי׳ אין
 איסור, כי אף שלא תקנו להוסיף בשבת במורד מטעס דמיתזיכשנר
 שבת, לא אשרו בעמר זה לעשות מצוה לשכור מתורגמן ולעסוק
 בשל יתומי׳ לפרנסם. ומביא ב׳׳י ראי׳ לדעתו ממ״ש גם באלה: אין
 בהן, ולא: אינו רואה. והנה אף שנראה מזה שדעתב״ינוטה לרעת
 ר״ש, הוא רק להגן בעד אנשי ספרד ולהצילם מתלונה ה־1ור עליהם
 שם: אבל להלכה מתמיר כהרר״ב שאף שמצד עצמו אין איסור בשכר
 מתורגמני', אסור קצת מפני התשד שהזהירו דמתזי כשכר שבה,
 ולכן סותם כן בסי׳ ש״ו. והוא מתאים עם מ״ש פה ״אינו רואה׳׳
 וכוי, שמפני זה אסור לעבוד?גל הזהרתם וכהרר״ג. ובזה נדתה גס
 קושית מתצית השקל סי׳ ש״ו על ש״ע פה ״לא ה״ל לסהוס ולכהיב
 ארס״ב ונתן מכשול לפני(יעיין פן דייק מזה דאיסור׳ ליכא שדייק
 לר״ש מהאי דפ׳ מ״ש״. כי לפמ׳יש גם הר׳׳ש מודה שמיקום שנאמר:
 ארס״ב, מובן היטב שעי״כ נעשה איסור, באשר נתלה בעושה. ולק
ן בהן,  דק המתבר ושינה לשון הגמ׳ שבשכר מהורגמני׳ שאמר׳: אי
 כי בזה באמת יש (יקום לטעות כדעת ר׳׳ש: שלא נאסר, וכי: חינו
 רואה. שהכל מורי׳ בו שאסור עי״כ. — ואולי יש להמלץ כן גם דברי
 מ״א שם שנ׳ ״אבל איסורא ליכא״שר״ל איסור מצד עצמו אין בו ״כמן
 דצור׳ מצוה הוא״, ני בזה גם הר׳׳ב מודה, רק לרעהו נעשה איסור
 קל על שאמרו דמחזי כשכר שבת ובא לידי חשד, וכן גםדעההמתבר

 כאשר סוהס בסי' ש״ו.
 ב) מנהגנו ע״פ סדר עולם שהזכירו הוס׳ ב״ק פ״ב ע״א בד״ה
 נדי, שמשה עלה בל׳ אב [שהוא א׳ של ר״ת אלול] ע״כ התלת
 התקיעות בפ״פ בראשון של ר״ת אלול. ודברי הוס׳ האלה נעלמו
 מהמזרתי בעת כתבו בפ׳ עקב בד״ה ואתנפל, הקושי׳ על רש״י
 ״ומ״ש כאן שעלה בי״ת בתמוז ובפי כי תשא כתב בייט בתמוז״ ן כי
 דרך רש״י לכתוב דעות תלוקות בבי מקומות. וע״כ כ׳ בפ׳ כי תשא
 שבי״ט בתמח עלה ואח״כ בר״ח אלול [והוא ב׳ של ר״ח] ואלול
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 ״עובר, והיה שם מ׳ יום עד י״כ, כדעת פר׳׳א ותנחומא שבתום׳
 שם, ובפי עקב נ׳ שביי׳ת עלה ואת״נ בל׳ אב. ואלול חםר כדרכו׳,
 כדעת סדר עולם, אבל מ״ש הוא ז״ל על קושיהו ״וכשרצה לפרש
 התשמן של מ׳ יום ומי לילה לפמ״ש בגמ' המוז דההיא שהא מלויי
 מליוה כתב 3י"ט בתמוז עלה״ ת״וה מאד, כי 3גמ׳ תענית כ״ט
 אמרו זה על השנה השנית שאתר י׳׳מ, שבה נשלחו מרגליי, ומה
 ענין לזה עם מעשה עגל ושבירת הלתות, ועליות משה שהיו בשנה
 הראשוני? ובדותק י״ל שר״ל שכמו שאמ׳ בגמ׳ שבשנה השניה מלאו
 תמוז ולאהתזיקו בסדר התדשי׳ כמונו, י״ל שגם בשנה הראשוני עשו כן.
 לייס סיז: א) כ׳ אבודרהם בסדר הפלות שבת ״שחרית ונו׳ אומר
 וביום השבת וגו׳ והסבה שאומר הפסוקי׳ של קרבן מוסף ובי״ט ור ת
 אין הומרי׳ הפסוקי׳ של קרבן מוסף י״טור״ת לפי שבשבת אין״וציאי׳
 ס״ת 3׳ למוסף ובי״ט וד״ח מוגיאי׳״. ולא דק בלשונו כי גם בר״ח אין
ת קוראי׳ פ׳ קרבן ייוסף, ואף ד  מוציאי׳ ם״ת בי. אבל ר״ל שבי׳׳ט ו
 שאיננו בקריאה י״ט מדין הגמ', ((״י( מתקנת הגאוני׳ מוציאי' ס״ת
 3׳ לקרוא קרבן ייוסף, אבל בשבת גם וה איננו. והנה נתן טעם
בראשי תדשיכ׳ וגוי בראש התפלה  לפי מנהג ספרד שאין אומרי׳ ו
 נמ׳יש טא׳ת הכ״א. אך למנהג אשכנז שאומרי׳ אותו בריית אף שקוראי'
 אותו בתורי, קשה מה בין ר״ת לי״ט שאץ אומרי׳ קרבן ייוסף בראש
 התפל׳. ורותק לחלק לפי שבי״ט מוציאי׳ ס״תב׳ ולאבר׳ת; ני נהפוך
 הוא, שרית שקוראי' בו קרבן מוסף בס״ת אי לעיקר הקריא', יגדל
 כתו בזה מי״ט שקוראי׳ אוהו רק נוסף על הקריא', למפטיר ייפני
 כבוד התור׳? ונ״ל שגם ר״ת אינט ראוי לאמירתו לפי שנקרא בתורי,
ה ב ש ם ה ו י ב  אבלאומרי׳ אוהו בעבור ר״ח שחל בשבת שאומרי' ו
 אף שקוראי׳ אותו בתורי; שלא להבדיל בין שבה לשבת. ובו חיוב
ם ו י ב / כי למה יגרע. הלא גם ו כ י ש ד  לאייר גם ובראשי ת
ת נקרא בתורי אז. ושלא להבדיל בין ר״ת לר״ח אומרי׳ אותו ב ש  ה
 בנל ר״ת. ועי״ל טעם שאומרים אותו בריית: להזכיר הקהל שלא
א וכוי, ני בערבית שקורא השמש אין נל ב י ה ו ל ע  ישכתו לאמר י
 העם בבהכ״נ כמ״ש מ״א ר״ס קי״ד. והב:י בב״י אורח תיים סוף

 סייון מ״ת.
 ליים צ״אז אי) תמהתי מעולם על תחלה קריאת המפטיר בשבת
 כצבי׳ שהיא בדבר רע נזה ״הגדתי לכם היום כי אבד האבדון״, והלא
 היה יכול לכפול נל פדשת השביעי כאשר עושי׳ למנהג מקומות
 אתרי׳ בשבת עקב• ואם מאנו בפ״פ לכפול פרשה כולה; ה״ל לחלק
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 :!וסת רביעי לב קרואי', ולקרות לשביעי מן ״כי המצוה׳׳ עיים? וניל
 שלעיקר הדין שהלכה כגמ בבלית נגד הירושלמי אין איבור לפתות
 לא׳ מן הקמאי', מלבר לראשון, בדבר רע; כי אין זאת נקראה
 נ-היחה נ׳׳א השלייה הקריא׳ שלפניה. כי בש״ע תכ״ת ס״ו כ׳ ״קללות
 שבתורת נהיי׳ אין ייפסיקי׳ בהן אלא א׳ קורא כולן ונוי אבל קללות
 שבמשנה תורי ינולי׳ להפסיק בהן ואעפ״כ נהגו שלא להפסיק בהן״.
 וניל שטעה המנהג להתגייר כירושלמי(יגלה ס״פ בני העיר, הנוהן
 טעם לדין המשנה ״אין מפסיקי׳ בקללות״, נוסף על טעמי הבבלי
 שם, ״צריך שיהא פותת בדבר טוב ותותס בד״ט״. וגס איננו מתלק
 בין אלה שבת׳׳כ לאלה שבמ״ת. אך הדין העיקרי שבש״ע הנ״ל שיכוליי
 לה:םיק בשל מ׳׳ה הוא נגמ' שלנו שם שלא הזכיר' הטעם הנוסף
 בירושלייי שיש לו ייקום גם בשל מ״ת. כי אם טעם ר' אםא ״דנתיב
 ״וסר ה' בני אל תמאס ואל תקץ בתוכתתו״, וטעם ריש לקיש ״שאין
 אויירי־ ברכה על הפורענות״ )ונפלאי׳ דברי ט״ז בש״ע שם שתייה
ו , הלא ״בזמן המשנה לא ה ל י  על תום׳ שכתבו הטעם מפני הב
 מברכי׳ אלא הפותת והתוחם״ ר״ל הקרוא הראשון והאחרון. ולייה
 תמה על הוס ולא על ריש לקיש במי־?, ועל עיקר תמיהתו יש
 לתמוה, שבפירוש נאייר בירושלייי שם ״אין לך טעון ביני לפניו
 ולאתריו א!ח קללות שבת״כ וקללות שבמ״ת״׳ין והטעייי׳ האלה אין
 להם ייקום באלה כבמ״ה, וכ״״ש אביי פם ל״א ע״ב ״לא שנו אלא
 בקללות שבה כ אבל שבינ״ת פוסק יי״ט הללו בלשון רבים אמורות
 ומשה מפי הגמר' אמרן והללו בלשון יתיד אמורות ומשה מפי עצמו
 אמרן״ [לא אעבור על מלת ״הללו״ בלי לפרשה, כי תשבינישנקראת
 דיללו. ותי״ט בייעשר שני פ״ג, גי, ״והלה נ״ל שנגזר יין הללו והוא
ן ,הלזה־׳ שבתור׳, מ א כ ן ה ״ל ש ן נ ו ) ע ט י ן ״ ה ש ו ^י ת ה י ן י ל ו פ כ ה  ״

 ותשלומו: •:•לאלי, ונפלה האיונקודהה כדרכה. והלההלהיא. ונפלו
ם נגד ב׳ טעמי  אותיות המשך ונקודהם| ונ״ל שב׳ הטעמי׳ של אביי ה
 המשנה הלל, שנגד טעם ריש לקיש ״שאין ייברכי־ על הפורענות״
 אמר שאין זה באלה שבמ״ת, שהן רק כפורענות יתיר, ונגד טעם
 ר־א ממקרא מוסר ה' וגו׳, אמר שאלה שבמ״ת אץ נקראות מוס>

 ה' ותוכחתו, כ״א ייוסר משה ותוכחתו. — נמצא שממה שפוסק
 אביי שבמ״ת פוסק, ואין חולק עליו בבבלי, ייוכת שלפי הגיי׳ וההלכה
 מוהר לפתות בדבר רע להקרואי׳ מלבד לראשון [כי מ״ש ריש לקיש
 שאץ מברכי׳ על הפורענות: ר״ל אם הפורענות רוב ענין הקריא׳
 כבתוכתה! וע״כ התירו לפתות למפטיר ״הגדתי״ וגו׳. ומ״מ לא נחה
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 דעתי בזה, שאף שבדין מותר למה נוהגי׳ נן ואינם מתמירי', כבקללוה
 שבמ״ת כנ׳׳ל ? לכן נ״ל שאף הירושלמי לא אמר כן כ״א בענין שלא
 נקרא כבר, אבל במפטיר שקורא שנית מה שנקרא כבר, (יותר

 שאין זה פותת.
 ליום צ״ב: א) יסלא, למה לקחו ״׳ ״ממנו״ ממנו״ וכתבו ״ותקשיב
ו ((אמר״? ונ״ל ע״פ מ״ש בסוטה ל״ה ״דבר גדול דברו מרגלי׳ נ  מ
 באותה שעה כי חזק הוא ממנו אל תקרי ממט אלא ממנו כביכול
 אפיי בעל הבית אינו יכול להוציא כליו משם", ופירש״י ״((((נו״. (ין
 הקב״ה: אל הקרי ל״ג שאק הבדל קרייה בין ממט הנאמר על יתיר
 שנדברי' עליו לממנו של רבים שאומרי' על עצמן: אינו יכול להוציא
 כליו. אם הפקידם שם: בעה״ב. ״אדון העולם״. ולדעתי לא על
ם ה:•ך רש״י הדבורי', שהקדים לפי ״אינו יכול״ המאותר, לדבור  חנ
 ״בעהיב המוקדם. כי אחר שפי' את הנמשל ״אדון העולם״ לא רצה
 לכתוב עליו רבתם ״אינו יכול להוציא כליו(ישם״ |שר״ל לדעתי:
 שאיננו יכול להוציא האומות "יזיז ישראל שהושיבן בה כבעה׳׳ב
 המנית כליו בביתו, כפירש״י בראש ההורי ״ברצונו נהנה להם וברצונו
 נטלה מהם ונתנה לנו | לכן מפי בתתלה ״אינו יכול" וכו׳ לפי המשל
 באדם שיש לו בית, ואת״כמפיהנמפל. מה הוא בעהי׳ב: אדון העולם.
 ולכן הפיטני' נמנעו לכתוב ״((מנו" במובן: ((אתנו, מדאגה שיובן:
 מאהו, ויבא לפעמי׳ תרוף עי״כ. לכן כתבו: מנו. כי נמנא קציר כזה
 •:(ידבר בעדו יתיר ״דברי עוגות גברו מני״ תהלי' ם״ה, ועשו הפיטני
 כמהו לרבים ((״ב: מנו. אבל ביחיד נסתר אם נופלי המ״ם הראשוני

 יכתב: מנהו, כבאיוב ד׳ ״שמץ מנהו״. ובזה הבדילו ביניהם.
 נ) יזהר לאמר ״הטה •1הי אזנך״, נ׳ בשיא, כי כן הוא בדניאל
 טי. ולא יאגור בסגול, כי אז יחליפוהו השומעי' בב׳ אזנים כאלו
 כתוב: אזניך, ל׳ רבים, והיא טעות. כי זאת הקרטה כן היא שמענה
ן בל׳ רבים, כבישעי: וי  ואתה דע לך: שאף שעס שרש •ש גו ע באי אז
ה בא׳ תמיד ביחיד, כי כן ורך ט  ״ובאזניו ישמע״ והרומי׳; עס שרש נ
הל על קול אשר נשמע. שמטה אזן אתת אל הצד'  המקשיב בהשגת׳ י

 שממנו בא הקול.
 נ) בשמות ל״ד, ה', כתב המבאר ״ויקרא בשם הי, בעל ה טעמיי
 העמיד תיבת בשם בטעם ((פסיק ויהיה לן עתו כאלו כתוב ויקרא
 ה׳ בשם, ואולם אין כן דעת אונקלוס שהרגם וקרא בשמא דה' ורש״י
 ז״ל הסכים עמו״. ופי׳ המזרתי ״ויתויב (וזה שיהיה משה הקורא
 שאם היה השס הקורא היה מתורגם וקרא נשמא ה'שפירושו ויקרא
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 ה'>שם״. ולינ שהמטעים ואונקלוס לה נפרדו, וילכו שניהס יחדו
 שהשם שבראש המקרא ״וירד ה׳ בענן״ הוא גם נושא 3׳ הפעלי׳
 שאחריו, שר״ל: ויהינב ה׳ עמו ויקרא ה' בשם הי לפני משה להורות
 לו סדר הפלה, וכאשר הבטיחו למעלה ״וקראתי בשם ה׳ לפניך״.
וקרא״ ר״ל ה־ הנזכר למעלה. והמזרחי שהתקשה  ויי״ש אונקלום ״
 בזה, לא ראה שגם על ״וקראתי בשם ה לפניך״ הרגם ״ואקרי בשמא
 דה׳ קדמך״. וכן מ״ש ״ויעבר ה׳ על פניו ויקרא״ וגו־ ר״ל ה׳ קרא
 להורות למשה כמ״ש בתנתומ׳ שם ,א״ל אגורת זכות אבות וכוי
 מכאן ולהבא הוי חומר ה׳ ה׳.״ ובר״ה י״ז ע״ב ״ויעבר וגו׳ הראה
 למשה סדר תפל־ ח״ל כל זמן שישראל תוטאי׳ יעשו לפני כסדר הזה״
 ו;ן מוכח ממ״ש את״כ ,וימהר משה ויקד״ ש״גג שהקריא' שלפניו לא
 ממשה היתה. !לא כיב״עעל ״ויקרא בשם ה׳״ שהרגם״וקרא משה״
יקרא״ שהרגם ״וצלי משה״  וכו/ ולא כירושלמי על ״ויעבר וגו׳ ו
 ונוי. ונ״ל שגם דעת בעל הטעמי׳ כן היא, שהשם שבראש המקרא
 מוסב גם על ״ויקרא״. ומה שהטעים ״בשם״ בטפתא המפסיק. ולא
 כיכ״מ. שהטפחא במלה ״ויקרא" כמו בבראשית י״ב והרומי'; איננו
 להורות שמיש אתריו ״ה'״ פועל הקריאה הוא. שהלא גם בפסוק
י בשם בנגינה, ת א ר ק  ,וקראתי בשם ה'לפניך״ מתוברות מלות ו
י ת א ר ק , כ״א במלה בשם, אבל ו י ת א ר ק  שאין התביר במלת ו
. אך י ת א ר ק  מחובר בדרגא. ושם כלול כבר פועל הקריא׳ במלת ו
: הפלה, כבבראשית שם שה״א ה  בא להורות שאין פי׳ הקייא׳ פ
/  ״וצלי בשמא דה׳,״ וא״כ מלת בשם בסמיכות קני!: בשם של ה
 כ״א שהקריא׳ כמשגגעה וכת״א פה ״וקרא״. והכתוב מפי באיזה שם
 קרא: ה׳. וא״כ ״בשם״ הוא בסמיכות הבאור כמו ״מלאכת עבדה״.

 והוא שת״א פה ״בשמא דה׳״. וכן ״וקראתי נשם״.
) יזהרו לאמר ^זוד״ כלו קמק, כי הוא עיר כמו: ;עשי־.  י
 והמאמר מעין הכתוב בא־וב ל״ג ״תטאתי וישר הערתי ולא שיה
 לי״. ושם פירש״י ״לא נהיה לי שכר בדבר״. וכן פי׳ ה״ה במתזור י״כ.
 וראב״ע פי׳ ״ולא עשיתי השוה״. והמבאר באיוב פי׳ והעונש השר
 הביא עלי חינו שוה עם ערך החטא אשר מריהי דבריו״. וכל זה
 איננו שוה לי, כי לדעתי פירושו כמ׳׳ש באסתר ה׳ ״וכל זה איננו
 שוה לי״, שאתר שסיפר את כבוד עשרו ורב בטו, אמר שכל זה אין
ת מרדכי. ק אומר  לו ערך בעיניו ולא נחשב לו למאומה בראותו א
 המהודה באיוב שם [רק שבאסתר שם: שוה,בביטני כמו: עושה|
 שאף שתטה ועוה היושר לא היה דוה לבו חת״כ על מה שעשה, כי
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 לא היה נחשב בעיניו למאמנה, ונל(יעשהו הרע נדמה לו נדבר קל
 שאין לו ערך. וכן אנחנו מתודי' ״סרנו ונוי ולא שוה לנו׳ בימי׳ שעברו
 לשום על לב להתאונן על חטאינו. לכן מוסיפי׳ ״ואתה צדיק על כל

 הבא עלינו וכו׳ ואנחנו הרשענו״ לעמוד מירד עד עתה.
 ל׳.-ש צ״ג: א) נוהגי׳ ע״פ י״א ר״הקנ״ג שאם תל כ״ז אלול בשבת
 מקדימי׳ התענית לע״ש. ותמהתי בהקדמה (י״ת), שאם נקבל מה
 שלא עשו בזה ניי״ש במגלה ה׳ ״ייא־זרי׳ ולא מקדימי' דאקדומי
 פורענות׳ לא מקיימי/• ני הוא לדעתי מפני שהתענו רוב הקהל אז
 בער״ה, ולא רצו להנביד על הצבור שיתענו 3' מיי' סמוני׳: כ״ת
 וכ״ט באלול. למה לא הקדימוהו ליום הי, ננהוג בתענית אסתר
 וע״פ וער״ח.׳ שמפני כבוד שבת אין דוחי׳ ארזם על ע״ש ניי״ש ב״ח
 ס״ס הקפ״ו? ונ״ל שהטעם שאין אלה נדחי׳ לע״ש הוא מפני שמתענה
 עיי כן בסוף התענית בין השמשות לתוך ספק שבה. וזה יתנן רק
 בתעניות שמשלימי׳ להתענות בהן אם תלי׳בע״ש. אבל בתענית פ״פ
 שני י״א שם ״ואם הל מם הנ״ל בע״ש אין משלימים התענית", אין

 איסור להתענות בע״ש אף כשנדחה, ני לא יננס לתוך השבה.
 אליים צ״ה: או ראיתי בכל לוחות פ״פ תרשי׳ גם ישני': שכתוב אצל

 ער״ה ״וזכור ברית״. ואשתומם על המראה, כי למה להם לכתוב
 על לוח דבר הנזכר בסדורי סליתות הנמצאי׳ ביד כל? ואם ראוי
 לכתבו, למה נא כתבוהו גם בעי״כ שבראש הלוח? ונ״ל ע״פ מה
 שתמהתי ישאלהי זקני׳ ואין(יגיד: למה אין נוהגי׳ בכ״ז באלולתעני׳
ה כמ׳׳ש י״א תתקנ״ג ״גם מוסיפי׳ ר בר י ו כ  גרוש לאמר פזמון ז
? י נ ו ת צרר ב ת/ כאשר מוסיפי׳ על פיו םליתת ר  פזמון זכור ברי
 ואחשוב שבדורות שאתריו בטלו המנהג ההוא; שלא להשוות תענית
 פ״פ לער״ה שאחריו באמירת הפזמון הזה של נעילה בי״כ, ולמען
 יהיה בער״ה כדבר חרש שלא נאמר בזמן ארוך. אך לכבוד הדור
 הראשון לא כתבו בפירוש בלוח א;׳ל כ״ז אלול: שאין אומרי׳ זכור
 בריר!; אבל כהבואצלער״ה הסמוך לו: שבואומרי׳ז״ב, נהורוהשלא
 יאמרוהו בימי׳ שלפניו. ולדעתי שינו עוד ממ׳׳ש י״א שם; כי הוא כ׳
 ״כ״ז באלול קבענו פה לתענית צבור בכל דיניו״, ש״מ שאף אס תל
 בב׳ קוראי׳ גם בשתריה ויהל, ובכהמ׳ ישני׳ של מנהגי פ״פ בזמן
 מאותר מצאתי ״שקורי' בשתרית פ׳ השבוע״. וכן ראיתי נוהגי'בימינו.
 ב) אין נוהגי׳ 3פ״פ לאמר ״ודברך מלכנו אמת״, כי אם: ודברך
ו הוא מעין חתימת ״(ילך על כל הארץ״, נ כ ל  אייה. וקי הלח מ
 ומדוע לא נאמרנו ? והטעם שכ׳ לבוש הקפ״ב ״שנ׳ דברך ה׳ נ.ב
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 (מתוקן: ה׳ דברך נצב, כי כן הוא נההלי׳ קי״ט] ולח כתיב מלכנו/
 איננו אמת לדעתי, כי גם מלת אמת נעדרת במקרא הזה ולא
 השמיטוה בעבור זה? ונ״ל שעשוהו מדאגה פן ה3ולע א׳ של אמת
 וישמע ח״ו: מלכנו מת וקיס לעד, ויובן כאמונה כוזבת שיש אל מת
 ויהיה אח״כ חי וקים לעד. ואף אס לא תבולע האי, תמשך מלת
 אמת למלת מלכנו [ולא לגזלת ודברך| ויובן כמו ״אמה ((לכנו״
 שבתפלה עלינו, לכן השמיטו מלת מלכנו. — ולא אוכל להתאפק
 מלקונן על א׳ ממנהגי׳ חדשי׳ מחדשי׳ גאו, שקהל צועקים בכל כחם
 ״חמה״ עם הח׳ כשאומר המלה הזאת בתפלה י״נ. והלא זכרי' הנביא
/ ולא: צעקו אמת. והנה כשאומר ח׳ ״וטהר לבנו ת מ  אמר ״דברו א
 לעבדך״ צועקי׳ עמו: באמת. ויש לדאוג שיאמר ית׳: ארדה נא
 ואראה הכצעקת׳ הבאה אלי עשו. וכן אהר ״כי אהה י1היס" באה
 הזעקה: אמה, וכן צועקי', לפעמי׳ ((:זוך דברי שיחה שביניהם,
 אחר ״ודברך/ והם דברי׳ שלא שמעתם אזן בפ״פ מעילם. רק בסוף
ת עשו כן עד הנה, אבל לא מ א ט ה פ ו  פיוט מלך עליון במאמר ש

 בתוך התפלה.
 נ) יש לתמוה על ל״מ א״ח ר״ע שכ׳ ״כ׳ מהרי״ל בה׳ סוכה שאין
 לאמרו בי״ט שחל בשבת וכן המנהג״. זכ״כ בהגהת ש״ע שם ״וכן
 בי״ט שחל בשבת אין אמירי׳ אותו(מהרי״ל ה׳ סוכה)״. ונהפוך הוא
ה  כי ז״ל מהרי״ל ה׳ סוכה ״((נהגי מהרא״ק י׳׳ט בשבת א״א מי
 מלליקי׳ גזירה משוס י״ט שחל בע״ש וכו׳ ונ״ל משום זה אין להניח
 מלומר וגו׳ והכי נהגינן לוקא כי הל י״ט בע״ש לא אמרינן וכי חל
 י״ט בשבת אמרינן״. ובה׳ הפנה י״ט כ׳ ״מהרא״ק א״א במה מלליקי׳
 כשחל י״ט בשבת ואין אנו נוהגי׳ כן אך אם י״ט בע״ש אז א״א ללא
 מצי לומר עשרתם ערבתם אבל כשחל בשבת והוא עישר וערב
 כרצונו יאמר כדיני׳״? ובלוחק י״ל שרצון רמ״א: מהרא״ק הנזכר
 במהרי״ל. אך ק׳ למה לא הזכיר רמ״א המנהג ע״פ לעת מהרי״ל
 בעצמו? וע״ק למה לא העתיק לברי מהרי״ל הי תפלת י״ט הקולמי׳
2 — ומנהגנו כלעת מהרי״ל בעצמו הנ״ל. ואומרי׳ בכל ה כ ו  לה׳ ס
 שבת ב״((, מלבל כשחל י״ט א׳ או ב׳ בע״ש, והוא כשמניחי' ערוב
 תבשילי׳ בעי״ט, אין אומרי׳ אותו בשבת שאחריו. ונההי סיגין ללבד:
 ודברת ב״ס [במה מדליקים אך לא אחר הע׳׳ת [הנחת ערוב

 תבשילי׳] ומובנו הפשוטי: תאמר ק״ש, אך לא אחר זמנה.
א שבר״ה וי״כ מותר להשמיע קולו  ר) בש״ע א״ח ק״א כתב \
 בתפלתו אפיי בצבור וכן נוהגי׳ ומ״מ יזהרו שלא להגביה קולם יותר
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 מדאי (דרשות מהליין).״ וכי ט׳׳ז ״הטעם דאז בודאי יבלבל א׳ את
 חברו׳,. ואף שגם טעמו נכון, איננו טעם מהרי׳יו. כי בד״מ אי כתב
 ״ובדרשות מהרי״ו כ׳ ומ״מ לא יגביה קולו משום דהוה כנביאי הבעל״.
יה שאף ביתיד שאין בלבול תברו אסור מטעם ״דהוהכנביאי  'לשונו מו
 הבעל/ ור״ל כי בברכות כ״ד ע״ב אמר ״המשמיע קולו בתפלתו הרי
 זה מקטני אמנה המגביה קולו בהפלתו ה״ז מנביאי השהר״. ופירש״י
 ״ה״ז מקטני אמנה. כאלו אין הקניה שומע תפלת לחש ומגביה
ה הן שפת יתר? ולדעתי יש שם ט״ס, ב ר ה ה י ב ג מ  הרבה/ ומלות ו
 ויתוקן ״לתש: המגביה. הרבה״, שבמלת לחש סוף הדבור. ומלה
ה היא תתלת דבור אחר לציון מ״ש בגמ׳ ״המגביה קולו/ י ב ג מ  ה
 ופירש ״הרבה/ ומשמיענו במתק לשונו הקצר הזה מה שמתלק בגמ'
 בין המשמיע למגביה,.ואומרשהמפמיע הוא המרים קולו מעט, רק
 שאיננו מתפלל בלתש, והמגביה הוא המרים קולו הרבה. והוא
 שכתב בי־בור שאתריו ״ה״ז מנביאי השקר לכתיב ויקראו בקול גדול״
 שהגביהו קולם הרבה בתפלתם. וע״כ כ׳ מהרי״ו שהתירו בי״נ רק
 להשמיע שהוא מעט, אבל לא להגביה שהוא הרבה, כי אף שהתירו
 איסור קטני אמנה, פן לא יוכלו לכוון לבם בלחש, איסור נביאי
 השקר לא התירו, וידעת היום כי לא כל הטקדי׳ היו כעמוס אשר
 היה בטקדי', כי גם מלך מואב היה נוקד, ולא כל הנקרות נהרות
 הכסף, כי קצתן נקרות הכזב, וגם עתודי׳ כקורי', ורק הצאן הולכות
׳ הלכו אתריהם,  תמיד אחר נקודי׳ כאלה. ואם לפעמי' גם המעי
 שגו ולא ידעו הבין ברעותם על ידיהם. ואראה עוד איזה משלי׳
 מעניני׳ סתומי׳ שיובנו עי״כ. במדבר ל״ו, ט׳ כתב רש״י ״ואם הפר
א/  יפר אותם. יכול אפי׳ לא הפר האב ת״ל וכו׳ ברשות אביה הי
 ובאשר המלוה המצוינות הן בפסוק י״ג,העמידו בספרי׳ תרשי' הדבור
 הזה שמה ושינו סדר דבורי רש״י. אך לא הבינו דרכו. כי פסוק י״ג
 מדבר בנשואה, שאיננה ברשות אביה ונדריה יופרו ע״י הבעל בלא
 האב. וגם לא ידעו את מקומו, כי יש סדר למשנת רש״י, והדבור
 הזה על מקומו יבא בשלום בפסוק טי. אבל יתוקן: ואםוהפר, ור״ל
 ואם וגו׳ והפר, והוא ציון פסוק טי. ומפי מלת והפר ״יפר אותם/
ה שבפסוק די, כי ר ס א ת ו ל מ  שלא נתשוב שאות ו' הוא לתבור מ
ו שבפסוק הי. ופי׳ המקרא: ואם מ ק  אם שמובנו: אז, כבמלת ו
 יניא אותה, אז ביטל בזה את נדרה ומבטאה שאין להם קיום עוד,
/ [וכן הוא מובן ו נ ר פ  כמ׳׳ש בפסוק י״ד ״אישה וקימנו ואישה י
 פירש״י בר״ם עקב ״ושמר וגו׳ ישמור״ וכוי, שאין ו׳ ושמר לתבור,
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 כוו״י ״ושמרתם ועשיתם״ שלפניו, כ׳׳א לתתלת המסובב מסבות
 מאמרי' שלפניו, והוא כמלת או. — וכן יוכן מ״ש רש״י במדבר סוף
 ל״ג ״והיה אשר תותירו מהם יהיו״ וכוי, שלא נתשוב שגם המאמר
 הזה מן הסבה, כי ו׳ ״והיה אשר׳׳ היא רק לתבור, ותחלת המסובב
/ משמיענו שאיננו כן, כ״א  היא בפסוק שאתריו ״והיה כאשר דמיתי
. . ואב לכל מאמרי ז  שתתלת המסובב ״והיה אשר״, וכאלו כתוב: א
 רש״י כאלה בבראשית סוף כ״ת בלה והאב!] וא״כ הנקודה שאתר
 מלת אותם, ראוי׳ להיות לפני מלת יפר. — משל בי: במלכי׳ א׳
 י״ת, די, פי׳ רד״ק ״ואמרו רז״ל כי זה עובדיה החביא תמשי׳ איש
 במערה אתת ותמשי' איש במעל אתרת כמ״ש למטה תמשי' תמשי׳
 איש במערה״. .ותמוה מה תרשו רז״ל בזה ומה הוסיפו על הכתוב
 שם פסוק י״ג ״מאה איש תמשי׳ המשי׳ איש במערה״ שהזכיר הרד״ק
 בעצמו? ונ״ל שמלת ״התביא״ ט״ס ויתוקן: הנביא. והוא שתרשו רז״צ
 בסנהדרי׳ ל״ט ע׳ב שעובדיה פה הוא הנביא הנודע בספר נבואה.
 ואת״כ (יציין דבור א־ר על מ״ש ״המשי׳ איש במערה/ ומפי שאיןר״ל
א שגס  שרק נ׳ התייא במעל אבל נ׳ אתרי׳ הסתיר במקום אתר; ל
 נ׳ אתרי׳ הטמין במעל אחרת כמ״ש בפסיק י״ג ״המשי׳ תמשי׳
 במערה/ ובספרינו ב׳ דבורי רד״ק בדבור א׳ נאמרו והשמיטו הנקודו׳
 שביניהם. — משל ג׳: בהשגת ראב״ד ה׳ בית הבהיר׳ פ״א, ט׳ ״לא
 אשרה תור׳ כל עץ אלא אצל מזבת ה׳ והוא עזרת כהני׳ משער
 נקטר ולפנים אבל בעזרת נשים ובהר הבית מותר״, ותמוה שהוא
 הפך הספרי שופטי׳ ״ומנץ לנוטע אילן ובונה בית בהר הבית שהוא
 עובר בלא תעשה ת״ל כל עץ״? אכן לא יתמהו עוד בהסרת ב׳
 הנקודוה שאחר מלת עץ בספרי, כי באמת הוא מאמר א׳ עם מה
 שאתריו, ויתוקן: ת״ל כל עץ אצל מזבת ה׳ אלהיך ר׳ אליעזר [תםר:
 בן יעקב, כי כן הועתק בתמיד כ״ת ע״ב] אומר (ינץ שאין עושי׳
 אכסדר׳ בעזר׳ ת״ל אצל מזבת. וא״כ ראלי תולק על סתם ספרי,
 ודעתו שרק בעזר׳ שאצל מזבח שהיא עזרת אנשי׳ אסור אבל לא
 בעזרת נשי׳ והר הבית. ופוסק ראב״ד כמהו שמשנתו קב ונקי, וגס
 הקשו(ימנו בתמיד שם על המשנה. — ומשם ראיה שלפני בעלי
 התלמוד היה הספרי כאשר תקנתי, באשר הביאו דברי ראלי בלי
 מלות ״אצל מזבת ה׳ אלהיך״ שלפניהם בספרי שלנו, ש״מ שהמלות
 האלה נמשכות למעלה ואיל מדברי ראלי וכנ״ל. ובענין הזה פרשתי
, ו , ל ד  טעם מתלוקת שבץ המדרש שהביאו רש״י ורד״ק ביהושע ל
 המפ׳ מ״ש שם ״תתת האלה״: מין עץ, כמו ״תחת האלה, בראשית
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 ל״ה, ד׳; ובין יונחן שהרגם: אלתא, שהיאמזוזת השער כמ״ש רש״י
 ורד״ק שם. כי המתרגם לטעמו, שתרגם מ״ש אח״כ ,אשר במקדש
 ה׳״ כפשוטו: די בבית מקרשא דה/ והוא מקום מזבח. א״כ אין לפ׳
 פה ,האלה״: "ין עץי• כי איך עבר יהושע על,לא תטע וגו׳ כל עץ
 אצל מזבח׳/ וכמ״ש בספרי ובתמיד? לכן הרגם: אלתא, שהיא
: עץ, פי׳ ,אשר במקדש״ כרש״י ה ל א  מזוזה. אבל המדרש שפי׳ ה
 ״כלפי שהביאו שם הארון״ שלא הי׳ מזבח, א״כ מותר להיות שם עץ.
 — ועל הדברי׳ שלמעלה סמכתי באמרי ביום א׳ אות כ׳ שבברכה
 יוצר אור ראוי להפסיק אתר מלוה ״להקדיש ליוצרם״, אף שב׳ נקוה׳
 לפניהן בסתרי/ וכן אין ראוי להפסיק הרבה בברכת אמת ויציב בין
 מלות ״תי וקים״ למלות ״רם ונשא״, כי גם אלה נמשכות למלות
 ״למלך אל״ והם תאריו ית׳ כמו ״תי וקים״. ואף שבםדורי׳ הפסיקו
 ביניהם בנקודות. ואם עשו כן בזה מפני שהמאמר ארוך; מ״מ לא
 יעשה המתפלל מאמר א' לשנים. — ועפ״ז מצאתי עזר לטא״ת
 קכ״ו ״ובכ״מ שהיחיד חוזר ש״צ תוזר אם טעה כשהתזיר התפל׳ תוץ
 מבר״ת שתרית/שאם לא הזכיר יעלה ויבא אינו חוזר שלא להטריח
 על הצבור כ׳ בס״ה על שם ה״ג שגם בתפלת המוסף אץ מתזירי׳
 אותו מפני טורת צבור ודוקא בר״ת אבל בשוי״ט מתזירי׳ ובסמ״ק כ׳
 דאפי׳ בשוי״ט נמי אץ מחזירי׳ והכי מסתבר דמאי שנא בשוי״ט מר״ת
 וכן מ״ש שגם מיוסף אין מחזירי׳ לא נהיר׳ דלא קאמר בגמ' אלא
 בשתרית מפני שתפלת המוספי׳ לפניו אבל לא סמכינן ממוסף על
 מגת׳ שלאחר זמן״. וכ׳ ב״י ״ז״ל סמ״ג כ׳׳(( שיתיר וכו׳ כת׳ בה״ג וכן
 אם שכת במוסף מפני טורת צבור ועוד שהרי הפלת המנח׳ לפניו
 אבל בשוי״ט לא ויש ספרי׳ שאינו שם בגמ׳ עכ״ל ובאור דבריו בה״ג
 כתוב דה״ה אם שכת במוסף שאינו תוזר וטעמו מפני שהוא גורס
 כך בגמ׳ טעה וכו׳ במוספי׳ אין מתזירי׳ אותו מפני שיכול לאמרו
 במנת׳ אבל יש ספריי שאינם גורסי׳ כך וכו׳ ותמהני על רבינו שמקשה
 עליו מדלא קאמר בגמ' אלא מפני שתפלת המוספי׳ לפניו שהרי
 לפמ״ש סמ״ג בה״ג גורס בגמ' ג״כ (יפני שתפלת המנת' לפניו וכך
 הל״ל שאין גרסת בה״ג עיקר שהרי הרי״ף והרמב״ם והרא״ש אץ
 מרסי׳ אלא מפני שתפלת המוספי' וכו׳ ואפשר שרבי׳ הי׳ מפרש מ״ש
 סמ״ג ויש ספרי׳ שאינו שם בגמ׳ לא קאי אלא למאי דכ׳ בשם ה״ג
 אבל בשוי״ט לא אבל מ״ש וכן אם שכח במוסף וכוי דברי בה״ג הם
 שאומר כן מסבר׳ ואינם מדברי הגג(/׳׳ ודברי ב״י האתיוני׳ דתוקי׳
 מאד, כי מאין לטור לפ׳ כן הסמ״ג בדוחק למען הקשות עליו, למה
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 לי* פי׳ את הסמ״ג כפשוטו שכל דברי בה׳׳ג היו בספרו בג((/ ועל
 כלם אומר סמ׳׳ג ״ויש ספרי׳ שאינו שם בגמ׳״? ועוד שנהפוך הוא,
 שמ׳׳ש בשם ה״ג ״אבל בשוי׳׳ט לא׳׳ הס דברי בה׳׳ג מעצמו, כי לא
 נמצאי׳ בג((׳ שלפנינו ולא בספרי ראשוני/ אבל ((״ש >(((וסף נמצא
 בג((׳ ברכות לי, וכן היה לפני רש״י שם בד׳׳ה טעה ולא הזכיר
 במוספי׳? ובעיקר ((״ש סמ׳׳ג בשם ה׳׳ג שגם במוסף מחזירי/ אני
 הומה שבה״ג שלנו כ׳ ההפך בהי ברכות ספ׳׳ד ״וש״צ כי טעי בכל
 תפלות מהדרינן ליי ומצלי לבד מתפלת שתרית וכו׳ שהרי הפלת
 המוספי־ לפניו׳׳? לכן נ׳׳ל שב׳ הנקודות שנעשו בסמ׳׳ג שלא במקומן
 הטעו את הרב ב׳׳י לבאר דברי סמ״ג שלא כראוי ולהקשות עי״כ על
/ מקומן באמת ר מלת ״בגמ׳ ת  הטור. כי ב׳ הנקורו׳שבסמ״ג שלנו א
י המלה הזאת. ומלת ב ג מ׳ נמשכת למ״ש סמ׳׳ג את׳׳כ ״עשרה  לפנ
 ימים׳׳ וכו/ ומורה |בזה שאין הדק הבא אתריו: מבה׳׳ג שהזכיר
 למעלה,׳ כי אם מגימ/ וכן דרך סמ״ג לכתוב לפני הדין: מקומו.
 ועתה מ״ש סמ״ג לפני זה ״ויש ספרי׳ שאינו שם״: ר׳׳ל יש ספרי
 ה״ג שאין זה בהם. וכמו שאיננו בספר ה׳׳ג שלט.כ״א בהפך כנ״ל.
 אבל בגי(׳ לא היה לפני בה״ג ולא לפני סמ׳׳ג. וא׳׳כ הטיב הטור
 להקשות על הסמ׳׳ג בשם ה״ג שלפניו: איך תידש דבר שאיננו בגמ׳
 גם לפניו. — אך נשאר תמהון על הטור שדותה דברי סמ׳׳ג בשם
 ה׳׳ג לענין מוסף ((((ה שאיננו בגמ/ ולא הזכיר דעת רש״י שהיה לו
 כן בגמ׳ כנ״ל? וכן ק׳ על ב״י וב״ת שלא הזכירוהו כשדברו:בענין
 הזה? ויותר מזה נ״ל להוכית מדבור הנ״ל של רש״י, שגם בדין שוי׳׳ט
 דעתו כסמ״ג בשם ה׳׳ג. כי מ״ש ב״י לדעת הפוסקי׳ ששוי״ט שוים
 לר״ח ״דהא דקתני טעה ילא הזכיר של ר״ת לאו למעוטי שוי׳׳ט
 אלא חדא מיניי־ נקט וה׳׳ה לאינך/ דחוק שלמה לא הזכיר שבת
 לבדו המצוי יותר? לכן נ״ל שלקת ר״ת מפני ששכתת יעלה ויבא
 מצוי׳ יותר, ממה שישכת בשבת תפלת שבת שלמה ויתפלל תתהיה
 תפלת תול׳ אך זה יתכן רק לפי הפוסקי׳ שיש להם בג((׳ רק טעה
 בשחרית, אבל לרש״י שהיה לו בגמ׳ גם טעה במוספי/ ובמוסף גם
 בר״ת הטעות בתפלה שלמה, •יקשה למה אמר ״בר״ח״ ולא: בשבת?
 ש״מ שבשוי״ט מתזירי׳ לרש״י. אמנם ממה שלא הזכירו כל הפוסקי׳
 והמפרשי׳ דבור רש״י הזה, נ׳ שאיננו מרש״י, רק תוספת תלמיד היא.
 וא״כ אין לנו בגמ׳ כ״א הכתוב לפני בה״ג ורי״ף ורמב״ם ורא״ש,
 והוא רק ״טעה בשתרית ר״ת״ וכוי. ודין מוסף הכניסו המעתיקי׳
 מתוך דבור" תלמיד רש״י לתוך הגמ׳שלפגיט כדרכם. ולפ״זג׳׳ל לעיקר
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 הדין שרק בשחרית ר״ח האמור בגמ׳ אין מחזירי׳ אבל במוםף
 מחזירי', ובשוי׳׳ט אף בשחרית מחזירי׳ וכמ״ש ב׳׳י. ואינני מבטל דעתי
א ראם טעה בשחרית של שוי״ט דינו  מפני((״ש רמ״א בהגה שם \
ג בדבר שאיננו ה נ  כמו בר״ת והכי נהוג״,• כי הוא תמוה לכתוב מ
 מצוי כזה, שז״צ יטעה להתפלל בצבור תפלת תול בשתרית שוי״טולא
 יגער בו א' מהקהל שהם רבים בימי׳ האלה, ולהזכירו. והבי1 בתק

 יעקב תפ״ז ס״ק וי.
 י0כ׳ יוסף אומץ סי׳ נ״ט מנהגנו פה ק״ק ורנקבורט שאין
 אומרי׳ קדיש אתר עלינו״. ונ״ל הטעם כמ״ש לבוש א״ת קל״ג בענין
 אנעים זמירות וכו׳ ״שכיון שתושבי׳ אותו לשבח גדול לא ה״ל לאמרו
 בכל יום אלא לפרקי׳ ועי׳ד שאדז״ל כל האומר הלל בכל יום ה״ז
 מתרף ומגדף כי אץ זה דרך המוסר אפי׳ במלך ב״ו לספר בשבתיו
 הגדולי׳ בכל יום כדי שלא להרגילם כ״כ בפי הפריות ויהיה אז בפיהם
 כמזמר ומתלוצץ״ וכן היתה דעת זקני פ״פ שהתפל' הנכבדת ״עניט
 לשבח״ וכו׳ המיוסדת לר״ה בתוך תפלת לתש, ושאמרוה את״כ גם
 בי״כ בתפל׳ בקול, אכל רק מתציתה, מתתלתה עד ״אין עוד״ ואין
 עוד, לא יאמרו בקהל עם בכל יום. רק היתידי׳ יוכלו לאמרו כל א׳
 לעצמו, וכמ״ש בירושלמי על משגת מורי׳ מורי׳ משתקי׳ אותו ״הדא
 דאתאמר בצבור אבל ביתיר תתטגי׳ הם״. ופירושו כאשר אוכית ביום
 צ״ו אי״ה: שאץ להשגית ולדקדק על מה שאומר היתיד לעצמו, אף
 בהודאות, כי נתשב כאומר תתטני׳. וגם איננו דומה אז לאמירתו
 בי״נ שהיא בקהל עם יתד. ובאשר היא רק אמירת יתיד אין אומרי׳
 קדיש אתריה. וע״י מניעת הקדיש יזכר המנהג שלא לאמרו בקהל,
 ויתקיים כרצונם. אמנם גם בפוסקי׳ יש סעד גדול למנהג הזה, כי
 דעת טור נ׳ כן כמ״ש ד״מ א״ת קל״ג,משמע דאין לומר אתר עלינו
 קדיש וכן למטה במ״ש שבספרד נוהגי׳ לומר מזמור וקדיש ואת״כ
. אך מ״ש ד״מ את״כ ״אמנם  עליט ולא ל שאומרי' קדיש אתר זהי,
 אין המנהג כן אלא אומרי' קדיש אתריו והוא נקרא קריש יתום
 משום דיתומי׳ רגילי׳ למימריה וכן הוא באגור״. נ״ל שמ״ש ״ולה
 באגור״ מוסב רק על פי' קדיש יתום שלפניו, כי בענץ קדיש ״עליט'
,  מוכתת דעת אגור כמנהג פ״פ שלא לאמרו, כי כן־ ל בסי׳ לד
י א״ח נ״ה ״השיב הראלד טעם״ על הקדיסות שאומ׳  והעתיקו ל
ל וכו׳ וקדש אתר סיום מי״ת וכו׳ מ  בתפלה האחד אתרי פסוקי ח
 וקדיש אחר קריאת התור׳ וכו׳ וקדיש אתר הקדושה וכו׳ וקדיש אתר
 אמידת מזמור• או פרק או אגדה או משנה כדאמרי׳ בסוטה עלמא
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 קאי אקדושה ואיהא שמיה רבא דאגדתא וקדיש אתר אשרי לגינת׳
 וכו׳ וקדיש לאתר ברכות ק״ש של ערבית זכו' וקדיש לאתר הפלה
 ערבית ואין פוחתי׳ מז׳ קדישות בכל יום והגאוני׳ כתבו על שם שבע
 ביום הללתיך״ולא הזכיר קדיש אתר עלינו. ובמהרי״ל ה׳ ת״ב כ׳
 ״קדיש יתום במקום שנהגו אהר עלינו״. ש׳׳מ שרק במקצת מקומות
 נהגו לאמרו. — ולא אטה דברי אגור האלה מבלי לעורר: למה
 לא נזכר בהם קדיש שאתר הפלת (גנה׳? וניל לפי שכבר נשמע
 משתרית, שכמו שאומרי׳ שם קדיש אהר התפל/ כן במנה׳. אבל
 בתפלת ערבית משמיענו שאף שאין בה תפל׳ בקול וקדושה, אומרי׳
 קדיש אהריה. אך ק׳ לפי מה שהסמיכו הגאוני׳ מספר ז׳ קדישי׳
/ ועם  בכל יום על הכתוב ״שבע ביום/ למהמוסיפי/ כי הוא מנה ה
 הקדיש שאהר מנה׳ ט׳ הס? ולל שהגאוני׳ אמרוהו על מנין קדישי׳
 שבתפל׳, אבל זה שעל קריאת התור', מלבד שאיננו בכל יום, גם
 איננו על התפל', כי קריאת התור׳ מצוה בפני עצמה היא. וכן
 קדיש אתר מזמור או אגדה איננו בתפל׳ ולא נמנה עם קדישי׳שבתפלה.
 ובענין הזה אזכיר מ״ש מ״א נ״ד ס״ק ג׳ ״כ׳ ב״ש בענין קדיש
 דרבנן כ׳ הרמב״ם סוף ו פרקי אבות שאיא אותו כ׳׳א על האגדה
 אבל אומרי׳ אהר הפרקי' אר״ה וכו׳ כדי לומר קדיש עליו אמנם
 בחבורו כ׳ לאגגרו על כל הור׳ שבע׳׳פ עכ״ל ב״ש וז״ל הרמב״ם ס״ס
 אהבה כל י׳ שעוסקי׳ בת״ת שבע״פ אפי׳ במדרשות או בהגדות אומרי׳
 קדיש דרבנן וכו׳ אבל בלקוטי הפרדס כתוב וז״ל כשהצבור אומרי׳
 פסוק או משנה צ״ל קדיש לפיכך אומרי׳ קדיש אהר פסוקי דזמרה
 ואף אהר משנה כגון במה מדליקי׳ ואוגגר בסיומן אר״אאר׳׳ה דהיינו
 כקריאת התור׳ כדי לחדש שאין מקדישי׳ אלא בסיום הפסוק או
 דרשת הפסוק עכ״ל וא״כ ייל שגם כוונת הרמב״ם בתבורו לומר
 הגלה אתר תור׳ שבע״פ ולומר אה״כ קדיש כי היכי דלאתקשידידיה
ק מנהג כל ישראל לומר אהר פרקי׳ ואין כאלהינו ובמה  אדידיה ו
 מדליקי׳ הגדת אר״א כו׳ א״כ גם כשלומדי׳ משטות י״ל הגדה אהריו
׳ שבדברי רמב״ם בהבורו מורה  כדי לומר קדיש״. — אך מלת אפי
 הפך דברי מ״א, ושראוי יותר לאמר קדיש על משנה והלכה מעל
 מדרש והגדט? [ומ״ש בסוטה מ׳׳ט ״עלמא אמאי״ מקיים אקדושה
 דסדרא ואיהא שמיה רבא ד אגד ת א״? אמר אגדת׳ לפי שגם ע״ה
ב ב״ש והמיא יסלהו ר ה ק  שומעי׳ אותה ומקדשי׳ השם כפירש״י] א
 לי באמרי כי שגו במה שתשבו שפירוש פ״ו מאבות ושל משנת ר׳
 חנט׳ שאתריו הוא מן רמב״ם כפי׳'ה׳ פרקי׳ הראשוני'5 כי באמת
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 רמב״ס תיבר פירושו רק על המשנה ולא על פ״ו שהוא ברייתי.
 ומשנת רתב״ע לא ביאר פה, כ״א בסוף מס׳ מכות במקומה. וכל
 הפי' של פ״ו ושל(ישנת רתלע פה הוא ממחבר צרפתי, כשבראשו
 כ׳ ״בלעז״, והוא רק דרך צרפתי. ומה שתרגם הושיה ״אלטיאו״, היא
 ממלה צרפתית: אלטעססע, גדולה, והוא שמפ׳את״כ ״עניןגאוה״,
 מן ״גאה גאה״. וק מוכח מתוך הבדל הלשון והענין שבין פי׳ ה'
 פרקי׳ הראשוני׳ לפי׳ הזה. — נמצא שיש בעניננו ב׳ דעות שונות;
 שדעת רמב״ם לאמרו גם על הלכה, ודעת הצרפתי כרש״י בעל
 לקוטי הפרדס שאומי־י׳ רק על הגד׳ וכפשט גמ׳ סוטה הג״ל. וכן
 מנהג אשכנז שאומרי׳: אר״א, או: רתב״ע, לפני קדיש שאתר ב״מ
 ופטום הקטורת ופרקי אבות. ולהמעיט מתלוקת י״נ שרשי ורמב״ם
 שוים בזה. כי קדיש דרבנן, שממנו מדבר רמב׳ים, אומרי׳ גם לדעת
 רש״י על הלכי, ורק על תורה שבע״פ. אבל קדיש שבסדר הפלה
 שאומרי׳ על שבתי׳ ותתנוני׳ מודה רמב״ם שאומרי׳ אותו רק על פסוק
 או מדרש פסוק שהם הגדה ושבת, ולא על הלכי ומזה מדבר לקוטי
 פלדס, ואולי גס הצרפתי מדבר רק מקדיש כזה שאומרי׳ אתר פרקי
 אבות והרומי׳ שנתקנו בסדר תפלה, באשר אין אומרי׳ אתריהם קדיש
 דרבנן, כ״א קדיש יתום. אך בכל זה'לי/ יצדק מנהגנו שאומרי׳ משנת
 רתב״ע אף אתר למוד אגדות לפני קדיש דרבנן? לכן נ״ל שעיקר
 טעם המנהג: לפישתתלת הקדיש ״יתגדל ויתקדש שמיה״ הוא בכנוי
 נסתר בלי לפרש לפניו על מי מוסב הכנוי, ואם סוף הלמוד מדבר
 מאליל או מרשע, יהיה תרוף, ע״כ אומרי׳ לפני הקדיש מאייר
 שמפורש בסופו: השם ב״ה, למען יוסב עליו הכנוי. ונהגו לאמר
, או ״אר״א״ שסופו ״וכל בניךלמודי  ״רתב״ע׳י וכו׳ שסופו ״ה׳ תפץ״ וגו,
 ה׳״ וגוי, וסוף הפסוקי׳ הנספתי׳ אליו ״ה׳ יברך״ וגוי. וכן עשו גם
 בקדישי׳ שבסדר תפל׳ שאומרי׳ לפניהם המיר פסוק או תפלה שנזכר
 בסופם שמו ית'. תקור ותמצא. ואבאר עוד ״ונתמתא״ שבקדיש
 שאץ לו קשור-לשלפניו? ומ״ש התכם צוק בספרו 372 בשם הרג
 ראפאפארטנר״ו, לא ינעם לחמו אף אם ינעם לתכס. ונ״לשנתמותינו
 הן השבתותיו ית׳ כמ״ש ״לא לנו כי לשמך תן כבוד״. והקדיש הוסר
 לתפלה על הגאולה כמבואר ברמב״ם בסדר תפל׳. ומתפללי׳ ששמו
 יהי(יבורך ומשובת ע״י נתמותינו שתהיינה למעלה (יכל הנתמות

 האמורות ((הנביאי,. אמן.
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י ראשון של ריר. חקע״ט. ר ש ח נ ׳ ו א נ י  יום עיר ה׳ כשבת האז
׳ שהמו. למר• ר י ככקרהשכימ ללכת לבהכ״נ, וכל כיב לבשו מ  א
 מחים, וכן אח כובע״' שבראמם. :וחי. תחתון מען במקומו ״ארון עולם" זכו׳
׳ בעו! סיוחר לי־ג  ע־־ס ״אקהו םקוםן" וכו׳ כבשבת. רק שסען ברכת על נטי
 יםי םליחוח והושענא רבא. ובאשר לא חל בשבח כשנח חזאח א״ן אוסרי׳
 ,וביום השכח" וגזי. ואחיכ מברך הרב, הסקרא החקיעוי/ ברכח הטליח
 כקול, ואחריו הה׳ העיל׳ה למוסף, ואחריו ח׳ הסחפלל מן ״ארון עולם" ער
 ״נשמח" וכוי, ואחריו בעל חסלח שחריח [גי״ג החסללו כ״ב סקהלחנו חפלה
 שחריח] ואומר״׳ כרוך שאמר וכו׳ ופסוק״ זמרה. לביום ז׳חיג ומוסיףלאסר

 במקומו ״שוכן עד" ער ״נאור. חחלןז* כני״ג. *)
י אז כעל חפלחשחריח עול״ה [בלילאמי־ פסוקי׳ וחחנוח הגמצאי׳  ב
 במחזורי/.כי אסור לל&סיק ברבר״׳:אחרי׳ מ; כחך שאמר ער אחר חסלח
הסלך.מאיד לנגן בקול רם] ג ״המלך* ער ״ונשא׳/[וכמלח;  לחש] ומנגן. מי
 וכנגון משונה קצת ״שוק ערי? [במלח ער פןפסיק.קצח בעין. וכן: בשבח ר״ט]
 ער ״ובקרב קרשי׳ חחהלל*.נ) > ״ובמקהלוח^ ער ״העולמים*. ח׳ מיינ
 ״בוזך"0 ערהעולמים" [ומי־״ם קולו.כמלת ה׳ ובמלח.מלך] ובעון שוכן

. -  ער: חצי קרש, ״כרכו" ער ״המבורך׳- [הכט יום א' איח י0].:
ר ופיוט״אור עולם ״וצךאו :  ג • מנהג:^ שחי״אומר בלחש ברכח
 וכי׳ מלך אזור" זם< עם: ק׳ האןרח׳׳ער ״לעולם.קרוש"....ח׳ כקול ״מלך
 תחח חלד״ עד.מכטי*ע״/־?יפל..מגון״סלךהר״^ר ״ובמעל" ובעין העיר
, ־ ימלינן ,.המאי לארץ ולררי עליח, ס ל  ותר״ע שכח״ה ״מלך•. *זי'* י
 ברחמים" כגינ [ייזהר בניש כסוף״ום,ג׳1.ק׳,,המאיר" עד ״יממליכים", ח׳
 ״תתברך *ימיי׳ ע״ס מי/.[וכל ןשר, שאומר.?קול,םכדטח ק״ש מען בעון
: מלוח :/,״שחכח שסך״, ויפסיק אחרית מגון ם י ק י ב  הזה. מלח ״לעי״ ד
,  סעס] ק׳ ״אח שם* ער ״מ־אה•', ח׳,,יכלם מקבלים" עיס [הבט יום א
 איח כ׳£ ק׳ ״קריש״ ער -*כבודו" ופייס ״כבוח אהל" ׳ןר״מאימה מלך",
 .ח׳ מגון.מיוחד לסוף כל חלק סר־׳חלקיו הראשוני׳ ״כוחן* ע״ם. קי ״היוצר״
 ער ״טיב, מלן", ח: ״חק" עים, ק׳-״בלה" ער ״מלאכי מא־/:ח׳, ״נא"
״למחכיך סא־״, ח׳ ,,עךקם״^ס, ק׳ ״שעה" ער 9רם״.ער:  ע'ס,.ק׳ ״
״אחר. ק׳,,והאיום"ל) ער.״ואמרים״,ח׳״לעטחם"  ״יטלך׳/וקח׳ מ,
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 ע״ס. וכל הסדר בביום אי•ח*״ סן ״ק' ברוך כבור׳/•ע״ס חי״׳א. -— מלבר
 העק בםש״ל. וםחפלל>׳ חפלח לחש בביום צ״ה ח*ז םן ״והיא •־ב׳ ראשונ׳״,
ם רב ובו׳ אוסרי׳ ברבת שים  עד ״גציר ע״ס?. — אך חחח ברכה שלו

ם זכו/ ו ל  ש
 ד.• כשהשלים הרב המקרא חסייחו סוחחי' איה, וסגגן ח' כניינ סראע
 ההפלה בקול ער ״באהבה׳׳ ופיוט ״מסור* ער ״הארוגים׳/ ק׳ ״אח חיל"
 ער ״נפקדה״ ח' בגי ״תמוכים ״ ע״ס [וק מנגן כל סופ• פיוטי' הבאים ער
 שלפני •מלך ובו׳} ק׳ ״נעלה" וע״ס, ח׳ ״כשופר אפחנו׳׳ [ב׳ בשוא, ולא
 כבמחזורי׳ שפחת הבייח; כ• בפסוקי שופר ר״ה ״ה' כקול שופר, חקעו
 בחרש שופר״, חהלי' ם״ן ופ״א, אין יריעה• במלח שיפר] עיס, ובנ״יג ״זכרנו"
ח׳ ״אנקח^ ע״ס. ק״••״ט£•" ער  ער ״•שועה״, ק׳ ״חאלח״ עד ״נעחרח/
, ובג•/ ״מיכמוךאב״ער״המחים/  ״אתריעעה", ח׳ *בשיפר אפחגי״ לס
 !ק׳ ״אבן" ער ״נזכרה״, ח' ״לבדיה" ע״0, וע״י ״•מלך" עד ״גא״![ייזהר
א ובו׳ שסופי ה הו ח  !להסמיק מעט במלח לעילם. ואין אומר*׳ בםיפ פיוט א
 ״ח• יקים" וכוי, מ למש חקפ״ר ב׳ ״שא״א כר״ה דה־כ חלת חי וקיס •< נא

 שכל אלו הם שירות יא״א שירה כר״ה דה״כ].
 ף,. ומ4 ״חע?- וחריע" עד ״קרוש, קי ״תעיר וכו׳ אדרח* עד ״ח*יכ
 מלוכה", ח׳ מי• ״־רם על כל מלך״ ע״ס.• [בפיפ אץ ק׳ איטר•׳ פה ;חעיר
 יתריע" זכי> באשר'כבר אמרוהו לפג׳ אדרח ממלכה] ימי אחר ״מלך
 ממלט* ער ״ה<< קרוש*, ק' ״מלך ממלט״ לס,.ח'לברי מ* אחר:• מלך
 זוכר, ע'ס> ומגיןהוח משונה קצה! אאפיד, עד ״ואשמה הופר׳* [קי אין
 אומרי' בפיפ ״מלך מכר* וכוי* וניל הטעם שאס יאמרוהו יאמת בדרכם גם
 הפיו6 הגדול שאמ־ץ ״אאפיד/וכו' המתוקן לאמירה ח' לבדו! וק בכל פמט
 הטחוקןלח' לבדו, אין אומר*• ק׳־-בפ״פ גם הפיוט הקטן שלפניו מן הטעם
 הזה] ק' ״תשלש" ער ״בקדש״. ח׳ ״חשלש וכזי ובבן נמליכך, ה׳ מלך" ער
 ״לעולם•וער״י מ״י״נםפ״פ אק• אומר•׳ ק׳ *מלך זו0ר" ומי לפג• ובכן
מה של הח׳ ומיל] ו  נטל״בך של ח/יולא״״ה' מלך זכו' לפגי אדיר• אי
/ חרוז ב׳ ״ברוא*׳׳  ומי! ״אחרי •איומה ־יאר>ו בקול/ ק׳ ״ה׳ מלך, ח׳ מ
 וקי ק׳ •,הי מ^ךי* ער ״ועלי/ יק נעשה בבלי הפיוט, שח׳ מנגן מ״גחרה
/ ומנגן ק חרה שני, ועוני׳ ״ה׳ מלך* ערי ״יעד*. £  . אחר, 'ועיניי ״הי מ
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 •ןכהופו אוטו־ ח' אחר ק׳ בני, ,;ה׳ כןלך, חמימי" עימ, ובג,*: אחר *ינק דין
. חרוז:ב׳,;לבוחן" ומי. וכן ככל הפיוט ךזה  אמס אהה, ל<י עורך רז״־.ק,
 •אומר .ח׳ ־בג*.חרת אחה:זק' חרוז שאחריו, וכשאמר ח' ״לקינה• עבריו
 בר??, .עוגי׳. ״לרהת" ע״ס הסיוט,־ וכן ח׳ בגנון חי מלך, תמימי וכו׳
 ׳״לרחם? ע״ם,.•ובניי ״ובק* עד ״כי אהה *יהינו מלך", ק׳ ״מלך כמשפט"׳

 יער ״שלש. קרשוח". סוגרי׳ איה. ; .

 ן•! ח׳םגגן ננגח קתשחןי/ ״ככחוב [ומדלג *על יר נביאך"]י0 וקרא
 זא״ז ואמר קרוש׳/־ וכל םרר;׳הקרושה זדה כביום.־ז׳ח״ר.מן ״ק׳ קרוש",
 ער ״הללוי׳".׳ ^י.רק שח׳; מען־ ״אז כקול* וכו׳ מגון קרושח ״״נ, וק ״ועינינו
 תראינה".וסי-אחר הקדושה *חחי' א£ת. ח׳ מי/;,,לדור ורוד ים׳.ובכן חן
 וכוי ׳1בק-עריק׳'״•וכו/־המלך הקרוש,־ אחר. בחרוזנו". ער .״דום" •הזכרון׳!.
 ן.:בעוד הח׳ ־מתסלל;כחכחאחר. •בחרחנו,.הבןבבהבינ חחרש-א׳מן
 הלוים סמשסחה,נכבדח, הםמבלח.םשנוח. חר.ור1ד.למצוח רחיצתהכהני',
 ׳את כ^־כםף שלו, זמןט גלצקחיעל.ידי הכהגי׳ אחר שרחץ.יריו..׳ובבחכ״ג הישן
 היו ב׳ לרם מב/םשפחות־״׳יא׳:עמד כמחל רתם ואי בסחל זיםין. ,והכהגי׳
 באיי •סמך לסוף ברכח אחוז, בחרחט ׳אל־מקוםוחזחלוים לרחוץ;: וכשהשלים
 חי הברכה לא-יאמה:״רצח1. ולנינער; שקרא:׳הלך.שע#ד בררום.שאליגבאו
 רוב הבהמי::רצה! להודיע לוג; שסבה־ רחצו כלם. והכועי'הלם:חל0לי נעלי
̂ר* 01נת.אוחו. וםקצחם״כצדיהןםמוך  עוה רעמת על'המררמת:שלפני א
 לטחל נמרח, לברך העם. ־.ולוי׳ וישראלי׳:שמקומוחם בכותל מורת הלבו בעה
. ואת־ /  ־נשיאתכפיס למקומות אחרים;ח^איטר״חגה^ער •״למרוח״ מי
 ,,־המחזיר^שכיגתוד-לציון^-א^םרי׳״ק׳:אמן ומירי! •דרמן, (לפגי ״וכל החיים״
 אומר מ/>־יכחוב לחייצצטובי׳מי. במזך״..[ר.צט יום.ז*! ח״ז] ק׳ אמן [אבל
 אץ עוגי':אמן •על״זכרגו.* וכוי, לפידשחוא:ממוך לחתימת מגן-א-ברהס,
 שעוני. •אמן) ובעור.:שאומתית׳'וכלהחייתוכי׳אנטחייהכהגי׳ •לחש:;•יהי
עםנכרכח ח*,׳ למען׳יאמת ק! אמן  רצון״ ער ,;וער עולם^׳ומשליטי׳ אוחוי
 שעל ״להוחת* גם על חחנתםרזסכל •הזמן ־הזה פגי, הכהניגלמורח.. ואחר
 השלמת ׳ה־יר פוני' לדרום ־ומשם:למערב: מיל: העם•:.תי־מי/י״אויא: ברכנו״
 .עד־״ומיו/ואח״כ אומר מלח ״׳בחנים״ בקול רם לקראם לברך;;־ואוטח׳
 ־דגמי'. ברכח ,,אשר קרשע בקרשםו* עד..״באהבה״. והוא אומה בלחש

13* 



ח האזינו א׳ בתשר• ראמו! של ריר. חקע״ט ב ש  102 יום וויו ה׳ נ

 ״עם קרושך, כאסור" [יזהר להפסק אחר סלח קרושך, ס ״כאסור״
 איננו נמשך לסלוח עם קרוש ך כמיש ביום א'הי״ט. וע״כ כשקורא ה׳
 כהנים, יאסרו ק׳ בלחש רק ״עם קהשך" לכמד הכהני', אבל לא יאםרז
 ״כאסור׳/ כאשר לא אטח ״אויא״ וכי שעליו סוםב. וכטעוה אוסר׳'
 הסליח האלה גם הכהנ•/ כ• לסר. להם להחפאר ללא חועלח, ולהפסיק בזר.
 מן קריאח ח׳ לברכתם] וח׳ מנגן כל סלה לברה סן ״•ברכך״ ער ״שלום״
 כלנ הגורע לכהגי׳ לםען •וכלו לעגו אחריו [כ• ק נמן שהכהג׳׳ עגנו כםיש
 בקדושין ע״א ״כנעימה אתה״ דגהנים״, ופירשיי ״כשהיו מושכי׳ אח קולם
ו ולז, ובש״ע איה קכ׳ה סעי׳ כ״א וכ״ו.  בנעימה/ וכם״ש בתרומת הדשן ל
 וכן נהגו מעולם ער שבאו המחדשים, העושי' בהכ״ג לביה הגשים, ומזלזלים
 אוחו במזמרות ובביח מגוריו היו להם חק*ו זמיחה, והג״ך להם כשיר ענבים,
 יפה קול וטטיב ען שלא •מצא מקנים ו&נים, ע*כ בטלו אח המזגים םשירם
 וזמרם, שלא לשסוע בקול דברם. אך באמה זה הכלל, שקר החן והבל היופי
 •ראה ה׳ חיא חחהלל. וטח טוב אם לפגי י״נ ו״״טפלסרו החזג•/ אח גער•
 הכהני', אה מניני', ואז הנין־ יפר, אף נעים, לאזג• כל השומע•/ ואל •הסר
 המחוק וטעם מןר, אבל זולת זר. לא יהיר. בך ןר). ובעח שסעני׳ אמרו ק׳
 הפסוק•' שבמחזור [יכשיע א״ח קכ״ח סלו ״•והר טוב שלא לאסרם״]
 ובמלות דשםרך, ויחנך, ש6ם, מארץ־ ח' וכן הכהגי׳ אהריו מגון, שאמרו
 ק׳ ״רבשיע״ ום׳ הכתוב ממ׳ [אבל התחנה החדשה שבמהזור ״יהי רצון״
 ים׳ איגגה מנהג] ואחר כלוח כל א׳ מגי מלים האלה מפי כל הכהנ•/ עוני׳
 ק'אמן. וח׳ לא •אמר •ברכך, •אר, •שא, לפג• הכהג•' ער שכלו שפח• כל
 הק' מלאמר אמן. וסי שהשלים ״רבשיע" ימי כעור הכהגי' מעגי' שלום,
 •אמר עור ״אחר במרום״ וכוי. ואם השלים ״רכש/" וכוי עם הבהגי׳ אומר
ם וכוי. ואחר שאמרו המזג•' שלום ו  ״אחר״ וכוי בעוד ח' אומר שים של
 הופכי׳ פגיהם לצפון ומשם למזרח ואומר•' ״רמן העולמים" וכו׳ [ואם בעל
 חפלה כהן, אמר רק עד ״ומ״ו״, וח׳ חחחון קרא ״כהגים" וטען מליח
 בדכוח כהנ•׳ לפני הכוזנ•/ ואחר שאמרו הכהני׳ שלום שב למקומו. ולתת•
 אוסר בעל חפלה הכהן בלחש ״בהנ•׳ עם קרושך כאמור/ ואח״כ כל סלה
 בלחש עם. הכהגי' להשלים חפלח אלא שאמר חחלחוזי) ואחר אמירח
ם מען בעל חפלה ״שים שלום״ ער ״בשלומך" מיינ, ק'  אמן על שלו



 יזם ע״ו ה׳ כשבח האזינו א׳ בחשר׳ ראשון של ריר. חקעיט 10:1

 ;כספר״ עד ״ולשלום" 0 ה' מי״ג ״נספר" ער ״עושה השלום". רגועים
 פוחח•׳ איה ושבים לסקומם [אם רק בהן א' בבחכ״נ אין ח׳ קורא ״בר!׳/*
ו וחי אומר בלהש  אכל אוסר ער ״ובניו׳/.ואז הכהן סעןברכח אשר קדשנ

 ״כהני' עם קרושך באסור׳׳].

 ךן. ה׳ מאהר לאמו־ א בינו םלכנו 0' ער כדי.שחכתי׳ על םקוםם
 יבאו כשלום. ואז אוסר חרוז א׳ם אחר, וקי אומר״* אוחו אחריו וכן כל חרוז•
 ״אימ חטאנו יכו/ א״ם חרש״ וכו׳ מען מי*. ארוך •ותר טנגון שאר א״ם,
 וכן ״א״מ קרע" זכו/ רק מה אומר ״קרע רוע נזר דננו" בקול רם ובנשימה
 אחח. אכלי ״א״מ כלה׳׳ יכי׳יגגז מיג, וכן חמשח ״אימ כחמו״-וכו/ וק
 ״א״מ שמע ומי, אימ קבל זכו/• אימ עשר, למען באי יכו/ א״מ עשר, למען
 שמן־* וכוי. זבל האחר״' מנגן מי׳ קצר מלבד ״א״מ חננו״ ומ׳ שאומר׳׳
 חייק •וזר בלחש, כעני שאץ לו לבקש דבר בחן כ״א םחנח חנם ומבקש
 בסחר מפני הכושר- סתרי׳ איד., וכיח מען מיג קדיש חחקכל, עם ולעילא.

 זק׳ קראו לו אחיכ: .יישר כחך.
 פ}> סדר שלפני הקריאר, כביום ז׳ חיז ער ״החזסימ ם״. — אך בעל
 היה אין.לו כיא הוצאה, באשר המקרא החקיעוח עושה המסה בדרך חיוב.
 וכעל סגן־ יש לו רק ב׳ קרואי׳ מן הה׳ הגקראי׳ כבבל ייט, ט ג׳ מהם הם
 חיובי׳ לעלוח להור׳ באי של ריה, והם: הםקרא החקיעוה והחוקע וכעל
ו לאמו־ בייג מ ו  הפלת שחריח [אם איננו ח׳ הקהלה] ובחרוה שלפניגו ת
 אחר ויה• בגס ו ע וגו׳ לפגי הוצאח ס׳ח: *־ג םחח וחתח ״רבש׳ע״ ומי
 שבמחזזרי' עחה, .ואגי חפלחי־ וגו׳>׳)ואחרתצאהס'ה הראשון אוסרי' ״ברוך
 שנח;" וכו׳. ואחר הוצאה הבי מנגן ח/גרלזוט/וכןויעזזר״זכז׳ מי*נ זגם הקרזאי׳
̂ח האי מגינה מיוחדה  םברכ•׳. ל הברמח מיינ, זק ח׳ ״אםן״. וקורא בס
 לייג ״יה׳ פקר• אח שרה" שבסדר דרא, לחמשה קרואי', ואק םוסיפים
 עליהם. לכהן ער ״צור. אוהו *־.ים", ואומר מיינ ״מי שברך" עד
 ״יברכהו״ ואחיכ ״רכחבהו בספר הח״׳ עם כל ישראל אהיו ונאמר אמן"
 [וק אומר סי שברך וכו׳ עם תוסף הזה לכל א׳ מהקרואי׳ אחר קחאחו]
נ ״יעמוד״ ומ׳ לכל א׳ מהג׳ י . חלד [זק אזמר מ .  זאומר בגי״ג ״יעמוד .
 ישראל!׳] וקורא ללר ער ״יקרא לך ורע", לישראל א׳ ער ״מצחם״,
 לישראל ב׳ עד ״כחת״, לישראל ג׳ ער ״•סיס רכש״. אח־כ מניחי׳ ם״ה



• ראשון של ריר, חקעיט ר ש ח ו א' נ נ י  104 יום ציו ה׳ בשבח האז

 ב׳ על השלחן לשמאל הראשון, וחי מען חצי קריש בני״נ, ואחיכ מוכרי׳
 הגבהה וגלילי/ והמכוברי׳ בהן עושי' איחן, ואח״כ אומר ה' לישראל ג' מי
 שברך ומוכרי' ההפטר', ומודיע השמש למי שגקג' לו, וזה עולה ומכרך ברכח
 החור׳ שלפגיה בעח חול,ט) וקורא ח' ״ובחדש השביעי״ שבםרר סינחס
 ער ״אשר.לה״' כעיגח חול ומברך המפטיר ברכח אשר גחן וכו/בעון
 חול, ואומר לו ח׳ מי שברך כמו לשאר הקרוא״, אבל מגון חול. ומוכרי׳
 הגבהח ס״ח הבי, אבל גלילחו-לא נמכר/ כי היא למקרא החקיעוח: בחיוב,
 ואחר שעלל ס״ח אומר המפטיר ברכה שלפגיהפטר׳ והפטר׳ ״דהי איש
 אחר״ ער ״משיחו״, וברכוח שאחריה כביום ז׳ ח״י, רק באחרוג׳ אושר.״על
 החור' ועל העכור׳ ועל מביאי' יעל ץם הזכרין הזה שנחח לגו ה׳ <יהיט
 לכבוד ולחפארח״ ער ״ודברך אמח וקים לער בא"״ מלך על כל הארץ

 מקרש ישראל ויום הזכרת".
. החוקע עלה על המגדל והכין למ לאפו שבשמים ואמר: בלחש  י
 הפםזקי׳ שבמהזור ״קולי" ער ״למתי״. ועל מנהג החוקעי, לאמר עור
 חתוח שבמחזור, כבד גזרו אומר במנודה המאור סי׳עיא ובלמש-חקפ״ר
 שיוחר טוב שלא לאמר חחטח כאלה שיש בהן שמזה מלאכי׳ שאינממומי'
 כ״א למקובלי'. — ומאד יזהר שלא לחחום כברכח שבמחזור שם,־ ם אסור
 לאמו־ ברכה שלא חקגו החכמי׳ הראשוני׳ כידוע בפוסקי'. וטרם יחקע יהשוכ
 בלם שרצוגו להוציא ירי חובחו כל השומע חקיעוחיו אף חוץ לבהכ״נ.: ומברך
 ברכח ״לשמוע קול שופר״ וברכח ״שהחינו״ ומי. ואחר שכלה אמי מפי כל
 הק׳, מקרא הרב היושב אצלו י) מלח ״חקיעה"! ויחקעהחוקע: חקיער-
 וכן מקרא כל קול טרם יחקע החוקע, ער כלוח חשר״ח ג׳ פעמי/ ואז אזמר
 חמקרא: שב! ומסיר החוקע אח השופר.טפיו ומניחו במר שהיה: נחון מ
 לפני החקיעוח, רטח החוקע ער שחשוב נפשו [וגם בעת ההיא גוהגי׳החוקעי׳
 לאמל חחנר, קטנה שבמחזור. וכבר מלחי אמורה־ מה, ומוחו־ על חחימח
 ברכי] ואחרי שהחוקע שבח וינפש מעט, לוקה השופר מתוך הבגד ומשיבו
 אל פיו, וחרכ מקרא כלי• מלח מסדר חשיח ג' פעמיי, והחוקע חקע חכור
 חקול תקרא. ואחו* שחקע בלם אומו־ הרב: שב! ועושר. החיקע כבפעם
 ו£*'. ואחר זסן גפישח מקרא חרב סדר חר״ח ג' פעמי׳ ער לאחרע׳שאומר:
 חקיע' גדולה! ומאריך ההיקע בה. אחיכ אוסרי׳ ק' ״אערי העם׳< ער



• ראשון של ר״ה חקע״ש 1׳.•)! ו ש ח 0 ציו ח׳ בשבח האזיני א׳ נ י  י

 ״׳חלבון׳׳, ואחיכ המקרא מי״ג, יכן ״אשר• •.ושבי" ער ״סלה", ק' ״אשר•
 •ושכי״ע״ס.. יהסקרא. אומר ״יהלא" ..ער ״לכרי" .בני׳־ג וכיום כ' חיר סן
 ״יטשא ס״ח״, ער.״כקדם". — רק. שהמקרא מכנים ם/1 לאיה וסוגרו.
 [כבלעחיינזהיו מרי ס-חימכסההחכהיפרכתגסכסההשלח!שבמגדל,למים].
. ח/הקהלה שררמ לודוח בעל חפלח םוםף, [וכבהבינחיש;: ח׳ א  י
 עליון].עילית ואומר הפסוק׳׳ שבמחזור. ואמ:אוםר גם.חחניח, שעליהן,אמרחי
 כבר שאין,חח חכמי' נוחה מהן, •זהר לאמרןבלחש, שלא לעשוחן.כחקנח
 חבמי/ראשוג•׳ םסרחהחפ^ח,[וצר.לי אם אשמע.ח׳־החולך בררכ• החזג׳׳
 שא*ם •כילי׳להארץ־ רוחמ בהשקעת קילס עדלעיקר.החפלתוגושאי' קילמ
 בכם כבדמזחניח] ומען:־חצ״ קחש •[עם(.לעילא] מיג. ומחפללי׳ חסלח
י ב / כי •ש מ ה ז  מוסף.ר״ח־כלהש> חהרו לאמר.:״1את מוסס• 1ומ הוכח! ה
 מוםנ״'::של ר״ח ושל ריר* ואחר ויין כנסב־ו אומר•׳ כפיפ ״ושעיר לכפר
 מלבר עולח תחדש.ומנתחת •ושעד לחטאח ץנסכיהם כמשפטמ ושני חמיח'

. .  כהלכחמ׳׳.,*).׳ י
 יב•• אחרשהשל״מ חמקרא חפלח לחש פןחחי׳ א״ה, ומנגן ח' כבח״ר
 ער ״חאריגים״. ק' ״אפר" ער ״עכחך", ח׳ ״בקרן כמשבם" ער ״עכחך"
 מגה.חמוכ״מ שבח״ר.[וכן מנגן כל סיפ׳ הפיוטי׳.שאחריי ער שלפג׳ ים ל ך
 ומ׳._ רש חוגי' שמאריכי׳ לען מלוח ;חשיב לנרן״ שבסמוך] ק׳ ״נעלר." ער
 ״מטן". ח׳ ״חשיב לגדן. ברק השנין [מיש. ״?רק" בםמימח, מירר, שחסר
 הנסמך: ההרכ, כטיש בהאזיגו ״ברק הרבי", (השמיט הנסמך למען לא •היו
 •יתר סר׳ סלוח בחרת ככל חרוד חפיוט. אך חאר ״השני!" איגנו םיסכ על
ב לשון נקבת? לס נ״ל:שמוסב על ר  תםסך, שא״כ ההיל: השנונה, כי ח
 ״ברקיי-כםיש.שם. ״שטחי ברק". ולקח הפיטן לשר, המקרא הזה לאטר
 ״ברק": ולא:;חברק; שלא נטעה שהוא ברק מן השמים. כי עי• המשקל
 הסמיך נכק שהוסר על לשק ״שנוח• ברק חרכי"] יכו' ״זכרט" ער ״ישוער."
 מי־־ג כבשחכ׳ח.: ק׳.*חפן" ער.״שלוש בחח". ח' ״דברות" [לרעח• ב׳ של
ח שכקחלח ג׳ ״על דברח מ• ר כ  ״רברוח" רפויה, כ• ר כרוח רבי• מן ד
 הארמ״. יכן בברכח אח ר,.נגלית ״ודברות קרשך", אךהמגהגכדגש
 ןאחסר. על ר,*ר. ששם חקן: וךברוח, ופר, םחכ: ךברוח? .ולפי המנהג נ״ל
 שהוא הכפר מןךב^כבירמייה/יהרכר^ןבהם/וברמיסי׳נקביחכמז: אמת]
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 ער,,בריח"ינ)ק',,עולם" ער ״בטללי שנה", חי״אסוסה וכו׳ ם״ כמיך אב"
 ער ״חמחים* בניינ כבשחרית. ק' ״אף אורח" ער ,,וליעקב׳1, ח' ״להסיר
 מכשול סלב העקוב [לס• הרקחק הל״ל: מהלב, יכן לסי הבהוב בירםי' י״ן
 ״עקוב הלב" ? וניל שפה ר*ל: מלב האישהעקוב כמ״ש מרמי' ט׳ ״כ* כל אח
 עקוב יעקב". ושכל לשינו לקרבו ללשון המקרא מרמי׳ •״ז הנ״ל] וכוי •מא־ ה׳
 לעדים [ויססיק מעט, כי הוא מאמר] לעצמי] יכו׳ ״ואהה קרוש״ ער ״נא"
/ ובנגון חעיר והריע שבראש היה ״<* אסונה וכוי אם הםצה [צ׳ בסגול, ג  ב
 ילא כה״ה כצירי] ער ״בדין, קרוש״. ק׳ ״<<״ ער •כחן, קרוש/ ח׳ בגיי
 אחר ״אם לא״ ער ״מעש, קרוש״. ק׳ ״אם לא יכי' אומץ" ע״ס, ח' מגון
 רם על כל סלך שבראש ח״ח ״ראח" ער.לרצותך בשופר בזה ריה', ובלי
 ״ובכן יהי משרון סא*׳ סלך עליק <י ךר״ [ולא סלד,:• ךר] ער ״•ח חרום"
מץ לי וכר כחבריו במשקא, והליל: יחם?  [גיל שמלח ״אוםץ" טיס, מ או
 לכן ׳חוקן: אמיץ, כבראש סלך עליין יכו' שבשחחח יום ב׳. ועליו אומר
/ ואיכ ח' הרום רפיה, כי ך ח  ״•רו חרום״ בכניכה ח' ״חחם •רך על צ
 ירו ח רו ם רמקי׳] ק׳ ״לעח ער •מלך״, ח׳ מנגן כל המאמח׳ האחח'
 ממג•' נבחרי/ ואחר בל מאמר עיני׳ ״לעח ער ימלך", מלבר בסאסר
 האחתן שמען רק ב׳ מלוח ״םא־ עליון" בנגק מאח מלך עליון שבמאמר
 הראשין. ק׳ ״חקפו" ער ״ימלך/ וכן חי מגון <י ר ר ובו' [במאמר מלך
ו ובו/ הנכון ״פועל, ימינו חעח״, בחי רפויר, והוסר על הכתוב ר א  עליון פ
 בחהל•׳ פיט ״חעז •רך תרום עמך״, ולפי שאמר כבר ״ירו תרום* עיפ
 רגחוב בכמה מיל, אמר פה בי המלוח האחרוח שבחהלים ״•טעו חעז".
 וטיש היה: פ_על ׳טיט תעו, היא טעוח, שאם מלח חעו סוסב׳ על פעל,
 הליל יעז, ואם ״פעל* הוא פעול, וריל ימינו חעז אה פעל, ה־ל לרסוה הת',
 שאיכ •סיגו העז רמקי'. וגם היל לחרגם ק בל״א. אק העיקר כבסהזוח'

 הישגים: פועל. והחי הרפת כמש״ל].

. ומי• ״ובכן לך״ ער •״מא־/ ק׳ ״וגחגה הוקף* עד ״הגזרה*. ח׳  ע
 מיי ״כבקרה ובו׳ וביום צום כפור וכו׳ ומי •עגי, והשוכה״ער ״הגזרה״
 [טהגי' לאמר ״טעביחן״ בדרך לי ארמי; אבל •והר נכק: מעבירוה, כדרך
 לה״ק אחר שמוח לי נקבה. ואולי שיט מדאגה שה׳ עיר. קרא: מעכירוח]
 ק' ״מ כשמך".ער ״בשמך׳), ח׳ מ׳׳• ״אמחימיעשה* ער ״מקחשישמך״.



 יום צ״ו ה׳ בשבח האזינו א׳ בתשרי ראשון של ריר, חקע״ט 167

ן ק׳ י  (*נרי׳ א״ה. ובעין קדושת מ ״כמור״ ער ״ואסר קרוש" [בפיס א
 אוסרי׳ ״עשה״ וטי וניל לפי שהוא במקום ״נעריצך מקדשך", שעליהם כ׳
 בש״ע קכ״ה ״אין הצבור אוסרי׳ וכר אלא שותק׳' וםכוונ״׳ למה שש׳־ע אוסר״]
 קי ״קרוש יכו׳ יאמרו, וחיוח״ ער ״מקום כסא״,דה׳ בג״* ״חשות״ ע״ם,
ת ״לבלתי״ עיס, ק' ״רחם"  ק' ״"כף״ ער ״עסך בכסא״, ח׳ כעין חשו
/ ״ככירו״ עד ״יאמרו״.  עיס, ח׳ בעק עשה ״דחס״ עים ובעק קחשת ׳
 ק׳ ״כרוך וכי׳ אומד', ועמך״ עד ״אב אחר״, ח׳ ממן חשוח ״ססופ׳
ר ך יחיד״ [סבך ממוך, וריל סכך של יצחק שנקיא יחי כ ן ק ב ' י נ ע ש  יכו' נ
 כמ״ש ״אח מך אח יחידך״, וא״כ הכיח שלפניו אין לפחוח. ולמה עשה
 ה״ה פחח לפני התכה? יפתח ההבה בצרה חשימ בפח שאחר הסמיך,
 ולא לבר מפני הסמיכוח, פ גמ בנפרד פחח כמקרא ״נאחז כסכך״ ככחוב
 בחיס שם, וגמ ה״ה מגקרו כן שמ. ומדוע נלאי הקורא•׳ למציא הפחח פה
 בסהזור ה?־,?] ע״ם, ק׳ ;לחזכר״ ער ״עם אחר״, ח׳ בעק חשיח ״אם
 ישקיט״ עיס, ק׳ ״עור קןר" ע״ס, ה' בגנון עשה ״עוד״ ע״ם, ובעוז קרזשח
 יי! ״ממקומו״ ער ״אומרים׳/ ק׳ ״שמע וכי •ל^הי', ואחה״ עיס, ה׳ בניי
 ״ישאועץ״ עים, ובעק קר!שח י״נ ״אהד״ ער ״ל<יר,י׳״ [מר, ששינו פר,
 הסדר בפ״פ; שאין ה׳ אוסר סוף הפיוט הגדול ״שם הליכוח׳׳ וכוי כמו בכל
 פיוטי'קרושר, שלפמ ושלאחריו? יש לו סבה לרעחי, שאענה ראד׳ לכחבה]
 ק׳ ״אני ה׳ <יהיכם, חהלוח״ ער ״חחחייח ארץ״ [בפ״פ אץ איםרי׳ ק׳
 ״אדר אדרנו״ ובו' ער אחר פיוטי ״חחלוח וכו׳ להירע׳׳ וכוי. וניל הטעם
 ס ט״ש בסוף הפיוט האחרת הזה ״כמו פארוהו״ זכו׳ ריל כטו ששכחוהו
 המלאפ׳ כשמים אז בעח מחן חור׳ ״ה׳ אתנו״ וגוי, כם״ש בשבח פ״ח עיב,
 ייתן רשוח לישראל שגם הם יפארוהו ק כארץ לאמר: ה׳ אתנו וגוי. יבזח
 נוטלי' רשות לאמירת'״אדר אדרנו ה׳ אתנו" וגוי, ועיכ אץ אוםרי׳ אותו
 ער אחר נטילת רשות בפיוט חהלוחכניל] ח׳ בעון השות ״ס£ פנו רוץ״
ק נוהגי' ככחובבםחזוד׳.  [ויפסיק קצת] ער ״חחחיוח ארץ׳׳, ק׳ ״להחורע״ [
 אכל יוחר נכון ״להורע" מפעל כסו ״ולותןלוח" שאחריו] ער ״כארץ׳/
 וכן ח׳ מנק עשח. ק׳ ״אדר אדרט״ ער ״ושטו אחר״, ח׳ מי׳נ ״ארד״
 ער ״וכדברי קרשך כחוב לאמר׳׳, ק' ״ימלך״ עד ״הללו•׳׳/ פוחחי׳ איד- ח׳
 ננייג ״לדור וחר וכי פ מקדשיך >מ׳ -יוציא איום ומי ךכר חק ומשפט״*)
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ר מרח משפט״.[ואובד ״המלך;המשפט: האוהז  ער ״המשפט, האוחז ק
/ וק בכל הפיוט הזה  מד" בנשימה אחת] ק׳ ״וכל מאמינים״ ער ״אמונה,
 ו4וםר חי חרת א', וק* עוניי,,יכל מאמיני׳•"• ומי שאחריו. רק קר.לש• •הבדל,
 שחהוזי ״הזוכר ומי.הטוב, היודע, הכל, הממליך, ועווע, הםוכל, העליון,
 הפוחח, הצופה״ וכוי מנגן מינ. וכל החיחי׳ קאחרי'-מיי ער ״קטן וגדולה
 [ויפסיק מעט •אחר. מלח ״השוה"] קי ״וכל טאסיגיינשהוא שופט צדק, ההם",
' ״ום״ש שופט צדק, החם" ע*ם, ובגייג,,ובכן  ער ״שחםים פעלו״. ח' מ
 חן" [ואץ אוםרי׳. בפ*פ •״חושגכ" וכוי. ולא ״ככתוב" וכו׳ לפני ובכן חן,
 ולא ״ראחיו" וכוי לפני וחמלוך] ער ״ושני חםירי׳ כהלכחם" [ג׳ מלי׳.

 האלה מגון השלמה]•.־
. .ח׳ מאריךלנגו,,עלינו" יכו׳ בניי. והמנהג בפ״פ לחלק מלח שלא ך  י
 השניה בנגה, כי מפסיק •כתנועת קז, ואה״כ אומר משימה אחת •״לא שם
 חלקנו בהם׳׳ [והטעם: כי• היה.דרך חזני עיר. להפריד מלון שלא בעון,־ואח'כ
 אמרו: שם הלקט כהם,.שהוא הריף, עיכ הקנו דברתמוה, .להפסיק חיך
 המלה, למען יזכו־ כמשז״לי״סלהא רחמיה׳ מרכר רכיךי איגשי". אך..ל<*
 היעילו״חכםי׳ בחקנחם,.מ עיר נשאר״חרוף לפניחזגיע״ה שבימינו, הטהסיקי'
 ומאריכי* בעת .אחרי מלת כ ה ם, יאח״כ׳ אימו־י׳ בלן תביר: למלח שלא
 בלמעלה ״יגירלנו כבל המינם", שגם זח חחף. לק אזה״ר הוזזני״ שיבינו מה
 ירמז, ואז יפסיקו 1ק ;ארור.•טלת־.ד..אר;מח,. ולא אחר ש:לא> ילא אחר
 בהם. והרבגי' .ישגיחו. על זה, רוח את החזני' םתייאשרו, רוריעום איך יפארו]
 ואהר שאמר ח' ״ככל •הםינם״ ־יאמרו ק׳ בלחש-״הם" ער-״לא יושיע/
 וםפסיקי/מעטכמ״ש לבוש איח קליא ם״א [ועייב גבין ו׳שפךאש״ואנחגו"
 שהיא.כמו: אבל] יכידעי' וטפלי' על פניהם ואוטןיי׳ ״ואנחט מרעי׳,ומשחחול
 ומוחם/: ואז עומח׳ באטרם״לפני מלך״ ער ״מחגים"• כמ"ש>3רכוח ייב-
 לענץכריעיח שבחסלה *זוקף. בשנן דבחיב ה׳ זוקף. כפופים״. ומנוע: פיס ׳שלא
 לאםר:: ומשב יקרו, הכתוב בטא״ח ד״ס ק>#נ, ,כי אם ״וכסא בבורו׳,.. וגץ
 שבחרו י לאמי־ כלשון.ירכי׳ ייר מיז [ואולי..מגעו לאמו־ הכרח-שב. שבמלת
 וטוש^ המוכרח כשמשכה׳ [הבט אוחה']. ואיןיוךק•׳ אחר ״לא יושיע״.
 והטעם^ניילכםיש בסגהךח׳ קיא ״שאץ.מזכירי׳ שם שטים על הרקיקה:״.,
 ואף-שכ׳-ט^בייג קעיט םיק ה׳ ״אין להקשוח ממה שגוהגי'.ברקיקה קידם
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 אנהנו -מרעי/ כי שם הכל יודע(׳ שהרקק׳:היא למיון: האלילזס.׳׳ ובו׳?
 לא ססכו חכמי. פ״פ על זודברבר שאצזרו עליו בםשנה^שם.*׳ ״שאין להם.
 חלק לעה״ביי) וחי אוםר עם >ף;ואנחנומתים״ ער\וקל1ל.אבלאץטפל׳
 על פניו, •רק מטח ראשו ומפו. ככחפלת להש, זאףרשכ^סהרילכהילח
 ״עופל על פניו״, אץ ח' עושה. קבפיפ לא בלה ןלאבייכ:.בעלינו״) ואח״כ
 מיי.שהוא״ ער ״מרומי׳/ק׳ ״הוא:^היט אץ אחלי [ומזעם שאין אומר׳'::
 אץ עור, •כלשת חפקרא, שמוכדייזאהיכ? ניל-לראסח שהאחר שעושי' אוחו
 אלוה איננו אלור,]:ואג־אוםרי׳יחר.בקול.רם.אמח״,־ ובלחש ק מלמו אפם
 זילחו״>:ק׳ ״כבחיב״מערחו״• עים, ואחזכ חי מיי. [וניל הטעם.שאומר•׳ ק׳

 פה א מ ח בקול; להזהר עיכ שלא להבליע האל״ף חדה חרוף כם*ש בהגהת
. .  מהרי״ל סוף ה׳ לה]

ח ומי שאעם -מטע בפ״פ, כיא ה חראי ח  ״ יטך. ולא יאמר 0$וקי א
 מיג ״א(״א היהעם.פי5יותמ:ו/שיא£רו.זמ׳ שידברו וםישישאלו וכוי [תחר
 נבון בלשון חורה: יאמרו,-.ידברו>י׳15א|5נ];יכדעון ומ׳-יחכרבון ומי חשגיח״
 [ויפסיק מעט] ער ״ארחם״ ךיזאין אומד׳- ״ונאמר״ ומי] ובלי ״אוחילהוכו׳
 מענה ל׳&וןימ־ מעגה״ עים.״) [כעוןמהוגבפיוט אוחילה:ומ׳םקר3בב׳ססוקי׳
 המאז הראשוני:של •המאמר.. הב׳־נם לחראשק,-והם ׳.״לארם מערב• לב
 ומחי ״-, ״ה׳ שפתי תפתח ופי״.־־ וניל שעשו.ק לשבחו יחי,. למרוח שאף
 שלאר&מערסלנןהקמירונתגו לו, אבל גם לו.ית׳ בת והנהגה בהם להטותם
 כרצוט כמ״ש בחהלי׳ לא ״לב טהור כראלי״,והדומ•^) וכן מלח ״ופי״
 נםשמדגם למלח תפתח-שלפניה, •כמ״ש בשמוח ל •״טי שם:פה לארם״]
ממ ״ע״כ נקוה" ער ״כככוד״.׳ק׳ ״אנםיכח״ לוס, ח׳ מי״״תוםך״ ע׳ס,  ו
 ומי״נ ״ככחוב 1כו׳- או״א; טלוך.״ ער ״רום הזכרון״. י [ףפסיק:מעט נץ ויד, ים
 וצץ- א סח, :שלא־זב6ע־^׳. של• **•מה זיהיח-חרוף] זעעי* אטן. והרב מקרא
ס חקצ״ב.:וק׳ וגם  והתוקע חוקע תשלח פעם א/־־ברעה הראשוני בשיע ל
 ררכ עומרי׳ כלזטן התקיעז׳ האלה .[וכן ככל. תקיעות שכתפל׳. וע׳וכ נקראות:
ד כלות. התקיעות ״העם הרת עילם״ ער ״קרוש״, ו  תקיעות מעומר.] ק׳ א
ת  וכן ח׳ בלג [״לךחליוח״־דבק•/ לקתישבראש מלת־חלו!וח,:שאחר מ
 מםשך אחר מלח לך, רפויה. •־ולא כה״ה המרגישה] ק? ״ארשת וביי לקיל
^ . ( ׳ ״[^^״  חריעחט״ ער.״מלסוחעו״ ח׳ מ״ו״ארשחושסחעי^ערנ
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 ובגי/ ״אתה זוכר ומי ואיזו לשוכע" {לי כפחה היריעה ושי בתש, כסו
שובע] ער ״םעשה כלם",  ״לשלום" שלפניו ולא כהיה ומחזורי' אחרים: ̂י
 ק' ״זכר" עד ״־למשפטיזכר",ח' מגק חומך ״אס לזול וכוי ^טעח" עים,
 ומי״נ ״ונם אח נח וכוי לפני כסא כמרד ומי [ולא כהיה שכתב:
 כסא, בבי רפויה] לזרעו של יעקב* ער ״זוכר הבריח*,״) [ודרך ח׳ עליון לנגן
 מ״נ ״ם זוכר" ע״ס] ק' אמן. וםקרא ותוקע תשית. והכל עוםדי' כשתוקע
 מיל. ק' ״היום״ ער ״,קרוש" וכן ח׳ מ״נ. ק׳ ״ארשת וכו׳ תערב וכו׳
 תקיעתנז" ער ״זברונוחינו*, ובן ח׳ מיי, ובני״נ ״אהה ננליח וכוי וךברזח"
ך ״תצער* עים, ומי/ ס ו , ח׳ בעץ ח ס  עד ״הופעח",נ) ק' ״אשא רעי" ל
 ״ככהוב וכוי ובדברי קד^זך* 1ק המנהג לקרוא השי בסגול בכים שאוסרי':
 וכדברי קרשך. והטעם כי הן מלוח ארוםח וראוי׳ מלח קרשךלמפסק
 גדול. וכיכ בתיאל ט׳ ״ועל עיר קרקזך* מגעה רביעי] עד ״יעקב, ונאמר״,
/ ״ועל ירי* ער ״כרחטיט" [ודרך ח׳  ומ״נ ״הללוי' הללו׳׳ ער ״הללוי׳״ ומי
/ ״וביום שמחתכם" עיס] ק' אמן. ומקרא ותוקע תריח בעמירח  עליון לנגן מ
 הכל. ק' ״היום הרח" עד ״קתש", וכן ח׳ מיג, ק' ״ארשח שפתינו תערב
 ומי תקיעתנו״ עד ,שופרותינו״, יכן ח׳ מיי. וכעת אסירח היום וכוי ארשח
 יכי' טכיני׳ הליי׳.סיס זרוהצי׳ ידי הכהני׳ כביש בהיז. והכהני' עולי ומוגרי'
 איר- וחי ייחל להחל לחלוח ברכח רצה, ער אשר קרא הלוי התהץ בדתם:
 רעד- ח' ״רצה" עד ״עמך". ק' ״ןר/ןןנרכלפגיך״נא) עד״קדםוניוח"[אבל
 בשחריח אץ אומרי' ״וחערכ" וכי כיא ״וחחזינה* עד ״שבינחו מיין"
 כבכל יום. ואעיר על מדלפי שבמהזור היד. ניחן םקום לטעוח מח, כי כחוב
 בשחריח שמרר דוק נמצא במוסף,. כלי לפרש שאץ אומרי' ו ח ער ב
ט המנהג ניל לפי שעיקר נשיאח כפים בםוסף של־ייט ע ט ו . ח י ר ח ש  ב
 כמ״ש בשיע איח קביח סעי' מ״ד ״שיוצאי' אז םביר, תשמחו בשמחח ייט".
 ועיכ בייצשאין שסחר. אץ בין שחריח לםוסףועיכ אוסרי׳ וחערב גם בשחריח]
/ ״יתערב לםגיך ומי ביראה געמר, סורי' ומי וכתוב" ער ״להידוח". י  ח' מ
/ ״אויא" עד ״ומיו״. ובקול רם י  והבהגי׳ אומרי' ״יהי חנק" ימי, ח' מ
 ״כהגים'/ וכלהש ״עם קרושך, כאמור״. הכהגי׳ אומרי׳ ברכח ,,אשר
, /  קדשגו" ומי, ק' אמן, ה' מקרא כל מלה ״יברכך״ ער ״שלום״ מ
 והבהגי' מגגני' אחריו כל מלח [וכחיז כחכחי כל העגץ באורך, קהגזםשם]
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 ת׳ ״שים שלום״ ער ״בשלומך". ק׳ ״כספר" ער ״ולשלום״. ח׳ מי״ג ״בספר
 וכו׳ ונאמר כי כי" ער.״חכחמו"> ?' אמן, ח' בני״ג ״^הים" ער ״החיים",
 ק' אמן, ח׳ מי״ג ״ככתוב״ ע־ם, [אבל ״ודכקנו" וכו׳ אץ אוסר•׳] ובניי
 ״חיום חאםצמ", ק׳ אמן, ה' בנ״נ המשה ״היום" ומ׳ חאחר׳׳, ק׳.אחר כל
, ״כהיום" ער  אי: אמן, ה׳ בלי ״היומ,חקכל* ער ״חפלחנו", לאמן
 ״העולם", ה׳ בניע ״כהיום" ער ״עושה השלום״. הכהגי' שבי׳ לסקוםם,
 יכל א׳ מהעם אוסר לכה; העוכר.לפניו: יישר כהך, והכהןעיגה: כהך •ישר־־נ)
 אהר שהגיעו •הנהני׳ למקומם םננן ח׳ בלג קריש תחקכל [עם ״ולעילא״
 ככשחריח] ק׳ ״א>מיהינו" ער ״בשלומ״. ח׳ ״ה׳ עז" עימ. ׳א׳ןל או אכל

 קחש יחום. ואומרי׳ ״עלינו" וכו׳ כככל יומ.

י אה״כ אמר ת' תתחון שזרהיחוד של יזמ, ואח״כ בלחש ״ככחוב" ח  י
 ער ״וער עולמ", ואח״וכ בניי של שבת ״אגעימ זמירות" וכוי כביומ ז׳ הי״ב,
 וכלחש מזמור של ״ובג ואומר*, קריש יחומ. והמיוחד לאט־ חהלי' בכל יום•
 אימי־ חהלי׳ של יום ומזמור ״שיר מזמור לאסף" וכו׳, ואומרי׳ קריש יחומ.
 — ואחר חשלום חחפלת הלכו הרב וההוקע והרכה מ! הק׳ לכהכ״ג הגמר,
 [האכשול] שכתבתי ענינו ביומ. מיט אוח ב', והקריא הרב שם לחוקע שלשי׳
 קולית, והס: חשר׳ח ג׳ פעמיי, חש״ח ג״פ, חר״ת לפ, כהתקיעות מ׳ושכ.
 ואנשי כהכ״ג החרש הלכו עם הםקרא והחוקע שלהם לפח הסמיך לכהכ-ג

 לשםוע שם ל קולות. אבל בבהכינ לא חקעום לפי שהם רק מנהג םאוחר.
ט י לעח ערב הלכו לבהב״ג להחפלל מגהה כלי בגת מחים, והתפללו  י
 ״אשרי, וכא לציון" ער ״מאדיר" כפום ז׳ הי״ג, רק שח׳ אומר הפסוק
 האחרת וחצי קריש שאחריו מגון חול. ואץ אומרי׳ ״ואניחפלח׳" וגוי.
 וםחפלל״׳ חפלח לחש של ריח כפום ציר• חיז, ואחר •כלוח הרב חפלחו אומר
 ח׳ מגון חו^ ב׳.ברכות ראשזגוח מם ״נקרש* וטי וכל הקרושה, מלבר
 ״זכרנו" ער ,,*1הים ח״ם",. ״מי כמוך-אב" ער ״כרחםימ׳/ שמנגן כגייג
 ככשחריח וםוםף, וק ״לתר ותר ומי קרוש אחה ימי וכבן וכוי המלך הקתש,
 אחה בחרתנו" עף ,,רום הזכתן" כבשחרית, רק כלי פיוט. "אבל ג׳ ברכוח
 אחרמו', שהן: רצה, מותי, עם ״וכחוב" וכוי, שלום רב [שאץ אוםרי׳
 ״שים שלום" ומי, מפגי שאץ קוראים בתות־., כביום ב״ר אוח ג׳] ער
 ״בשלומך'׳ אומר מגק חול בסיפ, ק׳,,בספר׳' ער,,ולשלום׳/ ח׳ מגון חול
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 ״בספר" עיסמ) אחר שעט ק׳ אמן על כרכה השלום אומרי׳ ח׳ יק׳• ״אבינו
 םלכני' וכוי בנגעי' ובסרר כבשחרית:׳־). ח׳ קריש חחקבל בנגון חול בלי

 כ• אחר יציאה מבהכ״נ הלכו אל הנהר מאין לאםר שם ב׳ פסוקי׳
 םסיף סיכה ,,סי ^ כמוך" ער ,,כל חטאתם", וםוםיפי' ״וכל חטאח" ער
 ,,לעולם" [שאיננו בםקרא] ואחיכ הפסוק האחרון מסיכה ״תתן אמתי׳ ער
 ״סיס• קרם". וסמוך ללילה הלכו לבהכינ בערי שבח כבםנח', להחסלל
 ערביח. ובעח •ציאח המכבי' אומר הרב לח׳ שיחסלל. וחי מנגן ״כרכו"
 וםיפ• ברמח יכל מה שאומר בקול וחצ• קריש ומחפללל בלחש כמום צ״ה
 חיי. וק מגג; ח' קירוש כמ״ש שם, רק שסניחי' לפניו פר• חרש.כשאוםר

 ״שהחינו^ וטי בליל ב׳.ואץ אוסרי׳ בליל ב׳: לשנה טובה חכחב/גי־•)

 משלי שלמה לחוברת. החמישית•
 ליום לי: א) יש לחקור למה אומר ח׳ במקומו בי״ג עד ״נאוה
 ההלה", ובעל תפלת שתרית שב לאמר ״המלך" וכו׳ שנית, יידוע לא
 יפסיק הראשון במלת ,בנוראותיך", ובעל תפלה ישלים ״אמר
 ״המלך״ וכוי, כאשר עושי׳ בכל שבת שתזן א׳ תומר במקומו עד ״רם
 ונשא', והה' העול״ה אומר .שוכן עד״ וכוי? ונ״ל בהקדים
 פי׳ המשך המאמרי'.: שאתר שאמר תמשה שבתי׳ •שבתפלה לתש ״©ז
 הגדול הגבור והנורה אל עליון" אומר ״נהללך וכוי ונברך תת שם
 קדשך/. ומביא ראיה לתיוג לברך את שם. קדשו ״כאמור, לדוד ברכי
 וגו׳ את שם.קדשו". ואת״כ מרהיב השבתי׳ שהזכיר ״האל בתעצמות

ן ״המלך היושב על כסא רם ונשא״, ו י ל  ולהוסיף'״על שבח אל ע
 ופסוק~״שוכן עד, מרום• וגוי. ושוב מביא ראיה למ״שכהללך־מן
 הכתוב ״רננו וגוי נאוה ת הל ה". וע״ככשתקנו תכמי פ״פשהעול״ה
 בתפלת שחרית י״נ לא יתפלל בקול כסןקי זמרה, למען לא יעכר
 קולו בעיקך ההפלה, תקט. עוד שהראשון המתפלל פסוקי זמרה
א יאמר עד ״נאוה תהנה״. 'אך  לא יפסיק" בהוך קשור המאמרי', ל
 להורות על ישיבת המלך על כסא הדין בימיי האלה, יהיה זה
 ראצוית־עיקר התפלה, וע״כ בעל תפלת שחרית שב למלת המלך,
 שאומי בהארגת כגון ובהרמת קול. ואומר ״יושל [ולא כבשוי״ט

 ״ילעילא". עלינו.

ל 3 ו ד ג  עזך, ה
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 *אומר: היושב] לעורר לב העס־גדחש התפלה: שעתה יושב על
 כסא הדין.;וגצו בי׳׳ט שלא הוהמצויזיבהכ״נהגדולי׳שהעול׳׳ההתפלל
 גם פסוקי זמרה׳ בקול,-'׳אזמר:הראשון עד ״נאוה.ההלה״. אבל
 בשבתות השנה שיקרה הלבה-׳פעמי׳.שע״י אונס התפלל העול׳׳ה
ק משלים לפני  גם פסוקי זמרה בקול, לא ייתכן שיכפול הדברי', ל
 התבה את המאמרי׳ שהתל במיקומו, וע״כגם אם ת׳תתר עול״ה,

 תומר הראשון. רק עד ;דם ונשא״.
 כ) בהקדמה (>)1) תמהתי על מ״ש לבוש תקפ״ד״ואומר בנגון
 *פי *שלים׳ תתרומם וכדברי׳$דיק>׳ תתברך ובלשון;חסידי׳ תתקדש
 ׳ובקרב קדושי׳-^זחהלל&נרמזיגהן יצחק רבקה לזכור •זכות עקדתו״.
 באשל ג6 יבשוי׳׳ט מזכירי, פה יצחק בסדרישרי', צדיקי׳,־תסירי',
 'קדושי/ מה לנו •להוסיף גי״נ -שם רבקה, ולהפוך בעבור זה סדר
הלא בשם יצחק-מיג נעשה זכר לעקרה? [והבט בהקדמה  שוי״ט,:
 שם| ונ״ל שהסדר הישליהוא:זסשל׳שוי״ט,׳כי הוסר על־ב׳ פסוקי׳
 האלה שהזכיר (הבט־ חוח אי] ״ברכי נפשי וגוי, דננו צדוקים״ וגו׳.
׳ נאוה:ת ה ל ה, ואומר. נגדו: ש ד י י ל ; ׳ י  והתל בסוף-המקרא ה
. ושב יללאש המקרא ״מנו צדיקי׳״, ונגדו ל ל ה ת ' ה ישרי ' י  גפי
 אומר לברברי צדיקי•׳״. ולפי שאין דרך הלשון לאמל.״תתלונן״ נגד
, אומר'״התברך״ נגד ראש ׳המקרא הא׳ ״ברכי נפשי״ ואת״כ ו נ  רנ
, נגד סוף המקראזהזה ש ד ק ת ׳ ת ב קדושי ר ק ב  בא לאמיר: ו
י את שסיק*־שו״, אך באשר המתבר רצה להזכיר שמו:  ״וכל קרב
 יצתק^כמ׳׳ש אבודרהם בשם י״א, הכניס תרוו ״ובלשון חסידיי התרומם״
 בץ הדבקי׳: והנה בי״נ שרוצי׳ להזכמייעם שם המתבל גס שם יצתק
 אבינו, :מוסיפי׳ ע״י הפוך הסדר עוד שם׳ רבקה, להורות שבמה
 שמזכירי׳פה יצתק כלול גס־יצתק אבינו בעל.רבקה. וכן מנהג פ״פ.
 : 0 פה בן דעה שואל י מה • נשתנה •יביי׳כ־ שאיך הת׳ אומר. בקול

 ״-ברכות' והודאות מעתה ועד עולה*מכל:׳השנה, כמ״ש ביום א׳
 ת״ט? *צ״ל ע״פ מ״ש שם-ת״ה׳הטעם שעושה״כן בכל השנה: למען
 ימצו ק׳ לבם לשמוע ולהבין החתימה ויענו אמן שלא תהיה ענייה
ר יתעוררו  יתומה: א״כ בי״כ שמאריך׳ בכגון מלות ״ברוך אתה״, מ
 ע׳׳י"צן לשמוע השם וסוף ׳התתימה ויענו אמן כראוי בלא זה, ותהי
 הרמת קול בתוך המאמר הסמוך לחתימהיאף למוסר׳. וע״כ אמרו

 נזה: שב ואל תעשה. :׳ :־'
 ר) י במדינות אתלות אומלי׳ גם •י ני״כ -• ,והתיות י.ישוללו״. ־ וכ״ל
 שסומל*׳ על-תום׳ ערגץ י׳;ע״־ב בד״ה אמרודמלאכי. השלת מפני
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 מה• אץ ישראל אומרי׳ שיר׳ לפטך בר״ה ויה״כ ״אבל לא קאמר מפט
 מה אץ אנו אומרי׳ שירי משמע שמהיש אומרי׳ שיר׳ ולכך אומר ר״י
 דבר״ה וביה״כ אץ לדלג והחיות ישודרו וכרובי׳ יפארו״. — וחכמי
 אשכנז סמכו על גמ׳ חולץ צ״א ע״ב ״ואץ מה״ש אומרי׳ שיר׳ עד
 שיאמרו ישראל׳׳. וא״כ בי״נ שאין ישראל אומרי׳, גם מה״ש אץ
 אומרי׳. ולכן כשרוצי׳ לאמר בי״נ, שואלי׳ ״מפני מה אין ישראל״ וכו|
 שעי״כ גם אנתנו נמנעי׳ מלשור. ובזה בטלה הוכתת ר״י״ כי ב׳
 השאלות נכללות בהאתת. וע״כ אין אנחנו אומריי בי״נ ״והתיות
 ישודרו״ ן כי אין שירה להן בי״נ. ודע עוד שבימי ר״י אמרו בכל
 השנה והתיות ישודרו וכוי לדעתי. וע״כ בקש ומצא עילה שלא ישנו
 בי״נ מבכל השנה. והוא שכ׳ ״ואין לדלג והתיות״ וכוי. אבל למנהגנו
 שאין אומרי׳ והתיות וכו׳ בכל השנה, כי אם ״והאופנים״ וכו/ רק
 כשאומרי׳ פיוט אופן אומרי׳ והתיות וכו׳ נכון הדי:ר שגם בי׳׳נ נסמוך
 על גמ׳ חולין הנ״ל שלא לאמרו אף שאומרי׳ פיוט אופן, וכמנהגנו.
 ר.) מנהגנו לאמרבכל הקדושות ״ככתוב״, ולא ככתוב בטא״חקכ״ה
 וכן כהוב״. וב״ת כ׳ עליו ״צ״ל וכן כתוב וכוי דלא כמסת שלנו שאנו
, ומסת . . . ׳  אומרי׳ ככתוב״. וכי מ״א שס ״כ׳ ב״ת שצ״ל וכן כתוב וכו
 שלנו יש לה סמך מתזקוני פ׳ האזינו שצ״ל כ״א תיבות קודם שמזכיר
 השם כמו שעשה משה בפ׳ האזינו״. ומדי דברי בדברי תזקוני, אזכיר
 שנפלאי' הס. כי ז״ל ״מן האזינו [הסר: טד] הזכרת השם יש כ״א
. לפי׳ תקנו תכמי׳ כ״א תיבות בקדושה  תיבות מן פ״ה אותיות . .
 שבכל יום קודם הזכרת השם וזהו סדרן נקדש שמך בעולם כשם
ק כתוב על יד נביאך וקרא זא״ז ואמר  שמקדשי׳ אותו בשמי מרום ו
 קק״ק וכו׳ ובקדושת יוצר שבת פייה אותיות וזהו פרטן נקדישך
 ונעריצך. כסוד שית שרפי קדש המקדישים שמך בקדש ככתוב ע״י
 נביאך וקרא זא״ז ואמר קק״ק וכן במוסף אין לנו להזכיר את השם
 קודם פ״ה אותיות חהו סדר הקריא׳ ופרט הכתיב׳ כתר יתנו לך המוני
 מעלה עם עמך קבוצי מטה יתד קדושה לך ישלשו ככתוב עי״כ וקר׳
 זא״ז ואמר קק״ק.״ והכה בקדשת יוצר שבת שהזכיר, שהיא קדושת
 מוסף שלט, כתב שיש לה פ״ה אותיות, ובפרט אתה מוצא רק פ״ב?
״ן2 ובקושי׳ הב׳ י״ל שבמלת ה פ נ ן  ובקדושת כתר כ׳ פ״ה, ובפרט מ
 קדושה״ הו״ו ט״ס; ויתוקן: קדשה. אבל הקושי׳ הא׳ עומדת בתקפה
? וג״ל שגם פה ט״ס שתסר׳ מלת  עוד מי לך פ״ה, הלא רק פ״ב הן
 ״שכל״ לפגי ״שיח״, כאשר הוא בסדור הגיון לב ״כסוד שכל שית״. —
 ועל מ״א שכ' ״וטסת שלנו יש לה סמך מחזקוני״ ק׳ הלא יחקוני כ׳
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 לקדשת תול ״וכן כתוב״? וי׳׳ל שממ״ש בבי הקדושות האחרות ״ככתוב/
 מוכח שדעתו לאמר כן, רק בקדושת חול כ׳ ״וכן כתוב״ למלא מספר
 כ״א תיבות, כי לולא זה היו רק עשרים לפי מה שכ׳ ״נקדש שמך״
 בלא ״את״ ביניהם. אבל אנחנו שאומרי׳: את שמך, נוכל נאמר אף
 בחול: ככתוב, והן כ״א. אמנם גם בזה לאמר ״את" מנהגנו הנכון.
 כי בברכות ל״ת רע״ב כ׳ תום׳ ״והלכת׳ המוציא וכו׳ ואע״ג דמוציא
 כ״ע לא פליט דאפיק משמע. ובירושלמי מפי טעמא כדי שלא יערב
 האותיות כגון העולם מוציא ואע״ג דלתם מן נמי איכא ערוב שאני
 התם דקרא כתיב להוציא לתם מן הארץ״. ומוכת מדבריהם שאף
 שבירושלמי שם בר״פ כיצד מברכי" הקשה כן ״מעתה המן הארץ שלא
 לערב ראשי אותיות״ ולא השיב דבר, הטעם אמת, והתשוב׳ הית׳
 פשוט׳ בעיני האומרו מלהשיבה. אך ק׳ שהלא מ״ש ״מעתה המן
 הארץ״ איןלפ׳״שה״ל לתקן: המן הארץ$ כי תנה מצאט ה׳ ידיעה
אבל פירושו בתמיה' סלי.?אמר  לפני מן, ה9ן מן התור׳ מנין?0
א לא צי ן הארץ, גם המו  ״המן הארץ/ ובאשראץ להסיר ערוב מ
 יוציאנו. וא״כ אץ תשובת תוס׳ נכול, כי תשאר עוד השאלה: באשר
א לא ימנע? צי  אץ למנוע שם הערוב לפי שנמצא בכתוב, גם מו
ק  לכן נ״ל להשיב בדרך אתר, שהטעם שנהן ,״שלא לערב״ הוא ר
 במקום שישונה המובן ע״י ערוב האותיות, כי פה י^ומע: אוציא
 לחם, בהבלעת .המ׳ במי שלפניה [כמ״ש בש״ע א״ת סי׳ ס״א םכ״א
 שמלות ולמדתם אותם מתתלפות בקריא׳ עם: ולמדתם מותם]
 ונזה יהי׳ שנוי מובן וגם תרוף קצת, ע״כ תקנו שלא לאמרכן והוסיפו
 ה״א. אבל במקום שלא יבא לשנוי מוק ע״י ערוב כמו במלות לתם
 מן, הניתוהו. וההבדל הזה פשוט בעיני האומר הטעם בירושלמי
 מלהשיבו. סוף דבר נשמע מזה שמרתקי׳ אותיות דומי׳ שאינם
 נמצאי׳ בכתוב, לדעת תוס׳. ולדעתי רק במקום שיבא לשנוי המובן,
 וביותר אם יבא לתרוף עי״כ. א״כ במלות נקדש שמך, שאינן קרובו׳
 במקרא, ובערוב אותיות יבא לשנוי המובן ותרוף, כי י£רא: נקדש
 עמך, או: א>יך, שיהי׳ תרוף גדול, טוב לרתק לבלתי היות שם
ת ביניהן. ודע שהאשכנזי׳ עושי׳ כתזקוני רק  ערוב, ולאמר מלת א
 לענץ כ״א תיבות שכתב ע״פ הספרי, אבל לא לענץ פ״ה אותיות
 שאיננו בספרי כי אם בתרגומי יב״ע וירושלמי, ולא השגיתו באשכנז
 להזהר בדבריהם. וע״כ לא הוסיפו באשכנז מלת שכל בקדושת
 נעריצך כאשר עשו בספרד ובפאלען כנ״ל, אף שאץ בה כי אם פ״ב
 אותיות. אך כל ימי תמהתי על מה שפשטו זקני פ״פ יד בקדושה
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 להסיר- ג׳ מלים ממנה, מה שלא עשו בקדושות כל ־השנה ? (י״ג
 בהקדמה) ונ״ל שבשני׳ קדמוניות גם בפ״פ אמרום. וכך מוכח מן
 הנגון המיזתד• לקדושת י״נ ומכוון למלותיה, ואתר מלת ״ככתול
 מאריך הנגון יותר מן המלי׳ הנאמרי׳. זה מורה שהיה מכוון עוד
 על מלות אתרות, והן ג׳ אלה. אך בימי ש׳ צבי [הבט יום-ל״ת אות
 א׳| תקנו׳כן, כי היה תבר לאיש משתית הזה, נתן העזתי שמו,
 אשר עזותו הגיע׳ עד שכינה שמו: נתן הנביא, והתנבא על המשיח
 הזה שיבא בקרוב [ובהשו׳ דבר שמואל- סי׳ שע׳׳ה מלבה לספר
 ממנו] ובדרכו הרע׳ בא נתן הזה לפ׳׳פ. ותכמי העיר בזוהו ורדפוהו
 כנודע [וזקני׳ ספרו לי, שבא אל דייזופרצס ר׳ המץ גנז ז״ל, החתום
 בהסכמה, לשו״תתות יאיר, ואמר לו נבואתו. ויען: אם נביא אתה
 היה לך לדעת •שאשליכך התוצה כנצר נתעב. ויעש כן]זמדאגתם
 שאם יזכיר ת׳ בי׳׳נ, שהכל מתקבצי׳ בבהכ׳־נ, מלת נביא-בלשון יתיר:
 נביאך, א׳ מן המאמיני׳ 3ש׳ צבי !דאה התלהבות וישמיע קולו
 להודיע אמונתו בנביא הנ״ל [ואולי נעשה כן באמת] תקנו שלא
 להזכיר בי׳׳נ המלי׳ האלה. אבל בשוי׳׳ט לא הקנו לדלגס שלא ׳לעבור
א ל ל ת  על דברי התזקוני הלל, שבקדושה לא נזכיר השם עד א
א מלות עם־על יד נביאך, ןכן  מלות. ומן נקדש עד השם הם ל
צך עד השם. אכן בי״נ שאין אומרי׳ נקדש, נעריצך,וכו׳ י ער  מן נ
 וא׳׳כ בל״ז המלות •שלפני השם מעט או הרבה מלא, תקט לדלגם
. ואף שגם בשוי׳׳ט שאומרי׳ פיוט בשחרית׳לפני  מהטעם-הלל
 הקדושה, אץ אומרי׳ נקדש וכו/ מ׳׳(( באשר במוסף כל שולט -ובשארי׳
 ימי׳ אתרוני׳ של סכות ובשתרית כל שבת שאין-פיוטי לפני קדושה
 אןמרי׳ אותה כתקונה בלא מלים• לפני השם,.ל£ תקנז-להבזןיל בין
 קדושת שוי׳׳ט אתת לאתרת. ועי׳׳ל שדאגו יותר למנוע תלול! השם
 כזה בי״נמבשאר ימים [ואולי גם מסבה אתרה שאינני ראוי -•להכתב,
 .תקנו לדלגם בי״נ] אך באמת יש לתמוה על מה שמקצרי׳ קדושת
 שתרית בי״נ ובפסת.ושבועות וימי׳ ראשוני׳ של סכות ושבתות שלי ל
א מלים לפני השם, הפך התזקוני הנסמר!יעל  פרשיות, עד שאין; ל
 ספרי וילקוט? אכן בזה •י״ל שתושבי׳ פיוט שלפנייהקחשה לתלק
 (ימנה, וא״כ יש׳ יותר ימלא מלים, ולא המוסיף גורע בזה.; ;אך
 פליאה דעת ממני מה ראו הפיטני, להשמיט מן הקדושה-את
א ע״ב^אק  המאמר הנותן לה עיקר:מעלתה, כי על מ״ש• בברכות ל
 היתיד אומר קדושה״ כתבו תלמידי רבינו יונה ״דלא הוי בכלל דבר
 שבקדושה־ אלא נקדישך שאנתנו מקדישי׳ אוהו ובכיוצא בזה אמרו
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 שאין למי׳לעשותו בפחות מי׳ אבל קדוש׳ של יוצר(אור) שאץ אנו
 גיקדישי' אוהו אלא מזכירי'הקדוש׳ שאומרי׳ לו משרתיו מותר ביתיר
 דאינו׳אלא כמו ספור״;• ולכ רא״ש שם. וטא׳׳ת לט. ואף התולקים
 לאמר שגם קדושת יוצר אור אץ היתיד אומרה, מורי׳ שהין תיוב
 לעמוד כשאומהה, ובקדוש׳ שבתפלה חיוב.לעמוד ולכון רגליו לפי
י א״ת צ״ה בשם תה״ד. וא״כ מה זה  שאנחנו מקדשי׳ בה כמ״ש ל
 שהשמיטו ״נקדש״ וכו׳ הגזורה על זה, ואמרו תחהיו בסוף פיוט
 שלפני קדושת שתרית יוה אי של ר״ה ״ואז אלים ישלשו קדשוה״ וכו/
 שאין בו זכר שאנתנו מקדשי/ וכן בכל פיוטי׳ כזה? ולל שסמכו על
 מה שהקנו בראש כל פיוט שלפני קדוש׳ ״ובכן לך תעלה קדושה"

 שלל הקדוש׳ שאנחנו מקדשי׳ עתה.
 •־ 0 ואין לדאוג בזה לטרוף הדעת $ כי סדר תפלתו הוא, ולמה
 יגרע מה׳ ישראל שאוויר המלי׳ האלה לפני הכהני׳. ומ״ש במשנת
 ברכות ל״ד ״לא ישא את כפיו״? הטעם כפירש״י ״שדעתו מטורפת
 מאימת הצבור״ ר״ל־שע״י דאגתו, פן ישגה בברכתו, תטרף דעתו
 מלשוב לתפלתו; אבל:כשאומר בלתש לעצמו אץ אימה ואץ טרוף
 דעה. ועוד שבימי המשנה לא אמרו ״או״א וכ.׳ כמ״ש תוס' בלה לא
 יענה$ אבל עהה הוא תלק תפלתו. — ולא אוכל להתעלם מלגלות
 דעתי: שלפי זהמשנה ירק ־כשאץ שם כהן אתר לא ישא כפיו, (כי
 כשהוא לבדו משא כפיו, שעיני כלם נשואות אליו, יש לו אימת
 הצבור. אבל-כשיש־ כהני׳ אתרי׳ מותר לשאת כפיו עמהס, כי כשמברך
 •:תוך אחרי׳ איןלו אימה• שכן מוכית לשון המשנה ״ואם אין שם כהן
 אלא הוא לא ישא את כפין/ ולא אמר: ואף אה אין וכוי. וגם דעת
 רש״י/נ׳ כן ממה שלא;פירש. דבר בזה. וכן מורה לשון רמב״ם ה׳
 הפלה פט״ו, <׳ •;צבור שלא היה.בהן כהן אלא ש״צ לבדו לא ישא את
 כפיו״: אבל־ מה אעשה, דכי הפוסקי׳ אסרוהו גם ביש כהני׳ אתרי׳,

 שמפרשי׳ המשנה: ואף אם: וכן המנהג.
 ־ ז) הדיין• הזקן:שקנה: תכמה:מ״ה יעקב זילברקרץ זצ״ל אמר לי
 שנפלא ממנדטעם מנהג פ״פ הזה*. מה בץ ״בספר״ וכו׳ שאומרים
 אותו ק. גם בתפלת:ח׳זיקול,.יובץ• תפלות• ״זכרנו, מי כמוך, וכהול,
 שאץגאומלי׳ ק׳ בתפלת ת':בפ״פ? ועניתי לו שלל טעם אמירת ק׳
 ״בספל״־: פן ישכתת׳לאמרו ןיאמר תתלת הברכה׳שאתר בשלומך,
 ותהי מעוות לא:יוכל לתקון, אם הזכיר כבר-השם של הברכ/ כמ״ש
אם לח. אמר זכרנו ומי ׳כמוך איךמתזירי׳ אותו  נש״ע תקפ״ב ס״ה ;
 ואפי׳ לא עקר, רגליו רק שסיים אותה ברכי וה״ה. אם לא.אמר
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 וכתוב ובספר נמי דינא הכי״. ומ׳׳ש ״שסיים״ וכו׳ ר״ל שהזכיר השם
 כמ״ש ר״ס תרפ״ב. וע״י אמירת קי נזכר ולא יוכל לשכוח. נלק
 בתפלות האחרות הנ״ל אץ צורך לאמירת ק׳, באשל אינן סמוכות
 לברכי, כי אחר זכרנו וכו׳ אומר ,מלך עחר״ וכו/ וכן באחיות אומר
 לפני הברכ׳ מאמר אחריהן, וא״כ אין נזק אם ישכח לאמרן ויאמר המאמר
ל יקראו לו ויזכירוהו ויוכל עורלאמר י  שאחריהן: כי טרם יאמר הב
 התפלה הנשכחת.—וייטבו דברי בעיני הרב, ושש עליהם כמוצא שלל יב.
 ח) והוא מנהג שלא מצאתיו בפוסקי׳. ואץ נכון בעיני לאמר
 י״נ מדות בר״ה, כי לא תקנו לאמרן בתפלות ר״ה ולא בפיוטיו. אך
עק ל המנהג ע״פ האר״י ז״ל, ואין משיבי׳ את הארי, אבל לא  י
 כתב דבל שיאמר ג׳ פעמי׳. וקשה עלי מ״ש בס׳ לקוטי צבי, לאמר י״ג
 מדות ג״פ$ כי הוא נגד הדץ לדעתי, כי פסוקי שבתי׳ גדולי׳ כי״ג
 מדות אסור לכפלם, כמ״ש במשנת בדכות ל״ג ע״ב ״מודי׳ מודי׳
 משתקי' אותו״. ובגמ׳ שם ״החומר שמע שמע כאומר מולי׳ מודי׳
 וכו׳ דאמר פסוקא פסוקא ותני ליה״. ובסוף העמוד פירש״י ״אמר
 פסוק שלם ותני ליה משתקי׳ דמתיחי כשתי רשויות״. ואייל שרק
 באלה הנזכרי' אסור; שהלא בסוכה לגע״באמר״אנו ל ולי עיניט
 והא״ר זירא האומר שגזע שמע״ וכוי, מזה מוכח שכל פסוקי שבחי׳
 גדולי' ותפלוה בהזכרת שמו ית׳ אסור לכפלם. ועל זה היה דוה לבי
 כשפשתה המספתת. אתת לאתת, שהה׳ הוסיף מדעתו לכפול י״ג
 מדות בקול רם, להראות שכהו יפה בנגוניס, ולעורר לבבות כמדני׳.
 כי על המנהג הנזכר יש ללמד זכות ע״פ ירושלמי שם ״הלא
 דאיתאמר בצבור אבל ביתיר התטני׳ הם״. וכ׳ המפרש ״תחנוני׳ הם לא
 קאי אלא לבי הראשוני׳ [שבמשנה שם ״על קן צפור יגיע רתמיך ועל
׳ די  הטוב חכר שמך״] אבל מודי' אפיי ביתיד אסור/ ר״ל שעל מו
 שהיא הודאה לא יתכן לאמר: תתנוני' הם. אק המפרש לא ראה
 דברי תוס' ברכות ל״ל רע״א שהביאו הירושלמי על מודי׳ מודי',
 וכן טא״ת סי׳ ס״א שמביאו על שמע שמע שהוא כמודי' מודי׳. ובטלי׳
 לברי המפרש בדברי הראשוני׳ האלה. ולדעתי פי' הירושלמי: שאץ
 ללקלק על מה שאומר יתיל לעצמו, כי נתשב כאומר תתטני', ואף
 בהודאות. וא״כ אף במודי׳ מולי' מתיל ביחיד. ומעתה י״ל שגם מה
 שאומרי' ק' לעצמם נקרא יתיד לענץ הזה. והטהגי' אתר לקוטי
 צבי סומכי, על הירושלמי. ואף שהטור ל שם אץ לסמוך על הירוש׳
 בזה דבגמ' דידן אינו מתליך. — אמנם מה שאומר ת׳ לאזני כל
 הקהנ ולאשיהםנקלא:בצבור, לדבליהכל, ואסודאףלפיהירושלמי.
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 . ט) הטעם שהמפטיר מברך בכגון תול, וכן מברך ת׳ אותו
 באמירת מי שברך, ושקוראי׳לו בנגיכת הול, הוא לפישאץ הקריא׳
 הזאה של מוספי היום מדין התלמוד. רק תקכת הגאוכי׳ היא כמ׳׳ש

 היא׳׳ש סוף מגלה.
 י) כ׳ בס׳ תכיא, שהצבור יושבי׳ בעת התקיעות הראשוכו׳, וכ׳׳כ
 במטה משה. ויסודו מ״ש בר״ה י׳׳ו ״תוקעי׳ ומריעי׳ כשהן יושבי׳
 ותוקעי׳ ומריעי׳ כשהן עומרי׳״. והן כשמן: תקיעות מיושב. רק
 התוקע עומד כבש״ע ר״ס תקפ״ה. ואף שבימיט טהגי׳ לעמוד, הרב
 המקריא יושב ושומע. וכןמכהג פ״פ. וחהר ההוקע שלא תכוע זרועו
 שבה השופר. בעת קול הקיע'. שלא ת?זמע ע״י התכועה כהרועה.

 ולדעתי טוב שיסמוך זרועו על דבר בעת קול: תקיעה.
 יא) כ״כ במהרי״ל וביוסף אומן וכן לל ככון. כי אחר שאומרי׳
 עולות ר״ה ״ועשיתם עולה׳* וגו׳ ן ומכתותיהס שבפי פיכחס אתר
 הפסוק הזה במאמר ״ומכתתם״ עד ״לכבש״, מזכירי׳ כסכיהם בקוצר
 ,,ויין ככסכו״, לפי שאיכם כתובי׳ שם בסדר פיכתס. והמקרא סמך בזה
 על הכתוב בסדר שלת כמה כסכי׳ יקריבו לכל בהמתעולה. ואת״כ
 אומרי׳ ושעיר לכפר/ הוא שעיר ר״ה הכתוצ אתר פסוקי מכתה
 ״ושעיר עזים א׳ תטאת לכפר עליכם״. ואת״כ אומרי׳ ״מלבד עולת
 התדש ומכתהה״ הכתמר במקרא אתר שעיר ר״ה. ואת״כ סמוך
 לעולת ר״ת אומרי׳ ״ושעיר לתטאת/ הוא שעיר ר״ת הכאמר בפ׳
 ״ובראשי חדשיכס״. וכקרא: שעיר לתטאת, על שם הכתוב בו ״ושעיר
/ שלא נמצא כלשון הזה בכל תטאות מוספי', כי ת א ט ח  עזים א׳ ל
 בכלן כתוב: חטאה, ובזה לבד: לחטאת. ואת״כ אומר ״ושכי תמידי׳
 כהלכתם״, שהם ב׳ תמידי כל יום. — אבל מה שאומרי׳ בקהלות
 אתרות ככתוב במחזורי" ״ושכי תמידי׳ כהלכתם מלבד וכו׳ ועולת
י אין להוסיף עולת התמיד  התמיד״ וכוי, כבר כ׳ י״א שהיא טעות, ג
 על ב׳ תמידי׳. אך גם על מכהגט קש׳ מה שאומרי׳ ״וכסכיהם
 כמשפטם׳׳ אתר ״ושעיר לתטאת/ שהלא מפורש במשכת מכתות צ׳
 ע״ב שבתטאת אין כסכי׳. וכ׳׳ת שכמשך רק על עולת התדש שלפכי
 פכיו; א״כ הל״ל: וכסכיה, כי על עולת ר״ה כבר אמר ״וייןככסכו״?
 ועוד שה״ל לאמת קודם ״ושעיר לתטאת״? ומצאתי במהרי״ל ה׳
 ר״ה אחר שכ׳ מכהגכו ״וכן הוא אות באות בתשוב׳ מהר״ס סי׳ מ״ת
 אך לא כתוג שם וכסכיהס כמשפטם״. — ולקיים מגהגכו לל שע״כ
, להסמיך ם ט פ ש מ ם כ ה י כ ס ג י ו נ פ ל ת א ט ת ר ל  אומרי׳ — ושעי
ת לח כתוב , ולהורות שאף ששעיר חטאת ל ת  שעיר ר״ת לעולת ל
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 במוסף ר״ה, נלמד מעולת ר״ת הכתוב׳ שם, כמ״ש רמב״ן שם בסוף
 דייה וטעם שלשה ״היה במשמע שמ״ש ובראשי תדשיכ׳ תקריבו וגו׳
 יהיה בשאר התדשי׳ חבל בתדש השביעי יהיה כל קרמו הקרבן הזה
 שתדש בו וע״כ הוצרך לומר מלבד עולת החדש ומנחתה וכיון שהזכיר
 כן כבר למדנו שכל מה שבא בפרשת ובראשי תדשיכ׳ היא מצוה בכל
 וגם התטאת ולא הוצרך לומר מלבד עולתהתדש ומנתתה ותטאתה׳׳.
ם על עולת ר׳׳ת שהוא העיקר. ומ׳׳ש ה י כ ם נ  ואת״כ אומרי׳ ו
ם ולח: ונםכיה? י׳׳ל לפי שבעולת ר׳׳ת קרבנות הרבה: 3׳ ה י כ ם נ  ו
 פרי׳ ואיל וז׳ כבשים, יתכןלאמר כנוי רבי', כמ׳׳ש למעלה אתר עולת
 ר״ה ״ומנתתם ונםכיהם כמדובר״, לפי שבעולת ר׳׳ה קרבנות רבי׳.
 וכן כתוב בפי ובראשי יתדשיכם ״ונםכיהם״. ושלא יובן על ושעיר
, אומרי׳ ״כמשפטם' הכתוב בכ״מ רק בעולה. את״כ אומרי׳ ת א ט ת  ל
 ״ושני תמידים׳׳. ולפי שנעשו בכל יום לא פירש מנתתם וכםכיהם,. רק
 אומר ״כהלכתם״ ר״ל שמביא עמהם המנתות והכםכי׳ המפורשי׳
 בהם. וכן עשו גם בתפלות מוסף ר׳׳ת ורגלים.וי״כ, לאמר ושני

. ם ת כ ל ה ׳ כ י ד י מ  ת
 •ב) כ' רו״ו ה״ה ״גלה ל׳ הסרה כמו היום גלותי״. ותמהני שכתב
 פירוש הפך דקדוק הלשון, כי גלותי שהוא לשון הסרה הוא משרש
/ אבל גלה הוא משרש גלה שמובנו בפיעל:  גלל כמו ״וגללו את האבן
 הראות, כמו ״לעיני הגוים גלה צדקתו״, תהלים צ״ת? ויותר יש
 לדמותו להכהוב בתהליס קי״ט ״גל מעלי תרפה ובוז״, שממה שלא
 ננקד: גל, מוכח שהוא משיש גלה, וכ״נרד״ק בשרש גלה. אך באמת
: הסר. ויותר נ״ל שפירושוכמו: ה ל  פי׳ רד״ק רתוק, כי אץ במובן ג
 גיל, רק כתוב: 3ל, להשוותו עם ״גל עיני״ שלפניו. וא״כ למה סמך
 הפייטן על המלה הזרה הזאת שפירושה מסופק. ואס סמך על הזר
ה לא נמצא? לכן נ״ל לפ׳ גלה כפשוטו: ל  הנמצא, הל״ל: 4ל. כי ג
 הראה. ופי׳ המאמר: ?םה כל דברי ההוכתות שבתורת כהני׳ ובמשנה
 הורי, רק דברות ״אלה דברי הברית״ ר״ל המאמר הזה שאחר הקללו׳
 שבמשנה תורי, שבו דברייטובי׳״גלה בזכרוןשלוש ברית״ר״ל״ר׳ראה
 עם הדברי׳ הטובי׳ שבתוכתת ת״כ, שהם ״וזכרתי.את בריתי יעקוב

 ואף את בריתי" וגוי.
ק ומשפט״^וכן נ״ל ח י ב ך  ע) מנהגנו לאמר כבמחזורל הישני׳ ״
 נכון, ולא כה״ה שתיקן: ך?ר. חה דביץגבאומ ,ךבר חק ומשפט,
 כן הגירםא בב׳ כ״י וכן נכון כי חינכו סמוך שהוא ממסד ע״ה מגיד
ו לישראל והנה הם ג׳ נושאים״. ואני י  דבריו ליעקב הקיר ומשנ
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 יוומר ב׳ כתבי׳ אין מלמדי׳ ואשמר מעשות דרכיהם ודבר: ךבר,
 שאף שהפיק סמך דברו:על לשון. המקריא הזה, איננו מענינו. ששם
 מדבר מדבריו תקיו ומשפטיו בתור׳ שהגיד. למתאבל זה מדבר ממשפט
 יום :הדין, (הוא׳ מענץ הכתוב־ ״כי חק לישראל הוא משפט״ וגוי,
 ולק מדברן^ס־הפיטן בל- יחיד:.תק ומשפט, ולא בל׳.רביס כבמקרא
 הראשון.; ות״כ מלת דבר רקלמספת בסמיכות. לדמות לשונו גס
לאומר: תגיד ליעקב  ללשון המקרא הא׳ ״מגיד דבריו ליעקב״, •ע׳
 ךכר אבל העיקר: תק! ומשפט, מעניך המקרא הבי. — ודבר בעתו
ו •כתהלי׳ י• ט ״משפטי ה׳ אמת צדקו תד  מה׳טוב> לבאר בזה מלת י
 יתדל, .שלא אמר סן במאמרי׳ הדומי׳ שם ״תורת וגו׳ עדות וגו׳ פקודי
 וגו׳ מצות״ וגו׳?: כי דיני התור׳ נבדלי׳ מאד משל אומות, כי באלה
 נדון $חוטא. לרעהו, לא לפי מעשהו, כ״א גם אתר מעמדו ומעמד
 שפגגדו. ואתר סבת המעשה. ועי״כ משתנה העונש בדרכי׳ שוני־ והוא
 ביד השופט, אל קל אשר יתפץ יטנו. אם רך לב הוא או אוהב התוטא,
 יבקש לו זכות להקל תטאו. ע״י מעמדו או אופני׳ אתרי׳ המקילי׳
 התטא, למען הקל ענשו. ואם השופט אכזרי או שונא החוטא, יבקש
 לו• חוב בדרך הזה, ובזה נעשה המשפט מעוקל ומוטה. אכן תורתנו
 הקדושה צותה ״לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול״, ויקרא י״ט,
 שרק על המעשה לראה •הדיין, ולא על האיש ולא על הסבה. ואם
 יאמר.אדם: ה\תק• שהעשיר הגונב מזדון לבו לאיענש יותר מהאמון
 הגונב למלי) נפשו כי ירעב, וכדומה ? אשיג לו שאף שבדיני אדם
 העונש שוה, שלא יהיה הדין ביד השופט; יש עוד דין שמים שיקבל
 התוטא בזדון עונש נוסף, כמ״ש בסוף קהלת ״כי את כל מעשה
 האלהים יבא• במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע״ ר״ל עם כל
 מחשבק׳וסבה הנעלמת׳ מעיני ב״א. וכמ״ש בקדושי׳ מ׳ ״מהשב
 שעושה פרי הקב״ה מצרפקי •למעשה״. וכאשר מעניש בדינו העובר
 בלא,עדים או התרא^כמ״ש גמכות י! ״מזמנן לפונדק א׳ ״ וכוי.
 וק״בהפך יגמןל טוב להנענש בידי אדם על תטא שעשה מתוךדותק
 להתמ>תב>*1הקט?ל או מסבה טוב׳ אחרת. והוא שאומר ״משפטי ה׳ אמת״
 לל*שיש•ל-ו ג׳:.מיני משפט. האי: שנתן לנו בתורתו, שעליו נאמר
 ״מגיד,וגו׳ ומשפטיוולישראל״ והבי: המשפט שעושה בעצמו על סבת
 המעשה כלל, שעליו נאמר ״משפט לאלהי יעקל. ועל ג' המיני,
 האלה אומר.״משפטי ה׳ אמת [ושניהם] נלקו. יתלו״, שהעליון מצדיק
 התתתון להשלימו שיבא משפט צדק לכל צד! :•וק י״ל בתהלי׳ ס״ב
 ״אתת דברי.אלקיים שתים זו.שמעתי:״ וגוי,: שר״ל׳תורת משפט אתת
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 דבר לנו לעשות, ומלבד תורת משפט הזאת שמעתי עוד הורת משפט
 שלמעלה ״כי עז לאלהים״ להעניש התוטא על התטא מזרון לבו, נוסף
 על עונש תורתנו. ״ולך ה׳ הסד״ להטיב לעושה רע במהשבה טובה
 ונענש גדין מטה יותר מהראוי לפי מחשבתו. ״כי אהה תשלם לאיש"
ה בדעתך ותכמתך תוכל לשלם לאיש לפי מעמדו ומתשבתו ת  ר״ל א
 ״כמעשהו״ ר״ל כמו על המעשה, שעליו לבדו נדון בדין מטה. —
 ובדרך הזה הסרתי הקושי׳ בשמואל 3׳ י״ב ״וישלה ה' את נתן אל דוד
 ויאמר לו שני אנשי׳ היו בעיר אחת א׳ עשיר ואחד רש ויבא הלך
 לאיש העשיר ויתמל לקתת מצאנו וגו׳ ויקת את כבשת האיש הרש
 וגו׳ ויתר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן הי ה׳ כי בן מות האיש
 העושה זאת: ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את
ה האיש״ וגוי. ת א ר  הדבר הזה ועל אשר לא תמל: ויאמר נתן אל ה
 והנה התור', שמות כ״א, אמר׳ ״כי יגנוב איש וגו׳ וארבע צאן תחת
 השה״, ואיך שפט דוד ״כי בן מות״ וגוי, ולו אין משפט מות לדץ
 הורי? ועוד הלא בב״ק ע״א נפסק׳ הלכה שמי שתייב מיתי פטור
 מתשלומי ד' וה׳ ״דקים ליי בדרבה מינה״, וא״כ אם בן מות הוא
 איך היינו לשלם ארבעתים? אכן לפמ״ש יפורש המקרא שדוד אמר
 ״הי ה׳ כי בן מות״ בדינו של (יעלה ״האיש העושה זאת״ ר״ל לפי
 ערך האיש ומעמדו וזרון לבו [לכן מוסיף מלת האיש. וכן יובן מ״ש
 ״ויהר אף דוד באיש״ לפי ערכו נגד הרש] אגל בדיני אין להענישו
 יותר ממ״ש בתור׳, ע״כ ״ואת הכבשה ישלם ארבעתים״ כמ״ש ״וארבע
 צאן תתת השה״ [״וע״כ הילק העונשי׳ בב׳ פסוקי׳. שבפסוק הא׳ עונש
 שמים, ובבי עונש שלמטה ״ואה הכבשה ישלם ארבעתים״] והוא
 שהוסיף ״עקב אשר עשה את הדבר הזה״ שאני מענישו" רק על
 המעשה. ועל מה שאמר שבדין שמיס ק מות הוא, מפי ״ועל אשר
 לא המל״, כי היא ית׳ דן על(יעמדו ואכזריותו. ״ויאמר נתן אל דוד
 אתה האיש" ר״ל גם אתה תהיה נדון ממנו ית׳ לפי ערך מעמדך
 ״כה אמר וגו׳ ואת נשי אדניך בחיקך וגו׳ ותקת את אשת אורי׳
 התתי״. — ועפ״ז ני לפי במדבר רבה פכ״א ״פינהס ק אלעזרבןאהרן
 הכהן אמר הב״ה בדין הוא שיטול שכרו לכן אמור הנני נותן לו את
 בריתי שלום״ וקי כיה משמיענו ומה מוסיף על הכתוב? ונ״ל שהמדרש
 התקשה בבי הפסוקי׳ שהזכיר. שבא׳ ק׳ למה יהסו אהר אהרן, הל״ל:
 פינהס בן אלעזד הכהן, כבפ׳ מטות? ובאמת אמרו בסנהדרי׳ פ״ב
 ע״ב טעם לדבר ״הריהילו השבטי׳ מבזי׳ אוחו ראיתם בן פוטי זה
 שפיטם אבי אמו עגלי׳ לע׳׳א והרג נשיא שבט ((ישראל בא הכתוב
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 ויססו פינחס ב״אב״א הכהן״. וק״ל הלא גס הם ידעו יחוסו מצד אביו,
 רק אמרו: באשר יש לו שמץ פסול מצד אמו.אין לו להרוג נשיאן
 א״כ מה הועיל הכתוב ביחוס אביו? וע״ק למה אמרו ״שפיטם״ וכוי,
 הל״ל קלון גדול מזה: שהיה כהן לע״א וכמ״ש רשלסבב״ב ק״טסע״ב
 ״שפיטם כדכתיב (בראשי׳ מ״א) כהן און כומר״ [מלת און והציון
 המוסגר ט״ס, כי זה נאמר בפוטי פרע. ויתוקן: (שמות ג׳) כהן
 מדין]? לק נ״ל שכל מעשי יתרו לא היו קלון גדול לפינתס, כי שם
 בלב אמר ״משפתה אם חינה קרויה •משפתה שנא׳ למשפתות׳ לבית
 אבות׳״. אבל באו להוציא רבה גם על משפתתאביו בזה, וע״כ אמרו
 ״שפיטם א״א עגלים״ להזכיר גם תטא אהרן כמ״ש שמות ל״ב ״העגל
 אשר עשה אהרן״. אך לא העחו פניהם לדבר בפה מלא בקלון אהרן.
 ולכן הוא ית' שהבץ הרע שבלבם, ביטל הקלון ויתסו אתר אהרן
 בתורתו. להודו׳ שכבר נמתה תטאו מכל וכל, וכמ״ש רש״י ויקרא טי
 בד״ה קת לך עגל. — אך למ״ר הוקשה יתוסו פעם ב בר״ס פינתס
 אתר של כבר בס״ס בלק ״וירא פינתס ב״א ב״א הכהן״? ובפסוק
 הב׳ שהזכיר מ״ר הוקשה לו: למה שינה בו לאמר ״הנני נותן״, ממ״ש
 את״כ ״והיתה לו״ וגו׳? ובקוצר לשון פירש מ״רב׳הפסוקי׳שלאישאר
 קושי. ומקודם נבאר יתור ״תתת אשר קנא״ וגוי, שכבר אמר ״בקנאו
 וגו׳ ולא כליתי אה לי״? ונ״ל שפינתם עשה ב׳ פעולות טובות. הא/
 שעשה נתת רות ליוצרו, שמסר נפשו להרוג נשיא בתוך שבטו ואוהביו,
 בעדו ית׳; הל, שהציל בניו ית׳ מכליון בעת הקנאה על תטאם.
 וע״י ב׳ הפעולות האלה שיכך תמתו ית׳ אף לאתר זמן. זה שאמר
 ״השיב וגוי, ע״י הטובה ״בקנאו וגוי, וגם ע״י הב׳ ״ולא כליתי את
י בקנאתי״ הראשונה. ואמר את״כ שע״כ ראוי׳ לו ב׳ מיני שכר,  ל
 שהם ״והיתה לו״ שעל מה שעשה לי נתת רות, ראוי להיות כן גס
 לו, ונגד מה שעשה לבני להצילם משקה, ראוי להיות שכר לזרעו
 אתריו. ז״ש: ב׳ מיני שכר האלה הם גמול ב׳ הטובות, א׳ ״תתת אשר
. אך יקשה: אתר שקבל גמולו בב׳מיני  קנא לאלהיו״,.ב׳ ״ויכפר על לי
 שכר בברית כהנת עולם, א״כ ברית שלום למה? ע״כ פי׳ המדרש
 שמלבד המעשה הטוב שעליו ראוי לו השכר הנזכר אף בדיני אדם
ה ברץ הוא שיטול שכרו״ ר״ל בדיני יטול שכר שלו לפי ״ ב  ״אמר ה
 מדתו ומעמדו כלל, וע״כ יתסו אתר אהרן פה, להגיד כי היתה לי
א  מדת אהרן אוהב שלום ורודף שלום, ואעפ״כ כבש אז מדתו והרג ב׳ ל
י נותן ל ו״ אני לפי מדתי לשלם לפי מרי נ  בקנאתו בעדו ית׳ ״לכן אמור ה נ
 התיש, נותן לו לפי מדתו שביטל בקנאתי, מד׳ כנגד מדי ״את בריתי שלו׳ ״.
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 •ר) הנה טעם,ט״ז. ק׳ בעי;י, כי׳עיקר האיסור שם בלוהש על
 המכה, שתושג שקדושת השם שמןכיר הועיל לרפא ?יכתו> וכפיר״שי
 בד״ה ואפי׳ ויקרא ״כסבור הוא להנצל^זכותד״תשהוא מז?יר אסגר״,
 ובזה נודע שלא• בא לבזות השם-ואעפ״כ.אסור ברק ;לפני ההזכר?י?
 לכן: נ״ל שמותר מטעם אחר, כי רש״י פי׳ בד״ה.וברוקק ״ואסור
 להזכיר• פסוק על הצתישה/ מזה נשמע .שרק פסוק. אסור. :וא״כ
 ״ואנחנו כורעים״ וכו׳ שאיננו פסוק מותר. אך. יש להוכיח שאיג זה
/ כי אח״כ כי' ״ויש לחשים שדרכן לרוק אחריהם ואומר אותן ש  רצון ר
 בלשון לעזומזכירי׳ להם שם בלשון לעזוא״לרבי דמותרדאין אסור אלא
ה שמזכיר השם על הרקיק׳ ועוד לא נאסר א ר  לוחש אחר הרקיקה מ
 אלא בלה״ק אבל׳ בלעז לא״•.ישאלני החכם מ״ה בער אדליר הכהן
א למה מותר להטעם האי, שאף שאין זה בכלל לוחש שאין לו חלק  נ
 לעה״ב, מ״מ אסור מג״״ש ריב״ל בשמעו׳ ט״ו ע״ב ״אסור להתרפאות
״ שהוא אף בלא רקיק׳ כמבואר שם? ואמרתי לו שגם על הטעם ת ל  ג
 הב׳ יש להקשות כן, לפמ״ש ש״כ בי״ד קע״ט ס״ק י״א שרק קדושה
 השם אינני בלעז אבל קדושת ך״ת היא אף בלעז, וא״כ אסור. להתרפא
 בד״ת אף בלעז •ממאמר ריב״ל, ולמה מתירו רש״י בשם רבו?.אך
 האמת שהנדון שברש״י אין לו -ענץ למאמר ריב״ל, כי אלה אינם
 ((לחשי׳ כד״ה,. כ״א בשם בלי •פסוק, כלשון רש״י ״ומזכירי׳ להם שם/
 וגזה לא אסרךיג״ל כי אין זה ד-ת< וא״ת א״כ למה כ׳רש״ילמעלה
: שם, כי לפמ״ש אף בשם גלא פקוק ל  ״ןאסור להזכיר פסוק״. הל
 הרץ כן׳.לדעתו? י״נ שגא להוציא כזה מדעת רא״ש של שר׳ יוחנן
 חולק על רב ור' חנינאהאומרי" שאף בפסוק כלא שם אין לו חלק
 לע?״ב, ושלכן אמר. ר״י ״אין מזכירי׳ שם שמיס״ שרק-בשם הדין כך.
א גס-בפסוק בלי  ומשמיענו רש״י: שחף. ר״י לא בשם לבד אמר, ל
 שם, וכלב ור״ת.$. כי כל ג׳ האמוראי׳ מפרשי׳ המשנה ומוסיפי׳ ען!
 לשונה, וכל. א' מהס. מוסיף על דברי חברו ומפי אותם, שרב מפי
 דבריר״י, שמ״ש ר״י ״שס שמים״ לא להוציא פסוק שאין בו שם, .כ״א
 להוסיף על לשון.המשנה שלקחה פסוק ״כל המחלה״ וגו׳שהואפסוק
 שיש בו שס ומחלה,: ואמר ר״י שהמשנה לקחה הפסוק הזה לפי שדרך
 ללחוש בו, יזבל ה״ה בשם לבדו בלא פסוק. ולכן הוסיף רב: באשר
 ר״י. .מל המשנה שלקח׳ פסוק כל המחלה רק למשל המנוי ללחש,
 .א״כ ״אפי׳ נגע צרעת" שהוא פסוק בלא שם, הדין. כן כי נגע בו.
 והוסיף ד״ח.: שלפי פי׳ ר״י במשנה ״אפי׳ ויקרא אל משה נליל ךק
י ולח) שהוא פסוק בלי שם ובלי מתלה. וגס  המלות האלי> כמ״ש ל
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ת לפי שאין דרך ללחוש פסוק ע ר ע צ ג  רל; מודה לו רק תפש פסוק נ
 שאין בו שם ולא נגע. ומ״ש ב״ח בסי׳ הללשאף לרש״י חולק ר״י על
 ר3 וריח׳ איננו• לרעתי, כי לרש/ כאשר• הוכחתי.מלשונו, רבור׳׳ח
י׳  מפרשי׳ דברי ר״י, ור״י מודה-להם; •ומה סרה קושית ש״כ בס״ק;
 על המתבר ועט/שהשוו פסוק בלא^שם לפסוק..בשם, ממ״ש ר״י:
 שם שמים,.ור״ל.כי הלכה כר״י נגד. ר?ו.ר״חכמ״ש רא״ש? כי המחבר
 ועט״ז פסקו כרש״י שאין מחלוקת ור״ימןדה להם, אבל הטור פוסק
 כאביו הרא״ש שלי־ חולק עליהם והלכה כר״י., והש״כ שמקשה כן,
 הולך. בעקבות הלח. הלל שגם דעת רש״י כרא״ש. ואני־לא:אלך בדרך
 אתם.׳—־ •היוצא מדברי.שלפמש״ל שברק לפני שם אף בלא פסוק
 אסור> שבהקושית ט״ז הלל, על.;המנהג לרוק לפני ״ואנחנו כורעי׳״
 וכוי, לאיתנה? אמנם אתר ההשכלה:ל״ק, כי דק בשם שאיננו נמחק
׳ הם י ע ר ו ו כ נ ת  הדברי׳ אמורי- אבל מלוה ״הקב •הי* שאתר ו א נ
 רק תארי׳ כמו תנון.ורתום, הנמתקי׳י כמ״ש בשבועות ל״ה, ובאלה
 אין איסור ברקיק׳: לפניהם. — ןמ״מ וותר;טןב שלא לרוק, כמנהג
, על לשון רש״י הצת, ח ל  פ״פ בי״נ. ודע שגם בזה לא השגיח. ה
ח ״דר3 ור״ח דפליגי אר״י וכו׳ ואפי׳ ׳אינו רוקק מיי ל  כי• כה דברי ה
 חל״ת לעה״ב. והכי פירש רש״י:לשם בהליא״. ונהפוך הוא כי•רש״י
 ל בלה אפילו נגע צרעת ״אהי־.ליחש אתריה האי קרא ללית־,3יה
 שם.שמים על הרקיקה״ וכל ל#שאון.כרקיקתו לפני הפסוק הזה:
 רוקק לפגי.ש׳׳ש, באשרלאין ש׳׳ש בו, מ״מ חל׳׳ת לעה״כ(יפני הפסוק
 שרוקק לפניו, וכן מוכת גם ממלת ״אתריה״, שר״ל אתר הרקיקה.
 או י׳׳לשר״ל: אתר המכה, והלשון מסורס ור״ל: לותש חחריה על
̂ש. ומ״ש רש״י בסוף ד״ה ואפי׳ ויקרא  הרקיק׳ האי קרא דליתי בי׳ ש׳
 ״ואסור ללתשוי ריל אתר רקיקי. וסמך על מ״ש בדבורי׳ הקודמי׳.
 וכן קיצר בלה. ורוקק ״ואסור להזכיר פסוק על הלתישה״ שר״ל
 אתר רקיק׳,. ?מוכת ממ״ש את״כ בלתשל לעז וסמך על המוכן מעצ״ו
— אכן כל זה ל>*;ין< שאל״ת לעל׳ב, אבל לענין / ק ק ת ב ו  ?לשון ר״י ״
 חיסור אף בלא רקיק׳ כל פסוק אף בלי שם. אסור ללתוש-כריב״ל,
 אבל שם בלי פסוק.מותר בלא רקיק׳, שריב״ל רק-בד״ת אסר, ושם
ת כלל..— ואם לתשךאדם; הלא שם בש״ע  בלי פסוק איננו ל
 סי״ב ל בהפך ״מותר להתרפאות בקמיעי׳ [כן יתוקן | אפי• יש בהם
 שמות וכן מותר לישא קמיעי׳ שיש בהם פסוקי׳ ודווקא להגן שלא
 יחלה אבל לא להתרפאות בהם.מי: שיש לומכהאותולי״, ש״מ שאסור
 לתןלה להתרפא אף.ע״י שמ\ל/בליפסנק? תענה כי הלתש הזה הוא
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 להגן בעדי ומשם יבא עזרי, כי מה שמשנה ש״ע לשונו, שבוץ שמוה
 אומר ״מוהר להתרפאות״, ובפסוקי׳ ״מותר לישא׳׳, מורה שהיתר
 שמות הוא אף להתרפא מחולי שבו, ומ״ש בסוף ״ודווקא להגן״ וכו׳
ר לישא, כי להתרפא ה ו  הוא רק בדץ פסוקי', ולכן אמר בזה מ
 אסור. וכן מוכת בשבת ס״א ע״ב ״ת״ר אתד תולה שיש בו סכנה ואי
 תולה שאין בו סכנה״ שמומי: אדם תולה, שאם להגן, הל״ל: תולי.
 זאת אומרת שמ״ש בגמ׳ ״קמיע של כתב״ ר״ל שיש בו רק שמות בלי
 פסוקי', ובהם מותר אף לרפא מתולי שבו. ועל זה אמר׳ המשנה
 שרק באינו מן המומחה אץ יוצאי׳ בשבת, אבל להתרפא מותר אף
 מתולי שבו. ורק בפסוקי1 כ׳ הרשב״א, שהזכיר ב״י, שהוא מקור דץ
 הש׳׳ע הנ״ל. שרק להגן מותר ולא להתרפא. — זמ׳׳ש רש״י בד״ה
 מענינות ״שכותבי׳ בהן (וקראוה של רפואה״, שנרא׳ שמוהר לרפא
 בפסוקי׳ הפך הרשב״א? ל״ק כירש״י פי׳ כן על הבריית׳ הברכות
 והקמיעי' וכו׳ אין מצילי׳ אותן מפני הדליקה/ ועליה׳ לא אמרו
 בגמ׳ ״בתולה״, ויכולה לדבר בלהגן. ואף אםלרפא, י״לשנאמת איסור
 הוא לרפא בהם, והכותבה עשה כבר איסור בכתיבה כמ״ש בש״ע
ר/ וי״ל שכתבם למי  הנ״ל את״כ ״אבל לכתוב פסוקי* בקמיעי׳ אסו
 שיתרפא בהם באיסור. ורק במשנה המתרת לצאת בהם בתול,
 ובמומתה אף בשבת, מפי רשב״א שהם להגן. — אך לולי דברי רשב״א
 י״ל שבקמיע מותר לרפא אף ביש בו פסוקי׳ כפשט הגמ׳ בשבת הנ״ל.
 ומ׳׳ש ריב״ל שאסור, הוא רק בדבור, כי הדבור הוא הלמוד כמ״ש
 ״ודברת בם/ ובת״ת השקול כנגד כל המצות לא יעשה צורך תול לרפא
 בו, אבל נשיאת הכתב איננה תלמוד. ואף אם הכתיב׳ אסור׳ מן
 הטעם הזה. כי בל״ז אסור כנ״ל; הנשיא׳ והיציאה אין לאסור מטעם
 ריב״ל. — ובדבור רש״י שלפני הנ״ל ״הברכות. שתקנו .חכמי' כגון ט׳
 של ר״ה שיש בהן מלכיות זכרונו׳ ושופרות״ שאלני התכם מ״ה משה
 מיינץ נר״ו למה לא פי׳ כפשוטו כאשר פי׳ בפ׳ כל כתבי קט׳׳ו ע״ב
 ״כגון י״ת ושאר ברכות״? ועניתי לו שממה שציין רש״י פה ״מענינות״
 בלא ו׳ בראשו, נראה שלא היהה לפניו פה מלת ״אותיות״ שבבריית׳
 שלפנינו ולכן פירש שמ״ש בבריית' ״אע״פ שיש בהן מענינות הרבה
 שבתורה״ מוסב גם על ״הברכות״, ובאשר ענינות הרבה שבתור׳ אץ
 נמצאות בשאר ברכות, פירש ״בט׳ של ר״ה״ שיש בהן ל׳ פסוקי׳. אבל
 בפי כ״כ מציין ״ומענינות״ עם וי, ש״מ שהיה שם לפניו כבגמ׳ שלנו
 ״אותיות של שם״ שאין לוענץכ״א על קמיע', א״כי״לשגם״ומענינות״
 נמשך רק על קמיעי', ע״כ יכול לפ׳״הברכו׳׳׳ כפשוטו על כל ברכות.
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 ״ •מ) הטעם כי במרדכי, שהעתיק ש״ע א״ח ס״ס קל״א, (יונחת
 דעתו שאץ נופלי על פניהם כ״א בסדר עבודה ״והכהנים״ וכו׳ אבל
׳  לא בעלינו, וכמ״ש מ״א שהסיק כ״ב. כי רק בפיוט ״והכהניס״אומרי
 ,ונופלי׳ על פניהם״, אבל בעלינו שלא מכר׳ נפילה על הפנים. אין
 נופלי', לדעת מרדכי. אך קהל נוהגי, לנפול ע״פ גם בעלינו כבש״ע
 תרכ״א ס״ד לענץ י׳/: ״ונוהגי׳ ליפול על פניהם כשאומרי׳ והכהני׳
 והעם גם בעלינו לשבת״. וה״ה בר״ה. אך לענץ החזן אף כשאומר
 והכהני׳ וכו׳ כ׳ שם ״אבל ש״צ אסור לעקור ממקומו כשעת ההפל׳
 כדי ליפול על פניו ויש למתות ביד העושי׳ ק״. ובזה מנהגנו כשאומר
 והכהני׳ וכו׳ ג׳ פעמי׳ נופל ע״פ בלי להפריד רגליו או לעקור ממקומו,
 ואתר הנפילה מקימי׳ אותו א׳ מימינו וא׳ משמאלו. אבל בעלינו
 שאץ תיוב בנפיל׳ כמרדכי לא הטריתו הת׳ לנפול בתוך התפל׳ גם

 בר״ה גם בי״כ.
 יי) ב׳ פעמי׳ כהוב בפיוט הזה ״מענה״, ושניהם ינקרו בצירי
 הנו״ן, כי הם סמוכי׳ למלת לשון. וכן הוא במשלי י״ו בספרי׳ מתיקי',
ה בתוך שמות המשקל נ ע  וק מוכת במכלול משקל סעעי׳ שכתב מ
 הזה, ואת״כ ״ובהסמכם בצירי״. וחף שנוקדבס׳ השרשי׳ בסגול. ט״ס
 היא כי נקודות הס׳ הזה מוטעות מאד, וקצר המצע מלהציע!.
 ומתתלה תמהתי למה לא השגיתו על הכתוב במקרא וכתבו במתזורי׳
 הישני', וגם ה״ה במתזוריו הראשוני׳: בסגול? עד שמצאתי מענה
 מאץ בא׳ הטעות יי כי ראו שנמסר עליובמס״ק ״ג׳״. ולא ידעו לפרשו
 אם נקוד בצירי, כי רק עוד א׳ נמצא בצירי, והוא במיכה גי. ע״כ
 תשבו שבמשלי ננקד בסגול וכזה נמצאי׳ עוד ב׳ במשלי ט״ו ״מענה
 רך", וכ״ט ״ואין מענה״. — אך אם זה רצון המס׳, הל״ל: ג׳ בספרי,
 ר״ל בס׳ משלי, באשר יש עוד בסגול יותר מג׳ בתנו״כ: בקהלת ה׳
 ״מענה בשמתת לבו״, ובאיוב ל״ב.״לא מצאו מענה, כי אץ מענה״
 ע״כ יגעתי ומצאתי הפי׳ האמתי במס״ק ע״פ מס״ג במשלי ט״ו
 ״במענה מענה ג׳ קמצץ [ר״ל צירי הנקרא. קמץ קטן, הפך הסגול
 הנקרא פתת קטן] וסימ׳ בלשון ארמי תרתא [יתוקן: תדותא] דבר
 נשא בהתתא, ובאורם ובושו התזים ותפרו, שמתה לאיש במענה פיו,
 לאדם מערכי לבי. א״כ גם מס״ק מונה ״במענה״ עם מענה, והם
 יחד גי. ומעתה מעגה לשון יענה, ואץ עונה מעצה. [פה אמצא
 מקום ללמד זכוה על ה״ה בענץ דומה, והוא במ״ש ״המצה״, צ׳
קמה/ י  בצירי, ולא בסגול כבכל נל״ה וכמש״ל רחי״ב* לפי שנמצא ,
 ויקרא הי. אך אני לא אלך אחרי זרים. וביותר באשר לדעתי בא זה
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 ללרוש, כי מנחת שי לשם.לשון התזקוניימצא באלףכתיב למשמע נמי
 לעכין הזאה לממילת יהא הלם מצף אצל הקיר הכי מתניא והכי
 פרש״י בזבתי׳ פ' ק״ק (ס״ל) עלל ובכל הספרי' כתוב ימצה:בהא
ו לית כ׳ ה״א וכוי ובג״' וסי אמר רבא מי כתיכימצה  וימסל-עלי
 ימצה-כהייב לממילא משמע ופירש״י אי הוה כתיב ימצה הוה משמע
 שמזהיר את הכהן וכו׳ השתא לכתיב ימצה משמע נמי לעכק הזאה
 דממילא יהיה לס מצוי אצל היסול עלל הרי לך מפורש ללרשא לקרת
 נפמא מללא כתיב נסצה״ וכו׳. ושלא לעזובאתהגלול התזקוניכמשקר
 במס׳ ובלבדי גמיורש/ ללשללעתו ז״ללאיכלוללרושממ״ש בנפעל; כי
 גם בויקרא א׳ נאמר ״ונמצה למל בנפעל. לכן פי׳ שלרשו ממ ש
 ימצה בצירי כלרך נל״א: כאלו כתוב ימאא, להורות שהלם יהי מצוי
 ר״ל נמצא־בקלות, אצל ר\סול. ובתזקוני נמצאי׳ בלמ ט״^־וכן פה
 כתוב במקום ״הלם״: אלם, ובמקום ״היסול: הקיר. וא כ י צ שגם
 בראש לבלו ט״ס ויתוקן: כימצא באלף כתיב, ר ל שכתוב ב,ירי כי1ו
 כתוב ימצא. ובסוף לברו יתוקן: פרשי, בלא קוים על המלה. ומוסב
; ל י ״ י ש ר פ ־ י 1ר- רי י א( ל: בבריית' שם. ו ל׳ ״ ש א נ ט  על מ״ש ״והכי ת
| א : כ א ־ ו י : . ; ל נ כ ב ו י ת  וכן פירשו בגמ', ״מי כתיב ־ימצה י**ה כ

 ללמוד מזה שהפיטן ינקל הפיעל בילך זל]• י י י
 יז) במיושלמי סוטה ספ״ה ״משה כתב ה׳ ספרי תול ותזל וכתב
 פרשת בלק- ובלעם וכתב ספרו של איוב/ וקי הלאו פ׳ בלק ובלעם
 בכלל 6־ ס״ת^היא? ולמה שינה הלשון. שבל בלק ובלעם אמר ״(תזל
 וכתל,׳וב0' איוב אמר רק ^ופתל ולא: *תזר?:-וללכי-בכל התזר
 מפורש צאר היט3 שהבתיל לענק יראת שמים והטוב והרע בילינו
, ׳וביותר ביאר ל  היא, שאל״כ אץ עטן לשכר ועונש המיועלי' בכל הקו
 כ| בסלאמישיל״ועתה ישראל מה וגו׳ כי אם ליראה. ראה אנכי נתן
 לפניצם'היוס£גו׳>יראה'נתתי לפניך וגו׳ ובתרתבתיים וגו, אך-בפ
 בלק ובלעם נראה ההפך, ־שאף שרצון בלעם היה לקלל, שינה:ית
 רצונו^שיברך. !אףלשגם״בלק־ ופרעה וסיתץ מצאנו-שהניע צבבס?
 שם היה בדרך נס לצורך,׳ כי בלק עשה לטובת יעקב שלה ירע לו,
 ובפרעה לעונש יעל שמתחלה-הרע• לישראל בבתירתו ולמען ־ילמדו
ל ג ע ט ה יאט אקשה,: וב־ ה ל  ישראל מוסר, צפירש״י שמית:ל, גי, *
 נאמרו בשמות י' ״כי אט הכבדתיוגו' למען-שתי וגו ולמען תספר
 באזני בנך וגו׳. ובסיתון:לטובת׳ ישראל שיוכלו לרשת חי-צו כמ ש
 נהדבריסיב' >י הקשה וגו׳ למען תתו בילך״. אבל בבלעם שברכתו
 (קללתו:לא^יז,/עליי ולא מורילי׳ לפניו ית׳, מדוע שינה בתירתואם
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 היהיר׳ נתונה לבני יאדה. מזה נוכיח;שהבהיר' בידי שמי׳ הפךהנרא׳
יעימה צדיןיייציז: אס כפ׳ הזאת, או כיתר . וא״כ לא נ  ״שאר החור,
-מק ובלעם״ ר״ל הנראה הפך ה׳  ההורי. זה שאמר;)־חזר וכתבפ׳
 6״ת [וכן• נמצא'לשון ״חזרי במובךהזה׳ בשבת לי'״אמרת ושבח אני את
 המתי׳ ותזרת ואמרת כי לכלבתי הוא ׳טוב״וגו׳שר״ל שבפסוק הב׳ נרא׳
 צחוזר מדבריו שבפסוק הא׳|(להוציאנו מהספק הכריע ״וכתב ספרו
 של איוב/ כדרך ב׳ כתובי׳ הנראי׳כמכתישי׳זא״ז, שבא השלישי ומכריע
 ציניהם. שכל מגמה ס׳ איוב-להורות שהב׳׳ה נתן את כל אשר לאיוב
 ניד השטן״ רק:הבתיר׳ נשאר׳ ביד איוב, ובאחריתו שלם לו גמולו על
 בתרו בטוב. -והוא מ״ש כ״ת, כ״ת ״ויאמר לאדם הן יראת ה׳ היא
 חכמה וסור מרע בינה", ר״ל שרק ע״י תכמתו ובינתו מעצמו יהיה
 האדם יירא ה׳ וסר מרע. —. ולהבין טעם לקיתת הבהיר׳ מבלעם,
 צקדים לבאר מאמר ר׳ תנ-ינא בברכות ל״ג ע״בי״הכל בידי שמי׳ הון
 מיראת שמים" שק׳ עליו, הלא הרבה פסוקי׳ •מורי׳ ההפך, שמלבד
 המהומות בתור׳ הנ״ל, כתוב *ישע* ו' ״השמן לב העם הזה" וגוי,
 יכן לטובה•׳ ביתזקאל ל״ו״והסירתי' את ׳ל*׳ האבן וגוי ועשיתי: את אשר
הכל בידי שמים  בחקי תלכו״ והרומי׳? אמנם לדעתי־ פי׳ המאמר: :
 תמיד, חוץ מי״ש שהיאיע״פ הרוב ׳בידי'אדם כמ״ש באבות פ״ג
 ,והרשות נתונה״. אבל לפעמי׳:היא צירי שמי׳ לקתת בת• רה הרשע
 לעגשו בעבור עונותיו הקודמי', שיוסיף עוד להרע-בלי רצונו,: ואת׳׳כ
 ישולם לו כגמולו, ויראו הכל שיותן לרשע רע כרשעתו'וקהו ׳מוסר;
 כאשר היה בפרעה, וכמ״ש בישעי׳יהלל, וכ״כ רמב׳׳ם •בפירושו לאבו׳
 פ׳׳ה על.משנת ״וכל המתטיא־את הרבי׳ אין מספוקי׳״'וכוי. וכן לוקה
 לפעמי׳ בתסדו לבחירת האדם לטוכתו ממקרא •יתזקאל הנ״ל. וכן יובן
תהאיעליה גבור או תלש תכס או :  מ״ש בנדה• י״רע״נ: ״טפיה יזומה
 טפש עשיר או עני ואלו רשע או צד*ק לא״קאמר דאר״ת הכל בידי
לעולסיאינם ביד(; כי־נגזרו  שמי׳״;והו׳, שכל תארי האדם^ומקריו,-
 עליו ככר טרם נולד, אבל לא נגזר:עליו בג״ש:י|לא תהי בידו לעולם,
. וגלולהימזאת-מצאתי בכתובותל׳ ״הכל• בידי  כי לרוב תשאר בידג־י-־1
 שמיס חוץ מצט׳^פחים״ ו^ירשורש״י^תוס׳דחיליים הבאי׳^על האדם
 הם בידי• שגייס מלבד תליי קרירות ותמימות. יוהקשו• תוס׳׳ימתהלי׳
 >יט ״ואין נסתר-מתמתו״? ואני אקשה •מתהליי קמץ• ״ולניני קרתו
 מי יעמד"? אך׳ רש״י נסתר מתמת תום• ועמד •לפני קרתי וכתב
 .יזיז מצנים־פתן• שפעמי׳ שבאי׳ בפשיעה״; ולדעתזיפי׳ הבריית' שם:
ס בידי שמים׳ לעולם, חוץ׳מצגי׳ •צחי״ שאינם תמיד גידי  כל התליי׳ ה
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' הם גם בידי אדם. וכ״ש שמכל לפרש ״חוץ מי?1: י מ ע פ  שמים, כי ל
ב היא בידי אדם. ואולי מורה זה במקרא שלומד ר״ח ממט  שלרו
/ במה שלא אמר: ממך, כי יש לו חלק ך מ ע  ״מה ה׳ אלהיך שואל מ
 בחירת יראה עמך. ובמיכה ו׳ שאומר ״ומה ה׳ דורש ממך״ וגו׳
 אומר בסוף ״עם אלהיך/ להורות שעשוה משפט ואהבת חסד והצנע
 לכת שדורש ממך, יהיו ע מ ו שגם לו תלק בבחירתך, רק הרוב נתן
 לך. ועלז תוסר הקושי׳: למה שינה בחירת בלעם? כי אף בצורך
 קצת לוקת מאדם בתירתו. וזה היה בבלעם ע״פ מ״ש בינה לעתים
 בדרוש מ״ג ״ברוך תהיה מכל העמי׳ לא יהיה בך עקר ועקרה
 ובבהמתך ודרשו ז״ל אין שבתה של מטרונה בשעה שמתקלסת
 (וקרובותיה אלא בשעה שמתקלסת מצרותיה. ולי קי בפסוק כי מאתר
 שקדם לומר ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך מה מקום יש עוד
 לומר לא יהיה בך עקר ועקרה וכוי ואם ירצה לאמרו אין מקומו
 כאן אלא למעלה שיאמר תתלה לא יהיה בך וגו׳ ואת״כ וברכך וגוי
 אמנם יראה כי לפי שאז״ל בטעם רבקה אמנו ע״ה למה נעקרה
 שהיה מפני שברכו אותה לק ובני ביתו אתותנו את היי לאלפי רבבה
 שלא יאמרו תפלתיו עשהה פירוה, ע״כ אמר כאן כי הוא ית' יברכם
 ברבוי המי׳ ושכר פרי הבטן ואפי' מפי כל העמי׳ יבורכו כךשיברכום
 על רבוי זרעם, אבל אל תתושו שבעבור ברכתם יגזור ית׳ שיהיו בכם
 תתל׳ עקר ועקר׳ כדי שלא יאמרו שבשביל ברכתם באה להם השפע״. —
 ואף שפי׳ ב״ל בסוף המקרא הוא רק דרך תדוד, נשאר לנו לבאר
 פי׳ מ״ר שהזכיר על ראש המקרא, שק׳ עליו: למה לא דאג באמת
 שהעמי' יאמרו שברכתם עשת' פירות, כאשר דאג ברבקה? ונ״ל
 שרק אם מעמד המבורך לא טדע מתתלה אם הוא מוצלת או לא,
 אז יש לדאוג שאם יצלית אתר הברכה יתלו ההצלתה בברכה, אבל
 אם הצלתת המבורך נודעת כבר קודם הברכ', אץ לתלות ההצלת'
 שאתריה בברכה, שהלא כבר היה מצלית קודם הברל. ולכן ברבקה
 שהיתי נערה בעת הברל ולא נודע מעמדה יתלו הצלתתה שאח״כ
 בברכתם. וע״כ אומר בישראל בתתלה ,וברך פרי בטנך״ וגוי, ואת״כ
 ,ברור ההיה מכל העמי׳״.שאחר שתהי נודעת שפעת פרי בטנך
 תוכל לקבל ברכה מהם, כי אין לדאוג עוד שיהלו הצלתתך הבאה
 שתהיי ע״י. ברכתם, שהלא היית מוצלת לפני ברכתם. — וכן היה
 בבלעם שמית אותו לברכם, ולא דאג שיתלו הצלתתם בברכתו שהלא
 היו מוצלתי׳ מקודם נגד פרעה וסיתון ועוג. ובזה יובן מה שלא הניח
 לקללם ולקח בחירתו; כי גלוי לפניו ית׳ שיחטאו בשטים ויענשו
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 במגפה. ואם היה מקללם היו תולי׳ רעת ישראל וצרתס בקללתו,
 כי קודם לק היו מוצלתי/ ואתר קללתו נהפל הצלת׳לאנת׳. וכן
 אפרש מ״ש ״לא תאר את העם כי ברוך הוא״ שר״ל עד עתה הוא
 מוצלת, ואם תקללם ויבא להם רע את״כ, יתלו בקללתך, לכן לא
 תאר כ״א תברכם, ואם יבא להם טוב, מ״מ לא יהלובברכתך, באשר

 כבר ברוך ומוצלת הוא מקודם.
 יח) יתכן לאמר תתת ״יערל שבראש הפיוט הזה: ליערב, באשר
, בסמיכות, וא״כ היא ה ר ט ; או: ע ת ר ט  משקל ״ארשת״ הוא: ע
 ל׳ נקבה ככל מלות המשקלי׳ האלה. — ובסוף הפיוט ק׳ למה
 אומרי׳ ״מלכיותיט״ ל בתירק, הלא נמצא היתיד ״מלכות״ בר״ה ל״ב
 ,אץמזכירי׳זכרון מלכות״ וכוי, א״כ הרבים: מלכיות, בשורק? ולל
 שתקמ שלא לאמר הרמי כדרכו, ק מבן כאלו יש לנו מלכיות הרבה,
 ובאמת; אץ לנו כ״א מלכותו ית׳ כמ״ש ״כי המלכות שלך היא, אמת
 מלכנו אפס זולתו, אין לנו מלך אלא אתה״, ע״כ שינו לאמרי.
ת הראשון ״תרועתנו/ ש ר  מלכיותנו, בתירק.ואשר אומרי׳ בפיו:• א
 ובבי האתרונל ״תקיעתט״, ולאבראשון: תקיעתנו, ובשני: תרועהמ,
 כסדר שתוקעי׳: תקיע׳ תרוע׳? כ׳ בלקוטי מהרי״ל ״לקשר״ק היה
 אומר לקול תרועהמ דודאי אית שם תרועה הן שהיא שברים הן
 שהיא תרועה אבל לקש״ק וקר״ק אומר לקול תקיעתמ דשמא האידך
 הוא תרועה״. לפ״ז במקומו׳ שתוקעי׳ בכל ברכה תשר״ת כהגה ר״ס
 הקצ״ב, ובמקומו׳ שמתמירי׳ לתקוע בכל ברכה תשר״ת תש״ת תר״ת,
 יהפכו הסדר בפיוט ארשית ויאמרו בראשון: תקיעתנו,ובב׳: תרועתנו.
 ובאמת איננו, כי בפאלען אף. שתיוקעי׳ בכל ברכי תשר״ת, מקדימי׳
ר מטעם אתר, ו ע  בארשת תרועה? אכן לדעתי סידר הפיטן ק
 והוא כי תרוע׳ כתול בתור׳ בר״ה עצמו ״יום תרועה״, אבל תקיע'
ה ל״ג ול״ד, ל  נלמדת שתעשה לפנים ולאתריה מיובל או ממדבר, ב
 לכן התרוע׳ העיקר הראוי להקדים לתקיע׳ בהפלה, וע״כ תקדם
 בפיוט הזה בכל המקומות, יהיה מנהגם לתקוע איך שיהיה וגם

 בשבת שאין תוקעים אומרי׳ אותו בסדר הזה.
 יט) מנהג פ״פ ע׳זפ; י״א תתקע״ב לאמר ״ועקדת יצתק לזרעו
 של יעקב היום״ ומי, ובמ״ש ט״ז תהצ״א ס״ק ג׳ ולא כש״ע שם
 ,לזרעו היום״, ולא-כמ״אבשם מהרי״ל ״לזרע יעקב היום״. ולל
 הטעם כי ״לזרעו״-איננו לשו!.ברור: .לזרע'יעקב לבדו, כט״ז ומ״א
י נקרא ע״ש ל  שם ס״ק ג׳ [ויש במ״א קצורי לשון, ול לתקן: חבל או
ק לעשו קני קניתי וקדמוני״ דר. ומ״ש ״וקשה,דהא נ ו  יצחק וא״כ הנ
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 ר״ל א׳ מהם והבי.האחרים לבני לוט, כפירש״י דברים 3' הי. אך מ״ש
 ״וי״ל דאין זה ירושה ממש כמו בבני לוט״ נפלא, שרש״י שם כ׳ ״וקני
 וקניזי וקדמוני הן עמון ומואב ושעיר/ ושם כתוב ״כי ירשה לעשו
 נתתי את הר שעיר, ובשעיר וגוי כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו״
 וגוי, וגם בבני לוט נאמר שם ״כי לבני לוט נתתיה ירשה״, ומאין לנו
 לאמר שאין זה ירושה ממש? ונ״ל שר״ל שאינני ירשה מיצחק כמ
 היורש אביו, כי רש״י פי׳ על הכתוב: ירשה לעשו, ״מאברהם״ ר״ל
 בזכות אברהם זקנו, כמו בלוט שכ׳ רש״י שם ״בשכר שהלך אתו למצרי׳
 וכוי עשאו כבנו/וא״כ מ״ש ליצחק ״לזרעך אתן את כל הארצות האל״
 ר״ל לזרע יעקב את ארצות ז׳ עמים. אכן לולי דבריו נ״ל כי קני
 קניזי וקדמוני אינם מתנה קיימת, שהיא רק עד שיבא יום דריסת
 כף רגל על הר הזיתי׳ כמ״ש רש״י שם, ויותר מבואר בפירש״י בראשי׳
 ט״ו. י״ט. וא״כ ״את כל הארצות האל״ גם קני וקניץ וקדמוני בכלל
 ור״ל לעתיד לבא כמו ״לזרעך נתתי את הארץ הזאת וגו׳ את הקני״
 וגוי, שפירש״י שם בראשית ט״ו, י״ט, כן. ולא אעלים התמהון שעל
 רש״י שם שפי׳ ״ואת הרפאים: ארץ עוג״, וכן פי' בדברי׳ גי. שא״כ
 למה לא נמנה תוי לכרות ברית על ארצו כעל ארצות י׳ אומות
 האתרות. ואף שבמקומו' אתרי׳ מקצר הכתוב ומונה רק מקצתן,
 במקום כריתת ברית אץ מקום לקצר. ולולי פירש״י י״ל כי רפאי':
ת רפאים״; הלא יש עוד  תוי, ואף שבארץ עוג נאמר ״ההוא יקרא א
 רפאי׳ אתרי', כי בעמון נאמר שם ״אק רפאי׳ תתשב, וביושבי מואב
/ ות״כ גם התוים יוכלו להקרת רפאי', ואולי ס  ״רפאי, יתשבו אף ה
ת תוים נקרא, כן. אבל לפירש״י שרפאי׳ הנמני, ק א  בימי אברהם י
 בברית אברהם ג •את עוג, שהוא נעבר מזרת', .וא״כ איננו תוי שארצו
 בעבר מערב׳.כפירש״י שמות כ״ג, כ״ת, ומוכת ק ביהושע טי, כי
ז שם, קי? וי״ל שלדעת רש״י  הגבעוני׳ שבעבר מערבי היו תוים כמ̂׳
 לא כדת ברית את אברהם על תוי, כי מתמי׳ א' כתוב ״וכרות עמו
 הברית״ וגו׳ ולא מנה הוי. ואף שגם רפאי׳ לא נמנו? בכלל כנעני
ת סיתון ועוג״  הם כפירש״י בשמות כ״ג הנ״ל ״והחתי והכנעני הם א
ק נכללו בכל התור׳ ולא נמנו לעצמם מלבדפה  שהיא רפאי׳ לרש״י, ו
 בבראשית. אבל הוי שהיא אומה לעצמה ברוב המקומות, ולא נמנה
 בכריתת ברית בתור׳ ובנחמיה, לא נתנה לאברהם בברית: אבל
 הובטתה למשה בדבור הראשון בשמו׳ גי. ולא אוכל להתאפק מלתמוה
ת סיתון שבעבר מזרת', י א ת ז י  על רש״י בשמות כ״ג, כ״ת הלל של ש
 הלא אברהם קנה המערה בתברון, שהיא בעבר מערבי, מהתתי?
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 ואין לנו כ״א לדחוק שהיה לחתי בל עקרים. זלמה לא פי׳ שגם על
? ונ״ל שראיתו ממ׳׳ש מרגליי, במדבר ק ר י  חתי זרקה מרה משפת ה
ת י וגו׳ יושב בהר והכנעני וגו׳ ועל ח  י״ג, ״עמלק יושב באק הנגב ו ה
 יד הירדן״ ופירש׳׳י ולא־ תוכלו.לעבור״ ר״ל שכל הנזכרי׳ שם ישבו גם
 בעבר מזרח׳ כעמלק ולא יניחום לעבור הירדן, וחתי בתוכם. אבל
 בחוי שלא נזכר שם, ומצאנו:ביהושע שהיה בעבר מערב כנ״ל, פי'
מתוי לדעת  שעמדה על שפת הירדן וזרק׳ וכוי. אך קי. באשר מוכתי
 רש״י שמ״ש ״ושלחתי את הצרעה״ ר״ל להרוג בזריק׳ בעבר מערב/
 למה לו לדחוק שהחתי והכנעני ר״ל ארץ סיתוךועוג> הל״ל שגם אלה
 היו בעבר מערבי, ט גם חתי היה שם כמוכח באברהם כנ״ל, וגם
 עליהם הובטח שיהרגו בזריק׳? ונ״ל שלפי שנאמר ביהושע כ״ד
 ״ואשלח לפניך את הצרעה ותורש אותם מפניכם שני מלכי האמרי״,
 ברור שלא הסתיר ית׳ ממשה שגם במלתמתו ישלתנה, לכן פי׳ שבאמת
 כתוב פה אלץ סיתון ועוג שישלתנהשמה. ומ״מ נשאר לבאר במ״ש
 רש״י בשמות שם ״לפיכך מכל ז׳ אומות לא מנה כאן אלא אלו׳׳, למה
 לא מנה אמרי, שבו נשלתה כביהושע הנ״ל? וי׳׳ל שנאת סיתון ישבו
 מלבד אמוריים גם הרבה. תתים, ובארץ עוג הרבה כנענים, לכן
 הבדיל בין ב׳ האמוריים ע״י האומות היושבות עם כל א׳ מהם, וקרא

 לארץ סיתון: תתי, ולארץ עוג: כנעני.]
 וגם לא רצו לאמר ״לזרע יעקב״, לפי שכ׳ בש״ע שם ס״ד
 שהאומר כן, ״משנה ממטבע שטבעו תכמי׳ בברכו׳ ואינו אלא טועה״.
 ותכמי פ״פ תשבו עיקר השנוי בזה, כי הוא בזיון ליצתק, שמזכירי׳
 אוהו ״ועקדת יצתק״, ואץ מתיתסי׳ אתריו כ״א אתר יעקב. לכן תקט
 להמר ״לזרעו של יעקב״, ר״ל לזרע יצתק הבא מיעקב בנו. אמנם
 מ״ש בש״ע ״אינו אלא טועה״ הוא לשון מושאל, כי מ״ש רמב״ם כן
 בה׳ ברכות פ״א, ה׳, הוא לאמר שלא יצא. וסמך על מ״ש בה׳ ק״ש
 פ״א ״כל המשנה ממטבע שטבעו תכמי׳ בברכה הרי זה טועה ותחר
 ומברך כמטבע״. [ומ״ש כ״מ גשם רמ״ךבה׳ ק״ש ״ולא נהיר׳ מההוא
א (נ׳ לתקן: דמנימיןרעיא) דאמר בריך רתמנא נ א ת ו ה ה  עובדא ד
 מריה דההוא פיתא וגס מההוא דאמר דיהבך לן ולא יהבך לעפרא
 ופטרו אותו מלהורות אע״פ ששינה מטבע ברכת הגומל ומנימין
 שינה מטבע ברכת הזן ואעפ״כ יצא״. לדעתי לא ק׳ על רמב״ם, כי
 מ״ש פה נמשך לשלפניו, ור״ל שמשנה בענץ פת*תה ותתימה או
 נדומה.לו. ששינה כל הענץ, אבל בשנוי אתר יצא כמ״ש בה׳ ברכות
 שם ו׳ ״ואם שינה את המטבע הואיל והזכיר וכו׳ יצא״. ומ׳׳ש שם ה׳
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 ״וכל המשנה וכו׳ אינו אלא טועה״ הוא בשנוי גדול, וסמך על מ״ש
 בה׳ ק״ש בלשון הזה כנ״ל. ולק בברכת הגומל שאמר רב יהוד׳ בברכו׳
 נ״ד ע״ב שמברך ״גומל תםדי, טובים״, אמר רב יהוד׳ את״כשיצא
 בבריך רתמנא דיהבך לן וכוי, כי הוא שנוי קטן. ובבנימין רעיא פי׳
 רשב״א שם שתתם בריך רתמנא דדן כולא. וא״כלאשינה בתתימה. —
 ובזה נ׳ יותר שדעת רמב״ם שאץ הלכה כמעשה. מניתין רעיא, וק
 נ׳ דעת רי״ף שלא הביאו. והטעם נ״ל כי רב שאמר שם ״יצא״ פוסק
 כר״מ שם כמפורש בירושלמי, ואין הלכה כרב נגד ר׳ יוחנן שפוסק
 בערובץ מ״ו ״ר״מ ור׳ יוסי הלכה כר׳ יוסי, ור' יוסי תולק בברכות
 על ר״מ. וגם שם נראה מפשט דברי ר' יוחנן שפוסק כר׳ יוסי, אף
 שבגמ׳ נדתקו להעמיד דבריו אף לר״מ] אבל האומר בעניננו ״לזרע
 יעקב״ שיצא כמ״ש מ״א, כי הוא רק שנוי קטן, אץ ראוי לאמר עליו

 ״אינו אלא טועה״ כ״א בלשון מושאל.
: דברות [הבט חי״ב] וסמך על  כ) רו״ה שינה טעמו פה מקדו
, ך תי  רד״ק במכלול משקל $ןנ^ח שכ׳ ״וכן מזה המשקל ישא מדברו
 דבריי ל״ב, הותיד ד^רה, והקבוץ ריריות, והסמוך ר3ר1ת״..אך מי
 הגיד לו שמסדרי התפלה פירשו כן שתהיה מ' מדברותיך תתת: מן,
 אולי פירשו כרש״י שהיא מ' המשקל, והיתיד: 9ד3ךה, והוא #ם
 נגזר מן ההתפעל בינוני: מך,3ר, במדבר ז׳ ״מדבר אליו״. ולדעתי
 הוא הנכון, כי איך יתכן לאמר שישראל ישא רק תלק מן דברותיו,
 כהוראת מ' מן, לפי׳ רד״ק? ואף שגם אונקלוס תרגם כפי׳ רד״ק
ק תרגמו 4ם יונתן וירושלמי,־ הם תרגמו בדרך  כמ״ש רש״י בעצמו, ו
: ע״י דבריך, או: ך י ת ו ר ב ד  דרש: ישא כמו יסע, וא״כ פירשו מ
 עיי הגהגותיך, כבישעי׳ ה׳ ״ורעו כבשי׳ כדברם״. ואולי גם רד״ק
. או י״ל שרד״ק פי׳ ישא: יקת, כבההלי׳ כ״ד ״ישא ברכה״  פי׳ ק
 ור״ל ישראל לקת מן י׳ הדברות שדברת בסיני רק מקצתם, והם הב׳
 הראשונים, ממך ית*. ועל האתרי׳ אומרי׳ ״תור׳ צוה לנו משה וגוי,
 וכמ״ש רב המנונא במכות כ״ג ״תור׳ צוה וגו׳ תור׳ בגמטריא תרי״א
 אנכי ולא יהי׳ מפי הגבור׳ שמעטם״ אבל הפי׳ הפשוט כרש״י, וא״כ
 אץ במקרא: דברה, ולא דברות. ולפי׳ מדברותיך הזה יובנוהפסוקי׳
 הקשי׳ שבר״ס חאת הברכ', כי מלבד הדוחקי׳שנדתקו המפרשי׳ בפסוק
 ״אף חובב" וגוי, ותבורו עם פסוק ״תור׳ צוה״ וגוי, לא נדע אל מי
ר וגוי, שהלא לפני למו הראשון מ א י  נמשכות מלות״למו״ שבפסוק ו
 אין רבים שאליהם יוסב$ וגם השני לא יתכן להמשך אל ״מרבבות קדש״
 שלפניו? ונ״ל לפי דרש חז״ל בע״א ב׳ ״מאי בעי בשעיר ומאי בעי
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י מלמד שהחזיר התור׳ על כל אויוה. ולשון ולא קבלוה/ ל  בפארן א
ר לשה  שנמשכי׳ למלת ״עמים״ שאחריהם, [כדרך שיר .שנמשך מ
 שאתריו];או שהראשון נמשך למלת ,משעיר/ •ור״ל ליושבי שעיר, והב׳
 נמשך גם למלת ״פארן/ וע״כ לא כתב: •אש דת •נתן למי5 כי לא
מ עמים׳׳ ו  נתן להם רק ביקש לתתה ולא קבלוה. והוא שאומר-״אף ת
 שהראה להם הבה ברצותו לתת.להם התור׳ ״כל קדשיו בידך״ ל ל
 קדושי התובב ית׳ הנזכר, הם רק בידך. ובתוכך ישראל, ולהם אומר
 ״בידך״ מוכת לעם,.כי.להםדברמשה.כמ״ש ״אשר ברד וגן׳ את לי״.
 ואומר את״כ ״והם״ העמי׳ הנזכרי׳ ״תכו.• לרגלך״ ר״ל ע׳־כ באו תוך
 תלי ישראל ותחתס [ובדרך שיר סמך יד ורגל] כי השם הנזכר
 ״ישא״ ר״ל יקת.וירומם ״מדברותיך״ הדברי׳ שאתה ישראל מדבר איש
 אל רעהו, כדרך ״אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וישמע״,
 מלאכי ג׳. ומה הן מדברותיך ישראל ״תול צוה״ ןגו׳ שישמתו לעולם
 בקבלתה. ובשכר. קבלתך, ושמחתך לדורות בקבלתה ״תזכה שנהמר

 ״ויהי בישרון מלך״.
: ווןןגךב ן ק י ה ת ״ ה . ן ״ - ק פ ^ ^ ס ו ׳ ״ י נ ש י ׳ י ר ן ן ח מ 3 ג כ ה נ מ ה ( א  כ
 עליך. ואני מודה לו במקצת שמלח ותערב תנקד כדעתו כמ״ש
 נתהלי׳ ק״ד ״יערב עליו שיחי/: ואולל הפיטן כ׳ המלי׳ בלי נקוד,
 והמעתיקי׳ נקדום מדעתם. אך במלת לפניך לל ששינה הפיטן לשון
 המקרא בהשככ לכבוד השם להרתיק פעולה תושיית ממנו, כאשר
 עשו המתרגמי׳ בלמ שכתוב פעל ערב אצלו ית', שתרגמו ״קדם״
 אחריו, אוי בדרך אחר שלא לאמר שערב לו או עליו דבר. תהלי׳ ק׳׳ד,
. מלאכי ג׳, ל. [ונפלא (>מני למה  ל״ד. ישעי, ל״ת י״ד. הושע ט׳, ל

 מתה ה״ה ״לפניך״ פה ן ובפיוט ארשת וכו׳ ערב לו והניחו?]
 בכ) באגרתי 9 הוריתי למורה לכתוב יושר מלות ״יישר כתך״.
 וכה אמרתי ״וכן כתב: יישר כת,־תחת: יישר כתך, הנזכר בשבת
 פ״ז0: יישר כתך ששברת. ואנתנונא נאמר: יישר כתךששברתהתבה
 בכת, כאשר יזמו לעשות שוגאי נת״. והנה המורה קבל תורה וכתב
 את״כ בספר: הישר ״יישר כתך״. אך במה שהוסיף מדעתו לנקד:
 ״./ןןר, עיש את הישרה, כי על מי אמר .הקלה, בשבת שם. שיישר
 כת משה? אבל נקודתו היא: ץ/ןזר, והוא פעל עומד. ודרך העברי׳
 לאמר ברכות קצרות כזאת בלשון הזה בלי להעיר על נותן הברל,
 רק על המקבלה, כמו: תזק ואמץ, תבלה ותחדש, ברוך תהיה,
 והדומי׳. וקנוהגי׳לאמר: .יישר כתך. ומהשעוני׳: כתך נישר,טעותן
 כי העברי׳ עוני׳ הדבר בעצמו שמברכי׳ אותם, רק שמהפכי׳ אותו,
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: עליצ׳ שלום. וכן נמצא כראש סליחת מנחת כם י  כמו על שלום על
 י״כ ״אומץ יוסף וכו׳־וכחך >דל ןיי/טר״.

 כ0 כל אצשי מדינות אתרות תמהי׳ על מנהג פ״פ הזה להתפלל
 ג׳ ברכות אתרונות־של מנתתזי״טי בכגון הול, שהלא אין עושי׳ ק
 במנתלז־שבת?יולל שלפי• שבבקר אמר הת׳ בשתרית ובמוסף אחר
 תתימת ברכת מודי׳ מגון י״ט: או״א ברכנו וכו/ יש לדאוג שאם גס
 במנת׳ ינגן כן׳ יאמר גם אז: או״א׳ כדרכו בבקר, ואף שקהל יגערו
 בו ויפסוק, כבר הזטר ב׳ שמות קדש לבטלה. ע׳׳כ תקנו שיאמר
 במנת׳ הברכו׳ האתרונו׳ מגון תול׳ ואז יאמר כדרכו בגינתה כל יום
 תול אחר תתימת מוריי מגון הזה: שלום רב וכו/ בלי ״או״א״. אבל
 במנתת שבת שאומר ״שים שלום״ וכו׳ לא יאמרם בכגון תול׳ כי יש
׳ ע״כ ה  לדאוג שיאמר ״שלום רב״ וכו׳ כדרכו במנתת תול מגון הז
 תקנו בזה נגון מיותר. שאומר בו דרך משונה מכל התפלות, שבכלן
 אין אומרי׳ שים שלום וכו׳ בלא או״א וכו׳ לפניו, ובמנתת שבת אומר

 שים שלום וכו׳ בלי או״א וכו׳ לפניו. [הבט יום כ״ד אות ג׳].
 כד) נוהגי׳ לאמר ״א״מ וכו׳ ומגפה מבני בריתך״. אבל ה״ה סגר
, וגם הגיתה בל״א בלא הרגום. וני טעמו לפי ה פ ג מ  במתזורו מלת ו
 שאומרי׳ את״כ ״א״מ מנע מגפהמנתלתך״, לא נכפיל הבקשה. ולקיים
 המנהג נ״ל ט אין רצון ״מנתלתך״: מישראל, כתרגום ה״ה; כ״א:
 "ארן ישראל, כמ״ש ״הביאמו ותטעמו בהר נתלתך״. ולפי שבא״י
 מצויה מגפה, אנתנו מתפללי׳ בפרט בעד אתינו שבארץ הקדושה.
 אמנם מה שנוהגי' לאמר ״א״מ ןכו־ר כי עפר אנתנו״, ־אף שבתהלי׳
 ק״ג כתוב ״זכול' מילאפום; כי שם הוא בינוני פעול,׳ אבל אץ זה
 לשון תתנה, ולכן אומרי׳ פה בתולם, שאז הוא מקור ובא במקוםצווי
 כמו ״זכור את יום השבת״ והדומי׳. אין נ״ל, ט גם המקור לא יבא
 במקום צווי כ״א כשהוא צווי באמת, כי מומו: תיוב הוא לעשות זה.
 וכן מוק ״זכור את יום השבת״: תייבי׳ אתם לזכור, אבל איננו יאוי
 ללשץ תתנה. לק לל שיותר נכון במלאפום כבמקרא, ומובנו: ה!ה
 זכור. ואם משני׳ נקוד המקרא, ישונה בדרך הנכון ולאמר: 1ב1ר,
 שהוא לשון תחנה כמו ״זכר לאברהם״ והדומי׳. ובמאמר ״א״(י סלת'
 וכו׳ המצהג לאמר: סלת ומתל. ומקדימי׳ סלת עפ״י מ״א תקפ״ד
 ס״ק ג׳ ״כי מחיל גדול׳ מסליתה״, ר״ל שמבקשי׳ הקטן תתלה כבטא״ת
 תקפ״ב. וכן סדרו בתפלת י״ת ״סלת לנו אבינו וכוי מתל לנו(ילכנו״,
 אבל בשבתי׳ הקדימו הגדול ״כי מותל וסולת אתה״. אך במאמר א״מ
 כתב נ וי נוהגי׳ לאמר ״בספר מתיל׳ וסליתה״. וכי מהרי״ל אתד דיני
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)  שיפר הטעם ״כי הספר.נקרא כן״.-.ןנ״ל פירושו ש?ספר יש מחי
 וסליה׳ ומבקש?׳ אנחנו שיכחבנו בו, ולכן בהזכרת שם הספר ראוי להקדי'
 הגדול הכתוב בו; אגל בבקשה לסלוח ולמחול מקלימי׳ סליח׳ שהיא
עלז לל טעם מנהגנו  קטני כלל. וכן בודוי ״סלה לנו מחל לנו״. ו
 ״א״מ מחה והעבר פשעינו/ ואין אומרי׳: וחטאתינו, שבסדורי׳? כי
 מ״א שם תיקן: תטאתינו ופשעינו, וטעמו כי פשע גדול מחטאת
 כביומא ל״ו ע״ב ״פשעי׳ אלו המרדי׳ וכו׳ לכל.תטאתס אלו השגגות״.
 והדרך לבקש הקטן תתלה כלל. אמ;ם המנהג הישןשבסדורי׳ הפס
 לשון הכהוכ מתיתי כעב פשעיך .וכענן תטאתיך/׳ולא השגית על
 סדר בקשה, לשנות בעבורו סדר הכתוג. ושלא להכניס ראשם להכרעה
. ״ותטאתינו״ מתו ו נ  נין הדעות, קימו זקני פ״פ רק מלת פשעי
 והעבירו. — ולא אעזוב ענץ הקדמת הגחל בלי להזכיר באור
 ״קרא קשה של רמלן בו ג׳ פירושי׳, והוא בראשית ל״א ״ויבא לבן
 באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהות ולא מצא ויצא מאהל
 לאה ויבא באהל רתל, שמתתלתו נשמע שאחר אהל לאה בא לאהל
 האמהות, ובסופו אומר שמאהל לאה בא לאהל רתל? ולל שלאהל
 האמהות בא בראשוני, כי אותן תשד בשמירת גנבה יותר מקרוביו,
 ואת״כ בא לאהל יעקב אשר תשדאותו יותר מבטתיו, ואת״כבאלאהל
 לחה. אך הכתוכ הקדים לכהוג ״באהל יעקב ובאהל לאה״ מפני
 מעלתם. ושלא נטעה שכתוב כסדר התפוש ושגאמת תיפש כאהל
 האמהות אתר אהל לאה, מפ׳ את״כ ״ויצא מאהל לאה ויבא כאהל
 רחל״, מזה נדע שסדר של מעלה רק לפי ערכם ולא לסדר התפוש. —
 ובאגרתי 54 כתבתי ״לבאר טעם רש״י של בפ׳ בהעלתך ״לפני משה
 ולפני אהרן כששניהם ישבו בבהמ״ל גאו ושאלום ולא יתכן לומר זה
 אחר זה שאם משה לא היה יודע אהרן מנץ לו״ שהיא דעת אבא
 חנן, לב קי״ט ע״ב, על מקרא ״ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר
 הכהן ולפני הנשיאי׳ וכל העדה״, ולא הזכיר דעה ר׳ יאשיה שאמר
 שם ״סרס המקרא ודרשהו/ ובפ׳ פינתס במקרא הזה כ׳ דעת
 שניהם? ואמרתי ע״פ מ״ש רשלם שס בלה ודרשהו ״והאי דלא
 כ׳ ותעמדנ׳ לפני העדה ולפני הנשיאי׳ [לא דק בזה; כי אף לרבי
 יחשיה לא הלכו לעלה ואת״כ לנשיאי׳ כמ״ש רשלס למעלה, כי באלה
: ולפניהנשיאי׳ א י כל העדה, ל נ לפ  מודה שהיו יתד,• כי לאכתוב: ו
 וכל העדה] ולפני אלעזר ולפני משה היינו לפי שאינו רוצה להקדים
 נפסוק תלמיד לרב״. אכן זה יתכן רק באלעזר ונשיאי', אבל באהרן
 שמצאנו במקרא ״הוא אהרן ומשה/ ופירש״י ״יש מקומות שמקדים
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ק למשה וכו׳ לומר ששניהם שקולים״, לאה״ל להפך סדר המעשה ה  א
 בעבור הקדם משה לאהרן. לכן בחר רש״יפהדעתאבאתנןשבבהמ״ד
 היו יושבי׳. — אך בספרי אמר ר׳ יאשיה דעתו גם במקרא אהרן
 [ות״ת בב״ב שגה בזה] ונ״ל טעמו ע״פ מ״ש בב״ב ק״כ ,בישיבה הלך
 אתר תכמה״, וא״כ גם את אהרן לא רצה להקדים בענין תכמ׳ בשאלת
 פסת שני. אמנם דעת מסדרי הש״ס: שבעבור זה לא היה הכתוב
 משנה סדר המעשה, לכן לא הביאו מתלוקתם במקרא אהרן והניתוהו
 כפשוטו בלי סרוס וכאבא תנן. ועל זה סמך רש״יוהשמיט דע.ת ר׳ יאשי׳ פה.
 ובמאמר ״א״מ עשה למען שמך הגדול הגמר״ נשאלתי: שהלא כתבתי
ה רבה ״בשםקדשך  ביום ס״ד אות א׳ טעם שאין אומרי׳ בברכת אהי
ר מלת שםבתאר גמר. א ת  הגדול ה גב ו ר; כי אין לשון ב״א ל
 וא״כ למה כתוב פה-״שמך הגדול הגמר״? ותשובתי: שתרח א״מ הזה
 הוא תוספת (ותקנות דורות אתרוני', כי בתעני׳ כ״ה ע״ב אמר ר״ע
 רק ב׳ תרוזי', וכ׳ לבוש תקפ״ד שנתיסדו עוד י״ג תרוזי׳ נגד י״ג ברכו׳
 אמצעות של תפלת תול. ואת״כ הוסיפו עוד אתרי׳ ובתוכם חרוז
 ״עשה למען שמך״ הנ״ל. — ובזמן מאותר לא השגיתו עוד עלתקון
 הלשון כזה, וכאשר כתוב בא׳ מהחרוזי׳ הנוספי׳ שלא נמנו בלבוש
 בכלל הי״ג הנ״ל ״שטרי חובותינו״, שלא נמצא בתפלות הקדומות.
 אבל ברכת אהבה רבה שהוסרה בדור ישן נושן כמוכח בגמ', דקדקו

 בלשונה והשמיטו תאר הגמר אתר מלת שם,
ק סדר  כה) ׳הסדר בס״ת הראשון כשקוראי׳ בב׳ או בג׳ ס״ת, ו
 ס״ת השני כשקוראי׳ בגי, משונה מסדר ס״ת השני כשקוראי׳ 33׳
 וסדר השלישי כשקוראי׳ בגי, שבאלה עושי׳ כסדר הימי׳שקוראי׳ בם״ת
 אתד, שאומר מי שברך ואת״כ מגביה ״וגולל, אבל בהנזכרי׳ למעלה
 מגביה ואת״כ אומר ת׳ מי שברך ל,קרוא. ומדוע? זנ״ל הטעם שבכ״מ
י שברך קודם הגבהה,  שאין קוראי׳ אתר הגבהה בס״ת אתר, אומר מ
 למען יברך את הקרוא לפני ס״ת בעודו מונת שם. וחמה לםה
 שלוקת ס״ת בזרועו כשמברך התדש, וכן בברכת מתנת יד. אבל באלה
 הראשוני׳ שאתר שמגביה ישאר ס״ת אתר על השלתן, שכבר הניתוהו
 שמה קודם הגבהת ס״ת שקראו בו כבר כביום ז׳ ת״ת, טוב לאמר
 מי שברך אתר הגבהת הי־אשון, וביום שלשה גם אתר הגבהת השני,
 שיוכל השמש להסיר מעיל ם״ת שיקראו בו ומפתו בעוד ת׳ אומר מי
 שברך. כי בעוד שמונת זה שקראו מ, אסורלהסיר, כבא״ת ס״סקמ״ז.
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 דברי קהלת התופרת השעית• 9ט1
 • [כחוכרח החםישיח יום ציו שכח המםרר לציין ראש חייו שהוא אחר
 מלח ״ככבוד״ (169) וראש חייו.שהוא אחר מלוח ״כעסירח הכל".

 (170)]. י
' של ריח חקעיט. ו ב' בחשרי נ נ  יום צ״ז עשיק האזי

 א • כביום ציו ח״א וח״ב. ואחיכ ק׳ ברכת יוצר אור ער ״הכל", ופיוט
 ״אור עולם ומי פלך אמין״ ער ״הפלוס/ קרוש" [ונם ח' אוטו־ פחיחח
 כרכח יוצר אור, אור עולם וכוי עם ק׳ נלחש כמום צ״ו רח״ג וטעמו םחום,
 ס למר. יגרע פשבח נחמו שמנננם בנ•/ כביום טיט ח״א, וק נייכ? וגיל
 שלפי שמאריבי׳ כריה הרבה כפיוט אופן כסום ציו ח״ג, קצח פד, שלא
ח חל ר שם ״פ^ך רם" ע״ם ח ך ח ל  לאחר ק״ש יותר מרי] ח׳ מגק פ
 [ולרעחי יאמר: כקל משלם.. ור״ל שלטונך .לעולם על כל מה שמושלי׳.
 ודרך שליטה להיוח בבי״ח, כבאסחר ט' ״לשלוט בהם* והרומי'] ושם מן
 חינ ״ופלוח המאיר לארץ", עד ח״ר ״האדונים׳/ ויוסיף ח' בשן חטובים
 שם ח״ר ״אחיחי" ער ״צרופח"*) ק' ״אמרחך" ער ״^עח אשר סזקר"
 [כן ניל, כי הב׳ חקמץ מפני הידיעה, והק׳ מפני ההפסק] ח׳ בגנון הזח
 ״חהלה" ער ״פקר" .[יק מנגן כל. םופי פיוטי'ער שלפני ימלך וסי] ק׳
 ״מ" ער ״צבאוח", ח'/,יחלצנו וכוי חוצאוח [לפי שהמלוח ארימח נחלק
 המאמר לב׳ קצרי׳ ״יחלצנו בםגט, מחחלואי חוצאיח", יעיב ח' שבראש
 חוצאוח חורנש כבכל מאמר קצר כמו ״לא חשכח״, ולא: חשכח. ולמה
 תגרע מכי במנגו, הרגועה בבלהמחזורי'] עים, ובני׳׳נ ״זכרנו״ ער ״ישוער."
חי הנ״ל. אבל ה גבור ער ישועה מגון אחי ח  [כימי קדם נהגו לען ק א
 ברותח שלפנינו הנהיגו לען ק רק ער ״להושיע", אבל ״מכלכל חיים״ ע*ם
 בניי אחר] ק׳ ״חטים" ער ״יצחק", ח' ״שמנו" ער ״יצחק" [יאמר.יורוק",
 בקמץ כי הוא הפסק, וגם להשווחו עם סוף החרה האחרון: יצחק] ק׳
 ״שפחינו״ עים [אלה רבת רו״ה בבאות ״:נ' ברור שמלח אהיה היא מלח
 חקריאח וכוי. ורע שבב׳ כ״י כחוב חיינו כקדם בלא י׳ האיח; יק עיקר״.
 ואני אומר שאין זה מהעיקרי' שחייב להאמין בהם. פ לרעחי העיקר ככחוב
 לפנינו ״יח״נו" ככל חפעלים שלפניו ושלאחריו שהם מסחר ״•צדקנו, יהיה,
 יקימנו. וק אמר הושע ו' ״•חיינו ונו׳ ונחיה״. ומלח אהיה איננה מלח
 הקריאה, כ״א נושא הטאטר, וראר להייח בראשו לאמר: אהיה יודנו
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 כקדם מיוםים, אך להשווח םופ• החרוז׳, כחב אח הנושא כסוף כדרך שירי.
ם חרפה, כ• ״•חיינו כקדם מיוםים״ רכוק•׳. וח׳ יפרירם נעו! נק ד ק  וכיף כ
 ״אהיר.״ שהוא •חיר] ח' ״•חיינו״ ע־ם׳ יבנ״י ״סי כםוך אכ״ ער ״הםחים״
 כפ*פ אין אוםריז המאמר הראשק מפיוט שלח ח י וכו/ שענינו מורה שח׳
 ׳אמרנו. אכל אחר שאמרו ק׳ אמן אומרים הפיוט הזה מן המאמר הכי
 ״מדבר כצדקה״ ער ״חוחלח•׳' [ואנשי. ק׳ האומרים נם המאמר הא׳ טועי׳
 ואוםרי׳ דבר שקר: שהם נשלחו להחפלל כעד כל הקהל] ח' ״קמים,

 יסלך״ ע׳׳ם.
ה וכו׳ שביום ציו חייב ״שמו מפארים" ער ״כלו, נ ו מ  כ• וכנכון << א
 קרוש״, וק קי. ח' מטן אם לא שם ״שומרי״ ער ״זכרון, קרוש׳/ וק קי.
פר, קרוש/ וק קי. ח׳ במק ׳  ח׳ מגון הזר. משונה קצח ״שפרו״ ער ׳
. ח׳ בעק שפרו תיל  שומר• הגיל ״שבטי" ער ״ומושל, קרוש״, וכן ק,
 ,,שמחינו״ ער ״קדשו,קרוש״, וכן קי. ח׳ בעק שומר• ״שכח״ ער ״גדול,
. ח׳ בעץ שפרו ״כל •ושבי״ ער ״הארץ, קרוש״ [ק׳ אק  קרוש״, וכן ק,

 אומרי׳ אוחו בפ״פ. והטעם כיום ציו ח״ר. מוםנר ב׳] ״אדר והוד״ ומ׳ 0,
 ככל הפיוט הזר. אומר ח׳ ב׳ חרתי׳ וק׳ החרוז הנ׳. וחרוז• מאמר אדר ומי
חו וכו׳ כני• אחר,  ומאמר ביום וכו׳ םננן מ״י שוה, אבל חרת• מאמר גאו
 ומאמרי רע, העיב: כב׳ המאסר*' הראשוני', ומאמר ורשם כמאמר הנ׳
 ת״ל. וכן בכל הפיוט מען כי מאמרי׳ בנ״• שוה ת״ל, והג׳ מיי אחר תיל
/ והאחרי׳ ת״ל • ר א פ  [ואין אומר•׳ בפ״ם בחון• הפיוט שנית מאמרי שמו מ
 שאמרו כבר חו״ק, רק ״כל •ושב• חבל״ יכו' שלא אמרו ק' מחחלה אחר
 הח' נפ־פ כניל, אומר״׳ בסוף אחר ״הללוהו כחקע שופר״] ח׳ מנון ה'
 מלך ומ׳שביום'ציוח״ה ״כל יושב•״ע״ם, ובנגון מלך ממלט שם ״ישפוט״
 ער ״ה<< קרוש״, וק קי. חי• בשן מלך זוכר שם ״ותא באחר וכו׳ ףעש״
 [ב׳ רפה, ד׳ בקמץ כבאיוב כ־ג] ער ״נירא וקדוש״ [ק׳ אץ אומר•׳ והוא
ר ום׳ בפיפ מהטעם תזכר תסגר ביום צ״ו חיה] ח׳ מנון א א פיר ח א  ב
 שם ״אחן לפועל•״ ער ״ולדרוש״ [ב׳ יכה ל ו בקמץ ותש, כ• פעל בהל
 חכור מפעל. ואחמר. על היה שמנקרה בשוא ורפה] ג) ק׳ ״זוכר״ עים,
׳ ת״ל ״ארון״ ער ״יעמר י ר א פ  וכן ח׳ מגון חש לש שם, וכעק שמו מ
 לט ואל הבא כמשפט עטנו קרוש״ [ב׳ כמשפט רפה, כמשפט ב׳ שאחר
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 א׳ נחה בטלה דבוקה, ככתהל•' קש״נ ולא בדגש כבכל הםחזורי׳ חרשי' גם
 ישני/ ואחריהם הולס׳ החזני׳] וק קי. ח׳ מגון ש ו ם ר י הנ״ל ״הן״ ע״ס.
ם ״חלף" ע״ס, ש ך ל מ ל כ ל ע ם  ק' ״הן וכוי שכחי׳׳ ע״ם. ח־ מגו; ר
 וטע; כבחי״ב שם ״ובק רהי משרק מלך [ב׳ רפה] םלך עליו; אםיץ" ער
 ״לכסא", ק׳ ״לערי ער יםלך". וכל הפיוט אוסרי׳ כסדר סזף חי״ב שם.
 וכשאומר ח׳ מנין אמיץ הטנו ש א שבראש הפיוט ״שופט האמח" ער
, ואטח,  ״לערי ער ימלך" אומרי׳ ק׳ עמו בקול רם מלוח האםח, אמח
׳ א מ ח, [יאמר: שלחו, ק עזבח מאמר בברכח יתיר אור ״שכח ח מ  א
 מעשה ידיך״, למו: זבחו, מן זבח. וחםהני על ה״ה שנקר בברכח לדור
 ת־וד ״ושלח,־"ופה: שינחו?] ח'ככח״ה שם ״ובק נמליכך, ה׳ מלך ה׳
 מלך" ער ״וער״ [ולא כבםחזורים: ובק נמליכך ה' מלך, ה׳ מלך ה־ מלך
 וכי/ וניל הטעם כבברכוח לינ ״מור״' מורי׳ משחקי׳ אוחו״] וקי אץ אומרי׳
י ר י ד  אוחו כמום ציו ח״ר- ומען פיוט ״כל שנאני" •ומי מיג וכסדר א
םלך״ כמום ציו ראש חייג. ק' ״אשר מה שם, ואחיכ ״ובק לך" ער ״ ו  אי
 מיי• ע״ם, סוגרי' איר- ח' בניי ״כבחוב" וכל סרר שחריח כמום ציו

 ח״ו, וי, ח/

 ג• הסדר שלפני הקריאח: כביום ציו חיט. רק שיש לבעל סג; ה׳
 קרואי׳. וקוראי בעינח יינ בס׳ וירא ״ויהי אחר הרברי׳ האלה". וסופי
 הפרשיות: ר^הים, מי וילכו שניהם יחח;יוראה, בבאר שבע, מעכה. ויחר
 הסדר וקריאח המפטיר כמו שם. וההפטר׳ ״כה אסר ה׳ מצא" ער
 ״ארחםנו נאם ה׳". ואץ מוסיפי' קרואי' בי״נ ובי״ט שחל׳' בחול. וסרר
/ רק בלי ברכת שהחינו כםהרי״ל, ולא כרם״א  חקיעיח מיושב כביום צ״ו ח

 סוף סימן ח״ר.
. אחר הכנסח סיח וםנירח איה, ח׳ עול״ר. ומנגן חצי קריש שלפני  ך
 מוסף מנון שבח [עם ולעילא] וק אחר שהתפללו םוסף בלחש כביום ציו
 חי״א ופחחו איה, מען ״ברוך אחה״ ער ״באהבה״ של חפלה בקול מגו
 שבח, ״זכרנו" ער ״חיים״ מי*נ, ״מלך עתר" ער ״ישועה״ מ״ש, ״מי
 כמוך אב" ער ״ברחמים״ מי״נ, ״ונאק" ער ״המחים" בלש. י) וכל
 הסדר מן ״וכבן לך חעלה״ >ןר ״חםלך בכמר" כמום ע״ו חי״ג, י״ד ט״ו [יש
 אוסרי׳ •שמנהג פ*ס הישן: לאסר בב׳ יטי ריח כפיוט ונחנה חוקף, חחח ם י
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 •עשר וטי •עני ״מ• יעני ושי •עשי־׳/ לחוזים בטוב. אך לרעח• אק זאח
 חחיםה, כ• אם המאמר שאחריו ״וחשובי וכוי מעבירי' אח רוע המרד.״.
 ויוחר ראוי שיססך למאמר הזר, ״וסי יעני״ שהוא רוע הגזרה. ועל זר, מורה
 נם ננק החזמח, שכראשק מקצר ובשני מאריך בקול עצכ]י־). ק' ״אהללה"
 ער ״לישרק םלובר.׳/ ח׳ בננק חוטך שכראש חי״ו שם [הבט כחחלח
 החוברח הזאת. וכל סופי פי-ט•׳ שלפני ככחזב: בנגין הזה] ״םגכחלק״
ב וכי'  עיס, ובמת חפלח י״נ ״בכחיב" ער ״ישראל" [וכן מנגן כל ככחו
/ ב ר  שאחר הפיוט•׳] ק' ״עשה" ער ״בקריח מלוכה" ח׳ ״עורר" ער ״
 ק׳ ״פני" ער ״כמר מלוכה/ ח' ״פאר" ער ״זקניו כמר", ק׳״צבאוח"
 ער ״רקכלו מלוכה", ח׳.״צערו יכו׳ ככתוב ומי ונאסר"•) עים, ק׳ ״קמטי"
 ער ״בחדשו נ&כה", ח׳ ״קרוש וכו׳ ככתוב וטי םלחמר״ שאו״ עים, ק'
 ״רבצה״ ער ״הוד המלוכה״ ח׳ ״רימ ים' ושיחו על ארק הוד המלוכה
 כבחוב״ עים, ק' ,,שוא" ער ״חרועח מלוכה", ח' ״/ןוך׳״ [רפסיק מטןוג׳
 מלוח האחרות ידביק] ער ״מ״, ק' ״חחגור" ער ״רצנוף מלוכה", ח'
 ״תיק" ער ״בל חמוט", ק׳ ״חקום״ער ״כם6כה", ח׳ ״חחליף וכו׳ ככתוב

 >ם׳ או״א מלוך" ער ,,ויזם. הזברק", ק׳ אט;, ומקריא הרב, ותוקע חשר־ח.

 ך,. ק׳ ״היום הרח״ ער ״קרוש", וכן ח׳ בנינ, ק׳ ״ארשח יכו׳ לקול
/ ומי״נ ״אתה זוכר״ ער ״כחול הים״  חרועחנו״ער ״םלמוחיט, וכן ח׳ מ
 [מר, שמוסיף מום ב׳ של ריר. לפני פיוט זברונוח ״ונם אח גח׳׳ ער ״כחול
ד ח פ  הים״, אף שמום א׳ אמר רק ער ״מעשר, כלם״? הגא לפי שפיוט א
 וכו׳ של יום ב׳ מחוקן לסמוך אחריו ״ככחוב בחירתך חכר״ ונו׳ שהוא
 בחפ*־, אחר ״כחול הים״] ק׳ ״אפחר" ער ״צאח לוכרק״, ח׳,,סונר'׳ ער
א ענק לעצמו. ירילכשיש  ״הסיס" [יפסיק במלח חמים•/ כ• ״מעם״ ת
 זעם על הרשע•/ וניל שיוחר נכק לאמר: חםיםי' בעח זעם, מ לפי הכתוב
/ והוא הפו ץ ו  לפנינו •ובן: שעם זעם סוגר, כבחכקוק ג׳ ״בזעם חצער א
 המוק האסחי: שסונר ברחמי' רלח בער חכוסי' בעח זעם שעל רשעי חרם]
 ק' ״עשה״ ער ״תעש לזברק׳/ ח' ״עוררח" ער , בריחי׳/ ק' ״פנה" ער
 ,,בםפר לזכרק״, ח' ״פעלם" ער ״שמו״, ק׳ ״צצו" ער ״הוחק לזברון", ה'
 ״צררים״ ער ״•עקכ", ק' ״קרם" ער ״חקחה לזברון״, ח' ״קחחהי׳ער
 ״לאלף דור״•) ק׳ ״רם" ער ״חעש לזכרק״, ח׳ ,,רצר,״ [0לעיי].ער ״לא
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 .זרועה", ק' ״שחוזי" ער•״שבועה ובריח לזכרון", ח׳ ״שכלו" ער ״לעולם"
 [לא יפסיק בננק כין םלוחשבועה ובריח, כ״א אחר ובריח. כי ״לזכרין"
 נסשך נם על סלח ״שבועה״, כםוכח םפסוק שאחריו ״זכר וגו׳ אשר
 נשכעח"] ק׳ ״חעכח" ער ״שכחנו. מזירון", ח' ״חםור" ער ״בו״, ק׳
 ״חר" ער״חקחה לוכרון", ח' ״חרפק ומי כשעשיתי [ולא כהיה: כשעשוע;
 שהלא כפסיק שאחריו ״שעשועים" כלשוךרבים] וכוי הלא בכורי הוא [כי
 ברנש, כי ״כמרי הוא" הוא מאמר םוסגר, והסוכן: הלא חקתה לזכרון
 ״בכורי הוא", ריל שאסר יחי עיי נביאו •רםיה(ל״א) ״ואפרים כמרי הוא"]
 ומ׳ ככחוכ וכוי או־א זכתו" ער ״חכריח", ק׳ אמן. חקיעיח חריח אחר

 הקראח הרג
 ן. ק׳ ״היום הרח" ער ״קרוש׳/ וק ח' מ״נ, ק' ״ארשח וכו׳ לקול
 חקיעחנו״ ער ״זכריניחינו׳/ וכן ח' בניי, וכני״נ,,אחה ננליח״ ער ״הוםעח״,
 ק' ,,אנוסה״ ער ,,עוררני בקול׳׳, ח' ״סלה ישימני כחיחם על לכ״ [הכי
 רפה יפחוחה ככשיר השירים ח׳ ״שימני כחוחס על לכך׳׳; כי מלח ל כ פה
 ר־ל: למ, ולמעט ההגשמה כחכ: ל כ, וא״כ מלוח ״ישימני כחוחם" רמקוח,
 ולכן חרפה הב׳. ילא כהיה המתישה] ער ,.כמחנה" ק׳ ,,עליחני" ער
 ״כחרזעח קול׳׳, ח׳ ״על כל״ ער ״המלך ה׳״, ק׳ ״פעה״ ער ״נ• שופר ושרק
 לםו בקול״, [כ׳ כשופר כשוא. והפסיק שאחריו ״יחקע בשופר נרול" ׳גד
 אמח על השוא. ור׳ ושרק כקטין חטף, בי המלה מוקפח לשלאחריה
 שננינחה בתניעה הראשונה, וע״כ משחנה החולם לחילרחר. קית והכיחי׳
 רנושוח אחר מלוח םופםקוח] ח׳ ״פקוד״ ער ״כירושלים״, ק׳ ״צור״ ער
 ״משימ כקול/ ח׳ ״צרופה" ער ״יעננו כקולי׳ [מלוח משיבו כקול רומוח
ל לשלפני!/ וכ׳ ו ק  למלוח המקרא ״יעעו בקול״, וכשחיהן רכוקה מלח כ
 שבראשה שואי׳ ורפה] ק׳ ״קרב״ ער ״בשופר, ויענח לי בקול״ כ׳ [כשופר
 כשוא, רומה למקרא שאחריו ״חקעו כהרש שופר" כלי יריעה. וכ׳ בקול
 דגושה, כי המלה שלפניה מופסקת. ולא ארע מה ראה ה״ה לפחוח כשופר
 ולרפיח כקול?] ח׳. ״?רש" ער ״יעקכ״, ק׳ ״רגש" ער ״מדמומי קול",
 ח׳,,ראו״ ער ״חשסעו", ק׳ ״שננ יכו' ךח״ [בקמץ. וחמהני על היה שפחחו
 שלא כרח, והלא הוא כעצמו חעחיק כאסתר אי, ז׳ לשק המכלול ״בל רח
 קמצי;״?] ער ״כלפידים וקול״ [ו׳ ראשון כקטץ, כרץ לפני גגינ׳ מפסקח]
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 ח׳ ״שובב״ עד ״מרחק/ ק׳ ״המנה״ ער ״ימתיקו כקול״ [כי נרגש כדק
 אחר הפ0ק] ח' ״חהלה״ ער ״ככחוב ברברי קרשך״ בני• של כל הפיוט,
 וכנ״נ ״הללוי׳״ ער ״חרועה״, ומנץ השלמה ״כל״ ער ״הללר׳״. ק׳ ״חחח״
ל/ ח׳ ״חרעם ומי ככחוב ומ׳ או״א חקע״ ער ״ברחמים/ק׳  ער ״•לן קו
 אמן. חקיעיח חריח, וכל הסרר כביום ציו חי״ז [הבט בראש החוברח]
 וחיית - ומנהג בהכינ הגרולי' >משונר. ממנהג בהכ״נ הקטני׳ שכיום סיו
 חיא] לחקוע באלול רק םרר חשר״ח כלו, ולא חשיח וחר״ח. ואולי נם זה מן
 הטעם המכר שם למען יהיו הםררי׳ האלה חרשי' בריוד — ונהגו לשטוח
 עשבי׳ בקרקע בהכינ לפני ייג מטעם שבש/ איח סיס קליא. ואף שם״א כ׳
 שם ססיק כיב ״כר״ה איצ עשבי׳״; הלך לטעמו שכ׳ שם ״כריה אין טפלי'
 על פניהם רק מרעים ומשחתי׳ בעליט אכל ביה״כ נופלי' על פניהם. בסדר
 העמדה״ [ואחטה מ מלשונו םוכחח רעחו שאף ביהיכ אץ נופלי׳ ע״פ
 בעלינו; וביר רמא גכחב בסי׳ חרכיא ״ימת•׳ ליפול עיפ כשאומר•׳ ורגהני׳
 והעם גק בעלינו לשבח״?] אכל לםנתנו כמהרייל שכ׳ בה׳ ריר, ״ונופל על

 פניו״, נם כריה יש לשטוח.
 ן. בערב הלכו להתפלל מנחה שלפני קכלח שכח במרי שבח, והסיוחר
 לאמר חהלי׳ בכל בקר עילה [וככל עיש בחפלח מנחה הראשוני לא עמר
 הסיוחר כסקום מעמר כל עוילה, שהוא לפני הקרש המחובר לחכה כמיש
 ביום א' ח״כ, כ• אם לפני רחבה םםוך לקרש בצר ררוסי. ונעץ זר, כ׳ בשיע
 איח סי' סיט ״שלא יעמוד החזן הבי בםקום שעמר הראשון רזהו נראה
 ננאי לראשוני' דהוי כאלו לא יצאו בראשונר, ייח״. ולבאר למה לא נראה כן
 נם אם עומד הבי בסקום אחר סמוך למעמר הא׳ ? ניל ששנוי המקום
 מראך־, שאץ זאח חםלח הקהל, כ״א חפלח יחידי' המאחר•', או הםרקרקים
 יוחר לתםיף דבר, או ממן התפלה כאלה המחפללי׳ מעריב בזמנה בבהכ״נ
 הקטני', ובשבח: שחריח, לפגי זמן הליכה לבהכ״נ, שקוראי׳: השכמה. וע״כ
 שיט נם שם מקום מעטר העו״לה ק. דוחו־ מזה שיט בכל כהכ״נ מקום המען
 שיר לכר, דורי, כמיש ביום ו' ח״כ, לפי שאינט חפלה]. וכל הסדר כביום
 ציו חייט. ואחר החפלח כקול אוטו־ קריש חחקבל כעה חול [ואץ אוסרים
ו מלכנו ומ׳ במנחח עיש, כבמיא חקפיר] ואחיכ אוסרי׳ ״לכו נ  אבי
 נרננה* עיס. וחי חחחון [כי ח' עליו; אין עוילה בשבח שוכר,, אם לא באונם,
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 למען ינוח סטרו* שבריה,. ושלא יעכר קולו כי״כ] םננן על הםנרל ״לכה
 דורי" וכו׳ מינ, ואוסר׳׳ ״םזםיר שיר״ ער ,לארך יטיס״. וככלל עושי' סרר
 מנח׳ כ' פעמיי וסדר קבלח שבח שביניהן כביום ו' חיכ וני. רק שסוסיסי' בבל
 מנחי אחר אשר• ומי ״ובא לציון* וכוי, וחחח חפלח חול םחפללי׳ חפלח
 מנחה ריר. כניל. — אחר הסנח' הב׳ וקריש חחקכל מננן ח׳ ברכו, וכל
 סדר ערב?! שלפני תפלח לחש כביום םיח, ומחפללי' חפלח לל שכה, רק
 שםוסיפי' בברכי ראשוני לפני סלך עוזר ״זכרנו״ ער ״ח״ם׳׳, ובכרכ׳ שניה
ה ״סי כםיך אב״ ער ״ברחמים״, זבכרכ׳ נ' אוסרים ח  לפני ןנאםן א
 החח ר.<< הקרוש ״הטלך הקרוש״, ובברבח סורי' םוסיסים לפני וכל
ם ר.ב לפגי החחיםה ,,כספר״  החיים ״וכתוב״ ער ״בריחו״, וכברכה שלו
ם חוחםי׳,,עושה ח עסו ישראל כשלו  ער ״ולשלום״, וחחת הסברך א
 השלום״. ואחיכ אוסרי' ״מלו״ וגוי, וברכח סגן אכוח כביום ו' חיח, רק
 חחח ה << הקרוש שבברכה הזאת אוסרי' ״המלך הקרוש". ואוסר קריש
, ומי [הבס יום ציה אות גי] ולא קדיש  תתקבל. ואין אוסרי׳ כסה םרליקז

 יחום. אבל אוסר קידוש של שבח.

 ח• סנהני שחרית יום א' של ריר, שחל כשבת.
ק שאחר פרשח ר ]  .בבקר מתפללי' כביום ציו, ער רחיג ״*1ה• עיס״. —
 וידבר אוסרי' ״וביום השבר." ער ,,ונסבה״]• ואז אומרח׳ מיש מלוח ,הבל
 יורוך״, ק׳ בלחש .רגל יורוך, ער ״וח׳זח הקרש", ח׳ מ״ש ״ל<<״ ער ״קרא
 ליום השבח״, ק' ״ל<<׳׳ ער ״וםםליכים", ח׳ מיש ״שמך״ עד ״יפארוך
 סלה״, ומי״נ ״חחמ־ך צורנו״ ע״ס. ושם ח״נ ״וכל מה״, ער ״כםש״ל". —
 [רק בםאםר פרם היום אוסרי' חחח קול חקיער, םחוקעי׳ ״זכרו
 חקיעה מזוכרי״] וכיום ציה חיז ״טחפללי' בלחש״ ער ״נצור ע״ס״ — ושם
 ח״ר, ״רק שאומרי׳ בכרכח״, ער ״שמך ובחחיםהםקרש השבח רשראל
 ויום הזכרון'. — וחחח שלום רב וכוי אומרי׳,,ש;ם שלום״ וכוי. וח׳ מחפלל
 כקול כביום ציוחיר. רק בפיוט שלפני זכרנו ושלפני מי כמוך אומרי'
 חחח בשופר אפ חנו ״מכתן שופר ארצנו״. ומום ציז חיב ״ומנון<<
 אמונה״, ער ״קרשו קרוש וכן ק׳״. ועור שם ״ח' מנון שפרו כל יושבי",
 ער ״כל יושבי עיס" [רק שםרלני׳ ״עםוםיך" ער ״וכחקוע שופר״] ועור
 שם ״ומגון מלך מסלט", ער ״בעזן חשלש שם". ־־־ ומם ציו חיה ״וכבן
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/ ע*ם ח*1 ״עושה השלום״. — ואין אוסרי' אבינו ך ל  נמליכך ה' ס
 ם לכנו וכו׳ [הטעם בלבוש חקפ״ו] והכהני' שבים לםקוםם ואין פוחהים
 א״ו/ וחי מננן קדיש חחקבל כנינ. וסדר קריאח החורה בבח״ט שם׳ רק חחח
 ב׳ קרואי' יש לבעל סנן ג' קרוא•/ כי כשכח נקראי' ר' ישראלי', מלכד
 שכיע• שנמכר לעצמו. ועיכ םקצרי ענק קריאח הלוי, והוא רק ער ״•צחק",
/ ולישראל ג' ער ם  ולישראל א' ער ״ורע/ ולישראל ב' עד ״הוא ש
 ״םצרים/ ולאחרים כם״ש שם. ואם םוסיפי׳ אי: קורא לשביעי רק ער
 ״נשבעו שניהם״. ואם םוסיפי' כי: קראו לששי רק ער ״אנכי אשבע"
 [הנוספים נקראו חכדר בשמם׳ וכאחרון םהם קורא אחר שמו סלח אחרון.
 חה יכול להיוח נם כהן או לוי. ולעולם נאמר הקדיש לפני קריאה םפניר
 כחורי, כי ככל קריאח החור' שאוסרי' קריש אחריה, אק עצם קריאח
 הםפטיר: לשם קריאה בחורי, כ״א להפטיר, וקריאחו כחור׳ חיא רק מפגי
 כבור חור׳ כם״ש מום כ״א אוח אי, לק מבדיל•' בקדיש בק הקרוא•' לחור׳
 ובינו, זולח• כחיב שחריח שהוא השלישי של הקרוא•' לחורי, ובזה כאסח
 אומרי׳ קריש אחר קריאת המפטיר בחורי] ובברכי אחרוני של כרכות הפטר׳
 אוסר ״ועל יום השכח הזה ועל יום הזכרון הזה וכו׳ לקדשה ולמנוחח לכבוד
 ולחפארח וכו׳ נקרש השכח וישראל דום הזכרון״. ק׳ ״קום פורק!״. ח׳
 ״סי שברך׳׳ ומי לקו&ח כביום ז׳ חיט. רק אחר בכל סע שה ידיהם
 מוסיף ״ויכחבם בספר החיים״. וסננן ח' בנ׳״נ ״אשרי יושבי״ ער ״סלה״,
 ק׳ ״אשרי •ושב•״ ער ״הללר׳״. ח׳ בניינ ״•הללו״ ער ״לבדו״, ק׳ ״הורו
 וגו׳ םזמור להר המ ונו׳ ובנחה •אסר״ ער ״כקדם״. וסי שהוציא ס״ח
 מכניסם, פ כשחל בשבח שאץ הרב מקרא חקיעוח אץ לו חיוב הכנסה. וכן

 אץ לו גלילר, כ״א נמכר/

י מנהגי מוסף ר״ר, שחל בשבח. £ 
 כביום ציו חי״א ער ״ריח בלחש״. — ומם צ״ה ח׳ח ״רק שאומרים
 בברכח/ ער ״זכר לי״ס״. — ואחר ,•םוספי׳;כהלכחם אומר•׳ ״ואח
ר ו מ א / ואחר ספי כבודך כ ה ז  מוספי יום השכח הזה ויום הזכרון ה
 אוסרי׳ ״ומם השבח" ער ״זד, קרק שכח, וקרבן היום כאמור ובחדש
ק המנהג כבכל הסחזזרי׳ הישני׳ ולא בהיר,. והבט יום ז׳ אוח  השביע•״ ונו׳ [
׳ כהלכחם מוסיפי׳ ״ישמחו במלמחך" ער ״כראשיח״, די  טי] ואחר חסי
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 ואחר בכל םשלה מוסיפי' ״או״א רצה בםמחחנו", ואת־ בישועתך
 ״והנחילנו" ער ״אוהבי שמך". וחתימת הברכ׳ ״םקרש השבח וישראל ויום
 הוכרון׳׳. וסיום ציו חייב ער ״שבסמוך" '[רק חחוז קרן בםשכם אומרי׳
 ״קרן מכרם"] ועור שם ״ק' נעלה", ער ״בזה ר״ר." [רק חחח בשופר
 אומר ״מכרק שופר"] ועור שם ״ובניי יבק ויה• בישרון סלך" ע״ס חייג. —
 [רק םוסיף מה שמוסיפי׳ כחפלח לחש] ובעון שבח ״וביום השכח״ ער ״זה
 קרבן שבח״ ומשם והלאה בני״נ ער ״חסידי' כהלכחם", ומ״ש ״ישמחו"
 ער ״קראח", ומנון השלמה ״זכר למעשה בראשיח". ושם חייד, ע״ס
 חטיו ״ככבוד" [הבט ראש החוברח הזאח] ומום צ״ו חיר ״ק' אהללה" ער
 ״אמן״ [וםוסיף מה שהוסיפו בחפלח לחש] ומום צ״ו ראש חייו [הכט
 חחלח החוברח הזאח] וחי״ח, ער ״ומ׳ ואיםרי׳ קריש יחים" (ובכל פיוטי
 ארשח סוסיפ׳' אחר סלח לקול מלח ״זכרון". וטעם הפוך הפיוטי' בשבח:

 בלמש חקציב].

. מנועי םנחח ריר, שחל בשבח וערביח שאחריו.  י
 בערב סדר מנח׳ שלפני הקריא׳ כמי׳ ז' חיינ דיר, ער ״א״ח רצ״כ."~
 ומום צ״א ח״כ, ,,והקריא״' ער ״בקול רם". — יאחר סנירח איה עו״לה
 ואוסר חצי קריש מנון תל בלי ולעילא, וםחפללי' חפלח לחש כמום צץ
 חיח סן ״ומום ציה", ער ״שים שלום וכוי." — וחי םחפלל בקול כביום
 ציו חייט ״ואחר בלוח", ער ״המלך הקרוש". — וברבי רמעיח כחפלח
 לחש תיל כני׳נ, אבל האחרוטח עם ״ובחוב יכו' שים שלום וכוי בספר"
 ער,,עושה השלום" מגון סנחח שבח, וכן קריש חחקבל [בלי ולעילא] כלו,
/ אף שאץ אומרי' צ רק ח ך וגוי. ואין איםרי" אמני מלכנו' יכו'.  ולא מ
 ואומרי' עלינו וכוי כבכל יום. ואץ הולכי' לגהר לאםר פסוקי' שביום ציו חיכ,
 פן יוציאו עיי ק דבר חוץ לעיר האסור בשבת — וכליל' מחפללי׳ ערביח
 כביום צ״ו סח*כ. רק בראש ברכח אחה בחרמו אחר עלינו קרא ח
 אזםרים ״וחוריענו" ער ״בקרשחך". ובקידוש אוסר ח׳ לפני ברמז שהחינו

 נרמז מרא םאור׳ חאש וברמז ״הםבריל" ער ״לקרש".
. מנהגי יום ב׳ של ר״ר. שחל בא׳ בשבח. א  י

 כביום ציו חיא, זאחיכ מגון חעיר וחריע ומי שמום ציו ח״ר. ״שבח"
 ער ״נהל קדוש" שמום ציו ח״כ [תרא: אחמול כשבח לפי שיש מ ענץ
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 חקיעה שאיננה בשבח] וקי אץ אוסרי' אוחו, כי ח' אומר אחריו בגנה ארר
 והוד שביום צ״ז ח״כ ״עסוסיך" ער ״המספר״ [הגרלג אחמול נמעס
 הנ״ל] ק׳ ״חקעו בחדש שופר*. וכסדר הזה מנגן ח׳ ועיני׳ ק' ער ״יכחקת
 שועי* [ןערלנ אחמל] וביים צ״ו ח״ה, ער ״חשלש ימי *: — יביום ציז
 ח״כ ,,ובנגין שמו םפארים", ער ח״ר ״צ*ו חייג י״ר ט״ו". — וכיום צ*ו חייי
 [הבט בראש ההוברח הזאח] ע״ס חי״ח. — וכערכ עישי' ככחי״ט וחיכ עם.
 ולפי שלא הלכו אחמול לנהר כטש״ל בח״י, הילכי׳ ביום כ׳ של ר*ה. —
 וכליל׳ כצאח הכוככי׳ הולכי' לבהכ״נ להחפלל ערביח. ואץ אומרי׳ לדור ברון
 וגו׳ למנצח בעינוח ונוי, כי אם כביום ע׳ ח״כ ״והוא רחום״ עים, ומתפללים
 קיש עם כרכוחיה וחצי קריש ככתל, וכיום ז׳ חי״ז ״אחיכ מחפללים״, ער
 ״שאיםרי׳ בחול״. — וביום צ״ז חיו ״רק שסוסיס,׳׳/ ער ״עושה השלו׳.-־
ב צדקה וםשפט ״הםלך ה ו  ובברכה השיבה שופטינו חחח סלך א
 המשפט״. ואחר חפלח לחש אומר ח׳ [יהוא הםיוחר להיוח עול״ה לסחר
 לסליחוח] קריש חחקבל ומבדיל על יץ לבר: ברכח כפחיג וברכח המבדיל.
 ואץ• אומרים ויהי נעם, ואחר. קרוש, ויחן לך, שיר המעלוח אשרי ונוי,

 רק עלינו.
• אם א' של ר״ה כבי או בג׳ בשבח: הסדר כביום צ״ו. וסדר נ׳ ב  י
 של ריר, כביום ציז ע״ס חיו. ובמנח׳ כביום ציו חייט• ואץ הילכי׳ לנהר ביום

 נ', כי כבר נעשח אחםול. ובערבים כביום צ״ז חייא ״ובליל׳/עיס.
קרא שבח שובה נ׳ חשרי חקעיט. ו חנ נ י  יום ציח ש״ק האז

. כביום י״ר ער חחלח כרכח יוצר אור שאמרו ער ״ובורא אח  א
 הכל״.: ח' ״אור עולם באוצר״ ער ״מהי״ בניי כביום ז׳ ח״נ. ק׳ ״אור
ם ״חסן״ ער ״ לם באוצר ח ר עו  עולם יךאו" עיס> ח׳ מנין או
 ״חשונבח״, ובכפל הגגון ״חושגי בנחת ושוכח״, ובעק אורוח מאופל
 וכו׳ ״ארפא" ע״ם, ובנגון שכח מלוח ״הכל יורוך״, ק׳ בלחש ״הכל יורוך"
/ ק׳ ״ל<י"  ער ״וחיוח הקרש", ח׳ ״ל<י אשר שבת״ ער ״קרא ליום חשטז
 ער ״וממליכים", ח׳ ״שמך״ ע*ם, ק׳ ״אח שם" ער ״ביראה", ח׳ ״יכלם
,כי אם  םקכלים" ע״ס. וכל זה בנ״ש. ק' ״קרוש" ער ״ככוח", .ופיוט אופן ׳
ם על כל מלך, חגעילגה ממלך, ולך,  שם" ער,,ידבר פי", ח' בעץ ר
 שכיום עיו ח״ר, ,,ל^העו" ער ״מצפי׳/ ובניי אחר ,,חהלח" עיס, ק' ״חל'"
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 ע'ס.[ג'ל שינקר: חילי, ולא כבכל המחזור•/ והיה ה״ה: ,חילי. שאף
 *הנפרד: :ח,ילים, כםמוך חנוח היזיר, כפו ״עעוח" בהרברי׳ ח/ שהסםוך
 ,.מינוח", בשמוח טיו] וק ח׳ מגון עשה וכוי שכחייג שם. ק׳ ״והחיוח
 •שוררו" ע״ם, זבן ח' מינ. ומוםז׳חינ ״ק׳ כרוך״, ער *ק' פיוט״, ״אלוהינו"
 ן־0, ח׳ ״עזרח אכחינו". ובל הסדר כמום י״ר ח״א ״ומשם והלאה",
 לס. — ומום צ״ז ח״ז ״רק שםוםיפי׳״, ער ״עושה השלום". ־— אחר
 קריש חחקכל של שחרית עלה הרב למדרגה עליונה שלפני איה. ויעמוד
 •מיו למערב ער העם רררוש, אחר שפחח באנרה, כענין הלכר. בחלמור
 :בלי, שהודיע מקומו מקורם ללומדי', וחחם באנרה. וםוף דבריו: ובא לציק
 גואל במהרה בימינו אמן. . והאכלי' הפילו נזרל, והזוכה אומר אחר הדרשה

 קדש דרבנן. ואם אץ אבל כבהב/ אומרו יאיצ.
 ב• םרר שלפני הקריא׳ כביו׳ ייר ח״כ, ער ,,כם״ת אחר״. — והקריא׳:
 לכהן ר״ם האזינו עד. ״ויכעך", לוי עד.״נבר" (כפסוק האחרון מרים קולו]
 ימראל א׳ ער ,,םחללך׳', ישראל ביעד ״חמנר.׳/ ישראל ג' ער ״עחרח
ק מגהג סיפ. והיא רעח  לסו׳׳, ישראל ר׳ ער ״אדסחו עמו". שביעי עים [
 ריח שהזכירו חוסי ר״ה ליא בקוצר, והערוך ערך הזיו לך ערך אוחד, כדרך
 *זר ארוך; שמיש בריח שם סימן לחלוק פרשיוח שירח האזיט ״הדו לך״,
 1דוש חציו האחרון: וירא, לו חכמו, כ• ירץ. אך• רעת רשיי שם: ררא,
 :״לי, כי ירץ; ורעח חוס׳ כשם ם*ם: רשמן, לו, כי ירץ. ידעח רייף: דרא,
 כי אשא. וניל שחכמי פ״פ הלכו בבל א' סהג׳ ראשי׳ אחר הרוב. שלעגץ
 'ישמן, רעח מים יחידה ער ג׳ האחרי/ ולענץ לולי,:־רש״* יחיר ננר
 האחרי', (לענק בי אשא, ריף יחיד] וכשאומר מי שכרך וכו׳ לכל א׳
 סהקיואי', מוסיף לפני עם כל ישראל ״ויכחכהו כספר החיים". ואחר
 ו.יץיא׳ מנגן חצי. קריש מנון המיוחד לר״ח אלול אף אם חל בשבח ולשבח
 *כר- ולמפער קורא שגיח *דרבר* ע״ס. והתפטר' ״שובה ישראל" ער
 .?שלו כם", ונם ״חקעו שופר" ער ״ואץ עור ולא •יבשו עמי לעולם״. אכל
 •ין אומרי׳ מי ^ כמוך וגוי. וכיב םהרי״ל [ועל שם חחלח ההפטר' נקרא
 ומנח: שבח שובה, כסו: שכח חזק ושבח נחמו. כיכ מטה משה חחלינ.
 *ף שקוראי׳..אוחו: שבת חשובה, וכן כמהרייל; נ״לרעח מים נכונה]
 ערר שאחר הקריא׳ כביום ׳יד ח")ג זרי, רק שאץ מזכיר״׳ נשמוח [ק המנהנ
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 יכן ראיחי בכיי ״כשבה שאוסרים יוצר יאף בשבח שוכר. אץ מכירי׳ נשמיח
לק ס*' כ  חוץ משבחות הפסקה שמוכירי׳". ולא כהנהח מהחיל שבי ״
 מזכיר•׳ נשמוח". וביום ייר חיר נחחי כלל כולל הכל בל• חוץ ״כשאימי-ט

 פיוט יוצר ונם :ולח״ יכו', ובשבחיח הפסק׳ אץ זילח]
 0 םוםף כביום י*ר חיה. וביום ציו ח״ז ״רק שסוםיפי׳ בכרכי", עי
 ״חשלום". — וכחםל' כקול מננן נם החוספוח כננין שכת וכסוף קרע.־
 בעון לאחינו ברון יחר כוכבי נשפ• הנ״ל בחיא ״והוא ישמיענו ברחש׳י
רה על מצפי ״לעיני כל חי׳׳, ובעץ חהלר.  שניח", וכעץ ואני אעמו
 וט׳ ״לר,ץח׳' עיט. ואץ אוטח' בפיפ פיוט ^היכם שופט צרק וכזי
 שבםרור•/ אף שבשבח נחמו אוסר•' ״<יהיכם יוסיף" יכו' [ושכחתי להזמח
 ביום םיט םח־ב. ובחינ שם שכחחי לכחוב שבפסוק ,,ואכלח ושכעת ונו׳
 סרים קולו• וכן ביום ניו חיא] ושטעחי שקבלו כפיפ רק פיוטי ^היכס וט־
 שבשבחיח אחרי' ששם מחברם יהודה, כמבואר כאוחיוח של ראשי החרוד';
 אבל הפיוט הזח של שכח שוכר. היה לו מחבר אחר, שמואל.שמו, כאשר
 הראה בראשי החרהי', יממנו לא קבלוהו. ולינ שמחחלה קבלו נם זה, כי ע״כ
 מען לדעחי רק ״והוא •שמיעט* וכר בניינ הגיל, ולא ״ובדברי קרשך" וכוי,
 אף שבשבח חזץ מען נם אח זה בני• של ״והוא ישמיענו"? לפ• שבשבח
 שוכר, אמרו פיוט <<תכם קודם ״וכדבר• קרשך״. אך בימי ש״צ [יום לח
 אוח אי] העבירוהו, לפי שאוהבי שיצ אמרו שראשי ב׳ מלוח הראשונית
 ״שופט צדק" הם אוחזח ש״צ, וכוש בסוף ״וימליכו מלכם״ מורח עליו.
 ומה יחכן שלא כ' יוסף אומץ שנוי שכח שובה למנת פיפ מהרבה שבתות
 אחריי לענץ הפיוט הזה? אבל לפטיש הטעם, לא היה השטי הזה בימיו, ט
ה בשבח שובה. —  כל שיח השר הזר, טרם יהיר, בארץ אז, ואמרו הפיוט ת

 ואחר החפל׳ טען קדיש חחקכל מ״נ. ויחר הסדר כמום ז׳.>
. סדר םנח׳ כביום ביח חיג. רק הקריא׳: לכהן ריס וזאח הכרל  ך
 ער ״ועזר נמחו חוזה* לו• עד ״ובץ כחפיז שכן״ ישראל ער ,,אלגי
 מנשה". וכשאוסר טי שברך.לתךוא•׳ יוסיף מיל בחיב. ובחפלר מיסיפיי
 ומשני׳ כמום ציז חיז. ובחפל׳ כקול אומר ״זכרנו" וכו׳ ,,מ• כמוך אב׳׳ ים*
 בעץ תל. אכל ״יכחוב׳׳ וכו׳ ,,כספר" וכו׳ בעץ מנחח שבח. ואץ אוסרי
 צרקחך וגוי, כמיש במהרז'ל ובהגתחיו. ומים אומר קחש חחקבל כ6
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 מגק־מנחח שבח. — ובחחלח הלילה העו״לר. לסליחוח למחר עו״לה להתפלל
/  ןרניח ככץם ע׳ ח״ב, .רק. שםוםיפ׳׳ ומשני' כחפלח לחש כביום צ״ז ח
ט פ ש מ ב ערקה ו ה ו  !נחחימח ברכח השיבה אומר*, חחח מלך א

 ,הטלך המשפט". 1
 הי אם ב' של ר״ר, כאי כשבח: סוד עש?ק שאחריו אחר סליחוח
 היזם, ככיוס ם*ח. וכיום צ״ח סחיר ״רק שםוסיפ׳׳״, ;לס. וסדר שבח שובה
, במוצאי שכת: ויהי נעם ונו׳ ואחח קדוש וכוי,  :ביום ציו/ רק שאץ אומר,
 הא חצי קריש שלפניהם, לפי שייכ בחון ימי המעשה שלפני שבח הבא.
 מזחל כ׳ של ריה מ׳ או בר׳: סדר ע״ש ום״ש שאחריו כנ״ל, וסרר שבח
 *בר, כביום ציח. רק ענץחקריאוח כביום צ״א ח״א ״ובשבח וילך", ער ח״ב

 ,בקול רם*.
ו נדחה צום גדליה ר' כחשרי.  יום צ״ט א' בשכח ׳״כ שאלי

 אי כביום ציב חיא,• עד ״חוםה עיס* [רק •שהמיוחד לאטידח חהלים
 עוילר, .לסליחוח] ואוסר כעוןחחלח פשוטי [ובן כל חחלוח הסליחוח ער
 מלפני השלסונ״ח] ״אך" •ער .״מחוחים/ ק׳ ״אץ•* עיס, ח׳ בעץ סוף
 מוט׳ [וק כל סופי סליחוח ער שלפני שלמניח] ״שוק" ע״ס. וכיום ציכ
 ח״א ״וחחלח המאסר שאחריו׳/ עיים ח״א [זולחי ג״פ שהוא רק ער שלפני
 שלםוניח כנ״ל] ח׳ ״או״א אבלח* ער ״הארי", ק' ״אכלה* ע״ס, חי
. אל חכא וגו׳ שוכר.״ עיים. ח׳ ״ב׳ לא ונו׳ .  ״עוררט* ע״ס, ק׳ ״אם״י
 *"א אםנח* ער ״שפחים", ק' ״אמנח* ע״ס, ח׳ ״שפוט וכו׳ יחוסיך ע״ם,
. א״ח ונוי למה" ע״ס, ח׳ ״כ• לא ונו׳ או״א אח צום" ער  קן ״אמ״י.
. א״ח ונוי .  ״נחפקיריו״, ק' ״אח צום" ע״ס, ח׳ ,חזה" ע״ס, ק׳ ״אמ״י
 אל חשליכני״ ע״ס, ח׳ ״כי לא" ע״ס, ומנץ חחלח שלםוניח [הבט יום ציה
ך/ . ״חחלחר,״!] או*א:״ארח״ ער ״וחאחז חברי ר ע ^  עזםגר ראש ח
 ק׳ ״ארח" ע״ס, ח׳ כעץ סוף שלמוניח ״שמרה" [כמו: /ןזמור, עיכ קמץ
 שלשי חטוף, ושוא של ט׳ נח] עיס, ק׳ ״אם״י.. א״ח וגו׳ דרשו״ עיס, ח׳
 ,ט לא" עים, ובעץ חחלח שלישיה ״שוממחי׳׳ער ״לאדוני״, ק׳ ״שוממחי"
. א״ח וגו׳ חכור" . י  ל0, חי בנטן סוף שלישיר. ״חסלח״ ע״ם, ק׳ ״אמי
 לס, חי ״כי לא* עיס, וכעץ חוזלח עקרה [הבט המוסגר ביום ציה רח״ר]
 ,אזרחי״ ער ;״חו©־״, ק׳ ״**ןרחי״ עיט* ח' מגון סוף עקד׳ ״חציל" ע״ס.
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 ק׳ ״אמ״י.. טוב" ע״ם, ח' ״כי לא" ע״ם, וכנגון מיוחד לפזמון הזה ולפזשיני
 עשרה בטבח וחעניח אסחר /׳הוריח" ער ״ונשובה" הראשון, ק' ״הוריח"
 ע׳ם, ח' בעין הזה, רק שכופל נמן החרוז הראשון ר' פעמי׳ ״מחן" עים,
 ק' ״הוריח" ער ״ונשובה" הראשון, ״אם״י. . ואחה קרוש" ע*ם, ח׳,,אל
 נא" ע״ם, וכעין םליח' אחרוני ״כסא כתן כחסדך", ק׳ ״כםא" ע״ם, ח׳
 מגון הזה ״שמך יעמר וכו׳ ישרנו וכו׳ וזכר" ע״ם. וביום ציב חיג ור׳ ער
 ״ררפאנו" [החכם מהרימ מיינץ נר״ו אמר לי שההערה הכחוב׳ שם בשני,
 אינני ממנו, כי ראה אזחה בא׳ םםרורי׳] ק׳ ״חורה הקרושה" ע״ם. וביום

 ציכ חיר ״חי כנ״נ מכניסי", עים ח״ר.
 ב• מום צ/ ח״כ, ער ״עים חפלח י*ח". —. רק שאומר ההליש
 ומזמור של יום א', וכיום ציח ח*ר ״רק שמיםיפים׳׳, ע*ם. — ואחיכ םרר
 אבינו םלכנו [כשני׳ קרםוניוח אסרום תיק יחר בכל ימי חול שכין ר״ה לייכ,
 אבל ברורוח אחרוני׳ הנהינו שנם בימיי האלה יאמר ח׳ חרת א׳, וקי יאםריר\
 אחריו, ובן כל חרת; אך כל החרוז•' כשור. מנון חול] וביום כ״ר חיה, ע'0
ם אוסר ככחול, ואין י פ / — רק שאץ השפלח קול, וחפלח << ארך א  ח
 אומרי' שה״י ושיר מזמור וקדיש שאחריהם בבל שמע ׳״כ, לפי שאוםרי' בליל
 ייכ שר.,* של כל הימי'. וכיום כיד ח״ז וח״ח, ער ״ע׳ם חכ*ר". — רק
 שמלבר החוםפוח שבחפלח לחש וחפלחבקול כבשחריח, אומר׳׳ אחריהן םרר
ע םרר ״שומר ישראל" נם במנחי, אף ד ו לא נ נ ח נ א  אימ, ולפני ו

 שבחענץח אחרוח אץ אומרי' אוחו במנחי.
א צום נדלה, וכל םרר היום מיל,  0 אם ג' בחשרי ביום די: ת
א בבי או בה׳ בשכח, רק שכץ םור  רק חהלי' ונמסור: של מם די. וכן אם ת
ו של שחרית לםרר שומר ישראל אוסרי׳ כביום ב• •ה״ב ו םלכנ נ  אבי
 ״ואואוטרי׳ בעמידה", ער ״לעמך האחרון". •— וחהלי' ומזמור: דנר

 יום ביונז.
 יום ק׳ ב' בשבח י״ב ה' בתשרי יום חול ב' שבין רזה לי״כ.

י ביזם צ״ט ח״א, ער ״השלםוניח", — ח׳ ״אליך" עד ״כמים",  א
 ק׳ ,,אליך" ע*ם,ח' מנון סוף פשוטי [וק כל םופי הסליתח ער שלמי
 שלםוניח] ״חשובי׳ ע״ס, וביום ציב ח״א ״וחחלח הםאמר", עים ח״א. —
 [זולתי נים שתא רק עד שלפני שלםוניח כנ־ל]. ח׳ ״אויא אני" ער ״ביתן"
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, ח' ״שוב וכוי וישב״ [ש׳ וישב כחולם, מ בדניאל טי, ׳יו ס  ק' ל׳אני״ ל
 ״•׳}זב נא" השחנה החולם לקמץ חטף חולרתו ספני המקף] ע״ס, ק׳
. אל חבא וט׳ ררשר׳.ע־ם, ח׳.״כי לא וגי אח" ער ״קרמח׳'/  ,.איטי.
. א״ח וגו׳ אף ארח" ע״ס, . , ח׳ ״הנשמה" עיס, ק׳ ״אט״י ס  ק׳ ,,אח" ל
 ח׳ ,,כ׳ לא וט׳ םקוה" ער ״צרה", ק' .״סקוה" ע*ס, ח׳ ״נא זכור" עיט,
, ובעץ חחלח שלטוניח ס , ח׳ ״כי לא" ל ס  ק׳ ״אט״•.. א״ח וגו׳ חסר" ל
 ״חוחלח" ער ״זב", ק׳ ״חוחלח" ע״ס, ח׳.בעון סוף שלסוניח ״המצא"
, ח׳ ״כי לא" •לס, ובעץ חחלח ס . א״ח ונו׳ אלץ•״ ל ״. ,  לס, ק׳ ״אם
 שלישיה ״אלד׳' ער ״לרוחח׳ לשועה׳".[ק הוא.באיכה נ׳ ובסליחח אג׳ הוא
 השואל שבמוסף ׳/:. ולא ככםרורי׳: ולשיעחי] ק׳ ״אלך׳ ע״ס, ח' ובטון
 סוף שלישיה ״מסמן שבחך השכים. [יפסק בגנון] וכו׳ שאריח מורי׳ אליך
 (•פסק בעץ] וכוי לטובה [יפסיק בננזן].זפלא", ק׳ ״אמ״י.. א״ח וגו׳ ׳זכר"
, .ובעץ.חהלח.עקרה ״איחן" ער ״ונעלם", ק׳ ס  לס, ח׳ ״כ• לא" ל
. טוב" עיס, . ׳ ,אס־ ,  ״איחן" ע״ס, ח׳ מגון סוף עקרה ״שכינחך״ ע״׳ם, ק׳
י רחמי׳ ומי שכיום צ״ג חיא ״רועד• ב א ל , זמנון חתו ס ס  ח׳ ״כי לא" ל
א ומי שם ,,נוהנ כצאן יוסף", ובכפל  ישראל האונה", ומנץ חרוז חלו נ
 שן מלאכי ומי ״יושב הכרומם חושיעח", ובכפל עץ חלו נא יכו׳ ״ה׳
רחם שם ״טי" ער ״קטן הוא" הראשץ, ̂ודם סלח נא״, ומנץ אולי י  
י זכו׳ ״שובה ה׳ אח שביחט", ובעזן כ א ל  ק׳ ״רועה" ע״ס, ח׳ בעץ מ
 חלו נא וכו׳ ״חשיב״ ער ״פזוריט", ובכפל עץ ב' החרוזי׳ ״מסכץ" ער
ס וטי שם ״ה׳ *1הים סלח נא", ובננו; חו  ,,מחוקקנו׳׳, ובעץ חרת אולי י
ם ״ט" ער ״קטן הוא", ק׳ ״רועה׳׳ו עדי ״קטן הוא״ הראשון ח ׳ ר לי  או
, ובשן סליח׳ אחרוג׳ ״גרול״ ס , ח׳ ״אל גא׳׳ ל ס  ,,אם״•.. ואחה קרוש ל
, ח׳ בעץ הזה ״חרםחט וס׳ אפלח האר" ס  ער ״הוספחי", ק׳ ״גדול״ ל
. ומום צ״ב ח״נ ווזיר, ער ״וירפאנו״. — ק׳ ״מלך ס  (יפסיק בעץ] ל

ס חיר. . ושם ח״ר ״ח׳ מיג מכניסי", ל  סלכיס" לס

ן  כ• סרר חפלוח היום והקריאח כמוס בי. רק שאץ אוסרי׳ ארו
ג ובברכח ׳״ח משנים י  עול ס זט׳ לפני ברכח ענט״י, שסננן אוחה מ
 ומוסיפי׳ כמום צ״ח סח׳׳ר. ואחר כל חפלה.בקול-אומר״׳ ־ סדר א״מ כביום
 לט. וענץחקריא׳ כביום צ״חחיר. ואי אזמרי׳שה״י ושיר מזמור וקדיש שאחריו.
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. ככיוס צ״ט, ער ״השלמוניח׳׳. - ח׳,,עם ה' חזקו ונחחזקה״, ק׳  א
 ״עם" ע״ס, ח׳ מנון סוף פשוטי [וכן כל םופי הםליחוח ער שלפני שלםוניח]
 ״זכות ל0ר" ע״ם. וביום ציכ ח״א ״וחחלח המאמר", ע״ס ח״א [זולח ניפ
 שהוא רק ער שלפני שלמוניח כנ״ל] ח' ״אניא אס" ער ,,שיחי", ק׳ ״אם"
 ע״ס, ח׳ ״ארםח" ע״ס, ק׳,,אם״י.. א״ח ונו׳ םר. אנוש" ע"ס׳ ח' ״כי לא
 ונוי או״א אנוש ער רכא חשבי/ ק׳ ״אטש" ע״ס, ח׳,,טוב •טיכ וכו׳
. א״ח ונוי •היו" ע״ם, ח' ״כי לא וגוי או״א אריה" .  :סךשץ עיס, קי״אם״י

. איח ונו׳ . *  ער ״כתבי", ק' ״אריה" ע־ס, ח׳ ״הגיגי" ע״ס, ק׳ ״אם,
 *חיטי׳:עים, ח׳ ״כ• לא" ע*ס. ונעה חחלח שלםונ״ח ״א1'א אסרנו" ער
 ״ההורש״, ק׳,,אסרנו" עיס, ח׳ מגון סוף שלםוניח ״הגוניס" עיס, ק'
פ לא" עיס, וכנטן חחלח שלישד. . איח יט׳ ררשו" ע״ס, ח' ״  ״אם־•.
 ״אקרא" ער ״ונאלי", ק׳ ״אקרא" עים, ח׳ מגון סוף שלישיה ״החוסים"
 עיס, קי ״אט*•.. א״ח וטי האזינה" עיס, ח' ״כי לא" עיס, ובעו! חחלח
 עקרה ״אויא אל הר הטור״) ער ״לררה׳/ ק' ״אל הר" ע״ס, ח׳ נעץ
פ לאי׳ עיט, ומג?  סוף עקרה ״אנא" עיס, ק' ״אם"•.. טוכ" ע״ס, ח' ״
ץ שמום ציר. ח״ה ״כאשמורח וכו׳ ^רפ" [ע׳ בקטץ וכ׳ ר א  שופט כל ה
 רפה. ק נ״ל, ם רק פעל נטצא טהשרש הזה כמוכן חפלה בחהל•׳ הי
 ,,כקר אערך לך", אכל לא ,ןןם ערך] ער ״אחפלל" הראשון, ק׳
ה ,,קחש" ע*ס [ומר, מפל נבון חרו; ראשון,  ״כאשמודח" ע״ס, ח׳ מנון ת
 שופט ער יעמיד, ג׳ פעמיי] קי ״כאשמורח" ער ״אחפלל" הראשק
. ואחה קרוש" עיס, חי ״אל נא" ע״ס, ומנון סליח׳ אחרוני . י  ״אםי
 ,,אשמרה אליך עזי", ק׳ ״אשמרה" עיס, ח׳ מגק הנה ״מושיע עמך
 חלםור" '[מלח חלםור נראח כחרוף. ואם •חוקן; חלמר, אין סופ• ההרזי׳
א לרעח•  שוים? לק נ' לחקן: ילמור, דפסיק קצח אחר ״מושיע", פ ת
 קריאה לו •חי, ואליו מחפלל ״עמך ילמיר, אוחם" ר״ל אח עצמם ״לחורחך
 לצסיו׳׳] ע״ס. ומום ציב חינ וח״ר, עד ״ררפאט", ק' עור ״שכח הכסא"
 עיס. ומום צ״כ חיר ״ח׳ מיג מכניסי", ע״ס חיר. — וסדר חפלוח היום
 כמום גי. וכיום ק' ח״כ ״רק שאץ אומר׳/" ער ״כמום צ*ט". ועור שם

 בץם ק' ח״כ ״ואץ אוםרים", עיט.
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. בביום ציט היא, ער ״השלםוניח״, — ״שחרנוך״ ער ,,הרים'׳,  . א
 ק' ״שחתיך" ע״ם, ח׳ בטון םוף פשוט׳ [וכן כל סופי םליחוח ער שלפני
 שלמוניח] ״חלהלו יכ1' מצירים״ [צי בצירי כבירמיר. ם*ח ״אשר. מצרה״]
 עיס. וביום ציב ח״א ״וחחלח המאסר״, עים חיא [זולחי נ״פ שהוא רק ער
 שלפני שלםוניח מיל] ח׳ עור ״אד אובל לבא ערד", ק' ״איך״ עים, ח'
 ,״אד הסוני" עים [וםיש בסרורי׳ על הסליח' הואח: שלמוניח, היא טעוח,
 כי אץ שם מחברה: שלמר.; ועור, שלםוניח באה אחר הפשיטוח] ק'
. א״ח ונוי אף״ עים, ח׳ ״כ׳ לא וגוי אך ניף מקור. ישראל ה' ״, . ׳  ״אמי
 ק' ,,אך" עים, ח' ״מריע" עים, ק' ״אמ״״.. א״ח וגו׳ קראח׳״ ע״ם, חי
 ״כי לא וגו׳ או״א אברו״ עד ״גנים״, ק׳ ״אברו" עים, ח' ״שכס" עים,
 ק' ״אם״י.. א־ח וגו׳ שומ״ ע״ם, ח' ״כי לא״ ע״ם, ובעק חחלח שלםונ׳'
 ״אויא חשוב״ ער ״לעמך״, ק׳ ״השוב״ עים, ח' מגון םוף שלמגי׳
. א״ח וטי ועתה" ע״ם, ח' ״כ* לא״ עיט, ובטון . ׳  ״שסער." ע״ם, ק׳ ״אמי
 חחלח שלישיה ״או״א אחה״ ער ״לבי׳/ ק׳ ״אחה״ ע״ם, ח׳ בעץ סוף
ס לא" ע״ם,  שלישיה ״הזק" ע״ם, ק' ״אםי׳י.. א״ח וגו׳ אליך״ עים, ח׳ ״
 וכעץ חחלח עקדה ,,אויא אהל״ ער ״זק;״, ק׳ ״אהל" ע״ם, ח' מגון םוף
 עקרה ״קול" עיס, ק' ״אם״י. . טוב" ע״ם, ח׳ ״כי לא" ע״ם, ומגץ שופט
ץ וכוי שביום ציה חיה [בשעה הםםרר נשטט שם במלח חעםיר ר א  כל ה
 רגש של חי] ״שחר יכו׳ <1תי" [בצירי הח׳ ככחהלי׳ קיט] ער ״בבקשחי"
 הראשון, ק' ,,שחר" עים, ח' בעץ הזר. [מפל עון חרוז שופט ער יעמיד
 נ׳ פעמיי] ״חזה וכוי בי" [ברנש, כבבראשיח לי] ע״ם, ק׳ ״שחר" ער
 ״כבקשתי״ הראשץ ״אם״י . . ואחה קרוש" ע״ם, ח׳ ,,אל נא" עים,
 וכעץ סליח׳ אחרוני ״אורה ע6 פשעי", ק׳ ,,אורה" ע״ם, ח' מגון הזה
 ״משמים ומ׳ מערחך וטי למרחם וכו׳ זןר. ובו' למקום" ער ״אל חאחר״
 [ככרניאל טי. ולא כבםדורים: ואל] וכיום צ״ב ח״ג וח״ר, ער ״וירפאנו". —
 ק' עור ,,שערי שמים״ ע״ם. וביום צ״ב חיר ״ח׳ מ״נ מבנים׳", ע״ם ח״ר.—
 וסדר כל היום כביום ר׳. וכיום ק׳ חיב ״רק שאץ אומרים״, ער ״כביום

 ציט". ועור שם בץם ק' ח״כ ״ואץ אוסרי/" ע״ם.

׳ שבין ר״ר. לייכ. ה ל ו ם ח ו י י ר ש ח  יום ק״נ ה׳ בשבח י״כ ח' ב
י כביום ציט ח״א, ער ״השלמוגית", — ואחיכ ״אז" ער  א
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 ״שוכנים״, ק׳ ״אז" ע״ס, ה׳,,יחשכו״ ע״ט מגון טוף פשוט׳{!כ; כל םופי
 םליחוח ער שלפני שלמוגית] וביום צ״ב ה״א ״והחלת המאמר", עיט ח״א
 [זולח נ״פ שהוא רק ער שלפני שלםוניח מיל] ח׳ עור ״אויא אנוש" עד
יד" א / / ' י ג  ״מראו", ק׳.אגוש' עם,ה׳,,חשונכ"ע״ם. ק׳ ״אט*׳ . . איח י
 עים, ח׳ ״כ׳ לא ונו׳ אויא אפם" ער ״רברניח", ק' ״אפם" עים, ח׳
. איח ונוי שומר" ;!״ם, ה' ״פ׳ לא ונוי אויא  ״שמור" ע״ם, ק׳ ,,אמי׳ .
 איככה" ער ״עץ", ק' ״איככר." ע״ם, ח׳ ״הקשיבה" ע״ם, ק׳ ״אמ׳׳•..
 א״ח וגו׳ כרחם" עים, ח׳ ״כ׳ לא" ע״ם, ובנגון חחלח שלטוניח ״אב" ער
 ״ונחלהנו״, ק׳ ״אב" ע״ם, ה׳ מנ-ץ םוף שלמונים ״יורע" ע״ם, ק׳ ״אמ״י..
 א״ח ונו׳ *־.ים״ ע״ם, ח׳ ״כ׳ לא" ע״ם, וכנכון חחלח שלישיה ״*1הים אל
, ^ נקשר בשמי, אל חכםה ךמי", ק׳ ״*1הים" ע״ם, ח' נננון סוף י ס  ך
ם [כמו: חשלה להם, ר*ל לאויבי׳] ע״ם, ק׳ ז ו ל ש  שלישיה ״ראכח יגוני ה
. א״ח ונו׳ יזכר" ע״ם, ה׳ ״מ לא" ע״ם, ובנגון חהלח עקרה ״א;" . ,  ״אס*
. . י  ער ״קרש", ק׳ ״אז" ע״ם, ח׳ בעק סוף עקור. ״רחום" עים, ק' ״אטי
 טוב" ע״ם, ח' ״ט לא" ע״ם, ובעוןנמהר ״כי הנה כחומר" [כ׳כחוםררפ׳]
 ער ״ליצר" הראשון, ק' ״כי הנח כחומר" עים, ח׳ מנון הזה ״כי הנה
 כאש" עים, ק׳ ״כי הנה כהומר" ער ״ליצר" הראשון ״אמיי . . ואחה
 קרוש" ע״ם, ח' ״אל נא" עים, ומטן םליה' אחרוני ״אוילי׳ םררך פשעם״,
 ק׳ ״אףלם" עים, ח׳ מטן הזה ,,שלום לט חטרף וט׳ חרף /טןג1ת״ [כן
 יחוקן,. כ׳ חוא סמוך למלח מעלה. ודיל חעזוב מעילוח שננה וחניח מלענוש
 עליהן. והסחרנם לל״א טעה בשחים, כי חרנם כאלו כחוב: ח ר פא ;ןזןגיות
 וטעילה] ער ,.{עח הזאח רוח והצלה". וביום ציב חינ וח״ר, ער ״תפלין".—
 ק׳ עור בישיבר. בלי הטיה ״חא שסע" עים, ושם חיר ״ח׳ בישיבה", ער
 ״יירפאט". — ק' עור ״ה׳ שומרי" ע״ם. וכיום ק׳ םח״א מן ״וביום צ״ב

 ח״ר", ע״ם ח״ב. — רק חהלים ומזמור הם של יום ה׳.

' בשבח י״כ ערב י״ב ט׳ בחשרי.  יום ק״ד ז
 א. ביום ציה ח״א, ער ,,פשוטה". — ואומר ״ה׳ *יהי" ער
 ״העליונ־ם", ק׳ ״ה׳׳׳ עים, ח׳ בנטן םוף פשוט׳ ״שוב וכו׳ חמניך" ער
 ״שעונים" [ע׳ בסלאפזם] וביום ציב חיא ״והחלח הםאמר", ע״ם ח״א. —
 רק עוני הסליחוח םב-ארי׳ פה בדרך אח־. ח' בער, פשוט׳ ״ארק כר.קח"
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. .  ער ״כחעצוםיך", ק׳ ״ארק״ עים, ח׳ מנץ 0״פ ״יערב" ע״ס, ק׳ ״אס״׳
 איח וגו׳ םה אטש" ע״ס׳ ח׳ ״ט לא" ע״ם. וכיום צ/־. חיב, ער ,.הכלים
 עיט" [יר״ל: חפיץ לזכם קרבתך] ושם ,,ק' אמי׳ אל חבא וגי' אל חחן'/
 ער ח־ר ״של עקרח". — ק׳ ״אם״*.. א׳זת וגי׳ בך בטחי ע״ם, ח׳ ״כי לא"
 ע׳ם׳ וכעץ החלח עקרה ״או״א אהכח עזת וכו׳ ךרך" ער ״אהבה", ק׳
ה שובה" י ל  ״אהבתי׳ ע*ם׳ ח׳ מגון סוף עקרה ״ובאשר כבשו .:צר ומי א
. א״ח וגו׳ שמע׳׳ ע״ס, ח׳ ״כי  [ילא ככסרור: אלץ•] עים, ק׳ ״אס״י .
 לא" ע'ם׳ ובעץ חחלח שלסוניח ״אני עברך׳ ער ״לה׳ מחר", וק ק׳.
 זסרלני׳ /,אעירה" ער ,,חנ לה׳ מחר" [ואלה שאומר׳ אוחו יאמרו חחח:
 ככסא ימ׳ ״כעשור לחרש מחר", כי י״כ לא נקרא כסא ולא חנ] ואוםרי׳
 ״פשעי" ער ״להצסחה". ומרלני׳ ״כי כה" ער ״ואל חחחו מחר" [באשר
 הרח כי כה ומ׳ נמשך למטה, ירלט נם אוחו; כי הפיק יסר הסליח׳ לער־ה,
 ;לפי שמצאוה כלה נאה וחמורה אמרו נמ כעי״כ הראוי לו ממנה, אכל לא
 שאיננו ראמ לו] ואוכרי׳ ״ואני כחסרך וכו׳ למחר בעשור לשנה" עיים, ח׳
 מגו! סוף שלמניח ״צרקה" ע״ם. ק׳ ״אם״•.. טוב׳׳ ע״ס. פותח•׳ א״ה.
ץ ומי שמום ציה חיה ״ירצה" ר א  ה׳ ״כי לא" עיס, ומנץ שופט כל ה
, ח׳ בנ;ץ הזה [אבל כלי הרמת קול ככ׳  ער ״האוח הזר." הראשון, וכ; ק,
 רחרוז׳׳ האהרונ׳׳ של כל מאמי זולח של המאמר האחרק שמרים קולו בהם כבאלר.
 ^ המאשר הראשק. וק הסרר בפזמץ שופט הנ״ל בער״ה],.צרקחך"ע״ם
 [יאמר: סמך; להקימם; ואנרוחם; ולרעח; (ינך, כלשון יחיר כמ״ש אח*כ
 ״הוא מאמץ", ים״ש כסריר׳׳: בניך, כלשץ רכים, היא רק להשטר מטעיח
. יאחה . ׳  ניצר״׳; זכוח׳ העלה] ק׳,,ירצה" ער ״הזה״ הא׳. םונ׳א״ר״ ״אמי
 קריש" עים, ח׳ ״אל נא" עים, ובעץ םליח׳ אהרונ׳ ,,ץל״ ער ״בסלילי",
 ק׳,,אל׳ עים, ח׳ בעץ הזח ״םלחםה" ע״ס. וביום ציה חיה ״זכר לנו בריח
 אביח״, ער ״זרוק עיס". ק׳ ״אנא הבט" עים. וביום כ״ר ח״ר,,ובנ׳נ״, ער
 .,תחיחך עים". — וביום צ״ב ח״נ ״<י רחום", ע״ם ח״נ. — קריש חהקכל
 וגם׳ר הטלץז. [אמנם מה שאוםרי׳ לפני הקריש ״<< רחום" ער ״ימס;
 ק-כ", הוא רק אם עי״כ בע״ש, כי אז אץ אומרי׳ ;ה בערכיה שאחריו;
/ אוסרי׳ םל׳חוח רק ער ״הרהכום  אבל אם עי׳־כ בא׳ מימי אי, ני, ר
ם ומה שאחריו םניחי׳ ער לערביח ו ח  ר&ליחיח", ואח׳כ קריש, אכל ^ ר

 שארדיו שאוסרי׳ אוחו שם בסוף הסליחות.
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 ב• ככיום צ״ד, ה׳ו [רק תחלים וטזמיר: של יום ו׳] ואץ אומר•׳ ם 01ו ר
 לחודה וגו/ וםוסיפי׳ וטשני׳ בחפל׳ כבכל ים• חשובה בחול. ואחר חסל׳
 כקול אומר•׳ סדר א*מ׳ לפי שאין אוסרי׳ אוחו בערכיה י״כ של השגה ה;אח
; אין אוסר•׳ אוחו ישחריח ׳ טיט• א׳, גי, ר א כ אם עייכ כ ל י  שהוא כשבח [
 עי״כ, באשר •אםרוהו בערבית י״ב שאעני כשבח א;] ואץ אומרי׳ שר,׳־• וש׳־ט

 לאסף וקדיש שאחריו.
 ג• כערב ממן מגה׳ גרילה הלכי להרג־לל םנח׳ לברה. וכל כיב הביא
 נר שעיר, והעלהו כמקומו שבכהכ״נ להבעירו לפגי עטיפת טליה בערכיח,
ס •'כ. וחהלח הסדר ככיום א׳ חב״נ, ער ״כשאומר שלום רכ וכו׳״  שיאיר ל
 [רק שםוסיפי׳ ומשני׳ כבשחריח] ובחפלח לחש אחר עושה השלום
 םוסיפי׳ סדר הולייא) והוא ״אנא חבא לפניך חפ^חנו״ עד ״וחלים רעים-נ).
 ואח״כ ״<יה• נצור" וכו׳ כבכל חפלה. ומנהג פ״פ לאםר כראש הודף חחח
ם אץ אומר״׳ כפ״פ ״<י1ה סליחוח", רק ל  או״א ״אנא". ואחר ועל כ
 ״ועל כלם סלח לנו" ומי. ועור משני׳ שאין אוסרי' ״ועל כלם" ום׳ אחר
ם הוא לטנהנ פ״פ: עולה, חטאה, קרבן י א ט  ,,בעןוח מצח". וסדר ועל ח
 עולה ייורר [ויזהרי שלא לאסר: עילה ויורד], אשם, אשם חלד, כרח, םיחה
 בידי שמים, םלקוח ארבעים, מכחםררוח, ועל כלם וכוי ארבע םיחוח ב״ר. אכל
 בהפל' כקול אץ וידוי, כ״א אחר עושה השלום: קריש חחקבל, עלינו
 ככחיל. ונהגו שאחר כלוח ההפלה מטם איש אח רעהו ליט מכוח קלוח
 ברצועה של עור, אהר שהמובה נפל על פניו ארצה. והםכה אומר בכל
 מכה שעל גב השוכב מלה א׳ מפסוק ״והיא רחום" וטי, שאומרו ג' פעמים,
 שהן יחד ליט מלוח. והמוכה אומר בעח ההכאה ורף ״או״א׳׳ עד.הרשעני״.
 ןאץ אוט־׳׳ קריש דרבנן לא כשחריח ולא כמנחת לפני י״ב מודע השמש
 כשם הרב זמן עטיפח טליח םמוך לליל חחלח ייכ, חמן אמירה כל נדרי1),

.(  המן חפלה נעילה המן אסירה השטוח בסוף •״כל) יי) י
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 ליוסצ׳יהא) לדעתי לא יאמר ״לחנכך״, כי יוק כאלו בא הח׳
 *לרתם אותו ית׳, וא״כ הוא כמחרף. ואף שר״וו ה״ה ע״ה כ׳ שגה
 בפיעל הוא לשון הפלה ממשלי כ״ו ״כי יחנן קולו/• לא מצאנוהו
 ע0 פעול במובן הזה. לכן טוב לאמר: להתחנן, או: לחנן, בלי כנוי
 פעול, כמ״ש את״כ ה:!יטן ״בקש רתמים״ בלי לא״ר: ממך. —
 ויאמר: ״בפהח״ בקמץ הס׳, כמו ״ותעמד ב?הת״, מלכי׳ ב׳ די, י״ר!
" ה מ  וכן ״נבער״ ע׳ בקמץ, כי הוא בינוני. - ,מענה רך ,ישיב ת
 כה תיקן ה״ה ממשלי ט״ו. ויפה תיקן לחמר כלשון המקרא. ואולי
 מתוך מ״ש בברכות י״ד ״מרגלא בפומיה דאביי לעולה יהא אדה
 ערום ביראה מענה רך משיב תמה ומרבה שלוה עם אתיו״ וכוי,
 היה גם מרגלא בפום הפיטן לכתוב,משיב״ לפי הכתוב במתזורי׳
 הישני׳. אך •באמת ענין מאמר אביי איננו כענין המקרא, שבו
ה שם המקרה, ובמאמר אביי הוא תאר כתבריו ״ערום ביראה נ ע  מ
 ומדבר שלום", ומוסב על מלת ״יהא״, שיהא מענה רך וגם יהא
 ^שיב תמה. ומלת מענה: בהפעיל [ודומה לו בב״ב ט׳ ״אר״א גחל
 המעשה יותר מן העושה שנ׳ והיה מעשה הצדק׳ שלום״ וגו׳ מלת
 ,המעשה״ תאר הפעיל. וכן מפ׳ר״א המקרא ש״מכו למד. וכן מוכת
 מר״שי שם בד״ה מעשה הצדקה, שלא פי׳ המקרא בדרך: אל תקרי
 מעשה אלא ?יעשה, כ״א שהמקרא יבואר ככתוב לפנינו. אך לשונו
 ״טורת המעשי׳ את חבריהם״ מורה שלדעתו מלת מעשה שבמקרא:
 שם המקרה ולהשוותו לסוף ה״קרא ״ועבודה הצדקה״ וגוי. אכן
 ממ״ש בגמ׳ את״כ ״עושו בהדי הדדי״ נ׳ שמלת המעשה בדברי ר״א,
ה שבמקרא שממנו למד: כן הוא. ומה ש ע  הילז פעל, וא״כ גם. מ
 שנהגו לקרוא במאמר ר״א: ה?עשה? הוא מפני השומעי׳ שלא יתשבו
 שהוא שם המקרה] ומ״ש ״מענה״ בהפעיל, ולא: עונה, בקל? הוא
 לדבר בלשון המקרא הנ״ל. כי כן דרכם לאמר דבר מוסר בלשון
 מקרא, אף שהמקרא מדבר מענין אתר. ובדרך הזה פירשתי בכתובו׳
 כ״ב ע״ב ״משום דרב אסי דאמר ר״א הסר ממך עקשות פה ולזות
 שפתים הרתק ממך״, וכ׳ תוס׳ ״פסוק הוא אלא דר״א רגיל להביאו״.
 והוא דתוק, שיותר הל״ל: משום דכהיב? לכן נ״ל שפשט המקרא:
 שנמשך אל מ״ש למעלה שם במשלי ד׳,ולכל בשרו מרפא״, שאת״כ
 מונה כל ראשי תלקי הגוף הנשמרי׳ ע״י התור׳ שיתקיימו ביושר ולא
ך לנכת י נ י  יטו לדרך עקש. זה שאמר ״מכל משמר נצור לבך וגו׳ ע
ן ך אל תטימי ל ג ס מעגל ר ל ר יישירו נגדך, פ י פ ע פ ע  יביטו ו
ם הרתק י ת פ ת ש ו ז ל ה ו ת פ ו ש ק  ושמאל״ וככה אומר ״הסר ממך ע
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 ממך" ור״ל הסר דברי עקשות מפיך והרתק ״שפתיך לדבר לזות
 [וכן הלשון בתהלי׳ י״ת ״וחקוהיו לא אסיר מני״, ובמשלי ל׳ ״שוא
 ודבר כזב הרתק ממט״] אך ר״א לקת לשון המקרא הזה לזכר דבר
 מוסר: להסיר עקשות פי אתרי׳ ולזות שפתותיההמעליו׳ שע״כ לא
 יעשה דבר שעל ידו יליזו עליו. ובדברי ר״א מצאו טעה למ״שבבריית׳
םתת״,  בכתובות שם, וכן ביבמות כ״ד ע״ב למ״ש במשנם שם. — ״
 פ׳ בצירי כבתהלי׳ קי״ט ״פתח דבריך יאיר״. וכ׳ רד״ק בשרש פתת
 ״הפ״א בקמץ קטן [ר״ל בצירי] להבדיל בינו ובין פתת השער שהוא
 בפתח קטן״ [ר״ל בסגול]. — ״ותן לאל ידי׳׳ ל׳ בשוא, ולא בקמץ
 כבמתזורי׳. ותמהני על ה״ה שהתזיק בטעותם לנקד כן במחזורו $
 הלא ה׳ פעמי׳ נמצא בתנו״כ מלת לאל לפני מלת יד, וכלן בשוא.
 והן: בראשית ל״א, דברי׳ כ״ת, ((יכה בי, משלי גי, נתמיה הי. ואין
 להמלץ שנקמצה הל׳ פה מפני נגינ׳ מפסקה הראוי׳ להיות בהנוע׳
 שאחריה, כבדברי׳ י״ד ״בין עיניכם ?ימת״; שהלא גם בדברי׳ כ״ת
 ובמיכה ב׳ הנגינ׳ מפסקת ומ״מ השואקיים, כי הל׳ איננה משתנה ברוב
 להקמץ כ״א לפני מפסיק גדול: זקף, אתנתת׳ וסוף פסוק. ובדברי"
 י״ז תמצא להבדיל ״בץ דם לדם בין •דין לדין ובץ נגע לנגע״. ולולי
 הנגינ׳ נ״ל הנכון בפי׳ הפסוקי׳: שמלת לאל סמוכ׳ למלת יד, ור״ל
 יש לכת ידי יכולת לעשות. ולפעמי׳ קיצר הכתוב והשמיט מלת
ת המובנת מהענין. ומצאנו לעשייה על הכת ברברי׳ ת׳ ״כתי ו ש ע  ל

 ועוצם ידי עשה לי״.
. יפסיק בין ״לספר״ ובין ״כת״ ד הו  כ) הערות בפיוט אדר ו
 בגגון. — ״ךת״ ד׳ בקמץ אף שהוא סמוך כמ״ש בת״ו. ת׳ יאריך
 להפסיק בין ״בזה תדש״ ובין ״יום זה״ וכוי. כי התרח האתרון הזה
 נמשך למענה קהל ״זכרון תרוע׳ מקרת קדש״. שאם לא יפסיק יובן
 שצוה לתקוע אם יום זה יקרה בשבת. — לשכת קדש/ הבי״ת
 הא׳ בלי פתת, והפתת בבי״ת הבי [ולא כבמתזורי ה״ה התרשים
 שנעשה הפתת בבית הא, והבי״ת הב׳ לא נפתת כ״א נקמץ] ככתוב
. — ״לשופר״, ב׳ בשוא, כי נסמך על  ״שבתון שבת קדש״, שמות א
 הפסוק שעוני׳ ק׳ ״תקעו בתדש שופר״ שלא כתוב ״השופר״ בידיע'.
 — ״5תק״, כ׳ בפתת הידיעה כתאר שאתריו ״המסופר״ בה׳הידיע׳

 [וכל זה ל־׳א כה״ה).
י צדק. ״כיום הנבחר״, ולא כבמתזורי ל ע ו פ  ג) בפיוט אתן ל
 ה״ה הראשוני׳: ליום הנבסר. — ״עמתי״ כבתהלי' י״ת ״וע3ותך
 תרמי״. — ״כביר לא ימאס״, לקת לשון איוב ל״ו כבגמ׳ ברכות ת׳
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ה מואס בתפלהן של ר3ים שנא׳ הן אל כביר לא ל ק  ״מנין שאץ ה
 ימאס״, ופירש״י ״כביר לא ימאסי תפלה רגים לא ימאס״. אך המוה
 שלפי הכתוב לפנינו באיוב ״ולא ימאס״, אץ לדרוש כן? ולפמ׳׳ש
 מהרש״א בת״א שדרש מסוף המקרא, שאתר ״ולא ימאס״ כתוב ״כביר
 כח לב״, ודרש: ולא ימאס כביר; לא יתכן ״כת לב״? וגס לשוןרש״י
 מורה שמראש המקרא נדרש ? לכן נ״ל שמ׳׳ש ״כביר כח לב״ הוא
 נושא המאמר, ובא בסוף כדרך שירי, ומובן כביר כמובן רב;
 לפעמים: הרבה, ולפעמים: גדול. ומלת אל סמוכה למלה כביר,
 ופי׳ המקרא: הן הקב״ה שהוא כביר כת לב הוא אל של רבים, ומ׳׳ש
 ״ולא ימאס״ הוא כמו: ולא ימאסם, וקיצר במובן כדרך המקרא.
 ובגמ׳ שינו לשון המקרא קצת בדרשתם להבינה לתלמידיי, כי כן
 דרכם כאשר הוריתי ביוםכ״דאותא׳, וע״כאמרו,לא ימאס״ תתת:
 ולא •מאס. ולכן פירש רש״י כאלו כתוב כן, כי לדרשהם נמשך הפעול
 של ״ימאס״ למלת כביר שלפניו, המוק מעצמו אף בלי כנוי. —
 ״לכבזה בעיניו נמאס״ פירשו כל מבארי הפיוט, והיה.ה״ה ״למי שהוא
 נבזה ושפל בעיני עצמו״. אך שמעו תכמי׳ מלי׳ שבאגרתי מ״מ 15
 ״ומדי דברי במקרא הזה (תהלים ט״ו) אראה כת רש׳׳י ויושר שכלו
 בפי׳ המקרא. ותמה אני על המפרשי׳: הצדיק נבזה בעיני עצמו
ה מופסק בז  ונמאס; כי הוא נגד נגינת כל הספרי׳, שלפי ספרינו נ
ה (42) [שרובי מ ת א ר ו  יותר ממלת בעיניו? וגם לדעת בעל ת
 הורתו שם אמת, רק מ״ש בראש ספרו לפני שב״ר: גאון, כמו זר
 נחשב] בשנותו את טעמו, לנתור טעם כ״י תתת יופי נגינתנו; הלא
נמאס, ולפי הענין ״נמאס״ ראוי להיות / ו נפסק יותר ממלו י נ י ע  ב
 נפסק יותר? ויוהר קשים עלי דברי התכם התוקר לוצאטו, שם 59,
 שא[* שבוזה דרך המפרשי׳, ופי׳ רש״י נשא תן בעיניו, מהפך הפי׳
ה בז , שהוא נגד נגינהנו, ט נ ו י נ י ה במלת בע ז ב  הזה, לקשור נ
 נפסק בלגמןי׳, וב׳ בעיניודגוש? והלארש״יז״ל מאיר ומהמים דבריו
ו נקשר י נ  ,מי שהוא נבזה ברשעתו נמאס בעיניו של צדיק״, וא״כ בעי
ס וזה אמת ויציב, כי נבזה הוא הפך נכבד שמובנו: ראוי א מ  במלת נ
 לכבוד, כמו ״ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד״, ישעי׳ ג׳, שהנקלה
 יבזה את הראוי לכבוד, כדרך הנערי׳ הנקלי׳ בדורנו0המבזי׳ זקני׳
 וחכמי׳ הנכבדי׳ בעצמם אף שאינם מכובדי׳ בשפלת דורם [הבט רש״י
ה הפוכו: ראוי לבזיון, כמ״ש בז  הדברי׳ א׳, ז׳, ד״ה ובשפלה] ומלת נ
ס הוא א מ  דוד בענותו ״צעיר אנכיונבזה״, תהלי׳ קי״ט. אבל מוק נ
 הבזוי מאתרים, כמו,אבן מאסו הבונים״, והוא הפך מכובד. ולפי
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 הפי׳ הזה המאמר הא׳ נשלם מן המאמר הב׳ ״ואת יראי ה׳ יכבד/
. ומלות  שהצדיק מואס בראוי לבזיון מרשעתו, ומכבד את יראי ל
 ואה יראי ה׳״ (;קבילות אל מלת ״נבזה/ ומלה ״יכבד׳׳ מקבילה
 $מלות ״בעיניו נמיזס״. — ״קונה״ נ׳ בסגול, כי איננו סמוך, כמו:

 עושה, רואה, צופה, שבפיוט הזה.
) יש לתמוה למה משני׳ ביום ב׳ של ר״ה לנגן כגון שבת, ((יום  י
 א׳ של ר״ה שמנגן נגון י״נ בקדיש שלפני מוסף ובבי ברכות ראשונות
 של תפל׳ בקול; מה שאין עושי׳ 3יום 3׳ של רגליי [הקל מיום 3׳ של
 ר״ה כמבואר בפוסקי׳] כי ככל הרגלי׳ מנגן הכל 3יום 3׳ כביום א׳
 [זולתי בימי הזכרת גשם וטל]? והנה בב׳ ברכו׳ ראשונו׳ י״ל שרק
 כשאומרי׳ בהן פיוט מנגני׳ ני״נ, וע״כ במוסף יום ב׳ של ר״ה שאין
 פיוט 3הן אין מנגני׳ כן. אך היא גופה קשה למה יגרע יום 3׳ של
 ר״ה שלא תקנו פיוט ל3׳ כרכות ראשינו׳ כביום א׳? ומדוע משני׳
 כקדיש שלפני((וסף? [וא״ל שרק כשמנגני׳ 3׳ כרכות ראשונו׳,3ני״נ
 מנגני׳ גם הקדיש כן; שהלא בשמיני עצרת ובא׳ של פסת מען
 הקדיש בני״נ נפי שיש במוסף תפלות דין גשם ואל, אף שאין(ינגני׳
 כן 3׳ ברכות מוסף, ולמה אץ עושי׳ כן ביזם ב׳ של ר״ה שמתפללים
 בו כל תפלות ופיוטי יום דץ, ואיך לא נתשבהו ליום דין גם לענק
 נגון הקדיש ?] ונ״ל שזקנינו השכילו לשנות בזה למען ידעו העם
 שהיום הראשון עיקר וממנו ימנו י״כ וכל המועדי׳, ואל יטעו לעשוי
 יום ב׳ עיקר, כבר״ת שמוני׳ ימי התדש מיום ב׳ של ר״ת. — וטעם
 ההבדל הזה בין ר״ה לר״ת; כי בר״ת עושי׳ ב׳ ימים רק אתר תדש
 מלא, ואז הראשון הוא ל׳ של העבר, והב׳ הוא תתלת התדש הבא.
 ועושי׳ זה לזכר ימות עולם כשהיו מקדשי׳ ע״פ הראייה, ונמנעו כל
 יום ל׳ ממלאכה כבר״ת שלא היה יום מלאכה אז [כמוכת בשמואל
 א׳ כי, י״ט, ממ״ש על ער״ת ״ביום המעשה״] וע״כ נמנעו ביום לי,
 כ• אמרו: אולי יבאו עדים היום ויהיה ר״ת. ואם את׳׳כ לא באו
 עדיי עד הלילה, עשו ביום ל״א ר״ת, וכבר שבהו גם ביום ל׳ כבר״ת,
 והיו להם ב׳ ימי׳ ר״ת, והב׳ העיקר. וכן עושי׳ גם אנתנו [ואףשרש״י
 במשנת ר״ה ל׳ ע״ב פירש המנהג הישן הזה רק בר״ה; מרמב״ם ה׳
 קדוש ההדש פ״ג נראה שבכל ר״ת היה. ונ׳׳ל שרש״י לטעמו פירש
 בשמואל שם ״ממתרת התדש. טמתרת תדוש הלבנה. השני, ביום ב׳
 לתדש"; כי דעתו שלא היו אז 3׳ ימי ר״ת אף כשבאו העדי׳ ביום
 ל״א, אבל דעת יב״ע שתרגם ״דהוא עבור ירתא תנינא/ ורבינו
' ימי׳ היו ר״ת״ וכוי, כרמב״ם שבכל ר״ת כשלא באו  ישעיה שם שכ' \
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 עליי׳ ביום לי עשו 3׳ ימי׳ ר״ח מאז] ולכן אץ אנחנו עושי׳ כן אחר
 חדש חסר, להיות כ״ט ול׳ר׳׳ח; כי מעולם לא קדשו יום כ״ט בזמן
 הראיה. וגם אץ לעשות בחסר יוס ל׳ ול׳׳א; שא״כ היה עיקר ר״ח
 ביום ראשון, וגם זה לא היה מעולם בזמן הראיה שיהיה הראשון
 מבי ימי ר״ת עיקר לגינות (ומנו. אבל בר״ה נוהגי׳ כאשר היה אחר
 תקנת ר״י בן זכאי, כבמשנה שם ״משחרב בהמ״ק התקין ריב״ז שיהו
 מקבלי׳ עדות החדש כל היום״, ואמרו בביצה ה׳ ע״ב ״מודה ריב״ז
 שהם באו עדי׳ י מן המנח׳ ולמעלה שנוהגי׳ אוהו היום הדש ולמחר
 קדש״, ופירש״י ״חע״ג דתקן לקבל עדות החדש כל היום להיות מוני׳
 למועדות מן הראשון וכו׳ אבל מלעשות י׳׳ט ב׳ לא נעקר׳ תקנה
 ראשוני ממקומה״. אך זה רק בר״ה אבל בר״ח כ׳ רמב״ם שם בה׳
 ק״ה התקין ריב״ז וכו" ואפי׳ בתו עדי׳ וכו׳ סמוך לשקיעת י^ןמה
 מקבלי׳ עדותן ומקדשי׳ יום ל׳ בלבד״. וע״כ גם אנחנו עושי׳ כן רק

 בר״ה ולא אחר תדש תסר אחר.
ז ח ו א  ר.) במחזור ה״ה מצאנו בשורה הראשוני של פיוט ה
 שנכתב׳ ״ביד״ פתוחה. ואין זאת כהיבה טובה לדעתי, שא״כ סומך
 ״ביד״ למלת ״מדת", והלא נסמך המאמר על הכתוב ״ותאתז במשפט
 ידי״, המדבר מידו ית׳ ולא מיד המדה? לק נ״ל שתכתב ״ביר״
 קמוצה, כנהוג לכתוב בכ״מ. וכן ״מ?יתת, חי, יחד, של, אף״ קמיצי'
 כי בכל אלה חותם המאמר, ואין פו^חי׳ במקום חתימה. — ונפרש
י לשון מחשבה נמו ״והגיון לבי״, ור״ל שמו ו ג ה  ״ההגוי וכו׳ נ״ל כי ה
 המיוחד שאץ אומרי׳ אותו, אבל חושבי׳ מובנו שהוא: אהיה אשר
 אהיה, כאשר אמר למשה על שאלתו ״מה שמו״. ור״ל ששמו המיוחד
 מורה שיהיה תמיד כאשר הוא עתה. ואנחנו כותבי׳ יו״ד בתחלהו
 בלשון נסתר, והוא ית׳ אמר בלשון מדבר בעדו: אהיה. וגס מ׳״ש
ה מורה י ה  אח״כ ״כה תאמר לב״י אהיה וגו׳ מומו כן, כי מלת א
ה עם מלת ו  על ההוה ועל העתיד; כי בלשון חור׳ לא תבא מלת ה
 הגוף לאמר: אני הוה, כבשאר פעלי׳ בינוני', כמו: אני עושה, רק
 אומרי׳ גם במקום בינוני: אהיה. וקרוב לזה כתב רשב״םבפי׳ התור׳
 שם בלשון א״ת ב״ש ״צפ״ת דפנ׳ת זהי״ף תצמ״ץ פתט״ף דפגמ״י
 תפא״ף מצמ״ץ סת״ף שורפ״י [ט״ס, ויתוקן: פת״ף שידס״י] מפ״ק
 לי״ף ל״ם י״ץ צפ״ץ סתק״י [ט״ס, ויתוקן: כתק״י] ולפמ״ש: טעם
 י׳ שבראשו להורות על העתיד שהוא עיקר מובן מלת יהיה, ובא׳ ו׳
 בתוכו להורות על ההוה. ור״ל שיהיה תמיד כאשר הוה עתה. ופן
 פירשו בגמ׳ ״אהיה אשר אהיה״ א׳ להוה ואי לעתיד. כי כשהוקשה
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 להם שמתתלה אמר כן, ואח״כ אמר ״כה תאמר ללי אהיה שלחני
 אליכם/ ולא אמר: אשר אהיה? אמרו צלרכות ט׳ ע׳׳ב ״אהיה אשר
 אהיה וכו׳ אני הייתי עמכם כשעבוד זה [בהוה] ואני אהיה עמכם
 בשעבוד מלכיות [לעתיד] אמר לפניו רבש׳עדיה לצרה בשעתה א״ל
 הקב״ה לך אמור להם אהיה שלתני אליכם״. אך ק׳ על דבריהם:
 היתכן שמשה יעץ לו ית' שלא יאמר: אשר אהיה, והוא קבל עצתו!
 ״את מי נועץ וגו׳ ודרך תבונות יודיענו/ ישעיה מי? ונ״ל שמ׳״ש
 [אהי׳ אשר אהי׳״ היה מענה על שאלת ״מה שמו/ כי גם משה'לא
 ידע עד הנה איכות השם המיוהד ומובנו. אבל משה תשב שהיא
 תשובה על שאלת ״מה אומר אלהם/ שיאמר להם כן, ע״כ מיהר
 לאמר במרת רתמנותו ״דיה לצרה בשעתה״. ואמר ית׳: נכנסת
 לתוך דברי, כי המענה הזה היה רק לך על שאלתך הא/ אבל על
 שאלתך הב׳ אענה ״כה תאמר ללי אהיה שלתני״. ומ״ש בגמ' גס
 בתתלה ״לך אמור להם לישראל/ הוא לפי מחשבת משה. ולשון מ״ר
 מתוק ומבואר כן ״אמר לפניו וכך אני אומר להם דיה וכוי א״ל לאו
ע להם איני מודיע״. וא״ת הלא י ד ו י מ נ  כה תאמר ללי וגו׳ לך א
 גם אצל משה דיה לצרה בשעת׳ ולמה הודיעה לו? י״ל שלו גלה
 באשר הוא נביא כבעמוס ג' ״כי לא יעשה ד׳ אלהים דבר כ״א גלה
 סודו אל עבדיו הנביאים״ ור״ל גם רעה שממנה דיבר לפניו ״אם
, נגלה לנביאים.  תהיה רעה בעיר/ שהיא סוד ליתר לא
 ועפ״ז אפרש מ״ש רש״י בס׳ ויהי בד״ה ואקברה שם ״ולא הולכתיה
 אפי׳ לבית לתם להכניסה לארץ וידעתי שיש בלבך עלי אבל דע לך
 שע״פ הדבור קברתיה שם שתהא לעזרה לבניה כשיגלה אותם
 נבוזראח״. וקי שהעיקר, והוא הטעם למה קבר אותה שם, הסר
 במקרא ז ונ״ל שאץ ר״ל שיעקב אמר ליוסף הטעם הזה; כי אף
 שיעקב, שהיה נגיה כמ״ש רש״י במגלה י״ד בד״ה נבואה, ידע צרת
 גלות נבחר אדן, וכמ״ש רש״י פה ״ע״פ הדבור״, לא הודיעה ליוסף,
 כי דיה לצרה בשעתי. אך רצון רש״י לבאר מה היה טעם יעקב באמת
 שלא קבר רתל בא״י, אבל במקרא כתוב רק מה שאמר ליוסף.
 ולבאר המקרא אקדים קושיות בר״ס ויתי. א׳, יתור ״אל נא תקברני
 במצרים וגוי ונשאתני ממצרים/ שהל״ל בקוצר כמ״ש שם (>״ט, כ״ט
 ״קברו אותי אל אבותי/ וכן אמר יוסף לפרעה ״אבי השביעני וגוי
 שמה תקברני״? ל ״ושכבתי עם אבותי״ הל״ל קודם ״אל נא תקברני״?
 ג', לפירש״י בד״ה שים נא ״והשבע״, למה כפל אח״כ ״ויאמר השבעה
 לי? וכ״ל ע״פ מ״ש רש״י שמות י״ג בד״ה השבע השביע ״ולמה לא
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 השניע בניו שישאוהו לאת כנען מיד כמו שהשביע יעקב אמר יוסף
 וכו׳ לא יניתום מצרים לעשות׳׳. וק׳ למה לא אמר להם שיבקשו
 ממצריי׳ שיניתום לעשות, ואם לא יניחום, ישאו עצמותיו? לכן לל
 כי בר׳׳ס ויהי בד״ה אל נא תקברני במצרים פירש״י ״סופה להיות
 עפרה כני' ושאין מתי ת׳׳ל תיים אלא בצער גלגול ושלא יעשוני
 מצרי׳ ע״א״. והנה לטעם הא׳ לא דאג יוסף, כי תשב שיביאו ארונו
 לנילוס שיתברכו מימיו כמ״ש בסוטה י׳׳ג. וגם לטעם ע׳׳א לא דאג
ר פ׳ ל״ט ״א״ר יותנן לך לך((ארצך מאפרכיא  יוסף לעצמו, בהקדים ל
 שלך וממולדתך זו שכונתך ומבית אביך זו בית אביך״. ותמוה מה
 חידש ר״י מאורו? וביותר ק׳((״ש ״ומבית אביך זו בית אביך״ שמבאר
 המקרא במלותיו ? וי״ל ע״פ מ״ש שם בראש הפ׳ ״א״ר ברכיה למה
 היה א״א דומה לצלותית של אפופילסימון מוקפת צמיד פתיל ומונתה
 בזוית ולא היה ריתו נודף כיון שהיהה מיטלטלת.היה ריתונודף כך
ה לא״א טלטל עצמך ממקום למקום ושמך מתגדל בעולם״. ל ק  אמר ה
 נשמע מזה שע״י הלוכו ההגדל שמו, והלא ר׳ תייא אמר שם ״לפי
ת את השם ואגדלה שמך״. ואף שי״ל שהדעות ט ע מ  שהדרך וכו׳ מ
 חלוקות מ״ר כי ר׳ ברכיה בעל((אמר שבראש הפי הלל אומר אתר
 מאמר ר״ת הזה ״שיצא מוניטון שלו בעולם״ 5 תשאר הקושי׳ על רש״י
 שנ׳ בד״ה לך לך ״שאודיע טבעך בעולם״, ובד״ה ״ואעשך״ ((הפך
 הקערה וכ׳ ״לכי שהדרך וכו׳ וממעטת את השם״ <' ולל שבכל הטובו׳
ה לאדם איננו משנה דרך ההולדה ומנהג הבריא', רק ל ק  שעושה ה
 לצורך גדול עושה דרך נס. והנה מ״ש ״ואעשך לגוי גדול ואברכך״
 שהם בני׳ ועושר, היו בידו ית׳ לתת לו בלי נם, אבל גדולת השם
א אס רוצי׳ לשבתו. ולזה התחכם ית׳ להטות רצונם  הלוי׳ ברצון ל
 בחופן המצוי בלי נס. כי יש ג׳ סבות מונעות מהיות לאדם גדול שם
/ הקנאה שמתקנאי׳ בו תושבי ארצו התושבי׳ שהם  טוב בארצו. א
 שיים לו, וע״כ עינם רעה להגדילו עליהם. משא״כ בארץ אחרת
 שחושביה אינם שוים לו במעמד, ואז אץ קנאה מצויה, כאשר((צאנו
 נקרת ואתיו בני לוי קנאו במשה ואהרן משבט לוי, ופיהו נשיאי עדה
 משבט ראובן הבכור שגם הם קנאו בהם, אבל לא ההמון שלא היו
 מבני ערכם. והל, שאתר שהכירו אותו בקטנותו ואז לא היו מכבדי
 אותו, אינם עוזבי׳ דרכם גם אתר שנעשה גדול, אבל הבא מארץ
 אחרת בגדולתו, הכל תמהי' עליו. והזרות וההתתדשות עושה לו
 שם. והגי, שבארצו יש לו((שפתה וכל א' מבני משפתתו יש לו שונאי׳
 המנאישי׳ רית אדם גדול משנאת שנואים שבמשפחתו. וע״כ אמר
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 לך לך מארצך״. ומפ׳ בב״ר ״מאפרכיא שלך״ ר״ל ממדינתך שיושביה
 מקנאי׳ בך. ״וממולדתך״ ומפ׳ בב״ר ״זו שכוגתך״ ששם נולדת ואנשיה
 מכירי׳ אותך מקטנותך, ״ומבית אביך/ ובלר ״זו בית אביך״ ר״ל בני
 משפחתך (כמובנו בלשון תז״ל כמו ״בתי אבות״ של כהנים] שיש להס
 שונאי׳ המקטיני׳ שמך. וזה שאמר ר׳ ברכיה בב״ר הנ״ל ״טלטל עצמך
 ממקום למקום״ ר״ל ממקומך למקום שאין מכירים אותך מקטנותך,
 וגם אין מתקנאי׳ בך, ואין שם שונאי משפתתך, המונעי׳ הגדלת שמך
 ושמך מתגדל בעולם״. אבל מ״ש ר״ת שם ״הדרך ממעטת השם״ ר״ל
 כל זמן שהוא בדרך, ששם לא יוכל ללמד תור׳ לתלמידי׳ ולא להפנים
 אורתי', המגדילי׳ שמו. לכן הבטיתו שלא יתמעט שמו בזה, ואמר:
 אתר שתבא אל מקום מושבך התדש אגדלה שמך זולת נס כי אין
 עוד מונעי׳ כלל. ובזה נבא אל מבוקשנו שיוסף לא דאג שיעשוהו
 ע״א, נאשר הכירוהו המצריי׳ כבר כשהיה נער עבד כמ״ש שר
 המשקי', ולכן לא הגיעה גדולתו בעיניהם גם את״כ עד לעשותו
 ע״א. תדע שהלא ארונו היה במצרים ולא עשוהו ע״א. רק יעקב
 שבא כשהיה זקן ונשוא פנים דאג לזה. וא״כ לא נשאר ליוסף טעם
 קבורה .בא״י כ״א צער גלגול בעת התתיה, ולזה לא היה צורך
 להטרית בניו ואתיו לשאת גופו לא״י במותו, כי די בנשיאת עצמותיו
 עמהם בעת הפקידה בלי טורה הדרך בעבורו. אבל יעקב אמר
 אל נא תקברני במצרים״ מדאגת ע״א. ואת״כ אמר ״ושכבתי וגו׳
 ונשאתני״ וגו׳, ר׳׳ל באשר תשאני ממצרי׳ סמוך לשכיבתי מטעם ע״ח,
 ולא אהד זמן בעה הפקידה, ע״כ ״וקברתני בקברתם״ תטרת מעט
 יותר לקברני בא״י. ובזה יתכן כפל השבועה. שמתתלה השביעו רק
 שלא יקירנו במצרים, כי עיקר דאגתו היה שיחולל השם על ידו
 בעשותם אותו ע״א. ולכן אמר על זה ״אל נא״ לשון בקשה. אבל על
א, ולא השביעומתתלה. אךאת״כהבטיחי  קבורתו בא״י לא אמר: נ
י שלח נ  יוסף ״אנכי אעשה כדברך/ ר״ל לא לבד מה ש ה שבע ת
ה יותר מזה, ש ע י א כ נ : שלא אקברך במצרי', אקיים; כי א ה ש ע  א
 שאף כדברך שדברת בקוס עשה בליהשבעה: שאקברך בא״י, אעשה
 [וא״כ במלת אנכי, הנראה מיותרת, מורה שמבטיתו מעצמו יותר
 ממה שהשביעו יעקב] ״ויאמר השבעה לי״ גם על זה ״וישבע לוי.
 ויוסף אמר לפרעה ״אבי השביעני וגו׳ שמה תקברני״, היא השבוע׳
 האתרונ/ ולא אמר הראשוני שלא לקברו במצרים; כי היה נחשב
 לקלון מצרים בעיני פרעה. — ועם זה יבואר מ״ש ״ואני בבאי מפק'
 וגו׳ שר״ל לא יהיה בלבך עלי שאני מטריתך לשאת אותי דרך רתוק
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 לארץ כנען לקברות אבות/ ואני לא טרחתי באמך לקברה בחברון
 [ומ״ש רש׳׳י ״ולא הולכתיה אפי׳ לבית לחם״: ר׳׳ל לנסות אם לח יכבד
 עלי הדרך להוליכה לתברוןכמ״ש בד״ה כברת ארץ ״מלהוליכה ולקברה
 בתברון״, ומ״ש פה ״להכניסה לארץ״: ר״ל לתוך הארץ יותר עד
 הברון. ובזה הוסרו קושיות רמב״ן והמבאר על רש״י]; כי גם אני לא
 הייתי מטריתך לשאת אותי, ממקום מותי, לולה היה הדבר נתוץ
 להוציאני ממצרים בלא זה מפני ג׳ טעמי׳ [כלל]. אבל אמך יכולתי
 לקברה במקום מותה בארץ כנען [כמ״ש ״מתה עלי רתלבארץ כנען]
 ואקברה שם בדרך א פרת״ במקום מותה שלא לטרות לשאתה ממקום
 למקום. הוא הטעם שאמר ליוסף והוא הכהוב במקרא. אכן טעם
 אתר היה כמוס עמו מרעה עתידה של גלות נבחדאדן, שהעלים
ע לך שע״פ הדבור קברתיה שם״?  מיוסף כלל. ומ׳׳ש רש״י ״אבל ד
 ר״ל שלהשקיט כעס יוסף עליו מכל וכל, הוסיף: שע״פ הדבור עשה.
 וחשב יוסף שהדבור היה שלא יטרית, מאהבתו ית׳ ליעקב. אך רש״י

 הראה לנו שהדבור היה ליעקב מטעם נבוזר אדן שגילה לו.
ת ״הודאי שמו״, שכן נקרא  בחרוז שאחריו מדבר הפיטן משם אתו
 במסר׳ רבתא מערכת אות הא׳ ״ארנ׳ וודיא קל״ד,״ ר״ל ששם אדנות
 נמצא בתנו״כ קל״ד פעמיי. וכ׳.הבתורבס׳מסרת המסרת לחות שניות
 מאמר ט׳ ״ופי׳ ודאץ הנה ידוע כי ודאי הוא ההפך מן ספק ובל״א
 גוויש ובמס׳ שמשו בב׳ מקומות לבד הא׳ על השם הקדוש של אדנות
 וכו׳ זזה לפי ששם של הויה וכו׳ איט נקרא ככתבו וכו׳ אך קוראים
 אוהו בכנוי אדני וכן הוא נקרא בנקודת אדני וכו׳ אינה קריאתו
 הודאית אבל אדני נקרא ככתיבתו ונקודתו הודאית לפיכך קראו לו
ל אשר שלישו  שם ודיא [יתוקן: ודאי] ובל׳ רבים ודאין וכו׳ והמקום ה
 במלת ודאין הוא על מלות הנכתבות לה בסוף התיבה לכנוי נוכת
 הזכר והן כ״א במספר כמו ירכה כי כל שאר כנויי הנוכת כתובי׳ בכ׳
 פשוטה קמוצה כמו רגלך וכו׳ לפיכך אינן ודאץ כי תוכל להיות בשוא
 זכו׳ אבל אלו הכ״א הם.כה ודאין ואין לטעות בהן״. ועל המס׳ הזאת
 סמך הפיטן לקרוא שם אדנות: הודאי. וזה שאמר ״הודאי שמו כן
 תהלתו״, ר״ל שמהללי׳ אותו בשם הזה ככתבו, משא״כ בשם הויה
 שהזכיר לפניו שאץ להללו בפה ככתבו. אמנם לא אעלים שבפי׳ הבתור
 על המס׳ האי: שבמלת וודיא בא להוציא שם הויה, לא אבתר, כי
 באשר המס׳ כתבה ״אדני״ הנה ידענו מאיזה שם מדברת, ולמה לה
: שבכנוי ך יש לטעות ל  להוסיף מלת וודיא? וגם פירושו על המס׳ ה
י פה: דא  לקרוא נשוא, וע״כ הוא שפק, דתוק? לכן לל שאין פי׳ ו
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י [אייגענטליך] ור״ל שיש מ צ , כמ״ש הבחור; כי אס: ע ק פ  הפך ס
 מלות הנקראות באדנות שאינן כן בעצם, והן הנקראות כן תחת שה
ת באדנות והן אדנות בעצם. וא״כ ו ב ת כ  הויה, אבל קל״ד האנה נ
 במלת אדני שבמס׳ באה להוציא שם הויה, ובמלת וודיא באה להוציא
 שם אדני הנקרא כן תחת שם הויה, ומזה דיבר גם הפיטן ״הודאי
/ שנקרא כאשר נכתב, והוא שם אדנות בעצם. וכן  שמו כן תהלתו
ת, ור״ל שכתיבת {ר׳ היא עצמית כנוי ו  פי׳ ״וודיא״ במס׳ הבי: עצמי
 נוכח, אבל ף הוא רק קצור לה, כמ״ש הבחור שם ״הפילו הה׳ מפני
דאי  רבוץ״, ואיננה הכתיבה העצמית. וכן נ״ל בברכות ל״א ״ו
 דאמרי אינשי הני צניתא דבבל איתנהו מאדם הראשון*. שהשאלה
, או בל׳ מושאל. והשיב  היא: אם זה שאומרי׳ כן, הוא בלשון עצמי
 ״ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה״, ר״ל שאומרי׳ בל׳
 מושאל, וכפיר״שי ״וזה שאומרי' מימות א״ה הם שגזר על אותו מקום
 לישוב דקלים״.—נשוב לפיוטנו. היודע.?צר״ וכו׳ [י׳ יצר בצירי, כי כן
ללם יתד״ [ק כו  הוא בתנו״כ כשהוא שם עצם כללי] ״הכל יכול ו
 המנהג והוא הנכון, כי כל השבתי' שבפיוט הזה הם בינוני׳ ותארי׳.
ם יתד] ק׳ ״וכ״מ ל ל כ וכל ו  ולא כבמתזורי׳ של ה״ה התדשי׳: הכל י
 שהוא כל יכול״. ולא כה״ה: יוכל, שא״כ מלת ״שהוא״ למותר, שהל״ל:
 שכל יוכל. ואין לו ראיה ממ״ש איוב מ״ב ״ידעתי כי כל תוכל״; כי
 איוב לא סיפר שם שבתיו ית', רק נגד מ״ש ית׳ לאיוב: שאיננו מכיר
ה: מכיר אני גדולתך כי ידעתי שיכולת בידך לעשות  גדולתו, ענ
 הכל. וא״כ מובן ״תוכל״ בינוני פועל ולא תאר, ודרך לה״ק להחליף
 בינוני בעתיד, וכמ״ש את״כ ״יבצר״ תתת: נבצר. אבל פה שמספר
 תאריו ית', לא יתקלהתליףתאר בעתיד, ע״כטובלחמר: יכול.—
ג נוהגי לאמר ״הנוהג תסדו בכל תר״, וה״ה כותב ה ו נ  בתרוז ה
 ״הנוהג בתסדו כל דור״. ולדעתי שניהם כאי טובי׳: הטהג בתסדו
ג פעל עומד כמו ״ולבי נהג בתכמה״, קהלת ה ו נ  בכל דור. ומלת ה
 בי, ואמר: שכו עושה בכל דור. ומ״ש ״בחסדו״ ולא: בתסד? להורות
 שלא בתסד של אנשי תסד נוהג, כ״א בתםדו הגדול יותר ויותר. וגס
 הוא לשון המקרא ״לעולם תסדו״. — ״הפותת פתתו לדופקי כתשובה/
 המלות אתכות, וע״כ ילזלק המאמר בנגינה לב׳ מאמרי', וא״כלדופקי
 בתשובה״ הוא מאמר של 3׳ מלות, ובי שבראש מלת בתשובה תרגש,
 אף שאות אהו״י בסוף מלה שלפניה, כמו ״לא חשכת/ וכן כתבתי
 בציון תר״ב 58 בהערה ״בסוף הברכה הה' של י״ת התכם המפואר
 רו׳׳ו ה״ה ע״ה, שדרכו להדק היטב, לא הטיב הדק במה שהשמיט
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ל נסחר תפלה שלו, שאס רוצה  דגש.הבי שבראש מלת ,בתשובה' ה
 בו לרפות הב׳ בעבור נת נסתר שבסוף ״הרוצה״ שאצלו, הלא נפסק׳
 המלה בטעמה ואיננה סמוכה״בגבולו? ויען אשר הבא אתריו הלך
 לרגלו, ודרך בעקבותיו ושב ורפה לו, והנה נא רפה היום בפי כל
 העם השומעי׳ בקולו, ע״כ אף שחין משיבי׳ את הארי לאתר מותו,
 אגיד לכס החיים כלכםהיום: חזקו את הבי״ת ואל תרפו אותו״. —
 ״בה^דקו״. צ׳ בקמץ, ק המנהג. והוא נפעל מדניאל ה׳ ״ונצדק קדש״.
 ור״ל הצופה שהרשע ישוב, וחפץ שעייכ יהיה נצדק בדינו [ולא ממחזורי
, ל ע פ ת  ה״ה התדשי׳ שפהתו הצי. והיא רק ט״ס שאס עשו אותו ה
 ה״ל להדגיש הד׳]. — ״הקצר״. במהזורי ה״ה ההדשי׳ כ׳ בבאור ״הק׳
 בשוא והוא קשה כי אין לסמוך בה׳ הדעת אף כי ההריו ב׳ השמוש״.
 אך מ״ש את״כ ״ס״א ו/ק$יר וגירסא זאת מסתברת והיא נכונה״, הוא
 הפך נקוד ה״ה באבות פ״ב ״היום קצר״, וכ״כ תשבץ ת״א סי׳ צ״ב
 נשם ריא״ג שהנפרד קצר בצירי. לכן נ״ל שגם פה נכון נאמר: ה&צר,
 על משקל הצר, וכתארי׳: כגר, זקן. ומה שנוהגי׳ לאמר: הקצר,
 במשקל סמור? הוא לפי שהסמוך נמצא במשלי י״ה ״קצר אפים״,
 והרומי. אבל בנפרד שלא נמצא לא רצו להכריע, כאשר עשה רד״ק
 בשרש קצר, של ״ומבלי הסמיכות יאמר ק^ראו קצר״ [יתוקן: ק$יר•

 וכן העתיק תשבץ שם]. —
 י) ״ונאמר ה׳ ימלוך לעלם ועד״. אף שהוא הפסוק הסמוך בתור׳
 להקדום פה ״הביאמו״ וגוי, אומר ״ונאמר״ ביניהם, לפי שרק האהרון,
 שכתוב בו ״ימלך״, הוא ((פסוקי מלכיות, והוא לבדו נאמר בתפלת
. ולכן אלין על ה״ה של אמר נ  לחש, ע״כ נבדל מן הראשון במלת ו
ר שאו שערי׳״ אהר הפסוקי׳ הסמוכי׳ מ א נ ו  בפסוקי׳ הבאי׳ אה״כ ״
אמר, שהלא גם בתפלת נ  לו במקרא; כי שם אין טעם לאמר: ו
ר ביניהם גס במהזור מ א נ  לחש נאמרים כל הפסוקי׳ האלה ואין ו
ר אצל ״שאו״ וגוי. ולמה הוציא מ א נ  ה״ה. ובמהזורי׳ ישני׳ גם פה אין ו
 ה״ה הישן המתוקן מפני תדש שאיננו מתוקן. ואין לדתות שגם
 מכרונות נאמר ״ונאמר טרף נתן״ וגו׳ אתר פסוק ״זכר עשה״ וגו׳
נא מ ר, נפי שהוא נמנה  הסמוך לו; כי שם גם בתפלת לתש נאמר ו
 לפסוק זכרונות לעצמו, שיהיו ג' פסוקי׳ מן הכתובי', והם: זכר עשה
 וגוי, טרף נתן ליראיו חכור וגו׳,. ויזכר להם וגוי. אבל בפסוהי שאו
 ונו׳ הנמני׳ כלם רק לאהד, כי מלבדם אומרי' עוד ל פסוקי מנטות,

. וכן נוהגי׳ שלא נאמרו. ר מ א נ  אץ טעם לאמר ביניהם ו
 0 ״קתתה דור מאלף״. אם פה שהמלה מופסקת מנקד ה״ה
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 אל׳׳ף ״מאלף׳׳ בסגול, על אחת מאלף שתנקד כן אל׳׳ף ״מאלף׳׳
ת וכוי. ולמה מנקד מ ש  במאמר ״על אחת מאלף׳׳ וכו׳ שבתפלת נ
 ה״ה שם בסדורו ובמחזורו בקמץ? — ופי׳ הפיוט לל עס מ׳׳שבב״ר
 ס׳׳א ״למה נקרא שמו אלף שהוא מסכים מאלף שנא׳ דבר צוה לאלף
 דור״. וכ׳ מתנות כהונה ״ה״ג שהוא הסכים מאלף. כיהקב״ה הסכים
 לתת התור׳ אתר אלף דורות״. ואינני מסכים עם תקונו ופירושו.
 לכן נ״ל שלפי שאמר לפני זה : שפתה התור׳ באל״ף, אומר עתה
״ל האלף של מהן תור׳ ״מסכים״  שע״כ נקרא שמו אלף, ״שהוא״ ר
ם במובן הזה: שמשלי׳ י כ ס  דיל הוא המשלים ״מאלף דור״. ומלת מ
 הסכום, נמצאת בפירש״י הדברי׳ כ״ה בד״ה במספר ״מנין שהוא סוכם
 ומשלים לארבעים״. וקרוב לזה אומר ב״ר שמ״ש ״דבר צזה לאלף דור״
 אץ ר״ל דור שאתר אלף, כ״א דור המשלים את האלף וכמ״ש בשבת
 פ״ת ע״ב ״שגנחה תתקע״ד דורו׳ קודם שנברא העולם״, וכ״ה דורות
 שלפני משה, שהם י׳ מאדם עד נה, וי׳ עד אברהם, והי מיצתק עד
 עמרם כבראש דה״י. [ויריק (ד..ר קריעגער) בפירושו לראש ב״ר
 שגה ומנה י׳ מנת עד אברהם, ועוד ו׳ לפני דור משה] ובדור כ״ו,
 שהות של משה, נתנה, והוא הדור האלף. ומ״ש ב״ר לפני זה ״כ״ו
/ ובפסתי׳ קי״ת ״כ״ו דורות שברא וכו׳ ר ג  דורות היה האלף קורא ת
 ולא נתן להם תור׳ וזן אותם בתסדו״? נ״ל פירושו: עם דור משה
 עד שהגיע לפ׳ שנה ויותר, שאז קיבל ההורה. וז״ש הפיטז ״קתתה
 דור מאלף' ר״ל הדור האתרון מאלף דור לקתת להנתילו התור',

 שלא יעבור האלף כלו בלי תורי.
 ליום ק״א: א) סמך על מ״ש בשיר השירי׳ ד׳ ״אלך לי אל הר
ר/ ופירש״י ״להר המוריה לבית עולמים״. וכ״כ בדה״י ב׳ גי, א׳  המו
 ״בירושלים בהר המוריה״. ואתמה שבתענית י״ו אמר ״מאי הר
 המוריה פליגי בה ר' לוי ברתמא ור׳ תנינא תד אמר הר שיצא ממנו
 הוראה לישראל ותד אמר הר שיצא ממנו מורא לא״ה״. וכי המפרש
 [הנקרא בשם רש״/ אבל ענינו ולשונו בפי׳ תענית מורים שאיננו
 מרש״י. וכ״כנס׳ שםהגדולי׳ ח״באותש׳] ״לישנא אתרינא הרהמוריה
 הר סיני״ וכוי, וכ״כ הוס׳שם. והלא במקרא דה״י הנ״ל מפורש שהוא
 בירושלי'? ונ״ל שלשון תוס׳ מורה ששאלת ״מאי הר המוריה״ היא רק
 על מ״ש באברהם ״אל תרץ המוריה וגוי על אתד ההרים״ [והמפרש
ר המוריה״, לדמות לשון המקרא ללשון הגמ׳] ולפי  כ׳ בקוצר ״אל ה
 לישנ׳ חתרינ׳ יתכן יותר מ״ש בגמ׳ ״שיצא ממנו הורא׳ לישראל/ ט
 בסיני נתנה התור׳. וכן מ״ש ״שיצא ממנו מורא לא״ה/ כמ״שבשנת
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 פ״ט ״>א/* הר סיני הר׳ שירד? שנחה לא״ה עליו׳, ובע״3:שם ״ןלמה
ם  מףא,הר, הורב שירדה.חןרגה. לא״ה עליו״. (אח״כ נקרא.בדה:י נ
, גי דה  נהמ״ק בירושלל׳ כן >תחלר1 בכינו, שיתקיים גם 3ןשס מו
 מציון תצא תור׳, .ומשכי־^או הוראה ומורא.. וכן מוכת מלשון תום׳
ה ירושלים״, ,ובסוף׳ היבור ״א״נ י״ל דירושלל׳ נקרא מוריה״ מ ח \ 
 ש״מ שלדעתי׳לפי הפשט הוא סיני, רקץ״מ: ירושלי׳. וא״ת.א״>י
ני!הניל ״והיינו,ואריל׳חיל ר סי י ה א : אחר מ ר מ א ש , ת ב ש  ב
/ למה לא מגה-גם׳את שם -הר המוריד:ויהיו׳*׳ ו ג  שמות:יש-לן״ ו
 שמות?• י״לישריב״ת מנה שמות •ן!דבר סיני כמ״ש ״מלבר צץ, .>>7בר
 קךש/ומדברמוריה לא?מצא. ומ״ש;והיינו״ אף שבהחלה.אמלי;זה
ר סינל,.וריב״ת.על מלבר םיט?. מ״מ.שוים.בדרושמלתסיני. ה < 
 ומה ק5ץןז.למה > המפרשו-ששאלת-•^מאי/הר המוריה״׳על הכתוב
 באברהם, ולא-פירשזמחזקתםגפלמקרא:דה״י?.ג/באל5/גסזל;פי
 לשנא.אחר>£הוא/סי3י, ובמקרא ,דה״ימקןרש שהוא ןמשלי׳.:. אבל
 א״ל ,;הטעה שפי׳:כן. הוא לעי.שבהשנ?! ,תעניין ט״01 *אחרי^נזץר׳
 המינקת־ הזאת בגמ', .מדבר־>;ה^,המוריה:;^־אגרהם:;מי׳^ענה
ה?£א״כ מה -לידלפ׳ בראש הקבור ;איידי רי המו ^ר.  את-אבלקהי
 ךאיי׳רי ב>$לוגת/,דר׳ לו>:>• סמ<א:(יה1קן:־תנינא]^ תנא:נמי,הא
למ^א:- 9*;שבאן־:לפ^ה*שנה.ס0:הנ״ל? ש״מ: שדעת  >־לוג>/א/ז
, ם ה ר ב א  המפר&ן^י&וקיזם אי:ננ׳<על<המשגה׳?״א >גל המקרא: ל
̂רך איילים אך״ק׳־באמת': עליו למה.דחק לה'  ובאה• ב((ןןום ׳הןה.>ק) ז
 כן, הלא י1תר טובילפ־-שמחלוקתס •במקומה .על המשנה? ונ״ל
 שהוקשה לו>שא״ה ה״צ להקדים. ?ל זהעציני׳ ש?גל ר^יוע׳ןשהם־גברי׳
 הקודמי׳,במשנה ״הזקן,ש2ה{.ו#•׳, עמדו בתסל׳לץכו/ ואמרלפניה׳
 '>£/ ל יהוד׳״׳וקו/.זןאח״>>ג״ל-להגגמלדמתל1קתסבציון!״על הרתשונו׳
 >כ^אברהם3הר.המוריה/־ז^?זע״א ?.לכן פיישהקלי׳ המתלוקת;איידי/
הוהי  ליןםלו׳ר; ^,בתרןלתזהולרויטו!: לקמר ״לאמר לפניך*,• עכלי
ה היה. ראוי לאןיר,א1ו״ה־*:*אל 0ז לי ^ו כי , ג ן ) ) אן נ י מקרא ( ן ו  ה^^
 >/>#כם^כדרך התפעל בקוב, אבל־:באשר •כתוב-:בתהלי׳:3׳ה׳;יואל
ן ^ א ן ^קט ג9,ן!ה,ק, א;׳כ:.למ.ה עציא ?**1ה ה י תי מתחנ י ן  ^תע^
 הכלל לאמ1ל״;לומ.לז״,.ב!!שון׳מסנה. במאמר אתה יו}7?ג-כ^.^גל חיי׳
פל חל״7?בוקות.׳^-.ובמא^ד^ל־ ת&א.וכו׳ , סתרי ^ת. ׳  רהה״־כי
 מו3ת מ>קו7־3?״ביצר:הרע״׳בשוא,שמלת;ביצ>ז״:סמז2ה, ומלא״הרע״
 שם-המקלןה־-ןלא תא^ור״ל.ביצר.קל ה>>ע>׳ןןזהי שלא:אמרו בכ״ןי:
; בקוויה 2ב.־הקלה ו ׳ ק ן א ן א ל ה י .פאסר •אמרו-.׳״*־ ^ ז  יצר רען
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 קרחו רע שני כי ילר לב האדם רע מנעליו" ? י״ל שלא רצי לקראו' כן,
 לסי שהוא מלאך לבלב י׳׳ו ״הוא שטן הואייצה׳׳ר הוא־מלאף:ה(זוי?^
 ומה שלמד בסוכה שם מהכתוב בנח הלל7:ק׳י>1(ני<לאלמד17ה0וקרם
 בבראשית ר יוכל יצר׳ מתשבות לבו רק ריע־כ^זיוס״ש&אנו למרבלנ
 שם המאמרג הוא'השטן, הלל ״כתיב התם רק רעכל״היו£'ומ1יב
 הכא־רק אה •*פשו ישמור״. ואייל לפי שמקרא בראשיה׳^ל דור
^ק לויד ׳  $מגול־נאמר, ואןל/רק אז"נקרא רע לפי שגבר להתטיא
 לןאקרא נח, המדבר׳ מיצר לורוההבאי׳ וגס בזמנם צקראןרצגין 1שיא״כ
 איך למל בסוכה שם.-ממקרא בראשית ״יצרו ׳של אדם-מ׳הגבריללליו
 5 כ ל יום״, אולי רק אז היהיצן? לכן לל שמקרא בראשיתיאיננו
 מאמרו ית׳, רקיפתוב דרך־ ספור •״וירא וגו׳ וכל יצר־וגו', אבל מקריא
̂ל ו#זה ׳ ״ויאמר וגו• לא אוסיף וגו׳ צי יצר״ וג־ז ת ו ת מ א  נת הוא מ
 נלמד •יותר •שהקלה בעצמו־ קרא אותו• בשם•־קלון הזה• ולפמש״לי־דל
ז הרע^יתוקן: בל׳1וון, בסמיפות,ישאל״פיהל״ל *׳?לשון ?— ן ^ ל  שמ״ש ,
 וכףינקד ויאמר בסמיפומ• עין ^הרע״בכ״מ, שאל״פהל״ל: 'הפיףהרעין;
ן יחיד׳יתמידצקב?;.׳ וכן יקרא: .יין נסך, פמ״ש \שת* ייןןצצ)^. עי ׳  פי
) ירי-זלמן• העצאיי^ור':בית •תפלה: בברכת סנח'־ל15ש5הפלא כ ד : ־  י
א מוללא י ^ י י מ ע ט  <״א פחב ״מחל לנו התי״ת־גק״תמפצ־י יףרוב ה
 תולםיכי כן נאמר בלשון עתידיתמתול ותסלת באולם״!'-ובאשר-אין
 שהרמת ל במקרא, מ״ש ״כי כן נאמר״ ר״ל 1בפיוטי׳1 פמו^כםןף^פיוט
 ה-יוםתאמיצצו שלי״פ!,היוס תמתוליותסלתן׳יוהדומי׳כ־אך׳אין-זאת
 ראיה• שלמה, פי אולי ׳היא טעות: המעהיקי׳ [תחת;ולדעתו העתילןו
 בטעות'׳בתפלת י״א: מחל לנו]'והפיטני' פתבן: א״רול־. £א״פ*ם
׳ל שיותר .יעי לחלות:*יח ־ב5*גזת ׳צקידה, ׳  בי״ת:הנפוך: מחל^וי
 ^הפא^׳.-א;1נםז*:>ץ המש^ל
 להאל>עזר יחי׳ הביא ראיה תזי^ימפיזטי^יילה^״המבד^׳־ליךא^
ו ימחול/־ ששםי׳ מופין׳מ#ווי -החרו^'שנוקליבחולם. נ  לחזל/• *מאחי
$ # ^ 1 ' ישן• נושן,"5ו־1מ 1 א & י ה ז  וא>>לא א>ז ־ד3רמ,'ישהפיוט־ ה
 יומא כתב׳;ושמ5נלןי־אומזיי*־:ש^ומו פיוט המבליל ־צץ-־קד^^זול
^מ^5ו ^^׳ צאי פמו  .תטאתיצו ימיזול ניתקןנלאמרו^ביה בקול •רה:
לפ כ׳ >ל)״ה ״או״ח־גזאוילז׳לעזצזהינו^זלן  רק נשתל בשבת}.׳ מחפלתי
י ר5וןש^ולו^׳־^זוה ה ף לפי הראייס־הל^-ובמאמרז-ובפן י ט  נ
 ״ותמוחל'לנו״, •וכןי׳רצוףיימפ״ם •;03ל^תסלה;שא*זר. ה׳ז*ול*יז,ד6£ף
הואי לפי שצתלר׳ב$ייזצקרות, צ^ובל׳ו׳ףאאריין׳  שכי^ותמחול •לנו״, ׳
תו'ל# כירך׳ הגמ' ילצ6ו3ד־הורק  להורות :על ^קמץ •תטף:הוללת ז



לדת השש׳.״! 233  משל• שלמה להו

 נתו>זבהךאן;-מ,״ש ה"הגבזי*;ואמהל״; ׳ולתוך• התפלה• ״מסל לי1ונותינו!י,
שרמב״ס מ1נ;׳ גמזול, ותמנה:.׳<אףנ0 מה שנוהגי׳ בתוךהודוי  אףז
 •ועלולה;םלח:לפוזמס.ל:לנו״זוש לקוי{׳) ן־־פי עשוםוגלהשוו1!. המלוח
ל ת> <;>? ת ל; ׳^י כף גם י הרך!המקרא; לשנות׳ הנקודות  הקלומת ן׳ז ס
 מצעז&יתי• •המלות, ־.בבראשית. י׳׳גז ״צפנה ונגבה י{קרמה? ןיימס׳׳; שאף
 שאסד׳>׳של 1ק7מ סיזאיןמפסיק,׳ היא׳קמוצהלהשוותהזעש^תברותיה
 שלפניה !ושלאחריה הקמוצות: מפני המפסיקי׳׳שאיזהיהן.. וכן שס מיו

 ,ופלך*זרה׳׳, ו׳ךיפרץגקמוצה להשוואי׳עס/חרה״.
 ־..׳ג);פ^־.ו3כ^ניד,די;־1מ׳ הטיב־1רו׳׳ו״.ה־ה'־לתקן: כלו בלשון עבר
 ולנארו־י.אןז:שכח׳ לבאר, מלת ,,אלןרטנא׳׳,; ;שאף שראה \פהשהוא:.כמו':
:ק׳ למה ןוו^ממ(:.התףרנ1נו׳  אתחרעפי^ז־בבנון;ס1תנ׳^ל בלשון רבי0׳
 ()מנרי!:זה<־גע3ר,׳ה(1י|:קחרטה :ק;יא37עת׳ האווירה? ובז?י׳:י׳!ל
 שפאשזךאומ^בלה׳׳קומבר חי/ס.׳בינוגי;3בנק'גןל,•כמו. ״עתה יךעתי׳1>
 ק.־ש^ איזמ?'*מץ:־אתצעלד^אףן^אץ׳כן דרכו.־•בקל, כי תרגום
 ^?ותל*, גראשןתגי"?,>לא7-׳נשמות־י׳׳ןת;-י״א: ״ידענא״בביטני, ולא:
^ אמנם 3כ>(;>גנין. המאמר לא כתה רותיי(הקדמ! . י מ ע ג ^ ת י ע ל  י
דנלמא •ומ^יוסופו.עתיד י״מי״כ.זה עךיי׳׳פ  י"1)ז.־סי ־תחלתו,עבר 4
 הן3^״ל׳״?׳\רו׳ןק:׳ניחר4׳ל3אר,נתחלחולבזמן מוחכב־מעבר ועאזל/ וכן
 תרגם. >אנף< אומרישהמנהכביפסול, כי׳ לא •׳לבטל הכהרי׳ אח*;שירמ
כ. הל׳׳ל •ל׳ עתיד  5סיס,,־כ׳׳א.׳בעח))שנהזרי:׳.,־זואז{לא־ ענת,׳•קל,־ זא̂׳
 5׳#טף?׳ולניקר מנהגנו ת4מה; שעזבנו. לעת •רב-עעליה גאון \מנהג
 אבשכדוכי הקל>לון:י1, שהזכירו11א׳׳ע3סנףוי\מאוטא״ת'חהי״ט, -וקימן
 וקבלו׳אות1 *גמולי הולאה.האלה: לבטלכהנדרןי-שעברנ ולהמר זמי״כ
 שעבהזע^ל^זהזה/•.וההזלןנו, בדעת סר״תיילםהלד^סעך^לו׳ וגאמך
 ,מי^זהויעד/״כזהבע׳׳ל׳?•! ומטס־משה םי׳יא0ס׳יה;מקשן1 2נל בלגל
ם  המ׳כהיו^שכת^׳ פה״ת,- •וג6;כ^יש3?ז המתירל׳יאמר1:כל צלרי. ע
ה 8זגים 1ג*,׳:-נאף• קהלןיאמרוהחעמןילםת^רילתזן ר ת ס ק  צחק, :
 ,ולאן־דק^מולהים^שלסהזדעתז^׳׳היאץ גאןז^הקתינררום/דר״ל רק
 תנאי על:י*לתיד.דוכל א^עולרלההןוח. על נדריו העוליכל׳: לבדו? וכ

 וןי׳יעל• ?נהמוך־שאף׳ שא1ט(וי׳-כח׳!ת•; מי׳׳כ •זה וכו/;־ג1וץדו׳׳ ב׳ אצל
לק ליל.לפטמ־1יו׳ף סמלה• בענק  החזן1אומרי׳ עמו ע&־זנלהץ יוכו׳ ?י
 מנה$נו,ז׳:ם53׳לנשרבהמסלה;ולהכריןע ובןן ב׳:־ הדעות יהנ׳׳ל ששתיהן
 קוקשות,: כייוקטו0שש^כ)־׳-״ואומלדכל׳נדמ ^^־״(:,שעב^עד/יי׳כ
;וכ^:או^יעברו״,עליה^ וכו׳ להנצל. מן  כזה:שממוני׳׳להמירזכהנדרי,
 העונשכוהנקשחילריח.מסי^ועיללהה׳די^^הנשעברו כבר והנהיג
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 לומר מי״ל:זה עד י״כ הבע״ל־וכו׳ כי אמר שפשט זה •המנהג ממה
 דהנן בצהריי הרוצה שלא יתקיימו נדריו של: כל השנה יעמוד בדיה
ה כל ־נדרים• שאני עתיד־לידול־ בזו השנה יהיו בטלים״.׳ מ* ג״י מ א  ו
̂דברוי רנינרבכאן קצרי' וסתומי׳ מאד דהיכי קאמר שהוקשה לח״ת  
 מה מועיל להתיר על מה שעברו כבר דהא ודתי התרה׳׳מועילה
 לנדרי׳ שעברו י עליהם כדאית׳ בפ״ג דשבועות״.. ונדתק לפ׳שהטורסמך
 על הקולות שהזכיר רא׳׳ש סוף יומא בשם ר״ת, שמתוכן.מוכח
 שאיננה ההרה כ״א תנאי, ועליזה (וקשה ר״ת שתנאי. לח יועיל על
ה מועיל להתיר״. לא:יסבול פירושו, מ ̂ •ומלבד שלשון־טור ״  העבר.׳ •־4
 לא ׳זכר שכבר הרא״ש ש© הזכיר הקושי׳ הזאה בשם רב נטרונאיגאון.
 ואף׳ שבם׳ו׳קרבן נתנאל־ נלחץ לפ׳ גם שם כן{•.דוחק גדול הוא, •כי
 העיק&ל־יהיה׳ הסר בדבריי הגאון: שלא תוכלילהיות התרה־-כפשוטה
ת אתרוהשלא הזכיר? לכן נ׳ שהטור לא הזכוריהקושיוה, ו י ש ו ק ה  מ
 שהקשה הרא׳^ גשם ר״ה בהחלת דבריו, לפי: שהרא״ש־ דחה אותן,•
 לכן'הזכיר רק זאת, והיא קושיה׳ רב נטרונאי, שלא: דתה ,הרא״ש

 ומה־ שהקשה ג״י עליו משמעות כ״ת,--נ״ל שמ״ש שם.אמימר<;אפי׳
 אכלה כולה נשאל עליה־ אי בשוגג מתוסר קרבן אי במזיד מחוסר
 מלקותי־פירושו:• שהוא פטור בדיני אדם, בשוגג, (!קרבן ובמזיד ממלקו׳
 גזמךהקוקדש, והמ״ש רמב״ם ה׳ שבועוה ספ״ו־־אבל בזמן הזה^שאין
ה •הועיל־ התרה לעונש  עונש ב^ינואדם^יפה הקשה טור 3שםר׳!ת: מ
 שומים/ !שאםיישוביתועיל ׳-התשוב׳ בי׳׳כיבלא התרה כגכל׳עון־ל״ת
 כביןמא^׳׳רמ״א.. ובלייתשון!-גם התרה לא תקל עופש שמים-על
 חטאו שעשה׳ שעבר קודם התרה. והיא לדעתי קושי׳יגדולהיעל דעת
 קדמוני׳ שאיך. עליה־ תשובה ־שלמה. ועל דעת ר״ת הקושיא.ורועהי:
 צןאם נסמןז: ,המנהג על מ״ש בנדרי' כ״ג ע״ל ״והרוצה שלא;יתקיימו
 נדריו־־כל השנה־ יעמוד בר״ה ויאמר: כל נדר שאני עתיד־ ל\דמ• יהא
 בטל׳/־למה.און אומרים׳ אותו בר״הכבגמ'? ׳וכמה נדתקו בה יפעלי
 הדעה־הזאת; יזעיק מל דעת ר״ת: למה׳אומ^י׳-״וגסלת? וג^אין״ה,
 מה יע5^ לסליתה׳ נמקולז שאין תטא. שאם 4דרו, הלאיכבר בטלו
 הפדרל מקודם?> וגם-בזה נדתקו מאד.׳ועל־ב׳ הדעות •יחד:קי קושית
ש׳ מרלו׳ שם ״דכ׳הופאבר  ךב: פטרוני/י האחרת־:שברא״ש- שם ממ̂׳
 ןדננא סבר למדרשיה בפרקא:א״לרבא תנא מסתים ליה־סתומי׳כדי
 שלא• ונהגו קלותז׳ראש בנדרי*:ואת דרשת ליכבבפד-קא״, וא״כחיך
 ןז3י1לל״נדרל־ להבא לר״תי3פנ^־כל;:כי זה הוא בגלוי יותר מדרוש
ק׳ הקשה רב נטרונאי׳גם על דעה הקדמוני'כמ׳^שיראיש  געהקא? ז
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ר שאין מתירי4 ואין ׳מורי׳ להמיף/  נשמו ״כ״ש נדרי׳ ושבועות שעברו מ
: דעתו  ומה שהשיב הרא׳׳ש ע׳׳ז לקיים•,־דעת הקדמוני' שהיא גס.
 שרק•״אתי לזלזולי בנדהי׳ כשי־שמעו,־•שמתני׳ לבטל הנלרי׳ אבל אנו
יומר יבאו  שמחירי׳ הנדרי׳ שעברו ליכא למותש לזלזולי' לתוק, ט.
 לזלזל.אס שומעי׳ שמתירי׳ נדרי׳ אחר.לומר עברו עליהם, וכמ״ש
/ כלל. ומכת כל הקושיות האלה  רלג ״כל שכן וכו׳ שעברו כבר
ה ^  בחרו זקנינו בפשר דבר: שנפתת בעבר ונחתום,בעתיד. ולא ת
א ל ה ל א ב י  ההתרה על־נדרי׳ שכבר עברו עליהם להקל העונש; כ
 תועיל כלל, וכמ״ש בברכות •ל״ה בענק דומה ילך אצל הכס. גןאי
 עביד ליה הא עביר ליה איםנרא׳/, וגם לא.על,אלה שידרו להבא;
/:ממל יומא הלל. כ״א־-על אלה שנדרו  שלא ינהגו.קלות ראש בנדרי
 בעבר על השנה הבאה;׳ שיעשו.בה: דבר או לא. יעשו, להרע.או
 להטיב. זה הוא שאומרי׳־״כל׳נדרי ופו! דנדרנא':ר״ל שנדרנו בעבר
 לעשות בעתידי ודאסרנא על נפשהנא״ ר׳׳לשאסרנו עלינו בעברשלא
 לעשות בזמן הבא ״מי״כ זה עדגי״כ הבע״ל כלהון יהון שרן' וכו׳,
ת ר ת  ובזה' יתק. שניומדי' ב׳ אנשי׳.אצל הת׳ילהתיר עמו, כי היא ה
'  נדרי׳ התלים.עוד שדינה בגי, ו,קהל..אומרי׳.עמו: להתיר לחי יל3
 אנשים שאצלו. וסומך לו.״ונסלח׳׳ וגו׳: .ט:הנודר תוטא* אף שמקיימו
ה  ארשמתירי׳לו, מי״ד ר״ג ס׳׳א.׳וגם קושית,רלג הלל האחמנ
̂א אלה שחליל)  ל״ק לפ׳׳ז, ט:אץ מתירי׳ נדרי׳ שעברו עליהם כבר, כ
 להבא ויוכלו-לעבור עליהם עוד.־״ובזה.אץ זלזול נדרי/.כי המרת
 נדרי׳ החלים.להבא, ידוע לכל. • וגס אין יכולי׳ להקל מדרי׳ ע׳׳י.ק
ק לנודר. משנה ץ הזה הוא ר ק ת ה י  ולסמוך: על ההתר׳ הזאת,׳ כ
 אתת:על ־שנה.אחרת הבסה,׳: אבל הטדר. .לעשות תו שלא לעשות

 דבר::בשנה;שעומד:בה אץ לו תקון 3זהד
,אלא  ר):בס״פ:משנין בודוו דברי! הרבה. א/<שלא.לאמר בתחלתו
 תבא/׳ כ״א;,תנא,תכא^ והטעם ע״פ.מיש.ליומא ל״ז על מ״ש^במשינה׳:
 וכך ^ך,• ־אומר אנא סש6 7״ומנץשבאנא:גאמל כאן כפרה ונאמר
 לסלן1חורצ:כפר׳ מה:להלןרבאנא-אף כאן גאנא״: ואף׳םאומרלשם
.מה ,  אח״כ:״וטנץנשבשם;נאמר;כאן:.כפר^ונאמ׳ בעגלה •ערופה כפר
ל למה. לתו פ  להלן גשק־אף כאן בשס/<וא0:הוהוי יהיה כתפלת: כ
 אמירת^־או״א, שלוא השם, .מפניאעירת:ףאנא.? י״ל שהשם אומרי׳
 אח״כ ,;לאמר לפניך ^ או״אי; ואף שאץ אומרי׳־אותו-בראש הולוי?
 גם בעגלס׳ שינמלנוננלמל. לאנאמר: היכפר, כ״א:״כפר.לממך־ישרי1
 אשר־פרית ה׳,״. שהשם בסוף: המאמר. הזה־נגץ׳העעם שמשגי׳יכן
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 לקיבי״כ? ׳לפיו שנכתב-בו:כפר׳־ כמ?ש.ביומא:הלל. •איל:לא בשאר
 העניותמימייסליחות; שבהם חומרי׳• גם בפיפ:״או׳׳א תבא״.־יאךק׳
̂ניא,  על מנהג מלננוה, אחרות.שבסרורי', :לנגה אץ־אומר>׳מ״כ:נם י
 לקייםד.מז׳ש־:ג3כיית/ומנין:שבאנא״:וכו).?: ואייל.לפי שאמר אבין 0ם
 ;גשלמא;חור0־מע״עלאיליף מאיירהוה הוה [נ׳ שרי ל שלא־ק/למה
 לאיהזכיר: ?חורב -את השם$ .כי זה היה בעת שלא.נאמר׳ עוד; פ'
 עגלה ש4ושם־״לממוגשבתפלת כפר• נזכיר השס| אלא ־!לעהיליף
 מחורבד[שהל״ל גם ׳!אנא);ו>:י-.הימא ה:י נמי [שיאמת.יאמרו: אנא,
 דק׳ שהמקרא־מלצר. וסמך .שנלמדנו ׳מכזורב].והתנן.הנהנל אומרי'
 כפר. וגוי. ואלו באנא לא קאמרזקשיא״: -יא״כ נדחה מי ש ״ומנין שבאנאי
 מכח קוש>ת' אבוי 3 שהלא ידוע שרק:כשאמרו ״.תיובהא״, נדחה־ הדבר
 מהלכה,: א&ל־ לא ר כשאמרו *קשיא״ז[כבק'ור כללי הגמ׳ שאחר מס׳
 כרכות] וביותר שלא־נדתה ברייתי מכת קושית׳ אמורא׳2 ולל שאביי
 לאגבא לדתות:ה3ריי0'-3קושיתו;. ט;אין רצוןהבריית׳ ללמוד מהכתוני׳
 שהחיו?׳ בשניהם,י יתד, ;באנא< ובשם,־:כ״א שכל א׳ משניקם. הוא) לשון
 ודויי ותפלת ׳כפר>׳והמתפלל •לבקש כפר׳ יאמר א'י:מהם^.אבל:כ״ג
 אמר ליותר המג ב׳ ׳הלשונות׳ יתד.;אף קושיתאביי היא,על־ המקרא
 4בשלמא חורבו ׳וכו׳ ןל^ק: למה: לא אמר. .משה ביותר טוב;גם השם]

 מאיי!דהוה׳ הזה.׳אלא <עגלה [למה לא אמרו ׳כצד היוותר עול־]: וכוי
 ק*א״ [(!ל׳מלוגתיסוטה:) י ובאמת ׳-לקושי' יש תשובה: שרק כ״ג^ קי׳״צ
 שכלו;מיוחד ׳לכפר-יולעיודה,:׳היסיף: לאטד שניהם,-יא3ל.בעגלה:ד
 3ת׳:':ומעתג\ ביקושי׳:ע>|.המדינות-שחומרי׳ 3ורני-שלנלרק השם
 בלי-אכאזלהפהני׳.׳בעגלה״• אכן: 3פ״פ ?סרו:כיותר. טו^־לאמרננ1
 הלשולות 'גכ״ג. ביום;הזה.׳ ואולי אכמו3דענד.-דבר.סה.בסדר.ערבית
 י׳׳כ. — וטעם השנוי הבי שאי^אגמרי' אחל ןעל; כל ם ;אלנה.סליחות/
 נ׳׳ל!ע״פ!מ#•ביום'לויאוח־־כ״ד בשם מ״א תיןל׳לי׳שמתילו גדול׳
 מסלוחיי־-־וע״כ• מק7זימי!׳ב3קשה סליח׳ לטחיל' כיי בבקשה• מאתרי׳ גלול
 גלול:*וותד,־.א׳!ל׳;״כס^לט';והאתרנן גדולי משתיהן, לכך״אק^לא^ר
.  ״י1וה־׳סליחוקוי׳זבמקוםישקבקשי' גם:מתי^׳וכפר' הגלולות׳מם^ס,
ם  ולמנהג דשארדאדצוה.׳*׳׳ל שבכ^ל׳:;סליוחות*-ילשון:כביס; נכללות נ
 מתיג־וכפ(א1י:אך^קני ־1!?£• לא! ל זםרזוהשטיי סג! קאי^אוקרים
 מאמר•,׳ועלכלם׳* גו':אתהלבעזורג:מזנ?זד:כ״א אתר״ולגל׳כלם".׳וסי
 לראשון אמןיזי׳׳וםדר^ת-־בלירהפ^ק!ועל/כלש ןט-״בתמו^ן לבג?;
ט א יםזלעמן אן<*מז:סדר ה  3"לגטנןמו4 כילזקנו׳ס״ס ־חשברסררי־ג־ע ל
׳ כל ם:וכוי, כררךתפלוה על  ןנלי׳תטא^זבכלו יאמדניחוי ג׳־פעמל ו
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ם א ש ק מ  יקרות לאמרם ג׳ פעמי׳,. ועם,ו ע ל כ ל ס-שבסדר נע צ: ח
 ג׳."א3לבמדינו׳ אחמ׳ תושבל סדר ו.על׳ ת;טאיס-לעבץ:נפציי;עצ?ןו/
.אמנםסמך לדעת לם. א לבדג״פ־ועל>׳ ט  ע״כאומרי׳בסדריעל ח
על ־חטאיייהראשון־-בו׳,; המורה.שחץ־זה  זקני פ״פ.ממה;שאמר: ו
 תחלה ענץ,;שא״כ' הל״ל׳: •:ע ל־תטאיס-׳־זהסנוי יהד׳: במאמרי ו ע ל
ד י׳-.הר3מח; אבלי בשאר ; שהם־ י׳ בפ^־־מח/:;׳ ואולי! מג י א ט  ח
ס רק ט/.. כי אשם ואשם תלוי: צוללי/. שם׳ גאחל יוחומד?)  מדינות ה
 ״שלנו תייבים'עליהם אשם ודאי ותלויה א!כן בפ״^נק־ל אש^׳לללוי,
ד [שגסיהוא אשם כמ׳יש. ויקרא ה׳ל •והגיא ר ו י ה ו ל ו  כאשר: נבדל ע
 את אשמו'׳]-משאר אשמות,׳,־ומצאתי.סעל• למנהג פ״פ 3סליר.תפלת
נתלקי׳יאשם ודאי-ותל9־ל3׳  רמב״ם שאתר ה׳ מילה; כי גם שם;
 מאמרי'.:השנוי־הה׳: שאץ אומרי"־בפ״פ ,,וערירי* זאח0מלא:•כרה״
:והוא  וכן ברמב״ס־שם איננו. :אך בסוף -י״כ במנת׳.חומרי׳: אותו,ג
 לדעתי •לפי שקראן לפניה פ׳:עריות שכתוב־על;מ#תן:־עומ ;ערירי׳
 נסדר:קדושים: ושנוי ו׳ בסדר המאמרי,-. שבשאר מדינו׳־:אומרי/אקר
ד ג ו ת;ל ו י ״מכת מדלות>; מלקות • ארגעןם,׳.: ?(יהה: 9 א  א׳ש ס י ו ד
 שמיס, כרה וערירי, ;־ארבע^מימות׳במז׳דין^זוטעם הסדר הזה כתוב
 בפסקי: מהרא״-י קי״ח זהקרבנוי׳ המכפהוי־עלה^ונג בראשונה •יוצהלר
 שכתוגיס״גפ׳־. ויקרא ואח״כ העונשי׳ על המזיקה אחרון ך/חרון! חמור
א קל.־מחטאי' האמורי׳. לאגידק׳יזציף ט  דניתא טפי ׳לפרט כתחלה ח
נלמפלשז-חקאייג״.[1מ לתמוה  על>י־־איני׳ [בברכות לזל• סע״ג:.-מאן]י
 עליז שמחלשטעס^מ^־ממולי! על^הקלץתתלהר׳ץמנ^-יוע^^ון
ס כפרת־ לבר מועט, ל3יוס<.׳6״ו ל ח  תקפ׳<3:בשם:המלרש שמבקשים• ת
 אות:כ״ל,ז-יוכן־3יומא ל״ג״ע׳יב ״אתר׳ שהתולה •על; הזלונו׳ ועל המרלי׳
 חוזר ן ומתזלהעל:השגגוס!)עזכן־:לעגהגדפ״ע־ שגא׳׳ג:י״ל ששב- 3מ)נל
 להללונהראשץי־שכשוגל- ׳שעולה:מכפריד.על־עשה שתיןיעליה־עיוגש
 ג׳׳ל,׳;רזץגרזת3פסחומילה:־ ואץ?נגכל1מם.לכרת:^יח׳בילישמןהי
.  ואח״כזהעוגדהקל שעלי עברה׳ שקדגגה ןאטאת; והיא׳ עלקןת׳מ1
 זאח״כ .ה(לוממ-־:טכת׳;מרלון1ז0וסח׳)פז^עונע החמור שעל-עבגית

  / ף ״ ׳ : . ,  ימיהיז:במזיד, והוא:;מיתתוב״לי^:-ז.-׳::׳ ^

 ה) בשבת מ׳ ע״בפירש״י ״מכת מדלות לסי׳|.ו׳ר;>ששרשו-:,ללה.

 וכן פי׳ בשמואל א׳ כ׳, ל׳ ״נעות המרדות. שהיא ראויה לרדות*.
 להוציא מפי׳ הערוך ערך מרל ״ולמה קורי׳ אות׳ מכת מרלותשמרל
 ברברי תור׳ ובדברי סופרים״. והעתיקוהו רץ בכתובות פ״ל ותי״ט
 ;זירפ״דמשנה ג׳. וגס רל׳ק־גגשמואל&סוהי׳ ״שהיא מורדת ברצונו״,
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 וכן גם׳ השרשי׳״כ׳ המלה בשרש מרד, ועתה בא וראה מדל חכמת
 רש״י ז׳׳ל, כי, באורו נראה, ועינו ראתה יותר בזה מגדולי׳ שקדמוהו
 ואשר גאו אחריו. כי ממ״ש בברכות ז' ,טובה מרדות אחת בלבו של
 אדם יותר ממאה מלקיות״ נראה אור שהמלה לשון־רדוי, וכפירש״י
 שם ״לשון רדוי והכנעה שאדם שם על לבו:מאליו". אכל אין לפ׳ שם
) כי אין מרד טוב. וגם דקדוק המלה מורה כן, כי ממה  לשון מתי
 שמי׳׳ת ׳^המרדות" בשמואצ שם, דגושה, מוכת שהמ׳׳ם שמושית והד׳
 ל הפע5,ל ודרך ע׳ הבעל לקבל דגש בהארכת המלה כמו ויקרא
 א ״משכית״ ככ׳ דגושה משרש שכה. אגל אם כפי׳ המפרשי׳ שהמ׳׳ה
 שרשיר• והל ל׳ הפעל, היתה רפה כמו מלכות שהכי: רפה• —
אלא אהה״ אין לאמרו, כי ׳ ת | ל ו ס ל ו ת  הנומרי גסדורי׳ אתר מ ו
 יזיק מלהשיג המובן, ויהיה תרוף כעץ לרשויות. שכמו שאז״ל בברכו׳
 ל •ג ׳באומר ״שמע וגו׳ אהד״ ב׳ פעמי׳ שנראה כב׳ רשויות, ואף שאומר
 אחד?׳יובן־כביכול שג׳ היו לאחדים ח״ו: כן יובן פה: רק ,אתה
 לנו-עוד ׳מבלעדיך. וגם: ברמב״ם סדר תפל׳ איננו. ולאכיעג״ןשל
 מדורו ״אינו מפסיד מאומה שאינו אלא באור נוסף״. כילפמ״פהזא
ר הגאור, ויתרון לגעל הלשון גרעון.. וכלל-גדול ו מ  נ׳וק גדול ו
 ״שלילות כפולה: חיוב". ובדחז״ל ״אין מיעוט אחר מיעוט אלאלרבות״.
׳ 0, מלשון ש״ע תר״ז ס״ה ״בתפלת מנתת עיה״כ אינו•.חותם י " 
 נזדויז:נשמ>נ שכתפלות י״כ תותס בודוי. אבל בטור ולי שם ובסלמן
 תרכ״ג מוכחשבכלן אין לחתום, ומנעיל׳ מותרואינט מנהג. — ובציון
ף יתוקן תחת; ״תרי״ד״: תריד. ומקום הציון.הוא אחר  שבסוף הסעי
 ׳מלמי״תתנון״. — ולתחום גטוב, אכמ\נ תמהוני על:מ״ש.גקדלש
 ״יהא^למא רגא מן שמיא״ בארמית, ואת״כ ״ותיים עלינו״. בלה״ק.

 הלא יותר טוב לאמר: ותיץ עלנא ועל. כל ישראל.ואמרו.אמן׳
 • -עוד אפרש מ״ש,או״א ברכט בברל המשלשת בתורה״ז.הנחלקת
 בתורי לל פסוקי'. ואף שנפל פסוק ג׳ ברכות, נקראי' ג־יגהוקי': ג׳
^ כבמשנת סוטי ל׳ץ ״במדיל אומר אותה ל גרגות/ ופירש׳׳י ו כ  בד
. ,ואחר <  •^שמפסיקי' המזני' 3ץ פסוק לפסוק ׳ועוני! .הצבור א
 ״בתורה״ יפסיק מעט, כי ״הכתובה״־ לא; ימשך אליו, כי. חם{כמו

! .  •״האמורה״שאחריו]־אל״בברכה״.;־• י



 דברי קהלת• החוברת השביעית י מ2$
ם ק״ה ש״ק י״כ מערב ער ערב י׳ בחשרי חקעיט. ו י -

ד [ובעח גשם עשו ק  א. כעוד יום הלצו מנעלי עור ולבשו מנעלי מ
 אחר הליכר. לבהב״נ] וכל ביב לכש ככביןר ר״ח בגר מחי׳ הניךא: וארמים
 [לדעחי מוננו: צורך ארק המר. הנקרא נל״א: זאת. והכרח ״נים" שכדשיח
  כבטלח ״בענראמים״, והרומי׳] ונם הכובע. וביב אבלי׳ על אב ואם ת
 י'3 חרש לבשו בי/ מעיל קטן שחור [שררך כל ביב ללכשו בחול בימי קרם1
 [ על מר מחי/ ובראשם םכע רהב שחור [שררך ללמש ככל השנה] על
 נובע מחיי. וכל ביב כהן לבש ב׳ זארנניס־ כי׳־נ. והלכו לכהכינ בלי דפיקת
 השמש, ואמר א׳ לחכה בלכחם:לשנה טובה תחחם. וחברו עונה בכליל
 ר״ה: נם אתה, או: וכן למר. וסמיך ללילה מכרך הרב בקול ברכח
 להחעטף כציציח, וטחעטף כטליח. וכן עושי׳ החזני׳ ובעלי חפ1וח ייכ.
 יק׳ מברכי׳ בלחש וםחעטפי׳ [וענץ חחטח ח׳ בלחש בחכתי ביום צ״ו הי״א]
 ואחר זשן מעט קרא השטש כסצוח מנהיני הקהלה בעמדו על הטנרל ב׳
 חיני׳ או אמרי׳ אחרי׳ בשמם וכשם משסרתם בלא שם אביהם בענק הזה
. יבאו .  כלא, למשל: ראש כיח רק מהר״ר ליזר וואלליי והריץ כהר״ר .
 להתיר נדרים. ובאי׳ ועומרי־ לפני החכה, א׳ לימין הח׳ וא׳ לשמאלו, ואומרי׳
 נ־ פעמי׳ בקול ״משיבה״ ער ״י31£:וע{ים״ [עעלם ממני למה שינה ה־ה
 לנקר ע׳ בפחח לכר ובי ברגש,. הלא נגזר מבנק קל: עובר עברה, ולא
 טכנץ סיעל?] והמנהנ הוסר בימי׳ קדמוני׳ שההריםו אח העוברי׳ מםצוח
 החור׳ והעובד*׳ סחקטח הקהל, ואסרו להחפלל עמהם. והנהיגו בחחלח ״*ב
 יהחיר האיסור להתפלל עסהם. ונגר התטאי׳ לסק.ם אוסרי׳ ״בישיבה של
 סעלה, על רעתהטקום׳׳, זנגרהחוטאי׳ לקהל ״ובישיבה של סטה, ועל רעת
י וחרמי וכוי שהוא מענינו, ר ס א  הקהל". יע״כ םםך א מאמר כל גרדי ו
 כי מה מחירי׳ ומבטל׳׳ כל איסורי׳ וחרבי׳ שקבלו אנשי ק־ מסן העבר על
 השנה הבאה {כםיש ביום קיר אוח גי] וח׳ יאמר בלחש ״כישיבה" ע־־ס עם
/ לסעז •וחר מ׳ [הבט ט״ו ר״ס חרי״ט בשם מנהגי׳] ועיכ עומרי׳  נ׳ האנש,
 אצלו באמרם וח. ינס כשאומר ח׳ ״כל נדרי" ובו׳ יאמרוהו עמו, להתיר נם
 נדרי ק׳ וחרכדהם שעל עצמם בנ/ ולכן נקרא•׳: מחירי גדרי׳. עם כשמנגן
 .כל נדף* ער ״שמעוה" נ׳ פעמי׳ [וככל פעם מרים קול: •ותר] בנ״י,
 :אריב מ״י ״ונמלח" ע״ם, וברכח שהחינו, עומרי׳ אצלו [ישלב שגם ק׳
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 יאמרו כל אלה עם ח' בלחש. בם״ש ם״א חרייט סעיף קםן ג׳.׳<)
 כ• אחר שמשך ח' לען כזה ער הלילה, טען כרכו ימי [ואחר ברכו
 יכו׳ הילבי' ב' האנשים אל מקיסם בבהב״נ] וק׳ מתפללי׳ ערביח כביום ציר.
 חיח מן ״וביום צ״ר. ח*ז ומננן ח׳ ברבו/ ער ״רק ע*ם". — אך במקום
 שאוטרי' ״ברוך שם כםד״ו" בלחש, אוכרי׳ איחז בערביח ושהריח י״ב חניק
0 [אבל ״כרוך הי המבורך ל׳׳.•״ אומרי׳ בלחש כבכל השנה] ם  •חר בקול ר
 זחחח חקעו וגוי שאזמר׳׳ בלילי ריה, אומרי׳ בליל ׳״ב ״בי ביום הזה* ער
ו וגוי. וםחסלל׳' חפלח לחש כביום ציה ח"!  ״חטהרו״, וק ח' בנגון חקע
ה רביעיח ״אחה בחרחנו ב ר ב ו  והיא כרכה׳4 ער ״המלך הקרוש". —
 ומי וחתן לנו וכי' באהבה אח יום השבת הזה ואח •ה״כ הזר. לקדושה ולמנוחה
 לםחיל' ולםליח׳ זלכסרה ולסחל בו אח כל עונותינו*) באהבה וכוי [ולא
 כס״א חרייט ם*ק ז' ״וא״א באהבה״] אי״א יעלח רבא זכי' לח״ש ולשלום
 מהיכ הזה [אבל לא: ביזם השבח הזה. הבט ביום צ*ה חיח] אויא מחול
 [כסום קיר איח בי] לעוטחיט פוס השבח הזה וביהיב הגה םחה והעבר
 פשעינו והטאחינזל) ובו״ חטהרו אויא רצה בםנוחחנו קרשט ומי [ודא כםיא
 שם ״יאם הוא שבח א״א <יה*נו וטי רצה במניחחנו״. זהבט אליה רבה שם
 0"ק ט*1. זםלח ״רק״ שבא״ר טיס] בישועתך והנחילנו ומי וישמחו בך ישראל
 אזהבי שסך [הבט יום ו' אוח די. ואוסיף שעיב מאט לאמר: וינוחו כו
 ישראל, בי בשבח של עחיר, שממט מדבר כםש״ש, לא ישראל לברם ״ניוז
 ביא בל •ושבי חבל, כאשר נקרא |״יום שכלו שכח יםטחח״• לס הנהיגו
 ,,זישסחו בך ישראל״ במשעי' כ״ה ״עי6־. ונשמחה בישועחו׳/, ובראש
 שהיש ״ננילח ונשמחה בך״] ומהר ומי סלך מוחל וםילח [הבט יום קיר סיף
 אזח הי] באי• מלך מוחל וסולח ום' מקרש השבח וישראל דה״פ וביום ציה
 ח״ז ״וברכה רצה״, ער ״עושר. השלום״. — וביום קיר ח*ג ״וכחפלח

 לחש", ער ,,ב״ר". —

 ג• ביים ציה םוף חיח ״ובבלוח הרב״, ער ״המלך הקרוש״. — ואין
ה מדליקי' וכו'ה<. ואחר שחחם ״מקרש השבח" פיחחי׳א^ה. מ  אוטר•' ב
 וחי מגג; ״יעלה חחטננו״ ומי [בלא י' מן רנונ׳', מ לשק •חיר הוא, יק
 ״רמנט״ וכן בבל השמוח שבפיומ הזח לא חבא יי לפני ני. ולא כבמחזור•'.
 יעיכ בא ״•עלה, רבא, הראה" בלשי; יחיד. ולהשווח המאמרי׳ אמר אחיצ
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 :6 על ״עחירחנו, אנקחט״-הנקכוח: יעלה. ועל ״ערקה, סליחה״: ויבא.
/ זהאחח׳ כנ״נ. ואחיכ  וע1 ״נאקחט": ויראה] ע״ס. המאסר הא׳ מ
 ו ״שימע חפלה״ עד ״יבאו" בניי [וכן כל חרוזי הסליחוח שאי־מר ה׳ עד
 ! הפזצין, וער בכלל, זולח סופי הסלץתוח, שלהם עיז אחר] ק׳ ״יביא" עד
 ,,לפנד הי", ח׳ ״יבאו" עד ״לשמך" [בי מ״ש במחזורי' וגם בשל ה״ה
 ן ״לפנד" עד ״•חנו״ אינט מנהג פ״פ חישן, כעדוח מחזור א5*ענכאך. והוא
 ן הנמן כי כל. ח־תי הפיוט הזה הם מחנייכ, חה איננו כמקרא. וסעחה כל
 החרוזי׳ הבאי׳ שכחוב לפניהם במחזור היה ״ק׳ ״, יאמרם חי. וכל חרוז
 : | שכחיכ לפניו ״חי", יאמרוהו קי. וכן עושי' עד ״לבדך". ואז אוסר ח׳
 ״נחל ה׳ ומהלל מאד ולנדלחו אץ חקר" הבחוכ כמחזור איכ] זאוםרי' ק׳
 ״כי נדול" עד ״כל אלהים״. ומשם והלאה מחליי*׳ ח' וקי כסדר הבחוכ
 במחזור היה עד שאומר ח׳ ״אשר כידו מהקרי" עד ״הרים לו", ק׳ ״אשר
 טרו נפש" לם, ה' ״ס לא״ ע״ס מיי [וכנגון הזה כל סופי סלחוח ער
 שלפניפזמון] ואויכ אוסר בנ״י כנ״ל ובקול רם ״ה׳" ער ״הכרובים״, ק׳
 .אהה *1הים לבדך", ח׳ מרים קילו יוחר בננו! הזה ״ה׳ ״ עד ״הכרוכים״,
 ק׳,,נטיח" עד ״שוככים". וק מחליפי׳ ח׳ וק׳ כל חרתי הפייט ער שח׳
 אי©־ ״קרמו" •יעד ״להבים", קי ״רצט" ע״ס. ח׳ ״שכני אליך נערים
, ״ס״ ער ״נשענים״, ק׳ ״ולסליח־חד״ ס  י׳שכים" [כש׳ שמאל] ל
ס ״<< ארך״ ער ״נקראח״, ק׳ ״ודרך" עיס,  לס הסליחה, ח׳ ״והנוח׳״ ל
 ח׳ ״חאדן״ ע״ם, ומ״י ״יעבור" עד ״דקיא". ק׳,,ה־ הי" עד ״קראד״
 י:־0וק׳ ״אם עינוח״ עיס [כן מנת פיפ ככחוכ במחזור. אכל כשאר קהליח
' הכחוכי׳ נם הם בםחזזר. ולדעח• הנכק במנהג פיפ,  איםרי' פסוקי׳ אחר,
 פסוקי הםליחוח נבחרו חמיר מענץ הסליחה שאחריהם. ובאשר בסליחה
 הכאה פה כל ההרחי׳ מחליפי׳ בחחלחם בין מלוח ״סלח נא" למלח ״לעון",
 בחרו פסוק ״אם עעיח" יוני׳ ופסוק ״למען וגו׳ וסלחח ונו״׳. ולמען הפסוק
 הוד. שחחלחו ״למען" לקחו עור ג׳ פסוקי׳ שתחלחם ״לםע;״, כי כן דרכם
 נפסיק׳ הסליחוח לבחור פסוקי׳ קרובי׳ בלשונם. ואח״כ לקחו עוד פסוקי׳
 טענה סליחה, ואחיכ פסוק ״הטה״ וגו׳ הכחוב בדניאל ט׳ לפני ״ב׳ לא על
 זרקיחינו״ עו׳ שאוםרי׳ אחיב, ויאשר אימרי' כבל ימי םל־חח בפסוקי׳
ס ״או״א סלח" ער  שלפני סליח׳ ראשונה] ח׳ כבימי סליחוח ״כי לא״ ל
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 ״לאמן׳/ ק׳ ״לער,׳׳ ער ״זעמך". ומחלש׳ ככל הפיוט, שח׳ אומר חרה
א קלונם׳׳ ער ״ממריםך״.  ״סלח", וקי חרוז ״לעין", וכשח׳ אומר ״סלח נ
 אוסרי׳ ק' ״לעין רחיסיך" ע*ם, ח׳ ״סלח נא שמץ" עיס, ק׳ ״אמי•״ ער
״ [יחברו ״ויקרא בשס", וב־ רפה. והבט יום צ״ב אוח גי]  ״ויקרא בשם ה,
 ח׳ בל• ״ויקרא וגו׳ ויעבר׳׳ ער ״רקרא", ק׳ ״ה׳ הי" עים, ופסוקי ״אל
 חבא" ע*ס [ק םגהג פ״פ כבחוב בםח;ור׳ כי רוב פסוקי שאר קהלוח
 הבחוב•׳ במחזור נאמרו למנהג פ*פ הג״ל לפני הסליחה הא׳ כבר] ח' ״כי לא
 וגו׳ או״א חםח״ ער ״םולרם", ק׳ ״שבחם״ עיס, ח׳ ״אלז נםיל״ע״ס,
. ופסוק• ״טיב ה׳ לכל וט׳ טיב ה׳ לקוו וטי טוב ויחיל" וטי.  ק׳ ״אם'•״ .
 ועיר פסוקי׳ שבמחזור לבנהג פ״פ [נם באלה השכילו חבסי פיפ לבחור אחר
 ב׳ פסוקי׳ הראשוני׳ שראשיתם: טוב ״טוב ה' לכל, שב ה׳ לקוי", שעניגם
 מעין המאמר הא׳ של פזםין ״ררכך וכי׳ לרעים ולטובים", עיר ד' פסוקים
 שראשיתם ״טוב" בראשוני', וענינם מעין מאמר ב׳ של הפזסק ״למענך ומי
 ולא לט". ועור מענינו ״ס טוב" וטי, שטטיב למען הסח. וב׳ פסוקי׳ חמי׳
 שראשיתם ״כ׳״ כהקרום, מעץ מ^מר ג׳ של הפזמון ״תעלה ארובה ומי על
 עפר". והקרים ״כי הוא ירע" וגוי שהוא מעץ סיף המאמר על עסר,
 לפסוק ״כי הוא יכאיב״ וגוי שהוא מעץ ראש המאמר: תעלה אד וכר-
 לסמוך לזה האחרון רבר םענימ, חפלח רפאט ומי, ולחתום ברבר טוב הזר-
 ומעץ סיףהפזמק: ראה כ• אין איש עשה עמנו צדקה, אוסרי' הפסיקי'
 האחרוני׳, שבתוכם ״מ לא על צרקוחיט יטי כי על רחמיך הרבים״] ע״ס,
 ח' ״ט לא" עיס. ובניי הניל ״דרכך" ער ״יהיא חהלתך״ [ח׳ ראשינר.
 תרגש, כ• המאמר קער, ולא בהיר, שמרפה) וק קי. ח־ ״למענך״ עד
 ״ורקים״, ק׳ ״דרכך" ער ״ההלחך״, ח׳ ״תעלה" ע״ס, ק׳ ״ררכך" ער
 ״חהלחך" [רע שסדר אםירח הפזםון נפרד בפיס לה׳ ררמ׳. הדרך האי:
 בםוםף ומנחה של ייכ, וכן בכל חעגיוח, וגם ממי סליחוח (זולח עריה ועייכ).

 שבבל אלה אחר שנגן ה׳ המאסר הא/ אומר•׳ ק׳ כל הפזמון םחחלחו עיס, ן
 ח׳ המאמר האחרון, ק׳ שניה המאסר האי. הדרך הבי: בב׳ פזמינ• עריה ;

 וכן בעייכ, שבהם אומר ח׳ המאמר ר,א', וק ק׳ אחרץ, ח׳ המאמר הבי ע*0
 הפזמון, ק׳ שניח המאסר האי. הדרך הגי: כשהריח ׳"כ שהל בחול, יק
 ״;מר ברית אברהם", ובו' בנעילח, שאוסר ח׳ הםאמר הא/ ואחריו ק', ח׳
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 ! המאמר הב/ ק׳שניח המאמר הא/ ח׳ המאסר הגי ע׳ס הפזמין, ק׳ המאמר
 האי שלישיח. הדרך הרי: בשחריח •*כ שחל בשבח, שאומר ח' המאסר האי,
 וכן ק׳. ח' המאטר הכי, וכן ק/ ה׳ המאמר חג/ ק׳ המאמ' הא׳ שלח, ח'
 המאמר־ הרי, ק׳ המאמר הב׳ שגיח, ח׳ הה׳ והוי והז׳ והה/ ק' המאמר הבי
 שלישיח, ח׳ המאמר האחרת, ק׳ המאמר הא׳ שלישיח. הדרך רה׳: מעלה,
 שםגגן ח׳ מן כמוצאי מ ג וח ח כל מאמר לבר, וקי אחריו. וגם המאמר
 1 הא׳ אץ אוסרי׳ ק׳ שגיח בסוף, שלא בדרך כל פזמון. וכן גוהני׳ ברוב אשכג;

 נם נערביח בפזמין דרכך, שאוסרי׳ ק׳ אחר ח׳ כל םאמר לבר. ואף שהוא
ב וגוי, וכן נמצא אצלו ציון: >*זמון,  פזם?, באשר נאסר אחר פסוקי סו
̂ה החרשי׳ החרים ציק והשמיטוהו. אבל  נבל המחזורי' יגםבה׳ה, רק בר
. . . י ׳ ס א  כפים טהני׳ מ בבפזםק שחריח ׳׳)כ שבהול, בדרך הנ׳ ובניל] ״
 ואחה קחש״ ע״ס, ח׳ ״אל נא" עיס כבימי םליחוח. ובננק סל׳ח׳ אחרוני
 .אוחך וכו׳ ובישראל נוךע" [ר' בקמץ כבתהל״׳ עיו ״נירע מזורה", שנסםר
 עליז ״ג׳ קמה". וכ״ש פה שהוא בהפסק. יטעם ה״ר. שפוחח הרלח לא נודע]
 עד ״זנחנו", ק׳ ״הן אליו" עד ״קדשו בטחנו", ח׳ מלח הן מנון אריך ובקול
 רם [וכן כל ה; שאומר אחר קי] ״הן אליו וכו׳ בטחנו כשמך״ ער ״נחרלים״,
 ק׳ ״ה; נלל" ער ״דלים״, ה׳ ״הן נלל״ ער ״יכבש", ק׳ ״ר? הומתק״ ער
 .ייחבש", ח׳ ״הן הוםוזק יכו׳ זרו זרוניח [יפסיק מעט] ושגנוח שגיים" [בשי
 ימנית, ולא כהיח. ומקביל למלח זרו, ור״ל: וכשגנוח שוני/ ואמר ״שניים״
 להורוח ששוני׳ חמץ־ ער שנעשו פעול״׳ בלי בחירה ורצק. וק קראו בכ״ק ׳*ט
 ונברזזוח ב׳ עיכ אח שדרכו למסור חכדר ״מסור", חחח: םיםר. ונס
ר ללמיר חורה׳/ החח:  במעשה טוב נמצא ק כאמח פיב ״הוה שקו
 שקר] ער ״הנוים" [ה׳ בחטף פחח ונ׳ רפה בםלאפום] ק׳ ״הן זכם״ ער
 .וזים", ח׳ ״הן וכם״ ער, וכפר [ו׳ בקסץ לפני אוח הראוי לננינ׳ םפםקח.
̂ה] ק׳ ״הן טהרם" ער ״•כפר", ח׳ ״הן טהרם" יכו׳  הזיא השיא של ה
1חי.[בסו ב לי וחי שאחריו, רק שבחיח בא סמל חחח חיריק. למשל:  חלי
̂יזחי, ולא כר״ה החדש׳־:  חפצי להיוח חחח לצר• הטוב. ילא כה׳ה הנוקר: ןץ
 חל>וחי]'ער ןחןגר־כ לפניו [חיה כ׳ בבאורו ״י^רב לפניו זמ׳ והעיקר יערב
 או עליך". ובד׳זה החדש•׳ ״והעיקר וחערכ או עליך" ואין טעס כעיקר
 הזה, כטיש ביום ז5*ו איח כ״א שסלח ״לפנמ" שבמחזור נבונה. ואוסיף שנס
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: לפג/ ור״לחהי ערכה לפניו1 י נ  נקוד וס^רכ נכח, ט ק ראמ להייח לפ
 חחנח עברי"/ ל ״ו? כבר* ער ״לבדו", ח׳ ״הן כבד ומי לרבה* [יי בחיריק
 כבאיוב לב. ובריר. החרש•' נפתח כט״ס שלא כרח] ער ״אשסחי", ק׳ ״הן
 םיחל״ ער ״נחמח׳״, ח' ״ה; מיחל״ עד ״חסידי׳/ ל ״ה; סימה״ ער
 ״עםרי", ח' ״הן סימה" ער ״אוצרם", ל ״ה; פלילינו" ער ״עורם,׳, ח'
 ״הן פלילינו" ער ״בקרבם". ל ״הן קוםו״ ער ״ריבם", ח׳ ״הן קוםו ומי
׳ ז , לג  לעילום" [ביב בריר. חרשי׳ וק נ״ל. ולרעחיריל: לעולם, כבדיה• כ'
 ״אשים אח שסי לעילזם״י) ] ער ״טהורה", ל ״הן שבנך" ער ״חצא
 חורה", ח׳ ״הן שכנך" ער ״וחונה", ק' ״הן יעכיר" עיס, וק ח' [נם
 באסירח םליח׳ אחרוני יש ג' דרכי׳ כפיפ. הא׳ כנ״ל שחי מען י׳ חרתי/ ול
 ב' אחריי, וכן ח׳ אחריהם. וכדרך הזה עושי' בבל הסליח'. וברוב הקהלוח
 עושי׳ מה גם בשחריח מוסף ומנחה. אבל בפ״פ אוסרי' אלח בדרך
: והוא  אחר; שח׳ סנגן כל הםליח' ער לפני ב׳ הרה•׳ אחרינ,׳ שאוםרי׳ ל,
 אחריהם. ודרך ג׳ בימי הסליחוח וחעניוה: שח׳ מנין החרה הא׳ בחחלח

 הננון, וקי כל המליח׳ עיס, וחי שמונת ח־הי' אחרוני/)
. ל ״ז^ר לנו כריח אמח ומי ז$־ לנו כריח ראשונים״ עיס, כמנהג  ך
 פיפ שבמחזור י). חי בני• כמסי סליחוח ״זרוק עליט" ע*ס. ״או״א אל
 העזבט וכו׳ חםחול וחסלח"") ער ״וסלחח לעוג• כי רב היא" [פה אץ
 לאמר: לעוננו, כאשר אוסרי' כסליחיח כסקוםיח הרבה; כי באשר אוסרי'
 פר. ״ככחוב ברברי קרשך", אץ כשנוח הלשון הבתוכ בחרל•׳ כיה ״וסלחה
 לעיני״) ח' בעין חפלח י״נ ״איא אל חעזבט ומ׳ אויא מחל וסלח לעונותינו
 מום השכח הזה ומה״כ הזה והעתר לט בחפלחנו שאט ומי [כמנה; פיפ

 שבםחזיר] לאהבה אח שמך [ולא יאמר ״וליראה"; למען ירמה לפסיק;
 שאחריו ״וטל וטי לאהבה"] יטי או״א סלחלט" [ק׳אימרי׳עמו כשםננןמ״י ן 1
ל לנו ן ן ח  ס ל ח לנו. ובלם מכים באגרוף •מין בער לבם, וגם כשמנגן כן: מ

ר לנו] ער ״ט אנו עמך.ואהה פ : כ  אוסרי' עסו יעושי' ק. וק כשמנגן ק
 <יהינז״ בני*. ק׳ החרוז שאחריו ״אט [לרעת• טוב לאס•* בכיס שבאה המלה |
 הזאת בפיוט: אנחנו, כלשון ההורה] בניך ואחה אבינו". יק בכלהפץט ח׳ ן

/ וק׳ חרת שאחריו [״קיד* ו׳ כסטל יי'גחהכדרךנחי.א־.. רק !  חרוז א
 פעם א׳ בחהל,' ל״ן כחוב ״וקו*״, ונקרא לפי הטס׳ שם; וקולי, וכיב בססרח
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 •׳ןעיה ם', וכ״ב ראביע. אך רר״ק בפירושו ובשרשיו כ׳ כן על ״וקר״ שבישעיה
 מס, הפך המס׳. וגם לרעהו נקרא ק רק פעם א׳ בדרך זר, הר לא יקי־כ אל
 הפיוט] וכשאמר ח׳ ״ואתה קרובנו׳׳ אוסרי׳ ק׳ ״אנו עמך" עד ״מאמירט",
 יכן ח׳ כננוןהשלסה [אבל ״אנו עזי פנים" ע״ס אץ אומר׳' בפ״פ פה, כי כבר
] ובעון מיוחד לייכ ״אנאחכא" [הבט ( ט ל וסלח ח  אםחהו בתפלת או״א ס
 ׳;ם קיר אוח די] עד ״אכל אנהט חטאט׳׳ [נ׳ סלים האלה אוסי׳׳ ק׳ עסו.
ו מכים מגד הלבכניל] וםארץ־ מ׳׳י חעחענ ו עד. נ א ט  !ובכל מלה סן ח
̂כ אוסרה בקול רם, וק׳עמי. ומשפיל קילו כמלח , ואח ו  לפני מלח אשמנ
 ״מרטי', .וק" עמו. ומשפיל יוחד במלח ״נזלט", יקי עסי, ואוםרי׳ לבדם
, וסרים ו  ,דברנו דופי", ואחיכ ח׳ בנעימה. ומאריך לנגן כלפני אשמנ
 קילו במלח ״העיט", וק׳ עמו, ומשפיל קולו יותר בכל מלה ער ״חמסנו",
 וקי עסו, •הכל בבםדר אשמנו. ואומר בשנד נטן ״טפלנו שקר", הךעמו.
ו דופי. ובקול רם ״מבט״, נ ר ב  ולכרם ״יעצט רע״, והוא אחריהם מנק ד
 וקי עמו, ומשפיל יוחרבכלםלהעד ״נאצט״, וקי עמו. כבסדר א שם נו.
ו שקר ״םררט", וכן״עוינו, פשענו, צררנו", וקי עמו כל ססלנ  ומנץ .
ו דופי. ומאריך  סלד., ולכרם ״קשינו עורף״, .וק ח' בנעימה מטן דברנ
 מגן כלפני.אשמנו ולפני חעוינו. ובה־םח קול״רשעט״, ובהשפלחכל
 מלה ״שחחט, חעבט, חעינו", וקי עמו. ולכרם ״חעחעני", יק ח׳ בנעימה
ו דופי. ק׳ ״סרט״ עד ,)הכל חבל" [חבט יום א׳ ח״ר. בסיסגר  יטו דברנ

 האחרון].׳)
 ד,. ח' מנון חפלח לנ ״הרשענו ופשענו ומי מה נאמר לפנץ־ יישב
 וטי אחה יודע רד" ער ״אץ נסחר מעד עינץ", ק׳ ״שמך" עד ״אשמחג•־
ה ״שסך״ עד ״בהפלה", וכן ״חעמר" ל פ  מנד עיניך", ח׳ מגק שומע ח
 ע'ס...ובנטן חיינ ״ובבן" עד ״פשעיט״, וק׳ בלחש עמו, וסבים בער הלב
 כשאוםרי׳ ״חטאחיט, עונוחיט, פשעיט" [וק.אח*כ בכל מלוח ״על חטא,
/ ק׳ ״על  ועל חטא, ועל חטאים"] ואומר ח׳ מלוח ״על חטא" הראשוני׳ מ
 הםא״ עד ״וכלא יודעים", ח' ״ע׳״ח ש״ל כטםאת שפתים יע״ח שיל בטפש.•׳
 פה״-עד ״יודעים". [ורו?. הפך םדרעיח, מ ברוב איחיוחיו עשה הראשון
.לו חבר מה, .פ ׳עכץ סידר כטנוזגט. וגם לא מצאתי  לשני. והמצאתי
̂ך עט, תסדר. חטאינו, כםנהנ אביחיט) ק׳  מניחו, אח טעמו, ע״כ לא ני
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ל כפתו/ להשיותי עם ח  ״יעל כלס סלח לנו סהל לנו לפר לגו" [אומרי' ס
ח סלח, מחל, כפר. ח׳ בני׳ ״ועל כלם סלח״ 6 מ  םלה] ומכים כנגד הלב ב
/ ק' ״ע*ח״ עד ״כחמהגן לבב". ואץ אוסרי' כפ״פ ועל א ט  עד ,.על ח
/ כמ״ש ביום ק״ד ח״ג [הבט שס אוח די] ח׳ ח צ  בלם וכו׳ אח־ ״בעזיח מ
 ״ע״ח שיל בשבועח שוא >ע*ח שיל בשגאח הגם" עד ״לבב/ ק' ״ועל כלם
/ יק י י  סלה״ עד ,,כניר לנו״, וכ; חי. וםגגן בגיי ״ועל חטאים" עי ״על
 קי. ח׳ מגון משוגה קצח ״וע״ה״ עד ״חטאת/ וק קי. ח' בעץ משינה
 ובהרמת קול ״וע״ח" עד ״עולה ויורד" [עוג^ה למעלה, ופה עולה] וכן קי.
 וכסדר ה;ה םננן בגי נניני׳ האלה ״ועיח וטי אשם, ועיח וכו׳ אשם חלף,
 וע״ח וכו׳ כרח". ובכל א' אוסרי׳ ק• אהריו. ח' כסדר הזה ״יעיח ומי םיחר.
 בירי שםים, וע״ח וכו׳ םלקיח ארכעי', ועיח וכוי מבח סרדיח" [הבט יום קיר
 שם] ובכל א׳ ק׳ אחריו, יכשאומרי׳ ״וע״ח״ ער ״מרדיח/ אוסרי' נם ״ועל
/ וק חי, ומנגן עור בעץ וע׳ח :הראשון ״ועיח" עד ו נ  כלם" עד ״כפר ל
 ״ב״ר״. וקי אחריו, ואוסרי׳ עוד ״סקילה" ער ״הרחמי' והםליחוח", ח'
 בכיסי םליהוח ״עסך״ עד ״יהםליחוח״ [סוגרי' איה] קדיש חחקבל מ׳/.
 ק׳ ״עלינו״ ובו' כבחול. אחיכ טכברי* ל1' נכבדי ק' שיאמר כל א׳ שיר היחוד
 של יום אהד מזי הימי', וקי אומרי׳ עמו סםוק סול פסוק. וסי שאוסר זה של
 שבח אוטר נם ״אנעים זנמ־יח" וכו׳ כבכל שבת בבקר. קריש יחום [ףיא

 עוד ״יגדל" ובו׳].

 מנהגי שחריח י״ב שחל בשבח.
 ן. בבקר השכיםו ללכח לבהב״נ [כבברייחא מנלה כ״ג ״כיה״כ ממהרי׳
 לבא ומאחרי' לצאח") בלי דפיקת השמש, לבושי טרי מתי׳ ומנעלי מר
 כבערב׳ ח׳ חחחין ״ארק עולם״ מ״י כווחר לי״כ והושענא רבי. וכל הסדר
 עד ״ברט" זכו׳ כמום ציו חיא ובי. רק שלפני ״איזהו סקי:?״ אומרי׳
 ״ובץם השבת" עד ״ונסכה" [כאשר בשנה הזאת י״ב בשבח] ואחר שאמרו
 חויק יחד בלחש ״כרוך ה׳ המבורך ל*ו״ כבכל יזם, פיחחי' איה, [ואץ סוגרים
 איחו בפיפ עד לפני קדשה] ומנגן ח׳ מיי מיוחד ,,בא״י אמיר. הפוחח ומי
6" [כיב במחזורי' הישגי׳ וק נהגו, כלשון ישעיר. סיר ,,למדגה לו״ '  הטחבי
 ונפלא ממני לסר. שיגר. היה יכחב: לםליחחו, ולא: לו) ע״ס, ובמק שומע
 ח פ לה •של ערמת ״אור עולם* עים, וכן ״סלח״ע״ם, זבן ״חטאנו" עיס.
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 ק' אוסרי׳ עמו בלחש ברכח הפוחח, כי היא סחיחח ברכה ראשע׳ של
 קיש. ואחר שאסר ח׳ ער ״ייצרנו" אוסרי׳ ק׳ ״אז בייבי׳ ער ״סלחחי"
 : [יסר, שאין אוסרי׳ בפ׳פ ״סלח יכו׳ חטאנו״ יכו׳ אחר ח׳, נ״ל הטעם שלא
ה ״חחטאנו" ער ״סלחה•" ל פ  לאחר זמן קיש] ח׳ מגון סיף פזם שוסע ח
ח יכו׳ לא כחוך הפיוט זלא כסופי, סן הטעם הניל] ל  ! [ק׳ אץ אוסרי׳ בפ״פ ס
 וטלוח ״הכל יורק־״ מגק שבת ומום צ״ז חיק ״ק׳ בלחש", ער ״צורני".
 וביום ציו חיג.ע״ס מיינ״, עד״ער כמדו״. ח' מגקפסוקיפמט שוסע חפלה
 ,,כרוך שם כמר סלכוחו״, ומנץ סוף הפיוט הזה ״מלמחו בקהל" ע״ס
ו ער לפניך שם, וסן ״ומום צום" ע״ס נ ח נ  (נ׳ חרוזיו הראשוני׳ מנץ א
ך הרבים שם. וק׳אץאימ־י׳ אחריו ״ברוך שם״ יכו׳  מטן כי על רחמי
 ילא ״מלכוחו כקהל" ומיק הטעסהניל] ומגק פסוקי ש/ז הניל, רק משעה
 קצת ״קדוש אריד בעלידזו", ק׳ ״כרוך שיכ סלמחי", יכן עיט׳ על נ? חרוז
 של חי, שמנגן נ' מגון הוד, והר׳ מנון השלמה. ונס על זה עוני׳ רק
 ״כשכימ״, אבל לא ^מלםחו בקהל" יכו׳ בפ״ס• וכן־ בכל הפייט מנגן נ׳ מנין
 רגיל, והד׳־בעין השלמח. אך בסיף מנן ד' חרוזי' בעץהנ״ל, זהה״ מגון
 השלסד, והוא ״קרוש שוק" ער ״שבחו". ק' ״כשבים, קחש חרשישי' וכו׳
 םלמחו בקהל" עיס, ה׳ מנץ סוף ש״ח מ״ל ״מלמחו בקהל" ע״ס, ומ^נ
 מליח ״והאופני׳ וחיזח הקדש". ומום צ״וחינ ״ק׳ והאופנים״, ער ״בסשיל".
 ~ רק שבק״ש אומרי׳ חיק יהד ״כשכםל״ו״ בקול רם באמש בערמח.
 ולמעלה ח״ב ״וםחפללי׳ חפלח לחש״, ע״ס חיב. — רק שאוםרי׳ ברכח

 שים' שלום יכו' חחח ברכח שלום ר כ וכר.

 ן. מום צ/-ראש ח״ר ״זמנן", עד ״מסור״, — וכי׳ מלך מלא
חי ומ׳ שכיום צ*ז חיא  רחמיי מוחל וסולח לעונים. ומנץ אחי
 ״אימיך" ע״ס. ק׳י״אמצח עשור״ ער ,,לנד.!־״, ח׳ בעץ ח ס ובים ובו'
. [יק מען כל סופי פיוטי׳ ער שלפני יםלך]  שמס צ״ו ח״ר ״,חסומ״ לס
, •ח׳ ״צדקנו״ לס. ומום צ״ז חיא ״ימי״נ זכרני", ער ס  קי ״כצהרים* ל
, ס  ״מיי אחר". — ק' ״חאיוח" ער ״הבץ״, ח׳ ״און״ עיס, ק׳ ״נפש״ ל
 ה׳ ״מחקוססיט" עיט, ומנין מלך ממלט ובו׳ שמום ציו חיה ״ער יום״ עד
. ח׳ בעון רם על כל מלך וכי׳ ס  ״לווחיה״, ק׳ ״עד יום זכו׳ אנוש״ ל
ו ח״^ז״שם טוב" עד ״מיום לידה הוטב״, ומ׳ינ ״מי במוך אב״  שמום ל
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 ער ״הטה׳::״. ק׳ ״אתרח? ע*ם, ח' ״לבן •קירף" עיס, ומ״י״ט׳ך״ ער
א  ״*י נא״, ;מגון <* אסונה וכו׳ שמום צ״ו חייב ״אנא סלתנא״ער״נ

 קרוש, וק ק' [הבט במוסגר יום ציו סחיר] ח' בנגק אם לא.ומי.שבוזייכ !
 שם ״אנא-רחום״ ע״ס [קי אץ אומר״' זה. והטעם כביום צ״ו חיה במיסנר
ר והוד וכוי שביום צ״ז חיכ ״סורר. חטאים״ ער ״אי^״, ק' ד  בי] ובנגק א
 ״ארוממך *1הי הםלך״. וק בכל הפזט טען ח׳ ב' חרוזי', וקי החרוז הגי,
א סלח נ  כסדר שכתבתי שם [ואין אוטרי׳ בפיפ בתוך הפיוט בץ פרקיו א
ם וכוי. וניל הטעם, שאין רצץ חכמי פיפ שיכפלו ק׳ מאמר ו ח  ומי, אנא ר
 אר>ך הרבה פעכום, פן יהיה להם לטורח) ובסוף הפיוט א-־םרי' אחר ״חהלח
חז ומ׳ ו  ה׳ ידבר פי״ גם ״אנא סלה״ ער ״נא ;קדוש״, יכן ח׳ בנגק םלכ
 שלמעלה בח*י, ומנו; סלך םםלט ימי הנ״ל ,״סלך שוב? ער״ ער *ה**
 קרוש", יק ק; ה׳ כנטן מלך זוכר ומי שביים ציו ח״ר. ״סלך מאזץ״ עיס
 [ק׳ אץ אוסרים זה בפ״פ כנזכר מסגר ב׳ שם מיל] ובעץ <*אפיר וכו׳ שם
 ״אדר יקר״ ער ״חחחייח״, ק׳ ״חומך״ ע״ס, וכן חי. ומנץ ״כרוך שם
 כבור מלכוחו״ שלמעלהבח״ו [וקמנגן כל ובכן ימי] ״ינק ואחהכרחים
ד הנ״ל ״אנא״ ער ״לחיים״,•ק' ״מ עמך מקור הו  סלח לנו״, ומגץ אדר ו
 היים", יםיסיפי' ״ואתה כרחום סלח לנו״. וק ככל הפיוט אומר ח׳ כ׳ הרוזי׳
ר והוד ד  [יהנגיני׳ םחחלפי׳ מן ב' מאמרי׳ ראשיני׳ למאמר• הגי, כנפיים *
 יכם״ש ביום צץ חייב] יקי חרת ג', ומוסיפ׳׳ בכל פעם ״יאכס״ל״. אכל
 כשאוםר ח׳ בסוף הפיוט ״יהמו'• עד ״יקרמוט״ אוסרי׳ ״אחה״ ע״ס. ח־

ל יכו' חנ״ל ״כהיום תכפר" עיס, ואחיכ ״ובכן* עד 1 ה ק חו כ  מגק ם לכו
ם שאומר חי, עיני׳ ק׳ ״̂כ אחה !  ״פעול״. יא) יעל כל חרוז, מפייט אך אחי

 רחום לכל פעול״. והחי טננןב׳חרוזי' ראשוני' מגץ קדוש אדיר בעלייחז [
 הניל, ואת השליש• מגק חרה ד׳ שם. זעל חג׳ עוני׳ ״כי אחה יכו׳ אך״• עך |
 ״חנק ורחום לכל פעול״. יק הסוד בכל הפיוט, רק בסופו אומר ח• ך' |
 חרוז•' מגון ב׳ ראשוני', והה' מגון האחר, ואז עוניי ״כ•״ ע״ם, יק ח׳ מגה ן

ך עליון הא׳ ל חו וס׳ הגיל. ואח״כ ״ובכן״ ער ״טעשיך׳/ ובעץ ס  םלכו
/ ק׳ ״לכן •חגאה" ער  שמום ציו חייב ,,אסרו תיהים״ ער ״לעף כח׳

 ,,כחי׳. וגם הטאמרי׳ האחרי׳ מנגן כן, ועל כל מאסר עיני' ק' ״לכן יחנאה״ !
 וכו׳ ככחוב בםחזור. אבל בסאמר האחרון מנגן רק ב' מלוח ״אמרו ל^הים'׳!
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, וכן ןז׳ מגון הזר, ואח״כ ס  מנין סיף סיוט סלך עליון, ק' ״תהילתי״ ל
ך עליון יכו: הראשון ״טעשה ל  ,,יכבן מה נורא מעשיך״, ובנטן פיוט ס
/ ק׳ על כל םאע־ ״לק יחגאה׳< ובו' ככסהזור.  <י.־.ינו" ער ״לסולו,
 והסאשרי' האחר״׳ מנן ח׳.מ"נ, רק במאסר אחרק אוסר ח׳ מחהלה כ׳
, וק ח׳ ס  סלוח,,מעשה<<הינו" לכר, בגטן סלך עליון הנ־ל, ק׳ ״שוסע״ ל
 ננגח הזה. יאח׳זכ״ובק^ עד ״יעריצו", ופיוט ,,אשר אימץ" יכו׳ מי.ן
 כסדר פיוט מעשה <זהיגו: כל המאמר׳׳ זזלת הראשון והאהרק מ״נ,
 זדייאשח מגק מלך עליון ומי האי. ומן האחוזן מען בתהלה רק טלות
, זק ח׳ בעק הזה. אך-לענין עניית ק׳ ס  ,,וחרוז שבח" ק, ק׳ ״שגקדי״ ל
 משזנה טפיוט.שלפניו; כי אחר מאמרי' שחחלחם-אשר ז*ימץ, עוני׳
 ״יקדשהך בפיהם׳?, ואחר סאםר׳ ״ידציח שכח״ יכו, עוני׳ ״והיאן^ודך"
 [ב׳ בדגש,- כ• המאמר קצר. ולא כה׳׳ה הטרפה] ח׳ אחר המאמר האהרון
ו שכח״ו [וק כל ראשי ה י י ל ע כ ר י ר א ש ו ד  ״•־בכן,' עד ״ו.איחי" ומנק ק
] ״על ישראל אמונחי״, ק׳ ״על ה נ ו מ א ה  פי:טי׳ עך •שלפני הא דר ח ו
 ישראל םלכחו״. יק מחליפי׳ ככל הפיוט, ח' מנק הזר, חרת א', יקי חרת א׳
, זק ח׳ בנגק מלכו ח ו ס  ער שאסר ח׳ ״ע/קרשחו", ק׳;-״לי רוטטוחי״ ל
ה] ואומר נ  בקהל וכי' [יק כל סיפ׳ פיוטי׳ ער שלפני-האדרח והאמו
, ה׳ ״חרס״ ס  ״יבק יעזו בשחקים״, ״אפס•״ עד ,,הקים״, ק׳ ״כיראה" ל
 עיס, ״וכק ה׳ מי כמוך״, ,,כד כסיך אדיר במרינים״, ק׳ ״סיכ מרא״
, ״ובק" ער ״כםעשיף׳, ״אין כסיך •כאחרי ס  לס, ח׳ ״ם^ רוצה״ ל
 העלה", ק׳ /,יאק כמעשיך בבדזרי ממה׳'. זסהלינא׳ בכל הסמט כבפיוט על
 ישראל הנ״ל ער שאמר ח׳ ״א״כ כקדושימעלת״, ק׳ ״ואין כמעשיך כרזזני״
 לס, וק חי, ואח׳׳כ ,,ובק נאךךף חי עולמים׳/ זמגון מיוחד מגן בחיל
 ירעדח״חאדרח״לס, ,,יבק-נאמיךףז^היט באימה׳׳,ומגקקדוש אדיר
 בעלייתו [יכן כל ראשי פיוטי׳ עד שלפני אי לי שחק] ״נאסיךף כאיםה",
חו [וכן כל סופ• פיוטי׳ ער שלפני ובכן , ח׳ כטק ס לכו ס  ק׳ ,,נכרכך״ ל
, •״ובק רומסי" עד ,,קדוש חוא", ס  לך חעל ה קדשה].״נרומקזף•׳ ל
, ,,ובקחמס!״ ס . ח' ,,קדוש הוא חצה" ל ס  ״חממו'עד ״נאמן'/ ק׳ ל
ס  עד ,,*יהינו" הבי, ״חממו אדיר ונירא", ק׳-לס,דו ״קךזשהיא רם" ל
, ס , עיש, ח׳ ״חטמיחך" ל  ״ובקי׳ ער ״אמונה׳/ ״אמונחך בעליונים'׳, ק
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 ״יבק ןלןיעךץ וחוקךש׳/ ,,הנקרש באלפי אלפים'/ ק' ע״ס, ח׳ ״הנערץ
 ברמא״ ע־ס, ובנ״י םיוחר ״ליישב" ער .,יכרוך" הראשץ, וננ״נ [יק כל םר.
 שאומר ח׳ בפיוט הזה] ״אילי" ער ״להבים", ק׳ ״אוסרי' קרוש". ובכל
 מאמר עוניי ק על החרוז האי, יעל הב׳ עיני' ״אומר,׳ ברוך", יעל הגי
 ״אוסרי'קרוש" ע״ם המאסר, ״ליושב" ומי. וכסוי הפיוט אומר גם חי ״חמים,"
 ע*ס, ,,יבק שרפ־'עומרי'ממעל לו", ובניי םיוחר ״זה אל זה" ער ״ומהללים"
 [קי אץ אוסרי' אוחו נפיפ לא בחחלה ולא בחיך הפיוס, אבל אחר סוף
 ר&ץט אוסרים אוחו. והטעם מבואר למעלה במוסגר ג' ודי] ומנץ הזה אוסר
 ח' בכל מאמר נ' חרתי', זק' עוניי מלוח מפסוקי ישעי' וי. ואחר שעט ״טלא
 כל הארץ כמרו" אוסרי׳ ״זה״ עד ״ומהללים", וק ח׳ [ואץ אומר,' בפיפ
 ״יבק רץ וכוי ל<י עורך" וכוי. וניל הטעם להורוח שעיקר יום הרץ הוא א'
 של ר*ה. יעיכ אץ אוסרי׳ אוחו גם בבי שלריה] ואוסר ״ובק" ער ״וסולח״,

 ק' ״סי יחנה" עיס.

 ךן י סונרי' איה. ח' בני״נ ״ככחוב זקרא זא״ז ואמר קרוש" [הבט יום
ו אוח חי] ק' ״קרוש וטי כבירו וכוי <י ברוב" ער ״ישיב הרוח", ח'  ל
 ״טרם" ע*ס מטן ב' פיוטי, ראשוני' שכחיך קרושח סוסף ריר. שמום ציו
 חייג [וכל סדר עוניי עיס הקרושה פה כסו שם, רק עץ יש א ו עין אינני
 מ״כ] ק׳ ״לק כל ליל" ער ״אלך.סרוח", ח' ,,טרםירחף״ ע״ס, ק׳ ״לק כל
 אשר" ע״ם, יק ח', ואח״כ ״ככוח" ער ״•אסרו׳/ ק׳ ״ברוך ומי חכור
 חחלונן" עד ״חטאח נפש", ח' ״סמך״ ע״ס, ק' ״לק בכל צרה" ער
 ,,אשא אח תפש", ח׳,,גם זכו' בכף הסלעי׳ [בסחויר״' הישנ•׳,,גם זרים
 כהעיפם נפש, בכף" וכוי. ובאשר מלח ״נם" קשר, שהלא בצריק•' אסר
 ״בצרור הודם חוצרר הנפש" ולא בכף הקלע. הפך הזד•'? שינה היה בדרך
 עקש; כי מלבר שמאסר מה שחיק לא •בחב בספר ולא יאמר בסקהלוח,
 גם לא עלה על לב הסיטן לדעח׳, מ ב' המלוח שתיקן ה״ה כפל ענץ הן,
 ולמה יכפלהו? לק גיל שחוזרת הא׳ •חוקן; גם מודים חעוף נפש״. ואסר
 >,גם מזרים״ כלשק חהלי' ׳*ט, יאמר ״תעיף" כלשין הדבר•' ר׳ ״אשר חעוף
 כשסים״. —ובחרתהכיהנטן״הכןלע, ק׳ בסגול, כבריח חרשי', כי בשמואל א׳

 כיד, כיט כחוב ,,כף הכןלע, בקמץ כעמר ההפסק, ושם ני בלא הפסק ו
 בםטל,,בקלע"] עים, ק׳ ״לק נבל לכ וכי' שחר יגשף׳ [ק הוא במחזורי׳
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 !•מני; ולא כה״ה: נשף ושחר; בי הפיטן בא להשווח קצת סופי החרוזי׳;
, ח׳ ״לק ככל לב וכוי מםקוסו" ער ״אוסרים׳/ ק׳ ס  נשף, עם: נפש] ל
 ״שסע וביי אלד״ עד ״הסה בשר״ [ב׳ ברגש, כי ״צור זכור תזכור" הוא
 סאטר לבח, ואיכ ״ט הסה בשר״ םאסר קצר. ואין לרמוחי לם׳ש בחהלי׳
ח ״ט בשר״] ח' ,,קצסח״ ע״ס ק׳ ״לק טרף׳ ער ״לכל בשר", ח׳  ל
. ח׳.לק לעח זכו׳ אחר״ ער ״ל^הים״, ק׳ ס , ק' ,,לכן לעח״ ל ס  ״סעד״ ל
ס [אץ אזסרי' כפ״פ ״אדר אדירנו״ ים׳  ״אני הי ^זדכם, אלץ חלרוח״ ל
 יעד אחר פייט אליך. וניל הטעם לפי שםיכח סחיט שהוסר הפיוט על
ר א דירג ו וכו/ לק ראוי להאםר לפניו, כפיוט עיסר הקרושה,  | מאסר אדי
 שנם הוא נאסר לפני הקרושה] ח׳ ״רחסיך וכו׳ םנשואי רזזם |1*כ כםחזורי'
 זק לל. אך להשמח סופי חחרחי', חראה כ״י טוכ כעיני היה לעשיח מי
 ״רחם״: רחסך, בלי י׳ אחר ם', שהוא לשץ יחיד. זםבאר בבאורו למנחה
 שסובט ככישעיה סיג ״הנשיא•• טני רחם". וחתם שם בליא כאלי כתיב:
 רחמם. ואף שיש לקיים חקוני ברוחק ולפרש שכניי ך׳ םוסב על ,,משיאי"
 וריל משיאד מרחם אמם, כמי ,,שם קרשך״ שריל: שסך שיש
 נו קרושה; ם*ם נשסע כחריף, כא6 הכנר מסב עליו יחי: רחם ש-ץ־.
 ולדעחי כחב הפיט; באמת ק, יכראיח ה״ר, משווי החרוזי׳; אך חחכסי׳עאחריו
 נםלו שור החרוזי׳ לםען החריף, זחקט: רחם. ואיח שהליל: מי רחם,
 כבסקרא. ולא לסםוך? מה ראה זקדש הלמה, שנם בזה אוסרי' ״לעסיסי
 בט!״ סן הסאסר שלפניו טשעיה ״העטסי׳ מי בסן״] ע״ם, קי- ״שסך״לס,
, ח' ״אחר וט׳ וכרבל״ ער ״לאםר", ק׳ ס / ק' ״אחר ארירט" ל  יק ח
 ,,יטלך״ ער ,,הללףה״ע) פיחחי׳ א״ח. חי. ״לחר ומר יט׳טםקרישד
 זבו' עיר •ז^ר לט [כ׳ בקמץ חטף, כי הסלה מקפח לס לח לנו, יכיג היה
 כסיםף ריה, ופח לא זכר זכי כחולם כ' חילס] אחבח איחן״ [יפסיק מעט, כ׳
 סלח ״אדוננו״ גסשכח לסלח ״׳זכר״] לס. ע) ובנטן קרוש א ריר [וק
 מען ראשי הפיוטי" ער שלפני ובכן חן פחדך] ״האדיר בשסי עליזח", ק׳
 לם, ח׳ מגק ם^יחו [וק כל סופי פיוטי׳ ער שלפני ובכן חן] ,,ההם",
, ״האמן״ער,,וחקציבס״, ס , ח׳״הנוננם״ ל ס ס ״החק״ער ״עולם״, ק׳ ל  ל
, ״ובק״ ער ״יבק סי", ״סי אדר אפסך״, ס , ח׳ ,,הסטהרם״ ל ס  ק' ל
, ח׳ ס , ח׳ ״ני חה וכוי, ובק מי לא, לא איטר" עד ״דבר״, ק׳ ל ס  ק' ל
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 ,,םחיח וכו׳ ומן"טי לא יראך, יראך" ער ״פעלתי/ ק׳ עיט, ח׳ ״רובה וכו׳
 ובק וכו׳ םלך״יעד ״גנזים", ק׳ ע״ם, ח׳ ״נןרוחיו" ע״ם. [אץ איסרי' נפיפ
 ״יבק ימי הטיס, ועוים" ער ״•נאסין"; םפני דרכי שלום) יאופר ,.יבק ומי
 כי, כי תורה יחנו לך שבים׳/ ק' עים, ח׳ ״גריל יכי' בהכנע [יפסיק מעט״
 ויהבר ״על הרעה חנהם", וטיט ח׳ ברנש, כרץ סא0ר קצר. ולא כה״ה] וכו׳
 אפך יש1ב [כן יהיקן״ ולא כבכל הםהזור•': חשוב; כי סלת אף זכר. ילקח
 לשין יש/[יח י״ב ״ישב אפך וחנחםני". או יתוקן: חשיב, כבחר^ ע״ח
 ״להשיב אפי, יח׳ לנוכח. יבריחק יש לקיים הבהוב בטהזיד: שסליח ״על
 הרעד. חנחם" הן םאמר סוםנר, ומלוח ״בהכנע — אפך'׳ רמקיח יכפירש״י
 הרברי׳ ג׳ בר״ה הד-זקה ״שאחר. כובש ברחמי' אח טרח הרק" ואסר הפיטן:
 כהבנע אפך אם על הרעה חנחם, חשזב זמ׳ לנחם. זהטעם שמפריד ״אפך"
ך בראש ההרח האחרון, כי הפייט פ  מן ״ברגנע" ודא למען חהיה א' של א
א בחשריק] וכי' ״ובק יכו' לך" ער ״פה", ק׳ ע*ם, ח׳ ״מ• מאז ומי  ת
 וכק וכי' יאחה" ער,,נאדר", ק' ע״ם, ח' ״ומי גהוץ ימי ובכןיבז׳ מ" ער
 ,,יאפריך", ק׳ עים, ח׳,״ט רונשי ומי ובק וכי׳ בכל" עד ״לנרלך", ק׳ ע״ס,
 ח' ,,ברוך רחשס ומי ממ;ךי #/ןו?זף [זלא כבםחזיר] ומי ובק ומ׳ הכמי"
 ער ,,לכה", ק׳ ע״ם, ח׳ טעים וכוי ובכ; וטי ובכל" ער,,חלילך", ק׳ עים
 [על סלח ״הנדס" הב׳ שבפסוק״ אץ פיזט בסחזור] ח׳ ״נףך" ע״ם {בפיפ

 אץ איםרי' ״ובכן ים׳ סלמחם, סלכוחם" ער ״הארץ". וניל שהפיטן חיבר !
 פיוטי' על ב׳ מלוח ״הטיס" ועל ״םלטחס" שבפסוק, ולפי שחיו בחם נדיפים ן ו
 וקללות״ העמרום בריר שאחריו מפני דרכי שלים. ושלא לחח פחחץ פד.! !

 לסוסרי': שהםחירי נריפי׳ שבפיוטי המלוח האלה, חברו פיוטי' אחריי בטלת
 ״הנדס" ר.א׳ ובסלח ״סלטחם׳/ ולא חברו במלח ,,ועיים" הבי, ט לא •הי
 עיר סחחון פה לד״ם אם יראו שיש פייט על ,,הגרם" האי. אך להורות לנו
 שאץ אלה מהפיטן הראשון עשו איחם קטני', ט רק חצי אוחייח א״ב• בחובם.

 אםנם חכמי פיפ לא קהלו: אח הפיוטי הםאוחרי'] ואוסר ״יבק וכו׳ מאץ |
 נסיך, מאץ כסיך' יער ״ושטי שבדם׳/ ק' ע*ם [ס£ח ״סאץ כמוך" רבק|
 בפיוטו, למען יהיו כל ראשי חרודו״טאץ כמוך" שהוא שבח בדול! ח׳ ״םאץ י
 כמוך ברקמך ובז׳ זככן שמע" עד ״האזורי' באהב אומר״׳ ה׳ ^הינו". ובכל
 הפיוט הזה אומר ח׳ בגנון קרוש אדיר חרוז אי, וקי חרוז שאחריו, רק
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ן ן ג  כשאומר ח' ״הקרוא׳׳ •יכו/ אוסרי' ק׳ ״הרעשים" ע״ס, וק ח׳ מ
 מלכותו"מיל [ואץ אוסרי' כפ״פ,,חושגב ובו׳ ככחוכ ומי" שבמחזור].

י וםחפלל מי״נ ,,ינק חן וכו׳ אחח בחחזנו וכו׳ כאהבה אח יים  ט
 השכח הזה ואח ^כ'•ושה לקדשה ולםניחה לסחילה וכו׳ כאהבה םקרא
 קדש זכר ליימ, אי״א יעלה דכאי ומי לחיים ולשלום מהיכ הזה" עים, ומנץ
ה  סליח׳ פשוטה ״סלח" ער ״שנינו", ק׳ ״מחל׳׳ עד ״עינינו", ח׳ כעק ת
 [יכן בל'ראשי םליחוח וסופן מגק ראש וסוף שלס״פ ער שלפני הסזמץ] ״<<
, ח׳ ״תעכיר׳׳ ע״ם, ומיי ״דעכור" עד ס  ארך" עד ״נקראח׳׳, ק׳ ל
, ח׳ ״מ לא עי׳ אנא״ עד ס / ק׳ ״ה׳ ה׳ יכו׳ אם עיניח׳׳ ל  ״יקרא,
. ק׳ ״אם' . . א״ח^נו׳ ועחה׳׳  ״יהטרא׳/ קי.לס, ח׳ ״שמע נא" לס
 לס, ח' ״מ"לא עו׳ אי״א אנא הואל סלוח לעבדך׳/ ק׳ עים, ח׳ ״שסר
מ לא עו' אמנם , ח' ״ ס . א״ח עיי אל חעזכני׳׳ ל , ק׳ ״אם' . ס  לנר׳ ל
, . א^ז עו׳ מלפנד" לס , ק׳ ״אמ־י. ס , ח׳ ״שעה״ ל ס  עולם׳/ ק׳ ל
, ח׳ ״הבטחחו ומי חנון״ [ה׳  ח׳,>מ לא יני־איק ח אס ירקרק״, ק׳ לס
, ח׳ ״כ׳ לא וני׳ ארץ ס . א״ח ונוי כי אדם״ ל . ׳ , ק׳ ״אם' ס  כתדק] ל
̂ה ח״כ] ק׳ עים, ח׳ ״בשבריך׳ ע״ם ש רמה״ [הבט יום צ ט א ־ ף ^  ב
. א״ח . י ד  ]ידביק ״זכם קרבחך תפיץ׳/ מ ריל: חפוץ לזבם קרבחך] ק׳ ״אג
, ח' ס , ח׳ ״מ לא וט׳ או״א חעל־," עד ,״שמיך", ק׳ ל ס  גי׳ חשוב״ ל
מ לא וגו׳ אשפיך׳׳ , , , ח׳ , ק׳ ״אס״״.. א״ח וטי אך" לס ס  ״אל חרף" ל
̂ז עו׳ אל חנאץ״ , ק׳ ״אמ״י.. א׳ ס , ח׳ ״אמרי״ ל ס  ער ״צורי״, ק׳ ל
. ס , ח׳ ״ברחמים׳• ל ס מ לא מו׳ אי״א חגרח״ עד ,,חפר״ ק׳ ל  לס, ח׳ ״
, ח׳ -,כי לא וטי או״א אך" עד ״חבל׳/ ס  ק' ״אם'׳. .;א״וז וני' אל חול׳ ל
/ ׳ ו ל מ ט . ־ 6  ק׳ ע״ם, ח׳,,שלם לי" עד ״חחננו מרדח שחח [רפניק] וביר ס
מ לא מו׳ אייא אל״ עד , , ׳ , ח ס . א״ח מו׳ למה לנצח״ ל  ק׳ ״אם״י.
ק ניל] נםולם וכו׳ בל מאמצי יביך [  ״עדך״, ק׳ ע״ם, ח׳ ״חשב לאו
 כךוך״ [חמחרגם האשכנזי לא הכץ זה, מ מומו: אח גמרות כחך בכוע
 כאיוב א ״וביל מאמצי כח״. מקורו כנ״ל. ולא כהיה שהרמכ כ׳ הפכי׳
 שקיםץ ״כל״::וריפר, ״כהן"; שאם כל בקמץ חטיף, הוא מוקף למלת
ך תושר- אכל האםח שמלח ח  ״טאמצי", ואז הוא מאמר יקצר וחהי׳ כ׳ כ
 ן כל בחולם ונפרדח ככמקרא, ומלות מא מצי כחך דמקיח, יכ' כחך רפה.
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.. א״ח  נם המף ה״ה בחית כחך ולקח הסגול הראו• םסגה] ע״ם, ק' ,״אס״,
 ונוי <<ר.ים" עיט, ח' ״כי לא וטי ספלט•" ער ״וםנינ"/ ק' עים, ח' ,,בקר"
 עים, ק' ,,אסיי.. א״ח וגוי רבת" עים, ח' ״כי לא וני' הי" ער ״סנעזר•'/
. איח וגוי בקראט" עים, ח' ״כ׳ לא .  ק׳ ע״ם, ח׳ ״לעזרתי" עים, ק׳ ״אס״י
 וגו׳ או״א אסונים" ער ״בבדיחך׳/ ק׳ עים, ח׳ ,,ונפוצוהיהם" ער ״להם
. טוב וטי, הנה םה טוב" .ע״ם, ח' ״כי לא" עיס, . • , ס א  ל^הים", ק' ״
ץ וכוי ,,שר״ קרש" ער ,,גם יהר" הראשון, 1ק קי. ר א  ובעין שופט כל ה
 ח' ״שופט ומי העכור" ער ״החסיר" הראשון, וכן ק', ובבנק הזה [יכן כל
ה בפני כחש׳ [כבאיוכ •יו $ ת ומ׳ וןסשי ומי ו ב # ב  סאסרי הפיוט] ״
ר ימי כקרק  ,,כחשי כפני •עגה". ולא כבסחזור: ועצם1 ימי צקק לחש/ סז̂י
 [כי רפה] ומי עוג•״ ער ״יחדי׳,ק׳ ״שרי קרש" ער ״נס יחד" הראשון, ה'
 ״לובש" ער ,,החמיר,׳ ק' ,,שיפט" ער ,,החשיד׳' הראשון, ח' ״בסקרא
ק יחזק•] וטי, ״הטיבה"  וכי׳ בשנים וכוי, סטה וטי, מכרי ומי בהיות בר. [
 ער ״החסיר", ק׳ ״שופטי׳ ער ,,החמיר" הראשון, ח׳ ״שעה" עים, ק׳
 , שרי קרש" ער ״גם יחדי׳ הראשון •ל) ,,אס״י.. ואחה קרוש״ ע*ם, ומנה
 םליח׳ אחרוני ״ארברה", ער ״םסקור• ךחמים״, ק' ״יזכור" עים {אכל
 בתיך הפיוט אק אוסרי' ק׳ כפ״פ, כ״א ח' אוסרו כלו. וניל הטעם כישיע
 חריכ ״טוב לקצר בפיוטי' ובסליחוח שהריח כר• לםהר כענק שיתפלל מוסף
 קירם שבע שעיח" ריל קורם חחלח שעה שכיעיח, וביב בטור שם ,,קורם
 שעה שכיעיח". וקי הלא זמן מנחה ט' שעיח וםחצר. ככשיע רל*נ? יניל
 שסחשיר מה לסס״ש סיא שם םיק א' ״רכאמח זמנה אחר וישעיה כראיחא
 ביומא כיח". וגם בסנח' מקצר׳' ק כסליח' אחרוג' שאק מחליפי' ח' יקי, רק
 ח' אוטרד. מלה כבשחרית שלא לאןזר זמן נעילו- ולהשווח םרר חפליח
, רק כליל חחלח ״*כ מחליפי׳ חוי?ן הסליח' בפיפ]  היום -עושי׳ גם בםוסף ק

. ״)  וקח׳

. ,,זןר לגו בריח אמח זט' זןר לט [בשני ״זכר" כ' בקםץ חטוף,  י
 ט המלח מוקסח למלח לנו. ולא ממחזורי׳ שהיו כ' חולמים, וגם ה״ה לא זכר
 לקםצם] ״בריח ראשונים" ער ,^היהמ", וכמנוע סיס שבטחזור ״קבץ
 נדחינו" ע*ס נואם מילה בעירזהאיש המחזיק הילד בחיקו לסול הואבבהלנ,
 אומר*׳ רק ער .יהארץ אזכר*, ה׳ המאמר הא׳ של פזמון זכור בריח
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 אברהם, והוא עד ״שסך" האי, זכנגונז כביום עיר. ח״ה, ק' ״זכר לגז כריח
 ראשונים" עיס] ח' ״זחק עליט" ע״ס ככערב וכל הסדר כבחירוח״הלטע^ר.
 י עד ,סקילה". — ואומר׳׳ עד ״אטהר אחכם", חי ״ואחה רחום" ער
 ״אחכם" [זאק אומר״' בפיפ ״לכרך" עד ״סליחה״] ״או־א אל חירא יעקב
 | | שובו שוכבים", ק׳ ״שובה ישראל", ח' ״הגה לא יטם ולא ״שן״, ק'
 ! ״שומר ישראל", ח׳ ״אזיא" עד ״פשעים״, ק' ״שובה ישראל". וסשס
 ! והלאה בבל הפיוט הזה אומר ח' ד׳ מלות, זק' כ׳ מלוח. וכשאסר ח׳

 ״חיללו" עד ״כספר" אוסרי' ע״ס, יק חי. [בכל המחזורי׳ כחוב ״חפי
 ;טענל״״. ולא טצאח׳ טעם למר. נח; ה״ה חפי בסלח דופי, שהיא

 חהלי' נ' ״בק אמך החן חפי", ובחר כלשין כי״ חחח'יופי לשק המקרא, ובן
 געלח נפשו כמיש במחזורי ״שמץ אנעול״, שהוא לשח השלכה והסרה
 כבשמואל ב' אי, כ״א ״ננעל מגן גבירים" שפירשו רשיי ורר־׳ק לשק השלכה.
ה, ואקיים: אגעול. אך צדק., דבריו כסיש ק׳  לק אגעול ״אנעול שתיקן ̂ד
 בסוף הפיוט, שחיק; ״שובו שובמ', חסציאנו", חהח ״ואליך נשיבה
 הסציאנה" שבסהזורי׳] וכעק הי״נ ״אויא השיבנו ובי׳ ינאסר [אף שהם ב׳
 פסוקי' סםוכי׳ כסוף הושע; אט־ ״ינאסר", לפי שסכל א׳ סהפסוקי' מביא
 ראיה נפרדה שרוצה בחשובה, כי בב׳ כחוב ״ועץכו אל ה׳ ״] יכו׳ אמה אליו
 [בהיר,, בלשק הושע, ולא: ואסרו, כבמחזור״׳] וכו׳ אח יום השבח הזה ואח
ם שבח״ז [יק כל הרח׳׳ י ח  ״היכ הזה" עד ״ולכפרח פשע", ובנגק אך א
 עחחלתס יום] ״מם״ עד ״ויסגר", ק' ״היום חסלה" עדלפניככחוב,
 וק ח׳ בניי [וק כל חרוזי׳ שחחלחם היזם מנח הזה] וכעק חייג [יק כל
 ״ככתוב״ וכי׳ שבפיזט] ״בבחוב״ עד ״בחולם", זסשם ע־ם בגגק השלמה
ם וי^ךנוחשא והםלד.״, ז י  [יק מלוח אחרוגיח שלכל כ כ חוב שבפיוט] ״
 ק' ״חיים״ ע״ם, ח׳ ״היום זכו׳ ככחוכ וכזי יום ג^לנו שכח ועזיכ", ק׳
 ״היום" עד ״נעזוב״ ח׳ ״היום" עד ״שא נא", ק׳ ״היום קשוב" עיס, ח׳
 ״היום וכו׳ ככחיכ" עד ״כדברך", ק׳ ״כעביר״ עד ״למען שסך״, וק ה׳
 בעין שוסע חפלה. .[יק כל כעב ז י וכי׳ שבפיוט] ואח׳כ ״•ים" ער
 ״להפר״, ק׳;״חיום״ עד •״כפר״, ח ״ודום" ער ״יזם דעוהני חושכח
ק נ׳ לתקן, כי ויעזח נקבה כ:ל השמות שסיפם זח] ק׳.היום״  ! וחיחעב" [

 עים, ח׳ ״היזם״ ער ״העבר כענן",ק' ״הזם* ע״ס, ח׳ ״היזם יכז׳ מחוב" עד
20 
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/ ח׳ ״כעמר ומי ך ס  ״על פג׳ו רקרא״, ק' ״ה׳ הי וגוי כעמר* ער ״למען ש
 יום חנן אליך [ק נ׳ לתקן] ענו בערגו [ייפסק] המד״ ק' ״היום" ע״ס, ח'
ק ניל כ׳ טעוח לשה נקבה מיל] ק׳  ״היום״ ער ״טעותנו חםקש ואין" [
 ״היום" ע״ס, ח׳ ״היום" ער ״וםטהר", ק׳ ״היום" ע־ס, ח׳ ״היום" עד
 ,,אכטה", ק' ״היום" ע׳ס, ח׳ ״היום וכו׳ ככחוב ובו׳ ער ״עםך", ק׳.כעמר־
 עיס, וק חי. ובניי פיוט אהללך הםחוקן כנגר ׳'ח כרמת שבחפלח חול
 [והבט יום ליי אות א/ ובבאור רו״ה] וע״כ אוסר בי*כ שחל בשבח רק גי
 סאםר״' ראשוני/ שהם מגר נ' בי־מח ראשיניח הנאסרוח גם בשבח, וסרלג
 בשבח •״ב םאסר׳׳ שאהריהם, שהם כנגד ׳״ב ברמח חול, ושב לאמו־ סן
סי כסוך" ׳  ,.עליק אםוניח" והלאה. ואחר כל סאםר סבי חרמי/ עוני׳ ק׳ /
 [ואץ אוסרי' בפיפ ״תעמד" ער ״שב• פשעי׳] חי.ככחוב וכו׳ כל חטאחם,
 וכל חטאח וכוי ונאסר חחן" ע'ם.י<) זלםעלה חיב ״אויא םחול״, ער
 ״ישראל וי,־.'כ". - ומום צ״< הי״ן ״סכיני' הלני מים'/ ער .ק' אחר כל א׳
 אסן". — ומי׳ ״היום חםחול" ער ״עיטחינו", ושם ״כהיום עד העולם",

 עד ״שבים לםקוםם". ועור שם ״אחר שהגיעו", ער ״ולעילא".
. מכריי הרד. ום׳ שני וסגן של ו׳ קרוא". וטי שקנו לו הא*, פוחח א  י
 א״ה וסוציא כ׳ סיח. ומום צ״ז ח״ט ״וברורוח", ער.כמחרח לי״נ/ — ראש
י ם ו ח ער ״ואיל לעלה". ואחר ברבר. אחרוני של הכהן אוסר  סח־ אחר
 ח׳ מי״נ ״מי שברך* ער ,,ויברכהו רכחבהו בספר םחילח וסליחה עם כל

 ישראל אחיו ונאמר אמן" [וכן לכל קרוא אחר ברכחו האחרונה] ומיינ!
. הלו" [ונם בקחאח הישראלי׳ אומר ״•עמוד" ומי מי״נ] וקורא 1  ,,יעמר .
 ללו• ער ״ובער ביתו׳/ ולישראל א׳ ער ״אשר לוי/ לישראל ב' ער ״קהל
 ישראל", לישראל ג׳ ער ״ובער העם", לישראל ר׳ ער ״חטהרו". ומכרי׳
ג ״יעמד שמעי".  שביעי, מ כשייכ בשבח קוראי׳ שבעה. וח׳ קורא מי
 ואחר שהודיע השמש למ שקט לו, עולה הזוכה וםברך מי״נ, וח׳ קורא לו
 ער ״אח משה׳/ זהשמעי מברך מייג ברכי אחרוני [ובי מ״א סי' רפיב סיק

 ב׳ שאץ להוסיף גךיאי' ב^כ אף כשחל בשבח] ומיח•׳ ס״ח ב׳ על השלחן |
 לשמאל הראשק, ומגן חי חצי קדש מ״י של י״נ בכריה. ומכרי׳ הגבהה

נ ״מי שברך׳׳ וכו׳ לשמעי. אחיכ גםכרה! י  וגלילזז* ואחר הגבהה אומר ח׳ מ
 התפטר/ ואחר חודעת השמש עולה הספטיר ומברך נרכח אשר בחר
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 מנק תל, וח׳ קורא ,ובעשור לחדש״ ער ״עסביהם״ שבסדר (*נחס מגינח
ר גחן מגון חול, וק אוסר לו ח׳ ״סי ש  חד1, והמפטיר מכרך ברכח א
 •שברך" ובו׳ כלשאר הקרוא׳', אך מ״ח. ומוכרי׳ הנכה' ונליל׳ של ס״ח חל.
 ואחי ועבה' אוסר הםפטיר כרכח הפטר׳ שלפניח וחפטי־ח ״ואסר סלו" עד
 ״פי ח' דבר", וכרמח שלאחריה כמום ז׳ חים. רק שבאחרונ׳ אוסר ״על
 התיר׳ ונו׳ יעל יום השבח הזה ועל יהיכ הזה זכו׳ לקדשה ולמנוחה לםחילה
 לסליחה ולכפרה לכבוד זלחפארח יכו׳ ודברך אמח וקים לער בא״י מלך מוחל
ק םנהג ס״פ,  יםולח׳׳ ע״ם, כחחיםח ברכה ד׳ של חפלה, לסעלח סח״כ [
 ולב בסדור יעמן ובכיי בשם רוקח, לאסר ברכח מוחל וסזלח, וק מוכח
 מלשין רםכים כסדר חפלה ,,חםפטיר ומי כנוסח שהוא חוחם כתפלח ככרכה
א חוחם כברכה אחרוני זו". ולא כלבוש  אמצעיח כאוחו חיום כך ת
 החור ומגן אברהם חי־כיא שסמכו על ם״ש כ״י בשם כל מ ״שאץ אוסרי׳
 סלך מזחל וסולח מ סר. טיבה של מתלה וםליח׳ אצל נביאי׳, כיא ודברך
 אטח וקים לעד באיי מלך על כל הארץ מקדש ומ׳.׳׳ ול־נ שחל• לא ראה
ה הזמר דברי ח״ר נחן האלה לראיר. ח  כראוי דברי כל מ, מ רק בדיני מ
 שדעח החכם תר, שאומ־י׳ ברכח על חחור׳ אף בער!׳. אבל כמקומו
 כתי ברכוח הפטרח שחריח י״כ כ' ״יהיחם בברכת על החור׳ ועל העמד׳
 כדרך שתחסי׳ בחפלה״, וברסלם הניל. וא״ח שכשיע ח״צ ס״ט כ' ״ואין
 מכירי' בברכת הפטר׳ פסח לא באמצע ולא בחחימה׳׳ ר״ל בשחה״ס של
 פסי/ יק נוהגי׳, ותא הפך כלל רסלם הלל, שהלא בסוםף שחהים תחכי׳
 ״והזסגים״? ׳״ל שרסלס ר״ל כדרך שחוחס בבל חפלוח היום, כמיט רינ,
 אבל כשחה״מ אץ מזכירי׳ י״ט ככל חחפלוח, שתחמי׳ מקרש חשבח, ורק
 כמוסף סזכיד׳ ״וחזסנ׳״׳. אק לרעחי לא השלימו כעלי מדג פ״פ אח
 דבריהם, מ לפי דעחס תבונה לא יאמר סמוך לחתימה ״ירברך אסחוקים
 לער״, מ זה יחק רק לדעח מיא וחבריו הנ״ל שתחמי׳ מלך על כל הארץ"
 וכוי, אכל לםנהג פ״ס שתחם•׳,,סלך םוחל וסולח״ יכו׳ איסרי׳ סכוך לחתימ׳
מ אחה׳,  םעץ חחחיס', אחר,,לעולם ועד׳ כלפני חחיםח ברכה ר׳ בחפלה ״
ח ״למומי א  ער ״מוחל יסולח". יכסו שאומד׳ בראש כרכה הםםר׳ ת
 ולשליח׳ ילכסרה״] ואומד׳ ״יקום פורקן״,ע״ם. ח׳ ״מי שכרך" ע״ס כבבל
 שכח [דק שלפני מלוח ״עם בל ישראל״ מוסיף,מחכם בספר מחיל׳ וסליחה״]
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 ,,אשרי •ושבי" ער ״סלח" בניינ כסו בר״ה. זבן ״•הללז" ער ״לבדו" אחר
 שאסרו ק׳ ״אשרי" ע״ם. ויחר הסדר ער הכנסה וסגירח איה: כביום 5׳

 סחיט ״ק׳ הודו״, ער ״כקדם".״)
 מנהגי מוסף •״כ שחל בשבח.

• זמן חפלח מוסף קירם חציח היום, כלמעלה סחיט. וחחלתה ב  י
 כביום ציו חייא ער ״עם ולעילא בניינ". — ולמעל' חיב ״ימחפלל•' חפלח
 לחש", ער ״באהבה ומי". — ״יספ;• חטאינו יכו׳ ואח םיסף יום חשבח
 הזה ואח מוסף •ה״ב הוד. ומי וביים השבת יכו׳ זה קרבן שבח [הפסק םעט]
 וקרק חיום כאסור ובעשור ומי ו״ן מסבו ושעיר לכפר םלבר חטאח הכפור•'
 ישני חכור•' כהלכחם [ב״כ ה״ה. ונמן הוא, מ מ״ש בםחזורי' אחר חט א ח
' ״ונסמהם כמשפטם" אין מדי לקייםי, כ• לחטאת אק נסכי׳ כם״ש  הכפורי
 ביום צ״ו אוח •יא, ינםכי עוליה כבר הזמר ״דק כנםבו". וכ״כ מהרייל היריה]
 •שסחו ומי או״א סחול לעוגיחיני ביים חשבח הזה וביה״כ הזה". ובל חםרר
 למעלה בח״ב ״סחה", ע־ס חיב. — רק החח שלים רב וכוי אוסרי׳
 ,,שים שלום" וכי. אחר בלוח הרב הפלחו פזחחי' איה. ולמעלה ח״ז ער
 ,,לעונים". — ק' ,,שושן" ער ״וסלהה", חי מטן ח מ י כ •י שביו' ציו חיר
 ״ניב" ער ,,זסלחה" [יק סנגן כל סיפי פיוטי׳ ער שלפני יסלך] ק׳,שפחיט'
 ע״ס, ח' ״הרש•'״ עיס, ובעק חיינ ״זכרט" ער ״•שיעה", ק׳ ״יוסי׳ ער
 ״וחנון״, ח' ״סלא" ער ״יחנו;", ק' ,,כופר" ע״ס, ח' ,,סיחליך בעט• ןכופש

 [וי שבראש קסוצ׳ מ עינה םפסקח ראויח אחריה] עיס, וכנחי/ ,,סי כםיך!
 אב" ער ,,הםחים". ק׳ ,,צפה" ער ,,העם הזה", ח׳ ״רנש" ע*ס, ומיי!
ם ומי שביום ציז רחיב ״נחשב', י ר א פ  ״יטלך" ער ״נא", ובעת שסו ם
 ער ״וגקרי/ןזף בשבח שבחזן קרוש", יכן קי, ח׳ בעין שוםרי וכוי שם
 ״היום בפהןןף" ער ״מהיכ קרוש", וק קי. ח׳ בעין שפרו ובו' שם
 ״ססנין" ע״ס [וקי אי? עיניי, כניים צ*ו חיה םיםנר בי] ובעון סורר.
׳ זכו׳ שלסעלה ח״ז וסרח ״אשא רעי" ער ״םרחיק׳/ וגם פה אין  חטאי
 אוסרי, המאסר׳׳ שלפני הפיוט ״נחשב, היום, םסטין" כץ פרקיו, כסו שם.

 רק בסופו אימתי ק' ״נחשב" ער ״שבתת קרוש'/ וק חי. ובשן מלן!
 שוכן ער וכוישם ״אח לחשי" ער,ה<י קחש/ גכןק׳, ח׳ מטן סלך מאזין
 וטי שם ,״ארק״ ע״ם [וקי אץ עוגי׳ מטעם הגיל] ובעין אדר יקר וכזי שם
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 ,אי! ערוך וכו׳ היליף [הבט כיוס ציח ח״א כםוסגר] וכי׳ ?כייןךף״ ער
 ״נחלפים", ק׳ ״חזקף" עיס, יכן חי, ואחיכ ״וכק ואחה כרתס סלח לט״
 [זה, זק ״וכק" וכזי שלפני כ׳ פיוטי׳ שאחר זח, אוסר ח׳ לכדו ככל ובכן
 יכי' שככל הפייט•'. ולא כסחזור ריר. החדש אשר חי״ק גחן לסו. ולא כה״ה
 ! כמחזור הישן שכ׳ לפני הפיוט ש^ח״ז אך ״אך״, ולא ״יכק אך" וכזי.
 1 והמתי למה החדש סוסיף בסוסף זחישן מחסר כםחזור סזסף סכשחריח,
 •שבפיוטי׳ כאלה שבשחריח לא העדיף המרבה והםםעיט לא ההסיר סבשאר
 םהזזרי׳!] זננין כ׳ פיוטי׳ שםחליפי׳ ח׳ וק׳ אח׳כ ״אנא אזק" עיס, ״זכק אך
 זכו׳ אך אץ" ע״ס וסדרם, ככחיז סן ״וכננק ברוך", עד ״םלכיחז יכו׳ ת״ל׳׳
 — ואוסר ״ובקי׳ עד ״יעדצ•׳״. ונמן פיוט ״אשר איסחך״ עיס וסרח
- ועוני פיוטי ״ליושב  ככח״ז סן ״ופיוס אשר אוםץ״ • עד ״מגון הזה״. ־
 חהלוח וכו׳ אמיצי״ ע״ס, ״וכק שרפים וכוי זד. אל זה וכו׳ איל םרום״ ע״ס,
ת  ״זפק לך חעלה זכר מי •יערוך יכו׳ וחז^ר לסו״ עד ״וםרזםסים" [ק םנ
 פיפ. ונכון הוא, כי ״זחזכר יכו׳ םקישר עס הקרוס וקצר. ולא כהיה שכ׳ חחח
 יתזנריכי׳שכסחזוד׳ ״רפציח״ וכי׳ שתא ארוךיוחר יאינניסקישר עס חקידס]
 יסדרם כבח״ז סן ״תקדש"• ע״ס ח״ז. סיגרי׳ א״ר..•ח׳ מיינ ״ככחיכ יקרא
 זאיז ואסר קדוש״. ואומד׳ כל הקחשה כבשחדח, רק שאץ אוסרי׳ פייס
 בץ חלקיה, וכסוף הקדושה אי־םד' כבריח ״אני", עד ״הללויה״. - פיחת׳
 א־ד. וכיום צ״ו חיינ ״ח׳ מיינ לדיר ודיר״, עד ״החס ע׳־ם". — ״ויק״ עד
 ,,הללייה", ובמק קדוש אדיר בעלייחו ניכן כל ראשי פיוטי׳ עד שלפני
חו וכי׳ שבחיו [יכן  ובכן חז] ״ואתי" עד ״נדלך", ק׳ ע״ס, ח׳ בעץ טלכי
 כל סופי פיוטי׳ עד שלפני ובכן חן] ״נדול העצה* ע״ס. ״ובכן״ עד
 .יאריח", ״אלך׳׳ עד ״יציר,׳, ק׳ ע״ס, ח׳ ״כי מרים״ עיס, ״יכק" עד
 ״לעילמך, ״האחד כעילסו ואץ שני לו״, ק׳ ע״ם, ח' ״הרוצה וכוי וכס שסע
 ילי׳ האיסרי' אהד אזטד' ה׳ ^היט" יטחליפי׳ ח׳ יק׳ בכל הפיוט,
-  תישי׳ כסדר שבסוף• ח״ח ,,וככל חפייט״, עד רהיט ״זכר לייס". -
 ,,יםפני חטאינו וכוי ואח מוסף יום השכח הזה יאת סוסף יהיכ תה"
 עד ״בבירך כאםזר״, ומנץ שכח•״וכיום חשבח" •עד ״:ה קיק שבח"
 [הבט יזם ז׳ •אוח ט׳] ומי״נ ״וקרק היום באמור ובעשור לחדש"
 עד ״ממיר לכפר מלכד חטאת חבפזדז.זשני חכיד׳כהלכחם", וכנגון
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 שבת ״•שמחו״ ער ,אוחו נךאח", ומגון השלמה ״זכר למעשה בראשית".
. םרר ״עלינו״ ים' כתוב ביום ציו תי״ר וטיו ער ,פה לארם״. -  ע
 אבל אק אוסרי' מ׳כ ,ע׳כ נקיה לך" ומ/ אן אתר שאמר חי,עורי וגואלי״,
 אומר•׳ ק׳ ,,אסיץ כח״ ער ״בעבורה״, ח׳ מגון ת וסך וכו׳ שביום ציו חםיו
 [וק כל סופי פיוטי' ער שלפני זיז ם טוב) ,םזים ומ׳ זורק מקטיר וכו׳ •״)
 בכתוב״ ער ״עליכם". ק׳ ״נלדם" עיס, ח' ״פגש [יפסיק בנגה, מ סלח
 ״•ח" נסשכת רק לסלח ״וסמך״] ובו׳ הורה" ע״ס. ובל• ״ובך היה אוסר"
/ וקי עסו. וברפיקה על הלב ״חטאת•״, וק ם ש  וסרים קולו זאומר ״אנא ה
 ״עויהי״ זק ״פשעתי" ובכלם ק' עסו, ואח״כ •חר ״לפניך אני וכיח•" זח'
 בהרסת קול ״אנא בשם* וק׳ עסו, וברפיקר. ״בפר נא״ [אבל ״סלח נא
 מחל גא״ אק אומר׳' בפ״פ, מ אינט בםשנה] זק כל סלה ער ״ושפשעתי",
 וקי עסי, זאוםרי׳ •חר עיס•״). ק׳ ״והבהנים״ ער ״כורעים״, יאז טפלי' על
 ברכיהם. וכשאוט־י׳״וסשחחו•׳ וםורים" סטים ראשיהם, וכשאוסר•' ״זנופלי:
 על פניהם״ סניה•׳ פניהם לארץ [הבמ •ום צ״ז סחיו. ואוסיף שיש טיס בםיא
 שם. בס״קכ״א ״ידיהם״ ״תוקן: צריהם. ובם״ק ב״ב ״רבל״ם" •חיקן: ראהליח.
ר אחר  ועור •תוקן,.פיו מעיא". וכשאין עשמ׳ בכחכ״נ, מניחי הטליח או מ
 החת פניהם בשטפלים בעמדה] זבאסרם ״כשכםכיו" זוקפ•׳. ח! מי•
 ״והכהנים" ער ,,ואיםחם", וגם הזא כורע וםשחחוה ונופל על פניו כשאוסר
 המליח הגיל באשר עשו ק' באמרם אוח;, ולמען לא חה ממקומו ולא •עקזר
 רגליו בחפלתו בקומי, מקימי' אוחו ב׳ אנשי' א' בימינו וא׳ בשמאלו. וכשאימר
 ״יאומ״ם״ אומר•׳ ק' עמו כקול רם ״בשכטל״ו". ונם אומר•' ״ואף הוא ובו׳
 צער׳' ער ״ההורה״ [נחי איסר בפ״פ ״ואף הוא״ יכי' בלחש עם ק׳] ח'
ק לל נכון כבםחזור•' •שניי;  ״צלח" ער ״צהן םטהו פני ציר החידה" [

' ומיהנ״ל. רק| ן י ר וביי והכהנ ס ו א ה י כך ה  יכסש באיח כי] זאח^כ כסדר ו
 אהר סלח.ומחי הא׳ יהב' סוסיפ•׳ ״וכני אהרן עם קחשך״• ק' ״יאף "או !
 זכי' לשבט סשרחיך, קח" עיס, ח׳ ״רצח" ע״ם, יבנינ ״וכך היה םינה" ער• :
 ״ושבע" [יספסיק מגק אוזר ״מנה*, זאחר ״אהת* הראשק זאחר כל ב' ו

 סלוח שאחריו] ק׳ ״רץ* ע*ס, ח׳ ״רגל [נ׳׳ל שריל נמס ברגלמהלמ הראשין,1
 כלשון •שעיר. מ׳ ״צרק •קראהו לרגלו". והוא ם״ש בםשנח ייםא נ׳ג ע״כ
 ״נכנם למקום שגכנס", ר״ל לקה״ק שנכנס ככר פעם א׳ להקטיר.קטרח]
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 יעמר מקום דעיר ארק" [תא מ״ש שם ״עמר בםקים שעמד", ת׳׳ל
 כשהקטיר קטרח והיא בן כרי ארון. ומ״ש ר.פיטן ״מקום׳/ ולא: כמקום?
 הוא לפי שהמלה נמשכת נם למלח תל", ומה ראר לאמר: למקום.
] ע?ס, ובסדר הנ״ל ״וכך היה ,  לכן השסיט אוח השםוש כרוך לתיק לפעם,
 סונה״ ע״ס, ק׳ ״רהטי׳ ע״ס, ח׳ ״רקמי וסי תש ז/ץנה" [נ״ל שינקר:
 ויקזןה, ור״ל שעשה שנית בחוץ מה שעשה בראשוני בפנים. ותמהני שלא
 ?רנה ה״ה ״ו^ונח שבמחזור, אשר יוק שעשה ההפך מבראשונ/ כבסוף
 •רםיה ״ושנה את מרי כלאו״] עיס. וכסדר הגיל ״וכך זדה מונה״ ע״ס,
 ק׳ ״שב" ע״ס, ה' ״שקר ובא אצל השעיר החי״ !נ״ל לחק: השעיר,
 באשר החאר ?אחריו ״הדר" בה' הידיעה. זהוא לשון החור׳ ״והקריב אח
 השעיר החי". ואוסיף לחמור. שלא הוסיף היה הה׳ על ״שעיר" שכםחזיר״׳]
 ע׳ס. ואח״כ ״וכך היה אוסר וכו׳ והבהני'״ ום׳ כסדר הניל, רק שאחר
 ״אנא השם" אוסר חחח ״חטאחי ערחי פשעח׳ לפניך אני וביחי״ שבפעם
 א׳ ״חטאו עוו פשעו לפניך עםך כיח ישראל", ואחר ״זלפשעים" אוסר
י ושעויח׳ ח א ט ח  ״שחטאו ושעמ ושפשעו לפנץ עסך מח ישר<י" חחח ש
ך אני וכיחי שבפעם האי. ק׳ ״ואף הוא ובו' לערח י  ושפשעחי לפנ
 •שרון, :שנרו" עיס, ח' ״קולם" ע״ס, ומחיינ ״רום טוב" ע״ס. ובפיוט ״שנח
 אוצרך״ זכו' אוסר ח' מגון אהללך זמ' שבסח״י חרה א', זק' חרוז שאחריו,
 יק מחליפי׳ בכל הפיוט, ולרעחי שנו במחזורי' במ״ש שקי אוסרי׳ ״שנח אוסם
 שנחברכה", שעיב אוסר ח׳ כ' חרתי׳ כסוף לפני חרוזי חו״ק, שבחרת ״שנה
 שלא חפיל* וכו׳ כתבו.ה", ובחרת שאחריו ״ה' בקיל'/ זהיא שלא כדרך כל
 פיוטי' וסליחוו/ שבכלם בא החרה שבחוב לפניו ״ח' כקול״ אחר חרת קי.
 אכל הנבק שק׳ אוסרי׳ בתחלה רק ״שנח אזסם״ וחי אוח כ' שאחריו ״שנת
 נדבר,", וק מחליפי' ק׳ וחי בכל הסיוט, שכל א׳ םשניהם אוסר אוח מאיב.
 אך בהפך סס״ש בםחזור היה, שבםיש שם ״ח"/ אומרו ק', ובסש״ש״קי",
 אוסרו חי. ואחר שאמרו ק׳ ״שנה שלא חפל" יכו', אומר ח׳ בקול ״שנה
 שחעלנושםח•׳ לארצט", ק׳ ״שנה שלא יצטרכו" עיס, וק ח׳ מנק חיינ,
/ומנק אחללך וכו׳ הגיל ״כאחלי׳ער  יק ״אמז מה נהדר״ ער ״פגע׳
 ״מעלה׳/ ק' ״מראה כהן". יק עעי' על כל חרזו מהפיוט הזה הםיוםר על
/ חרמי׳ הראעוגי׳. וגי האתרוג*׳ [לדעתי ג יכס״פ אומד׳ רק ד  כל איחיזח אי
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 מנד ז׳ ברכיה שבחפלח םוסף י״ב] הו״ק יחד בפ״פ בלי החלפה ״כל אלר,
 בהיזח זכו' אשרי עץ ראחה כל אלה ומ׳ |גם זר. ם־יסר כן, ובפיפ איםד׳ רק
 ג׳ מאמרי ״אשרי" ער ,,נפשנו" הראשוני׳ ונ, האחרוג•׳ עם אץ אומר•׳
 פיוט ״אבל עוניה" ער ״אמחינו חסרנו כל אלד."] אשרי עץ ראתה שני
 ומ׳ ובעח ובעונה וכו׳ [וםרלג•׳ בפ״פ ״לא אדמץ" עד ״בטוב לב"] לא כ״ג
 ומ׳ ככחיב וכי׳ ומעח חקפו" ער ״קפרה" [מזה שבחשר־ק כפיל אומר׳'
 בפיס ר׳ חרהי' הראשוני׳ ודי האחרונ׳׳] ״באץ ומ׳ ומשחרב במ״ק, חמת"
 עד ״עפר" [נם מפיוט חשריק הזה אזמר׳׳ בפ״פ ר' ראשע•׳ ואחרוני׳] ״מי
 וכו׳ ומרוב עןניט, חאזת" עד ״ינחרהקה" [כשלסניי] ,,רכדנו וכי׳ והן אט
 עחה, כחיעי," עד ״לקניח" [וכ; זה] ״מרי׳ ומ׳ ואחה <<היני, אם חעינו"
 עד ״לא חרחק" [זק םזה] ״אם דפקט ימי יסרוב עינינו, חעינו" עד ״עולם״
 .[נם מה םרלני׳ בפיפ עד לפני ר׳ חריזי׳ אחרוני' של חשדק] ״דברך" עד
 ״ולכפרח פשע" [מ״ש ״ולםחילח" נ״ל לחקן: לסחילח. שאהר שאסר בלשין
 כולל ״לכפרר. נתת1 לנו", פירט ומפרש ״למחילח" ומי, אבל לפי הכתוב
 במחזור הלשון כפזל ״לצפרר. יכו׳ ולםחילח ומ׳ ולכפרת פשע"] ״אויא חחן"
 עד ״גחעה" [נם מר, מרלגי׳ כנ״ל] ״הרחש ימי או״א אל חעש"
 עד ״אל חסח" [כשלפניו] ,,ירע יכו׳ או״א חאמר" עד ״שסני"
 [וק זה] ״תקרב ומ׳ או״א אורך׳< ער ״ותרפאני" [נם זה ק] ״חודיע ומי
 ככתוב" עד ״העסיס" [בריר, החדש•' השבדט הרבה םם״ש בשאר קהלוח,
 זאני בחכתי הסדר לפי םחזזר ה״ה חיש; ושאר םהזורי׳] ח׳ מחיינ ״שבטים"
 ע״ס [אץ אזםד׳ בפ״פ ״סר. נדבר" עד ״המלך׳׳ הבחוב כםחזיר•׳. וטעם כל

 הקצוד׳ בפ״פ נ״ל לטען ייבא לאמר כל הסליחות במוסף] 0.
 יף. ק' ״אמ״י.. אל חבא יטי אץ לנו" ע״ם, ה׳ ״כי לא" ע״ם,
א השואל] ״או״א ו  ומטן פשוטה [וכן כל הםליחוח עד שלפני אני ה
 איך" עד ״פנים", ק׳ ע״ס, ח' ״נחבשר" ע״ס, ק׳ ״אם״י.. א״ח וט׳ למען"
, ח' ״סרח" עים, ס  ע״ס, ח' ״מ לא וט׳ או״א אבל" עד ״ואשטים", ק' ל
, ח'... אבפוד.״ עד״אאל", ק׳ע״ס, ח׳,,חרט'.< ע״ס, ס ׳׳ ל . א״ח, לה, .  ק' ״
. א״ח, אלץ" עיס, ח׳...או״א אפסו' ער,,קרמות", ק' ע״ס, ח׳ שד׳ .  ק׳ ״
. א״ח, האזינח" ע״ס, ח׳ ״.;אי״א ׳  שור [יזהר לקרוא בסלאפזם] ע״ס, ק
, ח׳ ״קוד, [ו׳ כחולם ק נ״ל. שאם מירי ס  אפס".עד ״וםכפר", ק׳ ל
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 בבםחזיר, נשמע כאלו אומר אליו •ח' שיקוה ח״ו, כי ככל הפיוט פוני׳ אלו,
 ואץ חרוף גחל מזה, שנראה ככ׳ רשויות שהא׳ יקיר, להאחר. ואף שלדעתי
 סלה ״קור." מקיר, כמו ״אס ענה הענה אוחו, שמוח כ״ב, והמלה דמקה
 לחרוז.שלפניה ,,ונוסיף אימץ׳/ ור׳ל אומץ לקמח; מ״מ תחלח מאסר ח׳
 בקול ״קור." ובו׳ טח; םקום לטעוה בלל, ומוחו־ באשר סלח קוה כחהלי׳
כ נכק לאמח בחולם, שהוא רק סקיר,  ב״ז, שעליו היסר המאמר, הוא צווי. ל
. איח, חטאנו" ע״ם, ,  כבחהלי׳ כי ״קוד, קרחי", ואץ לטעוח בו] עיס. ק' ״
. או״א אםנס" ער ״והעינוי/ ק׳ עיים, ח׳ ״חטאחיט" עיס, ק׳,,• • .  ח׳ ״
. ובעץ ממחר כל פיוט,אני הוא השואל* עיס, . ׳  א״ח, אל חשלעט" לס, ח
. ובנ׳׳פ [יק כל הסליחוח ער שלפני . ׳ , ח ס . א״ח, מה אניש׳׳ ל .  ק׳ ״
 הפזםין] ״ארק כפקךף אטש ל^קדס" [הבט יום ציר. רח״ב] ק׳ ע״ס, ח׳
. א״ח, ענמ ה׳ ם טיב חסדך" [כבר״ה החדש•/ ובלהק . , ק' ״ ס  ״כך" ל
,בחב וחטף פנה" כסו פה. ולא כבסחזיד׳ ,  חהלי' סיט ששם נאסר אחדו
 אחד׳ וגס בריד. הישני׳ וםחד סליחוח ״חננו ^היס כחסדך", כי זה לשק
. או״א . , , ׳ , ח ס  חהלי׳ נ״א ונאסר אחריו ״כרוב רחסיך סחה פשעי"] ל
, ס . איח, לסר. הי" ל . , ק׳ ״ ס , ח׳ ״שיה" ל ס  אך 5ף לדל מעת", ק׳ ל
. א״ח, . , , ׳ , ק ס . אויא אדאל" ער ״יםוסרו" ק׳ עיס, ח׳ ״שעח" ל . , ,  ח׳
, ח׳ ״לעזרח׳" ס . ה' <זהי" ער ״כנעוד", ק׳ ל . , ח׳ ״  רכח צררוני" לס
. אויא אהבח" ער ״חבה", ק׳ . , ח׳ ״ ס . א״ח, בך בטחו׳׳ ל .  לס, ק׳ ״
ס [ה״ה השמיט הפסוק׳׳היחד׳ , ק׳״. .טיב" ל  לס, ח׳ ״וכאשר" לס
 יסיסף מכשחריח מר- אך אשחוסם לסר. אוסרי׳ פה פסוק ״אוהב צדקה
 ומשפט" וגי' ב' פעסי', ולא עוד כי בשחרית.׳״)כ שבשבת אוסרי׳ איחי ג'
י רחמי׳ שמום ציג היא ב א ל , ומנץ פזסץ ס ס  ?עסי'!] ח׳ ״מלא" ל
, ח׳ ״שפסנו" ס  ״אד׳ שמעה" ער ,,עמך" הראשק, ק׳ ״אד׳ שמעה" ל
. ואתה קדוש״ . ׳ אמי , , ס מגק הזה, ק׳ ״אד׳ שמעה" ער ,.עמך" הא׳  ל
, ומגק סלה׳ אהרוג׳ ״גדול עוני" ער ״כרה לנאמך', ס  עיס, ה׳ ״אל נא" ל
ק לל לחק; לחשייחו עם סיף חרה שלפניו, כבכל  ץ' ״לנאסנך זמר" נ
 הפיוט שחחלח כל חרת שיד. לסוף חרה שלפניו. יססך על לשק חםקרא
 נהדבד׳ מי ,,זכר לעבדך וגז׳ שחוא כסו זכור אח עבדך. ואף שראכיע
 כשמות לב, י״א כתב,,וסר לאברהם ליצחק וישראל עבדך אשר גשכעח
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 והטעם שתזמר להם שבועתך ולא פירש זר. בפסיק זכר לעבדיך פ אינו כסו
 זכור עדתך קנית קרם כעמר הלם״ר", חז״ל לא פירשו ק בברכות י׳ ״םשר.
עםר םשה ומ׳ ולא  חלה בזכזת אחרי• שני זכר לאברהם וגו/" ובשבת ל׳ ״
 נענה וכשאםריזכור לאברהם וגו׳ סיד נענה ולא יפה אסר שלמה ושבח אני
 אח הסתים״. יק פירש״• בםקרא הזה. וגם לראביע •יל שהפיטן עשה כסקרא
 הדבר•׳ ועיל לקצר. וססך על ם״ש לפני זר. ״כריח" וריל: לנאסנך םשר״
אק הוא", זמר בריח שלש עשרה. זסלח ,לנאסנן'  שעליו נאסר ״בכל כיח• נ

 בלייי] עים,וכן ח׳.־א)
. סחיט ״ק' זכרי/ ער רחיי ״עד אחכס". ושם ״ואיםר אויא ן  ט
 השיבט", ער ״שחחלחם יזם". — ״יום אחא" ער ,.ישנה'/ ק׳ ״היום"
 ער ,,בשנה" יק ח' מי• [וק כל חרתי' שחחלחם היום] ומחייג ״ככחוב"
 ער ״סשה", ומנין אך אחים שבחץ ״יום" ער ״לעםוד", ח׳ ״היים" ער
 ״וחמן", ק׳ ״היזם" ער ,.חלמ!'/ ח' ״היום" ער ״לעם" [כיכ בםחזור״׳
 וגם בה״ה. ולא ככר״ד. חרשי'שהוסיפו ״זה" אחר: לעם, ואחר ״העם" של
 ק' הוסיפו: הזה. והבט אוח כיב] ק׳ ״היום" ער ״העם" ח׳ ״היום חל" ער
ה [יק ל פ  ״כרברן"/ ק׳ ״כעמר" עד ״לסען שסך", זכן ח׳ בעזן שוסע ח
 כל.בעב זר ובזי] ואחיכ ״יום" ער ,,לעמך", ק׳ ״היום" ער ״עםך", ח'
 ״היום •ורע" ער ״בחםים", קי״היזם" ער ״מעסיס", חי ״היום לםחוח"

 ער ,,ברשם", ק' ,.היזם" ער ״כשם" [מלת ,,נתיצבת" שבמחזור הוא החף ן
 כמעט, שבמשקל הזה, שאינט לשון תורה, השתמשו בתפלה בלשק נפעל!
! ו נ  כבחפלח חכנח שבת ״אז מסיני נצטוו׳/ ובתפלת ומפני חטאי
 .ינחרחקט מעל ארמחני׳/ ואיכ נשמע פד. כאלו נצב עיי אחר חיו. לכן גיל
 לתגן עם קיום נ' של א״ב ״העם נחת והחיצבח עמו", ולשון,,נחת" כעץ
 דהיי ב׳ וי, ם׳ ״קוםת ה' ^הים לנו ח ך"] ת' ״תום" ער ״פניו דקרא",
 ק׳ ״ח׳ ה׳ זני' .כעמר" ער ״לםען שסך", ח׳ ״כעמר׳׳ ער ״םוחל׳/ ק'
 ״היום" ער ״איחל׳, ח׳ ״היזם עמך" ער ״כלב ים [כבשירה] חםצה"

 [הבט •ום צ״ז אוח •״ו במוסגר] ק׳,,היום צדק חחפש זחטאח לא תמצא" |
ק נ״ל לרמית למקרא שלאחריו •״ואח חשאח •הורה ולא חםצאיגה"] ח׳ ] 
 ,,תום צדק" ער ,,לספר", ק׳ ״היום" ער ״•תכפר", ח׳ ״היום רשעיני״
 ער ״יום שוממות מעונך המטה׳׳ [כ״כ במחזורי׳ ישני', והוא ועמן, מ.מעונך*
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 ויל העיר, ככמקרא שאחריו ״וראה שוםטיחינו ותןר" שי־יל ושוםםוח העיר.
 1ילא כר,*ה הסחערב עם השוני׳: היכלך. ושוטו שטים על ר״ר. חרשי׳ ששינו

 עור לכחוב עןםסוח חחח שוםמוח שהוא לשק הסקרא הזה] ק' ״ודום חטה
ק נ״ל שהיא קוצי הםקרא שאחריו. והיא  אק וראו־. שוטסיחינו והמטה״ [
 לשין איכה א׳ ׳*א ״ראה ה׳ והמטה״] ח׳ ״היום׳׳ ער ״עסך״, ק׳,כעמר"
 ער ״למען שסך", וכן חי. ובעץ אהללך ומ׳ שבחיי ״אדיר ונאור״ וכוי.
 וגם סרת ק, רק בלי רלונ [וס״שכםחזור ה״ה ״יושב ש ם ים* ט״ם, ט
 כבאזח ציץ ״יושב בשמים״ כבמחזורי׳ ישי׳/ והוא לשון ההל•' בי] ובח״י

 : ,,ח׳ ככחוכ וכוי כל״, ע״ם ה״י. ע)
 1 ין. םוכרי׳ תיה וסנן וםוציא׳׳ םיח אחר, וקורא לכה; בםרר אחרי

 ,ררכד מו׳ דבר אל ביי" ער ״וחי בהם אני הי ״, וללה עד ״שם ^ודך אני
 ד.׳״, ולישראל שהוא הספטיר ע״ס הסדר.*}. וטום כיד חיז ״וקונה סגן",
 ער ״ומפשיר", — כל ספר ימה. ואץ םיסיפי׳ בפ״פ ״סי ^ בסון״ ונוי.
 וקריאח ח׳ כחור׳ היא בנגינח כל השגה, והקרוא׳׳ םכרט׳ בנגק כל השנה,
 וכן ח׳ ״נרלו ומ׳ וחנלה והראה יכו׳ יעםוד וכוי, סי שברך" ובו׳ [רק שמוסיף
 ,יכחבהו כספר םחיל׳ וסליחה״ ככשחריח] ומום כיד שם ״ומכיץ ברמח״,

 עים ח״ז.
 מנהני םנחח י״כ שחל בשבח.

 ין. כיום ציו חי״א ״עולה", ער בני״נ״. וכיום ק״ח חיב ״וסוזפללים
 חפלת לחש", עיס ח״כ. — רק שאוסרי' ,,שים שלום" וכו׳ חחח שלום
 רב ומי. וכשאוםרי׳ ״ועל חטאי׳ שאח״ע כרח״ מסי>!י' ״זעדיר״" [והטעם
 ביים קיר אוח די] כבלוח הרב פוחח׳׳ א״ר״ וחי מנן בני״נ כבשחריח חחלח
 חסלר. בקול ער ״באהבה״ ופיוט ״מסור" ער ״לעמים". ק׳ ״איחן" ער
 ״נבורחך״, ח׳ בעץ חמוכי שלסעלח ח״ז [יק כל הפיוטי׳ ער שלפני ׳מלך]
 ״מ חאמץ״ ער ״נמרחך״, ק׳ ״צדקה" ער ״׳חלנו״, ח׳ ״לא" ער
 ,.ישועה" כבשחריח, ק׳ ״מואהב״ ער ״וחתן.עמו״, ה׳ ״הראהו״ ער
 ״עסי", ק׳ ״לפניו" ער. ,.יחיה", ח׳ ״ה׳ מכוח״ ער ״המחיס" ככשחריח
 ק׳ ״אראלים״ עד ,,הסחמם״, ח׳ ״ישטיע" [ויפסוק בעק. וכן אחר ״לכן״]
חוק: •מלך] ובנגון זה אל זה  ער ״נא" [וס״ש בחיז ״מלך ער*1 נא", 1
 שואלי' וכו׳ שבםח״ז ״ניכאל״ ער ״ישראל׳/ ןבםח״ו ״ק׳ אץ אוטח׳,״
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 עד ״כנוח״, — איטרי׳ ,,מיכאל" עד ״ישראל׳/ וק ח׳ כעין םלכזחו ום?
 [אך כזה משונה פה ססרר זאיז, כ׳ שם אוטר ״זנק שרפי׳ עוטר״, םטעל
 לו" לפני הפיזט. אבל פה: אהר ״םיכאל" זכו׳ הראשון. ונ״להטעם, ט
 מיכאל וגבריאל אינם מן השרסי׳ שבמקיא הזה] ״ובכן" ער ״.•סולח", ק'
 ״ט רטט" ע״ס. וסהייב ״סוגרי׳ איה׳/ ער ׳/פוחהי׳ איה״. — ״לחד
 ודור ובו׳ ט םקדישיך' עד ״והיכלך". וחיט ער ״־' ה׳ ובו״׳- — ,נקיא"*
 עיס, חי. . זכגיפ [זק בל הסליתח ער שלפג• הפזטון] ״אזק" ער ״עחירה*
 [אין אוסרי׳ לפני םליחוח יזנה׳ ״אויא״, שלא לאחר :טי געילה] ק׳ עיס,
 ח׳ ״חרצני" עיס [בסוף כל סליהח מגה' אוסר ח׳ רק החרה האחרון כסוף
 נ״פ, והטעם כג״ל. ואם האריך ה׳ סוסף •ותר מדי, םרלגי׳ הפסוק•' זהסליח׳
. איח, אנא" עיס, ח׳ ״  הגיל, ואומרי' הפסוק•' והסליחה שאחריה] ק׳ ,
. א״ח, חכא" . . םשאח" עד ״נכזשר", ק׳ עיס, ח׳ ״יהיו" עיס, ק׳ ״ .  ״
. אח" ער ,,השמעה", ק׳ ע־ס, ח׳ ,,רצינם" ער ״חאוחם׳/ .  עיס, ח׳ ״
. אל •םעט" ער ״החלאה" ק׳ עיס, חי .  ק׳ ״. . איח, אל באפך", ח׳ ״
 ,,קנץ״ ע״ם [בשנה שהיום קצר דלגו לעח הצורך גם ב׳ הסליהוח האלה עס
 הפםוקי׳ שלפניהן, ואוסר״* אחר סליח' ס ש אח וכו׳ אח הפםוקי' הבאים]
. אוסץ" ער ״ויישר", ק׳ ע״ס, ח־.חגםול' . . א״ח, יאהז" ע״ם, ח׳ ״ .  ק׳ ״
. אך נ• ף לדל עזרה׳/ ק׳ עיס, ה׳ . . איח, הבט" ע״ם,.ח׳ ״ .  ע״ם, ק׳ ״
' םאחך" ער,ישועה/ ל . . . איח, ערב" עים, ח׳ ״ .  ״חסהר" ע״ס, ק׳ ״

. איככה" ער) . , איח, שיסר" עיס, ח׳ ״ .  ע״ס, ח׳,,והשער" עיס, ק׳ ״
 ״עץ", ק׳ עיס, ח׳ ״הושר." עים, [מוס קצר מאד רלט נם נ׳ םליחוח!
 האלה עם הפסוק•׳ שלפניה?, ואסר; אחר סליחת או סין וכוי אח הפסוקים
 הבאי׳] ק׳.,,. . איח, רכח״ עיס, ח׳ ה/" ער,,סנעור•", ק׳ ע״ם,
. אח" עד ״טהס", ק׳ . , , ׳ . איח, סקול" ע״ס, ח .  ח׳,,חזק׳< עים, ק׳ ״
 ע״ם, ח׳,,זכור" ע״ס [אם היום קצר במחר, דלנו נם הםליה׳ הזאח והפסוק״׳
. איח, <<הים׳׳ . ,  שלפניה ואסרו אחר סליחח רבח אח הפסוקי׳ הבאי׳] ק׳ ,
. <יהים אל ך0י לך$י", ק' ע״ם, ח׳ ״חי" ער ״תנמור" [ח׳ .  עים, ח' ״
 דגושה לפי שהסאמר קצר. וח״ה נחפש בנסר הסליח׳, שריפה החי. ונם
 כחחלחר, מ ניקר ״רמי" בקסץ לבר, יכן בפסוק שלפניה, ולא השגיח כסה
ל חיה — בסחר חפלה בםזםור שיר םזטור ח  0ניקד׳אוחו המדקדק ת
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־ עיר, ם מ ו . , ח׳ . ס ף בחטף קסץ כבכל הספרי׳) ק׳ ״..טובי׳ ל ס א  ל
 חיח ״יחחלה פזמן ה' ה׳•*•• ער ״וכעץ סליח' אחרונה", — ״אליך צור״׳,
 ער ״צאצאיםו רחמים", ק׳ ״זכוחם" ע״ס [אבל בח!ך הםליח׳ אץ אומר״, ק׳
 דבר) וכן ח/=י) ״ירחט״ער ״שחחלתם יום".— [רק שאומר אחר מלח
ו צורט לטהתו״  ״כרח": וערירי]..,,׳ום״ער ״לכפרחטי/ק׳.היום בו ל^ךנ
ק נ׳ל וחבט אוח לה] וק ח׳ בנ״י [וק כל חרתי׳ שחחל־זם היום].ככחוב״ ] 
 ער ״יכבס", ק' ״היום רתח חטאחנו יוטרד" [הבט שם] ח׳ ״היזם רווח״
 ער ,,שובבים׳/ ק׳ ״היום" ער ״בסלחף", ח׳ ״היום ויומהר [לא: חטהרו,
 ככסחזורי/ מ ״עונם לשון יחיר״] ובו׳ ככחוכ וכו׳ יום" ער ״בנים" [בפיפ
ס ניל שירטח  אץ אוסרי׳ פה ״בעבור׳׳ וכי] ק׳ ״היום חטא העם יסלח" [
 1 למקרא שאחריו] ה׳ ״הלם חטא" עד ״יום [יפסיק] טוב גמולנו לא ישכח׳/
 ק׳ ״היום ירפא לכל חחלוא׳ נפשנו" [כן ביל, והבט שם] ח׳ ״היום" ער
 ״פשעינו׳׳, ק׳ ״היום" ער ״ואינם׳/ רז׳ ״היום" ער ״מהיל דה שוע בער
 דור", ק׳ ״היום נשא לו בךמ־ו סלח נא", ח׳ ״היום נשא" ער ״בדברך",
ק פנהנ פ״פ כס״ש ה׳ח  ק׳,,כעמר" ער ״מחל וסולח סלח נא לםען שסך" [
 בהערה בל־א] ח׳ ״בעבור ומ׳ יום סלוח" עד ״העק", ק׳ ״היום" ער
 ״הסליחה", וז׳ ״היום עמי" עד ״לםירעיך", ק׳ ״היום צעיר ורב סולח
 ימרו" [חסה לפסוק ״ידעו אוחי״, ולא ״למלח" כבםחזורי׳] ה׳ ״היום
 צעד" ער ״קוראי בשם <י יםלסז" [ככםחזור״׳ ישני', והבט שם] ק׳ ״היזם״
 ער ״קרא כשם" ח׳ ״ודום רחם׳׳ עד ״על פנמ ףקרא" ק׳ ״ה׳ ה׳ זכו׳
 כעמר" ער ,,רחום וחנק רחם נא למק שסך", ח׳ ״כעמר" ער ״חכיט",
ק נ״ל, מ רק מה ״חבן ם״ש אח״כ ״כנם איש  ק׳.ר״ץם חעש לםען רחסיך• [
 חמוזח", מ ק אסר בסקרא שאחריו ״כ׳ על רחביך הרמם" (דניאל ט׳)]
} וכחיכ ״אזיא מ . ׳  ח׳ ״ודום חעש" ער ״הרמם", ק׳ ״בעבור" לם, זק ח
 מחול", ער״עושה השלום". — רק שחחח ?זלים רב ומי אוסר מי״נ [כבל
 חפל׳ בקול ואף נ׳ ברמי אחרוט/ולא כבשאר ייט שאומ׳ מנץ חול; מ שם
 הטעם לפי שא״א ״אויא כרכט", כמום צ״ו אוח כ״ג, אכל בי״כ• שאוסר
 ,,או״א״ ובז׳ מעני׳ אותם מי/] ״אויא כרמו" ער ״כאטוד׳/ ובעץ שנח
ק יהי רצץ" בלחש [אבל ״אמן׳׳ לא  א וצרך• שבח׳/ ״׳בחכך" עים, ק׳ ״
 יעט לעולם על הכרכוח האלח בשאומרן חי, כ״איכשאוטרן כהן הנושא כפיו,
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 כבא״ח קכיז] ח׳ ,,שמס שלום" [הבט מם ב״ר איח ג׳] ער ״בשלומך", ק׳
 ״בספר" ער ״ולשלום", ח' ״כספר" ער ,,עו׳ןוה ר.ש6ם". םונר״' א״ר-

 קריש החקבל בנינ.
 מנהג• נעיל׳ •״כ שחל בשבת.

 יךן. זסן חחלח נעילה: חלק •״ו של •ום שלם [ונקרא: שעה וחצי]
 לפני זם; אסירה השםוח. והרב עמיה בנעילה אם יכול. וזה הסדר: אוסרי'
 ״אשר• ובא לציו!״ ער ״ויאדיר״ בנגק טנחח שבח. ואומר ח' בלחש פסוקי
 החנוח. ומננן חצי קריש בנגק א ח• ח י ומי שביום צ״ז חיא. ומחפללי' חפ£ז
 לחש של נעיל' שבסחזור [זאוסרי' בחפלה זכרנו חהח: וכחבנו ״וההסנו״,
 ובהםלח ובחוב ,,יחתים" חחח: ובחוב, ובחפלח בספר ״ינחחם" חחח:
ה נ והן ״סר. נאסר״. והבט באוח י', וביום א' חיה ח  זנכהב. ובהפלח א
ה הב ד לח ״באהבה אח יהיכ הזה" ככשיע ה  םוסגר אחרו;; ובחפלח א
 חרכיג סיג ״מרר שאחר החפלה אץ מזמרי' בו של שבת". ובסופה אץ
 לאשר ״אלא אהה״, כמום ק״ר אוח הי] פוחח•' איה. ח׳ כעץ אחיח• זס'
 הנ״ל תפלה בקול עד ״באהבה״, ובן ״סמור״ עד ״לעונים״ ק' ״אב״ ער
 ״השער״, ה' ״נש" ער ״השער״, בעק חסוכי' וכוי שמום ציו חיי [יה
 כל פיוטי׳ ער שלפני •סלך] ק' ,,אמונים" ער ״כחום היום״., ח' ,,כעבור
 [ולא: עמר; כם״ש רריק וחשמ בשיש עבר בשםראב׳יע] וכוי מנש״ [יפסיק
 מנק, כי הסליח שאחריו רמקוח, ש-״ל: ממה צרקח •ושב כחום היום,
 שהוא אברהם] ע״ס. ובני״נ כבשהריח ״זכרנו ומי וחתםנו* ער ״אברהם",
 ובעץ אח •חי ומי ״אחה גמר" ער ״ישועה", ק' ,,הנקרא" עד ״באשר
, ״זעק״ ער ״זרע", ק' ״;׳שסך" עד ,,ערב", ח' ״נאלחנו" ע*0  זרע", ח
 [לפמ״ש במחזור הוא כפל ענץ עם הודה שלפניו, וגם כפל סלוח ״לט חק־ב״

 שלא כדרך הפיוטי'? וחקון היה בשם כיי ״נאל לנו מלןרכ", אץ הלשין 1
 סיכלו? לכן ניל לתקן חחח ״וישעך לט תסרב": ועתירחט לפנץ סן1דכ•
 והבט כח״ג ״יחערב לפנמ", ער ״ערבה לפניו"] ומיינ ,,ט• כמוך אב" ער
 ״המחים", קי ״טבע" עד ״ףירא", ח' ,,בשר חם מקום [יסורו בבראשית
 כ״ח ,,םה נורא הסקום הזה", יעיכ אץ מקום לנקוד ״מקים״בשואכבסהזור•'
 מ איננו ססוך; כיא: מקום בקמץ] ומ׳ •מלך׳׳ ער ״נא".' ובעין חעיר
 זחריע וכי׳ שמום ציו חיה ,,שמע נא" עים [יק׳ אץ אוסרי' אוחו כפים
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 סטעםהםםאר] וכנכון אדר והו ד וכוי שכיום ןלז -ח״כ וכםררו״מערב"
 ער ״וסלחה", ק׳ ״כי עמך הסליחה", וכן י מחליפי׳ ככל הפיוט. ואחר
 שאסרו ק׳ ״שובו" עד ,,אלכם" אוסרי' ״שסע נא" עים. ח׳ ״ובכן" ער
 ״וסולח", ק' ״שערי" ע״ס. ולסעלה חייז סן ״וסחי״ב סוגרי' איה״, ער
 ״והיכלך". — ,,יכק חן" ער ״ורחום אחה> ומגו; מלך םםלמ וכו׳
וכר זמ׳ שם  שביום ציו חיה ״פחח" ער ״יום". זק קי, ח׳ נעץ מלך ז
 ״היום" ער ״שעריך", וק ק׳. ח׳ בנ״״ ״אנא" ער ״זעק", וכן ק׳, וגם
 ״אס״י.. ער ״קראיך" [אץ אוםרי׳ בפ״פ המליח׳ ״ארון כחקח" ומה
 שלפניו־״ עיל הטעם לפי שכפ״פ נושאי׳ כפים מעילי, וקצרו כםליחוח שלא
 התאחר ג״כ ער הלילה] ״טיבי׳ עיס. ח׳ ״כםוצאי" ער ״החפלה" כביום
 זניב ח״כ, וכן קי. ח׳ ״ה׳ ה׳׳׳ ער ״ונחלתנו" כביום ציה ח״ח .וחחלח פזםון״,
 ער ״ינחלחט בעץ סן הקורם". — וק קי. ח׳ ״םלאכי" ער ״ירחם', כביום
 צ/ ח״א ״וחחלח פזםק", עד,יבחר״. — ואוסיף שאף שטבל לאטד.יחון״
 כרעת מהרםים; םחכר הפזסץ כ' לרעתי ״יחים על עם" בחקוני. כי בבי
 בלח קטטת קרומת במבטא יטעה המעתיק בקאח להשמיט א' מהן, וביותר
 אם נבין המאמר בלא המלה הזאת. ועייכ טעה והשמיט מלח ״על". אבל
 •שיטעה להעח״ק ם' חחח ן' שאץ המוח, הוא רבר רחוק. הקורא הנכבד!
 .־.סכםר, אני ממך אשר אני עושה כשאני עול״ה (ואל נא השח על״
 חטאח) שאינני אומר הרת ,מלאכי רחמי' םשי־ח׳ עליון״, ואחל,חלו נא״
 ונוי, וקורא אני זה לקהל שיתפללו בלב שלם. והוכחחי םם״ש בסוטה ל״נ
 ״•חפלה ככל לשץ והאר״י וכוי שאץ םלאמ השרח נזקקי' לו וכוי הא מחיר
 הא כצמר", זפירשייי,צמר לא צריכ׳ להו דכחיב הן וגוי איט םואס בחפלחן
, טוב ויחל ח' .השחרלו ׳  זל רמס*. וק מכף סליחות בפיוט ם כגיס י רחם׳
 ררמ חתה״ ער,ולשנינה״, שקרא זה לקי, ורוםם (דשחוק םלקרוא) לחשועת
 טלאכי׳; מ קלץ צמר הוא אם קרא םלאכי׳ להושיעם בחפלחם, כי קרזב
 הוא לכל אשר קראוהו כאסח ואח שיעחם ישסע. וקי שומעי' לקיל ח׳
 יסווסללי' .םרד עש״ וכו׳ יכל החשלוח הבאוח] וק קי. ח' .ישראל טשע״ ער
ק הוא״ [רו״ו היה גחן ק , ר  ,רדחסים״ כמום צ״ר ח״א, וק קי. ח׳.רועה״ ע
 ל וז׳םמשםו לסלח יעקב ומלח קק, זכי ,יעקוב, קטק'. ואיננו ק בעמוס זי]
מס ק' ח״א.ובעץ חרוז םלאמ/ עד.מיער קט; הוא״.־-זק ק׳.ח׳,תטוכו׳  נ



׳ חקע״ט  270 •וםק״ר. ש״ק ׳"כ םערכ ער ערכ י׳ כחמר

, וק ק', ח׳ בנגון הזך, ״אד׳ שמעך," ער  ןגזרנו" עד ״נשענו" בשן מלאכי
 ״עמך", שהוא פזמון יום ד' של סליחות כס״ש טום ציר, ח״ח, זק קי

/ 
 ה׳ נעת הזה ״לך" ער ״חשת" [בצירי כבסרבר ׳״ב] יכן קי. והוא פזמון יזם
 ז׳ כוסי סליחוח כביום ציה ח״י. ח׳ מגק הזה ״אם עונינו" ער.פן חטעיטט',
 והוא :פזסון יזם ז׳ סםלחוח כביום ציה חיס, וכן קי. ח׳ מגון הזה ״ארוני"
 ער ״ראשונים", וכן קי. ח׳ בנגץ הזה ״אנקח" ער ״כסא [כי דגוש', כ
 ״לפני" סופסק] כבודך״ ער ״עריך״, וכן קי. ה׳ כשן הוה ״מי כמוך" ער,
 ״הוא", וק קי. ח׳ ״ט הנר. כחסר [כ־ ״כחמר" רפה כטרםי' ׳״ח, ולא
 כבסהזור] ער ״אל יצר [׳' בציר* כיד״ק בשרשו, זלא כבמהזור בסגול. וגם
 לא כבסרור׳ סליחת ״לצי"; ב׳ אח־ שרש פנה בא חסיד ״אל" עם
 הפעול] וכ; קי. והוא פזסין יום ה׳ שבק ריר, לייכ, כביים קיג [ושם יחזק:
 אל יצר, החח ליצר] ח׳ בני׳ ״המבדיל יכו' כחול" [ב׳ רפה] ער ״בלילה״,
ןדר לני בריח אביח" ער ״אזכר". ה' ,.זכיר ברית אברהם' |  זק קי. וגפ ׳
 ער ״שסך" האי, יכן ק׳ [יתר סדרי במוסגר דוגדזל שבחינ] יכחיד ״זכר לני
 בריח ראשונים", ער ״ק׳ סרנו׳׳, — עד ״הרשענו", ח' מי• ״סה נאסר
 לפג? יושב וט׳ אהה נוח: וטי אח יזם השבח הזה ואח יה״כ הזה קץ יט׳
 [כבשיע חרכינ ״ש״צ טק שאוסרו ברייך חפלחז סזכיר ט של שכח׳'] יכסח*׳
 ,׳,ילמעלר,׳׳,.ער ״למקומם׳׳. — רק שאיםר ״וחוזים" חהוז: יכחוב, וחחח:
 ינכחב, ״ינחחם". יחחח: חכחבגי, ,,סחחמני'׳. וחחח: כתבט, ״הוזמנו".
 יכל א׳ אוסר לכהן העובר לפניו כשלט למקימי: .יישר כחך. יהכהן עינך,:
 כחך יישר [אבל בשתריח יסוסף אץ איסר״׳ ״שר כחך בפ״פ, לפי שנישא•׳
 כפים עור מעיל, כמו שאץ אוסרי׳ בשהרית ר״ה דים אחר•׳],אבינו סלטי•
 וכו׳ כביום ציו ח״ח. רק חחח: מזמו, אומד' ״חחמנו". — וכשמגיע מ

 אמירת השמית אוסר הרב לחי שיאסדםי־ה' בקול רם ,,ה׳ הוא ר^הים", יקי!
 עסי. יק עוד ו׳ סעס״' ח1״ק יחד. ואח״כ ח׳ לבדו ״שסע" ער ״אחדי׳ פעם
ם אי. יקירא הרב ״חקיעה", / יק׳ אחריו, ובלם בלהש ״בשבמליו" מ  א
 יחוקע החוקע של ריח חיןעה אי. ואז העיליד, לגעיל׳ אזמר ״יהוא רחום"
 זכו׳ מגק חול וכן חפלה ערטח עם חסלת לחש של חיל. יביים ז' חי״ז ״יםנגן,
 הא", עד ״חחנין". זשם ״רק בברכת", .עד ״שאוםרי' בחול". ושם.ואוסר
 קריש:חחקבל", ער .כדגים״. — ואץ לוקחי׳ בשמי׳ בהברלה כביוסף אושץ
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 חחרייא ״ופה המטע שלא יברך עליהם אפי׳ במוצא• שבח". ואחר ״שיד
 רםעליח״ וגוי וקחש יחים תליי׳ לקרש הלמה״ ישם אימי־׳׳,,עלינו״ יכו׳.
 ןינהליכחם טבחכ״נ אוסר איש לרעהו כבליל ׳״ט, ששי׳ ושמחי׳ ככקהלח ט׳

 ״לך אכיל בשמחוז לחמך וט׳ ט כבר רצה ה^ת׳ אח םעשיך".
 מנוע* ״״)כ שהיא באחד סיסי ב/ די, חי.

. סדר ערביח בח״א יח״ב ער ,וסחפלל•׳ ערביח״. וביום צ״ה ח״ז £  1 י
— . ס  |״ימנן ח׳ ברט״, ער ״מחפללי' בלחש״. ולמעל׳ ח״ב ״אך כסקים", ל
 נרק שאין מוטח' שכח ומאמרי' מענץ שכח. ובחי* ״פיחת' א״ה", ער ח״ח
ל וסלח אץ מזבירים שכח. ח  ״ערחםליחיח". — רק שבחפלח או״א ס
ו םוסיפי' נ ̂נ [רק שאחר חשבם׳׳ ענ ס ח  וביום לב חינ ״<* רתם", ל
 ״עננו קשה לכעוס עטו עטו רך לרצוח עעו עעו עמד. בעח צרח עננו׳׳]
 סדר אלנו םלכנו ביום צ״ו ח״ח ״ואז אוסר״, ע״ם. ולמעלה ח״ר. ״עלינו",
 לס. — וסדר שחריח בח־ו ער ״חיא וכ"׳. ושם ,,ואחר שאוסרו", ער
 ״הטעם הנ״ל". — יטיס צ״ו ח״ג ״יםלוח הםאיר לארץ״, ער ״ער כמה"
 דלםעל׳ חיו,,ח׳ מגה פטוק׳״, ער חיט ״טוב וגי׳״, - .שופט צרק, ט לא״
 לס. ימי ,,שיפט כל הארץ״ ער ״החסיר״ חא', יק קי, ח׳ ״לובש" ער
 ״התמיר" חכי, ק׳,,שופט״ ער ״תזכיר" חא', ח׳,סטה וכי׳ חטיר, הטיבה״
. ואחה  ןר ״החמיר״ ועי, ק׳,,שופט" ער ״החסיר׳׳ האי. ובחיט ״אם״י.
, ״לסקוסם" [רק שאץ מטרי' שבח ומאמרי ענץ שכח] ,  קרוש", ער סח
 •זוס אהללך בל• רלוג. וסרראיםכטום צ״ו ח״ח. וסדר קדאחלסעל׳
 וזיא עד ״אחר• סית". — לכהן עד ״ובער טחו״. וכחייא ,יאחר ברכה
 אחרונה', ער ״ללוי עד", - ״אשר לי", לישראל א׳ ער.קהל ישראלי,
 לישראל ב׳ ער.יבער העם', לישראל ג׳ ער ״חטהרו", לישראל ר׳ ער.אח
. ואץ שביעי, כי ט״כ שכחול נקרא׳׳ רק וי. ובחי״א ״וכי ס״א", ער , ה  מ
 .^ואח לםחיל׳ ולםלח' ולכפרו־." [רק שאחר ההיכ' הא׳ אוסר ח׳ סי
 זוברך יכו׳ לשש״, באשר אץ שביעי. ואץ אוסרי׳ בברכח הפט' ״השכח הזה
 כזס, לקדשה ילםניחה, חשכת״, וחחח,וישראל, אוסר: ישראל] וסדר סיסף
 £ת״א .ח׳ אשרי', ער רח״יב .ומפני חטאיט״. — ואומר״׳ ,ןאח סיסף ״היכ
 חד. יט׳ מפי בכורך באמור ובעשור״ ער,מלבך חט אח הכפורי' ישגי חסידים
 כהלטזם או״א מתל לעינוומו ביה״ב הזה״. ובחיוב,יכל חסדר״, ער.ומפני
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 חטאיט וכוי" [רק שאק מזכירי׳ שבח ומאמרי ענץ שכח] ואומר ,ואח םוסף
 יהיב הזה נעשה ומי מפי כמרך כאמור ובעשור' ער,מלבר חטאח רגפזר•'
 ועני המירי' כהלכתם״. — וסרר עבור׳ יקריא' כ׳ ומנחי יגעיל' כחייג ער
 חי״ח ,,חחת ליצר" [רק שאין מזכירי' שבת ומאמר• ענץ שבח] וסוף נעילה
 יסדר ערבית מוצאי ׳*כ בחי״ח,עם זכרי, ער.שאומרים בהול*. — ח' קריש
, בורא םאור• נ  חחקבל. וחי חחתק םברילעל •ק ונר, שאוסר ברמת כפהי

י ל ומי. ובהי׳ה ״הולכים״ ע'ס.ש)  האש, וברכח הסבר

 משלי שלמה לחוברת השביעית ־
ם ק* ה: א) בברכת שהחינו כ׳ מ״אתרי״ט ס׳׳ק ג, ,כ׳ הכלבו , , !, 
 והכי שפיר לברך כל ח׳ לעצמו ע״כ ואין נוהגי׳ כן אלא הכל סומכי׳
 על השץ ^(ד״מ) ושל״ה כ׳ דמוטב לסמוך על הש״ץ כמ׳׳ש סי׳ רצ״ח
 סי״ד וכוי עכ״ל ולינ דעכשיו על הרוב אין הש״ץ ממק להוציא אחרי׳
 לכן יברך לעצמו וכן נוהגי׳ בהלל ולולב/ ולפי דבריו אם החי בעל
 תור׳ ויראת שמים שנודע ממנו שדעתו להוציא, ראוי שלא יברכו קי,
 כראית של״ה מש״ע רצ״ת, והוא מברכות נ״ג ,היו יושבי׳ בבהמ״ד
 והביאו אור לפניהם וכו׳ א׳ מברך לכלן משום שנא׳ ברב עם הדרת
 מלך/ אכן יש לדתות. כי שם אמר שלא יברך כל א׳ בלתש בדרך
 שאץ קול ואין עונה; כ״א א׳ יברך בקול שיהיה ברב עם. ומה
 יבואר למה אמר הדין ביושבי׳ בברמ״ד? לפי שאלה יודעי׳ כלם לברך,

 ואם יברך כל א׳ לעצמו לא יהי׳ ברב עם. לכן א׳ מברך לכלם בקול•)
 אבל פה שלעולם שין מברך בקול להוציא את שאיננו יודע לברך,

 וא״כ יש ברב עם, בזה כל יודע מברך לעצמו. ובזה אבאר מ״ש מ״א!
 ס״ס רי״ג,י׳ שעושי׳ מצוה אתת מצוהשא׳ יברךלכלם עסי׳ רצ״ד וסי׳:
 ת' ס״ה. והנה בסי' רצ״ל אין דבר מזה. ואץ לתקן: רצ״ת, הלל ג!
 שא״כ ה״ל להוסיף,סי״ד', כמ״ש ,סי׳ ח׳ ס״ה•׳, וכדרכו בכ״מ ? לק:
 נ״ל לתקן במ״א: רצ״ה. והוא סי׳ של סעיף א׳ מבדיל ש״צ כדי להוציא
 מי שאץ לו יין/ ומורה מ״א בקוצר לשוט, שלפשוטו נ׳ משם הפך
 דבריו, שממ״ש שם נשמע שמי שיש לו ק יברך לעצמו? אבל אחר
ם בזה שמוציא את שאין  השכלה ל״ק, כי בסי׳ רצ״ה מהוים ברב ע
 להם יץ, וע״כ יברכו האתרים לעצמם. אבל דין מ״א לקות מתוספתא
׳ שהיו עושי׳ י׳ מצות כל ת׳ מברך לעצמו היו כלן  סוף ברכות \
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 עושי׳ מצוה החת א׳ מברך לכלך. ופי׳ מ״א שר״ל: מטה שא׳ מגרך
. וב!ה נשיב ם  לכלן. והטעם שאל״כ כל א׳ יברך לעצמו ואץ ברב ע
 על השאלה: מה משמיענו בתוספתא \ שהיו עושי' י׳ מצות כל א׳
 מברך לעצמו״? ולפמ״ש מורה בזה שדינה באנשי׳ שיודעי' כלם לברך,
, ם  וע״כ בעושי׳ מצוה א׳ אס היה כל ח׳ מברך לעצמו לא היה 3 רב ע
 לק א׳ מברך לכלס. אבל אם קצתם אינם יודעי׳, יברך א׳ להוציאם,
ק מ״ש ם כנ״ל. ו ב ע ר  והיודעי׳ מברכי׳ לעצמם, כי כבר מקוים ב
 מ״א ״וסי׳ ת׳ ס״ה" פירושו שגם שם נ׳ מפשוטו הפך דבריו, שממ״ש
 ,אם ב׳ או ג׳ מתעטפי' בטלית כאתת כלם מברכי׳ ואם רצו א׳ מברך
 והאתרי׳ יענו אמן״. נשמע, שטוב יותר שכלם מברכיי? אכן אתר
 השכלה ג״ז ל״ק, כי שם אמר ״ב׳ או ג׳״, ובזה אף שיכול א׳ להוציא
 האתרים כמ״ש ״ואם רצו א׳ מברך׳ וכו׳, מ״מ לפי שבתפל׳ איננו
 מוציא בלא י׳ כמ״ש מ״א נ״ט ס״ק ה׳, ותרפ״ט ס״ק י׳, גם בשאר
 ברכות מצוה שלא להוציא בלא י; אבל בי׳ שאף בהפל׳ מוציא אמר׳
ב עם. נשוב ר  התוספתא לפי׳ מ״א שמצוה שא׳ מברך לכלם מפני ב
ם ע״י הת', טוב שכל א׳  לענינט שבברכת שהתינו שמקוים ברב ע
 יברך לעצמועסהת׳ אף אם דעתו להוציא. וקצרתי כי יש לי בענץ,להוציא
; אך לא אוציא', שלא להוציא מאתרי׳הוצאו׳רבות. ה מ  אחרים״ חקירות ר
 כ) כ׳ מ״א הרי״ט ס״ק ת׳,משוס שבכל השנה אומרי׳ אותו בלחש
 מפני שמשה גנבה ממלאכי׳ אבל ביה״כ גם ישראל דומי׳ למלאכי׳
 (טור) והא דכ׳ בסי׳ ם״א נימרי׳ לא אמר׳ משה כלומר שלא כתבה
 נתור׳ להצניעה מפני המלאכי׳״. אך תמוה שהמנהג הזה נוסד על
 דרוש נעלם [דברי׳ רבה פ״ב] שהגמ׳ בפסתי׳ נ״ו מעלימה אוהו
 ונתנה טעם נתמר להשכיל למה אומדי׳ אותו בלתש לפי שלא כתוב
 יתור׳. ומ״ש מ״א להשוותו עם מ״ר כנ״ל, דתוק מאד? ונ״ל שאף לפי
 טעם הגמ׳ יש למנהג י״כ יסוד. שהות זכר למקדש, שבי״כ ענו לכ״ג
 כשהזכיר השם, יתד בקול ,,בשכמל״ו״. ועי״ל ע״פ מ״ש בפסתי׳ שם
ם מפני תרעומת  ,א״ר אבהו התקינו שיהו חומרי׳ אותו בקול ר
 המיני׳ ובנהרדעא דליכא מיני׳ עד השתא אמרי׳ ליה בתשאי״. וק׳
 למה אין אומרי׳ אותו עתה בקול, באשר יש מיני׳ בימינו? ונ״ל
 שמ״ש פה ,המינים״ ר״ל הכופרי׳ באתדות ומגלי׳ פנים במלת ״אתד״
 שבפסוק שמע ישראל. והוא שפירש״י בד״ה מפני תרעומת המיני׳
 ,שלא יהואומרי׳ עלינו שאט מוסיפי׳ דבר שחינו הגון בתשאי״ ר״ל שאינו
 הגון אצלנו באמת, כי יאמרו שגם אנתנו מפרשי׳ מלת אתד בלתש
ן נ״ל  לשלוש ח״ו, ורק מגאוחט לא טדה להם בגלוי [ומלת מי
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 שעיקרה טאן, מלשון ירמיה י״ג ״הטאני' לשמוע את דברי״. ושלא
 להחליפו עם ,מאן״ כמו ,מאן תנא״, הוסיפו י׳ להורות על צירי
 וכתבו: מיאן. ואת״כ השמיטו האלף כדרכם, כמו: דיעבד, קתני.
 וגס ב׳ אלפץ כמו: ליה. וכאשר טעו בזמן מאוחר לקרוא: לית,
,לא אית״, כן טעו לקרות: ?יין, תחת:  תחת: לית, שהוא קצור מן
 מין. ובעניןהזה פירשתי ירוש׳ בשמעוה פ״ג הל׳ ת׳ דמשתבעעלתרץ
 דאינון תרץ לוקה משום שבועת שוא״, וק׳ למה לא אמר: על חד
 דהוא הד? וי״ל שבזה י״ל שנשבע נגד הכופרי׳ שאומרי׳ שא׳ הוא גי.
 אבל שנים שהכל מודי׳ בהם היא שבועות שוא לתנם]. וזה היה רק
 בימיהם שמקצת היהודי׳ ההולכי׳ לבהכ״נ הודו לאמוני הכוזבת הזאת.
 אבל בימיט שאין יהודי מאמין הדעה הכוזבת, והעמי׳ אינם באים
 לבהכ״נ, אין לדאוג לתרעומת, ונוכל לאמת בלתש כבנהרדעא. ובזה
 י״ל שבי״כ שגם מהם דרכם לבא לבהכ״נ, תקנו גם עתה לאמרו בקול
 מפני תרעומתס. — ושמעתי קושי׳ על מ״ש ,ובנהרדעא דליכא
 מינים״ וכו׳ ממ״ש הפך זה בברכות י״ב,וקורי׳ עשרת הדברות וכו׳
 ר׳ נתן אומר בגבולי׳ בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני
 תרעומת המיני׳ [פירש׳׳י,שלא יאמרו לע״ה שאץ שאר תור׳ אמת״
 וכוי. ולולי פירש״י בפסתי׳ הייתי מפי גם שם,מפני תרעומת המיני׳״
 שאם מפסיקי׳ כשיעור אמירת בשכמל״ו אתר ,שמע״ וגו׳, יאמרו
 המיני׳ שעושי׳ כן לפי שרק הפסוק הזה תורת אמת, כדעת הרבה
 אפקורסי ישראל שמבטלי׳ כל מעשי המצות ואומרי׳ שרק האמונה
הררעח  שבפסוק הזה היא דת ישראל| אמימר סבר למקבעינהו בנ

? ודוחק לאמר! ו " ם י נ י מ  א״ל רב אשי כבר בטלום מפני תרעומת ה
 שבפסתי׳ מדבר מזמן מוקדם שלא היו שם, אבל בדור אמימר ורב

 אשי היו בנהרדעא,• שא״כ רב אשי מסדר התלמוד ה״ל להזכיר גם !
 בפסתי' שבזמנו גם מהרדע׳ יאמרוהו בקול? לכן נ״ל שבשסתי׳ עיקר
ה היה מתתלה לאמרו בלתש לפי שלא אמרו משה בתורי התקנ , 
 כנ״ל, רק את״כ שינו התקנה הראשוני והתקינו לאמרו בקול כמ״ש
 ר׳ אבהו מפני המיני', ובנהרדע׳ שלא היו מיני׳ הניחוהו בלחש
 כמתחלה ולא שינו התקנה. אבל בברכות מתחלה לא אמרו י׳ הדברו'

ם מפני ן ת  בגבולי, כי כשבקש ו אתר התרבן לעשותו, בטלו מ תש ב
 המינים. אך אמימר ביקש לתמן הקנה חדשה בנהרדע׳ שיאמרוה לכי |

 שאין מיניי, וא״ל ר״א כבר בטלום מתתלה ולא נתקן מעולם לאמרי
 בגבולי׳ מפני המיני/ע״כ חץ לתקן מתתלה לאמרי אף במקו׳ שאין מיניי
 סן יבאו אחר זמן לשם ויתרעמו. אכן לקיי׳ תקני קדומי אין דואגי לזה.
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 ג) ולא כה״ה שהשמיט ״לקדשה ולמנותה״ בכל התפלות. וגס לא
 כבדיה התדשי׳ ״את יום השבת הזה לקדשה ולמנות׳ ואת יה״כ הזה
 למחילה״ וכו׳$ שהלא גם יה״כ ניהן לקדושי ולמנותה. ואף שאם איננו
 בשבת אץ אומרי׳״לקדשצ ולמנותה״? הוא לפי שאץ המקרי׳ האלה
 עיקר בנתינתו, ובתרו לאמרמקרי״לסלית׳״ וכו׳ שהם עיקר בנתינתו.
 .אבל תם אומרי׳״לקדש׳ולמנות׳״ אץ ראויליתדם לשבת לבד כאלו אינם
 בי״כ שמזכיר את״כ. ולמה תגרע התפלה מברכת הפטר׳ ששם כתוב
 בכלם ״ואת יה״כ הזה וכוי לקדשה ולמנות׳ למחיל׳ וכוי. וגדולה מזו
 שבברכת הפטרת ר״ה אומרי׳ בשבת ״ואת יום הזכרון הזה לקדשה
 ולמנות׳ לכבוד״ וכוי, וכ״כ גס ה״ה בתדש ובישן, אףשהמקרי׳האלה איני
 בר״ה, וכן בהפטרת רגלים בשבת אומרי' בברכה לקדשה ולמנוחה״
 אתר זכירת י״ט.—וכפל ״למהילה, ולמיזול בו״? ג״ל שמתחלה אומרי'
 שיה״כ ניתן לקצת אנשיי למחיל׳ שלמה. ולקצתם רק לסלית', שהיא
 איננה שלמה, וכמ״ש ביום צ״ו אות כ״דבשםמ״אשמתיל׳גחל׳מסלית׳.
 ולפי שאץ פה בקשה אומרי׳ מתיל׳ לפני סליה', כמ״ש שם. ואת״כ
 אומרי' שאנתט מצפי׳ שלנו ניתן למתל בו בשלמות את כל עונותיט.
 ר) גםפהקימובמתזורי׳רק ״פשעינו״ 5 ״ותטאתיט״ מתו והעבירו
 מפגי ספק קדימה כביום צ״ו אות כ״ד. אך לדעתי אין זה כרי לשטת
 התפל׳ מהפסוקי׳ שאתריה שמזכיר בהם גם תטאות ״אנכי הוא מותה וגו׳
 וחטאתיך/ מתיתיוגו׳ תטאתיך״, וא״כ בזה יש לסמוך על מ״ש שם, שאם
 אין פעל מיותר לכל שם, כ״א השמות נסמכי׳ יחד לפעלי', כמו פה
 שאיןאומרי': מתה פשעינו והעבר הטאהינו, כ״א ״מתה והעבר פשעינו
 וחטאתיט״, יכולי׳ להקדי׳ הגדול אף במקום בקשה. ועשו כן למען השמתו
 ללשון הפסוקי׳ הג״ל, שבהם מקרי׳ הגדול, כדרכו במקו׳ שאין בקשה,

 וע״כ הקדים גם בתפל׳ ״פשעינו״.
 ה) לפי מנהג פ״פ שאומרי׳ במה מדליקי׳ וכוי בי״ט שתל בשבת, כביום
 ציה אות ג׳, ק׳ למה אץ תומרי׳ אותו בי״כ שתל בשבת שתייני' להדליק
 כבש״ער״סהר״י. ואין לדחוק שרקכשאומרי׳ קידושאומרי'אותו$שהלא
 גס בא׳ של פסח אץ מקדשי׳ בבהכ״נ, ואומרי׳ ב״מ אס הוא בליל שבת?
 ונ״ל ע״פ מ״ש ב״י א״ת ר״ע [יש מהפכי׳ האותיות וכותבי׳ ע״ר, שלא לכתוב
 מלת רע. ולדעתיא״צאם יש עליו סימן שאותיותיונפידי', שהלאבכ״מ
 :והבי׳ אותו בלא הפוך, לה ורו׳ על שם ר׳ עקיבא. ומלבד זה אני אומר:
 ; שומר מצוה לח ידע דבר רע] ״ונוהגי׳ באשכנז שלא לאמרו בי״ט שתל
ק גהגט ואע״פ שאץ טעם זה  ן בע״ש מפני שאץ יכולי׳ לומר עשרתם וכו׳ ו
 1 כדאי אפשר דטעמא דידן משום דבי״ט אץ טרודי׳ גשום דבר כ״א בבשול
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 והדלקה הלכך מבע׳׳י עבדי להו וא״צ להזהירם כמו נשאר ע״ש״. אך!
 גם הטעם הזה לא יספיק לפי מנהג אשכנז שאומרי׳ אותו אתר תפלת י
 ערבי׳ שאץ תועלת עוד בהזהרה גם בע״ש אחר, וכמ״ש ב״י שם בראש
 הסי׳ על הטור ״נ׳ מדבריו שהיו נוהגי׳ לאמת אתר תפלת ערבית וכוי
 ויותר נכון לאמת קודם כמנהג בני ספרד שע׳יי קריאת פ׳ זה חכור
 הגי דבריי שצ״ל בתוך ביתו ויזהיר עליהם אבל אתר תפלת ערבית מה
 תועלת יש לו שיזכור הרי אין בידו לתקן מעהה״. וא״כ ק׳ לפי מנהגנו
 מה לי אם ע״ש בתול או בי״ט וליוה לא יאמתהו בי״ט? וע״ככ׳ ב״י
 באמת ״דטעמא דידן" ר״ל של בני ספרד, אבל לפי מנהג אשכנז לא ידע
 טעם. ונ״ל בהקדים טעם מנהגנו הזה לאמת אתר ערבית לדעתי.
 כי מ״ש מ״א שם נשם מהרא״ק מפני המאתרי׳ לבא לבהכ״נ שיוכלו
 להתפלל בעוד ק׳ אומרייב״מ, רתוק,- כי מדועאומרי׳ פרק שעבר זמן
 תועלתו בשבת הזה, יאמרו פ׳ אתר ממס׳ שבה שיש עוד תועלה אז
 לדעת דיניו? לכן נ׳ שע״כ מנהגנו שלא לאמת קודם ערבית, כיהשוכתי׳
 להזהיר בע״ש ע״י עסקיהם, מאתרי' לבא ליהכ״נ, ולא תועיל אמירת
 ב״מ קודם ערבית טרם היותם שם להזכירם, לכן אומרי׳ אותו אתר
 ערבית, שאז גם המה בבהכ״נ. ואייה מה יועיל אז להזכיר, הלא אץ
 עוד בידם לתקן כמ״ש ב״י? י״ל שאם שכהו להדליק יוכלו לתקן שלום
 בית ע״י נכרי, שע׳׳פ הרוב יוצאי׳ מבהכ״נ בעוד יום. ואף בין השמשות
 מותר לצורך סעודת שבת. ולי״א בסי׳ רע״ו ס״ב אף בלילה מותר
 לצורך סעודה. ולפ״ז מספיק טעם ב״י, לחה אץ או״רי׳ ב׳׳מ בשבת
 שאחר י״ט הנ״ל, גם למנהגנו. כי חף למנהגנו טעם אמירתו הוא
 להזכיר השוכחי׳. ובי״ט לא ישכחו. עתה נבא אל מבוקשנו, שבי״כשאץ
 סעודי ואסור להדליה ע״י נכרי, וביותר באשר מתפללי׳ בלילה, לא
 הועיל אמירת ב״מ. ואץ אומרי׳ אותו, כי לא לבד שלא הועיל, כי אף
 הזיק, שהשוכת יטעה שמוהר להדליק עיי נכרי גם בי״כ אם שכח,

 ובא לעשות כן.
 0 בזה אבץ מ״ש בפסתי׳ נ׳ על קריאת שם הויה ״סבר רנא
 למדרשה בפרקא א״ל ההוא סבא לעלם כתיב״, פירשיי ״זה שמי לעלם
 הסר ו׳ לשון העלמה". וקי הלא כבר כתוב בתורי כמה פעמי׳ תסר לפני
 זה ״ואכל וחי לעלם, לא ידון רותי באדם לעלם״, וכן הרבה פעמיי
 הח״כ? ונ״ל שסמך על מקרא דה״י הנ״ל שסמך ״שמי לעילום״ שהוא

 לשון העלמה.
 ז) נ״ל טעם מנהג פ״פ הזה. כי אחר ג׳ מאמרי׳ ראשוני' שעל ג׳
 פסוקי נתמה שבתוכתת ה״כ, שהם ״וזכרתי את בריתי יעקב וגו/
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 חכרתי להם ברית ראשוט׳ וגו׳, ואף גם זאת״ וגו/ אמר הדומה להפסוק
ם וגוי, והוא י ת ס א ם לא מ ה י ב י ו ם בארץ א ת ו י ה  האתרון: ב
 ״קק נדחינו״ וכוי. ואח״כ הדומה למקרא שבמאמר הזה: ומשם
 יק ת ך, והוא ״השב שבותנו״ וכוי. ואחריו הדומה למקרא שבמאמר
ך וגו׳, והוא ,רתם עליט״וכז׳. ואת״כ ב׳ מאמרי מתייר. מ ח ר  הזה: ו
 פשעי׳ וב׳ מאמרי טהרה. ואח״כ הדומה ״הלבן חטאיט״ וכוי, כי
 הטהרה תלבינם, — ו>>ה שאמר ,ילבינו, יאדימו״ בהפעיל? נ״ל
, א' לטוב וא׳ לרע, וכבפסוקי׳ שאחריו בישעיה א׳  שאומר ב׳ הפכי,
 ,אם תאבו וגוי, ואם תמאנו״ וגוי, כן אומר פה,לכו נא ונוכחה״ וגוי,
 כי היונים והתולע הם ב' הפכי', שהראשון מקבל אודם מאתרי׳ ואיננו
 מאריס אחריי, והתולע בהפך איננו מקבל אודם אבל(ואדים. וכן יש
 חוטאי׳ המפותי׳((יצרם ומאחרי׳ ואינם מחטיאי׳ אחריי. ועליהם אמר
 .אם יהיו תטאיכם כשנים״, שקבלתם בלבד לחטוא, בלי להחטיא: לא
 "לבד תקונל תשובתכם, כי אף תרבה זכותכם ע״י תשובהכם (כביומא
 פ״ו ע״ב ״גדולה תשוב׳ שזדונות נעשו לו כזכיות״) כי חוטאי׳ אתרים
 ילמדו מכם לשוב, וע׳יכ לא לבד שאודם הטאיכס יהפך ללובן, כי אף
 ילבינו חטאי אחריי, השבי׳ על ידכם, בלוק עד כשלג. אך אס תטאיכס
 יאדימו אחריי לההטיאס, כהולע המאדים: אז ״כצמר יהיו״, אף אם
 תשובו יהיו לבני׳ קצת כצמר אבל לא כשלג. או יפורש: יהיו בהוית׳
 כצמר הנסבר, נבברכות ת׳ ״כתיזרא בגבבא דעמרא״, והוא ע״פ מ״ש

 באבות פ״ה,המחטיא אה הרבי׳ אין מספיקי׳ בידו לעשוי תשובה״.
 ח) לפמ׳׳ש ביזם צ״ו אות כ״ד בשם מ״א שבבקשה מקדימי׳ סליתה,
 ק׳ למה אומרי׳ פה ״תמחול ותסלת״, וכן בתפל׳ הסמוכה ״או״א מחל
 ושלת״? וניל שמאתרי׳ ״ותסלת״ לקרבו אל המקרה שאתריו ״וסלתת
 לעוני״. וע״כ הקנו גם בתפל׳ הסמוכה כן, להשוותה עם שלפניה.
 ט) הטעם שמשני׳ בפ״פ במאמרי ״אנו עזי פנים״ וכו׳ שאין חומרי'
? ה ל ס א מתל ו ״ , כ״א בתפלת או ו עמך נ  אותם בסוף פיוט כי א
 נ״ל לפמ״ש ביום ק׳׳ד אות ד שהטעם שאומרי׳ בפ״פ בראש הודוי
 ״אנא״ תתת ״או״א,״ הוא ע״פ מ״ש ביומא ל״ז ״ומנץ שבאנא״ וכוי. כי
 שאלתי על זה שם: הלא גם אמירה השם נלמד׳ ביומא ״ומנץ שבשם״
 וכוי, ולמה דתו אמירת או״א שהוא השם? ובתשובתי שם: שסמכו
 על השם'שאומרי׳ בסוף ״לפניך ה׳ אויא,״ שאף שהשם הזה איננו
 בראש, די בזה, כי גס בעגלה שמשם נלמד, השם בסוף. לא נתה
 דעתי אתר השכלה; כי בעגלה השם במאמר הראשון ״כפר וגו׳ ה׳״,
 שהשם הוא מלה הקריאה, כאלו אמר: ה׳ כפר לעמך וגוי. וכן דעת
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 מוטעים, ני העמיד את המפסיק במלת ״פדית/ ולא במלת ״ישראל/
 להורות שגולת ה׳ עומדת לבדה, והשם נושא פל המאמר, ולא של
 ״אשר פרית״ לבד. אבל בודוי בא השם במאמר אהרון אהר ״שאין אנו״
 וכוי, ואין זה כעין השם הכתוב בעגלה, שממט נלמד לאמת, וא״כ
 סר טעם מנהג אמירה אנא בפ״פ ? אמנם השבתי שם כן רק לפי
א/ הבל באמתנ״ל  הכתוב ימתזורי׳ גם בתפלת לתש ״בפ״פ מתתיל אנ
 שמסדרי מהזורי׳ טעו בזה, כי בשמעם כן מפי ה׳ בהפלה בקול, דימו
 שגס בתפלת לתש כן הוא י• ואיננו לדעתי, כי אין דותי׳ בתפלת להש
 אמירת חו״א, וכקושיתי הנ״ל. וחף שכתבתי עוד שם שאין תיוב לאגור
 ב׳ הלשונות, רק א׳ מהם; מ״מ נכון יותר לבתור בשם, כאשר עושי׳
 במדינות אחרוה, ובימי סליתות ותעניות גם בפ׳׳פ. ומה שאין אומדי׳
 שניהם יתד לצד היותר טוב? הוא לכבוד כ״ג שלא נעשה כמהו
 למעלתו. וגם זה נלמד מהכתוב •:עגלה, וממשנת סוטה שממנה מקשה
 אביי, שהכהני׳ אמרו בעגלה רק השם. וכבר כתבתי שם להשובת
 קושיהו: שהכהני׳ הניתו מעלה לכ׳ג בי״כ, ע״כ אמרו הם רק השם.
 ומזה למדו בדורוהינו והגיחו גם ני״כ מעלה לכ״ג ואמרו רק השם.
 ומעתה העמק שאלה למה בתרו בפ״פ בתפלת ת׳ ״אנא׳׳ תתת השם?
 ונ״ל שהשכילו תכמי פ״פ לקיים שניהם, וסמכו בהזכרת השם על מ״ש
ך וכו׳ ״או׳א סלת לנו״ וכוי מ ו ע נ  ה׳ לפני הפיוט הסמוך לוחי כי א
 שהוא לדעתם תתלת הודוי. ומ״מ הניהו כבוד ומעלה ללג, שהוא
 אמר ב׳ הלשונות יתד, והי אומרם נפרדי׳ בהפסק פיוט ביניהם. ובזה
 נבא אל מגמתנו: באשר לדעת תכמי פ״פ ולמנהגם נמשך הודוי עד
, שהלא סומכי׳ על השם שלפניו לתשבו כהחלה ו  לפני פיוט כי אנ
 הודוי, ראוי להשלים הפיוט הזה במעלהט ״אט מאמיריך", שיסמך
 לו ״אנא הבא לפניך הפלתט׳, אבל לא יתכן להקדים לבקשה הזאה
 הזכרת תסרוגנו ״אט עזי פנים״ וכוי, וביותר באשר אומרי׳ בעיקר
 הודוי מה שנראה נהפכה ״שאין אנו עזי פנים וקשי עורף/ ע״כ
 השמיעו המאמרי׳ האלה מסוף הפיוט הזה, והנניםום לתוך התפל׳
 הקדומה הנ״ל. אולם במדינות אתרות לא תשבו הפיוט הזה לההלת
 הודוי, ע״כ אומרי' בראש הודוי ״או״א תבא״, בלי ״אנא״. שלא לדתות
 הזכרת השם בראש הודוי, וגם שלא לאמר שניהם מפני כבוד כ״ג.
ך גם תסרונט באשר איננו מ ו ע י אנ  וא״כ יכולים לאמר בפיוט כ

 מן הודוי, וקימו הכתוב במתזור.
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. ת י ע י ב ש ה ה ר ע ה ה ל מ ל י ש ל ש ה מ ל ם א  ג

ו נ ה א : ׳)ביוה א׳ חייה כתבתי שבתפלה ״ ה י ק ם ע ת י ר ה ש  ל
ר אין לחמר: ומה נאמר. ונשנה פה מפני תמשו. מ א ה נ  ןונו׳ מ
ני אבודרהס נ׳ בשדר נעילה ״ואין לומר מה ישענו ני השה הוא 1 

: תשועתנו. ומצאתי שאין ו  ישענו". ותקרהיאםיש לתקן: ישועתנו, א
 תקון, כי הוא ית׳ נקרא בנל אלה בתהלים. ישע: כ״ז,אוריוישעי׳׳.
: ל״ת ״אל תשועתנו". וע״נ ה ע ו ש : ס״ת ״האל ישועתנו״. ת ה ע ו ש  י
ה ״מה  איננו בסדר תפלה של רמב׳ם. אך לפ״ז הוקשה לי להמר נ
 צדקנו/ ני בירמי׳ נ׳ג ״ה׳ צדקנו/ לנן תקנתי לאחר: מה צדקתנו.
, ((צאתי בסדר תפלה רמב׳׳ם בתפלת רבוץ  זמן רב אתר שתקנתי ק
מה צדקתנו/ ושמחתי מאד, כי אף ׳ ' שאתר ברכות השחר ) למי  העו
 שבסדר נעילה שם כתוב ״מה צדקנו", הוא לדעתי שגגת המעתיק
' ו מ ו ק  שהשמיט הת׳ שאתר הק׳. שאל׳נ יהיו לברי ר״ב״ם בבי מ

 קרובי׳ כדברי הפכפך.
י י  יא) בכל מ״י כהוב ״פעול", וכן המנהג. ואץ טעם' ה״ה נ
 לשנותו, שאף שמלת ״פעול״ לא נמצאה במקרא, הלא נמצאת בתפלת
 ר״ה ״וידע נל פעול/ ועוד הלא מלת פועל נמצאת, ומן פועל בא
 פעול, כבכל הפעלי׳. ולא לתגם מנע הפיטן מלאחר פו׳נל ואף
׳  שנמצא{ כי הקורא יטעה ויקרא: פועל, כאשר שמעתי שצעק א

 בכל פעס: כי אתה רתוס לכל פועל.
ו לאלהים. ״ביכה בשמים", ב׳ בשמים ר מ  יב) הערות בפיוט א
 רפה, נבעמוס טי, ולא נה״ה. ״לק יתגאה וכו׳ מן העולם ועד
ם ועד העולם. ונ׳ ביאורו ל ו ע ה  העולם,״ כ״נבמ״י, ותיקן ה״ה: מ
 שנן הוא בתהלי׳ מ״א. ואם בעבור זה מתה הספרי', מתאה כזאת
 לא תוציא מתזקתם, כי גם ״ברוך וגו׳(ין העולם״ וגו׳ פסוק הוא
 שם ק״ו, וק״ו להתקיים ולעמוד, כי יבא הכתוב השלישי ויכריע,
ה טי, ואם  שגם בדה״י ה׳ י״ו, ל״ט נאמר ״(ין״, ועוד רביעי מתמי
 טעמו לפי שאמר בפיוט לפניו ״ותסדו מעולם ועד עולם", שם הוא
 לשון ההלי׳ ק״ג ״והסד ה׳ מעולם וגוי, אבל פה נטה הפיטן אתרי
 רבים, כי טובי׳ השנים מן האי, ואף כי השלשה. וגם סמך על משנת
 ברכות נ״ד ״התקינו שיהו אומרי׳ מן העולם ועד העולם״, ובבריית׳
 תענית י״ו ע״ב ״במקדש מהו אומר ברוך וכו׳ מן העולם״ וכוי, וכן
 בברייה׳ אתרת שם ב׳ פעמיי. ומעתה גם אנתנו נאמר ״מן/ כי מן
/ וה״ה ! ו  הוא. ובסוף הפיוט״?ליון וחרץ/ מלשון•ישעי׳ י׳ ״כליון חי
י נו  שינה: כליון. אך הוא מחלון וכליון. — בפיוט מעשה אל ה
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 ,יעי־[״ לו״ כבמ׳׳י וה״ה, כי הולם ר׳ משתנה לקמץ הטוף בעבור מלה
 קטנה המוקפת ״לן״. רק בר״ה ההדש הולם והנה עומד על הרי.
 וכן תטף עוד קמץ משם במלת ״למוי^ב, ופתה השץ, שלא כדין, כי
ר הנכון ״?ביב״, סיבשוא, פ ס ן מ  בתהלי' קל״ג נקמץ. — בפיוט אי
ס ג׳ וסביב הארץ/ ולא כר״ה ו מ ע  כי המלה סמוכה למלת ״כס״, מ
 ההרש המקמץ. ״במאמר״ מ׳ שניה בקמץ, ולא כה יה הפותה. ״קלות״

 במלאפום, ולא כמ״י וה״ה החולמי׳.
ך הם במוסף ר״ה וי״כ בסדר י ש י ד ק י מ  •0 ד׳ מאמרי פיוט כ
ר  הנראה ישר, כי באשר הוסר לפיוט קדשה, בין ראש ברכת לדו
ר לסופה, פותת הפיוט בקדשה ״כי מקדישיך״ עד ״מקדושים״. דו  ו
 וסמך לו מאמר ״ובכן יתקדש״ וכוי, ואת״כ (יוסיף תפלות מענץ
 היום ״עוד יזכר לנו וכוי, באץ מליץ״ ע״ס. אך בשאר תפלות י״כ
 נהפך הסדר, שאהר ״כי מקדישיך״ וכו׳ בא ״באין מליץ״ וכו׳ שאיננו
 מענינו, ומקדימו למאמר ״עוד חכר״ וכו׳ הפך הסדר הנ״ל. ובסוף
 הפיוט ״ובכן יתקדש׳׳ וכוי. ומדוע את הישרה יעקש ? ונ״ל. שהסדר
 הישר הוא ביהר התפלות, כי פתה בקדשה ״כי מקדישיך״,. והתם
ובכן יהקדש״ וכוי וסמך לחתימה ״כי קדוש היום לאדוננו״  בקדשה )
ד יזכר. וסמך לתהלה המאמר הזה המדבר ו  שהוא סוף מאמר ע
 מענץ דין ומשפט, את המאמר הדומה שענינו משפט ״באץ ((לץ״
 וכוי. אך בתפלות מוסף שבא אהר הפיוט הזה פיוט ״האוהז ביד
 מדת משפט/ ההם בדומה לו במאמר ״באץ מלץ וכו׳ המלך המשפט״,
 וסמך לפניו((אמר ״עוד יזכר וכו׳ שגם הוא מענץ דין ומשפט. ונשארו
 בראש הפיוט 3׳ מאמרי קדשה, ״כי מקדישיך״ וכוי ״ובכן יתקדש״ וכוי.
פט כל הארץ, ולפי עמהרו״השמהברו  יד) לפי צורת פזמון שו
 3ן גבירול, נ״ל שעשה כל תרוז בעל ו׳ תנועות [אך הרוז אהרון של
 כל מאמר הוא מקרא ואץ((ספר לתנועותיו] רק המעתיקי׳ קלקלו!
 לפעמי' מנץ התנועות. ואהר שהדע ששוא והטף [וכן הטעה ש3אות

 ו׳ בראש המלה לפני שוא והטף ולפני אוהיוה בומ״ף, שהיא שוא ו
 שנהפך לתנועה (יפני כובד הקריאה] לא יתשבו לתנועות 5 תמצא !

ן ו ר ת י ה ד ב ל ך  שאץ בתרח יותר מו׳ תטעות. ושלא יהיה בהרוז ל
 חסרון תנועה, נ' לתקן: ה?$רון ואף שלא נמצא בממרא, #קלו |
 במשקל ז כרו ן, שבא עם ה׳ תמיד ״הןןרון*. וכן יש נתקן תתת !

 ״להעלות נר״: להעלות נרו. — וכן נ״ל שגם פזמון שרי קדש,
 שצורתו שוה כמעט לפזמון שופט, נעשה על התמונה הזאתן אך
 תטעותיו מקולקלות יותר. ״ברעהו״ יתוקן: ברען ״כאור׳׳. יתוקן:
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ת [לא כבמ״י שפתחו הבי׳׳ת  כאור, כ׳ בשוא. — ובמאמר ב $ ?
 הפנימי. ובפנים בת״ט נפתח הבי״ת החיצון בט׳׳ס. אבל יהיה הב׳
 הא׳ בשוא, והב׳ הב׳ בקמץ]. ,צקון״ צ׳ בקמץ כבישעיהכ״ו״צקון לתש/
 ופירש״י ,שפך שיח ותפלה״, ר״ל שגם צק ו ן שם דבר, ולא ישתנה
 : בסמיכות. ״מזמר/ העין תהיה פתוחה, כי הוא הסמוך ממ״ש בישעי׳
ת ל ש א ר ק מ  י׳ ,מז׳1ר/ ״בסודם״ נרתק לתקן: בסוד. — במאמר ב
/ יתוקן: וקראו אל ׳  וכר״ה תדש ולא כבמ״י: ש2ת] ״וקראו אל ה
 ! א, ויהיה קרוב יותר ללשון יונה ג׳ ״ויקראו אל אלהיס יתזקה/
וקיצר השם למען יהיו רק ו׳ תנועות. ״והרבו לאל״ ל׳ ראשון בשוא ; 

 כבמ״י, ולא כר״ה התדששקמץ. ״האלהים״ יתוקן:'אלהים.—ובמאמר
 בזכרי ״בהיוהם״ יהוקן: בהיות ״בם״ יתוקן: בה. כי איןלדבר״בם״
ן י׳ בתיריק כבזכריה ד׳ ״יסדו ק ו ת  על ״עיר הקדש״. ״אשר יסד״ י
 הבית״; ,כצאן״ יתוקן כ׳ בשות. ״וניכל משם״ דבוקי׳, ואף שהם מב׳
 תרחי', כי הוא בעבור שווי סופי התרחי׳ וגם בעבור מכין התנועות.
 ופירושו: שגורשנומשס, מלשון ״כלה גרש יגרש/ שמות י׳׳א. ומבראשי׳
 כ״ז ״ולקתתיך משם למה אשכל״ וגו׳ לקת ״משם״ פה לפני ״למה אשכל״.
 — ובמאמר שעה ״ערכי״ יתוקן: ,ערכי, כביום ק״ד. ,ביתך״ יתוקן
 ת׳ בשוא ״לשמך״ יתוקן: ל/ןומף. ובסופו ״אבטת״ יתוקן: אני אבטת,
 כי המעתיקי׳ שלא השגיתו על מנין התטעות השמיטו ״אני״ שאיננו

 בישעיה י״ב.
 טו) בסליתת ארב ר ה ״נקף״ ין׳ בפתת,בברזל״ כבישעיה יי, ולא
 כבמתזור: כברזל. ״סבכי״ כבמ״י, ולא כה״ה: סב5י, שאףשבישעיה שס
 כן הוא; שם סמוך למלה ״היער/ אבל פה נא במשקל ״רכ#י״ בשה״ש
 ט׳, מן דבש. ומוטב שידתה קצת שווי התרחי׳, מלאמר סמוך בלי
 נסמך. ״גדרתי״ כן נ״ל לתקן נ' בקמץ, כי הוא קל כבמשלי כ״ז שעליו
 הושר ״כצפור נודדה וגו׳ כן איש נווד ממקומו/ ״נסרכה״ ר׳ נשוא
 ככמ״י כי הוא עכר, ולא כר״ה חדש שקימץ. וגם לשווי התרוזי׳
 יותרטוב בשוא, כי אזהמלהמלרע כחבריה, אבל נקמץ היא מלעיל
 ולא כתבריה. ״הרס שנימו״ ר׳ בקמץ תטוף כבמ״י, כיכןהואבההלי׳
 י״ת. ולא כה״ה שתלס, ולא שמעתי לפתור אותו. ״צבאות סיליף״
 כנקוד(ז״י, וכמ״ש ביום צ״ת ת״א שבסמוך תנות י׳ שאתר צירי. וכ״כ
 רד״ה במכלול משקל פיל ״וכן קבוץ תיל בהראות ע׳ הפעל, שרי
ת/ ובכלל סמיכות גם הסמוך לכנוי, וכ״כ ו  האידים, ובסמיכות תנ
 בישעי׳ ל׳ ״היליהם/ ופה א״צ לכל זה, כי הנכון: סילך, בלי י׳ אתר
 ל־ ובלשון יתיר כבמ״י. ״עליך יעזב ך.לן:ר״ כבתהלי׳ י׳, ולא כבמ״י

22* 
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 שנקדו ל' בסגול. והפיטן פירש המקרא הזה כרש״י שם, ונמסרה
 שהזניר שם בפסוק ח׳ ״להלכה עליך יעזב הלנה, שניהם במסורה
 כה, מילין המםמשי׳ במקום כ׳ [ולא כבספרי׳ תדשי׳ שהעתיקו דברי
 רש׳׳י,שניהם במסורה, כ״ה מלין/• כי במם׳ פ׳ וארא בפסוק ובכה
 ובעמך נתשבו רק כ׳ מלין, ובמס׳ רבתא ((ערכת אות ההא נתשבו
, אבל לא כ׳׳ה. אכן ברש״י שמקראות גדולות כתוב ,במסורת׳׳ א  ל
 ובלי סימן הפסק אתריו, וא״כ פירושו: מים׳ של ?ה נתשבי׳ שניהם
 הלל למלין המשמשי במקום ף׳) וכו׳ למדנו((מסורת שתלכה כמו
הלכה" הנכון ולאמר: הילך, כשנוי  תילך תיל שלך׳׳. והתזן לא יעזב ״
 ה״ה. ״רולכה מתתבא/ כבמקראהנ״ל,להלכה יצפנו״. ,בדרך זו נלך
 השכילנו״ כבתהלי׳ ל״ב ״אשכילך ואורך בדרך זו תלך׳׳,־ ודומה לו שם
ה ששינו  קמ״ג,הודיעני בדרך זו אלך״. ובזה השכילו ר״ה החדשי׳ מי
 לכתוב: השכילנו, תתת ,להשכילנו״ שבמ׳׳י. אמנם לא אלך בדרך
 אתם בשנותם לכתוב ״זו״ בתולם, תתת ״זו״ שבפסוקי׳ הנ״ל במלאפום
 [וכן לא טובה השמועה שרבני הדור משני׳ מנהג הקדושים בקדושין
 שאמר התתן ״בטבעת זי״ לעולם, ואלה הנהיגו שיאמר זו בהולם. ולא
 על התדשי׳ אני כועס אשר אמרו ללשונט נגביר שפתנו אתנו מי
 אדון לט; כי זו דרכם כסל למו: דוקרי' בפימו, כאשר תעשינה
 הדבורי', וכזה וכזה מדברי׳, אך על אלה תלונתי, ועלימותטוףמלתי,
 המוסרי׳ נפשות — לקיים כל מנהגי ראשוני', ובזו עוזבי' דרך תכמי׳
 ונבוני׳. הלמען.יאמר עליכם ברוך מתדש תדשי׳,תשקה נפשכם לבטל
 מנהג חכמי תרשי׳? ולא אתם לבדכם, כי גס מעלי מקומכם, הקטני׳
 אשר תתהיכם, הולכי' לרגליכם, ועושי׳ כמעשיכם, אף שכל אומנותם,
 הלא היא ישטתם. ואם רצונכם לשנות, לפי שזו (יובנו אשר ולא
ט קונו ולמדו היטב ס׳ השרשי׳ שרש זו ״עם ש  זאת$ הנה טרם ת
 זו יצרתי לי וכו׳ פירש ר׳ יונה בענין אשר וכו׳ ויהכן לפרשם כלם
ה והוו בהם תמורה ההא כמשפט/ וכ״כ גם בשרש זה, ושם  בענק ז
 מוסיף לכתוב קרוב לזה גם על מלת זה ,ומקצתם במקום אשר
 וכוי הר ציון זה שכנת בו, שמע לאביך זה ילדך, וא״צ להוציאם
 ממשמעם/ ול״נ ראיה לדעת רד״ק בפירוש זו, כי((ן ,הלזה/
/ הנקבה ״הלזו/ יתזקאל ל״ו. ואף אם באתם לתסות  בראשית כ
 תתת כנפי יונה; הלא הכל מוריי שבלשון הלמוד [שהוא לשון המאמר
 הזה כמוכת ממלת ״הריי׳ שאיננה לה׳׳ק],קוראי׳: זו, הלא ידעתם
 אם לא שמעתם ״לא זו אף זו״ והרומי', הנקראייבפיהכלבמלאפוש?
 ושסומכי, על זה הורה רד״ק בשרש מנת ״הקריאה בפי הכל מןחות
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 א״כ המס שרש״ ונו׳. ובזה פרשתי בתענית.כ״א, ״ואמאי קרו ליה
 גתום איש גם זו״, שלא אמר בקוצר ״מאי גם זו״ מברכות ז׳ ע״ב
 !״מאי רות״, או: למה נקרא שמוונו׳? ונ״ל כי הערוך פי׳ בערך גמזו
 "בדה״י ב׳ כ״ת, י״ת יש אחת מן העיירוה גמזו שמה״. ר״ל שנקרא על
 1 שם עירו כבאבות פ״א ״איש ירושלים״. וא״כ אץ שאלת הגמ׳ על

 ! עיקר השם כי הוא ע״ש עירו. אך שאל ,ואמאי קרו ליה (קוראי
 ; !שמו) גם זו״ בפתת ומלאפום, ולא בתיריק וחולם כנקודו שם במקרא.
 ! ואמנם הנמאס בדבר הוא שכל סדר קדושץ געשה בזה לבזז־י נפש
 וללעג, כי ״לשונם זו לעגם״(הושע ז׳, י״ו), כל השומע יצתק ויתשוב
 ; שהתתן קורא לכלה: זויא, שהוא שם הזירה בל״א. ומי יזרע אם לא
 בעבור זה מנעו זקנינו מלאמר: וו. לכן שובו לדרך אבותיכם לאמר:
ת ג׳ ״ויהי בשכבו״. מרו  זו ואצ״ל: ז1. ״בשכבו״ ב׳ שניה רפה כבמ״י, ו
 ותמהני למה הדגיש ה״ה שלא ככהוב. ואם לדמות ״בשמו ובקומו״
 פה למ״ש בק״ש .ובשמך ובקומך״; הלא ידע ״בשכבה ובקומה״ ב׳
 פעמי׳, בראשית י״ט, שהב' רפה? ״השאיבה בששון ממעיט״ נ״ל שה׳
 במפיק לכטי ״לאום נושעה״ שלמעלה, שאף שבמקרא ״לאום״ זכר?
ק עשאו כבר נקבה ״נושעה״. וב׳ בששץ דגושה, כי לפ״ז אין נת י  הפ
ס י  נסתר לפניה. וה״ה השש על אמרותיו לתדש ולתקן, התליף מ
 בששון, ותיקן ״השאיבה מים ממעיט״. ולדעתי אין זזי׳ מלאמר
 ,בששון״, כי בישעיה י״ב נאמר ״ושאבתם מיס בששון ממעיני״, והפיטן
ם המובנת י  "שעשה כמעט כל תרוזיו בעלי ד׳(זלות, השמיט מלת מ
 מאליה, מבראשית כ׳׳ד ״ותרד העינה ותשאב״. לגזען היות לו רק
 ד׳ מלות עם ״הישועה״, אבל גזלה בששון אין להשמיט, כי לא תובן
 מאליה. ״וזה" הדש לבקר יהדוש״ כבמיי, ע״פ מ״ש בהגיגה י״ר ״בכל
 יום נבראי׳ מלאכי השרת וכו׳ שנא׳ תדשי׳ בקרי׳״. ואף ששרש הדש
 נמצא רק בפיעל ולא בקל? להשוות התרוזי׳ בנה הפיטן בנץ הדש
 הקל. אבל מהשתדשה״התתה ״יתדוש": יגדוש, אץ לו מובן ולא סמך.
 י0הקשהמהר״מ טרויבע ז״ל במכתבו בל״א על הכתו׳ בתהלי׳קכ״א
 הנה לא ינום ולא יישן״ וגו׳ שאהר שאמר ״לא ינום״, שכ׳ עליורד״ק
 בשרש נום ״שהתנומה אינה תזקה כמו השינה רק היא מעט מעט״,
 מה משמיענו במ״ש את״כ ״ולא יישן״? ונ״ל שיש ב׳ מיני שומרי׳, הא׳
 שומר תמיד ואין אתר זולתו. וזה לא ימלט מתנומה בעה שמירתו,
 ני.לא יחיה האדם בלתי תנומה. והב׳ שומר רוב יום ולילה, והולך
 לישן מעט מן היום או הלילה, ובעת שנתו מוסר השמירה לאתר.
 ונגד ב׳ אלה אמר ששומר ישראל ״לא יטם״ בעת שמירתו כשומר
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 הא׳ הנ״ל, ני אז לח ישמור כראוי. וגס ״לא יישן״ בזמן א׳ כשומר
ל שעוזב השמירה לאחר בעת ההיא. והוא שאמר אח׳׳כ נגד הא׳  ה
 נןאיננו שומר כראוי((פני תנומתו ״ה׳ שומרך׳׳ ר״ל בשמירה גגעולה
 כי לא ימם. וגם לא יעזוב השמירה לאחר לעתים, כי אם ״ה׳ צלך״,
 שהוא כצלך שהוא תמיד אצלך. וע״כ ״יומם' השמש לא יככה וירח
ך ״רם ל ל ה  בלילה ה׳ ישמרך וגו׳ מעתה ועד עולם״. — בפיוט א
רם ;רך״, ואני אומר שאין לאמר ׳  הרף״ כבמ״י. וה״ה שינה ע״פ כ״י ׳
/ ל י •  כן כי נראה כב׳ רשויות וכתרוף, שהלא מדבר עמו ית׳ בנוכח ״
 ואת״כ אומר גכנוי מנת ״יברכך״, שיובן ת״ו: אם אתה הרס תעשה
 רצוני לברך קהל המוני, אז יברכך ה׳ בשנרך, וכמו שנאמר לכהני',
 לדעת ר׳ ישמעאל בתולין((״ט, ״ושמו אה שמי על ב״י ואני אברכם״,
 שר״ל אברך הכהני׳ בשכר שמברכי׳ את ב״י. לכן הנה 3יץ לקתתי
 מפי תזני', ומספרי׳ ישני', ולא אשימה, ו?רך לא אשימנה. ופירוש
 רם כרך": ע״י שלותיו הכהני׳ האומרי׳ ״יברכך ה׳״. — אתר הפיוט
 הזה כתוב במ״י ״ככתוב וכו׳ ונאמר תתן אמת״ ע״ס. אבל ה״ה ((תה
 מלת ״ונאמר״. וטעמו לפי שפסוקי ״((י ׳1 כמוך וגוי, ישוב ירתמנו
 וגוי, תתן אמת״ וגוי, סמוכי׳ בסוף ((יכה. ול״נ לקיים כאשר נכתב
 ״ונא(( ר״. כי תמהתי((עולם על((סדרי הסליתות, ששינו לשון((יכה
 וכתבו ״חטאתינו״ תתת ״תטאתם״ שבמיכה? ולא זו בלבד כי אף
 הכניסו בתוך הפסוקי׳ מאמר ״וכל תטאת״ עד ״לעולם״ שאיננו
 במיכה? ועם כל זה פתתו ״מיכה עבדך אמר״? זנ״ל שהפחיתה
ך וגוי. ואת״כ הוסיפו דרך תתנה י ׳1 כמו  מוסבה רק על פסוק מ
 ״ישוב ירתמנו״וכו', ובתתנוני׳ שעל עצמם נאה להםלאמר״תטאתינו״.
 ובזה יתכן שהוסיפו עוד תתנה אתרת ״וכליתטאת עמך ב״י״ וכוי,
 לערב תפלתם בתוך כל ישראל כביום מ״ט אות גי. וראיה לדברי;
 כי כה עשו גם במ״ש את״כ ״עזרא הסופר אמר לפניך אלהי בושתי
 וגוי, ואתה אלוה סליתות״ וגוי, וזה האתרון לא אמר עזרא כי אס
 הלויםשמתמיהטי? ומ״ש את״כ ״חל תעזבנו אביט״ ע״ס איננובעזרא?
 ש״מ שגם שם ((״ש ״עזרא הסופר אמר״ נמשך רק אל הסמוך ״אלהי
 בושתי״ וגוי, ומה שאתריו הוסיפו דרך תתנה בלי להזכיר שם אומרו.
 אך הפיטן פה קיים לשון הכתוב ״חטאתם/ ואת״כ הוסיף תתנת
 ״וכל תטאת״ וכוי. וכששב להעתיק פסוק ״תתן אמת״ וגוי,.תמר
לא ((קרא  ״ונאמר/ להורות שזה איננו מתתנתו כמאמר שלפניו, .
 סוף מיכה. — ולהסיר הכבדות במקרא, שאתר.כנויי המדברי׳
 ״ירחמנו, עונותינו״ ישוב לדבר בכנוי נסחרי׳ ״תטאהם״? לל ע״פ



 גס אלה כז׳:ולי ש לין ר. ׳'חוכרת ה׳^ניעיח >זא2

 מ״ש ביומא פ׳׳ו ע׳׳ב ״גדולה תשובה שזדונות נעשו לו כשגגות׳׳. ופי׳
 המקרא: אחר שאמר שע״י תשובה ״נושא עון ועובר על פשע״ שלא
 יהיה עוד עון ופשע, רק חטא שוגגישאר כנ״ל, התפלל הנביא \שו3
 ירתמנו״ ר״ל יוסיף לרתמנו מלבד דרכו הנ״ל ״יכבוש עוטתיט״• וימחם
׳ אף השגגות של העוטח, ם ת א ט  מכל וכל. ומפ׳ ״ותשליך וגו׳ כל ח
 שנשארו אחר התשובה. וכנוי ם׳ של ״חטאתם״ נמשך למלת ״עונותינו׳׳,
 1 1 כי שם ע ו ן הוא זכר, מבראשית ד׳ ״גדול עוני מנשוא׳׳. ובא ברבוי

ת. —־ שכחת אומר: שכחתי להזכיר שבכל התפלות  ! נקנות כמו: אבו
ו וכו׳ פוהחי׳ הכהני' א״ה אחר שאמרו נ צ מ א ם ת ו י  שחומרי׳ ה
 ״שלום״ והפכו פניהם לא״ה. וסוגרי׳ אומו שנית במוסף ר׳׳ה וי׳׳כ לפני
 שובם למקומם. וכן בשתרית י״כ שתל בשבת.• יאבל בשתרית י״כ שחל
 ותול, ובנעילה לעולם, אין הכהני׳ סוגרי׳ אתר נשיאת כפים, כ״א
ו נ  המיותד לפתתו ולסגרו בכל סדר תפלות י״נ סוגרו אתר סדר אבי
ו לפני קדיש תתקבל. — ובראש תי״א שכתתי לכתוב שאם נ  מלכ
 בעל תפלת שתרית י״כ איננו תזן הקהלה, הוא תיוב לעלות לתורה

 בקריאה שאתר שתרית, ואז בסגן רק ה׳ קרואי׳.
 יז) לא אתאפק מלהעיר על מ״ר בסדר אתרי ״ואל יבא בכל עת
 א״ר יהודה בר סימון צער גדול היה לו למשה לדבר זה אמר אוי לי
ה למשה לא ל ק  שמא כדחף אהרן אחי ממחיצתו בכל עת וכו׳ אמר ה
 כשם שאתה סבור וכו׳ אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק
 שיכנס כסדר הזה״. מזה נראיה שהותר לאהרן להכנס לקה״ק בכל
 יום אם הביא קרבנות כאלה, והוא הפך משנת כלים פ״א ״קה״ק
ה״כ בשעת עבודה?  מקודש מהם שאין נכנס לשם אלא כ״ו. בי
 ״ובפשיטותי״ל המשנה ע״פ(י״ר שקה״ק מקודש במה שאק כהן הדיוט
 נכנס לתוכו לעולם, כי עבודה קה״ק בי״כ היא רק בכ״ג, ובלי עבודת
 י״כ אסור אף לכ״ג, ומ״ש ״לכ״ג ביה״כ״, הוא לפי שאין דרך כ״ג
 לעשות עבודת י״כ ביום אתר, אבל אס רוצה לעשותה ביום אתר,
 מותר להמס לקה״ק. וכן מוכת פשט המקרא ״בזאת יבא אהרן״
 וגו׳, ולא זכר י״כ. ומ״שבסוףהענין ״אתת בשנה/ הואבתיוב. ומצאנו
 לשון ״אתת בשנה״ במובן הזה בשמות ל׳ בעניןמזבת הקטרת ״לא תעלו
 עליו קטרת זרה וגו׳ וכפר אהרן על קרנותיו אתת בשנה״, אף
הב/  שמפורש במשנת פ׳ איזהו מקומן ״פרי׳הנשרפי׳וכו׳ועלמזבת הז
? וגס זה יפורש שאתת בשנה תיוב להעלות א ר ק י  וככתוב בראש ו
 עליו דם תטאת וכמ״ש את״כ ״מדם תטאת הכפורי' אתת בשנה יכפר
 עליו/ ומשמיעט בזה שמ״ש:למעלה ״לא תמלו.עליו.קטרה זרה״ לא
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 הכשרפי׳ כני' ל, ומהן אחת שיעלה עליו בחיוב, והיא חטאת יה״כ:
 ולכן הזהיר בפרט ״ועולה ומנתה״ להוציא חטאת. ומ״ש רש״י שם
 ״המזבח מקודש לדברי׳ הללו בלבד ולא לעבודה אחרת/ נ׳ שר״ל רק
 לעבודה קטרה םמיס ולמתן קרנות באיזה חטאות, חבל לא לעבודה
 הקטרת אמורי׳ ולא לשפיכת יתר הדה. — אך הוא הפך דברי
 רמב״ס ה׳ ביאה המקדש רפ״ב,אץ כ״י. נכנס לקה״ק אלא מיה״כ
 ליה״כ וכו׳ כהן שנכנס לקה׳׳ק בשאר ימות השנה בין כהן הדיוט בין
 נ״ג ונו׳ תייב מיתה בידי שמיס״ ץ ושמעתי בשה מהר״א ווילנא ז״ל
ד רק על אהרן לבדו, ודברי המשנה ורמב״ס בכ״ו.  לפי דברי מי
 שאחריו שהם אסורי׳ להמס בשאר י((*'. ודפת״ת. אך ק מאין לנו
 עונש שאר כ״ג אם עשו עבודת י״כ בקה״ק בשאר ימיי, שהלא בעונש
 נכללו עם אהרן ״דבר אל אהרן אחיך ואל יבא וגו׳ ולא ימות",
 ובאשר אמר את״כ ״בזאת יבא אהרן״ נמה לא יהיו גם הם נכללי׳
 בההר עבודה? אנן״י׳׳ל שבהיתר עבודה הוציאם מן הכלל במ״ש בסוף
 ״ונפר הנהן אשר ימשח אותו וגו׳ לנהן תחת אביו וגו׳ אתה בשנה״
 "להורות שרק אהרן מוהר בנל השנה בעבודת קה״ק, אבל המשוח
 תחתיו לא ינלל בהיתר בז א ה יבא וגוי, ונשאר באזהרה ״ואל יבא״
 וגו׳ ובעונש ״ולא מוות" בלתי ״אחה בשנה/ ומ״מ ק׳ הלא גם באהרן
 כתוב בפסוק שמות הנ״ל ״ונפר אהרן על קרנתיו אתה בשנה מדם
 חטאה הנפורי׳ אתת בשנה״, ואיך יאמר מ״ר לפי׳ הגאון הלל שאהרן
 מותר בנל השנה. ואין לנו להשק נ״א על פירושי הלל שרק לתיוי:
 אמר ״אתת בשנה/ ושבה קושיתי: מאץ להוציא נ״ג אתרי׳ מנלל
 ההיהר, אולי גם מ״ש בהם ״אתת בשנה׳׳ הוא רק לתיוב, שבכל
 השנה אין תייבי׳ לעשות עבודה כזאת, הבל אם רוצי׳ מותרי׳ גה הם
י כל ר ת  בכל יום? ולקיים דברי הגאון לל שממה שמדבר בסדר א

ת בשנה רק הכהן תתת אביו, ! ת  הענץ באהרן, ובםוף מזכיר לענין א
 הוכיח ((״ר שבא לחלק בין אהרן לגישות תחתיו בזה, וא״ל שאהרן
 לא יתויב בי״כ, שהלא נאמר בשמות ״וכפר אהרן וגוי אחה בשנה׳׳,
 ש״מ שבא להוציא האתרי׳ מהיתר כל השנה. אמנם אתרי כל התלאות
 האלה מה נעשה לפירש״י בד״ה בזאת יבא אהרן ״ואף זו לא בכל עת
 כ״א ביה״כ כמו שמפורש בסוף הפרשה בתדפ השביעי בעשור לתדש״
 שהוא הפך מ״ר? לק נ״ל לפ׳ מ״ר ע״פ מ״ש במנחות כ״ז ע״ב ״להיכל
 כלו בארבעי׳ מבית לפרכת אל פני הכפרת במיתה ר' יהודה אומר
 כל ההיכל כלו ומבית לפרנה בע׳ ואל פני הנפרת במיתה במאי
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 קמפלגי בהאי קרא ויאמר וגו׳ ואל יבא וגו׳ רבנן סברי חל הקדש
 : בלא יבא מגבית לפרכת ואל פני הכפרת בלא ימות ור״י סבר אל
 הקדש ומבית לפרכת בלא יבא ואל פני הכפרת בלא ימות מ״ט
 דרבנן אי ס״ד כדקאמר ר״י וכו׳ מבית לפרכת למה לי ור״יאיכתיב
 אל הקדש ולא כתיב מבית לפרכת ה״א מאי קדש מבית לפרכת אבל
 היכל לאו נמי לא ורבק ההוא לא מצית אמרת דהיכל כלו איקרי
 קדש שנא׳ והבדילה וגו׳ בץ הקדש ובין קה״ק״. וק׳ הלא משובתם
 בצדם שאת׳׳כ נאמר ״בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר״ וגו שהוא
 קה״ק? ונ״ל כי ״הקדש״, אם לא כתוב אצלו קה״ק, כולל שניהם ההיכל
 וקה״ק לתכמי׳. ומ״ש ,דהיכל כלו איקרי קדש״ ר״ל כל הבית. ומ״ש
 ״בזאר!׳׳ וגו׳ ר״ל אס ירצה לבא לכל הבית עם קה״ק יבא ״בפר״ וגו׳
 שהוא עבודת קה״ק בי״כ. ומזה נדע שאם רוצה לבא רק למקצת
 הקדש שהוא ההיכל יכול לבא בכל עת בעבודתו הכתובה בראש
, והוא שאמר מ״ר שכשנאמר למשה ״ואל יבא״ וגו׳ אמר שמא קרא י  ו
 נדחף אהרן אחי ממחיצתו בכל עת ר״ל שיהיה אסור לבא להל'הבית
 אף להיכל, א״ל הקב״ה ״בזאת יבא וגו׳ בכל שעה רק שיכנס כסדר
 הזה״ לעשות עבודה של המקום שנכנס; להיכל בכל יום, ולקה״ק בי״כ
 בעת עבודתו שם ״בפר״ וגוי. — והרמב״ם פוסק כתכמי' שכתב
 ,לקה״ק וכו׳ תייב מיתה״, ולא אל פניהכפרתלבד. וכ״כ משנה למלך
 שם. ולפ״ז יש תסרון בהלכה ד׳ שם ״והנכנס לקדש תוך לקה״ק וכו׳
 לוקה ואינו תייב מיתה שנא׳ אל פני הכפרת ולא ימות על קה״ק
ת לפרכת  במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה״, ויתוקן ״שנא׳ מבי
 אל פני״ וכוי, וכבגמ׳ לדעת הכמי׳. ואולי שגו להעתיק ברמ״בס לשון
 ה״כ ״יכול על כל הבית במיתה ת״ל אל פני הכפרת וכו׳ חל פני
 הכפרת במיתי ושאר כל הבית באזהרה״ בלי להשגית שסתם ספרא
 (ה״כ) ר׳ יהודה המפ׳ ק בגמ׳ שרק אל פני הכפרת בלא ימות אבל
 שאר קה״ק רק באל יבא [וכן דעת בעל הטעמי' שהעמיד אתנתת׳
 במלת ״לפרכת/ ולא במלת,מוות״? להורות שעונש ,מביתלפרוכת״
 כעונש ״אל הקדש״ שלפניו ששניהם רק באזהרת ״ואל יבא״, אבל ״אל
 פני הכפרת״ שאתריו תלוק מהם ונמשך למ״ש את״כ ״ולא ימות/
 שעונשו מיתה וכר״י. — וע״ככ׳בת״כ לפני זה ״מבית לפרכת להזהיר
 על כל הבית״, ר״ל שע״י שכתוב,מבית לפרכת״ נדע שמ״ש ״אל הקדש״
 הוא ההיכל, אבל לולא היתור ה״א ״הקדש״ הוא קה״ק, וכר״י בגמ׳|
 אבל ברמב״ס שפוסק כתכמי׳ שאף מבית לפרכת במיתה אק לנו כ״א
 לתקן לשונו מ״ל. — ולדעתי שגו מעתיקי רמב״ס גם בהלכה ב׳ שם
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 ״והוזהרו כל הנהני׳ שלא ימסו לקרש או לקה״ק שלא בשעה עבודה
 שנא׳ ואל יבא בכל עת אל הקדש זה קה״ק מבית לפרכת להזהיר
 על כל הבית״. וני נ״מ ״המיה לי ונו׳ ונ״ל דה׳׳פ אלו לא נאמר אלא
 אל הקדש ה״א להינל לא נאסר ונו׳ והשתא דנתב מבית לפרנת
 דהיינו קה״ק ע״נ דאל הקדש להזהיר על כל הבית׳׳. ונ׳ עליו משנה

 למלך ״ואתר כל הדותק הזה עדיין ק״ל וכו׳ דר׳יי הוא דאית ליה דאי'
 כ׳ אל הקדש ה״א וכו׳ אבל רבנן פליגי עליה ואמרי וכו׳ דהיכל כלו
 איקרי קדש דנתיב והבדיל׳ ונו׳ וא״נ רבינו שפסק כרבנן ק׳ האיך כ׳
 סברת ר״י״. ונ״ל שמשנת מל׳׳מ קב ונקי, ני רמב״ם מורה יצתות
 לשונו שלדעתו קדש הוא ההינל נתנמי, שבראש הלכה ב׳ כ׳ ״שלא
 יננסו לקדש או לקה״ק״, ובהלכה ד׳ ״והנננס לקדש או לקה״ק״.
 אך בסוף הלכה 3׳ הנ״ל היה לשון רמב״ם ״ואל יבא בכל עת ((בית
 לפרכת זה קה״ק אל הקדש להזהיר על כל הבית״, ותשבו מעתיקיו
 שהפסוק נהפף בטעות, ותקנו לשון רמב״ס ע״פ ת״כ הנ״ל ״מבית
 לפרכת להזהיר על נל הבית״. ולא השגיחו שת״כ ר״י שלדעתו יתכן
 הלשון הזה כפי׳ נ״מ הנ״ל, אבל רמב״ס ר״ל שאלו היה כתוב אתר
ת ״מבית לפרכת/ ולא ״אל הקדש״, ה״א שרק על  ואל יבא בכל ע
 קה״ק הוזהרו, עתה שכתוב גס ״אל הקדש״ בא להזהיר על כל הבית.

 ויתוקן לשונו כנ״ל.
 לטוםף: •יי) כ׳ מהרי״ל ״וא״ל מקטיר ((טיב וזורק משוס שזריקה
 קודמת לכ״ע, ומה שהוקדם במתזורי׳ היינו משוס הא״ב״. ר״ל לכתוב
 אות מ׳ בראש ד׳ תרוזי׳ ככל אותיות א״ב בפיוט הזה. ומ״ש רו״ה
 ״((יסדו הוא רבינו((שלם ז״ל שתתס כאן גאות (ו׳ להשלמת שמו/
 נ״ל פי׳ לפירושו, שכל הפיוט עד לפני ״וי״ט היה עושה" וכו׳ הוא
 מר״מ, ושה בסוף הפיוט, אתר שכפל בתתלתו האותיות עד נ׳ בד׳
 ראשי תדוזי', וסי, ע׳ בת׳ ראשי תרוזי', ופ׳ עד ש׳ בי״ב ראשי תרוזי׳,
 ות׳ בכ״ד, תתם שמו: משלם בירבי קלונימות תזק, בראשי תרוזי׳

 אתרוני׳. והוקשה לרו״ה למה הכניס ״ככתוב״ וכו׳ בין מ׳ לני? ונתן י
 טעם ״שתתם כאן באות מ' להשלמת שמו״ ר״ל לכבוד שמו הפותת
 ותותם ב((׳. ובתר ה״ה במלת ״להשלמת״ להיות לשון נופל על לשון
 עם שם ״משלם״. אכן המנהג כמהרי״ל וכלשון משנת יומא, כמ״ש

 ה״ה את״כ שטהגי' ״זורק מקטיר ומטיב״.
 •ט) מאמר ״וכך היה אומר״ וכו׳ הוא ממשנת יומא ל״ה ע״ב,
 רק שם נאמר ״עויתי פשעתי תטאתי וכו׳ לעונות ולפשעי' ולתטאי
 שעויתי ושפשעתי ושתטאהי״, כי המשנה כר״מ שם ל״ו ע״ב, אבל
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 מנהגנו כחכמי׳ שס, כמ׳׳ש רא׳יש סוף יומא וטא״ח תרנ״א שנוהגי,
 להקדים חטא לעון ופשע [ודע שבגמ׳ שם ט״ס, שמ״ש וכן שלמה הוא
 | אומר חטאנו והרשענו ומרדט/ יתוקן ״חטאנו והעוינו רשענו/
 | ככתוב במלכי׳ א׳ ת', מ״ז] ובמשנה מ״א ע״ב כתוב ?תחלה ״חטאתי
 עזיתי ופשעתי״, והיא טייס, כי את״כ כ' לעונות ולפשעי׳ ולחטאים/
 וכן ״שעויתי ושפשעתי ושתטאתי/ ויבטל הא׳ בשנים, ונגד המשנה
א ט ק במשנה שבגמ' ס״ו כתוב בטעות ת  שבירושלמי ושבמשניות. ו
 בראשונה; כי במשנה שבירושלמי כתוב בסוף כבב׳ משניות הראשונות.
 | וכ״כ תי״ט שם בד״ה אנא השם. ומוסיף ״((מ״ש הרמב״ס בכאן כבר
 | בארתי לך ט סדר הודויתטאעוןופשע ע״כ, ש״מ דגירסתו במשנהט
/ וכ׳ שית יצתק ״שכ״נ בהדיא ((((״ש הרמב״ם בפ׳ טרף א  ! לא כן הו
 בקלפי ומה שתראה כתוב בשלש׳ הודויי׳ עזן ופשע זתטא הוא לעת
 ר״מ וכו׳ אלמא דהכי הזה גרים בכלהז ג' ודויי׳ במשנהט/ ושאלני
 ידידי מהרמ״מ נר״ו למה לא הביא הי״ט ממ״ש רמב״ם כבר בפירוש,
 וכשית יצתק ? ואען ואומר שממ״ש רמב״ס בפ״ד הנ״ל אין ראיה שלמה,
 כי ה״א שמ״ש ״בשלשה הודויץ״ אץ ר״ל בכל ג', כ״א בתוך גי, והם
 ב׳ הראשוני׳, אבל במשנה ג׳ היה גם בספרו תטא קודם [ומצאנו 3׳
, ואפץ אתכם בעמים״ שאין  במובן הזה לפני שם רבים ״ויהי בימי
 מובנו: בכל הימי׳ והעמי/ כ״א; תוך קצתם] לכן הוכית תי״ט מדברי
 רמב״סבפ״ושגסשם היה לפניו במשנה תטא בסוף, ועי״כ נבין לשון
 רמב״ס שבפ״ד כפשוטו, שמ״ש ״בג׳ הורויין״ ר״ל בכל הגי. ועוד אעיר
 שבמ״ש רא״ש סוף יומא ״ור״ס פסק כרבא״ ט״ס ויתוקן: כר״מ. וכן
 הוא בטא״ח שם. וכן מוכת ((מ״ש רא״ש את״כ ״והביאו ראיה מדשתק
 רבא זכו׳ ש״(( קבלה/ והיהכן להביא ראיה שהלכה כרבא ((((ה
 שקבלה רבא. — והנה יש לחקור למה א ומרי׳ בפיוט ״השם״ ולא
 (זכני׳ באדנות, כבכ״מ שנכתב שם בן ד׳? ולמה כ׳ במשנה ״השם״
 ולא ב׳ יודי׳ או ה׳כבנ״מ? וא״ל שכ״ג אמר ״השם״; [ובזה היה נמצא
 (זנות לתמהוני((אז על מנהגנו שלא לנפול על אפיס עד אתר ״לפני
/ הלא הוא .זכר למעשה הכהני׳ והעם בבהמ״ק, ושם ה״ל לנפול ׳  ה
 כבר כשאמר ״אנא השם״? וממ״ש בפיוט ״ואף הוא וכו׳ ואומר להם
 תטהרו״ נשמע שאף בבהמ״ק נפלו רק אתר לפניה״, ומה טעם?
 ואם נאמר כנ״ל שבודדו ותפלתו אמר השם ונא הזכיר שמו ית עד
/ יהכן שלא נפלו עד ששמעו.הזכרת שמו] כי הוא ׳  שאמר ״לפני ה
 נגד דברי רמב״ם בה׳; עבודת יה״כספ״ב ״מזכיר את השם במס זה
 י׳ פעמי׳ ובכלם הוא מזכיר כ5תבו שהןאשסהמפורש/ וכן מוכח
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 ממ״ש רא׳׳ש סוף יומא על ענין אחר ״דכיון דלפי׳ בגז״ש מעגלה
 ערופה הזכרת השם [ביומא ל״!, וכמ׳׳ש גיוס ק״ד אות די] אין לשטח
 אותו כמו שנכתב בפסוק הוא מזכירו׳׳? וכי תי״ט ביומא פ׳׳ג בד׳׳ה
 השם ״ולפי שהוא אמר השם ככהבו לפיכך לא הזכירו התנא אלא
 הני השם וכן אנו עושי׳ בפיוט ומרחק לפני ה׳ תטהרו בלשון הכהוב
 אע״ג דכ״ג ככתבו אמרו ש״מ רכל לשון הכתוב לא בעי לשנויי אלא
/ וכ״כ ב״י תרכ״א. אמנם כ ״  שנאו בכטיו והכי שפיר למעבד בפיוט ג
 נפלא למה אומרי׳ בתתלה ״השם״ ואת״כ ״בשם׳׳? ועל טעם מהרי״ל
 ״כשהיה כ״ג מתודה ביה״כ אז היה מזכיר את השם בכנויו וכשהיה
 מתפלל אנא כפר נא מזכירו ככהבו״ וכוי, הקשה ט״ז שם [שהעתיקו
 מפי׳ מתזור, ולא ראה שהוא ממהרי״לן ״נעלם ממנו הברייתא
 [ביומא ל״ט ע״ב] שי׳ פעמיי זכר שם המפורש ג״פ בודוי״ וכוי. ואין
רש, כ״א ״י׳  זאת קושי׳ לדעתי, כי בברייה׳ לא נזכר שם המפו
/ וי״ל שאץ ר״ל שבדרך א׳ מזכירו י׳ ם ש  פעמי׳ מזכיר כ״ג אה ה
ר נא פ  פעמיי, כ״א איזה מהם ככהבו, והם ג׳ פעמי׳ בתפלת כ
/ ואתרי׳ בכטיו, ת א ט ח ' ה ל , ׳ / ופעם א  וג״פ בפסוק ״לפני ה׳ תטהרו
 והם ג״פ בהתלה הודוי. וא״ת שא״כ היו יתרי׳ מיי, כי גם בתפלת
י רצון הזכיר השם בכנות כמ״ש מ״א שם? י״ל שתשב רק הזכרות ה  י
 של סדר עבודה שבתור׳: וחי ותפלת הודוי וגורל. ואם הקשה
 מהרמב״ס. הנ״ל? י״ל שרמב״ם מפי הברייה׳ כפשטה: י׳ פעמי׳ מזכיר
 בשוה ככתבו. ולטעמו כ׳ באמת שם גם בתפלת כפר נא ״אנא
/ אבל לדעת הפיטןשכ׳בזאת ״בשם״ פי׳ מהרי״ל הברייה׳כמש״ל ם ש  ה

 שרק בתפלה ובפסוק לפני ה׳ ובגודל הזכיר ככהבו, אבל בודוי::
 בכנויו. אך ק׳ לפי׳ מהרי״ל למה כ׳ במשנה בודוי ״השם/ ולא ב׳ ו :
 יודי׳ או הי, כבכ״מ וכבסוף המשנה ״לפני ה׳״, כי רק במקום שהזכיר ! !

 כ״ג ככתבו, יש לכתוב ״השם״, וכמ״ש תי״ט וב״י הנ״ל? ולמה אין
 אומרי׳ בפיוט בשל ודוי: אדנות? והנכון יותר מ״ש תייט יומא פ״ו
 בד״ה אנא בשם ״ר״ל שבשם הזה יכפר״, ואוסיף על תוספתו: ששם
 בן ד׳ מורה על רתמי׳ כברש״י בראשי׳ התור׳ בד״ה ברא אלהיס. —

 ובעבור גודל החקירה, לא אמלט מהאריך להעירה. ולמצוא עומק ;!
 דברה, אחפש אחר מקורה, והואהרא״ששם, ״ותניא בפ״ק בתוספתא
 [בתוספת׳ שלפנינו בפ״בן אנא ה׳ [יתוקן: השם, וכן הוא בתוספת׳
 שלנו] עויתי וכו׳ אנא ה׳ [יהוקן: השם, כבתוםפת׳ שלנו] כפר נא
 וכו׳ וכן בת״כ וכן יש במקצת ספרי׳ ובירושלמי גרסינן א״ר תגי
 בראשונה היה אומר אנא ה׳ [יתוקן: השם, כגירוש' שלט] ובשניה
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 אנא בשס וכי ר״ח ז״ל לח משגיחי׳ לר׳ חגי לגבי מתניתץ ובסדר רבינו
 ! הבבלי יסד שניהם אנא ה׳ [יתוקן: השס. ומי יתן רלטלו קצרי דבי
 ! רב (תענית כ״ט 7נ״3), כי בקצורי׳ ישונה המובן, שרק במקום שנקרא
 באדנות, נכתב: הי, אבל במקום שנקרא אז ככתבו, יכתב: השם,
 כמ״ש תי״ט ונ׳׳י הנ״ל. ובטור שם כתוב הכל כאשר תקנתי] ובסדר
 אתה כוננה בראשוני אנא השם ובשניה אנא בשם, וכ׳ ראבי״ה כיון
 שפירש ר' תגי בירושלמי רבראשונ׳ אנא השם ובשניה אנא בשם הכי
 עבדיגן דאמוראי בקיאי בגירס׳ טפי מינן וסבור אנידאנא השם היה
 | אומר ובשניה אנא בשם אלא שהמשנה נשנית בלשון העולם״. וכי ב״י
 ; ! שם ״כלומר שאע״פ שבמשנה כהוב בשניהם אנא השם לישנא דעלמא
 נקט שדרך העולם לומר בתפלותיהם אנא השם אבל כ״ג היה אומר
 בשניה אנא בשם״. וק״ל לדעת רבינו חננאל איך יחלוק ר׳ חגי
 האמורא על המשנה? וגס מ״ש רא״ש לדעה ראבי״ה שהמשנה נשנית
 בלשון העולם דחוק מאד? לכן נ״ל שר׳ חגי שנה המשנה בלשון אחר,
, ר״ל ן י ת  וע״ז כ׳ ר״ת: אץ משגיתי׳ במשנת ר׳ תגי לגבי מ ת נ י
 משנתנו שלפנינו. וראבי״ה תולק לאמר ״דאמוראי בקיאי בגירם׳
 [המשנה] טפי מינן״ ובאשר היה במשנת ר׳ תגי ״בשם״ בשניה ״הכי
י לא מ  עבדינן״. — והנה הרא״ש כ׳ אתר דבריו הנ״ל ״ורב היי א
 בלשון הזה היה אומר כ״ג אנא השם אלא שם בן מ״ב אותיות ועדיין
 מצוי בישיבה בקבלה וידוע לתכמי׳ ואין נ״ל דברי ר״ה בזה דכיון
 דילפי׳ בגז״ש מע״ע הזכרת השם של ד׳ אותיות אץ לשמת אלא כמו
 שנכתב בפסוק הוא מזכירו אלא שמזכירו ככתבו והוא נקרא שם
 המפורש שהוא מקור לכל השמות״. וכי ב״י שם ״מדלא קאמר כ׳ ר״ה
 משמע דלא פלוג דא לעיל [יתוקן: דלאפלוגי אדלעיל] מייתי ליה
 דכיון שלא בלשון זה היה אומר כ״ג א״כ לא שאני ליה אם נאמר
ה וזה א׳ הוא ולא א׳ מהם בלשון שהיה  אנא השם או אנא בשם ח
 כ״ג אומר״. ונראית דעת ב״י שלראבי״ה אמר כ״ג ״השם, בשם״ כאשר
ד רמב״ם הנ״ל,  אומרי׳ בפיוט בלי הזכרת שמו. אך מלבד שהוא מ
 גם הוא נגד הבריית׳ ״י׳ פעמי׳ מזכיר כ״ג את השם״, שלשוני מורה
 שהזכיר שמו יהי. וגס א״ל הוכתת רא״ש שר״ה תולק על ראבי״ה, כי
 רק אם כ״ג אמר שם ק ד׳ יש להוסיף 3׳ בשניה כמ״ש ״והאמץ בה״
 "אבל לפי ר״ה שכ״ג אומר שם של מ׳׳ב .אץ להוסיף ב׳ בראשו >• כי
 מאין לראלש זה? וביותר באשר השם הזה לא׳ מדע בימי רא״ש,
 כי כבר בימי רש״י לא ידעוהו, כאשר הודה בעטתו בקדושץ ע״א
 ״שם בן י״ב ובן מ״ב לא פירשו למ״? לק נ״ל שנשמט בט״ס מאמר
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 מהחלת דברי ר׳׳ה ברא״ש שלנו. כי ראיתי בסי המנהיג, ןירו׳׳ה
 העתיקו בבאורו] ״ואמר ר״ה ז״ל יאמר אנא השם ולא אנא בשם
 ובלשון זה לא היה כ״ג אמיר אנא השם אלא השם המפורש שהוא
 בן מ״ב אותיות ומצוי בישיבה וידוע לתכמים׳׳, נמצא שר״ה בתתלת
 דבריו תולק בפירוש על ראבי׳׳ה. ובזה נבץ גולה ״בזה" שכ׳ רא״ש
/ שר״ל שמ״ש ר״הבתתלהשלא יאמר בשם, ה ז  ״ואין נ־׳ל דברי ר״ה ב
 גם ר״ת אמר כן כנזכר בתתלת דברי רא׳׳ש, אבל בזההאתרוןשאמר
 ר״ה לבדו שכ׳׳ג אמר שם של((׳׳ב אץ נ׳׳ל, ״דכיון וכו׳ השם של ד׳ וכו׳
 והוא נקרא שם המפורש׳; ר׳׳ל לא כר׳׳ה שכ׳ ״השם המפורש שהוא
 בן מ״ב/ כי בן ד׳ נקרא כן. ולהתזיק יד הגאון נ׳׳ל שהוא ז״ל שהכיר
 וידע את השם הזה, ידע שבן ד' יסודו וכמ״ש רא׳׳ש את׳׳כ על בן ד
 ״ו^וא מקור לכל השגיות/ רק שבבן מ׳׳ב מוסיף אותיות, וע׳׳כ גם
 הוא נקרא: השם המפורש. ויותר לא אדרוש במופלא ממני, אך
 עזר (יצאתי לדברי ר״ה בירושלמי יומא פ״ג, כי כל הענץ והמעשי׳
 הנזכרי׳ בבבלי קדושין ע׳׳א על שם מ״ב, מזכיר הירוש׳ אתר ענין ״וכך
 היה אומר׳ של י״כ. וכן(יונח שבי״כ מדבר (ימה שמוסיף על הבבלי
 ״בראשוני היה אומר בקול גבוה״ וכו׳ שהוא בי״כ, וכאשר] העתיק
 רמב״ם בה׳ עבודה יה׳׳כ פ״ב. וכ׳ לת״מעלמ״ש רמב״םשם: ומבליעו
 בנעימות ״ק׳ דבפ׳ עשר׳ יותסי׳ לא אמרו כן אלא על שם בן י״ב ולא
/ ואלו ראה את הירושלמי שמזכיר ההבלעה בענץ ׳  על שם בן ד
 י״כ, לא היה מקשה כן על הרמב׳ם שהעתיקו. ובזה הוסרה גם
 קושיי ב' של לת״מ ״ועוד שם נראה דכ״ג היה אומר במהרה בזמן
 שהיו מנעימי׳ אתיו הכהני׳ ורבינו ז״ל נ׳שכ׳ בהפך שנ״ג היה מבליעו
 בתוך נעימותיו והיה מזמר כשאומר השם שלא יבינו אותו/ ולפמ״ש
 ל׳׳ק, כי בענץ שמדבר בבבלי, שהוא הדוכן, יכול להבליע בנעימות
 שאר כהני', כי גם הם ברכו העם עמו; אבל בענץ שמדבר רמב״ם
 שהוא בודוי י״כ שהיה כ״ג אומר לבדו, לא היה יכול להבליע כ״א

 בנעימותיו. ומ״ש ירושלמי ״בנעימה הכהנים״, ר״לבנעימוהו המצויה !
 בכהני', ולק לא אמר בירוש' ״בנעימת אתיו״ מבבלי, שמובט:
 אתיו המנעימי' בעת הבלעתו. אכן לרבינו היי ב׳ התלמודי״, היו

 לאתרי', כי גם לירוש' ההבלעה היתה בשם מ״ב [השוה בזה לשם בן 1
 י״ב כמוכח בבבלי שם] כי לדעתו גם בודוי י״כ הזכיר םשם הזה.
 ובמ״ש לדעת ר״ה שבשם ד׳ לא היהה הבלעה, רק בתתלת ודוי
 שהזכיר של(י״ב, שתתתיו אמרה המשנה ״השם/ היה מבליע, נשקט
/ ולא ׳  תמהוני הנ״ל, למה לא נפלו הכהני׳ והעם עד ״לפני ה
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 כשהזכיר השם בראש ודוי? כי לפ״״ש לדעת ר״ה יתכן; כי כשהזכיר
א לא הבינוהו, כי אמר בן ע׳״ב בהבלעה, ע״כ לא נפלו, נ  ! השם אתר א
 1 1אבל אצל ״לפני ה׳״ אמר ק ד׳ בלי הבלעה, אז הבינוהו כראוי, לכן

ק אנתנו עושי׳ בפיוט לזכר זה. ובזה יובן למה  1 נפלו כשמעם אותו. ו

 שינה הפיטן לשון משנת יומא ס״ו ״כשהיו שומעי׳ שם המפורש שהוא
 יוצא מפי כ״ג,״ ויסד ״כשהיו שומעי׳ את השם הנכבד והנורא מפורש
 | יוצא גופי כ״ג ״? שבא לפי למה נופלי' בשם השלישי ולא בב׳ הראשוני׳,
 \ כקושיתנו, ואמר: לפי ששמעו בזה ״אה השם הנכבד והנורא״, הוא
 לשון הכתוב בדבריי כ״ת על שם בן די, הכתוב את״כ, וכשאומר לפני
 ה׳״ שמעו את השם הזה ״מפורש יוצא מפי כ״ג״ בלי הבלעה,
 והביטהו, מה שאין ק בב׳ ראשוני׳ שלא יצאו מפורש יופיו כ״א
 בהבלעה, ולא הבינוהו, ע״כ לא נפלו כשמעם. ולפ״ז אץ צורך עוד
ם תטהרו״? ש  לטעם הי״ט וב״י על שאץ נכתב ונאמר ״לפני ה
 ״דבלשון הכתוב לא בעי לשנויי״; ולא למתק מ״א וט״ז למה אין
 אומרי׳ ״ל השם תטאת״ בפיוט? לפי שגם הוא לשון הכהוב ״לה׳
 ועשהו תטאה"; כי לפמ״ש ש13ה אגור שם בן די, נכהב בב׳ מדי׳ או
 הי, ונאמר בפיוט באדנות כבכ״מ, אבל בתתלת ומיי׳ שהזכיר בן מ״ב,
 נכהב ונאמר ״השם״, ובשניה ״השם״, או ״בשם״ כר׳ תגי. —
 ולא אסור מהענין הזה בלי להורות שכתבתי לך אור• ה׳ של £ם
 במועצות ודעת, ולא מנעתי מפני איסור הוגה'את השם באותיותיו,
 שעליו אומר אבא שאול בסנהדרי' צ׳ שאין לו תלק לעה״ב; כי מצאנו
 בזה ג׳ פירושי׳. שבע״ז י׳׳ז סע״ב פירש״י ״דורשו במ׳׳ב אותיות״. ובתשו׳
 רדב״ז (ויניציאה) סת״א סי׳ ל״ה מלשונות הרמב״ם ״הפי׳ המוסכם
 אצלנו שהוגה את השם בלא גנוי שם האדנות אבל התום׳ כ׳ במס׳
 סוכה ובכמה מקומות שפי׳ ההוגה וכו׳ שקורא אותיות השם״.
 ועתה לב׳ פירושי׳ הראשוני׳ אץ איסור באוהיוהנפרדי', רק בקריאה
 שם של מ״ב או של ד׳ כלו •ככתבו. ואף לפי׳ הג׳ האיסור רק בקורא
 כל אותיות השם יחד, אבל לא באות א׳ לבדו. ואף בב׳ האותיות
 הראשוני׳ יחד כ׳ תוס׳ בסוכה ה׳ רע״א״אין זה הוגה וכו׳ כיון דאינו
 מזכירם לשם שם שלם״. וע״כ לא אהיה צדיק הרבה לעשות כבעל ״מלאכת
 שמים״ של בספרו ל״ב, ב׳ ״שם שנכפלה בו קא״. ונכפל׳ בו קא שם ל׳׳ג
 ״שנכפל קא״: כי כבר הערותי עליו באגרתי [מתברת ג׳ שלא הוצאתי
 לאור עד הנה] ״ק א מדמה שלמה לאולת (משלי כ״ו, י״א) כי אין
 קדושה באות ה׳ לבדו לכתוב במקומו: קא. ואם יש בו קדושה,
 : היתכן לכנות דבר קדושה בשם קא, שבצירי הוא דבר מאוס ממשלי
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 הניל, וגס בחיריק הוא חבר של צואה בישעי׳ כ״ח ״((לאו קיא צואה".
 והוא בעיני כמכנה שס אל הקרוש, ביילה אליל. ועוד ראוי לעורר
 על אשר כתי אח׳׳כ ״או שנכפלה הויו״ יעשה ווים להעמידה, למה לא
, לכתוב: הקיו, או: הקיק, תחת ״הויו״, ח ו  עשה גם בזה מעשה ק
 כאשר בתר במאיסות ק א תתה יופי הא, וכקושית גמ׳ פסתי' ה'
 ״לא ליכתוב לא ויו ולא הא״, ומה ראה להבדיל 3ץ היו לויו כבין
 קדש לתול״? — ומרמב״ם ה׳ יסודי התור׳ פ״ו שכ׳ ד׳ אותיות השם,
 ובי אח׳׳כ ״והוא השם המפורש״ מוכת שדעה! להתיר לכתוב אף כל
 אותיות השם, ני איסור הוגה הוא רק בקריאה בפה, ולא יהי׳
 תמור (ישם שלם שאיירו בפסתי׳ נ׳ ״לא כשאני נכתב אני נקרא נכתב
 אני״ וכו/ וכאשר עשה יענן בראש סדור הפלה שלו שכ׳ שם הויה
 שלם. ורמ״א כ׳ בי׳ד ס״ס רעיו ״ואסור לכתוב שם לכתתלה שלא
 בספר דיוכל לבא לידי בזיון״. ואנתנו מחמירי׳ יותר שלא לכתוב שם
 אף בספר. ועתה בא המתבר ונרכב על התומר הזה אומר אתר: שלא
 לכהוב בספר אוה מן השם. וכן עתהדרךכותביספריס, לתדשיוהר

 ויותר גזרות וגדרי', ״ויצברו אותם תמרי׳ המר*,׳׳, וגוי.
 כ) בודוי כ״ג אחר אנא בשם אין אומרי׳ ״סלח נא (יחל נא״, רק
 ״נפר נא״. ונן מונח מלשון מהרי״ל שבאות י״ט ״וכשהיה מתפלל אנא
 כפר נא״, וכ״כ מישנה בנל ג׳ וחיי׳. והטעם לפי שאמר ״ככתוב"
, ל ו ד בך הג ה בטו ת א  וכוי. ושםכתוב רק ״יכפר עליכם/ ובמאמר ו
ר צווי ר ו  הנכון ממחזור ״מעורר/ ולא כה״ה בבאורו: עורר. כי ע
 או בקשה, והל״ל אח״כ: וסלח, החת ״וסולח״? ומי יהיה המבקש?
ו לא נבקש נ ח נ א  ל כ״ג לא יאות לאמך על נפשו ״לאיש חסידך/ ו
 שיסלח לכ״ג שלפני אלפי' שנה. ואם נדחוק שהמאמר נמשך חל
 שלפני פניו ״והכהני' והעם״ וכו׳ שהם ההפללו כן אחר שאמרו
 בשכמל״ו [ומאמר ״ואף הוא״ עד תטהרו" הוא מאמר מוסגר]. לא
 נקשר היטב ״ואתה" וכו׳ אתר ״מלכותו" בנסתר? אבל לפי שלפניט
 הוא שבח שתיקן לט הפיטן לאמה אתר ספור וחי כ״ג ותפלתו.
ר ר״ל היית מעורר. ומה שלא אמר התארי' בעבר? ר ו ע  ומ״ש מ
 לפי שעודט מעורר וסולח לכהני' ולט אמי בבי ודויי׳ בהוה. ולהשוות
 אמי כן גם בראשון. המנהג לאמר צתן מטהו. ויותר נכון: צךוגת,
 כי לא נמצא כ״א ביואל ב' ״צתנתו״ הנקבה. אבל לא כתקון ה״ה:
 צתנתו ושל מטהו; כי הודוי הבי הוא באמת רק על עונות שאר
 הכהני', שעל עונותיו ושל ביתו כבדהתודהבודויהאי, וכמ״שביומא
 מ״ג ע״ב ״מ״ש בודוי ראשון דלא אמר ובני אהרן וכו׳ תנא דבי ר'
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 ישמעאל ונו׳ מוטב שיבא זנאי ויכפר על החייב", ש״מ שכבר נעשה
 זכאי בודוי ראשון. ומה שאמר שנית גומי ב׳ ״אני וביתי״? י״ל שהוא
 לכבוד הנהני', שלא יצטרך לאמר: חטאו עוו פשעו לפניך בני אהרן,
 ע״כ כלל אותו וביתו עמהם ואמר: "חטאתי וכוי, ורק בדרך תוספת
 אמר ״ובני אהרן״. והוא הטעם שאף אתר שכללס עמו לא אמר:
 חטאנו וכוי, כ״א ״חטאתי״ וכוי. — בודוי הב׳ כתוב במשנה, עם
 ו קדשך״, הנקרא: יקךשך, מן: קדש, כבישעי׳ ם״ב ״עםהקדש/ ובדניאל
 ו י״ב ״עם קדש/ והוא נכון יותר לפי הדקדוק ממ״ש בפיוט ״עם
 קחשך/ ואף שכתוב בהדברי׳ י״ד ״כי עם קדוש אתה״, עם כנוי ראוי
 לאמר: עמך הקדוש, כאשר אין אומרי׳: שם קדושך, כ״א: שמך
 הקדוש, או: שם יןדשך. אבל מה אעשה, שמלבד שבכל הסדורי׳ פה
ו שבי״ת כתוב ״קדושך/ גם באבודרהם שם  ובתפלת א ו ״א ברכנ
 וברמב״ם סוף ה׳ תפלה כ' .כן, וכבר הוא מנהג עם קדושך, ונ״ל
 שאין ר״ל: עם קדוש שלך, כ״א: עם שהוא קדושי' שלך, כמו גשמות
 א׳ ״עםב״י״שר״ל: עם שהוא ב״י, וע״כ כתוב במ״י, וברמב״ס שם ובה׳
 עבודת יה״כובטא״תקלזותרכ״א, ובאבודרהםשםמ״גע״ב: קדושיך,
 ביוד שהוא מנפרד: קדושים. אך יעבץ ורז״הורו״ה ע״ה לא השגיתו,
 ונטלו היוד, אשר עומד וצות כשל שרי. ומצאתי מפלט להם במקרא
 הדברי׳ ל״ו ״לאיש חסידך״ שפי׳ ראב״ע ״לאיש שהוא חסידך״, וכן
 יבואר: עם שהוא קדושך. ומה ששינו החכמי׳ הראשוני׳ שאחר
 התלמוד שהזכרתי למעלה את לשון משנה וגמ׳ ״עם קדשך״, הנמצא
 גס בתפלת מוסף ר״ה ״תתה נגלית וכו׳ על עם קדשך״? נ״ל שרצו
 להבדיל בזה בין עם ישראל הנקרא בפסוקי׳ הלל ״עם קדש״, ובין
 עם הנהני', שלא י£ראו כי אם: עם קדוש, או: עם של קדושים. —
 בפיוט שגרו מצאתי סעד לדכריהמצויני׳ בהלכה בשערי ״ציון"(169)
 [ואוסיף עליהם מעט במוסגר] ״ביזה שפירש ר״ע ויומא פ״ה ע״ב)
 מקרא ״מקוה ישראל ה׳״ מלשון מקוה מים, ולא מלשון תקוה? אל
 נא אחי תרע, לתשוב רע על ר״ע.— אביך רכב ישראל ופרשיו,
. כי טעם ר״ע הוא לבאר ראש המקרא  בדרושיו ופירושיו . .
 (שבירמיה י״ז, כי איננו המצוין באור תור׳ שאצל הש״ס: י״ד] דומה
/ וכן דרך התלמוד, כי כה אמרו ׳  לסופו ״מקור מים חיים את ה
 בברכות ת׳ ״אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללי׳ וכו׳מהכא וכו׳
/ ופירש״י• ״שהתפללו י  פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבי׳ היו עמד
 1 עמי״. והשמת בקלון תכמי׳ ישתק וילעג למו? מי אמר להםשמתפלה
 | מדבר? אך לשתוק אמרתי מהולל-ולעג הרבה יגיעת גשר, ט סמכו

 י 23
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 על המקרא שלפניו,ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי״,
 ועל שלאחריו,ישמע אל ויענם״ [וכן אבץ דרש רבא ביבמות ע״ז״מאי
 דכתיב פתתת למוסרי אמר דור וכו׳ ב׳ מוסרות שהיו עלי פתחה
 רות המואביה ונעמה העמונית״ שאם ישאל השואל מה ראה רבא
 לדרוש המקרא בדרך רתקה? אשיב שעל ראש המקרא ״אני עבדך
 בן אמתך״ שם עיט] ונזה נשיב לשואל במאמר ברכות נ״ה ״כתיב
 לה׳ הארץ ומלאה וכהיב והארץ נתן לבני אדם ל״ק נאן קודם ברכה
 כאן לאתר ברכה/ מה בין המקראי׳ האלה לב׳ מקראי׳ אתריישאמרו
 עליהם שם בע״ב ״כתיב ולקתהי דגני וכתיב ואספת דגנך ל״ק כאן
 בזמן שישראל עושי׳ רצונו של מקום כאן בזמן שאץ וכו׳ [ופירש״,
 ״בזמן שעושי׳ רצונו הדגן שלהם וכשאין עושי׳ רצונו נוטלו ומראה להם
 שהוא שלו״] ולמה לא השוו מדתם לאמר גס בפסוקי׳ הראשוני׳ ״כאן
 בזמן״ וכוי, ומאין להס ללמוד מזה מעלה ברכה? כי גם בזה סמיכתם
 על העניני׳ הסמוכי׳, כי אצל ,ואספת דגנך״ מדבר מעושי׳ רצוט,
 שלפניו נאמר ״והיה אם שמוע תשמעו״ וגו׳. ואצל ״והארץ נתן לב״א״
 מדבר מברכה, שאחריו נאמר ״ואנתט נברך״ וגו׳. ולתזק ראשית דברי
 האלה אוסיף שמקרא ירמיה י״ז הנ״ל הוא למתנגד למקרא ירמיה
 ט״ן ״למה היה כאבי נצת ומכתי אנושה ((אנה הרפא היו תהיה לי
/ כי נגד ״אכזב מים לא נאמנו״ אומר  נמו"אכזב מים לא נאמנו
ים/ ונגד התלק הא׳ אומר את״כ ״רפאני' וגוי.  ״מקוה מקור מים תי
 ובפיוטט ניכרי׳ דברי אמת האלה במ״ש ״מטהרם מקור מים תיים

/ אמט  מקוה ישראל מנקם מים נ
אל מיוסדת ביתד [יתד הוא שוא, א השו ו י ה נ  כא) סליתת א
 או ו׳ בראש המלה במלאפום, עם תטעה אתריה] ועוד ד׳ תנועות!
 בכל תרח, זולתי תרח רביעי שבכל מאמר, שהוא הסוגר אף מבלי
 יתד, ואץ ממפר לתנועותיו. אך המעתיקי׳ כלם, וה״ה בכללם, לא!
 השגיחו על ענץ יתדותיה, ומנין תנועותיה, ואני אתזק את בדקם,!
 לטהרם ולנקם. ״אנתותי״ יתוקן: ואנתותי, שלא יתסר היתד, ומ״ש
 בקירות הלבבות״ ימשך לשלפניו. ,ברזמיר של שתר״ ק נ״ל לתקן.
 לא כמ״י,?חמידהשחר״ שא״כ אץ יהד. ולא כר״ה החדש: לרגמיד השתר,
 כי בסמיכות ראוי להנקד: ??)מיד. ״וענץ ל״£[ד1ת׳׳ כן נ״ל, ולא
/ באשר ברב,עם״ קמוץ אף בלי  ״ל.ח1ד1ח״כה״ה. ״בהעיר^ם רבתי
 הפסק כבהדברי׳ ד׳ ״השמע עם״ והרומי׳, גם פה יקמץ כלשון איכה
 ״העיר רבתי!גם/ ״שעליו הוסד, כי על ק אמר בהעיר" ולא: לעיר.
 ובמחזורי׳ פתחו העץ ולא ראו יפה. ״למולים" לי ראשון בפתח. ושוא



ברת השביעית 297  גב אלה משלי שלמה לחו

א  השוא שבמחזור. ״כבן לאב״ כבמ״י, ולא כר״ההחדש: בכן. ״סלח נ
 לעונות״ כן יתוקן להשלים התנועות. ״הנה נא זקנתי״ הק׳ פתוח,
 י כי החרוז לקוח, מבראשית כ״ז, וגס שם נפתח, אף שהוא באתכח.
 ן ולא כר״ה החדש שמקמץ. פתח יד ״פתח יד״ שבמ״י, הוא מפתחי
 ; שימאי, כי הנכון: ןד בקמץימר״ה החדש. ״האזינה״ בלא ו׳ כר״ה
 ! החדשוכבתהלי׳י״ז״. ״ואל אראה ברעתי״ ב׳ בדגש כמ״י וממדבר י״א,
א קולבכיי׳׳. כן נ׳׳ל להשלים ד׳ תנועות.  ולא כה״ה המרפה. ״שמע נ
א קול גאומי/ וני נאומי בשוא כבברכת אמת ויציב ״ופדה  וכן שמע נ
 כנאומך״, ולא ממחזור: ניאומי, כי לא נמצא: מאום, כ״א: ?אום.
 ״ומה בצע״ כבמ״י שלא תמוש היתד, ולאכה״ה: מה בצע. ״בנך נמכר/
 אין לתקן היתד בתקון: ובן, תחת ״בנך״; כי הפיטן כתב ב' בראש
ך  המאמר על.דבר כבוד שמו: ברוך. לכן לא אדע לתקן כ״א*• מ
 ובא שלא כדרכו למען שגזו. ״ידעתי בני ידעתי״ 3׳ הדלתות פתותות
 ממ״י ומבראשית (י״ת, ט גס פה איננו הפסק אמתי, באשר גם
 המאמר שאתריו ״ראיתיך״ וכו׳ נמשך למעלה. אל תרוז ״ומתי תאמר
 לו״ וע״כ השכיל הפיטן שלא לנקדו כהפסק, שלא יחשוב הקורא
 שהוא הפסק אמתי ויעשה מאמר ״ראיתיך סובל״ וכו׳ תתלת דבור
 כאומר ק לו ית', ויהיה, תרוף. וכן נפתח׳ בה״ה, ולא כר״ה חדש
 שבא להרים ממנו בקמצו הד׳ השניה. ״ודוד תמק עבר״ כן נ״ל
 תתת: ודודי, שלא תהיינה ה׳ תנועות מלבד היתד. ״וךליותי רעו״
 כבמ״י, ושינה הנקוד שבירמיה י״א ״דליותיו" מפני מנין התנועות
 וסמך על פי׳ רד״ק בשרשי׳ שמ״ש ״יזל((ים מדלייו״ ר״ל(זענפיו. ולא
 כה׳׳ה שתיקן: ודליותי. ״אלהים ה׳ חילי", חשב השם המיוחד לתמעה
 אתת, כי שמו אתל, וכן למעלה.במאמר ג׳ שהוכפל הפסוק, הלקות
 מחבקוק גי. ואף שבתרה ״וצדיק הוא ה׳״ נתשב לב׳ תנועות. ״ענני
 ואמר לי״ כבמ״י, כי המלות מוקפות וישתנה חולם המ׳לקמץ חטוף,
 ולא כה״ה החולם. במאמר האתרון שינה ה״ה לאמר: בניך, תתת
 ״כנך״ ועי״כ מקולקל מנין התנועות גס בתרח הא׳ [כי החרחי'
 האתרי׳ מקולקלי׳ גס במ״י] ואס טעמו להשוותו עס ״ופקת עיניך״
 שבתרח הבי, לא פקת עיניו לראות שגם בתרוז הג׳ ראוי להיות סופו
כה ג׳ ״אל תעלם אזנך לרותתי לשועתי״, ולא כבמתזור:  ״אזנך״, מאי
 א#ך. ולדעתי טוב לתקן ״עינך״ תתת: עיניך. ואף שבמקרא לא
 מצאנו עין יתידה אצל שרש פקת; הלא נמצא׳ בסוף פזמון י״זבתמח
 •י ״ועץ פקת״. ועם זה יתכנו ג׳ התרתי׳ ביתד וד תנועות לכל א׳
 כראוי ״קנה, שנית לנך,• ראה, ופקת עינך; ואל, תעלם אזנך/

23* 
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 ן
 והתרח הד׳ סוגר בלי לשמור מרה כנ״ל. ותמהני מה עלה על לג1
 הייה לשנות ולכתוב: ולשועתי, הפך מקרא איכה הנ״ל ״לשועהי״
 כבמ״י שהוא הנכון. [גס פה יזהר לאמר ״.ישור״ בש׳ ימין ומלאפום.
 ובפנים טעה המסדר לכהבו בש׳ שמאל. עוד אודיע שבתוברות
 הראשונות בא לפעמי־ בטעות ״מלבד״ במקום ״בלתי, זולתי, חוץ׳׳]

עלתה״ כבנתום ב׳. י ״העלה" נ״ל נכון יותר ״ה1: נ ו  גסלית' גדול ע
 . כב) מ״ש ״היזם תל בו ציר סלת נא״ וכוי, נפלא מאד, כי המקרא
 שמביא ״סלת נא״ וגו׳ נאמר במרגלי׳, והתפלה הזאת היתה בת״ג,
 כבתענית כ״ט, ואיך מביא ראיה מזה לתפלת י״כ? וע״ק באשר לא
 אמר הפיטן שנשמעה תפלת משה. רק שהתפלל, וזה נשמע כבר
 מפסוק סלת נא, למה הביא עוד פסוק ב׳ ״ויאמרה׳םלתהיכדברך״?
 והקושי׳ הא׳ ק׳ גם על י־ש״י שכ׳ בהדברי׳ ט׳ בד״ה ואתנפל,בו ביום
 נתרצה הקב״ה לישראל בשמתה וא״ל למשה סלתתי כדברך לכך
,מה שפירש״, כאן ואמר  הוקבע למהילה ולסליתה״? וחזקוני כ׳ שם )
 למשה סלתתי כדברך אינו הכתוב בפ׳ שלת על המרגלי' אלא הוא
 לשונו של רש״י [גם לשון תזקיני נפלא שלא הזטר שרש״י לא ענה
 מלבו כן, כי העתיקו מתנתומא פ׳ פסל לך] אך מה יענה על סדר
ם שהעתיקו תוס׳ ב״ק פ״ב ע׳׳א בד״ה כדי ״ביי בהשרי וכו׳ נתרצה ל ו  ע
ק כ׳ פרקי ר ויאמר ה׳ סלתתי כדברך״. ו מ א נ  המקום לישראל ש
 ר״א פ׳ מ״ו ״אמר סלת נא לעונוהיהס של ישראל על מעשה העגל
 אמר הקב״ה הרי כדברך עשיתי שנ׳ ויאמר ה׳ סלתתי כדברך״?
 ונ״ל בהקדים ב׳ קושיות בענין הזה. אי, שב׳ כתובי׳ סמוכי׳(וכתישי׳
 זא״ז ,סלתתי כדברך״, ״ואולם וגו׳ וכל מנאצי לא יראוה״? ומ״ש
 ראב״ע שתפלת משה היתה רק להאריך אף, וע״זהבטיתית׳ לסלוח
 באריכת אף ולא למתול, וקרוב לזה פירשו גם רמב״ן ורשב״ס, רתוק.
, למה הזכיר משה בהדברי׳ ט׳ תפלתו בעגל בעד ישראל, ולא  ב,
 הזכיר תפלתו בספור חטא מרגלי׳ שם אי? ובמ״ש רמב״ן: כי היו
 יכולי' לטעון עליו שלא היתהתפלתושלמה. לאנחה רוחי, כי מלבד
 הדוחק שלא התפלל על מחילה כלל, נשארה לי הקושי׳ על דוד
 למה הזכיר בתהלי׳ ק״ו ההפלה בעגל ״משה בחירו עמד בפרץ לפניו',
? לק לל לפ׳ המקרא ״סלחתי כדברך״  ולא הזכיר התפלה במרגלי,
 שעל מה שהתפלל במרגלי׳ ״סלה נא וגו׳ וכאשר נשאת לעם הזה
 ממצרים ועד הנה״ א״ל אמת הדבר שאמרת ״וכאשר נשאת״, כי בעגל
 ״סלחתי, כדברך [אז שהתפללת על סליתת עגל, אבל עתה אימי
 סולח] ואולם וגו׳ וכל((נאצי לא יראוה״. וע״כ לא הזכירו משה ודוד
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 התפלה שבמרגלי׳ לפי שלא נשמעה. וככה יובנו דברי פר״א וסיע
 שבאו להביא ראיה לדבריהס שעשה ית׳ בעגל כדבר משה בי״כ לסלוח
 ולא מצאוה בענץ עגל, כי שם לא כתובה סליחה, רק סמוך למעשה
 כ׳ ״וינתם וגו/ אבל הסלית׳ שהיתה אתר מ׳ יום אתרוני׳ בי״כ
 לא נזכרה, לכן הביאו מהכתוב במרגלי׳ ״סלתתי כדברך״ שפירושו:
 סלחתי בעגל כדברך אז בייל, כמוכת ממ״ש ״ואולם״ וגו׳ כנ״ל. ומ״ש
/ ״ואמר למשה סלתתי כדברך״, אק רצונו ש  תנתומא, שהעתיק ר
 להעתיק המקרא, רק התת שכ׳ פר״א ״כדברך עשיתי/ כ׳ תנתומא
 .סלתתי כדברך״ כלשון הכתוב במרגלי', וכמ״ש חזקוני הנ״ל. ובזה
 אפרש פיוטנו ״היום תל וכו׳ ככתוב וכאשר נשאת וכו׳ ושם נאמר וכו׳
 סלתתי כדברך״ ר״ל שעל מ״ש משה ״וכאשר נשאת״ הודהית׳״סלתתי״
 נעגל ״כדברך״ שהתפללת אז, והתפלה ההיא היתה בי״כ ״סלח נא
 לעון העם״ בעגל, וכפר״א. ועתה הוסרה גם הקושי׳ הבי: למה
 הביא הפיטן הפסוק הבי? כי מהאי אץ ראיה לתפלתו בעגל בי״כ,
 כי בו מדבר מתפלתו במרגלי׳ בת״ב, לק מביא ממ״ש בפסוק הב׳
 ״כדברך״ שר״ל: כתפלתךבעגל. ואיןלהקשות: א״כ דיבהפסוקהבי׳
 ולמה הביא האי? ואף אם הביאו, למה אמר בץ ב׳ פסוקי׳הסמול.
 בהורי ״ושם נאמר" [הבט יום צ״ז אות וי]? כי אף שעיקר ראיתו
 מהב', אץ פירושו מובן, שמוסב על סליחה ותפלה קודמת בעגל,
 לולא הפסוק הא׳ שנזכרה בו נשיאת העון הקודמת ושאליה נמשך
 הבי, שאם לא נזכרה לפניו בפסוק הא׳ היינו נלתצי׳ לפי הפסוק הב׳
 כראב״ע הנ״ל: סולת אני עתה עון מרגלי׳ באריכת אף ״כדברך״
סלת נא״ שהוא רק אריכה אף. לכן מביא הפסוק  שהתפללת עתה ״
 הא׳ שהוזכרה בו נשיאת העון הקודמת, ועל זה אמר הפיטן ״ושם
 נאמר״ סמוך לו ״סלתתי כדברך" ונבין עי״כ הירושו: סלתתי בעגל
 נרברךשהתפללת אז בי״כ, ומזה נדע ״היום חל בו ציר סלתנא״ וכוי. —
 והוא הטעם שאמר הפיטן ״לעון העם״ בלא ״הזה״ שבמקרא
 שהביא? להורות שלא העתיק בזה לשון המקרא במובנו, כי איננו
 מענינו, שהלא זה במרגלי׳; אבל הוא העתיק לשק פר״א שבעגל
/ ם ע  .סלת נא לעונותיהן של ישראל/ רק קיצר וכי תתתיו ״לעון ה
 וא״כ לא אוסיף בב׳ התרוזי׳ ״זה, הזה״ כאשר עשה ה״ה. וא״ת
 באשר לא דיבר הפיטן ממעשה הסליתה, רק מהתפלה לסלות
 כנ״ל, ה״ל להביא ראיה ממ׳?ן מפורש בפרשת פסל לך, שאתר שקיבל
 לחות שניים בי״כ, התפלל ״וסלתת לעונט״ וגוי? י״ל שהפיטן פי׳
 הכתוב הזה כרש״י שם בד״ה׳ילך,ואם עם קשה ערף הוא.וימרו בך
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 וכו׳ תסלח לעונם״ א״כ לא התפלל בזה על עון העגל, כ״א אחר
 שנשמעה תפלתו לסלות על עזן העגל, התפלל עוד על סליתת
 עונות עתידי', אבל בזאת לא נשמע, כי ענהו ״נגד כל עמך אעשה
 נפלאות״ וגוי, אבל לא הבטיחו לסלוח על עונות עתידי׳ כתפלתו.
, אף שלא הזכיר  ולק הביא הפיטן רק מתפלת עון עגל הנשמעת
 השמיעה, •}בל לא הביא מתפלתו על העהידי' שלא נשמעה, כאשר
 לא הזכירו משה ודוד בםפורם תפלת עון מרגלי׳ מן הטעם הזה
 כלל. והוא שאמר בפיוט את״כ ״יום מהילה בשרת לציר ברשם״ ר״ל
ט ת ת לו מתיל׳ להבא, רק בשרת לו בדרך רושם ומראה סדר ב  לא ה
 תפלה, שעל ידו קרובה להשמע שתסלת עוננו, והוא בהזכיר י״ג
 מחתיך. וע״כ סמך לו ״היום וכו׳ וקראת בשם, ככתוב״ וכו׳. ועוד
 הודיע דעתו במ״ש ״וקראת״ שפי׳ ״ויקרא בשם ה׳״. שהוא ית׳ קרא
 לפני משה כמבואר כל זה בר״ה י״ז ע״ב ובתנתומא פ׳ פסל לך [וביו׳
ם ו ט י נ ו וכו׳ פ ן כ אל ה  צ״ב אות גי] — הטעם שאק אומרי׳ אי

ת וכו׳ בי״כ הבט בלבוש תרכ״א. ר ט ק  ה
 כג) גת״כ פ׳ אמור ״כי אם לשארי הקרוב אליו אץ שארו אלה
 אשתו שנאי שאר אביך היא״: הה£ה אומר מה זאת, הלא מן המקרא
 הזה האמור באתות אביו אץ ראיה לאשתו? והמבאר רה״וו ע״ה
 בפי" התור' כלחץ לפרשו ולתן זה דתק גדול. וברי״ף ראש ה׳ טומאה
 שאתר מסי ברכות כ' ״כ״א לשארו אץ שארו אלא אשתו שנתי אל
 אשתו לא תקרב שאר אביך היא״. וגם הוא פלאי, כי קירב ב׳ פסוקי׳
 רתוקי', שהא׳ באשת אתי אביו, והב׳ באתות אביו. ואומר אני.שאר
 אביך היא״ אל אשתו לא תקרב? אמנם נ״לשהרי״ף מוסיף פסוק לפרש
 ת״כ, ופירש ראיה ת״כ: כי באשת אתי אביו נאמר ״אל אשתו לא
/ ובדדתך שהיא אתות אביך כתוב טעם האיסור א י  תפרב דדהך ה
 ״שתר אביך היא״, וא״כ גם באשת אתי אב, האיסור מטעם שאר אב,
 שע״י אישות האת היא שאר האב, ואם אשת אתיו נקראת שארו,
 ק״ו: לאשתו. (וע״ז סמך גם נגריית׳ ב״ב קי״א ע״ב לדרוש פסוק
 ונתתם את גתלתו לשארי ״שארו זו אשתו*. וכמ״ש את״כ ״יכול אף
 םיא תירשט ת״ל וירש אותה״ וכו׳ נלחץ רשב״ם מאדבד״ה אלא אמר

 רבא, לפי המקרא לפי הדרש הזה. ול״נ שמ״ש בראש פרשת נתלות:
 שם ״איש כי ימות״ וגוי גם אשה בכלל, כי הלכה פסוקה שהאשה
 מנתילה כאיש מן המקראהזה, וכן ״ונתתם את נתלתו לשארו״ כולל:

. ק  נחלתה לשארה, כי כמו שהאשה שאר הבעל, ק הגעל שארה. א
 לפי שגם: נכלל בלשון הזה שנתלת הבעל תגתן לאשתו, אמרה
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 הברייתא ״יכול אף היא תירשנו ת״ל וירש אותה״ שהוא יתור לשון
 באשר כבר״אמר ״ונתתם את נתלתו לשארו״, וכמ״ש למעלה ״ונתתם
 ! את נחלתו לאתיו״, ונכתב' להורות ״הוא יורש אותה ואץ היא
 ! יורשת אוהו״] ורמלם ה' אבל פ״ב כ׳ ״אשתו של כהן מתטמא לה
 בע׳׳כ ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרי׳ עשאוה כמת מצוה כיון
 שאין לה יורש אלא הוא לא תמצא מי שיתעסק בה״. וע״כ כ׳ בראש
 הפי שם ״אלו שאדם תייב להתאבל עליהם דץ תור׳ וכו׳ ומדבריהם
 שיתאבל האיש על אשתו הנשואה״. וכ׳ לת״מ ״אמת שדבריו תמוהי׳
 וכו׳ דבפירוש אמרו בספרא אץ שארו אלא אשתו והגם שהרב מזרחי
 נ׳ שהיא אסמכת׳ וכו׳ מאץ לו לרבינו כן״, ואתר שהאריך כ׳ בסוף
 י ״ולא נעלם ממני כי מה שכתבתי הוא רתוק לישב דבריו אבל מה
 אעשה כי הציקתני הקושי העצום אשר בדבריו ז״ל״. והתכם רה״וו
ה ו צ מ  בבאור התור׳ כ׳ שמ״ש רןיב״ם שלאשתו מטמא מד״ס: ריל ה
ר לטמא הוא מן התור׳. — ודבריו יתכנו ת  לטמא. אבל מודה שה ה
 גם למ״ש רמב״ם ברפ״ב שגם האבל על אשתו הוא מדבריהם; כי
 בס׳ המצות, עשה ל״ז, כ' ,שנצטוו"הכהני׳ שיטמאו לקרובי׳ וכו׳ וזה
 בעצמו הוא מצות אבל כלומר כל איש מישראל תייב להתאבל על
 קרוביו כלומר ששה מתי מצוה ולתזק תיוב זה באר אותו בכהן שהוא
 מוזהר• על הטומאה שיטמא עכ״פ כשאר ישראל כדי שלא י תלש
 [יתוקן: יתלש] דץ האבלות״. הנה התבאר שהאבלות תלוי׳ ב ת י ו ב הכהן
וב מה״ת להטמא, אין אבל  להטמא, וא״כ י״ל שבאשתו שאץ תי
 מה״ת. אך לפ״ז תלוי דין אבלות אם הוא מה״ת או מד״ס, במתלוקת
 ר׳ ישמעאל ור״ע בסוטה גי, שלר״י שאף בו׳ קרובי׳ האתרי׳ אץ מצוה
 לטמא, כי ״יטמא״ רשות, לא תהיה אבלות מה״ת, ולר״ע שאמר
 ״יטמא״ תובה היא מה״ת. ומלבד'הדותק הזה, לשון רמב״ם שם פ״ב
 הלכי ז׳ ״ואינו מטמא לה אלא מד״ס" מורה שאיננו מותר מה״ת,
 כלשונו בסוף ההלכה ואינו מטמא אלא לנשואה בלבד אבל הארוסה
 אינו מטמא לה״ שר״ל אסור? וגם על ההבדל בץ אשתו וביו הששה
 האתרי׳ לענץ מצוה, תשאר קושית לת״מ הנ״ל: מאץ לו? ומ׳׳ש
ה ראיה ראויה להמציא נ נ י א /  המבאר ראיה ממלת ״לאמו״ בלא ו
 על ידה הבדל כזה, כי הוא דרך הלשון כמו ״ראוק שייעץ״ והרומי׳.
 ויותר ה״ל להבדיל בץ אתותו שנאמר בה ״לה יטמא״, שממנו למד
 רמב״ם ״תובה״ כר״ע ובץ האתרי׳? י וכן הראיה הב׳ של המבאר
 ״ששט בת״כ מעשה ביוסף הכהן שמתה אשתו בערב פםת ולא רצה
 להטמא לה זדתסוהו חכמי׳ וטמאוהו בע״כ, ומזה אתה למד שמה״ת
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 אינו חייב להטמא לה, שאל׳׳כ למה לא רצה להטמא מיה ספרו לנו
 שדחפוהו חכמי' וטמאוהו פשיטא כל מצות עשה נופי׳ עד שיקיים/
 איננה נכונה, כי אף שמעשה יוסף הכהן היה באשתו [ומ״ש בסי
 המצות שם ״אחותו/ ט״ס היא, כי בת׳׳כ ובמס׳ שמחות ובזבחי' ק׳
 כתוב: אשתו. ולא ט״ס א׳ בלבד ענודה עלינו שם, כי לפני זה כ׳
 ,אלא יטמא״ תתה: לה יטמא] לא היה טעם מאונו להטמא מפני
 שאשתו מד״ס, כ״א לפי שלדעתו בכל הקרובי׳ אץ תמב וכר״י הנ״ל,
 ותכמי׳ שטמאוהו דעתם כר״ע הנ״ל. והוא (ויואר במם׳ שמתות פ״ד
 ״על כל אלה שאמרו כהן מטמא וכוי ר״שאומר רשות ר׳ יהושע אומר
 תובה מעשה ביוסף הכהן וכו׳ וטמאוהו על כרתו אמרו לו איט
 רשות אלא תובה״. מכל זה נראה לעיניס שקושית לת׳׳מ בתקפה
ר טומאה ת י  עומדת? לכן נ״לשדעתרמב״סבאמת כפשוטו: שגם ה
 לאשתו מד״ס, ודרשת ת״כ ששארו אשתו היא אסמכתא. וראותו:
 מיחזקאל מ״ד ״ועל מת אדם לא יבא לטמאה כ׳׳א לאב ולאם ולבן
 ולבת לאח׳ ולאחות וגוי, ולא מנה אשתו או שארו. זאת אומרה
 שטומאת אשתו תקנת חכמי, שאחר יחזקאל היא כשהקנו שבעל יורש
 את אשתו, שגס זה מד״ס לדעת רמב״ם בה' נחלות פ״א. ואז עשאוה
 כמת מצוה כמ״ש רמב״ס כנ״ל. והוא טעם אונקלום שתרגם על
 לשאר ו ״נקריביה/ ולא: לאיתתיה, כדרכו לתרגם כפי ההלכה
 בהלמוד? לפי שגס ההלמוד מפי המקרא כפשוטו. וכן ״לשאת הקרוב
 אליו״, במדבר כ״ז, לענץ ירושה. רק תכמי׳ הוסיפו אשתו לענץ

 ירושה וטומאה, והםמיכוה על מלת ״לשארו״.
 למנחח: כר) בפיוט מיכאל וכוי סמך על פרקי ר״א כמ״ש בבאור

 .ה״ה, וכן אומרי׳ גם בסדור ק/1 שעל המטה ,מימיני מיכאל וכוי ועל |
 ראשי שכינת אל/ שבסדר הזה הס לד׳ צדי השכיל. אך במדבר רבה
 פ״ב סדרס בסדר אתר ״אוריאל משמאלו וכוי גבריאל מלפניו". —
 בסלית' אליך צורי ״וגדר״ יסודו בגטץ נ״ו ע״ב, ״טיטוס וכוי ונטל
דר. ותרגום י ג  סייף וגידר את הפרוכת/ ולא פירשו המפרשי׳ מלת ו
. אך לא מצאתיה במובן הזה ר ק  אשכנזי הישן שבמתזור פירש: ד

 במקום אתר? ומה לו לדקרה, הלא טוב לו אם יקתנה שלמה, |
ץ גרגותני והביא ן  וביותר לפמ/ו את״כ ״נטל את הפרוכת ועשאן מו
 כל כלי׳ שבמקדש והניתן בהן והושיבן בספינה לילך ולהשתבת בעירו/ י

 ולזה ראויה יוהר כשהיא בשלמוה? וגם יש לתמוה שלא פי׳ רש״י
 דבר על מלה זרה כזאת? לכן לל שהיה לפט רש״י בגמ׳: וגירר.
 ור״ל שכרת אות׳ בסייף בכח((מקום תבור' [והמלה מלשון ״מגוררות
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 במגרה״ מלכים א׳ ו׳ טי] וכן יתוקן בסליחה: וגרר. — ומ״ש בכל
 המתזורי׳ ^הסךכות״, אינני יודע למה עשו כן הרבים ממלת פרכה,
 ] כי אנה מצאט שקמץ שבראש שם ישתנה ברבים לפתח, כי רק שוא
קערה, .קערת, .קערות  שבראש שם ישהנה לפתת בסמיכות, מן :
 כסף, ומן סקמוה: חכמות נשים, במשלי י״ד, אבל מקמץ לפתח לא
 ; מצאנו, וביותר באשר לדעתי הוא ממשקל 5ס1־ח, ולמען הר׳ שאינני
 | מקבל׳ תש, נקמצ׳ הפי לתשלום, וקמץ הבא לתשלום דגש, לא ישתנה
 לעולם. ואף שנא היה ברור לרד״ק שמלת פרכת ממשקל כפרת, כי
 במשקלםע^ח כ׳ ״ואולי פרכת בדגש ג״כוכו׳ והפא קמוצה לתשלומו״,
 בעיני ברור הוא, באשר לא נמצא משקל §ע£ת. ומ״ש רד״ק עוד שם
 ״ורז״ל אמרו קבוץ פרכת 9ךכי1ת שתורות״, הוא רק לפי ספקו שהוא
 ממשקל 9ע>$ח, אבל לדעתי שהוא משקל כפרת והקמץ לתשלום, לא
 ישתנה ברבים. וכבר אמרתי שאף אם יהיה משקלו ?עלת, לא יישר
 לשנות קמץ לכתת בראש. לכן נ״ל שמ״ש בפרקי ר״א פ׳ מ״א ״פרכיות
 שתורות״ ינקד: ם^כייוח, כמ״ש רד״ק בעצמו במשקל $ע$ת והקבוץ
 הקרות ?חצות בתולם או בקמץ תטף״. ולדעתי העיקר בקמץ תטף
 כמו מן שבלת: >ןןןילים. ומה שנוהגים לאמר: סךשיות הוא לפי
ר ת ס א  שקוראי׳ היתירה: ©ךשה, אבל לפי האמת שתקרא: םךישרי, מ
 ד׳ ״פרשה הכסף״, הרבים: פךשיוח, או: ©ךשו־ת. ונ״ל שגם קבוץ
 כפרת: ?£ר1ח, ולא כרד״ק שכ׳ שם במשקלו ״והקבוץ כפירות״; כי
 יגיד עליו רעו ״שבלים״ כנ״ל. היוצא מדברינו, שגס פה יקרא:
 האריות. ומ״ש בלשון רבים, גם היא הוםד על מ״ש בגטק שם
 ״ועשאן, בהן״ בלשון רבים, והן 3׳ הפרכוה שהיו בבית שני שהתריב
 טיטוס, כברמ״בס ה׳ בית הבתיר׳ פ״ד. ומ״ש בגטין שם ״הפרוכת״
 יתוקן: הפרכות, משקלי׳ פ״ה משנה א׳ ובי, והמעתיקי׳ תשבו שהיא
 יתירה והקדימו ו׳ לכי בטעותם. ות׳ יאמר בפיוט: וגרר דורכות.
 ״לפני כסא״ כ׳ בדגש, כי ״לפני״ מופסק. ולא כר״ה תדש המרפה.
 ״ונם _קכא״ ק׳ בפתת, כר״ה תדש. אבל אחר ״ונם״ אין נכון ״לו״
 שהוסיף ה״ה כי לכלם דיבר המלאך. ואם ״לו״ לא יזיק לא יועיל.
 ״בכת יל.**״ כן הוא במ״י ונכון הוא, כי דעת הפיטן שמלת לאל שם
 דבר במשקל 9אר, ופירושו: עוצם. ומ״ש בבראשית ל״א ״יש לאל ידי
 לעשות״ ר״ל יש עוצם ידי לעשות. וכן יפורש בד׳ מקומות האתרי׳
 במקרא [והבט יום צ״ז אות אי] וא״כ א״צ לדחוק שהוא כללו כתוב:
 יש אל לידי, ודעת ה״ה נ׳ שהנפרד: לאל, במשקל>גקכ, ובסמיכות:
 לאל, כמו ״בעקב עשו״, ובמקרא הוא סמוך. למלת יד, ע״כ ל׳ בשוא.
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י שבמס צ״ז ת״א נשאר התמהון על ה״ה שכתבתי ת י ת  אך בפמט א
 שם באות א׳ למה קימץ ל׳ לאל הסמוך ^0? ,לשפוך למן מהר״
/ ובישעי׳ נ״א ״מהר ר ה / כי כ״כ בשמואל א׳ ל; י״ר ״והחיש מ מ ב  כ
שהר ר״י״ כבמלאכי ג׳ ״וטהר את בני לוי/  צעה״ וכן למעלה הנכון ״
/ הוא ללא צורך. ״צרת עליו ר׳ ישמעאל ר ה  ותקון ה״ה ״?1ך,ר< ט
 בקול״ וכו׳. כן נ״ל ״באמרי ?זהר״ כמ״י וכלשון בראשית מ״ט ״הנתן
 אמרי שפר/ ולא שפרה עלי המצאת ה״ה לתקן: ;ןזןר, שלא ככתוב,
 למען השווהו יותר קצת עם סוף תרוז שאתריו. ״זו תור׳ וזו שכרה
 עוטה כשלמה אורה״ הוא תרוז א׳ ולא יפסיק בתוכו בכגון. ״אויב
 מנאץ׳׳ בלי תשלום רגש בנין פיעל, כי כן לרך המקית בשרש הזה
 כמו במלבר י״ר ״וכל מנאצי לא יראוה״ ולא כר״ה תלש שכ': מןאץ,
ס/ מלת ל ת  אף של למעלה ״3אץ״ בלי תשלום. ״משעשעי ךת ממי
 לעולם קמוצה אף בסמיכות כבאסתר ט׳ ״לעשות כדת היום/ וה״ה
ד א באסתר ו ה  שעשה כמ״י שניקר בפתת, עבר על דעתו בעין ה
 ח׳ ״כ' הרד״ק כל דת וכו׳ קמוצץ״ ופי׳ המאמר נ״ל ע״פ פירש״י
 במשלי ת׳ ואהיה שעשועים יום יום ״אלפים שנה/ ר״ל שהתורה
 נתנה אל?ים שנה אתר הבריאה, והס ב׳ ימי׳ אצלו ית׳ כבתהלי׳ צ׳
 ״אלף שני׳ בעיניך כיום״ וגוי, ובג׳ ימי׳'ההם שלפני נתינתה היתה
 שעשועיו. וגם הפיטן וישעשע במלת ״משעשעי״ לאמרה גם על
 התכמי׳: שמשעשעי׳ בדת הנתונה אחר ממים, וכבמשלי שם ״ישעשעי
טאתרי שבת/ כבמ״י מ׳ בשוא כבתהלי׳ קלז, אבל  את בני אדם/ ״
 הצרי אין קזם כשטיה״ה. ״כרמוי/ כר״התד&כ׳בשואכמו ״וכזויות/
 ולא בקמץ כמ״י. ״שרפו;ל>*״ כר״ה חדש כבתהלי׳ קל״ט ״גלמי ראו
 עיניך/ ולא כמ״י שניקרו גולמו. ״וספוגי׳ מ״י שם פ״א בחולם, מן
. ולא ירדתי לסוף דעת ה״ה שניקר ם ו ה  היתיד: ספוג, במשקל ת
 באבות פייה פא ספוג בהולם. ופה פא ספוגי׳ במלאפום? ״ומלאו"
 מ׳ בתירק ול׳ בדגש ״כרסם מעדני״ כ׳ רפה, וגי' צירי, כר״ה תדש,
/ ולא אתאוה למעדני׳ י  ודומה לו בירמיה נ״א, לי׳ד ״מלא כרש1 מעדנ
 שבמתזור ה״ה הישן ולא תשבע נפשי במלא קמצו, כי שינה: וקילאו
 כרסם מעדני. )<ןכ£5ר״ כמ״י וכדרך ו׳ התבור שלפני נגינה מפסמת
 שתקמץ. ושוא השוא של הי׳ה״^והרגו מט", הבט יום צ׳׳ב אות א׳.
 ״הן עתה קש [יפסיק מעט] אורם $בר./ ל בתירק וגם ב׳ בדגש,
 כי הוא פועל יוצא ור״ל קש עשו [כמ״ש עובדיה ״ובית עשו לקש״]
 כיבה אור יעקב ויוסף שהזכיר לפניו. ולא ככל המיחורי׳ שהעמידו

 קמץ ועשאוהו עומד עי״כ.
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ו הנכון כר״ה חדש שבכל תפלות בנ  כה) בתפלת ח ו ״ת השי
 היום שנאמרה אמירי׳ ״או״א השיבנו אליך ונשובה תדש ימינו כקדם
 1 שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו" כבתהלי׳ פ״ה. ולא כמ״י:

 י מעמנו; כי מובן ״עם׳׳ לפעמי׳: נגד, כהדברי׳ ט׳ ממרי׳ הייתם עם
 ה׳׳׳, ור״ל כעסך אשר נגדנו. ובדרוש י״ל: שגס אנהנו נעשה אה
 שלנו ע׳׳י השובה להפר כעסו, והוא בתסדו ואנחנו ברצוננו לשוב נפר
 כעסו יתד. ובסוף התפלה הזאת המנהג ״למחילת תטא ולסליתת
סף ר״ח, כי ביחס וחמר לשונות נשיאת עון  עון ולכפרת פשע״ ממו
 ללשונות העברות, ג׳ דעות תלוקות. לבוש תר״ז ל ״יאמר כפרה
 ; לתטאי׳ וסליתה לעונות ומתילה לפשעים" ושל ה׳ כ׳ ״מתיל׳ לעונות
 זסליח׳ לפשעים״ [ובמ״א שם חסר זהבסוףס״קג׳, ויתוקן: (מנהגי׳)
] ובירושלמי ׳ ׳ לפשעי ח י סל ת ו ו נ ו ע ׳ ל ל י ח  ושל״הגשםרמ״א כי מ
 סוף יומא ״כפרה לפשעי׳ מהילה לעונות וסליח׳ לחטאים״. לק אץ
 הולכי׳ אהר היתס, רק מסדרי׳ כל א' מב׳ מיני השמות הנ״ל, כדרכו
 בלי חבור. והנה בשמות העברות נוהגי׳ כתכמי׳ של ר״מ ביומא ל״ו,
 להדר ״תטא עון ופשע״. ולענין שגיות נשיאת עון מקדימי׳ מחיל׳
 לסלית׳ במקום שבת כמ״ש ביום צ״ו אות כ״ד, ושם ״כפרה״ בא תמיד
 באהרונה, כי היא לדעתי הגמר אתר מתיל׳ וסליה', שמסיר •.בחסדו
ר וגו׳ תטהרו״, ועיכ כפ  כל רושם טומאה, וכמ״ש ״כי ביום הזה י
ו ״למתיל׳ ולסליה׳ נ ה בת ר ת ה ה״ כ. וכן מסדרי׳ בברכת א  נקרא: י
 ולכפרה״. אבל לפני ע״ת אומר ״שתסלה לנו וכו׳ותמהל לנו״שמקדי׳
 סליה׳ לפי שאומר שם דרך בקשה, וכמ״ש ביום צ״ו שם. אך במוסף
 ר״ח אף שהיא בקשה מאתרי׳ סליהה לפי׳ שבי השמות טישכי׳ לפעל
 אי, וכמ״ש מ״א תר״ז ס״ק ג׳ ״ע״חוכו׳ כיון דאמרינן שחטאנו בגלוי
ר [כן יתוקן] אנו מבקשי׳־ על שניהם כאהד״ |הבט יום ת ס ב  ו
 ק״ה אות ד׳] ולענץ לשון כפרה סמכתני והושע לי זרוע בשל״ה רכ״ת
 ע״ב ״כפרה וכו׳ מתפלל שימהל לגמרי כאלו לא היה מעולם חהו
 לשון כפרה״ חך תמהני.עליו שאתר של שם הסדר הג״ל, העתיק
 (רל״א סע״א) הירושלמי הנ״ל, והם 3׳ הפכי׳? [למעלה 303 לפני
 ״לפני כסא״ נשכת: עי״ל שוי שאתר ר׳ תתת הטף קמץ, ממלת הורק״
ק נ״ל לתקן ת ו ם תשר ה ו  תתת ק״ת וכן ״פרוכות״ 3רמ3״ם| 3פיוט י
 ההרח הב׳ ״היום 3ו ?׳}!ךני צורנו לטהרנו״, כי זה הוא מעטן המקרא
 שאתריו, שבשרט ית׳ ״כי ביום וגו׳ לטהר אתכם״. אבל מ״ש במ״י
 ״היום בו תבשרנו״, אץ לו מובן, כי במקרא שמביא אץ בשורה(יוצאת
 לעתיד בי״כ. ויותר תמוה תקון ה״ה ״היום תבשרנו צורנו תטהרו׳׳,
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 כי לפי סדר הפיוט הלא יבא אות ב׳ אתר מלת ״היום׳/ כאשר בא
 אות א׳ אתר מלת ״יוסי׳ בתתלה, כבכל הפיוט שסדר א״ב באות
 הראשון שאהר ״יוסי׳ ואהר ״היום״? ואולי בט״ס נשמטה מלת בו
 במהזורה״האהר ״היום״. אך ״תבשרנו״ בעתיד איננו מענין המקרא,
 כי לא נמצא בו שיבשרנו בי״כ כנ״ל. ״היום ךווח תטאינו מטהר/
 כ״כ במ״י. ונ״ללתקן: מחאתנו, תהת ״חטאינו/ למען ידמה למקרא
 שאתריו ״ומחטאתי״. וגם פה אתמה על ה״ה שתיקן דוות תטאינו
/ והלא כתוב הדר הוא, ויקרא י״ב ״גדת חתה״. ובמכלול  מטהרו
דת רותה"? ומה ששינה מלת  משקל ?עוח ״וכן בתולם וכו׳ ךות, נ
ת ל׳ רבים זכרי׳ עם סימן ו  ״מטהר״ מיתיר לרבי׳ נ׳ דעתו שמלת ר
 נקבות, כמו: אבות, וע״כ אמר ״מטהרו בלשון זכרי׳. ולדעתי הוא
 מקור זכר כמו ״עשוה״, וכמ״ש רד״ק בשרשיו. ובמקור יהיה זכר אף
 בתולם עס ת׳ בסוף ויתקיים: מטהר. ״המם חטא זדונם יכפר ויסלה״
 הוא לשון נלעג. אם לא נפרשהו כמ״ש באות י״ו ע״פ משז״ל ״גדולה
 תשובה שזדונות נעשו כשגגות/ ואומר שיכפר בהסדו גם תטא שוגג
 הנשאר מזדונם אהר התשובה, אך למה אמר ״זדונם״ בכנוי נסתרי׳
 אהר שאמר ״עלינו״? גם אץ המאמר דומה למקראשאהריו המדבר
 מהוטאי׳ בשוגג כמ״ש שם במדבר ט׳׳ו ״וכי תשגו וגו׳ בשגגה׳׳? גם
 ״יכפר׳׳ איננו שם? לכן נ״ל לתקן: היום הטא העם יסלה. ״יום טוב
 גמולנו״ יותר טוב לאמר ״טוב״ במלאפום, פן יטעה הת׳ התולם
 ויקרב ״יום טיב/ ויקרא לקהל י״ט בחולם. ואל ״אל״ הנוסף מה״ה
 אהד ״גמולנו״ לא אודה, כי גם במאמר שלפניו ״יום זה יתמול״ לא
 נזכר השם וסמך על המובן. ״היום ירפא ויסלת תהלואי נפשט" כ״כ
 במ״י, והוסיף ה״ה ״לכל״ לפני ״תהלואי״. ונכון הוא לדמותו למקרא
 שאתריו. ויותר נכון: יסלת וירפא. ״יום מנתיל דת נבקמץ כמש״ל,
 ולא דת כבמתזור] שוע בעד דור, היום 4שא לו בדברו סלת גא״
 כבמ״י, ומלת ״נשא״ נפעל, ונ׳ בתירק וש׳ בדגש, ומלת ״לו״ נמשכת
 למלות ״מנתיל דת״ שהוא משה [או למלת ״דור*| ולא יפה תיקן
 ה״ה: ;שא, נ׳ נקמץ ושי רפה; שאז יובןשמשה הנזכר לפניו{שא לדור.
 וכן תקוט ״בבקשו״ תהת ״בדברו״ אץ נ״ל, כי גם בבקשה מצאט לשון
 ״וידבר״, כבמדבר כ״ז ״וידבר משה וגו׳ יפקד״ וגו׳. ולא לחנם בחר
ר מ א י ק לאמר ״בדברו״ ולא ״באמרו״ כלשון הכתוב שם י״ג ו י פ  ה
 משה וגו׳ סלת נא וגו׳ וכאשר נשאת״ וגו/• כי כבר כתבתי באות כ״ב
 שמלות ״סלה נא״ שבפיוט שם אינם ״סלה נא״ שבמקרא שאתריהם,
 כי במקרא הוא ספור הפלת עון מרגלי׳ בת״ב, אבל הפיטן המדבר
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 מתפלה י״כ שבעגל, לקח לשון פר״א. וכן הוא פה, שעל מ״ש ״3שא
 לו* שר״ל עון העגל, מביא ראיה מהפסוק הא׳ ״וכאשר נשאת לעם
 הזה ממצרים ועד הנה״. ועל מ״ש ״בדברו סלה נא״ שהתפלל בעגל
 אז טרם נשא בי״כ, מביא מהפסוק הב׳ ״סלתתי כדברך/ שפירושו:
 אמת שםלתתי בעגל כדברך שהתפללת אז בי״כ ״סלת נא לעון העם
/ [כפר״א] אבל תפלתך עתה אינני שומע ״ואולם״ וגו׳ |כמ״ש ל ג ע ב ; 

 1 נאות כ״ב באורך] וע״כ אמר ״בדברו/ להורות שאין רצונו ״סלת נאי
 ; שבמקרא בת״ב שנאמר בו ״ויאמר״, כ״א סלת נא״ שבפר״א בי״כ׳
 המובן במלת ״כדברך״ כנ״ל. ובזה נבין למה אמר ״ושם נאמר״,
 הלא הם ב׳ פסוקי׳ סמוכי׳ בתור׳ והל״ל: ועד הנה ויאמר וגוי?
 ולפמ״ש עשה כן לפי שהביא מכל פסוק ראיה נפרדה, שמהאי מביא
 על נשיאת עון עגל, ומהב׳: שהתפלל אז. והבט באות כ״ב למה לא
 הספיק לו הפסוק הב׳ לבדו, שגם נשיאת עין העגל כתובה בובמ״ש
 ״סלתתי״. ולא אכפלהו. ״יום סלו ת יתיש״ כבמ״י, ולא כה״ה שהיקן:
 סולת״, שא״כ ״יתיש״ מוסב על ״מלשמור העון״ שאתריו, וזה צא
 יתכן, כי ״מלשמור״ הוא כמו: שלא לשמור, ועל שלילה לא יתכן
ת,  ״יתיש״ שר״ל ימהר, כי אין מהירות בשלילה. לכן הנכון: סלו
 ועליו נמשך ״יתיש/ ור״ל: ימהר לסלות שלא ישמור העון. וה״ה
 בעצמו תרגם כן בל״א. ואף שלא הזכיר הפיטןמי יתיש? כבר כתבתי
 שסמך בזה על המובן מאליו כמ״ש: יום זה יתמול. ״יום קוראי בשם
: למה שינה הפיטן, להזכיר שמו  אל ימלטו״ כבמ״י. לדעתי הקושי,
 ית׳ בשם אל, ממ״ש ביואל ג׳ ״אשר יקרא בשם ה׳ ימלט״? הניעה את
 התכם ה״ה לתקן ״בשמך״, שהפיטן לא בא להזכיר שמו ית׳, כ״א
ם שהוא במכת; כי ו י  בכמי מכת [אבל א״ל שהיקן כן מפני תרח ה
] אכן ם ו י ם לתרח ה ז  בכל הפיוט איננו נזהר להשוות בזה תרח י
 אני אקיים הכתוב במ״י. והטעם שלא כי: קוראי בשם ה׳ ימלטו?
 נ״ל ע״פ מ״ש בסוף אות כ״ב, וביום צ״ב אות ג׳ שפי׳ מקרא שאתריו
 ״ויקרא בשם ה׳״: שהשם קרא בשם הי, להורות למשה סדר תפלה,
 לכן יהיהתרוף לאמר: קוראי בשם ה׳ ימלטו, שהיה נכלל בו גם הוא
 ית', שגם הוא קרא בשם הי; כי ביואל כ׳ בלשון עהיד ״אשר יקרא״,
 ובזה אין תרוף, כי קריאתו ית׳ היתה בעבר בימי משה, אבל פה
 שבמלת ״קוראי״ כלול גם העבר, יש תרוף. ועוד כי פה נ׳ יותר
/ וכן ג״ל הטעם ׳  כחרוף, לפי שמזכיר את״כ המקרא ״ויקרא בשם ה
וט כזה במוסף ״היום , מפי ת א ר א בשם/ ולא: ק ר  של פה ״כאז ק
 וכו, וקראת בשם״? שעשה כן פה שלא יהיה ניכר בדבריו בפירוש
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 שהוא ית׳ הקורא, כי אז ישאר עוד קצת תרוף, כאלו נכלל בתוך
 קוראי בשה •1 שאמר |אתר ציון אות כ׳׳ד בפניה יתוקן: ורת׳׳ט].

י וגו׳ ובא לציון וכו׳ עד לפני  לנעילה: ט) אין אומרי׳ אשר
 נעילה; להפסיק בזה בין תפלת מנת׳ לנעילה. אבל ״ואני תפלתי"
 וגו׳ אין אומרי׳ בי׳׳כ אף כשחל בשבת. ולהבץ טעמו, אף שבי׳׳ט שתל
 בשבת אומרי׳ אותו ? אקריס מ״ש לבוש א״ת רצ׳׳ב ״ואומרי׳ פסוק
 ואני תפלתי וגו׳ ע״פ המדרש ישיתו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר
ה רבש״ע אין ל  וכתיב בהריה ואני תפלתי וגו׳ אמר דוד לפני ה
 אומה זו כשאר א״ה שכששותי׳ ומשהכרי׳ הולכי׳ ופותזי׳ ואנו לא כן
 אלא אע״פ ששתינו ואני תפלתי וגו/ מ״מ בי״ט אין אומרי׳ אותו וכו׳
 אפשר לי לומר דכיון דק״ל דבעינן בי״ט חציו לה׳ אץ שנית שכרות
 כל כך בזמן מנת׳ כמו בשבת״. וזה האתרון ע$מו התמהון שבי״ט
 שתייב לשמות בו לא תהי שכרות מצויה בסעודה! שמ׳׳ש ״תציו לה׳״
 הוא קורס סעודת צהריס, הלא בביצה ד׳ אמרו ״דרב לא מוקי
 אמורא עליה מיומא טבא לתבריה [ופיר״שי כלומר משעשה היום
 י״ט דהיינו לאתר סעודה] משום שכרות״? ונ״ל שהלבוש נלחץ לדותק
 הזה לפי מ״ש בסי׳ רצ״א ״המנהג בכל אלו הארצוה שלא לאכול
 הסעודי ג׳ אלא אתר תפלת מנתה״, אבל למנהג פ״פ הכתוב ביוסף
 אומץ תרע״א, לאכלה קודם תפלת מנת/ והוא כדעת ר״ת בטא״ת
 רצ״א [שעומד על דעתו בסי' רל״ב שסעוד׳ קטנה מותר לאכול קודם
 תפלת מנת׳ עד סמוך לגינת׳ קטני] י״ל שרק בשבת שאוכלי' סעודי
י וגו׳ מטעם מדרש הזה, ת ל פ י ת נ א  ג׳ לפני תפלת מנתי אומרי׳ ו
 אבל בי״ט שאין אוכלי' סעודי ג׳ אין מצוי לשתות ולהשתכר סמוך
 לתפלת מנת׳, ויין של צהרים כבר סר מעליהם, ואץ ענץ לאמרו

 מטעם הנ״ל. אתר עמדי על זה מצאתי למשוש לבי במרדכי פ׳ ערבי:
 פסתי׳ ״נ' כר״ת דסעוד' ג' נהקנה קודם המנח׳ בשבת ולכך אנו
 אומרי' ואני תפלתי וגו׳ אמר דוד״ וכוי.'אמנם אף שהרב מרדכי
 בלבוש מלמה, רצוי לרב מרדכי שאצל ההלכות, ללכת בעקבי המדרש

, לא מצאתי בו! י לפאר עם ת ל פ י ת נ א  בעיקר הטעם, שאומרי' ו
 נועם, כי אף שהמדרש דרש כן סמיכות פסוקי תהלות, אין זה פשט ן
 המקרא להכניסו בעבור זה בסדר ההפלות. לכן נ״ל ע״פ ירושלמי ן
 מכות פ״ב על משנת אמותיהן של כהני" מספקות להן מתיה וכסוה!
 כדי שלא יתפללו על בניהן שימותו ״והכתיב קללת תנם לא תבא
 כדאר״י בן תופתא עתים הן לתפלה [ר״ל שיש עת רצון. שבה אף
 תפלה שאינני ראויה כקללת תנם, מקובלת] אמר דוד לפני הקב״ה
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 ! רבון העולמי׳ בשעה שאני מתפלל לפניך תהא עת רצון דכתיב ואט
 1 תפלתי לך ה׳ עת רצון/ ובאשר אז׳׳ל בערובי׳ ס׳׳ד ״שהוי אל יתפלל/
 ובמנחת שבת מתפללי׳ אתר ששתו בסעוד׳ ג׳ שהיא קודם מנתי,
 אומרי׳ הפסוק הזה שתקובל תפלתנו, אף שהיא שלא כראוי אתר
 השתיה; כי עת רצון תהיה, כאשר התפלל דוד בפסוק הזה, ואץ
 לדתות הטעם הזה ממ״ש בשבת ט׳ סע״ב,והא תפלת מנת׳ דלכ״ע
 תובה היא והנן אם התתילו אין מפסיקי׳ וכו׳ התם לא שכית׳ שכרות
 הכא [בערבית] שטת׳ שכרות/ ש״מ שאץ מצוי לשתות לפני תפלת
 י מנת׳ עד שיהיה אסור להתפלל? כי הטעםשמפסיקי׳ בערבית הוא
 כפירש׳׳י במשנה שם ״שמא ישכת ולא יתפלל/ ולזה יש לדאוג רק
 בעת שדרך לשתות עד שישתכר, אבל במנת' אץ שכרות מצויה ואף
 שישתה רביעית או יותר רק שלא הגיע לשכרות אין לדאוג שישנת,
 כי אתר זמן מועט יסור יינו מעליו ויתפלל, לכן אין מפסיקי׳ בסעודה.
 ואץ לדאוג שיתפלל בעודו שהוי; כי למה יעשה באיסור מה שיוכל
 לעשות בהיתר אתר זמן מועט. ומ״מ במנחת שבת שבקל יכול להיות
 שיש מן הצבור ששתו רביעית יץ בסעוד' ג׳ וטרם סר יינם באו למען
 התפלל עם הצבור [ואף שאיירו בערובי' שם ״ואם התפלל תפלתו
 תפלה״; לכתתלה מתפלל באיסור, רק שא״צ להתפלל שנית] אומרי׳
 ״ואני תפלתי וגו׳ שתהיה עת רצון שגם תפלת אלה שאיננה רצויה
 הקובל ברצון וכירושלמיהנ״ל ובזה מצאתי מענה ל?יה ששאלני ידידי
 התכם מהרמ״מ נר״ו על דברי תום׳ שם י׳ רע״א בד״ה התם ״וא״ת
 דבר״פ בתרא דתענית, כ״ו ע״ב, אמרינן מנת׳ ונעיל׳ דשכית שכרות
 תיישינן אלמאיגם במנת׳ שטת שכרות וי״ל דהתם לעניןגשיאת כפים
 שאני דאפי׳ לא שתה אלא רביעית אסור לישא כפיו״, הלא גם
 בתפלה אסור כששתה רביעית מ״ל כבש״ע א״ח ר״ס צ״ט? ועניתי
 ואמרתי שמ״ש הוס' ״לענץ נ״כ שאני״ אץ ר״ל: שאני מענץ תפלה,
 כ״א מענץ הפסק אכילה, כי טעם מניעת נ״כבמנח׳ פן ישאו, כהני׳
 ששתו רביעית, כפיהם באיסור בעת תפלת צבור, ושתיית רביעית
 מצוייה במנחי, אבל בהפסק אכיל׳ לא חייבו מפני הדאגה שיתפלל
 באיסו״, כי השתוי רביעית חהר מזה, והשכור לא חכור בשכרותו
 להתפלל, אך טעם התיוב פן ישכת מלהתפלל אתר שכרוהו. ולזה
 אץ מקום לדאוג בשתוי שיסור יינו אתר זמן מועט, וע״כאץמפסיקי׳
 בגונח׳ כי שכרות אץ מצויה, ובשתייה אץ חיוב הפסק. עתה נשוב
 לענינט, שרק בשבת ואף בי״ט שתל בשבת שיש סעודה גי ושתייה
, אבל בי״כ שאין שתיה אץ י ת ל פ י ת נ א  לפני תפלת מנת׳ אומרי׳ ו
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ל כתוב במחזור ״כספנו חרעט" וכוי, י ד ב מ  טעם לאמרו. במאמר ה
 אבל בזמירות מוצאי שבת כתוב בכל הסדורי׳ ״זרעמ וכספנו/
 ובהשקפה ראשונה נ׳ שהוא הנכון, כי ז ר ע נ ו יש להקדים בתפלה כמ׳׳ש
 רש״י במדבר ל״ב, ט״ז, והוא מתנתומא, שמשה הוכית בני ראובן וגד
 על שהקדימו מקניהם לטפס. אך((לשון מרדכי, שהעתקתי ביום ק״ד
 אות ני, מוכת שהפיוט הוסר (>תתלה לי״כ. וא׳׳כ לשון המתזור הוא
 הישן שדעת זקני׳ טתה ((((נו, והאתרוכי׳ ((סדרי הזמירות הפכוהו
 מן הטעם הנ׳׳ל. וטעם זקני׳ יקת הקורא; שהוא לדעתי שמתפללי׳ על
 דבר הכסף, שירבהו השב״ה באמתתותינו, בתתלה, כי על הזרע אין
 מתפללי' שירבהו לט בתיינו כהול, כי זה מונע, אבל ר״ל אתר כמה
 דורות, שגם אלה נקראי׳ זרענו, כאשר אנתט נקראי' זרע יעקב,
 וכאשר נאמר לו ״ושמתי את זרעך כתול הים", וע״כ מקדימי׳ תפלת
 הכסף שירבהו לנו בתייט, לפי שמוקדמת בזמן. אבל לבני ראובן וגד
 ששמירה טפס ומקניהם הית׳ בזמן אי, ה״ל להקדים טפס למקניהם.
 עייל שרק צרכי הטף שהיה אז כגר גתיים ראוי׳ להקדים לצרכי שאר
 קניני האדם כמקנה והדומה לו; אגל להרכות זרע אשר איננו עוד,
ת י  ראוי להקדים הכסף הנצרך לאשר ישנו פה. -י־ כפזמון זכור כר
 שינה בר׳׳ה תדש לכתוב: רון גמלאפום תתת ״דון* גתולם שכמ״י.
 ואם תשאל: הדין עם מי? אענה: הדק עם מ״י, כי נגזר מן ״ידון/
 בראשית וי. וכן מצאנו צווי נתיע״ו בהולם בישעיה ס׳ ״אירי/ גס ט״ס
— .  שם, שבמלת ״ידנו״שהיא יתירה אתר ״אזלת״. כתוב: ידינו, בי׳ הרבי,
 נוהגי, לקצר בנעילה מפני כ״כ שתהיה בעוד יום. ומ״מ המנהג כמ״א
ו מ ל כנו נ  תרכ׳׳ג ״ואפי, איתר עד הלילה נושאי׳ כפים״. וסדר אבי
 אומרים בנעילה אף בי״כ שבשבת ואף בעוד יום. ולענק אמירת
 השמות מנהג פ״פ כסדר הכתוב בש״ע שם ס״ו [אך״בשכ״מלו״ אומרי׳

, ותוקעי׳ רק תקיעה א׳| וכן מפורש בסמ״ג לא תעשה ן  רק פעם א,
 ס״ט ״אתר שהשלים תפלת נעילה אומר קדיש ואת״כ ז׳ פעמי׳הה״ה

״. וטעם הסדר הזה !  ואןמרי' אתיכ שמע ישראל פעם א, ומיד תוקעי,
 [שלא כבקהלות אתרו, המקדימי׳״שמע ישראל״ וגו׳]נ"ללפישההקשו

 תוס', ברכות ל״ד בד״ה אמר פסיקא, במה שאומרי׳ ז, פעמי׳הה״ה, :
 שנראה כרבוי רשויות זכמ״ש שםל׳׳ג ״מוריי מוריי משתקי' אותו משום |
 דמיתזי כשתי רשויות״. עייכ להוציא מתשד כז$, אומריי את״כ ״שמע !

 ישראל״ וגו׳ פעם א׳ בקול רם, להודיע שכלמ מאמיני׳ בלב שלם
 באתדוהו ית׳. כאשר עשו בני יעקב נגד תשר אביהם לפי מאמר גמ'
א מקרב.]  פסתי, נ״ו. [בתלק י״ת ״גאל לנו מקרב״ יתוקן: גאל נ
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 ולא אוכל למנוע מלהזכיר מה שק״ללפמש״לשמקדימי׳ לכתוב המוקדם
 בזמן, א״כ למה הקדים במשנת מעשר שני גט לקדושי׳ ״היה מדבר
ק העתיקוה בגמ',קדושי׳ / ו ה י ש ו ד ק ה ו ט  עם האשה על עסקי ג
ן וקדושין״ והלא / וכן אמר שמואל שם ,כל שאינו יודע בטיב גטי  ו
 קדושי׳ קודמי׳ בזמן לגט? ולל שדרך הלשון להקדים מלה קטנה
 המתוברת לגדולה, שלא תבלע בקריאה אם תבא אתר הגדולה.
 וע״כ אומרי׳: גט וקדושץ, ולא: קדושי׳ וגט. ודומה לו בקדושי׳ כ״ד
 ובשאר מקומות בש״ס ״שן ועץ״ לענץ יציאת עבד לתירות על ידם,
ת עין עבדו וגו׳ ואם  אף שבתור׳ קדם דץ עץ לשן, ״וכי יכה איש ח
 שן וגוי? כי גם זה לך כן. שמפני קצורה תקדום שן. [ולא סרו תז״ל
 מדרכם הזה אף בתוספת תנועות, כמו ״גטה וקדושיה, גטץ וקדושי׳״]
 ולדעתי הלכו בזה בדרך התור׳ שכתבה ״שם תם ויפת״, אף שיפת
 הגדול ראוי להקדים. ואף לדעת רמב״ן בפסוק אתי יפת הגדול,
 ששם הגדול מכלם, מ״מ כ׳ הוא בעצמן *ןזם, שתם קטן מכלם.
 והוא כפשט הכתוב ״את אשר עשה לו בנו ההטןי. ולל ראיה שחם
 קטן מיפת ממה שסידר הכתוב ״בני יפת וגו ובני חם וגוי. ומ״ש
 ״ולשם ילד״ וגו׳ באחרונה? הוא כמ״ש רש״י בר״פ וישב ״אתר שכתב
 לך יישובי עשו ותולדותיהן בדרך קצרה וכו׳ פירש לך יישובי יעקב
כה/ ולק כ׳ תולדות שם באתרוג׳ להאריך בהן ץ ארו ח  ותולדותיו ב
 עד אברהם. ולמה הקדים תם ליפת? הוא הדבר אשר דברתי שגם
 בתור׳ הדרך להקדים מלה קטנה כשמתוברה לגדולה ממנה. ובזה
 אתן טעם נוסף למ״ש, במדבר ל״ב, אתר שסיפר ״ומקנה רב היה
/ ״ויבאו בני גד ובני ראובן/ וכן הקדים את״כ ד  לבני ראובן ולבני ג
 תמיד גד בן שפחה לראובן הבכור מלאה? לפי שמלת גד קטנה.
 מלבד הטעם לפי שגד נכנס בעובי הקורה בקורות שבעבר הירדן
 מערבה, כמוכת ממה שהזכור משה בברכתו לגד לבד ״ויתא ראשי
 עם״ וגוי. וכן י״ל טעם נוסף על מ״ש בראשית כ״ה ״ויקברו אותו
 יצתק וישמעאל״, שהקדים יצתק הצעיר, אף ששם ל״ה נאמר ״ויקברו
 אותו עשו ויעקב״. כי מה שפירש״י שם, והוא מגמ׳ ב״ב י״ו ע״ב
 ״שעשה ישמעאל תשוב׳ והוליך את יצתק לפניו״, לא יספיק למ״ש
 בדה״י א׳ אי, כ״ח ״בני אברהם יצתק וישמעאל/ אף ששם ל׳־ד כתוב
 ״מי.יצחק עשו וישראל״? אם לא נאמר, שבשכר שכיבד את יצחק
 שילך לפניו, כבדו גם אותו לכתבו אף במקום אחר לפני יצחק. אבל
 בהרתבת הדרך הלל י״ל שבב׳ שמות מתוברי׳ מקדים הקצר יותר.
 מלבד הטעם הפשוט בעיני שמקדימי׳ יצחק ק הגבירה לישמעאל ק
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 השפתה. ובהרחבה הזאת מצאתי מפלט למה שאומרי׳ בברכת ארוסי'
 ,ע״י הפה וקדושי״, אף שקדושי׳ קודמי׳? וט׳יז אה״ע ל״דס״קב׳כתב
 נשם בעל העטור ״שהיא טעות כי העיקר: בקדושי׳״. אך הר״ן כ'
׳ ״חפה״ מפני אורך י מ י ד ק  בשם רבינו האי ״וקדושי'״? ולפי הנ־׳ל מ
 מלת״קדושי׳״. — ולא אעלים שעל קושיתי שבראש דברי האלה:
ט לקדושי׳? יש למצוא מענה מתוך מ״ש במשניות  למה הקדימו ג
 לפני מס׳ קדושי, גשם רמב״ם ״ויש לשאול למה סידר קדושי׳ באתרונ׳
 וכוי היה נצרך עכ״פ לסדרו קודםגטץ וכו׳ ותהיה התשובה וכו, לילך
 ע*ד הכתוב שהקדים גרושי׳ קודם נשואי, והוא מ״ש וכתב לה ספר
 כריתות ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אתר״. אכן בעיני הוא
 דותק גדול. כי בראש המקרא שם הקבים כבר קדושי׳ ״כי יקת איש
 אשה״? ול״נ שמלבד שדרכם להקדים גט מן הטעם הלל, י״ל טעם
 מסדר המשנה: להשלים סדר נשים בדבר טוב [כי ר״י אמר בסוף
 גטץ ״שנאוי המשלת" והבט שם. | וכמ״ש בברכות ל״א ,מצינו בנביאי׳
 הראשוני' שסיימו דבריהם בדברי שבת ותנתומי׳״. ובזה אתן טעם
 לסדר מלות ישעיה ס׳ ״בעתה אחישנה״ שלפי׳ תז״ל בסנהדרי׳ צ״ת
 ״זכו אתישנה לא זכו בעתה״ הל״ל: אחישנה בעתה, כי זמן א תישנה
, והמוקדם בזמן יקדם בכתוב כנ״ל וכסדר ה ה ע  הלא יקדם לזמן ב
 שבמאמר הגמ' הזה ? אכן הטעם להשייים הנבואה ההיא בדבר טוב
 של: זכו אתישנה. וגם אנתנו נשלים דברינו, שעל מנהגי ימי סליתתט,

חכה שיחוש לעזרתמ, בקרוב במהרה בימינו. אמן.  בדבר טוב שנ

 דברי קהלת החוברח השמינית•
 מם קיו א' בשבח םמח יום מוצאי ׳"כ ׳*א בתשרי חקע״ט.

. השכיסו טבשאר •ם•'. יהםרר כפום ח׳ ער,כביום א׳ םן ח״נ עיט ן  א
 ח״ו" ואח״כ כביום ח׳ ח״ב, עד ״כביום א' ח״ח וחיש". [רק שמנין ״חטטיך" !
/ ע״ט חי״ט. ושם ח״כ ״ואומר חצי י  בנ״י לטי׳ שאץ חחנון] וביום א׳ ח
 קריש/ ע״ם חכ״ב. — רק בלא ״יימנעח" וגוי [ואם מוצאי י״ב ביום ג' 1
 או וי: חהלי' ומזמור רבד יום ביומו. — ואם ביום הי: אומר אחר חצי י

 קריש שאחר חפלח בקול רק ״<< ארך אפים" יכו/ כנטן יום שאץ חחטן,
 וק קי. וקריאח החור' כפום ב' שלפניו. ואחריה חצי קריש כבחול. וההלי'

 ומזמור כביום ה' אבל שה״י ושיר מזמור וקדיש שאחריו א״א בשבוע ייב].
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/ ער ״שלום רב" וכי׳. ושם ״ח׳  כ• בערב החפללו טנח' כביום א׳ חכ
 קדיש חחקבל״, ע״ס חכ״ר [ואם הוא ביום ו׳ הסדר כביום ׳״ג ה״ב].

 • יום ק״ז ב׳ בשבח סכוח י״ב בחשרי חקע״ט.
. סדר שחריח כביום נ״א ער חייב ״קוראי' בחורה״. וענץ הקריא'  א
 כביום צ״ח ח״ר ״לכהן", ער ״ישראל ער אלפי סנשח״ ונדום נ״א ח״כ ״רק
 אחר הקריאה'/ עים. — רק שאץ אומד׳ במנחה חחנון. ובערביח מנגן ח׳
 .המבורך' ככשחריח [אם י״ב בחשרי ביום ד׳ או ו׳: הסדר ככםוצא• י״כ
ח 1נו׳. — ואם י״ב בש״ק: הסדר צ נ מ  שע׳ או ו׳ הנ״ל. רק שאיםרי׳ ל
 כביום י״ר עד ח״כ ״בם״ח אחר" [רק שאומרי׳ ״הבל •הזך* וכו׳ בלחש]
 יטוס צ־ח ח״כ ״והקריא׳ / ער ״שביעי ע״ם". וביום י״ר ח״ב ״ואצל
 הקריאה", ער ח״ג ״וח׳ קורא שניח״, — ״וידבר* ע׳יס. ושם ח״ג
 ״והמפטיר״, עד ח״ר ״ומפטיר", — ״ררבר חד" עד ״ער עולם״. ושם
 חיר ״ומכרך", ער ״עד אמן". — ואץ טזסרי׳ נשםוח כבסוף מיטגר א׳
 שם. ושם ״אח״כ אומר", עד ח״ה ״וקדיש חתקבל״, — כנ״נ. ושם ח״ה
 ,ואח״כ בביום", ער ח״ו ״ענץ הקר׳אה". — וביום צ״ח ח״ר ״לכהן", עד
 ״ישראל ער אלפי מנשה". — ומחפללי׳ מנחה כבכל שבח פשוט, רק שאץ
 אוסרי׳ צד קח ך וגוי, כ״א אחר חפלח בקול םען חחלח קדש בנטן מנחח
 שבח, זמן ח חק ב ל והלאה מ״נ. ובליל׳ טחסללי׳ כבכל ליל מוצאי שכח פשוט
 ער אחר חפליז לחש, רק מטען המבורך. וביו׳ צ״א ח״ג ״רק שאץ", ע״ס.

 יום קיח ג׳ בשבח םכוח מ בחשו־• חקע״ט.

. כביום גי. רק שאץ אומרי׳ בשחריח ומנח׳ חחטן. ומנגן ״אחן  א
 עולם, מהלל בחשבחוח", בעק יום שאץ חחנק, בשחריח, וק ״הםכודך"
 גם בערביח [וכן אם י״ג ביום אי, רק תהלי׳ ונמסור ושה״י: דבר יום ביומו.—
 ואם •'ג ביום ה׳: אומר•׳ אחר חצי קריש שאחר חפל׳ בקול ״אא״א" וכו׳
 ננגח יום שאץ חחנון. והקריא׳ כביום ציח ח״ר ״לבוק", ער ״ישראל ער
- ואם  אלפי מנשה״. — ואחריה חצי קדיש כבחול; וחחלי' ומזמור כלל. ־

 ר\א כש״ק הסדר ככי״ב שהוא בש״ק הנ״ל].
 יום ק״ט ר׳ בשבח סכוח ערב סכוח י״ר כחשר• חקעיט.

. םררשחרח כפום ר׳. רק שמנגן ״אחן עילם, מהלל כחשבחזח,  א
 המבורך", ואץ אוםח׳ חחטן ולא ל סג צ ח וגוי, ואץ לוסדי׳ אחר החסלר•
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 ומזמור דבר יום פומו. — וכן אםהוא ביום אי. ;ושה״״ של •ום אי. — ואם כיום
 ב׳:כפז׳ק״רער ״רק שאץ אומר•"/ — ל מ נצח.־גוי. ואץ 6טרי'אחר חפלה.]
• בערב כביום צ״ה ח״ז ער ״ומנגן ח׳ ברכו ומ׳,״ —  ב
 בנגק מיוחד ללילי רנל•'. ק׳ ״ברוך״ ער ״וער״ [וח׳ עםהם בלחש] ואחר
 שאמרו ברכח אשר ב ר ברו מעריב״ ער ״עלינו לעולם וער״ אומרים
 סיוט ״אוחו• פרם״ ער ״בא״• חמעריב ערבים*, וכן ח׳ ע״י. ואחר שאמרו
 ק׳ ״אהבח עולם״ ער ״לעולמים״ אוםרי' פיוט ״הוני ךח" [אץ פוחח•'
 הרליח כם״ש ביום צ״ו ח"1] עד ״בא״י אוהב עמו ישראל״, וכן ח׳ בנטן
דם וכוי הנ״ל, אבל מאריך •וחר בעץ מלח אוהב םבננון מ6ז  אוחזי בי
 המעריב. ק׳ ״שמע״ ע״ס, ח׳ בנגק מיוחר ללילי רגלי׳ ״אמת ואמונו־• כל
 זאת" [יאמר מלח אמח בחחלח הגגון, שלא להפסיק כץ מלח <*היכם
ה ינגן, נ ו מ א  שאמר בלחש, למלח אמח שאומר בקול, ואחייב לפני מלח ו
 ויאמר כנגון ״ואמונה כל זאח״] ק׳ ער ״לך עט שירה״ ופיוט ״טועני״ ער
 ״ואמ״ו כלם״, ח׳ בנ״י מיוחר ״חחק״ ער ״סכוח״, ובטון אוחזי וכוי
 ״ישעי״ וכו׳ [חקק ה״ה ״ישעי ^* לא יושיע, והוא ללא צירן, כי השם טוק
 במלח ״ישעי״ כמ״ש אבוררהם בחפלח נעילה ״ואץ לאמו־ מה ישענו פ
 השם הזא ישעט״] בטוב טעמך [בכל המהזורי׳ הלמו ״בטוב״. אך ״טוב
,0נבם"  טעם ורעח״ (ההל•׳ קי"ט)| •עירם, שטוב לנקר ״בטוב״ במלאפים] ׳
/ והוסר על מ״ש בחהל•׳ נ״ט ״ממחקוםט• חשנבני". ופה בחב בסי, ם  [כ״כ ב

 להיוח שמו י ו ס ף בראשי ההרחי׳. וה״ה שגה לחקן ״שגיא״ ללא צורך. ובשי! |
 שמאל כאלו לא ירע אח יוסף] עיס. ואחר שאמרו ק׳ ״מי כסכה״ ער ן

 ״משה״ אוסרי׳ סיוט ״הלל נומרי׳״ ער ״פצו פה ואמרו״״) וכן ח׳ מנץ |
 אוחזי וכוי [נ׳ לחקן: קוראים פרשת*, כמו בחרת האי ״טטרים״, יפי ן
 פרשח רטשה• (טובן מלח ״להאםנה״: להחחזק ולהחקיים ככרחיי ב׳ כי, !

: וחחחזקו. ואף שמלוח ״נצח ק  כ׳ ״וחאמנו״ שפי' רר״ק בשרש א
צח בא חחלה למען;  להאמנה* דבוקוח, באו מלוח ״צור ישענו* ביניהן. כי נ
ה בסוף להשווח סופי  הייח אוחיוח הקטן בראשי החרוז•׳, יבא להא מנ
 החרוז•׳] ואחר שאמרו ק׳ ״ה׳ •מלך״ ער ״מטנו״ אומר•' פיוט ״בהררח
 קרש״ [אח״כ בט״> ,םחעים*, וה׳!ה חיקן: שירח. ול״נ לחקן ״טוזללים״,
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 כבדה'׳ ב' כי, כ״א ״ימהללי' להדרח קרש" יהמעחיקי' החליפו בטעות
 אזחיוח ״הלל" שכץ ט—ים, לאוחיוח ״חגג", הקרזבי' להחחלף. תעלם
 סמני למה םהה ה״ה מלח להם שאחר ״שלום חשפיח׳/ הלא תמה ללשון
 ישעי' כ״ו ״תשפוח שלום לנו״. וא״ל שלא יחבן לאטר ״להם״ מסחרי׳
 לפני מלח ״מלמו" כםדברי' בעדם; שהלא ה״ה שינה יכחב,,מלך״ חחח:
י וכוי. יאחר שאסרו ק'  סלכט?] ער ,גאל ישראל/ וכן ח' מגון אוחז
 ״השכיבט׳׳ ער ״סכח• שלומך״ שלפני החתימה, אוטו־״' פיוט ״וחיק" ער
 ,,ירושלים", וכן ח׳ מגק הוני וכוי הנ״ל [ובאריכח נטן מלח אוהב שם,
 יען כל מ!וח ״סירס" עד ״עמו ישראל״ ומגון עמו ישראל שם,
 יען ״יעל ירושלים"] קי' ״ידבר םשה״ ער ״ישראל", וכן ח' בג״י. אכל חצי

 קריש בעין חולנ)•
. ק' חפלח לחש של רגליי. והיא ג' ברכות ראשוט' של חול ״אחה  ג
 בחרתנו וכוי באהבה סועדי׳ לשמחה הני' חסני' לששון אח יום חג חסכיח
 הזה ומן שמחחנו מ״ק זכר לי״ם, או״א יעלה רבא ומ׳ ביום חג הסכוח הזה
 [הבט כיום ז' ח״ר במוסגר אי] וכוי יהשיאט ומי לברכנו קדשנו וכוי ^היני
 בשמחה עששק מיעדי קרשך רשמת בך ישראל אוהבי שמך בא״י מקדש
 ישראל והזמגי', רצה" ע״ס החפלח כערביח בחיל. ח' קדיש חחקכל כבחול.
 ומסיר הטליח והולך מן החבה לםקונז בכהכ״נ ומנגן שם קידוש של ייט
 נני״ט עלק. והוא ברכה כסה/. זברכח ״אשר בחר מי מכל עס יכו, כאהבה
 מיעדים יכו' אח יום חנ הםמח הזה [הבט מ״ל] זמן שמחתני מ״ק יכו'
 העמים ומועדי קדשך בשמח' יבששין הנחלחני כאיי מקרש ישראל והזמני'",
 וברכח שהחינו. וביום ו׳ ח״ו ״וקטנים״, ער ״בלי טליח". — עלינו ככחול.

 מנהגי ליל א׳ של סכוח אם יום א' של סכיח בשבח.
. כביום ו' ח״כ וחיג. ואת־ קדיש שאהו־ חפלח מנחה הבי סחסללי׳  ך
 כלי הפסק [כאשר אין עתבחבש״ל,׳] חפלח ערכיח כלמעלה ח״כ•״וסננן
 ח' כרמ״, עד ״ועדאוםרי׳ סיוט", — ״חנ אסיף" [של ליל בי. וכן אומרי',
 כשחל יום א' כש״ק, כל סיוטי ערביח מלל בי] ער ״המעריב ערבים״, יכן
 •ח׳ בעון אוחזי וכו׳ שבח״ב, ואחר שאמרו ק' ״אהכח עולם" ער״לעולמים״
 אימרי, פייט ״חג הםביח חעשח לף וכו׳ וחילף ימי וסעללף יכו' בבללף״
ער ,,שירד. ופיוט,/.׳— ״סכה אזכרה" עד ״יאמרו  ינה״ב ״ער בא״״ איהב/



ח כשבח ו ח אם יום א' של םכ  316 מנהג• ליל א׳ של םכי

/ ח׳ מטן תחזן ובז׳ שכח״ב ״םכר, תהיה" ער ״לשכג׳ם", ועמן ם ל  כ
 אוחז• ומ׳ ״סכר, <<'׳ ע״ס. ואחר שאסרו ק׳ ״,ם• כסכה" ער ״משהי׳
ק ג״ל  אומי׳' פיוט ״חג טליא שבעח ינים ומ׳ לחשלוםים זכו׳ נשלמים" [
 להק לחשווח כל חחרוף' עם ״עולמים״ שבאחרון. וכלו להיק, רק סלח
 ״טליא" ארמיח מפני ט' שבראשה, שחבא אחר ח׳ של ,,חרוה" שבפיוט
 חג הםכוח וכו׳ שלפני ק״ש. ובפיוטנו םירר אח״כ בראש• המלוח אוחיוח
 א״ב ס! ט׳ ער ע' ״עולמים", והנוחר•׳ בפיוט שאחריו] ער ״ואטרו", זבן ח׳
 בעין הזר- ואחר שאמרו ק' ״ה׳ יטלך" ער ״ממנו׳ אומר׳׳ פיוט ״חנ פקוח
 וכו׳ ;רחוסיף [נר חהיהפחוחה רק לסמוך, אבל פה קמוצה כריה החרש,
 ולא כט״י שפוחחי'] ע״כ, יכן ח' בעין הזה. ק׳ ״השכיבנו" ער ״שלומך"
 שלפנ• ההחיםה, זפיזט ,,איכרה״ ע״ס. ח׳ בער, ה י גי שכחיב ״וערל שסך
 ומ׳ ייאמרו חםיר [ח׳ רפה ככחהלי׳ ל״ה] ע״ס [והבט במוסגר האחרון של
 ח״כ] ק< ״ושמרו וגו׳ דרבר משה" ע״ם. ח׳ בעון שבח ״כ• ששח" ער
 ״תפש", יכנ״י שלי •״ט ״יירבר" ע״ם, ימגון שכח חצי קריש. וטחפללי׳
 כבח״ג ער ,,כערביח בחיל". — רק שבברכה ר' אומרים ״אחה בחרחט
 וכי' באהבה שבחוח למנוחח ומועד•' לשמחה חני' וזמני׳ לששון אח יום השכח
 הזה ואח יזם חג הסכוח הזה זמן שמהחנג באהבה טיק זכר ליימ, אייא •עלה
 רבא ומ׳ ולשלום כיום חג הסמח הזה יכו׳ והשיאנו וכו׳ לברכגו או״א רצה
 במנזהחני קדשנו יכו׳ <*היט 'באהבה יכרצין בשמחה ובששין שבח ומועדי
 קרשך רשמחו בך ישראל אוהבי שמך באי• מקדש השבח רשראל והזמנים".
 וביום ו׳ ח״ר. ״ואחר כלוח", ער ״בפה״ג״, — וברכת ״אשר בחר מו מכל
 עם ומ׳ ^הינו באהבה שבחוה למניחה ימיערי׳ לשמחה חגי׳ תמני׳ לששק
 אח •ים השבח הזה ואח יום חג הםמח הזה זמן שםחחט באהבה ומי העטים
 ושבח זטועדי קרשך באהבה ימעין כשמחה ובששק הנח לחט בא"• מקרש
 השבחומ׳", וברמז שחחיגו. וכלהקיחשמי״ט. וכייםזיח״ו״וקטנים/ע״םיג)

 משלי שלמה להוברת השמעות•
 ליזם ק״ט: א) נפלא בעיט למה החליפו הפיטני׳ המטבע היפה
 של הראשוני׳ .זה אלי״ הלקוח משירה הים ״זה אלי ואטהז״, במטבע
 גרוע ״זה צור ישענו״ שחינמ בשירה? וק התליפו מלת ״עט״, שהוא
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 לשון הרמת קול שיר, הכתוב בשירת הים ״ותק להם מרים״, וכן
 בשירת הבאר ״עלי באר ענו לה״, וגם נמצא סמוך למלת ״ואמרו״
 | מתפלה פה ״ועט ואמרו״, דברי׳ כ״ט, במלות פצו פה״ הנמצא
 בלשון לעג בתהלי׳ כ״ב ובאיכה ב׳ וגי, אבל לא בנשק שיר? ואנית

 מקום בזה לתכמי הדור להתגדר בו.
 כ) הכל מתמהי׳: למה יגרע ליצ י״ט, שהוא עת שמתה, מלילי
 שבת וי״נ, שבאלה מנגן ת׳ תצי קדיש הזה בנ״י, ובליל י״ט אומרו
 כבתול ? ונ״ל שהנהיגו כן להעיר העם ברוב לילי י״ט שימהרו לצאת
 ; מבהכ״נ ולהכץ הסעודי. כי בלילי סכות ימהרו מפני דאגת הגשם,
 1 ! שאם ירד בעת אכילה. יבאו לידי ספק ברכה כמ״ש ט״ז תרע׳׳ט ס׳׳ק
 1 י״ז, ובבי לילי פסת הראשוני׳ להכץ הסדר ולמהר לאכול מפני

 הקטני׳ שלא יישנו מש״ע תס׳׳ב, ובליל א׳ של שבועות מפני הלמוד
 כבמ״א תצ״ד. לכן תקנו ק בכל לילי רגלים אם תלי׳ בתול, זולת שמתת
 תור׳ כביום קי״ז. ועי״ל שבכל לילי י׳׳ט ראוי למהר לצאת מבהכ״נ
̂כ אתר שהאריכו התפלה  להכק צרכי סעודי, כאשר יבואר עוד. ע׳
 בפיוטי', קצרו בזה. ולק בר״ה שאץ פיוט בערבית וכשמתה תור׳
 שהפיוט קצר, האריכו בנגץ קדיש. ובזה יתכן שמנמי׳ תצי קדיש
 בליל י׳׳ט שתל בשבת; לפי שאז הסעודה כבר מבושלת ומוכנת קודם
 י״ט. ודומה לזה מנגני׳ קדיש לאתר תפלת מנת׳ בכל הרגלי׳ בנ״נ;

 ואם יייט ביום ו׳ אומרי׳ אותו כבתול? והוא למהר לקבל שבת.
ם [כן נהראי׳ פיוטי י כ י ר ע  ג) הטעם שמהפכי׳ בשבת פיוטי מ
 ערבית בלבוש וביוסף אומץ ובמ״א, וכאשר קוראי׳ לתפלת ערבית:
 מעריב, על שם ״מעריב ערבים״ שבברכה אי של ק״ש. ולא טוב בעיני
 מה שקוראי׳ אותם ככתוב בכל המתזורי׳ ואף בשל ה״ה: מערבית
 או: מערבות; ט אז נראה כאלו נקראי׳ על שם צדמערב] לפי
 שפיוטי ליל א׳ ענינם מצות ד׳ מיני׳ הכתובה בפרשת מועדי׳ שבסדר
י מצות סכה, ופיוטי ליל ב׳ ענינם מצות סכה המאותרת; נ פ  אמור ל
 ע״כ בשבת שאין לוקחי׳ ד׳ מיני" אומרי׳ פיוטי סכק של ליל 3',
 הנוהגת בשבת. — [ומתלונן אני על כל מסדרי המחזורי׳. שהישני׳
 כתבו ״יום הששי ויכלו״ וגו׳, בלי הערה שאןמרי׳ זה רק בבית, אבל
 בבהכ״נ שאמרו' כבר ב׳ פעמי׳ ״ויכלו״ וגו׳, אין אמורי׳ אותו לפני
ה בלי הערה כזאת. והיה כ ו ס  קידוש וכן כתבו גם ברכת ל יש ב ב
 : שלא כ׳ ״יום הששי״ וגו׳ מה ראה לכתוב ״לישב בסכה״. ואם עשאו
 לטוב האנשי׳ המקדשי׳ בסכה מתוך מחזור, וסמך על הערתו
 ,כשמקדשי׳ בסכה״ וכוי, ה״ל לכתוב גם ,יום הששי ויכלו״ וגז׳ עס
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יכלו וגוי, ה״ל לכתוג !  הערה כזאת. ואס לא רצה לכפול כתיבת ו
 ״כשמקדשי׳ בבית אומרי׳ יום הששי ויכלו וגו׳״?] המכסה אני
 מאוהני הסבה, מדוע בוששה התוברת הואת לבא אתר הזי
 המקושרת עמה (*תר עד עתה ? והיא. כי בליל כ״ת תשרי סר
 כתי בשובי מנתום אבלי', באשר באה עגלה מאתרי ודתפתני מול
 ערפי ונקבה ראשי ותשליכני ארצה ברתוב קריה. ושמתי אל לבי
 מ״ש בתולץ קמ״ב ״והא״רא שלותי ממה אין נזוקי׳ לא בהליכתן ולא
 בתזרתן וכוי דקביע • הזיקא שאני דכתיג ויאמר שמואל איך אלן
 ושמע שאול והרגני". ונזכרתי שתמהתי על שמואל שהתמהמה לעשוי
 מצותו ית' מפני סכנת נפשו! כי מה שאז״ל ברוב המצות ״יעבור
 ואל יהרג", הוא מטעם שהתור׳ לא צותה לעשותן במקום סכנה כמ״ש
 ״ותי בהם". אבל אם מצוה ית' לעשות דבר מסוכן, תייב האדם
 לעשותו אף אם יהרג. כאשר עשה אברהם כשא״ל להעלות בט
 לעולה ? וע׳׳ק מה הועיל מענהו ית׳ ״עגלת בקר תקת בידך״ הלא
 משיתת דוד נודעהאת״כ ויהרגהו שאול אז כשישמענה? ואעתיק מ״ש
 בציון תר״ב 170 ״בענק המשנה סוף נזיר שאמר ר׳ יוסי לר' נהוראי
ה אינט לפשוטו ר ו  ״והלא אין מורה אלא של בשר ודם״. וקי כי מ
 כ״א תער, ואיך אר״י ״והלא" וכו׳ כתמה על החולק, והוא תמוה
 שהלא מורה בהא אינט משרש ירא. ואם יהי ההא נתלף באי, או
 מלשון מרות בארמית כת״י, אץ זה פשוט לתמוה על התולק? ונ״ל
 שהוכית כן ממשקל המלה, שכל מלה שסופה הא וקמץ לפניו היא

 נקבה, ואף אש ההא שרשי, כמומראה, וזכר בא בסגול כמו מראה, ו
 ומורה הוא זכר משופטי׳ י״ו ״ומורה לא עלה על ראשי״, ועם זה 1
 סופו הא וקמץ לפניו י ומי כמהו מורה שההא תתת א׳ כדרך אהו״י. | ן
ה זרה, משרש ירה, י ! ר ו  ור״נ השיב שהענץ בשמואל מורה, שמלת מ

 שהלא ה״ל מורא. ובזה יובן טעם הירושלמי שנדתק שם לפרשו גםלדעת
 ר״נ מלשון מורא, אךלאשלב״וד. ולבער תשובת ר״נ לדעת ר״י נ״ל
 שר״י הוכיח מכת ב׳ קושיותיט הנ״ל ששמואל לא ירא לנפשו מלקיים

 המצוה, כ״א דאג שי9נע מלעשותה ע״י שאול שיהרגהו טרם עשותו. |
 ואייל ית' ״עגלת בקר תקת", ועי״כ לא ידע שאול מקודם ולאימנעך. :

 וא״צ להבטיתו שלא יהרג את״כ, שע״ז לא דאג שמואל אם יהרג | !
 אתר שעשה המצוה. — ב״ה אשר לעת זקנתי לא השלימי, וככלות ! !

 כתי לא עזבני, וככתי אז ככחי עתה בעזרתו, לצאת ולבא במלתמת
 תורתו. עד הנה עזרוני רחמיך, ולנצת לא יעזבוני חסדיך, אמן.
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 דברי קהלת החוכרת התשיעית• ט ו ז:
 יום ק״י ה׳ כשבת סכות ט״ו בתשרי א׳ של סכוח חקע״ט.

. בבקר הלכו לבהכ״נ, ולכל ב״כ כלי שאתרוג בתוכו, ולולב שנקשרו  א
 | עליו ג׳ עלי לולב: א׳ למעלה, אך הרחק טקצהו העליון שישארו העלי׳
 העליוני׳ פחוחי׳ שראוי׳ לנעטע; וא׳ למטה, הרחק מקצהו החחחץ כרחוק
 העלה העליון מקצה העליון; ועור א׳ ביניחם בתוך. ובחחחיח הלולב נקשרו ג׳
 הרםי׳ זב׳ ערבוח ע״י ב' עלי לולב: עלה א' סמוך לקצהו חחחחון, ואי רחוק
 ממנו רק מעט, שישאת ההדסים והערמה סחיחי׳ בראשיהם [וככל יום
 מימי סכוח, זולח שבח, טשאי' הרכרי' האלה בבקר לבהכינ] וסדר שחריח
 : כביום ז׳ חיא ער ״כמו בחול/ וח״כ ער ״מיי של שבת". — רק ״םלכט"
 ע״ם: בני״ט. ושם ״ק׳ ברוך שאמר", עד ״ח׳ מי ירטה", — ער ״נאוח
 1 חהלה". אז ח' עלון עול״ה וםננ; ,,חנרול" ער ״חתקרש" בנ*ט.א) ק'

 ,,יבמקהלוח׳' ער ״העזלמים". ח' ״כא״י" ע״ס, חצי קריש, ״כרכו" ער
 ״הםבורך" רגל כנינ א׳. ושם חיג,,ק' ברוך", ער ,,שאומרים פיוט". —
 ק' ,,אכחיד" ער ,,מפני קרוש", חי ״הבונים" ע״ם. החרה הא׳ מנון
ח רו  אור עולם כאוצר חיים, יק החרה הבי. ומשם והלאה מנק או
פל וכוי, ומי״נ ״המאיר לארץ ולדרים עליח [יפסיק מעט] ברחמים"  מאו
 [הבט כסוף יום ני] ק׳ ,,חמאיר" ער,,וממליכים" ח' בנ״נ ״חחכרך צורני"
 עים, ק׳,,אח ש0" ער ״ביראח", ח׳ מיג ״יכלם מקבלים" ע״ם, ק׳,קחש'
 עד ״כמרי" וסיוט ״אאטיר" ער ,,אגדוח", ח׳ ״פוצחים" ער ״אגרוח",
ם וכוי שביום ציו חייג, זההרת הר׳ ח  נ׳ חרודם כל א' בעק חרוז כ' של ר
ם ומי, חרה א׳ בחרת א׳ ח  כה־ת נ׳ שם. ק׳,,שיקרים" ע״ם, וכן ח׳ מנח ר
 שם, יחריז כ׳ יג׳ בחרת ב׳ שם, וחרת ד' כחרוז ג' שם [יאינני חיסך שניי
 ה״ה שבי: חימכים,חחח ״וןמכס" שבסיי חנכין, כאשר סוף כל םאטר
 נפזט הזה: כקשה] וכיום ז׳ ח׳ג ״ק׳ והרויוח", ער ״ק׳ פיוט", — ״אנא
 הישיעה נא" עיט, ח׳ ״עזרח אמחיט", ק׳ ״עזרח", וביים א׳ חי״א ״ער
 ואסרו כלס", עים חי״א. ומה שאומר ח' כקיל לפני קיש: מגנן בני׳זנ, ואחר

 קיש: מ״ש. וטחפללים כביום ק״ט חיג ער,,ע*ם החפלה" כשהריח בחול.
• ככליח הרב חפלחו מען ח' חסלח כקול מ״ש ער ״למען שמו  ב
 באהבח", ומגקפ״וט: ,,מלך עוזר ומושיע וםנן,־טסור" עד,,מעונים". ק'
ר ומ׳,כתשו־ ו ס  ״איטחי" ער ״וכשב", ח' מגון ב׳ חרוזים אחרונים של מ
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 ער ״וכשב", ק' ״בך" ער ״צמחה", ח׳ מגון הזה ,,נאם" עיט, ומגו;
 סיוט: ״בא״י״ ער ״להושיע", ומ״נ ״מכלכל" ער ,,ישועה", ומגוןפיוט:
 ״ונאמן אחה להחיוח מתים", ק׳ ״מאלם•" ער ״ראשון יום", ח׳ בעין
 כחש ר וכו׳ ״צוף׳' עד ״יום", ק׳ ״בך" ער ״צמחה", ח' מגון הזה [רש
 חזנים מאריכים לנגן בזח] ״באם״ ע*ם, ובנגק פיוט: ״באיי מחיה המתים",
״ ח׳ מ״• ״חאפרנו, •מלך" ער ״נא״, ק׳ ,,ער לא" ד ח  ק' ״קשט" ער ״
נה  ע״ס, חי מ־* ״בםכת" עד ״וקדוש" [ק׳ אץ אומרים זה] ובנגון << אמו
/ ח׳ בעון אם לא  שביום ציו חייב ״אטבב" ער ״וראשק קרוש׳׳, וק ק
ו י ע ש ומי שם ״שגיא״ ע״ס, ק׳ ״שגיא ומ׳ אקחה פר•" ע״ם, ח׳  למענ
 בניי ״רוננים ומי <י נא [ואץ אומרים ״ובק דה• ומי א1 היתר,׳׳ ע״ס] ובכן
 לך" ער ,,ומושיע" [כיב בכרי ביוצר א׳ של ר״ה. ובהיה נם בםוםף, ואף
 כיום בי: לך. וכן נ״ל נבון בלשון, אף שבייכ ורגלים בכל טהזורים: ולך] ק'
 ״אקחה בראשון" ע״ם. ח׳ בנ״ג איזח חרוזים סמוך לסוף הפיוט ער ״ככחוב
 על יר ומי ואמר" [הבט יום ציו אוח הי] ק׳ ״קרוש" ער ״יאמרו", ח' בנינ
 ״אז בקול" עיט. ק׳ ״ברוך" ער ,,צדקך׳׳, ח׳ בנ״נ ״ועיניט" ע״ס, ק׳.׳מלך'
 עים, ח׳ מי״ט [ולא מי״נ] ,,לדור וחד״ ער ״הקרוש", ובניינ ,,אחר.
 בחרחט" ער ״והזםנים" בכחסלח לחש. וביום ציו חיז ער ״שלפני א״ה".
 ושם ״וטקצחם", ער ״ודמן". ושם ״ובעור", ער ״על שלום", — מנגן
 ח' בגי״נ ״שים שלום" ער ״וחיים ושלום" ובנ״נ ״וטוב בעיניך" ע״ם. ושביי
 הכהנים למקומם. ובהקראה לכהניםמננן ח׳ [וכהני' אחריו] הנגק שמנגן בנענוע

 אנא זכו' שבהלל. 1
 ו

 0 לפני ׳״ט קט מנהיגי הקהלה ר' מינים לחחם להרב, וכן לחזנים
 ושמשים. ומלבד אלה עזר בעד קהל, מ לפני ברכה לולב עמד השמש על
 המגדל וקרא למכור ר' מינים ליום ההוא בברג״ג לאיש אשר אץ אלה לו.
 והקונה קבלם מיד השמש, וקודם יציאה םבהכ״ג השיבם לו [וכן גמכדו בכל
 •ום נטילה] ח' וקי לוקחים כל א׳ אחרוט מחוך הכלי פר ימין וטתט לשמאל/
 העוקץ למעלה והפטטא למטה, ואח/: לוקח אגורת ג' סיגי׳ פטינו׳) ושדרת
 לולב מול פני הטטל. וחי מברך מ״י ברכת ״על נטילת לולב" וברכת
 ״שההינו" ומי [יהי רצון שבסדורים איננו מנהנ], ואז מהפך האתרוג
 שיהיה הפטמא למעלה והעוקץ למטה וטקרמ לאגרת ג' מינים מענען
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 אוחם. וק עושים גם קי, שעוסרים ופניהם לסזרוו באסרם חברכוח אחריו
 ומענועם כמהו אחר אמירח הכרכוח. עענוע ח' וקי יהיה לר' רוחוח ולמעלח
 ולטטה, וסוד הרותח כבש׳יע חרכ״א: סורח, רתם, טערב, צפון [בס״א ס׳־ק
ר פ ס ב  כיא ״עיין בלבוש והסי׳ יכין ה׳ תססה". חקגחי חחח ״והםי׳ ימין" ו
 ! ימין. מ גם בסי׳ קכ״ח ס״ק כ״ה כ׳ ס״א ״וככר האריך מה בספר ימין"
 ן ן ום׳. אחר זק בא לית ם׳ טחעיח חשקל ומצאחי בסיר. רברים אסותם
 ן ן לחקן ק, אבל לא להראוח שהזכיר ס״א הם׳ הזה כמקום הנ״ל] ולכל רוח ג׳
 י ! פעמים בהולכה מפניו ובהשיבם אליו. וק בהריסם למעלה גיפ, ואח״כ
 בהורירם למטה בהילכח לצר חארץ, חחחיחם למטה וראשיהם למעלה גיפ,
 י בהולכה ובהשבה. ואחר כלוח נענועי ק׳, אוסר ח׳ ברכח ,,לקרוא אח הללי״
̂ה] וקי אחריו, ואומרים הלל [כלו, ולא כביום ז׳ ח׳ה שםרלגי׳  [הבט יום ז׳ ח׳
 ״לא לנו וגו׳, אהכח׳" ונו׳] ער ״לעולם הללויה". ח׳ מ״י המיוחד לנגן עם
 הנעטע ״הודו׳׳ ער ,,חםרו" הראשון, ומנענע כלפני הלל. וכררך הזה:
דו מארץ ממן בעורו מנענע כנ״ל למזרח ודתם ומערב, ובםלוח  במלח חו
 ״לה׳ כ׳ טוב" סקצר מגון בלי נענוע [ע׳ל טעם מנהג פ״פ הזה ע״פ מ״א
 טיק י״ט ״ולא ינענע בשעה שאוסר השם" ר״ל שאין דרך כמר להזכיר שטו
 יח׳ עם נענוע. והוסיפו זקני פ״פ לכבדו שנם במלוח כ׳ טוב, הטחארים אוחו
ס לעולם חםח"  בםרח טובו, לא ינענעו [הבט יום ז׳ אוח ב׳] וכשםנגן ״
 ינענע בגנון כל סלה לא׳ מג׳ םקוטוח הנשארים: צפון ומעלה ומטה. וק
 עושי׳ ק׳ באסרם ״הות" וטי אחריו. ח׳ ״יאמר נא" ער חסת הב׳ מנון
 הזר- ומנענע במלח יאמר למזרח, ובמלח ״נא" לדרום ומערב ולא
 ץענע במלח ישראל, ומנענע כמלוח ״כל״ח" כנ״ל, ק׳ ״הורו" עד.חסתי
 הא׳, וםנענעי׳ כבפעם חא׳. ח׳ מגת ומר, ״יאמרו נא מח אריח כליח",
א, ובלי געטע בםלוח ביח אהרן..ק׳ ״הות״ ער  ומנענע כבפסוק יאמר נ
 ״חסדו״ ר,א', ומנענע,׳ כבפעם ר,א׳. ח׳ מנון הזח ״יאמרו נא •ראי ח׳
 כל־ח״, ומנענע מיל, בלי לנענע במלוח יראי ה׳, להשווח כל הפסוקים
ב [ואולי גם לבכור ישראל  לפסוק הורו שאין מנענעים במ^ח לח׳ כי טו
 וכהנים יראים אין מנענעים כשסזכירם] ק׳ ״חודו״ ער ״הסת" האי,
 \ ומנענעים מיל [והמשנה המטע ומנענע לצר ה*חי־ טוב גם כמלוח כ׳ טוב,
 יצא בכי טוב עם סיא שם ,,כהורו יעשה בכל חיבה נענוע א׳״; יאמר נא
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ו נא ביח אהרן כל״ח? אמר  אץ עושה נענועי וי עררים מ׳ מלוח י
 אבל מיא ב׳ זה למנהנ פילץ שבי רם״א בס״ה שאץ מנענעים בפסוקי יאמרו
 נא] ואומרי' ״מן המצר״ ער .ונשמחה ביי, וכל א׳ מרי פסוקים אחרזנים
 כופלים, ח' בניי אחר המיוחד לגנן עם נענוע: ״אנא הי הושיעה נאי/ ובאמרו
א מנענע למרח ורחם ומערב, ואומר ״הי" בלי נענוע, אבל במלח  אנ
 הושיעה: לצפון ולמעלה, ובמלח ״נא" למטה. וק קי. ח' בעץ הזה
 ובנעטעים כאלה ,,אנא״ וטי שגיח. וכן קי. ה' בלי עון ובל• נענוע ״אנא ה'
, וק ק׳. ומם 1׳ חיה ״ויאמרו", עד ״בל  הצליחה נא", וק קי. ח׳ מסלו ק
 פסוק". — ובפסוק ״הורו" וט׳ חאחרון מנענעים ק׳ כבפסוק הורו האי,
 וכן בכפלו. ואומרים ״יהללוך׳׳ ע*ס. חי בניי ״כי לך" ער ״באיי", ומלוח
 ״מלך מהלל בחשבחוח" בגנון טיוחר לייט. חו״ק מעמידים אטרח ג' מינים

 לםקוםה, ואחיכ מניהים האחרוג כבלי ג) ח׳ בנ״ג קריש חחקבל.
י וטי ברגלי׳ בעח ח ל פ י ח . הם טלהוכיר י״ג מרוח, רבש״ע, ואנ  ף
 הוצאת ס״ח; כי אם סדר שלפני הקריאה הוא בביום ;׳ ח״ו ער ״הכהיכ
 ביום ב׳ ח״ג״. — רק שיש לבעל סנן אך ה' קרואים, כי בכל ייט [זולח י״כ]
 החל בחול, עולי' לחזרה רק ה' קתאים. ואץ מוסיפים עלהם. ופסוק ״גרלו"
 ,טי טען ח׳ בניינ, וביום י ח* ״רק", עיס חיו. — והקריאה בסיח הראשק:
 בסדר אמור ״וירבו־ וטי שור אוכשב" וטי. לכהן ער ״להיבכלםושבחיכם",
 לר ״לררחיכם בכל משבתיכם", ישראל א' ער ״*1היבם", ישראל ב' ער
 ״שבחכם", ישראל ג' ער ״בני ישראל"י)־ וברטח הקרואים וק מי שברך

 וכו׳ שאומר להם חי: כבחול. ואחר ברכח אשר נ חן של הקרוא האחרון ו
 טכסי׳ ס״ח הא׳ ומגיהים סית הבי לשמאל הא/ ומנגן ח׳ חצי קריש כלו בגינ י
 [הבט יום צ׳* אוח כיה] וביום ז׳ חיח ״ומוכרים הגבהה", ער ״פינחס", |
 ״ובחםשה עשר יום" ער ״ונסכה". וביום ז' חיח ״והמפטיר", עד ח״ט |
 ״ומפטיר", — ״חנה יום בא" ער ״צבאוח ביום ההוא׳/ וביום ז' ח׳׳ט ן'

 ״ומברך כרכוח", ער ״יום ומי". — אך באחרונה שבברכות אומר ״על
 התורה יכו׳ יעל הנביאים, ועל יום חנ הםכוח הזה ובז׳ <יהיט לששון ולשמחה !

 לכבוד ולתפארת" ער ״םקרש ישראל והוסנים". וביום ז' היט ״אהיכ אומו
, אשרי", ער.הורו ער הללרה/ — .לדור מזמורי ע״ם [הבט יום א' אוח  ת

 א׳ ובי, ויום ם״ה אוח אי] וביום ז׳ ח״מ ״כשעיע", ער. ״כקדם".
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 ךן. ח' עול״ה ומנגן חצי קריש מ״ש. ומתפללים תסלח םוםף של
 תלים בלחש, והיא ככשחריח עד ״זכר לי״מ,', אהיכ ״ומפני חטאינו וכו׳
 למוספים כחלכחם ואח םוםף יום ת הםכוח הזה וכי' מפי כבודך כאסור
 ובחמשה עשר וכן׳ חסיתם כהלכחם איא מלך רחמן וכוי והשיאנו" ע״ס
 החפלה כבשחרית וביום ז' חיי ״ובכלות הרב״, עד ״ה' ^היכם" [יכל זה
 :מ״ש] ואומרים ״אדר אדירנו" עד ״ישסו אחר״, וכן ח׳ בנ׳״ט [ולא מינ]
 וק ״ובדברי קרשך כחוב לאמר", ק׳ ״יםלך״ ע״ס. ח׳ מי׳ט [ולא מי״נ]
 ״לריר ותר" עים, ובני/ ״אחה בחרחנו וכי׳ וםפני חטאינו" עד ״יהזםנים״
 ככחפלח לחש. וביום צ״ו לפני חי״ח ״מביני' הלוים מים", עד ״עולים״.
 ושם ״וח׳ ייחל״, עד ״מיתי יכו'״ [והנקוד הנכק: ןתןגךבלפנץ, כמום
 קזה ח״ג] ושם ״עד להורוח", עד ״ח' שים ש£ם", — עד ״וחיים ושלום"
 וכנ״נ ״וטוב בעינץ" ער ״בשלום״. ואז ..עם הכתים על םקיםו יבא בשלום,
 וכל א' מקהל אומר לכל בהן העובר לפניו ״.י שר כחך״, והכהן עונה ״כחך
 .יישר״ [חבט יום צ״ו אוח כ״ב]. ח' וק׳ לוקחי׳ אתרוגיהם ואנורוחיהם ה)
 ובא השםש וסוציא ס״ח א' ומניחו על השלחן שבמגדל. ח׳ מ״י ״הושענא״,
 יעם ק׳ ״למענך״ ע״ס. ח׳ ״אעתך שועי״, ק' ״אעתך״ ע״ס. אז הופך ח'
 פנץ לצפון 0 יםוכב אל צפק לצד חמגדל שסיח מונח שם, והרב הולך אחריו,
 יאחריהם לימדם עכברים זה אחר זה, וביר כל א׳ אחרזנ ואנירה. סובב
 סובב הולך הרו״ח וכל הסקיפים מצפון למערב המגדל, ומשם לדתם, ועל
 סביביחיו שב הרו״ח וחסקיפים איש איש למקומו. וכשמגיע ח׳ לדתם מנגן
׳ םושיע•״, וק׳ עמו ״הושענא״, ח׳ ״חופיע ותושיע״״, / ״#ר  נר,*כו מ
 וק׳ עסו ״הושענא״. ח׳ בשומ אל החבר,, אני. והו [ה״ה ניקד הה' בחולם,
 ופירש ״אני והו״ אדטח והרה. אך אני אוסר שא״כ ה״ל לנקר נ׳ אני
 נקמץ? לכן הנכון כם׳׳י שםנקר הה׳ במלאפום, לכלול בו נם פי׳ חום׳ םזכה
 מיה, כסו: והזא. הבט שם] ק׳ ״כהישעח אלים" ע״ס, ח׳ כנ״י ״כהושעח
 שומרי״ ע״ס, ק׳ ״הושיעה אח״ ע״ס, ח׳ מ״• בקול רם ״למען רעח״ ע״ם.
 ח׳ וקי מניחים ר׳ כמי׳ לסקזםם. ח׳ קריש חחקבל מ״נ. וכיום ז׳ כל חי״ב. —

 רק חהלים ומזמור ושחיי של יום.

 ן. לםנחר, ביום ז׳ חי״ג עד ״למנחח שבח״. — וחצי קדיש מ״ח.
, ב׳ נרטח ראשונות  יטחפלליס כביום ק׳ט ח״ג ער ״כעדמח בחול*; — ח
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 וקרשח בנ״ח. וביום ק"״ ח״כ ״ח׳ מי״ט", ער ״והזמנים כבחפלח לחש״. —
 אבל ״רצה ומ׳ טורים ובו׳ שלום רב" ער ״בשלום״ בנ״ח [הבט יום צ״ו אוח
/ קצר. עלינו ומי. ובלילה אחר צאח המכבים  כיג] וקריש אחרון כלו מ
 ח׳ עליה על פי הרב להחסלל, ומום ק״ט ח״ר ״חפלה ערביח״, ער ״ל״ה

 ע״ס״. ושם ח״ב ״ובאריכח ננון", ע*ס ח״ג.
 יום קי״א עש״ק םכוח י״ו בחשרי ב' של סכוח חקע״ט.

. ביום ק״י ער ״שאומרים פיוט". — ק׳ ״אאטיץ״ ער ״באים/  א
 ״אהלל" עיט. וביום קי• ח״א ״החרת חא' מטן" ער חיב ״מעונים״. —
 ק׳ ״ארחץ״ ער ״ראשון יום", ח׳ מגון כה ש ר וכוי שביום ק"״ ח*ב
 ״קיחחם" ער ״יום״, ק' ״שמך" ער ״שישנו", ח׳ מגון הוה ״חסוככט"
 עים, ובנגון פיוט: ״בא״י״ ער ״להושיע", ובנ״נ ״מבלבל" ער ״ישועה",
 ובעוןסיוט: ״ונאמן אחהלהחיוח מחים״, ק׳ ״חשורח״ ער ״בשנה/ ח׳
 מטן כחשר ומי ״דגול״ ער ״בשנה", ק' ״חמובח" ער ״ארמח", ח׳
 מטן הוה [רש חונים מאריכים לען מה] ״אני והו" [הי בםלאפום כביום
 ק״י חיה] עיס, ומטן פיוט: ״בא״י מחיה המחים". ק' ״אוף״ ער,םקראיה',
 ח' בנגין ח אפ ר נו וכי׳ שביום ק״י ח״כ ״יאנרו" ע״ם, ומיי ״ימלך" ער
 ״נא", ק' ״בל חהי" עיס, ח' מיי ״בםכח חי" ער ״וקרוש", ק' ״אלים"
 ע״ס, ח' מנון רו נ ני י ומי שביום ק״י ח״כ ״רצר״ ער ״חשמ" [הרת א'
גנים, וחרת ג׳ ור' יחר מגון חרון ג׳ שם.  ובי מגון חרת א׳ ובי של רו
 ומלח רח בקמץ אף שהוא םמוך]0 ומיי ,<< גא־ ער ״חפארתו", ומגח
 מלך ממלט וכו׳ שביום ציו חיה ״לסוכבי" ער ״בגסיכח קרוש״,ק'
 ״לםזבבי* ע״ם, ח׳ בטון מלך זוכר וכו׳ שם ״לחרשי" עיס, ק׳ ״לחרשי
 ומ׳ אמנם" ע״ס. ח׳ מיי ״ובק לך" ער ״ומושיע", ק׳ ״בי אקח" ע״ס. ח׳
 מיג ״ושרפי מעל ומ׳ ככחוב" ערי״ואםר". ומום קי ח״כ ״הבט יום", עד
 חיר ״ומפטיר", —״ףקהלו" ער ״אוחם מארץ מצרים" [״רק שאין
ו מטילח ר׳ מיגים] וביום ק"״ חיר מן ״ומום ן' ח״ם ג  מברכים ברכח שהחי

 ומברך ברמח", ער חיה ״למעגך ע״ם". —- ח׳ ״*ז למושעות", ק׳,\ ן
 ע״ם. וביום קיי ח״ה ״אז הופך", ער ״מנגן בהלימ מיי", — ״שלש שעוח",

 וקי עמו ״הושעגא", ח׳ ״חחיש לחשיעוח", וקי עמו ״הושעגא". וביום קי•!
 שם ״ח' בשוט", ע״ס ח״ר-



 יום קי״א עש״ק םכוח י״זי בחשרי כ׳ של םכוח חקע׳׳ט 325

• סדר מנחה וערבים כיום צ״ז ח׳׳ז ער ,,שאיננו חפלה". וכיום קי*  1 ב
 י חיו ער ״אוח כינ״. — אבל קריש חחקבלכלו בנ״ח [הבט יום ק״ט אוח בי]
 וביום י' ח׳ב ״ואחייב אומר", ער ח״ר ״וטי לפניה״. ושם ״מנגן ח' ברכו״,
 ע״ס ח״ר. ושם ח״ח ״ומחפללים", עד ח״ו ״בגגק חול*. ומום צ״ז חיו ״ואין

 אומרים במר! מדליקים״, ע״ס.
 מנהגי שחריח א׳ של מכוח החל כשבח וסדר הקריאח.

 0 מום 1׳ חיא ער ״ככל שבת״. וחיכ ער ״עיי של שבח". וביום קיי
 חיא ״רק", ער ״מאופל ומי". — ומלוח ״הכל יורוך" מיש. ק׳ בלחש כלי
 ן חלוף פסוקים ״רגל יורון" עד ״וחיוח חקדש״, ח' מ״ש ״ל*1 אשר שבח"
 ער ״קרא ליום חשכח", ק׳ ״ל<י" ער ״וממליכים" ח׳ מ״ש ״שסך" ער
 ״יפארוך סלה", וכני* ״חחברך צורט" ע״כ4 וביום ק״י ח״א ״ק' אח שם",
 ער ״מ״ש". — ומום קיט חיר ״ומחפללים ככחינ", ער ״והזםנים". —
 וחחח שלום רב וכוי: '״שים שלום" ומי. וביום קיי ח״כ ער ״מעונים".
 ומום קייא ח״א ״ק׳ ארחץ", ער ״ואמר" [וטעם הפוך פיוטי שחריח כשבח
 כטעם הפוך םערימם שכיום ק״ט אוח גי] וכיום ק״י ח״כ ״הבט יום", ע״ס
 ח״כ. וביום ז׳ חיה עד ״המגלח". -*- ק' ״באיי וכוי אח הלל, הללרה הללו
 עבדי״ ער ״לעולם הללויח" כלי דלוג. וכיום ז׳ ח״ח ״ח׳ מ״נ. הודו״, ער
 ״ח' מיי מ לך", — ער ״בא׳׳י״, ועגון מייחד לייט,מלך מהלל בחשבחיח״,
 ובניג קריש חחקבל. סדר קריאה החורה כמום ז׳ ח״י. — רק שמנגן ״גדלו"
 וטי מי״נ. ומום קיי חיר ״והקריאה", ער ״כשב מוי". — רק שההפסקוח
 משחטה עיי כ' קרואי' הטספים בשבח. ולכן קוראי' לםץ ער ״אני ה/"
 לוי ער ״לה׳ ככל סושכחיכם", ישראל א׳ ער ״לא חעשו", ישראל כייער
 ״לררחיכם בכל םשכחיכם", ישראל ג׳ ער ״*זהיכם״, ישראל ד׳ ער
 ״שבחכם". ושמעי, הנמכר, ער ״בי״". ומום ק״י חיר ״ואחר ברכח", ער
 ״ועל הנביאים', — ,ועל יום השבח הזח ועל יום חג חסמח הזה ומ׳ לקדשה
 ולמנוחה לששון ולשמחה ללמד" ער ״מקרש השבח ףשראל והזמנים"
/  [ויזהר המפטיר להרמק מלוח ״השבח וישראל", וכן כברכת חפטרח י
 החלי׳ בשבח, וכן ח׳ בחפלה בקול בחחיטח הברכה הרי של י״ט דינ החלי׳
 בשבח; פן יעט ק׳ אמן טרם יאטו־ ״רשראל" ומ׳] ומום ז׳ ירט ״ואריב
 אומר יקום פורק״, עד ״כקדם". ואוסףהנשכח מס: ובעל הזיה מגר איה.
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י ח״ח ער ״ומוספי' כהלכהם", — ״ואח מוסף יום השבח . ביום ל  ף
 הזה ואח סוסף יום חנ הםבוח הזה [הבט יום ז׳ אוח ח׳] ומ׳ מפי כמרך
 כאמור וביום השבח ונו׳ זה קרבן שבח, וקרק היום כאטור [הבט יום ז׳ אוח
 ט׳] ובחמשה עשר ומי כהלבחם, ישמחו וכוי ארא מלך רחמן וכו׳,והשיאנו״
 ע״ם התפלה כבשחריח. וביום ק״י ח״ר, טן ״וביום ז'ח׳״"/ ער ״כבהפלח
ק יתוקן שם], ער ״בראשיח  לחש׳׳. וכיום ז׳ חי״א ״וביום השבח מיש" [
 מ״ש׳׳. וביום קי ח״ו מן ״וביום צ״ו", ער ״אוח כיב" [ובאשר אץ ר׳ סינים
 בשבח אץ םיציאים ס״ח ואץ םקיפים] ה' בנ״י ״הושענא", יק׳ עמו,למענך״
 עים, ה׳ ״אום נצורה ככבה" ק' ״אום" עיס, ה' מגון שלש שע ו ח שבח״א
 ״שבעה כךח [ר׳ בקמץ ולא בם״״ שפוחחי׳ הרלח, וגם ה״ה רק רכ שגיאוח
ק גיל  ם״י יבץ, אבל לא בלם והבט יום קיר. אוח כ״ר] ומ׳ חנהילנה יום [
 לחקן חחח ״ליום", שבם״י, ב׳ לא יבא ;פעול עם ל׳ אחר שרש נחל.
 והטעיח באח מלשון משנה סוף תמיר, שאוטרי׳ אחר פטום הקטרת ״מזמור
 שיר ליום השבח ליום שבלו שבח ומטהה לחיי העולמים", ששם נמן הוא
 שבא לפרש םליח ״ליום השבח". ומשם נעתק הלשון הזה בטעות לחפלח
 הרחמן הוא ינחילט ומ׳ שאחר כהם״ז, ילםרר הושענא ©ד יחמהני על ה״ה
 שבבהם״ז חיקן: יום, יפה לא חשגיח לחקנו!] שבלשכה', וקי עמו,הושענא",
, ה' בניי ״בהושעח ס  ח' ״אגי והו הושיעה נא", ק' ״.כהושעח אב" ל
 שומרי״ עים, ק' ״הושיעה אח״ ע״ס, ח׳ בג״י ובקול רם ״למען דעח" ע״ס,

 ימ״נ קריש חחקכל. וכיום זי כל חייב.
 מטעי מנחח א׳ של םכוח החל בשבת וערכיח שאחריו.

. ביום ז' חייג וי״ר ער ״א״ח רע״ב". וביום ציח חיר ״הקריאה",  ך,
 ער ״מנשה״. — ואחר סגירח א״ח ח' עול״ח ואזמר חצי קריש מ״ח. וביום >
 קי״א ח״ג מן,וביו' קיט ח״ר*, ער ״שים שלום ומי". ־— ח' ב' ברכו׳ ראשיט' 1
ו  וקדשה כבחול ומ״ח, וברכח לדור ורור בנייט, כרכח אחר. בחרחנ
 בניינ, ״רצה ובו' סורים ומ׳ שים שלום", ער ״בשלום" מטן מנרות שכת,
, סבהכ״נ, ובלילה שמם  יקדיש אחרון בלו מ״נ. עלינו וכוי כבהול. יוצא,
 לבהב״נ וה׳ עול״ה. וביום ק״ט ח״כ ״ומנגן ח' ברכו", ער חיג ״כערמח
ה אוםרי׳ ״וחידיעט" א ר  בחול״. — רק שבראש ברכה ר' אחר עלינו ק
 ער ״בקרשחך". ומם קיט חיוג׳ ״ח' קדיש חחקכל", ער ״והוםנים״ —
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 יברכח בורא מאורי האש, וכרכח ״הםכריל" עד ״לקרש״. וכיום קיט
.  ח* ״וברכח שהחינו", עים ח/

 מנועי ב' של סכיח החל כאי בשבח.
. כח״א עד ,,מעונים*. ומום ק״׳ ח״כ ״ק׳ אימח׳״, עד ח״ר  ן
 ״ומפטיר", — ״רקהלו״ עד ״מצרים". וביום קי׳ ח״ר מן ״וכיום ז׳ ח״ח
 ומכרז״, עד יום ק״י חיו ״עליט וכוי". וביום ז' היי* ״וסמוך לצאח הכיכמ׳״,
 ער חייז ״שלפני י״ח כבחול״. ושם ״אח״כ םחפללים', ער ״כברכח רצה".
ח צ נ ס ר כרוך, ל ו ד  וביום ציו חי״א ״קריש חחקכל״, ע״ם. ואץ אומרים ל

 כנגינוח.
 ן. אם א' של סכיח ככ׳ או מ' בשבח: םדר כל היזם כביום ק״י. וםדר
 כ׳ של םכוח כבקר כביום קי״א ע״ם ח״א. ובםנרה כביום קיי חיו עד ״עלינו

 יכו׳״. — וכערביח כמום קייא חיו מן ״וכיום ז' חי״ו׳/, ע״ם חיו.
 יום קייב שיק ׳"ז בחשרי א' של חחים סכוח חקע״ט.

. כיום ז׳ עד ׳״בבל שבח*. ושם חיכ עד חיג ״שאומרים פיוט". —  א
׳ שמום ק״י ח״א ״מחיל״ י נ  ק׳ ״אח השם" עד,,זה קדוש״. ח׳ כעץ חכו
 עים. וכיום קייא רחינ ״ומלוח״, ער ״וממלימם". — ח׳ כנ״ש ״שסך"
 עים, ק׳ ״אח שם" עד ,,כיראח", ח׳ ״יכלם מקבלים" ע״ם, ק׳ ״קרוש״
 עד ״ואומרים", ח׳ ״והאופנים" עים. והכל בנ״ש. ומום ז׳ ח״נ ״ק׳ כרוך
 כבוד", עד ,,ק' פיוט", — ״אזכרח״ עד ״חםרך". ומום ז׳ ח״ג ״ח׳
 עזרח", עים ווה. — רק שבהלל אץ מדלנים. וכי פעמים ״אנא ה׳ הצליחה
 נאי׳ וקחש חחקכל מנגן בנטןחסיוחד לשבח ףיט שאוסרים א׳ מני םנליח:
 שה״ש, חח וקהלח. ומום הזח אומרים קר. ל ח אחי־ קריש חחקכל. וכסופה
 אוסרי' שניח פסוק ״סוף רבר״ עד ״האדם" [שלא להיוח סוף רבר: מלח

 ״רע׳׳] ואח״כ יאמר אכל, ואם אץ; יא״צ. וכלעח: אחר, קריש יחום. *)

• מים ז' כל חיו. והקריאה בםדר מ חשא. לכהן ״ויאמר משה ונו׳  ב
 ראה" עד ״האדמה'/ לד עד ״ארחם", ישראל א׳ עד ״לא יראי", ישראל
) ישראל ד' ער ״לא העשה  ב' עד ״ההוא", ישראל ג' עד ״עושה עםך",נ
 לך", שמעי, הנמכר, עד ״בחלב אמר׳.0 וכיום ז׳ ח״ח עד ״כסדר
 פינחס", — ״ימום השני וגוי וביום השלישי" ער,,זטנחתה ונסכה". ומום
 ?׳ דרה ״והמפטיר״, עד חיט,,וטפטיר'/.—.,,והיה מום ההוא" עד,וטוזרו
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וםברך ברמה'/ ער ״ועל יום וכוי". — ובאחרונה ׳  הארץ". וביום ו' חיט ׳
ח הזה ,,ועל יום חנ הסכות הזה שנתח ומ׳ כ ש  אוסר אחר ועל יום ה
 לקרשה ולמנוחה לששק ולשסחה לכמר" ער ״מקרש השבח ףשראל
/ שבכל חתימת ברכה מאח ידביק ״השכח ח  והומנים" [כתבחי ביום קייא ס
 וישראלי שאם יפסיק מעט אחר ״השבח", יחשמ שהוא סוף החתימה
 כבכל שבח רענו אמן טרם ישלים הברכה. אכן ייתר יש להזהיר המפטיר ביו'
 הזה, כי בהפסק מעט יחשבו שהוא כבשחחים של פסח שחוחם המפטיר

 כאסח רק ,״מקדש השכח") וכיום ז' ח״ט ,,ואחיכ אומר", ער ״כקדם".
 0 אחר שסגר המכנים אח איה, ח׳ עול״ה ומנגן חצי קריש מיש.
 ומחפללים בלחש חפלח מוסף של תלים: ג׳ ברמח ראשיגוח כבחול, ״אחה
 בחרחט ומ׳ באהבה שבחןח למנוהה ומועדים לשמחה וכי׳ אח יום השבת
 הזח ואח יום חג הםמח הזה ומי כאהבה מ״ק זכר לי״ט, ומפני חטאיט וכו׳
 ומוספים כהלכחם ואת מוסף יום השבח הזה ואח מוסף יום חג הסכוח הזה
 ומ׳ מס• בכורך כאסור ומום השבח וטי זה קרק שבח, וקרק היזם כאמור
 ומום השני וטי חנוטים, ומנתחם ונםמהם כמדבר יכו׳ ומום השליש•
 וגו׳ וםנחחם ומ׳ ישמחו וכו׳ אויא מלך רחמן ומ׳ והשיאט ומ׳ אויא רצה
 כטנוחחט קרשט ומ׳ ^היט באהבה וברצח בשטחה ובששון שבח ומועד
 קרשך וישמחו בך ישראל אוהמ שמך באי טקרש השבח וישראל והזמנים״,
' ״וככלות הרב״, ער ״פיוט מם ז׳ ת  ״רצה" ע״ס החפלר! ככשחתח. ו
 ^היכם״, — ״ישיב" ער ״סעלחו״, ח׳ מגון םר• חרש ומ׳ שם ״•סלך

 על״ עיס, ועיש ,,וכרכר•׳׳ ער ,,לאמר״, ק׳ ״•מלך״ ע״ם, ח׳ מי״ט ״לתר! |
, ומי״ג ״אחח כחרחט" ער ״כמוך כאמור" כבחפלח לחש, ס  ותר״ ל
 ומ״ש ״וביום השבתי׳ ער ,,מ־. קרבן שבח״, ומשם מיינ ער ״כחלכחם"
 שאחר וביום השליש* וגוי, ומ׳׳ש ״•שמחו" ער ,,בראש״", ומי״נ
 ״או״א מלך רחמן" ער ״והזטגים" כבחפלח לחש. ומ״ש ברכת ״רצה״יער

 ״בשלומך בא״״״, אכל.המברך" ע״ס מטן המיוחד לפגי הלל והושעגא [מלח• !
 מ״ט אם מנגן ״ןטוב בעינך׳ ע״ס מ״ג] ומם קי״א ח״ד ״וח׳ מען״ !

ס ח״ר.  ל

. סדר סנח׳ כיום ז׳ חי״ג ער חי״ר.רצ״כ״. וכיום צ״ח ח״ר״הקתאה״,!  ף
 עד ״משה". ומם ז' חט״ו עד ״צדק.וגוי", — עליט וטי. וכלילה סדר
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 ערביח ביום ז׳ חי״ז ער חיץ ״שלפני י״ח כבחול". ושם ״מתפללים תפלח
 ?1חש", ער;,אומר ח'״. ושם ״קריש חחקבל", ע״ם יום זי.

 | ץם קי״ג א' בשבח בראשיח •*ח בחשרי ב' של חחים סכוח חקע״ט.
. כיום ח' ער ״כביום א׳ מן ח״ג ע״ס". — רק ברמח חפלי' אוטו  א
 ! גם ח' בלחש, כבש״ע א״ח ל״א. וביום ח׳ ח״כ עד חיג ״אחריהן חללי/ —
 ק' חולצי׳ החפלי' אחר קחשח חפלח שחריח בקול, וח׳ אחר חפלחו [הבט
ט לך", — ע״ם [רק שאין ברכח ̂ג ער ״  ם״א כ״ה ס״ק ל״א] וביום ק״י ח

 שהחינו] ושם ״חו״ק", ער ״ככלי". — ח׳ קריש חחקבל בנ״ח.
• ביום ח׳ ח״ר ער ״בסדר. פינחס. — לכהן ״וכיום השלש״" ער  | ב
ה ונסכה", לה ״וביום הרביעי" ער ״מנחחה ונסכה", ישראל א' ח ח נ ם ו  ן ״
ה ונסכה", ישראל ב׳ שגיח ״וביום השלישי ח ח נ מ ו  ״וביים החמישי" ער ״
 ונוי ומם הרמעי" ער ״מנחחה יגםכה". ואחר ברכחו האחחנה םננן ח׳
 חצי קריש כלו מיג קצר. ומום ח׳ חיה עד ״בעון חול". אך טן *לעילא״
 עיס מ״ש [ומום ח׳ שם יחוקן חחח ״ר״ח רש": שבח ויש] ומחפללם
, אוסרי׳ ״ומום ר ך כאמו ד ו ב  חפלח מוסף של תלים [רק אחר מפי כ
 השלישי" ער ״חסינים", זארדכ ״ומנחתם" ער ״כהלכתם" ,וביום הרמעי״
 ער ,,חמימים", זשניח ״וסנחחם ומי, או״א מלך רחמן" ע״ם החפלה] ח
ר ודור, ומי״נ  בג״ח ג׳ ברכוח ראשוטח עם הקרושה, ומי״ט ברכח לדו
 ״אחה בחרחט" ער ״והזמנים" ככחפלח לחש, ומ״ח ״רצח וכו׳ אז״א ברכט״
 ער ״בשלומך כא״י", ומום ח׳ ח״ג ״אבל בסיף", ער ״או תשעגא". ומום
— ח׳ ״אום אגי חומה", ק׳ " ס  קי חיה ״ח׳ וקי לוקחים", ער ״למעגך ל
", — ״שואגים",  ״אום" עיס• ומום ק' חיה ״אז דופך", ער ״כחלוכו מי
 זק׳ עכז ״הושענא׳/ ח' ״חמומי עלץ•׳׳, וק׳ עמו ״הושענא". ומום ק' ח״ר,
 ,,ח׳ כשומ", ער ״למקומם״. — ח׳ קתש חחקכל מ״ח. ומום א׳ חכ״א
 וכיב. — בערב כמם ח׳ חיו ער ״ומחפללים ערמח", — כמם א׳ חכ״ר,

 רק עם יעלה ויבא וכוי.
 יום קייר ב׳ בשבח בראשיח ׳״)ט כחשת ג׳ של חה״מ סכוח חקעיט.

. ביום ב׳ כל חיא. ומם ח' ח״א ״ומנגן", ער ״הנחח חפלי׳" ומם  א
 | קייג ח״א ״רק כרמח״, עד ח״ב ״פינחס". — לכהן ״ופיום הרביעי" ער
ה מסבה׳/ ישראל ח ח נ ט ו  | ״סנחחה וגסכו^/ לח ״ומום החליש*' עד ״
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ן  _ י
'/ ישראל ב' שניה ״וביום הרביעי 1  א׳ ״יביים הששי" ער ״מנחתה ונסביר.

 וגוי וביים החמישי" ער ״וסנחחר. ונסבה". יביום קייג חיב,,יאחר כרכחז'/
 ער ״אוסרים׳/ — .וביום הרביעי וגו׳ וסנחחס ומי וביום החכישי" וגי' ושנית
 .ומנחתם״ וטי. ומום קי״ג היב ״אויא מלך", ער ״למענך ע״ס". — ח׳
 ״אבן שחיה׳/ ק׳ ״אבן" ע״ס. וביום ק״י היה ,,או הופך", ער ״בהלוט
 מ״י", — ״שמח כמרך'/ וקי עסו ״הושענא'/ ח׳ ״חל חלפיוח", וקי עמו

 ״הושענא". וביום קי״נ ח״כ מן ״וביום ק״י חיה ח' כשום", עיס ח״כ.
 יום קטיו ג' בשבח כראשיח ב׳ כחשר• ר׳ של חולט סכוח חקעיט.

. ביום ג׳ ער ״קריש •חום". ומום קי״ר מן ״ומום חי", ער  א
ה ונסכה", לוי ״ומום ח ח נ מ ו  ״פינחס". — לכהן ״ומום החמישי". ער ״
 חששי׳׳ ער ״פגחחה ונסכיה", ישראל א' ״ומום השביעי׳׳ ער ״מנחתה
 ונסכה", ישראל ב׳ שניח ״ומום החמישי וגוי וכיום [השש׳* ער ״םנחחה
 וגסכיח". .ומום קי״ג ח״ב ״ואחר ברכתו", ער ״אוט־ים", — וביום
 החמישי וגו׳ וםנחחם ימי וביום השש•" וגוי ושניח ״וםנחחם" וכוי. וכיום
 קי״ג ה״ב ״או״א מלך", ער ״למענך עיס״. — ח' ״ארמה מאו־ר*, ק'
 ״ארמה״ ע״ס. וביום קיי ה״ח ״אז הופך״, ער ״כהלומ מיי", — ״שב&ז
 מצנמין", וקי עמו ״הושענא״, ח' ״חמאח מחסיל", וק׳ עמו ״הושענא".

 ומום קי״ג חיכ סן ״ובעם קי חיה ח' כשומ", ע״ס היב.
 •ום קייז ר' בשבח בראשיח כיא כחשרי הושענא רכא חקעיט.

. אחר שלםרו בבחיהם כלילה חמרוח חמחח ספר הרברי׳ וחהלי/ .  א
 בכסרור• ליל ה״ר, השכימו לבהכיג בבקר [הבט יום םיח ח״א] ובירם אחרוג !

 בכלי, והלולב שהוסרו ממנו העלי׳ שהיו קשורי׳ עליו, וקשרו עלח 6לב א׳
 בתחחיחו שעל ירו נקשרו ההדסים וב׳ ערמח [חרשוח חחח הישנוח] ב6לב.

 ועור הביאו אגודה קטגר. של ה' ברי ערבה הקשורי׳ יחר עיי ע£ז לולב !
 [הנקראח בפי ההמון: הושענא] ומים ר' ער ״קריש יחום". — וח׳ חחחון !

 מנגן ״ארק עילם" וכי' וכרכח עניי מגון ׳'כ. וסדר הכדכוח כביום אי• רק ן ן
 ברכות חפלי׳ אומר גם ח׳ בלחש. ומום ח' חיב יח״ג ער ״אחריהן הלל". — ! |

 רק שמנגן סופי ברכוח שלפני ק״ש, והם ״אור חרש" ער ״לאורו״,
 ״יחביאנו״ ער ״יליחרך באהבה" מי״נ, אכל חחימוח ״באיי יוצר המאוחח,
 כא״י הבוחר* עיס בג״ח. וביום.קייג ח״א ״ק׳ חולצי׳״, ער ח״כ ״>״נחס".
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 וכיום 'קט/ ״לכהן", ער ״ישראל כ׳ שניה/ — וביום הששי ונו׳ וכיום
/ עם ״ולעילא". וכיום קי/ י  השמעי" ער ״טנחחה תסבר.*. הצי קדיש מ
 חיכ סן ״וביום ח׳ חיה", ער ״אוטמ׳״, — ״וביום הששי וגו׳ וםנחחס ומ׳
 וביום השביעי״ וגו׳ ושניה ״ומנהחם" וכוי. וביום קי*ג חיב ״או״אמלך״,

 ער ״או הושענא״.

י מוציאי׳ נ' ס״ח ומניתי אוחם ̂ע השלחן שעל הסנדל. וחו׳ק  ב
 לוקחים האתרוג ואנודה ג׳ מיני; וה׳ מען מ״* ״הושענא", וק׳ עמו.למענך״
 ע״ס. ח׳ ״למען אמחך״, ק׳,למען אמחך" עים. וביום ק״• חיר. ״אז היפך״,
 ער ״בהלומ מי״׳׳, — ״למען שכינחך", וק׳ עמו ״הושענא״, ח׳ ״למען
 חהלחך", וק׳ עמו ״הושענא". ח׳ בשיבו אל התכה ״אערוך שועי", ק׳
׳#ך׳ מושיעי", ,  ,,אערוך״ ע*ם. וםקיפי׳ פעם בי. ח׳ בהקפה כבפעם הא׳
 וק׳ עמו,,הושענא", ח׳ ״הופיע וחושיעי", וק׳ עמו ״הושענא". ח׳ בשובו
 לחבר. ״ארק המוקיע", ק׳ ״ארק" ע״ם. וסקיפי' פעם גי. ח׳ בהקפה.שוחריך
 הושיע", וקי עמו ״הושענא", ח׳ ״חטימיך הושיע", וק׳ עמו ״הושענא".
 ח׳ בשומ ״אום אני חומה", ק׳ ״אום" ע״ם. ה׳ בהקפה ר׳ ״שואגים", וקי
 עמו ״הושענא" ח׳,.חמומי עליך", וקי עמו ״הושענא", ח׳ בשובו ״ארם
 ובהמה", ק׳ ״ארם" ע״ם. ח׳ בהקפה הה׳ ״שחיה לרוממה'׳, זק׳ עמו
 ״הושענא", ח׳ ״חלויה על כלימה", וק׳ עמו ״הושעצא". ח׳ בשומ ״למען
 איחן הנזרק בלהב אש", ק' ״למען איחן" ע״ס. ח' בהקפה ו׳ ״למעןשוממוח
 עירך השרופה באש" [לפי הענין ואורך המלוח ראויה מלח עירך לזקף
 קטן והר׳ בסגול ומלח השרופה לטפחא, ובי באש דגושה, ולא כמ״י ור״ה
 חרש המנקד׳ ר׳ עירך כשוא, ומכלי׳ מח באש ברפיון] וק׳ עמו,הושענא״,
 ח׳ ״לםען חולרוח אלופי יהודה חשים ככיור אש", וקי עמו ״הושענא". חי
 בשומ ״תחננו לשם ולההלה", ק׳ ״חחעו" ע״ם. ח בהקפה ז׳ האחרונה
 ״הרביצנו בםרןןה #?ןן להנחילה" [ולא כר״ה חדש שחיק: להצהילה,
 ואם דמהו לם״ש ״להצהיל פנים משמן" בחהלי׳ קיר; גלה פנים שלא
/ ״דשנח בשמן ראשי" והרומי׳,  כהלכה, מ שם מדבר מהמשקח כמו שם כ
 אבל פה שריל במרעה טוב, אק לאמו־ עליו: להצהילה אבל במלח ״להנחילה"
 אומר הפיטן: לא חרמצנו במרעה טוב של א/־/ ם אם שחגחילנו
 אוחו בארצנו זכםיש מחזקאל ליד ;יסרעה ששן תרעינה אל הרי ישראל״]
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 וקי עמו ״הושענא״, ח׳.חחזקנז״ עד ״םלה'/ וקי עמו ״הושענא׳/ חי ״אני
 והו הושיעה נא״ [יש אנשים האומרים כעת ההקפוח, פסוקי׳ שבמחזור שם]
. וכל זה כננונ•  ק׳ ״כהושעח אלים׳׳ ע״ם, ח׳ ״כהושעח שזמר•״ לס
א א ועון שבסוף סיוט אנ ט  הושענא שככל ימי טבוח. ובנגקכבוש ח
/ ובנ״י אחר ״אנא אזון הין  שכנעילר, יום קיר, חי״ח, ״אנא הושיעה נא׳
 האב• ישעך״ ק׳ ״אנא אזון״ ע״ם, ח׳ ממן הזה ״אנא שעריך חעל
 ממשואך״, ובכפל הגגון ״חל הלפיוה בהשיאך״, ובנגון השלמה ״והושיעה
א שכנעילה הנ״ל ״אנא נא״, ובטון כבוש ג  נא״ וכנמן חחלח פיוט א
א אזון וכו׳ ״^ נא״ ער ״איבר״, נ  ומי ״הושענא והושיעה נא*. ומגון א
 ק׳ ״$י נא חעינו״ עים [ולא יתעו לאסר: אל נא. וכן בכל הסיוטים האלה]
א ער םלח נא ס ״^ נא ברך״ עים. ובעון אנ א שעריך ל נ  ה׳ מנון א
 שבנעילה ״אנא" ער ״והושיעה נא" ומגון כבוש ומי ״אבינו אחה". וכן
א אזון וכוי ״למען חמים ברורוחיו", ק' ״למען חטים" ע״ם,  קי. ח' מגק אנ
 ן/׳ בטח הזה ״למען אומרים יגרל שמך׳/ ומסל הנגה ככל א׳ מבי החרוזים
ח וכו׳ והרת ר ח  הבאי/ ומטן השימה ״לחרת" ער ״אביט אחה׳׳ [חרוז ל
א זמ׳ רטקים, לק לא •פסיק ביניהם. זק יזהרו ק' בכל מאמר• נ ע ש ו  ה
 הסיוט שלא יפסיקו מן החרווי' האחרזני' כ• דמקים הם. לסשל במאסר
א שמעילה נ א וכוי] ובטון חחלח א נ ע ש ו ה ה ס ו י ח  האי: לאום אנ
 ״הושענא <י נא", ומטן כבוש ומ׳ ״אנא הושיעה נא׳/ וק קי. ח' נמו;
א ומ׳ שמעילד. ,,הושענא םלח נא״, וק ״והצליחה נא", ומנון כבוש נ  א

 יכו' ״והושיענו" ע״ם. וכן קי.
 גי חו״ק מגיחים אחרוג ואגורח ג׳ מיני׳ מידם, ולוקחי׳ האגודה הקטנה
 של ערמת. ח׳ בגגון אנא אזון ומ׳ ״תענח אמונים" ער ״כמים" [מי
׳ ובמים, המים, וק שמים, השמים שבסיזט הזה  הקמץ, וכן כל םים

. ח' מגון אגא שעריך ומי ״העגה | ס  קמוצי', מ םופםקי׳ הם] ק/חענח" ל
, ק׳ ״רחם ומי או כעיגי" עים. ח׳ מגו; ן ס  שואלים" ע״ם. ובני• ״רחם נא" ל
 חומך ומ׳ שמום ציו חיו [שחחלחו: ק' אנםיכה] ״שער• שטים .פחח" |
א אוון ! , ומגו; מיוחד, קול מבשר מבשר ואומר'/ וק קי. ח׳ מטן אנ ס  ל

א שעריך ומ׳ ״חנה . ח׳ מטן אנ  ומי ״איםץ ישעך בא׳/ ק׳ ״אוםץ" לס
ר ומ׳ הג״ל ״קול מבשר ם״ו". וק ק/ ח' ש ב ̂נגק קול מ , ו ס  •שועוח" ל
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 ן שנית מגון הזה, אבל בחרםח קול יותר ,,קסם״ו׳׳, וק קי. ח' שלישית כננק
 ו הזה, אבל בקול יוחר גדול אדיר וחזק ,,קסמיו", זק קי. ואוםח׳,,הושיעה
, וכנ״ג קצר קדיש חחקכל. ס , ח' כהרמח קיל ״למען דעח" ל ס  אח״ ל
 | וחובטי' אטרח ערמח והוא שסמי בה ב׳ או ג׳ פעמי׳ על הקרקע [וכי מ״א
 | חרם״ר םיק ו׳ ״על הקרקע חקא יש לחבוט". ומצאחי סמך לדבריו כמשנה
 סוכה סיר. ,,וחובטי' אוחן כקרקע". חה ראי להעשוח אחר הקדיש, ולא
 כאלה שחוכטי׳ בעור שמען ח' קדיש. רש אנשי׳ האוסרי׳ כשחובטי׳ ״יהי

 רצון״ זכו' הכחוב בםחזור] וכיום צ״ה חיו ״עליט" עד ״עי״ט".

ה ח״ז ער ״שיחפלל ערביח״. — רק שאוטרי' יעלה ויבא י ביום ל  ד
 ומי בהפלח מנחה. וכיום קיט חיב ״וםען ח׳ ברכו", ער ״וער אומרים
 ;סיוט", — ,,שמיני אוחוחיו" ער ״ערבים", וק ח׳ בעון אוחזי ומ׳ שביום

 קיט ח*כ. ואחר שאמרו ק' ״אהבח עולם" עד ״אולמים" אומרים פמט
ט ח״כ ״ער באי אוהב עמו ישראל", ער ,,שירה  ,,שטינ׳ הוא", וביים ל
 ופיוט", — ״שםיני אחר" ער ״ואמרו כלם", ח׳ מגק ח חון וכוי שם
 ״שמיני יוסף״ [ם׳ בצדי כה״ה, מ המחבר חוחם שטו בזח. ולא: יוסיף,
. ואחר שאמרו ס י וכו׳ ״שמיני טבעו׳׳ ל  כבמ״י] ער ״והלאה", ומטן אוחז
 ק׳,,מי כמכה" ער ,,משה", אוסרים פץט ״שמיני מועד" עד ,,ואמרו",
 יכן ח׳ כעין הזה [ועמן ״קשב" ר״ל קבל החנ&ז, ,,1$ר רחמים". וכנף
 ״לרחמז" על יעקב הנזכר ״ונאמר ס פרה ה' אח יעקב". ולא כה״ה שקשכ
 לדברי ליי שכאמחחחו לכתוב: קשב ק;ר ; ס אץ ודך שרש קשב לבא
 אחריו פעול חאר, וכיוחר בלי ל׳ לפני הפעול.) ק׳,,השכיכט" ער ,,שלומך"
 שלפני החחימח, ופיוט ,,שמיני שחי" ער ״ועל דושלים". ח׳ בעץ חרה ד׳
ק יחכן לרעחי: שלא לאמו ס [  של פיוט הוגי שביום קיט ח״כ ,,יברכך" ל
 ני חרוזי׳ הקורמי', ס הם נטשמם לםאמר הלל שלפניהם. וגם אינם ראף׳
 לקשרם עם הרה יברכך וכוי, מ בהם מרבד בשמו יחי כמדבר בערו, ופה
 מטחר] וביוט קיט םח״כ ״וכאריכח", ער םח״ג. — רק כבים אשר אזכיר

 שם ״חג הסכוח" אוסרי׳ חחחיו: ״שםיגי חג העצרת".
 מנהג* ימי חחימ החלים ממים אחרים.

̂ןזן  ח י א׳ של חה״מ שהוא בכי בשבח: ביום קי״ר עד,,>מה0׳/ _ >
ומגחחה תםכה", ,  !.״יביום השגי" עד ״זגםפהם׳/ לר,,ומום השלילי" עד,
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ומם , / ״וביום הרביעי" ער ״מנחתה ונסכה", ישראל כ' שנית ׳  שראל א
 השני מוי וביום השלישי" ער ,,ומג חח ר. ונסכה". וביום קי״ג חיב,,ואחר
 ברכהו", ער ״אומרים", — ״וביום השני וגו׳ ומנחחם וכוי וביום השלישי
 וגו׳ וםנחחם׳׳ וכוי, וביום קיינ ח״כ ״אויא מלך", ער ,,למענך עיט". וביום
 קי״א ח״א ,״ח' << למושעוח", עד ,,לתשועוח". וביום קי*ג חיב ״וקי עמו
 הושעגא וביום"/ ע*ם ח״כ. — ואם א' של חה״מ בר׳ או בה' בשבח: הסדר
 כנ״ל ער ״למענך ע״ם". — רק ההל״׳ ומזמור ושה״י רבר יום ביומי. וביום

 קי״ג ח*ב ,,ח׳ אום", ע״ם ח״כ.
. ב' של חה״ם שהוא בגי בשבח: ביום קט״ו ער ,פינחס". וביום קיינ  ן
 ח״כ ״לכהן וביום השלישי/ ע״ם ח״כ. —.רק שה״׳. של יום ג׳. — ואם
 ב' של חה״ט בה׳ כשבח: ביום קי״ג עד ח״כ ״לםעגך ע״ם״. וכיום קי״ר ״ח'
ק שחיה", ע*ם קי״ר. — רק חהלים ומזמר זשה״י של יום הי. — ואם  א
 ב' של חה״מ בע״ש: בעם קי/ ער ח״כ ״לםעגך ע״ם׳׳. וכיום קיר ״ח' אק
 שהיה׳/ ער,,ח' בשובו". ופוס קייג םחיב ״ער למקומם / עד ״וכיב". ־¬
 רק תהלי' ומזמור ושהי: של יום וי. ומום ו׳ ח״כ וחינ. •— רק שאוסרים
 יעלה ויבא וכוי. וכיום ו' ח״ר ״מגגן ח׳ ברכו/ ע״ם-חיר. זח׳ד.

 ״זםחפלל״'/ ע״ם חיו.
 ן. ג' של חהימ שהוא בר׳ בשבח: ביום קי״ג ער ח״כ ״פיגהם״. וביום
 קי״ר ״לכהן", ע״ם יום קי״ר. — רק חהלי' ומזמור ושהיי: של יום. ר׳. —
 ואם ג׳ של הה״מ כע״ש: כיום קי*: ער ח״כ ״פיגחס". וכיום קי״ר ״לכהן",
 ער ״למענך ע״ם". וביום קט״ו ״ח׳ ארמה", ער ,,ח׳ כשוכו". וביום קייו
 ח״ו מ ,,ומום קייג םח״ב", ע״ס חיו. — ואם ג׳ של חהימ בשיק: םרר

 כל היזם כביו׳ קי״ב. — רק שמפטיר קורא ,,ומוי הרביעי ש׳ וביום החמישי" |
,ומג חח ה ונסכה". ובחפלח מוסף אוסרים,,וביום הרפעי וגו׳ זמנחחם |  ער,
 וכוי וביום החמישי וגוי ומנחתם" ער ,,כהלכחם". !
• ר׳ של חה״מ שהוא בא׳ בשבח: ביזם קייג ער חיב ״פינחס".  ח
 וביום קטיו,,לכהן", ע״ס. — וק הסדר אם הוא כה' בשבת רק תחלים 1
 זמוסור ושה״י: של יום הי. —־ ואם ר' ש־! ההימ בש״ק: כל םרר הזם כביום
 קי״ג — רק שםפטיר קירא ,,יפום החסישי וגוי ומם הששי" ער ״מנחתה
 זג סב י ר.׳/ ובחסלת םוםף.אומרים,,,וביום החמישי וטי ומנחתם וכוי וביום



א רבא 336 ח כ״א כחשרי הושענ  יום קי״ו ד׳ בשכח כראשי

 חששי וגוי וסנחחם״ ער ״כהלכחם״, ״ישמחו וכו׳ אויא מלך רחמן וכו׳
 והשיאני״ ע״ס החפלח.

. -ד־ / • הושענא רבא שהוא בא׳ או בבי בשבח: ביום קי״ו ע״ס ח  ט
. וכיום ג״ה חץ ער ״עולץ־, קריש  רק חהלים ומזמור ושהדי: דבר יום מכי
 חחקכל*. ומום קי״ו ח״ר ״רק שאוסרים״, ע״ס ח״ר. — ואם ה״ר מלש:
. — רק חהלי׳ ומזמור ושחיי: של יום וי. ומום ו׳ ח״כ  מום קי״ו ע״ס ח/
ט ח״ר ״ושמחי,  וח/. ומום קי/ חיר.רק שאומרים״, עד ״מסחר״. ומום ל
 ע״ס חיר. — רק ככ״מ שבחוב שם ״חג הסמח״, אומרי׳ חחחיו: שמיני

 ת העצרח.*)
 יום קיץ ה' בשבח בראשיח כיב בחשרי שמיני עצרח חקעיט.

. מום ק״י חיא.שחריח״,ער.חעולכדם*, — מ״י םיוהר לימי' שאוםרי׳  א
 מי שברך של מוזנח יר ״כא״י ^ סלך* עיס, חצי קדיש, ״כרכו״ ער
/ ״ק' ברוך״, ער ״שאוטרי׳ פיוט". ק׳ ״אום  ״המבורך״. וכיום ז׳ ח
ק נ״ל להפך המלת שבם״י  כאישון״ ע״ס. ח׳ ״חוקפי׳ ומי תעשי׳ וחננים" [
 כעמר שמי סופי חרוז,,) ע״ס. ומום ק״׳י ויא ״החרה חא׳״, ער ״מקבלים
 עיס״. — ק' ״קחש יכו" והאופנים״ עיס, ח׳ ״והאופנים״ עיס. ומום ז׳
 ח״ג ״ק׳ ברוך כבוד״, ער ״ק׳ פיוט״, — ״אםעים״ ע״ס. ומום קיי חיא
 ״ח׳ עזרח״, ע״ס חיא. ־־־ רק שחחח חג ה סכו ח אומרי״ ״שמיני חג
 העצרח״. וביום ז׳ ח״ר ״ואחר כלות״, ער ״ק' קרוש ער יאמרו״. ומום קיי
 חיב ״ח' מינ אז בקול״, ער ״הנגון שמנגן״, •— בחחימח כרכה ישחכח,
/  ומום קיי ח״ג ״אוסר ח׳״, ער ״לעולם הללוי׳״. וכיום ז׳ ח״ח ״ח׳ מ
 הוח״, ער ״מ לך עיס״. — רק שמנגן ״מלך מהלל בהשבחוח״ מגון

 מיוחד לי״ט. קריש התקבל מינ.

י מום ק״י חיר עד ״לבעל סנן״, — אך ר׳ קרואי', מ הרב הוא  ב
 היוכ לעלות לתור׳ מום םחנח יד, וגם לחמים ס״ח, ועיכ טוכרי' רק הוצאה,
 כבר/ז שכחול. והקריאה בסדר ראה ״כל הבכיר" וגוי. לכהן ער ״כמים״,
 לר עד ״חיך״, ישראל א׳ ער ״מלאכה״, ישראל ב׳ ער ״האלה״, •ישראל
ה ר ו ח ד ח ו לכב  ג׳ עיס. כםאטר סי שברך וכי׳ לקחאי׳ סיסיף אחר ו
/ ח״ד ם ק מ יברכהו ״תכהו •לעלות לתל״. ו  ״ולכבוד הרגל״, ואחר ו
ר ש  ״ואחר ברבת״, ער ״פינחס*,—״מום השמיני״. ע״ס. ואחר כרכח א
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 גחן אומר לו ח׳ טי שברך וכוי עם החוםסוח הנ״ל. ומוכר שמש הגבהה׳ ב',, |
 אבל גלילה ב' עושה הרב המברך כרכח םחנח יר. וכיום ז׳ ח״ט ער
 ״ימסטד״, — ״ויהי כבלוח* ער ״ולישראל עטו". וביום ?' ח׳ט ״ומברך
 ברכיח׳•, ער ״יום ומי*. — אך כאחרונה אומר ״על ההורי ופו' ועל
 הנביאי/ ועל יום שמיני חג העצרח הזה וטי לששון ולשמחה לכביר״ ער
 ״מקרש ישראל יהזםגים". אז לוקח ח' טיח הבי מ; המגביה ועומר לפג•
 חשלחן לשמאל הרב [ופניהם למזרח] ואומר כלשון הזה ״מי שברך אמחיגו
 אייו משה ואהרן רור ושלטה הוא יברך אח [ואומר שם הרב עם שם אביו,
 כאשר נקרא לעליח לחורי] איחו ואח כל אשר לו בעבור שיחן מהנח ירו
 לבכור המקום ולכבוד החור' ולכבוד הרגל ובשכר זה הקביה ישמרהו רצלהו
 סבל צרה וצוקה וישלח ברכה והצלחה ככל מעשה ידיו ויברכהו ויזכהו: לעלוח
 לרגל עם כל ישראל אמן*. אחיב ליקה הרב ס״ח הזה ואומר.״מי שכרך
 וטי אח״ {ואומר שם ח׳ ואביו, כאשר נקרא לחורה] ער ״ישראל אמן"
 בלשון רגיל ובהשפלה קול. ואחיכ הרים קולו מעט ואמר ״מי שברך נטי הוא
 יברך אח טנהיגי הקהלה •צו״ [ובשני' קדמוניות אמר ״מי שברך וטי האלוםי'
 פרנסי'״ וטי ״מי שברך וטי חאלופי׳ מבי'״ וטי] איחס ואח כל אשר להם
 כעמר שיחט מחנח ירם לככיר וטי ישמרם רצילם וטי מעשה •תחם ויברכם
 [הבט יום טיט אוח גי] חכם״ ער ״ישראל אמן״. אחיכ ברך ק אח גנאי
 צדקה, ואחיכ חכרה גסילוח חסרי/ ואחיכ חברח קברני' [והחברות שלחו
 .לו אחר יציאה םבהכ/ יין בגביעיהם הגחלי']יאח״כ אומר בקול גדול ״מי
 שברך וכוי הוא:יברך אח בל הקהל הקרוש הזהיהפ ונשיהם ובניהם ובנותיהם
 וכל אשר להם בעמו־ שיחנו״ -ע״ם. הרב מנגן כניינ ״אשרי יושבי״ ער

 ״בלה״, ק' ״אשרי יישב•" ער ״עילם הללו•'". הרב מי״נ ״•הללו״ ער :
 ״לברי״ בעיר שטשא ם״ח הב׳ לא״ח, והמכובד כסיח כ' טשא אחריו האי.! |
 ק' *הור1 על״ ער ״קרומ חללו•'", ״לדור מזמיר" עד ״הכבוד סלה״. הרב 1

 פוחח איה ומעמיד כ' ס״ח לחומ [קי ״ומחה יאמר׳' ער ״כקרם"] וסוגרו.

 ג•.ח׳עוליהומנגן חצי קריש^בנייגעס ״ולעילא״,ג־סני סיוט גשם. •ואחר
 עגייח אמן משמיע ח' כקיל רם ״משיב הריח ומותר הגשם״*), ומחסללי
 חסלח לחש של מוסף, .והיא: ג' ברמח ראשוטח כבחיל [ומזכיר*׳ •״טשע,
 רתח ומוריד וץשםנ) לפגי מכלכל חיים] •וברכה ר׳ ״אתה בדורחט״ ער
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 ״זכר לי״מ״ [כבשחריח] ״ומפני חטאינו יוכו׳ ואח מוסף יום שמיני ת
 העצרח חוח וכו׳ כאמור ביוצז חשבוני ומ׳ כהלכחם או״א מלך רחמן" ע״ס.

. ח׳ סחפלל בקול נג״ש עד ״באהבה", ובעין פיוט: ״ם£־עמר  ך
 ומושיע ומנן", ק׳ ״אף כד" עד ־״שואלי מטר", ח׳ בג״• ״מים אמם״ ע״ם
 ןהנכה לנקי ״£צר1״, ט לא נמצא פעל'עצר כ״א בקל ומפעל] ובנ״ש
 ״כא״י וכו״אחה נםר וכוי משיב״'ער ״וטי דומה לך", וכנגון פיוט: ״מלך״
 עד ״ישועה", [מה ששיט מה לנגן ״כא״י״ עד ״דומה לך״ מ״ש, ולא
 כבשחריח סכוחי(בץם ק״י חיג ״ובעוז פיוט בא״י״, ער ״ישועה״)? נ״ל למען
 •חלטרח׳לאמר משיב ומ׳ כשמנגן הברכה מ״ש בשבחוחהבאי׳]. ק' ״יטריח״
 עד ״גטרוח הגשם״, ח׳ בעק הגיל ״מים לאדרך״ ע״ס. ק׳״אפיקומ׳
ח וכוי ח  אקשטהומי׳חכנם״ עד ״ממעי מים״. ח׳ בעץ ישער׳ שמים פ
 שביום קי״ו חיג ״איק השקיפה" ע״ס.'ק׳ ״׳פחח" עד ״בארץ״. ח׳ בעץ
 הזה [מגון החרוז הא׳ של שערי הנ״ל: סלח ״סים״, ודרך חזגי׳ להאריך
 כה, ומשם יהלאה בעץ ג׳ חחוי' האחרוני׳ שם] ״מים אד״ ע״ם. ובבל
ה אוסרי׳ ק׳ כחחלה םאמר של ח' חרוזי', ואח׳/: ח׳ בעץ הזה ב'  הפיוט ת
 האהרוני׳ מהם, יכן עושיי׳ערבלוח הפיוט ן״ימים רבה מהר דכו" הוא לשק
 כבד מאד, וביוחר מלח רבו? ואולי ״כנחר״ יחיקז: כנהר, כלשק ״ישאו
 נרחח לפיס". ומלח ״כקרח״ •כמו: ובקדח.־ילפי של&נינו נ״ל לנקד: כ{ר.ר,
״ח, ם״ב] ואחר שאסר ח׳ ״מים חן" ע״ס, אוסר ;  מן ״רנהר״, מלמ' א׳
 ״אי״א'״, ובנ״ג ״איום״ ע״ס [וירמק ב׳ ב׳ חרוזי׳ בעץ, כי ק דבוקי׳ כענץ.
 ובכל םליח מים שמ, ם׳ בקמץ, ובמלח זכר כ׳ בקמץ, ובן ״קח", שלקח
 מיחזקאל ייז, שנ6 שם כחוב יק בענץ מים ״לןח עליסים דמם", והוא חחח
 ,ןיגןח", זקטץ־שלל׳לקח ק', להבחלויםהצוזי *ק&״־שבפחח] ״אלים ם!ם״
 [ילא: כ ט* 6, כי בכראשיח י״ח, אשרלקחמשם,נםשך אל פעל לקח ״יקח
 נא מעט מים ורחןיו'׳.:וםוק המאמר: בריח אברהם אשר לקח מים לחרחיץ
 מלאכי׳ ולכן עםיק -ו£גץמעט אחר מלח אלים]. ״נם מלאו ארבעה כחם
״ו> ל״ר. ולא כבם1וזוד:יכדי.: והסחסוד הזה'גם  טים״ [כן כחוב במלכי׳ א̂'
ש בל׳ מלא ו  נטחזזר ח/ז, יעיד מלא חסרונו •ממקום • אחר, כ* הוסיף• ת
̂ק  עהיא רפה כאסח םיזשר הואייצוזי קל, .מ£כ בסקרא: שכוי מזכר ברד
 מרשו, והוא ־יוצא'לכי פעול׳•• אף בבגץ קל, כבירט>יט/^לאז אה הםקום
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ו שמם נ צ ט א  הזה רם נקים*] ומ״י ״שאחר.״ ער ״ר^שם", ובשן היום ח
 ציו חי״ז ״לברכה ולא לקללה", ק' אמן, ח' בנינ ״לשובע ולא לרזין״, ק׳
 אמן, ח' בג/ ,,לחיים ולא למוח", ק׳ אמן [זבמחזור ה״ה הםרר הפוך: לחיים
 וכוי לשובע ומי. והוא שלא כרין למנהג פ״ס, כי לחיים וכו׳ יםסך לשלאחריו
 ״מלך סמיח ומחיה׳׳] ח׳ בניי ובנשימה א׳ ״מלך ממיח ומתה ומצמיח
 ישועה ואץ חמר. לך*, ובניש ״באיי מחיה המחים ומם 1' חי* ״ואחיכ
 נעריצך", ער ״ה' *1היבם" [רש חזני' מנגני׳ גם קחשח מוםף בנ״נ בכל ייט
ם ק,״ ח״ר. ״ואומרי' אריר*, ער ״אות מ  של רגליי, ולפעמי' גם בשבח] ו
 כיב*. — דק שנגון הקראה לכהני׳ מיוחד למוסף מוזנח יר. ושם סחיר.
 ״ח׳ קרוש״, עד חיו ״איח כ״ג*. — רק שמוסיף בקדיש שאחר מוסף
 ״ולעילא״. ומזכידי' בחפלה מנחה [וככל החפלות ער שחרית א׳ של פסח]
ת אומח׳ ״שמיני חנ העצרח״. וקדש אחרי! ו כ ס  ״משיב״ וכזי, וחחח חג ה
 של מנחה מען בעץ מורכב מעוג׳ פזמוני׳. ואחר חפלח מנחה סכר השמש
 בשם מנתני הקהלת למי שהעלה המחיך, הזכיח לחח ץ בשנה הבאה
 לקדוש ולהבדלה בבהכינ הישן. יק להקונה לבהכ״נ החדש. וכן לקמה הזכות
 שם״ת שלו יתר. הבי או הגי באי מבי בהכינ. אבל סיח האי הד. הנדר

 של הקהלת.
 ךן. בלילה, שהוא ליל שמחת חורה, אחר צאח הכוכב•׳ ח' עוליד. ע״ס
 הרב וםננן ״ברכו אח הי" בני״ט, אבל ״המטרך" בנ״״נ. ומםק״ט חיב
ק גיל  ״ק׳ בחך", ער ״וער אוסרי׳ פייט׳׳, — ״אח יום" ער ״•מגעי [
, באיי המעחב ערבים". וקחי [ י נ נ נ ו / ובג׳ נזני', כבפיוט נעלה ג מ ב  כ
 בעזן אוחזי וכוי שביום קיט ח״כ. ואחר שאמרו ק' ״אהבח עולם" ער
/ ס םלת ם ב ק ינקר כ ב 3ךך [ ס  ״לעולמים", אזמרי' שייט ״איומר. א
 ״סראש" חיכיח שבעבר מדבר, ולא כריה חרש: אהב ץקו] וביום קיט
 ה״ב ״עד עמו ישראל", עד ״שירד. ופיוט״, — ״שכיני אמץ" ער ״ואסר,
ן זבי' שם ״שמיני שלום" ער ״השמיגי" [לפי' המבאח' ו ח  בלם״, ח׳ בעץ ת
 הליל: שלום היה באהלי, תחת ״שלום שומר אהלו״ ? וגיל ע״ס מ״ש בשבת
 י' ע״ב ״שם טפיה איקר• שלום", יר״ל ״שלום" שהוא שמו יח', ״שוטר
 אהלו"] ובעץ אוחזי וטי ״שמיני יציר. יטי לעולמי" [ילא יקםץ בביח בעולמי
 כבטחזוד] עיס. ואהר שאסרו ק׳ ״טי כמכה" ער ״משה", אומרים ״שסיני
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 היטיבה״ ער ״ואמרו/ זק ח' מנון הזה. ואחר שאמרו ק׳ ״ה׳ ימ£־״ ער
ק לל לחקן] ער ״נאל ישראל״,  ״ממט״, אוסרי' ״חלק לשמה חן וגם* [
 ! יכן ח׳ מגון הזה. ואחר שאסרו קי ״השכיכט״ ער.שלומך' שלפני החחיםה
 אוסרים ״שטיני ומ׳ כא״י פורס״ עד. ״ירושלים״ [הבט יום ו׳ אוח ל] וכן
 ! ח׳ מנון הזה. ומום ק״מ סח״כ ״יכאריכח״, ער ״מ״1״. — ומנגן דמיי קריש
ת / כלו. — רק חחח ״  | מגון מרכב מעוני חזניח כל השנה. ומום קיט ח

 | הסכוח״ אומרי׳: שכיני חנ העצרח. ומכירי, ״משיב״ יכו׳.

 מנועי שחריח שמיני עצרת החל בשבח וסדר הקריאה.
. מום ז׳ ח״א ער ״ככל שכח״. וריב ער ״מ״י של שכח״. ומום ק״״  | ן
, ער ״העולכום״, ומום >ך״כ ח״א ״ח׳ מ״> מיוחד״, עד ״  חיא ״רק ק
 ״חרורי עיס״ ומום ק' ח״א״החרוזהא״״, ער ״מאופל ימי״. וביום קיא חינ
 ״וסלית הכל יורוך״, ער ״ציתו לס״, — ק' ״אח שם״ ער ״מדאח״, ח׳
 מ״נ ״יכלם מקבלים' ע״ס. ק/קרוש״ ער,ואוסרים״, ח׳ ״והאופנים״ ע״ס.
/ ״ק' כרוך״, עד ״ק׳ סיוט״, — ומום קיץ ח״א ״אמינים״, ער  ימום ז׳ ח
 ״מ״ש״. וכיום ק״ט ח״ר״וםחסלל•׳ בכרו/״, ער ״והזסנים״. —־ רקשחחח
 ״שלום רב* יכו׳ אוסרי׳: שים שלום ימי. ומום ק*ץ ח״א ״רק שחחח חנ
ס ח״א. ומום  חסמח״, ער ״מיוחד לים״. ומום קי״ב ח״א ״וכי פעמי״/ ל
ט הרב״, ער ״כסדר ראה״, —  ק׳י חיר ער ״ה' קרואי׳״. ומום קיץ ח״כ ״
 ״עשר העשר״ עד. לכהן ער ״מעשה ידך אשר העשה״, ליי עד ״כבל אשר
 חעשח״, ישראל א׳ עד ״כבדם״, ישראל כ׳ ער ״חייך״, ישראל נ' ער
. ומום קיו ח״כ  ״סלאכה״, ישראל ר' עד ״האלר.״, שמעי, הנמכר, ל0
״, — ״יעל יום השכח הזה ועל יום  ״במאסר םישברך״, ער ״ועל הנמאי,
 שכמי חג העצרת הזח ומ׳ לקרשח ולמנוחה לששון״ ער ״מקדש השבח
 רשראל והזמנים״. ק׳ ״״קום פורקן ומ׳ קום״ לס. הרב ״מרן זכו' כסעדמן״
ק המנהג ויותר ראוי שיאמר יקום פורקן הב׳ כלו בקול! ס בניש [  ל
 יק ח' כשכחוח השנח] ואחיכ ״מי שברך״ ומי לקחלוח, שאובד ח׳ בשכחוח

 השנה. רק כרםוף ״רוכס לעלות לרגל״ לפני עם כל ישראל. קי: אמן.
 מנהגי מחנח יד וסוםף שכת׳ עצרת חחל בשבח.

. כיום קיץ ויכ ״אז לקח״, ער ״תד1 על עד הללר"/ — ״מזמור  ן
 לדור* ער ״כש6ם״. ושם ,,הרב ׳פוחח״, עד ח/״סבלכל ה״ם״. —
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 ״אחה בחרתנו" וביי עך. ״זכר לי״ם״ כבשחרית, ״ומסגי חטאיט וכוי ומוקש׳
 כהלכתם ואת מנטף ״ים חשבח הזח ואח מוסף יום שמיני חג העצרח הזה
כטףך כאמויב וביום השבת ומי היום כאמיר ביום השכינ? ומ׳  נעשה ומי;
 ומנחתם״ וכוי. וביום קייב ח״ג ״•שמחו" ער ״כבשחרית״. וביום קי״ו ח״ןו
 ער- ״נןחנח.יר״. — רק שמען מיש ״וביים השבח״ ער ״זה קרבן שגת״,
 וםשקעד ,,כהלכתם״ מי״נ, ומ״ש ״•שמחי" ער ״בראשית", ומי״ג ״או״א

 מלן רחמן" ע״ם. קחשתתקבל, עם ולעילא, בג״נ. ומם וי כל חייג
 מנהגי מנחת שמיגי עצרת החל בשבח וערביה בלילה שאחריו.

. ביום קייא. ח/־, ער ״שים שלום וכל". — [רק שאומרי' ״,משיב״  ,ףן
 זכו׳, וחחת ״חנ הסכות״: שמיני חג העצרת] ושם ״ח' ב'ברמת״, ער
י מגון מורכב מנגוני פזמוני', עלינו ומי. ־״• ובלילה  ויקדיש אחרת כלו", -
ן לגו אוסרי'״וחוריענו* ח ח  שהוא ליל ש״חביום קי״זכלח״ה. - רק שלפג• ו
 עף ״כקרשחן-", ובקןרוש אחר והזמני׳ איטרים ברכח ״מרא מאורי חאש״,
 וברכת ״הג^ריל״ עד ״לקרש". יאח״כ ברכח שהחיט. ואחרעלי.גו.ימ׳
 הולמ׳ לבתיהם. שמחי׳ וטומ לב. .־י- חאח לרעה: בפ״פ ובכל המריטה
. ס  הטהטח םנהג אשמו אץ סקיפי׳ בששחח חורי עם ס׳זח לא בלי*־. ולא מ
 אך עחר• חרשי' מרחוק באו להקיף בבהכינ כםנהנ סולץ לאור הנר, אבל אץ
א שיהיה  זה רק. •שן שרעת זקג•״ טסה םטט. מ הם אומר•׳ ״מה שהיה הו
 וטה.שנעשח.היא שיעשהואץ בלחרש חחח השמש, ולא חחח החזן.ולא
 תחת חרב, בחוךיתבורד^-הטהנח בשורה, ומחזקת התורה, הכתובה יהאסורה.
 הלא.מחכמי אשכנז גזורה: ״לא הקיפו. בשירה וממרה, כ• זה מחקי אנשי

ם הורה, ובארים לא. חעשו ק בעטרחכם היקח̂־ ת ר מ ^ ה ל פ  אמונת ט
 הקרושה והטהורה, ב•.אם למ בררך הישרה״. ונם אנכי מוסיף, להזהיר!
 ולהטיף: אן/ אםהחניני ג4קיף, כל הישר הילך לא אתריו להקיף, אך |
 ילך כדרך. אבותיו, וירכו ימיו זשנוחיו. .ן

 משלי שלמהלחוברת התשיעית•
 ליום ק׳׳י: א) נוהגי, לשנות תחלה תפלת ת׳ בירידתו לפניהתבה

: הגדול ן בפםת: הגבור^ביינ:!  במועלי׳. בשבועות:הן1;3סמת.
ק שואל, האב שואל לעצמו:  הטלך$ ובשבת: שוכן ע?/ ואס אין ה
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 מה גשתנה? וגס סדר רגלי!הנ״ל, שבועות סכות פסח, הוא מהופך.
 כי-לשנה הבריאה הסדר: סכות פסח שבועות, ולשנת יציאת מצרים
 הסדר:: פסח שבועות סכות?: וג״ל שבכל מועד פתת דבריו 3תאר
 שהוא מענינו, כבברכות מ' ,כל יום ויום תן לו מעץ ברכותיו״. וע״כ
 בשבועות שהראנו ית' אלהותו באמרו ״אנכי״ וגו׳, אומר בתתלה: האל.
 ובסכות שמזכירי׳ טובו: וחסדו בעת האסיף ובענני כבוד, תחלת
 התפלה: הגדול, וכרש׳יי בהדברי• ג', כ״ד ״את־גדלך זו מדת טובך
מ הוא אומר ועתה יגדל וגו״. ובפסח שראינו גבורתו במצרים  ו
: הגמר. ובי״נ שמראה מלכותו לשפוט, אומר  ובים, ראשית הדברי!
 בראשוני: המלך. ולהבדיל שבת מהמועדי׳ האתרי', ראש דברו: שוכן עד.
 כ) כ׳ מ״א תרנ״א ס״ק-• ו' ״בידו הימנית, משום דהני ג' מצות
 ואתרוג חדא מצוה (גמרא) ויש מקשי׳ ל״ל' האי טעמא תיפוק ליה
 דכל דבר שמברך עליו צריך ליטול בימינו כמ״ש סי׳ ר״ו ס״ד ובברכו׳
 פ״ו [כן יתוקן] גבי שמן והדס״. ולפנות הקושי' פנה לבי דרכי׳ צרי'.
 ול״נ לפי שנכלל בברכת ע״נ לולב גם האתרוג, ה״א שיטול האתרוג
 בימין, מפני שמכר במקרא תתלה. ומ״ש בברכות מ״ו בשמן והדם,
 הוא במקום שלכל א' ברכס לעצמו. — ובש׳״ע־ שם ס״ד ״אדם שאץ
 לו יד נוטל לולב בזרועו וכן האתרוג*. ולפשוטו נ׳ שמלת,אדם״ ט״ס,
ם בשלהן ערוך ד  כי בב״י שעל הטור ל ״גדם״. •אמנם יש לקיים א
 — כי מ״א ס״ק י' כתב,לולב בזרועו וכוי, ויותר׳ טוב ממה שיקת
 הלולב ואח״כ האתרוג וכוי עכ״ל הרוקח וצ״ע כיון שאץ לו יד כלל
 מאי קאמר ויותר טוב ממה שיקת וכוי דהא מ״מ יצטרך ליטול בזרועו
ה [יתוקן: הגירם'] גדם שאץ לו אלא יז י ג  ובג״י בשם הרוקח ה
 וכו' והרב״י ס״ל שתיבת אלא ט״ס הוא [שע״כ השמיטה בש״ע] אבל
' [בתשלומו: דפוס האנווא הגירסא] גדם שאין לו י ג ה ה  ברוקת ד״
 אלא יד א׳ וכוי [ר״ל ש?מלת,א׳״ מוכת שמלת,אלא״ נכונה, ולא
 כב״י־שעל הטור שאץ לו,א׳״ בהעתקת רוקת וע״כ השמיט,אלא״]
 וה״פשיקת הלולב בידו [הא׳ שיש לו] והאתרוג בזרועו [האתרי] ויותר
 טוב וכו׳״. והנה מ״ש ״והרב״י ס״ל״ וכוי אץ נ״ל שא״כ תשאר קושיה
 מ״א הנ״ל על ב״י: איך פירש מ״ש רוקת ,ויותר טוב״ וכו׳ במי שאץ
* שלנו  לו יד? לכן נ״ל שגם ברוקת של ב״י היה ״אלא יד א׳״ [רק מ
 הסרה מלת ,א׳״] וגם ב״י פירש דברי רוקת כמ״א, ומה ששינה בש״ע
 לשון רוקת וכ׳ תתת ,גדם שאץ לו אלא יד א'״: אדם שאץ לו יד?
 הוא לפי שבדק רוקח חולק ב״י עליו>. כי טעם:רוקח: לפי שבנטלם
 כלם ביד א' יחד לא יצא, וגס אם!.נעלם.זה אחר זה לא יצא כר״ת,
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 כי כן דעת רוקת כמ״ש מ״א כל זה בסוף הדבור. ע״כ ל שי־קח
 האתרוג בזרועו ויותר טוב וכוי. איל דעת ב״י לעצמו כרמב״ם שיצא
 בזה אתר זה, כי כ״כ בש״ע שםסי״ב. וע״כ דעתו בגדם ביד א/ שטוב
 יותר שיטלם בידו הא׳ זא״ז, ולא כרוקת בזרועו. אכן למד מדבריו
 דין הדש, שבו שוה לו: שנטילה בזרועו בעת הרתק ראויה לברכה.
 וע^נ הורה בש״ע סיד ״אדם שאין לו יד טטל לולב בזרועו" וכו,, ר״ל
 כנטילת כל ישראל בברכה. לכן לא כתב ״גדם״ כרוקה,- כי שם נקרא
, ע״כ  כן מי שיש לו יד א', אבל לין ש״ע הוא במי שאין לו אף א,
 קוראו: אדם שאץ לו יד. ולא: גדם, כרוקת. ומה שלא ל בש״ע דץ
 גלם שיטלם זה אתר זה בידו האי כג״ל, הפך דעת רוקת? לפי
̂ש היתר נטילת זרוע רק במי שאץ לו אף יד אי, מזה  שסמך על מ׳
 נשמע שביש לו יד א' יטלם זא״ז כבסי״ב שכ׳ שם שכל אדם יוצא בו,

 ולא בזרועו שהותר רק בעת הדתק.
 ג) במ״א תרנ״א ס״ק ת׳ ראש הדבור לפנינו ״ויש ליטול״, ומצויץ
 בש״ע על פי הדבור: בס״ג. אך יש ליטול הציץ משם כי אץ שםדבור,
 ובמ״א יתוקן ראש הדבור ״בשמאלית״, ומקום ציץ בם״ב$ כי לאמאטר
א מעיקר נטילה שבם״ב ועל מ״ש מ״א ״יטול  שבס״ג מדבר מ״א, ל
 תתלה האתרוג וכשמסלק יסלק הלולב תתלה דומיא דתפלץ
 (מט״מ)״ ל דגול מרבבה ״דבר זה שיסלק הלולב תתלה הוא ודאי
 שעה והרי בתפלין פריך הגמ' במנתות דף ל״ו ע״א בשלמא כשהוא
 מניח וכו׳ אלא כשתולץ חולץ של ראש תחלה מנץ וכוי ע״ש וא״כ זה
 ודאי טעות הוא אלא אפי׳ בתחלה שיקת אתרוג תחלה ג״כ לפענ״ד
 אץ ללמוד דבר זה מתפלץ*. ונפלאת בעיני תהלוכת לשון החכם

 הזה לעשות גדולי ישראל — אבן שועב ושל״ה, ומט״מ ומ״א!
 שהעחיקום— שוגי׳ וטועי'! ואיך יעלה על הדעת ששכתו מאמר
 הגמ׳ הזה, הלא הם בעצמם [הבט מטה משה תתקכ״ת] הביאו דץ
 תפלי' שבמאמר הזה לראיה? ולדעתי דימו יפה דגר לדבר. כי ממה
 שמצאט בתפלי, שהיא מצוה המורכבת מבי תלקיי: של יד ושל ראש,
 שדרשו מסדר הכתוב ״וקשרתם וגו׳ והיו לטטפת״ וגו׳ שנעשה תחלה

 החלק היותר קל שהוא של יד, וגמר המצוה שהוא העיקר, כברש״י!
 הדברי, חי, אי, יהיה בחלק הנכבד יותר, והוא של ראש, כבש״ע!
:  א״ח מ״ב, נלמוד ממנו במצות ד׳ מיניי המורכבת גם היא מבי חלקי,
 חלק אתרוג שהוא הקל, כי נקח בשמאל ולא נזכר בברכה, וחלק
 אגודת לולב שהוא הנכבד, שנקח בימץ ונזכר בברכה כמ״ש באות בי;

 שמקדימי׳האתרוג הקל, וסוף המצוי יהי' בלולבהנכבד [ולא אכחד שדברי:
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 רש״י בזה תמוהי/ שעל־ מ״ש במנחות ל״ט ,מהחיל בלק הכנף מק
 ! כנף וכשהוא מסיים מסיים בלבן מעלי׳ בקדש ולא מודידין״ פירש׳׳י
 ,מין כנף תתלה ואת״כ פתיל תכלת וכוי וכיון דאקדמה קרא למין
ף ש״מ תשוב הוא הילכך אי מסיים בתכלת מוריד סוף הציצית  מ
 מתתלתה/ וק׳ איך כ׳ ״וכיון דאקדמה וכו׳ תשוב הוא״, הלא תפלי׳
 יוכיתו ההפך, שהכתוב הקדים של יד הקל להורות על הקדמתו
 במעשה, א^כ גם בציצית נאמר שלק הוא הקל. והכתוב הקדימו,
ק יהיה גמר המצוה בתכלת הנכבדת, ולמה מסיי׳ מ  לעשותו תתלה ל
 בלק? ונ״ל שלשון רש״י שלפנינו מוטעה, כי נמוקי יוסף שעל הרי״ף
 ה׳ ציצית כ׳ בשם רש״י ההפך ,מעליי בקדש ולא משום שהלבן תשוב
 מן התכלת שהתכלת דומה לכסא הכבוד אלא כיון דהעלהו ללבן
ף מץ כנף אץ מורידי׳ אותו ויעשו ממנו קשר מ  1 תתלה מטעם ה
 האתרון שהוא קיום הבנץ כן פירש״י ז״ל״. ור״ל שאץ פי׳ ההורדה
 על הציצית בכללו כברש״י שלפניט, כ״א על הלק שלקת לתתלת
 המצוה שיורידט אם יעזבנו ויקח תחתיו תכלת לגמר המצוה שהוא
ק יוק לשץ רמב״ם ה׳ ציצית פ״א,מפני שהתתיל בלבן  העיקר. ו
 מסיים בו שמעליי בקדש ולא מורידי׳ ולמה יהתיל בלבן כדי שיהא
 סמוך לכנף (יינה״. וא״ת הלא זאת הורדה לציצית בכללו מה שגומרי׳
 אותו בלבן ולא בתכלת הנכבדת? נ״ל שנ״י אין ר״ל שתכלת נכבדת
 מלבן, כ״א ששוים הם, שלכל א׳ יש מעלה, שנגד מץ כנף שבלבן,
ק בהסרת תפצי המצוה אתר שנגמרה  תכלת דומה לכסא כבוד] ו
 נלמוד מתפלי׳שאז״ל״שם״ כל זמן שבץ עיניך יהיו שתים״, שנ״ל הטעם
 למען לא יקל כבוד התלק הנכבד של המצוה בעודו במקומו, ע״י
 לקיתת החלק האחר ממנו, לכן יוסר הנכבד תתלה, שאז נגמרת
ק יהיה במצות נטילת המיני/  המצוה, וכל ]מן המצוה היה בכבודו. ו
 שלמק לא יוקל התלק הנכבד שהוא אגודת לולב, מכבודו בעודו
 במקום המצוה, ביד המנענע, ע״י לקיתת התלק האתר ממט,
 מסירי! האגודה תתלה. ואם יש לתכם הנ״ל מלץ לתלק בזה נץ
 קדושת תפלץ ללולב ן לא הגיד :שרו, כי מה לנו לחלק 3ץ הדומי׳.
 כי דבריו ית׳ כלם קדושי' ולמה נקל בקדושתם. והמקשה במנחות שם
 שלא ידע דרוש ,והיו לטטפת וגו׳ כ״ז שבין עיניך יהיו שתים״, היטיב
 להקשות ,תולץ של ראש תתלה מנץ״, כי אולי נהפוך הוא שהתלק
 הנכבד ישאר במקומו כל זמן שנוכל. אבל רבה. השיב ,רב הונא
 אסברה לי אמר קרא והיו״ וכוי, ר״ל ר״ה למדני הסברה וטעם
 מושכל בדרוש המקרא: שתפלה שבץ המיניםהנכבדת תהיה במקומה
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 רק כשהן שתים, שא? המצוה בשלמות וכבודה במקומה מונח, ולא |
 תהי במקומה בלי להיות מצוה פלמה, והוא כשהיא לבדה שעי׳יכ
 הוקל מכבודה. מעתה מה שעשה החכם הלל טעות מכת המקשה,
 הוא נכון וקים מכח המשיב שהלכה. כמהו. ועל מ?1 החכם חח׳׳כ
 ״אבל מאד תמהתי איך לא שם המ״א עיניו שברמב״ם ובתום׳ דף
 ל״ט ע״א וברא׳^ ובטור כאן מפורש שיטול הלולב תתלה ועיי׳ במ״א
 ס״ק־י״א״. נ׳ ל שבם״ק י״א מפרש דברי ש״ע לפי דעת ב״י שעל הטור
 כרוב ספוסקי׳ הנ״ל, אבל דעת מ״א כשל״ה וחבריו שנס״ק ח', ומטעם
ק שועב, שנלמד מתפלי׳ שאז״ל ״מנית של יד ואח״כ  של מט״מ בשם א
 של ראש דכתיב וקשרת 0 וגוי והדר והיו לטטפת, כן נקדים פרי עץ
 הדר הכתוב תתלה. והטעם כמש״ל שהגמר שהוא עיקר המצוה יהיה
 בנכבד. וע״כ גם• מנהגנו ק ולא כרוב הפוסקי׳. ועי״ל טעם המנהג,
 כי רוב המנענעי' מניתי׳ האתרוג בכלי סגור. וקשה לפתתו בשמאל
 לבדה אחר שכבר לקחו אגודת לולב בימץ. וא״ל שיפתתוהו קודם
 לקיחת לולב? ט פשפותחי׳ אותו להכין האתרוג למצותו, חייבו׳
 להקדים לקיחתו, כי אץ מעבירי' על המצות כבש״ע א״ח ר״ס כיס,

 ע״כ לוקחי' האתרוג תמיד תחלה.
 ר) במשנה ובריית' מגלה ל' ול״א בי״ט הראשון של חג קוריי-בפ׳
 מועדות שבתורה כהני'״. ולפשט הלשון הוא ״וידבר וגו׳ דבר וגוי
 מועדי״ וגוי. אך למנהגט תחלת הקריאה ״וידבר וגוי שור או כשבי
 וגוי. ונלמד ממ״ש כן במשנה ובריית׳ גם בפסח, ואמרו עליו בגמ׳

 ״והאידנא: נהוג: עלמת למיקרו משך תורא״, ומלת ת ורא מורה על )
 ״שור או כשב וגו/ ומה שקוראי, גם. את זה שאיננו מענץ מועדי?

 נ״ל לפי שנאמר שם ״וכיתזבתו זבת:חודה/ ורוב תודות נקרבו ברגליי.( !
 ובזה נבץ טעם המנהג שאץ משלימי׳ פ' הכהן ביום הבי, וכן ביום! 1

 הא׳ שבחול, בסוף דבור שוראו כשב, שהוא ״אני ה׳״ כמו כשתל בשבת,
ן עד ״לה, י ס ד ע ו א קוראי׳ לו עוד חצי דבור מ  ובשבת אמור, ל
ס לכה|  בכל מושבתוכם' שאץ וידבר. אחריו? שהוא למען יקרא ג
, וקוראי, לו ענץ ' י ה ד ע ו  מעיקר פ^המועדות שתתלתה דבור מ
 שבת> ללוי •ענץ פסח, ולשלישי ענץ שבועות, לרביעי ענץי״נ, ולחמישי
 ענץ סכות. — וגם אני אפרש מענץ היום מאמר קשה בזבחים

 יי׳ב״לילה אץ מחוסרי זמן דתני דבי ר' ישמעאל ליל שמיני נכנס 1
 לדיר להתעשר וכדר' אפטוריקי דר״א רמי כתיב והיה שבעת ימיי
 תתת׳. אמו־ הא לילה חזו־ וכתיב ומיום השמיני והלאה ירצה הא לילה
י הא כיצד לילה לקדושה ויום להרצאה״ ופירש״י• ״לקדושה  לא חז
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 ראוי להקדישו ואע״ג דלא חזי לילה להקרבה/ ויש לתמוה למה לא
 מקשה ר״א כן על• המקרא:המוקדם, בשמות כ״ב ,שבעת ימי׳ יהיה
 עם אמו:3יום •השמיני תתנו לי״? ומתר תמוה שלשץ הגמ׳ הלל
 מורה באר־ היטב ישר׳ ישמעאל דורש כר״א; והלא ר״י אמר בערפץ
 כ״ט שאין בבכור הקדשה.ע״י בעליו כי קדוש מרתם מאליו. וא״כ
 מה יענה לקושית ר״א במקרא שמות כ״3 הלל האומר זה בבכור
 ,בכור בניך חתן לי ק תעשה לשורך־ לצאנך שבעת ימים וגוי, שבזה
 א״ל כר״א.לילה לקדושה' שהלא אין הקדשה בבכור כי מרחם קדוש
 כלל? ולל כי עוד אתפלא על ר״א איך הוכיח ממ״ש ,והיה שבעת
 ימים״ הא לילה הזי, הלא 3תולץ פ״ג סגלא אמר בבריית׳,ובקדשי׳
 הלילה. הולך אתר היום״, א^כ לילס שאחר יום ז׳ הוא בכלל שבעת
׳ שבראש המקרא? וא״ל• שר״א דרש ימי׳ ולא לילות כמ״ש בשבת מי  י
ק שמונת ימים״ ולא לילות ן כי ו  קל״3.שאץ למול בלילה ממקרא ,
 פה אץ לדרוש כן, כי׳ הלילות הראשונים הלא הם בכלל הפסול.
 ובל״ז לל-שאץ להוכיח ולהקשות פה ע״י הדרוש הזה על סוף המקרא
 כאשר עשה ר״א. אתר חקירה בבאוריהגמ׳ בשבת הלל-,מילה גופה
 דבד הכל מתה שבת מכלן: וכוי ור' יוחנן אמר אמר קרא ביום ביום
 אפי׳ כשבתוכו׳ האי גמי מיגעי• ליה:ביוכאולא בלילה..ההוא מגן
 שמנת ימי׳ נפקא׳!< וק׳.נלמדנה מסוכה לדרוש ימיי ואפי׳ לילות לולי
 שנדרש ביום ולא גלילה, ושבהקושית, הגמ׳ ,דוחה שבת מנלן״. הלא
 כן אמרלמעלה קל״איע״ב,לולב וכל מכשיריו חתי׳ את השבת דברי
 ר׳ אליעזר וכו׳ אמר קרא ביום ביום אפי׳ בשבת וכו׳ ורבנן ההוא
 מיבעי ליה ביום ולא בלילה ור״א וכו׳ ימי׳ ולא לילות ורבנן איצטריך
 סל׳א נילף שבעה ימיי. מסוכה מה: להלן ימיי ואפי׳ לילות אף כאן
 וכו׳ קמ״ל, והלכה כרבנן? ולל גלפ מ״ש במם׳ סוכה מ״ג, בסכות
ע אלא ימים ולא לילות  חשבו שבעת ימי׳ ימיי ואפי'.לילות׳ וכו׳ אן אי
 ודץ ה.וא:נאמפכאן ימן׳ מאמר בלול3.ימי־מה1להלן ומ׳ ולא לילות
 וכו׳ ׳או: כלך לדר3 זו כי מאמר במלואי• ימי׳ מה:להלן ימיי.ואפילו
ץ דגר סמצותו־כל היום מדבר שמצותו  לילות־וכו'׳ נראה־למי דו:מה מ
 כל היום ואלץוכייג-דגר שמצותו: שעה• א׳ או.כלך לדרךזו •דני׳ דבר
 שמצותו לדורות:וכו׳ ואל יוכיחו מלואים שאץ -נוהגי׳.לחרות ת״ל
 תשבו תשבו לג£נ. ואיג גם פה נראה למי׳ דומס,:שדני'מילה:מלולב
. אך־ק׳זא״כ ם ו י ה ש  ששניהסמצותשעה אי, ולא מסוכה׳ שמצותה: כ
סד״א.וכו׳ מסוכהן״׳־ומ?, יהלא־ מצות סכה  למס-אמר למ.>גלה קליא< ?
ום ואיךמי^ממנה\ולקשמצותוישעה-יא'$־ט אם־ממילה שגם  כלהי
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 היא מצותה שעה א' כלולב? וא״ל שע״כ רצה מתר ללמוד לולב מסכה
 לפי שהם בתג א', אף שאין דומי׳ שזה שעה א׳ חו כל היוס^ שא״כ
 למה אמר בסוכה מ״ג הלל ״דני׳ דבר שמצותו לדורות׳׳ וכו/ הל״ל:
 דני׳ סכה מלולב ששניהם בתג א׳ ואל יוכיתו מלואי׳ שאינם בתג?
כה/ ת ימי׳ מסו ע ב  ולל שע׳ע האריך בשבת קל״א ,סד״א נילף ש
 ולא אמר בקוצר: סד״א נילף ימי׳ מסוכה, כבלמ? להורות שע״כ
ת ימי/ אבל במילה ע ב  דני' יותר לולב מסכה לפי שבשניהם כתוב ש
 נאמר ,שמנת ימים/ אכן שם קל״ב שבא ללמוד מילה מלולב או
 מסכה ששניהם אינם דומי׳ למילה במספר הימי', יפה אמר שדני׳
 מלולב הדומה למילה בענין שמצותו שעה אי. היוצא מזה שמי׳ יותר
ה באופן עשייתו, אם לשעה א' או לכל היום, וא״כ א״ל שר׳ מ ח ה  מ
 אפטוריקי מקשה ״הא לילה תזי״ ממ״ש ״ימים״ ודרש: ולא לילות;
 כי בזה הוא כל היום וגלמוד מסכה שגם היא כל היום, ובשניהם
 כתוב ,שבעת ימים״: שגם בזה ימיי ואפי' לילות, ולא מלולב שהוא
 שעה אי. ושבה קושיתט הלל: מאץ לר״א להוכיח ״הא לילה חזי״?
̂ז בחולין ,ובקדשי' הלילה הולך אחר היום״ הוא רק אם  זלל שמ׳
ת שעוד ע  כבר חלה הקדושה, אבל פה כתוב שבעת ימיי על ה
 אינט קדוש, ובזה המם הולך אחר הלילה, ואץ הלילה שאחר יום
ק עוד גם הקושי'  ז׳ בכלל שבעת ימי/ כי הוא ליל ת׳. ומעתה ל
 האי: למה לא מקשה ר״א ממקרא שמות? כי זה מדבר מבכור כלל,
 ובבכור אף חכמי' של ר״י בערכי׳ שם האומרי׳ שמצוה על בעליו

 להקדישו לפני הקרנה, מורי׳ שאף בלא הקדשה, מרחם קדוש, וא״כ •
 3מ?ש שם ,שבעת ימים״ הלילה הולך אחר היום, נאשר במה שכבר
/ כי נהפוך הוא י  קדוש מדבר, ואץ מקום להקשות,הא לילה חז
 שהלילה הוא בכלל ז׳ ימי׳ שיהיה עם אונו. ולפ״ז בטלה גם הקושי׳
תק מענה ר״א במקרא  הב׳ ממקרא שמות על ר״י, שלדעתו לא י
 הזה? כי כבר הוכחנו שהושית ר״א אץ לה מקום במקרא הזה,
, ולזחת מצא מענה אף לר י, כי שם מדבר קרא י  כ״א במקרא ו
 מבהמות חוליי ולא מבכור, ואלה מקדישי' לפני הקרנה לדברי הכל,
 ויתכן,לילה לקדושה/—והנה מצאט שלפי ההלל מלת ימיי שבתורה
ה ומלואי*, אבל בדבר מ א: אף לילות, בדבר שענינו כל היום, כ  הו
 שעניט לשעה א׳ ביום כלולב ומילה, המוק: ולא לילות. ולהמתיק
ם הוא זמן. האור לבד ו  טעם הדבר לל שאף שעיקר הוראת מלת י
 כמ״ש ״ויקרא אלהים לאור יום״,• גם זמן האור והחשך יחד נקרא:
 יום, כמ״ש ״ויהי ערב ויהי נקר מם אחד״, כי הם יחד נקראי׳ בשם
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 של הנכבד שבהם שהוא האור, כמו שבשמות הכתובי׳ יחד זכך ונקבה,
 באי׳ הכנויי׳ והתארי׳ שאחריהם בלשון זכר, לפי שהוא הנכבד ״זכר
 ונקבה בראם ״ואברהם ושרה זקנים״.0ואף בתאריחיד כתובבהדברי׳
 ן כ״ח ״גם כל חלי וכל ־מכה אשר לא כתוב" [ודר! המון לאמר:
. אךהואאשרלא—כתוב] ובדה״יב׳ א׳, י״ב ה ב ו ת  מכה אשר לא כ
 החכמ׳ והמדע נתק לך״. אבל זמן החשך לבד לא יקרא לעולם: יום. וע״כ
 בדבר שיהיה כל היום כשמירת שבת וי״ט, וסכה ומלואי׳, מובן יום,
: שניהם יום ולילה. אבל בדבר שיהיה רק פעם א׳ ביום כמילה ם י מ  י
ם גם הלילות שלפני הימי/ י מ  ולולב: •אם היה נכלל במלות יום, י
 היינו עושי׳ המצוס רק בלילות [כי זריזי׳ מקדימי׳ למצות) הפך עיקר
: רק זמן האור ק מוי, ק ימי׳, שהוא זמן האור, לכן באלה מו  מו

 ולא לילות.
 ה) הטעם שבשופר מברכי׳ רק על התקיעות הראשונות שמיישב,
ק בלולב על הלקיחה הראשונה שלפני הלל, ובתקיעות ל׳ קולות  ו
 שאחר התפלה, אף שאץ דעתו עליהן בברכתו, איננו מביך, וכן
 בלקיחת ל מיני׳,שבהושענא$ ובציצית ותפלי, וסכה מברכי׳בכל עטיפה,
 והנחה, והליכה לתוך ססכס לאטל? הוא לפי שאלה מצותן כל
 סיום, כי רצץ סממרא שכל היום יהיה מעוטף בציצית, ויהיו עליו
 תפלי׳ כבשיע א״ח ל״ז, ולשבת בסוכס מחדר דירתי כל ז׳ ימי החג
כ בכל פעם שמתעטף ומניה ונכנס עושה מצוה ומברך.  ולילותיו וע̂׳
 אבל אץ הדעת סובלת שיהיה רצץ המקרא שנתקע בר״ה כל היום
 מבקר ועד ערב, ושנחזיק בידינו ד׳ מיני׳ כל היום בחג, אבל הרצון
 שנעשהו פעם א׳ ביום, וכמ״ש בסוכה מ״ג.שסוכה דבר שמצותו כל
 סיום, ולולב דבר סמצותו שעה א׳. ולק אץ מברכי׳ יותר מבפעם

 סראשונ׳ שסיא לבדס סמצוס.
 0 בש״ע תר״ם ס״א ״וסהקפות לצד ומץ״, כ׳ מ״א ם״ק א׳, ״ולפי
 שס״ת על סבימה וכל סצבור צריכי׳ להפוך פניהם כלפי ם״ת וכו׳
 סוי צפץ ימץ שלסם (ד׳׳מ ת״ס) וסיס נ״ל דכשסחזן מספך עצמו
׳ כן ומי  יהפך דרך ימץ כמ״ש לענץ כסני בסי׳ קכ״ח ולא ראיתי נ
 ושמא משום כבוד שטנס וצבור• אבל בכסני' א״א (מסרי״ל בחשו׳ סי׳
 מ׳)״. רצץ מהרי״ל בזס: שכשיחן סופך פניו ללכת להקיף, יספוך
 תחלה פניו לדרום שסוא צד ימינו כשעמד לפני החבה, ואח״כ יהפוך
 למערב, ואח׳כ לצפון, וילך בצד מזרח סמגדל;עד צפון סמגדל ויקיף
 כל צפונו ומערבו ודרומו, ומזרחו עד.סתבס. כי כן דץ ספוך ספנים
 בכסני׳ סעומדי׳ מתחלס פניהם לסיכל למזרח, ובתחלת ברכתם שני׳
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 פניהם נגד העם למערב: שהופכי- דרך ימין ממזרח לדרום ׳ואח״כ
ח סי״ד ובמ״א שם ם״ק כ״ה. ומ״ש ״ולא ראיתי ל  למערב, כגש״ע ק
 נוהגי׳ ק״ ר״ל כי אם שהופך פניו לצפון מתחלה והולך להקיף.
 ומ״ש •״ושמא משום כבוד שכיכה וצבור״ ר״ל שאם היה הופך פניו
 לדרום ואת״כ למערב, היו אחוריו למזרח נגד ההיכל וגדולי הצבור
̂ש ״אבל בכהני׳ חי אפשר״ ר״ל שהכהני׳ מפני  העומדי' במזרח. ומ׳
 שמברכי׳ העם יהיו פניהם בעת הברכה מול העם אף שאתוריהם
 להיכל. בא וראה כמה יגיעות יגע החכם מהרי״ל להשוות המנהג
ק הכהני׳. ולדעתי בחנם יגע, כי הפוך ח' לצפון רחוין  הזה עם י
 מהפוך. הכהני׳ לדרום כרחוק מזרח ממערב \ שבכ״מ שמצאנו •בגמן
 (יומא ט׳׳ו וי״ז, סוטה ט״ו וזבחי׳ ס״ב) ״כל פינות שאתה פונה ־לא
 יהיו אלא דרך ימק״ הוא במקום שאין טורח יותר בדרך ימיין, אבל
 אםייש טורח יותר בהקפה •או בהפוך דרך ימק, יעשהו דרך שמאל.
 וע״כ הכהני' שאץ להם טורח יותר אם מהפכי׳ למערב דרך דמם
 מדרך וצפון, יהפכו דרך ימץ לדרום. אבל פה שאם מהפך יחי־ דרך
 שמאל אץ לו להפר כ״א לצפון, ואם מהפך לימין יש לו להפך לדרום
 ולמערב־׳ולצפון ללכת אל צפון המגדל, מוטב שיהפך לשמאל למעט
 הטורח. •ועפ״ז הבנתי טעם מנהג פ״פ בבי •בהכ״נ הנהרסי׳ עתה
 בעו״ה, שנשאו בהם ס״ת מהיכל לבימה במדרגותיה שבדרום, הפך
 דברי ב״י שעל טא״ח קכ״ח בד״ה וכשמחזירין ״ומטעם זה כשמוציאי"
 ס״ת מהיכל להוליכו לתיבה [ר״ל לבימה] מוליכי׳ אותו דרך צפון
כל  וכשמחזירי׳ אותו מהתיבה להיכל מוליכי׳ אותו דרך דרום ש ההי
ח [יתוקן: שההיכלבמזרחוהתבהבמערג. ר ז מ ה ב ב י ת ה  3מער3 ו
 ולכ אח״ל״להיכל שהוא במזרח״] וכשמוציאי׳ אותו מההיכל האוחז
 אוהו מתזיר פניו לתיבה ואחוריו להיכל נמצא שיד ימינו לצר צפון
 וכשאותז ־אותו מהתיבה להוליכו להיכל נמצא שיד ימיט לצד -דרום״ ?
 אכן יבאשר המדרגות שבצפון היו למטה בבהכ״נ רתוק מן ההיכל

ותי לשאת• מהיכל לשם, הלכו לדרום הקרוב. ולק !  והיה טורח י
 בגהכיג המחונך בשנת ״פתחו שעדיים ויבא גוי צדיק שמר אמנים• !

נ החדש] נבנו המדרגות ל ה  [תתת •אי מבי-גהכ״נ הלל-שנקרא: ג
 שבל צדי המגדל שוות ברחוקם מההיכל, ונושאי׳ ס״ת בהוצאתה ן !

 לצפץ, וכהכנסה: לדרום, כדברי ב״י.
 ליום קי״*•: א) על ידי קריאת המץ ״דת״ גפתח, גילה א׳
 ממשני דת"קלונו ברבים בהראותו שאיננו מיודעי דת,•ואף שהתלצש
ס ימים. כי לעורות  בטלמוישל #״ח, טין עיניו• מראות בספריהם ז
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 ול/מרות שסלנישוהו בגדיי חשובי׳, כתב מכתב אהבים, על שהתנדבו
 לתת דת לתלות בס״תבימי׳ טובי'. וטעה במכתבו בדברשהנוקות של
ס ראוי לתלותו. והטעות ת כי אם ט ק יודעות אותו, שלא ד  בית ר
 הזאת שיצאס בחנכס תרכ״א לאור, לא היתה ט״ס כ״א טעות בור

 ליום ק״•־ב:•א)כ׳>מ׳# ת״צ־ס״ק ח׳ ״ובסכות קהלת מפני שסם
 ימי שמחס •וכתיב בקסלת ׳ולשמחס:מס זו עושס״. ואשלים דבריו כי
! ״ושבחתי חני את׳ סשמחס״, ומפ׳ בשבת ל׳ ע״ב  עוד כתוב שם ח
 ״ושבחאי וגו׳ זו שמחס של מצוס •ולשמחה וגו׳ זו שמתס שאינס של
 מצוס-. ולא אעזוב סמאמר סזה בלי לשאוב מעט מים חיים מבאר
 סיטב שבארתיו ביום שמחת ׳חברת נועדים לתורס בשנת ואל הקץ'
: •מס משמיעט קסלת ששבח שמחה  בתוכחתי, על אשר אז תמסתי
 של מצוס, מילאי־דע־ שמצות ס׳ ברה ומשובתת? וגם לשון סמאמר
ת מצוס, כאשר נמצא כמוס ח מ  איננו בדרך קצרס,שסל״-ל:.זו ש
 ״מלחמת•מצוס, סעודת מצוס״? ונ״ל שמ״ש ״שמחס שלמצוס״ כולל
 ג' מיניי• א/ שמחס*ןסיא מצוס כשמחת י״ט. ולא ברגלי׳ לבד, כי גם
 בר״ה כתוב ״ויאמר.נחמיס וגו׳ לכל סעם סיום קדוש סוא לה״
 !וסיכם אל תתאבלו ואל תבכו וגו׳ ויאמר לסם לכו אכלו משמני׳
 ושתו ממתקי׳ וגוי ואל תעצבו כי חדות ה׳ סיא מעזכם״. וק׳ שאזסרת
 ״ואל תעצבו״ ס״ל לסמוך• לאזהרות ״אל תתאבלו ואל תבכו״, ולא
 לספרידביניסס במצות ״לכו אכלו״.וגו׳? וי״ל באשר אכילס ושתיס
 בשמחס מביאות לידי חטא׳כמ״15 בסדבר־י׳ ח׳ ״פן תאכל ושבעת וגו׳
 ורם לבבך ושכתת וגוי. ובאיוב א׳ ״ויסי כי סקיפו ימי סמשתס וגוי
כי אמר איוב אולי תטאו בני״ וגו׳, ע״כ  וסעלס עולות מספרי כלם 1
̂ולי יעצבו פן יבאולחטוא ביום ר״ס סקדוש אם יקיימו  דאג-נתמיס: ן
 מצוחו לאכול ׳ולשתות• ולשמות, לק אמר לסם אתר מצותו סזאת
 ואל תעצבו״ בעבור-זס ״כי חדות״ וגו׳ ר״ל שסדאגס סזאת סיא רק
 א0-׳אוכלי׳ ׳ושותי׳ 15לאלש^ו, אבל אם עושי׳ לש־*, סמצוס מגיגס
 שנא יבא חטא על• ידה.-סוא שאמר ״חדות ס' סיא מעזכם, ר״ל
 החדוה לש״ש -סיא מגגכם סמחזיק אתכם שלא תחטאו על ידס\ומ״ש
 בסוטה^כ״א^-״מצוה •וצו׳ לא מצלא״, ופירש״י ״מיצס״ר שלא יכשילנו
 לחטוא •? סוא מחטא^שלא-בא ע״י סמצוס, אבל מחטא שיבא־ע׳זי
 המצוס מצלת.—שמחה-־ב׳־של מצוה סיתהשמאסעלמצוסשעשס,
 כמ&תסושמחס אחר־ •סיום ספר, והדומה ובזס-ידמססאדסליוצת,
׳ יק׳*•. וכ״כ בקסלת ג׳ י .ישמח ס' ־במעשיו״, *סלי אמ  שג^־מ נ
 ״וראיתי לי- אץ טוב מאצוי^שמחיסאדם 3מ>ג5ןיו:כי הוא חלקו ־כי
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 מי יביאנו לראות במה שיהיה אחריו׳׳, ר״ל שרק מעשי׳ טוני׳ שעשה,
 הוא חלקו, כי כל טוב העה״ז אינט ראוי להקרא חלקו, שהלא אחר
 מותו אינט עור בידו. ולא זו בלבד, כי אף לא יוכל לראותו, ״כי מי
 יביאט לראות במה שיהיה אחריו״. ובדרכנו נסיר קושיה ס׳ עיקרי׳
 מאמר ג׳ פל״ג על מ״ש בתהלי׳ ב׳ ״עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה״:
? ולפמ״ש י״ל שהעבודה בעצמה, ן  הלא גילה ורעדה ב׳ הפכי׳ ה
 כתפלה ות״ת והרומי', תהיה ביראה ורעדה בלי שמחה ושחוק,
 מברכות ל׳ ״אין עומרי׳ להתפלל אלת מתוך כובד ראש״, ובשבת ל׳
 ע״ב ״ת״ח שיושב לפני רבו ואין שפתותיו נוטפות מר תכוינה [נ״ל
 טעם ״תכוינה״ לפי שבתה בשפתיו את רבו התכם. ע״פ מ״ש באבות
] אבלאת״כ ישמת על מה שעשה ה״  פ״ד ״והוי זהיר בגתלתן שלא תכו
 ביראה ורעדה. והוא ״עבדו אתה' ביראה״ר״ל העמדה תהיה ביראה,
 ״וגילו ברעדה״ ר״ל תת״כ תגילו על רעדתכם בעת העבודה [ובי
 ״ברעדה״ איננה מורה איך יהיה הגיל, כ״א על הענק המסבבהגיל
 כבתהלי׳ קמ״ט ״יגילו במלכם״, שהב׳ מורה על המםבב], — שמתה
 ג׳ של מצוה היא השמחה על מצוה שיעשה בקרוב. וכן י״ל בתהלי,
 ק׳ ״עבדו את ה׳ בשמחה״ שמפי אח״כ: לא שתהיה השמחה בעת
 העבודה, כי אז תהיו ביראה ורעדה כנ״ל, אבל ״באו לפניו ברננה״
 ר״ל כשתבאו לפניו צעבדו, תהיו ברננה ושמתה. וכבתהלי׳ קכ״ב
 ״שמתתי באומרי׳ לי בית הי נלך״, בעת הליכה לעבוד. ובזה נ״ל מ״ש
 בברכות ל׳ ע״ב ״אביי הוה יתיב קמיה דרבה והוה קא בדת טובא
 א״ל רנה וגילו ברעדה כתיב א*ל הפלין מנתנא״, פירש״י ״והם עדות
 שממשלת קוני עלי״ והוא דחוק. ולפמ״ש י״ל פירושו: הנני מנית
 תפלי׳ עתה בקרוב, ושמת אני גמצוה שאעשה. ונשוב להמאמרבשבת
ת מצוה? לפי שבזה יובן רק ת מ  הנ״ל שלא אמר: ושבתתי וגו׳ זו ש
ת מצוה, שר״ל ד ו ע ס  שמתה שהיא מצוה כמ״ש: מלת מ ת מצוה ו

 שהן מציה, אבל באשר בא לכלול ב׳ מיני׳ שאין השמתה מצוה בעצם, 1
ה של מצוה״. וא״כ ל״ק עוד: ת מ  רק שבאה ע״י מצוה, אומר ״זו ש
 מה משמיעט ששבח מצוה? כי משמיעט שעןבח גם ב׳ מיני שמחה
 שאינם מצוה, מפני שבאי׳ בעבור מצוה. והוא הטעם שאמר אח״כ

 ״ולשמחה מה זי• עושי זו שמחה שאינה של מצוה/ ולא אמר: שמחת ן
 רשות, כמ״ש ״מלתמת רשות״? כי גם בראשונות המשובתות אלה;
 שאינן מצות בעצם רשות הן, אבל זו שאץ לשבת היא זאת שלא באה
 בעבור מצוה. ז״ש ״שאינה של מצוה״, שעליה אמר קהלת ״ולשמתה
 מה זך! עושה״ ר״ל אתה מצוה נעקה לפניה או לאתריה שבעבודה שמחי'.
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 ומה שאומרי/ ההלת בשחה״מ אם ישנו, ולא בי״ט שהוא עת
 שמחה .יותר? ניל לפי שטוב לקצר זמן תפלה בבהכ״נ בי׳׳ט יותר

 מנשבת. כ3יאשלמי:מגלה.פ״ד הלכה ג' עלהמשנה: בי״ט ה׳ביס׳יכ.
 וי׳ בשבת• זי, ,וביס״כ ששם איתי תניי תני שבעה [ר״ל ובשבת^ששה
 כר״ע בבבל? כ״ג].מלד ששה: מפני התפלה מ״ד:שבעה כסדא דתני
 בשבת:ממהרי׳; יבא וממסדי׳ לצאת בי״ט מאחרי' לבא וממהרי׳לצאת
 בי״כ:ממסדי•:לבא ומאחרי׳ לצאת/ ר״לישגלכ.קוראי׳ בי״ט רק ה׳
 ו?שבת ו׳ ובי״כ ז׳ לפי בריית׳ של ר״ע כנ״ל, לפי שבי״ט יסיו רק זמן
 קצר בבסכ״נ שלא• ימנעו מסכץ סעודס, ע״כ ממעטי׳ סקרואיס
 לתורס. ־ובשבת שאץ סכנה.יאריכו יותר, אבל• לא יותר מדי שלא
 למעט ׳עונג הסעודה, ע״כ מוסיפי׳ רק קורא א• מבי״ט, ובי״כ שאץ
 סעודה מאריכי' מאד. •בבהכ׳׳נ, לכן מוסיפי׳ ב׳ מבי״ט. ולדעתי לפי
ה סמשנס שסיא דעת הנא דבי ר' ישמעאל בבבלי ע  סירושלמי:גם ט
 שם־קהוא.בי״צו ושבת; ולא כקרבן סעדס שמפי סטמם כנראס בבבלי
 כ״בע״ב,כלדטפיליס מילתא מתבריס טפי ליס גברא יתירא וכו׳
 ביס״כ דענוש כרת'ו׳ בשבת דאיכא איסור־ סקילס ז'״; שא״כ למס
 אמר ״מ״ד׳ ששה [בי״כ] מפני.התפלה״.[ר״ל לפישמאריכי׳ בי׳/: בתפל׳
 מקצרו׳.בקרואי׳.מנשבת] הל״ל: לפי־שי״כ בכרת ושבת בסקילה?
 ש״מ שחץ דעת ירושלמי־ שמוסיפי׳ קרואי׳ לפי תומר האיסור, כ״א
 לפי אורך;סזמן שנהיה בבהכ״נ. — והוא גם הטעם שבאין שתה״מ
 אומרי/המגלה בשנת שבי״ט;.ילפי שבו ראוי להאריך יותר, כי אץ
ת נ ת  בו:הכנת ;סעודה. ומה ־שאומרי׳ אותו בשבת סב׳ שסוא מ
 יד, ולא- בריאשץ שביום אי. של י״ט? נ״ל שעשו ק להשוותו לשבועות
 שאומרי' רות תמיר־גמתנת יד, מפני שהוא לפעמי' בשבת, אבל א׳
 של ׳שבועות לא יהיה לעולם בשבת. ותמהני על הרב טורי אבן שכ'
 שם־;,,טעמא־דר!גדלא.נתברר:לי:וכן' -דטפי׳ליה יה״כ ההל משבת
/ כי לא. ראס הירוש' הנ״ל הנותן טעם: לפי תורך זמן ט י  החמור מ
 עמידה בבהכ״נ? ואולי. דעת סרב שגמ׳ שלט חולקת על יחש׳.
 וראיתו ממיש־אח׳יכ,מאן תנא להא דתניא בי״ט.מאחרי׳ וכו׳ לימא
 ר״ע דאית ליה :גבלא יתירא אפי! תימא ר״י דנפיש םדורא דיומא״.־
̂ל שסמקשה ץהמשיב שוים.בזה שממהרי׳ ומאתרי' לפי  ותשב הרב ז
, וע׳!ל אמר• המקשה שר״י תולק על הברייתא, כי  מספר הקמאי׳
 גאשר הקרואים מעטל בי״כ מבשבת לר״י, ה״ל• למהר לצאת יותר
 בי^כ.'וענה־ סמשיב/אפו׳׳תימא ׳ר״י ״,;שאףזשמ^המ׳ לצאת בי״ט־גס
 לר״י מקני• מעוט הקל־ואי/ךמאחרוני״? אף •שסקרואי׳ מוענוי/:
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 ומטעם אתר ״דנפיש סדורא". וא״כ מוכת שתקנת מספר הקרואים
 היהה לדעה הבבלי סבה תקנת ממהרי' ומאתרי׳ וקודם לה. נמצא
 שטעם יחש׳ לר״ע: שרמי הקרואי׳ בי׳׳כ (יפני שמאתרי'.לצאת,
 איננו לפי הבבלי, כי תקנת מאתרי, לא היתה אז בעת תקון רבוי
 הקרואי', ע״כ שאל הרב ט״א: מה טעם ר״ע לפי הבבלי. אמנם
; כי מלבד הדותק , ׳הגמ ןזהפי  לדעתי ב׳ התלמודי', יהיו לאחרי/ ואי
 שבעבור קורא א׳ מאריכי׳ זמן בבהכ״נ, גםמרש״ימוכתבטולו, שהלא
 נתן טעם אחר למיהור ואיתור ״בי״ט מאתרי, לבא לבהכ׳׳נ שצריך
 לטרות בסעודות י״ט כמפורש במס׳ סופרי׳ וממהרי׳ לצאת משום
 שמתה י״ט ובשבת ממסרי׳ לבא שכבר תקנו וכו׳ וממסדי• לצאת משום
 עונג שבת״. ומזס יובן מאליו טעם אריכס יותר בי״כ; לפי שאץ
 סעודה ואץ עונג. וא״כ איך הקשס לר״י מבריית/ ולמה •השיב
 ״דנפיש סדורא״, הלא אף לר״י מובן טעם האיתור בי״כ כפירש״י

 וכנ״ל ? לכן נ״ל שפי׳ הגמ כירוש׳ שהמקשה תמר ״לימא ר״ע דאית י
 ליה גברא יתירא״ ר״ל שטעם ר״ע שמרבה קורת בי״כ מפני אורך
 הזמן בבהכ״נ וכיחש', אבל ר״י אם דעתו כבריית׳למה מרבה בשבת
 קורא מבי״כ, הלא בי״כ מאריכי׳ יותר בעמידת בהכ״נ לפי הבריית/
 והשיב: אף שבי״כ מאריכי', הזמן קצר כי המלאכה מרובה.״דנפיש
 סרורא״ וע״כ לר״י ממעט קורא מבשבת. והוא כמ״ש בירוש, ״מ״ד
 ששה [בי״כ] מפני התפלה״. וילר״ע קיים טעם המקשה שמרבה
 קורא בי״כ מפני אורך זמן שבבהכ״נוכירוש,. וא״ת איך נאמר שה* בלי
 טרוש׳ שטעם מספר הקרואי׳ מפני(ניהור ואיתור, הלא בגמ׳ כ״ב
 ע״ב אמר טעם אתר למספר הקרואי׳ ״נקוט האי כל לא בידך כל
 דטפי ליה מילתה״ וט׳ כנ״ל? י״ל כמ׳׳ש שם למעלה על ״זה הכלל״
 שבמשנה ״סימנא בעלמא יהיב״, כן גם הכלל הזה הוא רק סימן
. לפי אורך הזמן בבהכ״נ וכירושלמי. אולם זאת  ולא טעם, כי טעמו

 היא נפלאה בעיניט, שבמ״ס פי״ח שהזכיר רש״י כנ״ל אמר ״בשבת !
: ' לצאת״ הפך הבריית׳ שבב׳תלמודי׳ שאמר, י ר ת א מ  מקדימי׳ לבא ו
 בשבת ממסדי, לצאת? ונ״ל שמ״ש בברייה׳ ,.וממסדי•" ר״ליותר
 מבי״כ שמזכיר את״כ, ובמ״ס שלא נזכר י״כ אמר. ״ומאתרי׳״ ר״ל יותר
 מי׳׳ט הנזכר לפניו שם.•..ומה אסיר קושי׳ על ש״ע, שבסייתקכ״ט
 כ׳ ״ובי״ט וט' וממהרי׳ לצאת משום שמתת י״ט״, ובסי, רפ״א ״ויוהגי,
 שבשבת וטי ויש להאריך״ וכו, הפך הבריית' שבשבת ממהרי/לצאת?
, סופרי/—  ולפמ״ש שהבריית׳ ר״ל: יותרמי״כ, יתכנו דברי ש״ע כמס
 וכ׳ מ״א תקכ״ט ס״קוי״וב״ח סי׳ תקפ״ד-ובסי' תרע״ד.[יתוקן:
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 תרמ״ד] כ׳ דהאידנא שמאריכי׳ בפיוטי׳ משכימי׳ בכל י״ט עכ״ל כלומר
 דרש״י פירש הטעם׳דמאחרי׳ כדי לטרוח בסעודות •י״ט קודם שילכו
 לבהלנ והאידנא יכולים להק סעודה בעוד שמאריכי׳ בעוני׳ ופיוטי׳״,
 ודתוק הוא שיצאו בתוך התפלה להכץ הסעודה? לקלל שרצון ב״ת:
 שעתה שמאריכי', אם לא ישכימו לא יוכלו למהר לצאת ויבטלו שמתת
 י״ט.׳•— עתה תראה כי הרבנים, שהם תדשי׳ גס ישנים, [תדשי׳
 בדברם בל״א בלא טעם ורית תורה, וישני׳ ט כפים בעיניהם קורה,
 וכאשר ירדוף הקורא רודפי׳ עובר עברה,:!ואף אם היא כתוט השערה]
נ בי״ט עד חצות, בהעתיר עליהם בהל  שלא כדין מטריחי׳ הצבור ג
 דברי תוכתות,אשר.בעוח באזניהם כבר נשכחות. ויותר ממה שהעגל
 רוצה לינק, פרה רוצה להניק, לקיים ״ונתת באזנו הענק תעניק״.
 ולא יום א' ולא יומים וגומר, כי יום ליום יביעו אומר. רק לילהן
 ללילה יתוה דעת, ׳בעת שאץ צעקתם־ נשמעת, ואץ אומר ואי

 דברים, בלי נשמע קולם המפרק הרים
ה: מה 3ץ שתה״מ שקוראי׳  כ) תמהתי מעולם על המנהג הז
 לישי-אל ג׳ עד ״עושה עמך״, ובין שבת־ כ י תשא שקוראי׳ לו רק עד
 ״ונתלתנו״? ולל שבלמ יותר טוב לקרוא לועד ״עושה עמך״, כי גם
 הפסוק הזה הוא מענץ שלמעלה וסופו, ועוד כי הוא סוף העמוד
̂כ י״ד רעיג ס״ק הי.  בס״ת, שתתלת העמוד שאתריו ״שמר לך״, כבש
 אך בשבת כי תשא שינו הדבר שלא להשוותו עם סוף הקריאה
 בתענית אסתר, הבא לפעמי׳ בשבוע שלפני השבת הזה. וא״ת א״כ
ק מסוף קריאת ת״ב ת  למה לא שיט סוף קריאת הלוי בשבת ו א ה
 שבשבוע שלפניו, שבשניהם הוא ״כל הימים״ ? י׳ל ששם פרשה פתוחה,
 ונשלם ענץ תוכתה, כי בפסוק שאחריו תתלת ספור מעשה ״אז
 יבדיל משה״ וגוי. ועוד שבת״ב קורא בלא נגינה, ואץ קריאתו דומה

 לקריאת שבת. :
 ג) כה אמר רב• במגלה ל״א ״שבת שתל בתש״מ בין בפסת 3ץ .

 בסכות: מקרא קרינן ראה אתה״, ופירש״י ״שיש שם שבת ורגלים
 ותש״מ דכתיב את תג• המצות תשמר ומכאן למדנו איסור מלאכת
 תש״מ במס׳ חגיגה (ד׳ י״ת)״. ותמהתי בהקדמה (טי) שה״ל לקרוא
 פרשת ״אם כסף תלוה' המוקדמת בתורה, שגם בה כתובות כל
 המצות האלה. ובתגיגה שם נראה שלמד אייסור מלאכת חש״ממשם,
 כי שם כתוב ״וחג ׳הקציר״ הנזכר בגמ׳ שם, אבל בפ׳ ״ראה אתה״
 כתוב ״וחג שיעות״? ולפי' רשב^ם בפסחי, קייח שמ״ש ר״א ק עזריה
 שם ״המבזה את המועדות כאלועע״א״ ר״ל העושה מלאכה בחש״מ,
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ה בשתה״מ, לפי שכתוכגה ״אלהי ! ת ה א א  י״ל שע׳׳כ קוראי' פ׳ ר
 מסכה לא תעשה לך״ סמוך למקרא ״את תג המצות תשמר". שמזה
 למד ראב״ע מאמרו שם. וא״ת יקראוה ביום תה״מ של פסת שבתול
ף ויקרהו זאת בשתה״מ? ב׳ תשובות ס ם כ  התת שקוראי' מ פ׳ א
 בדבר. אי: שבסכות שקוראי׳ באה״מ שבחול רק קרבנות החג בתרו
ה לשתה״מ מפני הסמיכות הלל. ולהשוות מדתם ת ה א א  בפי ר
 תקנו גם בפסח לקראה בשחה״מ ולא בחול. בי: שגם בפסח בתרו בפ׳
 ראה אתה לשחה״מ, כי ב־וב השנים (אם א' של פםת ביום א' או
, ם כסף  ג׳ או בש׳׳ק, יבא שתה״מ אתר ל של תה׳׳מ שבו קוראי' א
ס ה ובשתה׳׳מ א ת ה א א  ואז אק להפך, לקרוא בבי של תה״מ ר
; שלמה. נקדים המאותר בתורה. לכן גם אם א'של פסת ביום ף ס  כ
 ה׳ נמשך המועט אהר המרובה, ומקדימי׳ בשתה״מ את המאותר,
ה כברוב השני׳. ואף שדברי רמב״ם.ה׳ י״ט פ״ו, ת ה א א  וקוראי׳ ר
 י״ו, מורים שפירש מאמר ראב״ע בי״ט? הוא לטעמו גרפ״ז שם
 שאיסור תש״מ מד״ס. ולכ תום׳ בחגיגה י״ת ,ולא כפי׳ רבינו שמואל
 וכוי כגון עושה מלאכה בתש״מ והאליתא דמדרבנןהוא״. אבלרשב״ם
 שאל זקנו־רש״י ז״ל והגיד לו; שעל מ״ש ר״א המודעי בסנהדרי' צ״ט
 ״והמבזה את המועדות וכו׳ אץ לו תלק לעה״ב״ פירש״י ״חש״מ״.
 וגם הוא לטעמו שכ׳ בתגיגה שם ובמ״ק י״א שמלאכת תה׳׳מ מן
 התורה. ורש״י ורשב״ם מאנו לפי: בי׳׳ט, שא״כ הל״ל ״המחלל״,
 כבג״מ .במקרא ובש״ס ״מחלל שבת״? לכן פירשוהו: בתש״מ ור״ל
 שהשומר שבת וי״&ו.כראוי ועושה מלאכה בבדה כבונה ומכה בפטיש
 בגלוי בחה״מ, מבוס בזה המועדות, שאיסור מלאכה בהם קל בעיניו,
 וע״כ הוא כעע״א ואץ לו תלק לעה״ב. ולדעת רמלם וחום׳ י״ל שאף
 על שומר שבת שבמיתה ועושה מלאכה בי״ט שאיננו במיתה אומר
 ״המבזה מועדות״, שאיסור י״טקל בעיניו. אמנם אף לפירושם ייל
ה לכבוד התג, לפי שנאמר בה תומר המבזה ת ה א א  שבחרו בפ׳ ר

ף קטנה ויהיו חלקי הקרואי׳ קמטי מאן;! 1 ס  י״ע. ועי״ל לפי שפ׳ א ם כ
 וגם יהיה סוף קריאה הלוי ״לכלב השליכץ אוחו״, שהוא דבר גבזה. !

 ולא רצו להוסיף מפרשה שלפניה; מפני שכתוב בה ״וחרה אפי וגוי
 ובניכם תומים״. וגם מאנו להוסיף מפרש׳ שאחרים; כי אז יהיה סוף
 הקריאה בפי שאיננה מענץ היום. ובזה אסיר תטהון ח'שבהקדמה:
 לפט״ש פסקי הוס׳ מגלה סי׳ ק״ת ״מה שאין קורי' נשמעות שור או
 כשנ לפי שכנר קראוהו בפסח/ שא״כ כ״ש שלא נקראהו ננ׳ ימי׳
 סמוכי•, ולמה קוראי׳ אותו גס ביום כ׳ של סכות, וה״ל לקרוא נא׳



כרח החשיעיח  משל• שלםה לחי

? ולפמ״ש י״ל שביום א׳ לא תקנו ה ו ל ף ה ס ס כ  מב׳ הימי׳ פ׳ א
 כן מפני שלפעמי׳ תל בשבת, ואז אין לקראה מפני קטנותה כנ״ל.
 וא׳׳ת יקראוה 33׳ שאינט 3ש3ת לעולם? י׳׳ל שבימי׳ שויס קוראים
 תמיד לפי הסדר שבתור', כמו בתה׳׳מ של הסת שקוראי׳ ביום ח׳ בסדר
 בא, ובב בסדר משפטיי, וכן בכלם, 'וכמ״ש פסקי חוס׳ שס סי׳ קי״א,
ף ביום ב׳ של ס  וכמו בכל 3׳ י״ט הסמוכי׳. לכן נמנעי׳ מלקרוא אם כ

 סכות אתר שקראו ביום א׳ שור תו כשב המאותר בתורי.
י בש׳׳ע תרס״ת. ואף שבהשקפה י  ליום ק״"י: א) מנהגט בזה מ
 ראשונה נ׳ יותר נכונה דעת רמ״א התולק שם ״שאץ אומרי׳ תג
 בשמיני דלא מצינו בשום מקום שנקרא תג׳׳, כי נמצא לו תבר שלא
 הוציא מתתת ידו דבר שאינט מתוקן, שרד׳׳ק בהושע בי, י״א כתב
 ״ורב סעדיה גחון ז״ל פי׳ תגה שלש רגליי, וכל מועדה ר״ה וי״כ ושמיני
 עצרת״, זאת אומרת שלדעת הגאץ שמיני עצרחלא נקרא תג, וא״כ ראוי
 לאמר: את היום השמיני עצרת. אמנם אתר תקירה מצאתי שהמנהג
 עיקר הלכה, כי מחלוקת ב״י ורמ״א תלויה בב׳ דעות נפרדות שברש״י;
 שבסוכה מ״ת על הברייה׳ ״והיית אך שמח לרבות לילי ייט האחרון״,
 פירש״י ״וכיון דאתרבי ליל י״ט האתרון שהוא טפל ק״ו היום שהוא
 עיקר שחייב בשמחה׳. וא״כ מורה הכתוב שגם השמיני בכלל ״ושמתת
ך, , באשר כלול במלת בחג  בחגך״ שלפניו, וא״כ נקרא גס הוא: חג
 כן דעת ב״י. אבלדעתרמ״אכפירש״י בפסחי׳ ע״א על הברייה' הזאת
 ״וי״ט תתרץ גופיה לא דהא תרי זימני שבעת ימי׳ כתיב גבי.שמתה
 כדפרישית וממילא אימעיט שמיני1״ [הבט מהרשיא בסוכה מ״ב ע״ב]
/ ולא גקרא תג. ולפי שפשט ך ג ת  א״כ אין השמיני בכלל ״ושמחת ב
 לשון המשנה מ״ח שם ״מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה 1במוד י״ט
 האתרוו של תג בשאר כל ימות סחג*.מורה כרש״י בסוכה שגם יום
, נוהגי׳ כב״י. אך ק׳ לדעת רש״י בפסתי׳איך ך  ת׳ בכלל ושמתת ב תג
 נפרש לשון המשנה, כי מתק לפרשו רק על ליל ייט האתרון? ועוד
 למה חומרי׳ גם ביום ת׳ בתפלה ,זמן שמחתמ"? ונ׳׳ל שלדעה הזחת
 פי׳ המשנה:שחיי3 בי״ט אהרון מד׳׳ם, כמו הלל השנוי שם שהוא לדעה
 רמב״ס ׳ה׳.מגלה פ׳יג למולם מד״ס וע״ז סמכו גם בתפלה לקראו:

 זמן שמחתנו, כבמשנה.
 ל*יס קי״י: א) על •משנת תענית פ״א ״ל יהודה אומר העול׳יה
 בי״ט האחרץ של תג האחרון מזכיר הראשון אינו מזכיר בי״ט הראשון
 של פסת הראשון •מזכיר יסאתרון אינו מזכיר״, כ׳ רי״ף ״ירושלמי מ״ט
ת בטל.מפגי שהטל סי׳ יפה.לעולם׳׳. וכ׳ ריין ו ד ע ו  דר״י כדי שיצאו ב
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א מוזן וכו׳ אי״ט של פסח  ״ואמרו שס עוד יחכיר מבערב לית כל ע״
 בלחוד הוא דמקשי' דאלו לי״ט האחרון של חג בטעמא כדי שיצאו
 וכו׳ םגי לן שכשם שבשביל כך אסרו שאלת [יתוקן: אחרו הזכרת]
 גשמיי עד י״ט האתרון של תג דאפשר דר׳׳י לא תייש בג־זמי' בתג סי'
 קללה אף מפני טעם זה בעצמו אהרוה עד מוספי׳ אבל בי״ט א׳ של
 פסה וכו׳ חכיר מבערב ומשני ליה כל עמא המן*. ונ״ל שב״׳׳ש
 ״דאפשר״ וכו׳ אין רצונו להוכית מזה שטעם ר״י שלא להזכיר מבערב
 הוא כדי שיצאו וכוי, ושקושית ״ויזכיר מבערב״ לא על הג היא; כי
׳ אבל הוכתהו פשוטה מר׳ יוהנןשאמר  מכת אפשרות אק להוכיה דנך
 בירוש׳ טעם ר״י כדי שיצאו. אך רצון ר״ן להשמר מקושי׳ על דעהו
 שב׳ טעמי ירוש׳ היו לאתדי", כי טעם כדי שיצאו לא יספיק לפסת,
 כי נהפוך הוא שבעבור זהה״ל להפסיק מגערב, ע״כ אמר עוד טעם
 ״לית כל עמא״. א״כ למה לי טעם ״כדי שיצאו״, הלא טעם ״לית״
 וכוי. יספיק גם להג? ולזה אמר״דאפשר״ כוי, וא״כטעםכדי שיצאו,
 לאיהור עד י״ט האהרון. אך ק' באשר אין זה ברור לר״ןשר׳ יהודה
 לא הייש לסי' קללה, כמוכת מלשון ״דאפשר״, א״כ אם הייש ל״ל טעם
 כדי שיצאו, שאיהור לי״ט אהרון הוא מפניסי' קללהבהג, ובאיתור
 מבערב הטעם ״לית״ וכוי? וי״ל כמ״ש רא״ש ראש תענית בסוף דבריו
 ״ועוד מפ׳ בירושלמי טעם אהר וכוי כדי שיצאו וכוי והאי טעמא קאי
 אהזכרה ולא אהפסקה כי בי״ט הכל באי׳ לב״ה בערב כי אץ עושי׳
 מלאכה בתש״מ ולכך אין מספיק טעם הראשון ולכך מפי כדי״ וכוי.
 אך לפי שגם זה איננו ברור לר״ןכ' גם ״דאפשר״ וכוי. ומתוך זה ק״ל
 דברי מ״א ר״ס קי״ד על מ״ש ש״ע מתתילי׳ וכו׳ בתפלה מוםףשלי״ט
 האהרון של הג״, ״והא דאין מהתילי׳ בערבית מפני שאין כולםבב״ה
 ויעשו אגודות אגודות זה מזכיר חה אינו מזכיר". וכ״כ ט״זשם. הלא
 רא״ש ור״ן כתבו שהטעם הזה על פסת נאמר, תבל טעם תג הוא
 כדי שיצאו? וא״ל שכ׳ כן לפי מנהג אשכנז ופולין, שאץ מזכירי'טל
 אף בימות התכנה כבהגה ס״ג שם, וא״כ ?טל ״כדי שיצאו המועדות
 בטל״. שא״כ היה הדבר מפורש בילוש׳ הפך מנהגנו, ואיך נוכל לנהוג
 שלא •להזכיר טל בימות התמה, אם מפורש בירוש׳ להזכירו? אבל
 הדבר ברור שמ״ש בירוש' ״בטל״ ר״ל בלי גשם, כי מ״ש אה״כ ״שהטל
טה כן, כי הטל לא נעיר אף בימוה הגשמי' כבתענית  סי' יפה״ מו
 ג', רק ר״ל שהטל לבדו בלי גשם סי׳ יפה בי״ט, כי ע״י הגשםנמנעי׳
 מלשוה בשדה ומהתענג שם, ע״כ יצאו המועדות בטל בלא גשם.
 ומעתה טעם כדי שיצאו נכון גם למנהגנו: שלא נזכיר גשם בי״ט
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 ערבית ושחרית למען יצא י״ט בלי גשם. ושבה הקושי׳ על מפרשי ש״ע
 הלל: לגנה ל טעם פסת על תג ש״ע? וליל שדעתם שרא״ש תולק
 על ר״ן שהשוה מאמרי ירוש̂׳ כי דעה רא״ש שסתם ירוש׳ בראש
זכיר מ בער ב בדרך אתר, תולק על ר׳ י  תענית שהשיב על קושית ו
ת וכו׳ גם על תג. וכן מבואר בלשוןרא״שבראש י  ! יוחנן, ונתן טעם ל
 ! דבריו ״בירושלמי פריך ויזכיר מבערב דכיון דעברו ימי החג ונו׳ ומשני
 |לית״ וכוי. ולפי סתםירוש׳גםבחש׳׳מ אין כלם בלה בערב, ומ״שרא״ש
 ! ההפך, הוא רק לפ׳ דברי ר' יותנן. וטעם הרא״ש שתולק על הר״ן
 הוא כי לשון ״ויזכיר מבערל מורה שגם על תתלה הזכרה בש״ע
ק מבערב. ונטו האתרוני׳ י ס פ י  ! שאל, שאם על פסח לבד, הל״ל: ו
ד ר׳ יוחנן. — וסמך לדעתם  הלל אחר סתם ירוש׳ לדעת רא״ש מ
ד ע׳׳ב ״י״ט שחל להיות בשבת ש׳׳צ היורד לפני  מצאתי בבבלי שבת ל
 התיב׳ ערבי׳ א״צ להזכיר של י׳׳ט שאלמלא שבת אין ש״צ יורד ערבית
 בי״ט וכו׳ בדין הוא דאפי׳ בשבת נמי ל׳׳צ ורבנן הוא דתקוני משוס
 סכנה״. ופירש״י ״ש״צ היורד ערבית המתפלל ברכה מעין ז׳ וכו׳ משום
 סכנת מזיקי׳ שלא היו בלנ שלהן בישוב וכל שאר לילי התול היו
 עסוקי׳ במלאכתן ובגמרן מלאכתן מתפללי׳ ערביה בביתם ולא היו
 באי׳ בבהכ׳׳נ אבל לילי שבת באי׳ בבהלנ ותשו שיש שאין ממהרי׳ לבא
 ושוהי׳ לאתר תפלה לכן האריכו תפלת הצבור׳׳. ולפשוטו ההפרש בץ
 לילי תול ללילי שבת הוא, שבתול עסקו במלאכתם בעת תפלת ערבי׳
 שבבהלנ, ורק הבטלני׳ באו, אבל בליל שבת שאסורי׳ במלאכה בעת
 התפלה, באו לבהלנ. ותמהני: א״כ גם בליל י״ט ה״ל לתקן כן כמו
 גליל שבת, ולמה אמרו ״אין ש״צ יורד ערבית בי׳׳ט״? אכן מתוך
 ירוש׳ הלל ראינו שאף כליל י׳׳ט אמר ״לית כל עמא תמן״ ר״ל שהעם
ג אף  עוסקי׳ כצרכי אוכל נפש לסעוד', וכמ״ש בבריית׳ מגלה ל
 בשתרית י״ט ״בי״ט מאתרי׳ לכא״, ופירש״י ״לבהלנ שצריך לטרות
 לסעודות י׳׳ט. וע״כ בערב באו רק הבטלני', והם לא אתרו לבא ולא
 לצאת, ואין לתקן בו מפני מזיקי', אבל בליל שבת שאף מלאכת אוכל
 נפש אסורה, באו הכל לבהלנ, וכמ״ש בברייה׳ הלל בשתרית ״ובשבת
 ממהרי׳ לבא/ ופירש״י ״שכבר תקנו הכל מע״ש״. ויש מהם שאתרו
 בלילה לבא ולצאת, ע״כ תקנו אריגת תפלה מפני מזיקי׳. אך לפמ״ש
 רח׳׳ש לדברי ר׳ יותנן ״בי׳׳ט [אהרון] הכל באי׳ ללה. בערל תשחר
 הקושי׳: ה״ל לתקן ברכה מעין ז׳ ללולי י׳׳ט אהרון של ר״ה ורגליי,
 ואף בז׳ של פסת ות׳ של סכות וכטעם רא״ש שם ״כי אץ עושי׳
 מלאכה בתש״מ/ ולש בי״ט שחל במוצאי שבת? ש״מ שדעת גמ׳שלגן
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 כסתם יחש/ שבכל ליל י״ט אין רוב העם בבהכ״נ וכמש׳׳ל שעסוקים
 בצרכי סמודה. וע״ז סמכו האתרוני' הנ״ל. — עודכ׳מ״אשם״והא
 רלא תשו לזה בשאלה נ״ל משום דהתם בלא״ה חין כולם מתתילי'
 ביום א׳ רק הכל לפי המקום״. ולדעתי אין הדעת סובלת הטעם
 הזה שבת״ל יעשו אגודות אגודות בעיר אתה [שרק בעיר א׳ נקרא
 אגודות אגודות כמ״ש מ״א ס״ס תצ״ג) לפישנא״י מתתילי׳ ביום אתר,
 שהלא בת״ל הכל מתתילי׳ ביום א' כבש״ע ר״ס קי״ז? לכן נ״ל שרק
 הזנחה דתו מתפלת ערבית כי אק נזק. אבל שאלה שאנתנו מצפים
 שעל ידה תמלא בקשתנו בירידת מטר, אק מתי׳ בעת שהמטר צורך
 האדמה. ואף כי מתפלה ערבית, באשר הגשם בלילה ברכה וטובה
ס נזל בנטפי א״ש״. ועי״ל מי  יתרה בעת שב״ת בבית, כבפיוט גשם ״
 ע״פ מ״ש מ״א את״כ על הזכרה מוסף ״והא דלא מתתילי׳ בשתרית
 משום דצריך להכריז ובשתרית א׳א דצריך לסמוך גאולה לתפלה
 ועמ״ש ד״ס רל״ו׳׳, ר״ל ששם כ׳ בש״ע שש״צ מכריז בערבית: ראש
 תדש, בין גאולה לתפלה. וכ׳ מ״א שם ״דוקא בר״תשהואדאוריתא
 או בוחן טל ומטר שמתזירי׳ אותו אם לא אמרו וכו׳ ונ״ל דבק הפרקי׳
 דינן כמו בשתרית דדוקא בין גאולה לתפלה וכו׳ דתפלת ערבית
 רשות״. מזה כשמע שלפני תפלת שהרית שהיא תובהאסור להכרח.
 וחה נשיב על שאלת מ״א הנ״ל ״והא דלא תשו מזה בשאלה״; כי
 בשאלה הין יכולי' להתתיל בתפלה אחרת, מפני ההכרזה |כי גם
 בשאלה מכרת השמש בערבית בין גאול׳ לתפלה כ״״ש מ״א רל״ו
 כנ״ל] כי בשחרית אסור> ובמוסף אף אם ישט אין שחלה, ובמנתה
 זמן מלאכה ואין כלס בבהכ״נ כמו בערבית, וביותר למנהגנו שמתפללי׳

 מנתה וערבית יתד בבהכ״נ.
 נ) הנכון: הגשם, ג׳ בסגול, כבסדורי ישני׳ וכמנהג [ולא כה״ה
 המקמץ] וכאשר אומרים ״בחסד", ת׳ בסגול, אף שנקמן במקום

 הפסק בתהלי׳ ס״ב ״ולך ה׳ הסד״ והרומי', לפי שפה איננו הפסק, \
 כן ״הגשם" חינט הפסק פה, כי הוא מעין האמור אתריו ״מכלכצ!
 תייים״ כמ״ש בתענית ב׳ ע״ב״גשמי׳ היינו פרנסה״. וע״כ גם כשמשמיע
 ת׳ לפני תפלת (יוסף איך יאמרו ק׳ בתפלתם, יאמר: הגשם, אף

 שמפסיק אז.
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 יום ק׳״ח ערב שבת בראשית כיג בתשרי שטחה חורה חקעיט. י

. כיום ק״י ח״א ״וסדר שחרית/ עד ,,וםגנן הגדול׳/ — עי  א
/  ,,כגיראוחיך״ מייט, ומל־נ ,,הטלך" ער ״וגשא/ וכנ״ש ״שיק״ עד ״שמו
 יכגגון כרכח מגלה ״וכחוב" ער ״חהלח/ וכנגון שכחוח שקוראי׳ בב׳ ם״ח
 ״בפי ישרי׳ תתהלל״, וכנייט ״יכרבר״״ ע״ם. ק׳ ״ובמקהלות״ עד .העולמים,.
 ח׳ כג״נ מנגעי תלי׳ ״כאיי״׳ ע״ם וחצי קריש, ,ברכו״ ער ״המטרו", הכל
 בעין א׳. ומום ז׳ ח״ג ״ק׳ ברוך", ער ״שאומרים פ*ט". — ק׳ ״אשרי
לם יכו׳ ״ע&רך״ ע״ם. וכיום ק״•  העם׳׳ ער ״חחמיך/ ח׳ -מגק אור עו
 ח״א ״ימייג חמאיר״, ער ״כביח". — ופיוט ״א&זריך אום״ ער ״כקלל״,
ם יכי' שביום ח  ח׳ ״על כםא״ ער ״כקלל* החרוז הא׳ מגק חרוז כ׳ של ר
 צ״י חייג, יהחרח הכי כחרוו ג׳ שם. ק׳ ״חרהך" ע*ם, ובן הי. החרוז הא׳
ם יכו/ והחרוז הב׳ כחרוז ג׳ שם. ובייום ז׳ ח״ג.ק׳ והחייח/ ח  כחרוז א׳ של ר
אז בקשוב״ ע״ם. וביום קי״ז ח״א מן ״ומום ק״׳ ח*א ,  ער ״ק' סיוט", —י
 ח׳ עזרת/ ער יום קל׳ז סח״א. — אך כל מה שמען ח׳ כברכח **מ ח
 י י צ׳ ב הוא כדרך אחר, כ• ״ממצרים גאלתנו" ע״ם: מגק שבח בשלח ח׳
 של פסח, אבל ״שירח חרשה" ע*ם, יק ״צור #־אל" ע״ם: כעין כריח

 מילר- והקראה לבהגים: מ״ג םנניגי רגלים.
. השמש קירא בעמדו על המגדל םכירח הי״ח ומכירה החזקח ס״ח כ׳  כ
 ןהבט יום ז׳ רחיו 71] ומכירה החזקח ם״ח ג/ כי ביום הזה קוראי׳ בג׳ ם״ח.
 נא׳: ה׳ קרואים כככלי״ט שכחול, וחחן חורי, הוא המשלים ההורר- [כן מגו*
 פיס לקריא ה׳ קריאים קורם ח״ח, אכל כקחליח אחרוח קוראים רק ר׳ לפני
 חיח. רש מקומח שקוראים״ עיר כלהגערי׳. ולא אאריך מה] יבטיח כי:
 ״כרא^יח״ ער ״לעשות". ובג׳ קריאח מסט׳ר*) וגס קרא מכירח חתן חור׳
 ומכירח חתן בראשיח, הוא שקיראים 6 ״בראשיח" מיל. *אבל םגן והפטי־ןר,
̂זנו לגככרי׳ ה' העליות  ל* גםכרו בש״ח, כ• הם לחוגי׳ ולשמש״׳, אשר ג
 והפטר', ואלה נחנו להם מרבת לבם. וחי הלך *זל איה והאגשים אשר עלו
 עמו: כעלי הייה וםיח כ׳ מי. ומנגן, לפג׳ א״ה המגור, בל״״ ״**חה הראח
, וחי םגגן מגון ה  לדעת" ער ״אחר״, יק׳ עמו. אז פותח בעל הו״ח אח ^
 ן ; תה ״דהי מטע״ ער ״מירושלים/ וקי עטו, ויעל היה לוקח םיח הא׳
 ! העוטר בתיך םחוך א״ה וטחגו לח׳: וכשחא* ק׳ הוצאת ס/ז הא׳ **ומד׳
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רה חקע״ט ן 01 קי׳׳ח עיש בראש׳' כ״ג בתשרי שמחת חו  360 ׳

 יהר יקול ״כרוך ששן״ עד ״בקרשחו" [הכט יום נ׳ אות הי 1.44םר, שלא
 נמצא הטאםר הוה פה במחגור? נ״ל עהםםררי׳ שכהו לכחמ לפי שאץ ה' ן
י ״אחה הראת וגו/ רהי ננםע״ וגוי, כ׳ אם ק' •| ר מ א מ  מגן אוחו עם ק׳ כ

 לברם אומרי׳ אוחו בבבל השנה, כ׳ הח׳ א1םר1 בחסלח ״.״עזור״ וסי] ובעל
 הו״ה לוקח ם״ח נ׳ העיםר לימינו וניתנו לבעל ם״ח בי, .־לוקח ם״ת ג׳ מאיה
ה יגי/ וכן נ׳ א ר ה ה ח  וטחט לנעל ם*ח ג׳. וח׳ םגגן ״גדלו״ וטי בנגה א
 פסוקי׳ שאחריו במחזור, וק׳ עמו. ח׳ חקר ומנגן בני׳ של שטחה ״אנא"
 הא׳ ער ״קראט״ הא׳, ובשן הזה ונרקוד ״<<הי הרוחוח" ער ״קראט״ הנ׳,
 וק׳ עמו [ויחר השיר הזר, אק איטרים נפ״פ] ומשאי׳ ג׳ ם*ח על המגדל, ושם
 מגיח ח׳ םיח הא׳ על השלהן, וטען ננינ ״על הבל" וכו׳ נחליף פסוקים,
אנ הרחמים״ ,  שהוא מנגן פםוק אי, יק׳ אומר•׳ חני, וכן מחליפי׳ ע״מ. ק׳ ׳
 ער ״ורחמים״. ח׳ נגטן שמנגן בר םצזה ״ויעזור״ ער ״החוסים מ״, ק׳

 ״ואחם" ע״ם וכן חי.
• וענק הקריאה: םרר וזאת הברכה נם״ת הא. לכהן ער ״חהיר.״,  ג
 ליי ער ״שק", ישראל א׳ ער ״םנשה, ישראל נ׳ ער ״עם ישראל״, ישראל
 גי ער ״שתקים״. והשמש ששאל נעת מכירת ת״ת את הקונה שם המכונר,
ת ״מרשות* ער ״והטרא״, ק' ה הר א ת  אומרו עחה לת'. ת׳ מגון א
 ״מרשות״ ער ״כאהנה ונמורא״ ת׳ מגון הזה ״ינק" ער ״ועטרה״ [ואומר
 שם חתן חורה כאשר נקרא לחירה, עם אוח ל׳ לפניו. למשל: להחנר רני
 ח״ם נן . .] הננתר להשלים התירה״, ק׳ ״לאמצו״ ער ״נשברה״, ח׳
 ,,לנרמ וט׳ עמוד עמוד עטור [ואומר שם ח״ח נלילהוםיף ל׳. ונבל ״עםור״ן
 מחם קולו יוחר, ובשליש• מארץ ננגון] חחן החורה״ ער ״וטרא*, ק׳
 ״ובשכר״ ער ״וצרה״, ח׳.עמוד עמוד עמוד״ [נדרך הנ״ל ושם ח״ח]. ועולה
 ח״ח על המגדל [ובררך על״חו אומר לו כל א' מהעןםרים נררט: מזל טונ,

ר וטי, יה׳ קורא ״מגינה״ן , ח  והוא עונה: נרוך תהיה] ומברך נרכח אשר נ
 ער ״אבל משה*, ובקול רם ״רהושע" ער ״אח משר,״, ק׳ ״ולאקם"

 עים, וכן ח׳ נקיל רם. ק׳ לח״ח ״ן1נק {;תםןק, יק חי, אנל ח״ח לא,
 יאמתו, כביום ליה היא נ״א מברך אח״כ נרכח אשר גחן ומי. ומוכרי׳
 הגבהה וגלילה. ומגיח׳׳ ם״ח הבי לשמאל האי על השלחן, ואז המכובד הא׳
 מגביהנ) והאחר מלל. ואהיכ אומר ח׳ ט• שברך וכו׳ לחיח [הנט יום צינ
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 אוח כ״ה 198] ובעור ה׳ אומר מי שברך וכו׳ מסיר שמש מעיל ם״ת כ׳
 ומפח•. ח׳ ״מרשית *יהי" ער ״האדונים", ק׳ ״מרשוח״ ער ״תקנים", ח׳
 ן ״ומרשות בעלי״ ער ״עמוד עמיר עמוד [כדרך תיל ושם חתן בראשית
 שאשר השמש לחי] חחן בראשית מתוך ערת אמוניי ומי במינים", ק׳
 . ן ״וכרך" ער ״ימים ושנים״, ח־ ״וחרריף" ער ״עמור עמיר עמוד [בדרך
 1 הג׳׳ל ובשם חיב] חח; בראשץ־.״, ק־ ״והחחל" עיס, ח׳ ״וברך׳׳ ע״ס. וח״ב
 עילה למנרל [ועיש• כעלייחו ככעלייח חית] ומברך ״אשר בחר" ומי, וחי
 קורא ״בראשית" ער ״לילה/ ק׳ ״ויהי ערב״ ער ״אחר וכ; ח'מיי,
 וקורא ״ויאשר *1הים יהי רקיע״ ער ״שמים", ק׳ ״ויה/ערב״ ער ״שני״,
 יב; ח׳ בני״ הזר, וקורא ״ויאמר *1הים יקוו״ ער ״למינהו וירא <<ר.ים 0
̂הים  טיב", ק׳ ״ויהי ערב״ ער ״שלישי", וק ח׳ מיי הזה, וקורא ״ףאמר <
 יהי מארח״ ער ״החשך וגוי כי טוב", ק׳ ״רהי ערב״ ער ״רביעי״, וק ח׳
 מיי הזה, וקורא ״מאמר <יהים ישרצו״ ער ״כאר׳ן", ק׳ ״ויהי ערב״ ער
 ״חמישי", וק ח׳ בניי הזה, וקורא ״ויאמר *1הים הוצא״ ער ״טוב מארי',
 ק׳ ״ויהי ערב" ער ״לעשוח״, חי מ״׳ הזה ״רה׳ ערב" ער ״הששי" וקורא
 נהרמח קול ״ויכלו" ער ״לעשוח" [כאשר בראש מלוח ״יום השש׳ דכלו
 השמים״ שם הויה הראעו; כחורי, לא יפסיק מיהם משימה] וח״ב מברך
 ברכח אשר נ ח ן. וםניחי׳ ם״ח הג׳ לשמאל חב׳ [אבל ם״ח הא׳ אץ

 מניחי׳0] ומען חי הצי קריש מגק מורכב כביום קייז םחיח.
. אח״כ מוכרי׳ הגבהה וגלילח. ואי מהמכוברי׳ מגביה וא׳ גילל ם״ח  ף
 הבי, ואז אומר ח׳ מי שברך ובו׳ לה״ב [הבט יום ציו אוח כ״ה 198]
 והשמש נוח; הפטר' למפטיר, חה עולה ומברך ברכח אשר בחר, יחי קורא
 כסדר פינחס ״ביים השמיני" ער ״את משה". יאומר המפטיר ברכמ אשר
 גחן. ח׳ מי שברך וכזי לטפטיר. ורוץ כל קריא בשיח לבקש םח', אחו־
 שאמר לו טי שברך וכוי, שיאםרהו גם לקריביי יאוהביו בשמיחם שאומר
 לחי, וחי עושה ק ואומר אחר הזכרח שם המבורך ״כעבור שיחן [ואומר שם
 הקר1א1 מחנה לצדקה [ואחר ׳*ט נוח; הקרוא מוזגה לעגי ומשלם לח׳
 כגדכח לס] וביום ז׳ םו;״ה ״ושמש קורא״, ער ח״ט ״ומפטז־״, — ,,ויהי
 אחרי״ ער ״ואם׳ן'. וביום קי״ז ח״כ מ; ״וביום ז׳ היט ומברך״, עד
 ״והזמנים". — ח׳ בניי ״אשרי יושבי" ער ״סלה", ק׳ ״אשרי יושבי" עיים.

28* 
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א ח ומ׳ ״אשר בגלל״ ער ר ה ח ח 1̂ על השלחן. חי מגון א  וטג׳חי' ג׳ 0
/ וק? עטו..ח׳ מגר, אגא וטי הנ״ל וברקור ״שישו״ ער ט מ  ,משה ר
 ״יקרה/ וקי עמו. ח'מגון הזה וברקת* ״עיל ונשיש" ער ״ואורה/ וקי
 עמו. ח׳ מגון אחה הר א ח ומ׳ ״אהללה" ער ״חסרו עמנו", זק׳ עמו. ח'
 מנין אנא וכו׳ וברקור,,עילי' ער ״ואורה", וקי עמו [אבל נחוך הפיוט כץ
ל ונשיש ומי בם״פ. יכן בפיוטי׳ שאחריו אומרי׳ י ג  חטאמריס אץ אומר•׳ נ
 ,>החקכצו" וטי רק בראש ובסוף. זק ״חורה היא״ וטי. והבט ביום ק״ה ח״ז
ח ומ׳ ״אשריכם ישראל" ער.מחנה/ א ר  מוסגר ד׳ 248] ה' מטן אתה ה
 ז>$' עטו. ח׳ צנגון אגא וטי וברקור ״התקבצו* ער ,״עשי/ וק׳ עמו. ומגון
ה הר אח זכו' ״טי עלת" ער ״מבטחה" הב/ וק׳ עמו. ח' בנטן אגא ח  א
/ ״אגיל ואשמח״ ער ״מקור ה״ם׳/ וקי ש ע  ומ׳ וברקור,,התקבצו" ער ״
ה הר אח וטי ״אברהם" ער ״צמח בשמחת תורה׳/ וקי ח  עטו. ה׳ מטן א
 עסו. ה׳ מגון אגא וכוי ונרקוד ״חורה היא" ער ״מקיר ח״ם׳/ וקי עמו.
̂וו הגי, ובי מחזיק* ם״ח לוקחי׳ הא׳ והל מן השלחן. ח' מי״ג  ח׳ לוקח כ
 *,יהלא" עד ״לבדו", קי ״הודו״ ער ״יךובז הללויה". וביום ק״י ח״ר ״לדור

 מזמור׳/ ע״ס חירל).
 ךן. לטיםף ח׳ עולה ומנגן חצי קריש מיש. וביום קי*ז חיג ״וםחםללי״/
 ע״ם ח^ג וביום >ף ח?ז םן ״ומזי ז׳ ח״י׳/ ער,,אוח כ״ב". ושם ״ח׳ קריש/
ת ם קייא ה״ב ער ״וטי לפניה" רק חחח חג הסכו  ע״ס ח״ה. ולמנחה מ

 ,,שםיגי חג העצרח". וביום י״ג ח״כ ״ותתפללו ערביח׳/ עיס ח״ב.
 מנהגי שמחת חורה החל מום א׳ או ג׳ או ר׳.

- רק חהלי׳ . כל סדר הבקר ככחיא ער ה״ה ״קריש ע״ס ה״ה". ־  ן
 ומזמור ושה׳׳י רבד יום מומו. וביום קי* חיו ער ״עליט וטי׳׳. רק םזמרים
ת אומר״' ״שסיגי חג העצרת". וסדר ערבית ו כ ס  משיב וסי, ותחת חג ה
 ביום וי חיו ״וסמוך לצאת׳/ ער חייז ״שלפגי ׳״ח כבחול". ושם ״אח״כ
 םחסלל•'/ ער,שאומר״׳ בחול". ובעם קי״א ח״ו ק ״וביום ציו חי״א׳/לסח״ו.

 יזם קי״ט שיק בראשית כ״ד בתשרי אסרו חג של םטח חקעיט.
. מים ציה עד ״כמום ז׳ ח״ג". — ק׳ ״<< נשא וטי גדל סלל"  א
 עיט. ח׳ מטן אור עולם וכוי ״שיחו לב" ע״ס. וביום ציח חיא ״ומטן
, ח' כלג ״לנאמן" ע״ם. ס  *בו1 מלוח", עד ״וסיוט אופן", — ״לבעל׳ ל
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 וביום ג״ח חיא ״יהחיוח'/ ער ״ק׳ פיוט״, — ״אחשבח״ ע״ם. ח׳ ״עזרח
 אכוחינו". ומםייד־ח״א ;ומשם־והלאה״,עדחיב ״כס״חאחד*. — רק
לל הפרשה שסופה ״רכלף׳  שלבעל סגן אך ה׳ קרואי', ם פרשת ויכלו [

 עד ״לעשיח׳׳] נמכיח לעצמה לישראל אי.
 ב• קידא לכהן מראש תשורי ער ״יום שלישי׳/ לד עד ״יום חמישי׳׳,
 ואז נמכרה ס׳ ויכלו, ואחר !קש^עהשמש .טטרבת מקנחח מי הממכר,
 אמר לח׳ שם חישראל הקרוא, -וחי קוראו בשמי מחר הישראלי׳ הקרואי',
/  וקורא לו.״יאמר *5ה״ם חוצאלער. ^לעשוח/ ישראל• כ׳ עד ״הוא שמו
 ישראל ני עד ״וילבשם/ ישראל ד׳ עד ״לקח אחו *<הים*') שביעי ע״^
 חצי קריש, חחלתו כנ#, ־ימן יתברך ומלאה בלנ. ואחר. שנמכרה ההפטרה
 עולה המכובד ומכרך ברכח:אשר בחר, וח׳ קורא לו שניח ״וץ־א״ ע׳יס,
 וכעם י״ד חיג ״וריספט׳ר׳/.ער חיוד ״וטפטץ׳/ — ״כה אמר" עד
/ וביום ל״ת ח״כ ן מ עד א  ראריח0 ומם י״ר ח״ר ״ומברךכרכוח/ עד ״
ם המשי, - ״ראש חרש טרחשוןג) יהיה מ ^ / ר מ ו א ו  ״ואחר שעני/ עד ״
 ומם שבח קרש הבא. עליט.לטובה<י• [מלוח ״הבא עלים לטובה׳׳ אימי־
חו שבח שבןנךמם  בפיפ רק אם ריח'בשבח. ואץ־הטעם: שלא יטע1שבאז
 כי הוא ריח; שרלא איטה.>,יהיה" בעחיד ״ולעילם מברכי׳ לפט ר״ח ילא
 נחיכו. יבייחר אין לטעות-אם גם מום ו׳ ר״ת שאומר ״יהיר. ביום הששי
 ומם ש״ק״, שמים השקי אין לםרש כ״א על הבא, וא״כ יום ש״ק גם היא
 הבא אחריו: אכל הטעם שא^. .יאמרו רק1 מום ש״ק, יהיה נשמע כאלו
 השבח שמברכי׳ מ אינני ש״ק, דהיח מר שבח, לכן אומר ״הבע״ל" הנזרה:
 לא כש״ק של היום, ל׳א.־בש״ק;הבע׳"ל *זיר. ריח. אך אם ר״ח רק ממי חול,
 אין צורך לאטר ״חבע״ל/ וכקהלותשאוטר*, אוחו אף כשחל בחול, •אסרו
 אם ר״ח כ׳ ימי׳ ״הבאים עליט לטובה״] ומום 6ז רוב ״ק׳ יחדשך*׳׳ עד
 ,,בניני׳ ונהגו החזני': לגנן• עין,שיש: מ כעץ עק למור גטי, בברכת חדשי
 םרחשון ואייר, בי אחרסכימ ואחר פסח חיח דרך הרב להודיע.לבחורי
 ישיבה הלכח בשים שילטדגבשקידוחיעם חוס• ופוסקי׳ ומפרשי', ואחר שמע
 אמר הוא וק למדי׳ אחרי,׳ לפני הבחורי/ מר. שחרשו. בהלכה הואח.
 והמנהג הזח נקרא: חוצאח־הלכר.-והוספות .ועזב גקראיגם הנגין:הזה* נטן

י ח׳״ב׳,,ק׳ אט1.אכ^/עד>,ידסוף ח״ר״. מ ו י כ  הלכר, וחוס׳] ו
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 0 סדר'מוסף כיום י״ר חיה ער ״תריח" וכוי. — אכל אומר•׳ פיוט
- ש ובו׳ שכיום ז׳ ח״י ״׳מלך על ד  ״^זעם ישכיל* ע״ס. ח׳ מגון מדי ח
ר ודור אומר ״תמת שבח" עיס התפלה, הכל מ״ש,  ע״ס. ואחרברכח לדו
 וקדיש אחרון מ״ג. ומום ז׳ בל חי״ב. ולמנחה ביום יד חיו ער ״ראש
 סדר", — נח ער ״ושלשים העשה", לוי ער ״ונקבה •היו", ישראל ער
 ״בן עשה". ומום ז׳ חטיו ער ״רצה וכו׳״ [רק בלי י ע לח ו •כ א] ושם ״יאימר
 מידים/ עד ״צדק יטי," — לפי שמום הזה אין חחנוןבםנהה כשהוא בחול,
, ינס חיא מימי סיף חשרי שאץ  מ הוא יום שאחר י״ט, תקרא: אסרו ת
 אוסרי' בהם חחנין כפ״ם. והבט שם במוסגר 77. [ובסופו טיס, ותהח.מ״נ,״
 •חוקן: ״מנון מנחת שבחי/ יכס״ש מים צ״ח ח״ר] ״עליני״ ימי. סדר

 ערמח מום יד ח״ו ״סמוך ללילח", עד ״יבא וביי." י)
 יום ק־ב א׳ בשבת ש כיה בתשר• חקעיט.

 •א. ביום קיו ח״א ״והסדר״, עד ״ע״ס חכ״ב*. ולמנחי וערכית מום
 ק״ו ח״כ ער ״ע״ם חכ״ר". — רען״המבירך״.

 יום קביא בי בשבח נח ב״ו בתשרי חקע״ט.
ם נ״א עד ח״ב ,,גם ק'״ [ולחקון חלשון יש לחיסיף שם לפני  א. מ
ו ״ה' *יה• ישראל יכו׳"] נ ח נ א ם ״והוא רחום וכוי״, ולפני מלח ו ו ח  מלח ר
ם נ״א מ  והקריאח במם קייט חיג ,,ראש סדר נה", עד ״בן עשה". — \
 ח״כ ״אחר הקריאה״, ער ״כמום ב/" ומום קיו חיב עד ,,ע״ס חכיר"
ם א', אץ איסרי', ,למנצחי מום בי,  ומנגן״המבורך"! [ואם שמחת חורה מ

. [  כ• אז הוא אסרו ת
 יום קכ״ב ג׳ בשבח גח כ״ז בחשרי חקע״ט.

ם קיו ח״כ לפגיחמוסגר חםר: רק מ ם קיח ער ״בערמח׳< [  א. מ
 שמנגן •;;הםמרך״].

 יום קכ״ג ר׳ בשבח גח כ״ח בתשרי חקע״ט.
ם קיט ער ״חחטן". ומם־ק״ו ח״כ ער ,,עיםחביר׳׳ ימנגן  א. מ
ם ר' שהוא א״ח]. ם ג׳ אץ אומר•' ״למנצח" וגי' מ  ״הממרך" [אס ש״ח מ

 יום קכ״ר ה' בשבח נח כ״ט בחשר* חקע״ט.
 • א. כמים קכ״א ער ״הםמרך" רק תהלי׳ וממיר ישה״״: של יום ה׳
ם ר', אץ אומח' למג צ ח וגוי ביים חי] ולפני תפלח ׳״ח של  [ואם ש״ח מ
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 ערמח קורא השמש: יעלה רבא; ואומרי׳ חסלח יעלה ויבא בבדכחרצה,
 כי למחרחו א' של ר׳ח״מרחשון. 1

 יום קאז עש״ק נחי ראשון של ריח סרחשון חקע״ט.
ס ח״ר..' — רק חהלי' ומזמור ושה״י: של יום וי. מנחה . ביום ה׳ ל  א
י רק שאומרים בחפלוח מנחה חפלח ס יום ו/ —  י וערכיח: ביום ו' חיב ל
 י יעלה ויבא. ולפני חפלוז י״ח של ערביח קורא חשמש: ראש חרש, חחח

 ״יעלה ויבא״ [הגט יום ו׳ אוח נ״ 63].
 יום קפ׳׳ר שיק נח שני'של ריח מרחשון חקלט.

ק עשת״, י ביום ז׳ עיס חיו. — והקריאה לבדק ראש םדר נח עד .  א
 לף ער .בערו/ ישראל י א' ער ,יבשה הארץ״, •שיאל ב׳ ער ,ורבו בה/־
אהר המכיל", שמעי ע״ם. ומום  ישראל נ׳ ער ,על הארץ/' ישראל ד׳ ער ״
 ז' ח״ח עד הי״ר,לכהן/ ראש םדר לך ער.הארמח׳י, לוי ער,הננכה״,
 ישראל עד,בגללך״. ומום ז' חט״ו ערי חייז.ברמ ום׳.״ — ומחפלל•׳ ברכוח
 שלפני ק״ש וקיש ושלאחריה וחצי ״ קריש כבחול ערביח. ומום ז' חיז ״אח״כ
א ואין אומר׳׳ יעלה — רק שאץ השמש קורא: ר  מחפללים/ ע״ס יום זי. ;

 ייבא, באשר ר״ח כבר עבד.
 יום קכיז א' בשבח לך לך ב׳ במרחשון ער יום קל״ב עש״ק לך לך ז׳ במרחשון.
. סדר הימי׳ האלה כמום א׳ ובי יג׳ ור' והי ד׳זג. רק ר,קריאה:בימ״  א

 קכיח וקליא כבסוף יום קביו,/לכהן׳/ ער ״ישראל ער בגללך״.
 ?ם קל״ג שיק לך לך ח׳ בםרחשון חקע״ט.

. ביום ייר ח״א ער ,אח ;הכל.״'ומום צ״ח ה״א .ק' בלחש״,־ עד  א
 ,בבורו״. ומום ׳״ר ח״א״יאוםרים גם״, ער ויב ״כס״ח אחר״. __ והקריאה
/ ישראל א' ער ״מזכה ״  כריס לך לך לכהן ער ־,,בגל^/ לוי עך ״כשם ה
 לה'״, ישראל ב׳ ער ״מעשר מכל״,־ ישראל ג׳ ער ״צדקה״, ישראל ד׳״ער
. וביום י״ר ח״כ ״ואצל הקריאה״, ער חיוג ״וחי  ,;ממך יצאו״, שמעי לס
. ומום י״ר ח״ג ״והמפטיר״ ס  קירא שגיח׳/— ״ואברהם ק חשעים" ל

 ער חיר ״ומפטיר״, — ״למר.: חאמר״ ער ״חחהלל״. '•יומם י״ר היד
 ״ומכרך כרמח״, עד ח״ו ״לכהן ראש סדר׳/ — וירא עד,כאשר דבדח/
ובשלהי בן״.' וליים *ד חיו׳ מן ״ומם ז׳ חט״ו*/ ,  לוי ער ״ראבלו״, ישראל ער ,

 ער ״סנחיז שכחי/ ומום י״ר חיו ״ועלינו״, ע״ס יום יד."



 יום קליד א׳ וירא ט׳ ער יום קל״ט עשיק י״ר בטרחשון

 א. סדר הימז׳ האלה כבימי א׳ וב׳ וגי ודי והי וי״ג. רק הקריאה פט•
 קליה וקליח כבםוף יום קל״ג ״ררא״, עד,,ולשרה בן״.

 יום. קינן שיק מ־א ט״ו בםרתשון תקעיט.
/ ׳ . נזומ קל״ג עד,,והקריאה בריס״, — ףרא. לכהן ער ,,ולשרה ק  א
 לוי ער ,,שב למקמו״, ישראל א' ער ״ותהי נפשי״, ישראל ב׳ ער ״צור.
 אחי *1הים״ ישראל ג' עך ״מארץ מצרים״, ישראל ר' עד ״ימים רבים״,
 שביעי עים. וביום י״ר חיב ״ואצל הקריאה״, ער מיג ״יחי קור** עןגיח״, —
 ״רה׳ אתרי" עים. וביום י״ןנ חג ״יהטםטיר״, ץד היד ״ומפטיר״, — ״ואשר,
 אחת״ ער ״שבת ותאמר שלום׳.'*) ומם •יד ח״ר ״ומביז־ ברכוה/׳, ער
הכחוב בםדנרים'׳. -לד ובתוך ט׳ שברך הזה מוסיף אחר מלת באמוגה (  ׳

 ,,וטי מדמה להחעטח שגי והכושי. ושג׳׳/ מ ביום ב' שאחר השבח הזה
 מסעגים ידידי םגלה, ובן בה' וב׳ שאחריונ) ומום יד ח״ר סן ״יביום ז' סוף/
 עך מ״ו ״לכהן ראש םזיר״, — חיי שרה ער ״לעי חת״, לוי ער ״לפגי. עם
 הארץ״/ישר*{ >{ד ״עבד לסחר״. וביום קל״ג מן ״וביום יר חיו מן// עים יום קליג.

ת ח״ שרה יו בםרחשין חקעיט. ע  יום קטיא א' מ
 א. כביום אי.

 יום קםיב ב׳ בשבח, חיי שרה יו בטרחשון חקעיט.
 א.. מום ב' ער ח״ב ״עים חייט״. — רק שעושים כמום כ״ה חיב
 .ואומר', ע״ם חיב. דד ואוסף' סליחוח םיוחרוח שבמהריל לפג׳ ה' שטעית,
 וכתיבות בםרור׳׳. ולפגי. ברכת רפ אגו אומר ח' ברכח ענט [ואם אץ יי
 מתענים בכהבינ, אמרו הםל?חוח אחר תפלה בקולי. רק המאמר האי ״םלח'
 ער ״רט עיגינו״ אץ אומר׳' ולא ברכח עננו]. ומום ב' ח״ב ״יאז אוםרים',
- ואחיכ אף אם אץ יי טחענים עושי׳ כמים כיד ל  על ״לעמך האחרון". •
 תזז ״ח' מ״׳ שומר ישראל״, עד ״בלי הניד.״. ומום.כ' ח״ב ״ואחיכ
ל וביום ב״ר חיו ״ו!חל׳/ ער ״יביא  ןןוםדי/^ >ןד תיג ״וקורא לכהן", -
ב י׳ מתענים בבחכינ, עושי׳ כמים ר  יכיב״. -ל־ ושה״י: של יום בי. ואם מ
 כיל חיו וח״ח ער ״ע״ס חכ״ל". -לי ואם בערב אץ י' מתענים: עיש?׳ כביום

 א' חכ״ג וביר.

ח ויומי קם״ר ד' כשבח חיי שרר. י״ט בטי־חשון.  יום קם׳ג ג' בשבת ת* שרה י
 א• כמום ג׳ ודי.
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. ביום ה׳ ח״א. וכיום א׳ חיכ ער חייט. וכיום קס־כ ״רק שעושים",  א
 עים. — רק שהםליחוח חמיוחהח ליום הזה משוטח משל ״ים קס״ב. ושה״י:
 של *ם הי. ואם כבקר אץ י׳ םחעגים: א״ן קוראים ו״ חל וגוי, אך ־קוראים

 בבי יהי שב שכח ח* שרה כבםוף יום קט־ו ״לכהן״, עד ״לסחר".
 יום קכוו עשיק חי• שרר• כ״א כמו־חשון חקע״ט.

. כביום  א
 יום קטיז ש״ק חיי שרר• כיב כסרחשק חקע״ט.

. כיום קל״ג עד ״והקריאה בר״ס״, חיי שרח. מזן ער ״עבר לסחר<',  א
 לד ער ״אדני אם־זהם", >שראל א׳ ער ״וישחתו לוז׳,״ ישראל כ׳ ער ״לבן
 ארג*', ישראל ג' ער ״וישחתו ארצה לה׳,״ ישראל ר' ער ״אחר* אמו'׳,
 שמע• עיס. וביום יר ח״ב.״ואצל הקריאה", ער ח״ר ״ומפטיר״, —
 ״והמלך דוד זק!'/ עד ״הטלך-דור לעלם". וכיום ׳״ר ח״ר ״ומברך ברכוח״,
 עד ח״ו ״לכהן ראש סדר״, — חולדח עד ״לדרש אח ה׳,״ לף עד ״כלדח
 אחם״, ישראל ער ,,חקוח׳ וחורח״". ומם קל״וג מן ״זמם ׳״ר חיז ק",

 ע״ם יום קל׳־ג.
 יזם קמ׳ח א׳ בשבח חולרח ביג כסרחשין חקלט.

. ׳ א ם מ . כ  א
 יום קמ״ט כ׳ בשבח חילדח כיד בסרחשין חקע״ט.

ם קמיב. —י רק שאומת׳ סליחות אווהח שכסהרי״ל וסדורים. . מ  א
 ואם כבקר אץ י׳ מחענ׳׳: קוראים כבסוף יום קמץ ״לכר?״, ער יחירת׳״.
 יום ק״ג ג׳ בשבח חולרח כ״ה ער יום קנ״ג עש״ק תולדת כ״ח בםרתשון.

ם קניב הקריאה במםקם״ז״לכה? . כמם ג' זר׳ והי וי״ג. רק מ  א
 ראש", ער ״זחורח•״.

 יוצז קנ״ד ש״ק חולדת כ״ט במרחשת חקע״ט.
ם קל׳ג ער״כסיח אחר". — רק שבעל םגן יש לו אך ה' . מ  א
 קרוביי, כ׳ ישראל ר' נמכר לכדו. והקריאה ריס חולרח. כהן ער ״וחורת׳״,
 לף ער ,,רברכהו ה'," •שךאל א׳ ער ״ופרינו בארץ׳־, ישראל כ׳ ער ״ברוך
 ר,׳,״ ישראל ג׳ ער ״רבדכהו". ונמכר׳ פרשח ו׳ ח ן לך, וכששמע השמש מן
 הקער• אח טי מכבד, אוסר שם הישראל. הממכר לח/ תה קוראו נשמו
 כשאר חישראלי׳ חקרןאי'. ואחר ברכחו וןא׳ קורא לו עד ״גם בחך יהיה״.
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 שביעי ע״ס. וכיום ייר ח״כ ״יאצל הקריאה׳/ ער ח״ג ,ורו׳ קורא ־שניה,״
ק נוהגי׳. .־ל׳׳נ לקרוא טן ״יישלח יצחק", כי שם חחלח  ,.רשמעיעקנ" ע״ס [
 הענק, אבל ״רשםע יעקב״ וגי' הוא חיך הענק כ• אק זר. ספיר השמיעה
 וההליכה,• שזה כחוב כבד ״וישלח יצחק אח יעקב רלך פתה אי־ם; מ אם
 נמשך אל ״וירא עשי" עו׳ שלפני./ ור״ל: עם ראה ששמע יעקב ושהלך,
 ובפירש״י] ואחר הגבהה מפטיר המכובד ״דאםר לו יהונחן מחר חרש" ער
/ מפטיר כשבח הזה ״משא רבר׳  ,,זרעך ער עולם׳׳*) [ואם אק ר״ח ביוש א

 ער ,,צכאוח הוא"] זבייים ל*ר. חיכ ״וכל שאצל הקריאח", ער ״ואומר",—
 ״ריח כםלו יהיה למחר ביום הראשון׳׳ [מה שאומר ,,למחר׳/ ולא: מחר,
 כלשון המקרא בהפטרה ״מחר חרש", ובשמואל א׳ כ', ה׳ ,.הגה חרש
 מחר"? ניל לפי שיש מחר שהיא לאחר זמזכבשמוח ייג ״כי ישאלך כנך
 מחר" וחתני׳ יכפירש״י שמ; עיכ אימי ״לשח*־/ שאין לטעוח בי, כי הוא
 חמיר יום שאחר היום הזה] וסוס ל״ה חיכ ״ק׳ יחדשהו" ער ״הגיג". ושם
 ״ק' אמן אבל", ער חיג ״כראש ם'," — ויצא. כהן ער ״ויורדי׳ מי', לר
ק המגהג. ויזחר גראה לקרא לכהן ער ״רברחי לך"  ער ,,שער השמים" [
 שהוא סוף החלום, וללוי,,ריקץ •עקב" ער ״לראשגח"] ישראל ער ,אעשרט
 לדי. וביום ז׳ חט*ו ״ומגן חצי קרי׳?׳/ ער ,,חחקכל עיס כ:״נ׳/ ושח

 ״ואומרים עליט״, ע׳ס יום זי.
 יום קניה א' בשבח ויצא ר״ח כסלו ער יום קג״ח ר' כשבח ויצא ר׳ כסלו.

 א. כביום ח׳ ובי וג׳ ודי. רק הקריאה ביום קניו ככםיף יוםקנ״ר ,ויצא',
 ער ,,אעשרנו ללי.

 יום קנ״ט ה׳ כשבח ויצא ה׳ כס6 חקעיט.
 א. כביום הי. יהקריא׳ כיוס קנ״ה.כבסוף' ע״ם. ובאשי־ יום ו׳ י׳ כסלו:
 י:ם 0' אחר חקופח חשרי כשנ־ז ההיא, קרא השמש לפני הפלח י*ח כערביי
 סוף יום קניט: שאלה. יאימרי׳ כחזלח ערביח חחח ,,!חן ברכה": וחן טל
 ומטר לכרס־. [וכן אומרי' ק' יחי ככל חפליח חול משם והלאה ערי ערב פסח] *).

 יום קיס עש״ק ייצא ו׳ כסלו חקע״ט.
 א. כביום •״ג. *)

 יום קם״א שיק ויצא ז' כסלי חקע״ט.
 ̂א כי.־ס קלי: עד ״בס״ר. אחר". — והקריאה ליהן ר״ם ויצא ער
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 ,,אעשרט לך״, לוי ער ״רפה מראה״, ישראל א׳ ער ״שמי אשר״, ישראל
 כ׳ עד ״בגללך״ א) ישראל ג׳ ער ״אליך עשה״, ישראל ר׳ ער ״ויוכח
 , אמש״, שביעי ע״ס• וכיום ייר ח״כ ״ואצל הקריאה״, ער ח״ר ,,ימפטיר׳/
 | ״ויברח יעקכ״ ער ״יבשלו כם״ וכיום י״ר ח״ר ״ומברך כרסח״, ער ח־ו
 ן ״לכהן ראש סדר״, — וישלח ער,,כעיגיר", לוי ער ״לפליטה״ ישראל

 | עד ״לא יספר מרב״. ומום קל/ מן,,וכיום א־ חיו מן״, ע״ם יום קל״ג.
/ בכסלו.  ן יום קס״ב א' כשבת רשלח ח׳ בכסלו ער יום קהיז עש״ק רשלח י

. כמום א׳ וכי מ' ודי וה׳ ד״ג. רק הקריאה מסי קם״ג וקסיו בביום  א
 קס״א ,,וישלח״, ער ״מרב״.

 יום קס״ח ש״ק ישלח י״ר בכסלו חקע״ט.
. כיום קל״ג עד ,,בס״ח אחר״. — והקריאה לכהן ריס רשלח ער  א
 ,,מרב״, לוי ער ״ויברך אחו שם״, ׳שרא־! א' ער ״עכק־״, ישראל כ׳ ער
 ״*1הי ישראל״, ישראל ג׳ ער ״יצאו״, ישראל ד׳ ער ,,הוא אדום״, שמע•
/ ״שניח", - ״ואלה שמוח״  ע״ם. ומום ׳'ר ח״כ ״ואצל הקריאה״, ער ח
 ע״ם. וביום ׳״ד ח־ג ״והמפטיר״, ער ח״ר ״וממיר״, — ״חזיןעכמה',
 ע״ס. ומום י״ר חיר. ״ומברך ברכוח״, ער חיו ,,לכהן ראש סדר״, -
 וישב ער ,,פסים״, לר ער ״לאלסח׳״, ישראל ער ״אח הרכר״, ומום קל־ב

 סן ״וביום ייד חיו מן'/ ע״ס יום קל״ג.

 מע&לי שלמה לחוברת העשיריח•
 לום קי״ח: א) כ׳ 3ש״ע תרס״ח ס״ב ״שחרית מוציאי׳ ג׳ םפריס
 וקורי׳ בא׳ מחאת הברכה ע״ס התורה ובשני בראשית ובשלישי ביום
3יום  השמיני עצרת וכו׳ ובמקום שעושי׳ 3׳ ימי׳ טובי׳ אץ מוציאי׳ י
 הראשון אלא ב׳ ספרי׳ וקורי, בא׳ חמשה בפ׳ ראה מכל הבכור וכו׳
 והמפטיר קורא בב׳ ביום השמיני״. וכ׳ באר הגולה ,,הב״י לא הביא
א לי ח זה ולפע״ד צ״ע בסתמא דתלמודא וברייתא במגלה 5 ק י  ״הי
 ל״א״. והבאר סתום, כייש להנץ קושיתו על מ״ש ב״י שקוראי׳ בראשי׳
 בי״ט, שלא נזכר דבר ממנו בבריית׳ ובסתמא דתלמודא. אך בזה לא
 על ב״י תלונתו כי על הטור שהודיעו תחלה/ ואף שהטור הפך
 הסדר וכ׳ בסי׳ תרס״ט ״ומפטיר קורא בשיני וכו׳ ובשלישי מתחיל
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 בראשית" $ מ׳׳מ הקושיא: שהוא דבר שלא נמצא 3גמ׳, גם עליו
/ ׳ ה  יקשה? וגס אק מקום להקשות על ב״י,,מהיכן יצא לו דין ז
 קלח יסוד בנין ביתו: הטור, כבכ״מ? [ואם קושיתו על הפוך סדרו
 מסדר הטור,־(איך ׳נקשה מסתמא דתלמודא ובריית', הלא קריאת
 בראשית בי״ט לא נזכרה גם באתרונה כסדר הטור?] אכן באמת
 לא התקשה באר הגולה על מ״ש ב״י לקרוא בראשית: שלא נמצא
 בגמ׳$ שהלא ממ״ש הטור ,״שרג י ל יי להתתיל מיד בראשית כדי שלא
 יהא פתתון פה לשטן לקטרג לומר כבר סיימו אותה ואינם רוצים
 לקרותה עוד", מבואר שהוא מנהג(ואותר, ובימי התלמוד עדן לא
 היה, וע״כ לח נזכר שם. ולדעתי הוא טעם הטור בסדרו הנ״ל: לפי
 שקריאת קרבנות התג בתג יש בגמ' [וגס מפטיר ימייאתרוני׳של תג
 היא תקנה ישנה כאשר אבאר עוד] תקרום לקריאת בראשית שהיא
 רק מנהג מאותר בי״ט. וטעם ב״י ששינה סדר בראשית נ״ל בדרך
 קרוב למה שפרשתי בברכות ט׳ ״דבר נא באזני העם וגו׳ אמרי דבי
 ר' ינאי אין נא אלא לשון בקשה אמר הקב״ה למשה בבקשה וכו׳

 אברהם] ועבדום וענו חותם קייס בהם ואת״כ יצאו ברכוש גדול לא
 קייס בהם". והקושי' ידועה: הלא גס בלא אמירת אברהם, ההוא
 אמר ולא יעשה ודבר לא יקימנה? ונ״ל שבאמת קייס ״יצאו ברכוש
 גדול״ בעת קריעת י״ס, שקורס לזה לא היתה יציאה שלמה מפני
 יראת רדיפת מצרים, ובעת שנשלמה יציאתם בקי״ס לקחו רכוש גדול
 כמ״ש בשה״ש רבה ״תורי זהב נעשה לך זו ביזת הים עם נקרות
 הכסף זו ביזת מצרים" וכוי, וכפירש״י בשה״ש אי, י״א. ומה שבקש
 מהם שישאלו, ושיהיה להם בחת מצרים ? נ״ל עם מ״ש בברכות ד׳
ת קסבר שמא יטעו ו צ ח  ״וכיון דמשה הוה ידע למה ליה למימר כ
 אצטגניני פרעה ויאמרו משה בדאי הואי*. וקי באשר יראו בבוא
 עליהם מ?ת בכורות כמאמר משה שנבואתן אמת, הלא ידעו ויבינו
 שגם יזמנו אמת, והם בדאי׳ שטעו בזק חצות, ולא יאמןיו ״משה
 בדחי הוא"? וי״ל שאתר ביאת המכה באמח לא יאמת כן, אבל
 קודם תצית טרם בוא המכה יתשבו שכבר הוא תצות והמכה לא
 גאה, ויהיה תלול השם בזמן ההוא שבין חצות שלהם לתצות האמתי.
 ואף שיהיה רק זמן קצר; היד ה' תקצר בעיני העם אף ממן.קצר,
 וכן ליל הטעם שבקש יחי שתהיה להם ביזה בתתלת יציאתם ממצרי׳ו,
 כי אברהם, והעם ששמעו בקבלה ממנו שהשם א״ל ״ואח״כ יצא1
 ברכונן גדול״, יאמרו ״לא קיים״, כי אינם יודעי׳ שתהיה עוד יציאה

 שאלו ממצרים כל וכלי זהב שלא יאמר אותו צדיק [פירש״י:
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 אחרת שלמה עם ביזה גדולה בים. ואף שאתר ביזת הים יכירו
 וידעו קיומו, מ׳׳מ בעת שבין י׳׳מלקי׳׳ס יהיה חלול, וגם חלול בזמן קצר
 לא יהיה כנ״ל. וכן י״ל בקריאת בראשית, שאם אתר קריאת סוף
 התור׳ לא יקראו ראשיתה בסמוך, כ״א ״ביום השמיני״ והפטרה
 כמ״ש הטור, יהיה פתחון פה לשק ממן ההוא עד לקריאת בראשית,
, ואח״כ ״במם השמיני״ ת לסוף התור, י ש א ר  לכן דעת ב״י לסמוך ב
מ מנהגנו. אמנם עשק בתר הגולה העמוק אשר התע&ק  והפטר׳. ו
 עם 3״* הוא על מינן 3ש*ע שגם במקום שעושים רק י׳׳ט אחד קול־אי*
: שלא נמצא ולא נ׳ כן ילשון 3ריית׳ וגמ׳ מגלה ה כ ר 3 ת ה א ז  בו ו
 ל״א; שהבריית׳ אומרת,ושאר כל ימות התג קורי׳ בקר3נות התג",
. ובגמ׳ אמר ״י״ט האחרון של תג ה כ ר ב ת ה א ז  ולא הזכירה: ו
 קורי׳ כל הבכור וכו׳ למחר קורי׳ וזה״ב". ואם כש״ע, הל״ל: י״ט
 האחרון קורי׳ חה״ב והאימא דאיכא תרי יומי יומא קמאכל הבכור'
 למחר וזה״ב, כמ״ש שם למעלה במועדי׳ אתרי׳? וזאת היא באמת
 קושי׳ עצומה. ולהקל מעל ב״י י״ל שלשו( אגמי לא בי״ט אחרון של
 יוג לביו כן הוא, כי גם בי״ט אחרון של פסח אמר ,,קורי׳ ויהי
 בשלת וכו׳ ולמחרת כל הבכור", ולא אמר: והאידצא וכוי. וי״להטעם
/ ת״ר ״בריית׳ שלימה היא עד ושאר כל ימות  לפי כירש^-בד״ה ה
 החג קורי׳ בקרבנות החג אלא שבעלי הגמ׳ הפסיקוה לפ׳ בכל מועד
 יום ביום מה תקט האתרוני׳ שנהגו לעשות 3' ימי׳ לקרות ביום ב'
 לפי שהבריית׳ נשנית בא״י שאץ עושי׳ י״ט אלא יום א׳,״ ואשלים
 דבריו להודיע מה לשון הבריית׳ומה הוסיפו אמוראי'. ברייתי: בפסח
 קורי׳ בפי מועדות [אמוראי׳ ״ומפטירי׳״ עד ״יאשים״] ושאר ימות
 הפסח מלקט וקורא מענינו שנ פסח [״מאי היא" עד ״בוכרא"]
 בעצרת שבעה שבעות [״ומפטירי׳ בחבקוק׳׳] ואחרי׳ אומרי׳ בחדש
 השלישי [,,ומפטירים עד ,>כתר1ייהו וחפכא"] ובר״ה ובחדש
 השביעי [״ומפטירי? הבן יקיר לי אפרים״] וי״א וה׳ פקד את שרה
״ עד ״מןיר"] ביהיל קורי׳ סדראחרי מות [״ומפטירי,״  [,,ומפטירי,
 עד ״ונשא"] ובמנח׳ קורי׳ בלוריות [,,ומפטירי׳" עד ״אלמנות"]
 י׳ט הראשון של חג קולי׳ בפי מועיוצז שבת״כ [״ומפטירי׳" עד
 ״המלך שלמה״] ושאר כל ימות החג קורי, בקרבנות החג [״י״ט
 האחרון" עד ״ויעמד שלמה״] עתה אגלה דעתי מאור הבריית׳
 ומאמרי האמורא*׳: שמ״ש בבריית׳ ״בפסח" ר״ל בי*נו ראשון של א׳^
ה ט 1איגלו י/ו בא״י. ומ״ש  שהוא יום אי, אבל יום ב׳ אץ נכלל מ
ם ב ת ם לבד עצמו ולק כ '׳ ה ם א׳ ו י  רש״י בד״ה ושאר,מ״ט 3? קורי' כ
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 בסוף הענין. אך ק׳ באמת על רב פפא שמפי שם הבריית', למה לא
 פירש שביום אי של חה׳׳מ שבא/ שהוא ב׳ של י״ט בחייל, קוראי׳ כביו׳
 א׳ פ׳ המועדות? ונ״ל שנכלל במ״ש בריית׳ אח׳׳כ ״ישאר ימות הפסח
 מלקטי׳ וכו׳ [וע״כ הוסיפו על ראש הבריית'רק ההפטרות ולא קריאת
 י׳׳ט ב׳ בח״ל$ כי לפני דורות אתרוני׳ שבימי אביי לא השתנתה קריאת
 יוס ב׳ ממ׳׳ש בבריית׳ כאשר אבאר] כי בגמ׳ מפי בזה ,מאי היא אמר
 רב פפא מא״פו סימן [מה שנסגר הסימן בגמ׳ בב׳ תצאי לבנה היא
 טעות, כי הסימן עיקר מאמר ר״פ לפי הבריית׳| ולדעתי מ׳ אחת
 נשמטה בטייס מן הסימן, ויתוקן: ממאפ״ו. או שהמ׳ האתת מורה
 על ב' פרשיות שתתלתן מי. והאחת: ״((ועדי״, שהוא תתלת עיקר
 פ׳ המועדות אתר המאמר הנוסף בראשה״וידבר וגו׳ ואמרת אלהם״,
 כמו שהמ (יורה על ״משכו״ שאתר מאמר ״ויקרא וגו׳ ויאמר אנהם".
 •ומלשון משנה ובריית' ״פ׳ המועדות״ נ' שבימיהם לא היתה תתלת
 הקריאה פ׳ שור או כשב, שאיננה מענין מועד, כ״א ״וידבר וגו׳
י קריאת ב׳ של פסת ד ע ו  מועדיי. נמצא שיפה פירש ר״פ בסימן מ׳ מ
 שהוא בא״י ובת״ל פ׳ המועדות כביום אי. ולא כפירש״י שהמ׳ מורה
. וכן אין נ״ל פירש״י שוי של הסימן מורה על וידבר  רק על משכו
 שבבהעלתך,־ כי אין זה סימן טוב, שהלא רוב פרשיות שבתור׳ תתלתן
 ״וידבר״? לכן לל שפסוק ״וידבר" וגו׳ לא ותשב לענין הסי׳ כנ״לץ
דבר. — ולפי י  אבל הו׳ מורה על ״ויעשו״ שבראש הפסוק שאתר ו
 שהבריית׳ ביארה קריאת י״ט אי, הוסיפו אמוראי', מלבר הפטרת
 יום אי, גם מה שהשתנה בת׳׳ל, שאף שקריאת יום ב׳ היתה בימיהם
 כבא״י, ((״מ נוספה הפטר׳ בו כי הוא י״ט בת״ל. והוא שאמרו
׳ וכוי. אכן בי״ט אחרון של פסת שלא אמרה הברייתא  ״והאימא,
 בקריאתו דבר מבורר, כ״א כללתו במ״ש ״ושאר ימות הפסת מלקט״
 וכו׳ [כי ((״ש בגמ׳ ״י״ט האתרון של פסת קורי׳ ויהי 3שלת״ היא
 הוספת אמוראי', כי בתוספתא פ״ג, שהיא הבריית׳ שבגמ', איננו.
 וכן מוכת מרש״י בראש המשנה ,ובברייתא אמרינן בה ושאר וכו׳
 מענינו של פסת ומאי דשייר במתני׳ תנא בברייתא״, ולא הזכיר
 שבבריית׳ משמיענו גם קריאת בשלת|. גס האמורתי׳ לא הזכירו
 (ינהג א״י. רק פירשו מנהג ת״ל, ולח אמרו ״והאימה״ וכו׳ המורה
 על השתנות ממנהג א״י. אמנם ברור אביי השתנה מנהג הקריאה
 בתתלת פסת מנדורות הראשוני׳ בת״ל, ע״כ אמר אביי ״והאימא
 נהוג עלמא למקרי משך״ וכוי. [ויגעתי ומצאתי טעם יקר לשנוי
 מנהגי החרות בזה. כי ראינו ההבדל בין מנהג א״י למנהג אביין
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 שלזה קראו ת׳ פרשיות לח׳ ימי׳, ובא״י רק ז׳, שפ׳ כל הבכור לא
 קראו, כי אץ להס יום ת׳, ודתו המאותר׳ בתורה, וגם לא קראו
 פ׳ קדש לי כל בכור, כי בסי׳ ר״פ אץ אות ק׳, אך קראו 3יום 3׳ פ׳
ר ליום ת׳, ו כ ב  המועדות כביום אי. ו3ת״ל בדור ר״פ נוסף כל ה
 אבל פ׳ קדש לא קראו כמו 3א״י. והוא פלתי! אס דתו בא׳׳י פ׳ כל
 הבכור שבמשנה תור׳, למה דתו פ׳ קדש המוקדמת כתור׳, וקראו
 פ׳ המועדות כ׳ פעמי׳? וכן דתוה בדור ר״פ בת׳׳ל אף שקראו כל
 הבכור, וקראו פ׳ המועדות בב׳ ימי׳? ונ״ל ששנוי המנהג הזה תלוי
 במתלוקת ר״י הגלילי ור״ע במנתות ל״ו ע״ב, שר׳׳י הגלילי מפרש
 המקרא שבפי קדש ״ושמרת את התקה הזאת למועדה מימי׳ ימימה״:
 תקת תפלי׳, ודיע מפרשו: תקת פסת. וא״כ לר״י הגלילייאין ראוי
 לקרוא פ׳ קדש בפסת, לפי שעיקרה על תפלי׳ נאמר, וע״כ לא
 קראוה בא״י, כי שם כ׳ תוס׳ בד״ה ושמרת ,בפ׳ ב״ס ובפי כ״מ דאמרינן
 דבני מערבא מברכי בחר דמסלקי תפלייהו לשמר תקיו מפ׳ ר״תוכו׳
 דלא שייכא וכו׳ אלא בתפלי׳ דכתב בהו חקה ודוקא כשמסלקן סמוך
 לשקיעח התמה דדרש ימי׳ ולא לילות וכו׳ ובירושלמי דברכות פ׳ היה
 קורא אמרינן נמי אמילתא דבני מערנא דמברכי לשמר חקיו כמ״ד
 בתקת תפלי׳ הכתוב מדבר וכו׳ והאימא לא מברכי לשמר תקיו
 דבסמוך פסקי דלילה זמן תפלי׳ וכו׳ וקרא דושמרת את התקה
 בתקת הפסת הכתוב מדבר״. וא״כ בני ת״י שלדעתם עיקר פ׳ קדש
 על תפלי׳ נאמר, וע״כ לילה לא זמן תפלי׳, לא רצו לקראה בפסת,
 שלא לתת מקום לטעות שבפסת מדבר ולילה זמן תפלי׳. וגס בת׳׳ל
 לא קראוה בימי ר״פ, כי אז לא נגמרה ההלכה שבפסת (>דבר. חבל
 בדור אביי גמרו ההלכה שבפסת מדבר, ובתת לקראה ((לקרוא פ׳
 המועדות ב׳, פעמי׳. ושלא להפך בב׳ ימי׳ שוים הסדר שבתור׳, תקנו
 ביום א׳ משכו וגו״ שבפי בא, ובב׳ פ׳ המועדות שבפי אמור, והבט
 355] אבל בעצרת ור״ה שבארה הבריית' מנהג הקריאה בח״י,
 אמרו האמוראי׳,והאימא״ וכו׳, שהשתנה עתה בת״ל, גס על הקריאה.
 וכן בי״ט ראשון של סכות בארה הבריית׳ קריאתו בא״י, כי גם יום
 3׳ נכלל במ״ש הבריית׳,ושאר כל ימות התג קורי׳ בקדמות התג״
 [כי שם סוף הבריית׳ כמ״ש רש׳׳י בד״ה ה״ג הנ״ל] שקוראי׳ 3יום ב׳
 רק,וביום השני״ וגוי וכופלי׳ הפרשה ד׳ פעמי׳ כבש״ע תרס׳׳ג סס״א,
 וכן עושי׳ בא׳׳י בכל ימי תה״מ דבר יום ביומו כבש״עשם. וע״כאמרו
 גם בזה ,והאימא״ וכו׳ אף על הקדיחה ן שמנהגם בת״ל השתנה
 מבא״י שבבריית/ שבח״ל אץ קוראי׳ 3מם ג׳ מןרבטת החג, כ״א פ׳
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 המועדות כביום אי. אכן בחה״מ אף שהשתנתי הקריאה בח״ל שאין
 כופלי׳ קרבן היום ד׳ פעמיי, כ״א קוראי׳ ספיקא דיומא כבש״ע שם,
 לא אמרוהו האמוראי', לפי שהבריית׳ לא ביארה מנהג א״י שכופלי׳
/ חה עושי׳ גם בת״ל, רק ג  ד״פ, רק אמרה ״קורי' בקרבנות הת
 באופו אתר. אולם בשע״צ שלא הזכירה הבריית׳ קריאתו בא״י, גם
 הם נא הזכירוהו לאמר ,והאימא״ וכוי, המורה על שנוי ממנהג א״י,
 רק אמרו איך הוא מנהג ת״ל. סוף דבר שאין להרוס בנין בית יוסף
 ע״י חפירת באר הגולה, שיתכן שקוראי בא״י בשע״צ ,וזה״ב״ כב״י,
,והאימא״ וכוי, הוא מפני שלא ביארה בו הבריית׳  ומה שלא אמרו
 מנהג א״י. — אך מ״מתשארהקושיתעל ב״י להב״ה,מהיכן יצא לו
 דין זה״ שקוראי' בא״י וזה״ב בשע״צ, שלא נזכר בגמ׳ וכל הראשוני׳?
 לק אתזק יסוד בנין ב״י שלא ימוט מקושיות הנ״ל. כי הוכיח דינו,
 שאל״כ מתי יקראו וזה״ב בא״י בשניי שתל י״כ בשבת או בבי, שנהן אץ
 שבת בין י״כ לסכות, כי בשבת שלפני י״כ ראוי לקרוא סדר תוכתות:
. ומזה שפט ב״י שבא״י ובכ״מ של י״ט אתד קוראי׳ ו נ י ז  וילך או הא
 חה״ב בשע״צ. אך ק״ל קושיי גדולה על ב״י, שמלשון התוספתא הנ״ל
 מוכת שגם בשע״צ קראו בא״י רק ,ביום השמיני עצרת״ וגו׳ וכופלי׳
 אותו כמספר הקרואי׳ כבת״ה, כי בסוף קריאת מזי התג כתוב שם
ם [יתוקן: ביום] השמיני', הפך ו י ב  ״בשביעי וביום השביעי בשמיני ו
 דעת ב״י. ות״ל שתוספתא ר״ל למפטיר בספר בי; שהלא תוס׳כתבו
 במגלה ל׳ ע״ב״והא שאנו מעמידי׳ ס״תב׳ במועדות וקורי׳ בקרבטת
 היום לא מצינו סמך בתלמוד אך בסדר רב עמרם ישנו״. ואם רצון
 תוספתא למפטיר בספר בי, הל״ל שבתוספתא ישנו ? ואם ישיב בעל

 דין: הלא גם בי״כ נמצא בתוספתא הזאת ״ומפטירי׳ בעשור שבתומש ן !
 הפקודים״; אען שקריאת קרבטת י״כ נמצאה כבר בכ״ג במשנת יומא; !

 ר״פ בא לו, ולק תקטה למפטיר, אבל לא בשאר מועדות. תדע
 שבתוספת' לא אמר ״ומפטירי׳״ במועד אתר זולת י״כ. ומה שקוראי׳ |
 בשר״ח קרבטת המם למפטיר, כבמגלה כ״ט ? הט>גם לפי שלא נזכר {
 ענין ר״ח בקריאת סדר שבת. אבל בי״ט כבר נזכר עניט בקריאה ו

 [אך לח אעלים דבר פלא שעל הרא״ש של שם ״תימא דבפסח וכו׳ ו
ט מוציאי, ב׳ תורות וקורי׳ א׳ בקרבנויו היום ו ! ם א י ר ו פ כ ם ה ו בי  ו

 וזה איט שנוי לא במשנה ולא בגמרא ואפשר שאחר שנשלם הש״ס !
 תקנוהו רבנן סבוראי או הגאוני' ובסדר רב ?גמרם ישט* ולמה;
 מונה יה״כ, שנזכר׳ כבר קריאתמפטיר בקרבטתיו בתוספת׳? ואול^!
 י״לשאץדרך לתקן תקון גמל כזה שאינט בתלמוד ע״פ התוספת', וע״כ
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 כ׳ ״חינו שנוי לא במשנה ולא בגמרא׳׳] ובאשר אין הדבר יוצא >(ידי
 פשוטו שמובן התוספתא שקוראי׳ בח׳ לעיקר קריאה ״ביום השמיני,׳
 וגו׳ הקושי׳ חזקה על ב״י שכ׳ שבא׳׳י קוראי׳ וזה״ב* לכן נ׳׳ל שב׳׳י
 מודה שנהגו אז בא״י כתוספתא שקוראי׳ רק ״ביום השמיני׳׳ וגוי. ובזה
 נבץ למה לא פירשה הבריית׳ ((נהג א״י בתתרון של פסת וסכות?
ח נכלל במ״ש ״ושאר מזות הפסת ((לקט״ וכו/ ובסכות כלול ס  כי מ
 במ״ש ״ושאר כל ימות התג קורי׳ בקרבנות התג״ והוסיפה הבריית׳
 בשכות מלת כל, לכלול גם שע״צ הנקרא אתמן של חג. ומשמיענו
/ ועם המפטיר:  שאף שמוסיפי׳ קרואי׳ בו מבתה״מ, שאם הוא בתול: ה
 וי. ואס בשבת: זי, ועם המפטיר: ת', קוראי׳ רק ״ביום השמיני״
/ ואםבשבת. ד׳פעמי/ ותולקי׳  וגו/ וטפלי׳ אותו אם בתול: ג׳פעמי
: ל ל  ו׳ פסוקי׳ שבו תמיד לב׳ קרואי׳. וכ״ת א״כ מתי קראו בשני׳ ה
 חה״ב? י״ל שבימי התלמוד קראו בא״י התור׳ בג׳ שני׳ כבמגלה כ״ט
 ע״ב. ואף במקומות שקראוה בשנה א* קראו וזה״ב לדעתי בשבת א׳
 או ב׳ שאתר סכות, כי לדעתי לא תברו לעולם אז נצבי׳ וילך,
 וקראו נ צב י׳ בשבת שלפני ר״ה, וילך בשבת שובה, ואם שבת בין
, ובשבת שאחר סכות: וזה״ב, ואם אץ ו נ י  י״כ לסכות קראו בו האז
ו בשבת שאתר סכות, ובשבת נ י ז א  שבת בין יה״פ לסכות, קראו ה
 בי: וזה״ב. ולא זו בלבד כי לדעתי בזמן התלמוד אף במקומות של ב׳
 י״ט קראו חה״ב בא׳ משבתות שאתר סכות בדרך הלל, אבל גם בש״ת
 קראוהו מעטן היום וכמ״ש רץ שם ״לפי שהוא סוף כל המועדות
 חותמי׳ בברכת(ושה רבינו״. וכאשר קוראי׳ בכל י״ט מענין היום, ולא
ת בש״ת, י ש א ר  יחשב בקריאת סדר התור/ וכמו שקוראי׳ עתה ב
 וקוראי׳ אותו בשבת שאתריו בסדר קריאת התור׳, כן עשו אז גם
 בוזה״ב. וראיה לדבר בירושלמי ס״פ בני העיר ״ר׳ יוסה ב״ר בון תמניא
 פסוקי אתריא מישנה תור׳ טעוני׳ ברכה לפניהם ולאתריהם בלא
 כך אין הפותח והחותם בתור׳ מברך לפניה ולאחריה [פי׳ קרבן
 העדה ״וכי לא תנן התותם בתור׳ מברך לאתריה א״כ למאי צריך
 לממיר שת׳ פסוקי־ אתרוני׳ צריכי׳ ברצה לאתריהם״. ר״ל שהלא
 הקוראס הוא תותם הקריאה, ואף בימי המשנה שלא כל הקרואי׳
 מברכי/ ((״מ תנא מוגלה כ״א ע״ב ״והתותם מברך לאתריה] לכן
 צריכה לר״ח שתל להיות בשבת״. [פי׳ ק״ה ״כדאמרי׳ שבני מערבא
 סיימו התור׳ כל ג׳ שנים] ומוכח מזה שבשנה השלישית השלימוה בא׳
 !משבתות כלל. אכן לפ״משל י״ל שהירוש׳ מדבר אף למנהג מקומות
 שמשלימי׳ התור׳ בשנה א׳, כי גם באלההשלימוה בא׳ משבתות שאתר
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 ש״ת, ואמר שרץ ר׳ מסה בשנה שי״כ בשבת שאין שבת בין י״כ לסכות
 ור״ת מרתשון בשבת ב׳ כאתר התג, שבו קראו וזה׳׳ב, ואתר השלמת
 התור׳ ״וביום השבת וגו׳ ובראשי חדשיכם״ וגוי, ולפי ההלכה בא״ת
 רפ״ב ס״ו שמפטיר עולה למטן זי, המפטיר בשר״ח הוא התותם מנין
 הקרואי׳ והקריאה וראוי לבדו לפי המשנה לברך לאחריה, ו״שמיענו
 ר׳ מסה שגם הששי בשבת הזה הקורא ח׳ פסוקי׳ אחרוני׳ שבתור׳
— נשוב לעניננו: שלפי מנהג 0 .  יברך לאחריה לכבוד השלמת התור׳
 שבימי בריית׳ ותוספת׳ לקרוא סדר וזה״ב בא׳ משבתות שאחר החג
 קראו בשע״צ רק ״ביום השמיני״ וגוי, וטפלי׳ אוהו לפי מספר הקמאי',
 להשוותו לתה״מ שעשו הדומה כלל, זזה״בלא יתפצובו, לפי שקראוהו
,  בשבת; אבל בימי אמוראי׳ בת׳׳ל שלא כפלו בתה״מ כמספר הקרואי,
 כ״א קראו ספיקא דיומא כמנהגנו, גם בת׳ לא קראו ״ביום השמיני״
 לכפלו, כ״א ״כל הבכור״, ובטי ״וזה״ב״, אף שקראוהו בשבת שאתריו,
 חשבוהו מעטן היום כמ׳׳ש ר״ן הלל. אך חחר חתימת התלמוד
 שהתפשט המנהג שבשבת הא׳ שאתר סכות קוראי׳ בראשית,
 כברמב״ם ה׳ תפלה רפי״ג ״המנהג הפשוט וכו׳ ומתתילי׳ בשבת שאחר
 חג הסכות וקוראי׳ בסדר בראשית׳׳, ואין שבת לקרוא וזה״ב בשני׳
 הלל, אין להשלים התור׳ כ״א בי״ט אחרון של חג, לכן כ׳ ב״י שבמקומו׳
 שעושי׳ רק״י״ט אתד קוראי׳ עתה בת׳ ״וזה״ב". [בני אל תמאס ואל
 תקץ בהוכתתי שהשתנה מנהג קריאת סדרי התור׳ ממה שהיה
 בימי׳ הראשוני׳ ן כי נמצא באבודרהם תחת שמתברי׳ עתה לפעמים
 תקת ובלק, שתברו בימיו שלת וקרת, אבל תקת ובלק נפרדו תמיד.
 וכ״כ בס׳ העבור מר׳ אברהם בר חייא, אשר חי בימי רש״י. ויותר
 מתמיה מ״ש בס׳ הזה בסוף המאמר הב׳ ״ובשני׳ המעוברו׳ קוראים
 כ״ת סדר ?(בראשית עד תורת המצורע, וסימנם סגיר ופסת. ופעמי'
 יהיה ביניהם וכו׳ כ״ט שבתות ועודף על הסדרי׳ שבת אי. ובשנה זו
 מתלקי׳ סדר א׳ ומורי׳ אותו בב׳ שבתות ובמקומו׳ מחלקי׳ סדר ואלה
 המשפטי׳ ובמקומך מחלקי'״ סדר כי0תשא ויש מקומות מתלקי סדר
 וירא אליו״. ואנחנו לא סלוק ולא סלוג ידענו בסדרים האלה,
 שבשני׳ המעוברות כאלה שר״ה ביום הי, קוראי׳ עתה פ׳ אחרי קודם
 פסח, ומצאי׳ מכלל סגור ופסת. — ועתה אם בדורו׳ שאחר חתימת
 התלמוד השתנה סדר הפרשיות כן, אל תתמה אם השתנה עוד

 מימי התלמוד].
 ב) תמוה למה ?(רכיבי׳ בעת הגבהה תצי פסוק על פסוק שלם,
 שאתר ״וזאת התורה״ וגו׳ שהוא פסוק עד ״ב״י״ בהדברים די,
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 מוסיפי׳ ״על פי ה׳ ביד ״שה״ שהוא תצי פסוק מבמדבר ט׳? ויותר
 תמהתי בהקדמה, 3', שבעת הגבה׳ אומרי׳ ג׳ פסוקי׳ םמוכי׳ במשלי
 גי, ומהפכי׳ שדרס, כי שס נאמר ״ארך ימי׳ וגוי, דרכיה וגו/ עץ
 תיים״ וגוי, ומהפכי' לאייר ״עץ תייםוגו׳ דרכיה וגו׳ ארך מוי׳״ וגוי?
 וכעת הכנסה אומרי׳ 3׳ מהם, וגם אלה כהפך: עץ ידים וגו׳ דרכיה
 ! וגוי? וגיל 3הקדים מ״ש 3כת3 ישן של מנהגי פ״פ ״מן יום א׳דתה׳׳מ
 ן דפסת עד יום א׳ דסליתות אומרי׳ התזני׳ פסוקי חגירה בקול רם
 ! שהא׳ אומר פסוק א׳ והשני אומר כתמן אתריו ובימי התורף חומרי
 בלתש וכו׳ ומזמור לתודה אמירי׳ בקול רם כנ״ל ויהי כבוד אווירי
 בלתש עד וירם קרן לעמו ומומים עד ישתבת'אמירי׳ בקול כמו בקין
 כנ״ל״. וממה שגם זקני הדור שלפנינו לא ראו המנהג הזה, כלמוד
 שכבר בשני׳ קדמוניות בטלוהו (יפני טורת צבור ובטול זמן, ואמרו
 הכל בלתש. וכן הוא לדעתי בפסוקי׳ שאצל הקריאה, שהמנהג היה
 מתתלה שהתליפוקהל ועושה המצוה הפסוקי׳, שכל א׳ אומר פסוק
 שלפי עניט ראוי לו לאמרו בעת המעשה ההוא. כשפותת בעל הו״ה
 איה להוציא ס״ת, אמירי׳ ק' ״ויהי מסע״ וגו׳, וכשמוציא אומר
ן וכו׳. ת נ ו לת׳ אומרי׳ ק׳ ״ברוך ש נ ת ו נ ש כ  ״כי מציון תצא״ וגו, ו
 וכשהולך ת׳ עם ס״ת לקרוא, אומר ״גדלו״ וגו׳, כבימיא ל״ז,כי שם
 וגו׳ א״ל משה לישראל בשעה שאני מזכיר שויו וכו׳ אתם הבו גודל״
 וכו׳ בשעה שאני מזכיר צדיק עולמי׳ אתם תנו ברכה״. ובתתלת
 הגבהה אמרו ק׳ ״וזאת התורה״ עד ״בני ישראל״. המגביה כשס׳׳ת
 בידו אמר ״ע״פ ה׳ ביד משה״, להורות שלא מדעתו שם משה כ״א
מת זי ק ו בידו אמרו ק׳ ״עץ תיים היא  ע״פ הי. ואתר שהגביהו ו
ק י׳ בה״ וגוי, והמגביה עונה לשבת התור׳ ״דרכיה וגוי, י  ל מ תז
ה נ י מ י ו וא׳ בשמאלו אמרוק׳״ארך ימי׳ ב נ מי  וכשתופשתלקא׳ בי
ל גלוי הכתב להראותו לעם, י ד ג ה  בשמאלה״ וגוי. וכשפתתו ו
ל וגו׳. וכשמכניס פותת א״ה אמרו ק׳ ״ובנתה גדי  אמיר ״ה׳ תפץ וגו׳ י
 יאמר וגו׳ וג׳ פסוקי׳ מתהלל קל״ב שלפי במדבר רבה פי״ד ושבת
 ל׳ אמרם שלמה כעת הכנסת ארון. וכשלוקת ס״ת מת׳ אומר ״כי
׳ י ק י ק בואמרוק׳כלמגביה ״עץ וגו׳ למתז י  לקת טובוגוי, וכשמתז
 3ה״ וגו׳, ועונה כמגביה ״דרכיה״ וגו׳ [אבל פסוקי ״ארך ימי׳ וגו׳, ה׳
 וגו׳ יגדיל׳׳ לא אמרו, כי איננו מפריד ידיו 3התזקתו ולא מגדיל גלוי
 הכתב] ואתר שהכניס אמרו ק׳ ״השיבנו״ וגו׳ להורות שמתאוי׳ לשוב
 ולקרב אליו ע״י קריאת ס״ת מהרה. אך בדור שאתר מתקני המנהג
 [אולי כשתקנו למכור המצות ואין כל עושה המצוה יכול לאמר
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 הפסוקי׳] בטלו החלוף כבמנהג כ״י הלל. ומשם והלאה אמרו
 הפסוקי׳ יתר, ונשאר הסדר הפוך [וכן עשו בהפטרה שתחלת התקנה
 הית׳ שא׳ מפטיר, חבל אתר שנמכרה ופעמי׳ שלא יכול המכובד

 להפטיר, הנהיגו שכל הק׳ אומרי' ההפנור׳ יחד].
 ג) כי מה שמניתי׳ ס״ת, שיקראו בו אח״כ, על השלחן טרם
 מסירי׳ זה שקראו בו, טעמו בש״ע א״ת קמ״ז ס״ת ״שלא יסיתודעת׳
: שתעשה עוד מצוה  מן המצות״, וזה יתכן רק בהוריע בזה שמניתי,
; תבל לא יוודע זה בס״ת שכבר ה הב' שמניתי,  אתרת לקרוא מ
 קראו בו ועברה מצותו. ואף שמ״א ס״ק י״ב ל עוד טעס אתר
,  ״שיאמרו קדיש על שתיהן״? כבר ל לדוש סוף א״ח במנהגי, סעי
 כ״ד שעל ס״ת שכבר קראו בו יהיה הקדיש אף אם איננו מונח שם.׳
 ול״נ שאף אסור להנית ס״ת שכבר קראו בו, כי רק ס״ת שבלא זה
 יניתנו לקרוא בו, מקדימי, להניתו טרם יסירו האתר ולפני קדיש,

 אבל הראשון שכבר קראו בו אק להניתו שלא לצורך קריאה.
 ד) נשאלתי: למה נוהגי, מנהג מתנת יד בשע״צשהוא אתרון
 של תור, ולא בש״ת שהוא אתרון של גליות, כמו בפסת ביום ת,
? ועניתי שהנהיגוהו בכל רגל ביום שקוראי, בו פ׳  ובשבועות ביום ב,
. ובאשר קוראי, ר, על שם סופה ״איש כמתנת ידו״ וגו,  כל הבכו
, ופ׳ בראשית מטעם ,  בש״ת ״וזאת הברכה״ מטעם ר״ן שבאות א
 טורשס,קוראי׳כל הבכור בשע״צ, כבמגלה ל״א, ע״כנהגו בו מתנת יד.
 ליום קי״ט: א) למה טהגי׳לתתום במיתת תנוך, הלא נוהגי׳ בפ״פ
 בהפסק הפרשיות כירושלמי ס״פ בני העיר ״שצריך שיהיה פותת בדבר
 טוב ותותס בד״ט", והעתיקוהו רמב״ם ה׳תפלהפי״ג ורמ״אבהגהת
 א״ת ס״ס קלת. ואף שב״י לא הזכירו בש״ע, ולל טעמו כי בבבלי
 מגלה ל״א ע״ב מוכח שחולק על הירוש', שמלבד שלא הזכיר טעם
 ידוש, על((שנת ״אין מפסיקי׳ בקללות״, (יבואר כן במאמר אביי שם ן
 ״קללות שבמשנה תור, פוסק״, אף שיתתום הראשון ויפתת הב׳ בדברו
] וע״כפוסק!  רע [אבל ירוש' שם לא תילק בין שבת״כ לשל משנה תור,
 ב״י בש״ע תכ״ח ״בקללות שבמ״ת יכולי׳ להפסיק״, והוא כאביי בבבלי;!
 ((״מ הלא גם ב״י ל את׳׳כ ״ואעפ״כ נהגו שלא להפסיק בהן״, כי
 נוהגי, להתמיר כירוש' שלא לתתום ולפתות ברע? [הבט יום לא!
 אות א, 146] ולל שדעת זקני פ״פ כמס, דרך ארץ זוטא פ״אי
, וכאונקלוס שתרגם ק ואלו הן תנוך״ וכו,  ״תשעה נכנסו בתייהם בגן ע
: וליתוהי ארי לא אמית יתיה ה'״. ולל שמפ׳  (יקרא ״ואיננו״ וגו,
 המקרא: שתנוך לאמת כשאר ב״א שבמותם גופם נשאר באוץ, כ״א
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 גם גופו איכנו עוד בארץ, כי לא המית אותו, רק לקת אותו עט
 גופו בתייו לג״ע. וא״כ איננו דבר רע וראוי לתתוס בו. — ובכל זה
״ בשלילה שאיננהבמקרא, ת י מ  לא נמלטנו מכבדות לשון ת״א ״לא א
 ויותר הל״ל: ארי דבר יתיה ה׳ בתיוהי, או בלשץ דומה ? לכן נ״ל
 שעיקר לשון ת״א ״ארי אמית וכו׳ כבתוס׳ יבמות י״ו ע״בבד״הפסוק
 ״דתנוך מת כדמתרגמינן כי לקת אותו המית [יתוקן: אמית] יתיה״,
 וכפיר״שי,.המיתו קודם זמנו״. ולדעתי שלטה בת״א יד אלה שנמשכו
 אחד המיני׳ בב״ר פכ״ה, והוסיפו מלת ״לא״. וז״ל ב״ר ״המיני׳ שאלו
 לר׳ א3הו א״ל אין אנו מוצאי׳ מיתה לחנוך וכו׳ אמר להם אם לקיחה
 אתם דורשי׳ נאמר כאן לקיחה ונאמר להלן הנני לוקח ממך את
 מתמד עיניך א״ר תנתומ׳ יפה השיבן ר״א״. ואולי גם המאמר בד״א
 זוטא הנ״ל נוסף בסוף הפרק ההוא מכתהמיני׳. וזכרלדבר: שבכלל
 ט׳ שנכנסו [בלשון עבר] לג״ע מונה ״משית/ ואומר לי לבי שהמיני',
 שהיו מלומדי נוצרי', כתבוהו על האיש שקראו: משית, ושאמרו עליו
 שאתר שנהרג שב לתיות ונכנס תי לג״ע. ולמען לא יהיה פלא שקשה
 להאמין, כתבו שנכנסו גם ת׳ אתרים, ובראשם תנוך [אמנם זקני פ״פ
 לקתו ״לקת״ כד״א זוטא וכת״א שלפנינו שאיננו רע], — ואל תתמה
 על ׳(״ש שידי אתרים שלטו בספרינו להוסיף באגדת, כי אף תלמוד
 שלטו כן לפעמי׳ ידי תלמידיי. ואביא רק איזה משלים. אי, ברכות ת׳
 ע״ב ״דרב פפא אזל לגבי ארמית הוציאה לו מטה אמרה לו שב אמר
 לה איני יושב עד שתגביהי את המטה ומצאו שם תינוק מת״ ובפסתי׳
 קי״ב ע״ב פי׳ רש״י ורשב״ם שישב והעלילה עליו וברת, ש״מ שלא
, כי שמעתי שהרב  היה המעשה כן בספריהם משלנו. [ואקצר חה
 ראפאפארט נר״ו כבר העיר עליו] ב', ברכות ס״ד ״דרב יוסף סיני
 ורבה עוקר הרים וכו׳ שלתו להו סיני קודם וכו׳ אעפ״כ לא קבל
 עליו ר״י דאמרי ליה כלדאי מלכת תרתין שנין מלך רבה כ״ב שנין
 מלך ר״י ב׳ שנץ ופלגא״. ותמוה איך ינית ר״י מלעשות דבר גדול
 כזה לקבל נשיאות, מפני מאמר כלדאי, הלא בפסתי׳ קי״ג ע״ב אמר
 ,((נין שאין שואלי׳ בכלדיים שנא׳ תמים תהיה״ וגוי, ופי׳ רשב״ם ״להיות
 בוטת בו בכל קורות ונולדות הבאות לך״ ונשמע מזה שלא יעשה או
 ינית דבר מפני דבורם ((קורות הבאות ? לכן נ״ל שתוספת תלמיד
 היא מאמר כלדאי, כי בסוף הוריות נמצא הספור הזה בלי סבת
 מאמר כלדאי. וממ״ש שם עין יעקב בשם ר״ה גאון ״והשפיל ר״י עצמו
 ולא רצה לקבל שררה בפני רבה״ וכוי, מוכת שלא היה בספר הגאון
 טעם כלדאי, שהלא אמר שמפני כבוד רבה לא קבל. ובמ״ש בברכות
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 שם ״כל הדוחק את השעה שעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה
 שעה נדחת מפניו כדרבה ור״י", אין נ״ל פי׳ רש״י ״כל הדוחק כגון
 אבשלום״ וכוי, ושאמר ״כדרגה ור״י״ מוסב רק על ר״י שנדחה מפני
 ((אמר כלדאי; כי אבשלום לא נזכר בגמ׳ שם, וכן כלדאי לפמ״ש.
 אבל פירוש ״כל הדוחק וכו׳ כדרבה״ שלא חלק כבוד לר״י אף שסיני
 קודם, וקבל הנשיאות ״שעה דוחקתו״ שמת לפני ר״י, ״וכל הנדחה״
 וכו׳ כר״י שחלק כבוד לרבה ולא קבל ״שעה נדחת (גפניו״ שהאריך
 מזי׳ מרבה, שגס הוא ימלוך. גי: בסנהדרי׳ ק*ס ע״ב ״ההוא צדוקי"
 וכוי, ((״ש בסוף הספור ואפי׳ במיני לא בעי למימר הכי" היא
 תוספת תלמיד, כי לשון ״לממזר״ נלעג, שהל״ל: למיעבד. והספור
 הוא בברכות ז׳ ובע״א ד׳ בלי התוספת הזאת. ומתוסישםמוכחשלא
 היה לפניהם. ד׳: בסוטה י״א ״דא״ר אלעזר מאי דכתיב כי בדבר
 אשר זדו עליהם בקדרה שבשלו בה נתבשלו מאי משמע דהאי זדו
 לישנא דקדרה הוא דכתיב ויזד יעקב נזיד״. ולישנא ״דקדרה״ ראוי
 לקדור, שהל״ל: לישנא דבשולי. וממ״ש רש״י שם ״שבשלו לשון רזד
 יעקב נזיד״ מוכת שלא היה לפניו בגמ׳ ״מאי(!שמע״ וכוי, וכן בע״י
 אינט. והוא שמקשה המזרחי על פירש״י בפי יתרו ״(>היכן הוציא
 רש״י ז״ל שרז״ל דרשו זדו((לשון ויזד וכו׳ למה לא נאמר שלא כוונו
 בזה אלא (זשל׳׳, ולח אמר שהוציאו מ((אמר ר״א בסוטה. וא״ת לפי׳
 המזרחי מה משמיענו ר״א, הלא זה פשט המקרא? י״ל שבא להוציא
 (יפי׳((פרשי התור׳: שהענישם על אשר זדו על ישראל להעבידם
 בפרך, ומשמיענו שהפי׳ כמו שמפי רמב״ן את ת׳׳א: שדנם ((דה כנגד
 מדה, שעל שבקשו להטביע ילדי ישראל מגיס הטביעם במי י״ס. ולא
 אכסה שלכל הפירושי׳ חסר במקרא הפעל העיקרי, שהל״ל: כי דנם
 בדבר וגוי? לכן נ״ל לפ׳ המקרא בדרך אחר, שהנה (("ש יתרו אחר
 הספור ״עתה ידעתי״ וגוי ק׳ שהלא שמע כל זה כבר טרם בואו
 כמ״ש בראש הסדר ״וישמע יתרו וגוי את כל אשר עשה״ וגוי? וי״ל
 שיתרו שמע בארצו י״מ וקי״ם כמ״ש ״וישמע וגו׳ את כל וגו׳ למשה
 ולישראל עמו [ופירש״י: קי״ם] כי הוציא״ וגוי, אך לא ידע עי״כ
י כי עובדי ע״א חושבי׳ שכל אליל יכול  כי גדול ית׳ מכל האלהיסי
 להציל עובדיו ולעשות נפלאות. אכן אחר שבא נאמר ״ויספר (גשה
ה ולמצרים״ ר״ל בעשר מכות ע ר פ  לחתנו את כל אשר עשה ה' ל
 ע״י שהקשה לבם, וכן שנטבעו ביס ע״י שחיזק את לבם כמ״ש ״הנני
 מחזק את לב ((צרים ויבאו אחריהם״. כי לולא חזק ית׳ את לבם לא
 החזיקו בישראל אחר כמה מכות, וכ״ש שלא רדפו אחריהם ליס.
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ה ידעתי כי גדול׳׳ וגו׳, ת ע , ר מ  וכששמע יתרו זה ע׳׳י ספור משה, א
 כי לא ראיתי שיוכל אליל לקחת בחירת האדם ולהטות לבו שיא3ד
 עצמו לדעת כאשר עשה ית' לפרעה ולמצרים ״כי בדבר״ ר״ל כי ע״י
 הדבר הזה ידעתיו [ובי בדבר כמו 3׳ ״במה אדע״, בראשית כ״א]
 ״אשר זדו עליהם״ ר״ל שהמצריי׳ עשו זדון על עצמם לעמוד במרדם
 אחרי ראותם צרות ה3אות עליהם, והיא ראיה שהטה ית׳ לבם.
 ו3זה גדול מכל האלהים. וא״כ ״עליהם״ ר״ל על המצריי׳. ואףשנתמיה
 אמר ותתן אתת ומפתי׳ 3פרעה וגו׳ כי ידעת כי הזידו עליהם״
 שאין לפרשו כ״א: ש־רשיעו לישראל? נתמיה לקת רק לשון קרוב
 ללשון התור׳ אבל במובן אתר, ולכן אמר ״הזידו״ בהפעיל, כי הוא
 פעל יוצא; אבל בתורי כתוב ״זדו״ בקל לפי שהוא עומד. תדע שבתור׳
, ואמר נתמיה בלשון קרוב ללשון התור׳ובמוק ״  נאמר ״עתה ידעתי
 אתר ״כי ידעת״. — נשוב לעניננו, שמ״מ ק׳ למה פותתי׳ למפטיר
 ״וירא ה׳ כי רבה רעת האדם״, שהיא רעה רבה, וה״ל לפתות ״ויהי
 נח״? ונ״ל בהקדי׳ קושי׳ על הגמ׳ במגלההנ״לשבקללות שבמ״תפוסק
 אף שהוא רע, הלא בברכות ל״א מצאנו ״מצינו בנביאי׳ הראשוני׳
 שסיימו דבריהם בדברי שבת ותנתומי׳״? וי״ל שרק קורא בקללות
 מותר מדין הגמ׳ להפסיק ולתתום ברע, כי איננה תתימה אמתית
 באשר קרוא אתר יקרא עוד משם והלאה, אבל תתימה אמתית
 כנ3יאי׳ שהשלימו נ3ואתם אץ לעשות בדבר רע. ולפ״ז י״ל שאף לפי
 המנהג שמתמירי׳ כירושלמי שאף קרוא ש3א אתריו קרוא אחר, לא
 יחתום ברע, וכן שלא יפתת קרוא ברע אף שקרא כבר אתר לפניו,
 מ״מ התמידו רק במי שקורא ענין שלא נקרא כבר, אבל לא במפטיר
 הקורא שנית מה שכבר נקרא, כי אין זאת פתיתה. וכמ״ש ביוםצ״א

 אות א' 148, הבט שם.
 ב) כן תותמי׳ בפ״פ, אבל בקהלות אחרות מגדילי׳ תור׳ לקרוא
 ההפטר׳ עד ״ואתרי לא יהיה״ וק׳ על מנהג פ״פ ©מ״ש במגלה כ״ג
 ״המפטיר בנביא לא יפתות מכ״א פסוקי׳ כנגד ז׳ שקראו בתורה״?
 ר״ל ששם אמר ״מתקיף לה רבא והרי עולותיכם ספו דלא הווץ כ״א
נא/ וגם סוף ההפטר׳ הזאת נקרא: י  וקרינן שאני התם דסליק ענ
 סליק ענינא. ואף שאומר אתריו ״והוא עם בזוז״ הנמשך למעלה?
 מ״מ לפי שהענין הראשון מובן בלא מה שאתריו, ראוי להפסיק שם
 אף אם אין כ״א פסוקי', אבל אם אץ הענץ האי מוק בלי מה
 שאתריו מפסיקי׳ רק אס הס כ״א פסוקי׳ כבהפטרת בהר שסופה
 ״הממני יפלא כל דבר״ שהמענה איננו מוק עד ״שדות בכסף יקנו״
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 וגוי, וכן הפטרת וירא למנהג פ״פ שתותמי׳ בתוך הספור, כאשר
 אבאר במקומו, ומותר לפי שהם כ״א פסוקי׳. ונזה נדחה לרעתי
 ראית מהר״ס פדואה בחשובה ע״ח שבי״ט די בהפטרת ט׳׳ו פסוקי׳
 כנגד ה׳ קרואי׳ של י״ט [וכ״כרמ״א בש״עא״תרפ״ד| ממה שמפסיקי׳
 בב׳ של ר״ה ״רתם ארתמנו״ וגו׳ בלי כ״א פסוקי׳; כילפמ״שאיןראיה
 מיה, כי גם זה נקרא סליק ענינא. ותמה אני איך לא ראה סדר
 הפטרות של שבתותברמב״ם אתר ה׳ מילה, שיותר מכ׳ מהן אין להן
 כ״א פסוקי', וכן בהפטרות מנהגנו, והרבה מהן דמיו׳ בחתימתן להפטרת
 ר״ה, ומה יענה בהן אם אין זה סליק עניגא. וכן י״ל בהפטרות שע״צ
 וש״ה ואי של פםת; כי גם בהן(יובן הענין שלמענה בלי מה שאחריו.
 תרע שחם הטעם בי״ט מפני ה׳ קרואי׳ כמהר״ם פדוחה, א״כ כשתל
 שע״צ או א׳ של פסת בשבת, שיש ז׳ קרואי/ נוסיף ו׳ פסוקי׳ בהפטרה
׳? זאת אומרת שהטעם מפני סליק ענינא.  כנגד ב׳ קרואי׳ הטספי
 אבל בלא סליק השוו מדתם שכל מפטיר לא ימעיט י>כ״א פכוקי׳
 כנגד ז'קרואי שבת. וא״תלמה הקשה רבא מהפטרתצו, ולא מהפטרות
 סדרי׳ קודמיי: וישב, מקץ, ויגש, ויתי, והרומי׳? י״ל שגם רבא ידע
 שאם נשלם ענין הפטר׳ מותר. רק בהפטרת צו שמוסיפי׳ אתר עיקר
 ההפטר׳ פסוקי ״אל יתהלל" וגוי, הקשה שה״ל להוסיף יותר עד
 כ״א. והשיב שגם בזה מועיל סליק ענינא, שאם נשלם ענין הפסוקי׳
 הנוספי׳ די בלי כ״א, וחם תשאל עוד: הלא למנהגנו גם בהפטרת
 משפטי׳ כן הוא, שמוסיפי׳ פסוקי ״אם לא בריתי״ וגוי, ואין כ״א פסוקי׳
 עם הנוספי', וה״ללהקשות מזאת הקודמת? אשיב: שבזאת לא היה
 המנהג פשוט שיקשה ממנה, שהלא בסדר הפטרו׳ רמב״ם באמת יש
 בה כ״א פסוקי', אבל בהפטרת צו היה המנהג פשוט כבר בזמן הגמ׳
 |וכן הוא גם ברמב״ס שם] לכן מקשה ממנה. — ואולי תספיק

 התשובה הזאת גם להקושי׳ הא׳ שעל רבח הלל.
 0 התדש הזה נקרא בפי העם: תשון. ואמר בני התכם כ״ה
 אליעזר יתיה, שקצרו השם. כי שמות התרשי׳ עלו מבבל לדתז״ל,

 ורובם שמות ע״א של בבליים, כמו ״תמוז״ הנמצא ביתזקאל ת׳ שהוא ן
 שם ע״א. והם קראו לאליל: מררשון, שר״ל: האדון השון, כי ״מר״ 1
 בארמית, שהוא לשון הבבליי׳: אדון [וכן ״מרקוליס״ שבגמ׳ איננו:,
 מערקוד, כאשר תושבי׳ קצת; כי עיקר שמו: קוליס, וכמ״ש בב״מ
 כ״ה רע״ב ״כאבני בית קולים׳׳, וכמ״ש ר״ת שם בתום׳. אך לכבודו
 הוסיפו ״מר", שהוא: אדון]. וע״כ מנעו היהודי' לקראו: מרתשון.
 ר) בס׳ תקין יששכר בסדר בראשית כתב חלוק הפרשיות לג׳
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 הקרואי׳ במנתת שבת ובשתרית ב׳ והי. ומשגה הוא, ט אץ מנחת
 שבת שקוראי׳ בראשית, כי בשבת שלפני ש״ת קוראי׳ במנת׳: וזאת
 הברכה, ובשבת שאתר ש״ת קוראי׳ במנתה: נת, באשר קראו

 בראשית כבר בשתרית.
 ליום ק״ט: א) רבים תמהי׳ על מנהג פ״פ הזה להפסיק ההפטר׳
 בתוך הספור [שיתשוב הקורא שהנס שנולד לה בן עבר ובטל לפי
 שמת בנערותו] בלי להשלים ספור הנס שהנער שב לתיים, למה
 אץ עושי׳ כבקהלות אתרות שקוראי׳ עד ״ותשא את בנה ותצא",
 ששם נשלם ספור הנס ? ונ״ל שגם למנהג שאר מקומו׳ ק׳ תתלת
 ההפטר׳ ״ואשה אתת״ וגו׳ שאץ לו דמיון לסדר וירא. ויהיה תתלתה
 ,ויהי היום ויעבר אלישע״ וגו׳, כי בו ספור נס לידת בן כעין נם
 שרה שבסדר וירא ? אכן תתלתה וסופה יהיו כדת היום אתר שנסיר
ל לתם״ וגו׳ כ א  שמה דברי׳ קשיי. א׳: שבתתלתה אמר ,ותתזק בו ל
 ויסר שמה ל אכל לתם״, והיא אמרה ,יסור שמה״ לבד? ולמה נאמר
 בקריאה הראשונה ,ותעמד לפניו״, ובבי,ותעמד בפתת״? ומדוע בא׳
 דיבר אליה ע״י גתזי, ובב׳ דיבר בעצמו אליה? ונ״ל שכל הענץמדבר
 ממצות כבוד אנשי׳ נכבדי׳ והטבה להם, שבשכרהנעשה נס למקיימה.
 והוא שנאמר בשונמית ,ותתזק בו לאכל לתם ויהי וגו׳ יסור שמה
 לאפל לתם״ ר״ל שלא התמהמה, ורק ע״י הפצרתה והתזקתה בו
עבר עלינו תמיד״ בלי  לאכל לתם עשה כן ולא יותר. וע״כ אמרה ,
 לשבת אצלנו, לכן הבה נתתכמה ״נעשה וגו׳ מטה ושלתן״ וגוי, למען
 יראה שהיא לנו כיובה גדולה אס ישב בביתנו, ועי״כ אולי יעשה
 רצוננו והיה בבואו אלינו יסור שמה״ גם ללון ולא יעבר ויסור רק
 לאכל לתם כאשר עשה עד הנה, וכאשר ?שרה כן היה ״ויסר אל
 העליה וישכב שמה״. וכשקרא לה גתזי בראשונה, תשבה שתפץ
 במלאכה שתעשה לו, ע״כ באה ״ותעמד לפניו״ ר״ל מוכנת לשרתו,
 כבדניאל א׳ ,ויעמדו לפני המלך״. ולפי שהיתה אז בתדרו שתשבה
 לעשות מלאכה שם לא דיבר הקדוש אליה פה אל פה, כ״א ע״י
 גתזי. אבל כששמעה בקריאה הא׳ שלא רצה בשירות לא באה בקריאה
 הב׳ לתדת ״ותעמד בפתת״ מצניעותה. ולפי שלא היתה אז בתדרו,
 לא מנע מלדבר אליה בעצמו. ובשכר המדה הזאת לכבד הגדול ולהטיב
 לו נעשה לה הנס. ולמנהג פ״פ קוראי׳ בהפטר׳ רק עניני׳ המורי׳
 על מעלת המצוה הזאת שבשכרה נעשי׳ נסי׳ למקיימי׳ כאשר נעשה
 לאברהם בשכר המדה הזאת המסופר בסדר וירא. ולכן קוראי'ספור
 אשה שצעקה אל אלישע, שהיתה, לדחז״ל בתנחומא, אשת עובדיה



ברת העשירית  384 ם של• שלם ה לחו

 שפיזר כל הונו לזון הנביאי׳ כפירש״י. וע״כ שאל אלישע ״מה יש לך
 בבית״, למען תזכיר בענייתה עניותה, אשר באה ע׳׳י המצוה הזאת
 שפתר׳ להטיב לנביאי'. וע״י הזכרת הזכות הזאת יוכללעשותלהנס.
 וכן קוראי׳ התלק מספור שונמית שיש בו מקיום המצוה הזאת
 ושנעשה לה נס בשכרה כנס אברהם, אבל התלק האתרון שאין בו
 מהמרה הזאת, והנס שבו איננו ימיה לנס אברהם אין קוראי׳. אך
 ק׳ שא״כ ה״ל לתתום ״כעת תיה אשר דבר אליה אלישע", ששם נשלם
 נס הלידה. ואף שאינם כ״א פסוקי׳, הלא בסליק ענינא א״צ כ״א,
 ופה נשלם ענין נס הלידה. וביותר לפמ״ש ביום קי״ט אות ב׳ שאם
 הענין שלמעלה מובן בלי הפסוקי' שאתריו נקרא סליק ענינא וראוי
 לתתום בו, וכאשר עושי' בהפטרות הרבה כמ״שש. וזאת היתה
 תתימה טובה ממה שתותמי' אתרי מות הילד וכנ״ל. ומעתה כל
 תכם לב יאמר מדוע תותמי׳ בפ״ני בפסוק ״ויאמר מדוע״ וגוי? ומדי
 עברי על השאלה הזאת ועל המקרא הזה אסור שמה לתקור על
 קושי׳ ידועה במאמרר׳יצתק, בר״ה א ע״ב, ״תייב אדם להקביל פני
 רבו ברגל שנא׳ מדוע את הולכת אליו היום לא תדש ולא שבת מכלל
 דבתדש ושבת איבעי לה למיזל״, שפתת ברגל ותתם בתדש ושבת?
 וכמה0יגיעות יגע הרב טורי אבן להקל ולהגל את האבן הקשה על
 פי הבאר. אך אתר צירי׳ ותבלי׳ נולד ״ול׳׳ד" שאיננו של קיימא [אתר
 שהאריך בדותקי/ שמ״ש ר״י דבתדש״ ר״ל: דבר״ה, ומ״ש ר״י ״ושבת״
 ר״ל: וי״ט, ועוד דותקי׳ כאלה, כ׳ בסוף ״ול״ד״, שהוא בתשלומו:
 ולאו הקא] ומדברי מ״א ש״א ס״ק ז׳ על מ״ש בש״ע ״היה הולך לדבר
 מצוה כגון להקביל פני רבו״, שכתב ״שתייב להקביל פני רבו ברגל
 אבל בשבת ותדש ליכא תיובא אבל מצוה איכא״ נ'שבא להסיר הקושי׳
 הצ״ל, שממה שמצאנו בשונמית שהקבלת פני׳ בתדש ושבת מצוה,
 הוכית ר״י שברגל תייב לעשות המצוה הזאת, כאשר תייב להקביל פני

 שכינה ברגל בירושלים. אך הפי׳ הזה יתכן בלשון גמ׳ בר״ה הנ״ל!
י לה למיזל״, שר״ל רק במצוה ולא בתיוב,! ע ב י  ״מכלל דבתדש ושבת א
 אבל לשון גמ' בסוכה כ״ז ע״ב ״מכלל דבחדש ושבת מי חי י ב איניש
 לאקבולי אפי רביה״ אין לפי כן? ואולי עלה לשוןהגמ׳ הזהעלזכרון

 הרב מ״א אתר כתבו זה, וע״כ פנה מדרכו הנ״ל לדרך אתרת בסי׳ י
 תקנ״ד. שעל מ״ש ש״ע שם לענין ת״ב ״ההולך להקביל פני רבו וכו׳
 עובר במים״, כי בס״ק י״ב ״נ״ל שהולך בתול להקביל פני רבו בשבת
 דבתול אין ת יי ב להקביל פני רבו״ ש״מ שדעתו שם שבשבת תייב,
 הפך מ״ש בסי׳ ש״א, ויותר מוכחת דעתו שם כן ממ״ש את״כ ״א״נ
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 נהי דחיוב׳ ליכא בחול מ״מ מצוה איכא וכ״מ בחגיגה״ [ר״ל שם ה׳
 ע״ב ״דרי יעקב איש כפר חיטייא הוה מקביל אפי רביה כל יומא״]
 ובאשר הוכיח מחגיגה שבחול מצוה, ש״מ שבשבת חייב, שאל״כ אץ
 הבדלה בץ שבת לחול, ולמה מזכיר ר׳ יצחק שבת וחדש ולא חול
 ;ואיך אמר הבעל ״מדוע וגו׳ לא חרש ולא שבח״? [ולפי המבורר
 1 שמלבד החיוב ברגל ושבת ור״ח יש עוד מצוה מצד הכבוד, יתכן מ״ש
 בש״ע שם ״או אביו או מי שגדול ממנו״, והוא מיומא ע׳ץ ע״ב, וקי
 הלא ר׳ יצתק אמר רק רבו, ונלמד מאלישע שהיה לשונמית כרב כי
 נביא היה ולמדה ממעשיו. ומאץ לנו להוסיף אביו וגדול, הלא תיוב
 כבוד רבו גדול מתיוב כבוד אביו וגדול מש״ע י״ד רמ״ב סל״ד? אכן
וב שבשונמית,כ״אמצד מצות כבוד אביו ותכמי׳] ן אין זה מצד תי  לפמ̂׳
 אך מעתה שבה הקושי' הנ״ל לאיתנה: למה אמר ר״י ״ברגל״, הלא
 גם בחדש ושבת תייב? וטל ע״פ מ״ש בסוכה שם ״מעשה בר׳ אלעאי
 שהלך להקביל פני ר״א רבו בלוד ברגל א״ל אלעאי אינך משובתי
ל שהיה ר׳ אליעזר אומר משבת אני את העצלני׳ שאין יוצאי׳ ת  ה
 מבתיהם ברגל דכתיב ושמתת אתה וביתך איני והאר״י מנין שתייב
 אדם להקביל וכו׳ לא קשיא הא דאזיל ואתי ביומיה״ וכו׳. וא״כי״לשר״י
 בא להשמיענו שגם ברגל, אף שתייב לשמות בביתו, תייב להקביל
 נאזיל ואתי ביומיה שיוכל עוד לשמות בביתו את״כ כי אז שוה לתדש
 ושבת שבשונמית. וא״ת מה זה שאמר לשונמית ״מדוע את הולכת
 אליו היום לא תדש״ וגו׳, הלא לפי מ״ש בתגיגה וביומא מצוה בכל
 יום להקביל? י״ל לפי שהיה דרכה ללכת אליו רק בימי תיוב, אבל
 בתול שהוא רק מצוה לא הלכה. והטעם לפמ״ש פני יהושע בר״ה
 שם לפנות הקושי׳ הנ״ל על מאמר ר״י שראשו ברגל — וסופו בתדש
 ושבת? וכי ״דבלא״ה ק' וכו׳ דהא נשי׳ פטורו' ממ״ע שהזמן.גרמא
 אפי׳ מצוה דאוריית׳ מכ״ש מתיוב דדברי קבלה״ [אתמה, כי אין זה
 כ״ש, שהלא רש״י ברכות כ׳ ע״בבד״ה ה״ג. מגלה דעתו שבדברי קבלה
 כתפלה שבתהלי׳ נ״ה, ערב ובקר וצהרים אשיתה, ובדניאל ו׳ ״וזמנץ
 תלתה ביומא בעא״, אינן פטורות בז״ג? ומ״מ קושיתו נכונה לדעת
 תום׳ שם בד״ה בתפלה שאף בד״ס פטורות מז״ג] ״אליז ע״כ צ״ל
 דבכה״ג לא ((יקרי מ״ע שהז״ג שמצד הסברא היה תייב להקביל פני
 רבו בכל שעה אלא א״א משום בטול מלאכה כד;לפינן מאפס כי״
 [תסר: לא] יהיה בך אביון אבדתו ואבדת רבו אבדת רבו [יתוקן:
 אבדתו, כבי״ד רמ״ב, ל״ה] קודמת״. [יסלת לי שקיצר מלרדת לעומקה
 של הלכה, כי כבר הודענו ש מ צו ה בכל מם כבתגיגה ויומא וש״ע
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ו ב הוא רק ברגל ור״ת ושבת, וכמ״אתקנ׳׳ד]  ש״א ותקנ׳יד, אבל ה תי
 ״ודבר ידוע שאץ לנשי׳ לעשות מלאכה בר׳׳ת וכו׳ נמצא לפ״ז א״ש״
 [ר״ל של״ק הקושי׳ האי] ״רמשי׳ השוו ר״ת לשבת ומועד וכו׳ משא״כ
 אנשי׳ פטורי׳ בר״ת משום בטול מלאכה״. ומלבד הדוחק לס׳ המקרא
 ע״פ מנהג שאיננו פשוט, כלשון ש״ע תי״ז ״ונשי׳הנוהגו׳ וכו׳ הוא מנהג
 טוב״. ק׳ עליו עוד שר״י הל״ל: שתייב וכו׳ בשבת וברגל? וגם התכם
א לשון גמ׳ בר״ה ״דבתדש ושבת איבעי  הזה לא זכר בעת כתבו כן ל
ה למיזל״ תבל לא לשון ר״י בסוכה שם ״דבתדש ושבת מיתייב איניש  ל
 לאקבולי אפי רביה״, המורה שגס אישתייב בר״ת? לכןאליהימש״ל
 קל בעיניך להקל הקושי׳ האי. וגם על קושיתו הב׳ יש להשיב
 שבאמת ה ת יו ב הוא ז״ג והיתה השונמית פטורי, ובל״ז אץ הנשי׳
 תייבות בת״ת ובכבוד הרב, כמ״ש פ״י שם. אכן כאשר עושות צדקניות
 בדורט מ״ע שהז״ג כשופר ולולב, כן עשתה שונמית לכבד הנביא בימי
 תיוב אנשיי. וממה שלא הלכה בתול אף שהיא מצוה לאנשי', ובתדש
ב לאנשי', והיא התמיר׳ על ו  ושבת הלכה, למד ר״י שאלה ימי תי
ו ב אנשיי, אבל לא בימי מצוה. ולפי שהמקרא הזה  עצמה בימי תי
 מלגור שהשונמית כבדה הנביא ללכת אליו בכל תדש ושבת, והלכה
 בדרך אברהם אבינו שכיבד אנשי׳ נכבדי׳ תמיד, כיוצא מתוך המסופר
 מהמלאכי׳ שבאו בדמות אנשיי, ע״כ בתרו בפ״פ המקרא הזה

 לתתימת ההפטרה מענץ סדר וירא.
 כ) בש״ע תצ״ב ״יש נוהגי׳ להתענות ב׳ וה׳ וב׳ אתר הפסת וכן
 אתר תג הסכות וממתיני' עד שיעבור כל תדש ניסן ומשרי ואז
ה: מיד ב' והי ובי שאפשר להתעטת/ אבל מנהגנו  מתענים. הג

ף התר ש רק י ו  כמהרי״ל לפני ה׳ תנכה ״ומאתרי׳ להתענות אותם בס
 לסיימם קודם ר״ת כסלו להקל כל [יתוקן: על| הצבור בימי׳ קצרי׳

 ומטעם זה מקדימי' את תעניתם דלאחר פסת בתדש אייר קודם ל״ג;
 בעומר דעדין הימי׳ קצרים״. וכ״כ יוסף אומן קמ״ד ע״ב ״בתורף |
 מאתרי' התענית כדי שתהא ב׳ האתרון סמוך למרתשון [יתוקן: |
 לכסלו] ובקץ מקדימי' שיהא 3' האתרון סמוך לל״ג בעומר והטעם 1
 שמעתי שכדי שלא להכביד״ וכו׳ [מלשונו נ' שלא ראה את מהרי״ל י
 הנ״ל]. ושלא יקשה: לפי הטעם הזהה״ל להקדים להתענות הסמוכי׳ ו
 לר״ת אייר שהם קצרי, יותר, וא״כ אם ר״ח אייר בשבת יתענו בב׳!

 הסמוך ולמה טהגי' לאתר עד יום בי של השבוע שאחר זה ? אזכיר
 מ״ש מהרי״ל לפני ה׳ שבועות ״אם תל ר״ת אייר בשבת אין מקבלי׳
 את התענית עד שבת שאחריו שהוא ח׳ אייר ומסיימי׳ אז בערבל״ג
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 בעמיר שהוא י׳׳ז אייר ובשבת שמברכי׳ ר״ת אין להזכיר התענית
 שנא׳ ביום טובה היה בטוב וכ״ש בשבת והוא ר״ת׳׳. פי׳ שע״כ
 מאתרי׳ להתענות עד סמוך לל״ג בעומר (יפני ההזכרה, שאם
 יתענו 3׳ הסמוך לר״ח תהיה ההזכרה בשר׳׳ת, ואין עושי׳ זה בעבור
 ״במם טו3ה״ וגוי. אך ((׳׳ש מהרי״ל פה ״ובשבת שמברכי׳ ר״ת אץ
 להזכיר׳׳ וכוי, וכ״כ למעלה כראש העמוד, יפלא! איך יוכלו להתענות
 בבי שאתר שבת שמנרכי׳ התדש, באשר ר״ת אייר ב׳ ימי׳ וב׳ בש3ת
 הוא ר״ת, ואם ר״ת אתר יום בי, הלא יום ב׳ הוא בתדש ניסן שאץ
 מתענים בו [ואף ר״ת מרתשון כן הוא, שגם בו ר״ת ב׳ ימיי, וגם
 3תשרי אין מתענים 3ה״3 כ3ש״ע תצ״3, וכ׳ מ״א ס׳׳ק 3׳ שאף
 במקומות שנוהגי׳ היתר להתענות 3תשרי, מ״מ אין קו3עי׳ 3ו
 תענית |? וג״ל שכ׳ גם זה לטעם שאם ר״ת 3ש3ת שאין מתענים 33׳
 הסמוך, שלא תאמר שלמען לא נדתה התענית לימי׳ ארוכי׳ יותר,
 מפני ההזכרה שלא תהיה בשר״ת, נזכיר בש3ת שלפני ר״ת אייר,
 שהוא ש3ת שאתר פסת: שתהיה תענית 3׳ הראשונה 3יום 3׳ שאתר
 ש3ת שאתריו שהוא שר״ת; לכן משמיענו שגם 3ש3ת שלפני ר״ת אץ
 להזכיר לפי שבו מברכי׳ התדש, ע״כ מוטב לדתותן עד אתר שבת ת׳

 אייר הראוי להזכרה.
 ליום קג״ר: א) במגלה ל״א ,,חל להיות בא׳ בשבת מאתמול
 מפטירי׳ ויאמר לו יהונתן מתר תדש״. וקי שנפטיר במ*ש לפני זה
 ״ויאמר ״דור אל יהונתן הנה תדש מתר״ וגוי? ונ״ל שיש בנותן
 טעםבהגיד הקשה בענץ הזה. אי: למה האריך יונתן לכפול ולאמר
 ״מתר תדש ונפקדת כי יפקד מושבך״, שכבר אמר דוד ״הנה תדש
 מתר ואנכי ישב אשב עם המלך לאכול וגו׳ אם פקד יפקדני״? בי:
 ״ושלשת תרד מאד״ אומר פרשני? גי: מה זה ״ביום המעשה״ הל״ל:
 היום? די: דור אמר למעלה ,ונסתרתי• [ברד״ק בראש ההפטרה
ב השלישית״, ר ע  ט״ס ויתוקן: אמרת ונסתרתי] בשדה עד ה
 ובהפטרתנו ״ויהי ב בה ר ויצא יהונתן השדה למועד דוד״, והלא מועד
ה? וני ל שדוד אמר כן ליונתן בער״ת לעת ערב:  דוד בערב הי
 שרוצה להסתר אז ויהיה נסתר שם עד הערב השלישית, שהוא
 ביום התדש השני אתר הסעודה, שאז יפקדנו שאול בלי ספק, כאשר
ק אמר יונתן למעלה ״כי אתקר את אבי כעת  היה כאמת את״כ. ו
 מחר השלישית״ ר״ל בסעודת יום התדש הבי. אבל בהפטר׳ אמר
 יונתן אתר שנתן אל לבו עוד מה לעשות ״ושלשת״ ר״ל תהיה נסתר
 ג׳ ימי׳, כת״י ורד״ק. אך אני אוסיף מם אי מדעתי ן שר״ל ג׳ ימי׳
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 שלמי/ והוא עד היום שאחר החדש הבי, ולא כאשר אמר דוד״עד
 הערב השלישית שהם רק ל ימי׳ מעת לעת. — וטעם יונתן נ׳׳ל
 לפי שהוסיף לעשות סימן החצי; ולא רצה לעשותו בר׳׳ת כי היו
 נמנעי' בו ממלאכה כמוכח ביתזקאל מ׳׳ת ,יהיה סגור ששת ימי
ש לשונמית ׳ ׳ מ  המעשה וביום השבת יפתת וביום התדש יפתח׳׳. וכן מ
 ״מרוע וגו׳ לא תדש ולא שבת׳׳. וגם בב׳ של ר׳׳ת היו נזהרי׳ לרעת
 ת״י• ורבינו ישעיה בפירושו שם. וכן דעת רמב׳׳ם כמ״ש ביום צ׳׳ז אות
 די 222. לכן הוסיף יונתן יום א׳ שיהיה יום תול ויוכל לעשות אות
 התצי׳. אך ק׳ שאות התצי׳ הוא ללא צורך, שהלא היה יכול לאמרלדוד
 פה אל פה מה שמע מאביו, כי באמת בא דוד אליו את׳׳כ ודבר עמו
 אף שכלתה אליו הרעה משמאול? אך זה יקשה רק לפי' רבינו
 ישעיה ורד״ק שמעשה התצי׳ היה רק לסימן לדוד להכיר מתשבת
 שאול [ולפי פירושם נ״ל שאבן האזלהיתה המטרה שאמר יונתן לנערן
 שמורה עליה וששם יתפש הנער התצי,. אבל לדור אמר ״ואני ג'
 התצי׳ צדה״ אורה ר״ל לא אורה על המטרה, כ״א לצד אתר ״לשלת
 לי למטרה״ ר״ל בהיותי משלת הנער למטאה לתפש שם. וע׳׳כ לא
 אמר: לשלוח; כי לא היתה שליתות אמתית להביא לו דבר, כ״א
 . לשלחו מאתו לסימן לדוד ״והנה אשלת את הנער״ וגוי ר״ל אצוה לו
 כאלו היתה שליתות אמתית ״לך מצא את התצים״ 3מקום המטרה,
 אבל באמת• לא אורה על המטרה אך מקום ירייתי תלוי 3מתשבת
 שאול אבי, שאם תהיה טונה, אורה במקום יותר קרוב אלי שאוכל
 לקרוא לנער המתפש כמצותי במטרה ״התצי׳ ממד והנה״. וזה יהיה
 לך אות שגם אתה תקרב ״קתנו ובאה שלום לך״; ואם מתשבתו
 תהיה רעה, אורה התצי׳ למקום רתוק יותר מהמטרה, למען אוכל
 לקרוא לנער המתפש במטרה ״התצי׳ ממך והלאה״, ויהיה לך לאות
 שתתרתק גם אתה ותברת] והמפרשי׳ האלה אמרו על הקושי׳
 הזאת: שיונתן ירא שיהיו שם בני אדם ולא יוכל לדבר עמו. והוא
 רתוק, כי לולא שהיה המקום רתוק ממהלך ב״א, לא היה דוד יוצא
 את׳׳כ לדבר עם יונתן? וגם למה לא הלך יונתן לממום שנתבא דוד
 שהיה מקום סתר? אולם פתח רתב בלי רותק מצחנו בדרך רש״י:
 שלא היה אוח פשוטי כ״א נתש, שכ׳ ״ונתש הזה יהיה לך אם אמר
 אומר לנער וגו׳ קתנו ובאה וכוי כי שלום לך הקב״ה תפץ שתהיה
 כאן ולא תירא ואפי׳ שמעתי מאבא רעה, ואם כה אמר וכוי הקב״ה
 אומר לך לברות׳׳. ולפי הפי׳ הזה לא אמר לנערו מקום שיורה לשם.
 וכל הצד שאצל האבן האזל קרא: מטרה, והנער תפש באשר קרה,
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 וכפי דמיונו שנפלו התצי׳ שם. ובזה ניתש יונתן: שאם יחפש במקוס
 יותר רתוק ממקום נפילת התצי', שאז יש לו לקרוא ״התצי׳(ימך
ה/ יהיה מן השמים שישוב. ואם יחפש במקום יותר קרוב ממקום הנ  ו
 נפילתם, שיש לו לקרוא החצי׳ ממך והלאה/ אז יהיה מן השמים
 שיברת. ולפ׳׳ז מ״ש בתולין צ״ה ע׳׳ב כל נתש שאינו כאליעזר עבד
 יאברהם וכיונתן ק שאול תינו נתש/ לא ממעשה יונתן ונערו נגד
 • הפלשתי׳ לבדו מדבר כמ״ש המפ׳ שם, כ״א גם מזה שעם דוד. אך ק
 !א״כ קושית הראשוני': איך עבר יונתן על,לא תנתשז״? ומ״ש תום׳
 ;שם שרק לזרז נערו אמר כן שיעלה נגד הפלשתי', וכן מ״ש ר״ן
 !בחלושיו שהיה סימן טבעי אם יראי' הפלשתי׳ לבא אליו, אץלוענץ
 יפה? והנראה בזה הוא שאליעזר ויונתן עשו כו בבטתון עליו ית׳
 1שיעשה להם נס להראותם העתיד ע״י נתשם, לזה בזכות אברהם

 ולזה בזכות ישראל נגד פלשתי', ובזה אץ איסור, לפי שעשו על דעתו
תק  ית', ורק אם עושה נחש לדעת עצמו אסור כעושה כשפי׳. וכן י
 בעניננו שיונתן בטת בו ית׳ שבזכות דוד יעשה לו נס להראות ע״י
 סימן התצי׳: אס ישוב דוד או יברת. ולכן בכל העניני׳ האלה מזכיר
 את השם; שאליעזר סמך תפלתו לנחשו, ובענין פלשתי' אמר יונתן
/ ובעניננו אמר ,שלום וגו׳תיה', לךכישלתךה׳״.— ׳  ,אולי יעשה ה
 היוצא מדברינו: שדבר התצי׳ היה לתועלת רבה לנתש בו ולהכיר
 על ידו מה תפץ ית׳ בענץ דוד. וע״כ אתר יונתן המועד יום א׳ למען
 יוכל עשוהו; כי לזד נתן המועד ליום ג׳להסתרתו, שהוא יום התדש
 השני, שבו יפקדנו שאול אף אם לא יפקדנו ביום האי, ויונתן נתן
 המועד ליום הרביעי להסתרתו, שהוא יום המעשה שאתר ר״ת,
 לעשות מלאכת יריית התצי', מה שלא יעשה בר״ת. והוא שאמר
 ,מתר תדש ונפקדת״ וגו׳ ר״לאףאם ת?קד כבר מתר, מ״מ ״ושלשת״
 תהי נסתר ג׳ ימי׳ שלמי׳ עד אעשה נתש במלאכת התצי׳ ברביעי
 שהוא אתר מוי ר״ת. ובג׳ ימי׳ האלה תרד מאד״ למקום עמוק
 ומכוסה, שלא יראך אדם ויגלה לאבי אבל ביום הד׳,ביום המעשה/
 תשוב ״ובאת אל המקום אשר נסתרת שם״ עתה כמ״ש למעלה
 ״ונסתרתי בשדה״. ומ״ש,ביום המעשה״ נמשך אל,ובאת״ כאלו כתוב:
 ובאת ביום המעשה אל המקום אשר נסתרת שם. ופי׳ לו עול
 ״וישבת אצל האבן האזל״ שהוא מקום יותר מגולה. ונתן טעם לדבר
 ״ואני שלשת התצי׳ צדה אורה״ ביום הד׳ במקום הזה שהוא מקום
ה שם גם אתה בסמוך, לא תשמע  רתב ראוי לירייה, ואם לא תהי
 מה שאומר לנער. ויצא לגו מזה שיונתן לא: כפל לברי דוד, כ״א שינה
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 להוסיף יום אי. ויתכן מ״ש את׳׳כ ״ויהי בבקר״ וגו׳ שר״לבד׳ לסתירה
 שהוא אתר ימי ר״ת, כי דוד שנתן מועד יום ג' לסתירה שהוא ר׳׳ת
 הבי, 3ע3ור יפקד בסעודתו על כל פנים, לא יכול להקדים ביום הג׳
 עד לער3 אחר הסעודה. א3ל יונתן שהוסיף יום א׳ גיפני התצי',
 השכים 3יום ד׳ 33קר. ומ״ש ״למועד דוד״ ר׳׳ל: שנתן יונתן לדוד
 והתרצה דוד. — וע״כ בתר ר3 3גמ׳ הנ״ל מאמר יונתן להחלת
 ההפטרה, ולא מאמר דוד המוקדם; כי ממאמר יונתן נלמוד איך
 נזהרו ממלאכה בב׳ ימי ר״ת בדורות ראשוני', כי יונתן הוסיף בעבור
 זה יום א׳ לסתירת דוד אוהבו יותר מכדי צרכו לפקידתו, כי לזאת
 היה די להסתר עד יום החדש הב׳ אתר הסעודה, ולולא זהירתו

 בקדושת ר״ת היה יכול לירות התצי׳ בערב של ר״ת הבי.
 ולא אוכל להתאפק מלהעיר על פסוקי׳ קשי׳ שם ״ויתר אף שאול
 ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלא ידעתי כי בתר אתה לבן
 ישי לבשהך ולבשת ערות אמך כי כל הימי׳ אשר בן ישי תי על
 האדמה לא תכון אתה ומלכותך״. וקי הלא באבות פ״ה אמר ״כל
 אהבה וכוי ושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן״. ומ״ש ״בדבר״
 אין ר״ל: בסבה, כפי׳ הר״ב; כי אין אהבה בלא סבה, ואף באהבת
 דוד ויונתן היתה סבה: תכמתם וצדקתם. והר״ב פי׳ כן לפי מה
 שהיה בספרו ״בדבר בטל/ ואהבת דוד ויהונתן לא היתה מסבה
 בטלה, כ״א מסבה קיימת. אבל לפי ספרינו ״בדבר״ לבדו, אין לפ׳
 כן כנ״ל. אבל ״תלויה בדבר״ ר״ל: תכלית, שאם האהבה היא למען
 השיג איזה תכלית, אז אתר שכבר הגיע לתכליתו ״בטלה האהבה,
 ״ושאינה תלויה בדבר״ כאהבת יונתן לדוד, שאף שא״ל, שם כ״ג, י״ז

 ואתה תמלוך על ישראל״ אהבו נגד תועלת עצמו ״אינה בטלה !
 לעולם״. ות״כ איך אמר לו שאול על זה ״לבשתך וגו׳ כי וגו׳ לאתכון״ ן
 וגו׳, מה טעם הוא לבשתו, הלא כמר הוא לו ש3אה3תו מאס נפשו |
 ומלכותו לטובת האהוב? ועוד לימה אמר ״לא תכון אתה ומלכותך/ 1
 יותר הל״ל: לא תמלוך, כמ״ש יונתן לדוד ״ואתה תמלוך על ישראל |
 ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי יודע כן״? ונ״ל בהקדים מ״ש ן

 בב״ב נ״ת ״ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אגירה לברתא וכו׳
י אית לה ולית לי מאמך אלא חד כי שכיב!  הך איתתא עשרה מ

 אמר להו כל נכסי לתד ברא לא ידעי להי מינייהו אתו לקמיה דר׳
 בנאה אמר להו זילו תמטו קברא דאבוכון עד דקאי ומגלי לכו ׳להי
 מינייכו שבק אזלו כולהו ההוא דבריה הוה לא אזל אמר להו כלהו
 נכסי דהאי״. ונ״ל שהבת גלתה לר' בנאה מה ששמעה ((אמה
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 [ועי׳׳כ ידעו גם מחברי התלמוד דברי האם] וע״כ השכיל ר״ב לברר
 איזה מהם הוא בט, ותשב ר״ב שהט׳ שאינם בני המת יכו לקיל
 הכסף, אבל בבן האמתי לא יסבול הטבע להכות על קבר אביו בעבור
 כסף, שאף שלא ידע יותר מהאתרי' שהוא אביו, מ״מ עצמו ובשרו
 הוא ודמו בנפשו [ולא כפי׳ רשב״ם שם]. ובזה נפרש המקרא הנ״ל,
 ששאול אמר ליונתן ״בן נעות״ ר״ל הנעה ממני לאנשי׳ אתרים
 ״המרדות״ הראויה לרדות וליסר [כפירש״י, כי שרשו: רדה. וכן
 פירש״י בשבת מ׳ ע״ב על מ״ש בגמ׳ מכת מרדות ״מרדות רדוי״.
 ועינו ראתה מה שלא ראו כל יתר מפרשי המלה, כי רד״ק פי׳
, וכ״נ מת״י. והערוך  המקרא ״שהיאמורית ברצוני״,וא״כשרשו מרד
 בערך מרד כ׳ ״ולמה קורי׳ אותו מכת מרדות שמרד״ וכוי, וכ״כ ר״ן
 בכתובות פ״ד והעתיקו תי״ט נזיר פ״ד משנה גי. וכן נ' ממ״ש ראב״ע
 בישעיה מ״א אמצותך, תסר נ׳ ע״כ נדגש הצדי על משקל מלקות״,
 שלקת מלת ((לקות משרש לקה שלא נמצא במקרא והוא רק לשון
 משנה, ולא לקת ״מרדות״ שבמקרא? ש״מ שבזה לדעתו המ׳ שרשית,
ק נקוד מלת  ואין להביאו לדמיון מצתך, שבו המי שמושית. א
 ״המרדות״ פה מורה כרש״י, כי הד׳ מודגשת ככ' של ״ואק משכית״,
 ויקרא כ״ו, משרש שכה; אבל אלו היתה הד׳ ל׳הפעל, היתהרפויה
 כל של ״מלכות״ משרש מלך. וכן מוכתת דעת תז״ל בברכות ז׳,
 טובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר ממאה מלקיות״, שר״ל טובה
 רדייה והכנעה שרודה ומכניע עצמו בלבו. אבל מרידה לא טובה
 לעולם] ״הלא ידעתי כי בתר אתה לבן ישי״ שונאי ״לבשתך ולבשת
, / כי נראה מזה שאינך בני, רק אמך ילדתך מאיש אתי  ערות אמך
 כי הבן לא יאהב שונא אביו, וביותר שמזיקני ״כי כל הימי׳ וגו׳ לא
 תכון אתה ומלכותך״ ר״ל: לא אכון אני ומלכותי, רק שלא רצה
 לאמר הרע על עצמו ותלהו ביונתן שתרה אפו עליו. וכן היה דרכם
 בימי קדם לתלות קללתם באתר, כפרעה שאמר ״ועלה מן האת״,
 תתת: ועלינו, לדתז״ל בסוטה י״א. וכדתן ואבירם שאמרו ״העיני
 האנשי׳ ההם תנקר/ תתת: העינינו [ודומה לזה נ״ל מ״ש דוד לשאול
 שם כ״ד, י״א ״ותתס עליך/ שר״ל: ואתוס עליך, רק מפני כבוד המלך
 לא רצה לאמר לו בפירוש שתס עליו ואמר בנו:ת, כאלו שאול תס על
, כיג ״אשר נתנך ה׳ היום  נפשו. והוא הטעם לדעתי שאמר שם א

: בירי]. ת ת ת / ד י  ב

 ליום קג״ט: א) מה שקורא פה ובקריאת ערבית ר״ת: השמש,
ן ״מכלכל״ וכו׳ ״משיב״ וכו׳? ז ת  אף שבא׳ של פסת ובשע׳יצ קורא ה
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 י״ל שבמוסף שאין הפסק קורא ת/ אבל בערבית שהקריאה בין
 גאולה לתפלה לא יפסיק ת׳ בפני כל; אכן השמש יכול להתפלצ
 ערבית את׳׳כ ולא יתפלל עם הצבור שקרא להם. ובזה אשיב גם על
 השאלה: למה קורא ״שאלה׳/ ולא ״ותן טל ומטר לברכה/ כבפסת
 מכלכל׳׳ זכו׳ זבשע׳׳צ ״משיבי׳ וכו׳? שהוא למעט הפסקת השמש, אס
 מתפלל עם הצבור, שתהי רק מלה אי. ומה שאין קוראים ״ש*לה״
 כבמקרא? הוא מפני שבלשון משנה נקרא בפי כל ״שאלה״. וגפלאתי

ה הזכיר״שאלה״ שאיננו לשון מקרא! #  שרד״ק במכלול משקל פ
, הנקראת בפוסקי׳: ברכת ' י נ  ליוםק״ט: א) ננרכת ולמלשי
 המיני', יש מטבעות הרבה מיני׳ ממיני' שוני׳. ובמאמר הא׳ נ״ל
 עיקר: הכתוב לפנינו,ולמלשיני׳ אל תהיתקוה״. והוא כעין הקדמה
 למאמרי׳ שאתריו, כי הם נותני׳ מקום למלשינות והליכת רכיל, ע״כ
 מתפללי׳ בתתלה שלא תהי תקוה להם להוציא רשעם תל הפועל,
 ושהלשנתם לא תקובל. — ובמאמר הבי כתוב בסדר תפלה של רמב׳׳ם
 ״וכל האפיקזרוסי׳ כלם כרגע יאבדו״. זלרעתי הלך רמב״ם בזה בדרכו
 שבה׳ תשובה פ״ג שאפקורזס הוא המכתש בידיעת הבורא או בנבואת
 משה רבינו. וברור שאיננו על דרך התלמוד, כי לפי הגמ׳ בסנהדרי׳
 צ״ט ע״ב ״אפקורוס זה המבזה ת״ת״. ועל התוטאי׳בזה — שיש בהם
 בעלי תור׳ זי״ש, רק שמתכבלי' בקלון תכמי׳ הגדולי׳ מהם, ותושבי׳
 להתרומם ולהתראות בעיני ההגיון כצדיקי׳ ותסידי', בבזותם ת״ת
 ולתלות בהם שמץ פסול — לא תקנו תז־׳ל קללת ״כרגע יאברז״.
 ובתמת לא שמעתי מעולם שאמר ארם בתפלתו ״האפקזמסים״.
 ויעבן כ׳ בסדזרו ״וכל המיני׳ כרגע יאבדו״. וגם זה, אף שהוא נכון
 לפי לשון הגמ׳ ר״ה י״ז ״המיני׳ והמסורות״ זכו', ובע״ז כ״ו המיני׳
 וכו׳ מורידי׳ ולא מעלין/ מ״מ איננו לשון מבורר, באשר בו ככללי' כל
 מיני בעלי תיים ויתר הבהאי׳, ועל מלה שיובן בה כלל כזה לא תנא
 קללה מפי ישראלי, אף אם בלבו יתשזב רק על מזבן אתר פרטי
׳ כ' יעבץ בסחרו ״שנקראי׳ ע״ש מין בעל הכת, י נ  [והנה במלת מי
 ההיא שהיה שמו מאני״. והמוסף כ׳ נערך מן ״זנ״ל שטעם מלה זז
 הנוטי׳ מן הדת קוראי' לעצמם מאמיני׳ ותז״ל קטעו הגילה וקראום
 (ייני׳ כי יש ניניהם מיניי ממיט' שונים״. וגם אני אענה סלקי. כי
י י  לדעתי קראום: מיאטם, ע״ש ירמיה י׳׳ג ״הבאני׳ לשמוע את דנ
 ההזלכי׳ בשרירות לנס וילכו אתרי אלהי׳ אתרים׳׳. ומתתלה כתני נ
 מיאן, מיאני'. והמר להורות שהמ' בצירי, שלא יקרא: מאן, שהוא
 בארמית: מי. ואתר זמן נפל האי, כדרכו בש״ס4,מאימתי קורץ" תתת:
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 קוראי', והרומי׳. ועי״כ קראואת״כ: מין, מיני׳ בתיריק, וכבר ראיתי
 ספרי׳ ישני׳ שכתוב בהם: מיאן, מיאני׳] ובסדורי׳ אחרים ובתוכם
 סדור ראדעלהיים כתוב ״וכל עושי רשעה כרגע יאבדו׳׳. וגם
 זה אין רות תכמי׳ נותה ממנו לקלל כן כל עושי רשעה, כי נתקנה
 רק נגד המכתשי׳ בבורא ובתור', הנקראי׳ מיניי, ונגד המורדי׳להכעיס,
 הנקראי׳ זדים, כמ׳׳ש במגלה י״ז ע״ב [ותקנתי המאמר ופירש׳׳י ע׳׳פ
 ע׳׳י ומנורת המאור] ״וכיון שנעשה דין מן הרשעי׳ כלו המיני׳ [רש׳׳י:
 שאינם מאמיני׳ בדת משהשהית׳מן השמי׳ לכך סמכו לה ברכת המיני׳]
 וכלו זדי׳ עמהם שנא׳ ושבר פושעי׳ וחטאי׳ יתדו [רש״י: ועוזבי ה׳
 אלו המיני׳ ושבר פושעי׳ היינו זדי׳ כדאמרי׳ פשעי׳ אנו מרדי׳] ר״ל
 שסמך על סוף המקרא ״ועזבי ה׳ יכלו׳׳. — אבל עושי רשעה אחרי׳
 לא נקלל, כמ׳׳ש בברכות י׳ ״הנהו בריוני דהוו בשמותיה דר׳׳מ והוו
 מצערי ליה טובא הוה קא בעי ר״מ [אוליתסרהפהמלת ״למיבעי״,
 ור״ל שגלה דעתו שרוצה להתפלל שימותו] רתמי עלייהו כי היכי
 דלימותו א״ל ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב יתמו תטאי׳
 מי כתיב תוטאי׳ תטאי׳ כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעי׳ עוד
 אינם כיון דיתמו תטאי׳ ורשעי׳ עוד אינם [ר״ל שהוא כפל ללא צורך?
 ש״מ שהמוק: יתמו העברות למען שרשעי׳ עודאינם] אלא בעי רחמי
 עלייהו דלהדרו בתשובה וכו׳ בעי רתמי עלייהו והדרו בתשובה״. וקי
 שלמעלה ט׳ ע״ב א״ר יהודה בריה דר״ש בן פזי ״ק״ג פרשיות אמר
 דוד ולא אמר הללוי׳ עד שראה במפלתן של רשעי׳ שנא׳ יתמותטאי׳
 וגו׳ הללויה״. והלא במה שר״מ התפלל שישובו, הורה שהודה לברוריא
ת רשעי׳ ל פ  שפי׳ יתמו וגוי: שעברות יתמו ע״י תשובה, וא״כ אץ מ
 במקרא הזה? ובמעשה ר״מ בעצמו ק׳ מה זה שר״מ לא ידע לפ׳
 המקרא עד ששמע מאשתו? ואיך הבין להסיר קושית ״ועוד״ וכוי?
 ובמ״ש ברוריא ״מי כתיב תוטאי׳ תטאי׳כהיב״ ק׳ הלא גם מוק חטאיי,
 ת׳ בפתת, בכ״מ: רשעי', ורק אם הת׳בתטף הוא: עבתת. ואם
 כפירש״י ״קרי ביה ןתטאים״, .איך יכלה לשאול ״מיכתיבתוטאי׳/הלא
 גם (יובן .חטאים״ לפי נקודו כן הוא? לכן נ׳ שההפרש בין תוטא
 ובין חטא, הוא כבין גונב לגנב, שמי שגונב לפעמי׳ מיקרה נקרא:
 גונב, אבל מי שדרכו לגנוב ויי ערים לייצוא מקום לגנוב נקרא: גנב,
 ובזה נ״ל יתור לשון בהדברי׳ כ״ד ״כי ימצא איש גנב נפש מאתיומב״י
א נראות ו ה ב ה נ ג  והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא״, שמלות ה
 מיותרות? אבל לפמ״ש י״ל שהן נתינת טעם, וכמ״ש בעריות ״תבל
 הוא, תסד הוא״ המגדילי׳ העברות לתת טעם על העונשי׳ הקשי׳.
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 כן פה נותן טעם על עונשו החמור, באמרו: שמי שעושה כזאת לגנוב
 נפש מאתיו לתועלת כסף שלוקת במכירתו, הוא גנב הגונב תמיד
א ט ו  בלב רע ובמרמה, ולא במקרה, וראוי לעונש קשה. — וכן ת
 הוא העובר לפעמי׳ להאותו, אבל ח ?י א הוא העובר תמיד למרוד
 ו״חטיא גם אחריי. ובזה י״ל המקרא ראש ההלי' לפמ״ש בע״ז י״ח
 ע״ב על המקרא הזה ״לומר לך שאם הלך סופו לעמוד ואם עמד
 סופו לישב״. ואף אני אמור שהכתוב מזהיר מלכת בעצת רשעי' אף
ד בדרך ו מ ע  שתוטאי׳ רק לתאבון, שאם ילך בעצת אלה, יבא ל
, המורדי׳ בזדון לבם להכעיס, וסופו לשבת במושב לצים,  חטאי
 שהם המתלוצצי׳ ומכתשי׳ בה׳ ובתורתו. — והנה ר״מ תשב שהבריוני
 היו מצערי׳ אותו משנאת התור׳ לבזות ת״ת. והוא א׳ מכ״ר דברי׳
 הנועלי׳ דרכי תשובה שברמב״ם פ״ד מה׳ תשובה. אבל ברוריא שידעה
 שעשו רק לתאבון כדרך הבוערי׳ השמתי׳ בכעס ב״א, ותשבה שגם
 ר״מ ידע זה, אמרה לו ״מאי דעתך משום רכתיב יתמו חטאים״,
 ודעתך שעל כל רשעי׳ נאמר, ״מי כתיב תוטאים״ שהם העושים
 לתאבון שגם הס יתמו, ״תטאי׳ כתיב״ שבהם אין תשובה, אבל
 לתוטאי' יש תקנה בתשובה, ואין להתפלל שימותו. ״ועוד שפיל לסיפיה
 דקרא", כי לטעמך שכל רשעי׳ בכלל ״תטאים״ שבמקרא למה כפל
 ״ורשעי׳ עוד אינם״, ש״מ שרק על המורדי׳ ועל המכתשי׳ שאין בהם
 תשובה אמר ״יתמו׳׳, ועל רשעי׳ הראוי' לתשובה אמר ״עוד אינם״
 שישובו. וכששמע ר״מ מתוך דבריה שהבריוניראוים לתשובה הלך אתר
 עצתה והתפלל שישובו. ומ״ש ר״יבריהדר״ש ב״פ ״במפלתן של רשעי׳״
 ר״ל רשעים המורדי׳ שעליהם אמר דוד ״יהמו* וגוי. היוצא (יכל זה

 שאין להתפלל ״וכל עושי רשעה כרגע יאבדו״ שנכללי׳ בו גם העושי׳.
 לתאבון והעושי׳ רק פעם א׳ או פעמי׳ מעט, והוא הפך רעת נרוריא!
 שהודה לה ר״מ כנ״ל. אבל הנכון לדעתי לאמר ״וכל אויביך כרגע
 יאבדו״, שהוא לשון הכתוב בתהלי׳ צ״ב ״כי הנה אויביך יאבדו", שהם
 המכתשי׳ והלצי׳ כמ״ש שם ע״ד ״אויב תרף ה׳״, ושם פ״ט ״אשר תרפו

 אויביך ה׳״. וגם שונאי ישראל הם בכללכברש״י שמות ט״ו, ז׳ ״כי!
 הנה אויביך יהמיון ומה היא ההמיה על עמך יערימו סוד ועל זה
 קורת אותם אויביו של((קום״. — ובמאמר הג׳ כתוב בסדורי רז״ה
 ורו״ה ״וכלם מהרה יכרתו', והיא שפת יתר, אתר שכבר אמר ״וכל
 וכו׳ כרגע יאבדו״? לכן נ״ל עיקר״והזדי׳ מהרה יכרתו״ והםהמורדי'
 וכמ״ש בגמ׳ ״וכלו זדי׳ עמהם״. והמאמר הד׳ ״ומלכות זדון" ר״ל המולכת
 בלי תק ומשפט, רק להרשיע כרצונה, כהוראת מלת ״זדון״ כמו זדי׳
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ה חעקר, באשר אומר אח״כ ר ה  הנ״ל. ״תעקר׳׳ וכו׳ ולא יאמר: מ
ה נמשכת על כל הסעלי׳ שאחר ר ה מ  ״ותכניע במהרה״ ומלה ב
 ״ומלכות זדון/ וכן הוא בסדר תפלת רמב״ם ״ומלכות זדון העקר״.
 ונגד ג׳ מאמרי עיקר הברכה ״וכל אויביך וכו׳ והזדי׳ וכו׳ ומלכוה
 זדון״ וכו׳ הקנו החהימה ״שובר אויבי׳ ומכניע זדים״. ולדעהי מאמר
 ״ולמלשיני׳ אלההיחקוה״ הוסיפו בזמן מאוחר בעת שגברה מלשינוה,
׳ י ׳ שהם אויביו, ו ז ד י נ  כי בגמ׳ הנ״ל נזכרו בברכה הזאה רק מי
 שבכללם גס מלטה זדון. ומה שהוסיפוהו בראש הברכה ולא בסופה
 סמוך לחהימה? הוא לפי שמאמר ״ומלטה זדון וט׳ והכניע״ וט׳

 הוא ייעץ החהימה ״ומכניע זדים״.
ו• ק ס"א:• א) בברכות מ״ב ״אמר רב ג׳ חכיפוח הן תיכף  לי
 לסמיכה שתיטה תיכוף לגאולה תפלה תיכף לנטילת ידים ברכה
 [רש״י: לנט״י דמים אתרוני׳ ברכת המזון] אמר אביי אף חנו נאמר
 תיכף לת״ת ברכה [רש״י ״לה״ת, שמקרבו אליו ומאריתו בביתו,
 ברכה, בביתו״1 שנא׳ ויברכני ה׳ בגללך ואיבעית אימא מהכא שנא׳
 ויברך ה׳ את בית המצרי בגלל יוסף״. ושם נ״ב ״ת״ר ב״ש אמירי׳
 נוטלי׳ לידי׳ ואת״כ מוזגי׳ את הכוס [שלפני הסעודה] וב״ה אומרי׳
 מוזגי׳ וט׳ דבר אתר תיכף לנט״י סעודה״. וכ׳ תוס׳ ״והא דלאתשיב
 ליה לעיל בפ׳ כ״מ בהדי אידך תכיפות משום דשנייה במשנה לא תש
 למתנייה״. ומקשה בס׳ברכתהזבתבמנתות צ״ג ״והלא תיכף לסמיכה
 שתיטה שנויה נמי במשנתנו ואפ״ה קאתשיב לה התם״. ותכמי׳הרבה
 נסו כתם להציל בעלי הוס' ממשוגה כזאה, ולא עלתה בידם כ״א
 בדותק. ולי הקטן נ׳ אתר שאתקשה בלשון תוס׳ ״במשנה״ שהל״ל:
 ״בברייתא״? וגם מ״ש על מאייר אמורא ״למתנייה/ הראוי לאייר
 רק על יישנה וברייתא, יפלא! שהל״ל: לייתשביה, כבקושיתם ״והא
 דלא חשיב״? לכן נ״ל שתסרה ו׳ במלת ״לא״ שבתום/ ויתוקן: ולא
 תש למתנייה, ור״ל ״משוס דשנייה במשנה״ דץ ב״ה שייוזגי׳ ואח״כ
 נוטלי', ״ולא חש״ במשנתנו ״למתנייה״ הטעם שתכף לנט״י סעודה,
 להשמיענו בדרכו הדין הזה, כאשר עשה בדק ״מיקום שסומכי׳
 שותטי׳״ מינתות צ״ג ששנה הטעם, כי על המשנה ,״מיקום וכו׳ ותכף
 לסמיכה שתיטה״ אמר בגמ׳ ״מאי קאייר הכי קאמר מיקום וכו׳
 שתכף״ וכו׳ [רש״ינדתק לפי קושית ״מאי קאמר״״דמשמעליהדבאותו
 מקום בבהמה שסומכי׳ שם שותטי' והלא אץ סמיכה בצואר״ והוא
 דוחק, שא״כ ה״ל להשיב בקוצר: ה״ק במקום עזרה שסומכי׳? לכן
 נ״ל שהמקשה חשב שהמשנה מראה מקום מיוחד בעזרה הכשר לסמיכה,
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 ואמרה שהוא המקום המיותר לשתיטה הכתוב בתורי, וע״כ הקשה
 ,מחי קחמר״ שהל׳׳ל: במקום ששותטי׳ סומכי׳. ואף שסמיכה לפני
 שחיטה, הלא התנא לא התעסק בסדר עבודות, כ״א ללמד איה
 מקום סמיכה מן הכתוב בשתיטה. והשיב ״ה״ק" וכוי־, שלא בא להורות
 מקום מיותר הכשר לסמיכה, כי כל מקום כשר לס״יכה מצר עצמה,
 אך משמיענו שאסור להביא בהמת קרבן לאתר סמיכה למקום אתר
 לשתטה שם, לפי ״שתכף לסמיכה שתיטה״ וההבאה ממקום למקום
 תבטל התכיפות. ומזה כלמוד שסומכי׳ במקום שתיטה. וא״כ מדבר
 מסדר העבודות שאתר הסמיכה שותטי׳ במקום שסמכו, וע״כ אמר
 ״במקום שסומכי׳ שותטי׳״] וממה שלא עשה כן פה במשנה, כי שנה
 רץ ב״ה, ולא טעם ״שתיכף לנט״י סעודה״, להשמיענו הדין הזה
 בדרכו, ש״מ שהמשנה חולקת על הברייתא בזה, וא״כ איננו הלכה.
 וע״כ לא מנהו למעלה עם התכיפות שהם הלכה כמ״ש שם ״ולית
 הלכתא וכו׳ אלא כי הא דארתב״א אמר רב ג׳ תכיפות הן״. כן פי׳
 התום׳ לדעתי. והוא טעם רי״ף ורא״ש ויתרהפוסקי׳ שלא הזכירוהו.
הבט ב״ת א״ת קס״ו] וא״ת הלא גם במתלוקת הא של ב״ש וב״ה | 
 במשנה שם אמרה הבריית', נ״א ע״ב ״ד״א וכו׳ תדיר קודם״, והמשנה
 איננה מזכירתו, ואעפ״כהלכהפסוקה־ תדירקודם? י״לשבזהסמכה
/ אבל דין תכף לנ״י סעודה, שלא נזכר פ  על מה שמזכירתו בזבתי׳ ר
 במקום אחר, ה״ל להזכיר פה [ורץ שמש ע״ה השמיט במשנה, לפי
 שב״ש תולקי' בו, כבגמ׳ נ׳׳ב ע״ב| ולפי תקוני ((תוקן מה שק״ל עוד
 על תוס׳ שכ׳ לפי הכתוב לפנינו, שרב לא מנה מה ששנוי בכריית׳;
 הלא גם ״תכף לגאולה תפלה' הוא בכריית׳ שם ט׳ ע״ב ״ותיקי׳ היו
 גומרי׳ אותה עם הכן התמה כדי שיסמוך גאולה לתפלה״? אבל לפי
 תקוני מנה רב מ״ש בכריית׳ אך תיכף לנ״י לאמנה לפי שאיננו הלכה
 לדעתו. ולפ״ז ל״ק קושיתתוסיבפסתי' ק״ו ע״ב בד״ה״זימנין״עלהגמ׳־.
 הוה קאימנא קמיה דרב זימני׳ דתביבח ליה ריפתא מקדש אריפתא,
 וא״ת דבפ' אלו דברי׳ אמרי ב״ה מחגי' וכו׳ ומפי טעמא משום דתכף
 לנ״י סעודי וכי מזיגת הכוס הוי טפיהיסת הדעת מקידוש״. ולפמ׳׳ש,
 רב לטעמו שלא מנה זה לפי שאיננו הלכה. — ומה שלא מנה רב
 ״תיכף לת״ת ברכה׳׳ כאביי? לפי שהוא דבר הגדה, ורב מנה רק דברי
 הלכה. ובזה נבין יתור לשון אביי ״אף אנו נאמר תיכף״ וכוי, שהל״ל
 בקוצר; אף תיכף וכוי? כי לא הוסיף על ג׳ של רב, כי הם דברי
 הלכה, ועליהם גם אביי אמר: שלשה המה וארבעה לא ידעתים,
 אבל אמר ״אף אנו נאמר״ דומה להם בדבר הגדה. אך ק׳כיאףאט
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 נאמר בדבר הגדה: תיכף למתנת אבק כרכה שנאי ״נתן תתןוגו׳ כי
 בגלל הדבר הזה יברכך״ וגוי, ולמה לא אמר אביי גם זה? ודותק
 לאמר, שאביי הביא רק מברכה שמצאנו שכבר באה ״ויברכני, ויברך״;
 שהלא הבטתת התור׳ כאלו נעשה? וי״ל שממלת ״בגלל״ אץ להוכית:
 תיכף, כי מובנו: בסבת, כמ״ש רד״ק בשיש גלל, ויכול להיות: לאתר
 זמן; אבל בפסוקי׳ שהביא אביי סמך על הסמוך, שאתר ״ויברכני ה׳
 בגללך״ כתוב שיעקב א״ל ״ויברך ה׳ אותך לרגלי״, ופירש״י ״עם רגלי
 בשביל ביאת רגלי/ שהוא בתתלת ביאתו אליו, וכן פי׳ ראב״ע [רק
 טעה לכתוב כאלו לבן אמר זה ליעקב ״התברכתי משעה שבאת
 לביתי/ ויתוקן: התברכת משעה שבאתי לביתך]. ובראש פסוק ״בגלל
ז מורה על התכיפות. ובזה א  יוסף״ כתוב״״ויהי מאז״ וגו׳ שמלת מ
 חבת אל הבאר; לאיזה צורך הביא אמי פסוק ב׳; ובדרך שמפי בגמ׳ על
 משנה ובריית׳ המביאות פסוק ב׳ לראיה ״מאי ואומר״. בהקדים
י ״כשבאת לכאן לא היו לי בניי וכו׳ אפשר נ ברכ י  פירש״י במקרא ו
 יש לו בני׳ והוא שולת בתו אצל הרועי׳ עכשיו היו לו בנים״. וקי שאץ
 זאת ראיה, כי אולי היו בניו אז קטני׳ מלכת עם הצאן. ואתר כ׳
 שנה שעברו מיום בוא יעקב עד צאתו, היו גדולי'. ולמה לא פי׳
פת י  כפשוטו: ויברכני בצאן, כמ״ש יעקב את״כ ״כי מעט אשר וגוי ו
 לרב ויברך״ וגו׳? ונ״ל שהוקשה לרש״י: אם לק אמר כבר ״ויברכני ה׳
 בגללך״ בצאן, וע״כ תעמוד אצלי עוד, למה האריך יעקב במענהו
 ,כי מעט וגו׳ ויברך/ הלא לבן בעצמו אמר זה לטעם שלא ילך מאתו,
 והל״ל בקוצר ״מתי אעשה גם אנכי לביתי״? לכן פירש שלבן הזכיר
 רק ברכה אתרת, אבל יעקב א״ל שגם ברכת צאן ה״ל, ולה בי סבות:
 עבודתי הנאמנה, וברכתו ית׳ על ידי ״ועתה מתי אעשה״ וגו׳ ר״ל
 שב׳ סבות האלה לרמי צאנך תהיינה מעתה לטובת ביתי. ובאשר
 מוכת שמ״ש לבן ״ויברכני״ אץ ר״ל בצאן, פי׳ רש״י שהיא בבני׳. ונתן
 לזה סמך קל מצאן ורתל, שרעייתה ראיה חלושה כנ״ל. —־ אכן באשר
 אין זכר לדבר המי׳ במקרא, ואין ראיה לדבר שלא ה״ל בני׳ מתתלה,
 נ״צ לפ׳ המקרא כפשוטו: ויברכני בצאן. ולפנות הקושי: למה האריך
 יעקב במה שכבר אמר לבן בטענה נגד הליכתו? עם הסרת הקושי׳
 על מ״ש אביי שת״ת וצדיק מביא טובה וברכה למי שיושב עמו, ממ״ש
 רש׳׳י בראשית י״א, י״ט ״פן הדבקני הרעה וכו׳ וכשאבא אצל צדיק אני
 כרשע וכן אמרה הצרפית לאליהו כי באת אלי להזכיר את עוני וכו׳
 ומשבאת אלי לפי מעשיך אני כרשעה״? שאביי ר״ל: תיכף שמטיב
 לת״ח כפירש״י הנ״ל, וכענין הראיה מיוסף, ששם נאמר ״ויהי מאז
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 הפקיד אותו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך״, כי בעבור הריםאותו
 והפקידו על כל אשר לו באה לו ברכה. וכן אמר שם ס״ג ע״ב ״ויברך
 ה׳ את עובד אדום וכו׳ המארת ת״ת בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו
 ומהנהו מנכסיו עאכ״ו". אבל כשאיננו מטיב לו נזכרי׳ עונותיו ע״י
 הצדיק. וע״כ יראו לוט וצרפית, שלא הטיבו לצדיקי׳ שאצלם כראוי,
 שנזכר עונס על ידם. ובזה נבין אורך מענה יעקב; כי לבן אמר
 ״אם נא מצאתי תן בעיניך״ לא תלך מאתי ״נתשתי ויברכני״ וגוי, ר״ל
 יודע אני בתכמת נחש שברכת צאני באה על ידך, ולולא הטבתי עמך
 לא קבלתי ברכה בעבורך, ומזה ראיה שטוב לך עמי, ולמה תלך.
 ויען יעקב: ראיתך שהטבת לי ממה שבאה לך ברכה על לדי, איננה
 ראיה; כי ברכת צאנך באה מבי סבות אתרות, א׳ ״אתה ידעת את
 אשר עבדתיך ואת״ וגוי, שעבודתי הנאמנה ושמירתי המעולה הרבו
 צאנך. ב׳ ״ויברך ה׳ אותך לרגלי״, ר״ל הברכה באה במעשה ירי,
 ומברכתי באה לך ברכה, וכמ״ש בב״ב ט״ו ע״ב ״מעשה ידיו ברכת
י ר״ל עמי, כמו ל  וכו׳ כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך״ [ומלת לרג
 ״העם אשר ברגליך״, שמות י״א] ובאמת לא טוב לי עמך, ולכןאלך,
 ועוד ״ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי״, שעבודתי וברכתי תהיינה
 מעתה לטובת ביתי. — ועם זה אשיב על שאלתי: מה צורך
 ״ואיבעית אימא״ של אביי? כי ראית אביי מלבן נכונה רק לפירש״י
 ״לרגלי, עם ביאת רגלי", שהוא תיכף, וגם לפירושו לא הכתיש יעקב
 את דברי לבן, רק הוסיף שלא בבני' לבד כי אף בצאן((בורך בגללו.
 אבל לפירושי שמובן ״לרגלי״: עמי, אין ראיה מזהנתיכף. וגםלפמיש
 שיעקב הכתיש דברי לבן לאמר שלא בהטבתו באה לו הברכה, אין
 להביא ראיה מלבן נגד הכתשת יעקב, לכן הביא אביי עוד מיוסף
ז הפקיד וגו׳ ויברך״, שמזה ראיה שלמה א  שהעיד הכתוב ״ויהי מ

 שתיכף אתד הטבה לת״ת באה ברכה.
 מכיר נשכתית. טעם מנהג פ״פ לקרוא בש״ה ה׳ קרואי' לפני ת״ת,
 ומוסיפי׳ ת״ת בעיקר הקריאה שהוא וזה״ב, אף שאיו נוהגי׳ להוסיף
 בי״ט אתרים? נ״ל למען יוכלו לקרוא לת״ת כהן או לוי, שאיןנקראי׳
 תוך מנץ הקמאי׳ אתר ישראל• — יש נוהגי׳ לקרוא לכהן בס׳ וירא
 במנת׳ ובי והי רק עד ״מעל עבדך״. ביום קנ״ד 368 אתר ״אעשרט

 לך״ תסר: ומתפללי׳ בלחש ובקול כבכל מנתת שבת.
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 במם א׳ יב׳ וגי ודי וה׳ דיג. (הקריאה כיםי ק״ע וקע״ג: ר״ם וישב.
 יום קלח ש״ק רשב כ״א בכםלו חקע״ט.

 כיום קל״ג, ער ״כס־ח אחר". והקריאה לכהן ר״ם רשב ער ״אח
/  חרבו־׳/ לר ער ״אל אביו״, ישראלי׳: אי ״חטכחי׳״ ב׳ ״שםו זרח׳
 ן ג' ״רפה םראה״, ר' ״טצליח/ שביעי ע״ם. וביום י״ר ח״ג, ער ״שטח״
 ״דה׳ מום׳׳ עים. ושם ״יהטפטיר׳׳, ער ח״ר ״וםפסיר״: ״כה אםר״
 ע*ס. ושם ״וםכרך״, ער ח״ו ,,לכהן ראש םרר", מקץ ער ״וייקץ
 פרעה״, לר ער ״והנה חלום״, ישראל ער ״אל פרעח״. ושם מן ״וכיום
 זי", ער ״םנחח שכח׳׳. ומום ׳'ר חיו ״ועלינו״, ע״ס. [אם א׳ של
 הנבה בא׳ מקץ: מכרכי' החרש כש״ק וישב כביום ל־־ה חיכ. רק שאומר
 ״ר״ח טבח יהיה כיום חששי״, ומנגן ״לח״ם״ וכו׳ בנגון חנכה. וק אס
 א׳ הנכר, בכי מקץ, רק שאומר ״ר״ח טבח יהיה ביום ש״ק הבא עלינו
 לטובה ולםחרחו מום חראשין". ואם א' או ב' חנכה בשיק רשכ:

 •בואר חםרר כיום קפיו חלק ג' וחלק ד]׳.

̂ג בכסלו.  יום קע״ו א׳ בשבח מקץ כיב ויום קע״ז כ' כשבח כ
 ביום א' וכי. והקריאר, ביום קע״ז: ר״ם םקץ.

 יום קע״ח ג׳ בשבח מקץ ערב חנכה ב״ר בכסלו.
 שחריח כביום גי: ואחר שיצאו מסח הכנםח לקח שוער בהכ״נ אח
 המנורה [שהיחר, עומרח בכל השנה כרחם החכה, וסדר קנוחיר, מדרום
 לצפון, ואתה ימים לפג׳ חנבה הוציאוה ונקוה] והעמידה על כנה [שעשו
 לר. אז על הטדרגוח החחחונ׳׳ של איח בררום] וחפך אוחה שיהיה םרר
 קניחיר, טטערכ למזרח, וערך כקנה המערבי נר גדול על שעור, ונר א' כמהו
 נקנה קטן המחובר לפני המנורה לצפון בהכ־ג להבעיר על ירו נו־ חנכח.
 ונקרא: שטש. לםנחח: ביום א׳ חכיג, ער ״כשאוטר שלום רב וכוי״.
 רק שח׳ עליון עול״ר- ואחר קריש חחקכל עלה על המדרגה שלפני
 המנורה, ולקח הני־ השמש הבוער מעל הטנורה, ובעורו בירו כרך כקול
 רם בגי• ג' ברכוח ״להדליק גר של חנכה, שעשה ימי, שהחיט״ וכוי
ק ג״נ ואחר הברכוח חכעיר נר חנכה ;ואח^כ העמיר נר  וכץ הכרכוח נ
 שטש למיץמו לחאיר אל עכר פגי המנורה [יק בכל ימי חנכה האיר
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 ומרה לו השמש עם נרוח חנכה] ער אחר הפלוה הבקר לסחרח. ערביה:
 ביום א' חכ׳־ר. רק שמנגן ״המבורך״. ואוסרים ״על הנסים וכו׳ כים׳

 סחחיהו״ עים.
 יום קע״ט ר׳ בשבח מקץ א׳ של חנכה כ*ה בכםלו.

/ ער ״קריש יהום", ומנגן ח' ״ארק עולם״ וכ׳ בג״1  ביום ר
 שטגגנים כשיר מעוז צור.

 וביום ח׳ ח״א ״ואומרים םרר", ער ״ע״ס ח׳׳ו״. ושם ח״ב, ער
 ״וי״ב׳/ רק ״ועלו מושעים״ וט׳ מנגן כשן פיוט שגי זח י ם שבשבח
 חנכו־,, ער ״וכחורחך כחוב לאמו־״ שמנגן כפו הן במה נ ה שם. אבל
 ״שמע" וגוי של&ני^ישחבח אומר כנגון חול: [בחפלח ׳*ח אומרים, ״על

 הגםים״ ער ״הגדול״].
 וביום א' הי״ג, עיס הי״ט. רק שאוסר ״על הנםים״ ומ׳ בנג-ץ הול.
 [והמנוע שסרים קול בחרת ״תח״ ומי, דוחר בחריז ״רנח״ וכוי,
 ועוד •וחד בחרת ״גקםת" וכוי] וכסוף ׳״ה ״המברך" וכוי כביום ז׳ םה״ר.
 וביום קי׳ חיג ״אוטו־ ח׳ ברכה לקרוא״, ער ״לעולם הללויה״, ומום
 וי ה״ה ״ה׳ כג״ג הורו", ער ״כי לך ע״ם״. ובנגון חול רק חצי קריש,
 לפי שאין םוםף. וביום כ' כל ה*ג. רק הקריאה כםרר נשא: כהן ״ויהי
 ביום כלוה״, ער ״אהרן הכהן׳/ לף ער ״חנכח המוכה״, ישראל ער
 ״כן עטינרב". והי טנגן החלק הא׳ מהצי קחש שאחר הקריאה מגון
ם ומי, יכן ״יחברך״ ע־ם. ובץם ב' ה״ר ״ואחיכ סי שברך",  שגי וחי
 ער ״של יום". — אהר שיצאו סבהכ״ג ערך השוער נ' גרוח הטערביי׳
 ונר שמש. ובערב עליה חון חחחון להחפלל כביום א׳ הכ״ג, ער ״כשאומר
 שלום רב ומי." רק שאומרים בחפלה להש וקול ״עה״ג״ ומי. ה׳ קריש.
 וביום קעיח ״ואחר קריש", ער ״בג״י", ב׳ ברכוה הראשוטח שם,
 והבעיר אח וער היוחר נמרהי, והשיער אה האחר. ושם ״ואח״כ העמיר",
 ע״ס. ובל יטי הגכה יולה האי ושיק, לא על״ח ח׳ עליון בערב שלפניהם.

 יום קיף ה׳ בשבח סקץ נ׳ של הנכה כיו בכסלו.
 ביום ה' ה״א. וסוס קע״ט ״וטנגן ה׳״ ער ״כםרר נשא״. כהן
ק הלן".  ״מום השני״ עד ״קטרה״, לוי ער ״צוער", ישראל ער ״
 ושם, ״וח׳ מנגן", ער ״ערך השוער", ג׳ נחה המערביים ונר שטש.
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 ושם ״ובערב", ער ״והשוער", אח האחרים על םהר ממזרה למערב.
 וביום קע״ח ״ואה״כ העמיר", ע״ס.

 יום קפ״א עש״ק מקץ נ׳ של חנכה כ״ז בכסלו.
 ביום וי, ער ״קריש יחזם". וכעם קע״ט ״ומנגן ח׳״, ער ״בםרר
, ישראל עד  גשא": כהן ״ביום השלישי", ער ״קטרח", לוי ער ״חלן״
 ״שריאוד". ושם ״וח׳ מנגן", ער ״ערך חשוער", ר׳ נרוח המערביים
 תר שמש. וביום ו׳ ה*ב, ער היר ״לפניה״. רק שאומרים עה׳׳ג וכו׳.
 ולפני חפלח מנחה הב׳ החעטף ח׳ עליון ועלה על המדרגה שלפני
 הסנורה ולקח נר שמש וברך בקול רם בנ״י ב׳ כרמח הראשיניח שביום
 קע׳ה ענן לנ בין הכרמח, והבעיר היוחר מזרחי, והשוער אח האהרים
 ממזרה למערב וחעטיר נר שמש במקומו. וח׳ חחחון על״ה כשנהר,
 הכי. ולערכיה עליה ח׳ עליון. וביום ו' ה״ר ״מנגן ה' ברכו", ער ״ח׳
 בשבח הזה", ״םלםחך״ ע״ס כנ״י מיוחד לשבח חנכח הזי• [יכן אח״כ
 ״ונאסר" ע״ס] ושם ״ק׳ ה׳ ימלך״ ער ״ירושלים". ח׳ ״כי <י שומרנו׳׳
 ע״ס כג״י סיוחר לשבח חנכה הזה. ק׳ ״ושמרו" עיס. ה׳ בג״ש ״כי
 ששח" ע״ם, ובכגון כי <י ש ו מר ג ו וכו׳ החלק חא׳ מחצי קדיש,
 ובנ״ש ״יחברך" ע״ם. ושם היה, ״ומחפללים״, ע״ס חיו. רק חחח

 יעלר, ויבא וכו׳ אומרים בברכח מורים ״עה*נ" וכוי.
 יום קס״ב שיק מקץ ד' של חנכה כ״ח בכםלו.

 בץם ז׳, ער ״בכל שבח", וח״ב, ער חיג ״שאוסרים פיוט״. ק׳ ״אודך
 כי אנפח* ״ער יורוך קרוש"; ח' ״׳וירך" ע״ס. וביום קיי ח״א ״החרה
 האי", ער ״םאופל וכו׳״. ובץם צ״ח חיא "ובטון שבת", ער ״ער
 כמרי״, ״וראופנים" עד ״ואוסרים", ח׳ ״לעםחם״ עים. ואחר שאמרו
 ק' ״כרוך כמד״ ער ״לעולם חסרו״ אומרים פיוט ״שני זחים״ עיס,
ו ומ׳. נ םר  וק ח׳ מ״י, ק׳ ״אור חדש״ ע״ס, יק ח׳ בנטן כי << שו
 וביום ז׳ היג ״ק׳ אהבה רבר,״, ער ״ק׳ פיוט״, ;ולח ״אץ צור סלף״
יבא ומ׳ אומרים  עים ושם. ״ח׳ עזרח״, ע״ס ח״ר [רק חחח יעלה ו
 כברכח מורים ״עה״ג״ זכו׳]. וכיום ז׳ ה״ה, ער ״וכו׳ הללויה״. ושם
 [בלי דלוג בהלל] מן ״ער לגולם חללדה;׳, ער ח״ו ,,לכהן׳׳. ושם ״רק

 מסוסיהם״, עיס ה״ו.
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 והקריאה: ר״ם מקץ. כהן ער ״אל פרעה", לוי ער ״ריח ^הים
/ ישראל  בי׳/ ישראלי״: א׳ ״כארץ עניי׳/ ב' ״אני ירא׳/ ג׳ ״לפני •וסף,
 ר' ״יחנך בני", שביעי ע״ם. וסכםי׳ םיח האי וםניהים הכי לשםאל האי
ו ומ׳ ים!  ומנגן ה׳ החלק הראשק מחצי קריש בנגון כי << שומרנ
 ״•חברן״ ע״ם בנ׳נ. ושם ח״ח ״ומוכרי׳ תכהה" ער ״בס״ח הב״/
 בסדר נשא ,,מום הרביע•״ ער ,,קרק אליעור בן שריאור״. ושם
 ״יהםפטד״ ער חיט ,,ומפטיר״: ״רני ושמחי״ ע*ם. ושם ״יםברך״,
 ער ״ק׳ אמן״. וביום ל״ח ח״ב ,,ואחר שענו״, ער ,,ר״ח״, טבח •היה
 ביזם השני וביום השלישי. ושם ,,ק' •הרשהו״, ער "אמן בנ״ג", םעץ
 נטני הנכר* ושם ״ק' אמן״, ער ,,אשרי יושבי וגו"׳. וביים ז' ה״ט
 ״ח׳ ואנחמ״, ער ,,כקדם״. וביום ׳״ר ה״ר, ער ״לדור ודור וכו״'. רק
 שאומרים ״עה״נ״ וכוי. ואהר ,,אני ה׳ ^•כם״ שבקדושה אומרים
 וסיוט ״*1היכם יביא משיחו'׳ עים, ח׳ בעץ מדי חרש בה דשו ימי
 שביום ז' הי• ״ונשיר״ ע״ס [פירוש ״כריה הרשה״: ברר״ק •רמז־. ליא.
 נכון שלא לאמר מלח ,,דבר•״ המטעה במוכן וםה&כו לחרוף, שהוסיף
 הפיטן להקים שמו יהירה בראשי החריזים. ומ״ש ברריק ,,בזה ואומר":
 ׳חוקן: יהםכחיש•׳ בזה ואומרים. ״לא כחורח חרשו־.״ יחוקן: לא כחורח
 םשה. ואחר ,,שהרש להם״ חםר: הנוצרי] אחר חחיםח ה<י חקר ו ש
 אימר ״חכגח שבח וכוי, עה״נ ימי, או״א ברכני״ ער ״בשלומ"
 עיש, קריש אחרון בנ״נ. יביים וי ה״יב, ער ה״יר ,,לכהן מ! ראש סדר״
 רגש ער ,,ואמו אהבו׳/ ליי ער ,,רבר• ארנ•״, ישראל ער ״בנפשו׳׳.
 ושם חטיי, ער ,,וברכת רצה״, ע״ם החסלה עם ״עה״נ" וכוי, וק ה'
 בחפלה בקי?־1 מגון םגחת שבח. ושם ,,וםנגן חזר קריש״, ער ״יאק
 אומר•׳ צרקחך". ושם ,,ואיסרי׳ עליני'/ ער חי״ז ״שלפני י״ח כבחול׳׳.
 ושם ,,אחיכ טחפללי", ער ,,חחקבל בעין חול״ [רק חחח יעלה ייבא
 וט׳ אוסרים בברכה סורים ,,על הנסים״ וכוי] ובעור שאםח ״ויהי נעם
 וטי, ואחר־*״ קרוש״ ומי ערך השוער ה׳ נרוח המערבי•• והבעיר אח
 השמש. ואחר קריש חחקכל הג״ל עלה ח' תחחון מן החבח על המרתה
 שלפגי הסגורה וען כ׳ ברמח הראשוטח שביום קעיה בנ״י והבעיר הנר
 היוחר מזרחי, וחשוער אח האחרים טמןרח למערב. יח׳ •ורד לפגי החבה.
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 וכיום ז׳ חיץ ״ק׳ ויחן לך״ ע״ס ח״יז [אם אץ חנכה בשיק מקץ:
. ס . וההפטרה ,,ףקץ שלמר,״ ל ס  קורא מפטיר שטח ״מבא יהודה״ ל
 וקריאח מחוז: ריס תש כנ״ל. וסדר חפלוח כל היום: כביום קס״ח]•

 יום קפ״ג א׳ בשבח תש ה׳ של חנכה כיט בכסלו.
 ביום א׳ כל ח״א. וביום קלט ״וסנגן ח״/ ער ״בסדר נשא". כהן
 ״כיום חחסיש״״ ער ״קטרח״, לוי ער ״כן צורישר״״, ישראל־, ער
. וכיום  ״קרק אלסף ק דעואל״. ושם ״וחי מנגן״ ער ״׳חברך לס״
 ב׳ ח״ר ,,ואח/: מי שכרך״ ער ,,כ״א וכיב״. ואחר שיצאו מטח הכנםח
 ערך חשוער ו׳ נרוח הםערביי׳ ונר שמש. וביום קלט ״ובערב״, ער
 ,,והשיער", אח האחרים ממזרח למערב והעמיר נר שמש לםקוסו.

.  וכיום ם״ר, ״וערביה", לס
 יום קפיר ב׳ בשבח דגש ו' של חנכה א׳ של ר״ח טבח.

 ביום ב׳ כל ח״א. וביום קלט ,,ומנגן ח' ״ עד ״מעוז צור וכו׳״.
 ומום ח׳ ח״א ״ואוסרי׳ םרר״, ער חיב ,,ד״נ*'. וביום קלט ״רק ועלו
 מושיעים״, ער ,,נקטת יכו"'. ובכרכח רצה בלחש ובקול ״יעלח דכא״
 וכוי. ושם ״ובסוף י״ח הסברך״, ער ,,ס לך לס״. קריש •חחקבל כבבל
 ר״ח. ומוציאי׳ ב' ס״ח אחר שסברו הו״ח וגשיאח ס״ח ב׳ וסגן שחוא של
 ד קרואים, מ בסיח הא׳ קוראי׳ ג׳ בסי פינחס: כהן ״ררבר וגו׳ אח
 קרבני" ער ,,ההין׳/ לד ״עלח חכור״ ער ,,עםכה״, ישראס־1 ער
 ״ונסכו״׳ ואחר ברכחו ב׳ מגיח׳׳ סיח הב׳ לשמאל האי, ומוכרי׳ הגבהה
 מלילה ומנכיהי׳ וטללי׳ ס״ח הא׳. ואח״כ אומר סי שברך וכו׳ לישראל
 א׳ [הבט יום צ״ו אוח כ״ה] ושט׳* מסיר מעיל ס״ח הב׳ וספחו וחי קורא
 ש• ישראל ב׳ של הסגן, ואחר שעלה זח'וברך קורא ח׳ בס׳ נשא
 ״ביום השש•״ ער ״קרבן אליםף ק רעואל". ואהר ברכה ב׳ םכסים
 סיח הבי. ואץ מגיח׳׳ הא׳ על השלחן [חבט יום קי״ח אוח ג׳ 378]
 וחזן םען החלק חא׳ מחצי קדיש בשן שני זח• ם וכוי, יק ״•חברך״
 לס. וכיום ב' ח״ר ״ואהיכ ני שברך״, ער ״ראריר״, ככהגכהח האי.
 ופוס ז׳ ח״ט ,,ולוקח ס״ח הכ׳״ ער ״הללויה׳/ ״לדוד מזמור״ לס.
 ושם״,כשמטל/ ער ״ כקדם״. וביום ח׳ ח״ה, ער ״עון״, בשן שגי
̂ה [רק ,,עח״ג ומ׳״• שה״י של ם ח ס בעמן*/ ל  זהים ומ/ ושם ״
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 יום] אחר שיצאו םברג״ג ערך השוער ז׳ נרוח הסערביי׳ ונר שטש.

 וביום קעימ ״ובערב"/ ער ״יהשוער״, אח האחרים םםןרח לםערב.
 וביום קע״ח ״זאה״כ העמיר׳/ ע״ס [רק ״יעלה רבא״ ומי. ושםש קורא

ראש חודש"]. ׳  לפני •״ח ערבית ׳
 יום קפ״ה ג׳ בשבח תש ז' של הנכה ב' של ר״ח טבח.

 ביום גי, ער ״קריש •חום'/ ומום קפיר םן '״וכיום קע־ט ומננן״,
 ער ״בס׳ נשא": ״ביום השמע׳״ ער ״קרבן אלישסע בן עםיהור".
 ומום קפיר ״ואחר ברכה׳/ ער ״ערך השוער׳/ שטנה נריח ונר שטש.
 וביום קע״ט ״ובערב״, ער ״עח״נ ומ׳׳/ וכברכה רצה ״יעלה דכא״ וכוי
 ושם ״ה׳ קריש״, ער ״והשוער׳/ אח האחר•'. וביום קע״ח ״ואחיכ

 העםיר׳/ ע״ס.
 יום קפיז די בשכח תש ח' של חנכה ב' בטבח.

. ביום קע״ט, ער ״בס׳ נשא". בהן ״ביום השטיני׳׳ ער  א
, .שראל ער ,,וירבר אליו". ושם ״והי  ״קטרח", לו• ער ״פרהצור׳,
 טען״ ער ״של יום". ושם ״ובערב״, ער ״וזחקבל״. ומום א' בל חכ״ר.

 סנהגי יםי תכה החלים ביסים אחרים.
. בעבור הקצור אכחוב רק מנהגי היסים הטשהנים הרבה. אם  ב
 ערב חנכה בע־ש חשב: מום ו' ה״א. וביום קע״ה ״ואחר שיצאו", עד
 ״ונקרא שםש״. וביום קס״א סן ״וביום ו׳ ח׳ב״, ער ״בקול רם״.
 וביום קע״ח ״בג״י ג׳ ברכוח׳/ ער ,,המנורה״. וביום קפ״א ״וח׳ חחחון
 עליה במנחה׳/ ע״ס. — ואם ערב חגכה בשיק וישב: ביום קע״ה,
 ער ,,כה אמר ע״ס״. וביום ליה ח״כ ,,וכל שאצל" ער ״ר״ח״ טבח
 יהיה ביום הששי. ושם ״ק׳ יחדשהו״, ער ,,כנינ״ סנגוני הנכר- ושם
 ״ק' אמן אבל׳/ ע״ם ח״ג ובערב: מום ז׳ חי״ג, ער חייר ״ראש םרר"

 םקץ ער ,,ו״קץ פרעה״, לוי ער ״והנר. חלום׳/ ישראל ער ״אל ,
 פרעה״. ושם חט״ו ער ״וברכת רצה׳/ ושם ״וברכח סורים׳ ער ״רצה
 ומ־״/ ושם ״ואומר טורים׳/ ער ״ואץ אוסרים צדקתך׳׳. ושם ,,עליט״,
 ער חי״ו ״לפני י״ח כבחול״. ושם ״אתיכ מתפלל׳״ עד ״שאומר״׳ בתול״,
 ושם ,,ואחר כלוח׳/ ער ״תחקבל בנגון חול״. ובעוד שאומרים ״דה•
 נעם וגוי, ואחה קרוש׳/ ומ׳ ערך השוער נר םערב• ונר שטש.
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 וחי עליון שעל״ה כערכיה אמר קריש חחקנל כגיל. וביום קעיה ״יאהי־
 קריש׳/ ער ״פגי הסגורה״. וכיום ז׳ חיז ״ויחן לך״ עים.

. אם א׳ של חנכה כע״ש וישב: כיום קסיא, ער ״כסדר נשא".  ג
 ומום קע״ט ״כהן דחי״ עד ״׳חברך ע״ס״. וביום ב׳ ח״ר ״ואחיכ כי
 שברך׳/ ער ״של יום״. ומום קע״ט ״אחר שיצאו״ ער ״ער שסש״.
 וביום קפיא מן ״ומום ו׳ חיג״, ער ״זחשוער״, אח האחר. וביום קפ״א
 ״והעכור׳/ עים. — ואם א׳ של חנכה בש״ק רשב: כיום קפיב, ער
 ״והקריאה״: ומום קע״ד. ,,לכהן ראש סדר דשב״, ער ״שביעי ע״ס״.
 ומום קפיב ״ומכםי׳״ס״ח״ ער ״בסדר נשא״: ״דהי כיום״ ער ״קיק
 נחשץ ק עםינדב״. ושם מן ״ושם והמפטיר״, ער ״ריח טבח יהיה״,
 ביים החמישי וביום חששי. וביום קפיב מן ״ושם ק׳ יחדשהו״, ער
 ״לכהן מן ראש סדר״, ומום קע״ה ״מקץ״, עד ״אל פרעה״• וביום
 קפ״ב מן ״ושם חטיו״, עד ״ערך השוער׳/ ב׳ נרזח. ומום קפ״ב
 ״המערב״״/ ער ״והשוער׳/ אח האחר. ומום ז׳ ח״יו ״ויחן לך״ ע״ס.
. אם ב׳ של הנכה בש׳־ק וישב: מום קפיב עד ״והקריאה״:  ך
 ומום קע״ר״ ״לכהן ראש סח־ וישב״, ער ״שמעי עיסי״. ומום קפ״ב
 ״וסכסי׳ ס״ח״, עד ״בסדר נשא״: ״מום חשנ׳״ עד ,,קרק נחנאל בן
 צוער״ ושם סן ״ושם והמפטיר׳/ עד ״ר״ח טבח יהד־,״ מום דורביע׳.
 ומום קפיב מן ״ושם ק יחרשהו׳/ עד ״לכהן מן ראש׳״ ומום קע״ה
 ״סח־ סק׳ן׳/ ער ״אל פרעה״. וביום קפ״ב מן ״ושם חטיו", עד

 ״ערך השוער״, ג׳ נרוח, וביום קפ״ב ״הסערכ״ם, ע״ם.
. אם ו׳ של תכה, שהוא לעולם ר״ח טבח, בע״ש סקץ: מום  ף,
 ו/ עד ״קדיש יחוס״. וביום קפ״ד מן ״ומום קע־ט וסנגן׳/ עד ״ונר
 שמש. ומום קפ״א מן ״וביום ו׳ ח״כ״, ע״ס יום קפיא. ובסנחה גם ״יעלה
ה בשיק מקץ, ואז הוא לעולם א׳ של ריח: כ  רבא״. — ואם ו׳ של ת
 ביום ז/ עד חיג ״שאוסרים פיוט״. וביום קפ״ב ,,אורך״, ער ״בבורו״.
 ומום ז׳ ח״ג ,,ואומרים גם פיוט אופן של שר״ה״, עד ״ק׳ ברוך כמד״,
 ומום קפיב סן ״ער לעולם חסרו״, ער ״עיס ח״ר״ [רק מוסיפים ״על
 הנסים׳׳ ומי] ומום קע״ט מן ״ומום לךי ן&ג׳/ עד ״כי לך ע״ס״. קדיש

 חתקבל כנ״ש. וביום ז' ח״ו, ער ״לכהן״. זשס ״רק עטוסיפים״, ע״ס.
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 [וכאשר קיראים כשבח הזה כג' ם׳ח, עושים הכל כסיה הגי כבם״ח
 הכי, זולה עני! הקריאה]. וביום קפ*כ ״והקריאה", ער ״ישראל ר׳,"
 ע״ם סרר מקץ. ואחר ברכחו הי׳ מכסים סיח האי ומניח׳׳ הב, בשמאל
 האי, ומוכרים תכהה וגלילר. של האי, והםכיברים עושים אותן, ק' ״יזאח"
 וגוי, ה׳ ״סי שברך" וכוי לישראל ר' [הבס יום ציו איח כיה 198]
 ושמש מסיר מעיל ס*ח הב׳ וספחו. וביום ן' ח*ז ״ואחר סי שכרך׳/
 ער ״יחי קורא׳/ בםיח הב׳ בסדר סינהס ״וביום השבה", ער ״יעשה
 ונסכו",. ואחר ברכח השביעי הכי, סכסי' ס״ח חכ׳ וםניח•׳ הג׳ לשםאל
 הבי [אבל הא׳ אין מניחים, כביום קי״ח אוח ג׳ 378] וח׳ מנגן החלק
 הא׳ םחצי קריש כנגין כי << ש ו מר נ י וכוי ימן ״יחביך" ע־ס כנ״נ.
 וסוכרים תכהה וגלילה הבי, ועושים כבא׳ ה׳ ם• שכרך וכו׳ לשביעי.
 וסוכרים הפטרה. יאחר שכרך המפטיר ברכה החורה הא׳ קורא ה'
 בסדר נשא ,,ביום הששי" ער ״קרבן אליםף בן רעואל." ביום ז' היה
 ״והמפטיר", ער ה״ט ״וםפטיר": ״רג• ושמה׳" ע*ס. ושם ״וםברן",
 ער ״ואנחגו עיס". וחק לוקח ס״ח ג׳ ממגביהו והולך אל ארון הקורש,
 ומשא• הבי והגי לםגרל בעח היצאת לזקהי הא׳ והבי והולכים אחריו.
 ושם ״האוסר בררך הלוכו", ער ״מחן ס״ח", רג׳ לבעל הויה, חה
 םוחה א״ה וםעםיר הגי ליםיגז והב׳ לשםאלו והא׳ בחוך. ובפתיחה
 אומרים ק' ״ומחוז׳׳ ער ״כקרם״. ושם חי• ער חייא ״לששון ער עין"
 ובנגון שגי וחים וכוי. ושם ״כי בעמך", ער ח״יר ״רצ״ב". וקריאח
 םגהה ביום קפ״ב ,,ראש םרר רגש", ער ,,?גפשו". וביום!' חיטו, ער
 ״לפי שהוא ר״ח". ושם ״עלינו", ער חייו ״חחקבל מגון הול" וסוסיפ•
 בכל חסלה ,,על הגסים׳׳ וכוי. ובעוד שאוסרים ״רהי געם ומי ואחה
 קרוש" וכו ערך השיער ו נרוח המערביים. וביום קפ״ב ״והבעיר אח

 השמש", ער ״ע״ס היין".

. אם ז' של רעבה בע״ש םקץ, ואו הוא ב' של ר״ה: ביום וי,  ן
 ער ״קריש יחום״. וביום קפיר מן ״וביום קע״ט וםען", ער ,,בס׳
 גשא": ״ביום חשביע•״ ער ״קרק אלשסע בן עםיחור". וביום קפיר
 ,יארד ברכה", ער ,,ערך השוער", שסגר. גרוח. וביום קפ״א ,,ינר
 שטש", ער ״על״ה ה׳ עליון" [רק שבםנהה ,,יעלה רבא" וסי] וביום
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 ו׳ חיר ״סגגן ח׳ כרכו׳/ ע״ס ח״ר [כליל ש״ק הזה שהוא שכח כ׳ של
 תכה אץ מגגגיס םלכוחך זכו׳ וגאםר וכוי מ״י של חגכר, כ״א בגיג. וק
ה כ״א כג״ש] ושם ח״ר, נ  ״כי שומרנו״ ומ׳ וקדיש לא בג״״ של ת
 ״וסחפללים", ע״ס חיו [רק חחח יעלה ויבא וכ:׳ אוסרים ככרכח
 סירים ,,על תסים״ ומ׳]. — ואם ז' של תכה בשיק סקץ, ואז איננו
 ראש חרש: מום קפ״כ, ער ״בסדר נשא״: ״כיום השביעי״ ער ״קרבן
 אלישסע ק עמיהור״. ומום ז׳ ח״ח ״יהספטיר״, ער ח״ס ״וםפטיר״:
 ,,רני ושסה׳״ ע״ס. ושם ״ומברך״ ער ״כקדם״• וכיום קפ״כ סן ״וביום
 י*ר" ער ״ערך השוער׳/ שסגר, נריח. וביום קפ״כ ,,יהכעיר אח

 השמש״, ער ״ע״ס ח״יז״.

 ן. אם ח׳ של חנכה בש״ק מקץ שהוא שבח כ׳ של תכה: ביום
 קס״כ, ער ,,ק׳ אורך כי״ ״עגיהג׳" ער ,,הבת קרוש״, ח׳ ,,מכתיך״
 עיס. וכיום קפ״כ סן ״וכיום ק״״׳/ ער ״כמרי״. וביום י״ר ח״א ״ואומרים
 גם״, ער ,,ח׳ כקול״. ומום קפיכ ״על תםים יכו׳ וביים״, ער ״חצי
 קדיש בעץ״ שכח. ושם ״ומן יחכרך״, ער ״בסדר נשא׳/ ״מיס
 השמ־ג׳״ ער ״וידבר אליו״, וכיום ז׳ ח״ח ״והמפטיר׳/ ער ח״ט
 ״ומפטיר״: ״רעש חיוזם״ ער ״להיכל זהב״. ושם ״ומברך״, ער
 ״כקדם״. וביום י״ר חיה, ער ,,וקדיש", ומום קפיב ,,אחרון כגיג״

 ער ״ואץ אוסרים צרקחך״. ומזם ׳'ר ח״ו ״ועליט״, ע״ס ח״ו.

 יום קפ״ז ה׳ בשבח רגש ג' כטבח רום קפיח עש״ק ר׳ כטבח.
 ביום ה׳ וייג. רק הקריאה מום קפיז: ראש סדר תש.

 יום קפיט ש״ק תש ה׳ בטבח חקע״ט.
 מוס קל״נ, ער ״כס״ח אחר״. והקריאה ראש סדר רגש. כהן ער
 ״כנפשו״, לו• ער ״לפליטה גדלה״, ישראל א' ער ״רוח יעקב אמהם״׳
 ישראל כ׳ ער ״מצרימה״, ישראל ג' ער ״שבעים״, ישראל ר׳ ער
 ״סלפגי פרעה״, שמעי ע/£. וכיום יד ח״ג, ער ח״ר ״יטפטיר": ״ייהי
 רבר״ ע״ס. ושם ״וסברך״, ער ח״ו ״לכהן ר״ס״ מת ער ״המט,־.״,
/ ט  לוי ער ״דברך אח׳׳/ ישראל ער ״ואברכם״. ושם םן ״ומם ז׳ ח

 ער ״םנחח שבח״. ומום י״ר ח״ו ״געלינו״ ע׳!0.
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 •ום קיץ א בשבת 1יחי ו' ער •ום קצ״ג ד' בשנת ט׳ בטכח
 ביום א׳ וב׳ וג׳ ודי. רק הקריאה ביום קציא ראש םרר ויחי.

 יום קציר ה' בשנת ויהי עשרה בטבת חקע״ט.
 ביום ה׳ חיא. והוא ״צום העשירי" ״שבזכריה חי. וםררז: ביום א'
 ח״ב, ער חט״ו ״פשענו", וכיום ביר חיב ״שבברכת םלח" ע״ם ה*ב.
 וכגגון חהלח םליחה פשוטי. ״או״א ארברה וירוה לי", ק׳ ״ארברה"
 ע״ס, ת׳ בטון סוף סיפ ״תזכור" ע*ס [וק גגון כל הסליחוח עד שלפני
 הפזסון. וסדרן: בסדורים] ת׳ פזסון ,,אמתי" ער ,,העשירי" הראשון
 בכגון הסיוהר לזה ולפזסוכ• צום גדליה ותענית אסתר. ק׳ ״אמתי" ע״ם
 הפזםון. ה׳ בכגון הזה ״פגה ימי שלהה" ע*ם [שי בחירק, כי היא בכין
 קל. ולא בפחת כבםרורים] ק' שגית ״אמתי" ער ,,העשירי" הראשון
. . ,,ואחה קרוש״ ער ״•וצרכו" ח׳ ,,אל כא ׳  ״אס״י" ע״ס, ח׳ . . ׳ ק
 חשת" עים, ובחחלח טון סליהה אהאוכה ,,אריר בשיחי", ל ״אר״ר
 בשית" ער ״םהוקקט" ה׳ בעין הזה ״•צרח חזק לי" ער ״םחוקקכי".
 וביום ב״ר ה״ר, ער ״בביום אי". וביום ב׳ ח״ב ,,ואז אוסרים" ער
 ״לעםך האהרון". וביום כיד ה״ה ,,ה׳ בלי שומר ישראל", ער ״לפני
 רחבה". ומום ב׳ ה״ב ״ואה״כ עומרים" ער ה״ג ,,אסן וקורא", וביום
 כיד היו ,,כסרר כ• חשא", ער ״וכיב". ושם ומעיל, ער ה״ה ,,הכיר"•
 אם •׳ בטבח בעיש: פום ו׳ ער ,,קריש יתום". ולםעלר, ״וסדרו", ער
 ״כביום אי". וביים ב׳ ה״ב ״וישב", ער ״כביום א׳ ה״ב". ולמעלה פן
 ״וביום נלד ח״ח", ער ״ושם וםעיל", ער ח״ח ,,כל• סליחוח". וביום
 ב״ר ח״ח ״אויא" ער ״שים שלום וכוי". וביום ׳״ג ח״ב ״קריש", ע״ם•
 אך בסנהה הראשון שבטח הככסח הישן לא שיכו סאוםה סבכל עיש,

 [רק עגץ עגנו וטי כבשחריח).
 יום קצ״ה עשיק רח• •יא בטבת: כביום ייג.

 יום קצ״ו ש״ק רחי ייב בטבח חקע״ט.
 ביום קליג, ער ,,בס״ח אהד". רק כסגן אך ה׳ קרואים; ט פרשח
 לישועחך כמכרה לברה. והקריאה כראש סדר רה•. כהן ער ״ואברכם",
 לוי ער ״בקרב הארץ", ישראל א' ער ״ובקשחי", ישראל ב׳ ער
 ״מחלב׳'. אז כמכרה פ׳ לישועחך, והקוכה אומר לשמש טי המכובד,
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 יזה אומרו לחזן, וחזן קורא הישראל, ועי המכובד, כשםו בקרוא• סגן.
 יאחר כרכחו הא׳ קורא ח׳ ער ״לישיעהך קויחי ה׳". [שסריס קולו] ד׳
 ער ״עם רב׳/ שביעי עים. וכיום ליה ח״א ״ולפי שהוא׳/ ער ,,אשר
 | גחן וכו׳׳/ ושם ח״כ, עד ״שגיח״: ״יירא ץסף״ ע״ס. וביום •״ר חלק
 ! ג' ״והםפטיר״, עד חיר, ״וםפטיר״: ״חקרבו״ ע״ס. ושם ,,וםברך״,
 עד ח״ו ״לכהן ראש םרר״ שםוח, עד ״הארץ אחם׳/ לו• ער ״בגי
 ישראל׳/ ישראל ער ,,םצר׳ם וחחץ אח הילדים'׳. ושם מן ״וביום ז'

 ! חטיו", עד ״םנחח שכח״. וביום י״ד ה״ו ״ססוך ללילה׳׳ ע״ס.
 יום קצ״ז א׳ בשבח ?וסוח ייג ער יום ריב עש״ק י״ח בטבח .

 ן מום א׳ ובי וגי ודי וה׳ וייג. רק הקריאר. ביס״ קציח ור״א ראש
 סרר שםוה.

 יום ריג שיק שםוח ׳'ט בטבח הקעיט.
 מום קל״ג, ער ״כסיה אהר״. והקריאר. ראש סדר שטוח. כהן ער
 ״מצרים והחץ אח הילדים׳/ לוי עד ״משיחהו׳/ ישראל א' ער ״ררע
 *1הים״, ישראל ב' ער ״לרר דר׳/ ישראל ג׳ ער ״אח האהה׳/ ישראל
 ד׳ ער ״רשחחוו׳/ שמעי עיח. וביום ייר חיג, ער חיר ״וםפטיר":
 ״הבאים״ ער ״יעריצו״. ושם ״וםכרך", ער היו ״כהן ראש סדר׳/
 וארא עד ״ואזכר אה כריה•״, לוי ער ״ומעבדה קשה׳/ ישראל עד
 ״םארץ םצרים״. ושם סן ״ומום ז׳ חם״ו'/ ער ,,םגחח שבח״ • וביום

 י״ר חיו ,,ועליגו״, עיס.
 יום ריר א' בשבח וארא כ׳ ער יום ר״ז ר׳ בשבח כיג בטבח.
 ביום א׳ ובי יג׳ ול. רק הקריאה מום דיה: ראש סדר וארא•

 יום ריח ה' בשבח יארא ב״ר בטבח הקע״ט.
 מום הזה בשגח העיא וזהה צרה גחלה בקהלח פ״פ. כי אכלח
 אש כל בחי רתב היהודים עם רוב הוגם ובעח צרחם קבלו חעניח ליום
 הזה על יושבי קהלחגו לרורוח, וגם שכל בעל מח יחן ב' ציל לצרקה
 מום הזה בכל שנה. הסחר: מים קציר ״יסרח", ער ״סליחה פשוטה״.
 יהסליחוח: בסדור לחעגיח ביר טבח. ושם סן ,,ומום ב״ר ח״ר״, ער
/ ,,וטברך הישראל׳/  ״אמן יקורא״, — כבפגחח ש״ק שלפגיו. ומום כ׳ ח
 עד ח״ר ״של יום״. ומום כיד חיז, ער ״כבשחרית״ יום כיד ח״ו.
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 ישם ה? ״רק הקוכה", ער ח״ח ״חכ״ר" [אם החעכיח כיום אחר מימי
 השמע: קיראים גם בבקר ״ויהל" וגי׳. יאם היא בע״ש: בלמעלה, ער
 ״חיה", יביום קציר ״כלי םליתןת", ע״ם. ואץ משלימים החעגית. וחיים:

 רבר יום ביומו] • • •
 •ים ר*ט עש״ק וארא כיה בטבח: כביום •יג

 ייס ר״• ש״ק יארא כיי כטבח.
 ביים קליג, ער ,,נסיח אחר״. יחקריאה: כהן ראש םרר יארא
 ער ״םארץ םצרים", לו• ער ״משה בארץ מצרים״, ישראל א׳ ער
 ״בדברם אל פרעה״, ב׳ ער ״אץ בה' <<,־•״״, ג׳ ער ״בקרב הארץ״
 ר׳ ער ״ככל הארץ-, שביעי ע״ם. וכיום •יד ה׳ג, ער ה״ר ״ומפטיר״:
 ״כה אמר״ ע״ם. ושם ״ומברך" ער ״ער אמן". וביים ל״ה ה״כ
 ,,יאהר שענו״ ער ״ריה״, שבט יהיה מום הרביעי.־ וש0 ״ק׳ יהרשהו",
 ער ״ככ״כ". ישם ״ק׳ אמן אבל״, ע״ם ה־ב. וביים •'ר ה״ו, ער ״לכהן
 ראש םרר״ בא, ער ״רעברכי/ לוי •ער ״מעם פרעה״, ישראל ער
 ״פני פרעה". ושם מן ״ומום ו׳ חט״ו", ער ״םנחח שבח". ומום •״ו

 חיו ״ועלט", ע״ם.
 •ום ת״א א' בשבח בא כ״ז ויום ר״ב ב׳ בשבח ב״ח בטבח.

 במם א׳ ובי, רק הקריאה ביים רי״ב ראש םרר בא.
 •ים רי״ג ג׳ בשכח בא.ב״ט בטבח.

/ ע״ם. ך א  ביום גי. וביים ל״י ה״ב. ״
 •ום ריר ד׳ כשבח ר״ח שבט: במום הי.

 •ים רט״ו ה׳ בשבח בא ב׳ ועם ר״״ו עשיק ג' בשבט.
 בעם ה' וייז. רק הקריאה מים רט״ו. ריס בא. ן
 •ים רייז ש״ק בא ר׳ בשבט חקע״ט. |
 מום קל״ג, ער ״בם״ח אהה". והקריאה ראש םרר בא. כהן עדו
 ״פגי פרעה״, לוי ער ״במושכחם״, ישראל א׳ ער ״יבעיני העם״, בי:
 ער ״האבא מציח״, ג׳ ער ״דלמ וגי׳ ק עשו״, ר׳ ער ״צבאתם/
 שביעי ער סיף. ומום י״ר ח״ג, ער ה״ר ״יטפטיר״: ״הרבר׳' ע״ם. ושם
 ״יםברך״ ער ה״ו ״לכהן ראש םרר״, בשלח עד ״לפגי העם״, לי• עד
 ״ויעשו ק״ [ב״כ בב״׳. ויש חוחםי׳ לכהן ״כמה אחכם״. וללוי ״לפגי העם"]
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 ישראל ער ״כיר רמה". ושם ק ״וכיום ו׳ חט"(", ער ״מנחת שכת״.
 וביום י״ר חיו ״ועלינו", ע״ס.

 ץם ר׳יח א׳ בשבח בשלח ה׳ ער יום רכ״ג עש״ק י׳ בשבט.
 ביום א׳ ובי וג׳ ור׳ וה׳ דיג. רק הקריאה בימי רי״ט ורכ״כ: ראש

 סרר כשלת
 יום רכ״ד ש״ק בשלח ׳*א בשבט חקע״ט.

 ביום קל״ג, ער ״בס״ח אחר". רק. בברכח א טח ויציב טנגן
 ״ממצרים נאלתנו זכו', שירהחדשח וכו, צור ישראל" עד ״וישראל׳'
 בניי מיוחד לשבח הזה ולז׳ של פסה [והבט ץם קי״ח ח״א] וחתימת
 הברכה כגיש. וכסגן אך ד׳ קרואים; כי פ׳ ישראל א׳ >ב', שהן רסע,
 רושע, נמכרו לעצמן כל אחח לבדה. והקריאה ראש סרר בשלה. כהן
 ער ״מד רסה״, לר עד ״חחרישון" [פסוק אחרון בקול רם] אחר סי
 שברך של לוי מוכרים פ׳ ףסע, שבחוכה פסוקי ״ייסע, דכא, רט",
 [הבט רשיי בםשגח סוכה סיר. ד״ח אגי] וקורא ח׳ אח המכובד, שהוא
/ בשםו כקרזאי סגן, ואחר שעלה וברך קורא הק ער ״נלחם  ישראל א
 להם בםצרים" [נ׳ פסוקים הנ״ל וחצי פסוק אחרון שבפרשה: סן ״ויאמר
 מצרים״ ע״ס, קורא בקול רם. ובםלוח אחרוגוח שלםג׳ ג׳ פסוקים הג״ל,
, ״םאהריהם" שבסוף פסוק דעו י  והן: ״ובפרשיו"• שבסוף פסוק ו
׳ , םאריך בגגיגה] יאחר ס א כ י  ייסע, ״כל הלילה" שבסוף פסוק ו
 שברך של ישראל א׳ סוכרים ©־שח ויושע, וקורא ח׳ אח הסכובר,
 שהוא ישראל בי, בשםו כקרוא׳ סגן, ואחר כרכחו הא׳ קורא ח׳ עד
 ״רפאך". ומארץ בעינח ״ומשמאלם" שלפני פסוק ויושע, זבעיגח ״עברו",
 זבגגיגח ,,לאםר" שלפני עצם השירה [הבט יום ה׳ אוח אי] זבגגינח
 ״כתוך הים" שבסוף השירה. אבל סן ״רושע" עד "ובסשה" וסן ״אז
 ישיר" עד ״מאמרי" וסן ״כ׳ בא" ער ״ביבשה" קורא בעיגה פשוטה
 בקול רם. אך ״אשירה זט׳ וכל עצם השירה: בגגיגה םיוחרת. רק פסיק
 ה׳ איש מלחמה וגו׳ ימיגך וגוי, םי כסכה וגו׳ וחצי פסיק סן ״ער יעבר
 עמך׳׳ עיס, ופסוק אחרון ה׳ ימ^־ לעלם ועד, מגגן בנ״י. ובגגינה פשוטה
 ״וחקח" ער ״וכחסים", ומארץ בנמח ״ובםחלח", וםגגן מגינח שירה
 ״יחען להם מדם", ובניי הג״ל ״שירו" עד ״מס״, ומ׳/״ ״יםע" ע*ס [רק
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 סן ״כל הםהלה״ והלאה בקיל רם] ישראל ג' ער ״כענן" ישראל ר'
 ער ״האיפה הואי/ שביעי ע״ס. [פסוק אהרון כקול רם] וכיום י״ר חיג,
 ער ה״ר ״וספטיר": ״ורבורה" ער ״ארבעים שנר,'/ ושם ״ומכרך'/ ער
 חיו ״לכהן ראש םרר׳/ •חח ער ״מהרב פרעה״, לנ• ער ״ו-עילם ה׳'/
 •שראל עד ״לפג* ה^הים". ושם סן ״ומום ז' הטיו״, ער ״םנחח

 שבח". וכיום •״ר היו ״ועלינו'/ ע״ס.
 יום רכיה א׳ בשבח יחח ייב ער יום רכ״ן ג׳ כשבח •יד בשבט.

 ביום א׳ ובי וגי. רק הקריאה מוס רכיו: ריס יחרו.
 ׳ יום רכ״ח ר׳ בשבח •תרו חטשה עשר בשבט חקעיט.

 כיום ר', ער ״קריש •חום". וביים נ״א ח״א ״מנגן׳/ ער חיכ
ס [אם חסשה  ״ואוסר חצי קריש", ושם ״סחפללים אשר• לםגצה", ל
 עשר בב׳ בשבח: ביום נ״א. וק אם הוא בהי. רק תוים ושה״•: של
 יום. אם הוא בשיק: םנגן קחש אחרון של םוסף בנ־נ, ואץ סופרים

 נשםוה. אבל כםגחר, אץ םשנים םאוסה. וק בט״ו באב] •
 יום רכ״ט ה' כשבח יחרו •״ו דום ר״ל עש״ק •״ז בשבט.
 ביום ה׳ דיג. רק הקריאה ביום רכ״ט כבסנחח ש״ק שלפניו.

 יום רל״א שיק •חרז ייח כשבט חקעיט.
 ביום קל״ג, ער ״בסיח אחרי/ רק בחפלח שחריח כקול מנגן
 ״ישםח משה" עד ״בראשו נחת" עי• נווחר, ובעין רוסה לעיגח סיף
 פרשה ״כעםרו" ער ״סיגי׳/ ובעון י שם ח ם שה וכו׳ ״ושני" ער
 ״שםירח שבח׳/ ובנ״ש ״וכן בחובי׳ ע״ס. ולסגן אך ה' קרואים; כי פרשח
 ישראל ר׳ שהיא סרשח אנכי, נםכרה לברה• והקריאה ך״ס •חח.
 כהן ער ״לפג• ר^הים", לר ער ״•בא בשלום", ישראלים: א׳ ״אל
 בגי ישראל׳׳, ב׳ ״•עלו בהר׳/ גי* ״יעגט בקול׳׳. וסוכרים פרשח אגכי,
 וקורא ח׳ אח המכובד, שהוא ישראל ר/ בשמו כקרוא• סגן, ואחר
 ברכחו הא׳ קורא ח׳ ער ״לאמר״ מגינה פשוטה. אך במלוח ״אלהם,
 לאמר׳׳ םארף בנגיגה. זבל י׳ הרברוח בקול רם בטעם עליון [הבט יום
 מ״ט אוח א' 112] ומאריך במלות ״מצוח/לשוא״ הב/ ״דקרשהו, לך,
 חרצו/ תנאף, חגנב, שקר" [״ובשיק" ואתתנן במלות לאמר, מציתי,
/ חגאף, חגנב, שיא] ו צ ר ח הבי, לך הבי, ח ב ש  לשוא הבי, ה
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 שביעי עיס. וביום י״ר חיג, ער ,,שנית״ ״ויאט־״ ער סיף. ושם
 ״והמפטיר״, ער ח״ר ״ומפטיר״: ,,בשנת" ער ״תעשה זאת״. ושם
 ״ומברך״, ער ח״ו ״לכהן ראש סדר״ משפטים, ער ״ועברו לעלם׳/
 לוי ער ״אץ כסף״, ישראל ״ירפא״. ושם מן ״זביום ז׳ הט״ו׳/ ער

 ״סנחח שכח". וכיום י״ר חיו ״ועלינו״, ע*ס.
 יום רל״ב א׳ בשבח םשםטים י״ט, ער יום רל״ו ה׳ כשבח כיג כשבט.

 כיום א׳ וכי וג׳ וד׳ והי. רק הקריאה כימי רליג ורל״וי: ריס משפטים.
 יום.רל*ז עשיק סשפטים ביר בשבט חקעיט.

 כיום וי, עיס ח״ג. ושם ח״ר ״םננן ח׳ ברכו״, ע״ס ח״ר. ושם
 חיה ״וסחפללי״/ ער ״אחרונוח כבתל". רצם ,,ואחר כלוח״, ע״ס ח״ו.

 יום רל״ח ש״ק משפטים פרשח שקלים כ״ה בשבט.
י כיום קייב, ער ״שאוסרים פיוט״. ק׳ ״<י םחנשא״ ער ״םרום  א
לם באוצר חיים, ר עו  וקדוש", ח׳ ״חסיד״ ע״ס [החרוז הא׳ בטח או
פל וכוי] וכיום צר חיים, זהר׳ כנטן אורוח םאו  והב׳ תעי כעץ כאו
 קי״כ ח״א מן ״וביום קייא רחיג וסלוח", ער ״ק׳ פיוט", זילח ״אחה
 אהכח" ע״ס. וכיום ז׳ חיג, ״ח׳ עזרח׳., ער חיר ״וברכח רצה" וכ׳
 כרכוח אחרונוח כבשחריח חול. וביום קיי ח״כ, ער ,,מעונים" ק׳ ״אז
ס ו ר הנ״ל  םאז" עד ״חשא אח", ח׳ כעץ כ׳ חרוזים אחרונים של ס
 ״כפרם״ עד ״אח", ק׳ ,,ראש" ער ״החנשאח", ח' ״אהבה" ע״ס
 בעץ הזה, וכעץ פיוטי ״באי״״ ער ״ומוריד ועשם״ וכנינ ״מכלכל״ ער
 ״ישועה״, וכנפ׳׳י ״ונאמן" ער ,,סחים״, ק׳ ״םעחק" ער ״מחן זה״ ח׳
 בנ״י וע״ל ״צורח" ע״ס, ק׳ ,,שטי״ ער ״מחים״, ח׳ כעץ תה [רש
 חזנים םאריכים מה] ״יעיר״ ע״ס, ובנפ״י ״כא״י מהיה הסחים", ק׳
 ״קצובה" ער ״העוכר", ח׳ כנ״ל ״שקל" ע״ס, ק׳ ״חסרו" ער ״הקדשים״
 ח׳ כנ״ל ״חכינה״ ע״ס, ק׳ ״חפן״ ער ,,נפשנו״, ח׳ כניל ״הקרא״
ו ומ׳ שכיום ק״י ח״כ נ  ע״ס, ק׳ ״הזכור׳' ער ,,הים״ ח׳ בעץ ח אפ ד
 ״חקף ומ׳ ימלוך" ער ״נא" ק׳ ,,מי יוכל" ער ״קורים׳/ תן בעץ
ח חי וכו׳ שם, כקול רם ״חי״ ער ״וקדוש״, ק׳ ,,אומן" ער כ ס  כ
ם וכו׳ שם ״רחום ומ׳ *ז נא״ עים, ובעץ י נ ג  ״פרים", ח׳ כעץ רו
 סלך ם סלט זבי׳ שמום ע״ו ח״ח ״עד אשא״ עד ,,לקדוש", וכן קי.
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ער בסאזגי" ער ״.־קריש", ק׳ ״־>ד ׳  ח׳ בנטן מלך זוכר זבו' שם ׳
 במאזני זכי/ אלה אזכרה" ער ״תרים", חגן בני׳ ״ינק" ער ,,;םושיע",
 ק׳ ,,אן ראיח" ע'ם׳ ח׳ ע״נ ״ושרפי וטי ככחוב על יר נביאך וקרא
 זה אל זה ואמר". וביום ז׳ חיר ״ק' קרוש״, ער ״רעה וכו׳", ושם םן
 ,,ער לציון", ער ,,בג״״ של שכח". וכן קריש חחקכל. ושם ח״ו, ער
 ״לכהן". ושם ,,רק שמוסיפים׳׳, עים ח״ו. 'והקריאה לכהן ר״ם משפטים
 ער ״ירפא״. לוי ער ״הבערה״ [בפיפ בחרו זר, לסוף פרשה, בי טוב
 הוא לפם״ש בב״ק ם׳ ע׳ב ״שלם וגוי אסר הקב״ה עלי לשלם אח
 הבערה שהבערח׳ אני הצח• אש בצק ואני עחיר למוחה״] ישראל א'
 ער ״הטן אג׳״, ב׳ ער ״חעזב עסו-, ג׳ ער ״כחלב אםו׳׳, ישראל ר'
 ער ,,םקרכך״, שביעי עים. ושם ח״ח, ער ״כםיח הכ״׳ ריס כ׳ חשא
 ער ״גפשהיכם׳׳שלפג• וי ר בר. ושם ״יהםפטיר״, ער ח״ט ;״ומפטיר״:
 ״בן שבע שנים׳׳ ע״ם. ושם ״נםכרך״, ער ״בםערכון עיס״. וביום ל״ה
 ח״כ ״ואחר שענו" ער ״ר״ה״, ארר יהיה ביום החמישי וביום הששי.
 ושם ״ק' ׳הרשהו״, ער ״בגיג״ םעין עוג׳ פורים. ושם ״ק׳ אסן אכל׳׳
 ער ,,אשרי יושבי וגוי׳׳. וביום ז׳ ה״ט ״ה׳ ואגהגו", ער ״כקרם״. —
 מוסף: ביום ׳*ר ח״ה, ער ׳׳ככשחריח׳׳. הזן חפלה בקול בג״ש ער
 ״באהבה״ ובגגק פיוטי ״מלך עוזר ומושיע ומגן״, ק' ״אשכל״ ער
 ״רם וגשא״, ח׳ כג"׳ ״אור וטי גשא״ [ה־ה חקן, נסה, כלשק ההלים
 ר׳ ״גסה עליג; אור פגיך״. אבן לרעחי בעל פיוט אשכל שכל אח
 ידיו לההליף המלה בלשון הורד, ״ישא ה׳ פגיו אליך׳׳, למען השווחו
 עם סוסי חרוזים שאחריו ״יגשא, חשא״] ער ״רם יגשא״, ובג״ש
 ״באיי סגן״ ער ״ישועה״, ובגפ״י ״וגאסן אחה להחיות סחים״, קהל
 ״הכפר״ ע״ס כגיל, ח׳ בניי הג״ל [וכן בל סופי פץטים ער שלפגי
 האחרון] ״אור״ ע*ס, ובג״ש ״בא״י סחיר, הסחים, געריצך״ וכו׳. ואחר
 קרושח םוסף של קו״ח אוסר ח' בגיש ,,לדור ורור״ ער ״לעולם וער״,
 ובעפ־י ״כי << סלך גרול וקדוש אחה״, ק' ״רור•״ עים, ח' ״אור ומי
 בצרק״ ע״ם [גיל שבבל הסיוטים האלה חרוז ב' וגי של הםאםר
 האחרון קשורים, וכן םוכיח גטן החזגוח. וריל שגזכה לשאת בפועל שקל
 לבהמיק בשכר ר בור ערך כי תשא שבקריאה. ואמר ״אשא״ בל׳ יהיר,
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 אף שבחרת א׳ לשון רבים? על שם הכחוב ״איש כפר נפשו״. אבל חרת
 ר׳ הוא לעצמו מעין החימת הברכה שאחריו. לק ראוי למחוח ו'
 שבראש חרוז ג' ויחוק; ״בצדק״/ .ולהוסיף ו׳ בראש חרוז ד׳ כבכל
 מאמרים סמוכים. וכזה יר.ץ כל סופי הפיוטי׳ חסי׳ לפיוט שלפני כרכח
 ה<< הקדוש, שיש ו׳ בראש חרת ד׳ וק בפץט שלפני ברכה הטוב
 שסך. אך מ״ש בסרורי' גם באלה ו' בהרת ג׳ היא טיס. שא״כ איננו
 קשור לפניו ולא לאהריו, ואנהנו לא נרע סר. נעשה בצדק הנה. ודוחק
 לפי: באור.פניך נזכה לשאח שקל וגם בצדק הנה] ובניש. ״באיי ה*1
 הקדוש, הכנה״ עד ״שכח קדשך״, וכנפ״י ״ישמחו בך ישראל אוהבי
 שסך״ ק׳ ״לי״ ע״ם, ח' ״אור״ ע״ס, ובניש ״באיי מקרש השבח,
 רצה״ עד ״עמך״, ובנפיי ״וחר״ינה״ עד ״כרחסים״, ק׳ ״ככרם•״
 ע״ס, ח׳ "אור״ עיס. וכנ״ש ״באיי המחזיר וכו׳ סורים״ עד ״באמח״,
 ובנפ״י ״ה<<״ עד ״סלה״, ק־ ״עץ״ ע״ס, ח׳ ״אור״ ע״ס, ובנ״ש
 ״בא״י הטוב זכו', או״א ברכנו וכוי, שים שלום״ עד ״עמך ישיאל",
 ובנפ׳י ״בכל״ עד ״כשלוסך״, ק׳,,גדי״ ע״ס, ח׳ ״אור״ עד ״בשלום״
 כנ״נ, וכ; קריש אחרון. ובץם ז׳ חי״ב. — ובערב שם חי״נ, עד חי״ר,
 ״ראש סדר״,. חחטה עד ״עצי שטים״, לד עד ״וכן חעשו״, ישראל
 ער ״אהן אליך״ שלפני ו עש י ח. ומום י״ר ח״ו כק ״וביום ז׳ חט״ו",

 עד ״סנחת שבח״. וביום י״ר חלק ו׳ ״ועלינו״, ע״ס.
. אם ש׳׳ק סשפשים ופ׳ שקלים בער״ח אדר: למעלה ח״א,  כ
 עד ״ר״ח אדר יהיה״, למחי ביזם הראשון וביום השני. ולסעלה ח״א
 סן ״ושם ק׳ יחדשהו״, עד ״אחן אלץ״. ומום ז׳ הט״ו, ער ״וברכח
 רצה״. ושם ״וברכה סורים״, ער ״רצה ובו׳״. ושם ״ואומר סורים״,
 ער ״חחקבל ע״ס בנ״נ״. ושם ״עלינו״ ע׳ס הי״ז [רק השמש קורא

 ״•עלה ויבא״ חחח: ר״ח].
. אם ש״ק סשפטים ופרשת שקלים בכי של ר״ח אדר: סדר  ג
 ערביח עש״ק במם ו׳ ח״ר ״סטן ח׳״, ע״ס ח׳׳ו [רק שששש קורא
 ״ר״ח״ חחח: •עלה ויבא] וסדר ש״ק: ביום ז׳, ער ״שאוסרים פיוט״
 ולםעלה ח״א ״ק׳ << סחנשא", ער ״סאופל זכו׳״. ומום קי״ב ח״א סן
 ״ומם קי״א רה״ג״, עד ״ק׳ קדוש״. ומם ז׳ ה״ג סן ״ער ככוח
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 ואומרים גס פיוט אופן של שר״ח", ער ״ק' פיוט" זולת של פרשת שקלים
 ״אחה אהבת״ ע״ם. ושם ״ת׳ עזרת׳/ ער ת״ר ״מתפלל ח׳". ולמעלה
 ח״א םן ״וכיום ק״׳ ח״כ", ער ״ואמר". וכיום ז׳ ח״ר ״ק' קרוש'/
 ע׳׳ם ה״ו. ובאשר קוראים בש״ק הזה בג׳ ם״ח, עושים ככל תעשה
, זולתי עגין הקריאה. כי בם״ח הא׳ קוראים  בם״ח הכי גם בם״ח ת'
 ה׳ הראשונים כלםעלה ח״א, וישראל ר' ע״ם םשפטים. וביום קפ׳׳ו
 הלק ה׳ ״ואחר ברכתו הב"/ ער ״םהצי קרישי/ כג״ש. ושם ״יחברך
׳ ר״ם כי חשא ער ״גפשחיכם"  עיים בנייני/ ער ״קורא חי", כס״ח ת
 שלפגי וידבר. וביום ?׳ חלק ח׳ ״והמפטיר", ער חייט ״וםפטיר'/ ״כן
 שבע שיים" ע״ס. וביום קפ״ו ה״ה סן ״ושם ומברך" ער ״כקרם".
 וביום ז׳ הלק יי, ער ״מתפלל ח"/ ולמעלה ח״א ״חפלה בקול", ער
 ״לעולם וער׳/ רק שאומרים לפגי ובדברי קרשך ״^היכם יזריה" וכו׳
 שביום ו׳ ח״י. ולסעלה ה״א ״וכגגפ״י כי", ער ״בצדק ע״ם". ובג״ש
 ״בא"•'/ ובגי״ט ״ה<י הקרוש". וביום ן' חי״א ״וכן ברכת אחה יצרח"
 [שם אחר וביום השבח ״בגי״ט", יתוקן: בג״ש] ער ״לששון ער עון",
 כגטן יום ליום וכוי, ובג״ש ״כ׳ כעסך" ער ״הורעח׳/ ובגפ״״ "וחקי/
,קכעח", ק׳ ״לי" ע״ס, ה׳ ״אור" ע״ס, וכג״ש ״כא״י םקרש  ער ׳
 השבח וישראל וראשי הרשים> רצה" ער ״עםך", ולסעלה ח״א
. אחן אלין". וביום ז' הט*ו, ער  ״זבגפיי וחהזיגה", ער ״ראש םרר .
 ״ואץ אוסרים צרקחן". ושם ״עלינו", ער חי״ז ״ברכו וט׳". ושם

 ״וטחפללים", ער ״שאוסרים בחול". ושם ״ואחר כלוח", ע״ס.
. אם בשגה פשוטה אץ פרשח שקלים בשיק םשפטים: סדר  ך
 עש״ק כביום י״ג, וסדר ש״ק: ביום קל״ג, ער ״בםיח אחר" ולםעלה
 ח״א ״והקריאה", ער ״שביעי עים". וביום י״ר היג, ער ח׳ר ״ומפטיר":
 ״הדבר" ע״ם. וביום ל״ה הלק ב' ״ובל שאצל", ער ״ריה" אדר יהיר.
 ביום הששי וביום ש״ק הבא עליט לטובת ושם ״ק׳ ׳הרשהו", ער
 ״הגיג", סעק גגוגי פורים. ושם ״ק׳ אמן אבל", ער ה״ג ״בראש ם"/

 ולםעלה ה״א ״הרוסה", ע״ם ח״א,
 יום רל״ט א' בשבח חרוטה כיו ער יום רם״א ג' בשבח כיה בשבט.

 ביום א' ובי וגי. רק הקריאה ביום ר״מ כבםגהח ש״ק שלפניו.
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 יום רם״כ ר׳ כשנח חרוםה כ״ט נשבש חקעיט.
 ככקר כבעם ד׳. ונערכ: בץם ם״ה ״ומחו!" ע״ם.

 יום רם׳ג ה׳ בשבח חרומה א' של ריח ארר.
 כיום ח/ ער ח״ו ״חחקכל׳׳. רק שמען ״לששון" ער ״עון" כנגין
 יום ליום, וחוים ושד,,״: של יום. וערכיח : ביום ליו ח״כ ״והוא

 רחום", ע־ם חלק כי.
 יום רמ״ר עשיק חרוםה כ׳ של ר״ח ארר.

 כיום ה׳, ע״ם- ה״ה. רק שמען ״לששון" ער ״עין" כנגק יום
 ליום. וחיים ושה״י: של יום. וכערכ: כיום י״ג חיכ [רק כמנחה

 ״יעלה דכא" ומ׳].
 יום רמ״ה ש״ק חרוםה והפסקה ראשונה כ׳ כאדר.

 כיום צ״ה, ער ״כביום ו׳ ה״ג״. ק׳ ,,אור זרוע" ער ״העולמים
 קרוש׳׳, ח׳ ״מנחיל" ע״ם, כביום ק״׳ ה״א ,,החרוז הא״', ער
 ״מאופל ומי". וכיום קל״ג מן ״וכיום צ״ה", ער ״כם״ח אחר".
 והקריאה: כהן ראש םרר חרוםח ער ״אחן אלץ" שלפני ועש י ח,
 לד עד ״לפני תמיר", ישראלי׳: א׳ ״מראה בהר", כ׳ ״מ־יםעלה",
 ג׳ ״הראיה בהר״, ר׳ ״בן יעשו", שביעי ע״ם. וכיום י״ר היג, עד
 ה״ר ״ומפטיר״: ״והי גחן" עים. ושם ״וסכרך", ער היו ״ראש
 םרר", חצוה ער ״ולחפארח" [הבט מ״א ם״ם קל׳ח. ומ״ש ״פםוק א״',
 נ״ל לחקן: ב׳ פסוקים] לר ער ״השש" [ובעיני יוה־ נבק לקרוא
 לכה; ער ״השש", ולוי ער ״ששזר"] ישראל ער ״לובי;". ושם
 סן ״וכיום ו' חט־ו", ער ״םנחח שכח״. וכיום ׳"ר היו ״ועלינו", עים.

 יום רם״ו א׳ בשבח הצור. ג׳ ער יום ת״א עש׳׳ק ח׳ כאדר
 כיום א׳ וכ׳ וג׳ ור׳ והי ורל׳ז. רק הקריאה כימי רם״ז ור״ן: ראש

 םרר הצור,.

 יום רג׳כ ש״ק חצוה ופרשה ;בור ט׳ כארר.
. כיום ז׳, ער ״ככל שכח". וח״כ, ער ח״ג ״שוק ער",  א
 ,,סדום וקדוש שסו" בנ״ש, ובעין כ א״ י א ם״ר, הא׳ של ברכוח מגילה
 ״וכחוכ" ער ,,חהלה". ושם ״אכל כפיי/ ער ,,שאוסרים פיוס".
 והפיוטים: בסדורים לפרשח זכור. והעונים: כביום |רל״ח, ער ״בא״׳
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פרשת וכור ט' באלר  418 יום רנ*ב שיק תצור, ו

 סודה הסתים״. - ובםרורים הנ״ל ק׳ ,,אציל•״ ער ״לעמך לא תשכח",
׳ ער ״לא תשכח׳׳, ק׳ ״יקש״ ער ״צבאות״, ח' ,יום׳  ח' כנ״י הגיל ׳
 בגנון חאפרנו וכו׳ שכיום ק״• ח״כ ,,רעח וטי, •םלן׳׳ ער ,,נא" ק׳
ח ובו׳ שם ״חי׳׳ ער ,,!קרוש״, קר-ל כ ס  ״בלשו;'׳ עיס, חזן בגגון כ
 ,,אץ׳ ע״ם, ח׳ בנטן רוגגים וכוי שם ״להםהות ומ/ ק׳ << נא׳׳ עים,
ך םםלט וטי שכיום ע״ו ח״ר, וכן ק׳ ל  !בג״• ״ובקי׳ ער ״עשלק", ובכגון ס
 אחרץ ״ושח שםו וזכרו, וגסה זכרו מלהזכירו בזכרון קרוש׳׳ [כן ג״ל
 לחקן: ט לפי םיש בםדורים ״וגסה זב ו רוי׳ גשםע שרק הזכרים •מת,
 והוא הפך רחז״ל בב״ב כ״א. וא״ח לםר, גכפל רבר א' בב׳ חרוזים, שאם
 ימח שמו וזכרו, אץ להזכירו בזכרק קדוש < ייל שבהרת האי מתפללים
 שהוא •ח' ימחהו כהכטחחי בשםוח י״ן ״אםחר,״ וגו/ ובהרוז הכי אוםרים
גםה םיטן הםרברים. ואילי  שגם אגהגו גםחהו כבהרכרים כ״ה: וגו״ן ו
 טוב לקיים ״זטרו״, היה ג״ל שהםלה םקור פעול עם כגוי, ככחהלים
 ק*ג ,,כ• הוא וגני זכור כ• עפר אגהגו׳׳. ואף ששם מובגו: וכר. או:
 זוכר, מיבגו הפשוט• הוא: גזיר. כסו ״זכור לטוב" שכבהמיז ור״ל פה:
ח0חר, /  אחר שחםהה שטו וזכרו, גםה גם םה שגזכר עתה כפרשה זכור ׳
 אח זכר עטלק׳׳ בבהכ״ג, שהוא ןכרון קרוש, ט א״צ עור כאשר ככר
 גםהה אן]. ח׳ בנגין מלך זוכר ובו׳ שם ״•ע;׳׳ ע״ם, ק׳ ״יען וכי׳׳
 זכור״ ער ״על חםשים״, ח׳ בג״• ״ובק״ עד ״ומושיע״, ק, *דם״
 ע״ם, ה׳ בגיג אקר, הרוןים שכםוף הפיוט ער ״ואמר״. וביום רליה מן
 ,,וביום ן׳ ה״ר", ער ״לכהן ראש םרר״, חצוה ער ״לזכרן'׳, לו• ער
 '״חםיר׳', ישראלים: א׳ ״אחריו״, כ׳ ״אשד, לה׳ הוא״, ג' ״•קרש"
 ר' ״^היהם״, שביעי ע״ס. .וביום ז׳ ה״ה, ער ״בס״ת הבי״, בסיף סדר
 כ• חצא ,,זכור וגו׳ עמלק״ ע״ם. ושם ״והמפטיר״, ער ה״ט ״ומפטיר״:
 ״כה אמר ומ׳ פקרח•'׳ ע״ס. ושם ״וםברך״, ער ״בקרם״. ומם י״ר
 ה״ה, ער ״ואוסר ח' ברכח חכגח שבח וטי ברכוח אחרוגוח״, בג*ש,
 וקריש אהרון בגינ. ומום ן׳ הייב, ער הי״ר ״רצ״ב״. וקריאח מגהה:
 כהן ראש סרר כ• חשא ער ״חרומה לה׳״, לו• ער ״גפשחיכם״ שלפני
 ו• ר ב ר, •שראל ער ,,לררחם״. ומום •"ר ח״ו סן ״ומום ז׳ הט״ו״, ער

 ״םגהת שכח״. וביום י״ר היו ״ועליגו״, עים.



ר 110׳ ד א  יום רנ״כ ש״ק תצור. ופרשת זכור ם' כ

 כ י אם כ׳ של ר״ח אדר זפ׳ שקלים כש״ק םשפטים: סוד עש״ק
 חרומד. כביום רל״ו. יסדר ש״ק חרוםח שחוא אז פרשח זכור: תפלות
 ופיוטים וקריאת מפטיר והפטרה כלמעלה ח״א, רחר קריאוח שחריח
 ומנחה כביום רטיה. וםרר ערכיח עש״ק חצוה כביום י״ג. וםרר ש״ק
 הצור. שהוא הפסקה אז: ביום רמ״ה, ער ״כס״ח אחר". והמעלה ח״א
 ״לכהן ראש םרר חצוה", ער ״שביעי ע״ם". וכיום י״ר ה״ג, ער ה׳ר
 ״ומפטיר": ,.אחה ק ארם" ע״ם. ושם ״ומברך", ער ה״ה ״חכיח
 שבח" [רק לפי שהוא גם פורים שושן אץ מזכירים נשמוח, ואחר ג׳
 ברכוח אחרונוח-של מוסף בניש, מנגן קריש אחרון בנ״נ לכבור פורים]
 וכיום ז׳ חי״ב, ער הייר ״רצ״ב", ולמעלה ח״א ״וקריאח מנחח", ער
 ״לררחם". וכיום ז׳ חט״ו ער ״וברכוז רצה", ושם ״וכרכח מורים",
 ער ״רצה יכו׳". ושם ״ואומר מורים", ער ״ואץ אומרים צרקחך"

 [כעבור פורים] וכיום י״ר היו ״ועלינו" עים.
 יום רניג א' בשבח כי חשא י' באדר ער יום תיה ג* בשבח ׳"ב בארר.

 ביום א׳ ובי וג. רק הקריאה ביום רנ״ר כבמנחח שיק שלפניו.
 יום רניו ר׳ בשבח כי תשא תענית אסתר י״ג בארד.

. ביום ד/ ער ״קריש ׳חום". ומום א׳ ח״ב ״ואחר קדיש", ער  א
 חטיו, ״פשענו". ומום כ״ר ח״כ ״ואז אומר", ע״ם ח״כ. ואומרים
 םליחוח שבםחרים לח״א. וכלן כנגון סליחה פשוטה ער שלפני חפזםון,
 אבל הפזמון ״במחי מספר״ וכו׳ בנגון פזטה ה וריח וכו׳ שבצום גדליה.
 ובנטן סליהה אחרונה: ״פנץ האר" וכוי. ומום כ״ר ח״ר, ער ״חפלח
 י״ח". ושם חיה, ער ״בעםירר.״. ושם ״ואנחנו׳/ ;ער ״אפים ע״ם".
 ושם ״ק׳ אחריו׳/ ער ח״ו ״וכיב" [רק שה״י: של יופ. ואץ קריש
 ררכנן]. זמן מה לפני הליכה לבהכ״נ בערב. ישבו גבאי צרקה כחצר בהכ״נ
 ושלחן לפניהם וקופה עליו, וקנלו מכל בן עשרים שנה ל״ר פשיטים, או
 מחירם בםטבעוח אחרים [הבט שיע חרציר]. וםרר םנהה: ביום כיד
 חיז [רק שמלוח ״אשר אחה בקרבו" בנגעח קדמא ואזלא של המגלה]
 ושם ח״ח, ער ״כרכט וכו׳ שים שלום וכוי", וקריש חחקבל. —
 לערמה על״ר. חי• עליק. ומום א׳ חכיר ״והוא רחום״, ער ״קדש
 חחקכלי׳ [רק שמען ״חסמרך", ובחפלח ערמח אומרים ,,על הגסים וכו׳



ר •"ג בארר ח ס ׳ בעונח כי חשא חענ־ח א ו ד ״ ה רג ו  0-.1 י

 כיסי טררכי״ ע״ם. אחר שהארץ כתפלת ערכית ער סמוך ללילה, עלה
 ועמר ה' על המגדל, והרב לימינו ושמש או נככר אהר לשמאלו,
 ופותהים ופושטים המגלה ער סופה ומניתים יריעות תחת יריעות שלפניהן,
 שחהיינה היריעיח הראשונוח לפגי הח׳ כתת^ת הקריאה. אח״כ קורא
 השמש: ״שחיקה יפה כשעת קריאת הטו.לה והברכות". ח׳ כג״י ג'
 כרכות ,,אקנ״ו על מקרא מגלה", ״שעשה גסים" וכוי, ״שההיגו" ומי.
 ק' אמן על כל כרכה. ה׳ קורא המגלה כגגיגה מיוחדת. אך ״וכלים
 מכלים שוגים" (אי, וי), ״והמלך והמן" ער ״וסרה" (גי, ט״ו) ״אבל
 גריל" ער ״לרבים" (ר׳, גי) ״וכאשר אבדתי אבדתי" (ר׳, י*ו): כעיגת
 איכה. אכן בג״י של שמהר. ״להראות" ער ״היא" (אי, י״א) ,,להיות"
 ער ״עסו" (א׳, כיכ) ״והנערה" ער ״ייעש ק" (כ׳, ר׳) [אהר ״ק"
 אומרים קהל ״איש יהודי" ער ,,יסיג׳" (כי, הי) ובן חזן כקול רם]
 ״יבהגיע תו־ אסתר בת אביחיל״ (בי, ט״ו) ״ויאהב" ער ״ושתי" (כי,
 י״ו) ״בלילה ההוא גררה שגת״ (וי, אי) [ומלת ״המלך״ שאהריו:
ך שבי״נ לפגי יושב על כסא] ,,קה" עד ״אשר רברתי" ל ם  כעון ה
 (ו׳, יי),,רכב•״ ער ״הבירה" (ח׳ י״ר) [אח״כ ק' ״ומרדכי״ ער ״ושםהה"
 (חי, טיו) וכן ה׳ כגיג, קי ״ליהודים" ער ״וקר" (הי, י״ו) ובן ה׳ כג״נ]
 ״וכל םעשה״ ער ״ופרם״ (יי, בי). אםגס בטלות ״היא וכל הגשים
 יתט״ (אי, כי) ״יכא הםלך והמן היום" (הי, ר׳) ״וכל זה אינגו, שוה
 לי״ (הי, י״ג), ששם הייה בראשן או בסופן, סרים קולו. וכן ״רוח
 והצלה" ער ,,אחר" (ר׳, י״ר) ״ככה״ ער ״ביקרו״ (וי, י״א) אכל
 ״יתלו״ ער ״שככה" (ו, יי) כגגין שגגגו כבקר יום החפה בהולכת
 חתן וכלה להצר בהכ״ג לשבת שם יחד. ואחר שקרא ״ובשישן״ ער
 ״לאבר" (ט, וי) קי ״תםש" ער ״עשרת", וכן ת׳ [ושטוחם כגשיטה
 אהה כבש׳׳ע חר״ץ. ושם םי״ז תםחה ״םהה", כי היא ט״ס] ואתר שנגן
 ״וכל םעשה" ער ״ופרם" כנ״ל, ק׳ ״כי םררכי״ ע״ם, וכן ח' כנ״ג.
 ומנגן ״כאיי אסיה" ככברכה הראשונה שלפגי המגלה, ק׳ ״הרב וכוי,
 אשר־ הניא ומי, שושנת יעקב" ע״ם, ה׳ ״וגם הרמנה זכור לטוב",
 ויורד לפגי החבה ואומר ״ואהה קרוש" כסום א׳ הכ״א. קדש חחקכל.

 ״עליט" עיס.
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י אם י״ג כאדר כש״ק טקרימים החעגיח ליום ה׳ שלפניו [הבט  ב
 יום צ״ג אוח אי] וסדר יום החעניח: ביום ה' ח״א. ולמעלה ח״א כן
 ״וביום א׳ ח״ב", עד ״חפלה ׳״ח״. וביום קציר טן ״וכיום כ׳ ח״כ ואז",
 עד ״חכ־ר״. ולמעלת ח״א ״רק שסלוח״, ער ״המגלה". — ובשיק י*ג
 באדר אץ םשגים בבקר בעמר ח״א מאוסה. אכל במגחה מען חחקכל
 וכו׳ בג״ג, ואץ אוסרים ״צרקחך״ וגוי. וסדר ערביח: ביום ז׳ ח׳־ו ףיז, ער
 ״•"ח בכחול". ושם ״אח״ב םחפללים", ער ״שאוסרים בתל". —
״ח קריש תחקכל. ,  ובכרכח מורים ״על הנסים" ע״ס. ואחר הפלח י
 | ולמעלה ה״א ״עלה ועםר״, עד ״יורד לפני החבה ואוסר/ וביום ז'

 הי״ז ״רה׳ נעם", ע״ס.
 יום רגיז ה' בשבח כי חשא פורים ׳״ר בארר חקע״ט.

 משכיםים לבהכ״נ ומרבים שם נחח. והסדר: ביום ה׳ ח״א. וה׳
 חחחין מען ״ארון עולם" עיס כעון יום ליום ובו׳ שבפיוט. וביום א׳
 ח״נ, ע״ס היה [רק , מלך מהלל בחשבחוח״ כבכל יום שאץ חחנון.
 ובעון יום ליום ער לעצור ״ועלו םושיעים" ער ׳׳לאסר״׳ וכנגין
 חול ״שמע" ע״ס] ה׳ עליון עול״ה. ושם חיט, ער חי״ז ״כבחפלח לחש"
 [רק שםנגן ״הסבורך". וכברכח סורים אוסרים ״על הגסים" עיס] ח'
 חפלה כקול בגגין הול, ער ״באהבה״, ובג״י ״מלך עתר ומושיע וסגן״,
 ק׳ ״וי. הב״ ער ״הסגן", ח׳ בגיי ״אץ* ע״ס [ומאריך כמלח ״ומרדכי"
 שהיא ספסוק סגלה שבראש חרת אחרי! בכל הפיוטים האלה] ובג״ה
 ״כאי• מגן״ ער ״•שועה" ובג״י ״וגאטן אחה להחיוח מהים״ [וק מגגן
 םאסר אחרק שלפג• החחיסה בכל ברכה, ואומרים ק׳ הפיוט שבסרור
 שם, וה׳ כגיי הגיל כ׳ חרוזים אחרוגים של הפיוט ההוא, ומאריך בסלה
 הא׳ של חרוז אחרון שהיא םפסזק טגלה הגיל, ובג״ה החיטח הברכה
 שעוםר בה וברכה שאחריה ער לפג׳ הםאסר האהרון. אך בכרכח
 ולםלשיגים אוסרים ק׳ ״דשם" ער ״סכגיע״, ה׳ בג״י הגיל ״לבר" ער
 ״טכגיע", בהארץ בםלח ״וחכרץ־״, ק' ״אזרח וכוי, 'חסיס״ם וכוי,
 אוחו״ ער ״בקריאה סגלה״, ה׳ כגגק םיוהד ,,תן״ ע״ס, ק׳ ״אספרה
 ויו', אמל״ ער ,,לגצור״, ח׳ בג״׳ םיוחר לפורים ״יום ליזם״ ע״ס, ובג״ח
 ״כא״י שובר וכו׳ על הצדיקים" ער ,,לעולם׳׳, וכנ״׳ ״לא״ ער ,,כטחט״]
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 וגוםר חפלה כקול כםרר כרמח ופיוטים כבחהלה. יאח״כ חצי קריש
 בנית והקריאה סוף םרר כשלה: כהן ״ויבא עמלק״ ער ,,הגבעה׳/ לוי
 ער ״לפי חרב׳/ ישראל ע״ם. ח׳ הצי קריש, כל א׳ םב׳ חלקיו בגטן
 יום ליום וכוי. ואהר הבגסה קוראים המגלה עם הברכוח כביום רג״ו
 ח״א [רק כלא ברכח שההיט. ובברכה שאחריה אץ אומרים ״אשר
 הניא״ וכוי. כ״א אחר ״המושיע״ אוסרים ״שושגח" ער סיף. ח' ״יגם
 הרמנה זמר לטוב״] ויורד לפג• החכה. וביום א׳ חכ״א [רק שאין אומרים
 כל חחנון ולא אא״אפ ולסגצח וגו׳. אבל שה״•: של יום, ואין קחש
 ררבגן] ובערב: שם חכ״נ, ער ,,כשאומר שלום רנ״ [רק שאוסרים
 בםגחה בלהש ובקול ״על הגסים״ וכוי] ושם ״ח׳ קריש חחקבל׳/ ער

 חכ*ר ״בל• קריש אחרון״ [רק םגגן ,,המבורך״].
 יום רנ״ח עש״ק כ• חשא פורים שושן ט״ו באדר.

 יום ו׳, ער ״קריש יחים״. וביום ק״ו ח״א ״:הסדר״, ער ״בלא
 לם:צח" [ושה״•: של יום] ובערב: ביום •״ג חיב.

 יום רג״ט ש״ק מ חשא והפסקה שגיר, •״ו באדר הקע״ט•
 יום צ״ח, ער ״כביום ז׳ היג״. — ק׳ ,,אורוח״ ער ,,*1הים קריש״.
 ה׳ ״םישרים״ ע״ם. וביום קיי ה״א ״ההרוז הא״/ ער ,.םאיפל וכוי".
 וביום קל״ג סן ״וביום צ״ח׳/ ער ״כםיח אחר״. והקריאה: כהן ראש
 םרר פ חשא ער ,,לררחם", לו• ער ,,יעשו״ ישראל א' ער ,,לעמו״,
 ישראל כ׳ ער ,,היום ברכה״ [רש הזגים קוראים לא׳ ער ״היום ברכה"
 שלא להשויח םוף קריאחו עם של כחן בחעגיח. וקוראים לכי ער ,,טחוך
 הארל׳׳] ישראל ג' ער ״ינחלחגי" [הבט יים קייב איח בי] ישראל ר׳
 ער ״בחלב אסו׳*ן שביעי ע״ם. [נקהלוח אחרוח קורא כהן ער ,,וינפש",
 לוי ער ״האהל׳/ילהזכיר טעשה עגל רק לשבט לוי שלא חטא בעגל,
 אבל הישראלים קוראים סר, שאחר םעשה עגל ספגי בכורם. וג״ל טעם
 מנהג פ״פ שישראלים קוראים םעשה עגל ע״פ מיש כםגלה כיה עיב ״מעשה
 עגל האי נקרא וםחרגם םשיטא סחו רחימא ניהוש לכמרן של ישראל
 קם״ל כ״ש רניחא להו רהויא להו כפרה״] ופום •יד ה״ג, ער חיר
 >,וםפטיר״: ״וישלח אחאב״ עים. ושם ״ומברך׳/ ער ח״ו ״ראש סדר״,
 ויקהל ער ״השבח'/ לו• ער ״צור, ר.׳״, ישראל ער ״מלפני םשה״
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 רשם חיו מן ״וביום ז׳ חט״ו״, ער ,,םניחת שבח״. ונזם ׳"ר ח״ז
 ״ועלינו" עיס.

 יום ריס א׳ בשבח ויקהל פקיר׳ ייז ויום רס״א כ' בשבח ׳״ח בארר.
 ביום א' ובי. והקריאה ביום רס״א כבםנחח ש״ק שלפניו.

 יום רס״כ ג׳ בשבח ויקהל פקיר׳ חעניח פיפ ׳״ט בארר.
 עגץ היום ודיניו:'יוסף אוםץ חחשז [ושם חחש״ח ׳חוקן חחח
 ״חחרלא וחתרלב": חחקנג, נר ונה] והסרר: ביום ג' ער ״קריש
 ׳חום". וביום א׳ ח״כ ״ואחר קריש", ער מיו ״פשענו". וביום כ״ר
 ח״ב ״ואז אומר", ע״ם ח״כ [ובסרור סליחוח לחעניח וינץ, ע״ס סליהה
 אחיינה] ושם חיר, ער ״חפ לח ׳״ח". ושם חיה, ער ״בעמידה". ושם
 ״ואנחנו'/ ער ״אפים ע״ם". ושם ״ק' אחריו'/ ער היו ״וכ״ב" [רק
 שהי׳ של יום] ושם ח״ז, ער חיח ״חכ־ר". — ואם הוא בלש: כיום
 וי ער ״קריש יחים". ולמעלה סן ״וכעם אי", ער ״ער ח״ח", וכיום

 קצ״ר ״כלי סליחוח", ע״ס. ואץ םשליםים החעניח.

 יום רס״ג ר׳ בשבח ףקהל סקור׳ פורים פיפ כ' כארר.
 היהודים חושבי פ״פ קבלו עליהם אח היום הזה לפורים כשנח שעיז
 לרורוח עולם ככי״א חחשיט. [ובםנהג׳ עבור אבאר יוחד] וסדרו: ביום ר׳.
 רק שאץ חחנץ כבקר, אבל ״לםגצח" וגו׳ אוסרים [ואץ א.כל עילה
 לאסו־ ״אשרי" וגוי שבסוף החפלה] וחי מען ״ארץ עולם" עים בעץ
 םיוחר ליום הזה, ואף אם יש גערר [הבט יום א׳ חיב] לפי שאץ
 מגגגים עץ היום בםקום אחר שבחפלה ביום שאי; קוראים בחורה.
 ומנגן ״מלך מהלל בחשבחוח", וק ״הםכורך" בשחריח. ובערב: םגחה
 עם חחגץ, וערביח כביום אי. — ואם הוא ביום ב׳: ביום ג״א ער ח״כ
 ״וקוראים בחורה" [רק םען ״ארץ עולם" וכוי בעין ת״ל ואף כשיש
 גערר] והקריאה: כבםנחח ש״ק שלפגיו. ובכל חלק מחצי קריש שאחריה
 כופל הגגון הזה. ושם ״ואחר הכגםה", ע״ס. — וכ; אם הוא כיום ה׳
 רק חו״ם ושה״,: של יום. — ואם הוא בשגה פשוטה בשיק שהוא
 לעולם פרשח פרה: אץ משגים בעבורו םאוםה כחפלוח וקריאוח. ואף
 ,,ארץ עולם" וכו׳ מען בג־ש. רק בחלק הא׳ מחצי קריש של הקריאה

ס בנינ.  כופל תגץ תיל, אבל ״•חברך״ ל
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 •ים רס״ר הי בשבת ;׳קהל פקיר׳ כ״א ויום רס״ה עש״ק ניב כאדר.
 ביום ה׳ ורל״ו. והקריאה ביים רס״ר כבםגהח שיק שלפניי.

 יים רם*ו שיק ויקהל פקוח ופרשת פרה כיג באדר.
 כיום קייב, ער ,,שאוסרים פייט". יהפייטים: נסחרים לפרשת פרה.
 והנגונים: כניום רכיה, ער ״נאי• םהיה הסתים". ונםרירים הגיל
 ״קפאין״ ער ״הכר.ן", ה׳ בנגון הא פ ר נו ומ׳ שמום ק״י הינ ״טהורים
 ובו', ׳סלך" ער ״נאי׳, ק' ״אסרתי" ע״ס, ה׳ בקול בני• ״הי׳׳ עד

 ״יקדיש", ק׳ אצורה" עים, ה׳ כעון ר!נניס וכו׳ שם ״רטן וכי׳
 נא׳׳ ע״ם, יבנמן סלך ם טל ט ומ׳ שניים ציו ה״ה ״לטד.ר" ער ״קחש",
 ק' ״לטהר יכי׳ אמרה׳׳ ער ״יקים", ה׳ בנ־י ״יככן" ער ״וטושיע"
 [ואץ איסרים ״זאת הקשה" ער ,,היל•׳׳], ק׳ אץ לשיהה ע״ם. ה' איזה
 חרוזים לפני סיף הפיוט בנינ ער ,,ואסר". יביים רל׳יה היא סן ״יביים
 ז׳ ח״ר״, ער ״יהקריאה לכהן ראש םדר״, מקהל ער ״סלפנ• םשה",
 ליי ער ״זהב טהיר", ישראל א' ער ,,םעשה רקה", ישראל ב׳ ער
 בסרר פקוח ״לאהרן כאשר ציה ה׳ אח םשה", ישראל ג׳ ער ״האפר
 כאשר ציה ה' אח סשח״, ישראל ר׳ ער ״וינרך אחם םשה״, שביעי
 ע״ס. יביים ליה ה״א ״ולפי שהוא סוף חוסש׳/ ער ,,אשר נחן ומ״׳. וכיום
 ו׳ ח״ח, ער ״בסיח הב״׳, ראש סרר הקח ער ״חטטא ער הערב".
 ישם ״והטפטיר״, ער ח״ט ״יםפטיר" ״ייהי" ער ״יירעח ב׳ אני הי".
 רעש ,,וםברך״, עד ״כסערכון ע״ס". יביים ליה ח״כ ,,יאחר שעני״, ער
 ,,ראש הורש" ניסן יהיה ביום שכח קרש הבא עלינו לטונה. ושם: ״ק'
 יהרשהו", ער ״בנינ", סעץ נגוני פסה. ושם ,,ק׳ אטן אבל״, עד
 ״אשרי יושבי וכוי". וביום ז׳ ה״ט ״ואנהנו", ער ״כקדם". וביום י״ר
 תיה, ער ״קריש תתקבל״, בנ״נ. ובעם ן׳ הי״כ, ער הי״ר ,,ראש סדר",
ם ך ללוי עם פסיק ס  ויקרא ער ״לפני ה"׳ [כן סנהג פ״פ לקרוא פסוק ו
 ושחט שאהחו. יםסך המנהג לרעתי על משנת םגהות צ*ב ע״ב ״ותכף
 לסמיכה שהיטה״] לו• ער ״עלה אשר. ריח ניחוה לה"׳, ישראל ער
 ״ניהה לה׳׳׳ שלפני י אם סן העוף. יביים י״ר היו נץ ,,וכיום ו׳

 חט״י״, ער ״מנחת שכח״, יביים י״ר היי ,,ועלינו״, ע״ס.
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 יום רס״ו א׳ כשנח ויקרא כ*ר ער־ יום רע״כ עש״ק כ״ט כארר.
 ביום א' וכי וג׳ ור׳ והי. והקריאה כיסי רםיח ורע״א ככםנחח ש״ק
 שלפניהם. ויום רע״ב: כביום ו, ער ח״ר ,,לפניה״. ושם ״סגגן חזן
 ברכו", ע״ס ח״ו. [רק ששמש קורא בערביח ״ר״ה", חחח יעלה ויבא].

 יום רעיג ש״ק ויקרא ופרשח החרש ור״ח ניםן.
 ביום ז/ ער ״שאומרים פיוט". ק' יוצר פרשח ההרש ״אוח" ער
 ״השנה קרוש׳/ ח' ״חפן" ע״ם. וביום ק״* חיא ״ההרה הא׳׳/ ער
 ״מאופל וכו׳״. וכיום קייב ח״א מן ״וביום קי״א", ער ,,ק׳ קדוש".
 וביום ז׳ ח״ג מן ״ער כבודו ואומרים גם פיוט אופן של שר״ח׳/ ער
 ״ק׳ פיוט" זולח פרשח החרש ״<< עושה" ע״ם. ושם ״ח׳עזךח", ער
, זפץטי חפלה בקל: בסדורים לפרשח החרש  חלק ר׳ ״םחפלל ח״,
 [וסדרם והעונים: כיום רל״ח ח״א מן ״וכיום ק״׳׳׳, ער ״ואמי"] וכיום
 רל״ח חיג סן ״וביום ז' ח״ר״, ער ״כס״ח הא׳ קוראים'/ כהן ר*ם ויקרא
 ער ״ניחח לה״׳ שלפני ואם סן העוף. לוי ער ״חקריב סלח״ [וגיל
 הטעם שלא עשו בפיפ םיף הפרשה ״אשר. לה״׳ כבשאר קהלוח; להורוח
 שםנחח ככורים איננה נרבה כהקורםוח, כ״א םנחח עומר שהיא חוכר.
 כפירשיי. עיכ עשוה פ׳ אחרח] ישראל א׳ ער ״ניחח לה׳", ישראל כ' ער
 ״לא חאכלו׳׳, ישראל ג׳ ער ״מחטאחו ונםלח לו", ישראל ר׳ עים. וביום
 רל״ח ח״ג מן ,,וביום קפ״ו ח״ר. ואחר״, ער ״כםיח הגי", בסדר בא
 ״ויאסר וגו׳ החרש הוה" ער ״םצוח". ובעם ז׳ ח״ח ״והמפטיר", ער
 ח״ט ״וטפטיר", חפטרח פר׳&ח ההרש ״כה אסר וגו׳ בראשץ" ער
 ,,עולח חטיר״ [כפ״פ אץ םוםיפים כראשה ״כל העם הארץ" וגוי
 כבסקוטוח אחרים; כ׳ במגלה ל״א אמר ״ומפטירים וכוי כראשון", ולא
 אמר ״כל העם״. וק אץ םוסיפים בסופה ״כה אמר וגו׳ כי יחן" וגו/
 לפי שאיגגו םעגץ פרשח החרש] וכיום רלח ח״ג נץ ״וכיום קפ״ו חיה
 מן", ער ״וםחפלל ח"/ חפלח שריח כקול עם קרשד. ופיוט ^היכם
 יזר י ח ופיוטים אחרים שבםרורים למוסף פרשח החרש, וסדרם והגנונים:
 כביום רל־ח ח״ג מן ״ולמעלה ח״א הפלה״, ער ״ראש םרר" צו ער
 ״אצל הםזכח״, לוי ער ״לא חככה", ישראל ער ״׳קרש". וכיום ז׳
/ ער ״שהוא ריח". ושם ״ועליט״, ער חי״ז ״י״ח ככחול", ושם ט  ח
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 ״אחיכ מחפללים", עד ״שאומרים בחול". ושם ״(אחר כלוחי/ עיס
 [ם״ש בםיםגר רלח ח״א ״ולהוסיף ו״' ער ״הטוב שסך'/ גם פד.

 בפיוטי מסף יהיר, כן].
 •ים רע״ד א' נשבח צו ב־ בגיםן ער יום רעיו ד' כשבת ה׳ כגיםן

ם רע״ה: ככםנהר.  כיום ק״ב וקכ״א וקכיב וקכ״ג. רק הקריאה מ
 ש״ק שלפגיו.

 יום רע״ה ה׳ כשבת צו ו׳ כגיםן חקעיט.
 כטוב היה, וביום רע״ה ראה, רק חויט ושר."• של יום.

 יום רעיט עש״ק צו ז׳ בגיםן תקעיט.
 כיום קיו ״והסדר", עד ,,הכ״כ״. ובערב: כיום ׳״ג.
 יום ריף ש״ק צו שבת הגדול ה׳ כגיסן.

 כיום צ״ה, עד ״ז׳ ה״כ". — ק' ״אתי יכו׳ גן נעול" ע״ם, ה׳ בג,־
ם ק״׳ היא ,,ההריז האי" עד ״טאופל וכוי". וכיום ו מ  ״בגי" ע״ם כ
 הלק ג׳ ,,ואה״כ הבל יורוך", [כהלוף הייק כסיש שם] עד ״כנורו",
 ״והאופניס" ער ״ואוסרים", ח־ ״והאופנים" עד םוף. ושם ״ק׳ ברון
 כבוד", עד ,,ק' פיוט״, מלח ,,אוסרח" עים. וסדר הפלח להש, ובקול
 עם והפווט־ם ער ״מהיר. הסחים": בסדורים לשבח הגדול [והעיניפ:
ם רליה ה״א ק ״וביום ק״• ה״ב", ער ,,סהיה המתים"] ובםרור-ש מ  כ
ו וסי שביום קי• ה׳ב ״יעע נ ד פ א  הנ״ל ק' ״ישסע" עיס, ח׳ כגגון ח
 שטור וכוי ׳סלך" עד ,,נאי/ ק׳ גא לישע" ער ,,חשסיע לצורים",
ה קרשר. ״חצגח חצרח ותצלח", ובשן כ׳ ל ע  ח' ככגון ובכן לך ה
ה קרוש ישראל ,.חרכב ומי על עם", וכגגון וסושיע ״גורא ח  א
ם וכוי שם ,,ינה י ע ו  סרים וקדוש". ק' ״אז חשע" עים, ח׳ בנגון ר
 וכוי, << נא" ער ״חפארחי", ובניי ״ובכן ויה• כהצ׳ הלילה", ק׳ "אז
 רוב וכוי אדיר" ער ,,ההגדה"׳ ח* בנ״י ,,יבק לך" ער ״יסושיע", ק'
 ,,ובכן כי" ע״ם, ח׳ בנ״נ, ,,וכאשר" עד ״ואסר". וביום רל׳־ה ה״א ט
 ״ומם ז' ח״ר", עד ״קריש חחקכל", וכיום צ״ח ח״א ״אחר קדיש",
 ער ה״כ ״לכהן ר״ם", צו ער ,,׳קרש", לוי ער ״כאחיו", ישראלים:
 א' ,,סיגי", כ' ״םגבעוחכאשר צור, הי אח סש,־,׳/ ג' ״לה׳ כאשר
 ציה" וגו׳, ד׳ ״לסגר, כאשר צור." וגי', שביעי עים [בכל שכח שהרנ



 יום ר*ף שיק צו שבח הגדול ח' בניסן 427

 דירש הוא תוב לעלוה להורה, ואז כסגן רק ה' קרואים] ובץם ׳״ר ח*ג,
 עד חיר ,,וספטיר" הפטרה צו ער ״הפצה׳ גאם הי". וכיום ז׳ ה״ם
 .\כברך" ער ,,כקדם". וביום ׳״ר ה״ר ״רק שאץ םיה בי", ער ח״ר.
 ״קריש חחקכל׳ בג*נ, ושם ״ואה״כ כביום׳/ ער ח? ״לכהן ראש םרר",
 שכדני ער ״כמר ה"/ לוי ער ״אה םשה׳/ ישראל ער ״כםשפט".
 ••בלם ז׳ חטיו, ער ״וברכח רצה", ושם ,,וברכח סורים", ער ״רצה
 כוי", ושם ״ואומר סורים", ער . ״ואץ אוסרים צרקחך". ושם ״ועליגו",
 ע׳ס היין [רק שאץ קריאה שמש ולא יעלה ויבא] אם א׳ של פסח
 בגי כשבח או בהי: אץ אוסרים במוצאי שכח הגדול הצי קריש אחר

 הפלח יח ולא ״רהי געם וגוי, ואחה קרוש" וכוי.

 יום רפיא א' בשבח ט׳ ער יום רפיה ה׳ בשכח ייג בגיםן.
 סוס רעיר ורעיה ורע״ו ורע״ז ורע״ח, רק הקריאה סטי רפיב ורפ״ה

 כבסנהח שיק שלפניהם.
 יום רפ״ו עשיק ערב פסח ייר בניסן הקע״ט. .

. סוס קיו, ער ״בלא למגצח ונוי" [רק שאץ אוסרים ,,םזםור  א
 יהודה" וגו׳ ואין קריש ררבגן. אבל היים ושה״י: של יום. ובערב: ביום
 ו׳ היב וחיג. וטרם יעילה ח׳ עליון לגגן ״ברמ", עלה הרב על הםגרל
 כידג״ג היש; ולקח םצה עבה שהוגהה שמה, וגחן אוהר. לשםש ואסר
 עיזנה כה לערוב חצרוה בער כל היהודים שבעיר חזאח, והגביהה
 השטש ספה ואסר ״הריגי זוכה", והשיב אוחד. לרב. ואהר שברך הרב
 ״באי׳ וכו׳ על מצוה ערוב", ואמר ״כהרץ" עיס, הניחוה לסקום גיוחר.
 סדר הפלח ערביח ופיוטי׳: בםחזור ליל א׳.של פסח שבש״ק [והגגונים:
 במום ק״ט ח״ר ,,חפלח ערביח", ער ״ומחפלל״'"] וסום ו׳ ה״ה ״ואחר
 בלוח", ער חלק ו׳ ,,בשלום". קריש יחוס, ״עליגו" [בליל פסח הזה
 עבשיק אוסרים בסר. םרליקץ. אבל אץ אוסרים קיחש בבהכ״ג בבי

 לילות ראשוגים. הבט יום צ״ה אוה ג׳ 151].

י אם ע״פ ביום בי: לםעלה היא, ער ״של יום". ואהר חצי  ב
 קדיש שאחר חפלה בקול אוסר ״*1 ארך אפים" ומי בג״י ליום שאץ
 חהגין, וקי אחריו [בפ״פ אוסרים ״א״א אפים" ובו׳ בבל ב׳ והי, זולח
 ייט והה״מ ור״ח ותכה ופוחם נחל וקטן י״ר וט״ו. ובחעניח אומרים אוחו
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 אף כיסי אגר״ו] והקריאה: בכסנהת שיק שלפניו. והצי קריש שאח־ד.
 בנ״ח. ובערב: כיום צ״ה ח"/ ער ״תתקבל". ולסעלר. ה״א ״וטרכ",
 ער ״של פסחי׳ [והעונים: ביום ק׳׳ט ה״ב ״וטען ה' ברכו" ער ר.,:
 ״של רגלים"] קריש חחקבל בנ״ח. ״עלינו" ע״ם. — ואם עים ביום ר״.
 למעלה ה״א, ער ״ובערב": ביזם צ״ה ח'?, ער ״ושובם" ולמעלה ר.,:
 ,,.־למעלה היא וטרם", ער ״עלינו". — וםרר ע״פ שבש״ק •בואר בסיף חי;.

 מנהגי השנה שכ' של ר״ח אדר ופרשה שקלים כש״ק חרוטה.
• סדר ש״ק הרוסה: ביום רל״ה ה״ג סן ,,ביום ז׳ עד", ער "הי  ג
 הראשונים", ככיוס רטיה ״כדק ראש סרר חתמה", ער ״נ' הראית
 בהר". וביום רל׳׳ח ח״ג ,,וישראל ר׳", ער ם.־ף היג. רק קריאה טנחר.
 כביום רםיר. ״ראש סרר חצו.־.", ער ״לזכרן"• וסדר ש״ק חצוה ופרער.
 זכור: ביום רנ״ב. וסדר חעניח אסחר ביום רנ״ו ה״א [וחויס ושה*, של יום]
 וסדר פורים שהוא בע״ש: ביום רנ״ז, ער ״ררבגן" [וחו״ס ושה״׳ ש־ל
 יום] ובערב: כיום י״ג. רק בסנחה ,,על הגסים" וכוי. וסדר ש״ק כי
 חשא והפסקה: ביום רס״ה, ער ״כס״ח אהד". וביום רג״ט ״והקריא־.׳/
 עיס. רק לפי שהוא גם פורים שושן אין סזכירים גשמוח. וקריש שאהו־
 מוסף בניג, וכן בטגחד. ,,חחקבל" ע״ס, ואץ אומרים ״צדקחך" וגוי, הכל
 לפי שהוא פדים שושן. — וסדר ש״ק ויקהל [כלי פקורי] ופרשת פרה:
 ביום רס״ו. רק הקריאה בבקר: כהן ר״ס ויקהל ער ״סלפג׳ ס:ור.", לף
 ער ״גרבה לה׳", ישראלים: א׳ ״יהותר", ב' "מלסעלה", ג' ״זהב
 טהור", ר' ,,מעשה רקח". שמעי ע*ס. סנהה: כהן ראש סרר פקוד
 ער ״ובשש", לוי ער ״לאדן", ישראל ער ״לאהרן כאשר צור. ה׳ את
 סשה", וסדר ש״ק פקודי ופי החרש: ביום קייב, ער ,,שאוטרים פיוט".
 ק׳ ,,אוח" ער ״השגה קרוש", ח' ,,חפ!" עיס ע״׳ וביום רליח חיא
 ,,החרוז", ער ,,קהל פיוט זולה": <• עושה" עיס. ושם מן ״וביום ז'
 חיג", ער ,,םעונים". וביום רע״ג ״ופיוט", ער ,,ואמר". ומום רל״ח ח״א
 מן ״ומום ז' ח״ר", ער ״והקריאה": כהן ראש סוד פקודי ער ״לאהרן
 כאשר ציר. הי אח משה", לוי ער ״האפר כאשר צ.־ר." וגוי, ישראלים:
 א' ,,משה כן עשו", ב' ״ויברך אתם משה", ג' /אחו כן עשה", ר׳
 ,,סטים כאשר צור." ומי, שמעי ע״ס. וכיום ל״ה חיא ״ולפי שהוא סוף
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 ת-כ׳ש" ער ״אשר גחן ומי". וכיום ז׳ ח״ח, ער ״כם״ת הכי׳/ וכיום רע״ג
/ ער ״םענץ פרשח החרש'/ וכיום רל״ח ח״א מן ״ושם  .,:כדר נאי
 הנק־׳/ ער ״ ראש הרש׳/ ניםן יהיה למחר כיזם הראשון. וכיום ל״ה
 חיב ,,ק׳ יחרשהו'/ ער ״בנ״נ, טעוני פםה. וכיזם רל״ה ח״א ק ״ושם
ק אכל", ער ״כאהבה", ופיוטי םוםף: כםרור לפרשח החרש  י,׳ א
 ןיהננונים: שם ,,וכעין פיוטי סלך עתר", ער ״קריש אחרון"] וכיום זי
 דו,־:, ער חי״ר ״ראש םרר", וביום רם״ו ״הקרא", ער ״ניחח לה׳׳׳.
 יניוש רליח ח״כ סן ״וביום ז׳ חט״ו", ער ״עים חי״ז". וםרר יום א׳
 ••קרא ראש חרש ניםן: ביום חי. רק שכערביח מנגן ״המבורך". וםרר ש״ק
 דקיא, הנהשכ כהפסקה שניה: ביום רנ״ט, ער ,,כם״ח אחר". רק
 •טלפני םכירח הםצוח עושים כביום צ״ח ח״א, ״אחר קריש" ע״ם ה״א.
 כי בשבח הגדול שהוא ערב פסח לא ירחש, שלא לאחר אכילח חםץ.
 יה־ךיאה ביום רעיג ״כהן" ער ״ישראל ג' ער םחטאחו ונםלה לו",
 יז!ראל ר׳ ער ״םחסאחו אשר הטא וגםלה לו". שפעי ע״ם. וביום י״ר
 דיג, עד חיר ״וםפטיר", ,,עם זו״ עים. ושם ״וסברך", ער ״אק ער
 אש;׳׳ ואץ הזכרח גשסוח כניםן. ושם ״אח״כ אוסר בקול", ער היה
 ,,וקדיש חחקבל", כגינ. ושם ״ואח״כ כביום", ער ה״ו ״ראש סדר"
 צו ער ״הטובח׳/ לוי ער ״לא חככה", ישראל עד ״׳קרש". וביום ר״ף
 נ׳; ,,וכיום ז' ח״טו״, ע״ם יום ר״ף. — וסדר עש״ק צו: כיום רעיט,
 ער ״של יום". ופוס ייג ח״כ, ער ״שאחריו׳׳. ולסעלח ח״א ״וטרם",
 ער ״מיוחד״. וכיום י״ג ה״ב ״והחפללו ערפח", ע״ם ח״כ. — וםרר
 שיק צו שכח הגדול וערב פסח: ביום ריף, ער ״קחש חחקכל" [רק
 שששכיםים לפח הכגםח כבתל, והדרשה ככד היחה בשיק ויקרא, ואין
 שואלי׳ ודורשי׳ קורם לפסח ב' שבחוח] ויום י״ר ח״כ, ער ״וקורא
 ה׳׳׳, וכיום ר״ף ״לכהן ראש סדר צו", ער ״ואץ אומרים צדקחך".
 יביים הזה אץ קריש ררכנן, וכלילה אחר צאח המכבים: חפלה ערביח
 ופיוטים בםחזור לל א׳ של פסח שכם״ש. ולמעלה ח״כ ״והעונים׳׳ ער

ו ע״ם. נ י  ,,חחקבל בגיח". על
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 יום רפ״ן ש״ק א׳ של פסה טיי מיםן תקע״ט.
ב, ער ״כנ"״ של שבת״. וכיום ק*י היא  ביום ז/ ער ״בכל שבת״. וחי
 ״רק מלכנו" ער ״עול״ה ומנגן": ״הגמר'/ ושם מן ״ער תתקדש',
/ מעץ נג;ני הגרה. וביים ז׳ חלק נ׳ ״ק־זל ברוך עיי/ ער  עד ״מ״נ
 ״שאומרים פזט". ק' ״אור ישע" ער ״עשה כםף". ח׳ בנמן מ־והר
ום ח א מצנ ו שביום ציו חי״ז ״צאיגה וראינה",  ״תאר״ ע*ס׳ ומנץ הי
ו ״תך נ צ מ א  ק' "משכיל" ער ״רודים", וכן ת׳ בניי, ובנגון מלת ת
ל ומ׳ הגיל,  יפה", ק' ״רח״ ער ״לפקידים״, וכן ת׳ מנץ משכי
 ובגגון הגך יפה ״שניך״, ק׳ ״הרחק״ ער ״לטורים'/ וכן ה׳ מנו,
ך יפה ״כחוט השני״, ק׳ ״טעם" ער ״לילד,׳׳־.  טשכילובו', ובגגון הנ
 ה׳ כגגק השלמה ״כםגרל דור״, ק׳ ״יקרח וכו׳ שני" עד ״ולדרים",
 ה׳ ״הי" ע״ס כביום ק״י ח״א ״ההרה״, ער ״מאופל ומי". וביום זי
 ה״ג ״ואה״כ הבל יורוך״, ער ״ה׳ ששן", עד ״יפארוך סלה", בג״ש.
 וכיום ק״י ח״א ״ח׳ בג״ג חחברך צורגו", ער ״בבורו ופיוט״: ״ראשו*
 ער ״ארקים״ ח' ״רח" ער ״ארקים", ושם ״ג׳ הדווים״, ער ״ג׳ שש
 ק׳״: ,,שכחו" ע״ס. ושם ״וק ח'״, ער ״ג׳ שם״. וכיום ז׳ ח״ג ״ק'
 והחיות״, ער ״אין *1הים וולתך״ [רק שסופי ברמת שלפני ק״ש בני"נ|
 קהל ״אהמך" ער ״אומרים", ח׳ ״ע:רח אבוחינו" מיש, וכן כל םר.
 שאומר בקול לפני הפיוט. ואחר שאמרו ק' ״צור ישראל״ ער ״וישראל"
 אוסרים עור ״ברח הרי ער שתחפץ" ער ״אבי", וכן ה׳ מ״נ, ק, ״מלל"
 ער ״מיחש", וק ח׳ מ״נ וגם ״באיי גאל ישראל״, וקי עסו הברכה
 בלחש. וביוש קיט ח״ר ״ומתפללים כבח״ג״, ער ״והזמנים״ [רק חחח
ו ״הסצוח זמן חרוחנו״] וברמח אחרונוח: ע0  ה סכו ח זמן שמחתנ
 ״שים שלום" וכוי. וביום ז׳ ח״ר ״ואחר כלוח״, ער ״ואמר״. וביום קי•
ר הוא שבהגדה. וביום י ד  ה״ב״ק׳ קרוש״, ער ״ובחגים אחריו", בגגון א
 קי״א ה״ג סן ״וביום ז׳ ה״ה ער" ער וגו׳ מי״נ״. והקריאה בסדר בא. כה;
 ״ויקרא משה״ ער ״ער עולם" לוי ער ״ואהרן ק עשו״, ישראלים:
 א׳ ״גם אחי", ב׳ ״אח מצרים'/ ג׳ ״לררחם" ר׳ ״יעשו אחו'/ שביעי
 עד ״צבאתם". וביום קיי ה*ר ״ואהי־ ברכת", ער ״פינחס". ,,וכהרע
 הראשק" ער.״לא העשו״ שלפני וביום הכמרים• וביום ז' הלק ח'
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 ,•רטפשיר״ ער ה״ט ״וספטיר״: ״כעת ההיא" ער ״ואין בא" [ואין
 ::׳שיפים כפ״פ כראש וכסוף, פסוקים שאינם מענין פסח גלגל] ושם
 .•:::רך״ ער ״הו׳ן״. רק כאחרונה אוסר ״על ההורה ועל העכורה ועל
 רנ:יאיס [רפסיק םעט, הבט שם] ועל יום השבח הוה ועל יום הג
ה וכו׳ לקדשה ולםגוהה לששון״ ער ״םקרש השבח וישראל  ־:דצ-־ח ת
 לדמים״. וביום קי״א ח״ג ״ויזהר״, ע״ס ח״ג [רק פסוק• ״אשרי יושבי׳
 •הללו": כגייג כביום קיר, חי״א; טפג׳ פיוטי חפלח טלן. לםוסף ה׳ עול״ה
 •:!::ן חצי קריש [עם ״ולעילא״] בגי/. ק׳ ״אס!׳/ ח׳ בקול רם ״סכלכל
 רדם כהםר׳/ להודיע שלא יאסרו םעחה [ער שםיג׳ עצרח] ״סשיב
ע ״סכלכל״ וכו׳ [הבט י ש ו ה  הרוח וםוריר ועשם״, כ׳א אחר רב ל
 לם קניט אוח אי] וםחפללים םוסף ככםחזור יום א׳ של פסח, שבשבח.
 ח׳ תפלה בקול. הפיוטים בםהזור ת״ל, וההפסקוח ותגעים: כביום קי׳׳ז
 ה״ר, עד ״טהיה הסתים״ [רק כלי ״טשיב״ ובו,] וגגץ סלח ״טל״
 כננץ״סים" שם. ואת״ב קדושת געריצך. וכיום ק*׳ ה״ה סן ״ער ה׳ **היבם",
 ער ״אוח כיב״. וכיום קי״ז ה״ז ״רק שםגגן״, ע״ס ה״ז. בערב: ביום ז׳
 הייג, ער הי״ר ״רצ״כ״. והקריאה כבסגחח ש״ק שלפניו. וכיום קי״א
ח,  חלק ה׳ ״ואחר סגירח״, ער ״וםען הזן כרכו״ [רק החת הסכו
 •ש ס תת ג ו ״הםצוח, חרותו״] וסדר חפלח ערבית ופיוטים: כםהזור ליל
 :׳ של פסח שבםוצאי ש״ק. וביום רפ״ו ח״כ ״ותגוגים׳/ ער ״כגיח״.
 אושר הרב [ואם איש: החי] וק׳ עסו ״בא״״" ער ״יום אחד לעוםר״.

 ״עלינו״ ער סוף.

 יום רפ״ח א׳ בשבת ב׳ של פסח ׳״ו בניסן חקע״ט.
. ביום קי׳ ח״א ״וסדר שחריח״, ער ״עוד״ה וםנגן״: ״הגמר״.  א
 ו-זס ק ״ער חחקרש״, ער ״שאוסרים פיוט״. וחפלח שחריח ופיוטים:
 בשחזור יום כ׳ של פסח. ותגוגים שלפני חפלח לחש: כיום רפין, ער
 ״בלחש". ותגוגים שאחר חפלח לחש: כביום רל״ח סן ״וביום קי׳ חלק
״/ ער ״ואסר" [רק שאחר ״םהיה הסהים״ אוסרים רק פיוט א׳  נ
 ער ״יטלך״ וכוי, ואחר שאמר ח׳ ער ״חפארחו״ אץ פץטים קטגים
ו ״ובכן זאםרחם ח ר  של חו״ק ולא פץט אחר, כ״א ח׳ אוסר אחר חפ א
 זבח פסח״ כג׳י, ק׳ ״אוטץ״ ער ,ואםרחם זבח פסח" האחרון] וביום
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 רפיז מן ״(ביום קי• חיב״, ער ״וגוי בני״נ״. וביום ק"• חיר, ער ״פינחס",
 וביום רסיז ,,יבהרש הראשון", ער ״יספסיר": ״דשלח הסלך" ער
 ״כמר.-". וביום ק*י חיר מן ,,וביום 1' ח״ס ומברך״, ער חלק ה' ,,איח
 כ״כ". וביום ק״״ היה ״ח' קריש", ער ח״ו ,,עלינו ומי [רק ״הסצוח,

 חרותט"] וכיום קייא חיו ק ״וכיום ז׳ חייו" עיס היו. עוסר. עלינו.
• אם א' של פסח בץם א' או גי: כיום ק"• ח״א, ער ״עוילר.  ב
 וסען": וביים רפ"? ״הגמר", ער ,,מאופל ומ׳". וביום קי• ח״א ״(בניינ
 הסאיר'׳, ער ,,כמת". וכיום רסיו ,,ופיוט ראשו", ער ״כלהש". ומם
 קיי חיא ״וםחפללים״, ע״ס חלק א׳ [רק ״הםצוח, ח ר וחני"] וכיום
ק עשו״. ישראלים: א׳ ״אח סצרים",  רפ״ו מן ״וכיום !' ח״ר", ער ״
 ב׳ ״לררחם", ג׳ ״צבאחם״. וכץם רפ״ז סן ״וכיום קי׳ חלק ר'׳', ער
 ״יפסיק סעט". ״יעל יים חג הםצות הזד. וכי' לששון" עד ״םקרש
 ישראל יהזםנים". ימם ק*״ חיר ק ,,יביים ז׳ חיט אחיכ", ע״ס ח״ר.
 יביים רס״ז ״רק פסיק•״, עד ״א' של פסח". ישם ״ח' חפלה בקיל",
 ער ״אוח כיב". וביום ק* ח״ח ״ח׳ קרוש", עיס ח״ח. ובערב: שם חיי,
ם רסיז ,,ומנגן ח׳ ברמ", ער ״ליל בי". ושם  ער ,,עלינו". ובלילה: מ
 מן ״וכיום רפ״ו׳/ עיס יום רפ״ז. — וסדר יום כ׳ של פסח: כלמעלה
 ה״א. וככל האופגים הגיל אומרים סן תפלח ערביח שאחר כ' של פסח
 ער מנחה של יום ניט שאחר תקיפת חשרי [יק וער ככלל] תהת יחן
ם הי:  טל ומטר לכרכר• ״וחן ברכה״. — ואם א׳ של פסח מ
 סדרו כגיל כשהוא ביום א׳ או גי. וסדר עש״ק, ב' של פםח: כלמעלה
 ח״א, ער ״אוח כיב״. וכיום ק״י ח״ר, ״ח׳ קריש״, ע*ס חיה. וביום קי״א
 ח״כ, ער ״אוח כיג״ [רק ״הםצוח חרוחט"] ושם ״אכל", ע״ס ח״כ.
 ובשנה רהיא חחלח אמירח ״וחן ברכה" כלל סוצא׳ שבח חול הסוער.

 יום רפיט^ כ׳ כשבח א׳ של חהיט ©סח •יו בניסן.
ם קייג, עד ״ס״ק ליא" [רק שאי אוסרים ״םזםור לחורה" וגוי.  מ
 רש מהגיס שלא לחלץ חפלץ בחול הסוער פסח ער לפג• סזסף כבריח]
 וכיום וי היה, ער ,,כי לך ע״ס". קריש חחקכל בנמן חול. ושם חיו, ער
 ,,בי ח״ג׳. והקריאה: כהן בסדר בא ,,ררבר וטי קרש לי" עד ״האביב",
 לוי ער ״׳סימה׳/ ישראל א' ע״ם. וביום קפ״ר ״או מניחים ס״ח הבי",
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 ער ״ח׳ בסדר״, פינחס ״יהקרבחם אשר.״ ער ״לא חעשו". ושם
 ,,יאחר כרכח״, ער ״יחי סמן״ הצי קריש כנ״נ קצר. ושם ק ,,יכיום
 נ' חלק ר׳״, ער ,,בקרם״. וביום קי״ג ח״ב מן ,,וביום ח' ח״ר,״, ער
 ,,איםרים״; ״יחקרבחם אשר,״ עד ״כהלכחם״. ובץם קי״ג ח״כ ״או״א
 סלך״, ער ״כא״י״ ער ״בשלום״, ושם ,,ח׳ קריש״, ע״ם [שם חסר

 ״יםנגן הסבורך״] וחו״ם ושריי: של יום.
 יום ר*ץ ג׳ בשבח ב׳ של חה׳ם פסח ייח בניסן.

 ביום רפיט, ער ״והקריאה״: בסדר םשפטים. כהן ״אם כסף״ ער
 ״חנון אני", לר ער ,,חעזב עמו״, ישראל א׳ ער ,,כחלב אמו״. ושם

 ק ,,יכיומ קפ״ר״, ע״ס יום רפ״ט.
 יום רציא ר' כשבח ג׳ של ׳חה״ס פסח ׳*ט כגיםן.

 בץם ריין, ער ,,כסדר", כי השא. כהן ״ויאסר וגי פסל לך" ער
 ״עשה עסך", לוי ער ״לא העשה לך״. ושם ״ישראל", ע״ם.

 יום רצ*ב ה׳ בשבח ד׳ של חח״ס עייט אחרון כ׳ בניסן.
. כיום רפיט, עד ,,כסוד׳׳ כהעלחך. כהן ״וירבר וגי׳ בטרפו־״  א
 ער ״כן עשו בני ישראל״, לד ער ״לכם״, ישראל א׳ ער ,,הארץ".
 ושם סן ״יביים קפיר", ער ״כשלום". ואץ קריש דרבנן, כככל עייט.
 ובערב: ביום צ״ה חלק 1', ער ,,שיחפלל ערביח״. וםרר חפלח ערביח
 ופיוטים וקירוש: בםחזור ליל ז׳ של פסח. והעונים: ביום ק״ט ה״ב
 ״וסגגן ח׳ ברכי", ער ח״ג ״של רגלים". קריש החקבל בלח. קידוש

 בלי ״שחחיגו", עלינו.
 מנהגי יסי חה״ס החלים ביסים אחרים.

• אם א׳ של חה״ס בל או בח׳ בשבח: כיום רפים. — ואם  ב
 בשיק: ביום זי, ער ״בכל שכח", ושם הלק בי, ער ״מ׳ •רמה", ער
 ״נאוה ההלה". אז ח' עליון עול׳ה וסען ״תמר". ובו׳ וביום ק״י ה״א
 ק ״ער חחקרש", ער ״שאוסרים פיוט". וחפלח שחריה ופיוטים שלפני
 חפלה להש: במחזור שבח חר״ס פסה [והנטנים: ביום רפ״ז, ,,תן בעון
 נווחר", ער ״בלחש"] וביום ז׳ ח״ר, ע״פ ח״ר- וכיום קייב ח״א ,,זב׳
 פעסים״, ער ״אוסרים״; ,,שיר השירים" וגוי. ושם ״יאח״כ׳/ עד ח״ב
0 ז׳ חיה ״יהספטיר״'  ,,פינחס": ״והקרכחם" ער ״לא חעשו". 0
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 ער ח׳־ט ״וםפטיר״: ״היחה עלי" ער ״נאם ה׳" [בפיפ אין םיםיפים
 כראשה פסוק• ״כה אסר ומ׳ כצאן״ וגי' שככר נאסרו כהפטרת פרשה
 פרה להשלים םיםן ל״ו כיחזקאל. ונם בסוף אין םוםיפים ״ויה• דבר"
 ער ״לאחרי' בירך׳׳; שככר נאמר כפרשת ייגש]. וכיום ז׳ ח״ט ״ומכרך׳/
ועל יום וכו׳*/ וחותם ,,מקרש השכח״ [כיכ כל הפוסקים שחוחם / ר ׳  ע
 כשנח לכר הבט ם״א ח״צ ט״ק ז׳ וטיז שם ם״ק ה׳] אכן לפם״ש רםיא שם
 כהגהה ״יאק םזטרים בברכת ההפטרה לפסה [ריל את פטח. וט״ז םצ״ן:
 פסח] לא באמצע ולא בחחיטה'/ ראוי לאםר בחחלה ״ועל יום השבת הזד.
 שגחח יכו׳ לקדשה ולםמחה לכבוד ולחפארח״ כבכל שבח• וביום קי״כ
 ח״כ מן ״וכיום ו׳ ח׳ט יאח״כ׳/ ער ח*ג ״של רגלים׳/ ככםחזיר לשחה״ם
 פסח. וכן חפלה בקול עם קרושה, ״לדור ודור״ ע״ם [והעונים: כיום קייב
 חיג סן ״וביום ו׳ ח״״״, ער ״בשלומך באי•״, ער ״כשלום״. רק כלא פיוט
 <<היכם] קריש אחרון בג״ג. וכיום ז׳ חי״ב, ער ח״יר ״רציב״. וקריאח םנחה
 בכםגחח ש״ק שלפניו. וביום קי״ב חיר ם; ״וביום ז׳ חיטי״, ער ״קדש
 חחקנל״. וםברבים וסופרים העוטר. וביום ז׳ חלק ייז ״ק׳ ויחן לך׳/ ע״ם•

 ג• אם ב' של חחים בא׳ או בר׳ כשבח: כבמם ריץ. — ואם
 בע״ש: ביום ר״ץ, ער ״כחלב אםו״. וביום רפ״ט סן ,״וביום קפיר״, ער
 ״כשלום״. קריש חחקבל בנ״ח. וביום א׳ חכ״א ״עלימ׳/ ע״ם חכיג
 וכיום ו׳ חיב וח״ג, וחיר ״מען ח׳ ברכי״, ע״ם ח״ר, וח״ה ״ומתפללים״,
 ע״ם ח־ו. — ג׳ של חה״ם שבכי או כה׳ בשבח: כביום ר״צ. ואם ג׳
 בש״ק: כלםעלה חיב ״ואם בשיק״, ע״ם חיב. — ר׳ של ההים שבא׳
 או בג׳ כשבח: לםעלר. ח״א, ער ״ציה ח*ז׳/ ער ״תתקבל״. ולמעלה
 ח״א ״יםרר חפלח ערביח״, עים ח״א. —־ ואם ר׳ בעיש: לםעלה ח״א,ן
 ער ״עייט״. ובערב: כיום 1' ח״כ וח״ג. וחפלח ערכיח ופיוטים וקירוש:|
 כםחזור ליל וי של פםח שבש״ק [יהעוגים: כביום קיט ח״ר ״וחפלח
 ערפת״ ער ״ומתפללים״] וביום ו' ח״ח ״ואחר כלוח׳/ ער חיו ״על

 היין״. ושם ״וקטני׳׳', עים.
 יום רצ״ג עש״ק ז' של פםח כ״א כגיםן תקע״ט.

 ביום רפיח, ער ״שאומר•' פ-וט״. ק׳ ״ויושע״ ע״ם, ח׳ ״כהפלאח״
 ער סוף. וביום ק״י ח״א ״החרון הא׳״, ער ,,בטרי״, ״והאזפנים״ ער
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 ״ואומרים״, ה׳ ״והאופנים״ ע״ס. וכיום ז׳ חיג ,,ק' כרוך כמד״, עד
 ״ק' פיוט״, זולח ״א* פחרוס״ ע״ס. וביום ק״״ ח״א ״ה׳ עזרה״, ער
 ״וםחפללים״, חפלח לחש כבםחזור. רק מר. שאיםר ח׳ כקול מן פיוט
 וולח לחפלח לחש, מנגן בגגק שבח בשלח, אך ״בא׳׳י גאל ישראל״ בניש,
 כביום רכיר. וביום ק״י ח״ב, ער ,,מעונים". ק׳ ״אימת נוראוחיך״ ער
 ״כשלח״, שכםחדר אחרון של פסח, וק כל פיוטי חפלה בקול [כי
 כשאהרון בשיק כבשנה הזאח םחליפ׳׳ פיוטי חפלה בקול ואוסרים אלה של
 אחרון בשביעי, ושל שביעי באהרון, והטעם כסיא ח״צ] ונמנים כסוס
 רל״ח ״ח׳ כעין ב' חרוזים", ער ״וקדוש״. ואהר שאסר כנגק הי ו קי ם
ר  ומ׳ שם ״בנזרח חי" ע״ס, םננן נם ״חכם לבב" ע״ס כנמן חעי
 וחריע ומי שביום צ״ז, ק׳ ״חכם לבכ וכוי, סד. םועיל" ער ״היום
 הבא". ח׳ כנ״׳ ״יבק רושע" ע״ס, ק' ,,אוילים" עד ״וירא ישראל״,
 ה׳ כנ״י ״לנים" ע״ס, ק' הסאםר שאחריו ער סלוח השירה ״אז ישיר
 משה", ה' כעין הזה ב׳ החרם האחרונים וםלוח השורה. וכן סדר כל
 הפיוט. ואחר שאמרו ק' חמאמר חאחרון מנגן ה׳ בנ״נ ״אז יהפוך" ע״ס.
 בני׳ ״וכבן" ער ״וסושיע", ק' ״אוםץ" ער סוף, ה׳ בנ״נ ״עם זו" עד
 ״ואסר". וביים ק"׳ ה״ב ״ק׳ קדוש׳/ עד ״לסקוסם׳/ וכץם ז׳ ה״ה, עד
 ״כילךעיס״ [רקםלךםהלל בחשבחוח כגי״ט]. קחש חחקכל בגינ. סדר
 קריאה: ביום ק״, חיר, ער ״כ' היג". רק שכסגן אך ג' קרואים: כהן
 י ליי וישראל אי. ושם ,,כי ככל ׳*ט״, ער ״כס״ח הראשון״, ריס כשלה
 [ופי ויסע של ישראל ב׳ ופי רושע של ישראל ג׳ גסכרו לעצסן כל א'
 לכדה] כהן ער ,,לפני העם׳/ למ עד ״ביר רסה", ישראל א' ער
 ״חהחש--ן׳' [הפסוק האחרון בקול רם] ואחר ם׳ שכרך לישראל א׳
 סוכרים פ' רסע. וקורא אח הםכוכד, שהוא ישראל ב', בשסו כקרוא׳
 סגן, ואחר שעלח וכרך קורא ח׳ ער ,,כםערים״. וביום רכ״ר ג' ״פסוקי׳",
 ער ״סי שברך״. ושם ״סוכר׳' פ' רושע׳/ עד ,,הםכיכד", ושם ״בשסו",
 עד ״והלאח בקול רם׳'. וסוס קי׳ ח״ר ״וכרכיה הקרוא׳"/ עד ,,פיגהס":
 ,,וחקרבחם אשר.״ ער ,,לא חעשו״. וכיום ז' חיח ״והמפטיר׳/ ער היט
 ,,ומפטיר׳׳. ,,רדכר דור״ עיס. ומום ק״׳ ח״ר מן ,,ומום ז' חיט ומברך״,
 ער ח״ר•,,אוח כ״כ [רק ,,חטצוח, חרוחט״] קדיש אחרון מ״נ. וכיום ?׳
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 ח״יכ. [תו״ם ושר,"• של יום]. ובערב: כיום קי״א ה״ב, ער ״לפניה״. ותפלח
 ערביח ופיוטים וקידוש: בסח1יר ליל אחרון של פסח שבשנת. !הנמנים: ביום
 ק״ט ה*ר ״ואחר קריש״, ער ,,השבח וכו׳״. ושם ,,וכל הקירוש בנייט״, ע״ס.

 יום רציר ש״ק אחרק של פסח כ״כ כניס• תקע״ט.
. ביום קייו, ער ״הםכורך״. רק לפני א יוה ו ם ק וסן אוסר  א
 ״וכיום השבתי׳ ע״ס, ובשעילה םנג; ״תכיר" וכוי. וסרר שחרית ופיוטים
 שלפני תפלת להש: כםהזור שחהים; כ׳ פיוטי שההים םיגםרים על שיר
 השירים, ועיכ כשאחרון בשיק שאוסרים שיר השירים, אוסרים גם פיוטיו
 [והגגעים: ביום רפיז ,,ה׳ בשן נווחר״ עד ״כלהש״] ותפלח להש ובקול:
 בםחזור אהרון שבש״ק. והפיוטים: בטהזגר וי של פסה ״םםור וכי׳
 אוחותץ" ער ,,את העם״. וק כל פיוטי תפלה בקול: של שביעי [והגמג׳,:
ע וכוי שביום תרי  כביום רם״ו ,,והגמגים" ער ,.ער גא״] וכעון תעיר ו
 צ״ו היה ״כעל גםולות" ע־ם, ק׳ ״כעל גםולות וכוי אסרו״ ע״ם. וסשם
 והלאה הגמגים כביום רצ״ג ״ה׳ בניי ובק ויושע", ער ,,אז •הפוך ע״ס״
 [רק חחלח ג״נ ״עיון •קגא״] ואחר שאסר ה׳ ,,ובכן לך" ער ״וסושיע״
 בג״י: ק' ״חסר•״ ער ,,כשלוש קהש״. וכיום ק״< ח״כ ״ח׳ כג״ג איזה
 חרוזים״, ער ״בנגון שסנגן״, כחתיםח ברבח ישח בח. וביום ז׳ ה״ה,
 ער ״הצליחה גא ק' אחריו ח' כופל.־׳'. ושם ״וקי", ער ,,כ׳ לך עים״.
 וםלוח ״סלך מהלל בחשבחוח בגי״ט. וביום קי״כ ה״א ,,ובי פעםים'/ ער
 ״אוסרים״: ״שיר השירים״ ע״ם אחר קריש תתקבל, ואת־ שה״ש קריש
 חום. ואבל קורם ט ליא״צ, ףאיצ לאהר. וביוםקי״ז ח״ו סן ״וביום ק״י ה״ר״,
 ער ״הגםכר ע״ם". וביום קי"! ה״ב ״כםאסר״, ער ,,פיגהס": ״והק־כתם
 אשר,״ ער ״לא תעשו״. ושם ״ואחר ברכת״, עד ״ושפטיר״ ״עור היום״
 ע״ם. ושם סן ״וביום 1' ח״ט וםכרך", ער ״ועל הגביאים״,. ״יעל יום
 השכח הזה ועל יום הג הסצוח הזה״. וביום קי״ו היו ״ימי לקרשה ולםמחה״,
 עד ה״ז ,,כשלום״. ושם ה״ב ״הרב פוחח״, עיס ה״ב. וביום ק״י ה״ה,
 ער ,,אוח כ״כ". ושם ״ה׳ קריש", עים ה״ה [רק ״הםצוח, ההחנו".
 וגגון הקראה לכהנים םיוחר לםוםף םחנח יר] מנהה: ביום ז׳ חי״ג, ער
 הייר ,,רצ״כ". והקריאה: בבסנחח שיק שלפגיו. וביום קי״א היה. ״ואהר
 םגירח״ ער ״שכיב לבחכ״נ״. ערביח: ביום ז׳ הי״ז, ער ״שלפני ׳״ה ככהול״.
 ושם ״אח״כ םחפללים", ער ״שאוסרים בחול״. ושם ״יאחר כלוח", ער
 ״חחקבל בעין חול". וםברבים 01יכ>ים העוםר. ושם ״ויחן לך״, ע*0.
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• אס ו׳ של פסח ככ' או כר׳ כשבח: מום רצ״ג, עד ״םעונים".  כ
 ולםעלה חיא ,,אוחוחיך״, ער ,,כשלוש קדוש״. ומום ק״י ח״ב ,,ח׳ ינינ
 אתה חרוזים״, ער ״לםקוסם״. ומום רציג מן ,,ומום ז׳ ח״ר.״, עד ״של
 •וסי׳. ומום ק״י היה, ער ״להתפלל״, ככסוזזור ליל אחרץ. והעונים: בביום
 ק״ם ח״כ ,,וםען ח׳ ברכו״, ער חלק ג׳ ״חתקבל כבתל״. עיט־, ואה״כ
ק מנהג פיפ, כטיז  קידוש כבםחזור רנ״ל. ושם ה״ר ,,וכל הקידוש״, עיס [
 חפ״ט םיק י׳ להקדים הספירה לקידוש בלל אחרון אף כשהוא ממי הול,
 וביש בםוצאי שבח; מ םאחרים להעביר שבח או יום ז׳ של י״ט שהוא
 ק החורה ע״, הכנםח ייט אהרון של ד״ס בקידוש. אך אם אהרון בשיק,
 ועיי סקרה נמשכה חפלח ליל שיק ער הלילה: מקדימים קידוש, למהרו
 בהכנסת שכח ההסור בייט ז׳ שלפנץ. כשיע סיס העיר. ״אץ היוכ אכילח
 סצר. אלא בלילה האי כלבד״, ולא הזכיר היוכ סדר ליל ב׳ של גלץת
 וםצותיו, שהזכיר רםב״ם סוף ה׳ הסץ וסצה. ואיל שססך על ם״ש ריס
 חעיו ,,בלילי פסחים; כי שם ריל: ליל א׳ של כל פסח, באשר הוא
 לשק משנח פסהים נ״ג, שלשונה בעיכ שם, ״כלילי יהיב". אך רםיא
 מזמרו כסימן חעיא ״לאבלו כליל ב׳ לחאבון״. ובכיי היא רק שכחח
 אומר, כי כסיש בסימן חפיט רץ קריסת ספירה לקידוש שעם הבדלה
 בייט אחרון, ולא בליל ב', גילה רעחו שמ״ש בסימן חפ״ז ״אץ ש״צ מקרש
 כבחכ״נ״ גם בליל ב׳ הוא, וסטעם הטור שם שלכלם יץ בביחס לר׳
/ ער ״שאוסרים פיוט״  כיסוח] עלינו עיס. — סדר יום אחרון: מום קי
 [העול״ח טען ,,הנמר״ יכו׳] ק׳ ״אחה הארח״ ע״ם, ח׳ ״חוקף״ ע״ס
ל פ ו א ח ט רו  [גי החרס בעץ אור עולם כאוצר היים, והר׳ כעץ או
 וכוי] ומום קיי ה״א ,,ובניינ המאיר״, ער ״ככוח". וכיום רציג ״והאפנים",
 ער ״וסחפללים חפלח לחש״, כבםחזור ץם אחרון, וכיום רצ״ג ״ועונים׳״
 ער ״לםקוםם״ ועץ הקראה לכהנים בעץ כרבח ישחבח. וביום ז׳ חיו ער
 ״כי לך ע״ס". ומום קיץ ה״א ״רק שסען", ער ה״כ ״פינהס״: ״והקרבחם
 אשר.״ ער ״לא חעשו", ושם ״ואחר ברכח", ער ,,וספטיר״: ״עיר
 היום״ ע־ם. ושם סן ״וביום ז׳ חיט וםברך", ע״ם ח״כ [רק ״חג הטצוח״]
 וכיום ק״י חיה, ער ״אוח כ״כ״. וביום רצ״ד ה״א סן ״ושם ה׳ קחש״,
 עד ״םחגח יר״. ומום ק״י ח״ו, עד ״עליט ומ׳". וכיום קיח ח״ו ״וסדר
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. אם 1' של פסח בש״ק: ביום רסיו, ער ״שאוסרים פיוט״. וביום  ג
 רצ״ר חיא ״וםרר שחריח״, ער ״בלחש״. וביים רצ־ג ״רק מה״, ער
 ״כביום דביר״. וביום רצ״ר חיא ״וחפלח לחש״, ער ״בשלוש קרוש״.
 וביים קיי ה״ב ״ח' בנ*נ אי;ר. חרוזים ״, ער ״לטקוסם". וכמס רצ״ר ח״א
 סן ״וביום ז׳ ה״ה עד״ עד ״ויאיצ לאחר״. וסדר קריאה: ביוםק״י ח״ר,
 ער ״לבעל סנן״ אך ר' קרואים. כי הקריאה בםיח האי: ר״ם בשלח,
 ופי ויםע וסי ויושע נםכרו כל א׳ לברד- וקורא לכהן ער ״לפני העם׳/
/ ישראל א' ער ״ביר רםה״, ישראל ב׳ ער ״חחרישיץ״ ׳  לוי ער ״ויעשו ק
 [פסוק אחרון בקול רם] אחר ם• שברך לישראל ב' סוכרים ס׳ ייסע,
 וקורא ח׳ אח המבובר, שהוא ישראל גי, בשסו כקרואי סנן וקורא לו ער
 ״נלחם להם בםצרים" [ססוקי ״ייסע, ויבא, ויט" וחצי האחרון שבפרשה
 ״דאםר מצרים ע״ם״: בקיל רם] וביום רכ״ר ״ובטלוה״, ער ״ואהר סי
 שברך״, סוכרים פ׳ ויושע. וקורא ח' אח ישראל ר' המכובד, בששו
 בקרואי סגן וקורא לו ער ״רםה בים״ שלפני ויםע םשה. ושם ״וםארין
 בנגינת וםשמאלם׳/ ער ״שירו״, ״לה' בי גאה גאה״, ובננון השלםה ״סיס
 ורכט רסה בים״. שביעי ער ״רפאך״. ושם ״ובניפ ףםע״, ער ״בקול
 רם״ [ביב בכחב םגהגי פיפ: ״כשנת חקי״ר חל 1' רפסח בשבח והורה
 ם״ר, םשח ראפפ וציל לםיים ישראל ראשון ביר רםה כרי שיוכלו לסכור
 פ׳ ויםע ופי ויושע וגם שביעי שמתחיל ויםע םשה וכן נוהגים ער היום״]
 וביום רצ״ג סן ״וביום ק״י ח״ר וברכות״, ער ״ריר עים״. וביום ק"•
 חיר ק ״וביים ז' חיט וםברך״, ער ״ועל הגביאים״, וביום קייא ח״ג
ח ״הסצוח״] ושם  ״ועל יום השבח הזה׳/ ע״ם ה״ג [רק תתת הםכו
 חיר, ער ״היום כאמור״ [רק חחח הסכות ״הםציח״] ״והקרבתם״
 ער ״כהלבחם״. ושם ״ישמחו״״ ער ״אוח כיב״ ושם ״ובגיג קריש״, ער
 ח״ר, ״רצ״ב״. וקריאח םגחה: כבםגחח ש״ק שלפגיו. ושם ״ואחר סגירת״,
 ער ״וםגגן ח׳ ברט״ [רק חחח הסבות, שסתתט ״הסצוח, חרוחגו]
 וחפלח ערביח וסמטים וקידוש: בסחזור ליל אחרון שבס״ש [והגגוגים: ביום
 ק׳׳ט ח״ב ״וםען ח' ברבו״, ער ח״ג ״של רגלים״] קריש תתקבל בג״ח.
 ואוסר הרב וקי עסו ברכח העוטר והספירה: ואחייב ח' קירוש ט״ל
 [הבט למעלה ח״ב] עליט עיים. — וםרר יום אחרון שבא׳ כשבח:

 למעלה ח״ב ״וםרר יום אהרון״, עיים חייב.
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 . ף י אין לפרטם כלס כי לבים הם; וחכם נלמדם ממנהגי שנה ^מטח
 שכחכחי. אך חהיה רואה אח הנולד סמעובדח שאיגט יוצא מפשוטה, כי לא
 נמצא כח. ואפחח בכריה של חרשי,אדר א' וכי. כאי אומר ״ראש חרש
 אדר ראשו! יהיח".. ובב/ אומר ״ריח אדר שני יהיה"... [וכיב ש̂׳ י״ר
̂כ ס׳ק י״ז ומהרגל בראש. ח׳ פסח]. מיג.איר במנחה [וכיש בשחריח  ר
 ומנחה של י״ר וט״ו] אץ,אומרים חחטן, ולא למנצח.וגו׳ מ״ר וט״ו. וכטיו
 שביום ב׳ או ה׳: אץ אומרים ״א*א אפים״ ומי. ובערב״ שאחר ׳״!ג וי״ד
 ובשחדח י״ר וט״ו מען ״המבורך", ובייר וט״ו מנגן ״ארק עולם וכו׳ סלך
 מחלל בחשבחוח" כבכל יום שאץ חחנין. ואם טיו איר בשיק: אץ מזמרים
 נשטוח. ומנגן קחש שאוחזר מוסף בנ/, וק בםגחח ,,חחקבל" עינו. ואץ
 אומרים ״צדקחף' וגוי. כשנח עמר: חעניח פ״$ ופורים שאחריו מ*״ר
 לכר כמ״ש באר היטב ביוסף אומץ. כי לפי הצומח מספר• צמח• דור
̂ט  (א״ב) ס״ו וסיח, היה מעשה פחד ואנחה, הנהפך לששון ולשמחה: בי
 וכי אדר שעיו [הפשוטח] ואז קבלו לעשות: חענימ וסירים; בא״ר-: שעץ
 [המעוכות] וכן לדורית, וכמגהג ביא״צ בבועהח:ש^ע חקס״ח, ובכח ש0
 ״דאץ מעבידי. על •המצות".׳. :ואם, •הפוחם ומהויבאדר:,ראשיך•.בש״ק*
 .מנגן כל חצי קדיש שאחר, הקריאה מגון פורזס ס״פ>.אבל ״אדין_עולם׳'
הזכרח נשמח, ומנגן קדיש שאחר מוסף בלג. אבל  ים׳ מ״ש. ואץ;
א חרצ״א ״כ׳ מהרריהט שהמנהג  במנחה אץ משנים מאומה. — כ׳ י
 פח ורנקטרט לוטו־ בחרש ואדר .ולכפרת .פשע.ש?ש בטסה יב ליש(**
 נקשר• לק כעימר אט מומפי! עוד למן א׳׳'• ־־־ זטה שאץ עושים כבקחלות
 אחרוח להוסיף ק בכל חדשי שנח העכור? ילל עיס 'מ״ש רטבים
 בהלכוח קרוש החרש פיר ״אץ מודיעים שחיא' מעוברח אלא באדר הוא
 שאומר 'שנח זו מעוצרת׳׳ ולזכר הימים .הראשונים נם אנחט [אף
 שנודע כבר לי־חשבק, וגם להצוון ע״י הלוח] אץ ׳מודיעים אוחו בחפלה
 עד אחר ר״יח א'ר"1ק אץ טעים'עזן פורים־ קורם ברכח חדש אדר שנ>
̂ור^ל.ג  יומה *8 להמליץ בעד. מה"ששמעתי בשם השמש כיח שלום 1״ל׳
/ יכלי ״ראשין׳/ •הפך.טו.ד*ל  הישן שככדכח חודש א״ר -אומר רק ״אדר׳
 ושיכ תיל!. שגם ימה־ נמנעו םלה1כיר:העליד ער.אחר רזח.'א״ר..•—
 ,אמנם. ממן.ממיל• לאמך ,,ראשץ״> סן;.יטעה־ימו?1ע ;שהשנה:פשוטה,

• : . : . • ־ ' • . • י י י י• •  ויעשה תענית אסתר ופורים באדר.ר^(ןיד.־;״י
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 מום ק׳׳ו ״והםרר", ער ״בלא למנצח וגו׳ [אם אםרו חג ביום נ׳:
, ער ״וק ק'-] ונערכ: שם חייב, ער ״חי׳כר״.  שם ״אומר אחר״

 יום רצ׳׳ו ב' בשבח שסיני ב״ר בגיםן חקע״ט.
 ביום ג״א, ער ח״כ ״וגם ק״׳. והקריאה כבטנחח ש״ק שלפניו. ושש
 ״אחר הקריאה/ ער ״מנחה", בלא חחגון. וגם בערבית םגגן ״הםמרו׳*.

 יום חל"? ג׳ בשבח שמיני כ״ה ער יום חני׳ט ה׳ בשבח כ׳׳ז בניסן.
, ער ״בערמח״. ףוםרצ״ט: מום חג״ו ח ״ ק ם ו  ימי חנ׳ץ ורע״ח: ס

 [רק חו״מ ושהי׳י: של •ום£.
 יום ש׳ עש״ק שמיני ב״ח בניסן חקעי׳ט.

 ביוםנ״א ח״א [רק חו״ס ושה׳׳*. של יום] ער ח״כ, ״אומר ח*
 קדש", ״מחםללים אשח לסנצה ובא לציון ובו״׳, ובערב: מום

 ׳״ג חלק ב׳.
 יום ש״א ש״ק שמיני כ״ט בניסן חקעי׳ט.

 מום י״ר, עד חייב ״בם׳׳ח אחד". והגךיאה: ר״ם ששני. כהן עד
 ״כמשפט", לח ער ״כל העם״, ישראלים: א׳ ״מר משה", ב' ״כאשי
 עוד. הי", ג׳ ״בעיניו", ד׳ ״וטהר", שמעי ע״ס. ושם ח״ג, עד ח׳־ד
 ,,ומסטיו־״: ״ויאט• לו יהונחן מתר חרש ע״׳ס. [אם אק ר״ח לסחר:
 הפטרת ש״ק שמיני ״ףוםף עור דור׳4 ער ״אל דור"] ושם ״ומברן״
 ער .אמן עד אמן״ ומום ל״ר, חייב ״ואחר שעט״, עד ,,ל׳ח* איד
 יהיה למחר מום הראשון ומום השני [הבט יום קנ״ד מוסגר ג' 368)
 ומום קי׳יט ח״ב ״סלוח״, ע״ם ח״כ. ומום ן' ח״יג, עד ח״יר ״רע״נ/
 וגךיאת םנחה: ר׳יס תזריע. כהן עד ״מלאת •סי טהרה״, לר ער
 ״!מהרה", ישראל ער ״המק שבעת •מים שנית". וביום וי ח״טו, עד
 ״תפלת מנחה״, בלחש ובקול כבכל טנחת שבח. ושם ״וםנגן חצי קדש״!
/ ושם ״ואחייב אומרים", עד ,,פיק א'״ ן ז ^ ר  ער ״ואין אומרים ע
 ושם םטםכח אבות״, ע׳׳ם ח״יז. רק שאומחם אחר ששמש קוראו למגי

ן מברכים וםופחם עיטר.  ״"ח ערבית: ״יעלת ףבא׳/ולפנ• וי ח ן ל
 •ום ש״ב א' בשבח א׳ של ר״ח אייר רום ש״ג ב׳ בשבת ושל ל׳ח.
. רק בערמת שאחר יום ש״ב מען ״הטמרך״, ושמש קורא  מום ח,

 לפגי י״ח ״ר״ח״. קי ״״ע&ת דכא״.
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 ביום נ' ודי והי דייג רק קריאת יום ש״ו כבטנחת ש״ק שלפניו. וביום
 ש״ז טען ״לבה רוח״, וכי׳ בננין עצב. זק בבל שכחווז עומר שבין

 ר״׳ח אייר לשמעון
 יום ש״ת ש״קתזחע המצרע ז׳ באייר.

 ביום כ״ח, עד ״שמעות*. ק׳ ״אזכירך״ עיים, ח׳ מ״נ עצב ״מחצכח״
 עים. ושם ״ק' עזרת*, ע״ס חיא. והקריאה: כהן ר״ס תזחע עד; ״הכהן
 שכעת יטיס שנית״ ליי ער ״פרח בעור טהור הוא״, ישראל א׳ ער
 ,שכעח יטים שנית״, ישראל ב׳ עד בסדר הםצרע ״הכהן וטהר״, ישראל
 ג׳ ער ״בטוע־חו/ ישראל ד' ער ״כמום/ שמעי ע״ם. וכיום י״ר ח״ג,
ד  עד חיר ״ומפטיר״. ״וארבעה אנשים״ ע״ם. ומום קימ מן ״ומום י
 חיר ומברך*, ער ״לכהן ראש סדר׳4, אחר*. עד ״ובעד מחו׳4, לוי עד
ד ח״ו מן ״וביום ז׳  ״אשר לו", ישראל ער ״קהל ישראל*. ומום י
ס חיו.  רטיי״, ער ״כל ישראל ומי", יפיב טאמח. ושם ״ומשנת", ל

 רק לפני זיתן לך: עומר.
ב באייר.  יום ש״ט. א׳ בשבת אחרי קדשים ז׳ עד יום שי״ד עש״ק י

.  ביזם א׳ וקמ״ב וגי ודי, וקמיה [עד ״של יום״] ד/
 . יום שיטו שיק אתר״ קדשןם י״נ באייר חקעיט.

ם כ״ח, עד ״שמעות״. ק׳ ״אתה״ עד ״תהונים״, ח' מ״נ עצב  מ
ק מהג,פ״ם לאטר בשבת ב׳ שאחר ר״ח פיוט אחה] ס [  ״סלחן" ל
ס היא. והקריאה: כהן ראש סדר אחד עד ״קהל  ושם ,,ק׳ עזרת׳/ ל
 •*־אל׳/ לר עד ״לרותם'/ ישראלים: א׳ ״•!הץאגי ה׳׳/ ב׳ עד בסי
ם / ד' ״ ״ / ני״ם&זיך אני ח ״  קדשים ״מכשל רראח מיהץ• אגי ה
, עד חיך ״וטפניר": ״הלא / ם *״ד ח מ . ו ס  אני ה׳ **היבם", שמעי ל
 כבני מרים" ע׳ס. ושם ״ומברך׳', עד ה״ז ״ראש סדר", אמור. בון
 עד ״יהיו קדש", לוי עד ״אגי ה״/ •שראל עד ״מקדשי׳/ ושם מן ״ומם
ס ויו. רק לפג׳ ויחן לך: עומר. / ל  ו ח״טי", עד ״ום״נ", ושם ״מאמח׳

 יום שא א' .בשבח אמור י״ר עד יום שייט ר" בשבח י״ובאיד.
ם אי, וקמ״ט [עד ״אץ י מחעגים קוראים", ריס אמוד] וגי ודי.  מ
 ״ום שץ ה' בשבת אמיר י״ח ל״ג בעומר דום שליא עש׳ק >־ט באייר.
 מום ג״א [רק הקריאה ככםגהוו ש״ק שלפגיז וחז״מ ושה״י של יום] י׳זג.
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 ביום כ״ח, ער ״שביעות״. ק׳ ״<יהים״ ע״ם. ח' כנ״נעצב ״שערי״,
 ע?ן. ושם ״ק׳ ע1רח״, עיס ח״א. והקריאה: כהן ראש םרר אמור ער
 ״מקדשו״ לף ער ״מקדשם״, ישראלים: א׳ ״ל-הים אני ה׳״, ב׳
 ״אחם אני ה׳ *1היכם" ג' ״שבתכם״, ר' ״בני ישראל״, שביעי ע*ם.
 וביום י״ר ח״ג, ער ח״ר ״ומפטיר״: ״והבהנ׳׳ הלו׳׳׳׳ ע״ס. ושם ״ומברך״,
 ער ח״ו ״ראש םרר״, בהר. כהן ער ״חביאחה׳/ לוי ער ״לאכל״
 ישראל ער ״אחזחו״. ושם מן ״וביום ז׳ חט״ו״, ער,״כל ישראל וכוי".

 ופ*ד מאבות. ושם ״ומשנת", ע״ס יום י״ר. ולפני ו י חן לך םפירר-
 יום שכ״ג א' בשבח בהר בחקהי כ״א ער יום שכ״ת עש״ק כיו באייר.
 ביום א׳ ובי וגי וד׳ והי• ד״נ.־ רק הקריאה ביום שביר ושכ״ז בבםנחח

 ש״ק שלפניו.
 , יום שב• ט שיק בהר בחקחי כ״ז באייר חקע״ט.

ם כיח, עד ״שמעות". ק׳ ־״אחרי נמכר״ עיס [לעולם  אי. מ
 אומרים הפיוט הוה בשיק בהר לפי שהוא םעניגו] :ח' עיג עצב .אמה
 חרוזים• אחרונים. ושם ״ק׳ עורח״,. ע״ם ח״א [רק שבסנן אך ה' קרואים.
 כי לישראל גי, שקוראים לו־החוכחה, נשכר ישראל שאץ ח' קוראו
 בשמו, כ״א ״יעמוד מי שירצה״] והקריאה: כהן ער ״אחזחו״, לוי ער
 ,,זשב לאחזחו׳/ ישראל אי• ער ״ל^הים״, ישראל ב׳ ער בסדר בחקחי
 ״כריח* אחכם׳/ ישראל ג׳ [הנקרא: טי שירצח] ער ״מר משול׳< [חי
 משפיל קולו מן ״ואס לא תשמעו״: ער ״ואז ירצו אח עינם״,: ומרים קולו
 ננפםוק ״וזכרתי״, ומשפיל בפסוק ״וחארץ״, ומרים •מן ״ואף גם זאת"
 ע״ם. 'ואחר ברכה אחרונה; ב׳ מי• שברך וכוי] ישראל ר' ער ״והיה 6",
 שמעי ע״ס. וכעם ליה ח״א ״ולפי שהוא סוף חומש״, ער ״נתן וטי".
 זח״ב,ער ״שניח״: ״יכל מעשר" עיס. ומפטיר ״ה׳ עזי׳׳ ע״ס. ושם
ק יהיר. ביום השלישי, ושם ״ק׳ יחדשהו'/ ס / ׳ ח ״ ר  ״וכל&אצל׳•/ לד ״
 עלי ״בניוג׳/ מנגוגי שמעות, ושם ,,ק'אמן אבל״, ע״ס ח״כ; וביום י״ר
/ לר ער א ו  ח״ו, •ערי•״ראש•סדר׳/ במדבר. כהן ער ״למת אבתיו ה
/ •ישראל ער ״סיגי״, ושם סן ״וביום ו׳ הט״ו״, ער ״כל  ,,ישראל הס'
 ישראל וכי״/>ס״ה מאמר- •ושם ״ומשנת״, ע״ס יום יד [ולפגי ויחן לן

 םפ״רה עומר].
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פרד כשנה פשוטה: כיום רפ״ו ח״ג,סדר קריאחו י ו*קהל הג  ב
די הנפרד: שם. וסדר וקהל כטעוכרח: כבפשוטה.  בבקר וכערכ. וק פקו
 רק למפטיר: אם השבח.פ׳.שקלים,,קורא הפי, ומפטיר הפטרחה. ואם
 אינט פ״ש: קורא לטפטיר שניח ״וםםך" ע״ם, ומפטיר ״רעש חירום״
 ער ״להיכל זהב״, ומשלים עוד ״וחשלס" עד ״היא ציון״ מהפטרת
א פ״ש:  פקורי: וסדר פקודי במעוברח: ככפשוטר* רק למפטיר, אם ת
 קידאה, וטעטיר הפטרחה; ץאם אינט פ״ש: קורא שניח ״רכס״ עיט,
ק מנהג  והפטרה ״רעש חירום״ עד ״תא ציון״ כבשבח דקהל ל״נ״ל [
: למר• נכחבה כספר ת  פ״פ. ומה שאל ניר, שלום שמש ז׳׳ל לחכמי ח
 הפטרוח שבבהכ״נ הםסווד למנת פ״פ, לסדר פקוח ״וחשלם״ עד
 ״מצרים״, שאץ אומרים לעולם, באשר ככל השנים ־לא יד,ץ ב׳.השבחות
 רקהל ופקוח פנמים טפרשח שקלים או:החדש, ואז אוםחם בהפנוי
 ״ףעש חירום״ כנ״ל? ואחר שזקני ההר לא מצאו מענה ינעחי ומצאתי
 חשובה ע״פ מקור המנהג שהוא כמהח״ל ד' פרשיוח ־״א׳ מהר״ש שאומר
 ויעש חירום לפ׳ פקוח ובי פסוקים מן והשלם משום דהוי נמר,מלאכוח
ףעש חדוםידא״כ לא משכחח  ולא אםחגן כל ותשלם ולא (ריל •כלא):
 לה שאומרים רעשי חירום אכלוחשלם אפילו •אם איא אוחה בכאן חמצא
 שאוםחם אוחה בםומח׳/ זלפ״ז כשנח רש םעוברח: שםפטיחם בשבת
 כ׳ של חנכה ״רעש חיתם״, ומפטירים כפ׳ פקוח ״וחשלם״ ע״ס, ס
 נם ״ויעשחיתם״ ככרנאמרהבחנכה]. חזריע מפרד: כהן עד ״המק
, ישראל א' •עד ״השחץ " א  שבעח ימים שניח״, לוי עד ״תנע: טהור ת
, גי עד ״טהור הוא״, ד' ״ א  הוא וטהת הכהן״, כ׳ ער. ״הםכוה ת
 עד ״שנית״, שפעי עיס, למפטיר שנית ״ואם תראה״ ע״ס. הפטרה
 ״ואיש כאי׳ ע״ס. וקריאח מנחה: כהן ר״ס המערע עד ״מים חיים׳׳, ל!
 עד ״כמים וטהר״, ישראל עד ״לפני ה׳׳/:וםדר המצרע תפרד:כהןעד
 ״לפני ה״', לוי עד ״הכהן וטהר״, ישראל א׳ עד ״כטהרת״, ב׳ עד
 ״הכיח וטהר, ג' עד ״מוובו״ ד' עד ״ואחר חטהר</ שביעי ע״ס. למפטיר
 שניח ״והורתם״ ע״ס. ה&טרה ״וארבעה אנשינ*״ לם. מגהה: •מום ש״ח
 ״ראש סדר*׳, ער ״קהל •ישראל״. סדר אתרי•הנפרד: כהן עד ״קהל
, ״לררחם״,־  ישראל׳/ לוי עד ״וכעד העם״, ישראלי/יא׳ ״אתעשול״, כ
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 ג' ״?הם אני ר.׳״, ר' ״*זץ• אני ר,׳'/ שפעי ע״ם. למפטיר שנית
. למנחה: .כהן ריס ס . הפטרה ״הלא ככני כשיים׳׳ ל ס  ״ושמרתם" ל
 קדשים עד ״לכס אני ו?, *•,יכם׳׳, לד ער ״אתם אני ה׳ *־,׳כס",
 ישראל ער ״מכשל מראת ם<<היך אני הי. ס׳ קרשים הנפרד: כהן עד
 ״מכשל רראת ם*דך אני ה׳", לוי ער ״אשר חטא׳', ישראלים: א'
 ״זקן מראת ^היך אני ה׳׳׳, ב׳ ,,אתם אני ה׳״, ג׳ ״ט אני *"היכם",
 ד׳ ״לשבת נה״, שביעי עיס. למפטיר שנית ״והבדלתם׳׳ ע״ס. הפטרה
 ״רה• רבר וט׳ ואתה בן אדם התשפט״ ער ״דרעת ט אני ה'״, ואם
 בשיק אחר• נאמרה הפטרת מחר הרש: אומרים בשיק קדשים ״הלא
. מנחה: כהן ריס אמור עד ״והיו קרש׳׳, לוי ער ״עליז  כבני כשיים" לס
 אני ה׳״, •שראל ער ״מקדשו׳׳. ס׳ בהר הנפרד: כהן ער ״אהזחו",
 לוי עד ,,לבטח״, ישראלים: א׳ ״לארץ״ ב׳ ״לאחזחו׳/ נ׳ ״ל^הים,״

. הפטרה ,,דאםר • . למפטיר שנית ״ס ל•״ לס ס  ר׳ ״בפרך", שפעי ל
. מנחה: כהן ר״ס בחנ^• ער ״בארצכם״, לר עד ״בריחי ס  •רנוהו ל
 אחכם״, ישראל עד ״קוםמיוח״. ס' בח?ז• מפרד: כהן ער ״כארצכם",
 לו* ער ״בריחי אחכם״ ישראלים: א׳ [מי שירצה] ״פר משה", כ׳
 ״והיה לו״, נ׳ ״אחוחו", ד׳ ״הוא לה׳״. ולמעלח חיא ״שפעי״, עד
. מנהר.: שם ״ראש סדר במדבר״, עד ״ניני". ס' חקח ״ ס  ״עד ל
 הנ>4*ר: מוס ז׳. ואס איש ר^ח: קורא למפטיר שניח ג׳ פסוקי׳ אחרוני׳.
. ס׳ בלק הנפרד: ביום ׳״ר. ואם מחוברי׳:  הפטרה: ,,רפחח הנלעד׳׳׳ לם
 שם אוח א׳. ס׳ המטות הנפרד: מום כיח. ס׳ מסעי הנפרד: מום ליד.
 ח״א. ואם המ״ומ מחוברים: שם. מנחה: שם ה־ג. ס׳ נצב״ם ו*לך
 מחוברים, ובהפרדם: מום צ״א חיא ובי. [שלא לר<טריח הצמר אק
 קוראים במחוברים, במנחת ש״ק ובי וה׳ שלפני שיק שלחם, יוחר
 םבהפרדם, והוא פרשת הכהן בסדר הראשון כשנפרד. ושלא יטעו מר•
 לקרוא יותר במחוברים, טהניס בסים שלא לקרוא לכהן נם במחוברים
̂״ם יוחר טכשנפרד הסדר הראשון. חוץ מסדרי נצבים ו^•  בשיק שי
ס סי ישראל א׳ מצבי׳ מפרד ״באשר  המחובר•׳, שקורא לכהן בש״ק ל
 אף קריאה מנהר. וכי והי שלפניו היא ק גס כשנפרד, מ פ׳ הכהן

 עם 0׳ הלו• לא תספיק לקריאת החורה, מ אץ בה •׳ פסוקים].



 יוםש״ל א' כשבח כמדבר כ״ח ויום של״א כיכשבחכ״ט באייר 445

, וב׳ רק ביום של־א הקדאה ככטנחח ש״ק שלפניו. ובערב:  ביום א
ק אומרים״, .עים. א ,  ביום ל״ו ח״כ ,

 יום שליב ג׳ בשבת במדבר ר״ח ויום של׳ינ ד׳ כשבת ב׳ סיון.
 ביום חי, וק״ח ןעד ״גס בערביח,'] זחו״מ ושח,* של יום.

 יום שליד חי בשבח במדבר ג' בסיון חקעיט.
/ וביום ג״א ״מנגן ח׳״, עד  מום ג״א ח״א, עד ״יחוס", כביום ה
, עד ״מנחה׳/  ח־ב ״וקוראים בחורה׳/ כבמגחת ש״ק שלפניו. ושם ,,דקי,

 בלא תחנון. ובערבית מען ״המבורך׳/
 יום שליה עשיק במדבר ד׳ בסיין חקע״ט.

 מום ק״ח, עד ,,בשחרית". ומרב: כביום יג.
 יום של* שיק במדבר ערב שבועות ה' בםיון.

/ ׳ ע״ם, ח , ם י״ר, עד ״ע״ם בניי של שבח״. קי ״ברוך כמד  מ
 ״אור חדש״ ע״ם, ק׳ ״אהבה רבה*4, ומם מ״כ מן ״ער וליחדך״
/ ק עשו,  ע״ם חיא. והקריאה: ליס במדבר. כהן עד ״סיגי׳ לוי ער ״
, ד׳ , ,  ישראלים: א׳ ״מת אבחמ״, ב׳ ״אגי ה׳״, ג׳ ,>עשחם אלף
מם ׳״ר חיג, עד היד ״ומפטיר״: ״והיה , שמעי ע״ם. ו  ״אח משה׳,
 מספר״ ע״ם. ושם ״ומבדך״, ער ״כבהכ/״. ומום מ״ב ח״ב ״ואחר
 שהזכיר״, עד ״והיה״ [ומה הורע כה שיק שבח׳* ושלפגי שבועות
 שכםיון מכל שבחוח, כי בכל שכת שאץ תחמן אם היה בחול, אץ
] רק שמען קריש אחרון בנ״ג [יק לעולם  מוכיח׳ נשםוח; ובאלה מסח׳
ס ז׳ ודיג, עד  כשתא בםיון. אבל כשהוא בערץז: בג״ש] סגהה: מ
ח ר  ח״יד ״ראש סדר״ גשא ער ״ולמשא״, לר עד ״יטשסחתם וגי א
 הכהן״, ישראל עד ״סוער וגי אהרן הכהן״ [פה סוף פרשה בפ״פ גם
 בשיק נשא. והטעם: להבדיל מן מעשה הפקירה שבפסוק ויפקד'/ ימן
ן בעיגי כבםחרים לעשות סוף מ . אך ת ה  הצו וי שבראש הסדר ער ת
 הפי במקום הסחומה ״מר משה״, להבחל ק מעשה בגי קהת שהוא
 קרש קדשים ומן מעשה גרשון ומרח שתא רק קרש. וגלמדגו ממחלק
 הסדרות, שעשה מצות פקידת קהת לסוף.סדר במרבד, וצור פקירת
. ושם ״וברמז , י ח  גרשון להחלת סדר נשא] ושם ח״טו, עד ״יבדבזו מ
/ עד ״ואץ אוסרים , ם ד ו ס , ושם ״ואוסר . ,  סודם״, עד ״רצה ומ״
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 צדקתך", ואומרם. משנת כל ישראל ופיו מאבוח ומשנת ר״ח ק
 עקשיא, קריש יתום, עלינ\. ובלילח שבים לבהכ״נ ומחפללים ערכית
, של שבועוח שבמוצאי שבח• והנגונים:  ופיוטים וקידוש כבמחזור ליל א
 ביום קיט חיב ״ומנגן ח' ברמי/ עד חיג ״של רגלים'/ ושם*״ח׳ קרישי/

 עד ״על יין" [בלילח לוםדים בבתיהם בחקון ליל שבועות].
 יום שליו א' בשבח נשא א׳ של שמעוח ו׳ בםיון.

 ביום ק״י ה״א ״שהריח", עד ״עול״ה ומנגן": ״ה^", ושם מן
 ,,עד. תתקדש'/ עד ״שאומרים פיוט". ותפלת שחריח ופיוטים: כםחוור
 א' של שמעוח• עד ״יעקב קדוש" [והעוני': ביום רפ״ז ח״א ״ח' מגון
 מיוחד", עד ״מאופל זכו,״, וביום קיי חיא ״ומי״נ המאיר", עד ח״כ
נ״ם ומ׳ נ  ״וראשון קדוש"] ק' עוד ״שברח", עד דבח״, חי כעין רו
, וממן מלך ממלט ומי ס  שמום ק״י ח״ב ,,חי הודח וטי נא" ל
 שמם ציו ״כאשר" ער ,,קרוש'/ וכן קי. ח׳ בני• ״ובכן" עד ״דרכו",
ס חפלל. בקול: בםחזור הלל  ק' ״שעשוע" עד ״אל העם". ומשם ל
ם רצ״ג ״ח' מ״י ובק רושע", עד ״למקומם". ובהקראה מ  [והנטנים: כ
ם קא חיא מן ״ובלם ק״י ה״ג", עד מ ת וטי. ו ו מ ד ק  לכהנ*׳::עון א
 ח״ב ,,אך ד׳ קרואים׳/ ם הקריאה בםיח האי: בםדר יתרו ,,בחרש
, ופרשת אנס נמכר' לעצמה. וקורא לכהן מחהלה.רק פסוק ס  השלישי" ל
 בחדש השלישי, ואחיכ טכסי' סיח. ח׳ מיי כ׳ חרודם ראשוני׳ מפיוט
, ק' ב׳ שאהריהם, וכן מחליפים ח' וקי כל הפיוט. [ובאיזה ח ו ט ד ק  א
 חחים שבסוף הפיוט:מאחך לען"] וקורא עוד לכהן עד ״בני ישראל",
 לד ער ״יעלו בהר", ישראל א' עד ״•ענט בקול׳/ ומוכרי' פ' אנכי של
 ישראל בי, וקורא ח׳ אח המכובד, וביום רליא ״כשמו", עד ״שקר".
מס ק״׳ ח״ר ״וברכוח״, עד ״פינחם״: ״ומם  ישראל ג׳ עד סוף. ו
 הבכורים׳/ עד ״ל^ם ונססהם׳/ ומם ז׳ ח״ח ,,והםסטיר", עד ח^
 ,,ומפטיר": ״חחי כשלשים״, עד ״ממקוטו". וביום קיי ח״ר מן ״ומם זי
ח ״השכועוח׳׳] ומם קי ס ח״ר• [רק חתת הס כו  חיט וםנדך/ ל
 חיה, עד ״בלחש״, כבמחוור לםוסף שמעוח, ושם מן ״ומום ו׳ ח״•/
 עד ,,ומפני חטאינו״, עד ״בהלכתם״. ק׳ ״אחה הנחלח" עד ״עשרמ
ן שביום ציו ״אז שש םאוח" לס. ו ב ח כ י ה י ר ב ן ו ג נ  הרבדים", חי ב
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 עומר חפלה בקול; וסוס ק״י ח״ח ״כבחםלח לחש״, עד ״אוח כ״ב".
/ עד ״עליט וכו'<׳ [רק  ושם ״ח׳ קריש׳/ ע״ם חיה. בערב: שם ח
ו ״השםעוח, מחן חורחט׳'] ושם ״ובלילה׳/ , שםחחנ ח ו כ ס  חחח ה
 עד ״להחפלל׳/ ערביח כבםחוור ליל ב' של שמעוח [וכיום של״ו

 ״והעונים׳/ עי ״על *ץ׳׳].
 יום שליח ב׳ בשבח נשא ב׳ של שכועוח ז׳ בםיון.

/ עד ״המבורך׳/ רק ח׳ מען ״ה<י״ וכו׳ כשעווה. י . ביום ק  א
 חפלח שחריח ופיוטים: במחזור ב׳ של שכועיח עד ״ומרום וקדוש״

 [והעונים: כביום קיי ח״א ״החרוז הא"/ עד ״נ׳ שם ק׳״, ,,והחיוח׳׳
ננים ״ומכוח ומ/ נא" עים.  וכוי] קי ״אז בכחכ" ע״ם, ח׳ מנין רו
 ומשםעיס שחריח: במחזור הנ״ל [והעוני׳: ביום שליו ״ובכן עד דרכו׳/
 עד ״ובהקראה לבהגים״. וביום קיק חיא ״העין׳/ עד ״מיוחד ליט"]
 ומום קיב היא ״ובי פעמים׳/ עד ״ומום הזה אומרים״: רוח. קדש
 יחוס. ומום קיז ה׳ב, עד ״פינחס״: ״ומום הבמחם" עד ״ונסמהם".
 ושם,״ואחר ברכח", ער ״וספטיר׳׳: ״חפלה לחבקוק" ע״ס. ושם מן
ח ״חג ר צ ע ה ג ני ח  ״זמזם ז׳ ח״ט וםכדך", ע'ס.ה״ב[רק חחח שמי
/ עד. ״כהלכתם". ק׳ ׳ ד ע ה י  השםעוח׳ז] וכיום של״ו ק ״ומום ק״י ח
 ״אזהרח ראשיח" עד ״עשרת הדברים׳/ וביום של״ז ״ח׳ מטן בריה׳׳,
 עד ״עיס היה" [זהקראח בחנים בעין מיוחד למוסף םחנח .יד] ושם
 ,,בערב", עד ״חורחט". וכיום קי״ח חיי ״וסדר ערמח", עיס חיו. —
 אם.א' שלשמעיח מום ב'•או די: אץ .אוסרים במוצאי ש״ק שלפניו
 אחר חפלח-ייח חצי קדש, ולא רהי נעם וגוי, ואחר. קהש ומי. וסדר
 עיים: מום ק״ט היא, עד ״צרם י״ם״. ובערב: מום ע״ר. חלק זי, עד
 ״חתקבל". ובץם שליו ״ערמח", עד ״שמעוח". ושם ״והעונים", .עד

 סוף. — וסדר ימי שמעוח: ביום ־שלין ושליח [חי״ם וש״הי של יום].
. אם א' של שמעוה בע״ש, משחני׳. דברים הרבח.. מ באשר  ב
 בשנה ההיא ב׳ של ריח אייר בשיק, ונשארי׳ מן ריח אייר לשכת
 שלפני שבועוח רק ג׳.שכחוח לד׳.פיוטי זולח: אץ.אומרים. פיוט *1הים
 ימי. ובשבח שלפני שםעיח שהוא ער״ח: סדר: שחרית מום שליו. עד
 ״שמעי ע״ס". ואה״כ מתים כט״ש בב״ז ,,כשנח־ חי״ז.חל ר״ח סיון כאי
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 בשבת יהירה אב״ר מיה םענדלי באם מיל שבשבת שלפניי אחר הפטרת
ק  מחר חרש אומרים יקום פורקן ואחיכ מברכים התרש ער ונאמר א
 [הב׳] ואן מומרים נשמות כבכל שבת שלפני שמעות ואח־כ מי שברך
 אשר• אב הרהכום •הללו וכן הורה אביר מהר״יכ בשנת חפ״ח׳׳. מוסף:
 מום י*ר. קריש אחרון בננון שכת [הבט יום שליו םוםנר בי] ובערב:
/ ולמעלה ח״א  מים שליו ,,מנחה׳/ ער ״ערמה׳/ כמום ז׳ חי״ו ד
 ״ואץ אומרים במוצאי׳/ ער ״קחש וט׳״. וסדר עי״ט: מום קיט, ער
/ ער ״שיתפללו״. ומום שליו ״ומתפללים  ״צרמ י״ט. ומום ע״ה ח
 ערמה׳/ עד ״שמעוח׳/ ושם ״והשנים״, ע״ם. וסדר א׳ של שבועוח:
/ ער ״עיס ח״ה״. ובערב: מוס קי״א חיב, עד ״לפניה״:  מום של
 ותפלת ערמת ופיוטים: במחוור ליל כ' של שמעוח שבש״ק [והנטנים:
 כמום קיט ח״ר ״ואהר קדיש״, ער ״והזםנים״] וביום ו׳ ח״ה ״ואחו
ר ומ׳ שבסעודת חתונה ״יום שבח ס / עד ״וארץ׳/ ומטן רזי ה / ״ ^ 
/ ער ח״ו ״בעין תל״. קידוש  זמר״ ער סוף. ושם ״יק׳ סגן אמת׳
 כבמחזור ת״ל עיט. אכל לא ״כמה םרליקין״ ומי ולא קריש •חום. [הבט
 יום ע״ח אוח ג׳ 151] וסדר ב״ של שמעות: ביום רציו/ ער ״מגגן״:
 ״ה<<״ ומי. וחפלח שחריח ופיוטים: במחזור ב׳ של שבועוח שבש״ק.
 ולםעלח ח״א ״והעונים׳/ עד ״קריש •חום״. וביום קי״ן ח״ו מן ״וביום
 קי• ח״ר׳/ ער ״תםכר עיס״. וביום ק״״ו ח״ב ״במאמר מי שברך׳/
 ער ״פינחם״. ומום שליח ח״א ״וביום הבכורים״, ער ״לחבקוק עים״.
 ומום ?׳ ח״ט ״ומברך״, ער ״יום ומ״/ אך באחרוגה אוסר ״על החורח
 יכו׳ תביאים, ועל יום השבח הנה ועל יום ת השמעות הזה׳/ וביום
 קי״ז חיו ״יכו׳ לקדשה ולמנוחה׳/ עד ח״ז ״בשלים״ ישם חיב ״הרב
 פותח״ ע״ם. ומום ק,״ ויד, ער ״בלחש׳/ כבםחזור למוסף שבועות
 שכשיק. ושם מן ״ומום זי חיי״, עד ״ומפני חטאיט׳/ ער ״כחלכחם״.
 ולמעלה ולא ״ק׳ אזהרת׳/ עד ״םחנת יר״. ומום רצ״ר ח״א ״מנחה״,
, ע״ם. — ועור שטי אחר ״  עד ״בשן תל״. ומום ז' ח״יז ״ק׳ דחן ^
 בשנה ההיא: שתקת ובלק םתהברים, ורק ה׳ שבתות בץ שמעות ליו
 בתמוז. ובאשר בשיק שמעות אץ אוסרים פרק אמת: אומרים בכל ש״ק
־ בשנה שערב פסח בש״ק אחרי, ל הסמיכים 6*ז בחסון ג׳ פרקים. -  ס
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 ואז ש״ק שלפני שמעוח בסדר נשא; אומרים בשיק אסור: זולת אזכרך,
־ מה שמקדימים , כמדבר: <יהים. - ה ח , בחקחי: א י נמכר ר ח  כהר: א
, למלח ״*זים" וכוי? ניל הטעם לפי  לעולם כפ״פ זולת ״אחח״ ומ
 שבשנה שרק נ' שכחיח לפיוטים אץ אומרים האחרון, כם״ש למעלת,
הים ללייוח אחרון. שלא לאםח אז, לפי שהוא הקטן  בחרו מולח *1

 שמולחיח. —

 יום של״ט ג' בשבת נשא אסרו חנ של שבועות ח׳ במיון.
 ביום קיו ה״א ״והסה־", עד ״בלא למנזלח" [וכן אם אסרו חנ
 של שמעוח כיוס אחר, ם לעולם אינט ביום קריאח התורה] ושם ח״פ

 יום שים ד׳ בשבח נשא ט' עד יום שמ״ב עשיק ייא בםיון:
, רק הקריאה ביום שמ״א כבםנחת ש״ק שלפניו. /  ביום ד' וה׳ ד

 יום שמינ שיק נשא י״ב בסיון חקע״ט.
ם ׳״ד, עד ח״ב ״בסיח אחר" רק בסנן אך ה' קרואים, כי  ־ מ
 פרשח יברכך נסכרה לברה. והקריאה: ריס נשא. בהן עד ״אריה
 הכהן" שלפני ויפקד, לד עד ״אח משה" [הבט יום של״ו מוסגר בי]
 ישראל א׳ עד ״לו ?דח". ומוכרים פרשת ״ברכך. וקורא ח' אח המכובד,
 שהוא ישראל ב׳ בשמו כקרואי סגן, ואחר שעלה וברן קורא ח' עד
 ״אברכם", [ומאריך בפלוח ״אמור להם", וסרים קול בפסוקי ״יברכך,
, ישראל  יאר, ישא"] ישראל נ' ער ״עורישדי,׳ שלפני ביום הששי
, שביעי עיס. ומם י״ר חיג, ום עשחי  ד׳ עד ״עםישרי" שלפני בי
/ עד חיו ״ראש ך מ מ ו ,  עד חיד ״וטפטיר": ״רהי אישי׳ ע״ס. ושם ,
, ישראל , ̂זך עד ״אח הםנרה", לוי עד .״עדח מי ישראל,  סדר׳׳, בהעל
 עד ״יהיו לי הלרם״, ושם סן ״ומם ז' חטיו׳/ עד ״כל ישראל זט"׳,

׳, עיס.  זסיא וב׳ םאכוח. ושם ״ומשנה,
 יום שסיד א׳ כשבח בהעלחך >נ עד יום שם״ט עש״ק ייח מזין.

/ ובי וג׳ ודי יהי ר״נ. רק הקריאה כיסי שס״ה ושם״ח  כיום א
 ריס בהעלחך.

 יום שין שיק בהעלחך ׳'ט ממן חקעיט.
 ביום ייד, ער ח״כ ,,בס״ח אחר". והקריאה: ר״ס כהעלחך. כהן עד
 ״והיו לי הלדם" לו* עד ״בםשסרחם", ישראלים: א' ,,ולאזרח הארץ׳׳,
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ועל צבאו נחשון״ ׳  ב׳ ״*יהיכם", גי-״ףסענ". ונחון• הפ׳ הזאת מנגן חי ׳
ף ונוי וביפ שאחריו סעו ט״ס סו י  וגוי ובי פסוקים שאחריו מגון ו
 שבסדר מסעי [יום. ליה] רק שםאריך בםלוח ״ועל צבאו, ועל צבא״
 לנגן בהן כעין פשטא קטן שעליהן. וכן •נגן ״ועל צבאו אלישםע" וטי
 וכיס שאחריו, וכן ״ועל צבאו אחיעזר״ וגו׳ וביפ שאחרץ. וגם ״ועל
 צבאו אליצור״ וט׳ וב״פ שאחריו ינגן ק. אך בור, גברלים סהאחרים,
 שבםלות. ״ועל צבא״ שבםטה גד, שאק בהן פשטא קטן לא יאריך לען,
ה שבסדר םסעי. ישראל ר' עד ״אח רוהו ק פ ד  כ״א בעון ויסעו מ
 עליהם" שביעי ע״ס. וביום י״ר ת״ג, עד ח״ר ״וטפטיר": ״רני ושטח•״
 ע״ס. ושם ״וםברך״, ער ח״ז ״ראש סדר״ שלח ער ״ישראל הסה",
 לוי עד ״יהושע״, ישראל ער ״ענבים״. ושם מן ״וביום ז׳ חלק טיו,

 עד סוף חיו.
 יום שניא א׳ בשבת שלח כ' ער יום שנ*ו עש״ק כ״ח בםיון.

 סוס א׳ ובי וגי ור׳ והי ריג. רק הקריאה מסי שניב ושנ״ה ר״ס שלח.
 יום שג״ז ש״ק שלח לך כיו בסיק חקעיט.

 ביום י״ר, עד ח״כ ״בסית אחר״. וחקריאח: ר״ס שלח כהן ער
 ״ענבים", לוי ער ,,טכל לה״. ישראלים: א׳ ״טאר םאד״, ב' ״כל
 הארץ", ג' ,,ניחח לה׳״, ד׳ ״הגר אחכם״ [ויש חותמים ,,כשעה"]
. ושם חיג, ער ה״ד ״ומפטיר": ״וישלח יהושע" עיס. ומם ס  שביעי• ל
ם הרפעי ומם החמישי  ל״ח ח״ב ״וכל שאצל", ער ״ר״ח״ חמת יהיה מ
 ושם ״ק׳ יחדשהו״, עד ״מיג״ ולא עצב. ושם ״ק׳ אמן אבל", ע״ס.
 חיב. ומם י״ר ח״ו, עד ״ראש סדר״, קרח ער ״קהל הי", לוי ער
 ״רב לכס מי לר״, ישראל עד ״גם השתרר״ [חםוח שחוחםים חיך
 רמר דחן ואבירם. וק אחמח בחתימת ״קשורה מפשו״ שבראש סדר
 רגש] .ושם מן ״ומם ז' חטיו״, ער ,,כל ישראל וכוי", ום״ה ופיו

 מאמת. ושם ״וסשנת", ע״ם.

 יום שנית אי בשבח קרת ביז הם שנ״ט ב' בשבת כ״ת בסיין.
ם שג״ט כבמנחת שיק שלפניו. ם א׳ ובי. רק הקריאה מ  מ

 יום שים ג׳ בשבת קרח ב״ס מאן.
, ס / עד ״םרר היום שחרית״, ומם ם״ה ״וםגחה וערבית" ל  ביום ג
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-רק בערפח מנגן ״הסמרן־'/.ושטש קורא: ראש חדש, וסח׳  בי
 ק׳ ״יעלה דכא".

 יום שס״ב ה׳ בשבח ב׳ של ר״ח דום שסיג עש/ן ב'י בחמת: ביום ח' וי״ג
 יום שסיר ש״ק קרח ג׳ בחסוז.

 ביום י״ר, ער ח״כ ״בסיח אחר׳/ והקריאה: ״ר״ם'׳ קרח• כח ער
 י ״השחיר׳/ ליי עד ״העדה״,, ישראלים: א' ,,משה לו״. ב׳,,נעצרה׳/
 , נ׳ ״מטהו׳/ ד׳ ,,בתוך בני ישראל׳/ שפעי עים. ושם חיצ, עד ח״ר
 ,,וטפטיר״: ,,ויאמר שמואל אל העם לכו״ ע״ס. ושם ״ומם-ן״ עד
 ח״ו ״ראש םרר״ חקח עד ״שרפה הפרח״, לוי עד ״לחקת עןלם׳/
 ישראל ער ״אל כלי״. ושם מן ״וביום ו' חט״ו״, עד ״כל ישראל 0״.
 ופ״א וב׳ מאכוח. ושם ,,ומשנת״ ע־ס. — ולסען לא החסר כל כמנהגי
 מחזור [ר׳ללא יהיה א*.מהסיר בהם. וכן נמרוש ,,לא חחסר כל בה״,
 הדברים ח׳: לא יהיה אי טתסור בתוכה. זהת׳ לטבח כםיש לפניו ״תאכל
 בה להם״; שאם היחה נסחרת, מלח ״בה״־מיותרת. שפרמיה מ״ר
 ״חסרט כל׳/ ץנט״ד־בהעתק ליא לא דק].אעתיק ־מחנימי*ז.םכ״י
̂.של י. פסח.,א״^ ״גר •ולא אופן ולא זילח  ̂ ^ וץ! , , ^ /  ״אם .יש מ
ט מבזת אומרים <ןף אופן  ךמילה, רק *1היבם..-אם ןש נילה בשם! חה׳ז
 דםילר- ואם מילת בי״ט^אף-כשחל בשבת אץ אומרים ׳שום דבר מב׳׳ם
 אפילו *־,יכם. מילה בשבח שאוטרי׳ יוצר כשבת בראשית ,שר׳׳ה, נחמו,
 שכח הגדול, שובח, או א׳ מד, פרשיות אוםריבדרק אופן ו*־,יכם זע•**..
 ובהפסקה אומתם •וצר דהפםקה ואמון וזולת ו*דכם. דםי*ז. ובשבח ל״ח
 שחל בהנבה או מפרשת שקלים או ההדש אוסרים •וצר אותן,שבתות ואופן
בשבחוח שבין ר״ח אייר לשבועוח  ואחיכם דר׳׳ח חולת דסילר* ואם נילה:
 או בשבתות כץ הכמירים-אומרים.•וצר ואופן.ו<יהיכם דסילה וזולת שלאותו
 שבח. וכן ראש חדש אב שחל כשבח אומרים ץצר ואופן ו^היכם דריח
 וזולת של אוחו שבח, ואץ אומרים אמת חניב של סיוט״ [ר״ל פשאץ
 גילה, אבל בסילה בשבה ר׳זח אב: •וצד ואופן של ר״ח תולחמן המעיים,
/ ובבריאות גופ• נ י ^ ^ ^ \ ר מ א - . ס ש  ^היבם של מילה]. —ם-וך ה
׳ אליכם, ת ה כ ל ב ! ? י נ ש  .וכה שכלי קיםני, ולהשלים הספר ןזזה הניעני.< ב

•  החפצים לדעת. מנהגי אבותיכם,: לטען:דמ •טלם דני מעם. אמן.: י
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 ליום קע״ח: א) בש״ע תרע״ו,להדליק נר חנכה״. ואף שהוא
 יותר לשון מקרא. כי בתנו״כ לא נמצא מלת ״שלי לסמיכות, נ״ל
 שחסרה בש״ע בט״ס. כי בגמ' ובכל הפוסקי' כתובה. ואם היה רצון
 ב״י לשנות, היה כותבו עם טעמו בפירושו על הטור. גם לא >(צאתי
 שהעיר על זה א' מן האתרוגי'. ולפי העטן יתכן יותר עם גזלת
 ,של״ של לשון תלמוד, לברר המובן, כי ״נר תנכה״ יובן: נר לשמתת
 חנכת דבר תדש שמתנך עתה, כתנכת בית או ס״ת; אבל,נר של
 תנכה״ מורה שהנר לזכר המועד הנקרא כן. ולכן צדקו האחרוני׳:
 של״ה ורש״ל ומט״מ ומ״א וסדור ה״ה שכתבו ,שלחנכה״ במלה אי,
 כי בזה יובן יותר: של התנכה הידועה, כי פתת הל׳ תוכל להיות
 תתת ה' הידיעה. וגם נמצא במקרא, שה״ש ג', דומה לו ,שלשלמה״.
' ראוי לאמר ,רזמן״ הבית בפחחהידיע', י ס  נ) בברכת שעשה נ
 ודגש אחריה בזי, כהוראת,הזה״ שאחריו, וכמו,3ימי׳ ההם״ שלפניו.
ו ראוי ,לזמן״, וכ״כ מטה משה תתק״פ,ומצאתי נ י ח ה  ,ובברכת ש
 כתוב שיש לומר לזמן הזה הלמ״ד. בפתת״. ומה שהשיב את״כ נגד
 ןה, מורה [יסלח לי] שלא ידע לרך לה״ק, ואק להשגית עליו בזה,
ן מ ז , ל מן  אף שמ״א ר״ס תרע״ו מזכיר לעתו. אך מנהג פ״פ: 5ז
 בתירק, ולכ מ״א בשם רש״ן. ותמהתי על זה בהקדמה (זי). ויגעתי
ן בלה״ק אינט מבורר, אם תנקר מ  ומצאתי טעם לדבר. כי במלת ז
 ומקרא• מ' בקמץ ממכלול משקל רק בכנוי וברבוי משתנה
ן משקל העל מ  לפתח כמלות.גמל, שפן במשקל.#גל. .או שגם ז
 >מו׳•א^ם, ךבש, ..הרס,, •ומי -בפתח, ?י לא מצאנוה קמוצה, כ״א
 בהפסק. ומנקרי,הברכות.לא רצו להכריע במקום ספק [הבט!229]
 ואם היו מנקד* אות שלפניו בפתח ידיעה, היתה המלה לה״ק, כי
 כי בארמית אץ סימן ידיעה לפני שם, ועיי כן נקו/, המלה היתה
 הכרעה במשקלה. לק נקדו,לזמן״ בלשון ארמי, וכת״א על,למועד
 אשוב״, בראשית י״א, ,לזמן אתוב״. וכן נקדו,ממן״. ואל תתמה
 שתבא מלה ארמית בברכת לה״ק? כי כן הרבה ,אפשר, ולהחזירה,
ק היה גם דרך.חזני פ״פ הקדמוני'[הבט ו ן״ והחמות., —  מו
 יוסףאומץתתקע״ב] לעשות פשר דבר בנגוניתזנותשבתשלא להכריע
 במקום ספק/מוק. כאשר עשו במלת ,עונים״ שבברכת יוצר אור,
 שהוא ספק אם תמשך למעלה שהיא לעתרשיי הנכונה [כמ״ש למעלה
 30] או תמשך למטה כדעת אבודרהם, ותקט בתזנות שבת שתמגן
 לבדה בהבדל משלפניה ומשלאחריה. וכה עשו במלת ״תמיד״ שבברכת
 מעריב ערבים. כי על.מ״ש שם,,חי נקים תמיד ימלך עלינו לעולם
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 ועד״ ל מ״א ס״ס רל׳׳ו ״שתקרא מלת תמיד למטה תמיד ימלוך״.
 וכ׳ מחצית השקל,לא ידעתי טעמו ובפרישה הובא 3ס׳ א״ר כ'להפך
 שיקרא למעלה". ולדעתי טעם מ״א כי ק דרך מסדרי התפלה
 והברכות לחבר תמיד,תמיד״ למלות ,לעולם ועד״, כבברכת מודים
 ,ועל כלם וכוי תמיד ל״ו״, ובברכת הפטרה,בפי כל חי תמיד ל״ו״, וכן
 בברכת המזון ,ועל הכל וכוי תמיד ל״ו״: וטעם הפרישה נ״ל שרק
ך לא נמצאם ל  בפעלי׳ אתרים, כמצאי׳ אלה תברי', אבל בפעל מ
— . ד י מ ' ימלך ל״ו״ בלי ת ה ק יהיה כלשון המקרא, מ  קשורי', ל
 וזכר לדבר הפרישה, של כן לא נסמכו בברכת מעריב לאמר ,ימלך
 עלינו תמיד ל״ו/כבמאמרי׳ הנ״לן כי פה נמשך,תמיד״ למעלה. אכן
 כשם שקבלתי זכר על הדרישה לטעם הפרישה, ק אקבל זכר על
 הפרישה ממנו. כי דעת מ״א נ״ל עיקר, כי לא נמצא ,תמיד״ אתר
 תאר ,קים״, שבתפלת ר״ה נאמר ,וקים לעד״, ובברכת אמת ויציב
ך לא ל / אבל לפני ,ל״ר מצאנוהו ומ״ל אך בשרש מ ת מ י  ,לעד ק
' ה , להשוותו עם המקרא , ד י מ  הפרידו בץ ,ימלך ל״ו" במלת ת
״ ביניהם. וכן מוכח מד״מ בא״ח רל״ז  ימלך ל״ו״, שאץ ,תמיד,
 של ,בהג״מיי בה' תפלה וסדרה ל למהר״ם לא היה אומר תמיד
 ימלוך כוי בכאן כי אץ אומךי' תפלה בחתימות ברכות וכי שם דלכ
אמנם מנהגינו לאמרו וכן משמע שם מדברי  רש״י בס׳ הפרדס;ג
 הרמב״ם אך צ״ע בהגה שם״ הנה מושך,תמיד״ לתפלת,ימלוך/
ך בכבודז שבסוף ברכות ערבית, וה״ה בברכת מעריב ל מ  בברכת ה
י כן5 כי הרב ל״מ  ערביי אמנם אץ להוכיח מזה שגם לעתהגמ״
 לעתיק מזכרונו ע״פ לעתו לברי הגמ״י, אבל באמת אץ מלת,תמיד״
 בה גמ״י,־ולא מלות,כו׳ בכאן״. כי ז״להגמ״י בראש סדר תפלה שאחר
ק נוהג מורי רבינו שיחיה שאץ אומרי' ימלוך ו  הלכו' מילה אות ו' ,
ד ואומר שאץ לומר ימלוך שכבר התחיל לחתום כ״א ו  אלא מעמ
 [נ״ל לתקן: ,ב״א״, שתשלומו: ברוך אתה] ואץ תפלה בחתימת ברכה
 וכן מצאתי של רש״י בסי הפרדס'. והנה מ״ש ל״מ בסוף,מנהגנו
. ך מלו  לאמרו וכ״מ מדברי רמב״ם״: ר״ל שבסדר תפלה שם כתוב י
 ומ״ש ל״מ אח״כ,אך צ״ע בהגה שם״,ר״ל שהגמ״י כי, שאץ אומרים
 ימלוך אלא כבעמוד״, מזה נשמע שבעמוד, שהוא ס' רמב״ם שם אץ
 ימלוך', וברמב״ם שלפנינו ישנו? ול״נ שטיס בהגמ״י. יכי לפי הכתוב
למה כופלו? ו ך/ מלו  לפנינו, הלא זה הוא מ״ש את״כ,שאץ לומר י
 לק ל שמלת ,ימלוך״ הראשונה שבהגמ״י מתוקן: המלך. ופירוש
, ט אס,המולך בכבודו' ״ מ מ  לבריו: שאץ אומרי׳כמנהגנו,המלך מ
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העה היא,  כברמב״ם. ואף שברמב״ם׳פיורלא כתוב ,המלך/ ט־ ס י
 ט בשל אמשטערדאם, שהםהמדויקי', כתוב,המולך/ וכ״כמ״אסים

 רל״ובשמו [אך מ?ן מ״א שם,וכ״כ בטור״ תמוה, כי בטור שעם
 ושעם ב״ת כתוב בסי׳ רל״ז,המלך בכבודו״? ונ״ל שמוסב על מ״ש מ״א
 למעלה לאמר המלך, ומ״ש ,מיהו בנוסת״ וכו׳ הוא מאמר מוסגר,
 ונשמטו ב' תצאי לבנה שבו] ומקום הציון בהגמ״י, שהוא אצל,המולך
/ יוכיח שתקוני ופירושי בהגמ׳׳יאמת. ואח״כ ך ל מ  בכבודו״ ולא אצל \
 ל עוד שבסוף התתימה אץ לומר ,ימלך/ ולא כברמב״ם בזה של
 ,ימלו״; והוא מקושר עם דבריו הקודמי', כי לדעתי אין רצון הגןן״י
ימלך״ והלאה, כנראה מלשון ד״מ הנ״ל, ,  שא״לכל סוף התתימה מן
ימלך/ ולאמר ,המולך בכבודו.תמיד עלינו  כי אם רצונו לדלג מלת,
 ל״ו״ וכוי. ועוד לא:דקדק הרב ר״מ [בבקשת סליתה ממטז״ל] בלשון
 הגמ״י במה שהעתיק ,וכ״כ רש״י בס׳ הפרדס״ כי לשון הגמ״י.שם
 ,וכן מצאתי של רש״י בסי הפרדס״, ולדעתי. ר״ל שמצא-בספר אחר
, ו י ט .הפרדס: כי נכנסתי לפרדס ולקטתי לקו  שרשי ל כו נס׳
; בדבר מזה, ובאשר יגעתי ולא מצאתי:אל  ויצאתי בשמם בלי פגע
 תאמץ שהדבר יצא מפי המלך רש״י ז״ל, שדרכי הלשון סלולות לפניו,
 לשנות.תתימה, על בלימה,. באץ צורך כי,ימלך״ איננו תפלה פק, כי
'. ה'מלכותיה  אם עתיד-ושבח, וכת״א בסוף השירה על,היימלךל״ו'
א $ שלא נטעה שהיא תפלה. ר ק מ ם וכוי, בבינוני. ולא בעתיד מ  קא י
ת נקבה? אולי ו כ ל / שלא יקשה עליו; הלא מ ם י א ק , ם ו  [ולמען ק
יה. במלכותיה-יקאים. ומוסב ,קאים״ עליו ית', ממקרא :  יתוקן
 המדבר ממנו. ולקח לשון חכמה, שלא נכשל 3פי'.,ימלך״ שעתיד
 למלוך ולא מלך. בעבר עד עתה, ומפי המקרא: שגם לעתיד ימלך
 ויעמוד במלכותו שמעולם וכבתפלה,ה״ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלך ל״ו״. —
 ומ״ש בקדיש;וימליך מלכותיה״: ר״ל שיראה מלכותו בכת ויקר.:וכן
 בקדיש שאחר.צדוק הדמ, הנכון כמ״ש רמב״ם בסדר תפלה הנ״ללענץ
' ,וימליך קודשא בריך י  .קדיש דרבנן;וימליך מלכותיה/. ולא מסמר
 הוא •במלכותיה״ן שאחד ההפעיל יבא פעול, ויובן חיו שאחר ימליך
 .את קב״ה] וכן.נמצא לתהלה ולא לתפלה, בתהלי' קמ״ו ימלוך הי
 לעולם/ שכל המזמור מלבר מתהלות ותחלתו וסופו ,הללוי׳/:—
ט בתזטת:ליל ש״ק, שבו על• ה ק  ושלא להכריע.ביו מ״א ופרישה, ת
 ח* עליון, נגון מלת תמיל״ שבמעריב ערביי לעצמה, שלא תמשך
~ וכן.השכילו.להפסיק בין ,אתה:ה׳״ . ד ב  .למעלהיןלא.למטה. ל
̂ לפי שבראש ראשוני וסופהזוקפי׳ בשם.  בנגוןגרכות שלפני קלשה בשוי״ט
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 ליום ריף) בפ״פ אץ אומרי׳ לעולם הפטרת ״וערבה״ שבסדורי׳
 לשנת הגדול ולכ יוסף אומץ תרצ״ח. והטעם שבס׳ נוהג כצאן יוסף
ם י״א [בי״א שלנו איננו] מפני שבה ענץ מעשר שאין נוהג אצלנו ^  מ
 אץ לו טעם כי גם בהפטרות אתרות יש עניני קרבן והרומי׳ שאינם
 מהגי׳ בימינו. וכן מ״ש טעם מקומות שאומרי׳ אותה רק כשהוא
 בערב פסת, לפי שבע״פ היה ביעור מעשר; אין לל, כי רמב״ם ה׳
 מעשר שני פי״א כ׳ שבע״פ אתרו ן היה. אכן בזה י״ל שרמב״ם סמך
 על הספרי שכ׳ כן, ועל פיו תקו רמב״ם לשון משנה ו׳ במעשר שני
 פיה. אבל במשנה שלפנינו בבבלי ובירושלמי ובמשניות עי״ט הראשון
 ומ׳ היה בעור״. ולזה נוטה לשון רש״י ד״ה כי תכלה לעשר, הדברי׳
 לו, ״זמן הבעור והודוי בע״פ" [ואף שמלת ״והודוי״ תמוהה, כי
 שם משנה י׳ מפורש במנחה בי״ט האחרון היו מתודי׳״? נ״ל שר״ל
 זמן הבעור המביא לודוי שבמקרא פה, שהוא בי״ט, יהיה בע״פ.
, ׳  זק מ״שרש״יסנהדרי׳י״ארע״ב ״היה מבערו בערב הפסת ומתודה׳
 ריל: ואח״כ מתודה בזמנו בי״ט]. וכן מוכת מגמרת ירושלמי שמשנתם
 כשלנו, כי מקשי׳ על משנה י׳,ויתורה בי״ט א׳ של פסת״ ר״לשהבעור
 יהיה בעי״ט א׳ והודוי בי״ט אי. כי אץ ודוי לפני בעור. וק׳ למה לא
ן וכו׳ א ת רו  ביארשקושיתו גם על משנה ו׳ ששם נאמר ״עי״ט ה
״ משלנו. ותשובתם ן  היה בעור״? ש״משבמשנתםהיה״עי״ט הראשו
 שם ״כדי שיהיה לו יזה ליכול ברגל׳׳, ר״ל שבבעור יכול להשאיר כדי
 .אכילתו, עד הודוי שאומר ״בערתי״ וגוי, שאז לא ישחר עוד בידו
 מאומה, לכן לא יתודה עד סוף הרגל. ועוד שם ״ויתורה בשתרית עד
 כאן מצוה הוא ליכול״, ר׳׳ל שגם אתר שתרית מציה לאכול, לכן לא
מ שם ותי״ט במשנה ו׳ הפכו הדברי', ל ה  יתודה ע״ס היום במנתה. ו
 והמשכיל יראה שדברי ישרי׳ [וכן מ״ש תי״ט שם משנה י׳ ״ומכאן ראיה
 גדולה היא אלי שאץ מתוייבי' בסעודה ג׳ בי״ט וכו׳ שהירושלמי אומר
 על של שחרית עד כאן מצוה ליכול״ הוא בעיני כדבר הזה שאין
 לו שתר. כי מ״ש ירושלמי ״עד כאן״ אץ ר״ל עד שתרית, כ״א: עד
 מנתה שבמשנה, שאתר שאכל כל צרכו במנתה מתודה] אך הלא בשבת
 לא היה בעור, ולמה נפטיר ענינו בשבת? לכן נ״ל שטעם מנהג פ״פ
 לפי שמאנו לדתות הפטרת צו [שבשנה פשוטה לעולם בשבת הגדול
, ((לפני ה  סדר צו] ״כה אמר וגו׳ עולתיכם ספו", הנזכרת במגלה ל
ה הנהוגה בזמן מאותר באיזה מקומות, כמ״ש בס׳ תקון יששכר ב ר ע  ו
 פ״ז ע״א ״(יצאתי כתוב שיש מקומות המפטירי׳בשה״ג וערבה עד הנה
 וגו׳ את אליהו הנביא/ ובזה י״ל טעם המקומות המפטירי׳ אותה רק
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 בע״פ; כי גס הם לא רצו לדתות הפטרת צו ברוב השני׳. ולאחת גם
 במנהג האתר, קבלוהו רק כשהוא בע׳׳פ, שהוא יום תתלת גאולת
 ((צרים, וראוי להזכיר בו גאולה עתידה שתהיה בניסן לדעת ר׳

 יהושע בר״ה י״א. [הבט לות עניני׳ גואלנו].
 ליום רפיז) המנהג שכתבתי ביום קי״ז ת״ד הוא מן המתמיהי',
 שמתתלה אמר ת׳ כבר בתפלת מוסף בקול ״מלך ממית ומתיה ומצמית
 ישועה״, ואתר הפיוט כופלו? ומוסיף ״ואין דומה לן״ אתר שכבר
 אמר מתחלה ״ומי דומה לך״? והמאמר הסמוך לחתימה מעץ
 התתימה ״ונאמן אתה להתיות מתים״, שהוא מתפלת אנשי הכנסת
 הגדולה דחו מלאמרו? ויותר תמוה ש3בהכ״נ הקטני׳ בפ׳׳פ ((שני׳
 המנהג וחומרי' אתר הפיוט ״ונאמן אתה להתיות מתי׳ ואין דומה
 לך בא״י״ וכוי. ואין דומה לו שמשני׳ בבהכ״נ הקטני׳ במאמר תפלה
 בקול מנהג בהכ״נ הגדולי׳ ? ונ״ל שעיקר המנהג כבבהכ״נ הקטני׳.
 והטעם שמוסיף שנית ״ואין דומה לך״: שבעת שאומרי׳ בפיוט שבתי׳
 הרבה בברכת תתיית המתי׳ ישמיע ת׳ שהוא ית׳ לבדו נאמן להתיות
 מתיי, אבל האיש שאמרו עליו שאמר להתיות והתיה, לאות שיש נו
ן אי  אלהות, איננו נאמן בזה. והוא שאומרים אתר ״ונאמן״ וכוי: ו
ה לך מי שיכול להתיות מתיי. וביותר ראוי להודיע זה באי של מ ו  ד
 פסת מטעם ידוע. וגם לפי שמרבי' לספר בפיוטו מטל תתייה. ולבי
 אומר לי שהלשינו על זה הצרים, אצל השרי', שאל משמעתם סרים:
 שבזינו את אמונתם, להרוס את מופתם. ותקנו תכמי הדור ההוא
 לאמר בקול שנית ״מלך״ עד ״ישועה״, ובלתש ״ונאמן׳, וכוי, ובקול
ה אותו ע ו ש ת י  ״ואין דומה לך״ למען ידמו המומרי', שעל ומצמי
 אומרי׳. אמנם כשהשגיתו על זה והבינוהו המוסרי', שינו עוד מפני
עה בנשימה אתת, שו ת י מצמי  היראה, לאמר ״ואין דומה לך״ אתר ו
 שלא לתת מקום להלשין. ות׳ יתשונ נלנו מלות ״,נאמן״ וכוי, כי
 הרהור כדבור בעת הרתק, כנש״ע א״ת ס״ב. אך ננהכ״נ הקטנים
 שנבנו בדורו׳ מאותרי׳שלא דאגועוד למוסרי׳, התזיקו במנהג הישן הנכון.
י שברך לרב ולתזן  ליום רציר) הטעם שאומרי׳ בפ״פ בברכת מ
 רק ״אותו ואת כל אשר לו״ בלי להזכיר אשתו ובניו ובנותיו, כאשר
 אומר בשל קהל ״ונשיהם ובניהם ובנותיהם? לפי שישונה הלשון בכל
 א׳ לפי מעמדו, שלא׳ יהיו אשה ובני׳ ובנות, ולאת׳ רקאשה, או רק
 בני/ או במת, או בן, או בת, ולאת׳ אין גם אתר מכל אלה. לכן אומר
 רק דרך כלל. ולהשוות אומר כן גס לשאר מכורכי׳ אף אם רבים הם.
 אבל בשל כל הקהל, שלהם לעולם נשים ובני׳ ובנות, מזכירם בפרט.—
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 ובהקדמה תמהון כ׳ שאלתי: מה נשתנה ברכת מתנת יד מכל הברט׳
 שמברכי׳ דרך תפלה, שבכלן אומר המברך בסוף,,ונאמר [או,ואמרו'•]
? ונ״ל ע״פ ו ר מ א , ו ר מ א נ  אמן', ובזאת ,עם כל ישראל אמן' בלי ו
 מ״ש בשבועות ליו ״אמן בו קבלת דברים', ע״כ לא יאמרו המבורכי׳
, כי בזה יקבלו עליהם בנדר לתת מתנה לצדקה באמרם אמן  אמן
כל הנודר וכו׳ ונקרא תוטא',  על מ״ש המברך ״שיתנו', ובש׳׳ע י״ד ר״ג ״
 לק רק המברך יאמר אמן ולא יקרא למבורכי׳ שיאמרוהו [ואזהיר
 בזה המבורכי׳ שלא יאמרו אמן על ברכתם מפי הרב במתנת יד].
י  ואולי מצאתי בזה טעם שנוי אתר שתמהתי עליו שס, שבברכת מ
 שברך לעולה לתורה אומר ״עם כל ישראל אתיו׳׳, וכן בשל קהלות
 הנאמר בשיק ,עם כל ישראל אתיהם', אבל בשל מתנת יד ״עם כל
 ישראל׳׳ בלי ״אתיו, אתיהס״? כי בעיקר מי שברך הזה שהוא לקהל,
ן ״אתיהםאמן״במבטא, י  אם יאמר ״אתיהם״ יבולע ״א׳״ שבין ב׳ ממ
 ויקומע: 9מן, ע״כ לא יאמר ״אתיהם״. ולהשוות, גם ליחיד לא יאמר
 ,אחיו״. אבל בברכות כל השגה שאומר ,ונאמר' ביניהם, יכול לאמר

 גם ״אחיהם". [הבט ש״ע א״ח סי׳ ס״א סכ״א].

 משלי שלטה לחוברת חייב.

ו  ליום רצ״ה) בהקדמה נ״ט תמהתי על מה שמכבדי׳ בפ״פ אסר
ג [שלא נזכר במשנה, ואף לא בגמ' בבלית לעיקר פירש״י סוכה  ת
 מ״ה ע״ב בד״ה איסור לתג] יותר מט״ו בשבט ובאב [הגזכרי׳ במשנה
 ראש ר״ה וסוף תענית] שבאלה אומרי׳ ״למנצח״ וגו׳ [ומ׳׳ש בש״ע א״ת
 קל׳׳א שאין אומרי׳ בט״ו באב, היא ט״ס ידועה, שמדוע (יזכיר ט״ו
 באב ולא ט״ו בשבט, הלא בפוסקי׳ אין תלוק ביניהם? מזה מוכת
 שיתוקן ״בט׳ באבי. אבל בט״ו בו ובשבט אמירי׳ למנצת] ובא״ת אץ
 אומרי׳? ונ״ל שבמועדים קטני׳ כהנזכרי׳ והרומי' די כשאץ אומרי׳
ת אומרי׳. ומה שאין אומרי׳ יוותו במוצאי צ נ מ  בהם תתנון, אבל ל
 פסת וי״כ וסכות? הוא להבדילם מימי׳ שאתריהם. שלולא. זה לא
 היה ניכר שבעבור אסרו תג א״א תתנון,שהלא גם בימי׳ שאתריהם
 אין אמירי׳ אותו, לכן הוסיפו במוצאי י״ט:.שלא לאמר גם,למנצת.
 ואף שא״ת של שבועות אין אתריו ימי׳ שאין תתנון? מ״מ ת״א'בו
 למנצת, שלא יגרע משאר א״ת, הקלי׳ (ימנו כבמ״א תכ״ט ס״ק ת׳.
גםבמנתה, אףשאומרי׳במועדי׳הנ״ל? להשוותו ן ו  ולכן א״א בו תתנ
 לא״ת האתרי׳ שהם בימי בניסן ותשרי שא״אבפ״סתתנץ בהר וערב. וכן
 י״ל הטעם שא״א למנצח בערבי רגליי: .להגדילם מימיי שלפניהם שאץ

35* 
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 בהם תחנון. ובעי״כ הטעם לפי שנקרא י״ט כבמ״א תק״ע ס״ק ו׳ בשם
 מהרי׳׳ל ומט״מ [ואף שמ״א ס״ס תר׳׳ו הפך הקערה וכי ״דלא איקרי
 י'ט כלל וכוי ואין בו מעלה אלא שמצוה לאכולבו״, מדדבמדה גדושה
 $םך לשון מט״מ תתמ״כ ״ותמיר משאר עי׳׳ט וכוי דגם הוא מתקרי
 י״ט״] בפ״פ נוהגי׳ שא״א למנצת גם בער״ה. ונ״ל שלא לבזות ר״ה

 במה שמקילי׳ בכבוד ער״ה מבכל עי״ט. —
 ובאשר השבתי על כל התמהוני׳ שבהקרמ', כל א׳ במקומו, זולת תמהון
 ה׳שמה: למה בפ״פ איןת׳ אומר בקול ״ה׳אלהיכםאמת/ כבש״עא״ת
 סי׳ ם״א? אשיב גם על זה, למען יהיה בסוף דבר הכל נשמע. והוא:
 שמנהג פ״פ הזה נסמך על היוצא מפשט דברי רבינו ירותם, הנעתקי*
 בד״מ שם: שהתזן לא יאמר אותו שנית שהוא כאומר שמע שמע
 שמשחקי׳ אותו [וכ״כ רדב״ז למורנו סי׳ נ״ה] וע״כ אסרו זקני פ״פ
/ והנהיגו שיאמר עם קהל (>תתלה עד ת מ  לכפול ״ה׳ אלהיכם א
ה] בקול, אומר נ אמו  ״לאלהים״. וטרם יאמר ״אמת ויציב״ [או: ו
 בלתש ״אני ה׳ אלהיכם״. ומה שלא תקט שיאמר רק פעם אתת ״ה׳
 אלהיכם אמת״ בקול? י״ל שהעול״ה לא ידע המנהג, ויאמרבלתשעד
 ״אמת״ ויכפול המאמר בקול כש״ע, לק תקט שיאמר בקול רק ״אמת״
 וכוי, ואז יבינו הכל שאין נוהגי׳ בזה כש״ע. ואף שבש״ע סמך על ס׳
 התקוני', שהזכיר ב״י שם, לכפול המאמר? כבר*כתבתיביום*ה׳אות
 ב׳ שתכמי פ״פ מנעו מלקבל קבלה. ותמיד אצלם הלכה קודמת לקבלה.—
 ובזה יהיה סוף דברי אמת, ואתתום בתותמו ית׳ שהוא אמת ודברו
 אמת ויטהר לבט לעבדו באמת, ולהלל את שמו לאורך ימי׳ ושני׳ באמת.

 םאסף כקוצר אמריי, מנהגי חיוני', והמוקרם כבחונ,', חחח המאוחר•/

 א) המברך: במתנת יד. והדורש: בשבת הגדול ושובה.
 ומקריא התקיעות והתוקע: בא׳ של ר״ה. וב״ב שהוא בעל תפלת
 שתרית או מוסף: בי״נ. [אם יא״צ בא׳ של ר״ה ואץ מקום לקראו
 בתוך התיובי׳ הנ״ל: נדתה א׳ מאלה לב׳ של ר״ה או לי״כ]. כ) בר
 מציה: בשתרית ש״ק. ואם קונה ההפטרה וקוראה: הואתיובבמנתה
 [אך מזה נדתה מפני יא״צ של יום א׳ שהוא תיוב נמנתה שלפניו, אם
 אין מקום לקרוא שניהם], ג) תתן: ביום תופתו או בש״ק שאתריו.
 0 סנדק: ביום המילה, אף כשאיננהבבהכ״נ. ה) בעליולדת: בש״ק
 שאתר ימי כלאה בבית בעבור לידתה. י) יא״צ: אתרון לכל התיובי*
 כבמ״א ס״ס רפ״ב. חון מבי אופני׳ הנ״ל. — בש״ק גורעי׳ מתלקי ז׳
 קרואי', וקוראי׳ אותם לתיובי, הנדתי׳ שנקראי' בשמם בהוספות.
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 איכא סבי בבבל: הקדמה. אבא מבורות: שם. ארך ימים
 גלמינה:שםתמהוןב׳;ויוםקי״ת, 377.[אחר״ברכה״תסר:ק׳״רוממו״
 עד ״הוא״, חי ״רוממו״ עד ״אלהינו״, ק' ״אב הרתמי,״ עד ״ורחמי׳״,
 ח׳ ״ותגלה״ או ״ויעזור״ עד ״ונאמר אמן/ ק׳ ״אמן״. ח׳ ״הכל״ עד
 ״בקדשתו״, ק׳ ״תורת״ עד.״סחוסי, בו״, ת׳ ״ואתם הדבקי׳״ ע״ס].
 אמת: הקדמה תמהון הי; ואי, 31,• רצ״ה, 458. אסרו חג:
 הקדמה תמהון י״טי• רצ״ה, 457. אתנח בספרי אמ״ת: א׳, 9.
ת בריתי שלום: א׳, 13; י״ד,  אשר לא נשא לשוא נפשו: א׳, 10. א
 100. אדון עולם: א׳, 13; ח׳, 79 [80 ״בלי של ר״ח/ יתוקן:
 בכגון שבת]. אנשי הכנסת הגדולה: אי, 14. אמן אמן: אי, 24.
.33 ,  אם יכול להתחיל ולגמור קודם שיגיע ש״צ לקדושה: א,
35; לד, 103; ק״ד, 238; ק״ה, , ,  ןיסינו ואלהי אבותינו ברכנו: א
 267. ן< ארך אפים: ב,, 43; רפ״ו, 427. איליא: ד/ 55. אמת
 ויציב: ז׳, 7 6 [אתר ״ויציב וכו׳״תסר: הקצר. ולא מצאתי טעם לקצור
 הזה? ואולי להזכיר שיקצרו בפסוקי זמרה וברכות ק״ש בשבת וי״ט
 שאומרי' פיוטי יוצר חולת, שלא יעבור זמן תפלה]. אתה יצרת: זי,
 74, 75 [״השבתבני״ט/ יתוקן: השבתבלש]. אתרון אתרון תביב:
ד תברו: לד, 101. אמור ד יכול לבטל דברי ל  מ״ט, 114. אין ל
 מעט ועשה הרבה: מ״ה, 95. אבוהון דבשמיא: י״ר,99 [והאומר
 בקדיש דרבנן או תתקבל ״אבוהון דשמיא וארעא״ טועה]. אזנך:
 צ״ב, 148. אולייתוס: צ״ג, 126; ק״ה, 269. אתת דבר אלהים:
 צ״ו, 181. אסור להתרפאות בדברי תורה: צ״ו, 184. ארשת:
 צ״ו, 191 [״תערב״, יתוקן: ס;גרכ]. אבינו מלכנו: צ״ו 163 [אתר
 ״כלה״ חסר: דבר]; 196. אהיה אשר אהיה: צ״ז, 223. אל _יצר:
 ק״ה, 270[וכן יתוקןביוםק״ג, 216תתת ״ליצר״]. אנא בראש והי
 י״כ בפ״פ: ק״ה, 277. אנא בשם: ק״ה, 289. איך אלך ושמע
 שאול והרגני: ק״ט, 318. אני והו: ק״י, 323. אם כסף תלוה:
 קי״ב, 353. אין שאת אלא אשתי: ק״ה, 301 [״מורה, יתוקן:
 מודה]. אתה הקורא אוהב תכמה, המבקש ומתפש שוכנת ערמה,
 האלח לך שלמה• ומאות ב׳ לך יהיה, אם תראה, בלות הזה. וגם

— ו ז  תמצא תבריו," הבאים אתריו, מג׳ עד ?
 בזמן: הקדמה תמהון ז׳; קע״ת, 452. [״כו כי״, יתוקן: כי].
 בספר תיים: הקדמה תמהון י״ד; צ״ו, 177. בפי ישרים: הקדמה
/  תמהון ט״ו; צ״ו, 173. בציצית: א/ 23. ברוך ה׳ המבורך: ת
 529 30; ק״ה,240 [״שמשך״ יתוקן: שהאריך]. ברוך שנתןתורה:



 460 לוח עגיגים עם תקוגים גם חסרוגים כתוכו גסנים

 בי, 144 [אחר ״עד בקדשתו׳׳ חסר: והמוציא סוגר א״ה]. קייח,
 360, [361 ״בלי אשרי״, יתוקן: בני׳׳נאשרי]. כריךהוא: ב/ 50.
: ו׳, 65; צ׳׳ה, 151; ה״ה, 275. כמם ראש החלש  במה מדליקי,
 הזה: זי, 67 [בפ״פ אין אומרי׳ בתפלת יעלה ויבא ״גיוס השבר.
 הזה״ כמ״ש במם צ״ה, 134. והטעם בלבוש תפ״ז סס״א לפי שהיא
 תפלת זכרון ומזכירי׳ בה רק הימים שכתוב בהם זכרון ״ובמועדיכם
 ובראשי חדשיכם וגו׳ והיו לכם לזכרון״(במדבר י׳). ובערכין י׳ נאמר
 על שבת ״לא איקרי מועד״ וכר׳ נתן בספרי בהעלחך. ובני כ״ה
 אליעזר יצו הוסיף שמתחלה הוסרה לר״ה.שהוין יום הזכרון, ואחיכ
 לוקתה גם לימי' אתרי׳ שכתוב בהם זכרון ולא לשבת שלא נכתב בו
 זכרון]. ברוך הבא: ז׳, 70. כ׳ ס״ת: ז׳, 73. ברכות הפטרה: זי,
 74 [אתר ״בהיוך״ תסר: וסוגר א״ה]. ב׳ פסוקי׳ סמוך לפרשה:
 צ״ת, 124. ברכות אתרונות במנתת י״ט: צ״ו, 196 ; ק״ה, 267.
 ברב עם הדרת מלך: ק״ה, 272. ברוך שם כבוד: ק״ה, 273.
 בשעה שהצבור מתפללי׳: ק״ה, 295. בי״ט מאתרי׳ לבא וממהרל
 לצאת: קי״ב, 351 [״ממהרי׳ יבא״, יתוקן: ממהרי׳ לבא]• בן נעות
 המרדות: קנ״ד, 396. ברכת המינים: ק״ס, 392• ברוריא:
 ק״ס, 393. ברית תרשה: קפ״ב, 402. בל כתבו בגמ׳ במקום
 ״לא״ שבתנו״כ: כ״ד, 100. בעור מעשר: ר״ף, 455. ברית מילה:
 שס״ד, 451. ברכות תנכה: קע״ת, 452. [״בשם רשו״ יתוקן:
 בשסרש״ל]. בלעם: צ״ו, 188. בטבעת זו: ק״ה, 282. בין
 י״כ לסכות: ק״ו, 313 [בשורה א׳ אתר ״עד״ תסר: כשאומר.
 ובשורה ב׳ בסופה תסר: ומנגן המבורך, ותתת ״הקריאה ע״ס״,
 יתוקן: הקריאה עד וערבית; ק״ט, 314 ״מ״ל", יתוקן: ק״ז].
 ברוך תהיה מכל העמיס: צ״ו, 190 [אתר ״לפני ברכתם״ תסר
 ופי׳ המקרא לפי מ״ר ברוך״, תהי׳ וגו/ שהעמיס יברכוך-נלשון
 הזה: לא יהיה בך עקר וגוי. וא״כ יתכן הכפל ומקומו. ואחר
 ,סיתון ועוג״ שמה שנפלו מהם במגפה לא היה נודע בעמים].
 ברכה אחרונה שעל הפטרת י״כ: ק״ה, 255. ברכה מעין שבע:

— .357 / י ; ק 6 4 /  ו
 גרוש: הקדמה תמהון י״ת; צ״ג, 6־12; 150 [״תקפ״ו/
 יתוקן: תרנ״ג]; צ״ה, שם. גדלו: בי, 45. גוללי׳ ם״ת בעת אמירת
 פסוקי זמרה: ז/ 71. גואלנו וגוי: ל״ת, 108 [יתוקן: ראשם
 להרים, ואמרו שלשם שמים הדברים] כ׳ במנהגי מהר״א טימא
 ״יש מדלגי׳ בצור ישראל:מאלט וכוי לפי שיש בה י״ד תיבות מס׳
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 אותיות לפי• שם'-׳ לבואי נגאלו בי״ד בניסן אבל ר׳ מאיר ש״צ הוסיף
 גואלנו וכו׳ וכן נוהגי׳״׳ הנה הקדמוני׳ לא נהגו לדלגו מפני 9סך
י  ?זטך אותיות, כי באמת טעו'המדלגי׳ ולא ידעו ספור אותיות, כ
 ם״א הם. [אולי היה לפניהם ,פדה״ תחת ״ופדה״ שלנו]. אך בזמן
 מאוחר הנהיגו בפ״פ לדלגו. ולדעתי מטעם שכתבתי בפנים. גט
/ 219 [״היא פעל״,  וקדושץ: ק״ה, 311. גדול המעשה: צ
 יתוקן: היא פיעל. ״ומה שנוהגי׳״ עד| ״המקרה/ מקומו למעלה

 אחר ״תאר הפעיל״. ״שפשט/ יתוקן: שפשט]. —
 רעה בינה והשכל: א׳, 38. רעלן־ סני לתברך לא תעביד:
 3׳, 41 [״כמוך פשעך״, יתוקן: כמוך רשעך]. דבר תה ומשפט:
, 180 [אתר ״3ריתי וגו׳״ תסר: ועל פירש׳׳י שם ״למה נמנו  א
 אתורנית כלומר כדאי הוא יעקב ואם אינו כדאי הרי יצתק עמו ואם
 אינו כדאי הרי אברהם עמו שהוא כדאי״ ק׳ ממה נפשך אם
 אברהם לבדו כדאי, .יאמרנו'לבך, ;ואם איננו כדאי לבדו, יאמרם
 כסדר? וע״ק למה לא הורה כן בהבטתות קודמות שהזכירם, ולמה
 הזכירם משה בתפלתו תמיד כסדר ? ועל המקרא ק׳ יתור מלות
 ״ואף/ שהל״ל ״ואת״? לכן נ״ל שהאבות שוים בזכותם, וע״כ בהבטתו׳
 הראשונות ובתפלות:משה שהיו ננד עונש מידו ית׳ או ע״י מצרים
 וכנען, הזכירם כסדר; אבל בתוכתה שאייר. להענישם ע״י ישמעאל
 ועשו בגלות האתרונה הזכיר תתלה יעקב, שבזכותו אין להם תלק>
 ואמר ״ואף את בריתי יצתק״ ר׳׳ל אף שלעשו קצת זכות על ידו,
 בריתי שעמו היא לכם לבד. ״ואף את בריתי אברהם״ אף שגם
 לישמעאלתלק בזכותו, בריתי רק לכם״אזכור״]. דברות: לו, 194.
 דת: צ״ז, 203; ק״ה, 304 [״?בה״, יתוקן: ?י ם־•]. דבר צוה
 לאלף דור: צ״ז, 230. דבר נא באזני העם: קי״ת, 370. דמשתבע

 על תרץ וכו׳ שבועת שיא: ק׳ה, 274. —
 הגבור: ק״י, 340. הגבור והנורא:'א׳, 14; ס״ד, 137; לו,
 198. המכנה בעריות: בי, 40. היינו לעג וקלס: 43/3.
ל יודוך: זי, 67 [״לפני יוצר אור/ כ  הדליקו את הנר: וי, 64. ה
 יתוקן: בראש ברכת יוצראור]; צ״ה, 136 [בסוף.ת״ט תסר: :ובערב
 למעלה ת״ז עד ״תתקבל״ ומן ״ומנגן ת' ברכו״ ע״ס ח״ז. ׳ובסוף ת״י
 אתר ״וקי אתריו״. תסר: ובערב כלמעלה ת״ט ״ונעלב״ ע״ם ת״ט].
: זי, 68. הפטרות שר״ת ותקת: ז', 74* הצליתהנא:ז׳ ל ל  ה
 69 [הבט בלות הזה: עורי עורי]. המבוךךן-//.78. הזכרת
ת פינחס: כ״א, ר ט פ ה - .445 / ל  נשמות: י״ל, $81 צ״ת> 910; ש



 462 לוח עניגים עם הקונים גם חםריגים בחימ גפנים

 84 [אחר ״מצרים״ חסר: הבט יום י״ד ת״ו ״ומאריך״ עד ״פסוק״].
 הפטרת שמעו: ל״ה, 89 [״ומפטיר״, יתוקן: וביום י״ר, ח״ג
 ״והמפטיר״ עד ת״ד ״ומפטיר״]. היימלךלעלם ועד: ה׳, 57; קע״ת,
ה ג בור שוה בנגונה ת  454 [בסוף העמוד תסר: ולפי שברכת א
 לשלפניה גם בכגון תתימתה ודבוק המלות שוה לה; אבל בברכות
 שאתר קדושה שהשתנה הטון, שיט גם נגון התתימה לחבר ״אתה
 ה׳״(כבתהלים קי״ט י״ב שמתוברי בנגינה) לפי שאין בהן שתייה
 הקיפה. ובאשר ברכת מ ודים שוה לשלפניהמגון, גםבחתימהשוה,
 אף שיש בה שתייה חקיפה]. השכמה לבהכ״נ: מ״ה, 93. הכותבי׳
 מזכרונס: ס״ד, 138. הסר ממך עקשות פה: צ״ז, 219• הן
 11 כביר: צ״ז, 221. הזיו לך: צ״ת 209. [אין מוסיפי' קרוא בתוך
 השירה. ולעת הצורך קוראי׳ לשביעי רק עד ״לרשתה/ ולנוסף ע״ס,
 ולמפטיר כל קריאת הנוסף שנית]. הר המוריה: ק״א, 230.
 הנה לא ינום: ק״ה, 283. הרוצה בתשובה: צ״ז, 229. הוגה
 את השם באותיותיו: ק״ה, 293. הפוך פיוטי ערביה בש״ק סכות:
 ק״ט, 317• הקפות ורקודי' בשמתת תורה: קי״ז 340 [335
 בראש ת״א אתר ״העולמים" תסר: תי. ואתר ״תצי קריש״ תסר: עם
 ולעילא. 339 ראש ת״ו ״וביום קי״ב/ יתוקן: ולמעלה]. הזכרה
 ושאלה: קי״ז, 355; קנ״ט, 391. המפטיר בנביא לא יפתות מכ״א
 פסוקי': קי״ט, 381; ק״מ, 384. המלך בכבודו תמיד ימלך:
 קע״ת, 453 [״של כן״ יתוקן: שלכן]. הפטרת וערבה: ר״ף, 455.
 הבא עלינו לטובה: קי״ט, 363 [המנהג שת׳ מביט בלות לדעת
 מתי המולד, לפני ש״ק שמברכי׳ התדש, שיוכל להגיד לשואלים.
 והטעם ג״ל שעי״כ יראה בלות גם יום ר״ת. ולא יטעה כשמברך].
 הוספות קרואים: צ״ז, 206; רצ״ה, 458. [אכן רק בש״ק שתרית
 מוסיפי/ אבל לא במנתה, ולא בשאר ימי קריאה אף לא בי״ט וי״כ
 שביזול]• המבדיל: ק״ד, 232; ק״ה, 310 [ועי״ל שתרוז ״וככוכבי'
 בלילה״ מוסב רק על ״זרענו״, כי כסף אץ לדמות לכוכבי', וע״כ
 ״זרענו״ מאוחר וקרוב לחרוז הזה]. הכל בידי שמים חון מיראת
 שמים: צ״ו, 189. המשנה ממטבע שטבעו תכמי׳ בברכות הרי זה

־ • ־ [ ן ח - ג ן ק י מ י י י ״ ז י י • ! 1 9 ׳ 4 י " : צ ה ע ו  ט

 ויעזור: הקדמה תמהון אי; יום זי, 79 [אתר ״מנתת תענית״
 תסר: ובת״ב]. ואשי ישראל ותפלתם: אי, 35 [אתר ״אומר כן״
 תסר: יאבל לא כיש אומרי' שבתוס' שם שמתברי׳ אותו למעלה למלת
 ״והשב״; שהלא האשים בכלל ״העבודה״ שאמר? וא״ל שבא לפרוט
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 אחר הכלל; שא׳׳כ ה״ל לפרוט גם מנחות ונסכי׳ שאינם אשים?
 ומ״ש ״ותפלתם וכו׳ ברצון״, שלדעתם ר״ל תפלת ישראל שבימינו,
 כפול עםמ״שבתחלה״רצהופויובתפלתם״. ״וחומה״, יתוקן: ותמה].
 וישמחו בך ישראל אוהבי שמך: וי, 63; ק״ה, 240 [וגם בשבת של
 עתה יתכן ״וישמתו" לדעת סתם ספרי בהעלתך ״וביום שמתתכם
 ובמועדיכם אלו שבתות ר׳ נתן אומר אלו תמירים ובמועדיכם אלו
 ג' רגלי׳ ובראשי תדשיכם כמשמעו״. ומובנו סתום ? ונ״ל שהוקשה
 לספרי פירוש ״וביום שמחתכם״ שעל י״ט כגר נאמר ״ובמועדיכם״?
 לכן אומר ״אלו שבתות״, כי בערכין י׳ ע״ב אמרו על שבת ״לאאיקרי
 מועד״; אבל יום שמתה הוא, כי אנתנו שמתים בו אף שלא צוה
 לשמות. ור״נ אומר שגם זה בי״ט ור״ת, רק מ״ש ״ובמועדיכ׳ ובראשי
 תדשיכם״ הוא במוספי׳ הנקרבים לשמתה, וכתב ״וביום שמתתכם
 שאף בתמידי׳ שאץ נקרבי׳ לשמתה, כי קרבים גם בתול, יתקעו
 בימי׳ האלה לפי שהיום יום שמתה. ואולי ט״ס בדברי ר״נ, ויתוקן
 ״אלו ג׳ רגלי׳ במועדיכם אלו תמידי׳, ור״ל וביום שמחתכם הוא י״ט
 של רגלי׳ שהשמתה מצוה, במועדיכם אלו תמידי׳ שכתוב בהם
 ״להקריב לי במועדו״. וכן מצאתי בילקוט ״ובמועדי אלו תמידי׳״.
 נמצאנו למדים מסתם ספרי שאף שבת שלנו נקרא יום שמתה שישראל
 שמתי׳ בו, וראוי לאמר בו ״וישמתו בך ישראל״]. והוא רתום: זי,
 78. ויחל: כ״ד, 101. ובראשי תהןיכם: ס״ז, 146. ויהי
 נעם: צ״א, 124; צ״ה, 132. ויקרא בשם ה״: צ״ב, 148; ק״ה,
 307. ולא שוה לי: צ״ב, 149. ולעילא: צ״ה, 131 [אתר ״בי״נ
 בנ״נ״ תסר: וק בקדיש שלפני מוסף בב׳ של ר״ה]; קי״ו, 331.
 ודברך אמת: צ״ה, 150. ונתמתא: צ״ה, 158• והתיות ישודרו:
 צ״ו, 173. וישלת וגו׳ שני אנשי׳ היו בעיר אתת: צ״ו, 182.
 וזאת הברכה: צ״ו, 194; קי״ת, 374. ותערב: צ״ו, 170 [169
 אתר ״בכבוד״ נשכת לציץ תלק: י״ו, וכן170 תלק: י״זאתר ״בעמידת
 הכל׳׳]; שם, 195; ק״ה, 243. ודאי: צ״ז, 227. ויתי צ״ז, 224.
 וקוי: ק״ה, 244 [וקוי ה׳ — ראב״ע ורד״ק — יתליפו ב׳ הכתובי׳
 האלה]. ואתה בטובך הגדול: ק״ה, 294 [אתר ״היית מעורר״
 תסר: ובזה י״ל טעם שמשנים בפ״פ וסרים מן המנהג שבמ״י, ששם
 כתוב שתזן אומר ״ואף הוא״ וכוי, כמו וכך היה אומר וכוי, וכך
 היה מונה וכוי, ובפ״פ קהל אומרי׳ אותו? להורות שמ״ש במאמר
 הזה ״ואתה בטובך״ וכוי איננו מספור מס שנעשה ונאמר אז, כי
וסלחת לעוננו: ק״ה,  אם שבח שלנו הראוי להאמר מכל הקהצ];•:
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ן אמת אתה: ק׳׳ה, 250 [בראש248 ״מלך ן ד מ  244; 299. ו
 עד/ יתוקן: ימלך עד]. ואל יבא בכל עת אל הקרש: ק״ה. 285.
 ואמאי קרו ליה איש גם זו: ק״ה, 283 [״נקרי׳/ יתוקן: לנקרי']•
 והפר כעסך עמנו: ק״ה, 305. ואני תפלתי: ק״ה, 308. והלא
 אין מורא אלא של כשר ודם: ק״ט,318. ושבחתי אני את השמחה:
 קי״ב, 349 [מה שבוכי' בר״ה בבהכ״נ, הנראה הפך מ״ש נתמיה
 ״ואל תבכו"? י״ל שנתמיה הזהיר רק מבכי להתאבל על עברות
 שעברו כמ״ש ״אל תתאבלו ואל תבכו״, ולכן מפרש ״כי בוכי׳ כל העם
 כשמעם את דברי התורה״ ר״ל שעברו עליהם; אבל לבכות נתפלה
 על העתיד למען ח^זםע, מברכות ל״ב ״שערי דמעה לא ננעלו/
 מותר בר״ה]. ותתס עליך: קנ״ד, 391. ואת מוספי: הקדמה
 תמהון ת׳ [״את מוסף״, יתוקן: ואת מוסף. ״את מוספי/ יתוקן:
 ואת מוספי]; ז/ 75 [״וביום השבת בני״ט/ יתוקן: וביום השבת
 בנ״ש]. ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר: צ״ו, 197. ונאמר:

 צ״ז, 229; ק״ה, 255; 284• ושם נאמר: ק״ה, 299. —
 זה קרבן שבת: ז/ 76. ןכור ברית: צ״ה, 150. ןכורו:
 מ״נ, 418. זה צור ישענו: ק״ט, 316 [הנט בלות הזה במלות
 ״פצו פה״]. זרענו וכספנו: ק״ה, 310 [הבט למעלה: ״המבדיל״]. —
 חלק, אות: פתיתה, 8. חתימת כרכה: א/ 18. חי
 העולמים: א׳, 27. חנרת ציצית: א/ 37; ז/ 76. חלוק
 פסוקי׳ נתפלה: ג׳, 53. חננו: א׳, 33. חזן הקורא שעולה
 לתורה: זי, 73 [״מלבד יא״צ/ ויתקן: זולת יא״צ, או אתר. ואתר
 ״תור: וכו׳״ תסר: והשמש או אתר יעמוד לימין הת׳. ותם הת׳
 איננו כהן, יעמוד הקרוא שלפניו לימיט עד כוח הקרוא שאתר
 הת׳. ואתר ״ואם הוא״ תסר: לוי או]. חליצת תפלין: ת׳, 80
 [״ר״ת ויש/ יתוקן: שכת ויש]. חזק ונתתזק: ל״ה, 89. חמשיז
 עשר: נ״א, 119 [אתר ״אין אומרי׳״ תסר: והוא רתום וכוי. ואתר
 ״ותנון וכו׳״: ה׳ אלהי ישראל וכוי. ואתר ״מ״ט ת״ג״: ופסוק ואכלת
 וגו׳ נהרמת קול, וק נמנתת ש״ק שלפניו וכיום ה׳ וש״ק שתרית
 שלאתריו]; . רכ״ת, 412; [אתר ״מאומה״ תסר: והקריאה דנר
 יום ביומו]; רציה, 457. חטא עון ופשע: ק״ה, 288. חפה
 וקדושין: ק״ה, 312. חנוך: קי״ט, 378. חייב אדם להקביל
 פני רבו ברגל: ק״מ, 384. חזני פ״פ: קע״ת, 452. חי וקים
 תמיד ימלך: שם. חה״מ של פסת: רפ״ט, 432 [בסוף העמוד
 מלת ״אז״ תמחה]. חיובים: רצ״ה, 458 [בס׳ טהג כצאן יוסף
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 כ׳ ״בפ״פ מי שנוסע לדור בבית אתר הוא חיוב בשבת ראשון״]. חיי
 ותתי: צ״ו, 192. חתימת ברכת הפטרה בי״כ: ק״ה, 257. —
 טלית בעשיית מצוה בבהכ״נ: ב/ 45. טלית לנערים: ב/
 46. טעם עליון וטעם תתתון: מ׳׳ט, 112. טירוף דעת:

 צ״ו, 177. —
 יתברך: ב/ 50. יורד לפניהתבה: זי, 65. יתגדל: י״ד,
 82 [לפני ״לדור ודור״ תסר: תי׳׳א]. יעמוד מפטיר: ל׳6, 100.
 יעלה ויבא: ל׳׳ו, 107; צ׳׳ה, 134 [״אין אומרי׳ את יום/ יתוקן:
 אין אומרי׳ ביום]. יקום פורקן: מ׳׳ט, 117. י״ג מדותבר״ה:
 צ׳׳ו, 178. יישר כתך: צ״ו, 195; ק״ה, 270. יצר הרע, יק
/ 345. יום שכלו שבת:  נסך: ק״ד, 232. ימים ולא לילות: ק
 קי׳׳א, 826 [״ק״י ת״ו׳י, יתוקן: ק׳׳י ת״ז]. יהיה למתר: קנ׳׳ד,
 368 [אתר ״תט״ו״ תסר: עד תפלת מנתה ושם]. ימצה: צ״ו,
 187. י׳ שעושי׳ מצוה: ק״ה, 272. יש לאל ידי: צ״ז, 220; ק״ה,
. . לפני יצתק״,  303. יצתק וישמעאל: ק״ה, 311 [״שבשכר .
 יתוקן: שבעבור שכיבד את יצתק שילך.לפניו, כתבוהו תמיד אתר

 יצחק]. —
 ככתוב•ע״י נביאך: הקדמה תמהון י״ג; צ׳׳ו, 174. כי
 מקדישיך: ק״ה, 280. •כל נדרי: הקדמה תמהוןי״ז; ק״ד,:233.
 כי בא סוס פרעה: ה/ 57. כל פסוקא דלא פסקיה משה: ג׳,
/ 59; 60 [ונ״ל  53; הי, 58. כל פרשה דלא פסקה משה: ה
 שרק לקרוא כן בכל יום כק״ש אסור להפסיק תוך פרשה, אבל
 בקריאת התורה רק תוך פסוק או ג׳ פסוקי׳ סמוך לפרשה אסור].
 כ״ד רננות: ס״ה, 139. כאן קודם ברכה: ק״ה, 296 [״למתנגד״,
 יתוקן: למתנגד]. כספנו חרענו: ק״ה, 310 [הבט למעלה במלת
 המבדיל״]. כל• פינות שאתה פונה: ק׳׳י, 348. כתצות: קי״ח
 370. כלדאי: קי״ט, 379. כי בדבר אשר זדו עליהם: קי״ט,
 380. כל.נחש שאינו כאליעזר: קנ״ד, 389 [מ״ש בסנהדרין ס״ו
 ע״ב ״מנתש זה האומר פתו נפלה מפיו וכו׳ צבי הפסיקו בדרך?,
 איננו מתנגד למ?ן בתולץ צ״ה ע״ג ״כל נתש שאינו כאליעזר וכו׳ אינו
 נחש; כי גם בסנהדרין ר״ל שסומך על הנחש לעשות דבר, כאליעזר
 וכיונתן, וה״ה למנוע בעבורו מעשות דבר.הבט רמב״ם הל׳ עכו״ם
 פי״א]. — והנה גם אנכי לא נתשתי, לאמר: לא אפץ עוד את
 אשר תקרתי ודרשתי, כי צבי בדרך הוצאת ספרי־לאור הפסיקני.
ם נגדי לו,לישע, לא מגעני, ם למטה ןשע, בעצת ק  ואף תמס ק



 406 ליח ענינים עם חקינ״ם גם חםרזנים כתיבי נםנים

 מלעשות רצון יוצרי כרצוני, להשלים הספר הזה לכבוד קוני, אשר
 עד סנה עזרני• ואקוה שלנצת אל יטשני, ולהגות בתורתו עוד שני׳

 רבות יקימני, כאשר עד זקנה ושיבה תסה לא עזבני• —
 לדוד מזמור: א׳, 9; ס״ה, 139. לא יקום ממושבו לק״ש:
 ב׳, 39 [הוא לדעתי טעם מנהג פ״פ שאין עושי׳ ״אנכי״ תתלת
 פרשה בש״ק יתרו ובשבועות ולא ״שמע״וגו׳בש״ק ואתתנן כבסד1רי׳;
 שלא .?ראה כאלו מבדילי׳ הפרשיות האלה להרימם על יתר התורה,
 כעין מ״ש רש״י בברכות י״ב ד״ה מפני תרעומת המיני׳, ילק אי[
 רותי נותה גם מאלה הקמים בעת קריאת הדברות בימי׳ הנ״ל].
 לתקת עולם: ב׳, 48. לא תטה משפט: ג/ 51 לכה דודי: ו׳,
 61. לאדמה: ס״ה, 141. לתיים: צ״ה, 131. לו תש על המכה:
 צ״ו, 184. לא תאר את העם: צ״ו, 191. לזרעו של יעקב:
. לך לך מארצך: צ״ז, 225. לקישה ולמנותה: ק״ה  צ״ו, 91ו
 275. לעלם כתיב: ק״ה, 276. לכו נא ונוכתה: ק״ה, 277
ד כשלג/ יתוקן: עז כשלג]. לדוד ברוך: קי״א, 327 [״ז׳ ע ] 
 ת״ת/ יתוקן: ז׳ ת״ט]. לטובה ולברכה וכו׳ ולכפרת פשע: רצ׳יד,

 439. לזמן: הקדמה תמהון ז׳; קע״ת, 452. —
 מנתת ת״ב: הקדמה תמהון י״ב; מ״ה, 109 [״מדבר דבירי״,
ע מגפה:  יתוקן: מדכר דכירי. 110 ״ותומה/ יתוקן: ותמה]. מנ
 הקדמה תמהון י״ו; צ״ו, 196. מתנת יד: הקדמה תמהוןכ׳;
 רצ״ד, 456. מן, עד: פתיתה. מה נאמר: א; 19 ; ק״ה׳ 279.
 מעזי פנים ומעזות פכים: א׳, 18. משכימי׳ ומעריבים: א׳, 20;
 בי, 39. מאי שנא דתני ערבית ברישא: א/ 20. מעתיקי
 התלמוד: שם; ס״ד, 138. מי עובר לפני התבה: א׳, 26. מה
 ה׳ אלהיךשואל מעמך: ב׳, 42. מורינו: ב׳, 45. מלכותך: ו׳,
נאמר  62 [בש״ק שקוראי׳ בבקר בב׳ ס״ת, מנגן מלכותך וכוי, ו
 וכו׳ בנ״נ, ובשבת תנכה'הראשון בנ״י]. מעק הברכות: ו׳, 64.
 מלך מהלל בתשבתות: ת׳, 79. מברכי׳ התדש: ל״ה, 89 [אין
 מנגני׳ נגון עצב כשמברכי׳ תמת, כי אם כשמברכי׳ אב, וכן לא מגון
 תנכה כשמברכי׳ כסלו, כ״א כשמברכי׳ טבת. אם ר״ת בש״ק וביום
 א׳, מברך בש״ק שלפניו: יהיה ביום ש״ק הבע״ל ולמחרתו ביום
 הראשון]. מ״ב מסעות: ל״ה, 104. מ״ר ״תפלה י״ט ברכות״ וכו׳:
 ל״ו, 106. מפטיר תענית: מ״ה, 94. מי שברך: מ״ט, 116;
 צ״ו, 198; רצ״ד, 456. מה רבו מעשיך: ם״ה, 140. מפטיר:
 כ״א, 100 ; ע׳, 121 [אתר ״הענין״ חסר: כברש״י סוףד״ה ידינו];
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 צייו, 179 [אחר ״שיסמוך זרועו״ חסר: קצת. הבטמ״אר״סתקפ״ה.

 ואף המתמיר במ״א קמ״א בסמיכת גוף, מודה בסמיכת זרוע.
 וביותר להגן מחליף הקולות]. מנו: צ׳׳ב, 148. משמיע קולו
 בתפלתו: צ׳׳ה, 151. מאמר סמוך לחתימה: א/ 18; צ׳׳ו, 173
 [אתר ״ואל תעשה׳׳ תסר: וכןבי׳׳טשמטים אזנםלשמוענ״נשבברכה].
 מודים מודים: לו, 178. מוספי היום למפטיר: לו, 179;
 קי״ח, 374. משפטי ה׳ אמת: לו, 181. מענה: לו, 187;
/ 188 [״והכי : צ  צ״ז, 210. משה כתב ה׳ ס״ת ותזר והת3
 תנינא׳׳, יתוקן: והכי מתניא], מתל: קיד, 232. מתירי נדרים:
 ק׳׳ה, 239 [אם הרב בבהלנ: הוא מהם]. ״מסור: ק׳׳ה, 243
 [״תפצי• . .הטוב״, יתוקן:,תפצי להיות תתת יצרי הטוב. או
 ינקד ,קליותי׳׳ מן תוליא הנמצא בארמית; אבל ,כליותי״ לה׳׳ק מן
 כליה]• מלאכי רתמים, מכניסי רתמים: צ״ג, 126; ק״ה, 269.
 מי אל כמוך: ק״ה, 284. מקוה ישראל: ק״ה, 296 [״להנהד
 לרזמיד״, יתוקן: להנקד נחמיר]. מעריכים: ק״ט, 317. מענין
ה בץ ברכת שופר ותברותיה לברכת ציצית  בקדש:*!/ 343. מ
 וחברותיה: ק״י, 347. משך תורא: קי״ח, 371. מרתשון: קי׳׳ט,
 382 [״מערקוד/ יתוקן: מערקור]. מגלת אסתר: רלו, 420
 [״לאבל, יתוקן: ואבד]. מעשה עגל: רלט, 422. מוסף טל
 וגשם: רפ״ז, 456. מין: ק״ה, 274. מתר תודש: קלד, 387
 388 [״משמאיל״, יתוקן: משאול. 389 ״יראו״, יתוקן: ייראו.390
 אתר ״והתרצה דוד״ תסר: או י״ל למועד שנתן דוד שיסתר עד אתר

 סעודת ר״ח ב, רק שיונתן הוסיף לילה א׳ מפני הנתש]. —

 נתם: הקדמה תמהון י״א; מ״ה, 109. נכרי: א/ 17.
 נרות בהלנ בסוף שבת: מ״ט, 118. •נקודות הפסק מוטעות:
 לה, 152 [155 .״מתזירי׳ אני תומה״ יתוקן: אין מתזירי׳ אני
 תמה]. נשיאת כפים: צ״ו, 161. נבזה בעיניו נמאס: צ״ז, 221.
, 48 [נפלאתי על מנהג  נתשתי ויברכני: קס״א, 395. נגינה: ל
 פ״פ שבקריאת הפטרה מבדילי׳ בץ אתנתתא לסוף פסוק, שבזה
 מאריכי׳ בהפסק יותר מבאתנתתא׳, ובקריאת התורה אין מבדילי׳
 ביניהם? ולל הטעם ע״פ מ״ש בקדושץ ן׳ על תלוקת פסוקי התור׳
 ״לא בקיאינן״. — וע״כ אתלונן על הסופרי׳ המניחי׳ מקום בס״ת
 בץ פסוק לפסוק יותר מבין תיבה לתיבה. ״שנית ברכת״, יתוקן:

 שנית ברכו וברכת]. —
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/ 72• סדרוה מחוברות: י״ר, 99; ז : :  סגן: 3', 44. סדרה
 שכ״ט, 443 [״ומפטירי׳ בפ׳ פקודי/ יתוקן: מפטירי׳ בש״ק פקודי.
 444 ״כי אני אלהיכם״, יתוקן: כי אני ה׳ אלהיכס]. סליחה מחילה
 וכפרה: ק׳׳ה, 277; 305. םליתה אתרונה: ק״ה, 254• סלתתי
ף פרשה בסדר כי תשא: קי״ב,  כדברך: ק״ה, 295; 306• סו
 353. ס״ת שנגמרה קריאתו אין מניתי, שנית על השלתן: קי׳׳ת,
/ 323. סדר הגדת ליל ב׳  378. סדר נענועי לולב בפ״פ: ק
 עם מצותיו נשכת בש׳׳ע, אף שכתב סדר תפלה שלו: רצ׳׳ד, 437. —
 עושה שלום: ו/ 60 [אתר ״ואין להבדיל ביניהם״ תסר: וכן
 הוא בתזנות הדיש מנחת שמיני עצרת. וכן מורה תזנות של ״פורס
 סכת שלום״ בניל ש״ק]. עת לעשות: זי, 70. עורי עורי: מ״א,
 108 [אך ״הצליתה נא״ שינה, לפי שגם מלות ״אנא ה׳״ שביניהם
 כפולי׳ ושוים]. עלוב: מ״ט, 117. ערוב תבשילין: צ״ה, 131.
 עלינו: צ״ה, 156; צ״ז, 184 [אתר ״הבט אות ה׳״ תסר: ומספר
.204 /  ״יקרו״ כמספר ״ישו״]; צ״ז, 204. עשבים בבהכ״נ: צ
/ 162; ק״ה, 295, ״עד״ שבספר הזה ; 35; צ  עם קדשך: א
 הוא: עד ועד בכלל: פתיתה, עי״ט ועי״נ: רצייה, 457, ענו

 ואמרו: א/ 30 [הבט למטה ענק: פצו פה], —
׳ 16. פסוקי זמרה: א/ 20 [אתר ;יעקב  פוקת עורים: א׳
רס: ו/ 63• פורים פ״פ:  וגו׳״ תסר: שבתי ירושלים את ונו׳]. פו
 ת׳,,98; רס־׳ג, 423; רצ״ד, 439. פרקי אבות: כ״א, 85 [84
 אתר ״מצרים״ תסר:;וביום י״ד ת״ו ״ומאריך״ עד ״פסוק]; כ״ת, 88
 [״כל תרח/ יתוקן: כל מאמר]. פותת ותותם בדבר טוב: צ״א,
 146; קי״ט, 378• פינחס: צ״ו, 182. פזמון: ק״ה, 242.
 פשעינו ותטאתיט:.ק״ה, 275. פצו פה: ק״ט, 317 [ונ״ל שהפיטני׳
 עשו פיוטי ״מלטתך״ וכו׳ לאמרם אתר מלת ״ענו"; אך למען יוכלו
 לאמר אתר הפיוט עוד מלת ״ואמרו״ שבברכה, הוסיפו בסוף הפיוט
ק מסדרי המתזורי׳ לא הבינוהו, וכתבו  ״זה צור ישענו פצו פה״. א
ת למוסרי: ק״ה, 296• פרשת ת ת  .הפיוט אתר מלת ״משה״]. פ
 פרה: רס״ו, 424 [״וידעת כי אני״, יתוקן: וידעו כי אני]. פרשת
 התדש: רע״ג, 425 [אתר ״תפלת שר״ת בקול״ תסר: ומנגן ״לששון״
א וכו׳]. פתיתות א״ה וסגירותיו: ק״ה, ו ר ה י ד  עד ״עון״ בכגון א
 285 [וזה סדרן בי״נ למנהג פ״פ. בימי ר״ה הזוכה במצוה הזאת,
 שהוא •אי מהעומדי׳ סמוך לא״ה, פותת בשתרית: אתר תפלת לתש
 של הרב, וסוגר לפני קדושה, ופותת לפני ״לדור ודור״. והכהנים
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 סוגרי׳ כשעולי׳ לנשיאת כפים, ופותתי׳ טרם ירדו לפני ״אבינו מלכט/
 והזוכה סוגר אחר א״מ לפני קדיש. (ואם ר״ה בשבת שאין אומרי׳
 א״מ, יורדי׳ הכהני׳ בלי לפתוח). ובמוסף פותח וסוגר ופותח
ק הכהני׳ בעלייתם סוגרי', אבל פותחי׳ אחר  הזוכה כבשחרית, ו
 שאמרו ״שלום״,'שיהיה פתוח בתפלת ״לחיים טובי׳ הכתבנו״ וכו׳
ר פ ס  וסוגרי׳ טרם ירדו לפני קדיש. (לדעתי תחלת תפלה שאחר ב
ם וכוי: ״לחיים טובי׳ תכתבנו״, המקושר עם ״לחיים טובים י י  ח
ר וכוי. ומ״ש במחזור ״ונאמר כי בי״ וגוי, היא פ ס  ולשלום״ שבסוף ב
 תוספת מאוחרת, כי לא נמצא ״ונאמר״ בלי ״ככתוב״ וכו׳ לפניו.
 ואולי הפיטן הראשון כתב אותו אתר ״ככתוב ואתם הדבקי׳ וגו׳,
ם ו י , ה ם ו י  ובא רעהו וחקר: שלא להכניסו בין הדבקי׳ ״כלכם ה
 תאמצנו״, וע״כ העלה מקום ״ונאמר״ וכו׳ לפני ״לחיים טובים
 תכתבנו״. ואין זה מקומו כלל. ובלא זה נשלחה יד בתפלה הזאת,
 כי מ״ש במתזורי׳ ״ודבקנו בך:אלהים תיים״ לפני ״ככתוב״ וכו/ הוא
 נוסף מאוחר ומכוער, כי ממנו נשמע כאלו מלת ״תיים״ שבמקרא
 תאר למלת ״אלהיכם״, כמו ״אלהים תייס״. והקשור למקרא שלפניו
 והנגינה מורים שמלת ״תיים״ נמשכת למטה. וטוב עשו מתזורים
 חדשי׳ למתותו). ב>״כ ערבית: פותת הזוכה לפני ״יעלה תתנוננו״
 וסוגר לפני קדיש תתקבל. גשתרית פותת אתר ״ברכו״, וסוגר לפני
 קדושה ופותת לפני ״לדור.ודור״.והכהני׳ סוגרי, כשעולי׳, ופותתים
 אתר שאמרו ״שלום״ אבל אין סוגרי׳ לפני ירידתם, כי אם הזוכה
 סוגר אתר א״מ. (אך כשי״כ בש״ק, שאין אומרי׳ א״מ, סוגרי׳ הכהני׳
 טרם ירדו אתר ״עושה השלום״ לפני קדיש). במוסף: פותת אתר
 תפלת לתש, וסוגר לפני קדושה, ופותת לפני ״לדור ודור״. והכהני׳
 סוגרי' כשעולי', ופותתי׳ אתר שאמרו ״שלום״, וסוגרי׳ טרם ירדו לפני
 קדיש. במנתה:: פותת וסוגר ופותת ממוסף, •וסוגר לפני קדיש
 תתקבל. בנעילה!.פותת וסוגר ופותת והכהנים סוגרים.ממוסף,
 ופותתי׳: אתר שאמרו״שלום״, ואיןסוגרי'כשיורדי׳; כי הזוכה סוגר
 אתר א״מ, ופותת לפני השמות]: וסוגר אחר התקיעה, וזולת המקומות
:לאיסגר  האלה הנ״ל אץ פתיתה וסגירה בפ״פ. ובבהלנשאץכהן
 אתר ״לדור ודור״ עד למקום שנסגר אתר נשיאת כפים בבהכ״נ שיש
 כהן. וטעם תכמי פ״פ לל: כי רצונם שלא.יהיה פתות כשאומרי׳
 שבתים, כי לא בעבור התורה לבד משבתי׳ אותו ית'. ולק סוגרים
 כשאומרי׳ קדושה שעיקרה שבח. וק,קדיש עיקרו שבת ״יהא שמיה
 רבא מברך״ וכוי, ממס* שבתקי׳׳ט ע״ב.״העונה אמן יהא וכו׳ משום
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/ ובברכות ג׳.״אשרי המלך שמקלסי׳ אותו בביתו כך׳׳. ׳  לברכו ה

 והנראה מלשון תום׳ שם שהוא תפלה, הפך לשון הגמ', תמוה.
 ובנשיאת כפים סוגרי', שלא יהיו אתורי הכהני׳ כנגד ס״ת. אבל
 באמירת תתנוני׳ פותחי׳ א״ה להזכיר בזה זכות התור', שע״י כן
 יקובלו יותר. וע׳׳כ פותתי׳ בפיוטי ערבית י״כ שתתלתם ״יעלה
 תתנוננו״ ומ״מ אין פותתי׳ בתפלת לתש, לפי שעיקר ג׳ ברכות
 ראשונות לשבת, כבברכות ל״ד ״ראשונות דומה לעבד שמסדר שבת
 לפני רבו״; אבל בתפלה בקול יהיה פתות — חוץ מבקדושה —
 מפני הפיוטי׳ שעיקרם תתנוני', כמ״ש בראשיתם ״אפתתה פי בתפלה
 ובתתטנים׳׳. וכן פותתי׳ בתפלת א״מ ובתפלת ״לתיים טובי׳ תכתבנו״.
 וגם בשתרית י״כ פותתי׳ לפני ברכות ק״ש אף שעיקרן שבת, (יפני
 ברכת ״הפותת לגו שערי רתמים״ הדומה לפתיתת ת״ה, ואתר
 שפתתוהו שם, שוב אין סוגרי׳ עד קדושה, כי גם בברכות ק״ש
 ובתפלת לתש, יש תחנוניי, שבעבורם לא יסגר, אם כבר פתות. ובסוף
 י״כ לפני השמות, אף שהם לשבת, פותת לעורר לב העם שעם
 קבלת מלכות שמים שבשמות יקבלו עליהם עול תורה ומצות.

 (הבט ב׳, 41). —
 צריך להתיז: ז׳, 68. צדקתך: ז׳, 77. צתנת מטהו״:

 ק״ה, 294. —
 קידוש והבדלה: הקדמה תמהון וי; י״ג, 99. קדיש: אי,
 10 ; ו׳, 61; ק״ד׳ 238. קדיש לפני מוסף ב׳ של ר״ה מנגן בנ״ש
 ולא בני״נ, והטעם: צ״ז, 222. קדיש דרבק: י״ד, 99; צ״ה, 157.
 קדיש ליל י״ט ולמנתה: ק״ט, 317 [אתר ״יבואר עוד״ תסר:
 351]. קדיש הפתת: אי, 33; 37 [ובבהכ״נ הקטני׳ אם בא א׳
 תוך תפלת לתש של מנתה, אומר יא״צ או אבל קודם תפלה בקול
 תצי קדיש בלי ברכו]; ל״ו, 106. קדיש אתר קריאת התורה: ק״י,
 322 [אתר ״תצי קדיש כלו בנ״נ״ תסר: כן עושי, רק בי״ט ותהי((.
 אבל ברוב ימי הקריאה, ובכללם ר״ת אב ור״ת אלול שבתול ושבת
 תזון ושובה, כלו בלי כל אתד במיותד לו. אך בשבתות שמנגני׳ אותו
 בנ״נ, ובכללם כשקורא נער בר מצוה בתורה, אין מנגני׳ בנ״נ יותר
 מתלק אתרון ״יתברך״ ע״ס, אבל התלק הראשון ברוב שבתות בלש.
 רק בשבת תנכה הראשון ובשבת פורים פ״פ ובשר״ת אלול מנגןהתלק
 הא׳ בלי המינתד לכל אי. ואתמה למה קוראי׳ אותו קדיש הפטרה,
 הלא על קריאת התורה תקנוהו, כי ברוב ימי הקריאה שנאמר
 קדיש אתריה, אין הפטרה, ויותר ראוילהקרא: קדיש התורה?



 לוח עגינים עם הקונים גם חםרונים כתוכו נמנים 471

 ונ׳׳ל שבאו להורות בזה: שלעולם נאמר סמוך לקריאת מפטיר
ה כשאיננו ממנין הקרואים, אף לאתר הנוספי׳ על הקרואי׳. י  לפנ
 ובשתרית ת׳׳ב שהוא ממנין הקרואי׳: נאמר לאתר קריאתו. ומזה
 נדע שכשקוראי׳ בג׳ ס״ת, נאמר לפני קריאת מפטיר בס׳׳ת הג׳].
 קהל: אי, 28 [״עד שאומר בקול״, יתוקן: מלבד מה שאומר בקול.
 וליותר יזהר ת׳ בקדושת מוסף לאמר בלחש עם ק׳ ״אני ה׳ אלהיכם״,
 כי הוא סוף המקרא, וגם נמשך אל ״והוא ישמיענו״]. קדושה
 כלם כאתד עונים: אי, 30; קע״ת, 452. הריאה נכונה: די,
 55. קבלה: ה׳, 60; ל״ה, 105; רצ״ה, 458. קבלת שבת: ו׳,
 60. קריאת יעלה ויבא: ו׳, 63; ל״ו, 107. קידוש ועומר:
 רצ״ד, 437 [״למהרו״, יתוקן: למהר]. קהלת: קי״א, 351. —

 ראה אתה אומר אלי: הקדמה תמהון טי; קי״ב, 353
 [354 ״והגיד לו׳׳, יתוקן: ואמר לו]. ר״ת: ת׳, 79. רבי: ד׳, 56.
 רצה במנותתנו: צ״ה, 134. ר״ה: צ״ו, 163 [אף לפי המנהנ
 לאמר אף בר״ה, שהוא י״ט, תרוז ״א״מ תטאנו לפניך״, נ״ל שאין
 לאמת בר״ה בדרך וחי להכות בחגרוף כנגד הלב. וכן אני נוהג
 בימי׳ שאומרי׳ הלל ובימי פורים, שלא לעשות כן במלות ״תטאנו,
 פשענו״ בברכת סלת לנו שבי״ת. וקשה עלי המעשה שבימים כאלה
 אנשי׳ אומרי׳ בברכת שמע קולנו שבי״ת תתנוני ודוי ובדרך ודוי

 הנ״ל]. -
 שביעי: הקדמה תמהון ג׳יוד׳; מ״ט, 114. שור או כשב:
 הקדמה תמהון י׳; ק״י, 344; קי״ב, 354. שתרגילני: א׳, 18
 [״י״ד אות ב׳,״ יתוקן: מ״ט אות ג׳]. שמתוך שלא לשמה באלשמה:
 א׳, 21• שכבר נפטר באהבה רבה: א׳, 22. שר״ת: ז׳, 66.
 שיר מזמור לאסף: ז׳, 76; ס״ה. 141. ש׳ צבי: ו׳, 64; ת׳,
 98; ל״ת, 108; צ״ו, 176 [״עד השם״, יתוקן: עד לפני השם].
 שים שלום: כ״ד, 103. שרפות כ״ד טבת ות׳ וי׳ תמוז בפ״פ:
 ט״ו, 82; י״ו, 83; ר״ת, 409 [אם בשתרית תענית פ״פ לא אמרו
 ״שומר ישראל״ וכיו׳ מפני מילה: אמרוהו אתר מנתה. אתר
 שרפת כ״ד טבת תע״א נבנה הרתוב מתדש. ושוב נשרף חציו הסמוך
 לרתוב פאהרגאססע שנית בכ״ט טבת תפ״א. ולכן למדו בתורי
 הישיבה בכל שנה גם ביום הזה כבכ״דטבת לילה ויום בתלוף משמרות
 בבית א׳ מגבאי צדקה]. שנוי העתקת מקראות בגמ׳ להקל מובנם
 לתלמידים: כ״ד, 100; צ״ז, 221. שבת נתמו: מ״ט, 97 [״וביום
 י״ד כל ח״ה,״ יתוקן: וביום י״ד ת״ה עד ,יזרית״, אבל אומרים
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י חודש וכוי שביום  ״אלהיכם יוסיף״ ע״ס, ח׳ ״כי אני״ ע״סיבנגון׳ מד
 ז׳ ח״י. וביום יי׳ד ח״ה ״ואומר ברכת״/ ע״ס ח״ה. — ואחר ״נתן
 לך״ חסר: בפסוק אחרון((ריס קולו]. שכר חזן בשוי״ט וי״נ ושכר
 תוקע בר״ה:'ס״ו, 142. שוכן עד: צ״ו, 172. שנוי מקום חי
204 /  בקבלה שבת, ובבהפ״נהקטט׳גםבהשכמ׳ ובמעריבבזמנה: צ
 [ומן הטעם הזה שינו עוד שאף שהעול״ה במוצאי שוי״ט ובליל י״ט
 ב׳ לובש טלית (גפני כבוד צבור כביום ב' אות זי, העול״ה במעריב
 בזמנה לא יתעטף כמו המנגן ״לכה דודי״ וכוי]. שנוי נקוד להשוות
 הגזלות: ק״ד, 232• שנויים בודוי למנהג פ״פ: ק״ד, 235. שארו
 זו אשתו: ק״ה, 300. שן ועין: ק״ה, 311. שמיני חג העצרת:
/ 355• שבת בראשית: קי״ח, 375. שליחת יד באגדות: קי״ט, י  ק
י וחמישי ושני: ק״מ, 380.  379 [״תלמוד״, יתוקן: בתלמוד|. שנ
ת עבור: רצ״ד, 439. שנוי יום ב׳ של  שחלה: קנ״ט, 392. שנ
 ר״ה מיום אי, וניב׳ של רגלים ור״ח: צ״ז, 222. שר״ח אלול: צ״ח,
 209 [אחר ״המיוחד לר״ח אלול אף אם חל בשבת״ חסר: רק שחם
 חל בשבת מנגן החלק הראשון לבד במיוחד, אבל ״יתברך״ ע״ס מ״נ
 כבכל שר״ח. הבט בלוח הזה ענין ״קדיש אחר קריאת התורה״].—
 תמיד: קע״ח, 453 [תמיד תמהתי על הספרי, העתיקו רש״י
׳ ״אח אשר ה׳ אלהיך דורש אותה וכו׳ והלא כל הארצות ב ק  ש״ס ע
 הוא דורש״. וגם הוא דורש על זה כמה דרשות. והלך בדרך בעל
 הטעמים שהפסיק ״אותה" כאתנחתא, ותחלת מאמר ב׳ ״תמיד
 עיני״ וגוי, אך הישר בעיני שמלת תמיד נמשכת למאמר האי, ור״ל
. ד י מ  שכל ארצות דורש בפעם'א׳ על שנים הרבה, אבל א״י דורש ת
: מזמן לזמן, כדרכה לפעמים, ור״ל ה  ושלא נחשוב שמלת תמיד פ
 בכל:שנה פעם ח׳ בר״ה, מפרש אח״כ ״עיני וגו׳ מרשית השנה ועד
 אחרית שנה״, בכל יום ובכל עת בשנה. ולדעתי גם התלמוד מפ׳
 כן; כי בר״ה י״ז ע״ב נעתק המאמר הב׳ ״עיני״ וגוי, בלא נגלת
 ״תמיד״. ומ״ש בברכות.נ״ה עם מלת ״תמיד״, היא טעות המעתיקי',
 כי,עוד ב׳ טעיות בהעתקת המקרא הזה שם, שמוסיף א׳ במנת
ר כל בה: שס״ד,451. ס ח  ״מראשית״ וה׳ בראש ״השנה׳׳ שבסופו]• ת
ם ותגביה קרננו: אי, 21. תרעומת המינים: ה״ה, 274.  תרו
ם  תפלת י״ח: אי, 33 [לפני ״קדושה״ שבסוף תי״ב תשר: לפני] תרו
 בישועתך: אי, 34. תתקבל: זי, 77 [״ומנגן תתקבל וכו׳ בנ״נ״,
 יחוהן: אבל מנגן תתקבל וכו׳ מגון מנחת שבת]. תייג: מ״ה, 93
 [מילה בתשעה באב אין מנגני' וכלות ושיר׳ תדש'. בכתב מנהגי פ״פ
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 כ׳ בט״כ איןאומרי׳ מזמור לתודה אבל ברכת כהני׳ וא״א אפים
 אומרי׳ אף כשתל בימי אגד׳׳ו׳׳. אותיות ד׳׳ו בכדי, כי אק ת׳׳ב בד״ו.
 תפלת הדרך: מ׳׳ט, 116. תקיעות אלול: ס״ו, 120 (ברוב בהכ״נ
/ 204. תעניות  תוקעי׳ באלול רק תשר״ת ג׳ פעמי׳]; 145; צ

 פ״פ: צ״ג, 127. תהלות לאל עליון: נ״א 137.
 תהלות לאל עליון ברוך כבודו ממקומו, אשר בעזרו השלמתי
 גם הלוח הזה עד תמו, בשנת כרכות ישפיע ממרזמו, על כל
 ישראל עמו. ויהיו דברי אלה ד3ר יום ביומו, קרובים אליו כתפלת

 עבדו שלמה•
 ללכת בדרן הנביאי׳ הראשוני׳,ששיימו דבריהם בדברי שבת ותכחימי", גס אנכי
 אתר שסיימתי יביי בדביי שכת, אדבר עוד בדברי תכתימי׳ לתת טעס לסדר
 הפטרות שנע דנחמתא; ששדורי׳ כסדרן בישעיה. ואתחנן: כתמי, סי׳ מ/ עקב •־
 ותאמר ליון, מ״ט. :שפטים: אנכי אנכי, ניא. תצא: רני עקרה, כ׳׳ד. תנא: קימי
 אורי, סי. כלבים:. שוש אשיש, סיב. אן .,עניה סערה׳ שבש״ק ראה איננה על
 ששבה, כי היא בישעיה סיס כיד עד ריס כיה, ולפי הסדר היל להקדים לה;,אככי
 אככי״ וגס ״רכי עקרה'? ויותר ק׳ באשרעכ״ס סמוכה לרכי עקרה לאתריה
 הסימן א/ למה הקדימוה לאמר עכיס בפי ראה, ורכי עקרה לאתריה בפ׳ חצא ?
 [ותום׳ מגלה ליא רע״נ נדחקו. בזה].וכיל לפי שכש׳יק ראה יתול לפעמים ריח אי
 ערית, שאימרי׳ אז א׳ מהפטחת שבמגלה שם סע״א, וכדחה הפטרת ראה; בתיי
 לשיק הזה הפטרה.קטכה שכשנדחה תתחבל *שיק אתר עם קטנה אתרת הסמיכה
 לה, והיא ,רכי:עקרה״. ומה שלא הפט הדבר לאמר בש״ק ראה: רכי עקרה,
 וכשכדתה תתתבר בשיק תלא עם עכ״ס? הטעם לפי שאז לא היי יטלו׳ להתחבר,
 כי לא היי יטלי׳ לאמר רכייעקרה בתחלה, באשר עכ״ס היחה תדירה בשיק תצא
 ותדיר קידם כמ״ש תום׳ בשבת כינ רעיב. ונס עכיס לא היו ׳סלי׳ לאמר תחלה,
 שאין אימרי׳ בכביא למפרע כבשיע אית קמיד יבמיא שס [ואף שלמנהגכו קוראים
 בהפטרת משפטי׳ אתר סי׳ ליד ב׳ פשיקי׳ מסי.׳ ליג בירמיה ? שם מותר שלא לתתום בדבר
 רע, כאשר עושי׳ בםוף ישעי׳ וקהלת ומלאכי שקוראי׳ אתר הפשוק האחרון הרע,
 הפסוק שלפכיו שכית מהטעם הזה. אן נם בהפטר׳ הזאת לא עשה רמביס כן בסדר
 הפטרות• שלו, וחיברלה כל סי׳ ליה שאיכט מעכין פ׳ משפטיי] לכןתקכו לאמרבש׳יק
 ראה עכ״ש ובש״ק תצא רכי עקרה, שאז נתטק יטלי׳ לאימר בפ׳־תלא רכיגנקרה

 החדירה והקדומה תחלה.



• ת ו ב י י ת ש א ח ר ו 4 ל 7 4 

ת מ י ת ש א ת ר ל ה מ ז ח ה ו ש בל ק ב ם ח א ם ש ו י ת ה ע ד י  ו
: ה נ א צ מ ת א ל , ו ם שו״ה׳ ״ ל כ ב ר ת . ו י ת ו א ם מ י נ ר או ש ח ה א ש א ר ב  ש
, ה ל מ ת ה י ר א י ש ר ח ש א פ ח ה ו ש א ר ב ה ש ל א ת ה ו י ת ו א ר ה י ם  ח
א ל ש ״רא׳׳ל* ו ק ב ם ת : א ל ש מ • ל ש ק ב ר ת ש ת א א א צ מ  או ת
ר מ א ו ״אין לומר״ או ״ א אצל צ מ ת ש ״א״ל׳׳ ש ס ח ר הרי ו ם . ה ו נ א צ מ  ת
ם א ר ליה״• ו מ א ר ו . ן לומר״ א י א ד ש . ק ו ב מ ה ן ש  ליה״, או תבי
: ת א צ א מ ם .בש׳יע* ל ג ת הרי. ו ר ס ה ו בלוח! ו נ נ ש •רבש׳־ע״ ואי ק ב  ת
ע ר ת ׳ ו ך מ ס ן ערוך* ל ח ל ש א , צ מ ר ״ש׳׳ע". אז ת ח ש א פ ח ׳ ו ם הב ר ג ם  ה

ם שור!. — ל ב , וכן ב ך ו ר ן ע ל ח ש : ר ב ש ק ו ב מ ה  ש

. ניר: נן רני, כראשית רנה. בשכ״ט: ן כ:אםכ  אי אי: איז7, ראשון. א'
 איי: ארן ישראל. א״ח: אוריז חיים, כריך שם כטל• מלכותו. בההל״ו:
 אסרזיזג. א״ל: אין לומר [לאסר], אמר ברוך ה' המבורך לעולם וע7. כהם״ר:
̂ה-נו סלן העולם. נית הסליש. ב״ח: נית הלל, נין  ליה [לי]. אם״ה: ן
 אח״כ: אחרי כן• א״ע: אין צירן. המצרים, ברון השם. כ׳ק: נר קפרא,
 או״א: אלהיכו ואלהי אטתיט. אקכ״ו: ננא קמא. כ״ם: בנא מציעא, נמה
 אשר קדשנו נמצותיו וצוט. אאאיפ: קלליקין, ברית מ לה. כיב: ננא
 ן1 ארן אפים. א״ר: אליה רנה, אלר נתרא, נעל בית, נמהרה נימינו.
 ראשון, אינו רואה, אמר רנ [יני]. כהם״ז: ברכת המזין. בפהיג: מרא
 א״א: אנרהם אניט, אין אומרים, אי פרי הגפן. ב״פ: נ'פעמים. כעהיב:
 אפשר. א״ב: אפפעננאן. איו: אור נעל הבית. בהם״ק: בית המקלש.
 זרוע. אי״ה: אם ירצה השם. אר״א: בה״ג: נעל הלטת גלולות. כע״ה:
 אסר ר׳ אלעזר. אריח: אסר ר' נעזרת השם. בע״כ: נעל ברחו.
 י, חכינא. אביר: אנ ביח לין. אעיג: כים: נא סימן. בעיס: נעל פה,
ג אע״פ: אף על פי. נערב פשח. בכינ: נתי בנסיות. —  אף על ג

 אעס״כ: אף על פי כן. אימ: אניט ג• גי: שלשה, שלישי. ג״ן: גם זה.
 מלבט. ארםיכ: איט רואה סימן ג״עו [גזיש]: גזרה שוה. ג״צ: גנאי
ה: צדקה. גיכ: גם בן. גיע: גן עדן, : ?1 מלן יושנ. אי  נרבה• אם*,

 ארון הקדש, אומות העולם. ארי•: גלוי עריות. גיפ: גי פעס־ם. —
ס: דנרי • ר״ח: דנרי תורה. רי  אסר רנ יהודה, [ר׳ יוחנן, ר'ישסע!1]. ך
 אל״ח: אין להם חלק. א״ג: אי נסי. סופרים. רפח״ח: דנרי פי חכם חן.
: שם אדטת. א״ח: אל תנא. ר״מ: דרכי משה. רהיי: דנרי  ארי
 איען: אתי שפיר. אפ״ה: אפילו הכי.— הימים. ריר,: דטר הסתתיל. דחזיל:
 בי בי: שנים, שני [?יני].בל*ן: נלא לנרי חכמינו זיל. דח״ק: להבי
 זה. ב*א: נכי אדם, נין אדם. בל*נ: קאסר. רק״ל [דקי״ל]: לקיימא לן.

, דנר אחר. — ק : לרן א א י  נלי נלר. בהכינ: נית [נתי] הכנסת. ר
: שם הויה, הלבה. הלטת, אק ישראל• ר,. הי  באיי: נרון אתה הי, נ
 כ״י: נית יוסף, נכי ישראל. ביש: תחשה, חמישי. הליל: היה לו לאסר,
תן שאסר, בית שמואל, נית שמאי. הוה ליה למימי. ה״ה: היילענהיים,  נ
 בעיר: נעל לין. ב״ר; גיח לין. הוא הלין. ה׳ןן״י: השם יתנרן. היו;
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 [מוכח]. כהיג: כנסת הגדולה, כי
 האי טונא. כיי: כתכ יד [ישן]. כ״ג:

 בהן גדול. כ״ו: בל *ין. —
. לי: לשין. להיק: לשון הקדש.  ל
 ל״א: לישנא אחרינא, לשון אחר
 [אשכנז]. לפי: לפרש. לפ0*ש:לפי
 מה שכתב [שכתט, שכתבתי]. לפםש״ל:
 לפי מה שכתבתי למעלה. ליו: לעולם
 ועד. לפ״ז:לפיזה. ל*ח: לא תעשה.
 ל׳ח: לחם חמודות. ליק: לא קשה.
 לח״ם: לחם משנה. לשיש: לשם

 שמים. —
. םפ׳: מפרש. מהררה״ט: מהר״ר  מ
 היק טריווש. םיש: מוצאי שנת, מה
 שכתב [שכתט, שכתבתי, שאמר, שאמת],
 מאי שנא. ם״א: מגן אכרהם. משא״כ:
 מה שאין כן. םסיג: מסרה נדולה.
 םם״ק: משרה קטנה. םים: מאי
 טעמא. םם״ה: מלך מלכי המלכים.
 ם״ם: מכל מקום, מלאכת מחשכת.
 סוים: מטות ומשעי. םש״ק: מוצאי
 שכת קדש. ם״ת: מתן [משנה] תורה.
 סיב: מדכר כעדו, מדכרים כעדם.
 ם״ר: מדרש רכה. םס׳: מסכת.
 ם״ם: הסכת סופרים. םט״ם: מטה
 משה. םב/ן*״: מכעול יום. ם*׳:
 מחזורים ישנים. סלים: משכה למלן.
 םח״ח: מן התורה. םיק: מועד קטיי.

 ם״ע: מצות עשה. —
: נראה. נ״ל: נראה לי [לפרש]. י נ .  ג
 ניע: נח [נחי] עדן. נצ״ו: כצכים וילך.
 ניכ : נשיאת כפים. נם״י: נטילת ידים.
 נ״ח: כטן חול. ג*ש: נגון שכת [שניה].
 ני״ם: מון יום טוכ. ניינ: כגון ימים
 נוראים. נ״ג: כגון נבחר. ניי: נטן
 ידוע, כמוקי יוסף, כטילת ידים. נ״פ:

 נגינה [נגון] פשוטה. —
. ם׳: ספר,סדר. ם׳: סעיף. םי':  ס
 סימן. םיק: סעיף קטן. ם״פ: סליחה
 פשוטה, סוף פרק [פרשה]. םיל: סבירא
 ליה. ם״ר: סלקא דעתיה. םר״א:
 םלקא דעתן אקינא. םיח: ספר

 הרי זה. הגיל: הנזכר למעלה. הגמייי:
 י*הות מיישני. הויה: הוצאה והכנסה.
 היג: הכי נרםינן, הלכות גדולות.
 הכיח [הקכיה]: הקדוש כתן הוא.
 הכע״ל: הבא עליט לטוכה. השביה:
 השם כתן הוא. החץ־,:. ה' הוא
 ה:1הים. העה״ז: העולם הזה. העהיכ:

 העולם הנא. —
• ואיח: ואם תאמר. וכיח: וכי  ן
 תימא [תאמר]. וכנפ״י: וכנטן פיוטי.
 ואצ״ל: ואין צרין לומר [צורן לאמר].
 וה״פ: והכי פיתשו. חה״כ: וזאת

 הכרכה.
 ץ. ז״ל: זה לשוט [לשון], זכתט
 [זכתכם] לכרכה. ז״ש: זה שאמר.
 זא״ז: זה אל [את, אחר] זה. ז״ג: זמן

 נרמא. —
 ך| • ח': שמנה, שמיני, חזן. ח': חלק.
 חיל: חוצה לארץ. חה״ם: יזיל המועד.
 חשים: חולו של מועד. חיו: חם
 ושלום. חזיל: חכמיט זיל. חויק: חזן
 וקהל• ח״ח: חתן תורה. חיכ: חתן

 נראשית. —
: טור אורח חיים. טייר: ח י א ט י  ט
 טור יורה דעה. ט״כ: ט׳ כאכ. ט*1:
 טורי זהכ. ט״ם: טעות סופר. ט״א:
 טורי אכן. טושיע: טור ושלחן ערוך. —
 ר• יי: עשרה.יח׳: יתכרן. '״ר: יורה
 דעה. ׳״א: יוסף אומן, יש אומרים.
 יהיר: יהי רצון. ׳״ם: יום טוכ. ׳״כ:
 יום כפור. י״נ: ימים טראים. יה*כ:
 יום הכפורים. ׳"ם: יש מפרשים, יציאת
 מצרים. 'איצ: יאהרצייט. 'יש: יראת
 שמים. ׳ב״ע: יונתן כן עזיאל. יצה״ר:
 יצר הרע. 'צ״ם: יצר טוכ. י״ם: ים

 סוף. —
 כ • כי: עשרים,כתכ.כ״כ: כן כתכ,
 כתכ כן, כל כך [כתכי]. כלי•״: כי
 לעולם חשדו. כ״ע: כולי עלמא. כ״ש:
 כל שכן. כגיל: כנזכר למעלה. כ״א:
 כי אם, עשרים ואחד. כים: כל מקום,
 כסף משנה, כילד נןנרכין, כן משקע
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: רני. ר״ח: ר׳ חנניא [חנינא, ׳ ר י  : ר
 חייא], רנינו חננאל, ראש חלש [חלק].
 רעיא: ראש עמול אי. רע״נ: >אש
 עמיל ני. ריביל: ר' יהושע בן לוי.
 ריח: ראש השנה, רנ הונא, רעללהיים.
 ח״ר.: ר׳-וואלף היילענהייס. ר!״ה:
 ר׳ ולסן הענא. ר״ל: ריש לקיש, רוצה
 לאקר. ר*י: ר' ישמעאל [ילחק, יהגלה,
 יוחנן, יוסי], רב יוסף [יהולה]. ר״ע:
 ר' עקינא. רעיב [רינ] ר' עונליה
 נרטנורה. ר״נ: רנינו נסים, ר׳ נהוראי
 [נתן]. : ת״א: ר׳ נתן אומר. רה״ג:
 רנינו האי׳ נאק. ריס: ראש סימן
 [סלר]. ר״ג: רק גמליאל. ר׳׳פ: רנ
 פבא, ראש פרשה [פרק]• ריט: ר'
 טרפון, רייכוטהאלער. רבשיע: רנונו
 של עולם. ריב״ז: ר׳ יוחנן נן וכאי
 ריאיג: ר׳ יצחק אבן גיאת. רחיוו: ר'

 הירן וייזל.
 /£. ש״ע: שלחן עמן, שסינןעצרת.
 שוייט: שנת ויום טינ• שה״•: שיר
 היחול. שב״א: שכין אלם. שחה״ם:
 שנת חוצ המועל. שיט: שסע מינה
 [ממנה]. ש״כ [ש״ן]: שפתי בהן.
 שאל״כ: שאם לא כן. שי: שנתי.
 ש״צ: שנתי צני, שליח צטר... שה״ג:

 שנת הגלול. שיח: שמחת תורה.
 ת י ח״ח:תלמולתורה. חנו״כ [תנו״ן]
 תירה נניאים ובתונים. ח״ח: תלסיד
 חכם, תלסילי חכסים. ח״כ: תשעה
 כאג חייט: תהלים ומזמור. חיא:
 תרטם אונקלוס [אשכנו׳], תענית
 אסתר. חי״: תרגום יונתן. חיכ:
 תורת כמיס. ח״ר: תט רננן. חיש:

 תא שסע. חי״ט: תוקפות יום טוב,

 [ספרי] חורה, סופי תטת. ספ״ק:
 סיף יפרק קקא. ס״ע: סלר עולם.
 ס״ס: םוף סיסן [סלר]< ס״ר,: ספר
 המלות, סעיף הי. ם״ב: סעיף ני,

 סימן נרכה. —
. ע״פ: על פי [פניו, פניהם], ערנ  ע
 השח. ער״ח: ערנ ראש חלש. עייכ:
 ערנ יום כפור, על ילי כן. ע״ש: ערנ
 שכת, על שם. עייט: ערב יום טונ.
 ער״ח: ערנ ראש השנה. עש״ק: ערנ
 שנת קלש. עיה״כ: ערנ יום הבנ׳וריס.
 עיא: עמול אי, עטלת אלילים( ענין
 אחר. ע״ב: עסול ני. עין: על זה,
 עטלה זרה. עי׳: על ילי, עין יעקנ.
 עי״ח: עשרת יסי תשונה. עיט: על
 סיף. ע״ה: עם האק, עליו השלום.
 עוליה: גטנר לפני התנה• עה״ג: על
 הנסים. עגט״י [ענ״י] על נטילת ילים.
 ע״ת: ערוכ תנשילין. עיק: עול קשה.
 עי״ל: עול יש לאסר [ליסר]. עגים:
 עניה סערה. ע״כ: על כן, על• כאן,
 על כרחן. עפ*ז: על פי זה. עטין:
 עטרת זהנ. ע״ע: עגלה ערופה. עכ״פ:
 על כל פנים. עכ״ל: על באן לשוט. —
• סי: פרק, פרשה. פ״ש: פרשת  ס
 שקלים. פ״פ: פראנקפורט. ©־"א:

 פרקי ר׳ אליעזר. —
 צ י ציע: צרין עץן. צ״ל: צריןלוסר.

 ציר: צמח לול.
: קהל, קשה. קו״ח: קהלוחזן. ' ק  קי
 ק״ל: י קשה לי. קט״ל: קא סשסעלן.
 קיש: קריאת שסע. קיו: קל וחוסר.
 קהיק: קדש הקדשים. ק״ח: קיק חטף.
 קיה: קילוש החלש, קרנן העלה. קייס:

 קריעת ים םוף.

 תם בטוב•
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 אחרי חתימת ספרי שחתי כחולים אל לכי, אולי היה לי עזד להביא, מעט מסה
 שתלשתי כפירושי סקראות,: כעניני פסח ושטעות, ״שלא העירותי כהם לכר כספרי,
 לכן עתה יכא לכרי; ולככול התורה ולכטד המקום הפנוי, אעשה הטחון גלוי.
 כ׳ חק יעקכ תפ״ט םיק'ו׳ ,הא למכרכי׳ על ספירה זו' ולא על םפירת נלה וזכה,.
 וכרלכיז (ליזזרט) כ*ז ,למה אין כלה מכרכת על ספירתה* [לא לקו כלשונם, כי
 רק בזב וזכה כתוכי ספירה ולא כנלה] והטעמים שכתכו כזה הם לחוקי׳ אף לענין
 כרכה כמיש הם כעצמם, ויותר לחוקי׳ לענין ספירה כפה. שלמה לא יספרו בפה
 אם רוצי׳ להטהר, מפכי שיטלי׳ להשאר כטומאה אם רוצים. וכן מה יזיק לספור
 כפה אף אם רואי׳ אחיכ וכטלה הספיר׳ ? לכן ניל שטעם ספירה כפה הוא לפי
 שבספירת לחש ישכח מחר מה ספר היום וישגה כספירת מחר וכמ*ש כערוכין ניל
 ״תלמיד א׳ ה״ל לר״א שהיה שונה כלחש וכו׳ שכח תלמולו א״ל ומ׳ פתח שסך תני כי
. אך לזה דאגו רק כספירת עומר שהיא מ״ט יום, וכימי׳  היכי דתתקיים כידן,
 הרכה כאלה השכחה מצויה, אכל בספירות זכ וזכה שהן רק ימים מעט אין השכחה
 מצויה ודי כספירת לחש. ועיכ• אין כרכה כאלה, כי דכרי' שכלכ אינם דכרים ואין
 מברכי׳ עליהם. אך ק״ל מאחר שכתוכ גם כאלה ,ושפר, וספרה" מאין לכו לחלק
 כלשון ספיר׳ ולדרוש טעמיה דקרא כריש? ונ״ל שנהפון הוא שעיקר סמיכתם על
 לשון המקרא. כי ככ״מ כתוב אחר מצות ספירה ,לי, לה, לך, לכם״, להורות שתהיה
 כלכ רק לסופר לכדו, ועיכ כאלה לי כ<ה. אכל כעומר אחר שכתכ כספירת הימים
 כפ׳ אסור ״וספרתם לכם*, מוסיף עוד ,תספרו חמשים יום* כלי,לכם', וכן כספירת
 השביעות בפי ראה אחר שכתב ,שבעה שטעות תספר לך״ מוסיף ,תחל לספור שכעה
 שטעות״ בלא ,לן', להורות שבספירה הזאת אחר שתחשוב המספר בלב, תסמר בפה.—
 בהדכרים ט^ ',חבחת פסח לה׳ ן1הין צאן ובקרי. וק׳ הלא פסח רק מצאן ?
 ולפי׳ אונקלוס וכל המפ׳ ״יבקר לחגיגה׳' ק׳ הלא חגיגה גם מצאן ולמה קוראה
 ,בקר*? לכן ניל שמיש ,פסח לה׳ ןיהין״ הוא שם הקרכן כמיש בשמות י״ב,פסח
 הוא לה', זבח פסח הוא לה'.* ולא פירש פה ממה יוקח, ששמן על מיש שם, כבכל
 הלכותיו. ואמר: עוד תזכח ,צאן וכקר' לחגיגה הכאה משניהם. וכי ,צאן* בלא ו׳
 לפניו, כדרן ג׳ שמות קשורי' כסו ״דגן תירוש ויצהר״. וכזה תתכן הנגינה. ואמר
 ״שבעת ימיי תאהל עליו מצות״ ר״ל כמקום אכילת פסח, זיש ״עליו״. ואחיכ אוסר
 למי שעסקו רכ בכיתו ולא יכול לעזט זמן אחון ,לא תוכל לזכח את הפסח כאחד
 שערין וגו׳ כ״א• אל המקום וגו׳ שם תזכח את הפסח וגו׳ ופנית ככקר והלכת
 לאהלן* שאם מלאכתו מרוכה באהלו יפטר מלהיות כל ז' ימים כמקום זכיחת
 הפסח, פיא כטקר כ' של פסח יפנה וילן לאהלו. — ובמ״ש ,תזכח את הפסח ומי
׳ מנדרים מיט שאמר ר׳ יאשיה  ובשלת ואכלתי פירשיי ,אף צלי אש קרוי כשולי. ק
 האוסר אף צלי לטדר ממטשל ,ואע״פ שאין ראיה לדבר זכר לדכר שנא׳ ועשל
ה ,כדאמי כמסקנא מדרי' י א ר  את הפסח באש כמשפט״, וכ׳ ר״ן שלא חשכה ל
ר ח ק מתחלה שאסר שם ממי. ״7רני יאשיה סכר הלן א ״  הלן אחר לשון ב״א". וקי א
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 לשון תורה' לחה לא חשבה לראיה? לכן נ״ל שהטעם;'׳ י״ל שרק אם חפירש
 שהכשול כאש היא ללי, אכל ככלל סתם נשול אין ללי. אך ק׳ למה הביא
ר מדכרי הימי/ ולא הכיא ראיה מן התורה ,יבשלת ואכלתי? אכן לדעתי כ  רק ו
 פי׳ הכחוכ הוה: מלבד שתובח את הפשת ותאכלט ללי כהלכתו, עוד תכשל
 חגיגה ,ואכלת במקום' וגוי ואחיכ ״ופנית״ וטי. וכמ״ש ששת ימיי תאכל מלות'
 לפירש״י העיקר חסר, ודחזיל רחוקי׳ מן הפשט ? ולפס״של אסר גם זה למי שהולך
 כנקר כ' לאהלו, שככר אכל יום א' מלות כירושלים, שיאכלם עוד ככיתו ו' ימים
 האחרונים. ועיכ לא אמר כאלה ,עליו/ כי נהם אינט כמקום זכיחת הפסח.
 וכזה יוכן מ״ש אחריו ״וכיום השכיעי עלרת' וטי, ולא הזכיר היום הא׳ ככפ׳ אמור?

ו יחוג השניעי. ת י ב  לפי שככר חגג הא׳ בירושלים, רק הזהיר פה שאף כ

 חזק ונתחזק להחזיק טובה גם למי לעירי, ולעשות לו כאשר עשיתי לבכורי,
 שגם שמו יזכר לטוב כחטרי, ה״ה המוכתר ככתר תורה וכיתר החכמות, וכיראת
, אשר אזן וחקר ותקן כמשל י . . . ו  שמים ומדות נשגבות ורמות, כיה אברהם ע
 הרכה. המשלס י לאיש כדרכיו ישלם שכרו, ויתן לו את ב>־כת אברהם לו ולזרעו

 ולשארו, ושני חייהם וכל אשר להם נרבה. אסן.
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