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  חיוב נשים בתפילת מוסף
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ìöå" óñåé úéáä éøáãî ò)î ïîéñ óåñ"æ( øåâàä øôñî ) ïîéñ

á'(éøäîä íùá " ì)åù"î ïîéñ úåùãçä ú"á ä'( , íòèá áúëù
äøåúä úëøáá úåáééç íéùðã øáãä ,æå"ì ," äàøð ãåòå
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áîøä"áèéøäå ï"øäå à" ïéùåãé÷á ï)èë(. , àìã åáúëù
æäùòîã ïðéøîà" åäééôåâã úååöîá ÷ø úåøåèô íéùð â

ïéìéôú ïåâë ,ïðéôìé åäééðéîã , àì åäðéàã äìéîá àì ìáà
åäá éëééù .ðôä íù áúë äæ ïéòëå"é ,ìã"ëä ù ìì

æäùòîã"ò äîéé÷ì øùôàã íåùî äìéîá â"çéìù é .
ôìå"äôåâáù äåöî äðéàù úåðáø÷ úåöîã èåùô æ , éøäù
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 שער העיון
  

ïøèñåà äð÷ìà áøä  
  

  זמן תפילת מוסף
  

הודה אומר עד שבע י' ר, ושל מוספין כל היום.) כו(תנן בברכות 
. ר יוחנן ונקרא פושע"א, ק"ת' בביאור ד.) כח(' ואיתא בגמ. שעות

מ המתפלל מוסף "ק סובר דשל מוספין כל היום מ"פ שת"היינו דאע
  . שעות נקרא פושע' לאחר ז

תפלת המוספין זמנה אחר , ה"תפלה ה' ג מהל"ם בפ"והנה כתב הרמב
פ "שעות אע' ה אחר זוהמתפלל אות, תפלת השחר עד שבע שעות ביום

ב "ם צ"ודברי הרמב.  ל"עכ, ח מפני שזמנה כל היום"שפשע יצא יד
כ "וע. דזמנה כל היום' ד כ"ובסו, שעות' דברישא כתב דזמנה עד ז

והיינו , ז תפילת מוסף"דמבואר כאן דחכמים תיקנו שני זמנים לסו
דומיא דמצינו . שעות ובדיעבד זמנה כל היום' דלכתחילה זמנה עד ז

וכן . שעות ובדיעבד עד חצות' תפלת שחרית דלכתחילה זמנה עד דב
אין זמנה אלא עד , ד דברכות"ם ברפ"מ להרמב"משמע להדיא בפיה

.. ל"עכ' יצא וכו' ואם התפלל אחר שעה ז, סוף השעה השביעית הזמנית
והוא ממש דומיא דתפילת ' הרי להדיא דאין זמנה אלא עד סוף שעה ז

וכן מבואר . [ן לכתחילה וזמן בדיעבדשחרית דתיקנו חכמים זמ
  ].יוצא רק בדיעבד' דלאחר ז) ה ועוד"ד(טו ' א סי"בשאג

י דזמן "פ שסובר ר"דכתב דאע.) כו(והנה ראיתי במאירי בברכות 
מ בדיעבד גם הוא מודה דזמנה כל "שעות מ' תפלת מוסף הוא עד ז

מ "פקכ מאי נ"המאירי דא' תמה על שי.) כח(עינים למשפט ' ובס. היום
, ז"ייענש ע' י המתפלל מוסף לאחר ז"ל דלר"וביאר דצ. י"ק לר"בין ת

ש "הרא' ח ובתוס"רי' כ להדיא בתוס"והביא דכ, ק אינו נענש"אך לת
  .ד"עכ, מ אינו נענש על כך"מ, פ שנקרא פושע"דלרבנן אע
ח "רי' ם ודאי פליג על דברי המאירי ותוס"ד נראה דהרמב"והנה לענ

שעות ' ולאחר ז, זמנים' ם דתיקנו ב"מבואר ברמבדהרי , ל"ש הנ"והרא
ובודאי שהמתפלל בזמן שהוא דיעבד ייענש על , יוצא רק בדיעבד

ם "הרמב' ולשי. שעות' שעבר על תקנת חכמים דלכתחילה זמנה עד ז
 וכן מבואר .לא יצא כלל' י המתפלל אחר שעה ז"ל דלר"נראה פשוט דס

  . י"בדעת ר) ח פ"או(י "ובמשכנ) ה מאי"ד. ברכות כח(ח "ובצל) טו(א "בשאג

ל דחכמים תיקנו זמן אחד לתפילת "והביאור בדעת המאירי וסיעתו דס
והיינו דמעיקר הדין מותר לכתחילה להתפלל , והוא כל היום, מוסף

נקרא פושע משום דצריך ' אלא דהמאחרה לאחר שעה ז, מוסף כל היום
דהנכנס ) :מג(י בברכות "וכעין שכתב רש, להזדרז בקיום המצוה

  .ד נקרא פושע היינו מתעצל"אחרון לביהמ
לדון במי שיש לו אפשרות ' דכ) קיב' עמ(אבני ישפה ' וראיתי בס

האם יש לו להתפלל , שעות' להתפלל מוסף בציבור רק לאחר ז
והביא , שעות או דעדיף להמתין להתפלל בציבור' ביחידות קודם ז
' ה בציבור לאחר זא דעדיפה תפיל"ש אלישיב שליט"דדעת מרן הגרי

  .ש וואזנר דיתפלל ביחידות קודם"ודעת מרן הגר, שעות
דלדעת , ל תלויה במחלוקת הראשונים שזכרנו"ד השאלה הנ"והנה לענ

שעות ' ם כיון דתיקנו חכמים דלכתחילה סוף זמן מוסף הוא עד ז"הרמב
המאירי וסיעתו ' אבל לשי. 'פשוט שצריך להתפלל ביחידות קודם ז

עדיף להמתין , ת אינו מעיקר הדין אלא ענין של זריזותשעו' דדין ז
  דמעלת תפילה בציבור עדיפה על מעלת הזריזות

, טוב לקצר בפיוטים וסליחות שחרית, )תרכ(כ "יוה' ע בהל"השו' כ
משמע " טוב"ומלשון . שעות' כדי למהר בענין שיתפלל מוסף קודם ז

  . אינו מעיקר הדיןשעות' המאירי דדין ז' ומוכח דסבר כשי, דאינו חיוב
é äæ ïåéìâ" ì  

  ל"ר משה אריה סוקולובר זצ"מרדכי חיים ב' ג ר"נ הרה"לע



 שער האגדה
  

ð áøä .ù .ì÷ðøô  
  

 מוסף שבת וכפילות דשבת
  

דבר ברור ופשוט הוא שענין , הנה בכלל ענין המוספים
 תמיד המוסף הוא כמשמעו והיינו שבא כתוספת לקרבן

) ב"מצוה ת(ועל דרך זה כתב החינוך . בשביל חשיבות היום
גודל ... כדי שנקבע במחשבתנו: "בטעם מצות מוסף של שבת

' ובדרך ה..." 'וכי ששת ימים עשה ה, היום ורוב קדושתו
והיא בבחינת השפע הנוסף ביום : "ו"ד סוף פ"ל ח"לרמח

  ." ההוא כפי בחינת קדושתו וענינו
ות שמקריבים בכל מוסף אין לנו הסבר אמנם במספר הבהמ

רק בכוונות . וגם לא מצאתי במפרשים שדנו בזה, פשוט
דן בזה ) שנדפס במקראות גדולות עם הקדמתו(התורה לספורנו 

אבל יוצא מן הכלל מוסף שבת שאין . ש"מ וע"אכ, בהרחבה
ובזה האריכו . ואין בו שבעה כבשים, בו פרים ואילים כלל

  .המפרשים
ש "ע(הביאו ממדרש שוחר טוב ' ם מבעלי התוסבדעת זקני

ה "שקראה שבת תגר לפני הקב) ב שלפנינו גירסא אחרת"מזמור צ
והשיב לה שזה הראוי לה לפי שכל , על מיעוט מוסף שלה

והוסיפו שזהו . כמו לחם משנה ועוד, מעשיה כפולים
ז "והביאו ע. שאומרים בתפלת מוסף קרבן מוסף שבת כראוי

וצוה לעבדיו , כ לעצמו"עודה לבנו ואחמשל למלך שעשה ס
ה "כך נתן הקב. לעשות לעצמו כמו שעשו לבנו ולא יותר

ע "וע. (כ שני כבשים"וצוה להקריב לו ג, י לחם משנה"לבנ
אלא שוה , ה יותר מדאי"בחזקוני שכתב שלא הטריח הקב

  .)לתמיד
: כתב הספורנו) נ במהדורת המאור' עמ(ל "ובכוונות התורה הנ

להורות על , התמיד להיות בו לחם משנה למזבחלכפל "...
להיותו יום , מעלת השבת בברכה וקידוש על כל שאר הימים

מיוחד לתכלית המכוון בכל ששת ימי בראשית ומעשיהם 
ובכן היה מן הראוי ליחדו להשתדל בו להשיג . אשר כלו בו

, "מעלת השבת בברכה וקידוש"ובמה שכתב ." אותו התכלית
את היום השביעי ויקדש ... ויברך"ית רמז לנאמר בבראש

בירכו שיהיה יותר מוכן משאר "ובספורנו שם פירש , ..."אותו
ומציין למאמר , ..."הימים בנפש יתירה לאור באור החיים

). ן שם"ע ורמב"וכעין זה בראב(ל בענין נשמה יתירה "חז
  .היינו לחם משנה, י שם פירש הברכה וקידוש במן"וברש

טעם שמוסף שבת הוא : "לעומק העניןובאור החיים רמז 
ומוסיף לבאר למה אין ..." הוא סוד לחם משנה... מועט

כי הוא , וסוד השביעיות רמוז ביום עצמו: "כבשים' בשבת ז
  .ט"כ בשאר יו"משא, ..."שביעי

, בענין הכפילות שבשבת, ויתכן לתת קצת טעם כפי ערכנו
,  במןדהנה ידוע דשתי חלות דשבת כנגד לחם משנה שנאמר

ובתפלה . וביום להיפך, ובליל שבת העיקר החלה התחתונה
". וינוחו בו"וביום , "וינוחו בה ישראל"נוהגין לומר בלילה 

כ שבת רומזת "א. וכיון דמהות זכר ונקבה הם משפיע ומקבל
ה "היינו בפשטות מהקב, לשלמות ההשפעה ממשפיע למקבל

אולי זה ו). ב"ז ההשפעה היא רק מעין עוה"ובעוה(לישראל 
ולא באנו אלא לפתוח , ודוק בזה. גופא ענין נשמה יתירה

  ,לכה דודי 'ב בפי"פ' ע יסוד ושורש העבודה שער ח"וע[.             פתח
  .ה"ד פ"ל ח"ש פינקוס זצ" ושבת מלכתא לר

  ].ד"ומ' ל פרק מ"ע תפארת ישראל למהר" וע

    

 שער ההלכה
  

áåù óñåé áøä  
  

 איחור תפילת מוסף
  

åùá" ò)à åôø (àúéà : øçà ãéî óñåî úìéôú ïîæ
øçùä úìéôú ,æ óåñ ãòî øúåé äøçàì ïéàå '

úåòù ,æ øçà äúåà ììôúä íàå ' àø÷ð úåòù
òùåô ,åôòà"ãé àöé ë"íåéä ìë äðîæù éðôî ç .
îáå" á)÷ñ"á (ë ' äéä óñåîä úáø÷ä ïîæ ø÷éòã

òáù óåñ ãò äìéçúëì.  
äåøòáå" ù)àé (ë ' øúåé äøçàî íà òùåô àø÷ðå

øã íåùî äàøð íòèäå ' àúééøáá âéìô äãåäé
òà ïëìå úåòù òáù ãò øîàå"ìäã â ' íéîëçë

î"ø éøáã íâ úàöì ìåëéù ïåéë î" àì äîì é
ïë äùòé.  

îáå"éñá á 'øú" ë)á (áúë , úåéäì éåàø äìéçúëì
 úåòù ùù íãå÷ óñåî úìéôú ìéçúäì øéäæ
 ïîæ àåä äöçîå ùùáù éôì íåéä ìò äöçîå
 úìéôúî øúåé äøéãú àéäù äìåãâ äçðî úìéôú

óñåî ,îå" úìéôú øçàúðù òøéà íà ãáòéãá î
òáù øçà åà òáù éöç ãò óñåî , ììôúäì ùé

çàå íãå÷ óñåî"äçðî ë , ïîæ òéâä øáëù àì íà
äðè÷ äçðî.  

æ øçàã àúéàã àä ïééòì ùéå 'òùåô àø÷ð úåòù ,
 ïëìå íéøçà íéøáãá ÷ñò íà à÷åã äæ íàä

øçéà . íéãå÷éøá åà äìéôúá ÷ñò íà íâã åà
äøåú úçîùá ,íåéä øãñî åäæù ,î" àø÷ð î

òùåô.  
åùá äðäå"ìäá ò 'äåé"ë )à áøú (éà ' øö÷ì áåè

ñáå íéèåéôá åììôúéù ïéðòá øäîì éãë úåçéì
æ íãå÷ óñåî 'úåòù .ïâîä óìàáå )èîä ìò"÷ñ à"á( 

ë ,' úåòù òáù óåñ øçàì óñåî ììôúîäù íåùî
ãéîú äæá øäæéì êéøöå òùåô àø÷ð ,ëå" íåéá ù

ç íåøâì àìù äæ ùãå÷" íéøåôëä íåéá àø÷éù å
òùåô.  
åàëìå 'åùä ïåùìî"ëù ò '"øö÷ì áåè " òîùî

 ÷ø àåäù"áåè"éù úàöì éãë  'ø"æ ãò äðîæã é '
úåòù ,äëá äøçàî íà òùåô áéùç àì ìáà"â ,

öå"ò.  
ö ãåòå" íòèá áúë íù øåèäã ïâîä óìàä ìò ò

øö÷ì áåèù øáãä :æ ãò åøçàé íà éë ' úåòù
äçðîä ïîæ òéâä øáëù , ïåéë äîéã÷äì åëøèöé

åðîæ òéâäù , ììôúéù éãë øäîì ïéëéøö êëì
úéòéáù äòù íãå÷ óñåî ,éòå"áá ù"é . ïëå

åùá øàåáî"øâä ò" æ)à (äåøòáå" ù)á ( íòèäù
æ íãå÷ óñåî ììôúäì øö÷ì áåèù ' úåòù)å '

äöçîå (äîéã÷äì åëøöéù äçðî éðôî . íééñîå
äåøòä"ù : ãáòéãáå äæá ïéøäæð äìéçúëì åðçðàå

îë äæá ïé÷ìåç íéáøù éðôî ùùç ïéà"éñá ù '
åôø.  

ñåî ììôúäì ùéù ììë øëæåä àìù éøä íãå÷ ó
òùåô àø÷é àìù éãë úåòù òáù óåñ .  

 äîìù úåëéìäá ïëå)ç"éô à"ìä úåçøà ã '39(  åáúë
ùøâä ïøî úåéäáù"öæ êàáøòéåà æ" íåéá ì

äøåú ìå÷ úáéùéá äøåú úçîù , ìò ó÷åúá ãîò
 ïîæ úìéçú éðôì óñåî ììôúäì åøäæéù øîùîä

äçðî ,íéã÷äì äìéôú åæéà ÷ôñì ñðëäì àìù, 
)éò 'ñ åôø"ã( ,úéøçù úìéçú úîã÷äá ïä , ïäå

äæ ïîæ áø÷úäá íéãå÷éøá øö÷ì äàøåäá.  
éøâä ïøîî éúòîù ïëå"èéìù áéùéìà ù"à ,
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 פותח שער
  

  הערות
  

ñôá '" ãéîúä úìåò ìò åúáùá úáù úìåò
äëñðå" ,øå úáù éôñåîáù ÷ã÷ãì ùé" úùùå ç

 øîàð çñô ìù íéðåøçàä íéîéä" úìåò ìò
ãéîúä" ,àá åìéàå ' áåúë íéãòåîä øàùå çñôã

"ãéîúä úìåò ãáìî]"äòá äàøå"î ã"äæá ù.[  
é ïéëøòáù úðéðòî äìá÷ä ìò åøéòäù éúéàøå .

áî íéîéá àìà ììää úà íéøîåâ ïéàù øàå
 ãòåî éø÷éàã)úáù é÷åôàì ( äëàìîá íéøåñàå

)ø é÷åôàì"ç ( úåðáø÷ ÷åìéç íäá ùéå
 íäéðôìùî) ìù íéðåøçàä íéîéä é÷åôàì

çñô( ,ø óàå"äåéå ä" éðôî àìà äæ ììëá åéä ë
åëå íééç éøôñù' . ùé åìà íéîéìù øàåáîå

íéîéä øàù ìò äìòî ,ù øàáì ùé äæáå íéîéá
 äøåúá áúëð íúìòîá åãçééúðù" úìåò ãáìî

ãéîúä" ,]à íåé åðééäã 'çñôã ,ø úåòåáù"ä ,
åé"úåëåñå ë .(øå úáùá åìéàå" áéúë çñô éîéå ç
"ìò ."  

 úåòîùîù íéøáãä øåàéáå"ãéîúä úìåò ìò "
 ïáø÷ì íéìôèå íéëîñð óñåîä úåðáø÷ù àéä

 ãéîúä] åîë"äùðî äèî åéìòå[" , çñåð êà
" ãáìîãéîúä úìåò  " úåðáø÷ù åúåòîùî

ðôá áåùç ïáø÷ë íéàá óñåîä"ò . íúìòî åæå
åìà íéîé ìù ,ö íéøáãä ïééãòå"á.  

øâöî á÷òé áøä  
  

 ïåëð íà âéäðîä ìòáå ïåàâ íøîò áø å÷ìçð
øå úáù ìù ïéôñåîä é÷åñô øéëæäì" íãå÷ ç
úåðáø÷ä úåéùøô ìöà úéøçù úìôú .éò ' øåè

áå" é)éñ 'çî  .(åîòè äðäå àìù âéäðîä ìù 
 úéøçù úìéôúã íåùî àåä úéøçù íãå÷ øîåì

ãéîú ïáø÷ íå÷îá äð÷úð ,àå" ïåëð ïéà ë
 äòù äúåàá óñåî ìù øéëæäì)á"ç( ,øå ' íâ

åîá"éôàã ÷ 'úà"ñô úøéîàã ì ' úåðáø÷ä
 äáø÷äë àáéùç)éô 'àå"ñô úøéîà íâ ë '

é øéôùå äáø÷äë ãéîúä"ñô äúò ì ' óñåîä
îëå"âîä ù"à( ,î" îë úîìùð äðéà" àìà à

åáîëå úåðáø÷ä ãâðë äð÷úðù äìôúá 'øúá" é
)ø"äôú ô"ù (ãéîúä íã íå÷îá äìéôúäù. 
]èáå" æ)á áì÷ (ë 'ôã ' äìôúäå íãä ãâðë ãéîúä

íéøáàä ãâðë ,ëå"àá ë"æéøàä éãéîìú íùá à"ì ,
ë øáëå 'òùä"ãù ú 'æéøàä"ñô øîåì àìù ì ' óñåîä
øô íò 'åáî åîòèå ãéîúä 'äòùá"ë) àð (.ðë"ì[ 

òøñá àáåäù âäðîä íòè êãéàî íìåà" â
ñô øîåì 'úéøçù íãå÷ óñåîä ,ïì øàáúð àì.  

  

ñá íéàáä úåðåéìâä éàùåð"ã:  
  משפטי התנאים -פרשת מטות 

  י"גבולות א -פרשת מסעי 

   כח בית דין–פרשת דברים 

   בל תוסיף–פרשת ואתחנן 

   מזוזה-פרשת עקב 

    

 שער הציון
  

  שני כבשים
כל מילי ) צב(ט "בשוח,  שבת מועט מכל הקרבנותקרבן

 הספורנו 'וכ]. ס רסג"י ר"הובא בב[דשבת כפול שני כבשים 
' ועי[, בכוונות התורה שמצות מוסף היא לכפול את התמיד

ה שלא להטריח "דרצה הקב' ש כ"הרא' אך בפי. ]ברכת כהן
, לפי שכל מעשה שבת כפולים' את בניו להקריב אלא ב

  . וסף עצמוא דהכפל במ"ז
ראה בשער [הראשונים הביאו מדרש דהוא כנגד לחם משנה 

כ "לפיכך ציוה להקריב ג"הלשון ' ובבעלי התוס]. האגדה
' סעודות וב' כבשים כנגד ב' ח ב"וברב". לחם משנה

ב "דהם כנגד זכר למע' האברבנאל כ. מ"עשרונים כנגד לח
  ].ם את מצריÎ·˘וש, ה את העולם והגבילו" הקבÎ·˘ש[מ "ויצי

  
  שוים

מוספין של שבת ודאי צריכין שיהיו שניהן -: יומא סב
ד "י למצוה וכ"לרש] במראה בקומה ובדמים[שוין 
. הוא לעיכובא' לתוס', א שם ורבינו בחיי בפר"הריטב

, ם השמיטו"ט תמה שהרמב"מ ה"ד מתו"מ פ"המל
ג הכי "ם ל"דהרמב' כ) ש ועוד"מ ואו"מרכה(והאחרונים 

  .מאירי'  ועי,]ד"ורי[ח "כר' בגמ
  

  אין שעיר לחטאת
' והטעם אי. מגילה כג'  תוס-מוסף שבת אינו בא לכפר 

". מפני כבוד התורה שניתנה בו ביום"' בפר' בבעלי התוס
' ועי. לפי שהשבת מוחל על הכל' והרוקח בסידורו כ

חזקוני דהוא משום כבוד שבת שלא לשחוט בו מה 
פי השבת אין במוס) ב,כה(ן "ל הרמב"וז. שנאכל לאדם

י בת זוגו והכל "חטאת כשאר כל המוספין מפני שכנס
  .לפי שכולו מנוחה' ובצרור המור כ. והמשכיל יבין, שלום

  
  " רצית קרבנותיה"

' ובסי. ולא חטאת] רצון-[מפני שהן עולות ' הטור רפג פי
' ועי". רצית בהן, פ שיש בהן חילול שבת"אע"' רפו כ

משום מלאכת שבת חזקוני דלא כתיב בהו הקרבה ועשיה 
מ לא "י' ל כ"והשבה". כאילו אין מלאכה נעשית בהם"-

  ].י"מובא בב. [כ עבר עליו שבת"רצית קרבן אא
או שורש . לשון תכונה" תכנת"' דלפי הטור פי' ג פי"הפמ

ובשם ) ה,מד(בישעיה ' כמו הפס, כנה שפירושו העלם
וכך בשבת העלם חטאים ואין קטיגור כלל , ישראל יכנה

  .עולות" רצית"ריך כפרה כי עת רצון הוא על כן שיהא צ
  

  קריאת פסוקי מוסף שבת
, ת למוספי שבת"טעמים שאין קרה' ג. מגילה כג' בתוס

', פסו' שאין בה ג. והטור רפג הביא א, ן עוד טעם"בר' ועי
משום .   ב].ש"עי' פס' ג הטעם שיש בה רק ב"דז' ת כ"ך עה"ש' בס[

' ש הטור בסי"ע ממ"וצ, דתכלית הקריאה לכפר והן עולות
התמיד משום כפרה אף דגם תמיד הוא ' מח דקורין פר

  .ל"ת ואכמ"ויש לחלק בין אמירת קרבנות לקרה. עולה
ל דתקנת קריאת מוספין כדי לגורסם "עוד טעם בשבה

ק מזה על "וילה. [צ"ולכן בשבת שהיא תדירה א, בתפילה
 ומוספים"דעיקר תפילת המוסף הוא לומר ' ח סח ג"הדה

  .]והזכרת הפסוקים היא רק מנהג" כהלכתם
  

  'פחות מבן כ
' א בירוש"א ג והגר"ב בשקלים פ"והרע) קה(החינוך ' לד

וממילא אין לו חלק , אינו בחיוב שקלים' עד גיל כ, שם
' ועי, ץ"שלא יהא ש) כי תשא(ת "התו' ז חי"ועפ, במוספין

  .מה שציין והאריך בזה' א א"א חי"צי
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 ת למדורים השונים "ד

 ,יתקבלו בשמחה
  

 áåúëì íéðééðåòîä íéëøáà  
]äøö÷á, úôãôã ìù éöçå ãåîòë ,úåøö÷ úåøòä åà[  

øîåçä úà øåñîì íéù÷áúî   
]ò óéãò"â÷ñéã [   

ïåôìèå íù óåøéöá ,  
 úáéúá"äùøôã à÷îåò "  

äöåàì äñéðëä ïéîéîù"óñåé úéá ñ.  
øàåãá åà :ú.ã .183úéìéò ïéòéãåî .  

]ïåéìâä êéøàú éðôì íééòåáù ãò[ 
 

 .המערכת, בברכת התורה

  

"åéä" ã]äøåúä éðéð÷î [íéøáç ÷åáãá , íãàä éë
äøåúä ìá÷î åðéà éãéçé àåä øùàë ,ôáå"úéðòúã ÷ ...

 íéáùåéù íééðù ìöà äìòîì åðøàá äæ øáã íâå
äøåúá íé÷ñåòå ,à÷åã íéðù éãé ìò äøåúä ø÷éò éë .

 àéöåéù éåàø øîåç ìòá åîöò àåäù äîá íãàä éë
 óåâá ãîåò åðéàù ìãáð ìëù àåä æàå øçà ìà ìëùä

íãàä . àéöåî åðéàå ãáá ãá ÷ñåò àåä øùàë ìáà
åâä ïî ìãáð ìëù úåéäì øçà ìà ìëùäó , íëçúî åðéà

ììë ".  
  ו ז"ל דרך חיים על אבות פ"מהר

   

  

  הכתובת לחברותא
9141217  
íéúéò éòáå÷  

  !השאר הודעתך ונחזור אליך

 

 דעתשער ה
  

חוץ משבת שלא הוזכר '  כתוב בשם הבכל הרגלים

בשבת לא , כי בכל הקרבנות או הקרבה או עשיה', ה

היו מניחים שום אדם להיות אצל המזבח אלא לאחד 

שלא יאמר אדם ' לכך העלים ה, שהקריב פן יחלל

, בלבו ארבה עצים והכל לצורך קרבן ולא יוודע הדבר

  ...אלקינו' להלומר הנסתרות ' לכך רמז בהעלמת ה
øô ç÷åøä 'ñçðô  

  
ה " לקבל אינון שבעה זכאין פקיד קבתא חזי

... באורייתיה לקרבא קרבן מוסף בשבעה זמנין בשתא

  ]...יוסף-[בשבתא לקבל צדיק יסוד עולם 
åæ"øô ç 'úåãìåú  

  
 כנגד העמוד שעליו העולם עומד סוד תפילת מוסף

נגד שתי שבתות שמתייחדים בתפילת , זכור ושמור

שער יב (ק "ל מהרמ"וז. ק"שיש בו תוספות רוה, וסףמ

כל מציאות , ף"תיקון המוסף דרך כלל הוא יוס) 'י

  ...תוספות שבעולם הוא מצד יוסף והיא תוספת ברכה
ìùä øåãéñ"ä  

  
רצה לומר שעולת "  על עולת התמידעולת שבת"

נוסף , שבת הנוסף מורה בעבודתו על רבון העולמים

כי , ד אשר תמיד תוקדעל מה שמורה עולת התמי

והמוסף מורה , אש תמיד מורה אהתמדת קיום העולם

  .על התחדשות תוספות השפעת קיום העולם
ìù"ñî ä ' úáù)åú"è à (  

  
, אמר כראוי, " קרבן מוסף שבת כראוילהקריב בה"

לפי שקרבן מוסף ביום השבת הוא רמז על שצריך 

ולהניח נפשו , האדם להעלות את נפשו החיונית

ולעסוק בתורתו ביום השבת , ת"ת לפני השיהשכלי

) ו"שבת פט' ירוש(ל "וכמו שאחז, יותר מבימי החול

ט לישראל אלא לעסוק בהם "לא ניתנו שבתות וי

כיון שאנו ,  אלינו לעשותראויאשר זה . בתורה

  ...שובתים ממלאכה
 äìôú úéá)îù é÷éðåìàù"â(  
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 פותח שער
  

åìù áøä 'âøáåø  
  

  "מוסף יום השבת הזה"
úäì ùé äìôúä çñåðá ïðåá" úáùä íåé óñåî úàå

áéø÷ðå äùòð äæä"... , ïåùìãהזה åúåòîùî 
 óñåî ïáø÷ úà áéø÷äì äëæð íåéä ãåòù íéììôúîù

åæ úáùã .ùøì ñãøôä øôñá òîùî êë úîàáå"é ,
ëã àìà ' øîåì éåàø ïéàã íù"äæä "æå" íå÷î äîã ì

åæ äìéôúì ,åðáø÷ä àì äæä íåé øáë ,ò"ë .  
îàáã äàøðå ïáø÷ úà áéø÷äì äæ íåéá ãåò êééù ú

óñåîä ,éàã óàã ' ïéáåøéòá)âî (: àá åäéìà ïéàã
òá"úáùá àá àì ãåã ïá àìéîîå ù . àðùéìî åäéî

ùøã"áùøå é" ãåã ïá àáéù ïëúéã àéãäá òîùî íù à
òá"éáì ù"äæî òãð àìå ìåãâä ã ,àå" úåàéöî äðùé ë

 äîöò úáùá òéôåéù]øë àìãå"åëã íù ô" åòãé ò
åúàéá .[éòëå"éøâäã äéîùî åèî æ"éä ø÷éòäã æ" á

" åì äëçàבכל יוםàáéù  "úáùá íâ àåä.  
åùáå" úåëìä äðùî ú)èç"éñ å 'çô ( äîë äìòä

ñãøôä úòãá íéîòè ,àä ' áø÷ àì ïééãòù ïåéëî
øçù ìù ãéîú .áä 'ïéôñåîá ïéëðçî ïéàù .âäå 'ñã" ì

íãà éãéá äðáéé ùã÷îäã ,åòé"ù .  
äàøð åðâäðîìåíéøáãä ìò áéùäì  , äðòèä äðäã

àä 'çð íéçñôî àéä : ìù ãéîúì íãå÷ øáã àäé àìù
åëå øçù' . úåçðîá ïðúãë àáåëéòì åðéà íðîà)èî (.

ïéôñåîä úà ïéáëòî ïéà ïéãéîúä ,éôãëå 'ñåúä '
 àîåéá)æì (.éò"ù .ëå"ãðá ù" äéä øùôà éàã ã
áéø÷äì , ãåã ùã÷îá çéëåäãë)éñ 'à (àé ïéëøòî :

äëáã"øúåî â.  
îáå"ïéôñåîá ïéëðçî ïéàã ù , úåçðîá  òîùî éëä

éøîàã íù 'øçù ìù ãéîúá àìà ïéëðçî ïéà ,)éòå '
åáâ"æé úéðòú à(. , ãåã ùã÷îä ìáà)íù (ë ' àúà àìã

  

 úåçöðäå úåîåøúì4122753 -050  


