
התפלה נוסח מאמר
 יאיר דברינו פתח מתוכו׳ יתבאר וענינו הוא. כן כשמו

ה בעודי מהותו. ואופן איכותו. תוכן על מ

 כ• ישראל בבית שמרורה התפלה נוסחאות בסדר בזה ראיתי הנה א
 כי מד ביניהם כך כל רבו והשינויים לחבירו א׳ של נוסח דומה אק

 התפלות בשארי מלבד בשמ׳׳ם בנוסחאות ושינויים חילוקים למאות מנו
 ז״ל יחיאל רבינו אחיו בשם כ׳ קי׳׳ג) (בסי׳ או׳׳ח הטור והנה והברכות

 מספר וסופרק שוקלין היו אשר אשכנז חסידי הם רשומות דורשי ח״ל
 וכן מיי׳׳ש. מכל׳׳ה וכר נתקנו מה וכנגד והברכות התפלות תיבות מנץ

 ומיי׳ מהשמ״מ וברכה ברכה כל של התיבות במנץ שלאחריו בסימנים
סי׳ בב״ח ק חונן אתה של ט׳׳ו התיבות במנין שדקדק מה קס׳׳ו) ( ס הפ  ו

 כ• פלד! הממידה (שמר מהארח״ל בפמ׳׳ח וכן שם. מוד וכן לזה המכוץ
 ורובן י״ח הברכות של התיבות מנין נמצא מהחברים ברטת) ח״י בסדר

 שרשמו בהפסוקים רק בהטור שנמצאו התיבות מנין מם ומתאימות מכוונות
 מנץ אבל שם בפמ׳׳ח למ׳׳ש בטור מ׳׳ש בין שינויים הרבה נמצא לסיק

ם הפמ׳׳ח של אלו התיבות מנץ וגם ככולן רובן מתאימות התיבות  גם הבקו
 מאתה ידמתי לא מ״כ הארת״ל סידורי בשאר וגם בסידורו ז׳׳ל שבתי הר״ר
 זי׳׳ה הקודמים חקנינו מרבותינו וגס הרבה וחסידים צדקים אתה שינו טטם

קו ולא י״ח בתפלות הרבה שהוסיפו  מבס הוא וההוספה התיבות במנץ די
 קבלנו זה לא ובאמת פרטנקץ שקורץ מה שהוא הספרייה מנוסח נטלם
 שאנחנו רק הנז׳ הספרדים לנוסח לשנות אסור האשכנזים לנו אדרבא מלינו
אד׳י רבינו בנוסח להתפלל זי״ט הקדוש הבמש״ט תלמידי מרבותינו קבלנו  ה

 שהארת״ל היינו חיים דברי משו״ת כנודט הכולל שטר שהוא זי״ט זצ״ל הקדוש
 הנוסחאות מכל זה לנוסח לשנות ומותר הנוסחאות משתי זה נוסח בירד

 (ח׳׳א אלמזר מנחת בשר׳ת בטזה״י באריכות שביארתי וכמו מקודם שנהגו
 המנינים בכל ביאור חובת כדי ותמצא לטובה תדרשנו משם י״א) סי׳

 מה (הפרמקץ) הספרדים מנוסח להוסין» לא אמנם מהם והמסתמף
 מנץ שמשב דכיץ לכיפך נמצא הפמ״ח בנוסח ואדרבא האריז״ל צוה שלא

 מנץ מל להוסיף ולא אשכנז לנוסח ככולן רובן מתאימץ והם כנז׳ התיבות
ח שם) במנח״א (הובא ז״ל מקנדיא להישר אלים ובס׳ התיבות, ס מנו  כ׳;
 ואותיות התיבות כל מל כנה״ג ואנשי הפקולי שממון מד מקובל אשכנזים
 הרוקח בשם הביא השולחן בפאת (וכן כנז׳ השמ״ס נוסח היינו התפלה

 הרב בסידור וגם האשכנזים) נוסח שורש של כח יופי גודל הרא״ש ותשו׳
טנ״ז ר י הי  בשנדס התיבות מנץ של זה נוסח מל לגרוט ולא להוסיף שלא ס
 ות^גידיהן הצדקים בנוסחא שמוסיפץ ומי״ז כנז׳, יוסיפו זה למה וא״כ

שידיס  מגני (גם רבים כי מד חומה אץ פרוצה פיר הנוססא נפשית הו
 מכמה והשכל בינה דמה כגץ יחד הנוסחאות שני יאמרו ומיר׳׳א) התורה

מ וכיוצא Jודטי דימה קן בכפי^׳א רגק אמרו בינ״ה ותיבת ודמת :ינה ב
שממתי



התפלה נוסח מנמרקם

סי דע״ח cpoT* פה״כ צחוח ע״ד שאמר א׳ וצדק גדול בשם שמטחי  qיו
 בברכח לומר מוסיפץ מכאו״י; יוסיף דיע״ה, בברכח המוסיפים כי מכאו׳׳ב
 וכיוצא ומכוסמו ומכאובנ״ו חחלואנו לכל ומרפא וארוכה שלימה רפואה
 m מכאיב לצחוק שמבקק בשר יגיפח הרבה להג דברים פמפומי להכפיל

 (ברכוה כשדח״ל התפלה זהו פולם של ברומו הפומדים בדברים כ״כ לזלזל
 הצדקים פל בנוסחת וכן אדם. לבני זלות כרום פה״כ שם) ופירש״י פ׳׳ב ף

 נשפננו ובתמים באמת הגדול חסדך ופל במ״ש מוסיפים יש והחסידים
 של חותמו רק זהו אשר נשפננו ״באמת״ הגדול חסדך ופל לפניהם די ולא

 חסדו מל ״באמת״ נשפן כי פצמו פל אדם בן יאמר ואיך ״אמת״ הקב״ה
 נושמים. היינו כבר אז הגדול חסדו פל באמת נשפנים היינו ואם הגדול
 אם כמו כאש״ר פלינו מ׳ חסדך יהי פה״כ בראשונים מ״ש נודפ (וגם
< נייחל אם כי ל״ך יחלנו מ  חסרון נדע באשר מאוד בפחד יחיל הלב כג
 לך) יחלנו אם כמו כאשר חסדך יהי רק ובמחנינו. צד^תינו מה נפשו.

 להקשות. אק במחנו הגדול קדשך בשם כי שתקנו כנה״ג אנשי ובשלמא
 פכ״פ שהרי תפיסה אינו ״תמיד״ או ״באמת״ זו בנוסחא אומרים דכשאק

 כבר ית״ש בו הבטחון ולולא שפה, לו שאץ אדם לך ואץ בהש״י, במחון יש
 באמת שנשפנים לומר אבל בגלותינו חיים אנו זה ובזטת בפוננו, אבדנו

 ומדאי דמכדו לגרמיי׳ והמה שמוסקיס הוספק נוסח והוא קשה זהו כנז׳
^ במג״א והובא האריז״ל שס התפלה נוסחאות שפרים מי״ב א׳ שפר הוא  ג״
 ״באמת או ובתמים״ ״באמת לומר יוסיפו ולמה פוד פלה לוסיף דלא והבו

 באמת תמיד בטח כי נפשו פל שקר במתת ^::תהלל אדם יפח ואיך תמיד״
 פיץ כפץ קטרוג פוד ח״ו לפורר יוכל וזהו לאמתו האמת היינו ובתמים

 שאומר זה ע״י כראוי במנה שהתפלל וחושב בזה דמפיץ שאחז״ל תפלה
ק כנד. ובתמים״ ״באמת בוטח שהוא פיו במו פצמו פל  צמח את בנוסח ו

 לישופה תמי״ד מצפים היינו (ואם לישופה״ תמיד ״ומצפים שאומרים דוד
 י״א (אות לקק בדברינו ופיי׳ וכנ״ל אמתיות בישופה נשפנים היינו כבר

ת שלא לתקן צריכץ בודאי לזאת דוד) צמח את בנוסח בד״ה  ברוב בכלל ^יו
 לפני עאכו״כ p מושץ אץ ודם בשר מלך ולפני פשפ יחדל לא דברים

כנד: ולשונו פיו לשמור צריכץ הכבוד מלך ית״ש הקדוש ו
» פני במל הקדוש הגאץ של לשוט נא וראה הונ  בד״ה )3ע״ כ״ח (ברכות י

 ברמת שכל מבואר נראה וכר אדם יש כ^ם לחכמים ר״ג א״ל
ת במסמי פז אד^י פל מיוסדים התפלה תעו  בטור כמבואר ואותיות ה

^. סוד בהם שיש מה מלבד ק״ג סי׳ או״ח פ ה דא^ז״ה מו ר זה נ !  ̂
קן ימלץ מני דידן נשי אפי׳ דהא לתקן שיודע אדם p כצום ר׳ג  P לי
^ שאינם כיץ א ומה הצדוקץ פל להתפלל השייך קללות מניני א ת  מני תו

 ג׳ או ב׳ להשקיף הוצרך ששכחה ולאחר לתקנה שהוצרך הקטן דשמואל
 ומהסוד פצמותם מצד והאותיות התיבות שמספר כדפי׳ ע״כ אלא שעות
50ר5 באויט המכוון שיתקיים כדי עד :4למע רושם לעשות ימלים שבהם

וכף



קסאהתפלה נוסח מאמר

 צפרק טובה איך דמח למק בזה המחחחיו מיי״ש החיוש פכ״ל וכר
 הפקר ולשונו פיו לפשוח ולא זצ״ל שלפנינו מדור הגאונים המה ראשונים של

וכר ידו המשנה וכל בחפלה וריח) טפם ובלי דפח (בלי ולשנוח ולהוסיף
:וכמובן

 נמצא בפפ׳׳ח לאשר האלו המוסיפים פל זכוח ללמוד יש לכאורה אך ב.
בפפ״ס וכן אלו החיבוח מנין נמצא לא שבשפה״כ וכיון מהחברים זה

 דובראוונא דפוס בפפ׳׳ח רק זה נמצא נא חקמ״ב) קארמץ(שנת דפוס שהוא
 הוא הנראה וכפי אלו החיבוח מנץ נמצא לא חסידים במשנח וכן ולבו^
 שהם מהחברים לד! מהארח״ל שהם להפיקר המ״ח חשבם שלא מחמת
 בשו״ת כבר מזה שכתבתי מה ופיי׳ בפצמו ז״ל ממהרח״ו ולא תלמידיו שארי

 שהתימ מה י״ל וגם פיי׳׳ש. ג׳) פמוד ט״ו דף (בהנדפס שם כנ״ל מנח״א
קו אם גם הוא השמ״פ בנוסחאות להם להוסיף להם חז  מנץ לפקר ה

 מ״מ פנין אתה למספר כוונות משאר פדיף לא מ׳׳מ בפפ׳׳ח שנמצאו התיבות
 בש״פ כמ׳׳ש פליו מוסיפין אבל יפחות שלא p והכונה פליו להוסיף יוכלו
סי׳ או״ח  פל תפלה בפיק ראיתי שוב פיי״ש. בהג״ה) א׳ ספי׳ רס״ג (

 ז׳׳ל מבוטשאטש הגה׳׳ק הרב בשם זה הביא שלום שים בברכת הסידור
ר אמנם המוסיפים בפד למליצה p זה כ׳ הוא גם אך הי  להוסיף שלא מ

טלמגץהתינותעיי״ם:
 לא בודאי זה שפכ״פ כיץ כנ״ל שינו למה כי כס׳ פדיין קשיא הא אמנם ג.

שכנז(היינו ממנהג בזה שישנו בהארת״ל נמצא להוסיף התיבות) מנץ א
 האשכנזים מנוסח לשנות לנו אסור וא״כ כנז׳ בסידורם הספרדים כנוסח

 התפלות בנוסח אבותיכם במנהג מהרו מתם דשלחו בירושלמי האי כי בזה
ת במנח״א עיי״ש או פיל(  להגה״י} קדושים דפת בסידור שנמצא והגם א׳) ונ

 לורד והיינו פדיף בנוסחא להרבות כי ושיטתו דרכו פפ״י ז״ל מבוטשאטש
 איהו רק כי נודט אמנם פיי״ש) מהם א׳ להרהר (או הנוסחאות שני

 הדור צדקי בזה חכמים לו הודו ולא חומרותיו ברוב דפביד הוא לגרמי׳
מי׳ ז״ל  בב׳ בנוסחא להרבות ולא השמ״ט בנוסח מדויקת נוסחא להם נ

 הד״ק ע״ד זי״ע משינאווע אדומר׳ר קדוש מפה ששממתי וכמו הנוסחאות
 ותלמידקם ובניהם הצדקים של שבנוסחאות והגם כנז׳, בסידורו אלו

או ^ א אחריהם, להבאיס ובפרט גמיהם, שינויים ג״כ נ ק וס׳  מרגו קזי
 שמיעא לא הד״ק כשיטת כפולה גייסחא להרבות מ״מ ממנו ששמע כפי
 שנמצא האריז״ל של התפ^: בנוסח כי וגם וכנז׳. להו סבירא לא כלומר להו

 מהר׳׳ש בנו שסידר בפצמו ז׳׳ל מהרח״ו של לשץ טהרת שהוא בשפה׳׳כ
 במנח״א שם ג״כ שביארתי (וכמו וכנודע ממש אביו מלשץ זי״ע וויטאל
אק נמצא הר׳ל) בחשו׳ ח ס ת נו ה מדויקו ^ נ  (ומפני האריז״ל שדקדק ו

 וא״כ בנוסחאות להוסיף שלא ספר על תלמידו ז״ל מהרמ״ו כתבם זה
p שלא ז׳׳ל מהצדקים אתה על קשה עדיץ pהספרדים מנוסח והוסיפו ו 

ץ) ק «ענ ה ) : ל ^ ודע יא



התפלה נוסח מאמרקסב

ר שסידרום הארח״ל כונת עם בסידורי׳ שנמצא הנוסח כי ודע ד.  הד׳
ר ז׳׳ל, שבתי ר ז״ל, אשר והד׳ סידור וכן ד׳ל, קאפיל יעקב והד׳

 שלא (במקום וכיוצא חסידים משנת סידור וכן הישן, זאלקווא ד הארת״ל
 נוסחתם על יסוד להעמיד אק כן) הנוסחא ושצ״ל התיבות מנק בדיוק כ׳
 מחברם שלא וכנראה במקומם גם א״ע וסותרים זמ׳׳ז משונים המה כי

 שנמצא נא תראה ולראי׳ והמדפיסים, מהמו״ל רק הנוסחא והגיהו העמידו
ר בסידור  דשחרית מקומות) (בכמה מהשמ״ע נוסח שינוי שבתי הד׳

 בנוסחא, ביניהם להשינוי וכוונה טעם שום אק ושם ומעריב דמנחה להשמ׳׳ע
 א״ו וכיוצא, בפע׳׳ח ממ״ש לומר הארת״ל שצוה ממה להיפך נמצא וכן

 שהביא מה נסתר ובזה היטב. הדק דיוק בלי הועמד המדפיס מהמדל דרק
 בנוסחאות והקשה שדיק התפלה) נוסחאות (על מהרי׳׳ח ליקוטי בס׳

ר שנמצא ק אשר והד׳ר שבתי הד׳ די  וגם סידורם של בנוסחא תיבה בכל ו
 ז״א ובאמת וכיוצא ומעריב למנחה משחרית נוסחתם מסתירת הקשה
וכנז׳; הנוסחא הועמד מהם לא כנראה כי ז״ל הגדולים מחבריהם על קושיא

 ישראל חמדת בסידור שמ״ע של התפלה בנוסח בעה״י העמדתי ע״כ ה.
תרס״א) שנת (במונקאטש ידינו על שנדפס זצ״ל וויטאל למהד׳ש

 ז״ל וויטאל מהר״ש ממין והועמד הוגה לא התפלה נוסח בהכת״י ולאשר
 שמה הדפסתי ל^ת עיי׳׳ש, בהקדמתי שם שביארתי וכמו בעצמו, המחבר

ק שסידר מה עפ״י בעה״י שנהגנו השמ״ע נוסח די  אאזמו״ר כ׳׳ר! ובירר ו
 אבדפה׳׳ק זי׳׳ע זצללה״ה שפירא שלמה מו׳׳ה וכו׳ ציס׳׳ע הקדוש הגאק הרב

 אבד׳ק עוד (בהיותו שנים כמה בזה ויגע ופסק למד אשר מונקאטש
 ועפ׳׳י כנ״ל התיבות למנץ מכוק ושיהי׳ וספרים סופרים מפי סטרתוב)
 רבו מאת בע״פ אז שאל ונמז^י! עלה אשר דברים ובהרבה הארח׳׳ל,

 רבו. תשובת עפ״י ופשה חיים דברי בעל זי׳׳ע מצאנז הגה׳׳ק רבשכבה״ג
ח שערים שמונה שנדמזו עתה וגם  עינינו הרי זי״ע וויסאל מהס׳ש שסיי

 הארתי׳ל שדיק דברים בכמה לשם ומיזאמיז טובה זו שנוסחא רואות
ה חונן אתה בברכת בד״ה י״א אות לקק בעצמו(עיי׳  ולירושלים בברכת ובד׳

 שהעמדתי ההוא הנוסחא ע״כ דוכחי) בכמה וכן קולנו שמע בהלכת ובד״ה
̂ל ישראל חמדת הסידור שם  לנפול מהצורך ואץ בפה״י עיקר הוא כ

 מה השלדע בנוסח עיי׳ (וגם לטובה, תמצאנה שם כי הנז׳ הטסח בכאן
«ו ד ה בשם בהגהותי ישראל חמדת בסידור שם « )א״ ;

א, נוסחא הוא ד׳ל התניא בעל הגה״ק הרב סידור והנה ו. קנ  לא אך דו

 בד״ה י״א האוח דנריו על דש5 (ועוי׳ השמי׳ק התיבות מנץ חוק שסר

כ״ה): כ-ד י״ד י״׳ג באות וכן מודים בברכת

והנה



קסגהתפלה נוסח מאמר

 (שנדפס זצ״ל מזפליחוב מהר״א להה״צ נהורא כחר טפ״י בסידור והנה ז.

השמ״נג ג״כ בבארדיטשוב) ואח׳׳כ ז׳׳ז נדפס וגם תרל״ג שנח בבראדי

 דבריו ציוני במקצח ולהשיג לפורר שיש מה אך החיבות בנוסח מדוייק

ה י׳׳א בדברינו(אוח פיי׳ שם ולירושלים): בברכח בד׳

 נדפסו אך כנ״ל זצ״ל מבוטשאטש להגה״ק קדושים דפח סידור וכמוהו ח.

אריח וחצי לבנה כחצי ומרובפוח, מגולים חצאי בציוד הנוסחאוח שם

 פל ואחו חסר פל מורה אחו אז יבחין ומחפלל(שלא הקורא יחבלבל כי פדי

וג׳): ב׳ (אוח כנ״ל בנוסחא ולהרבוח יחדיו שניהם יאמרום ובנקל יחיר)

 פי׳ לו סביב ישראל״ ״ישופח בשם סידור נדפס ראיחי פחה אוצם ט.
 סידורים מכמה הטסח שבירר השמ״פ קודם שם וכ׳ חיים דברי שקראו

 בלול השמ״פ נוסח שם והפמיד פכ״ל חדשים פס המדוייקים ישנים
 נקרא. ולזה גנתייס) הסגר ציוני גלי (גס הנוסחאוח מכל גמור גחפרוגוח

 פל שהחנצל ואף אקרא, חמה חמה המדוייקים״, ישנים ״מסידורים נוסחא
ספק, חירוצו אין בהג״ה, מנחה חפלח בדיני שם ככה  שאינו בפרט מ

 בנוסח הנ״ל בסידורו ראיחי וכן המדוייקח, נוסחא שהוא שכ׳ כדבריו.
 פוד ואשלש ״ואשנה״ הנוסח לו הוקשה לאשר שבח בליל הפולמים כל רבון

 נומר הנוסחא שינה p פל ושילש שינה כבר הלא כי וכר כוסי פל להפיד
בכמה פירש״י הנראה וכפי ושינה טרח ולחנם ״ושניחי״,

ק איוב, יפשה ככה <^״כ וכמו מקומוח  שהוא אף הפנן ישטן אשר ו
ה ובאמח פחיד, לשון טנ  שפיר שייך p למשוח רגיל שהי׳ היינו לשפבר ה
 אשירה לאמר ויאמרו פה״כ בשלח פירש״י (פיי׳ פבר, פל גם זה צשון
 או״ח בט״ז ומיי׳ בהג״ה pו וגר הפם אלי יבא םה״כ יחרו בפ׳ וכן וגו׳
מ ו׳), ס״ר! ם״ו סי׳ ב  למשוח שרגילין הייט ואשל״ש ואשנ״ה ון1ה^ שפיר ו
 הקדוש אדומו״ר גשס בהג״ה שס שהביא מה וגס וז״פ. ושבח שבח בכל כן

ט׳ מכובדים ונהי׳ אצל אומר שהי׳ זי״פ משיגאוונג  נשממים דברינו ״ויהיו ו
̂י^וח בכל כי להפיד ואוכל אמת, אינו לפבודחך״  והייחי שזכיחי פטמים ה

 זו תפלה אדומו״ר והגיד זי״ט אליו הקרובים שלחנו מאוכלי בש״ק שם
^ רם בקול  אנ״ש כל וגם הנז׳ נוסח תוספות כלל זה הגיד ולא שסנמזי 1ו
 דברים הס׳ בסידור פוד ויש זה. נוסח הגיד שלא יפידק תדיר אצלו שהי׳
 במיני בקצת הסידור שנתפשט ויפן לדוגמא זה כתבתי אך במחכת״ה כאלו

 זמירותיו גפרט יהלך וקדוש גדול ממקום כי אח״כ ינזשגו ואולי ההמון
:הנז׳ האלו הדברים מכ״פ רשמתי פ״כ כס׳ ותפלותיו

סידור



התפלה נוסח מאמרקסד

 סידורו שבחי בחהלח ראי׳ א׳׳צ המפורסם ד׳ל, יפכ״ז מ׳ הגאא סידור י.
 השהיתי מקרוב זה פחה אך דווקנא, מנוסחי שהוא נוסחאתו ודיוקי

 אק אשר כזה חפרובות שלו הסידור בתוך לפרב החדשים בדפוסים
 הפמידו כי הגם מזולתו, או הנ׳׳ל מהגאון הוא מה פוד לידפ באפשרות

 הגאון דברי בפצם גם אך אריח או לבנה וחצאי מסגרות המקומות ברוב
 בכולו ופרוב בלבול שנפשה פד כאלו לבנה בחצאי מסגרות נמצא הנ׳׳ל
 צהשו״ב זאת התיר מי ידפתי ולא כנז׳ הדברים יצאו מי מבק פוד לידפ ואין
מ  זמירות הרבה שהכניסו ובפרס כזה לפשות מבארדיטשוב יודקיס ד׳

 לכבוש והגם בפירוש להם מנגד הי׳ הנ״ל הגאון אשר הסידור בתוך ודברים
 דפתו נגד סידוד׳ו) (זהו אל בבי״ת פמו רבנן) מלכי (מאן המלכה את

ואכמ״ל: רומו ולמרות

א.  דמטי קמא קמא הנוסחאות השמ׳׳פ. בברכות הפרות בפה״י ארשום י
 כנ׳׳ל ישראל חמדת בסידור נדפס כבר הראוי (ונוסח הן, ואלו לידי,

ה׳): אות

ה רכ ב  הנדפס סידור בשם הביא תפלה בפיון והנה הכל. קונ׳׳ה ראשונה ב
א בשם שכ׳ בוולנא ה) נתחלת (בוא״ו וקונ׳׳ה שצ״ל זצ״ל הגד׳ תע ה

 מסר בתורה נכתב קנ״ה ותיבת ונק״ה אותיות הוא כי בכונות נמצא לאשר
 מהרצ׳׳א^ימזקיני ליקוסי כפת נדפס וכן הק׳. קודם ר וקנה שצ״ל ודאי אלא ר

 בכהארת״ג הכונה לאשר כנז׳ וקונ׳׳ה שצ״ל ראי׳ ג״כ כ׳ זצ״ל מדינוב הגה׳׳ק
 שלפניו ר שצ׳׳ל א״ו בתורה ו׳ מסר הוא קנ׳׳ה ותיבת קס׳׳א בגי׳ שהוא

 החומש פל ז״ל הגה׳׳ק למר׳ז הברכה בהיכל ופיי׳ קס״א, בגי׳ ואז (כנז׳)
 לא וקנ׳׳ה והאומר ונק׳׳ה ויכוץ הכל קונ׳׳ה לומר יש שבשמ׳׳פ לך) (פ׳

 האומר משתבש לא לכן מסר קנ׳׳ה שבמסורה כיון ג״כ והיינו פכ״ל משתבש
 כי זה לכל א׳׳צ באמת אך כס׳. (בחמלתו) ר אות להשלים היינו וקנ׳׳ה

 קידוש בכונות כמו ר מלאים כאלו תיבות פפמים ברוב נחשב בכהארת״ל
 כי אם ת״י בגי׳ קוד׳׳ש הכונה שנחשב קודש מקראי ה׳ מופדי אלה יו״ט

 לחמי ממרחק אביא ולא רבות פפמים כיוצא וכן ר בלא כתיב קדש באמת
p שם בהארת׳׳ל שהכונה טובים חסדים גומל בזה הסמוכות מתיבות 

 תיבת נמצאה ובאמת בוא״ו גומ׳׳ל זהו ובפ׳׳כ פה״כ הויר׳ת ג׳ גי׳ שהוא
ר י״ח ישמי׳ בתנ״ך פ״א רק ״גמל״ ס ב (ו  שם כתיב זהו נצה) יהי׳ ״גמל״ ה׳

^ וגומ״ל משב ובכהאריז״ל הגימ״ל פל ובמול״ם ו׳ מסר  וה״נ כנז׳ ר מ
 הרגישו שלא הנ״ל הגה״ק פל ותמהני ונכון. וז״ב ף מלא דסמיכי קונ״ה תיבת

:כנז׳ קס״א בגי׳ והוא הק׳) שקודם ר (בלא קונ׳׳ה צ״ל וא״כ בזה.

סי׳ אר׳ח בנמוקי פיי׳ הסל ומוריד הרוח משיב [מוסדו  ומוריד קי״ד) (
 אות ד׳ מהדורא בדב״ת מ״ש עיי׳ הגימ״ל תחת בסגו״ל הגשם

מזל״א]:
בברכה

ל״ג עמוד נחמדים דברים בס«־ •)



קסההתפלה נוסח מאמר

 ולפי״ז ובהארח״ל בשור תיבוח מנץ לפי תיבוח י״ד קדוש אתה ,0 בברכה
 ופכ״ז השמ״ע בנוסח שדקדקו וחסידים צדקים כמה פל תמהני

 כתב וכבר המספר, פל יותר שזהו אתה וקדוש גדול מלך אל כי בזה אומרים
 זה נוסח לומר שלא זצ״ל אלגאזי למהד׳י או״ח פל צבור בשלמי באורך בזה

 צבור בשלמי שם הביא כי לפלא אך פיי״ש. תיבות י״ד מנץ פל להוסיף ושלא
 בידה זה כלל מצאתי ולא זו בברכה י״ד התבות מנץ חסידים המשנת בשם
 סמוך שצ״ל ובפגץ ב׳). באות (וכדל במ׳׳ח בשכדפ התיבות מנץ שום ולא

ש גדול מלך אל כי אומרים שאץ (למנהגינו חתימה מפץ לחתימה  אתה) קדו
 אותן כי לידפ צריכץ זאת אך בזה שתי׳ מה קדושים דפת בסידור פיי׳

 גדול מלך אל כי צ״ל גדלך נגיד ודור לדור מוסף הש׳׳ץ בחזרת האומרים
 מפינו אלקינו ושבחך כשאומרים חתימה מפץ כלל הוי לא דאל״כ אתה וקדוש

 לחתימה סמוך ואינו שייטת אינו הקדוש האל בא״י ופד לפולם ימוש לא
 יום בכל וקדושים קדוש ושמך קדוש אתה בנוסח (משא״כ חתימה מפץ

 הקב׳׳ה של קדושתו מפץ ישרא׳׳ל קדושת דהוי חתימה מפץ הוי סלה יהללוך
ר כדאי׳ אלקיכם ה׳ אני קדוש כי תהיו קדושים כדכתיב כביטל  שם מד׳
ק ופיי׳׳ש ד  אדומדר קדוש מפה שמפתי וכן לזה). תי׳ ג״כ בסידור ב

ש גדול מלך אל כי צ״ל בודאי ודור לדור האומרים כי זי״פ משינאוופ  קדו
 נ״ד]: אות מ׳ מהדורא בד׳ת מ״ש [ופיי׳ הנז׳. מנמנם אתה

 שצ׳׳ל ישראל חמדת סידור בהגהות ונדפס מ׳׳ש פיי׳ חונן, אתה בברכת
 ממהד׳ש וכמפורש והשכל תיבת להוסיף ולא ודפת בינה חכמה

 מספר והנה חב׳׳ד, לשונות ג׳ רק שצ׳׳ל שם ישראל בחמדת גם זי״פ וויפאל
 רמז שם כמ׳׳ש י׳׳א הפפ׳׳ח ולד י״ז המור לד הם זו בברכת התיבות

 היינו בפפ׳׳ח מ׳׳ש דבפ׳׳כ דפ׳׳ק בסידור כ׳ וכבר מהם בכ״א הפסוקים
ר שזהו והלאה מוחננו ק  תיבות י״א יש הברכה סוף פד ומשם התפלה פ
ד ג״כ מזה ונראה  ואז והשכל ודפת בינה חכמה שצ״ל כנ׳׳ל הסוברים כ

 י״א שיש בפפ׳׳ח הלשץ שזה כיון אך והלאה. וחננו מתיבת תיבות י״א יש
 בשפה״כ ז״ל rמהרח שכ׳ הארח״ל ובנוסח מהחברים רק הוא תיבות

ק  שמהר״ש שנראה ובפרס הפקר, כן בודאי פ״כ תפת בינה חכמה רק די
 ישראל בחמדת כי והשכל תיבת ממ׳׳ש בו חזר ג״כ ובפצמו בכבודו ז׳׳ל ודמאל

 פ״כ חב״ד, לשונות ג׳ שתכיר רק וכ׳ בהקדמתו שם כנז׳ ימיו בסוף חיבר
^ בודאי ק 3כנ״ שם ובהג׳׳ה ישראל בחמדת וכנדפס נוסחתנו נ  צ״ל ו
 שנדפס ומה בשחרית ז״ל שבתי הר׳ר בסידור כמ״ש ודפת בינה חכמה

אי הוא והשכל״ בינה ״דפה ומנגריב במנחה שם  P נשתרבב ס׳׳ס מוד
ק אץ דבזה הסידורים ^  מ״ש [ועיי׳ j״<n ומפריב למנחה שחרית בץ מ

בסופו]; קולינו. שמע ברכת לסמץ לקמן
ת מנץ בזה בסע-מיחשב אתה וסלח מוב אל כי לנו סלח בברכת ט  כ׳, החי

מר ב מת מנץ כ׳ ולא זו בברכה דילג ו ה ולאע־ כלל התי מנ  ה
מד) מוב (חסד) אל כי בסידור בי (וכמ״ש תיבות כ׳׳א שהוא נמצא (

בסידור



התפלה נוסח מאמרקסו

 בדיוק מ׳׳ז מ״ש עיי״ש תיבות) כ״א לספרדים שהוא ממדין הד׳י בסידור
 פ׳׳ג). נג׳׳ו qד (בהנדפס שם י״א) סי׳ (ח״א אגמזר במנחת

 נא ראה נכוץ כ׳ וגם תיבות י״ז שיש בפפ׳׳ח כ׳ בפנינו נא ראה בברכת
ת בפנינו  (שהממדנו דידן בנוסחא והנה בסידור, וכמ׳׳ש רנ״ב ד׳

 י׳׳ח בזה שיש כ׳ בכלבו ובאמת תיבות י׳׳ח הוא כנ״ל ישראל) חמדת בסידור
 והסיר תיבות י׳׳ז שי״ב כ׳ ברוקח אמנם ה׳ אל ויצמקו הפסוק כנגד תיבות
 נוסח הוא וכן במר) יצחק להד ישראל מבודת בסידור בזה (ומיי׳ נ״א תיבת
 שכ׳ בפמ״ח אמנם י׳׳ז רק תיבותי׳ פ״כ נא תיבת אומרים שאין אשכנז
ת הכונה  מילי הני והנא י׳׳ז שתיבותי׳ כ׳ וגם בפנינו נא ראה נתיבת ד׳
 לממן וגאלנו רק ״מהרה׳׳ תיבת גרם לא דאולי בפ״כ וצ״ל נינהו סתראי

 ז״נ פמדץ מהד׳י וכ״כ י״ח תיבותי׳ הופמד שלנו והנוסחא וצ״פ שמך
 שמך״ לממן מהרה ״וגאננו נוסחתינו וגם י״ה. תיבותי׳ לספרדים כי בסידורו

 (דך במגינה רש״י דברי כנגד הוא שלימה״ ״גאולה בזה האומרים ואותן
מ׳ שם דאמרי׳ פ״ב) י״ז  רבא אמר בשביפית, גאולה לומר ראו ומה מ

 בששית מר והאמר בשבימית, קבמוה לפיכך בשבימית, ליגאל שמתידין מתוך
 אתחלתא נמי מלחמה בא, דוד בן שביפית במוצאי מלחמות בשבימית קולות

 אלא היא דגצות גאולה לאו גאולה דהאי ואפ״ג פירש״י היא דגאולה
 ירושלים ובנין קיבוץ ברכת דהא תמיד מלינו הבאות הצרות נק שיגאלנו

 כיון אפי״ה זו מגאולה לבד למצמה ברכה ואחת אחת לכל יש דוד וצמח
 שלימה גאולה אינה הרי ולפי״ז מכל״ה. בשביפית קבמוה פלה גאולה דשם

 שלימה״ ״גאולה שהרי תמיד בגלותנו מלינו הבאות מצרות רק כשנגאלי׳
 דגאולה אתחלתא משום בזה דנקט רק שלימה וגאולה דוד בן ביאת רק אינה
ר בסידור ממ״ש וכן פדיין. ״שלימה״ ולא הוא מד גאולה ושם  שבתי הד׳
 גאולה פל דקאי ראי׳ ואק רש״י דברי נגד סתירה אין זו ברכה קודם ז״ל

 פיי״ש: אויבינו שהם מפלה שרי להפיל צריכין פתה דגם כיון דלפתיד
 תיגותי׳ כ׳ גפע״ח רק התיבות מנין בטור נמצא לא שופטנו השיבה בברכת

 כ״ה אתנו יש ובאמת לסינק י״ב ב״פ הפסוקים שם וחשב ס׳ד
 (היינו פיי״ש כ״ה שתיבותי׳ ה6 כונה כ׳ ז״ל קאפיל הר״ר ובסידור תיבות

 הר״י וכ״כ התיבות) במספר חילוק אץ לשניהם אבל ובמשפט״ ״בצדק י״א
 בץ והיינו פכ״ל ישראל לכל שוה כ״ה תיבותי׳ זו בברכה בסידורו פמדץ
 כ׳ שפיר בפפ״ח כי במחכת״ה ז״א אמנם להאשכנזים ובין הספרדים לנוסח
 בצדק ברחמים ״לבדך שאומרים בסידורים הספרדים לנוסח כ״ד מספר

 הגי׳ אמנם כ״ד. רק תיבותי׳ נמצא ״בחסד״ תיבת גרסי ולא ובמשפט״
ה וכ׳ שם בפפ״ח הוא כן ובמשפט״ ״בצדק טנ  ומשפנד׳ ״צדק כשמתימדץ ה

ק ז״ל אשר הר״ר בסידור וכ״כ ז״ל שבתי הר״ר בסידור הוא וכן  הנוסח ו
ל נפהר״ר כרב פל ולפלא i״r תניא כרב בסידור ^י  שנסה בסידורו ז״ל ר

ס מזה ט במשפט״ ״וצדקנו הגוסחא בסידורו ו ה ו (מלטת) וצדקנו הטג
(ת״ח): במשפט

בברכת



קסזהתפלה נוסח מאמר

ת רכ ב  חמדת בסידור הנדפס בהנ״ה בזה פכתבתי מה פיי׳ ונמנשינים ב
 שם הנדפס שלנו בנוסחא הוא (וכן כ״ט תיבותי׳ והנה ישראצ

 פד הדיפות רבו פתיחתה בתיבת בפרט הנוסחא אונם ישראנ) בחמדת
 ספרד סידורי נוסחי בקצת הגי׳ פ״כ המיני׳׳ם ברכת נקראה ובש׳׳ס למכביר

 להר ישרמל פבודת פי׳ פם ובסידור תקוה תהי אל ולמיני׳׳ם (פרפנקי״ן)
 הרבה שם האריך תרכ׳׳ת) שנת ברפדפלהיים (שנדפס בפר ארי׳ בן יצחק

 הקדמונית הפקרית שהגי׳ שאלוניקי וממחזור כת״י מסידורי וכ׳ זו בברכה
 לא דפתי לפי אך מיץ ממלת הפי׳ מהו שם והחריך טרח וגם ״ולמשומדים״

 מגזירת הצנזארי׳׳א כי כ״כ היטב הדק לברר xאפ אי וגם היטב בירר
 הכל פל כסתה פתה ופד הגלות ימי באריכות הראשונים מימים המנכית
 וכיסו בזה בנוסחאות ומבוכה המהומה רבה ידי׳ ופל וחשך פרפג בפלטה

 הברכה התחנת שהי׳ נראה וישרה נכונה ובהשפרה תיבות, כמה ופינו
 (בסוך פירש״י מי״ן ותיבת בש׳׳ס) (כנז׳ תקוה תהי אל ״וצמינים״ רפיקרא
ת (שהוא למינות תהפך דמלכות הך פל סיטה)  ״נוצרי) ״ישו ״ממאמיני ר׳

 אומר מם׳ והוא רש״י פכ״ל מינים הנקראים ותלמידו יש״ו אחרי שנמשכים
 השכחה אומר בס׳ [וגם חלו רש״י דברי מצפנזורי׳ נחסר בשסי״ן כי השכחה

^ וביפור ביאור י״ח יצא לא מקומות בכמה  כי הצפנזורי״א זיוף של ח
 כבר נחסרו הקודמים בדפוסים גם אשר הפיקרית הגי׳ מפיניו נפלמו כבר

 דפוס בשסי״ן שנחסר מה רק כנרחה השלים ולא פוד. הישנה הבקורת מהמת
 קדמוניות בשנים הי׳ הלז מטפם פכ״פ בהקדמתו] וכמ״ש בימיו רוסיא
 תיבות בכמה שינו פ״כ כמובן הנ״ל מטפם מי״ן תיבת להזכיר ממש סכ״נ

 לצדוקים, ממינים פוד וחילפו ״אפיקורסים״ שגרסו ויש ״צדוקים״ במקומן וכ׳
 בירושלמי גם פ״ד) (סוף ברכות בתוספתא כדאמרי׳ לפרושים, ימצדוקים

 ברכת (שהוא ״הצדוקים״ ברכת היינו פרושים״ בשל מינים שג ״וכולל
 הפרושים שהוא בחילופיהם וחלפום הבקורת פ״י פרושים קראום המינים)

 שפשו מה המלך בינאי ס״ו) (דף קדושין בש״ס כדאמרי׳ הצדוקים נגד
ק הפרושים נגד הצדוקים  ודלא הבקורת חלופי שכ״ז א״ו דוכתי בכמה ו

 וזהו הצבור ק הפורש מלשון פרושים כי שם ישראל פבודת בסידור כמ״ש
 פושי ״וכל הנוסחא פל הנז׳ בסידור שם שצווח מה אך וכמובן. גדול דוחק

 לפפמים שאינו לבי זכיתי יאמר מי כי אתו הצדק בזה יאבדף׳ כרגפ הרשפה
 בחר הזאת והנוסחא ח״ו כ״י ואת א״ט מקלל ונמצא רשפה פושי בכלל

 כרגפ ״המינים׳״ וכל במקום קדמוניות משנים כנראה יסודה מהצפנזורי״א
מז מפני נאסר אצלם הי׳ מיני״ם תיבת כי יאבדו  כנ׳׳ל אמונתם למיד ^ו

 יאמרו שלא לגמרי אשכנז בנוסח להמתפללים גם ראוי בודאי פ״כ וכנודפ.
ת נוסחא א  יאבדו כרגפ רשפה״ פושי ״וכל הישנה) הרשמה (מבקוית מ
 אתה יפשו אם כרגפ ח״ו שיאבדו ופוד ישראל כלל ואת א״פ מקלל שה״ז

 בתפלתם ומכשול לפוקה זאת תהי׳ ולא ח״ו תשובה מהני יהי׳ ולא רשפה
ר לא אם תפלתו י״ח יצא אם שאלה יש וגם ח״ו קטרוג לפורר כלל מכי

ולמיני״ם



התפלה נוסח מאמרקסח

 בד״ה בסמוך בזה לקמן ובדברינו קכ״ו סי׳ ריש מג״א (פיי׳ ולמיני׳׳ם
 יאבדו״ כרגפ המיני״ם ״וכל זה במקום נא יאמרו פ״כ המ״צ) בשם והראה,

 בסידורים שנדפסו המפרשים כל גם כנז׳ זו ברכה בהחחלח והנה כנוסחחנו.
 הבקורה פחד מפני לאמתו האמת בזה הגידו נא הנוסחאות בפנק ושפסקו

 יחשבו דפת בלי והבני היצה׳ד. הוא זדק מלכות כי והדפיסו שס יכמו
 אחרי וברצק באונם הזה הטפות אחרי נמשכו וקצת האמת כן כי אח״כ

ס׳ז וד״ל, הבקורת נוסחאות  לא או אלxי פבודת פם בסידור הזכיר לא ו
 (אם להמטרה כיק ולא התהלך סביב סביב הוא גם פ״כ כנ״נ להזכיר רצה

 מכת״י שהוציא בנוסחאות בפבודתו נפלא ומלאכתו מפשהו רב במק״א כי
 תיבה אחו כנ״ל ברור דבר בזה למצוא אק פ״כ נדפסים) ומספרים שונים

 מ״מ ״ולמלשינים״ שמתחילים כנ״ל למנהגינו פכ״פ בתחלתה. בפרט פיקרית
 וכונתם חז״ל כתקנת הוא הרי יאבדו״ כרגפ המיני״ם ״וכל גם שאומרים כיק

פ׳]: אות ז׳ מהדורא בד״ת מ״ש [ופיי׳ זו בברכה מפקרא
 הנה בפ״כ הבקורת זיוף פ״י שנפשה במה הוא כן שכדברינו נא ותראה

 והובא נד) סי׳ (ח״ב ז״ל מלמד למהר״ם צדק משפט בשר׳ת פיי׳
סי׳ ומג״א בכנה״ג  פ״ב) כ״ח השחר(דף תפלת בפ׳ רש״י בדברי שס קכ״ו) (

 זה לשון כלל נמצא לא בדפוס [לפניט רש״י לשון שהביא המינים ברכת בפנק
ק לאחר תקנוהו ביבנה וכנ״ל] כנראה פוד מצאוהו לא השכחה באומר וגם  ז

 פכ״ל חיים אלקים דברי והפך שלמד ״נמרוד״ של לתרבותו קרוב מרובה
 וזהו לתרבותו״ ״קרוב שס ״וביבנה״ לכאן נמרוד פנק דמה לכל ומובן רש״י,

ב ״מקרוב״ זה ומה מנמרוד שנה אלפים כמה לאחר הי׳ ת  בפ״כ הייט אך ^
 שני הבית בסוף ההוא לזק קרוב שהי׳ שר״י הנוצרי האיש לאותו הכונה
 במשפט שם וכ״כ כנ״ל) המיני״ם ברכת אח״ב תקנו ומאמיניו תלמידיו (ופל
 החוקרים מפני הוא (ולמלשינים) התיבה שזהו ״וצמלשינים״ בברכת צדק

 הסידור בפל כד׳ (והיינו פכ״ד ״ולמשומדים״ וצ״ל הדפוס במקום שנטשק
 כנ״ל הצטמורי״א בקורס זהו הדפום במקום והחוקרים כנ״ל) ישראל טבודס
סי׳ בכנה״ג והובא  רומניא דבני שם השקל ובמחצית כנז׳ ובמג״א קי״ח) (

 ולמינים אמרו לא p פל כי וד״ל פס׳ל אויב מפחד היינו ולמלשינים אומרים
ת שהוא  לגמרי שלטו שלא במקום הפוסקים ולשון הגמ׳ מלשון כנראה פקרי

:להשחית הבקורת ידי
סי׳ השחר ברכות בה^ נא תראה יותר ועוד ט״ז( ) ס״ק מ״ו ב ^ ד ק ה  ש

 ולא :4שלי בדרך רק גוי פשני שלא הברכה תקנו מדוט רבים בשם
 רק הוא יהודי «נשני הנוסחא דמ״ש כ׳ נד) (ס״ק שם והמג״א יהודי שפשני
ט המדפיסים שינוי היי  והביא הט״ז רביט כי ולפלא הבקורת) מחמת (
א יהודי״ ״שפשני הנוםי«ז שזו ידפו לא שלמים וכן רבים בשם  רק הו

 מלילוחם הבקורת גזירת שלנמ וכ״כ גוי״ משני ״שלא וצ״ל מה^ננזדר
ם טלו פ״פ הנמנות חשך שכסחה פד ובשנותם  חבק ומזה פולס לגדולי ג

הנ״ל: כדבריגו שהוא
בברכת



קסטהתפלה נוסח מאמר

 מיי״ש כ״ד שחיבוחי׳ ובסידור ובפע״ח בעור כ׳ מירך, ולירושלים בברכת
 שיאמר 0 הנ״ל בראדי ד נהורא נחר ובסידור הנרמז, הפסוק על

 נדחק וע״כ חיבוח כ״ה שהם לפי״ז ונמצא ולירושלים בברכח ״עבדך״ דוד
 מספר חדל דא״כ אינו חה החפלה. ביאור רק הוא ״עבדך״ שחיבח לומר

^ון. ביאור רק שהם כן לומר יוכלו חיבוח דבכמה החיבוח  האמח אך ה
ס וכר עבדך דוד וכסא להחפלל בזה שיזהר מהאריז״ל דמ״ש הוא  ו
 על רק לאומרו ״עבדך״ חיבח על הדיור! אין ״עבדך״ חיבח בהלשק שם

 כאוחן ודלא מהאריז״ל החפלה בנוסח בשעה״כ בפירוש כמ״ש דוד כסא
 ברכח מעין אלא זו הברכה מעץ שאינה ואומרים עבדך דוד וכסא שמדלגין

ק דאץ הרי ׳ה6עכ וכר עבדך דוד צמח אח  על רק ״עבדך״ חיבח על הדי
 שנהג חשכון בנוסח שהוא וכיון לדלגו שלא וכר״ דוד ״וכסא הנוסח כל

 עם כשאומרים רק בע״כ חשכון בברכח חיבוח כ״ד יש אז לומר הארח״ל
 חיבח בלי חיבוח כ״ד יש ולירושלים נוסח כשאומרים משא״כ ״עבדך״ חיבח

 ועיי׳ ״עבדך״. צ״ל ואץ חכץ לחוכה מהרה דוד וכסא רק צ״ל ע״כ ״עבדך׳
 עולה יחדיו הברטח בכל שלו הר״ת עם כי ולירושלים נוסח עדיף כי מ״ש בטור
מהדורא בד״ח מ״ש [ועיי׳ החפלה. שמעלים המלאכים כמנץ וח״ח אלף

כ״ח]: אוח ר
 הוא לישועה״ ״ומצפים ואומרים שמוסיפץ אוחן דוד. צמח אח בנוסח

 לא ח״ל לאומרו שאץ חפלה בעיון כ׳ וכבר החיבוח ממנץ יוחר
 כחוב שהי׳ לפי רק כלל החפלה מנוסח אינו שהוא לישועה ומצפים יאמר
 בחוך כן והדפיסו המדפיסים וטעו לישועה יצפה כאן סידורים בקצח

 הי׳ שהמנהג בשמו שאמרו זי״ע מדבר קדוש מא׳ ושמעחי עכ״ל הברכה
 ענו אז היום כל קוינו לישועחך כי אומר שהש״ץ שבשעה הספרדים אצל

 בחוך אח״כ זה והכניסו וסעו לישועה״ ״ומצפים ואמרו המשוררים הנערים
 הספרדים בסידורי הברכה בחוך סחם שנדפס ממה אך עכ״ד. החפלה נוסח

 אומרו עצמו שהמחפצל נראה סימן שינוי בלי לישועה ומצפים נוסח הישנים
ד נראה ולא  החיבוח מנץ על נוסף שהוא לאומרו אין ממילא אך הנ״ל כ

< הברטח בכל כדרכם ע״ז ישגיחו לא והספרדים כנ״ל  ראיחי וגם כנ
ד הספרדים של הישנים במחזורים  נמצא לא עוד תפ״ח) שנח אמשטרדם (

מז אז  אח״כ שהועמד חפלה העיץ בדברי וכנראה לישועה ומצפים הנו
 הנ״ל; הה״ק כדברי ואולי כנז׳ שהוסיפו באו מקרוב מחדשים

שעה״כ!וט« כ״כ כמנהגינו קוליט שמע בברכת  מהאריז״ל החפלה 1ב
ק עלינו״ רחם הרחמן אב אלקיט ה׳ קולנו ״שמע צ״ל שק  היא ו

ם בש״ם קולנו שנמג ברכת נקראת מןי  הוא וכן החחלחה שכך ובע״כ ופו
« 1מתח^ לפנינו הנוסחא ר ב  ואשכנזים הספרדים סידורי בכל קולנו שנמנ ה

מן5 רק  ובנוסח עלינו ורחם חוס הברכה) (באמצע כ׳ האשכנזים «נו
ם  מתחילץ אבל פליט ורחם חוס הרחמף ״אב הברכה) כ׳(באמצע הסמידי

סו שבתי הר״ר הסידור על לפלא ע״כ קולט שמע ג״כ פי ד בחחלתה הברכה ה
אב



התפלה נוסח מאמרקע

 שומע אתה ״כי וגם תפצתינו״ ושמע ועננו ״חננו בהוספות וגם הרחמן אב
ס ברחמים״ ישראג עמך פה כל תפצת  ל״ה בה שיש הברכה בתחנת ו
 סידורים בכמה וכן בערך. תיבות בעשר מהמנק יותר לפי״ז שם ונמצא תיבות

 כי עיי״ש ד] [אות לעיל כתבתי (וכבר הרממך ״אב ההתחנה כח; הדפיסו
 כי וחולי נסדרה). הגה״ל הרבנים מהמחברים נא בסידורים בכ״כ הנוסחה
 זו) ברכה כונת (כש״כ הרחמן אב מההיג בכונות ובפע״ה בכעה״כ במר,״א

 שמע מתחיל העמידה) משפר (בפי״ט מקודם שם בפע״ח גם הלח חבנ
 שהוא בדיוק בשפה״כ האריז״ל של התפנה בנוסה כמביאר וגה קוננו

 ז״נ מהחיד״ח (כנודע ז״נ מהרח״ו מנשק נק״ סולת שערים מהשמונה
 הברכה בתהלת קוננו שמע לומר בפירוש כ׳ ה״א) במנח״א בדבריני וכיי״ש
 שינוי בלי כמנהגיני הנכון כן בודאי ע״כ ענינו רתם הרחמן אב וחח״כ
 ברחמים״ ישראג עמך פה כל תפנה שימע חתה ״כי שהדפיסי שהלשון ובפרט

 ספרד בניסח כי ואשכנזי ספרד הנוסחאות משני ומעירבב מורכב היא
 עמך תפלת שומע אתה ״כי אשכנז ובנוסח פה״ כל תפנה שומע אתה כי ׳

 לומר לה״ק כחוקי גס ואיני זב״ז הנוסהחות וערבבו ברחמים״ ישראנ
 מנין על נוסף והוא כמובן ישראג״ עמך ״פי צ־׳נ הי׳ רק ישרחנ״ עמך ״פה

 כזה נדפס לא ומעריב במנחה י״ח בתפנת כי ראי׳ הח וגם כנ״נ התיבות
 בנבד פה כל תפלת שומע אתה כי הנוסמא רק ז״נ שבתי הר״ר בסידור

 .כנז׳ שם שחרית בתפלת כן ונדפס המעורבים הסידורים p דנשתרבב ח״ו
 אלקים שם כמנין תיבות פ״ו זו בברכה שיש כ׳ בפפ״ח מודים בברכת

 בסופו בא״י הברכה עד פ״ו המספר חשב נהורא כתר ובסידור
 (וכפי הנוסחח העמיד זי״ע מפה הגה״ק ואמזמו״ר בכנל) עד (ולח

 כולה הברכה סוף עד תיבות נ״ו כנ״נ) ישראנ חמדת בסידור שהעמדתי
 כ״כ לענ״ד מוכרח ואינו לספרדים. תיבית צ״ו שיש בסידורו הריעב״ך כד
 צ״ו זו בברכה התיבות מספר שיעלה הספרדים בסידורי מנתתי לא וגס

 פ״ו רק שתיבותי׳ האשכנזים בנוסח אמנם וצ״ע תיבות צ״ה רק תיבות
 העמיד (וכן וכו׳ שמך הטוב בא״י סלה ועזרתינו ישועתינו רק מסיים
 מפני מאוד קשה והוא בסידורו) ז״ל התניא בעל הגה״ק הרב הנוסח
 קדוש אתה ברכת לענק לעיל מ״ש ועיי׳ חתימה מעק לחתימה סמוך שאינו
 חתימה ממק לחתימה סמוך הוי סלה יהללוך יום בכל וקדושים קדוש ושמך
 דאם שם) בזה ג״כ *זי׳ מה קדושים דמת בסידור (עיי׳ הקדוש האל
 ה׳ אני קדוש כי תהיו קדושים כדכתי׳ חתימה מעק היינו ישראל על קאי

 הוא אות הרי צבאות ה׳ <^ן״ק שאומרים המלאכים על קאי ואם אלקיכם
 ממק ג״כ והוי דורשק) אק (פ׳ בחגיגה כדאמרי׳ רע״ק כדדרש שלו בצבא

 דלא סלה ופזרתנו ישועתנו רק הטוב האל אומרים כשאק משא״כ חתימה
 למיל מ״ש (ומיי׳ להודות נאה ולך שמך הטוב לברכת חתימה מטין הוי

 מנהג יפה פ״כ גדלך) נגיד ודור לדור האומרים לפנק קדוש אתה בברכת
.כנז׳ וכר שמך הטוב בא״י ומסיימין הטוב האל נוסחתנו

בנוסח



אהתפלה נוסח מאמר קע

 פיי״ש]: פ״ז אוח ד מהדורא בדג״ח נדש עיי׳ וכף שלום שים ברכת [בנוסח
ב.  (מלבד החפלות נוסחאות בפניני הפרות לןצת פוד בפה״י וארשום י

:בנמ::״י לידי דמטי קמא קמא השמ׳׳ע)
 ופסוקי הקרבנות אחר יום בכל לומר אין וגף לי סתר אתה פסוק הנה

 המגפה בפת רק לאומרו ושייכות פנק אינו כי וגף עמנו צבאות ה׳
 זי״פ לאאמף׳ר אמונה בדרכי בהגהותי זה נדפס וכבר בהארח״ל כמ״ש ר״ל

 ה׳ מהדורא בד׳׳ת פוד מ׳׳ש [ועיי׳ פיי׳׳ש. י״ג) (בדרך לחנוכה מאמרים
פיי״ש]: כ״ב אות

אשכנז. נוסח שהוא העולמים חי אל מלך כמנהגינו חותמין בישתבח יג.
 מהרי״ח לקוטי בם׳ כמ״ש דלא העולמים, חי מלך הספרדים ונוסח

 סידורי ופל העולמים חי אל יחיד מלך נוסח והארח׳׳ל ספרד בסידורי שנמצא
 ממחברם הועמדו שלא בנוסחתן יסוד להעמיד שאק כתבתי כבר הארת״ל

עיי׳ שלא ובפרט  ובאות קולנו שמע בברכת בד״ה י״א אות לפיל מהארח״נ(ו
 פ״כ ישתבח בחתימת זה בנוסח כלל הכרעה נמצא לא ובכהארת״ל פיי״ש) ד

 העולמים חי יחיד מלך שהעמיד ז״ל התניא הרב סידור נוסח על תמהני
 לראש מצאתי ובאמת ״יחיד״ במקומו וכ׳ חי מאל ״אל״ תיבת החסיר ולמה

 בשנמיי ז״ל גקיטיליא יוסך רבינו הוא הראשונים הנאמנים מהמקובלים
 אומרים שאנו וכ׳ ח״י א״ל שנקרא היסו״ד פנק שם שביאר ב׳) (שכמי אורה

 העולמים ח״י א״ל מלך זמרה בשירי הבוחר חמרה לפסוקי הסמוכה בברכה
 אורה בשערי עכל״ה ח״י א״ל למדת יתכוק טובים חיים לבקש הרוצה וכל

 ראיתי ופתה זה, בנוסח בדיוק בטנתו ח״י א״ל נוסח בזה מפורש הרי
 וכן כמנהגינו העולמים חי אל מלך הגי׳ התפלה בנוסח להארת״ל בשעה״כ

ת (שער ב«נ״ח ח מי הה״ק על תמהני ע״כ כי הנוסחא. כן כתב פ״ד) ס
3וצנחו ״לוצ״ ח3חי צכחסיר מז׳ כנוסח יצח מאתו אס ז״ל החניא טל3

בנוסח ולא אשכנז בנוסח לא בזה מקור לו שאק ״יחיד״ תיבת במקומו
כנז׳: ספרד

ד.  התפלה בנוסח כ׳ וגף וקיים חי אל למלך יתנו נעימות ברוך לאל בנוסח י
 חי מלך לא״ל וכן בקמץ הלמ״ד ברוך לא״ל שצ״ל בשעה״כ לה^־ח״צ

ק בקמץ הלמ״ד וקיים  ממרי״ע בסידור וראייזי וקיים. חי אל למל״ך בעזרת ו
H סח הלמ״ד שצ״ל מנו  במזח וקיים חי אל למל״ך היינו בחך) לאל שני׳(

»בעל הה״ג דברי עם מתאימים הם ודבחהם בסידורים פוד וכ׳׳כ ;fרית 
 אחיו (נוסח תפלה ושערי אור תורה הסידור על בהסכמתו ז״ל יהודא

 הנוסחא האחז״ל שמ״ש הנ״ל אחיו בשם ז״ל) התניא בעל הגה״ק הרב
^ ר״ל היינו בפתח שכולו מלך בה׳ ק ח שנקרא ב  עכ״ל ספרד בלשק טז
 שגם ידע לא מי כי ז״ל התניא כרב מפי אלו דבריהם יצאו אם ידעתי ולא

 גם מטזח אחרת נקודה והוא פתח. במקום הקמץ מך לא להכ^־דים
 אנו משא״כ מהפתח פה בפתחק יותר הקמץ מאריכים שהם אלא אצלם

« יותר מקמצק האשכגזים « ממה וכבר הר^זץ בהברת ה (עליהם ב
הספרדים



התפלה נוסח מאמרקעב

 מירושלים ז״צ שוואס יוסף מ׳ הרב בספרי וגם ז״ל מהרי׳׳פ הרב הספרדים)
 לפתוח ופת״ח בהברתו פיו שמקנק משום כנראה הוא קמ״ז דהא שהקשה

 והברות דבנקודות פשוט זה אבל יותר. טוד בקמץ פה יפתחו ואיך פיו
 ובלתי תמוהק דבריו במחכת׳׳ה ע״כ הספרדים אצל גם זמ״ז הם משונות
 שצ״נ האמתיים בכהארת״ל שנמצא שבמקום ופשוט ברור חהו מובנים.
 מספר יש נקודה שלכל כיון אחרת לנקודה ולהופכה לשנות אץ זאת בנקודה

 דברים המה פשטיי׳ בלבוש שנראה במקום וגם הכונה בפרטות אחר ומנץ
 ואץ ימצאנו מי טמוק עמוק עליונים ועולמות עולם של ברומו העומדים

 לא״ל כנז׳) בשעה׳׳כ (כמ׳׳ש בזה צ״ל ע״כ בהן לשנות להשתמש רשות לנו
ט׳ למל״ך וכף ברוך  וקים חי אל למל״ך וכר בעזרת וכן בקמץ הל׳ שניהם ו
 שכ׳ ז״ל הענא זלמן ד המדקדק להרב תפלה בשער ראיתי שוב בקמץ. הל׳

ם חי אל למל״ך שני׳ שהלמ׳׳ד הנ׳׳ל) (בסידורים  הוא ושכן בפתח צ״ל קיי
קו כתביו מעתיקי הספרדים אך הארח״ל בכתבי ת  שי״ל א׳ בבבא הע
ק למל״ך ושל לא״ל שנ הלמ׳׳ד ק  בץ במבטא מבדילים אינם שהם לפי ב

ק  לשונו צחות ראה לא כי במחכ׳׳ת מלפניו יצאה ושגגה עכ״ל לפתח ק
ק של הקדוש  כנז׳ שכ׳ בשעה״כ וויטאל מהר״ש הג׳ בנו שהעתק מהרח״ו מ

 גמספר גדול חילוק יש כהארח״ל שטפ״י ידע לא ומי גקמץ יהיו ששניהם
 מזה, מלאים כהארת״ל וכל מקורו בתחוה׳ק שד וכן לפתח קמץ בץ וכונה

 ז׳) שער תפלה (בנמרי תפלה ושערי אור תורה הנ״ל בסידור ראיתי שוב
 וחלק כדברינו, גקמ׳׳ץ למל״ך וכר נעימות ברוך לא״ל בברכת צ״ל שהלמדי׳׳ן

 הה״ג ד׳ שגם אז ראה ולא בזה. כנ׳׳ל הענא להד׳ז תפלה השערי על שם
ק אחי יהודא שארית בעל ה׳  שצ׳׳ל להסידור בהסכמתו ז״ל התניא הג

 נוסח את שחדש המסדר הרב שם השיג דברים בכמה אולם כנ״ל בפתח
ב בסידור התניא  שלא יהודא שארית בעל הרב על והשכל) טעם הנ״ל(בטו
ג׳ מהדורא בד׳ת [ועיי׳ ז׳׳ל. התניא הרב ואחיו רבו כדעת דעתו כיונה

ע״ט]: אות
 שד לנו ואין לומר ואץ אשכנז) (כנוסח י׳׳ל כן זולתך. אלקים ואץ טו.

אלקים ואץ משא״כ ברור שאינו לשץ הוא כי סלה זולתך אלקים
^ד לנו לא באמת וגם הקרא לשון שהוא זולתך  אץ רק זולתו אלקים אץ ב

שת בכל זולתו אלהים של ק אלילים. העמים אלהי כל כי בשה״ז וגם ה  ו
 לפי אך שיי׳ש. זולתך אלקים ואץ שצ׳׳ל קדושים דעת בסידור היטב ביאר
 בכהאריז׳׳ל נמצא ולא אשכנז נוסח הוא גמך כיץ p ממילא הוא דרכנו
ט פ  א׳) אות לעיל בדברינו (עיי׳ אשכנז מנוסח לשנות אסור הרי בזה הי

:כס׳ יותר ברור לשץ שהוא ובפרס
 לדמם להיכל פניו יחזיר בסידורים שכ׳ הש״ץ שאומר כהנים בברכת טז.

ה יעשו ורבים לצפץ או הקדוש ואאש״ר משונות והשתחוות כרישת מ
ץ שום לא אבל כנז׳ צד לכל בנעימה פניו החזיר רק זי״ע  או כריעה ש

שסיף הוי כי כן העושים על וצווח כלל השתחוי׳ שאנח״ל הכריעות על כ
וגם



עגהתפלה נוסח מאמר ק

 בזה ולהשתחות לכרוע בספרים או בהארח״ל מקום בשום נמצא לא וגם
ק קכ״ז סי׳ או״ח בנמוקי מ״ש [ועיי׳ כלל. ב׳]: ס׳

 בסידורי וכ׳ ובצהלה ברנה בשלום באי בנוסח דודי, בלכה שבת בקבלת יז.
 ממהר׳י הנראה כפי ומקוק בשמחה יאמר ביו׳׳ש הארח״ל(במוסגר)

 הארח״ל מדברי זה שאק לפי אמנם הפפ״ח בהגהות כן שכ׳ ז״ל צמח
 סידורי בכל שבת לכל בזה שהוא הנוסחא לשנות איך צ׳׳ע ז״ל מהרח׳׳ו או

 שבת ובחמת ובצהלה״ ״בשמחה המדוייקים ספרדים של וגם האשכנזים
ק הוא  מ״ש ועיי׳ ז״ל כהבכו״ש דלא בזה האחרונים שביארו כמו שמחה ז

ד שהבאתי מה בהעלתך) (פ׳ שבת תורת במאמרינו  הב״י וכ״כ הספרי מ
 דשבת פעמים כמה הזוה״ק בד ובפרס השב״ת זה שמהתכ״ם וביום בשמו
 ומה למקומותם. שציינתי מה עיי״ש שמחה) (יום דחדוותא יומא הוא

ק הוא שיו״ט ליו״ט, שבת בץ בהפרש בכהארח״ל שנמצא  ע״כ ביותר שמחה ז
 בחי׳ אימא שהוא בשורק להמתקן הגבורות שהוא ויין בבשר יותר המצוה

 במלטתך ישמח״ו בטנת כמ״ש שמחה יום ג״כ שבת אבל עיי״ש יר׳ט
 בודאי. כנלע״ד ״בשמחה״ שבת בכל גם בזה לומר ראוי ע״כ בשבת שאומרים

מ״ג, אות ז׳ מהדורא בד׳ת בישועת״ך ושמחנ״ו הנוסח לענץ מ״ש [ועיי׳
טיי״ש]: מ״ד

ח.  קדשך ומועד״י העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי יו״ס בקידוש י
 ואותנו ביו״ט שאמר זצ״ל הצדק מרבו שמע כי א׳ קן העירנו וכר

קן בתחלה ף בלא מועד״י היינו קדשך מועדי העמים מכל קדשת ה  הי׳ הלז ו
 שייכה התיבה) בתחלת (ף קדשך ומועד״י בסידורים שנד^ו מה כי דעתו

 מועד״י צ״ל בחול יו״ט אבל קדשך מועדי ו) (ושבת כשאומרים לשבת רק
 לשבת ששייכה הר של המסגרות רק הסירו הסידורים ובדפוס קדשך

 סגורה ו׳ אות היא סידורים בכמה ובאמת יו״ט לכל בסתם והעמידוה
ה כ קי  לו והראיתי אינו זה כי ^ והשבתי עכ״ד כנז׳ קדשך ומועדי ^שבת ו

 ומועד״י העמים מכל קדשת ואותנו כמנהגינו ליו״ס הקידוש בטסח ברמב״ם
 ואותנו שיאמרו חכמים של צח לשק כלל זה שאץ ועוד קדשך. בתחלה) (ר

עד׳י) קודם החיבור ף (בלי קדשך מועדי העמים מכל קדשת  והוי מו
 הלשץ המשך וצ״ל כלל לאחריו ולא לפניו פירוש ואץ באמצע כמפסקץ

ם כמו בי  העמים מכל קדשת ואותנו בחרת בנו כי בקידוש שבת בכל שאו
 ומה שבת בכל p רבו גם הגיד ובטח וכף וברצץ באהבה קדשך ושבת

 בשבת שסל ביר׳ס וכן באמצע ומופכק חהר בלשץ לומר יו״ט נשתנה
 וטעה שמע השומע אלא וז״פ. כר״ל קדשך ומועד״י ושב״ת שאומרים

 סידורים בקצת p שמגצא ומה במהירות, לו ונדמה הר אז שהבליע רבו בלקן
 שדימו שבס לסיבת הד שהסגירו המדפיסים שגיאת ע״י בתאי הוא מז׳
) זה ס ע ^  וברצון) (באהבה ה״א והנחילע והשיאנו בתפלת למ״ש (

מ מ ק ת ב ב ש מון( מ  תיבת עס יסד מוסגר הר צ״ל ושם קדשך מועדי ו) ו
ק בקתוש גם ע״כ «ת5 ם בחב ובאמת בטי׳ס. p ע רי ה ההוגן כ׳ מזידו מ

גם



התפלה נוסח מאמרקעד

 הדפוסים טעיות ומל כנד, בתחלתה) (ף קדשך ומועדי יר׳ט בכל גם
 משגיאות, יצילנו וה׳ דקמאי, קמאי צווחו כבר ויתרות, ובחסרות מסגרות,

:הישועות ובכל נפלאות, בתורתו ויראנו
ט.  מפה, זי״ע הקדוש אאזמו״ר הזהיר לחולה. שעושים שבירך מי בברכת י

 את וירפא יברך בנוסח יאמרו שלא זי״ע הקדוש אאמר׳ר בנו ואחריו
 רחמים אדם יבקש לעולם ע״א) ל״ב (שבת עפימשאח״ל פב״פ ׳׳החולה״

ם וכיון והפטר, זכות הבא לו אומרים יחלה שאם יחל״ה, שלא רי מ  או
 להביא צריכי׳ והרי ״חולה״ בחזקת שהוא ומודים מקיימין הרי ״החולה״

 ובעת ית״ש הכבוד מלך לפני בפרט וכר וטהרתי לבי זכיתי יאמר ומי זכות
 וירפא יברך יאמרו רק ״החולה״ בלשון ח״ו דק מעורר שה״ז ונמצא הסכנה

 (שחל ביר׳ט גם ״מלזעוק ״הוא ״שבת בשבת כשמסיימין וגם פב״פ, את
 (כשהוא חולה מכל המות המסלק שם ר״ת הוא כי כן לסיים צוו בחול)

 שבת אקרי יו״ט וגם חולים) ביקור בכונת בסידור וכמבואר במלואו
 השכח ממחרת לכס וסכרתס מה״כ ע״כ) (ס״ה מגחות נש״ס כשאח״ל

ב״ב. צדקנו משיח מלך פני לאור ונזכה ויחזקנו יחיינו ירפאנו וה׳ ובכ״מ,
י״ג]: אות ד ומהדורא י״ד אות ה׳ מהדורא בד״ת מ״ש [ועיי׳

 השתא ״חדו וכר היכלא בני דשבת ג׳ לסעודה הארת״ל זמר בנוסח כ.
״חדו״ במקום השתא ״חמו״ הגי׳ הכונות בשער וכר שעתא בהאי

 כיון ג׳ בסעודה עושה זו מה ולשמחה חדו לשק שייך איך כי נכק נ״ל והוא
 אז שמעלי׳ משום אז יחוד שאק משום במלכותך ישמח״ו אז אומרים שאין

 לשק ואק ממנו מרוחקת למטה נשארת ינוק׳ דא״א בדיקנא הז״א את
 שייך ולפי״ז בטנות כמ״ש ישמחו אז יאמרו לא ע״כ יחוד בעת רק שמחה

 וכר רעוא דבי שעתא בהאי השתא ותהרו) שיראו (היינו ״חמר׳ לשון רק
 זי״ע הקדושים ורטתינו אבותינו שנהגו כיק אך שמח״ה, שהוא חד״ו נשון ולא

 צמח הר״י (להמקובל עולם יסוד צדק בס׳ וגם חד׳ו לשון לומר מעולם
 כי ליישב נ״ל ע״כ חד״ו לשון ומפרש ג״כ כ׳ שבת של זמירות פי׳ זצ״ל)

 מה וחדוה לשמחה כי אנפק חעיר חדוות״א לשון על קשה הנד לפי באמת
ה יחוד של שמחה דאק הגם ודאי אלא הלז בעת אז עושה זו א ר ק ש ק׳(  הנו

א אבל במלטת״ך) ישמחו והייגו מלט״ת ^: מ״  שנמק והוא ביותר אז עו
 הנושא גודל חומר לפי לומר (ובע״כ דד׳א חדוותא אמר ע״כ דילי׳ לגבי נמ״פ

״ז מהשיג) שכלנו וקט ^י  (שמאי״ס היכלא בגי ישראל בני אנחנו שפיר ו
א) בעליות ט׳ רנטא דבי׳ שעתא בהאי השתא חד׳ו הד׳  רצק עת שהוא ו

^ז יסוד צדק בס׳ וכמ״ש אתכפיק דינק דכל כזה  :שם הזמירות פי׳ עו
 בטוש״ע כמ״ש תפלתי ואני במנחה אומרים אק בשבח שחל ביוה״כ כא.

סי׳ כ המפס, בנד׳ז עיי״ש א׳) סעי׳ תרכ״ב ( ס׳  זצ״ל צמח הרר״י ו
 גיוה״כ תפלתי ואני אומרים שאק פכ״ב) השבת (שער בנ»״ח בהגהותיו

 ע״כ במנחה ו^> רצק פת ואז בנמי^ם א״א מתג^: שביוה״כ מפני בשבת שחל
ק עכ״ד תפלתי ואני במנחה אומרים אק ע של דעתו ו ^נ אמת מ מ ל

הספרדי



קעההתפלה נוסח מאמר

 קשה מדיין אמנם פיי׳׳ש, כד) שאלה ק״ב q(ד חמת בשפת (הספרדי)
 ואני אומרים אין למה כן באמת הוא ואם בנפילה המצח התגלות פנין דמה

 בנפילה. בשבת שחל ביוה״ב ופכ׳׳פ בנפילה יוה״ב בכל היינו בנפילה תפלתי
 תורת הרב ותלמידו זצ״ל שרפבי מהר״ש פפי׳׳ד צפ״ג הפיקר והוא ופוד
 ליר׳ם שבת שבין שינוי בפנין יו״כי (בדרושי ח״ג ששון בשמן ומבואר חכם
 השבוט בסדר שהוא בפ״פ שבת דפגץ דוכתי בכמה פוד טיי׳׳ש מ׳׳א) סי׳

 סותרות הפולמות בפליות הכונה ואץ השנה בסדר הוא ויו״כי והימים
 בשבת שחל דביו״ט שלום בנהר שכ׳ הגם פיי׳׳ש. בשבת יו״ט כשחל זל״ז

 בזוה״ק כמבואר אושפחא כבוד משוס דהיינו י״ל יו״ט של הכונה פיקר לכוין
 שחל ביו״ט לכוץ יש זה טפס שמשום בפט׳׳צ וכ׳ פ״ב) צ״ד (דף אמור פ׳

 ובפט׳׳צ מלך במקדש פיי׳׳ש הספודות בפנץ והנה יו״ט. בכונת רק בשבת
 יפקב קהלת בהגהות וגם בזה ופירושים שיטות כמה באורך החמה ובאור

 ואכמ׳׳ל בזה לנכון מבואר אמור) (פ׳ החומש פל הברכה בהיכל וגם שם
 אושפחא כבוד משום ג״כ לחוש יש התפלה לפנץ מכ״פ הספודות. בפנץ
 אנשי המה ברוה׳ק התפלה ממיסדי רואות פינינו דהרי בשבת שחל ביו׳׳ט
 בחרתנו אתה מתפללץ אבל ג״כ שבת של רק דמזכירץ דפסקינן ופפי׳׳מ כנה״ג
 (שהוא בלחש בתפלה ויו״ט) שבת (בליל ויכולו חסרו וא״כ יר׳ט של נוסח
 שהוא אושפחא כבוד משום וכ״ז כיוצא וכן בלחש) לויכולו מיוחדת כונה
 בסדרו(בשבת א׳ שכל ששון בשמן דכייל כללא הך לפנץ לפניננו נחזור יר׳ט.

 השבוט סדר לפי שבת כי בשבת) שחל (ביו״ט ופליותיו וכונותיו ויר׳ט)
 קושיות בזה גם פוד פלינו שיסתפר (הגם השנה זמני סדר לפי ויו״ט

 כשחל ולולב שופר שמחסירץ פ״מ וגם ופשורי פקולי גדולים ודקדקים
 צריכץ א״כ זל״ז שייכות להם אץ ויו״ט דשבת שגא׳ כיץ סוד ופפ״י בשבת

 קצרה ודפתינו חכז׳׳ל. אסרום ואיך בשבת גם ולולב להשופר יר׳ט סדר לפי
 חג [שפר הפפ״ח מלשץ נראה וגם מרומים, בגבהי האמת יודט וה׳ בזה,

 הנפשים הזיווגים כל שבופות פד הימים שאר כל והנה ח״ל פ״ח] המצות
שק ולפי״ד פכ״ל וכף דקטנות זיוג הם בשבתות אפי׳ ההם בימים  ששץ ה

ה פגץ מה כי בשבתות״ ״אפי׳ הלשץ יפלא ה״ז  בסדר השנה לסדר מ
 ראי׳ מכאן דאדרבא י״ל אך ששץ. השמן כדברי שלא לכאורה וה״ז השבתות.

תק דאיך ששץ השמן לד  הספירה בימי שהוא בשביל דשבת דהזיוג לומר י
 בסדר אבל הספירה היינו השנה כסדר רק דמיירי א״ו דקטגות רק הוא

גי׳ בודאי שבת של היינו השבוט  תהו בשבת גדלות בחי׳ והפליות סיו
ם בפפ״ח בלשונו דאשמעי׳  שחל ביום גם שבופות פד ספה״ט של דמיוגי

ם רק דמיירי והיעו קמסיז בחי׳ רק הם בשבת  הוא השנה סדר של בסווגי
 לחלק פוד וצ״פ כנד. לחוד ושבת השבוע וסדר לחוד השנה וסדר ספה״ע

ק שלוס בנהר כמ״ש בזה  לפנץ ז״ל מזרחי שלום למהר״א שלום בדרכי ו
©:״פ בימי התפ^ח של הכונוח ה) ואכמ״ל כ שק לפי״ד נמ״פ מ  ששון ה

ושבת המנוע סדר לסי דהא בשבח יוה״כ כשחל גם תפלתי ואני שצ״ל נמצא
הוא



התפלה נוסח מאמרקעו

 דיני מוהר״ח הרב בשם שם לינמןב באמח וכ״כ אז רצון עת התגלות הוא
 אומרים ואק בשבת שחל ביוה״ב תפלתי ואני שצ״ל חכם תורת בעל ז״ל רחא
 הנ״ל. לשיעתם מסעם תפלתי ואני לומר מ׳׳ש הנראה וכפי עיי״ש. צ״צ
 בעה״י אן בזה. הקדושים אבותינו ממנהג לשנות בודאי נעשה לא אכן

 לי והגיד בשבת יוה״ב כשחל זי״ע הק׳ אאמו״ר הגדול לדעת בזה כיונתי
 במנחה לקה״ת הארון בפתיחת אמרו בעת ג׳׳כ בדעתו שעלה אח״כ

 י״ג עם הארון בפתיחת לומר אצלינו (כנהוג וגר המעלות שיר הפסוקים
 ממילא אומרים בשבת כשחל גם דביוה״כ יען בשבת יוה״כ כשחל גם מדות
 בשבת שחל בר״ה משא״כ וידויים. וגם וסליחות בפיועים מדות י״ג כ״פ

 שבתי הר״ר סידור עפ״י כלל אומרים אק בשבת כשחל יו״ע בשאר מכ״ש
 דאורות שי״ל הגם וכר מדות י״ג לא א״צ דבשבת הלל רץדם שס ז״ל

ק מ׳׳מ כנ״ל השנה סדר לפי בפ׳׳ע הם יר׳ע עליות  תק״ש א״צ שבר׳ה כ
 י״ג גם ע״כ זה ממתיר! בעצמו השבת שקדושת בע״כ א״כ בשבת כשחל
 תק״ש] בסוד כמו דיקנא מבחי׳ ג״כ [שזהו הארון בפתיחת א״צ מדות
 שאומרים וכיק מדות וי״ג הלל מחתא בחדא כ׳ שם הר״ש שבסידור והגם
 כנז׳ יו״ט לבחי׳ ג״כ מדות י״ג צ״ל א׳׳כ הלל ג׳׳כ בשבת שחל ביו״ע

קון הוא הלל באמת אך  גם מדינא חיובא והוא והנביאים חכמינו ת
 מפני נהגנו ולא מנהגא רק הוי בזה מדות י״ג משא׳׳כ בשבת כשחל
 במנחת גם אומרים ואז הנז׳ מסעם בשבת שחל ביו׳׳כ זולת השבת כבוד
ת בהוצאת יף׳כ  הרמ״ז באגרות ועיי׳ כנז׳. המעלות שיר וגם מדות י״ג ס׳׳
סי׳ ז״ל  עיי״ש ס״ת בהוצאות יו״כ במנחה והתפלה מדות י״ג שצ״ל י״ד] [

 שיר ופסוקי מדות י״ג אז וכשאומרים תפ״ח]. סי׳ [אר׳ח בשע״ת והובא
 רצק עת ה׳ לן תפלתי ואני פסוק הפסוקים) (בק יש ושם כנז׳) המעלות

 במנחה רצק בעת הארק פתיחת כעת שהוא שניהם י״ח יוצא וממילא וגר
 עיי׳׳ש]: ע״ב אות ע׳ מהדורא בד״ת מ׳׳ש [ועיי׳ כראוי. יחדיו לשניהם ועולה

 שיר פסוקי לומר שאק פועים רבים כי בזה למכיר ראיתי זאת עוד כב.
ה ב׳ מיום רק אלו כמעלות  לאומרם, אק דר״ה א׳ וביום והלאה דר׳

 בפירוש והמדפיס המסדר הדפיס דעתו) (בחמיון החדש צבי ובלקופי
ה א׳ שביום  הבינו שלא ע״י הוא כנראה שנשתרבב והמפות לדעם, יש דד׳

ה בתפלת ז׳׳ל שבתי הר״ר שסידר הארח״ל בסידור מ״ש  מלכנו אבינו אחרי ד׳
 אלול חדש של הנ״ל והתפלה מדות י״ג יאנמ־ ס׳׳ת הוצאת בשעת וז׳׳ל
ה ב׳ ביום זו תפלה להתפלל פוב וגם  עכ״ל נמנשי׳׳ת יום בכל וכן דד׳

) הנראה כפי וחשט הנ״ל המפלות שיר פסוקי נדפסו ואח״כ ^ ח ה ב  שזהו (
t דר״ה ב׳ ביום רק הנ״ל פסוקים לומר קאי v w. ק מן אינו, וזה  כ
ס עגם התג ע״כ דר׳ה א׳ ביום התפלה בסדר זה שב׳  וכל דר״ה ס גיו

ק לאאמו״ר ראיתי וכן ופטונג וד׳ב כן. מ5יע עשי״ת מ׳ ה הג ״ ^ג ם ז ר מ ^ 
ת הוצאות בשמת  ב»*ה׳< כי ולפלא בי»ל) (כמזל דדיה א׳ ביום גם ס׳׳
» י״ת13בנ כלל הפסוקים אלו שיאמרו מצאתי לא ופננ׳׳ח » הוצאת ג

אנמס



קעזהתפלה נוסח מאמר

«ד, בלי דר״ה א׳ ביום גם צ״ל בודאי לאומרם שנהגנו מה לפי אמנם  שינוי
 דממא בזמנא ע׳׳א) קע״ז (דף ארומה פ׳ הזוה״ק לשון הזה לדבר זכר [וגם
 חליסר אלק ממתכחי דר״ה) א׳ ביום מיד (היינו שביפאה ירחא אשרי

 נניי״ש], מדוח הי״ג היינו דרחמי ארעי אליסר ומאפאחי מילאה בעלמא
 שיר דעאיקק באקוני רחמים בקשא פ״ז) ר״ה (שער בפע״ח מצאאי שוב

ה א׳ ביום ם״א בהוצאוא שם כ׳ חה וגר עמי אשא למעלוא קודם דד׳
:אק״ש כוונא

 הוא וכן ״אלילים״ לעובדי וכר נאאו ולא שבא. של שחריא באפלא כג.
 הגה״ק אאמו״ר עפ״י מנהגינו וכן הספרדים בסידורי הנוסחא

הי׳ זצללה״ה  בהמשך שהוא משום לי שהגיד כמו בזה פנימיא כונה עוד לו [ו
מ ישמח בנוסח  אלקי״ם צירופי ק״כ בסוד מש״ה כי וכר חלקו במאנא מנ
 ף) פרק הזיוגים (שער בע״ח כמ״ש האלקים איש למשה אפלה בסוד
 ק״כ שיש הרמ״ז בשם ע״ע) סעי׳ א׳ (אוא נאיב ביאיר נאן במאורא והנה

 נקרא לכך אחרים אלקים שנקראו הקליפוא ואילך ומשם אלקי״ם צירופי
 צרופי ק״כ בסוד שהי׳ וכר מש״ה ישמח וזהו עכ״ל קכ״א גי׳ אלילים
 אלקים צירופי מק״כ שהם אלילי״ם לעובדי וכר נאאו ולא וההמשך אלקים
« זה לעומא זה ואא כנז׳ קכ״א היינו שם למפה  עכדפח״ח האלקים עג

 להם א׳ וכונה פסילים לעובדי הוא אשכס נוסח אמנם זי״ע]. אאמו״ר
 גם ע״כ אלילי״ם לכם אעשו לא וכ״כ פס״ל לכס אעשו לא באורה כמ״ש

 ישכנו לא במנוחאו וגם האומרים אולם משאבש. לא ״פסילים״ דאמר מאן
א ומשובש גדול סעוא הוא ״ערלים״ במקום ״רשעים״ סו  הצענזורי״א ע״י מ

 אבל מיאה חייב ששבא דנכרי כהילכאא היינו ״ערלים״ נוסח בשלמא כי
rצווח וכבר ח״ו שבא לחלל להם האיר ומי בשבא ישכנו לא למה שעים״ 

ל עבודא בסידור ג״כ ע״ז א ^  עיי״ש. נורא פעוא שהוא הנ״ל רעדעלהיים ד י
 כאן ״רשעים״ ענק מה כי פעוא ג״כ והוא וערלים״ ״רשעים ישכנו לא וי״א
 ומה הקודמים. מהצענזורי״א שהוא כנ״ל וכנראה כנז׳. וישבאו ישכנו שלא

 (אלילים) פסילים״ ״לעובדי או הארצוא״ ״לגויי נוסח הבקורא שהניחו
 אלילים עובדי שהי׳ הקודמים ארצוא גויי על דקאי להם אמרו שזהו מפני

 עאה גם המה הלא ״ערלים״ משא״כ וד״ל הספרים בראשי במודעוא וכנדפס
 גזיראם בכח הנוסח בזה המןשונים בימים מיחו אולי ע״כ בשר ערלי הנכרים

 כגז׳ כן לומר אק ובודאי ״ערלים״ במקום ״רשעים״ לומר בכמוא וממרגב
 הבלבול אודוא שכאבנו מה וכו׳ ולמלשינים בברכא בד״ה י״א אוא לעיל ועיי׳

ה שנמשה ס הסידורים, בנוסחאי הבקורא מפאא ס  מ»:יאוא, יצילמ ו
:הישונמא ובכל נפלאוא. באורחו ויראנו

א או רבה״ ״אהבה בברמז כד. » א  וכן בשעה״כ כחב הנה עולם״ ״
ק עיי״ש פולס אהבח רק שיאמרו מק״ש) (פ״ג בפע״ח  בסידול ו

 אשובה בשערי בראוחי חמהחי אמנם כהאריז״ל ובשארי ישראל ממדא
מ״י דהמהגיס כ׳ ם׳) סי׳ (או״ח  כמ״ש עולם אהבח אוסרים הארח״ל נ

ב ר י מ מ מ



התפלה נוסח מאמרקעח

 פפ׳׳ח) וצ״צ ע׳׳ס (ואולי בסד׳ה כמ׳׳ש רבה אהבה י׳׳ל בפבת המחבר
 נוסח בשבת לומר כהארת״ל בשארי ו׳לא בפפ׳׳ח לא מצאתי ולא השפ׳׳ת פכ״ל

 אולם בזה. בשפ׳׳ת הג׳ פל ואתפלא כלל מצאתי לא בפד׳ח וגם רבה אהבה
 ז׳ אות החג מפלת שבופות (במאמרי יששכר בבני ז״ל זר!יגי כד מנהגינו
 אהבה ויו״ס ובשבת פולס אהבת בחול לומר ז״ל אבותינו שהנהיגו בהג׳׳ה)

 בין בזה חילוק נמצא לא בכהארח״ל כי שם כ׳ בבני׳׳ש הוא (שגם פיי׳׳ש רבה
 למהר״ש ישראל חמדת סידור בהדפסת הפמדתי ופ״כ כנ״ל) לחול שבת

 בהג׳׳ה שם ציינתי (אך פולס אהבת לשבת שחרית בתפלת גם ז״ל יויפאל
 אור תורה בסידור פתה וראיתי רבה) אהבה בשבת י׳׳א כי למסה כוכב

 מפס בשוב החדש המסדר שהדפיס ז״ל התניא הרב נוסח תפלה ושפרי
 אומרים ויו״ש בשבת גם וז״ל וברכותי׳) ק׳׳ש ז׳ שפר תפלה וכ׳(בשפרי כנ״ל

 יאמרו ויו״פ שבשבת שם שכתוב הארת״ל מסידור לאפוקי היינו פולס אהבת
 קבלת לפי אינו מסתמא כן לנהוג שלא האדומו׳׳ר כתב לכן רבה אהבה

 חילוק שום פשו לא שבתי ד וסידור קאפיל יפקב ד בסידור וכן הארת״ל
 בשבת לומר כ׳ הארח׳׳ל שבסידור מ׳׳ש פל ותמהתי פכ״ל וכר ליר׳ש שבת בין

 מלבד הלא הארח״ל סידור בשם כן מצא אפוא ואי׳ רבה אהבה ויו״ש
 לקרוא שדרכו מה וגם אשר הד׳ר בסידור וגם שחשב הנז׳ אלו הסידורים

שון(כמו זאלקווא ד הוא סתם הארח״ל סידור  תורה בסידור שם שכתב הרא
 אהבת נוסח רק בטלם נמצא במאמרינו,) וגם בהקדמתו, תפלה ושפרי אור

בשבת לומר הארח״ל סידור בשם כתב למה וא״כ בחול בק בשבת בק פולס
רבה: אהבה

 (כנרשם ז״ל יששכר בני בפל הגה״ק מזקיני מקובל ביוה״ט מנהגנו כה.
 בשחרית לומר ז״ל) לאנצהופ אבד׳ק זקיני הה״ק מבנו המחזור פל

 שמך המקדישים קודש שרפי שיח כסוד ונקדישך נפריצך הקדושה נוסח ומנחה
 הקדושה ושאר וכו׳ קדוש ואמר זא׳׳ז וקרא נביאך ידי פל ככתוב בקודש
 יו״ט ומנחה בשחרית בזה יאמרו כן ויו׳׳פ שבת במוסף האשכנזים כנוסח

 שפפ״י מפני פשופ נראה והפפם וכר, יתנו כתר יאמרו ובנפילה במוסף ורק
 וכמבואר ובנפילה במוסף רק כתר ביוה״כ גם לומר אק הארח״ל כונת

 ובנפי^ד במוסף רק כתר לומר שאק ז׳׳ל התניא הרב בסידור וכך בסידור
 דמיפופא מיפופא רק הפיופים אמרו שלא ד׳ל התניא הה״ק במקומות אולם

 יוה״כ ומנחה בשחרית לפי״ז אמרו ז׳׳ל מזידיפשוב הה׳׳ק במקומות וכן
 נהגנו כי אצלינו משא׳׳כ ויף׳פ שבת שחרית בשארי כמו וכף נקדישך רק

 הקדושים מאבותינו ומקובלים שמסודרים כפי בתפלה כולם הפיופים לומר
 שפר בחי׳ רבות במקומות וגם במק״א בזה כנל׳׳ש ח״ו להחסירם ולא זי״פ

 שהארת׳׳ל שהובא מה י״א) סי׳ (ח׳׳א אלפזר מנחת בשר׳ת ופיי׳ יששכר
 שמקובלים מיופיהם לומר כדי האשכנזים בביהכ״ג ויר׳כ בר״ה התפלל

 זח׳פ הקדוש מהו^־״י גדול לנו ומי ז״ל מהראשונים ברוה״ק ומסודרים
ת קדושת של שהפיופים וכיק בזה חיים אנו מסיו אמי המה יוה׳׳כ ש^י

מסודרים



קעטהתפלה נוסח מאמר

 שאומרים האשכנזים של הארוך נוסח של והחרוזים נעריצך נוסח על מסודרים
 הנז׳ הפיוטים כשאומרים מ״כ כנז׳ ויו״ט שבח במוסך כחר קדושח במקום

 בשחריח כחר לומר רצוננו ואין כנ״ל האשכנזי׳ קדושח לנוסח שסומכים
 וכן האשכנזים כמנהג בשחריח נערינך קדושח עם אוחם אומרים פ״כ כנז׳

סי׳ במג״א שכ׳ כיון במנחה לקדושה פיוט נמצא נא כי אם במנחה  חקפ״ב (
ק  בכל אומרים ם״כ היום כל אז דדנין כיון דביוה״כ הגמ׳׳נ בשם ח׳) ס׳

 בזה נהגנו ומנחה בשחריח גם ופ״כ ברחמים יפן הוא ממקומו החפלוח
 הנוסח כל אומרים במנחה וגם כנז׳ ברחמים יפן הוא ממקומו לאומרו
 ובנעילה כנז׳, ובנעילה במוסך רק אומרים אין כחר ונוסח כנ״ל, וכר נעריצך

 ומסיימץ וכר חפחח מהרה ארמץ »כרי הפיוט הקדושה קודם אומרים
^ כח״ר שערי מיו  יסודחן הפיוטים לאשר כח״ר קדושח ומחחילין וכר ה

 אז מיוסד ע׳׳כ כח״ר אומרים בנעילה ואז הכונות בעומק קודש בהררי
ק הנז הפיוט ז׳ מהדורח בד׳ת מ׳׳ש [ועיי׳ .בעה״י ונכון וא״ש מהחנה בדי

נ״ב]: אוח
 הארץ בפחיחח וכו׳ לטובה לבי משאלוח מלא רבש׳׳ע המחזורים בנוסח כו.

ם שם כחוב רגלים נג׳ קויי  רוח ה׳ רוח עליו ונחה שכחוב מקרא בי ו
 הוא זה כחוב דהא זה על חמהחי ומעולם וגו׳ וגבורה עצה ובינה חכמה

 עוד וכן וגר ישי מגזע חוטר ויצא כמ׳׳ש צדקנו משיח על נחנבא בישעי׳ שם
^ כל שם סי  האלו הכחובים מענץ מלכים הל׳ בסוך הרמב׳׳ם (וכמ׳׳ש ה
 עלינו זה יחכן ואיך ב׳׳ב) המשיח ביאח בעח יהי׳ שזהו וגר כבש עם זאב וגר

 מקרא בי שקויים ראי׳ ומביאים ובינה חכמה מאחך וחננו בבקשחינו
 יש ועוד צדקנו משיח על רק נאמר זהו הא כנז׳ וגף עליו ונחה שכחוב

 (דך נשא זוה׳׳ק ועיי׳ משיח, בעצמו הוא שיהי׳ כ״א מחפלל ח״ו כאלו חשש
 רק זמ׳׳ז ללמוד יצטרכו לא משיחא דמלכא ביומא כי באד׳ר ע׳׳ב) ק״ל
 ליישב יש ולפי׳׳ז וגר וגבורה עצה חכמה רוח ה׳ רוח נחה א׳ כל על יהי׳

 לביאג״צ שנזכה בפשיטוח הול״ל דהא צ׳׳ע עדיין אך הזאח החפצה נוסח
 הרבה עוד יש דהא המשיח) בביאח (שחהי׳ הזאח הטובה דוקא לנקוט ולא

 במחזורים יש ששמעחי וכפי צ׳׳ע. עדיין ע״כ ב׳׳ב בביאחו טובים יעודים
 הכח p נחוספו אולי כי החיבוח אלו על והמסגרוח המחקה קו שהעבירו

 אחח כך ז׳׳ל, להחיד׳א בטבוה׳ק [ועיי׳ עינינו. יאיר וה׳ וצ׳׳ע וד׳ל הידוע
ם (מ׳׳ש זה לדלג יראחי אך עיי״ש], כ״ג אוח קויי  וגף) שכחוג מקרא בי ו

 האשכנזים מחזור שעל השבועוח) חג (בשער ופע״ח בשעה״כ שכ׳ רמני
ק ציין הארח״ל של  לבי משאלוח מלא רבש׳׳ע ס״ח בהוצאוח זה נוסח לו

 המזבח p בודקץ ואין הלז כנוסח כחוב לפניו גם הי׳ וכנראה וכף לטובה
 משיח על שיאירו ובינה חכמה רוח מניצוץ דהיינו בדוחק ליישב ויש ולמעלה

מ צדקנו אי וצ׳׳ע: בחורה ולהשכיל להבץ עלינו גם י
 אז ולומר הפיוט סדר להפוך נהגו בשבח פסח של אחרץ יום כשחל כז.

המג״א בדברי הוא ומקורן דפסח אחרץ של פסח של ובז׳ פסח ז׳ של
(סי׳



התפלה נוסח מאמרקם

 נדפס אשר היטב אולס בשבת) ז׳ יום חל ואם בד׳׳ה ף ס״ק תצ׳׳א (סי׳
 פיוט אומרים שאץ שבמקומות תרל״ח) (בשנת באלאבאן לבוב במחזורי

 אאמו׳׳ר כ״ק נהגו וכן בשבת כשחל גם הסדר להחלקס אץ השמ׳׳ט קודם
 כיון שם במג״א מבואר דהטטם משום לעולם אז להחליף שלא זצללה״ה

 שבת של פיוטים השמ׳׳ט קודם אומרים ע״כ פסח של בח׳ שה׳׳ש שאומרים
 שאומרים שכיון המג״א וכ׳ במחצה״ש ועיי״ש בשה״ש שמדברים חוה״מ
 אז בשמ״ט גם פ״כ חוה״מ לשבת כשהם הגדול שמעון רבינו של פיוטיו
 בא׳׳א ובפמ׳׳ג בלבוש עיי׳׳ש חברו הוא שג״כ דפסח ז׳ של פיוט יאמרו

 הסדר. להפוך טעם שום אץ השמ״ע קודם אומרים כשאין משא׳׳כ שם
 שפיוטי משום בשבת פסח של אחרון כשחל הסדר להפוך טעם עוד ושמעתי

 והמה שצו) הם א׳ ליום רוב (עפ״י הגדול שמעץ לרבינו הם פסח של ז׳
 א׳ ליום שיש א״ו ז׳׳ל קדושתו לגודל הגדולים פיוטים משארי יותר חשובים

 בשבת ב׳ יום כשחל הסדר מהפכץ ע״כ ז׳׳ל מהתנאים שהי׳ הקליר פיוטי
 אינו הטעם זהו אך השבת. לכבוד דפסח) ח׳ (שהוא בשבת אותן ואומרץ

 הסדר להפוך נוהגים המהפכים אלו דהא כעקר טעם ואינו בספרים נמצא
 הגדול לר״ש שהוא כיץ אדרבא זה טעם שעפ״י בשבת פסח של ד כשחל גם

הו למה בשבת וכשחל פסח של לז׳ ליומו נתקן והוא חו  ליום השבת מיום ק
 ח׳ ביום שאומרים חוה״מ דשבת מהפיוט רק נשתרבב דהוא א״ו שלמחרתו

 הפיוט אומרים שאץ אלו ובמקומות מהמג״א כר׳ל וכו׳ שה״ש מפני פסח של
 הפיוט להפוך זי׳׳ע אאמר׳ר נהג לא וכן להפוך טעם שום אץ השמ׳׳ע קודם

 לזה, טעם שום אינו כי דשבועות ב׳ יום כגון בשבת שחל יר׳ע בשום כנז׳
 הפיוטים אז ולומר להפוך נוהג הי׳ אז בשבת דסוכות א׳ יום כשחל זולת
 בצל׳׳ח ומבואר הישנים במחזורים כ׳ p כי למחרתו להפוך וכן ב׳ ליום

ד רק מדבר א׳ ליום שפיוט כיץ טעמו עיי׳׳ש ע׳׳א) ל״ד (דף ברכות על  מ
 שמדבר ב׳ יום של הפיוט י׳׳ל מינים ד אז נוהג שאץ בשבת כשחל ע״כ מינים

^ שף׳ת ועיי׳ מסוכות רק רובו כ ז״ל שטיינהרט מהר׳י להגאון יוסף ז
י״ג): סי׳ (אר׳ח

ח.  בברכת השמ״ע קודם הפיוט יאמרו לא למה לכאורה קשה איברא נ
 אץ ק״ש בברטת לאמרם יש אז שנם כתב דהארח״ל כיץ יוצר

ץ הראשונים בפיוטי הפסק < ובשאר בפע׳׳ח כמ׳׳ש וכיוצא הקליר מ  כהארת
ק מאאזמר׳ר זה כעץ ושמעתי הטעם ונ׳׳ל ה׳ ש הג  דפה הרב זצללה״ה מהד׳

כד ק״ש בברכת הפסק הוי דלא להלכה י׳׳ל דבאמת  (וכיץ הארח׳׳ל ו
 שלא למי (גם שעכ״פ רק חתימה), מעץ הברכה לחתימת סמוך שמסיימי׳

 שם המחזור פי׳ כפי המלות פי׳ יבינו כונתם) עומק להבין ה׳ בסת בא
 (כיץ פירושם הבץ בלי דברים פטפוטי אומר אם הפסק הוי דאל׳׳כ

 ברכת באמצע ז״ל) חכמינו בדרשות ורמתות נסתרות ומצות עמוק לשון שהם
ק בשביל בצבור לאמרן שלא להפסק חששו ע״כ ק״ש הנ  ולא ידעו שלא ה
משא׳׳כ ק״ש בברכת כהפסק יהי׳ ואצלם כלל המלות פי׳ אפי׳ בהם יבינו

בפיוטים



קפאהתפלה נוסח מאמר

 בש״פ מבואר והש״ץ הש״ז רק בהם מפסיק אשר שמ״פ בהפלת בפיומים
ה (הל׳ ת שילמוד שצריך אפרים) במטה ופי׳ נד ס״ק חקפ׳׳א סי׳ ד׳  טנ

 בפת הפסק לגבי׳ הוי לא המלות פי׳ פכ״פ כשיבק וא״כ התפלות פי׳
ונפק וא״ש שמי׳ע בתפלת הש״ץ פם הפיוטים אומרים ע״כ בקול תפלתו

:בפה״י
ה הלולים קודש פרי בם׳ קצת) אחר מטפס כדברינו(רק מצאתי שוב  (בד׳

 לומר אשטזים שנהגו הפיוטים בפנץ ח״ל שב׳ הק״ש) משפר פ״א
 פפ״י מיוסד אחה רבינו יודפ הי׳ ובודאי פכ״ל ט׳ לומר מורינו נוהג הי׳

 שיאמרו מפשה לאנשי ראיתי לא פ״כ יודפ אץ אתנו אבל אומרו הי׳ סוד
תו למי ידפנו למורי(לא ראיתי פמידה בתוך אמנם השמ׳׳פ קודם  ופיי׳ טנ
 שכבר אחר כי פיוטים לומר מצוה שהי׳ מ״ב) אות מה״ק בד׳׳ת מ׳׳ש

 שהרוב ובפרט להפסק כ״כ קפידא אץ חובתן ידי ויצאו בלחש הקהל התפלל
נמידיטשוב מהרצ׳׳ה להה׳ק הלולים קודש בפרי פכ׳׳ל סודות פל מיוסדים

זי״פ:
ק הפטרה ברטת בנוסח כט. א ט׳ אתה נ ק מלך אל כי ו א  בא״י אתה נ

 מכר״ש מסק אאזמו׳ד מנהגינו(מכ׳ק כן דנריו ככל הנאמן האל
 האל שמסיים חתימה מפין לחתימה סמוך הוא כי כן לומר מפה) זי״פ

ק א ק המוסיפץ כיש ולא דבריו בכל הנ א  בשפרי וכ״כ אתה ״ורחק״ נ
 חתימה מפץ לחתימה סמוך שיהי׳ כדי אתה ״ורחק״ בזה לומר שאץ אפרים

 בזה נמצא לא הישנות בנוסחאות הנה אותו, מזחיחין אץ שהאומרו ומ״ש
 פם ותנ״ך (ובחומשים לכאן פנץ ואינו זאת הוסיפו רק ״ורחק״ תיבת

 שהספרדים בצידו ונדפס ״ורחק״ נוסח נמצא הישנים שי מנחת הגהות
 וכף חתימה מפץ פל ולדקדק צ״ל בודאי ע״כ ״ורחק״) תיבת אומרים אין

אק״, רק ולומר  איתא י״א) הל׳ (פי״ג סופרים במס׳ במקורו וכן ״נ
ק הלז הברכה נוסח א ק מלך א׳ כי וכר נ א  בשינאווט בהיותי אמנם אתה. נ
 ופליתי דשם זי״פ הגה״ק rאדמו אצל זי״פ) הגה״ק אאמו״ר כ״ק (פם

ק מלך אל כי כמנהגינו הפטרה ברכת אמרתי כי ושמפ א׳ פטם למפטיר א  נ
 מפץ בנוסח אתנו שהצדק אמת הן כי השלחן במת אח״כ לנו והגיד אתה

 הוא רר! ממנהגינו לשנות ח״ו אומר אינו והוא לחתימה סמוך חתימה
ק בזה ואומרים כ״כ מדקדקץ שאץ הפולם מנהג לתק רוצה א  ״ורחק״ נ
ני בשם הידוט מפשה פפ״י אתה  שהגיד זי״ט מראפשיז הקדוש הרב קי

 המבלים יבואו שלא כדי דמשיחא טוקבתא של הימים ונמשכו נתארכו כי
ט זל״ז תכיפות יבואו אם לסובלם יוכלו שלא א׳ בפפם והצרות  פי׳ ובזה כ״

ק הנ״ל אדומו״ר א  לא מדבריך אחד ודבר דבריך ונאנמים ה״א הוא אתה נ
 הגאולה את נביאיך וכל רבינו משה פ״י שהבטחתנו מה (היינו ריקם ישוב

 מדוט לכאורה יוקשה אנמם כלום, ריקם ישוב ולא דבריו ונאנמים שלימה,
ק יתארך ק אל התי׳ בא פ״ז ק! פת פד כ״כ הז א  ״ורחמף הוא) (אבל הנ

ם לא רחמנותy׳ החבלים שיבאו כדי כס׳ שיתארך (היינו דבריו בכל תטפי
זל״ז



התפלה נוסח מאמרקפב

 ז״צ הוא גם אבל פכד״ה, כנד, ית״ש) רחק שהוא מחמת והוא כ״כ זל״ז
 אך כנ״ל נוהג שאינו מי ״ורחק״ ולומר הנוסחא לשנות שאין הגיד בפצמו

 בזה הקדושים בסיפוריו אז והאריך ורחק, של נוסח כן להאומרים שתי׳
 מראפשץ הגה״ק כדברי הי׳ טוב שלא ראינו שפיננו ג״כ אז והגיד לפנין מפנין
 רבי כדברי והפיקר שומפין) מי דברי התלמיד ודברי הרב (ודברי הנ״ל

 שיהי׳ אופן בכל הגאולה לקרב זי״פ מרימנוב מהרמ״מ רביני א״א הגה״ק
 והגלות בפוה״ר שהי׳ מה הי׳ מהרמ״מ רבינו כשיטת אז פשו שלא וכיון

 פזבו ואותנו למנוחות המה וספו ביותר נתגברו והצרות הנה פד נתארך
 ובפרט בא לא דוד בן ופדיין בפדינו יפמוד מי ואין בכפליים ונקינו לאנחות

 הישופה אין בודאי ותכופות רבות והצרות האלו משיח במבני בימינו פתה
 פוד ינחלו ולא זר ישב לא כסאו ופל ב״ב דוד בן בביאת שנימה הגאולה רק

 פ״כ ית״ש היא ונאמן פ״כ ולזרפו לדוד ית״ש כהבטחתו כבודו את אחרים
אק״ האל רק לכ״פ שצ״ג בודאי  הבטחתו ויקיים שיאוק דבריו בכל ״הנ

ק במהרה ב״ב בביאג״צ די

 הגירסא הית כן כנ״נ ״כבגלוי״ בסתר שמיס ירח אדם יהא לפולס ל.
 במאמרנו בזה מ״ש ופיי׳ תפלתו בנוסח בפצמו האריד׳ל בשם בשפה״כ

אות ד מהדורא בד״ת פוד מ״ש [ופיי׳ בפה״י מ״ד) (אות הלקוטות מאמר
פיי״ש], ה׳

 גס לדנגו שאין וגו׳ יכפר רחום והוא פסוק פ״ד וגו׳ כבוד ביהי לא.
סי׳ תפארת צבי בשו״ת זי״פ אאמו״ר מ״ש פיי׳ בשבת  וגס פ״א) (
ה׳•. אות י׳ סי׳ ח״ד מנח״א שו״ת בחי׳ ז״ל לדבריו סמוכין כתבנו

 (היינו שני הפסח שאחר ימים בז׳ תחנון אומרים שאין שאותן פ״ד לב.
זפירא) פסחא (מאמר יששכר שפר בחי׳ מ״ש פיי׳ באייר) י״ד

 חמדת בסידור בפירוש שהובא ובפרט הזוה״ק בד גס מקום נהם שאין
 שלא זי״ט הקדוש האד׳י בשם ממש בלשונו זי״פ וויטאל למהד׳ש ישראל
 שבשאר מלשונו ומדוייק פיי״ש שני פסח שהוא באייר בי״ד תחנה לומר

 בפי׳ ובפרט הארת״ל מרבינו גדול לנו ומי תחנון לומר יש שאח״כ הימים
 הבורא, רוח פלינו יפרה פד לאורו. ונלך ונסט מורה. כמוהו מי הזוה״ק דברי

:בב״א המורה לנו וישנח

חק מלך או״א יף׳ט מוסך בתפילת לג,  בסידורים שם נדפס פלינו רחם ר
 כשחל לאומרו היינו וכו׳) רחק (מלך במנוחתנו רצ״ה ומחזורים

 רצה או״ח בשבת לומר בוהשיאנו ה«נם פוד שם נדפס ואח״ג בשבת
 פנק ואינו בכפיל״א, לאומרו וריח טפס ואק וכו׳ במצותך קדשנו במנוחתנו

חק מלך בתפלת במנוחתנו רצה לומר  המדוייקיס בסידורים וגם וכו׳. ר
חק במלך כלל מצאתי לא הספרדים בנוסחי ובק האשכנזים בנוסחי בק  ר

סמוך במחזורים שנשתרבב מפות והוא בשבת, במנוחתנו רצה לומר
:לדורמינו

במנק



קפגהתפלה נוסה מאמר

ד  במנח״ס בדברינו עיי׳ השנה בראש החקיפות שבין היה״ר בפנין ל
:שם מנחה שירי בקונטרס בסופו ובח״ב מ׳׳ש ט׳׳ה) סי׳ (ח׳׳א

ה ה פשוט הספרדים מסיימין כאן בחומשים שנדפס הפטורות בפנין ל  ח
 הישנים בחומשים שנראה וכמו במדינותם הפרפנקץ מנהג פל קאי
 היינו הספרדים וכמנהג האטיליאני כמנהג הפטורת שנדפס והמדוייקים

 במדינת להספרדים איטאליא במדינת הספרדים בזה חלוקים במדינותם שגם
 בחומשים המצויין שזה החסידים בגלילות כהטופים לא אבל ותורקיא מפרב

 והוא ח״א שם ומסיימים הארת״ל של ספרד מנהג פל קאי (בהפטורות)
 ההלכות בכל רמ׳׳א ביד יוצאים אשכנז בני מאבותינו אנחנו כי פשוט

 וכיסה בהוורדא וכן חליף בתמונות הריאה טריפות בהנ׳ כגון והוראה
 כצל פוסקים ואין חרד׳ג לפנין אהפ״ז בש״פ וכן יף׳ד הש״ט ובכל וכיוצא

 לכנ הכולל שפר (שהוא הכריפ שהאריז׳׳ל התפלה בנוסח רק כהספרדים
 תלמידי רבותינו אחרי הגרורים החסידים אנחנו קבלנו שפרים) הי״ב

סי׳ ח״א במנח׳׳א בארוכה כמ׳׳ש הארת״ל כנוסח צהתפלל זי״פ הבפש״ט ) 
 ופשוט זונת ולא דוכתי ובשאר א׳) לפיל(אות זה במאמר בדברינו וכן י״א)

 כתב לא שהארת״ל (כיון מאבותינו שהוא אשכנז כמנהג צ״ל בהפטורות כי
ק מאומה) בזה הכריפ ולא  זי׳׳ב הקדושים ורבותינו מאבותינו נהגנו ו
 פפ״י בווילנא שנדפס החיים ודרך אור תורה בסידור פתה מצאתי וכן

 אנחנו צ״ל בהפטורות כי בשמו כ׳ ז״ל התניא בטצ הרב הגה׳׳ק נוסח
:האשכנזים ככמהג

 אשא נפשי ה׳ אליך לדוד לומר ספרד טסח שהוא מה אפים בנפינת לו.
 פכ״ז זה מזמור לומר הנוסח זה קיים הכונה לפי שהארת׳׳ל הגם וגו׳

 כיח פשוט הטפם הוא אשכנז כמנהג וגר חטאתי וחנון רחם לומר נהגנו
 דפשיי׳ קליפה לתוך לירד במס״נ נפ׳׳א ש״ל הכונה אז נכוק לא שאנחנו

 רק מזמור גם נאמר לא כן ופל מהארת״ל שם וכמ׳׳ש גדולה סכנה שהוא
 באות וכנ״ל דוכתי בשאר האשכנזים אבותינו (כמנהג וחטאתי רחום

 הקדוש מהרב כידוט בנפ״א כן שכיונו ה׳׳ר! הצדיקים משא״כ הקדום)
 וידוט אשא נפש אליך ה׳ לדוד באמת אמרו זי״פ מזידיטשוב מהרצ״ה

ק מיטט כן שפל ה׳  וכיוצא רבנן דמפגרי יומא בכל תחנון באמירת הנז׳ ה
ק  ממגידי ששמפתי (וכמו ז״ל פניניו וכידופ ההוא ביום אז בנפשו שסיכן י

 ואכמ׳׳ל משינאוופ זי״פ הקדוש ומאדמו״ר זי״פ הקדושים אבותיי המה אמת
 באמירת :קל6 אין בודאי כנז׳ כן פושים שאין אנחנו משא׳׳כ בסיפורים)

 מפוררים שהמה בצבור מדות הי״ג אמירת פי״ז להחסיר בפרט תחמן
 מדות די״ג וממזלא ב׳׳ב כיה״ר כדאי ואינו הגק שאינו למי גם רחמים

 בד׳׳ת מ׳׳ש [ופיי׳ לגאלנו. ובקרוב בימינו במהרה מגינמ בכל פלינו יאר
פיי״ש]: קל״א סי׳ אף׳ח ובנמוקי פ״ג. ואות מ״ז אות ג׳ מהדורא

 ברחמים היום ל^־עו יצחק ופקדת זכרונות בסוף דר״ה, מוסף בתפלת לז.
סי׳ בש״ע הפלוגתא והוא יפקב׳׳ של ״לזרפו הנוסח שי״א תזכור )

תקצ״א



התפלה נוסח מאמרקפד

 ראיתי אמנם פתיקץ. והדברים ודפימי׳ הריב״ש בשם ז׳) ספי׳ חקצ״א
 נמי משתמע אי קפידא דליכא שב׳ קמ׳׳ד) סי׳ (ח״א יעב״ץ שאינת בשו״ת

 כל פליי׳ מצלאן הא דבלא׳׳ה פדיף הכי אדרבא יצחק זרפ בכלל פשו זרפ
 הם אחינו הלא פשו בבני כן צ״ל וכו׳ הקדוש הזכרון ביום פאכ״ו וכו׳ יומא
 היתה ואם חרים תמוהים) ודבריו שם וקציפה במור בדבריו (ופיי׳ פכ״ל
 צריך הי׳ הספר והקדמת בשפר הלא (הצפמורי׳׳א) בקורת מפני כונתו

 אינו, זה (במחכת״ה) באמת הלא באמת, כן כונתו ואם וד׳ל להדפיסה
ה והתפלה שהכונה וכיון  למלך ה׳ והי׳ ב״ב שמים מלכות להפמיד רק בד׳

ת כל פל א ת ק זדון ממשלת תפביר כי ה א  האריז׳^ל בסידור שהכונה ה
 וישלח בפ׳ רש״י כמ״ש אדו״ם הוא פשו של שרו ס״ם שזהו ונוקבי׳ ס״ם

 מילי הני והלא יצחק פקדת פשו בני לאו״ה שחכרנו אז נתפלל ואיך וכנודפ
ת מן זדון ממשלת תפביר כי מ״ש פם נינהו סתראי א  של שר הס״יל שהוא ה

 רבינו בפי׳ כמ״ש הלז דהגלות קרנות הפשר שהמה אדום בגלות האומות
 אכות האדומים לאו״ה להם שייכות מה ובפרט שם בדניאל גאון ספדי׳
 ב׳) ס׳׳ק (שם בט׳׳ז והנה תמוהים, דבריו בודאי ׳כT אבינו יצחק פקדת
 בתור הרמ״ק בסידור הוא וכן יפקב של לזרפו לומר הרמ׳ק בשם הביא

 הגה רק זהו כי להתחכם רצה פרפמישלא בדפוס ומגיה והמדפיס הגה״ה
 לפרש שכ׳ שם בפנים הרמ׳׳ק בפי׳ במקומו ראה ולא מהרמ׳ק ולא מאחר

ד׳ יפקב »לזרפ ולכן הנוסחא ט  וכן ז״ל הרמ׳׳ק גירסת היתה שכן משמפ תז
 נוהגים ואבותינו אנחנו פכ״פ הט׳׳ז. וכמ׳׳ש כנראה ממנו ההגה הוא

 לזרפו רק יפקב של לזרפו לומר שלא ג׳׳כ הביא ומצוה ובנגיד כהארח״ל
 :נהוג וכן בזה רפדפלהיים ר ישראל פבודת בסידור מ׳׳ש ופיי׳ וכר היום
 והמקים הפדות מה אומר הוא מה חכם פסח של הגדה בנוסח לח.

בתורה, בכתוב זה כמבואר ׳׳אתכם״ אלקינו ה׳ צוה אשר והמשפטים
^ הנוסח נמצא ז״ל שבתי הר׳ בסידור והנה  במקום ״אותנר׳ ה״א צוה א

 לשנות אץ כודאי כי כדפוס נדס שהוא פשוש הראשץ והמושכל ״אחכם״.
 בנוסחאות בפרט הנ״ל הסידור בדפוס שנמצא מהשבושים וידוט הכתוב. לשון

 דברינו בראש לפיל הוכחתי כאשר ז״ל הרב מחברם סידרם שלא התפלה
ה התפלה נוסח במאמר מ  לתיבת החכם של ׳׳אתכם״ בץ החילוק שי״ל הלז(ו
 הוציא לא החכם ולמה וכר הכלל מן בזה א״פ שהוציא הרשפ של ״לכם״

 אולם לדרט) כ״א ויישבו המפרשים פי׳ כבר ״אתכם״ במלת הכלל מן א״פ
 הוא דבר והלא ״אותנו״ ה״א צוה אשר בזה כ׳ התפלות בנוסח ברמב״ם

 מצאתי אמנם הדפוסים בכל בדפוס ט״ס הוא ברמב״ם שגם לומר ודוחק
) הלכה פ״י (פסחים בירושלמי במקורו ג״כ  מה אומר מהו חכם בן ד

 מ״ם הוא בירושלמי שגם לומר זרות והוא ״אותנו״ וכר והחקים הפדות
 נא׳ ובכתוב ח״ל M משה הפני 0 בזה מ״מ שונות גי׳ שמה שכיח כי אם

^ ם לומר מצה ואינו בשאלתו ניכר שהחכם אלא ״אתכם״ ה״א צוה א כ  ^ז
מצמו ישמר שהחכם ונסיק וכו׳ הכלל p מצמו להוציא ש^ן ״אותנו״ ואומר

ומשנה



קפההתפלה נוסח מאמר

 ולא וכף יד וח«ן פסוק לו ותאמר תשנה אתה אף לאותנו מאתכם ימשגה
ל וכף והמקים הפדות מה השאצה פל שם הנאמר תשובה ס  ככ״ל הרי פ
 קרק בשירי פדה הקרבן וס׳כ ״אותנו״ לשון בירושלמי נא׳ ובמכוק דבדיוק
 רשמתי מ״מ דקרא כלישני׳ ״אתכם״ נוסח לומר נוהגים שאנו והגם פיי״ש

 בד״ת מ״ש [ופיי׳ ותבק. פיניך שים ואתה הוא, ריק דבר לא כי למשמרת
ה כ״ב אות ה׳ מהדורא פיו״ש]: וגם ד׳

ט.  משובשות נוסחאות יש ויף׳ס דשבת מוסף בתפלת כתר קדושת בנוסח ל
 חי כל לפיני *שנית״ ברחמיו וישמיפנו ״שנית״ ויגאלנו בסידורים

 ספרדית היא זאת טסחא הן וגו׳, כראשית אחרית אתכם גאלתי הן לאמר
 ברחמיו וישמיפנו אצל ב״פ״ ״שנית ולא ״שנית״ ויגאלנו רד! שם כ׳ לא אך

ם ובנוסחא ^נזי  לאלהים״ לכם להיות חי כל לפיני שנית ברחמיו ״וישמיפנו א
 המליצה הספרדים בנוסח כי רפדפלהיים ר ישראל פבודת בסידור 0 וכבר
 בנוסחא הנוסחאות שני יחדיו שהרכיב מה אבל להבינה ומבוארה נכונה יותר

 והדפיסו כנ״ל ספרד נוסח להם שקראום הסידורים של המוספת החדשה
 הן לאמר חי כל לפיני ״שנית״ ברחמיו וישמפנו שנית״ ״ויגאלנו הנוסח
 לומר מוספת בהרכבה ״שנית״ היינו וגף כראשית אחרית אתכם גאלתי

 גאלתי הן לאמר חי כל לפיני ״שנית״) הפפם (פוד שנית ברחמיו וישמיפנו
 בגאולה לאמר פ״א כבר השמיפנו וכי יתכן לא זהו כראשית אחרית אתכם

 לומר יתכן אז אשר כראשית אחרית אתכם גאלתי הן לאמר הראשונה
 כראשית אחרית אתכם גאלתי הן האלו) (דברים שנית זאת שישמיפנו

 אחרית אתכם גאלתי הן לומר ית״ש ישמיפנו פפם פתה רד! הלא אבל
תק ואיך כראשית  1ממ בסידור ראיתי שוב ובחר, וז״פ שני״ת מלת בזה י

:כנז׳ ״שנית״ וישמיפנו לומר שאק ג״כ שכ׳ קדושים
 נהגנו פלינו קודם רפי ה׳ לדוד מזמור שלאחר הב׳ ברכו שבת בליל מ.

 מנהגם שהי׳ הגם ז״ל צדיקים מאחה ידפנו אמנם פפיהארח״ל לומר
 קדוש לא׳ וראיתי תפלתם, בבית הב׳ ברכו כלל אמרו לא הארח״ל פפ״י

 נר״נ תום׳ לקבל שכח שאם בסידור שממאר משוס ונימוקם ספמם שכ׳
 נר״נ תום׳ וקבל יאמר הראשון ברכו שמס לא אם או הראשון בברכו
 א״צ אז הראשון בברט כנז׳ וכיון שמס דאם מזה ומשמפ השני בברכו
 פי״ד) השבת (שפר בפפ״ח הנה אמנם פכ״ד. לאומרו כלל השני לברכו

 שם משמפ פיי״ש וכף יכוק א׳ בברכו שבת ליל של ברכו ב״פ פנק ס
א ולא שבת בליל ב״פ יאמר דבכ״פ ק  בברכו כיק לא אם בסידור כמ״ש ד

ת בשפר מפורש יותר אך כנז׳ הראשק  ח״ל בחול) שחרית (בתפלת המנו
ק ג״כ שבת דליל פרבית תפלת של ברכו ב״ס כי ודפ ט ת ב׳ ת  האלו מנו

א שבת בליל שיש ברכו ב״פ בפנק וז״ל) שם 0 (פוד ק  מצאתי א׳ ולאדם ד
ת ט  דנוהגים (והיינו כן קבלתי לא ואני החול בימי אף שנוהגים אלו ט
רנו הנ״פ נאמת  בזה מטנותיהם פוד ועיי״ש עכ״ל שגח) גליל רק ג
ק בכל שבת בליל ברט ב״פ לומר דצחך שם מפורש פכ״ס דוקא (ולא או

אם



התפלה נוסח מאמרקפו

 לשון מל סמכו לאומרו נהגו שלא והצדיקים כנ״נ) הא׳ בברכו כיון לא אם
 שערים השמונה עודנה) נדפסו (שלא נפניהס הי׳ שלא חסר והעיקר הסידור

 בנו שסידר מהרח״ו מלשון נקי׳ סונה שהוא הכונות) השפר (שבהוכם
 בדיוק כ״כ נתפרשו שנא דברים הרבה בתוכן שנמצא ז״נ וויטאנ מהר״ש
 בזה נעינ כמ׳׳ש התפלה נוסת בפנין הוא בזה נהם גרם וכן בכע״ח

 שמהתינו זדן מחמר יששכר בשער וכן בכ״מ) ועוד עיי״ש י״א ואות ה׳ (חות
 באמת שנריכין שמ״ע ביום הקפות לענין מזה) נראה גם בד׳׳ה כ״ה (אות

 [ועיי׳ פיי״ש השעה״כ מנשון שם כמ״ש האריז״נ כמנהג כהניהגים נפשות
ע״א], פ״ ה״ד מנה״א בשו״ת ר׳׳ש

 ונברכה נעובה הזה החדש ענינו שתחדש במיסף ר״ה תפנה בנוסה מא
 שמה ה׳) אוה הירחים (במאמר יששכר בשער כתבנו כבר וכו׳

 ורמש המנה צרותינו נכנ וקץ סוף הזה המדש ״ויהי סידורים בקצת שנמצא
 שהם שם הי״ב מספר על ניסף שהוח ומנבד הרתוי, מנוסח חיני יכו״׳
 פשע ולכפרת נוסח זה מטעם יש העיבור ובשנת השנה, חדשי הי״ב כנגד
 האריז״נ סידורי ובנוסחי המדוייקיס בסידורים וגם הי״ג, החדש כנגד

 נמצא השנה כנ תפלות בסדר ברמב״ם כי והגם כננ, זה ניסח נמנא נא
 נטובה רק כצל חדשים לי״ב י״ב כסדר כ׳ לח שם המנם זה נוסח כפין

 רחי׳ אין וממילא וכו׳ ויהי ישצום לחיים ינרחמים ולחסד לחן ולברכה
ק ננוסחא  מבקש והוח ר״ל נרה נבר עניו שבאה ח׳ כאלו נראה זה עוד די
 בתחלת מיד יבקשו הם כן נרותיו צכנ וקץ סוף הזחת הצרה פכ״פ שתהי׳
 שיבואו (הצילה) משמע צרותינו צכנ וקץ סוף הזה החדש שיהי׳ החדש
 לאומרו חין ע״כ נשטן, פה תפתה ואל וכו׳ וקץ סוף כיהי׳ רק ר״ל נרית

בימינו במהרה ויגאננו פנינינו, בכל פנינו, יגן זכותם קדמונינו, כנוסח רק

 מהדורא תורה בדברי מ״ש עיי׳ לאבותינו ניסים שפשה מי [בנוסח מב.
ת או )  מהדורא בד׳ת פיימ״ש רב תפלת בזכות ובנוסח עיי״ש. ג׳) ד׳
פיי״ש]: צ״ח) (אות ט׳ ומהדורא ק״ז. אות ד׳

מהדורא בד״ת מ״ש עיי׳ ופד, לעולם ימלוך ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ [בנוסח מג.
מי׳ט]: אות ג׳

פיי״ש]• נ״ו אות ט׳ מהדורא בד׳ת מ״ש פיי׳ שיצד׳ת אור מאורי [ופל מד,

 ״תחת״ או השכינה כנפי ״פל״ לאמר אם רחמים, מלא אל [בנוסח מה.
 דברים ובספר ס״ה, אות ח״ז תורה בדברי מ״ש פיין השכינה כנפי

פ״ז]: בדף בירושלים הנדמ״ח נחמדים

 מהדורא תורה בדברי מ״ש פיי׳ תהלים אמירת קודם 7יה׳ [בנוסח מו.
מ״ד]: מ״ג, אוח תנינא


