
תרים-תריחהכיפוריםיוםהלכותעי
]בדברישנסתפקואולוממפיקיןהללושיעוריםשאין("לל"ש'בסיש"כמנאמנותילהן

:הבקיאיןשיאמרומהכפימידצרכןכלאותןומשקיןמאכילין

שצריממנעצממיודעיםהחולהאוימיםשנעהנתוהיולדת,אנרת,המעאםאבלמז
מאכללפניהםנותניםאלאהללושיעוריםבכלעמהםמדקדקיםאיןאוי)לאכולי

מכנהחששיששמא,ללךשמסתפקאו"ליודעאתהואםליהואכיפוריוםלוואומרים
יאכלוהואמכשיעורלןפחותפחותאכוללאוואםכשיעוראכולכשיעורתאכללאאם

:בעיניושיראהמהכפי

יכולואינוכהותשעיניוומימנורעבוןמחמתהבאחוליוהוא"לבולמוסשאחוומיעוז לראותה
אותומאכיליןהיתרשלמאכלשםאיןואםעיניושיאורועדאותומאכילין

הקלאותומאכיליןמחבירוחמוראחדאיסוריםמינישניכאןישואם]איסורשלמאכל
לויספיקשמא"]תחלה

~
:בלבדה

במימןעין]ןמוכנתנבלהובשרלשוהמהשצריכיםבהמהכאןוישלבשר.צרןאםיז
:)]ח"שכ

.צרןהמנוןברכתלברךשיכולבעניןדעתוונתיישבההכיפוריםביוםשאכלחילהיה
חלואםי]ירושליםבבונהויבאיעלהשיאמרהמנוןבברכתהכיפוריםיוםשללהזכיר

עללקדשצריךאינווגםככרותשתיעללבצועצריךאינואבל"]רצהכ"גיאמרבשבת
:,]הכטוריםביוםאלודבריםחכמיםתקנושלאמשוםהפתעלולאהיין

:סעיפיםח"יובזהניפוריסיוםלילסדרבו'רנר

עלהעובריםוהן"העברייניםלכלמתיריםשמתפלליןשקורםנוהגיןהכיפוריםייםייא
שאמרואחתיבאגודה)עמהםלהתפלקשנוכלכדילהןמתירין]הקהלוחרמותגזירות

רעריחהחלבנהשהריתעניתאינוישראלמפושעיבושאיןצבורתעניתכל"חכמים
.הקטורתממניעםהכתוביומבאה
שלמשולחיםיהיושהםכדיאנשיםשניעמומצרףשבקהלהגדוללהםמתיריןוכיצד
עמולצרףצריךאינו(בעירקבוע)ץ"שהואשבקהלהגדולואםלהםלהתירהקהלכל
התירוהקהלכלכאלוה~והריהצבורשליחשהואשידועלפילהםלהתיראדםשום

יום'הלל"מהרי.באיתג'ר"נמהריש'ומנהגהלכותע ה.ב.(שלה'ן)כפרד
.ה.פקפוףא.מ.הפנימןפל ,דסלףעא

,שםע"שו,שםן"רעב ,(כןאומרשהחולה)שםושיזיען"חעג

ק,םז-ש.שםח-ב.(שלדזך)שםל"מריי,שםמהרישעד .חק"מא-ת.ט

_שםן-שעה ,ח"מלבושעו

.שם1"מעז ב"תישועטור,א,פגמשנהעת

.שםע"ישוטד,'מה"דשם'"רשעט טית.שםמשנהפ
,שםע"ושי .שםע"ושיפיר,שם[בריתא]מראפא

.מ"מא"רמפב מעפג

,מזף' הובאש-דא.עא"מ(פראג)מרוטנבורגמהרםשייתפד

א'שהבא".ממקוקפה"מלעלוראה.'"םע-יו.בשור אברבנורעת

צרןשאין(ב.ש"ם)הלקט'שבשבלגדור' עדעהשהובאה,לכאןימצין)כ"ביוהבוא'ועגלהלהזכיר

הטובברכתקידםונזכרשכחאםישלכןג'ק"מ.א"במ עברבהנזכרהלאריר'בםוגם,נתןאידיבלילאב.ירגומ

אותהמידיר'פמק,טאיתפלדהכוללשערוראה.כ"מיה .קפה

,מקיאא"מהגהקתהגדולה.כנמתפה ,י"מקא-תפר

פריטסיימן ויוטוךא

.א"מוי-יו- ,א"מלביש.חשכהרכהכי-מהב םץ"תשב.שםכי-מהג

,תיר.קלא" ,שם.מרדכ.יאגודתה)ב,יתות'כראביד

,טור,שםמדרכי,שםכריתיתא.חמץשימעין'רבה ,לז,לשמות1



רעאתריםהכיפוריםיוםהלכות

דעתועלהמקוםדעתעלסמהשלובישיבהמעלהשלבישיבההלשוןבנהויאמרןלהם
המקוםדעתלצרףמסכימותשהישיבותכלומר"העברייניםעםלהתפללמתיריןאנוהקהל
כ"ואחהקהלדעתועלהמקוסדעתעלנתחלהיאמרןולאלהםלהתירהקהללדעת

:''כומעלהשלבישיבה

הבאכיפוריםיוםעדה~הכיפוריםמיוםויאמר"י'כונדריכלץ"השאומרכךיאחרב
שיהיוהבאהבשנהשידורונדריםכלעללהתנותכדיכןונוהגין]''כולמוכהעלינו
אותןמבמליןלכךדברוריחללאעלועובריםבנדריםנוהריםהעולםשאיןלפייזבמלים
,"א"רי'סיניהדש"כמכללימילשלאהנדרלנמלמיעיל'שהתנאדילי.שקידםנתחלה

הנדריםכלכלומרן"'כובהוןאיחרמנאלזמרצריךולכך(הנדרבימולדיניכלשםועיין)
:~'במליןשיהיועליהןומתנהמעכשיועליהןמתחרםאניהבאהבשנהשאדור

לזמרדצריךיןשםד"ביוועיין)"יץ"השעםבלחש'כונדריכליאמרוהקהלכלוגםג
בפניואחדאחדכלשיתנהכדי(אצלולהעומדיםנשמעשיהאבעניןמעםרםבקול

ניתקןלכך."]לאחריםמועילץ"השתנאישאין]הבאהבשנהשידורנדריועלעצמו
,]דאחרימנאאוך]דאשתבענאאוז]דנדרנאאוז]נדרנאדיאו]]דאינדרנאיחידבלשון

אחרותנפשותעלביןנפשיעלביןנכסיואאסורואחריםואשבעשאדורמהכלומר'כו
כיפוריםמיום

~
ראשונהן"נותחתץ"בקמנדרנאדייאמרולא)'כוהכיפוריםיוםעדה

:(כברהשנדרתיהואשמשמעותהלפי

שאיןפ"אע.ן]מ"ויובשבתנדריםמתיריןראיןח]יוממבעודנדריכללהתחילונוהגיןך
דומההואמקוםמכלןשלהבאהנדריםמבמליןאנואלאשלעברהנדריםמתיריןאנו
ה~וממעםמ"ויובשבתנדריםמתיריןלומריסעושמאלחושויש"1נדריםלהתרתקצת
מתיריןלומרימעושלאכדינדריכלשאומרבשעהץ"השאצלאנשיםשנילהעמידנוהגין
:]1ביחידנדרים

,א"מקז-שז ששבח

,שםע"ישוטור,(שלנובצמח)שםס" ,בק"מז-שט

,מן'הםריש'"בבהמיבאץ"בתשבהנומהשכןי ד"חב'מנהגאוצרראה)הבידממחיכה,ובמחזירים

-נמקובקולם'פעמשלשלאכרים'ינוהג,(רה'עכ"יה המנהגמפר)

האנשים'בשגםבאופןאך,(58'עד"חב-ם' ,(שםד"חב'מנהגאוצר)שימעי"עמים'העימד

שעברכיפיריםמעם)הגאוניםבשם(םל)את'גץ"'רייא ראב,(הזההייםער

"מפיחש"רא.תקכח'"מיםה"' ,א"מע"ושיתיר,כח

קג"מדושים'החחלק)קמר"משר'הבמפרתםרכנויב םפיחן-בראהובא.יאתה"דב,כננדרים'יבתימ

" ,ה"רערבשלם'נדרהחדתן'ילענ,א"מלביש,ושוךכח

עלהתרה)הם'שנם'שעוש(מ'נדרהתרתמדר)מדורראה ומםהעבר

,נ"יש,(ד'העתעלמורעהרת' .(ה"רנקראכ"יהוגם)ב,בגם'נדרפ"ע,שםת"ריג

,שםלביש.ג,לבמדבריד להגיגלאר"נשועזהמשןסו

.ב"משםע"שויראה,נו'ד' .א"ששםא"רמ

,נ)א"חזב'נתריחם'רבנו.ת"רבשםשםיטורש"שטז

ם'נדרבהתרתהממהה"וכ.ת"רבשםשםומורש"שיז ,שבמדיר(המוצעהרת.מם)

א"מלחוש.(העברשעל'נדרכלבנומה)שםש"ראיח בנומהויוש)

,י"מקא-ת,(להבא.שעלשלני ,ב"מקריא"משיךיט

.שםלבישכ ,שםא"מ,שםלבושכא

.שםלנון,כברש"ומה"מודח-1כב דרככג

.ב"מקא"מ,אאיתהארוךמשה' .שםח"ב.שםש"שכד

.שםלבוש.שםש"ראכה ,שםלבושנו

,שםלבושראהנו 'ע)כפירום.ל.להלמהרצלנח

ומנרד.א"מא-דת.(שכי ר)ב"עהד"חב'מנהגאיצר)בזהן'מרקרקן'שאד"חב
,(קכאאיתרב ראנט

קהיםאיתום'אומרשלכן)וטור,כח"מח"פש"

.א"משמא"םוכדלעיל,שםמהרצל,(ברכי ,ב"מכדלעילל

,ב"סקזומאאליה.ה"מקא"מ,וכברש"ומה"דח-ךלא אל..021ח"בלב

.שםעמאה'



תריםהכיפוריםיוםהלכותערב

לפייימבראשונהיותרהקולמגביהפעםכל.)יפעמים'גאותואומרץ"שהשינוהגיןה
.יהוביראהבאימהבשמעץשבררך

:מנהיי~נערניתלההפללכדי,הלילהןעדטמם,ננך,יממש
'הויאמרפעמים'גאומריםוהקהלכויתונמלחיןפעמים'ג"ץן"השאומרכ"ואחן

."ת'כו
דעתיבלבלשלאתןשםשמנגניםבניגוניםאובפיוסיםאפילוהעירממנהגאדםישנהואל

:)תהקהל

לומןמומןהבאדברהואהכיפוריםשיוםלפיתיכוםבלאשהחיינוץ"השאומרכ"ואחז
יוםמבעודהכוםעללברךאפשרשאיאלא"תהרגליםבכלכמושהחיינולברךוצריך
מןלשתותלואמור.הכיפוריםיוםעליוקיבלהריהוהלומןשהגיענושבירךשכיוןמשום
"ו"תקנ'בסישנתבארממעם,לתינוקתממנווליחןהכוםעללברךאפשראיוגםהכום

:ש"ע

כליברךולאציבורהשליחבברכתחובתןירייצאוהקהלשכלנכוןהיההדיןומןח
אלא)ח"רצבמימןש"כמתן-,מהדרתעםשברובלפי"עצמותבפניואחדאחד
ואחדאחדכליברךלכןאחריםלהוציאכללמכויןציבורהשליחאיןהרובעלשעכשיו
אחראמןלענותשיוכלכדיציבורהשליחשימייםקורםלסייםוישרבלחש")לעצמו
:")הכנמתשבביתי)הלולבבברכתהדיןכן.))הללבברכתהדיןוכן])ציבורהשליחברכת

לפי"רםנקולועדלעולסמלכותוכנודשםברוךאומריםומהרתחהכיפוריםיימלילמ
ה"להקבמקלמיןשהיוהשרתלמלאכישמעלמרוםמשהכשעלה"במדרששאמרו

משלבחשאילאומרולהםוצוהלישראלוהורידוועדלעולםמלכותוכבודשםברוך
בותתקשמיאללהואמרלאשתוונתנהמלךשלפלמריןמתוךנאהחפץשגנבלאדם

.א"סא-רם.תשכורמזמרדכי,כחמיפיהש"ראלג לד

,שםא"רמ.(שבז'ע)שםל".מרי ,בק"מתשהדרכי.שםל"מהרילה

,021א"רמ.(שכי'ע)שםל"מהרילו "מקא-מלז

,ב"מרמזמר.ל'לעיראה.י '"מוםה"ראבי.ם'וגאונבשם(םזך)את'גץ".הרלח

.(שכחזך)כפיריוםלילה4מהרצל,טור,תקכה מנהגלט

.א"מא-רם.(קט'ע)כ"יה'מנרם(טירנא)ם' ,כי,סובמדברט

,שםא"ירממנהגים,(כדבריך'מלחת)כ,ד'במדברכנא ,דשם)פסיק.החזןשאומרד"חבומנהג

נאמלח(ט' .יהקהל,יהח1,(שם,טירנא,מנהגים)'טלעזן

פ"גומרים" .(קליאותרה'עכ"וה'ר"הב.בערגאוצר)גר'הויאמר מהמב

-

א'~ר.(שלט'ע)ל"דיוהשחריתתפלתהלל" .שם

,מקיזא"מנחג עגמראמד

.א"סע"ושיתיר,ב,מרימן' .א"סלגוש.ט"הא"פברכותהלם"רמב,שםגמראנוה

,ג"ושג"מחלב"םוברלעיל ,ד"מקא"מ,שםלבוש.טור.שםגמראכוו

ריששםא"מיראה,נו'ד'לע'הגלאר"בשועזהמימןנגז הם

,נידתדכאמילקמןגםיראה."

.ראותהאריךתשהדרתי.הכלבוכתבה"מורי"בעח ה"ר(ב"רע,רכה)התשובהעמידומא'.ממכתה-של

,ג"מקא"בסהובאי,מסכתא ,שםה"של.הללכביתאבגברכית,כה,ידמש4מט

ם.שמקיעמבמצות2ההי,,י"מג.ר"םל'לע.וראה.כמשףנ אחדרצנאם,ת.וצעתפליןבברכתכ"משא)הד.בכולם

כלרצויאםמלךהדרתויומבריבמ"לקוברילכולםמברך ,72עתתהב"העויראה.(לעצמומברךאחר

נדיתהרלקתבשעתיני.שהחשברכוואלו,שםא-טנא לא
.(63'עד"חב-המנהגים'ם)עכשעברכי' .ו"מקזומאה.אל,(א"ססוףבלבוש)ט"יו.מלבישנב

וכדצ

"
.'"םקפג'.ם.ד"םנסמי,ג"מנא"מל שיברך)שםא"מנג

,הללמדרמתוריראה.(לעצמי _שםיבנםמן

שלאר.פנם"פל'לןדאה,.(,לעצם'בך'ש)שםא.מנד המצתבימתלאחראמןלענת

הוהנבדכת1"

.ן.
לנ,ללת'נמ'נ'רבפתרראה,.תרמר-פכרלקמןגה קרם,בפנההלגלביללברךהמנבהרמןשמצנה

.(רתפלה לןראה,.ב.פע.,ש,סיןנו

ן'הנ,יט-שנ.פפג-פל' .מעננך,לאמר

.ה.פקא.מ.נמירהנבא.,ל,בפרשהרבהם'רברגז



רעגתריםהכיפוריםיוםהלכות

שאנוהכיפוריםביוםאבל")בלחשאותואומריםהשנהכללכןביתךבתוךבצינעאאלא
:בפרהסיארםבקולאותואומריםאנון)י"תר'בסיש"כמלמלאכיםדומין

ןשבעמעיןאחתברכהאומרוהשיןערניתתפלתאחררכולואומריםנישנתחלאםי

"בםשנתבארממעם"1וןבברכההכיפוריםיוםמכירואינוהשבתמקדשוחותם
.]"ח"רמ
:ברכותקידםנ"לאומרוישהשבתליוםשירמנמוראבלשבתקבלתאומריםואין

'בסישיתבארכמונעילהבתפלתמלבד""בשבתכשחלמלכנואבינואומריםשיןיא
:בחולןכשחלכמואומריםוהתחינותהמליחותשאראבל,גן"תרכ

הראשוןבאהבהאבל"בשבתןכשחלאפילוקודשמקראבאהבהאומריםאיןיבנ
:בחוללאפילון"אומרים

דכיון"בשבתיכשחלבמנוחתנורצהאבותינוואלקיאלקינואומריםשאיןינוהגיןיג
נמנוהתנוה"הקבשירצהנתפללואיך]לנמנוהתנוכךכלרצוןלנואיןעינוייוםשהוא

שוהו'כוקדשךשבתוברצוןבאהבהוהנחילנוליאומריםאבלגמורהלנמנוחהשאינה
-לעבקלבנוומהראומריםכ"ואחהכיפוריםיוםשאינן"להשנהשבתותכלעלבקשה
בקצתשכתובכמוודלא),לבנויממהרהמליחהי"שעכלומר'כומלחןאתהכיבאמת

.שיןשאיך'כווהנחילנוקודם'כולבנוומהרהכיפוריםויוםהשנהראשבתפלתמחוורים
:(אמתטאלהיםאתהכיאו'כומלחןאתהכיכ"אחלזמר

ואחדמימינואחדץ"השאצלאנשיםשםלהעמידצריךהכיפוריםיוםתפלותנכליד
%כנוהגיןאיןועבשיש"ע"ו"תקמ'במיש"כמציבורתעניתבכלכמופמשמאלו

ביוםגםולכן]שםשנתבארממעםציבורתעניתבכלץ"השאצלאנשיםשנילהעמיד
האנשיםץ"השמעלהולכיןברכואחרשתיכףנוהגיןולכן"להעמידןצריךאיןהכיפורים
:]]נדריכלאמירתבשעתאצלושעמדו

מעוריםשהםזמןכלדהיינונ]הלילהוכלהיוםכלרגליהםעללעמידנוהיכןש'מז

.בלחשלאמירתונופףמיםנ.'פפא"פלעילגאהנח פןנט

.מ.' .נ.פע.,ש,סנןס
.שםן.1ש1מור.ב,כרשבתשיאמא 2

תקפב"פל'לןנראה.(בשבתשהלמ.1'לענין)ר.'פב' .הקריםהמלךלזנךשצריךר.פ
נעניג.'.פקא"זאליה.האותמ.בהנה1.")].י..שסו להתהר.הב

בשבתשהלט.1'בכלכמולרירמנזמ1רל' פיזהכללשירנםוראה.59'ער.הב-הסיגיםפפר)

.(ח-ר1'עשםר.הב'מנהנאוצר.1אות פלעילראהסד

.1.פרפא" .('ק'ן)כ.1ה'מנהג(רנא'מ)ם'מניג.?חק"פש.?רמה
חרב"פ.ה.פתקפד"פלעילנםוראה.נ.פא,ךת .ב.פ

.מף'פןי'2 2

.שםא.רמ.שםש.ב'רז' בשבתכןם'שאשראף1הינ1.ב.פיטש.1.פקא,תח'2

1.פמתקפב"פל'לעה.1כ.1.פתפז"פל'כרלן,מ.1' ו.יש
ה'אליאה)בשבתלאמיוינופהבפסיאבל'ה.י ה.פרכ.1ה'תפלתפריאבזריהםבשם,ר.'פקיבה

.(כ.1ה'בכלכןלזבך,ת'ירב .שםלביםסט

.(מ.1'בשאר)1.פתפז"פל'כרלעע כפ,שםיכשעא

כתבר1ר'1בפ.שםא.ת.ה.פתקפב" שע''כנר,ה.השלר1ר'1פל.,הארכבפירור)לאמרו

.במנ1התנ1נאיצה:ינופהושם,(תקפב"פ(מנר) .שםלביםעב

.ה.פ,])]תו'י"יטשעז .נ1.אלק'העד

.ב.פלנגשעה .נ.פלנישעז
.ב.פלבושראהויוש מפרקמורעח

בפל1ת'שת'מיגה1ת.ר.פמאלבלר'ררב' עמלקמבא%ממכילתא,איןה.רישורתת.שב'הל

.ר.פן.ש1.א.פפל .1.פשםן.ש1וראה,נ1'ר'להנקלאר,בש1ןזהפשןעט

.'.פקשםא.מראהפ 1בפמ.פקא,תפא

.שםתקפו" .א.פקפוף1.מ.מק.מא.מפב
.ה.פל.,ש,סגיפו



תרכ-תריסהכיפוריםיוםהלכותעדי
בכוונהביוםלהתפללשיוכלוכדיבלילהלישןצריכיןמקוםמכלאבלי]יושביןאיןבלילה
:"]בתפלתםיתנמנמוולא

והיההכיפוריםומ'כלאחתפעםשעמדומי,דברןלשיםלממיךכילים,נחלשייאםכזז
ד"ביוש"כמן]נדרכמוהתרה.צרןמנהגולשנותרוצהאםלעולםכןלנהוגבדעתו

:"ון"רמ'סי

מעםשעיקרבעמידתםתועלתשאיןלפין]הכיפוריםיוםכללעמודלהםאיןהנשיםיז
בנשיםשיךאיןוזהעומדימןשנקראיםהמלאכיםדוגמתלהיותכדיהואהעמידה

:"ין"תר"בםש"כמ

נוהגיןהכיפוריםיוםבלילמקוםמכל]הכנמתןבביתלישןאמורהשנהשבכלפ"אעיח
שםישיניםוישהלילהרובותשבחותשירותשםשאומריםלפיהכנמתבביתלישן

כמוהכנמתהבית-צוקשהואכיוןאימורינחששכאןואיןהנרותאתלשמורכדי
שלהכנמתבביתאוהארוןןןמןרחוק,במערבןלישןיזהרואך"אן"קנבמימןשנתבאר

ישנולאותשבחותשירותשםלזמררוציםשאינםאותםאבל"נשימןשםאיןאםנשים
אתשמפמיריםלפיהלילהכליעורולאביוםהמתפלליםוהחזניםהכנמתהבביתכלל
ש"כמ""הלילהכליעורשלאלומזבאדםכלואפילו"בלילהישניםכשאינםקולם

.],למעלה
וגםלקריתשמירהשהםנ"תהליםשלהראשוניםמזמורים'דהשינהקודםלומרומזב
שלאיזהרפ"ועכחימוםלידייבאשלאוכמתותבכריםעצמואתיערוףשלאליזהרמוב

:,,חימוםלידייבאשלאבועזשל",מרגלותיוותגללדברזכררגליולכמות

:סעיפים'בובושחריתבתפלתלקצריפהטגהגרברסס

'וקודם"מוסףלהתפללשיוכלבעניןלמהרכדישחריתבתפלתלהאריךשלאסיבא

ים.ליל'הלמהרצל,מ"מהרבשם.שםמימיניותהגהותצו אל,תתעאמימשהמטה.(שלאזך)כפיר

ק"סרבהה' .ב

,ו"םא"רמ.קצא'סיל'תי'"מהרצו להלמהרעל,שםמילונייםהנהיתצח

,ב'איתכ"י'ל' ,שםרבהה'אל.שםמשהמטה

,שםא-רת.שםל"וז'"מהרצט רמ.שםמהרעלק

.שםא" .א"'מק.א.מ.ד"םלגושקא

נעקב

סי"
. ,ב"עהתפלתמררדהם-אבהקג

אמנםה"ר(א,רפט)התשובהעמירומא'ממכתה"שעקד יבמ,שםא"מ,כ"יוהל.להעםמדרבשם,'מ
אחר:דור' כי)ם'שבתהלהראשוניםבהמיריםארבעהלומרש'ת.ערב בית.ת'ימימבות,ת,ראש:,קריכמניןבות.תי"שבהםש.

יגל,'מקרלהנצל.כר(שמאילכמניןקפאמניןם'מהכהמור .
,[רץ'ח,א"שב,ק.חיר]בברוזבזיקיההויבשםן.מי .ז,גרותגוה
.מקראחטאאליה,שםה-שלקו

תרםסיימן שבהלמידרוניותונהיתא

.צריךה"דבסופיעשרתת' .א"פע-ופושור

_כים'וצמ"מראהפד א"מ.ה"מקו"ט.ט"יצההגרילהכנמת,וערה"די-1פה

לישןשלאיטיב:ריר'ובם.ח"'םלקמןגםוראה,'"מק ל.בל
.נ"יש,בתירהאעמיקאלאכ"וח' ,יק"םמשהדרכי,(שכהך))כ"יה'ל'ל'הלמהרכלפו

_שםא-ת "מהרפז

אליה.ט"הגההגרולהכנמת,קנא"מל'ווי' .ץ'מקדשא

"משם.ע"שווראה,נו'ללע'הגלאר"בשועזהמשןפח לע.א"מריר

,ג"מירמס'סי.ל' .'"מקא-ת.תתמטאותמשהמתהפט

תרי"מבטורהובא,ו"פמוףר'אל'דרב'פרקראהצ מעשניתיבהגהווז

.מהה"רעשירשביתתהלמי ,טמעיףצא פלה.מגתוספתאיו

ב"

-

.ה'יעילה"רבגב"ב'תים.א" .ג"מקנא'סיע"שו

ננטיעידה"די-1,כלמודיהשםתייתוניותהגהותצג .ללון

וגהות.תמהרמזב"ב.תתכטרבהלה'מגכידהראהצד מ

קנא"מע"ושיטור,האיתא"'פתפלה'הלמינעת" .ר"פ

.ד"םשםע"שייראה,נו'ד.לע'הגלאר"בשיעזהמשןצח


