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   ?יומיי� לצו� ל"בחוביו� כיפור הא� צרי
  
  

 éìáá äðùä ùàøò àë"à  
  

  .זימנא חדא אשתכח כוותיה .רבא הוה רגיל דהוה יתיב בתעניתא תרי יומי
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  .ואנו בזמ� הזה תש כחנו מ� הגליות ואפילו יו� הכיפורי� לא עבדינ� תרי יומי
  
  
  
  
  
  

 

åðéáø -ìàððç  
רבה הוה רגיל יתיב בתעניתא תרי יומי זימנא חדא 

כי עיברו ליה לאלול והיה יו� כפור ' אשתכח כוותי
א בתשרי דהוה מחמר אנפשיה ונקיט תרי יומי "בי

 ומלתא יתירתא עבד ולא חובה הוא עליו שלא היה לו
  .וא� חשש מדה יתירתא עשה ולא שיבח בה. לחוש

íéðåàâä øöåà  
השתא ראבה הוא מחמר אנפשיה בתשעה באב 

למיתב תעניתא תרי יומי כשני ימי� ולא תימא 

דכיפורי הוה נאקיט תרי יומי שלא הנהיגו 

הנביאי� את ישראל בכל מקו� יו� הכפורי� 

 .אלא יו� אחד בלבד ולא דאמי לימי� טובי�

 

ùåøéô äðùä ùàø éîì"ä à"ã  
  

 עריב אנא לוי ב� עיהוש רבי אמר
 חד דלית מורי�ילנ דאזלי� לאילי�
 חשי� תמ� אזל מי מיית מינהו�
 לו� אמר .יומי� תרי� רבה לצומא

 מכניסי� את� למה חסדא רב
 שאי� חזקה הזה למספק עצמכ�

' דר אבוה .בו �מתעצלי ית די�ב
 גרמיה על חש יצחק רב בר שמואל

  .ודמ� כרוכה אפסק יומי� �תרי וצ�
 

  פני משה
 

שם מקום בסוריא ולשם מקדימין והולכין להודיע להגולה והיה . אנא עריב לאילין דאזלין לנימורין

שלא ימות אחד מהן משהלך לשם עד . דלית מיית חד מנהון מי אזיל: ל אומר אני ערב לאלו"ריב

תמן חשין לצומא רבא תרין : כתן ולא בחזירתןשיחזור לביתו דשלוחי מצוה הן ואינן ניזוקין לא בהלי

כ ולהתענות ואמר להן רב חסדא למה לכם "ימים יה' בבבל היו אנשים שחששו לעשות מספק ב. יומין

ד מתעצלין בו "להכניס עצמיכם למספק הזה שתוכלו להסתכן מחמת כך הלא חזקה היא שאין הב

וחין באין תסמכו על הרוב שאין אין שלמלשלוח שלוחים להודיע לכל הגולה אם עיברו אלול ואם 

ע "שמואל בר רב יצחק והוא רב יצחק גופיה שחשש ע' ומייתי להאי עובדא דאבוה דר. אלול מעובר

ועל . כשהפסיק מן התענית ורצה לכרוך ולאכול נתחלש ונפטר. וצם תרין יומין ואפסק כרוכה ודמיך

להא ' וגרסי. שמואל בר רב יצחק' רשהכניס עצמו לסכנה מספק לא הזכירו שמו להדיא ואמרו אבוה ד

  :'ק דחלה בהלכה א"לעיל בפ

  קרב
 העדה
 

אני ערב לאותן שהולכין למקום ששמו נימורין שלא ימותו בלא זמנן דכשהולך לשם צריך . ל"אמר ריב

ז הוא סכנת "ימים זא' דלצום ב. למספק הזה: כ לעשותו שני ימים שכך מנהג של בני נמורין"לחוש ליה

חש על עצמו לצום : ד מתעצלים מלשלוח שלוחים אם לא נתקדש החדש בזמנו"זקה שאין בנפשות וח

  :נפסקו בני מעיו ומת. אפסק כרוכה: א משום ספק"שני ימים יום עשירי וי

øåè )åà"éñ ç' ãëøú(  
  

 שני לעשות רגילי� באשכנז מעשה ואנשי וחסידי�
 היה ולפעמי� ימי� שני שמתעני� ו� הכפורי�י ימי�
ו� י סדר ככל עשרהב מתפללי� והיו עשרה מה�

 .ביד� מוחה היה ל"ז ש"הרא דוני אביוא .הכפורי�
 כמו נוהגי� מלאכה ואיסור דבר כל לשאר אבל

 מי א"וי לו יבשלו לא אחרי� אפילו הלכ� בראשו�
 לעול� בו לחזור יכול אינו שוב ימי� שני א"פ שעשה
דוני או .כרת באיסור עליו הוא הרי עליו שקבלו דכיו�
  : עליו לישאל מתיר היה ל"ז ש"הרא אבי

øåãéñ ùø"é )ïîéñ ãø(  
  

ל שהיו "יצחק זצ' יהודה בר ברוך ור' שמעתי על הגאונים ר
ובניהם ותלמידיהם עדיין נוהגין , מתענין ממחרת יום הכפורים

וראייה לדבר מההוא דרבא הוה יתיב תרי יומי בתעניתא , כן
דרבא לא הוה , ]אומרים[ ושאין מתענין, ואישתכח כוותיה

אכיל אלא מערב יום הכפורים עד מוצאי יום הכפורים שיני 
אבל המתענין , ואם אפשר לעשות כן יפה לעשות. לילה ויום

הלא לדבריהם יום , אם הם אוכלים מוצאי יום הכפורים בלילה
הכפורים ואכילתו בכרת והמתענין יום שיני שומרין עצמן מכל 

  : מלאכות שיש בהן כרת
 


