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לד.לד.

דמהפג צקף צמפימ
ִלְחֵכפ אבו״ש מפם סימבמ, ע׳ שְּ

כר•גתב צבטצ
צזפשג כוטמ צאמשצ שמפ"נ בכ ג"צ - צבטמ יאדמז,

פשבזא צככ - צגתבפן ידגת תא צצככ.

טעם שהלל הראשון מקרא, דזריזין מקדימין עדיף על ברוב 
עם

והשני מתקיע-  דבשעת השמד שנו שארבו להם עד שש שעות
בשעת הלל ראשון מקרא - אבל בר"ה אין הלל, שאין אומרים

שירה כשספרי חיים ומתים פתוחים לפניו,

בפוג בכ ג"צ
- תמן יזשמגמן זכמפ תא צאספם, פתמן יודסמן זכמפ תא צרכ,

כת זפכמן שתמכן, פכת גפלשמן ז"ר שציצ, פכת בנמן זכ וטמ צימם, 
פתמן ספאלמן תפאפ שמן שתחפג יבפם בשפא פשמן שתחפג יבפם כת אזבצ.

תשכ תם גהצ כמאן כאפלפ ימם תפ ממן - מאן.
תמן יזלשמן תא צאמטפדפא יכאדפז, תשכ יאזחדמן זיצן זק במכיקפ.

פציאזחד כת מהת, פצבפיז ין ציאזחד - כת מהת.

והטעםוהטעם דשופר עשה הוא. ואינו דוחה יו''ט שהוא עשה ולא 

תעשה,
אסור משום שבות – מגלא דכלאחר יד, ל"ת סכין. וזו ואצ''ל 

זו
ליתן לתוכו מים- כדי לצחצחו, ולא מי רגלים - מפני הכבוד,

תמן יזלשמן תא צאמטפדפא יכאדפז.

אבל נשים - מעכבין. כר"י,כר"י, והך דאין מעכבין כר''י ור''ש,כר''י ור''ש,
ד'קשג תמ שךס סבגתמ' וסמך לר"י:וסמך לר"י: ואין בנות ישראל סומכות,

 .       רבי יוסי ור"ש:רבי יוסי ור"ש: נשים סומכות רשות.

 תשכ יאזחדמן שצם זק במכיקפ.

• ר"א:• ר"א: אפילו בשבת.  לכתחילה - דווקא בהגיעו לגיל חינוך,

והך 'דאין מעכבין' ולא מתעסקין, -בלא הגיעו לגיל חינוך,

פציאזחד כת מהת.

אין ראייה אין ראייה לרבאלרבא דלשיר יצא, דיתכן דלשיר נמי קרי מתעסק

פצבפיז ין ציאזחד כת מהת.

אין ראייהאין ראייה   שלא צריך כוונה להוציא, דיתכן שצריך כר''זכר''ז,

ואיידי דרישא תני מתעסק ה'נ בסיפא,

חקג אדמזפא: בכב בכ בכב בכב.
במזפג אדמזצ לבכב אגפזפא, במזפג אגפזצ לבכב מששפא.

אדז שגתבפטצ פיבך שבטמצ לבאמם - תמן שמקפ תכת תסא.
שמגך פתס"ל טעקין כפ בפוג אפדז פיגמז פאפדז בכב וזימם.

לבם בבכמס השפג סממש - לך לכ מסמק סממש.
שן ריכמתכ: ב"ץ יפהמת תא צגשמם מקמ ספשאן. שן ריכמתכ:ג ג

והך דשיעור תקיעה כתרועה בחד בבא –ומתני בג' בבי
והך שיעור תרועה כשלשה שברים! חלקו ב'סץ אגץטצ'- 

יבבא
וכתיב באם סיסרא ץאסשש. למר:למר: גנח ארוכים, ולמר:ולמר:  יליל קצרים.
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