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לזמרללימודוחוורהואכקריאתוהשםאתכשאומרבתפלהב"ואלבמלהברכהמשום
:"]הקדושהאל

השאןאומר)נשבתנהכיפוריםיוםאוהשנהראשחלאםיכן]תימינהךנשנתך

מזכיראינו.ז]לבדשבתבשלוחותםהקדושהמלךשבתשבלילשבעמעיןבברכה
:ך]ח"רמ'בסישנתבארממעםהכיפוריםיוםולאהשנהראשלא
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תיבותלאינהכשיגיעלנקוףצריךהודאהובברכתאבותובברכת"1ג"קיבמיעייןובמופה
:שםינשנתבארממעם]חכמים1כתקנתישחהלהחתימהכשיגיעכ"ואחהחתימהקודם

אבותבברכתתשובהימיבעשרתלומרתקנוייהגאוניםן
~

.כמךמיובגבורותכרנו
הברכהשמייםקודםונוכרלאומרםשכחואם"במפרןשלוםובשיםוכתובובהודאה
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,(פ"יהכ.ב)ב".ם .ט"ממיףמרלעילעב
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דברלזמרואין"תכתבימוכהלשנהלהבירואומרואחדאחדשכלונוהגיןץ
~

ביוםה

:השנהראששלהכתיבהנגמרהשכברלפי"היוםחצותאחר,השנהלראששלשני

:סעיפים['ח)ובוהשנהבראשלאכולשנוהגיםדבריםרנקסוג
רוביאקראתמרי]תרדיןדהיינו"מילקאכרתיהשנהבראשלאכולרגילאדםיהאא

מדינהאנשיכליאכלורבוילשוןאחריםבלשונותשנקראמההדיןהוא.)תלתןדהיינו
זכיותינושירבומלפניךן,רצוןיהי"יאמרבווכיוצארוביאוכשאוכלכלשונמיומדינה

רצוןיהייאמרמילקאוכשיאכלשונאינושיכרתומלפניךרצוןיהייאמרכרתיוכשיאכל

שונאינון"שיתמומלפניךרצוןיהייאמרתמריוכשיאכלאויבינושיסתלקומלפניך

."יכיותינו~לפניךויקראוידיננוגזרשיקרעמלפניךרצוןיהייאמרקראוכשיאכל
-ויבקמתוקהשנהעלינותתחדשואומריםבדבשממובלמתוקתפוחלאכול]'נוהגיםויש
:)'לתפוחמפלהואשהדבשלפיהדבשעלולאהתפוחעל

:בחימאימבשליםיאיןכדגיםולרבותלפרותדגיםאוכליםיישבנ

הבקשהיאמרותמריםתפוחיםכגוןהמעודהבתוךכשאוכלםלברךשצריךהמיניםכלג
:,ןלאכילההברכהביןלהצמיקשאמורמפניהאכילההתחלתאחר

נרבהואומריםרמוניםאוכליןוישבדבשההמוציאפרומתלמכלנוהגיםוישך
~

ביות

השנהשתהאכדימתיקהמיניוכלדבשולשתותשמןבשרלאכולונוהגיןן'כרמון
:"'ממתקיםושתומשמניםאכלובעזראכתובוכןושמינהמתוקההזאת

אם.]כבשראשיאכלאילראשאיןואםן'יצחקשללאילוכר~אילראשלאכולישה
:]]לזנבולאלראשנהיהלזמר"]אחרראשיאכלכבשראשאין

לשנה)ט"נא"רמ.(טובהבשנתתכתב)"הםמלשוךעה ובם,(תכתבטובה

ה"רשלהראשוךל'נלן'טוג:דיר' ק"מא'ניראה)1תחתסתכתבמזבהלשנהלחטרילזמר

ן)ר"הב-ם'המנהגבנפרוראה,(צדק'מעגלבשם,ח כלשין)56
66'עא"חא"תנשות'התוועדו,(דוקאהו' ,76הערה

.ד"מק-"שעד ,ה"מקא-מעז

מקפגסיימן ,ומריתותגמראא

.א"מע"ושיסיר.א,ב'.היריות,א"רנ .דקניבה"בד,עגשבתרשייב

.שםע"ושיסיר,ושםשם."רשג ,המיש.רא-תד

.נאין'הארבשם.בנן.גרםה"ד(ב,ב')ה"רסוףן"רה .שםע"שו

(רמו'ע)ה"רתפלתמרררהם.אבוו,(א,כס)ה"יבי.כל1 גרםה"ד

.שםע"שו.נן' וכלאבודדהםז

.א"מלביש,שםבי .שםן-וזושוך,שםרקח

,שםע"1עץטורט

שםשסע.שםבררהם,רןולטי כליא

לילהמאתקב'ראהועמ,שםע"נטשי .ריר'בםה"יכ,א"םא-רם,שוךיב

,אק"מא-תיג רא"מ.שםאבידרהםיד

_"הםט"

טהטןיאשנהבללהה.בי:נפוי.ב.פקא"תסו יצידהפירהבתהילתברבישמתיקתפיהלאכיל
אביכ,ואך,,.דיל'פיטיא'כאאתהבינךלה'בתךלבקע .

ה.1כ.שתנקהמנבהשנהנ1'ילשתחרשך.מלפניצנן.ה ר.הבמניג
ם-קורביכהאחיהתפנהיליצנן.ה.לשי 'ער.הב-ם.המניגפפר)אכלה

במוכמונא,(5"

שםא.

.הורלאהמים)קמרונך'ינ.הק.אנויאה.צדק'נל.מני ב.ה'המאשלהן.(הפפק
שםם.המנהנ'פ.קפדקצא'י .1הפי,הפירהבתהלת-יאשכןל'בלהתפנהלת.שאכ)

נ.הק.אנ.(לפירהם.ר'לת.נמקורם-.שננליהרש .ימ'ע
.לו'עב(.'.נ)שיהל'ער.(ל1ק'ההמים)'י לאחיידכןן'11יג,,ר.הבמנהגה.יב.א.פקא,תטז

.י1.יה'יה.יר.הב'מאימגאייייאה.יברהשענה ישןלאכילר.הבשנהג.א.פא,ךת.שםיהם-אבויז

י"פ)התפנהילאם'כיצנן'ה'אשייםלאאבל המפיג

.(5"'יר.הב-ו' תששתבשםתשכןימוומא''מירכ.',הה'נהמיח

.א.פתקצו"מלקמןויאה.א.פא,ימ.הנאשם יט
ויאה.ה'ק"בץ.בתשב,מיומנב1ינם.מהישם'במ1י .ב.פע.ש1

.ב.פע.,ש,סנן.ם'הנא1נבשםשם'כ-מהכ .נ.פקא.מכא
'פויאה.שםן.1ש1מ1י.שםם'הנא1נשם'ב'מירככב המנהנ

,ל'אויאשישןם'א1כל:(5"'ן)ר.הב-ם' ן'אאבל
.התפנהעלאם'כי.ה'ם'אשי


