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 דין מי שהחשיך לו בדרך –ימן רסו  סהמשך


 

–
 


 




) ועיין  לעיל  סימן
 ):ג כיצד משערין שיעור פלג המנחה"רל


     



      

 
–

 
 




     

     
 









דהרי :  הגה

תרומת  הדשן (יכול  לומר  אתה  קדשת  או  אתה  אחד  

 :)ד"סימן י





ו  לא  אמר במוסף  אפיל:  הגה

רק  ונעשה  לפניך  את  חובותינו  בתמידי  יום  ובקרבן 
 :)ש פרק מי שמתו"בית יוסף בשם הרא(מוסף יצא 





) ושליח  ציבור  ששכח
 ):ו"ן סימן קכשל שבת בשחרית עיי




 





 


מיהו  אם  היחיד :  הגה
רוצה  להחמיר  על  עצמו  יכול  לאמרה  בלא  פתיחה 
ובלא  חתימה  וכן  נוהגין  הצבור  לאמרה  עם  שליח 

 :)אבודרהם וכל בו(ציבור בלא פתיחה וחתימה 


)ל   ברכת  אפירוש
 ):'עליון קונה וכו




 


 


 


     
 

–
 




) ועיין  לקמן

)  ג"סימן  רע







ונהגו :  הגה
 :לעמוד בשעה שמקדשין בבית הכנסת

–
 


     

 



ואין  נוהגין  כן  בחנוכה :  הגה

 )םמנהגי(ובשבת  של  חול  המועד  אין  אומרים  אותו  
וכן  ביום  טוב  שחל  להיות  בשבת  אין  אומרים  אותו 

 :)ל הלכות סוכה"מהרי(

–
 

 


)מצות  עשה  התלויה פירוש  
)  בזמן
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