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תכגתפח-תפזפסחהלכות
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:נ"מ~בלילםמכנמתבביתממללכללקורין

:מעיפים'חובופמחשלשחריתתפלתמדרתפח

]בשבתשמוסיפיםממזמוריםלקרותנומגין"וערביתשחריתמוכיםימיםבכלא

'למלמודותמזבומתחיליןמשבתליוםשירמזמורשמדלגיןוישמרמ~דבפסוקי

מממרת]שנאמרשבתינקראמוביוםשגםלפיאלובמדינותכןנומגיןואיןוגוי
:'וגויספנוהשבת

וצונובמצותיוקרשנואשרעליוולברךביומן,ממלללגמורצריךרגליםשלשבכלב
מברכיןואין'מנביאיםמתקנתמופרימןמדברימצוםשמואלפי"ממלללקרות

]'לבמלמשבירךונמצא"'אחתאותאפילואואחתתיבםידלגשמאממלללגמור

שגםלפיממללילגמורומברכיןמ~לחוששיןשאיןמקומותוישכולוגמרולאשמרי
:,"כמנהגינילקריתלנרךמיגייתרמקיםיסכלי'קריאהלשיןהיאלגמיר

קראלאשאם"'מכוכביםצאתעדמשחרימעמודממללהלקריאתכשרסייםיכלכ
לאולכתחלממכוכביםצאתעדמיוםכללקרותיכולשחריתתפלתאחרמיד
וקראעברואם]מבריותבעיניכלילםמואשעדייןלפין'מחממנץקודםאותויקראו
.יצא

עממםשיענםכדי]]שחריתתפלתאחרמיד"]מציבורעםלקרותוממובחרמןומצום
שחריתמציבורשמתפללואחרמכנמתלביתבאואםנ]ץ"משאחרואנאמודו

שמאלחושאיןשאםז]שאומרמייששחריתמתפלללאומואממלללקרותועומדים

מתקנתחובה)ה"סקלא"מלעיל,(ם'מיפר'מרבר .(חכמים

,מנהגה"דב,כחתשיתי"רש,א,קיזים'פסזשחזאלי _שםד"הראבהשמת

א"מ,מקיאז"מ,שםתוזמי.שםמ"מהרבשםמוריא .שם

.שםז"ח_שםמהרםבשםמוריב תוםיג
שםש"רא.שםם"רמב.צויםה"דא,ןברכות' םב"פ

.מיק.ה" .הראיד
.ציר.שם~ _א"מח-זךטו טן

לעילגםוראה,מ"השםם"רמם.ב,כתילהתשנה ם

.מנהקלא" ,א"מתקפח"מלקמן.א,כשםמשנה.ראהיז

,שםלקמן.ב,כשםגמראראהיח "ב,א,כשםמשנהראהיט

.תקפח"מרהב' מכללשיצא:שםילקמן.א"מתקפח"מלבושראהב

,השחרבעמידבקיאיןהכלן'שאלילהמפק ראהבא

תכב"ם'"בהובא,הרןשים'בנב"מכלבי שםא"רמיראה.ו"מקשםא"מ,הכלביכתבה"ד

.א"מכסוףתרמם"מלקמן,ב"מ -וצושוך.ב,%ה"רוגמראמשנהבב

"מלוךל,א"מ~ .(למציתן'ט-מקן'ז'זרמשים)ה"סא.)

,י"מתעם"מלעילראהבג מא"מ.פ"הרשים'בשםכלבובד

כאןי-ח,ו"מקתסב" .מקח

סופריםתסכתת~ך,במיפותסג"סטור.ר"מע-שוסיב ההלללגמיר,(הללמרר)במידירה"יכ,מ"הכ"פ

המררבעתע"שא,א"מתפ"םל.לעוראה,הלילות(בג אומר

.ברכהבלאההללם' .ד"חא-רםסיג

מפחסיימן "חיראה.בחולשחל:ל"אוצא
אומריםברא"מק' .מ"י.שלת.בערבהשבתליוםכממור

.ב"מרפא"םיכדלעל,א"מע"ישושוךב ע)ג"רםמידירג
שלת'שחרבמרראבוזרהמז-ר,(קב' חיםארחיץבשם,עודיכתבה"רא"נ"מ'"ב.שבת

,כי"םברכותמאה'וע ם(קליקנר)מנהגיםד

מררמהרצל.אאיתקכד" א"מ,אק-סמשהזמרי,(קמו'ע)פמחשלהתפלות

.מקיא ,בגיקראה
גםוראה,נ"יש,ג"מתפם"מוכרלקמן.א' _בכיפונא"םהישבבאר_מזאיתפיהחמורות'דבר

,י"ם.תצ"ילקמןיראה.א,ימכין1 לולענין,ג"מכדלקמןז

תפז"מלעילראה-פמחל'

תמר"מפסקים(כהנא)מרוטנבורגמ"מהרבשםמירח ,ההללאתלקרוא)

שבת'מרדכ.(המדורבמסחה"~ .(ההלללקרוא)מקיאא"מ,א"סא"רמ,רפירכה רמבט
שמציןשםמ"מיראה,י-ה"הנ"פחנכה'הלם" מלקמןיראה,א,דלברכית

עשהמצית)תאמר"


