
 רשעמדור66

 תפילת אבל לזה, גם יניח לרבים, הכעם שעה טניח שהקב"ה ומתוך אחריתי,ברוכתא
 ציבור שום עם יצטרף לא ושטא שמאחרין, ויש שמקדיטין יש קבע, לה אקהמוספין

 שיהיה עד יאחר לפיכך בעולם, הכא ליכא או מקום, נשום שעה באותהשמתמללים
 בה סתסללים שהרבים שבשעה טיכאן להכין ויש ביחיד, נם יזכה ואם רצק,שעת
 : כוונה צריך לפיכך ביחד, עמהם אינו אפילו ליחידטועלת

 : יומא כל סידראסליק

 . השנה דראש מדרוזה
 שבין ימים עשרת אילו )ב( ו'(, נ"ה )ישעי' בהמצאו ה' דרשו )א(]קלט[

 יום בכל וטשכימק בהן, ומתענין תשובה, בהן ועושין הכפורים, ליום השנהראש
 לפני שבת במוצאי לעמוד ומנהג רחמים, ומבקשים השחר עמוד לפני הכנסתלבית
 ועונים וגו', ביתך יושבי אשרי בתהילה צינור שליח פותח וכדטתחיל השנה,ראש
 אם קדיש ואומר התיבה לפני ציבור שליח ועוטד וגו', פי ידבר ה' תהילת עראחריו
 כך ואחר הסדר, על שהן כסו רחמים, של פסוקים ואומר וטתחיל עשרה, שםיש

 הכפורים יום ועד השנה טראש תשובה ימי עשרת כל חול, של ותפילת וידוי,סליחות
 הקדוש האל במקום ואוטר כמוך, סי המתים טחייה ובסוף וכו', זכרנו מגן בסוףאומר
 ובסוף לחיים, וכתוב רחמיך זכור הודאה בסוף ואומר המשפפ, המלך הקרוש,המלך
 אומר עשרה שמונה לאחר ובטנחה ובשחרית ושלום, ברכה חיים בספר שלוםשים
 ובחמישי בשני קורי! אין לפיכך ציבור, כתענית אינן ימים ואותן וכו', מלכנואבינו
 אבינו אומרים אין ובשבת השגה, ימות שאר כמנהג השבת כמרר אם כי ויחלשלהן
 : כטנחה ולא בשחרית ולא בערנית לאמלכנו,

 4.'י:י:מ? uSntnw ":ןל"יי(. ומן ןשק"":גי א;. ים"משמז
 את לשנות שלא אך הקרוש, המלך וגם המשפש הטלך בגירסתן להרנילשענים
 יהושע, בספר הזה, כלשק שדיברו מקראות כמה על לסמוך לנו יש הראשוניםמנהג
 ואין יד( ג' )יהושע הגרית[ ]הארן ברית(, )ארק טשאי וגו' מאהליהם העם בנסועויהי
 מקומות בכמה שקראוהו כמו ברית, שבו הלוחות אלא ברית, עצמו שהארון לומרלנו
 המסגרות את אחז[ ]המלך )אחר( ויקצץ מלכים ובספר העדות, ארק ברית,ארון

 846(. )צד שיג סי' כטחת גס נטצא חסיסן כל בחטמיו. ח' דישו 6(]קלמ(
 ע-tbr י"ח ר"ח כר. ימים עשקת אלונ(

 בלקוטים ב*רדט וכן שם בטחי ג"כ הובא בת. שתוקשח חטשפפ וחסלך 6(]קמ
בסוף

 חסלי
 מניר בר נחן לגי רש"י גתשובת ט*מונש בחופש חוב ובן סע*ד(, ג"ח )רף

 רק ב' בכ"י וכ"ח בגירסתן. לחרגיל שערים טרוצתם לפי שחגרסנים לי ונראח 8( י.תשמח
 לפי שחגרפנים לבי ואומר מיושות יותר תגי' ובטח"1 שהגרמנים וצלל מוכים שחגר בטעותשם

 שהגרמנים[ ]צ"ל שחגאונש 5בן ]צ"5 לחי לי ואוטר בטעות ובפררם בגירסתם טשיטרוצחט
 חמלך צ"ל חטש*ט הטלך וגם תגדול חסלך שם בטעות גם בגרסתם, uv] ]צ"ל שט מרוצתםלפי

 וגםחטש*ט
 חט*

 סל כטו המשפה חמל שכתב עוב חב ברטט גרש*י תראה וכן חקדוש.
 טסגרות כמו שתא חטטנות, חטסגרות וכן חברית, אחן כסו חבאת תארון נחצבי כטוחמשתם
 עכ"ל. חפגרים עמק 1oa חפגרים תעמק וכןחטטנות
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 ]ה[עמק וכל )ר( ירמיה ובספר ל. א בסיסי גדנפי ית )ג( י"ז( ת"ז )מ"ב)0המנונות
 לפני אשר הנחושת ]ה[מ~נח ואת ]ה[פגרים, עמק כמו ל"מ( לנא )ירטי' והדשןהפגרים

 )לנו( חביבי יתן י"נ( ל"נ )ירטי' הסקנה ]ה[סמר את ]ואתן[, )ויתן( י"ר( מ"ז )מ"בה'

 יצחק: בר שלמה לעזרה. הרנה וימצא]לבל
 הגפן,ואשר פרי בורא הוא, כ, השנה ראש של היום קידוש )א(]קמש

 תחילה, ויכולו של טקראות שלש אומר בשבת להיות חל ואם ושהחיינו, בנו,בחר

 את באהבה אלהינו ה' לנו ותתן בו ומוסיף בנו, בחר ואשר הגפן, פרי בוראומברך
 וחותם וכו', קודש מקרא נאהבה תרועה זכרק הזה, הזכרון יום ואת הזה, המנוחיום

 ותתן במקום ובתפילה יקנה"ז, סברך שבת למחזאי הזכרון, ויום וישראל השבתטקדש
 בסדר והולך מספר הוא ]מוערים[ שאר ושל וכו', צרקיך טשפמי ותודיעינו אוטרלס

 : מונה הוא הבדלות סדר בעלמא כדאמרינן )נ(קדושות,

 הוא. כך השנה ראש של ברכותוסדר
aa~])צבור שליח )א [~DIW] וכולל השם, וקדושות וגבורות אבות 

 עבודה ואומר ותוקע, שופרות ותוקע, זכרונות ותוקע, היום קדושת עםמלביות
 : כהנים וברכתוהודאה

 ותקעתם שנאסר ושופרות, וזכרונות מלכיות שאומרין דמניין )א(]קמם
 אני ת"ל ומה שם(, )שם אלהיכם ה' אני ת"ל שאי! י'( י' )בטדבר וגו'בחצוצרות

 נתן ר' )ב( עמהם. השם אזכרת יהא מלכיות שנאמרו מקום כל אב, בנה זה אלהיכם,ה'
 אלהיכם ה' אני זכרונות, אילו לוכרק, והיו שופרות, אילו בחצוצרות, ותקעתםאומר
 אלא ושופרות, זכרונות כך ואחר מלכיות לוטר חכמים ראו מה כן ואם מלכיות,אילו

 והיה שנאמר חירות של בשופר ובמה לך, שיזכור ממנו בקש ואח'יכ תחילההמליכהו
 : י"ג( כ"ז )ישעי' וגו' ובאו גדול בשופר יתקע ההואביום

 ומעשרה זכרונות. ומעשרה מלכיות, מעשרה פוחתין יאין )א(]קמך[
 בספר דור שאמר הילולי! עשרה כנגד סי כנגד מלכיות עשרה הני )כ(שופרות,
 )תהלים ונומ' נקדשו אל הללו ]הללויה[ הוו, למובא[ )עשרה( הילולין )ג( ,תילים

 חסכונות, המסגרות על חתרעס והוא בסיפיא, גדגפי ית צ"5 אל. בסיסי גדשי ית"

 ב' בכ"י כן גם הטה השיבושים כ5 כו' וחדשן חפגרים עמק וכל י( זח. חטר ב'ובכיי
 יצחק. בר שלטח חחתיטח שםוחסר

 סדר בלטא כדאמרינן 3( שחד. סי' בטחיו ג"כ נמצא חים. קידוש 6(]קמלם
 ע"ב. כ"1 ח51ין מתח. הואחבדלות

 לעז לדף ר.ח ח' סבה*ג מבע וצא וגבורות. אבות אומר צבור שליח 6(]קמב[
 ע"א. ליב ר"ח ושף 848. צד בטחיו גם והובאעיג(

 חוב שם ריח ובגטרא שם, וטח.'ו בחיג ס5כיות. שאוסרין ומנין 6(נקמנ[
נלשון

 אח"
 והובא ח' אני המתחיל עץ פיסקא בחעלותר סכי כו'. שטר נתן ר' 3(

 שם. בבאגנם
 עשרה הני 3( בסייח. ע"א ל"צ ר"ה כו', מלכיות טעשרה סחתין אין 6(]קמד[

 1( שם. גטרא טי. כנגדטלכיות
 הילוליי

 בתקע ת55והו כתיב w~pa אל הללו היו פיטרה
 כנתיב חבך חוו, פובא הילקים חט' שם ובגטקס ב'. בכ" 5נכק ומח ה11 פובא תקנתישותר.
 שופר. בתקעח5~ת1
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 רשימדור68
 עשרה כנגר אמר יוחנן ר' )ד( ג'( שם )שם שופר. בתקע הללוהו וכתיב א'(קיינ

 . השנה בראש העולם נברא שבהןמאמרות
 השלים אם אומר יוסי ר' בנביא. ומטיים נתורה מתחיל )א(]קמש

 אימא משובח, זה הרי בתורה השלים אם אומר יוסי ר' והתניא )ב( , יצאבתורה
 בנביא, ומשלים בתורה-. מתחיל )משלים( קאטר הכי קתני, השלים אס והאמשלים,

 אליעזר ר הכי נמי תבא יצא, בנביא השלים ואם בתורה משלים אוטר יוסירי
 : יוסי וכר' כוותיקין הלכה וכ! בתורה, משלימין היו וותיקין אומר יוסיכח

)
IIDp1 בתורתך, ככתוב ואומר תחילה, התורה מן מקראות שלש ומתחיל 

 באמצע, הכתובים מן הפלש נביאך, יד על ככתוב ואומר באחרונה, הנביאים טןויפלש
 ובתורתך ואומר תורה, בשל העשירי מקרא ומשלים קדשך, בדברי ככתובואומר
 : ישראל שמע לאמרכתוב

 וישראלים לויים כהנים שופר בתקיעת חייבין הבל רבנן תנו )א(]קמק
 עבר שחציו וסי ואנדרוגיטם ופומפום מוציאים, אילו הרי משוחררים וענדיםגרים
 את מוציא ואינו סיט את מוציא אנררוגינום מתיא. אינו עצמו אף חורין בןוחציו
 מתקיעת פפורות ונשים סיט, שאינו ואת מינו את לא מוציא אינו טומפום מינו,שאיט
 נשים גרסא[ שהזטן עשה מצות ]וכל גרסא שהזטן עשה מצות ליה דהוהשופר,

פטורות.
 פוב ביום נשופר טלתקוע התינוקות ואת( )הנשים את מעכבין אין )"
 בתיטקת ומתעסקין ~nrrln בשבת, ואפילו אלעזר רי אמר )נ( שילמדו, עדוטתעסקין

 : אסור טצות להיטך הגיע ואם נשברה ככפילו שילמדועד
 יצא, לא המתעסק מ! והשומע יצא לא ור ללס המתעסק )א(]קמה[

"(
 א'( כ"פ )במדבר תעשו לא עמדה[ ]מלאכת )מלאכה( כל )נ( שמואל )ריף דבי תנא
 : מלאכה ואיט חכמה שהיא הפת ורדיית שומר תקיעתיצא

 שם גמרא חשית. בראש חטרם 3כרא ושחן מאמשת עשרת כנגד אטר טחנן ר'0
rnSons1 תשנצי ללראשWU *בחך נברא שחשלם טאסרות "י" ש כתב שם בגמרא ורשו 
 שים טאסר קיד חום'ף ואח*כ שם טגטרא וחיא ט' מתו וחי קיד נוסף יבטדהי משנח.בראש
 ]צר חמים עד פדריא את א וחבש ט' חכרם חיות פוב 5א אלחים מאמר תשיב ד5אותאי
 כלראש חמלות ובאמת סתחיר, תשנת בראש כחג אח"נ בחדיא מאטר מחו כתיב ד5א847[
 כסו תעולם נברא שבחן מאטרות עשרח כנגד אסר יוחנן ה חם*ת תחר לטשת מוסבותתשגח*
 חהערח. בהתחלתשחבאתי

 ומשלים ולפנית בטשנח סש'א ל*ב ר"ח בנביא. ומפאם גתורח טתחיל 6(]קניה[
 ע"ב. 5*ב שם גמרא וחתניא. 3ןבנביא.

[tDp1)6 חחיטקת. את תנשים את סעפתן אין 3( ע-א. 3*פ ר"ח חייבין. חכ5 תזר 
 ליתא, חננתם ואת ואסלות ע"ב(. ל"ת )שפ ריח חי כלח"ג גם אובא במשנת. 5יב ליבר"ה

 בגטרא שתא כסו י~מפהי ומתעסקין חנ"ה וחסלות ב,. ובב* חפדרים בפ גםונמצאים
  hS~S אפילו אתעור א"ר ג( 847. צר ובמח"1 ב' ובכ"' חסדרים וגס' זבח-ג גפותובא
 בסטרא. ע"א 5.גשם

 רף שם שבאל. ה דבי חנא 3( בםשנח. סאב 5"3 שם כלמור. חסתעמק 6(]קמח[
 ר' תשא ב' ובכיי שסא5 רבי דבי תנא חטוא חסדרים בפ ונם שסואץ רבי ~קנחי ע"ב3"פ

 ושין תעשו, 5א n~aV מלאכת נ5 ותקנתי בכוזב וכיח וכי. תעשו לא פוענח נ5 נ(שפאל.
 mw. פורכת נ5 י'ח שםפשי
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[tbp])שאין שנה כל יצחק י' אמר )א 
 תוקעיי

 לה טריעק בתחילה לה
 אלא כשבתא, השנה ראש דאיקלע רלאו )ב( שפן, איערבב רלא מעמא מאיבסופה,

 תקעיק, לא בשכתא השנה ראש דאיקלע היבא וכל )ג( אונסא. ]ראתילד[)דאיקלע(
 שופר( בתקיעת בקיאין הכל ]ואין שופר בתקיעת חייבין הכל ]רבה[ )רבא( ראמר)ד(
 והיינו הרבים ברשות אסות ד' ויענירנו הבקי, אצל וילך בירו יפלגו ]שמא[נזירה
 . ודמגילה דלולנופעטא

 הקב"ה אמר איל, של בשופר תוקעין למה אבהו י' אמר )א(]קנ[
 עליכם אני וטעלה יצחק, של עקידתו לכס שאזכור כדי איל, בשל לפני בשופרתקעו
 : לפני עצמיכם עקרתםכאילו

 א"ר קרן. שהוא ספני פרה טשל חוץ כשירק, רות השום כל )א(7קנא[
 ]את[ כשמעכם היובל בקרן במשוך והיה והכתיב קרן נקראו השופרות כל לאיוסי
 ואיקרו שופר איקרו השומרות[ ]כל אמרו ורבנן )כ( ה'(. ו' )יהושע וגו' השופרקול
 קרניו ראם וקרני לו הדר שורו בכור שנאמר איקרו, לא שופר איקרו, קרן דפרהקרן,

 גדול כהן וכן )ד( עגל, מעשה סניגור, נעשה קטיגור ראין ועוד )ג( י"ז( לייג)דברים
 יוכל רהאי משמע מאי )ה( העגל, זהב משום זהב, בבגדי ולפנים לפניי נכנסלא

 : יכלא לדיכרא קורין בערביא שכן עקיבא ר' אמר הוא, דריכראלישנא
 פי' )ב( פסול, שופרות שברי דיבק פסול, ודבקו שנסדק שופר )א(]קנא[

 וקצרו ארוך רבנן תנו )ג( שופרות. כשתי ליה דהוה פסול גלו"ד, שקורק בדבקריבקו
 שלא ]פסול, פה הנחת כמקום זהב ציפהו כשר, גלדו על והעטידו גדרו )ר(כשר,
 התקיעה את טעככ אם וסתמו ניקב פסול, טבפנים זהב ציפהו כשר, פה[ הנחתבמקום
 יצא, שמע הפניטי קול אם ותקע, שופר בתוך שופר נתן )ה( כשר. לאו ואםפסול,

[tap])6 דף ר"ח ח' בכה"ג וחוכא רס"ב ח"ז ר"ח כו'. שנה כ5 יצחק ר' אטר 
 לשון וחיא ב' בכיי וכ"ח אונסא. ראיתילד אלא בשבחא ר"ח ראיקלע דלאו ל ' עיא.5"ח

 ר"ח שם ר"ח יכחוס' אוגמא. ראיתילד אלא בשבת ר"ח דאיקלע ולאו "פ" שכתב שםהבת"ג
 צד ובמה"ו אעסא". דאיתייליד אלא כשבתא דסיק5ע לאו גאלית בחלדות מפרש חטיארשאין
 לא כשבתא ר"ח ראיקלע היכא כל ו( אונסא. מתייליד 'וא' בשאר דאיקלע אלא847

 ריח בגמרא והוא רבה ותקנתי רבא, חגי' ב' בכ"י וכן רבא, דאמר ד( שם. במגתקעכן.
 שם. כבת"ג 1ת31א ש"ב,כ'פ

 ע"א. ש"ז ר"ה אבחו. א"ר 6(]קנ[
 ורבנן " שם. בגח"ג והובא ע"א כ*1 ר"ה משנח כשירין. השופרות גל 6(]קנא[

 תא עגל" *טעשח וחמלות שם גטרא סניגור. נעשת קטיגור דאין ועור ג( שם. גטראאסרו.
 תו* רעגל קפירר נמי פרח של ושופר העגל וחב קפיגור אין שם בגטרא רשא %םנוסף
 גטי זנן עגל טשוט פירוק כתב סניגור נעשה קטיגור שאין הט15ת אחר שם כבח"גוראיתי
 וכן ד( עגל. משום תביא זהב בבגדי ולפנים לפני נכנס אין גדול כחן וכן חטלותאחרי
 קצת משונת וחלשון שם גטרא טשסע. מאי ס( בגח"ג. והובא שם גמרא גדול.כחן

 שם. בבח*גוהובא
 דיבקו פי' 3( שם. בכה"ג והובא סש'א כ"1 ר"ח משגח שנסדק. שופר 6(נקנב[

 ארוך ת"ר נ( שם. במשנת פירש"י כן שופרות. כשתי ליח דהות פסול גלעד שקוריןנדבק
 מס' נ' בכ"י גררו, חג" ובגמרא גדש. י( שם. בנח"ג והובא בגטרא ע"ב כ"ז שםוקצת.
 צ'ופר נתן "( גררו. הביא גרד ערך תערוך וגם בכחייג וכיה לפנית צ"ל וכן גררו,חסדרים
 שם. בכח"ג ותשא שם, גסרא שופר.גחוך
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 רויי"ר0ז
 לחצאין. התקיעה מפסקת פנימי חצצנה, דאיכא פי' )ו( יצא, לא שמע החיצץ קולאס
 פי' )ח( כיהונא, כי דהפכיה הימא לא פפי רב אטר יצא. לא בו ותקע הפכו)ו(

 מאי הרחב את וקיצר הקצי את שהרחיב אלא חיצון, פנימי לעשות חלוקכהפיכת
 פ'(, כי'ה )ויקרא ועה תו שופר והעברת קרא אמר טתנא רב ראמר מתנא[ ]כדרבפעמא
 מסול, ]שופרות[ שיברי דיבק )י( בעינן. מחיים בבהמה פי' )ט( בעינן, העברתוררך
 כשר, במינו אומר נתן ר' פסול, בסינו שלא בין במינו בין שהוא כל עליוהוסיף
 הא יוחק ר' אמר )יכ( פסול, במינו שלא התקיעה, את מעכב אינו אם פי')יא(

 טכלל פסול רובו[ נשתייר לא ]אכל רובו שנשתייר אלא שנו לא כשר, במינודאמרת
 ממול, במים שלא אסיפא לה דמתני איכא . פסול רובו שנשתייר אעפ"י במינודשלא
 מכלל כשר, רונו נשתייר אבל רובו, נשתייר שלא אלא שנו לא יוחנן א"ר)יג(

 אם במינו שלא וסתמו בטשהו ניקב הילכך כשר, רובו נשתייר שלא אעפ"ידבמינו
 דווקא כשר התקיעה[ את מעכב אינו אם קאמרינן וכי ]פסול התקיעה אתטעכב
 לחומרא, נתן דר' לישני כתרי דעבדינן פסול, רובו שנשתייר אעפ"י ממי אבלבמשהו,
 : רובו שנשתייר ואעם"י פסול, במינו שלא רובו, דנשתייר והוא כשרבמינו

 תקיעה שיעור ]נו[ נשתייר אם לרוחבו פסול, לאורכו נסדק )א(]קננ[
 שיאחוט כדי אומר גטליאל בן שטעון רבן תולעה שיעור וכטה פסול, לאו אםכשר,
 בו נשתייר אם הקיפו רוחב לרחבו נסדק וכן כולו נסדק סי' )ב( ולכאן, לכאן ויראהבידו
 דאישתקל כמאן ליה חשיב כשר תקיעה שיעור מה הנחת מקום עד סדק מקום]מן[
 הקולות שכל כשר צרור או עבה או דק קולו )ג( . וקצרו ארוך ליה והוהכוליה
 : בלעת דורש יבש לשון טנחות של צרור כמו צרור פי' )ד( לשופר,כשירין

 פשיפא יצא, בו ותקע קרחו )ב( דשמואל לאבוה ליה שלחו )א(]קנד[

 אם שם בגטרא גם *ירשש כן לחצאין. התקיעה טפסקת מניסי חציצה, ראיכא פי'1(
 אם. ד"ה etna~ וע"ש חתקיעח, מפסקת הפניטי מחישת דאיכא יצא לא שסע חיצוןקול
 חיטן. פניטי לעשות חלוק כחפיפת פי' ס( שם. כבח"ג והפא שם גטרא בו. ותקע חפשו(
 שחאיל כררך כתב שם בגמרא רשף" בעינן. מחיים בבהטח פי' פ( שם. בגמרא פירש"יכן

 שם. בבאג וחוכא שם גמרא *סול. ]שפרוהן שברי דיבק י( מחיים. בבחטח הראשוטעבירו
 כו. דאמרת תא טחנן א"ר ע( שם. בגמרא פירשזי כן חתקיעח. את מעבכ אינו אם פי'י6(
 אלא שט לא יוחנן אייר יג( שיש. אתר בסגנון הוא לפנינו בנסרא אבל הכה"ג, לשוןחש
 שם. בגטרא ושין הבח"ג לשון הא רובו. נשתיירשלא

 פי' " שם. בבח"ג ותובא ש"ב, כ"ז דף שם גטרא פסול. לאורח נסדק 6(]קננ[
 קולו ג( שם. בגמרא רש"י לשון הא וקצרו, ארוך ליה וחוה עד .לרחבו נסרק (כן כ41נסדק
 בלועז. דורש יבש לשון טנחות ושי צרור כסו צחר פי' ז( שם. בבחזג 1חובא שם גמראדק.

 שם. ליתא טנחות* של צרור "כסו וחמקת בלירז. רוייש יבש לשון צרור שם בגטראברשיי
 ופירכא מנחות צול צריר שם לפנית אבל ע"כ ת"ב בטגחות לטאטרם טנחות של צחרוחטונח

 שש כ' בפסחים וגם יובש לשון צריד ע"ב כ"ז ר"ה שופר לענין כדאסרינן מגחות של צרידשם
 הנם צריד, או עבת או דק קולו חיה :( כ"ז )ר"ה ששר גבי 4 והוסח יבש לשון צרידפירש"י
 ברעלת צריר בר"ח חג" היתח רש"י לפגי כי ונראה צרור, בערך מר"ח חטאסר הביאהערוך
 בלעת רוייש צ"ל בליפז דורש בטקט לפניט לתקן ויש צרור חכ"א חבה"ג וגם צרור,ולפניט
 כלע"ז. חש הובא 849 צד ובסחיו בלועז דורש הובא ב' ובכ"י חסרונים בסיוגם

 רע"ב(. ~יה שם בבח"ג והובא ע"ב כ"ז ר*ה דשמואג לאחוח ליח שלחו 6(]קנד[

 קדחו בדל"ת בכלם ויטל הסדרים. ובש ב' בכיי חא וכן שקרחו. כה ייקר מיקרת כר קרחו"
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71 רהטיוור

 במינו rtD דתימא מהו כזכרותו, שקרחו אשי רב אמר להו, קרחו מיקרה נמיכקצהו
 נשהוא בזכרותו שקרחו קאטר מה הנחת וקם"ד נקבו, קרחו פי' )ג( , קמולחרץ
 הוציאו לא וזה מתוכו אותו ומוציאין לחוכו ונכנם הראש מן בולס עצם בבהמהטחובר
 : הזכרות אתונקב

 קול אם הפיסם, לתוך או הדות לתוך או הבור לתוך התוקע )א(]קנה[
 שנו לא )נ( הונא רב אמר )ב( יצא, לא נשסע הברה קול ואם יצא, נשמע'הכנופר
 אותן אבל הבור שפת על העומדים ]לאותן לבור( העומדין לאותן )לעוסדקאלא

 : לעולם השופר קול שומעין שהן ]לסי[ פי' )ד( יצאו, בבור[העומדין

 חוץ תקיעה ומקצת ]בבור[, )יצא( תקיעה מקצת שמע רב4 אמר )א(]קנו[
 לחוץ ויצא בבור תוקע ותבירו הבור[ ]בשפת )בבהו( עומר היה פי' )ב( יצא,לבור
 : יצא נמי תקיעה דבמקצת ואשמועינן יצא, לא תקיעה בסוף יצא, תקיעהבחצי
 שיעלה לאחר תקיעה ]ומקצת השחר עמוד שיעלה קודם תקיעה מקצת שמע)ג(
 עמוד קודם בבור שעומרין לאותן הוא, תיובא ,מן לאו הבא יצא, לא השחר[עמוד
 שופר לתקיעת כשר היום כל מגילה במסכת כדאמרינן הוא ,ימנא לאו )ר(השחר
 רבא אמר )ה( : לילה ולא יום א'(, כ"ט )במדבר לכם ינויה תרועה מיום מעטאויליף
 לעול אלא הגייה להם קייומם להיות לישראל ניתנו לא פי' ניתנו, ליהנות לאמצות
 : ניתנו צוואריהםעל

[tOp])ונאסר לע"ז בו ששימשו )ב( יתקע[ ]לא ע"ז של נשופר רבא אמר )א 
 )בכל( כ'( י"ב )דברים המקוטות כל את תאבדק אבד ע"ז כמסכת כדתגיא )ג(בהנאה,
 : ניתנו ליהנות לאו דמצות )ד( יצא, תקע ואם טרבר, הכתוב לע"ז שנשתמשו]בכלים[

 שנתוך בזכרותו במקדח נקבו ופיי קרה ערך בערוך לנטן ה31א וכן שקרחו. קדחו,טיקדח
 צ"ל גבאן גם כוי. נקבו קרחו פי' נ( נדלת. חג" כבח"ג וגם נקיבה, ענין קדח וחוראתהקרן.
 שם. בגמרא רשויי לשון והואקדחו

 רב אסר " שם. בבח"ג והובא ע"א כ"ח דף ר"ה הבור. לתוך התוקע "(]קנה[
 משובש וחלשון בני"ב גם כ"ח לעוסדין. אלא ל"ש ג( שם. ב3ח"ג ותובא ע38 כ"ז שםהונא.
 שם. גגמרא רש"' לשון חנא גו'. שחן לפי פ" י( פבה"ג. שם בגמרא שחנא כמו בפניםותקנתי

[ue])6 עופד היה פי' ק רנה. אמר הג" בבח"ג וכן ולפנינו שם, ר"ח רבא. אטר 
 בשפת תא עומד חי' ותביא שם בגמרא רש"י 11VS וחוא הסדרים ובם' ב' בכ"י גם כ"חבביר.
 שיעלה קודם תקיעה מקצת שסע ג( ברש"י. ליתא יצא לא תקיעה כסוף יצא והמלות וא'חטר
 במס' כדאטר'3ן הא ו'מנא לאו י( שם. בכה"ג והשא רש,א כ"ח דף שם גמרא התחר.עמור
 ניתנו ליהטת לא משת רבא אטר ס( ע"ג. כ' דף במגילה והוא רשי' לשון הוא ט'.מג'לה
 לפנינו הובא לא אשר אחד מאטר חיבא ע"א נ"א דף שם ר"ה בגטרא כר לישראל נתט לאט'

 לא ומאת 'צא זה ואחר זה אחד רבא אטר חקר יצא. לא זה ואחד זח אחד רבא אמרבסדור
 בגטרא רשן' לשון הוא פח שתובא נחפ" שפ. בבח"ג גם הובא המאמר וכל ניחס.ליחנוח
 ניתנו. ליהנות לאו מצות על קנ"ז ס" לסוף ושייך מסקוסו נשמט ואול'שם

 יהורה. רב ואמר הגי' שם בגמרא לפנינו נו'. שיי של בשופר יבא "סי 6(]קנז[
 הכא גריס חננאל ורבינו איתא יהורה רב אטר י"ה שם בר"ח ומהא' רבה אטר הגי"ובהיה
 ונאסר לע-ז בו ששימשו נו רבא. אטר הגיי טי סי' דר"ה פ"נ הרא"ש הביא וכןרבא

 ,טם. גרשט הובא כן ע"ב. נ"א רף בע"ז כדתניא. ג( שם. בגמרא רשפי לשון הוא כוי.בחנאח
 שם. בגמרא רשפי גיתנו. ליחטת לאו דסטתד(
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 רענימדור72
 שלו, בשופר לתקוע מותר מחבירו הנאה המודר הנא אמר )א(]קנחן

 : אסור משופר הנאהוהסודר
 פי' )ב( התחום, את עליו מעב.רין אין השנה ראש של שופר )א(]קנט[

 עולין ולא הגל, את עליו ]מסקחיןן ואין )נ( שופר, תקיעת לשמוע לתחום חוץלילך
 ואין הסים, פני על שטין ולא בהמה, גבי על רוכנין ולאבאילן,

 חותכיי
 לא אותו

 חותכין אי, פי' )ז, תעשה, לא משום שהוא בדבר ולא שבות, משום שהואבדבר
 בו לחתוך דרך שאין כלי שבות, משום שהוא כדנר לא לתקנו ]בא[ אםאותו

 משום אלא בו ואק הוא, יד כלאחר דתיקק בלעת שרמ"א מגלא, כגון )ה(שופרות
 גמורה, טלאכה והוי בכך דדרכו סכינא )ו( תעשה, לא משום שהוא ברבר ולאשבות,
 תעשו, לא עבודה מלאכת כל רכתיב הוא, תעשה ולא עשה טוב יום טעמא מאי)ז(

 לא את דוחה עשה ואין הוא, עשה שופר ותקיעת שכתון, וכתיב י"א( כ"ח)במדבר
 הא אמרינן ולא )ם( יתן, יין או מים לתוכו ליחן רצה אם אבל )ח( ועשה,תעשה
 : כלי מתקןקא

[DpJ)תקיעות פי' )ב( זו, את ,ו מעכבות אין )דעלמא( ונוכות תקשות )א 
 תקיעות )ג( תקע, ולא בירך אם זו את זו טעכבות אין תעניות כגון דעלמאוברכות
 אמר מעמא מאי )ד( זו, את זו מעכבות הכפורים יום ושל השנה ראש שלוברכות
 ]מלכיות ושופרות, זכרונות מלביות השנה בראש לפני אמרו לישראל הקב"ה אטררבא
 בשופר, ובמה לטובה, לפני ,כרוניכם שיעלה כדי ,כרונות[ עליכם, שתמליכוניכדי
 : תוספתא לפניי, בתרועה תפילתכם שתעלה ושופרות,)ה(

 תרועות, כשלש תקיעות שיעור שלש, ]שלישלש שלש יעות תק מדר )א(]קמא[

 אגאה ותסורר שיו, בשופר לתקוע מותר טחבירו חנאח חסורו רבא אסר 6(]קנח[
 נוסחא ע"א כ"ח ר"ח גגמרא אבל כמח"ז הובא וכן שם ח3ח*ג לשון הוא כן אסיר.סטופר
 חגאח הסויר טצוח ש4 תקיעת 6 לתקוע סותר טחביח הנאם המודר רבא אמראחרת
 ובברכי והב"י תקפת סי' אגח בטור ועיין טשה. של תקיעה נו ~p'pt מותרמשופר
 שם.יוסף

 כו'. לתהום "יץ לילד פי' 3( גמשגח. ל"ב.שיב ר"ה כא'. ר"ה של שחר 6(]קכט[
 הוא כו'. אותו הותכין אין פי' י( שס. משנה כו'. ספקהין ואין ג( שם. רשיי לשוןהוא

 וכמדפיסים היינו ובחנם שם רש"י הביא כן בלע'ז. שרפא מנלא כגון ס( שם. בגטראפירש"י
 יגס )זיכש( סגלא מרטש ותרגום בנגזל ההורגלת מנלא לסלת לוון ורשיי סולא עלקווים
 שפרא בטעות ב' ובכס Berpe~ הטלה והיא בלע*ז שרפא חכ"א נסגל לא על סעיא לשבמצת
 יו"ט טעטא מאי ו( שס. בגטרא רה"י פי' גמורת. מלאכם והוי בכך דדרכו סכינא 6בלעו.
neyטן ופראיות סחב ל"ב ר"ה בגטרא ועיין ש"ב( )ל"א חבח*ג לשון חם תעשם. ו4א 

 שם. ר"ח טשנח מים. לתוכו ליתן רצח אם אבל ס( בגטרא. וליתא שם בבח*ג ה31אוככתובים
 שס. במשנת רש"י לשון חוא כלי. טתקן קא הא אטריגן ולאפ(

[Dp])6 דעיסא והמיה ע"ב 4"ר ר"ה ח. את ע מעכבות אין וברכות תקיעת 
 ר"ח בראתה ועיין שם. בגמרא פירש"י הוא כו'. רעלמא וברכות הקיעות פי' 3(ונסגרתי.

 רבא. אטר ס"ט " ידם. גמרא יו"כ. ושל ר"ח של שרכות  תקיעות ג( בזח. שכתב טה "ד מייפ"ר
 תוספתא. לפניי בתחעח תפילתכם שתעלה ושופתת ס( רבם. אמר איתא כבח"ג וכן שםבגמרא
 מלכיור לפני אסרו הי"א דר"ה פיא בתוספתא חוא רק בגטרא, ליתא ושופחת ע4 חזהחסים
 תפילתכם שתעלה כדי שופרות לטובחי לפני זכרונם שיבא כרי זכרונות עליכם, שתמליכוניכדי

 הסופר. הציג כאשר שלאחריו, למאסר לטבח טוסב מינו "תוספתא' שסייס תה לפני.בתרועת
 נססנה ע"ב ל"ג ריח תקיעות. סרר 6(]מסא[
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 לזכרונות, ואחת למלכיות, אחת שלש, תקיעות סדר פי' )ב( יבבות, כשלש תרועהשיעור
 ואחת. אחת לכל ותקיעה ותקועה תקיעה ]שלש[, שלש של ]שלש[ לשומרות,ואחת
 שזעור התרועות, כשלש התק.עות שלש שיעור קאמר והכי )ג( וכו', תקיעהשיעור
 כל ]בעלמא[ )בעלת( קולות כשלש ינכות, כשלש )ד( התרועה, כשיעורהתקיעה
 ומשך בראשונה תקע )ו( : מזבנות ארוכים דשברם )ה( שברים, היינו ולאושהוא,
 התרועה שלפני פשוטה בראשונה תקע פי' )ז( אחת, אלא בירו אין כשתיםבשנייה
 ידי בה לצאת כשתים משך התרועה שלאחר תקיעה בשנייה ומשך כדרכה,תקע
 שלפניה ופשוטה דטלכיות, שלאחריה פשתנה זו אחר וי לעשות צריך שהיהשתים,

 . ממסקינן לא לשתים אחת תקיעה דאפסוקי )ח( אחת, אלא בידו איןדזכרונות,
 בחדש תרועה שופר והעכרת ת"ל שנשופר, טניין רבנן תנו )א(]קסם[

 בראות ניובל, אלא לי אין ט'(, כ"ה )ויקרא הכפורים ביום לחרש בעשורהשביעי
 הכפורים דיום דוכתי בכסה לן כתיב דהא פי' )ב( השביעי, בחדפי ת"ל מניין,הותנה
 שיהיו השביעי, בחדש ת"ל ומה )נ( כתיב, הכפורים יום והכא הוא, השביעיבחדש
 שופר והעברת ת"ל ]לפניה[, שפשופה ומניין שוות, השביעי חדש של התרועותכל

 דהעברת אחד, קול העברת משסע פשוטה והעברת פי' )ד( מ'(, כ"ה )ויקראתרועה
 תרועה, שופר והעברת הכא כתיב ממשה, העברה העברה דיליף אמרת מצית לאביד
 נמי הכא אף בקול, להלן טה ו'(, ל"ו )שמות לאמר במחנה קול ויעבירו התםוכתיב
 הכפורים ביום פי' )ו( שם(, )שם תעבירו ת"ל לאחריה, שפשוטה ומניין )ה(בקול,
 ביובל אלא לי אין )ז( בינתים, כתיבה ותרועה וסוף תחילה העכרה הריתעבירו,
 חדש של תרועות כל שיהיו שם( )שם השביעי, בחדש ת"ל מניין השגהבראש
 טניין פי' )מ( שלש[, שלש של ]לשלש שלש( על )שלש rtt1D1 )ח( שוות,שביעי
 הדא, למלכיות ,יסנין, תלתא ענדיק באמצע ותרועה ולאחריה לפניה פילוטהדהנך

 שבתק מ'(, כ"ה )ויקרא תרועה שומר והעברת ת"ל )י( חדא, לשופרות חרא,לזכרונות
 תרועה פי' )יא( א'(, כ"ט )במדבר לכם יהיה תרועה יום כ"ד(, כ"ג )שם תרועהזכרון
 את ליחן ומניין )ינ( ולאחריה, לפניה פשוטה אחת לכל זיטני תלתא ]תרועה[תרועה
 נאמרו לא הללו תרועות ששלש לפי סי' )'ג( בזה זה ושל בזה זה שלהאמור
 האסורה את ליתן ]מנין[ ביובל, ]והאחת[ השנה בראש נאמרו שהשתים אחדבמקום

- - - -
 רשיי כו'. קאטר והכי ג( שם. במשנה רש", לשון הוא כוי. שלש תקיעות סדר פי'ג(
 שם, בטשנה רשיי 1les היא שהוא. כל בעלמא קולות כשלש יבגות כשלש י( שם.גגטרא
 משנה בראשונה. תקע 1( שם. רש"י טיפות. ארוכים ושברים ס( שיעור. ד"ח בחוס'ועיין
 שפסוקי ס( שם. בטשנה רש"י לשון הוא כו'. בראשונה תקע פי' ז( עוב. ליב שטר"ח

 ח'.ן סי' פ"ר ברא"ש ועיין שם רשיי לשון הוא ע"כ טפסקינן. לא לשתים אחתתקיעה
 לשון חוא מ'. לן כתיב דחא פי' ג( עוב. ל"ג ר"ח שבשופר. מנין ת"ר 6(]קסבמ

 פשוטת וחעברת פ" ד( שם. גטרא השביעי. מדש ת"ל ומח ג( רנ"א. ל"ד שםרש"י
 לפנינו ליתא כף גיר דחעברת והסיום ע"א ל"ד דף ברפ"י חוא כן אחד. קיל תעברתסשטע
 דף שם רשיי כתב כן ביחכ. פי' 0 ע"ב. לזג שם ר"ה לאחריה. שפשוטת וטניין ס(ברש"י.
 גח"ל, שלש. שלש של לשלש ושנין ס( ע"ב. לוג שם גטרא ביעל. אלא לי אין ו( ע"א.ל"ד
 והעברת. ת"ל י( שם. גגטרא רש"י לשון ט'. שוטח מנך סגין פי' ס( ע"א. 4ד שםגםרא
 גזת. זח ש5 האסור את ליתן ובגין ינ( שם. בגברא פירש"י הוא תרועת. פ" ל( שם.גסרא
 שם. בפירוש כ"ח חללו. תרושת ששלש לפי פי' יג( שם.גסרא
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 ת"ל )יד( שלש וכאן כאן שיהו( בר"ה ביובל האמורה וליחן ]ניובל השנה בראש)ביובל(
 ביובל ונאמר השביעי בחדש השנה בראש נאמר פי' )סו( שוה, לגזירה שביעישביעי
 תקיעה שיעור תשע, שהן שלש כיצר הא )טז( השביעי, בחדש תרועה שומרוהעברת
 : שברים כשלשה תרועה שיעורכתרועה,

 ותקיעה, תרועה שברים, שלשה תקיעה, בקיסרי, אבהו י' התקין )א(]קסנ[
 ותקיעה, שברים שלשה ]תקיעה שנייה)ב(

 שלישיי
 ולא )ג( תקיעה, תרועה תקיעה

 דסיסרא, מאימיה גמרינן יבבא, תרועה מדמתרגמינן אלא ניהו, מאי תרועהירעינן
 כ"ח(, ה' )שומטים האשנב בער מימרא אם ותייבב נשקפה החלון בעדרכתיב
 שברים והא, הא עברינן הילכך יליל, ילולי אי גנח, גנוחי אי ידעינן לא ועריין)ר(

 בנניחותיהון, שמאריכים החולים כררך מלבו, הנונח כאדם פי' )ה( גנח, גנוחיותרועה,
 הא עבדינן הילכך לזה, זה סמוכים קצרים קולות ומקונן הבוכה כאדם )ו( יליל,ילולי
 לאחריה, ופשוטה לפניה פשוטה באמצע תרועה אם' כי דרחמנא ותרועה שבריםוהא
 ועברינן הוא, גנח גנוחי דילמא שברים ושלשה תקיעה, עברינן קמא יבבאהילכך
 עבדייך והרר לאחריה ]לפשוטה תקיעה עבדינן והרר )ז( יליל, ילולי דילמאתרועה,
 ואין ילולי, מה ולית הוא, גנח גנוחי רילמא תוב לן ומספקא בתרייהן. קר"ק[קש"ק
 לפשוטה פי' )ח( לתקיעה, שברים בין תרועה וקמפסקא כלל תרועה לעשותלנו

 תוב לן ומספקא ותקיעה שכרים שלשה תקיעה תניינא בבא עבדינן הילכךלאחריה,
 שברים מפסקי וקא שברים, לעשות לנו ואין גנוחי, ביה ולית הוא, יליל ילולידלמא
 תליתאה בבבא עבדינן הילכך לפניה, פשוטה כאן ואין לתרועה ראשונה תקיעהבין

 למה ותקיעה תרועה שברים שלשה תקיעה כן אם לומר יש ואכתי ותקיעה תרועהתקיעה
 דילמא איפכא, נמי נעביד הכי[ אי תרווייהו עברינן הילכך ]ויליל גנח דילמא טשוםלי,
 דמסתמא למיסר ליכא הכי ותקיעה, שברים ושלשה ותרועה תקיעה ונעביד וגנח,ילולי
 ]ארוכות[ )הרבה( גניחות פי' )ט( גנח, כנוהי ברישא מילתא ביה טיתילרא כידאינשי
 לא, ותו בבי תלתא עבדיכן הילכך כלע"ז, רצייך פי' מיילל והדר בלע"ו,קונפלייץ

 : הובטן את לערבב כדי למה כך וכלל(

 שם. גמרא שביעי. שביעי ת"ליל
 הא פו( שם. ברשא הוא ברזת. נאמר פי' ע"

 שם. גמראכיצד.
 גסים ברבינו ועיין ע"א. ל"ד בר"ח תם התחלתו בקמרי. אבהו רי התקין 6(]קמג[

 ש"א, סי' הלקט בשבלי ועיגן זול גאון האי לרב נשאל שהביא אתקין יסח ררזח פ"נבאלפסי

 שברים שלשח "תקיעת שניה נ( סיג. ל"ז ריח ה' בה*ג כלשון הביא בסדת לפנינוורש"י
 eD1a ובסח*1 860 צד ובאח"י הסדרים ובסי ב' בכ"י לנטן שמא כמו הוספתי שלישיתזותקיעה,
 מדמתרגמינן אלא ניחו טאי תרועה ידעינן ולא נ( תר"ת. תשות אהתשר"ת קר"ק, קש"ק קשר'קטיסנך
 גמרא עיין ירענן. לא ועדיין י( חבה'ג. כלשן פח וחטא עזב, לזג ר"ה עךן יבבא.תשעת
 עברינן וחרר 1( שם. רשני חכוכה. כארם ו( ע"א. ל"ג רש"י תגונה. כאדם פי' ס( ע"א.ל"ד

 שתשמיט שורות איזח חסרים ב' יבכ"' במחט שהוא כסו חוטפתי לאחריח. לפשוטהתקיעת
 ברשזי הוא הרבה. גניחות *י' ע( סע.א. ל"ד דף ~vq לאחריה. לפשוטה פ" ס(הטעתיק.

 כדי לסח כך וגל י( לתקנם. ויש שם ברשויי ג"כ סנאים חזרות והמלות ארוכות. ותקנתישם
 בן זצ"ל יעקב "ורבי כולת: ואעתיקה neoln ב' בכ"י נסבא הזה הסיום אחר השטן.לערבג
 כי לטלניות, נסו ולשופרות לזכרונות קשר*ק לתקוע גטקופן הנהיג ר"ת[ ]הוא מאיררנו
 ואתקיעות קר"ק קשזק קשריק ברכות שלש מא4 אחד לכל לתקוע שצריך נראה ההלכהמתוך

 וקר"ק לזכרונות קש*ק כשתוקעין Stp1D מה המנחג לפי כי אבהו, רבי תקנת לן קאמר קא)י(ו'ברכות
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 שלשה ותוקע ומריע תוקע שופר לו נתמנה ואח"כ שבירך טי )א(]קסד[
 ומריע תוקע ברכות, תשעה ובירך המוספין תפלת התפלל שמרך מי פי' )נ(פעמים,
 הוה דלא טעטא )ג( שופרות, נשביל וכ, זכרונות, בשביל וכן מלכיות, בשבילותוקע,
 : להו שמע ברכות אמדר להו שסע כי מעיקרא שופר ליה הוה הא מעיקרא שופרליה

 לשמעיה ליה אמר ביחיד, מצלי הוה שמואל נר פפא רב )א(פקסה!
 תקע הברכה שסייטתי לסיטן בגרונו נוחר נחירה פי' )ג( לי, תקע לך נחירנא כי)ב(
 בכל תוקע שיהא אמרו לא פי' )ד( עיר, בחבר אלא אמרו לא רבא ליה אטרלי,

 תקיעות. פ' תוקע כך ואחר כולו על מברך יחיד אבל ציבור, בחבורת אלאברכה
 דברים במה ברכות, סדר ועל הסדר על שומען שומען כשהוא הכי, נמי תניא)ה(

 ברכות. סדר על ושומע! הסדר על שומען עיר בחבר שלא אבל עיר, בחבואמורים
 וטצוה עליו, מברך חבירו אין בירך שלא ויחיד לו, תוקע חבירו תקע שלאויחיד

 הולך מברכין, וכאחת תוקעין באחת עיירות שתי כיצד הטברכין, טן יותרבתוקעין
 )והא( דרבנן, והא דאורייתא הא פשיטא שמברכי!, למקום הולך ואינו שתוקעקלמקום
 לטקום ילך שאם הוא ודאי פי' )ו( ספק, והא ויאי ההא דאע"נ צריכא]לא[

 אצל ילך ואם חובתן, ירי ויוציאם ציבור שליח ויתמלל עשרה שם ימצאשמברכין

התוקעיי
 : לביתם והלכו עמרו כבר שטא
 יצא, ביום שעות בתשע תקיעות תשע שמע יוחנן רי אמר )א(]קמו[

 היום כל ואפילו בסירוגין, ואפילו זה, אחר בזה ואפילו יצא אדם בני מתשעה)ב(
 באשה להו שטע ודאי אבל הוא, תיובא דבר פאן טן לה דשטע מילי והניכולו,
 שאינו כל הכלל זה דתנן )ג( נפיק, לא נינהו, חייובא בני דלאו וקטן שוטהחרש

 )כלם( אבל כ5", איט שגיהה ח5י5 גנח גנוחי אי כלום, אינו מחן אחת נפשך מסהלשופרות,
 שעות נתשע תקישת תשע רשמע בחני עירבוב ידי יוצאים או קשרייק פעם בכלכשמיקש,

 קשר*ק פעם בכל צריך פיח מועפ, בדבר אם כי המנהג לשנות רצה לא כי ולול' יצא,ניום
 התוספות מבשי אהד שממל, ברי הזקן יצחק רבינו ]הוא אחותו בן יצחק וחרור קליק.ק*ףק
 דבריו, ע5 מוסיף והטרי[ טחזור בע5 שטחת רבינו ש5 נכח היח וגם ר"ת ש5 אחותו בןוהיה
 טנהג חידוש 11 ברכת יהא ולא ופעם, פעם בכל חללו קולות עשרה לתקוע שראתודעת!
 ערב, בערך שכתב כמו תערוך שסרר יחיאל ב"ר נתן רי של במקומו מנחג חית שכךושינוי,
 אגן שמתחיל שני יום מוסף של טקחשת ואמנם נשגבת, ופליאה חיטא יש שלגו מנחגועל

 כפי זחו ההששנו, סטות וריבוי בחריענו, קולות ארבעה גוי בנימין רבי בת פייט שערהסהר
 במבוא. עיין בנימין רי ואודות ע"כ. :מנהגינו

 דף ובבה"ג 46 צר בסרע"נ ותובא ע"ב ל"ג ר"ה משנה ט'. שגירך טי 6(]קסד[
 שופר. ליח חוח ד5א טעטא ג( שם. במשנת רשי לשון הוא כו'. שבירך סי פי' צ( ע"ד.ל"ז

 ע"ג. ל"ד שםגמרא
 גי 3( כבח"ג. וגם שם בסרע*ג 1חובא שם שם שמואל. בר הפא יב 6(]קמה[

 בגרונו נוחר נחירת פי' ג( נחירנא. נטעות בגמרא לפנינו אבל בסרע"ג גם כ"ח לך:נחירנא

 אין הברכח, שטייסתי יםיטן לד נהירנא כי שם בגמרא ברשיי הברכת. שסייטתילסיסי
~eo 'הגי, מצאו כי בגרונף, אנותר הם6ת חשסיפו המרפסים אבל נחירנא חגי' רשיי לקני גםשחי 

 שם. רש"י לשון הא כי. אמרו 5א פ" י( נחירנא. חגי' הביא נחר ערך חערוך וגםנהירנא,
 שם. בגמרא כפירש"י תא הסיטן סוף עד ט'. חס ודאי פ" 1( שם. גטרא הכי. נמי תניאס(

 יצא. אדם בני מתשעה 3( שם. מבת"ג והשא סמא. 5"ד שם יוחנן. א"י 6(]קמו[
 מתשעה ד"ח בופסי וע"ש לפגינו שחוכא כסו גורס רש"י רק אחרת, גי' רס"ב ליד שםבגטרא
 בטשנה. ע"א כ"ט ר"ח רהבן. ג( בסדור. לסנינו כמו הוא יבה צר במחץ וכן שם. בבה"דושיו
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 והטימדור78
 והיכא )ד( חובתן[, ירי הרבים ]את לאחרים( חובה )ירי מהניא אינו ברברמחוייב
 אעפ"י הכרכות כל וירא דר' בריה אהבה אמר דתניא )ה( יצא דנפק מסאןדשמע
 טוציא: אינו יצא טוציא, מנא לא שאם המזון, וברכת פירות מברכת חוץ )ו( טוציאשיצא

 קול ושמע הכנסת, ניח אחר צאנו שהרביץ רועה כבנן הגו )א(]קמק
 וזה שמע שהה אעפ"י יצא, לא לאו ואם יצא, לבו כיון אם טגילה, קול אושופר
 לא לבו כיון שלא ואת יצא, לבו שכיון את לבו, כיון לא וזה לבו, כיון זהשסע,
 )תהלים אזנך תקשיב לבם תכין שנאמר הלב, כוונת אחר אלא הולך הכל איןיצא,
 נמי תניא )נ( כ"ו(, כ"ג )טשלי תצורנה דרכי ועיניך לי לבך בני תנה ואוטר י"ג(,י'
 קול ושמע הכנטת, לבית סמוך ביתו שהיה או הכנסת, בית אחורי עובר היההכי

 תה שמע שזה אעפ"י יצא, לא לאו ואם יצא, לבו כיון אם טנילה, קול אושופר,
 : לבו כיון לא וזה לבו כיון זהשטע,

[nDpl)נתכוון ולא משמיע[ ]נתכוון טשמיע נתכוון ולא שוסע נתכות )א 
 כל כך חייב ציבור ששליח כשם )ב( : ומשמיע שומע שיתכוון עד יצא, לאשוטע
 אמרו תניא )ג( חובתן, ידי רבים מוציא צינור שליח אומר נמליאל רבן חייב,יחיד
 ציבור שליח להסדיר כרי להם אטר מתפללי! ציבור לטה פרבריך גמליאל לרבןלו

 את להוציא כדי א"כ לו אמרו יורד, צבור שלית ולמה לפרבריכם( להם אמרתפילתו
 רבה אמר הבקי. את מוציא כך בקי[ שאינו את שמוציא כשם להם שמר בקי,שאינו
 רב אמר רנין אחא כי )ר( : גמליאל לרבן חכמים טודים יוחק ר' אטר חנה ברבר
 שבשדות עם אלא נמליאל רנן פטר לא חסירא שמעק ר' אטר אירי בריעקב
 : דאנים משוםכלבד

[tDpJ)אומרו הכפורימחמן וביום השנה בראש ,מן אומרים דהילכתא )א 
 ביומא דקידושא, כסא על לה אומר קידושא דאיכא השנה בראש בשוק,אפילו

 : בציבורא ציבור שליח אומר כסא על לטימר איפשר דלאדכפורים
 הכפורים, וביום השנה בראש הלל אמרינן לא טעמא ומאי )א(]קע(

 אין מה מפני עולם של רבונו הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו אבהו ר' אמר)ב(
 על יושב סלך איפשר להם אטר הכפורים, וביום השנה כראש שירה לפניךאומרים
 עד )ג( : שירה אומרים וישראל לפניו פתוחין מתים וספרי חיים וספרי דיןכסא
 : גדולות מהלכותכאן

 אטר דתניא פ( ע"א. ש"ח דף ר"ה ה' שם הבח"ג לשון הוא כו'. דשטע והיכאד(
 בגמרא אב5 שם כבת"ג גם כ"ח המזון. הרכת פירות מכרכת חוץ ון בגטרא. שם ר"חאהבת.
 ח"ן. ערכת הלהם מנעה אוץלפנונו

 חכי. נמי תניא 3( ח"ח. ב"ב ר"ח בתוספתא הוא צפם. שהרביץ טעה ת"ו 6(נקמז[
 ע"א. כ"אר"ח

 חייב. ציחר ששליח כשם 3( ע"ב. 5"ח כבחייג וחוכא שם שם נתכוון. 6(]קמח[
 ע"א טוף לרה ר"ה רבין. אחא כי ו( שם. בבה*ג וחובא ע"ב ל"ד ר"ה תניא. ג( שם.בחיג
 ר"ח. חי סוף שם בבחשווחובא

 ר"ה. הי סוף בבה"ב חוא בציבורח. ש"צ אוסר עד כוי והלכתא 6(]קסמ[

 א"ר נ( שי"ט. סי' במח"1 נם חוכא וביו"כ. בר"ח חלל אמיעז לא ימ"ט 6(]לש
 ובטחת גדולות, בחלשת טצאתי ע"כ ב' יבכיר גדולת. מהלטת ע"כ ג( ע"ב. ליב ר"חאנחו.
 ג*עד- יחסתי דרב פסוקות גדולות פהלכות כאן רעד חיבא שי"טסייס
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77 רעך"סדור

 במקומינו אגו נוהגין השנה, ראש של ש.ני פוב ניום זמן דלומך )א(]קעא[
 לשני השנה ראש של מוכים ימ.ם שני בין חלוק ואין בהן, שעברתי המקומותובכל
 משום ומעמא בזה, זה את לאסור ומחובר ביצה לעיניין אלא גליות, של טוביםימים
 היה שלא ואעפ"י ארוך, מוב יום שניהן עושין שהיו פעמים הטקדש בית בזמןדאף
 שלא בקדושה, ראשון יום גוטרין היו פוב יום עיקר היה שיני יום דהא ספקשום
 ספק, תורת לאיסורן טשוינן ולא סטכינן, מנהגא ואההוא הבאה, לשנה בהיזלזלו
 דק דנית אמנהגא ואי זמן, אמרינן נינהו ספיקא אי נפשך, מה זמן לעינייןאבל
 היו שיני מיום דהא זמן, אומרין קורש ולמחר קודש היום אותו נוהגע שהיוממכינן
 שלטה הלכה. וכן שיני מום זטן לומר וצריך השנה ראש עיקר והוא המועדיםטונין
 טובים ימים כשני טורי מפי שמעתי מפעמים עליו חולקין ורבותינו )ב( : יצחקנר
 ראשק יום שטא בשניהם, ומן אומרים הן קדושות ושתי ספק משום שהם גליותשל
 כחד אחת, קדושה שהן השנה, ראש של פונים יסים בשני אבל קורש, והשיגיחול
 : ראשק ביום אלא זמן אטריק ולא דמי, אריכאיומא

 פובים ימים שני מצאתי, זצ"ל הגדול עלם טוב יוסף י' בתשובת )א(]קעב[
 פעטא ומאי נינהו, אחת קדושה הכי ואפילו נינהו, דאורייתא לאו השנה ראששל
 קודם וקבעום לכל יוצאה תורה שמהם הגזית שבלשכת גדולה מנהדרי דקבעוםכיון
 אחת, קרושה ונעשת נתורה, ככתובין הן הרי ישראל, ולכל לעצמם הביתחורבן
 קודם דקבעום וטנלן י"ר(, כ"ח לובדים וגו' הדברים מכל תסור לא אסרהוהתורה
 אחת פעם כולו, היום כל החדש ערות מקכלין היו בראשונה דתנן )ב( הבית,חורבן
 גליות, של מוכים ימים שני להם תיקנו גדולים סנהררי! הלא לוטר נפשך ואםוכו',

 ]דקביעותא[ ספיקא ומשום לעלה, אלא הוקבעו שלא אותם הן, קדושות שתי הכיואפילו
 פפלין גולה ובני י"ד(, נ"ז )ישעי' עמי סדרך מכשול הרימו וצווח מעיר ומקראדירחא,
 ימים שני אכל הקהל, ברוב איסורן פשט שלא כמו ונעשת )נ( ישראל, לארץהם

 הדבר נעשה ישראל, בכל איסורן ופשמ ]נתקנו[, הבית דבפני השנה ראש שלפובים
 ספיקא, משום קבעום לא שהן[ ]להן )ושתים( אחת וקדושה סיני, מהר שניתנוכמי
 : דירחא נקביעא בקיאי אינהודהא

[wpp])6 וחוכא ייחק בר שלטת חתם ובסוף ט'. ר"ח של שני בייפ זמן 41טר 
 בתשובת רשף" כתב שני בליל זטן ולענין תביא י"ד סי' 9"ד רוה וברא"ש שיכ סי' במח"1גם
 רבינו גשם רמ"ח סי' תלקט נשבלי והובא שם. ובב"י ת"ר סי' אףח בטף שיו וכן ע"שכף

 בשטו אחרת תשובח מצאתי קוד שחביב e*y1 שפו. עד ט' זטן לאטד טצאתי זצ"לשלטה
 שמעתי ט*עסים שיו חולקין ורבותינו נ( ענש. שני ביו"ט זטן לברך שלא 91סק בושחזר
 שסעתי וספעטם חיקים ורבותינו חסדרים ובסי ע5י. חולקין ורבותי לתקן יש לדעתי טוף.טפי
 עדן. טנוחתו סורי טפי ונטעתי ממעטים עליו חולק'ן ורברבו בי מב"* ערן, נשמתו טוריטפי

 אלא זטן אוטרין שאין אוטרין רבותי שנתב רש"* תשובת שחביש שפור ברא"ש הובאוכאשר
 ופל. רש*, דברי וחוט ע5י מעלקים ורבותי שטיל סיוע יש כו'בראשון

 oma 867 צר בסח"1 וכן סי. מצאתי זצ"ל תגד41 עלם טוב יוסף ף בתשובת 6(נקעב[
 ע"ב. 4 ר"ח דפין. 3( שטאל. ב"ר עלם טוב יוסף שחתם במח-1 שם נטצא אפף קצת.מקוצר

 חטעתיק שחשטיפ ב' בכ"י נשטם איסורן 91שפ עד טכאן איסורן. פשט שלא כסו תעשתנ(
 איסורן. ער אישרןטן
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 רזיתיסדה* ד8
 בראש זצ"ל. עלם טוב יוסף ר' השיב זו תשובה את ונם )א(]קענ[

 מפי תקיעות וסרר לשבח, ועלינו תשע, .חיד מתפלל ציבור שליח שיש מקוםהשנה
 יחיד כל כך חייב ציבור ששליח כשם שנינו שכן )ב( חובתו, ידי ויוצא ציבור,שליח
 ואע"ם חובתן, יר' הרבים את טוצ.א ציבור שליח אוטר גמליאל רבן ח"כ,אחיד
 כרבן הלכה יוחנן ר' אמר הונא רב דאמר )נ( כטותו, הלכה יחיד, גמליאלשרבן

 התפילה, בתוך לשבח עלינו לומר חייב צינור שליח שאין במקום אבלנמליאל,
 צינור, שליח מפי ושומעין הכנסת בנית לעומדק אלא פטר לא גמליאל רבןשאפילו
 פטר, לא העם שאר אבל האונם, ממני הכנסת לבית לבא יכולין שאיקולאנוסים

 לא שבשדות, עם נמליאל רבן היה מואר חסירא שמעון ר' אמר אחא רב דאמר)ד(
 הברכה, נכלל שאינן ]כהנים[ )הבתים( שאחורי פעם תו ומקשינן דקייטי, הסטיבעיא

 לאותן אלא גמליאל רנן פטר לא חסידא שמעון א"ר אחא רב אחא כי אלאומתרצינן
 שליח שאין במקום יחיד אכל דאניסי, ]משום[ שבשרות ועם הכנסת שנניתהעומדין
 ציבור שליח שיש אעמ"י הכנסת, בבית נאין שאין נמי ]דעיר[ )דפמר( והני חייב,ציבור
 תשע מברכין וכשהן האונס. משום אלא שבשדות עם גמליאל רבן מטר דלאחייבין,
 תפילתו לאחר אלא הברכות סדר על תוקע אינו יחיד עיר, חבר דליכא היבאהברכות
 לו נתמנה כך ואחר שכירך סי רתק )ה( זה, אחר בזה קרייק קש"ק קשר"קתוקע
 טעיקרא, שופר לו היה שלא טעמא ואסריק מעטים, שלשה ותוקע ומריע תוקעשופר
 תו ואמרינן )ו( להו, שסע ברכות אסרר להו שמע מ טעיקרא שופר לו היהאבל
 אמר לי, תקע לך נחירנא כי חזי לשמעיה ליה אמר לצלויי קם שטואל בר פפארב
 ועל הסדר על שומען שומע כשהוא הכי נט' תני עיר, בחבר אלא אמרו לא רבאליה
 הסדר על שומען עיר בחבר שלא אבל עיר בהבר אסורים דברים בטה ברכותסדר
 וכן תפילה. אחר אותן תוקע יתיר עיר חבר דליכא היכא ש"מ ברכות, סדר עלושלא
 אי! כך במוסף, אלא הכסורים ביום עבורה סרר אומרים שאין וכשם )ז( :הלכה
 ביחיד דצלי וסאן )ח( בלבד, במוסף אלא השנה ראש של תקיעות סדראומרים
 כולו, ולקרותו ההלל את לגמור ]לברך[ חייב ]ה[הלל, את בהן גומר שהיחיד הימיםבאלו

 ]כך[ מותחין שאין כשם ההלל[, את ]בהן גומרין שאין ימים ובשאר אחריו,ולחתום
 בהלכות מצינו למנינו, שחקקתם ומה )ט( ישיבות: בשתי טנהג וק חותמין.אק

 שמענו לא יח.ד'ם, נקראו ציבור אמילו אלא ממש, יחיר יחיד לאקפועות
 שפירשנו כמו אלא טנהג שאין כך, תעשו ולא פה, בבעל ולא בכתב לאמעולם

Qpp])6 שנן ג( 862. צד בטח"ו גם הובא זד'5. ריקוע תשיב זו תשובה את יגם 
 סע*ב 4ר בגמרא כר"ג. הלכה יוחנן א"ר הונא רב דאטר נ( ש"ב. ל"ג ר"ח משנהשנינו.
 וע"ש ע"א לזה שם אחא. רב ראמר י( גמליאל. כרבן חלכתא יוחנן אייר ציפוראח חנהאיר
 שמואל. בר פפא רב תו ואטרינן 1( ע"ב. ל"ג ר"ה משנה שבירך. מי רחנן ט( נשתנית.שהגי'
 במחה גם כזה כלבר. בטוסף אלא ער כו' עבודה סדר אשרים שאין וכשם 1( ע"ב. ל"רר.ח
 הסיח עד כו' למצות מקדימין שזריזין ואע"פ גחל טאטר במחא נמצא זה ואחר 862צד

 דציי ומאן ס( הסדרים. בספר ליתא וכן בסחר ליטא וזה 868( )צד עיר בחברבד"א
 "וששאלתם מתחיל שלפנית[ הערה ]עיין שם שנוסף המאמר אחר 868 צד במהר כו'.גיחיד
 נו'. תהלל את בהן עטר שהיחיד יום כ"א באלו ביחיד דצ* סאן תשובה הלל. שקוראביחיד
 שם. בסחת מב הוא לפנינו. שחקקתם וטה ע( לפניט. שחוסכסו
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 ב"ר עלם טוב יוסף . הוא טעות כי כך, קטועות הלכות נאותן תטעו ואל )י(לכם,

 :שמואל
 כנון )ב( השנה, ראש מוספי על הדור גדולי נחלקו נכבר )א(]קער[

 כאסור, חטאינו בספני ה.ום מוספי כל של מקראות למרש שטזקיקין יש הלוי יצחקר'
 שהרי וגו', לחדש באחד השביעי ובחדש וגו', לה' עולה תקריבו חדשיכםובראשי
 הדש ראש היה המשמע וכאותו לפניך, ונקריב נעשה הזכרון יום מוספי ואתאטר

 ואומר ולכאן, לכאן לו עולה אחד זכרק שאומר בעירובין ]ה[שנויהכשמועה
 איפשר אי שכן אשניהם, ומוסב הזה, הזכרון יום את באהבה אלהינו ה' לנוותתן
 )ו(בחדש כדכתיב זכרון, קרוי זה חדש ראש ]ויום[ )ואם( חרש, ראש בלא השנהלראש
 כן שאין טה כ"ד(, כ"ג )ויקרא תרועה זכרון שבתק לכם יהיה לחדש באחדהשביעי
 אין למיכך שבת, בלא ופסח פסח בלא שבת שיש לפי קדושות ]שתי[בשאר
 הזה, הטנוח יום את בהדיא בו לנקוב וצריך חבירו, הזכרת משמע מהן אחדבהזכרת
 כשבא מיהו לשניהם, אחד בזכרון דפמר נמי ]והני[ )והכי( הזה, המצות חג יוםואת

 מחצה מונה חדשיכם, ובראשי אומר אינו אם השנה בראש המופפין מנייןלמרש
 מוחין שהן ויש : לותיר גאוני כל אומרים[ ]וכן במוספין. כממעט ונראה מחצה,ודולג
 ומשוויי מדמי וליהוו חורבא, ]מיניה[ נפיק רילמא השנה בראש חדשיכם ובראשילומר
 שיני סיום המועדות את למנות שתא רכולה חדשים ראשי כשאר חדש ראש להאיליה
 חדש, ראש של אחרון מיום המועדים את ומתקנין מחשבין שאנו השנה כלכדרך

 אמסקנא אלא לסמוך לנו אין הם ואומרים קדושות, כשתי השנה לראש ליהוענדי
 ונא נ"ע, לרבינו הדברים ונשתלחו )ג( ולכאן, לכאן לו עולה אחד זכרקהשמעתא
 שמא להקפיד ולא ומוסף מוסף כל של מסוקים להזכיר צריך האומר כדבריוהכריע
 הזקיקני אשר : תשובתו לך והי שיני. מיום מיניינם ויקחו הוא, מעובר אלוליאמרו
 להזכיר פטירתו לפני רבינו הנהיג אשר הזכרון, יום טוספי מקראות סדר על לבלתת

 ואומרין ליושנו, הדבר להחזיר דבריו, על חלוקין מטירתו ולאחר חדשיכם,ובראשי
 שאלול סבור יהיה שיני ביום חדש ראש הזכרת שהשומע בדבר, ואיסור חילולשיש
 זכרון רנותינו פסקו טאשר לדבריהם ראיה ועוד הסועדות, את לקלקל ובאמעובר,
 כי באתי, להכריע ולא החולקין, דברי את שמענו ולא ולכאן, לכאן לו עולהאחד
 משלחתו על מעבור אך עולם, וגבעות סלע שן הארי לדברי סעד ליעשות כראיאיל
 משינו אני שטועה באותה זצ"ל יעקב מרבינו קבלתי מה )ד( להודיעו הזקיקנואשר

 תסדרים. עט' ב' בב" גם כ"ת חנא. פעות כי כך קפועות חלצות באותן תטעו ואל"
 לטושעות. לנו והאל ומקוטעות, מוטעות חם כי קטועות חלנות באותם תטעו ולא סייםובטח"1

 צד שכיש סי' במח"1 גם הובא ר"ה. טוספי על הריר גדולי נחלקו גבר 6(]קעך[
 בלשון מצאתי זצ"ל חגאונים ובסגהגות והגיא ר"צ. סי' ר"ח סדר הלקט בשבלי וחובם867.
 אלא קבעו וקא עד שלפגינו כסו המאטר כל כו'. ר"ה מוספי על חרור גדולי נחלקו שנברחזה

 הגאון צ"ל הלוי. יצחק ר' כגון 3( התשובח. כאן עד השג"ל וסיים בלבד ר"ה שלמקראות
 רש"י של רבו והוא הלקם, ובשבלי ובמחסו הסדרים ובס' ב' בכ"י לנטן וכ"ח הלס יצחקרי
 "אומר*. הובא ובשבה"ל אמר. צ"ל ור' נמקש לתקן יש ור', לוי יצחק רי הגאון שם ובסת"וז"ל
 נ"ע. שלטה לר' הרברים תשתלחו תובא שם הלקט בשגלי נ"ע. לרבינו הדברים ונשתלחוג(
 מרגמו טפורש כתוב noal~1 הסדרים, וגס' ב' בכ" גם ג"ח זצ"ל. 'עקם מרבית קבלתי טהי(

 וצלל. יקר בריעקג
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 ומהו כלום המקראות בסרר 'דמועה באותה קדוש מסי שמעתי לא לפניוכששמשתי
 את אלהינו ה' לנו ותתן כנון לתלמידיו פיר,ט הדש, ראש של ה'טנה ביאשלהזכיר
 יום מוספי את במוסף ויבא ביעלה וכן הזה, האט ראש יום ואת הזה הזכרוןיום

 ויום ישראל מקרש בחתיטה, וכן ונקר.ב, נעשה הזה החדש ראש יום ואת הזההזכרון
 לא כי שאלתי, לא ואני הזכיר, לא ו;וא המקראות בסדר אבל חדשים, וראשיהזכרון
 שגורין שאין לפי מוספין, של מקראות הזכרת טוב יום בשום בטקומינו נוהגיןראיתי
 כבודך, ממי וטסיימק במה, ושגורין תדורין שהן חדש וראש שבת ממוספי חוץנפה
 יצחק בר טאיר ר' צדיק מפי ושמעתי משם ומשבאתי )ו( ורב. חננאל כדרב)ה(

 להזכיר הלוי יצחק רבינו שהנהיג שמעתי ועתה )ז( במקומי. אני הנהגתישמסדרן,
 רבינו על כחולק ולא )ח( הכריו, את אני ורואה בטקראותיו, חדש ראש מוסףאת
 כאסקופה עצטו והנהיג מכולם, בנדולה לו בחר ]מ'דתו[ ידעתי בי כן, הנהיג שלאיעקב

 דבר לחדש לו, הראויה לעמרת לבו מלאו ולא שיריים, שירי עצמו ושםהנדרסת,
 אני אומר המכנסין בשעת ופיזר לבו, על דברים שם הלוי יצחק רבינו ואםבדורו,
 ואת צדיקים, כלם ועטך קורא, אני שניהם ועל נו[, ]להתגדר אבותיו לו הניחומקום
 כפורש טהם לפרוש באנו ואם למבין, נכוחים דבריו כי משיב, אני לבבי עםאשר
 שתי כל משאר הללו קרושות שתי לחלק רבותינו ראו הזה הטעם ומן ההיים,מן

 במתיחה שתיהן את להזכיר קדישות שתי בשאר שהוזקקנו אחד, ביום שחלוקדושות
 לו עולה האחד שמשסע לוטר יש שבזה אלא אחד, זכרון אוטר' ובזהובחתימה,
 פסח, בלא שבת שיש לפי קרושות שתי בשאר ]כן[ )כאן( שא.ן מה ולכאן,לכאן
 הזכרון יום אבל תבירו, הזכרת טהן אחד הזכרת במשמע אין לפיכך שבת, בלאופסח
 לחדש באחר כרכתיב זכרק, קרוי זה חדש ראש ויום השביעי, חדש בראש אלאאינו
 הרי הזכרון יום כשמזכירין לפיכך כיד( כ"ג )ויקרא תרועה זכרון שבתק לכםיהיה
 : למידין אנו התלמוד טלשון ולכאן, לכאן עולה פירוש וזהו במשסע, חדשראש

 זו לדרך וזו זו לדרך טעטיה צידי שני ופרשו הטדרש בנית השאילהוכשנשאלה
 וחורבה, איסור בחששא להזכיר שלא טעם תלו ולא שבתלטוד, השאילות כלכדרך
 דילמא או טדכרינן, נמוספין דחלוקין כיון אמרינן דהכי תלאוהו, לצורך נשלאאלא
 דילמא או קאמר ולא בהכי, סני כלומר ולכאן, לכאן לו ועולה אחד זכרוןאומר
 היה לא איסור, בחשש המעם לתלות בידו היה ואילו פלונית, לחורבהחיישיק
 דאיכא היכא תיגח הא ולכאן לכאן לו עולה ההזכרה ופעם הואיל כרשות,תולהו
 הזכרון יום את אוטר שהוא ובחתימה, בפתיחה כנון ולכאן, לכאן לו עולהלטימר
 וטשייר, ומונה טוספין טיניין את לפרש כשבא אבל במשטע, הדש ראש שהריהזה,

 וכן רב. אסר חננאל כדרב ובסח"1 ובסדרים. ב' בכ"י גם ב"ה ורב. חננאל כדרבס(
 וטשבאתי 1( כי. רב אסר חננאל רב והאטר רע"א neh ר"ה לטאטאם והכוונת לפנינו לתקןיש

 שסעתי ועתח ו( צבור. שליח טאיר ר' הוא יצחק. בר טאיר ר' צדיק טפי ושסעתימשם
 ח' ח"נ זרוע נאור טיז ט'. במקראותיו הודש ראש סחף את להזכיר הלוי יצחק רבינושחנחיג
 שלמח רביט חשים זח ועל וכתב סופו ער זח כל שתביא ע-ג( ע"ח )דף ק"מ סי'שרובין
 חלף יצחק רגינו שתנהיג שסעתי ועתת נוגה. אור הטתחלת בתשובה זצ"ל התנו מאירוחר'
 כחולק ולא ס( ז"ל. לרשיי תשובח שהיא נראח סזס יצחק. כר שלסח חתם ובסוףכו'.
 יקר. בר יעקג רגיע ונפריז בסחיו יעקג. רגנועל
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 לפניך, ונקריב נעשה הזכיון יום מומם. את אומר שהיי המטפין את כממעטנראה

 משתיהם ל.שתוק לו טוב מחצה, ודילג מחצה ומנה ה-צ ראש הזה ט'צמעונאיתי
 הראשונים, נהנו שכך אני ואומר שניהם, את יזכיר להזכיר בא ואם כנודך ממיולסיים
 זכרון נמשמע ושנו גמומפין המקראות קבעו האחרונים ודורות שההמן את1להוכיר
 . יצחק בר שלמה : בלבד השנה ראש של מקראות אלא בו קבעו ולאאחד,

 טומאת על לכפר באים הטוספין ]ש[שעירי אחרי לומה והבא )א(]קעת[
 על לסמוך יש הרי היום, קרב ה.ה חרש ראש ]ש[שעיר)י( לן גימא סאן וקדשיו,מקרש
 ראויין עמו, הדין אין השנה, ראששל

 שעיריי
 לה שאירע טוטאה על היום, וייקרב

 בכל קרבנותיהן להקריב ישראל היו ראויין בזבחים, ששנינו כמו )ב( לזה, זהבין
 ראש בשעיר ועוד )ג( הכתוב, שחיסר אלא לזה, זה בין שאורעה טומאה עלשעה
 החליל ובפרק )ד( הירח, את שמיעטתי על עלי כפרה הביאו הקב"ה אמרחרש
 דאיכא בשבת, להיות שחל השנה ראש וליתני תקיעות, ושטונה ארבעים גביפרכינן
 כולן מינה שמע חדש, דראש מוסף השנה, רראש טוסף דשבת, מוסף מ1םפי,תלתא
 לא השנה, דראש במוסף דכתיב החדש עולת ומלבר משוייר מהן אחר ואיןקריבין
 כך )ה( : הסרובה את להזכיר הוא דקרא דאורחא אלא אחא, החרש חפאתלמעפ
 : רבי טפינזרקה

 נפשיה לאפוקי פסוקים, שום בלא כבודך מפי מסיים רבי שהיה פעמים )א(]קעו[
 לשנות ולא חננאל, כררב עצמו את פופר והיה )ב( יום, של מטוראימפלוגתא

 : המנהגאת
 הכפורים, וביום השנה בראש והשיאנו אומרים היו רובם כלותיר )א(]קעו[

 נוהגין היו וכך ימיו, כל אמרו אליעזר ר' רנו בשם יהורה בר' יצחק ורבינו)ב(
 והשיבו )ד( ירושלים, יושני אריות פי את שאל סשה בר' משולם ור' )ג(נטננצא,
 והגאון הרואה. פרק ירושלמי כרכות ממסכת לדבריהם ראייה ומביאין והשיאנו,לוטר
 רברכת מועדיך, ברכת את לוטר יכול שאינו מפני בוורטשא, ביטלו הלוי יצחקר'

 סטו 3( 869. צד בסחת גם הובא הסוספין. tltpt[f] אחרי 4מר הבא 6(]קעה[
 וג*רק י( י"א. פ' שכוערת כו'. הקג"ה אמר ר"ה בשעיר ועוד ג( שיג. ו' דף כזגהים.ששנינו
 שחית פעמים על לטטח טוסם ואול' רבי. מסי נורקה כך ס( ע"א. נ"ר מוכחהחליל.
 מסיים.רבי

 את פוטר וחיה נ( 869. צד מח"ז כבודך. ספי מסיים רני שהיה פעמים 6(]קען[
עצמו

 כררי
 ע"א. ל"א ר"ת חננאל.
[typ])6 אחר זח עפני 860. צר כמח"ז הובא וחשיאנו. אומרים חיו רוכס בלותיר 

 חלוי יצחק ר' 1רבינ1 הוספת 869 צר בטח"1 נמצא המנהג את לשנות ולא אמסיי4 קע"1פי'
 וקלסתיח ער שם המאטר וכל טשולם לר' ר"ת תשובת שם והובא כו' חדשיכם ובראשי לומרטזקיק
 סי' בפררם חוכא 1י1"כ בר"ח והשיאנו אוסרים היו רובם בלותיר שלפגינו וחטאטר 880(.)צד

 שגוחגין מתצ"א במנהירת מצאתי שהביא, קל"ח( )דף ר*"1 סי' הלקט בשבלי וראיתיקשיח.
 ורביע 3( לפנינו. שהש כטו כף אוחו אומרים רובם ויו"כ בס"ה שעתיר גר"ח, והשיאהלשר
 אריות פי את שאל משח ברי משולם גר' ג( בסבוא. עיין אליעזר. רי רבו בשם יהודה בר'יצחק
 ברכות טסס' לדבריהם ראית וטביאין והשיאנו לנסר והשיבו י( גמבה. עיין ירושלים.יושבי

 ובפרדם והשיאנו. לומר צריך אטר שמואל ה*ב פיט ברכות ירושלמי הוא חרואח. פרק'רושלם'
 ראיח ומביאין מחשיאנו שאוסר ותשיבו ושל חסר תרואה, בפרק שאוטר והשיבו איתא n~repסי'

 חרשת. בפרק יחשלטי[ ברכות מטס'לרבריחם
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 י-א'ט לך, נתן אשר אלהיך ה' כברכת נלבד, רגלים בשלש אלא כתיב לאמועדים
 : והומנים ישראל טקדש חתסיק לא דהא )ה( הוממם, מ! לאוהשנה

 'טהאות..ת שם הוא ובכן מחרך, תן ובכן רבי, למני מישבים )א(]קער[
 מפורט והו אני כבוד, תן ובכן )ב( ה', אנא ~ttSD] ]או והו, אני למניין עולותוצלו

 : מירהבספר
[wpJ)המנה. ברא'? חכמים שטבעו לעד וקיים אטת מלכנו ודברך )א 

 פתח כך לחדש, באחד השמעי בחדש בפרשת בפסיקתא ששנינו מה על סמכו)ב(
 מ"ש( קי"ט )תהלים וגו' אמנתך ודור לדור בשמים נצב דברך ה' לעולם תנחומארי
 אתה אין עולם של רבונו הקב"ה, לפני דוד אמר אלא נצב, רברך ה' לעולםמהו
 שעה אפילו לעמוד יכול.ן היינו לא כך אילולי רחמים, במידת אלא בדין, עלינונא

 של המידה באותה דנינו, אתה נמה ה', אלא כאן, אומר אינו ]אלהים[ לעולםאחת,
 אף אלא בלבד, לגו ולא ו'(, ל"ד )שמות וחנון רחום אל ה' ה' שנאמר בה',רחמים
 שדנת בשעת רחמיך מידת ]ששיתפתה[ )ששיפעת( אילולי כפך, .ציר הראשוןלארם
 ברחמ.ם אותו שדנת כשם עמו התקנת וכן אחת, שעה אפילו עומד היה לאאותו,
 כשמקש חנינא ר' אמר כיצד )ד( לזכותם, כרו את לרון עתיד אתה כך אותו, תיבנת)ג(

 הראשון אדם את שדנת אילולי העולמים רבון דוד אמר לפיכך עד וכו', לבראותהקב"ה
 זהו אחריו, הדורות את דן אתה כך ברחמים, דן שאתה עמו התקנת כךכרחמים,

 860 צד בטחה נמצא הזה הסיום אחר והזמנים. ישראל טקדש חתמינן לא רהאס(
 שכ"ג שכיב סי' וכן הסיטן סוף עד כו' חוא הזטנים מן דודאי אומו ואני הוספת שכ"אסי'

 868. ע' עד שכ"ח עכ"ז שכזו שכיהשכ"ד
 הללט שבלי בעל וחרב 866 צד שכזח סי' בטח"1 חיבא רכי. לפני מיושבים 6(]קערן[

 כגור, תן ובכן טעשיך כל על אלהינו ה' פחדך תן ובכן אשרים חשם ובקדושת תביא רפ"וסי'
 ]צ"ל ח' אג"א וח"ו[ ]צ"ל וחו"א אטי למנין עולין שלו שהאותיות הוא, שם ובכן מפרשיןיש

 טפרשין, יש שהביא בסה כמן סי אל כתב ולא יצירה. מס' מפורש והוא ואנייחויה[
 אני שכתג וחי אני ד"ה ע"א טיח סוכת ברש"י וראיתי זח. ע5 שכתב טח באבודרהםעיין
 וע"ש כו'. מקראות בשלש הנקובים שסות ושתים משנעים ועוד ה'. אנא בגימטריאוהו

 והוא שא כביחל אחא א"ר והוא מהו ע"ג( )קי"ג 'רמי' כגרי פסקא דר"כ ובפסיקתאנתש',
 הבאתי ס"1 בחערח וע"ש והוא אני כביכול אחא א"ר ואני טחו הגולה גחוך מניודכמתיח
 התוס'. ודבר( רש"י דברי וחבאתי נא הושיעה והוא אני אוסר יהידח ר' ע"א מ"ח סוכהמאמרם

 שם כמח"ו כבור. תן וגבן " ביי. במרן ועיין תר"ס סי' לולב ה' אויה במור סובאוכן
 או ות"ז אנ"י למנין עולות מתוקן: יותרהלשון

~t)os 
 חן .בכן ע"ח, ש5ה שהחשבון יהויח אניא

 בספר מפורש 1ה1 אני כטד, תן ח' אנא כבור, תן ובכן פחרך, תן והוא אני ורזל[פחדך
 חט הבא ויסע בשלח בויהי הנתובים מקראות ג' ומאותן עוד: כתב הזה הסיום ואחריצירת.
 יחביא 868. צר עד פחדך תן ובכן תפלת טפרש ואח"כ שם. בגמרא ברשיי גם שהוא כמוכו'
 נתן בר' אליעזר רבינו חוא אג"ן וחתם נזיר. יעקב ר' החבר גם ישעי', בר משח רי מפישם

 תאבן לב את והסרתי והסיום בטצותיך וקדשינו על הפירוש גם תובא זה ואחר ראב"ן, ספרמחגר
 ודברך אמת אלהים אתה גי טתחיל הזח הסיום ואחר בקרבכם, אתן חחי ואתמבשרכם
 שלפנינו. בסרור כמו הוא כו' בר"ח הכסים שטבעו לעד וקיים אמתמלבט

 868 צד במח"1 הובא בר"ה. חכמים שטבעו לעד וקיים אסח מלכנו יברר 6(]קעט[
 בפסיקתא ששנינו טח על מסכו נ( ב'. תערה קעיח סי' ועיין גדול מאסר שם שנתוסףאחר

 אותו. היגבח י( השביעי. בחדש פסקא ס"א פרשה רבתי בפסיקתא חח* חשביעי, בחדשבפרשת
 שם. רבתי פסיקתא חנגא. ר' אטר כיצד י( שם. עין בשאיר ועיין אותו וזכית רבתיבפסיקתא
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 היום. עמדו למשפמיך אחריו כתיב מה אמונתך, ודור לדור נצב דברך ה'לעולם

 לעולם במקרא ]הואן  ורברך  בהגרה,  האלה תיבות שלש שכל למד אתה מבא,)ה(
  נצב, הוא וקיים  שבמקרא,  שם( )שם אטונתך  הוא קי"טפ"מ( )ההיים אמתרביך,

  במרת עמבו שתתנהג  לנו  ברור  זה דבר עולם של רבונו הקב"ה לפני מודים אנווכך
 הוא, 'חמת נרהמ.ם הבאין דורות שתדין הראשון, לאדם שהבטחתה כדברךרחמים

 : במשמט ולצדקינו לרחמינו ותביט )ו( יהי', קיים עדולעולמי
 כמו )ב( עקיבא, ר' מימי לאומרו ובאין רגילין מלכינו אבינו )א(]קפ[

 התיבה לפני עקיבא ר' ירר נענו ולא תענית נזרו אחת פעם תענית במסכתששנינו
 גשמים, תרדו שמך, לטען עמנו עשה מלכינו אבינו לפניך, חטאנו מלכינו אבינוואמר

 : התשובה לימי וקכעום ביום  יום טרי עליה  הוסיפו  זו בתמילה שנענהוכהיראו

 י",(, כ' )ירטי' עולם הרת ורחמה המקרא לשו, ולס ע הרת היום )א(]קפא[
  הריונו היה  הזה והיום עולמים בגומה שוהה שהריונה אשה לעולם הריון יהיההרחם
 כרגרסינן )ב( העולם, נברא בתשרי שהרי תולדותיה, וכל הארץ הרת ה.ום עולם,של

 בתשרי ]דאמר אליעזר בר' כמאן מעשיך תחלת הים  זה מצלינן כמאן השנהבראש
 לוטר הימנו כל לא קדוש, משפטינו לאור ותוציא שתחננו עד )ג( העולם[,נברא

 חחי דבריך. לעולם במקרא ]חוא[ ודברך יחנדה חאלה תיבות שלש שכל למר אתה טכאןס(
 אסוגתך, וכן דבריך, לעולם המקרא I1VS שהוא וקיים, אסח, ודברך, לשון וטפרש רש"ידברי

 868 צר במחה גם שהוא הזה חסיום אחר גמשפט. ולצדקינו לרחמינו ותביט " נצב.וכן

 וכן חטאינו מפני תפלת בענין שכ"ט סי' וחוא בסדור ליתא אשר תוספה שם במה"1נמצא
 בסי' שם ותובא בכבוד תמלוך עד לוסר נחגו תעם של"א סי' וכן לשבת עלינו בענין ש"לסי'
 שנחות להרבות לך 1e1Dln טעים, ימים לנו חופפת ח', לגוי 'ספת נאגדה שנטצא כמוחזה

 ודברי י"א. בהערה וע"ש עיא( )ק"צ עצרת השמיני ביום פסקא דריכ לפסיקתא כווןותפלות
 : טיים חסי' ובסוף מר"ת הוספה חיא כי ונראה ע"א( )י"ג כ"ח סי' בשבה"ל הובאוהפסיקתא
 ביד והדבר מוסר, לאויל כעכס להתייסר וצריכין בשר, יגיעת חרבה להג סלולה, אורחומטים
 טפסר, סלך רבר יבטל שלא באפסר, פיו לבלום צריך וחסר, דבר ועוקר ושר, ארון DO*נמסר,
 חכר אתה בענין של"ב בסי' ואח"כ ע"כ 'תבשר, ולשלום להיים באיסר, עליו מקבל בוולחזור
 בסערות שכתב חיטן נסערות עד נגלית אתה נענין 371 צד של"ג סי' אח"כ עולם,טעשה
 עלינו יגן צבאות ח. בענין תובא הזח הסיום ואחר חגדול שופר קול מפי שערותיהןשיפלו
 תוקשן לטה גר"ח אמרינן 872( )צד של"ד סי' אה"ב r~Y, קפ"ב בסי' לחלן בסרורוהוא

~ty,-ol
 והית קרא דאמר בפסיקתא שלימה אגדה ממצאת חוגא תזח ונסי' בסרור. ליתא וזח

Q1%1בפסיקתא לא מצאתי לא חסות. מלאך זהו לנצה המות בלע וכתיג גדול בשופר יתקע חהש 
 אח"כ קפייא, סי' בסדור והוא עולם, הרת היום בענין חוגא של"ת בסי' אח.כ ברבתי, ולאדר"כ
 ר"ה. ה' נשלם ובזה נסדור ליתא זח וכל ושל"ה של"ו ס" ואח"כ ר"ת, לפני בא מעשה של"וסי,

 Da3' ששנינו כמו ג( 884(. )צד שם"ז בס" בסחט השא טלכנו. אביש 6(]קפ[

 רעע אחריו ירד הביא ע"א ליח דף רעיג ובסדור שינויים באיזה וע"ש ע"ב כ"ח דףתענית.
 ונענת. עלינו רחם א'מ אתח אלא סלך לנו אין א"ם לפניך חטאנו א"םואמר

 קעיב סי' גפרדס ועיין 872( )צד טל"ח סי' במחא הובא עולם. הרת היום 6(]קפא[
 שלפנינו פ" הביא מע"ב( קל"ז )דף ~yw סי' הלקט שבלי ד'ןובעל לשון הרת רב'נו שפי' אחרפי'

 דף ברייה. כרגרסינן נ( מפרשין. 'ש בשם ג"כ מהפרדס חשני ופי' ספרשין יש בשםבסדור
 היום.  משפטינו ,סר תיטעו בל לא קרוש משפטיש לשר יחוצי9  שתחננו ער  ג( עייא.ב"ו

 תלוי הרבה שחרי לאור, 'צא ם היום שבו הוא, טועה לאור היום ותוציא וחאומר חט'בסחת
 . כיפור. יוד ערכתשובה
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 ואם העשור, עד בתשובה תלוי הדבר שכך לאור, יצא לא היום הן היום,משפטינו
 עצמינו שנהויק דעתך על תעלה וכי לחיים, לאלתר נחתטים צדיקים והלאתאמר
 : בתפילהצדיקים

 הוא פסוק שופרות, אצל זה עיניק מה עליהם, יגן צבאות הי )א(]קפב[
 ואכלו עליהם יגן צבאות ה' כתיב ואחריו י"ד( ט' )זכריה תימן בסערות והלךלעצמו,
 לאמרו רודף אתה לציבור ברכה להוסיף כרי ואם ט"ו(, שם )שם קלע אבניוכבשו

 )הכסא( ביום ]אלהיהם[ )אלהיכם( ה' והושיעכם שלאחריו, אותה גם חטוףבתפילה,
 מכדי חנם, במקראות להוסיף הימנו כל לא אלא מ"ז(, שם )שם עמו כצאן]ההוא[
 ספני אבל לנביאים, שלשה כאמצע, לכתובים שלשה לתורה, שלשה היום,חובת
 כטצווה לפניך נעשה ושם אוטר הוא יוסי, וכר' כוותיקין )ב( בתורה להשליםשחייב
 וכן מלביות, וכן שומרות, עשרה הן הרי ובמועדיכם, שמחתכם וביום כאמור,עליט

 חקותיך כפים על הן : הכמים של וטטבען כסדרן, שלשים מוציא אתה בכללןזכרונות,
 יגירו: חכמיםאשר

 שפתי ה' כך טתפללין ומנחה ושחרית ערבית השנה בראש )א(]קפג[
 תן וככן השם, וקדושת כמוך סי ומזכיר וגמרות זכרנו ומזכיר אבות, וכו',תפתח
 יום את מוסיף ובשבת לט, ותתן עד בהרתנו ואתה צדיקים, ואז כטד, וק ובכןפחיך,
 לפני ירד עקיבא ר' )ב( השלום, עושה עד וכו' הזה הזכרון יום ואת הזההטפח
 ספרי שני וטוציאין ויתקדש, יתגדל )ג( אומרים אנו וכן מלכיט אבין ואמרהתיבה
 קורין ובשנייה רבים, ימים עד שרה את פקד וה' מן חמשה קורין באחת )ד(תורות,
 דאמירן, עד קדיש פסקא, סוף עד לחדש, באחד השביעי ובחדש פנחס, בסדרהמפפיר
 שבראש שם על )ה( טשיחו, קר, וירם ער צופים הריבתים מן אחר איש ויהיומפפירין
 שיני ביום : וחנה רחל ]שרה[ נפקדההשנה

 מוציאיי
 באחת תרות, שתי כן כמו

 עד אותה וקורין יצחק, של עקירתו שיזכור כרי )ו( אברהם, את נסה והאלהיםקורין
 ומפפירין דאמירן, עד קדיש אתמול, שקרא כמו המפטיר קורא ובשנייה הסדר,סוף
 עור. אזכרנו וכור שם על אפרים, לי יקיר הבן עד במדבר חן טצא ה' אמרכה

 ועל התורה על היא, כך שישית וברכה ]ברכות[ ששה לברך חייב בנביאוהטפפיר
 ויום וישראל השבת טקרש אומר ]ובשבת מ( הזכרון, ויום ישראל מקרש עדהעבודה

 מחתרין יש : כך חוש 871( )צד שליג סי' במה"צ עליתם. יגן צבאות ח' 6(]קפב[
 בי וגנזי שופרות. אסל זח ענין סח כי כן, לוסר ואין וגו', עלינו יגן צבטת ח' בחןשמתוג
 ע"ב. 4ב ר"ח יוסי. וכרי שותיקין ג( לפנית. נטו חנא חסדריםוגס'

Dtp])6 1טנהה ושהרית עיבית גבח 
 מתפלליי

 נטה*ו וכו'. תפתח שפתו ה' נך
 לפני ירד עקיבה ר' ג( ע"ש. השנח ראש של "nlSte טסת הובא 888( ציד שט*זסי'

 שם טח"1 ויתקדש. יתגדל נ( ע"ש. ע"ג כ"ח תענית מלכנו. אנינו ואמרהשיבח
 נפקדה שבר"ח שם על ס( ע"א. ל"א סגילח פקד. וה' מן חמשה קורין באחת י( 884(.)צד

 פיט רבתי פסיקתא עיין יצחק. של עקידות ומיזכור כדי 1( מע"ב. " ר"ח וחנה. רחלושגח[
 שהוא גטו הוספתי הזכרון". ויום וישראל השבת מקדש אוסר לכשבת 1( ער"ה. היתהרחעקידה
 נמצא הזכתן ויום חסיום אחר שם ובמח"1 886(. )צד וכמח"ז חסדרים וא' ב' בכ"ילנכף
 על וסמכו הובא ובחוספח וחטן ונראח ער טחקיע חשני בר"ח חתיכה לפני והעוברחופפת
 רנתי בפסיקתא תוא טי ביוצר תוקטן אין שאף בתפילת תוקעין מה מפני בפסיקתאהאסור
.ofe.יש* 
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86 רצץןוך

 אוחו בתהילה שיפתחו וקודם בתפילה שיעטרו קודם סיד יושבים וכשהםהזכרך(
 שופר, תקיעת על אקנ"ו ומברך )ח( רנליו על ועוטר בידו, שופר ציבורשליח
 קר"ק, קש"ק, קש"ק, קשייק, קשר"ק, קשרייק, קשר"ק, ותוקע ושהחיינו, שופר, בקוללשמוע
 תקיעה תרועה תקיעה שלש, שלש של שיש תקיעות סרר ששנים כמו )פ( קר"ק,קר"ק,
 הללו תקיעות שתשע רבותים ופירשו תשע, שהן שלש כיצד הא ואחת, אחתלכל
 :  הם החורהטן

 ותקיעה, ]תרועה[ שברים שלשה תקיעה בקיסרי ה אבו ' י ואיתקן )א(נקפד[
 טשום ותקיעה, תרועה ]תקיעה[ )תרועה( שלישית ותקיעה, שברים שלשה תקיעהשנייה
 ידי יוצא אדם שאין למיסר סצש אכוה ר' טתקנת נינהו. מאי תרועה לן מספקארספוקי
 קשר"ק עושין אט לפיכך עשר, אזוק עושה כן אם אלא קולות, השלשה מןחובתו
 אות! ידי לצאת כדי קולות, שלשים שהם ואחת אחת לכל פעמים שלש קר"ק,קש"ק
 הברכות סדר על הציבור פורח ספני יושבין וכשהן )ב( התורה, מן שהן תקיעותתשע
 ואחר קש"ק ואח"כ תחילה קשר"ק אבוה ר' שתיקן כררך עשר לטוסף עוטדיןכשהן
 תוקעין טה מפני יצחק ר' דאמר )נ( השפ!, את לערבב למה, כך וכל קר"ק,כך

 : השפן את יערבב כדי )ד( עוטדין, כשהן ותוקעין יווצבין כשהן השנה בראשוסריעין

 שופר בקול כשטדי חם15ת שופר. גק51 לשסוע שופר. תקיעת ל אקבא וסברךס(
 חוצפפח אבל שופר. בקי לשסוע שפכרך אחר גבח גם לחציג כמנתו וחי' אחד טעתיקתוספת
 mw~ln וכן שאר* תקיעת "ש תא והטסת שם. ובסחט חסדרים ובס' ב' בכא נטמא 5אהחיא
 שהביא חראבי"ה בשם גם ותביא שופר. תיעת ש לברך שיש ר"ת בשם תביא י' סי' פ"רר"ח
 נם שחומר כפו 5פנימ *תא והירושלמי שופר. 3קו5  קרטוע לכרך צריך שההוקע toia~1tבשם
 בסדרו רעיג שגם וראיתי שופר בקוק לניטוע לנדך חבח"ג בשם ח ותביא נהנאל קיבןבש
 גיא שאלת חרור  *אר שיאש וימין יגופר בקץ5 לשסוע חברכח חביא ייב( השח)דף

 בט תחילי
 הבאח רע*א ס" ח"ב 1r'wm 5"ח סי' חראקה חנפ שופר תקיעת ע5 ובין שופר בקולשקטוע
 בב"י וייש שופר ק51 לשסוע שיברך תקמיח ס" אשח בפזר וקמל שופר בקוץ לניטועחברכח
 חקירות  סרר  ומשנינו כסו א( שופר. ק% לשטוע שסברך ג"כ כחב הרטב"ם כי שםוחביא
 ערב. 5"ג ר"ח טשגחכי.

 ושם 886( ענד בטח"1 ותובא ע-א 5"ד ר"ח נקיפה. אנחו ה ותיתקן "נקפד[
 יושבין וכשחן " ער"ה. חוספח נמצא אבהו רי טתקבת בין גיחו טאי חירום אחרבסהא
 וכוחן טתוקן: הלשון במחרי אב5 חסדרים 1ב9 ב' בכ"י גפ חיא כן כי. חציבור פורחספני
 למדר לטוסך שמדין כשחן ברכות סדר וש קולות, משלשים עונתן שהבור פורח דליכאישובי!
 קשר"ק אתתו י אוהפ שתיקן כדרך לבים הקישות אעשר סמוכין והופרזת nututטקסיות
 נטש 1fnw יגעיהם. ל שהמסדין ציבור פורח ספני קריק כך ואחר קש"ק כך וצהרתחיל
 סע*א. פא ר"ח כו'. 'צחק דא"ר נ( חישר. ספר מספח גם ר-ת גשם וחוגא חומפחשם
 בשם שחולאו סטת חשפן את לערבם כדי ד"ח וך'ב פ14 בהעם' עפן חשפן. את לערגם כדיי(

 Ppnt חהיא בעם ריח וכתיב ינצה חסות ב5ע טיררפלם' מאסר שהביא א' ערג ערךחיתוך
 נמצא 5א חירושלסי וזח כר בהי5 ו5א בחיל חרא זיע"א שיברא קל שסע כר גדולבשופר
 שם וכתי תקשנה סי' ארח בפור גם הובא ותירושלטי אחר. בסקר שחקירותי כטולפנינו

 חבש הירושלמי ודברי אחר בסגמן הירושלטי הביא האבודרהם גם נירושלטי. איתא וחכיהב"
 למרין אם ומכאן סיים הירושלטי שהביא אחר שם א' ערב ערך בעריך וחנח חרוקהגם

 ועיין ש"ע סי' ר"ח ה' בש"ז גם והובא כה. בישיבת שלשרם כטו בעפירה שלשיםדבשנן
 תשקי. מה ר"ח ה'בטרדכי
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 רשיסדור86
 יהללו אשרי, בתהילה פותח קולות השלשים כל לתקוע גמר )א(]קפה[

 עד תיבה לפני קדיש למקומן, התורות את ומחזירין לטוסף, ועומדין וגו', ה' שםאת
 ואתה כטוך סי גבור אתה ובסוף זכרינו, סגן בסוף ואשרים בלחש, ומתפלליןדאמירן,
 באלפא ציבור לשליח זו וחוסמת צדיקים ואן נבור, תן ובכן פחדך, תן ובנןקדוש,
 כל ויאתיו יגילו, ברנה וחסידים יעלוזו וישרים וישמחו יראו צדיקים ואזביתא,

 ירעוך, לא עטים וידרשוך צדקיך, באיים ויגידו לפניך, ויכרעו ויברכולעובריך,
 את ויחמרו זבחיהם, את לך ויזבחו ה', יגרל תמיר ויאמרו ארץ, אפסי כלויהללוך
 וילמדו מלכותיך, כח ויכירו פניך, מבקשי וייראוך לעובדיך אחד שכם ויטועצביהם,
 למניך, בחילה ויסלדו ראש, לכל מתנשא וינשאוך גבורתך, את וימללו בינה,תועים
 טלכותך עול ויקבלו בטלכך, איים ויצהלו רינה, הרים ויפצחו תפארה, נזר לךויעטרו
 ותמלוך מלונה, כתר לך ויתנו וישונו, רחוקים וישמעו עם, בקהל וירוטמזךעליהם,
 )יום כאמור. כבודך טפי עד חטאינו ומפני הקדוש, הטלך עד וכו' לבדך, ה'אתה
 ובראשי ונו', בשבתו שבת עולת וגוי, השבת וביום אומר[ בשבת רייה חל ]ואםשבת(

 האלהים הוא ה' כי לבבך אל והשבות עד וגו', השביעי ונחדש ונ' וגו',חדשיכם
 : עור איןער

 שלוחי פיפיות עם היה אבותינו ואלהי אלהינו אומר צבור ונשליח]קפו[
 הרת היום קשר"ק, ותוקע הזכרון, ויום וישראל השבת מקרש עד ישראל ביתעמך
 תרועת קול שזטע עד וכו' עולם הרת היום קש"ק, ותוקע הברית, זוכר עד וכו'עולם
 עושה ער וכו', וטורים רצה וכו' עולם הרת היום קרייק, ותוקע ברחמים, ישראלעמו

 שלשה ובלא תקיעה נלא מריעין התפילה ולאחר )א( תתקבל. יתגדל,השלום,
 : יצחק[ בר ]שלמה : ישיבות בשתי מנהג וכןשברים,

 : המפורים יוםהלכות
 ובנעילת ובסיכה וברחיצה ובשתייה באכילה אסור הכפורים עם )א(]קפ0

 ]ענויי!( )דברים( חמשה כנגד חסדא רב אמר מילי הני מנא המיטה, ובתשמישהסנדל
 שבת כ"ז( כ"ג )ויקרא בעשור אך , ז'( כ"ט )במדבר ונעשור )ג( בתורה,ששנויים
 עולם לחוקת לכם זאת והיתה ל"א(, ט"ו )שם שכתון[ ]שבת ל"ב(, שם )שםשבתון,

 שמ"ח. סי' סוף 886 צד במחץ תובא לתקוע. גמר 6(נקפה[
 בשתי מנהג וכן שברים שלשה ונלא תקיעת בלא טריעין התפילת ולאחר 6(]קפו[

 בלא סריעין התפלה ולאחר חוכא ע"ב מ"1 רף בסדרע"ג וכן 887 צד בסחרו גם כ"חישיבות.
 טוראי השטן, את לערבב כדי גרולח תקיעה[ ]צ"ל תטעה וטריע שגרים שלשח ובלאתקיעה
 וכן הסיט אחר הסדרים ובספר ב' בכ"י וראיתי רע"ג. מסדור חוא ישיבות" גשתי מנחגלכן
 נפנים וחוטפתי אי בכ"י לפנינו הסר מה יצחק. כר שעסה חתום נמצא ישינות בשתיסנחג
 הוספות. חרבת במחץ גטצאועוד

 מן לקוח שלפנינו הלשון וכל ע"ב. ע"ג יוטא משנח כו'. הכפורים ים 6(]קפז[
 זא'ל "מכאן שם ורשום 876. צד שם"ה סי' גטה"1 גם והובא ע"ג( ל' )דף חנשרים יום ה'גה*ג
 )ע"1 שם בגמרא חסדא. רב אטר טה"ם נ( שלפנינו. רעיג בסחר טזח ער ואין חעטרמי"יסוד
 תיסא שכתנו ובעשור ר"ח שם בתוס' ומין בעשור. אך מעשור נ( בכה"ג. חוט כן לפניתהמא וכאשי שבחורה. ענשין תמשה ננגד חסדא רב אטר מי, כנגד עגהין חמשה חני הגי'ע"א(
 ע"ש. בהורת כריבים שחם כסדר סייחי רלא מארחיא
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7ט רישיםדהא

 שתייה ומפרקינן חשבינן, קא עינויי שיתא ואק כתיבי, חמשה וטקשיק ל"ד(, שם)שם
 לא אשר הנפש כל כי דכתינ כרת, מ.ח.יב מיעף דלא ומאן )ד( הוא, אכילהבכלל
 מיחייב עיבודא דעביי מאן וכן )ה( כ"ט(, כ"נ )שם וגו' ונכרתה היום בעצםתעונה
 ל'(, כ"ג )שם וגו' הזה ה.ום בעצם מלאכה כל תעשה[ ]אשר הנפש וכל דכתיבכרת,

 ביום האוכל כרתנן )ו( כרת, מיחיינ אמל דכי שיעורא ונמה כרת, חייב דאכילומאן
 ואעייג ]חייב[, לוגמיו מלא והשותה וכגרעינתה, כמוה הנמה ככותבתהכפורים
 קרא מרשני טעמא ומאי בכותנת, הכא בכוית, ]באורייתא[ דכתיבא דאכילהדשיעורא
 דתניא )ז( לשיעורא, רבנן שניוה תאכל, לא כתב ולא תעונה, לא וכתבבדיבוריה

 הכתוב ששינה אוכלי, מטומאת חוץ בכוית שבתורה השיעורים כל אומר יוסיר'
 נמשמען הכתוב ששינה הכימורים יום לרבר )ח(]וראי' בשיעורן ושינוחכמיםבמשמען,
 תאכל ולא כתב ולא תעונה לא הכתיב במשמען הכתוב שינה בשיעורן הכתובושינה
 אגופיה מילי הני כרת דחייב אמרינן קא וכי )ט( בככותבת, נשיעורןן חכמיםושינו
 מיחייב לא יומא דקריש ועד דממסיק מעירנא עליה, דמוסיף אתוספת אבלדיומא,
 )ויקרא מעמיה ונכרתה הזה היום בעצם תעונה לא אשר הנפש כל כי הכתיבכרת,
 וכן עינוי, תוססת על כרת ענוש ואין כרת, ענוש הוא יום של עיצומו על כ"ט(,כ"ג

 ואם גופו, נבל גופו מקצת לרחוץ אסור דחק )'א( ברחיצה, וכן )י( מלאכה,בתוססת
 רימי רב אחא כי )יב( חושש, ואינו כדרכו רוחץ ובצואה בטיס מלוכלכות ידיוהיו
 במים אותה שורה באב תשעה ערב לוי[ ]בן יהושע לר' לו[ ]היה מטפחתאמר
 יום ערב ורגליו, ידיו פניו בה ומקנח פושטה למחר נגובים כלים כמין אותהועושה
 יעקב ר' ליה אמר )יג( עיניו, גבי על מעבירה למחר ורגליו יריו בה מקנחהכפורים
 : סחיטה ואותבינך לן[, ]אמרת )אמרה( איפכא )יד( תחליפא כר ירמיהלרב

 ומנרך ביום נו מובל הכמורים ביום קרי חוי דקא דהיכא )א(]קפחן
 ולערב וטובל, יורד הכפורים, כיום קרי הרואה רננן דתנו )ב( בידיה, נפשיהומגניב
 : לשפשף מצוה קםבר ישפשף, מבערב אם אימא אלא הוה, דהוה מה לערב,ישפשף,

 משום לינוקא ריפתא ולמיתן ירא חרא למימשא לה שרי ינוקא לה דאית ואיתתא)ג(

 כו'. דעניד מאן וכלס( חנח"ג. למן הוא נרת'.גו'. טיחיינ טיעם דלא 01א1י(
 כל אוטר יוסי ר' דתניא ו( שם. בכה"ג והשא ע"ב ע"ג יוטא משנח כדתגן. ו( שם.בח"ג

 לנכון והובא בגטרא שהוא כסו אומר רני לתקן חש מע"ב ע"ס יומא נבזית. שבתורההשיעורין
 רתניא 876 צר ובסחת אוטר. ר"י ובסדרים אוסר, יוסי ר' ג"כ כתב מהסחר ב' ובכ"יבכה"ג

 והסר רע*א פ' יוטא בגמרא ועיין כבח"ג שהוא כסו תוספתי לרבר. וראי' מ( אוכר. יחודהה
 ח"מ כרת חייב דאבל היבא אמרינן קא וכי ס( בסחת. גם לגנון ונמצא ובסדרים. ב' בכ"יג"כ

 ובם' ב' בכ"י גם חנוסח כ"ח ברחיצת. וכן '( ע"א. פ"א יוטא ועיין שם, כה"ג ד'וסא.אגופיה
 צ"ל גופו. מקצת לרחוץ אסור רתנן י6( סגלן. ברחיצה הגי, כבת"ג אבל ובסחיוהסדרים
 לו היה טטפחת אטר ריטי רב אחא כי ינ( שם. בבה'ג והובא ע"ב ע"ז יומא וחואדתניא
 ע"ש הני' שם נשתנה וכן טרי, נר רבה אתא כי ע"א ע"ה שם בגמרא כו'. ת"ב ערבלריב"ל
 הגי' ועיין מרי גר רבה אתא כי ג"כ גורס רק בסיחור שהשא נטו הגי' ובמחיו בכה"גוגם

 שם. שם יעקב. ר' א"ל ינ( רה"ג. שמעתי שם בגמרא ברש"י ועיין ובראשברי"ף

 שם. בגמרא בפירש"י עיין לןן. ואטרת איפכאיד(
 376. צר בטת"ו הובא וכן שם בח"ג ביו"כ. קרי חזי רקא 1היכא 6(]קפה[

 לה ראית ואיתתא נ( רויזג. סי' או"ח טור ועיין ע"א פ"ח יוסא ביי"כ. קרי תרואה דת"רג(
 שם. בה*גינוקא.
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 במים ]אחת[ ירה מדיחה אשה אומר[ ]רשב"ג מגשה דבי רתנא )ד(שיבתא,
 דאינשי ירא על דשריא היא רוחא שיבתא פי' )ו( קטן, לנגה ]פת[ ונותנת)ה(

 מינלא ההוא על רוחא ההוא שריא ירא, מימשא בלא נמיכלא רשע ומאןבליליא,
 : לינוקא ומוספא למימשא רבנן לה שרי הכי ומשוםומיסתכנא,

[tep])טבילות חייבי כל תנא )א 
 טובליי

 בין באב בט' בין )נ( כדרכן
 טינא על אבל הכפורים, ביום המטפחת פינא גבי על אדם ישן לא )ג( הכפורים,ביום

 אנפיה או רביה, אגפיה קבולי בעי דקא תלמידא ואילו )ר( : מותר טטפחתשאינה
 צוואריה, עד בטיא למיעבר ליה שרי באורחא, מיא ואיכא אבוה, אנפיה או רבא,גברא
 מי פני או רבו, פני להקביל או אביו, פני להקביל מהלך ודהיה הרי דתניא)ה(

 טתחת ירו יוציא שלא ובלבד )ו( חושש, ואינו צווארו עד במים עובר סטנו,שגרוף
 מיבעיא לא )ח( בסיכה וכן אסורו, ]לשוט מעבר אבל 0( צווארו, עד ודווקאהלוקו,
 לי' שרי צערא ליה אית ואי לסוך, אסור[ קטנה אצבע אפילו אלא ]ראסור גופוכל

 לו שיש או חולה היה ואם גופו[, ]ככל נופו מקצת לסוך אסור דתניא )פ(למישף,
 : מותר )י( בראשוחפטין

 5דוכתא למיעל קאבעי נמי אי דמפנק, היכא הסנדל בנעילת )א(וכן]קצ[
 לינוקא, ריפתא לטיחן נטי אי ציבורא, ביום למקריא )ב( תורה ספר ואפוקידחורבא,

 מסאנא בלא למיעל דחיל וקא רכפורי ליומא דצריך טה או לבושא, אפוקי נמיאי

 ב"ה קפן. לבנת ]פח[ מותנת ס( כבח"ג. וחוכא ע"ב ע"ז יוטא טנשה. רבי דחנאי(
 לשון הש כו'. הש רוחא שיבתא פי' 1( חוששת. ואעח לתינוק פת ומתנת ובגטראהבח"ג,
 שבתא ערך בערוך וראית' שיבתא. משום ד"ח בתה' וע"ן טד'חה, ד"ה ישז, ושןחבת"ג
 התינוקת שאוחזת רעת רוח בתשובות, הכתוב פ" שד וחבש גדולות חלרות בשם הפ"הביא
 בלשון ושסה שימות עד והולך מתנפת אותם וטייבשת הצאר שאחור' בגירים בטפרקתבשאר
 כו'. שיבתאארמית

 ובמחא. שם בכה"ג והובא עזא פ"ח יופא סי. טבילות חייבי כל תנא 6(]קפץ[
 ועיין ביו"כ. כדרכן טאלין איתא ובגמרא הבח"ג, לשון כ"ה ביוזכ. בין באב בתשעח בין3(

 ועיין ובב"י ע"ש כו' טוב5ין דאין כתב וריח והביא חבת'ג את wt~ne תרי"ג סי' סוףבטור
 ובגמיא שם, בכה"ג כ"ה טינא. גני ע5 אדם ישן 5א נ( דנ"ע. רזה ע"א rr' יוטאנחוס,
 מטפחת שאינה טיש ש "אבל והסיום ביו"כ. טיגא ע"ג לישב אסור חגי' י"א ע"חיומא

 על אבל ביו"כ, חמוטפח טפח גבי ע5 אדם ישב 5א חגי' ובמח"ט חבה"ג לשון חשסותר".
 שהיה הרי דתגיא ס( הבח"ג. לשון כו'. תלסידא שילו ז( טותר. להטפיח שאינשטופח
 בבה'ג חלוקו. טפחת ירו יוציא ש5א ובקבר 1( ע"ב. יתז יוסא אביו. פני להקבילטהלך
 ]לשוט מעכר אבל ו( ט'. חלוק שפת חלוקו חפת רשז, ופי' שם, בגטרא וכיה חלוקוסחפת
 כה"ג ויפנינו כבשי וע"ש נר151ת הלכות בשם תרי"ג סי' nela בטי הונא וכן תקנת' כןאסור[.
 השחה יפרש כאשר מישון )שויטמעסי בטים שטיה ענינו למוח 3י אחר, וחבל אסר נסוחאבל

 ע"ב ע"ז יומא ושין י"א( ב"ח 0שעי'לשחות
 הכ"י.

 ונשמטה אסור ס'עבר אבל חוכא כי ראיתי ב'
 אבל לנכון הובא בטח"1 כי וראיתי שליטה שורה חסר הסדרים ובם' 5סוח או לשוטהמלה
 המפתי אסור[. קמנח אצבע אפי15 אלא ]דאסור גופו כ5 סיבעי 5א ס( אסור. חוא לשוטמעבר
 מקצת לסוך אסור דתניא ע( ובמחט. הסדרים וכס' ב' בכ"י לנכון ונטצא כבח"ג שהואכסו
 כדרכו סך שם ובגטרא הבה"נ, לשון כ"ה סותר. '( ע"ב. ע"ז י1טא גופו. ככ5גופו
 חושש.ואינו

Es~])6 וגשא,לשת 877 צד בטת"1 והובא ע"ד ל' דף שם בח"ג המנדל. בנעילת וכן 
 בציבורא. כיה לטיקריא יבה"ג ציבורא. גיזם למקריא 3( קם"ח. סי' הברכחזאת
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 מיסס נמי אי )ג( כרעיה, על מידי למיכרך ליה שרי ריחשא, מן או עקרבא,מן
 וכן )ה( מותר, עקרב סכנת מחמת כל שמואל דאטר )ר( צורכיה, אפוקי וטיעלגורבי
 רב רהא )ו( בגורבי, למ.פק דמי שפיר לסגויי, יכיל ולא דטפנק סאן לעינייןנמי

 הונא רב בר רבא בריקולי, רבא )ז( נדהוצי, נפיק אביי דהומני בסנדלא נפיקיהורה
 : אסיר מפנק שלא נין מפנק נין ממאני אבל ונפיק, כרעיה על סודראכריך

 דמי שפיר מסתכן, אכיל לא דאי חולי דאינא דהיכא )א(]קצא[
 בהם וחי האדם אותם יעשה אשר דכתיב מעטא מאי )ב( דכיפורא, ביוטאלאוכיליה
 היכי כי מצוותא קייטו רחטנא קאמ' כי בהם, שימות ולא בהם[ ]וחי ח'( כ"ח)ויקרא
 נקיאין פי על ליה מוכלען וכי )ג( לא, וטסתכנא מצוותא נטורי אכל בהו,רתחיו
 ויודעים עוכרה אפילו אלא חולה מ.בעיא ולא )ד( עצמו, פי על ולא אותו,מאכילין
 שפיר הוא, נפל ספק הי ספק לטימר דאיכא ואעם"י וולדה, טתעקר אכלה לאדאי
 לה תוהבין חזיר, בשר או קודש, בשר שהריחה עוברה דתניא )ה( לה, לטיחןדמי
 אותה מאכילין לאו ואם מוסב רעתה נתיישבה אם פיה, על לה ]ומניהין )ו( ברוטב,כוש
 שאין עצמו, שומן אותה טאכילין לאו ואם מוטב דעתה נתיישבה אם עצטהןרוטב
 אמרי )ו( דמים. ושפיכות עריות וגילוי מע"ז חוץ נפש, מיקוח בפני שעומר דברלך
 פשיטא לחולה שומעין צריך אינו אומר ורופא אני צריך אומר חולה ינאי ר'דבי
 דקא הוא בעותי צריכנא חולה דקאמר ]הא דתיטא מהו )ח( להקל, נפשותמפק

 אינו אוטר ]חולה )ט( נפשו, מרת יורע לב קמ"ל[ מייתנא אכילנא לא אי דסברטיכעית
 לב דתימא מהו להקל נפשות ספק פשיטא לרופא שומעין צריך אמר ורופאצריך

 וכן שם הבח"ג לשון חוא צורכיה. אפוקי ומיעל גורבי פיסם נמי א'נ(
 הוא בגורבי לסיפק דמי שפיר לסגניי 'כול ולא דמיפנק מאן לענין נמי וכן שלאחריוהטאסר
 בערוך וראיתי ע"ש. חבה"ג טלשון קצת בשינוי שם בשאילתות גם והובא שם, חבה"גלשון
 שרי פי קס"ח[ סי' ]תוא דכפורי דיומא ובשאלתא נחלות בהלכות ונ"ל הביא בי גרבערך
 תחת אותן זשנועלין מצמר מגעול כלי טיני והיא גורג. ישטעאל בלשון פי' בגבבאלסיפק
 שיו כר. דספנק מאן לענין נטי וכן ס( ע"ב. ע"ח יוטא שמואל. דאמר ד( )ותקען(.טנעלין
 ובבחזנ בגטרא בדיקול'. רבא ו( שם. 'וטא בסגדלא. נפיק יהודה רב דהא ו( י ג'.הערת
 ועיין בסדור שלפנינו הגי' גם יהוא בדיקולי. העתך גירסת הרהב שם והעיר בדיבלי,נפיק

 שיש. ריגא לענין בזח שתאריך שם בטה"1 רש"חבהערת
 ,דץן( לוש! )דף שלאתריו כמאטרים בכה"ג גזכ החש כו'. חנלי דאיכא יהינא י(]קצא[

 שרטות ולא בהמן וזחי בהם וחי האדם אותם יעשה אשר דבתיב מ"ט נ( 871. צד במחטוחוכא
 אותו טאכי*ן בקיאין פי על ליה טוכייגן וכי נ( שם. בכה"ג והשא עיב פ"ה יגמאבהם.
 בפ,צנח וכהוא כסו עצטו, פי על אותו מאכילין בקיאין ליבא ואי לחקן יש עצטו. פי עלולא
 הוברח אפילו אלא חולת סיבעש ולא ו( ובמה"ו. שם בבה"ג לנכון חוכא וכן ומש פ"ביוטא
 חביא י"ג שת פיה יוטא וחרא"ש הבהשג לשון הוא כו'. וולדה טתעקר אכלה לא דאיויודעים

 דחגיא ס( הרטב"ן. בשם גם נשות הריזץ גשם שהגיא 0ה וע"ש גדולות חלבות דבריאת
 כי. פיח על לה ]וטניחין 1( שם. כבח"ג והובא שם גמרא קודש.ן בשר שהריחהעוברה
 ח"ג עאהץ יו"כ ח' בראג"ן חסר וכן בסחט גם וחסר ובנח"ג שם בגמרא שהש כטוהוספתי

 פ*ג יוטא ינאי.- דגי אטרי ז( סופרים. בדקדוקי ועיין בגסרא חסר הי' כי ונראה רע"טסי'
 כו'. חולה דקאסר ]חא דהימא טה ט( ינאי. רבי אטר הגי' ובגטרא שם ככה"ג והשאע"א

 שם בבה"ג שהיא כסו הוספתי כו'. צריך איני אוטר ]חולת ע( שם. בבה"ג שהוא כטוהוספתי
 ורופא אני, צריך אומר חולח ינאי רבי דבי אמרו כך. חגי' ב' יהין aar. יומא בגסראוהין
 אוסר והשח צריך אוסר רופא נפשו, סרת יורע לב דכתיב לחולה, שומעין צריך איתאוטר
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 תונבא אני צריך ]לא[ חולה דקאטר והא לו, שומעין לרופא קמיל[ נפשו מרתיורע
 : הלכה וכן ידע ולא ליה נקם דקאהוא

 אדם בני עשרה ורצו אחת, בגרוגרת שאמרוהו חולה רבא אמר )א(]קצבן
 קדה ואפילו זה, אחר בזה ואפילו פטורין, כולן אחת, בבת גרוגרות עשר לווהביאו
 תחת מייתינן אחד, בעוקץ ותלת עוקצין, נתרי תרי דאיכא והיכא בראשונה,והבריא
 שאחוו מי )נ( : בבצירה מפיש דקא עוקצין מתרי תרי מייתינן ולא אחד,מעוקץ
 בולמום שאחזו מי רבנן תנו )נ( עיניו, שיאורו עד טמאים דברים אותו טאכיליןבולמוס,
 לקיש ריש ]אטר[ )ד( : ברבש דשערי קימהא אפילו פפא רב בדבש, אליה אותומאכילין
 רמשקה אע"ג אלמא הכפורים, ביום ככותנת לשיעור מצפרפת הירק נכי שעלציר
 : הלכה וכן דמי. כאוכלא אוכלא ביה דמתכשר כיקהוא

 מנחה, קומץ ארם שהוא טה ]לפי[ הכל שאמרו[ יש רננן ]תנו )א(]קצנ[
 אחריתא כמתניתא נמי ותניא )נ( הכפורים, ביום לוגמיו טלא והשותה קטורת,וחופן
 מלא אומרים הילל ובית רביעית, כרי אומרים שמאי בית חייב, ויהא אדם ישתהכמה

 ממש, לוגמיו טלא הילל, בית אמרי דקא לוגמיו[ מלא מאי ]ואמרינןלוגמיו,
 הילל, בית וחוטרי שמאי בית קולי גבי ליתנייה ]הושעיא( )פפא( רב לה טתקיף)ג(
 לחומרא שמאי בית לחו דהוו איתשיל, הבשן מלך עוג נס איתשיל כי ליהאמר
 : הלכה וכן בנפשיה. וחד חד כל אסריק דקא לוגמיו טלאאלמא

 חמשה בהני נפשי' לעינוי איניש דמיחחב ינן אמר דקא סימר )א(]קצת[
 כל דכתיב המימה, ותשטיש הסנדל נעילת וסיכה רחיצה ושתייה אכילה דאמרןעינויי
 חמשה אהני כרת מחייב כי כ"מ(, כ"ג )ויקרא וגו' ונכרתה תעונה לא אשרהנפש
 תעונה לא אטרינן מי מיחייב, בלבד ושתייה אאכילה דילטא או מחייב, כולהועינויי
 דילטא או מיחיינ, אטלהו זהילכך עיטי דאיקרו אשכהן מילי חמשה והת כתיב,סתמא
 ז'( כ"ת )במדבר תעשו לא טלאכה )ו(כל נפשותיכם את ועיניתם דכתיב )ב(כיון

 קם"ל נפשו סרת יודע לב דתיסא מחו לתקל נפשות ספק פשיטא לרופא שומעין צהראיני
 הלכח. יכן קס"ל ירע ולא לית רנקיט הוא תקנא צריך איני חולה דקאטר והא שמשנןדלחפא

 בגמרא והוא עמא( ל"א ידף שלאחריו במאמר שם בבתז3 הוא רבא. אטר 6(נקצב[
 וחוא שם בפה"ג הובא DIQS11. שאחזו סי נ( 878. צד גטח"1 גם ותובא עמא ס"ר'סיחות
 תזר הובא בתחלח כי וע"ש בגטרא. ע"ב פ"נ יוטא כו'. ת"ר ג( בסשנח. ע"א פ'גביוסא

 טשר מאירין מתיקה טיני וכל שהדבש טתיקה סיגי וכל רכש אותו מאכילין בולטוס שאחאטי
 אלית אורע סאכילין בולטוס שאהה טי שמואל אטר נתמן א"ר חוכא ואח"כ נו' אדט שלעיניו
 הובא וכן לפנית לתקן יש 31ן ברבש נקית סולת אף אמר יהושע דר' בריה חונא רבבדבש,
 מן שם ננח"גלנטן

~Dr, חטא מר' הטאטר נמצא שם רק עטח"ו חסדרים ובס' ב' גכ"י 
 ג"כ חוא הירק. גצי שעל ציר לקיש ריש אמר ז( בדבש. נקיה סלת אטר יתושע דר'בריח
 ע"ב. פ' יומא גמרא 21ף'ן שלאחריו במאסר שםבבח*ג

 וטח"1 שם כה"ג מ'. קומץ אדם שהא מה ]לפי[ חבל שאמה[ יש ]ת"י 6(נקצף[
 וחוא ת"ר במקום תגן לפגינו לתקן יש וכן דתנן, איתא ושם ע"ב, ל' סשרוכין וח"א 878צד

 רב לח מתקיף נ( ע"א. פ' יוסא אחריתא. גמתניתא נסי ותניא ג( סיפא. תיזז כליםטזנת
 ובבח'נ בגטרא שהוא כמו חושעי' רב תקנתי ב"ח. וחוטרי ב"ש קולי גבי ליתגייחפפא

 הובא כמח"ו וגם שם בגמרא רשיי שנתב כסו עדיות בטס' הוא ב"ש קולי גני ליחיייחוחפונת
 פפא. רב להטתקיף

 את ועניתם דנתיב נ( שם. כטה"ו והובא שם כה"ג אמרינן. דקא מיסר 6(]מצד(
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 )עינוי( ביה דאית אעינוי ל'( כ"ג )ויקרא עמה מקרב ההיא הנפש את והאבדתיוכת.ב
 ושתי אכיל לא ראי ושתייה אכילה ניהו וטאי הוא כרת דטיחייב הוא נפש]איבור[
 טיחייב, לא אימא נפש, ]איבוד[ )עינוי( ליבא להו עביד לא דאי הנך אבלמיית,
 כשיעור אני שיעור, בכחצי ]אלא[ אמרו לא בכולן שאמרו אעם"י רבנן דתנו ת"ש)נ(
 אוכל עצמה, נפני כרת בה דכתיכ מלאכה והעושה והשותה האוכל כגק כרתענוש
 אעינוי rs) כ"נ )ויקרא וגו' הנפש את והאבדתי דכתיב, בעינוי כרת דכתיבושותה
 : הלכה וכ! לא. אהנך דמיחייב הוא נפש אבוד בהדאית

 כרת טיחייב הכיפורים ביום דאכיל דמאן אסריק רקא טימר )א(]קטןץ[
 כרת בהו רכתינ איסורים ושאר ופיגול ונותר ורם חלב דאכיל ומאן ככותבת,ושיעורו
 לא, או בה אית איסורא טיחייב דלא הוא טכזית ופחות טככותבת פחות בכויתשיעורן
 להיכא טינה נפקא למאי טדרבק או ]טדאורייתא )ב( איסורא ביה אית לומר תיטציואם

 היילא לא אסור מדאורייתא דאי משיעורא בציר איסורא[ ואכיל אכילנא דלאדסשתבע
 עליה חיילא ראסור הוא ]מדרבנן ואי )ג( טיני, מהר ועומד מושבע דהא שבועה,עליה
 מכזית[ פחות דאי סכזית פחות הוא דספיקא דכוי חלב ראכל להיכא א"נשבועה

 ליה הוה אסיר מדרבנן ואי לחומרא, דאורייתא ספיקא ליה הוה אסורמדאורייתא
 טן אסור אמר יוחנן ר' שיעור חצי דאיתמר )ד( ת"ש מאי ולקולא דרבנןספיקא
 איסורא לאיצפרופי דחואי כיק אסור אמר יוחנן ר' סותר, אטר לקיש רישהתורה,
 היבא כל רבא ואמר )ה( וליכא. בעינן אכילה טותר אטר לקיש ריש אכילקא

 והפילה, למעוברת החולץ תלת מן בר יוחק כר' הלכה לקיש וריש יוחנן ר'דפליגי
 נמי ואמרינן )ו( יוחק, כר' כולהו אבל האב, בחיי הנן ומכרה פיו, על נכסיווהמחלק
 לשיעורי אשי רב נר סר סבר דבישרא בדיקולא דנפל תרבא זיתא פלס כיהאי

 ועוד דרבנן, בש"עורא תזלזל לא לך אטינא לאו אבוה ליה אמר ויתא, פלניבתלתא
 אסור דאמר יוחנן כר' הילכתא אלמא התורה, טן אסור שיעור חצי יוחק רי אטרהא
 : הלכה וכן התורה.מן

 שיעורין מסיני למשה הלכה ]ועונשין[ שיעורין יוחנן ר' אמר )א(]קצו(
 של שיעורין הכי נסי ]תניא )ב( עונשין של שיעורין יודן ר' אמר כתיבי,מיכתב
 מכשיעור פחות לאכול לעוברה לה התירו מר אטר )ג( : טם.ני לטשה הלכהעונשיןן
 פחות אימא אלא ]נטי[, כשיעור אפילו סכנה דאיכא אי דמי[ ]היכי הסכנהמפני

 : נמי סובא ואפילוטבשיעור

 טלאכח וכל נגישותיכם את תענו הכתוב חוכא ובטח"1 בגח"ג אבל ז'. כ"ט בטרבר הואנפשותיגם
 ת"ש נ( ל'. נז3 הקרא מן ג"כ פסוק אח"כ וחוכא גשנה גי' וחיא כ"ט( טיז לויקרא תעשולא

 ע"א. ע"ר יוטאדת"ר.
 879. צד בטח"1 והובא שם בח"ג ביו"כ. דאכיל רטאן אטרינן דקא שסר 6(]קצה[

 הנטפתי האשר. חוא ]מדרבנן שי ג( בכה"ג. שחוב כסו חוסמתי מדרבנן. או ]טדאוריייתאנ(
 ור"ל. ב"י הפליגי חיבא כל רבא ואמר ס( ע"ג. ע"ג צמא האיתמר. ר( בנציג. שתאכסו
 ע"א ג"ח חולץ נטי. ואטרינן 1( הלבתא. ר"ח עחוס' ע"ש ע"א ל"ו ביבמות וח"א שםגה"ג
 שם. בכה"גוחטא

 879. צד בטה"1 והשא שם בבה'ג וכ"ה ע-א פ' יומא כו'. יוחנן א"ר 6(]קצו[
 לעשיה. התירו סר אמר נ( ובסחת. ובגת"ג בגמרא שתא כמו האפתי חכי. נמי ]תניאנ(
 w~p. י"ג טכריתות והוא יתגרה, גדי ואמרינן כך השא ושם שם גבהיה גםתא
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 דתני )כ( דכיפורי, דיומא בטעלי ולמישתי למינל דמהיבינן )א(קצח

 בתשעה וכי ליב(, כ"ג )ויקרא בתשעה נפשותיכם את ועיניתם מדיפתי רב נרהייא
 כאילו בו, בתשעה ושותה האוכל כל לך לוטר אלא טתענע, בעשור והלאמתעוין
 שתים בת דאטר יוחנן כר' לן קיימא )ג( )דקייטא( תינוק וגני ועשירי תשיעיטתענה
 ]ויום שנה עשרה שלש בן בתינוקת, טראורייתא משלימין אחד[ ]ויום שנהעשרה
 : בתינוק מדאורייתא טשלימיןאחד[

 כיום כי שנאמר דכפורי, בידמא לאוריי ישראל בר ומיחשב )א(]קצה[
 דתמא )ב( היא, דברים וידוי כפרה דהא ואשככן ל'(, מ"ו )ויקרא עליכם יכפרהזה
 אוטר אתה מדבר, הכתוב דברים בהרצאת ו'(י שם )שם ביתו ובעד בעדווכפר

 כפרה כאן נאמר לוטר נפשך אם דם בהרצאת אלא אים או )ג( רבריםבהרצאת
 אם מאי דנרים, בהרצאת ~rw אף דברים, בהרצאת להלן מה כפרה, להלןונאסר
 קרא אטר הוא, רם דהרצאת בפנים הנעשה טשעיר ניגמר תשא וכי לוטר,נפשך
 ]כוי[, הרם נזרק לא ועדיין )ר( י"א( פיו )ויקרא לו אשר החפאת פר את אהרןוהקריב
 שמואל בר רנה אמר )ה( ופשעתי. עויתי אפאתי אלא אומר אינו אומריםוחכמים
 * : כמכסיםהלכה

[tSpJהמנחה בתפילת הכפורים יום בערב לצלויי לאיניש ליה יכיבעי )א 
 טיפרדא רילמא בסעודתא, דיתיב קמי מן תפילתו אחר עולם, רוי יודע אתהומיסר
 עם הכפורים יום ערב וידוי טצות רבק דתנו )נ( לאודויי, ולא סעורתיה סתמתדעתיה
 עליו דעתו תיפרף שמא ושתייה, אכילה קודם מתוודה טכסים אמרו אבלחשיכה,
 שטא ושתייה, אכילה אחר יתודה ושתייה, אכילה קודם שהתוודה ואע"פבסעודה,
 ונעילה, ומוסף שחרית יתוודה ערבית שהתודה ואעפייי בסעודה, קלקלה דבר לויארע
 : תפילה באמצע אוסרה ציבור ושליח תפילתו, אחר אומרהוהיכן

 התניא )ב( טדאנהר, הכפורים יום ערב לאפסוקי לן ומותשי )א(]ר[
 ת"ל מתענין, בתשעה יכול ל"ב( כ"ג )ויקרא לחודש בתשעה נפשותיכם אתועניתם
 ומתענה טתחיל כיצד הא ]בתשעה[, )בערב( ת"ל משתחשך, יכול בערב איבערב,
 אקדוסי הכעינן בכניסתו אלא לי ואין הקודש, על טחול שמוסיפין סיכאן יום,מיעוד
 אלא לי אין ערב, עד ת"ל חשיכה עם לאחורי לן דמיבעי טניין בהכשתוואפסוקי,

 שלפניו גמאטר נחייג דכי*ורי. ריבוא בט49 ולסיביתי למיכל ומחייבינן 6(]קצ?[
 וחוכא ע"ב פ"א עמא טריפתי. רב בר חייא רתני צ( 879. צד במהיו ותובא קיא( ל"אלרף

 אהרה. ג" ע-א *"ב יוטא בגטרא וזמין שם בח"ג יוהגן. כי לן קיימא נ( וס.בבחנם
 ל' דף שלפניו בטאטר בת"נ דכשרי. גיוטא לאודיי ישראל בר וטיהייב 6(]קצה[

 נפשר אם דם בהרצאת אלא טיט או נ( ע"ב. ל"ו יומא דתטא. ג( שם. בטחא ' וחובאע"ב
 חרט. נזרק לא ועדיין י( בשינויים. שם בגטרא וומ'1 כבת"ג כזה כפרח. כאן נאמרלוטר
 הונא מתכסים. חלכח שמחול כר רבת אטר ס( הסיום. חוכא שם בגח"ג כי וט' סלתהצגתי
 תרכיש. סי'בשור

 ויחי. טשת רת"ר 3( שם. בח"ג בש"כ. לשויי יאיניש ליח יסיבעי 6(]קצם[
 שם. בגחי וחובא לקב *'יומפא

 רתניא. נ( 880. צד בסואץ וחובא שם בת"ג סדאגהר. ש"כ לאפס1קי לן ימתני אנצן
 yY. *-*יש*
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 מעיילינן דטקדטי טנין שנת ]תשבתו ~יל )נ( מניין, טובים ימים שאר הכמוריםגיום
 מלטד שבות שנאמר מקום כל כיצד הא שבתכם, ת"ל[ ליה מפקינןומאחרינן
 : הקודש על טחולשמוסיפין

 ה' לפני חטאתיכם מכל הושעיא ר' אמר אלעזר י' אמר )א(]רא[
 : טנפר הכפורים יום הקב"ה אלא בו טכיר אדם שאין חטא ל'(, א' )ויקראתפהרו
 עבירות דתנן )ג( ליה, דטפייס עד ליה מיתכסר לא לחבריה דצעריה מא, ואילו)ב(
 כל רבי אמר )ר( חבירו, את שירצה ער מכפר הכפורים יום אין לתבירו ארםשבין

 נוקשת וגו' לרעך ערבת אם בני והנאמר לפייסו, צריך בדבר אפילו חבירו אתהמקניט
 רעך, ורהב הת:יפם לך רעך בכף באת כי והנצל בני איפוא זאת עשה פיךבאמרי
 הרבה לא ואם היד, פיסת לו התר בידך[ ]לו )לך( יש ממק אם ג'( ב' א' 1')משלי
 אדם, בני שלשה של שורות בשלשה לפייסו, וצריך חסדא רב אמר )ה( ריעים.עליו

 כ"ז( ל"נ )איוב לי שוה ולא העויתי וישר חפאתי ויאמר אנשים על ישורשנאמר
 יותר לפייסו צריך אינו )ו( טהכירו מטו המנקש כל חנינא כר יוסי ר' אמר)ו(

 טת ואם )ח( י"0, נ' )בראשית נא שא ועתה נא שא אנא שנאמר מעטים,טשלשה
 קברו, על ועוטר אדם בני עשרה מוליך אכוה ר' אמר ביזנא בר יוסף רבאמר
 בו: שחבלתי לפלוני חטאתי ואומר)ט(

 מנ"ל מסיני למשה לו נאמרו סטנין עשר אחר rS~1t י' אטר )א(]רב[
 הרי שם(, )שם וחלבנה ושחלת נמף תרי, ל"ד( ל' )שטות סטים לך קח הונא רבאמר

 הרי שם(, )שם וכה ולבונה עשרה, הרי חמשה, שם( )שם ]אחריני[ סמיםחטשה,
 שאין ציבור תענית כל חסירא שמעון ר' אמר ביזנא בר חנא רב אמר )ב( עשר,אחר
 סמני עם הכתוב וטנאה רע, ריחה חלבנה שהרי תענית אינה ישראל מפושעיבה

 : ו'( ט' )עטוס יסדה ארץ על ואגודתו מהכא[ אמר ]אביי )ג(הקטורת

 חראףת בחערת ועיין ת"ל. עד ת"ל טן חטעתיק שחשטיט מח הוספתי ]תשבתו. ת"לנ(
 ע"ש. בזת ותאריך ת' אותבסח"1

 כ"ח כריתות גגמרא והש יו"כ חי סוף בח"ג הושענא. רי אמר אלעזר ""ר *(]רא[
 שלשניו. במאסר שם כה"ג לחברית. דצעריח סאן ואילו נ( 880. צר בסחיו והובאמע"ג
 שם בגמרא שהא כמו יצחק רי אמר שיל רבי. אטר ו( במשנה. ע"ב פ"ח יוסא דפנן.ג(
 הגאיים בתשובת ועיין שם. שם חסרא. רב אטר ס( וכמח"ו בבח*ג לנכין וחוכא ע"אפזז
 בני סגי *תותח שורח ואין טורח לשון *" אנשים על ישור שם ותביא ס"ט. סי' תשובהשערי
 אסר ו( שלישית. 4 שות )לא שנייח, *עט העיתי וישר אחת, *עם חרי חטאתי האסרארם
 ובגטרא הכה"ג, לשון כ"ח ~oteP. טשלשח יותר לפייסו צריך אים " שם. חנינא. בר יוסירי
 tSa חוס  שם בגמרא  לפגינו חבל אגהיי רבי אמר חנינא בר יוסי רב אמר שם כבח"גאשח. י  אטר ביוצא בר שסף ר' אמר מת ואם  ס( tDpt~. משלשת יתר  ממני ימקש אלחגי'
 לה' חטאתי יאוסר ובטחה ובכה"ג בגמרא בו. שחבלתי t3tSeS חטאתי ואומר ק( חאומר.שם
 בו. שחבלתי ולפלוני ישראלאלחי

 נריהות בגטרא והא a*p ל"א דף יו"כ ח' שף שם בחזג נוי. יוחנן א"ר 6(]רבמ
 בגטרא וחט שם גבה'ג הובא כו'. ביזנא בר חנא רב אטר י( 81ה. צד במח"ל וחוכא ע"בוי

 כסו תקנתי כן יסדת. ארץ על ואהדתו טהכא אסר אביי נ( שלאחריו. בטאטר שםכריחות
 אז ביחר שכולן טשסע ואטדים כחב שם בגמלא ורשא ובטח"1 וכבח"ג שם בגמראשהוא

 יסרח.ש-ארץ
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 רקניסדור94
 מדליקין, הכפורים יום בלילי הנר את להדליק שנהגו מקום )א(]רב[

 ובטבואות מדרשות ובבתי הכנסת בנית וסדליקין טדליקין, אין להדליק נהגו שלאמקום
 בין כ"א(, ס' )ישעי' צדיקים כולם ועמך רבא דרש )ב( חולים. :בי ועלהאפילות
 אחד: דבר משום אלא נתכוונו לא שניהם להדליק שלא שאסרו בין להדליק,שאמרו
 : גדולות מהלכות כאןעד

ליקופין.
 שהיו זצ"ל יצחק ור' ברוך בר יהורה ר' הנאונים על שמעתי )א(]די[

 עדיין ותלמידיהם ובניהם הכמורים, יום ממחרתמתענין
 נוהגיי

 לדבר וראייה כן,
 טתענין ושאין )ג( כוותיה, ואישתכח בתעניתא יומי תרי יחיב הוה דרבא טההוא)ב(

 הכפורים יום מוצאי ער הכפורים יום מערב אלא אכיל הוה לא ררבא]אומרים[,
 הם אם הטתענין אבל )ד( לעשות, ימה כן לעשות אפשר ואם ויום. לילהשיני

 בכרת ואכילתו הכפורים יום לדבריהם הלא בלילה, הכפורים יום מוצאיאוכלים
 : ברת בהן שיש טלאכות סכל עצטן שומרין שיני יוםוהמתענין

 קשר"ק הכפורים יום במוצאי ישראל בארץ שתוקעי, שמעפץ )א(]רזה[
 ונגולה בתפלה, הבדילו שכבר לפי הכנמת, טבית כשיוצאין כולה התפילה כללאחר
 שבקולונייא לבד )ב( ליובל, זכר בעלטא, לזכר אחת תקיעה אלא נהגו לאשלנו
 : קשר"ק גםנוהנין

 ג"ג פסתיס בטשנה והא יךכ ה' בסוף בהרג הנר. אח לחיריק שנהגו טקס 6(]רנ[
 בפירש"י. וש'ש Qp גמרא רבא. ררי ג( שם. גטח"1 והובאע"ב

 סי' בפרדס הובא זצ"ל. יצחק ור' ברוך בר יהודח רי הגאונים, על שמעתי 6(נריך[
 בלקוטי וכן לוי יצחק ור' זצ"ל לוי ברבי יצחק ור' איתא ושם "שסעתי* טות שם וחסרקפ"ב
 בטרדכי וכן יו"כ טמחרת טתענין לוי יצחק ור' ברוך בר יהודה ר' הובא יייכ עניןתפריס
 לחרב טצאתי המא ע"ב( )ק"ג שכ"ג סי' בשבה"ל וכן הלוי יצחק זרי גתך בר יחודה ריתביא
 881 צד במח"1 אולם יףכ מטחרת טתענין וסל חלוי ייחק ר' והרב ברוך ברי יחודחרי

 יחודח ב"ר יצחק ר' כי ורוע ז"ל יחודה בר יצחק ור' ברוך בר יחודה ר: וכתוב זה כלחוכא
 יהורה. ב"ר יצחק ור' במקום חלף יצחק ור' בסח"ו לתקן יש לכן לחור חלוי pnyt ורילחוד

 עד מעי"כ אביל חוח לא דרבא ]אומרים( מתענין ושאין ג( ע"א. כפא ר"ח דרבא. סחהוא"
 שני יום עד מעיב אביל חוה לא דרבא בחוב סחרור בי ובכ"י חוס. לילח שיני ע"כטהרי
 לילה שני יום[ ]צ"ל )יהב( טויתי יום עד טש"כ אכיל הוה לא דרבא חסורים ובס' ולילה.'ום
 שני ים טוצאי ער ביו"כ אכיל חוה לא דרבא שם משתה"ל הפררם 1בלק1פי ובפרדסיום

 יסים. ושני לילות שני שני יום תוצאי ער b'ns מערב אכיל חוח לא ררבא ובסח"ובלילת.
 ים ממחרת ואח"כ יו"כ במחבאי ואוכלים ירכ טוצאי ער טש"כ אגיל וגח לא צולידעתי
 יר'כ. מוצאי אוכליפ חם אם תמתענין אבל י( ימים. וב' אחת ל54ת ותאנו סתשיןחכפורים
 הכצרים יום לדבריהם חלא ירכ ערב אוכלין הסתעגין אבל כפשת חפררם ובלקוטוגפרות
 בסדור. שחוב כסו וצהל בכרתאכילות

 Yfl~ll קפ"ג סי' בפררם הובא קשר"ק. יינ במוצאי בא" שרוקעין שמעתי 6(נשה[
 גם וחוכא ז"ל גשן ח"י רב תשובת גשם שהביא טח שו"ב סי' הלקפ שב4 ושין 881צד
 בתשוגת חובאח חאי טרביגו הלת וחתשובה האי רבינו גשם סיט שת י41כ ת' חטנחיגבסי

 דף רע*ג גטדור גם קשר"ק. נם טהגין שבקולוגייא לבד נ( ס*ז. סי' תשובת שעריחגאונים
 גמגום, לבתיחפ וחיכים אחת פעם קשריה בשופר חיקוקן חקלום ערשח שיאחר כתב ע*בס*פ
 עמרם. רב בשם גומ5ח חי בו גמלפוגא
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5)( רש*מדור

 יום במוצאי תוקעין מה ממנ. אריה, גור מאת נשאל וכבר )א(]רד[
 תקיעת והש-נ הרעת, בהונן הנדלה ויאמרו עשרה שמונה שיתמללו קודםהכפורים
 ל.תי הלא אלא בשבת, לתקוע אסור ואינו )ב( היא, מלאכה ואינה חכמהשומר

 מרשות והוצאה תקיעות סדר ללמוד בקי אצל לילך כדי הרבים ברשותלטלטולי
 הכסורים יום בטוצאי אחת בתקיעה אבל היא, גמורה מלאכה הרבים לרשותהיחיד
 כנר שהרי זעוד בקי, א]צל( למיול צריך לא תקיעה דבחדא משום להכי, לטיחשליכא
 הוא הכנסת כבית השנה טראש והשופר ימה, בתקיעות הוא וזכור השנה בראשתקעו
 : לשם אחר ממקום להביאו צריך ואינועומד,

 ויהיו שחסרה ית.רה נשטה משום שבת במוצאי בשמים טעם )א(]רז[
 במוצאי הבשמים על מברכין אק לפיכך נשמה, יתור ליכא הכפורים וביום נפש,למשיב
 במוצא' נשמים דטעם לי נאמר זצ"ל יקר בר יעקב ר' הרב וטפי )ב( הכפורים,יום
 ושורף חוזר שבת ולמוצאי מסריח, ואינו גיהנם של אור שובת דבשבת משוםשבת

 ביום אבל גיהנם, של אור שובת ובשבת רע, ריח להפיג בשמים מריח לכךומסריח,
 : מצינו לאהכפורים

 או שעות כשש )ב( עצמו אדם מובל הכפורים יום ערב )א(]רה[
 קודם ומתוודה כדרכה, עשרה שמונה ומתפלל )נ( הכנסת לבית ונכנסבשמונה,
 חכמים אמרו אבל חשיכה, עם הכפורים יום ערב וירוי מצות כרתניא )ר(סעודתו,
 להתודות יכול ואינו בסעורה עליו דעתו תיטרף שמא אכילתו קודם אדםמתוודה

 יחודה ר, והע 881 צד שט"ח סי' בסח.1 וכ"ח אריח. ער מאת נשאל יכבד י]רן[
 ז"ל רש"י סחר בשם ס"ט סי' יו"כ חי בהסנהיג התאו רש"י של ודבריו בטמוא, עיין יצחק,בר
 ואינו ג( ז"ל. רשיי סדור כשם זח הגיא ע"כ י"ג דף קלויזנר להשיא מנהגים בס' וכןע"א
 ע"ב. כ"ט ר.ה בשבת. לתקועאסור

 בסגנון vp' ס" כפרדס ועץ 882 צד נטחץ הובא שבת. גסתכם נשטים טעט 6(]רן[
 במעש חבשם'ם על מגרכין טעם וטה וז"ל הכיא ע"ב( )נ"ב ק"ל ס" הלקם שבל' ובעלאחר.
 ששאר אחת נשסה ממנו נשלת ובסויש נשסות שתי באדט 'ש שבשבת ז"ל רבותינוליטדוט
 ולא נשטה יתיר ליכא וביוה"כ להתחזק כד' טוג ובריח בכשם'ם להריח צריך כן עלחלוש

 ולהיות ולשטחת למנוחה 5ב רוחב יאירה, נשטח שכתב ע"א פ"ז ביצת רש"י ועייןסברכינן.
 זצ"ל יקר בר יעקב ר' חרב ומפי י( עליו. קצה נפשו ואין וישחח האכל לרוחהפתוח
 תביא ק"ל סי' שם תלקט שבלי ובעל אומת. שם שם וחסר קי*ד סי' בפרדם חוכא לי.נאסר
 צ"ע. סי' ח"ב בארז ועיין כו'. פצאתי זצ"ל יקר ב"ר יעקב רבינו ובשםג"כ

 ר9'ג מסרור לקוח בוטחה. או ששת בשש עצמו אדם טול יוח"כ ערג 6(]ן4דץ[
 לפנינו. בסדור שחטא כסו הלשון רע"ג נסחר חיה אול' או דברים בתוספת ע"ב מ"1רף
 סי' שבה"ל בעל וכן שעות בשטתה או ששת בשבע שם בסרעיג בשטונח. או ששת בששנ(
 ס" מ"ח יגמא וחרא"ש ששת בח' או בשבע בעי"כ ולהטל ולחוף עבטן למחר ן וצריפי תביאאףי
 שם תיקן וחב*ח חמגחח תפלת ומתפלל שעות בשבע אדם טובל עטרם רב אטר הביאנ"ר
 הביא לא ששת גשמונח או רע"ג שהביא וטה שבישת בשעת אדם טובל עטרם רבאטר

 הביא כ"ג סי' יו"כ ה' וחטנהינ עטרם, רב בשם זח תביא תר*1 סי, ק"ת חשר נםהרא"ש,
 1םובג חטמלה ינית ת51ך אדם ולמעלה שעות משש יו"כ ערב מנהג שכך עמרם רבוכתב
 חסאסר כל ג"כ הובא 874( )צד שמ"ג סי' בסה"1 וראיתי חרע*ג, כלשון לא אבל 1ea1חבש
 עפ כ' נכ*י גס וכ"ה גשסונה ש ששת גשש תלשון ותביא עצמו את אדם שוגל ייכערב

 הגי' ובטה"1 כדרכו כלעג חסדרים וכס' כ נשי כדרכת. עשרה שמונה ופתפלל נ(חסדחפ.
 a*y. פיז 'וטא כדושא. י( כסדרה. עשרת שסתתומתפלל
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 רש*סדחש96

 שיאכל לאחר מחוורה אכילה, קודם שהשיה ואעפ"י אכילה, קורם טהורהלפיכך
 במנחה, מחוורה גמוסף, מתוודה שחרית, מהודה[ ]ערבית שהתמדה ואעפ"יהדשתה,
 ]אמר[ אמר מאי ]תפילה[ באמצע אומרה צבור ונשליח תפילתו, אחר שמרהוהיכן
 צריך לפיכך כרב, נקפינן עליה, פלימ פובא דאטוראי ואע"ג עולם, רזי יודע אתהרב
 ושליח חפא, ועל הששמנו, רבה, וידוי זופא, וירוי תפילהו אתר בטנחה לומר יחיכ5

 שמוגה לאחר אלא מתוורה, אש תפילה באמצע לאומרה יכול ענשינו מחוךצימר
 תפילה, באמצע אלא ציבור לשליח ]וידוי[ תיקט שלא מלכט, אניס אומרעשרה
 שמא משום ]אלא[ אטרוה שלא[ בקי, ותאית את להחליא ]אלא חובה איד זהידד
 של במצותו לו ודיי בקי, לשאש חש לא דעלטא ותנשא ומשום עליו, דעתותצרף
 אומר ציחור שליח טצאתי עטרם רב ובסדר )ה( : ערבית חשיכה עם שהוארדוי
 שלם קריש טלכט, אבינו ויאסר חובוקי ידי הרבים את להשיא כדי הקהל בפסהוידא
 ויהללו וישנעו, ענוים ויאכלו לבתיהם, והולכין פמהם, על טפלין חצין תתקבל,יתגדף
 נפעיתיכם את ועיניתם "יים כרי בה, הטפסיק סעודה ויכש ילד דורשרו, ה'את

 : יתעט ובערב יום מבעוד יאכלו ל"ב(, כ"ג )ויקרא בערב ]לחודש[בתופעה
 5א דילסא מיגגבא, הדר שפילו ימים, ה המפ את שורין שש )י]רח

 אוושפיזכניה חמא בר ועירי אמר ושניט )ק סחיפה, לירי אתי ולאורחא לה, גנבשפיר
 אבוך, עביר דהוה טעלייתא מילתא י אימא ]תא[ אורייתא בר לוי, בן יהוידעדר'
 על טעבירה ולמחר ורגליו, ידיו פניו בה ומקנח מתפחת לו מבשין הכפורים יוםערב
 חושש, ואית עימונבי

 לו מביאין באב תשעה ערק ]אטר מרי רב אחא כי וכן )"
 פגיו בה מקנח ולסחר נגובים, כלים כטין ועתדה בטים, אותה השורה ]ספפחת()טפה(
 ואותביבן לן, אמרת איפכא )ר( תהליפא בר ירמיה לרב יעקב רב ליה אסר ורנליו,ידיו
 והדר במים, לה שרי אי סחיפה, *סירה דלא באב בתשעה למדת הא סחיפה,לך

 לאוהוכה איכא הכי ליה עביד אי הכפורים ביום הא תעטג, ליכא בה טקגה כיטיננבה
 בה, ומרפבי ורגליו ידיו פניו על מים ביה עיילי אי מנגיבה אבל יעקב, כרבמהשה
 טפ5 שתיהן, ידי יוצא שמים וירא תעטג, ולא סהיפא לא 5יכא בה טצפקולסחר
1WPהשלום. עליו רבינו טהג היה וכך פניו, לא אבל ניקיון לשם כדרכו 

 ברכות עשרה שמונה נטנחה אדם טתפלל הבפורים יום ערב )א(ערק
 לפניך הבא אבותימ ואלהי אלהינו וידף, מתחיל השלום עושה ואחר ויום, יוםשבכל

 שלא ער אלהי אתה, אלא וסולח טוחל מלך לס אין ומנלערך ער וכרתפילותיט
 ולאחר לחש, בתפילת אלא מתוודה אינו ציטר והשליח וטאלי צורי מריצרתי,
 : בתחנונים טפלין ואין יתנדל, מלביט, אביט אומר עשרהשטונה

 כ"ח ס" פ9ח יוטא הרא"ל ונם ע"א ח"ז דף בסדור תא סחפתי. עמרם ר3 31סדרס(
 1כ1 עטרם רג בשם זח ח3יא ע"ב( שיו )דף יוסא מאלפסי גסים אביט 31ן רעץג דבריהבש
 ה' הטנחיג ובן ע"ש נ*פ רף מישת בחההץ ח31א הן עסרס. רב 3שם ספה 0" במלבוהשבא
 ע"ש. עטרם רב בשם זח החיא 3"ג סי'יהר

 ושניט ג( 874. צד שם בטהרי ג"כ השא בטים. הטפח את שוהן אין 6(]רס1[
 עוב[ ]אסר טרי רב אוש כי 1נן ג( חטסחא. וע"ש ע-א שיח יוורא כה. חסא בר זומרואטר
 גפירשףי שין לן. אפרת איפכא י( ספץ. בר רבת א"א גי שם ובגטרא תקרתו כן 3אב.תשעת
 שם.בגמרא

 876. צר בטחא שבא אום. טה598 עחשנ יגב 9ערס

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



לפ רש"מרור

 ]כמהן דין בית מלקיותן ]חיבי נכי ותנן )ב( ללקות, העם 31הנו )א(]ריענן
 )דברים יכנו ארבעים במספר ריטעתו כדי שנאמר אחת, חסר ארבעים אותומלקין
 במ:יינא ארבעים במספר, ארכעים כתיב אי ארבעים, את סו:ס שהוא מנין נ'(, ב'כ"ה

 בו שאין מניין, אותו ער לפניו והכהו משמע ארבעים, בטסמר דכתיבהשתא
 אימהי הני טיפשי כמה רבא אמר )ג( ארכעים. של חשבון סכום לגמור אלאלעשות
 ארבעים כתיב תורה בספר דהא רבה, גנרא מקמי קיימי ולא תורה, ספר טקס.דקיימי
 סוטה, אלא יושב ולא עוטר לא אותו טלקין ואין : חרא ובצרי רבנן ואתו )ר(יכנו,

 ורצועה כחו, ובכל אחת בירו מכה והמכה ב'(, ב"ה )דברים השופט והפילושנאסר
 ]משום נטשת רב אמר )ה( לארבע. ווסתים לופתים, אחת כפולה בידו עגלוצל
 ג'(, כ"ה )שם יכנו ארבעים שנאמר עגל, של שהיא לרצועה טניין עזריה[ בן אלעזרר'

 לרצועה מניין חסדא רב אמר )ו( ד'(, שם )שם בדישו שור תחסום לא ליהוסטיך
 ויורדות עולות רצועות ושתי )ח( והפילו[, ]שנאמר )ז( לארבע, ונראית מוכפלתשהיא
 הן, חמור של ויוררות העולות אותן חמור, ושל ]תנא[ בה, שתפורה פירוש )ם(בה,
 בעליו אבוס וחסור קונינו שור ידע חסדא, דרב עליה גלילאה ההוא כדדרש)י(

 אבוס מכיר שאינו טסי ויפרע כעליו אבוס שמכיר מי יבא הקב"ה אמר ג'( א')ישעי'
 לעשות תשמור לא אם קורא והקורא ]טפח[, ורהבה ]טפה[ רצועה של וידהנעליו,
 קריינו, רבעי לן פשיטא הא פי' נ"ט( שם )שם וגו' ה' והפלא נ"ח(, כ"ח )דבריםוגו'
 להכי בקריינו, בקראי, תהא כ'(, '"ט )ויקרא תהיה בקרת בכריתות כדאמריק)יא(
 של מעור כפולה פפח רחבה טלקות של רצועה עושין כך שום ועל והקורא,קתני
 והוא קורא והטבה וכו', וידוי אומר בה ]הלוקה[ אדם הכפורים יום וערב : וחמורעגל
 ההכאות וטונה פעטים, שלשה ואוסרן תיבות, עשרה שלש הזה בטקרא ויש וכו',רחום
 : אחת חסר ארבעים שהן התיבותכמניין

 כל התיבה לפני ציבור שלית יאמר למעריב הכפורים יים ליל )א(]ריש[

 סי' תשובה שערי הנאויים תשובות ועיין שם. במחט סובא ללקות. חעס בהט 6(נריא[
 ואתו ד( ע"ש. ע"ב ב"ב שם רבא. אפר 0 גמשנה. ע"א ב"ב פכות וחנן. " ואז.פ"ו
 לטלקות *רמז טסף גמח"1 אבל חסררים ובם' נ' בכ"י גם הסיום חוא כן חדא. ובצרירשן
 רואה אתת אם שם( )שם לעיניך ל"ט. בגיטפריא אחיך ג'(, כ"ח )דברים אחיך תקלחטיפ,
 נפטת שלקו כריתות דחייבי שלקה, כיון כרת, סירי יפפר או לבו אל ששב מעשיו לפיבזקניך
 שם. שם חסרא. רב אסר 1( ע*א. כ"ג סכות ששת. רב אסר ס( לאיי. לא ואם כריתם,מירי

 שהוא כסו הוספתי הסיום ותפילו. שנאמר ו( יוחנן. ר' אסר חסדא רב אמר הגי'ובגמרא
 שנאסר שם נגטרא שהוא גטו al~Dn נטצא גי בכ"י אבל חסדרים בסי גפ ותפר שםבגמרא
 וארגע. וראות כפ61ת שתים ואותן לשתים וכראת וכפולה היתח אחת רטעח פירוש זח אחרב, בכ"י נטצא גם תרתי. שים תפילו מאי יטיחו קרא לכתוב אזכ לגופיה ליה סייועי והאוהפילו
 עיין ט' בת ותפורה פ" ס( ע"ב. ג*ב מנות טשנה נה. ויורדות עולות רצועות ושתי"(

 תנא לח שכמשנת סוגה הסור" .של שהטלות ז"ל תרחב שם העיר הפח שם. גסשגחגוש"י
 כ"ג רף ורם גגטרא רק שרות, רצועות ושתי איתא וחכי ליתא שבמשניות במשגח וכן חמורשל
 ההוא כדררש י( במשגח. היה לא בסדור שהשא מה גם כי ונראח חסור, של תנא איתאע"א

 ע"א. הא דף בכריתות. כראמרינן קח( שם. שםגלילאה.
 תשוגית ומין נדרי. כל התיבה לפני צבור שליח יאמר למעריב יוח"נ ליל 6(]ריב[

 בראנה ושין נדרי גל בענין זזל גאון האיי רבינו רברי קמייג סי' תשובת שעריחגשנים
Wb~tגאון סעדי' רביט נשם שהביא ומה כ"ה סי' פזה SV1 יי"ז עי"ז סי' הלק" שגלי ועיין 
 ע"ש.בזה

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ראתימדווי98
 ברכו ואומר שהחיינו, ומברך )ב( פעמים, נ' עד וישלש וישנה וכו', ואיסורינידרי
 פורם באייי וחותם והשכיבנו ואמונה ואמת שט; וקריאת עולס ואהבת בדברוואשר
 אומר מגן ובסוף מק, מתפללין ומנחה שהרית ערבית דאטירן, ער יתגדל וגו',סוכת
 כבוד, תן ובכן מחדך, תן ובכן קדוש, ואתה כמוך, מי אומר טחיה ובסוף לחיים,זכרנו
 פסיעות. ג' ופוסע וגואלי, צורי עד וירוי בחרתנו, אתה הקדוש, המלך עד צדיקיםואז
 השמים, ויכולו אוטר לחש תפילת סיום לאחר בשכת, להיות הכפורים יום חל ואם)נ(
 צריך ואינו בלנד, השנת מקדש וחותם ושבת, שנת כל כסדר בדברו, אבותומגן

 יורד ציבור שליך אין שבת אילמלא חכמים אסרו שכך )ד( הכטורים, יום שללהזכיר
 אחר עד קריש יאמר ולא רחמם, של פסוקים יאמר ומיד ערנית, -התיבהלפני

 רזי יודע אתה אומר שהיחיד במקום ביתא באלמא ציבור לשליח זו ותוספתסליחות,
 חמאים ועל חם על וכו', לב תעלומות מבין אתה ציבור שליח אוטר וכו'עולם
 : הסדרוכל

 חי כל נשטח ואוטר התיבה לפני ציבור שליח עומד שחוית )א(]רינ[
 ערבית, שהתפללו כמו בלחש, ומתפללין וכו', לארץ הטאיר ברכו, דאמירן, עדקדיש
 בסליחות, מתחיל תפהרו, ה' לפני וכשמגיע תפילה. באמצע וידוי אוטר ציבורושליח

 לב תעלומות מבי, אתה תפילתינו, לפניך תבא וידוי, אומר ופסוקים סליחותולכשסיים
 והשיאנו וכו', עברך ודור הזאת, התורה דברי כל את לעשות ער ונוי, חטא עלוכוי

 יעלה בסיום מלךרחומוחנוןאתה אל כי כשמגיע לותיר ובסדר ומודים. רצהוקדשנו
 וידוי סליחות ואחריו סליחה, טרכה וחנק רחום נקראת לבדך זה פזמק יתחילויבא
 ומורים רצה וקרשינו והשיאנו וכו', לעונותינו מחול וכו', עבדך ורור התורה, רבריער

 תורות, ספרי שתי ומוציא תתקבל, יתגדל מלכנו, אבינו שלום, ושים כהניםברכת
 סדר שהוא משה, את ה' ציוה כאשר ער טות אחרי כסדר )ב( ששה, קוריןבאחת
 ומפפיר השביעי, לחורש ובעשור פנחס בסדר המפמיר קורא ובשנייה )ג( היום,עבודת
 לא בנביא והמפמיר לשבים, חיים וגוזר שמקבל ונשא, רם אטר כה כי סלוואמר
 ודברך אלא ונביא, תורה ספר אצל מחילה של סיבה מה כי וסולח, מוחל מלךיחתום
 ישראל מקרש הארץ כל על מלך וחותם טקום ובכל בקידוש כנוהג וקיים אמתמלכס
 חנוכה אשל דהוה מידי וכו'[, השבת מקדש יאסר הוא שבת ]ואם הכפוריםויום

 בטילה. שבת של להזכיר צריך דאמר לוי בן יהושע בר' הלכה )ד( דפסקינןבמוספין
 היא כך ששית וברכה תפילות, בארבע שנתחייב הוא יום נכולהו דטילתאכללא
 כל על מלך ה' ב"א לעד וקיים אמת מלכנו ודברך עד הענודה, ועל התורה עלאוסר
 : הכפורים ויום ישראל מקדשהארץ

 5*ח סוף חטא ברא"ש חיבא הע"ג ודברי ע"א מ"ג רף רע*נ סרור שהחיינו. ומבררנ(
 אחר שהחייט לברך צריך אוטר ז"ל מעריי רניט אבל נחט וכן יל יחטיא רב כתב וכןותביא
 דל גהק סקריי רב כסו אט טהגין וגל האי רב ואוסר בצבור בין ביחיד בין ערביתתפלת
 תפלת שקורם עטרם כרב עתח והמנחג האי רב בזטן טחגין כך כתב נתנאל קרבן גשח-וב
 ע"ב. מ'ו דף בסדור רע*ג לשון תא בשבת. להיות יףכ חל ואם נ( שחחייט. אוסריםטעויב
 י"ג. כיד שבת חכמים. אטרי וגנךי(

 בסדר ל( 892. יד גטחץ גם וחבא חתיכה, לפני צבור שלית שמד שחיית 6(נרינ[

 מגילת תוספתא פנחס. בסדר הטפפיר קורא ומשנייה ג( בטשנח. ע'ב ל' מגי5ח 0העאחרי
 עוג. ביד שבת 5ה. בן יתושע ברי ח5כח י(ישג.
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 צדקה פוםקין אין החיים, ועל הסתים על כרבים צדקה דפוםקז )א(]הד[
 לא אם שמיא מ! פורקן יקום אומרים ואין לבדו, היום רק אשכנז ארץ בכללמתים
 את ומחזירין אשרי, בתהילה פותחין הצדקה שפסקו לאחר אלא בשבת, להיותהל

 עד האז, ובכן כמוך מי מחיה זכרת סגן ומתפללין למוסף, ועומרין למקומן,ההורות
 יום מוסף את עד חפאיט מפני טצרים ליציאת זכר ער בחרתה אתה הקדושהמל

 השבת וביום כאמור וכו', הזה הכפורים ויום הזה המנוח יום ובשבת הזההכפורים
 ציבור ושליח וגו', השביעי לחודש ובעשור ונאמר ונו', בשבתו שנת עולתוגר,

 השנה הראש ובטוסף וגוי, לעבדך כל ויאתיו ונו', וישמחו יראו צדיקים לוא,כשמגיע
 מחול חפאינו, מפני בחרתה, אתה הקדוש, המלך עד ביתא, אלפא כלתמצא

 עם היה לשבח עלינו ואחריו טפן, לא עד פוטון תפגירו ה' לפני ערלעווטתיט,
 כוננת, אתה מדר תהילה, אתן השנה, הראש במוסף כתובים והנם אוחילה,פשיות,
 רצה הכפורים, ויום ישראל מקדש ער והשיאנו הזאת, התורה דברי עד וידויסליחות
 ליוצר רק טלכנו, אבינו כאן אומרק ואין תתקבל, יתנחל השלום, עוורה עדוטורים,
 טהניאק סיר המוסף, אחר של לחתימה ותיכף תשובה, של ימים שאר כדרךולמנחה
 : מהן ויפרשו עריות של כריתות בה שישסעו כדי בעריות, וקורין )ב( תורה,ספר
 משום ביונה, מפמיר והשלישי הסדר, סוף ער מצרים ארץ כטעשה מן שלשהוותרי!
 ואחר ליוצר, שבירך כסו שש לברך חייב בטנחה בנביא והמפפיר נינוה, אנשיתשובת
 לציוא ובא קרושה ]ומדר לדוד, תהילה אומרים ואק המנחה, לתפילת עומדין מידכך

 בנעילה, מתחיל אתה זו שבעלילה לנעילה, בינה להפסיק כדי הטנחה, לאחר עדעכשיו
 שבת, תשיבני ואל ישיבות: שתי טמנהג גחלים, נכי על בשר בתשובות נמצא כך)ג(

 נמש יטח"ו אם 892 צר 3טחש המא "סתיס. ש ברבם צרקת אוסקין 16נ"א[
 כפרה יום שתחש לפי חמתים ש ביותזכ צדקה ששסקין ומח הוספות(. ברייל ת' ורשוםחוספח
 יאסר שפא פ*כ[ רבתי בפסיקתא ]הא בפסיקהא שניט שכך לחם חש וכירח וטהילהוסלחה
 רחמים אייו שמבקשין כיון ישראל, לעסך כפר ת"ל בצדקת, תקנח 6 אין אדם שמת כיוןאדם
 א*חטתים טלמד ישראל לעמך כפר בספרי ושניט  th~pn טן כחץ עדן לגן מבהיים אוהוארקין
 וחל בתענית כדאסרינן צרקח ב4 תשית שאין לפי חח"ם על יפסקו כך ואחר כפרה.צריכין
 וגהגחומא ע"כ. גם3ים בלא חבת סנהת בלא עולת תקריב כאיל nanP npw טיט שסתענחסי

 לביתא שם וחיבא חוא. חדש כאן ער בסוט ורשש הוספה יש חאדט ריש ככברהנרפס
 בת"כ ביתא הכן לגיחנם יש1נ1 שלא בשבת תסתים לתזכיר רגילין לכך וסיים ]רבתי[בפפיקתא

 שהחיים מכאן חטטים אלו פדית אשר חחיים אלו ישראל לעמךכפר
 פודיי

 אט לכך חסתים את
 אות ד סי' דרייכ לפסיקתא ובטבוח כו' ידקת עייחם ולפשק ביוה"כ חטטים את להשכירטהמן
 חוגרותי גם הורח, טחן פמקא פ*כ רבתי לפסיקתא שתשחח חתנחוטא דבה ש תשתתיזי

 בשף וחח* בסמוי איהא וכן לתקן יש לעמך כפר בת"כ איתא ובן שם במורסא שחובטשטח

~tmewוחציר חא*ן המלח והשמיט כפשת ספרי במקום ספרא הטעתיק לפני ה" השולי 
 טצאתי חתל שכתב חלקפ שבלי בשם שחכיא רפא סי' שבת ה' בב"י וקויו "תזכ"במקומח
 חלא וחתיטת ע"כ טי חחיים אלו ישראל לעטך כפר בדרש שיש שטעתי שניאור ההבשם
 תספרי דברי בעיטו חבוא חרכ"א ס" סוף יףכ וד ב"י וסרן שצחנתי כסו בספרי האבאציש
 pgn~ חשבי ודברי ייש הסריכיבשם

 וקורין ק עתר. לתאריך olp~n אין ופח ל"ד. אות יףכ ח' תאם ארחות מרי ש שחירותיפח ב"י חברה aat בסבש גם ועיין ey~. פ"א בסי' הוא
 898( )צד שניח סי' בסחיו טחן. תפרשו ערצת של כריתות בה אאשמעו כדיבעריות
 בסבתה ופיז ע"א ל"ש טגילה ובחוסי כרושיי וירין לותיר. בסדר טלאתי כך וסיים הוספהנטצא
 ספר היש 894 צר בטחא וכ"ח גחתם, taa ם בשר ההשובות נסבא כך " בהדיא.ירין

 בסבוא. ערן פצצו, ונאבד ביניםבשפלי
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 תהילה לה תיקנו במנחה תורה לספל ועוטר מביתו בא שאדם שבתות בשארשהרי
 מוסף וכהפלגת ]ודיו[ תורה מסר מיד אוחו ממוסף שיורר כאן אבל קדושא, וסדרלדוד
 פותחין הפסק בה שאין בנעילה אמנם מוסף, מן מנחה הפלגת כךמיוצר,
 : לציון ובאבתהילה,

 ליוצר כסו ]מתפללים )ב( צבור שליח ואחד יחיד אחד למתהה )א(]רפד[
 יתגדל מלכנו אבינו אוטר השלום ועושה הכהנים ברכת לאחר ציבור[ ושליהאיר,

 ולא הכפורים, יום של במנחה כהנים[ ]ברכת אומרים שאין ]אומרים[ יש )נ(תתקבל,
 כסים, נשיאות בה יש בנעילה ]ראטר[ יוסי, כר' הלכה נחסן רב דאמר )ד(היא,
 אסו הא גזירה בשיכרות איתא יוטא דבכל כיון )ה( כפים, נשיאות בה איןומנחה
 בסנחתא כהנא רפרסי והאידנא בה, גזרינן לא שכיחא דלא נעילה דעלטא,טנחה
 ברחמי דאפושי משום פרסי קא החטה לשקיעת דסטיך כיון דתעניתא, הכפוריםדיום
 בתשובות גם מדרשא, בי טורין וכן ססקנא והכי דמיא, כנעילה דנעילה עדוננזי

 יוסי כר' והלכה יוסי כר' הלכה נשא בפרשת אחא דרב ובשאלתות )ו( כן,הגאונים
 ער ברחמי דטפשי כיק בטנחה, סלקין דקא והאידנא סלקין, לא במנחה מלקיןבנעילה
rDtמיחלפא ולא נעילה כתפילת לה הויא רכיפורי, ביומא נעילה : 

 לציון, ובא אשרי, אומר סיר המנחה, שלאחר לחתימה תכף )א(]רפק
 במקום אבל ליוצר, כמו וטתפללין נעילה, תפילה להתפלל ועומדק קדושה,וסדר
  יצוריו, חותם עומר  צריך  ואין  יצוריו,  זוכר  הרחמים  אב  כמוך מי  חתימה, יאמרכחיבה
 וירוי יאמרו השלום עושה לאחר לחיים, וכרנו כמו אלא כתיבה, נאן נתיב איןשהרי
 עולם, רזי יורע אתה ובמקום יודע, אתה והנגלות הנסתרות הלא עד וכו', לפניךתבא
 רבה קדושה אוטר ציבור ושליח )ב( וגואלי. צורי עד וכו', לפושעים יד נותן אתהיאסרו
 להיות אלהינו, הוא אחד פעמים יפן, הוא טמקומו לעומתם, עולם טלא כבורולמוסף,
 אתה ואז, כבור, תן ובכן פחדך, תן ובכן ודור, לדור ימלול, אדירנו, אדירלכם,

 אתה אוטר יודע אתה ובמקום וידוי, תצהרו, עד לעוונותינו, טחול ויבא, יעלהבחרתם,

 ליוצר כמו "טת*ללין נ( 894. צד במח"1 גם חטא יחיד. אחד להזחח קנ*מ11[
 אוסרים יש ג( שם. !בטח.ו חסדרים ובס, ב' בכ"י לנטן במצא תוספתי צנור" הפליחאור
 חסדרים. ובם' ב' בכ"י לנטן שחג* כמו תקנתי יוחזכ. של באנחה כחנים ברכת אוטריםשאין

 נחטן רב דאטר " אומרים. שאין צ"ל כחנים ברכת שאוסרים אוסרים ויש בתעותובטח"1
 מנחה אפו הא גזירה בשיכרות איתא יוטא דבכל כיון ס( ע"ב. גשו תענית כו'. יוסי כההלכה
 כפים, נשישת בה אין מנחה : כך איתא במח"1 אבל חסדרים, ובס' בי בכא גם כ"חדשטח.
 מנחה גזירת שיכרות בת חטכיחא יומי כל לביתא מנחה טזפ כפים, גששות בה ישנומלח
 לא יוסי בכל שכיח דלא כיון יומי בכל דליתיה נשלה אבל ירטי, דשאר nnso אפודהשת*
 במגחתא יוריהן כהני פרסי מ"פ האידנא אלא בתעית פרקים בג' בפ' חתם ומםקיגן בית,גזרינן

 נשלה, ער ונגהי כרהטי entw* משום *רמי קא תחטח לשקיעת דססוך כיון )טשמנןדתעניתא,
 בפרשת ליתא לסנינו כף. נשא בפרשת אחא דרב ובשאילתות 1( דטיא. ניצלחכתפילת
 נשא, לפ' קייטת יש בסמוך ,4נחב כ!' צריך ברם גס קכיג( לבסיסן חלזח שילת!ת ש"זש כי הכא קאחזינא פרשיות עישב שם חרי"ב חגאון תעיר חפה קכ"ג סי' בחוואותך בפ' רקנשא

 עכ"ל. החתחל*1ת נעשתח בשגגה בהעתקת ש בדשםאלי
 המלות ואחרי 894 צד בסחת גם חוכא הטנחח שלאחר לחתימה תכף "(]ייפרז[

 וכן תם חתם ובסוף הקונפרס, *" בחוספח ותובא הנספח שם נסבא 11ת1 אתהיאסר
 שבא כף. אומר צבור ושליח ש( ~ee* ג"כ הוא לחוש אין ער שסעתי מן 1YWבסי'
 896. צדבסחיו
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 עד כהנים ברכת וחתום, ומודים רצה והשיאנו וחיו, השיבו עד לפושעים, ידנותן
 שבע הציבור ועונין ליובל, זכר אחת תקיעה ותוקע תתקבל, יתגרל השלום,עושה
 כל כסרר ערבית, תפילת ברכו, רחום והוא אומר החק : האלהים הוא ה'מעמים
 חוננתנו אתה דדעת, בחונן שטבדילין אלא כסידרן, עשרה שמונה ויתפללוהיכנה,
 בו, ששבת לאור האש מאורי בורא ומברך )נ( הכוס על וטבדיל שלם, קדישוכו',
 קדיש, יאמר והקטן לך, ויתן יאסרו הוא, שבת מוצאי ואם היום, כל שדלקו הנירותהם

 יצחק: בר שלטה בשלום. לבתיהםונפטרין

 הסכות. חג והלכותמדר
 וגבורות אנות מתפללי! ומנחה ושחרית ערנית הסכות הנ )א(]רט[

 יום למנוחה, שבתות אוטר בשבת וכו', נחרתנו אתה הקדוש, האל עד השם,וקדושת
 באהבה בשבת והנחילנו, והשיאנו ויבא, יעלה הזה, הסוכות הנ יום ואת הזה,הטנוח
 רצה והוטנים, וישראל השבת מקדש ובשבת ישראל, מקדש ובששון, בשמחהוברצון
 סיום ולאחר כערבית, יורר ציבור שליה בשבת, להיות הל ואם שלום. ושיםומודים
 להזכיר צריך ואין )נ( השבת, מקדש וחותם אבות, ומק וגו', ויבולו אוטר, לחשתפילת
 מזכיר ]צבור( שליח שאין סידרן הוא כך בשנת להיות שחלו הסועדות כל וכן טוב, יוםשל
 טוב, ביום בערנית התינה לפני יורד ציבור שליח אין שבת שאילמלא טוב יוםשל
 ופירושו, טעטו וזהו )ד( חכמים[ תקנוהו בשבת דהא שנע IVD ברכת ]לוטר)ג(

 על קידוש אומרים וכך בסוכה, ושותים ואוכלים לסוכה, ונכנסים לבתיהם,והולכים
 בורא ויכולו תחילה אומר בשנת להיות חל ואם בנו בחר ואשר הגפן פרי נוראהכוס,
 למנוחה שבתות באהבה אלהינו ה' לנו ותתן בה וטוסיפין בנו, בחר ואשר הגפן,פרי

 הזה הסוכות חג יום ואת הזה, המנוח יום את לששון, וזמנים חגים לשמחהוסועדים
 והזמנים, וישראל השבת מקדש בא"י הנחלתנו, ולששק לשמחה קדשך ומועדיושבת
 : ירושלים בבונה ויבא יעלה מזכירין המזון ובברכת ושהחיינו, בסוכה, לישבומברכין

 שהתפללו כמו ומתפללים הכנסת, לבית הולכים במתחרית )א(]ריח[
 בימין לולב נוטל בשלום, ישראל עמו את להסברך ציבור שליח וכשמגיענערבית,
 ומוריד ומעלה ומביא וטוליך ושהחיינו לולב, נטילת על ומברך כשמאל,ואתרוג
 בו לצאת לולב לו שיש אדם ישיבה, ראש אביי בר פלטוי רב אטר והכיומנענע,
 עליהן מברך כולן המצוות כל בישראל היא רווחת שהלכה נטילתו, עם לברךח.יב
 ומחכרו ומנענעו עליו סנרך נטלו בעת המנענע והכי המבילה, מן חוץ לעשייתן,עובר

 הלולב את ומנענעין )ב( ההלל, את שיגמור עד בידו אוחז ציבור שליה אבללמקומו

 ששבת טכני שיי סברכין יוח"כ בטוצאי אף ע-א ניד פסחים האש. טאמי בורא וסגרךג(

 היש. אוהוכי
 486. צר שע"ה מיי בםח*ו הכא כו'. וטנחח כתרית ערבית חסוכת חג 6(]ריז[

 שבע טעין ברכת שופר נ( שם. בפירש"י ועיין ש"ב כזד שבת יורט. של להזכיר צריך ואין1(
 : נשף במחה ופירושו. טעמו וזח ד( בסחת. שחש כסו היספתי חכמים" תקנוהו נשבתדהא
 שספני שבעה, מעין ברכה כלל אומרים אין בשבת חלו שאם הראשונים פסח יוט סלילייאוץ
ItP"Dלילה לה', הוא שיטפיס ליל ע"ה י"א ]דף דר"ח גפ'ק ואסרינן לאומרן, נתקן דשכיחי 

 הטזיקין. מןהטשומר
 תחילה לחי בהוה הלולב את וסנענעין כ( 487. צר במח"ו הונא גשחרית. 6(]רודץ[

 היספה נמצא ובמה-1 שם. ובמחיו הסררה מס' ב' בכ"י שהוא כמו הוספתי וסוף מלתוסוף.
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