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הבקיאףהשנהראששלבמוסףאבלדן"קכ'בסיש"כמץ"השבתפלתיוצאאינוהבקי
'ץ"השעםהכנמתבביתשיהיהוהואארוכותןברכותשהןלפי"ץ"השבתפלתיוצא

כגוןהכנמתלניתלנאיכולואינואנוסשהואומי"'מנףועדמראשהתפלהממתישמע
:י'התפלהממנושמעשלאפ"אעץ"השפומרנ'וחולהוזקן]'שבשדותעם

,ןץ"השבתפילתיוצאאדםאיןהתפילהבאמצעבפיוסיםמפסיקץ"שהשועכשיוג
התפילהכלאתלגמורכדישוהההואמקוםמכלהפיוסיםשמעלאהואאםאפילו

לכתחילהמקוםמכלכךכלשוההאינואםואפילון"ה"ס'במיש"כמלראשלחזורוצריך
:לה,נתפמעםלי.אפלפסיקאמיר

אחדכלשיתפללמוסבכ"אעפהתפלהבאמצעפיוסיםאומריםשאיןבמקוםואפילוך

~'ץ"ששאומרמהלכלשיכויןצריךץ"השבתפלתלצאתשירצהמיכיבעצמוואחד

לעמוריכולאדםכלואיןיצאלאץ"מהשאותהשמעשלאאחתתיבהאפילוחימרואם
וגםן'תחלהבלחשברכותתשעמוסףתפלתלהתפללישראלכלנהגולפיכך"'בזה
:"]ד"קכבמימןש"כמ]תפלתולהמדירכדיעמהםיתפללץ"הש

שלביןשבתשלביןמומףשלתפלותבכלהמוספיםקרבנותפסוקילהזכירצריךה
הזכרתןלנושתעלהכדיהכיפוריםויוםהשנהראששלביןמ"יושלביןחודשראש
ושוביצאבתורתךעלינושכתבתכמולפניךונקריבנעשהאמרואם]]הקרבתםבמקום

נ]המומפיןמקראותלזמרצריךאין

בהםשרגיליןחודשוראשבשבתאלאהמומפיןפסוקיאומריםשאיןבמפררנוהגיןלפיכך
למעותיבואושמאהמומפיןפמוקיאומריםאיןהמועדיםבשאראבללמעותיבאוולא
.תפלתםתתבלבל.ז]כךיריעל
שאיןאלאך]מ"ביואפילוהמומפיןפמוקילומרונוהגיןלכךחוששיןאיןאלובמדינותאבל

עולתמלבדשאומריםבמהשדילפיהשנהבראשחודשראשמומףפמוקיאומרים
שהואהשעירגםלהזכירוכדיחודשראשמומףשלהעולותכלנכללושבנה'וגוהחודש
כדירביםלשוןהזכרוןיוםמוספיאתאומריםכן.,]לכפרשעיריםושניאומריםחמאת
."]ב"תקפ'במיש"כמכרון~שנקראחודשהראששלמומףגםלכלול
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.ק" ה'הן'הדקר'שמע)איןה"ורון'כה"דא,להי-רשנב
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-
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,טמעיףכח
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א"מ,טור,7"מפידש"רא,'"הח"פתפלההלם"רמב בר

_מן'הםש' .שםם"רמב.אלאה"דשם'"ורשאלרזגמראט
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ןלכפרשעיריםשני.ן]'וכומוספיאתאומריםכ"אעפחודשראששאינושניביוםואף

:השנהראשואינובחודששניהואשנישיוםשידעומאחר"שנייביוםיגלגלושלאכדי

שלשנייוםאמרו'שלאכדיהשנהבראשנשרישחידשראשלהזכירניהורןאיןילמהז
ראששיזכירודכיון]1המועדותממנווימנוחורשראשבשארכמועיקרחדשראש
השמןלערבבועודימיםשניחודששראשיאמרושנתבארתממעםשנייביוםגםחודש
פרשתאומריםאיןלפיכך(לקטרגיבאולא)"תשריןחודשראשהואשהיוםידעשלא

:,איזהדיקורםחדשיכםובראשי

שופרותייפמוקיומשלשהכרונות~פמוקיומשלשהמלביותפסוקימשלשהפוחתיןאיןז
יצאלאפיחתאם."1נביאיםשלוהשלישיכתוביםשלוהשניתורהשלאחדפסוק

שלועשרהכרונות~שלועשרהמלכיותשלפסוקיםעשרהשיאמרצריךלכתחלהאבל
תורהשלהראשוניםפמוקיםשלשהתהעולםנבראשבהןמאמרותעשרהכנגדיןשופרות
שלאחדבפסוקומסיים"נביאימתשלהאחרוניםושלשהכתוביםשלפמוקיםושלשה
:)יצאתנביאיםשלפמוקיםארבעהשאמרבנביאסייםואם]תורהת

אוכרונות~שלאומלכיותשלאחדפמוקלוארהתחילכשכבראמוריםדבריםבמהח
בשוםעדייןהתחיללאאםאבלפמוקיםהעשרהכללהזכירצריךאןשופרותשל
.תמלךעדולעולמיאומראלאהפסוקיםכלללהזכירצריךאינורוצההואאםפמוק
"הנביאימתעבדיךידיעלנאמרוכןקדשךבדבריכתובוכןבתורתךתיככתובבכבוד
.~תבשופרותוכןבזכרונותוכן'וכו,תכולוהעולםכלעלמלוךאבותינוואלקיאלקינו
שכברלפילכתחלהכןלעשותאמורהזהבזמןאבלהראשוניםבימיםאמוריםדבריםבמה
:"לשנותתואיןפמוקיםהעשרהכללזמרחובהעליהםישראלכלקבלו

שלפורעניותבהןשישפמוקיםבשופרותולאבזכרונותולאבמלכיותלאאומריםאיןכן
:)נכריםשלפורעניותבהםשישפמוקיםאומריםאבלישראלתן

נרצון'ה)כרמי~למונהאלהילי]~כרה~כגון"~יהידשלכרומת~פמוקאומריםאיןי
:עמדני

.שםע"שו,ן"הרכתבה"די"1נט ,ג"מלבישל

,ג"מקא"חלא .ב"מקז"ש.הגאוניםבשםשםן"ירשוךלב

,שם."בלג ,המעיףלד

מנהגים.אהגההא'.מחית.מל(קלייונר)מהגיםלה מלבוש.אלילחדש(טירנא)

,י"מתקצבסף,א"מתקפא" .רב-קצט'עב"חהנלךשלחן.7-222'ער"הבש"לקיוראה

יראה,חדשערךהעריךבשםשור..יאימו,כחבמרבהלד יבמ.ב"ממח'סילעיל
שבכלח"ברף")הובאילארור' .(השנה

.שםבמשנהניריבןיחנן..כרבא"מיע,לבשמיאללז ,מור,ה"הג"כד"ראב

.טור.שםם"רמב,שםברייתאלח ה"ד(ב,ח)ן"וח,מקיםימכלרבטש"ומה"די-בלט

,שםם"רמב,('נורבןעהנן'רלדעתגםה"שכ)"מתג מור

,ד"תע"ושי .היאפיהאבית,שםבגמראיחנןרבינו

ה"דשםורשיי,ב"עשםיגמראא"מיע,לבמשנהמא ומתה

,שםע"ושיתיר,ל' ף"רי,בדבריושםהגמראיכממקנת,במשנהיוניכרביכזב

,שםע"ושוטור.ג"םר"פראש.(א,ט) יםכררסג
.מקירא"מ,מור,שם' .מא'ל'אה"דא,לה'בתיםת"רריש'כפ,שםמראכזד

.יק"מא"מ,ד"םא"רמ,מור שלמעה

ג"כנה."ריאמטם,ואםה"ד(א,מ)ם'גבר' ,ה"מקא-ת,מ"הגה

הכולשירראה-כ1ל1הע1לפיל:הנופהבפירודמז ..יוב.פמ
.שפישראלהוכנפתפ'נב1ר.שלסמז .1.פקא"תמח

.ה.פן.1ש1מור.א.פיע,לבמשנהמט .ה.פ1לב1שמור.ב,לבתךא)נ
.ה.פן.יט1מי.שפתנא)נא נהמנב

.לא,נ'.ש,הה' .ר,קופ'תהלנו

_מיי_שםגמראנד
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עניןהואאחדדבלת"המלביותלמניןעולההואאחדי'האלהינו'הישראלשמעיא
אנוולפיכך"משלהבכלומלכותולודומהואיןומיוחדיחידשהואכלומרמלכות

משלימיי
:")תורהנשללמיימכדיהמלכינתבו

וכןהשופרותילמניןעולהן)לכםיהיהתרועהיוםכגוןכשופרותהואהריתרועה:ינ
איןחצוצרותבושכתובפ"ואע""'וגובחצוצרותותקעתםכגוןכשופרותהואתקיעה

השופרותבוממיימיןאנוולפיכךשופרותלמניןעולהתקיעהלשוןבושישכיוןכלוםבכך
.]"תורהבשללסייםכדי
תזכורלזרעויאמרראםתזכורהיוםיעקבשללזרעויצחקועקידתי"לזמרנ"מדקדקיםיש

לזרעושאומריםפ"ואעהישנההנומחאלשנותשאין,ןאומריםויש"יבכללעשוגםיהיה
בכללעשואיןתזכור

~
לאולעשוהאלהארצותכלאתאתןולזרעךלךנאמרהשהריה

משוםעיקראהואהראשונהומברא"כללןיצחקשלמזרעונחשבשאינומכללניתן
שנתבארכמוכבקשתינומפקשוםיהאשלאבעניןלפרשלנוישנוראיםימיםדבתפלת

:ש"עבל"תקפ'בסי

]להיוםעלשעותשלשאחרעד"להשנהבראשמוסףתפלתביחידאדםיתפלללאיג

מלביותאומרוהואהואיל
~

ותדחהבמעשיויעינושמאלחושלוישושופרותיכדונות
שנקראבתורהשעומקלפיהדיןמשורתלפניםעושהה"הקבאיןהללושבשעותתפלתו
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