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 סמך לי ויש , השנה ראש ערב להתענות פרובינצא חנמי ורוב צרפת כל שנהבא(
 עשר חמשה והלא הראשון ביום לכם ולקחהם הנהנים אל באמורבתנחומא

 ולא גדול מס למלך שחייבה למרינה משל לוי ר' בשם , עונות לחשבון ראשון אלאהוא
 העיר גדולי יצאו מילין כעשר העיר אצל שנתקרב עד לגבותה הלך אותה פורעיןהיו

 יותר נתקרב מחצה, להם הניח למלך ליחן מה לנו אין לו ואמרו סלך שללאפנטין
 אצל יותר נתקרב , מחצה של טחצה להם הניח ללטאתו העיר בריוני יצאו העיראצל
 אלו המדינה בם , הקב"ה זה הטלך , הכל להם והניח לקראתו כולם ויצאוהעיר
 ומוותר מתענים הדור גדולי השנה ראש ערב , השנה בכל עונות שמסגליםישראל
 ביום , שליש עוד להם ומווהר מתענים הבינינים ימים בעשרה , העונות מן שלישלהם

 ואמר , וגו' עליכם יכפר הזה ביום כי שנאמר הכל להם 1101תר מתענים הכלהכפורים
 כאומה אומה. איזו ונו' אלהינו בה' אליו קרובים אלהים לו אשר מול גוי מי כיבירושלמי

 ומגדל שחורים ומתעטף שחורים לובש דין לו שיש יורע אדם שבעולם בנוהג ,הזאת
 ומתעטפין לבנים לובשים אלא כן אינן ישראל אבל יוצא דינו היאך יורע שאינושערו
 , נסים להם יעשה שהקב"ה שיורעים ושמחין ושותין ואוכלין שערם את ומגלחיםלבנים
 לבנים ומתעשים , הרין ביום ראש פרועי יתו שלא השנה ראש ערב שערן אח מנלתיןר"ל

 אכלו לישראל להם אמר עזרא שכן השנה בראש ושמחים ושותין ואוכלין , יו"כלכבוד
 וצווח עומר המקרא כי השנה בראש למתענים השובה ומכאן וגו', ממנוקים ושתומשמנים
 ימי  עשרה  ועור , עזרא בספר דבתיב הוא השנה ובראש וגו' העצבו ואל וע' משמניםאכלו

 בתעניות כדאיהא התענית ולא ההועלת היא והתשובה איקרו, לא צום ימי איקרו,תשובה
 אלהים וירא אלא ותעניתם שקם את אלהים וירא הינוה באנשי נאמר לא ישראל בניאחינו
 טובים וימים בשבתות נוהג שאינו עינוי ומה יומא ובסוף , מדרכם שבו בי מעשיהםאת
 שבהות ובברכות , שיענש דין אינו טובים ממים בשבתות שנוהגת מלאכה איסור ,ענש
 לאחר אותו טחזירין המאורע מעין הזכיר ולא טעה אם אכיל דלא סגי הלא טוביםויסים
 וימים משבהות חוץ מתענין בכל יושלמי ובתעניות , לראש חוזר והמטיב בהמובשפתח
 רבה ח"א ר' ירושלמי דשבת זבפ"ק , ופורים וחנונה חדשים וראשי הסועד וחולטובים
 שבעה אכיל ההא לא ואי אכול בטהרה חולין שתא כל למיכל יכול אה אין לרבמפקר
 מוטים ימים שני זולתי , כפור לוום השנה ראש שבין יסים שבעת פירוש , שתא מןיומין
 לטהר אדם שחייב הכיון כן כמו מובים הימים ובכל , בטהרה לאכול לו יש שבוראי ר"השל
 למדת הא , הפחות לכל בטהרה לאכול לו שיש כ"ש בחניכה כדאמר ברגל עצמואת

 : )אב"ן( , ביה הלוי תכל ובתשובה בטהרה רק , לאכול יכול הימיםשבעשרת
 התורה מן ני להתענות אין השנה ראש של הראשון מוב ביום נטרונאי רב כתבלכן

 סוהר הוא כי , לי נראה ואין * להתענות יכול ובשבת שני טוב ביום אבל ,הוא
 טוב מיום וחמור , עונג לשבה וקראת ביה הכחיב , ההורה מן השבת שגם ,דבריו
 מהם השלחו כראשון, בו להחמיר ויש הוא ההורה מן מפק שני יו"ם וגם , אוכל~נפשלגבי
 אכל הורה כני ובמקום טת אלאלענין בי הקלו ולא '1"ס(, )נרם אבותיכם במנהגהזהרו
 רבינו דברי אבל . )אבין( , חולין פרק שבת במם' כהאמר לא תורה בני שאינןבמקום

 ובשבת השנה ראש של טובים יטים בשני ולהתענות כך שכהב , לעינים הנראים הם האי'
 השנה בראש לישראל להם אמרו הראשונים הרור פרנסי שהרי אסור לכפור השנה ראש עבין.

 שהל ערבו או באב ט' שהרי לההענוה אין שובה בשבה וכן , טסהקים ושתו משמניםאכלו
 בערב ואף , השבה לכבור התענית אה ידחו בשעונו שלטה כסעודה ושוהה אוכלבשבת
 העניה משום רחינן דלא אחרות שבתות שכן כל ומשלים מתענה אם לן איבעיאשבת
 מרא משום חלום לגזענית אלא שבת עונג לדהות חכמים אמרו ולא , תשובה לעשותדרשנה
 ליהיב חכמים אמרו ואעפ"כ , וכו' דינו נזר לו שקורעין מזה גדול עונג לך ואיןרבופא
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 תשובה ימי ועשרה מילתא הליא בתעניתא לאו בהמצאו ה' ודרשו , תעניתו עלהעניתא
 אלא אותו כופין אין בהן לההענות רוצה שאינו סי וכל , איקרו לא צום ימי עשרתאיקרו

 פרק בפסחים ראמרינן בשבת שכן וכל , הקבלה וע"פ התורה פי על הכתוביםבתעניות
 : ע"כ עונג לשבת וקראת רכתיב לכם דבעינן בשבת מורים הכל שנהגומקום
 רוביא שתא בריש איניש ליכול היא מילתא מימנא ראמרת השתא בכריתותאמרינו

 סמר לי יש ומכאן , עונותינו יהמו שונאינו יכרחו זכיותינו יתרבו , והומיוכרחי
 טנא לסימנא השנה ראש בלילי השלהן על ולתת הירוש ענייני כל לקהת פרובינצאלמנהג
 ונמה , קל דבר שהיא וריאה , לזנב ולא לראש שנהיה הכבש ראש , הבאה השנהלכל

 : )אבל( , היא הורה אבוהינו ומנהג ,דברים
 ובאתה , בגבורות הרחמים אב כמוך ומי , באבות וכו' זכרנו אומר השנה ולראשב(

 כל קורין מאימהי בסוף כראמרינן הקדוש המלך עד ובכן ובכן ובכןקדוש
 השנה כל , הקדוש המלך אומר הכפור יום וער השנה מראש הקדוש האל אומרהשנה
 המלך הקדוש המלך הכי ופסקינן , הטשפט המלך ימים ובעשרה המשפט האלאומר

 בהאל טעה אם לראש לחזור וצריך יצא לא המשפט האל הקדוש האל אמר ואםהמשפט
 המלר ויאמר שפסק למקום חוזר eetfcn~l] בהאל מעה ואם דקרוש המלך ויאמרהקרוש
 הרי טובים לחיים זכרנו האומר . הימים באלו דין כמא על יושב שהמלך לפי ,המשפט

 , בה זוכה אדם כל לא ריהיב הוא לחיי טיבוהא רחמנא יהיב דכי ואע"נ ומשתכר פקחזה

 סופם היה מה ראה להנצח ואם לנצח אם בחנו שלא על בגבעה מפילנש ולמד צאועוד
 וכן , טובים חיים בספר וכן , צרפת מנהג וכן . )אבין( , והצליחו להם עלתה שבחנוובסוף
 אומרים אין צרפת בכל , והשיאנו מלוך ויבא יעלה בחרהנו אהה . מובים להייםוכהוב
 עליהם שנאסר רנלים בשלש אלא נכתבה לא המועדים שברכת לפי וכפור בריהוהשיאנו
 , והטעיננו , אוחם והשיאו לשון והשיאנו , בצרפת מרבותינו קבלתי כך , ירו כמתנתאיש

 : ובאת השא כמו אומריםויש
 התלוי וכל ברין הלזיין שאנו לפי ובכפור בריה בכריעה להתפלל ישראל כל מנהגנ(

 שלמה ככלות וירי המלך בפלסה פצינו שכן בכריעה להתפלל רינו בריןועומד
 על שהלשינוהו מרניאל ולמר וצא , יום בבל נדון וסלך וגו' מכרוע קם ה' אללהתפלל
 כך , וגו' אלהיה קרם ומצלי ברכותי על בריך הוה הלתא וזמנין בו כתיב מה ראההתפלה
 , ישראל גבול בכל לאמרו מנהג לעד וקיים אמת מלכנו ורברך . )אבין( , במדרשמצאתי
 ארם שנאמר עדן מגן אדם גורש השמשות בין י"6( )רוק אליעזר ר' בפרקי קצת סמך ליויש
 הסמך עיקר תהלים ובמדרש , יושר לו והליץ סניגור לו ונעשה שבת ובא ילין בלביקר

 רוד אמר היום, עמדו למשפטיך וגו', בשמים נצב דברך ה' לעולם , צדק ה' שמעה)כמדרש(
 כאשר ברחמים בניו אח לרון זה ביום הראשון לאדם שהצבה דברך רבש"ע הקב"הלפני
 העולם ברא באלול בכיה שהקב"ה לפי , לנו תעשה כן יושר עליו והליץ השבת ובאדנתו

 ארם נוצר ר"ה שהוא אלול של שלשים ויום אליעזר ר' ובפרקי רבה עולם ומרר בב"רכראיתא
 : )אבין( , ושלום , אמת ורברך קבעו לכך כו', לבניך סימן אתה כו' בריטום ויצא הדיןביום
 שלשים יום פירוש , היום כל החרש ערות סקבלין היו בראשונה פיר השנה 12ראשו(

 שלא התקינו בשיר הלוים ונתקלקלו מלבוא הערים נשתהו אחת פעם אלול,של
 היום אותו נוהגין ולמעלה המנחה מן ערים באו ואם המנחה עד אלא אוהם מלתליןיתו
 , לקרשו שהתחילו אחר בקרושהו אותו משלימין בעלמא במנהג פירוש , קדש ולמחרקדש
 שאין פכיון הוא משני קדושה עיקראבל

 מקבליי
 ולמעלה המנחה מן בראשון העדים

 מנהגנו שאם , כבראשון בשני  לברך לנו שיש למרנו  מכאן , משני לרירהו  המוערוהוחשבון
 משני הוי לרירהו קדושה עיקר האכוה מנהג ירי על הבית כבזמן הימים הב'לעשות
 אנו ספק משום ואי , הראשון מן יותר בשני שהחיינו לברך לנו יש כן ואםבדאמרן,

עושים
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 שובים ימים כשני להו הוו ישראל בארץ אותם עושין היאך לנו נהבער שלא אוחםעושים
 "יצע קרושה ר"ה של מוכים ימים רשני ואע'נ , מספק בתרוייהו זמן דמברכים גליותושל
 בזה ונולרה הן אחת קרושה שוב ויום ושבת , האי חרא , להימרא בין לקולא ביןהלת בהני דרב כוותיה דיכתא יו"פ מסכת בריש רבא כראטר ונולר מוקצה לענין היינוהן

 לענין אבל , ספק שהן בזה מותרת בזה נולד גליות של מונים ימים ושני , בזהאסורה
 קבלתי כך , לילוה בק' השנה ראש בשל בין גליות נשל בין מזבים ימים בכל סברכינןזמן

 טנהנ %ן , )אב"ן( , 1'ל יעקב רבינו ובשם עלם פוג יופף רב רבינו בשםבצרפת
 : ופרובינצאצרפת

 במוסף אלא אותו אומרים שאין ויש ויבא יעלה לזמר שנהנו שיש פלשי רב ואמרה(
 ה/ ל% ותתן לוטר וצריך , בזה להקפיר ואין המנהג אחר הולך והכל ,בזכרונות

 מקרא יום ואת הזה הזכרון יום את לששון המנים חגים לשטחה סועדים באהבהאלהינו
 כרגלים כפור ויום השנה ראש דאסר נמליאל כרבן דק.ל משום המעם ואל , הזהקרש
 וחוליהם שובים בימים ספרר טנהנ וכן , מיקרו קרש מק-א ה' מוערי וכולהו אבללענין
 יום את אומרים אין ופרובינצא בצרפת אבל , הזה קרש טקרא יום ואת פלוני יום אתלומר
 מכפר הכפורים יום יהא לא עול בספרי רתניא מפרר למנהג פסך לי ויש , הזה קדשמקרא
 יאשיה דר' בפלוגתא ובמכילהא ובירושלמי וכו', קרש מקיא וק-או בו ההענה כן אםאלא
 חדש לראש מה מלאכה בעשיית ומותר מוסף קרב; בו שיש יוכיח חדש ראש יונתןור'
 בעשיית שיאסו הוא ודין קדש מקרא שקרוי סועד של בחולו תאמר קדש מקרא קרוישאין

 שהתירו האבוד ברנר או יאכל מה לו אין או מועד לצורך כן אם אלא פירוש ,מלאכה
 המועדים שכל למרת הא קדש מקראי ה' מועדי אלה אומר הוא הרי עקיבא ואיר ,חכמים
 פלוני יום את במועדים לומר שצריך סופרים במסכת מצאתי זנן , קדש מקראינקראו
 זמן הזה המצות חג יום את איטרים שאנו טאחר אבל , הזה קדש מקרא יום ואתהזה

 כסנהנ בכך ופיו פעמים ב' יזכיר למה מצרים ליציאת זכר קדש מקרא באהבהחרותנו
 נבול בכל נה% וכן , עמרם רב כתב וכן מצרים ליציאת זכר קרש מקרא אומר במוסףאבל פלוני חנ ביום אלא בעבורה בבבל אומרים אין האי רבינו כהב וכן , ופרובינצאצרפת

 : )אבין( , בספרד זולתיישראל
 שיבם המליבוני חזה כמ"ש מלוך אומר תפלותיו בכל יתיר צרק וכהן ז"ל יחידאי רב דאמרו(

 ואין , ישיבות בשתי מנהג ונן , בשופר וכמה לסובה לפני זכרוניכם שישהכרי
 ההלל ובשעת מתקיע השני ר"ה של ביש התיבה לפני העובר טרתנן בריה הללאומרים
 את מקראהראשון

 הה~
 הלל יאמר מי  ועיווד רבראש סכלך ההלל ובשעת טרקאמר ,

 , ש% הנזירה ובשעת , המוסף המהפלל טתקיע השני . הלל בהלכות לעילומפורש
 והיו בראשונה הקעו אחת פעם שאירע מעשה ספני יוחנן ר' בשם יעקב ר'ירושלמי
 ותקנו מלתקוע נמנעו והרגום עליהם עמרו ובאין הולכים הם עליהם שטא פבוריןהשונאים
 ותוקעין ומצלו בתורה וקרו וטצלו שמע את קרו לון חטי דאינון מגו המוסףבתפלת
 לא מיהא תקנתא הנזה-ה רבמלה ואע"ג אשנחו( )ולא עסקין אינון בנימוסיהון אמריןאינון
 להקוע אחר שצריך טכלל תוקע אסר ולא מתקיע השני מדאמר ז"ל האיי רב ואסר ,עקרה
 . החזן יתקע לאו ואם יתקע להקוע אחר יש אם כן על , בו אין איסור אבל החזןילא
 למנחה ברבות השבע אחר בשבת שחל ובפור ר"ה אחר רין יום הוא כי הלל בו שאיןואחר
 דכאו ליה דסבירא למאן בין , מלכנו אבינו אהר לברה כשבת צדקתך וצדקתך צרקתךאומר

 : לשבת בטנתה ומפורש , הוא הכימשום
 ולא מלננו אבינו הכפורים יום וער השנה טראש לומר נהגו ובפרובינצא דבצ*י%מ11עז(

 מעשה בתעניות דאמרינן צרפת למנהג סמך ויש , בספרר כללנהגו
 עקיבא רבי אחריו ירר נענה ולא רננות כיד ואטר החיבה לפי שירר אליעזרגרבי

ואטר
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 רחם מלננו אביע אלא*אתה מלך לס אין מלכנו אבים לפכך הטאט מלכנו אנינוואמר

 : )אבין( , ונענהעלינו
 משפטי כל ובששון בשמחה והנחילנו השנה בראש שתותמין ויש העטרמי יסדךח(

 , קדשך מועדי ובששון בשמחה אלהיב ול והנחילנו מועדים ובשארצדקך

 לעד וקים אטה טלכנו ודברך במצותיך וקדשנו ובצרפת , ברכות מטבע שינוי בזהואין
 ואיןוכו'.

 מזכיריי
 בכל בפרק דאטרינן הזה חדש ראש יום ואת נרזה

 מערביי
 אחד דזכרון

 העובר רומא ר' בשם אחא בר יעקב ר' אמר בירושלמי אמרינן וכן , ולכאן לכאןעולה
 ועוד , כלל ר"ה של עם חדש ראש להזכיר צריך אין השנה ראש של ביו"ט התיבהלפני
 ופירש , תשיי זה אומר הוי בו מהכסה שהחדש חג איזהו בכסה שופר בחרש תקעובהיב
 את נממעם נמצא חרש ראש של מזכיר ואינו ר"ה קרבנות במומפין מזכיר הוא ראםרשיי

 של אם כי חדש ראש של את יפרש ולא הזה הזכרון יום מוספי את אומר שהואהמוספים
 כדאיתא צריה אינו שוב בתורתך שכהוב כמו שאמר ניון דהא בלל יזכיר שלא לו וטובר"ה
 דהדיר החילה שבה של מזכיר בשבת חל ואם , בצרפת בתשובות מצאהי כך , ר"הבסוף

 : קורם תדיר תדירושאינו
 , מינה תזוז ולא שופר בקול לשמוע לברך בישראל רווחת הלכה ז"ל האי רב דאמרט(

 על כמו צרפת כמנהג שופר תקיעת על או בשופר לתקוע לבזיך לו שאיןוי"ל
 כדאיתא לאזנו השסיע שלא אע"פ לבדה בקריאה בה יוצא שמנילה מפני , מנילהמקרא

 ואם שופר קול התוקע שישמע צריך שופר הקיעת אבל עיקר שהקריאה נמצאבברכות
 אדם ר"ה ואם בבור שופר ואכתי רישיה דמיפק זימנין התם כראמרינן יצא לא שמעלא

 יצא לא שמע הברה קול ואם יצא שמע שופר קול אם לבור חוץ שהוא ואדם בבורתוקע
 שהבנת במגילה אבל , בה הלויה הלב כוונת שאין ההקיעה ולא עיקר שהשמיעהנמצא
 )לשמוע( העמרמי וביסוד . )אבין( , שמע כקריאת שמיעה בלא בקריאה לו די בה הלויהלב

 ולא שופר תקיעת על מברכים בצרפת וכן , באלמניאה מקומות רוב וכן בשופרלתקוע
 : האי רעינו כמנהג עיקר וכן שופר בקול לשמוע מברכים ובספרר בפרובינצא אך ,יתכן
 אוטר גטליאל רבן מאיר( ר' )רברי חייב ויחיד יתיר כל כך חייב ציבור ששליח כשם 11:נזי(

 ציבור לטה לדבריך גמליאל לרבן לו אמרו הניא חובהן ידי הרבים את מוציא ש"צ'
 הלכה ירושלמי בקי, שאונו את להוציא א"ל מתפלל ש"צ למה לדבריכם להם אמר וכו'מהפללים

 לא. חסירא שמעון א"ר ובבבלי התפלה, מראש שם שיהא והוא וכו' תקיעהא באילין גמליאלכרבן
 רציבורא סשליחא דשטעי הכנסת בכיה ודקיימי ראניסי שבשרות עם אלא גמליאל רבןפטר

 דציבורא טשליחא שמעי ולא הכנסת בכיה ודקיימי אניסי דלא דעיר אבל , סוף ועדמהחילה
 ציבור שליח השנה ראש של ברכות מעריה רבינו כהב וכן , לצלויי ומיחייבי פמרלא

 ואינן סופו ועד מתחילתו להפלתו ומכוונים העומדים  שהם העומדים חובת ירימוציא
 : להתפלל עודצריכין

 ליה לימא לשבח עלינו נמיר אי השנה בראש רמצלי יחיד ז"ל גאון משה רב ןכי:1ביא(
 כי ההקיעות סדר על חבריה ליה ליתקע ולא , מלוך לימא לא ואיבלחישא

 ועל הסדר על שומען שומען כשהוא דתניא , ליה דמתרמי היכי כי אלא לש"צ רתקעהיכי
 על ושלא המדר על שומען עיר בחבר שלא אבל עיר בחבר אלא אמרו ולא ברכותסרר
 סדר ועל וסימן סימן כל פעמים שלשה השרית תשר"ת תשר"ת הסדר על פי' , ברכותסדר

 : לשופרוה וכן לזכרונות וכן למלכיות המיטנים שלשתברכוה
 ציבור שליח לצלויי  השנה בראש טתיגתא  בתרתין  רנהינין נטרונאי רב דכר:ביב(

 ציבור דשליה בצלותא מתשע להו דנפקין שבע לצלויי וציבורהשע
 עמרם רב כתב וכן , ושופרות זכרונות במלריות חובתו ירי להוציא תשע בביתוויתיר
  אלא. גמליאל רבן פצר דלא בהשע חייבין הכנסת לבית באין שאינן ארם בני  אוהןז"ל

עם
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 : ז"ל נמרונאי כרב ז"ל האי ורבינו שרירא רבינו בחבו וכן . וכו' שבשדותעם
 שש"צ בשם סדהנן הרבה וראיות , השע מהפללים שהציבור ישראל כל ךכ(נדהג*נ(

 ועוד , עלסא לכולי תשע מתפלל ציבור ושליח , חייב ויחיד יחיר כל כךחייב
 לעבור ש"צ להסדיר נדי להן אמר מהפללים ציבור למה לדבריך מליאל לרב! לודאמרו
 ואם לו שסדרו כמה דמצלי הוא השע וש"צ בקי שאינו אה ולהוציא רם בקול החיבהלפני
 שלא השע מתפללים ציבור כלום להשיב לו היה ועוד , לו יסדרו טה שבע מתפלליםהם

 ולהוציאם לירד צריך והלא יורד ש"צ למה לדבריכם ר"ג להם רקאמר ועוד להוציאן, ש"ציצמרך
 : ניאת( אבן ריי הרב כתב )כך , מירי לא ותו , שבע אלא התפללו שלאבתשע

 עומדין כשהן ומריעין והוקעין יושבין כשהן ומריעין הוקעין למה יצחק ר' דרומי.יי(
 שמע שאם למדנו שמן בערבוב מעמא ומדהיי , השמן את לערבבכדי

 המצוה רעיקר יצא השעה לו שנחרפה כגון מיושב ולא מעומד או מעומד ולא דמיושבתקיעות
 : לא 1ת1 הלזעוהתשע

 סדר , פעמים שלש והוקע ומריע תוקע שופר לו נהמנה ואח'כ שבירך סי דוכנןסו(
 ביום שעוה בתשע הקיעות השע שמע יוחנן ר' ואמר , שלש שלש של שלשהקיעוה

 ובלבד כולו היום כל ואף בסירוגין ואף , יצא זה אחר בזה , יצא לא כאחר אדם בני מטף ,יצא
 : הסרר על ששמען והוא יצא היום כל שומען אפילו הקיעות ובירושלמי . הסררעל
(raשאם דמפרשי אית , זו אה זו מעננות אין השנה דגל ותקיעות ברכות דננכב:לי 

 להם אמר ובפרק קורא היה בפרק כדאיתא אור ליוצר עולם אהבההקרים
 , משכימין שהיו התמיד בענין ההם כי הדחק ובשעת , קורא היה דפ' ובירושלמי ,הסמונה
 מי הנוספות משש לחבירתה ברכה הקרים אם , תעניות של והקיעות נרכוה דאמריואיבא
 הקדים שאם מעכבות ותקיעותיהם 1י1"כ דר"ה ברכות אבל , להקיעה הרועה והקדים ,שענה
 מלכיוסו לפני אמרו הקניה דאמר יצא לא להקיעה והרועה למלכיות ושופרותזכרונות
 לפגי זכרונכם שיעלה כדי זכרונות , עליכם שהמליכוני נרי מלניוח , ושופרותזכרונות

 : בשופר ובמהלשבה
 בתוספתא והניא , באמצע והרועה לאחריה ופשוטה לפניה ונשומה התקיעות וכדריי(

 וביהר , יצא לברכות הקיעוה או לתקיעות ברנות שהקדים בין וברכשתיעודו
 : לעיל , כו' שוטען שומען כשהוא דתניא , יצא לא בציבוראבל

 פירוש , לו מברך חבירו אין בירך שלא ויתיר לו הוקע חבירו הקע שלא דיוקיךיח(
 שלית נעשה דיחיר מזה למרנו , השנה ראש של ברכות ההפללשלא

 אי; אך , המצוה בכל וכן במגלה וכן , שופר מצות חובת ידי להוציאו יחידלחבירו
 ובראיתא , ש"צ כשהוא אלא תפלה חובה פירי להוציאו יחיר לחבירו שליח נעשההיתיר
 יהיר תובת דהויא נמירי מוציא שיצא אע"פ כולן הברכות כל דין בית ראוהו פרקנסוף
 אבל , מוציא שיצא אע"פ וליחיד לציבור שליח נעשה דיחיר המצות בכל ציבורוחובה
 להוציא שליח נעשה היהיר אין כעשרה אלא ליחיר שליחות ראין בה וכיוצאהפלה

 : ז"ל ביאת אבז יצחק ר' הרב , בציבור אלא יצא לא בין יצא ביןחבירו

 התקיעות ענייני בקוצר לפרשבאתי
 ; הרועיה שלש כהיבי יוכל של ויוה"כ דבר'ה , שלש שלש של שלש השעות סדר שנינןיט(

 בחרש הרועה שופר והעברת , לכם יהיה הרועה יום , תרועה זכרוןשבהון
 והרועה , ההם נדמוכח לאחריה ופשוטה לפניה פשומה הרועה שנא' מקום וכל ,השביעי
 )אי( גנחה גנוחי אי ידעינן ולא , מימרא אם ותייבב דסיסרא באימיה וכתיב , יבבאמתורגם
 ולצאת , ננחא ולא יללא או יללא ולא גנחא אי , יליל והדר גנח ברישא וסהמא יללאוילילי
 )לשון( שברים , פעמים שלש אחד כל ותר'ה השש השרה עושין , הפיקות אלו מן חובהירי

גניחות



 המנהיג השנה ראש הלכותמפר80
 הארוכה הארם נניתה אחר שהיא ההרועה ויליל , צערו מתוך הגונה כדרך שלשהנניחות
 ויללא נניהא ואי , יבבות כשלש ותרועה כתרועה תקיעה ושיעור , הקצרות גניחותיובכוף
 הא נניחא ולא יללא ואי , תשית עבדינן הא ללא ולא גניחא ואי , תשר"ת עבידנאהא

 נניחא דאי , לתרועות פשומות בין הפסק משום סני לא הכי בלאו הא , הר"תעבדינן
 , תשית עבדינן ולהכי , השרית שבסוף לתקיעה שברים בין הרועה מפסקא יללאולא
 , שבתשר"ה לתרועה ראשונה תקיעה בין שברים להו מפסקא הא נניחא ולא יללאואי
 וההפסקות הספיקות מכל יצאנו תר"ת תשית שבהשרית לך הרי . תריה עבדינןולהכי
 לעשוו? חובה ירי לצאת הבא צריך התרועות ולשלשת , לבדה אחת הרועהוקיימנו
 תקיעות שלשים כננד קולות שלשים שהם פעמים שלש אחד כל הסימנים שלשתאלו

 : בירושלים במקדששהיו
 וכן לזכרונות וכן למלכיות אחת פעם הסימנים שלשת אלו לעשות יש הנוסף דלסדרב(

 נמנש מיושב שעשאום ואחרי הציבור למורת הכמים וחשו ,לשופרוה
 ספרד ומנהג , העיקר הוא הברכזה סדר שעל אע"פ הברנות מדר על מעומדלעשותן

 . ארבעים כולם ובין , לשופרות תר'ת לזכרונות תש"ת למלכיות השר"ת , כךופרובינצא
 רבינו פי על לשופרות וכן לזכרונות וכן למלכיות תשר"ת שעושין מקומות יש בצרפהאך
 לחוש ולא הספיקות על לחוש לנו דטוב , ובורנוניאה קנפניא בכל עושין וכן , מ"כיעקב
 רבינו סברת היא זו . יצא ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחק דא"ר ההפסקותעל

 : )אבין( . עיקר וכן נ"עיעקב
 מאה , פע גערך בערוך כתוב וכך , קולות מאה עושין בבל במדינת כי דשמערץנא(

 כל נמנהנ קולות ל' מיושב , מנהנה וכך , " דסיסרא אימיה דפעיאפעיות
 שלשים הברכות כדר על להם הוקע אחד מתפללין כשהיחידים למוסף מעומד וכן ,הגולה
 אוסר ציבור וכששליח , לשופרות וכן לזכרונות וכן לסלכיוה הסימנים שלשת ,קולות
 * קולוה צ' הרי , הברכוה סדר על שלשים תוקעים בקי שאינו אה להוציא רם בקולהמוקי
 שמע לא כדאמר קולות עשרה היחיד להם הוקע בחרא קריש לפני ההפלה מיוםולאחר
 אימיה דפעיא פעיות ק' כננד . קולות ק' הרי , דבירושלים הקיעיא מקל אודניה קולאינש

 שאמר וזהו , בילמרנו הכהנים אל אמור בפרשת לרבם סמך וטצאתי , קיבלתי כךרסיסרא
 מאפע ופעלכם סרוחה סליחה מאין אתם הן וגו' טאפע ופעלכם מאין אתם הןהכחוב
 לזמר שצריך לפרש וצריך , לחיים ואחת למיתה צ'ט בלידתה פועה שהאשה פעיותממאה

 , ונבעתה פעתה וכיולדה המשכר על היושבת כאשה לה באו יולדה חבלינשנתייבבה
 : הירחי( )אבין ,זשלום

 ר' בשם אבא ר' ירושלמי , אחה אלא בידו אין כשתים בשניה ומשך בראשונה וזעזענב(
 רישא גבי וסיפא מצטרף סיפא נבי רישא לטה , בידו אין אחת אפי' אמרזעירא

 דסבר למימרא בבבלי וכדאמר , רישא לה אית סיפא ולא סיפא לה אית רישא לאמצטרף,
 הקיעה תחילת דשמע יצא לבור חוץ הקיעה ומקצת בבור תקיעה מקצת שמע דאמררבה
 בידו אין כשתים בשניה ומשך בראשונה תקע הנן והא יצא החילה בלא מקו או סוףבלא
 יעלה ולא כלומר מפסקינן לא מהדדי הקיעתא אפסוקי , בתרתי לה לימלק ואטאי אחתאלא
 בו שיהא וכלבר יצא סוף בלא תחילה או החילה בלא סוף שמע אבל לאחת אפילוכלל
 לעשות וראוי המנהג שכן ז"ל האי רבתו וכהב ז"ל, גיאת אבן הרב , הקיעהשיעור
 כל שישלימו עד הציבור ובן כלל יסיח לא שופר בקול לשמוע התוקע שבירךשמשעה
 התקיעות כל על המברך שדעת מעומד בהקיעות לברך צריך ואין ומעומד, מיושבההקיעות
 ואם , השא לא על ועובר צריכה שאינה ברנה דנמצאת ומברך חוזר אית סח אםזאעפ"כ
 לפו לברך צריך ואינו הברכה ששמע תחתיו אחר יעמוד כולם להשלים יכול ולאנאנס
 טבהוץ בא אם אבל , ברכה ידי יצאו כולם ששסעו וכיון לשמוע אלא להקוע מברךשאין

זה : הסימן כסוף ה')מדזו כסס מס"מ סמנים רק , זס כ5 )ית5 מס נשלוךש
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 4 מצרפת ז"ל מאיר רבית בשם מצאתי וכן , לברך חייב הברכה שמע ולא השני התוקע8ה

 לחזור חייב לשחיטה שחימה בין דהסח וכו' יהודה ר' סודה חנינא א"ר הדם כיסויבפרק
 ראשונה מברכה דעתו המיה שחיט לא בעי אי השני לעוף ליה שחיט בעי דאי דטאחרולברך
 כשמת שהרי ולברך לחזור חייב להפילה תפילה בין הכח אמרו ונן , טצוהו נמרשכבר
 ראש ושל ראש של מעכבת אינה יד של תפילה שהרי שבירך מצותו נמר רויבינתים
 שבירך מצוה אבל , ולברך לחזור וצריך הברכה מן דעתו הסיח נן ועל יד של מעכבתאינה
 שהרי  ולברך  לחוור צריך אינו  וישלימנה יקיימנה רלא  סני ולא  בינתים וסח והפסיקעליה
 שופר תקיעה כנון , לגומרה לו יש שהרי מצוה אוהה על שבירך הברנה מן רעהו  הסיחלא

 נוליה שמע את יגמור שלא ליה סני דלא בהן וניוצא וק"ש מגילה וקריאה ההללוקריאת
 אין בינונים ומח תשר"ת ותקע הקיעה מצות על בירך אם הילכך ולברך, לחזור צריךאין
 מן דעתו הסיח ולא שופר ורקיעת הלכוה כל ינמור שלא ליה סגי דלא ולברך להזורצריך

 ולשומעים לתקוע רשות ראין ז"ל סעדיה רבינו כהב וכן , )אבק( , שסעתי כך ,הברכה
 לעשות התפלה סיום אחר מנהנם היה כי עמרם רב וכהב . התפלה כל שישלימו ערלשוח
 מנהנ בתורת לא כהב האי ורב , ישיבות בשהי מנהנ וכן השטן את לערבב לבדההרועה
 קל איניש שמע לא ביבנה תקיעתיה ש"צ מסיים כי ואמר יצחק רבי אחא מדכי אלא עושיןאנו

 ואם התפלה אחר להקוע רנילין היו שהיחירים למדת הא , דבירושלים הקועייא מקלאורניה

נ0

 למן-

מ וווק.,הנ .עגת ,י')י ותוסר ייןתןיע'שו"ן.וזי נן ש  ל . מש 

 שאם נורי בן יוחנן בר' הלכה מ"מ , תורה בשל ומשלים הכתובים מן שלש הנביאיםמן
 ובצרפת , והשיאנו מלוך . יצא הכתובים מן אחד הנביאים מן אחד ההורה מן אחדאמר
 בירמיה הוא פסוק עולם הרת היום , השרית . במצותיך וקדשנו ומהחילין , אוהו אומריםאין

 מעשיך החלת היום זה אמרינן כמאן רבא כדאמר , עולם של הריונו היום , עולם הרתורחמה
 , קרוש משפמנו לאור והוציא . בפיק השנה בראש , העולם נברא דבהשרי אליעזר כר'כמאן

 גמורים כצריקים עצמנו להחזיק בדין שאין יפה כיון לא היום משפטנו לאור והוציאוהאוסר
 קבלתי בך , יו"כ עד ועומדים שתלויים כבינונים אם בי לחיים לאלתר ונחתמיםשנכהבים
 מנהנ וכן , העמרמי יסוד , לשבח עלינו אומר היחיד אין ש"צ שיש ובמקום .בטרפת
 יודע ואיני , בציבור אף אותו אומרים שהיחירים ראיתי ובם2רד בפרובינצא אך ,צרפת
 אתר ציבור השליח לזמר צרפת ומנהנ . התפלה ומשלימין , בציבור בין ביחיר ביןחילוק

 תרועהנו קול ומקשיב סבים ומאזין מבין ונשא רם אל לפניך יערב שפחינו ארשתהמלניוח
 , עמרם רב כתב וכן , לשופרות וכן לזכרונות וכן , קדוש מלכיוהנו מדר ברחמיםותקבל
 כי החזן אומר הקדושה אחר צרפת ומנהג . לאומרו מנהג אין ובפרובינצא בצרפהאך

 על אלהינו ה' שמך יתקרש ובכן , וכו' מקרושים פאר לקדוש נאה קדשת כערכךטקרישך
 כבורך משכן ציון ועל משיחך דוד בית מלכוה ועל קדשך עיר ירושלים ועל עמךישראל
 נבט בן ירבעם בימי ישראל שמאסו לפי במדרש סמך לי ויש , היכלך ועל מכונךועל

 דור ביהך ראה שנאמר , דוד ביה ובמלכות המקדש ובבית שמים בטלכוה דבר.םבשלשה
 לאלהיו אלא לאהליו תקרי אל לאהליו איש , דור בית ומלכות המקדש ביה להםומאסו
 אלהיהם ה' את ובקשו שנא' שלשתן שיבקשו עד נגאלין ואינן , שמים מלכוה להםשמאמו
 הקנום ירושלים בונה ובברכת , הימים באחרית טובו ואל ה' אל ופחדו סלכם דוידואת

 : )אבין( , סעודה בהלכות ופבוארחכמים
 סטך לי ויש ן יום בכל לתקוע ואילך אלול חדש מראש לההחיל צרפת כ:נןקנכד(

 אלי עלה למשה הקב"ה אמר אלול חדש בראש אליעזר ר' בפרקילדבר
ע"ז אחרי ישראל עור יתעו ולא להר עולה משה שהרי המחנה בכל שופר והעבירוההרה
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 ההקינו לכך , שופר בקול ה' בתרועה אלהים עלה שנא' שופר באותו נתעלה והקכ'ה ,ע"ז

 : )אבין( , ואילך משם אף עושים והצרפהים , ושנה שנה בכל אלול חרש בראשלתקוע
 רחמים ימי שהם יו"כ וער השנה מראש תחנונים ולזמר להשכים ישראל כל כ~נדזגבה(

 ליום ר"ה שביז ימים בעשרה אימתי בהמצאו ה' ררשו השנה בראשכראיהא
 לפי למנהגם סמך לי ויש אלול, חדש מראש שמקדימין במפרר טקומוה ויש ,הכפורים
 הוקבע ולכך הכפורים ביום וירד האחרונות לוחות לקבל אלול בר"ח למרום משהשעלה

 : )אב"ן( , כדברך סלחתי לו שנאסר ומחילה סליחה יוםלדורות
 בממכת בירושלמי אמרינן השנה בראש המוסף בהפלה אומרים שאנו ברכות ו1ז4שעבו(

 בתפלתה חנה שאמרה וכירות השע כנגד קרמיגנאה אמי א"ר השנהראש
 בראש נפקדה דחנה מדברה הדין ביום הרי , ארץ אפסי ירק ה' פרשהא בההיאוכתיב
 בסה בפרק ירושלמי , השנה בראש נפקדו עקרות שלש השנה בראש בדאיתאהשנה
 השנה ראש של מוכים ימים בשני יהודה לר' חכמים מודים מערבין בכל ובמרקמדליקין
 שם על בסוריא יסים שני שומרים להיוה להם גרם מי , כו' הראשונים נביאים מתקנתשהן
 שכר מקבלים ואינן ימים שני על שכר שמקבלים מוברים והם בארץ אחד יום שמרושלא
 נחתי אני וגם עליהון קרי יוחנו ר' במוריא, חלות לשתי הדין והוא אחד, יום עלאלא

 : נתן( בן )אברהם , מצאהי כך , שובים לא חקיםלהם
 . דסייען רחמנאבריך

 כפדר צוםהלכוה
 ובהשמיש המנדל ובנעילת ובסיכה וברחיצה ובשתיה באכילה אסור הנפייים יום3ז(

 אליעזר ר' רברי הסנרל את הנעול וההיה פניהם אה ירחצו והכלה המלך ,הממה
 תחזינה ביפיו מלך דכתיב המלך , הכי מעמא דיהיב אליעזר בר' והלכה , אוסריןוחכמים
 עד כלה מיקרי' אימה ועד בעלה על התגנה שלא כדי רב( )אמר מעמא מאי כלה ,עיניך
 מחטת אם אמר שמואל , צנה משום מעמא מאי המנדל את הנעול והחיה . יםשלשים
 הכפורים ביום דכהיב אקראי רבנן אממכינהו דמהניהין עינוין חמשה והני . שףעקרב
 ושהיה , עולם לחוקה לכם זאת והיהה , בעשור ואך , ובעשור , שבהון שבת , שבתוןשבת
 אחר וכחוב ויצהרך תירושך דגנך מעשר אלהיך ה' לפני ואכלה רכהיב היא אכילהבכלל
 להו ילפי  וכולהו .  וגו' ובשכר וביין וכצאן בבקר נפשך האוה אשר בכל הכסף ונתתאוסר
 להלן טה וירעיבך ויענך התם וכהיב נפשוהיכם את הענו הכא כהיב ושהיה אכילה ,מקראי
 על לך ענהות המלך אמר הכהן ולאביהר דכהיב רחיצה . דרעבון עינוי כאן אף דרעבוןעינוי
 טרהיצה עיף ממים וצמא מלחם רעב , במדבר וצמא ועיף רעב העם אסר כי וכתיב ונו'שרך
 דכתיב עינוי ואיקרי , בנפש כתב הוה משהיה נאמר ואם עיפה נפש על קרים סיםוכהיב
 לא ויין ובשר אכלתי לא חמודות לחם דכהיב סיכה , אבי התענה אשר בכל התעניתוכי
 רכהיב המנדל נעילת וגו/ ולהתענות להבין לבך נהה אשר וכתיב מכהי לא וסוך פי אלפא
 רכהיב עינוי ואיקרי יחף הולך והוא חפוי לו וראש ובוכה עולה הזיתים במעלה עולהורוד
 הענה אם בנוהי את הענה אם דכהיב הסמה ותשמיש , אבי התענה אשר בכל התעניהוכי

 נלוהא ריש ליה דאמר נקייה בכמות דכפורי ליוסא ליקורי לאיניש ליה ומיבעי :טתשמיש
 ולא אכילה לא בו שאין הכפורים יום זה איל מכובד ה' לקדוש דכהיב מאי המנונאלרב

 : קרס( קנת נקייה בכסות כבדהו הורה אמרהשתיה
 עובר בחכמה ממנו נדול שהוא סי או אביו פני או רבר פני להקביל ההולך לע"רכח(

 איפישטא ולא טאי הלסיר אצל הרב להו איבעיא , חושש ואינו צוארו ערבמים
ואזלינו
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 לרבא אביי א"ל , פירי לנטורי במיא להיעבר ימינא ענר לבני לחו שרא רבא , להומרא?אולינן
 : חוששין ואין במים צוארן עד עוברין פירות שומרי לך דממייעהניא

 שלא כרי נמי ולמיזל לפירקא למיתי נמיא למיעבר הרבו בי לבני להו פרא יוסף רנכס(
 ירו יוציא שלא ובלבד עובר שמעזרא לתשאל ולמועבר . לבא לעהיד מכשילןההא

 בטיט לישב ואסור . לא בסנדל אבל ובמנעל מלבוש ררך עובר ובשבת , חלוקו חפתמהחח
 : הכפורים ביוםהמטפחת

 בכסא מטמנן רבא בינוקא מצטנן רבה בפירות להצטנן רמותר בקרי מצטנן יהורה רבל(
 אתי דיל0א אסור נמי מליא ורהספא אסור מליא אגל חסירא וה"מ ,רכספא

 ששוהה או המרה פירי שהוא גדולה כותבה כשיעור זה ביום שאוכל מי כל ,לא,זררבויי
 ביום האוכל דאטריק כרה טההייב משקין מיני מכל מאחד או מים של לוגמ'1טלא

 מיני מכל מאחד או מים של לוגמיו סלא ששוהה או ונרעינהה הגסה ככותבתהכפורים
 , פשקה וכן , פטור ואכלו עבר אם באוכלו המזיקו אוכל רבר וכל , כרה נתחייבמשקים
 כס נטי ואמרינן , אכילה מאותה שהוזק ורוקא פטור ביוה"כ גסה אכילה האוכלדאמרינן
 שנה י"ג לכלל הגיע שלא זמן כל ותינוק . לו מזיק שהוא פירוש פטור דנפורי ניזמיפלפלי
 הא כרת חייבים אינן הכפורים ביום אגלו אם אחר ויום שנה י"ב לכלל ותינוקה אחדויום
 י"ב בן י"א בן לשעוה אוהו מחנכין עשר בן תשע בן הינוק ואמרינן . כרת חייבים הגיעואם

משלימיי
 : בתינוקות וכן , מראורייהא משלימין י"ג בן מדרבנן

 , הרופאים ע"פ בין פיהם על בין הכפורים ביום המסוכנים וטעוברת חולה דמאכיליןלא(
 עצמו החולה ואפילו צריך אינו אומר וזה צריך אומר זה רופאיםשני

 ששומעין צריך אומר החולה שאם שכן וכל , צריך שאומר לזה שום;ין צריך אינואומר
 קדש בשר שהריחה עוברה דאמרינן להם נותנים באכילה האסור דבר בקשו ואפילו ,לו
 לה סביאין לאו ואם מוטב דעתה נתיישבה אם ברומב בוש לה הוהבין טמא בשראו

 עומד דבר שאין עצטו שוטן לה מב.איו לאו ואם מוטב דעהה נהיישב אם עצמורוטב
 ע"ז הן ואלו , יעבור ואל יהרג או בהן שימות שטוטב דברים סנ' הנץ נפש פיקוחבפני
 נפש פיקוח בפני עומד אינו מאלו חוץ דבר בל אבל פכחים במסכה כדמוכח ושזרונ"ע

 : להקל נפשות ספקדכל
 שוטה כלב שנשכו מי , עיניו שיאורו עד טמא דבר אוהו מאכילין כולמום שאחיו מילב(

 רבים אצל ויחיד מהיר הרש בן מתיא ור' שלו כבד מחצר אוהו מאכיליןאין
 לן וקיימא בשבה מם לו מטילין בפיו החושש חרש בן מהיא א"ר ועוד , כרכים והלכההוא

 בשבה סם ליה ועבדו בצפירנא חש יוחנן ר' דהא בהא עליה רבנן פליגי דלא בהאכוותיה
 ליה ואתי בבכיה מירי רמי כד סימנא מאי מעים כבני וגומרה בפה שמהחלה חוליוהוא
 משום בשכת סם לו מטעין דקתני ט;מא והיינו , שיביו שכין הבשר פירוש , דריסבי
 דמי חיכי , אחרת שבת מפק לאחויי השבת אה רוחה נפשות ספק וכל נפשות ספקדה"ל
 תכי כ. לאורחא עד לעכביה דהימא מהו דשבהא קפא ויומא יומי להמניא דאמרוהכגון

 : קט"ל שבתא תרי עליה נחילדלא
 אומרים ואין להברותו בון להשקותו בין בשבת לתוים המין מהמין הכי נמי הניאלג(

)
 דוחה יספיקו , סיד בשבה לחולה המין מחמין אלא שיבריא עד לו נמתין

 לא הללו רברים עושים ואין אחרה שבה ספק אפילו אלא בלבד זו שבה מפק ולאיטבת
 ע"י לא הללו דברים לעשות אומרים ואין ישראל גדולי ע"י אלא קטנים ע"י ולא נכריםע"י

 : אחרת לרעת מצטרפי אבל כוהים וע"ינשים
 רין מבית רשות ליחול ואש טשובח זה הרי והזריז בשבה נפש פיקוח מפקחים 1ת"ך.לך(

 ואינו משובח זה הרי והזריז ומעלתו מצורה פורש לים שנפל הינוק ראהכיצר
 : כנירי ציד דקא ואע"ג רין טכית רשות ליטולצריך

ראה
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 רשות ליטול צריך ואינו כשובח זה הרי והזרם וסעלהו חוליא עוקר לבור שנפל הינוק ראהלה(

 ומוציאו הדלת שובר תינוק בפני דלה ננעלה . לחנליא ררגא מהקן דקא ואע'גמב"ר
 ן שיפי ליה מיתבר דקא ואע"נ דין מביה רשות ליטול צריך ואינו משובה זה הריוהזריז

 מב"ר רשות לימול צריך ואינו משובח זה הרי והזריז הרליקה בפני יספסיקין כמכסוין15(
 ליה מסיק לא דאי משום ים אשמעינן דאי וצריכא , מכוכי ממכיך דקאואעיב

 מיבעיו2 דקא משום בור אשמעינ! ואי , דבירא( )אטומא דיתיב איפשר נור אבלמיית
 למה ומפסיקין מכבין . צריכא באמנני ליה ומכשכש כיסא בדאי דיהינ איפשר דלתאגל
 שמואל אמר יהורה רב אמר יוסף רב אמר , אחרת לחצר אפילו אלא נצרכה לא אלעזר א"רלי
 הא אהד וכוהי ישראל ט' דאיכא אילימא רמי אבי הרוג אאר נפש בפיקוח הלכולא
 כזחים ט' ראיכא ואלא להקל נפשות דפק מחצה על מחצה נמי אי נינהו ישראלרובא
 צריכא לא דסי' מתצה על כמהצת קבוע וכל קבוע ליה דהוה פשיטא נמי הא ישראלוא'

 מפקחתן ולא פריש מרובא דפריש כל דהימא גהו אחרת לחצר ואזל מינייהו חדדפריש
 וישראל כותים השעה אפילו יוחנן והאיר איני , הרוב אחר נפש בפיקוח הולכין איןקס"ל
 הא כולהו רפרוש הא קשיא לא ספקתין אין אהרה בחצר משקהים תצר נאותואהד

 : מקצתייהודפרוש
 פקק כוהי מפק מה ספק חי ספק שם אינו ספק שם הוא מפק מפולת עליו שנפלה במילז(

 לא פשיטא חי סצאזהו , יניחיהו מה ואם מפקחין חי טצאוהו עליו מפקחיןישךאל
 ומצא בדק חוממו עד וי"א טבורו עד בודק הוא היכן עד ת"ר , שעה לחיי אפילו אלאצריכא
 מהים העליונים ונמצאו היה מעשה , התחתונים סהו כבר יאמר לא מתיםעליונים

 דבדק כיון למטה מלמעלה אבל למעלה ממטה מחלוקת פפא רב אמר , חייםוהתחתונים
 נפש רפיקוח לן ומנא חיים,באפיו, נשמתרוח אשר כל דכהיב צריך לא תו חוטמו עדליה

 : בהם שימות ולא בהם וחי האדם אותם יעשה אשר דכתיב שבתדתי
 ותשובה התשובה, עם מכפרים הכפורים ויום מיתה , מבפרין ויאי ואשם הכפאתלח(

 ועל לעשה שניתק העשה לא ועל עשה על קלות עבירות עלמכפרת
 אלעזר ר' ~את ברומי חרש בן מתיא ר' שאל , ויכפר יוה"כ שיבא עד תולה הואהחמורות

 עם ותשובה הן ב איל דורש ישמעאל ר' שהיה כפרה חלוקי ר' שמעת לו אסר עזריה[בן
 שנאמר מיד לו שמוחלים עד משם זז אינו ושב עשה מצות על אדם עבר , ואחד אחדכל

 סמר ויה"כ תולה השובה תשובה ועשה תעשה לא מצות על עבר , שובבים בניםשובו
 השובה ועשה ניד ומיהות כריתות על אדם עבר , עליכם יבתר הזה ביום כישנאמר
 מי אבל , וגו' פשעם בשבט ופקדתי שנאמר ממרקין וימורין הולין הכפורים ויוםהשובה
 אלא למרק ביסורים ולא לכפר ביוה"כ ולא לתלות בתשובה בת אין השם חילול בידושיש
נולן

 תוליי
 , וגו' לכם הזה העון יכופר אם צבאות ה' באזני ונגלה שנאמר מסרקת ומיתה

 דמי יהיבנא ולא טבחא מבי בשרא שקילנא אי אנא כגון רב אמר השם הילול דמיהיכי
 נחסן רב , הפילי; ובלא תורה בלא אמות ד' דססנינא אנא כגון אמר יוחנן ור' ,לאלתר
 כנון אמר דימ' רב בר יצחק רב לפלניא טריה ליה שרא אינשי דאמרי ננון אסר יצחקנר

 : משפועתו בושיןשחביריו
 נאה בשוק ומהנו ומשאו הבריות עם בנחת ודבורו וקורא שונה שארם בזמן ישזרלט(

 אשרי תורה שלמר פלוני אשרי עליו אומרות הבריות מה באמונה וניתןונושא
 תורה שלמד פלוני תורה למדו שלא אדם לבני להם אוי תורה שלמרותו רבו ואשריאביו
 אתה עבדי לי ויאמר אומר הכתוב עליו מעשיו מתוקנים וכמה ררכיו יפים כמהראיתם
 ונו' הבריות עם בנחה דבורו ואין וקורא שונה שאדם ובזמן , אתפאר בך אשרישראל
 שלמדרו ולרבו לאביו להם אוי תורה  שלמר  לפלוני  לו  אוי עליו אומרות הבריותמה

 מכוערים כמה ראיהם תורה שלמד פלוני תורה למדו שלא אדם לבני אשריכםתורה
מעשיו
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 . יצאו ומארצו אלה ה' עם להם באמור אומר הכתוב עליו דרכיו מקולקלים וכמהטעשיו
 , אלהיך ה' ער ישראל שובה שנאמר הכבוד כסא עד שמנעת השובה גדולה לוי ר'אמר
 שונביטארפא בנים שובו שנאמר לעולם שמביאהרפואה השובה גדולה חנינא בי חמאא"ר

 באותו יהורה רב מחוי , ופירש לידו עבירה דבר שבאת כנק תשובה בעל דמי היכי ,משובתם
 : אשה ובאותה פרק ובאותומקום

 כסוי פשע נשוי אשרי וכתיב יצליח לא פשעיו מכסה כתיב רמי רב יהורה רב אמרמ(
 אדם שבין מעבירות כאן למקום אדם שכין בעבירות כאן קשיא לא ,חטאה

 אין שלישית לו מוחלין שניה לו מוחלין אחת פעם עבירה אדם עבר תניא .לחבירו
 ד' לו מוחלין נ' והתניא גבר עם שלש פעמים אל יפעל אלה כל הן שנאמר לומוחלין
 ארם ת"ר כיצר תעניות סרר בפרק נרסינן . בציבור הא ביחיד הא קשיא לא לו מוחליןאין
 בירו שרץ שתופש לאדם דומה הוא לטה בו חוזר ואינו ומתורה עבירה בירושיש

 שנא' טבילה לו עלתה סירו זרקו טבילה לו עלתה לא שבעולם מימות בכל מובלשאפילו
 : ירוחם ועוזבומורה

 בחן שנה ואם אחר ביו"כ עליהן יתודה לא זה יו"כ עליהן שהתורה עבירות נקניאמא(
 נכלב אוטר הכתוב עליו עליהן ומתודה בהן שנה לא ואם עליהן שיתודהצריך

 כי דכתיב משובח זה הרי שכן כל אומר יעקב בן אליעזר ר' באולתו שונה כמיל קיאו עלשב
 כיון הונא רא"ר הונא כררב קיאו על שב ונכלב מקיים אני מה אלא וגו' אדע אניפשעי
 אימא אלא דעהך מלקא לו היהרה לו היתרה בה ושנה אחת פעם עבירה אדםשעבר

 ? כהיחר לונעשיה
 זהם אלהי להם ויעשו וגו' הזה העם חטא אנא שנאמר החטא את לפרט ןצריךמב(

 מקיים אני מה אלא צריך אינו אוטר עקיבא ר' נבא בן יהודה ר'רברי
 וזהב כסף רבש"ע הקב"ה לפני משה אמר ינאי דא"ר ינאי כדר' זהב אלהי להםויעשו

 . והב אלהי להם לעשות גרמו הם רי מלומר שפחותם שבלו ער לישראל להםשהשפעת
 המזכה כל וגו: ועשה מצרקו צדיק ובשוב שנאמר השם חילול מפני החנפים אתמפרממין

 והוא הבא העולם נוחלין תלמידיו יהיו שלא כרי עבירה לעבור בירו ממפיקין אין הרביםאח
 את המחטיא וכל , שחת לראות חסידך תתן לא לשאול נפשי תעזוב לא כי שנא' לשאוליורד
 העולם שחל והוא לשאול יורדין תלמיריו יהיו שלא תשובה לעשות בירו ממפיקין איןהרבים

 : בו יתמכו אל ינוס בור עד נפש בדם עשוק אדם שנאמרהבא
 ויוה"כ אחטא , השובה לעשות בירו מספיקין אין ואשוב אחמא ואשוב אחמא שאדמךכג(

 הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות , טכפר הכפורים יום איןמכפר
 אמר , תבירו את שירצה ער טכפר הכפורים יום אין לחבירו ארם שבין עבירותמכפר
 הקעת לרעך ערבת אם שנאמר לפייסו צריך בדברים אפי' חבירו את המקנית כל יצחקרבי
 החרפם לך ונו' והנצל בני אפוא זאת עשה פיך באמרי נלכרת פיך באמרי נוקשת כפךלזר
 רב אמר , רעים עליו הרבה לאו ואם יר פמת לו התר בידך ממון לו יש אם רעיךורהב
 על ישור שנאמר ארם בני שלשה שלשה של חבורות בשלש לפייסו וצריךיהודה
 מביא חנינא בר יוסי א"ר טת ואם , לי שוה ולא העויתי וישר חטאתי ויאמראנשים
 שחבלתי זה ולפלוני ישראל אלהי לה' חמאתי ואומר קברו על ומעמידן אדם בניעשרה
 משלשהל יותר ממנו יבקש אל מחבירו מחילה הטבקש כל חנינא בר יוסי ר' אמר יבו

 *ונ דספיים עד ולרבו לאביו אבל חבירו ודוקא , נא שא ועתה נא שא אנא שנאמרפעמים
 ? האלפסי יצחק רבינו דברי כאן עד ,וטיפייס

 בכל בפרק בעירובין אטרינןמד(:
 עליה *בריך נעביר היני היין על קידוש גבי מערביי

 המנרך ולינחיה עליה ליבריך , ליה איתמר עליה דקביל כיון ליהושתי
 : אפשר לא הלכך למיסרך אתי דילמא לינוקא לימעמיה , שיטעוםצריך

ואם
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 רבינו כתנ ציבור הענית ובשאר באב בתשעה או כפור ביום טילה ברית בא לאםמה(

 לא אב5 ליה ושתי ההענית מוצאי עד ויניתנו הכוס gv שיברך ז"5שלמה
 עליה ליבריך כפור בליל בקידוש נם כן ראם נראה ואין למיסרך, אתי דילמא לינוקאליטעם"ה
 אליהו רבינו הקדוש רבינו בשם בצרפת ששמעתי טה אך , התענית מוצאי עדולינחיה

 בזה בצרפת ירו על עושין היו למעשה והלכה עיקר נראה העירה פרי"ש מן יהודהבר'
 שהוא הכפור צום בקירוש אלא כלל למיסרך ראתי חשש בזה ואין , לתינוקלהמעימו
 למיסרך, אתי וראי בביתו ואיש איש כל לתייק ימעימנו שנה בכל ואם בשנה שנהמדי
 יבא לא דאולי למיסרך אתי לא לינוק ימעימנו אם ציבור בתענית מילה ברית כשהלאבל

 : )אבל( , ויישר , לכך לחוש אין הלכך שכיח דלא ציבור בתענית בריה שניםבכמה
 אלא ממנין שאין ההמין את להטמין רשאין אין יוה"כ שבערב ז"ל גאון עמרם רב כרזתןסו(

 . התענית מוצאי החול לכבור מטמין כאילו נמצא וזה שבת לכבור שבתבערב
 כפור יום ערב להטמין אבל השבת לכבוד הוצרכה שבה ערב הטם4ה כהב נטרונאיורב

 ממחין ואין בו אין איסור אבל חול שהוא למוצאו צרכיו כל יתקן הוצרכה למהלמוצאו
 כן יעשו לא שאם , הוא כשר ומנהג להסטין הוא ופרובינצא צרפת ומנהג . העושהביד
 על מחול יוסיפו ולא ולבשל למהר כדי ההפלה את ויקצרו ויגעים בהולין אדם בנייהיו
 התבשלם, ער להתאחר יוכלו שלא יום מבעוד יאכלו שהילרים סבה יהיה וגם ,הקדש

 : )אבל( , ושלום , איסור חשש לידי יבאו לא לסעורה ומתוקן מזומן הכלוכשימצאו
 מביאים הכפורים יום ערב לוי בן יהזשע ר' של טנהמ היה כך יגמא 3סזף דאמרינןמז(

 ולמחר נגובים כלים כמין אוהה ועושה במים אוהה ושורה מטפחת לו'
 , מחימה לירי יבא שלא לה דעבד נגובים כלים במין פירוש , ורגליו יריו פניו בהמקנה
 ביום יומא בסוף בירושלמי ומצאתי , סחיטה לך ואותיבנא לן אמרת איפכא ליהואמרו

 ואינו עיניו גבי על ומעבירה במפה אותן ומקנה ידיו את ומרחיץ מפה לו מביאיןטכפורים
 חולק הירושלמי סוף סוף , עיניו על ומעבירם ידיו את רוחץ באב בתשעה .חושש
 שאסור כדרך באב בם' נמים קמנה אצבעו להושע לאדם אסור בבבלי ראמר עיקרואינו
 ויריו פניו שירחץ עד השנה כל עליו מיושבת דעתו ואין אסטנים שהוא וארם . )אב'ן( ,ביו"כ

 : !"ל הנאון בשם , מותרבמים
 כדהנן בידיו ולשפשפן לרחצן מותר רנליו על ניהזין רגלים מי של ניצוצות היו לאםטה(

 מעון מים הממיל וכל טבילה צריך רנליו המימך כל במקדש היה הכללזה
 אומרת זאת למה ירים אלא ניצוצות משום רגלים בשלטא ואמרינן ורגלים יריםקידוש
 התירו לא ידיו להדית אגל נעבים בכלים לקנת התירו הכפורים וביום . לשפשףטצוה
 רעה רוח פירוש , שיבתא משום להינוק פה לתת אחה ידה להריח שהתירו הואובאשה
 ידיו בשתי להריה שמאי על חכמים גזרו וכן , פעמים שלשה על ומקפדת בידיםהשורה

 : אמור הכי לאו הא , להינוק פתולהאכיל
 עבירה משום בו אין נאות ומצעות וכמהות כרים גבי על לישב הכפורים דגנייםמט(

 : המחלוקת מפני לא סיעומן אבל עליהן יושבים הציבור רוב שיהיוובלבד
 סוררא כריך הונא רב בר ררבה הא כי שרי מנעל בלא הסנדל נעילת ולענין כזצאתינ(

 רב , מותר ציבור בהענית בין ביו"כ בין שעם של ומנדל . ונפיקאכרעיה
 רבא בדהוצי נפיק אביי . חטין של קש מן שעושין מנעל פירוש בדהיטני נפוקיהורה

 : מותר עור של שאינו מנעל שגל נמצא , הוא עשב סין בדיבלינפיק
 ביום בין באבל בין באב בם' בין בהן לצאת מותר בגד של שוקים בהי דכ~ערזהנא(

 בירוש' כדאיתא עור של מנעל אם כי אסור ואינו הם מנעל דלאוהכפורים
 איניש צריך דאי גדולות ובהלכות 0שבחא אחא רב וכהב , בנד של באנפליאהיוצאים
 למיכרך זרי ממאני בלא המן למיזל רחיל והוא ועקרבים נחשים כשכיתי נדוכהאלסיפק

סידי
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 טפנק דלא כין רמפנק בין טמאני אבל ליתזק דלא לעיל דאמרן היכי כי אכרעיהסירי
 אף נרחין וע4 שהר עקרב סכנת מחמת שהוא כל שמואל דאמר נראה ולא . ע"כאסור

 יצחק ר' והרב , לכתחילה בהו למיפק שרו סכנה בלא אף דאמר בהני דהא קאמרבסמאני
 באנפליא ממייל הוא אבל ביתו בתוך בקורדסין אדם יטייל לא , עיקר וכן כתב ניאהאבן
 ירושל' , לטסה מסטה ולא לבית מבית בהן יטייל לא עור של ומנעל מנדל אבל בגדשל
 רתני מאן , יוצאין אין דתני הנא ואית הכפורים ביום באנפליא יוצאין תני הנאאית
 נהמן בר יצחק ר' , עור של באנפליא יוצאין אין דתני ומאן , בגד של באנפליאיוצאין
 איל דין מהו אגל סולייסא לבוש לגביה נפיק רבא צומא בלילי לוי בן יהושע רבי לגגיסליק

 מן אי א"ק סולייסא למילבש ינשיא ק-יבוי מן לחד אורי מנא דר' מן הלסיד חד , אניאסטנים
 ! הוה אסמנים לוי בן יהושע ר' איל הוא לוי בן יהושע דר' מן אגלהדא

 הולך אדם ולמעלה שעות משש הכפורים יום ערב מנהג שכך עטרם רב יכולבנב(
 שרוחץ סי דוחיצה על שכן וכל הטבילה על לברך ואין וטובל הטבילהלבית

 והגרה היולרת כגון מצוה שהיא טבילה אבל , הזה בזמן מצוה ואין הואיל קביןבתשעה
 מן חוץ לעשייתן עובר עליהן מברך כולן המצות כל וראמר , ולובלין ואח"כ מברכיןוהזבה

 ! טבילה קורם הזו דלא ועבד נר בטבילת קשישי רבנן אוקמוההמבילה
 עפ הכפורים יום ערב וירוי מצות ההניא , הפלתו ~אחר מתורה הסעופה דלפביננ(

 תטרף שמא וישתה שיאכל קורם אדם מהורה חכמים אמרו אבלחשיכה
 יום אור דהניא ונעילה ומנחה ]ומוסף[ שחרית יתודה ערבית שהתודה ואע"פ , עליודעהו

 , ומתודה ז' מתפלל מוסף , ומתורה ז' מהפלל שחרית , ומתודה שבע מהפללהכפורים
 וחכמים מאיי ר' רברי בוירוי וחותם , ומתורה ז' טהפלל נעילה , ומתורה ז' מתפללמנחה
 לחתום מותר לרבנן בין מאיר לר' דבין מזה למדנו , חותם בוידוי לחתום בא אמאומרים
 פעדית רבינו הרב אך , הישנים בסדורים כתוב כאשר הסולחן האל ה' אתה ברוך ולומרבוידוי
 ידעתי ולא לחתום שלא ישראל בל מנהג וכן הוא טועה בוירוי שחותם סי שכל כתבנ"ע
 לחתום אדם שרשאי בצרפת יעקב ר' בשם שמעהי שכך לי וכמדומה , חותטין איןלמה
 תפלתו את שמיים לאחר זוטא וידוי אומר ציבור שליח עמרם רב ואמר . )אב"ן( ,בה
 , פניהם על נופלין ואין מלכנו אבינו ואומרים , חובתן ירי הרבים את להוציא רםבקול
 , לפושעים יד נוהן אתה שאומרים טנעילה לבר כפור יום תפלות לכל זוטא הוידויוזה
 עם עיוה"כ וירוי מצות רה"ר כן אינו ההלכה לפי שך . עמרם כרב ישראל כל מנהגוכן

 אבל היא מה , התפלה באמצע אומר וש"צ הפלתו אחר אומר יחיד אומר והיכןחשיכה
 שליחא טטא כי יחיב והוה שמואל דמר קטי קאימנא הוה המרורי בר אמר . חטאנואנחנו

 טעוטר רוידוי מזה למדנו , הוא האי וירוי עיקר ש"מ אמינא קאים אנחנו לאבלדציבורא
 דציבורא משליחא ליה שמע כי לעמוד צריך שהתפלל ואע"פ , ליה קם דהא מיושב ולאהוא

 במנחה להתודות לש"צ מנהג שאין כהב האי ורב , לעיל כדאטרינן בכריעהולעולם
 מנהג שמענו לא אך , בידו הרשות לסלוח המרבה בברכת לומר ירצה ואם יו"כבערב
 לפני הפלתם לאחר לההורות צריכין שכולן להודיעם צריך בקיאין שאין מפני ואם ,זה

 שאינן אדם לבני יו"כ תפלת להמדיר שבשביל שרירא רבינו וכתב המפסקת.פעורה
 לא מוקולה בלחש מתפלל שהוא בעור קולו להשמיע ציבור לשליח אין בהבקיאין
 יתפללו בקי שאינו מי את להוציא רם בקול מתפלל שהוא תפלתו לאחר אך ,ישמע

 : ירצו אםעמו
 שבבבל רבותינו ובבית שלנו מנהנ מתיבהא ריש אמר שכך עמרם רב רכ:רןבנר(

 פריסת ולפני , ערבית להתפלל סער למקדש חוזרים המפסקת הסעודהלאחר
 ביר והרשות , בביהו בירך שלא מהקהל אחד יש שמא שהחיינו וסברך ש"צ עומדשמע
 רמן ויו"נ בריה זמן אומר הלבתא דעירובין שני בפרק כראמרינן בביהו לברך אחרכל

אומרו
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 . בירך שלא סי את להוציא זמן אומר שש"צ נטרונאי רב כתב וכן . בשוק אפילואומרו
 אחר שהחיינו לברך חייבין ציבור בין יחיד דבין 1"ל האי ורבינו ז"ל מעריה רב"וכתבו
 ההפלה לפני לאומרו ובצרפת ובפרובינצא בספרר מקומות רוב ונהגו . ערביתהפלת

 : עמרםכרב
 שהחייט ואומר * נדרים כל התפלה לפני אומר שש"צ מקוטות שיש עמרם רב דכין2נגה(

 שמנו,נ הקדושה ממתיבהא שדרו אבל , לאומרו כפור יום נליל כוס שאיןלפי
 וכי דבריו כסוף ואומר נררים כל לומר סעדיה רב כתב וכן , נדרים כל לומר הואשטות
 נדוי כגון הכנסת בבית בשבועה נפשה על ואמרה ששננה לעדה רק נדרים כל רבנןתקון
 להתיר השנה כל שנשבע מי אבל , ישגו ישראל ערת כל ואם כרכתיב ציבור ושגנתאונסין

 : לא ולבטלהשבועתו
 בראש לא נררים להתיר בבבל ולא ישיבוה בשתי לא נוהנין אין נפרונאי יב דכנועבנו(

 פעמים שלש נדרים כל הש"צ שאומר מקומות שיש שמעט אך , ביו"כ ולאהשנה
 רפיה וריי , פעמים ג' נדרים כל לומר ופרובינצא צרפת ומנהג , מרבותינו שמענוולא
 )ט'ג( בנדרים איהא והכי , לטובה עלינו הבא הכפורים יום ער זה הכפורים מיום לוסרבו

 כל לירור עתיד שאני נררים כל ויאמר השנה בראש יעטור נדריו יתקיימו שלאהרוצה
 הנרר בשעת זכור אי ואקשינן , הנדר בשעת זכור שיהא ובלבד במלים הם הריהשנה
 רבא , הנדר בשעת זכור יהא שלא ובלבד תני אביי אמר לנרריה וקיימיה לתנאיהעקריה
 אמר דאהני הנדר בשעה ונזכר ונדר אתני ממאי ידע ולא בראשיהשנה דאתני כנוןאטר

 דעת על אמר לא קיים והנאו ממש בו אין נורר אני הראשונה דעת שעל נררובשעת
 בפירקא למררשיה סבר היננא בר הונא רב , נררו וקיים הנאו בטל נודר אניהראשונה

 ליה דרשת ואת בנדרים ראש קלוח ינהנו שלא כרי סתומי לה ממהים קא הנא רבאאיל
 ושבועות נדרים שכן וכל , לאורויי רבא סבר לא מעיקרא דאהני דאף למדה הא ,1פירקא
 לאחר שהתנה למי להם מועלת התרה ואין להתיר מורין ואין מהירין שאין כברשעברו
 רבית וכהב . ניאת בן הרב , כלל זו התרה לומר ראוי אין הילכך כלל בטל שיהאנדרו
 אנו ואין זו כמשנה נוהגין אנו אין לפיכך רמחמיר כרבא שהלכההאי

 מפיריי
 נדרים ומתירין

 תשנו ואל עצמכם על ההסירו החכמים אחם אף מרבותינו שמענו ולא ביו"כ ולא בר"הלא
 מיום סרי אבא הגיה הכפור בליל שאומרים נררים כל כתב וריי . הישיבותממנהג
 עיקר, וכן וכו' בהון איחרטנא בולהון למוכה עלינו הבא הכפורים יום ער זההכפורים
 כהון איחרטנא כולהו לטוגה עלינו הבא הכפורים יום עד שעבר הכפורים מיוםוהאוסר
 ג' או מוטחה יחיר ובלא רסעיקרא חרטה ובלא לעצטו לההיר לו אפשר שאי הואטועה

 אח לפרס שצריך גם השולח בפרק דאמר בחרא רהוא פפא כרב דהלכה ועוד ,הריוטות
 יהקיימו שלא הרוצה נדרים ד' בפרק לדבר וסמך , עיקר מרי אבא כהגהת אלא ,הנדר
 דמי דלא , לעיל , וכו' זכור אי ופריך , לעיל , וכו' השנה בראש יעטור השנה כל שלנדריו
 לתנאיה מבטל לא וראי דההם וכו' הנדרים כל חבירו בפני לאומר לעיל דאטרלהאי
 הלכה וכן , לעיל , וכו' תני אביי ואמר מכוין הוא אחריו של הנדר שלבמל מוכיחותדידים
 לא אחרינא שינויי רמשנו ורבא ורבינא כך מוכיחין אביי ודברי התלמור פירכתרטיטת
 אביי דפריש שבועוה גבי כרמשני כראביי לשנויי צריך דלא סברי אלא אתלטודאפליני
 יאסרו באומר רבא אמר אלא קהני דנדר רומיא והא רבא ופריך שראיתי שבועהבאומר
 אמר ורבא ראיהי לא ראם לישנא לאוקמי רבעי אלא פלע לא ואביי ראיתי לא אםוכו'

דאהני
 סנונם כמס 6דס גסכם 16 בגודר וסנועוס )גזרים רק וסברס סיתר סייך ס6ין וכסוסקיס נגמר6מנחל*

 ומכ"ם )מכיחו סנסכע כמס 6כ) . וכזומם פיסן 65 16 פסן , 6וכ) )6 16 16כ) גגון , שכד5ע1מו
 : 15)ן כממגל , מ6ד ס6ז מסור כגסו וסגוכר , ג)) 6:1)ס סטרם סיחר סוס 6ין סמסטס ככס' 516ממס5ס
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 העולם לכל שבינו מדברים אם לאבירו שביט טרבר"ם אם ההשה במה ירע ולא וכו'ואתני
 שמדבר לכשיזנר וכו' דעת על ואמר הנדר בשעת זכור אי נדר קא והשתא דברים משאראו
 בטליה זה מדבר לכשיזכר וכו' רעה על אמר לא ואם מששא ביה לית הנדר ההנהזה

 הנדר בשעת זכור אין אי אמר לא אפילו ולרבא נרר וקיים חשש ולא זכור שהיהלתנאיה
 אין כי דפליג מאן וליבא לאביי מורה ובהא לנדריה וקיימיה לתנאיה כטליה אפיינן[]לא

 : מששא ביה לית נדריה כלל מתנאוזכור
 רחום והוא לעולם שאומר מפרד דמנהנ העמרמי יסוד , רחום והוא החק דכןועחילנז(

 ברכו , במקומו זמגואר בחול אם כי אותו אונפים אין ארצות ובשאר ,בערבית
 טובים בימים מפרר מנהנ זה . שלום סוכת פרס וחותמים לאחריה ושתים לפניה ושתיםק"ש

 : במקומו מבואר והטעם בשבתות אף ופרובינצא צרפת ומנהג בשבתותולא
 בגרבה כפור( יום בהזכרת )זולתי מלוך החפלות בכל ובר"ה הנשרים ביוםומתפללין

 מלך וכו' וסולח טופל סלך והותם והשיאנו לעונותינו מחול מלוך ואחררביעיה
 ורב , חטאים על חטא על רבה וירוי אנחנו אבל זוטא וידוי תפלתו אחר ומתודה וכו' הארץ כלעל

 וקים אמת מלכנו ורברך לעונותינו מחול אלא מלוך ולא ויבא יעלה אומר שאינו אמרומרם
 ובספרר , ויבא יעלה אומר אך מלוך לומר שלא צרפת מנהג וכן , הכפורים ויום וכו'לעד

 ויכלו התפלה אחר החזן אומר בשבת כפור יום חל ואם . שניהם אח אוסריםזבפרובינצא
 צריך ואין השבת מקרש וחותם השנה שבתות שאר כדרך בדברו אבות מגן שבעוטעין
 הבפורים יום של ערבית התיבה לפני שורד לש"צ אין שכת שאילולא הכפורים יוםלהזכיר
 היינו התם דשבתא מדכרינן דבנעילה גב על ואף , מזיקיה נמס )נטרק שבע מעיןלותר
 סליחות אומר ההפלה ואתר , התם כראפר תפלות בארבע שנתחייב הוא דיותמעמא

 : קדישותחנונים
 בזטירות פותח כן ואחרי בברכות החזן ופותת הכנסת לבית t'D1tD השדמייןנח(

 לרור תפלה , למשה תפלה , בשמו קראו לוו הודו ואומרים שבתשל
 חנני למנצח , פשע נשוי אשרי משכיל לרוד , אשא נפשי ה' אליך לדוד , צדק ה'"מעה
 הטה לרור תפלה , ארצך ה' רצית קרח לבני למנצח , דומיה לך למנצח , כחמרךאלהים
 , עיני אשא למעלות שיר , מאר גדלת אלהי דף ה' את נפשי ברכי לרוד , ענני אזנךאלי
 המעלות שיר , באומרים שטחתי לדור המעלות שיר , עיני את נשאתי אליך המעלוהשיר

 שמוסיפין ויש שאסר ברוך ופותח . המזמור כל ונומר וף שם את הללו הללויה ,סמעטקים
 שמבעו ממטבע לשנות יתכן ולא , ספרד מנהג וכן ושבה טוב ליום הימים מעניןבו

 מנהנ בספרר שנהבו ליום הנוספים המזמורים  אך .  לאב"ן( , יצא לא  והמשנה בבדבוהחכמים
 4 )אבין( ,  והחנון בקשה  רברי  שהן  ליום  הכריבים ויש  היום  לענין  טהן שיש ,  וטובכשר

 ביוצר מנהג יש ואם , נשמת ואומר התיבה לפני ציבור שליח ויורר עמרם רב דכתבנם(
 וכן , בידו הרשות היום לענין הוספת לומר ויציב ובאמת עולם ובאהבהאור

 ישאל דלא , רבים צרכי לשאול ארם יוכל ואחרונות ראשונות בשלש וגם , צרפתמנהג
 רבים צרכי אבל קאמר יאיר צרכי אהודת בשלש ולא ראשונות בשלש לא צרכיואדם

שואליי
 כל פירשו כך , נינהו רבים צרכי אחרונות ושלש ראשונות שלש רהא תדע ,
 שיש מעטר ואומר * ומשלש ומחיה מגן ואומר ש"צ ויורד עמרם רב וכתב , ז"ל"גאונים

 מה אלא חובה של ולא הוא קצוב דבר ולא , זכות והזכרת והוריה ושבח וסליתה רצויבו
 ראשונות בשלש מועט דבר אלא אומר אין ולפנינו , במוסף וכן למעם או להרבוה הןשירצו
 ומתורה סליחות שבע אומר הטהרו ה/ לפת וכשמניע הן היום חובת ורחמים מליחוכואבל

 : פעמיםשלש
 רבינו וכ"כ אנחנו אנל מצרים ליציאת זכר לאחר שמומיפין יש פעריה רביט ךכדזכב(

 לעונינו, טחול אומר והסליחות הוירוי ואחרי , הפסד בכך ואין מנהגם שכךהאי
  וכן ק'. ס' ק'  קדויס ע)  16 ושן,  ס)סס ע) טרש 16)י"
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 ידי רבים להוציא רם בקול לברו ומתורה וחוזר ביחד הציבור עם מהודה ש"צ המנהגוכן

 קרבנות פרשת מות באחרי ו' וקורין תורש שתי פוציאין ההפלה. ואחר . פעמים מחובתן
 פי כי עד 1ג1' ונשא רם אמר כה בי בישעיה ומפטיר לחדש ובעשור קורא ומפטירהיום
 . )אבין( , התשובה על ולהזהיר להכריז אבחרהו צום זה הלא בה שכתוב לפי , רברה'

 לקרות גדול כהן לו בא התנן כך עושין אנו אין למה במקדש עושין שהיו מה עלונפלאתי
 ואנו פה על אותו קירא הפקודים שבחושש ובעשיר בעשור ואך מות אחרי וקוראקורא

מדלגיי
 שנקראים שנתודה הפרשיות בגל כן r'"r טה בזמנה כלל נקראת שלא בעשזר אך

 . בזמנה אחת נל קורין שיהיו ה' מוערי את משה וידבר דכהיב משה מתקנתבזמנן
 המוסף לתפלת ועומדים חסר קדיש ואומר למקומו תורה ספר ומחזיר לדוד תהלהואומר
 , בחרתנו אתה , הקדוש המלך ער ובכן ובכן ובכן , השם וקדושת ונבורות אבותואומר

 אומרים ויש לעונותינו מחול לשבח עלינו כאן אוסרים יש . נהלכתן עד חטאינוומפני
 וידוי זוטא וירוי אומר שלום שים ולאחר , מולחן אהה כי והשיאנו כו' העולם כל עלמלוך
 נ'( )סרק השנה בראש אמרו שהרי מלוך האומרים ופרובונצא ספרד פנהנ ליישב ויש .רבה
 חיים ומפרי דין כסא על יושב שהמלך כפור ויום השנה בראש הלל אושרים איןשלכך
 מריה ועוטרין הלוים בינונים ברש ואפילו , שירה לוסר ברין ואין לפניו פיצוחים מתיםוספרי
 שהמלך לפי מלוך לזמר ראוי א"כ , למיתה נכתבין זכו לא לחיים נכהבים זכו יוה"כוער

 ; ושלום , בריותיו את ולדון לשפומ המלוכה בפא עליושב
 שבהות באהבה אלהים ה' לנו וחתן התפלות בכל אוסרים בשבת יו"כ חל ואםמא(

 וסחיה מגן רם בקול אומר וש"צ , הזה יוה"כ ואת הזה המנוה יום אחלתנוחה
 - : עבורה למדר רשות אומר הטהרו ה' לפני עד וכשמגיע ,וכשלש

 עבודה סדר ואומר , לאל אוחילה , לשבח עלינו לומר ופרובינצא צרפה דכן3הגסב(
 עשר השם את מזניר שהיה הכפורים ביום מתודה גדול כהן שהיהולווידוין

 הוירוין ושני , חטאת לה' בגורלו ואחת , וידוין לשלשת הוידוי בכל שלש , ביוםפעמים
 , וגו' לפניך וחטאתי פשעהי עויתי השם אנא , כך ואוסר , המשתלח בשעיר ואחתבפר
 ואחר , קדשך עם אהרן ובני וביתי אני לפניך וחטאתי פשעתי עויתי השם אנא אומרואח"כ
 אנא יאמר ז"ל האי רבינו ואמר ישראל, בית עמך לפניך וחטאו פשעו עזו השם אנאכך

 המפורש שם אלא השם אנא אומר גדול כהן היה לא זה ובלשון , בשם אנא ולאהשם
 עשר אותו אומר והיה לחכמים ידוע בישיבה ומצוי אותיות ושהים ארבעים בןשהוא
 )היו( אומר גדול כהן היה היאך השומעים והציבור . רם בקול הוידוין לומר ונהגו ,פעמים
 כהן טפ' יוצא המפורש שם אה שומעים שהיו ]כאוהן[ פניהם על ונופלין וכשהחויםכורעים
 שלישי פרק ביומא , תטהרו וכו' העומרים והעם והכהנים שאכרו כמו . וכו' בקדושהגדול
 ההאתי אומרים וחכמים מאיר ר' רברי וחטאהי ופשעהי עייהי השם אנא טרדהביצר
 הלכה איבים יהיר פשיטא כחכמים הלכה רב אסר שמאל בר רבה אמר , ופשעתיועויתי
 ואינון , קמיל קראי ליה מסייעי דקא מאיר דר' מעמא מסתברא דהימא מהונרבים,
 פשעיהם כל ואת ישראל בני עונות כל את עליו והתודה וחטאה, ופשע עזן נושאקראי
 ועבדה רבנן שבקת רב איל מאיר כר' ועבר ררב קמיה דנחית ההוא . וגו' חטאהםלכל
 פסקו ובהלכוה . רמשה אורייהא בספר כרכתיב לי מבירא מאיר כר' אנא איל מאירכר'

 דנחית מההוא מאיר כר' פסקו פעריה ורבינו הפץ רב אך , פלטוי רב פסק וכןכרבנן
 , ביה הרר כחכמים דפסק רב דאלמא , רב ליה ושבק מאיר כר' ועבד דרבקמיה

 : מסתבראוהכין
 שיש סי וכל הערינה על ולהזהיר לרבים להודיע והמנהג , בעריות קירין ד21מנדקהמג(

 כיק , לו ויתכפר עליהן ולההודוה מהן לפרוש עצמו על יקבל מאלהלו

 העולמים רבון לומר ביו"כ בעריות קורין למה במרתך מצאהי ואני , בצרפהמרבותיני
הזהרהנו



 י9מפדןמנהע כפתי צום הלכותמפר
 כ5 על לס והכפר הכפזרים ביום ערוהנו תגלה אל אתה אף ערוה לגלות שלאהוהרהנו
 ומפמיר בעריות 1 וקורין . )אבין( , חמאהינו לבל ותמלח עונינו לכל ותמהולפשעינו
 כמוך אל ומי התשובה על ולהזהיר התשובה על שמרברת יונה ונבואת מושיעיםועלו
 נדרה הגרכות כל ולאחריה לפניה ומברך המפמיר, הוא הקורא ושלישי , וכו' עוןנושא

 וכל ורחמים מליחות לומר תפלות ארבע בכל נהגו ובצרפת . העמרמי יסור ,השהריח
 יצעתי ולא שבע הפלות ובשאר בשחרית מרות י"ג פעמים י"ג לומר מחזירין והיו ,ברין
 ובנעילה יוה"כ של בטנתה ז"ל האי ורבינו נטרונאי ורב מעדיה רבינו ואמרו . )אב"ן( ,לטה
 סרר שמזכיר כלבר במוסף אלא בשחרית ולא כוננת אתה עבורה סדר ש"צ אומראין

 ויזכיר יחזור למה במוסף שהזכיר וכיון גדול כהן טזכיר שהיה כמו והוידוין והזאותעבורה
 : המנהג וכן , יזכיר לא הילכך ונעילהבמנחה

 מיום אחר אלא רחמים ולא מליחה אומרים אין המנחה בתפלת עמרם רב דכיעבסר(
 סליחות אוסרים שאין סעדיה רב אמר וכן , מלכנו אבינו יאמרההפלה

 במנחה ולוטר . וכו' לומר הפלות ארבע בכל נהגו ובצרפת , ובנעילה בשחריה אם ביורחמים
 ישיבה של ומנהג , לומר ראוי ההפלות ובכל הוא סליחה שיום לפי בירו הרשותסליחות
 יש ואם , שלש שלש ובנעילה במנחה שבע ובמומף' סליחות חמש אומרים שבשחריתהוא
 כירך במוסף אלא עבורה מדר אומר שאין עמרם רב אטר וכן . חמש אוטריםפנאי

 בשבתות אומרים שאין היום קרבנות וסדר השנה ראש נמומף הקיעות סררשאומרים
 סדר שהיה מתוך בבגדר אבל . כלבר במוסף אם כי חדשים וראשי מוביםוימים
 יכלו ולא שם היו גאונים וכמה , בשחרית אף אוהו אומרים היו עליהם חביבעבורה

 : ממנהגםלהסיעם
 הלחש לתפלת ועומרין וקריש קרושה ומדר באשרי פותח בנעילה עמרם רב דכיעבמה(

 אהה יאמר עולם רזי יודע לאתה וכשיגיע פעמים נ' תפלתו לאחרומהודה
 וחתמנו להיים חתטנו אומר לחיים זכרנו ובמקום , חיינו מה אנו מה , לפושעים ירנותן
 וש"צ לפניך, ונחהם נזכר חיים ובספר שלום ושים לחיים וחתום ובהוראה החייםבספר
 , הכפורים ויום וחותם סולחן אתה כי ומסיים יודע אתה שאומר במקום התפלה באמצעאומר
 רבין לעיל נתבנו וכבר , עמרם רב כתב כך , בוירוי בברכה לחתום לו אמור יתיראבל

 : בוירוי היחיד לחתום יכול לרבנן בין מאירלר'
 נעילה הפלת וסומך ותהלה קדיש אומר מנחה של התפלה שמסיים לאחר שנהגו דישסו(
ן

 שאומר למנחה נעילה הפלגת כך השחר לתפלת מוסף כהפלגת , המנחה לתפלת
 . ז"ל ריש בסדר בצרפת ראיתי כך , בלבד במנחה אלא קדושה סדר אוטר ואין לדורתהלה
 קדיש ואומר התפלה ומסיים חיינו מה אנו במה ומתורה ההפלה באמצע מליחות יאמרוש"צ
 אבינו רם בקול ואומרים ומתחננים פניהן על נופלין כה שלאחר עמרם רב ואסר .כולו

 : נדע לא ואנחתמלננו
 כפיהן את נושאים וכהנים מנהנ, ואין כך שעשה מי שמענו לא כתב שרירא דרבינןמז(

 רמנחה , נושאין אין במנחה אבל ובשחרית במוסף שנושאין כררךבנעילה
 רב כתב וכן , גזרינן לא שכרות שכיחא דלא בנעילה , גזרינן יום בכל שכרותדשביחא
 בשחרית אבל כבמוסף פעמיים בנעילה אומר ציבור ששליח עמרם רב וכתב ,עמרם
 טעסא מאי והאירנא דחסירי פרקא בריש בתענית ומואמרינן . לאמרו צריך איןומנחה
 כתפלת לה מצלו החמה לשקיעת רסמוך כיון ומרטפרקינן דהעניתא בסנהתא ירייהו כהניפרסי

 : הוא ההמה לשקיעת סמוך נעילה הפלת רומן מזה למרנו , דמיאנעילה
 אמר יוחנן ור' שמים שערי נעילת אמר רב נעלה מאי תענית נסוף דננירושלמיסה(

 דרב גולתיה ציי הוה ארא דרב דאימיה אחוה , היכל שערינעילת
 הפלת רנצלי נולתי לי יהיב את דיקלי בריש שטשא תחמי בר רב ליה אטר , רבהבצוסא

 נעילה 7 ןןהמנהינ[
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 היכל שערי נעילת אטר ונא שמים שערי נעילת אמר תמן ררב שיטתיה מיהלפא ,נשלה
 למרת , שמים שערי לנעילה ממוך טניע הוה ס4 בטלותיה מאריך רב דהוה ע"י מתניהא"ר

 : ניאה( אבן )הרב , ההיכל שערי נעילת היינו דיקלי בריש שמשא הוי דברמזה
 לכשתחשך אלא ערבית של פומרת אינה נעילה רתפלת דאמר יוחנן בר'דהלכתא

 שמבדילין כדרך הבדלת אתה הדעת בחונן ומבדילין החול, תפלהמתפללין
 שאין ואע"פ במוצאו מבדילין השבוע באמצע יו'מ או יו"כ חל ואפילו , שבתותבמוצאי

 וטוצאי שבה באמצע שחל יו"כ ובמוצאי , מונה הוא הבדלות רמדר המעשה ימי ששתבו
 לא וגם לחול שבת במוצאי אלא הראשונים אבות תקנוה שלא נועם ויהי אומרים איןיו"ט

 משום שבה במוצאי אותו אומרים אין השבה באמצע יו"ט כשבא ואף , ליו"ט שבהבמוצאי
 : ידינו מעשהדליכא

 לבתיהם והולכין אחת פעם השרית תוקעין השלום עושה לאחר עמרם רב דכר,בסט(
 יום במוצאי להקיע ישראל כל מנהג בי ז"ל האי רבינו בתג ובן .לשלום

 בכל שופר תעבירו הכפורים ביום שנאמר ליונל זכר אלא חובה משום ולאוהכפורים
 הכפורים יום וער השנה מראש השנה בראש ומפורש , ע"כ השטן אה לערבב אוארצכם
 בפור ביום בשופר ביד תקעו לבעליהן חוזרוה שרוה ולא לבתיהם נפטרין עבדים היולא

 ואני , הבית לזמן זכר כך עושין אנו כן על לבעליהן חוזרות ושדות לבתיהן נפטריןעברים
 אחת בתקיעה דדי אומרים והיו בלבד אחה הקיעה אלא עושים שאין במקומותראיתי
 לעשות צריך השטן את לערבב בין ליובל זכר יאמר למאן בין וי"ל , ליובל זכרלבדה
 בכל שופר תעבירו הכפורים ביום הרועה שופר והעברת דכחיב שלם אחר מימןהשרית
 תר"ת תשיה תשר"ת אחת לתרועה צריך כי בארנו וכבר , יבבא הוא ותרועהארצכם
 זכר השרית לעשוה צריך ע"כ מ"כ יעקב כר' להפסקות ולא לספיקות לחוש משב הפחוהולכל

 והרועה להקיעה צריך השטן את לערבב וגם , הבית לזמן עושים שהר ריובללהרועה
 יצחק א"ר השנה בראש ראמר , תשר"ת כענין ותרועה שברים בלא להרועה אפשרואי
 יושביי כשהן ומריעין תוקעיןלמה

 , השטן את לערבב כרי ,עומרין נשתן ותוקעין 1ה11רין
 צריכין הרועות שלשה דכהיבי הוא והתם שמן דמיערבב הוא ותרועה בתקיעהראלמא
 דלא כפור ביום אבל , ושופרוה לזכיינות למלכיות מעומר השרית פעמים שלשלעשות
 וראמר , )אבין( , ושלום , השטן את לערבב אחד בסימן לנו די אחת תרועה אלאכתיבא
 בההילתה לה תוקעין שאין שנה כלרבה

 מריעיי
 איערבב דלא טעמא מאי בסופה לה

 משום תוקעין רלא טעמא אמר גופיה רבה דהא בשבה השנה ראש דאיקלע כגון לאושטן
 בחול ראיקלע אלא ודמגילה דלולב טעמא והיינו הרבים ברשות אמות ארבע יעבירנו5א

 בצרפה ראיתי ואני , )אבין( , בצרפה מרבותי קבלתי כך , תקעי ולא אונסאואתיליד
 רבינו בתשובת כהוב ונן ערבית תפלת לפני מיד נעילה הפלת לאחר הוקעים שהיומקומות
 מלאכה כל כתבי כל בפרק בשבת חכמים שעמרו אחרי הטעם ואמר . במדורו ז"לשלמה
 האיסור ואין טלאכה ואינה חכמה שהיא הפת ורציית שופר הקיעת יצא תעשו לאעבודה
 אין הכא הרבש ברשות אמות ארבע ויעבירט בקי אצל לך שמא אלא בשנהמלתקוע
 , לכך לחוש ואין הכנסה בבית והשופר השנה מראש ההקיעה הלכות למדו כשכברלחוש
 . ערבית תפלת לאחר ופרובינצא מפרר ומנהג 4 )אכ'ן( , בעיני נראה ואינו ראיתינך
 להיות שחל ואע"פ שבתות במוצאי שמברילין כררך היין gv ומבדילין העמרמייסור

 בר חייא רא"ר כפור ביום בו להשתמש שאסור מפני האור על ומבדילין , שבתבאמצע
 דבר עמא וכן , הכפורים יום ובמוצאי שבתות במוצאי הנר על מברכין יוחנן א"ראבא
 היוצא אור על מברכינן שבת רבטוצאי זה בדבר משבת יוה"כ טשונה מיהו . הלכהוכן
 לאור לא אבל ששבה לאור אלא סברכין אין כפור יום ובמוצאי האבנים ומן העציםמן

 שבת במוצאי ראור להוריע דמברכינן שבת במוצאי וי"ל , האבנים ומן העצים מןהיוצא
איברי
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 הבערת כי להוריע ששבת באור אלא מברכינן לא איברי דלא יו"כ במוצאי אבלאיברי
 לא מלאכה וכל בו שנאמר ליו"כ כן לשבת המלאכות כל שאר כמו ביום בו אסורההאש
 סותרת טעתה בי להוריע איסור ממלאכת ששבת באור אלא סברכין אנו אין לנךתעשו

 : לקב"ן( , לאורו ויאותו ממנוליהנות
 אור רבעינן משום העולם אומרים יוה"כ בערב הנר את להדליק ישראל כל שנהגו דזךןעא(

 במרבר ישראל שהלכו שנה ארבעים שכל יפה מעם למנהג מצאתי ואני ,ששבת
 ואמרינן , אדם נשמת אלהים נר שנאמר לנר המשולה נפשיתיהם לשמור אלא הלנולא
 ויראה השנה בראש הנר את לו ירליק יפה עולה שנתו אם לירע הרוצה כריחות(נגריס
 שלא סמאל ראה מ"ו בפרק אליעזר ר' בפרקי 1 לרבר ס0ך לי יש מכאן , עולה שנתואם
 כמלאכי בארץ אחד עם הם ישראל רבש"ע הקב"ה לפני אמר כפור ביום לישראל עוןטצא
 מלאכי מה ביוה"כ רגליהם על עומרין ישראל אף קפיצין להם אין השרת טלאכי טההשרת
 ביוה"כ חטא מכל ונקיים ביניהם שלום ישראל אף חטא מכל ונקיים ביניהם שלוםהשרת
 ביומא דאמרינן והיינו , )אב"ן( , עליהם ומכפר המקטרג מן ישראל של ערותן שומעוהקב"ה
 לאשטומ רשוהא ליה לית ביוה"כ אבל לאשטוני רשותא לשטן ליה אית שתאבכוליה
 חסר החמה יסוה במנין הוי חר פחוה שס"ה בגימטריא השטן , השטן בך ה' יגערשנאמר

 : )אב"ן( ושלום,אחד,
 וארם השבת מלפני הכל מטבילים אומר הלל בית דתנן ראע"ג מ"כ ר"י כיזעןעב(

 באב בתשעה בין כדרכן מובלין פבי15ת הייני כל נטי ותנן וניודםבשבת
 בשבת הותרה מצוה והיא והואיל מצוה בזמנה טבילה דאמר למאן היינו הכפורים ביוםבין

 וליומא למהר ראיפשר אמור מצוה אינה ראמר למאן אבל באב ובט' הכפוריםוביום
 אינו ולמעלה המנחה מן טובלין כולו היום כל וכו' טבילות חייבי כל רתניא תדע ,אוחרי
 צורך אין וכאן והואיל מצוה אינה בזמנה מנילה ליה אית יוסי ר' והרי , לפבוליכול
 טשום קרי לבעל מילי הני מובל הטנחה ער ראמר ומאן , למחר עד לה משהיוספלה
 שאינה תפלה לצורך למצוה שכוונהו פי על אף קרי בעל שאינו ארם אבל תפלהצורך
 יאנן ועור , בתירה בן יהורה בר' לן דקיימא ועוד , לטבול אסור מלטהר יותר היוםמצוה
 בחדא מגיא שלנו רלנדות יום בכל מעשים והרי , טצוה אינה בזמנה לטבילה לןקיימא
 הורה לרברי אלא יהורה ר' פטר רלא הכפורים ביום לטבול יכול דלתפלה וי"א ,טבילה
 שהוא ונזכר בתפלה עומד היה כדתנן לא לתפלה אבל וגו' כאש דברי כה הלא קרארנתב
 תורה לרברי אלא קאמר לא יהודה דר' ז"ל חננאל רבינו בפירושי פפק וכן , כו' קריבעל
 לטבזל פרובינצא מנהג וכן ישראל ארץ אנשי עושין וכן , דבריו ונראין לא להפלהאהל

 : עיקר ובן כפור ךביום[)ערב(
 . דסייען רחמנאבריך

 מוכההלכדת
 ובכל בציצית וכן בלולב וכן סוכה לעשוה מברך לעצמו סוכה העושה ירדשלמיא(

 לההוא שמעוה התכלת פרק במנחוה מרקאמר וליהא , מצאתי כך ,המצות
 ברכה צריכה אינה ציצית רב אסר הכי דשמענא ציצין מהו א"ל ציצית לעשותדמברך
 העושה , בסוכה לישב סברך בה לישב נכנס שהחיינו מברך לעצמו סוכה העושהרתניא
 פוכה לעשות ואילו , לולב נפילת על מברך בו לצאת נטלו שהחיינו מברך לעצמולולב

 וב"ב , עיקר הבבלי הירושלמי עם הבבלי שחולק סקרם ובכל סברך איש לולבולעשוה
 לכשיכנם לאו ואם סיר זפן מברך דבר בה לחרש יכול אם ועומדת עשויה היהה , ז"לויא"ף

 : סברךבה
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