ìù íåéá åäåáúë àìå ,äìéìá ÷ø åøîåàì
íéáø íðîà ,ì"ðä é"ãîçä éøáãë øåôéë
,íéøáãä øå÷î àåäù é"ãîçë åâäðù
ñôãð ïëù åîëå øåôéë ìù íåéá íâ åøîåàì
äìéôúä ,íäøáàì øåëæ íéøåæçîä ìëá
íåéáù ïééöì ïééðòî íðîà ,æà ë"â äëåøàä
çñåðä úà ÷ø åñéôãäå äøùô åùò ä"ø ìù
'éôà æà åøîåàì ö"à äøåàëìå ,ù"éò øö÷ä
óà åàéáä ù"ùøä ú"ðùîë ïëà ,é"ãîçì
.ïë åâäð åéô ìòù äàøðëå ä"øã úéøçùá
åâäðù äî é"ãîçá 'ëù äæá øéòäì ùéå
íù áåúë àìäå ,åìà íéðîæá à÷åã åøîåàì
íðîà] äðùä ìëì äìéôú àéäù [úøúåëá]

ñ"èù óà ïëúéå é"ãîçä ìòáî äæ àöé íà ò"ö
äæîå ú"ø äéä äàøðëå] ,ä"øì ì"öå íù äìôð
åéøáãá æîø íåù ïéà àìäã [éåöîä úåòè àåä
.ò"öå ,êôéäì øàåáî 'æðä åéøáãá àáøãàå æ"ò
ìò äìéôú øãñ åàéáä ì"ðä íéøôñä ìë î"îå
äðùä úåîé ìëá äãåòñä íãå÷ åøîåàì äñðøôä
.[ì"ðëå

åøîåàì íéãéô÷îù à÷åã åðééäã ונראה
åðåùìá ÷éåãîëå ,íò áøá øåáéöáå ,íìåë
,à"ãéçá î"ëå ,äøåáçäå áøä âäð ïëù ,íù
.äðùä ìë åøîàì ïúéð íéãéçéá ð"äàå

ë
‰¯ˆ˜‰ ÌÂ˜Ó· ‰ÎÂ¯‡‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙¯ÈÓ‡
äìéôúä ìù úåîåã÷ä 'ñåðáù יש להתבונן
ùé 'æðä íìåò ú÷ç øåæçîì ãò äëåøàä
ãáì äëåøàä äìéôúä úà åñéôãäù íäî
úîçî íòèä êëì ïëúéå ,ììë äøö÷ä àìá
êøåö åàø àì äëåøàá ùéù äáøä úåëéøàä
.äøö÷ä úà ãåò óéñåäì
åàéáä æàî íéøåæçîä ìëë áåøá êà
àìå äëåøàä åæ äìéôú íãå÷ äøö÷ä
àåäù íìåò ú÷åçá åîë ,éøîâì äåèéîùä
ãéñç óñåé 'ãäî ãò ,ïåùàøä øåæçîä
.'æðä äìéùå
úö÷ ãåòáå ,åðéúåìéä÷î] ð"é úîàá ועפ"ז
ùéå ,íäéðù íøîåàì [íéãøôñäî úåìéä÷
,äëåøàä úà åà äøö÷ä úà åà íéøîåàù

äëåøàä úà ïåùàø íåéá íéøîåàù ùéå
åâäð ð"éå .êôéäì åà äøö÷ä úà éðùä íåéáå
éãìáá ë"äåéá ïëå] .ãáìá äëåøàä øîåì
.[ãáìá äëåøàä íéøîåà
úðùá 'ãðù ì"åëæ ïåâë áåø÷î íéùãç úö÷å
úãë àìùå ,äøö÷ä èéîùäù á"îùúä
,øúåé úéøå÷îä àéäù ãáìîù øçàî ,àåä
åëîñù úåøåãä éìåãâî äàáåäå äøáçúðå
,ìéòì ú"ðùîëå åðçëåäù åîë íäéãé åéìò
åðéúåáø åìòäù åîë íã÷î åâäð êë íâ éøä
ïééãò äøîåàì íéâäåð íéáøå ,â"äðëå ç"òá
íâå ,úåìéä÷ øàùáå åðéúåìéä÷á ïéá
.äëåøàäî øúåé úåìéä÷ä áåøá äìá÷úð

 ועל, ועל מנהג אמירת מזמור לדוד בכמה זמנים,עוד בהנ"ל בהרחבה
. אמירתה בכל השנה ובכל יום.מנהגי הקהילות השונות כהיום
 הארוכה והקצרה-עיין בקונטרס סדר התפילה על הפרנסה
 שיו"ל ע"י בס"ד.[ ]ומצורף לו גם פרשת המן,מוגה וערוך מחדש עם הקדמה וביאורים
. וכן בחנות "נוסח תימן" ב"ב,ניתן להשיג בטל' המערכת

ãäã
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מדיני הסליחות
éðôî ,àë"äåé ãò êìéàå ìåìàá ç"øî íéðåðçúå úåçéìñ úøéîàì íéëùäì åâäð .à
ìàøùé ìò íäá ììôúðå ,úåéðù úåçåì ìá÷ì øäì äùî äìò ìåìà ç"øáù
'á ìéìî ìéçúäì åâäðå .áêéøáãë éúçìñ íå÷îä åì øîà ë"äåéáå åúìôú äìá÷úðå
.âìåìàá

Ì˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊ
úåðåøçà úåòù 'â íäù ,ø÷åáä úøåîùàá àåä úåçéìñä úøéîàì øçáåîä ïîæä .á
.äíã÷î åâäð ïëå ,ãïåöø úò àåäù ,äìéìä ìù
â"éå úåçéìñä øîåì ïúéð æàîå ,ïåöø úò ìéçúî äìéìä úåöçî øáë ÷"äåæä é"ôò .â
íåùá úåãî â"éå úåçéìñ íìåòì øîåì ïéà äìéìä úåöç íãå÷ ìáà ,åà"ôðå úåãî
íåãéå áùé úåöç íãå÷ úåãî â"é íù íéøîåàù íå÷îá àåä íàå ,æë"äåéî õåç ïôåà
.çíéøåîæî ïîæä åúåàá øîàé åà
ïîæù éôì úåçéìñä øîåì ùé íåéä êùîá ë"çàå øçùä úåìò øçà íâ íå÷î ìëîå .ã
.èøúåéá àåä ìâåñî ë"äåéì ìåìà ç"ø ïéáù äæ
א שו"ע סי' תקפ"א ס"א.
ב שתילי זיתים סק"ב בשם הטור.
ג מג"א סק"א הובא בשתילי זיתים סק"ב משנ"ב סק"א ,וכן הוא המנהג המפורסם ,אולם עי' למהרש"י הלוי זצ"ל בספר
דברי שלום חכמים עמ' רנ"ט שהביא שיש נוהגים להתחיל בליל ר"ח.
ד ספר המנהגים למהר"א טירנא והובא בקצרה בלבוש ומג"א רס"י תקפ"א ,שתילי זיתים סק"א ,משנ"ב רהס"י .ועי'
למהרי"ץ בע"ח שהביא דברי הזוהר פ' ויקרא ופ' בשלח דבאותה שעה הקב"ה משתעשע עם הצדיקים בגן עדן.
ה כן מפורש בהל' הרי"צ גיאת שמשכימים לפני עלות השחר ,וכ"ה ברמב"ם פ"ג מהל' תשובה ה"ד ,ועוד.
ו עי' מג"א סי' א' סק"ד שהביא דברי הזוהר פ' ויקהל דחצות לילה הוי עת רצון ,ואם הבבלי חולק על הזוהר תלוי בשני
התירוצים שכתב שם .ואמנם ד' התבו"ש בספרו בכור שור דאף להבבלי חצות עת רצון הוא כמבואר בגמ' יבמות ע"ב א',
וכן מתבאר מד' המג"א סי' קל"א סק"ט לענין נפ"א דאחר חצות מותר ליפול על פניהם ,וכן הביא בשתילי זיתים שם בשם
כה"ג ,ועי' תהל"ד סי' קל"א סק"ב שהביא סמך לנוהגין לומר סליחות אחר חצות מד' מג"א לענין נפ"א שמותר לומר
מחצות.
ז מג"א סי' תקס"ה סק"ה בשם האר"י ז"ל )שער הכוונות דרוש א' של ערבית( ,הובא בשתילי זיתים שם סק"י ,ומשנ"ב ס"ק
י"ב .וכ"כ בשו"ת הרמ"ז )מהדו"ח סי' ח'( לענין י"ג מדות דאין להזכירם אלא בעת רצון דהיינו מחצות ואילך ,והאומר
קודם חצות הוא מנהג רע ומר וקרוב לקיצוץ בנטיעות ח"ו .והובא בברכ"י ומשם בשע"ת כאן.
ח שו"ת הרמ"ז שם ,והובא בברכ"י כאן ,וכן במטה אפרים תקפ"א ס"כ.
ט אלף המגן )שעל מט"א( סי' תקפ"א ס"ק כ"ה.
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ãò éåãéå øîåì ïéàù úáù éàöåîá ãáìî ,éäìéìä úåöç íãå÷ øîåì ìåëé éåãéåä úà .ä
.àéäìéì úåöç øåáòéù
.áéäðùä ùàøáå úáùá úåçéìñ íéøîåà ïéà .å

„˙Â„Ó ‚"È È È
øáãù éðôî ,äøùòá àìà íéîçø úù÷áå äìôú êøã íøîåàì ïéà úåãî â"é .æ
íéîòèáå ïåâðá ,âéàîìòá äàéø÷ êøã íøîåàì ãéçéì øúåî ìáà ,ïä äùåã÷áù
.ãéäøåúá àøå÷ù éîë
÷åñôé àìå ,÷åñôä úà íééñì êéøöù íéøîåà ùé ,äøåúá àøå÷ë øîåàù äæ ïôåàá .ç
.æè'ä÷ðå'á ÷åñôì åì øúåî äæá óàù íéøîåà ùéå ,åè'ä÷ðå'á
ä"éåä íù óåìéçá íéîçø úù÷áå äìôú êøãá ãéçéá íøîåàì ïîéú úåìéä÷ âäðîå .è
.æéõôöî
É õôöî
É íéøîåà 'ä 'ä íå÷îáù ,ù"á ú"àá
.çéãéçéá óà úåãî â"éä øîåì øúåî íåâøú ïåùìá .é
íà íå÷î ìëîå .èéáùåéî úåçéìñä øàùë úåãî â"é øîåì ïîéú úåìéä÷ áåø âäðî .àé
íéøîåàùë íéìâøä éá÷ò íéøäì åâäð ,äãéîòá íúåà íéøîåàå íéãîåò íä øáë

י שו"ת הרמ"ז שם.
יא שם .ועי' בס' חסד לאלפים סי' קל"א ס"ח שהביא דין זה ,והוסיף דאפשר דה"ה למוצאי ר"ח ומוצאי חנוכה וכדומה,
ושאו"ת עדיף .והביאוהו הבא"ח ש"ר כי תשא ס"ז ,וכה"ח קל"א ס"ק י"ד.
יב תשובת הרמב"ם פריימן סי' ר"ח ,וכן הביא מהר"י טביב )המכונה הרז"ה( בנימוקיו כת"י על הרמב"ם תשובה מהרמב"ם
כעין זו ,והביאה מהר"י צובירי זצ"ל בהקדמה לאשמורה בלילה ,וכ"ה בתשו' רבי יהושע הנגיד סי' ד' בשם הרמב"ם.
יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' רי"א ,הובא בב"י ,וכ"פ בשו"ע תקס"ה ס"ה] .וכ"ה שיטת שבלי הלקט סי' כ"ט ,וחי' הרשב"ץ
ר"ה י"ז ב' ,שלא כשיטת הטור שם דס"ל די"ג מדות לאו דבר שבקדושה הם[ .טעם נוסף לחיוב אמירתם בציבור מבואר
בתשו' רב נתן גאון בסדר רע"ג ,בסידור רש"י סי' תקמ"ה ,ומחזור ויטרי סי' רע"א ,ובאו"ז ח"ב סי' תט"ז בשם הגאונים,
ושו"ת הר"י מיגאש סי' קצ"ג ,לפי שאין הקב"ה מואס בתפלת הציבור שנא' הן אל כביר ולא ימאס ,ואמרו חכמים ברית
כרותה לי"ג מדות שאין חוזרות ריקם ,לפיכך אין נאמרין אלא בציבור.
יד מג"א תקס"ה סק"ה ,שתילי זיתים סק"י ,מחזיק ברכה קל"א סק"ו ,רוח חיים קל"א סק"א ,משנ"ב ס"ק י"ב ,כה"ח קל"א
ס"ק כ"ג.
טו חסד לאלפים סי' קל"א ס"ח ,שו"ת התעוררות תשובה ח"ב סי' ק"מ ,שו"ת אגר"מ יו"ד ח"ג סוס"י כ"א] ,ועי' גם בדבריו
באו"ח ח"ב סי' ק"ה[ ,ובכה"ח קל"א ס"ק כ"ג מחלק בין אחר תפלת העמידה לבין שלא בשעת תפלה עיי"ש.
טז פתח הדביר סי' נ"א סק"ו ,רב ברכות מערכת ו' ,שו"ת רב פעלים ח"א או"ח סי' י"א.
יז רבינו מהרד"ם ברביד הזהב סי' תקס"ה ,וציין מקור מנהג זה בספר תולעת יעקב ,ורבינו האר"י ז"ל .ויסודו מדברי הזוהר
פ' פקודי .ומקור דברי האר"י ז"ל הם באגרות הרמ"ז איגרת י' שהביא כן בשם האר"י ז"ל ,והובא בברכ"י סי' תפ"ח סק"ה,
]ומוכח מד' הרביד הזהב שאין האר"י ז"ל חולק שאסור אף בדרך קריאה ,אלא שהתיר אף בדרך תפלה ובקשת רחמים
באופן זה[ .וכ"כ רבינו מהרי"ץ בעץ חיים ח"א דף נ"ז א'.
יח בן איש חי ש"ר פ' כי תשא ס"ט בשם ס' כתר מלכות .ומ"מ המנהג בקהילות תימן כשאין עשרה אין אומרים הי"ג מדות
שאחר בדיל ויעבור שנים מקרא וא' תרגום ,אלא פ"א בלבד בחילוף שם הוי"ה ,כנ"ל.
יט מהרש"י הלוי זצ"ל דברי שלום חכמים עמ' רנ"ט בהערה ,מהר"י צובירי זצ"ל באשמורה בלילה.
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.ëùåã÷ úøéîàá íéùåòù íùë 'ä 'ä úåáéú
àìù úåãî â"é øéëæäì øåñàå ,äðåëáå ïåúéîá úçðá íøîåàì êéøö úåçéìñä .áé
.àëäðåëá
.áëìåãâ åùðò åúåà íéòèî åðéàù éîå ,'ä 'ä ïéá ÷éñôäì øäæé .âé
íéøîåà øåáéöä ïéàå ,åãáì õ"ùä àìà øåáòéå øîåà ïéàù ïîéú úåìéä÷ âäðî .ãé
.âëåîò

ÈÂ„ÈÂ‰
ïë íà àìà ,ìåôé ìèðé íàù øáã ìò êåîñé àìå ,ãëãîåòî åøîåàì êéøö éåãéåä .åè
.äëäìåç åà ï÷æ àåä
.åëéåãéåä úøéîà úòùá úåçùì åâäð .æè
.æëéåãéåä úøéîà úòùá áìä ãâðë úåëäì ïîéú úåìéä÷á åâäð àì .æé

ÌÈ Ù ˙ÏÈÙ
íå÷î ìëîå ,çëíåéì áåø÷ àåäù ïåéë ,äìéì àåäù ô"òà úåçéìñá íäéðô ìò ïéìôåð .çé
.èëíäéðô ìò ïéìôåð úåöçî úåçéìñ íéøîåàä óà

כ מהר"י צובירי זצ"ל בסידור כנסת הגדולה ח"א ,ובויצבור יוסף בר ח"א סי' י"ג.
כא ברכ"י תקפ"א סק"ד בשם מהר"ש שער אריה ,הובא בשע"ת סק"א.
כב שלמי ציבור ,חסד לאלפים סי' קל"א ס"ט ,בא"ח פ' כי תשא סי"א.
כג וכ"ד הבית דוד סי' שמ"א ,שלמי ציבור ,וחסד לאלפים סי' קל"א ס"ט ,כף החיים להגרח"פ סי' ט"ז סי"ג] .אמנם מנהג
קהילות אשכנז לומר הציבור גם ויעבור ,וכן פשט המנהג בקהילות הספרדים עפ"י הגרי"ח בשו"ת רב פעלים ח"ג סי' ג',
ועוד יוסף חי פ' כי תשא ס"ז[.
כד שו"ע סי' תר"ז ס"ג.
כה מג"א סק"ד ,שתילי זיתים סק"ט ,משנ"ב שם סק"י ,בא"ח פ' כי תשא ס"ז.
כו עי' מג"א סי' תר"ז בשם השל"ה ,שטוב שישחה כמו במודים ,והובא במשנ"ב שם.
כז מהר"י צובירי זצ"ל בכנסת הגדולה ח"א עמ' קפ"ט ,ובויצבור יוסף בר ח"א סי' י"א .ולכן לא העלה בשתילי זיתים סי'
תר"ז דברי המג"א שם סק"ג בענין ההכאה על הלב.
כח שו"ע סי' קל"א ס"ג ,ומקורו בב"י מס' הצרורות )צרור החיים לתלמיד הרשב"א( ,והרקנטי פ' קורח ,והרקנטי הוסיף שיש
להאריך בסליחות עד נכון היום ,והובא במג"א סק"ט ,ומט"א תקפ"א סי"ט ,אמנם רבנו מהרד"ם בשתילי זיתים לא העלה
ד"ז ,ונראה טעמו משום שלא נהגו לדקדק בזה ,וכן מוכח בדברי מהרי"ל שהובא במג"א סי' תקפ"א ס"ק י"ג ,שכ' דרוב
פעמים נופלין על פניהם קודם עלות השחר ,והעלהו בשתילי זיתים שם ס"ק י"ב.
ויש לציין בענין זה מה שהובא באגרות הרמ"ז אגרת ט' )בשו"ת הרמ"ז הנדמ"ח בליקוט תשו' סי' כ"ג( שאף האר"י ז"ל
היה נופל על פניו בסליחות.
כט שתילי זיתים קל"א סק"ז בשם שכ"ג ,וכן מתבאר מד' המג"א שם סק"ט.
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„ÈÁÈ· ˙ÂÁÈÏÒ
íéøîåà ùéå .àìúåãî â"é úåëæ íäá øëæåîù åìà óà ,ìúåçéìñ øîåì ãéçéì øúåî .èé
ïëå ,âìíøîåàì éàùøù íéøîåà ùé êà ,áìéîøà ïåùìá íäù úåçéìñä øîåì ïéàù
.ãìïîéú úåìéä÷ âäðî
íé÷åñô 'â åøîàé ïéðî óñàúð ë"çàå úåçéìñä úìçúá ïéðî ïéàùëù íéøîåà ùé .ë
.ïîéú úåìéä÷á ïë åâäð àì êà ,äìúåçéìñä òöîàá ùéã÷å
ùéã÷ä íéøîåà ïéà ò"åùä ïøî 'ãì ,ïúö÷î åàöéå úåçéìñä úòùá ïéðî äéä .àë
.åìúåçéìñä óåñáù

·¯¯Á˘‰ ˙ÂÎ
øçàìå ,æìíéãé úìéèð ìò êøáîå åéãé ìèåð ,äìéìá úåçéìñä úøéîàì íéëùîä .áë
ò"åùä ïøî 'ãì øçùä ãåîò äìòù úòá ïëî

çì

àìá íéîòô 'â ïéâåøéñì åéãé ìåèé

.èìïë åâäð àì íìåà ,äëøá
.îúåçéìñä íãå÷ äøåúä úåëøá êøáì ùé .âë
ל הסכמת האחרונים בסי' תקס"ה ס"ה ,ושלא כפשט דברי הרמ"א שם שאין ליחיד לומר סליחות ,ורבינו בשתילי זיתים
השמיט הגהת הרמ"א ,ובס"ק י' העלה דברי כה"ג בשם הב"ח שאין איסור ליחיד לומר סליחות בלא ויעבור ,והכי נהוג
עלמא .וברביד הזהב כתב לדחות תירוצי המג"א והט"ז בזה.
לא רביד הזהב סי' תקס"ה דלא כד' הט"ז בשיטת הרמ"א .וכן המנהג פשוט בקהילות תימן.
לב א"ר סי' תקפ"א בשם ס' תניא ,והובא במשנ"ב סק"ד ,והשל"ה מס' ר"ה בשם אביו בספר עמק ברכה ,הובא במקו"ח
לבעל חו"י סי' ק"א.
לג שו"ת תורה לשמה להגרי"ח סי' מ"ט ,כה"ח סי' תקפ"א ס"ק כ"ו שכ"מ מסתמיות דברי הפוס' סי' תקס"ה שאף הסליחות
שהם בלשון ארמי יכול לאומרם.
לד כמ"ש מהר"ח כסאר זצ"ל בשו"ת החיים והשלום סי' כ"ג ,ומהר"י צובירי זצ"ל באשמורה בלילה עמ' .24
לה משנ"ב ס"ק ד'.
לו כמבואר בב"י סי' נ"ה מהאבודרהם בשם תשובת הרמב"ם ,שאין הקדיש חלק ממה שהתחילו בו בי' ,הובא בשתילי זיתים
שם סק"ד ,והשמיט הגהת הרמ"א שם ס"ג.
לז כמבואר בתשו' רא"ש כלל ד' סי' א' לענין המשכים ללמוד קודם היום ,והובא בב"י סי' ד' ,וכ"כ המט"א תקפ"א סי"ב,
וכן מנהגנו כמש"כ מהר"י צובירי זצ"ל בסדר אשמורה בלילה] .ומה שכתב הח"א להמתין מלברך ענט"י עד שמנקה עצמו
להתפלל נראה שאין הדברים מורים אלא כשיודע שיפנה לצרכיו קודם התפלה ,דאל"ה יסתרו דבריו מד' תשו' הרא"ש
הנ"ל ,וע"ע בסי' ו' סק"ט כ' המשנ"ב דהנוהג כשע"ת לברך ענט"י סמוך לנטילה יש לו על מה שיסמוך] ,ועי' בבה"ל סי' ד'
ס"א ד"ה ואפילו שכ' בשם מעשה רב שיש לסמוך ברכת ענט"י לתפלה ,כשאין דעתו להתפלל מיד ,אך לאנהוג הכי רובא
דעלמא כמו שהעיר בשו"ת קנה בושם ח"ב סי' ג' ,ואכמ"ל[.
לח שו"ע סי' ד' סי"ד.
לט כן נראה מד' רבינו השתילי זיתים סי' ד' ס"ק ט"ז וי"ח וכמש"כ בדעתו תלמידו מהרי"ץ במעיל קטון וכ"מ בע"ח ח"א ד'
א' ,כנסת הגדולה
מ שתילי זיתים סי' מ"ו ס"ק י"ח ,וסי' תקפ"א סק"ב ,עפ"י המבואר בשו"ע סי' מ"ו ס"ט דנכון לחוש לסברא הראשונה שלא
יקרא פסוקים קודם ברכות התורה אעפ"י שהוא אומרם דרך תחנונים .וזוהי שיטת הרמב"ם בשו"ת פאר הדור סי' ק"ד ,וכן
מפורש הדבר בכל התכאליל כמו שהביא מהר"י צובירי זצ"ל בס' אשמורה בלילה .
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.àîäìéì ãåò àåäù ô"òà ,úåçéìñä íãå÷ øçùä úåëøá ìë êøáì åâäð .ãë

˙ÂÁÈÏÒ‰ ¯„Ò
.áîóèòúäì êøáé àìå åúéìèá óèòúî õ"ùä .äë
åðéáø é"ôò íéðåùàø ìù ïøãñ é"ôò áééåçîä ,úåçéìñä øãñ ìë øîåì éàðô ïéà íà .åë
ãò ä÷ãöä 'ä êì ,ùéã÷å êúéá éáùåé éøùà äìçúá ,ïìäìãë àåä ì"æ é"øàä
.á .øåáòéå ãò àðîçø .à ,ïåöø úòá ,øåáòéå êìî ìà ,äáåùðå êéìà 'ä åðáéùä
.å .åðãâá åðîùà .ä .åðîò ùòú ìà .ã .úåòøî åðäîú .â .åãáà äðåîà éùðà
êéðôì åðàèç ïåðçå íåçø .è .åðéáà åðéðò .ç .íéîùáù åðéäìà .æ .íò ìëî åðîùà
'ä êéìà ãåãì íéôà úìéôð .àé .êúîà ïòîì äùò êîù ïòîì äùò .é .åðéìò íçø
.âîéðéò éúàùð 'ä êéìà .áé .úåðøîä íâ åøîàé éàðô ùé íàå .àùà éùôð
úåçéìñ øîåàä ïëì ,ä"á íå÷îä éðôì å"ç íéø÷ù øáåãë àäé àìù øäæéì ùé .æë
úøåîùàå äìéì øéëæé àì ø÷åáá øîåàä ïëå ,ø÷åáä úøåîùà øéëæé àì úåöçá
.ãîäæá àöåéë ìëå ,ø÷åáä
åðòú íãå÷ ùéã÷á éîàùá] ,äîìåìàá ç"ë ãò úåçéìñä óåñá òå÷úì åâäð .çë
.äìôúä øçà òå÷úì åâäð àìå ,[úåçéìñä íåéñ øçà éãìáá ,åøúòúå

Ï"¯ Ï·‡
.åîä"ø áøòá 'éôà úåçéìñä úøéîàì åúéáî àöåé åðéà ì"ø ìáà .èë

È¯Â‡ '‰ „Â„Ï ¯ÂÓÊÓ
.æîéòùéå éøåà 'ä ãåãì øåîæî ìåìà ùãåç ìëá øîåì éîàùä úåìéä÷á åâäðù ùé .ì
 אע"פ, ואף ברכת הנותן לשכוי נהגו לברך, וכן המנהג כמש"כ רבנו השתילי זיתים סי' מ"ו ס"ק י"ח,מא שו"ע סי' מ"ז סי"ג
 וכמו שמבואר בשתילי זיתים סי' מ"ז ס"ק, כפה"נ מסתימת השתילי זיתים שם,שדעת מרן שם שלא לברך עד שיאור היום
.' וכן נהגו כמש"כ באמת ויציב ח"א סי' ב,ט"ז שאחר חצות לילה יכול כבר לברך אף ברכת הנותן לשכוי
 ]ומנהג תימן בחו"ל שאף הציבור מתעטפין. משום דסוגין דעלמא כהרמב"ם עי' סי' י"ח,מב שתילי זיתים תקפ"א סק"ב
.[ ויש שנהגו כן גם בא"י, כמש"כ בשתילי זיתים סי' י"ג ס"ק י"א שהמנהג שלא ליכנס לביהכנ"ס בלא טלית,בטלית
.מג מהרי"ץ בע"ח בהקדמה לסדר הסליחות
 ובספר חסידים סי' ר"נ כתב לענין הזכרת בכי ודמעות שלא להזכיר. ערוה"ש תקפ"א ס"ד,מד עי' מג"א סי' תרכ"ג סק"א
. והובא בא"ר תקפ"א סק"ט,אא"כ בוכה ומוריד דמעות
.מה שתילי זיתים תקפ"א סק"ב
.מו שתילי זיתים תקפ"א סק"ב
.מז סדור כנסת הגדולה
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‰"¯ ·¯Ú
úìôúá íäéðô ìò íéìôåð ïéàå ,úøåîùàá íéøîàðä úåçéìñá íäéðô ìò íéìôåð .àì
.çîúéøçù
øåáéöä íé÷ìçúîù åúøéîà øãñå úéøçù úìôú øçà íéøãð øúéä úåùòì åâäð .áì
íéøéúî éðùä øåáéöäå øúéää øãñ øîåàå ïåùàøä øåáéöáù ìåãâ ãîåòå íéðùì
íéøîåàå äòãåîä úøéñî íéìá÷î íäå 'åëå ïåöø éäé øîåàå øæåçå ,ô"â 'åëå ìëä
ïåùàøä øåáéöäå øúéää øãñ øîåàå éðùä øåáéöáù ìåãâ ãîåò ë"çàå ,'åëå ìëä
.ïåùàøä øãñë íéøéúî
èî

. äùòî éùðàå íéãéçé àìà äðùä ùàø áøòá úåðòúäì ìëä åâäð àì .âì
íéùé ìàå ,ðúåðçúá íù úåáøäìå íé÷éãö éøá÷ì åà íäéáåø÷ éøá÷ì êìéì íéáø .ãì
.àðíúåëæá íéîçø åéìà ïúéù ú"éùäî ù÷áé àìà íãâð åúîâî
.áðäå÷îá ä"ø áøòá ìåáèì åâäð íéáø .äì

ë
עירובי תבשילין
ÔÈ·¯ÚÓ ‰Ó·
íåùî úôä éáâ ìò ìéùáúä çéðé àìå .âðìéùáúå úôá áøòì ïîéú úåìéä÷á âäðîä

.à

.ãðñåàéî

. ומשנ"ב ס"ק כ"ג, הובא בשתילי זיתים ס"ק י"ב, ומג"א ס"ק י"ג,מח שו"ע תקפ"א ס"ג
 מהרש"י הלוי, ולשון מהרי"ץ בע"ח הרבה פרושים נהגו להתענות בער"ה וזכות הוא להם,מט שתילי זיתים תקפ"א ס"ק י"ז
.זצ"ל דש"ח עמ' רס"א
. מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"א, וכן הביא מהרי"ץ בע"ח ח"ג נ"ח א' מנהג זה,נ רמ"א תקפ"א ס"ד והעלהו בשתילי זיתים
 ]אמנם לשון מהרי"ץ בע"ח שם שיש שנהגו לילך על קברי, משנ"ב ס"ק כ"ז,נא שתילי זיתים ס"ק ט"ז בשם אליה זוטא
.[ וצ"ע, וכ"ה במשנ"ב תקנ"ט ס"ק מ"א,הצדיקים כדי שיבקשו המה רחמים עלינו וגם הוא יבקש עליהם רחמים שמה
.'נב עי' ע"ח ח"ג נ"ח א
,' ויצבור יוסף בר ח"ג פרק י, שתילי זיתים שם ע"ח ח"ב פעולת צדיק ח"ב סי' קכ"ה,נג כדברי מרן בשו"ע סי' תקכ"ז ס"ב
. כל המקורות בענין זה בפרוטרוט עי' בויצבור יוסף בר שם.אע"פ שברמב"ם והתכאליל לא נזכר אלא תבשיל בלבד
.נד שתילי זיתים תקכ"ז סק"ז
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·Â¯ÈÚ‰ ¯„Ò
ééåôàì ïì éøù àäé àáåøéò ïéãäá :øîåàå åéãé éúùá åà úéðîéä åãéá áåøéòä ìèåð

.á

ìàøùé ìëìå àðì àðëøö ìë ãáòîìå àâøù é÷åìãàìå éðåîèàìå [éðå÷úìå] éìåùáìå
.äðúàæä øéòáù
øéòáù ìàøùé ìëìå àðì øîåà øçà é"ò íéøçàì åáåøéò äëæî ïéàù ïôåàá íâù âäðîä

.â

.åðúàæä

‰ÏÁ˙ÎÏ ¯ÈÚ‰ ÏÂ„‚ ÏÚ ÍÂÓÒÏ
æéøëî ïæçäù åâäð ïëìå ,æðäìéçúëì ö"ùä åà øéòä ìåãâ áåøéò ìò êåîñì åðéâäðî

.ã

åðéðåîã÷ åâäð êëù ïåéëå ,éáåøéò ìò êåîñé ïéìéùáú éáåøéò çéðä àìù éî [ìë] íúñá
.çðçñåðä úåðùì ïéà
ñ"ðëäéáá ìä÷ä ìë íééåöî äòù äúåàáù éðù øôñá äàéø÷ä íãå÷ äæøëää ïîæ

.ä

èð

íéâäåð ùéå . äéäú êåøá íéðåò øåáöäå ì"ðä çñåðä øîåà øéèôîä úøéëî íãå÷å
.äéøçàì åà äìôúä íãå÷ è"åé ìéìá æéøëäì
ìëì [áåøéòä] äæá äëæ :åì øîåàå øçà é"ò íäì úåëæì êéøö íéøçàì åáåøéò äëæîä

.å

ò÷ø÷ä ïî åäéáâîå åìèåð äëåæäå ,[íøåáò äëæîù éðåìôå éðåìôì åà] ,úàæä øéòä éðá
.éúéëæ :øîåàå çôè
ìò íäì úåëæì çëùå ,åéìò êåîñì íéìéâø íäå ìä÷ä øåáò áøòì äðù ìë ìéâøù éî

.æ

.ñíäì äëéæ åìéàë áåùç íøåáò áøòì ãéîú ìéâø àåäù ïåéë ,øçà éãé

‰ ˘Ó ÌÁÏÏ ·Â¯ÈÚ‰ ˙Ù
.àñäéìò òöáé äçðîáå ,úéøçùå úéáøòá äðùî íçìì áåøéòä ìù úôä çéðé

.ç

.' סידור כנה"ג ח"ב עמ' ג.נה אע"פ שלא נזכר נוסח זה בתכאליל נהגו לומר נוסח זה עפ"י דברי מרן בשו"ע תקכ"ז סי"ב
 עפ"י המבואר להלן מדברי רבותינו השתילי זיתים ועץ חיים שסומכין בשעת הדחק אף על,נו ויצבור יוסף בר ח"ג פי"א
.עירוב היחיד
. עץ חיים ח"ב שכן נהגו רוב העם לסמוך על ש"צ לכתחילה,נז שתילי זיתים תקכ"ז ס"ק כ"ב
. והוסיף כיון שיש להם על מה שיסמוכו ואם אינם נביאים בני נביאים הם,נח שתילי זיתים שם
.נט עי' עץ חיים ח"ב כנה"ג שם
. ע"ח שם, הובא בשתילי זיתים ס"ק כ"ו,ס גן המלך סי' ק"כ
.סא שתילי זיתים ס"ק ל"ג
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¯ ‰ ˙˜Ï„‰
.è

.áñàîìò âåäð éëäå ,úáù ìù øð ÷éìãäì øúåî ïéìéùáú éáåøéò çéðä àìù éî

ë
ראש השנה ועשי"ת
¯ ‰ ˙˜Ï„‰
.à

åâäð àìù úåîå÷î ùé ,åðéúåìéä÷á íéâäðîä å÷ìçð íéáåè íéîéá øðä ú÷ìãäá
÷éìãäì ò"åùä ïøî 'ãë åâäðù ùéå ,ãñäëøá àìá å÷éìãäì åâäðù ùé ,âñììë ÷éìãäì
éøøäá íúåãåñé íéâäðîä ìë éë ,åéúåáà âäðîá ÷éæçé ãçà ìëå , ,äñäëøáá øðä úà
÷.ùãå

‰"¯ ÏÈÏ
.á

,ùãå÷ ùâøáå äðçú ïåâéðá øîàðä äðè÷ úåçà èåéôá áøä çúåô ïåùàø è"åé ìéìá
åâäðù úåîå÷î íðîà ,éðù è"åé ìéìá äæ èåéô íéøîåà ïéàù ìàøùé úåìéä÷ áåø âäðîå
.åñíâäðî ìèáì ïéà ä"ø ìù éðù ìéìá äðè÷ úåçà øîåì

.â

'òéùåé àìì' íå÷îáå ,'íäë' øîåà 'í÷ìçë' íå÷îá øîåì ú"éùòá åâäð çáùì åðéìòá
æñ

. 'ìéòåé àìì' øîåà
.ã

åøáçå ,ïåøëæä øôñáå íééçä øôñá áúëú åøáçì êøáî ãçà ìëù íéâäåð äìôúä øçà
åâäðå ,[äøôëå äçéìñå äìéçî øôñáå] ïåøëæä øôñáå íééçä øôñá áúëú äúàå áéùî

סב שו"ע סי"ט בדעת הסתם ,וכתב רבינו בשתילי זיתים ס"ק ל"ה בשם כנה"ג דהכי נהוג עלמא ,ועיי"ש גם בס"ק מ"ו.
סג עי' עריכת שלחן סי' תקי"ד סי"ד שהביא מנהג זה.
סד כד' מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' ע"ר.
סה שו"ע תקי"ד סי"א המדליק נר של יו"ט צריך לברך אקב"ו להדליק נר של יו"ט ,והסכימו למנהג זה גדולי חכמי תימן
מהר"י בשירי ,מהר"י ונה ,שתילי זיתים שם ס"ק כ"א ,מהרי"ץ בע"ח ,וכן העידו על מנהג זה בעי"ת צנעא מהר"י צובירי
זצ"ל ,הר"ר שלום הכהן אפרים זצ"ל ,הגר"ש קורח שליט"א] ,וכ"ה גם בס' מצפי"ת עמ' ק"ב[ ,ועל מנהג שרעב תולדות
הרששב"ז דף ע"ג ,הגר"מ צובירי שליט"א ,על מנהג עיר מחוית הגר"א אריה שליט"א ,על מנהג מחוז ביד'א הגר"י טיירי
שליט"א בשם רבים מהזקנים ,על מנהג איב וירים הגר"ח שפירא שליט"א.
סו תשובת כמוהר"ר חיים קורח זיע"א כתי"ק הנדפס בגליון זה ,תשו' חכמי הישיבה הכללית בשו"ת גנזי מלכים סי' כ"ח
)במכמנים לחג"ת(.
סז מקור המנהג בס' תולעת יעקב ,והובא בתכלאל מהר"י ונה ,ועץ חיים ,ובסדור כנה"ג ח"ד עמ' נ"ח.
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.çñíéøåôéëä íåé ãò äáåùú éîé úøùòá óàå ä"ø ìù éðù íåéá óà ïë êøáì
úëøá êøáé ë"çàå 'ïåöø éäé'ä íãå÷ øîåàå ,èñàáè àðîéñì ä"ø ìéìá úåøéô ïéìëåà

.ä

.àòø"äéä øîåì ë"çàå èòî íéîòåèå éøôä úëøá íãå÷ êøáì åâäðù ùéå ,òìëàéå éøôä
ùé .à÷ìñ ,éúøë ,(äáìç) àéáåø ,(úòìã) àø÷ ,éðåîø ,éøîú ,íäá åâäðù úåøéôä åìàå

.å

.äéøçàì åâäðù ùéå ,äãåòñä íãå÷ úåøéôä ìåëàì åâäðù
.áòáðæì àìå ùàøì äéäðù ø"äé åéìò íéøîåàå ùáë ùàø ìåëàì åâäðù ùé

.æ

‰"¯ ˙È¯Á˘
âçäå úáùä úåîé øàùá íëøãë ãåîéì òåá÷ì åâäð àì ä"øá úéøçù úìôú íãå÷

.ç

âò

. äðçúå íø ìå÷á íéìäú éøåîæî ãçé íéàøå÷ àìà
úðååë íò äîçä õðä íò úåìå÷ 'ì òå÷úì õ"éøäî àéáäù âäðîë åâäðù éãìáá ùé

.è

.äòïë åâäð àì ïîéú úåìéä÷ áåøá êà ,ãòäëøá àìáå ,ì"æéøàä
áåø âäðî íìåà ,ö"ùä úøæç íãå÷ íéèåéô óéñåäì åâäð àì éîàùäî úö÷î íâå éãìáá

.é

åðàúàå éúàøé êòîù éúòîù 'ä èåéô ö"ùä úøæç íãå÷ óéñåäì éîàùä úåìéä÷
.åòêéðô úåìçì
.æòàèç úàãåä íäá ùéù íéúáä úà èéîùäì åðéâäðî åðëìî åðéáàá .àé
.çòåðëìî åðéáà íéøîåà ïéà úáùá ä"ø ìç íà .áé

‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜
äãé÷òä 'ô ïéøå÷ 'á íåéáå ,äøù úà ã÷ô 'äå úùøôá éøáåâ 'ä ïéøå÷ ä"øã 'à íåéá

.âé

éùéîçä äìåòä øîåàå .äëòî úàå ãò éîàùáå ,òáù øàáá íäøáà áùéå ãò éãìáá
. וסי' תקצ"ו סק"ו,סח שתילי זיתים תקפ"ב ס"ק ט"ז
.סט שו"ע תקפ"ג ס"א
 עץ חיים ס"ג א' שכן נכון יותר ]וציין ל'אחרונים' וכפה"נ כונתו לדברי,'ע שתילי זיתים סק"א וכתב 'וזה דבר פשוט מאד
. וכן המנהג המפורסם,[רבו בשתילי זיתים כי לא מצינו באחרונים שהיו מצויין לפניו שכתבו כן
.עא מהר"י צובירי זצ"ל כנסת הגדולה ח"ג עמ' ק"י
.עב כ"ה בתכלאל מהר"י ונה
.עג מהר"י צובירי זצ"ל כנה"ג ח"ג עמ' קט"ו
. מהרש"י הלוי זצ"ל דש"ח עמ' רס"ב,(עד מהרי"י הלוי זצ"ל בתשו' גנזי מלכים סי' ע' )הנד' בס' מכמנים מחג"ת
.עה מהר"י צובירי זצ"ל כנה"ג ח"ג עמ' ש"א
.עו ראה מאמרו של הג"ר אברהם אריה שליט"א בגליון זה
.' עץ חיים ס"ד א,עז שתילי זיתים תקפ"ד סק"ב
. והעלהו רבינו השתילי זיתים,עח רמ"א סי' תקפ"ד ס"א
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÷.ùéã
.èòéùéîçì ò÷åúä úåìòäì åâäð .ãé
øçàå ,ñçðô úùøôá øéèôîì éðù ú"ñ ïéàéöåîå íéøôñî íéîùä çöðîì íéøîåàå .åè
.ùéã÷ øîåà åðéà éãìááå ,ùéã÷ øîåà éîàùá äàéø÷ä

˙ÂÚÈ˜˙‰ ¯„Ò
øçà ãò äáéúä ìò åúåà ïéçéðî éîàùáå ,úåòé÷úä íãå÷ äøåú øôñ ïéøéæçî éãìáá .æè
.ôúåòé÷úä
.æé

.àôäáåùúì øåáöä áì øøåòì úåòé÷úä íãå÷ ïéùåáéë éøáã áøä øîåàù åâäðù ùé

åâäð àì ïëå ,ãîåò åãáì ò÷åúäå áùåé ìä÷äù àøîâã àðéãë åâäð áùåéîã úåòé÷úá .çé
.áôò÷åúì àéø÷äì

¯ÙÂ˘‰
,úåôéôë ùìùå íéúùá ìñìåñîå êåøà åá òå÷úì ïîéúä õøàá åðéúåáà åâäðù øôåùä .èé
.âôãéøçîå çö åìå÷å

ˆ˙ÂÚÈ˜˙‰ ˙¯Â
.ë

ìå÷á äòé÷úä úà íééñì åâäðå ,åôåñ ãò åúìéçúî èåùô êåøà ãçà ìå÷ äòé÷úä
.øáùð

íéøö÷ úåìå÷ íúåùòì åâäð ùé íéøáùä .àë

ãô

íúåùòì åâäðù ùéå ,äæì äæ íéôåëú

עט רבינו השתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א תקפ"ד ס"ב שיש מקומות שנוהגים לקרות התוקע ממנין הה' עולים ,ולענין
המנהג להעלותו בחמישי ,כ"כ מהר"י ונה ,ועי' בסידור כנסת הגדולה ח"ג עמ' רט"ו שהביא מקונטריס ישן כת"י משנת
ה'ת"ק וכתב שם שנהגו מנהג מחודש שהתוקע קורא חמישי] .אך כנראה אין זה מנהג חדש אלא במקום הכותב אבל עיקרו
כבר נזכר בדברי מהרי"ו שהיה מוקדם לו בכמאה שנה[.
פ וכ"ה בס' נחלת יוסף מנהגי עדן סי' י'.
פא מהרש"י הלוי זצ"ל דש"ח עמ' רס"ג ,מהר"י צובירי זצ"ל בסידור כנה"ג ח"ג סי' מ"ו )עמ' ר"כ(.
פב דש"ח עמ' רס"ד.
פג ספר אבן ספיר דף קי"א שכן המנהג בכל ארץ תימן ,מהר"ע קורח זצ"ל סערת תימן עמ' צ"ט ,מהרש"י הלוי זצ"ל דש"ח
עמ' רס"ד ,מהר"י צובירי זצ"ל כנה"ג ח"ב סי' נ"א )עמ' רמ"ב(] .ולד' אבן ספיר ומהרע"ק אינו שופר של איל ,אולם מהר"י
צובירי זצ"ל כתב שקבלה מפי אבותינו ורבותינו שהוא מאיל ממין הכבשים הגדולים ,וכן הביא מהרש"י הלוי זצ"ל שם
שכן העידו אנשים נאמנים שבאו מחבש שהוא של אילים הנמצאים שם[ ,וראה מאמרו הג"ר אברהם אריה שליט"א בגליון
זה.
פד נראה שמנהג זה הוא כשיטת רש"י שהשבר פחות מכדי ג' כוחות ,וכמבואר בדברי רבינו השתילי זיתים תק"צ ס"ק י"א
שהעלה דברי מרן בב"י שכן נוהגים העולם שמקצרים השבר בכל מאי דאפשר.
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.øáùì øáù ïéá èòåî ÷ñôäá

äô

úö÷ íéëåøà

.øáùð ìå÷á åîééñì åâäðå ,ùòøúîå ãòåø êåøà ãçà ìå÷ äòåøúä .áë
áùåéîá íéùìù òå÷úì íéâäåðä ,íéúéæ éìéúùä åðéáøå ò"åùä ïøî 'ãì äòåøú íéøáù .âë
,úçà äîéùðá äòåøú íéøáù áùåéîã úåòé÷úá òå÷úì ùé ,ãîåòî íéùåìùå
ùéù úåìå÷ äøùò óñåîá òå÷úì íéâäåðä ïëù ìëå .úåîéùð éúùá ãîåòîã úåòé÷úáå
åðéáø 'ãì .úåîéùð éúùá ãîåòîãå ,úçà äîéùðá áùåéîã úåòé÷ú òå÷úì íäì
éúùá úåòé÷úä ìë òå÷úì íäì ùé ãîåòî úåìå÷ äøùò òå÷úì íéâäåðä õ"éøäî
.åôúåîéùð

˙ÂÚÈ˜˙‰ ÔÈ Ó
íãå÷ úåìå÷ 'éå ,æôäøæçá 'ìå ùçìá 'ì áùåéî 'ì íäå ìå÷ äàî òå÷úì åâäð éîàùá .ãë
øçà úåìå÷ '÷ì íéìùäì åâäðù ùéå ,äøæçá 'éå áùåéî 'ì åâäð éãìáá ,çôåøúòúå åðòú
.äìôúä
èô

. äìåãâ äòåøú ïéòéøî ùéã÷ä øçàì .äë

¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙· ÌÈ˘
íéùðä åâäð íðîà ,àéä àîøâ ïîæäù äùò úåöîù øôåù ìå÷ úòéîùî úåøåèô íéùð .åë
ùé àáì ïúìëéá ïéàù äìàìå ,úåòé÷úä òåîùì ñ"ðëäéáì àáì [ïúåøùôàá ùéù]
.äëøá àìá öúéáá ïøåáò òå÷úì åâäðù

ÛÒÂÓ ˙ÏÙ˙
úçà äìôú ììôúäì åâäð éãìáá ,àöãåîìúä ïéãë äøæçå ùçì ììôúäì åâäð éîàùá .æë
äëøáä úîéúç úà åéðôì íééñì íéã÷îå ùçìá åîò øîåà øåáöäå íø ìå÷á ö"ùä
.פה דהיינו כדי ג' כוחות כשיטת ריב"א וכ"ה ד' מ"מ ברמב"ם
 ועי' בדברי מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"ד שכתב שלא נהגו לדקדק שיהיו השברים,פו עי' שו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' קנ"ח
. ומשמעות לשונו שאף לא נהגו לדקדק שיהיה בדוקא בשתי נשימות כסברת מהרי"ץ,תרועה בנשימה אחת בכל התקיעות
. וכן פשט המנהג ברוב ככל קהילות השאמי,פז שתילי זיתים תקצ"ב ס"ב שכן נהגו בקצת בתי כנסיות בק"ק צנעא
 עי' עריכת שולחן שהביא מנהג זה עם עוד.פח ובתימן היו בשאמי שלא נהגו לתקוע בלחש ותחת זה תקעו ל' עם הנץ החמה
.מנהגים נוספים
.פט שו"ע תקצ"ו ס"א ויסודו מדברי הגאונים
.צ עריכת שולחן תקפ"ט ס"ו
 ויש לציין שכ"ה מנהג. ויצבור יוסף בר ח"ג פח"י, וסידור כנה"ג ח"ג מעמ' שי"ג ואילך,צא עי' שתילי זיתים תקצ"ב סק"ב
.[ ]אלא ששם לא נהגו לתקוע בתפלת הלחש.ביהכנ"ס אלשיך כמובא בהקדמת סידור כנסת הגדולה ס"כ
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.áöïîà ö"ùä éøçà íéðåòå úåáú 'â éãë ääùéù
øîåàå øæåçùë ö"ùäå ,âöùçìä úìôúá ïéá ö"ùä úøæçá ïéá íéøîåà íìåò úøä íåéä .çë
.ãöíòä áì ãéøçäì ,ïåðçúå éëáå íø ìå÷á åøîåà íìåò úøä íåéä

‰"¯· ‰ÏÈÓ
.äöñ"ðëäéáî äàéöé øçà ìåîéì åðéâäðî ä"øá äìéî ùé íà .èë

‰"¯ ÌÂÈ· ‰ È˘
.æöììë íåéá ïåùéì àìù åâäðù ùéå ,åöúåöç ãò íåéá ä"øá ïåùéì àìù íéâäåð ùé

.ì

úåëôúùäå ùãå÷ úãøçá àúååöá íéìäú úàéø÷ì óñàúäì åâäð äçðîä úìôú íãå÷ .àì
.èöä"ø éîéá íéìäúä úàéø÷ ìë íéìùäì åâäðù ùéå .çöäðéçú ïåâéðá ùôðä
íðéàå óñåî úìôú øîâ øçà íéìäú àåø÷ì íéãéçé íéâäåð åéäù úåéñðë éúá ùé .áì
.íéìäúä úàéø÷ì íîå÷îá íéøçà åàåáéù ãò ãåòñì íäéúáì íéëìåä

'ÍÈÏ˘˙Â' ¯„Ò
.à÷åøîàì åâäð éîàùä úåìéä÷á íìåà ,÷êéìùúå øãñ øîåì åâäð àì éãìáä úåìéä÷á .âì
.á÷åððò íéøîåà ä"ø éàöåî úéáøò .ãì

‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú
äòè ,èôùîä êìîä íúåç èôùîå ä÷ãö áäåà êìî íå÷îá äáåùú éîé úøùòá .äì
 אבל המנהג הקדום הנזכר בתכאליל הוא שהצבור שומעים ויוצאים ידי חובתם, וזהו כפי המנהג שנתחדש,צב עץ חיים
.מש"צ
.צג שתילי זיתים תקצ"א סק"י
.' וכ"כ בספר נחלת יוסף מנהגים סי' י,צד כן המנהג
.צה שתילי זיתים תקפ"ד סק"ו
. סידור כנה"ג ח"ג עמ' שצ"ו,צו מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"ה
. בא"ח פ' נצבים,( וס' יוסף אומץ )יוזפא, מטה משה,צז כפי המובא בדרשות הר"י אבן שועיב
. וכ"כ מהרש"י הלוי בדש"ח עמ' רס"ה, ובעמ' ת"ב,צח סידור כנה"ג שם
.צט דש"ח שם
.ק דש"ח עמ' רס"ה בהערה
, דש"ח שם,קא סידור כנסת הגדולה ח"ג עמ' תכ"ט שכן נהגו יחידי סגולה תלמידי חכמים ורבנים שהיו מקיימין מנהג זה
 תולדות הרששב"ז דף,' וכ"ה בנחלת יוסף סי' י,אמנם בכמה מקהילות השאמי ביתר ערי תימן נהגו אמירת התשליך בציבור
.ע"ג
 ע"ח ח"א קצ"ט,קב שו"ע סי' תקס"ה ס"ג ושתילי זיתים שם סק"א
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,èôùîä êìîä íúåçå øæåç øåáéã éãë êåúá øëæð íà ,èôùîå ä÷ãö áäåà êìî íúçå
åéìâø ø÷òù øçàì ãò øëæð àì íàå ,äëøáä ùàøì øæåç øåáéã éãë øçàì øëæð ìáà
.â÷äìôúä ùàøì øæåç
'ä êìî 'ä íãå÷ íéôéñåî ïå÷éúáå ,õøàä ìë èôåù èåéô íéøîåà úéøçù úìôú íãå÷ .åì
.íé÷åìàä àåä

ë
יום הכיפורים
Î"‰ÂÈ ·¯Ú
ùéå .ã÷äìéì ãåòá úåçéìñ íéøîåàä óà íäéðô ìò ïéìôåð ïéà ë"äåé áøò ìù úåçéìñá .æì
úàéø÷ë íø ìå÷á ãçé øåáöä ìë êéìà ãåãì øåîæîä úà úåçéìñá øîåì åâäðù
.ä÷íéìäú
çöðîì íéøîåà ïéàå íäéðô ìò íéìôåð ïéà ,å÷äãåúì øåîæî íéøîåà úéøçù úìôúá .çì
.êðòé
÷æ

. ë"äåé áøòá úå÷ìîä åà úåøôëä âäðî úà åðéúåìéä÷á åâäð àì .èì
.î

.ç÷íäéáåø÷ ãå÷ôì úåøá÷ä úéáì úëìì åâäðù úåîå÷î ùé

.è÷äçðî úìôú íãå÷ äå÷îá ìåáèì åâäð .àî
קג מרן בב"י ושו"ע סי' תקפ"ב ,שתילי זיתים שם סק"ב ,מהרי"ץ ע"ח ח"ג פ' א' ,מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"ז ,מהר"י
צובירי כנה"ג .
קד שתילי זיתים סי' תר"ד סק"ה ,עץ חיים פ' א' וב' ,כה"ח ס"ק י"ט] .וצ"ב מנהג קהילות הספרדים כיום שאומרים מזמור
של נפ"א בסליחות של עיוה"כ כשם שאומרים אותו בער"ה ,והלא הדבר מפורש בפוסקים ללא חולק שאין דין ער"ה
ועריוה"כ שוה לענין זה[.
קה מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"ז ,מהר"י צובירי כנסת הגדולה ח"ד עמ' א'.
קו שתילי זיתים תר"ד סק"ו ,וכ"ה בסי' נ"א ס"ק י"ז.
קז מהרש"י הלוי דש"ח וכן המנהג ידוע ברוב מחוזות תימן ,ואף בעיר עדן כמש"כ בנחלת יוסף מנהגים סוס"י י' ,אולם עי'
בס' תולדות הרששב"ז דף ע"ג שהביא מנהג הכפרות במחוז שרעב ]אך לגבי המלקות כתב שלא נהגו ללקות[ .ויל"ע למה
העלה רבינו השתילי זיתים תר"ז ס"ו הגהת הרמ"א בענין סדר המלקות ,וצ"ל שהעלה כן כדי לפרש ד' מרן השו"ע שהביא
מנהג זה אע"ג דלא נהיגינן בהכי.
קח אמנם רבינו השתילי זיתים השמיט הגהת הרמ"א בסי' תר"ה דיש מקומות שנוהגין לילך על הקברות אע"פ שהעלה
ההגה בסי' תקפ"א לענין ער"ה ,ומבואר דלא נהגו כן במקומו ,מ"מ יש מקומות בתימן שנהגו כן.
קט תכלאל מהר"י ונה ,מהר"י צובירי כנסת הגדולה ח"ד עמ' ו' ,תולדות הרששב"ז דף ע"ג.
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,é÷ö"ùä íò éåãéåä øåáéöä íéøîåàå úçà äìôú ììôúäì åâäð éãìáá ,ë"äåéò äçðîá .áî
àìå ùçìä úìôúá ÷ø éåãéåä øîåì åâäðå ,äøæçå ùçì ììôúäì åâäð éîàùáå
.àé÷äøæçá
.áé÷åðëìî åðéáà íéøîåà äìôúä øçà .âî
.âé÷úéøçù úãåòñá óà ë"äåé áøòá áìç éìëàî ìåëàì ïéà .ãî
åâäðù ùéå ,ãé÷äàîç íò ìåìá é÷ð íçì éúéúôá äúåùòì åâäðù ùé ú÷ñôîä äãåòñ .äî
.åè÷÷øîå óåò øùá íò úôá äúåùòì
ìéìá ïë úåùòì åâäðù úåîå÷î ùéå ,æè÷åøéáç íò ãçà ñééôúäìå äìéçî ù÷áì åâäð .åî
.æé÷ë"äåé
ùé ïîéúáå] ,çé÷íåéä úùåã÷ ãåáëì íéðáìå íéàð íéãâá íéùáåì ú÷ñôîä äãåòñ øçà .æî
êøáîå úéìèá ãçà ìë óèòúîå ,[íéëéøëúì íééåùòä ïúùô éãâá ùåáìì åâäðù
.èé÷äëøá àìá óèòúî äîçä äò÷ù øáë íàå ,óèòúäì

¯ ‰ ˙˜Ï„‰
åú÷ìãäá êøáì åâäðù ùéå ,àë÷äëøá àìá å÷éìãäì åâäðù ùé ,ë÷øðä ÷éìãäì åâäð .çî

קי כבר נזכר מנהג זה בב"י ]ומהרי"ץ שציין מנהג צפת בשם מעיין גנים כפי הנראה לא היה לפניו באותה שעה ספר בית
יוסף כמו שמוכח בכמה מתשובותיו[.
קיא רבינו השתילי זיתים השמיט הגהת הרמ"א שכתב שאין חוזר הש"צ על הוידוי ,והרחיב בשתילי זיתים ס"ק י"ד שכן דעת
מרן בב"י.
קיב רבינו בשתילי זיתים השמיט הגהת הרמ"א תר"ז ס"ה שכתב שאין אומרים אבינו מלכנו במנחה ,ויש לציין מנהג
ביהכנ"ס אלשיך שלא נהגו לומר אבינו מלכנו במנחת עיוה"כ כמובא בהקדמת סידור כנסת הגדולה ח"א.
קיג רבינו בשתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א בסי' תר"ח ס"ד דאין לאכול מאכלי חלב שמרבים זרע והשמיט מש"כ בשם
מהרי"ל דבסעודת שחרית נוהגין לאכלן ,ובס"ק י"א פסק כד' מג"א דכל היום אין לאכלן.
קיד ]הנוהגים מנהג זה בדרך כלל אכלו בשעות הבוקר סעודת בשר ולאחר שעברו שש שעות אוכלים סעודה מפסקת בפת עם
חמאה[ ,ליישב מנהג זה עם דברי רבינו השתילי זיתים צ"ל כמש"כ הפמ"ג המובא במשנ"ב ס"ק י"ח דחלב המעורב
בתבשיל או טייא בטל ברוב לענין זה.
קטו מהר"י צובירי זצ"ל כנסת הגדולה ח"ד עמ' נ"ט,
קטז מהרש"י הלוי זצ"ל דש"ח עמ' רס"ז ,תולדות הרששב"ז שם .ואף הילדים מבקשים סליחה מהוריהם על שלא נהגו
בכבודם כראוי ,ומקבלים את ברכתם .דש"ח שם.
קיז ראה ס' נחלת יוסף סי' י"א שכתב אחר תפלת ערבית מנהגינו כל איש יגש אל רעהו ומחבקים זה לזה ומנשקים ויברכו זה
את זה וכל א' אומר לרעהו תבושר בסליחה וממילה וכפרה תכתוב בספר החיים והזכרון וכו'.
קיח הרמ"א סוס"י תר"י כתב שיש שנהגו ללבוש בגדים נקיים ביוה"כ דוגמת מלאכי השרת וכן נוהגין ללבוש הקיט"ל שהוא
לבן ונקי גם הוא בגד מתים וע"י זה יהא לב האדם נכנע ונשבר .ע"כ .והעלה הגהה זו רבינו בשתילי זיתים ,וכ"כ בתכלאל
מהר"י ונה ,ומהרי"ץ בעץ חיים פ' ב'.
קיט מהרש"י הלוי דש"ח עמ' רס"ח ,מהר"י צובירי זצ"ל כנסת הגדולה ח"ד עמ' נ"ט.
קכ עריכת שלחן תר"י ס"א.
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.áë÷íéøåôéëä íåé ìù øð ÷éìãäì
àìù íéâäåðäå ,úáù áøò ìëë äëøáá øðä úà íìåë ïé÷éìãî úáùá ë"äåé ìçùë .èî
ë"äåé øð ìò êøáì íéâäåðäå ,âë÷'íéøåôéëä íåéìùå' íéôéñåî ïéà ë"äåé øð ìò êøáì
.ãë÷'íéøåôéëä íåéìùå' íéôéñåî
.ð

.äë÷úéáä éðáî ãçà ìë ãâðë øð ÷éìãäì åâäð àì

Î"‰ÂÈ ÏÈÏ
àìà øãñä øàùå úáù úìá÷ä éøåîæî øîåì åâäð àì éîàùá úáùá ë"äåé ìçùë .àð
åéøçàå íéîé êøåàì ãò úáùä íåéì øéù øåîæî íéøîåà íéøéùä øéù úøéîà øçà
÷.æë÷úáù ìëáë úáù úìá÷ä øãñ ìë øîåì åâäð éãìáá ,åë÷'åëå éìà êì çúåôå ùéã
éåãéå úáåç éãé åá ïéàöåéå éåãéå åá ùé âçä ùã÷úä íò åøîàì åâäðù éìà êì èåéôá .áð
.çë÷äìéìä íãå÷ äãåòñä øçà úåãåúäìå øåæçì êéøöù øáåñä ï"áîøä úòãì
åâäð ùéå ,èë÷äâåîå ÷äáåî øúåéä ãçà äøåú øôñ àéöåäì åâäð ùé éøãð ìë èåéôì .âð
äøåú éøôñ ìë àéöåäì åâäð ùéå ,àì÷íéøôñ äòáù åâäð ùéå ,ì÷íéøôñ äùìù àéöåäì
.áì÷ìëéäáù
÷éãöì òåøæ øåà ÷åñô øîåì åâäð íéøôñä úàöåä úòùá .ãð

÷âì

ìò ú"ñä úà ïéçéðîù ãò

äéîåãá íéøôñä àéöåäì åâäðù ùéå ,íéîòô 'æ åøîàì ïéâäåð ùéå ,ãì÷äáéúä

÷äì

.

קכא כ"כ מהרי"ץ במפתחות לשו"ת פעולת צדיק ,דש"ח עמ' רס"ז .וכנ"ד רבינו השתילי זיתים שהשמיט הגהת הרמ"א בסי'
תר"י שכ' שהמנהג במדינות אלו כד' היש מי שאומר ]ומש"כ בסי' רס"ג ס"ק י"ב בשם המ"א דלדידן מברכים על הדלקת הנר
ביוה"כ כמו שיתבאר בסי' תר"י נראה דסירכא דלישנא דהמ"א נקט ,ולאו למימרא דכ"ה מנהגא דידן[ .
קכב כד' היש מי שאומר שהביא מרן בשו"ע תר"י ס"ב ,וכן הביא המנהג בסדור כנסת הגדולה.
קכג שתילי זיתים תר"י סק"ד.
קכד תר"י ס"א ברמ"א.
קכה ולכן השמיט בשתילי זיתים תר"י ס"ד מנהג זה שהביא הרמ"א.
קכו שתילי זיתים תרי"ט ס"ק י"א ,כנסת הגדולה ח"ד עמ' ס'] .מהרח"י ג'מל בהגהות שנד' בקובץ זכול"א תשנ"א הקשה
מדברי רבינו בסי' רס"ב סק"ה דאף ביוה"כ שחל להיות בשבת צריך לקבל שבת ,ונראה דמש"כ שם אינו לענין אמירת
המזמורים ,אלא לעיקר דין קבלת שבת המבואר שם בשו"ע דצריך שיאמר בואי כלה דאינו תלוי בנשמה יתירה אלא בשבת
ועל כן צריך לקבל שבת אף ביוה"כ שחל להיות בשבת ,אבל מ"מ לא נהגו לומר סדר הקבלת שבת כבכל שבת[.
קכז תכלאל מהר"י ונה ,עץ חיים.
קכח שתילי זיתים תר"ז סק"ג ,עץ חיים פ' ב' ]ונראה שמקור דבריו הם דברי רבו בשתילי זיתים הנ"ל[.
קכט דש"ח עמ' רס"ח.
קל כן הביא החמדת ימים ,הובא בעץ חיים פ"ב א'.
קלא חמ"י שם וכתב שהוא המנהג הנכון ,מהר"י צובירי סדור כנסת הגדולה ח"ד עמ' ס"ח.
קלב שיורי כנה"ג סי' תרי"ט סק"ב.
קלג חמדת ימים ,והובא בע"ח שם.
קלד דש"ח עמ' רס"ח.
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ìò íéãîåò ìä÷ä ìëùë äæ èåéô úøéîà øãñ 'åëå éðåçìù íéàøé èåéôá áøä çúåô .äð
íéðåòå íéøæåç ìä÷äå ùã÷ úãøçá äéëáå äðéçú ïåâéðá íø ìå÷á åøîåà áøä íäéìâø
.åì÷'åëå êðòîì äæä äðòîä úà ùéìù úåòîøáå íø ìå÷á úéáå úéá ìë ìò åéøçà
.åð
.æð

.çì÷äìéì øáëùë åøîàì åâäð íìåà ,æì÷íåé ãåòáî éøãð ìë øîåì êéøöù íéøîåà ùé
íéúéæ éìéúùä åðéáø 'ãì

÷èì

,ïæçä íò ùçìá éøãð ìë åøîàéù øåáéöì òéãåäì êéøö

øåáöä øîåì åâäðù íåéëù íéøîåà ùéå ,úåòåáùå íéøãð éðéî ìë ïæçì øéúäì éãë
.íòéãåäì êéøö ïéà ö"ùä íò ùçìá
÷î

çìàö ã"øäî íðîà , ïë åâäðù ùéå éøãð ìë éðôì ö"ùì øéúäì ùé õ"éøäî åðéáø 'ãì .çð
éúá áåø âäðî ïëå ,àî÷íéúéæ éìéúùä åðéáø 'ãë äæá âäðîäù áúë õ"éøäî ãëð
.áî÷úåéñðë
ùìù äââùá ãò 'åëå éøãð ìë øîåà ë"çàå 'åëå äìòî ìù äáéùéá øîåàå ö"ù çúåô .èð
éëáá åìå÷ ïúéå ,âî÷ùçìá åîò íéøîåà øåáöäå ,äãòøáå äàøéá éëáå íø ìå÷á íéîòô
øôé éî éúòáùðù åéùëòå éúòáùðù éåà øîà ä"á÷äù åðéùôð úåãô ìòå åðéúìåàâ ìò
.ãî÷àìéòìã øãð àåää ìò íâ ïéåëì áåè ïëìå ,éì
.ñ

ïëù íéúéæ éìéúùä åðéáø ë"ëå ,äøáòù äðù ìò äøúä ïåùìá øîåì ïåîã÷ä âäðîä

קלה סידור כנסת הגדולה.
קלו מהר"י צובירי זצ"ל סידור כנסת הגדולה עמ' פ'.
קלז כ"כ הרמ"א תרי"ט ס"א והעלה הגהתו בשתילי זיתים ,ומשמע לכאו' דהכי ס"ל ,אולם בסק"ז ציין לעי' בסי' שמ"א ס"ג
שפסק שם מרן בשו"ע שנהגו להתיר חרמי הקהל בשבת ואפילו שאינם לצורך השבת ,ופי' מהר"י צובירי זצ"ל בכנה"ג עמ'
פ"ד שכונת רבינו השתילי זיתים להתיר מטעם זה לומר כל נדרי אף בלילה.
קלח כ"כ בע"ח פ"ב א' ,וכתב שנשתדל כל ימיו שיהיה ההיתר מבעוד יום ולא עלתה בידו מפאת ריבוי העם וכו' ,עד שמצא
שנסמכים על אילן גדול הרוקח עיי"ש ,וסיים הלכך אם אפשר להיות מבע"י טוב הדבר ואם לאו כדאי וכדאי הרוקח לסמוך
עליו .ובסדור כנסת הגדולה הוסיף להביא מקורות נוספים מדברי הראשונים ומלשונות התכאליל שאמירת כל נדרי בלילה
היא.
קלט שתילי זיתים תרי"ט סק"ד.
קמ וכתב מהר"י צובירי בסידור כנסת הגדולה עמ' ק"ב )וכ"ה בויצבור יוסף בר ח"ג פ"כ( נהגו מקצת חזנים בתימן כדברי
הכלבו דבשעה שהצבור נוהר לבתי הכנסת בליל כפור עם בואם של שלשה הראשונים קוראים לשליח הצבור לאיזו פנה
בבית הכנסת ובלשון הזה מתירים לו ואומרים כל ספק נדרים ושבועות שהיו לך או שנשכחו ממך יהי רצון מלפני אבינו
שבשמים שכולם יהיו בטלים לא שרירין ולא קיימין אכי"ר .ושם כתב לתמוה על נוסח ההיתר לש"צ הנדפס בתכלאל
שנדפס בזמננו שכתבו נוסח ההיתר כנוסח ההיתר למת.
קמא וז"ל וגם אני הצעיר הכותב הייתי מתמיה למה אין מנהגינו וגם מנהג כמה ארצות להתיר לש"צ כמו שכתב מהרי"ץ
לעיל ואחר התימה בכמה ימים מצאתי ˘ Ï"Ê ÈÁ¯ÊÓ „Â„ È·¯ ı"È¯‰Ó Ï˘ Â·¯ ÏÂ„‚ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÌÈÎÓÒעם מה שכתב ב"י
כשם כל בו כתנאי שצריך להודיע לציבור לומר בלחש עם ש"צ להתיר לו הא לאו הכי לא ,וכ"ז הוא דעת הרא"ש שם
דלעיל מיניה והוא הדין למי שנוהגין להתיר בער"ה ע"ש ופוסקים ודו"ק ע"כ.
קמב סידור כנסת הגדולה שם.
קמג סדור כנסת הגדולה שם.
קמד עץ חיים פ"ג א' בשם החמדת ימים.
]יש קהלות שנהגו לחלק אמירת כל נדרי לשלשה רבנים או זקנים ואם אין נותנים אפילו לשלשה מבני הכנסת) ,סדור כנסת
הגדולה( ,וכן יש קהלות שנהגו שבפעם ראשונה אומר הש"צ בקול נמוך ובשניה בקול גבוה יותר ובשלישית בקול רם[.
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.åî÷àáäì ïåùìá íâ øîåì âäðîä èùôúð íìåà ,äî÷íéøåãéñä ìëá ä"ëùå åðéâäðî
éãé øåáéöä ìë úà àéöåäì ïéåëîå íø ìå÷á åðééçäù úëøá ö"ù êøáî éøãð ìë øçà .àñ
åðéáø úèéù ïëå èåùôä âäðîä ïë ,æî÷ïîà íéðåòå åúëøáá úàöì íéðååëî íäå ,äáåç
åðéáø úèéùì ,èî÷êìî úøãä íò áåøá íåùî éôè óéãò éëäå ,çî÷íéúéæ éìéúùä
íãå÷ úåáú 'â éãë íééñì øäîéå ,ùçìá åðééçäù åîöòì ãçà ìë êøáéù áåè õ"éøäî
.ð÷ïîà úåðòì ìëåéù éãë ö"ù
.àð÷íúîùð éåìéò ãòá ä÷ãö øåãðìå íéøèôðì úåáëùä øîåì åâäð .áñ
,áð÷úáùä íåéì øéù øåîæî øîåì åâäð éãìáá ìëéäì äøåúä éøôñ úøæçä úòùá .âñ
àìá íøéæçäì åâäðù ùéå ,íéìà éðá 'äì åáä ãåãì øåîæî øîåì åâäðù ùé éîàùáå
.âð÷ììë íé÷åñô úøéîà
.ãð÷íø ìå÷á åúåëìî ãåáë íù êåøá íéøîåà åúøçîå ë"äåé ìéìá .ãñ
úåçéìñå úéáøò úìôú øçà .äñ

÷äð

,åð÷íéìäúáù íéðåùàø íéøåîæî 'ã øîåì åðéâäðî

àîåé úëñî øîåì åâäð ùé äìôúä øçàìå ,äñðøôä ìò äìôú øîåì åâäð äéøçàìå
.óñåî úìôú øçà íåéá íøîåàì åâäð ùéå ,úåëìî øúëå
קמה וכן העיד מהר"י צאלח שכ"ה המנהג הקדמון.
קמו כמש"כ מהרי"ץ שם ,וכן ראה בדברי מהר"י צובירי זצ"ל בכנסת הגדולה עמ' ק' שכן נשתנה המנהג בביהכנ"ס
'אלאוסטא' אע"פ שבזמן רבינו נהגו כמנהג הקדמון.
קמז מהר"י צובירי סדור כנסת הגדולה עמ' ק"ד.
קמח שהשמיט דברי מג"א שכתב שיברך כל אחד לעצמו כשם שנוהגין בהלל ולולב ,וטעמו ונימוקו כיון שלא נהגו כן
בקהילות תימן לא בברכת שהחיינו ולא בהלל ולולב ,וכן מנהג תימן פשוט בספירת העומר שיוצאין ידי חובה בברכת ש"צ.
קמט כמבואר בגמ' ברכות נ"ג ב"ה אומרים אחד מברך לכולם משום ברוב עם הדרת מלך ,וז"ל השל"ה ונוהגין שהשליח
ציבור אומר שהחיינו לאחר כל נדרי ,והקהל עונין אמן ,ויכונו לצאת בברכת החזן .ומי שרוצה לנהוג לברך לעצמו קודם
שיסיים שליח ציבור הברכה ,וסובר שזהו עדיף שיעשה בעצמו ולא יוציא אותו אחר ,לא ישר בעיני ,אדרבה ברוב עם הדרת
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .וכן נראה לי לנהוג בברכת הלל ובברכת הלולב ,שהשליח ציבור יברך בקול רם
והקהל יכוונו לצאת בברכתו ויענו אמן .וכבר כתבתי מזה במקום אחר ,והבאתי ראיה מהא דאיתא בברכות בפרק אלו
דברים דף נ"ג ,תנו רבנן ,היו יושבין בבית המדרש והביאו אור לפניהם ,בית שמאי אומרים ,כל אחד ואחד מברך לעצמו,
ובית הלל אומרים ,אחד מברך לכולם ,שנאמר ,ברוב עם הדרך מלך .ע"כ .וכן כתבו רבים מגדולי הפוסקים ,שו"ת המבי"ט
סי' ק"פ ,שו"ת פנים מאירות ח"א סי' נ"ז ,ברכי יוסף סי' רצ"ה ,הגהות רעק"א על מג"א סי' תפ"ט ,ועי' שתילי זיתים סי'
קס"ז ס"ק לג.
קנ עץ חיים פ"ד א' .וצ"ע בד' מהרי"ץ למה בשאר מקומות כתב שהש"צ מברך כמבואר בדבריו בהלל בלולב ובספירת
העומר ,ואין מקום לחלק בין הדבקים אם הברכה היא על מצוה או שהברכה עצמה היא המצוה ,דזיל בתר טעמא .וצ"ע.
קנא עי' סידור כנה"ג באמת ויציב סימן יט ,שהרחיב במקורות המנהג.
קנב ראה זכור לאברהם תשס"ב ,מאמרו של הג"ר עזריאל מנצור שליט"א שכן נהגו מהר"ס שיריאן מהר"ח כסאר ומהר"י
אלשיך זכר צדיקים לברכה.
קנג סדור כנסת הגדולה.
קנד שו"ע תרי"ט ס"ב ,תכלאל מהר"י ונה ,עץ חיים ,כנסת הגדולה ח"ד.
קנה יש לציין מש"כ בסערת תימן ובהקדמת סידור כנה"ג ח"א שמנהג ביהכנ"ס אלשיך בעי"ת צנעא להוסיף בליל יוה"כ
הסליחות מסידורי ספרד.
קנו מהר"י בשירי ,שתילי זיתים סוס"י תרי"ט ,דש"ח עמ' רס"ט.
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âäðî õåôð àì íéðåøçàä úåøåãá íìåà ,æð÷íéìäúä øôñ ìë øåîâì íã÷î åâäðù ùé .åñ
.çð÷äæ
åðçåë ùúù äæä ïîæá íìåà ,èð÷ø÷åáä ãò ñ"ðëäéáá øàùäì åâäðù äùòî éùðà ùé .æñ
.ñ÷åúéáá ïùé ãçà ìëù áèåî

˘ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙È¯Á
.àñ÷íéãé úìéèð ìò íéëøáîå úåòáöàä éøù÷ ãò íéãé íéìèåð øçùá .çñ
ìë éì äùòù íéëøáî ïéà éãìáá ,âåìéã àìì øçùä úåëøá ìë øîåì åâäð éîàùá .èñ
.áñ÷äðéù øéáòîä úëøáå éëøö
.ò

åéøçàìå .úåãåäì áåè [øåîæî] íéøîåà éîàùá ,úáùä íåéì øéù øåîæî íéøîåà éãìáá
äãåúì øåîæî øîåì åâäð

÷âñ

.

úúì ùéå ,íùä úùåã÷ì úåøåáâ ïéá éåìä é"øì äùåã÷ øãñ íéøîåà éîàùä úåìéä÷á .àò
.ãñ÷àéîã äîöò äùåã÷ë åäðéð äùåã÷ ïéòîã ïåéëã äæ âäðîì êîñ
.äñ÷úáùá ìç åìéôà åðëìî åðéáà íéøîåà ö"ùä úøæç øçà .áò

קנז כ"כ מהר"י בשירי וז"ל )מובא בסידור כנסת הגדולה עמ' רס"א( להשלים ספר תהלים ויעבור את כולו בזה היום הנורא
שהוא דבר ניאות וסגוליי לכל מבקש כי ימצא בו מבוקשו והאל יתברך יענה אותו בו וכן התפלל דוד המלך ע"ה וביקש
רחמים על כל מי שעוסק בספרו שלא יבוש ויש בו מזמורים בנויים ומיוסדים על ענייני התשובה וכן ראיתי רבים ונכבדים
בעלי נפש אשר קורין כל ספר תהלים ביום הכפורים וכן ראוי לעשות לזה ואחר קדיש יאמר ברכו ועלינו לשבח בקול רם
בנחת ובכוונה שהוא שבח גדול וכו' עכ"ל ,וכן הזכיר מנהג זה מהרי"ץ בסדור פ"ז ב'.
קנח סדור כנסת הגדולה עמ' רס"ב.
 „ÂÚכתב מהרי"ץ שאחר קריאת כל התהלים אומרים סדר האשמורות ,ואף מנהג זה לא נהגו בדורות אחרונים ואף
בביהכנ"ס צאלח ,כמש"כ בסדור כנסת הגדולה שם ,והביא מש"כ בחמדת ימים שאין לומר הסליחות באשמורת שכל
המוסיף גורע.
קנט עץ חיים פ"ז ב' כדברי מרן בשו"ע תרי"ט ס"ו .ובס' נחלת יוסף כתב לאחר תפלת ערבית רבים יושבים בבהכ"נ קורין
ספר א' שבתהלים בניגון וקול זמרה ויש יחידי סגולה נעורים כל הלילה בביתם אומרים סליחות ותחנונים .ע"כ.
קס כי מי שניעור בלילה ישן בביתו ואינו מתפלל בכונה .שתילי זיתים ס"ק י"ד מהלבוש.
קסא שו"ע תרי"ג ס"ב ,עץ חיים סדר ט"ב ,כנסת הגדולה עמ' רס"ב ,ומנהג תימן בזה שלא כד' הרמב"ם פ"ז ה"ח .ובכנה"ג
שם הביא דברי ר"א בן הרמב"ם בס' המספיק וז"ל שרחיצת ידים לקרית שמע ולתפלה מחוייבת ביום הכפורים והשעה באב
כמו חיובה בשאר הימים ולא אסרוה החכמים ז"ל כי אין זו רחיצה שלתענוג אלא רחיצה שלמצוה וכו' ואילו שמע אבא
מארי זצ"ל טעמו של דבר זה היה מודה על האמת שהרי ראינו אותו תמיד מודה בבירור ומסכים אל הקטן שבתלמידיו וכו'
עכת"ד.
קסב ראה מה שצויין בזה בסדר ט"ב.
קסג שתילי זיתים סי' נ"א ,עץ חיים פ"ז ב' ,כנסת הגדולה עמ' שי"א.
קסד שתילי זיתים סי' קי"ד סק"ד.
קסה שתילי זיתים תר"ב סק"ג ,עץ חיים פ"ז ב' ,סדור כנסת הגדולה עמ' .
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Î"‰ÂÈ ÈÂ„ÈÂ È È„Ó
.åñ÷ö"ùä íò úåãåúäìå øåæçìå ãåîòì êéøö éåãéåä øîåàå äìôúä øæåç ö"ùùë .âò
øàùá ìáà ,æñ÷åðéúåáàå åðçðà åðàèç ìáà åðééäã éåãéåä ø÷éòá àìà ãåîòì êéøö ïéàå .ãò
.áùéì ìåëé éåãéåä

ÌÈ Ù ˙ÏÈÙ
íåé ìù úåìôúä ùîçî äìôú ìë øçà íäéðô ìò íéìôåð éãìáä úåìéä÷á .äò
.èñ÷ììë íéøåôéëä íåéá íäéðô ìò íéìôåð ïéà éîàùä úåìéä÷á ,çñ÷íéøåôéëä

‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜
úáùá ìçùë íìåà ,íéàåø÷ä ìò íéôéñåî ïéà ìåçá íéøåôéëä íåé ìçùë åðéâäðî .åò
.ò÷íéôéñåî
,àò÷äøèôää úëøá êøáî ë"çàå ùéã÷ øîåà éîàùä âäðîì éðù øôñá äàéø÷ä øçàì .æò
.ùéã÷ øîåà åðéà éãìáä âäðîì

ÛÒÂÓ ˙ÏÙ˙
øãñ íéøîåà éãìáá ,áò÷ö"ùä úøæç êåúá äãåáò øãñ ö"ù øîåà éîàùä úåìéä÷á .çò
.óñåî úìôú øçà äãåáò

Î"‰ÂÈ ÈÂ ÈÚ È È„Ó
.âò÷øúåî íéîá åéðô çð÷éù ãò åéìò úáùåéî åúòã ïéàå ñéðèñà àåäù éî .èò
.ãò÷úåúñëå íéøë éáâ ìò ãåîòì øúåî

.ô

 וזה דלא כהבנת,קסו רבינו השתילי זיתים העלה הגהת הרמ"א בסי' תר"ז ס"ג העלה הגהת הרמ"א שיחזור ויתודה עם הש"צ
.המשנ"ב ס"ק י"א בד' מרן
 ואמנם השעה"צ, וזהו שיטת הגר"ז תר"ז ס"ח,' וכך מפורש בתשו' מהר"ם חביב או"ח סי' פ,קסז שתילי זיתים תר"ז סק"י
. אבל הנה מצאנו לרבותינו שעומדים בשיטה זו,אות י"ב השיג ע"ג הגר"ז
. ועי' בעץ חיים,קסח כדברי הרמב"ם סופ"ה מהל' תפלה
. עיי"ש, ותכלאל קדמון, והביא גם מדברי מהר"י ונה,קסט ראה בסדור כנסת הגדולה סימן מ' שהאריך בזה
.קע שתילי זיתים רפ"ב סק"ב
,קעא שתילי זיתים רפ"ב ס"ק י"ג
.קעב כדברי מרן בשו"ע תרכ"א ס"ד
. ולא העלה ההגה זו רבינו השתילי זיתים, ושלא כד' הרמ"א שכתב דנהגו להחמיר,קעג שו"ע תרי"ג ס"ד
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ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ‰ÏÂÁ
íéøåôéëä íåé úà øéëæäì êéøö ïåæîä úëøá êøáîå íéøåôéëä íåéá úô ìëàù äìåç .àô
.äò÷àáéå äìòéá

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ‰ÏÈÓ
.åò÷úñðëä úéáî äàéöé øçà ìåîéì åðéâäðî íéøåôéëä íåéá äìéî ùéùë .áô

‰Á Ó ˙ÏÙ˙
.æò÷äàéø÷ä øçà ùéã÷ íéøîåà ïéà øåôë úçðîá .âô
åéøçàå åðëìî åðéáà øîåà úáùá ìç íàå ,åðëìî åðéáà íéøîåà äçðî úìéôú øçà .ãô
.çò÷êú÷ãö
.èò÷äðîæá äìéòð ìéçúäì åðëìî åðéáà ïéâìãî úåäù ïéà íà .äô
.ô÷äöåøîá äáøäî úçðá úåçéìñ èòî øîåì áåè .åô

‰ÏÈÚ ˙ÏÙ˙
ìå÷á äìéìò àøåð ìà èåéô ö"ùä ìéçúîå ,äìéòð úìôú ìëì ìëéää úåúìã ïéçúåô .æô
.ùãå÷ úãøçå íø
ïéà äìéôú øçàìù éåãéåá ìáà úáù ìù äá øéëæî úáùá ìç íà ò"åùä ïøî 'ãì .çô
ãéçéä óàù íéâäåð ùéå ,àô÷åúìéôú êåúá åøîåàù ïåéë ö"ù àìà úáù ìù åá ïéøéëæî
.âô÷éåãéåá úáù øéëæî ïéà ö"ùä óà õ"éøäî 'ãì ,áô÷úáù ìù øéëæî

. ומש"כ הרמ"א דהמחמיר תע"ב השמיטה בשתילי זיתים,קעד הגהת הרמ"א תרי"ד ס"ב
.קעה שו"ע תרי"ח ס"י
 אולם רבינו השתילי זיתים ציין לדבריו בסי' תקפ"ד סק"ו ששם,קעו מרן בשו"ע תרכ"א ס"ב כתב שמלין בין יוצר למוסף
. וכ"כ בעריכת שלחן ס"ב,כתב שמנהגינו לימול אחר יציאה מביהכנ"ס
. כנסת הגדולה עמ' תקס"ב,' עץ חיים קט"ז א,קעז שתילי זיתים רפ"ב ס"ק י"ג
. כנסת הגדולה עמ' תר"ו,' עץ חיים קט"ז א,קעח שתילי זיתים תרכ"ב סק"ח
. עץ חיים שם,קעט שתילי זיתים שם
.קפ שתילי זיתים תרכ"ב סק"ח
. וכן העלה מהר"י בשירי בתכלאל שלו כפי שהביא מהר"י צובירי זצ"ל בכנסת הגדולה עמ' תרנ"ב,קפא סי' תרכ"ג ס"ג
. ושכ"ה גם במחזור ספרדי משנת ה'תצ"ח,קפב מהר"י צובירי זצ"ל כנסת הגדולה עמ' תרנ"ג
. אולם אח"כ חזר וכתב בע"ח שאין מזכירין אף בחזרת הש"צ,קפג בפנים הסידור כתב מהרי"ץ כד' מרן
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