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 דיני תפלת מוסף בשבת –ימן רפו  סהמשך


ואחר  כך  חוזר :  הגה
בית  יוסף (השליח  ציבור  התפלה  כמו  בשאר  תפלות  

 :)בשם שבולי לקט



   

 



)טור,  ומחצה  (


ומיהו  אם  הקדים  של :  הגה

.  )א"  בשם  הרשבבית  יוסף(מוסף  יצא  





ומיהו  אם  הגיע  מנחה  קטנה  יתפלל  מנחה :  הגה
.  )ש  בשם  ירושלמי"י  והרא"הר(תחלה   


 


)ג"ועיין לעיל סימן קל:( 

–
 







ויש  אומרים  דאין  צריך  לומר :  הגה
 :)ד"ם פרק כ"רמב( וכן נהגו 'ורחמיו מרובים וכו

–
 

הגה :
מרדכי  פרק  קמא (  אסור  ואפילו  לומד  ומתפלל

 :)דשבת


וכן :  הגה

מי  שיש  לו  עונג  אם  יבכה  כדי  שילך  הצער  מלבו 
 :)אגור בשם שבולי לקט(מותר לבכות בשבת 


)דבר  קבועפירוש  (  




 







וכל  שכן  אם  היה  ביום  ראשון  חנוכה  או :  הגה

ראש  חודש  או  פורים  או  יום  טוב  אפילו  יום  טוב 
שני  של  גליות  שאין  להתענות  עד  אחר  כך  ויש 
אומרים  מי  שישן  שינת  צהרים  וחלם  לו  חלום  רע 
יתענה  מחצי  היום  עד  חצי  הלילה  ואז  יבדיל  וביום 

 :)כ"מ(אלו התענה כל יום השבת הראשון יתענה כ




     

    





     




     


 


ויאמר :  הגה
  כמו  בחול 'אחר  תפלתו  רבון  העולמים  גלוי  וכו

 :)אור זרוע הלכות תענית(

      


הגה :
וכן  מי  שיש  לו  סעודות  כל  יום  כמו  בשבת  ישנה 

 :)ב וטור"גמרא פרק כ(בשבת להקדים או לאחר 
 









) ועיין  לקמן  סימן
 ):ג"יף יו סע"תקע





וכן  מותר :  הגה
ן "י  ברי"ליקוטי  מהר(לברך  החולה  המסוכן  בו  ביום  

 :) דתענית'ן פרק ג"ובית יוסף בשם הר

–
 





)א "ועיין  לעיל  סימן  רע
)  ה"ב  בהג"סעיף  י



     


ועיין לעיל כל דיני : הגה
 :ג"ב רע"א ער"קידוש סימן רע
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