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 ~~י~ ~ו~"~ ו~~~ ~~י~ ~~ו~~~ ~ר~~י ~~~"~~וי"~
ו ו ~~ ~יי~~~~

 ~"~ווששאל~)
 ב~

 ~ק"ס (סי" המג"א שכ~ב
 ~ק"י~

 וז"ל,

 ~משוררין הוא כ~ין שלא ~רי""ל בליקו~יכ~ו~
 פ~אטים וכה"ג ע~י~ני כי או~ך~מש~ה

 ל~מח~
 ~ז כי הר~ו~,

ה~ורה
 חו~~

 שק
 אך זמר, כמין בניך עשאו~י ואומר~

 אלא ~רי דלא ונ"ל [מוהר~ל]~ עכ"ל וכו" לזמר מצוהלרגלים ~ב~
 כגון הםעו~ה על שנ~קנו השירים~ו~ם

 בשב~
 פי~~ים אבל

~חרים
 ואסו~

 המג"א~ עכ"ל קע"ו, סימן חסי~ים בספר וועיין
 בכוו~~ ~"י מע"כונ~ק~ה

 המג"~, ~שאסר אחרים" ~פיוטים

 ~מ~וג~
 לזמר שנוהגים על

 בשב~
 פסוקים ~ו~ש

 ~~פל~
וזמירו~

 וגם שו~ו~,
 ל~

 מ~~ ~סי~ים ~ספר מצא

ב)
~~~ 

 (~א~), סנה~רין בש"ס הוא ז~ל ה~רי"ל דברי מקאר
 כמין או~ו ואעושוה השירים שי~ של פסוק הקורא~"ר

 פסוק והקורא~מר,
 מש~אי~ בבי~

 ~מ~ו, ~לא
 מב~

 רעה
 שה~ירה מפנילעולם

 חוגר~
 שק

 א~ לצים, בו שמ~גנין ככ~ויר בניך עשאו~י ר~וש"על~יו ואומר~ הקב"~ ל~י ועו~~~
~ ו ב~י 

 בוש~
 ר~וש"ע לפניו אמרה י~עם~ו, במה ושו~ין שאווכלין

 בעלי אם ו~כ~ובים, וובנב~ים ב~ורה יעסקו הן מקרא בעליאם
 יעסקו הןמשנה

 בהלכו~ ~משנ~
 ~למוד ~עלי ואם ובהגדוו~,

 יעסקוהן
 בהלכו~

 בפסח ופסח
 ~חג,חג בםלכו~ בועצר~ עצר~ בהלכו~

 ר~~ העי~
 בזמנו פסוק ~קורא כל רשב"ח בשם

מב~
 ז"ל ופירש"י טוב~ מה בע~ו ו~בר שנאמר לעולם טובה
 פ~וק~קורא

 המש~או~ בבי~
 יי~ו על ב~'סב זמנו, בלא

 ~ו~ וב~ברי שח~ותיו~וו~ה
 לשחק רם בקול פסוק'ם ~וקורא

 שהוא כגון המשתוה על בזמ~ו אאמרו אם אבל ~~~~ה, בניב~ם
 הג~ ד~רי עליו ואומר בי~ו כוס ~וטליו"ט

 מע~י~ו ופסוקים
 "ב~יסב ברש"י הגירסא י~קב ובעין לעולם"~ טובה מביא יוםשל
 רם בקול פ~וקים וקורא ~ורה ב~ברי שחווק ועושה יי~ועל

 ~הםלשחק
 וכעי"ז המ~~ה"~ ב~י~

 בר~~
 ~~ין "שאי~ו שם

לעסוק
 א~ ב~וו~

 ~"י ועיין שחווק~" ו~ך מ~ל ~רך ~י~ו

~~~
 אלא איסורא ~ליכא ומבואר מחרף~ זה הרי ~~ה (קיח~)

 ב~רך פסוקים כשמזמר ~~ל שחוק, לשם פסוקים ק~א~ם
 נ~י~~ בדרך או~~לה

 ~בח
 ~~ב~

 בדרך או חס~יו על

 לירא~ה~עוררו~
 בזמ~ו פ~וק קוורא ~ג~ר הוי ה",

 שמבי~
 טובה

 בלקוטיו וב~הרי"ללעול~~
 כ~~

 כנס'א~ ~~~י "~ך
 לרגלים

 ולנגן ל~יר מצוהוול~ועדים
 לכבו~ ו~ושבח~ שירו~

 ~~~ול המלך
 הכו~וה וואין י~ברך",ונורא

 ד~
 ~~י~

 מקום בכל אלא הכנס~,
 לשם ~יינו שמים לשם ומזמריןשמ~אספין

 ~תינ~
 ~ורא שבח

ו~
 ~רך

 שח~
 ובטו"ז ~ומ~ובח~ ~זמנו פסוק קורא ~ר"ז ח"ו,

 (םק~ה)שם
 כ~~

 "ובהרבה
 סעודו~

 ~יי~וו קדיש לשורר נוהגים

 ה", ח~~י זכרון אלא ה~~ו דלא גדול חטא ודאי וזהויתג~ל~

 על שלוק~ים ב~ה ג~ול ~ון שיש שכןוכל
 הסעו~

 א" ליצן א~ם
 אוו ובפסוקים שחוקאעו~ה

 ב~יבו~
 לא א~וש א~רי ק~ושי~,

 ועל זא~,יעשה
~ 

 דג~ ומבוא~ ככ~ור"~ ב~יך ע~אוני אמרו
בסעודו~

 ~משו"ה וו~~ה ~רי~ ה" חס~י ~זכיר וכ~י ושמזמר כל
 כוונ~ו אין בכנור והמשוורר כי ככ~ור", ~ניך "ע~או~יאמ~ו
 הכנור ~אין עצמולכ~ור

 א~
 נעים, קיל ממנו ~להוציא מכשיר

והכ~ור
 מצ~

 ~ה וכן בו, צורך לו אין עצמו
 שמז~

 פסוקים
 ל~וכן מכוין וואינו '~חוק שירלשם ר~

 וכוו~
 ~צמם" והפסוקים

 מכשיר אלא ~איני כנור ~עשה והפסוקים את ~עשהנמצא
 ו~וין פסוקים המ~ורר אבללה~יר,

 ~מצ~ והמילו~ לפירו~
שמ~~י~

 מ~כוין כי אצלו, ~~וב עצ~ו ווהפסוק הפסוקים, לעצם
 שבח, או ~פלה לשם הפס~יםלומר

 ה~
 ~עשה לא בכה""ג

 א~ורא~ וליכא ככנורהפסוק
ג)

~~~ 
 שנ~ק~ו והשירים או~ם אלא שרי ~לא ז~ל המג"א שכ~ב
על

 הסעו~
 כגון

 בשב~
 פיוטים אבל

 אחרי~
 אסוור,

 ג"ככוונ~ו
~~ 

 ש~~קנו השירים או~ם ואלא שרי
 א~ משבחים בהם אשר ~הםוכיוצא שב~ לכבו~

 וומו~ים המצוה
 ~ירים לחרוזים ~וונ~ו אחרים", "פיוטים אבל ~ס~יו,על ~שי""~

 לשם שלאשנתקנו
 נתי~~

 אלא ~מצוה ל~~ח או לבורא שבח
 כוו~~ם וכל בשיר היוצאים צ~יקים שאינם השיר בעלי שלכ~רכם
 החרווזים~ ליופי אלואאינו

 וומשתמ~ים
 ובל~ונו~ בפסוקי~

 חז""ל

 לשורר שמים לשם וכוונ~ם ואין והלשונות,לייפוי
 בכוו~~

 וה~,

וכבחינ~
 על ~רק, ו~וכן אכל קליפ~ו

 פיוטי~
 כ~ב כאלו

 לספר זה על וציין ככנור~ ב~יך עשאוני בג~ר ~וי~סור, המג~
~ ק~ז סימןחסי~ים ~ ~"ל   כ~וב שם אשר 

 "זמירו~
 היו

 ~וקיך,לי
 ~ו~

 כל מניח
 ושירו~ זמירו~

 ב~ורה, לעםוק ~בעולם
 ובזמירו~יו, וובטעמי~יו ב~עימו~יו הטעמים את קוראהיה
 ואומרים ההולכים או~םאבל

 המקראו~
 בפ~ם והס לצים דרך

 ע~ים, שלכשיר
 ע~י~

 על~ם שתצעק ~ורה
 ואומר~

 רבוש"ע
 ~ליכא הורי ככנור~~ ע~או~יבניך

 ~~ו~
 פסוקים כשקורא אלא

דרך
 מע" די~י~ (אסיפ~ חמ~ ש~י בס" ראי~י וכ~ ח"ו~ לצנו~

 אוותז"

 י"ב~
 מראשונים שהוכיח המ~חוה, שמן מס~ר שהביא

 ושבח ~רך פסוקים לנגןו~מו~ר
 והוד~

 ~שי~,
 ו~

 שחוק דרך
 והאא עיי~ש~ ~שרי מו~ה ~רי"ל גם שבח ו~רך אסור,~י~וול
 העשויין זומר מי~י "כל (ז~) גיטין מאירי ו~יין בעז"ה~כ~בורונו

 הולל~ו~לשמח~
 א~ו י~" הבורא לשבח בהם ולכוין וושלא

 לוצ~
 מצוה,

 ו~שתעשע לשמעו א~ור ומ~~ה, מאכל במי~י ראש קל'ת ~ך~לא
 ~יש כל אמ"מ ~וכו", פוה על שירוה בין בכלי הזמר שנעשה ביןבו,
 ו~הלה שבח~ו

 לש~
 ומזמו~י~ פי~וטי~ מי~י ~אן

 אף מו~ר

בבי~
 ~ין שכל אכלוה, ח~ן לשמח הדין וכן ומ~~או~, ח~נים

 פריצו~ צ~בוו
 באלו ל~יין לא וואין מו~ר,

 א~
 ~עיניו ~ה

 הש~ים ~ל כ~ב (מח~) סו~ה ובמאירי ~ו~ע~ם"~ מקומםלפי רואו~
~אין

 בה~
 והם בהם לזמר א~ור ולהקב"ה שבח

 ה~חל~
 הפ~ר

 וסיב~ם"~ושעמום
 ובהער~

 (פ"ה לההמ"ג ציין שם
 ד~ירים ~ון האי רב ~~םהי"~) מ~ע~י~

 ותשבחוו~
 ~ל חסדיו לזכרון

ה~"~
 עיי"ש~ מו~ר
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 על לעורר יש בזה~ ~~~~~~~~

 ש~פר~ ~
 ש~ש~יעים ~עת

 פסוקים ו~ז~רים ל~ך" ה~יוח~ים מ~ליםשירי~
 אשר תפלות" שלונוסחאות

 ל~אור~
 בו יש

 ~שו~
 ~או~י ב~יך

 ול~אורה~כנוור~
~ ~ ו  מקא~ 

 ~ב~יך איסורא ~צי~ו דלא לא~ר
 ששו~ע היכי א~ל בפ~" הז~ירות כש~ש~יע אלא כ~נורעשאוני
 ~הרש""ג בשו"ת ראיתי ואולם ~~ ~לי~תוך

~"~) 
 סי" או""ח

 ~ה על שנשואלק~"~)
 בחתונו~ ש~ש~י~י~

 הנקרא ~~לי ז~ירות
 א~פאנא~ראף

 ~זה אי~א
 אלא עיי""ש" ו~כנור עשאוני ~שו~

~~ל~
 ליה ~פשיטא ו~ש~ע ~לי" ~פיאלא א~~ ~פי שמיעה ~ליכא משום להתיר ל~ון ~עתי על

 דג~
 ~לי ~תוך ~ששו~ע

 ~יון ~, איסוראיכא
 ~ע~"ו~

 ~הם ~ש~יע בפסוקים מז~ל
 שו"ת ועיין אד~~ ~~י ~~ותזמירות

~~~~ 
 סי" (ח"ג אלעזר

 ~ותר אםכ"~)
 ~ו~ להש~'~

 ~זכירים שבו תפלות הנ"ל ~לי
 ש~י~,שם

 ~~ א~ת~
 הז~רת השוומע (ז~) ~~~רים שא~רו

 ל~~ותו" צריך ~~יר'~פי הש~
~ 

 שייך
 בז~

 ~פי שו~ע ~~ינו ~יון
 שהז~רת מקום ש~ל שם שא~רו ~ה א~ל כלי" ~תוך אלאא~ם
השם

 ~צוי~
 ע~יות

 שייך ו~ו"" מצו~
 ~אי~א כיון גוונא ב~האי ג~

 והז~רת~"פ
 עיי"ש~ הש~

ה)
~~~ 

 לי~, וכ~~ור ב~יך עשאו~י ד~שום לומר ת~צא אם אף

 ה~אול~
 ~~ו"ע מבואר

 או""~
 ס"ג) ת~"ס (סי"

 ש~ וב~לי ל~גן שלא גזרו""~ן
 ~ש~יעי ו~ול ז~ר ~לי ו~י~י וכל

 של~ול
 ואפילו החורבן ~פ~י לשומע~ ואס~ בה~ לש~~ ש~

שיר
 ~פ~

 ~י ~וקא וי""א הר~א" עליו ו~תב אס'רה""" היין עול
שרגיל

 ב~~
 ה~ל~ים ~גין

 ש~ומ~י~
 ~~ בכלי ושו~~ים

 ~בית או
 ע~"~~ה~שתה

 הנ~
 ו~בואר

 דע~
 ~עת והוא ז"ל ~~חבר

 על שלא ואף שיר ~ש~יעי מ~ל שיר לש~ווע ~אסארהור~~""~"
 אולם ~גילות" ב~ך שלא וואףהיין

 ~~~ ל~~
 אינו ז"ל

 או רגיולות" בדרך אלאואסאר
 בבי~

 רגיל ~שאינו אף המשתה
 שו"ת ואעיין (ס~"ח)~ ~~ג""או~~ש"כ

 סום""י (יו""~ שי~ מהר""~
 בזה~שס"ח)

 קצ~ ~~~~~~ו)
 ה~~" להמא~י בזה למחות שלא ז~ות לימוד

~~
 שבס" בתשובה סופר הוחתם רבי~ו ש~תב

 בקהל שאסר דבר ~ל ג")" סי" ~חת"ס (~תבי סופריםאגרות
 וומתוך קאוי~לי~" בש~וק לש~קק~שו

 הבט~
 מחלו~ת לי~י באו

 נביאים בני שישראל ו~תב והרע"ולשון
~~ 

 ~ן הנהיגו וקד~ו~י~ו

להעסיק~
 ו~יה ו~ש~תה" קטטה לי~ יבואו שלא ~~י זה בכגון

לזוה
 ~~ש""~

 במ~רש
 ר~

 ~חזיק א~ו צריכין א") פ""פ אישלח (פ"

טו~
 לאומות

 העול~
 טרט~ות לבתי ~ו~סין ~~~יסין שהן

 ויבואו אלו עם אלו ~שיחין יהיו שלא כדי ~ן ומשחקיןש~ן
 קטטה,לי~י

 ש~ וביפ"~
 ~ובוה ו~חזיק שיש ~תב

~ ~  תא~ד~י וה~ורשי~ 
 את ~ונעים ~י"ז כי הפשט" ~י שלא

 הע~
 ~לבוא

 ~לעי~ו ~רש~"~ג (סט~) בב""ק ~יי"~ל ~~"ג קט~~לי~י
 ~~ וי~ת"~שע

 ~ש~ע ~א רשע ~~י לא ~~א לצדד יש

 ועו~ בהא" איסו~לא~י~~י~
 ~לא

 ב~זי~
 דהקטטה ואלא עבדו

 לאסור ו~ראוה~ לא ל~ן באה"~~ילא
 ובשג~

 שיו~שך
 בחו""~ ו~ב""י שלש~, וה~~ג תליתאי לישנאלא~~י~א נז~ ~~
 י""ז (סי"

ס"~ג)
~ ~ ~ ו  

 בי~נו שאין
 אמנס תיל~~ על ה~ת ~ש~טי ~ע~י~

 אשר תורהללו~~י
~ ~ ו  

 תק~וה מצאתי לא ~" ~תורת לעסוק ~ח
 (טו~) ו~ער~ין ש~ת~תי ~הב~ל

~ 
 הרע לשון ~ספרי של תק~תן

 תלמידאם
 ~כ~

 שכתב 'מה בתורה" יעסוק והויא
ועל תימ~ בשחוק" רגילים ותי~ים אנשים ~~~וה קצ""~)סי~ן (ח""~ תה"~

 והותיקי~
 ע~תו""ד לצי~ ~ושב הוה והא האלו

 החת~
 סופר

 א~~הז""ל~
 ~שמעי~ כהיוו~

 מבעלי תיפלות של שיר חוצות בראש
והרא~יו

 השפלי~
 ~ל אשר

 ~פי~ מגמת~
 ~לבות זוה~א של ארס

 מע~י ולר~י~שו~עיהם"
 ו~שי~ האר~

 וקשה
 ~~א~

 שלא ~נסיון
 שיש~עו ~וטב ול~ןלשו~עם"

 ה~יוס~י~ שירי~
 כ~י פסו~ים" על

 ועל ~מסאבותא~ סטרא ז~ר ~ול לש~וע רבה ~איסאראל~ונעס
 שחוק החת"ס שהתירדרך

 הקוויטלי~
 ~וטב (~א~) דקי~ושין הא ו~עין חמורים~ באיסוריםלהכשל ~ע~ מ~~ו~י ל~~וע ~~י

 בשר יא~לו ואל ש~וטות ת~ותות בשר ישראלשיאכלו
 ~יי"ש~~בלות ת~ותוו~

 וממי~
 ~~~ים לתל~י~י תק~וה זו שאין ~ו~ן

 וכ~ש""~ ~~צוות"~~~קדקי~
 ושו""ת ועיין ז""ל~ החת""ס

 עצ~ות לי~י לב'א ~טבעו ועל'ל שהוא ד~י ק~"ה) סי"(ח"ב ~רש"~
 חטא עליואין

 א~
 א~ל צערו" ~פיג פא~אגראף קול שי~ע

 ו~סיק ~~~ור" ~ניך עשאוני משום איסור עליו יש כןאי~ו א~

דתל~י~
 ולברר היו~ע ח~ם

 הל~~
 שטוב ב~ותחא כביעתא פשוט

 ולא הל~ה ול~רר בביתוא לישבלו
 ליל~

 של לסעו~ות
 חתונ~

ו~~ו~
 ב~קום ומלבד

 עיי"ש~ ~או~ נחא~

ז)
~~~~ 

 קצת ש~תבנו אף
 לי~ו~

 רקהי~ו להה~וניי~" ל~~ות ושלא ז~ות
 ~ה אבל בביתם" פסוקים שירי ~ששו~עי~

 שירים להש~י~ וברבים ק~לות ~קהילשפרצו
 בו~

 וב~לי
 וה~ג""א ו~~ש""כ מדינא איסוור בזה יש ה~ה ה"" יראת של~יצטלא
 אפילו ~שירה ~ב"ח בשם ~ק""ט) תק"ס(סי"

 ב~
 באי~ו וואפילו

 וג~ אסאר"רגיל
 ~~ין שלא ~לא~תן בשעת ה~שוררות הנשים

 דאס'ר" וולז~ר בפא~בי ~לות להקוהיל שכן ומכל עיי""ש~ עושיןהם
 מצווה ה""ז ומצואה, ל~בר הה~נסות את ליתן מת~וו~ים אםואף

 ו~ל~~ בע~ירה~הובאה
 ~ביא האא השיר איסור

 ל~סור שפרצו השיר ~בעלי איש ~הם~ ירחק נפשאושא~ר ~ר~ ~כשולו~
 והווא שם שיז~רו ~די הרא~יולבעלי ש~~~

 לש~
 או ~~ון הרווחת

~בו~~
 בפ~סיא שבתות מחללי עם ל~תחבר יתירה שפלות וזו

 אם ואף ~פש" ושאט גלי בריש קו~ש כלובווזי
 ~עו"~

 יד אין
 תקיפהישראל

 למינע~
 עב~י~ ~י שבת ~~ילול

 ~~ל בנא, ~~לו

 ל~חות שלא התיר ו~ימקו~
 שנב~לים י~י על ~~""פ בי~~

 ט")" כ""ג תצא ~י (רש""י ההורגו ~ן לו קשה לא~ם המ~טיאוהלא ~וה~"
 אשרו~י

 ית~ב~
 השולטי~ ו~~פלי~ ~פשא~" להורג

 א~~ הם שם
 וה", מדרכי ה" עם ול~דיח להסית ~מסא~ותאאבית

 ~ו~
 ולילה

~
 ולקבל ישבותו~

~~ 
 ~ז~~ גדול בז'ון לך אין ~בווד

 שפושטים אלו עם ואף ו~שא" ~גע שאם ע~ם להיות ש~יםלירא וחליו~
 פסוקים שירי שם ש~ש~יעוים ידי ועל תא~~ ~שא~ריטלפיהם

~ת~וווני~
 לש~וע ההמון את ~~יל

 ג~
 תיפלות~" ~ברי אשר את



~

~  ~  ~  ~  ~  

~ ~ ~

~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~  

~ ~ ~ ~  

~ ~  

~~  

~  

 הרחק נאמר ו~ל~ם הרע, היצר מת~בולותוהואא
 כל כיוגו", דרכ~ ~על~

 בא~
 בטח~ ילך בתום וה~ולך ~ובון~ ~לא

~~ו
 ~ו~ ~~ו~ ~ו~~"~

 ו~~ו"
 ~~~ ~י~ ו~~~ו~

 ו"~~"~~
~~~ ~""~~~ ~""~~ 

 ~~~ ~~ו~~ ~ו~~~ ~~~~ ~~~~י ~~~"~ ר~ וי~~~~~
 ~~י"~~ י~י" ~~~ ~יי~~ו"~

א)
~""~ 

 והתקיעו~ סדרי בין רצון יהי א~ירת ובענין ~עיר
 שנדפסוכפי

 במחזורי~
 שכתב מה חזו שפיר עיניו ~

 אלע~ר מ~חת ב~וי"תב~ה
 (ח~

 זאת אך ע~)~ סי"
~ ~ע~  פסקי~ בס"שכתב 

 (עמוד ז"ל איגר עק~וא לרבינו ו~קנות
 ולומר שלא ~נהיג איגר עקיבא רבינו כיס"ג),

 ~י שו~
בין רצו~

 סד~
 שתקע א~ר רק הצבור, ולא והתוקע לא לחבירו, אחד

 ווהוא ~הסדרים"~ כל בו ויכלול רצון ויהי יא~ הסדריםכל
 שם ~מנח"א ולא שופר), ~קיעת (ה" החיים דרך סידורכדעת

 עליו~~שיג
ב)

~~~~~~ 
 שמות ~ז~ת ענין

 המלאכי~
 נודעים ~נה בתפ~,

 נתיבות בס" ז"ל ~ר""לדברי
 עול~

 י"ב) (פרק
 לומרשלא

 ר~מי~ "מכניסי תפל~
 בעל לפני רחמינו הכניסו

 אל מתפלל כאילו שנראההרח~ים"",
 והמלאכי~

 ר~מינו, שיכניסו
 (סופ""ק נת~ל ובקרבן כתב וכעי""ז באורך~ עיי"ש ~, מצאנוולא
 על שפקפק השנה)דראש

~  תחנתינו ~ונך "ולפני שאו~רי~ 
 ~תפלל ראוי ואין לאמצעי כמ~פלל דנראההפילי""

 א~
 להש~"ת

 סופר חתם זקיני תשו" ועיין עיי"ש~ זול~וולא
 (או""~

 קס"ו) סי"
 שופר, בתקיעת רצון היהי אמירת על פק~אק מזה ואיןב~ה~

דהנוס~
 שהתפלה וכו"" מלפניך רצאן "יהי הוא

 גוונא ובכהאי לה~ל~כים, ולאל~קב"ה ~וסב~
 ג~

 ~ודה ז~ל ~ר""ל
 כתב שהרי פקפוק,דאין

 ש~
 דנכאן

 רחמים ""מכניסי לו~
 ר~מי~ו"" ו ס י נ כי

 ו~
 אין דבזה הכניסו,

 םתפ~
 אל

 להקב"~, אלא תפלותינו,שיכניסו המ~כי~
 הרחמים מכניסי שוהמ~כי~

 עיי"ש~ ~למעל~ צרי~ ~ם יהיו ולא תפלותי~ויכניסו
 אסא~ ~ר""י בתשא" ~~~~~~ג)

 ז"ל
 (או"~

 שכתב כ"א) סי"
מקור

 לתפ~
 דסנה~רין ~א רחמים, מכניסי

 כחו את מאמצין הכל ש~יו רחמים אדם יבקש לעולם(מד~)
 השרת ~לאכי שיסייעוהו ופירש"י למעלה, צרים לו ~יוולא
 הרי ר~)~ (ה" רבתא תניא מס" הביא וכן עכ""ל, ר~~ים~קש
ש~יכין

 ולסיו~
 כל (יב~) משבת עוד ~ביא ויש המלאכי~~

 ושאינן ולו נזקקין הש~רת מלאכי אין ארמי בלשון צרכיאהשואל
 אבל ארמי, בלשון~כירין

 בחו~
 דשכי~ וש~ני

 ופירש""י עמו,

דחו~
 ~נים תפלתוו ~כניס השרת מ~כי לו שיזדקקו צריך ~ין

 אינו שאם הרי עיי"ש~ ~פרגודמן
 חו~

 מ~כי לסיועת צריך
 אין ~מת ברםהשרת~

~~ 
 דהרי ~~ר""ל, על קושיא

 ה~~

 הנ""ל סנוהדרין מש"ס הביא~צ~ו
 וכת~

 שיתפלל ~כונה דוהתם
 המ~כים אל התפלה אין אבל כחו מאמצים הכל שיהיולהשי""ת
 ר~מי~ מכניסי אבלעצמם,

 אין ~~אכים הוא שהתפלה
 לו~~~אוי

ד)
~~~ 

 צריך יחיד ~לג~) סוטה דפירש"י מ~א ~יין דיש
 דכתיב ~ו צריכי לא וציבור השרת מלאכישיסייעו~ו

 וא"כ עכ"ל~ רבים של בתפלתן מואס אינו ימאס לא כביר אלהן
 על ותקשי המלאכי~, בסיועת צורך אין בציבארכשמתפללין
 רח~י~ "~ניסי לומר שכתב ז"למהר"ל

 רחמינו", יכניס~ו
 ~שו"ת מ~לאכי~~ סיוע צריך אין בציבור שנאמרת סליחותהלא
 את שאמר כתב קס"ו) סי" (או"חחת""ס

 ע~ הפזמוני~
 הצבור

 י~ס, לא כביר אל הןמשום
~  

 ר~מי~ במכניסי
 ~ריך

 דבצי~ר י"ל איפו~א אדרבה ~כאורה עיי"ש~ אפי~ב~פילת
אין

 כ~ מ~~
 ~ת מוציא שיחיד שופר דתקיעת סק"ב) תמ""ו (סי" ~ג"או~ין וצ"~ הנ"ל~ וכרש~י המלאכים סיועת ~קש

 תר~~ (ס~ ~א ועיין עיי""ש~ דרבים עשה מ~ריהרבים
 המלאכים בסיועת צורך אין ~ופר בתקיעת גם ולפ""זסק"ג)~

 ~עיר~ רק באתי ובכ"ז רבים~ כתפלת דהויכיון

 ~~~~ו~~ו
~~~~~ 

~~~~~ 

~~"~~
~"~ ~~~ 

"~ 
~"~~~ ~"~~ 

 ~~~ ~~י~י ~~ ~~י ~~"~ ~~י~ו~ י~ו~ ~~~ו~ ~~~~
 ~ו~""~ ~~ו~~ ~~ ~~~ ~~~~~ו~ ~~ו~~~~~ו~

~~~~
י~"ו ~ו~~ו~ ~~י~ ~יי~ ~~ ~ו~ ~~~~ ~~ ~~י~"~"

א)
~~~~ 

 שבליל ב~י ששאל וע"ד וכו", בזמנו הגיעני מכתבו
 ~חמת בביתו אכל סוכות של~אשון

 כשנכנס ולמ~ר הסוכה, על ש~חינו בירך שלאונמצא הגשמי~
לאכול ~סוו~

 שכ~
 א~ ~חינו, לברך

 כשנזכר שה~ינו ~ך יכול
 א~

כך~
 וכת~

 (סי" ברורה משנה שבס" הציון בשער מש"כ הביא

תרס~
 על ש~חינו לברך שכח שאם סק""ד),

 ביו~ הלו~
 הראשון

 ואינו ב~שון, נטלו שכבר ואאף השני ביוםשיברך
 דו~

 ~א
 ~ברך דאינו חדש פרי גבי רכ"~) (סי" לעיל~~ואר

 א~
בתחל~

 לילות דמפס~י כיון דהכא בו, כשהורגל ולא כשראהו

מימי~
 אין ~לילה

 ז~
 ~"ד עצמו בפני מצוה יו~א כל נטילה

 ולפ""ז הציון,שער
 בסו~

 ~לילות ימים ~פסקי דלא
 א~

 ~כח
 חדש בפרי כמו שני ביום ולברך ~ין ראשון ביום שהח~ו~רך

 ול~""דעכתו""~~
 ב~~

 אין
 רא~

 חדש פרי על שה~ינו מברכת
 ~יינו דהתם דידן,לנ~ון

 טע~
 הפרי אכל או ~~ה כבר שאם

 הראשונה, ראייתו בשעת אלא שמחה לו שאין משום מברך,דאינו
 בקיצור וה~א ~ שי"ט) סי" (ח"א הרדב"ז בשו"תוכ~ואר

במג~
 לא שהחינו ~~ת ~ סק~~) רכ"ה (סי"

 א~ נתק~
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