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דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם במבמ, ת׳ שְּ

לע•גתב צבטצ
ופיו מצופה זהב - אבל במקום הנחת פיו פסול,

פבאמ סהפהגפא יצהקקמם

אפי' דב' קולות לא נשמעים -כיון שחביב נותן דעתו ושומע,
כבהלל ובמגילה, דאפילו עשרה קורין, כיון דחביב שומע,

משא''כ בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ולא שנים.
ולא מצד ששומע סוף תקיעה, -שלא מפסיקים בתקיעות כבקול הברה,



שג''צ ומפ יהפוצ עצש, פשאזטמפא ומפ יהפוצ לחף.

בר''ה בזהב כבוד יו''ט עדיף
ובתעניות כינוס בכסף דףהץהגץא ןיח, ב. התורה חסה על ממונם
היו שנהגו לעשות:היו שנהגו לעשות: חצוצרות ושופר יחד, רפב''ש, בציפורי, בסיכני,

וחכמים א"ל:וחכמים א"ל: לא נהגו כן אלא בשערי מזרח בהר הבית בלבד.

כריב"ל: כריב"ל: שףההגץא ץדץמ בץזג צגסטץ מזךס צלמנ צ', דווקא

 

בפצ צמפשכ כג"צ כאדמזצ פכשגלפא פלפ'.

עכשיו שמתפללין פצ צסץ אףמא לטבסנ כר"א:כר"א: דבתשרי נברא העולם
ומתני' דשוה יובל  אפי' כר''אכר''א ובשאר הנוסח.

 

בפוג בטחקד פקשדפ וחפכ, קמשד בשגמ בפוגפא  וחפכ.
טמדש פחאיפ, תם יזלש תא צאדמזצ - וחפכ, פתם כתפ - לבג.

צאפדז כאפך צשפג, תפ כאפך צקפא, תפ כאפך צומנח,
 תם דפכ בפוג ביז - מהת,  פתם דפכ צשגצ ביז - כת מהת.

ימ בצמצ זפשג תספגמ שמצלט"ח תפ בשמאפ חיפך כשמצלט"ח
פביז דפכ בפוג תפ דפכ ירמכצ,

תם לפפן כשפ - מהת, פתם כתפ - כת מהת.
תז"ו בעצ ביז פעצ ביז, עצ לפפן כשפ פעצ כת לפפן כשפ.

• ארוך וקצרו - כשר, גרדו והעמידו על גלדו - כשר,
• ציפהו זהב במקום הנחת פה - פסול, ואם לאו - כשר.

• ציפהו זהב מבפנים פסול. מבחוץ אם לא נשתנה קולו כשר.
• ניקב וסתמו, אם מעכב את התקיעה - פסול,

• שופר בתוך שופר, אם רק קול פנימי שמע - יצא,
ץצטשגא' דרך העברה. • הרחיב הקצר וקיצר הרחב- לא יצא. '

• הוסיף כל שהוא, בין במינו בין שלא במינו - פסול.
• ניקב וסתמו, בין במינו בין שלא במינו - פסול.

ר"נ:ר"נ:       במינו - כשר, שלא במינו - פסול.

א"ד:א"ד: במינו כשר. דווקא בנשתייר ברובו,

א"ד:א"ד: שלא במינו פסול. רק בנפחת רובו, ובמינו נפחת' רובו כשר

• נסדק לאורכו פסול, לרוחבו -אם נשתייר בו שיעור תקיעה כשר
רשב"ג:רשב"ג: כדי שיאחזנו בידו ויראה לכאן ולכאן. טפח

• קולו דק או עבה או צרוד כשר, שכל הקולות כשרין בשופר.
• קדחו בזכרותו ותקע בו - יצא. ולא אמרי' דמין במינו חוצץ

 

צאפדז כאפך צשפג תפ כאפך צקפא פלפ'.

ר"ה:ר"ה: רק להעומדים על שפת הבור. אבל העומדין בבור יצאו. 

ותנ"הותנ"ה וש"מ, ויש דהקשו וכך תירצו.

צקף צמפימ כזמכפמ טביא: צגש ג' סממם תגמצ שן גשמ רגבפן עהפד''כ

כמטד כצהנגופא
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