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 זצחל. מאזוז מצלית רבי הגה"ק ימון דצייל, הכהן כ'לפ.ן משה רבי הגאון מרן מכת"י ותעובהשאלה
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 מורך את רואות עיניךוהיו

 כמוהר"ר המחבר הגאון מרןתסונת
 זיע"א זצ"ל הכהן כלפוןמשה

 התש"י טגת י"ח נ"ע התרל"ד שבם י"כולד





 %*1י*4*יי14א4יף6
עושו,ש,ש,,,שן*

 ואהרן ןטה ויעקב יצחק אברהם הקדועץם אבותינו ,טבירךמי
 השם לכבוד ויעזור וינצור וישמור יברך הוא ושלמהדוד

הטוב

 מאראר נ'ילדור
 הי"ו ואילן שלוםבן

 מאואר איזאבל ליזהאשתו
 מב"ת דינהבת

 ס1י4ם 15[י1%01ע%4
 5[1ק 5מ 41מ[4א[ זק זתא[אק.

 זא 54 1515111ץ 154[ א[[4%15181פ511
 . [[[1ע מםגא1ם

 יה"ר הזה הקדוש הספר להדפסת יפה בעין תרמואשר
 ויזכם רפו"ש השי"ת להם ישלח המחבר הגאוןשבזכות

 קיימא. של זכרים לבניםבקרוב
 יצילם, ונזק צרה ומיל ויחייח, ישמרם המלכים מלכימלד
 אוייבי כל וישפיל ויכניע מערכתם, כוכב ויגביהוירים
 יעשו אשר וכל ישכילו, יפנו אשר ובכל תחתםישראל
 מקרא בהם ויקיים וירפאם, דברו השי"ת וישלחיצליחו,
 ה' ישא ויחונך, אליך פניו ה' יאר וישמרך ה' יברךשכתוב:
 וירבך ויפרך אותך יברך שדי ואל שלום. לך וישם אליךפניו
 עולם ועד מעתה ובואך צאתך ישמור ה' עמים לקהלוהיית

 מעלייא ונהורא איתנהבבריאות
 ואמן אמן בעדם יגן המחבר הרב הגאון מרןוזכות



 ר' מקודש הראב"ד המחבר הגאון ועם"ר ורבינו מורנוהקדמת
 זצוקייל הכהן משהכלפון

הקרמה
 מכירים וסביבותיה העיר וחכמי רבני היהוראה וישוחרי היתורהיודעי
 ג'רבא אי עירינו רבני פה והנהיגו תיקגו וסייגים גדרים תקנות כמה כיויודעים
 כפי והנהיגו הכריעו הפוסקים במחלוקת הכרעות וכמה )א(. הראשוניםיע"א
 ובמה וסייג גדר בשום מדבריהם לזוז לנו ואין עליון. דעת דעתם הסכימהאשר

 וז"ל. בהקדמתו ז"ל הב"י מרן וכמ"ש כן. כהסוברים לאסור והנהיגושהכריעו
 יחזיקו בהפך גכריע שאנו אע"פ דברים בקצת איסדר נהגו ארצות בקצתואם

 היתר לנהוג להם ואסור האוסר החכם דברי עליהם קיבלו כבר כיבמנהגם
 אם וז"ל כ"ח ס' רכ"ח סי' יו"ד בש"ע וכ"כ ע"ש. שבהגו מקום בפ'כדאיתא
 להתיר יכולים אינם מצוה ולדבר לתורה סייג או לרבים גדר ההסכמההיתה
 כני עליהם קיבלו לא דאפילו ע"ג צ"ג דף ח"א משה ישיב בה' ומבוארע"ש

 היא ג'רבא אי עירינו כי מבואר ומשם ה' אות כ"ג סימן ז"ל אמת השומר לה' ועיין)א(
 בית מחורבן הוא ז"ל מהרש"ך מז"ק להשערת בה ישראל בית אחינו וישוב מאדעתיקה
 התורה בביאור "וכ"ר ע"ש." שני בית מחורבן ז"ל אדאדי מוהר"א ולהשערתראשון.
 בית מחרבן מפוזרים מאחב"י המערב בארצות שתיו שכ' ג' פ' ל' דברים בפ' ז"ללתיש"ר
 זמן ב'1 ןשנה נ"ב מספד אלחרייא הנק' עתון לידי בא וכן ע"ש שני לבית עלו ולאראשון
 היה בתונימיה אחינו דישוב העמימ מחכמי אחד בשמ כתוב ושם תרס"ח איירר"ח

 כלל" הנז' הרבנים השערות רחוקים איגם וא"כ הנוצרים ספירת קודם שנהבשבעים
 מודעת ו' מימן דין בית במעשה וכמ"ש ראשונים'ואחרונים רבנים וכמה כמה בהועמדו
 וגו' וסופרים חכמים מלאה ג'רכא עיר היתה בישראל לפנים זאת כי הארץ בכלזאת

 ה"ה י"ל טייב מוהר"י הגאון ומכללם זיע"א תונס עוב"י וגאוני רבגי חמשה ע"זוחתימו

 שם: עיין ועוד. ז"ל השולחןערך

 על ולהיות לב לתשומת ראויים והכדעותיה וסייגיה גדדיה ותקנותיה מנהגיהולכן
 הנגררים עיירות כסה ורבני האחרונים עירינו רבני יעשו וכן יראו מיה כי לזכרוןספר
 להיות בעה"ו לאורה ולהוציאו זה קונטדיסי לחבר ב"ה בה' בטחתי ולכן עיריגו.אחר

 תמיד:לזכרון

 שהעתיק וכגר' בהקדמה. א' הוצאה ח"א בר"כ ס' בצד המח' הרה"ג מכ"י העתקתי זה את אה"ן"
 מערבית בתיבה תיבה מועתק וז"ל שם שכתוב מה על שנוי יש ובאמת בזכרונו הרשום לפימהעתון
 בית חרבן בימי ואח"כ הגוצרי. יש"ו משנולד שנה מאות בשלש קודם לתונס באו "היהודיםלעברית

 באו מהם וחלק נתפזרו היהודים בהמ"ק חחריב כשטיטוס הנוצרים לחשבון שנה שבעים ר"לשגי

 וזיע"א: זצוק"ל מהרש"ך מז"ק כהשערת ממש אלו ודבריו ע"ש. תוניסי" לארץ ובכלללאפריקא



 חייבים הבנים אף וסייג גדר לעשות מעצמם כן שנהגו אלא בהסכמההעיר
 מהר"'ח תונס עוב"י של המורים הגדולים הרבנים ע"ז וחתימו וגו' גדרבאותו
 וראש מקרדש ראב"ד הרה"ג הסכמת עם ז"ל שתרוג ומהר"ם י"לשתרוג
 אינה בדיעבד ואפי' התרה בזה מהניא ולא ע"ש. ז"ל ברבי מהר"םהרבנים
 וראש מקודש ראב"ד הרה"ג והסכמת ו' סי' משה בצדקת וכמבוארהתרה
 עש"ב: ז"ל מאג'וז מהרמ"ז פההרבנים

 פרט איזה להם נצרך פעמים כמה תפונה בלי והדיינים המוריםהרבנים
 ולכן עליו לעמוד לזה מיוחד ספר בידם ואין יע"א ג'רבא אי עירינו פהממנהגי
 מנהגי ולקבץ לאסוף הוא ברוך עליו ונשענתי ה' בשם ובטחתי לבי אלאמרתי
 לבד. יו"ד לבד. א"ח הש"ע. טורי לארבעה וחלקתים מיוחד ספר תוךעירינו
 מערכה וכל א"ב. ע"ס למערכות נחלק מהם חלק וכל לכד. ח"מ לבד.אה"ע

 למערכות מפתחות זה ועם ז"ל. מהפוסקים מקום מראה לזה ונלוהלאותיות.
 וקראתיו בנקל מבוקשו הקורא ימצא למען בש"ע. מרן סדר על זולתםומפתחות

 אם שירותי מצד בידי שעלה מה הוא ככולו רובו כי כהונה כריתבשם
 דתיבת וכנודע פה הי"ו הקהל את משרת שאני ממה אם ז/'ל. שקדמונולהרבנים
 בשרשיו: הרד"ק מדברי כמתבאר היא שירות לשוןכהונה

 בין לעבור המצוה אליכם וסביבותיה עירינו ורבני חכמי ורעי אחיועתה
 סעיף מאיזה השמטה איזה או הערה איזה בזה לכם נראה ואם זה קונטריסובתרי

 מלואים יבואו בו )אשר נדר בלא ח"ב א"ח כהונה בברית לתקן והגניהודיעוני
 הרבים וזכות היא שמים מלאכת כי ה' לפני צדקה תהיה ולנו ולכם זה(.לחלק
 ברחמיו והוא תמיד. ושגיאה משגה מכל ויצילנו ישמרנו ברחמיו וה' בה,תלוי
 אתי הנם אשר ספרי ושאר ח"מ. אה"ע. יו"ד. חלק לאורה להוציאיעזרני

 אמן: בעה"ובכתובים
 ויעקב יצחק אברהם הקדושים אבותינו זכות לנו יזכור בצר העונההאל
 נשבע אשר אבותינו נחלת ועל ארצנו על התבל כנפות מארבע פזורה שהויקבץ

 )תוניסי( ג'רבא אי פה הכו"ח אמן. בימינו במהרה גואל לציון ובאלאבותינו.
 לפ"ק: תש"א כי שנת אייר לחדש תברכו כ"הביום

 סילט"א הכהן משהע"ה



 ברכהמכתב
 מאיר ציון גן מרן אריאל גולת ראש ישראל נר ומפורסם הגדול הגאון מהרבמכתב

 לציון: וראשון ישראל במדינת הרבנים ראש שליט"א עוזיאלחי
 עוזיאל חי מאיר ציוןבן
 ישראל לארץ ראשי רב לציוןראשון

ירושלים

 תש"ד אדר כ"א ירושליםב"ה
 קב משנתו חו"ב הרה"ג בחירו לכבוד ברכתו את ה' יצו קדש ומהררימציון
 יע"א: ג'ירבא בעי"ת ומו"ץ רב יצ"ו הכהן משה כלפון כמוהר"רונקי

 כהונהיי "כרית היקרים ספריו שני האחרונים בימים קכלתי לבבילשמחת
 א"ב: בסדר מסודרים יע"א ג'ירכא עי"ת ותקנות מנהגי ח"א ויו"ד ח"אאו"ח

 כפולה. הנהנין ברכת וברכתי הלכותיו כל על עברתי נפש ובכומף לבבחפץ
 אופגיו על דבור דבר בלום אוצר שהוא לעצמו כשהוא הספר חשיבותמפני
 תקנות חשיבות ומפני המרובה. את המחזיק ובמעט נעימה והסברה צחהבלשון
 וסופרים חכמים של עיר תמיד שהיתה זאת והברוכה הקדושה ישראלקהלת
 הלכה: של ואמיתה דשמעתתא לעומקא שירדו ומפורסמים גדוליםרבנים
 חסד בעניני הקהלה תקנות אלה בספרים בקוראי לי היתה מיוחדתהנאה
 והיקפה לעומקה תורה תלמוד ודרך תורה לומדי בהחזקת יותר ועודוצדקה

 גם תתקיימנה אלה שישיבות מקוה ואני תורה. של באהלה השוקדיםלתלמידים
 תורה תלמוד פסק האחרונים בדורות הרב לצערנו כי עז. ויתר שאת ביתרלהבא
 הקהלות נהרסו האתרון השמד של בעטיו הכביד ואחרון ישראל קהלותבכמה

 רב: ועדוד חיזוק צריכה הפליטה ושאריתוישיבותיהן
 במח"ק כאורייתא דעסקין ותלמידיהון לרבנן ברכתי את שולח הנני כךמתוך
 אומר. אני יחד ולכולם תורה. ולומדי אלה בישיבות התומכים וכל הקהלהולועד
 ימים באורך מקודש ברכתו את לכם יצוה ומושיעו ישראל שומר וה' ואמצוהזקו
 והצלחה. אושרוברוב

 כבודברגשי
 עוזיאל חי מאיר ציוןכן



 יומףעובדיה
 לישראל הראשי הרב לציוןראשון

 תש"נ כסלו יב ירושליםב"ה
 לפ"ק למדני ודעת טעם טובשנת

הקדמה
 סדר על מערכות כהונה", "ברית היקר הספר יקרות. אור ראיתי חמותיהן

 מר לחיים צדיק פעולת תוניסיה. ג'ירבא, מנהגי ערוך, השלחן חלקיארבעת
 החזק. פטיש הימני, עמוד ישראל/ נר שבכהונה. חסיד מרבבה. דגול רבה.ניהך
 טוביינא ונהורא. בוצינא המאירה. אססקלריא דמשסטיס, סבא הרועיםאביר

 כלפון רבי ומגדדל. עוז מבצר הגדול. הגאון טימי. לה דלית מרגניתאדחכימי,
 דהלכתא אליבא שמעתתא לאסוקי תורה של עולה הקים אשר זצ"ל. הכהןמשה
 המעטירה. ג'ירבא באי סופרים ושל חכמים של בעיר שנים עשרותבמשך
 האירו ונשאל. שואל שו"ת ובמיוחד הקדושים. בספריו עליו מכרזתותורתו
 הרבים את וזיכה זכה משה מליהם. תבל ובקצה קום יצא הארץ בכל תבלברקיך
 אשרי אמתו. וסוחרה צנה כמותו. שהלכה עמך וה' בו. תלויה הרביםזכות

 תנצב"ה.יולדתו.
 כהן אפרים הרה"ג סגדלה מיחידי והנעלה. היקר לאברך נמטייהאפריון
 של זכותו יחזה, שדי מחזה אשר הזה, הקדוש המפר את ערך אשרשליט"א,
 חיים ושנות ימים לאורך שיזכך משפחתו כל ועל עליו תגן המחבר הצדיקהגאון
 דכל שמחות ושובע וכבודבעושר

 טוב_

 מילי מילי נמרץ, כקיצדר והארות הערות קצת בזה נא אציגה הקודשולחבת
 אמיץ, הקצר ויהיקתניי
 כי מקדמוני, חרפי בימי מקדם ימים אזכרה הנה ט. אות אתרוג במערכתא.
 יחפצון, אלקים קרבת צדק משפטי ישאלוני כי אלקים, לדרוש העם אלייבא

 בחוטם דק קרום כעין עליהם שיש כאלה אתרוגים לפני מביאים היו החגדבפרדס
 מורכבים, שאינם באתרוגים מאד מצדי הדבר כי שלו, מקומות ובשארהאתרוג
 חדששים והיך באילן. בעודם באתרוגים הנוגעים מהעלים נגרם שזהואומרים
 יג(: סעיף תרמח )בסי' הש"ע מרן שפסק מה ידוע והנה חזזית. משוםבהם

 גבךהה שהיא במישוש ניכר שמקומה ממש בה ויש אבעבועות כמו היא"חזזית
 חזזיות אותן להכשיר יש ולכן בהגהה, הרמ"א זה על וכתב האתרוג".מן

 שיש שכתב מי ויש האתרוג. משאר גבדהות שאינן לפי מו"ל,שקוראים
 כך. הרבה להיות שרגיליס מאחר אתרוג, מראה שנחשבים מטעםלהכשירם

 במשמוש ניכר מקומן שאין שכל ג"כ כ' מט( )סי' ח"ג המבי"ט ובשו"תע"כ.
 שהוא מי לכל חובת ידי בהם לצאת וטוב כשרים. האתרוג משאר גבוהותואינן



 להקנותך שצריך חבירך אצל אלו מכל בו שאין אתרוג אחר מלרדוף מממונוקנוי
 ובהיות האחרונים. והביאוהו וכו'. להקנותו בלבו גדמר אינו ואולי במתנה,לו

 אהרן שמשון רבי הגדול הגאדן אצל פעמים כמה למעשה הלכה כןשראיתי
 למורה היה וידוע ישראל, בית שכ' שכונתינך של רבה )שהיה זצ"לפולונסקי
 אלה באתרוגים ובא מורה שהיה הקודם(. הדור ומגדולי מובהקהוראות
 גלימיה בשפדלי נקיטנא הוה ולכן החג, של ראשון ליום אפילו למצוהלהכשירם

 החסיד הרה"ג ואמנם ולמעשה. להלכה להקל להדרדת אעבורה ברגליו ואנידמר
 להכשירם מורה שאני בשדמעו אך להחמיר, מורה היה זצ"ל חוצין צדקהרבי
 )אשל מגדים שהפרי ואע"פ להקל. מורה והייתי אלי, שואליו את מפנההיה

 להקרא ראוי אין ולבן, דק קרדם עליהם שיש שאתרוגים כ', כד( ס"קאברהם
 מ"מ צ(. ס"ק שם בכה"ח )והובא שדה דינם ומיהך מראה, שינוי אם כיחזזית,
 שרגילות שמכיון הרמ"א מ"ש על וסמך לזה, חשש לא הנ"ל שהגאוןבראותי
 מהתרומת )ומקדרו להכשירם יש מאד הרבה האתרוגים על כן להמצאהיא

 הגאון שגם בראותי עתה והן להכשירם. ורובי ראשי סמכתי אני גםהדשן(,
 לקראתו ששתי להקל, המנהג שכן בגדלך והעיד להקל, פסק זצ"להמחבר
 שמחה. ותאזרני רב. שללכמוצא
 קודם פתיתים להניח הנוהגים על לפקפק כתב טו"ב, אדת בדיקה במערכתב.

 בס"ד בזה שכתבנו מה ע' נ"ב. עדיף. תעשה ואל דשב והעלה המץ,בדיקת
 בדברי סמך לו שיש המנהג ליישב לא( )סימן ה' חלק דעת יחוהבשו"ת

 ליל קודם מחמץ הבית חדרי כל היטב מנקים שהכל בזמנינו ובפרטהאחרונים,
 וכן יב(. סימן )בתשובה לפסחים בשטתו שפירא מהר"י הגאון כתב ושכןי"ד.

 בשו"ת זה על עמד ושכבר אחרדנים. ועוד קכח( סי' )חאו"ח הלכה עמקבשו"ת
 ע"ש. זצ"ל הגהמ"ח רבו ע"ד והשיב לז(, סי' )חאו"ח מצליחאיש
 י"ז מיום אשה לישא שלא שמנהגם מ"ש בדבר כא. אות המצרים בין מע'ג.
 החופות שכל בהיות במקומינו, כן יעשה לא הנה באב. ט' אחר עדבתמוז
 לא אב, ר"ח קודם בתמוז י"ז אחר נושא שאינו ומי שמחה, של באולמותנערכות
 וכמו מעבירה. קשים עבירה והרהורי חדשים, מספר עד אלא פנוי אדלםימצא

 עדיף הילכך מג(, סי' )חאו"ח ח"ו אומר יביע בשו"ת בס"ד בזהשהארכתי
 עד אב מר"ח אלא מנישואין להמנע ואין ירושלים, וגאוני מרן כדעתלנהוג

 בטח. ישכון לנו ושומע בהפסדו. שכרו יוצא בזה והמחמירהתענית.
 יא(, מ"ק נד )חי' טופר החיים הכף דברי לדחות מ"ש ג, אות ה' מערכתד.

 וביארתי ג(. אות ד סי' )חאו"ח ח"ב אומר יביע בשו"ת כן כתבתי אני גםהנה
 בשו"ת פארדו דוד רבי הגאון מדברי מוכה וכן הגהמ"ח. כמ"ש הש"ע מרןדברי
 לו סי' )חאו"ח שלמה לחם בשו"ת גם כתב וכן יג(. סי' ריש )חאו"ח לדודמכתב
 קצרתי. כי ודו"ק נד(. סי' )חאו"ח ח"ה כהן שמחת בשו"ת וע"ע ב(,אות
 והרעמים הברקים על ומלכות בשם לברך שהמנהג מ"ש ה', אות ז מערכתה.

 סק"א( רכו )בסי' סופר החיים הכף כמ"ש ושלא עולם", מלא וגבורתך"שכחו
 בשו"ת אני גם העלתי כן הנה דליתא. ומלכות, שם בלי לברך העולםשמנהג



 כל וכמ"ש ומלכות, בשם זו ברכה לברך שהעיקר כז(, )סימן ח"ב דעתיחוה
 בלי לברך שיש עבדי ישכיל בשו"ת כמ"ש ושלא ערוך, השלחן ומרןהפוסקים

 הגהמ"ח לן דמסייע ותנא שכתבגו. כמו העיקר אלא מנהגם. ושכן ומלכות,שם
זצ"ל.
 אם בתפלתו ומאריך הצבור עם המתפלל יחיד בדין יא. אות ח מערכתו.

 למנין, מצטרף אם הש"צ, עם י"ח תפלת המתפלל יחיד וכן לעשרה,מצטרף
 הנה זה, על שחולק מי הביא המחבר נכד ובהערת שמצטרף, הגהמ"חשדעת

 רפז )עמוד ח"א יוסף בילקוט הובאו הדברים ותורף בזה, הארכתיבתשובה
 ומשם בזה. האחרונים דברי והבאתי לעשרה. לצרפו שאפשר והמסקנאוהלאה(.
בארה.
 בצמוקים, השרויים המים של הכמות צמוקים, יין בענין ז, אות י מערכתז.

 ע"ש. ו(. )סימן ח"א עובדיה חזון בשו"ת הארכתי במים, שהייתם ימןושיעור
ואכמ"ל.
 לברכת שחוזר המשפט בהמלך בעשי"ת טעה שאם מ"ש ד', אות ע מע'ח.

 ח"ב אומר יביע בשו"ת בזה הארכתי הנה המנהג, ושכן מרן, כדעתהשיבה,
 במקום ואפילו למעשה, לפסוק צריך שכן ראיות והבאתי ח-ט-י( סי')חאו"ח
 הכלל בזה שייך ולא השו"ע, מרן דברי אלא לנו ואין בזה. ידוע מנהגשאין
 של וכעדיתו כן, להורות המנהג פשט שכבר שכן וכל להקל. ברכותדמפק

 לא אם מקום ומכל נז(. )סימן ח"א דעת יחוה בשו"ת עוד כתבנו וכןהגהמ"ח.
 שיחזור לפני שיאמר טוב, היותר צד על נכון יותר תפלתו, שסיים עד אלאנזכר

 לאו ואם חובה, לשם מתפלל הריני ולהתפלל, לחזור מחוייב אני אםלהתפלל.
 סימן )חאו"ח ח"ה ונשאל שואל בשו"ת להגהמ"ח וע' נדבה. תפלת תפלתיתהיה
 ודו"ק. שם. הספר שבראש ההקדמה בשולי בהערותי שכתבתי ובמהיב(
 עם ובעותנא צלותנא תתקבל לומר שלנו שהמנהג ט', אות קדיש מערכתט.

 כן, לומר ישראל בארץ גם מנהגינו כן ישראל, בית דכל ובעותהוןצלותהון
 ק )מערכת המים טהרת בספר שכתב כמו ודלא ישראל, כלל עם עצמנולכלול
 מהנוסח דמר וחיליה ובעותהוך, צלותהון תתקבל אלא כן, לומר שאין נז(אות

 בזה שאין נראה אולם ע"ש. נד(. )סי' ה' חלק הרשב"א בתשובת כןשהובא
 על להם יש ובעותהון צלותהון תתקבל לומר שהנוהגים אף מנהגינו, עלפקפוק
 עבד. כמר ודעביד שלנו. המנהג לשנות אין כך בשביל אבל שיסמוכו,מה

 הגהמ"ח שסיים ומה ע"ש. כא(. אית יג )סימן החיים בכף פלאג'י הגרי'חוכמ"ש
 אבונא "קודם הנוסח נכון יותר הנה וארעא, דבשמיא אבונא קודםשאומרים
 פלאג'י הגר"ח יכ"כ שם, הרשב"א בתשובת היא וכן אמן. ואמרודבשמיא",

 עליכם יוסף והרב סולת קמח הרב בשם יב( אות טוכ )סימן החייםבכף
 בתואר האמת לפי כי הם, טועים וארעא דבשמיא אבונא קודם לומרשהמוסיפים

 ע"ש. מידי. לא ותו שבשמים. אבינו אלא הארץ, על להזכיר שייך לאאבונא
 שבודאי אסתר, בתענית ומניקות מעוברות אודות ו'. אות תענית מערכתי.
 ח"ב דעת יחוה ובשו"ת עובד. כהבית ודלא עיקר, וכן נ"ב, להתעגות. להןאין



 שהחתן שאף והעלתי חתן, לגבי עובד הבית דברי לדחות ג"כ כתבתי עח()סי'
 מכל ראשון(, ליום מהשבת נדחו )ולא בזמנם כשחלו צומות בארבעמתענה
 ע"ש. רבים. אחרונים בשם כן והבאתי יתענה. לא אסתר בתעגיתמקום
 הביצה בחלמון דם נמצא שאם מ"ש כך. אות ב מערכת דעה יורה בחלקיא.

 בס"ד העלתי כן גמורה, ביצה היא אפילו להקל יש התרנגולת במעישנמצאה
 בספר הרשב"ץ פסק ושכן והלאה(, ג אדת ב סי' )חיו"ד ח"ג אדמר יביעבשו"ת
 דססגא כביצה דינם הביצים ככל רוב שבזמנינו כתבנו ושם שמועה.יבין

 בשו"ת וע"ש ע"ש. להקל. יש החלמון על דם בהם נמצא אפילו ולכןמארעא,
 כיעו"ש. לקולא. ומסקנא בזה, עוד שכתבנו מה נז( )ס'מן ח"ג דעתיחוה
 פה בהדחת לחולה די בשר של צלול שמרק מ"ש יט, אות ב מערכתיב.
 קל, דבר שהוא אף וכיו"ב כפת פיו קנוח הצריך לא דהנה חלב. מאכלישיאכל
 לאכול פה בהדחת לו די כדרכו צלול שהוא חלב השותה לבריא שגם מזהמוכח
 בהערה(, קפד עמוד נח )סימן ח"ג דעת יחוה בשו"ת שכתבנו וכמו בשר,מאכלי
 בדברים תורה אור בירחון דברינו על שחלק כמי ושלא הרש"ש. דבריע"פ
 ממש. בהםשאין
 לגזור ושכחה בשבת, טבילתה ליל שחל אשה בדבר כ אות טבילה מערכתיג.

 לוית בספרי נ.ב. הצפרנים, תחת נקיון ידי על להתיר שיש יום, מבעודצפרניה
 שתגזור נכרית אשה שם יש שאם והעלתי בם"ד, זה בדין הארכתי קיז מימןחן

 ידי על לה להתיר יש נכריה אשה שם אין ואם כן, לעשות להקל ישצפרניה
 ע"ש. בזה. שהחמיר כמי ושלא צפרניה, תחת יפהניקור
 יום ארבעים עד ביולדת להחמיר הנוהגים בענין ח', אדת יולדת במערכתיד.
 הנה וכו', בזה שהחמיר איש ישא בשך"ת הראש"ל דברי שהביא וכו',לזכר

 באורד להעיר ידי הניפותי והלאה( ה אות יא סי' )חיך"ד ח"ד אומר יביעבשו"ת
 הוא לי דמסייע תנא מצאתי ואח"כ וכל. מכל דבריו ודחיתי הב"ל, הראש"לע"ד
 הבית טהרת בספרי ג"כ דבריו והבאתי זצ"ל. הכהן חויתה רחמים רביהגאון
 כלל מצריכים ואין להקל, המגהג וגלילותיה ובירושלים ע"ש. יא(. )סימןח"ב

 לידי מביאה בזה שהחומרא עיקר, וכן לנקבה, יום ושמדנים לזכר יוםארבעים
 שם. הבית בטהרת שהובאו ישראל גאוני ושאר ביהודה הנודע וכמ"שקולא,

 המתמיהים. מן אלא אינו בזהוהמחמיר
 בהעראה אף בתולים דם באיסור להחמיר העלה יב/ אות כלה במערכתטו.
 מרן שדעת הכרח שום איו וכמחכ"ת מרו, דעת הוא כן שלדעתו דם, ראתהולא

 פסק וכן להקל. להדיא שכתב הרמ"א כדברי בזה להקל שיש והעיקרלהחמיר,
 יז(, סי' )חיו"ד ח"ו אומר יביע בשו"ת בס"ד בזה הארכתי וכבר חי, אישבבן

 נוהגים אנו וכן להקל. והעלתי והלאה(, תקב )עמוד ח"א הבית טהרתובספר
להורדת,
 מרן כדעת צבעונים בבגדי בכתם להקל שהמנהג יח, אות כתם במערכתטז.

 סימן )חיו"ד ח"ג אומר יביע בשו"ת העלתי וכן נ"ב, כהחולקים, ושלאוהרמ"א,
 לבשרה הסמוך בחלוק ואפילו והלאה(, שפז )עמוד ח"א הבית טהרת ובס'י(



 האחרונים רוב הסכימו וכן בזה. שהחמיר סופר כהחתם ושלא להקל. ישממש,
 לספירתה הראשונים ימים בשלשה שאפי' יט, באות הגהמ"ח ומ"ש ע"ש.להקל.
 ח"א הבית טהרת בספרי העלתי כן להקל. לתלות שיש במה לתלות להקליש

 בכלות להקל כ' באות הגהמ"ח ומ"ש וע"ש. שצט(. )עמוד הטהרהבמשמרת
 ח"ב הבית טהרת בטפר בם"ד בזה הארכתי השביעי, ביום לטבול חופתןביום
 להקת והבאתי כהש"ך. ודלא הרמ"א, כדברי להקל ג"כ והעלתי יד()טימן

 יביע בשר'ת העלתי וכן להקל. הרמ"א לדברי שהסכימו נביאים חבלהאחרונים
 ע"ש. כ(. סימן )חיו"ד ח"האומר
 אף הוראותיו שקבלנו מרן כדעת להורות שיש א, אות מרן במערכתיז.
 שיש אח"כ שכתב אע"פ להתיר, בש"ע שסתם כל מועט, בהפסד ואפי'להקל,
 שרשאי בביתו חכם תלמיד זולת להחמיר, לאחרים להורות ושאיןאוסרים,
 סימן סוף )חיו"ד ח"א אומר יביע בשו"ת העלתי וכן נ"ב, וכו'. לעצמולהחמיר

 הגאון דברי הבאתי ה( אות יא סי' )חיו"ד ח"ג אומר יביע בשו"ת גם ע"ש.ג(.
 מרן מהוראות לזוז אין כה"ג דכל נט(, )סי' מהרי"ף בשו"ת פראג'ימהר"י
 זז כאילו מדבריו והזז עליו, חולקים רבים ואפילו לחומרא", מקולא"אפילו
 )עמדד ח"ה דעת יחוה בשו"ת וע"ע ע"ש, רבותיו. בכבוד ומזלזל תורהמדברי
 אומר יביע בשו"ת )וע"ע בארה. ומשמ מרו. הוראות קבלת בעניו והלאה(שיא
 הש"ע(. מרן בדברי ויש סתם בענין ב אות ה סי' מיך"דה"ך
 הגהמ"ח כשם המחבר נכד בהערת כתב ו, אות הבן פדיון במערכתיח.

 מרדקם הנפל אם הכירה ולא הפילה שאם ס', סי' ציון שיבת לספרבהגהתו
 זה על לסמדך דאין בגליון, זה על וכתבתי בברכה. בפדיון חייב אחריוהנולד

 אם ידוע שאין דבכה"ג מב.( )דף למשה תפארת בם' שמבואר מכיוולמעשה,
 קצב( סי' )חיו"ד הלוי יד בשו"ת וכ"כ הפדיון. על לברך אין מרוקם היההנפל
 לברך שלא האשכנזים מרבני גדולים הרבה דעת דדינא ואעיקרא אחרונים.ועוד
 יעקב, והשבות צבי החכם כדעת מרוקם, היה שלא בידוע אפילו הפדיוןעל

 שה(. )סי' שיק והמהר"ם קיג( )סי' ח"ב מצאנז חיים דברי בשו"תוכמ"ש
 נשמת בשו"ת פלאג'י הגר"ת גם ועוד, ב(. אות רסד סי' )תאה"ע אסאדוהמהר"י

 הורה וכן לברך. אין בזה ידוע מבהג אין ובמקומו שהואיל כ' סד( )סי' חיבל
 על סמכינן בדידן דאנן אלא אמת. תורות בספר בירדוגו רפאל ר' הגאוןלמעשה
 הבו מרוקם, אינו שהנפל כשידוע לברך שהמנהג בגדלו שהעיד החיד"אמרן
 דספק לברך אין מרוקם הנפל היה אם ידוע שאין כל לפיכך עלה, להדסיףדלא

 נמטייה ואפריון ע"ש. שה(. )סי' יו"ד מאיר בית בספר וע"ע להקל.ברכות
 בשו"ת ממש"כ שהעיר זו חדשה בהוצאה המגיה הרב שליט"א רא"םלהרה"ג
 על לברך שאין שכז(, )סי' ח"ג ונשאל בשואל עצמו הגהמ"ח ושכ"פ אומד,יביע
 עיקר, וכן בכה"ג.הפדיון
 אשר הזה הקדוש הספר של החדשה בהוצאה ריהטאי אגב עוברי מדיוהנה
 שבחים, של מקומן באיזהו ולהעיר להוסיף לפני במחשבה עלה יחזה, שדימחזה



 שהלב מה אך ספרים, ובשאר אומר יביע בספרי להיפך שהעלתי בדבריםבפרט
 למועד. חזון ועוד עושק. הפגאיחושק
 אחיו ואת שליט"א, רא"ם המגיה הרב את לב מקרב לברך נאה ולי מברךואני
 להפיץ אותם יזכה השי"ת שליט"א, תורה, של עולה מקימי הדגוליםהרבנים

 ובבריאות חיים ושנות ימים באורך ולהאדירה, תורה להנדיל חוצהמעינותיהם
 טוב, וכל שמחות ושובע וכבוד בעושר מעליא. ובנהוראאיתנה

 רבה ובאהבה התורהבברכת
 יומףעוכדיה



הקדמה
 היתה ליהודים והעטרה, הנזר נגלות בהגלות בשורה, יום היום נכבדמה
 ברית ס' שבקדושה ראשון המעטירה, תוניסיה מנהגי קובץ תורה, זואורה
 ג'רבא אי ראב"ד זצ"ל הכהן משה כלפון ר' ההוראה עמוד הגאון למרןכהונה

 הנ"ל הגאוו למרן ומנהגים תקנות משה חוקת ס' נתיב יאיר ואחריוהמפוארה,
 המנהגים תורת ס' בקדש ושלישי פזורה, שה לנהל ומשפט חק לו שםשם

 חויתה חי יהמים ר' שבכהונה החסיד הגאון ראשנו ועטרת ורבנולמורנו
 למר הכהונה גאולי קונטרם בקדש רביעי גבורה. עם זרוע לו זצ"להכהן
 הכהן שושו ר' כמה"ר ורב עצום הגדול הרב זצ"ל( )מוהרמ"ך דרבינאבריה
 להרב הירך כף קונטרס חמישי כוס ויספרה. ראה אז איתו מושב רבזצ"ל

 כללי זצ"ל פרגיון משה ר' מומחה ומנקר סת"ם סופר ומוהל שו"בהמפורסם
 בא"י הניקור סדר גם הוא ממומחים הנשמע )וכפי ג'רבא מנהגי לפיהניקור

 ועבירה. מכשול מכל להנצל הארץ עמי כל דעת למען קלימ(בשינויים
 היקר האברך גולל אור והכולל השלם החכם נפשנו לידיד נמטייהואפריון
 בכולל הלומד שליט"א הכהן אפרים ר' ולתפארת לגאון עדיו בתורההשקדן
 ס' ולסדר לערוך להגיה כחו בכל וטרח ושקד שעמל רחמים", "כסאישיבתנו

 בסדר התשל"ט( - התש"א )משנת והשונות הרבות המהדורות ע"פ כהונהברית
 יקרות הערות הדרים לו וישת תורה. גדולי עם נועץ מקומות ובכמה ויפהנכון
 והדרי ארעא הדרא זולתו ובחתימת בחתימתו לאר'ש מתחת מאירותבאות
 מלא ה' וכבוד המופלא הרה"ג ניהו הוא מוהרמ"ך מרן נכד לרבות גםפירא.
 זצ"ל מוהרמ"ך זקנו מר דברי המגיה הרב שליט"א הכהן נםים ר'כמה"ר

 למריה חמרא הנכחי בספר אור ראו ככלן הגהותיו ורוב הקודמותבמהדורות
 הכשרות עמוד השלישי הכתוב ויבא דשופרא. משופרי לשקייהוטיבותא
 מחפוד שלמה ר' הרה"ג הרבים את המזכה רבה ניהו מר בעירנולספרדים
 והסביר הירך" "כף בקוגטרס והעיר שבדק ברק, בבני ו' שיכון רבשליט"א
 המערכה מאלקי ברכה ישאו כלם יחד חמירא. כל וביאר הדורים ויישרסתומות
 נבוא תחזינה ועיניהם חיים ושנות ימים אורך איתנה ובריאות ועושרבאושר

 המחברים הרבנים וזכות הבירה. בירושלים ישב משפטו על וארמון גואללציון
 הספר בהוצאת והמסייעים הנדיבים כל על המגן אלף שתגן היא יכולהזצ"ל
 כלתה כמעט כי קריב ובזמן בעגלא לגאלנו ויחיש די לצרותינו השי"תויאמר
 אחת תורה אחד אל אחד אותם וקרב ישראל נדחי ואסף לגויים נס ונשאחררה.
 למורא. שי יובילו והאמוראים התנאים הנביאים כבימי לכלנו אחדומנהג
אכי"ר.



 הזה הקדדש הספר על הכתובים והמנהגים התקנות אם שאלוני לאשרבדרשתי
 ראתבונן אין. ואם בה להשתקע מנת על לארץ שעלו ג'רבא יוצאי אתמחייכים
 שבאך כל הדין מעיקר אמנם האף כי עליה, לענות קל ולא זאת עדינהבשאלה
 בין הקודמת עירם כמנהגי לנהוג צריכים אינם לחזור דעתם ואין אחרתלעיר
 ועיין רי"ד סימן סוף דעה יורה ערוך בשלחן מרן וכמ"ש להחמיר ביןלהקל
 ואפילך ע"ש, מ"ג מ"ב מ"א אות תם"ח סי' א"ח החיים כף ולהרב שםלהש"ך
 כ"ט סעיף רכ"ח סי' ביו"ד מרן שכתב מילתא למיגדר בחרם שנעשתהבהסכמה
 ההיא הפרצה אם לחזור דעתם ואין אחרת בעיר לדור הקהל מקצת הלכושאם
 אורח הפר"ח כתב כבר וכו', עליהם שקיבלו בנדר להתנהג חייבים שםמצויה
 בכל הנעשות ההסכמות דהאידנא י"ג( אות איסור מנהגי )בכללי תצ"ו סי'חיים
 נדרו דהכי דאדעתא כלל בהם נוהגים אין משם עקרו אס בחרם ומדינהמדינה
 פעלים רב בשך"ת חיים יוסף ר' הגאדן פסק וכן ע"ש. ומצפצף פה פוצהואין
 בקוביא השחוק לאסור הסכמה לענין א'( סדס"י ישרים סוד )בחלקח"ב

 שעקרו שאותם ותוקף, וחדזק חומר בכל התק"ע בשנת בבגדאדשנעשתה
 כ' )וכיו"ב ע"ש ההםכמה עליהם חלה לא אחרת לעיר והלכו בגדאד מעירדירתם
 לדעת טוהר דם בדין כ"ט הלכה סוף ביאה איסורי מהלכות פ"ט משנה בכסףמרן

 להבעל לה מותר היתר שנהגו במקום דירתה ותקבע האשה תלך שאםהרמב"ם
 סי' ח-'ב משה ישיב בשו"ת ועיין ע"ש. ק"ץ סוס"י יו"ד בב"י וכ"כ טוהר דםעל
 כל ואכמ"ל(. בהגה שם שכתבתי ומה ח' סי' אה"ע )חורי( חיים מצא ושו"תק"ט
 אנשי כי שכתב כ"ט סי' א"ח ח"ג פעלים רב בשו"ת להגרי"ח מצאנו דנאקבל
 עיר היא כי שם ונתיישבו שהלכו בגדאד עירנו מאנשי הם כולם עמארהק"ק

 להשתמש שלא אבותם ואבדת אבותם כמנהג לעשות וחייבין מחדששנתיישבה
 והתרה חרטה ע"י אפי' היתר להם מורין ואיו עירוי ע"י רק בפמח זכוכיתבכלי
 בתשובה מוהרח"ך כתב מזו וגדולה ע"ש. גדולה טרחא ולא הפסד בזה שאיןכיון

 חדשה עיר שהיא עזתה-נתיבות שבעיר ק"ז( סימן א' )שנה תורה" "אורבירחון
 חדש מושב בכל וכן בר"ח ההלל על לברך צריכים מחו"ל אחת בבת באווכלם
 בעיירות ודוקא בחו"ל, כמנהגם לנהוג צריכים בו והתיישבו שלם מניןשבאו

 שנוהגים שמענו וכך ע"ש בטיל קמא וקמא אחד אחד באו דמסתמאהגדולות
 בחשש להכנט שאין נלע"ד היה ז"ל הרב שאמרה )ולולא היום עדבנתיבות
 לענות אף חוששים שהרבה דידוע א"י. מנהג ונגד מרן דעת נגד לבטלהברכה
 שבעיירות הרב מודה פנים כל ועל לאשכנזים(. בר"ח ההלל ברכת אחראמן

 לנהוג חייבים ואינם כטיל קמא קמא ג'רבא מיוצאי כמה באו אפי'הגדולות
 חו"ל.כמנהגי
 אחרי רב ומפז מזהב היקרים אבותינו מנהגי לזרוק שאין קאי קושטאברם
 מנהגי על השומרים האשכנזים מאחינו וחומר קל ללמוד לנו וישגוינו,

 שערומ לא באו מקרוב חדשים במנהגים אפי' עין כבבת ורבניהםאדמוריה"ם
 לא ירוחם ורבנו והסור הרא"ש בפסח קטגיות איסור שמנהג )וידועאבותיהם
 כמה אחת על ועדז(. תוקף בכל האשכנזים בו החזיקו ובכ"ז הכירוהו, ולאידעוהו



 ושוב וחתומים סתומים בעינינו היו פעמים וכמה שלנו, קדומים למנהגיםוכמה
 שלא המנהג )כגון הגאונים. תשובות או הראשונים מדברי טעמןנתגלה

 שנית פעם עליה ויבוא שתטבול עד מצוה בעילת אחרי הכלה עם החתןלהתייחד
 טהרת בס' שליט"א הגרע"י וכתב המבהגים, דתורת חי יוסף עדד בס'שהובא
 ביחוד שהתירו הפומקים" "וכל מרן הוראת בתר אזלינן דאנן תצ"ז עמודהבית
 מיגאש בן ומהר"י שהרמ"ה שעה לפי מכת"ר ונעלם ע"ש. ראשונה ביאהלאחר
  השהמר והמנהג ע"ש, ט' סי' דכתובדת פ"ק הרא"ש בדברי והובאואוסרים
 האם הזה, היום ועד מיגחש בן מהר"י מימות שנה כ-טטע לפחות ובגדאדבג'רבא

 וכבר הטבעו(. אדניהם מה על ידעו ולא דור מדור לכלתה והחמות לבתהמסרה
 בהערות וע"ע קי"ז, סימן התשמ"ח תורה באור כאלה מנהגים כעשרהמניתי
 בדברי מנהגים כמה מקור בס"ד שגליתי שלפנינו כהונה ברית ס' בסוףוהארות

 דלהלן: באופגים דבר פשר למצוא דרכי חשבתי לכן ע"ש. והגאוניםהראשונים

 לשומן בסירכא כגון כמרן, נקטינן בא"י מרן, נגד לקולא שהם מנהגיםא(
 מוהרמ"ך המחבר שרבנו וידוע וכדומה. בנפיחה להכשירה ג'רבא שמנהגהלב
 בג'רבא פשוט שמנהג אף ממנה לאכול שלא הלב לשומן מסירכא נזהר היהזצ"ל

 )ראה מרן דברי קבלת נגד להקל מנהג יועיל שלא שיטתו ע"פ וזהלהתיר,
 ובשו"ת כ"ט מי' א"ח ח"ב ינשאל ושואל רפ"א סי' ח"א משה ישיבבשו"ת
 ח"א לחי כה ובשו"ת ול"ד, ל"ב כ"ט עמוד ח"י סי' חאו"ח )הכהן( משהדהשיב
 בא"י לדידן וכ"ש ט"ל(. סי' י"ט שנה תורה ובאור י"ב, סי' וח"ב ול"א ה'סי'

 דמרו.אתריה
 על לתספורת חדשים שלשה להמתין כגון יתירה טרחא בהם שיש מנהגימב(
 יום ושבעים ושמונים ותשעים מאה מונים השנה כל ובמשך או"אפטירת
 חזינא ע"ב(, כ"ה דף קטן מועד הגמרא )מלשון עולמו ע"ל קצ"ף סימןונותנים
 שלא בג'רבא שהחרימו מה וכן בתונם. בהיותו בזה גהג שלא זצ"ל מארילאבא
 לקיימו מאד קשה כמעט לא, ותו אהת פעם רק הגישואין לפגי הזוג בניייפגשו
 וכו', והתזמורת דהאולם והרהיטים הדירה על מחליטים שהזוג זמננו תנאילפי
 אחד ובבית דוקא ביום ושתהיינה שאפשר כמה הפגישות לצמצם משתדליםולכן

 בטעות )שקוראים השידוכין סעודת לעשות שלא משתדלים וישההורים,
 שלא והמנהג החופה. ליל עד יותר ייפגשו לא ומאז לחתונה סמוך עדאירוסין(
 ואמ טוב, מה הנה לקיימו אפשר אם כנ"ל, מצוה בעילת אחר הכלה עםלהתייחד

 יצרו שאין בנפשיה ליה דקים ובתנאי הפוסקים, ורוב מרן על יסמוךלאו,
 תצ"ז. עמוד הבית טהרת בס' וראה עליומתגבר
 להדליק או הודש, בראש ההלל ברכת כגון כרכות, בספק הגובלים מנהגיםג(
 לפני לברך ומרן הרמב"מ שדעת ררור שהדבר הברכה, לפני שבת בערבנרות

 כדברי בחו"ל שנהגו ואע"פ לעשייתן, עובר עליהן מברך המצוות דכלההדלקה
 שהעלה וכמו ההדלקה לפני ולברך המנהג לשנות יש בא"י מקום מכלהרמ"א
 ר' שהגאון בדרשה נר"ו מפיו ושמעתי ח"ב. אומר יביע בשו"ת גר"ו עוזנוגאון



 מרן, כדברי בביתו דקבע מנהגו שינה ארצה בעלותו זצ"ל מלצר זלמןאיסר
 יתבינן. דמרן ובאתרא סמכינן דמרן דאתכא לדידןוכ"ש
 כפים נשיאות כגדן נהגו, לא דבג'רבא מרן לדעת מצוה בהם שיש מנהגיםד(
 ולנשואים טובים וימים בשבתות רק נהגו בג'רבא כי אם לרווקים, ואף יוםבכל
 וכל לדוכן, יום כל ויעלו למעליותא המנהג לשנות יש בא"י כאן מ"מדוקא
 שנהגו במקומות - "יברכך" כהנים לשני לקרדא אם ולענין מתברך.המברך

 שכן מאחר במנהגם, ימשיכו חו"ל כמנהג יברכך מעצמם מתחיליםשהכהנים
 התש"ן חשון תורה באור )עיין ועוד ויטאל ומהר"ש ומרן והרמב"ם רס"גדעת
 לשני גם קורא שהחזן חי איש ובן בחיי רבינו ע"פ שנהגו ובמקום י"ט(,סימן
 חיים. אלקים דברי ואלו ואלו במנהגם. יעמדו יברכך,כהנים
 ארבעים להמתין המנהג כגון זה, פרוץ בדור מכשול שגורמים מנהגיםה(
 הנהיג וכן חורבא. מיניה דנפיק ולבטלו התרה לעשות מצוה ליולדת, ימיםוס"ה
 בתשובתו )ראה הנ"ל החומרות וביטל בתונס זצ"ל שתרוג משה ר'הגאון
 השלם משה בישיב שנית ונדפסה ח"ב, אברהם של זרעו ס' שבסוףבישי"מ

 שעשו מנהג שאפי' נ"ה כלל הרא"ש תשובת בשם וראיתי ד'. סימןבהשמטות
 מה ניחא ובזה ע"ש. המנהג לבטל יש קלקול ממגו לבוא ויכול ולהרחקהלסייג
 שהרכ ע"ש, כ"ג סימן חיו"ד )חורי( חיים מצא בשו"ת מוהרח"ך זה עלשתמה
 שהובא אע"פ ולכן זה, מנהג ע"י ובאו נוצרו מכשולות כמה בגויה ליה קיםז"ל

 כח אזר מקום מכל בתונס תמיד נוהגים פיו שעל עייאש יהודה בית בס'המנהג
 פ"ד סי' יוסף הוד ובשו"ת קצ"ו סי' אבוהב שמואל דבר בשו"ת ועייןלבטלו.

 או לארבעים הסמוך מספר ימים שנשארו המורה רואה אם מקום ומכלואכמ"ל(.
 הזריז כל לאו, ואם ימתין, טוב מהיות לו, להתיר ורדןף טרוד הבעל ואיןלס"ה
 ז"ל גאון נסים רבינו התודדה בזה כיוצא ועל כלל, להחמיר ואין משובח זההרי

 אשר את אסיתי, התרת אשר ואת התרתי אסרת אשר את יוה"כ:בשחרית
 שהיה בחו"ל נ"ע אחת באשה )ומעשה קרבתי הרחקת אשר ואת הרחקתיקרבת
 ילא בכורה, בת לו וילדה תופרות, מאות היו שעובד ובמפעל עינים גבהבעלה
 להתיר רצה ולא זצ"ל גדול ת"ח לפני ובאה ימים, וחמשה ששים להמתיןיכול
 ששים בליל וטבלה נקיים ששה אך מנתה דבר של ובסופו המנהג, נגדלה

 ולא מדאורייתא לא שאינו לחומרא המנהג על לשמור שכדי נמצאוארבעה.
 שהרי כרת, בחשש רח"ל ובעלה היא גכשלה הגאונים, מחומוית ולאמדרבנן
 מימן יו"ד רחור רתכואר נקיימ שלעה וצריהות רזוב יולדות הנשיח כלבזמננו
 אל יתן והחי נקיים. ששה ומנתה הס"ה סוף עד בטהרה הפסיקה לא והיאקצ"ד,
 וראוי מאד טוב מנהג הוא לנדה ושבעה שבעה להמתין המנהג אולמלבו(.
 מרן )כמ"ש ימים ששה או חמשה ראייתן נמשכת הגשימ רוב כי ולעודדו,לאמצו

 עושות ושבעה, בארבעה די ההלכה שמצד וכששומעות קצ"ו(, מום"י יו"דבב"י
 מה ונענשו. עברו ופתאים הרביעי, ביום ראייתן ולהפסיק להטהר מאמץכל

 בדיקתן הגה בטהרה, ההפסק לפני שבוע לחכות להן מוסרים אמ כןשאין
 כתם שיראו חשש להן ואין כדת השמשות בין משך כל הדעת ביישובתיעשה



 כי ללבנה, דומות ישראל נשי חז"ל אמרו זה שעל רחוק ואינו ההפסק.בבדיקת
 בהערותי )וראה ודו"ק. בחיסור ושבועיים במילוי שבועיים ממש הלבנה כמוהן

 ונשי בנות נשים כמה שהיו ישראל טהרת מס' שהבאתי לאברהם מלל ס'בסוף
 בנדה כותים בנות )וכמנהג נקיים שבעה בכלל טהרה הפסק שיום שסברות"ח
 את והכשילו וטבלו, טהרה הפסק אחר ימים ששה וססרו ע"א(, וס"ט ע"אל"ג
 ומבואר פשוט שהחשבון לדידן שייך לא זה וכל כרת. באיסור בעליהן ואתעצמן
 לאחר הטבילה ויום שבוע לאחר הנקיים התחלת יום עצמו הוא הראייהשיום

 וטובלת שבת במוצאי הפסק עושה בשבוע א' ביום ראתה אם למשלשבועיים.
 הפסיקה שאשתו אחד באברך ומעשה הדרך. זו על וכן שלאחריו. שבתבמוצאי
 ואחרי הספק על ולסמוך להקל יצרו עליו וגבר השמשות בין בספקבטהרה

 עמ יעשה מה לאמר ברתת מכתב ישלח רעדה אחזתו טבילה מאותהשנתעברה
 שקעה לא עדיין שמא ס"ס על לסמוך שיש אותו והרגעתי רח"ל, הנדה בןחשש
 לכייע בהלכה וחד במציאות תד וכספק הוא, יום עדיין שמא שקעה ואת"להחמה
 לטבילה. אחד יום לחסוך הרדיפה הזאת, הבהלה לכל גרם ומה ס"ס. הוישפיר
 פטור היה מוצקות ישבעה שבעה להמתין ומחכה בניחותא דעתו מסיח היהדאילו
 ומכל אחד(. יום עוד להמתין יוכל ימים וי"ג י"ב שממתין ומי הזה, הצערמכל
 המנהג על התרה לעשות יש הרופאים דברי לפי לעקרות חשש יש אםמקום
 לכאן. וצרף לאברהם מלל ס' בסוף מ"ש וראה הדין, קו כפיולנהוג
 ש"ץ להתפלל המנהג כגון בא"י, למעליותא התנאים שנשתנו מנהגיםו(

 למכביר מצויים המחזורים ב"ה שהיום רם, בקול טובים ימים בליליערבית
 מי שישנו החזן מכיר אם רק הקדום. במנהג להחזיק צריך אין יאיר, כיוםולילה
 נפש עגמת לו שיש נהור סגי אדם כגון רם בקול הלחש תפלת לשמועשזקוק
 גמילדת ושכר בתמים. להולכים טוב ימנע לא וה' המתירים על לסמוך יוכלמזה,
 והאמת שבעולם, והחיצונים הקטרוגים כל מבטל סג"ן אותו עם שעושהחסד

 אהבו.והשלום
 הדבר זצ"ל, מוהרמ"ך המחבר מרן הכרעת רק מנהג כהם שאין בדבריםז(

 אמירת כגון השופטן עם ה' והיה דהמקומ, הענין כפי הוראה מורה בידתלוי
 אמן עניית או ביחיד, אף קטנה מנחה להתפלל עדיף אם או בלחש,"וחרה"
 בפני מברך אחד שכל )למנהגנו שבת במוצאי והנר הבשמים ברכת עלובהוב"ש
 לשאול יש בזה וכיוצא זה בכל הבדיקה, לפני חמץ פתיתי הנחת אועצמו(,
 בפסוק קולו מנמיך שהש'"ן ומנהגנו ולכאן. לכאן פנים יש כי הוראהלמורה
 ואין כיחיד, קטגה ממנחה עדיפא בצבור גדולה ומנחה לאזניו, משמיע רקוחרה
 ברכת על בהוב"ש עוגים אין וכן והנר, הבשמים ברכת על ובהוב"ש אמןעונים

 לפני חמץ פתיתי להניח וניהגים וכדומה. ושופר ומגלה והמוגיאהקידוש
 לבטל יכול קלקול מזה שנמשך העיר רב רואה ואם אחת, בשקיתהבדיקה
 ודעימיה. זצ"ל מוהרמ"ך ותקיף רבה אילנא על ויסמוךהמנהג
 באי בחשון בז' תחנון אומרים שאין המנהג כגון הטעם, שנשתנה בדבריםח(
 )וזה א"י של אוירה כמזג בחו"ל שלנו האויר שמזג שמחתנו על להורותג'רבא



 אויר למזג דומה ג'רבא אויר שמזג ותיירים חוקרים כמה מפי ומאומת ברורדבר
 תחגון. לומר צריכים ולכן הטעם, בטל בא"י פה הנה ואכמ"ל(, בא"יהנגב
ופשוט.
 כמנהג לנהוג עלינו שאין בפרטים דוגמאות שמונה לפניך ערכתי נאהנה
 להמשיך יש הנ"ל מהדוגמאות חוץ אבל לקח. ויומף חכם ישמע בא"י.1'רבא
 עולה שבו לחתן ס"ת הוצאת כגון וספירים. היקדים,מזהב אבותינןבמנהגי
 או הגאונים, מימי קדום מנהג שהוא בברכה זקן" "ואברהם בפרשתוקורא
 )ואחריה ט"ב שלפגי בשבת חזיון גיא משא הפטרת לרבות ההפטרותמנהגי
 להן לחוש התקופות במנהגי אך בנחמה(, לסיים ישעיהו חזון הפטרתקוראים
 בשעת מים שותים שאין ועוד והפר"ח החיד"א שהעידו וכמו בא"י הקדוםכמנהג

 המחבר רכנו בהן שהאריך קדימה וסדרי ואזכרות הפקידדת במנהגי אוהתקופה,
 ומרן הרמב"ם כדעת אירוסין ברכת מברך שהחתן וכן דעה, יורה בחלקזצ"ל
 כמו וידע ילמד )ואדרבא בא"י ובפרט יודע שאינו מי את לבייש שלא לחושואין

 החשמל לאור לכתחילה נוהגים מצוה בבעילת וכן מצוה(, לבר דרשהשמכינים
 וכל אחר. במקום בם"ד אצלנו שמבואר כמו תריצי טעמי מכמה הבא"חכדעת
 בזה.כיוצא

 ההלכה את יבטל לא שהמנהג עין לפקוח הדראה המורה יזהר כללובדרך
 הפסדה. כנגד עבירה ושכר שכרה כנגד מצוה הפסד וישקול דאיסורא,במידי
 תשובה שם שנדפסה תש"ל( )ירושלים בסופו מישרים דובב בשו"ת חזיופוק
 בשר למכור להתיר אם שנשאל זצ"ל, ווידנפלד יעקב ר' הגאון המחברמאבי

 בפלפולים והאריך טריפה, יאכלו שמא מחשש התענית עד אב מר"חבפרהסיא
 בב"ק שאמרו וממה שביעית איסור גבי דדמאי פ"ג מירושלמיומקורות
 החשדדים להציל לרמאים אחראין אנו שאין ומסיק וכו' וימות לרשעהלעיטהו

 ואינו דרבנן מאיסור טובא קיל דנ"ד לבו שת לא ובמחכ"ת ע"ש. הטריפותעל
 ואחינו בגמ' הובא ולא הימים, בתשעת בשר לאכול שלא בעלמא מנהגאלא

 לא המ שגם ה"ו תעניות מהלכות פ"ה משנה במגיד )ועיין בו נהגו לאהתימנים
 מיניה דנפיק משומ ואם שהביא, המקורות לכל יערוך דמות ומה בו(,נהגו

 כמה עד ההיתר ולצמצם ולהגביל לתקן המורה במנהג,יכול שיזלזלוחורבא
 ונהגו מליח, בשר )או להקרבה ראוי שאינו עוף בשר רק שימכרו כגוןשאפשר,

 וזקן לחולה חכם הוראת ע"פ ובכותרת מסוימווז ובחנויות בתונס( היתרבו
 עלינו, אחריותו אין וטרפות נבלות יאכל שלא כדי לבריא מזה והלוקחוכיוצא.
 מנהג חשבון על דאורייתא מאיסור להצילו קעבדינן גדולה מצוהואדרבא
 ואיכא מקררים שיש בזמננו )וכ"ש בצרפת פשוט מנהג שכן ושמעתיאחרוגים.
 לידע תמיד וצריך ט"ב(. לאחר או לשבת הבשר שצריך בהיתראלמיתלי
 וכיוצא מדרבנן או מדאורייתא ואם מנהג או הלכה זה אם ולהוודעולהודיע
 מפני הדעת עץ באכילת חוה שנכשלה בטעם המפרשים וכמ"ש בפלס,ולשקול
 לה הסביר ואילו וכו', דחפה והנחש הנגיעה ואסר סייג לה עשה הראשוןשאדם
 היתה לא צוה, לא וה/ סייג משום מדעתי לך הוספתי שהנגיעה הראשוןאדם



 משגיאות, יצילנו והשי"ת עוד. ויוזכם לוזכם תן הגתש. של בפיתויונכשלת
 כ"ח ליום אור וחותם הכותב הפלאות. קץ ויחיש נפלאות, מתדרתוויראנו
 לפ"ק. אלקיך עליך" "ישיש שנת דתנוכה ד' נרבכסליו

 מ"טנאמיין



 העורךהקרמת
 ספרו לאורה בצאת תורה אוהבי כל וישישו התלמידים ויגילו הרבניםישמחו

 תורה של עולה מקים החץק פטיש הימני עמוד הגדול הגאון מרן ועט"ר מו"רשל
 רבנו זכור זצוקייל. הכהן משה כלפון ר' מקודש הראב"ד ג'רבא,בעי"ת
 מפני כא.(. דף ב"ב מס' )עיין ג'רבא מאי הלכה נשתכחה הוא שאלמלאלטוב
 בספרו זצ"ל הוא וכמ"ש המפרשים עם הגמ' בעיון לימודם עיקר היה ימיושעד

 הן שם, זה ענין והחדיר והדריך ההלכה פסיקת את ולימד בא והוא הזה,הגוכחי
 חלקי בכל בהלכה שו"ת כתיבת ע"י והן המפרשים, עם הטוש"ע לימודע"י

 ללא יותר מתקדם וכשלב כנושא, שדנו מקומות מראה ע"י בתחילההשו"ע,
 זו ובדרך ז(, ה/ )שמדת תבן להם וקוששו ילכו הם ע"ד אלא מקומות,מראה
 שנים. מספר תוך בהלכה בקיאים ת"ח שואגים אריות התלמידיםנעשו

 והמנהגים הדינים כל גורנה כעמיר וקיבץ אסף הוא בזה, הסתפק לארבנו
 ברית הנוכחי ספרו את מהם ועשה השו"ע/ חלקי ארבעת בכל אז בעירושהיו

 )ז' ונשאל שואל שו"ת עכשיו עד שיצאו בהלכה ספריו מלבד זאתכהונה.
 הוראה כללי למשה הלכה הנכחי( ב' כרך בסוף )הנד"מ משה חוקתחלקים(,
 להמליץ אפשר עליו ועוד. ונשאל שואל משו"ת בכ"י חלקים שני לו ועודועוד.

 מספר להפליא, דיקנות ניכרת הנוכחי בספרו כבדים". משה "וידיהפסוק:
 ודן עשו, וכך נהגו שכך הקדמונים העיר ורבני מחכמי מביא הואפעמים

 ואשנה אשוב ובל"נ מסיים אחת ולא שביניהם הסתירות ליישב ומנסהבדבריהם
 ומעיד וכותב בצעירותו, שכתב שלו מדבריו מביא אף ולעתים וכיו"ב. זהפרק
 שולח הוא דינו, פסק את שכותב אחר פעמים מספר וכו'. ידי כתב הוא כיאני
 דעתו את לחוות זצוק"ל בארון בן דוד ר' כמוהר"ר תונס רבני לראשאותו
 עמו שהלכה לו משיבים הפעמים שברוב אע"פ ה'( אות ת"ז עמוד )עייןבגדון/
 בו: שנז:מר רבינו משה כמו ענו שהיה "משה" בשם רבינו נקרא בחנםולא

 ולא רעוד(. קא: )שבת קאמרת שפיר משה ע"ד וכן וכו'. מאד ענו משהוהאיש
 איש שו"ת )עיין צעירים בחורים עם גם אלא התייעץ גדולים רבנים עםרק

 הקיצור מלאכת את רבינו מלמדנו הנוכחי בספרו לזה דבנוסף בתולדות(מצליח
 העוזר לאבן הא"ר בין מחלוקת שהביא דוחן ד' מע' בחאו"ח )עייןוהתמצות.

 ראשונים מחלוקת שזו בא"ר שם יראה והרואה ע"ש. כאה"ע. דהלכהוסיים
 שהאריך אה"ע בספר הרואה כמו"כ המעיין, על וסמך הדברים קיצרורבינו
 ואם כעת(. האסף עט לא דדגמאות עוד ויש דבריו. תכלית כתב ורבנובראיות
 בינן ע"י הספר בראשית נכתבו לדמותו קוים אסיים, לא משבחיו למנותבאתי
 הי"ו. כהן שמעון ר'הנעים
 שליט"א, עידאן שמואל הרב לי שסיפר ממה החדש מן להביא מצוהומ"מ
 עשרות כמה לפני בא"י כאן שלישית בהוצאה רבנו של ספרו את לאורשהוציא
 אז( )של לירות 2100 - לגייס מהיכן חדשים כמה מתלבט שהיה ספר והואשנים.



 הוא לו ואמרו בחיפה מסויים לאדם לגשת לו שאמרו עד הספר, הוצאתעבור
 ותראה. תלך לו והשיבו שיעזור? לכם מנין שמואל ר' שאל לך. יעזורבודאי
 על לדבר ניגשו ואח"כ הא ועל דא על שוחחו עמו ונפגש לחיפה, נסעהוא
 לירות 100 - ועוד תרומה לירות 100 - הנה הלה השיבו ומיד הספר.אודות

 כשדיברתי מדוע שמואל ר' שאלו לתררמה( היא גם נהפכה )שאח"כבהלואה
 לך. אספר הלה, והשיבו זה. נכבד סכום נתת ומיד היססת לא הספר עלעמך
 התחננה בתו כאשר ואף כידוע, קמיעים כותב היה לא מעולם זצוק"לרבנו
 רצה לא ההריון( את משלימה היתה ולא מפילה היתה )כי לה שיכתובבפניו
 תיבות מספר פשוטה נייר בפסת לה כתב דנשנות חוזדות בכיות ואחרירבנו,

 מהרנ"ך נכדו בהקדמת שכ"ה ושו"ר כהנים ברכת שכתב לי באומרים)שמעתי
 מחולה שנים במשך עובר היה זה פתק התשכ"ז( הוצאת כהונה לבריתשליט"א
 שהוא סיפר מחיפה הלז ביקושו. מפאת יותר ולא ימים לשבוע רק וניתןלחולה
 מאמצים אחרי רביקשך, הזה הקמיע על ושמע הנפילה-ב"מ במחלת אז חולההיה

 שלקחו מרגע ימים, לשבוע רק ניתן שזה לו הבהירו אולם להשיגוהצליח
 הימים שבעת עברו וימי'. צדיק יפול "שבע הפסוק בו דקויים מאד טובהרגיש
 כבראשדנה. והייתי וחליתי זה קמיע לכם אתן אם באמרו ליום מיום דחאםוהוא
 ותרמתי לרגע הססתי לא מדוע שמואל ר' הבנת כעת דבריו, את סייםוכך

 וחבל שם הנ"ל מהרנ"ך וכ"כ שאבד אומרים זה קמיע אגב )בדרך נכבדהתרומה
 וזיע"א. זצוק"ל ההמ"ח מך"ר של כוחו היה זה דאבדין(על

 בספר יש חדוש מה תשאל הקורא ידידי אתה אם ענין, של לגופו אגשועתה
 ע"ז זך. חדשה במהדורא יש תועלת ומה בשנים, עשרות מזה נדפס כבר אשרזה

אשיב.
 בשנת בג'רבא או"ח על ח"א כהונה ברית ספרו את הדפיס זצ"ל רבינוא(

 יצא חו"מ וחלק התש"י בשנת אה"ע ועל התש"ג. בשנת יו"ד על ואח"כהתש"א
 זצ"ל. מאזוז שלמה ר' מהרה"ג הגהות עם התשי"א בשנת פטירתולאחר

 הוספות היו שחלקמ וחדושימ דינים עוד בידו התאספו השנימובמשך
 נוספות הלכות היו וחלקם שיצאו/ בספריו בהם דן שכבר בנושאיםובירורים

 ח"ב, כהונה ברית בשם וקראם לסדרם התחיל הוא בספריו. בהם כתבשלא
 הרה"ג דרבינא וריה ור מר קם וחייו כולם את למדר המפיק ולאוהיות

 את והדפיס ידו מצאה אשר מכל וליקט ואסף שליט"א הכהן נסיםכמוהר"ר
 יותר, מאוחר השו"ע, חלקי ארבעת על התשכ"ב בשנת ח"ב כהונה בריתהספר
 נוספות הערות לו וישת יחד, וח"ב ח"א כהונה ברית וחיבר אסף הנ"לנכדו
 ואין התשכ"ז. שנת בג'רבא אחד בכרך לאור והוציאם הגליון בשולימשלו

 שליט"א חדאד אשר הרב הרה"ג הוא גומרה שם על אלא נקראתהמלאכה
 וזכה זצ"ל רבנו רב דבי ספרי הני הדפסת עצמו על נטל אשר נתיבותמעיה"ק
 שנשאר מה מכל אמף הוא נטויה, ידו ועוד זצ"ל רבנו של מספריו הרבהלהוציא
 משה ברית רבנו של ספרו עם התשל"ט בשנת והדפיסם כהונה מהבריתבכ"י
 כל את צרפנו זו בהוצאה ח"ג. כהונה ברית בשם להם יקרא אבות פרקיעל



 לא שליט"א הישיבה ראש מרן ועט"ר מו"ר עצת ולפי יחד, החלקיםשלושת
 האותיות עם שהוא כמות אותו והדפסנו ח"א כהונה מברית מאומההשמטנו
 שכותב המ' דבמע' הד' במע' באה"ע )כמו כפילויות יש מקומות שבכמהאע"פ

 בו. דן שהוא האחר למקום ציננן ומ"מ האלמנה( מדור עלבשניהם
 הוכפלו אם וח"ג ח"ב כהונה בברית ולחפש לבדוק היתה מלאכתנוועיקר
 כהונה בברית למ"ש קשדרים הדברים היו אם כמו"כ השמטנו. ואותםדברים
 את השמטנו כן, מורה היה שהתוכן ובין בהדיא רבנו זאת שכתב ביןח"א

 האוהל את לחבר וכלשונם ככתבם בח"א אותם והכנסנו ובח"ג שבח"בהדברים
 או בח"ב רבינו מ"ש הנה ותאמר תתמה אל הקורא ידידי אתה ולכן אהדלהיות
 אות שאותה מפני נושא, באותו המדברת מיוחדת אות אין שהרי הושמטבח"ג

 לה. מתאימה שהיתה שבח"א האותיות באחת דנכנסההושמטה
 זו, בהוצאה אדתם השמיטו בלבבך תאמר אל הדברים, את מצאת לא בכ"זואם
 אחרת באות יותר בביאור או יותר באורך הדברים אותם כתב שרבינו פעמיםכי

 אם למשל )כמך הראשונה. האות את ולהשמיט האות אותה את להשאירוהעדפנך
 רבינו בדברי נזכר זה האבלות ימי לז' יום אותו דמצטרף בביה"ש הגוללנסתם
 הדברים והשארנו הא' שבמע' הדברים השמטנו ואנו הג', ובמע' הא'במע'
 יותר(. ובדיוק יותר ובבאור בארוכה באך שם הדברים כי הג'שבמע'
 מסויים נדשא על אחת באות נכתב זו בהוצאה מדוע לומר אדם לחשךואם
 אף הראשון. לנושא חזרנו שלישית ובאות אחר נושא על שנית באותואח"כ
 שבדבריו הסדר על לשמור שרצינו מפני קודם אמרנו אשר את לו אמוראתה

 באותו המדברות וח"ג מח"ב הנדספדת האותיות ולכן לשנותם, שלאשבח"א
 אחר. בענין הפסיק שבאמצע ונמצא לבסוף באות בראשונה שכתבנושא
 כהדנה בברית דבריו מתוך או ונשאל משואל בדבריו שהיך סתירות כןכמו
 דאפשר. היכא וליישב לציין השתדלנו מקומותבשתי
 השתדלנו ונשאל שואל בספריו בארוכה דבאו זה/ בספרך שקיצר דבריםוכן
 מאזוז רחמים ר' כמוהר"ר להרה"ג מאד להודות לי יש הזה ובדברלצייו.

 שואל כתוב, משפט מהספרים עליו הטובה ה' כיד הוא אף והעיר שצייןשליט"א
 לפניו. ופעולתו אתו שכרו הנה ועוד,ונשאל
 והן שבדפום טעויות תיקוני הן טעויות, תיקוני הרבה עשינו זה במפרנוב(

 פעמים והרבה וכיו"ב סימן ללא או עמוד ללא שהוזכרו ספרים שלתיקונים
 סופר טעדיות בזה גם ומצאנו רבנו שציין מפרים סיבה ללא לתומנופתחנו
 אחד תקון עבור ולעתים זו בהוצאה הושקעו ויגיעה עמל כמה לתאר איןרבות.
 מרן ועט"ר למו"ר מאד להודות אני חייב הזה ובדבר היודע, וה' יקר זמןעמלנו
 )כמו קשים. דברים כמה לי ופענח היקר מזמנו שהקדיש שליט"א הישיבהראש
 יבי"א צ"ל בי"א ובמקום כה"ח, צ"ל בא"ח במקום הכהונה, גאולי בס'למשל
 ואכמ"ל(.ועוד
 אומר, יביע לשו"ת וכן מצליח, איש לשו"ת פעמים הרבה ציננו זו בהוצאהג(
 שסייענו ופעמים רבינו, שכתב נושא באותו דגו אשר ועוד, דעת יחוהשו"ת



 לראות והרוצה זה, בנושא דנו שהם רק שציננו ופעמים דבריו אתמדבריהם
 ויראה.יפתח
 שהנהיג מנהגים משה" "חקת ספר ב' בכרך מחדש הדפסנו זו, בהוצאהד(
 שנת ביצה מס' על משה קול ספר בסוף בג'רבא ונדפסו ונכתבו בג'רבארבנו

 הדברים שרוב ואע"פ שליט"א הכהן נסים רבי הרה"ג נכדו ע"יהתשי"ח.
 וסיכומם שבדברים הקיצור מחמת אולם הנוכחי, בספרך נכתבו כברשכתב
 כתב היכן שכתב נושא בכל ציין אשר הנ"ל נכדו של ההערות עם שניתהובאו
 כהונה. בברית רבנובו

 הגדול הגאון מרן ועט"ר ממו"ר המנהגים תורת קונט' הדפסנו זו בהוצאהה(
 כהונה. זכרי מספדו זצוק"ל הכהן חויתא חי רחמיםר'

 ר' הרה"ג דרבינא בריה למר כהדנה גאלי ספר הדפסנו זו בהוצאה כ"כו(
 בו שנדפסו לציין ויש איתן, מושב ורב בג'רבא ביד"ץ חבר זצוק"ל, הכהןשדשן
 בכת"י. שהיו שליט"א, הישיבה ראש מרן מו"ר של והביאורים ההערותכל
 ספר כאן הדפסנו ג'רבא העיר של המנהגים בספר מושלמת מלאכה ולעשותז(
 באורך וביאורים הערות עם זצ"ל פרג'ון משה ר' מהרה"ג הנקור על הירךכף

 בני-ברק. ו' שיכון של רבה שליט"א, מחפוד שלמה ר' שו"במהרה"ג
 ר' הקדוש הגאון ועט"ר מו"ר של והארות הערות מספר ישנם זו בהוצאהח(
 שהיה כהונה ברית הסה"ק בשולי מכי"ק )הועתקו זצוק"ל הי"ד מאזוזמצליח
 הישיבה ראש הגאון מרן ממו"ר והארות הערות החיים בין ולהבדילבידו(

 הספר. בסוף ככולם ירובם פטיט, בהערת הספר בגוף חלקםשליט"א
 ועשינו שהזכרנו. ההוספות עם הספר כל על מפתחות כאן הובאו כמו"כט(

 שני )שכולל א' כרך בסוף וחיו"ד חאו"ח של מפתחות(. מאלף )למעלהמפתחות
 של בנושא הנוגעים שהזכרנו הספרים של המפתחות זה ובכלל אלו(,חלקים
 ב'. בכרך עשינו וכך ויו"ד.א"ח

 וללמוד להיות שזיכני לה' ולהודות לברך עלי קסתי שאחתוםוקודם
 שנים לעשר קרוב בצילה שהסתופפתי רחמים" "כסא הקדושהבישיבתינו
 הלמוד שיטת את שליט"א הישיבה ראש מרן ממו//ר ללמוד כחי בכלוהתאמצתי
 ורבותיגך מורינו שהנחונו כדרך ההלכה פסיקת ואת העיון, שיטת היאהנפלאה
 לאורה. זה ספר ילהוציא לערוך הקב"ה זיכני זה ובזכות זיע"א,הקדמונים
 והגשמי הרוחני המנהל שליט"א, מאזוז צמח ר' הרה"ג את לברך עליכמו//כ

 ככל ויעז וכיוו וסייע זה, קדוש ספר בעריכת היוזם היה שהוא הישיבה,של
 יתברך. מאתו שלמה משכורתו תהיהכחו,

 הרה"ג הוא כהלל ענותן הכלים, אל הנחבא מו"ר את מאד לברך עליכמו//כ
 ספר בהוצאת והכונות בעצות רבות לי עזר הוא שאף שליט"א, מאזוז רחמיםר'
 יבורך פטיט. כהערת אך הספר בתוך שבאו נפלאות הערות הרבה העיר וגםזה
 עליון.מפי

 שעזרוני הקדושה מישיבתינך היקרים האברכים לשני להודות עליכמו"כ
 ברכאל הרב הרה"ג היקד ידידי הוא האחד זה. מספרנו חלק של בהגההוסיעוני



 עזריה ר' היקר ידידי הוא והשני זי"ע מוהרח"ך רבנו של נכדו שליט"אהכהן
 כהן עזריה אפרים אגב )בדרך ולאחיסמך, לאחי-עזר לי שהיה שליט"אכהן

 כהן מצליח אייא בן אמרימ וכמו"כ בדיוק. כהונה ברית בגימטריאעולים
 אמן. לטובה, לבם משאלות ימלא שהקב"ה כהונה(. ברית בגימטריא עולהנ"י

 מרח מורתי ואמי נר"ו הכהן מצליח ר' היקרים הורי את לברך עליולסיום
 וכל שהם יה"ר והיראה התורה ברכי על וגדלוני שחנכוני מב"ת כהןאסתר

 ובאורך ובטח, בהשקט ובשלוה בנחת בשלום ושלמים בריאים יהיוהמשפחה
 אכי"ר. שמחות ושובע חיים ושנותימים

 לי סייעה אשר מב"ת תמר מרת הבית עקרת ביתי נות את לברך עליכמו"כ
 הילדות ובטפול בגדול ובעיקר וכיו"ב( )בהעתקה הזה בסה"ק הדרךבראשית
 אר"י(. ר"ת מב"ת ואילה רבקה )יפעת,הקטנות
 ועושר באושר ובמצוות בתורה עוסקים ש"ק, זכרים לבנים יחד שנזכהויה"ר

 ואמן! אמן בימינו בקרוב צדק גואל בוא עד הימיםכל

 התש"ן כסלו ח' ביוםהכו"ח
 משמרות מח"ס זצ"ל יצחקי הכהן אברהם רבנו והנקי הזך בעיונו המבעית הגדול הגאון פטירת)יום

 ועוד(. הש"ס עלכהונה

 ס"ט הכהן אפריםע"ה

 זצ"ל רבנו ע"ש אמת" משה "תורת הכוללמאברכי
 ברק בני ספרדית. רחמים" "כסא הקדושה הישיבהשע"י



 כלפון משה רבי הגאון מ-ן מוה"ר של חייותולדות
 זצ"להכהן

 ואבותיו הולדתומקום
 לתורה הוא נרדף שם "ב'רבא" ג'רבא. באי בישראל ואם בעיר גולדרגיגו
 הפשוטים שהאנשים עיר ועגוה, לגדולה ואמיתית, טהורה ה' ויראתתמימה
 מחברי מרובה, במידה שמים ויראת תורה מלאים היו וגגריה סנדלריהשבה
 "ירושלים כל בפי נקראה בחינם לא התורה. מקצועות בכל חשוביםספרים

 זה לאי ביותר. מיוחסת כהנים למשפחת רבינו נולד זה באידאפריקה".
 זו נפרדות קהלות שתי בה ותיו ראשון בית חורבן מימי עוד היהודיםהגיעו
 והשנית הגדול הרובע דהיינו כבירה" "אלחארה נקראת האחת זולצד

 כהנים הם מתושביה מאד הרבה הקטן. הרובע דהיינו צג'ירה""אלחארה
 )המערבי( למג'רבי כהן משפחת בה היו כהנים משפחות ראשיושלושה
 כהן ומשפחת מאלג'יר. שמוצאה יהונתן, כהן משפחת ממרוקו.שמוצאה
 מתייחסים הצג'ירא אלתארה תושבי ורוב רבינו מתייחס שאליה"אבריש"
 זו למשפתה ישמעאל. ר' גן אני ר"ת הוא "אבריש" המסורת לפיאליה.
 ליוודנו הכהן צמח לר' קודש נאוה בספר ונדפס הסופר לעזרא עד יחוסכתב

תרל"ב.

 ג'רבא ראב"ד שאול ר'הגאון
 ראב"ד זצ"ל הכהן שאול ר' מוה"ר המפורסם הגאון הוא אביו שלסבו

 אשר כהן מוסא ר' לאביו תקל"ב בשגת גולד הנ"ל הגאון"אלחארהצג'ירה".
 וב71)לי צנוע וישר צדיק מרבים ה' את ירא כאיש שאול ר' בגו בכתבימוגואר
 בנגלה התורה חדרי בכל בקי היה שאול ר' ונבון, משכיל וחסד צדקהרודף

 "לחם הנפלא ספרו בזכות הדקדוק בחכמת שמו נתפרסם במיוחדובנסתר
 ונישא תוניסיה רחבי בכל והופץ ונתפרסם תר"ל בלוורנו שגדפסהבכוד~ם"

 "ערבי גדפסו: ומהם התורה מקצועות בכל ספרים עוד חיבר כל, בפישמו
 הסליחות על פירוש רגנות" "שפתי פסח של ההגדה על פרושים ב'פסחים"

 מצוותיך" "נתיב ובטריפולי, בג'רבא אלול בחדש לקרוא שנהגוהמיוחדות
 למורא" "שי גבירול. בן שלמה ולר' ראובן בר יצחק לר' האזהרות עלפירוש
 הדרש, בדרך התורה על פירוש שאול" "יד ויוה"כ, ר"ה תפלות עלפירוש
 שעה"ת רש"י על פירוש רמים" "קרני העבור, חכמת על לעיתים""בינה

 כל על ואהוד נערץ היה ועוד, השו"ע על ביאור השלחן"- "נוכחוהרא"ם,
 המפורסם הגאון הדור גדול עם וידידות חיבה בקשרי עמד הצבור,שכבות
 בעל של ורבו צדק, אבני )מח"ס זצ"ל בסיס ישועה ר' בניסיםהמלומד

 "שאול תמיד מכנהו והיה מאד מהבבו היה הנ"ל הגאון כהונה(.המשמרות
 שאול ר' בפני עומד היה ת"ח שום בפני עומד היה לא כי ועם ה"'בחיר

 ממנו גדול שהוא מפני ענה בפגיו עמד הוא מדוע מקורביווכששאלוהו
 תורה שירביץ ציוהו בסיס ישועה ר' כי מספרת האגדה הדקדוק,בחכמת



 לחכמי ויצטרכו מחכמיה להתדוקן תוניס "עתידה כי ג'רבא באי כוחובכל
 )בשנת בתוניס כי"ח אליאנס בי"ס שנוסד לאחר נתקיים זה דברג'רבא".
 עבר הרוחגי והמרכז בתוניס התורה קרן לירידת גרם אשר דברהתרל"ח(

 בתוגיס, ראשיים כרבגים מג'רבא רבנים שמשו האחרוגים בדורות ג'רבא,לאי
 דורו גדרלי שאר עם גם  בוכתבים גקשרי עמד שאולר'

 יצזזק רבי  וביגיהג~
 תקנות כמה תיקן הוא ועוד, בורג'ל נתן ר' השלחן, ערך. מח"סטייב

 שיר בכלי יגגגו שלא תיקן מקומו. תושבי ע"י גתקבלו וכולןחשובות
 דואגים שאנו זמן שכל להם והסביר בפה בשירים רק ושמחותבהתונות
 ופעם וזמר? שיר כלי באוזנינו יערבו היאך ביהמ"ק חרבן עלומתאוגגים
 ולשורר לנגן יכולים אגו והיאך באפינו ביהמ"ק שריפת עשן עודהתבטא:
 ונקבעה "כדטא" הנקרא הקלפים במשחק לשחק שלא תיקן עוד זמר?בכלי
 שזכה ומספרים עליו, מסופרים ומופתים גפלאות הרבה לדורות. זותקנה

 אתד ובכל ת"ח לזרע שיזכהו לה' התפלל תמיד אליהו, לגלויבילדותו
 מפיך ימושו לא שכתוב מקרא בי שיקוים רצון יהי לכתוב רגיל היהמספריו
 ונתקיימה זכה ואכן עולם ועד מעתה ה' אמר זרעך זרע ומפי זרעךומפי
 אייר ח' ג' ביום נפטר הוא האחרוו. הדור עד אחריי ובזרעו בו זוברכה

 במותו. לו עשו גדול וכבודהתר"ח

 משה פנ* בעל משה ר'הגאון
 הש"ס התורה על משה" "פני מח"ס זצ"ל הכהן משה ר' הגאון הואבנו

 לערך, התק"ג בשגת נולד התהילים. על משה" תזכות ספר חיבר כןוהשותע,
 בהלכה לומד כבר היה צעיר ובגיל הברוכים בכשרונותיו נתבלט בילדותועוד

 שאול, ר' אביו מר אצל נתאכסן לימים צעיר שבעודו מסופרובפוסקים.
 ט:ודו כי כך על הוכיחו הוא ושו"ע הלכה בספרי לומד שהוא וראה אתדת"ח
 שאול ר' אביו והמפרשים הש"ס בעיון רק כעת ללמוד ועליו לימיםצעיר
 בספרי ופלפול תורה של במלחמתה לו רב ושידיו בנו מעלת אתשידע

 נושא התחיל לכן האורח להערת הסכים לא וברורה ישרה בדרךהפוסקים
 ידע לא האורח בהלכה שאלות שני אותו ושאל בהלכה האורח עםונותן
 טעם בטוב אתר על ענהו הקטן משה ובנו לבנו, שאול ר' פנה ולכןלענות
 ושבאמת גועותו על משה ר' בפגי והתנצל בטעותו האורח הרגיש אזיודעת,
 האמנון דג את הכשיר עשר בגיל כבר ופוסקים. שו"ע ללמוד לו ויאהנאה

 ביטל כן "פאר", הנקרא גומא בדג בג'רבא להם מתחלף שהיה)מושט(
 שלא בג'רבא משפחות מקצת בקרב היום עד הרווח המנהג אתבנעוריו
 "כל ונאמר בנפשנו שקר נעשה איך באומרו פסת בליל אורחיםלהכניס
 אף על גג, קורת ללא בחוץ גשארים האורחים בעוד וייכול" ייתידכפין
 כפיו מיגיע מתפרנס והיה תורה של מכתרה להנות רצה לא בתורהגדולתו
 הרגים עסוקיו למרות מסחרו. לרגל לעיר מעיר גודד והיה המסחרבעבודת

 ככל כותבים משה זכות לספרו בהקדמתם נכדיו תורתו. את הזניחלא
 החכם נכבדות בו מדובר המעלה רם ודמות מצלם היום יתיצב הזההחזיון
 כבוד יקננו )מר כקש"ת מז"ק האלוקי המקובל הרה"ג המדעים כלילהגפלא
 הגדולים טרדותיו רוב עם אשר זצ"ל הכהן משה ר' תפארתו( שםקדושת



 לילות שם כנודע, הודה( )ירום יר"ה הממשלה וסגני שרי וחשבוניבכתבי
 האלוקים תורת בספר להגות בלילה או ביום מה זמן מצא עת ובכלכימים
 לא כמעט כי עד וכותב לומד היה רשום. ספר עלי הטהורים רעיוגיוולכתוב
 ונסע חלה ימיו בסוף ע"כ. וכו', בה גשתטח לא אשר וזוית פנההניח

 של ב' בליל נפטר והוא שם עליו הכבידה מחלתו ברופאים לדרושלליוורנו
 )גל זץ"ל, החיד"א חרן וד על ווקבר זרה שוה_ ע"נ כבן בהיותו התרכ"נר"ה

 על משה פגי ספרו בתחילת ונקבצו ונפלאות רבות עוד מסופרמעשיו
 יצחק. ור' שלום ר' דוד ר' בנים: שלשה הוליד מחדש, לאור שיצאהשו"ע
 זצ"ל. המחבר מרן של אביו הוא שלום ר'האמצעי

 ורו'יס ראב"ד כהן שלוםר'
 על שלום" "גהר ומח"ס זרז'יס ראב"ד זצ"ל הכהן שלום ר' הגאון הואבנו

 ועוד המדות, תורת על ושלום" "חיים המצוות על יקר" "חפץהתורה,
 ר' אביו אצל תורה ולמד התקצ"ה, אייד ב' שבת בליל בג'רבא נולדספרים,

 עידאן משה ר' המקובל הגאון של )אביו זצעל עידאן כליפה ור' הנ"ל,משה
 הגאון זקנו של מושבו מקום הצג'ירה לחארה ג"כ נוסע היה לפרקיםזצ"ל(.

 במסחר ידיו שלח כשגדל ה'. ויראת תורה ממנו ללמוד כדי זצ"ל שאולר'
 ליהנות רצה לא תורה של במלחמתה לו רב וידיו בתורה גדול היה כיואם

 העשירים מגדולי לאחד הפך מהרה עד במסחרו. הצליח הואמתורתו
 הוא תורה, והחזקת חסדים וגמילות לצדקה בעושרו השתמש הואבג'רבא
 גישא הכהן דוד ר' ישדאל: גדולי שני רבות שגים כלכלית בתמיכההחזיק
 ספרים, ועוד והעבור הדקדוק חכמת על דוד" "שירי המפורסם הספרבעל
 ועוד מעילה מסכת על יעקב" "מעיל ספר בעל גדישא כהן יעקבור'

 מנכסיו וירד הגלגל עליו גהפך מה זמן לאחר ג'רבא, לראב"ד אח"כשנתמנה
 מצמצם עדיין היה זאת כל ועם להלך( )ראה ממש מרוד לעני שנעשהעד

 בגיו שיוכלו כדי עצמו את דוחק והיה וחסד לצדקה בידו שישמהמעט
 היו וכולם בעירתו הצבור שכבות כל על מאוד אהוד היה הואזרז'יס_ בעיר הרבנות משרת את לקבל נאלץ דוחקו מחמת התודה, בלמודלהמשיך
 נכבד היה הערבים התושבים בעיגי גם ובחיבה, בהערצה שמו אתמזכירים
 את מתאר התר"א בשגת בעירתו שביקר סלושץ נחום פרופסורשמו.

 שלום רבי החכם את פגשתי אחת ברוגות כתב: וכך שלום ר' עםפגישתו
 מזהירה בצורה המחקר מספרי אף שקרא וחכמה תורה שקנה זקןהכהן

 ג'רבא יהודי של בעברם מאד בקי הוא הבינים ימי מחכמי כאחדופקחית
 ימיו כל ע"כ. הרחבה. ומדעתו מפיו למדתי והרבה עוריפולי מדבר הרריוכל

 בסיון ימיו בסוף לעלות זכה ואכן גפשו משאת לא"י לעלות הרבהשתוקק
 האהוב מרבם להפרד קהלתו בגי כל באו נסיעתו בליל לא"י,התרפ"ד
 רבינו נסע שבה המכונית גלגלי תחת ילד נמחץ והלחץ הדוחק מרובוהנערץ
 התהנוקו ובתתילה קרה מה שאל ויללות צעקות כששמע רבינוומת,

 ולאחר לו שיאמרו כך על עמד הרב אולם לצערו רצו לא כי לומלהשיב
 ראשו על ידיו ושם הנער את הרים מהמכונית נויד ירד שקרה מהששמע
 גדל הנ"ל הנער לפלא ויהי היה וכן הגער יחיה שחיו הוריו את והרגיעוברכו



 לרבינו תודה לאות יפו. בעיר ימים ושבע זקן היום עד חי והוא לאישוהיה
 עלה רבינו רבינו, של קברו על חדש שיש לעשיית מכספו הג"ל האישתרם
 תרפ"ו תשרי בי"ח ונפטר תוב"ב עובריא בעיר ונתיישב כאמור לא"יאח"כ
 רב בהמון הוספד ובלילותיה לג'רבא השמועה בהגיע ואחת תשעיםבגיל

 "בית ספר בתחילת עיין ומדותיו דרכיו על מסופר רבות גדול.ובכי
 זצ"ל. הכהן אברהם ר' הרה"ג לנכדואברהם".

 רבינו של וילדותולידתו
 גדול וצ"ל הכהן כלפון משה ר' מוה"ר הגאון מרן נולד הנ"ל שלוםלר'
 בן הכהן נסים לרבי רבינו מתייחס אמו מצד האחרון. בדור ג'רבאחכמי
 הכהן נסים ר' ג'רבא רבגי ראש הגאון בן הכהן יוסף ר' ג'רבא ראב"דהגאון
 צדקת היתה אמו זצ"ל, הכהן מרדכי ר' הגאון בן נסים" "מעשה מח"סוצ"ל
 עמדה ואח"כ בנות שלוש אם כי בנים לאביו ילדה לא ובתחילהמאד

 לשאת החליע ללדת עוד יכולה אשתו שאין בראותו שלום ר' אגיומלדת.
 שימתין מאד בו הפצירה הצדקת אשתו קיימא של זרע להקים אשהעוד
 הוא אך עליה אחרת אשה ישא אז עד תלד לא ואם שגה עוד לפחותלה
 אלחארה מקהל שגיה אשה לו לקח אחרת אשה ובתיווך הסכיםלא

 זצ"ל גישה הכהן דוד ר' הגאון אחות הקטן( )הרובע הדיג'ת היאאצג'ירה
 שהוא לה אמר רק לאשתו דבר אמר לא חתונתו ביום אשתו. ידיעתללא
 ובבקר בדבר חשדה לא אשתו שם. לישון ויתעכב להדיג'ת ענין לאיוההולך

 ליד ועמדה לו דאגה חזר לא בעלה ועדיין מאוחרת שהשעהכשראתה
 והיא מחכה היא למה אותה ושאלה שם עברה אחת אשה לו. לחכותהפתח
 ותען מהדיג'ת, חזר לא שעדיין לבעלה מחכה שהיא לתומה להענתה
 מקהל שגייה אשה עם התחתן אמש הלא תמימה! יונה "אוי ותאמר:האשה

 וה: בלשון בערבית קללות שתי קיללה ויגונה צערה מרוב היאהדיג'ת"!
 ימות מחרוקה וכלאני ואצטה כאן ואלדי אלעניות, נחבלו אלמותמגחבלושי
 וזו עניות, רק מיתה לו מאחלת אינו "בעלי בעברית: תרגומו אשרמחרוק",
 שערי בשריפה", תמות ליבי את ולשרוף לביתי צרתי להכניסשתיווכה
 מגדולי שהיה שלום ר' אגיו היה. כן אמרה וכאשר ננעלו לאדמעה

 שהבאנו כפי מכיסו הפרוטה שכלתה עד הגלגל עליו נהפך בג'רבאהעשירים
 אחד בלילה נכנסה שדכנית היתה אשר אשה ואותה למעלהבתולדותיו

 מצאו ובבקר לקום יכלה ולא שם ונפלה )גפת( הזיתים פסולת שללמקום
 בעוגיה ראו השמים מן אולם הזיתים, פסולת חמימות מרוב כשרופהאותה

 את עליה לקה שבעלה שגה באותה ונתעברה רבינו של אמו שלועלבוגה
 יהדות את גיווט אשר האיש ז"ל רבגו הוא מרבבה דגול בן וילדהצרתה
 שמות ותעש גברה והחילוניות ההשכלה אשר מאד סוערת בתקופהג'רבא
 כבבת מאד עליו שמרה אמו התרל"ד בשבט בי"ב נולד רבינו ישראל,בכרם
 זצ"ל עיויאן משה ר' המקובל להגאון שלום ר' אביו מכרו מילתו ביוםעינה,

 רמ"ה סי' חסידים בספר )ע' הולד. לקיום כסגולה פרוטות כמהתמורת
 ע"ש(. פ"א אות רפ"ח סי' החיים ובכף שם החיד"אובהגהות

 משנה ומעט מקרא שלום ר' הגאון אביו מר אצל רביגו למדבתחילה



 ילדי הספרים: )מחבר זצ"ל בריבי יוסף רבי להגאון אביו הוליכו את"כוגמרא
 היה הנ"ל הרב בג'רבא. הראשי לרב את"כ שנתמגה יוסף(. פורת ובןיוסף,

 של גילו בני בג'רבא התכמים תלמידי ורוב מעולה תורה למרביץמפורסם
 עולה והיה רבנו של הברוך כשרונו גיכר בילדותו כבר מתלמידיו. היורבינו
 משום בתחילה בו קנאו תביריו קצר. בזמן לכתה מכתה חיל אלמחיל
 שקידתו את בראותמ אולם ממוו נדולים עמ ולמד לימים צעירשהיה

 ולאהבה רבה להערצה מהרה עד הקנאה נהפכה ויראתו פרישותווחריצותו
 אד מדבר והיה לבטלה לבו את רבינו מפגה היה לא בילדותו עודאמיתית.

 כך משום ויותר יותר אותו העריכו תבידיו ה', ויראת תורה בדבריורק
 בדברי אם כי אליו פונים היו לא הם וגם רצונו אתוכיבדו

 תורה_
 רבו גם

 ברבינו והפציר שביקש ממה ללמוד ניתן זאת מאד. העריכו בריבימהר"י
 אולם לימים צעיר בעודו רבו של לאחותו "חליצה" לעריכת להצטרףמאד
 בשו"ת )עיין בו טבועה שהיתה ההוראה ויראת ענותנותו מרוב סירברביגו
 גם זה. בענין בריבי מהר"י לרבו מכתב הספר בתתילת ח"ה וגשאלשואל
 הגאון ורבו למורו רביגו של והערצתו חיבתו גודל את ללמד ניתןמשם
 רגלי בעפר מתאבק והיה הנזכר רבו אצל בלמודו הסתפק לא הואהג"ל(.
 ר' תדאד, רחמים ר' גיתאן, נסים ר' הגדולים: הרבנים והם העיר חכמישאר

 דוד ר' כהן, יעקב ר' חדאד, יהודה אבא ר' כהן, סאסי ר' כהן, סיסינסים
 שמשו ככלם רובם מאזוז. זקן משה ר' עידאן, משה ר' חורי, רחמים ר'כהן,

 את לפניהם עורך היה הוא בי"ד כחברי או בג'רבא הדין ביתכראשי
 וכך שאלותיו כל על כואהבה תשובה לו כושיבים היו והם הקשותשאלותיו

 רחבי בכל שמו נתפרסם בצעירותו כבר והיראה. התורה במעלות רבינוגדל
 גם בהלכה ישראל עיני להאיר שעתיד בארץ אשר הגדולים כאחדג'רבא
 הגאונים הם הלא ומעלה משכמם גדולים היו בצוותא עמהם שלמדהביריו

 הבי"ד כראשי ששמשו זצ"ל. כהן אמייס מדדכי ור' יהונתן כתן צ*וןר'
 ר' הגאון אתו למדו כן שלם. ספר צדיך גדולתם את לתאר אשרבג'רבא,
 דוד והרב רבינו של דורו לאתר בג'רבא הת"ח רוב של רבם וצ"ל כהןדידו
 המוציא היה אשר גפלא צבורי עסקן ומרץ יוזמה בעל גדול ת"חעידאן
 שמואל ר' הרה"ג ידידגו דאבוה כרעא )וברא בג'רבא דברים בכמהוהמביא
 "כסא ישיבת הקמת ומיוומי בא"י ג'רבא יוצאי אדגון יו"ר הי"ועידאן

 לאוד תוניסיה מתכמי טפר כמאתים ידו על ויצאו זכה אשררחמים",
הדפוס(.
 מרגליות כמונה ובהתלהבות רם בקול וברה זכה היתה רבינו שלתפלתו
 נמשכת היתה בביתו ביתידות להתפלל סיבה מאיזו כשהוצרךולעתים
 שהיה נר"ו תורי ינון ר' הגאון ועט"ר ממו"ר ושמעתי שעות, כמהתפלתו
 )וראה הכוונה, לעורר כדי קצת בקול לחש תפלת להתפלל רגילרבינו

 לתפלתו בקשר ואכמ"ל( כ"א סי' ת"א ירנן יצהק ושו"ת ת"א יוסףבילקוט
 תי שלום ר' המפורסם הגאון בג'רבא ביקר שנה י"ב כבן שבהיותומסופר
 דביקש בחודים"( "תפארת המפורסם הספר )מחבר צפאקס ראב"דכהן

 בתברותא ללמוד בעיר המצויינים התלמידים אתד את לעידו עמולהוליך
 מתפלל כשהוא ודאהו רבינו על עינו גחה בבהכג"ס ובהיותו בנועם



 העלם זה מי בן זצ"ל הכהן יעקב ר' הגאון את ושאל ~בכווגהבהתלהבות
 ידיע. מקטפיה בוצין בוצין אכן אמר ומשפחתו הוריו שם לווכשאמר
 עמו להוליכו ביקש תורה של במלחמתה ומתן במשא ידיעתו עלוכששמע
 בעדו הסכימו לא רבינו של הוריו אך בביתו מאומה לו יחסר שלאוהבטיח

 לפועל. הדבר יצאולא
 דחוק והיה כגז"ל רע, בכי היה שלום ר' אביו של הכספי מצבו זמןבאותו

 הכל אף על רבינו ביתו ובבגי בבגו לתמוך באפשרותו היה ולא לכסףמאד
 הקיצין כל וכשכלו ועוגי צער מתוך תורה לומד והיה בהתמדתוהמשיך
 בפרנסת לאביו לעזור כדי ספרים להעתקת עצמו את להשכיר רבינונאלץ

 בלמודו. לו הנצרכים ספרים לקנ~ת כדי וכןמשפחתו

 דבינו של בתרותוימי
 שרצו העיר בגי זרז'יס בעיר ומו"צ לרב אביו נתקבל י"ז בגילבהיותו
 הצעתם בעירם. לשו"ב למנותו לאביו הציעו )ברבגו( בבנו כן גםלזכות

 דוד ור' חדאד בגימין ר' השו"ב אצל ללמוד ישב ורבינו דעתו עלנתקבלה
 הנזכר יהונתן כהן ציון ר' הגאון בתורה עמיתו בלווית ז"לכהן

 לכועלה_

 ר' הגאונים: העיר רבני ידם על הסכימו הג"ל מהשו"ב תע~דה שקבלולאחר
 דוד ור' מאזוז זקן משה ור' הכהן, סאסי ר' חדאד, רחמים ר' בתאן,ניסים
 שבח בדברי מגדרם הג"ל הרבנימ יצאו הסכמתם במכתב זצלה"ההכהן
 ושעתא שעתא כל דלאו "והאמת כתבו היתר ובין הנ"ל וחבירו לרביגווהלל

 ר' הגאון חתם אהריהם מחוכמים" הכמימ דרבנן זוגי הני כי גבריבזתרחיש

 לשם שנזדמן תוב"ב, עיה"ק בירושלים המערבים לעדת שד"ר הכהןרפאל
 אולם לשוחט שם וגתמנה לזריייס אביו עמ נסע רביגו שליחותו.לרגלי
 בית נבנה לא ועדיין התישבותה בראשית אז העיר היתה לבלדאבון

 השמים. כיפת תחת לשחוט רביגו נאלץ לכן השחיטה לעורדמטבחיים
 עוז בכל ראשו על קופחת היתה והשמש הלוהטים הקיץ ימי היוהימים
 עד חודשים כמה במטתו ושכב למשכב ונפל בקדחת רבינו חלה כךומתוך
 את השאירה המחלה אך כבראשונה, למלאכתו הזר ואן לאיתגוששב

 במלאכתו להתמיד נאלץ היה אך מאד כך עקב נחלש והוא בגופורישומה
 צער נצטערו זאת בשומעם ג'רבא העיר רבני המשפחה, פרנסת דוחקעקב
 בנו, חיי מסכן כסף שבעבור אביו על והתלוננו האהוב תלמידם עלרב

 ובשם בשמו נמרצים בדברים לאביו מכתב כתב זצ"ל עידאן משה ר'והגאון

 ר' כתב במכתבו בלמודיו. שימשיך כדי לג'רבא רבינו את להשיב העיררבני
 היות רבינו של אביו של הפרטיים בעניניו להתערב בצדק מעז שהואמשה
 הנ"ל משה לד' אביו שמכרו למעלה שנזכר )כמו בנו בבחיגת הוא היהוהבן
 לרבני נשמע יפרנסתו דוחקו למרות אגיו הולד(. לקיום כסגולה מילתוביום
 מאד נחלש מחלתו עקב אולם בלמודיו להמשיך לג'רבא מיד והחזירוהעיר
 כדי מהולל עינים לרופא "מלטה" לאי לנסוע יעצוהו כן על עיניובמאור

 דרך מלטה לאי נ"ע אמו עם ונסע בעצתם שמע רבינולהתרפא.
 הגביר המפורסם הצדיק הרב אצל רבינו נתאכסן בטרימוליטריפולי-לוב.

 והיה אהבה בעבותות ורביגו הוא נתקשרו ומאז זצ"ל גתום נטים ר'המקובל



 מהר"ן של וצידקותו ו,סידותו על ונפלאות גדולות למשפחתו מספררביגו
 בבתי ראה בטריפולי בהיותו בתחילתו(. ח"ה ונשאל בשואל )עייןזצ"ל

 להקים דרש ג'רבא לעירו ובבואו תורה לתלמוד מיוחדת קופההכגסיות
 קופה יסדו והם העיר ואנשי חכמי ע"י גתקבלו דבריו בג'רבא. גם כזוקופה

 בירבא יהדות של ומסלתה משמנה היו עליה הממונים החברים אשרזו
 שם והרופא מלטה לאי רבינו נסע מטריפדלי ביניהם. החיה הרוח היהורבינו
 אולם בלילה ילמד שלא מאד והזהירו עיניו על משקפיים לשית לוהציע
 דברי ככל לקיים נוהנ והיה הנוף בשמירת מאד נזהר היה שרכינולנורות
 לא זו בגזרה מ"מ הגוף ושמידת בריאות בעיניני דעות בהלכות ז"להרמב"ם

 )מאוחר בלילה גם לומד והיה התורה, בלמוד התמדתו לרוב לעמודיכל
 בדברי ארוכים מכתבים להם ומכתיב מאחרים שמיעה ע"י לומד היהיותר
 הרופא(. פקודת על בשומרו נפלאים חיבורים עשרות חיבר וככהתורה

 בנו ולידתגשואיו
 "מסיעדה" מרת את לאשה נשא ואחת עשרים כבן בהיותו התרנ"הבשנת

 אברהם ויוסף וספר אברהם, בגי )מח"ס הכהן אברהם רבי אמו אחיבת
 הכהן. מג'וץ אנרהם ד' הגדול הגאון בכורו בנו לו גולד שנדם ג' לאחרועוד(
 אולם שלם ספר לזה וצריך מהכיל היריעה קצרה הגפלאה דמותו אתלתאר
 דידך ר' הגאון אצל למד הנ"ל הרב בדולתו. על כלליים  בגזווים לעמודגגסה
 חי רחמים ר' הגאון מרן עמיתו עם יחד בדורו התורה מרביצי גדולכהן

 של במלחמתה ללחום התחיל וט' ח' כבן רך בגיל כבר זצ"ל. כהןחויתה
 ללא ובקי כרגיל הגמ' בסוגיות העיר וחכמי גאוגי עם מתכתב והיהתורה
 של עמיתו כהן אמייס מרדכי ר' והחריף העצום הגאון עם כגון ופחדמורא
 השבועות בחג )גלב"ע תוניסיה לכל הראשי לרב מכן לאחר שנתמגהאביו,

 ר' הגאון עמיתו )גם הקבלה גחכמת למד מאד צעיר בגיל 88( כבןהתשל"ד
 )מח"ס זצ"ל הדאיה עובדיה ר' הגאון עם מרצכתבים והיו זצ"ל כהןחויתה
 והספיק בהיקפו מדהים התורגי יבולו וקבלה. הלכה בעניני עבדי(ישכיל

 ספריו שנה. במאה אחרימ יספיקו שלא נוה גמספר( )33 הקצרותבשגותיו
 הלכות על ב"ח אברהם" "בית מהם: וגדפסו מאד ועמוקיםגפלאים
 נתחבר לא כשנים מאות ויזה הדאיא עובדיה ר' הגאון עליו שאמרתערובות

 שיטה חלקים: ארבעה אברהם" "ברכת הספרים את חיבר כן כמותו.ספר
 מסכתות יתר ועל שנה!( 14 בגיל )חיברה חולין ומסכת ברכות מסכרצעל

 זצ"ל מאזוז שלמה ר' הנודע הגאון הוא תלמידו בכתובים. לו ועודהש"ס
 אל עי~ הנקרא שלם ספר וגדפס ועוד(. דיבית הלכות על שלנוה כרם)מח"ס

 הגאון עליו אמר בחינם לא בהלכה, ביניהם התכתבות הךא ורצךכגוומשיב
 שזכה נזי גג'רבא האחרון בדור לגו שיש הי"ד, מאזוז מצליח ר'הקדוש
 אברהם. ר' ומגו תורה שללכתרה



 כעירו בדבנות שישמש הגקשות ודתית הצבודיתפעילותו
 מקומותובשאר

 מרבני נדרש כ"ה, כבן רבינו בהיות אברהם ר' בנו הולדת לאחרנשנה
 הבקשה את דחה הוא אך ג'רבא העיר של בבד"ץ חבר משרת לקבלעירו
 משום וכן בקרבו גטועה שהיתה ההוראה ויראת ענותנותו מגודל תוקףבכל
 הרמב"ם לדעת לחוש כדי כפיו מיגיע אלא מהצבור להנות רצהשלא

 העיר רבני "וי"א(, ה"י פ"ו, ת"ת, )בה', ובחיבורו מ"ז( )פ"ד לאבותבפירושו
 מר "ברחמי רבינו גשבע מאד בו מפצירים שהמ ובראותו מאד בוהפצירו
 לאחר וזה בחיים שזה פלוני"אלא "בחיי לשבועה וכוקביל ערבי )ביטויזקגו"
 וההפצרות הבקשות נמשכו אעפ"כ זו. משרה יקבל לא אופן שבשוםמיתה(
 )מח"ס ג'רבא ראב"ד זצ"ל מאזוז זקן משה ר' מהגאון ובמיוחד העירמחכמי
 הסף על הפצרותיהם ודהה האיתנה גדעתו עכוד הוא אך ועוד(. פניםסבר
 הגון בשכר בעיירתם מו"צ לשמש רבינו נתב17ש סביב העירות משארגם

 נתמנה שלא אף על אולמ לדכריחם שעה ולא כדעתו איתן עמד הואאולם
 וחותמו בג'רבא הצבור בעניני תחומים בהרבה פעיל רבינו היה לבי"דבפועל
 לרב חדאד רחבוים ר' הגאון שגתמנה ובימן ג'רבא, בעיר שוגות בתקגותגיכר

 לעגיני להתפנות פנאי לו היה לא הצבור בעניני טרדותיו ומרובהראשי
 עצמו הוא והיה ידו על עוזר רבינו היה לפניו שבאים ותשובותהשאלות
 עליה. חותם ומהרח"ח וכותבה ההלכהמברר

 שושן. ד' בנו לידת העלייה ודחיית לא"י לעלותהכנותיו
 לרבינו טריפולי קהילתופניית

 עמו לעלות הנ"ל נחום נסים ר' הצדיק הרב ידידו לו הציע התרג"חבשנת
 בלמוד שעות מספר רבינו עמו יקבע ושם חשבוגו על ירושליםלעיה"ק
 הכין ורבינו נתקבלה הצעתו בעיניו' שיראה במה יתעסק הזמן ובשארתורה
 במקרה שלוה ר' אביו הזדמן )עבוע באותו אך לנסיעה ומשפחתו עצמואת
 בטענה גנו בעד עצר זאת ובשמ)גו שנים בה ביקר שלא אחר ג'רבאלעיר

 בס' החשבון ביאור )ראה ישראל גאולת תהיה תרע"ז בשגת חשבונושלפי

 שלשים מאות ושלש אלף כי שכ' תט"ז, עמוד תשל"ח, נתיבות משה,זכות
 יש וא"כ יע"שן תרע"ז-תרע"ח בשגת וזה הישמעאלים לרושבון הםוחמשה
 את לדחות רבינו הוכרח אב וכבוד מורא משום לעלות ואז לגאולהלחכות
 ספק אין אולם זו הזדמגות שהחמיץ על רבינו מצטער היה ימיו וכלעליתו
 הרוח עגק תפסיד שלא ג'רבא קהלת לטובת השעח את כיוונו השמיםשמן
 גט ינתן שלא לתקן רב מאמץ לאחר בידו עלה התרס"ג בשנת ז"ל.כרבגו
 כל הדיינים יבררו הגט גתינת קודם יומים או ושיום ג' של בי"ד ע"ירק

 זה בענין התכתב הוא וכיו"ב, השמות כתיבת כגון לגע חנוגעיסהעגיינימ
 כל ידו על הסכימו והם וצרפת, ירושלים תוגיס וחכמי עירו ורבגי חכמיעם

 בתחילתו. ח"ה וגשאל שואל בספרו נדפס ביניהםהמו"מ
 לאחר שכיהן מי זצ"ל הכהן שושן ר' הגאון השני בנו גולד התרס"טבשנת
 וידיו בתורה גדול היה זה בנו לג'רבא. הראשי כרב רבינו אביו שלפטירתו



 חכמיה ובתולדות ג'דבא ומנהגי במסורות ובקי תורה של במלתמתה לודב
 מעשה והם: פטירתו לאחר לאור שיצאו בספריו המעיין שיראה כמוורבניה
 רבות פעמים בספריו מזכירו רבינו ועוד. כהנים ממלכת שושן פרחשושן
 התרומיות ובמידותיו בצניעותו נודע ר;וא וכו'. תירץ לבי ששון "ובניבכנוי
 שם איתן במושב ונתיישב לא"י עלה התשט"ז בשנת דבר, לשע היואשר
 בהר להקבר וזכה התשל"ו, בשנת נפטר האחרון יומו עד המושב לרבנתמנה
 תנצב"ה. בירושליםהזיתים
 מא"י לטריפולי שגא הנ"ל נחום נסים ר' ידידו בהשפעת התרע"ג,בשגת
 תורה בה להרביץ טריפולי לקהילת לבוא רבינו גתבקש עסקיולרגל

 מאד בו הפצירו הם אולם סירב רביגו בבי"ד כחבר ולשמשלתלמידים
 לא רבינו למקומו יחזור יסכים לא ואם לנסיון לשם יבוא שלפחותובקשו
 מאזוז זקן משה ר' ג'רבא ראב"ד להגאון פנה ענותנותו וברוב עוד לסרביכל

 זו. משרה יקבל ואם להורות ראוי שהוא זו למדה הגיע האם בעצתולדרוש
 בכבוד ממנו שיתפרנס גשמי עסק או מלאכה שם למצוא התכויןרבינו
 הגאון אולם בהתנדבות. בבי'ד, ולהורות תורה להרבצת יתמנה הזמןובשאר

 סירובו על מאד מצטער שהוא תער"ג( סיון )י"ב במכתב השיבו זקןר'
 שהרבים מי ושלדעתו ג'רבא בעירו במשכורת הרבנות משרת אתלקבל
 הקהל ושגם ההוראה משרת את לקבל הוא תייב רבינו כגון אליוצריכים
 יצליח אם יודע הוא אין אחר במקום אגל ובכבוד בהרווחה לפרנסומהויבים
 בלבד לנסיון לשם הולך שרבינו נחמתו זאת רק הקהל שם יקבלוהוואיך
 שודאי כתב להורות הוא ראוי אם רבינו של שאלתו עיקר ועל שבוע,למשך
 להוראה סמיכה לו וכתב להורות הוא מחוייב ואדרבא להוראה הואראוי
 אור הכולל הרב כי לע"ד שנראה מה יהבית כתבית גפשאי "אנא זהבלשון
 בעת עצמו להשמיט יכול איננו הי'ו הכהן כלפון משה ר' כמהר"רגולל
 ובעל האמיתי וניוו ישר דהוא כיון בישראל הוראות מלהורות מופנהשהוא
 ולא דדינא לעומקרא ונחית הישועה ממעיני עיון את וילכוד ישרהסגרא
 לראיית השתא איכו ח"ו מורה ואינו להוראה שהגיע במי ז"ל מ"שנעלם
 בו י"ד תורה בגתר המוכתר סיון גחודש וחתמתי כהבתי בזה וצדקאמת
 זקן הצעיר מאתי שלום ואומר ושאגו בטח ישכוו לי ושומע תרע"גמשגת
 ס"ט". מאזוזמשה

 אולם לרביגו. הנ"ל הגאון שרחש והכבוד ההערצה נבטת הנ"למשורות
 להמלט דרך שמצא וכנראה הסיבה ידועה ואין רביגו נסע לאלבסוף

 מלנסוע רביגו בעד עכגו השמים שמן ונראה הנ"ל רנ"ן ידידומבקשת

 כמו מאד. לו זקוקה ג'רבא שהיתה משום לא"י מלעלות כן ולפנילטריפולי
 בל"ב ההילולא תגיגות את לבטל כארי רבינו גלחם זו בשנה להלן,שיבואר
 ראה כי דב. ובהמון נבינה בכלי אלג'רבא הכנסת בבית נעשים שהיולעומר
 ע"ז וכתב בתוקף עמד ולכן בישין מרעין ולשאד לפריצות גורם זהשדבר
 זה. בענין מ"ש מ"ז סי' ח"ו ונשאל שואל בספרו וראה זה דבר לבטלבאורך



 בי"ד כחבר לטמש ברביגוההפצרות
 זקן משה ר' ג'רבא ראב"ד הגודע הגאון שחק שמי עלה התרע"הבשנת
 בבקשות בו הפצירו וגם ברבנו עיגם נתגו בג'רבא והרבנים הקהל וכלמאזוז

 אליהם מוהרמ"ז, של מקומו את למלא הרבגות משרת לקבלובתחנוגים
 רבינו אשר זצ"ל זיתון ישראל ר' הגאון תונס רבגי ראש הדור גדולהצטדף
 בזו מכתב לו לשלוח ומיהר בד"ת, בצעירותו עוד עמו מכתב בקשריעמד
 אהבתי אשר כלבבי לאיש דעי ואחוה ארוצה מה ויהי "אמרתיהלשון
 כי מלא בפה לו ולומר בדבר תלויה שאיגה אהבה לבבי מורשי תוךחקוקה
 לב לך כי ישראל חמדת כל ולמי עליך ישראל כל ועיגי הואת המצוהעליך
 מישראל ועדה קהל את ולנהל העם את לשפוט לרע טוב בין להביןשומע

 לדחות לבך ישיאך אל ידידי נא איש להיות השתדל אנשים שאיןובמקום
 את יעגה הזמן ואולם אתה הכלים אל גהבא כי ידעתי אגכי כי בקשאותי
 יתוקן הגשמי ע"ד גמ הרוחגי ע"ד וזה יגונה לא ישובח לא אם וההכרחהכל
 אני בדבר יסכים רו"מ אם האלו הימים הראשונים כימים ולא נכוןבסדר
 ורוחני גשמי יחדיו ונחרו בשובה ימיו יבלה למען הקורה בעוביאכנס

 רוחב על נפשי הסוה זו_ אין זו אין ואם האלה בימים מוכרח כן כיצמודים
 שומעת אוזן על מדבר ואשרי לרצון יעלו אלו דברי כי העזה ואהבתומבינתו

 דברי יקבלו ככל רוב זו ומסיבה שווים וליבי פי כי מחוזנו יושבי כל יודעכי
 ולמעלת ידידי לך שלום ואומר למלין קנצי אשים ובכן מהם כאחד אתהגם

 המוקירכם אהבתכם גאמן וכגפש הרמה כנפשכם יצ"ו, והרמ"ה יצ"והרצ"ך
 ס"ט. זיתון ישראל הצעיר )וחתם( והוא הרםכערככם
 אחר שגתיים לאחר ורק מאודו בכל רבגו סירב זאת כל למרותאולם
 שאם ברורה בצורה לו שהוכיחו הקדוש והקהל העיר מרבגי ממשתחגונים

 וגם ממש רועה להם אין אשר כצאן ה' עדת תהיה המשרה את יקבללא
 לקבל הוא שמוכרח הבין ושמהם בלילות אותו שהבהילו חלומיתראה

 לפני לא המשרה את לקבל סוף כל סוף גאות סיבות, כמה ועודהמשרה
 וקבל )עלא כ"ה כבן בהיותו מכבר שגשבע מה האם דן בה תשובהשערך
 גם אולם צ'(. סי' יו"ד )ח"ב וגשאל שואל בשו"ת עיין עתה גם חלהמשרה
 השלישי רק הוא יהיה שלא תנאים, כמה התגה המשרה את שגזבללאחר
 הסכים או ורק תנאים מספר ועוד מספר שעות רק שיהיה וכןלבי"ד,
 מרדכי וד' יהונתן כהן ציון ר' הגאונים מגוער עמיתיו עם הבי"ד עללהמנות
 הרבנות עול גפל לבי"ד השלישי רק להיות הסכים כי ואם זצ"ל, כהןאמייס
 לפי כל התפטרותו את הגיש פעמים שכמה עד צוארו על כולוכמעט
 הקהל אולם שכמו על הקהל משא את לשאת יכול היה לא מזגוהולשת

 ימיו. סוף עד בכהונתו להשאר נאלץ והוא זאת לעשות נתנוהולא

 ועוד תקגותיו הגהגות*ו כהוגתותקופת
 הוא ג'רבא קהלת בתולדות היפות התקופות אחת היתה כהונתותקופת
 מאד מפורסם והיה לרגליו נר היתה האמת ובמשפט בצדק העדה אתהנהיג
 חז"ל מאמר את לפרש רגיל היה הוא בדמו טבועה שהיתה האמתבמידת



 גדמז וזה לגמרי לשקר ולא בלבד לשנות שהכונה השלום מפני לשנותמותר
 שאין לרמוז קטועה נכתבה שבשלום שהוא"ו שלום בריתי אתבפסוק
 גדולי עם מתכתב היה מצעירותו עוד לשנות, רק השלום מפני לגמדילשקר
 הרגנים זצ"ל שתרוג משה ור' זיתון. ישראל ר' הגאונים כגון שבדודישראל

 שתרוג משה ר' )?ל ספרו כהדפסת מאד השתדל הוא לתוניסהראשיים
 במו"מ התכתב כן אליו. מופנות מהתשובות רבות וב', ח"א משה""ישיב
 ר' ברכה יש"א הגאון הראטל"צ כגון בדור ישראל גאוני שאר עםבהלכה
  אברהם ר'  הגאון עוזיאל.  חי  בואיר בגציון ר' והגאון אלישר שאוליעקב
 חזקיה רבי לצרפת. הראשי הרב הכהן צדוק ר' אזמיר,  רבני  ראשפלאג'י
 ועוד. טבריא, רבגי ראש זריהן יעקב ד' ירושלים, אב"דשבתאי

  בג'רבא ההלכה למודהפצת
 עד אשר והלומדים הת"ח בקרב בג'רבא ההלכה למוד את הפיץרבינו
 הש"ס בלמוד רק עוסקים היו רוב ע"פ כי בלבד בודדים נחלת היהלזמגו

 מתחיל היה ומו"צ לדיין להתמנות שעמד מי ורק נמרץ, בעיוןוהמפרשים
 ראה למרחק ובהביטו זה דבר רביגו בראות והוראה. הלכה געניגיללמוד
 בעתיד שישיב מי יהיה ולא ההוראה דרך להשתכח עלולה זהשבאופן
 היה שבו השבת יום את וקבע חלציו כגבר אזר גצעירותו כבר לכןבהלכה
 קשת יהודה בגי את ללמד זה יום והקדיש המרובות, מטרדותיו קצתפגוי

 כל בביתו נקבצים היו זה ביום הלכה. זו ה' דבר ללמד חכמים עינילהאיר
 גדרך הדריכם והוא ות"ת אברכים וכן בג'רבא הלומדים של הגבוהותהכתות
 הש"ס עיון לימדם בתחילה דהלכתא. אליבא שמעתתא לאסוקיישרה
 ופוסקים. הלכה ללמדם עבר זה בלמוד שהתקדמו ולאחר היסוד.שהוא
 ויעלו השבוע במשך אותם שילמדו כדי שאלות לתלמידים לתת היתהדרכו
 מה לפניו מביאים היו שארזריו השבת וביום להם שנראה מה הכתבעל

 לתקן ואחד אחד כל עם מתעכב היה וסבלנותו רוחו באורך והואשכתבו
 משה ישיב בספר ממנו וגדפס ,ו דרך על כתב רבות ולהדריכו,שגיאותיו
 ונשאל שואל בסמריו זה בנושא עוד ועיין חיים", "עץ בשם מאמרבתחילתו
 סי' יו"ד ח"ו. קע"ז. סי' או"ח ח"ג נ"א. סי' או"ת ח"ב, צא" סי' יו"ד,)ה"א.
 כדי הנאום ובתורת אבות במס' גם שיעור מרסיף היה הקיץ בימיקס"ה(.
 קדשים צאו לרעות ומוכשרים ויראתם בתורתם שלמים הלומדיםשיהיו

 ועירות ג'רבא העיר רבני ככל שרוב נאמר אם נגזים לא ישראל,בקהילורו
 מכל ההלכה. בלמוד תלמידיו ותלמידי מתלמידיו היו בהמ והת"חהדרום
 כגון הסמוכות מהארצות וכן בשאלותיהם אליו פונים היו תוניסיהעירות
 כל על ועונה מאהבה תשובה משיבם היה ודביגו וטריפולי,אלג'יר

 ובעיותיהם.ספקותיהם

 תקנותיוהנהגותיו
 נוגע הדבר כשהיה מזגו, וחולשת המרובה וענותנותו סגלנותו כלעם
 שואג וכארי בצורה כחומה עומד והיה פשרות שום ידע לא שמיםלכבוד
 גדר הוא התורה. דרך ארו הנוגדת התחדשות כל וכנגד במנהג שנוי כלכנגד



 בענין למעלה שהזכרנו כמו קלקול הגורם דבר כשראה בפרץ ועמדגדרות
 שאיזה כשראה כן אלג'ריבא בבהכנ"ס לעומר בל"ג וההילולאהגיטין
 בפרץ עמד המנהג הוא שכן בטועגם סירכא בעניני להקל רוציםשוחטים

 את שתיקן עד שקט ולא נח ולא כן המגהג שאין ביאר בה תשובהוערך
 ותקנותיו מעשיו כל את מלהכיל היריעה תקצר העיר. חכמי בהסכמתהדבר

 ד' כהוגה ברית בספריו תראה קצהו אפס אלו בענינים בפרץועמידתו
 וביוזמתו בהשפעתו געשו שם המוזכרות מהתקנות רבות אשרחלקים
 דאג שמסביב העירות לשאר גם לעצמו, עטרה ליטול שלא כדי שםבעילום
 מלהתערב היסס לא כשורה שלא שם שגעשים דברים על וכששמערביגו
 מכתב נצטט ולדוגמא למאוד עד בעיניו יקר היה שמים כבוד כיולתקן
 החה"ש לידידיגו וז"ל: גאבל לעיר הראשי הרב חדאד משה לרבששלח
 על מלשאול להתאפק אוכל לא הייו חדאד משה ר' כמה"ר והכוללהדה"מ
 הגוזרא הדג בשר אוכלים יע"א נאבל שבמח"ק אומרים יש כי זהפרט
 שם אין במח"ק כי לשמוע שמחנו מאד... מפליא דבר והוא "פאר"בערבי
 כי ובעוח להרוצים המגלח שב"ק ביום פותח אחד איש רק כלל שבתחילול
 יהיה אם ובפרט ישראל לכללות הקבועה בדרך ילך סוף וסוף יתמיד לא,ה
 אין הוצאה באיסור כי שמעגו זאת לעומת אך ותוכחת התעוררותלזה

 גם והוא בזה גזהרימ והחרדים היראים ורק קדשכם במחנה כ"כ בהנזהרים
 יזמן עליהן שסוקלין מלאכות מט"ל הוא הוצאה איסור כי פלאכן

 מקומות איזה ונפרץ חומה מוקפת הידנה העיר אולי וחשבנוהסגהדרין
 על בטוחים ואנו מקפידין שאינם ויש הפריצות על מקפידין יש ולכןבחומה
 וש"ר ושכמ"ה לתקן שגיכולתו מה לתקן שישתדל יאיר נרו מעלתורום

 רב(. ושלום השמים כ)ן כפול)ושכרו

 להתפטר רצה גאבט ראב"ד חורי חיים ר' שהגאון שמע כאשרכן
 יסודות והרס רוחנית להדרדרות לנרום עלול זה נעדרר ביודעוממשרתו,

 נשמעים והיו הצבור שכבות כל על ואהוד נערץ היה הנ"ל שהרב משוםהדת
 התבוללות של המות מלאך את עצר שהוא פעם עליו אמר )רבינולקולו
 להניא כדי זה בענין משקלו כובד כל את רבינו הטיל גאבס(, העירבשערי
 ודבריו תע"ז( סימן ח"ג ונשאל שואל בספרו )עיין מהחלטתו מהר"חאת

 וחזר מהרח"ח ניאות דבר של ובסופו פעולתם את פעלו טהור מלבשיצאו
 לפרט באנו ואם הצבוריות והנהגותיו מדרכיו מקצת הם אלה מהחלטתו,בו
 שכתבנו. במה נסתפק לפיכך יכלו לא והמה הזמן יכלה כולםאת

 לראג"ד והתמנותו רביגו של ותגוגתו אגרהם ד' גגומות
 הכהן מגוץ אברהם ר' הצדיק הגאון בכורו בנו עליו נפטר הוורצ"אבשגת
 מאד, וציערו רבינו של רוחו את העכיר זה מאורע קצרה. מחלה לאחרהנ"ל
 מדותיו ולעוצם צערו. את להפיג כדי בזכרוגותיו זה על לכתוב הרבההוא

 קודם ה' לפני ותחנוגים בתפלה הרבה לא כי על עצמו את האשיםהטהורות
 אשר ומדותי דרכי את ועוזב אני "מודה בזכרונותיו: כתב וכך בנו,פטירת
 לא כמעט התרצ"א שגת עבת י"ב ליל גנו( )של במחלתו הרביםבעונות

 נשלל אשר עד למאומה נחשב שאינו מה רק ישנתי ולא שתיתי ולאאכלתי



 ברוך ה' אל לרופא קריאתי טרם להתפלל וההבנה ההרגש כח כמעטממני
 לרפואתו והטוב הישר בדרך הרופא את וינחה וירפאהו ידו ישלת כיהוא

 צעקתי ולא התחננתי ולא התפללתי לא דומם כאבן כמעט הייתיובעונותי
 והלילות הימים בכל כמעט והייתי ולהחיותו לרפואתו הרחמים בעל ה'לפגי

 וברפואת בשמירתי תלוי זה כאלו ממש עליו שומר כאיש נדהםהמכרים
 ותחנה ודמעות בכי בלי לגמרי פשטית תפלתי היתה מזה אשרהרופא
 לפני ושבירתן לבי כניעת ימתסרון בי אשר הלחות מחסרון הראויהובקשה

 הטהורה נשמתו עלתה בעוה"ר טבת כ' ובליל שהיה מה היה א,?ר עדה'
 דוי עלי ולבי ומתאונן ומתחרנו ועוזב ה' אל מודה אני זה ועל מרומיםלשמי
 להקדים נדר בלא עלי מקבל והנני תמיד נגדי וחטאתי אדע אני פשעיכי

 בלתי אם רופא ידי על אם ברפואה התעסקות כל טרם לה' תפלהתמיד
 דרך הנפש לקיום שאפשר מה לפחית ולישן ולשתות לאכול וכןרופא

 הלחות בי תתיבש ולא ודמעות בבכיה ה' אל להתפלל אוכל למעןבינונית
 מזמור לקרוא עיגי גגד שם אני נדר בלא ותמיד בכוונה לתפלההראויה
 ק"ל מזמור וכן הגביא גתן אליו בבוא נ"א מזמור הוא מלכנו לדודהתשובה

 הרגילות ידי על ואולי ה'. יענך כ' מזמור וכן ממעמקים, המעלותשיר
 חשש שלא ננראה וצהרים שחרית עדבית סעודת טרם נדר בלאאקבעם

 ללמוד בג'רבא נהגו וכן בלילה מקרא לקרוא שאין המקובלים לדבריכ"כ
 תפלה דרך דס"ל עוד ואפשר בלילה. ובין ביום בין תנ"ך האזכרהבסדר

 הרבים ברתנויו וה' תמיד לפני לזכרון זה להיות כן אחרי וכן שרי[ותחנונים
 יטהרני ומהטאתי מעוני ויכבסני לבבי ושברון ושפלותי ודלותי בעניייראה
 בי יקיים ברחמיו והוא וטעיתי ששגיתי כמו לעשות לכסלה עוד אשובולא

 יעיר ולא אפו להשיב והרבה ישחית ולא עון יכפר רחום והוא שכתובמקרא
 אמן" הימימ כל בקרבי חדש גכון ורוח אלקים לי ברא טהור לב חמתוכל

 ואע"פ בפז. תקולא לא מלה כל אלו משורות ללמוד ניתן כמה)ע,,כ(_
 כמה עד ולהרגיש מוסר לקחת יכול אחד כל לעצמו אלו דברים כתבשרבינו

 כני פרנסת נגול נגצמו על לקה רביוו וה, וננינב צדיק מבאון רחוקיםאנו
 רבינו של עמיתו גמ נלב"ע שנה באותה ממש. כבגיו וגדלם בנו שלביתו
 עליו והכביד יגונו על יגון הוסיף זה ודבר יהונתן כהן ציון ר' הגאוןבבי"ד
 ר' הגאון ממשרתו התפטר שנים מספר לאחר בבי"ד. עבודתו עולאת

 משרת את לבדו לשאת נאלץ ורבינו כראב"ד, מכהונתו כהן מייסמרדכי
 וןויתה חי רחמים ר' הגאון מרן אליו הצטרף כן לפני ימיו. סוף עדהראב"ד
 רבינו. של עבודתו על במקצת הקל זה ודבר בבי"ד כחבר זצ"להכהן

 הזה1 וגזירת לג'רבא הגרמנים13יטת
 זמן בעיר שישבו ואחר לג'רבא הארורים, הגרמגים נכנסו התש"ג,בשנת

 מתבלל בו לבהכנ"ס התש"ג ראשון אדר ח' השבת יום בעצם גאוקצר
 כתר בקדושת מוסף תפלת באמצע היה רבינו אליהם לקראו ושלחורבינו
 כמה הטילו מסויים ביום שהאנגלים הודיעוהו והם אליהם מיד יצאהוא

 קנס להטיל הוחלט לכן להם אותתו שהיהודים סבורים והם גנמלפצצות
 מזמן וחצי שעות שלוש של זמן במשך זהב ק"ג חמשים לשלם היהודיםעל



 מושבם מקום את יפוצצו הם אז עד הפקודה תתמלא לא ואם איתושדיגרו
 כאן הפקודח, שתתמלא עד בידמ שבוי שהוא הודיעוהו כן היהודיםשל

 וכל בו תלויים הקהל כל שחיי ביודעו רבינו של מנהיגותן במבחןעמדה
 היה כי ואם אסון הרת להיות עלולה יןיעשה נכוגה בלתי תזוזה וכלתגועה
 מגהיגים ככמה שלא עמו, בגי להצלת חלציו כגבר אזר כקנה רךלבו

 וניערו זו בעת במבחן עמדו לא אשר זו גורל הרת בתקופה אחריםבמקומוונ
 אליהם בתחנוגים קודם פנה רבינו וד"ל, קהלתם לבגי מאחריותעצמם
 אטמו הם אך בזה לעמוד הקהל ביכולת ואין האפשרי בגדר אינו זהשדבר

 הקהל עשירי של רשימה שבידם עוד והודיעו מהבין וליבם משמועאוזניהם
 אליהם לגשת אותו ובקשו ויהרגום לפגיהם יביאום זה סכום יגוייס לאובאם
 שממונם אנשים שיש חז"ל מאמר את ביודעו רביגו הכסף. את מהםולהביא
 ועלולים זהבם את להביא העשירים יסכימו שלא חשש מגופם עליהםחביב
 אסיפה עשה אלא הכסף את ישירות מהם גבה לא לכן זה, עללההרג
 הוא )בחרם( תורה בכח וגזר הגזרה רוע על הודיע ובו הקהל מכלצבורית
 שיביאהו אחרים משל בין משלו בין זהב בידו שיש מי כל על דינוובית

 יום בעצם במכונית פעמיים נסע הסכום גאסף שלא וכשראה הקהללקופת
 נדבת איש איש ויאספו הגזירה רוע על להט להודיע הדיג.ת לקהלהשבת
 שהיה הזהב מכל ויתפרקו העם בעיני חינו את ה' נתן נס בדרךלבו.

 שברשותם הזהב מעט אשר הם רבים וגשותיהם גנותהם אצלברשותם
 לפרוטה עד זהבם את הביאו בנותיהם להשיא או זקגה לעת אותוחסכו

 הגרמגים לקחוהו הסכום רוב כשנאסף דמעות. זולגות כשעיניהםהאחרונה
 יום )באותו הזהב שאר את לאסוף ימים כמה עוד שיבואו והודיעו שמםימח

 הגה זצ"ל השלי מקיקזץ ר' הנאון ואמר תצוה פרשת בס"ת קראובמגרוה
 ולא ממון שגבה לאל תודה לא. ותו הזהב" את יקחו "והמ מגשרתהתורה
 חרב מנוסת מהם נסו והם האגגלים מפני הניסם ברחמיו ה' אך נפשות(.גבה
 כשנשאל מכן לאחר ה', אויביך כל יאבדו כן העולם מן ונכחדו שנשמדועד

 וחלש רך לבו שהרי האלה הצוררים מול לעמוד ביכולתו היה איךרבינו
 מתעלף היה מטוכנת שמחלתו ממשפחתו אחד על כשהודיעוהוופעמים
 ולכן עמו בני להצלת עצמו ומסר מחייו התייאש אז שהוא רבינו ענהממש?
 את ורופף רבינו על מדכא רושם השאיר זה דבר אולם כלום. הרגישלא

 מאד.בריאותו

 רבינו של ומותו מחלתו לא"י לעלותהכנותיו
 מאז נפשו משאת לא"י לעלות רבינו ההליט התש"ט בשגת ימיובסוף
 את להסדיר כדי תוניס הבירה לעיר נסע זצ"ל שושן ר' בנוומעולם.
 כשהוא רבינו את ראה בשובו ארצה. עלייתם לקראת והתעודותהמסמכים

 חודשים כמה נמשכה רביגו של מחלתו העלייה, וגתבטלה איום במצבחולה
 תגומל ובירך לבהכנ"ס הלך בבקר לאיתנו. קצת רביגו שב מכן לאחרורק

 משך כל בקרבו וקיננה ממנו הרפתה לא המחלה אולם וגיל, שמחהבדמעות
 את לדון הדין לבית ללכת נפנה היה קצת מתחזק רביגו וכשהיה שנהאותה
 עליו תקפה מכן לאחר התש"י. סוכות עד נמשך כך צדק משפטהעם



 את האראלים נצחו השבת ביום טבת ובח"י שהכריעתו עד מאדהמחלה
 לבוראו והטהורה הקדושה נשמתו את השיב רבינו ה'. ארון ונשבההמצוקים
 במוצאי אלקים, לחרדת ותהי העיר כל ותהום העיר בכל פשטההשמועה
 ורחוקים קרוגים אגשים גסגיגה. הערים לכל בטלפון הודעות ניתנושבת
 לחלוק ובאו מיושביהם נתרוקנו שלמות קהילות הארץ קצוות מכלבאו

 והגערע האהוב לרבבו להשיב שביכולתם המעכו האחרון, הכבוד אתלרבינו
 העם כל געו הארון כשהורם חייו. ימי כל במשך למעגם שעשה מה כלעל

 מרו בב"'ד, ועמיתו הותיק תלמידו הספידו לקולם. הארץ ותבקעבבכיה
 את תיאר כשופר מר ובקול זצ"ל הכהן תויתה תי רתמים ר' הנדולהגאון
 לב. קורע בבכי פרץ הקהל וכל במותו ישראל עם שאיבד האבדהגודל
 הצג'ירה לחארא הראשי הרב דריהם הכהן משה ר' הגאון הספידואחריו
 בי"ד חבר כיהן ימיו בסוף ועוד. משה והשיב שו"ת משה, ידי)מח"ס
 זצ"ל עלוש חומאני רבי הגאון הרב וכן כבוד( מנוחתו ושם ת"ובטבריא
 צבאן כדיר רפאל ר' הגאון ומורנו יאנה מכלוף ר' הגאון הרבויבלת"א
 חורי חיים ר' הגאון ע"י הוספד ושם החיים לבית הביעה ההלויהשליט"א,

 נציגי במעמד זצ"ל, הכהן שושן ר' הגאון רבינו ובנו לגאבס הראשיהרב
 הרופא המשטרה קציגי העיריה ראש והצרפתית התוגיסאיתהממשלה
 נספד הבירה בעיר גם הקדוש, והקהל רבנים המוסלמי השלום שופטהעירוני

 שמר~ב ~מספרים זצ"ל באר~ן בן ד~ד ר' הגא~ן ~הראב"ד הרבנים ראשע"7
 אלה הן לעמוד, נאלצו ורבים לשבת מקום היה לא בבהכנ"ס הנוכחיםקהל
 היקפה בכל דמותו את לתאר באגו ואם הקדוש רבינו של דרכיוקצות
 בל"נ. למועד חזון ועוד ליה, כרס עב ספר צריךורןחבה

 התורגית ועבודתוספריו
 עשרות חיבר הוא וכמותו באיכותו בהיקפו מדהים רבנו של התורגייבולו
 על המשתרעים ומהם התורה מקצועות בכל ספר( מחמשים )למעלהספרים
 תשובות אלפי המכיל ונשאל שואל שו"ת הגדול ספרו כגון רביםחלקים
 טרוד היה כמעט ימיו שכל בעובדה נתחשב ואם גדולים. כרכיםבשמונה
 ביותר, גפלא הדבר משפחתו בגי בפרגסת אם בבי"ד אם הצבורבעבודות

 אשר השו"ע חלקי ד' על כהונה ברית ספריו את בתייו לאור הוציאהוא
 על דרושים משה דרכי וספר למגהגים ומקורות ג'רבא. מגהגי הואתוכנם
 ונשאל שואל שו"ת ספריו: את ונכדו בנו הוציאו מותו לאחר התורהפרשיות
 ומדות מוסרים התנ"ך. על וביאורים מאמרים ערוך. ושלרזן ש"סהידושי
 צדדיו. מכל והקיפו בו נגע לא שרבינו תחום כמעט איןועוד.

 אל*ה ואהגתו לא"*ה*בתו
 א"י אודות שכתב מאמריו כל יעידו לא"י רבינו של ואהבתו חיבתועל
 עודד הוא עטר"ת(. )בשנת בג'רבא ציון" "עטרת חחברה ממיסדי היהרבינו
 על שידעו הקהילה ואנשי בפעולותיה להשתתף לבוא קהילתו אנשיאת

 לארץ. בקשר ששמעו משמחת בשורה כל לו לבשר באים היו לא"יאהבתו
 לארץ, עולים היו לא ועידודו השפעתו שלולא העידו הקהילה מאנשירבים



 אדמה שותפים עוד עם קגה הוא ישראל. מארץ שהגיעו עתונים עלונמנה
 בספריו מלתא. אסתיעא לא אך לארץ לעלות התכונן ופעמייםבירושלים

 היקרה אחותי אליה. ואהבתו חיבתו גיכרת ומשם א"י על לכתובהרבה
 רביגו שכתב החומר כל את ריכזה בה עבודה עשתה מב"ת קסטיאלתקוה
 מכל ואספה סדרה זה בקונטריס אחשה", לא ציון "למען בשם א"יעל

 זכה לא שרבינו שהטיבה אפשר כותב: שושן ר' בנו א"י. על מ"שספריו
 שמו על שנהרא השלום עליו רבינו ממשה גיצוץ שהיה משום לא"ילעלות
 ופש מסירות תורה, הרבצת קדושה, ענוה הקדושות, במדותיו תמידואחז
 ורוחני. בבשמי הצבור עניני לכל ודאבה עמו,בעד
 ומרגיש רבינו של גדולתו על ששמעתי ומה שלקטתי מה כתבתי כאןעד
 הגדולים העדים אולם רבינו ופעל שעשה מה כל תום עד מציתי שלאאני

 קהילתו הם הנהגתו ולכושר לצדקתו בינתו ולרוחב רביגו של לגדולתוביותר
 הכזשבר אף ועל לארץ רובם עליית אהר גם אשר המעטירה ג'רבאגגי

 לחנך וזכו השתדלו ככולם רובם המדינה יסוד בתהילת בא"י שהיההרוחגי
 תורה ולומדי ת"ת מהם ויש והיראה התורה ברכי על ובנותיהם בניהםאת

 ופקידים דפועלים שענים דואר עובדי הכלים אל ונחבאים צנועיםמופלגים
 קודמת ויראתם יה שלהבת כאש בלבם יוקדת התורה שאהבתוכו'

 לשאר חותך ומופת לריק רבינו יגיעת היתה שלא חיה עדות והםלחוכמתם,
 למרחקים. וראיתו זצ"ל הגדול רביגו שלרוחו

 זצ"ל המחבר רבינו הגאון מרן זקני מר לכבוד הכותב דבריתמו
 בת פלילה, בת רבקה אמי ומרת כהן שושן בלא"א שמעון ע"ההצעיר

 זצ"ל. רבינו הגאוןמרן

 ר' )ערך תרטיש מלכי עתחלתם(, 1ח"ב ח"א, אברהם בית חיי1( )בת1לד1ת ח"א 1)שאל ש1אלמקירוח:

 קתטריס )בתחילת1(. ח"ה 1נשאל ש1אל הכהן( כלפ1ן משה ר' כהן, של1ם ר' כהו, משה ר' כהן,שא1ל
 ועוד. בתחילת1, משה" "פני א"י, בנושא כלפון ר' של משנת1 אחשה" לא צי1ן"למען



 חיים אורחחלק

 ף " ל א ת כ ר עמ

 ממטתו הקם כי ג'רבה אי פה פשוט המנהג אמות. ארבעא(
 אמות מארבע פחות פחות הולך ממטתו רחוקים הנטילה ומיבבקר
 ולא א', סי' בברכ"י ז"ל חיד"א הגאון כהוראת הלאה וכןועומד
 הוא דהנכון ג' אות שחרית ידים נטילת דיני עובד בית ה'כדעת
 הכהן יוסף ר' כמה"ר מקודש הראב"ד מז"ק כי שמעתי וכןלרוץ.
 זו הוראתו שמע או ראה והוא ז"ל עובד בית ס' נדפם כאשרז"ל,
 ישמע מי אמר ההוא קדישי, רבנן מפי ושמועתו ז"ל חיד"א ה'נגד

 ברבי מהר"י מו"ר מדברי מתבאר וכן שמעתי כאן עד ז"ל.להב"ע
 לשם. בהגהתי ועיין א' סי' בתשובה ח"ג יוסף פורת בן במפרוז"ל
 לה' ראיתי וכן ע"ש. ע"ב א' דף צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"זוכ"כ
 דדברי שכתבו אחרונים מכמה שהביא ב'[ אות ]ד' סי' החייםכף

 הנצרך אבל ע"ש. ז"ל. עובד בית כה' ודלא עיקר ז/'להחיד"א
 ללכת כדי להתעכב יכול ואינו רחוקים הנטילה וכלי בבקרלנקביו
 לגדולים צרכיו לעשות לרוץ רשאי אמות, מארבע פחותפחות

 וכמו א', בסימן ז"ל יוסף פורת בל הרב מו"ר שכתב וכמוולקטנים.
 זה. מנהג לקיים שם בהגהתישהארכתי

 מרן שכתב בתרא י"א כדעת נקיטנן לדינא ימינו. יד איטרב(
 אינו אם בימין מעשיו כל שאר עושה דאפי' ס"ו כ"ז בסימןז"ל
 וכדקי"ל אדם כל בימין תפלין ומניח איטר נקרא בשמאל רקכותב
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 טעם שנתן בב"י דעתו וכ"ן בתרא. כיש הלכה ויש דישבעלמא
 מור"ם דעת וכן ע"ז. העיר ולא הרא"ש אביו מדברי דניידלהטור
 תפלין הנחת בדיני ז"ל עובד בית ה' דעת וכן ובהגה. בד"מז"ל
 ז"ל החיים כף ה' כתב וכן ז"ל. ומור"ם ז"ל מרן בדעת יו"דאות
 במקום דאפילו הוא דכללא ועוד ע"ש. ז"ל מרן בדעת ל"אאות
 משה ישיב ה' כמ"ש ז"ל כמור"ם נקיטנן דעתו ז"ל מרן גילהשלא
 מצד גם ז"ל. מרן דעת דכל הוכחות כשיש וכ"ש ע"ג, סי'ח"א

 האיטר לתלות דבר עמא דהכי בזכרוני הרשום לפי נראההמנהג
 ז"ל מהרמ"ז שם על שמעתי שכן אצלי כתוב מצאתי וכןבכתיבה.

 המחבר הרב ז"ל מהרי"ב מו"ר שם ועל משה, שערי המחברהרב
 בימין התפלין שיביח בשמאל רק שכותב למי שהורו יוסף, פורתבן
 כל שאר בעחמה דגם הדברים ונראים אצלי. כתוב עכ"מ אדם.כל

 בשמאל הכתיבה וכן מעשיו כל בעושה דאי מיירי. בימיןמעשיו
 כיון זאת להגיד צריך היה לא דא"כ ועוד זאת. להגיד להמגידהי"ל
 הייתי לא הצעיר אנכי וגם מחלוקת. בזה ואין איטר הוידלכ"ע
 גם וזיתה דהוראתם נראה זה ומכל לזכרון. אצלי זה לכתובצריך

 דכן להם דנראה מצד אם וטעמייהו בימין. מעשיו כל שארבעושה
 רשום שכן ורמו המנהג דכן משום או וכמש"ל_ לדינאעיקר

בזכרוני.

 בפלוגתא מכרעת דהקבלה ל"א אות ז"ל החיים כף ה'ומ"ש
 וכותב בימין מעשיו ששאר בין ולכן אומרים, ויש אומריםדיש

 כשאר בשמאל יניח בשמאל מעשיו ושאר בימין שכותב ביןבשמאל
 עושה אם גם הקבלה דלדברי דכיון חדא נראה אינו ע"ש. אדםכל

 אדם כל בשמאל מניח בשמאל רק ג"כ וכותב בשמאל מעשיושאר
 כף ה' הגמרא'וכמ"ש כדברי ונקיטנן הגמרא דברי הפך הואוזה

 מעשיו ושאר באחת כותב לגבי גם א"כ בזה, שם עצמו ז"להחיים
 להם שיראה במה הפוסקים הכרעת אחרי ללכת לנו ישבשנית
 זו דהוראה דכיון ועוד ההכרעה. כללי וכפי הגמרא בדברילבאר
 לי"א בין להפך או בשמאל והכתיבה בימין מעשיו שארלעושה
 הו"ל א"כ איטר, בקרא מהם אחד מיהא הא בתרא לי"א ביןקמא
 מכרעת בזה,הקבלה לומר שייך ולא שניהם על חולקת הקבלהכאלו

 אזלינן כתיבה דבתר כדכתיבנא העיקר לע"ד ולכןבפלוגתא.
וכאמור.
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 וכן שני ביום לומר ג'רבה אי פה מנהגינו יושב. מלך אלג(
 לומר מחלקים ואק וגו' תמהנו רגו' אמונה אנשי חמישי ביוםלומר

 שיש שמענו שכן וכמו ה' ביום ותמהנו ב' ביום אמונהאנשי
 לומר דהנכון שכתב ז"ל עובד בית לה' וע' כן. שנוהגיםמקומות
 כף ה' וכ"כ תובב"א. בא"י נוהגים ושכן ובחמישי בשנישניהם
 מהאר"י ז"ל מהרח"ו שקיבל התפלה בסדר מ"ח בסי' ז"להחיים
 וגו' ויעבור וגו' מלך אל אפים. נפילת ד"ה ע"ג ע"ז דף ע"שז"ל

 ואלהי אלהינו וגו' ויעבור וגו' תמהנו וגו' ויעבור וגו' אמונהאנשי
 בחמישי בין בשני דבין נראה וילקם ומדלא ע"ש. וגו'אבותינו
 כמנהגינו. שניהםאומרים

 או בישלו ואם בפה"א. עליו מברך האורז את הכוסם אורז_ד(
 )ש"ע נפשות בורא ואחריו במ"מ עליו מברך פת ממנו ועשהשטחנו
 מברך מבושל האורן שעל פה פשוט המנהג וכן ס"ז(. ר"חסי'

 א'ורז ר"ת אמ"ן סימנא ואתנח נפשות בורא ובסוף במ"מבתחילה
 בשם ועמ"ש רו"ז. בערבי שנקרא מה הוא והוא ניפשות.מ'זונות
 האומרים דברי לדחות ז' חוברת דוד קרן בסו"ס י"ל מהרש"ךמז"ק
 הוא הוא אלא ב, אלקצ או ע אלדרו בערבי הנקרא הואדאורז
 להוכיח נראה ועוד לשם. בהגהתי ועמ"ש רו'ז. בערביהנקרא
 הרמב"ם ]וכ"כ הראשונים הרבנים כתבו אשר ערבימלשון

 דומים שהם בנסיון וכן משובש. לה"ק הוא שהערביבאגרותיו[
 אורז דבלה"ק ביון וא"כ ע"ע. הלשונות משרשי מלותבבקה

 שהערבי אלא הוא, אחד דהכל מוכח דומים והם רו'זובערבי
 מקומות באיזה ע אלדרו שנקרא מה אבל לקצר. בזהנשתבש
 וכמו דוחן. בלה"ק הנקרא הוא דהוא נראה ב אלקצ מקומותובאיזה
 בדומה ג"כ והוא אלדוכ'ן לו קוראים מקומות בכמה בערבישכן

 פנייץ ודוחן מייל אורץ דלרש"י שבתב בב"י למרן וע' הדוחן.לתיבת
 דעלמא וסוגיין ע"י וסיים מי'ל ודוחן ריז'ו אורז שי"מ כתבווהתו'
 דאורז מרן דדעת נראה הלשונות דימוי ומפני ע"ש פירושאכהאי
 דהמנהג כיון ועכ"פ הם. דומים ורו'ז דריז'ו רו'ז, בערבי הבקראהוא
 לחוש ואין נקיטנן הכי רו'ז בערבי הנקרא האורז להחזיקפשוט
 ז"ל החיים כף ה' וכמ"ש ספק חשיב לא המנהג דנגד ברכותלספק
 ט"ל. אות סוף ר"חסי'

 הנקרא והוא במ"מ בתחילה עליו לברך פשוט המנהג אורז.ה(
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 בכל במ"מ לברך פשוט המגהג וכן הקודם, באות וכמ"ש רויזבערבי
 כמור"ם נקיטנן ולא שנתמעך, בין שלם שנשאר בין שנתבשלאופן
 ט"ל אות שם ז"ל החיים כף ה' וכמ"ש נתמעך. דבעי ר"ח סי'ז"ל
 נתמעך דלא דאף ז"ל מרן דדעת פוסקים ושאר ז"ל חיד"א ה'בשם

 סב"ל בזה לומר ושאין העולם. מנהג ושכן במ"מ בתחילהמברכים
 ע"ש. במ"מ נתמעך בלא גם לברך דהמנהגכיון

 דור, מדור וקבוע פשוט המנהג ג'רבה אי פה חג. אסרוו(
 ובמסחר במלאכה ואסור ממש, כחה"מ הוא שבועות של חגדאסרו
 מהרח"ש וכמ"ש זה להתיר ואסור בחה"מ כמו מזה נמנעיםוהכל
 שלא מקום בשום קבוע מנהג יש דאם ה' סי' ח"ג חייםבתורת
 ואסורים מנהגם אחר הולכים השבועות חג במוצאי מלאכהלעשות
 ה'. אות תצ"ד סל' ז"ל ברכ"י לה' וע' ע"ש.להתיר

 ר' הישיש מהזקן שמעתי אצלי כונוב מצאתי חג. אטרוז(
 באו ו'. ביום שבועות וזג אסרו אירע שכאשר ז"ל עידאןאברהם
 הכהן סאסי ר' כמה"ר הראב"ד הרה"ג פי את ושאלו הגילוחאומני
 הרב להם ואסר לגלח, מותרים אם ועוד, ה' ברכת המחבר הרבזייל
 בזה ברור ג"כ דהמנהג מוכח ומזה ע"כ. הנז'. המנהג מצדהנז'

 להמ, להתיר הי"ל מפק בדבר היה שאם בעש"ק, גם הגילוחלאמור
 המותרים דדברים ותו אדינא. ליה מוקמינן במנהג ספק דכלהדא

 הי"ל וא"כ דרבבן, הוא להתירם דאסור איסור בהם נהגוואחריס
 ז"ל לו ברור דהמנהג ודאי אלא לקולא. דסד"ר זה מצדלהתיר
 אחד בר"ו נוהרח"ך מידי"ן שמעתי וכן ועאמור. בעש.'ק גםלאסור
 ומו"ר כנז', אירע אחת פעם כי אחד מזקן ששמע פהמדייני
 הוא הלך יוסף פורת בן ה"ה ז"ל ברבי מהר"י מקודשהראב"ד
 לגלח. להם ואסר המגלחים לחנויותבעצמו

 חל שבועות של חג אסרו שיום אירע אחת פעם חג. אסרוח(
 אלערפיה יום בערבי הנקרא הישמעאלים של לחג הקודםביום
 ביריד, כמו הרבה בשוק והקנין המקנה והמתן המשא יגדלאשר

 ולתת לשאת ביום בו להתיר הי"ו הב"ד ושאר הצעיר אניוהסכמנו
 דסד"ר ועוד אדינא, ליה מוקמינן בזה המנהג לנו ברור דאיןדכיון
 רבים בפי הרגיל דכפי ועוד זה. שלפני נאות וכמש"ל ולקולאהוי
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 סי' ז"ל מרן דכתב וכיון כחה"מ השבועות חג אסרו יוםדעשו
 כ"ש א"כ בחה"מ ולתת לשאת להתיר יש דבירידים ס"התקל"ט
 נמי ומינה בחה"מ בנדונו שהתיר ש"ז סי' ז"ל דוד בית לה' וע'בזה.
 אסור אבל עבודות. איזה לקבל או למכור דוקא זה אבל ע"ש.לנ"ד
 כמו דדינו וכיוצא מנעלים ומתקני התופרים כגון במלאכהלעשות
 ולתת לשאוו רק המועד בחול ביריד שהתירו מצינו דלא המועדחול
 היא דמלאכה למלאכה, ומתן משא דמי דלא במלאכה. לעשותולא

 המלאכה שהרי הגוף, עבודת שאינו ומתן המשא כן לא הגוףעבודת
 רק אסור אינו ומתן והמשא התורה מן אסורה טוב ויוםבשבת

 להיותו היריד ביום ומתן המשא של הריוח דמניעת ועודמדרבנן.
 ממלאכה הבא הריוח אבל האבד דבר דהוי לומר פנים ישמרובה
 דבר בתור שיהיה היריד ידי על מרובה כך כל אינו היריד יוםשל

 זכרי ספרו בסוף המנהגים בתורת ז"ל מוהרח"ך אבל ]א"ה.האבד.
 במלאכה להתעסק לישראל להתיר דין בית שהורו כתבכהונה
 ]וראה ס"ט[. מאזוז שלמה הטעם. ע"ש הגויים. עם ומתןובמשא
 יד[. סימן חא"ח ח"ב הנד"מ מרדכי גדולת בשו"תעוד

 בהם נמצא הים ממדינת הבאים ככלם האתרוגים רוב אתרוג.ט(
 מקומות, בשאר בין בחוטם בין מקומות באיזה דק קרוםכעין

 בערבי לקראו ורגילים קצת, והשחרות הלובן בין ממוצעומראהו
 באתרוג נוגעים האילן של העלים היות שע"י דהיינו תוריק,בשם

 ערבי בלשון עלה )כי בנז' באתרוג נעשה בהמשך המקומותבאותם
 גבוה אינו הרוב על כי חזזית זה שאין להכשירו פה והמנהגורק'א(.
 גבוה לפעמים שנראה וגם מעט. שפל או שוה אלא האתרוג,משאר
 כידוע קצת גבוה מקום באותו עצמו דהאתרוג מצד רק זה איןקצת
 ללמוד יש וכן וגובה. בליטות איזה בהם שיש האתרוגים דרכישכל

 כף לה' ועי' שם. מור"ם ומדברי ט"ו, תרמ"ח סי' ז"ל מרןמדברי
 עדיף טפי בזה כיוצא דבכל הפוסקים בשם פ"ז אות ז"להחיים
 נקי אתרוג אחר מלרדוף מממונו, שקנוי באתרוג חובתו ידילצאת
 במתנה. לו ושיקנוהולגמרי

 או שהגבאי כנסיות בתי בכל פה פשוט המנהג אתרוג.יו'ד(
 הבהכ"נ מכיס וערבה והדם ולולב אתרוג קונה בהכ"נ שלהשמש
 לו שאין מי וכל הצבור. לשם בהכ"נ אותה של התיבה עלונותנו
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 גובה ואח"כ חובתו. ידי בו ויוצא עליו מברך לעצמו ואתרוגלולב
 אחד כל בו חרבתם ידי יצאו אשר בהכ"ב מבבי השמש ארהגבאי
 כפי איש איש הרבה ואם מעט אם הגבאי ששילם מה נגד סךאיזה
 הקהל שכל שנוהגים דמה ס"ט תרנ"ח סי' ז"ל למרן וע'מדתו.
 מסתמא בו לצאת שקנאוהו שכיון מפני בשותפות אתרוגקונים
 לצאת שנוטלו מי לכל חלקם נותנים הקהל שכל פירשו כאלוהו"ל
 והט' הנז'. למנהגינו נמי ומינה ע"ש. להם -שיחזירוהו מנת עלבו

 בו יוצא אין שאלה ע"י אבל מתנה שמה להחזיר ע"מ דמתנהמשום
 שהדבר דבשאלה הטעם ונ"ל ע"ש. ס"ג תרנ"ח סי' מרןכמ"ש
 באותו אחריות איזה הי"ל אם שהרי הבעלים, של ברשותושבידו
 בו. יוצא ואינו הבעלים של הוא עתה א"כ לשלם, חייב היהלולב
 שלו, הוא זמן באותו א"כ בו לשיצא מה לזמן לו דנתנו במתנהאבל
 מקרי שפיר לכן בר. חייב איבו לרלב בארתר אחריות אז יהיהואם
 והמבהג דברים. של במקורן עוד לעיין ויש בו. ויוצא זמן באותושלו

 *(. ס"ו תרנ"ח סי' למרן לבסוףבועיין יברכו שהקטניםשנזהרים

 הושענא ביום כי כנסיות בתי בכל פה נוהגים אתרוג.י"א(
 והאתרוג הלולב מוכרים ומומף שחרית של התפלה אחרירבה

 וזה הציבור, לשם הקנוי והאתרוג הלולב אותו ביהכ"נ,באותה
 לה' וע' שומתו. שעמדה מה כפי מקבלו והאחרון מומיף וזהמומיף
 נהגו מזה ואולי ס'. ואו' נ"ט אות תרם"ד סי' ז"ל החייםכף

 מצוה. חיבוב משום או בדמיםלהעלותו

 לפוסלו פה פשוט המנהג מורכב. ספק או המורכב אתרוג.י"ב(
 חשש שם שיש ממקום בא ואם ברכה. בלא אפילו כלל ליטלוושלא
 העיר מרב או הע.יר מרבני תעודה להביא מצריכיםמורכב

 בו שאין אתרוג מאילן נחתכו לפלובי מפלוני הנשלחיםשהאתרוגים
 אתרוגיו למכור משם שמביא למי מתירים ועפ"ז הרכבהחשש
 טייב מוהר"י המפורסמים הגאונים וכבר וליטול. הוא ולברךלזולתו
 ימוהר"י ס"ג אות הזכרון ספר בקונטרים עה"ש ספר בסוףז"ל

 גם כנסיות בתי באיזה כן דגהגו הא אפשר ימים בשאר קפידא דאין דמשמע ניאףי(
 הנ"ך[. ראשון. ביום למטעי אתו דלא כן נהגו דבכונה או בטעות ימיםבשאר
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 להתיר דאין העלו זו הלכה א"ח, צדק אבני ספרו בסוף ז"לבסים
 הלכה ושמא מורכב אינו שמא ספק סקם משום מורכב ספקאפילו

 דכיון הנז'. כמנהגינו והוא עש"ב. ס"ס. חשיב דלאכהמתירים,
 ישיב דהרב ס"ם,והגם הוי לא המורכב לאסור ס"ל הפוסקיםדרוב
 מסברת ספיקא ספק לעשות דנקטינן כתב ס' סי' בח"א ז"למשה

 אין אסרוהו הדור גאוני דשני עצמו זה בנידון מ"מ ע"ש.המיעוט,
 ז"ל. להשד"ח ועי' כלל.להקל

 רבני מדברי שנתבאר מה למי ישראל ארץ אתרוגי אתרוג-י"ג(
 גם שחקרנו מה ולפי ז"ל. ברכה ישא הרב וביחוד ישראלארץ

 אנחנו אין ולכן הם. מורכבים ככולם רובםמרבנ-י--דוריבו,-שכמעט
 והגם מורבב, חשש בהם שאין שם רב תעודת ע"י רק אותםמתירים

 אפילו שמיקל ז"ל אלפנדארי הגאון על סומכים הנשמע לפי שםכי
 ומהרי"ב מהרי"ט דורנו גאוני דברי אלא לנו אין אנו ממש,במורכב

 בספק אפילו התירו ולא במסופק גם שאסרו י"ב(7 )אות הנז"לז"ל
 ממערב הבאים האתרוגים אבל בזה. שכן וכל וכאמור,ספיקא
 ראשון הרב ע"י המערב רבני משלושה נחקרו ]מארוקו[הפנימי
 הראשל"צ הסכים וכן מורכב. חשש בהם שאין והוברר ז"ל,לציון
 זה ומטעם ע"ש. ד', אות א' מערכת חמד שדי הרב שכתב כמוז"ל

 משם אתרוגים שהובאו הת"ש שנת זו בשנה היתר להורות לינראה
 שלא כל קיימי הראשונה דבחזקתם והתרנום שם, הרב תעודתבלי
 אלה. בימים שנשתנו לנונודע

 פוסל כלשהו דחסרון כ' ס"ב תרמ"ח סי' ז"ל מרן אתרוג.י"ד(
 כסתם ודאי ודעתו ע"ש. בכאיסר, אלא נפסל דאינו וי"אבאתרוג
 וכמ"ש ולהכשיר הי"א דעת לצרף יש חסרון בספק ולכןכידוע.
 לידינו מעשה וכשבא ע"ש. נמצאת, שלא במרה ביו"דהשש"א
 אחד בכל יש אם ספק שיש נקובים מקומות שני בו שישבאתרוג
 ס"ס והו"ל ושבזה שבזה מעוטים שני דמצטרפין אמרינן אםהסרו7.

 בכל שאין דכיון להתירם נר"ו ומוהרח"ך אני והסכמנולהחמיר.
 אם ספק ס"ס, האתרוג גוף על דיינינן כאיסר חסרון המקומותשני
 הלכה שמא חסרון בהם שיש לומר תמצא ואם לא, או חסרון בויש

 על עליהם לברך דיש נמי ומינה כאיסר. חסרון דבעינןכהסוברים
 אחרי נמשכת דהברכה רכ"ט[ סי' ]בח"א ז"ל הרדב"ז סברתפי
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 כהרדב"ז הוא דהמנהג שהוכחנו וכמו סב"ל בזה לומר ואיןהמצוה
 )ועיין שמ"ה. - של"ד - רנ"ד סי' ח"א משה בישיב זה כלוכמובא
 ט'(. אות ס' מער' ח"א למשה הלכה הבהירבספרו

 ז"ל מור"ם כתב קוצים ע"י באילן הנעשים נקבים אתרוג.ט"ו(
 ומשמע גדילתן דרך שזהו להכשיר נהגו חסרון דיש דגם תרמ"וסי'

 והבשר העור שאין רואה אם מיהו שם, מדסיים אך נחסרו.דבאמת
 מהעור חסרון בלא רק להכשיר דאין משמע פסול, הנקב תוךקיים

 אך שרי, שנחסר הגם עור, עליו שנקרם דכל דכונתו ונראהוהבשר.
 להתיר לי נראה זה ולפי פסול. נחסר והבשר העור, נקרם לאאם

 וידע דראה הגם מהמחובר עור הקרמת בהם שישהאתרוגים
 בזה. עוד לעיין ויששנחסר

 דיש ס"ג[ תרמ"ה ]סי' נורן כ' מפולש בקב בענין אתרוג.ט"ז(
 דנקטינן ונראה הזרע, חדרי עד מפרשים ויש לעבר מעברמפרשים
 שום אין מפרשים ביש לה דנקיט והגם בעלמא. כדקי"ל בתראכיש
 עיקר, באחרונה דהזכיר דהסברא הטעם דעיקר בזה, לחלקסברא
 הסתם. נגד הוי דלאכל

 מחירו לפרוע מדקדקים ראיתי לא ג'רבה אי פה אתרוג.י"ז(
 קודם מחירו לשלם שמדקדקים מועטים יחידים איזה רקבמוקדם
 לא הקהל בשביל הכנסת לבית שקונים באתרוג וכן טוב.היום
 במע' נפש שמח להרב ועיין במוקדם מחירו לשלם מדקדקיםראיתי

 ע"ש. שרי. מוחלטת המכירה אם שכתב, אתרוג, אותא'

 אותם לאכול יע"א ג'רבה אי פה המנהג ]חממץ[. אפונים.י"ח(
 ומדברי קטניות מצד ולא השם מצד לא חוששים ואין בשופי,בפסח

 לית שכתב ומלשונו לאנוסים ואפונים פולין שהתיר צ' סי'הרשב"ש
 אדם, לכל שמותרים משמע מחמירים הצרפתים ודוקא בהו,דחש
 ואין ]הקפה[ הקאהוא עם ולערבם לאוכלם מותר ולפ"זע"ש.
 חשש.בהם

 קטגיות מיני וכל האורז בפסח אוכלים יע"א בג'רבא פה אירז."'ט(
 "חממץ", בערבי' הנקראים האפונים וכן ומנושלים.קלויים
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 כי שמעתי וכל י"ח. באות שכתבתי וכמו לאוכלם פההמנהג
 לקלות קלויים קטניות מוכר שמלאכתו למי התיר ז"למהרס"ך
 שאין נוטה דעתי מבושלים האפונים אם וכן ולמוכרם.אפונים
 ר' כמה"ר הדה"מ החה"ש מידי"ן מכתב קבלתי גם להםלחוש

 זה על ושאל האפונים מוכרים בדיג'ת שראה הי"ו עידאןמכלוף
 גם כשנשאל, ומזה חשש בהם שאין אמר ז"ל מהרמ"ז, כי לווהגידו
 ספר המחבר הרב חדאד יעקב רבי מן שמעתי ועוד מתיר. היההוא
 בתונם, בהיותו כי ז"ל חדאד יזאכי ר' זקנו מן ששמע חיגואלי
 עוזנו לגאון זה והודיע עליו תמה מתונם אחד ואיש האפונים,בישל
 חמץ. שהם לו ואמר לו וקרא זיע"א בסים ישועה רבימוה"ר

 בג'רבה האם אותו שאל יה, על תמה יזאכי שרבי מהר"יוכשראה
 בכבשן הגוים ע"י שנקלה ]חומוץ בלאבלי"? "חממץ לכםאין

 כן אם לו אמר לנו. אין לו ואמר בפסח[. חמץ חשש בו ויששלהם
 ג'רבה אי דפה מוכח ומזה שמעתי. ע"כ בהצנע. לאכול אתהיכול

 בזה. תונס אחר נגררים אין דאנו מינה שמע גם להתיר.מנהגם
 אפילו ולכן כמנהגם מנהגנו אין פרטים בכמה באמת שכןוכמו
 לנו דאין לאסרם, אין ג'רבה אי פה בלאבלי" "חממץ יש הזהדבזמן
 משה ישיב הרב הב"ד ז"ל הפר"ח שכתב וכמו מדעתינו גזרותלגזור
 אין פה כן3אבל שנהגו סבה איזו שהיתה תונס ושאני ע"ש.ז"ל
 מהרצ"ך אתי הסכימו התרפ"ז זאת בשנתינו וכן כן. לנהוגצריך

 ולבישול. לקליה והתרנום נר"ווהרמ"ה

 באותיות הכתובים וכיוצא בהזמנות אשוריות. אותיותכ(
 ע"ש. ל"ב. סי' יו"ד בח"ד ז"ל פעלים רב הרב אסראשוריות
 בשגגה. העם לכל כי בזה נזהרים אינם רבים הרבים,ובעוונות

 אחר בכתב או רש"י באותיות אשוריות אותיות לההליףוראוי
 דראיתי אלא שבקדושה. לדבר רק אשורי כתב ויהיה אלובפרטים
 שמשתדלים שלמים וכן לרבים שראיתי זה על זכות קצתללמד
 ולשון כתב ישראל לבית להיות וכתיבתו הקדש לשוןלפרסם
 הממשלות. דזוקי כפי במשפט ציון את ולפדות ישראל דגלולהרים
 לבית צפון טוב רב מה יודע מי כי בזה עין להעלים לי נראהובכן

 זה, רעיון נתפרסם לא עדיין בזמנו ז"ל והרב זה. ידי עלישראל

 בזה. עין ולהעלים להקל מצדד היה בזמנו זה נתפרסם אםואולי
 באור ]ועיין באורך. בזה שכתבוני מה ציון שיבת לספר בהגהתיועי'
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 ע"ש[. ח'. אות א' מע' חיו"ד ובבר"כ י"ב. סימן ט"ז שנהתורה
 הכנסת בבית כשמתפללים שמו. וברוך הוא וברוך אמןכ"א(

 עומד והוא שני מנין התחילו מתפללים שהם ובעוד ראשוןמנין
 הראשון, המנין של מהחזן ברכה איזה ושמע וכיוצא. דזמרהבפסוקי
 דברי הרב כתב כן שמו, וברוך הוא וברוך אמן לענות צריךאינו
 בה ומטי בהגהתו, שם משה אמר והרב א'. אות ז' מערכת ז"ליעקב
 א"ח ח"ו אומר יביע בשו"ת ]ועיין ע"ש. ז"ל, הכהן, מהר"אבשם
 ומ"ש ב' אות משה ברית ההמ"ח למפר ובהסכמתו ב, אות כ'סי'
 . ע"ש[ בתרא ב' באות ח"ה ונשאל שואל לספר בהקדמתו הגרב"סע"ז

 ת " י ב ת כ ר עמ

 גרירי דמרן דבתריה ומורים הלכה בדידן דאנן הגם ברכות.א(
 להורות יום בכל ומעשים רווחת הלכה ברבות במפק מקוםמבל
 דדעת הגם לברך שאין דהיינו ז"ל מרן נגד אפי' להקל ברכותדספק
 ס' שבראש בכללים דבריו הבאתי ז"ל מהרמ"ז לברך)וכ"כ ז"למרן
 ומשאר מספריו מקומות בכמה מתבאר ע"ש.וכן א' כלל אחיםשבת
 ע"ש. משה ישיב בם' מקומות ובכמה בספריהם ז"ל עירנורבני

 סמכי דמרן אתכא ג"כ הצבי דבארץ ס"ג ז' סי' ז"ל ברכ"י ה'וכמ"ש
 איסור במקום עדיף וא"ת דשב להקל בקיטבן הברכות בעביןומ"מ
 ע"ש.ברכה

 ]חצילים[ "בידנג'אן" בערבי הנקרא הפרי על ברכה.ב(
 בפה"א דברכתו ה' אות דוד קרן ספר שבסוף בהגהתיכתבתי
 שאסור אילן הוי דלא פה. פוצה בלי באכילה להתירו פשוטושמנהג
 נקיטנן אלא תצ"ט סי' ח"א בתשו' הרדב"ז כמ"ש ערלהמשום

 *(. ע"ש ירק שהואכהפוסקים

 "פלפל בערבי 4הנקראים ארדכין לפלפלין דה"ה ה מ, ללמוד נראה לפעג"דאה"ן*(
 בברכ"י י"ל חיד"א ת' שהיכיר שהטעם ערלה משום לאוסרו אילן הוי דלאאכ,צ'ר,'
 ז"ל ומרן והאר"י מהרח"ו דעת ושכן הנז' בקר"ד הזכירו אלשיך מהר"םמשם
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 שבוללים באש קלוים משעורים הנעשה המאכל על ברכה.ג(
 ונקרא כמאכל עבה ובלילתו לבד. מים או שמן, ומעט במים זהקמה

 סי' ]ח"ג ונשאל שואל הקטן בספרי הארכתי "זממיטיה"בערבי
 מזונות. מיני בררא דברכתו נקיטנן דלדיבא והעליתי ק"ד[ק"ג

 ה' ברכת המחבר הרב ז"ל מהרס"ך מקודש הראב"ד עמיוהסכים
 משה באמר ז"ל מהרמ"ז מקודש הראב"ד דעת נראה וכןועוד.
 שקיבל דמיונו לפי ושכן ב' אות ז' מע' ז"ל יעקב דברי ס' עלהגהות

 בהגהתי וע"ע ע"ש כנז' לו כדומה דבר ועמא הראשונים.מהרבנים
 עב היה דאם ס"ו ר"ח סי' ז"ל מרן מדברי נלמד וכן שם. יעקבלדברי
 המחיה על ואחריו במ"מ מברך וללועסו לאכילה ראוי שיהיהכדי
 זה. במאבל יום בכל מעשים בוהגים אבו וכן נ"ד. כעין והואע"ש

 באות כנז' קלויים משעורים הנעשה המשקה על ברכה.ד(
 דרדור'י. בערבי הנקרא לשתיה ראוי שיהיה כדי רך והואהקודם

 ר' הדה"מ החה"ש להרה"ג זה ע"ש,וכתבתי ארוכין בפלפליז גם שייכיבבידנג,או

 אלי ושלח ערלה משום ואסור אילן דחשיב שדעתו ששמעתי מפני הי"ו מאזוזמצליח
 שקו"ט ואחר אילן דחשיב ומסקנתו עליו הטובה כיד בינתו כרוחב בארוכהתשובה

 דודאי )שליט"א( נסים הגר"י לציוז מהראשון ע"1 לשאול שלחתי ע"1, ביננושהיתה

 המזכיר ע"י ע"ז והשיב אצלם יותר נוהג שהענין היטיב הדק אותו ביררו זהענין
 בזה"ל:שלו

 לישראל הראשי הרב לציוז. הראשתלשכת
 ירושלים,ב"ה.לכבוד
 התשכ"ו בטבתח' אשקלון. הכהן. ישראלמר

א.נ.

 פלפל כי ולהודיעך ש.ז. בטבת ה' מיום מכתבך קבלת לאשר הראשי הרב כב'הורני
 4 יורה-דעה י"ד סי' הטוב", "יין טפר ראה, ערלה. בו נוהגת ולא עץ פרי אינוירוק

 וולנר מ.ד. הרב כבוד העיר, רב אצל הטפר את למצוא תוכל מעוניין אתה)אם
שליט"א(.

 וזה. שו' הטעמים לדעת אצלנו מצוי אינו הנז' הס'*

 רבבכבוד

 ביינהורןנ.
המזכירות
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 מדברי נלמד וכן בנ"ר. ואחריו שהכל דברכתו הנז' בתשו'כתבתי
 מברך לשתיה ראוי שיהיה כדי רך היה דאם ס"ו ר"ח סי' ז"למרן
 מהרמ"ז מדברי וכ"ן נ"ד. כעין והוא ע"ש ב"נ ואחריו שהכלעליו
 לעשות. נוהגים אנו וכן הקודם. באותהנז'

 נקרא ]ובא"י עטרצ'ה בערבי הנקרא הבושם על ברכה.ה(
 בן בספרו מהרי"ב מו"ר לם' בהגהתי פרחיו. ועל עליו עלעטרייה[
 הוא דעץ והוכחתי ע"ז עמדתי יו"ד. בתשובה ח"ג יוסףפורת

 והלאה. מאז נהגתי וכן בשמים עצי בוראוברכתו

 י"ל הראשובים הרבנים תקנו 3'רבה אי פה הכנטת. ביתו(
 לומר השני להמנין אין אחת בבהכ"נ מנינים ב' להתפללדכשבאים

 וע' לו. הקודם המנין של תתקבל קדיש אחרי רק הזמירות שלקז-יש
 המגיהים. הרבנים שם ומ"ש א' תקנה ס"ג דף חא"ח משפט אהבלה'

 רועי וממנו שקדמונו הרבנים מימי נתקן פה הכנסת. ביתז(
 יעלה לא וביו"ט קדש שבת דביום הכנמיות בתי שבכל קדשיםצאן
 קודם ולא והלאה השמש זריחת אחרי רק חי כל נשמת לומרהחזן
 מ"א. רפ"א מי' ז"ל למור"ם וע' וכנהוג( שבועות של יו"ט)זולת
 מ"ו: סימן ב' כרך ראשונה שנה תורני[ ]ירחון מקבציאלובם'

 רק בהכ"נ בשום יתפללו שלא כנז' נתקן פה הכנסת. ביתח(
 בבת בין מנינים לב' המפלגות יחצו ולא ומוסף שחרית אחתתפלה
 לבוא והמאחרים במוסף. בין בשחרית בין זה אחר בזה ביןאחת

 הצבור התפלה כל גמרו כבר ואם אחרת. הכנמת לביתהולכים
 שם להתפלל יכולים התפללו, שלא מנין שם עוד ונמצאהראשון,
 ומלפנים שם. מקבציאל בס' וע' הראשונים. ויצאו שגמרואחרי

 איזה ב'[ מי' חאו"ח חומה אבי בשו"ת ]ע' מדבין מרבנינשאלתי
 והב' בבקר ראשונה תפלות, ב' יהיו או אחת תפלה רק אם טוביותר

 ומה העיר, ורבני וחכמי הצבור רוב ברצון תלוי שזה והשבתיכנהוג.
 וכו', עם ברוב מצד ואם הדבר, יקום כן הדת וקיום לטובתשימכימו

 יש אך לחוש. אין מצטערים והצבור מכילה ביהכ"נ שאיןאחרי
 כמו בדת קלקולים איזה ימשך תפלות ב' היות ע"י אולי לבליתן
 ואם לב. ישימו אלה ועל וכיו"ב, שכרות שבת, חלול תפלה,חסרון
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 הצבור רוב והסכימו תפלות ב' היות ע"י ונמנעים טוב יותראדרבה
 עמהם. תכון ידינו גם העיר,וחו"ר

 בביתינו פה מנהגינו החמץ בבדיקת ניסן י"ג בליל בדיקה.ט(
 דודי ומר שלום ברית המחבר הרב ז"ל מהרש"ך מארי אבאמימי

 חנוץ5שימצאם פתיתי אייה להניח שלא עתה ועד ז"למהרי"ך
 מז"ק אביהם מר מנהג אחרי נמשכו ז"ל הם כי ספק ובליהבודק.
 מהרש"ך הרה"ג מז"ק אביו מר אחרי נמשך ז"ל והוא ז"למהרמ"ך

 התחכם הבית מבני אחד איש אחת פעם כי ששמעתי וזכורניז"ל.
 בלבול מזה והיה שחסרו או נמצאו ולא כנז' חמץ פתיתילהניח

 מבני אחד שום בנפשו עוז הרהיב לא ומאז בו, ומיחווקלקולים
 כתב ס"ב תל"ב סי' ז"ל דמור"ם הגם לדינא וכן להניחם.ביתינו
 מדיגא ולא מנהגם מצד אלא אינו וגו'. חמץ פתיתי להניחונוהגים
 דדעת עכב לא נתן לא דאם שמ זה על מסיים וכן בלשונו.כמדוייק

 כתב ד' ס"ק ז"ל הט"ז וכבר נמצא. אם לבער הברכה עם אדםכל
 במקום יניחינו שמא דחיישינן להניח שלא לנהוג ראוידלכתחלה

 בשם ל"א אות ז"ל החיים כף לה' וע' ע"ש. הבודק ימצאנושלא
 הנז' הפתיתים היות דע"י ועוד ע"ש. זה למנהג מקום דאיןהראב"ד
 ההמונים עי"ז בי לזה הצריך והחיפוש הבדיקה עיקר בטלהכמעט
 כמצליף ואנה אנה מביטין מלומדה אנשים כתורת רקבודקים
 ונמצא הבדיקה. עיקר הוא שזה וחושבים הפתיתים אלוהולכים
 במציאות. חסרה חמץ, איזה יש אם ולפשפש לחפש הבדיקהדעיקר
 שאין וכ"ש הפתיתי' יניח שלא לשואל להורות עיקר נלע"דולכל

 להניח ברבים לדרוש לדרשן ראוי שאין וכ"ש להגיה לולהורות
 מן יש וכן להניח נוהגים ה' בסוד דהבאים והגם כנז'.הפתיתים
 דאינהו נראה ז"ל. מור"ם וכמ"ש להניח שנוהגיםהפשטנים
 נאמרו ולא וכהלכה כדת הבדיקה מצות לעשות זריזיןבדידהו
 מוטל מה יודעים שאין להמרן רלא למצניעיהם אלא הללודברים
 שלא פה דהמנהג עיקר דנראה ועוד הבדיקה. בעת לעשותעליהם
 למה לב שמים שאינם באו מקרוב חדשים ורק הפתיתיםלתת

 להמון נעשית כמעט הבדיקה דעיקר שכתבנו ולמוו הט"זשחשש
 את הנהיגו כן נהגו שהמקובלים ובראותם מלומדה. אנשיםכמצות
 דשב עיקר נלע"ד ולכן כנז'. לעשות מההמונים זולתם ואתעצמם
 ואחרונים ראשונים הפוסקים מדברי הדין דע"פ עדיף תעשהואל
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 ז"ל חיד"א ה' דעת נראה וכן הדין מצד לזה יסוד דאיןנראה
 ע"ש. ח'"( אות תל"ב סימןבמוזב"ר

 העיר )הי',ו( מאזוז מצליח ר' כמה"ר והכולל החה"שוידידנו
 מפני בזה עירנו מנהג שאין מוכרה אינו לענ"ד לשונו. וזה זהעל
 מקדם נהיגי דהכי ידעינן בדידן אנן והא בביתו כן נהגושלא

 חכמים התלמידי בתי בכל ולדרוש לחקור יש ולפחותקדמתא.
 מנהגו לבטל לשואל להורות שלא וכ"ש בזה מתנהגים איךוהיראים

 סוברים ויש הוא. תורה ישראל של שמנהגם הפוסקים שכתבוכיון
 אות תל"ב בסימן כה"ח הרב שכתב וכמו מדינא זה צריךדהאידנא

 ההמ"ח שהביא והראב"ד הט"ז ומדברי הלכה. עמק הרב בשםל"א
 ולא לבטלו ורצו בימיהם פשוט המנהג היה שכבר מוכחגופייהו
 מנהגם שאין מקומות שיש ספר בשום כעת ראינו ולא בידם.עלה
 בתוך וכן כמנהגו. לעשות לשואל להשיב לפחות ראוי כן ואםבכך.

 שראוי /רק ינהוג כך והנוהג ינהוג כך שהנוהג לומרהדרשא
 עכ"ל. כראוי. להיות צריכה הבדיקה שעיקרלהודיעם

 אליו: תשובתיוזאת
 צריך ואין כלל צריך זה שאין מהפוסקים ברור הדברלדינא
 שכתבתי. במה דדי הפוסקים משאר זה בענין עוד ולהוכיחלהאריך

 זה. על כלום העיר ולא בזה הכלבו שהב"ד בב"י מרן דעת נראהוכן
 עיקר והיא והשבית הט"ז, שזבר אחת תקלות, שתל דיש כיון כןואם
 והוי הבדיקה כל שזוהי חושבים ההמון כי שומעת אוזן כיאצלי

 לגדור ראוי כן אם הפתיתים. אותם לשרוף סגולה במו רקלדידהו
 דההמוני נראה ולכן הבדיקה. מצות עיקר תתבטל שלא זהבעד
 לדרוש שאין וכ"ש פתיתים יניח שלא לו משיבים לשאולהבא
 בעצמם היודעים או ה' בסוד הבאים נמי הכי ואין להניח.ברבים
 סימן בקש"ע ועי' למובעם. אין כהלבתה הבדיקה עושיםשהם

 מר הגאוז בשם מעיד וקציעה מר שהרב שם החיד"א שסיים למה כוונתו אםא"ה"(

 שאל חיים בשו"ת החיד"א מ"ש ידוע כבר ע"ש וכו' המניחין על שלעג מהר"ץאביו
 אלא נחית לא ובל"ז דעתו מגלה אז עיקר וכן שכותב במקום דרק ח' סי.ח.'א

 ס"ט. כהן אפרים ע"ש. בעלמאלאסיפה
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 לחם פתיתי מניחים הבדיקה שקודם נוהגימ יש שכתב ח' אותקי"א
 ותהיה כלום ימצא לא שמא חוששים כי הבודק שימצאםבמקומות
 מקבץ שהוא אלא כראוי בודק שאינו מי כי ופשיטא לבטלה.ברכה

 וכבר ע"ש. לבטלה ברכה ועשה הבדיקה מצות קיים לאהפתיתים

 מהרם"ך הרה"ג בשם ד' אות ק' מערכת לקמן הקטן בספריכתבתי
 וכן ז"ל מרן וכדעת ההלכה של המשט אחרי ננררים דהקהלז"ל

 שיתחסד ההמוני לשואל להשיב לנו מה שכן וכיון ע"ש. להםמורים
 שאין וכ"ש ותקלה. קולא רק זולתו או הוא מזה לו דנמשךבמקום
 ההמונים אזהרות מאה ייהיר הדרשן אם דאפילו לרבים זהלדרוש

 להבין. להם קל מה'שהוא רק מביניםאינם

 אות ז' דף צדיק שפתי בספרו ז"ל מוהרמ"ז דעת שכן נ"לוכעת
 ז"ל מתבו שמ: שכ' אלא הפתיתים נתינת שם שהשמיט לבד דלאח'

 דמניחים איתא ואם החמץ. בו שבדק בכלי שריפה מצותדיקיים
 מה הם הם הנז' ז"ל דדבריו וכידוע לזה, צורך כל איןהפתיתים
 בשו"ת ]וע' ברבים זה לדרוש שאין ג"כ וש"מ בדרשתו אומרשהיה
 ל"א[. סי' ח"ה דעת יחוה ובשו"ת ל"ז סי' חאו"ח מצליחאיש

 שעוה. של בנר החמץ של הבדיקה להיות פה מנהגינו בדיקה.יו'ד(
 נרות עושים אנשים הרבה ניסן י"ב דביום נוהגיםומן

 מרן וכ"כ כשרים. שעוה נרות לקנות לקונים ומכריזים שעוהשל
 ואם ע"ש. שעוה של בנר אלא וגו' בודקים אין ס"ב תל"ג סי'ז"ל
 הבדיקה, כל גבור לא ועדיין שעוה של הנר לו שמלה האופןיהיה
 כנר דדינה זית בשמן בלולה דק עץ על גפן צמר פתילת ליקהיכול
 לכתחילה ומ"מ ע"ש. הרשב"ץ בשם ח' אות ז"ל הברכ"י במ"ששעוה
 של נר לקנות או לעשות להשתדל ומהמנהג מרן מדברי לזוזאין

 וכאמור: לבדיקהשעוה

 בחצות אומרים והלאה תמוז דמי"ז פה מנהגינו המצרים. ביןי"א(
 ובעש"ק חצות. תיקון בשם ונקרא רחל תקוןהיום

 אותו אומרים אין באב ובתשעה באב תשעה ובערב ובר"חובער"ח
 א"י מנהג שכן ורכ"ג רכ"ב אות תקנ"א סי' החיים כף ה'וכ"כ

 מ"ה אות א"א והרב י"ז סי' סוף הרמ"ז באגרות ושכ"כתובב"א
 לאומרו כ"א סי' אומץ ביוסף חיד"א ה' בשם שם דכתב והגםע"ש.
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 עת בכל לאומרו שלא כהסוברים אלא כן נהגו לא פה ע"שבעט"ב
 התקון גם תחנון אומרים אין דבעט"ב וכיון תחנון. בו אומריםשאין

 ופשטיה: נהרא ונהרא אותו. אומרים איןחצות

 עד בתמוז עשר משבעה לגלח שלא פה נוהגים המצרים. ביןי"ב(
 תקנ"א מי' ז"ל מור"ם וכמ"ש באב תשעהאהר

 לה' וע' ע"ש. והלאה בתמוז מי"ז להחמיר נוהגים דבתספורתס"ד
 ודוקא ע"ש. ז"ל האר"י רבינו נוהג היה שכן פ' אות ז"ל החייםכף

 מסתמיות וכ"נ אופן בכל להקפיד אין צפרבים נטילת אבלתספורת
 המגיה[: נ"ב. סי' ח"א בשו"נ ]ועיין ז"ל ומור"ם מרןדברי

 והלאה תמוז מי"ז אשה לישא שלא פה נוהגים המצרים. ביןי"ג(
 ס"ב תקנ"א סי' ז"ל מור"ב וכמ"ש ט"ב. אחרעד

ע"ש:

 המצרים בין שהחיינו לברך שלא פה מנהגינו המצרים. ביןי"ד(
 שלא באופן ואפילו ט"ב אחר עד בתמוזמי"ז

 הפירות כל על לברך הרבה ומשתדלים ט"ב. אחר הפריימצא
 ז"ל מרן מדברי מתבאר שכן וכמו בתמוז. י"ז קודם למצואשאפשר

 הפרי אין דאם שם מור"ם כמ"ש נוהגים ואין סי"ז. תקנ"אסי'
 בכל ע"ש,אלא המצרים בין ולאכלו לברך מותר ט"ב אחרנמצא

 לברך: נוהגים איןאופן

 מברכין וכן שהחיינו לברך נוהגים בפדיון המצרים. ביןט"ו(
 מרן וכמ"ש המצרים בין כל המילה עלשהחיינו

 כף ה' וכתב ע"ש. שהחיינו אומר הפדיון דעל סי"ז תקנ"א סי'ז"ל
 על שהחיינו לברך דנוהגים לדידן דה"ה רפ"ז אות ז"להחיים

 ע"ש."המילה

 בשבתות אפי' שהחיינו לברך שלא פה נוהגים המצרימ. ביןט"ז(
 בשם ר"ה אות תקנ"א סי' ז"ל החיים כף ה'וכ"כ

 ושכ"כ דאסור. נראה שסתם הב"י מרן דמדברי שכ"ה סי'הב"ד
 חדש פרי לאכול אין בשבתות דאפי' ע"ג פ"ט דף הבונותבשער

 :ע"ש
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 המצרים בין שהחיינו לברך שלא דמנהגינו הגם המצרים. ביןטו"ב(
 חדש פרי שראתה מעוברת אשהוכאמור,

 לולד נזק ח"ו ונמשך תתאוה שמא לחוש דיש ואוכלת,מברכת
 ברכת בלא שאוכלת כתב דשם והגם ח'. אות ברכ"י ה' וכמ"שולאמו

 שנראה מלאכול גם תמנע דבל"ז חדא דמברכת, לעד"ןשהחיינו,
 ה' דכתב ועוד וכנז'. לנזק לחוש יש וממילא להחמיר עדיף דטפילה

 סיבה מאטה לאכול שבא דכל ורי"ד רי"א באות ז"ל החייםכף
 ע"ש: שהחיינו ג"כמברך

 מנחה בין בביהכ"נ חנוכה[ ]נר להדליק פה מנהגינו ביהכ"נ.י"ח(
 ע"ש. ס"ז תרפ"א סי' בהג"ה מור"ם וכ"כלערבית

 נתקן נ"ע הראשונים הרבנים מימי )אליאנם(. כי"ח ספר ביתי"ט(
 שלא חמורה והסכמה חרם בכח יע"א ג'רבה איפה

 זצ"ל מהרס"ך הרה"ג בחתימת אופן בשום פה כי"ח ספר ביתתהיה
 ועוד: זצ"ל מהרי"ב ומו"ר זצ"ל חדאד רחמים ר'והרה"ג

 בחג בכנופיא לברך יע"א ג'רבה אי פה המנהג האילנות. ברכתכ'(
 החג. מימי באחד קביעות לו יש ביהכ"נ וכלהפסח.
 בזה: ז"ל להפוסקים ועי' מברכין איןובשבת

 בים הולך בין הגומל ברכת לברך מנהגינו הגומל. ברכתכ"א(
 מרן בדברי מבואר וכן ביבשה הולך בין לכפריםמהעיר

 סב"ל.]ועי' לומר אין מנהג ובמקום ע"ש דמברך ס"ז רי"ט סי'א"ח
 ק"פ[: סי' דז"גבשו"נ

 וירד למטה שעלה כל הגומל לברך פה מנהגינו הגומל. ברכתכ"ב(
 ס"ט רי"ט סי' ז"ל  מרן רנךב חלל של  בובה אינהואפי'

 ומ"מ מ"ט[. סי' ח"א להשו"נ ]ועי' סב"ל בזה לומר איןוא"כ
 להודות החייבים ארבעה על רק הגומל לברך שלא פשוטהמנהג
 תורה. ספר לפני זה ומברכים מאסר. יבשה, ים, חולה, הייםוסימנם

 ז' עליה שיעברו עד לברך שאין פה המנהג הלבנה. ברכתכ"ג(
 וכ"כ ס"ד תכ"ו סי' ז"ל מרן וכ"כ מהמולד שלמיםימים
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 כמ"ש הקבלה ע"פ והוא ט' אות ר"ח דיני באצבע במורההחיד"א
 מ"ז[: אות ח"ג בשו"נ נעי' ס"א אות שםהכה"ח

 נ;המולד ינ;ים ז' שעברו דכל פה המנהג הלבנה. ברכתנ"ד(
 סי' למרן ועי' למוצ"ש ממתינים ואין בחול גםמברכים

 דאין כ"ג אות הכה"ח והב"ד המ"א ע"ד בזה דממכו ונר' ם"בתכ"ו
 דאפי' הט' נר' ]ועוד המובחר מן מצוה לעשות כדי המצוהלהשהות

 ימים כמה יהיו שמא חוששים בחודש יו"ד קודם מו"ש לילאם
 פעמים כמה שאתרמי כמו הזמן ויעבור הלבנה יראו ולאמעוננים

 : מ"ז[ אות ח"ג בשו"נועי'

 בברכה לומר יע"א ג'רבה אי פה פשוט המנהג הס"ת. ברכותנ"ה(
 אמת תורת תורתו לנו נתן אשר הס"ת שלהאחרונה

 ה' מדברי וכ"מ סדורים ובכמה עובד בית בם' וכ"ה את תיבתבלי

 : כ"ח[ סי' ח"ג בשו"נ 7ועי' כ"א אות קל"ט סי' החייםכף

 על ומבושלים ירוקים והם הערבים המביאים תמרים ברכות.נ"ו(
 בב"י מבואר שהחיינו ברכת לענין השמש, חוםידי

 כן ואם ע"ש. הפרי כשיגמר בעינן שהחיינו דברכת הרשב"אבשם
 שלהח הבררה ול31נין שהחיינו_ 31ליהם מברכין שאין מזהיועא

 עליהם דמברכין נראה ב' אות ר"ב בסימן ז"ל מרן מדברילכאורה
 בם"ט שם שכתב לנובלות לדמותם יש לכאורה אך העץ. פריבורא

 ידי על במתקן תלוי דזה לי נראה ולכל ע"ש. שהכל עליהםדמברכין
 דמברך ר"ב בסימן הלבוש מדברי המתבאר דלפי השמש. אוהאור
 ידי על במתקן ולכן כדרכו שיתבשל היא הנטיעה דעיקרשהכל
 הפרי אם אבל העץ. פרי בורא ברבת מברך אינו השמש אוהאור
 כמו העץ פרי מברך האור או השמש בישול בלתי עצמו מצדנאכל

 ז"ל: מרןשכתב

 דברכת די"א ס"א קפ"ב בסימן ז"ל מרן כתב המזון. ברכתכ"ז(
 עמדתי אחר ובמקום ע"ש. וגו' כוס טעונההמזון

 דבין וכתבתי המזון ברכת של הכוס על לברך רוצה היחיד אם זהעל
 ורבינו המקובלים בשם בפוסקים שהובא מה לפי בין הפשטלפי

 בידו אוחזו שאינו אלא לברך. יכול דהיחיד הוא העיקר ז"להאר"י
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 הבית וכמ"ש אה"ז ז"ל מור"ם שכתב וכמו השלחן על מניחורק
 ע"ש: ז"ל האר"י רבינו בשםמנוחה

 בבוא לפ"ק תער"ב שנת עצרת ש13יני בלרם שלש. מעין ברכתכ"ח(
 לרגלי ג'רבה אי לפה טריפוליאנשי

 אני פנים בתראיתי מהתורקים. טריפולי את כבשו אשרדואיטלקים
 מהזקנים אחד יצ"ו הג'רבי כ'מוס רבי עם הי"ו מידידיואיזה
 אחרי ג' מעין ברכה ממנו אחד בירך וכאשר יע"א. טריפולימדייני
 ועל העץ על אלהינו ה' לך ונודה פה כנהוג חתם הרימוניםאכילת
 כי אמר נר"ו הנז' והרב הפירות. ועל הארץ על בא"י העץפרי

 ועל הארץ על בא"י הפירות ועל האר'ן על לומר הנכוןלדעתו
 דברי תוכן ע"כ ההודאה. עם שוה החתימה שתהלה כדיהפירות.
 נוסח. מערכת נו'ן באות נפש שמח להרב ראיתי וכן נר"ו.קדשו
 למזכרת: זה וכתבתי המצות. ספר בשם הטור מדברי נראהוכן

 עליו וקשה מביתו רחוקה חנות לו שיש מי חמץ. בדיקתכ"ט(
 החמץ את דימכור נלע"ד י"ד. בליללבודקה

 יחול לא ובזה המפתח, לו וימסור בכסף החנות לו וישכיר לגוישבה
 הנר לאור אותה ויבדוק המפתח יביא ולמחר בדיקתה. חיובעליו
 והכה"ח תל"ה בסימן ז"ל מרן וכמ"ש י"ד ליל בדק שלא מיכדין

 ע"ש: פוסקים כמה בשם בסק"אז"ל

 מהרי"ך דודי מר מימי בביתנו נוהגים ראיתי חמץ. בדיקתל'(
 ומר הכהן מהר"ם מז"ק נהג שכן ספק ואיןזלה"ה

 מה בו ומניחים חרס של כלי ליקח זלה"ה מוהרש"ך הרה"גאביו
 כלום מוצאים לא ואפילו זה עם זה שורפים כך ואחרשמוצאים
 שבור. כלי ליקח נוהגים תשהית דבל לתא ומשום הכלי.שורפים
 דאם מהרי"ל דרשות משם שכ"כ ל"ב אות ז"ל החיים כף להרבועי'

 ע"ש: הכלי ישרוף חמץ ימצאלא

 עם שנכנסים שיר בכלי משוררים איזה ראיתי כנסת. ביתל"א(
 כנסת בית עד ברית בעל או מצוה הבעל אוהחתן

 מן זה דאין בעיני כלל הדבר נכון ולא בכליהם. משורריםוהם
 שנת שבט כ"ו היום ואמרתי ומוראו. כנסת בית לכבודהראוי
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 פייטן( )שהיה יצ"ו ג'אתו בן הכהן יעקב רבי לידי"ן לפ"געטר"ת
 הכנסת, מבית בצאתו רק יתחיל לא וכן יפסיק כנסת לביתבהגיעו
 הם מצדן לאסור שיש והסיברת לדינא. בזה לעיין ואמרתיוהסכים.
 קדשנו בית מזכרון ב'( וכבודו. כנסת בבית זמרה מצד א'(חמש.

 מלאכה עשיית מצד ג'( מעט. מקדש בית וזה החרבותפארתינו
 בלבול מצד ה'( ראש. וקלות שחוק דנורם מצד ד'( כנמת_בבית

 והנה מתפללים. ועוד לפניהם ובאו קדמו אשר המתפלליםהאנשים
 ; מצאתי( כאן)עד

 בבית ולא האבל בבית לא אותו אומרים אין מדליקין. במהל"ב(
החתן:

 ודעת המצוה. על שהחיינו מברכין אם פלוגתא יש מצוה. ברל"ג(
 ז"ל החיים כף הרב כמ"ש לברך שלא ז"למרן

 נגד אפילו סב"ל כדקי"ל לעשות ראוי וכן עש"ב. ב' אות כ"בבסימן
 שאין בזכרוני רשום וכן לברך. שלא מרן שדעת וכ"ש ז"למרן

 ומכל תפלין. ומניח מצוה בר כשנעשה שהחיינו לברך פהנוהגים
 בגד איזה או חדש טלית ללבוש עלמא כולי ידי לצאת נכוןמקום
 ומכוין ע"ש. שם ז"ל מרן וכמ"ש ש"חיינו עליו ומברךחדש

 וכמ"ש עלמא דכולי אליבא יוצא ובזה התפלין על גםבברכתו
 ע"ש: האחרונים בשם שם ז"להכה"ח

 גימ"למערכת

 וכל ג'רבה אי פה דור אחר דור פה וקדום פשוט מנהג גשמים.א'(
 וברכה וגו' ברך ואומרים הגשמים דשואליםגלילותיה

 ארץ כמו רהלאה בחשו7 שבעה מליל י"ח בתפילת יגו' רצו7בגשמי
 לא"י הגשמים בשאלת ס"א קי"ז סי' ז"ל מרן וכמ"ש ממש.ישראל
 בסוף אשר מזה אלה לס' במלואים ז"ל מהרש"ך למז"ק *וע'ע"ש
 הרא"ש עפ"ד זה למנהגינו טעם שנתן המשלי על חיים ארחותספר

 לחם המחבר הרב מז"ק נשאל וכבר ע"ש. ח"ג והרשב"ץוהרדב"י
 החה"ש עלי הקשה שנים כמה זה וז"ל: פתגם דנא על ז"להבכורים
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 ברך לומר שנהגו עירנו מנהג על זצ"ל רואח מסעוד רביכה"ר
 שנסמוך. מי על לנו שאין ואמר ישראל בארץ מרחשון בשבעהעלינו
 דברי הם ישראל מארץ חלק היא שג'רבה אומרים שאנו מהואמר
 הטור בנו והביאו בפסקיו הרא"ש מ"ש לו הראיתי ואז עכ"ד_הבאי
 ס"ל הכי שהרא"ש מאחר כי באמרו כרחו בעל אמן ענה ואזז"ל

 המנהג. על לערער שיוכל מי אין כדבריו נהגו עירכםוקדמוני
 ובסימ7 שנשאל הנד"מ ח"ה הרדב"ז שו"ת לידי בא רב זמלואחר
 הגשם שואל היאך למצרים ישראל מארץ הבא על נ"ה[ אלפיםשני

 וגו'. דוקריאה קודמ לחזור דעתו שאם ממ"ש נלמד יה שדברוהשיב

 אין אם אף ישראל בארץ ובנים אשה לו יש ואם זה. בענין הדיןוכן
 מקרי ולא ישראל כאר*ן שואל הגשמים זמן לאחר אלא לחזורדעתו
 שאינם מקומות כמה ל-הרי בזמנם שלא גשמים ששואל קללהסימן
 לדעת הראית אנכי. שש ע"ש. ישראל כארץ ושואלים ישראלמארץ

 וכן ישראל. בארץ ששואלים מקומות כמה דיש בחיל קרידהרדב"ז
 הרשב"ץ בשו"ת וכ"כ ע"ש. בזה שהאריך הרא"ש בשו"תראיתי
 הראשונים עמ"ש שהלעיג מה גם להאריך. מקום כאן ואיןח"ג

 דדברי ידע דגיטין בפ"ק המעיין ישראל, ארץ מחלק היאשג'רבה
 ממש. ג'רבה כנגד ישראל ארץ כי המלחים דברי לפי הם/וגםאמת
 יתה. מקיף הים היה שלא הראשונים שאמרו אחד דבר נשאראפם
 חוהרש"ך הרה"ג יקני ממר דאבדין. על וחבל מצאתי כאןעד

 אדוני העתיק וכן זצ"ל מהרד"ך דודי מר שהעתיק וזיע"אזצוק"ל
 נר"ו: מוהרש"ךאבי

 וידוי אומרים אין בחשו7 דבשבעה פה פשוט המנהג גשמים.ב'(
 יום של המנחה בתפלת וכן מנחה. שחרית ערביתונ"א

 הימים, לשאר הקודם ביום כמו ונ"א. וידוי אומרים אין בחשוןששה
 נוהגים דאין נראה גופה דבא"י והגם תחנון. בהם אומריםשאין
 במנחה, לו הקודם ביום ולא בחשון ז' ביום לא ונ"א, מהוידוילהמנע
 יסוד אולי זה. הזכיר שלא קל"א סי' מרן מדברי נראה שכןוכמו

 האויר ומזג ארצנו מצב היות על השמחה מתוך בנוי בזהמנהגינו
 דומה ארצנו שבאמת כוללים מאיזה שמעתי וכן ת"ו. א"יבמצב
 לחיבת הראשונים כן הנהיגו ולכן ת"ו א"י לאויר אוירהבמזג
 מזה באלה דבריו הובאו ז"ל מז"ק מ"ש עפ"י ועי"ל וזכרונה.הארץ
 דאי הראשונים שאומרים מה כך כל להרחיק דאין א' באותכנז'
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 זה יום תקנו לפ"ז ולכן בטעמא. מלתא ע"ש מא"י חלק הואג'רבה
 הנמשך הים בתוך התבל מחלקי בחלק להיות שזכינו שמחהיום
 ע"ב ח' דף תענית במסכת עפמ"ש כן דנהגו ועי"ל לא"י.ושייך
 סימנא כעין ולכן גליות. קיבוץ כיום הגשמים יום גדולאריו"ח
 מטר לתת הטוב אוצרו את ה' ויפתח ברצון תפלתינו שתתקבלטבא
 וקרוב תפלתינו. נתקבלה כאלו זה ביום שמחים אנו בעתוארצנו
 וגו' מתענים היו דאם סי"א תקע"ה מי' ז"ל מרן עפמ"ש י"ללזה
 שתתקבל טבא לסימנא ולכן ע"ש. טוב יום ויעשו וישתו יאכלואלא

 כאותם גשמים שאלת התחלת יום זה יום עשו ה' לפניתפלתינו
 תיקנו הראשונים דהרבנים ועי"ל תחנון. בהם אומרים שאיןהימרם

 להיות הזמן בהמשך זו הוראה תשתכח שלא לזכרון להייתכל
 אחר יום ס' אהרי רק שואלים שאין הערים כשאר ג"כ פהנוהגים

 יום במנתת וב"א וידוי לומר שלא דהקדימו י"ל ג"כ ומזההתקופה,
 בחשון: ז' בליל הגשם לשאול הק"ק כל ידעו למען בחשוןו'

 והלאה/אם בחשון משבעה ברך לומר פה דמנהגינו ,הגם גשמיםג'(
 אחר ששים מליל רק חוזר אינו ברבנו ואמרשכח

 ר' כמה"ר והכולל הדה"מ מהחה"ש שמעתי כן והלאההתקופה

 ומהר"א ז"ל ברבי מהר"י ממו"ר שמעתי וכן ז"ל. הכהן סיסינסים
 ה' מו"ר לס' בהגהתי וכמ"ש ז"ל מהרי"ך מז"ק ע"ש ז"ל'עידאן

 אם לנסתפק במכ"ש אתי ע"ש.ומינה כ"ז סי' ח"ג יוסף פורתבן
 ובאמור: לתקופה ששים קודם ברדאמר

 גשמים עצירת מחמת בעיר צער דכשיש פה פשוט מנהג גשמים.ד'(
 שיעלו הארץ על כך כל משירדו גשמים ירדוושוב

 הקהל כל ~ושים זה לקראת זה והולכים המטר מןאבעבועות
 ה' לך אנחנו מודים זה. בלשון בה שהוא בבהכ"נ אחד כלהודאה
 יודו הם הן עד וגו' פינו ואלו לנו שהורדת וטפה טפה כל עלאלהינו
 ההודאות.וכל רוב אל ה' אתה ברוך תמיד מלכנו שמך אתויברכו
 ז"ל מרן עפ"ד והוא עדנה. חיים הם ואשר קדמו אשר הרבניםנהגו
 עירנו כי הוא והטעם שם. ז"ל למור"ם וע' וס"ב. ס"א רכ"אסי'
 עצירת מאד בה ומצוי ישראל, כארץ גשמים שצריכה עירהיא

 כידוע: הגשמים על תענית בה גוזרים הצורך ולעתגשמים
 י"ז דמשהגיע וגלילותיה ג'רבא אי פה פשוט מנהג גשמים.ה'(
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 כנמיות בבתל בש"ק מודיעים הדיינים גשמים ירדו ולאחשון
 ולא כסלו ר"ח הגיע ואם וב'. וה' ב' תעניות ג' היחידיםשיתענו
 ומודיעים וב' וה' ב' תעניות ג' הצבור על גוזרים הב"ד גשמיםירדו
 ב"ד נענו ולא אלו עברו כנסיות. בתי בכל שבת ביום לצבורזה

 בכל שבת ביום לצבור ומודיעים וב' וה' ב' תעניות ג' עודגוןרים
 בארץ אלו בתעניות ס"ב תקע"ה סי' ז"ל למרן כנסיות,ועייןבתי

 תעניות השבע אבל פעמים כמה אירעו אלו ותעניותישראל.
 שהיו זוכרים אנחנו אין מ"ד שם ז"ל מרן שכתב זה שאחראחרונות

 שאין הימים מצד מונעת סיבה שתהיה או נענים. הרוב על כיפה.
 שם: ובהגהתי כ"ז מי' ח"ג בפ"י למו"ר וע' תענית. בהםגוזרים

 דפה הגם ~ האמצעייפ בשלשה הגשמים בתעניות גשמים.ו'(
 ובא"י ה', אות במש"ל ישראל ארץ כמונוהגים

 תקע"ה סי' ז"ל מרן כמ"ש כפור צום כמו ויום לילה בהםמתענים
 לבד ביום רק מתענים ואין כן נוהגים אין ג'רבא אי ע"שופהט"ג
 בג' הנוהגים החומרות שאר לענין וכן דעלמא. תעניותכשאר

 אלא כן נוהגים אין פה ע"ש. ום"ד מ"ג שם מרן שכתבאמצעיים
 מ"י שם מרן מדברי מתבאר שכן וכמו התעניות כשאר הםהרי

 האחרונים: לשבעה ומינה ומינהע"ש.

 סי' ז"ל דמרן אמצעיים,הגם בשלשה הגשמים בתענית גשמים.ז'(
 אי ומניקות,הכא עוברות דמתענים כתב ס"התקע"ה

 וכמ"ש מתענות ומניקות עוברות דאין עיקר לענ"ד נראהג'רבא
 ממש. בא"י רק זה שייך דלא )שו"ת( ונשאל שואל הקטןבמפרי

 וכעת כ"ז. סי' בפ"י מו"ר לס' ובהגהתי הקודם באותועמש"ל
 אין בא"י גם דבזה"ז ס"א תקע"ה סי' חיים ארץ להרבראיתי

 ואכמ"ל: בכסף נחפה הרב משם עש"ב הנז', כמדרנוהגים

 שאין ביום גשמים של התענית מימי יום חל אם גשמים.ח'(
 התעניות גזירת לדחות יום בכל מעשים בומתענים

 לא ומעולם ושני. וחמישי שני בהם להתענות שיכוליםלשבוע
 אחר יום שצירפו או לבד/ ימים ב' רק שהתענו ראינו ולאשמענו
 יום בלא"ה יום אותו יהיה אם רק להשלמה חמישי או שנישאינו

 שאח"ז: באו' שיבוא וכמו דעלמא צבורתענית
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 שני שאיבו ביום וחל דעלמא צבור תענית כשיש גשמים.ט'(
 של התעניוונ שאר עם יום אותו מצטרף אםוחמישי

 שלא כדי ה' יום של או ב' יום של הגשמים תענית וידהההגשמים
 לדהותו יצטרכו ושלא יום על יום ינזים ב' הצבור מתעניםיהיו

 א"ח משה בוידבר ז"ל מהרמ"ז וב'. וה' ב' להתענות אהרלשבוע
 ע"ש הכריע ולא עירינו רבני ביל בזה פלוגתא הביא י"דאות

 ז"ל מהרס"ך דעת עפ"י מעשה עשינו שנים איזה שמזהוזכורני
 שואל בשו"ת ]עיין לדינא. עיקר דדבריו לנו שנראהדמצטרף.
 מרדכי גדלת ובשו"ת קס"ה סי' וח"ג י"ב סי' הא"ה ה"אונשאל
 דרבנן ספיקא קי"ל הספק מן דגם נ"ל ועוד י"ט[. סי' חא"חה"ב

 עוד ולהוסיף אחר לשבוע לדחותו להחנויר ואין ומצטרףלקולא
 ועוד דעלמא. צבור תענית מלבד שלשה להיות הצבור על אהדתענית
 מלאחרם: עדיף טפי בזמנם התעניות להיות שאפשר כמה דכלנ"ל

 ע"ש השון בז' ברך לומר נוהגים דפה א' באות כתבתי גשמים.יו"ד(
 בן מדנין, זרזים, סביבותינו אשר עיירות כמהוכן

 וגלילותיהם הם בהם, וכיוצא ספאקץ גאבם, תיטאוין,גרדאן,
 וכן עירינו, מתושבי הוא שלהם הישוב שעיקר מפני כמונונוהגים
 והגשמים והקצירה הזריעה בזמן עירנו אויר למזג דומה אוירםמזג

 המחוזות: כשארשלא

 אז לשלוח התענית בימי רגילים וכן ה' אות לעיל ע' גשמ'ם.י"א(
 כבסיות בבתי התינוקות עם שילמדו תינוקותלמלמדי

 לליל בסידורים כמ"ש ברית כו-רתי לשבעה הבקשות עםתהלים
 יראה אשר יום באיזה מתקבצים הי"ו הק"ק וכן רבה.הושענא
 מזמורי איזה הק"ק לומדים ושם הגדולה בבהכ"נ הי"ולהדיינים
 שמע ונשוקהי/ אלי לך רצון, שערי עת כמו בקשות ואיזהתהלים
 אחד ועומד הי"ו. הדיינים להם שיסדרו מה כמי וכיוצאקולי,
 לתשובה. הק"ק לב לעורר מוסריי דרוש אז לומר העירמהו"ר

 לעניים ביום בו אותם וכוהלקים לצדקה מעות אח"כומקבצים
 איזה הדיינים להם מסדרים בשהרית התעניות בימי וכןוהצנועים.

 הכפורים: יום שלבקשות

 ה' אות לעיל הנזכר כסדר לנהוג אין העיבור בשנת גשמים.י"ב(
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 דף איש וקרב בנימין בני וה' צ' סי' ח"א קטנות הלכות ה'כמ"ש
 אין הכי נקטי דבא"י ע"ש,ומאהר א"י מתקנות ד' באות ע"בק"ד
 תענית התחלת יהיה דבכה"ג בכונתם ונלע"ד פה. ג"כ מזהלזוז

 עוד כל דבריהם מסתמיות נראה והלאח"שכן כסלו מי"זהיחידים
 זה: זולת באופן הוא א"י דמנהג בפירוש נמצאשלא

 והיינו עליו מקדשים דאיל פשוט המנהג מגולה ייל גילוי.י"ג(
 מקפידים אין ביום אבל מגולה אחת לילה עליושעבר

 אין בלילה ומכוסה כסוי, בלתי יומיים או יום עליו עבר אםואפי'
 היה אם וגם אחת, לילה עמד אם רק למגולה, כלל אותוחושבין
 כל והשלים נתגלה ואח"כ שעות, איזה הלילה בראשיתמכוסה
 ס"א רע"ב סי' ז"ל מרן וכמ"ש למגולה. אותו חושבין הלילהאותו
 ז' אות ז"ל החיים כף לה' ע"ש,ועי' מגולה יין על מקדשיןדאין
 שנמר עד כך כל נשתהה אא"כ נפסל דאין ז"ל יהודה בית ה'בשם
 דבעברה .ומשמע מגולה אחת לילה עליו שעברה או וטעמוריחו
 לקידוש. נפסל וטעמו ריחו נמר שלא אע"פ מגולה אחת לילהעליו

 כף ה' וכ"כ עליו מבדילין שאין פשוט המנהג מגולה ייל גילוי.י"ד(
 והב"ד יהודה בית ה' בשם ח' אות רע"ב סי' ז"להחיים

 ע"ש: א'[. אות ]שם ז"להברכ"י

 גשמים עצירת יש שאם יע"א ג'רבא אי פה המנהג גשמים.ט"ו(
 הוצאת קודם שב"ק ביום השירים שיר הק"קיקראו

 סגולות איזה תקע"ו ובסי' תקס"ה, סי' כה"ח להרב ועי'הס"ת.
 ע"ש:לגשמים.

 דל"תמערכת

 אין כאעביי" "ג,רא בערבי הנק' אירופא מערי הבא הדבק דבק.א'(
 בתי ולצרכי ושבמגלות שבט"ת לטלאי בומשתמשים

 כמ'חצה הקבוע וכל טמאות בהמות מעור עשוי הוא דשמאהתפלין,
 שידוע "כתירייא" הנק' אחד במין משתמשים זה ותחת מחצה.על
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 כשר. בדבק משתמשים או טהורות,*( מבהמות רק בא שאינולהם
 אותם ומרתיחים טהורה בהמה של עור חתיכות שלוקחיםוהיינו
 הכל את ומורידים שבעור הדבק כח קולטים שהמים עד מיםעם
 כשר לדבק בו ומשתמשים שיקפיא עד אותו ומניחים האשמעל

 לתפלין: בתים לעשיית וכן טלאי, איזה לדבק ומגילותלמפרים

 המנהג מגלה. מזוזה תפלין תורה ספר בו שכותבים הדיו דיו.ב'(
 ערבי בלשון הנקרא וקנקנתום עפעים ממי לעשותופשוט

 ובערבי כשר דיו ונקרא זאג' העתיק ובערבי סבג,א ימינושל
 ס"א תרצ"א ובסי' ס"ג ל"ב סי' א"ח ז"ל למרן סופר'~ועיין"חבאר
 ז"ל,דבזה"ז יעקב קול ולה' ס"ז רבסי'רפ"ח ס"ו רע"א סי'וביו"ד
 עפצים ממי מגילה לסת"מ הדיו לכתחילה לעשות פשוטהמנהג

 בזה. ואכמ"לוקנקנתום

 עיירות ושאר אירופא מערי הבאים בין דיו מיני שאר כל דיו.ג'(
 סת"מ בהם לכתוב שלא הכל נוהגים פה העשוייםבין
 שזכרתי בדיו רק מגיהים אין מהנז' אחת אות להגיה ואפילומגילה.

 מזה: ב'באות

 ולא ס"ת לא שאינו תה העור על או הנייר על לכתוב דיו.ד'(
 לכתוב להתיר פשוט המנהג מזוזה ולא מגילה ולאתפלין

 לכתבם נוהגים בתנ"ך אשר השמות ואפי' הפשוטים. דיו מיניבשאר
 שהביא ס"ו רע"א טי' ז"ל למור"ם וע' הפשוטים. דיו מיניבשאר
 דכיון ועוד ע"ש. להתיר בתרא כי"א דדעתו רבראה פלוגתא,בזה

 בזה: להחמיר אין כהמתיריםדנהגו

 או לאגמי בערבי ונקרא הדקלים מעצי שמוציאים המים דקלים.ה'(
 שנתערב מים כמו מתוק הוא מהדקל צאתו ועםלאגבי

 וכן אח"כ. וב3"ר תחילה שהכל עליו לברך פה נוהגים סוכר.בהס
 זה בנדון וכ"ש וטט"ז ס"ח ר"ב מי' ז"ל מר"ן מדברימתבאר

 תעץ מן בא זה שדבק לו שהרברר כתב ע"ב י"ז דף ח' סי' ח"א מצליח איש נבשו"ת'(
 ט"טן. כהן אפרים עש"ב. החי. מזולא
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 סי"ח. שם למור"ם וע' הפרי. עיקר שהם לתמרים עיקרםשהדקלים
 לאגבי או לאגמי בשם ונקרא להחמיצו שאור בו שנותנים ישוכן

 המתוק: כמו ובנ"ר שהכל עליוטאייב~ומברכין

 פה נזהרים טאייב לאגמי הנק' מחומצים דקלים מי דקליםו'(
 וכן נסך. יין תערובת חשש מפני מהנוצריםמלקנותו

 לחי, כה המחבר הרב הוא בגפצה הרבנים ראש ז"ל מהרח"ךשמע
 כדי דקלים במי היין שמערבין תומם לפי משיחיםמהנוצרים
 להתבשל הענבים שהתחילו מעת פה נזהרים וכן טעמו.להשביח
 מהישמעאלים אפילו מהגויים מחומצים דקלים מי לקנות שלאמעט
 שמערבין מהם דיש להם ונתברר והנסיון המבחן על שעמדומפני

 להחמיצו: ענבים ומי בוסר מיבו

 בבתי הסוכה של הדפנות לעשות פה רגילים הסוכה. דמנותז'(
 בערבי הנקרא הדקל של מהחריות בבתים, וכןכנסיות
 ימי כל להעמידם לזו מזו וכיוצא דקים חבל חוטיזרי'ד,ומעבירין

 ז"ל. החק"ל בשם ע"ג אות תר"ל סי' ז"ל החיים כף לה' רע'החג.

 דקל של בחריות לסכך פה נוהגים הכל הסוכה של הסכךוכן
 וע' לרוב. אצלם שמצויים בהדסים ג"כ מסככים בתונס כיואומרים
 צומח שיהיה צריך בו שממככין דדכר ס"א תרכ"ט מי' ז"ללמרן
 דקל של בחריות איתנהו והכל טומאה. מקבל ואינו ותלוש הארץמן

 אילן בענפי לסכך דנהגו א' אות ז"ל החיים כף לה' וע'והדסים
ע"ש:

 קבוע המנהג הפסח, חג שלפני השבת והיא הגדול בשבת דרוש.ח'(
 בבהב"נ להתאסף דור אחר דור ראשוניםמדורות

 בערך(, )כלומר נוטה מעלה ומחצה שעות בשתי חצות אחרהגדולה
 לחג השייכים הדינים ואח"כ דרוש. אומר העיר ורבני מחכמיואחד
 עם עצמו לחג ששייך ומה החג. מפני החג לקודמ ששייך מההפסוז
 ה' וכ"כ מזה. והמסתעף וגו' ורחין קדש לסדר הנהוג הסדרביארר

 דכן יפ"ל וה' שמים עמודי ה' בשם ד' אות ת"ל סי' ז"ל החייםכף
 הדינים ,להודיעם לצבור הרב בו שדורש מקום בכל ישראלמנהג

 המעשים ביעור על גם ולהזהירם ולהזכירם לפמחהשייכים
 ע"ש: הסרוחות והמדות המשובשות והדיעותהמקולקלים
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 המנהג כלה, שבת הנקראת השבועות חג שלפני בשבת דרוש.טי(
 בבהכ"נ להתאסף דור אחר דור ראשונים מדורותקבוע

 מחכמי ואהד מטה, מעלה חצות אחר ומחצה שעות בשתיהגדולה
 ומוסרים דינים ואיזה התורה במעלת דרוש אומר העירורבני

 הרואה שיראה כמו הגולה תפוצות ברוב נוהגים וכןהנחוצים.
 אחד כל לברך פה נוהגים הדרשה גמר ואחרי הדרשניםבספרי
 פה נוסדה אשר תורה" "אור לקופת סך איזה המתנדביםמהק"ק
 מידי בין תורה, הלומדים העניים ידי להחזיק שנים עשרותמזה

 והוא והאיש. והמצב הענין כפי כן אחרי בין הספר בביתהיותם
 נהיו זו קופה ע"י רבים כי פה, בישראל תורה להרבצת קדושמנהג

 דיינים מהם שוחטים, תורה/מהם מרביצי מהם בקדשלמשרתים
 ופעולתו אתו שכרו הנה זו לקופה להתנדב המרבה וכלומורים.
 קיימת והקרן ושיבה, זקבה עד גם הטובה, ברבות ובבא. בזהלפניו

 הבא:לעולם

 תשובה שבת הנקראת הכפורים יום שלפני בשבת דרוש.יויד(
 להתאסף דור אחר דור ראשונים מדורות קבועהמנהג

 ואהד מטה, מעלה ומחצה שעות בשתי חצות אחר הגדולהבבהכ"נ
 איזה עם ותוכחות מוסרים לתשובה. דרוש אומר העיר ורבנימחכמי
 נוהגים וכן הכפורים וליום תשובה ימי לעשרת השייכיםדינים

 הגולה: תפוצותברוב

 קבוע המנהג זכור שבת הנקראת פורים שקודם בשבת דרוש.י"א(
 בבהכ"ג להתאסף דור אחר דור ראשוניםמדורות

 מחכמי ואחד דזצות, אחר מטה מעלה וחצי שעות בשתיהגדולה
 והצילנו עמנר ה' שעשה הנם תוקף ומבאר דרוש אומר העירורבבי
 לבב להעיר ותוכחות מוסרים עם לו. והדומים הרשע המןמידי
 לתענית לפורים, השייכים הדינים אומר ואח"ב התשובה. אלהק"ק
 לאבירנים, למתנות מנות, לנלשלוח לשקלים, למגילה,אסתר,

 הגולה: תפרצות ברוב נוהגים וכן וכיוצא. פוריםלסעודת

 אלהארה פה המנהג הוקבע שנה כשלשים מזה דרוש.י"ב(
 ר"ח שקודם השבת דהיינו אחינו שבת שבכלאלכבירה

 דזצות, אחר וחצי שעות בב' הגדולה בבהכ"נ הי"ו הקהלמתאספים
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 זה וסיבת ומוסרים. חידושים, דרוש, אומר העיר ורבני מחכמיואחד
 גשמים ועצירת בצורת שנת מתחיל" היתה זה שנקבע שנה אותהכי

 זה. מפני גדול בצער העשירים וגם והבינוניים העניים והיוגדולה
 החדש שבת בכל להיות העיר טובי ושבעה דין הבית אזוהסכימו
 זו, תקנה נתקנה ומאז הצבור. לכללות הגדולה בבהכ"נדרוש
 ברכה רצון גשמי שירדו נס בדרך כמו לגמרל ההיא השנהנתקנה
 גשמי היו החדש שבת בכל כי קבוע כאלו זה דבר היה וביחודונדבה
 לברכה. הטובות כשנים למכביר והזרעים העשבים היו כי עדרצון
 בחג יעשו איך העניים על מצטערים העיר מנהיגי היו אשרותחת
 הבשר. עזר הרבה יחסר ממילא אשר הבשר לחסרוןהפסח

 הפסח. לחג הבשר חסרו7 מצד והעשירים הבינוביים ג"כונוצטערים

 הרבה יותר הכניס הבשר ועזר רב שפע הושפענו כל אחריהנה
 הנהוג מלבד לעניים לחלק הוסיפו הגזברים כי עד שניםמשאר
 שבת בכל להיות זה מנהג קבוע עדיין והלאה ומאז אורז. שקיכמה
 אשר וכפרים עיירות כמה עשו וכן ראו ממנו וכן כנז'. דרושהחדש
 שבתות הארבע מלבד החדש שבת בכל דרוש הם גמ להםקבעו

 זכור. שבת תשובה, שבת כלה, שבת הגדול, שבת שהםהידועים
 ועיין דורש. ואח"כ עליו, ומברך טלית לובש שהדרשןונוהגים

 ע"ש: לזה. סמוכות שנתן חיים גנזילהרב

 שהבל. עליו לברך פה נוהגים ראיתי הדוחן את הכוסס דוחן.י"ג(

 הרח"ח הדה"מ החה"ש מידי"ן זה על שנשאלתיוזכורני
 דהא"ר הגם כן דעתו העוזר אבן דהרב דכיוןנר"ו"והשיבותיו

 או העוזר, אבן כהרב טוברים ג'רבה אי פה כי חולקים. ז"לוהלבוש
 לכ"ע. דמהני שהכל לברך נקטי ברכות ספק מכח ולכןדמספק"ל.

 זה*(: בזולת שכתבתי מהועי'

 אפרים ע"ש, בס"ז. שם העוזר ואבן י"א ס"ק שם ולא"ר ס"ח, ר"ח בסי' למרן]ועייו4(
 ס"ט[כהן
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 ה'מערכת

 קהל בתוך בבהכנ"ם כשמבדיליל פה שנוהגים מה הבדלה.א(
 והנר, הבשמים וברכת בפה"ג ברכת הש"ץ שבירךלאחר

 וב"ש ב"ה ועונים והנר הבשמים על אחד כל שמברך עדשממתין
 מע' ז"ל יעקב דברי לה' ע' עבדי. שפיר אי ואחד אחד כל עלואמן
 ח"ג ז"ל יוסף פורת בן ה' ולמו"ר שם ז"ל משה אמר ולה' א' אותה'

 בנוהגים למחות אין דלע"ד שם בהגהתי בזה,וע' מ"ש י"בתשובה
 לחוש להחמיר הרוצה אך אחרת. ברכה להצריך שאין וב"שכן,

 יבחר*: והמעיין רשאי. עונה ואינו הפסק דהוילהסוברים

 עולם הרת היום הש"ץ כשאומר ר"ה במוסף עולם. הרת היוםב(
 הק"ק שיאמרו ו"ל הראשונים מימי פה מנהגינווכו'.

 וארשת וחנון. רחום אל רחמנו לפניך ובתחנונים בגבורות אבואאז.
 קול ושומע מקשיב מאזין אדון ונשא. רם אל עליך תערבשפתינו
 השנית עולם ובהרת מלכיות. בסדר היום ישראל עמותרועת
 ובהרת זכרונות. בסדר היום ומסיימים וכו' אבוא כנז'אומרים
 בסדר היום ומסיימים וגו' אבוא בנז' אומרים השלישיתעולם

 בנז' הקהל קריאת אוזרי ג"כ הש"ץ מהנז' ופעם פעם ובכלשופרות.
 ז"ל מהרש"ך למז"ק וע' הנז' הסדר על וגו' אבוא ג"כ הואקורא

 ח"א: למורא שיבספרו

 שיר לומר פה נוהגים רבה הושענא ביום רבה_ הושענאג(
 כמר לקדיש ישתבח בין וגו' ממעמקיםהמעלות

 הק"ק לבב לעורר דהוא נלע"ד והטעם תשובה, ימיבעשרת
 המזמור וכן תשובה. ימי עשרת מימי היום אותו כאלובתשובה
 מיחל ולהיות הסליחה ולבקשת לתשובה ומבניעו הלב משברעצמו

 לסלוח: ירבה כי הוא, ברוךלוזסדו
 ליוצר ישתבח בין המספר ס"ג ג"ד סי' א"ח ז"ל מרן דבתבוהגם

 אבל דברים, בסיפור רק זה דאין נראה וכו' בידו היאעבירה

 לא נוהג שהוא מוהרח"ך שכתב מ"ט סימן שבט חודש יז שנה תורה באור ניעייז*(
 במנהגו הוא ממשיך דמ..מ וכתב לענות, דמד דשפיר גווהרמ"ך שדעת והעיו-לענו,ו

 ע"ש,: עדיף. תעשה ואל ושב כן, דעתם אין ומתרי"ך דמהרי"בכיוו
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 דידן נידון כעין לה' ובקשה תחינה והודאה שבח שהוא מהללמוד
 שכתב שם מור"ם מדברי וכ"ן ע"ש, הכלבו מדברי מתבאר וכןשרי.

 ע"ש, דזמרה פסוקי קצת הש"ץ יאמר לךנתפלל כשחוזריםואח"כ

 מי ויש ז"ל מרן כתב דכבר ועוד פסוקים. שם להוסיף דמותרהרי
 ע"ש. להפסיק מותר וגו' צדקה לפסוק או צבור דלצרכישאומר
 צבור צרכי בכלל דזה כן שהנהיגו פה הראשונים להרבניםוס"ל

 וגו'_ נתפשט ומזה שח תור"ח שרתר ורמו לתשובה_ הלב אתלהכניע

 שלא מפני רק אינו שאומר מי יש בשם ז"ל מרן זה שכתבומה
 וכמו לזה מסכמת מרן דעת אבל פוסקים בשאר זו סבראנמצאת
 זה בכלל ]ועיין נ"ז סימן ובסוף זה סי' בב"י ז"ל מדבריו מוכחשכן
 וב"ן ס"ט[. כהן אפרים ע"ש. י"ב אות הש"ע בכללי מלאביביד

 לה' וע' ז"ל. השכנה"ג מדברי וב"ן ע"ש ובד"מ בהגה מור"סמדברי
 אלא נראה ואינו בזה פלוגתא לחדש שרצה י"א אות ז"ל החייםכף

 לומר שנהגו מה וכן זה דמנהג לבאר הארכתי ובתשובהכדכתיבנא.
 בץה: ואכמ"ל ולהלכה לדין גם מתאים הוא בעשי"ת זהמזמור

 קדיש חצי הש"ץ לומר הושע"ר ביום פה בוהגים רבה. הושענאד(
 תוקעים תתקבל וקודם וגו' ותעתרו תענוואח"כ

 ברכו וקודם וגו' תתקבל הש"ץ אומר ואח"כ תר"ת. תש"תתשר"ת
 ט' אות תרם"ד מי' החייח רף לה' וע' גדולה. תרועה עודתוקעים

 וע' ל"ו. דף ח"א פה"א ה' בשם לתקוע נוהגים מקומות שיששבתב
 תש"ת תשר"ת ותוקעים שכתוב ליוורבו דפוס התפלהבסידורי

 ופשטיה: נהרא ונהרא ע"ש וגו' תענו הש"ץ אומר ואח"כתר"ת

 הנהיג ז"ל עידאן מהר"ם האלהי המקובל ה' רבה הושענאה(
 אשר הקהל ברשות ז"ל פרץ חזקיה ר' הרב בביהכ"בפה

 עד חי כל נשמת דהיינך הגדול הלל לשבח עלינו אחר לומרשם,
 ומהולל גדול מלך ברוך חותם רק שם הזכרת בלי בתשבחותמהולל

 בדר בלי עליבו מקבלים אבחבו הרי אומרים ואח"כבתשבחות.
 רבה הושענא ביום חי כל נשמת הגדול ההלל לומר גמורהקבלה
 רצון ויהי שחרית. תפלת אחר הזאת ובעונה בעת הבאהלשנה
 רצון. יהי כן אמן רבות שנים ונחיה שנץכה השמים אלהימלפני
 וכן יע"א. ג'רבא אי פה כנסיות בתי באיזה זה מנהג נמשךרשוב
 אות תרס"ד סי' ץ"ל החיים כף ה' כמ"ש יכב"ץ אל בית מנהגהוא
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 קפידא: בהם ואין בלשון קלים שינויים קצת שיש אלאט"ל.

 האל אמר כה בראשית א( פה הנהוגים בראשית ספרהפטרות.ו(
 וירא ד( תאמר למה לך לך ג( עקרה רני נה ב(ה'

 ה' דבר משא תולדות ו( זקן דוד והמלך שרה חיי ה( אהתואשה
 וישב ט( עובדיה חזון וישלח ח( תלואים ועמי ויצא ז( מלאכיביד
 י"א( שלמה ויקץ מקץ יו..ד( ישראל פשעי שלשה על ה' אמרכה
 )מז"ק דוד ימי ויקרבו ויחי י"ב( אחד עץ לך קח אדם בן ואתהויגש

 יד(; כתב לעתים בינה בספרו ז"למהרש"ך
 ההתחלות רק זכר לא ז"ל מהרש"ך מז"ק ס"ט. המ"ך המחבראמר

 סיום ג"כ להזכיר לנכון וראיתי שהם כמות דבריווהבאתי
 מצויינת כבר פרשה שכל ומפני פה. הנהוג כפי פרשה כלהפטרת
 ומסיים א( הפרשה. הזכרת במקום האות הזכרתי לכן אחתבאות
 בקדוש ומסיים ג( ה' מרחמך וממיים ב( ויאדיר. תורהיגדיל
 אדוני יחי ומסיים ה( שלום. ותאמר ומסיים ד( תתהלל.ישראל
 ומסיים ז( הוא. צבאות ה' מלאך כי ומסיים ו( לעולם.המלך
 לא מי ומסיים ט( המלוכה. לה' והיתה ומסיים ח( נשמר.ובנביא
 מקדשי ומסיים י"א( ישראל. כל על מלך ומסיים יו"ד(ינבא.

 מאד: מלכותו ותכון ומסיים י"ב( לעולם.בתוכם

 אדם בן להפטיר נוהגים אנו שמות א( שמות. ספר הפטרותז(
 אמר כה וארא ב( תועבותיה*( את ירושלים אתהודע

 מצרים*"( משא להפטיר מנהגינו בא ג( ישראל. בית את בקבציה'
 יתרו ה( אלהים4י=(. ויכבע חן ומתחילין דבורה שירת בשלחד(

 וה' תרומה ז( ירמיהו. אל היה אשר הדבר משפטים ו( מות.בשנת
 ט( הבית. את ישראל בית את הגד תצוה ח( לשלמה. חכמהנתן
 פקודי י"א( שלמה. המלך וישלה ויקהל יו"ד( אהאב. וישלחתשא

 שם(: ז"ל הנז' ה' )מז"ק הירוםויעש

 במידרר אהבה בסו"ם תרמב"ם וכ"י בחוה~טומ בבחרר תונמ עוב"י מנהגוכן',

 ע"ש.ההפטרות

 שם: ז'.ל הרמב"ם וכ'.כ**(

 שם: הרמב"ם וכ"כ*"(
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 ומסיים ג( ה'. אני כי וידעו ומסיים ב( למלוכה. ותצלחי א(ומסיים
 זרע ומסיים ה( שנה. ארבעים ומסיים ד( ישראל.ונחלתי

 ישראל. עמי את ומסיים ז( ורחמתים. ומסיים ו( מצבתה.קדש
 יו"ד( האלהים. הוא ה' ומסיים ט( אלהים. ה' נאם ומסייםח(

 זהב: להיכל נומסיים[ י"א( יכיל. בת אלפיםומסיים

 אמר כה צו ב( לי. יצרתי זו עם ויקרא א( ויקרא. מפר הפטרותח(
 תזריע ד( דוד. עוד ויוסף שמיני ג( ספו. עולותיכםה'

 אחרי ו( אנשים. וארבעה מצורע ה( שלישה. מבעל באואיש
 חלק. נמצא בכ"י מז"ק )בדברי קדושים ז( התשפוט.התשפוט
 התשפוט וגו' הלדרוש וגו' אדם בן וגו' ה' דבר ויהי לקרואומנהגינו
 דמתחילין כתיב ובהרמב"ם לספרדים. בחומשים הוא וכן וגו'אותם
 בחומשים הוא וכן וגו' אנשים באו וגו' השביעית בשנהויהי

 ה' אני וגו' שבתותי בואת לסיים מנהגינו והמיוםלאיטליאני'ם.

 הוא הסיום בהרמב"ם אבל לספרדים בחומשים הוא וכןאלהיכם.
 האיטליאני'ם דגם נראה ומהחומשים הארצות. לכל היאבצבי

 מות אחרי וכשפרשיות ופשטיה(. נהרא ונהרא כמונו.מסיימים
 השבת של שמפטירין יע"א ג'רבה אי מה המנהג מחוברות,וקדושים
 תכ"ח סי' שמור"ם ואף ס"ז, רפ"ד סי' ז"ל מרן עפ"ד והואהשניה
 משמע חילק שלא מרן דברי מסתמיות שלאחרי, להפטירכתב

 ט( הלוים. והכהנים אמור ח( כ'[. סי' ח"א בשו"נ נועייןדל"ש.
 הנז' ה' )מז"ק ומעוזי עוז ה' בחקתי יו"ד( ירמיהו. ויאמרבהר

 : שם(ז"ל
 ה'. נאם חפצתי באלה כי ומסיים ב( יתפאר, ובישראל א(ומסיים

 ארץ. כברת ומסיים ד( לביתו. איש העם כל ומסייםג(
 ומסיים ז( ה'. אני כי וידעת ומסיים ו( וימות. בשער ומסייםה(
 הכהנים. יאכלו לא ומסיים ח( אלהיכם ה' אני כי וגו' שבתותיואת
 אתה: תהלתי כי ומסיים יו"ד( דבר. כל יפלא הממני ומסייםט(

 ב( ישראל. בני מספר והיה במדבר א( במדבר. ספר הפטרותט(
 ושמחי. רני בהעלתד ג( מצרעה. אחד איש ויהינשוא

 שמואל ויאמר קרח ה( מרגלים. אנשיס וגו' יהושע וישלח שלחד(
 ח( יעקב. שארית והיה בלק ז( הגלעדי. ויפתח חקת ו( העם.אל

 מסעי יו"ד( ירמיהו. דברי מטות ט( אליהו. אל היתה ה' וידפינחס
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 ומסעי ובמטות דברי בפינחם מפטירים מחוברות וכשהםשמעו
 שם(: הנז"ל ה' )מז"קשמעו.

 חן ומסיים ג( אשתאול. ובין ומסיים ב( ה'. את וידעת א(ומסיים
 לו ומסיים ה( מפנינו. הארץ יושבי כל ומסיים ד( לה.חן

 עם לכרנ והצנע ומסיים ז( ישראל. בני מפני ומסיים ו(לעם.
 ומסיים יו"ד( ה'. נאם ומסיים ט( וישרתהו. ומסיים ח(אלהיך.
 יתהללו: עד ישראל תשוב אם ד' מסי' אומר ואח"כ יהודה.אלהיך
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 גיא משא להפטיר מנהגינו דברים א( דברים. ספר הפטרותיו"ד(
 עמי. נחמו נחמו ואתחנן ב( כ"ב. ישעיהחזיון*(

 אנכי. אנכי שופטים ה( סרערה, עניה ראה ד( ציון. רתאמר עקבג(
 ט( אשיש. שוש נצבים ח( אורי. קומי תבוא ז( עקרה. רני רנצאו(

 שאז ר"ה וכשחל דוד. וידבר האזינו יו"ד( ישראל. שובהוילך
 מפטירים אז ליוהכ"פ ר"ה בין היא והאזינו מחוברות וילךנצבים
 ר"ה שבין בשבת ישראל שובה מפטירים ולעולם להאזינו.שובה
 )ויהי הברכה וזאת יא( שובה. שבת אותה קוראים ולכךלכפור
 )מז"ק במוסגר(. זה כתבתי לכך זה כתב לא ז"ל שמז"ק רמפניאחרי.

 שם(: ז"ל הנז'ה'
 ומסיים ג( נעדר. לא איש ומסיים ב( צבאות. ה' אמר א(ומסיים

 ומאספכם ומסיים ה( מארך. כי ומסיים ד( זמרה,וקול

 אחישנה. בעתה ומסיים ז( ה'. מרחמך ומסיים ו( ישראל.אלהי
 בנווך אל מי ומוסיף בם יכשלו ומסיים ט( עולם. יבוי בל רמסייםח(
 בכל וממיים יא( עולם. עד ולזרעו ומסייס יו"ד( קדם. מימיעד

 תלך:אשר

 והשיבו ז"ל מהרש"ך למז"ק ע"ז שכתב ה' אות כ"ג סי' ז"ל אמת השומר לה'וע'י(
 כן ישיבויגהגו בשם המיוחסת אחת בבהכ"ג יע"א בטריפולי ושכן זה. מנהגלקיים
 העירה ובפה תחילה ומדבריושכתב כןע"ש. נוהגים להם הסמוכים כפרים באיזהוכן

 כללות לה מיחס ולכן העתיקה היא דהישיבה לדקדס יש אחת בבהכ"נ אם כי אינו וזהוגו'
 ומסיימים הראשונים העיר חכמי מושב שם שהיו ישיבה נקראת מזה הנראה וכפיהעיר
 במוף ממיימימ אמת השומר ה' שזכר ובישיבה צבאות. ה' אמר י"ד פ' בסוף ג'רבא איפה
 בכי לסיים כדי זה סיום דטעם ע"ש.ונראה חזון מסוף פסוקים ג' מסיימים ואח"כ י"ג.פ'
 סיום חשיב צבאות ה' אמר י"ד בפסוק שמטיימים ופה י"ג בפסוק מסיימים שהם מפניטוב
 ופשטיה: נהרא ונהרא טוב.בכי
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 רני מפטירים וחנוכה ר"ח בשבת א( ההפטרות שאר הפטרות.יא(
 מחוברות כשהפרשיות ב( חנוכה. של שהיאושמחי

 חדש ראש של שבת ג( וילך. מנצבים חוץ האחרונה שלמפטירים
 לשנות אין דנחמתא, בשבעה יהיה אם אך כסאי השמיםמפטירים
 מפטירים ר"ח שלמחר שבת ד( ע"ש.*( יו"ד. באות שכתבתימסדר
 שני יש ואם ושמחי רני מפטירים וחנוכה שבת ה( יהונתל- לוויאמר
 חירום. ויעש ובשניה ושמחי רני ראשונה בשבת בחנוכהשבתות

 שראינו מה כפי )אה"ן יהוידע. ויכרות מפטירים שקלים שבתו(
 ויאמר מפטירים זכור שבת ז( שגים(. שבע מתחילימ4בןבאלחארה
 על יושבים ישראל בית מפטירים פרה שבת ח( שאול. אלשמואל
 יו'ד( לחדש. באחד בראשון מפטירים החדש ]שבת[ ט(אדמתם.
 שם(: ז"ל הנז' ה' )מז"ק לה' וערבה מפטירים הגדולשבת
 חודש מידי והיה פסוק להוסיף ונוהגים לה חן חן א(ומסיים

 וכו'. חודש מחר יהונתן לו ויאמר ופסוק וכו'בחדשו
 ומסיים ג( אהבה. בסו"ס והרמב"ם ס"ח תכ"ח סימן מור"ם וכ"כב(

 ז"ל כורן וכ"כ בחדשו חדש מדי והיה פסוק בופל ושוב בשרלכל
 ס"ב. תכ"ה סי' ז"ל מרן וכ"כ עולם עד ומסיים ג( ס"א. תכ"הסי'
 ומסיים ו( ס"ב. תרפ"ד סי' ז"ל מרן וכ"כ לה חן חן ומסייםה(

 שאול גבעת ומסיים ז( ס"א. תרפ"ה סי' ז"ל מרן וב"כ יהיולכהנים
 וכ"כ ועשיתי דברתי ומסיים ח( ס"ב. תרפ"ה סי' ז"ל מרןוכ"כ
 יו'ד( ס"ד. שם ן"ל מרן וכ"כ תמיד עולת ומסיים ט( שם. ז"למרן

 וכ"כ והנורא. הגדול וגו' אבכי הבה וכופל וגו' אבוא פןומסיים
 כן. נוהגים שיש מ"א ת"ל מי'הלבוש

 ומהם לספרדים מהם שינויים כמה יש בחומשים כיולהיות
 אהבה בסו"ס בהרמב"ם וכן לאשכנזים ומהםלאיטליאנים

 בין בהתחלות בין ממנהגינו שינויים כמה יש ההפטרותבסדר

 הדע, בבה"כ אבל פסוקימ ארועה שמדלגימ ראיתי ו"ל פרץ חוקיה ר' שלובבח"ב"(

 הנראה ז"ל;וכפי מהרש"ך מו"ק וכדברי ה' אמר מכה מתחילים שבאלחארהתייא
 מכה לחפטיר כתוב החומשים בכל וכן ה'. אמר מכה מתחילין שבעיר כנסיות בתישכל

 . פוסקים ושאר בטור הוא וכן כסאי השמים ומפטירים ס"א תכ"ה סי' ו"ל מרן וכ"כ ה'אמר
 וכמו כסאי השמימ ה' אמר מכה להתחיל עיקר ז"ל מהרש"ך מז"ק דדברי נלע"דולכז

 פה: אשר כנסיות בתי שאר מנהג שכן וכמו הפוסקיםשכ"כ
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 ז"ל מהרש"ך מז"ק דברי הזכרתי ההפטרות,לכן בעיקר ביןבסיומים
 כל ועל בסיומים גוהגים שאנו ממה הזכרתי וכן להתחלותבנוגע
 מז"ק דהעיד גם ומה ופשטיה. נהרא נהרא אמרו בזהכיוצא

 על הפטרות ספר בגביזה בבהכ"ב במצא ז"ל רבו דבזמן ז"למהרש"ך
 ע"ש שמו על ה' אות כ"ג טי' אמת השומר ה' כמ"ש ישן כ"יקלף
 בספר הנמצאת רבו למסורת מתאים נוז"ק מ"ש דכל ספק בליאשר

 יע"א: ב'רבא אי פה שנהגו ממה לשנות אין ולכל כ"יהנז'

 רי'ש. באות לקמן עמ"ש חדש בראשי,,ב(הלל

 ביום צבורית הגעלה לעשות יע"א ג'רבה אי פה המנהג הגעלה.י"ג(
 כליהם את יביאו למען ברבים זה ויודיעו ניסןי"ג
 הכלים נקוי ועל ההגעלה על ת"ח השגחת תחת זהלהגעילם,ויהיה
 הי"ו: הב"ד ע"פ ממונה ויהיה הדיןכפי

 לביהכ"1 1רות להביא יע"א ג'רבה אי פה נוהגים יש הוש"ר.י"ד(
 יוה"כ: כמו הוש"רבליל

 הס"ת שבה התיבה להקיף יע"א, ג'רבא אי פה המנהג הוש"ר.ט"ו(
 : קצ"ג[ סי' בשו"נ ]עי' בם"ת יקיפו לאאבל

 כי הי"ו, מאמו אברהם ר' שהעיד אצלי כתוב מצאתי הלל.ט"ז(
 מברכין החזנים היו ז"ל חדאד מעתוק ר' הרה"גבעלית

 ג"כ נוהגים היו וכן אמם, או אביהם פטירת בשנת אף ההללעל
 והנהיג זה בטל הגז' ז"ל חדאד מהר"ם ואח"כ כנסיות. בוויבשאר
 וחזרו בו חזר עצמו הוא ימים ואחר ההלל, על מברך אחרלהיות
 חדאד דמהר"ם הנר' ולפי ע"כ. מברך עצמו שהחזן כמלפניםלנהוג
 הדבר דתלוי הדבר על וכשעמד לברך, אסורים הדין דמן חשבז"ל

 לב וזכם ההמ"ח למהרכ"ח וכ"ר שהיה. לכמות הדבר החזירבמנהג
 ואמר ההלל על ובירך בצבור מתפלל שהיה אביו פטירת בשנתנר"ו
 זצוק"ל( הכהן סיסי נסים ר' )מוה"ר רבה, קול לההמ"ח ראהשכן
 ששותקים חזנים איזה וראיתי במנהג זה תלה לאבההם זכורושה'
 בצבור ההלל על ברכתי תנצבה"א אנוי פטירת ובשנת אחר.ומברך

 אצלי: כתובעכ"מ



לז ה נ ו הכ חויםאורח ת י רב

 לברך פה מנהגינו צבר[ או "סאברס" בא"י הנקרא ]הוא הנדי.י"ז(
 ז"ל לא"מ במכתבו ז"ל מהרד"ך וכ"כ בפה"עעליו

 ועי' כ"ב סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' ע"ש. אברהם קנה בס"סונדפס
 והחיד"א מהקמ"ר שהביא ר"ב בסי' התונסי נסיס נ,עשהלה'

 סי' ח"ב דעת יחוה בשו"ת פסק ]וכן ע"ש[, בפה"ע דמברכיןדדעתו
 . ס"ט[ כהן אפרים ע"ש. כההולקים דלאכ"א

 לברך, בניהם את חינוכם בעת נזהרים רבים ראיתי ה'. הזכרתי"ח(
 רק הנהוגה כקריאתו השם את להם יזכירולבלתי

 שכתב ס"ג רט"ו סימן א"ח בש"ע ז"ל למרן ועי' "השם".אומרים
 לפבי הברכות שלומד בשעה דוקא התיבוק אחר אמן עובין דאיןוהא
 מברכים שהם ואע"פ כתקנן הברכות לתינוקות ללמד שמותררבו

 ללמדם דהנכון מזה מבואר ע"ש. וגו' הלימוד בשעתלבטלה
 את מחנך אני ומאז הנהוגה. כקריאתו ה' הזכרת עםהברכות
 לבטלה. שמים שם הזכרת כלל בזה אין כי הנהוגה כקריאתוהילדים

 התינוקות ט"ו הלכה ברכות מהלכות בפ"א ז"ל הרמב"ם כתבוכן
 בשעת לבטלה מברכין שהן ואע"פ כתיקונן הברכות אותןמלמדין
 וכמ"ש נ"ג דף ברכות מהגמ' ומקורו ע"ש. מותר זה הרילימוד
 מא"ח[: ז'. אות א' מערכת ח"ב למשה הלכה ]עי' ע"ש. שם ז"להכ"מ

 הושענא ליל שהוא הסוכות חג של שביעי בליל רבה. הושענהי"ט(
 שלמים וכן רבים יע"א ג'רבה אי פה נהגורבה

 בליל וכן מועד. בקריאי הכתוב הסדר ולומדים הלילה כל ישניםאין
 ש' מערכת ח"א[ נהונה ]ברית הקטן בספרי שכתבתי וכמושבועות,

 פעם בכל לברך שכתב א' בסימן ז"ל חיים חקי להרב ועי' י"ב.אות
 ע"ש. ז"ל שלום נוה כהרב ודלא לו שמביאים התא'י או הקאפ'יעל

 שיברך פעם בכל בלבו יכוין לענ"ד ברכות ספק חשש מכלולצאת
 הארכתי אחר ובמקום הלאה. וכן זה כוס רק להוציא מתכויןשאינו

 :בזה*(

 ראשון כוס על אלא יברך דלא פסק ט' סי' ח"ז כהן שמחת בשו"ת נאולם'(
 ח"ו דעת יחוה בשו"ת וכ"פ עש"ב. לו, שיביאו מה כל על שיכויןועדיף

 ס"ט[- כהן אפרים ע"ש. יא.סי'
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 כפור. יום למוצאי כפור יום בערב חמין הטמנת תמין. הטמנתכ'(
 מנהג שאין וכיון שטומנים. ויש שנמנעיםיש

 תר"ט בסימן ז"ל מרן דברי פי על להתיר דיש נראה לאסורבעיר
 עדיף טפי דאדרבא האוסרים, על שתמהו וב"י בטור ועי'ע"ש.

 מרן כדעת הסתם מן ומורין דהלכה לי נראה ולדינא ע"ש.להטמין
 ראינו שלא מה דבם ועוד לאסור. פשוט מנהג כאן שאין כיוןז"ל,

 מה להכין להם דטורח משום אלא זה מטעם הוי דלא אפ"לטומנין,
 בזה(. רצונם שאין )או ויותר שעות כ"ד האש על להיותשצריך
 וא"כ איסור. מחשש היא דהמניעה שחשבו שנזהרו ישומזה

 לי נראה דייסא, בהם ונותנים הכבשונות שנתחדשובזמנינך
 לחוש: ממה לו איןדהמקיל

 אורך כל בעינן דלמצוה ס"ה תרמ"ו בסימן ז"ל מרן כתב הדס.כ"א(
 ואפילו ז"ל מור"ם וכתב ברובו. ולעיכובא עבותההדס

 ל"ח, אות ז"ל החיים כף הרב כתב הברכה ולענין ע"ש. בראשואינו
 ז"ל להר"ז וציין לכתחילה. עליו לברך מותר עבות שרובודכיון

ע"שנ

 דלא יו'ד סעיף תרמ"ו בסימן ז"ל מור"ם כתב קטום הדם הדם.כ"ב(
 דאם ונלע"ד ע"ש. העצים נקטמו אם אלא קטוםמקרי

 וכיון נקטם אם ספק הו"ל העלה רק בקטם אם בקטימה ספקיש
 קטום. ודאי אפילו ז"ל ומרן הוראה אעמודי סמכינן הדחקדבשעת
 דאיכא ועוד עליו. לברך לכתחילה גם להתיר יש נקטם בספקא"כ
 )כסברת המצוה אחרי נגררת והברכה דמי שפיר למצוה ובס"םס"ס

 שכתב למה זה ודומה דוכתי(. בכמה דבריו הבאתי ז"להרדב"ז
 ד' אות א' במערכת שכתבתי מה ועי' נקוב. ספק באתרוגלהתיר

 בזה: לעיין יש ועודע"ש.
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 יצר, ואשר ידיים נטילת על ברכת לומר פה מנהגינו ותתפלל.א'(
 וכן וגו' חנה ותתפלל ואח"כ השחר, ברכותואח"כ

 התורה ברכת קודם פסוקים יקרא שלא שסתם מ"ו סי' ז"ל מרןדעת
 שם מודפס אשר תפלה ספרי ומתוך תחנונים. דרך שאומרםאע"פ

 ונראה כן, נהגו דאצלם נראה וגו', נשמה אלהי ואח"כ וגו'ותתפלל
 כיון לחוש שאין די"א שם ז"ל מרן שכתב י"א דעת עלדסמכו
 פה דמנהגינו נראה ומ"מ ע"ש, תחנונים דרך אלא אומרםשאינו
 מרן שם דמסיים ועוד כסתם מרן דדעת פשוט דנראה חדאעיקר.
 מרן שכ"ד ח"ן אות החיים כף ה' וכ"כ ראשונה לסברא לחושונכון
 האר"י רבינו דעת שכן ס' אות וא"ו סי' הנץ' לה' וע' הרמב"םוכ"כ
 השחר בברכות להתחיל יכול בנקל שהרי לעשות ראוי וכןז"ל.

 דכ"ע: אליבא והוי ותתפללקודם

 בלחש לו' דרכם הצבור שלוחי לכם. נותן עד וגו' ה' אף וחרהב'(
 דטעמם נאמר כה ואם לכם. עד אף מתיבת נשמעשאינו

 אלא כאן דאין נראה זה אין ח"ו דלייט במאן נראה יהיהשלא
 פרשת של בקללות דאפילו ועוד וגו', אף וחרה וגו' השמרואזהרה
 והקהל נמוך בקול קוראם הש"ץ תבוא כי פרשת ושלבחקתי
 כף לה' וע' כלל. נשמע שאינו באופן זה קוראים ובכאן זה,שומעים
 בקי שאינו מי חובת ידי מוציא דהש"ץ ו' אות ס"ב סימן ז"להחיים
 לו אפשר אי לגמרי קולו משמיע אינו הש"ץ אם ע"ש.וא"כבק"ש
 למרן וע' זה, פסוק לו חטר שהרי ק"ש י"ח לצאת בקי שאינולמי
 אותו לראש חוזר באמצע אחד פסוק דילג דאם ס"ב ס"ד סי'ז"ל

 כשאר כולו זה פסוק לקרוא החזן דצריך נלע"ד ולכן ע"ש.הפסוק
 נראה זה שנשתרבב למה והסיבה ש"ץ. בהיותי נוהג אניק"ששרכן
 איזה חשבו מעט יפסיק וחרה תיבת אחר בספרים שכתובדמשום
 רק זו הפמקה דאין אינו וזה הפמוקן כל גמר עד שישתוק דר"לש"ץ
 הוא באלו נראה ויהיה אף תיבת עם וחרה תיבת תתערב שלאכדי

 ממה להוכיח יש וכן סי"טל ס"א סי' ז"ל מרן וכמ"ש וחרףאומר
 הפסוק מתחלת ולא והלאה אף מתיבת רק בלחש קוראיםשאין
 משום הוי ראי רם, בקול ק"ש כשאר קוראים וחרה דתיבתוחרה,
 וחרה מתיבת בלחש לקרוא הי"ל דלייט כמאן ליהוי דלאחששא
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 רם בקול ק"ש לקרות נוהגי' דיש סכ"ו שם ז"ל למרן וע'והלאה.
 לקרותה דהיינו מבוארים ודבריו ע"ש. בלחש לקרותו נוהגיםויש
 ס"ט באות ז"ל החיים כף לה' וע' רם. בקול כולה או בלחשכולה
 אמרו שלא רם בקול כולה לקרותה צריך הדין דלפי הרדב"זבשם
 בש"ץ וק"ו כ"ש אדם כל בשאר זה ואם ע"ש. בלחש בשכמל"ואלא
 איש בשו"ת בקי:"]ועיין שאינו מי חובת ידי להוציא מוכרחשהוא

 : עש"ב[ הש"ץ מנהג שמקיים ט"ז סי' חא"ח ח"אמצליח

 ואלהי אלהינו ה' אנא הוא הוידוי דהתחלת פשוט המנהג וידוי.ג'(
 כף ה' מדברי אך וגו', תפלתינו לפניך תבואאבותינו

 שהם נר' וגו' כהנים בברכת ד"ה א'[ ]אות מ"ח סי' ז"להחיים
 ט"ס ואולי וגו', אבותינו ואלהי אלהינו מתיבת הוידוימתחילים

 וידוי דבכל כתב ז' אות קל"א בסי' עצמו ז"ל הוא שהרי שםנפל
 כפור של תפלה בספרי כי ועם ע"ש. וגו' או"א ה' אנא בתחלתוצ"ל

 בכל אלא כן נוהגים אנחנו אין ע"ש, מאו"א ההתחלהמודפס
 בתפלת בין וגו' ה' אנא מתחילים כפור של בין חול של ביןהוידויים

 עמו. הוידוי שאומרים הקהל בין עצמו הש"ץ בין בחזרה ביןלחש
 החיד"א ומכללם פוסקים כמה בשם קל"א בסי' כ"ה ה'וכמ"ש
 וכ"כ הרבנים הסכמת שם ושיש לצדיק ארח ה' בשםבמחב"ר
 וגו' ה' אנא בתחילה צ"ל שמתודים וידוי דבכל גודל קשרבספרו

 הנז':וכמנהגינו

 והמנין מנין אחר מנין בנסיות בבתי כשמתפללים רידרי.ד'(
 הוידוי, אומרים השבי שחמבין עד שם מתאחריםהראשון

 השנר מנין של שהש"ץ בעת שהתודו אלו לעמוד פה מנהגינואין
 המנין אנשי ובאים לוידוי הגיע הראשון המנין אם וכן וידוי.אומר
 והגם התודו. שלא אלו הוידוי בעת שיעמדו מנהגינו אין אזהב',
 כבר והוא מתודה לש"ץ ליה שמע כי כתב תר"ז סימן ז"לדמרן

 השכנה"ג מ"ש על דסומכים נראה ע"ש, לעמוד צריךהתודה
 מהר"א מ"ש על וסומכים העולם כן נוהגים דאין ג' אותהגה"ט
 חייב אינו הימים בשאר אבל ביוהכ"פ רק לקום חיוב דאיןעובדיה
 ז"ל הכ"ה דבריהם והביא א' אות קל"ד סי' הפר"ח וכ"כלקום,
 י"ט סי' גודל בקשר ז"ל החיד"א מדברי אבל י"ג. אות קל"אסי'
 לעמוד, צריך החול ימי בשאר דגם דבריו מסתמיות נראה ו'אות
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 עם ומתודה דחוזר תר"ז סי' ז"ל מור"ם כדעת דנקיט נראהגם
 אות תר"ז סי' ז"ל כ"ה לה' וע' פליג, לא דמור"ם דס"ל אוהש"ץ
 שאחר פה ג"כ נוהגים וביהכ"פ ע"ש. דפליגי המ"ב בשםכ"ו

 בחזרה. הש"ץ עם ומתודים חוזרים לחש בתפלת יחיד כלשמתודים
 וכ"ן זה. לבאר וקיצר ליהכ"פ ג"כ קאו ז"ל החיד"א דבריואולי
 כ"א להתודות שלא זצ"ל כהאר"י שנוהג למי וגם שסיים ממהקצת
 ולא ע"ש. הקהל שמתודים ארוכים בוידויים לעמוד צריך אחתפעם
 צבורית צרה איזה יש אם ז"ל כונתו ואולי ביהכ"פ רק זהשייך

 עוד י"ל ז"ל דבריו ומתוך ארוכים. וידויים איזה לומר רוציםוהקהל
 מפני הימים בשאר התודה שכבר מי מתודים שאין מנהגינודטעם
 חבז' ה' ממ"ש אך אחת פעם כ"א להתודות שלא ז"ל האר"ידברי

 דברי דלפי נר' ולהתודות כתב ולא לעמוד צריך ארוכיםדבוידויים
 מה וא"כ להתודות להוסיף אין ארוכים בוידויים גם ז"להאר"י

 דברי עם מתאים אינו הש"ץ עם להתודות ביהכ"פ פהשבוהגים
 נהגו להתודות דמצוה ליהכ"פ בנוגע ואולי ז"ל האר"ירבינו

 ונהרא והפר"ח. השכנה"ג כדברי נהגו ימים ובשארכהפשטנים.
 ופשטיה:נהרא

 ונפילת הוידוי אומרים הש"ץ חזרת שאהך פה 13נהגינן וידוי.ה'(
 דבשני בסידורים במ"ש ולא וחמישי בשני גםאפים

 וכמ"ש ז"ל, האר"י עפ"ד והוא יושב מלך אל בתוך הוידויוחמישי
 א': אות י"ט סי' גודל בקשר חיד"אה'

 הוידוי אחר וגו' נאמר מה וה' בב' לומר המנהג נתפשט וידוי.ו'(
 וכן יושב מלך אל באמצע נאמר מה בסידורים כמ"שולא

 גם היום דעד ביהכ"נ איזה דיש ושמעתי פה. כנסיות בתי בהרבההוא
 אומרים נאמר ומה נאמר, מה בלא לבד הוידוי אומרים וה'בב'

 ד"ה א' אות מ"ח סי' ז"ל החיים כף לה' יושב/וע' מלך אלבאמצע
 או"א וגו' ויעבור וגו' תמהנו שכתב ז"ל האר"י בשם אפיםנפילת
 דמה נראה ומזה ע"עג רחום והוא סדר כל ואח"כ וגו' תעשאל

 נאמר מה ג"כ הזכיר מדלא הוידוי אהר וחמישי בשבי בגררתבאמר
 על העיר הי"ו מאזוז מצליח ר' כמה"ר והכולל החה"ש וידידנווגו'.
 וי"ג דהוידוי להדיא שכתב חי איש בן להרב ועי' לשונו, וזהזה

 ועי' ע"ש. לזה זה סמוכים תכף להיות צריכים אפים ונפילתמדות
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 הבאים תפלה בסדורי מסודר וכן בתחילתו. ע"ג דמ"בבשעה"כ
 לומר הנ"ל הגאון שיטת פי על נסדרו הנראה שכפי בגדאדמארץ

 יושב: מלך אל בתוך נאמרמה

 אליו: תשובתיוזאת
 בתי בהרבה נוהגים שאנו כמו מורה ז"ל החיים כף הרב לשוןהנה

 בארץ תרב"ג בשנת הנדפם בסידור ראיתי ועתהכנסיות.
 על מיוסד כתוב השער ובפתח עולם חקת הנקרא ירושת"והקודש
 כמנהג ממש כתוב ושם ואדנוית הוי"ה ובשילוב ז"ל האר"יפי

 ראיתי וכן ז"ל. ברכה יש"א הגאון בהסכמת בספר וע"ששהזכרתי.
 בסידור ראיתי וכן בירושת"ו. הנדפס ז"ל ישראל כנסתבספר

 דהכל לומר דיש ראיה אין ז"ל היר"ח הגאון ומדברי ז"ל.הרש"ש
 שיש ראיה אין שיטתו פי על שנדפם מדפוס וכן שזכר. הוידויבכלל
 הנדפם עולם חקת ספר על לסמוך יש ויותר מנהגם. שכןלומר

 לאור והמוציאו מקובלים וכמה אל בית רבני ששםבירושת"ו
 המקובל הרב יד בכתב ראיתי וכן ז"ל. האר"י כנוסח שיהיהכוונתו
 אל בית מחכנוי שקבל יד מכתב שהועתק ז"ל עידאלמהר"ם

 לסמוך ויש ז"ל הרש"ש סידור שנדפם קודם היה וזה ז"למהרש"ש
 ח"א מצליח איש בשו"ת ]וע' בזה: להאריך מקום כאן ואיןעליו.

 ב"א[: טי'חא"ח

 יום של במבחה חשון ז' ביום פה שבהוג מה לעביל וב"א. וידויי'(
 כ': אות ג' מערכוו עמש"ל ונ"א וידוי לומר שלאו'

 לבהכ"ג ברית בעל או החתן שנכנס דמיד מנהגינו וג"א. וידויח'(
 המנין בין שם אפים ונפילת הוידוי אומרים איןלהתפלל,

 מנין עם מתפלל והוא לבואו שקדמו המנין בין עמהם מתפללשהוא
 בבהכ"נ ונתאחר הראשון במנין כבר התפלל אם וכן אחריהם.אחר
 מבהכ"ב שיוצא ומשעה וב"א. וידוי אומרים אין שם, הוא עודכל

 בתי שאר וכל ימים. בשאר כנהוג ונ"א הוידוי אומריםוהלאה
 ונ"א וידוי אומרים ברית בעל או חתן שם שאין שבעירכנסיות
 החיים כף ולה' שם ולמור"ם ס"ד קל"א סי' ז"ל למרן וע'כדרכם.

 בעשית המילה דאפילו פוסקים ושאר החיד"א בשם פ"ב אותז"ל
 ומקרוב הכנסת. בבית ע"פ נופלים אין פה, נהוג שכן וכמובבית
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 אין הסנדק שם יש אם כן דכמו בזכרוני( הרשום )לפיראיתי
 מנהגינו מצוה, בבר אבל ותחינה. וידוי ביהכנ"ס באותהאומרים
 ונפ"א הוידוי שאומרים מצוה, הבר חתן בביהכנ"ס יש אםדאף

 : תקי"ג[ סי' ח"ג בשו"נ]עייז

 הקהל אומרים ויעבור אומר כשהש"ץ כתוב בסידורים ויעבור.ט.(
 עם לומר נוהגים ופה ז"ל. עובד בית ה' ע' וגו' רחוםאל

 יותר: קולו מגביה שהש"ץ רק וגו' ויעבור מדות הי"ג כלהש"ץ

 קדום מנהג מדות הי"ג אמירת אחר הכפורים ביום ויעבור.יו'ד(
 לנו המצא שמך כבוד בעבור ושחרית בערבית אזלומר

 וסולח מוחל לנו המצא אומרים נאובמוסף רחם למענך וחנוןרחום
 נא מחל נא/ובנעילה סלח נא מחל למענך ובמנחה נא מחללמענר
 שאמרו כמו וגו' בעבור אומר ג"כ הש"ץ ואח"כ נא. כפר נאסלח

הקהל:

 במוסף כן לומר פה המנהג תזכור. לזרעו היום יצחק ועקידתי"א(
 וכ"ן תקצ"א סי' א"ח ז"ל מרן כדעת השנה ראששל

 כף ה' כמ"ש אשכנז מרבני גם הרבה וכ"ד ובד"מ שם מור"םדעת
 ל"א: אות שם ז,"להחיים

 החול. מימי באחד ראשון יום ר"ה חל דאם פה המנהג ותשליך.י"ב(
 השדות לאחת מבהכ"נ הולכים מנחה תפלתאחר

 ותשליך סדר שם ולומדים חיים מים באר יש שם אשרשבעיר
 שנקוכ"נ ביום הנז' הסדר לומדים בשבת חל ואם בסידורים.ככתוב

 זכרון להרב ,וכ"ר ל"ג ל"א ל' אות תקפ"ג סי' ז"ל החיים כףה'
 שאחר אומץ ביוסף זקינו מר הרב בשם ז"ל החיד"א נכדמשה

 בשו"ת ]ועיין ע"ש. עדיף, דשוא"ת דדעתו כתב הדיעות ב'שהביא
 : ע"ש[ נ"ו. סי' ח"א דעתיחוה
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 זיי"ןמערכת

 פ' לומר נוהגים יש ס"ט א' סי' א"ח ז"ל מר"ן כתב זמירות.א'(
 פ' ואח"כ התמיד פ' ראח"כ הדשל תרונ,ת ופ'הכיור

 אין ופה ע"ש, ועשייתה הקטרת סימני ופרשת קטרת מקטרמזבח
 עולת החדש, תפלת עובד, בית תפלה. בסידורי כמ"ש אלאנוהגים
 ואח"כ הקטרת סימני ופרשת התמיד פ' ואומרים וכיוצא.תמיד
 הזמירות סדר א' אות מ"ח סי' ז"ל החיים כף לה' וע' וגו' רבנןתנו

 הנז': במידורים כמ"ש כמעט והוא ז"ל, האר"י רבינובשמ

 שבאלחארה הדיג,-תייא בביהכ"3 ראיתי וכפור בר"ה ימיררת.ב,(
 הפותחים כנסיות בבתי נהוג שכן הרוב ועליע"א,

 אשר עד מלהוסיף הק"ק ממתינים פסקא כל בסוף כי וכפור.בר"ה
 לזה והטעם פסקא אותה של האחרון הפסוק אומר לכךהממונה
 ולכן עם, רוב בפ"י יהיו כנסיות בבתי אז כי מפני דהואנלע"ד
 זה יהיה שלא אלו, עם אלו קריאת ולהתאים להשוות כדי כןנוהגים

 בסוף: וזה באמצע וזה הזמירותבתחלת

 ז"ל מרן דעת עליו מזמנין אם מברכין למי היודע קטן זימון.ג'(
 כיון הלכה ולענין שכתב עליו דמזמבין קצ"ט מי'בב"י

 בש"ע פסק וכן גקיטנן הכי אחת לדעת מסכימלם והרמב"םשהרי"ף
 שראיתי. כפי אלכבירה אלחארה פה מנהגינו וכן יו'ד ס'שם

 אני תמיד נהגתי וכן ז"ל מהרש"ך מורי אבי נוהג היה שכןרשמעתי
 שמעתי וכן נר"ו. הרמ"ה ידי"ן בריה ומר ז"ל מהרי"ך דודיומר

 ז"ל מוהרס"ך ,הראב"ד אביו מר נוהג היה שכן נר"ו רכ"ךמידי"ן
 הרד"ע מידי"ן שמעתי וכן תשובות( דוד וזרע ה' ברכת ה"ה)הוא
 שעשוע )ה"ה ז"ל. עידאן מהר"ם אביו מר נוהג היה שכןנר"ו
 )ומוהר"א ז"ל עידאן מוהר"א דודו ומר ועוד( משה ותורתמצוה
 ז"ל מהרי"ך מז"ק מפי פה במנהגי בקיאות לו היה ז"לעידאן
 בגודלו העיד נר"ו עידאן מהר"ם ידי"ן אחיו מר במכתב וכןכידוע(
 למי לו שאל קטן הנז' בנו בהיות ז"ל עידאן מהר"ם אביו מרכי

 והיה הזימון על דעתו לתת צוהו ואז להקב"ה והשיבומברכים
 ותלמידו ז"ל חורי מוהר"ר נוהג היה שכן שמעתי וכן אותו.מצרף

 מידי"ן שמעתי וכן דבר. עמא שכן שמעתי אחד ומת"ח ז"למהרי"ך
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 אביו ומר מנין להם אין לפעמים פסח בליל בביתם שכן נר"ורי"ח
 בין לדינא בין וא"כ מברכין. למי יודע אם לעשרה הקטן מצרףהיה

בין וכאמור, ז"ל מרן כדעת פה מעשה לעשות נקיטנןלמנהגא
 דהגם ה'. אות הגהב"י ז"ל השכנה"ג וכמ"ש לעשרה ביןלשלשה
 מזמנין היו בעשרה דגם ספק אין מנהג, ראיתי לא עשרהדבזימון

 אינו וליר'ד מצטרף דלשלשה שסובר מי מצאנו שלא כיון הקטןעל
 כנז': נר"ו הרי"ח מידי"ן ששמעתי פה וכ"ש ע"ש.מצטרף

 שיהיה עד כלל אותר מצרפים דאין וי"א כתב ז"ל דמור"םוהגם
 אינהו ע"ש, לשנות ראין נוהגים וכן וגו' עשרה שלשבן
 דהאשכנזים ל"ד אות ז"ל החיים כף ה' וכמ"ש בדידן ואנןבדידהו

 אפילו וכ"ז ע"ש. מרן כדברי נוהגים הספרדים אבל נוהגים,כל
 וכאמרר: ז"ל כמרן נהגו עירינו דרבני פה וכ"ש חדשהבעיר

 בשם ג' סי' אה"ע משה ריען בספרר ז"ל למוהרמ"ז ראיתישוב
 כדעת מצטרף דקטן שכתב דאחר בתשרבה ז"ל הכהןמוהר"א

 לא כלל קטן מצרפין שאין מרבותינו קבלנו אנחנו אבל סייםמרן
 דברי ליהוו דלא וכדי ע"ש_ ז"ל מור"ם במברת ליו'ד ולאלג'

 ומה אלכבירה אלחארה פה רבני עם פלגן ז"ל הכהןמוהר"א
 יע"א הדיג,ת ק"ק על רק קאי ז"ל הנז' דהרב נראה פה.שנהגנר
 פה ורבני כן. כתב אתריה כי ומר העיר, כללות על ולאדוקא

 שכן הפלא מן זה ואין ז"ל כמרן ועבדי נהגו אתרייהו כיאלחארה
 מעשה המחבר הרב ז"ל מהרנ"ך מז"ק כי ז"ל מורי מאבישמעתי
 מר ואחריו וראב"ד ור"מ ר"מ אלכבירה אלחארה פה היהנסים
 על עלה כאשר זקנתו ולעת רחמים שערי ה"ה ז"ל מהרר"ךאחיו
 כפעם לו אומרים אז הק"ק ראשי היו הקדש לארץ לעלותלבו

 איך ביאר ולא יש משיבם ז"ל הוא והיה אותנו עוזב אתה למיבפעם
 הוא. מי להם לבאר ממנו בקשו הקדש לארץ למסעו וקרובובמה.
 )הוא אחי בן יוסף ר' שיש ש'אול י'וסף ר"ת די'ש וביאר יש.והשיבם
 ז"ל( נסים מעשה הרב בן ז"ל מהרי"ך מז"ק מקודש ראב"דהרה"ג
 הרה"ג )הוא אחותי בן שאול ר' ויש אלכבירה. אלחארהבק"ק
 ה' ודבר יע"א הדיג,ת בק"ק י"ל( מהרש"ך מז"ק מקודשראב"ד
 וראב"ד ור"מ ר"מ י"ל מהרי"ך הנז' הרבנים היו כי אמת,בפיהו
 בק"ק וראב"ד ור"מ ר"מ י"ל ומהרש"ך אלכבירה. אלחארהפה

 עיקר הנז' מהרי"ך דמז"ק ז"ל אבי ממר שמעת* גם יע"א.הדיג,ת
 עירינו רבני מכל ידוע וכן ז"ל מהרנ"ך אביו מר אצל היהלימודו
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 אלכבירה. אלחארה עירינו במנהגי מאד בקי ז"ל מהרי"ךשהיה
 אחרי 3גררו אלכבירה אלחארה עירינו דרבני כלל רחוק אינווא"כ
 מרבו שמע או שראה מה כפי פה דמנהגינו ז"ל מהרי"ך מז"קדברי
 מז"ק דברי אחרי נגררו הדיג,ת ורבני ז"ל. כמרן דמנהגינופה

 שמע או שראה מה כפי ז"ל כמור"ם בזה דמנהגם ז"למהרש"ך
 במקומו והנהיג הורה הדיג,ת מרבני אחד אם רחוק ואינו שם.מרבו

 הרב למ"ש זה ודימה לשנות ואין מור"ם שכתב מפני ז"לכמור"ם
 מור"ם כשכותב ז"ל יעקב דברי הרב דבריו והביא הרועים.משכנות

 קאי לשנות ואין מור"ם דמ"ש אלחארה רבני דעת אמנם עיקר.וכן
 אומרים היש סברת על וסומכים כן דנהגו דכיון הכי שנהגו מהעל
 עיקר דוכן זה כלל ס"ל לא אלחארה דרבני או המנהג לשנותאין

 ועי' מתני בפלוגתא והדומה זה דכלל בהגהתי. שם וכמ"שלגמרי
 רחוק אינו גם ואכמ"ל. בזה שהצע"ג משה באמר שם ז"ללמהרמ"ן

 ור"ל אנחנו תיבת להוסיף בלישניה דייק ז"ל הכהן דמוהר"אלומר
 בזה פלוגתא שיש נאמר אם דאפילו נראה ועוד יע"א. הדיג,תבק"ק
 ומר העיר כללות במנהג גם הדיג,ת רבני ובין אלהארה רבניבין
 ומוקמינן במנהג ספק הו"ל מ"מ ופליגי, הדא אמר ומר חדאאמר
 נראה ועוד וכאמור. ז"ל ומרן ההוראה עמודי רוב כדעת אדינאליה
 ובדיג,ת כן. ושנהגו שהורו פה רבני על אלחארה פה לסמוךדיש
 אם דאפילו נראה ועוד כן. ושנהגו שהורו שם הרבנים על לממוךיש

 מאיזה ואח"כ כמור"ם אלחארה פה גם קדום המנהג שהיהנאמר
 ז"ל מרן וכמ"ש כלל מזה לזוז אין ז"ל, מרן כדעת נשתנהסיבה

 אע"פ דברים בקצת איסור נהגו ארצות בקצת ואם לב"יבהקדמתו
 דברי עליהם קיבלו כבר כל במנהגם יחזיקו בהפך בכריעשאבו
 שנהגו מקום בפרק כדאיתא היתר לנהוג להם ואסור האוסרהחכם
 שפיר האוסר דברי קבלת בו שייך דלא דבדבר מבואר ומזהע"ש.
 כבר אם וכ"ש לכתחילה, אפילו ז"ל מרן כהכרעת לנהוגיכולים
 מאחר שתהיה. אלזו הסיבה תהיה כמרן העיר רבני ונהגוהורו

 בפלוגתא רק שייך זה שאין האוסר דברי קבלת שייך לא זהדבבדון
 מהר"ם לידי"ן ראיתי גם דבר. אותו אוסר וזה דבר אותו מתירשזה
 עתה )כי באלחארא בהיותו כי הנז' במכתבו שכתב הנז' נר"ועידאן
 כששה מאלחארה רחוק מקום והוא יע"א הדיג,ת בק"ק דומ"ץהוא

 שמצרפים המנהג הוא שכך אצלו פשוט זה דבר היה מ"מ(מילים
 גדולים לאיזה ראה או שמע אם יודע אינו אך למנין.קטן
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 שמע הדיג,ת לק"ק דבבואו וזנז' במכתבו כתב עוד כך.המתנהגים
 לצרף שאין ז"ל מור"ם כסברת שנוהגים ז"ל הרמ"ז מוה"רמפ"ק
 שהיה מהשמועות לו אשר הזכרונות בם' אצלו כתוב וכן לזימוןקטן
 ברכת בענין הלשון. בזה ולמנהגא לדינא בנוגע הנן' מהרבשומע
 מאריה הרה"ג כי נר"ו מפ"ק שמעתל הקטן מצטרף אםהזימון
 דאין בזה ההגה כס' זו בעיר דהמנהג אמר זיע"א מהרש"ךדאתרין
 עיר על היינו זו בעיר מ"ש אם יודע איני וכעת עכ"ד הקטןמצטרף
 )שבא אז מני כי במכתבו שם ומסיים בכלל, אלחארה גם אוהדיגת
 הערה אני כתבתי שנים( וכמה כמה מיה הנז' קונטריסו אנילידי
 דלפי שומע אני ממש חד,טות הלשון. בזה הנז' קונטריסו בגוףע"ז
 מברכין למי שיודע כל הקטן על לזמן הוא בביתנו תמיד שנהוגמה
 וכן אז מני נר"ו מהרש"ך מורי אבי נוהג היה ככה זכרוניולפי
 זמן ומזה נר"ו, הרמ"ה ידי"ן בריה ומר ודודי אני תמידנהגתי
 הדיג,ת בק"ק )דומ"ץ של"ד ה"ה זצ"ל מוהרד"ך שהרבכשמעי
 בתריה ואנן מור"ם דעת דזו תמהתי הקטן על מזמן היה לאיע"א(
 שפיר. ניחא זצ"ל מהרש"ך דמז"ק משמיה האמור ולפי גרירןדמרן
 ז"ל מרן ע"פ ונהגו הזה מהמנהג נודע שלא דבמקום דלע"דאלא
 דנהגו כיון מנהגם על לפקפק אין מברכין למי ביודע הקטן עללזמל
 בלחארה גם זה דמנהג נודע דלא דכיון עוד ואמינא ז"ל. מרןע"פ

 דידי"ן והבם ז"ל מרן ע"פ לבהוג ויש בו לבהוג מוכרח איבו~כבורה
 דבריו סובבים יע"א הדיג,ת דעל יתכן זו בעיר דהמנהג כתבהנז'

 נוהגים אנחנו או נוהגים פה אמר ז"ל מהרש"ך ה"ה מז"קוכשאמר
 הדיג,ת ק"ק דעל יתכן זו עיר אמר אם ואף נוהגים זו עיר אמרולא
 מילים כששה ורחוקים לבדם נפרד מקום דהם כיון זו עיראמר

 בעיר קהלות דב' הפוסקים מ"ש זו מודעת וכבר ואלחארה.מהשוק
 ובקהלות במקומות דחלוקים בנ"ד מכ"ש להם יש עיירות ב' דיןאחת
 זהו אדינא אוקמיה במנהג ספק דכל הוא וכללא מילי, וכמהלכמה

 נר"ו עידאן מהר"ם שם עוד ומסיים הנז'. הגהתי עכ"דהנלע"ד
 ע"ד הערה בצדו וכתוב ישן דפום ש"ע לידי בא שנים כמה שזההנז'

 זו עיר או פה אמר אם כעת זוכר ואיני נוהגים שככה ז"למרר"ם
 מוהרש"ך כי"ק וזוהי זצ"ל הרמ"ז מפ"ק ששמעתי זוהי חשבתיואז
 אלחארה דפה ברור לי נראה האמור ומכל נר"ו. עכ"לזצ"ל

 בהדיג,ת ושם פה. הרבנים שהורו במנהגינו לעמוד לנו ישאלכבירה
 איזה דיש וכידוע חדש כל ואין שם הרבנים שכתבו במנהגםיעמדו
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 שפה הרוב על כי עם שוים בהדיג,ת ושם פה מנהגינו שאיןפרטים
 נגררו פה כי כמש"ל דהוא נראה לזה והסיבה אחדים. ודבריםאחת
 מה אחרי נגררו ובהדיג,ת ז"ל מהרי"ך ממז"ק ששמעו מהאחרי

 וכאמור: ז"ל מהרש"ך ממז"קששמעו

 נקרא ]ובעברית זגוגו או יקוקו בערבי הנקרא הפרי על זקוקו.ד'(
 חכמים כמה נסתפקו פה הראשונים דבימי שמעתיאורן[.

 אדמה. פרי או אילן פרי היא אם ידעו לא כי בברכתו במסיבהשהיו
 מהרד"ך דודי מר או ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק או עמהם שםוהיה
 הנקראים והלוזים הזקוקו כי אביו ממר ששמע להם ואמר ז"לבנו

 וזה מדבריי שזה אלא אחד מין הם לבאי, לוז או בנדקבערבי
 וכן שנועתי. כאן עד העץ פרי בורא עליו בירכו זה פי ועלפרדסיי

 אילן: שהוא ונתברר מזה ונוטעים נטעו זהבזמנינו

 ממקום השמים באורך כהץ היורה כוכב כעין והוא זיקים.ה'(
 הרעמים ועל הברקים ועל וגו' כשבט אורו ונמשךלמקום

 ואם בראשית. מעשה עושה אמ"ה בא"י אומר מאלו אחד כל עלוגו'
 רכ"ז. סי' ש"ע עולם מלא וגבורתו שכחו אמ"ה בא"י יאמרירצה

 עולמיוהגם מלא וגבורתו שכחו אמ"ה בא"י לברך פהומנהגינו
 ומלכות שם בלי לברך העולם דמנהג א' אות ז"ל החיים כף ה'דכתב
 סב"ל בזה לומר ואין ומלכות בשם לברך יום בכל מעשים בדידןאנן
 מקומות. בכמה וזולתו ז"ל החיים כף ה' כמ"ש לברך דהמנהגכיון
 ראיה אינו לברך שלא שנהגו ומה בהלכה הוא המנהג דהריועוד

 והב"ד כ"י בתשובותיו פשוט גט ה' בשם א' אות ז"ל הברכ"יוכמ"ש
 ע"ש: א' אות ז"להכה"ח

 י"ד: אות ב' מע' עמש"ל המצרים בין שהחיינו לענין זמן.ו'(

 אלא זה מעין המאכל ועל זממיטא הנקרא המאכל על זממיטא.ז'(
 ד': אות ב' מערכת עמש"ל רךשהוא

 א"ח ז"ל מרן כדעת זכוכית בכלי ג'רבא אי פה מנהגינו זכוכית.ח'(
 ובשטיפה הכשר שום צריך דאיבו סכ"ו תנ"אסי'

 כדעת ולא איסורים שאר לענין בין חמץ לענין בין ע"ש סגיבעלמא
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 נהגו ושכן מהני לא הגעלה דאפילו מחמירים דיש שםמור"ם
 מחמירים דנקט עצמו מור"ם מדברי וכן ע"ש. ומדינותיהםבאשכנז
 בכללי ז"ל מלאכי יד ה' וכמ"ש ז"ל מרן כדעת לדינא דדעתומשמע

 ע"ש: ח"י אות ומור"םמרן

 פרי בתחלה שמולידים תאנה אילבי יש ג'רבא אי פה ומן.ט'(
 הנקראים תאנים מולידים אחר ובזמן פיטר בערביהנקרא

 ספק בזה ויש תאנים רק מולידים שאינם אילנות ויש כרמוץבערבי
 או"ד התאנים על שהחיינו אח"כ וכן הפיטר על שהחיינו מברךאם
 אחד פרי כמו הו"ל שניהם את מוליד אחד שאילן מהם דישכיון
 על תחלה פעמים ב' לברך שיש ונלע"ד פעמים. ב' עליו לברךואין

 נולדו דהתאנים יודע אם מבעיא התאנים5יולא על ואח"כהפיטר
 מאותו הם שהתאנים יודע אפילו אלא הפיטר הוליד שלאמאילל
 התאנים אותם על שהחיינו מברך אעפ"כ הפיטר שהולידאילן
 אלו/שהרי תאנים נולדו אילן מאיזה יודע שאינו הסתם מןוכ"ש
 אפשר בשנה פעמים המתחדש דפרי כתב רכ"ה סי' בב"י ז"למרן
 אבל שהחיינו פעם בכל עליו ומברכין מקרי לזמן מזמןדבא

 פרי ולפ"ז רבינת וכ"כ לשנה משנה המתחדש פרי כתבהרמב"ם
 אפשר כלגימיהו שהחיינו עליו מברך אינו בשנה פעמיםהמתחדש
 דפרי ואה"ן נקט דמילתא אורחא אלא דוקא לאו לשנהדמשנה

 והגם ע"ש שהחיינו פעם בכל עליו מברך בשנה פעמיםהמתחדש
 כללי חמד שדי לה' וע' כן דדעתו בראה אפשר לשון כתב ז"לדמרן

 וכתב שכתב מרן בדעת הד"מ דעת וכ"ן א' אות ט"ז סי'חפוסקים
 ]בד"מ ע"ש שהחיינו עליו מברך בשנה פעמים הנ,תחדש דפריב"י

 הארוך[. בד"מ מצאתים אולם תיבות להני ליתא הטור עלשלפניגו
 לצדד כתב לא בב"י שהרי פעמים שני מברך דר"ל מבוארתוכונתו
 ולא פעמים שני עליו שמברכים או כלל עליו מברכין שאיןאלא
 בהגה מור"ם דעת וכ"ן אחת. פעם רק לברך שלא זה צד כללכתב
 ע"ש שהחיינו עליו מברך בשנה פעמים ב' המתחדש פרישכתב
 שיטתו שנתחלפה מסתבר דלא בד"מ וכדעתו מעמים שניוהיינו
 שלא ומה בב"י לזה מקום שהראה מור"ם ציוגי המציין דעתוכ"ן

 מינה פעמים שני חידוש ליה דחשיב דכיון משום זה לבארהוצרך
 ולזה. לזה משמשת פעמים ב' דמלת ועוד פעמים. ב' דמברךנמי
 לה' וע' וכאמור בב"י שהם במקורן הדברים הרואה על דסמךועוד
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 דאין פשרה לעשות מור"ם שדעת דאפשר שכתב ז"ל החייםכף
 ובהג"ה בד"מ דמדבריו חדא 3ראה ואי3ו ע"ש. אחת פעם כ"אלברך
 לבאר הי"ל אהת פעם אלא יברך שלא פשרה לעשות דדעתואיתא אי פעמים ב' כתוב דבב"י דכיון ותו כן, נראה אין הב"י מרןע"ש
 ולא להדיא אהת פעם היל"ל בהגה בש"ע וכן משה בדרכיטעמו

 דשני ג"כ משמעותו פעמים ב' שמתהדש דכתב דכיון ותולסתום.
 פעם גם מתהדש נקרא אינו אם דממ"ן ותו וכאמור. מברךפעמים
 ופשרה מברך פעמים ב' גם לזמן מזמן מתהדש ואם יברך, לאאחת
 ולצד פעמים ב' מברך אהד דלצד בב"י וכמתבאר מקום לה איןזו
 ב' לברך נקיטינן הכי דלדינא נראה וא"כ כלל. מברך אינושני

 נאמר אם דאפי' ועוד מרן. בדעת ז"ל ומור"ם מרן וכדעתפעמים
 גילה שלא במקום מור"ם כדעת נקיטנן עכ"פ החליט לא בב"ידמרן
 האמור ומן ע"ש. ע"ג סי' ח"א משה ישיב ה' וכמ"ש דעתר ז"למרן

 על ושהחיינו הפיטר על שההיינו דמברך נקיטינן דבניידמבואר
 דודי למר וג' א' אות ז' מע' ח"ב לדך משגב בס' מצאתי וכןהתאנים

 מצאתי וכן שם ז"ל דודי מר דעת וכן ז"ל מהרש"ך מז"ק שכ"דז"ל
 יד לה' וע' ז"ל. מהרש"ך מז"ק שכ"ד ז"ל מהרש"ך לא"מבכ"י
 וכן כתבתי. והנלע"ד וגו' נמי הכי ואין ל"ג בשיטה ד"ה ז"לאהרן
 כן זכרוני וכפי התאנים ועל הפיטר על שההיינו לברך נוהגאני

 )מותפשטה או התוהו הוא שרן שנאמר אמ העמ, שאר גמנוהגים
 ושהורות לבנות וענבים בתאנים וכן ז"ל. מהרש"ך מז"קהוראת
 דמברבים רכ"ה בסי' ז"ל הלבוש מדברי מתבאר ואדומותולבנות
 הרבה שהביא ל"ד אות שם בכה"ה ]עיין ע"ש. שההיינו. מין כלעל

 : ע"ש[ לברך שאין דס"למהפוסקים

 פרי להניה מנהגינו השגה ראש של שני ליל בקידוש זמן.יו'ד(
 ז"ל מרן וכמ"ש בקידוש שהחיינו ולברך השלחן עלחדש

 שהדזייבו מברך זה כל עם הדש פרי לו אין ואם ס"ב. תר"אסי'
 שם: מרןכמ"ש

 ראשון דביום בהול ראשון יום שחל ר"ה של שני ביום זמן.י"א(
 שני, ביום לברך שלא מנהגינו שההיינו השופר עלמברך

 מברכים ראשון ביום תוקעים שאין בשבת ראשון יום חל אםאבל
 וכ"כ ע"ש. ס"ג תר"א סי' מרן וכמ"ש השופר על שההיינו שניביום
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 אשכנז ובני ץ"ל מרן כדברי נוהגים ספרד דבני ז"ל החיים כףה'
 שם:כמור"ם

 כלה עמנו תעש אל או"א וה' ב' יום בבקשות אשר נאמת וכורי"ב(
 ספרים בכמה בדפוס נתפשט וכן נמת. ולא לומר צריךכן

 נו"ב ה' בשם עובד בית לה' וע' הרבים.ובפי
 ז""

 נראה אינו ולע"ד
 שייך דלא מה נומה מלשון זה להבין הקורא יטעה שמא לחושדיש
 לשון ולא צח מקרא לשון היא התפלה דכל ועוד השי"ת. לגביכלל

 בלשון ולא סידרה מקרא בלשון זו תפלה מסדר כי ובודאיתרגום
 הריב"ש והביאו בתשובה הר"ן מדברי זה ללמוד דיש ונ"לתרגום.

 ומהם להוסיף אין עליהם ונכוחים טובים דבריך אני רואה ש"ץ,סי'
 בטוחה דרך לו בוחר משכיל כל העה"ז בעסקי שאפי' לגרוע,אין
 לבו שיש כו"כ אחת ועל רחוק באפשר אפילו ומכשול בזקמכל

 נניח ואיך עולם, של כבשונו שהם ומצות תורה בדרכי כןלעשות
 צר למקום עצמינו ונכנים הקדושים רבותינו בה דרכו אשרהדרך

 ולתפוס הודאי להניח שאין כלל מדוחק שלא הכרמיםובמשעול
 לחם ה' מז"ק והב"ד פנים בשום ראוי איננו כי המצות בעניניהספק

 קנ"ח סי' ח"ב מהרשד"ם דבריו שהביא וכתב כ"ט דףהבכורים
 שדיבר מה למז"ק וע"ש תר"צ[. סי' א"ח בב"י גם ]והובאע"ש

 סי' א"ח מרן פסק דכבר ועוד משם. קחנו לזה ג"כ בהשייךבנדונו
 אחרת כוונה השומע יבין שלא ודקדוקים לשון תיקוני כמהס"א
 לדקדק צריך ובתפלה דזמרה בפסוקי דאף סכ"ב שם וכתבזרה.
 באופן לשומע טעות הגורמת תיבה לומר שאין מכ"ש וא"כבכך,
 מ"מ ]שכתבו[ ז"ל והב"ע לחנו"ב דגם וכ"ש מעלה. כלפי יתכןדלא
 ע"ש. הספרים לשבש צורך שאין אלא נאמת, האומר ונכוןיפה

 נאמת: רק לומר אין דודאי אמינא לע"דוא"כ
 לשון בש"ס וכן שאני ארמי לשון מהכתובים, הנו"ב שהכריעומה

 כל שהתפשטו דיתכן הוכחה אין מהמשניות גם שאני.ארמי
 בלה"ק כמו בם השתמשו ולכן שני בית בימי ביניהם אלו תיבותכך

 נומינו נומיתי רק נם נמנו נמתי שם נאמר שלא לזה וראיהגמורנ
 להבין טעות חשש אין דכה"ג ותו ארמי. לשו7 כפי גם אינו וזהבומי
 דבר או שגיאה אין בלא"ה היה אם שינה דלשון דמלבד שינה,לשון
 הזכיר שלא בשרשים להרד"ק ועי' ראויה, שאינה הבנההגורם
 ז"ל הוא כי ועם תנועה~ע"ש. לשון וגם אמר לשון נאם רקבלה"ק
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 משלשה תיבה כל דבנין אזיל דלשיטתיה נ"ל נום בשורש זההביא
 כמה שכן נראים, דבריהם ולע"ד בזה, חולקים רבים וכבראותיות
 אין כי ואם להם מסייעים קם שב גם פעלים וכמה אם אח אבשמות
 הדקדוק בחכמת בבקיאים התלויים בדברים להכריע יפהכחנו
 העיד דכבר גם ומה באלף דהעיקר נ"ל נאמת תיבת אל בנוגעעכ"פ
 ועי' ע"ש. הדקדוק חכמת קצה אפם אפילו למד לא כי הנ"בהגאון

 בתפלה: ארמי לשון בענין ק"א סי' ז"ללמרן

 שאנחנו מה וכמי שקדמוני רבנים שראיתל מה כמי זכרוןןי"ג(
 שייכות לו ואין וברור פשוט שהוא דבדברנוהגים,

 הצריד ובדבר להם, שגראה מה כפי תיכף משיבים ספר,לפתיחת
 כפי משלבים יום בכל ומעשים ורגיל הוה דבר הוא אם ספרלפתיחת
 להורות יכול אינו כ"כ, ורגיל הוה שאינו דבר הוא ואם תמידהרגיל

 ז"ל מוהרם"ך דהרה"ג בפומיה ומרגלא הספר. פתיחת אחררק
 סי' ח"ג בשו"נ ]ועיין הרעה. מחשבתו תשוב הספר, עם אמרלומר

 :כ"ט[

 כמו אדמה פרי מין הוא שומשמין. נקרא הקודש בלשון זלזלאן."'ד(
 עליו מברך קלי או חי ממנו והכוסס הנסיון הורהשכן

 האדמה: פריבורא

 מפרי מין הוא כי ידוע פרקדאן. נקרא הקודש בלשון זלבא'ן.ט"ו(
 בורא וברכתו קלי או ומבושל שלוק ונאכלהאדמה

 כידוע: האדמהפרי

 בורא מברך בו המריח ותפוזים. הלימונים של פרח והוא זהיר.ט"ז(
 כידוע: מהעץ הוא כי בשמיםעצי

 מר בהעתקת זצוק"ל מוהרש"ך זקני למר ראיתי בפסח. זיוא'ןי"ז(
 משחא הרב דברי על שכתב זצוק"ל לדך משגב הרבדודי

 פשוט לי נראה שכתב תשובה בד"ה ס"א תם"ז[ ]סי' ז"לדרבותא
 בית להרב עיין בצדו נכתב לשונו. וזה וגו'. חימוץ חשש בושאין
 עמ הנמצאת בבראקה לאסור רבו משם שכתב ק"ח דףיהודה
 גם בצורתה. קצת שמובדלת האורז עם בנמצאת לא אבלהחטים,
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 דברי מכח אסר ט' תס"ז[אות ]סי' זה בסימן ז"להמחב"ר
 במין לאסור מרבותיבו קבלנו וכן ע"ש. כלאים דרישהירושלמי
 הנמצא אבל פשתן. זרע כצורת ארוכה שצורתן החטים עםהנמצא
 הרב ובדברי מחמיץ ואינו הוא בעלמא עשב קצר שאורבו האורזעם
 שם ז"ל החיד"א שם על סימנא ואתנח ע"ש. ז"ל יהודהבית

 שמותרת מיכ'ל הקטנה ושם ואמרוה. עליה שרבו מירבהגדולה
 : מא"ח[ ט'. סימן ח"ב ונשאל שואל עיין ]א"ה.באכילה

 ת " י ח ת כ ר עמ

 בבהב"נ מוציאים החופה שאחר שבת שביום פה מנהגינו התן.א(
 עליית אחר לחתן קוראים ובו נוסף, ס"ת החתן שםאשר

 החתן שמברך ואחר משם. לבני עד וגו' זקן ואברהם פרשתהשלישי
 ואחר הלאה, וכן המשוררים אותו ומתרגמים אחד פסוק הואקורא

 לבהכ"נ ומכיריו ומיודעיו החתן מתנדב אחרונה ברכהשמברך
 מהתיבה בימינו הנז' הם"ת נוטל ושוב הצדקה, מוסדות לשאראו

 לתיבה ומחזירו השבוע פרשת של הס"ת שבה התיבה כל בוומקיף
 שיש דמלבד ונלע"ד ל"ל. הראשונים מהרבנים עתיק בונהגוהוא
 עוד פוסקים. בהרבה מוזבר הוא כי ס"ת הוצאת של המנהגלקיים
 בשביל שהוציאו בס"ת הם"ת שבה התיבה להקיף המנהג דגםבה

 כעין ממש הוא כי קדש בהררי ימודתו יקר מנהג הוא ג"כהחתן
 גויי משאר אחת עם בניו החתן ישיא שלא ולזכרון ושבועהברית

 מי כל האר'ן/כי גויי משאר לאחד בנותיו את ישיאהארץ7וושלא
 בספר ככתוב יצחק בנו נישואי בענין אבינו אברהם לדברי לבששם

 הם"ת שבה לתיבה בו וההקפה התיבה מעל הס"תהתורה/ונטילת
 ונורא קדוש רגש בו מתעורר היטב בו מתבונן /כל השבוע פרשתשל

 ונמשכת מאד עתיקה זו תקנה כי לומר רהוק ואינו מופלא.וזכרון
 יהיו שלא זו תקנה הראשונים הרבנים אז ותיקנו השמדותמימי
 אשר והמצוקות הצרות מרוב באומות ונטמעים טועים ההמוןח"ו
 לצרותינו יאמר ברחמיו וה' ומחוץ. מבית בהם שרויים אז אחינוהיו

 אמן: די ישראל בית עמו כלולצרות
 לענ"ד נראה וגו', זקן ואברהם שיש שרה חיי בפרשת שגםונראה
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 אם התיבה. בו ויקיף החתן בו שיקרא אחר, תורה ספרשמוציאים
 בו שקורין ס"ת יקח כאשר ס"ת, בלתי התיבה תהיה שלאמצד
 כדי מצד אם הצבור, מכבוד זה ואין התיבה בו ויקיף השגועפרשת
 פרשה בו נקרא שעלה שהס"ת בזה והתעוררות התרגשותשתהיה
 ז"ל דוד זרע להרב ועי' בו. שכתוב מה לקיים כנשבע הואהנז'
 דכשיש שנוהגים מה דלפי והשיב בזה שנשאל ו' סימן חייםאורח
 בזה הדין הוא אחד תורה ספר רק מוציאים חתנים שלשה אושנים
 הנוסף תורה ספר לו יקח חתן כל דהתם דמי לא האמור ולפיע"ש.
 התיבה. על השבוע מרשת של תורה המפר ונשאר התיבה בוומקיף
 לכל להוציא הוא דהמנהג נר"ו המגיה הרב שכתב מה לפי שכןוכל
 בראה לעב"ד ובאמת ובעיקר. בד"ה א' באות ע"ש תורה ספרחתל

 שם וכמ"ש לבדו תורה ספר התן לכל להוציא בזה גם הואדהנכון
 לאנצויי לייתו דלא השלום דגדול הכנה"ג בשם בתשובתו הנז'הרב

 דהחתן שנהגו וכמו להיכל הנוסף תורה ספר מוליך מיהחתנים
 ועוד שלו. תורה הספר את יוליך אחד כל זה ובדרך להיכל.מוליכו
 בשבע כאלו אחד שכל יותר, והתעוררות התרגשות תהיהדבזה

 כיון לשנות אין נר"ו, המגיה הרב וכמ"ש כן שנהגו וכיוןוכאמור.
 וכאמור: הכנה"ג בימי גם נהגושכן

 והתקופה שנה לכ"ח מכ"ח והוא בתקופתה חמה הרואה חמה.ב(
 בבקר רביעי ביום אותה כשרואה רביעי לילבתחלת

 סי' בש"ע מרן כמ"ש בראשית מעשה עושה אמ"ה בא"יאומר
 וגו' ומגן שמש כי כזה החמה ברכת סדר בנוסח פה ומנהגינורכ"ט.
 וגו' אלהים לך הודינו דורים. וגו' שמש עם יראוךבתמים.

 צדקו השמים הגידו מרבק. וגו' שמי יראל לכם וזרחהנפלאותיך.
 ברוך יעבור. ולא וגו' השמים מן ה' את הללו הללויה כבודו.וגו'
 מזמור למנצח בראשית. מעשה עושה העולם מלך אלהינו ה'אתה
 אשא למעלות שיר וגואלי. צורי וגו' אל כבוד מספרים השמיםלדוד
 אומר בתקופתה חמה הרואה רבנן תנו עולם ועד מעתה וגו'עיני
 שנין כ"ח כל אביי אמר ? הוי ואימתי בראשית מעשה עושהברוך
 נגהי דתלת באורתא בשבתאי ניסן תקופת ונפלה מחזורוהדר
 יתגדל ויאדיר. תורה וגו' אומר עקשיא בן חנניה רביארבע.
 וגו' שלמא יהא אמן. ואמרו וגו' ישראל על אמן. ואמרו וגו'ויתקדש
 כמו אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצון יהי אמן.ואמרו
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 תחיינו כן זו, ברכה לברך הזה לזמן והגעתנו וקיימתנושהחייתנו
 לשלום. עלינו הבאים אחרות בתקופות לברכה ותזכנוותקיימנו

 משיחך פני לראות ותזכנו בעבודתך, וששים עירך בבניןשמחים
 הלבנה אור והיה כאמור נביאיך יד על שכתוב מקרא בנוותקיים
 ביום הימים שבעת כאור שבעתים יהיה הוזמה ואור החמהכאור
 סלה. אמן בימינו במהרה ירפא מכתו ומחץ עמו שבר את ה'חבוש

 רכ"ט סי' ז"ל החיים כף לה' וע' פ"א דף ז"ל דוד שיריכמש"ה
 ופשטיה: נהרא ונהרא בזה קפידא ואין קצת בשינוי הנוסח ח"יאות

 החמה הנץ קודם בבקר לצאת מנהגינו החמה ברכת המה.ג(
 שם שאין במקום קצת לעיר מחוץ שחרית תפלתוקודם

 כפי אז ומברכים החמה, הנץ התחלת שיראו עד וממתיניםבניינים
 ד' באות פ' דף ז"ל דוד שירי ה' שם וכמ"ש הקודם באות הנז'המדר

 ע"ש: ו'ובאות

 שיר מזמור אומרים תתקבל קדיש שאחר פה נוהגים חנוכה.ד(
 ואין שלמא יהא קדיש ואח"כ סופו עד וגו' הביתחנוכת

 הושיענו ולא היום אותו של המזמור ולא וגו' יעקב ביתאומרים
 רי"ש. מע' וע' בר"ח לזה ודומה וגו' קוה אח"ז אומרים אלאוגו'
 בית לומר כתב יז_[ אות תשא כי ]פרשת חי איש בן דהרבוהגם

 כן. מנהגינו אין ע"ש.יעקב.

 בין לחם בין בזה"ז אף החדש לאסור פה פשוט המבהג חדש.ה(
 מרן שפמק וכמו ניסן י"ח ליל תחילת עד כרמל ביןקלי

 ז"ל. מור"ם דעת וכן מ"א רצ"ג סי' וביו"ד ס"י תפ"ט סי' בא"חז"ל
 בחדש הסחורה ולענין ק"י. או' תפ"ט סי' ז"ל החיים כף לה'וע'

 ז"ל אדם חכמת להרב וראיתי בזה. כתבתי ובמק"א דמותר,נראה
 דא"כ ועוד לשונו וזה שכתב א' אות אדם בבינת א' אות ס"טכלל
 ומעולם חדש דמוכרים יום בכל ומעשים חדש, למכור אסוריהיה
 וכל דמותר, בפשיטות דם"ל משמע ע"ש. וגו' פה פוצה שמענולא

 שלא הפוסקים דברי מסתמיות ג"כ מוכח וכן אצלם. פשוטהמנהג

 בזה: שדיבר מי כעתמצאתי

 יע"א( ג'רבא )אי הזאת בעיר נהגו ז"ל דקדמונינו קבלנו חמץ.ו(
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 במשהון~ואפילו אורז בשל אף לאמור ט"א( תמ"ז )סי' ז"לכמור"ם
 וכן יו"ד( ס' )שם כמור"ם נהגו לפגם טעם נותן בדין וכןבהנאה.
 נהגו קדמונינו התיר, ס"ט( תס"ז )סי' דמרן נתבקעו שלאבחטים
 אם מיהו בהנאה, ואף במשהו הכל לאסור ז"ל כמור"ם הזאתבעיר
 ז"ל. האחרונים כדעת להתיר מורה היה זלה"ה מורי הם קשיםעדין
 ס"א תמ"ז סי' כ"י השלחל נכח בקונטריס ז"ל מהרש"ך)מז"ק

 ושם דוד( ומקום לדך משגב ה"ה ז"ל מהרד"ך דודי מרבהעתקת
 לסי' תמ"ז מסי' אהדדי מרן דברי האחרונים רבני דרמו דכתבבתר
 וציין וגו' ביוקר נמכרת דאינה וגו' מבושלת תרנגולת ס"יתם"ז

 שחילקו מה ותם"ז תמ"ז בסי' מרדכי מאמר ולה' מט"י ולה'להפר"ח
 חטה נמצאת אם דה"ה פשוט נראה אלו חילוקים ולפי וסייםבזה.

 תבשיל טפי ועדיף למוכרה, דמותר אורז בתבשיל או בשרבתבשיל
 ז"ל מהרש"ץ רבו משם שכתבו שבזכרוני אחר מטעם אורזשל

 עד לקדרה אותו משליכים שאין מאחר באכילה אףשהתירו
 יו"ד אות תס'ץ )סי' ז"ל. מהב"ר ה' והביאו יפה יפה המיםשירתהו
 הרדב"ז וכ"כ כ"י"ע"ש( ס' אלא ז"ל מהרש"ץ בזכר שלאוע"ש
 חשש ליכא וא"כ נר"ו. עה"ש לה' רמ"דיוע' סי' ויניצייאדפוס
 מ"מ באכילה להתירו מעולם הזאת בעיר נשמע שלא ואףהימוץ
 וזה לאסור, אין הנראה לפי בהנאה אבל באכילה לאסרודיינו

 הזאת בעיר נהגו ז"ל דקדמונינו קבלנו למעשה אמנם דוקאלהלכה
 האחרונים.)וע' כדעת עד הדיבור בתחילת לשובו וכמש"לוגו'

 במלואם מז"ק דברי הדפמתי ושם ז"ל למו"ר ח"ב יוסף ילדיבסו"ס
 ע"ש(: סדרןעל

 חמץ בדיני דבר בכל נהגו לא ג'רבא אי דפה מתבאר האמורומכל
 היה לא דאל"כ הללו פרטים בשלשה אלא ז"ל כמור"םבפסח

 דפה בקצרה לומר לו היה אלא לאחת אחת למנותם נהית ז"למז"ק
 כתוב מצאתי וכן לא. ותו ז"ל כמור"ם בפסה המץ בדינינוהגים
 כי ז"ל ביתאן בצלאל ר' כמה"ר והכולל מההה"ש ששמעתיאצלי

 היה ועוד( דוד וזרע ה' ברכת ה"ה )הוא ז"ל מהרס"ךהראב"ד
 ומר ההמץ(. )בענייני כמור"ם נהגו פרטים בשלשה דדוקאאומר
 כלל ובדרך כמור"ם, מחמיר היה ז"ל ביתאן נמים ר' כמה"ראביו
 פרטיס שלשה דעל ספק ואין מצאתי. כאן עד למילתיה,אמרה
 עיקר לע"ד וכ"ן ז"ל, מהרם"ך בתבוון מהרש"ך מז"ק שזכרהללו
 או והאומר הנז'. פרטים בשלשה רק כמור"ם להחמירשאין
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 שמועתם, כיוונו לא כמור"ם פה נוהגים דפסח כלל בדרךהאומרים

 ובאלחארה בדיג,ת ומתא מתיבתא וגדולי הדור גדולי ב'שהרי
 אלא אינו ז"ל ביתאן מהר"ן מחמיר שהיה ומה כנז'. בגודלםהעידו
 הלכה. פסק בדרך ולא חומרא בדרך להחמיר שרוצה או כןשחשב

 סמוכין דין מן דכל ז"ל מהרש"ך מז"ק דברי על נסמוךואנחנו
 ראיה ממנו שמסופר ממה אין עצמו ביתאן דמהר"ן ובפרטדאורייתא
 בדידן אנן ולדידן אדינא אוקמיה במנהג ספק דכל ותוחותכת.
 תונס, בעוב"י המורים הרבנים אלי וכמ"ש גרירין דמרןבתריה
 כיון שכתבת ומה וז"ל מ"ב סי' ח"א משה ישיב בס' דבריהםונדפסו
 מכה( ובנגדו בריאה באודם מיירי )שם המנהג יודעים אנודאין
 מסופק הדבר להחמיר כמור"ם עושים אנו פרטים ובכמה זהבדין
 דאתמר היכא ודוקא גרירן דמרן בתריה דאנן ספק כאן איןאצלי.
 הכי לאו הא כוותיה דעבדינן הוא כמור"ם דנהגו דין באיזהבפירוש

 שתרוג מהרי"ח ע"ז וחתימי פשוט. וזה עלה להוסיף דלא והבולא
 שערי המחבר הרב ז"ל מהרמ"ז אלי וכ"כ ץ"ל, שתרוג ומהר"םז"ל,
 להקל בין ז"ל מרן פסקי גלימי בשיפולי דנקיטינן ומאי וז"למשה
 להחמיר שנהגו במקום או וגו' החמורה בערוה זולתי להחמיר,בין

 ואיזה שחיטה איסור כמו ז"ל כמור"ם ז"ל מרן נגד פרטיםבאיזה
 הוברר דלא היכא אבל ברכות, בספק או דפסחאהוכיוצא,מדיני
 בכללים וכבר ע"כ בפסקיו ז"ל מרן כמ"ש מורים וה'ן הלכההמנהג
 הדבר האמור ומן ע"ש. ז"ל דבריהם הדפסתי אחים שבתשבראש
 במילי כמור"ם דנהגו הוא הנזכרים הללו פרטים דבשלשהברור

 ומהרס"ך מהרש"ך, מז"ק פה דין בית אבות ראשי וכעדותדפסחא,
 אפילו לפגם טעם בנותן לאסור שיש ונראה לע"ד. עיקר וכןז"ל

 נראה אך ע"ש. בזה זה תלה דמור"ם כמור"ם דנהגו כיוןבמשהו
 בס"ב שם ז"ל מור"ם וכמ"ש מותר פסח בערב אבל בפסח דוקאדזה
 דלא ועוד ז"ל. מור"ם כסברת הכל כן נהגו פה גם ומסתמאע"ש.
 למור"ם בין למרן בין ולדינא אדינא ליה מוקמינן מפק אלאיהיה
 בערב לפגם טעם דנותן לי ונראה וכאמור. פסח בערב נטל"פשרי
 צריך היה לא הכי תימא לא דאי מששים בפחות אפילו דשריפסח

 שרי לשבח טעם נותן גם הכי דבלאו נטל"פ מכח להתירמור"ם
 שם. ז"ל באה"ט ולהרב להפר"ח ועי' בששים. בטל פסחדבערב
 טעם נותן דהאוסר עצמם מצד מוכרחים ז"ל מור"ם דדבריועוד
 במשהו גם כל ואם כמשהו, או גמור לטעם דחושבו לומר צריךלפגם
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 עצמו ומזה למשהו. שיעור יש דלא אסור, נמי לפגם טעםונותל
 כעת: כנ"ל למשהו. גבול דאיל אסור משהו בתרי דגם לי,נראה

 כסתם להורות ג'רבא אי פה נקיטנן בדידן אנן וניעור. חוזרז(
 פסח קודם החמץ נתערב דאם ס"ד תמ"ז סי' ז"למרן

 כיש ולא במשהו, לאטור בפסח וניעור חויר אינו בששיםונתבטל
 הבורות מי פסח קודם לסנן תמיד ובאים מורים וכן שם.חולקים
 במועד בו ומשתמשים כולו, המועד צורך כדי חמץ בהםשנפל
 להוכיח יש וכן חולקים. יש לסברת חוששים ואין ולבשללשתות
 ס"ב תס"ב סי' כ"י השלחן נכח בספרו ז"ל מהרש"ך מז"קמדברי
 חטה בו שנמצא שמן שאסר ז"ל דרבותא משוזא ה' דברישהביא
 דטעם לומר ואין כתב ושם מז"ק עליו ותמה בתבשיל מזהליתן
 ז"ל מרן דהרי התבשיל בחימום וביעור חוזר בשמן שנקלטהחטה
 נקיטינן דהכי מוכה ומזה ע"ש. וניעור חוזר דאינו כמ"ד לןסתם
 שמעתי וכן מזה. שתיק הוה לא איתא דאי חולקים כיש נהגינןולא

 ז"ל מהרי"ך מז"ק דבימי ועוד( ה' ברכת )ה"ה ז"לממוהרס"ך
 התירו מהרי"ך למז"ק ע"ז וכששאלו המשד"ר שזכר זה נדוןאירע
 מקובלני כך והשיבם זה שאסר דרבותא משחא מה' עליווהעירו
 אלגז ממשפחת כולל חכם כאן היה בפרק ובו להתיר.מרגותי
 גאון לפני בלכתו לתונס ובנסעו תורה. תלמוד לחברת תונסמעוב"י
 בג'רבא חדשות איזה יש אם לו שאל ז"ל בסיס מהר"יעוזנו

 מותר שהוא ז"ל עוזנו גאון לו ואמר הנז' מז"ק ומהוראתמהמעשה
 כאן עד יאסור לא המשד"ר לו והשיב אסר דהמשד"ר מזהוהעירו
 לו לומר רצה שלא ומוסר ענוה דרך ז"ל דכוונתו ופשוטשמעתי,
 עה"ש שה' זכורני וכן להלכה, עולים ז"ל המשד"ר דברישאין
 בית ה' וכ"כ עליו. וחלק המשד"ר דברי הביא הפסח חקתבספרו
 כמ"ד לפסוק נוהגים ג"כ דהם ג' אות ק"ח דף במנהגיםיהודה
 מדף ז"ל הרועים צעקת קול לה' ראיתי וכל ע"ש. וניעור חוזרדאינו
 ורוב מרן דדעת במישור להוכיח שהאריך ק"ן דף עד ע"בקי"ז

 וע' ע"ש. הספרדים מנהג ושכן וניעור חוזר דאינוהפוסקים
 לו שהוגד במה י"א סי' א"ח משה ויאמר בספרו ז"ללמהרמ"ז
 שקבל הכהן מוהר"א ממוה"ר ששמע שאמר וכדומה הכהןממהר"ם

 ולא וממשו והוחם בטעמו חו"נ לומר אתרין דמנהג מהרש"ךמה'
 מז"ק רב ומעשה ז"ל מהרש"ך למז"ק כיה"ק ובהגלות ע"ש.הוחם



נט ה 1 ו הכ חייםאויחברית

 ואפילו וכאמור. כן אינו יהמנהג כל ס"ל דלא מבואר ז"למהרי"ר
 ז"ל מהרש"ך מז"ק דברי מזולתו, כן שמע הכהן דמהר"ם נאמראם

 אדינא ליה מוקמינן במנהג ספק דאפילו ועוד עיקר. ז"לומהרי"ך
 פה שקדמונו הרבבים ובאים מורים וכן וכאמור, ז"ל מרןוכסתם

 אם אפילו וניעור, חוזר דאינו ז"ל מרן כסתם אלכבירהאלחארה
 ושם ז"ל למהרס"ך דוד זרע ספר לאור יצא ועתה וכאמור,הוחם
 ע"ש: בקצרה. זצוק"ל בסיס דמהר"י ענין הביא ע"ב דנ"אבא"ה

 ורוצה י"ח תפלת התפלל לא המתפללים מן אחד אם חזרה.ח(
 לצרפו יום בכל מעשים החזן. עם י"ח תפלתלהתפלל

 הרה"ג מאת ע"ז הערה מכתב קבלתי החזרה.)אה"נ החזן לומרכדי
 לבאר צריך שלדעתו הי"ו מאזוז מצליח ר' והכולל הדה"מהחה"ש
 שלא ששה יש שאם דקיי"ל למאי לששה, דווקא הואשהצירוף
 מתפלל הששה מאלו אחד יש אם שגם חזרה, הש"ץ דעושההתפללו

 לא אם אבל עונים, הוא מלבד ט' שיש וכגון חזרה, עושים הש"ץעם
 יכול אינו הש"ין, עם מתפלל מהם וא' עשרה רק בביהכ"ניש

 עונים, ט' צריך דבחזרה המתפלל, זה שיגמור עד אז חזרהלעשות
 וכידוע קכ"ד בסי' וכדאיתא לבטלה ברכותיו להיות קרוב לאוואם

 נר"ו. עכת"ד לחזרה. קדיש בין החילוק שזהו האחרונים,מדברי
 לו והשבתי ו'[. אות יא סי' חא"ח ח"א מצליח איש בספרו]וראה
  הנוח' הרה"ג  שבוז"ק מצד אך זה, לבאר וראוי הוא שאכןשאפשר

 כתב שהוא או הוצאה מח"ב הוא זה ]שדיבור מיוחד, חיבור כתבלא
 שצריך מה ביאר לא ולכן כמבו'בהקדמתישם[ בקצרה מזכרותרק

 שווה החזן עם מתפלל שהוא דכיון לחלק, שאין לצדד וישלבאר,
 לחשבון הטעם וזהו ומצטרף, לברכותיו מכוון שפיר נחשבבשווה
 דהחזן דכיון שריא. שכינתא עשרה, בי דכל עשרה, ולאתשעה
 אחד יש אם ה"ה וא"כ עשרה, הו"ל לברכותיו, מכוונים וט'מתפלל
 משה ביד לה' ועי' אליו, תשובתי ע"כ בשווה שווה החזן עםמתפלל
 ס"ו נ"ה סי' הברכ"י שהקשה מה שהביא א' אות מעב"דשבסו"ס
 דלא עליו וכ' ע"ש. וכו'. מכוונים תשעה אין דאם קכ"ד מטי'אישן
 משום שם הט"ז כמ"ש די"ל וכו' מתפלל שהיה מחלוקתהוק"ל
 כעונה. שומע דקיי"ל וכו' ומכוין ושותק שומע להיות היהדראוי
 וא"כ ע"ש. ישן, שהיה מחלוקת אלא הוק"ל לא ולכןע"ש.

 דסי' מהך כלל ול"ק דמצטרף אפשר החזן עם ממשכשמתפלל



 ה 3 ו הכ חייםאורח ת י רבט

 פסק י' אות תפילה בהל' הנד"מ יוסף ילקוט ]בספרקכ"ד.(
 נשלח דהמכתב דייק לא ובמחכ"ת י', אות בהערה וע"ששמצטרף.
 להדיא כמבואר זצוק"ל למוהרמ"ך ולא שליט"א, מוהרנ"ךלנכדו
 ח"א מצליח איש בספרו ]וראה יע"ש[. שניה. הוצאה כהונהבברית

 . ו'[ אות י"א סי'חא"ח
 של בין חוה"מ דבשבת יע"א ג'רבה אי פה מנהגינו חוה"מ.ט(

 בחתימת מזכירין אין כשמפטירין סוכות של אופסח
 הראשל"צ מרן ]וכ"פ היו"ט. כלל מזכירין ואין השבת רקהברכה

 ע"ש[. ע'. סי' ח"א דעת יחוהבשו"ת

 קורא חבוכה של הא' דביום יע"א ג'רבה אי פה מבהגינו חנוכה..(
 או והלוי המשכן, לפני עד ה' וידבר מן בס"תהכהן

 למרן ועי' עמינדב. בן עד המקריב ויהי קורא"ן לוי במקוםהגהן
 ועי' ביאר. לא ולוי כהן ולגבי ישראל לגבי וכ"כ תרפ"ד, סי'ז"ל
 המשכן לפני עד דהכהן בזה דהעיקר שכ' ה' אות ז"ל החיים כףלה'

 ויהי מן הכהן דמתחיל כמור"ם דלא דמבהגיבו מזה ומבוארע"ש.
 נוהגים אנו וכן מור"ם דמ"ש ד' אות הכה"ח וכ"כ וכו', כלותביום
 מוסיף והנני ע"ש. כמרן נוהגים הספרדים אבל האשכנזים,היינו
 מן קורא הכהן הקודמים, ימים כשאר קורים האחרון דביוםלבאר
 בן עד אחד פר מן קורא ולוי קטורת. מלאה עד השמיניביום

 המנורה את עשה בן עד השמיני, ביום מן חוזר ושלישיפדהצור.
 לדעת סקי"א תרפ"ד בסימן ז"ל החיים כף הרב וכ"כ בכדו.)א"ה
 שכתב ז"ל מהמ"ב ותמיהני ע"ש. ז"ל והשד"ח החיד"א משםמרן

 מור"ם(: לדעת אלא זה דאין ע"ש. וגו' גוכור וישראל מרןע"ד

 מי אין דולקוונ שהנרות בעוד בחנוכה המלאכה בענין הנרכה.יא(
 ורגילים קבוע מנהג כאן אין וכיום ע"ז, לשאולשבא

 ושאר שנדר. כמו יעשה בזה בדר לו שיש מי כי להם ומשיביםלשאול
 סי' החיים כף לה' ועי' הנרות. דליקת כלות אהרי מותרותנשים
 נוהגות יע"א ג'רבה אי פה ומ"מ ואכמ"ל. יו"ד ט' ח' ז' אותתר"ע
 ועי' חנוכה. של ח' וביום ראשון ביום מלאכה לעשות שלאהנשים
 להם להקל דאין די"א שכתב סק"ב תר"ע סימן ז"ל באה"טלהרב
 ויום ראשון ביום ודי מנהגם לבטל שיש כתב ובש"ג מנהגם.לבטל
 פה, כמו ח' וביום ראשון ביום לעשות שלא נהוג כי וא"כ ע"ש.שמיני



מא ה נ ו הכ חווםאורח ת י רב

 הבית צרכי לעשות מותרים כן, לנוהגים דגם ונראה מנהג.מנהגם
 בזה: גם להחמיר ואין שרי, מלאכה לשם שאינו בו וכיוצא כיבוםכמו

 ברכות שבע בליל אשה בושא כשהאדם נוהגים ג'רבה אי פה חתן.יב(
 בלשון הנקרא שחור אחד מלבוש ראשו על אותומלבישין

 בלשון הנקרא שחור שם על כן נקרא אם יודע "שד"4עומיערבי'ת
 על כריכות כמה ראשו על אותו ובורכין המחבר(. אסוו'ד.ישמעאל
 ןכר קודש בהררי יסודתו זה דמנהג לי ונראה החתן. שלהכובע
 תק"ס סימן א"ח משה דרכי להרב ראיתי ממש לזה ודומהלחרבן.
 אלא מקלה אפר נותנים שאין מקומות דיש וז"ל הכלבו בשםשכתב
 הכום לשבר שבוהגים מה בם החתן_ ראש סביב שחורה מפהכורכין

 נוהגים דיש כתבשם וכן זה. מטעם הוא ברכות שבעה עליושמברכין
 נהגו ובעירנו שם עלה וסיים עב"ל. ברכות שבעה לאחר הכוסלשבר

 וכנראה ע"ש. הכום משבר החתן וגם החתן ראש על נותניםבשתיהן.
 זה ולעומת הכוס. לשבר וכן החתן בראש מקלה אפר לתת שםדנהגו

 כנ"ל: הכום. לשבר ובן הבז' המפה לתת נהגו ג'רבה איפה

 אלא נשאר ולא ממשו בנסתלק אפילו בחמץ אוסר משהו חמץ.יג(
 סימן ז"ל יהודה מטה הרב וכ"כ נקטינן. והכי לחוד.טעמו

 ע"ש. וע"ג ע"ב ח' דףתמ"ן

 מהר"ם בשם נ"ח סימן בא"ח ז"ל משה ויען הרב כתב חמץ.יד(
 בבור חמץ נפל שאם פה הראשונים דנוהגים ז"להכהן

 קודם ובנפל לפסח, אותו אוסרים פסח שקודם יום שלשים בתוךמים,
 שלא זצ"ל הכהן מהר"י מהרה"ג ושמע מתירים. יום בשלשיםלפסח
 להו קים דהראשונים לזה סמך נתן ז"ל המחבר והרב לזה. סמךראה
 שום ואין למים והיה נמם מסתמא יום שלשים קודם שנפלדכל

 ירושת"ו הקודש דבעיר שכתב ז"ל להברכ"י וציין מהחמץ_ממשות
 בספיקו ולא בודאי דוקא היינו וניעור, דחוזר חומרא שנוהגיםהגם
 כאן אין דשמא ספיקא ספק איכא דבספיקו הנז' הרב וביארע"ש.
 וסיים וניעור. חוזר דאלנו כמ"ד הלכה שמא חמץ יש ואת"לחמץ

 לאסור דמנהגם מזה יבשלו לא דמילונא לרווחא טובדמהירת
 בטעמו לחוש מגהגינו דאין דלדידן ומינה ע"ש. והוחםבטעמו

 טוב: מהיות גם להחמיר מקום ואין לבשל גם מותרוהוחם



 ה נ ו הכ חייםאורח ת י רבסב

 ספיקות. ג' בזה דיש משום הראשונים של דטעמם נראהולענ"ד
 שלא לומר תמצי ואם כלום. נשאר ולא כלו עלה כברדשמא

 ואם באלפיששים. המים עם ונתבטל למים כבר והיה נמם שמאעלה
 ונתערב הבור, לקרקעית וירד נתעפש שמא נמס, שלא לומרתמצי
 כמו הוא אלא כלל, חמץ טעם עוד בו ואין שם אשר הלכלוך עםשם
 משום נראה ספיקי לתלתא שהוצרך מה נכדו. )א"ה ואפר.עפר

 לאכילה ולא לשהייה רק בס"ס התיר לא ס"כ תס"ז בסימן ז"לדמור"ם
 הלכה בספרו ועי' ז"ל. מור"ם כדעת להחמיר נהגו ובחמץע"ש.
 ע"ש(: ספיקא בספק להתיר שהכריע ט"ז אות ס' מערכת ח"אלמשה
 דקיי"ל משום דהוא נראה יום שלשים הראשונים שגבלוומה

 וכדי יום שלשים לפסח קודם פסח בהלכות ודורשיםשואלים
 או ביום דגם יטעו ולא פסח קודם מה זמן שצריך זוכרים הכלשיהיו
 מזה בפחות גם דבאמת הגם זה, גבול קבעו לכן סגי, קודםיומים
 הדבר כן גם ז"ל משה ויען הרב דלדברי הנז'. הספקות כלשייכי
 לא מזה פחות או ובשלשים למים יהיה יום שלשים דקודם לומרקשה
 זצ"ל מהרי"ך מז"ק בשם הכהן מהר"ם מ"ש לדעתי רזה למים.יהיה
 לזה, טעם מצא שלא אלא לאסור שדעתו ולא לזה. סמך מצאשלא
 ישיב הרב מדברי מבואר וכן מילתא. תליא יום בשלשים רקלמה
 להתיר יש ספיקא מספק ויותר ס"ם דאיכא גוונא דבכהאי ז"למשה
 מה י"א אות א"ח משה ויאמר בספרו הנז' להרב עוד ועייןע"ש_
 ושו"ר ע"ש. ח' אות א"ח משה וידבר בספרו עוד ועיין בזה.שכתב
 שכתב ומה בזה ז"ל הוא שכתב מה י"ד סימן בא"ח יהודה ביתלהרב
 וא"כ לרבו. אח"כ הודה ז"ל יהודה דהבית מבואר ומשם רבו.משם
 מהרי"ך מז"ק אמר זה מכח ואולי הנז' למנהגינו סמך יש אםצ"ע

 זה: פרק אשנה אשובה ובעה"ו לזה. סמך מצא שלאז"ל

 שדבקו ניירות וכן שכתב ס"ג תמ"ב בסימן ז"ל למרן עי' חמץ.טו(
 צורת שאין בפסח לקיימן מותר בזה וכיוצא בחמץאותן

 קמח של דבק לעשות דמותר מבואר ומזה ע"ש. עומדתהחמץ
 ז"ל מרן ומ"ש לפסח. יום שלשים בתוך גם וספרים ניירות בוולדבק
 דמותר. ודאי קעביד דבהתירא פסח דקודם משום דיעבד,בלשון
 וכן דמותר. והשמיענו לקיים מותר אם להסתפק יש דבפסחאלא
 דשמעתי והגם ע"ש. וגו' מותר ולכן שכתב ז"ל מור"ם מדבריבראה
 של מקמח רק לפסח יום שלשים בתוך לעשות נזהר שהיה מידיש
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 בלתי מדעתו לעצמו שמחמיר בעלמא חומרא רק זה איןחלב'ה,
 בערבי'ת שנקרא מה בו מערב אם ובפרט מותר. לדינא אבללימוד,

 זה: מחמת נאכל ואינו הקמה אותו מקלקל דעי"ז"ש'ב",

 להדליק ונוהגים ס"ז תרע"א בסימן ז"ל מור"ם כתב חנוכה.טז(
 ג'רבה אי ופה ע"ש. למעריב מנחה בין כנסתבבית

 ויש ערבית. של תתקבל קדיש אחר מדליקין כנסיות בתי רוביע"א
 ז"ל: מור"ם כמ"ש למעריב מבחה בין שמדלי/1'-ט כנטי]תבוני

 יום של שהתפלל המועד וחול שבת של בשחרית המועד. חוליז(
 דחוזר לענ"ד נראה כלל. שבת הזכיר ולאטוב

 כ'[ אות תפ"ז ]סי' ז"ל להכה"ח ראיתי וכן שבת. תפלתומתפלל

 ז"ל החיד"א מדברי ללמוד יש ושכן[ פוסקים כמה ]בשם כתבשכן
 נראה שבת של שהזכיר אירע אם אך ע"ש. ד' אות שםבברכ"י

 חוזר. דאינו שם ז"ל מרןמדברי

 ת " י ט ת כ ר עמ

 ומתעטף הראש, על בטלית להתעטף פה פשוט המנהג טלית.א(
 וה?יציות הישמעאלים כעטיפת הברכה בעתתחילה

 משלשלין ואח"כ אמות, ארבע הילוך שיעור כדי שמאל לצדכולם
 בית ה' כמ"ש לאחריו ושנים לפניו הציציות שני שיהיוהטלית
 והברכ"י אהרן יד וה' ז"ל האר"י רבינו בשם כ"ה אות ז"לעובד
 והפושט עיטוף, באן שאין באופן צוארו על טליתו הכורך אבלז"ל.

 הראש על בטלית והמתעטף הראש, על ולא הגוף שאר עלהטלית
 וחלק ימין לצד ממנו חלק לבד צוארו על הטלית שאר ומשליךלבד
 ההיים כף לה' ע' בטלית. מעוטף אינו הגוף ושאר שמאל לצדממנו
 אופנים בשאר והמתעטף כמנהגינו. והישר דהנכון ס"ט ח' סי'ז"ל
 ]ועיין ציצית. מצות חובת ידי יוצא שאינו מהם ויש נכון, אינוכנז'

בשו"~
 א'[. סי' ח"ה דעת יחוה ובשו"ת ה', סי' ה"א מצליח איש

 רחלים מצמר הטלית לעשות דור מדור פשוט המנהג טלית.ב(
 בב"י ז"ל מרן וכ"כ מדאורייתא ציצית מצותלקיים

 בראותם באו מקרוב חדשים אלה ובימינו ע"ש. ס"א ט' סי'ובש"ע
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 כי בחשבם בעקבותיהם הלכו משי של טלית לובשים אירופאבני
 רחלים בצמר כי ההלכה, ידיעת מחסרון ונכבד יקר יותר דברהוא
 מחסרון אירופא בני כי ספק ובלי זה. בזולת ולא מדאורייתאיוצא

 הדבר כי משי, בשל נשתמשו אצלם רחלים צמר של טליתותמציאות
 ע"פ ולא הפוסקים עפ"ד כראוי המצוה לקיים ונכבד יקרהיותר
 שום בהם אין ג'רבה דטליתי לבאר והנני האנושי. השכלהשערת
 הפשתים, כלל בנמצא אין ג'רבה אי פה כי כלל, תערובתחשש
 ]ועי' וטהור. נקי רחלים בצמר רק שעושים מאד בטוחוהדבר

 קי"א[*(: סי' ח"גבשו"ב

 מי ביל גדול טלית שלובשים פה פשוט המנהג גדול. טליתג(
 תלמידי בין נשא, לא ועדיין פנוי שהוא מי ביל נשוישהוא

 אביו שבע, כבן שש כבן היותו מעת והקטן העם. המון ביןחכמים
 באשכנז מקומות כאיזה ולא במצות. להנכו גדול טלית לוקונה

 תמהו יוכור גדול בטלית מתעטף אינו נשא לא שעדייןשהפנוי
 ד', אות ציצית הלכות המפקד שער להרב ע' האחרונים רבניעליהם
 עיה"ק ירושלים מנהג וכן ד', אות פקוד נהר שם אשרולביאור

 ע"ש: פהכמנהגינו

 קטן טלית מצות עיקר סי"א ח' סי' ז"ל מרן כתב קטן. טליתד(
 המצות. ויזכור יראנו שתמיד כדי בגדיו עלללובשו

 סדרייא, הנקרא הבגד ועליו החלוק על ללובשו פהוהמבהג
 מעט אם מהסדרייא יותר ארוכים הם כי מוחוץ בראלמוהציציות

 האר"י רבינר בשם מ"ג אות שם ז"ל החיים כף ה' וכ"כ הרבה.ואם
 ***( **( י"ל:ז"לוהאוזרובים

 רחלים מצמר רק נעשים שהטליתות זצוק"ל, המה' הרה"ג מז"ק בזמן היה כןאה"ן.*(

 אירופא. מערי הבא טווי מצמר פה נעשים טליתות הרבה בזה"ז אבל פה. הנטוהנקי

 נקי. מצמר שאינם להם לחושויש

 ועיין מבחוץ, נראים שיהיו בשמם, כתב לא אבל המלבושים תחת ללובשו ]שיש*'(
 יצחק ר' להרה"ג ארוכה תשובה דודים עת ובספר א', סי' ח"ב דעת יחוהבשו"ת
 ואכמ"ל[. זה בענין שליט"אברדא

 ב' אות צ' במע' שליט"א צבאן כדיר ר' למו"ר הנד"מ חיה נפש בם' הראוני ןא"ה'"(

 לגמרי, מגולים להיות צריכים שהציציות כוונתו שאין וצוק"ל מוהרמ"ך דברישביאר

 הנאמ"ן ומו"ר ע"ש. בזמנם המלבוש לפי אחרת אפשר שאי נקט עובדאאלא
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 כגון טלית עליר שאין מי לס"ת דכשמעלים פה נוהגים טלית,ה(
 עליו, ומברך מחבירו טלית שואל וכיוצא, התפללשכבר

 פורת בספרובן ז"ל מהרי"ב מו"ר וכמ"ש לס"ת, ועולה בוומתעטף
 עפ"ד זה מנהג שקיימתי שם בהגהתי ועיין ע"ש. ד' סי'יוסף

 שם: כמבואר סב"ל בזה לומר ושאיןהפוסקים,

 ולובשים גדול, טלית ללבוש כפור בליל פה פשוט הנונהג טלית.י(
 אינו ממש בלילה וכשלובשו עליו. ומברכים מבע"יאותו

 יעקב דברי לספר בהגהותיו משה אמר ה' וכמ"ש עליו,מברך
 ע"ש(: טלית א' אות ט')מערכת

 ברכנו בקיץ לומר השנים, בברכת פה פשוט המנהג ומטר. טלז(
 ספרד, בני וכמנהג בסידורים וכמ"ש וגו' ברך ובחורףוגו'

 ומשנים ברך, אומרים בקיץ בין בחורף דבין אשכנז בני כמנהגולא
 דבשער א' אות קי"ז סי' ז"ל החיים כף לה' וע' הזמן, לפיהשאלה
 בחורף וברך בקיץ ברכנו די"ל כתב ז"ל האר"י רבינו בשםהכונות
 ט"ם, בדבריו יש ושם ז"ל. האר"י גורי בשם ז"ל הברכ"יושכ"כ
 דאומר מ"ח, בסי' עצמו הנז' ה' וכמ"ש ברך צ"ל ברכנוובמקום
 ברך לומר שנהגו כאותם שלא עלינו, ברך יאמר ובחורף ברכנובקיץ

 ע"ש*(. ז"ל הברכ"י וכ"כ בחורף בין בקיץ ביןעלינו

 אם לתקופה ששים עד בחשון משבעה ג'רבא אי פה ומטר. טלח(
 ג': אות ג' מע' עמש"ל ברך אמר ולאשכח

 עד הגשם להזכיר אסור ס"ב קי"ד סי' ז"ל מרן כתב ומטר טלט(
 מוסף שמתחיל שקודם וי"א ז"ל מור"ם וכתב הש"ץ.שיכריז

 וכן בתפלתן, יזכירו שהצבור כדי וגו' הרוח משיב השמשמכריז
 כלום, אומרים השמש ולא הש"ץ שאין מנהגינו ופה ע"ש.נוהגים
 שמיני יום של מוסף בתפלת גשם מזכירים הק"ק כל זה כלועם

 אומרים הי"ו והק"ק שהש"ץ מה על בזה דסומכים ונראהעצרת.
 הש"ץ ואומר וגו' יפתח חי אל וגו', שמים מכסה וגו', רביביםשפעת
 מסדר גם ואולי לברכה. הגשם ומוריד הרוח משיב וגו' בגשמיאו"א

 בשם מ"ג באות הכה"ח וכ"כ שסיים מוהרמ"ך מדברי כן הכריח שם בהערהשליט"א

 מגולין, יהיו שהציציות האר"י בשם הכה"ח כתב שלא יראה והרואה ז"ל.האר"י
 ס"ט[. כהל אפרים ע"ש. כנ"ל. בדבריו לפרש כרחךועל

 ט"ס[. שום אין דידןןובספרי'(
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 בתפלת אומרים והש"ץ הצבור שיהיו כדי לזה נתכוון הנז'הבקשות
 מכריז שהשמש מור"ם מ"ש וכעין הגשם, ומוריד הרוח משיבלחש
 דעכשיו י"ד אות ז"ל החיים כף ה' וכ"כ וגו' שהצבור כדיוגו'

 הגשם ומוריד הרוח משיב הזכרת בהם שיש פיוטים לומרנוהגים
 שיש או הנז' הבקשות על שכונתו הרוב וע"פ וגו', הכל שידעוכדי

 אצלנו: נהוגים שאינם פיוטים איזה בע"פ או בכ"ילהם

 הטל דבהזכרת נראה קי"ד סי' ז"ל מרן דמדברי הגם ומטר, טליוד(
 כיון מ"מ ח', אות שם ז"ל הכ"ה וכמ"ש הש"ץ להזכרתא"ץ

 הנז' ה' וכמ"ש והטור הראב"ד לסברת לחוש בטל גם להזהרדנכון

 שזופת מוסף תפלת קודם פסח של ראשון ביו"ט לומר פה נוהגיםשם/
 או"א הש"ץ ואומר גשם. לשלום לך מסקת ומדלגים וגו'שמש
 לברכה, הטל מוריד להושיע רב אלקינו ה' הוא שאתה כמו וגו'בטללי

 לש"ץ: להמתין א"ץ דבכה"ג הקודם באותוכמ"ש

 שטיבולו לדבר ידים נטילת להצריך פה מנהגינו במשקה. טיבולויא(
 ח'לב ש'מן ד'בש י'ין ד"ם שח"ט י"ד וסימנםבמשקה

 בסק"ו ז"ל באר-היטב הרב שכתב וכמו יין, בכלל וחומץ מ'ים. ד'םט'ל
 במשקה נוגעווו ידיו אין ואפילו ע"ש. ז"ל. יוסף מטה הרבבשם
 אותו ואפילו ס"ד. קנ"ח סי' ז"ל מרן כמ"ש ברכה בלא נטילהצריך
 להצריך פסח בליל יום בכל מעשים שכל וכמו מכזית פחותהאוכל
 ה' וכ"כ מכזית. פחות שהוא הגם הכרפס אכילת קודם ידיםנטילת
 ע"ש: תע"ג סי' ז"ל מרן דעת שכ"ן ך' אות שם ז"ל החייםבף
 טהרה במקוה לטבול פה נוהגים הכפורים יום בערב טבילה.יב(

 אות שם החיים כף לה' וע' ס"ד תר"ו סי' ז"ל מרןוכמ"ש
 ערב פסח, בערב הרגל בערב לטבול נוהגים ושלימים רבים וכןנ',

 הי"ו הק"ק כל כתעט בעיה"כ אבל סוכות, ערב ר"ה, ערבשבועות,
 יזיק פן שנמנעים והחלשים החולים זולת בים. או במקואותטובלים
 תר"ו סימן ז"ל מרן וכמ"ש עליה, מברכין אין זו וטבילה המים.להם
 והט' רמ"ט. רכ"ח, רכ"ה, ר"ד, אות באצבע מורה לה' ועי'ס"ד,

 משום נר' רגלים משאר יותר בעיה"כ הקהל כל כמעטשמקפידים
 חיד"א וח' מרן. פסקם לא רגלים שאר אבל ז"ל מרן פסקודעיה"כ

 תקכ"ט סי' ז"ל החיים כף לה' עי' ]אה"ן כ"כ הקבלה דע"פ נר'ז"ל
 וכ"כ ברגל עצמו לטהר חיוב אין דבזה"ז השאג"א משם שכ'סקל"ב
 : ברגל[ לטבול כ"כ מקפידים אין שמט"ז ואפ' ע"ש, ז' אוונהברכ"י
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 לעשותן. כשרה והאשה ס"א י"ד בסימן ז"ל מרן כתב טלית.יג(
 וגו' אנשים להצריך מחמירין דיש בהגה ז"ל מור"םוכתב

 נותנת שהאשה שמענו ולא ראינו לא יע"א ג'רבה אי פה וכןע"ש.
 דעל רעוד ראיה. ראיבו לא שאין והגם אנשים. אלא בבגדאותם
 אנשים )שאפילו וקשירתו, נתינתו איך הנשים יודעים אינםהרוב
 מזה, שנמנעו שמענו לא שיודעת אשה ימצא ואם יודעים( לארובם
 אבל להמחמירים, לחוש יש לכתחילה מ"מ בב"י. ז"ל למרןועי'

 שכבר בדיעבד )וכן בטלית לתתם האשה דיכולה ודאי הדחקבשעת
 יש מזה ועדיפא דמתיר, ז"ל מרן וכדעת להתיר( יש אותםנתבה
 ואין בכוונה שלא ישראל דבהטיל בס"ב ז"ל מרן מדבריללמוד

 ע"ש: וגו' ז"ל הרמב"ם על ממכיבל אחרת,ציצית
 ולא בבגד האשה שתלתם ציצית על מברכין הברכה דגםרנראה

 נגררת הברכה במצוה דכשהפלוגתא חדא סב"ל.אמרינן
 הרב וכמ"ש רב"ט, סימן בח"א ז"ל הרדב"ז וכמ"ש המצוהאחר
 וכ"נ ע"ש. של"ד וסימן ש"ז וטימן רנ"ד סימן ח"א משהישיב
 ס' מערכת ח"א למשה הלכה בספרו )ועי' שם וכמ"ש דברדעמא

 חומרא רק זה דאין מדבריו נראה ז"ל מור"ם דגם ועוד ט'(.אות
 לעשות וטוב כתב דהרי ועוד וגו'. מחמירין ויש כתב )דהריבעלמא

 ואינו כן לעשות טוב רק לכתחילה דאפילו משמע וגו'. לכתחילהכן
 היה לברך דאין דעתו היה ואם קפידא. שום אין בדיעבד אבלמעכב
 לדעת דאפילו במצא שאחריר. בסעיף ז"ל מרן שביאר כמומבאר

 דיעבד(: כמו הוי הדחק ושעת לברך. יש בדיעבד ז"למור"ם
 הרמב"ם על לסמוך יש שכתב בס"ב שם ז"ל מרן מדברי לכאורהאך

 הרדב"ץ כדעת ס"ל דלא משמע ע"ש עליו יברך לא אבלשמכשיר
 אחר נגררת דהברכה כיון עליו לברך יכול הרדב"ז דלדעת הנז"ל,ז"ל

 כהרמב"ם נקטינן לא דלדינא שאבי דהכא אינו וזה וכאמור.המצוה
 המצוה חובת יצא לפחות זולתו אין אם המצוה לענין אבל ביה.ז"ל

 כשיוט אבל מעבבות. אינן דהברכות יברך לא אבל הרמב"םלדעת
 מתבאר וכן המצוה. אחר נגררת הברכה אזי להלכה במצוההכרעה
 ד'. אות מ"ב סי' ח"ה יבי"א בשו"ת ]ועיין הנז': ז"ל הרדב"זמדברי

ע"ש[:
 קטן טלית על שכתב ס"ו ח' בסימן ז"ל למרן עי' קטן. טליתיד(

 ר"ל דאינו ונראה ע"ש. וגו' להתעטף לברךיכול
 דא"כ דמי. שפיר להתעטף יברך אם וגם מצות על ברכתודעיקר
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 כך ואחר מצות על שהוא ברכתו עיקר להודיענו ז"ל למרןהי"ל
 זה על שכתב ז"ל מור"ם דמדברי ועוד להתעטף. לברך שיכוליאמר
 לברך שאין לומר בא דלא מוכח וגו' מצות על שמברכין אומריםויש
 רק מברכין שאין וי"א היל"ל דא"כ כצ"ל[ )להתעטף_ מצות()על
 קצת משמע לשנות ואין שכתב ז"ל מור"ם מלשון נכדו. )א"הוגו'

 ז"ל מרן דלדעת אלא ע"ש(. בד"מ שכתב ומטעם קאמרדבדוקא
 ל"ש דלכאורה משום לברך יכול )ומ"ש להתעטף רק לברךאיל

 אח"ז וכמ"ש לובשו אלא בו מתעטף שאינו כיון להתעטףלברך
 שכתב ח"ג ז"ל להרשב"ץ ועי' שיכול(. כתב ולכן ע"ש בב"יוכ"כ
 ע"ש. לגדול קטן בין לחלק ואין לעשות ראוי ושכן נוהגים הםשכן
 ע"ש. וגו' בתשב"ץ ועי' מרן ע"ד שציין ז"ל השלחן ערך להרבועי'

 בתשב"ץ. וכ"כ היל"ל דא"כ כמ"ש ז"ל מרן בדברי הבין שלאמשמע
 להודיעבו זה על רק הולכים סובבים ז"ל מרן דדברי נראהרלענ"ד
 כף להרב ושו"ר מברכינן. דהכי נמי ומינה שפיר, בכוןדהלשון
 דאם ז"ל מרן דכוונת סובר דהשו"ג שכתב כ"ה בס"ק ז"להחיים
 דוקא מרן דדעת כתב ידיד של חלקו והרב להתעטף. יברךירצה

 שכן וכ"ש מרן בדעת כמ"ש עיקר נראה ולדינא ע"ש.להתעטף
 ונכון כ"ז. אות ז"ל הכה"ח כמ"ש ז"ל האר"י רבינו דעתנראה
 תחילה בו יתעטף קטן בטלית דגם ז"ל האר"י בשם כמ"שלעשות
 יש דהרי מנהגם לבטל אין מצות על לברך שנהגו במקום אךע"ש.

 וראמור:*( בן שממרשים יש ז"ל מרן בדעת וגמ כן, דס"לפוסקים

 טליתו פשט אם י"ד סעיף ח' בסימן ז"ל מרן כתב גדול. טליתטו(
 צריר מיד בו ולהתעטף לחזור דעתו היהאפילו

 ע"ש. וגו' מברכין שאין וי"א ז"ל מור"ם שם וכתב וגו'.לברך
 מצוי דמסתמא זה בנדון מ"מ סב"ל דקיי"ל דהגם נראהולכאורה

 נגד סב"ל לומר ואין ז"ל מרן כדעת נהגו הו"ל יום בכלהוא
 שאין ובמקום מברכין לברך שנהגו דבמקום נלע"ד ולכןהמנהג.
 שאין שיתברר עד מנהגו לבטל אין לברך שנהג ומי לברך. איןמנהג

 וצ"ע: לברך. שאין שהמנהג או בעירמנהג

 וכן קטן, טלית על לברך שלא שנוהגים כ' כ"ב סי' ח"ח עבדי ישכיל בשו"ת ואולם*(
 להם יש לברך ושהנוהגים י"ב( אות כ"א )עמוד ציצית בהלכות יוסף ילקוט בם'כתב
 ע"ש(. שיסמוכו. מהעל
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 סק"ב ט"ז בסימן ז"ל הכה"ח כתב גדול טלית שיעור טלית.טז(
 והאמה אמה, על אמה שצריך ז"ל האדמה פרי הרבבשם

 ע"ש. גודלים כ"ד והיינו גודלים, ארבעה והטפח טפחים ששהבת
 הגדול טלית שיעור עולה זה ולפי וחצי, ס"מ שני הואוהגודל
 סיים אך תורה. של אמה והוא ס"מ, ששים על ס"מ ששיםוהקטן
 ל"ו שצריך רצ"ו בסימן ז"ל חיים לב הרב בשם שם הנן'הרב

 אך ס"מ. תשעים על ס"ם תשעים שיהיה צריך ולפ"ז ע"ש.גודלים
 דדי כהסוברים דהעיקר שם שזכר הפוסקים רוב מדברינראה
 דאין נראה דסב"ל, חששא ומשום ס"מ. ששים על ס"מבששים
 מזה ונגרר המצוה בעיקר פליגי דכי הרדב"ז שהשרישנו וכמולחוש
 )ובהלכה ח"א משה בישיב הוכחתי וכבר סב"ל. הוי לאלברבה
 ז"ל משה ישיב הרב הוכיח וכן המנהג דכן ז'( אות ס' מערכתלמשה
 להחמיר והבא בזה די לדינא וא"כ ע"ש. סב"ל בזה לומרדאין
 על להחמיר דוקא אך ברכה_ עליו תבוא ז"ל חיים לב הרבכדעת
 הנז'. הפוסקים רוב בדעת רק להורות אין לאחרים להורות אךעצמו
 האורך עם הרוחב מצטרף אם הפוסקים בין מחלוקוו שישובהיות

 שיהיה להקפיד דיש נ"ל לכן סק"ג שם הנז' הרב כמ"ש להפךאו
 הצטרפות:*( בלתי אמה והרוחב אמההאורך

 חומת מוקפת דהעיר דהגמ ]בג'רבא[ פה פשוט המנהג טלטול.יז(
 בשבת מטלטלין אין מ"מ הים, בתוך אי דהיאים,

 עירוב: שנעשה במקום רק למקום,ממקום

 וחצי אמה לחיות צריך שהאורך שכ' י' אות ציצית בהל' יוסף ילקוט בם' ןועוק'(
 י"ב[. אות ובהערה ע"ש אמה.והרוחב
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 ומנחה בשחרית בר"ח ויבא יעלה אמר אם נסרופק ויבוא. יעלהא(
 מתבאר וכן דחוזר, להורות המורים וגוהגים רוווזתהלכה

 ע"ש. ספק ד"ה ע"א י"ד דף צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"זמדברי
 או הזכיר אם ספק הוא דאם כתב ס"א תכ"ב סי' ז"ל דמור"םוהגם
 דחוזר בב"י מרן לדעת הסכימו ז"ל האחרונים לחזור. א""ןלאו

 והגם למעשה. נקטינן והכי ע"ש ח"י אות ז"ל החיים כף ה'כמ"ש
 דבהגו דכיון שאבי הכא ז"ל, מרן בגד גם להקל ברכות ס'דקי"ל
 סב"ל, לומר אין לכן זו הוראה ע"פ תמיד עושים וכן דחוזרלהורות
 מערכת לקמן וכמ"ש המנהג. נגד סב"ל לומר דאין בעלמאוכדקי"ל

 דזהו ונראה ע"ש. המשפט והמלך הקדוש המלך בענין עשי"תע'
 שכתב ח' אות ויבא יעלה דיני גודל בקשר ז"ל חיד"א ה' שלטעמו
 דסב"ל זה בכלל תמיד משתמש עצמו הוא דהרי קשה והואדחוזר,
 להורות דהמנהג וידע ראה דהוא ניחא ולהאמור מרן נגדאפילו
 ויבוא יעלה אמר לא ואם סב"ל אומרים אין המנהג ונגדדחוזר,
 אבל ס"א. תכ"ב בסי' ז"ל מרן שכתב וכמו חוזר אינו ר"חבליל
 ו' אות ת"צ סי' בכה"ח וכ"ה חוזר אמרו לא אם המועד חולבליל
 שכן וכמו חוזר אמרו אם במסופק ואפי' ע"ש[ הפוסקיםבשם

 ס"ד אות תפילה בהל' יוסף ילקוט בס' ]ועיין להורות.רגילים
 ע"ש[. שםובהערה

 סדר החזן מכריז טובים, ימים דבלילי פה המגהג טוב. יוםב(
 כך ואח"כ וגו' כך לומר כלל בדרך לילה אותת שלהקידוש

 אשר אחד איש אחת ופעם ההמונים. יטעו שלא כדי הלאה וכןוגו'
 בזה צורך כל שאין באומרי זה על גמגם ונבון, משכיל בתורהוא
 מה ידע שלא נכשל לילה ובאותה הכרזה, אותה לשמוע רצהולא

 הש"ץ אז שהיה ז"ל עידאן מהר"א לפני בא השכמ ובבקרלעשות.
 וכך שכך זו, לתקנה לבי בכל מודה הנני לו ואמר ומבריז,בבהכ"ג

 המעשה:היה

 עושים אין ימים בשאר שחל טוב דביום פשוט המנהג טוב. יוםג(
 שלישית סעודה עושים אז בשבת חל אם אך שלישית,סעודה

 נהגו דלא ס"א תקכ"ט סי' ז"ל מרן וכמ"ש השבת, מפניבפת
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 כ"ד אות שם ז"ל החיים כף לה' וע' שלישית. סעודה בולעשות
 דרך ושע"פ וגו', הוא תורה לשראל של דמנהגן ז"ל הברכ"יבשם
 ז"ל כ"ה ה' שם ומסיים ביו"ט. שלישית לסעודה מקום איןהאמת

 ע"ש: בפת לעשותה יש לכתחילה בשבת שחל ביו"טדלדינא

 והאחרונים הראשונים פסח של יו"ט דבלילי פה המנהג טוב.יוםד(
 ובלילי כפור וליל השנה ראש ושל שבועות של יו"טובלילי

 קולו להגביה הש"ץ מתחיל עצרת שמיני ושל סוכות שליו"ט
 עד וגו' ה' אתה ברוך העמידה מראשית ערבית של לחשבתפלת
 ויום כפור ובליל הזכרון. ויום ר"ה )ובלילי והזמנים ישראלמקדש

 קדומה תקנה הנראה וכפי בלחש וגו' רצה אומר ואח"כהכפורים(
 לאט לאט החזן בעקבות ילך תפלה סידור בידו שאין שמי כדיהיא
 זה בענין ]ועיין לזה_ צורך ואין בזה רגילימ הכל ואילך מרצהאבל

 ע"ש[; קי"ג. וסי' נ"ט סי' ה', סי' י"ב שנה תורה אורבירחון

 דיין רע"ב סי' בא"ח ז"ל מרן דכתב הגם ולהבדלה. לקידוש ייןה(
 בהם שיש והוא מור"ם וכתב עליו, מקדשיםצמוקים

 הא מ"מ ע"ז, ולהבדיל לקדש המנהג וכן שריה בלא קצתלחלוחית
 צמוקים מעט נגד הרבה מים לתת קצבה בלא זה דבר דאיןודאי
 אות רע"ב סי' ז"ל החיים כף לה' וע' במדה. המים לתת שישאלא
 הצמוקים שישהו עד י"א יין שיקרא צמוקים שריית דשיעורל"ד
 כיין דינם הוי לעת מעת הצמוקים שהו דאם וי"א ימים שלשהבמים

 שלא וגו' בצמוקים שיותן המים ושיעור פ"ה, אות ר"ד סי'כמש"ל
 יתן לא יבשים הם ואם שנתגדלו. אחר הצמוקים מכגגד יותריתן
 מים שלישים ושני )יבשים( צמוקים השליש דהיינו מכפלים,יותר
 גבול לדבר יש דודאי דכיון כנז' לעשות ליזהר יש וא"כע"ש.
 מה כפי הרבה מים לתת היתכן לבד צמוקים וג' ב' דאלת"הוקצבה
 דלא וכיון לדבר וקצבה גבול דיש צ"ל אלא עליהם ויקדששירצה
 מה לענין אמנם הנז'. הרב כמ"ש לעשות יש לזה הקצבהנודע
 צמוקים, ביין כן שעושה מי ראינו לא לעת מעת וי"א ימים ג'שי"א
 אותו שדכין ויש אותם וסוחטים במים הצמוקים שמבשלים ישאלא

 קרוב זה יהיה פעמים רכמה אותם וסוחטים מים עםבמדוכה
 כנז': לעשות דיש ודאי המדה לענין אךלמנחה.

 שקדמונו מהרבנים ונידויים בחרמות תקנה יש ג'רבא אי פה יין.ו(
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 ממהרס"ך ששמעתי אצלי כתוב ומצאתי לגוים, כשר יין למכורשלא
 עם היה עצמו דהוא ועוד( דוד וזרע ה' ברכת המחבר, )הרבז"ל

 איסר לאסור ונידויים בחרמות ע"ז שהסכימו הראשוניםהדיינים
 ואף להתירה, שאין וסייג לגדר הסכמה הו"ל וא"כ פרץ לגדורבזה

 לנ"ד ומינה עש"ב. ו' סי' משה בצדקת וכמ"ש התרה אינהבדיעבד
 נראה ומ"מ וכאמור. ונידויים בחרמות בזה שהסכימו וק"ו,וכ"ש
 ויען בספרו ז"ל למהרמ"ז וע' לשתיה. כשר שוווא ביין רק זהדאין
 מימי כנז' לאסור ההסכמה דהיתה הנראה דכפי ס"ז סי' יו"דמשה
 רבגי ושאר ז"ל מהרס"ך בימי ונשנית וחזרה ז"ל מהרש"ךמז"ק
 מקום אדיג,ת בק"ק רק נתקנה זו הסכמה מתחלה כי אוזמנו.
 בזה אלחארה רבבי הסכימו זמן וא~זר ז"ל, מהרש"ך מל"ק שלדירתו

 אלכבירה: אלחארה לבני גם הנז' וההסכמה התקנהועשו

 תפלת אהר התרה לעשות פה המנהג נתפשט נוראים. ימיםז(
 השנה, ראש יוםגקודם כארבעים כנסיות בתי בכלשחרית

 אנשי אז ונחלקים ובעיה"כ, ובער"ה כפור, קודם יוםוכארבעים
 זה לעומת זה קבוצות[, לב' ]ר"ל מפלגות לשתי הכגסת ביתאותה

 רבוווינו גא שמעו שכנגדה, מהמפלגה התרה לשאול האוותומתחלת
 ואח"כ וגו', הוא בריך קודשא בצירוף אומרת שכנגדה והמפלגהוגו'

 והמפלגה רבותינו נא שמעו מתהלת וגו' בצירוף שאמרההמפלגדו
 שי ובם' בסידורים וכמ"ש וגו', בצירוף אומרת וגוי שמעושאמרה
 המפלגה לומר מודעה מסירת מוסיפים ובער"ה ז"ל. למז"קלמורא
 וגו' בצירוף אומרים ושכנגדם וגו' מודעה מוסרים אנחנו הריהאחת
 ג"כ אומרת וגו' בצירוף שאמרה זו אוו"ע 1 הבז'. בסידוריםככתוב

 בצירוף אומרים וגו' אנחנו הרי תחילה שאמרה וזו וגו', אנחנוהרי
 שנדבו מה שם מטיל אחד וכל מטפחת או בבהכ"נ כלי ונותניםוגו'.

 הק"ק: לבללות וגו' שבירך מי אומר שם מהת"ח ואחדלבו,

 שתרית כפור ויום כפור ובליל השנה ראש בימי בוראים. ימיםח(
 כל בקהל מתפלל שאין פשוט המנהג נעילה מנחהמוסף

 ר"ה בלילי אבל הי"ו, הק"ק ימנו אשר צבור השליח אלא שרוצהמי
 לזה. צורך לו יש אם שיודע מי כל בקהל מתפלל ר"ה שלובמנחה
 אומר פקידה איזה לו שיש מי גם כלו ובבפור בש,זרית בר"האבל

 עניינו: כפי מנוחה ועושה מצוה איזה וקונה קדישרק
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 כנסיות בתי הרבה יוסף[ פורת ]בל בפ"י פה יש נוראים. ימיםט(
 ובליל ומוסף שחרית בר"ה פותחים כולם שאיןוהמנהג

 הדיג,תייא בהכ"נ הגדולה, בהכ"נ והם מהם. איזה אלאוביוהכ"פ
 ובהכ"נ אברהם, רבי בהכ"נ הטראבלצייא, בהב"נשבאלחארה,

 פארינתי הנקראתבהכ"נשל שבשוק ובהכ"נ ז"ל, תורי מנחם ר'בית
 והבהכ"נ כולם. פותחים במנהה וביום השנה ראש בלילי אבלז"ל,
 בידם שיהיה עד אותם מונעים מחדש לפתוח רוצים אנשיהאשר
 וכן ולתקוע. להתפלל ראוי ש"ץ שם שיש שיראו הי"ו מהב"דרשיון
 לק"ק המטד שאין שיראו כומיתי הנקראימ הק"ק מראשירשיון

 המצות: מכירת על לשמור שם לזה שמוכשר מי ושימצאומזה,

 ימים של המצות הכנסות שכל פה פשוט המנהג נוראים. ימיםיוד(
 כסות מהם לספק מיוחדים הם וכפור ר"ה דהיינונוראים

 ההוא: בחורף הק"ק ממוני יעשו אשרהעניים

 ליו"ט נרות ב' בעי"ט להדליק יע"א ג'רבה אי פה המנהג יו"ט.יא(
 ]ועי' במלאכה מותר שיו"ט הדלקה קודםומברכין

 : נ"ח[ סי' ח"בבשו"נ

 לתרנגול ביו"ט הוצרך שאמ יע"א ג'רבה אי פה המנהג יר"ט.יב(
 החצר מן התרנגולת או התרנגול לוקח לתרנגולתאו

 דעת וכ"ן לאכילה. דקנאה כשקנאה דעתו גילה שלא אףלשוחטה,
 וכמ"ש דמותר, לאכילה או ביצים לגדל אם דעתו גילה שלאהסתם
 סי' בכה"ח ]וכ"ה ע"ש הרשב"א ושכ"כ ס"ו תצ"ז סי'הפר"ח

 : ט"ו[ סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' ע"ש[. לג. אותתצ"ז

 גמר אחר הכה"ג תפלת במוסף לומר פה מנהגינו יוה"כ.יג(
 בסדורים: כמ"ש ולאהעבודה

 בא"ח ז"ל דמרן ואע"ג כלל. אבילות נוהג אינו שני. טוב יוםיד(
 טרב ביום מתו דהקובר כתב ס"ג תקמ"וזסימן

 מור"ם כדעת קי"ל אנן ע"ש. וגו' אבילות בו נוהג גליות שלשני
 וכ"כ ע"ש. וגו' שני טוב יום בשום אבילות נוהג דאין שכתב שםז"ל
 כאן כמו לשונו שסתם דאחר י"ג סעיף שצ"ט סימן ביו"ד ז"למרן
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 על גליות של שני טוב ביום להתאבל שלא נוהגים והעולםסיים,
 מרן דגם ודאי וא"כ ע"ש. וקבורה המיתה יום הוא אפילו מת,שום
 שנהגו. כמו יורה יורה בעולם המנהג נתפשט שכן ראותו אחריז"ל
 דעת לגמרי דהשמיט בסי"ג ז"ל עובד בית הרב מדברי נראהוכן

 בשם א' באות ז"ל השכנה"ג וכ"כ העולם. מנהג רק והביאהסתם
 לא משום בידו מוחין הגאונים כדברי לנהוג שבא דמיהב"ח

 השו"ג ובתב ע"ש. בהעולם מנהגם שכן הכבה"ג שם ובתבתתגודדו.
 הנוהג שני טוב ביום כלל להתאבל שלא כ"ע דנהגו דהאידנאטק"ו
 ובכהאי טוב. ביום לזלזל כמיניה כל ולאו המתמיהים, מן זההיפך
 ע"ש. הגאונימ כדברי בנוהג מוחה היה שלא הרא"ש כתב לאגוונא
 שהורה מי יש ואם בלל, ינהוג שלא והוריתי לידי מעשה באובן
 והגם וכאמור. ביו"ד מרן דברי ראה שלא מצד רק אינו זההיפך
 וכן דאבילות. ראשון ליום נמנה עכ"פ כלל, אבילות בו נוהגדאינו
 ס"ב תקמ"ח מימן בא"ח מרן מדברי נר"ו הרמ"ה ידי"7הוכיח
 ז"ל הד"מ וכ"כ נמנה. נוהג דאינו דגם ס"ב שצ"ט סימןוביו"ד
 בשיירי הכנה"ג וכ"כ בהגה דבריו מסתמיות נראה וכן להדיאביו"ד

 ע"ש: המנהגדכן

 וקודם חי כל נשמת קודם הנדפסים הבקשות נרראים, ימיםסו(
 מנהגנו כפור. יום ושל השנה ראש שלהיוצר

 לסוף שאמר מברוך הפסק לעשות שלא כדי החזרה אחרילאומרם
 :העמידה
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 ף " א כ ת כ ר עמ

 של המנהג למנוע דיש כתב תר"ה סי' ז"ל דמרן הגם כפרות.א(
 מנהג נוהגים עדיין מהק"ק הרבה עירנו פההכפרות

 דסמכו ונראה כן. שנוהגים עיירות הרבה דיש שמענו וכןהכפרות,
 נוהגים ושכן זה מנהג שכתבו הגאונים מן דיש שם מור"ם דבריעל
 סמכו וכן ע"ש. ותיקין מנהג הוא כי לשנות ואין אלו מדינותבכל
 לקיימו מאד נזהר והיה זה מנהג שקיים ז"ל האר"י רבינו דבריעל

 אותם מחלקים הנז' והכפרות ע"ש. ה' ס"ק ז"ל החיים כף ה'כמ"ש
 לעניים: הכפרות ליתן שנהגו שם מור"ם וכמ"שלעניים

 כפור ערב וביום כפור ערב בליל כי פה המנהג נתפשט כפור.ב(
 שוהט עמו בהיות רק עופות אפילו שוחט השוחטאיל

 אחד בשוחט סגי השנה ימות דבשאר והגם הסכין, לבדיקתזולתו
 עיה"כ בליל מ"מ בבהמות, רק בזה קפידא ואין העופותלשחוט
 תונס רבני תקנת צדיק עיבי בם"ם וכמ"ש כנז' תקנה נעשיתוביומו

 ע"ש: ג'רבאורבני

 שוחט שכל זו תקנה פה הנהגנו ימים באיזה יה"כ קודם כפור.ג(
 הראויים רצופים מכינים שלשה זולתו לשוחטיממור

 דמשם ס"ה סי' ח"א ז"ל נושה ישיב לה' וע' בהמות.לשחיטת
 להיות ג'רבא אי לפה שלחו הראשונים תונם דרבנימבואר

 קודם ופעם פסח קודם פעם בשנה. פעמים ב' נבדקיםהשוחטים
 לעשות ראול ושכן עתה ועד כואז בתונס קדום המנהג ושכןכפור.
 כזאת תקננו פה, כן עושים שאינם בראותינו בדידן ואנלע"ש.
 רוצה זה שוחט שאין המחלוקת ומפני כפור. קודם נבדקיםלהיות
 לאחד כנז' סכינים ג' שימסור כזאת הנהגנו לזולתו, סכינולמסור

 כגומלים יהיו שלא רק לזולתו זולתו וכן שירצה.מהשוחטים
 לנו אין פה אנחנו כי ראובן. על ושמעון שמעון על בודקשראובן
 זה ואין לבד. שוחטים רק לכך מיוחדים מורים תונס בעוב"יכמו
 בחרנו ולכן מחלוקת. מזה נמשך בהכרח הדבר יהיה ואם לזהנכנע
 דכ"ג ז"ל אליהו קול להרב ועיין שלום. דרכי משום בה שיש זודרך
 אחת פעם השוחטים לבדוק ירושת"ו בעיה"ק שנוהגים שכתבע"א

 ע"ש: כנהוג הסמכה להם שיש הגם הפחות לכלבשנה
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 נרות להרבות בכ"מ נוהגים ס"ד תר"י סי' ז"ל מרן כתב כפור.ד(
 גדול איש שכל רנוהגים שם מור"ם וכתב כבסיות,בבתי

 נר אחד כל להוליך פה מנהגינו וכן ע"ש. נר לו עושים קטןאו
 בעדו. אחיו או אביו מוליך קטל הוא ואם גדול שהוא מילבהכ"נ

 נשמה נר לעשות שנוהגים ס"ד תר"י סי' ז"ל מור"ם כתב כפור.ה(
 רבואתא. מקצת כתבו וכן נכון וכן שמתו ולאמולאביו

 לא לבד לאמו אך אביו, נשמת לעילוי נר להוליך פה נוהגיםוכן
 סגי אחד דנר דמשמע כ"ח אות שם החיים כף להרב וע'שמענו.
 לזה ומועיל אחד נר רק פה מוליכים מזה ואולי ע"ש. ולאמולאביו

ולזה:

 וע' יוהכ"פ. לליל בבית בר נובע"י להדליק פה מבהגינו כפור.ו(

 דנוהגיס והיכא במנהג תלוי דזה ס"א תר"י סי' י"ללמרן
 והמ"ב הפר"ח בשם ג' אות הוזיים כף לה' וע"ש מדליקין,להדליק
 להדליק שלא שנהגו ממקום משובח יותר הוא להדליקדהמנהג
 בין הנז' הנר הדלקת על לברך פה נוהגים גם חדשה. לעירונ"מ
 אשר אמ"ה בא"י אומרים בחול,ובשבת שחל בין בשבת יוה"כשחל

 וגו' בא"י ויה"כ,ובחול שבת של נר להדליק וצונו במצותיוקדשנו
 בכמה העולם דמנהג י"ב אות שם החיים כף לה' יה"כ.וע'של

 מרר"ם ובדברי בחול שחל בין בשבת שחל ביה"כ בין לברךמקומות
 מי ההם דברי רק הזכיר שלא שם י"ל מרן בדעת נלע"ד )וכןי"ל.

 אמרינן לא מנהג דבמקום סב"ל בוה שייך ולא ע"ש( דמברךשאומר
 אסור דיוה"כ כיון נ,ברכין, ואח.,כ להדליק הוא והנונהג ע.'ש,סב"ל

 : נ"ח[ סי' ח"ב בשו"נ ]ועייןבמלאכה.

 מנעלים כפור וביום כפור בליל ללבוש פה פשוט המנהג כפור.ז(
 מערי באים והם עור, שאינם וכיוצא גפן צמרשל

 שאין במקומות גם בהם והולכים הרגל, כמדת שהם הגםאירופא,
 מרן לדעת י"ב אות תרי"ב סי' החיים כף ה' וכמ"ש עירובשם

 ללבשם מבהגינו וכן ע"ב אות תקנ"ד בסי' וכ"כ י"ל.והאחרונים
 וכמש"ה הרגל כמדת יהיו אם אפילך ומצפצף פה פוצה באיןבט"ב
 יראים ס' על חדש שם ה' בשם ע' אות תקנ"ד סי' ז"ל החייםכף

 דשכיחי ג'רבא אי פה וכ"ש ז"ל. מרן דברי מסתמיות וכ"ןע"ש
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 בזה: להחמיר אין ולכן וקוציםעקרבים

 שראינו דרובא רובא כפור בערב המפסקת בסעודה כפור.ח(
 בין בהמות בשר ולא עופות בשר רק אוכלים איןושמענו

 לאכול לר שאיל ס"ד תר"ח סי' ז"ל מרן וכ"כ במרק. ביןבתבשיל
 שאוכלים שמענו ולא ראינו לא וכן להתעכל. קלים מאכליםאלא
 תצ"ד סי' ח"ב היפ"ל בשם כ"ט אות שם החיים כף ה' וכ"כדגים,
 העוף מן כ"א כלל דגים יאכל שלא טוב המפסקת דבסעודה ב'אות

 : נוהגים אבו וכןבלבד.

 דורות מכמה נוהגים באלחארה אשר הדיג,תייא בבהכ"נ כפור.ט(
 ואח"כ יד כתב בנוסח וגו' נדרי כל כפור בליללומר

 כעין והאחרונים הראשונים מהרבנים איזה ומזכירים וגו',והחכמה
 )ובל"ן שינויים כמה שיש אלא משה בני בם"ם הנדפםהנוסח
 הש"ץ על להקל גדולות, באותיות בזולתו או זה ספר בסוףאדפיסנו

 בעת"ו: הכל ביד מצוי ולהיות הק"קושאר

 וכמ"ש משחשכה, גם בדרי כל לומר פה מנהגינו נדרי. כליוד(
 דעת ביחוה ]וע"ע ל"ה. סי' א"ח משה בויען ז"למהרמ"ז

 : ע"ש[ שיסמוכו. ע"מ להם ושיש המנהג שכן נ"ט סי'ח"א

 בשחרית הכפורים ביום לדוכן לעלות פה מנהגינו כפור.יא(
 עולים אין טובים וימים דבשבת הגם ובנעילהובמוסף

 במע' וכמ"ש בשהרית גם עולים וב' א' יום בר"ה וכן בנווסף.רק

 :רי'ש

 פה מנהגינו הכפורים ביום לדרכן הכהנים כשעולים כהנימ.יב(
 החיים כף ה' וכ"כ הפרק עד גמורה נטילה ידינוליטול

 אח"כ דהביא והגם פוסקים. כמה בשם ט"ו אות תרי"ג סי'ז"ל
 אין גמורה נטילה כהסוברים פה דמנהגינו כיון הרבהחולקים
 אותו מזניחין אין הפרק עד הנרטל דמ"מ שם הנז' ה' וכ"כלשנותו.
 דגם מורה ולשונו ע"ש. הכי דס"ל מרבואתא כמה דאיכאכיון

 כהני בעיר מנהג כשיש וכ"ש אותו, מזניחין אין כן העושההיחיד
רבואתא:
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 החזן שאומר הנז' בבהכ"נ נוהגים הס"ת הוצאת בעת כפוריג(
 זה פסוק הק"ק חוזרים ואח"כ בשמים נצב דברך ה'לעולם

 נוהגים וכן ז"ל שרעבי מהר"ש תפלת אומרים ואח"כ פעמים,י"ב
 כן המשוער וכפי רליעז מערכת לקמן וכמ"ש ב' ויום א' יוםבר"ה

 כנסיות: בתי שאר גםנוהגים

 שאומרים הנז' בבהכ"נ נוהגים ראיתי מנחה קודם ביה"כ כפור.יד(
 התפילה ואח"כ העקידה ופרשת וגו' רצון שעריעת

 מנחה: מתפללין ואח"כ ז"ל חיד"א ה'שתקן

 שיאנור שאחר הבז' בבהכ"ב 3והגים ראיתי ה3עילה אחר כפור.טי(
 תוקעים וגו' תתקבל גמר קודם ותעתרו תעגוהש"ץ

 תרכ"ג סי' ז"ל החיים כף ה' שזכר כמנהג תר"ת תש"תתשר"ונ
 המנהיג מספר לזה ראיה ושהביא י"ב אות השו"ג בשם ל"אאות
 לתקוע ג"כ נוהגים וכן וגו', תתקבל החזן גומר ואח"כ ס"טסי'

 כן: נוהגים שיש הנז' ה' וכמ"ש גדולהתרועה

 ראיתי והתקיעות והמליהות הנעילה תפילת גמר אחר כפור.טז(
 ואחכ"א ג"פ וגו' כלי כל לומר הנז' בבהכ"ננוהגים

 בלב ושתה לחמך וגו' לך עשה. כי נולד לעם צדקתו ויגידויבואו
 כף ה' כתב זה וכעיז מעשיך. את האלהים רצה כבר כי יינךטוב

 הכגה"ג: בשם ל"ח אות תרכ"א סי' ז"להחיים

 בביתנו נוהגים והסעודה ההבדלה אחר כפור במוצאי כפור.טוב(
 להעלות עתה ועד ז"ל דודי ומר ז"ל מורי אבימימי

 הנדפסת התפלה שם ואומרים שם אותו ומניחים נרלסוכה
 וכיוצא והעפר מהאבק הסוכה קרקע את מכבדים ואח"כבסידורים,

 אל מחיל ללכו שנא' מה לקיים הסוכה בעשיית התתלה כעיןוהוא
 מיד מתחילים והמדקדקים ס"ה תרכ"ד סי' ז"ל מור"ם וכמ"שחיל,

 למצוה ממצוה לצאת כדי הסוכה בעשיית הכפורים יוםבמוצאי
 ל"ז; ל"ו. ל"ה. אות שם החיים בף לה' וע'ע"ש.

 כל שעולה הס"ת לבדוק יע"א ג'רבה אי פה מנהגינו נדרי. כליח(
 גדול סכום בקשו שהסופרים אלו ובשנים כולו.נדרי
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 בחזקת הוא אם ולכן ישראל, של ממונם על חסה והתורהלבדיקה
 עתה והמנהג תקי"א[. סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' בדיקה א"ץכשרות

 חדש. ס"ת דיש אף והמוחזק הקדום נדרי, כל לעלות ס"תשמוציאין
 קכ"אן: סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' מ"ד סי' הנד"מ במעב"דועי'

 יה"כ: קודם הלבנה על לברך פה מנהגינו כפור.יט(

 ערבית קודם קדיש לומר שלא יע"א ג'רבה באי מנו;גינו כפור.כ(
 כפור: יום מוצאישל

 מרן כתב שנה י"א בן שהוא לכוי כפור יום תענית לענין כפור.כא(
 נקבה בין זכר בין י"א דבן ס"'ב תרט"ז בסימןז"ל

 ז"ל ומור"ם במצות. לחנכל כדי סופרים מדברי ומשלימיןמתעניל
 עלייהו לסמוך ויש כלל, מדרבנן להשלים צריך שאין וי"אכתב
 טו"ב ס"ק ז"ל החיים כף להרב ועי' ע"ש. וגו' כחוש שהואבנער
 י"ב בשנת להתענות הזה בזמן נוהגים שאין דמה הב"ח משםשכתב
 דהכל משום י"ג, בשנת עומד כשהוא אלא בריא כשהואאפילו
 חשיבי מסתמא הזה דבזמן דמסתברא ועוד כחולים. והוולומדים
 זה בזמנינו שכן כל זמנו על בן כתב ז"ל הרב ואם ע"ש.חולים
 העולמית המלחמה שהיתה מעת וב"ש לעולם. חולשהשירדה
 התרצ"ט משנת השניה העולמית המלחמה ואחריה התרע"דבשנת
 הפלא דמיזן מידי בכל מזונות וחסרון פרבסה חסרון מזהוהגיע
 שאין דמה בסק"ט ז"ל ברורה משנה הרב כתב זה )וכעיןופלא

 דבזמן משום י"ב בשנת תינוק שום להתענות הזה בזמןמדקדקין
 אלא כבריא נחשב אינו קטן כל הסתם ומן לעולם חולשא ירדההזה
 דאפילו משמע הא"ר ומדברי לסבול. וחזק בריא שהוא ידועא"ב
 ע"ש(. י"ג שנת השלים שלא זמן כל להתענות נוהגין אין י"גבשנת
 מודה מרן גם גוובא דבכהאי להורות יש לדיבא לענ"דולבן

 להשלים יכול שאינו הרגיש הבן ואם שיתענה, לשואלומשיבים
 שאינם הבת או הבן בחולשת הרגישו האם או האב אם וכןיאכל.
 הבת או הבן אם אפילו וישקום אותם יאכילו להשלים,יכולים
 זו חומרא ח"ו תהיה שלא עליהמ וישגיחו עצמם. על להחמיררוצים
 עמו כל ולצרות לצרותינו יאמר ברחמיו וה' נפשות. בספקקולא
 צרה ועת שכתוב מקרא בנו ויקיים עולם, גאולת ויגאלנו דיישראל
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 אמן: עולמים תשועת יושע וממנה ליעקבהיא

 על מהמחונכים רבים זה בזמנינו הרבים בעונות הראש. כסויכב(
 הרע. ההרגל מפבי לזה לב שמים אין זריםברכי

 צד בזה שיש ידעו ולא הכירו לא מהם רבים כי אזנם להעירוראוי
איסור:

 ד " מ ל ת כ ר עמ

 לס"ת הכהן וכשעולה לויים, נמצאים אין ג'רבא אי פה לרי.א(
 לו אומר ואח"כ אחרונה ברכה ומברך החזן לו וקוראמברך

 החזן לו וקורא שנית ומברך הם"ת לו ומראה לוי במקוםהחזן
 וביו"ט ובשבת ובר"ח ה'. וביום ב' ביום ישראל עולה ואח"כומברך
 מ"ו אות קל"ה מי' החיימ כף לה' וע' העולים. שאר אח"כעולים
 אות המאמ"ר ושכ"כ לוי במקום הש"ץ דאומר ח', ס' הלבוששכ"כ
 לעמוד הש"ץ לו אומר אחרונה ברכה הכהן כשמסיים דהמנהגיו"ד

 ע"ו: אות ש"א השע"א ושכ"כ לויבמקום

 ידיהם הבהנים שנטלו אע"פ ס"ו קכ"ח סי' ז"ל מרן כתב לרי.ב(
 היד חבור שהוא הפרק עד ידיהם ונוטלים חוזריםשחרית

 אות שם ז"ל החיים כף ה' ידיהם.וכתב על מים יוצק והלויוהזרוע
 לכהנים מים יתן רחם פטר בכור יש אם לויים שאין דבמקוםמ'

 והמ"א. והעט"ז, והעו"ת, להשכנה"ג, וציין לדוכן לעלותלנטילה
 דברי פשט על דסומכים ונראה כן, שנוהג מי ראיתי לא אמנםוסיים
 והמנהג ע"ש. בידיו כ"א יטול לא לאו ואם לוי דוקא דמשמעהזוהר
 פה נמצאים שאיל מפני הכהנים ידי על מים יוצק דהבכור פהפשוט

 הנז': הפוסקים וכדברילויים

 ידיהם על מים יוצק דהלוי ס"ו קכ"ח סי' ז"ל מרן כתב לרי.ג(
 דלא מור"ם וסיימ ידיו, הלוי יטול לכן וקודם)הכהנים(

 ע"ש. שחרית נטילת על וסומכים תחילה ידיהם ליטול הלוייםנהגו
 מים יוצק ואח"כ תחלה ידיו נוטל דהבכור ז"ל כמרן פהומנהגינו
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 מזה, ב' באות וע' מ"ב. אות ז"ל החיים כף לה' וע' הכהנים,ע"י
 שיטלו טרם ידיו שינגב עד להתאחר הבכור צריך דאין ליונראה
 דלא שם דבריו הבאתי ז"ל מור"ם כתב דהרי ידו על ידיהםהכהנים

 וגו' שחרית בטילת על וסומכים תחילה ידיהם ליטול הלויםבהגו
 דאין ידעינן מזה עכ"פ שם, וכמ"ש ז"ל כמרן דקי"ל ואע"גע"ש.
 ידיו, הבכור או הלוי שנטל כיון וא"כ ידיהם בנטילת קפידאכ"כ

 ידיו: שינגב עד נחפזים שהם הכהנים לעכבא"צ

 שהם לולבים ליקח לולב במצות פה פשוט המנהג לולב.ד(
 מקריי, דיבוק מעט ונדבקים מפורדים והעליםמלובנים

 ואיל מעט להפרד התחילו עצמם שהם או נפרדים מפרידםדכשאדם
 אחד כגוש שהם עד כ"כ רכים עדיין שהם הלולבימ מאותםלוקחים
 כ' אות תרמ"ה סי' החיים כף ה' וכמ"ש כלל עליו נתחלקושלא
 נראה כלל עליו נתחלקו שלא כעץ בעודו תמרים כפות לקחדאם
 קמ"ט כלל ולהח"א הדרישה לה' וציין עלין, בלא לולב מקרידלא

 ע"ש: ח'אות

 דרום, הזה. הסדר על לנענע פה מנהגינו הלולב נענועי לולב.ה(
 מהששה נענוע ולכל מערב. ומטה, מעלה מזרח,צפון,

 סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ הובאות. ושלשה הולכות שלשההנז'
 דברי ע"פ העולם שבהגו מה הוא הנכון דהמבהג צ"ג אותתרנ"א
 וג' הולכות ג' לעשות הכונות בשער כמ"ש ז"ל האר"ירבינו

 מזרח בשל הובאה וג"פ הולכה ג"פ עושים ופה רוח. לכלהובאות
 ירושלים עיה"ק דמנהג ק"ג אות שם לו עוד וע' במטה. וכןבמעלה/

 מערב. מטה, מעלה, מזרח, צפון, דרום, ז"ל האר"י רבינו עפ"דהוא
 אות ז',והשע"ת אות ע"א,והמחב"ר קכ"ז דף מקושר גט ה'ושכ"כ

כ'.

 לולב מצות ברכת שאחר הנענוע מלבד פה מנהגינו לולב.ו(
 לה' בהודו מזה. ה' באות האמור הדרך על ג"כמגענעים

 וגו' לה' ובהודו פעמים. ב' נא הושיעה ה' ובאנא אחת. פעםוגו'
 דלפי פ"ט אות ,זרנ"א סי' החיים כף ה' וכ"כ אחת. פעםשבסוף
 אחת. פעם רק שבסוף בהודו מנענעים אין ז"ל האר"י רבינודברי

 דרום לצד בהודו מנענעים לולבים שבידם והק"ק שהש"ץונוהגים
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 למעלה כי ובתיבת מזרח לצד טוב ובתיבת צפון לצד כיובתיבת
 לצד אנא ובתיבת מערב. לצד חסדו ובתיבת למטה לעולםובתיבת
 לצד הרשיעה ובתיבת הרוחות. ב' שיעור בה ומאריכין וצפוןדרום
 התיבות ששלש באופן מערב*( ולצד מטה נא ובתיבת ומעלהמזרח

 הנז': הנענועים ששת כדי בהם מאריכיןהנן'

 הכנסת בית אותה בני של הקהל שקונים הלולב בענין לולב.ז(
 יו'ד; אות אתרוג אל'ף מערכתעמש"ל

 ילך מבהכ"נ שיצא אחר ס"א קנ"ה סי' ז"ל מרן כתב לימוד.ח(
 יהיה עת שאותר וצריך ללמוד, עת ויקבע המדרשלבית

 ומנהגינו ע"ש. הרבה שירויח סבור הוא אם אף יעבירנו שלאקבוע
 באיזה או בבהכ"נ שם התפלה גמר שאחר כנסיות בתי בכמהפה
 מה שיעור הלכה אמות ארבע שם לומדים בהכ"נ, אותה שלחדר
 וכ"כ דרבנן. קדיש אח"כ אומרים שם מנין יש ואם גמרא,באיזה

 מקום בכל דהמבהג א' אות העו"ת בשם ג' אות ז"ל החיים כףה'
 /ואין דרבנן קדיש ואומרים בבהכ"נ ללמוד שקובעיםבישראל
 אבל אגדה דברי על או שבע"פ תורה על אלא דרבנן קדישאומרים

 פסוקימ: עללא
 ה' וכ"כ לישראל חק ומפר התמלה אחר תכף לימוד קובעיםויש

 חק ספר התפלה אחר תכף ללמוד עכשיו דהמנהג שםהנז'
 הוא מועט בזמן וגם ז"ל האר"י דברי עפ"י ממודר הוא כילישראל,
 שלומדים ויש ע"ש. ודינים ומוסר וזוה"ק וגמרא ומשנה תנ"דלומד
 שאר עם גמרא באיזה בקביעות הלכה אמות ארבע לימוד וזהזה

 תחילה לישראל חק ללמוד להפך או לישראל חק ואח"כהחכמים,
 והשעה: המצב וכפי האיש כפי הלכה אמות ארבעואח"כ

 מרן כמ"ש תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב בלילה גם לימוד.ט(
 בתי בהרבה פה מנהגינו וכן ס"א. רמ"ו סימן יך"דז"ל

 שיעור הלכה אמות ארבע לילה בכל בקביעות שם שלומדיםכנסיות

 מערב. לצד נא ובתיבת ומטה, מעלה מ,רח, לצד הושיעה בתיבת נוהגים ניעכשיו*(

 אחת,. תגועה נא ובמלת תנועות ג' יש הושיעה במלת כי יותר נכוןוהוא
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 רק הנלמד, השעור לעיין לב על ששם מי אין אך בגמרא,מה
 הרבים בעונות ומזה לעיין. אז באים הם כאילו עיון בלתילומדים
 דרכי לו ולכד כראוי למד כבר אשר לאיש הן הלימוד כחיהסר
 לא בי העיון דרכי על עמד לא עוד אשר ה7 וחסר. הולך כיהעיו7
 הלימוד נשכח כן גם ומזה האמתי. העיון כמעט ישיג ולאיבוא
 למד לא כאלו יומים או יום עבור ואחרי הלומד בזכרון עומדואינו
 ז2הוא מל שגם דרכם דזה שמעתי יע"א תונם בעוב"י אך דבר.אותו
 ומזה הלכה. אמות ארבע של השיעור מעיין נפלא, ומעיין גדולהכם
 במעלה ולעלות ולזכרון ובירורו העיון לזיבוך תועליות כמהנמשך

 אי פה כי הסיבה עיקר היא וזו לעיין. המתחיל הן כבר, המעייןהי
 לוקחים ודבר דבר בל על רובם כשלומדים העיר חכנויב'רבה
 חכמי ואלו שכתוב. מה אל מביטים הם דהו כל ועל בידםהגמרא

 פה: בעל ומתרצים מקשים תונםורבני

 יודע שאינו מי דאף ס"א קנ"ה סי' ז"ל מור"ם כתב לימוד.יו"ד(
 לו לקבע או בידו הליכה ושור לבה"מ ילךללמוד

 יראת בלבו ויכנם בענייניו ויחשוב שיודע במה מעט וילמודמקום
 מזמורי איזה ללמוד אנשים הרבה פה נוהגים וכן ע"ש.שמים
 ללמוד יום או זמן שקובעים ויש שחרית. תפלת אחרתהלים
 שהולכים ויש תהלים_ יום בכל שם הלומדים עם הגדולה,בבהכ"נ
 הבאים זקנים, כמה עם פיבחס ר' של בבהב"נ בלימודיםלשמוע
 מוסד ונקרא כך על הממונה מפי ודינים ומוסרים לימודיםלשמוע

 שלום, ר' בבהכ"נ לימודים פה נוסד וכן זקנים". "מושב בשםזה
 הממונה מפי הנז' בלימודים לשמוע לילה בכל רבים שםומתקבצים

 ידם: את ולחזק בהם להחזלק וראוי הערך יקרי מוסדות והם כך.על

 אנשי כל רושמים היו פנינו ולפני שלפנינו בדורות לימוד.יא(
 ד' ג' ב' א' יום החדש לימי אותם רמחלקים הי"רהק"ק

 הגדולה בבהכ"נ ,ומתקבצים משמרה ונקראת שבוע כל שלה'
 המשמרה של הסדר כפי ומשניות תנ"ך המשמרה סדר שםללמוד
 בגורלו לו שעלה יום באותו צורך לו שיש ומי המודפס. אוהכתוב
 או קנס דרך או לזכרון מה סך המשמרה לממונה משלם חדשבאותו
 ושארית שם רק נשאר לא הזה ובזמן במקומו. זולתולהשכיר
 אותה מפסוקי מעט שם ללמוד הנן' בימים הנז' לבהכ"נשבאים



 ה נ ך הל חייםאורח ת י רבפד

 כח ותשושל זקנים כמה כן אחרישם וללמוד פירש"י, עםפרשה
 ליושנה: העטרה להחזיר להשתדל נעים ונוה טוב ומהתהלים.

 בסיום כי דור אחר דור פההראשונים מימי קדום מנהג לברש.יב(
 אם בפת אם שירצו חצר באיזה סעודה עושיםהמסכתא

 אותה של האחרונה המשנה ולומדים הת"ח. כל ומזמיניםבמגדים
 אומר מהת"ח ואיזה הגמרות. בסוף כמ"ש וכו' ההדרן עםגנורא
 אותה דברי להלביש והיינו אותה, שגמרו ממכתא לאותהלבוש
 עפ"י יחד שניהם או ניסריי או דרושיי דרך האחרונהמשנה

 ולפעמים רמזים. או וחידוד פלפול דרך או רז"ל, מדבריהקדמות
 להרב וע' מראש. שהוכן מה בפי החבמים משאר איזה כנז'אומרים
 ולמו"ר ז"ל יעקב מעיל ולה' ז"ל הכהן ולבש ולה' ז"ל אהרןבגדי
 לדך. משגב בספרו ז"ל מהרד"ך דודי ז"לולמר יוסף ילדי בם"םז"ל
 בספריהם ז"ל הכהן מהר"ם ולבנו ז"ל מהרש"ך למז"ק ראיתיוכן

 דורות: מכמה קדום מנהג הוא כי כתוב ושם ידכתב

 ג'רבא אי פה תורה מרביצי בי שנוהגים הלימוד סדר לימוד.יג(
 מקרא קרוא ויודע בגמ' שמעייל מי כל זה. באופלהוא

 כנסיות מבתי אחת לו יהיה בערבי'ת, המקרא פתרון ויודעכהוגן
 ללמוד הבאים הילדים מקבל ושם שם, תורה להרביץשבעיר

 ואח"כ שרח( )הנקרא בערב'י המקרא ופתרון והמקראהאותיות
 חברת לחברות. מחולקים התינוקות וכל הגמרא. אותםמלמד

 ערבי, ופתרון פשט המקרא חברת פשט, המקרא חברתהאותיות,
 רבו מעלהר והתלמיד פלונית, נוסכת חברת פלובית, מסכתחברת

 מעיין. בתור יהיה אשר עד וידיעתו השגתו כפי למדרגהממדרגה
 עד מילדותו מרבו מוסרית תרבות קולט תלמיד כל יהיה כזהובאופן
 קטן תלמיד שכל חכמה סופרים קנאת תרבה בזה וכן לאיש.היותו
 תהיה הרב וכן למדרגה. ממדרגה תמיד לעלווו לתלנוודו לבושם

 מטל הוא אצלו חינוכם כי אחרי כגדול כקטון כולם עלאימתו
 און פועלי מחברת ולשמרם להרחיקם ביכלתו יהיה גםילדותם.
 כי הורנו והנסיון מתלמידיו, תלמיד כל של ממצבו ידיעה לובהיות
 באו מקרוב חדשים עיירות באיזה אך בעה"ו. הרבה מוצלחת זודרך
 שלישי ורב למקרא שני ורב לאותיות, אחד רב למנות להתחכםרצו

 כי ועם בתים. לבתים המחולקת אחד בחצר לומדים וכולםלגמרא
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 רק בזה ואין בידם, עלתה לא כזה חינוך על מרובות הוצאותהוציאו
 שלמים וכן רבים ת"ל זו בהנהגה פה מועטראך והפועל גדולהשם

 טובות: מעלות לכמהזכו

 כמו היא נכונה היותר הדרך לגדולים הגמרא לימוד לימוד.יד(
 ילמדו טרם שמעיינים תורה ממרביצי איזהשעושים

 טרם לפוזות או במוקדם אם הגמרא של הפסקא אותההתלמידים
 או רש"י גמרא קורא שהתלמיד זה באופן ללמדם אךילמדו.
 והלימוד הרב ידיעת שערשים באופן המפרשים שאר אותוספות
 יכולים התלמידים אין הרוב על אז כי הנכון, מן אינו אחתבבת
 ביכלתו יהיה לא הרב וכן התלמודי, בעיון הגובה יביקה מהרבליבק

 היונק הוא שיהיה וכמעט הראוי הביאור עמהםלהרחיב
 מעיינים בתור הם התלמידים כבר אם ובפרט לפעמים,מהתלמידים

 בצמא דבריו שותים יהיו לא הרוב על אז כי לזה. קרוביםאו
 על כי והגם ממנו. יותר העיון מטרת אל קולעים הם כיבראותם
 ערנ איזה להקציע ראוי מ"מ הזמן, מחסרון הוא כזאת העושיםהרוב
 שאר גם כזה באופן כי התלמוד של הגדולה החברה לצורךלפחות
 סוף סוף דום גם כי אחרי העיו7 שלימות להשיג מעותדיםהחברות
 אמות ארבע החכמים בלימוד וכן בעה"ו. הגדולה החברה מבנייהיו
 זה טרם עת איזה ולקבוע להקציע הלומדים לכל והגון ראויהלכה
 יחד כשילמדו ואח"כ מסכתא, באותה ללמוד שבאים השיעורלעיון
 שמענו וכן לזמן. מזמן ואור הולך יהיה ועיונם מזה זה נהניםיהיו
 פסקת מעיינים הרבנים שאפילו תונם עוב"י רבני מנהג הואשכן

 יו;יר שלומדים בשעה ואן ילמדו טרם הלכה אמות ארבע שלהגמרא
 רק החברה בני לפני מזכיר אינו אחד וכל מוקדמת ידיעה בעליהכל
 רמפרשי הגמרא בדברי לו שנתחדש מה או לו שהוקשההדבר

 התוניסי העיון מפורסם וכבר אז. ללמדה שרוצים הפסקאעיונם אחרי רק הלכה אמות ארבע לומדים שאין התלמידים וכ"שהגמרא,
 יוכיחו: וספריהם תונם ורבני הגולהבונפוצות

 מעיין רק להיות ממפיק אינו התורה לימוד השלמת לימוד.טו(
 לו תהיה לא שאם בהוראה יד לו ואין לבדבגמרא

 אח"כ מאד עליו תקשה אזי ספק כל לברר הפסק בדרכי גםידיעה
 מקום למצוא איך יודע אינו כי שבקלים, קל בדבר אפילוההוראה
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 עליו יקשה וכן אליו. הבא הספק אותו משם לברר בפוסקיםהדין
 השולחנות. ארבע חלקי בכל בפלוגתא שתלוי במה ההכרעהדרכי
 דרכי כלל לומדים ואין בש"ס רק כולו לימודם שכמעט פהוראיתי
 רק ימיו כל כמעט מתמיד גפלא מעיין שהוא מי וגם וההוראההדין
 ולברר הדין לפסוק הנדרש הפרי לשם ולא לימוד מצות לשםבש"ס
 והרבה וההוראה התורה חסרה הרבלם בעונות ומזה ספק.איזה
 היו ואם ימצאו. ולא צדק ומורה לרב משתוקקים וכפריםעיירות
 כי וזה. זה בידם עולה היה לוה ומן ואיזה לזה זמן איזהקובעים
 דרכי ידיעת ובלתי ולעשות. לשמור וללמד ללמוד בלימודהעיקר
 מהרי"ך זקני מר בשם שמעתי וכן לימוד. שכר רק בידו איןההוראה

 דורו חכמי מעורר היה בפעם וכפעם מזה מאד מצטער שהיהזצ"ל
 זה:על

 בדרכי להשתמש אלה בימינו הי"ו מהרבנים רבים נהגוומזה
 ולהראות ספר איזה להם ולתת בפסקים גם לתלמידיםהחינוך

 לערוך ישתדלו וחמ הבצרכים מקומות מראח איזח תחילהלהם
 לפני זה ויציגו משגת, שידם מה כפי זה על ותשובה שאלהבכתב
 עד למדרגה ממדרגה עולים ואח"כ בבירורם, צדקו אם לראותרבם
 עצמם והתלמידלם מקומ מראה שומ להם לציין רבם יצטרך לאכי

 ומציעים ספר על אותו וכותבים ספק לאותו בירור למצואטורחים
 לא ואם האמת אל ביוובו אם לראות רבם, לפני בזה שביררומה

 הדרך להם ומורה דבריהם על משיבם הרב האמת אלביוובו
 פרי כל בי הלימוד, ועיקר יסוד הוא במעט בזה וללמודהנכונה.
 גם או לעצמו אם ומשפטיו חקיו ה' מצות לדעת הואהלימוד
 והוא תיישים אין גדיים אין ואם לכך. ראוי הוא אם לרביםלהורות
 יעשה מה דעת למען זה יתום בדור ובפרט ולרבים ליחיד גדולצורך

 בראש אשר חיים עץ במאמרי בארוכה בזה כתבתי וכברישראל.
 פ"ג אבות ובברית ח"ב דוד שלרם לספר ובמבואי משה ישיבספר
 מז"ק שם על ז"ל מורי אבי משם וגו' קמח אין אם י"זמשנה

 ואכמ"ל: ז"למהרי"ך
 ומחסרו7 באלה ניסו לא אשר תורה מרביצי רבנים יש כיולהיות

 להם שיהיה כדי בזה הם עצמם את להרגיל יוכלו לאהזמן
 להם ואין יודעים הם שבאמת או לתלמידיהם, כנז' ללמד גםיכולת
 הוא אשר ת"ח כל לכן ההוראה. דרכי התלמידים את ללמדפנאי
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 לזה המובהק והסימן התלמודי, עיונו גמר שבאמת בעצכוומכיר
 הרשב"א התו' הראשונים לדברי מתכוין פעמים בהרבה בהיותוהוא

 וכיוצא והמש"ך מהרש"א המפז"ל דברי ולשאר והר"ןהריטב"א
 בחינה המפז"ל שהביאו זכורני שכן )וכמו ותירוציהםלקושיותיהם

 לו יקח ומראשית ההוראה. דרכי בו ללמוד עת לי יקבע אזיזו(,
 זרע ה' יהודה בלת ה' כמו המפורסמים התשובות מספרל אחדספק
 וכן השאלה. אותה בקונטריסו וירשום וכיוצא, שאל חיים ה'אמת
 הנז', בתשובה הנזכרים בפוסקים המקומות מראה ציוניירשום
 כלל יעיין ולא וגו' פלוני וספר כו"ך סי' פלוני כופר כללילבדרך
 מאותם זה לברר אח"כ ישתדל עצמו והוא הנז', התשובהבגוף

 פתרון למצוא דברים של במקורן לעיין אצלו הנמצאיםהציונים
 דברי עם דבריו יעריך ואח"כ בזה לו המתברר ויכתוב הנז'לשאלה
 כי יראה ואם בירורם וציוני השאלה נ;נונו שאב אשרהתשובה
 ינסה וכן לזה הסיבה לנ;צוא יעיין לאו ואם טוב, מה אחדהנ;כוון
 לראה אשר עד ח"מ. אה"ע, יו"ד, א"ח, מחלק תשובות בכמהכזאת
 מראה ציון בלתי גם שאלתו בירור למצוא למוכשר עצמואת

 יטרח עצמו והוא לבד. השאלה רק בקונטריסו ירשום ואזהמקומות.
 דברי עם הוא שבירר מה ויעריך ההלכה ועומק הדין מיצוילמצוא
 ואם טוב מה אחת לדעת כיוונו אם ויראה בתשובתו הפוסקהרב
 ירגיל אזי בזה ההרגל ואחרי ההפרש. וסיבת בטעם יתבונןלאו
 הוא לידו יבוא אשר ספק איזה אל ותשובה פתרון למצוא ג"ועצמו
 ולבית הש"ע אל יפנה פנה כל וראש מזולתו. ספק איזה ישמעאו

 דרכו לבטח ילך הרוב על ובזה פוסקים לשאר ואח"כ ולכנה"גיוסף
 א' אופנים. לב' נחלקים הם בפוסקים הלימוד כללי והנהבעה"ו.

 ז"ל מרן ס' ע"פ לו המתברר ולכתוב ומבאריו בש"ע לימודקביעות
 ובשיו"ב. ובמחב"ר בברכ"י ז"ל החיד"א בה שהלך הדרך היאוזו

 הלימוד לקבוע ב' זו. בדרך שהלכו זולתם ורבים בספריווהעה"ש
 בית ה' כמו מהפוסקים רבים הלכו זו ובדרך אליו הבאיםבספיקו'
 דצריך ולעד"ן זולתם. ורבים ז"ל אמת זרע וה' ז"ל עייאשיהודה
 ובירורם אליו הבאים הספיקות יכתוב באחד פנקסים ב'לאדם
 או שמצדד ומה הפוסקים שחידשו מה מרן סדר על יכתובובשני

 ז"ל הכנה"ג כמו מהפוסקים רבים בה הלכו זו ודרך הוא.שנוכריע
 מור ה' וכן בתשובות. הרבה ג"כ וחיבר הטור ע"ד חבוריושחבר
 גבוה שלחן ה' וכן יעב"ץ. שאלת חבורים ב' ועוד הטור עלוקציעה
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 שלומד מה כלל ובדרך כאלה ורבים תשובות יוסף ואהל הש"עעל
 בקצרה יביא ג"כ ושם הש"ע ס' על יכתבהו אליו הבא הס' עלאדם
 כו"כ יהיה אם כמו אליהם ולציין לרמוז בתשו' כתב שכברמה

 פלוני- סי' בתשו'עמ"ש
 וכבר . אור[ ישכון דרך איזה כתבתי ]כבר בתשובות ההרגלובענין

 שו"ת כעין החיים עץ בשם מאמר משה ישיב בר"םכתבתי
 ע"ש: יותר לבוארומשם

 במקורו הדבר לעיין א' דרכים ב' יש הש"ע בחי' ההרגלובענין
 לעיין ב' וטוב"י_ ז"ל והרמב"ם והרא"ש והרי"ףמהש"ם

 העיון קל שהוא מי כי וכהו זמנו לפי באדם תלוי וזה בטוב"ילפחות
 יקח דבר בכל ולהשתעשע שושבים וללקוט בגבים לרעות זמן לוויש
 אמרו כלל ובדרך ב'. הדרך יקח בעיון כבד שהוא ומי א',הדרך

 בהוראה לשימוש צריכים ההוראה ענייני כי מלמודה, יותרשמושה
 ביום להשיג א"א כי למדרגה, ממדרגה עולה לזכון ומזמן רב,זמן

 זה על וכן ושנתים, שנה ואחרי חדש אחרי שמשיג מההראשון
הדרך:

 להרגיל שלמימ וכן רבים נהגו התורה הרבצת בכלל לימוד.טז(
 ספר על תורתם חידושי לכתוב לזה הראוייםהתלמידים

 זמנים עמהם לקבוע וכל הש"מ. חידושי אם תורה חידושיאם
 הוא ילדותם מטל בזה ההרגל כי והיראה, המוסר ספריבלימוד
 מתמיד כן אחרי בעה"ו ולהיות התלמיד, דעת להרחיב גדולגורם

 :חייו ימי כל טובות ובמדות ה' ביראת עניניו בכל נוהג ולהיותבלימודו
 לסדר ג"כ התורה מרביצל הרבנים ירגילום אם נעים ומה טובומה

 אם הרב, לפני אח"כ בע"פ ולאמרו ולכתבו בשלימותודרוש
 טובים. כאחד שניהם או מוסריי דרוש אם ומאז"ל תנ"ך בחי'דרוש
 הרבים את מזכה להיות אח"כ עליו יקשה לא התלמיד בזהכי

 מילדותו: בזה חונך שכבר מאחר ומוסריובדרשותיו

 לתלמידיהם מורים התורה כובורביצי שלמים וכן רבים לימוד.טי"ב(
 שירי ס' הוא יקר טפר נדפס וכבר העיבור, כלליג"כ

 ומספיק, ישר באופן העיבור כללי כל כמעט ובו ז"ל למהרד"ךדוד
 לזכרון יהיו הנז' הכללים להם תופסים בילדותםוכשהתלמידים
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 בעה"ו: הימים כל תמידלפניהם
 התלמידים עם הנז' בספר קביעות להם ג"כ יהיה אם טובומה

 התלמידים של קריאתם שתהיה מלבד עי"ז כי הדקדוק,בכללי
 בלשון ולדבר לכתוב להם נקל יהיה אז כי בה עוד וכשורה,כהוגן
 בכונה הרוב על תפלתם תהיה בזה וכן בעה"ו ונקי צחהקדש

 נכונה:ובקריאה

 עמש"ל למו"ש ממתינים ואם הלבנה ברכת זמן בענין לבנה.יח(
 ט, ח' אות ב'במע'

 הרב יתנהג וטלא ראוי התלמידים עם ההנהגה בענק לימוד.יט(
 בגערה עמהם להתנהג ישתדל רק חמלה בליבהכאות

 בהם עושים שיהיו כדי רחוקות לזמנים רק יהיו וההכאותלבד
 וגם רושם, שום בהם יעשו לא בהכאות יורגלו אם אבלרושם,
 גערה תחת הכתוב וכמאמר מזה מצטערים יהיו לבסוףההורים
 כמו רושם בהם יעשו הגערות וגם מאה, כמיל מהכותבמבין

 לכללות השייך בדבר בין אדם כל רצון להפיק ישתדל גםההכאות.
 טוב ושכל חן ימצא בזה ורק פרטי, לאיש השייך בדבר ביןהקהל

 ואדם: אלהיםבעיני

 הכהן מאיר ר' כמה"ר וכו' החה"ש אחי מבן נשאלתי למיד.כ(
 פנוי: שהוא גם הקבלה חכמת ללמוד יכול אםהי"ו

 במה דעתי לגלות יכול ואיני כלל בזה יד לי אין הצעיר אניתשובה
 האמת. הוא שכך אלא ענוה בדרך אומר ואינני ידעתישלא

 ערוך מכתב נר"ו מהרח"ך רבו ע"י יכתוב כי נ"ל עצה בדרךאך
 את יתאר ובו השמים שער או אל בית ורבני מחכמי א' לשםממנו
 חשקו ואת נהור[ סגי ]שהיה עיניו בריאות קו חסרון ואתמצבו

 אה"ן. פנוי שהוא גם לו להיתר הסכימו ואם זו לחכמהותאותו
 יותר מקלקל שאולי במקום בנפשו עז להרהיב יוכל מי בל"זאבל
 אל לבא התלמודי למודו על ישקוד ביני וביני שבותקן.ממה

 מה שכל המקובלים בשם שכ' זכורני כי הישר העיוןפבימיות
 ישר בדרך ולדעת להבין היטיב הדק בעיונו מוכשר האדםשיהיה
 ידות. עשר בקבלה אח"כ הכמתו תגדל כן והנלוה, בש"םואמתי
 גמור מעיין שאינו מי שכל לזה נאמנים עדים והנסיון הישרוהשכל
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 שגיאות, כמה לידי יבא ובקל ואמתי ישר יהיה לא בקבלה למודוגם
 ירצו אם אשר "חוטור" הנקרא המנוע אל דומה הוא הישר העיוןכי

 שוה הכל וכיו"ב היבשה אונית או הים אונית בה לנהלבעליה
 האדם יוכל בו אשר והיסוד והמקור הכלי הוא העיון וכןאצלה
 כי אודיעו זאת גם לב. והשם למתבונן בזה ודי חכמות כמהלהשיג

 מפני לא עכ"פ לו להתיר השמים ושער אל בית חכמי יסכימו אםגם
 קרא אבע"א והדרש והפוסקים בש"ס העיון מלמוד דעתו יסיחזה

 והם וסעיפיהם, ול"ת עשה המצות ידיעת עיקר שכל סברא,אבע"א
 לו תקשה כי ועוד עי"ז, רק האדם אותם ישיג לא הבורא רצו7הם
 וניכר הנראה הרוב ועל לדים ומעשה גשמי בדרך פרנסתומאד

 מלאה יד לו תהיה לא ואם כאלה, קדש מעניבי תהיהפרנסתו
 בדרכי ושפתים לשון ומתק הלכות ופסקי התלמודי בעיוןושלמה
 דלמי באבות הרמב"ם כ' וכבר פרנסתו. מאד לו תקשההדרש,
 ליהנות לו הותר ומחלתו בריאותו מחסרון מלאכה לושא"א

 אדם כל לשאר גם שהתירו פוסקים לשאר וכ"ש כאלה,מענינים
 וה' לב בתשומת אלה דברי ילמוד כי ותקותי ואכמ"ל.הבריאים

 אמן: רפו"ש ירפאהוברחמיו

 ערבי'ת היא ההמון לכל הרגילה שהשפה במקומותינו לימוד.כא(
 הבנת משיבים איבם המפר נובית היוצאים ככלורוב

 כלל. הבנה שום בלתי ומברכים מתפללים וממילא הקודשלשון

 מעת הספר בבית הנערים את ללמד חובה וכמעט רבה ומצוהראוי
 בתרגומם התפלות סדר כל את לערבי'ת מעברית לתרגםשמתחילים
 ומה טוב ומה ובפרט. בכלל הברכות כל וכן הענין, ובביאורהערב'י
 ועם בערביית תרגומם עם אחד בסידור הברכות כל לסדרנעים
 בזה החלותי זמן ומזה ועברית. בערבי'ת ודבר דבר לכל דיניםאיזה

 הקודם כל פנים כל ועם לאורה. ולהוציאו לגמרו יעזרניוהשי"ת
 עילאה: אלהא יתקלם ומינייהו ומניזכה

 קדשנו. שפת הנערים בו ללמוד עת לקבוע ראוי כן גם זהובכלל
 ולנער בכלל ישראל לכל כלליית תועלת שהוא מלבדכי
 מקום בכל ישראל כל עם וקשור מאוגד יהיה אשר בפרטעצמו
 שפה שם הקדושה שפתינו אשר ארצנו תושבי עם ובפרטומקום,
 בטוח להיות יוכל בזה כי בה עוד המלכות_ מצד בם בארץקברעה
 לזה לב שם לא הרב ואם וברכותיו. תפלותיו שיבין התלמיד עלהרב



צא ה נ ו הכ חייםאורח ת י רב

 התלמיד לזה לב שם לא האב גם ואם בזה. להשתדל אב לכלראוי
 האדם דכאשר מרובה תועלת יש )ועוד עצמו על לב ישיםעצמו
 בשינוי וברכותיו תפלתו מקלקל בלשונו מבטא שהוא מה מביןאינו
 פ"ב ריש אבות במסכת ז"ל הרמב"ם כתב וכבר וכיוצא(.הלשון
 לשון למידת כמצות קלה, שהיא בה שיחשוב במצוה ליזהרשצריך
 וציצית כמילה גדולה שהיא חומרתה לך שנתבאר כמצוההקודש
 בברכות יכוין שכתב ה' בסימן ז"ל למרן ועי' עש"ב. הפסחושחיטת
 וגו' באדנות קריאתו פירוש יכוין השם וכשיזכיר המלותפירוש
 זה הרוב ועל זה על לב ששם מי אין הזה בזמן הרבים ובעונותע"ש.
 לב לשים יכול בנקל אז להבין יכול כאשר אך הבנה. מחוסרבא

 השרידים ררק כהלכתו. השם בהזכרת ולכוין הנולות פירושלהבין
 בעד: יכפר הטוב וה' לזה לב שמים קורא, ה'אשר

 מי"םמערכת

 אלא גדולה מנחה מתפללים שאין ג'רבא אי פה מנהגינו מנחהא(
 וכמו ולמעלה ומחצה שעות מתשע וזמנה קטנה,מנחה

 והטור הרא"ש דעת שהביא שאחר רל"ג מי' בב"י מרן דעתשכן
 הרמב"ם ]מדברי[ אבל סיים לכתחילה, גם גדולה מנחהלהתפלל

 ומחצה שעות מתשע ]זמנה[ דלכתחילה נראה מה"ת בפ"גז"ל
 שעות משש גדולה מנחה דזמן אמרו ולא קטנה, מנחהוהיינו
 שעה אותה משהגיעה כובחה התפלל שאם לענץ רק ולמעלהומחצה
 ע"ש[. דבריו. תוכן אלא במלה מלה בב"י מרן דברי אלו ]איןיצא
 המנחה תפלת שהתפלל מי שכתב ס"א שם בש"ע דעתו נראהוכן

 שעות מתשע זמנה ועיקר יצא ולמעלה ומהצה שעות ששלאחר
 ]אות תנ"ח סי' ז"ל הברכ"י מדברי מתבאר וכן ולמעלה,ומחצה

 ז"ל: מרל דעת שכןב'.[
 תיקון אחר גדולה מנחה המצרים בין בימי מתפללים שישומה

 ההמונים מן זה ונמשך המנהג מן ואינו הדין מן אינוחצות
 שנמשכו או קטנה למנחה גדולה מנחה בין להפריש ידעו לאאשר
 דאין לב שמו ולא לעירינו מחוץ הבאים יחידים או יחיד אילהאחר

 ז"ל. מרן וכד' לכתחילה קטנה מנחה להתפלל רק פהמנהגינו
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 ביוזיד קטנה מנחה להתפלל ומוטב הוא טעות מנהגומנהגם
 ק'[.*( סי' ח"ג בשו"נ נועיין ברבים. גדולה מנחהמלהתפלל

 צריכים יוסף פורת בן שהק"ק בשבת שחל פסח בערבמנחה.ב(
 רגילים השבת, טרם יום בעוד הסדר של המצותלאפות

 גדולה בלנחה להתפלל שמותר בשחרית ורבים להכריזאנחנו
 זה דמין2דבלא כדיעבד הדחק ושעת הדחק שעת דהו"ללכתחילהן
 למו"ר וע' השבת. מפני המצות אפיית בלתי מהק"ק הרבהישארו

 שם: ובהגהתי ך' סי' בפ"יבמפרו

 י"ח תפלת במבחה והש"*ן הצבור להתפלל פה מבהגיבו מבחה.ג(
 בשחרית כמו בשלימות החזרה הש"ץ אומר ואח"כבלחש

 הטור שכ"כ ה' אות רל"ד סי' ז"ל החיים כף ה' וכמ"שממש
 המנהג נתפשט ולכן ז"ל האר"י נוהג היה ושכן והכלבווהרמב"ם

 ע"ש: הספרדים בין גם עכשיוהנז'

 הי"ג לומר וכשמגיעים היום בסוף מנחה כשמתפללים מנחה.ד(
 מנהגינו היום, פנה כבר כי לזה מוכשרת השעה איןמדות

 הי"ג תחת קדם מימי עד וגו' כמוך אל מי הוידוי אחר אז לומרפה
 נפילת ולא מדות י"ג לא אומרים ואין תתקבל* קדישמדות,ואח"כ

 :אפים

 זולת פלוגתא בכל תמיד גרירין דמרן בתריה בדידן אנן מרן.ה(
 נגד אפילו להקל ברכות דספק זה כלל דנקטי'בברכות

 לכל לכתחילה לחוש נקטינן וקידושין, גיטין, בערוה, וכןמרן.
 וכ"כ ז"ל. מהאחרונים רבים והב"ד יו"ט שמחת ה' וכמ"שהדיעות

 שמזכיר הי"א גגד כסתמ דנקיטנן דהגם ס"ז סי' כהונה מצותה'
 מרן דעת בתר אזלינן ולא מחכוירים וקידושין בגיטין מ"מ ז"למרן
 וכן בש"ע. דבריהם היכיר שלא אעפ"י הסברות, לכל ווזיישינןז"ל

 הסברות לכל לכתחילה לחוש ובאים דמורים יום בכלמעשים
 וקידושין:בגיטין

 י"ט סי' ח"ה דעת יחוה ובשו"ת ע"א דם"ג ט"ו סי' מצליח איש בשו"ת בזה ועייו'(
 ע"ש(. עדיפא בצבור גדולהדמנחה
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 ררב ריש התפללר שלא עשרה יש דכשלא פה פשרט המנהג מנין.ו(
 שכבר ארבעה ערד עמהם ששה,מצטרפין דהיינךמנין

 התפללו. שלא שלם מנין יש כאלו בצבור תפלה ומתפלליםהתפללו
 מתבאר וכן ה"ד. תפילה מהלכות פ"ח ז"ל בהרמב"ם מבוארוכל

 נוהגים וכן במנחה 3והגים וכן ס"א. ס"ט סי' ז"ל מרלמדברי
 הם הרי פחות או התפללו שלא חמשה רק יש לא אם אבלבערבית*(
 ילקוט בס' ןוכ"פ טו"ב, סימן א"ח רחמים שערי לה' וע'כיחיד.

 ע"ש[: ח'. אות תפילה בהל'יוסף

 שלא ששה דכשיש פה פשוט המנהג ג"כ ס"ת בקריאת מנין.ז(
 שמעו שכבר ארבעה עמהם מצרפים ס"ת קריאתשמעו

 שמעו שלא שלם מנין יש כאלו בו וקוראים ס"ת ומוציאיםקס"ת
 שכתב רמה ה"ד. מה"ת בפ"ח הרמב"ם מדברל מתבאר וכןקם"ת.
 אבל הכל, בין עשרה יש לא אם לאפוקי היינו בעשרה אלאשם

 גם וכ"ן שם. דבריו מראשית וכמתבאר מצטרפים הצירוףלענין
 ז"ל, הרמב"ם בשיטת קאי דבזה ובש"ע בב"י ס"ט סי' ז"ל מרןדעת

 ואכמ"ל:"*( טו"ב סי' א"ח רחמים שערי לה'וע'

 בליל מלאכה לעשות שלא שנהגו פה נשים יש שבת. מוצאיח(
 אנשים איזה גם ויש ההבדלה, אחר גם שבתמוצאי

 וכדאיתא מנהג זה שאין רצ"ט סי' ז"ל להטור וע' כן.שנוהגים
 מנהג. שאינו מאחר לזה התרה דא"ץ נראה ומזה ע"ש.בירושלמי

 שלא הנשים דנהגו אבודרהם בשם כתנ ט"ו ס"ק דהמ"אוהגם
 למחות שאין לענין דהיינו נראה שבת מוצאי בל מלאכהלעשות
 זה. מפני התרה להצריך למנהג נחשב זה שיהיה לא אבל בזה.בידם
 הזכיר וכבר ע"ש. מהירושלמי ע"ז שהעיר חיים נתיב להרבוע'

 ולכן הירושלמי דברי נזכרו בטור ושם הטור, ודברי המנהגהמ"א
 כדאמרן, נראה ויותר ס"ו, ס"ק ז"ל החיים כף לה' כדאמרן,וע'צ"ל
 גם התרה צריך דאין ובהא מודה הירושלמי גם מוחין דאיןדבהא

 וכאמור: סתירה כאן ואין מודההאבודרהם

 )מכ"י שם ולהמ"א שם בב"י וע' חזרה בה אין כי די ג' אפי' בערבית בתוגסוהמנהג4(
 כ"ז. כ"ו סי' סולת קמח בשו"ת וע' זצ"ל(, מצליח אישה~און

 ב'. סי' א"ח דוד זרע בשו"ת וע' הנ"ל(, )מכ"י בתונס ג"כ המנהג וכן'4(
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 בן מו"ר לס' בהגהתי כתבתי למצות המים שאיבת זמן מצות.ט(
 לשאוב בביתנו דמנהגינו טו"ב סי' ח"ג ז"ל יוסףפורת

 הרוב וע"פ ז"ל, הרי"ך דודי נוהג היה ושכן החמה שקיעתאחר
 נוהגים שכן וכ"ן ז"ל, הכהן מהר"ם זקנינו מר אביו למר ראהשכן
 בשם ס"ז חמץ דיני במנהגים ז"ל יהודה בית ה' ושכ"כ עירינופה
 בינוניים כוכבים שלשה צאת עד החמה שקיעת מעת דהוארבו

ע"ש:

 מה המנהג למצות, מים בהם ששואבימ חרס של הכלימ מצות.יי"ד(
 סיד שארית מחשש ומחוץ מבית ומודחים חדשיםשיהיו

 שעברו, משנים ישנים גם שיהיו או לזה. הדומה עפר איזהאו
 שאין במקום לשנה משנה לשמרם ומיוחדים חדשים היוומתחלתם

 ס"ה תנ"ה סי' ז"ל למור"ם וע' וכיוצא. קמח לאבק חשששם
 שמ: בהגהתי ובמ"ש ח"י סי' ח"ג יוסף פורת בן ה'ולמו"ר

 ממהרס"ך ששמעתי אצלי כתוב מצאתי כפולה. מצה מצה.יא(
 כי ועוד( תשובות דוד וזרע ה' ברכת המחבר )הרבז"ל

 ז"ל מהרי"ך מז"ק מורה היה אלכבירה באלחארה ג'רבא איפה
 ואינו לה סביב ומעט מקום אותו ליטול הפסח תוך כפולהבמצה
 הרב כתב ושכן יע"א, הדיג'ת קדוש בקהל נוהגים ושכן כולה,אוסר

 תם"א סי' כמור"ם ולא העולם. מנהג שכל לו כמדומה יהבמשבצות
 היה כזה נדון לידו בבוא ז"ל חדאד ושמהר"ם כולה. דאוסרס"ה
 מצאתי כאן ועד שמעתי כאן עד ז"ל מהרי"ך למז"ק הנדוןשולח
 חמץ אפו שאפילו ס"ה תס"א סי' ז"ל למרן וע' לזכרון. אצליבתוב
 כדי שנגעה ממקום ונוטל בחמץ נגעה אא"כ נאסרה לא מצהעם

 דמרן ס"ז ס"ק ז"ל החיים בף ה' וכ"כ מותר. והשאר מקוםנטילת
 דבריו את מור"ם שאב משם אשר התה"ד דברי על בתב בב"יז"ל

 הוא, אלא לזה שחשש מי ראינו דלא הפסח בתוך כולהלאסור
 ושהפר"ח הכפל. שיסיר אחר מותרת עצמה המצה דאפילודאפשר

 בהכי וסגי הכפל סביבות מקום יטול הפסח בתוך דאפילו כתבז"ל
 אביו מר ע"י מים יצק אשר ז"ל מהרי"ך מז"ק בהוראת והואע"ש.
 ז"ל מהרר"ך דודו ומר נסים מעשה המחבר הרב ז"ל מהרנ"ךורבו
 קבל והוא פה, דין בית אבות ראשי שהיו רחמים שערי המחברהרב
 היה דמזה ונראה אחריהם, פה ראב"ד והיה מהם ידיעותיורוב
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 שהוא מפני ז"ל מהרי"ך למז"ק הנז' הנדון שולח חדאדמהר"ם
 ז"ל: ממדותיו כידוע היא חסידות ומדת הנז' מהרבניםקבל

 בלילה אדר י"ד ליל המגילה לקרוא פה פשוט המנהג מגילה.יב(
 סי' ז"ל הפר"ח וכמ"ש מבעו"י, ולא הכוכבים צאתאחר

 מצות קיימו לא מעולם מבעו"י לקרותה נהגו דאם א' אותתרפ"ז
 משעת כולה ולקרותה הזה הרע המנהג לבטל וראוי מגילהקריאת

 ע"ש: הכוכביםיציאת

 מגילה מתוך המגילה קורא דהש"ץ פה פשוט המנהג מגילה.יג(
 כשרה מגילה לו שיש מי הק"ק כל ושאר ובדוקה,כשרה

 מי וכן מגילה לו שאין ומי שבידו. המגילה מתוך עמו בלחשקורא
 הנן' מהש"ץ שומע אלא כלל קורא אינו פסולה שבידושהמגילה

 ס"ד. תר"ץ סי' ז"ל מרןוכמ"ש
 היו יע"א ג'רבה עירנו דפה זצ"ל, הכהן מהר"ם זקני מרוכתב

 במגילה קורא אחד כל הקהל כל אותה קורין קדמתהמקדם
 בעיניהם חכמים באו מקרוב חדשים זה, ואחרי רם. בקולשבידו
 רוב דאין וטעמם שומעין. והעם לבד הש"ץ אותה שיקראתיקנו
 כעונה דשומע ומאחר פסוקיה, ופיסוק בטעמיה בקיאין העםהמון
 מה דהוץ נראה ולי שומעים. והעם בקי שהוא הש"ץ שיקרא לנודי

 מה אחד כל בלבם ומחשבים שותקים העם שאז בזהשטועים
 שאפשר עד הש"ץ שארמר עמה אוזן מטה ואינו בדעתושעולה
 הדין מצד גם בה עוד לרביעתה. או לחציה אפילו לבם שמיםשאינם
 לדף השנה ראש בש"ם שהרי בזה, חובתה ידי יוצאים הקהלאין

 יודע שאינו מי את רק מוציא אינו שהש"ץ כחכמים קי"ללד:[*(
 מהלכות ח' פרק הרמב"ם פסק וכן אותו. מוציא אינו הבקיאבל
 יו"ד. וסעיף א' סעיף קכ"ד סימז השו"ע פסק וכן ט' דיןתפלה
 ק"ח סימל ז"ל רבותא משחא הרב וענו"ש שם המג"איעמ"ש

 ז"ל: עכ"ד זלה"ה. בנו הר"שבנימוקי
 כשרה מגילה בידו שיש שמי לעיל[ ]כמ"ש הוא המנהג עתהולעת

 לו שאין ומי רם בקול הקורא הש"ץ עם בלחש ממנהקורא
 בידו שאין ומי שבידו. במגילה ומביט מהש"ץ מקשיכ כשרהמגילה
 ובאופן מהש"ץ. מאזין חומש ולא פסולה ולא כשרה לא כללמגילה

 כי הרוב פי ועל ז"ל. זקגי מר שזכר ההערות כל שקטו נחוזה
 שאר של בברכות אבל וי"ה, ר"ה של בברכות כר"ג דהלכה התם דאסקי דמאי כונתו*(

 הש"ץ דהתם ברור החילוק לע"ד אבל שם. הרי"ף וכמ"ש כחכמים, הלכה השנהימות
 הכא אבל בקי שאינו למי רק בחורה י"ח מוציא אינו ולכן לחש בתפלת י"חיצא
 ברכות ובכל בקידוש וכמו בקי שהוא למי גם מוציא זו בקריאה יוצא עצמושהוא
 ס"ט[. כהן אפרים ס"ד. רע"ג בסי' ועי'הנהנין
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 שלהיות אלא הנז', זו דרך על כוונתם לפנים כן גם שתקנוהמתקנים
 הנותקנים של טעמם ג"כ דזה ואולי כהוגן. אז נתקן לא הדשהדבר
 כלל בידם אין או כשרה שאינה מגילה או הומש בידם ישדרבים
 צבור השליח אם משתמעי לא קלי דתרי הובתם ידי יצאוולא

 אינם דרבים זקני מר שכתב מה מלבד כאחת, קוראיםוהקהל
 להרב ועי' וכאמור. הטענוים את ולנגן ולהפסיק לקרותיודעים
 דהראוי ומשמע ס"ד. שם ולמרן א' ס"ק תר"ץ סימן תשובהשערי

 כנזכר: בזמנינו עתה שנוהגים כמוהוא

 ולבנות לבשים המגילה לקרוא פה פשוט המנהג מגילה.יה
 ביום להם ולקרותה לחזור וכן בלילההמחויבות

 אלא הקורא. ולא הם לא להם כשקורא לברך שלא הואוהמנהג
 שעות, באיזה חצות אחר במאוחר להם קוראים יש הרוב עלדביום
 לאביונים, ומתנות מנרת ומשלוה פורים יום בצרכי הטרדהמפני

 וכאמור: במאוחר רק המגילה ולשמוע יחד להתאסף להםויקשה
 שישמע קודם לאכול דאסור כתב ס"ד תרצ"ב סי' ז"ל דמור"םוהגמ

 החיים כף ה' וכתב עליו, קשה התענית אפי' המגילהקריאת
 ביום, ה"ה קריאתה קודם לאבול אסור דבלילה דממו ל"ז אותז"ל

 לענין כמו קריאתה קודם לאכול אסור התפלל כבר אםדאפילו
 חמירא היום קריאת דהא ועוד ט"ו. אות להמ"ב וציין ולולבשופר
  דלגבי  נראה נו"נו ע"ש. ב' אות תרפ"ז סי' כמש"ל לילהמשל

 לבוא לבעליהן מצפות והם המגילה לקרוא ביכלתם שאיןהנשים
 החג צרכי להכין צריכים הם ובנתים המגילה, להם לקרואמבהכ"נ
 בעליהן ובצאת לאביונים, ומתנות מנות ומשלוח ובישולאפיה

 שאר לקנות לשוק ללכת או לסעוד הבעלים צריכים ג"כמבהכ"נ
 שישמעו עד אכילה בלתי שיהיו עליהן להחמיר אין החג,צרכי

 כל זמנה ובדיעבד כדיעבד הדחק ושעת הדחק שעת דהו"להמגילה,
 להתאחר מאד להם ויקשה חלושים הם ממתמא דהנשים ועודהיום.
 אות שם החיים כף הרב דכתב כהא הו"ל וא"כ אכילה בלתיכ"כ
 לידי לבוא ויכול לבריאותו מזקת והשהיה חלוש אדם הוא דאםל"ח
 יבקש אך לאכול, דשרי בראה לו מספקת אינה מעט והטעימהחולי

 להז לברד שפסק פ"ח סי' ח"א דעת יחרה בשו"ת וע' ס"א, תציה פרשת בא"ח ניכ"5*(
 ע"ש[. ראשונהברכה
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 אות להמ"ב וציין אכילתו אחר המגילה את לקרוא שיזכירנומאדזר
 רגיל להיותר שמזכירם הבעל איכא הא נמי בנ"ד וא"כ ע"ש.ט"ז
 נשים הרבה יחד להתאסף שדרכם כיון וכן להם, לקרואתמיד
 שנצטוה מי יש כאלו והו"ל זו את מזכירה זו המגילהלשמוע

 המגילה לקרוא דוחק בלא לו שאפשר מי דכל נראה ומ"מלהזכירם,
 נכון: ויותר טוב יותר מבהכ"נ בצאתו תכף ביתר בנל ושארלאשתו

 מרן שזכר קמא י"א כדעת תגין לה לעשות פה מנהגינו מגילה.טו(
 לתייגה, דנהגו שם מור"ם וכמ"ש ס"ב תרצ"א סי'ז"ל

 שכ"כ י"ט אות יעקב[ קול ]בספרו ז"ל החיים כף ה'וכ"כ
 בוהגים ושכן ז"ל האר"י רביבו קבלת ע"פ הוא ושכןהאחרונימ

 ע"ש:בבגדאד

 חלק ועמוד בראשה חלק עמוד לעשות פה מנהגינו מגילה.טי(
 ז"ל מרן וכ"כ שבסופה, בחלק בגידים תפור ועץבסופה

 בו, להקיפה כדי בראשה וחלק בסופה עמוד וצריכה ס"ב וזרצ"אסי'
 על לגלול כדי ג"כ להניח דצריך י"ז אות ז"ל יעקב קול ח'ובתב
 עמוד להניח ליזהר ושטוב עליו נגללת שהמגילה עץ שלהעמוד
 למור"ם וע' ע"ש. חיים רוח וה' והלבוש להב"י וציין בסופה,חלק
 כתב וכבר בסופה, עמוד כלל לה לעשות שלא נהגו דאצלם שםז"ל
 המנהג ושכן מרן דברי אלא לנו אין דאנו ך' אות ז"ל יעקב קולה'

 ז"ל: האר"י קבלת ע"פ הוא ושכןבספרד

 לומר אצלם שנהגו סט"ז תר"ץ סי' ז"ל מור"ם כתב מגילה.יז(
 אותס וקורא חוזר והחזן וגו', מרדכי כי וגו', ליהודים וגו',יצא ומרדכי וגו', יהודי איש רם בקול אלו פסוקיםארבעזל

 ז' אות המגילה בקריאת לנהוג איך דיני ז"ל עובד בית וה'ע"ש.
 וגו' ההוא בלילה פסוק גם לומר נוהגים ספרד ובני ע"ז,סיים
 בקול לומר ג"כ ומומיפים פה. נוהגים וכן ע"ש, נכון מנהגושהוא
 וכמאן הנס לפרסם בזה דהטעם ונראה וגו' חרבונה ויאמררם

 מכירים אנחנו כמה עד להודיע נמי אי אליהו. זה חרבונהדאמר
 ומצילם ועוזרם ישראל על סניגוריא המלמד לכל ומטיביםבטובה
 וישם מפסוק רם בקול להתחיל פה נוהגים וכן דורות. מאותלכמה
 וגו'. מרדכי כי וגו' תקפו מעשה וכל וגו' מס אחשורושהמלך
 גדולת ופרשת נזכר בו וגו' מעשה וכל פסוק דגם נ"לוהטעם
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 או ומבואר, שלם המאמר שיהיה כדי אןלי וגך' רישם ופסוקמרדכי,
 המלך של ידו גברה למשנה מרדכי נעשה אשר דמעת דס"לי"ל

 הנס: פרסום בכלל הכל והוי הים ואיי הארץ על מסלשים

 את אחד כל בודק ימים באיזה פורים קודם פה מנהגינו מגילה.יח(
 ובביתו פורים ויום פורים ליל הש"ץ עם בלחש בה לקרותשיוכל כדי לבודקה לסופר מוסרה בקי אינו ואםמגילתו,

 שומע אלא כלל קורא אינו פסולה היא שאם ובנותיו,לאשתו
 היותה דמפני מורה והנסיון ס"ד. תר"ץ סי' ז"ל מרן כמ"שמהש"ץ
 הרבה: ואם מעט אם תיקון צריכה הרוב על לשנה משנהמונחת

 בנשימה עשרת וגו' איש מאות חמש לומר פה מנהגינו מגילה.יט(
 נוהגים דלכתחילה תר"ץ סי' ז"ל מור"ם וכמ"שאחת

 ע"ש: כנז'לעשות

 בית לה' וע' בטעמים. המגילה לקרוא פה מנהגינו מגילה.כ(
 שם ותמה טעמים בלא לקרותה נהגו דאצלם ז"ליהודה

 שהביא שבע באר ה' דמלשון וכתב הר"ן.%( עפ"ד זה וישבע"ז
 דאפשר וסיים בטעמים, לקרותה דצריך מוכה תרצ"א סי'הע"ש
 דמנהגינו מבואר ומזה בטעמים. לקרותה שנהגו מקום עלדקאי
 דבמדינותיהם א' אות תר"ץ סי' שע"ת ה' וכ"כ ממנו. לזוז איןפה

 לקרותה שיודע מי נמצא שלא לא אם בטעמים אותהקוראים
 ע"ש: ל' אות החיים כף ה' והב"דבטעמים

 של הטיית אם יושב( מלך באל )אשר לחטאים מחילה מרבהכא(
 ז"ל מורי אבי בכ"י כתוב מצאתי לא או דגושהלחטאים

 דגושה האם ז"ל מהרי"ך ממז"ק ז"ל מהרש"ך מז"ק נשאל זהדעל
 וחטאות. לעונות פירושה ויהיה רפויה או לחוטאים פירושהויהיה
 אני וכן לפושעים. וסליחה רעו עליו ויגיד בדגש שהיאוהשיבו
 רפויה, שהיא ראיתי תמיד ועולת עובד בית הדפום ובמפרינוהג

 שונות במלות הענין כפל דהוי ז"ל מהרש"ך מז"ק כמ"שוהנכון

 ושמעתי ע"ש. יט. דף במגילה הריטב"א וכ"כ טעמים. בלא לקרותה תונס מנהג וכן*(
 דומה בתונם המפר בבתי המגילה נגון כי שאמר וצוק"ל הישיבה מייסד מרובשם

 . הכנסת בבית בקריאה הטעמים ביטלו ולכן ממש איכהלנגינת
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 והחטאים העונות עצם על מדבר פעם התחינה מסדר שיהיהולא
 רכל רבים ראיתי שכל הרוב על וכן והפושעים. החוטאים עלופעם

 בדגש: אותה קוראיםשלמים

 קודם זמניות ומחצה שעות מב' הוא קטנה מנחה שיעור מנחה.כב(
 קצר או ארוך בין היום שכל ור"ל החמה.שקיעת

 השעה תהיה שעות ט"ו היום אם משל דרך שעות לי"במתחלק
 : ע"ד[ סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' עזה"ד וכן ורביעשעה

 משעת משומרים להיות נזהרים מעשה ואנשי יחידים מצרת.נג(
 סי' החיים כף לה' ועי' הפסח, ימי שאר של גםקצירה

 להקפיד יע"א ג'רבה אי פה המנהג ומ"מ ע"ץ ואות ס"ג אותתנ"ג
 שמורים מחטים ב' וליל א' ליל של מצוה מצות ]לפחות[להיות
 להיות נזהרים ויש ס"ד. תנ"ג מי' ז"ל מרן וכמ"ש קצירהמשעת
 יותר מוסיף ישראל וקצירת השמור שאם ונר' ישראל.קצירת

 דהוי באופן ואם ולבו, מצבו לפי באיש תלוי דהדבר נר'מהשליש,
 שפתי בר"ם למהרמ"ז ועי' לכתחילה. גם להתיר יש שעה"דלדידיה
 ע"ד רק דהקפידה מדבריו דנר' להחת"ס ועי' מינה, בעדיפאצדיק

 חומרא רק אינו רבו בשם מהרמ"ז דורש שהיה ומההנסתר,
 ע"ש:ויהירות

 סגי ולא אופה. ואחת לשה אחת שתהיה פה נוהגים מצות.כד(
 ע"י נתקן וזה הכלי, לנענע גדול או קטן ע"י קלבעסק

 זצוק"ל: מהרמ"ךמז"ק

 של במים ללוש דור אחר דור ג'רבה אי פה פשוט המבהג מצות.כה
 בין כלל מחלקין ואין ערעור, בלי חיים מיםבארות

 ]וכ"ש ל'[: סי' ח"ג בשו"נ ]עי' מעט מלוחים בין הרבהמלוחים
 שבהם הכלור תערובת מפגי כלל לחוש שאין שלנו הברזבמימי

 ס"א[: סי' י"ב שנה תורה אור בירחוןועיין

 במכונת דפסחא חטי לטחון יע"א ג'רבא אי פה מנהגינו מצרת.כו(
 שבעיר. המורה בהשגחונ היטיב אותה שינקו ע"יברזל,

 במים הבלולים מהחטים דבר איזה נשאר שמא לחוש שאיןונראה



כהונה חיטאורחבריתק

 לח דחשיב למ"ד אפי' הפסח קודם דטוחנין דכיון טחינה,קודם
 דבודקים בר' ומ"מ ס'. וכמה כמה דיש ובודאי בס', מיהא בטלבלח
 שא"א האבנים של המקומות שורפים וכן האבנים את שאפ' כמהכל

 הפסח לאחר אותו ומצניעים חטים שק אח"כ טוחנים וכןלנקותם,
 וניעור לחוזר לחוש ואין לכתחילה. מנקים לנקות שאפ' כמהדכל

 בשם נקרא שלם ספר נתחבר וכבר ע"ש. ס"ד תמ"ז סי' מרןכסתם
 יחידים ויש עש"ב. ברזל במכובת טחיבה בעבין הרועים צעקתקול

 ידי על והולכת שסובבת במכונה לטחון שמשתדלים מעשהואנשי
בהמה:

 חצות אחר לאפותה יע"א ג'רבה אי פה נוהגים מצוה. מצותכו(
 ער"פ אירע ואם ע"ש. ס"א תנ"ח סי' ז"ל מרןוכ"כ

 הבוקר מן מתחילין הק"ק, לכל לאפות מספיק הזמן שאיןבער"ש
 : ק"ם[ סי' ח"ג בשו"נ ]ועיין שבת. חלול לידי יבואושלא

 שחיבר כמוך מי לומר פה פשוט המנהג זכור בשבת כמוך. מיכח(
 ואחריה תתקבל, קדיש אחרי הלוי יהודהרבינו

 שלמא. יהא וקדיש לנו שהיה ה' לולי לדוד המעלות שיראומרים
 השלחן נכח הבהיר בספרו זצוק"ל מהרש"ך זקני למרוראיתי
 נוהגים היו זו בעיר והנה לשונו. וזה שכתב ס"ח סימן)כת"י(
 לאומרה סדרה הוא כי כמוך, מי הפסוק קודם בשירהלאומרה
 סוף. ים קריעת ענין הנז' הפיוט בסוף שכתוב ממה ועוד זה.במקום
 תקנתי הצעיר ואני מנהגם(. הוא שכן ז"ל אמת השומר להרב)ועי'

 הגיה ושם עכ"ד. דברי. קבלו לאל ותהלה החזרה, אחרלאומרה
 תיקן נוראים[ ]בימים היוצר של הפזמונים שגם זצ"ל נכדו אבימר

 הפסק: יהיה שלא שאמר ברוך קודםלאומרם

 הרה"ג מגדיל. או מגדול המזון בברכת אומרים אם שבת. מוצאיכט(
 תצא פרשת חי איש בן במפרו ז"ל חיים יוסףרבי

 ז"ל מהח"י הביא ז"ל לאברהם חסד והרב ע"ש. מגדול לומרכתב
 רבי הרה"ג הסכים שכן וכתב מגדיל לומר ודעתו מגדוללומר
 שאינו מאחר מגדיל לומר נוהג אני וכן ע"ש. ז"ל אלפאסימסעוד
 בסימן ז"ל החיים כף להרב ועי' טוב. יום ולא שבת ולא חודשלא
 זכרו ולא חי איש בן הרב דברי ושהביא הח"י בשם מ"ש י"ד אותש'
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 אלפאסי מסעוד רבי הרה"ג והסכמת ד'ל לאברהם הסד הרבדברי
 בזה שכתב מה י"א אות קפ"ט בסימן ז"ל להכה"ח ועי' הנז'ז"ל

 להאריך: מקום כאןואין

 שמעתי יושב(. מלך אל בבקשת )אשר להטאים מקילה מרבהל(
 זקני מר שנשאל )ז"ל( יצ"ו אבי מאדוני ליכמדומה

 או בדגש להטאים אמרינן אי ז"ל מהרי"ך זקני ממר ז"למהרש"ך
 על דהויא לפושעים וסליהה רעו עליו יגיד והשיבו ?ברפה

 מדודי כיאת שמעתי וון למשעים. קאמר דלא ההוטאיםהאנשים
 שנשאל ז"ל כהן דוד רבי מדודי שמע שכן יצ"ו הכהן יצהקרבי
 זקני מר כתב שכן לי אמר גם כנז'. והשיב כנז' זקני ממר זקנימר

 בגמ' אמרינן דהרי לענ"ד וקשה ז"ל. למורא שי בספרומהרש"ך
 בדגש דגם הרי וכו', נאמר לא הוטאים הטאים יתמו יו"ד(.)ברכות
 הגמ' דדרשת לי ונראה הוטאימל כוזיב מדלא ההטא עלהויא

 ההוטאים. האנשים על דהויא הוטאים ולא הטאים דכתיבהמהכתיב
 לא ההטא ועל ההוטא על שפיר אתיא בדגש דהטאים לומר ישועוד
 דאין לדס"ל כן לבד,ואם ההטא על דוקא דודאי רפויה הטאיםכן

 ההטא, על דהויא י"ל דשפיר מקרא להקשות אין ההוטאלקלל
 דעל אלימתא הוכהה שפיר הויא הוטאים כתיב אילו קאמרוהכי

 ועיין ]מכי"ק. ודו"ק ההטא, על שפיר דאתיא הטאים כן לאההוטא
 . כ"א[ אותלעיל

 ן " ו נ ת כ ר עמ

 לדוכן עולים הכהנים שאין פה מנהגינו כפים. נשיאותא(
 טובים וימים בשבתות אלא בחול, כפיםלנשיאות

 וביום ובמוסף. בשהרית עולים ובר"ה בשהרית. ולאבמוסף
 ג"כ ניסן ר"ה וביום ובנעילה. ובמוסף בשהרית עוליםהכפורים
 )הרב ז"ל ממהרס"ך שמעתי שכל אצלי כתוב ומצאתי במוסףעולים
 נוהגים הראשונים דמימי ועוד( תשובות דוד וזרע ה' ברכתהמהבר

 וכן שמעתי. באן עד ניסן. ר"ה ביום בפים בנשיאות ג'רבה אימה
 נראה והטעם זה. בזמננו כן גם הכנסיות בתי בכל פשוטהמנהג
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 חודש בכל תחינה אומרים איל זה שמטעם טובים ימים שרובומפני
 למור"ם ועי' ר"ח. משאר יותר ניסן בר"ה כפיהם נושאין ולכןניסן,
 בי"ט אלא כפיהם נושאים שאין נהגו דאצלם סמ"ד קכ"ח סי'ז"ל
 הכפורים ויום וגו' במוסף אלא כפיהם נושאים אין בי"ט ואפילווגו'

 בנעילה כפים בו שנושאים מקומות ויש ביו"ט כמו כפים בונושאים
 יום בכל כפים לישא ובב"י בש"ע ז"ל מרן דעת אבל בשחרית.ויש

 וכל ישראל ארץ בני של כחם דיפה כתב בב"י ושם בחול,ואפילו
 נקטו הנראה כפי ופה יום. בכל כפיהם שנושאים מצריםמלכות
 ובר"ה במומף, טובים וימים בשבונות בפים לשאת מציעתאמלתא
 הרב בעלללת ואמנם ונעילה. ומוסף שחרית ובכפור ומוסף,שחרית
 זצ"ל חורי רחמים רבי הרב מו"ר בנו הנהיג זצ"ל חורי יצחקרבי

 בו שקורים מפני טעמו )נראה חנוכה של א' ביום לדוכןלעלוונ
 ע"ב כן, נוהגים אין כנסיות בתי בשאר אך בס"ת(. בהניםברכת

 וזה פורים יום כפים לנשיאות לעלות יע"א ג'רבא אי פהמנהגינו
 כתבו ג'רבא שרבני ואמר זצוק"ל חדאד מעתוק ר' הרב ע"ינתקן
 יום, בכל כפיים נשיאות להנהיג דמי שפיר האם תונס.לרבני

 דמי. ושפיר עבדי דשפיר ודאי דהא זאת לשאלה מקום איןוהשיבום
 בשם ב' אות כפים לנשיאות הראוי זמן דיני ז"ל מנוחה בית לה'וע'

 הכהנים שאין נוהגים שהיו דעיר שכתב כ"ד אות הגהב"יהשכנה"ג
 חכמים ראו מיבה ומאיזה רגלים, בשלשה רק כפיהםנושאים
 אותה נתבטלה ואח"כ בשבת, אפילו הכהנים שישאו העירשבאותה
 לברך יעמדו אלא הראשון למנהגם לחזור הראוי מן אינוהסיבה
 בכל כפיהם את לישא שינהגו יתן ומי לשבת. משבת בהניםברכת

 ע"ש: עד"ר אות החיים כף ה' והב"דיום

 נשא שלא הבחור דהיינו הפנוי שאין מנהגינו בפים. נשיאותב(
 עם ולא לבדו הוא כפיוי~לא את נושא עדייןאשה

 קכ"ח סי' ז"ל מור"ם שכתב י"א כדעת והוא נשואים שהםאחרים
 יש דאם נוור"ם דברי על שכתב רס"ה אות החיים כף לה' וע'טמ"ד.
 לבד"ה וציין סל"ד כמ"ש מקטן גרע דלא נושא לכ"ע אחריםכהנים
 אחרים עם אפילו שעולה מי פה ראיתי ולא והמ"א והעו"תוהד"מ
 עם יחידיבין בין קטן שהוא בין נשא לא ועדיין גדול שהוא מיבין
 מה דרך על כפיו[ נושא אינו ]דפנוי הטעם ונראה הכהנים,שאר

 טעם שנתן דרך ועל שמהה. בלא שרוי אשה בלא שרוי הז"לשאמרו
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 טרבים בימים רק כפיהם נושאין שאין למה מ"ד בם' ז"למור"ם
 כתב שהרשב"א והגם המרדכי בשם שב"כ ז"ל להד"מ ושו"רע"ש.
 יעלה שלא מי ביד למחוונ דאין הב"י מרן בשם כתב מ"מ זההיפך
 ופה ע"ש%( כהנים קורא שהש"ץ בשעה הבנסת מבית שיצאאלא
 הוא, אלא כהן ליכא ואפי' וכאמור עולים ואין יוצאים הכהניםאין

 להאריך: מקום כאן ואין שם להד"מ ועי' עוליםאינם

 חולצין לדוכן דכשעולים פה פשוט המנהג כפים. נשיאותג(
 יעלו לא ם"ה קכ"ח חי' ז"ל מרן וכ"כמנעליהם

 במנעלים, ידיהם הכהנים ליטול והמנהג במנעלים. לדוכןהכהנים
 ל' אות קכ"ח סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ חולצין, לדוכלוכשעולים

 לדוכן וכשעולים ידיהם, ליטול עכשיו דמנהגינו השכנה"גבשם
 לחלק שלא ומנהגינו ע"ש. במנעלים חילק ושם מנעליהםחולצין
 אלא לדוכן עלייתם בעת רק הולצים ובבולם למנעל מנעלבין

 רק לחלצם הקשורים במנעלים בידיהם לסייע שלאשנןהרין
 וכן אחרת. לנטילה יצטרכו שלא חליצתן, בעת וכיוצאבמטפחת
 עליו שעולים הגבוה מהמקום למטה המנעלים להניחמנהגינו

 ביה: מ"ש שם הנל' לה' וע' להצניעם, נלהרים ואיןלדוכן

 על הטלית משלשלים שהכהנים פה מנהגינו כפים. בשיאותד(
 ז"ל מור"ם כמ"ש והוא מהטלית בפנים וידיהםפניהם

 מקומות ויש וגו', פניהם על הטלית לשלשל דנהגו סכ"ג קכ"הסי'
 קמ"ג אות שם החיים כף לה' וע' הטלית מן נפנים שידיהםשנהגו
 לקיום כתב ושם בטלית הידים את גם לכסות אל בית מנהגדכן

 ז"ל: הקדוש הזהר עפי"ד זהמנהג

 לא והרשב"א יהודה, בר ר"י בשם כ' ושבה"ל שהמרדכי כיון מרן כתב בב"י )אמנם'(
 אולם וכו'. בידו למחות כח בנו אין יהודה, בר ר"י על לסמוך הרוצה עליו ממשנחלק
 וסיים בפ"ע אפי' אלא עולה אחרים עם רק דלא וכ' חטידיו לכל הוא הדר שםבבד"ח
 ולכן בב"ה מרן דברי ראה לא דהד"מ וידוע היטב ע"ש יהודה בר לדר"י חיישינןולא

 בב"ה מרן כדברי כפיו נושא דרווק בא"י פה המנהג וכן ודו"ק. בב"י, מ"ש רקהביא

 ע"ש[. י' אות כפיים נשיאת בהל' יוסף ילקוט בס' פסק וכן סמ"ד שםובש"ע
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 פניהם להיות מההיכל הכהנים פני החזרת בענין כפים. נשיאותה(
 נוהגים שיש קבוע מנהג עירינו פה יש לא הצבור,נגד

 באהבה. וגו' אמ"ה בא"י ומתחילים הצבור כלפי פניהםלהחזיר
 ברוך לומר נוהגים ויש א' אות נ' מע' ז"ל יעקב דברי ה'וכמ"ש
 ההיכל כלפי ופניהם אהרן של בקדושתו קדשנו אשר אמ"ה ה'אתה

 ה' וכמ"ש באהבה. וגו' וצונו ומסיימים הצבור כלפי פניהםוהופכין

 לומר נוהגים ויש הנז'. מערכה ד"י לספר בהגהותיו שם משהאמר
 כן ואחרי בכלל. עד ולא באהבה עד ההיכל כלפי ופניהםהברכה
 כל לומר נוהגים ולש באהבה. ומסיימים לצבור פניהםהופכים
 הופכים ואח"כ ההיכל כלפי ופניהם באהבה. וגו' בא"י כולההברכה
 קביעות בזה דאין ומאחר וגו'. יברכך ומברכים הצבור בלפיפניהם
 אדלנא. ליה דמוקמיגן במנהג ספק כדין דהו"ל נראה וכאמורמנהג
 עד וגו' הברכה ז"כל הנז' בתרא נוהגים כיש דהעיקר נראהולדינא
 הצבור כלפי פניהם מחזירים ואח"כ ההיבל. כלפי בכלל ועדבאהבה
 תפלה מה' י"ד בפ' הרמב"ם כתב שכן וכמו וגו' יברכךומברכים

 אמ"ה בא"י מברך העם את לברך פניו שיחזיר וקודם להדיא.ה"ב
 ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנואשר

 הטור ע"ש.ומ"ש לברכם ומתחיל לצבור פניו מחזיר ואח"כבאהבה.
 ה' אתה ברוך מברכים העם כלפי פניהם וכשמחזירים קכ"ח סי'ז"ל

 ישראל עמו את לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו אשראמ"ה
 דר"ל בבונתו עיקר ונראה פירושים, כמה בזה 3אמרובאהבה,
 בשלימותה הנז' הברכה כל שמחזירים קודם ור"ל להחזירכשרוצים

 בדעת עיקר נראה וכן ממש. הרמב"ם וכדעת ההיכל כלפי רקהיא
 דברי על הרמב"ם דעת הזכיר שלא ממה הטור בדעת בב"י ז"למרן
 דבריו להזכיר תמיד וכדרכו הטור, דעת נגד לכאורא שהיאהטור
 ושמעתתיה ההוראה מעמודי אחד דהוא הטור על חלוק שהואבמה
 על תמה ח' אות הגה"ט השכנה"ג וכבר יומא. כולי בפומיהמבדרן
 דר"ל הטור בכונת ז"ל הוא שהבין מה לפי והיינו בזה. הב"ימרן
 בכונת עיקר נראה וכן קשה. לא האמור ולפי ע"ש שיחזירואחר
 אשר מברכים העם כלפי פניהם כשמחזירים סי"א בש"ע ז"למרן

 וכמ"ש שמחזירים קודם והיינו לההזיר כשרוצים דר"ל וגו'קדשבו
 כולה הברכה ר"ל וגו' קדשנו אשר מרן מ"ש וכן ממש, הטורבכונת
 מפני אמ"ה בא"י להזכיר הוצרך ולא וגו' קדשנו אשר אמ"הבא"י
 הגמרא כלשון והוא ומלכות. שם בלא ברכה שאין יודעיםשהכל
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 ולפי"ז וכאמור. ידועים הם כי אמ"ה בא"י נזכר שלא *ם דףבסוטה
 שוה אחד בקנה עולים בש"ע מרן ודברי הטור ודברי הרמב"םדברי
 דברי שהביא שאחר כ"ה אות ז"ל רבה אליה לה' ראיתי וכןבשוה.

 לפרש אמשר פניהם כשמחזירים הטור לשון דגם כתבהשכנה"ג

 ע"ש.וכ"כ חזרה קודם מיד והיינו קודם יברכו להחזירכשרוצים
 ט' אות ז"ל הברכ"י וכ"כ י"ב ה' מה"ת בפי"ד ז"ל רוקח מעשהה'

 להחזיר כשרוצים ר"ל וגו' כשמחזירים ומרל הטור דכתבודהאי
 שם מ"ש אך כ"י. בתשובה יהודה אריה לה' וציין כשהחזירוולא

 אהרן של בקדושתו קדשבר אשר ההיכל כלפי לומר נהגו וכן]בשמו[
 הטור דברי יסכימו ובזה וגו' לברך וצונו ואומרים פנלהםוהופכים
 כתב דהרמב"ם קשה הוא ע"ש וכלבו הרמב"ם לדבריוהש"ע
 כלפי כשפניהם הכל באהבה עד מברך כולה הברכה דכללהדיא
 כתב דהטור קשה ועוד לזה. מתאים שזכר המנהג ואיןההיכל,

 וא"כ באהבה. וגו' בא"י מברכים העם כלפי פניהםוכשמהזירים
 וכדעת שיחזירו וקודם לההזיר כשרוצים ר"ל אם קשה,ממ"ן

 שיחזירו אחר ר"ל ואם הנזכר, למנהג מתאים זה איןהרמב"ם,
 וכן הנז'. למנהג מתאים ג"כ זה אין באהבה, וגו' בא"ימתחילים

 מתאימים אינם לעיל וכאמור הטור כדברי אם בש"ע מרןדברי
 תהיה אמ"ה בא"י דתיבת הבינו שהם נאמר אם ואפילו הנז'.למנהג
 זה יתאים לא ג"כ הצבור כלפי קדשנו אשר ומתיבת ההיכלכלפי

 מתיבת רק הצבור כלפי פניהם שהופכים ז"ל הברכ"י שזברלמנהג
 קאי לא וגו' יסכימו ובזה הנז' ה' דמ"ש נלע"ד ולכן ואילך.וצונו
 להחזיר כשרוצים היינו וגו' כשמחזירים דפירוש דמלתא ארישארק

 וכדאמרן וגו' יסכימו ובזה וקאמר קאי זה ועל שיחזירו קודםור"ל
 המנהג על קאי ולא ז"ל. ומרן הטור בכונת עיקר נראה שכןלעיל
 גוף לראות וצריך המנהג ג"כ הזכיר דבריו דבאמצע אלא כללהנז'

 גם דקאי נראה ועוד לזה. זה התיחסותם להבין הנז' כ"יהתשדבה
 שדברי מפני כן ושנהגו שהנהיגו המנהג שבעלי ור"ל המנהגעל

 בהרו הם ולכן שוים אינם לדעתם והש"ע הטור ודבריהרמב"ם
 להם שנראה זה כדברי ומעט זה כדברי מעט לעשות הנז'המנהג
 בעלי ולעולם כולם כדעת כאלו שעשו ור"ל וגו' יסכימודבזה
 לההזיר כשרוצים כשמהזירים דביאור סוברים אינם הנז'המנהג
 שמחזירים אחר אלא תחילה הברכ"י שכתב וכמו שהחזירווטרם

 על שתמה כ"ב אות ז"ל מנוחה בית לה' ושו"ר לק"מ.דאלת"ה
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 ע"ש הרמב"ם לדברי מתאים אינו שזכר שהמנהג ז"ל הברכ"ידברי
 אינו בש"ע מרל לדברי וכן  בןהאים אינו הטור לדברי שגם זכרולא

 :מתאים

 ר"ל כשמחזירים שכתב לחם ערך בהגהותיו ז"ל למהריק"שוראיתי
 אחר או שמחזירים קודם אמר מדלא ממש החזרהבעת
 דברי הביא לא הב"י מרן איך קשה ז"ל ולפירושושמחזירים.
 דאיך טובא קשה ועוד וכאמור. הטור דברי נגד שהםהרמב"ם
 מעמודי אחד שהוא הרמב"ם דעת שביק בש"ע ז"ל מרןלדינא

 הפוסקים רוב ודעת הרמב"ם ע"ד בנוי הש"ע ורובההוראה
 ובפרט בשתיקה, הטור כדבר ופסק א"ר, ה' וכמ"שהראשונים
 דאתריה המערב בערי אפי' הפשוט דהמבהג כתב שם ז"לששכנה"ג
 כדעת נוהגים אלו גלילות בכל ואף ם, כהרמב נוהגלם י בדרבינו
 גם ומה לו. שומעיל איל לשנות הבא ולכן המנהג כח וגדולהרמב"ם
 ומסתמא ע"ש. הגאונים אחרון הרמב"ם סברת ע"פ מיוסדבהיותו

 ז"ל מרן כונת אם כן ואם הכנה"ג לימי מרן מימי המנהג נשתנהלא
 הפוסקים ורוב הרמב"ם דעת שביק איך מאד קשה שהחזירו~(אחר
 בהכרעת בב"י דעתו גילוי בלתי הטור כדעת ונקיט העולםומנהג
 כשרוצים מרן בכונת העיקר לע"ד ולכן תמיד. כדרכוההלכה
 והש"ע והטור הרמב"ם דברי הוי וממילא שיחזיר וקודםלהחזיר
 וכאמור. אחדים ודברים אחת שפה הפוסקים רוב ודעתוהמנהג
 דבריו אין ל"ל דמרן נאמר אם דגם לדינא להכריע נראהועוד

 המערב ערי בכל דמסתמא הרמב"ם כדעת נקטי' מ"ממבוררים
 נהגו, שכן השכנה"ג שהעיד וכמו דהרמב"ם, דאתריה כוווויהנהגו
 ועוד לשנותו. ואין נשתנה ולא קאי כדקאי דמבהג לרמר לבו ישראם
 מסופקים והש"ע הטור ודברי מבוררים הרמב"ם דדברי דכיוןנראה
 כהרמב"ם עושים דכשאנו ועוד כידוע. ודאי מידי מוציא ספקאין
 אם אך עליו. להשען ודאיי באופן גדול עמוד לפנינו יש הריז"ל

 לפנינו אין לעיל, שזכרתי המנהגים שאר מכל אופן באיזהעושים
 בדברי נאמרו פירושים דהרבה עליו. להשען ודאיים דדבריופוסק
 דכבר ועוד כן. אינו שמא להסתפק יש צד ובכל ז"ל ומרןהטור

 הפר"ח דברי אחר ללכת שיש ז"ל בסים מהר"י עוזבו גאוןהשרישנו

 ס"ט. נאמ"ן שהחזירו. אחר ולא ממש החזרה בעת מפרש דמהריק"ש דוקא לאו*(
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 שבת ס' שבראש בכללים וכמ"ש דעתו ז"ל מרן גילה שלאבמקום
 ודעת ע"ש ל"ד סי' משה ישיב בם' המוויים כתבו וכן ו' אותאחים
 כיון וא"כ ע"ש. הרמב"ם כדברי דהעיקר ט"ו ס"ק ז"להפר"ח
 עצמו דהפר"ח והגם כהפר"ח. נקטינן מבוררים אינם מרלשדברי
 כלפי ופניו בברכה להתחיל שצריך משמע מרן דברי על כתבשם

 בכללי מלאכי יד ה' כתב כבר ע"ש העם כלפי הברכה וגמרההיכל
 נראה כך ר"ל משמע דלשון הפוסקים משם כ"ו אות פוסקיםשאר
 ע"ש אחר בענין הלשון לפרש דיש הכרח אין אבל הלשוןמפשט
 לפרש עדיף טפי ולכן מרן בדעת כן ליה ברירא לא הפר"ח גםוא"כ
 עם מתאימים מרן דברי ויהיו שהזכרתי הפוסקים שכתבו כמודבריו

 מפשט שנראה כמו לפרש ולא הפוסקים, ורוב והטורהרמב"ם
 הפוסקים. ורוב כהטור ודלא כהרמב"ם דלא דבריו ויהיוהלשון
 כלפי כולה או ההיכל כלפי או כולה תהא דהברכה דמסתבראועוד
 או מהגמ' מקור בלתי ולכאן לכאן אותה מחלק שיהיה ולאהעם

 לעולם דקאמר מ' דף בסוטה הגמרא דמדברל ועודמהפוסקים.
 וגו' שכינה כלפי אחוריהם כהנים שהרי עליך צבור אימתתהיה
 הצבור לברך בו צורך שאין מה וא"כ השכינה מכבוד זה דאיןנראה
 שמברכים במה רק לצבור צורך שאין ההיכל, בלפי רק פניהםיהיו
 כבר הרמב"ם הפך מזה להוכיח ז"ל הכנה"ג שרצה ומה וגו'יברכך
 גם לומר השכינה כבוד דמפני ראוי דהוה שפיר ז"ל הפר"חהשיב
 תחילה היה דפנינו דכיון מסתברא ועוד ע"ש. שכינה כלפייברכך
 בגד מעשה עשינו העבור כלפי פנינו הופכים בשאנו ההיכלכלפי

 עשינו לא ההיכל כלפי שם מברכים וכשאנו ודעמיההרמב"ם
 ברור הרמב"ם דדברי ונואחר עדיף. תעשה ואל שב וא"כמעשה,
 וזולתם המערב מנהג הוא וכן ההיכל, כלפי הברכה דכלמללו
 ה' וכמ"ש הראשונים הפוסקים רוב וכ"ד ז"ל, השכנה"גוכמ"ש
 דברי וגם הרמב"ם. כדברי דהעיקר הפר"ח כתב וכן ז"ל רבהאליה
 נקיטינן, הכי כהרמב"ם דבריהם פירשו מהפוסקים רבים והטורמרן
 כמה מזה נוהג אני וכן כן. פה נוהגים וכיש להלבה מכווניםשהם

 י"ז[. סי' הנד"מ ובח"ו טו"ב סי' ח"ג בשו"נ ]וע'שנים:

 זקיני מר וז"ל בכ"י ז"ל מהרש"ך מורי אבי כתב כפים, נשיאותו(
 הנקראת )היא שלנו בבהכ"נ תיקן ז"ל מהרי"ךהרב

 שלנו שהבהכ"נ מפני כהנים, החזן לקרות שלא אדיג,תייא(בה"כ
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 קצתם צריכים כהנים קורא ואם יוסף[, פורת ]בן כהניםכולה
 שיוגבה מל מבהכ"נ ישאר ולא מבהכ"נ לצאת רקצתם לדוכןלעלות
 בבהכ"נ נוהגים ראיתי היום עד וכל מצאתי. כאן עד החזן אהראמן
 סכ"ה קכ"ח סי' ז"ל למרן וע' כהנים. קורא החזן שאיןהנז'

 יעלו מעשרה היתרים מעשרה יותר יש אם כהנים שכולהדבהכ"נ
 ז"ל החיים כף ה' ע"ז אנון,וכתב אחריהם עונים והעשרהויברכו
 בבהכ"נ כהנים לקרות שלא דיזהרו ל"ח אות ר"ז משם קנ"ואות
 אלא מתכוין אינו שהקורא שאף בעשה העשרה אלו יעברושלא

 כהוראת וזהו ע"ש. היתרימ הם מי מפים מי מ"מ מעשרהלהיתרים
 ישראלים ג"כ בבהכ"נ שיש בזה"ז וגם ז"ל. הנז' הרב מז"קותקנת

 כהנים קורא הקורא ואין יו תקנה נמשכונ עדיין כי ראיתימתפללים
 זקנים ומהם בפ"י כהנימ הרבה דיש משום וארלי הנז'נוהתקנה
 חוץ מהם הרבה שיצאו או כולם שיעלו קשה והדבר חלשיםומהם

 כדי היום עד זו תקנה המשיכו לבן כהנים, קריאת בשעונלבהכ"נ
 לצאת או לעלות להם שקשה הכהנים אלו בעשה יעברושלא

 וכן כ"ג. אות ז"ל ההיים כף ולה' ס"ב שם ז"ל למרן וע'מבהכ"נ.
 "(: כהנים א"א אחד כהן אלא לדוכן עולה דכשאין פההמנהג

 לעלות יכול ואינו חלוש או זקן כשהכהן כפים. נשיאותז(
 בנהוג ההיכל שלפני הגרוה למקום דהיינולאיצטבא

 המקום לפני מחצלת לו שפורס נוהגים ראיתי כפיו, אתלשאת
 הרבה יש אם וכן למטה, שם כפיו את ונושא לדוכן שםשעולים
 דכתב והגם שם. ועולים כנז', פורסים לעלות להם שקשהכהנים
 ס' אות החיים כף לה' ע' בדוכן עומדים יו"ד ס' קב"ח סי' ז"למרן
 ההיכל כותל על הבנויה שבבהכ"נ האיצטבא על עומדים אפ'דאם
 שם כתב מהא ועדיפא קפידא, אין איפשר דבלא ומשמע ע"ש.וגו'
 כפיו נושא לעמוד יכול ואינו כ"כ דהזקן ח"ב השב"י בשם צ'באות
 לעמוד אבל מיושב יהיה אם היינו שם החולקים רבו כי ועםמיושב.
 או מחולשתו לעלות לו שקשה כל דשרי נראה הארץ עללמטה

 ע"ש: י"ג אות סוף הנז' הכ"ה מדברי וכ"ןזקנתו,

 כלל אומריס לא שלהם הכגסת דבבית כתב שהרי כנסיות, בתי בשאר דאיירי,ונראה*(

 ודו"ק[. כהנים. הרבה ישואפי'
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 בשחרית לדוכן שעולים בר"ה פשוט המנהג כפים. נשיאותח(
 ובנעילה ומוסף בשחרית לדוכן שעולים וביהכ"פומוסף,

 את ונושא באהבה וגו' בא"י ומברך ובזה בזה לדוכן עולההכהן
 מועד של בחולו בבהכ"נ מניינים שלשה או שנים יש אם וכןכפיו,

 הראשון במנין עלה שכבר הכהן גם זה אהר זה שמתפלליםוכיוצא,
 עולה בו, שמתפלל במנין לדוכן לעלות ורוצה התפלל לא שעדילןאו
 סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ כפיו. את ונושא כנז' ומברך ובזהבזה

 ע"ש: סב"ל בזה שייך דלא קס"ג ואות כ' אותקכ"ח

 בעת פניהם הופכים שהכהנים פה מנהגינו כפים. נשיאותט(
 יברכד, אלו. תיבות משבעה תיבה בכל כפים3שיארת

 הרוקחע בשם בב"י מרן וכ"כ שלום. לך, אליך, ויחנך, אליך,וישמרך,

 כפי מ"ה ס' קכ"ח סי' בש"ע אך ש"ע, קיצור וה' אדם חיי ה'וכ"כ
 אלו תיבות חמשה רק נקיט דלא ראיתי לידי שבאו דפוסיםכמה

 ז"ל מנוחה בית ה' העתיק וכן שלום. לך. אליך. וישמרך.יברכך.
 ציין שאכן וכמו הרוקח מדברי הם שאובים הש"ע דדברי פלאוהוא
 שבו בש"ע ושו"ר במלואם. בש"ע הועתקו לא מה ומפני באה"גה'

 בלבוב הנדפס הגדול ובש"ע רבה אליה ה' שבו והש"עהפר"ח
 ה' ודברי הנז'. וכמנהגינו ע"ש, במלואם הרוקח דברישהעתיקו

 בש"ע היה שכן וכמו הסופר השמטת ואולי צ"ע מברחהבית
 כנז': שנשמטבדפוסים

 לצד להתחיל רגילים פניהם הופכים כשהכהנים כפים. נשיאותיוד(
 חוזרים ואח"כ שמאל. היד לצד ואח"כ הימיןהיד

 ולצפון לדרום סמ"ה קכ"ח בסי' שכתב ז"ל מרן מלשון אךלאמצע
 ואח"כ שמאל. יד לצד דהיינו בדרום דמתחיל נראה היהלכאורא
 צדדים לב' ר"ל אלא דוקא דלאו ואולי ימין, יד לצד דהיינולצפון
 דהרב רשמעתי כך, הסדר שיהיד, ר"ל ואינו בדרום התחיל ומרןאלר

 ע"ש.*( ל"ד מרן ומסיקעדדברי ע"ן עמד התונסי נסיםמעשה
 רחמים ר' כמה"ר הראב"ד הדה"מ מהחה"ש ששמעתיוזכורני

 מדברי כלל זכר לא אר הימיו לצד דמתחילים שהעךה נסים מעשה להרב עי']אה"נ*(
 ל"ד.ן. מרן שדברי דם"ל משמע זכרו דמדלא ואפ' ע"ש.מרן,
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 פניו הופך וגו' אבותינו ואלהי אלהינו כשאומר דהש"ץ ז"לחדאד
 ר"ת יש"א סימנא ואתנח לאמצע ואח"כ לשמאל ואח"כלימין
 כהנים לברכת דה"ה ומסתברא שמעתי. כאן עד א'מצע ש'מאלי'מין
 מקבלי בתר דאזיל דטעמו אפשר בדוקא מרן דכונת נאמרואם

 ואח"כ לימינם הצבור כלפי פניהם הכהנים הופכים להיותהברכה
 בעה"ו: הפנאי לעת בפומקים בזה עוד לחפש ויש וצ"ע.לשמאלם

 עולם עד וגו' רצון יהי לומר פה מנהגינו כפים. נשיאותיא(
 למרן וע' ההיכל. כלפי ופנינו ההיכל לפניכשעומדים

 אות מנוחה בית ולה' ז"ן אות החיים כף ולה' ס"ט קכ"ח סי'ז"ל
 ע"ש: בוטה דעתו דכמנהגינו הפר"ח בשםי"ג

 וגו' אמ"ה בא"י ברכת שאחר פה מנהגינו כפים. 3שיאותיב(
 הש"ץ אותנו מקרא ואח"כ וגו' יברכך מתחיליםבאהבה

 הש"ץ. מקרא יברכך מלת שגם נוור"ם שכתב כי"א ולא במלהמלה
 בזכרוני הרשום לפי אחד כהן אבל יותר, או שבים הכהבים אםוכ"ז
 התיבות. כשאר וגו' יברכך אותו מקרא שהש"ץ עד מתחילשאינו
 הוא כשהכהן האחרונים דכ"כ פ"ג אות ז"ל החיים כף לה'וע'

 כהנים: א"א אחד כהן אלא עולה דכשאין המנהג וכןיחיד

 הנושאים כהנים שיש דבזמן פה פשוט המנהג כפים. נשיאותיג(
 וגו' אבותיבו ואלהי אלהינו הש,'ין אומר איןכפיהם

 בן: שמתם קב"ח מי' ז"ל תור"ם דעת נראה וכןבחזרה,

 ידיהם מגביהים סי"ב קכ"ח סי' ז"ל מרן כתב כפים. נשיאותיד(
 למעלה קצת ימנית יד ומגביהים כתפותיהםכנגד

 לעשות ומכוונים אצבעותיהם והולקים ידיהם ופושטיםמהשמאלית
 לגודל. אצבע ובין אצבעות. לשתי אצבעות שתי ביל אויריםחמשה
 הארץ כנגד כפיהם תוך שיהיה כדי כפיהם לגודל.ופורשים גודלובין

 כף לה' וע' פה. מנהגינו וכן ע"ש השמים כנגד ידיהםואחורי
 ונלע"ד ז"ל_ המקובלים בשם מ"ש פ' ואות ע"ז אות ז"להחלים
 לשנותו, אין והפוסקים ז"ל מרן עפ"ד פה דמנהגינו כיוןדלדינא

 עצמו הוא אם צ"ע המקובלים עפ"ד והנהגותיו דרכיו שכל מיאך
 בזה: ואכמ"ל מהנהוג. לשנותיכול
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 לדוכן שעולים ויהכ"פ דבר"ה פה פשוט המנהג כפים. נשיאותטו(
 כמבהג ולא בשחרית גם ידינר ליטול בשחריתגם

 דיני מנוחה בלת ה' ובמ"ש במוסף רק בשחרית נוטלים דאיןמצרים
 פה: במנהגיבו העיקר דלדינא יראה שם והמעיין ה'. אותבט"י

 או כולם אם ת"ח אינם והכהנים ת"ח כשהבכור כפים. נשיאותטז(
 והגם כולם. ע"י מים לצקת פה פשוט המנהגמקצתם,

 חשש דיש הפר"ח בשם כתב יו"ד אות נט"י דיני מנוחה ביתדהרב
 מצד אם חוששימ אין מה ע"ש, ע"ה ע"ל ויוצק ת"ח הלוי אםבזה

 בימינו דאינשי דרובא דרובא מצד אם בזה"ז.*( ת"ח דין לנודאין
 הארצות עמי כך כל מצוי ואין הרבה ואם מעט אם הם לנודניםבתור

 על סמכו ברבים ת"ח שאינם אלו לבייש שלא כדי נמי אי פה.לגמרי
 ראוי וכן כולם ע"י מים לצקת הלוי שצריך שדעתו הלויהר"ש
 שכן פה וכ"ש השלום, גדול כי מנהג שאין במקום גם לע"דלעשות
 ]עיין הנז': הלוי מהר"ש עפ"ד בנוי הוא אם רחוק ואינוהמנהג

 : ע"ש[ בזה_ מ"ש מ"א אות קב"ח בסי'בכה"ח

 שלום שים הש"ץ שאומר דאחר פה מנהגינו כפים. נשיאותטו"ב(
 רבונו ואומרים ההיכל כלפי פניהם הכהניםמחזירים

 שהבטחתנו כמו עמנו עשה עלינו שגזרת מה עשינו עולםשל
 ואת ישראל את עמך את וברך השמים, מן קדשך ממעוןהשקיפה
 ודבש. חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר לנו, נתת אשרהאדמה
 כבוו עיקר נראה שכן נ"ח אות ז"ל מנוחה בבית המובא כנוסחוהוא

 בסוטה הגמרא כלשון הוא עולם של רבונו שאומרים דמהשאבאר,
 הוא וכן רש"י בשם כי ד"ה שם בתוספות הוא וכן ע"א ט"לדף

 מה"ונ בפי"ד בכ"מ מרן נקיט וכן ע"ש, רש"י בשם הב"י מרןבדברי
 רבון כתוב סט"ו קכ"ח סי' ובש"ע דבטור והגם ע"ש י"בה'

 כן נהגו כבר אם וכ"ש הגמרא מלשון לשנות דאין נראההעולמים

 יחוה בשו"ת וע' דדהבא. ליטרא קנם לענין ס"ב רמ"ג סי' ביו"ד הרמ"א]כמ"ש'(
 במ"מ וע' ע"ש. בזה"ז ת"ח דין לנו שיש וסוברימ החולקים שרבו ט"1 טי' ח"דדעת

 בזה"י מצוי מרבנן צורבא שאין הרמב"ם בדעת שכ' של"ט סום"י א"ח בב"יוהובא
 ס"ט[. כהן אפרים עכ"פ. ישנו אבל קאמר מצוי דאינו וי"לע"ש.
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 שכך מפני ואולי הגמרא מלשון שינו הטוש"ע מה מפני ידעתיולא
 רבונו לומר דנוהגים לדידן וא"כ  העולכוים רבון לומר אצלם3הגו
 לא שם דהרמב"ם והגם מזה. לזוז אין הגמרא וכלשון עולםשל
 וכן וגו' עשינו אלא העולמים רבון ולא עולם של רבונו לאנקיט

 והפוסקים דבגמרא כיון וגו' עשינו ההתהלה ציון בני תפלתבסידור
 של רבונו שיאמרו מודה הרמב"ם גם ואולי לשנות. אין להונקטי
 שמתהילים במה ולא וגו' עשינו הבקשה מעצם רק והתהילעולם

 להזכירו: וא"ץ פשוט היה זה דאולי זהקודם
 הוא וכן שם הגמרא לשון וגו'4הוא עמנו עשה שאומרים מהוכן

 פה תפסו אתה עשה כתוב דבטוש"ע והגם שם, הרמב"םלשון
 מלשו7 הטוש"ע שינו למה ידעתי ולא ז"ל והרמב"ם הגמראלשון

 על רש"י לשון אהרי ונגררו אצלם. נהוג היה כך ואוליהגמרא
 הספרי בגוף אך ע"ש. ספרי בשם השקיפה ד"ה תבוא ס'התורה
 וקאדמה ואת מסיימים וכן ע"ש. עמבו עשה רק כתוב ראיתישבידי
 מכועון השקיפה דנקיט שם הגמרא מדברי נראה שכן ודבש.וגו'

 בל דגומר להדיא מורה הלשון דפשט וגומר השמים מןקדשך
 משמיט וכמה גומר כמה עד להודיענו להגמ' הו"ל דאל"כהפסוק,
 לידי הבאים הדפוסים שני כפי הטור דעת נראה וכןמהפסוק.
 לומר שרוצה ידועה כו' ותיבת כו' ישראל עמך את וברך שםשכתוב
 בשיטתו ז"ל המאירי הרב דעת וכן הפמוק. כל שגומר והיינווגומר

 וכו' תיבת שהוסיף כ"ג אות ז"ל מרדכי מאמר ה' הב"דלמגללה
 מדברי  ובושבוע שכתב ז"ל ע"ת ה' כוגת היא וזו הטור בכונתוכמ"ש
 בהם שכתוב בוסהאות לידו שבאו בופני והליבו הפסוק שמסייםהטור
 דמה מאמ"ר וה' א"ר ה' עליו שתנוהו ובאנוור.ונוה כו' תיבתבטור
 וכו' תיבת כתב ולא הש"ע כדברי דבריו שהרי הטור בדבריראה
 אך כו' תיבו2 בו שאין לידם שבא הטור דפוס כפי רק זה איןע"ש.
 דבא ספק ואין מהטור כן הע"ו2 דייק שפיר לידי שבאו הדפוסיםלפי

 כן: כתב ומזה כו' תיבת כתוב שבו הטור ז"ללידו
 דבטור והגם הפסוק. וכלשון ישראל את עמך את אומריםוכן

 ספק אין ישראל עמך את רק כתוב אין ובהרמב"םובש"ע
 ולשנות את תיבת לדלג תיתי דמהיכא היא המדפיםדהשמטת
 וגומרים דאומרם מוכה במוטה הגמרא בודברי וכן בתורה.מהכתוב

 ומן ישראל. את תיבת עם בתורה בתוב שהוא כמו והייבו הפסוקבל
 ההיים כף ה' ומ"ש הם מדוייקים ז"ל מנוהה בית ה' דבריהאמור
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 דק: לא המחילה לאחר מנוחה בית כה' ודלא צ"ו אותז"ל
 כמו תיבת מנוחה בית בה' שכתוב ומה פה שאומרים מהאך

 בטור ולא בהרמב"ם ולא בגמרא לא אינה כמו תיבתשהבטחתנו
 תיבת כמו תיבת תחת שם כתוב אלא וגו'. השקיפה ע"פ בספריולא
 בש"ע שכתוב מה אחר נגררו מנוחה בית והרב דכונהגינו ונראהמה

 לשון לתפוס נכון דיותר נלע"ד ובזה מה, תיבת תחת כמותיבת
 תיבת נכתבה בש"ע דגם דאפשר והטור, והרמב"ם וספריהגמרא
 זה היה ולא מה תיבת תחת וכיוצא המעתיק או מהמדפיםכמו

 בב"י השינוי טעם לבאר למרן הי"ל איתא דאי ז"ל ממרןבכונה
 מהיום כמו תיבת תחת מה תיבת לומר לנהוג דעתי וכןכדרכו.

 יבהר: והמעיילוהלאה.
 האדמה ואת מסיים שאינו למה טעם לתת ז"ל הפרישה מ"שגם

 הבאה הנוסחא לפי בעלמא ישוב דרך כתב דכ"ז ספק איןוגו'
 לכ"ן מקום אין נוסחתינו לפי אבל וכו', תיבת בטור שאיןלידו
 לה' מתפללים אנחנו מ"מ זולתנו ביד אז היתה האדמה כידעם

 הארץ תושבי מאחינו וכמה כמה דיש ועוד ליושנה_ העטרהלהחזיר
 יגדל עי"ז וגם מברכתה, הם גם ונהנים היום ועד הגמראמימי
 וכמה כמה מחדש שנתיישבו אלה בימינו וכ"ש שם מאחינוהישוב
 מוחלטת ואדמתם ביחוד, מאהינו כבירות ומושבות גדולותעיירות
 הצהרת ועפ"י יר"ה הממשלה הקי עפ"י ישראל בית לאחינוהיא
 לפי אשר יר"ה, הממלכות אדירי הסכמת ועפ"י בלפור הגדולהשר
 ואותה שם, מאחיבו הישוב וירבה יגדל הארץ פירות וברכתריבוי
 אלא זה אין ולדעתי יום. יום ומצפים מתפללים מבקשיםאנחנו

 זאת היתה לחנם ולא ה' ביד מלך לב ככתוב דגאולהאתחלתא
 דרכי הקטן בספרי שכתבתי מה ועייל כנז'. הממלכות אדירישיסכימו

 נשואות ועינינו בזה. נצבים בפרשת וביחוד מקומות בכמהמשה
 ידי ועל בתורתו שהבטיחנו מה כל את לגמור במצוה המתחיללה'

 במהרה ושלמה. אמתית גאולה גואל. לציון ובא וחוזיו.נביאיו
 אמן:בימינו

 יהי הכהנים ברכת קודם אשר התפילה נוסח כפים. נשיאותחי(
 י"א באות וכמש"ל ההיכל לפני שאומרים וגו'רצון

 אבותינו ואלהי אלהינו ה' מלפניך רצון יהי כך. הוא הרגיללפי
 שלמה ברכה ישראל עמך את לברך שצויתנו הזאת הברכהשתהא
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 בבית המובא וכנוסח עולם ועד מעתה ועון מכשול בה יהיהולא
 ע"ש: ז"למנוחה

 שם כתוב אין ובש"ע ובטור ובהרמב"ם ט"ל דף דסוטה בגמראאך
 פוסק באיזה כן מצא ז"ל מנוחה בית ה' ואולי אבותינו,ואלהי

 ואלהי כתוב התפלות דבשאר וכיון כן לומר שהמנהג שראהאו
 שתהא תיבת וכן יבחר. והמעיין לאומרם יש נוהגים וכןאבותינו
 שתהיה כתוב בהרמב"ם אבל ובש"ע ובטור בגמרא כתוב כןבאלף
 דהברכה והגם זה. בשורש לבסוף אל'ף נמצא לא מקרא בלשוןכי

 בו שאין דבר כל אמרו כבר הזכר*( נוכח שתהיה ותיבת נקיבהלשון
 המקרא. כלשון שתהיה לומר רגיל אני וכן ונקבהו. זכרהו חייםרוח

 הנקבה לשון דהוי לבסוף ביו'ד שתהי לונור הוא לע"ד נכוןוהיותר
 וכן לבסוף ביויד שהיא ושבע חיים אחריתה ותהי כמו הברבה,כלפי
 דהקריאה באופן דבלעם. במוהו אחריתי ותהי הבוקרא בלשוןנמצא
 שכן לומר רחוק ואיבו ובש"ע. ובטור בגמרא הכתרב היאתעםאחת
 על ניקוד דחסר חשבו והמדפיסים שתהי, בהרמב"ם בתובהיה

 יבחר: והמעיין שתהיה. הדפיסו ומזה שתהיה להיותהיו'ד
 הנז' מגוחה בית ה' מצא היכן ידעתי לא הזאת הברכה תיבתגם

 ברכה רק כתוב ובש"ע ובטור ובהרמב"ם שם דבגמרא זהנוסח
 הגמרא מלשון לשנות ואין זו ברכה לומר עיקר נלע"ד וכןזו

 דבגמרא הגמ שלמה ברכה ותיבת וכאמור. המפורסמיםוהפוסקים
 נראה איתנהו ובש"ע ובטור דבהרמב"ם כיון אלה תיבות ב' ישלא
 להוכיח יש וקצת לאמרם. יש ולכן בגמרא נוסהתם היתהשכך
 שתהא שם דאיתא לשון חסרון שם שיש שבידינו הגמראמדברי
 ועון, מבשול בה יהיה לא ישראל עמך את לברך שצויתנו זוברכה
 בה יהיה לא תחת ראוי והיה קשים ע"ז זה הויות של לשונותושני
 ברכה לגירסת אך כי תיבת שתהא תיבת שתחת ראוי או בלתי.תיבת
 שני הם כי בוא"ו ולא צ"ל לא שבמקום אלא שפיר ניחאשלמה
 ואל כתוב בהרמב"ם אבל ובש"ע בטור הוא כן ולא ותיבתבקשות,
 נראה ולכן וכאמור, ולא דאומרים נראה שבידינו הגמראומדברי

 ולא: לומרדיש

 ונד נע כמו תהי, וכן כידוע נמתרת ונקבה נוכח לזכר משמשת שתהיה דתיבתתמוה4(
 נוכח בעיניך חכם תהי אל נסתרת. נקבה לפניכם תהיה "הארץ לזכר, נוכח בארץתהיה
 הרמב"ם. בלשון כלום להגיה א"צ וא"כ נמתרת. נקבה מריבה תהי גא אללזכר,

ס"ט(. )גאמי
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 כיון שבידינו בגמרא דליתנהו הגם עולם ועד מעתה תיבותגמ
 נוסחתם היתה דכך נראה איתנהו ובש"ע ובטורדבהרמב"ם

 אשובה נדר ובלא כעת בזה הנלע"ד זהו לאומרם. יש ולכןבגמרא
 זה: פרקאשנה

 פניהם כשמחזירים מי"ז קכ"ח סי' ז"ל מרן כתב כפים. נשיאותיט(
 לה' וע' ימין. דרך אלא יחזירו לא בסוף בין בתחילהבין

 פוסקים והרבה והפר"ח הב"י מרן בשם ו' אות ז"ל החייםכף
 להחזיר ובאים במזרח שהוא ההיכל כלפי דכשפניהם הואדהעיקר
 בדרום. שהוא שלהם ימין לצד פניהם מחזירים העם כלפיפניהם
 כלפי פניהם להחזיר ובאים שלום שים הש"ץ כשמתחילובסוף
 ובדרך ע"ש. בצפון שהוא שלהם ימין לצד פניהם מחזיריםההיכל
 נוהגים. אנחנו וכז להפך ולא הימנית אל תפנה השמאלית הידכלל
 מרן דברי הזכירו שאחר בכ"י ז"ל הכהן מהר"ם למז"ק ראיתיוכן

 ולהרדב"ז להפר"ח ציין וכן נוהגים שאנו כמו דהיינו כתבבב"י,
ע"ש:

 ברוך הקהל עונים ה' את הכהנים כשמזכירים כפים נשיאותכ(
 כף וה' י"ג אות קכ"ח סי' ז"ל הפר"ח שמו. וברוךהוא

 פה: מנהגינו וכן פ"ן אות ז"להחיים

 רשאים הכהבים דאין ]בסט"ז[ ז"ל מרן כתב כפים. נשיאותכא(
 שים הש"ץ שימיים עד ההיכל( )מכלפי משםלעקור

 לענות הצבור שיטיימו עד להנותין שצריכים שאונור נזי ויששלום
 איבו שאומר, מי בלזם זה מרן ומ"ש ע"ש שלום שים ברכת אחראמל
 בשאר זו סברא נמצאה שלא מפני אלא הסתם על שחולקמפני

 דברי הביא בב"י שהרי כדרכו שאומר מי ביש כתבהפוסקים
 דעת נראה וכן דעתו דכן ונראה חולק בלתי ק"ט סי'מהרא"י
 שים הש"ץ שיסיים עד זו בתפלה ויאריכו בסט"ו שכתב ז"למור"ם
 מרן דברי על סיים זה בסעיף וכן שניהם. על הצבור ושיענושלום
 אי פה מנהגינו וכן ע"ש. המנהג וכן וגו' שאומר מי ויששכתב
 כדי עד וגו' עולם של רבונו בתפלת להאריך מור"ם כמ"שג'רבא
 והקהל שלום שים ברכת הש"ץ שמסיים מה עם ודבש תיבתלגמור

 שניהם: על אמןעונים
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 כתוב מצאתי ואמו אביו בו שמת יום יחיד תענית בענין ניסן.כב(
 ועוד( תשובות דוד וזרע ה' ברכת )ה"ה מהרס"ך כיאצלי

 בצבור להזכיר דדוקא בניסן, ציי'ט יאר תענית להתענות לפניהורה
 מז"ק מדברי מתבאר וכן בו. מתענים דאין ס"א תכ"ט סי' מרןכתב

 מותר יחיד דתענית אין ד"ה ע"ב ב' דף פסחים בערבי ז"למהרש"ך
 יום אפילו כלל בו מתענים אין שם כתב דמור"ם והגם מרן.לדעת
 ההיים כף ה' כתב וכן ע"ש. גרירין מרן בתר אנן ואמו, אביו בושמת

 ע"ש: ז"ל מרן בדעת פוסקים כמה בשם כ' ס"ק תכ"טסי'

 לפי החופה שקודם ד' יום דמתענה פה מנהגינו לפי חתן ניסן.כג(
 כמו מתעבה שהיחיד פה דמנהגינו הקודמ באותהמבואר

 פסחים ערבי ה' מז"ק מדברי מתבאר וכן בניסן. מתענה החתלכן
 הקשה: ד"ה ע"ב ב'דף

 דף הכנויים בשער הבכורים לחם ה' מז"ק ונעריצך. נקדישךכד(
 לזה הדומה ובכל קריאתם במשפט הרחיב האריךכ"א

 השין או בשבא והכף בקמץ הצדי וכן בשבא והכף בקמץ השיןאם
 שרוצה שמי ודעתו בזה פלוגתא והביא בקמץ, והכף בשבאוהצדי
 השמות בכל תפלתו בסדור להגיה לו צריך מקרא בלשוןלדבר

 או בשוא לה הקודמת והאות בקבוץ הכנוי כף והפעליםוהמלים
 הדבר יהיה אך בהמשך או בהעמדה אם שהוא, מה כפי כ"מבסגול
 רבני בהסכמת וע"ש ע"ש. כלל ע"ז יתקוטט ולא עצמו לביןבינו
 אשר תיבות הורי'ה בדבר רק שכתבו הספר בראש שם אשרתונס

 לעירני דבעי ומאן ופשטיה. נהרא נהרא נקדישך כעיןהורגלו
 ושפר המחבר הרב ע"פ תפלותיו בסדר בשפתים לבטאבמליה
 ורב חיליה דרב ותקיפא רבא אילנא עליו לסנווך הוא כדאיתקוניו
 אלו תיבות לומר היום עד המנהג וכן ע"ש. הדקדוק בחכמתגובריה
 והפעלים והמלים השמות ובשאר בשבא. והכף בקמץ והצדיהשין
 הרב מ?"ק דעת ע"פ שנוהגים ויש שהורגלו. מה כפי שנוהגיםיש

הנז':

 מז"ק לדעת משפטה ובכתר בקדושה אשר זו תיבה נביאך.כה(
 דף שם מז"ק כמ"ש בקמץ והכף בסגול האלףנביאך

 כונתו היא וזו ע"א קל"ג דף כהן תפלת בספרו שם וכ"כ ע"בכ"ך
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 או האלף לנקד הוצרך רלא בקמץ כף שניקד ע"ב קל"ה דףשם
 שיעו"ש: כמו מהמדפיס או מהסופר ניקודה ונשמטשניקדה

 והכף פתח שבא או פתח או בקמץ האלף אומרים לרבים ראיתיאך
 לומר אם היא בזה שיש ,שהפלוגתא כנואן דלא והואבקמין

 ולומר בשבא והכף בקמץ האלף לומר או בקמץ והכף בסגולהאלף
 שדעתו האלף ולא הכף שניקד כהן בתפלת מז"ק דברידבראותם
 עצמו מדברי שהוכחנו וכמו אינו זה שהיא, כמות האלףלהשאיר
 בקדושה מנגנים שלפעמים מצד נמשך זה דהרגל נראהויותר
 כידוע בקמץ הכף כאלו נראית הניגון וע"י ג"כ. זו תיבהובכתר
 אך משפטה דכן חשבו ולכן קצת לנוח וצריך בשבא להאריךשקשה

 שכן וכמו בשבא הכף וקריאתם דכונתם ודאי והמנגניםהקוראיס
 אומרים הנז' ה' מז"ק דברי ע"פ והמדקדקים הספרים. בכלכתוב
 הפעלים ובשאר בזה נוהג אני וכן בקמץ והכף בסגול האלףנביאך

 לשובו. רזה זה על כתב בר"ו מאזוז מהר"ם וידידנו והמלים.והשמות
 שכתב צדדים כשאר ולא פתח בשוא האלף להיות שצריכהלענ"ד
 הכתוב כלשון בקמץ והכ'ף כך להיות אפשר שאי ופתח, בקמץשם
 בידי אינו הבכורים לחם וספר בהמשך כאן כי נביאכם. יהיהאם

 נר"ו כת"ר שהזכיר בדפים וראיתי הנז' ספר לידי הגיע שובכעת.
 כתב כ"ו שבדף כדברינו מפורש שאדרבא קל"ג ודף כ"ודף

 בשו"פ להיות צריך ובהמשך וקמין בסגול לומר צריךשבהעמדה
 אחרימ פסוקים ועוד נביאכם יהיה אם הנ"ל מהכתוב והביאוקמץ
 כתוב דנוה מפרש שוב שהרי בהמשך דודאי דידן בנדון וא"כיע"ש.
 וקמץ. בשו"פ צ"ל ממילא וגו' זה אל זה וקרא בביאך של ידועל

 וגו' הוא אתה פסוק על קאי שם וקמץ בסגול שניקד קל"גובדף
 פשוט: כנ"ל גמורה. בהעמדה ודאי ששם הקטורתשבפטום

 אליו: תשובתיוזאת
 אלא ע"ב קל"ג דף ציינתי לא ואנכי נר"ו. כת"ר שכתב מהראיתי

 נביאך יד על ונאמר זה קודם עמ"ש קאי ושם ע"א קל"גדף
 שמבאר העמדה ולא המשך נר"ו כת"ר לפ"ד הוי וזה וגו' חננוה'
 מ"ש עם בבד בד והם וגו' חננו ה' נביאך יד על נאמר מה כןגם

 נביאך ע"ב קל"ה בדף מ"ש דגם צ"ל וממילא ובכתר.בקדושה
 ז"ל זקני מר בכוונת לענ"ד והנראה פתח. בשוא ולא בסגולהאל'ף
 זצ"ל מז"ק וכמ"ש הפסק כמו דינו אלא המשך הביאור נקראדלא
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 בתפלת אבל המחבר אמר בד"ה ע"א י"ז דף הבכורים בלחםעצמו
 הוא ושם ע"ש. הפסק כמו דחשיב לך אנחנו מודים אומריםי"ח

 ע"ב קל"ג בדף מ"ש ג"כ ומזה וגו'. הוא שאתה מודים מהביאור
 לקרותו ראוי היה דבל"ז הגם הפסק כמו דהוי משום בסגולנביאך
 ככתוב נביאך משה יד על אותם צוית כאשר שם שבתובהמשך
 להדיא מוכח וכל צוית. מה ביאור אלא אינו כן גם שהואבתורתך
 שהוא יען בתורתך שכתב ע"א קל"ג דף כהן בתפלתכודבריו
 אחר ויהי בתורתך כתוב מה אח"ז מבאר שהוא הגםבהעמדה
 נאמר אם ואף מז"ק. בכווגת לי הנראה זהו ע"ש. וגו'הדברים
 גם המסופר לפי הנה ? ז"ל חדאד מהר"י הוא כהן תפלתשהמסדר

 והועתק דבסדר הבראה ולפי הדקדוק_ בחבמת ושם יד לו ז"להוא
 היה אשר הבכורים לחם ספר המגיה הרב ז"ל עידאן מהר"ם ידיעל

 כידוע: הדקדוק בחכמת גדול שםלו
 אוזר נמשכתי פתוז, שבא או פתח או בקמץ שם עוד שכתבתיומה

 בשוא. והכ'ף בקמץ האל'ף שם שכתוב המודפסים הספריםכל

 והפתח, הקמץ מבטא בין הפרש יש במבטא הבקיאים דלמיומפבי
 לכן מבטאים. ההמון איך לברר אפשר ואי אצלנו ידוע אינו זהודבר

 הפתח את השמטתי ולא בזה להיות שאפשר המבטאות כלהזכרתי
 על ולא קאי אמירתם ועל וגו'. אומרים רבים ראיתי אך שםוככתוב
 דנמשך צ"ל בהן תמלת ממפר המתבאר ולפי לנקדה_ ראויאיך

 על דסמכו לומר עוד פנים יש דבאמונ והגם הנגינה. מצדלההמון
 ומשפטו בהמשך הוי דזה להם שהורה מי דעת על או הםדעתם
 לי הנראה לפי נביאך תיבות שבשאר מפני זה זכרתי לא פתח.בשוא
 כת"ר ולתשובת נביאך. בסידורים שכתוב כמו אותה קוראיםהם
 וכמו זה על לעמוד הערה איזה לשמוע אני ושמוז אצפהנר"ו

 בחלק אתקן שגיתי ואם וגו' ורעי אחי ועתה שם בהקדמתישכתבתי
 היא: שמים מלאכת כישני

 בביאך ידי דעל נלע"ד היה ז"ל בהן תפלת הרב דברי לוליוהנה
 כמו נביאיך יודי'ן בשני להיות צריכה הפתיחה בראשיתאשר

 רבים לשון הוא כל ע"ש. י"ט - י"ד - יו"ד - א במלכים נביאיךואת
 וגו'. צרה ועת ל' ירמיה וגו' חננו ה' ל"ג ישעיה והם שלךהנביאים
 הגם הקטורת בפטום אשר נביאך וכן וגו'. כמוך אל מי בסופומיכה
 שאינו משום קמץ והכ'ף סגול האל'ף ניקרדח יחיד לשו7שהיא

 והאל'ף יחיד לשון היא ובכתר בקדושה אשר נביאך וכןבהמשך.
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 עתה שמעתי וכן בהמשך. חשוב שאינו משום קמץ והכ'ףסגול
 נביאך תיבת על ביחוד כתב אז מני כי הי"ו סבאג מגוץ רבימידי"ן
 )גאגו( יצחק רבי כמה"ר המפורסם להמדקדק ובכתר בקדושהאשר
 במכתב לו והשיב משפטה היא איך יע"א גאבם בעיר ז"לצרור

 כן גם ז"ל דס"ל לומר וצריך בקמץ. והכ'ף בסגול האל'ףשמשפטה
 כן נמצא שלא דבר לנקד לנו שאין דס"ל או המשך. נקרא אינודזה

 בדמיונינו: אנחנו טועים אולי כן דמסתבר הגם כמוהובכתובים
 הדבר את לנו וקיים זה קודם דקאמר דמאי צ"ל דלפ"זאלא

 ואולי ידי. ולא יד על צ"ל עבדך משה ידי עלשהבטחתנו
 כמה שיש במקום אבל יד על אומרים אחת צוואה רק שישדבמקום
 ושב ובאמר וגו' וזכרתי ונאנור וגו' זאת גם ואף מחולקותהבטחות

 ידי בין לחלק אין באמת או אחד. נביא שהוא הגם ידי אומריםוגו'
 על דקאי עיקר נראה נביאך בתיבת ועכ"פ במבטאמ. הם ושויםליד

 והמעיין הנלע"ד זהו יודי'ן בשני נביאיך ומשפטה נביאיםהרבה
 בתיבת אך י"ט[. סי' חא"ח ח"א מצליח איש בשו"ת ]ע'יבחר.

 רבני שהורו וכמר הכל בפי נהוג שכן כמו נוהג אני ונעריצךנקדישך
 ע"ב כ"ה דף הבכורים בלחם הנז' ה' מז"ק וכמ"ש ז"לתונס

 מתוקנים והמלים והשמות הפעלים וכל באשבנז ספרים ב'שנדפסו
 והאות שוא הכף נשארו ונעריצך נקדישך תיבות רק ז"לכדעתו

 ע"ש: קמץשלפניה
 עם אומרים הצבור אין ס"א קכ"ה סי' ז"ל מרן בתב נקדישך.כו(

 שהש"ץ למה ומבוונים שותקים אלא נקדישךש"ץ
 ע"ש. וגו' קדוש הצבור עונים ואז לקדושה שמגיע עדאומר

 מן במלה מלה קדושה סדר כל הש"ץ עם לומר פהומנהגינו
 החיים כף ה' וכ"כ כולה. הקדושה כל סיום עד ונעריצךנקדישך

 קודם לשתוק נוהגים וכן ע"ש. ז"ל. האר"י רבינו עפ"ד ב' אותז"ל
 אומרים הקהל ואח"כ ואמר לתיבת הש"ץ שמגיע עד קדושאמירת
 מנגן לפרקים רק קדושה סדר כל עמו מסיימים ואח"כ וגו',קדוש
 ואומרים משבחים לעומתם הש"ץ כשאומר ואז וגו' נקדישךהש"ץ
 וכן כנז' לומר הש"ץ וחוזר ממקומו ה' כבוד ברוך הקהלעונים_

 ה' ימלוך הקהל עונים לאמר כתוב קדשך ובדברי הש"ץכשאומר

 וע' כנן'. לומר הש"ץ וחוזר הללויה ודור לדור ציון אלהיךלעולם
 ורבינו והט"ז הב"י מרן בשם בזה מ"ש ב' אות ז"ל ההיים כףלה'

 פה נוהגים וכפור ור"ה וי"ט בשבתות כתר ובקדושת ז"ל.האר"י



 ה נ ר הל חייםאורח ת י רבקב

 ואמר הש"ץ וכשיאמר וממתינים. ואמר עד החזן עם בלהשלומר
 לתיבת כשמגיעים וכן קדוש, קדוש קדוש רם בקול הקהלעונים

 ברוך הקהל ועונים ואומרים החזן שיאמר עד ממתיניםואומרים
 עד ממתיבים באהבה לתיבת כשמגיעימ וכן ממקומו, ה'כבוד

 ה' אלהינו ה' ישראל שמע הקהל ועונים באהבה הש"ץשיאמר
 לש"ץ ממתינים לאלהים לכם להיות לתיבת כשמגיעים וכןאחד.
 הש"ץ וכן הללויה. עד וגו' ימלוך הקהל ועונים כנז' שיאמרעד

 בעתו: דבר הקהל שאמרו הפסוקים כלאומר

 מהכלי ליטול יום בכל ומעשים פה מנהגינו ידים. נטילתכז(
 להכה"ח ועי' זה מצד או זה מצד "בריק" בערביהנקרא

 פה והמנהג ע"ש להמחמירים לחוש שסיים ס"ט אות קנ"טסי'
 : נ"ז[ סי' ח"א בשו"נ ]ועי' לזה לחוששלא

 לברך להמתין נוהגים יש ס"ב ו' בסי' ז"ל מרן כתב ידים. נטילתכח(
 ובזמן ע"ש. וגו' הכנסת לבית בואם עד ידים נטילתעל

 ואני עד וגו' נשמה ואלהי יצר ואשר נט"י על לברך נוהגיםהזה
 לבית והולכים והתפלין הטלית שלובשים יש כך ואחר בבית,אברכם
 שלובשים ויש בסידורים. ככתוב וגו' ותתפלל ומתחיליןהכנסת

 כנסת: בבית והתפליןהטלית

 מלהטיל דעתו הסיח ס"ג ז' בסימן ז"ל מרן כתב ידים. נטילתכט(
 לברך צריך אחרת פעם מים והטיל נמלך ואח"כמים

 אחת פעם רק יברך שלא הסכימו והאחרונים יצר. אשר שניתפעם
 שיש אפילו )דסב"ל יברך לא אחת בירך אם נסתפק אםואפילו
 )ז"ל( יצ"ו הר"א ובני סק"ב. ז"ל תשובה שערי להרב ועי'ס"ס(.
 בספרו )עי' יד כתב בספרו עליו עיין לברך. לסמוך יש דבס"םכתב
 א'. אות למשה הלכה אביו לספר מחובר הנדמם אברהםברית

 בזה(1. שהאריך א' אות ע' מערכת ח"ג יוסף פורת בן לספרובהגהותיו
 כעת ריהטא ולפום של"ב. בסימן ז"ל משה ישיב הרב ביהועמ"ש

 דבס"ם מהפוסקים הרבה בשם שכ' בהערה כ"א סי' ח"ה דעת יחוה בשו"ת נעייו*(

 עיי"ש[. להלכה המיק וכך לברךאין
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 שהיא לבטלה ברכה ספק עדיף לא דודאי הי"ו בני דברינראים
 מספק מקום בכל דמתירים דאורייתא איסורי משארדרבנן1(
 בכל לברך דהמנהג שכתב הש"ץ בשם ז"ל להשע"ת ועי'ספיקא.
 כידוע: המנהג נגד סב"ל שייך לא וא"כ כן שבהגו זכורבי וכןפעם.

 שכתב סק"א ז' בסימן ז"ל היטב באר להרב עי' ידים. נטילתלי
 רק יברך שלא ז"ל הלק"ט דעת המשלשל סם שתהדאמ

 ע"ש. פעם בכל שיברך ז"ל אהרן יד הרב ודעת ההוצאה. גמראחרי
 מודה הוא פעם כל דעל ז"ל אהרן לד הרב דברי לענ"דוגראים
 שנית שפנה טרם פנה אשר דעתה כיון סב"ל בזה ול"ש לה'ומשבח

 ח"ד ונשאל שואל מפרו ]עי' בזה עוד וצ"ע לורך_ החיוב עליוחל
 וכן וכ' ב' אות ז' סי' בברכ"י ההיד"א מרן ]וכ"פ : מא"ח[ ל'.סימן
 הלק"ט הרב לסברת דחש ולית פעם בכל לברך פשוט המנהגהוא

 : ב'[ אות הכה"ח מסיק וכןע"ש

 בהיוצא מחלוקת הביא שם ז"ל היטב באר הרב ידים. נטילתלא(
 נוהגים ופה ע"ש. ג"פ ידים נטילת צריך אם הכסאמבית

 שאפשר: כל לשנות ואין ג"פלרחוץ

 מים הסעודה ושל הכסא בית ושל שחרית של ידים. נטילתלב(
 גבי על ליטול דיכול נראה אחרונים ומיםראשונים

 פתוח נקב ובו וכיוצא )מלט( מסימא'ן או מסיד העשוי גבוהמקום
 או )ביוב(. "מלאח'ה" בערבי'ת הנקראת הנז' המקום שתחתלגומא
 והגם כלי_ וא"ץ הנז' לגומא המים את המוליך למרזב פתוחשהבקב
 קרקע ע"ג שחרית נט"י נוטלין דאין ס"ח יו'ד בסי' ז"ל מרןשכתב
 שלא הקפידה דעיקר כ"ט אות ז"ל הכה"ח בתב כבר כלי. לתוךאלא
 מים וכ"ש עליהם עוברים אין גווגא ובכהאי ע"ש. עליהםיעברו

 מים וכ"ש קטמיז ע"ג דשרי קפ"א סימן ז"ל מרן שכתבאחרובים
 להאריך: מקום כאן ואין קרקע. ע"ג אפילו ליטול שיכולראשונים
 בדיני יוסף ילקוט ובם' ב' סי' חא"ח ח"א מצליח איש בשו"ת]וכ"פ

 : ע"ש[ ט'. אות הבוקרהשכמת

 מנוח ה"ר ושכ"כ בתשובה הרמב"ם שדעת שכ' ס"ח סי' ח"א דעת יחוה בשו..ת]עיין*(

 ע"שן. פוסקים. הרבה ושכ"כ מדאורייתא צריכה שאינה ברכה דאסורבדעתו
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 הזבובים מצואת צומח שהוא לי באומרים שמעתי נענא'ענלג(
 זה ומפני הנענא'ע וצומח בע'פר אותהשנותגים

 יהיבנא אי דאף נראה ולענ"ד כלל. עליו לברך ראוי שאיןסוברים
 עליו מברכין מ"מ הזבובים, מצואת צומה שהוא דילייהו כללהו
 המור מן גרע דלא עליו לברך ראוי וא"כ עשב, ונעשה נשתנהדהרי
 מהלכות בפ"ט ז"ל הרמב"ם רבינו וכתב טמאה חיה דםשהוא
 להרמב"ם וע"ע בשמימ*( מיני בורא עליו שמברך א' הלכהברבות
 שהמור שכתב המקדש[. כלי מהל' בפ"ב ]והוא קטורת בהלכותז"ל
 נזכר וכן בברייתא. ע"א ו' דף כריתות במסכת מבואר )וכן מהםאחד

 ז"ל להראב"ד וע"ש לום(., בבל אומרים שאנו הקטורתבפרשת
 וצ"ע: שם. ז"ל להכ"מ ועי' עליו שהשיג]בפ"א[

 ך מ ם ת כ ר עמ

 ברכות דמפק להורות, פה פשוט המנהג להקל. ברכות ספקא(
 והאחרונים ז"ל החיד"א וכמ"ש ז"ל מרן גגד גםלהקל

 מוכח וכן והודאה. שבח בברכות אף כן ואמרינן מקומות, בכמהז"ל
 מברך המגילה את הקורא שכ' ס"א תרצ"ב סי' ז"ל מרןמדברי
 וכ"ה ע"ש. שהחיינו ומברך חוזר אינו וביום וכו' ברכות ג'לפגיה
 לחזור דאסור משמע ע"ש. ה"ג פ"א מגילה הל' ז"ל הרמב"םלשון
 שבח ברכת היא שהחיינו דברכת אף לבטלה ברכה משוםביום

 הבד"מ זצוק"ל המח' הרה"ג למז"ק למשה בהלכה ]ועי'והודאה.
 ע"ש. צריך אינו כתוב כ"י דבנ"א כ' שם רוקח מעשה וה' י"א[אות

 תל"ב סי' בב"י ז"ל למרן ועי' דיכול, להוכיח יש אדרבא זוולגירסא
 והניחו לברך שלא להחמיר דהו"ל מברך בעי אי האומר עלשתמה

 כדכתיבגא: דדעתו מוכח ע"ש.בתימה

 ולא מאוס דבר שהוא מצואה שבא הנענא'ע דשאני לחלק דיש אפשר נכדו.)א"ה*(

 ממש מצואה בא הנענא"ע אין המחילה ]אחר שנשתנה(. אפילו עליו לברךבדאי

 חזי ופוק מידי ולא למיחש ליכא וא"כ שבשדות כזבל אותו מצמיחה שהיאאלא
 אותו[. ושותים וקפה תה כמו בכום אותוששמים
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 להקל ברכות ספק לומר אין מנהג דיש היכא ברכות. ספקב(
 מקומות בכמה ז"ל האחרונים ושאר החיים כף ה'כמ"ש

 תמיד: להורות נוהגים אנחנווכן

 נמשך ומזה וכיוצא המצוה בגוף דפליגי היכא ברכות. ספקג(
 אזי מהם. דאמר כמאן וכיוצא המצוה בגוף ונקיטנןלברכה

 הרדב"ז וכמ"ש בזה סב"ל לומר ואין הדבר גוף אחר נגררתהברכה
 וכמו ז"ל כהרדב"ז בזה פה מנהגינו וכן ע"ש. רכ"ט סי' ח"אז"ל

 הרב הסכים וכן רנ"ד סי' משה ישיב שבס' בתשובתישהוכחתי
 של"ד ובסי' ש"ו בסי' וכ"כ לזה. אחרת ראיה והביא שם ז"להמחבר

 חב"ל לרמר איל המנהג דנגד דקי"ל וכיו7 שמ"ה במי' שם עודוע'
 עשינו וכן ז"ל. כהרדב"ז דהמנהג כיון בזה ה"ה ב', אותוכמש"ל

 להורות: רגילים אנחנו וכן למעשה, הלכה פעמיםכנוה

 ז"ל מרן כדעת תמיד ובאים מורים דפלוגתא ספק בכל ספקד(
 דחוששים וקידושין בגיטין זולת ובתשובה. ובב"יבש"ע

 כמ"ש שאפשר, בל הדיעות בל ידי לצאת הסברות לכללבתחילה
 המורים ביארו ושם א' כלל אחים שבת ס' שבראש בכלליםבעניותי

 כלל וע"ש בפלוגתא, לעשות יש איך גילה לא דמרן היכא ג"כז"ל
 בעניותי: מ"שח'

 מלא סליחות הנקרא מיוחד ספר יש ג'רבא אי פה סליחות.ה(
 וגדפס זיע"א, הקדמונים מהרבנים ותחנוניםבקשות

 ומבואר רננות שפתי בשם ז"ל ב,הרש"ך נובוז"ק פירוש עםאח"כ
 וחמישי שני ובלילי אגד"ו. בלילי לקרוא פה שנוהגים מהשם

 ומתחילים כפור. ויום כפור וליל תשובה ימי ועשרת ור"הוהשבתות
 בשאר אלול ר"ח חל אם והלאה ה' ליל או ב' מליל אלול מחדשבזה
 ברכות תחילה ומברכים שעות באיזה לילה חצות אחרי וקמיםימים_
 ואח"כ לאה תיקון וסדר חצות תיקון סדר קוראים ואח"כהשחר
 אחר אם וגמ כסדרן. תמידין לילה לאותה השייך הסליחותקוראים
 מהברכות אחת לברך א"ץ הבוקר עד מטתו על לישן חוזרהסליחות
 אמ פלוגתא ואיכא התורה ברכת שבירך דכיון התורה ברכתואפי'
 מ"ו ]סי' ז"ל להכה"ח ועי' מרן. נגד אפילו סב"ל קי"ל האמברך
 דהישן המקובלים[ שצ"ל ]נראה המקילים סברת שהביא מ"ט[אות
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 שמא להחמיר ס"ם דאיכא והגם ביום. ישן כאלו לילה חצותאחר
 ואת"ל הפסק, הויא ודאי לילה דשינת הפשטנים כהפוסקיםהלכה

 הסוברים כהפוסקים הלכה שמא היום, לשינת דדמיאכהמקובלים
 דגם קי"ל הא מ"מ התורה. ברכת ומברך הפמק הויא היוםדשינת
 )א"ה ע"ש ז"ל הברכ"י כמ"ש לברך אין ספיקות כמה אובס"ס
 לענ"ד אבל סב"ל. אמרינן לא דבס"ס הכריע מקומות באיזהנכדו.
 הפסק(. משום אחד משם דהוי ספיקא ספק חשיב זה דאיןנראה
 תמיד נוהגים שאנחנו כיון ספק חשיב זה דאין נראהועוד

 המנהג. נגד ספק הוי לא הפסק הויא לא היום דשינתכהסוברים
 לפי רק הפסק הויא לילה דשינת הפוסקים כתבו דלא נראהועוד
 שישנים בזמנלבו אבל בגדיהם, פושטים שהיו הראשוניםמנהג

 דשינה דס"ל ודעמיה ר"ת סברת דהאיכא ועוד מודו. אוליבבגדיהם
 התורה ברכת בשחר לברך בזה תלוי והדבר כלל, הפסק הויאלא

 מועלת חצות לאחר המברך דגם אפשר וא"כ למחרתו עד לוומועלת
 וא"כ הפסק. הויא לא השינה דלדעתו כיון השני חצות אוזרי עדלך

 לומר תמצי ואם ודעמיה כר"ת הלכה דשמא להפך ס"סאיכא
 היום, כשינת חצות דאחר דשינה כהסוברים הלכה שכואכהחולקים,
 שכן וכמו הפסק הויא דלא דסובר כמאן קי"ל הא היוםובשינת
 הו"ל זה מצד וס"ם זה מצד ס"ם דאיכא )וכיון וכאמור.המנהג
 בספרו שכתב וככ,ו דסב"ל לכללין והדרינן כלל ס"ס ליכאכאלו
 הערים מנהג וכל ע"ש(. י"ד אות מ' מערכת  לכושה הלכההבהיר

 בטריפולי וכן הני'. הטליחות לקרוא סביבותינו אשרוהכפרים
 העיירות שאר אבל הנז', הסליוזות לקרוא נוהגים וגלילותיהיע"א

 לילי של הסליהות רק תמיד לקרוא שנוהגים שמעתיוהכפרים
 ופשטיה: נהרא ונהרא תמידאגד"ו

 הסליחות, שאחר כנסיות בתי בכל פה מנהגינו סליחות.ו(
 תרקע להם יש אם תר"ת תש"ת תשר"תתוקעים

 אות ז"ל החיים כף ולה' ס"א תקצ"ה סי' ז"ל למור"ם וע'ושופר.
 ופשטיה: נהרא ונהראטו"ב.

 דפנות: ד' מערכת עמש"ל ודפנותיה הסוכה סכך סוכה.ז(

 בר שהוא מי רק לס"ת עולה שאינו פה מנהגינו תורה. ספרח(
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 לעלות ואפילו זה. קודם ולא אחד ויום י"ג בן דהיינומצוה,
 אינה אשה וכן כנז"ל. מצוה בר הוא אם רק עולה אינולמפטיר
 הבאה האשה אין וכן למפטיר. ואפילו וכלל כלל לס"תעולה

 הבאים הנשים אלא אנשים, שיש במקום בפנים עומדתלבהכ"נ
 הגג על או החיצונה, בעזרה או לבהכ"נ מחוץ עומדיםלבהכ"נ

 כלל: אנשים שאיןמקום
 שבעה למנין עולים דהבל כתב ס"ג רפ"ב סי' בא"ח ז"ל דמרןוהגם

 תקרא לא אשה אבל מברכין למי שיודע וקטן אשהאפילו
 זה. מפני מניעה אין הקטן דלגבי ומשמע הצבור כבוד מפניבצבור
 הוי. מנהגא נהוג דכי קטן ולא אשה לא עולה אין המנהג מצדמ"מ

 דרבים ו' ס"ק ז"ל מט"י ה' בשם כ"ד ס"ק ז"ל החיים כף ה'וכמ"ש
 דכי הרי ימים בשאר בין בשבת בין כלל הקטן להעלות שלאנוהגים
 שתיקבו מקומות דיש שם כתב מהא ועדיפא ע"ש. הוי מנהגאנהוג

 בשבת עולה שאינו אשה נשא שלא בחור הוא ועדיין גדולדאפילו
 שציבור וכתב רס"א, סי' ח"ב הרשב"ץ זה מנהג והזכירשחרית

 ע"ש_ תקנה תקנתם בתורה בחור יעלה שלא ותיקנושהסכימו
 הראשונים הרבנים תיקנו שכן אנורי' נהוג דכי לנ"ד נמיומינה

 ח"א ז"ל הרשב"א כתב זה ובעין מנהגא. ומנהגם תקנהותקנתם
 כהלכה שלא אפילו להחמיר מורגלים שהבודקים מקום כל קי"בסי'
 עד דבריהם על לעבור ואסור המקום חכמי הנהיגו כך אומראני

 ומתירים 3שאלים שאז באיסור בו וטעו בהוראה. ממש שטעושנדע
 תמיד כנסיות בתי בכל כן פשוט שהמנהג בזה וכ"ש ע"ש_להם
 היא, הראשונים רבנים דתקנת דנראה ומצפצף פה פוצהבלתי
 ז"ל המ"א בשם שם ז"ל החיים כף לה' וע"ע המנהג. נמשךוממנה

 נהוג דכי אלמא ע"ש. למפטיר אלא קטן לקרוא נהגו לאדהאידנא
 למפטיר דגם לדידן נמי ומינה הוי. מנהגא הדין מן דאינוהגם

 כך נהגו או כך נהגו לי דמה הוי. דמנהגא קטן להעלות שלאנוהגים
 אין יע"א אדיג,ת דבק"ק שמעתי וכן לבד. מנהגא דשניהםכיון

 וכן מצוה. בר ונעשה שהגדיל אחר אפילו כלל לס"ת עולההבחור
 נכח בקונטרים שכתב ז"ל מהרש"ך מורי אבי בכ"י כתובמצאתי
 מתפלל שהיה הגדולה בבהכ"נ וז"ל. ז"ל מהרש"ך למז"קהשלחן

 זיע"א אלג,ריבה בהכ"נ על דקאי )כנראה זצ"ל המחבר הרבבה
 אין כידוע( בה כ"א תורה ספרי ואין שם הגדולה הבהכ"נשהיא
 מצאתי. כאן עד לם"ת לעלות יאפילו לדוכל לעלות הבחוריםמניחים
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 אינו מצוה בר שהוא גדול בהור דאפי' ובאים מורים דבריווסתמיות
 דמעת ו;מנהג אלחאו.ו; פה אבל . וכאמו'ו שמעתי שכן וכמועולה

 גמ לדוכן אך וכאמור, אנשים כשאר לס"ת עולה מצוה ברשנעשה
 נו'7- מע' וכמש"ל עולה אינומה

 נהור, סגי שהוא מי לם"ת יעלה שלא פה מנהגינו תורה. ספרט(
 החיים כף לה' וע' ס"ג. קל"ט סי' ז"ל מרןוכמ"ש

 ת"ח, אפילו סומא יעלה לא ז"ל כמרן שנוהגים דבמקום ט"זאות
 לה' ועיין גדר לפרוץ ואין ועיירות כרבים בכמה המנהג הואוכן

 נהגו דבדיג,ת א' אות בהשמטות ז"ל משה ויען לה' וע' ז"ל.לד"א
 אלחארה תושבי וכן לס"ת, הסומא להעלות שלא ארץ מקדמישם
 ששמע כתב ושוב לם"ת, הסומא את להעלות שנהגו שמענולא

 נסתפק ושם לם"ת סומא להעלות שנוהגים אלחארה תושבימאיזה
 כאל אין ולע"ד וגו' שעולים אמרו זמן ובאיזה דבריהם כביםאם
 שנים או אחד שעלה מי ראו דאולי בזה דייקי לא כן והאומריםספק
 אינו מיחו דלא דהא קאי וקושטא המנהג, שכן וחשבו בו מיחוולא
 ידיעתם מחמרון שם דהעומדים או ברבים לביישו שלא כדיאלא
 שלא מנהגינו לכתחילה אמנם עולה, אינו ולמנהגא דלדינאשתקו
 דהרב ז"ל סבאג, רפאל מר' שמעתי שכן וכמו ז"ל מרן וכדעתיעלה

 מתחלה אררע( בקריח )אשר רייו!י דור המחבר הרב חורימהר"ר
 אך בהוספות וי"ט בשבתות למ"ת שיעלה לדינא לדעתו לונראה
 הרב ולבסוף הוספות, שם שאין ובחמישי ובשני שבת של במנחהלא
 מוכח ומזה בהוספוונ( )גם לס"ת. מלעלות וביטל בו חזר עצמוהנז'

 היה דאם כההולקים ולא ז"ל מרן כדעת פה דמנהגינולהדיא
 ראוי היה וכן זה, דין לברר מקום היה לא כהחולקים פההמנהג
 גם לעלרת וכן הוספה ואינו בחובה גם מקום בכל שיעלהלהורות
 לחלק שלא החולקים דעת שכן וכמו שבת של ובמנחה וחמישיבשני
 ומן כהחולקים. דהמנהג כיון מזה לחזור מקום היה לא וגםבכך

 דייקא לא פה תושבי מאיזה משה ויען הרב דשמועת נראההאמור
 ולכן זולתו או ז"ל חורי מהר"ר שעלה ראו או ששמעו אלאכלל
 היה כך ז"ל הנז' דהרב קמייהו סיינווה ולא פה נוהגים שבןחשבו
 מסופק בזה דהמנהג נאמר אם ואפילו בו. חזר ולבסוף לדינאדעתו
 נקיטנן ולדינא אדינא ליה מוקמי' הספק מן מ"מ מבורר,ואינו
 וכ"כ נקיטנן הכי דבספק ז"ל משה ויען ה' וכמ"ש ז"ל מרןכדעת
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בית הרב מדברי מתבאר וכן ע"ש, ט"ו אות ז"ל החיים כףהרב
דגם נראה וא"כ ע"ש. ס"ה שם רבו בשם ארג'יל במנהגייהודה

 שאסר הטעם דלפי בו שחור הנז' הרב רכהוראת יעלה לאבהוספות
 של רבו דעת וכ"ן לנומפות, חובה ביל לחלק איז רבש"ע' בב"ימרל
 ע"ש. הין.ם מחובת שלא בעולה מיירי שם שהרי יהודה ביתהרב
 חילוק דאין נראה הסתם דמן ועוד שם משה ויען ה' דעת נראהוכן
 אלחארה שוים המנהגים בררב שכן וכמו והדיג,ת אלחארהבין

 של דהרבנים י"ל אז כי הם, שמחולקים שידוע במקום ורקוהדיג,ת.
 כדעתו: הנהיג אחד כל הדיג,ת של והרבניםאלחארה

 הנמצא טעות דבכל תמיד להורות פה מנהגינו תורה. ספריוד(
 וי"ט בשבת וכיוצא דיבוק בין פירוד ביןבם"ת

 ה' כתב וכן אז, לתקנו משתדלים דבחול אלא אחר, ס"תלהעלות

 ט'. אות י"ב סי' אמת בלדוד חיד"א הרב כתב וכן ליעקבאמת

 שלשה וקרא השביעי שעלה אחר בם"ת טעות נמצא תורה. ספריא(
 הגהב"י, רפ"ב בסימן ז"ל כנה"ג הרב הורהפסוקים

 ישלים הוא אלא המפטיר, בשביל אחר ס"ת להוציא איןדבכה"ג
 ע"ש. יברך דלא כתב ה' אות הגהב"י ובשכנה"ג ויפטיר.הסדר

 מי' הברכ"י כמ"ש שלמים וכן רבים עליה חלקו הכנה"גוהוראת
 שלפניבו מדורות ת"ו ירושלים בעה"ק המנהג ושכן יו"ד ארתרפ"ב

 נפל הלכות ליעקב אמת ה' וכ"כ טעות, מין בכל אחר ס"תלהוציא
 פה וכן ע"ש. כ"ג אות ט' סי' אמת לדוד וה' כ"ג, אות בקס"תטעות
 טעות מין בכל אחר ם"ת להוציא תמיד להורות מנהגינו ג'רבאאי

 עושים זיע"א אברהם ר' שבבהכ"נ ושמעתי בכך. לחלקושלא
 שאר כל דמנהג למנהג, זה חשיב דלא ולענד"ן הכנה"ג,כהוראת

 מנין רוב דהוו העיר מנהג הכנה"גוא"כ כהוראת שלא כנסיותבתו
 נלע"ד ועוד עיקר. החולקים וכדעת אחר, ס"ת דמעלים בניןורוב
 אתרמי אלא כהכנה"ג דנוהגים מצד זה נמשך לא הנץ' בבהכ"נדגם
 נמשך ומזה כן. להם הורה הכנה"ג דברי בראותו מהחכמיםדאחד
 יו"ד ברכה שיורי ה' וכמ"ש מנהג זה ואיל כל אח"כ לעשותלהס
 ועוד לחוד. והמנהג לחוד דהוראה ז"ל עמאר מהר"ש בשם רי"דסי'

 מנהג ולא מנהג, לקרותו יש ולזה אזלי' העיר כל מנהגדבתר
 במנהג כספק נחשב זה יהיה דאפילו .ועוד שנים או אחתבהכ"נ
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 ולכן וכאמור. כהחולקים נקיטנן ודאי ולדינא אדינא, ליהמוקמינן
 על החולקים כדברי רק לעשות ג"כ הנז' בהכ"נ לאנשי להםיש

 מנין ורוב כנסיות בתי שאר בנין ורוב מנין רוב וכשאר ז"ל,הכנה"ג
 הנז': הפוסקים של בניןורוב

 ספרים שבעה מוציאים כפור שבליל פה מנהגינו תורה. ספרייב(
 על הש"ץ ואוכור ברית. כורתי שבעה נגד התיבהעל

 ה' וכ"כ וגו'. נדרי כל וגו' מעלה של בישיבה הספרים שבההתיבה
 ם"ת שבעה להוציא נוהגים שיש ט"ז אות תרי"ט מי' י"ל החייםבף
 כנסת בבית אין וכשלפעמים ב', אות הגה"ט להשכנה"גוציין
 אחרת כנסת מבית ספרים או ספר להביא וצריכים ספריםשבעה
 ז"ל אמת השומר הרב ועמ"ש אדם. בני עשרה עם אותומביאים

 ז"ל: רקאנטי הרב בשם רפ"ב סינון הכנה"גבשם

 כפור קודם ספרים השבעה כל לבדוק פה המנהג תורה. ספרייג(
 החיים כף לה' וע' נדרי לכל המיוחד הספרובפרט

 וציין ממציאותו טוב וההעדר יוציאו לא פסול דספר ט"ז אותז"ל
 י"ד: אות י"ט סי'להמל"ח

 העשויים התבשילים על בסוכה לישב לברך פה מנהגינו סוכה.יד(
 אם וכדומה[ ואטריות כוסכוס ]כגון המיניןמחמשת

 ס"ב תרל"ט סי' ז"ל מרן מדברי וכ"מ עליהם_ סעודתוקובע
 בסוכה לישב עליו דמברך נמי ומינה בסוכה לאכלו צריךדבכה"ג

 צ"ה[: סי' ח"ג בשו"ב]ועי'

 תיני ושאר היין על בסוכה לישב לברך שלא פה מבהגיבו סרכה.טו(
 שם כה"ח ]וכ"פ קס"ד[, סי' ח"ג בשו"ג ]ועי'פירות.

 : דעת[ יחוה ובשו"ת ל"ואות
 אחר בסוכה לישב יברך יע"א ג'רבה אי פה המנהג סוכה.טז(

 המוציא. ברכת אחר ולא קידוש כשיש היוםקידוש
 המוציא: ברבת אחר מברכין קידוש בהם שאיןוהימים

 בביהב"נ סוכה ,לעשות יע"א ב'רבה אי פה המנהג מובה.יי(
 והנענועים: ההושענות שם ועושים שםומתפללין
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 י': אות ב' במע' עמ"ש אחרונה ברכה נוסח בענין ס"ת.יח(

 בסוף יתרו בפרשת סעודה עושים מקומות בכמה יתרו. סעודתיט(
 מזה וכן יתרו", "סעודת בשם לה וקוריםהשבוע,

 בית של לתלמידים וביחוד יע"א, ג'רבא אי פה זה מנהג נתחדשזמן
 דכתיב יתרר שעשה המעודה שמ )על שאומרים והטעםהמפר
 יתרו סעודת דלזכר לי נראה אינו וגו'( משה חותן עם לחםלאכול
 לכבוד יסודה דעיקר לענ"ד והנראה סעודות. לעשות סבראאין

 סיני הר על יתברך אורו התגלות נזכר זו שבפרשה ומפניהתורה,
 הראשונים, כמ"ש מצות תרי"ג בהם הכלול הדברות עשרתונתינת
 )א"ה זו. סעודה עושים סיני נוהר שקבלנו התורה שנוהת לזכרולכן
 התורה דע"י חז"ל שאמרו מה כפי זה כעין אפ"ל ועודנכדו.

 והם אחרת באומה יחליפם לא שהוא הקב"ה עם ישראלנתקשרו
 כתובה בומח זה על שנמתדר וממו ומיה, בחתן אותו מחליפיםאינם

 בהיות ולכן הדברות. עשרת עם השבועות בחג אותהשאומרים
 עושים לכן הדברות ועשרת התורה נתרנת נזכר יתרושבפרשת
 יתרו" "סעודת שנקראת ומה חתנים( סעודת שעושים כמוסעודה

 כנ"ל: יתרו. פרשת של סעודהר"ל
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 עיין ת כ ר עמ

 לרשות מרשות דבר שום להוציא שלא מה פשוט המנהג עירוב.א(
 פתח צורת של עירוב יש אם רק בשבת הרביםולרשות

 שס"ג סי' ז"ל מור"ם וכמ"ש גביהם על וחבל מכאן ולחי מכאןלחי
 ועמש"ל פתח צורת לשם החבל במקום וכיוצא ברזל חוט או]סכ"ו[

 תחומין: תי"ו מערכת ולקמן י"ז. אות ט'מערכת

 פתח בצורת המתוקנימ במבואות עקמומיות יש אם עירוב.ב(
 העקמומיות ג"כ לתקן צורך אין המבואות,בראשי

 אלי, בתשובתו 1"ד סי' ח"ב ז"ל משה ישיב ה' וכמ"ש פתח.בצורת
 נקיטנן דהכי כתבתי זה ובזולת ע"ש. ו' סי' ז"ל משה ויאמר ה'וכ"כ

 ואכמ"ל:לדינא,

 עטרצה הנקרא הבושם של הפרחים ועל העלים על עטרצה.ג(
 ה': אות ב' מע' עמש"ל עליו לברך ראויאיך

 אמר לא דאם להורוונ פה פשוט המנהג תשובה. ימי עשרתד(
 מרן וכדעת חוזר דאינו ובספר. וכתוב, כמוך, ומיזכרנו,

 כ"ז אות החיים כף ה' וכמ"ש כהחולקים, ודלא ם"ה תקמ"ב מי'ז"ל
 ע"ש: האחרוניםבשם

 אמר אם וכן הקדוש. האל בעשי"ת אמר אם תשובה. ימי עשרתה(
 בזה או בזה נסתפק אמ וכן ומשפט. צדקה אוהבמלך

 מרן וכדעת ומתפלל דחוזר לשואל ובזה ובןה בזה להורותנוהגים
 בין חילק קי"ח בסי' דמור"ם והגם תקפ"ב, וסי' קי"ח סי'ז"ל

 דעת אלא זה אין כן, ז"ל מרן דעת כאלו בסתם לכתחלהדיעבד
 כן דעתו אין דמרן הגם בכה"ג לכתוב מור"ם דרך שכןעצמוע
 והש"ך הפר"ח בשם י"ט אות השו"ע בכללי ח"ב ]הי"מ ה'וכמ"ש
 לא מנהג דיש היכא מרן נגד אפי' סב"ל דקי"ל והגם ע"ש[.ועוד.

 ז"ל מהרם"ך מתלמידי דאחד אצלי כתוב מצאתי וכן סב"ל.אמרינן
 דאינו אמר ברבים בדרשתו ועוד( תשובות דוד וזרע ה' ברכת)ה"ה
 ז"ל מהרם"ך רבו בו ומיחה מרן, נגד אפי' דסב"ל משום וטעמוחוזר

 ז"ל כמרן הוא והמנהג סב"ל לומר אין מנהג דבמקוםוהודיעו
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 היה ז"ל מהרם"ך תלמיד הרב והנה נסתפק. אם בדיעבדדחוזר
 חדאד מעתוק רבי מכמה"ר שמעו ז"ל דוד שירי והרב שהואמשיב,
 דהוי היכא דכוונתו ספק )אין ג'רבה אי פה למנהג מקום שאיןז"ל
 בדרך מנהג בה אין ג'רבה אומר היה וכך המחבר(. הדין. נגדקולא
 מהר"ם של רבו בתור הוא שכמעט מהרי"ך ז"ל זקני ומר ע"כ.כלל.
 דמר ספק ואין המנהגים על פרטים בכמה סומך היה הנז' ז"לחדאד
 נגד להקל שהמנהג דבמקום פליגי. ולא חדא אמר ומר חדאאמר

 להחמיר במנהג אך לו. לחוש שאיל ז"ל חדאד נוהר"ם דעתההלכה
 הוא גוונא האי ובכי מודה הנז' הרב דגם ספק אין שקול בספקאו

 נראה וכן פליגי. ולא המנהגים על סומך מהרי"ך זקני מרדהיה
 חדאד ומהר"ם מבלהו קשיש שהיה ז"ל מהרש"ך זקני מרמדברי
 דשבת בהפטרה המנהג על וסמך תלמידיו בתור היו דינו וביתז"ל

 ח"ש כהונה ברית הקטן שכתבתיטספרי וכמו באב, תשעהשקודמ
 כתבתי שם י"ח אות פ"ה במערכת ואלו יו"ד. אות ה"אמערכת
 במערכת ועי' וכאמור. ויש דיש לומר וצריך להפך. לכאורהמשמו

 דאינו שכתב א' אות קי"ח סי' ז"ל החיים כף לה' וע' י"א, אותמ'
 סתרי דבריו דאלת"ה מנהג, שאין למקום כונתו ואולי דסב"ל,חוזר
 המנהג דנגד זה בכלל ז"ל הוא משתמש מקומות דבכמהאהדדי
 חיד"א לה' וע' ע"ש. כ"ח אות תפ"ט בסי' ומהם סב"ל לומראין
 קשה ולכאורה דחוזר, שכתב א' אות ברכות בשיורי גודל בקשרז"ל
 דמשום וצ"ל דסב"ל. זה בכלל תמיד משתמש ז"ל דהואטובא

 גם קאי וגו' המנהג שם מ"ש ואולי לסב"ל, חש לא דחוזרדהמנהג
 ע' מע' ז"ל יעקב בדברי למהרי"ך וע' פשוטו. זה דאין אלא זהעל
 ג"כ דנקטי' מבואר ומשם משה באמר שם ז"ל ולמהרמ"ז א."ות

 להורות: רגיל אני וכן ע"ש, ז"ל מהרס"ך וכדעתדחוזר

 מלכנו אבינו לומר בעשי"ת פשוט המנהג תשובה. ימי עשרתו(
 וכן ס"א, תר"ב סי' ז"ל מור"ם וכנו"ש ובמנחהבשחרלת

 כמ"ש ולא ובמנחה בשחרית מלכנו אבינו לומר פה נוהגיםבשבת
 א"נ; אומרים וביהב"פ בר"ה וכן לאומרו. אין דבשבת שםמור"מ
 מחול וגו' חטאנו מדלגים ובר"ה דבשבת אלא ובמנחה,בשחרית

 תר"ב סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ וגו' מחה וגו' מחוק וגו' קרעוגו'
 ובסי' ובמנחה בשחרית היינו ובקר, ערב מור"ם דמ"ש ה'אות
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 חטאנו, בשבת לומר שלא הכונות שער בשם כתב ט"ז אותתקפ"ב
 ווידויים ועונות חטאות שנזכר מלכנו באבינו וכיוצא וסלח,מחול
 מגהג הוא ושכן בשבת. גם אומרים מלכנו אבינו דשאר מוכחושמזה
 ק"פ לה' וע' בשבת. גם א"מ לומר ז"ל האר"י רביבו עפ"ד אלבית
 שאומרים דבאיטליא שכ"ג סי' א"ח ז"ל הב"ד בשם ג' אות א'מע'
 ולא מנהגם לבטל ראוי וכיוצא וסלח מחול א"מ וגו' חטאנובר"ה
 בשם א' אות הנז' להרב ג"כ וע' חטא. הזכרת בו שאין מה רקיאמרו

 א"מ דאומרים דהעלה קמ"ו סי' ובח"ג רמ"ח סי' ח"בהרשב"ץ
 כף לה' וע"ע ע"ש. שבנתים בשבת וכ"ש בשבת, שחלביוהכ"פ

 פוסקים; כמה בשם בזה מ"ש ח' אות תקפ"ד סי'החיים

 בין פסח בערב מתענים דהבכורות פה פשוט המנהג פסח. ערבז(
 יש בשם ת"ע טי' א"ח ז"ל מו*ן וכמ"ש נקבות ביןזכרים

 לבהוג שבכון הב"ה בשם טו"ב אות ההיים כף ה' וכמ"ש שאומר,מי
 המנהג דבמדינתו מ"א אות מעובין בפסח הכנה"ג ושכ"ככן

 השו"ג כמ"ש בשאלוניקי נהגו ושכן ונקבות. זכריםדמתענים
 ע"ש. במקומם נהגו שכן זכו"ל ה'ושכ"כ

 מ"מ מתענות, בבורות הנקבות שגם דהמנהג הגם פסח. ערבח(
 מרן דלסתם דכיון יתענו לא והמניקות דהמעוברותנראה

 שאומר מי יש ע"ד שכתב מור"ם דעת וכל מתענות. אינםהנקבות
 דלדינא דעתו הרגל ובשמחת ב' אות המחב"ר וכן כן, נהגודלא

 לכן טו"ב. אות החיים כף ה' והב"ד מתענה הנקבה דאיןהעיקר
 לידי דאתיא חומרא דהויא להחמיר ראוי אין ומניקותבמעוברות

 להבאים איסור שיש נו.אה וכמעט לולד, יותר להוש דישקולא
 וכמ"ש לו לחוש אין יש, אם וגם מנהג בזה אין ומסתמאלהחמיר
 ע"ש, יעקב דברי ספר בסוף דברי ונדפסו תעניות שאר גביבעניותי
 לאברהם זכור ה' בשם שם החיים כף ה' וכ"כ בזה. וק"ווכ"ש

 ע"ש: במקומם מקילים ומניקותדבמעוברות

 מתעגה אביו קטן בעודו בכור דהבן פה נוהגים פסח. ערבט(
 ת"ע סי' מור"ם וכ"כ לבד. הוא ויתענה שיגדל עדתחתיו
 בנו: תחת מתענה בכור אינו האב דאם דנהגוס"ב
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 1 מיר"ם כתב ג"כ בכור האב "ם פסח. ערביץ(
 תחו מתענה האם בכור דכשהאבדנוהגים

 דז דנוהגים בזכרוני הרשוס גפי ופה קטהנ,עעדין
 מה האמ ואיו ולבנן לו עולה הוא שמתענההתענית
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 ב'. ס"ק המ"א והב"ד תקס"א סי' המט"מ ושכ"כ לבנו גםעולה

 מתענה דחמה נוהגים קטנה והיא בכורה הכת אם פ0ח. עיכיא(
 אין דאצלם משום זה מור"ם זכר שלא ומהתחתיה,

 בכורה ג"כ האם דאם ונראה ט"א. שם כט"ש מתענותהנקבות
 בכור. ג"ג שהרא האב לגבי יו'ד באות וכמ"ש ג"כ ולבתה להערלה
 וכמ"ש כלל תתענה לח הניקה אי מעוברת האם דאמ משיטונראה



 בזה. וכ"ש ח'באות

 כל ואתריו וסופר העומר על מברך דהש"ץ פשוטמנהג
 פקוד נהר בקוננריס ~ן~2מפקד ראית'41' וכןקהל.

 לא ומינה להיות ראוי ושכן בתשובה, ,"י ברכה ישא'
 ההק: עם וסופרים שמברכיס טהקהל הרבה ישאולמ

 דכן
תזוז



 ברכה, בלא בעם סופר ביום ונזכר בלילה ממר רלאשכח
 ביום גם ספר לא ואם בברכה לילה בכל והלאה הוא מן סופרואזי
 ס"ה. תפ"ט סי' ז"ל מרן וכמ"ש ברכה בלא לילות בשאר סופרח,י
 לילות בשאר וסופר מברך ביום גמ דשכה דגם כהסובריםולא

 ע"ש: בשמם פ"ח אות תפ"ט סי' החיים כף ה'וכמ"ש

 הק"ק ואהריו הש"ץ כי נוהגים, פה כנסיות בתי הרבה עומר.י(



 אומר לשבח עלינו קודם אשר ברכו קדיש קודםבשחרית
 ושמעתי הק"ק, שאר כל סומרים וכן ברכה בלי לעומר וכך כךהיום

 מהרי"ך מז"ק שתיקז מהתקנות אחת היא שזו ששטע הי'ץמרר'ח
 זו ספירה לו מועלה בלילה, העומר ספר עלא שמי פה=כדיו-ל

 ס'ק תפ"ט סי ז"ל מרן וכמ"ש בברנה, בלילה סופר ואילךשמשם

 ור"ל ע.ש. ברכה בלא העס כל יספור הלילה כל בירך ולאעכה
 החיים כף ה' וכ"כ שכח לא כאלך בברבה בלילה סופר והלאהוםחז



כהונה חייםאורחבריתקלד

 ראוי וכן היא נכונה ותקנה ע"ש. פוסקים כמה בשם פי אותז"ל
 נוהגים דיש שם החיים כף ה' וכ"כ כנסיות. בתי בכל זהלהנהיג
 שספר מה לספור קולו החזן מגביה שחרית תפלת אחר יוםדבכל
 לספור אחד שכח שאם כדי הצבור, גם עמו לספור וחוזריםבלילה

 ע"ש: בברכה הלילוונ בשאר למפור זו ספירה לו תעלהבלילה

 עד העומר בימי יגלח שלא יע"א ג'רבה אי פה מנהויוו עומר_טר(
 אוור מגלחים שבועות ערב ובליל שבועות, ערבליל

 ע' סי' ז"ל משה ויען לה' ועי' העומר., ספירת ואחר ערביתתפלת
 טועים ויש ע"ש. עצרת עד לגלח שלא המנהג הוקבע דפהשכ'

 מדברי כמבואר טעות אלא זה ואין וכיו"ב, לעומר בל"ג לגלחלהקל
 בנדון וק"ו וכ"ש להקל רצה ולא מיהא בעדיפא שם ז"למהרמ"ז

 : ז'[ סי' ח"ב בשו"נ ןועי' ואכמ"לזה

 הפסח מחג נשים ישאו שלא יע"א ג'רבה אי פה מנהגינו עומר.טז(
 עירנו דרבני נר' לזה והט' בתספורת. כמו שבועות חגעד
 שאמרו תלמודינו דלשון ז"ל הפר"ח כדעת סובריםהראשונים

 דם"ל או ע"ש, פסקו לא ל"ג אחר אף מורה עצרת עדמפסח
 ועי' בנישואין, גם שייך בתספורת ז"ל האר"י רבינו שלשהטעם
 ע"ש הב"י וכמ"ש אחד דבר הכל ונשואין דתספורת שכ'להפר"ח

ואכמ"ל:

 עומדים והילדים שההמונים יע"א, ג'רבה אי פה נוהגים עומר.יז(
 כדי לפביו, ולספור לברך אביהם לפבי או ת"ח איזהלפני

 והשבועות: הימים במספר יטעושלא

 משה ויען ה' עמ"ש בעומר ימים ועשרה ג"ח לו שכלו מי עובור.יח(
 שם ה' שזכר הפוסקים עפ"ד לו להקל דיש ולע"ד ע'.סי'

 להקל שם ז"ל ההמ"ח דעת שגמ ונר' שהתיר, שם המורהוכדעת
 שם: הרואה שיראה וכמולדינא

 רפאנו קודם במקומה עננו לומר שכח צבור השליח אם עננו.יט(
 בתשו' ז"ל הכנה"ג וכמ"ש כיחיד תפלה בשומעכוללה

 ע"ש: קי"ט סוס"י בא"ח ז"ל מור"ם כוונת וזהו ט'. סימןא"ח
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 גדול ויש תבשילין עירובי עשה ולא ששכה מי תבשילין. עיררביכ(
 ו;קהל כל בשביל תבשילין עירובי עושההעיר

 מועיל ואינו פושע, הו"ל אהרת פעם עוד שכה ואם עליו.סומך
 פעמיים, ששכה לזה ולא הקהל לשאר רק העיר גדול שלהעירוב
 פעם)דהיינו אהר פעם רצופים פעמים שני שכה אם דוקאוהיינו
 ראשונה פעם ששכה אהר אם אבל זה אהר זה רצופים רגליםשני
 שלישי ברגל כך ואהר תבשילין עירובי ו;~שה שאהרלו ברגלנזכר
 גדול של עירובו על וסומך פושע, נקרא אינו אהרת פעםשכה
 ואע"ג מ"ה. אות תקכ"ז בסימן ז"ל ההיים כף הרב וכמ"שהעיר,
 ששכה באהד כ"א בסימן ז"ל יהזקאל כנסת הרב משם שםשכתב
 כן גם אחר ברגל שכת ושוב אדידי סמוך העיר גדול לוואמר
 רצופים, רגלים בשני ששכה אפילו העיר גדול על לסמוך יכולאפ"ה
 רצופים פעמים כמה השוכה על אף המזכה כוונת דהאידנאלפי

 היה יבול סמיא דההוא בנדון גם דודאי נראה זה אין לענ"דע"ש.
 פעמים כמה השוכה על ואפילו השוכהים כל על לכוין העירגדול

 וכ"נ בזה, לרבנן נלח"ל דלא מוכח כן עשה ומדלארצופים
 אינו זה ספר כי להיות ומ"מ פוסקים. ושאר ז"ל מרן דברימסתמיות

 מתיר איני ומ"מ דבריו. על עומדי טרם לההליט אוכל לא כעתבידי
 ראיה ראיתי שלא עוד כל הנז' ז"ל הרב דברי ע"פ לשאוללהבא

 ז"ל: לדבריומספקת

 ולא העומר בימי הדש מלבוש ללבוש שלא פה מנהגינו עומר.כא(
 זה. מנהג הוטבע אדנים מה על לזה מקור כעתמצאתר

 שלא שבהגו במבהג ס"ג שפ"ט סימן ביו"ד זלל מור.'םומדברי
 לדהות; ויש איסורא, הוי נהוג דכי נראה הודש י"ב כל הדשללבוש

 ז' הלק כהן שמהת ובשו"ת ד' אות תצ"ג בסי' החיים כף לה']ע'
 . י"ה[ סי'הא"ה

 וכמ"ש מ"ה ביום מסתפרין בשבת מ"ט יום אירע אם עומר.כב(
 לי ונראה ע"ש. ה' אות באצבע במורה ז"להה'ד"א

 מ"ה בליל דממתפריל ה"ה מ"ט בליל מסתמרין דתמידדלדידל
 דבפ"י ועהי מ"ה. יום או מ"ה ליל לי דמה בשבת מ"ט יוםכשחל
 לא מ"ח בליל יסתפרו לא אם עירינו מצב לפי יוסף[ פורת]דבן
 להסתפר נו;גו זה דמטעם ואפשר מ"ה. יום כל הי"ו לקהליספיק
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 לבד מ"ח ביום או מ"ט ביום רק להסתפר לההמיר והבא מ"טבליל
 בלא להמ מספיק הצבור אין דעתי דלפי לאחרים. ולא לעצמויחמיר

 וכאמור:זה

 א " פ ת כ ר עמ

 בשבתות כמו פורים ביום לדוכן לעלות פה מנהגינו פורים.א(
 א' אות נ' מע' וכמש"ל במוסף, שעולים טוביםוימים

 וחולצין בשחרית, עולים בפורים מוסף תפלת שאין ומפניע"ש.
 כפים. נשיאו' קודם הידימ ליטול כדי הזרוע עד היד שלהרצועה
 טוב ויום משתה שמחה, יום הוא פורים דיום דכיון נראהוהטעם

 החול: ימי לשאר דומה אינו לכן במגילהככתוב

 של האדזרון הפסוק הם"ת בקריאת לכפול מנהגינו פורים.ב(
 ס"ד, תרצ"ג סי' ז"ל מרן וכמ"ש עמלק ויבאפרשת

 אות ז"ל החיים כף ה' וכמ"ש לכפול המנוזג דאין שם כמור"םולא
 כדברי לכפול הספרדים מנהג האשכנזים,אבל למנהג דמור"םכ"ז

 ע"ש: ב' אות הגהב"י השכנה"ג ושכ"כהש'.ע

 שכל דור אחר דור ראשונים מדורות פה פשוט המנהג פורימ.ג(
 הקהל. לקופת פורים ביום השקל מחצית משלםאיש

 ונראה העניים לצורך דעסחא לחיטי השקל הנוחצי' כספיומיחדים
 ריש אמר י"ג דף במגילה דאיתא קדש בהררי יסודתו זהדמנהג
 הרשע המן זה שעתיד העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוילקיש
 ע"ש. המן לשקל שקליהם הקדים לפיכך ישראל על שקליםלשקרל
 מחצית לתת הקדמונים הרבנים הנהיגו הזה הנפלא הנס לזכרולכן
 לחיטי השקל המחצית כספי שיחדו מה וכן פורים. ביוםהשקל

 ויעבור ט"ו דף בגמרא שם דאיתא מה ע"פ הוא אולידפסחא,
 וכתב בתענית. פסוז של הראשון טוב יום שהעביר רב אמרמרדכי
 וט"ו ובי"ד בשושן, הדת וניתן האגרות נכתבו ניסן דבי"ג שםרש"י
 הנס לזכר ולכן לערב. המן נתלה ניסן ובט"ז התענו, וט"זניסן

 לעניים דפסחא חיטי השקל המחצית מכספי קונים הזההנפלא
 הפך לו, שאין מי בתענית יהיה ולא הפסח בחג לשבעהלאכול

 ישראל. על שעברו והוועניותהצרה
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 הוא הקרדם באות הנזכר השקל מחצית שיעור פורים.ד(
 כל אשר מזוקקן כסף אונקיותי3 משלשההעשירית

 מחיר שעולה מה וכפי ורביע, גראם ושלשים אחד בה ישאונקיא
 באות וכנז"ל הקהל לקופת משלמים אונקיות השלשהעשירית

הקודם:

 בגדי לובשים פורים וביום פורים בליל כי פה בוהגים פורים.ה(
 סי' אחרון בקונטרלס ז"ל מחב"ר ה' וכ"כ ויו"ט.שבת

 וכן שלמים בעה"ק נוהגים ושכן יפה, מנהג דהוא ב' אותתרפ"ז
 ע"ש: תרצ"ה סי' מור"ם כתב שכן וכמךרבים

 אותיות כמה מי'ם מע' לעיל ע' המגילה למנהגי בנוגע פורים.י(
בזה:

 מקרא על מעומד. המגילה ברכות לברך פה מנהגינו פורים.ז(
 הי"ו. והק"ק הש"ץ ושהחיינו, נסים, ושעשהמגילה,

 בזה חלוקים מנהגים הזכיר ב' אות תר"ץ סי' ז"ל החיים כףוהרב
 ופשטיה: נהרא ונהראע"ש.

 בא"י המגילה אחר אחרונה ברכה לברך פה מנהבינו פורימ.ח(
 כמ"ש הוא והנוסח וכו' ריבינו את הרבאמ"ה

 שכתב ס"א תרצ"ב סי' ז"ל למרן וע' עובד. ובביתבסידורים
 ז"ל החיים כף לה' וע' וגו', ריבינו את הרב לברך נוהגיםולאחריה

 ה"ג פ"א ז"ל להרמב"ם ועי' ובזה, בזה מ"ש וט"ז ט"ו אותשם
 האל לומר שלא פה והמנהג וכו', ריבנו את הרב האל הנוסחשכתב
 ז"ל הט"ז וכ"כ העולם מלך אלהינו אמר דכבר משום נר'והט'

 בצבור אלא אחריה לברך ואין שכ' למור"ם וע"ש הטור, בשםסק"א
 הרי"ף כדעת דמברכין הוא דבצבור הלל כמו דהוי הט' ונ"לע"ש.
 דלדעת הלל כמו מברך אינו לפניה אפי' א"כ ע"ז ק"ל]אה"ן
 לפמ"ש אך שם[ וכמבואר בסוף ולא בתחילה לא מברך אינוהרי"ף
 א"ש. לא ע"ש ג"כ ביחיד לברך דנהגו תכ"ב סי' גופיה ז"למור"ם

 נהגו לא ובמגילה ביחיד גם לברך כהסוברים נהוג דבהללואולי
 נהגו[ דכך לפניה שמברכין מה ג"כ א"ש בצבור.]ולפ"ז אלאלברך
 אי דמי היכי בצבור אלא לברך דאין מור"ם מ"ש להבין דצריךאלא
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 שלא נהגו אם וכ"ש לברך אין בצבור גם א"כ לברך מנהג ישדלא
 קמ"ל גופא דהא ואולי נהוג. היכי ליתזי א"כ לברך נהוג ואםלברך,

 ןאה"ן בזה. עוד וצ"י ביחיד לברך שלא שנהגו מקוםדבמקומו
 שכ' פרטים ב' על קאי וכו' ונהגו דבריו בתחילת מור"ם דמ"שואפ'
 ועל בצבור אלא אחריה לברך ואין ביום ולא הניא אשר בלילהלומר

 %(. ונהגו[ כ'שניהם

 אלהי ה' ברוך צבור השליח אומר המגילה ביכות אחר פדורמבהגיבו
 אומר כך ואחר פעם. בכל הקהל זה וחוזרים ג"פישראל

 כך ואחר ג"פ. הקהל זה חוזרים כן וגם המן ארור צבורהשליח
 אסתר, ברוכה וכן ג"פ. הקהל וחוזרים מרדכי ברוך הש"ץאומר

 ישראל כל ברוכים הש"ץ אומר כך ואחר וושתי. זרשארורים
 ערבדי כל ארורים צבור השליח אומר כך ואחר ג"פ. הקהלוחוזרים
 לטוב. זכור חרבונה וגם אומרים ואח"כ ג"פ. הקהל וחוזריםאלילים

 המן ארור צבור השליה בתחילה לומר המנהג שהיה הנשמעולפי
 רז"ל שאמרו מה זהו ואולי בכולם. וכן מרדכי ברוך עוניםוהקהל
 לברוך המן ארור בין ידע לא עד בפוריא לבסומי אינישחייב
 שאומר מה על בענייתו לצמצם כך כל לדקדק יכול שאינומרדכי
 שנהגו מקום בקונטרים ז"ל אברהם ויקרא להרב ועי' צבור.השליה
 באות לקמן ]ועיין בטריפולי(: מנהגם שכן אמת השומר הרב)וכ"כ

 ע"ש[.כ"ה

 אומרים המגילה של האחרונה דהברכה פה מנהגינו פורים.ט(
 דכיון ואולי מיושב. הי"ו והק"ק מעומד כשהש"ץאותה

 לעמוד, לנהוג הקפידו לא במנהג תלויה האחרונה הברכהדגוף
 לעיל: וכאמור לעמוד נהגו מדינא שהם ראשונות ברכותאבל

 לקרות ורוצה חובתו ידי האיש שיצא דאחר פה מנהגינו פורים.יוד(
 היא ולא הוא לא מברך אינו וכיוצא לאשתוהמגילה

 ע"ש: האחררנים בשם י"ט אות תרפ"ט סי' החיים כף ה'וכ"כ

 אלא עיקרה אין המגילה של אחרונה שברכה שביאר פ"ח סי ח"א דעת ביחוהזעיין*(
 לברכה אין ולכן המצוות ברכת בכלל ואינה והודאה, שבח דרך נאמרת והיאמנהג
 ע"ש[. בעשרהאלא
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 הק"ק ושאי עומד דהש"ץ המנהג המגילה קריאת בעת פורים.יא(
 א' אות תר"ץ סי' החיים כף ה' וכ"כ יושבים.הי"ו

 מיושב לקרות יכול לכתחלה דאפי' פוסקים כמה ובשם מרןבדעת
 שם: ו"ל מרן כמ"ש הצבור כבוד מפני עומד דהש"ץ אלאע"ש,

 הקהל לו שיאמרו עד להתעכב צריך אין קבוע כשהש"ץ פורים.יב(
 לחזן דאסור ס"א תר"ץ סי' מור"ם כתב ולאקרא.

 דרכו שאין בחזן רק קרא, לו שאומרים עד המגילה אתלקרוא
 וכן ע"ש_ המומקים בשם ו' אות החיים כף ה' כמ"ש המגילהלקרוא
 לו שיאמרו עד ממתין אינו המגילה לקרוא הקבוע דהחזןמנהגינו

 קוראי השיר אמירת מהתחלת התיבה לפני לעמוד ומתחילקרא
מגילה:

 המגילה קריאת חובת ידי לצאת פה פשוט המנהג פורים.יג(
 אנשים בין הקדש ובכתב הקדש בלשון הכתובהבמגילה

 תר"ץ מי' מרן וכמ"ש אומרים, הם מה יודעים שאין הגם נשיםבין
 נמי לכתחילה דאפי' הריטב"א בשם ט"ז אות החיים כף וה'ס"ח

 ע"ש: נ"ו אות בסוף שם וכ"כע"ש.

 ההלל את בערבית, וב' א' פסח בלילי לומר פה מנהגינו פסח.יד(
 ס"ד תפ"ז סי' מרן וכמ"ש לגמור עליו ומברכיםבשלימות

 המנהג דנגד להקל ברכות ספק בזה לומר ואין שם, כמור"םולא
 מ' ובאות מ"ה עד ל"ה מאות שם החיים כף לה' וע' זה. לומראין
 הק"ק ראשי לב על לדבר ראוי כן בהגו שלא כבסיות גבתי דגםכהב

 דגם ט"ל אות שם עוד וע' ע"ש, רבנים כמה עשו ושכן כןלנהוג
 ומברך: הוא אומר ההלל לומר נוהגים שאין בבהכ"נ שהואהיחיד

 לומר וגלילותיה ג'רבא אי פה פשוט המנהג פסח בליל פסח.טו(
 ערבי בספר כמובא וגו' שמורים ליל הארוךהקידוש

 המקובל ונשגב צדיק החסיד הרב בגודלו והעיד ז"ל. למז"קפסחים
 אחת פעם כי אמת ממגידי ששמע ז"ל עידאן מהר"ם מו"רהאלהי
 עמוד ישראל נר בבית ז"ל הכהן מהר"ם הרה"ג זקינינו מרנתאכסן
 בסים ישועה ר' הרב מורינו המפורסם הגאון החזק פטישהימיני
 לקדש ז"ל הגאון של נפשו פסח,ונכספה בליל תונס בעוב"יז"ל
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 למען הנז' ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק פני והילה הנז' הארוךבנוסה
 כנוסה לפניו ויקדש לבקשתו מז"ק ונעתר הנז', הנוסח כפייקדש
 הזכרתי פסחים ערבי מז"ק לספר בהגהתי וכבר יע"א. ג'רבה איפה
 כי מרגיש הנז' הקידוש ומבטאי בדברי מתבונן כל ובאמת ע"ש.זה
 האל חיבת אש להבי הקדמונים~הוצבי מהרבנים מתוקןהוא

 תמיד; עמנו עושה אשר הנסים ורובלישראל

 מתחילה בפסקת בהגדה לומר פה נוהגים פסח בליל פסח.טז(
 שאירע מה מבואר ושם ותקול, הנקרא בערבי מאמרוגו'

 ערבי ה' מז"ק בס' שנדפם וכמו ותרח נמרוד עם אבינולאברהם
 י"ז ודף הילקוט בשם ט"ז דף הגדה מדרש להרב וע' הנז"ל.פסהים

 ז"ל: בחיי רבינובשם

 האר"י רבינו כסדר הוא פה הנהוג טסח בליל הקערה סדר פסח.יי(
 ז"ל: למז"ק פסחים ערבי בס' וכמ"שז"ל

 נטויה ובזרוע כשאומרים וכן וגו' חזקה ביד כשאומרים פסח.יח(
 ולא והזרוע היד שבין הפרק ולא הזרוע להגביהאין

 בערבי ז"ל מהרש"ך מז"ק וכמ"ש בורות, מנהג הוא כילהניפם
 בזה לא להניף ולא להגביה שלא מנהגינו וכן ע"ב ס"א דףפסהים
 הוא כי שם מז"ק וכמ"ש כן שעושים מקומות כיש ודלא בזה,ולא

 מבונה.מבהג
 נהגו הזאת בעיר הנה יד. כתב השלחן נכח בספרו לשונווזה

 האבר להגביה וכן נטויה ובזרוע כשאומר הזרועלהגביה
 זה שאין פשוט נראה ולענ"ד חזקה. ביד כשאומר הכתף אלהמחובר
 המנהג דטעם הנראה לפי כי בורות מנהג אלא כלל ותיקיןמנהג
 להראותה המצה להגביה צריך זו למצה וכשיגיע ז"ל מרן שכתבלפי

 ומשם זה. למרור לשיגיע וכן עליהם המצה שתתחבבלהמסובין
 ממנו לפניו שיש דבר דכשמזכיר דסברי זה מנהג להםנתפשט
 הזרוע. להגביה שלהם בהגדות כן וכותבין להגביהו, צריךבקערה
 אבל ז"ל. מרן כמ"ש עליהם לחבבה כדי המצה דבשלמא כללוליתא
 בהמה. זרוע עם ויתעלה יתברך עזו לזרוע יערוך דמות מההזרוע

 בעד: יבפר הטוב וה' מאד, מגונה דבר שזה נראהולדידי
 דמנהג אליהם לשמוע יפה דומה דורם שאין הדור פרנסי יעשוומה
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 להטות יאבו ולא שלמה לתורה אותו וחושבין בידיהםאבותיהם
 שאינם התורה, תופסי חכמים התלמידי על יותר רתלונתיאוזל.

 מצות דרך דורכים אלא לאמתתו דבר בכל להבחין לבנותנים
 אלא עוזרים שאינם להם די ולא לב. שום מבלי מלומדהאנשים
 ולחזק לקיים כהוגן/מתנגדים שאינם המנהגים לבטל הבאאדרבא
 קדוש בקהל זה מנהג וביטלתי בדבר השתדלתי לאל רתהלההמנהג.
 עם כאשר לתקן בעדי יגמור ה' אלחאר'ה. קדוש ובקהלהדיג'ת

 ז"ל: עכ"ל מנהגים. וכמה בכמהלבבי

 מהר"ם אביו מר כי ז"ל מהרש"ך מורי מאבי שמעתי פסח.יט(
 בבית יע"א אדיג'ת בק"ק כשהיה ילדותו בטל ז"להכהן

 הים ממדינת אחד אורח פסח בליל ראה ז"ל מהרש"ך אביומר
 שם הנמצאים וכל הביתה אווזו מאסף ואין לבדו הכנסת בביתנשאר
 כזו בלילה איך כי בזה מאד לו צר ז"ל והוא לביתו. איש אישהלכו
 לימים צעיר אז היה כי ועם וגלמוד, בדד ונטוש עזוב האורחיהיה
 ולהיות ז"ל. מהרש"ך אביו מר לבית עמו ללכת הנז' בהאורחהפציר
 הבית אל בבואם מאמו יתום היה הנז' ז"ל הכהן מהר"ם מז"קכי

 בליל האורח להכנים שלא ז"ל מהרש"ך אביו מר אשת ממנובקשה
 הכהן מהר"ם זקנינו מר ואז אז. מנהגם היה שכן וכמו לביתםפסח
 ואמר הוא יחוג עמו האורח, יחוג אשר במקום כי ונשבע קפץז"ל
 וייכול ייתי דכפין כל הזו בלילה אומרים אגחנו איך שיח בנעםלה
 ואז בבהכ"ב. וגלמוד בדד יהיה היה והאורח ויפסח ייתי דצריךכל
 האורח עמהם והיה זקנות נשים מנהג מנהגה על עברה כרחהבעל
 כמה ביטלוהו וכן הנז'. המנהג מבינינו נתבטל ומאז הפסח,בלילי
 אוזן המטים המונים איזה אצל רק זה נשאר ולא מהק"קוכמה
 יהיה ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק צדיק וזכר זקנות. נשיםלשיחת

 שמעתי: כאן עד הרבים את וזיכה זכה אשרלברכה

 ב' פמח ובליל א' פמח בליל צלי לאכול שלא פה מנהגינו פמח.ר(
 תע"ו סי' ז"ל למרן וע' אוכלים. ב' ביום אבל א',וביום

 אכילתו ולענין ע"ש. אוכלים אין לאכול שלא שנהגו דמקוםס"א
 שם החיים כף ה' והב"ד נ"א סי' ז"ל יהודה בית דה' הגם ב'ביום
 ביום בין בלילה בין הוא לאכול שלא שנהגו דבמקום כתב ב'אות
 ימים בשני לדידן צלי שאיסור ז"ל הרב ממורי קבלתי וכןוסיים
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 כבר ע"ש. ולהנהיג לנהוג צריך וכן ביום בין בלילה ביןראשונים
 אזמיר דמנהג ומסיים זיבריו, על הולקים הביא שם החיים כףה'

 ב' ביום אבל לבד א' ויום פסח של לילות ב' צלי לאכול שלאיע"א
 והוא א', אות רו"ח לה' וציין כנסיות בתי ה' וכנו"שאוכלים

 שפתי ובספרו ס"א אות א"ח משה ויען לה' וע' וכאמור.כמנהגינו
 בב' ואוכלים הלילות בב' אוכלים שאין בצלי מנהגינו שכתבצדיק
 שם אין )אם יע"א אדיג'ת ק"ק מנהג שכן מורה וזה ע"ש.הימים
 על החולקים החיים כף ה' שזכר פוסקים שאר על וסומכיםט"ס(

 ע"ש: יהודה ביתה'

 אוכלים פסח של שבי דבליל בביתנו פעמים כמה ראיתי פסח.כא(
 דרא'ע בערבי הנקרא בקערה הנתון המבושלהבשר

 ז"ל פר"ח לה' וע' להתחמם, הגחלים על אותו ומניחיםוצלעוה
 ואח"כ ובבישלו בישלו ואח"כ בצלאו שאסר ב' אות תע"וסי'

 רק לצליה מכוון שאינו שאני דהכא לחלק נראה והיהצלאו,
 או מרק בה שיש בקדרה לחממו הוא דהנכון נראה ומ"מלחממו.
 במנהג תלוי דהדבר והגם צליה. דרך הגחלים על ולאתבשיל
 מחולקים מבהגים לחדזם אין וגו' שנהבו מקום ז"ל מרןוכמ"ש
 בהא הא דלדינא כיון היתר נהגו ובזה איסור נהגו דבזהולומר
 גם אסור לאסור שגהגו דלמקום י"ל הפר"ח מדברי וכמתבארתליא

 ע"ש: צלאו ואח"כ בבישלו ואסור עוףבשל

 פרטים בכמה פה נוהגים איך בפסח החמץ איסור בענין פסח.כב(
 ז': ואות ו' אות ח' מערכתע'

 בליל מחציתו השירים שיר לומר היינו נוהגים הסדר אחר פסח,כג(
 בליל כולו לומר המנהג נתפשט ועתה ב' בליל ומחציתוא'

 ב': בליל כולו וכןא'

 ע"ז ולברך ההלל לגמור מנהגינו ראשרנים ימים בב' פסח.כד(
 לקרות דמברכין תפ"ח בסי' ז"ל מור"ם ומ"שלגמור,

 מברכים שגומרים בימים הספרדים אבל למנהגם אלא זה איןההלל,
 בב"י ז"ל מרן וכמ"ש לקרוא מברכים שמדלגים ובימיםלגמור
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 אות ז"ל החיים כף ולה' הנז' מור"ם דברי על באה"ג לה' וע'שם*(.
 י"א: ואותיו"ד

 בפוריא לבסומי איניש חייב ס"ב תרצ"ה סי' ז"ל מרל כ' פורים.כה(
 ונר' ע"ש. מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלאעד

 דע"י והכוונה הגמ' כלשון דנקט אלא כפשוטו הכוונהדאין
 וכ"כ המן. לארור מרדכי ברוך בין מכיר ואינו יישןהשכרות
 בשכרות וירדם שישתכר עד יין ושותה ט"ו הל' פ"ב ז"להרמב"ם

 הרמב"ם הרבה, שכרות הגמ' לשון פשט לכאו' שבר' ואע"גע"ש_
 דמרן נ"ל ולפ"ז ז"ל. הוא כמ"ש והשיעור גוזמא דרך דהוא ס"לז"ל

 וי"א מרן ע"ד שכ' מור"ם לשון אבל בזה מודה הגמ' לשוןדבקט
 מוכרח אינו ולע"ד כפשוטן מרל דברי דמביל משמע וכו'דר"ל
 מלימודו יותר קצת רק שישתה לנהוג ראוי וכן כדאמרן. י"לושפיר
 וכמ"ש ומיושבים יחידים איזה נוהגים וכן שיישן עד יו"טמשאר

 מרן הט' דמזה ונר' הגמ' לשון דנקט להרי"ף'ז"ל ועי' ז"ל.הרמב"ם
 רא"פ משם הר"ן עפמ"ש הרמב"ם דעת ועוי"ל הגמ'. לשוןנקט

 דרבא מימרא ליה אדחיא לר"ז ושחטיה רבה דקם עובדאדמההוא
 פסקה לא הרמב"ם ולכן ע"ש. הכי למיעבד שפיר ולאומהלכה
 ע"ז ק"ל אך מדריגה. לאותה יגיע ולא מלימודו יותר ישתהועכ"פ
 ]שהוא רבה ע"י הוא דר"ז ועובדא רבא הוא וכו' חייב האומרדהרי
 ואולי וכו' חייב רבא קאמר עובדא אותו דהוה גם הרי רבא[ שלרבו

 דחמירא נזקין מחשש דרבא מימרא לדחות האחרוניםהכרעת
 אלא כפשטן הבמ' דברי דמפ' להפר"ח ועי' מאיסורא.סכנתא
 נוהשיעור 3וסף מעט רק לשתות יש וכו' שנתקלקלו הללודבדורות
 אלא ז"ל, הרמב"ם של טעמו דזהו י"ל וא"כ ע"ש. ביו"ט בוהמורגל
 כפשטן דם"ל משמע הגמ' לשון ונקט אחריו הבא ז"ל מרןדלפ"ז

 ע"ש: וכו' וי"א שכ' ז"ל מור"ם דברי לפ"זוא"ש
 מתמיה הדבר לר"ז ושחטיה רבה דקם דגמ' מימרא בעיקרוהבה

 להחיות יכולת הי"ל איך ועוד זו, למדריגה הגיע איךחדא
 כפשוטו דאינו ונ"ל ואלישע. אליהו רק לזה הגיע שלא מהמתים

 ס"א תרמ"ד וסי' ס"ב תכ"ב סי' בש"ע וע' הרא"ש. בשם תרמ"ד בטי' אלא שם]אינו*(

 ע"שן. כ"ט סר א"ח ח"ב וגשאל שואלובשך"ת
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 דמו דנשפך ומשום וחבורה, פצע איזה ממנו דהי"ל דר"לאלא
 ועי' ואהייהו*( ברפואתו אשתדל ולמהר שחיטה בשםכינהו

 עש"ב: כעי"ז בח"אלמהרש"א

 מצה חתיכת שני פסח ביום לאכול פה 3והגים שני. פסחכו(
 שני: לפמח זכר המצות מחגשנשארה

 מאלק'י הנקרא פרפורי בכלי בפסח לאכול שלא מגהגינו פסח.כז(
 משום האומן. מיד שהובאו הדשים הם ואפילוכלל,

 אנו ואין ניכר. ואינו בהם משתמשים לפעמים שדרכםשאומרים
 זכוכית; בכלי או מצופה, איבו או מעופה חרס בכלי רקאוכלים

 ז"ל מהרמ"ז כמ"ש הכרפס באכילת להסב שלא מנהגינו פסה.כח(
 ומר ז"ל. יוסף פורת בן הרב מו"ר וכ"כ צדיק. עיניבספרו

 בהגהתו יד בכתב דעתו נראה וכן ע"ש. ז"ל פסחים ערבי הרבזקני
 אות תע"ג בסיכון ז"ל החיים כף להרב ועי' ע"ש. ז"ללהברכ"י

 שם ז"ל למז"ק ועי' ע"ש. ופשטיה ונהרא דנהרא שכתבקי"ד
 להסב: שלא ז"ל האר"י רבינו דעת שכן שכתבבהגהתו

 ביצה אחד כל אוכלימ ורחץ שאחרי בביתנו פה נוהגימ פמח.כט(
 בסימן ז"ל למור"ם ועי' מבושל. ובשר וירקות מרקעם

 וגו' ביצים בסעודה לאכול מקומות בקצת נוהגים שכתב ס"בתע"ו
 ונראה הכרפם. אחרי אותמ שאוכלימ ראיתי דלפעמיח אלאע"ש.
 נפשות בורא אדזריהם לברך חייבים שהרי עבדי שפיר דלאולי

 המרור על האדמה פרי בורא לברך צריכים וא"כ הכרפם בזהונכלל
 אחריו יברך שלא כדי מכזית פחות הכרפם שיאכל צריך זה)דבשביל
 ולכן שם(. ובמפז"ל תע"ג סימן ז"ל במרן וכמבואר נפשותבורא
 כשאוכל ואז נפשות, בורא ומברך הכרפס טרם זה דיאכלנראה
 דכיון המרור לפטור מכוין האדמה פרי בורא עליו כשמברךהכרפס

 אחרונה: ברכה עליו לברך צריך אין כזית בכרפסשאין

 יו"ד דף בע"ז דאיתא הא צ"ל זו ולשיטה בכ"מ בגמ' יה לשון כדאיתא רפואה ןלשון*(
 כפשוטון. אינו ג"כ רבי, גימי דאנטוגינוס מת אחייה חמא בר חנינאדר'
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 ערב שבכל אלכביר'ה באלחארה ג'רבה אי פה נהגו נפש. פדיוןל(
 בתענית אנשים עשרה מווקבצים חודשראש

 כך ואחר מנחה עת עד הי"ו קדוש הקהל עבור פדיון סדרולומדים
 ושלוהו הגבאי יוצא חודשים לשני אהת ופעם מנחה.מתפללים
 העשרה שכירות משלמים המקובץ ומן נפש", פדיון "צדקהומכריז
 וכן הי"ו הקהל מכיס מוסיפין יהסר ועם חודשים. לשנימתענום

 הי"ו: הקהל לכים יהיה הותירואם

 בפיטום לומר אלכביר'ה אלחארה פה מנהגינו הקטורת. פטוםלא(
 ונשרבה אליך ה' השיבנו וגו' הוא אתההקטורת

 )מה 'ט. 1) בטי1 שכתרב 1-כמ1 וגר. לה. וערבה כקדם ימינוחדש
 ה' השיבנו זה פסוק לומר שלא י"א אות ז"ל צדיק פי הרבשכתב
 ובקשר כ"כ ז"ל דהחיד"א וזכורני כן. נהגו במקומו אולי ע"שוגו:
 הפשט דלפי ז"ל טעמו להבין זכיתי ולא ע"ש. ח'[, אות כ' סי'גודל
 בית בגין ליושנה העטרה להחזיר מהשי"ת לבקש שפיר שייךמישך
 תערב ואז כבתחילה הקטורת פיטום שם ולעשות ותפארתנוקדשנו
 זה פסוק בהם שנדפס ספרים ויש וגו'. וירושלים יהודה מנחתלה'

 החיד"א דברי מפני ואולי מוסגר, בלתי בהם שנדפם וישמוסגר
 דבלא לאוכ:רו דנכון אוכ:ר הייתי ז"ל החיד"א דברי ולולי הנז'.ז"ל
 לה' שכתוב והגם אדלעיל. קאי להיות וערבה לשון יכון לאזה

 אלא ומבואר מובן הענין אין וגו' קראנו ביום יעננו וגו'הישועה
 על קאי וערבה פסוק הוי השיבנו פסוק עם אבל אתמר.מכללא
 לשנות דאין נלע"ד לאומרו דהמנהג כיון ועכ"פ השיבנו.בקשת
 שלא ג"כ שכתב מ"ח בסימן ז"ל החיים כף להרב ועי'המנהג,

 כתבתי: לענ"ד והנראהלאומרו.
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 י ' ד צ ת כ ר עמ
 שעושים ראיתי שבילדותי זכורני הציצית. של הקשרים ציצית.א(

 החוט מעבירין ואח"כ זה, על זה קשרים ב'תחילה
 כריכות עשרה מתחילה הנשארים. חוטים לשבעה סביבהארוך
 עוד הנז' החוט מעבירין ואח"כ זע"ז. קשרים ב' עושיםואח"כ
 מעבירין ואח"כ זע"ז. קשרים ב' עושים ואח"כ כריכותחמשה
 ואח"כ זע"ז. קשרי' ב' עושים ואח"כ כריכות ששה הנז'החוט

 זע"ז קשרים ב' עושים ואח"כ כריכות חמשה הבז' החוטמעבירין
 אחד ה' כנגד הכריכות לעשות הוא הנהוג ועתה הוי"ה. שםוכנגד

 עשר, אחד ואח"כ שנוובה, ואח"כ שבעה, בתחילה ט"ל.שעולים
 מ"ז אות י"א סי' ז"ל החיים כף לה' ועי' עשר. שלשהואח"כ
 בטלית לעשות פה שנוהגים שמעתי )אה"נ אלו. מנהגים ב'שהביא
 סי' ז"ל דמרן והגם השני.( כמנהג גדול ובטלית הא', במנהגקטן
 אחרי נגררו עשר, ושלשה עשר ואחד ותשעה שבעה כתב סי"די"א
 דמדינא כיון הנז' ה' שזכר ז"ל והלבוש והשל"ה הכונות ס'דברי
 קצת השבעה סביב הארוך חוט יכרוך ז"ל מרן וכמ"ש איכפתלא

 שנוהגים שם דמסיים אלא לדבר גבול שאיל דמשמע וגו'כריכות
 אין והלבוש והשל"ה הכונות ס' עפ"ד דנהגו וכיון וגו'לכרוך
 דאמר שכתב כ"ה בסימן ז"ל עייאש יהודה בית להרב עי'לשנווו.

 שהם הציצית כריכות להתיר שאסור מהחכמים ששמע אביו,לו
 הכריכות לעשות דגוהגים כמ"ש והיינו ע"ש. כמנהג הוי"הבשם
 ונראה בזה. מקפידים ראיתי לא אך ע"ש. וגו' ב"ה הוי"ה ה'כנגד
 הראשונה~וכדומה יו'ד צורת האותיות צורת דדוקא לחוש דאיןלי
 וכן בה*(. לן לית בעלמא גימטריאות דרק זה כגון אבל לחוש.יש

 לבגד מבגד ציצית מתירין ט"ו בסימן ז"ל מרן ממ"ש להוכיחנראה
 וכמ"ש כמנהגינו עושים היו דלא שאני דהתם לומר ואין ע"ש.וגו'
 סי"ד י"א בסימן כתב הרי דעכ"פ ע"ש. לכריכות שיעורדאין

 לבאר הי"ל וא"כ ע"ש. ובו' אחד ה' במנין ובו' לכרוךדנוהגים
 ציצית להתיר אין אחד ה' כמנין הכריכות לעשות שנוהגיםדלמנהג

 מסברא לכך, לחוש דאין להלכה מםיק הוא שגם יראה במקומו עייאש להב"יהרואה*(

 לעיל. ז"ל ההמ"חשכתב
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 ע"ש. וגו' לאשפה לזורקן דיכול כ"א בסימל שכתב ועוד לבגד.מבגד
 כנ"ל: ז"ל. יהודה בית הרב להוראת לחוש דאין נראה זהמכל
 ומרחיק שלשה דעושה שם החיים כף להרב ע' הכריכותובחלוקת

 ב' וקושר אחת ועושה קצת ומרחיק שלשה ועושהקצת

 הכריכה עם שיצטרפו כדי קצת ומרחיק כריכות שני וכורךקשרים
 הימים דברוב עומדים אינם זה ובאופן ע"ש. וכעזה"דהראשונה
 המקובל דהרב וזכורני זה, עם זה ומתערבים ונדים נעיםהחוטים
 בין דושלשה אחר הארוך החוט מכניס היה ז"ל עידאןמהר"ם
 ובזה הדרך ע"ו וכן שכנגדח הארבעה לבין זה שבצד חוטימהשלשה

 נוהג: אני וכן מחולקים תמידעומדים
 וכמ"ש בשזירתו שיעמוד כדי קשר חוט כל בסוף לעשות נוהגיםוכן

 אות שם ז"ל החיים כף ה' וכ"כ ס"ג ז"ל ומור"ם שם ז"למרן
 ע"ש: האחרונים ורבבי המקובלים בשםי"ג

 ה' ד' ג' ב' א' אות טלית ט' מע' עמש"ל לטלית בבוגע ציצית.ב(

 ע"ש:ו'

 הנוראה המלחמה התתוללה כאשר התרצ"ט בשנת צבור. ?רתג(
 איזה יע"א ג'רבא אי פה הנהגנו הממלכות אדיריביל

 שיר ליוצר ישתבח בין לומר והם: בצבור. בתפלה לאומרםענינים
 אחר לרמר וכל תשובה, ימי בעשרת כמו וגו' ממעכוקיםהמעלות
 ההיכל פתיחת בעת וה' בב' לומר ובן וגו', מלכנו אבינו י"חתפלת
 וכן אחריו. הקהל עונים וכן החזן בותחיל פעמים י"ב וגו' ה'לעולם

 תענו אומר קדיש חצי החזן שאומר אחר תתקבל בקדיש וה'בב'
 תר"ת תש"ת תשר"ת ותוקעים ויוה"כ, בר"ה כמו וגו'ותעתרו
 תרועה לתקוע מוסיפים ברכו קדיש וקודם תתקבל גומרואח"כ
 הפסק חשש שום אין דלדינא להוכיח הארכתי ובתשו'גדולה.
 מפי בזה ובכיוצא בזה ליוצר לשתבח בין המעלות שירבאמירת
 ג' אות ה' במערכת לעיל מזה קצת וכמ"ש ספרים ומפיסופרים

 בכל חצות אחר השבת ביום הי"ו הק"ק שילמדו הנהגנו וכןע"ש.
 וה' ברית. כורתי לשבעה השייכים הבקשות עם תהלים כנסיותבתי

 וממצוק וממצור ממלחמה ויצילנו וישמרנו ירדזמנו הרביםברחמיו

 עמו את ויברך וצוקה צרה ומכל השערים. ומיוקר ומבזהומשבי
 אמן: בימינו במהרה גואל לציון ובא ושלום, עז ברוב עולמוואת
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 ויברך דבאמירת כנסיות בתי בכל פה פשוט המנהג צדקה.ד(
 אחד וכל צדקה בקופת הנמצאים כל על השמשמסבב

 סי' באצבע במורה חיד"א ה' כ' לזה ודומה לבו, שנדבו מה בהנותן
 האר"י רבינו בשם כ' אות שאמר ברוך דיני גודל ובקשר י"ד אותג'

 קדיש באמירת בערבית וכן תתקבל. קדיש באמירת במנחה וכןז"ל.
 הבהכ"נ הוצאות מוציאים מזה כי התמיד*( צדקת ונקראתתתקבל
 השמש ושכר ההיכל, נגד שמעמידים התמיד נרות הדלקתההיא.
 ונלוה וכיוצא. בהכ"נ בדקי ותיקון המחצלות והוצאותוהש"ץ,
 ושל והמועדים שבת של ס"ת של המצות מחיר ג"ב הנז'להכנמה

 מימי ויוה"כ ר"ה של המצות אבל חדשים, וראשי ה' ויום ב'יום
 הק"ק של הכללית לקופה רק שייכים הם דור אחר דורהראשונים
 יו'ד אות יו'ד מערכת וכמש"ל בחורף העניים לכסות אותםומיחדים

ע"ש:
 חדר כנסיות מבתי באיזה הקציעו בנסיות בתי ממוניומקרוב

 והרמב"ם הש"ם ספרי רבים. ספרים שם והעמידומיוהד
 דרושים וספרי פוסקים, וספרי הש"ס ומבארי והש"ע,והטורים
 מחדש קונים אשר ומהם בהכ"נ, באותה היו אשר מהםומוסרים.

 לאיזה שצריך מי בל וכן מבוקשו. שם ימצא ללמוד שרוצה מיוכל
 ת"ח בהם שיש כנסיות בתי ויש ע"ז. מהממונים שואלוספר

 ומהם ובלילה. ביום מהם שמ הלכה אמות ארבע ללמודקבועים
 הלומדים ת"ח אלזה שם שיש ומהם לבד, בלילה ומהם לבדביום
 גדולה תקנה כי אישר, אמרינן טבא ולפעלא היום. ברוב שםתמיד
 שקונימ הספרי' למהיר וההכנסות ולהאדירה תורה להגדיל זוהיא

 המיוהדים קופות מאיזה או ההיא, הבהכ"נ מהכנסות הואוכיוצא
 דברים אלו וכמאז"ל כאלה. במוסדות להחזיק וראוי זולמטרה
 וגו' לעוה"ב לו קימת והקרן בעוה"ז מפירותיהם אוכלשאדם

 יחזיק אדם ובן ישכחם לא איש אשרי כולם. כנגד תורהותלמוד
בם:

 שחרית של התמיד קופת דמלבד ראיתי שבילדותי זכורני צדקה.ה(
 שנית קרפה יש ערד ריברך אמירת בעת השמש בההסובב

 ט"ט. נאמ"ן בשאלה, פ' סי' חי"ד למהרשד"ם וע'"(
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 קדיש קודם לציון ובא באמירת השמש בה הסובב שחריתשל
 רק סובב ואינו לגמרי זו קופה נתבטלה כמעט ושובתתקבל.
 ונתיסדה נתקנה אלה בימינו ממש ומחדש לבד. ויברךבאמירת
 היא ובאמת חולים, ביקור קופת לשם הבז' בעת השנית זוקופה
 שאדם דברים אלו ארז"ל וכבר הנז' למטרה מעט לא עזרעוזרת
 וביקור וגו' לעוה"ב לו קיימת והקרן בעוה"ז מפירותיהםאוכל
 המקיים כל וארז"ל מישראל נפשות כמה מצלת היא כי וגו',חולים
 בסתר צדקה והיא מלא, עולם קיים כאלו מישראל אחתנפש

 בהנ יחזיק אדם ובן ישכחה לא איש אשרי רבים. ושלומתמדת

 והם ]סופגביות[ פיטאייר או ספיבג' בערבי הנקראים צפיחיותו(
 במים נילושים סולת או חטה מקמח עיסהרקיקי

 בורא בתחלה עליהם לברך המנהג שראיתי מה כפי בשמן.ומטוגנים
 אות קם"ח סי' ז"ל מחב"ר לה' וע' המחיה. על ובסוף מזונות,מיני
 שהם הבינג,ואילום על בירך רב בי מהר"י הגדול דהרב שכתבג'

 מותר זה ואין ע"ש. עליהם סעודתו שקבע לפי המוציאםופ3נים
 כ"ד אות מברכים פת איזה על בדיני מנוחה בית דה' הנז'למנהג
 מטוגנים בביצים מעורבת כתושה ממצה עושים דסופגניםכתב
 לחם תורת לה היה דמתחילה שאני דהתם י"ל וא"כ ע"שבשמן
 דב3מרא המ"א בשם הב"מ שם וכמ"ש לחם מתורת נפיק לאולכן
 בלולה עיסה מתחלתם אשר שלנו הסופגנום אבל ע"ש, כןמוכח
 הויא לחם תורת תחילה עליהם חל ולא בשמן ומטוגניםבמים
 פרח וה' ורדים גנת ה' בשם כ"ו אות הנז' לה' וע"ש במ"מ,ברכתם
 המרציא ברכת שלנו הסופגנים על דמברכים נראה דמדבריהםשושן
 החיים כף וה' ד' אות קם"ז סי' תשובה שערי לה' וע' המזוןוברכת
 עה"ש ה' וכ"כ יצא. מזונות מיני בורא הפת על בירך דאם ע"האות
 ברהמ"ז במקום אם אחרונה ברכה לענין וכן ה'. אות קם"ז סי'ז"ל
 דיצא שסובר מי ויש יצא דלא דדעתו הנז' ה' כתב המחיה עלבירך
 דיצא. להדיא כתב ברכות מקובצת דבשיטה בכ"י בצדו כתובוראיתי
 ח"ב יבי"א בשו"ת ]עיין זה: פרק אשנה אשובה ובל"ןואכמ"ל

 . י"ב[סי'
 באות וכמש"ל פ'טאיר או ספ'נג' בערבי הנקראים צפיחיותז(

 הגוים כי ז"ל הראשונים מימי המנה3הקודם_
 ישראל, בית אחינו מהם לאכול שיוכלו כדי בשוק אותםשמטגנים
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 לסנן בקביעות ישראל בית מאחינו אחד עמהם מעמידים עצמםהם
 תחת ועצים אש ולתת תולעים מחשש הקמח את ולרקד המיםאת

 שנקרא מה כשעושים וכן הנז'. הסופגנים בו שמטגניםהמחבת
 ג"כ אותה ומטגנים המופגנים עיסת כעין והיא זלאבי'אבערבי
 שם מעמידים וסוכר במים או בדבש אותה נותנים ואח"כבשמן,
 ולא סופגנים לא מהגוים קונים אין זה ובלתי הנז'. הדרך עלישראל

 ולכן ובקמח. במים תולעים ומחשש גוים בישולי משוםזלאבי'א,
 ולעשות להשגיח זו למטרה שם העומד מאחינו אחד כל עלמוטל

 מזה הקונים מאחינו רבים סומכים עליו כי ואמונה בצדקמלאכתו
 העמדתו תהיה ולא מאלהיך. ויראת נאמר בזה כיוצא כל ועלרמזה,

 כי כראוי. ושמירה השגחה בלתי מלומדה אנשים כמצותומלאכתו
 ושמירתו בהשגהתו זה ולעומת מינן. בר בו תלוי הרבים חטאאז

 בו: תלוי הרבים זכותכראוי

 דרשו להפטיר שנהגו מקומות דיש ז"ל ק"פ ה' כתב צום.ח(
 ובגלילות מצרים ובמלכות הצבי ובארץ בצו"ג,במנחה

 ז"ל למהרי"ש יעקב אהל לה' וציין כלל. מפטירין איןתורקיא
 כדעת עיקר כל מפטירים אין שהספרדים שכתב ס"ד סי'בתשו'

 אדר ובי"ג בטבת ובעשרה גדליה בצום פה וכן ע"ש*(.הרמב"ם
 במנחה ולא בשחרית לא כלל להפטיר מנהגינו אין תמוזובי"ז
 בנביאים מפטירים ואין ה"כ, תפילה מה' בפי"ב ז"ל הרמב"םוכמ"ש

 ע"ש: בלבד באב ותשעה טובים וימים בשבתותאלא

 וצום בטבת עשרה וצום גדליה צום צומות ארבעה לענין צומות.ט(
 לעוברות בנוגע בתמוז עשר שבעה וצום אדר עשרשלשה

 תעניות: תי"ו מערכת עמש"לומניקות

 עמש"ל לזימון מברכים למי היודע קטן צירוף לענין צירוף.יו'ד(
 ג': אות ז'מע'

 בא"י שהמנהג צא( אות ל"ה )סי' ב' חלק שאל חיים בשו"ת החיד"א מרן)ינ"פי(
 וע"ע כא(. )סי' בלד"א וכ"כ גדליה בצום מפטירין שאין טורקיא ובגלילותובמצרים
 מ'[. סי' ח"ה דעתביחוה
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 בכל עושימ אלול, ר"ח שקודם דבשבת פה קבוע המנהג צדקה.יא(
 צרכי לספק חולים בקור קופת לשם נדבה כנסיותבתי

 ומזונות והרפואות הרופא להוצאות משגת ידם שאיןהחולים
 עי"ז ניצולו נפשות וכמה שכמה רואים ואנו צרכיו, ושארהחולה

 הזה: הקדוש במוסד המחזיק אישאשרי

 בשם קופה שבעיר הכנסיות בבתי להעמיד פה נוהגים צדקה.יב(
 לצנועים דבר איזה לבו שנדבו מי וכל "הצנועים"קופת

 ראות וכפי זמן איזה עבור אחרי ע"ז והממונים הנז', בקופהנותנו
 ומזה שם, שמצאו מה בפנקס ורושמים הקופות את מריקיםעיניהם

 ר"ה, שבועות, פסח, במועדים. והצבועים העביים צרכי מספקיםתם

 שמן, סולת, קמח, מאכל מיני להם לקנות פורים. סוכה,יוה"כ,
 וכפי הקופה הכבסות ערך לפי והכל כסף איזה וגם בזה. וכיוצאבשר,
 היו זו, למטרה מספקים אינם הקופות שהכנסות בהיות אךהזמן.
 הערך כפי לשלם שראוים יחידים איזה על תשלומין איזהנותנים
 גורמת היתה זו דרך אך ערכר. לפי איש איש להם הבראההצריך
 ולכן טוב. ברצון משלמים היו לא וגם ולה"ר וקטטות מריבותכמה
 ובידו אלחארה בשוק יר"ש אחד איש ישב יו"ט שמערב מחדשנתקן
 שום בלי הטוב ברצונו לבו נדבת כפי מתנדב איש ואיש קבלות,כתב
 הרבה הצליחה זו שדרך ראיבו ובאמת ע"ז, קבלה כתב לו ויתןכפיה
 כל שעי"ז מצד הן וכיו"ב ולה"ר וקטטות מריבות חסרון מצדהן

 ההכרח: צד על ולא הטוב ברצונו משלםאחד

 ואביונים לעניים ותמיכה יסוד ברעיובי עלה רבים ינוים צדקה.יג(
 עכ"פ הפועל אל הכח מן להוציאו בידי עלה לא כיועם

 זמן יהיה או לפועל להוציאו ה' יעזרני אולי פה להציגוראיתי
 הק"ק לראשי ראוי כי והוא לפועל. להוציאו יחידים לאיזהמוכשר

 ידי להחזיק מטרתו אשר מוסד ליסד העי"א העיר ורבני ותכמיפה
 בשם נוסד כבר ענין זה כי וצדקה מתן בדרך לא ואביון.עני

 בלעדו. א"א צריך דבר והוא הממשלה מצד נתאשר וכבר"כומיתי"
 ודל ועני מלאכה לו שאין מי ללמד להשתדל מטרתו זה מוסדאך

 וירשמו עצמו, ברשות ויעמוד ילמוד אשר עד בידולהחזיק
 ממנו לגבותם אח"כ וישתדלו עליו שהוציאו מה כל ע"זהממונים
 בידו יחזיקו וכיוצא למסחר מוכשר הוא אם וכן יכלתו, כפילפרקים
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 חבירים ושאר גבאי. סופר, מזכיר, נשיא, ע"ז והממונים הנז'.ע"ד
 ואופני לזה, שצריך 'מה לראות לשבוע פעם להתקבץישתדלו

 זה: באופן יהיוההכנסה
 מידי מה דבר זה למוסד במתנה לתת לבו ידבנו אשר איש כלא'.

 כללי: סכום או בחדשוחדש
 כספו וליקח זה למוסד מה סך להלות לבו ידבנו אשר איש כלב.

 להחזיר: ביכולתו שהמוסד עתכל
 מה: לזמן מה סך להלות לבו ידבנו אשר איש כלג.
 לקבץ זו למטרה כולל ישלחו שנים לחמש או שנים לשלש פעםד.

 הנז': ע"ד הלואה או ונדבה מתנה בתור ועירותמכפרים
 וכיו"ב: ובחגים ומילות בחופות בם"ת ונדבות ממתנותה.
 לזה: מיוחדים כנסיות בבתי קופותו.

 כמה עד לקצוב משל דרך זה, המוסד תהלוכות באופני כלליםויהיו
 קבלה כתבי להם ויהיה קבוע. מזכיר להמ ויהיה לעזור,יוכלו

 כמ"ש הצדקה באופני מובחר היותר זה צדקה ואופן זה,לצורך
 בה: המחזיק אדם אשרי צדקה. בדיני ז"ל ומרן ז"להרמב"ם

 אע"פ דסדינים ס"ב ח"י בסימן ז"ל מרן שכתב מה עי' ציצית.יד(
 וכן ע"ש. ציצית בהם מטילין אין בבקר בהםשישן

 בהם שמתכסין הסדינים שבכל יע"א ג'רבה אי פה פשוטהמנהג
 צמר של הם אפילו כשישן ביום גם ולפעמים בבקר ולפעמיםבלילה
 פשתים של דבין בב"י ז"ל מרן וכ"כ ציצית. להם עושין איןממש
 אדם פקפק ולא ציצית בהם להטיל שלא פשוט המנהג צמר שלאו

 ע"ש:בדבר
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 לכתוב פה פשוט המנהג קולמוס.א(
 של בקולמוס רקוהמץוזה

 האחרונים: בשם כ"ג אות יעקב קול ה' וכ"כ ס"ז[ רע"א]סי'

 בא"י ומלכות בשם לברך פה פשוט המנהג הקשת על קשת.ב(
 וכמ"ש במזזמרו, וקיים בבריתו נאמן הברית זוכראמ"ה

 הט"ז ברכות מה' בפ"י והרתב"ח ובהרי"ף ם"א_ רכ"ט מי' ז"למרן
 הלבוש בשם ג' אות ז"ל החיים כף לה' וע' בוא'ו ונאמןכתוב

 שם לו עוד וע' הנז'. וכמנהגינו בש"ע וכמ"ש וא'ו דבלאוהגר"א
 הנז' הפוסקים וכמ"ש ומלכות בשם לברך ישראל דמנהג ד'אות

 הנז':וכמנהגינו

 או לחבירו אומר הקשת שרואה מי דכל פה פשוט המנהג קשת.ג(
 רכ"ט סי' ז"ל החיים כף ה' ומ"ש זה על לברךלחביריו

 משום קשת שיש לחבירו להגיד דאין והא"ח הח"א בשם א'אות
 תודה ונותנים שמחים אנחנו דאדרבא נראה אינו לע"ד דבה.מוציא
 עולמו את להשחית שלא הזאת הברית כרת בחסדו אשר לה'וברכה
 שתיקנו הראשונים ודעת ובפומקים בגמרא רבותינו דעת וכ"ןעוד_
 אחד שכל כדי לזולתו להגיד עדיף טפי דאדרבא ועוד זו.ברכה
 יכירו כזאת בראותם כי ה'. אל לשוב לב ישימו השומע ואחדהרואה
 ברוך וחסדיו רחמיו לולי ונורא קשה במצב כולו העולם כיוידעו

 להגיד: פה נהגו יפה לע"ד ולכןהוא.

 בהכ"נ הנקראת שבלחארה אדיג,תייא בבהכ"נ ס"ת. קריאתד(
 הוא אחד ישראל אלא שם דכשאין ראיתיהבהנים,

 מי"ב. קל"ה מי' ז"ל מרן וכמ"ש כהל, במקום לם"ת ראשו7עולה
 קורא ישראל אותו ביניהם אחד ישראל יש אם כהנים שכולהדעיר
 ויש כהנים שכולה לבהכ"נ ג"כ למדו ומזה שלום. דרכי מפניראשון
 לומר שרצה ס"ט אות ז"ל החיים כף לה' וע' אחד. ישראלשם

 דרבינו מוכרח אינו ולע"ד כן. נראה אין ז"ל האר"י רבינודמדברי
 ולא כהנים שכולה לעיר ולא לדעלמא רק קאי לא ז"להאר"י
 דע"פ דכיון ותו אחד, ישראל אלא שם ואין כהנים שהכללבהכ"נ
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 וכ"ש לעשות, לרבים להורות ראוי וכן ז"ל מרן כדעת נקיטנןהפשט
 היכא וכ"ש וכאמור. ז"ל האר"י רבינו מדברי הכרע דאיןהיכא
 )ה"ה ז"ל דמהרס"ך בפומיה מרגלא פעמלמ וכמה ז"ל. כמרןדנהגו
 רק להורות יש לרבים להורות כי ועוד( תשובות דוד וזרע ה'ברכת
 החיים כף ה' דגם ואפשר ז"ל, מהפוסקים הפשט וכפי מרןכדעת

 ז"ל- מרן מדברי לזוז אין דלמעשה מודהז"ל

 ואין כהן. אחר כהן שעולים הנז' בבהכ"נ ראיתי ס"ת קריאתה(
 קל"ה סי' ז"ל למרן וע' כהן. שהוא אעפ"יאומרים

 סיפוקם די ישראל שם שאין או כהנים שכולה דבעיר שכתבסי"ב
 שם שאין יודעים שהכל פגם משום שם שאין כהן אחר כהןקורא
 שם, ג"כ ישראלים יש פעמים כמה הנז' דבבהכ"נ והגם כהנים.אלא
 הם עתה שהמצות דכיון ונ"ל כהן. שהוא אעפ"י אומריםאין

 יודעים הכל וכעזה"ד שלישי עולה ומי ולוי כהן עולה מינמכרים
 הקודם של פגמו משום ולא עולה הוא המצוה אותה שקנהדמפני

 רק לעולים בקריאתו הש"ץ אומר אין דבזה"י דכיון נראה ועודלו.
 קורא ואינו בכבוד רביעי בעל בכבוד שלישי בעל בכבוד כהןבעל
 כף לה' וע' ראשון. של לפגמו חשש כאן אין מהם, לאחדבשם
 חובה לקבוע דאין המרדכי, בשם שני בדיבור ס"ג אות ז"להחיים
 לו מרמז אלא להזכיר, א"ץ שמו ואפי' וגו' לכהן פלונילקרות
 ובימי כהן פלוני שקורין מה מנהג אלא דאינו הא"ז ושכ"כשיעלה.
 הקדמונים מתקנת ירושלים ושבעה"ק כן. נוהגים היו לאהתלמוד
 איש אצל השמש הולך העולה שיסיים קודם אלא בשם לקרותשלא
 קורין בכלל יהיה שלא כדי התיקון וזה וגו', שיעלה לו ואומראחד
 בס' והביאו מ"ג סי' ח"א שאל חיים לה' וציין עולה. ואינואותו

 סימן תשד"ם שנה אור-תורה בירחון ~עיין ע"ש. י"ט אותהתקנות
 ע"ש[:מא.

 לכל הקורא הוא דהש"ץ פה פשוט המנהג ס"ת. קריאתי(
 איש הוא שהעולה בין ת"ח שהעולה ביןהעולים,

 פסוקים ובאיזה בלחש, החזן עם קורא לס"ת והעולהפשוט.
 ועשרת הים, ושירת ויט, ויבא, ויסע, כמו בבהכ"נשמוכרים
 שהקונים יש בראשית. וחתן מעובה, וחתן תורה, וחתןהדברות,
 קוראים והם החזן להם שקורא ויש בעצמם הם קוראיםהעולים
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 קורא עצמו החתן וגו' זקן ואברהם בפסוקי החתנים וכן בלהש.עמו
 החתן מקדים הרוב ועפ"י רקורא. החזן לו עוזר יודע אינוואם

 מערי הבאים האורחים החכמים אך הנז'. הפסוקים לקרואלהתלמד
 קוראימ עצמם המ למעמים וכיו~א ואשכנז המערב ומערי ת"וא"י

 קל"ט סי' א"ח ז"ל ולמור"ם למרן וע' הש"ץ. להם קוראולפעמים
 נהרא ונהרא כך, נוהגים ויש כך נוהגים שיש מזה דמבוארס"א

 ע"ש:ופשטיה

 שיש מי החזן לפני הרוב על להעמיד פה נוהגים ס"ת. קריאתז(
 בשם ונקרא בלחש הטעמים לפניו לנגן חומשבידו

 וע' לו. צריכים שאין ויש לו שצריכים צבור שלוחי וישמסמיך.
 לסדר צריך הוא קורא שהחזן דבמקום ס"א קל"ט סי' ז"ללמור"ם
 לעצמו שסידר מי שם אין דאם ד' אות החיים כף לה' וע"שתהילה.

 סידר. שלא אעפ"י הטעמים לנגן שיודע אחד שיקרא מקיליןיש
 לבטל שלא כדי הסידור, או החונוש נותוך בלחש לפניווקוראים
 הרוב דעל דכיון זה. למנהגינו קרוב והוא ע"ש בצבורהקריאה
 להעמיד נהגו לכן להם מספיק ואינו מסדרי' או מסדרים איןהש"ץ

 וכאמור:מסמיך

 ציי'ט יא'ר דהיינו פקידה לו שיש מי שכל פה מנהגינו קדיש.ח(
 הקדישים אומר שנה, באוווה שנלב"ע קרוב לו שישאו

 ושל אפים נפילת ושאחר היוצר שקודם הקדיש ץולת הש"ץעם
 אותם אומרים השאר אבל לבד. הש"ץ אלא אומרם שאיןתתקבל
 ז"ל למור"ם וע' בזה. צורך לו שיש מי כל אחת בבת אנשיםהרבה
 וע' כן. נוהגים אין דהאשכנזים דנראה ס"ה שע"ו סי'יו"ד

 משם דמבואר מ"ז סי' ח"ב הלק"ט ה' בשם ו' ס"ק שםלהפת"ת
 שו"ת בשם כתב ושם זה. במנהג מחולקים והספרדיםדהאשכנזים

 קדיש אומרים כולם האבלים שכל תיקן דבמדינתו ז' סי' אגרתדברי
 היה*(. אשכנזי דהד"א דנראה הגם כמנהגינו. והוא ע"שיחד

 ובעותנא צלותנא תתקבל לומר רגילים תתקבל בקדיש קדיש.ט(

 מחלוקת בטלה שעי"כ בזה הספרדים מבהג משבח בסידורו יעב"ץ שהגאון ידוע זונן*(

 ע"שן. האבלים בקדימת דיניםודיני
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 בסידורים כמ"ש ולא 'ישראל בית דכל ובעותהון צלותהוןעם
 ס"ו סי' ח"ב משה ישיב לה' וע' וגו', ובעותהון צלותהוןתתקבל
 אומרים הנז' הקדיש בסיום וכן עביד. שפיר כך או כךדהאומר
 אבוהון קודם בסידורים כמ"ש ולא וארעא דבשמיא אבונאקודם

 התפלה בנוסח אהבה בס"ס ז"ל להרמב"ם וע' וגו',דבשמיא
 תיקנו דור אחר דור שאחריו הדורות רבני הבראה רכפיוהקדלשים

 בע"פ, במסורת או בכ"י זה והיה לסדר, לנכון להם שנראה מהכפי
 והדפיסום: ההוא הדור חכמי סידרום הדפוס בתי כשנתחדשוואח"כ

 אבי מימי בביתנו הנהוג כפי שבת לליל הקידוש סדר קידוש.יוד(
 המשוער וכפי ז"ל, מהרי"ך דודי ומר ז"ל מהרש"ךמורי

 מה לפי הוא וכן ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק אביהם למר ראושכן
 שלום ואומרים עומדים כך. הוא ז"ל מהרש"ך אביו למרשראה
 וז"ב בשו"נ ]ועיין כומלך ולא וכו' מלכי מלך לומר ונכון וגו',עליכם
 וגו' ישמר דו' נפשך, וגו' ישמרך ה' דרכיך, וגו' מלאביו כי ב'[.סי'

 ורחימו בדחילו קבה"ו יחוד לשם מעשיה. וגו' חיל אשתעולם.
 היין על לקדש עשה מצות לקיים ומזומן מוכן הריני ודחילוורחימו
 לעשות. וגו' ויכולו הששי יום לקדשו. השבת יום את זכורכדכתיב
 מיושב, ושותים השבת. מקדש וגו' ברוך הגפן, וגו' ברוך מרנן,טברי
 דאומר ס"י, רע"א סי' ז"ל למרן וע' אחריהם. נוהגים אנחנווכן

 החיימ כף ה' וכ"כ קידושן ואח"כ בפה"ב ואחכ"א מעומדויכולו
 וע' הקידוש. בשעת לעמוד דצריך הכונות שער בשם ס"ב אותז"ל

 אות החיים כף ה' וכ"כ ויכולו הששי יום דמתחילים שםלמור"ם
 השבת ליל בסדר מנוחה בית לה' וע' ע"ש. המקובלים בשםם"ג

 יו'ד: אוווובדיניהם

 מימי בביתנו הנהוג כפי שבת ליום הקידוש סדר קידוש.יא(
 מירשב הוא הקודם. באות וכאמור הנז'הרבנים

 רשמרו דבר, ה' פי כי וגו' תשיב אם ימים. וגו' לדוד מזמורואומרים
 כן על וכופלים ויקדשהו. השבת יום את ה' בירך כן על וינפש,וגו'
 לה' וע' אחריהמ. בוהגים אבחבו וכן הגפן. וגו' ברוך וגו' מבריובך',
 השייכים בדיגים מנוחה בית ולה' ד' אות רכ"ט ס' ז"ל החייםכף

 י"ב: אות רבאלקידושא

 וכאמור הנז' הרבנים מימי בביתנו הנהוג הקידוש סדר קידוש.יב(
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 יו"ט ובלילי עצרת, שמיני ובלילי סוכות, של יו"ט יו"ד,בליליבאות
 וגו' מועדי אלה ואומרים עומדים שבועות ובלילי פסח, שלהאחרון
וגו' ברוך מרנן, סברי וגו'. זה וכופלים בו, וגו' היום זהבמועדם,
 יו"ט של הראשונה ובלילה והזמנים. ישראל מקדש וגו' ברוךהגפן.
 הזה. לזמן וגו' ברוך בסוכה, לישב וגו' ברוך עוד מברכיםסוכות
 בסוכה. לישב לברכת שהחיינו ברכת מקדימין סוכות של שניובליל
 בסוכה. לישב ולא לבד שהחיינו מברכים עצרת שמיניובלילי

 שבועות ובלילי שהחיינו. מברכים אין פסח של האחרון יו"טובלילי
 אלהיכם, ה' אני וגו' שמחתכם וביום ר"ה ובלילי שהחיינו.מברכים
 הזה. לזמן וגו' ברוך הזכרון, וגו' ברוך הגפן. וגו' ברוך וגו',סברי
 האר"י רבינו דברי דלפי ה' אות תע"ג סי' ז"ל החיים כף לה'וע'

 מעומד: צ"ל הקידושין כלז"ל

 פסח של ב' ולליל א' פסח של א' לליל הקידוש סדר קידוש.יג(
 ו': אות פ' במערכתעמש"ל

 עצרת, שמיני סוכות, טובים ימים של היום קידוש סדר קידוש.יד(
 כך. הוא לעיל וכאמור בביתינו הנהוג שבועות,פסח,

 ובימי הגפן. וגו' ברוך וגו' סברי בו, וגו' היום זה במועדם, וגו'אלה
 ברוך וגו' סברי אלהיכם, ה' אני וגו' שמחתכם וביום השנהראש

 . הגפןוגו'

 מיושב להיות פה מנהגינו השבתות של היום קידוש קידוש.טו(
 ב' אות רפ"ט סי' ז"ל ברכ"י ה' וכ"כ י"א. אותוכמש"ל

 היום דקידוש מוכח ז"ל ויטאל מהר"ש שסידר הכוונות ס'דמדברי
 ירושת"ו: בעה"ק קדישי רבנן נהגו וכן מיושב, אומרו היההרב

 מנהגינו ר"ה ושל טובימ הימים כל של היום בקידוש קידוש.טז(
 הקודם: באות לעיל ועיין מיושב לאומרו כןגם

 טובים ימים בלילי מתחילים תמיד בשבת יו"ט כשחל קידוש.טוב(
 מועדי אלה ואחכ"א לעשות. עד וגו' ויכולו הששייום

 וגו'. שמורים ליל וגו', ויכולו הששי יום פסח של ב' א' ובליליוגו'.
 ז"ל: מהרש"ך למז"ק פסחים בערביוכמ"ש
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 ביום ולא שבת בליל לא בבה"כ לקדש שלא פה מנהגינו קידוש.חי(
 להנהיג טוב דיותר רס"ט סי' ז"ל מרן וכמ"ששבת,

 ת"ו: א"י מנהג ושכן לקדששלא

 הקמח את שירקדו ברור הדבר עכברים צואת בו שיש קמח.יט(
 ודיו, עי"ז שנתייבש מקום מאיזה העכבריםמצואת
 הפסח: לאחר בהנאה וכ"ש באכילהומותר

 טעות איזה תורה ספר הקורא טעה אם תורה. ספר קריאתכ(
 יחזור ה', הזכרת בו שיש פסוקבקריאת
 ואילך. הפמוקמתחילת

 לוים נמצאים שאינם יע"א ג'רבה אי פה תורה. ספר קריאתכא(
 שעה. לפי אורח איזה ימצא אם רקכמעט,

 על אחרונה ברכה שמברך אחר ראשון העולה שהכהן פשוטהמנהג
 ס"ח קל"ה בסימן ז"ל מרן וכמ"ש לוי במקום שנית מברךהתורה
 לוי במקום לו לקרות שרוצה מה החזן לו מראה שיברך וקודםע"ש.
 מ"ו ס"ק שם ז"ל החיים כף הרב וכמ"ש לוי" "במקום לוואומר

 ע"ש: ז"ל הלבושבשם

 כי ושבפרשת בחקתי שבפרשת בתוכחה תורה. ספר קריאתכב(
 בתורה הקורא צבור שהשליח רגילתבוא

 יעלה. לעלות שרוצה מי יש אם רק לאחר, קורא ואינו עולההוא
 ה' מוסר אלה. פסוקים לומר נהגו התוכחה פסוקי שמתחילוקודם

 וכאב יוכיח ה' יאהב אשר את כי בתוכחתו. תקוץ ואל תמאס אלבני
 טוב: ברכת תבוא ועליהם ינעם ולמוכיחים ירצה. בןאת

 תורה בספר שקוראימ פמח של מועד בחול תורה. מפר קריאתכג(
 ת"ץ בסימן ז"ל מרן וכמ"ש וגו' בכספאקדש

 פשוט לי נראה קדש במקום כסף אם וקראו טעו אם ע"ש.ס"ה
 הסדר על יקראו ימים ובשאר קדש יקראו מועד דחול שנידביום
 והפר"ח מהריק"ש בשם כ"ז בם"ק שם ל"ל הכה"ח )וכ"ככנהוג.
 בני והרב אזולאי מהר"א הסכימו שכן וכ' והברכ"י, והשו"גוהח"י

 ע"ש(: כהחולקים ודלא לעשות ראוי שכל ז"לחיי
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 שעשוי בדבר ראפילו בשבת, קשר ע"ג קשר לקשור אסור קשר.כד(
 ועניבה, קשר רק קושרים שאין מנהגינו וכןלהתיר.

 ע"ש: מ"ד סימן א"ח בח"ב ז"ל פעלים רב הגאוןוכ"ד

 ש " י ר ת כ ר עמ

 ערבית קודם בפשי ברכי מזמור לומר פה מנהגינו חדש. ראשא(
 כף ולה' ג' סו"ם תכ"ג סי' למרן וע' מוסף, אחרובשחרית

 כ"ד: אות שם ז"להחיים

 נוסף וזדש ראש בליל אחד נר להדליק פה מנהגינו חדש. ראשב(
 ג' אות תל"ט סי' ז"ל מחב"ר לה' וע' החול. ימי שארעל

 כתב ז"ל, הפר"ח ודברי צדיקים אור ה' דברי שהזכירשאחר
 דהדלקת ויו"ט משבת בהדלקה שינוי לעשות הוא הנכוןוהמנהג

 ולכל חובה שבת והדלקת מקומות. בקצת אלא אינו וגם מנהג.ר"ח
 ע"ש. ויו"ט שבת כבוד עליו ויגדל ר"ח כבוד יתרבה ובזהישראל,
 נוהגים וי"ט בשבתות פה וכן ז'. אות שם החיים כף ה'והב"ד
 וכמ"ש נרות. ב' רק מדליקין ור"ח בשבת וגם נרות, ב'להדליק

 ע"ש: שי'7במערכת

 בלילה בר"ח מלאכה לעשות שלא הנשים נוהגים חדש. ראשג(
 שהמלאכה בין ימים, בב' בין אחד ביום חל אם ביןוביום

 וכיבוד כיבוס הבית צרכי שאר אך עצמם. מלאכת שהיא ביןלהרויח
 רק להמנע מקפידים ואין עושים וכיוצא ובישול וריקודוברירה
 ס"א תי"ז סי' ז"ל למרן וע' בהם. וכיוצא וטויה תפירהממלאכת
 טוב. מנהג הוא בר"ח מלאכה לעשות שלא שנהגו דהנשיםשכתב
 לעשות ושלא מלאכות מקצת לעשות המנהג דאם שם מור"םוכתב
 בשם כ"ט אות שם ז"ל החיים כף לה' וע' המנהג. בתר אזלינןקצתן
 עוד וע' ע"ש. בשניהם מלאכה יעשו לא ימים בב' דכשר"חהרוקח

 איזה עהטים ואין מלאכוונ איזה שעושים דבמה ל' אות שםלו
 ב': אות להמחב"ר וציין ופשטיה. נהרא נהראמלאכות,

 לעיל כתבתי ביום, ויבא יעלה אמר אם נסתפק חדהט. ראשד(
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 דחוזר להורות המורים ונוהגים רווחת דהלכה א' אות יו"דמערכת
 והכולל הדה"מ מהחה"ש שמעתי אצלי כתוב מצאתי וכןע"ש.

 יעקב ודברי יעקב מעיל המחבר הרב ז"ל הכהן יעקב ר'כמה"ר
 מצאתי כאל עד להקל ברכות ס' בזה לומר איל דנהגו דכיו7ועוד,
 תכ"ב סי' ז"ל דמור"ם דכיון לומר שלא דהכונה ומשוט אצלי.כתוב
 אמר לכן סב"ל הו"ל א"כ ע"ש. חוזר אינו דבנסתפק דעתוס"א
 וע' סב"ל. המנהג נגד לומר אין בנסתפק גם לחזור, דנהגודכיון

 ח"י: אות שם ז"ל החיים כףלה'

 לקרוא ההלל על הש"ץ מברך בר"ח כי פה מנהגינו חדש. ראשה(
 שזכר קמא י"א כסברת בדילוג ההלל וקוראים ההללאת

 אין המנהג דנגד סב"ל, בזה לומר ואין ס"ב. תכ,"ב סי' ז"למרן
 אות שם ז"ל החיים כף ה' וכ"כ הקודם. באות וכאמור סב"ללומר
 וכו', לנו לא לדלג יע"א ג'רבה אי פה המבהג הוא, והדלוגל"ו,

 כיצד שכ' ח' הל' חנוכה מהל' פ"ג ז"ל להרמב"ם ועי' וכו'.אהבתי
 ה' ואומר ומדלג מים למעינו עד ההלל מתחלת מתחלליןמדלגין,
 הללויה עד וכו' אשיב מה ואומר ומדלג הללויה עד וכו'זכרנו
 בדלוג הרמב"ם דדעת מזה מבואר ע"ש. וכו' המצר מן ואומרומדלג
 וכו', נא יאמרו וכו', וא יאמר וכו', הודו וכו', הללו ג"כ קוראיןאין

 מדלגין ויש במ"ש כיון דלזה ואולי כמנהגינו. דלא וכו', נאיאמרו
 אלא כמנהגינו, לקרות דנהגו מבואר ומשם להטור ועי' אחר,דלוג
 ואכמ"ל: ע"ש. העם ולשאר להש"ץ ששייך במה הפרשיםשיש

 מוסף, שאחר תתקבל קדיש דאחר פה נוהגים חדש. ראשו(
 קוה ואח"כ שלמא יהא קדיש ואח"כ נפשי ברכיאומרים

 ולא היום אותו של המזמור ולא יעקב בית לא אומרים ואיןוגו'
 בחנוכה. ג"כ נוהגים שכן ד' אות ח' במערכת וכמש"ל וגו'הושיענו

 ס' משלימים ואח"כ שכתב כ"ה אות תכ"ג סי' החיים כף לה'וע'
 ונהרא כעירנו נוהגים אין שהם נראה ומזה יום בכל כמוהתפלה
 לומר ב' יז[ אות תשא כי ]פרשת בא"ח דהרב והגם ופשטיה,נהרא

 כל- מנהגינו אין ע"ש. יעקב.בית

 שלא פה מנהגינו ט"ב אחר עד חדש מראש אב. חדש ראשי(
 דיש ס"ט תקנ"א סי' ז"ל מרן וכמ"ש בשר,לאכול
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 מקפידין אין עצמו ר"ח וביום ע"ש. התעגית עד מר"חשמוסיפים
 וכ"כ כ"ו אות הגהב"י השכנה"ג כתב זה וכעין מהבשרלהמנע
 בשר לאכול נהגו אב בר"ח רל"ג אות באצבע במורה ז"להחיד"א
 שכן קב"ו קכ"ה אות תקנ"א סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ ר"חלכבוד
 אוכלים שאין עירנו ררב ומנהג ירושת"ו. בעה"ק הספרדיםמנהג
 מקומות משאר אנשים ויש חודש. ראש שאחרי בשבתות אפילובשר

 תשעה חל אם ואפילו בשבת, בשר לאכול ונהגו פה דירתםשקבעו
 מבני והם התרה להם לעשות מבקשים שבאים ויש בשבת.באב

 זה בזולת שכתבתי וכמו להם, מתירים דשפיר ודאי ונראהעירנו.
 בשבת בשר מאכילת שימנע למי לאסור סוברים דיש דכיוןבארוכה

 להם להתיר מציעתא מלתא בקיטבן צריך, איבו התרה גםולדבריהם
 הב"ד וכמ"ש זה מנהג מבטלים אנו דאיל ואע"ג חרטה. אובפתח
 וכאמור. מציעתא דיעה בקטיבן מיהא הא ע"ש. שכ"ג סימלז':ל

 לקולא; וסד"ר בדרבנן פלוגתא דהו"לועוד
 אסור שהוא דחשב שנאמר דבין לו מתירין להתיר הבא לדעתיולכן

 דיש כיון עכ"פ והחמיר. מותר שהוא דיודע שנאמר ביןוטועה,
 יוקר מצד אם ברצונו דעלה או להתיר בא הוא ומזה איסורחשש
 זה בזולת וכמ"ש לו ומתירין נשאל בשר, לאכול וכיוצאהדגים

 בשני בשר אוכלים העיר שליש כמעט עתה ועד אז ומניבארוכה.
השבתות.

 דמוקמינן א"ץ התרה דגם נלע"ד בזה. מנהגו איך לו שנסתפקומי
 העיר רוב דאם אלא ולקולא. הוא דסד"ר ועוד אדינא_ליה
 אם התרה וצריך עירו כבני שנהג מסתמא בשבת גם להמנענהגו
 העיר במנהג ספק שיש או אחרת עיר מבני הוא אם אך להתיר_רצה
 רי"ד סימן ביו"ד ז"ל השיו"ב וכמ"ש התרה, צריך דאיןנראה

 וספיקו דרבנן הוא איסור בהם נהגו ואחרים המותריםדדברים
 ע"ש:להקל

 פה ראיתי לא ואילך אב מר"ח היין שתיית בענין אב. חדש ראשה(
 ה' וכ"כ בזה. שמקפיד מי שמענו לא וכן בזה.מקפידים

 נהגו דכן האדמה פרי ה' בשם קכ"ו אות תקנ"א סי' י"ל החייםכף
 הבשר" מניעת אלא קיבלו דלא ואילך מר"ח יין לשתותבירושת"ו

 שמקפיד מי שמענו ולא ראינו לא ט"ב בו שחל בשבוע וכןע"ש.
 מרן וכמ"ש מנהגא דשניהם דכיון נראה והטעם מהייןלהמנע
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 וכ"ן קיבול. לא קיבול דלא ומאי קיבול דקיבול מאי וכו', נוהגיםיש
 בשבוע דגם ומשמע ואילך, מר"ח לשתות שכתב פה"א ה'מלשו7
 באות ועמ"ש מהיין. להמנע שלא בירושת"ו נהגו ט"ב בושחל

 השכנה"ג: בשםהקודם

 עד אב מר"ח לאסור פה נוהגים הכיבום בענין אב. חדש ראשט(
 שגוהגים שמעתי עצמו ר"ח ביום אך התענית,לאחר

 ר"ח, מתחלת שכתב ס"ג תקנ"א סי' מור"ם דמדברי והגםלכבס.
 בשבוע רק לאמור אין דמדינא כיון לכבמ נהגו לא בר"ח דגםנראה
 כתב זה וכעין נהגו. שנהגו מה מנהגא, מור"ם ודברי ט"ב בושחל

 מטפחות דכיבוס נראה אך ע"ש. בשר אכילת גבי הנז'השכנה"ג
 ואילך, חודש מראש לכבם מותר וכיוצא החוטם ומטפחוו2הידים
 חודש ראש מאחר כמור"ם דנהגו דהגם מנהגא, אלא שאינוכיון

 להתיר יש הרבה דמתלכלכים הנז' במטמחות מקום מכלוהלאה
 כף הרב כתב לזה ודומה המועד. בחול כמו בהו גזרו דלאדאמרינן
 לכבס להתיר יש אחד חלוק אלא לו שאין דמי ס' באות ז"להחיים
 שאין ולמי למטפחות אחד דין ומסתמא השבת. עד חודשמראש
 בשבוע אמנם ז"ל. מרן מחתינהו מחתא דבחדא אחד, הלוק אלאלו

 הידים מטפחות אפילו אוסר בם"ג ז"ל דמרן באב תשעה בושחל
 אבל וכיוצא, בבורית מכבסם אם דוקא זה אך לאסור. ישוהשלחן

 שם: ז"ל מרן וכמ"ש דשרי נראהבמים

 מימי בביתנו מנהגינו ימים וב' לילות בב' בר"ה השנה. ראשיוד(
 כלי תוך לתת ז"ל מהרי"ך דודי ומר מהרש"ך מוריאבי

 המשוער וכפי המוציא. פרוסת בו ומטבלין המלח. תחת סוכרהמלח,
 ן"ל והוא ן"ל, הכהן מהר"ם מז"ק אביהם מר אתר שנמשכואצלי
 ס"ב תקפ"ג סי' הלבוש וכ"כ ז"ל, מהרש"ך מז"ק אביו מראחר
 גם דעתה ד' אות שם ז"ל החיים כף לה' וע' ע"ש. אשכנז מנהגשכן

 השלחן על סוכר או דבש בו שיש כלי להזמין נוהגים ישבספרד
 ואח"כ ג"פ במלח המוציא של הפרוסה מטבל המוציא פריסתואחר

 מבהגינו ואין ע"ש. וגו' ואוכל טוב לסימן במוקר או בדבשמטבלים
 הלבוש. מדברי וכ"ן לבד בסוכר רק במלח מטבלים אנחנו שאיןכן
 מי' ח"א הלק"ט ה' בשם נ"א אות מ"ט מי' ז"ל אחים שבת לה'וע'
 אם ונסתפק רב, זמן הדברים שמעמיד הוא גמור מלח דהסוכררי"ח
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 כנראה הב"ד פ"ד סו"ס לדוד מזמור ושה' וגו' קרבן בו למלוחמותר
 תונס דרבני שם כתב מליחה דין דלענין והגם ע"ש. עמושמסכים

 איל והתבשיל הבשר לאכול דלעניל שם ודעתו עליו פליגיז"ל
 מעל"ע אחר להתיר דיש שם כתב הכלים לעבין מ"מ עליו,לסמור
 המוציא פרוסת לענין גם וא"כ ע"ש. דרבנן איסור והוי נטל"פדהוי
 או מלח ס"ה קס"ז סי' ז"ל מרן וכמ"ש במלח צורך לדינא בזהשאין
 וכן טוב. לסימן לבד בסוכר לטבלה עליו לסמוך יש לכללפתל'
 יו'ד אות יפ"ל ה' בשם ל"ז אות קס"ז סי' ז"ל החיים כף לה'ראיתי
 ובר"ה חתונה של א' ושבסעודה בסוכר_ יטבול מלח לו איןדאם
 טבא. לסימנא המוציא פרוסת בו לטבול השולחן על סוכריניח
 מגי ולדינא כן כתב דהיפ"ל כיו7 כ7 דעתו א"ן עצמו כ"ה דה'והגם
 כלל מלח דא"ץ נראה ס"ב תקפ"ג סי' הלבוש מדברי וכןבזה,

 לשנותו: איןוכמנהגינו,

 חמוץ, ודבר דגים, בר"ה לאכול שלא ג"כ גוהגים השנה. ראשיא(
 סי' החיים כף ה' וכ"כ מר. ודבר חריף, ודבר מלוח,ודבר

 ושם ע"ש. דג לאכול שלא והמחב"ר הרשב"ץ בשם ט' אותתקפ"ג
 חיד"א לה' וציין חמוץ דבר לאכול שלא זה מנהג הביא ח"יבאות
 קי"ד סי' כ"י הגאונים בתשו' שראה כתב עין ובטוב באצבע,במורה
 בשם שם החיים כף ה' כמ"ש מר דבר לאכול שלא וכן לזה.סמך

 המוציא פרוסת גבי הפוסקים וכמ"ש מהנז' נלמד והמלוחהמט"א.
 הוא גם שהרי חריף שהוא לדבר ג"כ למדו ומזה יו'ד. אותכמש"ל

 המתוק:הפך

 בערב'י )הנקרא קרא לאכול ר"ה בלילי נוהגים השנה. ראשיב(
 רוע שתקרע או"א ה' מלפניך רצון יהי ואומריםקרע'א(

 ס"א תקפ"ג סי' ז"ל מרן וכמ"ש יכיותינו לפניך ויקראו דינינוגזר
 וגו' יה"ר ואומרים כבש ראש של מבשר אוכללם וכן וגו',קרא

 וכמ"ש אבינו יצחק של עקידתו לנו ותיכור לזנב ולא לראששנהיה
 לובי'א( )ובערב'י רוביא וכן וגו'. כבש ראש אוכלים ס"ב ז"למרן

 ס"א. שם ז"ל מרן וכמ"ש זכיותינו שירבו וגו' יה"רואומרים
 אויבינו שיסתלקו וגו' יה"ר ואומרים סל'ק( )ובערב'יוסלקא

 )ובערב'י וכרתי שם. מרן וכמ"ש רעתינו מבקשי וכלושונאינו
 מבקשי וכל ושונאינו אויבינו שיכרתו וגו' יה"ר ואומריםכרא'ת(
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 שיתמו וגו' יה"ר ואומרים ותמרי שם. ז"ל מרן וכמ"שרעתינו
 ורמונים שם. ז"ל מרן וכמ"ש רעתינו מבקשי וכל ושונאינואויבינו
 בדבש מטובל ותפוח כרמון. מצות מלאים שנהיה וגו' יה"רואומרים
 וכמ"ש כדבש עלינו מתוקה זו שנה שתהיה וגו' יה"רואומרים
 פרי איזה זה תחת לוקחים תפוחים נמצאים אין ואם שם. ז"למור"ם
 ואומרים הריאה ובשר כנז'. ואומרים בדבש אותו ומטבליןמתוק
 כף._התיים_ש_ם ה' וכ"כ כריאה עלינו קלה שנה--זו שתהית וגו'יה"ר
 וביצה בתורה. לבנו שתפתח וגו' יה"ר ואומרים הלב ובשר ט"ו.אות

 קפידא ראין כבוצה. עלינו לבנה זו שנה שתהיה וגו' יה"רואומרים
 כף לה' ע' יה"ר של הנוסח ולענין לוקחים. אז ומהמוכןבסידורם
 סדר הזכיר ושם שנהגנו. למה קרוב נוסח כ"ה אות ז"להחיים

 וכאמור: בזה קפידא אין הפשט ולפי ע"ש.]הנכון[

 הגם ונווסף, בשחרית לדוכן לעלות פה 3והגים השנה. ראשיג(
 במוסף רק לעלות נוהגים אין טובים וימיםדבשכתות

 י"א: אות כיף במע'וכמ,"ש

 נוהגים הס"ת שמוציאים אהר ב' וביום א' ביום השנה. ראשיד(
 פעמים, י"ב בשמים נצב דברך ה' לעולם הש"ץשיאמר

 וגו' רצון יהי ואחכ"א כנז'. אחריו הקהל אומרים פעם בכלוכן
 למורא שי ובס' סידורי' בכמה זה ובדפמ ז"ל שרעבו מהר"ששסידר

 י"ג: אות כ' מע' לעיל וע' ז"ל.למז"ק

 שלשים קולות. מאה הימים בב' לתקוע נוהגים השנה. ראשטו(
 בתפלת במוסף ושלשים תר"ת. תש"ת, תשר"ת,מיושב.

 תר"ת לשופרות ג"פ, תש"ת לזכרונות ג"פ, תשר"ת למלכיותלחש.
 קרדם תר"ת תש"ת, תשר"ת, מוסף.ועשרה בחזרת כנז' ושלשיםג"פ.

 תק"ץ סימן ז"ל למרן ועיין ברכו. קודם גדולה ותרועהתתקבל.
 תשר"ת למלכיות לתקוע נוהגים דעכשיו ס"א תקצ"ב ובסימןס"א
 הנז'. וכמנהגינו ג"פ תר"ת לשופרות ג"פ. תש"ת לזכרונותג"פ.
 החיים כף לה' וע' לחש בתפלת ולא בחזרה כן כתב ז"ל דמרןאלא
 עפ"ד הוא וכן בלחש לתקוע כתבו המנהיג וס' דהערוך א' אותשם

 כי ושמעתי בירושת"ו. אשר אל בית מנהג וכן ז"ל האר"ירבינו
 להנהיג כשרצה תונס בעוב"י ור"מ ר"מ ז"ל בסיס מהר"י עזנוגאון
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 שם אשר בק"ק תחילה נמלך שם שהיה בבה"כ הלחשתקיעות
 תקצ"ב וסי' כ"ח אות תקפ"ה סי' כה"ח לה' וע' כנז'. הנהיגואח"כ

 מיושב שלשים קולות מאה תוקעי' ז"ל האר"י רבינו דעפ"ד ה'אות
 אלא תתקבל בקדיש ועשרה בחזרה ושלשים לחש בתפלתושלשים
 תשר"ת תוקעים המקובלים דלדברי מבואר כ"ח אות תקפ"הדבסי'
 תשר"ת לזכרונות, תר"ת תש"ת תשר"ת למלכיות, תר"תתש"ת
 כמנהגינו בתחילה כתוב תפלה בסידורי וכל לשופרות. תר"תתש"ת
 עיקר וכן וגו' תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע נוהגים ויש כונובואח"כ
 תקצ"ב מי' ז"ל מרן דפמק משום מנהגינו דטעם ונראהע"ש.

 לשופרות אחת. פעם תש"ת לזכרונות אחת. פעם תשר"תלמלכיות
 הכה"ת כמ"ש והרא"ש והרמב"ם הרי"ף וכדעת אחת פעםתר"ת
 ג"פ, תשר"ת למלכיות לתקוע נוהגים דעכשיו ומסיים ד'אות

 ג"כ כשנהגו לכן ג"פ. תר"ת ולשופרות ג"פ, תש"תולזכרונות
 בחירה שנהגו וכמו מרן כדעת להיות נהגו לחש בתפלתלתקוע

 וכאמור: מכבר, הראשונים שנהגו מה שינורלא

 וגו' בגבורות אבוא וגו' עולם הרת היום באמירת השנה. ראשטז(
 ו' מע' לעיל ע' ותשליך ובסדר יו"ד. אות ה' מע' לעילע'

 ו' מע' לעיל ע' תזכור לזרעו היום יצחק ועקידת ובאמירת ב'.אות

 ד':אות

 בראש לישן שלא ולהשתדל להתאבק פה נוהגים השנה. ראשטוב(
 החיים כף לה' וע' ס"ב תקפ"ג סי' מור"ם וכמ"שהשנה.
 בזה: מ"ש ט"ל ל"ת ל"ז ל"ו ל"ה אותשם

 שתרית סעודת אחר לבה"כ ללכת פה נוהגים השנה. ראשחי(
 כי כפר, כמנין פעמים שני א' ביום תהלים שםולומדים

 ביום וכן כפר. כמנין ש' הם פעמים וב' מץמורים ק"ן בו ישהתהלים
 ומרוצה בתפזון כל הלומד לע"ד אך פעמים. ב' תהלים לומדיםב'

 מעט טוב נאמר בזה כיוצא כל ועל נכון, אינו הנץ' המספרלמלאת
 שאומר מה את שמבין בבונה המעט כי בכוגה, שלא מהרבהבכונה
 ודאי הא מבין שאינו מי וגם עדיף. דטפי ודאי ה' לפני נפשוושופך
 כף לה' וע' עדיף. טפי וכשורה כהוגן המלים ובביטוי בנחתדמעט

 ל"ח: אות תקצ"ג סי'החיים
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 בתקיעת לכוין שצריך ס"ח תקפ"ט סי' ז"ל מרן כ' השנה. ראשיט(
 וכמעט והגון ראוי ומזה ע"ש. ומשמיע השומעשופר

 השומעים, י"ח להוציא לכולן יכול אשר ת"ח תוקע לבוזורחובה,
 להוציא לכוין איך מבין אינו שהתוקע מקומות באיזה שיש כמוולא
 התקיעות בטרם הקהל את לעורר ראוי ג"כ וביחוד השומעים.י"ח
 דהתוקע הגם מ"ע, קיימו שלא בסוג לזה לבם יתנו לא אם כמעטכי

 ראוי ר"ה שלפני בדרשה וכן וכאמור. בעינן דתרתי להוציאמכוין
 סגולה יחידי איזה רק הנראה שלפי בזה הקהל את מאדלעורר
 הוא מה ידעו לא כי תלמוד שגגת בשגגה העם ולכל לזה, לבנותנים

בעוה"ר:

 הס"ת לפני לקהל התרה עושה שהש"ץ פה מנהגינו חדש. ראשכ(
בר"ח:

 אנחנו ורגילים ער"ח להתענות נוהגים רבים חדש. ראשכא(
 הדבר דנכון קע"ו אות במו"ב החיד"א כמ"שלהורות

 או יום ר"ח קודם המולד חל אם אף המולד, לפני יהיהשהתענית
 ואם ע"ש. שלפניו ביום יתענה הא' היום בחצי המולד ואםיומים.
 תי"ז סי' ז"ל הכה"וץ וכמ"ש היום, באותו יתענה חצות אחרהמולד
 וער"ח ומעלה מחצות השבת ביום המולד חל ואם ע"ש. ב"אאות

 המולד חל ואם ח"י. אות שם הכה"ח וכמ"ש חמישי, ביוםמתענה
 הנז' ה' וכמ"ש ו', ביום מתענה וער"ח ולמעלה מחצות הששיביום
 שם שכ' הטעמים גם עצמו. לדעת שסיים כמו ולא הפוסקים,משם
 ושאר במו"ב ויחיד"ת -' דבו נושונמ'-וונ גם עליהט. לר~שיביש

 ואם כמנהגו, יעשה ההשלמה ולענין כן. ס"ל דלא נר'פוסקים,
 מתענים. ג"כ ואייר חשון ובער"ח התרה. יעשה לשגותרוצה

 נ"ה מסי' ח"ג בשו"נ ]ועי' מתענים אין טבת ער"ח שלותענית
 : ס'[ סי'עד

 פר"ח בס' עי' והמולדות העבור וחשבון כללי בענין חדש. ראשכב(
 אדם. לכל הנחוצים מהדברים שהם יבהיות תל"ז,ממי'

 אדם: כל ביד מצויים להיות בסה"ס, שמו על אותם הדפסתילכן
 זו[. בהוצאה]ונשמטו

 בזה"ז רה"ר דיש דנקטי' להוכיח הארכתי זה בזולת רה"ר.כג(
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 וכן נ'[ סי' ח"ג ונשאל בשואל ]ע' ע"ש. ז"ל מרן דעת הואושכן
 נראה דהעיקר שכ' ע"ב כב בדף בח"א ז"ל פעלים רב להגאוןראיתי
 תשובותיו: ובשאר ע"ש. בזו;"ז רה"ר דין יש דס"ל ז"ל מרןכדעת

 שיין ת כ ר עמ

 שני תר"ת תש"ת תשר"ת לתקוע בעש"ק פה נוהגים שבת.א(
 והמתן מהמשא הקהל שימנעו כדי ראשונה פעםפעמים,

 לקהל להודיע מו; בשיעור אח"ז שנית ופעם החנויות,ולסגור
 מכיס בשכירות אחד איש למנות נוהגים וכן שבת. נרותלהדליק
 בעלי לעורר אלכבירה אלחארה של בשוק סובב להיותהצבור

 הראשונות. התקיעות ששומע מעת בזה ומתחיל לסגור,החנויות
 רנ"ו סי' בא"ח ז"ל מרן שכתב כמו קדש בהררי ימודתו זהומנהג
 כדי תקיעות ששה בע"ש תוקעים היו בישובן ישראל כשהיוס"א

 א' אות ז"ל החיים כף ה' וכתב ע"ש. המלאכה מן העם אתלהבדיל
 ושהרב כן. היה לארץ בחוצה דאף מה"ש פ"ה רוקח המעשהמשם
 שאין ועתה הגוים, פחד מפני זה שנתבטל דמה כתב א' אותרו"ח
 כתקנה לעשות ועיר עיר בכל יכולים שעברו כשנים זהפחד

 בית אחינו ישוב שכולה אלכבירה אלחארה פה ולכן ע"ש.הקדומה
 בגלותם ז"ל הקדמונים הרבנים אם רחוק ואינו זו. תקנה ישישראל
 זו תקנה המשיכו שני*( בית מגלות אם ראשון בית מגלות אםלפה
 שכתב שם ז"ל למור"ם עיין גם והולכת. נמשכת היא עתה ולעתפה

 או שעה כחצי לשבת סמוך שהוא שכל הקדושות בקהלותדגהגו
 התקיעות במקום והוא לשבת עצמם להכין ש"ץ מכריזשעה,

 ב' אות החיים כף ה' וכתב ע"ש. מקום בכל לנהוג ראוי וכןבימיהם,

 קודם ומחצה שעות שתי מלאכות הבעלי לבטל איש לשלוחדראוי
 שעה כמו חנויותיהם שיסגרו החנויות לבעלי ראוי וגםהלילה
 בשם כתב ג' ובאות ע"ש. והר"ז והא"ר להמ"א וציין השבת.קודם

 הישוב זמן על ז"ל מהרש"ך מז"ק מ"ש ה'[ אות כ"ג ]סי' ז"ל אמת השומר לה'ע'*(
 השומר ה' ומ"ש ראשון. בית מחרבן כמעט שהוא יע"א ג'רבח אי בעירינומאחינו

 ואכמ"ל; שני בית מחרבן כמעט שהואאמת
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 לחזור מהכולל, פרם ונוטל קבוע ת"ח למבות עלרו דמנהגהפתה"ד
 מוכרי החנויות בעלי כל להזהיר מהיום ורביע י"א בשעה ע"שבכל
 שבת. לקבל לבתיהם וילכו חנותם שיסגרו דמיכל, מידי וכלמחיה
 מבואות בכל השמש להכריז ירושת"ו עיה"ק דמנהג כתב ה'ובאות
 דהיינו הארץ, על נראית השמש שאין למה קודם שעה חציישראל
 חמין ולהטמנת להדלקה עצמם להכין היום מן ושליש עשרבאחד
 וממילא שידליקו, ומכריז חחר וחצי בי"א דהיינו דקים עשרהואחר
 הכרוז קול כששומעים תכף חנויותיהם סוגרים החנויות בעליגם

 בב' להחזיק ומנהיגיו הק"ק לראשי דיש מבואר האמור ומכלע"ש.
 את המזכה וכל המעורר. שמש ב( התקיעות. א( הללותקנות

 בו: תלוי הרבים זכותהרבים

 והוא לשבת נרות שני שבת בערב להדליק פה מנהגינו שבת.ב(
 לעשות מכוונימ דיש ס"א רם"ג סי' ז"ל מר"ןעפמ"ש

 ה' וכמ"ש שמור, כנגד ואחד זכור כנגד אחד שבת בנר פתילותשגי
 ב' ולא קאמר מזה זה מופרשים נרות דשני א' אות שם יהודהמטה

 של מנורה ומדליקין עוד שמוסיפים ויש ע"ש. אחד בנרפתילות
 לשבת נרות ב' רק מדליקין דאינשי דרובא רובא אבל נרות,שבעה

 הוא והמנהג ב', אות רי"ש מערכת ועמש"ל מזה זהומופרשים
 דבשבת והטעם ומברכין_ הנר נגד ידיהמ משימים ואח"כלהדליק
 ]ועייל ס"ה רס"ג סי' ז"ל ומור"ם מרל מדברי וכ"מ במלאכהאסור
 ט"ז סי' חאו"ח ח"ב אומר יביע ובשו"ת נ"ח סי' ח"בבשו"נ

 :ואכמ"ל[

 לדוד מזמור מעומד ווחילה לומר שבת בליל פה מנהגינו שבת.ג(
 במה ואח"כ מעומד, וגו' דודי לכה ואח"כ וגו' לה',הבו

 מעומד ואח"כ דרבנן, קדיש ואח"כ מעומד, או מיושב וגו'מדליקין
 וגו', לדוד מזמור כתוב בסידורים אך השבת. ליום שירמזמור
 השבת ליום שיר מזמור וגו', דודי לכה ואח"כ מדליקין, במהואח"ב
 טריפולי דבעירם א' אות ל"ד סי' ס"ז דף אמת השומר לה' וע'וגו'.

 כמנהגינו:נוהגים

 השבת וביום ת"ח למנות כנסיות בתי בכמה פה מנהגינו שבת.ד(
 הנקבצי' הקהל לפני שם אומר זמן באיזה היום חצותאחר
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 לעבודת המביאים דברים וכיוצא ומעשיות ואגדה מוסר דברישם
 מהנביאים פסקות או פסקא איזה זה טרם שקוראים ויש ויראתו.ה'
 ר' של בבה"כ מלפנים כי וזכורני ערבי. פתרון עם פשט הסדרעל

 אחת משנה שם ולומדים וזקנים ת"וז ומה נקבצימ היו י"לחזקיה
 רע"ב פירוש עם הסדר על מסכתא איזה של משניות שתיאו

 למנחה, קרוב עד יחד וטרי ושקלי המשניות, מפרשי ושארוהתי"ט
 ומתפללי' דרבנן קדיש ואומרים מזוה"ק מאמר איזה לומדיםואח"כ

 ז"ל: הראשונים נוהגים היו כך הנראה וכפימנחה

 לבוא נוהגים הי"ו, תורה מרביצי תינוקות המלמדי רוב שבת.ה(
 סעודת אחר השבוע ימי בשאר מלמדים שם אשרלבהכ"נ

 שעות איזה עד רבם אצל ולומדים והתינוקות. הם והלאההבוקר
 בתורה עוסקים שהם מלבד כי וכשר, יפה מנהג והוא חצות.אחר
 כי בה עוד כלם. כנגד תורה ותלמוד וכמאז"ל לערכה קץ איןאשר
 ע"י הבאים ונפשיים גופניים נזקים מכמה התינוקות שומריםבזה

 וכן עליהם. רבם אימת בלתי וברחובות בשוקים סובביםהיותם
 אץ אשר אדם בני מאיזה רעווו ומדות קלקולים בכמהנפגעים
 המזכה וכל זה, על לשמור והמצוה החובה ולכן פניהם. על ה'יראת

 בו: תלוי הרבים זכות הרביםאת

 העירוב ובעניל לרשות. מרשות ההוצאה איסור בענין שבת.י(
 התחומין בענין וכן ב'. א' אות ע' מע' עמש"ל פההנהוג

 ע' בבהכ"נ מקדשין שאין לענין וכן ד'. אות תי'ו מערכתעמש"ל
 ח"י: אות קו'ף מערכתלעיל

 ז"ל מהרי"ך מז"ק ור"ח שבת של מוסף בתפלת ור"ח. שבתז(
 עד וגו' יצרת אתה אומר לחש בתפלת הש"ץ כי פהתיקן

 לא המתפללים ששאר כדי רם, בקול חדשים וראשי השבתמקדש
 יתפלל תפלה סידור בידו שאין שמי וכדי לבד. שבת של לומריטעו
 רגילים שאין וגו' יצרת אתה באמירת יטעו ולא הש"ץ עם לאטלאט
 היה שם מקום ז"ל חזקיה ר' של בבהכ"נ ראיתי וכל כד כלבה

 ז"ל. ההנ"ז מז"ק הרוב עלמתפלל

 ממונה אחד איש כי נוהגים בשבת שני יו"ט כשחל ויו"ט. שבתח(
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 להודיע אלכבירה, אלחארה של בשוק בעי"ט להכריז הי"ומהק"ק
 תבשילין: עירובי בעיו"ט לעשותלרבי'

 תבשילין עירובי לעשות פה הדיינימ נוהגים ויו"ט. שבתט(
 ולא ששכח מי יש ואם הי"ו, הקהל כל ובעד בעדםבעיו"ט

 מן להזהר לו אומרים פיהם את לשאול ובא תבשילין עירוביעשה
 כמתבאר הי"ו הדיינים עירוב על יסמוך עתה ולעת והלאה,הוא

 אות שם ז"ל החיים כף ה' ומדברי ס"ז תקכ"ז סי' ז"ל מרןמדברי
 ע"ש:מ"ח

 כלל. ההושעבות לומר נווזגים אין הסוכות חג של בשבת שבת.יוי(
 הלכות המפקד שער ה' במ"ש תובב"א א"י מנהגוכן

 לזה: הטעם פקוד בנהר וע"ש ז"ל. הברב"י בשם ע' אותסוכה

 בשבת לא קינה שום אומרים שאין פה פשוט המנהג חזון. שבתיא(
 שבת במוצאי ואפילו בשבת, שחל באב בתשעה ולאזו

 השבת תוספת עבור אחרי רק הקינות מתחילין אין דחוי ט"בשהוא
ג"כ:

 באב ובתשעה חזון בשבת ללבוש המנהב נתפשט חזון. שבתיב(
 סי' ז"ל החיים כף ה' וכמ"ש שבת, מלבושי בשבתשחל

 בהגו ושכן וזולתם ז"ל והמחב"ר והרדב"ז מרן בשם י"ג אותתקנ"א
 ע"ש:הספרדים

 דאחר פה פשוט המנהג שבועות של ראשון בליל שבועות.יג(
 אל איש איש לבהכ"נ הקהל כל הולכים הלילהסעודת

 שבועות ליל של הסדר לומדים ושם שם ללמוד רגיל אשרהמקום
 בלא הלילה כל נעורים ויהיו מועד קריאי בסידור שכתובכמו

 נוהגים וכן קאפיי, או תאיי שם שותים השינה לנדד וכדישיבה.
 הגז' בסידורים אשר הושע"ר של הסדר ללמוד רבה הושענאבליל
 אחר לבהכ"ב והולכים וכנז' קאפיי או תאיי ישנים.ושותיםואיו

 הושע"ר: לילסעודת

 בבהכ"נ מתקבצים שבועות של ימים דבב' פה המנהג שבועות.יד(
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 א' ביום המשלי מחצית שם ולומדים בה שרגיל לבהכ"נ אחדכל
 רארבן, בר יצחק רבינו של האזהרות לומדים וכן ב'. ביוםוהמחצית
 רבינו של האזהרות וכן ב'. ביום השני והחצי א' ביוםהמחצית
 רות מגילת וכן הימים, לשני אותו מחלקי' גבירול בןשלמה

 סעדיא רבינו פתרון עם הדברות עשרת וכן כנז'. אותהמחלקים
 הימים, לשני אותו שמחלקים כנסיות בתי איזה יש בערב'י ז"לגאו7

 בעת בשחרית הראשון ביום אותו קוראים היו מלפנים כיוזכורני
 הצער לרוב כנסיות בתי כמה ושוב בס"ת, הדברות העשרתקריאת
 הנשמע וכפי חצות. לאחר זה הביחו שבועות בליל השינהלבדידת

 בשחרית: אותו קוראים שעדיין בהכ"נ איזהיש
 דעת ע"פ מיוסדים שהם האזהרות ג"כ ללמוד שבוהבימ ישבם

 היד בם' עצמו בהרמב"ם ללמוד שנוהגים ויש ז"ל.הרמב"ם
 ביום עשה מצות רמ"ח ז"ל, להרמב"ם המצות בם' או המצותמנין
 סימן באצבע במורה ז"ל חיד"א לה' וע' ב'. ביום מל"ת ושם"הא'

 ז': אותח'

 יתפלל שלא אצלם הנהיגו כנסיות בתי הרבה צבור. שליחטו(
 הקבוע. הש"ין רק ומוסף שחרית טובים וימיםבשבתות

 בתפלתו לכוין להש"ץ אומר וכיוצא צייט יאר אז לו שישומי
 לו שיש מי כל החול ובימי שבת של ומנחה בערבית אבללמנוחתו,

 הוא מתפלל להתפלל ויודע הראשונה השבה בתוך או צייטיאר
 צבור: שליחבתור

 ט'. אות יו'ד מערכת לעיל עמ"ש וכפור בר"ה צבור. שליחטז(

 שמי נוהגים פה כי בזכרוני הרשום כפי מדות. עשרה שלשטוג(
 שכתוב כמו בטעמים מדות הי"ג אומר ביחידשמתפלל

 בדיני ז"ל עובד בית דה' והגם תקס"ה. סי' ן"ל מרן וכמ"שבתורה
 מרן כדעת שנהוג במקום כי לעד"ן בזה, גמגם א' אות מדותהי"ג
 להם שיש נודע שלא במקום דגם נראה ועוד מזה. לזוי איןז"ל
 לע"ד ז"ל הרמ"ז דמדברי גם ומה ז"ל. מרן מדברי לזוז אין זהמנהג
 עפ"י רק המתפללים כולם וכמעט העם, מרוב למנוע ראיהאין

 חיד"א ה' דעת שכן וכמו בתורה כקוראים רק בזה ומכווניםהפשט.
 יבחר: והמעיין מרן. כפשטז"ל
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 ס"ת כמה מעליל תורה שמחת דביום פה המנהג תורה. שמחתיח(
 אותם: ומקיפין התיבהעל

 ע"י שנעשית התקנות פה להדפיס ]ראיתי ביהכנ"ס שמשייט(
 שמעה כי בהיות אתו[ אשר והרבנים המח' הרה"גמז"ק

 שמשי ע"י נמשכים טובים לא אשר ענינים איזה כיאזנינו
 אנשים במקומם למנות דעתינו הסכימה ובכן הבחורים,ביהכנ"ס
 הגבאות זולתי בחורים שמשים ירנמבו לא והלאה ומהיוםנשואים.
 אנדזנו יכולים אך וו. הסכמה בטלנו שלא עת כל זהו ואולםוכיוצא
 עטר"ת אייר י"א זה והיה לנו יראה אשר עת בכל זו הסכמהלבטל

 וקיים.לפ"ק
ע"הע"הע"ה

 הכהן יצחק ד"ר כמוס מרדכי הכהן משה כלפון כהן שושן ד"רציון
ס"טסילט"אס"ט

 בני שכל בביתנו שראיתי מה כפי שבת. של קידוש בענין שבת.כ(
 הברכורנ כל המקדש עם ואומרים ביחד מקדשיםדובית

 מימי היה זה שמנהג הרוב ועל הכוס. בידו הבית וגדולבשלימות
 מוה"ר הרה"ג אביו ומר זצוק"ל הכהן משה רבי הרה"ג זקנימר
 למיעבד אריך לא אולי ונסתפקתי זצוק"ל. הכהן שאול רביהרב
 ומכל בברכתו. ולצאת לשמוע רק ראוי בידיגו הכוס שאין דכיוןהכי

 הוא שהיה נר"ו דודי מר כי מפני זה ממנהג לשנות רציתי לאמקום
 שמתכוין בלי לקדש שהורגל כיון אולי וגם נמוך. קולוהמקדש

 אותנו: להוציא לב ישים לא אחריםלהוציא

 שאביו במי שנשאל מ"א סימן ח"ב ז"ל פעלים רב להגאוןוראיתי
 וקולו תיבות איזה מדלג ולפעמים מבורר מבטאו ואיןזקן

 הכוס אין כי גם בתיבה תיבה עמו לברך הבן שיכול והשיבנמוך.
 ומינה ע"ש. בדיעבד והו"ל מוכרח הוא דבנ"ד שרואהו, כיוןבידו
 גבר הורה שכן קודש בהררי יסודתו זה דמנהג שו"ר דידן.לנדון
 הברכ"י והב"ד ז"ך דף נוחלין יש בהגהת ז"ל הורויץ סגלמהר"י
 צריך וכיוצא בקידוש דהיוצאים שכתב ס"ה רצ"ה בסימןז"ל

 אשר בא"י הברכה מתחילת שיאמרו והנכון במלה מלהשישמעו
 כמ"ש אמן לענות כדי קודם יסיים אחד וכל הסיום עד וגו'קב"ו
 ע"ש. דבריו תוכן זהו שמע. קריאת ברכוונ לענין נ"ט בסימןהטור
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 דבריו בראש ז"ל הברכ"י דברי שהזכיר ז"ל פעלים רב מהרבוהפלא
 ושכן לכתחילה אפילו להתיר ליה דמטייע תנא להביא סייםולא

 : נכוןהוא

 אור על שבת בליל ללמוד להתיר דיש לענ"ד נראה שבת.כא(
 של בנר גם אסר ז"ל דמרן דהגם ]חשמל[אלכתריסית'י,

 רבנן גזירת עליו חלה שלא אלכתריסית'י דשאני נראה ע"ש.שעוה
 דגם וכיון הראשונים. בימי היה שלא מחודש אור שהוא יטהדשמא
 כמ"ש יטה, לשמא למיחש דליכא היכא מתירים יש ממשבאש

 לאסור, ז"ל מרן כדעת דנקטינן הגם רע"ה. בסימן ז"להכה"ח
 האור את המכסה בזכוכית אין שהרי ממש אש הוי דלא הכאשאני

 הפבאי:*( לעת וצ"עחום.

 תי'ו ת כ ר עמ

 בדברי ז"ל מהרי"ך דעת ראש, של התפלין לבישת בעת תפליןא(
 משה באנור ו"ל  בוהרנו"ז דעת וכ"ן א' אות ת' כוע'יעקב

 סי' ח"ג בפ"י בספרו ז"ל ומו"ר ע"ש. תפליו לתולה לחוש דאיןשם
 לזה. דחושש תפלין מע' ח"ג ז"ל ה' ודברי ד"י ה' דברי הביאה'

 שלא אמז"ל וה' כהד"י דבר דעמא דנראה כתבתי לשםובהגהתי
 דלהורות דלעד"ן וכתבתי בזה דמחמיר הח"ל דברי והבאתילהוש,

 ע"ש: לעצמו יחמיר והמחמיר דשרי, כדינא מוריםלרבים

 ב': אות א' מע' עמש"ל יד אטר שהוא מי תפלין,ב(

 של תפלין ללבוש נוהגים מקובלים שאינם גם ת"ח כמה תפלין.ג(
 שנוהגים יחידים איזה ג"כ ויש ר"ת. של ותפליןרש"י

 ג', אות דר"ת תפלין בדיני עובד בית לה' וע' ת"ח. שאינם גםכן

 . זוגות שני שמניחים מהם יש ומשנה מקרא בעלי גם הצבידבארץ

 מאלפים יותר בעיר ללכת פשוט המנהג ג'רבא אי פה תחומיל.ד(

 ח"א יבי"א בשו"ת אד להחמיר, שהעלה ע"ו סי' ח"א ונשאל שואל בשו"ת יעייז*(

 לשו"ת במילואים שליט..א הישיבה ראש מרן וכ..פ להקל כאז כדבריו פסק ט"זסימן

 ע"ש. ע"ד( )דנ"ח ח"א מצליחאיש
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 ז"ל מהרש"ך מורי מאבי ושמעתי חומתה, ימא שהעיר מפניאמה
 הכהן מהר"ן הרה"ג מקודש ראב"ד ור"מ ר"מ זקנינו מר בימיכי
 מקודש ראב"ד ור"מ ר"מ אחיו ומר נסים, מעשה המחבר הרבז"ל

 דורם מחכמי אחד רב מאת מכתב קבלו ז"ל, הכהן מהר"רהרה"ג
 מחבר ז"ל רואח מסעוד ר' הרב מאת הרוב )ועל תונס מערימאחת
 תחומין איסור על אותם והעיר מאד תמה ובו עולה( זאת מיהשיר
 ותוכן וספרים סופרים מפי בהרוכה לו כתבו הנז' רהרבניםפה,

 תחומין. לאיסור לחוש אין חומתה ינ41 אשר עירנו דפהתשוברנם
 מבטלים דהזרעים אסור, לרשות מרשות וההוצאה הטלטולאך

 מכאן ולהי מכאן לחי פתח בצורת פה עירוב מצריכים רלכןהדלרה
 לא להם כתב תשובתם הנז' הרב קיבל וכאשר גביהן. עלוחבל
 הרהבתי לא זה ידעתי ואם ג'רבא, שואגימגיבאי ארלות כיידעתי
 ישיב לה' וע' שמעתי. ע"כ אבקש. וסליחתם הלאה, לגשת עזבנפשי
 ומ"מ זה. על ז"ל ה"ה שכתב ומה שמ מ"ש נ"ג סי' ח"ב ז"למשה
 להם התירו שלכם הקדמונים שהרבנים כיון שם סיים תחומיןלעגין

 שלא דור אחר דור יום בכל ומעשים דבר עמא וכן ע"ש.שומעים
 שום מטלטלין אין אך חומתה*(. דימא פה תחומין לאיסורלחוש
 וכמש"ל פתח צורת של עירוב שיש במקום רק לרשות מרשותדבר

 א': אות עייןמערכת

 ושבעה אדר, וי"ג בטבת, ועשרה גדליה, צום בתענית תענית.ה(
 בתבתי ומניקות העוברות מתעבים אם תמוז_עשר

 ע"ז כתב ז"ל מתענו.ן4ומהרמ"ז דאין דלעד"ן יעקב דבריבסו"ס
 עומד אני במקומי כי עם ולע"ד שיתענו=י(. ודעתו וגו' ראיתיראה

 מודים המתירים גם אפי' בו דרך ועשתה הים חומת פרצה שהממשלה ובזה"זןאה"נ4(
 בזה[_ עוד לעיין ויש תחומין איסור בה ויש חומתה ימא הויאדלא

 דבין תמוהים דבריהם ולע"ד והמט"י, הבי"ע דגרי אחרי נמשכו שם דבריו והנה**(
 לדעת ומניקות. במעוברות אסתר לתענית מקום אין מור"ם, לדעת בין מרולדעת
 וכ"ש צומות בשאר גם ובש"ע בב"י כמתבאר מצטערות בלתי גם פטורותמרן

 מיהא אסתר דבתענית ס"ל הרי צומות, בשאר דמחמיר מור"ם ולדעת אסתר,בתענית
 לתפוס אין וא"כ ע"ש. השש"א וכמ"ש מצטערות באין גם פטורות ומניקותעוברות

 דס"ל ז"ל מור"ם דמר וחומרי תעניות, כשאר אסתר בתענית למרן דס"ל דמרחרמרי
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 שואל הקטן בספרי וכן ע"ש, תשובתי בראש שם שכתבתיוכמו
 אתי הסכימו לא עוד כל מ"מ ז"ל, דבריו על בארוכה כתבתיונשאל
 לרבים להורות אוכל לא ההוראה כסא על העומדים ורעיאחי

 או המעוברת כי השואלים להשיב אני ורגיל להתיר.בפשיטות
 היזק חשש שיש השערתה לפי לה נראה אם בעצמה, תשערהמניקה
 ונזק חשש שום אין השערתה לפי ואם תתענה, לא מתעניתהלולד
 לנשים תשאל לשער יודעת אינה ואם להתענות. יכולהלולד

 השערתם. לפי ותעשה להם והדומה המילדת כמו בזההבקיאות
 להתענות: דאסורה ודאי הא לולד נזק חשש שיש אומר הרופאואם

 צ"ח-צ"ט[. סי' ח"ה ונשאל שואל בספרוןועייל
 אות ג' מע' לעיל עמ"ש פה הבוהגים הגשמים תעביות תעביות.י(

 בשבת שחל באב תשעה וכן בשבת שחל ט"ב ערב באב. תשעהז(
 אברהם מר' שמעתי אצלי כתוב מצאתי א', ליוםדנדחה

 כל )ר"ל בתורה לומדים היו ז"ל מהרי"ך מז"ק דמימי ז"לעידאן
 ומזה ע"כ. בשבת. ט"ב חל אם אפילו הלימוד( חלקי בכלהיום
 ס"א תקנ"ג סי' א"ח ז"ל כמור"ס ג'רבא אי פה נהגו דלאמבואר
 והחיד"א הט"ז כדעת אלא אבות, פרקי אומרים אין בשבת חלדאם
 בשבת ללמוד להתיר א', אות שם ובמחב"ר ג' אות שם בברכ"יז"ל
 מצד בין הדין מצד בין הלימוד חלקי בכל ט"ב ערב או ט"בשהיא

 עירינו. במנהגי מאד בקי היה ז"ל מהרי"ך דמץ"ק וכידועהמנהג,
 דמז"ק במילי בקי והיה ידו על מים יצק הנז' ז"ל עידאןוהר"א
 ללמוד דאסר ז"ל יעב"ץ ה' בשם שם להמחב"ר וע' ז"ל.מהרי"ך
 דאם אלא ט"ב, יום שהיא בין עט"ב שהיא בין בשבת הרעיםדברים

 ע"ש: בזה לחלק יש מאתמולהתחיל

 תקנ"ג סי' ז"ל מור"ם כתב בחול, שחל ט"ב ערב באב.תשעהח(

 תעניות בשאר גם לע"ד דיז מז ובר מצטערות, אינם אם מתענים תעניותדבשאר
 להחמיר אסורות לומר אני וקרוב צריכות אינם התרה וגם לאכול, יכוליםשפיר

 מז"ק מכ"י )מועתק טעמים. מכמה שם וכמ"ש גרירי דמרן דבתריה לדידן,להתענות

 סי' ח"א דעת יחוה בשו"ת )וכ"פ ד"י(. שבס"ס משה אמר הגהות בצד המח'הרח"ג

 ע"שן.פ"כ
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 ללמוד המותרים בדברים כ"א ואילך מחצות ללמוד שלא דנהגוס"ב
 ולפי ע"ש. אבות פרקי אומרים אין בשבת חל אם ולכןבט"ב,
 לומדים אלא כמור"ם נוהגים אנחנו דאין הקודם באותהאמור
 הדדי בהדי להו תלי ז"ל דמור"ם דכיון לומר פנים ישבשבת,
 לומדים בחול גם בשבת דלומדים לדידן א"כ וגו', ולכןוכמ"ש
 נהגו בשבת דדוקא לומר פבים ויש הלימוד, חלקי בכל חצותמאחר
 אין ואם בזה קבוע המנהג איך לחקור וצריך מור"ם. כדברישלא

 ושרי: אדינא ליה דמוקמינן נראה ויש, שיש קבועמנהג

 מורי אבי מימי בביתנו מנהגינו המפסקת בסעודה באב. תשעהט(
 הפת את ללפת ז"ל, מהרי"ך דודי ומר ז"למהרש"ך

 אביהם למר ראו שכן אצלי המשוער וכפי צלי מלוח ודג זיתבשמן
 ז"ל. נוהרש"ך מז"ק אביו לנור ראה הוא וכן ז"ל הכהן מהר"םמז"ק
 בשר לאסור דנהגו ז"ל מרן דמ"ש. ח"י החיים44ס"ק כף ה'וכ"כ
 דמי ולא שרו מלוחים דגים אבל לחים דגים היינו ודגיםעופות
 מי שיש הנז' ה' שכתב ומה ע"ש. פוסקים לכמה וציין מלודזלבשר

 מליחא כוורא ע"ב ע"ד דף בבתרא דאיתא מהא בזהשמפקפק
 מבשר עדיף מלוח דדג נראה דמזה מעלי. לא מליחא בשראמעלי,
 דשם ראיה מזה דאין לעד"ן ע"ש. מלוח בשר כמו לאכלוואסור
 י"ל שפיר והתענוג החשיבות לענין אבל מיירי. לבד התועלתלענין
 הבז' הפוסקים כמ"ש ושרי, ותעבוג חשיבות לו אין מלוחדדג

להתירו:

 בהם שיש הפסוקים הקינות מסוף לדלג פה נוהגים באב. תשעהיוד(
 ס"ג תקנ"ד סי' המחב"ר וכ"ד ובלילה, ביום נחמהדברי

 ח' אות תקנ"ט סי' ז"ל החיים כף לה' וע' ע"ש. הפר"חושכ"כ

 להגמ"י וציין דנחמות פסוקי קצת הקינות בסוף ואומרשכתב
 מסדרי ואולי ע"ש. ב' אות הגה"ט והשכנה"ג והמ"בוהד"מ
 אולי או הקינה בסוף נחמה דברי שסידרו זה על סומכיםהקינות
 ע"י נתיסדו ושוב וכיוצא. המצרים בין ימי לשאר רקנסדרו

 בלחש בין במנחה רק נחם אומרים ואיל ט"ב, ויום ללילהאחרונים
 בחזרה:בין

 ותפלין טלית ללבוש ויחידים ת"ח כמה נוהגים באב. תשעהיא(
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 מראשית הימים כשאר ביחיד בביתם ומתפללים בביתםבשחרית
 והולכים והתפלין הטלית והולצים העמידה, סוף עד השחרברכות
 שכן י"ג אות בתפלין החייבים דיני ז"ל עובד בית ה' וכ"כלבה"כ.
 מצא ושכן ז"ל גאלאנטי מהר"ם נוהג היה ושכן ת"ו א"ימנהג

 תקנ"ה סי' ז"ל החיים כף הרב כ' יכן עיקר- וכל ז"ל האר"יבכתבי
 מהר"ס האלה'י המקובל הרב נוהג היה שכן וזכורני ד', ג'אות
 מזה נוהג אני וכן ויחידים. ת"ח הרבה אחריו ונגררו ז"ל.עידאן

 טו"ת: ללבוש פה מנהגינו ובמנהה שנים, עשרותכמה

 ולא באב. בתשעה מלאכה לעשות שלא פה נוהגים באב. תשעהיב(
 לעורך ומיון דאכילה במידי רק מסחר. רשאר ומתלמשא

 או אלחארה שוק בתוך הנצרכים דברים איזה שמוכרים ישהרבים
 סכ"כ תק3"ד סי' ז"ל למרן רע' הרכים. צרכי כפי חנויותבאיזה

 דכל כתב בסכ"ד ושם אסור. מלאכה לעשות שלא שנהגודבמקום
 וכתב מלאכה, מאותה ברכה סימן רואה אינו בת"ב מלאכההעושה

 וציין לעשות שבהגו במקום אפילו דמשמע קי"א אות החיים כףה'
 ע"ש: פוסקיםלכמה

 עירינו פה השנה בראש התקיעות וסדרי ומנהגי דיני תקיעות.יג(
 שאחר התקיעות ומנהג י"ד, אות ר' מע'עמש"ל

 סמוך בעש"ק שנוהגים והתקיעות ט"ו, ארת כ' מע' עמש"להנעילה
 א': אות ש' מע' עמש"ללשבת

 חיילות בזמן מים לשתות שלא פה פשוט המנהג תקרפרת.יד(
 תקופת טבת, תקופת תשרי, תקופת תקופות.ארבעה

 שם והכגה"ג קט"ז סי' ביו"ד מור"ם וכ"כ תמוז. תקופתניסן,
 סי' סוף א"ח ז"ל והפר"ח פוסקים. כמה בשם ל"ו אותהגהב"י
 דודי מר וכ"כ ע"א. ל"ו ודף ל"ה דף ז"ל דוד שירי ה' וכ"כתכ"ח.

 וכן ע"א. ל"ז דף ז"ל דוד שירי ה' והב"ד בכיה"ק ז"למהרד"ך
 מה לפי סביבותיגו, אשר והמחוזות הערים נוהגים שכןנראה

 לוחות: סדרי ובאיזה ספרים באייה בזה להםשראינו

 בזה לחוש שלא פשוט המנהג הגז' תקופות ארבע בכל תקופות.טו(
 וכ"כ אדא. רב בתקופות ולא שמואל מר בתקופותרק
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 ל"ז דף ז"ל דוד שירי ה' דבריו והביא בכיה"ק ז"ל מהרד"ך דודימר
 דורו, לאנשי בחשבון קרובה דרך תפס ע"ה ששמואל וז"לע"א
 ע"ש. ז"ל עכד"ק מים מלשתות העולמ ונזהרים סומכים תקופתוועל
 המתבאר כפי סביבותינו אשר והמחוזות הערים בכל הכונהגוכן

 מהם: הנדפסים השנה לוחות ומסדרי ספרים מאיזהוהנראה
 מדרי במאמרו ע"א נ"וז ובדף ל"ח בדף ז"ל, דוד שירי דה'והגם

 אדא לדרב גם לחוש ז"ל מוהרח"ף הרה"ג משם כתבלוחות
 ס"ט[. נאמ"ן ע"ג. דל"ג מ"ב סי' אומץ יוסף בס' להחלד"א]וע'
 מר תקופות שנים לעשר בלוחותיו שם ז"ל דוד שירי ה' כתבומזה

 בדפים ספרו בגוף מתבאר וכן להם, לחוש אדא רב ותקופותשמואל
 אדא רב תקופות להזכיר רגילים ואין כן. המנהג איןשזכרתי,
 דור אבותינו ואבות אבותינו שנהגו מה אלא לנו דאיןבעיבורים,

 דטעמם ולעד"ן שמואל. מר לתקופות רק בזה לחוש שלא דוראחר
 ביניהם יש כי אהדדי סתרי הנז' התקופות ב' כי עמםונימוקם
 מקום אין שמואל מר דעת נתפוס ואם ושעות. ימים בכמה רבמרחק
 לדמר לחוש מקום אין אדא לדרב נתפום אם וכן אדא, לדרבלחוש

 כי בראותם שמואל לדמר והסכימו הכריעו הראשונים ולכןשמואל.
 שמואל. כמר רק ונהגו נגררו הם גם ולזה העולם, בכל המנהגכן

 לשתיית חוששין אם מתניא בפלוגתא גופה דהא דכיון נראהוערד
 מאי לכן א', אות תנ"ה סי' ז"ל ברכה מחזיק ה' וכמ"ש לא אוהמים
 ז"ל הבז' הרב דעת שכ"ן ובמו נהוג לא נהוג דלא ומאי נהוגדבהוג
 רבני מכל ההסכמה עלתה דכך דכיון גראה ועוד ע"ש. בבדובושם

 מסכימים השמים מן גם שמואל כמר והאחרונים הראשוניםדורות
 ואכמ"ל: ארז"ל%(. בזה שכיוצאבזהי,זכורני

 ותקופה תקופה בל של זמנים ארבע שבבל פה מנהגינו תקופות.טז(
 קריאת אחר זה שקודם קדש שבת ביום החזןמכריז

 זמנה: המשך וכמה חלה מתי ברבים להודיעמ"ת.

 איזה בשופר לתקוע אחד ת"ח למנות פה מנהגינו תקופות.טוב(

 מקז,טין שלמטן ב"ד שלמעלן ב"ד שרואין בשעה ה"ב דסנתדרין מ"קב~יישלמיי(
 ס"ט. נאמ"ן ע"ש. אותו מקדשין הם גםאותו
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 אז. המים מלשתות להמגע לרבים להודיע זמנה בהתחלתתקיעות
 כבר כי לרבים להודיע תקיעות איזה עוד תוקע זמנה כלות עםוכן

 ישתה: לשתות והרוצה זמנהעבר

 לבד, המים לשתיית רק לחוש שלא פשוט המנהג תקופות.חי(
 ט"ו באות לעיל הב"ד ז"ל מהרד"ך דודי מרוכמ"ש

 אינם דהעולם ל"ו אות הגהב"י קט"ז סי' יו"ד הכנה"גוכ"כ
 " נזהרים אינם משקים בשאר אבל בלבד, מהמים אלא להזהרנוהגים

 ע"ש: נזהרים אינם מזוג בייןוגם

 חיילות בזמן המים לשתיית שצריך דמי פה בוהגים תקופות.יט(
 או לסבול יכולים שאין לתינוקות לתת אםהתקופה

 קודם לו הצריכים המים את מרתיח בזה, וכיוצא לכך הצריךלחולה
 ונראה לכך. שצריך למי מהם ומשקה ושותה התקופה זמןחיילות
 בשם ל"ו אות הגהב"י קט"ז סי' יו"ד הכנה"ג מ"ש על בזהדסמכו
 ומלוחים כבושים או המבושלים והמשקים דמהאכלים ז"למהרי"ל

 המבושלים המים דגם וסוברים ע"ש. תקופה משום בהם לחושאין
 אם להחמיר דטוב נלע"ד ומ"מ זה. חשש בהם אין שהרתיחועד

 כן, אחרי גם או הרתיחה בעת אם ברזל הנז' במים לתתאפשר
 ברזל יש דאם שם וכ"כ כנז', להחמיר דטוב שם הנז' ה'וכמ"ש
 א"ח ז"ל מור"ם וכ"כ ע"ש. למזיק רשות אין התקופה זמן כלבמים
 תקופה או מת מכח לשפכם אין שלנו דהמים דהגם ס"א תנ"הסי'

 ברזל: בהם להשים לכתחילה טוב מ"מהגופלת,
 שהורתחו כל אלא וזמן. שיעור לו אין הנז' המים ובישולורתיחת

 היתר בו נוהגים התקופה זמן חיילות קודםונתבשלו
 הנד"מ נחל ערבי מספר עלים איזה לידי וכשבאו וכאמור.לשתותו
 דמרתיחין שמי על שם כתוב ראיתי זצ"ל[, עשוש צגייר]מהרב
 ובאות י"א אות ע"ב דף ע"ש התקופה ימן קודם שעות מ"חהמים
 יצא לא ומעולם ידיעה שום מזה לי דאין פלא והוא י"ג. ובאותח'
 על הי"ו המחבר החכם הוכחתי וכאשר כתבי. מפי ולא מפי לאזה
 מכתב הראני 3בראו, רלא היו שלא דברים הנז' בספרו כתב איךוה

 דברי בהבנת טעה הוא כי והודעתיו כנז'. בו שכתב קרובו מאתאחד
 עצמו, דברי אלא אינם בזה קרובו לו שכתב ומה הנז'המכתב
 הפרט עם אלה דבריו שנמשכים דימה והוא המוני( מאיזה)ששמע
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 קרובו וכן שמי. על הנז' במכתב הנז' קרובו לו שכתב לוהקודם
 אלא שאינם האמת הוא כן כי הודיעו תכף הנז' מכתבו בראותוהנז'
 שמי. על זה קודם מ"ש על סובבים ולא נמשכים ואינם עצמודברי

 מאמר הנז' ספרו של השער פתח שאחר בדף וכתב תיקן כןובראותו
 צדק בם"ם עוד וע' זה. על והודיע הודה ושם אלג,לט, מצליחבשם
 פשוט דהמנהג שכתבתי ה' אות ה' פתאים שומר במאמרושלום
 ע"ש, התקופה בעת ממנו שותים התקופה זמן קודם נתבשלשאם

 זמנה חיילות קודם שהורתח כל אלא לבישולו זמן שום הגבלתבלתי
 לבישולו קרוב שיהיה כמו7 דכל לי מסתברא ובאמת וכאמור.סגי
 הזמן רחוק כך כל משיהיה מבושלים מים בשם לקרותו עדיףטפי

 שום שאין פה הנהוג דכפי קאי דקושטא אלא המים. בושנתבשלו
 נוהגים מרחוק בין מקרוב בין והורתח שנתבשל וכל בזה,קפידא

לשתותו:

 )הנקרא סיד בבור שהם דהמים פה פשוט המנהג תקרפרת.כ(
 מקובצים שבו דהמים הגם מאג'ל( או מאג'ןבערב'י

 חשש בהם ואין מהוברים מים נחשבים נובעים, ואינם גשמיםממי
 על הקרקע תחת שהם מאחר ההקופה, זמן עבור אחרי מהםלשתות
 את שופכים התקופה זמן חיילות דקודם גוהגים וכן הקרקע.רצפת
 זמן עבור ואחרי הנז', הבור לתוך בכלים שהם התלושיםהמים

 מתבאר וכן ומצפצף. פה מוצה בלי ושותים מזה ממלאיםהתקומה
 וכל הצבי בארץ בדידן אנן שכתב תנ"ה סי' ז"ל המחב"רמדברי
 בשעת מים לשתות שלא נזה'רים איטליא וערי טורקיאגלילות
 אין דבא"י בודע וכבר ע"ש, בתלועייגו' שהם מים בואותםהתקופה
 להו. קרי מחובר שבבורות למים וא"כ סיד בררות רק מעינותלהם
 בעת מחוברים שהיו דמים ל"ו אות שם ז"ל החיים כף ה'וכ"כ

 ושכן ה' אות מאמ"ר לה' וציין חשש בהם דאין פשיטאהתקופה
 דברי מסתמיות משמע ושכן ר"ח, הלכות סוף הפר"ח מדברימשמע

 מחוברים היו אם אבל שאובלם במים רק חשש דאיןהפוסקים
 הרי ע"ש. כלל חשש ליכא שאבמ ואח"כ התקופה בשעתבמקוה
 מחוברים ג"כ גשמים ממי במקוה הנקוים דהמים להדיאמבואר

 חשש: בהם ואיןהוו

 ע"פ והלילה שהיום ניסן ובתקופת תשרי בתקופת תקופות.נא(
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 המשך להיות נוהגים רב, לא הפרש רק ביניהם שיש או שויםהרוב
 שעה וחצי קודם שעה חצי דהיינו אחת שעה רק זו ושל ,ו שלץמנה
 למחלקותיהם כ"ד ובאות כ"ב באות אח"ז שמבוארים וכמואת"כ.
 שהיום תמוז ובתקופת טבת בתקופת אך ע"ש. היום ושל הלילהשל

 זו ושל זו של זמנה המשך להיות נוהגים כידוע, שוים אינםוהלילה
 כ"ה ובאות כ"ג באות אח"ז שמבוארים וכמו שעות.שלוש

 ע"ש: היום ושל הלילה שללמחלקותיהם

 לחדש כו"כ שעות בג' פ' ליל חלה אם א( תשרי תקופת תקרפה_כב(
 היום חצות אחר ומחצה שעות משמנה זמנהיהיה

 ערבי. הקודם היום חצות אחר ומחצה שעות ט' עד ערביהקודם
 שעות משתי זמנה יהיה לחדש כו"כ שעות בתשע פ' ליל חלה אםב(

 לילה חצות אחר וחצי שעות שלוש עד ערבי לילה חצות אחרוחצי
 ט"ו פ' יום כתוב ובעיבורים ביום. שעות ג' פ' יום חלה אם ג(ערבי.

 לילה חצות אחר וחצי שעות משמנה זמנה יהיה לחדש כו"כשעות
 יום חלה אם ד( ערבי. לילה חצות אחר וחצי שעות תשע עדערבי
 לחדש כו"כ שעות כ"א פ' יום כתוב ובעיבורים ביום. שעות ט'פ'

 שעות שלוש עד ערבי היום חצות אחר וחצי שעות משתי זמנהיהיה
 הלבוש שיטת לפי החשבון ונבנה ערבי. היום חצות אחרוחצי

 כי לילה הקודם היום חצות אחר שעות משש להיותוהפר"ח
 מוכח וכן ז"ל. הפר"ח דעת אחרי ללכת וכדקי"ל עיקרדבריהם
 שאין העיבור לבעלי לתקופהיכידוע תקופה בין שישמהשעות
 היום הרוב דע"פ וכיון והפר"ח. הלבוש שיטת לפי רק זהמתאים
 דלא כיון לפרקים בזמנים שינוי לאיזה לחוש אין שוים,והלילה

 אח"כ. שעה וחצי קודם שעה בחצי רקנהגו

 יהיה מהלילה ומחצה בארבעה חלה אם א( טבת תקופת תקופה.כג(
 עד ערבי הקודם היום חצות אחר שעות מתשעזמנה

 זמנה יהיה מהלילה ומחצה בעשר חלה אם ב( ערבי. לילהוזצות
 ערבי. לילה חצות אחר שעות ו' עד ערבי לילה חצות אחר שעותמג'
 שעות ט"ז פ' יום כתוב ובעיבורים ביום. ומחצה בד' חלה אםג(

 ערבי לילה חצות אחר שעות מתשע זמנה יהיה לחדש כו"כומחצה
 כתוב ובעיבורים ביום. ומחצה בעשר חלה אם ד( היום. חצותעד
 אחר שעות מג' זמנה יהיה לחדש כו"כ ומחצה שעות כ"ב פ'יום
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 דכשאנו ערבי. היום חצות אחר שעות שש עד ערבי היוםחצות
 חשבון יסוד עפ"י וחצי שעה ומאחרים קודם וחצי שעהמקדימים
 קצר היום שאין מפני העולם מנהג ידי ג"כ יוצאים והפר"ח,הלבוש

 עפ"ד בנוי הוא ע"ש, בסופו ושלום בצדק ומ"ש בזה. די ולכן כךכל
 קצרה כ"כ שהלילה כמו קצר כ"כ היום דאצלם ז"ל צדק צמהה'

 דוד שירי לה' וע' בזה. די וסביבותיה עירנו לפי אך כיעו"ש,בתמוז
 לחוש דהיינו החומרות בב' להחמיר שכתב ודע ד"ה ל"ו לדףז"ל

 ראיתי וכן שם וסיים ז"ל. והפר"ח הלבוש ולחשבון העולםלחשבון
 התקופה קודם מה זמן שיעור מים מלשתות מחמירים ושכןבוהגים

 ל"ו: או' הגהב"י קט"ז[ ]סימן יו"ד להכנה"ג וע' ע"ש. לאחריהוכן

 זמנה יהיה הלילה בתחלת חלה אם א( ניסן תקופת תקופה.כד(
 עד ערבי הקודם היום הצות אחר והצי שעותמהמש

 בשש חלה אם ב( ערבי. הקודם היום חצות אחר וחצי שעותשש
 הקודם היום חצות אחר וחצי שעות מי"א זמנה יהיה מהלילהשעות
 בתחלת חלה אם ג( ערבי_ לילה חצות אחר שעה חצי עדערבי
 זמנה יהיה לחדש כו"כ שעות י"ב פ' יום כותבים ובעיבוריםהיום.
 אחר ומחצה שעות ו' עד ערבי לילה חצות אחר ומחצה שעותמה'
 יום כתוב ובעיבורים ביום שעות בו' חלה אם ד( ערבי. לילהחצות

 מאתר ומחצה שעות מי"א זמנה יהיה לחדש כו"כ שעות י"חפ'
 באות וכאכוור ערבי. היום חצות אחר שעה חצי עד ערבי לילהחצות

 בשניהם: שוה והטעםכ"ב

 יהיה מהלילה ומחצה בשעה חלה אם א( תמוז תקופת תקופה.כה(
 עד ערבי הקודם היום חצות אחר שעות מז'זמנה

 ומחצה שעות בז' חלה אם ב( ערבי. הקודם היום מחצי שעותיו"ד
 שעות ד' עד ערבי לילה חצות אחר א' משעה זמנה יהיהמהלילה
 ובעיבורימ ביום ומחצה א' בשעה חלה אם ג( ערבי. לילהמחצות
 שעות משבע זמנה יהיה לחדש כו"כ ומחצה שעות י"ג פ' יוםכתוב
 ערבי. לילה מחצות שעות עשר אחר עד ערבי לילה חצותאחר
 י"ט פ' יום כתוב ובעיבורים ביום. ומחצה שעות בשבע חלה אםד(

 עד היום חצות אחר א' משעה זמנה יהיה לחדש כו"כ ומחצהשעות
 והפר"ח הלבוש עפ"ד וחושבים ערבי. היום חצות אחר שעותארבע
 עוד ומאחרים וניסן תשרי בתקופת כמו שעה חצי ומקדימיםז"ל
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 שעות. שלוש זמנה המשך יהיה הכל ובין ומחצה שעות ב'אחריה
 ח"ג יוסף[ פורת ]בן בפ"י ,"ל מו"ר ובספר ושלום. צדק בסו"סוע'
 שכתבתי מה ה' פתאים שומר במאמר הספר בראשית התשובותחלק

 מיה_ כ"ג אות לעיל וע'בזה
 התענית גמר זמן ואז י"ח בליל תמוז תקופת חלה התרצ"וובשנת

 מחצות עשירית שעה סוף עד להתאחר יכולים הצבורואין
 זמנה שהיא והלבוש הפר"ח על לסמוך והסכמנו ערבי. הקודםהיום
 ראש בזה הסכים וכן שמינית שעה עבור עד שביעית שעהמעבור

 ז"ל: כטורזא מהר"ד תוגםרבני

 סעודת עת והוא תמוז י"ז בליל חלה התש"ד זאת בשנתינווכן
 שעה רק זמנה שיהיה הי"ו הדיג,ת רבני עםשבת,49והסכמנו

 והרוצה ערבי, שמינית שעה עבור עד שביעית שעה מעבוראחת
 וכן חלותה. זמן קודם במים ברזל חתיכת או מטמר יתןלהחמיר
 לרבני והודענו בהכ"נ בבל התש"ד ובשנת התרצ"ו בשנתהברזנו
 תנ"ה סי' ז"ל למור"ם ועי' יע"א.  תיטאוין בנגרדאן, מדנין,זרזיס,
 כדעת לדינא שהעיקר ומפני מצוה שהיא שבת לסעודת ומינהמ"א

 וכאמור: וכו' להוזמיר והרוצה כתבנו והלבוש,הפר"ח

 בשם קופה שבעיר כנסיות בבתי להעמיד פה נוהגים תורה.כו(
 לאור דבר איזה לבו שגדבו מי וכל תורה", "אורקופת

 זמן, איזה עבור אחרי זה על והממונים הנז'. בקופה נותנותורה

 מה בפגקסיהם ורושמים הקופות את מריקים עיניהם ראותוכפי
 הם ישר, לידיהם הבאים זה זולת נדבות ומאיזה ומזה שם.שנמצא
 להם ולקנות המלמד, לשכירות העניים התלמידים צרכימספקימ
 סך איזה להם ולקבוע למלבושיהם, וכן להם, הנצרכיםהספרים
 התלמודי. העיון לידי לבוא התלמידים שהתחילו שיראו אחרלחדש
 כפי פרס להם קובעים בלימודם להתמיד רוצים אם זה אחריוגם

 חכמים מהם תורה, של לכוזרה זה ע"י זכו תלמידים והרבההמצב.
 בישראל, תורה מרביצי מהם צבור, ושלוחי שוחטים ומהםולמדנים,

 העיירות בשאר אם פה אם בישראל, הוראות ומורי רבניםומהם
 התורה וקיום ה' דבר על וחרד היטיב מתבונל וכל סביבותינו.אשר

 גדול מוסד היא זו קופה כי מישרים תחזינה עיניווהתמדתה,
 על יעלנה עת ובכל ישכחנה לא איש אשרי התורה. דגללהקחת
 בעוה"ז, מפירותיה שאוכל זו מצוה לשכר ערך אין כי לבבו,מורשי
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 אלו ז"ל הראשונים רבותינו כמאמר הבא. לעולם קיימתוהקרן
 לעוה"ב לו קיימת והקרן בעוה"ז כופירותיהם אוכל שאדםדברים
 הזהירונו הגדולה כנסת אנשי וכן כולם. כנגד תורה ותלמודוגו'

 תיישימיולמחר אין גדיים איל אם כי הרבו;, רולמידיםוהעמידו
 וצדקתם לעולם, הלאה וכן תורה למרביצי יהיו עצמםהתלמידים
 למטרת כנסיות בתי ברוב קופה להעמיד נוהגים וכן לעד.עומדת
 בהוצאות אם משגת, ידמ שאין הווולים צרכי לספק חוליםביקור
 הנצרכים בכלים אם החולה, והנהגת במזונות אם והרפואות,הרופא
 יראה חודרת ועין לב נותן וכל הצורך. בעת להם להמציאםלחולים

 המחזיק האיש אשרי ידם, על ממש ניצולו נפשות וכמה כמהכי
 מישראל אחת נפש המקיים כל כי תמיד. יזכרהו וזכור כזהבמוסד
 היה אחד כי ע"ה אבינו מאברהם ולמד צא מלא. עולם קייםכאלך

 וגו' דברים אלו ארז"ל וכן העולם. רוב הושתת וממנואברהם
 החסד מוסדי והם זולתם, קופות כמה יש וכן וגו'. חוליםוביקור

 והחיה הנולד הילד צרכי לספק מילה ברית קופתוהחנינה,
 וכלה חתן קופת עניים, הם אם וכיוצא למילה הילד אביוהוצאוונ
 כיוצא. וכל משגת, ידם ואין לד;בשא שרוצים ולכלה לחתןלעזור
 אחת מטרווניהם ולבאר כולם להזכיר להאריך מקום כאןואין

 ואשריכם וגו'. חסדים וגמילווו וגו' דברים אלו ארז"ל וכברלאחת.
 קופות ארבעה כנסיות בבתי יש וכן ונותנים. וחוזרים נותניםישראל
 לעה"ק ואחת אמנו, רחל קופת וגקראת ת"ו ירושלים לעה"קאחת
 לעוו"ק ואחת זיע"א, הנס בעל מאיר רבי קופת ונקראת ת"וטבריה
 ת"ו חברון לעה"ק ואחת זיע"א, רשב"י קופת ונקראת ת"וצפת

 קופת אל, בית קופת לדך, משגב קופת העולם, אבות קופתונקראת
 הכוללים החכמים באים היו ותיקונן כסדרן וכשהשניםהמערבים.
 ומינויו. שליחותו, כפי איש איש שם הנקבץ הכסף אתומוליכים
 הרבנים מימי עתיקים מוסדות הם ככלם רובם הנז'והמוסדות
 וכן ת"ו_ בארצנו הישוב מתקיים ומזולונמ ומזה זיע"אהקדמונים

 להם עוזרים משגת, ידם אין אם שם הנוסעים פה תושביאחינו
 בס. יחזיק אדם ובן ישכהם לא איש אשרי השגתם. כפי הנז'הכוללים

 ויאמר ועולמו, עמו בעוני יראה והסדיו רחמיו ברוב רחוםוהוא
 כנו על העולמי השלום וישיב די, העולם כל ולצרותלצרותינו
 ושלום. עז ברוב ועולמו עמו את ויברך גואל, לציון ובאואיתנו,
 אחד ושמו אחד ה' יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך ה'והיה

 אמן: בימינובמהרה
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 בתיבה, רק מתפלל שהחזן יום בכל ומעשים הרגיל כפי תיבה.כז(
 מקדושת עדיפא התיבה קדושת דודאי לנהוג ראויוכן

 לא אם אחרים במקומות שמתפלל במי לגעור ויש הבהכ"נ.שאר
 : נ"ו[ סי' ח"ב בשו"נ ]ועי' לזה המכריחתו סיבה לושיש

 וכו'. שערי וכו' ותעתרו תענו הש"ץ אמירת בעת ותעתרו. תענוכח(
 ועי' אמן. הקהל לענות יע"א ג'רבא אי פה פשוטהמנהג

 דיש דכיון וסיים בזה, פלוגתא שהביא כ"ו סי' ח"א ובועז יכיןלה'
 בזה ועמ"ש ע"ש. וכו' בידו מוחין אין אמן שענה מיפלוגתא

 ל"א: סי' ח"ג יוסף[ פורת ]בן בפ"י מו"ר לס'בהגהתי

 לומר שלא יע"א ג'רבה אי פה מנהגינו א' יום שחל באב. תשעהכט(
 ס"א. תקנ"ט סי' בש"ע שפסק כמו בשבתצדקתך

 דעתו שכן ההגה דברי דכ"ז שכ' קל"ח סי' ח"ב להלק"טוראיתי
 דא"כ לתמוה ויש שם. כמ"ש להפך הש"ע דעת אבל ויוה"כבר"ה
 כל, הב"י מרן דעת דנר' ועוק"ל כלום_ בם"א מרן בדברי נמצאלא
 כס"א לה' וכ"ר חולק. בלי והמרדכי הג"א שכ"כ הטור ע"דשכ'

 ושנאו חזר ולמה תקנ"ב, סס"י זה דין ז"ל מור"ם מדכ' בזהשהשיגו
 דברי שהם עיקר לעד"ן ולכן ברורים. ודבריו ע"ש המנהג שכןוכ'

 ז"ל.מרל

 ולא ההפטרה הקורא הוא שלישי העולה ס"ת בקריאת ת"ב.ל(
 : ט"ז[ אות ח"ג בשו"נ ]ועי' ההפטרה לקרות אחריעלה

 ט"ב, אחר עד הלבנה על לברך שלא פה דנוהגים שמעתי ת"ב.לא(
 במוצאי מברכים ראיתי ז"ל, פרץ חזקיה רביובביהכנ"ם
 נוברכין: ואח"כ דבר איזה ואוכליםט"ב

 י"ח תפלת שגמר ואחר ערבית התפלל שלא מי תשלומין.לב(
 אל הענוידה שאחר התחנונים מתפלל והיהדשחרית

 להשלים יכול דשפיר לי נראה ונזכר. וגו' רחום והוא וגו' יושבמלך
 דיכול סוברים )יש לעסקיו בהלך דגם ועוד לעסקיו. הלך לאשהרי

 משם ז"ל אפרים יד להרב עי' ההיא לתפלה זמן עוד אםלהשלים
 בשם סק"ה ק"ח בסימן ז"ל הבאה"ט מדברי ונראה ץ"ל(.הא"ר
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 קצת%(: לחלק שיש אלא להיות ראוי דכןהל"ח

 ארבעה ושאר באב תשעה כמו דרבגן תעניות בשאר תענית.לג(
 דאין שבה, י"ג השלים שלא לקטן חינוך איןתעניות

 בזולתו. ולא מדאורייתא שהוא כפור יום בתענית רק לקטןחינוך
 ]בסי' ז"ל הברכ"י מדברי נראה וכן ז"ל. אדם היי להרב ראיתיוכן

 ע"ש, קי"א סימן בתשו' ז"ל מפאנו הרמ"ע וכ"כ י"א[. אותתקע"ו
 לוזנכם שצידד אלא ב'[ אות תקנ"ד ]בסי' ז"ל העה"ש דעתוכן

 ע"ש: שעותבחיגוך

 דאם לי נראה תעניות. שאר לענין כואבות שעיניו מי תענית.לד(
 ושאר לבד עיניו רק ואם יתענה. לא חולה גופוהיה

 שההולה או לעיניו, התענית שמזיק אומר הייפא אם בריא,גופו
 ואם יתענה. לא ונסיונותיו, דעתו אומדן לפי כן בעצבוו משערעצמו

 כנ"ל: יתענה.לאו

 כחו. תש ועדיין ונתרפא כהו ותשש חולה שהיה מי תענית.לה(

 סימן בא"ח ז"ל אליהו בסא הרב יה שהביאזכורני
 שעל דמשער אומר החולה אם באב, בתשעה אפילו והקילתקנ"ד

 ע"ש: החולי לו יחזור התעניתידי

 מתענים שאינם גדר פורצי איזה יש הרבים בעונות תענית.לו(
 באדר. וי"ג בטבת, ויו'ד בתשרי, וג' בתמוז, י"זתענית

 באמת. כן שאינו מה וכיוצא בריאות בחסרון עכביש בקוריונתלים
 יה. על אותם ועונשים אזןריהם שולו,ים יפה דין ביוו כוזוכאשר
 פרנסי יעשו מה דין לבית נשמעים ואינם יפה דיל בית כחוכשאין
 וישיב שלמה בתשובה יוזזירם וה' ? להם גשמע דורם שאיןהדור

 אמן: כבראשונה.שופטנו

 וג' בתמוז, י"ז התעניות בכל להתענות פה פשוט המנהג תענית.לז(

 מערכה הפוסקים מחלוקת והביא בזה שהאריר מה בסקכ"א ז"ל להכה"ח וועי'*(
 משלים שהפסיק דאע"פ ז"ל ומור"ם נ;רן שדעת כתב ז"ל ושתמאמ"ר מערכהלקראת

 ; ע'ש[ שם. ובהערה ו' אווו תשלומין תפילת הל' יוסף ילקוט בם' וע"עעש"ב,
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 בכל חתן שהוא ומי ברית, בעל שהוא מי גם בטבת, ויו'דבתשרי,
 ומצפצף: פה פוצה ואיל מתענה, כלה וכן המשתה. ימישבעת

 האשכנזים דמנהג שכתב תק"ן סי' בסוף ז"ל למור"ם עי. תענית.לח(
 ג'רבה אי פה וכן מהתעניות. אחד שום על להכריזשלא
 מהם; אחד בשום מכריזים ראיתילא

 למטר שהוצרכו יע"א ג'רבה אי פה היה מעשה גשמיס. תעניתלט(
 ימים יש התענית ימי ובתוך תענית,וגזרו

 שהגשמים הישמעאלים שאומרים "אלחסוים" בערבי'תהנקראים
 לזה חשו ולא צבור תענית גזרו דין והבית מזיקים_ אלחסו'םבימי
 וחמישי שני התעניות דשני ועוד הערים. בשאר כזאת נשמעדלא
 הינוים יגיעו טרם ברכתו ויריק ה' יחנן ראולי הנז' הימים קודםהם

 קודם הוא הראשון בתענית ההתחלה אם דה"ה לי ונראההנ"ל.
 ראשיתו הראשון התענית גם אם אך הנז'. ומטעםאלחסוים
 אין השני ולטעם גוזרימ הראשון דלהטעם להתיישב ישבאלחסו'ם
 והקב"ה גוזרים, בכה"ג דגם נראה עיון בלתי כעת ומסבראגוזרים.
 בעה"ו: הפנאי לעת בזה וצ"י הראוי. בעת הגשמים מורידברחמיו

 הפר"ח כתב וכיוצא, מילה ברית סעודת יש אם בכורות. תעניתמ(
 לבטל הבכורות דיכולים הלוי נוהר"ש בשםז"ל

 אלא ברית בעלי שאינם דהגם ור"ל ע"ש. זה מפניתעניתם
 משמע גם דמי. שפיר להוזענות שלא כדי לסעודה לבריתשהולכים

 ביכרוני רשום ג'רבח אי ופה החג. אחרי אחר יום לפרועדא"ץ
 התענו שלא או הבכורות. להתענות שלא שאמרו בילדותישראיתי
 שנוהגים וכמו ביום, בו מצוה בר איזה שנעשה תפלין שישביום

 איזה אוכלים ושם ובשירים בשמחה לביתו כנסת מביתלהוליכו
 ז"ל לחי כה ספר המחבר הרב שם נובח אז שהיה ובמדומנימגדנות.
 סעודה שם אין אם לענ"ד אך גפצה(. דיין ז"ל הכהן חי)הרה"ג
 להם ואין מצוה סעודת בתור כלל נהשב אינו מגדנות רקממש
 באי פשוט המנהג שראיתי מה לפי נכדו. )א"ה זה ידי עללאכול
 לימוד שגמר דזכם תלמיד איזה יש אם פטח דבערב יע"אג'רבה
 סיום עושים בדיוק ?מן באותו אותה גמר לא אפילו ממבתא,אילה
 הרבה בזה ומשתתפים מגדנות. רק ממש סעודה בלי מסכתאלאותה
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 כראוי(. מביגים שאינם ואפילו עמו כלל למדו שלא אפילואנשים
 דבטעימה דהמנ"ג בעצמו, המחבר הגאון כתב שכן מב. באות]ועיין

 : ע"ש[ סגי. דהוכל

 התרה צריכים אם דמצדד ז"ל להפר"וז עי' בכורות. תעניתמא(
 וכן ע"ש. הפסיד לא התרה בלא דהמקילואסיק

 לפי הוא וכן ע"ש. פסחים ערבי בספרו זצ"ל זקני מר דעתנראה
 כלל: התרה נעשית ולא הקודם באות הנזכר במעשהזכרוני

 התרה שא"ץ ז"ל הפר"ח שכו~ב הטעם לפי בכורות. תעניתמב(
 נראה ע"ש. גהוג לא דהכי דאדעתאמשוס

 נראה זה מטעם גם מכלום. פטורים אלא כן אחרי לפרועדא"ץ
 מסתמיות נראה וכן היום. כל לאכול מותרים התענית שביטלודכיון
 לקרוא המשתדלים פה הנהוג זכרוני לפי הוא וכן הפוסקים,דברי

 לא למען מצוה לסעודת ללכת משתדלים הבכורות וכןלבכורות,
 נתבטל שכבר הם אומרים שהוא כל ובטעימה ביום. בויתענו
 אינו כאלו היום כל אוכלים הם דמיד בזכרוני הרשום וכפיהתענית

 לי ונראה ל"ה. סימן א"ח בח"ד ז"ל פעלים להרב ועי' תענית.יום
 נותן ולכן להורות מנהגם הוא דכן משום רק החמיר לא ז"לדהוא
 תקמ"א מימן המ"א מדברי בלא"ה אך כנז'. להורות זה למנהגטעם
 וכנו"ש נהוג לא דהכי דאדעתא היום כל דיאכלו מתבאר יו'דס"ק

 ע"ש: ההרה צריך שאין למה טעמא האי ז"להפר"ח

 יכול ואינו לתשובה תעניות איזה להתענות שחייב מי תענית.מג(
 שכתב נר"ו אדוני אבי מר יד בכתבי ראיוזילהתענות.

 דפדירן זצוק"ל מהרש"ך זקני מר יד בכתבי ראיתי לשונו.וזה
 "כרובו'ת" חמשה שיעור לעניים צדקה שיתן הוא יחידתענית
 או בפוסקים זה מצא אם ידעתי ולא בזמנם(. כושמש שהיה)מטבע

 לשונו: ע"כ סעודה. דמי הרב שיערשכך

 רבי למוה"ר נר"ו מורי אבי שאל כי אצלי כתוב מצאתי תענית.מד(
 אביו מר של ציי'ט יא'ר תענית כי על זצ"ל הכהןסאסי

 כי ישוב. צריך ]א"ה. אייר חודש ראש שהוא שני יום הואזצ"ל
 ואיך תרכ"ג השנה ראש א' ביום בלוורנו נפטר ז"ל מוהרמ"ךאביו
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 אביו של סבר אמנם ?. אייר בחודש שלו ציי'ט יא'ר להיותיתכן
 יתכן ואולי התר"ח. אייר52שנת לחודש ראשון ביום נפטרזצ"ל
 יום כן וכמו מא"ח[ ז"ל. זקנו של צייט ביאר כותענה היהשאביו
 ד'. ביום שיתענה והשיבו ? יתענה אימתי חודש ראש הואשלישי

 חל דאם תענית בהלכות ז"ל מרן כדעת נוהגים פה כי לפניואמר
 מתענין דאין כמור"ם דלא למחרתו מתעגה בו, מתענים שאיןביום
 יו'ד מערכת ז"ל יעקב דברי להרב ועי' ידי. מכתב מצאתי ע"ככלל.
 שהיה קודש שבת הוא שלישי שהיום לזה בדומה שנסתפק ג'אות
 כתב דכבר כלל להתענות צריך שאין וכתב וששי חמישי יוםר"ח
 דאם צ"ו אות אבילות הלכות השד"ח דבריו הביא ללב יפההרב
 ימים. שלשה לאחר דהוי הכא וכ"ש לגנורי ידחה חודש ראשלמחר
 רק חודש. ראש שקודם ביום יתענה ללב יפה הרב דעת לפיומ"מ

 ולפי ע"ש. כלל להתענות שלא דנהגו הב"ך משם כתבהשד"ח
 חדא וצ"ל כהב"ך. פה נהגו דלא נראה ז"ל ממוהרם"ךהאמור

 דידן.- בנדון- גם דמתענלן הורה לכן להתענות דמנהגינו אומתרתי

 לענ"ד מסתברא נמי והכי בזה. לחלק שאין ז"ל להרב דס"לאו
 גדליה מצום לזה וסמך שלישי. או שני או ראשון יום שנאדמאי
 ליום גדחה גדליה דצום וששי חמישי יום השנה ראש חלדאם

 לשנים ונדחה ממש השנה בראש היה המאורע דעיקר הגםראשון
 מימן הט"ז בשמ הבאה"ט כמ"ש לחלק דיש והגם ימים_ושלשה
 פלוג דלא נלמוד מ"מ ע"ש. וגו' דחוי מתחילתו דהתם ס"אתקמ"ט

 ז"ל: טעמו לראות הב"ך בידי ואילרבנל

  נוידו תפלין שנפל דנזי יע"א ג'רבה אי פה נונהגינו ונפלין.מה(
 עונו: לכפרת אחד יוםמתענה

 אלו. פסוקים אומרים החומש קריאת שקודם פה רגילים תנ"ך.מו(

 משה לנו צוה תורה לאלהינו, גודל הבו אקרא ה' שםכי
 ישראל, בני לפני משה שם אשר התורה וזאת יעקב, קהלתמורשה
 ועד. לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אהד, ה' אלהינו ה' ישראלשמע
 וקודם ואמל. אמל לעולם ה' ברוך אומרים הלימוד גמרואחרי
 הרביתי חזון ואנכי הנביאים על ודברתי אומרים. הנביאיםקריאת
 סודו גלה אם כי דבר אלהים ה' יעשה לא כי אדמה, הנביאיםוביד
 לא מי דבר אלהים ה' יירא לא מי שאג אריה הנביאים, עבדיואל
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 ארץ וליסוד שמים לנטוע כסיתיך ידי ובצל בפיך דברי ואשיםינבא,
 גצר ארץ יירשו לעולם צדיקים כולם ועמך אתה, עמי לציוןולאמר
 גמר ואחרי וגו'. לאלף יהיה הקטון להתפאר ידי מעשהמטעי
 קריאת וקודם ישראל. קדוש שמו צבאות ה' גואלנו אומריםהלימוד
 פניו נקדמה ישענו לצור גריעה לה' נרננה לכו אומריםתהלים
 נעימות פניך את שמחות שובע חיים אורח תודיעני וגו',בתודה
 ותשועת וגו', מציון יתן מי אומרים הלימוד גמר ואחרי נצח.בינוינך
 כל לבבכם ויאמץ חזקו וגו' ויפלטם ה' ויעזרם וגו',צדיקים
 בא בועז והנה אומרים רות מגילת קריאת וקודם לה'.המיחלים
 הלימוד גמר ואחרי וגו'. עמכם ה' לקוצרים ויאמר לחםמבית

 עז מגדל אומרים המשלי קריאת וקודט וגו'. פעלך ה' ישלםאומרים
 קריאת וקודם וגו'. חן ומצא אומרים הלימוד גמר ואחרי וגו'. ה'שם
 חיים אומרים ולבסוף וגו' חקר אין עד גדולות עושה אומריםאיוב
 אומרים אטתר מגילת קריאת ואחרל וגו'. עמדי עשיתוחסד

 ויקר: וששון ושמחה אורה היתהליהודים
 וביום באב בתשעה אסורה הסבדל דבעילת אע"ג באב_ תשעהמז(

 היכא צרכי כל לי שעשה ברוך מברך מ"מכפור,
 שבים של לובש אם וכן ללבוש. דמותר ביון עקרב סכ3תדאיבא
 עיקר הפוסקים מדברי וכ"נ ו' אות העה"ש וכמ"ש וכיוצאולבדים
 דאין דעתו י"ט אות ה' סי' גודל בקשר ז"ל דהחיד"א והגםלדיגא.
 דקי"ל ולדידן ז"ל. האר"י דברי אחרי דנמשך טעמו 3ראהלברך
 )וכ"כ כהפשט נקיטנן והפשט הקבלה פליגי דכי ז"ל הרדב"זכדברי
 המנהג הוא וכן מברכין. ולכן ע"ש(. ח"ב בריש ז"ל מלאכי ידהרב
 יחד לסדרם בגלילותינו נוהגים וכן ע"ש. ז"ל החיים כף הרבכמ"ש
 סב"ל לומר דאין נראה הכי דנהוג זו~וכיון ברכה שמדלג מיואין
 דהוא משום נראה לברך דאין כתב ז"ל שההיד"א ומה המנהג.נגד
 ללכת דיש להורות דיש נראה אך הקבלה. דברי אחרי ללבת בהגז"ל
 כל לברך דנהיגנן לדידן ובפרט ז"ל. העה'הט וכמ"ש הפשט פיעל

 ז"ל דמרן והגם הכי. הסוברים כדעת בהם בתחייב לא אפי'הברכות
 ז"ל מור"ם כדעת המנהג ומלכות שם בלי דמברך כתב מ"ובסימן
 בכללי כידוע במנהג סב"ל לומר ואין לברך. הסובריםודעמיה

 ז"ל:הפוסקים

 שבליל נוהגים באב תשעה ביום מילה כשיש באב. תשעהמה(



קצא ה נ ר הב חייםאורחברית

 שם ולומדים היולדת, בבית אנשים עשרה מתקבצים באבתשעה
 כך ואחר באב תשעה מענין שהוא לישראל בחק הכתובהזוהר

 לביתו: אישחוזרים

 המילה לעשות נוהגלם באב בתשעה מילה כשיש באב. תשעהמט(
 שמתאחרים כנסיות בתי איזה יש כי חצות.אחר

 כדי ולכן , היום לחצות קרוב איוב וספר איכה ומגילת הקינותבקרואת
 חצות: אחר המילה עהמים לכך במצוה להשתתף הרוצים כולםשיזכו

 גפן צמר של במנעלים ללכת פה נתפשט המנהג באב. תשעהג(
 פנים דהרב דזכורני והגם יחפים. אווכיוצא

 אלו, וכן וגו' כמאןעהרגל דהוי לבדים של במנעלים העירמאירות
 לזה: חששו לאעכ"פ

 בסימן ז"ל מרן כתב עשירי, וביום עשירי בליל באב. תשעהנא(
 ושלא בשר לאכול שלא כשר דמנהגתקנ"ח

 בשבת באב תשעה חל ואם ע"ש. עשירי ויום עשירי בליל ייןלשתות
 דמי שפיר שני ויום שני דבליל מלשונו נראה ראשון ליוםונדחה
 דאי ועוד בדחוי. זה ל"ש מרן שכתב הטעם לפי דהא בשר,לאכול
 ז"ל מור"ם שכתב ואע"ג זאת. להשמיענו ז"ל לנורן הי"לאיתא
 ע"ש. יומ של אבילותו משום אמור שני ובליל מותר שנידביום
 משום דאסור עשירי בליל זה טעם נתן שלא ז"ל מרן מדברינראה

 כתב שלא מהרי"ל בשם בד"מ ועי' כן. ס"ל דלא יוס, שלאבילותו
 הולך תמיד דהלילה מסברא נראה וכן ע"ש. וגו' נמנעים דישרק
 ראשון יום עם שייכות לו אין שני ליל וא"כ שאחריו היוםאחר
 הכוונות בשער כתב ויטאל דמהר"ש י"ט אות ז"ל הכה"חרכ"כ
 ושהפר"ח שני, בליל בשר בדחוי אוכל היה ז"ל מהרח"ו אביודהרב

 הברכ"י והב"ד בלילה הבשר לאסור טעם דאין כתבבליקוטים
 דכן דנראה ק"ל אות תקנ"א סימן הנז' להרב ועי' ע"ש. ז"לוהרב
 זה על נשאלתי וכאשר הך. היינו ואולי ע"ש מוז"ל נוהגהיה

 בו לך אין כשר מנהג שהוא כתב ז"ל דמרן דכיון להתירהשבתי
 ומוקמיגן במבהג ספק והו"ל במנהג פלוגתא דהוי ותו חידושו.אלא
 שלא במקום מור"ם על לסמוך בעלמא דקי"ל ואע"ג אדיגאליה
 וכאמור. כמור"ם דלא מרן דעת דגראה שאני הכא דעתו, מרןגילה

 וכאמור: מנהג. בספק ולא דדינא בפלוגתא רק זה דל"שועוד





קצגכהונה תהי"הכרית

 יי"6י*46-4"4
 עו, , ,,,,,ו,/קן

 אל"ףמערכת
 יש דאם להורות אנחנו רגילים אפרוח, בה זטנמצא ביצה אפרוח.א(

 ששים אין אם אפי' סירחון, דהיינו רע ריחבביצה
 שכן בזכרוני הרשום ולפי התבשיל. ומתירים הביצה זורקיםבתבשיל
 סי' ביצים דם דיני ז"ל אחים שבת הויב וכ"כ להורות המוריםרגילים

 בו אין אפילו התבשיל מותר אז מוסרח האפרוח דאם ז' אותס"ו
 ברכה שיורי ה' וכמ"ש ק"ג, בסי' כמ"ש הוא לפגם טעם דנותןששים
 דבין פשוט ונראה ע"ש. עמאר מהר"ש בשם ג'[ ]אות ק'סי'

 לפגם, טעם נותן הו"ל מוסרחת עצמה שהביצה בין מוסרחשהאפרוח
 דהיינו רע ריח יש אם שיהיה מקום בכל בביצה להריח רגיליםוכן

 ששימ: שם אין אם הכל אוסרים לאו ואם מתיריםסירחון

 הנקרא בכלי טמונה היתה והיא אפרוח בה שנמצא ביצה אפרוח.ב(
 עזנו גאון הורה כסכס'ו, הנקרא המאכל שבוכסכא'ס

 כלי הם כאלו יחד מצטרפים והקדרה שהכסכא'ם ז"ל בסיםמהר"י
 בין ושבכסכא'ס, שבקדרה במה ששים יש אם להקל בין יאחד

 היתה או בכסכא'ס טמונה והיתה הכל, בין ששים אין אםלהחמיר
 ה' וכ"כ שמו. על כ"י בספרו ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק וכמ"שבקדרה
 ]וע' להורות רגילימ אנחנו וכן ע"ש. רכ"ט סימן ח"א ז"ל משהישיב

 ע"ה[: סי' חיו"ד ששי חלק ונשאלבשואל

 ו' אות ל"ח סי' ז"ל אחים שבת ה' בדופן. מכה ונגדו בריאה אודםג(
 רש"ל הסכים ושכן להכשיר בב"י ז"ל מרן דדעתכתב

 קי"ל דאנן מ"ב סי' ח"א משה ישיב בספרו וכ"כ ע"ש. וגו'והפר"ח
 הסתם מן מכשירין להכשיר ידוע המנהג באין וגם מרן, כדעתלהכשיר
 ההוראה פשטה וכן ע"ש. ג'רבא אי פה להכשיר ראוי ושכן מרןכדעת
 ומ"מ ט"ז. אות ז"ל שדי תנובות לה' וע"ע ז"ל. עפ"ד להכשירפה

 דאז גוררו שהרופא כבשר ממוסמס הריאה בשר אם לבדוקצריך
 ו' אות ז"ל להעה"ש וע' הנז'. הפוסקים בדברי וכמבוארמטריפים

 ומ"מ שכתב הב"י מרן כונת לבאר אליעזר דמשק הרב בשםמ"ש
 בדופן ומכה שהאדימה ריאה בכל מטרפינן ומשו"ה דר"ל וגו'שמעתי
 הפוסקים ומדברי ע"ש, וגו' בקיא"נן ולא להכי דחיישינןכנגדה

 דיש אלא אליעזר דמשק הרב כפי' נקיטנן דלא מבואר הנז'והרבנים



 ה נ ו הכ תה"ת ת י רבלצד

 מ,טה ישיב ה' להדיא וכ"כ לא. או ממוסמס הריאה ב,טר אםלבדוק
 בדברי א' אות א' מע' ז"ל הזבח תורת לה' וע' עש"ב. רכ"ו סי'ח"א
 יש אם אפי' אדומה ריאה כל להכשיר ת"ו ירושלים דמנהג המגיהה'
 וגו' הקצר בספר סתם שכן וכמו ז"ל הב"י מרן כדעת נגדה בדופןמכה
 ע"ש. ירושת"ו מנהג שכן חיים ארץ ה' מדברי להוכיח יש וכןע"ש,
 ממוסמס הריאה בשר אם לבדוק מצריכים הם גם דודאי נראהאך

 הנ"ל: והפוסקים הב"י מרןוכמ"ש

 אינן ימין של האונות צורות ס"ב ל"ה סי' ז"ל מור"ם כתב אונות.ד(
 כשהאונה וכן טריפה. צורתן נתחלף ואם שמאל לשלדומות

 שמאל של האומה ואם טריפה, מהתחתונה גדולה ימין שלאמצעית
 ימין של האונה אם וכן טריפה, ימין של עליונה מאונה גדולההעליונה
 העירה פה ולדידן ע"ש. וטריפה חליף מקרי זה כל שמאל משלגדולה
 ז"ל אחים שבא הרב וכמ"ש הללו שינויים ארבעה בכל להכשיריש

 של אונות צורת שנתחלף כגון מור"ם שהזכיר השינויים וכלוז"ל:
 הגדולה עצמן באונות או הימין לצורת שמאל ושל שמאל לשלימין

 למטה האומות שהיו או האומות נשתנו אם וכן לגדולה, וקטנהלקטנה
 חליף מקרי ולא מרן בתר דאזלי' לדידן כשר הכל למעלה,והאונות

 כל אבל הורדא, נמצאת ולא בשמאל ושלשה מימין בשניםאלא
 כשרים הכל בורדא בין באומות בין באונות בין שנמצאוהשינויים
 הרב וכ"כ ע"ש. ז"ל הכהן עיני והרב להפר"ח וציין מרן.לדעת
 ובו ש"ע לידי בא וכן ע"ש. עיקר נ"ל וכן ומסייס ג' אות שדיתנובות
 על הראשון המוסגר ז"ל. מור"ם דברי על ( ) כזה מוסגר בכ"ימוקף
 מור"ם. דברי שבסרף טריפה תיבת על השני והמוסגר צורותתיבת
 הצד מן והכתוב המוסגר ולדעתי כן. מנהגינו ואין וז"ל בצדוונכתב
 ופשוט ועוד, מצוה שעשוע המחבר הרב ז"ל עידאן מהר"ם מהרבהם

 וכן עירינו. מרבני אחד הוא כי כן ג'רבא אי פה מנהגינו דאיןדכונתו
 עירינו מרבני אחד ז"ל מהרח"ך הרב גפ'צה מעיר אלי בתשובתוכתב
 מור"ם וכמ"ש פה, השינויים באלו לאסור דאין לחי כה המחברהרב
 ורדות בב' להטריף שנוהגים במקום אלא אינם הדינים אלו דכלגופיה
 ההילוקים אלו כל גם שמכשירים, במקומות אבל כלל ורדא לה איןאו

 כל ורדות, ב' ויש ורדא לה אין דמתירים לדידן וא"ככשרים.
 והגם ורדא. ו' מע' לקמן ועמ"ש ז"ל, עכת"ד כשרים הנז'השינויים
 החילוקים על רק קאי דלא ראיה אין לע"ד הנז' מור"םדמדברי
 שציין הב"י מרן בדברי הוא וכן קאי דע"ז לורדא השייכיםוהדינים



קצהכהונה דעהי"הברית

 ז"ל מהרח"ך מדברי מיהא למדנו מ"מ ע"ש, בד"מ הוא וכןמור"ם
 צורות בש'נוי גמ כמור"מ ג'רבא א* פה מנהג'נו דא'ן לפחותהנז'

 פה המובהקים מהשוחטים היה ז"ל הוא כי הנזכרים, והאומותהאונות
 בתשובתו ונחית יע"א בגפ'צה הרבנים לראש היה ושוב ג'רבאאי
 המנהג היה אלו וא"כ זולתו, ועל זה על עירינו מנהגי להודיעניאלי
 מזה להוכיח דיש ועוד כלל. כן כותב היה לא בזה כמור"םפה

 ע"ש. קפ"ז סי' ח"א משה ישיב ה' וכמ"ש בזה גם להתירדמנהגינו
 בין הק"ק שוחטי שאר עם שוחט שהייתי בזמן בין הצעיר אניוכן
 שמעתי ולא ראיתי לא הי"ו, המורים עם מורה בתור שאניבזמן

 לפי הנז', השינויים מצד זולתינו ע"י ולא ידינו על בהמהשנטרפה
 שנים: וכמה כמה זה אצלי והמשוערהנראה

 עוף או בהמה ס"ה מ"ה סי' ז"ל מרן כתב השליה(. )דהיינו אםה(
 פה דנקיטנן נר' וכן כשרה. בה מונח שהולד האםשניטל

 בין מותרים דברים ארבעה וז"ל: ז"ל מהרצ"ך* כתב שכןלהכשיר
 וכ"כ הרחם, ב'ית ו'רדא ט'חול כ'ליות כטו"ב וסי' הותירו ביןנחסרו

 עוף בין חילקו ומדלא ז"ל. הנז' מהרצ"ך בשם כ"ו אות צדיק עיניה'
 דאין התנו מדלא וכן ז"ל. מרן וכמ"ש בשניהם דמתירין משמעלבהמה
 מועט בהפסד ובין מרובה בהפסד דבין נראה בהפ"מ רק בעוףלהתיר
 הללו דסימנין פה, נהיגנן דהכי נראה ז"ל מהרצ"ך מלשון גםמתירים,

 ועוד ידם. את למלאת הבאים לשוחטים אותם מומרים היו המובןכפי
 שלנו שהרבנים דהיכא קפ"ז סי' ה"א ז"ל משה ישיב ה'דכתב

 שהמנהג שפתם דל על הזכירו ולא מתירים ואחרוניםראשונים
 דהגם נראה וא"כ ע"ש. להתיר שלכם שהמנהג ודאי א"כלהחמיר
 להחמיר כתבו דהאחרונים מסיימ א' אות כ"ד סי' ז"ל הכהן עינידהרב
 להכשיר כתבו בהפ"מ מיהו קבלה, דברי דדבריו ר"ח כדעתבעוף
 אם בעוף מחמירין דיש ס"א מ"ה סי' אחים שבת הרב וכ"כע"ש,
 תנובות הרב וכ"כ ע"ש, הפ"מ באין לדבריהם לחוש ויש האםניטלה
 יש בזה חילקו לא עירנו דרבני לדידן מ"מ ע"ש. ג' אות מ"ה סי'שדי

 אם הכשר דהעוף הפ"מ יש דתמיד דנראה ועוד אופן. בכללהתיר
 וכתב המחצית או השליש רק שוה אינו לגויים טריפה בתורימכר

 הגדה )על הגדה ומדדש התודה( )על אהבה חולת מח"ס זצ"ל כהן צמח ר' הרה"גהוא*
 אהרן ר' כמה"ר ג'רבא רבני ראש הרה"ג של תלמידו היה בכתובים. לו ועוד פסח(של
 כהן שאול ר' הגאון של רבו והוא בשמו. טרפיות בהלכות הערות ומביא זצ"לפרץ
 ועוד. הבכורים לחם מח"םזצ"ל



כהונה "ה"תבריתקצו

 הפסד שהוא מה דכל 'שבעה נחלת הרב בשם ע"ב קל"ט דףהשב"א
 רוב הסכימו ושכן ספק בלי הפ"מ הוי מזטתות קצת יותרמהקרן

 לפי דהעיקר יעקב מנחת הרב בשם שם שכ' מה לפי וגםהאחרונים,
 מה האדם ערך לפי לשער דיש שם כתב ומזה והענין והמקוםהזמן
 דהיוקר אלה בימינו הנה ע"ש. הפ"מ הוי בהפסדו מצטערשהוא
 ימי של בהמה כמו שוה העוף וכמעט מצוי הבשר ואיןיאמיר

 זכורני וכן וכנז'. העוף בעל דמצטער הפיימ הוי א"כ ויותר,הראשונים
 בו יש עוף כל דבזה"ז כתב מתשובותיו באחת ז"ל משה ישיבדהרב
 זה זמנינו על וק"ו כ"ש זמנו על כן כתב הנז' הרב ואםהפ"מ.

 :וכאמור*'

 הקודם, שבאות שניטלה האם כמו מתירין אם האם ניקבה אם.י(-
 כתב, האם ניטלה להכשיר מרן שכתב מה על ז"למור"ם

 בניטלה להכשיר מרן בדעת דדעתו מורה ולשונו דכשר, ניקבהוכ"ש
 שעל ובנימוקה, בניקבה להתיר בב"י מרן דעת נראה וכן-ובניקבה

 לו מנ*ן- יודע ואיני מרן כתב האם בנימוקה להטריף הרוקחמ"ש
 הרוקח דברי מדהשמיט מוכח וכן מניטל. נימוק עדיף דלא היאדסברא
 ניקב שאם שאמרנו אבר דכל ס"ב נ' בסימן ממ"ש מוכח וכןמהש"ע
 בין ביד או בחולי שניטל בין טריפה ניטל אם כך טריפהבמשהו
 טריפה דניטלה גם באם מטריף הנקב היה אם וא"כ וגו', חסרשנברא

 הוכיח לזה ודומה בניקבה, דמתיר צ"ל בניטלה בש"עומדהכשיר
 האם בניקבה להתיר עצמו מור"ם דעת וכ"נ ע"ש. הטור בדעתהד"מ
 מדכתב וכן כסתם. דדעתו ויש סתם קי"ל הא מחמירין ויש דסייםוהגם
 באות כמ"ש כהמתירים דהעיקר נקטינן דלדינא מוכח מחמיריןלשון

 דלדינא מוכח בהפ"מ להתיר מדסיים וכן מלאכי. יד ה'הקודם2בשם
 וז"ל: חטאת לתורת בהקדמתו עצמו מור"ם וכמ"ש להתירדעתו

 שבת, לכבוד או חשוב בדבר לעני או בהפ"מ להקל כתבתילפעמים
 אליבא הוא גמור היתר כי נ"ל היה המקומות באותן כי מטעםוהוא

 שבמקום כתבתי ולכן בדבר, החמירו ז"ל שהאחרונים רקדהלכתא

 והמנ"י הנ"ש עם שחסכים וער"ה וקפ"ט צ"ט סי' ח"א משה ישיב בשו"ת ע' א"ה--

 נתכוון שע"ז ונראה הטרפות, בכל הפ"מ יש דהאידנא כתב קע"א בסי' אמנםהנ"ל
 מציאות דאטו זה דחה ער"ד סי' ח"ג ונשאל שואל בספרו אמגם זצ"ל, המחברמוה"ר
 לפי הטעם בצירוף עליו סומך דכאן ונראה ע"ש. הפמ"ר יהיה שלא מעלמאשקלת
 עוף, על נתכוון לא הישי"מ דגם נראה היה ולע"ד הב'(. העולם מלחמת בזמן )אזזמננו
 שם בשו"ן הי"ו ההמ"ג מזה שנרגש ושו"ר כיעו"ש. בהמה על קאי קע"א בסי'דהתם
 ס"ט. רא"ם ע"ש. ע"רסי'



קצזכהונה דעהי"הברית

 ובתראי בקמאי מצינו וכן דינה על הדבר להעמיד יש וצורךדחק
 דה"ה האם בניטלה שהתירו עירנו רבני דעת וכ"נ ע"ש. הכידעבדי
 להוכיח יש וכן מרן. בדעת שהוכחתי וע"ד ניקבה אם כ"שאו

 גרירי דמרן דבתריה ספרד בני דלדידן נראה וא"כ דבריהם,מסתמיות
 וכן וכאמור. עירינו רבני דעת דכ"נ ועוד מועט, בהפסד גם להתיריש

 הסוברים דעת שהביא דאחר ב' אות ז"ל אחים שבת הרב דעתנראה
 להחמיר אין דבניקבה כתב אמת זרע דהרב כתב הפ"מ, באיןלהחמיר
 )ומ"ש ע"ש. דבריו מסיום וכ"נ מועט בהפסד אפילו ומשמעכלל,
 אחים שבת הרב מדברי להוכיח יש וכן ע"ש( בח"ג הוא הז"אבשם
 הקודם באות כתבתי דכבר ועוד ע"ש, וגו' לדידן אבל שכתב ג'אות

 וא"ץ הסתם מן להתיר לע"ד ולכן ע"ש. הפ"מ יש בעוף גםדבזה"ז
 כיון בנימוקה בין האם בניקבה בין לא או הפ"מ יש אםלחקור
 מן להתיר דיש וכ"ש איכא, והא בהפ"מ לה תלו והאחרוניםדמוד"ם

 וכאמור: ע"ז לחקור ואיןהסתם

 הרב כתב התרנגולת, בתוך וסרוחים קרושים ביצים נמצאו אם.ז(
 ע"ש. שלמה האם אין אם גם להתיר ג' אות אחיםשבת

 סי' ח"א משה בישיב מדבריו וכ"נ כשרה, מועט בהפסד דגםומשמע
 הסתם מן היתר להורות דגילים אנחנו וכן זה, תנאי התנה שלאקט"ו

 ו': ובאות ה' באותועמש"ל

 א"י רבני דגם שומעת ואזן רואה עין זה בזמננו אשורית. אותיותח(
 קבלה במכתבי בין שלומים באגרת בין מכתביהם עסקיכל

 כ"ע כמעט דנהגו ומשמע אשורי בכתב הכל כותבים והודעותובקשות
 כנר' אשוריות, אותיות עושים הנקרעים קבלה בכתבי ואףלהתיר.
 אשר בזה"ז ולע"ד קדושה בו אין חול לשם שנכתב דכיוןשדעתם
 כל לטובת הקדושה וכתיבתינו שפתינו גבול ולהרחיב לפשט לנונחוץ
 א' מע' בחאו"ח בזה ]ועמ"ש 3. בזה להחמיר אין ולפרט לכללהלאום

 ע"ש~נ כ'אות

 המנחמימ דמשמעמדו יע"א ג'רבה אי פה פשוט המנהג אבל.ט(
 ואפי' ככלו היום מקצת משום לגמרי האבלות ממנומתבטל

 וכ"ש בשבת וכ"ש מהחול ק"ו דהדברים עיקר לענ"ד וכ"נבשבת.
 ח"א משה ישיב לה' ועי' למת. רוח לנחת להפטיר וכ"ש לם"תלעלות

 כהב"ח דלא המנחמים שעמדו אחר לם"ת לעלות דבר דעמא צ'ס4'
 ע"ש, ה' אות בס'/ת המפטיד קריאת דיני מנוחה בית לה' ועי'ע"ש.



כהונה "ה"תבריתקצח

 יכול דמדינא עולים בזה/ במנהג בירור אין אם ואף כמ"ש,ולעד"נ
 אפ" המנחמים דמזטעמדו ס"א וטצ"ה סיי מרן דעת נר' וטכןלעלרת
 גם ולכן באבל המקיל כדברי דהלכה ועוד אבילות, ליכא תובשבת
 עולה אינו לעלות שלא שמנהגס במקום אך עולה, מנהג שאיןבמקום

 קנ"ט[: סי' ח"א להשו"נ ]ועי' כהאוסרים. שנהגוכיון

 עי' וכיו"ב מילה בסעודת אוכל אם יב"ח בתוך ואמו אביו על אבל.י(
 י"ב: אות יו'דבמע'

 משה זכרון ה' בדברי מבואר במוצ"ש הבשמים על מברך אם אבל.יא(
 דבר עמא שכן לברך ז"ל החיד"א דמסקנת רצ"ז סי'~א"ח

 :ע"ש

 האבלות דמפסיק נראה האבילות ימי בתוך ער"פ חל אם אבל.יב(
 מס"ס המעריב קודם וחצי שעות ב' דהייבו קטנהממנחה

 הל' ושמא ס"ה[ ]שצ"ט סי' ז"ל מרן שכ' מתירין כיש הל'שמא
 וממחצית הרגלים משאר משונה דער"פ הא"ז בשם שכ' בד"מכמור"ם

 ע"ש: הוא די"ט האבילות נפסק והלאההיום

 והאונן למת, דצריך מה בכל המתטפלת חברה בעיר נשיש אונן.יג(
 מבואר מצות, ושאר וברכות בתפלה עצמו על להחמיררוצה

 בא"ח בדבריו מבואר וכן דרשאי ס"א שמ"א סי' יו"ד ז"ל מרןמדברי
 דמרן דבתריה דלדידן סק"ז שם החיים כף ה' וכ"כ ס"א ע"אסי'

 ביוה"כ מת שהי"ל באונן לידי מעשה בא וכן להחמיר. רשאיגרירי
 לשתות. לזולתו היין ולתת להבדיל דיכול לו הוריתי יוה"כובמוצאי
 ברכה, בלא שבת במוצאי דיאכל ס"ב שמ"א מי' ייו"ד מרןומ"ש
 לו באין דמיירי י"ל או רשאי, דר"ל אלא צריך שכן ר"ל דאינונראה

 ]וע"ע וכאמור: להחמיר רשאי אינו מרן לסתם גם דבכה"גמתעסקים
 ל"ג[: סי' יו"ד ששי חלק אומרביביע

 אסור דאונן ל"ד אות אנינות בדיני ז"ל עובד בית הרב כתב אדנן.יד(
 ולהחיד"א נ"ב סימן יו"ד לדוד מכתם להרב וצייןבתספורת.

 אות ל"ח סימן אומץ וביוסף מ"ו אות ל"ח סימן ח"ב שאל בחייםז"ל
 להסתפר נוהגים יע"א ג'רבה אי דפה בזכרוני הרשום וכפי ע"ש.ט"זי

 רא"ם ב'. אות ט"ז סי' עין טוב וצ"ל: שם כלום נמצא לא אבל עובד. בבית ןכ"הע"ז
ס"ט[,



יצםכהונה ועהי"הכרית
 זסאינם לקרובים דוקא זה אם כעת זוכר איני אך המת. יקברטרם

 בעה"ה זה אברר ועדד יהם. ע למתאבלים גם או עליהםמתאבלים
 'טרי הרמב"ם דלדעת מבואר ומשם יטם ז"ל שאל ח"ם להרברטו"ר

 זה דמנהגנו נראה וא"כ ע"ש. חולתו ז"ל מהריק"ט ושכ"כלהסתפר
 ס" ז"ל למור"ם וע" לשאול יש ועז ט ממ באוננים גם הואדסמכא
 ]צ"ל הנו"ב משם מ"ש כ"ג ס"ק תשובה פתחי ולהרב ס"השמ"א

 בש"ע ז"ל מרן מדברי היכהה דאין נראה ולענ"ד ז"ל.החת"ס[
 ז"ל כהרמב"ם דדעתו מוכח בש"ע זה דין מרן הזכיר מדלאואדרבא
 אלפי ולאחר ס"ה. שמ"א סימן ז"ל חיים ארץ להרב ועי'ודעמיה.
 דדעת נראה דלענ"ד כהאוסרים מרן דדעת הסוברים מהרבניםמחילות
 רק חילק שלא ז"ל הרמב"ן דעת נראה וכן ודעמיה. כהרמב"םמרן
 האוננים דגם בררתי ושוב ע"ש. בטוב"י כמבואר המטה תשמישלענין

 הרב מ"ש גם מדינא. מנהג והוא האבילות תיילות קודםמסתפרים
 דדינא כן מורים מהריק"ש דברי אין כ"כ דמהריק"ש ז"ל שאלחיים

 ע"ש44:קאמר

טו(
 אבל_

 ימי בשבעת ותשובה מוסר ספרי ללמוד מותר האבל
 בשם כ"ה[ סי' אבלות ]מע' ז"ל חמד שדי הרבהאבלות.

 ונאים ע"ש. שפ"ד סימן ז"ל שלום נוה הרב משם אזכור אברהםהרב
 וההספד הבכי דעיקר ז"ל הרמב"ם כתב דכבר שאמרם, למיהדברים

 זה פי ועל לו. ורפא ושב בתשובה ולהתעורר לה' בתשובה לשובהוא
 בזה"(: וכיוצא ז"ל להרמב"ם תשובה הלכות ללמדד לעצמיהתרתי

 בשבת ואפילו בשר האבל לאכול שלא ג'רבה אי פה מנהגינו אבל.טז(
 הקרובים ואפילו דגים, רק ואוכלים האבילות ימי שבעתשל

 ואפילו בשר לאכול שלא מקפידים רבים אבלות חיוב עליהםשאין
 אות קכ"ו דף ז"ל אברהם ויקרא הרב וכ"כ קרוביהם. לכבודבשבת

 "מטעם כ"כ דמהריק"ש שאל חיים ה' דמ"ש כוונתו ונראה מאד, סתומים ]הדברים**
 מצרים בארץ דדוקא ע"ב מי' יו"ד משה דבר ה' בשם החיד"א שם מ"ש והיינומנהג".
 דברי דאין המחבר מוה"ר קאמר וחהא ע"ש, הוא דהרמב"ם דאתריה כןגוהגים

 קאי לא הדב"מ דגם אפשר ולע"ד ממנהגא, ולא קאמר דינא אלא כן מוריםמהריק"ש
 ארצותם בשאר ולא דוקא הוא כן שנהגו דמנהג דקאמר אלא מהריק"ש דבריעל

 ס"טן. רא"םואמ"א,

 ח"ב אומר יביע בשו"ת וע"ע אה"ב ס"ט. הנ"ך רי"ח. סי' ח"ג ונשאל בשואלועי'
 דמ"מ שם היבי"א עלה ומסיים כא(. )מ"ק המאירי בשם כן שהביא כ"ו סי' סוףחיו"ד
 לידי המביאים בדברים פסוקים ביאורי ומביאים לענין מענין המסתעפים מוסרספרי

 ס"ט. כהן אפרים זה. היתר בכלל אינםשמחה,



כהונה תהי"הכריתר

 לזה ויסוד מקום מצאתי לא וכעת ע"ש. אצלם המנהג הוא '~כןב'
 דנקבר דכיון ח-ט סעיף שע"ח בסימן ז/'ל מרן בדברי מבוארדמדינא
 להשרות כדי הסעודה בתוך מעט יין ולשתות בשר לאכול מותרהמת

 ז"ל מרן מדברי מתבאר וכן ע"ש. לרוות לא אבל שבמיעיוהאכילה
 ואולי בחול, ואפילו לשתות שלא מקפידים אין וביין ס"ג. שמ"אסימן
 בבשר אלא שמחה אין חז"ל מאמר יסוד על נבנה המונים מנהגהוא
 חשבו לבדו דהיין מצד אם הקפידו, לא וביין הקפידו בבשר ולכןויין

 מפני מהבשר נמנעים ולכן שמחה דהוי הוא ובתרוייהו שמחהשאינו
 לא שבמיעיו האכילה להשרות שצריך היין אבל כך, כל נצרךשאינו
 למרי ויין לאובד שכר תנו כדכתיב היגון מסיר דהיין ועודהקפידו.

נפש:

 המונים מנהג דזה מבואר שם רכ"ב סימן ח"ג ונשאל שואל ע')אה"ן
 זה למנהג מקום ואין בשבת בשר אוכלים שאינם נשיםודעת

 אות ר/ מערכת כהונה ברית ועי' לקרובים. שכן וכל לאבלאפילו
 : "יו'ד(

 גמר ואחרי האבל. בבית ההלל אומרים שאין פה מנהגינו אבל.יז,
 לבית האבל עם להתפלל הבאים הולכים האבל בביתהתפלה

 נשארים והאבלים תורה ספר קריאת ולשמוע הלל שם לקרותהכנסת
 לבית לצאת נהגו שהם כתב ס"ג שצ"ג סימן ז"ל דמרן ואע"גבבית.
 שכתב בזה ז"ל כמור"ם נהגו פה ע"ש. התורה קריאת יום בכלכנסת

 סתם בשבת שכתב ומלשונו ע"ש. בשבת אלא יוצא שאינודנוהגים
 עשיתי וכן במנחה. גם שרי השבת יום דבכל נראה בשחדית כתבולא

 הלכתי תנצב"ה אחותי כשנלב"ע תרומה סדר שבת ביוםמעשה
 ובמנחה:בשחרית

 א' סימן בח"ב ז"ל הרדב"ז כתב כן כפיו. נושא אבל כהן אבל.יח(
 כפיהם נושאין דאין יע"א ג'רבה אי פה דכ"ש ונראהע"ש.

 לעלות תמיד וכשדרכו בשבתות, פרהסיא דין נוהג ואינו בשבתותרק
 קורים שהיו ר"ת על ת' סי' ביו"ד ז"ל מרן מ"ש וכעין פדהסיא.הו"ל
 הטעם ואמר מעצמו ועלה החזן קראו ולא אבל ואירעו שלישיאותו
 אומר עולה שאינו אותו הרואה שבת בכל שלישי לעלות שרגילדכיון

 התרה בלי לשנות ואין בפוסקימ מוזכר החול, בימי בשר לאכול שלא המנהגומ"מ*
 ע"ש. ל"ו אות א' מע' כתוב משפס ה' והביאו מ"ז סי' ח"ב צדק משפט ה'וכמ"ש

 ס"ט.רא"ם



רא ה נ ו הכ תהי"ה ת י רכ

 ע"טג וטבפרהסיא דברים והו"ל מלעלות נמנע הוא האבלותבזטביל
 עולה אחר כהן בדאיכא דגם ,טם הנד ד'ל הרדב"ז מדבריומתבאר
 אחר כהן דבדאיכא ת' סימן בץ"ד ד'ל מור"ם למ"לט דמי ולאע"ש.
  אפוטר הכא אבל עעיהם שיעלו א"א דהתם חדא ע'"ט. החע יעלהולא

 דיעלה לער'ד נראה ולכן לעלות. הורגל דהכא ועוד ,טניהם.שיעלו
 סימן בא"ח ז"ל למרן וטר'ר עולה. לעלות ירצה אם ולכן עוטהמצות י יבטל שלא ד'ל הרדב"ז ,טכתב מטעמא יעלה הורגל בלאואפילו
 וע" ע"ש. כנסת מבית יצא ,טבעה דתוך ,טכתב מ"ג סעיףקכ"ח

 נוהג שאינו דבשבת פשוט לי ונראה שם. ז"ל והבאה"טלהפר"ח
 וכמו שיעלה פשוט מרן לדעת גם לעלות דרכו אם שבצנעאדברים

 מפורסם שהיה ר"ת דשאני ולומר לחלק ואין דר"ת. מההיאשהוכחתי
 ללמדנו דבא אייו זה, להביא ז"ל למרן הי"ל לא דא"כ נודע,ושמו
 למרן ושו"ר שכתבתי. כמו נראה יותר לדחות דיש ואע"ג לזהבדומה
 יב"ח בתוך יעלה שלא דנהגו שכתב המרדכי דברי שדחה בב"יז"ל
 אבל שהרי שנושא, נראה שבעה בתוך ואפילו טעם, שום יודעדאינו
 דבר לו שאירע דכיון כתב הלקט ובשבולי שבתורה. המצות בכלחייב
 שכל והטעם במקומו. יושב שאינו כ"ז כפיו לשאת שלא מקומו,ושינה

 כן נהגו לא אלו ובארצות בשמחה. שיהיה צריך לברך שעומדמי
 אבלות בימי בעודו כפיו ישא שלא זה טעם על לסמוך אפשרומ"מ
 יפה בשבת מקומם לשנות נדהגים שאינם שאותם מדבריו משמעע"ש.
 להפר"ח ושו"ר לדוכן. לעלות דיכולים הכי דינא כן ואם עושיםהם
 לא דאבל זה דדין עלה להוסיף דלא דהבו וטעמו בשב"ק שמתירז"ל
 דמפרש מדבריו נראה ע"ש. ועיקר ושורש טעם לו אין כפיו אתישא
 ביום כפי ונשאתי מעשה בעצמי עשיתי וכן דוקא. בחול ז"ל מרןדנרי
 הרבה שהביא רנ"ג בם"ק שם ז/'ל החיים כף להרב )ועי' קודששבת

 שלום ספר בסוף ועי' כעת. לענ'/ד נראה כן ע"ש(. כן שדעתםפומקים
 ה' אות ל"ב סי' חיו"ד ח"ד אומר יביע בשו"ת ]וע"ע ח"ב, ז"לדוד

 ע"ש[: בשבת, להתיר סמוכיןשהביא

 לקדש דביכול שכתב צ"ה בסימן ז"ל אפרים שער להרב עי' אבל.יט(
 לשואל ליה מבעיא קא לא אבלות ימי שבעת אחרהלבנה

 יעכב לא אבל דבאינו )ואע"ג אבילות ימי אחר רק יקדש לאדודאי
 האבלות(. אחר רק יקדש לא באבל מעונן, יהיה דשמא ועודהמצוה
 ואף הלבנה לקדש דמחוייב יותר דנראה והשיב עוברת. במצוהרק

 דאל"כ ברבים לקדש דהיינו מדבריו ונראה ע"ש. ביתו מפתחלצאת
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 )דא"כ בביתו זורחת באיגה דמיירי לומר מסתבר ולא בביתויקדקז
 אלא עוברת( במצוה זטביאר כמו הלבנה זורחת אין אם לבארהה'ל

כדאמרן:

 או שלבש הכגדים כל לרחוץ יע"א, ג'רבה אי פה מנהגינו אבל.כ(
 ורגליו ידיו פניו האבל לרחוץ נהגו וכן האבל. עליהםשישב

 בחמין לרחוץ היה זה מנהג עיקר ואולי דבר. של טעמו נתבארולא
 ולובשים בחמין לרחוץ ויכולים האבלות כלה כבר כיולהורות
 שהוא ואפשר באב תשעה במוצאי לרחוץ נהגו זה )וכעיןמכובסים

 בזה: להתיישב ויש ברחיצה(. אסורים שהיו זהסטעם

 החיד"א עמ"ש קודש בשבת בגדיו להחליף יכול אם בענין אבל.כא(
 דיש נראה ומדבריו ב"ג[. אות ת' ]סי' בברכ"י,ז"ל

 עידאן משה הרב הקדוש דהרב ששמעתי לודאי קרוב וזכורנילהחליף.
 שכתב מה רי"ט סימן ח"ג ונשאל שואל )עי' מחליף. היהזצוק"ל

בזה(:

 על ליפול שלא נהגו ס"ד קל"א סימן בא"ח ז"ל מרן כתב אבל.3ב(
 ג'רבה אי פה מנהגינו וכן ע"ש. וגו' האבל בבית לאפניהם

 ולא וגו' רחום והוא וגו' יושב מלך ואל אפים ונפילת וידוי לומרשלא
 ובא מן הראשונים פסוקים מדלגים וכן וגו'. צרה ביום ה' יענךלמנצח
 לדוד תפלה מזמור אומרים ואין וגו'. קדוש ואתה ומתחילין גואללציון
 החיים כף להרב ועי' במנחה. וכן בשחרית האבלות ימי שבעת כלוגו'
 להאריך: מקום כאן ואין ס"ח אות עד ר,ח אות קל"א סימן בא"חד'ל

 הוראה. איזה או תורה בדברי חידוש איזה לו שנתחדש מי אבל.נג(
 סק"ג[ שפ"ד סי' ]בברכ"י ז"ל החיד"א דמדברי לינראה

 לומד הוא אם רק אסר שלא דשרי משמע ז"ל, משה זכרון הרבהב"ד
 לך דאין כותבו דין או וטריא שקלא בענין שמחדש ומה נמרץבעיון
 ומזה ע"ש. והשמועות דינים פשטי רק התירו ולא מזו, בדולהשמחה

 לעיון מתכיין שאינו הוראה או חידוש איזה לו שנתחדש דמי 'אהג
 לפשטי זה דדמי מותר ישכח שלא כדי כותבם והוא מתחילהנמרץ
 נראה ומ"מ המועד. בחול שהתירו כמו האבד דבר הו"ל ועודדינ'ם.
 ישכחם. שלא לזכרון לו להיות נמרץ בקיצור רק זה שיכתובלעג"ד
 סי' חיו"ד ח"ב אומר יביע בשי'ת ]עיין בעה"ו, בזה עוד לחפשוצריך
 ע"ש[: אבלו. בימי חידו"ת כתיבת ג"כ שהתיר ז-ט. אותכו



רגכהונה תהי"הכרית

 בכפ"ת נהגו לא דעכעץו ס"ב זטפ"ז בסימן ז"ל מרן כתב אכל.כה
 זטאץ ועוד כשפים. מעוטה זטהוא הגרם וטאמרו מפניהמטה

 ע"עג כפ"ה בהם ניכר וטיהיה כדי ,טלהם כמטות עעייות וטלנוהמטות
 המטה: לכפות נוהגים אין ג'רבה אי פהוכן

 קרקע ע"ג יושב היום דכל ס"א שפ"ז בסימן ז"ל מרן כתב אבל*כה(
 ופה ע"ש. קרקע ע"ג אלא לישב רשאים אינם המנחמיםוכן

 לא ז"ל מרן דגם ונראה הקרקע. שעל המחצלת על לישב פשוטהמגהג
 שאינם בין כפויות בין המטות לשלול אלא המחצלאות לשלולנתכוין
 היינו קרקע ע"ג דמ"ש נראה ועוד דמו. כקרקע מחצלאות אבלכפויות
 נראה זה ולפי שפל. אלא גבוה שאינו דבר על לישב שפלותדרך

 וכיוצא נסרים על כגון גובה בו ניכר שאין דבר גבי על לישבלהתיר
 גבי על ולא מחצלאות גבי על לישב פה נוהגים באב בתשעה וכןבזה.
 סימן באב תשעה בהלכות ז"ל החיים כף להרב ועי' ממש.קרקע
 של דנסר ג' אות והרו"ח ע"ג דף פז אדני הרב משם מ' אותתקנ"ב
 וכיוצא ספסל כמו שאינו )ר"ל לישיבה, חזי דלא טפח גבוה שאינועץ
 וא"כ ע"ש. קרקע גבי על יושב הו"ל לישיבה( שראוים גבוהיםשהם
 עליהם לישב דמותר גבוהים שאינם בהם וכיוצא מחצלאותכ"ש

 האבלות: ימיבשבעת

 יושב ואכילה שינה דבשעת ס"א שפ"ז סימן ז"ל מרן כתב אכל.כו(
 כשל מטות לנו דאין הזה ובזמד ע"ש. כפויה מטהעל
 ימים, בשאר כדרכו דישן נראה ס"ב שם ז"ל מרן וכמ"שהראשונים

 מטעם אם הנז' מטעם אם הזה בזמן כפויה למטה שייכות איןשהרי
 באר להרב ראיתי וכן פה. מנהגינו וכן שם. ז"ל מרן שכתבהראשון
 ע"ג שבעה כל לישן שלא נהגו רבים דעכשיו שכתב בסק"ב ז"להיטב
 הנוהגים וכן ע"ש. כחולים והוו חלושים שעכשיו מפני ואפשרקרקע,
 ע"ג דהוי דמי שפיר הכי בלאו בנין והוא גבוה במקום לישןפה

 דהגדפות כיון "סרי'ר" הנקראת המטה על לישן הנוהגים וגםקרקע.
 החורף בימי ובפרט הנז', המתירים על לסמוך מה על להם ישנחלשו
 אין וכסתות בכרים התכסות דלענין נראה ועוד לצינה. לחוששיש

 שהגופות זה בדורנו ובפרט נהוג, שהדא ממה לחסר כלללהחמיר
 מאד:נחלשו

כז(
 אבל_

 ללמוד אנשים שוכרים אבילות ימי דבשבעת פה נוהגים
 אפשר אם ז"ל(. החיד"א שסידר מנוחה )בית הנהוגהסדר
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 בחצות יכלתה דכפי 'טאפשר מה כפי ,ט~טה או בעעים גם אובעוטרה
 תהלים קורים ה-טני ובחצות והאדרא, מיטניות לומדים הרא-טוןהיום

 מנחה:ומתפללים

 בלי הנלב"ע להלין -טלא מזטתדלים יע"א, ג'רבה אי פה אכל.כח(
 ורק כלל. והמסורה הכתובה תורה מדברי לזחקבורהלטאץ

 פטריה: רחמנא אנוס אז שתהיה סיבה או הממשלה מצד אונס ישאם

 תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת לקרות האבל מיתר אכל.כט(
 מ"ש רכ"א סימן ח"ג ונשאל שואל בספרו )ועי'כמנהגו

 וכן לקרוא שאין שכתב נ"ב סימן ח"א ז"ל פעלים רב להרב ועי'בזה.
 שכ"כ(4: ז"ל למהרח"ךזכורני

 יכול אינו דאם לי נראה שלשים. עברו ולא צפורניו גדלו אם אבל.ל(
 צפררן בכל סדק לעשות יכול בשיניו או בידיוליטלם

 ז"ל מרן וכמ"ש בכלי ולא בידו ליטלם כך אחר שיוכל כדיבמספרים
 עוד לחפש ויש כלל בכלי גטילה נקרא זה דאין ע"ש, ס"ו ש"ץבסימן

בזה:

 של נעל ולובשים עור של המנעל דחולצים פשוט, המנהג אבל.לא(
 ואינם כפור ויום באב בתשעה שנוהגים כמו וכיוצאבגד

 כ' מערכת כהונה ברית הקטן בספרי שכתבתי וכמו יחפים,הולכים
 ע"ש: ה'אות

 מתבאר שכן אבלות נוהג אינו שנה לי"ג הגיע שלא קטן אבל.לב(
 ע"ש. ס"ה שפ"ד וסימן ס"ג שצ"ו בסימן ז"ל מרןמדברי

 סק"ב להפת"ת )ועי' חינוך משום דהטעם כיון לקטנה הדיןוהוא
 ע"ש(. בתו לחנך מחוייב האב דאין יותר להקל יש שבקטנהשצידד
 מרן דמדברי הדרישה בשם שכתב סקט"ו ש"מ סימן ז"ל להט"זועי'
 ע"ש. אבלות דיני כל לנהוג צריך לחינוך שהגיע דקטן קצתנראה
 תימא לא דאי מאבילות קריעה דשאני ראיה משם אין המחי"רולאחר
 מרן שכתב דקטן לומר )דאין אדידיה דידיה ז"ל מרן דברי תקשההכי

 שאמר מה בזה שייך לא דא"כ לחנוך הגיע שלא היינו שצ"ובסימן

 דעת ושכן הר"פ דברי שהביא ז"ל למוהרח"ך ו( אות א' )מע' כהונה זכרי בם' ע']א"ה*
 ועי' בעלמא. לאסיפה שכ"כ דאפשר להלכה. דעתו שכן הוכחה מזה ואין ע"ש,הרו"ח
 ע"ש. זצוק"ל המחבר מוה"ר כדברי שפסק ל"א( סי' חיו"ד )ח"ד אומר יביעבשו"ת

 ס"ט[: כהןאפרים



רה ה נ ו הכ תהי"ה ת י רב

 הכסף בנקודות ז"ל להזט"ך ראיתי וכן ,טבעה(. תוך הגדילאפי'
 ע"ש: וגו'/ קריעה דדוקא כןשחילק

 ביייתמערכת
 ואין המתם מן לשתותן פה נוהגים חיות, או מגולגלות כיציםא(

 או צלויות ביצים וכן דם. בהם יש אם אותםבודקים
 וכ"כ דם. בהם יש אם בדיקה בלי הסתם מן אותם אוכליםמבושלות

 משה זכרון ה' כמ"ש ז"ל האר"י רבינו נהג וכן ס"ח ס"ו סי' ז"למרן
 ז"ל: המחב"רבשם

 כשעושין להחמיר דנהגו ס"ח ס"ו סי' ז"ל מור"ם בתב כיצים.כ(
 וכן ע"ש. דם בהם יש אם שרואים ביום ביצים עםמאכל

 ולהוריקם המאכל עם לערבם שרוצים הביצים לשבר נוהגיםראיתי
 מרק תוך ביצים מי לתת כשרוצים וכן דם, בהם יש אם ורואיםבכלי
 מור"ם ומדברי כנז'. אותם בודקים במרק אותם שנותנים קודםרותח
 גם דבלילה נראה והטעם כנז'/ לבדוק להחמיר נהגו לא דבלילהמבואר
 וע' לבדוק. דא"ץ אדינא אוקמוה ולכן כך כל ניכר הדם אין הנרלפני

 ג':אות

 ז"ל מור"ם כתב שחיטה, לאחר התרנגולת בתוך הנמצאים כיציםג(
 לבד החלמון רק החלבון נגמר לא דאם ס"א ע"הסי'

 גם נגמר ואם הכשר, עם למלחם ומותר כשר כשאר מליחהצריכימ
 נוהגים בשוק נמכרת שהיא כמו עליה קשה הקליפה ואפילוהחלבון
 להצריך פה מנהגינך וכן בשר, עם למלהה שלא יזהר אךלמלחה
 הקליפה גם ובנגמרה חלמון. רק בה כשאין בשר עם ולמלחהמליחה
 ארתם צולים הרוב על אך בשר. עם ולא לחודה אותה מולחיןהקשה

 ד': אות ע"ה סי' אחים שבת לה'וע'

 כתב רכה דהקליפה הגם כדרכה ביצה שילדה תרנגולת ביצה.ד(
 דאם המנהג מצד גם למלחה דא"ץ סק"ג ע"ה סי'הפת"ת

 דלא החי, מן אבר משום לגמרי תיתסר דם משום למיחש דאיכאאיתא
 ושם ק"ב. סי' ח"א יעב"ץ שאלת לה' וציין בזה שטעה אחדכמורה
 ע"ש. רכה שהקליפה אלא וחלמון בחלבון גמורה היא דהביצהמבואר



מהונה "ה""בריתרו

 ע"עה והמחב"ר הש"י בשם ד' אות ע"ה ס" אחים שבת הרבוכ"כ
 ס"ו פ"ו סי' מרן מדברי מוכח וכן מותרת דהביצה דפשיט"לומבואר

 שכ' ע"ד קי"ד דף ז"ל יהודה בית לה' וע' להתירה. פה מנהגינווכן
 הם נוהגים הקשה הקליפה שנגמרה קודם ביצתה שהפילהדתרנגולת
 טעמים ב' נתן ז"ל ודבו פ"ו סי' מרן מדברי ע"ז ותמהלאסרה
 לדינא אמנם למנהגם, סמך לתת נחית הנז' דהרב ונראה ע"ש.למנהגם
 להתיר דס"ל מתבאר שזכרתי הפוסקים מדברי שהרי דמותרת.מודה

 אם אבל לכתחילה זה דכל שם מדסיים מוכח וכן ע"ש,בפשיטות
 בגידים ממש מעורה שתהא עד אוסרת שאינה ודאי בתבשילנתערבה

 ע"ש: הש"עכמ"ש

 את זורק דם קורט עליה נמצא ס"ג ס"ו סי' ז"ל מרן כתב כיצה.ה(
 נמצא אם אבל בחלבון שנמצא והוא השאר את ואוכלהדמ

 להתיר להורות רגילים אנחנו וכן ע"ש. אסורה הביצה כלבחלמון
 ע"ש. עיקר דכן ה' אות ז/'ל העה"ש וכ"כ בחלמון ולאסורבחלבון
 ז"ל מהדמ"ז מדברי מתבאר וכן ג' אות אחימ שבת הרבוכ"כ

 וע' ע"ש. ל"ב אות משה ובויען ג' אות משה בויאמרבתשרבותיו
 ביצה כל לאסור אלו במדינות המנהג דנתפשט שכתב שם ז"ללמור"ם
 הביצה גוף לענין והיינו לחלבון חלמון בין מחלקין ואין דמ בהשיש

 התערובת לענין אבל פה, להורות נוהגימ אנו וכן אופן בכללאסרה
 הביצה את זורק בחלבון אבל ששים להצריך אומרת דבחלמוןמחלקין,

 ז"ל:4" מרן וכדעת עמה שנתבשל התבשיל שארואוכל

 שבת )בעל ז"ל שתרוג דמהד"ם יצ"ו אלמאליח ישועה ר' הדו"מ מהחו"שושמעתי
 ור' תודה( שלמי ס' )בעל ז"ל דאנה מהר"ש רבו אבל להתיר. מורה היה הנ"ל(אחים
 התיצונה הקליפה כשהתחילה רק מקילין היו לא ישועה( מעיני ס' )בעל ז"ל כהןישועה

 עד אחריהם ובא מורה הוא וכן הכיצה, על סכסוך איזה היד כמשמוש וניכרלהתרקם,
 הסמוכה באלג'ירי עייאש יהודה כית ה' אחר נמשכים תונס מגהגי שרוב באמרםהיום
 י"דלהמ.

 חשוי
 זצ"ל(. מצליח איש בעל הגאון מכי"ק הספר, בגליון )הגה תש"ד

 לפע"ד דבריו לבאר דציתי ולכן לסיפיה מרישיה בדבריו מתקשים שמעתי ]אה"ן""
 להפך דם"ל הפר"ת מסברת לאפוקי כחלכון שהקיל מדן הב"ד דמתחילהככונתו.
 הרוב ועל נקייה כסולת הם הפר"ח שדברי וכהיות מחלמון, יותד בחלבוןלהחמיר
 מע' הנד"מ למעה וכהלגה אחים שבת בר"ס עי' מור"ם נגד אף ואפשר כותיהפסקינן

 ר"ל להורות רגילים שכן עליו ורתב יותר בחלבון שהקיל תרן דררי הקדימ לרןמ',
 דעת שם שהזכירו והשב"א להעה"ש וציין דינים פרטי לכמה ונ"מ בוולבוןלהקל
 פה להורות נוהגים שכן עליו וכתב מור"ם הב"ד ואח"כ ע"ש. דבריו ודחוהפר"ח
 ברור כנ"ל מרן וכדעת בחלבון בנמצא מקילים בתערובת אבל הביצה גוף לעניןוהיינו

בכווגתו[.



רזכהונה תהיתברית

 ס"ב ל"י סי' ז"ל מרן כתב הבועה ע"ג תלויה סירכה כועה.ה
 ל"ג אות צדיק עיגי ה' וכ"כ פה פשוט המגהג וכןדטריפה.

 מהר"ח שמעתי וז"ל מהרמ"ך מז"ק וכ"כ ע"ש. י"ד אות י"זובדף
 תרתי שיש מקום דכל זצ"ל[ הראשרן חורי רחמים ר' הוא ןאולייצ"ו

 היוצאת דסירכה דהטעם חייס מים בבאר ראיתי וכן טריפהלריעותא
 עליה, לקותא שומ אין דטינרי לריעותא תרתי חשיבא לאמטינרי
 לריעותא תרתי מטריפים אנו דתמיד הש"ע על בספרו הנז' מז"קוכ"כ

 ע"ש: בועה ע"ג תלויה סירכה להטריף דהמנהג שםומבואר

 זכים מים דאפי' ז"ל מרן דעת הברעה ע"ג תלויה סירכה בועה.ז(
 פשוט המנהג וכן ג' ס"ק ז"ל הש"ך כמ"ש טריפהבבועה

 בחיבורו ז"ל מהרמ"ך מז"ק מדברי מתבאר רכך בכך לחלק שאיןפה
 י"א אות אחים שבת ספר שבראש בכללים כעניותי וכ"כ הש"ע.על

 מדברי להוכיח יש וכן ע"ש. הנז' אות שדי תנובות ספרושבראש
 הקודמת: באות הנז' ז"ל צדיק עיניהרב

 שאין פה להשוחטים ראיתי בריאה. הנמצאים בועות או בדעהח(
 לראות הבועות או הבועה את פותחים ואין להםחוששים

 ז"ל מרן כמ"ש עכורים או סרוחים מים או סרוחה ליחה בהם ישאם
 דטעמם הייתי וסבור ע"ש. סרוחים או בעכורים להטריף ס"א ל"זסי'
 ושכן וסרוחים נעכורים אפילו מכשירים דרבי' שם מור"מ דכתבדכיון
 ונהגו נקטי פה לכן ע'/ש, סמוכרת אינם אם ענין בכל להכשירהמנהג
 וסרוחים עכורים אינם דשמא ס"ס, כעין דהו"ל אח"ז לבדוקשלא

 כהמתירים: הלכה שמא סרוחים או דעכרריםואת"ל
 המים ונמצאו סיבה מאיזה הבועות או הבועה שנפתחה אירע אםאך

 זה אין וגם השוחטים, בזה נהגו איך ראיתי לא סרוחים אועכורים
 וראיתי שכתב בכ"י ז"ל למהרצ"ך וראיתי הבועה. שתפתוושכיח
 להכשיר נהגו העיר בזאת ז"ל( פרץ מוהר"א רבו על )קאי ידובכתג
 הש'/ע של ההגה על וסומכים סרוחה ליחה בה שיש אע"פהגועה

 ובו אבעבוע הזאת בעיר נהגו בכ"י ראיתי וגם שם כתג ועודע"כ.
 עירנו מחכמי לאחד בכ"י מצאתי וכן ע"כ. מכשירים סרוחיםמים

 עכורים או סרוחים מים מלאה בועה היתה אם בה//ש שם עודשכתב
 עכורים או סרוהים מים מלאה אפי' הזמן בזה המנהג נתפשטטריפה.
 רבו בשם הכהן מוהר"ץ בשם כ"ט אות צדיק עיני ה' וכ"ככשרה.
 נראה ומזה הנז'. מוהרצ"ך מדברי לעיל שהעתקתי מה כעין ז"לרא"ף

 בודקים היו לא הטעם ומזה סרוחים. או בעכורים גם להתירדמנהגינו



כהונה אהי"הבריתרח

 -טכיע -טכתב בב"י ז"ל למרן וע' בזה. נפקותא -טאין כיתה-טוחטים
 במקום לא אם שומעים להם לאסור, מסכימים והרמב"םשהרי"ף

 ע"ש: המתירים כדברישנהגו

 אות א' מע' עמש"ל בתרנגולת. הנמצאים וקרושים סרוחים ביציםט(
זן:

 ב' ע"י נבדקת הסכין בהמות, דבשחיטת פה פשוט המנהג בודקים.י(
 הבהמה אם וכן אחד. ושוחט בודק בעוף אבלשוחטימ

 תיקנו שכן מ"ט סי' דין בית במעשה וע' אחד. ושוחט בודקמסוכנת
 דרבנן חויא ליטרקיה ע"ז ושהעובר העירה, ובפה בתונס תונסרבני
 אחריו ושלחו יחידי שחט אחד שוחט אחת שפעם זכורני וכןע"ש.
 בהמה אותה נטרפה ואם הועבר, אם זוכר ואיני להעבירו ורצוהב"ד
 ז"ל מהרמ"ז בגודלן שהעידו כ' דף ז"ל צדיק עיני ה' וכ"כ לא.או

 בעיר שוחטים ב' ימצא דאם פה הראשונים ונהגו דתיקנו ז"לומהרד"ך
 מדברי מתבאר וכן ע"ש. הבהמות ושוחט המכין בודק אחד יהיהשלא
 מע' הזבח תורת להרב וע' ע"ש. ושד"מ קכ"ד סי' ח"א סשה ישיבה'
 ישחוט שלא וכו' בגזרת קדומה הסכמה בעירם שיש ד' אות ו' סי'ב'

 קודמ הסכין יבדקו שנים כ"א למינה הבהמה מן אחד שוחטויבדוק
 ישחוט שלא הסכמה יש בירושלים ושכן ע"ש. שחיטה ואחרשחיטה
 ב' שיהיו לא אם לצבור למוכרו אחד כבש אפילו המטבחיםבבית

 דמ"ג ח"ג האדמה בפרי וכמ"ש הסכין שניהם שיבדקו מומחיםשוחטים
 במוסגר. ע"ש ע"א נ"ה דף התקנות וס' ע"ד מ"א דף אדמהומזבח
 אחר אבל שחיטה קודם רק שנים להצריך פה נוהגים אין בדידןואנן

 מוסרה בעיניו ישרה ואם הבהמה שחט שלא זה בודקההשחיטה
 הוא אם לבדו אחד בודק הבהמות בבדיקת וכן עוד. לשחוטלחבירו

 לכך: בכתבמוסמך
 מדנין, זרזיס, כמו העירה מפה ואנשיהם לנו הסמוכיםוהכפרים

 נו"ן הקודמים הב"ד כי לי הנראה לפי תיטאוין.בנגרדאן/
 ואכ יחד לשחוט חייבים בעיר שוחטים ב' יש שאם להם מוריםהיו
 הנז' בכפרים להיותמ כי אחדן שוחט רק לשכור הק"ק חייבימ איןלאו

 ב שכירות די לכלכל והכנסותיהם שם אשר הקהל לפי להםוקשה
 אשו בכפרים גם נהוג שכן הנראה ולפי בזה. להייבם אין לכןשוחטים
 ורשוו ששמעתי מה לפי וגפצה וספאקץ בגאבס אך תונססביבות
 יוסן פורת בן הם כי שוחטים בב' רק שם שוחטים שאיןבזכרוני
 וין השחיטה ותרבה תגדל הק"ק רבוי ע"י וגם באכלומיםמרובים



רט ה נ ו הכ תה"ת ת י רכ

 הם כי זסוחטים ב' זטם מצוי הדוב דעל גם ומה צבור. לתקלתלחוש
 הזסחיטה ללמץ חכמים איזה ,סולחים הם ובקלות תונס לעוב"יקרובים
 יש עמו, לשחוט לילך לו אפשר ואי טרוד השני השוחט ואםוהבדיקה.
 מזה נמשך כי עם לבדו לשחוט וילך יחד שניהם שיבדקו להקללממוך
 כמה וכן בנתים. תתקלקל הרוכ על שהסכין קלקולים כמה הרובעל

 דווקא זה אך עוד. לשחוט באים בנרתיקה שהכניסה אחריפעמים
 אין מרובה שהשחיטה שבת בערב אך כ"כ, מצוי זה שאין ימיםבשאר

 בזה:להקל

 להיות פה המנהג בעופות גם וביום בלילה כפור בערב בודקים.יא(
 ב': אות ב' מע' א"ח בחלק כמ"ש לסכין בודקיםשני

 כל נגדקים להיות הנהגנו ימיס באיזה כפור קודם כדדקים.יב(
 סכינים שלשה לחבירו ימסור שוחט שכלהשוחטים

 ג': אות כ' מע' א"ח בחלק כמ"ש לבהמות הראוייםרצופים

 אם תחילה לבדקו צריך עוף שוחט שכל פה פשוט המנהג בדיקה.יג(
 שקדמונו הרננים הסכמת בזה ויש המטריף שבר בויש

 הנ"ך[ זקן הוראת ספר בריש וצ"ל ]ט"ם צדיק עיני בסו"סכמ"ש
 הגאובים הרבנימ תיקנו שכן ס/'ד סי' ח"א משה ישיב ה' וכ"רע"ש.

 שאינו מי ושכל שאירעו, והתקלות המכשולות מפני ז"להקדמונים
 פה פוצה ואין אותו מעבירין היטיב בודק שאינו מי או לבדוקיודע

 ע"ש:ומצפצף

 או וווגס עוב"י אחר ממקום סמיכה שלקח דמי פה המנהג בדיהה.יד(
 יודיעוהו והם להב"ד ללכת הוא צריך וכיוצא,טריפולי

 סכינים ג' עליו לבדוק בשם יקראו אשר פה מהשוחטים לאחדללכרנ
 עופות שוחט שיהיה בין עירינו, ובמנהגי השכיחים בדיניםולבוחנו
 רשיון לו גותגים אין זה ובלא לבד, עופות שוחט שיהיה ביןובהמות

 ולבדיק:לשחוט

 אחרי פעמים שכמה עירינו ורבני חכמי שראו מפני בדיקה.טו(
 כמה מזה ונמשך במוח מים נמצא הבשרשנמכר

 ימים ובערבי בעש"ק ובפרט הק"ק לרוב וצערים ובלבוליםתערובות
 שיאמר קודם והבודק שהשוחט פה רבני והנהיגו הסכימו לכןטובים,

 אותה ומבקיעים לפניו הבהמה של הראש יביאו כשרהשהבהמה
 הנקראים טלאים בתור שהם זמן כל אך במוח, מים יש אםלראות



 ה נ ו הכ תה"ת ת י רברי

 הראש את מבקעים אין מים, לשתות דרכם ,טאין עלאל"טבערבי
 כנז/ לבקוע א"ץ הפסח חג סוף עד 'סנהלו דמעת תוהגים כנד,לבדוק
 תמיד שעברה שנה של הכבשימ וכן מביקעים והלאה הפסחומאחר
 בקונטרס מוהרח"ך ]וכ"כ כנז': לבדוק שלהם הראש אתמבקעום

 ע"ש[4 כ"ו אותהמנהגים

 יש ולא שחור דבר בה ונמצא ביצימ ג' או ב' עם שנתבשלה כיצהסז(
 אפרוח ריקום התחלת או דמ הוא אם נודע ולא כנגדהס'

 לאחר להתירם נ"ל הכלים, על לשאול ובאו התבשיל נאכלוכבר
 ברוב בטלה ביצים ג' או ב' דיש דכיון מעל"ע וישהםשידיחם

 דרבנן איסור אלא כאן ואין דם הוא שבביצה השחור אםמדאורייתא
 וכ"ש ע"ש. מרל דעת דכן הפר"ת דמסיק אחים שבת הרבוכמ'/ש
 כביצה הויא אפרוח ביצת דגם מ"ג סי' יהודה בית וה' מור"םלדעת
 דרבנן איסור רק נשאר לא וא"כ מדאורייתא, ובטלה שמא בתרדאזלי'
 דלא הז"א דעת לזה לצרף יש ועוד להקל. יש מעל"ע שהויואחר
 שיש ודאי וא"כ הביצה, כל נגד ולא הדם נגד רק מדאוריירנא ס'בעינן
 הו"ל האפרוח נגמר שלא דכל מ"ב סי/ ד'ל ביהוסף עדות ה' ודעתס'.

 בכה"ג מ"מ זה, בזולת וכמ"ש דבריהם על להשיב שיש ועםמדסרח
 ח"א בשו"ן ]וע' כנ"ל. להקל דעתם לצרף יש שעות כ"דדעוברים

 קי"ז[: סי'חיו"ד

 י"ז: אות ת/ במע' עי' לאלחארה. מהדיג/ת הבא בשר.יז(

 במע' עי' לאלחארה תיטאוין, בנגראדן, מדגין, מזרזיס, הבא בשר.יח(
 י"ח: אותת'

 אכילת מעת להמתין תמיד ובאים מורים בדידן אנן וחלב. בשריט(
 שותים ואח"כ השנימ שבין הבשר ולהמיר שעות ששהבשר

 אך שם. מור"ם שכ' כי/'א ודלא ס'/א פ"ט סי' מרן וכדעתהחלב
 השנים שבין הבשר והסרת אחת בשעה דסגי ובאים מוריםלחולימ
 י"ג אות מ' כלל אדם חכמת ה' מדברי מתבאר וכן הנז', י"אוכדעת
 שנים ותיטוט אחת בשעה התיר חולה לגבי מרן, כדעת דמנהגםדהגם

 בהסכמו שעלה שכתב בסופו ז"ל זוסמאן למהר"א לאברהם זכור בספר ראיתיוכן
 הרבה, פעמים במוח מים בהם דשכיחי משום הריאה בדיקת כמו המוח בדיקתלהצריך

 וציי דמים ריעותא בהם דשכיחי זמן ובכל מקום בכל לעשות ראוי שכן הואופשוט
 ע"ד. דל"ד הזבח[ ]נתיבלהגה"ז



ריאכהונה דעהירהכרית

 לא כעת להש"ך הח"א ,טצ"ן )ומה ע"עז סק"ג הפת"ת וכ"כע"ש.
 למזתו ,טצריך מה לו להתיר יט עוף בזטר הוא ואםמצאתיה6
 בוטר דלכ"ע פ"ז ס" הב"י מרן כ' דכבר לבד והדחה נוח בקובריאותו

 מור לא חולה דבמקום ביךנו גדול וכלל ע,ש. מה"ת מותר בחלכעוף
 להבאה"ט פה~ועי' בהדחת לחולה די צלול בשר מרק שותה ואםרבנן.

 סגי: ידים וקנוח פה בהדחת בשר ואח"כ ובחלבסק"י.

כ(
 בועות_

 ל"ז בסימן ז"ל מרן כתב דסמיכי. בועי תרי בה שיש ריאה
 מור"ם זה על וכתב זכים. מים מלאות אפי' דאסורהס"ג

 וכתבו ע"ש. ומתוקים וצלולים זכים המים אם בזה מכשירין דישז"ל
 כיש עירם שמנהג ז' ובאות ד' באות אחים[ ]בשבת המוריםהרבנים
 זה דאין לאסור דיש נראה יע"א ג'רבה אי פה ולדידן ע"ש.מכשירים

 כזה מנהג שמענו ולא ראינו דלא ועוד מנהג. בו שייך ולא שכיחדבר
 גרירין דמרן בתריה דאנן ודאי ולדינא אדינא ליה מוקמינן וא"כלהקל
 ועוד ואסרנו. לידינו מעשה שבא זכורני וכן זכים. במים גםשאוסר
 בועי דמכשיר דמאן הב"ח בשם סק"ג ל"ז בסימן ז"ל הש"ךשכתב
 אנן וא"כ ע"ש. ובועא תלויה סירכא דמכשיר כ"ש זכים במיםסמיכי

 כועי תרי דאסרינן מכ"ש זכים במים בועה ע"ג תלויה סירכהדאסרינן
 אין בהפמ"ר דגם שכתב בסקי"ד להפר"ח ועי' זכים. במיםדסמיכי
 מבואר וכן נכדו. )א"ה האחרונים דעת ושכן המכשירין עללסמוך
 ע"ש. לאסור דדעתו ופ"ג פ"ב מימו ח"ב ונשאל שואל בספרומדבריו

 החה"ש דודי מר יד בכתב וראיתי וז"ל. שכתב יד בכתב ראיתיאך
 כתב ז"ל מהרש"ך זקני ומר וז"ל שכתב זצוק"ל מהרד"ךהדה"מ
 עכורים ומים סמיכי בועי בתרי אלא מטריפין דאין ז"ל מרבודשמע

 ז"ל(: עכ"לוסרוהים.

 נופחין בועה, ידי על ואומה אונה או בועות שני נדבקו אם כועה.כא(
 וכתבו טריפה. לאו ואם כשרה החיתוך בתוך היא אםאותה

 יש מנהגם דלפי זה על במוסגר י"ג באות אחים[ ]בשבתהרבנים
 וגם ומכאן מכאן תבצבץ לא אם הבועה שיסיר לאחר בנפיחהלהכשיר

 ט"ל בסימן שיתבאר כמו לגב מגב סירכא כמו מקמיט הבשר איןאם
 מראשונה הוי דלא כל בנפיחה להתיר דמנהגם כתבו דשםס"ט,

 כדעת דהמנהג ג'רבה אי פה ולדידן ע"ש, לגב מגב ואפילולשלישית
 וכמו לבד, לחיתוך מחיתוך רק כסדרן הוי דלא בכולם לאסורמרן

 נפיחה בדיקת שום בהו מהגיא ולא ז' אות מ' מע' לקמןטכתבתי
 וכאמור: להתיר דאין פשוטהדבר



כהונה דעהי"הכריתריב

 ביטר אץ אם לאסור נוהגים הריאה בזטפולי הנמצאת בועה כועה.כמ
 ס"ד. ל"ז בסימן בוט"ע ז"ל מרן צד. מכל מקיף יטהואכל

 מרן לדעת זכים או וסרוחים עכורים שבבועה שהמים בין חילוקואין
 שכתבתי וכמו זכים דהמים הגם דסמיכי בועי בתרי לאשוו דס"לז"ל
 ומ"ש גרירין. דמרן דבתריה ג'רבה אי פה לדידן הוא וכןלעיל.
 תרי כמו לדידהו כשרה זכים מים בה היה דאם במוסגר הנז'הרבנים

 וכאמור: בדידן ואנן בדידהו אינהו ע"ש. דסמיכיבועי
 בתחתית להכשיר בעירם דנהגו י"ד באות הנז' הרבנים שכתבו מהגם

 זה דאין בזה מחלקין אין יע"א ג'רבה אי פה לדידן ע"ש.האונה
 שנא דלא מרן מדעת לזוז דאין אדינא ליה ומוקמינן אצלנומצוי

 ה' שהביא זה( דין )מקור הבה"ג דברי לדעתי דייקי וכןוכאמור.
 אצבעות ד' בתוך בראשה אם דבאומה שם מ"ש גם ע"ש. לדודמזמור
 הוא וכן כלל בזה לחלק אין מרן דלדעת נראה ע"ש. להכשירנהגו

 גרירן: דמרן דבתריה ג'רבה אי פהלדידן

 שום אחר לבדוק דאין ס"א ט'/ל בסימן ז"ל מרו כתב בודקימ.כג(
 סירכה בה יש אם וגו' הריאה מן חוץ המתם מןטרפות

 לבדוק צריך אין כתב ולא לבדוק אין שכתב ז"ל מלשונו ע"ש.וגו'
 לא הריאה מסירכות חוץ טרפיות בשאר לבדוק להממיר דהבאמשמע
 הרוב על וסומכין בדיקה חכמים תיקנו לא הדין דמן דכיון עושהיפה
 ועושהו. הדבר מן כפטור הו"ל ועוד ישראל. של ממונם מאבד זהוהרי
 ובחיה. בבהמה רק הזכיר לא ז"ל דמרן כיון כלל לבדוק א"ץובעוף
 על להחמיר רצה דאם שכתב בסק"א ז"ל הפר"ת הקדוש להרבשו"ר
 וכן חכמים, ע"ד מוסיף מקרי ולא כלום בכך אין הכל ולבדוקעצמו
 וחסידים לו במותר עצמו מקדש אלא זה דאין הס"ס עצמו עלהאוסר

 היפך להורות לא אבל לעצמו דוקא וכ"ז מתרחקים היוהראשונים
 לא לבדוק אין שכתב ז"ל מרן מלשון ולכאורה ע"ש.הראשונים

 מפני לבדוק אין ז"ל מרן דמ"ש אפ"ל נכדו. )א"ה וכנז"ל. כןמשמע
 הכ' ואין לבדוק אין כתב ולכן לאחרים שוחט הוא מסתמאשהשוחט

 הפר"ח עם הנדפס בש"ע שו"ר ולבדוק(. להחמיר יכול לעצמו אםנמי
 כתונ והט"ז הש"ך עם הנדפס בש"ע איתא וכן צריך אין שםשכתוב
 הנדפכ בש"ע מ"ש וא"כ מסייעו. ז"ל הש"ע לשון כן ואם צריך.אין

 )ולשו "צריך". תיבת ונשמט בטעות הוא ירושת"ו בעיה"קמחדש
 באו הרב שציין כמו זה דין מקור י"ב דף ריש במולין ז"לרש"י
 ז"' הפר"ת להסתייע הי"ל דא"כ אלא ע"ש(. מוכרח אינו ז"להגולה



ריגכהונה תהירהברית

 מוסיף. הוי ועושה והפטור דא"ץ דג"ל מוטום ואולי צריך. ואיןמל,טץ
 איתא הנז' ז"ל הרה"ק שציין בציון וכן צריך תיבת גרים דלאא"נ
 ולכן נוסחאות שתי ראה הוא גם ז"ל דהרה"ק אפ"ל )ועוד לבדוקאין
 מ"ה בסימן ז"ל חיי בעי להרב וע"ע מזה(. להסתייע יכול היהלא

 בה ומצא העוף ריאת לבדוק רצה דאם ז"ל הרשב"ץ ומשמיענושכרוב
 ועי' להחמיר. דרשאי דס"ל הרי ע"ש. בבהמה כמו פוסלתסירכה
 עזיש. לבדוק אין בלשון שכתב א' אות ח' במימן הזבח תורתלהרב
 ספק ואין ובב"ח בטוב"י הוא וכן א"ץ לגרום הוא דהעיקר נראהאך

 נשחטה הבהמה אם נראה כן ואם דבריו. את ז"ל מרן שאבדמשם
 והשברים המוח שבודקים כמו הכל את לבדוק ראוי לרביםלהמכר

 וכיוצא: תערובת ע"י לרבים קלקול מזה ימשךשלא

 כי יצ"ו מורי מאבי הרוב פי על שמעתי העין. מן שנתעלם בשרכד(
 מאלט'ה, בעיר שוחט בהיותו זצ"ל הכהן מהר"ם זקנימר

 עמו לדבר העולם מאומות שר איזה בא ובאמצע בהמה אחת פעםשחט
 כך אחר כשחזר הבהמה. ממנו ונעלמה מדברים כשהם לחוץ אתווהלך
 בצעקות העולם את והרעיש גוי הבהמה בעל והיה טריפה. שהיאאמר

 טרפיות יודעים שהטבחים וכידוע טריפה היא סיבה מאיזה לולהורות
 מיד ממני". שנעלמה "מפני לו ענה זאת. בעבודה נסיונם בכחהבהמה
 מתחילה אלא ידו, על שנשחטה הבהמה זאת אין שבאמת לו הודההגוי
 אותו יטריד השחיטה אחרי למען בכוונה תאומים בהמות שתיהכין

 זה אחרי בזה. זה ויחליף אחת בעצה אתו שהיה הזה השר עםבדברים
 שגם אסורים שגיהם כי זקני מר לו ואמר השגית לו והביא הגויהלך
 ונשאל שואל ]וע' שמעתי ע"כ העין. מן שגתעלמה מטעם טריפההיא
 בשם סק"ב ס"ג בסימן ז"ל היטב באר הרב וכ"כ שכ"א[. סי'ח"ג

 ע"ש. שלמה לבהמה אפילו חיישינן לעכו"ם למיחש ד~ויכא דכלהש"ך
 בהם הבוחר ברוך בהווה. רק חכמים דברו לא כי הרואה יראהומזה

ובמשנתם:
 בעודה בכלי יבשה ששמוה אפרוח או דם בה שיש ביצה כיצה.כה(

 ונגבוה במרק נתבשלה או האש על שנצלית כגוןחמה
 נטילה כדי צריך אין דבכה"ג לי נראה בכלי. נתנוה כך ואחרהיטיב
 מצטרפת הביצה קליפת ובנ"ד ע"ש. ס"ד ק"ה בסימן ז"ל מרןכמ"ש
 ע"ש סק"ט והבאה"ט ס"ה פ"ו בסימן ז"ל מור"ם כמ"שלהיתר
 יותר הוא נטילה דכדי והגם מקום. נטילת במקום חשיבה זודקליפה
 כדי אלא א"ץ חמה שבתוכו והביצה קר הוא דהכלי בנ"ד קליפה,מכדי
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 היתר בכלי זטניתן ובאיסור ס"ג. ק"ה בסימן ז"ל מרן כמ"עוקליפה
 דיש )ובפרט ע"ש שם ז"ל מור"ם כמ"ש גבר תתאה אמרינן כןגם

 הפנאי(: לעת וצ"ע נטילה. כדי במקום ג"כ הויא ביצה דקליפתלצדד

 אבל אסורה. בחלמון דם בה נמצא אם יומא בת היא אסילו ביצה.כו(
 בהם ונמצא גמורות הם אפילו התרנגולת במעי נמצאואם

 הרשב"א בשם ז"ל אחים שבת הרב כתב וכן להקל. יש בחלמוןדם
 ע"ש: ז"לוהעה"ש

 בערב'י הנקרא קלוים שעורים מקמח הנעשה מאכל גוים. בשדליכז(
 להתירו פה פשוט המנהג גוים, של"זממיט'א"

 וטעם ואוכלים. ושמן במים אדתה ובוללים לישראל הגויםשמביאים
 אינו ולכן מלכים, שלחן על עולים אינם קלויים דשעורים הואההיתר
 ס"ב. סימן יו"ד ח"א ונשאל שואל ]עי' גויים. בשולי משוםנאסר

מא"ח[:

 לאכול דמותר ס"ב קי"ג בסימן ז"ל מור"ם כתב גויימ. בשדליכח(
 מלכים שלחן על עולים דאינם וגו'/ קלויםאפונים

 אפילו גויים ידי על הקלוים אפונים לאכול פה פשוט המנהג וכןע"ש.
 בלאבל'י": "חממ'ץ בערב'י הנקראיםאותם

 גימ"למערכת

 נשבר אם אוסרים דיש ס"ב נ"ג סי' ז"ל מור"ם כתב העוף. גףא(
 שנהגו הפשדט והמנהג כשמוט, דדינו ואומרים לגוףסמוך

 הדם שנצרר שרואה לא אם כשר בצמצום אפילו אגודל כרוחבלשער
 תילוק ואין מסתמא, ומכשירין לזה חוששין אין אבל לצלעותמעבר
 רוחב אין אס אבל הגוף. מן שרחוק מאחר לא או בשבירה עוקץבין

 מהני ולא ענין בכל טריפה הוא אז לגוף השבירה מקום ביןאגודל
 ריעותא דאיכא מקום בכל בבדיקה בקיאים אנו דאיו הריאה,בדיקת
 אין אם ואוסרים באגודל לשער פה מנהגינו וכן ע"ש. נהוגוהכי
 מור"ם וכמ"ש עוף ריאת לבדוק ושלא עוקץ, אין אפילו אגודלשיעור
 יע"א( תונס עוב"י )דהיינו דבעירם ב' אות אחים שבת ה' וכ"כז"ל.

 ע"ש, כמור"ם עוקץ בו אין אפי' אגודל רוחב אין אם לאסורהמנהג
 י"ג: אות שדי תנובות ה'וכ"כ
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 י"ב וטהיית דמהני דהא ר ס"ק רץ ס" ז"ל הפר"ח כתב העוף. גףב(
 סמוך בעוף הגף וטכירת אבל ונפולה לדרוסה דוקאחדט
 אף בזה/ וכיוצא הריאה נקיבת חעוט  מווון וטטריפותו בגוףלחבורו

 למיחש חיכ" דאכתי ספק מידי מוציאנו זה אין ימים כחול הר~האם
 איכא בילדה ואף הריאה, ניקבה האחרתים חדוט י"ב בתוך,טמא

 הביצים. ואסורים וגטרפה הריאה ניקבה שנתעברה אחר שמאלמיחש
 חששא שאין חדש י"ב שהיית או לידה מהני בעוף גף בשמוטתומיהו

 פה דנהגינן דהגם ונלע"ד ע"ש, השמטה בשעת אלא הריאהלנקיבת
 ולידה חדש י"ב שהיית לענין מ"מ הקודם, באות וכמש"לכמור"ם
 ולידה, חדש י"ב שהיית מהני העוף גוף להדיא מתיר ז"ל דמרןהיכא
 סי' ז"ל הזבה תורת ה' כמ"ש מתניא בפלוגתא הנז' הפר"ח דעתשהרי
 שנא דלא ומהכנה"ג האחרונים רבני מדברי דמתבאר י/'ב אותט"ל
 ה' שמא כמור"ם ואת"ל ז"ל כמרן הלכה דשמא ס"ס הו"ל וא"כע"ש.

 גבי י"ד אות נ"ו סי' ז"ל אחים שבת הרב כתב לזה ודומהע"ש_ בכה"ג גם חדש י"ב ושהיית לידה דמהניא האחרונים ורבניכהכנה"ג
 אחר, ספק איכא דאי פ"ד דף ח"ג הזל"א בשם הגידים בצומתנשבר
 שבת הרב דעת דכן ונראה לידה, או חדש י"ב שהיית ע"י להכשיריש

 וכן שסיים נ"ט אות נ"ז סי' שדי תנובות הרב דעת וכן ז"לאחים
 שהוא דבדבר מ' אות נ"ז סי' שדי תנובות להרב עוד וע'עיקר.

 ואכמ"ל: חדש י"ב שהיית מהנייאפלוגתא

 ב' או ברוחב כינוניות שעורות שבע שיעור הוא גודל שיעור גוול.ג(
 ל"ו. ה' מה"ש י"ז פ/ ז"ל הרמב"ם באורך. בינוניותשעורות

 וחצי ס"מ ב' שיעור דהוא שכתב ס"א צ"א שער טוהר שערי לה'וע'
 מקוה: מ' במע' ועמ"ש ס"מ ב' שיעור דהוא סוברים ויש משהו,פחות

 טבילה[ ט' במערכת]צ"ל
 בתי בהס ושתופרים והמגילה הס"ת בהם שתופרים הגידים גידימ.ד(

 וע' טהורה. מבהמה ישראל ע"י פה נעשים כולםהתפלין
 של שמא דחיישי' מגוי גידים לקנות דאין ס"נ ל"ב סי' א"חלמרן
 גידים מא"י מביאים היו העולמית המלחמה וקודם הם. טמאהבהמה

 ה"ט תפלין מה' פ"ג הרמב"ם וכ"כ וארוכים. ושזורים טווייםמתוקני'
 חיה של או בהמה של בגידים אלא תופרין אין התפלין אתכשתופרין
 בעקב שיש הגידים לוקחין שלהן וטריפות מנבלות ואפי'טהורה,
 אותם מרככין קשים הם ואם לבנים, והם טהורים החיה אוהבהמה
 אותם ושוזרים אותם וטווין כפשתן שיעשו עד בהם וכיוצאבאבנים



כהונה חהעזבריתרמז

 ת"ה מא"י זסמביאים מה כעץ והוא ע"ש, וס"ת התפלץ תופרץובהם
 מגב הגידים לוקחים דבגפ'צה יו/ד סי' יו"ד ז"ל שלום גנזי לה'וע'

 נהרא דנהרא כ' ז"ל ומהרי"ט כן, נוהגים ג'רבא בעיר וגםהבהמה
 ע"ש: מרן כמ"ש שור משל שיהיה צריך למצוה זולתיופשטיה

 מה כפי ג'רבא, אי פה הנכתבים והמגילות תורות הספרי גויל.ה(
 העשוי עור והוא גויל הנקרא העור על כתובים הםשראינו

 שגהוג ממה וכיוצא ותמרים עפצים ע"י ישראל אומני ע"יומעובד
 להביא התחילו העולמית המלחמה קודם ומקרוב זו. אומנות בעליאצל
 ס"ג רע"א סי' ירזד ז"ל למרן וע' קלף. על כתובים מא"יס"ת

 ואכמ"ל: י"ג אות יעקב קול ולה' שם בהגהולמור"ם

 חלב משום שאסורים ויש דם משום אסורים שהם גידים יש גירים.ו(
 אומנים לזה שיש ומנהגינו הנשה. גיד משום אסוריםויש

 בערב'י )הנקרא הפנים של הבשר להם ומוליכים לניקורמיוחדים
 האליה וכן מוכ'ר( בערבי )הנקרא האחורים בשר וכן לנקרומקד'ם(
 שמסורת מה לנקר והראש מעיים בני ושאר והכרס והטחולוהכבד
 דברים של מקורם יודעים אינם עצמם מצד האומגים ואלו לנקר.בידם
 שכך אלא להסירו, צריך מה מפני וזה להסירו צריך מה מפניזה

 אבל הניקור. מלאכת לימדם אשר להם הקודם מהאומן בידממסורת
 מהבקי שלמד שאחר פה הנהגנו הניקור מלאכת ללמוד הבאמחדש
 בכל רצופים פעמימ שלשה ניקור שצריך ודבר דבר בכל יבחננובזה
 הוא זה פלוני כי ומעיד הדיינים לפני בא המלמד ואח"כ ודבר,דבר
 הדברים בכל או ופ' פ' בדבר אצלו נבחן ושכבר בניקור, ואומןלמד

 בו, ונבחן בקי שהוא במה לנקר לו ומרשים כ"ז הב"דוכותבים
 לזכרון: בידו להיות שלמד זה ביד ונותניםוחותמים

 אמו ועל אביו על ה"ג אבל מה' בפ"ו ז"ל הרמב"ם כתב גערה.ז(
 בו שיגערו עד או פרע שישלח עד ישערו לגדלחייב

 גידול היינו פרע דשילוח רבינו שמפרש בכ"מ מרן וכתבחביריו.
 ואם חביריו בו יגערו לא אפילו ]מותר[ דאז מאד הרבה ימיםשער
 סי/ בב"י וכ"כ ע"ש, שרי כ"כ שער שגידל קודם חביריו בוגערו

 או אביו על לגלח שלא פה נהגו דמזה ונראה הרמב"ם. בדעתש"ץ
 שכן וכמו ימים ועשרה חדשים שלשה אחרי רק ראשוגה בשנהאמו

 אי פה נוהגים ב' אות ג' מע' ז"ל יעקב דברי הרב וכ"כ פה.המנהג
 ימים ויו'ד חדשים ג' שישארו ואמו אביו על תגלחת בעניןג'רבא



ר"כהונה תהי"הברית
 דבכה"ג הראעענים הרבמם דשיערו משום ינו וה ע"ש. המיתהמעת
 כמ"ש פלוגתא בו יש הגערה דשיעור מאד הרבה ימים יטער גזולהף

 דמצד וכיון חדזטים, בג' דנוהגים וסיים ס"ד זט"ץ סי/ ז"למור"ם
 מבורר הדבר אין הגערה פיטור ומצד לגעור רגילים איןהגערה

 זטער בגידול לשער הראזטתים הרבנים תפסו מהמנהג רקמהפוסקים
 גערה משיעור ימים עשרה דאחר להם תראה מאד, הרבהימים

 ועי"ל מאד. הרבה ימים זטער גידול הוי ז"ל מור"ם במקוםהנוהגת
 והוסיפו גערה 'טיעור הוי חדשים דבג' הראעענים הרבניםדתפסו
 בענץ זטאח"ז באות וע' מהטעות9. להנצל חומרא דרך ימיםעזטרה

 הראעענה: השנה ימישאר

 עד היא העעית דהתגלחת פה תוהגים הקודם באות עמש"ל גערה.ח(
 חדשים ג' אחר טלישית ה והתגלחת חדטים שלשהעבור

 דכ"כ ימים, וירד חדשים ב' אחר הרביעית והתגלחת ימים ירדחסרים
 ג' ייטהו ואח"כ חדשים, ג' יזטהו ואח"כ ב' אות ג' מע' יעקב דבריה'

 באופן ימים ועזטרה חדשים ב' ישהו ואח"כ ימים ירד חסריםחדשים
 אנחנו וכן פה פשוט המנהג וכן ע"ש. ימים עזטרה ומחסר,טהולך
 ס" ז"ל מור"ם ז"כתב דמפני נלע"ד והטעם זה. עפ"י להורותרגילים
 חדש י"ב כל ואם אב על מסתפרים זטאץ נוהגים אלו דבמקומותזט"ץ
 ובדף ל' סימן יו"ד יהודה בית כמזט"ה באלג"ר נוהגים וכןע"ש.
 על סמכו מנהג אלא זטאינה השנית בתגלחת לכן ע"ש. ס"הקט"ו
 הזטלישית ובתגלחת חדשים. ג' הגערה בשיעור דנוהגים מור"םדברי
 לחמר יותר הקילו הרביעית ובתגלחת ימים ע,טרה לחסר יותרהקילו
 נערה או זטער גזול רק א"ץ נא דמד דכיץ אחרים, ימים עזטרהעוד

 מדברי מוכח וכן ח' סי/ פז אדני ה' בשם ד' ס"ק הפת"תוכמ"ש
 האמור. הסדר על הראשונים הרבנים הגהיגו לכן ע"ש, בד"ממור"ם
 ובאות פה הנז' למנהגינו דומה פ"ג אות יו"ד משה ויען לה'וע'

 ופשטיה: נהרא ונהרא ימים באיזה החמירו שהם אלאהקודם,

 מותד אם המצרים, בין קודם או"א של ראשונה תגלחת של ג"ח נשלמו אםאה"ן
 דאסיק תדח וסי' שכ"ה ט'. ח"ג ונשאל שואל בספר ע' .ום, ק' כלות לפנילהסתפר
 וסי' התרצ"ט, בענת הוא שכ-ה סי' הזמנים סדר ולסי ע"ש. התיר שפ"ג ובסי'לאסור
 דדבריו נראה ולכן התש"ג. בשנת שפ"ג דסי' התשובה אך הת"ש. _בשנת הואת"ח
 שהעשרה החליטו דינו ובית שהוא נדאה שפ"ג בסי' דמלשונו ועוד עיקד שפ"גבסי'
 ]וע"ע היטב. ע"ש רבים. לשון שכתוב שפ"ג בסי' שם וכמבואר נוספים הםימים

 וכ"נ להתיר דמסיק שם מוהרמ"ך בתשובת ע' סי' חיו"ד ז' חלק כהן שמהתבשו"ת
 ע"ש[. ק"ב סי' יו"ד ובח"ב שם מוהרה"ךדעת



כהונה דעהי"הבריתריח

 לא ואם מזה. ף באות עמ"ש ואם אב של ראעענה בתגלחת גערה.ט(
 שמת יום קודם מספר ימים אמו או אביו על המתאבלגילח

 שהוא הימים עם מצטרפים הימים דאותם נלע"ד אמו. או אביובו
 לגלח. יכול ימים ועשרה חדשים שלשה הכל בין וכשנעשהמתאבל
 הא לעיל וכמ"ש מאד הרבה ימים שער גידול על מיוסד המנהגדאם
 שעברו ובלבד איכא, הא גערה שיעור עצמו הוא דזה אמרי' ואיאיכא

 מזה נלע"ד שכן וזכורני תגלחת. בלא אמו או אביו משמת יוםשלשים
 לא כעת בידי ואין בזה, אתי והסכים ז"ל להרמ"ז ע"ז וכתבתי רבזמן
 ע"ז עבר כי לחפש וקשה מהרמ"ז שהסכים מה ולא בזה שכתבתימה
 אנחנו וכן וכאמור, ונימוקו הדבר בטעם נראים הדברים אך רב,זמן

 שנטתפק פ"ו סי' יו"ד משה בויעו ז"ל למהרמ"ז וע' להורות,רגילים
 הראשונים הימים בצירוף גם שהרי כמ"ש, להורות דראוי ולעד"ןבזה
 שנוהגים במקום בו וגוערים מחביריו לו ביזוי הוי האחרוניםעם

 ודאי הא הרבה שערו כובד מצד עצמו האדם בצער וכןלגעור.
 נוסף ואח"כ מלפנים היה דזה גם וגידולו השער כובד לפידמצטער
 לא אם אך בזה. לחלק ומברא טעם ואין אבלותו, מצד שנוסף מהעליו
 בשאר גם הוי דינא דשלשים שיעברו עד להתאחר צריך שלשיםעברו

 הפוסקים וכמ"ש שער בכובד ולא בגערה לא תלוי ואינוקרובים,
 שאל חיים לה' וע' שלשים. תוך מהניא לא בה שגוהגים במקוםדגערה

 ואכמ"ל: כ"ג ס"ח"ב

 אות עמש"ל ואם אב על ורביעית ושלישית שניה בתגלחת גערה.י(
 השלשה הזמנים מן זמן כלות טרם בנתים רגל יש ואםח'.

 שהרי הרגל ערב לגלח יכול יום שלשים עברו כבר דאם נלע"דהנז'.
 דלדינא ח' סי' פז אדני ה' בשם סק"ד ש"ץ סי' הפת"תכתב

 שיעור שהם חדשים ג' שעברו כיון בגערה רק דתלילהסוברים
 דמצד הגם וא"כ ע"ש. שירצה זמן כל עצמו לספר מותרהגערה
 חסרים חדשים ג' אחר ג/ ותגלחת חדשים ג' אחרי ב' תגלחתהמנהג

 זה דאין כיון ימים, ועשרה חדשים ב' שעברו אחר ד' ותגלחת ימיםי'
 בנתים הרגל ערב בחל נוהגים, איך המנהג נודע ולא מנהגארק

 זמנים בארבעה דנהגו כיון יום ל' עברו בלא אך אדינא, ליהמוקמינן
 גערה זמני לארבעה חדש י"ב של השנה דחילקו הדברים ונראיםהנז'
 בתוך מועלת הגערה דאין כיון וכאמור זה כראי זה ראי דלאאלא

 שלא עוד כל להורות רגילים אנחנו וכן להקל. נראה אין יוםשלשים
 ז"ל: הראשונים הרבנים בזה נהגו איךנודע



ריטכהונה "ה"תברית

 לפחות עברו שלא כל הרגל בערב להקל אץ ראעענה בתגלחתאך
 וטאץ הגערה 'טיעור הוי דבהכי מור"ם וכמ",ם חדעךםשלשה

 ע"ש. ס"ט תקמ"ח סי' מרן וכ"כ חביריו בו שיגערו קודם מהניהרגל
 נלע"ד אחרים ימים עשרה עוד עברו דלא הגם חדשים ג' בעברואך

 נודע שלא דבמה הקודם באות האמור ומהטעם הרגל בערבלהקל
 שאחר הללו הימים לעשרה ובנוגע אדינא. לזה מוקמינןהמנהג
 הימים במספר אבל המנהג, איך יודעים אנו אין ביח]ד חדשיםהשלשה

 דברי לה' וע' רגל מהני דלא הוא דהמנהג נראה חדשים שלשהשל
 משה ויען ובספרו שם משה באמר ולמהרמ"ז ד' אות ג' מע'יעקב
 אות א' מע' למוהרח"ך כהונה זכרי בס' ]וע"ע ואכמ"ל: פ"ג סי'יו"ד

 :י"ב[

 ראשונה בתגלחת עליו שעברו אמו או אביו בשנת חתן גערה.יא(
 נלע"ד ימים. העשרה עברו[ ]לא ועדיין חדשים,שלשה

 לגלח ויכול אדינא ליה מוקמינן ביחוד בזה ידוע המנהג דאיןדכיון
 דיו"ט הגם חדשים השלשה בתוך הוא אם אבל הקודם. באותכמ"ש
 כמש"ל. הגערה ימי דוחה דאינו עצמו מרגל זה עדיף לא הואשלו
 לה' וע' יו/ד. באות וכמש"ל להקל דיש נראה ד' ג' ב' בתגלחתאמנם
 ויען ובספרו משה באמר שם ולמהרמ"ז ב' אות ג' מע' יעקבדברי

 ואכמ"ל: פ"ג סי' יו"דמשה

 ב' אות ג' מע' יעקב דברי ה' כתב הצפרנים נטילת לענין נערה.יב(
 בתגלחת כמו להתאחר וא"ץ ליטלן מותר שלשיםדאחר

 ע"ש. ע"ז העיר שלא שם משה באמר ז"ל מהרמ"ז דעת וכ"נע"ש,
 בשלשים רק הצפרנים תלה שלא ס"ו מרן מדברי להוכיח נלע"דוכן
 בענין כלום הגיה שלא מור"ם מדברי וכ"נ הגערה, בימי ולאיום

 :הצפרנים

 או אחד ליום זה נחשב אם השמשות. בבין הגולל נסתם אם נולל.יג(
 ס"ג סימן רביעי[, חלק ]והוא בישנות ז"ל הרדב"זלא.

 אחד. ליום דנחשב כתב סק"א שע"ה סי' ז"ל הבאה"ט דבריוהביא
 צ' סימן ח"א ז"ל הדב"מ בשם ש' מערכת ז"ל לאברהם זכור הרבכ"כ
 א"כ מדרבנן אלא אינו שבעה של דאבילות דכיון ממתברא וה"נע"ש.
 באבל המיקל כדברי הלכה אמרינן זה וכעין ולקולא, הוי דרבנןספיקא
 יש ועוד בדרבנן. זה הוי דמסתמא שאמרנו זה מטעם שהואונראה

 בזה:לחפש



כהונה תהי"הבריתרכ

 מגולים מזטקים וזטאר מים על מקפידים אנחנו אין בזה"ז נלדי.יד(
 ע"עג ס"א. קט"ז בסימן ]ביר'ד[ ז"ל מרן וטכ'וכמו

 דל"וצכה~משכנוז

 ואין פ'אר ובערב/י עכבר בלה"ק הנקרא אחד דג מין יעו דנימ.א(
 מאד ומפורסם פשוט והמנהג דגים, כשאר נקלפיםקזטקעץו

 תמיד ונמכר טמא. דג דהוא וסביבותיה עירינו זטער באי לכלפה
 ז"ל מהרזט"ך ינו זקי מר כי ז"ל מהר,ט"ך מורי מאבי ושמעתילגרים.
 פעם יע"א בדיג'ת ודירתו ב"ד ראזט זטהיה כהן[ יטאול ר' הרב]מורינו
 מהדיג'ת ז"ל מהרמ"ך מז"ק יחידו בנו את ושלח אורח לו היהאחת
 לבוא ונתאחר זסנים ע,טר כבן קטן היה ואז דגים לו לקנותל,טוק

 מהוטוק בבואם הדיג'ת בני את ז"ל מהרומ"ך ינו זקי מר וזטאלמהזטוק,
 אם הידעתם להם ושאל ראימהה לו ואמרו בשוק בנו את ראוהאם
 פ/אר, בערב'י הנקראים אסורים דגים שקנה לו ואמרו דגיםקנה

 בא וכאשר לו. שיש האורח ומצד הלזו הקניה מצד מזהונצטער
 ואמר הדגים את לו והראה קנית אשר הדגים הם מה לו שאלמהשוק

 והשיבו טמאים. דגים והם פ/אר בערב'י הנק' הם האלה הדגים הלאלו
 שהקשקשים וראיתי הללו בדגים נסיתי אנכי הלא הנז' בריהמר

 ובראות ותבחן. תנסה לפניך הם והנה ממש דגים כשאר נקלפיםשלהם
 נתפלא דגים כשאר נקלפים קשקשיהם שבאמת ז"ל מהרש"ךמז"ק
 לאחארה ללכת לו ואמר לאכלם לבו מלאו לא זה כל ועםמאד,

 הטהורים הדגים במיני הרבה ובקי צייד פלוני יש ושםאלכבירה
 לפני והלך דבר. יקום פיו ועל לו אותם והראה לך טהוריםושאינם
 טהור מין לו אמר שבידו הדגים בראותך ותכף לו והראם הנז'הבקי
 ומין אז. לו קרא אשר אחר בשם אלא פ'אר בשם נקרא ואינו זה.הוא
 לעתים רק מצוי ואינו טהורים דגים כשאר נקלפים קשקשיוזה

 ונחה ז"ל אביו מר לפני להדיג'ת וחזר מאד ויפה ערב והוארחוקות
 ד' אות ד' מערכת ז"ל יעקב דברי לה' וע' שמעתי. כאן עד מאדדעתו

 ז"ל ולמהרס"ך ז"ל מהרח"ך רבו בשמ שם משה באמר ז"לולמהרמ"ז
 וע"ש נ"ח נ"ז נ"ה סי' יו"ד משפט אהב ולה' ח' סי' יו"ד דודבזרע
 י"ד שנה תורה אור בירחון ]ועיין ואכמ"ל. המגיהים הרבניםבמ"ש
 דג בא"י הנקרא הוא ז"ל מהרמ"ך שקנה שהדג שמשער פ"טעמוד

 ע"ש[: אמנון אוטבריא



רכאכהונה חה"רהכרית

 ר: ה' ב' א' אות ב' מע' עמוט"ל בביצה הנמצא דם ביצים. רםב(

 כל להטריף ס"ו כ"ד סי' מור"ם כמ"ש בדרסה פה מנהגינו דרמה.ג(
 בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוט ביןדרסה

 לחומרא דנקיטנן ד' אות דברים ה' דיני צדיק עיני ה' וכמ"שבושט,
 פסולה השחיטה ענין דבכל אלו, דברים בחמשה ז"ל מור"םכסברת
 חיים ארץ ה' כמ"ש תובב"א א"י מנהג וכן ע"ש. המנהגושכן

 הגרמה, ה' מערכת וע' ע"ש, דברים החמשה בכל הכי נהיגנןדהאידנא
 שהיה: ש' ומערכת עיקור/ ע' ומע' חלדה, ח'ומערכת

 ז"ל להכנה"ג וע' מיושב. בין מעומד בין לשחוט פה נוהגים ורמה.ד(
 לשוחטים להזהיר שצריך שכתב כ' אות הגהב"י כ"דסי'

 פה נהגו ולא ע"ש דרסה לידי מביאה שהישיבה מיושב ישחטושלא
 יש יותר מעומד דכששוחט הסברא מן נראה היה ז"ל דבריו ולוליכן.

 חשש אין ומביא מוליך שהוא כיון מיושב אבל בכח דהוי לדרמהלחוש
 סוף כ"ח דף ח"ב בממף נחפה ה' בשם ז"ל חיים ארץ לה' וע'לדרמה.
 מלשון גם לזה. חוששים ואין מיושב שוחטים כולם דבירושליםע"ד

 זהירות דרך רק זה דאין נראה זהירות לשון שכתב ז"להכנה"ג
 מיושב בין מעומד בין ששוחטים דמנהגינו נראה ולכן בעלמא.וחומרא

 ראיתי וכן וכאמור. ומביא מוליך תמיד שיהיה ובלבד חשש, בואין
 ואין כן נוהגים ואין הכנה"ג, דברי על שכתב ז' ס"ק גבוה שולחןלה'

 שכתב ט' אות צ"א סי' הזבח תורת להרב וע' בזה. מכרעתסברתו
 ופשטיה. נהרא דנהרא ולעד"ן הכנה"ג. לדברי ולחוש להחמירדהנכון
 לשוחט שיראה מה כפי ושוחטים בזה מחלקים שאין הוא דהמנהגאלא

 בעופות: בין בבהמות בין לונקל

 חיתוך במקום שניקכה ריאה סי"ח ט"ל סי' ז"ל מרן כתב צר. דדפןה(
 שבין בבשר סותמתה ודופן הדופן כנגד האונה בגבהאונות

 כנז'. להכשיר פה מנהגינו וכן ע"ש. כשרה ובעצם בבשר אוהצלעות
 ע"ש: להטריף אצלם דנהגו שם מור"ם כמנהגולא

 הסירכה ורוב ולעצם לבשר צר לדופן האונה מגב סירכה צר. דופןו(
 שיש בין מחלקים ואין להתירה פה השוחטים מנהגבעצם/

 מהרצ"ך וכ"כ בבהמה. גם הפ"מ יש שלא העבר בזמן גם לא אוהפ"מ
 לדופן דאונה הגב נסרך שאם ז"ל פרץ מוהר"א מרבו ששמעז"ל

 מהרי"ק במאמר נמי ודייקא כשרה, בעצם הסירכה ורוב ובבשרבעצם
 דמנהגינו נראה זה ומלשון ע"כ. לבדו. בעצם קארו( מהר"י מרן)הוא
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 וטהשוחטים ממה להוכיח יש דכן חדא לעצם, רובא אפילו להכשירפה
 עוד המנהג דמלבד מוכיח נמי ודייקא דלשון ותו להכשיר.רגילים
 לאסור המנהג היה דאם ותו מרן. מלשון גם ז"ל רא"ף הרבמסתייע

 ישיב ה' כתב וכה"ג מזה. שותקים רבו ולא ז"ל מוהרצ"ך היהלא
 שבת ה' וכמ"ש גקיטנן דהכי נראה דלדינא ותו קפ"ז. סי' ח"אמשה
 כתבו ז"ל והעה"ש דהפר"ח שם דסיים והגם מ"ד. אות ט"ל סי'אחים
 כן, כהסוברים להתיר יש בהפ"מ ולכן בבשר הרוב שיהיהובלבד
 תמיד אלא כן מנהגינו אין ע"ש. לאסור יש מועט דבהפסד מזהומןכח
 שראינו מה כפי לא או הפ"מ יש אם כלל שואלים ואין בסתם.מתירים

 ז"ל מוהרא"ף ורבו מהרצ"ך דברי מסתמיות וכ"נלהשוחטים.
 ז"ל בימיהם זה ואם ע"ש. יו'ד אות י"ז דף צדיק בעיני ז"לומהרמ"ז

 הפ"מ: בה שאין בהמה תמצא לא שכמעט בימינוכ"ש

 פשוט המנהג בדופן מכה ויש לדופן שנסרכה אומה רחב. דוטוז(
 סכ"ב, ט"ל סי' ז"ל מרן וכמ"ש בדיקה. צריכה ואינהלהתיר

 יש נמי וכן ע"ש. בזה דמטריף ח"י סי' שם ז"ל מור"ם כדעתולא
 אחים שבת הרב וכמ"ש בדופן, מכה וכנגדה תלויה בסירכאלהתיר
 שיש תלויה סירכא כ"ש בזה, דמתיר ז"ל מרן דלדעת כ"ז, באותז"ל

 , ע"ע: מהפוסקים. הרבה וכ"כ ע"ש. דכשרה, נגדה בדופןמכה

 פה פשוט המנהג מכה שם ואין לדופן שנסרכה אומה רחב.דופוח(
 סי' ז"ל מרן וכמ"ש בדיקה. לה מהניא ולא בהחלטלהטריף

 בנפיחה להכשיר דמנהגם נ' אות אחים בשבת שכתב ומה סכ"בט"ל
 לא הפוסקים ורוב ז"ל מרן לדעת לדיגא אבל הם. למנהגם אלא זהאין

 משה ישיב בה' כ"ז וכמבואר פה מנהגינו שכן וכמו נפיחה.מהניא
 ורוב מרן דדעת רכ"ד סי' ח"ב משה בישיב וכ"כ רפ"א סי'ח"א

 אחים שבת ס' שבראש בכללים כתבתי וכן הנפיחה לאסורהפוסקים
 הנז'. כלל הספר שבראש בכללים שדי תנובות הרב וכ"כ ירדכלל

 ע"ז העובר ובודק דהשוחט רכ"ד סימן ח"ב משה בישיבומבואר
 אסורים והכלימ יענש ענוש הנפיחה שאוסרים במקומות נפיחהלעשות
 מהר"ם ע"ז וחתמו והמכימו טריפה. לאכול הרבים מכשילוהוא

 ז"ל ג'אוי ומהר"ד ז"ל זיתון מוהר"י ב"ד ועד ורבני ז"לשתרוג
 דכיון דס"ל נראה הכלים שאסרו ומה ע"ש. ז"ל אלחאיך'ומהר"י
 לדידהו הו"ל ז"ל הפוסקים ורוב מרן כדעת הנפיחה לאסורדנהגו
 לאסור דנהגו דכל ל"ב ס"ק ט"ל סי' ז"ל הפר"ת וכ"כ ודאי.איסור
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 ט"ל ס" חיים ארץ לה' וע' ע"וט ספק ולא ודאי איסור הו"להנפיחה
 עוט"ב: הנפיחה אוסרים ייטראלדבארץ

 הרב בזטם ע' אות צדיק בעיני ז"ל מהרמ"ז צר. ודופן רחב דופןט(
 דשיעור כתב ס"ב פ' וסי' ד' ג' סעיף מ"ד סי' הזבחתורת

 החמישית צלע עד זטניה מצלע מתחיל צלעות ארבע הוא צרדופן
 בתורה ז"ל ומהרמ"ש ע"ש. וגו' צר דופן נקרא הוא בכללוהחמישית
 הגהב"י ז"ל הכנה"ג כמ"ש קי"ל דאנן אלי~כתב בתשובתוותעודה
 האחרון חיתוך אחר אלא הולכין אנו שאין הרי"ף, משם רי"גאות
 מרן דעת ושכ"נ כלל הצלעית במנין משגיחין ואין לאומה האונהשבין
 לדינא עיקר וכן וסיים צ"ד אות ט"ל סי' שדי תנובות הרב וכ"כע"ש.
 וכן צר דופן נקרא האונות שכנגד מה שכל העין בראיית תלוידהכל
 ט"ל סי' אחים שבת בשס הנדפס הוא והוא ע"ש, המורים בכת"יהוא
 הרב דברי אחר נמשך ז"ל דמהרמ"ז פשוט רנלע"ד ע"ש. מ"גאות
 מסקנת לו ידוע היה ואם זה, על שעמד ולא והעתיקם הזבחתורת

 מרן לשון ובאמת לבד דבריהס רק כותב היה לא ז"ל המוריםהרבנים
 מורה הדופן כנגד האונה בגב האונות חיתוך במקום בסי"ח שבתבז"ל

 ראיתי וכן ע"ש. מרן דעת שכ"נ שם כתבו מזה ואולי המוריםכסברת
 ע"י שהוא גראה זה דבר דשיעור שכתב רי"א סי' באבק"רלמרן

 מכוון יהיה אם הריאה בדופן הסירכה דביקת ממקוס ישר חוטשיטילו
 כשינפחו יהיה זו בדיקה ואופן טריפה. לאו דאם כשרה האדנהכנגד

 כמ"ש מרן דדעת להדיא מבואר ומזה ע"ש. בפנים שהיא כמותהריאה
 ז"ל. הזבח תורת הרב כמ"ש ולא שדי תנובות והרב אחים שבתהרב
 ידוע גדול פומק בשום ראיתי ולא אח"ז כתב שם בתשו' דמרןוהגם
 החזה ומיצר וז"ל: שכתב נתיב יאיר הנקרא אחרון בחיבור כ"אבדבר
 הארבעה אומרים ויש האונות כנגד שהם למטה צלעות החמשהנקרא
 כיאיר דלא שם מרן דדעת נראה ע"ש. וגו' דבריו ולפי וסייםעכ"ל
 ידענא בילק ולא ידענא חילק לא הנז' התשובה בראש כתב שכןנתיב

 צלע ולא חמישית צלע לא הוזכר לא המפורסמים הפומקיםדבדברי
 באונה שהמירכה אע"פ טרפה החזה למיצר חוץ שהוא מל אלאששית,
 מורה וזה משמו, וכמש"ל וגו' נראה זה דבר ושיעור הרא"שלדעת
 דאם ובודאי וכאמור. שדי תנובות והרב אחים שבת הרב כמ"שדדעתו
 והרב אחים שבת הרב דברי ודעמיה ז"ל מהרמ"ז לפני נגלההיה

 או הזבח תורת הרב ע"ד מעיר היה באבק"ר, מרן ודברי שדיתנובות
 ערך ז"ל דהוא שכתב ז"ל בהקדמתו וע' אלה. דבריו משמיטהיה



 ה נ ו הכ תהי"ה ת י רברכד

 יק,טה אם המעיץ ואתה הזבח תורת מס' מועתקים ורובם דיניםקיצורי
 ממנו הועתק אוטר בספר דברים וטל בלטרזטם תעיץ דין איזה גיךבע
 דנחית מורה 'טכ"ז ע"ש. בקצרה כתבתי או בדברי טעות נפל ואוליפן

 מצוק נו זטא מפני הזבח תורת ס'לקצר

 ]סי' מרן כתב לבדו לעצם צר לדופן האונה מגב סירכה צר. דופןי(
 מהשוווטים איזה שהיו ומה ע"ש. דטריפה י"ח סעיףט"ל[

 דבריו נתבטלו גבר בשר, בלא עצס אין כי בשוורים להכשיראומרים
 מצאתי וכן לבדו לעצם להכשיר שלא בזמנינו פשוט המנהג שכןוכמו
 הכהן רחמים מר' שמעתי וז"ל: זצ"ל הכהן מהר"ץ של בנו בכ"יכתוב
 הא על פה( ב"ד לאבות היו אשר נסים מעשה ה' של אחיו)הוא

 דהא גדול שטות זה בשוורים, ומכשרי בשר בלא עצם איןדאמרי'
 מאכיל זך קולא והעושה הצלעות שבין היינו בשר בלא עצםדאין

 אמוחא לה מחי ז"ל דהרה"ג מתבאר מצאתי. כאן עד לישראלטריפות
 לחלק ובפרט לדבריהם, מקום שאין כן אומרים שהיו שוחטיםדאותם
 שאין מהריב"ל משם בתשו' זה בזולת וכמ"ש לשוורים כבשיםבין

 או לבדו לעצם להתיר פה מנהג דאין מזה ומבואר בזה_ לחלקמקום
 הרב דידע עיקר נ"ל וירתר קיום, בר בזה מנהג דאין מר להדסבר
 מהר"א בשם כתוב שמצאתי ממה להוכיח יש וכן בזה, כלל מנהגדאין
 אף ולבשר לעצם סרוכה דאם היינו לבדו לעצם מרן דמ"ש ז"לפרץ
 פרץ ומהר"א הנז' דהרב הרי דווקא. דלבדו כשרה לעצם הרובאם

 וכן להשוחטים ראיתי דכן לבדו לעצם להתיר דאין אומריםשניהם
 התלמיד בשו"ת צדיק עיני ספר בסוף ועי' וכאים. מוריםאנחנו

 הריאה:בבדיקת
 דכשרה ק"א אות ט"ל סי' שדי תנובות הרב כתב בדופן מכה ישואם

 הב"י ומרן יחיא ד' להר"ד וציין שחולק כמו דלא אומהכדין
 ז"ל מהרצ"ך בכ"י מצאתי וכן ע"ש. ס"ה ושמ"ח מ"ה ס"קוהפר"ח
 והועתק כשרה מכה ויש לבדו לעצם )סרוכה( היתה אם דאונהשכתב
 עירינו מרבני מאחד קונטרימ לידי בא וכן ז"ל, פרץ מוהר"א מכ"יזה
 בדינים וחידושים פירושים כמה הקונטרים בראשית כתובושמ

 מ"ש שם כתוב ובכלל נר"ו. פרץ אהרן מוהר"ר החכם ממורישקבלתי
 אם הדין הוא כשרה בדופן מכה יש אם לדופן, האומה נסרכהאם

 כשרה בדופן מכה יש אם לבדו לעצם אפילו לדופן האונהנסרכה
 בכונתו ונראה ע"כ. הוא דכ"ש האומה כמו בדיקה צריכהואינה
 תולין למכה כ"כ קרוב ואינו רחב בדופן דאם משום הוא דכ"ששכתב
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 דלהראב"ד משום יל"פ ועוד הרבה. דקרוב צר בדופן כ"וטבמכה,
 ה"ד ,טחיטה מה' בפ"ו כמ"ש מותרת דיה לח לעצם גם סירכהודעמיה

ע"עה

 בעת ויר'ט בוטבת בס"ת הנמצאים טעךות ושאר ופירוד דיכוקק(
 ובע"ד ס"ד קמ"ג סימן בא"ח ז"ל מרן כתב ס"ת.קריאת

 ס"ת מוציאים טעות, בו ונמצא בצבור בם"ת קראו ס"ב רע"טס"
 אותם על ,טבעה ומזטלימים הטעות 'טגמצא ממקום ומתחילאחר

 גומר התורה קריאת כאמצע טעות נמצא ואם במוטעה.שקראו
 ברכה כי לפניה. מברך ואינו לאחריה ומברך הכשר בספרקריאתו
 בדיעבד להם עלתה בו שקראו קריאה וכן הפסול בס"ת לפניהשבירך

 פה: מנהגינך וכןע"ש.
 כתבתי ויו"ט בשבת אחר ס"ת להוציא טעות נקרא דבר איזהדלענין

 ל"ב סי' בא"ח מרן מ"ש דכל א' אות הס' במע' זהבקונטריס
 בין בשבילו. ס"ת מוציאים נתקן שלא עוד כל פסול דהואבתפלין

 בין כסדרן שלא דחשוב בתפלין לתקן בתקנתא ליתאשהפסלות
 דמ"מ כסדרן, שלא חשיב דלא בתפלין לתקן בתקנתא איתאשהפסלות

 וצריך בו. לקרות אסור שיתוקן קודם מרן לדעת פסול שהס"תכיון
 בו: וקוראים אחר ס"תלהוציא

 הוצאת לתלות פעמים כמה הורה ז"ל דמהרס"ך שאומר מי שישומה
 כתבתי תפלין לגבי כסדרן שלא דנחשב במה ויו"ט בשבתס"ת

 דוד זרע בספרו עצמו ז"ל מהרס"ך כי זו, הוראה על לסמוך דאיןשם
 ומסיק ידים בשתי זו הוראה דחה וכזאת ד"ה כ"ג סי' בא"חהנד"מ
 לדברי גם זה קודם שהורה ממה בו דחזר ובודאי זה על לסמוךדאין

 עיקר הם זו הוראה שדחה הנז' בספרו ]דבריו[ דודאי ועוד כן.האומר
 בב"י ז"ל ומרן ספרים ומפי סופדים מפי שם שהוכחתי וכמולדינא
 בספרו לדבריו וא"כ פוסקים ושאר רע"ט סי' וביו"ד קמ"ג סי'א"ח

 הבנה ע"פ מתחילה בנויה זו הוראה ועוד כהלכה. שהםשומעים
 ח' אות האותיות תמונת דיני ליעקב אמת ה' בכונת קיימתשאינה
 דכונת קיימת אינה זו והבנה וכזאת ד"ה דוד בזרע בדבריוכמבואר
 כשר דאז להדיא ניכר הפירוד אין דאם אלא כן אינה ליעקב אמתהרב
 אחר מוציאים אין אז טוב מהיות רק תיקדן צריך ואינו שהואכמות

 פסול תפלין גבי מרן שכתב מה כל אבל פסול. ואינו כשרכיוןשהוא
 להדיא מוכח ושכן שיתוקן. עד ויו"ט בשבת ג"כ בו לקרותאסור
 דעת ושכן מקומות וכשאר שם עצמו ז"ל ליעקב אמת הרבמדברי
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 כלל אפשר ואי מקומות, ובכמה וטם אמת ובלדת בברכ"י ז"להחיד"א
 במה ס"ת הוצאת לתלות והלד"א ליעקב אמת הרב דכונתלומר

 תיקון בלתי גם לדינא דכשר במה אלא כסדרן שלא חשיבדבתפלין
 בחלק וכבר ברורות ראיות כמה ולזה טוב מהיות רק הואוהתיקון

 תמיד להורות פה דמנהגינו נמרץ בקיצור כתבתי יו'ד אות ס' מע'א"ח
 ויו"ט בשבת וכיוצא פירוד בין דיבוק בין בס"ת הנמצא טעותדבכל

 שהוא מה דכל פה הנאמרים הדברים הם והם ע"ש. אחר ס"תלהעלות
 שלא בתפלין דחשיב תקנה לו שאין בין מרן לדעת בתפליןפוסל

 מרן ודעת בתפלין כסדרן שלא נחשב ואינו תקנה לו שיש ביןכסדרן,
 נקראימ וזה דזה בשבילו אחר מ"ת מוציאים נתקן שלא עוד כלדפמול
 מתקנין ואין תיקון בלתי שהוא, כמרת כשר שהוא מה אבלטעות.
 במע' בארוכה שכתבתי וכמו טעות נקרא זה א"ן טוב, סהיות רקאותו
 מפי למנהגא בין לדינא בין ולמעשה להלכה עיקר שכן א' אותס'

 הספרדים אנחנו אשר ז"ל ומרן הפוסקים ספרי ספרים ומפיסופרים
 ניכר אינו הפירוד ואם ביתו. שם כי באורך ע"ש תמיד עליהםנשענים
 ]וע' ואכמ"ל. בזה. הארכתי ובמק"א אחר, ס"ת להוציא איןלהדיא

 פ"ה[: סי' ת"ג ונשאלשואל

 ס"ת ויו"ט בשבת שמוציאים הפוסלים טעויות ושאר ופירוד דיכוליב(
 הראשון הס"ת דגוללים פה פשוט המנהג בשבילמ.אחר

 אלא להיכל אז אותו מחזירין ואין התיבה על במקומו אותוומניחים
 וכן להיכל שניהם את מחזירים ואח"כ בו וקוראים אחר ס"תמוציאים
 ע"ש: ז' אות ס"ת הוצאת עת דיני עובד בית ה' מדברימתבאר

 אחר ס"ת שמוציאים הפוסלים טעויות ושאר ופירוד דיבוקיג(
 יבוא אשר עד ממתינים דבחול פה מנהגינובשבילם.

 ס" ז"ל והלד"א ליעקב אמת ה' וכ"כ בו. וקוראים ומתקן לתקןהסופר
 לעשות: ראוי שכן יו'ד אותא'

 מטת על לדרוש יע"א ג'רבה אי פה המנהג המת. מטת על דרשהיד(
 בשבעת בבית רק כלל לדרוש אין אשה מטת על אבלאיש

 מניחין שאין שכ' שנ"ה סי' מרן ע"ד בנוי זה דמנהג ונר' אבלות.ימי
 של"ט[: סי' ח"ג להשו"נ ]ועי' ע"ש וכר ברחוב אשה שלמטה



רכזכהונה תהי"הברית

 ה"אמערכת

 הגרמה כל להטריף סי"ב כ"ד סי' ז"ל כמור"ם פה מנהגינו הגרמה.א(
 בושט נין בקנה גין בתרא במיעוט בין קמא במיעוטבין

 ע"עה חולתו ז"ל צדיק עיני ה' בזטם דרסה אות ד' מע'וכמוט"ל

 זטמכניס זטכתב מי יוט סי"א ט"ל סי' יף'ד ד'ל מרן כתב הגבהה.ב(
 מחמת נפסקה אם קצת ומגביה הסירכה תחתאצבעו

 אלא בכך להקל שין וכ,טרה, היא עמא בת סירכה 'טהוא כלהגבהה
 ה' את וירא כשר בבודק אלא זו קולא על סומכין ואין ישראל,בבהמת
 או רבים, מימים השוחט של טיבו ידענו לא דאם ונ"ל ע"ש.מרבים
 מזה בכשרות מוחזק הוא עתה לעת ורק מלפנים, כך כל היהשלא
 הדבר, חומר לו ולהורות דין, הבית לפני לקראו טוב יותר שנים,כמה
 ופה תורה. של כדת בזה ללכת חברות דברי בקבלת עצמו עלויקבל
 רק הגבהה לעשות שלא ז"ל הראשונים הרבנים הסכימו ג'רכאאי

 דור אחר דור השוחטים כל נהגו וכן דקה, בבהמה ולא גסהבבהמה
 אלכבירה אלחארה מרבגי א' אות שי'ן מערכת יעקב בדברי כ"זכמ"ש
 בית מעשה בס' ג"כ זה ונדפס ע"ש. תונס ומרבני יע"א הדיג'תומרב
 ע"ש, א' משנה אבות ברית בסה"ק מזה קיצור והובא ט"ל סי'דין

 יוומר בכל ושמתות וחרמות נדויים יהלוכו לפידים הנז' הרבניםומפי
 של דקה שהבהמה בין חילוק שום ואין פשוט המנהג וכן עש'/ב.וחוזק
 הגבהה בהם נוהגים אין הדקות הבהמות שכל אלא ישראל של אוגוי
 שלהם והבהמות ישראלים כלם שהטבחים יום בכל מעשיס וכןכלל.
 כלל: ומצפצף פה פוצה ואין הדקות לבהמותיהם הגבהה שוםואין

 כל דשיעור ז"ל חיי בני כמש"ה הוא קצת הגבהה שיעור הגכהה.ג(
 שתלוי האבר שיגביה בלתי הסירכה שיגביה הייגושהוא

 אם אמנם כשרה. הסירכה נפסקה אם ואז ההגבהה, באותה הסירכהבו
 בדברי כמ"ש ע"ש נפסקה האבר דמכבדות תלינן עמה האברהגביה
 הרבנים כל מפי א'[ משנה ]פ"א אבות וברית דין בית ומעשהיעקב
 ושמתות וחרמות נדויים יהלוכו לפידים ומפיהם הקודם, באותהנז'
 שמא מסופק דשו"ב והיכא עש"ב. זה על העובר על וחוזק חומרבכל
 דסומכין לי נראה לעיל. והנזכר המוגבל מהשיעור יותר בחוזקהגביה



כהונה תהי"הבריתרכח

 תלויה בסירכה ז"ל הריטב"ץ למ"יט דומיא נפיחה ע"י להתירבזה
 הזבח תורת הרב והב"ד תלוים היו אם ונסתפק בדופן סירכהוכגגדה
 ה-טו"ב .טל בצוארו תלוי הקולר אך ע"ש. כ"א אות ע"ז בסימןז"ל
 מן יותר להגביה בספק עגמו להכמס הנפיחה על כלל יסמוךשלא

 יסמוך אד מתכתן בלתי בדבר ספק לו היה אם רק המוגבלהשיעור
 פו-טרים מים או רוק -טם ולתת לגמרי הסירכה להסיר הנפיחהעל

 נראה נכדו. )א"ה מבצבצת. היא אם לראות הריאה היטיבולנפוח
 אומר חה האבר -טהוגבה אומר שזה השוחטים נחלקו אם נמידה"ה
 בודק שיהיה פה שהנהיגו ד' אות בסמוך וכמ"ש האבר הוגבהשלא
 יוגבה שלא וישגיח שיראה ההגבהה העושה הבודק ע"ג עומדשני

 על סומכין דבזה אפ"ל אך וכנז'. נפיחה שיעשו ע"ש וגו'האבר
 ויוגבה במלאכתו טרוד הרוב על המגביה שהראשון מפני השניהבודק
 במפרו שו"ר ע"ש. שמ כהונה בברית וכמ"ש אדעתיה ולאוהאבר
 מדברי והוכיח נפיחה שעושים שכתב קרזד סימן ח"א ונשאלשואל

 ע"ש(: הנז' ז"להרשב"ץ

 ושלא ב' באות וכנז' ז"ל מרן שכתב התגבהה תנאי מפני הגכהה.ד(
 שלום דרכי מפני זולתו ולרחק זה ובודק שוחטלקרב

 פה הנהגגך ע"ש. עירינו מרבני ג' באות הנז' והכוחות ההסכמותומפני
 סמיכה בידו להיות צריך הגבהה לעשות הבא והבודקשהשוחט
 וראה בהגבהה שלש פעמים וניסהו אותו שבחן שקדמו מובהקמשוחט
 וחותם וכותב הגבהה לעשות ידו את ומילא עושה הוא שכדיןוידע
 על להרשדתו בידו וחותמים וכותבים הב"ד לפני בא ואח"כ בידוונותן
 העושה הבודק ע"ג עומד שני בודק שיהיה פה הנהגנו וכןכך.

 הרוב על כי הסירכה, שבו האבר יוגבה שלא וישגיח שיראהההגבהה
 ולאו האבר ויוגבה קצת להגביה במלאכתו טרוד המגביההשוחט

 :אדעתיה

 הסירכות בכל לעשותה רגילים פה, שנוהגים גסה בבהמה הגבההה(
 לחידוד ומחידוד לגב מגב כסדרן דשלא סירכותואפילו

 שלא נוהגים דאצלם ח' אות מ"ז סימן הזבח תורת לה' וע'וכיוצא,
 בדידהו ואינהו ע"ש. לזה טעם ונתן הללו בסירכות הגבההלעשות
 וכ"נ השוחטים רגילים שכן וכמו בכך לחלק אין דלדידן בדידן,ואנן

 וכ"נ בכך חילקו שלא ב' באות הנז' תונס ורבני פה רבבימהסכמת
 פוסקים: ושאר מרן דברימסתמיות
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 היא הסירכה ,טל 'טההגבהה העתחטים כל בץ פ,טוט המנהג הגבהה.ה
 הגבהה לשער יתכן אז רק כי נפוחה בלתי הריאהבהעת

 אם אבל פה. ורבני ז"ל ח" בף הרב משם מזה ג' באות כמש"לקצת
 הסירכות כל לנתק המגביה יכול הסירכה ומגביה נפוחה הריאהתהיה

 האונות בשאר ואחוז ותפוס נפוח הוא כי האבר יוגבה ולאשבעולם
 נפוחה שהריאה בעת ההגבהה והעושה הנסיון. מצד ופשוט ברורוזה

 כל מדברי וכ"נ לישראל. ממש טרפות מאכיל הוא כי אותומעבירין
 אלא אינה דההגבהה ב' באות שהזכרתי פה רבני ומדבריהפוסקים
 לעשות וחשב בזה טעה אחד שוחט וכבר נפוחה. נלתי הריאהבהיות
 מאד והכוהו בזה פניו על והוכיחוהו אחריו שלחו שקדמונו והרבניםכן
 הב"ד ע"י חברות דברי עליו וקיבל שטעה בוש ולא והודה קדקודועל

 ואכמ"ל: לו ורפאושב

 ראש או ראשיה ושני קצרה והיא ובה מינה כשהסירכה הנבהה.ז(
 הסירכה תחת האצבע להכניס אפשר שאי הבועה עלאחד

 להרבנים ע"ז וכתבתי פה השוחטים בין הפרש נפל הסירכה.להגביה
 קצת הגבהה לעשות שיש השוחטים עם והסכימו תונס בעוב"יהמורים
 ושם ט"ל. סי' ח"א משה ישיב בהרב כ"ז שנדפס וכמו קיסםע"י

 ע"ש: בתונס מנהגס וכן לדינא דעתם שכןמבואר

 וכנז"ל גסה בבהמה קצת הגבהה ע"י הניתרת סירכה הגגהה.ח(
 אלחארה פה השוחטים נוהגים הקודמות,באותיות

 דהיינו הנפיחה, בדיקת לה עושים ואין בהחלט להתירהאלכבירה
 בין ראשיה ב' שנשארו בין מבצבצת אם ולראות בפושריםלבדקה
 הנז'. ההגבהה ע"י הסירכה ראשי ב' שניטלו בין אחד ראששנשאר
 מחמת סירכה שום נתפרקה אם וז"ל: בכ"י כתב ז"ל דמהרצ"ךוהגם
 ואם רושם. שום בה נשתייר שלא והוא בעלמא ריר אמרי'הגבהה
 ואם הדבוקות. סירכות כמו אסור מקומות בשני אם רושםנשתייר
 נוהגים אין פה דהשוחטים דכיון נראה ע"ש. נפיחה עושים אחדבמקום

 הכי נקיטנן ולא ז"ל לדעתו הוראה דרך רק ז"ל כונתו דאין ש"מכן
 הרב כמ"ש קי"ל דאנן כ"ח סי' ח"א ז"ל משה ישיב ה' כמ"שאלא
 כשרה הסירכה ראשי ב' נשארו אפילו קלה דבהגבהה חדשהשמלה
 שלכם מנהג אך מ"ש וכן וכו' שמנהגכם שם ז"ל משה ישיב ה'ומ"ש
 שכן היינו כן מהרצ"ך דכתב דכיון חשבתי שאני או דחשב נראהוגו'

 מ ש., כן נוהגים השוחטים דאין כיון לע"ד לקושטא אמנםמנהגינו,



 ה נ ד הכ חה"ת ת י רברל

 על א"נ לדעתה לו נראה שכן הוראה דרך רק כן כתב הנדדהרב
 לחקור ויש העיר כללות על ולא קאי יע"א הדיג'ת ק"ק מקומומגהג
 נלע"ד ויותר בזה, עתה ועד מאז שם נוהגים איך דעת למען זהאחר
 אם על רק סי"א ז"ל מרן שזכר ההגבהה על קאי לא הנז'דהרב
 לבדוק תומו לפי הבדיקה בעת הריאה מאיברי אבר הגביההבודק
 וכן הסירכה. לו נתפרקה לבדוק ובהגבהתו דבוקה סירכה שישוראה
 הכנסת גבי בסי"ג מרן כלשון והוא נתפרקה דנקט מדבריו לדקדקיש
 יש וכן הגבהה. גבי בסי"א מרן כלשון נפסקה נקט ולא הבודקיד

 קצת הגבהה או שהוא כל הגבהה כתב ולא סתם הגבהה מדנקטלדקדק
 מנהגיבו שכן וכמו גסה בבהמה דזה ביאר לא גם בהגבהה. מרןכלשון
 הרב דברי יהיו ג"כ ולפ"ז ע"ש. קדישי מרבנן ב' באות ככתוכפה
 ימצא סירכה היא דאם בסי"ג ז"ל מרן וכמ"ש לדינא מתאימיםהנז/

 ראשיה, ב' נשארו דאם הנז' להרב וס"ל בדופן, או בריאהראשה
 מידי אחד, רושם רק נשאר ואם לו. ונפסקה גמורה סירכה דהיאסימן
 והגם בגפיחה. התיר ולכן הנפיחה מתירי על סמך ובזה פלט לאספק

 ליה שאני לאסור, יש אחד רושם רק בנשאר דגם נראה מרןדמלשון
 ישיב הרב וכמ"ש בנחת להכנסה בזריזות הכנסה בין ז"למהרצ"ך

 ואכמ'/ל: שם ז"למשה

 לפעמים מ"ג ס"ק ט"ל סי' ז"ל גבוה שולחן הרב כתב הגכהה.ט(
 הגבהות כמה השוחט ומגביה השערה כחוט הדקה מן דקהסירכה
 ארבע כשיעור ורחבה עבה סירכה יש ולפעמים ניתקת,ואינה

 פילוש לה שיש משום שהוא/ כל בהגבהה וניתקת יותר אואצבעות
 לאחת אחת ניתקים עצמו בפני ורגל רגל כל וכשמגביה רגליםדהיינו
 היא ה/ יראת שתהיה ובלבד יום בכל מעשים עושים אנו וכןוכשרה.
 ראיתי וכן ע"ש. כהה ביד אלא בכח יגביה שלא השוחט שלאוצרו
 או חלון בה שיש הסירכה להגביה אלה בימינו השוחטיםנוהגים
 חלון באותו נכנם האצבע אין ואם עצמו. בפני רגל כלחלונות
 משה ישיב ה' בשם ה' באות וכמש"ל נוצה או קיסם ע"ימגביהים

 ע"ש: ט"ל סי'ח"א

 להגביה בזמנינו השוהטים רגילים ששמענו מה כפי הגבהה.י(
 בפעם גם הסירכה נפסקה ואם פעמים שלוש קצת הגבהההסירכה
 בפעם נפסקה שלא וכל כלל ע"ז מוסיפין ואין מכשירין.השלישית

 בהחלט: מטריפיןהשלישית



רלאכהונה חהי"הברית

 הראוסתים השוחטים כל בין פה הנהוגה הבדיקה סדר הגבהה.ש(
 שנים, עשרות וכמה כמה מזה ושמעתי ראיתי אשרוהאחרונים
 למטה וראשה תלויה הבהמה ובעוד בנחת כולו הטרפששפותחים
 בה יש אם ממש העין בראיית לסופה מראשה כולה הריאה אתבודקים
 סעיף מרן שזכר הגבהה לה עושים אין דקה ובבהמה לא. אוסירכה
 היא אם לברר בנחת הסירכה שבו האבר את ביד אוחזים אלאי"א

 באופן קצת הגבהה לה עושה גסה בהמה היא ואם תלויה. אודבוקה
 וזה ע"ש. ג' באות לעיל וכאמור סי"א מרן כמ"ש האבר יוגבהשלא
 נקב נוקבים ואין האבר יוגבה שלא שרואים הראות בחושיהיה

 סתום עודנו הטרפש ששאר בעוד לבדוק היד את ומכניסיםבטרפש
 בעוד הגבהה עושימ אין וכן י"ג. סעיף ז"ל מרן מדבריכנראה

 או האבר הוגבה אם ולדעת להבין מאד קשה אז כי סתוםשהטרפש
 אם הראות בחוש דרואים נראה הפוסקים דברי ממתמיות כילא,

 רבני מדברי וכ"נ ובאומד, בהשערה רנלוי זה ואין לא או האברהוגבה
 הוא האבר הוגבה אם דהבירור ג' באות כמש"ל תונס ורבניעירינו
 ד'. אות מ"ט סי' ז"ל הזבח תורת להרב ועי' ממש. העין ראייתבחוש
 ע"ש. שנהגו מה ליישב ובא הם מבהגם לפי כן כתב הנז' הרבואולי

 וכאמור, כן נקיטנן לאואנן

 יש אם בעין ולבדוק הטרפש כל לפתוח שנהגו הנ"ל מנהגנוובעיקר
 ס"ב ט"ל בסי' ז"ל אחים שבת הרב כמ"ש דלא סירכאאיזו

 ז"ל דעת שפתי והרב חדשה שמלה הרב עפמ"ש הטעם נ"לע"ש,
 הפנים בדיקת על לסמוך שלא חרם שגזרו שם[ אחים בשבת]והובאו

 השוחטים ושאר להכיר, יכול שאז שנים מכמה מומחה בשוחטכ"א
 ע"ש. בפנים שבדקה אחר ולבודקה ג"כ לחוץ הריאה להוציאצריכים
 שיש אלא בפנים, העין בראיית לבדוק נהגו לכן דרי שאיחסורומפני
 ונחתכת לריאה סירכה איזה שם יש הטרפש כשפותח אוליחשש
 מעט שיפתח לזה לב תשומת צריך ולכן שם. ז"ל הנז' הרבוכמ"ש

 תומו: עד ויכיט לפתוח ויוסיףויביט

 להוציא המקום דוחק מפני השוחטים מצטרכים לפעמים הגבהה.יב(
 פה ומנהגינו בחוץ. ההגבהה ולעשות לחוץ הריאהאת

 תנאי צריך ובשניהם ושבחוץ שבפנים ההגבהות בין כלל לחלקשלא
 עירינו רבני מדברי נראה וכן הסירכה, שבו האבר יוגבה שלאזה

 הפוסקים. מדברי לדינא עיקר וכן ג' באות הנז' תונס רבניומדברי
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 לי"טב אלא דאינו נראה ד' אות מ"ט סי' הזבח תורת הרבודברי
 י"א: באות כמוו'למנהגם

 מעיץ חכם בתור זטהוא מי כל בזמננו זטראינו מה לפי התרה.ע(
 א"טר תורה ריה בהם יט"ט ב' אליו מצרף ההלכהזטמבין

 הדיע וגם ומתירים. כ"כ מעיינים זטאינם גם פוטוט חכם בזטםיקראן
 שקורא מה שמבין רק נדרים, בדיני בקי שאינו הגם המתיר המורהאו

 להו דגמירי והוא שכ' ס"א רכ"ח סי' מרן מדברי וכ"מ דמי.שפיר
 דמאליהם בעינן דלא משמע ע"ש. פתח לו לפתוח יודעים וגםוסברי
 להלבוש ועי/ מבינים והם אותם מלמדים דהזולת אלא וסבריגמירי

 צ"ו[: סי' ח"ב בשו"נ ]ועי' שםוהש"ך

 בחלום ושבועות לנדרים התרה עושים שתמיד פה המנהג התרה.יד(
 ונראה ת"ח, להיות מקפידים שאין ראיתי גם עשרה.בבי

 עשרה לו דיתירו וי"א שכ' ר"י סי' מרן ע"ד בנוי דהמנהגפשוט
 לחוש כ' ז"ל דמרן וכיון ע"ש. לדבריהם לחוש ויש למקרידידעי

 ידע דלא גמור דע"ה למקרי ידעי כלם ומסתמא נקיטנן, הכילדבריהם
 ]ועי' לו. מתירים עשרה בי כל הסתם מן ולכן שכיח, לאלמקרי

 באורך[: קי"ד סי' ח"בבשו"נ

 לאכול ושלא עמה לדבר שלא עליו אשתו שאסר מי התרה.טו(
 פעם פעמים שני לו מתירין להתיר, ובאתבשיליה

 שידבר אחר שניה ופעם תבשיליה שיאכל וקודם שידבר קודםראשדנה
 שאשתך ידעת אם לו דאומרים השגיה בפעם לו ופותחיםויאכל,
 נתחרט ועתה נשבע היה שלא ואומר נשבע היית האם עליךנאמרת

 שניה. פעם לוומתירין

 ג'. באות דכנזכר נפיחה לעשות שצריך מסופק היה אם הגכהה.טז(

 יש הבהמה בעל אך היטיב שינפח אחר טבח להביאיש
 בדיני ז"ל הזבח תורת הרב דכמ"ש ממדנך על דבהול לו לחושלנו

 ע"ש:הגבהה

 עשה אם שנסתפק כגון להכשיר נפיחה דצריך היכא הגכהה.יז(
 שנקרעה או הריאה נאבדה אם וכנז'. בחוזקהגבהה

 לא דמרן מאחר לאסור דיש לענ"ד נראה נפיחה, לעשות דא"אהרלאה
 להוסיף דלא דהבו בודאי א"כ וכנז"ל תנאים כמה ידי על ר'קהתיר

עלה:
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 ולא בעף'ע ז"ל מרן כמ"וט דהו כל הסירכה הגביה אם הגבהה.יח(
 כ"כ אסורה. וניתקה והגביה אחר יטוחט ובאניתקה

 ע"עה כ"ד בסימן ז"להחק"ל

 'טנראה מה כפי פיסול. עליהם יטגמצא ובודק יטוחט העברה."(
 פעם הזבח. תורת הרב כמ"וט דנוהגים בזכרוגיורוטום

 'טלישית פעם יום וטלשים עעית פעם יום זטלשים העברהראעענה
 הוא, דעעגג לומר פנים ביש זה וכל פושע. הוחזק דהף לגמריהעברה
 בורר: זה דפרק תוטובה צריך ראעענה בפעם גם במזידאבל

 וזן"וכהער,בו2

 משה ישיב ה/ בדברי מבואר דם ויצא העוף מך נוצות התולש ושט.א(
 לדינא עיקר ושכן להתיר פה דמנהגינו קפ"ז סי' ח"אז"ל

 הדו"מ החה"ש ידי"ן אלי כתב והנה להורות. רגילים אנחנו וכןע"ש.
 אדוני ועט"ר מו"ר בימי לידי מעשה בא וז"ל יצ"ו הכהן חי ר'כמה"ר
 ואח"כ מור"ם כסברת והטריף דם יצא הנוצה תלישת דע"י זיע/'אאבי

 כ' ז"ל מהרשד"מ אבל בהפמ"ר, להקל שיש מפרשים כמהראיתי
 וט' מור"ם כסברת החמיר בט"ז אבל לחוש אין דם שיצאאע"פ
 מבואר ומזה עכ"ל. שם ז"ל הש"ך ועמ"ש וכו', דם בעור דאיןמסתבר
 להכריע מצדד הנז' ה' רק להטריף ג'רבה אי פה בזה מנהג ישדלא

 מנהג אין אם אף ועכ"פ להתיר. פה דהמנהג נר' ואדרבאלהלכה
 מרן כדעת בפשיטות להתיר זה בזולת הוכחתי ולדינא אדינאאוקמיה
 רם/'ט[: סי' ח"ג ונשאל כשואל ]וע' כעת: ואכמ"ל ודעמיהז"ל

 שנמצאת לידו מעשה שבא י"ז ס"ק ל"ג סי' ז"ל הפר"ח כתבושט.ב(
 הפנימי עור של בשרו חצי ואכל בושט בחוזק תחובהנמלה

 דנקיטנן והכשיר שם, תחובה הנמלה שהיתה במקום ושטשל
 מינכר קרום העלה ואי קרום להעלאת חיישינן דלאכהסוגרים
 קוץ דשאני להכשיר, אפשר דחיישינן מרן לדעת וגםבבדיקה,
 ט"ו אות ל"ג מי' י"ל אחימ שבת הרב וכתב עש"ב. נמלהמאכילת
 בהפסד )אפי' כשרה בחוזק תחובה אינה דאם י"ב אות המחב"רבשם
 ע"ש. מרובה בהפסד כ"א להכשיר אין בחוזק תחוכה ואםמועט(
 תחובה אם אח/'ז לבדוק דא"ץ כיאר קל"ב סי' ח"ב משה ישיבובספרו
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 כדי ובחוזק בכח הושט מן הנמלה להסיר רגיל אני ומזה ע"ש.בחוזק
 הרב דדעת חדא לא, או בחחק תחובה היא אם לברר אצטרךשלא
 מרובה הפסד בו יש עוף כל דבזה"ז ועוד אח"ז, לבדוק שא"צהנז'

 סי' חיו"ד ח"א ונשאל בשואל ]ועי' ע"ש. ה' אות א' מערכתוכמש"ל
ג[:

 לה יש אם או חסרה אם הורדה ס"ב ל"ה סימן ז"ל מרן כתב ורדה.ג(
 פה מנהגינו וכן ע"ש. כשרה שמאל בצד שנמצאת אושנים

 ז"ל מהרצ"ך וכ"כ ע"ש. שמטריף כמור"ם ולא השוחטים רגיליםשכן
 כטו"ב וסימנם מותרים הותירו ואם מותרים חסרו אם דבריםארבעה
 ללמד שגור זה דהיה הנראה וכפי הרחם, ב"ת ו'רדה ט'חולכ/ליות

 וכן ע"ש. ד' אות א' מערכת כמש"ל הבדיקה ללמוד הבאיםהתלמידים
 בתשובתו לחי כה המחבר הרב ז"ל מהרח"ך וכ"כ להורות רגילימאנו
 שם וכמש"ל רנה, רשעים באבוד ע"ז לומר השוחטים דרגיליםאלי

 ובמדינות במומגר מור"מ דברי על מוקף ובו ש"ע לידי בא וכןמשמו.
 ולדעתי כן. מנהגינו ואין מצדו וכתוב לבנה חצאי ב' ענין בכל עדוכו'
 ד' אות א' מע' וכמש"ל פה מרבני אחד ז"ל עידאן מהר"ם כ"יהוא

 :ע"ש
 להכשיר ז"ל כמרן פה דמנהגינו הקודם באות המבואר מן וררה.ד(

 ממילא שמאל, בצד שנמצאת או שנים יש או הורדהחסרה
 ולא בגופה ולא במקומה לא בורדה פוסל שינוי שומ דאיןמבואר

 דכל ס"ג ל"ה סי' מור"ם מדברי כמתבאר כימה בחמרון ולאבשיעורה
 בב' להטריף שנוהגים למקומות אלא אינם שם מור"ם שזכרהדינים
 אלו כל גם שמכשירים, במקומות אבל כלל, ורדה לה אין אוורדות

 ז"ל עידאן מהר"ם מדברי מתבאר וכן ע"ש. כשרים הםהחילוקים
 מוקף סוף ועד מראש הנז' מור"ם דברי כל שעל ג' באותשזכרתי
 בירור אין אפי' ובלא"ה וכאמור. כן מנהגינו ואין מצדו וכתובמוסגר
 וכמ"ש להפך, מנהג יש שלא כל ז"ל מרן כדעת ומורים הלכהבמנהג
 כמרן מורים הסתם דמן אלי בתשובתם תונס בעוב"י המוריםהרבנים

 שהביא אחר א' אות י"ב בסי' הכהן עיני להרב וע"ע דבר. בכלז"ל
 אלא לנו דאין הדינין אלו בכל כשרה דלדידן כ' ומור"ם מרןדברי
 הרב וכ"כ ע"ש, ויו"ד בסק"ט גבוה שולחן הרב וכ"כ ע"ש. מרןדברי

 ע"ש: ב' א' אות ס"א סי' הזבחתורת
 ראשי עם ומתועדים צדקה גבאי ממנים הקהל היו מלפנים ועד.ה(

 כיוצא וכל להם הנצרכת צדקה פיסקת איזה בדברהק"ק,
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 וטרב בהוצאה. בע בהכנסה בין המתחדט דבר בכל הצדקותמצרכי
 בקביעות מתועדים והם ע"ז העיר טובי שבעה ומינו וגמרוגמנו

 העיר ובדקי בצדקות העיר צרכי על לפקח להם קובעים אשרבזמנים
 למנות הסכימה יר"ה הממשלה שנה כשלשים ומזה וכיוצא,וצרכיה
 וכל הי"ו הק"ק והוצאות הכנסות כל יהיו פיהם ועל הכומיתיועד

 בזה:כיוצא

 פה שנודע מה כפי הקודם. באות וכמש"ל הנהוג הכומיתי ועדו(
 כשני ולא קולות כשני קולו פריזידאן הנקרא להםדהראש

 שוה מערכה לקראת מערכה היו שאם אלא אדם בני שני שלקולות
 דבלא הגם הכרעה הכרעתה לכומיתי הראש שבה מערכה אותהבשוה
 דינא יר"ה הממשלה מחוקי הרא דכן דכיון ונראה שקול. הדברזה

 דהו"ל יפה כחה זו דמערכה י"ל הסברא מצד וגם דינא.דמלכותא
 עסקי בידיעת תמיד מלא הוא הראש דמסתמא כנין, רובהכרעת
 אח"ז לחפש יש ועוד הכומיתי, בני משאר אחד מכל יותרהצבור

 בעה"ו: הפנאי בעת בעלמאלדינא

 מי שכל הצנועים, העניים בעבור ועד כעין פה עוד יש ועד.ז(
 מביאו הצגועים לעניים עראי דרך או בקביעותשמתנדב

 עליו ששומעים למי בשבוע שבוע מידי זה את מחלקים והםלידם
 או קרוביו ע"י אם ומשתדלים הק"ק. מכיס מקבל ואינו נצרךשהוא
 מאד ויקרה רבה מצוה והיא מתבייש. שאיגו באופן זה לקבלמיודעיו
 שמצבם צנועים וכמה כמה יש זה בלא כי להם ולעזור להתנדבוראוי

 כאלה: בדרכים אלא מקבלים ואינם גדולבצער

 שבדעות, פסח, רגלים לשלשה לצגועים ועד כעין פה יש עוד וער.ח(
 בבהכ"נ תשובה, ובשבת כלה, ובשבת הגדול, ובשבתסוכות.

 אלהי עם נדיבי לב לעורר הי"ו העיר מרבני אחד עומדהגדולה
 נדבתו יוליך הצנועים לעניים דבר איזה לבו שנדבו מי כל כיאברהם

 לחלקה עיירות משאר נדבה איזה שמקבל מי כל וכן זה, עללהממונים
 ויעשו יחד יתועדו והם הנז', להממוגים יוליכנה פה הצנועיםלעגיים
 ולסדר להתחכם וכן צדקה, לקבל דרכם אין אשר מהנצרכיםרשימה
 כי יתבייש, שלא באופן חלקו הנצרך שיקבל שונים מאופניםאופנים
 ולא הנז' החגים צרכי לספק במה מוצאים הנצרכים כל יהיו כזהבאופן
 מקבל אינו וזולתו מקומות וארבעה משלשה מקבל אחד אישיהיה
 כזו צדקה ומצות הנז'. החגים ימי במשך לו ורע מצטמק ויהיהכלום
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 לזכיותיה וערך 'סיעור אין כמעט היא הנז' החגים בימיובפרט
 לחזק הצנועים העניים את החג קודם תמיד ולזכור לב לשיתראיי ולכי

 השמים: מן כפול ושכרו לאמץ כושלות וברכים רפותידים

 חסד חסדים" "גומלי חברת החברים של ועד כעין פה יש עוד ועו.ט(
 בשם הנקרא ממונה ועליהם ישראל מתי לקבור אמתשל

 ראו התש"א זו ובשנה דורות. וכמה כמה מזה כנהוג החברה""ראש
 הנצרך כפי ומתוקנת מסודרת אינה הלזו העבודה כי הי"ו הכומיתיועד

 ואחרי לזה. סדרים למצוא איך ולע"ן לזה לב לשית מכתב לנווכתבו
 אשר העולמי המצב הוא זה כל סיבת כי ראינו ראהההתבוננות
 למצוא מלאכתם על לשקוד מהם להרבה ונחוץ מאמיר היוקרבעוה"ר
 אשר זה לעומת וכן ביום. לבוא מהמ איזה נמנעים ומזה לביתםטרף
 להם קשה לכן חצרם על שמירתם מצד או כח ותשושי זקניםהמה
 את אחד כל לרשום מהם ובקשנו כלמ את קבצנו ולכן בלילה.לבוא
 וכן כאחד, שניהמ או הלילה עבודת או היומ עבודת אם ולבחורשמו
 ללילה החברה ראש מנינו ואח"כ כרצונו איש איש כלם שנרשמוהיה

 מהבוחרים רשימה נמסרה הלילה חברת ולראש ליום. החברהוראש
 חברת לראש וכן ובלילה, ביום לעבוד ומהבוחרים הלילהבעבודת
 ביום לעבוד ומהבוחרים היום בעבודת הבוחרים רשימת נמסרההיום

 ואיש ונתקנת הולכת עבודתם לנו המסופר לפי כזה ושאופןובלילה.
 פטורים הנז' החברים כי פה ונוהגים בחירתו. כפי עבודתו שדמראיש

 וכן לא. או לשלם אם הדבר תלוי הם וברצונם צדקהמתשלומי
 בית מעשה יש שכן וכמו הדבר תלוי ברצונם העיר שומריבשכירות

 עולם: מימי המגהג שכן וכמו ע"ז תונס מרבנידין

 הן העניים בני מחסורי למלא תורה לאור ועד כעין עוד יש ועד.י(
 טליתות להם, הנחוצים בספרים הן המלמדים,בשכירות

 ובשבת ומצבו. ידיעתו וכפי הבן כפי שבועי או חודשי פרסתפלינות,
 הגדולה. בבהכ"נ זו למטרה הי"ו מהק"ק כללית נדבה געשיתכלה
 הקרובים עיירות ומשאר מפה לזה הכנסה אופני כמה ישועוד

 מרביצי שוחטים, דיינים, מורים, להיות זכו רבים ועי"זוהרחוקים
 מה כפי איש איש ומזוזות. תפלין ספרים סופרי חזנים, בישראל,תורה
 מוסד הוא כזה ומוסד בקדש. לשרת שנדרש מה וכפי מוכשרשהוא
 היא חיים עץ ככתוב בו יהזיק אדם ובן ישכחהו שלא איש אשריגדול

 מאשר: ותמכיה בהלמחזיקים
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 למלאת העניים חולים לביקור ועד כעין פה יוס עוד דעך.יא(
 הרפואות ובמציאת הרופא ובהבאת בהוצאותיהםמחסוריהם

 אחת ופעם לחולים, הנצרכים הכלים ובהשאלת הרופא יאמראשר
 )כפי זולתו או אלול בחדש לבו שנדבו מה אחד כל גדבה עושיםבשגה
 רושמים שבת ובמוצאי בשחרית, בשבת כנסיות בתי בכל והזמן(העת
 בתי בכל וכן זה. על להממונים הרשימות ומוסרים הגדיביםשמות
 הרבה ואם מעט אם לבו שנדכו מי וכל חולים כיקור קופת ישכנסיות
 קדיש קודם לציון ובא של הקדושה אמירת אחר וכן שם,נותנו

 מה שם נותנים הי"ו והקהל חולים ביקור בקופת השמש מסבבתתקבל
 ומילה וכלה חתן בשמחות וכן הרבה, ואם מעט אם להםשיראה
 קופה ע"י ממש ניצולו נפשות הרבה ובאמת זו. לקופה ג"כמתנדבים

 מלא, עולם קיים כאלו מישראל אחת נפש המקיים כל ארז"ל וכנרזו
 האפשרנ בכל כזה במוסד להחזיק ראויולכן

 מאעדנו"ש הנקרא עשב של עלה השחיטה אחר שמצא שוחט ושט.יב(
 לפרכם מידו העוף שהשליך ואחרי בגוף הנשאר הושטמצד

 הלשון תחת מצא שעות איזה ואחר כלום, מצא ולא לבדוק לפניוהובא
 נאבד הגוף צד ושל ונחתך הראשון העלה זה אם ידע ולא הנז'מהעלה

 אחר אלא הגוף בצד שראה אותו עם מעולם נדבק לא הגמצא העלהאו
 יש נחתך דבספק הכנה"ג בשם הפוסקים כתבו דכבר דשרי ונר'הוא.
 ספק דהוי נר' ובנ"ד ע"ש. דהו כל שהיה ספק אלא כאן דאיןלהקל
 צ"ל א"כ באחר תלינן ולא לשנים ונחתך היה דמודבק דא"אגמור
 ששאפתו או הלשון תחת עד השחיטה ממקום הפירכוס ע"ידנדחף

 העלה אותו עצמו דזה ג"כ י"ל וא"כ רוחה, צאת בעתהתרנגרלת
 צד של הושט בתוך מובלע שהיה אלא הגוף לצד השחיטה אחרשראה
 בדם שנתכסה לו נראה ולא הגוף שבצד לושט קצרו ממנו ויוצאהראש
 י"ל וכן הלשון. לצד נדחף הפרכוס בעת יאח"כ וכיוצא הושט בעוראו

 יש ואדרבא הלשון לצד אותו שאפה רוחה כצאת האויר שאיפתדע"י
 הגוף: בצד דבר שום כלל נמצא שלא ממההוכחה

 של מהאונות אחת חסרה דאם ס"ד ל"ה בפימן ז"ל מרן כתב ורדה.יג(
 ז"ל מהרצ"ך בכתבי וראיתי ע"ש, משלמת הורדההימין,

 כשהיא ודוקא ע"ז שכתב ז"ל פרץ אהרן רבי הרה"ג מכתבשהעתיק
 איגה השמאל מן וחסר שמאל בצד נמצאת אם אבל ימין בצדבמקומה
 ומשמע ע"ש. ל"ב דף דוד בקרן ונדפסו עכ"ל. בפר"ח ועי'משלמת
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 וכמ"ש הפר"ח כדעת ולא בב"י רל מרן כדעת נקיטנן הכי דאנןמזה
 מרן מדברי לזח אין דלדידן ונראה האחרונים. בזןם ח' אותהמורים

 נהוג: הכי ומסתמא עירנו רבני דעת וטכן ובפרטהב"י

 זיי"ןמערכת
 בכלי פה דמנהגינו ח' אות ז' מע' א"ח בחלק כתבתי זכוכית.א(

 סכ"ו תנ"א סי' בא"ח מרן וכמ"ש סגי דבשטיפהזכוכית
 דיש שמ מור"מ כמ"ש ולא איסורימ שאר לענין בין חמץ יעניןביו

 ובמדינותיהם באשכנז נהגו שכן להו מהני לא הגעלה דאפי'מחמירים
 דכלי שכתב ד' אות הגעלה דיני ז"ל למהרמ"ז ראיתי וכןע"ש.
 בשם שם סיים כי ועם לקיום. מכניסן אם אפילו בשטיפה סגיזכוכית
 וטוב וסיים לעת מעת ימים שלשה לערותם דטוב לאברהם זכורהרב

 המחבר הרב ז"ל מהרד"ך עושה היה שכן שמעתי וכן כן.לעשות
 אבל בעלמא חומרא רק אינו זה דכל פשוט הדכר ועוד, דודשירי
 המנהג וכן ז"ל, מהרמ"ז מדברי וכמבואר בשטיפה להו סגימדינא
 דאפילו להורות רגילים אנחנו וכן וכאמור. סגי דבשטיפה פהפשוט
 בכללי כמבואר גרירין דמרן בתריה בדידן אנן מנהג בזה היהלא

 נדפמו ןלא כהונה ברית ספרי ושבראש אחים שבת שבראשהוראה
 ע"ש: א' כלל א"ח זו[במהדורא

 שמענו לא מעולם דאמיזאנ'א בערבי הנקרא גדול יין כלי זכוכית.ב(
 יפה אותו מדיחים אלא טבילה. לזה שמצריך מי ראינוולא

 הכנה"ג בשם נ"ב סי' יו"ד ]עייאש[ יהודה בית ה' וכ"כ ודיו.יפה
 דהני דבריו לו ונראה רבו לפני שדן י"ח אות הגהב"י ק"ך סי'יו"ד
 כלי דדוקא טבילה, צריכים אינם באבר המצופות חרס שלחביות
 ע"י בהם להשתמש דרכם אין החביות אלו אבל טבילה בעוסעודה
 והיתר אסור מה' ג"כ והביא לקיום. ייד בהם להכניס כ"אהאור

 שאין אשישות לאותם שם יהודה בית ה' מזה ולמד טבילה.דצריכים
 לדברי טבילה דא"צ האור ע'/י משתמשימ אין הם שגם שוליםלהם

 דבר, עמא מאי חזי פוק בידך רופפת הלכה דאם ומסייםהכנה"ג,
 ומבואר ע"ש. טבילה שמצריכם מי שמענו ולא ראיבו לאומימינו
 להטבילם, נוהגים אין הנז' האשישות בין החביות דבין ז"למדבריו
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 כלים ובב' טבילה. וטמצריך מי ראינו ולא וסמענו לא מעולם פהוכן
 מוקפים להעת דרכם '~וים בלי היותם מצד והאעץשות, החב"תהללו
 היה ואם ות איל עצי מאתה או דקל, של חבעת כעץ ם ק מיףבאתה
 כנז' בו שמוקפים מה בהסרת קלא ליה אית להטנילם שמצריךמי

 גודלם דלרוב עוד נוסף גדולות ובחביות וכידוע. להחזירםשקשה
 מוכח זה מכל אשר ולהוריקם ולהטבילמ למקוה להכניסם מאדקשה

 עושימ: אנחנו וכן טבילה להצריכם שלאדהמנהג

 אות כל ג'ץ שעטנ'ז אותיות לתייג הסופרים בין פשוט המנהג זיון.ג(
 חי'ה בד'ק ובאותיות הכפולות, בין הפשוטות בין קויםשלשה

 בין וזה קו, שומ מתיגיו איו סופ'ר מלאכ'ת ובאותיות אחד, קו אותכל
 סי' יו"ד ז"ל מרן וכ"כ במגילה. בין במזיזה בין בתפלין ביןבס"ת
 בה' שנתבאר כמו ובזיונן האותיות בתיקון ליזהר צריך ס"ורע"ד
 שטענ'ז לתייג צריך מרן כתב ס"ג ל"ו ובסימן ול"ו, ל"ב סי'תפלין
 ז"ל יעקב קול ה' וכתב אחרות. אותיות לתייג נהגו והסופריםג'ץ
 ומלאכ'ת אחד כתג חי'ה בד'ק לתייג נהגו דהסופרים מ' וס"ק ט"זס"ק
 דדינה ס"ז רפ"ח סי' מרן כתב מזוזה גבי וכן לגמרי. תג נלאסופ'ר
 תיוגן זכר שלא דמה ונראה ע"ש. בס"ת כמו ג'ץ שעטנ'ז שלבתגין
 דמצד וה"ה הדין. מן הצורך לענין דקאי משום אותיות שארשל

 וכן וכאמור. אחד תג חי'ה בד"ק ג"כ במזוזה מתייגין הסופריםהמנהג
 תגין שצריכה קמא י"א בשס ס"ב תרצ"א סי' בא"ח מרן כתבכמגילה
 וכתב ע"ש. לתייגה דנהגו שם מור"ם וכ"כ הנז' כי"א ומנהגינוע"ש.

 רבינר קבלת עפ"י הוא ושכך האחרונים שכ"כ י"ט אות יעקב קולה'
 מ' מע' א"ח בחלק וכמ"ש ע"ש, בבג,דאד נוהגים ושכן ז"להאר"י

 ע"ש: ט"ואורו

 הראשון הקו להיות פה, הנהוג ג'ץ שעטנ'ז של התגין אופן זיון.ד(
 האמצעי, הקו וכן דקה הפוכה ו' כעין ימין לצד ראשונוטה

 הוא האמצעי והקו דקה. ו' כעין שמאל לצד ראשו השלישי הקואבל
 ראשו אחד תג רק בהם שאין חי/ה ובד/ק והשלישי. מהראשוןגבוה
 סי' הדור בפאר בתשו' להרמב"מ וע' הפוכה. דקה ו' כעין ימיןלצד

 ופשטיה: נהרא דגהרא שכתבס"ח

 שהבודק שאומר מי יש י"ג ס' ט"ל סי' ז"ל מרן כתב זריזות.:(
 נתפרקה ואם ידים רפיון בלא בזריזות בבהמה ידויכניס

 היא אם ובודקה, לחוץ הריאה מוציא ידו הבודק כשמכניס סירכהטום
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 ואץ וכוטרה. היא רירא לאו ואם בדופן או בריאה ראיטה ימצאסירכה
 בבודק אלא זו קולא על סומכין ואין ישראל בבהמת אלא בכךלהקל
 שראינו מה לפי ג'רבא אי פה ומנהגינו ע"ש. מרבים ה/ את ויראכשר

 בחוש ובודקים כולו אחד מצד הטרפש את פותחים כך, הואהשוחטים
 מצדה הטרפש פותחים ואח"כ האחד מצדה הריאה חלקיהראות~כל

 השני. מצדה הריאה חלקי כל ג"כ הראות בחוש ובודקים כולוהשני
 דקה בהמה היא אם זה מצד או זה מצד המטרפת סירכה ישואם

 ההכנסה קולת ולא ההגבהה קולת לא כלל עושים ואיןמטריפים,
 בחוש הנז/ הדרך על אותה בודקים ג"כ גסה בהמה היא ואםבזריזות.
 הסירכות לכל הגבהה לעשות פה נוהגים גסה דבבהמה אלאהראות,
 האבר יוגבה שלא קלה היא וההבבהה בבהמה. תלויה הדיאהבעוד
 מוציאים ואח"כ ע"ש, י"א אות ה' מערכת וכמש"ל הסירכהשבו

 איזה אז ימצא ואם שניה[. בדיקה ]לעשות עוד להגיהה לחוץהריאה
 שלא באופן בחוץ קלה הגבהה לה עושה שנעלמה גסה בבהמהסירכה

 מעלה: וכאמור הסירכה שבו האבריוגבה
 סימן יו"ד חיים ארץ ת' וכ"כ אזוגי להקפיד פה מנהגינו אין זונות.ו(

 אזוגי קפדי לא דבמערבא איתא ע"ב ק"י דף דבפסחיםקט"ז
 בחולין התוס' בשם ת"ע סימן או"ח יוסף בבית ז"ל מרן כתבושכן
 להקפיד זה דין פסקו שלא ומרן הרמב"ם דעת וכ"נ ע"ש. ק"זדף

 לשתות שלא לחוש שכתב ל"ה אות ישראל שומר להרב וע'אזוגי.
 ערבי בלשון נר"ו נחל ערבי בם' נמשך ואחריו כאחד כוסותשתי

 מזה זכרו ולא הזוגות חשש עוד לבאר הוסיף ושם ב', אות ז'מערכת
 א"' מנהג וכן חוששים שאין הוא פה דהמנהג וכיון ע"ש.כלום

 וכאמור: לזה ולחוש להחמיר אין וכאמור, הפוסקים דעת וכ"נתובב"א

 הנ הזקן פאות סי"א קפ"א סי' יו"ד בש"ע ז"ל מרן כתב זקן.ז(
 ול כלם ידי יצא שמים ירא לפיכך הדעת, בהם ורבוחמשה

 הגרו תחת ואפילו זה על מור"ם וכתב כלל זקנו כל על תעריעביר
 כ על תער מעבירים שאין שלמים וכן רבים פה נוהגים וכןע"ש.

 הגרון: תחת ואפילוזקנם
 ל וזולתו, ז"ל האר"י רבינו והמקובלים הקדוש הזוהר עפ"י זקן.ח(

 בשו ולא הגרון תחת ולא הפנים על לא כלל בזקן ידתגע
 האכיו את המעכב השפה שעל השער זולת במספרים, ואפילומקום
 ו' ע"ש. ה' ס'/ק שם באה"ט ה' וכמ"ש במספרים לחתכו יששזה

 הנז': ז"ל האר"י רבינו דברי עפ"י שלמים וכן רבים פהנוהגים



רמאכהוגה תהי"הברית

 דכל נראה לעשות. ראף איך לשאול והבא וח' ד באות ט עמ" זקהט(
 ז"ל האר"י רבימ דברי פי על להתנהג ראף לו זטאפשרמי
 מורה, צבורית. משרה נושא הוא אם ובפרט הקודם באותוכמ"ש
 יזהר זה לו אפשר שאי מי אבל וכיוצא. סופר, חזן, תדרה,מרביץ
 רק יגלח ולא הגרון תחת ואפילו כלל זקנו על יעבירנו שלאמהתער
 דעלמא נמילי שאם לב לשים וראוי ז'. באות וכמ"ש לבדבמספרים
 ומעשיו מדותיו בדרכיו ונזהר הנלבב האדם גוף. או ממון חולצרכי
 בצרכי וחומר וקל כ"ש ובטוחה, סלולה היותר הדרך רק לובוחר
 פגם שום בנפשו יהיה שלא להשמר ישר שכל בעל לכל לו וישהנפש
 דוד שאמר וכמו השאננים, ללעג יחוש ואל ז"ל. המקובליםוכמ"ש
 זה גרע ולא אבוש. ולא מלכים נגד בעדותיך ואדברה ע"ההמלך
 חושש שאינו גוף בריאות או ממון ריוח לו כשיש חולמענייני

 או הוא ורצונו חפצו למלאת הזה לעולם בא לא דהאדםלמלעיגים,
 בוראו רצון לעשות אלא אדם. בני משאר זולתו ורצון חפץלמלאת
 להורות יש לרבים ועכ"פ ובבא. בזה אגרא צערא ולפום הואברוך
 תער, כעין אפי' מותר דבמספרים ס"ו נ"ג סי' בא"ח ז"ל מרןכדעת
 מי הקהלות ימצאו לא הדין מן אסור שאינו במה להחמיר באנושאם

 על להחמיר רוצים אם עצמם מצד הצבור ועכ"פ צרכיהם.שיספיק
 בשלהם: רשאים הם ודאי בחסידות שמתנהג במי ולבחורעצמם

 זוגיות שא.נם מכונות בשם ונקראים כלים הובאו אלה בימינויקויי(
 ראזוא'ר. ובערב'י נפרדים. הם אלא זוגיי. שהואכמספרים

 הוא חד מכונה דשם וחושבים שטועים ויש ממש התער כדיןודינם
 לדרשנים וראוי נפרדת. למכונה זוגיית מכונה בין מבדיליםואין

 שהוא כמספרים זוגיות שאינם המכונות כי ע"ז. הק"ק לבבלהעיר
 אלא השם אחר ללכת ואין דאורייתא ואיסורם ממש כתער דינםזוגיי.

 לה: יש תער דין הרי תער פעולת הפעולה ואם הפעולה.אחר

 חי"תכ,עלכת
 חלדה כל להטריף יו'ד ס' כ/'ד סי' ז"ל כמור"ם פה מנהגינו חלדה.א(

 בושט, בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוטבין
 כ': אות ד' מע' ועמש"ל צדיק עיני ה'וכמ"ש



 ה נ ו הכ דעהיררה ת י רב:רמב

 שמנקרים החוט עד דופן דנקרא סי"ח ט"ל סי' ז"ל מרן כתב חזה.ב(
 ובודקים לשוחטים ראיתי וכן חזה. נקרא ואילך ומשםמהחזה

 שהוא אדום והוא הנז', החוט עפ"י חזה או דופן הוא אם שמברריםפה
 דופן הוא ולפנימ ומהחוט עין. בטביעות וניכר ומשוקע, דםמלא

 מרן וכמ"ש כחזה דינו עצמו החוט גבי ועל חזה, הוא ולחוץומהחוט
שם:

 וכמ"ש לאוסרו פה מנהגינו רואהו. ישראל ואין גוי שחלבו חלבג(
 מהר"ם הראב"ד מדברי מתבאר וכן ס"א. קט"ו סי'מרן

 ומ"ש לאסרו. פה דמנהגינו מ' אות יו"ד משה ויען במפרו ז"למאג'וז
 אינהו ע"ש. היתר נהגו דבעירם ע"ב קט"ו דף במנהגים יהודה ביתה'

 מורי מאבי שמעתי וכן גמלים חלב מצוי פה כי בדידן ואנןבדידהו
 לבית חלב מלא כלי דורון אחד גוי הביא אחת דפעם ז"למהרש"ך

 בא השוק ביום ואח//כ לשפכו, צוה בבואו והוא ז"ל מהר"/ךמד'ק
 מה מז"ק לו ואמר בעיניו חן מצא אם לו לשאול תומו לפי מסיחהגוי
 שמעתי וכן מבכרת. נקבה גמל חלב הוא כי והשיבו שאלה,זו

 וכמו עיקר מנהגינו ולכן אשהון מדדי חלב גם בו מערביםשלפעמים
 וכאמור: ז"ל מרןשפסק

 לאסור ז"ל פרץ מוהר"א הרה"ג מימי עירינו פה פשוט המנהג חגכ.ד(
 וכ"כ שיש. המינים מכל זרא'ד בערבי הנקרא הארבהאכילת

 שמו אא"כ מותר אינו טהרה סימני כל בו יש דאפי' פ"ה סי/ ז"למרן
 שיודע מי אין ובזה"ז ע"ש. חגב הוא שזה מסורת להם שיש אוחגב
 אינם המינים כל כי חגב שמו זה או זה שמין מסורת לו שישאו

 הפר"ת וכ"כ ]ג'ראד[. זרא'ד כלל בדרך ערב'י בלשון אלאנקראים
 ג'רבה אי עירנו רבני ראש בתשובת מבואר וכן החיים. ובאורז"ל

 ז"ל שלום גנזי בספר נדפסה אשר ז"ל פרץ מהר"א שלפנינובדורות
 אותם אוכלים היו שמתחילה הקודמימ הרבנים והעידו עש"ב. ה'סי'

 הנז' זצוק"ל פרץ מהר"א זמן שבסוף עד ומצפצף, פה פוצהמבלי
 אוכלים היו בעירם שגם הזה המנהג על קפצה מעיר אחד חכם לושלח
 ביניהם להבדיל יודעים אנו שאין כתב בחומש ז"ל רש"י שהריאותם
 שנה ומאותה אסרום שנה ומאותה לאוסרם, האריך ז"ל הפר"תושגם
 שנת זה זמנינו עד כלל אלו גלילות בכל אחד חגב נמצא לאוהלאה

 בהגהת שכתב וזהו הזאת. הרעה בשלמי יודע וה' שנראה,התקע"ב
 כן כי ע"ש. וגו' אותם אוכלים ומחוזיה שבג/רבה ובועז יכיןספר
 הרה"ג שכתב ואע"ג אותם. אוכלים הראשונים בדורות שהיוהאמת



רמנכהונה תה"יהברית

 ודן ]ובספרי ונקיכף 'טהרב מחב"ר הקדתס לספרו בק"א ז"להחיד"א
 נאבה ולא נשמעלא ע"ש. ז"ל הפר"ר2 ע"ד חולק טוב[ דךאיתא
 לחומרא, סד"א ספק אלא היה דלו ע"ה אבותינו שאסרו מהלהתיד
 רשאי אתה אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים דדבריםועוד

 איגהו אותם אוכלים עדיין גלילות קצת שיש ואע"ג להם.להתירם
 וברוך ורמשים, כשקצים הכל בעיני בגלילותינו כי בדידן ואנןבדידהו
 ז"ל רמים קרני בספרו זצוק"ל זקני מד כתב כן ישראל. בעמוהבוחר

 להאריך: מקום כאן ואין ע"ש. שמיניבפרשת

 הגם לאכלה פה מנהגינו זבד'א בערג'י הנקראת והיא חמאה.ה(
 בספרו ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק וכ"כ גוים ע"ידנעשית

 דחמאה ס"ג קט"ו סי/ מרן הכ"כ ע"ש. היתר בזבד"א נוהגים דכאןכ"י
 דרכי לה' וע' היתר. בה שנהגו המקום לאגשי מוחין אין גויםשל

 החמאה מזייפין יש דבזה"ז הח"א בשם י"ג אות קט"ו סי'תשובה
 בו שאין מה רק לאכול שלא יזהר נפש בעל כל ולכן חזירבשומן
 חמאה לעשות הפ'אבריכאת בעלי חידשו דבזה"ז שם כתב ועודהשש.
 ולכן בריח ולא בטעם לא כלל ניכרת ואינה תרבא דהיינומסהלב
 להאכיל נוהגים ועכ"פ ע"ש הגויים חמאת לאסור רבנים ע"בהסכימו

 או חלב בה עירבו שמא למיחש איכא לגדולים דהגם לקטנים, זהאת
 ולא לגדולים אף מתירים רבים דמקומות כיון מ"מ וכיוצא, חזירשומן
 הב"י מ"ש ע"ד לקטנים גם לאסור איסורא כ"כ הוי לא לזהחששו

 ע"ש: רס"ט סימן בא"חז"ל

 פה פשוט המנהג סמ'ן, בערב'י ונקראת גויים ע"י מבושלת חמאהו(
 ז"ל יהודה בית לה' ועי' לאסור. גלילותיה וכלובתונס

 לאסור נהגו ג"כ שהם תערובת איסור ממנהגי ח' אווו אדג'ילבמנהג
 בב"י מרן דכתב והגם ט"ו ה' מ"א מהל' פ"ג הרמב"ם ושכ"כבסמ'ן
 נוהגים מ"מ יומן בני עכו"ם כלי דסתמ לטעמיה דהרמב"םובכ"מ
 ע"ש. ואסור לכתחלה הוי העכו"ם מן סמ'ן דלקנות דסובריםאיסור
 מקבלת והרתיחה החמאה דנתבשלה דכיון לומר לי נראהועוד

 חי בחלב אלא מקפיא דאינו אמרו ולא טמאה מבהמה חלבתערובת
 נתחדש דבזה"ז ע"ג סי' שאל חיים ה/ למ"ש ובפרט בישול.בלתי
 בחמאה להתיר שנהגו ומה ע"ש. טמאה בהמה חלב להקפותאופן
 סימן איזה להם יש אולי ה', באות וכמ"ש זבדה הנקראת בישולבלתי
 בנתבשל אך שנקפא. טהור החלב בין המתחדש האופן ובין בזהלהכיר



מהונה חהי"הבריתרמד

 מהר"ח הקדוש להרב וע" תערובת. ע"י וכ"ש הפרעו 'טום איןאולי
 תערובת חשש שיש דכל שכ' ה' סס"ק קט"ו סי' תאר בפרי עטארבן
 ח"ב ז"ל פראנקו רחמים שערי לה' וע"ע אסור וכיוצא( )הקרבחלב
 ז"ל הכהן מהר"ם מז"ק וכ"כ בזה. מ"ש מחדש הנדפס י"ב מי'חיו"ד
 מבושלת חמאה לאסור נוהגים וגלילותיה ובתונס דפה הנז'בספרו
 נתבשלה שלא בחמאה דאם ע"ז תמיה והיה סמ'ן. בערב'יהנקראת
 קט"ו סי' מור"ם כתב שהרי המבושלת גם יתירו לא למה היתרנהגו
 ושאל ע"ש. יומן בני אינם כליהם דסתם מותרת גוי בשלה דאםס"ג
 שומן לתערובת שחוששים והשיבו ז"ל בסיס מהר"י עזנו לגאוןע"ז
 לפי מסיחים נאמנים מגוים שמע ואח"כ בעיניו. תמוה הדבר והיהטמא
 הקרב וחלב האליה חלב שמתיכים פעמים כמה בעיניהם שראותומם

 דמתחילה וגראה ע"ש. הארץ ותשקוט המבושלת החמאה עםומערבים
 אימורא דאחזוקי וצ"ל לזה. חשש ולא מור"מ מדהתיר מז"ק תמיההיה
 כשהוחזק אך ומ"ח[ ]ס"ג תס"ז סי' בא"ח מרן וכמ"ש מחזקינןלא

 הוווזקו בשלא דמור"ם ז"ל. דעתו נחה כנז' מערבין דבאמתהדבר
 בשם נ"ו ס"ק קט"ו סי' תשובה דרכי לה' וע' מיירי. לכךהגוים
 באות וע' מבושלת שאינה בחמאה גם בזה בכיוצא לאסורהפר"ת

הקודם:

 לא החולה את המבקר ס"ג של"ד סי' יו"ד ז"ל מרן כתב חולה.ז(
 מתעטף אלא ספסל ע"ג ולא כסא ע"ג ולא מטה ע//גישב

 ודוקא מור"ם וכתב מראשותיו. למעלה שהשכינה לפניוויושב
 המטה על כששוכב אבל ממנו גבוה דהיושב הארץ על שוכבכשהחולה

 בב"י מרן דעת וכ"נ ע"ש. נוהגים וכן וספסל כסא על לישבמותר
 שכ"כ מדכתב מ"מ וגו', דאמר מאן איכא הר"ן בשם דכתבדהגם

 לחם בערך מהריק"ש וכ"כ דעתו. דכן מוכח ע"ז העיר ומדלאהגהמ"י
 הרוב על שהחולה מפני ספסל או כסא על לישב פה נוהגים וכןע"ש.
 וכן וכיוצא. דכאנ'א בערב'י הנק' גבוה מקום על אלא הארץ עלאינו
 ומהריק"ש ומור"ם מרן מדברי וכ//נ בגובה. שוים אם חוששין"אין

 בכך: חילקושלא

 שעות בג' החולה מבקרין אין ס"ד שם ז"ל מרן כתב חולה.ח(
 בבקר חליו עליו מקיל חולה שכל מפני יום שלראשונות

 שאז יום של אחרונות שעות בג' ולא רחמ*ם. עליו לבקש יחושולא
 שלא נוהגים ופה ע"ש. רחמים עליו מלבקש ויתיאש חליו עליומכביד



רמהכהונה תה"רהכרית

 ח"ם ארץ ה' וכ"כ לבקר. להם שיראה עת בכל ומבקרים בזהלהקפי
 משום וטעמם בזה, בגלילותינו מקפידים אין דעתה הברכ"יבשם

 וגו' החולה צרכי עושין והערב הבקר דבשעות הטעם כתבדהרמב"ם
 זה על וסמכו ע"ש. כגירסתינו גריס לא דהרמב"ם הכ"מ מרןוכתב
 או אחר. בית להם דיש איכפת לא צרכיו שעושין משום דהטעםדכיון
 ע"ש: יהודה שבט בה' לעיין וציין בפניו. לעשות נמנעיםאין

 לעשרה לימודים סידר חמר כרם בספרו ז"ל חיד"א ה'חולה.ט(
 וכו רבים פה נוהגים וכן החולה. לרפואת ולומדיםמתענים

 ס"י של"ה סי' למור"ם וע' הנז'. והפדיון הלימוד סדר לעשותשלמים
 שבעיר חכם אצל ילך בביתו חדלה לו שיש שמי אדמרים דישהנז'.

 ויש וכאמור. החיד"א כסדר שעושים יש פה וכן רחמים. עליושיבקש
 לבקש ובכלל יחידי פדיון להם לעשות מהחכמים אחד אצלהולכים
 לירושלים כסף ששולחים ויש ע"ש. הפדיון בסדר כמ"ש רחמימעליו

 ולומדים מתענים בעשרה הנז' ז"ל החיד"א כסדר לעשותתובב"א
 של המצב לפי והכל זיע"א. המערבי בכותל שם הפדיון סדרועושים

 כן: לעשות הבא של הכספי המצב ולפיהחולה,

 לקרוא בבהכ"נ החולים לברך נהגו שם ז"ל מור"ם כתב חולה.יו'ד(
 וכן ע"ש. דינו גזר קורע השם שינוי כי חדש שםלהם

 שם ולומדים בבהכ"נ אנשים עשרה שמקבצים יחידים איזה פהנוהגים
 ליעקב אמת מהרב הכהן ולבש בספר מחדש הנדפס השם שינויסדר
 שינוי סדר נדפס וכיוצא החדש תפלת תפלה בסידורי וכן ע"שז"ל

 ע"ש: בקצרההשם

 אות ב' במע' עמ"ש בשר לאכול ורוצה חלב שתה אם ובשר. חלכיא(
ו':

 היתר בזה להורות רגילים אנחנו אירופא מערי הבא קפוי. חלכיב(
 ימות בשאר בין בריאים אפי' ולקטנים גדולים דאפי'לחולים

 ]ועי' מקילים. אנחנו אין בריאים לגדולים אך בפסח ביןהשנה
 ש"פן: סי' ח"גלהשו"נ

 מן ממנו קונים רבים ראיתי "לב'ן" בערבי'ת הנקרא חלב מי חלב.יג(
 לו: לחוש זה על מערערים שמעתי ולא ושותיםהגוים



 ה נ ד הל תהי"ה ת י רברמו

 טי"תמערכת
 הפרסות בץ לחתוך נהגו ס"ה ס" ביר'ד ז"ל מור"ם כתב טלפימ.א(

 מ,ןום ודק לבן בוטר מזןם ולהסיר הבהמה רגלייטל
 מנעלים כעין ,טהם הטלפים גוף הסרת וסאחר פה עהגים וכןמיאוס.
 ע,טה ,טלא ובדיעבד הנך. הביטר מ,טמ ומוציאים הפרסות ביןחותכץ

 לחועה דאין ,טם מור"ם כתבכן

 על לסמוך עכשיו נוהגים דאין ס"א צ"ח סי' ז"ל מור"ם כתב מעם.ב(
 דבכל פה פשוט המנהג וכן בששימ. הכל ומשערימהגוי

 בששים משערים מינו בשאינו מין בין במינו מין בין איסורתערובת
 לראות התערובת לטעום ארמאה קפילא דהיינו לגוי כלל נותניםואין
 א"י מגהג שכן וכ"נ שם. ז"ל מרן וכמ"ש איסור של טעם בו ישאם

 דגם כ"ט ס"ק פ"ז סי' ז"ל הפר"ח בשם חיים ארץ וכמש"התובב"א
 דלעולם ז"ל מור"ם כמ"ש אלא ז"ל, מרן כדברי בזה נהגינן לאאנן

 בששים:משערינן

 מן היוצאה תלויה סירכה ס"ב ל"ז סי' ז"ל מר"ן כתב טינרי.ג(
 סירכה ס"ח ט"ל סי' ז"ל מור"ם וכ"כ טריפה.הבועה

 וכן כשרה. מטינרי ע"ז עוד וממיימ טריפה. הבועה מן היוצאהתלויה
 סירכה ולהכשיר הבועה מן היוצאה תלויה סירכה להטריף פהמנהגינו
 ט"ו דף צדיק עיני הרב מדברי מתבאר וכן מטינרי. היוצאהתלויה

 ע"ש: ל"ג אות ז' ודף י"דאות

 מטומאתה עולה האשה אין ס"א ר"א סימן ז"ל מרן כתב טבילה.ד(
 עדיין שבעולם מימות כל עליה עלו ואפי' במרחץברחיצה

 במי אחת בבת גופה כל שתטבול עד כרת עליה וחייבין בטומאתההיא
 רום על אמה על אמה ושיעורם סאה. ארבעי' בהם שיש מעין אומקוה
 וצריך וכו', אצבע וחצי טפחים ששה בת באמה במרובע אמותשלש
 אצבע חצי ועוד בגודל אצבעות וק"'ח אלף מ"ד בתשבורתשיעלה
 כ"ד על ומחצה פעמימ כ"ד כשתכה' היינו בתשבורת וביאורוע"ש.

 שלשה אותם הכה אצבע ורביעית מאות שש יעלה ומחצהפעמים

 לארבעה שקורין הערבית הלשון בהשפעת )והוא הכפלה פירושו פה הגז' הכאה לשון"
 בשער וכן וחילוק, הכאה ניכוי, חיבור, ובלה"ק: וקסם, צ'רב טרח ג'מל החשבון:אבות

 ואכמ"ל(. זה בלשון השתמשו ראשונים כמה ועוד תכפיל. במובן תכה כותב בכ"מהכוונות



רמזכהונה תהי"הברית

 וקי"ח אלף וארבעים ארבעה ועולים המים גובה וחצי פעםחסבעים
 כזה אצבע חצי ועוד בגודלאצבעות

 רוחב וחצי גודלים כ"ד 24 -50
 אורך וחצי גודלים כ"ד על 24 -50

-1225 

-9800 
-49000 

 אצבע ורביעית מאות שש ס"ה25-ל60
 המים גובה וחצי פעמים ע"ג אותם הכה73-50

001250ב
18007500
420175000

 ושלשה עשר ושמנה ומאה אלף וארבעים ארבעה ס"ה44118-37.50
 אגודל.שמיניות
 ואם הגולה. באר הרב כמ"ש לחומרא הוא אצבע וחצי ז"ל מרןומ"ש
 ז"ל חדאד למהר"י יצחק זרע בס' עיין רצועות דרך זה להביןתרצה
 בהעתקת כת"י השלחן נוכח בספרו ז"ל מהרש"ך מז"ק מדברי)תוכן

 דוד(: ומקום לדך משגב ההמ"ח ז"ל מהרד"ך דודימר
 ציון שצריך ובמקום ערבית היו המספר אותיות ציון כיולהיות

 ג"כ היו השמינית ועל הרביעית ועל המחצית עלהמורה
 ציוני בשומי לכן ההכאה בדרכי מתאימים ואינם ערביים מספרציוני
 כי ר"ל 50 אגודל של המחצית במקום ג"כ שמתי אירופיםהמספר
 ובמקום 25 שמתי גודל רביעית במקום וכן למאה מתחלקאגודל
 למאה. מתחלק מהמאה שהחלק ר"ל 12-50 ג"כ שמתי אגודלשמינית

 ז"ל: חתנים חופת לה' עודוע'
 ואין המים במקום במקוה מדרגות יש שאם להזכיר הנניוככלל

 ורחבה המדרגה אורך למוד צריך למים, חוץ הצד מןהמדרגות
 )ולהכותו( המדרגה גובה למוד וכן בזה/ זה ]ולהכפילם[)ולהכותם(
 לנו שעלה ממה זה ולחסר והרוחב מהאורך לנו שעלה במה]ולהכפילו[
 ב' יש ואם במקוה. מים נשארו כמה דעת למען המקוהבמדידת
 הקרקע, שעל אחרונה היותר המדרגה שע"ג השנית המדרגהמדרגות
 פעמים ג' השלישית המדרגה לכפול צריך שלשה יש לכפלה.ואםצריך

 :כידוע



כהונה דעהי"הבריתרמח

 ותוציא בהקיפו י,ט גודלים כמה תמוד עגול וטהוא מקוה טבילה.ה(
 שיש כל ז"ל מאמרם פי על ברחבו יש גודלים כמהמזה

 שבהקיפו למשל מצאת ואם טפחים. שלשה בהקיפו יש טפחברחבו
 ששים רחבו הרי א"כ גודלים ששים ברחבו שיש תדע גודליםק"ף

 ששים גודלים הששים אותם ]תכפיל[ )תכה( גודלים. ששים עלגודלים
 אלו תכה ואח"כ גודל מאות ושש אלפים שלשת יעלו 60 כזהפעמים

 3600 תסיר ואח"כ במים גודלים גובה שיש במה הגודלים60
 על מוסיף מרובע דכל בעירובין' ז"ל רש"י מ"ש עפ"ירביעיתם
 נמצא ואם מקוה באותו שיש מה הוא בידך שישאר ומה רביעעיגול
 אצבע וחצי אצבעות וקי"ח אלף ]מ"ד הנז"ל מהשיעור חסרשהוא
 דהיינו לשיעור שישלימנו עד פסול היא הרי ד'[ באות וכאמורבגודל

 מ"ה כ"ב וסכ"א סמ"ד ר"א בסי' שנתבאר מה ע"פ מים לושימשוך
 עפ"י להורות רגילים אנחנו וכן שם( ז"ל הנז' הרב מז"ק )דבריע"ש.
 חלק הרשב"ץ מדברי לזוז אין ולהבא דמכאן נראה ומ"מ ז"ל.דברי]

 חכמת עפ"י עגול מקוה למוד איך קס"ו, קס"ה, קס"ד, קכ"ט, סי'א'
 ולחסרם אותם למוד צריך מדרגות בו יש ואם ואכמ"ל. ע"שההנדסה!י

 ד/: באות שמבוארכמו

 והגם לכך, המוכשר כלי ע"י המקוה לחמם המנהג נתפשט טלילה.ו(
 יורה להטיל שאוסר מי יש כתב סע"ה ר"א סי' ז"לדמרן

 חמים מים מקום למלאת וכן לחממו המקוה לתוך חמין מיםמלאה
 יו"ד ח"ב פעלים רב ה' כתב כבר ע"ש. הבוד כשפופרת לנהרולחברו

 דורו רבני דהסכימו המים ברכות ה' שהעיד דהגמ כ"ו,סי'
 מכסף נבחר תשובת ראו שלא משומ הוא לאסור ת"ושבירושלים

 המקוה לחמם מעשה עשה עצמו דמרן כתוב שמ ]אשר הנז"ללהרי"ף
 סמכינן קא ועלייהו מתירימ הם עליה מבני רבים כי בש"ע מ"שנגד

 לראות שזכינו ואנחנו בזמניהם תשובותיו נדפסו לא עדיין כיע"ש[
 עליה לסמוך אנו יכולים כנז"ל להתיר הקדמונים הדור גדוליעדות

 מפי באריכה זה ענין מובא שם ז"ל חיים ארץ לה' וע'ולהתיר.
 היו ז"ל הכהן מהר"מ מז"ק דבימי שמעתי וכן ספרים. ומפיסופרים
 הכלי מעין ממש והוא גחלים מלא כלי הנחת ע"י המקוהמחממים
 באמצע בנוי או מסומר הוא הנז' שהכלי אלא שזכרתי, לכךהמוכשר
 ועמ"ש הגחלים. מכבים המים שאין באופן ועשוי המים בתוךהמקוה

 הגאון מכי"ק בגליון )הגהה ועוד ט"ו דף בעירובין הש"ס דברי אלא רש"י דביי אלי אין6
 ל'. סימן חיו"ד ח"ב מצליח איש בספרו וע' זצ"ל( מצליח אישבעל



רממ ה נ ו הכ תהי"ה ת י רכ

 מהרמ"ז ,טכתב ומה כ"א ס" ת"ד מ'טה בץאמר ז"ל למהרמ"זבענעתי
 וכיון התשובה בסוף רס"ט סי' ח"א ז"ל משה ישיב לה' וע' בזה,ז"ל

 דמרן מכסף נבחר ה' והעיד להתיר כתבו הנז' הראשוניםדהרביי'
 יש מחממים היו ז"ל מהרמ"ך מז"ק ובימי להתיר, מעשה עשהעצמו
 שגם הנראה לפי וכן להתיר. בזה"ז נתפשט שכן וכמולהתיר

 סוב'ר החסיד הרב כי זכורגי כי להתיר המנהג נתפשט עתהבירושת"ו
 למחוזנו ת"ו מירושלים בבואו ז"ל נחום נסים ר' כמה"רהרזי'ם
 ואלו לכך. הראוי הכלי ע"י המקוה לחמם מקומות באיזה תיקןלצרכיו
 הרב וכ"כ ממנו. זה געלם היה לא לאסור בירושלים שם נוהגיםהיו

 א"י ובכל בירושת"ו פשוט המנהג שכן ס"ד י' סימן ח"ג עבדיישכיל
 אות י"ד סי' חיו"ד ח"ב אומר יביע בשו"ת ]וכ"פ ע"ש. המקוה.לחמם

 ע"ש[ב'.

 או וסיד מאבנימ בנויה בחפירה הם פה הנוהגים המקואות טכילהז(
 באופן ועמוקה טפה. מאבד שאינו באופן )מלט(.סימא'ן

 קצ"ח סי' ז"ל מרן וכמ"ש הפחות לכל מהטבור למעלה זרתשיהיה
 מקוה שעושים ויש למקוה, גשמים מי המביא מרזב ועושיםסל"ו.
 בשם מ"ש ה' ובאות ד' באות וע' עגול. מקוה שעושים וישמרובע

 ובזה: בזה לחשוב ואיך לשער איך ז"ל מהרש"ךמז"ק

 ליטול הנשים נהגו סי"ח[ קצ"ח ]סי' ז"ל מרן כתב טכילה.ח(
 פה פשוט המנהג וכן ע"ש. טבילה בשעתצפרניהם

 וגם וכל. מכל והרגלים הידים צפרני טבילה קרדם מסיריםשהנשים
 טבילה לעשות מצריכים ניטלה שלא אחת צפורן גם שנשארבדיעבד
 בשם מ"ש סק"י להפת"ת וע' ס"כ. שם ז"ל מור"ם וכמ"ש אחרתפעם
 אך ע"ש. טבלה כבר אם הרגלים בצפרני להקל ז"ל דגיאל חמודיה'

 דגם בזכרוני הרשום וכפי שנא. דלא מורים ז"ל מור"ם דבריסתמיות
 מקוה בביתה לה אין דאם נלע"ד ומ"מ בכך. לחלק שלא נוהגיםפה

 משפחות הרבה שהיו יע"א ג'רבה עירנו על מדבר ז"ל )רביגוטהרה
 לחצר בלילה ללכת מאד עליה וקשה מא"ח( בבית. מקוה להםיש

 שמא יותר לחוש יש בעלה. ידע וכבר להתאחר צריכה ומזההזולת
 נלע"ד ועוד קולא. לידי דאתיא חומרא הו"ל וא"כ וגו' בלבויהרהר
 אינו נקי והוא נחתך שלא ממנו מעט נשאר רק הצפורן כל חתכהדאם
 לוסיף דלא הבו היא דחומרא דכיון ז"ל מור"ם וכמ"ש החומראבכלל
 דכ"ז שכתב סקכ"ב ז"ל הבאה"ט מדברי ללמוד יש וכעי"ז ע"ש.עלה



כהונה תה"תבריתרנ

 הפ"ת וכן"ט בלא"ה להקל יש רגליהם בצפורני אבל ידיהםבצפרני
 ון כ מ"מ כן, מורין אין ז"ל מור"ם דברי דסתם והגם ע"ש.סק"י

 איסורי וטאר מן גרע דלא המיקל על מכים ס היא בעלמאדחומרא
 דיש זה בזולת דכתבתי ואע"ג דפלוגתא. בספק בהם דמקיליםדרבנן
 בנ"ד מור"ם. על סומכים דעתו ז"ל מרן גילה שלא דבמקוםסוברים
 שואל ]ועי' להקל דיש נראה לענ"ד וא"כ להקל, ז"ל מרן דעתהרי

 ק[: סימן חיו"ד ח"בונשאל

 לא שער שבמקום חפיפה ס"ב קצ"ט סי' ז"ל מרן כתב טכילה.ט(
 במים אלא השער את שמסבכין לפי קרים במיםתהיה

 שער מקום לחוף פה נוהגים וכן סגי, חמה בחמי אפילו ומיהוחמין.
 חמין:במים

 טפ'ל בערבי הנקרא בנתר תחוף לא שם ז"ל מדן כתב טבילה.יו'ד(
 ע"ש. ומסתבך וחוזר השער שמחתך לפי גרוד'אובלע"ז

 כל דאין ואולי טפ'ל. בערב'י שנקרא במה לחוף היתר נוהגיםופה
 וכן מחתך שאינו ויש שמחתך שיש הנזכר בטפ'ל שוותהארצות
 שם בהגה וע' בזה. שהיקל כ"ח סי' ח"א ז"ל להרשב"ץראיתי
 מינים שני דיש וכיון פה. הנשים אומרים וכן השער מרכךדהטפ'ל
 לה' וע' יוכיח. והנסיון השער, מחתך שהוא המין מאותו להזהרראוי
 ואכמ"ל: שם בהגה ומ"ש כ"ח סי' יו"ד ז"ל למהרס"ך הנד"מ דודזרע

 אשה גבה על לעמוד שצריך ס"מ קצ"ח סי' ז"ל מרן כתב טבילה.יא(
 טובלת שהיא בשעה אחד ויום ו~נים מי"ב יותרגדולה

 מנהגינו וכן ע"ש. המים פני על צף ראשה משער ישאר שלאשתראה
 הטובלת האשה עם הטבילה לבית כנז' גדולה אשה שהולכתפה

 אות ע"ב כ"ד דף צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"ז וכ"כ זה. עללהשגיח
כ"ד:

 שיש שכתבו יש מ"ח ס' קצ"ח סי' יו"ד ז"ל מור"ם כתב טבילה.יב(
 הנשים נהגו וכן טבילתה בליל צנועה להיותלאשה

 שלא הבריות בפני או במהומה לילך שלא טבילתן ליללהסתיר
 עם שוכב ארור עליה נאמד כן עושה שאינה ומי אדם. בניירגישו
 מהרמ"ז וכ"כ וכנז', טבילתן ליל להסתיר פה המנהג וכן ע"פי.בהמה

 ע"ש: ה' אות ע"א כ"ג דף צדיק פי בספרוז"ל

 שום עליה יהיה שלא צריך ס"א קצ"ח סי' ז"ל מרן כתב טבילה.יג(
 לפעמים אדם בני דרך אם שהוא כל ואפילו החוצץדבר
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 אם אפילו או עתה עליו מקפדת אינה אם אפילו חוצץ, עליולהקפיד
 חוצץ עלע להקפיד אדם בני רוב ,סדרך כיץ לעולם עלץ מקפדתאין

 שאינם בדברים אפילו תטבול לא דלכתחילה ז"ל מור"ם וכתבע"ש.
 קודם להסיר פה מנהגינו וכן ע"ש. החוצצים דברים אטו גזרההוצצין
 שנקראים ומה והטבעות והצמידים והנזמים השירים כלהטבילה
 דבר שים הטובלת על ישאר שלא באופן כיוצא. וכל מקאי'ץבערב'י
 ז"ל מרן ומ"ש רפויים. שהם בין מהודקים שהם בין הטבילהבעת
 דבמהודקים דיעבד לענין היינו רפויים לשאינם רפויים בין לחלקסכ"ג
 מדברי וכמבואר טבילה, לה עלתה וברפויים טבילה לה עלתהלא

 ברפויים דאפי' סוברים דיש י"ג ס"ק להפת"ת וע' הנז'. ז"למור"ם
 ע"ש: אחרת טבילה צריכהובדיעבד

 טבילת על יברך ס"ג ק"ך סי' יו"ד ז"ל מרן כתב כלים. טבילתיד(
 ע"ש. כלים טבילת על מברך יותר או שנים הם ואמכלי

 כלי טבילת על לברך שסוברים פוסקים דיש סק"ד ז"ל באה"ט לה'וע'
 מתכות להזכיר דא"צ ס"ל ושהט"ז עיקר. דכן כתב ושהב"חמתכות
 פה מנהגינו וכן ז"ל. כהט"ז דדעתו מבואר ז"ל מרן ומדבריע"ש.
 הם ואם אחד. כלי הוא אם כלי רק לומר שלא ז"ל והט"ז ז"לכמרן
 ז"ל מהרמ"ז וכ"כ מתכות. להזכיר ושלא כלים לומר יותר אושנים

 ע"ש: ג' אות ה' דף צדיק שפתיבספרו

 א"צ מדינא כי ברכה. בלא להטבילם נוהגים עון כלי כלים. טגילתטך(
 ז"ל מהרמ"ז וכ"כ ברכה בלא להטבילם שנהגו אלאטבילה

 ע"ש: ד' אותשם

 מקום שבאותו דשער ס"ו קצ"ח סי' ביו"ד מרן כתב טבילה.טז(
 לדינא הוא וכן מנהגינו" וכ"ה ע"ש חוצץ נשואהבאשה

ולמנהגא:

 ומאירופא ומאיטליא מתונס שמביאים עגבניות[ ]רסק טמאמ"ם.יז(
 דאין ונר' הרבה היתרו נתפשט בזה"ז פחבקופסאות

 סי' מרן כמ/'ש יומן בני אינם דסתם הגוים כלי מצד לא לולחוש
 וכ"ש אנפשייהו. מרעי לא דהאומנים תערובת מצד ולא ס"ו,קכ"ב

 מקואות מה' פ"ב הרמב"ם וכמ"ש אותו שתדיח די הדין שמעיקר אע"פ השער, ]להסירי
 ק' סימן סוף חיו"ד ח"ב ונשאל ובשואל וסק"ב, סק"א קצ"ח סי' להשיו"ב וע' ע"ש,ה"ג
 ס"ט[. ואכמ"ל,נאמ"ן 6 הערה פ"ד עמוד לאברהם מלל ספרובסוף
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 הגרים בשוי מצד וגם בזה, עצא כל על פקוחה הממזטלה דעעבזה"ז
 על עולה שאינו דאפשר ועוד להקל, יש בשול ע"י אכילתו דררבכיון

 י"ד[: סי' ח"ב בשו"נ ]ועי' מלכיםשלחן

 ממלא אלא המשכה א"ץ סאה ארבעים בו יש המקוה אם טבילה.יה(
 ז"ל מור"ם וכמ"ש המקוה לתוך ושופכם בכליםמים

 ע"ש: וס"מ בס"ט ר"אבסימן

 בצבע להקפיד שלא יע"א ג'רבה אי פה פשוט המנהג טבילה.יט(
 בערבי'ת הנקרא בעשב ורגליהם ידיהמשצובעות

 הרוב שעל ועוד לגוי. עשוי והוא עליו מקפידים אינם שהרי"חננ'ה".
 סי"ז. קצ"ח בסימן ז"ל מרן וכמ"ש בעלמא מראה רק ממש בואין
 בהם שיש הנז' מהעשב יש אם קרומים איזה להסיר להזהר דישאלא
 יביע בשו"ת ]ועיין בזה עוד וצ"י עליו. דמקפידים דאפשר ועודממש.

 א-ב[: אות י"ג סי' חיו"ד ח"באומר

 או שבת מערב הצפרנים או הצפורן מלהסיר שכחה אם מכילה.כ(
 ידם בליל או שבת בליל היא וטבילתה טוב יוםמערב

 ז"ל מרן כמ"ש הצפורנים בנקיון ודי להתיר דיש 3ראה לענ"ךטןב.
 ס"ד קס"א סימן ש"ע בקיצור כמ"ש גוי ידי על לחותכם ולא]בסי"ח[
 המנהג מצד גם היא, קולא לידי דאתיא דחומרא ע"ש. מתירין ישבשם
 לאוקמא ויש מנהג בה שייך דלא האי כי שכיחא דלא דמילתאי"ל

 ז"ל להבאה"ט ושו"ר זה. מפני להתאחר עליה להחמיר אין וכןאדינא.
 עם מסכיס והח"ץ מתיר, והש"ך גוי ע"י אוסר דהט"ז שכתבסקכ"ב
 דלא די"ל גרירי דמרן דבתריה לדידן וכ"ש ע"ש. לאסורהט"ז

 דחק: אין אם רקהחמירו
 הרוב שעל "נתאפ'ה" בערבי'ת קורים שאנו למה נמי דה"ה ליונראה

 וקשה ממש חי כבשר יהיו ובתחילתם לצפורן קרובהוא
 שהם כל להם לחוש דאין ונופלים. מתייבשים הם ואח"כלהסירם
 למרן ועי' עליו. מקפידין שאין כדבר דחשיב י"ל אח"כ וגם חיכבשר

 סכ"ב: קצ"ח בסימןז"ל

 שתטול לה וקשה שלושים בתוך טבילתה שאירע אשה טכילה.כא(
 לב אומץ לה ואין רך לבה כי זולתה ידי עלצפורניה

 עצמה ידי על שתטול שהתיר ב' בסימן שאל חיים להרב עי'לזה.
 :ע"ש
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 יררמערכת
 או עגלות או אוטומובי'ל ע"י עיירות לוטאר מפה הנוטלח "ן "ן.א(

 ראוט והסכמת תקנת ע"פ ברית. בני 'טאינם ע"י וכיוצאאניות
 הרב הרבנים וראש ז"ל אלגז מהר"י הרב תונס בעוב"יהרבנים
 חתום שהוא העיר מרבני הכשר תעודת לזה צריך ז"ל כטורזאמהר"ד
 עץ כלי הוא ואם חרס. כלי או זכוכית הוא הכלי אם חותם בתוךחותם
 בראש וחתום מבפנים והתפירה שק בתוך נתון יהיה ברמי'להנקרא
 שנים. כמה מזה נוהגים אנך וכן ס"א, ק"ל סי' ז"ל מרן וכמ"שהשק
 ולהתירו בשתיה לאסרו זה בזולת וכתבנו שק בלתי נשלח אחתופעם
 מהר"ד הגדול הרב הסכים וכן ספרימ. ומפי סופרים מפיבהנאה

 ואכמ"ל: בהנאה ולהתירו בשתיה לאסרו הנז' ז"לכטורזא

 לתת שלא שנים, כמה מזה והנהגנו נהגנו הנז' התקנה ע"פ יין.ב(
 היין בעל שאינו מהת"ח אחד עדות עפ"י רק בשרותתעודת

 ועל זכוכית. כלי או חרס כלי הוא אם חותם בתוך החותם עלשמעיד
 שביארנו וכמו ברמי'ל. הנקרא עץ כלי הוא אם כנז' שעשויהשק

 התקנה לפי הפוסקימ עפ"ד טעמים מכמה כ"י המשומר ייןבקונטריס
 עי"ש[: קמ"ז סי' הנד"מ ח"ו שו"נ בשו"ת ]עיין ואכמ"להנז'

 באותיות הנז' בתנאים עשוי ואינו עץ בכלי הנשלח ייןיין.ג(
 היין בעל שאינו ת"ח ישראל שומר עליו וישהקודמות

 ע"ז בידו לתת נהגנו חפצו, למחוז הגיעו עד ולילה יומםששומרו
 השומר אין אם אבל הנז'. בתנאים עשדי הוא כאלו הכשרתעודת
 תעודת ע"ז לו לתת שלא נהגנו היין בעל והוא ת"ח שהוא אות"ח,
 ונימוקינו טעמינו הנז' המשומר יין בקונטריס שביארנו וכמוהכשר
 למי רק אינו זה וכל עש"ב טעמים משלשה ספרים ומפי סופריםמפי
 אנו אין זה בלא שמוליך מי אבל ליינו, הכשר תעודת לבקששבא

 תונס בעוב"י כי שמענו וכן עשית. ככה למה לו לומר לואחראים
 עדותו פי על רק ליין הכשר תעודת נותנים אינם שם דין הביתיע"א
 אותו כי ויעיד העיר רב לפני שיבוא היין בעל שאינו חכם תלמידשל

 הכשר: תעודת לו נותנים ואז השגחתו תחת היההיין
 במערכת עמ"ש לעיר מעיר גוי ע"י הנשלחים ריקנים היין כלי יין.ד(

 ז': ואות ו' אותכ'
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 דעת וטכן בהנאה גם לאמרו פה מנהגעו נוצרי בו 'טנגע יין יין.ה(
 ר"ג: ס" ח"א מזטה ישיב ה' וכמ"זט ז"למרן

 ולהתירו בוטתיה לאסרו פה מנהגינו ישמעאלי בו ,טנגע ייו יץ.ה
 שם: הנז' משה ישיב ה' וכמ"ש ז"ל מרן שכ"דבהנאה

 יין למכור שלא הראשונים מהרבגים בחרמות ההסכמה בענין יין.ז(
 לענין וכן ו'. אות יו'ד מע' א"ח כהונה בברית עמ"שלגויים.

 התרס"ד ובשנת שם. עמ"ש בהנאה ומותר בשתיה אמור יין אותואם
 והכריזו הב"ד אל זה הענין והגיע בזה להקל שרצו חנויות מבעלייש

 אפי' אימור דנהגו דכיון בדין וכן שמכר. מי כל קנסו וגם ע"ז,הב"ד
 ומכח בהוראה שטעו ידענו שלא כל להקל דאין ודאי המותריםבדברים

 בנדון כ"ש ע"ש, ב' אות ח"י סי' ז"ל הכהן עיני הרב וכמ/'ש אסרוזה
 הדיינים עם עצמו דהוא ומזולתו זצ"ל ממוהרס"ך דשמעתיזה

 פרץ. לגדור איסר לאמור ונדויים בחרמות בזה שהמכימוהראשונים
 והכרוז מההמכמה שזוכר עידאן מהר"א הישיש מהזקן שמעתיוכן

 ע"ז: הקודמים הב"דשעשו
 עבור אחרי רק טובלת אינה זכר דהיולדת פה מגהגינו יולות.ח(

 בימים נקיים שבעה שסופרת דהיינו יוםארבעים
 מור"ם וכ"כ וארבעים. אחד ליל וטובלת יום הארבעים שלהאחרונים

 תוך טובלים שאין שנוהגים מקומות דיש ס"א קצ"ד מי' יו"דז"ל
 לה' וע' ע"ש. להחמיר שנהגו במקום להתיר ואין לזכרארבעים
 נהגו אחת דבעיר ד' סי' יו"ד ז"ל איש ישא ה' וירושלים לציוןראשון

 שעשה כפרה צריך הנז' שהחכם וכתב להם, והיקל אחד חכם ובאכן
 תוך לטבול שלא להחמיר שנהגו במקום היתר להורות כהוגןשלא

 מקצת עושים גדול דאיסור קצ"ד סי' הב"ח שכתב וכמו לזכרארבעים
 תוך לטבול ומקילים זה בדבר אבותיהם מנהג דמשנים אדםבני

 היתר להם המורה ואף נחש, ישכנו גדר ופורץ וגו' לזכרארבעים
 מרבו ששמע ע"ב ק"ט דף יהודה בית לה' וע' עש"ב. כפרהצריך

 ע"ש: פחות ולא לזכר יום ארבעים לישב צריכה המנהג כפידהיולדת

 טובלים אין אלכבירה אלחארה דפה שמעתי נקבה יולדת יולדת.ט(
 ז' מופרת יום הם"ה בתוך אלא יום וששים חמשהתוך

 ז"ל למור"ם וע' טובלת. וששים ששה ובליל האחרונים בימיםנקיים
 לזכר מ' תוך טובלין שאין מקומות דיש שכתב ס"א קצ"ד מימןיו"ד

 מרן דעת וכ"נ להחמיר. שנהגו במקום להתיר ואין לנקבהושמונים
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 או ופרישה לגדר כן נהגו דאם הריב"לט בוםם כן שכתב בב"יז"ל
 על להניחם ראוי בהם מצו"ם הדמים הימים יטבאותם נקיות3מפנ*
 החכמים אצל המנהג דכן כיון פה וכן וגו'. אותם מתירים ואיןמנהגם
 דהדמים משום דודאי נראה ומצפצף פה פוצה באין וההמוניםוהרבנים
 מ"ש הקודם באות וע' כן, נהגו וסייג גדר משום או אז בהםמצויים
 יהודה בית ה' כתב וכן ז"ל. איש ישא ה' וירושלים ראש"ל ה'בשם

 לזכר יום ארבעים לישב צריכה המנהג כפי דהיולדת מרבוששמע
 אותה מפרישין בדיעבד טבלה כבר ואפילו פחות לא לנקבהושמנים
 כמו המנהג טעם דודאי דס"ל כרחך ועל ע"ש. בזה להחמירוהרבה

 וכאמור: הריב"ששכתב
 יום שמנים אחר עד לנקבה מתאחרים אין הנשמע לפי דפהוהגם

 ס"ו[ ]צ"ל ס"ד נוהגים שהיו דמה יהודה בית ה' וכ'וכאמור,
 הוא הדין לפי הקצוב שיעור על שמוסיפים הטעם דהא עיקר אינויום

 נלע"ד שמנים. צריך וא"כ הימים באותם רואה להיות שהוחזקהמשום
 לישב צריכה המנהג דכפי מרבו שקיבל מה לפי רק כן כתבדלא

 רק לנקבה לישב שנוהגים במקום אבל לנקבה ושמנים לזכרארבעים
 כל דלא הוא דכללא מזה, יותר עליהם להחמיר אין וששיםחמשה

 מנהג, הוא הזה דהדבר וכיון שוים, המזגים כל ולא שוותהארצות
 דמחמשה וביררו ובחנו ניסו המה הראשונים דהרגנים י"לשפיר
 רק וסייג לגדר צורך דאין או מצויים הדמים אין והלאהוששים
 נ"ב. סימן יו"ד ז"ל הנו"ב בשם מ"ש סק"א להפת"ר2 וע' זה.בשיעור
 רוווק אינו אז מצויים דדמים טעמא יהיב ז"ל דהריב"ש כיוןולעד"ן
 ז"ל נו"ב ה' ואולי תיקנו. הראשונים העיר רגני שראו מה דכפיכלל
 אחר דור רבגים שם עמדו שלא קטנות עיירות או כפרים איזה עלקאי
 על לפקפק שאין ומודה אזיל רבנים כמה שם שהיו במקום אבלדור,
 ונולד דבזמנו כיון הכי, דינא יום ל' בתוך מת שאפי' ודע שנהגו.מה

 שי"א[: וסי' ר"י סי' ח"ג בשו"נ ]ועיין לו יש ולד דין כלחי

 מפלת: מ' במערכת עמ"ש נקבה או זכר הפילה אם יולדת.יי,ד(

 ראויה שאינה חתיכה ס"א ק"ט סי' ז"ל מרן כתב ביבש. יכשיא(
 בתרי חד ביבש יבש במינו מין באחרות שנתערבהלהתכבד

 לגוי אחת ליתן או אחת להשליך מחמירים דיש מור"ם וכתבבטל
 השמועה מפי בזכרוני הרשום וכפי ע"ש. בעלמא חומרא אלאואינו
 תורת ה' נוהג היה וכן אחת, להשליך ז"ל מהרי"ך מז"ק הורהשכן
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 דבתערובת נלע"ד ומ"מ ע"ש. ב' אות תיע מע' וטם כמ"וט ז"להזבח
 ס"ס דאיכא הכל את להתיר ז"ל מדן כדעת להורות יש טריפהספק
 ז"ל מרן כדברי העיקר שמא טריפה שהיא ואת"ל טריפה אינהשמא
 בעלמא. חדמרא אלא דאינו שכתב עצמו מור"ם דעת וכן מותריםדהכל
 טריפה שאכלו לההפון נדמה יהיה שלא החומרא של הטעם אםוכ"ש
 הוא שהושלכה דאותה תולים כשמשליכים אבל זה, אחר בזהאפילו

 ג"כ תולים טרפה ודאי דאינה כיון דכפ"ז שנשארה, זו ולאהטריפה
 ואכמ"ל: עוד בזה ישוב וצריך טריפה. זו ולא טריפה זושאין

 דהגם נראה אמו או אביו של חדש בי"ב שהוא מי חדש. י"ביב(
 שלא לענין פרטים בהרבה החמיר שצ"א סי' ]ביו"ד[דמור"ם

 כמ"ש לעשות יש ספרד בני לדידן בעולם, סעודה בשוםלאכול
 מיסב שמחה סעודה שאינה שכל דנהיגבן ב'[ אות ]שם ז"להברכ"י
 חיים ארץ ה' שהב"ד ע"ש בהגה מור"ם כמ"ש ודלא עמהםהאבל

 באחרונים: לחפש יש ועוד]שם[.

 הגוים עם ריקנים לעיר מעיר כלים לשלוח פה נוהגים יין*יג(
 לכתחילה. גם כלל חותם בלתי נשלחים והם ייןלמלאתם

 אין גדול ובכלי גדולות חבידת הם הנז' דהכלים משום הואוהטעם
 גבי קל"ו סימן ביו"ד ז"ל מרן כמ"ש שעה לפי בו להשתמשרגילים
 כמו לעיר מעיר לשולחם הטעם והוא וה"ה ע"ש. האומן בביתשהיה

 ע"ד. סי' ]ח"ה ונשאל שואל הקטן בספרי בתשובה בזהשהארכתי
 מטעמימ ועוד זה מטעם עש"ב ע"ש[ ע"ה-ע"ז. סימנים שםוע"ע

 מנהג שהזכיר ע"ג ט' דף ז"ל משה ויסמוך להרב ראיתי וכןאחרים.
 הנז': ז"ל מרן מדברי וסמכוזה

 בתשובה כתבתי גדולים, חביות נקראימ להיות הגודל שיעור יין.יד(
 מקריא ]ליטר[ לית'ר משלשים יותר מכילה שהיאדהחבית

 הרב ז"ל כטורזא מהר"ד הרה"ג זה על הסכימ וכן גדולה.חבית
 בזה: וטעמי טעמו ע"ש אלי בתשובותו שדי תנובותהמחבר

 שצריכים גוים עם לעיר מעיר הנשלחים ריקנים קטנות חביות יין*טו(
 לשני וא"צ בהכי סגי ולכתחילה סגי אחד בחותם נראההותם.

 בסימן שסתם גרירין ז"ל מרן דברי סתם בתר בדידן דאנןהותמות,
 ונשאל שואל הקטן בספרי בתשובתי כמ"ש אחד בחותם דסגיקל"ו
 וכן אלי. בתשובתו ז"ל הנז"ל מהרד"ך הסכים וכן ע"ד[ סי'נח"ה



רמכהונה חה"תברית

 רק בדברע זכר ,טלא ע"ג ט' דף ד'ל מ,טה ויסמוך הרב דעתנראה
 בהכע דסגי מ,טמע אחדחותם

 בלתי גוים עם לעיר מעיר הנשלחים ריקגים קטנות חביות יין.טז(
 מרן בתר דאנן בהדחה להו סגי דבדיעבד נראה כלל.חותם

 כטורזא מהר"ד הסכים וכן ז"ל מדן דעת דכן ז"ל הפר"ח דכמ"שגרירי
 הקטן בספרי בתשובתי שהארכתי וכמו אלי בתשובתו ז"להנז"ל
 של בקבוקים דמכ"ש ונראה )אה"ן ע'/ש. שם[ ]ח"ה ונשאלשואל
 זצוק"ל המחבר הרה"ג זקני מר וכמ"ש בהדחה להו סגי דודאיזכוכית

 ע"ש(: א' אות ז' מערכת כהוגהבברית

 אם אפילו גוים עם ריקנים לעיר מעיר הנשלחים קטנות חביות יין.יז(
 חשש שיש דבדבר אחד חותם צריכים ישמעאלים עםנשלחים

 להתיר ואין ז"ל. הרמב"ם וכמ"ש לנוצרי ישמעאלי בין לחלק איןזיוף
 בו נתן לא שמא בו נשתמש ואת"ל הגוי בו נשתמש לא דשמאמס"ס
 בשם א' אות קל"ה סימן ביו"ד ז"ל העה"ש כמ"ש טעםהאיסור
 להתיר אין דעמ"פ הנז'. ס//ם שפיר שייך הישמעאלי ולגביהתמ"ד

 וכדדייק בדיעבד רק בס"ס להתיר דאין הנז' ס"ס סמך עללכתחילה
 שנתן ע"ג ט' דף ז"ל משה ויסמוך להרב ועי' שם. הנז' הרבלשון
 גם ואולי כדכתיבנא. נראה ולענ"ד חותם בלא ששולחים למה זהטעם
 על דידיה סמיכות ועיקר היתרא לאפושי רק כוונתו אין הנז' ז"להרב
 שאינו גם שני טעם עוד והוסיף גדולות הביות שהיו הראשוןהטעם
 ס"ס בענין כ' בסימן ז"ל אברהם בן להרב ועי' לבדו.מספיק

 לומר יש ועוד בזה. להאריך מקום כאן ואין בידים וס"סלכתחילה
 לכתחילה דגם הסוברים דעת ע"פ הנז' למנהג סמך לתת ז"לדכוונתו
 מע' זצוק"ל טייב למהר"י הזכרון בס' ]ועיין ס"ס. עושיםובידים
 מ"ש וע"ע מהראשונים זו לדעה סמוכין שהביא כ"ה אותהסמ"ך
 ולפ"ז ע"ש[ י"ב. אות ה' סי' חיו"ד ח"א אומר יביע בשו"ת זהבענין
 קצת נראה וכן קטנות. בחביות גם שייך ז"ל הרב שכתב השניטעם

 ולא סתם חביות כתב המנהג דכשהזכיר הנז' הרב דברימסתמיות
 מוכרח זה שאין אלא מתירים. אופן דבכל משמע גדולות שהםביאר
 בספרו זצוק"ל מורי לאבי עי' )אה"ן הם גדולים דמסתמא די"לכ"כ

 מערכת למשה הלכה אביו לספר מחובר הנדפס אברהם בריתהבהיר
 סמכינן אם יותר או טעמים שני הפוסקים כשמביאין בענין א' אותט'

 ע"ש(: אחד טעם רק בו דל"ש אחר בנדוןלהתיר
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 אם במנינם האונות ניתוספו ס"ג ל'ה בסימן ל ז מרן כתב יתרת.יי
 שהיא הריאה מלפני או האונות בצד היתרה האוגההיתה

 לאסור מחמירין ויש ז"ל מור"ם שם וכתב וגו'. מותרת הלבלעומת
 לדעת גם חומרא אלא מדינא זה דאין משמע ע"ש. וגו' יתרתכל

 דרוב משמע וגו' במקצת נוהגים וכן מדסיים מוכח וכן ז"למור"ם
 ואין וגו' אלו ובמדינות מדסיים משמע וכן כן, נהגו לאהמקומות
 וכ"ש שדיא מקמא דיתרת ז"ל מרן כדברי דהעיקר אלא המגהגלשגות
 מוסגר ובו בש"ע ראיתי וכן גרירין. דמרן דבתריה ספרד בנילנו

 וכתוב לסופה מתחילתה זו הגה כל על לבנה חצאי בשני ידבכתב
 וצריך במרסגר הוא דט"ס ונראה ע"כ. כן" המנהג ואין בצדו"נכתב
 כן נהיגנן דלא הוא דבזה טריפה תיבת עד מחמירין ויש מתיבתלהיות
 כדברי הוא וגו' אלו ובמדינות שסיים במה אבל ז"ל מרן כמ"שאלא

 נקיטנן: והכימרן
 בס"ה שם ז"ל מור"ם ע"ד ל"א ב6"ק שכתב ז"ל להפר"חוראיתי

 דלדידן וגו' הורדה חריץ נגד יתרת נמצא דאם י"אשכתב
 ור"ל ע"ש. חריץ דהגנת לטעמא צריכנן לא מקמא יתרתדמכשירנן

 להתיר כדקיי"ל להתיר יש הפמ"ר בלתי וגם בלא"ה להתירדיש
 ז"ל הכהן עיני הרב וכ"כ בכך. מחלקין ואין מרן כדעת מקמאביתרת
 בס"ד ז"ל מוד"ם גם דהלא ע"ז ק"ל אך ע"ש. י"ג אות י"אבסימן
 הכא איך וא"כ מקמא יתרת להכשיר המנהג אלו דבמדינותכתב

 )ודוח"ל בהפמ"ר רק התיר לא למה וג"כ דחריץ. זו לסבראהוצרך
 יש ג'רבה אי פה לדידן לדינא ומ"מ בזה. וצ"י מחמירין( ליש קאידזה

 ראיתי וכן כן. נראה ז"ל מרן דעת וגם מתיר דהפר"ח כיוןלהתיר
 בשגי מדובה תיבת עד י"א מתיבת הנז' ההגה ע"ד שמוקף הנז'בש"ע

 כן": מנהגינו ואין בצדו "נכתב לבנהחצאי

 כףמערכת

 אמ"ה בא"י לברר פשוט המנהג הדם כסוי ברכת הדם, כימויא(
 כ"ח בסי' ז"ל להפר"ח וע' בעפר. הדם כיסוי עלאקב"ו

 של שלחנו הרב אבל לבד. הדם כיסוי על רק לומר דדעתוסק"ד
 ז"ל מרן כפסק בעפר ג"כ לומר הסכימו דהאחרונים כתב ז"לאברהם
 גקטינן דהכי ודאי האחרונים וכמסקנת כמרן דמנהגינו וכיוןע"ש.



רנטכהונה תהי"הברית

 וציץ בעפר לומר דהעיקר ב' אות ז"ל ,טדי תנובות הרבוכ"כ
 מנהג הוא וכן המחב"ר, הסכים ושכן והעהם"א. והקךל והט"זלהפר"ת

 חיו"ד ו' חלק אומר יביע בשו"ת ]וכ"ה ע"ש. יע"א ותונם ומצריםא"י
 ב'[:סי'

 הצליה אחר הכבד לבשל כשבא ס"א ע"ג סי' ז"ל מור"ם כתב כבדב(
 פה נוהגים וכן ע"ש. הבשול קודמ הצליה אחר תחילהידיחנה

 מבשלים כן ואחרי אותה מדיחים צלייתה אחר הכבד שמבשליםשקודם
 הרב וכ"כ שם. מור"ם מותר כך ובישלה הדיחה שלא ובדיעבדאותה.
 ורוצה שנצלה בשר דגם שם עוד וכתב א'. אות ז"ל אחיםשבת

 למרן וציין שיבשלהו, קודם תחילה להדיחו צריך לכתחילהלבשלו,
 ע"ש:הב"י

 צלי: צ' במערכת עמ"ש בשר עם הכבד צליית כבדג(

 אחר כבד כל להדיח נהגו ס"ה ע"ג סי' ז"ל מור"ם כרוב ככוד(
 מותרת, הדיחה לא אם מיהו בה. הדבוק דם משוםצלייתה

 הצליה: אחר להדיחה שלא ומנהגינוע"ש.

 שלא שנהגו אומרים יש ס"א ע"ד סי' ז"ל מור"ם כתב כליות.ה(
 אותם שניקר לאחר אפילו זכר ביצי או הכליותלבשל

 בשם וארוך להאגור וציין לחוש אין ובדיעבד דם רוב בהו דאיתמשום
 דעת אבל לדבריו לחוש מור"ם דעת דלכתחילה ומשמע ע"ש.רוקח
 ואנו מסיים, וכנז' רוקח בשם האגור דברי שהביא אחר הב"ימרן
 דבתריה לדידן וא"כ ע"ש. פה פוצה שמענו ולא לבשלם היתרנהגנו
 הניקור אחר לבשלם פה מנהגינו וכן לבשלם מותרים גרירידמרן

 והפר"ח הב"י מרן בשם חיים ארץ ה' וכ"כ בשר, כשארוהמליחה
 לדקדק יש וכן הכליות, לבשל נוהגים דבגלילותינו ז"לוהמחב"ר

 שלא דמנהגם הזכיר שלא ב' אות ע"ד ס" ז"ל אחים שבת הרבמדברי
 ואין לבשלם היתר דגהגו במוסגר והפר"ח מרן דברי והזכירלבשלם

 ע"ש: פהפוצה

 הנשלחים גדולים שהם וחרס עץ חביות ריקנים, יין כלי כלים.ו(
 חותם בלתי לכתחילה לשלחם נוהגים גוים ע"י לעירמעיר

 ז"ל מהרמ"ז כמ"ש לקיום, אותם מכניסין הנז' הכלים אם אפילוכלל
 דמרן והגם ע"ש. שנוהגים מה ד"ה ע"ג ט' דף משה ויטמוךבספרו
 אם ניכר שיהיה כדי אחד בחותם להחתימם הצריך ס"א קל"ו סי'ז"ל



כהונה חהי"הכריתרמ

 לה' ע' חותם בתוך חותם וטמצריך מי ו"ם "ן העכו"ם בהםהכניס
 ]ועיי המנהג לקיים הארכנו זה ובזולת פנים, בכמה זה שישב שםהנזי

 ראש הרה"ג הסכים וכן ע"ד-ע"ז[. סי' חיו"ד ח"ה ונשאלבשואל
 ואכמ"ל: שאח"ז באות וע' ז"ל כטורזא מהר"דהרבנים

 נוצרים ע"י לעיר מעיר שנשלחו עץ ושל חרס של היין כלי כלים.ז(
 קל"ו סי' ז"ל מור"ם דעת חותם בלתי ישמעאלים ע"יאו

 אבל ע"ש. עכו"ם של היו אם ההכשר עניין כפי הכשר דצריכיםס"א
 בשם הרא"ה בשם הר"ן וכדעת בהדחה להו דסגי ז"ל מרןדעת

 קלייו סי' גבוה שלהן והי סקייח קכ"ב סיי הפר"ה וכמיישהרמב"ן
 מרן בדעת לחם בערך מהריק"ש דעת וכ"נ ע"ש. נקיטנן והכיסק"ב

 ורדים גנת ת' משמ ל"ח אות פומקים שאר בכללי מלאכי ידוכמש"ה
 וכן ע"ש. בב"י מרן מדברי הם לקוחים מהריק"ש של הגהותיודרוב
 וכן שם. בלשונו מדקדק כל שיראה כמו הב"י מרן מלשון להוכיחיש
 שולחים לכתחילה דגם ו' באות וכמש"ל נהוג דהכי נראה המנהגמצד
 לבד הדחה רק להצריך אין שנשלחו דבדיעבד ומינה כלל חותםבלתי

 ממה מוכח וכן להכשירם. יצטרכו שלא חותם מצריכים היודאלת"ה
 רב זמן מזה מההמונים או מהת"ח אחד שום ראינו ולא שמענושלא

 מרן דברי על דסמכו וצ"ל מור"ם. וכדעת וכיוצא עירוי לזהשהצריך
 וכמ"ש ולמנהגא לדינא עיקר נלע"ד וכן הדחה. אלא א"צ דלדעתוז"ל

 הרה"ג הסכים וכן ספרים, ומפי סופרים מפי בארוכה זה בזולתאצלנו
 דכדיעבד התרה"ץ ש' השון ז' זמנו אליגו כמכתבו ז"ל כטורזאמהר"ד
 ז"ל. חדש פרי ה' וכמ"ש הרמב"ן כמ"ש בהדחה סגישנשלחו

 גדולות חביות הם ואם ז"ל מרן מ"ש על דסמכו דעתוובלכתחילה
 ז"ל, עכתדייק הותם. לעשות יש לעיר ומעיר קטנות הם אם אךוכוי,

 החבית להגביה יכול שאינו דכל זה בזולת כתבתי גדולה חביתושיעור
 הרה"ג הסכים וכן ע"ש. מקריא גדולה חבית מיד, ולהוריקהביינה
 התרח"ץ. כסליו י"ג זמנו אלי במכתבו הנז' ז"ל כטורזאמהר"ד

 י"ד[נ אות י' מע' לעיל ]עיין בזהואכמ"ל

 ונתפייסה לינשא תבעוה ס"א קצ"ב סי' יו"ד ז"ל מרן כתב כלה.ח(
 בדקה אפילו קטנה בין גדולה בין נקיים שבעה לישבצריכה

 דם טיפת ראתה חימוד מחמת שמא טהורה ומצאה תביעה בשעתעצמה
 וא"צ התביעה יום ממחרת שבעה ומונה בו, הרגישה ולאכחרדל
 מונה בטהרה להפסיק התביעה ביום בדקה שלא שאעפ"י טהרההפסק
 יום ]כל שבעה. תוך בדיקה צריכה ומיהו נקיים שבעה המחרתמיום



רמאכהוגה תהי"הברית

 וטבעה תוך אחת פעם רק עצמה בדקה לא אם בדיעבד מיהולכתחילה
 אותם נים מ הללו ימים דשבעת מרן כתב ובס"ב שם[ מור"םסגק
 שלא אעפ"י לחופה עצמה ומכינה בדעתה סומכת שהיאמשעה

 מאכל איזה מביתו שולח שהחתן נוהגים ופה ע"ש. עדייןנתקדשה
 חימוד. ימי שבעת דהיינו ז"נ סופרת וממחרתו ממנוו~ ואוכלתלכלה
 עצמה ומכינה בדעתה סומכת משאוכלת בכך רגילים דהם דכיוןונראה
 להם נתברר לא כי כנז' אכלה שלא אירע דאם ונראה וכאמור.לחופה

 דעתה שסמכה אמרה ביום ובו הרביעי, ביום למשל רקההתחלה
 רביעי יום של הבדיקה הו"ל ביום, בו עצמה ובדקה החופהלהתחלת
 והלאה חמישי מליל גקיים שבעה של הימים שאר ובדיקת טהרההפסק

 מעשה היה וכן הנז'. השבוע שאחרי חמישי ליל לבעלהומותרת
 על דהעיקר מתברר מרן דמדברי כן והוריתי זה, עלונשאלתי
 שבדקה טרם רביעי ביומ דעתה שסמכה אמרה והריהסמיכות

 וכאמור:והפמיקה
 להמתין דא"צ להקל דגהגו המסופר כפי עירנו פה המנהג ראתה,ואמ

 סק"כ קצ"ו סי' להש"ך ועי' נקיים. ז' מונה שפוסקתומיד
 שפוסקת מעת וראתה נשאת לא שעדיין שכלה מאחרונים כמהשהב"ד
 ולה' סקכ"ט להדרכ/'ת ועי' ע"ש. ימים ה' להמתין וא"צ ז"נ,מונה
 ט', אות י"ב שער טוהר שערי ולה' י"ב אות קט"ו כלל אדםחכמת

 אם אבל למנהגיהם רק שעה"ד הש"ך הצריך דלא בהדרכ"תךמבואר
 ואכמ"ל:י ע"ש שעה"ד א"צ להקל נהגו או מנהג ישלא

 בועל הבתולה את הכונס ס"א קצ"ג סי' יו"ד ז"ל מרן כתב כלה.ט(
 קטנה היא ואפילו מיד ופורש ביאתו וגומר מצוהבעילת

 טמאה דם מצאה ולא בדקה ואפילו ראתה ולא לראות זמנה הגיעשלא
 כמ"ש ולא פה. מנהגינו וכן ש"ז. וחיפהו כחרדל דם טיפת ראתהשמא
 דבתריה ודאי הא לדינא וכן דם. ראתה לא אמ מקילין דיש שםמור"ם
 וכאמור: ז"ל כמרן בזה דמנהגינו וכ"ש מנהג בלתי אפילו גריריןדמרן

 מרן כתב ט' באות כמ"ש שפורש ואחרי מצוה בעילת אחר כלה.יו'ד(
 ולא שבעה. כל ותבדוק בטהרה שתפסוק דצריכה שםז"ל

 לענין נדה דיני ככל עמה ונוהג לשמושה ה' יומ עד רק למנותתתחיל
 י"ב אלא מצריכים אין דבבתולה פה מנהגינו וכן ע"ש. וגו'הרחקה

 יו"ד ח"ב ונשאל בשואל מפורש וכן נקיים. ז' לפני בטהרה הפמק לעשות צריכה ומ"מ'
 שליט"א יוסף הגר"ע מרן עמי והסכים אחר במקום בזה הארכתי וכבר בשאלה. ק"בסי'

 ס"ט. נאמ"ן ע"ש. י"א סי' ב' חוב' י"ט שנה תורה אור בירחון אלי מכתבוונדפם



 ה נ ד הכ תהי"ה ת י רברמב

 זטבעה מונה ואח"כ בטהרה פוסקת ימים חמזטה דבתוך ינו דהעם
 ממזט נדה כמו עם ט"ו צריכה ואינה יום. י"ב הם הכל דביןלק"ם

 לזה ודומה ע"ש. נדה נוץ במע/ כמ",ט יום ט"ו להצריך פה,טמנהגינו
 ע"עה הם למנהגם סק"ב הבאה"טכתב

י"
 כלה_

 דם רואה וטהיא עוד דכל פה מנהגינו הבתולה. את הכונס
 וכנד י"ב אלא נדות כזטאר תם ט"ו צריכה אינהבתולים

 הבועל סי"ג קפ"ז ס" ז"ל מרן מ"ש על בזה דסמכו ונראה ירד.באות
 מחזיקנן לעולם תשמיש מחמת דם וראתה פעמים כמה הבתולהאת
 ואם מחמ"ת. דם תראה ולא אחת פעם שתשמש עד בתולים דםשהם
 וכן ע"ש. מחמ"ת דם רואה להיות הוחזקה מחמ"ת ג"פ תראהאח"כ
 והלאה הוא מן בתולים דם תמצא ולא שתשמש דאחר נוהגים זהבנדון
 מנהגינו לפי יום ט"ו דצריכה דעלמא נדה כשאר דינה דם תראהאם

 ש"ד[: סי' ח"ג ונשאל בשואל ]וע' ע"ש נדה נ' באותכמ"ש

 לא אם להקל ובהגו שם ז"ל מור"ם וכתב ט' באות עמעש כלה.יב(
 עליה בא אם אבל דם ראתה ולא בה הערה רק ביאהגמר

 ונראה ע"ש. דם ראתה שלא אעפ"י ממנה לפרוש צריך ממשביאה
 עליה בא שנא לא ז"ל מרן דעת לדינא אבל הם, למנהגם רק זהדאין
 שלא אעפ"י ממנה לפרוש צריך לבד בה הערה שנה ולא גמורהביאה
 הא כתב שלא מרן בדעת מור"ם דעת וכ"נ בכך. חילק מדלא דםראתה
 אין מרן ודעת דלהאוסרים מכלל מקילין ויש מ"ש אחר רקדנהגו
 בכך. לחלק דאין הרא"ש בשם הב"י מרן ממ"ש וכ"נ בכך.לחלק
 אז דמותר להודיעינו אלא אינו ופורש ביאתו וגומר ז"ל מרןומ"ש
 רק היתה לא אפילו שפירש אחר אבל שפירש, טרם ביאתולגמור

 מדברי וכ"נ דם, ראתה לא אפילו ממנה לפרוש הוא צריך לבדהעראה
 אנחנו וכן ע"ש ]קצ"ג[ )קצ"ב( סי' ז"ל אברהם של שלחנוהרב

 להורות:רגילים
 או חולשתו דמפני העראה. ולא גמורה ביאה לא בא שלא מיאך

 שאין דכיון עליה לבוא לו מתירים העראה, אפילו היה לאכיוצא
 ונשאל בשואל ]וע' כלל אליה קרב לא כאלו הו"ל העראה אפי'כאן

 ע"ש[: י"ז סימן יו"ד ח"ו יבי"א ובשו"ת של'/ח סי/ח"ג

 מג' יותר ונפוח גס שהיה תרנגולת או תרנגול של כבד כבד.יג(
 נראים בהם שבנגיעה מקומות בו והיה מדרכופעמים

 קרום מתחת מורקבים שהם יתכן מקומות ושאר ומסומסיםכרקובים
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 מסוכן היה זה ועוף כבריאים נראים הקרום וקושי מהנפח רקהכבד
 דה' דהגם והטרפתי לידי בא מע"טה המועיל. באופן ופרכסונ"טחט
 ס"ה סי' כ/ אות הזבח תורת הרב הב"ד נ"ח ס" ח"ב יעב"ץזטאלת
 ,טאלת דה' כיץ מ"מ ע"ש. התיר הד"ט ועיקרי והמחב"ר כ"טאות

 נפוחה משום להחמיר זקן הורה זטכבר בנדומ אסר בעצמויעב"ץ
 כדעת להחמיר יש במסוכנת אך מסוכנת היתה בלא להתיר דיימע"ש.
 מסמוס היה בלא להתיר דדי ועוד כדעתו. מורה דסכנתא הזקןהרב
 סיבות ב' בהצטרף ומ"ט להחמיר יש ורקבץ מסמוס בהיה אךבכבד
 שכתבתי הסוגים בב' יעב"ץ שאלת ה' מדברי יל"ד שכן ושו"ריחד

 ע"ש: מתיר היה לא הוא גם מהם א' היהשאם

 בשר עם לבשלו שלא נהגו ס"ב צ' סי' יו"ד ז"ל מרן כתב כחל*יד(
 שתי קריעה מצריכין בפשטיד"א או בטגון בשר ובלאכלל.

 ובדיעבד יע"א. ג'רבה אי פה מנהגינו וכן ע"ש, בכותל וטיחהוערב
 לאסור אין בכותל וטיחה וערב שתי הקריעה אחרי בשר עם בשלואם

 לאסור אין מרובה הפסד בלא דגם ונראה ע"ש. שם מור"םוכמ"ש
 הספרדים דלדידן נר' הפמ"ר הצריך שם דמור"ם והגםבדיעבד,
 עם לבשלו יכול לכתחילה גם לדינא ולדידיה גרירי דמרןדבתריה
 יש וכן לחוש. אין בדיעבד בכותל וטיחה וערב שתי קריעה ע"יבשר
 חש ולא לכתחילה רק המנהג מצד אסר מדלא מרן דעת דכןלדקדק

 בדיעבד: גם לאסורלהזכיר

 עי' לא או בשר עם לבשלו המנהג נודע שלא במקום כחל.טו(
 לבשלו שלא החרים הראב"ן כי שכ' א' אותלהעה"ש

 וכ"נ לזה לכתחילה לחוש דיש נלע"ד ולכן ע"ש. בשר עםלכתחילה
 משמע נהגו, בסתם וכ' שנהגו במקום זה תלה שלא מרן מדבריקצת

 לכתחילה: ולעשות לנהוג ראוידכן

 שעות כ"ד עליו ועבר חרס כלי והוא איסור ודאי בו שנתבשל כליטז(
 דבריו מסתמיות והנה ס"א. קכ"ב סי' ז"ל מרן כמ"שאסור

 שהה שנא לא האיסור שנודע אחר שעות כ"ד שהה דל"ש פשוטנראה
 כלים דיני אחים שבת ה' וכ"כ אסור. האיסור שנודע קודם שעותכ"ד
 מרן דברי מסתמיות גם להורות. רגילים וכן ע"ש, בפשיטות א'אות
 בו שאין בין מרובה הפסד בו שיש בין אסור חרס כלי דכל נראהז"ל

 לחלק הנז' ז"ל אחים שבת ה' שזכר מהרלנ"ח כדעת ס"ל ולאהפמ"ר
 נראה וא"כ בכך. חילקו שלא פוסקים שאר מסתמיות וכ"נבכך,



כהונה קהי"הבריתרםד

 אות צ"ג ס" ז"ל ט דהעה" והגם לאסור מדבריהם 'טנראה כמודהעיקר
 אין אנו דעתם שכן מהאחרונים איזה בשם שם וכ' כמהרלנ"ח דעתוט'
 דחולק בדבריו נתברר לא דמרן והגם וכאמור. ז"ל מרן דברי אלאלנו
 סי' המחב"ר כ' שהרי לחלק דאין כפירושו סתמו מ"מ מהרלנ"ח,על
 מכשירין ויש כ' ואח"כ לאסור בסתם כשכותב מרן דדעת ב' אותט'

 יראה הרואה ]א"ה ע"ש. בהפמ"ר המכשירין על לסמוך דדעתוהיינו
 מרן דדעת אלא הכי, ס"ל לא איהו אולם הפר"ח בשם כן שהביאשם

 מבואר וא"כ ס"ט[ כהן אפרים בהפ"מ. אפי' להתיר ואיןכהסתם
 בהפמ"ר אפי' לאסור דעתו אחרת דעה הביא ולא לאסורדכשהסתם

 לאסור דעתו לכתחלה חרס כלי של קדירה שאסר לנ"ד נמיומינה
 וכאמור: בהפמ"ראפי'

 מערכת לעיל שכתבתי מה עי' אשורית כתב בענין אשורית. כתכיז(
 ע"שן ח' אותא'

 בגד על שנמצא כתם וכן ס"י ק"'ן בסימן ז"ל מרן כתב כתם.יח(
 דדעת מבואר ע"ש. וגו' האשה תלבש ולפיכך וגו'.צבוע

 כמבואר ז"ל והרא"ש הרמב"ם וכ"ד בזה להתיר ז"ל ומור"םמרן
 דהפת"ת והגם בזה. להתיר ובאים מורים לדידן ולכן ע"ש.בב"י

 ומור"ם דמרן בתרייהו בדידן אנן ע"ש. מחמירין דיש הביאווהפת"ז
 לרבים: להורות ולא לעצמו יחמיר והמחמירגרירין

 מ"א סעיף ק"ץ סימן ז"ל מרן כדעת בכתמים ובאים מורים כתם.יט(
 בספירת היא אפילו לתלות שיש במה תוליםדבכתמים

 ימים לשאר הראשונים ימים שלשה בין מחלקים ואין נקייםשבעה
 חיים הרב וכמ"ש יו'ד סעיף קצ"ו ובסימן שם ז"ל מור"ם כדעתולא
 מהרח"ך כתב וכן ע"ש. ז"ל מרן דעת שכן ט"ו[ סי' ]ח"א ז"לשאל
 מדוקדק וכן עש"ב. ח"א כהן מנחת ספרו בסוף הנדפסה בתשובהנר"ו
 לקמן ועי' בזה, חילק ולא ז"נ בספירת היא אפילו שכתב מרןמלשון

 טהרה: להפסק בנוגע כ' אות נ'מערכת

 קודם הטובלות דהכלות ס"ג קצ"ז בסימן ז"ל מור"ם כתב כלה.כ(
 אי פה מנהגינו וכן ע"ש. וגו' ביום לטבול יכולותהחופה

 נקיים השבעה מצד המוכשר בזמן ביום טובלות שהכלות יע"אג'רבה
 כתב כבר חולק, בסק"ח הבאה"ט הב"ד ז"ל דהש"ך והגםכשעברו.

 בשם בסק"י הפת"ת כתב וכן עיון. דצריך ז"ל הבאה"ט דבריועל



רסה ה נ ו הכ "ה"ת ת י רב

 זטחולקים ד' סימן בח"ב ז"ל מאירות פנים והרב מרבבה דגולהרב
 ביר'ד ז"ל עייאזט יהודה בית הרב וכ"כ ע"ש. בזה הנז' הוט"ךע"ד
 נגד ז"ל מור"ם כדעת ובאים מורים זה על עמדנו 'טלא דכל מ"גסימן

 דעתו ז"ל מרן גילה וסלא דכל תונס ורבני חכמי כתבו וכןה,1"ך,
 דעת וטכן וכ",ם ספרד בני לדידן גם ז"ל מור"ם כדעתנקטינן

 כן כוטאירע המורים הורו וטכן חכורני וט"ע. וקיצור הח"אהאחרתים
 ליל ,סל הכוכבים צאת אחרי רק ברכות וטבע יברכו וטלאואמרו
 דבכה"ג ב"ל ויותר ע"ש. וגו' באים אין דהא ז"ל מור"ם כמ"שחמישי
 רב להרב ראיוזי וכן לערב. סמוך החתן לבית הכלה והולכתמאחרים
 לידי מעשה בא וכן ע"ש. בזה שהקיל י"ט סימן ביו"ד ח"ב ז"לפעלים

 ז"ל: מור"ם כדעתוהוריתי

 לכלה ישאל חתן כל ס"ב קצ"ב בסימן ז"ל מור"ם כתב כלה.כא(
 מנהגינו ואין ע"ש. נקיים שבעה שמרה אם בה שיגעקודם

 נלע"ד ועוד ע"ש. המנהג שיישב סק"ב ז"ל באה"ט להרב ועי'כן.
 היא שאם בטבעת שמקדשין מה על כן גם בזה דסומכין הטעםברור
 מדינא המותרים אופנים באיזה רק באצבע הטבעת נותן אינובנדתה
 ברית הבהיר בספרו )ועי' וכיוצא לחיקה לזרוק או שליח ידי עלכמו

 אינה אם הקידושין אופן איך ו' אות ק' מערכת העזר אבןכהונה
 ואם ע"ש[ י'. סי' אה"ע חלק ח"ה אומר ביביע ]וע"ע ע"ש(.טהורה
 שהוא מה על דמומכין ועוד ממש. לידה מידו הטבעת נותן טהורההיא
 מהשושבינין ואשתו איש יהיו נדה הכלה שאם כן גם פשוטמנהג
 הכלה עם יושבת והאשה לבדם מיוחד במקום החתן עם ישןהאיש
 ממילא יחד כשהניחום וא"כ יחד, מתיחדים ואינם לבדם מיוחדבמקום
 להודיע השושבין שדרך מה על יסמכו נראה ועוד טהורה. שהיאמובן
 היה לא זה דבלא טהורה היא כי לאות וזה וגו', ולפרוש לבעוללחתן

 שתטהר: בעת רקמודיעו

 למ"רמערכת

 שנהגו מקום ס"ה רמ"ו סי' ביו"ד ז"ל מרן כתב התינוקות, לימודא(
 תורה אבל בשכר, ללמד מותר בשכר שבכתב תורהללמד

 בשכר הכל ללמד האידנא שנהגו ומה וכו'. בשכר ללמד אסורשבע"פ



 ה ג ו הכ תהי"ה ת י רברמו

 בטלה, יטכר הוא אם לו ט י ואפ" זטרק להתפרנס במה לו אץאם
 פה מנהגינו וכן ע"ש. שרי, ומתנו ומשאו עסקיו כל שמניחדמוכח
 תורה ללמד ומתנם ומשאם עסקיהם כל מניחים התינוקותשמלמדי
 לתלמידים מלמדים וכן ממש. הערב עד מהבוקר ושבע"פשבכתב
 שבת מידי שכר משלמים הבנים ואבות בלילה. גם לגמראהראויים
 ואם ביניהם. שישתוו מה כפי להמלמד בחדשו חודש מידי אובשבתו
 וכמבואר תורה. אור קופת על הממונים בעדו משלמים עניהאב
 ועוד הגמרא, לימוד על אפי' שכר ליטול שרי דבכה"ג ז"ל מרןמדברי
 והולכים חצות עד מהבוקר הרב אצל עומדים דהתלמידים הואדהמנהג
 עליהם פקוחות עיניו והרב חצות, אחר אצלו ושביםלסעודתם
 היו וכן שמירתם, על שכר לקחת הוא כדאי ולכן היום, כללשומרם

 דור: אחר דור הראשונים הרבניםנוהגים

 להם מספיק תינוקות כ"ה סט"ו, רמ"ה סי' ז"ל מרן כתב לימודב(
 ארבעים עד ועשרים חמשה על יותר היו אחד,מלמד

 שנים מעמידים מארבעים יותר היו בלימודם לסייעו אחרמושיבין
 פוצה ואין מחמשים יותר גם ללמד מקבל הרב כי המנהג ופהע"ש.
 השכר הספקת באם רק שייך זה דאין ס"ל עירינו דרבני ונלע"דפה.
 אותו יעמידו מלמך כשמעמידים דאז הפרטי או הכללי הק"ק מכיסהוא

 דחייהם מצד אם לא. הבנים מאבי הוא השכר אם אבל הנז'.באופנים
 או אצלם יתמיד זה בן אם יודעים שאינס בזה תלויים המלמדיםשל

 כ"ה גם להם ישאר שלא ואפשר אחר, מלמד אצל אביו מוליכולמחר
 לפרנסתם יספיקו לא הכ"ה של השכירות פעמים דכמה ועודתינוקות.

 הם מהק"ק הפרס יהיה אם אך קצבה. לתת שלא מוכרחיםולכן
 ז"ל מרן מלשון כן להוכיח יש וקצת פרנסתם. די תמיד להםמשלמים
 על הממונים על דקאי דנראה וגו', מעמידים וגו' אחר מושיביןשכתב
 דהפרנסה ובזה"ז והזמן העת לפי דהכל ועי"ל ולהעמיד. להושיבזה

 בזה"ז כלל מספיק אינו הראשונים בימי מספיק שהיה ומהקשה
 דעדיף מרנן סברי כה"ג בכל ולכן לדוך, מדור וגובר ההולךמהיוקר
 יתבטלו ועי"ז מלמנעם ידם שתשיג מה כפי לקבל להניחםטפי

 התלמידים מחלקים שהמלמדים שאני דבזה"ז ועי"ל זו. שמיםממלאכת
 ביאור עם הפרשה חברת לבד, פשט הפרשה חברת חברות.לחברות
 לבד. פלונית מסכת חכרת לבד, פלונית מסכת חברת לבד,ערב'י
 דאם הרבה. זמן חברה לכל צריך אין זו בחברה הרבה יהיו אםאפילו
 כולם אין גמרא ואם לפסוקים, כולם בין מתחלק השיעור אותופרשה



רמזכהונה "ה"תכרית

 הרב לפני דבריו מוטמיע לבדו אחד רק חברה באותהלומדים
 ,~ואל הרב אז דבר איזה הבנת המז2מיע העךג לא ואםוהתלמידים

 הרוב על כי כן נהגו שלום דרכי דמפני ועי"ל התלמידים. שארלכל
 הנז' הרב ואם זה או זה רב אצל רק בנם שילמוד הגנים אבותרוצים

 נהגו השלום להשלטת ולכן ח"ו, ואיבה שנאה נמשך בנו את יקבללא
 הפוסקים דברי לראות יש ועוד הראוי. מהשיעור יותר אפילולקבל

 בעה"ו: הפנאי לעתבזה
 א"ח כהונה בברית עמ"ש פה הנהוגים וסדריו הלימוד דרכי לימוו.ג(

 הלימוד דרכי ובענין והלאה י"ג מאות למ'דמערכת
 ט"ו אות שם כהונה בברית עמ"ש התלמידים, עם וההנהגהבפוסקים

 בשבת לתינוקות קורין אין סי"ד רמ"ה סי' ז"ל מרן כתב ליכווד.ד(
 שקראו מה אבל שבת טורח משום למדו שלא מהמתחילה

 דהתלמידים מבואר ומזה ע"ש. בשבת להם אותו שונים אחתפעם
 מתבטלים שאין פה מנהגינו וכן בשבת אפילו המלמד אצללומדים

 שקדמונו הרבנים נהגו וכן השני בחצות בעש"ק רק מללמדהמלמדים
 דור: אחרדור

 מצוה לו שאפשר דמי ס"ו רמ"ה סימן ז"ל מרן כתב ליכוור.ה(
 והיינו ואגדות הלכות גמרא משנה ]לבנו[לאגמוריה

 למלמד בנר בעד משלם שהאב פה מנהגינו וכן שם. כמבוארבשכר
 תורה המלמד אצל ולומד בחדשו, חדש מידי או בשבתו שבתמידי

 יכול שאינו ומי ואגדות. הלכות גמרא משנה שבע"פ ותורהשבכתב
 משלמים והשאר שיכול/ מה הוא משלם שעתא ליה דדחיקאלשלם
 בעדו משלמים כלל לשלם יכול אינו אם וכן תורה. אור קופתממוני

 הנז':הממובים

 בתלמוד חייב מישראל איש כל ס"א רמ"ו סי' ז"ל מרן כתב לימוד.ו(
 יסורין, בעל בין בגופו, שלם בין עשיר, בין עני ביןתורה

 בעל אפילו הפתחים על המחזר עני אפילו גדול, זקן בין בחורבין
 שנאמר ובלילה ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע חייב ובניםאשה
 כלל יודע שאינו מפני ללמוד לו אפשר שאי ומי ולילה. יומם בווהגית
 לו ונחשב ע"ש. הלומדים לאחרים יספיק הטרדות מפני אוללמוד,
 כולם העיר בני דרוב פה המנהג וכן שם, מור"ם בעצמו. לומדכאילו
 יודע שאינו ומי הרבה, ואם מעט אם ובלילה ביום לימוד להםקובעים



כהונה "הי"הבריתרמה

 עצמה דהיטמיעה ושומע ובלילה בעם זטם זטלומדים למקומותהולך
 מחזיק להם מעמידים הם שלומדים מה דמלבד יחידים וישכלימוד.
 כנז', מחזיק ומעמידים טרודים או יודעים שאין ויש ללמוד.בשכירות

 שהוא ומה לומד הוא שהיה מה דמלבד ז"ל מהרש"ך מורי אבי נהגוכן
 מגדולי להיות וזכו ילדותם בטל מחזיקים ב' ג"כ לו היה אותגו,מלמד
 ועוד. דוד ושלום דוד שירי המחבר הרב ז"ל מהרד"ך והםישראל
 יעקב והליכות יעקב ודברי יעקב מעיל המחבר הרב ז"לומהרי"ך
 כמה לו שהיו ז"ל חורי מהר"י החסיד הרב נוהג היה וכןועוד.

 שהיו ז"ל חדאד מהר"ם מקודש ראב"ד הרה"ג נוהג היה וכןמחזיקים.
 הרה"ג של אביו ז"ל מאג'וז מהר"ם כי שמעתי וכן מחזיקים, כמהלו

 שומע לב המחבר הרב ז"ל מהרח"ך הרה"ג אצלו היה ז"למהרמ"ז
 חולק והיה ז'/ל. מהרמ"ז בריה מר את וללמד ללמוד מחזיקוזולתו
 ועמד ממש, הם שותפים כאלו ז"ל מהרח"ך עם שמרויח הרוחיםממש
 שמעמידים סגולה יחידי כמה יש בדורותינו וכן שנים. וכמה כמהכן

 זכות כי ובבא. בזה חלקם ואשרי אשריהם מחזיקים או מחזיקלהם
 ומה המחזיק שלומד מה כי לעד עומדת וצדקתם בהם תלויהרבים
 עולם ימי כל תמיד תלמידיו ותלמידי תלמידיו שמלמדיח ומהשמלמד
 שכלו עולם הנשמות. עולם הנצחי בעולם בראש חלק מהם נוטלהוא
 ערך אין אשר תורה תלמוד מצות עצם מלבד ארוך שכלו עולםטוב

 כלם: כנגד תורה ותלמוד רז"ל וכמ"שלה

 ישראל מקומות בכל נהגו סכ"א רמ"ו סי' ז"ל מור"ם כתב לימוד.ז(
 כדי העיר מאנשי וסיפוק הכנסה לו יש העיר שלשהרב

 ההמון בפני התורה ותתבזה הבריות בפני במלאכה לעסוק יצטרךשלא
 פה מנהגינו וכן ס"ג ט/ סי' בחו"מ ז"ל מרן מדברי מתבאר וכןע"ש.
 העיר לדייני שבועיי קבוע פרס לתת סביבותינו אשר המקומותובכל
 ממלאכתם בטלים יהיו שהדיינים כדי הי"ו, הק"ק של הכללימהכיס
 ההמונימ בפני ומתן ומשא למלאכה יצטרכו ולא וללמוד. ולהורותלדון
 ז"ל מור"מ וכמ"ש פנים מכמה אלה בדורותינו התורה ביזוי גורםשזה

וכאמור:

 ליהנות מותר חולה או זקן שהוא דמי שם ז"ל מורי'ם כתב לימוד.ח(
 ת"ח דכמה פה מנהגינו וכן לכ"ע. לו שיספיקומתורתו

 או פרס קביעות דרך אם הי"ו הק"ק להם מספיקים זקנים אוחולים
 וכן הכללי. הכיס מצב וכפי מצבו וכפי הת"ח כפי בעלמא עזרדרך

 פנינו: ולפני שלפנינו הדורותנהגו



רמט ה נ ו הכ דעהיורה ת י רכ

 מצוה מסכתא כשמסיים סכ"ה רמ"ו סי' ז"ל מור"ם כתב לימוו.ט(
 מנהגינו וכן מצוה. סעודת ונקראת סעודה ולעשותלשמוח

 ע"ש: י"ג אות למ"ד מערכת א"ח כהונה בגרית כמ"שפה

 הם שאם לענין דקלים. מי והם באלערבי לאגבי או לאגמי.ירד(
 יין תערובת מחשש מהנוצרים לקנותם איןמחומצים

 מי לקנות אין קצת להתבשל הענבים התחילו שאם לענין וכןנסך,
 הענבים מי של התערוגת מפני מהישמעאלים גם המחומציםדקלים

 ע"ש: ו' אות ד' מערכת א"ח כהונה בבריתעמ"ש

 הלב שומן שאם שאומר מי יש ס"ו מ' בסימן ז"ל מרן כתב לב.יא(
 בכתב ומצאתי ע"ש. בחללו נמצא אמ ואצ"ל וגו' בלבדבוק

 וכ"כ דוקא בחללו שיהיה עד ומנהגינו בצדו נכתב ז"ל מהרמ"עידי
 ע"ש. ס"ז יו'ד סימן משה ימין ספר שבסוף ישראל לבניבזכרון
 דכיון נראה ולדינא שכיח. לא שהוא מנהג בזה שייך לאולעג"ו
 חולק הפר"ח וכן שאומר מי כיש ס"ל לא דמרן כתבו והכנה"גדהש"ך
 לחללו הנקב שהגיע רושם בחללו בנמצא רק מטריף ואינו ראבי"העל

 זו הגה בעל הרב גם ואולי דוקא בחללו רק לאסור אין לכןע"ש.
 שבת להרב ועי' שהסמיכו. מרבו שמע שכן ההוראה לעניןכוונתו
 יש מרובה ובהפסד בידו, מוחין אין כהפר"ח דהמיקל שכ' ז"לאחים
 בשם כתב כ"ט אות שם בכה"ח ]אולם ז"ל הפר"ת וכמ"שלהקל

 ע"ש[: שאוסר הי"מ כדעת דהעיקר מהאחרוניםהרבה

 מי"םמערכת
 ויש ע"ז ומסיים להתיר בסתם אחד דין ז"ל מרן כשכותב מרן.א(

 להוש יש או מרן כסתם לשואל לכתחילה מורים אםאוסרים.
 דמקובלים כתב ש"ה סי' ז"ל משה ישיב ה' האוסרים לדברילכתחילה
 בהפסד בין מרובה בהפסד בין להתיר בסתם כמ"ש מרן דדעתאנחנו
 דהרוצה לומר או דיעה לאותה כבוד לחלוק אלא וי"א כתב ולאמועט

 הרמ"ע מדברי ]והוא וגו' מרן ע"ד כחולק נחשב ואינו רשאילהחמיר
 י"א[ ס"ק א' סי' אה"ע מחוקק בחלקת הובאה צ"ז סי' בתשו'מפאנו
 אחריהם הולכים אנו אשר הספרדים לרבנים שמצינו דבמקוםאלא



כהדנה תהי"הכריתרע

 אם ההוראה ענץ לפי וגם אחריהם, הולכים מועט בהפסד,טמחמירים
 כתב של"ג בסי' וכן ע"ש. בזה וכיוצא המחמירים וגדוליםרבים
 אפי' להתיר קי"ל להחמיר וי"א להתיר סתם בש"ע מ"שולענין
 וכן מקומות. בכמה בספרתם הלא האחרונים כל וכמ"ש מועטבהפסד
 העה"ש ומ"ש ברור. וזה כסתם שהלכה מקדמונינו מקובליםאנחנו
 לענין היינו הסברות לשני לחוש שיש שלומר ב' אדת צ"ב סי'ח"מ
 לכל לחוש יש ומשו"ה הקי"ל דגל דמרימים מקומות דיש ממונותדיני

 ובענין כתב של"ז בסי' וכן לי. קים לומר דנהיגי למקוםהסברות
 מרן שדעת קיי"ל אוסרים ויש וכתב להתיר סתמ ז"ל דמרןהיכא
 היכא אלא מרן דעת קבלנו דאנו מועט. בהפסד אפילולהתיר

 אנחנו האוסרים כדעת מחמירים המובהקים הספידיםשהאחרונים
 דעתו נראה וכן ע"ש והנושא הענין לפי והכל מועט. בהפסדמחמירים

 בברית דבריו הבאתי ז"ל מהרש/'ך מז"ק דעת וכ"ן ע"ש, קע"אבסי'
 על כלל ליה קשה הוה לא דאלת"ה ע"ש. ז' אות ח' מע' א"חכהונה
 היש מפבי לאסור חשש דרבותא המשחא די"ל שם דרבותאהמשחא
 גאון דעת וכ"ן שם שזכרתי ז"ל מהרי"ך מז"ק דעת וכ"ןאוסרים,

 תסעח סי' ז"ל ההיים כף לה' וע' שם שזכרתי ז"ל בסיס מהר"יעזנו
 הגאון דברי שהביא פ' דף ד' סי' ח"מ מה"ב החק"ל בשם ח"ןאות

 מחמירים אנחנו ואה"ע יו"ד דיני דברוב שכתב ז"ל, סוזיןמהר"ם
 לדידי וכתב בח"מ הברכ"י דברי ג"כ והביא ז"ל מרן פסק נגדבא"י
 דיין אבל לעצמו לההמיר דרשאי בביתו לת"ה כ"א דבריו שאיןחזי

 וכן ע"ש. ז"ל מרן דעת נגד להחמיר אפילו להורות רשאי אינוהקבוע
 בביתנו דלעצמנו אלא ז"ל מרן כסתם לשואל להורית רגיליםאנחנו

 וכיוצא: הדחק ושעת הפ"מ ליכא כי להחמירחוששימ

 כדכ"ך בערבי וסימנם הם ארבעה בריאה הכשרות מראות מראות.ב(
 העתקת ז"ל פרץ מוהר"א )כ'/י כבדא כראת, דם,כחל/

 דף ח"ב דוד שלום שבסו"ס דוד בקרן ונדפס ז"ל מוהרצ"ךתלמידו
 אינה אם ו' אות ל"ח סי' אחים בשבת המורים הרבבים וכ"כל"ב(

 ככרתי ירוקה אך מתזררק( אכחל )בערבי הכחול כמראה אלאשחורה
 )או הכבד כמראה שהיא או סמאוי( אזרק או ג,אמק אכ'צ/ר,)בערבי
 כשרה. האודם בתכלית אפילו אדומה שהיא או ב"י( טחולכמראה
 סמוכים הם )ואפילך גוונים הרבה בה יש אם וכן כך כולה היאאפילו
 הכשרות המראות מאלו ס"א( הלב"ש לריעותא תרתי הוי ולאממש

 ע"ש: ס"ד ל/'ח[ סי' ]יו"ד ש"עכשרה.



רטא ה נ ד הט תה"יה ת י רכ

 חל"ב בערבי וסימנם הם חמזטה בריאה המטריפות מראות מראדת.ט
 דהיינו ל'חם אלחבאר. מתל כחלא יגו דה ח'בארע"ה

 ע'צפרר. אלביצה. מתל ביצ'ה דהיינו ב'יצ'ה אלחם. מתלחמרא
 דץ ]ובתרגום אזלזלאן. מתל או אלעצפ'ור מתל צפ'רה דהיינודלזלאה
 ינו דה לבנה הב,טר. כמו אדום דה"נו בוטר .הדיה כמו וסחורדהיינו
 בפיה"מ )ע' החריע כמו צהובה ינו דה זטומ,טמיה חריע הביצה.כמו

 או י"ב( אות ל'ח סי' יו"ד החיים )ובכף מ"ח פ"ב כלאיםלהרמב"ם
 בהעתקת ז"ל פרץ מוהר"א )כ"י ד'( ס"ק הפר"ח )וע' השומשמין[כמו

 דף ח"ב דוד שלום שבטו"ס דוד בקרן ונדפס ז"ל מוהרצ"ךתלמידו
 די"א ס"א ל"ח סי' מור"ם כדעת הנז' הרב דנקיט מבואר ומזהל"ב(
 המורים להרבנים וע' נהוג והכי טריפה ביצה כלובן היא אםדאף

 ע"ש. כבקעת לבגה אלא לאסור אין מרן דלדעת שכתבו אחיםבשבת
 דהוא הגראה וכפי הבקעת היא מה בערבי שביאר מי כעת ראיתיולא
 לאסור דאין שם המורים כתבו וע"ז ביצה מלובן יותר הרבה לבןדבר
 דא"כ קאי הלובן גווני דעל לומר אין אך כבקעת. לבנה רק מרןלדעת
 הבקעת כמראה שאסר מרן דברי להזכיר ז"ל פרץ למוהר"אהי"ל

 ולתפוס מרן דגרי להשמיט הי"ל ולא ביצה כלובן שאסר מור"םודברי
 מרן לדעת מודה מור"ם דודאי הם ששה כי והיל"ל לבד. מור"םדברי
 ביצה דלובן הא ותפס ביצה מלובן עדיף בקעת דלובן ודאיאלא

 גם לאסור דכ' מור"ם מלשון וכ"ן הבקעת, לובן דכ"ש ומינהמטריף
 הוספה לשוו לכתוב הי"ל א"כ הם לובן גווני תרי ואי ביצהכלובן
 ושאר בעה"ו. הפנאי לעת עוד בזה ישוב וצריך הביצה לובןלמין

 שדי תנובות הרב הכשרות מן ואינם הטריפות מן שאינםהמראות
 בשבת המורים דברי זכר ולא להתיר כתב כ' אות ל"ח בסימןנר"ו
 מה פי על בזה להכריע נראה ולענ"ד ע"ש. שאסרו ז' אותאחים

 אינו מהם אחד הספיקות דכששני ז"ל הנו"ב משם זה בזולתשכתבתי
 גראה ולכן ע"ש. ס"ס, וחשיב שמתברר השני לברר א"צמתברר
 שמא ספק מס"ס, להתירם ויש הנז' מראות כשאר ולמרס לנפחדא"צ
 נפיחה ע"י עומד המראה אין שמא כהאוסרים ואת"ל כמהתיריםהלכה

 לבדוק שאין הבועות לענין ל"ז במימן כתבתי לזה ודומהוהמירוס.
 בפלוגתא/ עצמו דזה דכיון עכורים/ או סרוחים המים אם זהאחרי

 ולא ומירס שנפח אירע אם אך ע"ש. ס"ם. דהו"ל הסתם מןמתירים
 הספק: מן לאסור דיש נראה הנז' המראהסר



כהונה תהי"הבריתרעב

 היא אם כתב ס"א ל"ח ס" דל מרן בריאה. דקל י1ל חרעת מראהה
 יטאומר מי רש אסורה. כבקעת לבנה שהיא הבקעתכמראה

 מרן כסתם דנקיטנן נראה ילדינא דקל. וטל חריות כעין זטהיאדהיינך
 הנראה כפי למנהגא וכן כידוע. הבקעת כמרחה רק לאסור17אין

 אסר יטלא הכי דנקיטנן הקודם באות יטזכרתי ז"ל פרץ מוהר"אמדברי
 חריות הזכיר מדלא וכ"ן לבנה, בקעת דפירוקז וצ"ל ביצה כלובןרק
 במדסגר ז"ל אחים ,טבת ה' וכ"כ המטריפות. המראות עם דקלזטל

 וע' ככרתי דהוא דקל יטל חרעת כעץ דכזטרה עיקר ראעענהדהסברא
 זטכתב ה' אות ז"ל וטדי תנובות להרב וע' ע"ש. ה' ס"קבהלב",ט
 תנ"ל כשר מרובה הפסד בלא דגם מ7טמע בהפ"מ להתיר כתבודמדלא

ע"עה

 אחים ,טבת הרב כתב בועה, גבי על שהוא בריאה המטריף מראהה(
 המוגלא להמיר בדיקה בעי ומ"מ פוסל דאינו ה'אות

 אדת הכהן שימ שור תבואות כשרה. המותר למראה חזר ואםמהבועה
 דא"ץ בפשיטות דנראה כתב לדוד מזמור ה' אבל הפר"ת. וכ"כי"ד
 ודאי אמריע בועה המראה תחת דחדנן כל אלא כלל בדיקהלהך
 וכ"ז וכו', נהגו וכן עיקר וכן ע"ז ומסיים וכשרה הוא המוגלאמחמת
 צריך לבדעה סמוך הוא אם אבל ממש הבועה גבי על המראה אםדוקא
 שם הלב"ש טריפה נאבדה ואם לכ"ען המותר למראה יחזור אםלבדוק
 שמא מ"ם דאיכא בדיקה בלא להתיר לדינא עיקר נלע"ד וכלע"ש.
 דאינו דהגם כמ"ד הלכה שמא חוזר דאינו ואת"ל ריאה למראהיחזור
 ע"ש. בזה פלוגתא ד' אות שם אחים שבת הרב וכמ"ש שריחוזר
 הספיקות ב' לברר יכול שאינך כיון חוזר אם לברר בידן דסמאוהגם
 בן ה' והב"ד ע"ש ז"ן סימן יו"ד ז"ל נו"ב וכמש"ה ס"סחשיב
 סוברים ומור"ם דמרן וכ"ש שם. דעתו וכ"ן ע"ד כ' דף ז"לאברהם
 שם: אחים שבת הרב וכמ"ש שרי הכשר למראה חזר לאדאפיי

 ג': אות א' מע' עמש"ל בריאה. אודם ונגדה בדופן מכהו(

 לשרות כך הוא המליחה וסדר באופן פה פשוט המנהג מליחה.ז(
 חצי הבשר על צפים שהמים באופן מים בכליהבשר

 הנז'. הבשר בהם נשרה שלא במים היטכ אותו מדיחין ואח"כשעה,
 חתיכה כל על המלח מפזרים קצת לח ובעודו שבו המים ממצימואח"כ
 מלח. בלתי בחתיכה מקום ישאר שלא באופן צדדיה מכלוחתיכה
 גס יהיה לא וכן הקמח. כמו הרבה דק יהיה לא בו שמולחיםוהמלח



רעגכהדנה תהיתברית

 באופן נמלחת חתיכה כל ותהיה ממוצע. יהיה אלא מהחתיכה,טנופל
 שיעור הב,טר על המלח ו"טהה מלחו מחמת נאכל הבזטר יהיה,טלא
 הב,טר ךדיח וחתיכה, חתיכה כל מעל המלח עפץ ואח"כ 'טלימה.,טעה
 מרובים, המים יהת הראעענה ובהדחה יפה. הדחה פעמים ,טלשהבמים
 לבשל יכול ואח"כ בו, שמדיח הכלי וירחץ ידיח והדחה הדחה כלובין

 ז"ל אחים שבת ולה' ס"ט. מי' ז"ל ולמור"ם למרן וע' הבשר.מאותו
 אות א' סי' ח"א משה ישיב בס"ס שהדפסתי מלח בריתובקונטריסי

א':

 בין אדום מראה כל אלו. הם נדה בדם האוסרות מראות מראות-ח(
 ואין שחור. מראה כל וכן טמא. עמוק או הרבה כההאם

 הזהב. או השעוה כמראה אפילו ירוק מראה וכן לבן. מראה אלאטהיר
 וכן ס"א( קפ"ח סי' יו"ד ז"ל )מרן כעשבים. או ככרתי הירוקוכ"ש
 אגחנו וכן שם( )מור"ם הוא ירוק בכלל בלוא בל"א שקוריןמראה
 ובמראה לבן במראה להתיר ז"ל ומור"ם מרן כדברי להורותרגילים
 שכתב קפ"ח סי' חיים ארץ לה' עוד וע' ב'. ס"ק להפת"ת ועייןירוק.
 הורגלנו לא זה דבדורינו י"ד סי' ריש יך"ד ח"ב קדש אדמת ה'בשם
 והן סומכים אנו נשותינו ועל וכתמים, בדמים מלוכלכות ידינולהיות

 הדמות את וממעטות וגו' וירוק לבן במראה אפילו עצמם עלמחמירות
 יפה דלא שסובר מוכח הדמות את וממעטות שכתב ומלשונו ע"ש.וגו'
 ומור"ם דלמרן מאחר בדין הוא וכן ובירוק(י בלבן להחמיר עושיםהם
 הנשים על סומכים שהם שכתב מה ובעיקר הם. גמור היתרז"ל

 הנשים פעמים כמה ובאמת מי"ט. פ"ג אבות ברית בסה"קעמ"ש
 אלחארה ק"ק המקהלות בכ' ופה מקילות. והן להחמירחושבות
 המורים על רק מומכים אין יע"א אדיב/ת וק"ק יע"אאלכבירה

 כנודע: הי"ווהדיינים
 בתוך טובלת איגה נקגה בין זכר בין דהמפלת פה מנהגינו מפלת.ט(

 של האהרונים בימים וסופרת כ"ב. ליל אלא ימיםכ"א
 אחד מת"ח שמעתי וכן בטהרה. שמפסקת אחרי נקיים ז' ימיםהכ"א
 מים יצק ז"ל והוא ז"ל ביתאן נסים ר' כמה"ר מקודש הראב"ד שםעל
 להש"ך וע' עירינו. במנהגי בקיאים והיו ז"ל מהרי"ך מז"ק ידיעל
 ומה האחרונים רבני דבריו על שהעירו ומה ד' ס"ק קצ"ד סי'ז"ל

 ועמש'יל ע"ש. השלחן מסגרת ה' והב"ד טהרה מדרי ה' דבריושישב
 דהמפלת ג/'כ ראו המה עירינו דרבני י"ל וא"כ ט', אות יו'דבמע'
 הנהיגו ולכן זה באופן רק הרוב על בה המצויים מהדמים נטהרתאינה



כהונה תהי"הבריתרעד

 היא אפילו התשיעי לחווט נכנסה 'טלא כל הדת והוא ואכמ"ל. פהכן
 נכנסה שלא כיון ובכו חיים בת או בן דילדה הגם השמיניבחודש
 ועוד היא, מפלת דבכלל וכאמור יומ כ"א רק יושבת התשיעילחודשה
 בת יולדת אפילו ומדינא אדינא ליה מוקתינן המנהג נודע דלאדכיון
 ס"א. קצ"ד בסימן ז"ל מרן כמ"ש יום כ"א אלא לה אין חיהגמורה
 חומרא נהגו דלא קט. דף ארג'יל במנהגי ז"ל עייאש להב"י ראיתיוכן

 אם ואפילו חי, קיימא של ולד ביולדת דוקא אלא ושמוניםדארבעים
 שכתב וע"ש מנהגם. כפי להקל להם יורה המורה, פי לשאולבא

 ע"ש: כמנהגינו, ככולם רובם ארג'ילדמנהגי

 שילמד הוא צריך למול ידו את למלאת שהבא פה מנהגינו מילה.יו'ד(
 מילות שלשה לפניו שמל וכשרואה בקי אומן אצלתחילה

 תעודתו בשולי כותבים והדיינים ע"ז. תעודה בידו נותן ופריעהמילה
 בסה"ק עי' אה"ן י"ג. אות ו' סי' הברית זוכר לה' וע' למול. הואשראוי
 ע"י מהמילות חלק שיהיה להסכים והק"ק הב"ד דיכולים שכ' ש"ג סי' ח"ג ונשאלשואל

 קוגטרם מקרוב לידי בא וכן ע"ש. בזה. הבן אבי כח ולדחות ע"ג עומד ומוהלהמתלמדים
 הגד"מ. וחיים תורה ס' בריש והדפסתיהו כעי"ז תוגס רבני מגדולי הסכמה כתוב בוכ"י

ע"ש:

 למול המובחר מן ומצוה ס"ב רס"ך סי' ז"ל מרן כתב מקילה.יא(
 ע"ש בסכין למול ונהגו במספרים בין בסכין ביןבברזל

 ומיוחד מוכן סכין לו יש מוהל וכל בסכין למול פה מנהגינווכן
 המילה באבר ומכניסו מגן בשם ונקרא כסף כלי לו יש וכןלמילה.
 מל ואח"כ כלל בעטרה יגע שלא כדי העטרה ובין הערלה ביןלהבדיל
 ולא בסה המציצה עושה ואח"כ הפריעה עושה ואח"כ הנז'בסכין
 קונט' 231-275 עמ' ט' ]חלק חמד שדה לה' וע' במכונה ולאבכלי

 זוכר ולה' עש"ב[ דוקא. בפה מעכב שהוא מציצה מדיניהמדבר
 והלאה: כ"ט אות י"ב סי'הברית

 להם ומזמין המילה ליל ואוהבים לריעים לקרוא פה מנהגינו מילה.יב(
 ויש וכיוצא. ויין מגדים מיני ומשתה מאכל הבןאבי

 ת"ח עשרה עוד שמזמינים ויש הבאים לכל בפת סעודה גםשמזמינים
 בפת, סעודת להם ומזמינימ חמד בכרם אשד ז"ל חיד"א ה' סדרללמוד
 זוכר לה' וע' יותר. או ת"ח לעשרה ביום סעודה עוד שעושיםויש

 הנז' הברית זוכר ולה' י"ב ס' רס"ה סי' ולמדן ח/ אות ג' סי'הברית
 כ"ה:סי'
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  וטאוכלים ואחר יטירים איזה ,טאומרים אחר המילה בליל מילה.ע(
 קורא י"ב באות וכנז' בזה וכיוצא מגדנות מינירטותים

 צ"ד דף לך לך פ' בזוהר ]והוא זו פיסקא ת"ח איזה או הבריתבעל

ע"ב"  תומר. חצריך ישכן ותקרב תבחר אוטרי ס"ה( )תהלים ואמר חדפתה
 דא מך פממאה דא היכלך. ולבתר ביתך לבתר חצריךבקדמיתא

 אמר דאת כמה בקדמיתא חצריך ישכן דא. מן לגו( )נ"א לעילאודא
 לו. יאמר קדוש בירושלם והנותר בציון הנשאר והיה ד'()ישעיה
 יבנה גחכמה כ"ד( )משלי אמר דאת כמה לבתר ביתך בטובנשבעה
 דחכמה משמע הוה הכי כתיב דאי כתיב לא בית יבנה החכמהבית.
 ב'( )בראשית דכתיב היינו בית יבנה בחכמה כתיב אלא אקריבית
 הוא דא לבתר היכלך קדוש וגומר. הגן את להשקות מעדן יצאונהר
 וכלא והאי. האי כל ה"י כלומר היכל. מהו תנינן דהכי דכלאשלימו

 ותקרב תבחר אשרי דכתיב מוכח מה דקרא רישא כחדא.אשתלים
 הוא בריך קודשא קמי קרבנא בריה דאקריב מאן האי חצריך.ישכן
 ושוי ליה וקריב ביה ואתרעי קרבנא בההוא הוא בריך דקודשארעוא
 כחדא אתקשרו תרין דאינון ולהאי להאי ואחיד אדרין בתריןמדוריה
 סבאן קדמאי חסידי כך בגיני תרי. ודאי חצריך חצריך. ישכןדכתיב
 תבהר אשרי ואמרי פתחי דא. לקרבנא בנייהו מקריבין כדדהכא
 ביתך בטוב נשבעה אמרי עלייהו דקיימי אינון חצריך ישכןותקרב
 להכניסו וגונו במצותיו קדשנו אשר מברך לבתר היכלך.קדוש

 שהכנסתו כשם אמרי עלייהו דקיימי ואנון אביגו. אברהם שלבבריתו
 על ולבתר עליה רחמין נש בר לבעי בקדמיתא ותנינן וכולי.לברית
 קהל כל ובעד ולבתר בקדמיתא בעדו וכפר ט"ז( )ויקרא דכתיבאחרא
 רבי ..."אמר לקמאן וחזי שפיר והכי נקטינן דא אורחא ואנןישראל
 מעשרה גרמיה אפיק הכי אמר דלא ומאן מלה ויאות הוא כך ודאיאבא
 וכלהו דאתי בעלמא לצדיקייא למעבד הוא בריך קודשא דזמיןחופות

 קרא בהאי אית דמהימנותא מלי עשרה כך ובגיגי בהאימתקשרן
 מיניה אתעביד חופה חד ומלה מלה וכל וגומר. ותקרב תבחראשרי
 מתקשרא אורייתא דהא דאתי. ובעלמא דין בעלמא חולקיכוןזכאה

 דאתייהיבת בשעתא דסיני בטורא בגופייכו קיימיתו כאלובלבייכו
 לישראל:אורייתא

 את עליו וזבחת לי תעשה אדמה מזבח כ'( )שמות ואמר אידךפתח
 לקרבנא בריה דקריב מאן כל תאנא וגומר. שלמיך ואתעלתיך

 וכאלו הוא בריך דקודשא לקמיה דעלמא קרבנין כל אקריב כאלודא



כהונה חהי"הברית ור

 חד במאנא מדבחא לסדרא בעי כך בגעי קמיה. יטלימתא מדבחאבמ
 קודטא קמי ואתחשיב קד"טא ק"מא האי עליה למגזר ארעאמל"א
 ליה וניחא ותורי. עאנא וקרבנין עלוון עליה אדבח כאלו הואבריך
 בכל וגומר. שלמיך ואת עלתיך את עליו וזבחת דכתיב מכלהויתיר
 דכתיב )אתיומילה דא שמי את אזכיר מהו שמי את אזכיר אשרהמקום
 אדמה מזבח האי להודיעם ובריתו ליראיו יי סוד כ"ה( )תהליםבה
 רמז לי. תעשה אבנים מזבח ואם כתיב מה בתריה דאמינא. כמאודאי

 מזבח אקרי האי לבא וקשי קדל קשי מעם דאיהו אתגייר כדלגיורא
 בפולחנא ליה לאעלא דבעי הוא. מאי גזית. אתהן תבנה לאאבנים
 אחרא פולחנא דינשי עד יתיה יגזר ולא )בגין( הוא בריךדקודשא
 אעדי ולא אתגזר ואי דלבא. קשיו ההוא מניה ויעדי הכא עדדעבד
 הוא, בריך דקודשא קדישא בפולחנא למיעל דלבא קשיו ההואמניה

 גימא ומהאי גיסא מהאי ליה דגזרי דאבנא פסילא כהאי הואהרי
 אשתאר דאי גזית אתהן תבנה לא כך בגין כדבקדמיתא אבנאואשתאר
 דאתגזר גזירו ההוא כלומר ותחלליה. עליה הנפת חרבך כיבקשיותיה

 קרבנא האי דאקריב דמאן חולקיה זכאה כך בגיני ליה מהנייאלא
 כל חולקא בהאי למחדי ובעי הוא בריך קדשא קמי ברעואבחדוותא

 ותסך ירננו לעולם בך חדסי כל וישמחו דכתיב יומא ההוא( ל"ג)ד"א
 שמך: אוהבי בך ויעלצועלימו

 ואח"כ לאכול דבר איזה להם ומביאים דרבנן קדיש אומריםואחייכ
 תוך זמר אערוך זה[ כרך במוף לקמן יובאו ]השירימשרים

 איש שבים ואח"כ וגו' יוחאי בר וגו' למולות דמים חתן עלמקהלות
 לביתו:איש

 אחד או המוהל או הבן אבי ס"א רס"ה סי' ז"ל מרן כתב מילה.יד(
 בידו הדס ליטול נוהגים ויש בפה"ג הכוס על מברךמהעם

 בשמים מיני כמה להכין נוהגים ופה ע"ש. וגו' ולהריח עליוומברך
 לברך הכוס על המברך ומתחיל הבאים לכל מזה ומחלקיםשחוקים
 הבאים שאר כנז' מברכים ואחריו בשמים מיני בורא אמ"הבא"י

למילה:

 אחת לאחת אחת המילה ותשמישי צרכי למכור פה מנהגינו מילה.טי(
 בבה"כ זמן באותו שיהיו המילות לכל חדשיםלששה

 החסרונות אך סוכות. שאחר ובשבת הפסח שאחר בשבתהגדולה
 המילה. בעת אותם מוכרים אז נמצאו ולא הזולת שקנו המצותדהיינו
 הראשונים: לבעלימ רק הזכות אין הראשונים הבעלים בנתים באוואם



רעזכהונה תהי"הכרית

 יטהם העם יטכל אומרים "ט ס"א רם"ה ס" ז"ל מור"ם כתב מילה.ט"
 נוהגים וכן בברית. העם ויעמוד שנאמר יעמדו המילהאצל
 פה: מנהגינו וכן ע"ש יושב שהוא הנער תופסמלבד

 לבדמיך שכשמגיע ונוהגים ס"א רס"ה סי' ז"ל מרן כתב מילה.טו"ב(
 מנהגינו וכן ע"ש. התינוק בפי באצבעו מהיין נותןחיי

 לך ואמר אומר שמטעים פעם ובכל באצבעו פעמים ג' מהיין לתתפה
 חיי:בדמיך

 דם שבו המגן מראים הערלה חתיכת דאחר פה מנהגינו מילה.יח(
 לת ואמר חיי כדמיך לה ואמר ואומרים להקהלהמילה

 חיי:בדמיך
 בנו את מוהל עצמו כשהאב ס"ז רס"ה סי' ז"ל מרן כתב מילה.יט(

 שאין אומרים יש אחר הוא המוהל ואם שהחיינו מברךהוא
 כל על שהחיינו מברך האב לעולם ולהרמב"ם שהחיינו. ברכתשם
 ומלכות וסביבותיה וסוריא א"י מלכות בכל נהגו וכן ומילהמילה

 אפילו שהחיינו לברך שלא נוהגים אלו ובמדינות מדר"ם וכתבמצרים.
 ומברך לפדותו שחייב הבכור בנו שמל לא אם בנו מל עצמוכשהאב
 כשפטור אבל הפדיון בשעת מברך ואינו המילה בשעתשהחיינו
 וכמנהג כהרמב"ם פה ומנהגינו ע"ש. שהחיינו מברך אינומהפדיון
 בזה אומרים ואין ומילה מילה כל על שהחיינו האב לברך מרן,שכתב

 כידוע: סב"ל לומר אין המנהג דנגדסב"ל

 דעת למען הילד את מבקר המילה בליל דהמוהל פה מנהגינו מילה.ד(
 את מבקר המילה ביום וכן למולו. ראוי אם בריאותומצב

 לא: אך למולו ראוי אם המילה בעת הילדבריאות

 ס"א רס"כ סי' ז"ל מרן כמ"ש בבוקר למול פה מנהגינו כוילה.כא(
 ומלין למצות מקדימין שזריזין אלא למילה כשר היוםדכל

 ל' סי' יעקב שבות תשובת בשם סק"ב פת"ת לה' וע' בנוקרמיד

 בבה"כ מילה כשיש ויו"ט בשבת שמאריכין בחזנים למווות דיששכתב
 שלא במילה וכן ע"ש. וגו' זריזין מצות מבטלים והם חצות אחרעד

 פסוק לומר נוהגים המילה וקודם שאפשר. כל בבקר מליןבזמנה
 וזרעך אתה תשמור כריתי את ואתה אברהם אל אלקיםויאמר
 מולו בימיכם. גואל עד כחמלתו צור יחוגן ושרים לדורותם.אחריך
 הילד את מביא זולתו או הבן אבי ואח"כ כבשרכם. כריתיוהיתה
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 זכור משיבים והקהל לאליהו הכטא זה ואומר לכך המוכן הכסאלפני
 שלום. עליכם משיבים והקייק עליכם. שלום הבן אבי ואומרלמוב.
 משיבים והקהל והעומדים. היושבים אתמ ברוכיט הבן אביואומר
 ישכן ותקרכ תבחר אשרי הבן אבי ואומר ה' בשט הבאוברוך
 ואח"כ היכלך. קדוש כיתיך טוב נשבעה משיבימ והקהלחצריך.
 על המוהל ומברך ה'. נביא עד וגו' אמוני קהל אתם ברוכיםשרים
 וגו' להכניםו הבן אבי מברך לפריעה מילה ובין ומלין.המילה

 שבידו מי אומר ואח"כ וגו' הנימול דם יהי שרים ואח"כושהחיינו.
 הגפן. וגו' מרנן מברי האהלה כתוך עד וגו' שהכנסתו כשםהכוס
 מיגי בורא מברכים הקהל שאר וכן בשמים. מיני בורא אמ"הבא"י

 וגו' קדש אשר אמ"ה בא"י אומר הכוס שבידו מי ואח"כבשמים.

 הזה הילד את ייים אבותינו ואלוהי אלהינו הכרית. כורתבא"י
 ז"ל עובד בית ה' וכתב )פלוני(. בייטראל שמו ויקרא ולאמולאייו
 שמו לשום שלא להתינוק השמות בקריאת מאד ליזהר יש ד'אות
 והוא פועל השם כי העולם אומות בהם שרגילים מהשמות אחדבשם
 בשמות לבניהם שקוראים כאותם ודלא כנודע. גדול פגםפוגם

 ודי בשמימ יענש וענוש חלציו. ביוצאי יצלח לא גבר והואהנכרים,
 ארז"ל וכן ס"א. כ"ד סי' הברית זוכר לה' וע' ע"ש. הערהבזה

 שנגאלגו מהסיבות אחת וזו שמותם את שינו לא במצריםדישראל
 אמן: עולם גאולת עוד יגאלנו ברחמיו וה'ממצרים.

 כאן ויש למול יודע שאינו האב רס"א סי' ז"ל מור"ם כתב מילה.כב(
 להב"ד יש בשכר, רק בחנם למול רוצה שאינומוהל

 המוהלים ואדרבא אברהם זרע של דרכם זה אין כי זה במוהללגעור
 מלים המוהלים דכל פשוט המנהג וכן ע"ש. למול להם שיתנומהדרים
 שאין אחרת לעיר זו מעיר נוסעים מהם והרבה זה. אחר ורציםבחנם
 גם משלמים והמהדרים הדרך. הוצאות רק שכר בלתי מוהלשם

 זו: יקרה מצוה לקיים הם מכיסם הדרךהוצאות

 בעל בבית אלא בבה"כ אינה שהמילה פה פשוט המנהג מילה.כג(
 סי' א"ח ז"ל למור"ם וע' בקיץ בין בחורף ביןהברית

 י"ב: ס"ק באה"ט ולה' ס"דקל"א

 למילה עבדינן דאפשר היכא ס"ו רס"ה סי' ז"ל מרן כתב מילה.כד(
 וכן מעשרה. בפחות עבדינן אפשר דלא והיכאבעשרה

 אם וגם המילה. בעת מנינימ וכמה כמה שמתקבצים פה פשוטהמנהג
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 בזמנה וטלא מילה או הראוטון בחצות נימול ,טלא סיבה איזהיהיה
 בעוטרה: למולומזטתדלים

 נוהגים וכן המילה. בעת בטלית מתעטף הבן אבי כי נוהגים מילה.כה(
 ח"י ס" הברית זוכר לה' וע' וטבת בגדי לובוט הבן אביכי

 ט"ו:אות

 א"ח בחלק עמ/'ש הבן אבי שם אשר בבהכ"נ הוידוי לענין מילה.כו(
 ח': אות ו'מע'

 ויקרה רבה מצוה כהלכה מממונו מעשר הפרשת מצות מעשר.כז(
 אסור המצות ובכל מתעשר. כהלכתה והמקיימהלמאד.

 מלאכי הנביא שאמר כמו ה' את לנסות מותר זו ובמצוה ה' אתלנסות
 בביתי טרף ויהי האוצר בית אל המעשר כל את הביאו יו'ד( פ' ג')סי'

 ארובות את לכם אפתח לא אם צבאות ה' אמר בזאת נאובחנוני
 ע"א ט' דף בתענית אמרו וכן די. בלי עד ברכה לכם והרקותיהשמים
 מפרישין איך ג' סי' רוכל אבקת בשו"ת ז"ל מרן כ' וכברע"ש.

 דבריו: תוכן וזה להלכה. מוסכם באופן בו עושים ומההמעשר
 למעלת בזה ושיזכה בו השי"ת לנסות מותר שיהיה כדי בתחלהצריך

 עשרה ומכל מהקרן גם לו יש אשר מכל חשבון שיעשההעושר,
 ולא מהעשירית יפחות שלא ויזהר יותר. ולא פחות לא אחדיפריש
 איזה ישאר ואם ויסוד. סוד למעשר כי גורע המוסיף כל כייוסיף
 עם יערבנו ולא לבדו בכיס יניחנו עשרה לחשבון מגיע שאינומותר
 יעשה שנה חצי ובכל כמעותיו יסתחר מהקרן שהפריש ואחרהשאר
 הצריכים בדברים פיזר אשר כל על יותר שהרויח מה ויראהחשבונו

 מעשר: ויקחלבית
 לפדיון ב'( העניים. תורה לבעלי א'( אותו. יתן שיפרישוהמעשר

 אינו והוא לעני כשנותן טוב והיותר לעניים ג'(שבויים.
 ו'( עניים. לבני ספרים לקנות ה'( עניות. או יתומות להשיא ד'(יודע.
 מצוה מעות אם בבהכ"נ, מצוה לקנות ז'( העניים. לקרוביו קצתוליתן

 ממעדת הוא, עליו שיש מסים יפרע לא אך לעניים. נותניםשקונים
 קארו יוסף הצעיר נאם זה על חתום התשובה בסוף ושםמעשר.
 ד' סי' שמואל דברי ובס' ו' פרק אברהם בני בס' נדפס )וכברעש"ב
 ביאור בתוספת שלמה של דינו בית מס' בזה פסוקות הלכותקיצור

 יכשל שלא וכדי ע"ש( ז"ל מאני מהר"א מקודש הראב"דמהרה"ג
 המצוה יקיים פנים כל ועל נדר. בלא לומר עצמו ירגיל נדריםבחשש



כהונה תהי"הבריתרפ

 אות מ' מע' ז"ל יעץ פלא ה' 'מכתב כמו כה אמר לא כאלוכתקנה
 הקרן על להפריש יצרו את לכוף עכל לא שאם ,טם כ' ועודמעזטר.
 שהוא מה כל על לעשות לבו אל נתן אשר מיום מלהפריש ימנעלא

 מתנה או צדקה או מציאה אפילו ואילך משם לידו הבא וכלמרויח
 כל על כולה עושה אינו שאם המעשר, מהם יפריש כסף ושוהכסף
 דדחיקא ומאן ידו. משלח ובכל ביתו אל ברכה להניח ומהני עבידפנים
 ממעות להוציא לסמוך מי על לו שיש הפוסקים כ' כבר שעתאליה

 היטב הדק חשבון שיבוא רק שנים משש יותר שהם בניו מזוןמעשר
 ומהם שלפנינו בדורות מהם יחידים כמה עירינו פה יש וכןע"ש.

 מהקרן ראשונה שנה בממונם מעשר מצות לקיים שנהגו זהבדורינו
 ז"ל מהרש"ך מורי אבי שהנהיג שמעתי ובן מהריוח. ואילךומשם
 המסופר ולפי כספים. מעשר במצות יע"א זרזיס בעיר יחידיםאיזה
 שלפנינו בדורות זו ויקרה רבה במצוה נהגו אשר היחידים כלכמעט

 ומזוני. חיי, בני, ואושר, עושר בממונם הצליחו כלם זהובדורינו
 עץ הכתוב כמאמר הבא. לעולם קיימת והקרן הזה בעולםהפירות
 ובן בה המחזיק האיש אשרי מאשר. ותומכיה בה למחזיקים היאחיים
 ועמ"ש שלום. נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה כי ישכחנה לאאדם

 ואכמ"לנ ראה פרשת משה דרכי בסה"ק בזהעוד

 ו'. אות ט' במע' עמ"ש המקדה לחמם מותר אם בענין מקוה.כח(
ע"ש.

 טריפה[ ]צ"ל כשרה מרות ב' לה נמצאו מ"ב סי' מרן כתב מרה.כט(
 נופחים אם או שבאחרת, מה ונשפך האחת נוקביםואם

 ומתמלאת באחת מים שופכין אם או בנפיחה הב' גם דעולההאחת
 דבוקן במקום אם וכן וכשרה. אחת אלא שאינם מורה כ"זהאחרת
 אם וכן כאחת. הן מתערבות, הם בסופן אם וכן אצבע רוחב כמובכבד
 דרך שפכי וכשזוקף הנה וא' הנה א' והמרות לשתיהם שופך סמפוןיש

 ע"ש. ישראל, בבהמת להכשיר יש שפכי לא שוכבות וכשהןהסימפון
 או שבת ובערב בשעה"ד שה"ה הכהן עיני הרב הב"ד המחב"רוכ'

 מהמרות האחת שאם סק"ט הפר"ח וכתב להכשיר. יש מצוהסעודת
 ע"ש. כשרה, זל"ז שופכים חיבורן דרך אם וכן מהה שבה הליחהאין

 המפיקו לא שאם מ"ד אות הכהן עיני והרב ו' אות להמחב"רועי'
 לא ואת"ל שפכי שמא מס"ס, כשרה ונאבדה להדדי שפכי אםלבדקם
 נתנפחה ולא שפכי לא יאם ע"ש, מרות, ב' כמתירים הל' שמאשפכי
 יפה בהם כשמירסו אך הב', ע"י נתמלאת ולא השנים ע"יהאחת



רפא ה נ ו המ תהי"ה ת י רב

 טהיתה כ יומר עצמו זה מטעם להתיר נ"ל כעת מהמ/ אחתנעשה
 ע"י שמא לחוש דיש ואף המירוס, ע"י ועברה סותמת ליחהאיזה

 ועוד מרות, בב' גם מתירים יש דהרי ס"ס דהו"ל נ"ל ניקבו.המירוס
 שרו אם וכן ולמעשה. להלכה עוד וצ"ע המירוס שינקוב מסתברדלא
 או לזה מזה בא שהרוח או הדדי שפכי והיו בפושרים מה זמןאותם

 להתיר: נראה ג"כ עוברים היושהמים

 וראשי הי"ו הדיינים הסכימו המוהלים בין המחלוקות להסיר מילה.ל(
 אין ואם הסדר. על מלים המוהלים שיהיו הי"ו קדושהקהל

 זה אין כי לו יאמר בנו את לו שימול לזה הבן אבי ובא שלוהסדר
 או הדיג'ת קדוש מקהל אחר ממקום מוהל תביא רוצה אתה ואםסדרי
 לעשות ראוי שכן כתבתי ובתשובתי נוהגים. אנחנו וכן אחרת,מעיר
 קכ"ה דף שנהגו ]במקום ז"ל אברהם ויקרא הרב כתב וכן זהמנהג

 ע"ש: ו'[אות

 בסוכר למלוח הוא גמור דאיסור כתכתי אחר במקום מליחה.לא(
 בסוכר מולחין אין מלח נמצא לא ואפילו המלחבמקום

 ע"ש. ובפוסקים בש"ס רז"ל כתבו שלא מה המחדש עלונתפלאתי
 גם לאסור בזה שהאריך ד' סימן ח"ב פעלים רב להגאון ראיתיועתה
 ס"ק ס"ט בסימן ז"ל החיים כף להרב עי' נכדו, )א"ה ע"ש.הכלים,
 ואפילו בסוכר למלוח אסור רוה"פ ולדעת בזה מחלוקת שהביאשכ"ב

 בי-ג/[: סי' חיו"ד ח"ד יבי"א בשו"ת ]ועיין ע"ש( גאסרבדיעבד

 במינו מין לענין ס"ב צ"ח בסימן ז"ל מור"ם כתב במינו. מיןלב(
 האחרונים דכל הכי קיי"ל ולא ע"ש. שמא בתראזלינן

 דבתר בתרייהו ואזלינן נכונים וטעמים בראיות מור"ם עלחולקים
 ע"ש: ר', בסימן ז"ל משה ישיב הרב וכ"כ אזלינן.טעמא

 נו"ןמערכת

 )בערבי מנקרים בשמ הנקראים יחידים יש 1'רבא אי פה נילור.א(
 בהמה ושל גסה בהמה של האחורים בשר לנקרנקאייא(

 מצד או החלב מצד ניקור שצריכים והאיברים מקומות שאר וכלדקה
 להם ואין אצלם למדו אשר למנקרים שראו מה כפי הם ועושיםהדם.



כהונה "ה""בריתרפכ

 קבלה בתורת רק ניקור זה אבר או זה מקום צריך מה מפניידיעה
 מנקרים יחידים י,ם ג"כ הדיג,ת וטבק"ק ווטמעתי עוד. ולאומסורת
 ואץ אותם. 'טלימד ממי ומסורת קבלה בתורת וטהכל זה מעין ג"כוהם

 קל דבר איזה רק כמעט הדיג,ת ומנקרי אלחארה מנקרי ביןהפרש
 מנקרי הולכים לפעמים וכן זה. מנקר זה שמנקר ומה דהו,וכל

 ומנקרים הדיג,ת מנקרי לפעמים ובאים הדיג,ת בק"ק לנקראלחארה
 אחד: הכל כי מורה וזהבאלחארה,

 בניקור ידו לשלוח כראוי למד שלא ממי תקלות מזה יהיה שלאוכדי
 צריך מחדש, בניקור ידו את למלאת שבא מי שכל פההנהגנו

 הדיינים ואין זה. על הי"ו מהדיינים ורשיון תעודה כתב בידושיהיה
 לפני ומעיד שלימדו המנקר בבוא רק ורשיוו תעודה לונותנים
 חלקי שלשה לו שנמסר אצלו, ונבדק נבחן זה פלוני כיהדיינים
 לבדו, הוא וניקרמ האחורימ של כבש וחצי כבש אומרת זאתהאחורימ
 מגרעות בלתי שלם ההוא שהניקור ומצא אותו המלמד אותםוביקר
 וכיוצא הפנים וחלק והכבד והטחול מעים הבני בניקור וכןכלל.

 דבר מכל אצלו שלמד לזה שנמסר מעיד ניקור, הצריכיםמהדברים
 כי ומצא הנז' המלמד אותם וביקר ללמוד הבא וניקרם שלשהודבר
 ושגיאה. משגה בהם ואין אצלו ומקובל שמסור מה כפי כראויניקר
 מנקר. להיות לו מרשים הננו לכן וגו' בהיות הדיינים כותביםואז

 ובלא ולזכרון. וצדק אמת לראיית בידו להיות בידו, ונותניםוחותמים
 ס"ד סי' יו"ד ז"ל למרן וע' לנקר. יכול מחדש מנקר שום איןזה

 ראיה צריך החלבים אלו ניקור דסדר ס"ו ס"ד סי' מור"ם וכתבוס"ה.
 נדפסו וכבר ע"ש. בספר היטב לבאר אפשר ואי בניקור, הבקימן
 במשגב הובא ומהם הניקור סדר והזכירו אשכנז מרבני ספריםכמה
 קיצור א' אות נו'ן ומע' ב' אות ג' מע' ז"ל מהרד"ך דודי למרלדך
 רבני ספרי ובשאר שם הנזכרים השמות שרוב אלא אהרן. טהרתמם'

 בערבית. ולא בעברית לא לנו ידועים ואינם אשכנז בלשון הםאשכנז
 לאט לאט לו שנמסר מה כפי לנקר לבבו ישים מנקר כל פנים כלועל
 אחרי אם נעים ומה טוב ומה ושגיאה. משגה שום בזה יהיהלבל

 כי בתריו, בין לעבור זולתו למנקר יראהו הוא מצדו הניקורשיגמור
 וכידוע: האחד מן השנים טובים נאמר בזה כיוצאבכל

 להחמיר שנהגו נשים דיש סי"א קצ"ו סי' ז"ל מור"ם כתב נדה.ב(
 רק נקיימ ז' סופרימ שאין והיינו ע"ש. ימימ שבעהלהמתין

 בטהרה מפסקת ימים השבעה אותם ובתוך משראתה ימים שבעהאחרי



רפנכהונה חהי"הברית

 י רב וכן הכל אצל פה פשוט המנהג וכן נק"ם. ז' סופרתואח"כ
 זה מנהג הזכיר ו' אות כ"ג דף צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"זעירינו
 מנהג הוזכר י"ח סי' ע"ד מ,טה ךאמר בספרו וכן ע"ש. פסוקהלהלכה

 מלאם לא הנז' עירינו רבני טני ו ז"ל וממהר"'ך ז"ל הנד מהרבזה
 וע' ע"ש. כנדונם הדחק ב,טעת אפ" נימא כמלא אפילו בו להקללבם

 ז"ל מאוסטר"ך הר"ש בשם זה לדבר טעם שכתב קפ"ג ס"להב"ח
 קצ"ו מי" יטם לך עוד וע' זה. לטעם מסבירות פנים ט די מדידיהוכתב
 וכן ע"ש. להחמיר יטנהגו במקום ולזסנות גדר לפרוץ דאיןשכתב
 ג"כ בו זסנהגו זה מנהג הביא י"ח[ ס" ]ח"ד ז"ל פעלים רבהגאון
 דמור"ם והגם ע"ש. וטנהגו ממה לזח דאין ,טם מדבריו ומבוארבעירם
 שמקדים נשכר והמקיל יחמיר והמחמיר בדבר טעם דאין כ' וטםז"ל
 מנהג להם וטאין המקומות על רק קאי דכ"ז פשוט נר' למצוה,עצמו
 מלשונו וכמדךיק עצמם על וטמחמירים וטם נשים זט"ט אלאקבוע
 כן הכל אצל ופיטוט קבוע זטהמנהג במקום אבל וגו/ נשים ד"טשכתב
 לגדר ד'ל הראזטתים הרבנים הנהיגו כן דמסתמא כלל להקלאין

 העיר נשי כללות את להציל הוא ונימוקם דטעמם ואפוטרוס"ג.
 גדול כלל כמו להם יהיה זה מנהג דכפי הימים במספר ושגיאהממשגה
 אחר הבא בשבוע דהיינו בו שראתה ביום נקיים ז' לספורבידם

 והו"ל ט"ו, בליל וטובלת ראשונים ימים שבעה בתוך בטהרהשתפסיק
 כנודע. לשנותו ואסור טעות לידי יבואו שלא וסייג לגדר זהמנהג
 למנהגינו שורש שם שהובא פ"ו ס"ק תשובה דרכי לה' ראיתיועתה
 יום ט"ו שומרת שתהא צריכה )פ"ז( מצורע פ' תנחומא ממדרשזה

 ואח"כ נדה ימי שבעה שומרת עושה היא כיצד לבעלה, מותרתואח"כ
 דמנהג מזה ומבואר ע"ש. השמיגי ביום ונטהרת נקיים שבעהסופרת

 ואע"ג וכאמור. תנחומא מדרש בעל מימי וקדמון עתיק מנהג הואזה
 ודעמיה התה"ד משם בב"י ז"ל למרן עי' זה, על ערער ז"לדהרמב"ם

 בטעות היה המנהג באם אלא כ"כ לא ז"ל דהרמב"ם ועונ"ל בזה.מ"ש
 של מלבם להוציא מצוה דדאי הא דבכי וכיוצא הכתוביםבפירוש
 על וסייג לגדר בזה דהחמירו לתלות יש הטעם נודע לא אם אךטועים.
 תוכל שלא מטעמ או זה. מנהג לקיים זכות שלימדו המוזכרהדרך
 יתר הן חסר הן זה שיעור עבור אתרי רק בטהרה ולהפסיקלהטהר
 ח"ד ז"ל פעלים רב הרב כתב לזה ודומה נקטי, פסיקתא מילתאולכן
 פה הרואות עינינו כי ג"כ שמחמירים למנהגם טעם כ' סימןיו"ד
 או ארבעה ראייתה תמשך נדה פורשים כאשר הגשים רובעירנו
 מצד פה הנשים רוב כי ונמצא כן, גם ששי יום עד ותמשך ימיםחמשה



 ה נ ו הכ תה"ת ת י רכרפד

 וגר חמישי עם בסוף טהרה הפסק לעשות יכוים היו לא ומזגםטבעם
 ולכן לזה דומה הנשים וטל והטבע המע פה גם המסופר וכפיעש"ב.

 : הוטביעי יום רק בטהרה מפסיקיםאיבם
 או אחרת פעם וטראתה עד טבלה ולא מיבה לאקה נתאחרה אםאך

 דהורה 'טמעתי בעלה, ובא ראתה ושוב הים במדינת היהשבעלה
 שום בלתי מלראות ,טפסקה מעת נק"ם וטבעה דסופרת ז"למהרמ"ז
 ונראה ע"ז בסימן משה ףאמר בספרו מדבריו מתבאר וכןתוספת.
 עש"ב. בעלה לפף באה כך ואחר הים במדינת הא,טה היתה אםדה"ה

 וטלא מסתברא וה"נ לאסור, מנהג בזה פה יש דלא מבוארומדברע
 מנהג בו עךיך ולא ורגיל הווה אינו זה וטדבר לאסור מנהג בזהיהיה
 בזטם ט"ז ס"ק קצ"ו סימן הפת"ת וכמ",ט אדינא ליה מוקמינןוא"כ
 נ"ב, סימן ז"ל צדקה מעיל והרב י"ב סי' ז"ל הפר"י וב,טם אחדמורה
 טהרה סדרי הרב דעת ושכן מעשה ונעשה עמו החברים הסכימוושכן
 דלכ"ע שם ז"ל משה ויאמר הרב כתב בינתיים טבלה לא ובאםע"ש.

 ע"ש: בינתיים בטבלה רק הנוב"י החמיר דלאשרי
 אין שעכשיו שכתבו יש 0י"א קצ"ו סימן ז"ל מור"ם כתב נרה.ג(

 שרואה אשה וכל שמשה ללא בעלה עם שמשה ביןלחלק
 לעת ותפסוק בו שראתה יום ימיממעם ז' להמתין צריכה כתםאפילו
 וכן לשנות. ואין אלו במדינות גוהגים וכן נקיים שבעה ותספורערב

 ממש לרואה כתם ובין שמשה ללא שמשה בין לחלק שלא פהמנהגינו
 שבעה מונה ואח"כ בטהרה מפסקת השבעה ובתוך שבעהוממתינים
 צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"ז וכ"כ ב'. באות המבואר ע"דנקיים
 אם אבל כתם וראתה טהורה היתה אם ודוקא ע"ש. ו/ אות נדההלכות
 לא עדיין כאלו זה הרי כתם ראתה נקיים שבעה ובתוך נדההיתה

 שפסקה: מעת נקיים שבעה לספור ומתחלת נקיים שבעהספרה
 לימי בגדים שתייחד לה ראוי ס"ח קצ"ה סי' ז"ל מרן כתבנרה.ד(

 וכן ע"ש. נדה שהיא תמיד זוכרים שניהם שיהיו כדינדותה
 נדותה: לימי בגדים לה מייחדת נדה אשה שכל פהמנהגינו

 הנדה משכב על ומלישב נדה בבגדי מליגע להזהר פה מנהגינו נדה.ה(
 בזה"ז וטהרה טומאה דין לנו דאין והגם בפניהון שלאאפילו

 הרי"ף מימי מאד קדום הוא זה ומגהג וסייג. לגדר כן נהגומ"מ
 דהוא ולעד"ן אחר". טעם עוד שנתן ע"ש רצ"ז סי' בתשובותיווכמ"ש

 ז' )קודם מגדותה שטהרה שאחר שנוהגים שם וכתב מישראל, טהרה תורת תשתכח שלא'
 בגליון )הגהה ע"ש. ומושבה ממשכבה מתרחקים אין ואז שאובים במים תרחוץנקיים(
 ר"ת(, בשם וכו' בימי בד"ה יג; שבת תום' ועי' זצ"ל, מצליח איש ס' בעל הגאוןמכי"ק



רפהכהונה תהי"הברית

 ד'ל לרוך'י הראוני רב זמן ואחר ולזכרון. וסייג גדר לוטםמיוסד
 וגו/ אנו ואץ עצמנו על אנו דמחמירץ שכתב 167 דף האורהבספר
 בגדים אותן במים מכבסת טהרתה ולעת וגו/ מושבה על ירטבץולא
 זה ומנהג ודייה. במים מדיחה שימושה כלי ושאר כתם, עליהםשיש
 ז"ל רש"י שדעת מזה ומבואר ע"ש. וגו' עבירה הרגל מפני לנהגויפה

 וכאמור: וסייג גדר משום בזהדהטעם

 בעלה אין נדה אשתו עליה יושבת אשר דהמחצלת פה מנהגינו נדה.ו(
 אשתו אין המחצלת על יושב הבעל אם להפך וכן עליהדורך

 יבוא שלא ולזכרון וסייג לגדר דהוא נלע"ד והטעם עליה. דורכתנדה
 וכמ"ש בזה זה נוגעים ואין בבגדו אחד כל אפילו במטה עמהלישן
 מזה נזהרים דאין ושמעתי הקודם. באות ועמ"ש ע"ש. שאח"זבאות
 אין שם אחרים נשים או אנשים יש אם אבל לבינה בינו הוא אםרק

 נדה: שהיא בה ירגישו שלא כדימקפידים

 כל אפילו במטה עמה ישן לא ]ס"ו[ קצ"ה סי' ז"ל מרן כתב נדה-ז(
 במטה דוקא דזה ונראה ע"ש. בזה זה נוגעים ואין בבגדואחד
 מעט גבוה קרקע שהיא דכאנ'ה בערב'י שנקרא במה אבלהמתנדנדת,

 שאין כל שם לישן שרי בנין/ כולה והיא הבית מאמצע הרבהאו
 לו יהיה אחד שכל ונוהגים פה פשוט המנהג וכן בזה. זהנוגעים
 או לוח באיזה האשה למצע הבעל מצע בין להפסיק וכן לבדו,מחצלת
 לידי יבואו שלא כדי דהוא נראה והטעם זב"ז. נוגעימ דאין הגםתיבה
 השינה מתוך ישכחו ולא לזכרון להיות וכן השינה נדנוד ע"ינגיעה

 ל"ב: אות קצ"ה סי' תשובה דרכי לה' וע' נדהשהיא

 צריך ההרחקות אלו כל סי"ד קצ"ה סי' ז"ל מרן כתב נוה.ח(
 ימי כל שהם ליבונה בימי בין נדותה בימי ביןלהרחיק

 וכן ע"ש. כתם למוצאת ממש רואה בין אלו בכל חילוק ואיןספירתה
 ובין ליבונה לימי נדותה ימי בין כלל לחלק שלא פה פשוטהמנהג
 בימי להקל מור"ם שזכר כמנהג ושלא כתם. למוצאת ממשרואה
 ויש שמסיים עצמו מור"ם דעת וכ"נ בקערה. אכילתם בעניןליבונה
 ז"ל: והט"ז הב"ח בשם מ"ש י"א ס"ק באה"ט לה' וע' ע"ש.להחמיר

 במוך טהרה הפסק ביום לבדוק פה מנהגינו טהרה הפסק לענין נדה.ט(
 מלראות שפוסקת וביום השמשות. בין כל שם ושיהיהדחוק

 ובלילה כתם, בו שאין לה הבדוק חלוק תלבש כאמור עצמהובודקת



כהונה דעה"רהכריתרפו

 ,סבעה לספור תתחיל המחרת ומעם מכתמים הבדוקים סדעיםתשים
 וע' א'. אות נדה הלכות צדיק פי בספרו ז"ל מהרמ"ז וכ"כנקיים.

 ום"ג: ס"א קצ"ו סי' ז"ללמרן

 צריכה לנקיים ספירתה ימי משבעת יום דכל פה מנהגינו 3דה.יו'ד(
 ואחת שחרית אחת יום בכל פעמיים לכתחלה בודקתלהיות

 למרן וע' ב' אות הנז' בספרו ז"ל מהרמ"ז וכ"כ השמשות. לביןסמוך
 ס"ד: קצ"ו סי'ז"ל

 בין טהרה הפסק בדיקת בין הנזכרים הבדיקות דכל מנהגינו 3דה.יא(
 מצמר או לבן פשתן בבגד להיות צריך השבעה כלבדיקת

 וסדקים לחורים בעומק מקום באותו ותכניסנו ורך. נקי מצמר אוגפן,
 עצמה. לקנח מהבי ולא אודם בו יש אם ותראה דש שהשמש מקוםעד
 הפסק בדיקת לפחדת בעומק כך כל להכניסו מאד בעיניה יקשהואם

 מקום עד תהיה נקיים מהשבעה ראשון יום של והבדיקהטהרה
 וכ"כ היום לאור לכתחילה תהיה והבדיקה וכאמור. דששהשמש
 ולמור"ם ס"ז. קצ"ו סי' ז"ל למרן וע' ג' אות הנז' בספרו ז"למהרמ"ז

 ס"ד:שם

 אחר נקיים שבעה למנות צריכה ראתה לא שעדיין כלה גם נדה.יב(
 ז"ל מהרמ"ז ומ"ש ח' אות כ' מע' ועמש"ל החלוק.שתחליף

 ואכמ"ל: שם נר"ו המגיה הרב ומ"ש ד' אות הנז'בספרו

 תשמיש אחר לבדוק צריך דלהרמב"ם קפ"ו סי' ז"ל מרן כתב נרה.יג(
 דם ראתה שמא בהם ולראות אחד בעד והוא אחד בעדהיא

 ב' מכינה משתנשא אשה שכל פה פשוט המנהג וכן ע"ש.מחמ"ת
 קבוע. וסת לה שיש קבוע20בין וסת לה שאין בין כנז', לבדוקעדים

 אינה טהורה שהיא כל תשמיש קודם תשמישבאבל אחר זוובדיקה
 קודם גם עצמן בודקות והצנועות ס"א קפ"ו סי/ מרן ומ"שבודקת.

 כן: שעושה מי שמענו לא ומעולם כןי פה מנהגינו איןתשמיש.

 ח': אות כ' במע' עמ"ש וראתה לינשא שתבעוה כלה בענין נדה.יד(

 רב זצוק"ל מוהרש"ך הדה"מ החה"ש מורי אבי כי שמעתי נדר.טו(
 תיקן שם, הבהכנ"ם נשרפה כאשר יע"א זרזיס בעירומו"ץ

 ואינו אבותיו מצד או מצדו נדרים ספק לו שיש ואחד אחד שכלתקנה
 זה לצורך קצוב סך ישלם נדרו, צדקה מוסד לאיזה ולא הסךיודע



רפזכהונה ועהי"הכרית

 בץ הכל את ממך התקבלנו כאלו אנחנו הרי העיר טובי ד לותאמרו
 להב"ד הודעה כתב ב-ו ויקח לאבותיך. עחט"ך מה בץ לך ע"ט"ךמה
 רב כסף מזה וקבצו לה עחט"ך מה בכל וחרטה בפתח לו להתירהי"ו

 ונכונה. יוטרה תקנה והיא טוב ברצון יטילמו הק"ק וכללבנ"נה,
 בעולם הם כי וחרטה פתח יטייך לא לאבותיו עחט"ך דבמהתראה
 ע"י ל"טאל הבא זטל י"ח לצאת תדאי א"צ התרה דגם נר' אךהנצחק
 הקהלות רבני כל כי והיה יתן ומי העיר, טובי הך עם 'שנתפזטרהפשר
 וטניהם ודאי כי הי"ה והיחידים הכללות לטובת לזה לב ישימוהי"ו
 בזה להיחו בביהכ"נ ויכרטוה בזה הסכמה יכתבו כל וטרם בזהרוצים
 יהיה כי טוב דיותר נר/ בזה הנקבץ והכסף הי"ו, הק"ק לכלידיעה
 כי יתומים. להשיא ומחציתו הלומדים התלמידים להספקתמחציתו
 ידי יצאו כזה ובאופן צדקה מוסדי לכמה היו כי ספק אין הנדריםאופני
 רזטאים צורך לאיזה או לעניים לזה צריכים הי"ו הק"ק ואם ספק.כל

  וטאינם בנדרימ אלא אמור אינו וכ"ז להמ. ,טיראה מה כפילהוציאם
 ]ע" עעדר מה כפי יעוטה מבורר גדר לו 'ט"ט מי כל אבלמבוררים
 מ"ד סי' ח"ג יוסף פורת בן בס' זצוק"ל המח' הרה"ג מז"קבהגהת

 באורך[:בזה

 זטל ראעףנה בוטנה נר להדליק יע"א ג'רבה אי פה המנהג נר.ט"
 ואם ,טלמה, יטנה בביהכ"נ קרובים ושאר ואמו אבץפטירת

 ביום רק מדליק ולחיץ, לפרגסתו ,טמוצרך זה להם וקוטה ענייםהם
 ולא עלץ יקשה זה גם ולפעמים טתה/ הרא השנה משך כל"טבת
 ס" ח"ג יוסף פורת בן בם' מע" קודמים. דחייו ספק ובלי כללידליק

 באורך[: שם ובהגהה נ"זנ"ו
 והם נקיים שבעה של הבדיקה בעדי הנמצאים הקרטין בעגין נדה.יז(

 הבטה אחרי רק כלל, נראים אינם כמעט אשר מאדדקימ
 דבכה"ג זוטא פתחא הרב כתב הקורט. אותו יראה הדק היטבבתוכו
 לא דודאי בדוק אינו כמו הבדוק עד הוי זה דלענין לומר מקוםיש

 לגמרי שרי בלא"ה המחי"ר ולאחר ע"ש. כ"כ מקודם העדנבדק
 סימן קי"א כלל ז"ל אדם בינת הרב וכמ"ש בדיקה שום וא"ץבכה"ג

 נאבד כאלו כה"ג דהו"ל להורות מסתבר וכן טעם. של בדבריםו'
 ולא ברוק ונשרה בנתפס רק לבדוק הפוסקים דיברו ולא דשריהקרטיד

 נלע"ד: כן בזה. וכיוצא אבקבאבקי
 לפרוש צריך וסתה דבשעת ס"ב קפ"ד בסימן ז"ל מרן כתב נרה.יח(

 זכרוני לפי יע"א ג'רבה אי ופה ע"ש. וגו' אחת עונהממנה



כהדנה "ה"תכריתרפח

 דעת ]וכן ביום. הוא זטהוסת גם מהלילה גם לאסור הוא,טהמנהג
 אחר ועוד א' אות זטניה 'טנה צן בפ'הבא"ח

 נים."
 ולא בדקה ולא הוסת עבר ס"ט קפ"ד בסימן ז"ל מרן כתב נדה.יט(

 וגו' שתבדוק עד שאסורה וי"א בדיקה בלא טהורההרגישה
 דעת שכן וכ"ש בדיקה א"צ גרירין דמרן דבתריה דלדידן ונראהע"ש.
 דבלא"ה ואע"ג ע"ש. הגולה בכאר שציין וכמו ז"ל והרמב"םהרי"ף
 וכדברי תשמיש אחר עדים בשני לבדוק תמיד נהגו ג'רבה איפה

 מרן לסתם בדיקה א"צ התשמיש דקודם מינה נפקא מ"מ ז"ל,הרמב"ם
 עד האוסרים כדעת מרן סתם ס"ד קפ"ט בסי' ]אולםוכאמור.
 בשו"ת וכ"כ קפ"ד בסי' ממ"ש מרן ביה דהדר וצ"ל ע"ששתבדוק,
 כ"א, סי' ח"א לחי כה ובשו"ת א'. אות ט"ז סי' חיו"ד ח"ויבי"א

 ס"ט[: כהןאפרים

 עדי להיות שצריכה ובאים מורים אנחנו טהרה הפסק בבדיקת נרה.כ(
 שעדיין כיון לתלות שיש במה בזה תולים ואין נקייםבדיקה

 של ראשונים ימים ג' בין מחלקים דאין והגם בטהרה. הוחזקהלא
 דכבר התם שאני לתלות שיש במה ותולה ימים לשאר נקייםשבעה

 בטהרה:הפסיקה

 בעור נעוץ נחש כדמות בריאה בנמצא להטריף פה המגהג נחש.כא(
 ה' באות לרד"ך מצאתי וכן הקרומים. שני ביןהריאה

 מאריה זקני מר הוא הנראה )כפי הכהן רחמים רבי מן שמעתישכתב
 בעור נעוץ נחש אם ז"ל( נסים מעשה הרב זקני מר של אחיודאתרין
 אע"פ טריפה למטה, וראשו למעלה עולה שזנבו הקרומים שניבין
 הוא בדין כן פה המנהג היה לא אם ואף ע"כ. זה כנגד שלאשזה
 המחגר הרב של ידו כתב כנראה יד בכתב שראיתי וכמו כןלנהוג
 בזה דגם העלה דהמחב"ר שלמים בזבחים מ"ש שהביא תרועהזבחי
 הביא דהמחב"ר יד בכתב והשיגו וגו', טרפה מבצבץ ואי אותהבודקין
 הרשב"ץ כתב דלא הטעם וכתב בדיקה. בלא דטריפה חיי בנימהרב
 הקרומות שנפרדו חזינן דלא היכא אלא כשרה זה כנגד שלא דזהומרן

 דטריפה תונס רבני תשובת והביא טריפה. לכ"ע וא"כ הכא,משא"כ
 נקיטנן דהכי לענ"ד עיקר וכן שלמים זבחים כמברת ודלא היאגמורה
 בזה: עוד כתבתי קמ"ז[ סי' ]ח"ב ונשאל שואל ובספריפה.



רפסכהונה "ה"תכרית

 ממ"ךמערכת

 איזה וראיתי לי הוגד ובינתים י"א. אות ד מע' עמ,ט"ל תורה. ספר"(
 על גם לעמוד אני וטצריך ומפני בזה בכיוצא וטהאריכופוסקים

 בעה"ו זה להדפיס אמרתי ההדפסה תתאחר זטלא כדי לכן ז")דבריהם
 בזה ותשובה ,טאלה אדפים או )טו"ת( ומטאל עעאל הקטןבספרי

 בעה"ה לזה ממכים הפנאי יהיה אם זה ספריבסוף

 הרבנים מימי יע"א ג'רבא אי פה מנהגינו הסמכה. או סמיכהב(
 ה,טחיטה מלאכת פה ,טלמד מי כי העם ועדהראעענים

 ,טוחטי מב' עירינו מפה סמיכה לו נותנים כראוי והמנהגיםוהדינים
 ע"ה רקטיון הדיינים לו כותבים סמיכתם ב,טולי ואח"כ הי"והק"ק
 מאת מפה יחד נסמכו חדאד מהר"ם והראב"ד ז"ל הכהן מהר"םוט"ק
 מעשה ר אחי ז"ל הכהן רחמים ר' כמה"ר מקוחט הראב"דהרה"ג
 וכן רבים וכן ו'ל. מהרוט"ך מורי מאבי ,טמעתי ,טכן וכמו ז"לנסים
 אני וכן מפה נסמכים דור אחר דור אח"כ פה מה,טוחטים,טלמים
 ר' כמה"ר והכולל הדה"מ החה"לט הרב החיים בין ולהבדילהצעיר,
 רבני שלשת מאת אצלי וחתום וככתוב מפה. נסמכנו ז"ל הכהןציון

 ז"ל מהרמ"ז הרה"ג הוכיח ושם יע"א, הדיג,ת רבני ושניאלחארה
 דור. אחר דור פה מנהגינו שכן ואחרונים ראשונים קדישי רבנןמפי
 ועדיפא רכ"ג. סי' ח"ב משה בישיב ז"ל שתרוג מהר"ם הרה"גוכ"כ

 ר"ןנ סי' שם עוד לו וע' ע"ש. שי"ג סי' בח"א שם כתבמהא

 לשחיטת הנז' סמיכה רשיון תת לבלתי פה והנהגנו נהגנוסמיכה.ג(
 אך בש"ס. מעיין ת"ח שהוא למי רק הבהמותובדיקת

 פשוט, למדן שהוא למי גם סמיכה רשיון נותנים עופותלשחיטת
 סי' ז"ל שדי תנובות להרב וע' מרע. וסר אלהים ירא שיהיהובלבד

 דבכל שכ' מד'ק בשם ה' אות א' סי' חיים רוח לה/ וכ"ר ס"ד. אותא'
 מי דוקא כ/'א ממנים היו לא להם וכדומה בודק או שוחט כמוהמנויים
 וע"ש ממנהו. היה לא יר"ש שיהיה אפי/ לא"ה הא ויר"ש, ת"חשהוא
 אותו בודקים עופות ובממיכת ואכמ"ל. זה לחזק עצמו ה/מ"ש

 בקי וכשיראוהו השברים. ובבדיקת שחיטה ובדיני סכיניםבשלשה
 עופות בסמיכת כתוב ואם עופות. ולבדוק לשחוט אותו מסמיכיםוראוי

 לבדוק אותו מצרפים בהמות של סכין היא ג"פ ממנו שנבדקהשהסכין
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 גם עךוסמך עד הבהמה לבדוק לא אך העיר, משוחטי אחד עםהסכע
 זה:על

 שלא שם להתנות נהגנו לשוחטים נותנים שאנו ברשיון סמיכה.ד(
 העיר מרב במכתב רשיון ע"פ רק ולבדוק לשחוטיוכלו

 מתנים וכן שם. לשחוט השוחט שרוצה העיר אותה שלוהכומיתי
 לפדקים הסכינים בדיקת ועל לימודו על חוזר יהיה הבז'שהשוחט
 רב אל יביאהו טרם ספק שום יתיר שלא וכן בהרשיון. שםהמבוארים

 ההוא שהדבר לא אם אותו יאסור העיר רב שם אין ואם שם,העיר
 ח"א ז"ל משה ישיב להרב וע' להכשירו. יום בכל ומעשים ורגילהוה

 שוחט אדם שאין נוהגים שכתב ס"א א' ס" ז"ל למור"ם וע' ל"א.ס"
 בו שידע עד קבלה לו נותן החכם ואין חכם לפני קבלה נטלאא"כ
 נוהגים מקומות ובקצת וגו', ביד ובקי שחיטה הלכות יודעשהוא

 וכל קבלה. לו שנתן לראיה החכם מן כתב נוטל דהמקבל עודלהחמיר
 שיהיו שחיטה הלכות לפרקים שיחזור יראה קבלה שנטל אע"פשוחט
 הוא כך שחיטה בהלכות שהדין וכמו ישכחם, שלא ובלבו בפיושגורים
 שוה ומנהגם ודינם לבדוק, שבא ובמי הריאה בדיקת בהלכותהדין
 ז"ל שדי תנובות להרג וע' פה. שנהגנו למה קרוב והוא ע"ש. זהבכל

 כ': אות א'סי'

 הכנה"ג בשם קג"ט אות ט"ל סי' ז"ל שדי תנובות ה' כתב ממיכה.ה(
 מאד זריז הבודק שיהיה שצריך ז"ל ממהריב"ל רנ"חאות

 שאס נפיחה(, לעשות שנהגו המקומות )באותם הסירכהבחתיכת
 בנפיחה יעלה ודאי הסירכה מן דבוק דבר בריאה וישאריחתכנה
 ע"ג שנשאר מהסירכה הדק הקרום מפני מבצבצת שאינה)ור"ל

 לא משהו שהוא הגם מהריאה מעט ויחתוך יחתכנה ואםהריאה(.
 בקרומי שנגע מהבודק והסיבה מבצבצת דאז )ור"ל בנפיחהתעלה

 ואנן ע"ש. הבודק ביד תלוי והקולר גדול דקדוק צריך ובזההריאה(,
 בנפיחה הסירכות להתיר שלא פה פשוט המנהג ג'רבא אי פהבדידן
 שעל לשומן בסרוכה אך בעה"ו. הבאות באותיות הלאה שיבואכמו
 ח' ז' באות כמ"ש בנפיחה להתירה פה השוחטים נוהגים הלבכיס
 תצא שלא וכדי ע"ש. והלאה א' מאות ש' מע' לקמן שיבוארוכמו
 קרום אפי' להשאיר הלב שומן של הסירכה בחתיכת הבודק מידתקלה
 שעלתה בחשבו לישראל טרפות מאכיל ממש הוא דאז מהסירכהדק

 הסירכה מקרום מעט שנשאר מפני רק זה ואין בצבצה ולאבנפיחה
 בראותו כדין שלא ויטריפנה הריאה בקרומי יגע שלא כדי וכןוסתם,
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 פה הנהגנו לכן הריאה, בקרומי הוא עעגע מצד רק זה ואיןשבצבצה
 וטנבחן מי רק הלב לשומן לסרוכה נפיחה לעשות יכול אדם כלשאץ
 וטהוא מי אצל או הרבה וטשימשו מהראעעמם עעחט אצלתבדק
 אומן 'טהש תראה פעמים ג' אצלו יבחן וכאזטר זה, על ומוסמך טמחד
 הי"ו והב"ד ע"ז. סמיכה הוא לו כותב כראוי הסירכה בחיתוךובקי

 לזה הנחוצה האזהרה ביאור עם סמיכתו בוטולי בזה להרוטותומוסיפים
 דע אות ה' מעי ועי לזכרוה בידו ונותנים וחותמיםוכותבים

 ג"כ זטנותנים המדינות מזטאר אלא מפה אינה זטסמיכתו מי ממיכה.ס
 או פה ל,טחוט אם ע"ז להרזטותו לב"ד בבואוהסמיכה

 לאחד רצופים סכינים ג' למסור לו אומרים הסמוכים, עיירותבוטאר
 '2ל השחיטה ומנהגי בדעי -ו על ויבחן להב"ד יראה או2רמהשוחטים

 בשאר אם פה אם ולבדה לשחוט הב"ד י מרעץם ואח"כ עירעו.פה
 וכן לזה. מסכימים יטם והכומיתי שם הרב אם סביבותינה אזטרעיירות

 לזה: מסכימים הכומיתי אםפה

 לאומה או לאונה הסרוכה אונה ס"ד ט"ל ס" ז"ל מרן כתב מירכה."
 טריפה. כסדרן וטלא כלה סרוכה בין מעט סרוכהבין

 ע בזטתים אלא כסדרן נקרא ואץ בדיקה. בלא אפילו כשרהכסדרן
 יש ואפילך באלכסדן היא ואפילו זו, של לחיתוך זו של מחיתוך זואצל
 או לגב מחיתוך אפילו או זו של לגבה זו של מגבה אבל פילוש.בה

 לחודה זו של מחודה אפילו או לחיתוך משיפולי או לשיפולימשיפולי
 נקרא שאצלה זו של לחיתוך זו של מחודה אפילו או שאצלה זושל
 כן וכמו יע"א. ג'רבא אי פה ונהיגנן נקיטנן והכי ע"ש. כסדרןשלא
 בכתבי כתוב נמצא שכן וכמו השוחטים. כל אצל פשוט מנהגהוא

 דקה בהמה בין בזה חילוק שום ואין דור אחר דור עירינוקדמובי
 וכמבואר ותולדותיהם הם הנז' הפרטים מכל פרט בשום גסהלבהמה
 ומורי רבני הסכמת הובא ושם רפ"א סי' ח"א משה ישיב ה'בספר
 ראש והסכמת תונס בעוב"י המורים הרבנים והסכמת עירינוושוחטי
 המורים הרבנים והסכמת ז"ל ברבי מהר"ם הרה"ג שםהרבנים
 ע"ש ז"ל ברכה יש"א ה' ירושלים גאון והסכמת ירושת"ובעה"ק
 סי' ז"ל למהרמ"ז משה ובצדקת כ"ו סי' שם הנז' לה' עוד וע'באורך.

 כשנדפחים שאמ לענין רק נפיחה בדיקת שומ זה בכל מהני ולאט'.
 הסרוכה כדין כשרה דאז שאצלה לחיתוך מחיתוך להיות תחזוראותה
 ודין ועונשו ע"ז והעובר עוד. ולא ז"ל מרן שזכר לחיתוךמחיתוך

 שאח"ז: באות ע'הכלים
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 או לחזה או לגרגרת האומה או האונה נסרכה אם מירכה.ח(
 או הכבד, לטרפש או הלב לטרפש או הלבלשמנונית

 לאלמעד'ה או לרחם או הלב טרפש סוף שהוא העינוניתאלטרפש
 או הלב לקנה או הערוגות שתי בין היורד לממפון או מוליגהשקורין

 לאחד דבוקה היא ואפילו טריפה לכבד או הסמפונותלשמנונית
 והיינו ס"ז. ט"ל סי' בש"ע ז"ל מרן פילוש. בלי הללומהמקומות
 אם לראות נפיחה בדיקת שום זה לכל מהני ולא בהחלטדטריפה
 בב"י מרן בדברי וכמבואר תבצבץ לא אם גם טריפה אלאמבצבצת
 ורוב בנין רוב הפוסקים רוב דעת וכן וסכ"ד. סכ"ב לקמןומדבריו
 שום מהניא ולא הנז' בכל להטריף ג'רבא אי פה מנהגינו וכןמנין

 ס"ק ט"ל סי' ז"ל תאר פרי ה/ הרחיב האריך וכבר נפיחה.בדיקת
 רוב הפוסקים רוב ולדעת ז"ל מרן לדעת לדינא עיקר שכן ומסיקל"ב
 דור אחר דור עירינו רבגי מדברי מתבאר וכן ע"ש. מנין ורוגבנין
 הרבגים העידו וכן פנינו ושלפני שלפנינו השוחטימ כל עושיםוכן

 דמי רכ"ד סי' בח"ב עוד הנז' לה' וע' רפ"א. סי' משה בישיבהמורימ
 אסורים הכלים גם הנפיחה שאוסרים במקומות בנפיחה והכשירשטעה
 על והסכים משחיטה לפוסלו צריך מדרכו ישוב לא ואם כפרה,וצריך
 ע"ז והסכימו הרבנים, לראש נתמנה אח"כ אשר אז המורים ראשזה

 ז"ל יהודה בית לה' וע' ע"ש. תונס בעוב"י אשר הגדול ב"דשלשה
 הבא מבושל ושהבשר נח"ש ישכנו גדר הפורץ דכל ס'/ז ע"ג קי"דדף

 וכן הסתם. מן אפי' הבשר אותו אוסרים בנפיחה המקיליםממקומות
 בו נעשית בשר אותו אם ולידע ליזהר לו יש להתם מהכאההולך
 מעתוק[ ]ר' מהר"ם הרה"ג עירינו רבני כי שמעתי וכן ע"ש.נפיחה
 כנז', נזהרים היו הנפיחה מתירי למקום בלכתם וזולתו ז"לחדאד

 דאסור סשוט נפיחה, אוכלי מעיר הבא מלוח ובשר בזה.ואכמ"ל
 עיין פוסקים מכמה מתבאר וכן שם. להולכים ול"ד נפיחהלאוסרי
 ז"ל. ולהב"ד ט"ל סום"י זולתו ולרבים הגהב"י א' סי'להכנה"ג
 מע' כהונה ובזכרי ורע"א רמ"ג סי' ח"ג ונשאל בשואל ]וע'ואכמ"ל.

 נ"א[. אותמ'

 נוהגימ דוקא הלב של הכיס שעל לשומן מהריאה בסירכה בזאתאך
 א' מאות ש' מערכת לקמן בנפיחהביוכמ"ש להתירה פההשוחטים

 סי' ]ח"ה ונשאל שואל הקטן בספרי הצעיר אנכי אך עש"כ.והלאה
 נפשו שומר ובכן בכה"ג. גם להתיר ראוי דאין להוכיח הארכתיכ"ה[
 באופן הניתרת מבהמה לאכול שלא מאד נזהר אני ותמיד מהם.ירחק
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 ההוראה מורי עמי יסכימו אם הי"ו קדו,ט הקהל אל להורות וגםזה.
 סירכות כזסאר בהחלט הלב לשומן סירכא לאסור עמהם תכון ידיאף
 ובשאר לא. ותו הגבהה רק דפושרים ונפיחה בדיקה שום לה מהניולא

 במע' לקמן וכמ"ש בהחלט ומטריפים כלל נפיחה עושים איןהשומנים
 ע"ש:ש'

 או בגב היא אם נסתפק אם ס"ה ט"ל סי' ז"ל מרן כתב מירכה.ט(
 בחיתוך שהיא נראה הרבה אותה וכשנופחיןבחיתוך

 ע"ש. כשרה בחוץ שהיא הסירכה נראית כך כל אותה נופחיןוכשאין
 ודלא האחרונים הסכימו שכן י"ח אות ט"ל סי' אחים שבת הרבוכ'

 נוהגים פה כי בזכרוני הרשום לפי וכן ע"ש. בזה שגמגםכהפר"ח
 אם אפי' ובלא"ה מכשירים. בחיתוך עי"ז נמצאת ואם הרבהלנפחה
 מרן דלדעת אדינא לה מוקמינן המנהג מצד לזה כ"כ בירוראין

 נ"ה: אות הסירכות דיני ז"ל צדיק עיני לה' וע' כשרה.והאחרונים

 מקום לכל דורדא עינוניתא ס"ו ט"ל סי' ז"ל מרן כתב סירכה.י(
 ולא פה. פשוט המנהג וכן שלה, לכיס אפי' טריפהשתסרך

 רכ"ד סי' ח"ב משה ישיב לה' וע' ח'. אות וכמש"ל נפיחה להמהניא

 ולענין הכלים לענין הנפיחה שאוסרים במקומות והתיר שטעהבמי
 זה: מפני השוחטהעברת

 והיא מהריאה היוצאת סירכה ס"ח שם ז"ל מרן כתב סירכה.יא(
 צריכה ואינה כשרה מקום לשום דבוקה שאינהתלויה

 הסירכות דיני ז"ל צדיק עיני לה' וע' פה. מנהגינו וכן ע"ש,בדיקה
 כ"ה: אות ט"ל סי' אחים שבת להרו וע' י"ד אות י"ז ובדף נ"חאות

 או באונה למקום ממקום שהיא סירכה ס"ט שם מרן כתב מירכה.יב(
 מנהגינו וכן ע"ש. תלויה סירכה כדין דינה עצמהבאומה

 דף ושם פ"ו. אות הסירכות דיני ז"ל צדיק עיני לס/ בהגהתי וע'פה
 ט"ל סימן אחים שבת הרב וכמ"ש בדיקה בלא וכשרה ע"ו, אותי"ז
 ובתלויה תלויה לסירכה אותה שדימה ז"ל מרן דעת וכ"נ ל"אאות
 אותה שדנין בזכרוני הרשום לפי המנהג וכן בדיקה. דא"צכתב

 וכאמור:כתלויה

 אין הריאה סרוכת שאסרו מקום כל ס"י שם ז"ל מרן כתב מירכה.יג(
 שתהיה בין השערה כחוט דקה הסירכה שתהיה ביןהפרש

 נתמעכה ואם ביד שממעכים כאותם ולא כגודל, ורחבה וחזקהעבה
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 וכן ע"ש. לישראל טריפות מאכיל כאלו כן הנוהג וכל להקלתולין
 לסירכה שבדקות דקה סירכה בין כלל לחלק שלא פה פשוטהמנהג

 ומשמוש: מיעוך שום וכלל כלל לעשות שלא וכןעבה.

יד(
 מירכה_

 י"ג: אות עד ב' מאות ה' מערכת עמש"ל ההגבהה לענין

 ה': אות ז' מע' עמש"ל הבודק יד הכנסת לענין סירכה.טו(

 ט': ו' ה' אות ד' מע' עמש"ל צר לדופן סירכה לענין סירכה.טז(

 ט': ח' ז' אות ד' מע' עמש"ל רחב לדופן סירכה לעגין מירכה.יז(

 לקמן עמ"ש המותר דלמקום האסור למקום הסירכה אם סירכה.יח(
 רוב: רי'שמע'

 המחוז ובכל ואגפיה יע"א ג'רבה אי פה פשוט המנהג ממיכה.יט(
 את שמענו אשר המקומות ושאר והטריפוליהתוניסי

 ידיעתו ע"פ ולבדוק לשחוט יכול ובודק שוחט שום אין כישמעם,
 שהבא והיינו הסמכה. הנקרא בידו במתב עדות ע"פ אלאולימודו

 הסכין השחזת אחד שוחט אצל יתלמד ובדיקה בשחיטה ידו אתלמלאת
 על עומד הנז' והשוחט לשחוט היד ואומגות השחיטה ודיניובדיקתה

 גבו, על הנז' והבודק והשוחט הריאה לבדוק היד אומנות וכןגבו,
 שיורגל ואחרי דבר. באיזה שגג אם לראות שנית אחריו ובודקוחוזר
 שוחטים לשני רצופים בדוקים סכינים ג' להתלמד הבא מדסרויתלמד
 מכים יפה סכינו נמצאת אם הראשוגה שבפעם דהיינו אותם,ובודקים
 הוא ואח"כ מקומות וארבעה בג' לפוגמה המשחזת גבי עלאותה

 פעמים ג' יפה שסכינו וכשרואים וכעזה"ד. להם ומוסרהמשחיזה
 לפניהם בריאה הבהמות ולבדוק לפניהמ לשחוט לו אומריםרצופים
 וכשרואים והבדיקה השחיטה בדיני אותו ודורשים וחוקריםושואלים
 מה ועל לאו לאו ועל הן הן על ומשיב דבר בכל כראוי בקישהוא
 תעודה לו כותבים אזי ידעתי, ולא שמעתי לא אומר וידע שמעשלא

 כה אם ולהרשותו ידם על שהיה מה כל על להעיד הסמכההנקראת
 רגלו. כף תדרוך אשר מקום בכל ולבדוק לשחוט העיר רבנייסכימו
 מוסיפים וההוראה המשפט כסא על היושבים העיר ורבני חכמיואח/'כ
 השחיטה בדיני אותו ושואלים סכינימ, וג' ב' אחריו לבדוקעוד

 על יחזור ולמען והבדיקה השחיטה על מאד אותו ומזהיריםוהגדיקה
 הנז' השוחטים תעודת תחת לו וכותבים בשו"ב, ידיו את ויאמןלמודו
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 ו,טתים פעם עוד ושנבדק ובקיאים מוסמכים הנד הוטוחטים כיהודעה
 לו נתונה הריטות ולכן ואומן/ בקי וגמצא הי"ו הב"ד לפניחטל,ט
 בר,טתן כותבים ולפעמים ובהמות. עופות זטירצה מקום בכללוטחוט
 בכללות לפעמים ואומנותו לימודו על יחזור למען לזטוחט תנאיםהנד

 יורוהה א,טר וההנהגה הדרך כפי בפרטותולפעמים

 עיירות וטהם יע"א מג'רבה או יע"א מתונס רק אינהוההממכה
 ,סם 'ט"ט זימענו לא ניסי הת המחוז בזטאר אךגדולות,

 בשו"ב המורים אצל להסמך הולכים ככלם ורובם בו זטסומכץמקום
 הוא. לסמוך שאמרו מקום יע"א ג'רבה אך תונס, בערב"יאשר

 מהר"ם מז"ק כי נר"ו שלום נהר המחבר הרב מורי מאביושמעתי
 ר' הרב מז"ק אצל פה נממכו זצ"ל חדאד מעתוק ר' והרב זצ"להכהן
 שנסמכו יש כן אחרי וכן ז"ל. גסים מעשה ה' אחי זצ"ל הכהןרחמים
 נסמכו וכן פה. נסמכנו יצ"ו הכהן צירן ור' הצעיר אנכי ואח"כפה
 וכן נו"ן, דפה הב"ד והורמנת ברשיון ג'רבה אי פה שוחטיםכמה

 נר"ו הרצ"ך ורעי ואחי הצעיר ואנכי פה שנסמך מי ישמקרוב
 אחרי ואזהרה דרשיון תעודה לו כתבנו נר"ו, והרי"ב נר"ווהרמ"ה
 וראוי אמן. משגיאות יצילינו ישראל וצור הי"ו השוחטים שלהתעודה
 ספק וכל ספק. בשום מלהורות נזהר להיות ללמוד הבא שוחטלכל
 שבאותה והדיין המורה הרב לפני יוליכוהו כגדול כקטון לידוהבא
 מהר"ם תונס בעוב"י המורים ראש הגדול הרב כי זכורני וכןהעיר,
 מזהירין אצלם הנממכים שהשוחטים אלי במכתבו כתב נר"ושתרוג
 ד'[. ואות ב' אות לעיל ]עיין נר"ו עכתד"ק זה על מאדאותם

 ועי' ומחתה. עומד כשישראל להתיר פשוט המנהג מופגנין.כ(
 ע"ש. סקי"א קי"ב סי'להשיו"ב

 לריאה. הסירכא בין תולע ונמצא סירכה בה שיש ריאה טירכה.כא(
 הרב בשם י"ז באות אחים[ שבת ]בספר הרבניםכתבו

 ובודקים והתולע הםירכא להסיר במערב דמנהגם ז"ל שלמיםזבחים
 אחר למקום דבוקה בסירכה דגם ומשמע כשרה. תבצבץ לא ואםהמים
 אלא כן כתבו ולא ע"ש. לדינא בצ"ע זה הניחו הנז' והרבניםמיירי

 דבוקה היא אם נפיחה מתירין שאין ג'רבה אי פה לדידן אבללמגהגם
 הדבר ופשוט זו, בדיקה על לסמוך מקום שום אין בלא"ה אחרלמקום

 לדינא: להתיישב צריך תלויה, סירכה היא ואם בהחלטלהטריפה
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 הרחב במקום לדופן ונאחזת הבועה מן היוצאה סירכה מירכה.כב(
 משתדלים ואח"כ הסירכה מסירים האומות, כגגדדהייגו

 בשר עלה ואם נפיחה, ע"י הסירכה במקום הבועה על בשרלהעלות
 במקום תבצבץ לא ואם במים מקום אותו משימים הבועה עלהריאה
 ]בשבת הנז' להרבגים הובא שאלוניקי מנהג הוא כן כשרה,הסירכה
 יע"א ג'רבה אי פה ולדידן ע"ש. מנהגם שכן וכתבו י"ב אותאחים[
 וכדעת בהם מועלת נפיהה ואין הסירכות כל שאוסרים אליהוהנלוים
 בלתי אפילו שהרי בזה בנפיחה להכשיר מקום דאין ודאי ז"למרן
 קושטא למנהג סכ"א ט"ל בסי' ז"ל הפר"ח וכ"כ אסורה.בועה

 ע"ש: נפיחהשאוסרים

 שבת הרב אברים. לשאר פנים מצד העוף, בריאת סירכה טירכה.כו(
 שדי תנווות והרב ע"ש. אמר ד' אות ט"ל סימן ז"לאחים

 ולסמוך טוב ויום בע"ש או הדחק שעת או כהפמ"ר להתיר דעתונר"ו
 ע"ש: המכשיריםעל

 )חלק בסירכות יע"א ג'רבה אי פה שנהגו מנהגים מזכרת מירמות.כד(
 ובאו עלו וחזרו שונים במקומות לעיל כבר נכתבומהם
 אחד(: במקום יהד מרוכזים לה*ותכאן

 סימן ז"ל מרן שכתב הסירכות כל אוסרים יע"א ג'רבה אי פהא(
 לחיתוך. מחיתוך הסירכה רק מתירין ואין וחילופיהן הם ס"דט"ל

 בבהמה בין גפיחה שום להו מהניא ולא בהחלט מטריפים הנז'וסירכות
 רפ"ד. סימן ז"ל משה ישיב להרב ועי' דקה. בבהמה ביןגסה

 ז"ל. מרן וכדעת בדיקה בלי אפילו מתירים לחיתוך מחיתוךוהסרוכה

 אל החידוד או מהגב הסירכה תסוב אם לראות הריאה דנופחיןאלא
 בלי אותה מתירים כן להיות חזרה ואם לחיתוך מחיתוך ותהיההחיתוך
 ע"ש: בפשיטות ס"ה ז"ל מרן מדברי מתבאר וכןבדיקה,
 ס"ו. ט"ל בסימן ז"ל מרן שכתב הסירכות כל אוסרים ג'רבה איכ(
 ז"ל מרן הזכירם דלא הגם הריאה להם שנסרכה המקומות כלוכן

 נפיחה: שום להו מהניא ולא בהחלט אותםומטריפין
 ז"ל מרן כמ"ש גדיקה וא"צ תלויה סירכה מתירים ג'רבה אי פהג(
 ס"ח: ט"לבסימן
 ז"ל מרן כמ"ש בועה ע"ג תלויה סירכה אוסרים ג'רבה אי פהו(
 ע"ש: ס"ח ט"ל בסימן ז"ל ומור"ם ס"ב ל"זבסימן
 ולבשר לעצם צר לדופן מאונה הסרוכה מכשירים ג'רבה אי פהה(
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 ז"ל מרן וכמ"וט לבדו לעצם בסרוכה ומטריפים לעצם, הרובואפילו
 וטמ: ובכ"מ ובב"י סי"ח ט"לבסימן
 לדופן אחת בסירכה יטנסרכו ואונה אומה מכשירים לרבה אי פהה
 מרן כמ"ש מטריפץ בדופן מכה דאץ מהאומה רובה ואם לאונה.והרוב
 סכ"ה: ט"ל בסימןז"ל
 לדופן והרוב ולדופן לחזה הסרוכה אונה מכוטירים ג'רבה אי פהז(
 ,סם: ז"ל מרן וכמ"27 בדיקהוא"צ
 מכה בו ו"ט לדופן הסרוכה אומה מכשירין ג'רבה אי פהח(

 'טם: מרן כמ"ש בדיקה וא"צ למכה והרוב לה וחוצה במכהוהסירכה
 לטרפש אחת בסירכה האומה בנסרכה מכשירע ג'רבה אי פהט(
 אם ואוסרימ שם, ז"ל מרן כמ"ש שבדופן במכה והרוב שבדופןולמכה
 כמבואר בדופן רק מועלת מכה שאין מכה שיש אע"פ בטרפשהרוב
 ע"ש: ובסכ"ב שם ז"ל מרןמדברי
 דוקא גסה בבהמה הסירכה להגביה נוהגים ג'רבה אי פהיו'ד(
 הסירכה שבו האבר יוגבה שלא באופן היא ההגבהה שלושיעור
 הרב שביאר וכמו סי"א. ט"ל בסימן ז"ל מרן וכמ"ש מקעתו.ואפילו
 דברי והרב דין בית מעשה הרכ וכמ"ש ז"ל והתב"ש ז"ל חייבני
 ורבני מחכמי גדולים בכוחות קדומה הסכמה ש' מערכת ז"ליעקב
 יע"א: תונס וחכמיג'רבה
 בנחת הטרפש כל לפתוח הריאה בבדיקת נוהגים ג'רבה אי פהיא(
 עם העין למראית ובדקדוק בפתיחתו שתחתך סירכה שום תהיהשלא
 סירכה וכל דקה בבהמה בין גמה בבהמה בין זה וכל המישוש.חוש

 וכנז'/ל. הגבהה עושים גסה ובבהמה דקה, בבהמה מטריפיםשרואים
 דברי פי על מתבאר זה ומנהג ולבדקה. לחוץ מוציאים גסהובבהמה
 ט"ל סימן ז"ל אחים שבת הרב ועפ"ד סק"ג ט"ל סימן ז"להשו"ג

 אייצ בפנים דבודקים לדידן וא"כ לחוץ. להוציאה זה עלשהחרימו
 איזה יש דשמא ולבדוק להוציא ומוסיפים גסה בהמה רקלהוציא
 מרן שכתב הבודק יד בהכנסת להקל נוהגים אנו ואין מוסתרת.מירכה
 ע"ש: זה בזולת כמ"ש קשים תנאים לזה דצריך י"ב סימןז"ל

 אפילו אוסרת היא האוסרת סירכה דכל נוהגים ג'רבה אי פהיכ(
 יו'ד: אות ט"ל סימן ז"ל מרן ועמ"ש השערהכחוט
 מר בשם ט"ל סימן בב"י הנז/ בנענוע נהגו לא ג'רבה אי פהיג(
 ע"ש: בזה בקיאין אנו דאין ז"ל מרן וכמ"ש גאוןיעקב
 ממקום דהיינו ובה מינה הסרוכה מתירין יע"א ג'רבה אי פהיד(
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 לכן ס"ט ט"ל סימן ז"ל מרן וכמ"וט עצמה באומה או באונהלמקים
 שם ז"ל מרן וכמ"ש בדיקה צריכה ואינה תלויה סירכהמכשירין
בס"ח(:
 אין אם צר לדופן הסרוכה אונה מטריפין יע"א ג'רבה אי פהטו(
 וכמ"ש לשיפולי, או בפנים המקומות לשאר אלא האונה בגבהסירכה
 האונה, של ומהגב מהשיפולי סרוכה ואם ס"כ. ט"ל סימן ז"למרן

 שם: ז"ל מרן כמ"ש הרוב אחרהולכין
 ואם האומה שבצד לדופן מהאומה הסרוכה מטריפין ג'רבה אי פהטז(

 ס"ד: ז"ל מרן כמ"ש הרוב אחר הולכין רחב ולדופן צר לדופןהסירכה

 כמ"ש ונקשר שחזר לצלע בדופן מכה חושבין ג'רבה אי פהטוב(
 אבל מכות. באמת שהם מכות לשאר וה"ה סכ"ג. ט"ל טימן ז"למרן

 שם: ז"ל מרן וכמ"ש מכה סימן אינם וכיוצא שחורותבהרות
 בחוט ובודקין שבדופן לחזה הסרוכה מטריפין ג'רבה אי פהחי(
 נקרא ואילך ומכאן מהחזה שמנקרים החוט עד דופן הנקראשבחזה
 ח"י: סעיף שם ז"ל מרן וכמ"ש טריפה שם נסרכה ואםחזה,
 ז"ל מרן כמ"ש שבחזה חוט ע"ג נסרכה מטריפין ג'רבה אי פהיט(
שמ:
 אם לבשר, ואפילו לדופו אונה נסרכה מטריפין ג'רבה אי פהר(
 י"ט: סעיף שם ז"ל מרן וכמ"ש האונות נגד אינו ההואהדופן
 לכים ואפילו מקום לכל הסרוכה ורדה מטריפים ג'רבה אי פהכא(
 ס"ו: שם ז"ל מרן וכמ"ששלה
 שתחתיה בשר אם ובה מינה הסרוכה מטריפין ג'רבה אי פהכב(
 ס"ט: שם ז"ל מור"ם וכמ"שמקמיט
 לו בדור אם להתיר נראה תלויה. סירכה וכנגדה תלויה סירכהכג(
 תורת הרב כמ"ש בנפיחה מתירין לו מסופק ואם דבוקים, היושלא
 ע"ש: השו"ג בשםהזבח
 הרב עפ"ד להתיר לי נראה בדופן מכה וכנגדה תלויה סירכהכד(
 ז"ל: משה ישיב והרב אחיםשבת
 אח"כ, נפיחה לה שצריכים ראיתי לא בהגבהה שניתקה סירכהכה(
 שני שנשארו בין אוזד רושם שנשאר בין כלל רושם נשאר שלאבין

 :ראשיה
 והיינו מבפנים, הריאה בהיות גם הגבהה עושים ג'רבה אי פהכו(
 ובזה הסירכה שבו מהאבר קצת אפילו יגביה שלא הראות חוש ידיעל

 בפנים: הגביהו לא אם בחוץמגביהין



רצטכהונה תהי"הירית

 וטיעור גסה בבהמה יע"א ג'רבה אי פה יטנהגו ההגבההכז(
 היינו הסירכה, יטבו מהאבר קצת אפילו יגביה 'טלאשמזטערץ
 אסור אבל כנף. ומוטערין כלל נפוחה בלתי הריאה בהיות,טמגביהין
 העגלה עבותות אפילו ינתק דבזה נפוחה כשהריאה ההגבההלעשות
 השוחטים עושים יום בכל מעשים וכן הנז'. השיעור לשערוא"א

 הב"ח מדברי מתבאר וכן דבנים. ושאינם רבנים והאחרוניםהראשונים
 ע"ש דין בית ומעשה יעקב שבדברי ומההסכמה חדשה שמלהוהרב
 ולהעבירו לנדותו ראוי נפוחה כשהריאה הסירכה המגביה וכלהיטב.

 אם עוד, עליו לסמוך ואין לישראל טרפיות מאכיל הוא כימאומנותו
 פנימה: לבו מעמקי הרעה מדרכו שב כי דין לבית שיראהלא

 מגביהין תחתיה אצבעו להכניס יכול ואינו קצרה הסירכה אםכח(
 ז"לן משה ישיב הרב וכמ"ש קיסם ע"יאותה
 יד בכתב שנמצא וכמו מטריפין לדופן, מגבן דסריכי אוני תריכמ(
 העיר שלא וממה כ"א. אות ב' חוברת דוד בקרן ונדפס ז"למהרצ"ך

 לבדה אחת כל סירכות שני שהם ניכר ואם דעתו. שכן נראה זהעל
 כגון זו של לגבה זו של מגבה שנסרכה לחוש שאין לאונהמהדופן
 בב"י: כמ"ש כשרה דקה ואחת עבה שאחתשרואין

 נכנסת ואם אותה נופחין לבדו, לעצם ונראית צר לדופן אונהל(
 מהר"א רבו משם ז"ל מוהרצ"ך מדברי נראה כן כשרה. לבשרמעט
 שם: דוד בקרן כמ"ש ז"לפרץ

 כשרה פילוש בלי כולה השדרה אל נסרך האומה אחורי אםלא(
 נראה כן כשרה. גוונא בכל והאונה טריפה לאו ואם ברייתהשכן
 ז"ל: מרן מדברי צ"ע ודבריו שם דודבקרן
 ונסרך הדופן על החזה מן עולה והשמנונית שמנה הבהמה אםלב(
 מהריק"ש: בשם שם כשרה.שם

 ד"ן וסימנם הן טרפיות מיני שמנה כ"ט בסימן ז"ל מרן כתבלג(
 ניפולה. ק/רועה. נ'טולה. ח/סרה. נ'קובה. ד'רוסה. נפ"ש.חנ"ק

 וכמ"ש טרפיות לשבעים נחלקים והם ע"ש. ש'בורה.פ'סוקה.
 דרך על והם ע"ש. ט' הלכה שחיטה מהלכות יו'ד בפרק ז"להרמב"ם

 בעה"ו: שאבארזה
 וטעם נ"ז. בסימן ונתבאר הדרוסה והיא אחת זה סוג תחתדרומה.

 ז"ל מרן כמ"ש למות וסופה שורף שהארס מפניהאיסור
 שם:בכ"מ



כהונה ההי"הבריתש

 נתבאר מוח 'טל קרום ניקב א( טרפעת. כ"ו יש זה סמ תחתנלוכה.
 ניקב ג( ,טם. נתבאר עצמו המוח נתמסמס ב( ל"א.בסימן

 עצמו הושט ניקב חשיב ולא ס"ג ל"ג בסימן נתבאר הושטטרפש
 הרמב"ם כמ"ש מחיים נבילה והו"ל לו מועלת השחיטה אין דאזמשרם
 נתבאר במראיו הושט נהפך ד( י"ט. הלכה שחיטה מהלכות בפ"גז"ל

 ניקב ו( מ'. בסימן נתבאר חללו לבית הלב ניקב ה( ס"ה. ל"גבסימן
 מ"ג. בסימן נתבאר המרה ניקבה ז( ס"י. ל"ד בסימן נתבאר הלבקנה
 נתבאר הקיבה ניקבה ט( ס"י. ל"ד בסימן נתבאר הכבד קנה ניקבח(

 נתבאר המסס ניקב יא( שס. נתבאר הכרס ניקב יו'ד( מ"ח.בסימן
 נתבאר מעיה בגי ניקבו יג( שם. נתבאר הכוסות בית ניקבו יב(שם.
 הטחול ניקב טו( שם. נתבאר ונהפכו לחוץ מעיה יצאו יד( מ"ו.בסימן
 ראוי שאינו במקום למטה הקנה ניקב טז( מ"ג. בסימן נתבארבעביו

 בסימן נתבאר הריאה. ניקבה טוב( ס"י, ל"ד בסימן נתבארלשחיטה
 נמצאת כא( ס"ז. שם נתבאר הריאה. מסמפוני סמפון ניקג חי(ל"ו.
 סרוחים, מים בה נמצאו כב( ל"ז. בסימן נתבאר בריאה. סרוחהליחה
 נתבאר הסריחו. שלא אע"פ עכורים מים בה נמצאו כג( שם.נתבאר
 נשתנו כה( סי"א. ל"ו בסימן נתבאר הריאה. גתמסמסה כד(שם.

 כסדרן. שלא לאונה אונה נסרכה כו( ל"ח. בסימן נתבארמראיה.
 ס"ד: ט"ל בסימןנתבאר

 בסימן נתבאר המרה. חסרה א( טרפיות. כ"ג יש זה סוג תחתחםרה.
 חסרה ג( ס"ב. נ' בסימן נתבאר הקיבה. חסרה ב( ס"ג.מ"ב

 הכוסות. בית חסר ה( שם. נתבאר המסס, חסר ד( שם. נתבארהכרס.
 הריאה חסרה ז( שם. נתבאר מעים. מבני אחד חסר ו( שם.נתבאר
 שם, נתבאר האונות. נתחלפו ה( ל"ה. בסימן נתבאר האונות.ממנין
 מקצת חסר יו'ד( שמי נתבאר אוגותי חיתוך בלא הריאה נמצאתט(

 בסימן נתבאר הריאה. מקצת יבש יא( ס"א. ל"ו בסי' גתבארהריאהי
 חסר יג( בסי"ד, שם נתבאר אדם. מפחד הריאה צמקה יב( סי"ג.ל"ו

 נתבאר כסלע. הגולגולת חסרה יד( נ"ה. בסימן נתבאר ניטל אוהרגל
 טז( ס"ד. מ"ב בסימן נתבאר מרות. שתי נמצאו טו( ס"ב. ל'בסימן
 כרסים. שתי נמצאו טוב( ס"ב, נ' בסימן נתבאר קיבות. שגינמצאו
 בתי שני נמצאו יט( שם. נתבאר מססים. שני נמצאו חי( שם.3תבאר
 הותירו כא( שם. נתבאר מעים. שני נמצאו ך( שם. נתבארכוסות.
 ועומדת. נפוחה הריאה נמצאת כב( ל"ה. בסימן נתבאר מגכה.האונות
 ס"ד: נ"ה בסימן נתבאר רגל. יתירה היתה כג( סי"ב. ל"ו בסימןנתבאר



שא ה נ ל הל תהי"ה ת י רב

 נתבאר הגידין. צומת ניטל א( טרפעת. זטמנה ט י זה סוג תחתנטולה.
 לחי ניטל ג( מ"א. בסימן נתבאר הכבד. ניטל ב( נ"ד.בסימן

 נתבאר ביותר. וטהקטינה כוליא ד( ס"ב. ל"ג בסימן נתבארהעלית.
 כוליא ו( ט"ב. זטם נתבאר זטלקתה. כוליא ה( ס"ה. מ"דבסימל

 עכורים מים בה זטנמצאו כוליא ז( זטם. נתבאר ליחה. בהשנמצאת
 סרוחים מים בה זטגמצאו כוליא ח( זטם. נתבאר סרוחים. זטאינםאע"פ

 זטם: נתבאר עכורים. זטאינםאע"פ

 את החופה הבשר ב ר נקרע א( טרפעת. שני יש זה סוג תחתירועה
 נתבאר 'טעליה. העור נגלד ב( מ"ג. מ"ח בסימן נתבארהכרם.

 נ"ט:בסימן

 מנפילה. האברים נתרסקו א( טרפיות. זטני זה סוג תחתנפולה.
 ל"ג בסימן נתבאר הסימנים. נתדלדלו ב( נ"ח. בסימןנתבאר

ס"ה

 נתבאר השדרה. חוט נפסק א( טרפעת. עעי זה סוג תחתפמוקה.
 זטם נתבאר תתמסמס. השדרה חוט מוח נמרך ב( ל"ב_בסימן

 :ס"ג

 צלעותיה. רוב נזטתברו א( טרפיות. זט,טה זה סוג תחתיטבורה.
 ג( 'טם. בתבאר צלעותיה. רוב נעקרו ב( נ"ד. בסימןנתבאר

 אחת. חוליה נעקרה ה וס"ג. 'טמ נתבאר בחוליתה, אחת צלענעקרה

 ה ס"ב. נ"ה בסימן נתבאר מעיקרה הירך נשמט ה( ס"ד. שםנתבאר
 ל" בסימן נתבאר ונתרוצץ. הגלגלת רובנחבם

 נבילות מיני זטזטה זטהם כתב ז"ל זטהרמב"ם אחרים זטזטה יעוועוד
 נ"ה. בסימן נתבאר עמה וחללה הירך ניטלה א( והם ע"ש.הם

 מה' פ"ג הרמב"ם בדברי נתבאר עמה בשר ורוב המפרקת נשברהב(
 בעעי הוטט ךקב ד( שם. נתבאר כדנ מגבה נקרעה ג( הי"ט.שחיטה
 בסימן נתבאר חללה רוב שנפסק גרגרת ה( ל"ג. בסימן נתבארעוריו
 גם אלו דבעחטה והיינו ,טם, נתבאר כאיסר. הגרגרת ניקבה ה ,ל"
 מועלת אץ כי תתנבלה, כמתה היא אלא נשחטה לא כאלו נשחטהאם
 שהיא שחוטה דין עליה ולהיות נבלה דין ממנה להסיר השחיטהלה

 ועי' הנזכרים. סוגים בשמנה הנכללים טרפיות בשבעים רקטרפה
 מה שאבתי משם אשר שחיטה מהלכות יו'ד בפדק בכ"מ ז"ללמרן

 עוף או בהמה יש ועוד ז"ל. להשו"ג וע"ע ככולו רובו לעילשכתבתי
 אכלה והם. הטרפות בכלל דאינם הגם נפשות סכנת משוםשאסורים



 ה נ ו הכ "ה"ת ת י רבשב

 ח' בסימן ונתבארו וכעצא. נחש עעזטכה או האדם. את ,טהורגסם
 ס': בסימן דמרן יו'ד גפרק ז"ל הרמב"ם דכמ"שס"ב

 המים כל לשפוך שהמנהג ס"ה של"ט בסימן ז"ל מרן כתב מכנה.כה(
 בסק"ד ז"ל להפת"ת ועי' ע"ש. המת שבשכונתשאובים

 מצוה דשומר דיעבד לאסור אין הללו ממים לשבת בישלו שאםשכתב
 נפשיטות ונלענ"ד ע"ש, תנ"ה סימן בא"ח וכדאיתא רע דבר ידעלא
 דהדבר ועוד בזה, חילק מדלא חשש בו אין לחול מהשבת הנשארדגם

 לאכול ויכול נזק בו אין שבת לצורך דהעשוי דכיון ממקומומוכרע
 דסימן מהא ללמוד יש וכן הנזק. של טפה בו אין א"כ בשבתכלו
 מצוה לצורך שלא בו להשתמש יכול מים מאותו נשאר אם דגםתנ"ה
 נראה כן שם. הפוסקים דברי מסתמיות נראה שכן חשש שום בוואין

 פשוט:לי

 בבשרם שיש בהמות קפ"א בסימן ז"ל משה ישיב הרב כתב מכגה.כו(
 ובודק מחפש והרופא תולע, ובתוכם לבנות נקודותכמו

 ז"ל מרן כמ"ש דאסור ופשוט המדביק חילי הוא כי הפרה ושורףבלב
 מדברי ללמוד יש וכן ע"ש. זה לנדון וה"ה רי"ג סימן רוכלבאבקת
 שלמים[ ]זבחים ז"ש להרב ראיתי וכן ע"ש. ס"ב ס' סימן ז"למרן
 חכם רואה היה רח"ל חולי בא קודם דבלוורנו שכתב ו' באות שםז"ל
 לה. חש ולא מאד סרוחה לפנים אחת בועה הבהמות בקיבתאחד

 כלל. בזה הרגיש ולא גפשות כמה ומתו הנז' החולי להםוכשהיה
 והיתה הנז' לעיר הסמוכות במקומות הנז' החולי היה גדול זמןואחר
 בקיבה ופעם הרך במקום הבהמה טלפי בין פעם הנז' הבועהנראית
 כל בודק והיה הבהמות אותם והטריף הסיבה היא זו אוליוחשש

 קטן אפילו מת שלא היה השמים ומן ראש. ועד רגל מכףהבהמות
 ולא החולי ונסתלק הבהמות כל לבדוק וגזרו לרופאים והודיעמישראל

 מהסכנה נפשות כמה להציל לזה לבו ישים בודק כל ולכן עוד.חזר
 כי הבהמה. אברי בכל אח"ז יבדוק מסוכנת מחלה איזהוכשיש
 צריך ולכן הבשר מאכילת נמשכים החולאים דרוב אמרוהרופאים
 כל מעלינו וירחיק רע מכל ישמרנו והשי"ת זה, לכל לבלשים

 אמן: ישראל חולי לכל שלמה רפואה וישלחהחולאים

 ולא אחר תורה ספר מוציאים ויתר דבחסר פה מנהגינו תורה. סמרכז(
 תורה ספר מוציאין איך ויתרות דבחסרות ז"ל מור"םכמ"ש

 י"ג אות תורה ספר מהלכות בפ"י ז"ל הרמב"ם כדעת אלאאחר.



שגכהונה תהי"הבר'ת

 אחר תורה ספר ומוציאים בצבור בו קוראים אין אחת אותדביתר
 רע"ט סימן וביו"ד קמ"ג סימן א"ח בב"י ז"ל מרן מדבריוכמתברר
 והרב ליעקב אמת הרב וכ"כ ז"ל בירב מהר"י רבו עפ"ד שםובכ"מ
 וכמ"ש האות צורת נפסדה אם דכן עייש, יייא בסימן ז-/ל אמתלדדד

 לאות תדמה או נקראת שאינה האות צורת נפסדה שאם ז"להרמב"ם
 ט"ו. אות בפ"י מדבריו כמתבאר בצבור בו קוראים אין וגו'אחרת

 שם ובכ"מ בב"י מרן מדברי כמתבאר אחר תורה ספרומוציאים
 אמת לדוד והרב ליעקב אמת הרב וכמ"ש ל"ו וסימן ל"ב סימןובש"ע
 כתיבה נקראים תיבות ששני עד התיבות הקריב אם וכן י"ג. סימןז"ל
 תיבות כשתי נקראת אחת שתיבה עד האותיות הרחיק אואחת

 השירות צורת שינה אם וכן שם. ז"ל הרמב"ם מדבריוכמתבאר
 אם וכן כשירה. הכתב צורת כתב אם וכן שם, מדבריהםוכמתבאר

 ז"ל והלד"א והאמל"י ומרן הרמב"ם מדברי וכמתבאר באות אותנגעה
 ע"ש:שם

 עיי"ןמערכת
 עיקור כל להטריף סט"ז כ"ד סי' ז"ל כמור"ם פה מנהגינו עיקדר.א(

 בושט בין בקנה בין בתרא במיעוט בין קמא במיעוטבין
 ד' אות ב' דף דברכם חמשה דיני צדיק בעיני ז"ל מהרמ"זוכמ"ש

 המנהג וכן פסולה ענין דבכל אלו, דברים בחמשה לחומראדנקיטנן
 א' אות ח' ובמע' א' אות ז' ובמע' ג' אות ד/ במע/ ועמש"לע"ש.

 א': אות ש' כמע'ולקמן

 יש דורס שאינו ידוע דאם ס"ב פ"ב סי' יו"ד ז"ל מרן כתב עדפות.ב(
 נקלף וקרקבנו וזפק, יתירה, אצבע טהרה. סימנישלשה

 שלשה לו שיש ואע"פ וגו'. בסכין אלא נקלף אינו אם לאפוקיביד,
 א"כ אלא דורס הוא שמא חוששים שאנו לפי לאכלו אין אלוסימנים
 דאם ונראה ע"ש. טהור שהוא אבותיהם להם שמסרו מסורת להםיש

 מדברי וכ"נ מסורת. כמו זה הוי לאכלו הכל אצל בעיר פשוטהמנהג
 ע"ש. ב' סי' יו"ד שלום גנזי בספר תשובתם הובאה תונס עוב"יגאוני
 עבדי ישכיל ה' ודעת ט' סי' יו"ד משה בויאמר ז"ל מהרמ"ז דעתוכ"נ
 ממקומו מוכרע הדבר וכן ה'. סי' יו"ד וח"ג כ' סי' ירזד ח"אנר"ו
 התרנגולות דאפי' עוף. שום לאכול אפשר אי כמעט זהדבלא
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 וצ"ל עליהם. מסורת בידו לע"ט מי אין עירינו פה ,טלוהתרנגולים
 ממש. מסורת כמו עצמו זה הו"ל לאכלם ונהוג פשוט שהדברדכיון

 לאכלם נוהגים שאנו העופות בעה"ו אבאר שאח"זובאותיות
 שהמנהג ומה מחדש, והובאו בינינו מצויים היו שלא וסהבפשיטות,

 לאסרם:פשוט

 דג'אג( )ובערב'י והתרנגולות סראדך'( )ובערב'י התרגגולים עופות.ג(
 פה פוצה כל בלי וביציהם הם לאכלם פה פשוטהמנהג

 )סרדוך' ותרנגולת תרנגול בסתם הנקראים אותם ביןומצפצף.
 )סרדוך' סוריי תרנגול ליווי בשם הנקראים אותם וביןודאג'אג'ה(

 לסתם דבר בכל שוים והם סורי( )דאג'אג'ה סוריית תרנגולתסורי(
 ברגליהם. נוצות להם יש הסוריים שבאלו אלא ותרנגולות,תרנגולים

 התרנגולים משאר יותר מעט גדולים הם ובביציהם בכמותםוכן
 לה' דע/ מהסתמיים. מעט ביוקר נמכרים ומזה הסתמיים.והתרנגולות

 קבלה להם אין דבעופות רבו בשם שכתב ס"ז קט"ו דף יהודהבית
 וגו': התרנגולים אלאלאכול

 שוים והם ותרנגולות תרגגולים לעירינו הובאו מחדש עופות.ד(
 אדום הוא צוארם אבל הסתמיים. ותרנגולותלתרנגולים

 נר' מהרי"ך עירינו רבני ע"ז עמדו וכבר נוצות, בצוארם איןוגם
 משה ]ר' ומהרמ"ז ג' אות תי"ו מע' יעקב דברי בספרו ז"ל כהן[יעקב
 מוהרי"ז בגודלו העיד ושוב ט', סי' יו"ד משה בויאמר ז"ל מאזוז[זקן
 כעת ]דנדפס מ' סי' התורה באוצר דבריו הובאו ז"ל זיתון[ ישראל]ר'

 זקנים שוחטים מפי ששמעו ע"ש[ ו' סי' חיו"ד כתוב משפטבשו"ת
 וכן ע"ש. אותם לאכול בתונס סמכו וע"ז טהור זה שעוף המוריםומפי
 וע' ע"ש. בשופי להתירם אצלנו המנהג נתפשט כעת ג'רבא איפה
 הם הם הללו העופות כי שחשב ה' סי' יו"ד ח"ג נר"ו עבדי ישכיללה'

 דק, לא המחי"ר ולאחר הודיית. ותרנגולת הודיי תרגגולהנקראים

 הללו: והתרנגולות התרנגולים אצלם מצוי שאין מפניואולי

 )ובערבי הודיים ותרנגדלדת תרנגולים לעיריגו הובאו מהדש עוכ~דר2.ה(
 מהתרנגולימ משונים והם להנד(, ודג'אג' להנד.סראדך'

 וכן משלנו הרבה גדולים שהם בכמותם אם הרבה שלנווהתרנגולות
 בקולם וכן כעגלה זנבם לעגל דרכם ההודיים שהתרנגוליםבפעולתם

 וכבר עירינו. תרנגולי כצורת אינה צורתמ וכן משלנו משוניםהם
 דוד[ ]ר' מהר"ד תונס בעוב"י הרבנים לראש ושאלנו עליהםנשאלנו
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 וכן לאכלם, שנוהגים והשיבנו ,טדי תנובות המחבר הרב ז"לכטורזה
 ע"ש. התירם ה' סי' יו"ד וח"ג כ' סי' יו"ד ח"א נר"ו עבדי ישכילה'
 סימני שלשה בהם וימצא כראוי לכשיבדקו להתירם יש לע"דוכן

 ממ"ש לה ואמינא ביד. נקלף וקרקבנו וזפק, יתירה, אצבעטהרה.
 שלשה בדיקת ס"ג ז"ל מרן שהצריך דמה סק"ט פ"ב סי' ז"להפר"ח
 משום אווז, כשל רחבה רגלו וכף רחב שחרטומו בעוף טהרהסימני
 דורס. שאינו גמור סימן והכף החרטום של הסימן שאין מרןדדעת
 הרמב"ן כשיטת טהרה סימני ג' בו דיש משום בזה ההיתרועיקר
 שהוא ודאי העוף דבכה"ג הפוסקימ מרוב והמוסכמת המחוורתשהיא
 ב'( )בסעיף דלעיל אלא דורס, אינו או דורס אם עוד לחוש ואיןטהור
 אית כי אבל לבד. סימנים בשלשה התיר ולא רש"י לשיטת מרןחשש
 שאינו ידוע הוי דבכה"ג מ"ד דאיכא רחבה רגלו וכף רחב חרטוםליה
 דלא דמאי כיון בפשיטות, להתיר סברא אהך דסומכין פשיטאדורס

 בעלמא, חומרא אלא אינו לבד סימנים בשלשה לגמרי להתירמקילינן
 דכיון לנ"ד ומינה ע"ש. עליו לסמוך וראוי וברור אמתי פסקוזה

 נוהגים ובא"י הנז' ז"ל מהרד"ך כמ"ש להתירם נוהגים תונסדבעוב"י
 פ"ב סי' ז"ל דמרן הגם נר"ו. עבדי ישכיל ה' וכמ"ש להתירםג"כ
 לאכלו יכולים מסורת להם שאין מקומות שאר אם פלוגתא הביאס"ה
 האוסר. לדברי לחוש ויש ומסיים מסורת, להם שיש מקום סמךעל

 ג' בבדיקת אבל טהרה, סימני בג' בדיקתם בלתי הוא דכ"זנראה
 מנהג או מסורת להם שיש מקום על לסמוך להתיר יש טהרהסימני
 וככללא שמתיר מי כיש מרן דדעת דלעד"ן גם ומה להתיר.פשוט
 מרן מלשון ג"כ לדקדק יש וכן בתרא. כיש הלכה ויש דישדעלמא
 ל"ז סי' ח'/א ז"ל משה ישיב ה' כתב לזה ודומה להוש. ויששכ'

 סימנים, בג' להתיר הפרטים. בשני וא"כ ע"ש. מרן בדעתבנדונו
 וכאמור, להתיר לדינא מרן דערו אחר. מקום מסורת על לסמוךולהתיר
 יו"ד משה ויאמר לה' וע' פה. נמצאים היו שלא הללו בעופותוכ"ש
 שבאוצר ז"ל מוהרי"ז דברי ליישב נלע"ד ז"ל הפר"ח ועפ"ד ט'.סי'

 אשכול נחל דה' נראה דמילתא דאעיקרא שכתב ד' באות הנז'התורה
 אם דגם פ"ב סי' בהגה מור"ם לשיטת אלא כ"כ לא שורק[ נחל]צ"ל
 שאנו ז"ל מרן לפ"ד אבל במסורת. אלא נאכל אין טהרה סי' בויש

 שם, הנאמרים טהרה בסימני נאכל שהעוף שכתב אבתריהנגררים
 וגו/ לא אם הוא טהור אם ונראה בסימניו ונחפשה בעוף ונראהבואו

 דאע"פ להדיא כתב בס"ב ז"ל דמרן חדא תימא דברי הם דלכאו'ע"ש.



כהונה תהי"הבריתשו

 דורס הוא ז1מא סז1ים חו '1אנו לפי לאכלו אץ אלו סימנים ג' לוז1"1
 מ"/1 על רק קאי לא ז"ל דמור"ם ועוד וגר, מסורת להם 1 יאא"כ

 וע"ז מו/ רחבה רגלו וכף רחב ז1חרטומו עוף ז1כל זט"'א בס"גמרן
 בעיקר ומור"ם טרן בין פלוגתא כאן ואין ע"ז לסמוך שלאכתב

 זה לכאורה ונראה בואו מ"ש גם כלל. טהרה סימגי ג' עלהסמיכות
 מסורת דהצריך נ"ד סי' יו"ד משפט באהב שהובאו עצמו דבריהפך
 דס"ל י"ל מהפר"ח האמור ולפי טהרה. בסימני בדק ולא בנדונוואסר

 רגלו וכף רחב בחרטומו שהתיר דמרן תליא בהא דהא ז"ללמוהרי"ז
 דדעתו הפר"ח כמ"ש דטעמו צ"ל הנז'/ סימנים ג' בבדיקתרחבה

 לחומרא. מסורת שהצריך ומה סימנים, בג' להתיר לדינאדנקיטנן
 סמך דורם, אינו רחבה רגלו וכף רחב דבחרטומו מ"ד דאיכא כיווולכן

 דהא דס"ל צ"ל בזה להתיר לסמוך רצה שלא למור"ם אבללהתיר.
 אמ"ד ג"כ לסמוך אין ולכן הלכה אינה מתירים סימניםדשלשה
 סימן זה שאין דורס אינו רחבה רגלו וכף רחב דחרטומודבכה"ג
 וגחפשה זה בעוף ונראה בואו ז"ל מהרי"ז שסיים מה וכןגמור.

 טהרה, סימני ג' לו יש דאם שכתבתי הדרך על כונתו אוליבסימניו
 מסורת, להם שיש המקום על לסמוך יכולים מסורת להם שאיןהמקום
 זה מפני התירו לא למה האוסר הרב דעת על דקמתמה הוא דוקאוע"ז
 שהובא מין שהם שאני משפט באהב ודבריו תונס. עוב"י מסורתע"פ
 לן דמסייע תנא ז"ל מהרי"ז הוי בזה אנחנו כנים ואם ע"ש.מחדש

 ואכמ"ל: כעת דבריך בישוב הנלע"ד הוא זה זו.בהוראה

 ]בעברית ג'רמא'ן בערב'י הנקראים עופות פה הובאו מחדש עופות.ו(
 וגאוני דרבגי חכמי וכבר עליהם נשאלנו ולא ברווז[.פה

 ומה והשיבו ב' סי' יך"ד שלום גנזי בס' ע"ז נשאלו תונסעוב"י
 מימי אותו שאוכלים פה נוהגים ג'ורמא'ן. הנקרא עוף עלשנסתפקת

 ז"ל הכהן ומוהר"י ז"ל ה' לימודי וה' ז"ל העה"ש ע"ז וחתימיקדם
 זה. מפני יתירו השאלה מקום בגפ'צה שגם בכונתם המובן יוכפיע"ש.
 וכף רחב שחרטדמו עוף שכל אומרים יש ס"ג פ"ב סי' ז"ל למרןוע'
 לו יש אם באכילה ומותר דורס שאינו בידוע אווז כשל רחבהרגלו
 חרטומם דהג'ורמא'ן בזכרוני הרשום וכפי ע"ש. בגופו סימניםשלשה
 מרו שהצריך זו בדיקה הרבנים זכרו שלא ומה רחבה. רגלם וכףרחב
 ג' להם שיש ומצאו כנז' בדקו הראשונים הרבנים או הם דכבראולי

 מסורת להם דיש דכיון ועי"ל זה. לבאר הוצרכו ולא הנז' טהרהטימני
 ס"ה מרן וכתב מסורת להם אין דבגפ'צה והגם לבדוק, א"צלאכלם
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 דם"ל י"ל אחרת עיר מסורת על לסמוך 'טלא האוסר לדברי לחושד"ט
 על סומכים ובכה"ג בתונס, רק ומצף בגפ/צה נמצא היה לא זהדעוף
 ע"ש. ט' סי' יו"ד משה ויאמר ה' וכדעת שם המצוי המקוםמסורת
 ששמעתי מה לפי המציאות מצד אינו הראשון[ ]דהטעם ראיתיושוב
 דקיי"ל דכיון נ"ל ועוד השני. כטעם לומר וצריך זפק, הנז' לעוףשאין
 שהם דכיון תונס, לחכמי נראה ולכן בתרא, כי"א הלכה וישיש

 וכן ]שבס"ה[. בתרא כי"א לאוכלם יכולים גפצ'ה אנשי גםמתירים,
 דכף הא דאיכא היכא כל ולכן וגו', לחוש יש רק דנקט ז"ל מרןדעת
 הפר"ח שכתב מה וכעין להתיר, לסמוך יש רחב וחרטומו רחבהרגלו

 כוש תרנגולי בשם הזכרים ונקראים עופות פה הובאו מחדש עופות.ז(
 )דג'אג' כוש תרנגולות בשם והנקבות לעביד( בר)סראדך'

 בכמותם אם שלנו והתרנגולות מהתרנגולימ משונים והם לעביד(בר
 נקודות נקודות מנוקדים שהם נוצתם בצורת אם משלנו, קטניםשהם
 בזה יש וכבר לזה. המוכשרת ביד עשויים כאלו ושחורותלבנות
 בס/ דבריו הובאו ז"ל דמוהרי"ז זה בפני שלא זה הרבנים ביןפלוגתא

 סי' ח"ב ז"ל משה ישיב וה' לאסרם. דעתו נ"ד סי' יו"ד משפטאהב
 ה' סי' יו"ד ח"ג נד"ו עבדי ישכיל לה' )וע' ע"ש. להתירם דעתוי"ב

 ועלה הודו ותרנגולות תרנגולי על קאי משה ישיב ה' דדברישחשב
 הוא אחד הודו ותרנגולות ותרנגולים לעביד בר דג'אג' כיבדעתו
 הללו עופות אצלם מצוי שאין מפני ואולי דק. לא המחי"רולאחר
 משה ישיב ה' ולא שכנגדו הרב דברי מוהרי"ז הזכיר ולא כן(חשב
 י"ל מינים ב' במציאות מזה יש דאם ונלע"ד שכנגדו. הרב דבריהזכיר
 יש לא המציאות מצד אם אך פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמרדמר
 זה מין כראוי לבדוק שיש נלע"ד ולדינא דפליגי. צ"ל אחד, מיןרק

 נקלף וקרקבנו וזפק, יתירה, אצבע בו יש אם טהרה סימניבשלשה
 ב' חולק חוט על אותו כשמעמידים אם לבדוק יש וכן לא. אוביד

 האויר מן קולט אם וכן לא, או לכאן אצבעותיו וב/ לכאןאצבעותיו
 חוט על אותד כשמעמידים ואם ס"ב, ס"ב סי' מרן וכמ"ש לא אוואוכל
 קולט אינו וכן לכאן, אצבעותיו ושני לכאן אצבעותיו שני חולקאינו
 ה' עדות על לממוך יש טהרה מימני ג' לו יש וגם ואוכל, האוירמן

 או טהרה מסימני א' חסר דאם להתיר. והכרעתו ז"ל משהישיב
 וב' לכאן אצבעותיו ב' רגליו את חולק חוט על אותודכשמעמידים
 עדות על לסמוך יש ואוכל האויד מן שקולט או לכאן,אצבעותיו
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 דורס שהוא סימן בו ראינו דלא דכיון לאסור. והכרעתו ז"למהרי"ז
 כהסוברים הלכה דשמא להתיר ס'יס הו"ל טהרה סימני ג' לו ישוגם
 שמא מסורת דבעינן כמ"ד ואת"ל מסורת וא"צ סגי סימניםדג'

 דרכי הרב כתב לזה ודומה עיקר. ז"ל משה ישיב ה' שכתבהמסורת
 הכחשה איכא דכי דעת ויוסף שאול דברי ה' בשם סק"מ ז"לתשובה
 הלכה דשמא מס"ס מותר, שבגופו טהרה סימני ג' בו וישבמסורת
 ג' לו ביש דגם כמ"ד דהלכה ואת"ל דורס אינו ודאי דבכה"גכמ"ד

 ע"ש. מסורת שיש המעידים כאותם שמא מסורת, צריך טהרהסימני
 מנחת המחבר הרב נר"ו מהרח"ך ידידינו דעת וכן בזה הנלע"דזהו
 דברינו אין ומ"מ קס"ד[. סימן חיו"ד ח"ב ונשאל בשואל ]וע"עכהן
 אשר עד למעשה, ולא להלכה לא בעלמא לימוד דרך אלא בזהאלה

 מהרי"ז הרבנים כי יע"א. תונס עוב"י ורבני ווכמי ג"כ להתיריסכימו
 בקיאים הם ומסתמא תונס מעוב"י הם ז"ל משה ישיב וה'ז"ל

 וכן הוראה, נתפשטה כמי יודעים הם מסתמא וכן יותר.בדבריהם
 ועוד ופליגי. אחד מין רק או פליגי ולא מינים שני יש אם בזהבקיאים

 אוסרים אלו ח"ו יהיו ולא התוניסי המחוז לכל דבר יקום פיהם עלכי
 זה: מין מתירים ואלו זה,מין

 דור אצלנו מוחזקים בערבי(. לבחר )דג'אג' הים תרנגולת עופות.ח(
 ז"ל יהודה בית ה' כתב לזה ודומה טמא. לעוף דוראחר

 כאותם למא ג'אג' אמנם וז"ל רבו. בשם אירע ד"ה ע"א קט"ודף
 ע"ש: אותם אוסרים ביםשגדלים

 ,רגילים )ובערבי יחידי( )לשון תור או רבים( )לשון תורים עופות.ט(
 מוחזקים הם חמאם( וביחידי חמאמאת או פ'רוך.לתרגמם

 מתבאר וכן ומצפצף. פה פוצה בלי ונאכלים טהורים לעופותאצלנו
 ע"ש: רבו בשם אירע ד"ה ע"א קט"ו דף יהודה בית ה'מדברי

 ימאמאת. או תמאלאת )ובערב'י יונה וביחיד יונים עומות.ירד(
 לעופות אצלנו מוחזקים ימאמא( או תמאלאוביחידי

 בשם אירע ד"ה קט"ו דף יהודה בית ה' מדברי מתבאר וכןטהורים.
 ע"ש:רבו

 אצלנו מצויים אינם סממא'ן(. )ובערב'י שליו הנקראים עופותיא(
 לעוף אצלם ומוחזקים לרוב מצויים דבטריפוליושמעתי

 שלשה בהם יש אם לבדוק שיש נלע"ד כאן מאלו יובא ואםטהור.



שמכהונה תהי"הברית

 טריפולי מנהג על לסמוך אנחנו יכולים בהם ט י ואמ טהרה.סימני
 עוף הובא ושוב ו/ ואות ה' אות לעיל וע' אצלם כמסורת שהואיע"א
 בו, ונמצאו טהרה סימני בג' ונבדק "סממאן" בערבי הנקראזה

 אותו: ואוכלים מצוי דשבטריפולי הוא, שזה שהעידו אחרוהתרתיו

 ויש אלכ'טיפ'ה בשם לו שקוראים יש )ובערב'י דרור צפור עיפות.יב(
 לעוף אצלנו מוחזק ירושלים( עצפ'ור בשם לושקוראים

 עוף שם שהוא דרר ד' שורש בשרשים הרד"ק וכ"כ לאוכלו שלאטמא
 המין על כונתו )אם בזה שהאריך סק"ז פ"ב סי' ז"ל להט"ז וע'טמא
 ומצאתי טמא. עוף שהוא דפשיט"ל הנז' הרד"ק דברי זכר ולאהנז'(
 לאיזה ז"ל מהרמ"ך מז"ק כי ז"ל הרי"ץ מדודי שמעתי אצלי,כתוב
 שהוא ואומרים כ'טיפ'ה בערביי הנקי צפור שחט לעיניו רפואהצורך
 בדק וכששחטו דרור. צפור הנקרא שהוא אומרים וגם ירושלים.צפור
 יתירה, אצבע טהרה. סימני בו שיש ומצא לו אשר הסימניםאת

 אי פה קבלה שיש כיון אמר ואעפ"כ וזפק. )ביד(, נקלףוקרקבנו
 להתירו: אין לאכלו שלאג'רבא

 שום לאכול שלא ג"כ פה מנהגינו כעת הצפורים. שאר עופות.יג(
 שמעתי אצלי. כתוב ומצאתי המסורת. מחסרון מהםאחד

 ראשו הזכר נקבה ואחד זכר אחד פה שיש י"ב( )באות הנז'מדודי
 סופר סאסי סגי' הוצרך אחת פעם ומלפנים לבן. ראשה והנקבהאדום
 צפורים. ואחד מאה לאכול שסגולתו ששמע הטחורים לרפואתז"ל

 אותם לו ושחט ז"ל. הכהן זבולון ר' להשוחט מזה הרבהוהביא
 אוכלים שאין באומרו אדום שראשם אותם לו והחזיר לבן.שראשם

 הם אדום שראשם אותם כי סימן שנותנים שמע בילדותואותם.מוכן
 הם לבן שראשם ואותם היהודים. ולא אדום אז לובשים שהיוכנכרים
 כתוב שמצאתי מה זהו שמעתי. כאן עד לבן. לובשים שהיוכיהודים
 שום שאוכל מי שמענו ולא ראינו לא מעולם אלה בימינו אךאצלי.
 על עמדו עירינו רבני כי ואולי איסור. בחזקת הכל אצל וכלםצפור
 שחששו או הדין, ע"פ המועלת המסורת מחסרון ואסרום אח"כזה

 דעתה כיון ולכן דומים. מינים שני שיש כיון לאחלופי אתידילמא
 ז"ל משה ישיב לה' וע' להתירם. דאין ודאי לאוסרם המנהגנתפשט

 ואכמ"ל: י"ב סי'ח"ב

 כמות לאוכלם והיינו חודש י"ב תוך לאוסרם המנהג פה עדשים.יד(
 מקמחן. ולאכול היטב לטוחנם נוהגים לטוחנם אבלשהן



 ה נ ו הכ תהי"ה ת י רכשי

 והפר"ת הפר"ח כבר מ"מ התיר, ס"ו פ"ד ס" דמרן דאף הטעםנר
 ה' בשם וס"ם האוסרים דרבו כתבו ז"ל והמחב"ר והכנה"גומהריק"קז

 בזה נהגו ולכן ע"ש. חולק דמרן אף לאסור דיש שלמהכרם
 המתולעים לטחון התיר סי"ד שס ז"ל מרן כבר לטוחנן אבלכהאוסרים

 בזה וכ"ש יום בכל מעשים וכן ע"ש. היום לאור הקמח שירקדוהוא
 כ"ו[: סי' ח"א בשו"נ ]ועי' אחר מצד היתר בלא"הדיש

 פ"אכמערכת

 פגימה מין דכל וסביבותיה, ג'רבא אי פה פשוט המנהג פגימה.א(
 שלא השערה חוט אוגרת אינה אפי' בצפורןהנרגשת

 ואין בהחלט, אותה אוסרים השחיטה אחר נמצאת אם וכן בה.לשחוט
 סי' ז"ל החיים כף ה' וכ"כ בדיעבד. גם לפגימה פגימה ביןמחלקים
 הרגשה אף לאסור מנהגינו אנו וז"ל הקומץ בשם י"ב ס"קח"י

 משה ישיב ה' וכ"כ ע"ש. השערה חוט מעכבת שאינה אע"גבעלמא
 אוגרת אינה והיא שחיטה אחר פגימה נמצאת דאם שכ"ה סי' ח"אז"ל
 רגילים אנו וכן והעה"ש הפר"ח וכדעת אסורה, המפרקת בעצםונגע

 שאח"ז: באות וע' ע"ש.להורות

 שאינו מקום בה שיש במכין לשחוט שלא פה פשוט המנהג פגימה.ב(
 דקה פגימה שם יש דשמא חרושה( בערב'י )ונקראחלק

 ח"י סי' ז"ל מור"ם וכדעת חלקה שאינה ע"י מהשוחט ונעלמתמאד
 ויבוא זה בדבר שבקי מי אין דבזה"ז סק"י שם ז"ל הפר"ת וכ"כס"ו.

 חכם אינו ואם חכם. הוא אם רוח גס להקל והמורה נבילה.להתיר
 תנובות הרב והב"ד לישראל. טרפות שמאכיל רוח וגם רשעשוטה
 היה ז"ל הפר"ת כי בשרו שערת תסמר דבריו והרואה וכתב ז"לשדי

 ס"ק החיים כף לה' ראיתי מהא ועדיפא ע"ש. הדקה מן בדקהמרגיש
 כל דנתקבצו שכתב מפרי פרי בקונטריס בכסף נחפה ה' בשםכ"ח
 ירושלים בעה"ק הנמצאים המומחים השוחטים עם העירחכמי

 חד בסכין לשחוט שו"ב שום יורשה שלא בהסכמה והסכימותובב"א,
 ביותר חלק יהיה שלא כדי בינוני. דהיינו וחלק חד בסכין דוקאאלא
 החידוד לסיבת הפגם נרגש שאינו ביותר חד ולא רעה, סכיןשהיא
 וכתבתי פעה"ק היום נוהגים וכן חו"ל. של המומחים השוחטיםכמ"ש
 י"ג היום והן וז"ל: הפה"א ושכ"כ הנז'. ההסכמה תשתכח שלא פהזה



שיאמהונה הה"רהברית

 תרשה שלא תוקף בכל עה"ק פה הסכמה נעשית תקי"ב טבתלחדש
 תן ע"ש. וחלק. חד שיהיה אלא גמור חד בסכץ לשחוט שוחטשום
 זטעלה שכתב בסופו ז"ל זוסמאן למר"א לאברהם זכור בס'ראיתי

 דהיעו וחלק חד בסכע אלא דוקא חד בסכין לשחוט זטלאנהסכמה

 הפגם, נרגש שאינו ביותר חד ולא ביותר חלק יהיה שלאבינוגי,
 ע"ש: כ"ד דף מפרי פרי להרבוציין

 מקומ בה שיש בסכין לשחוט שלא מנהגינו דלכתחילה הגם פגימה.ג(
 בדיעבד מ"מ ב', באות וכאמור חרושה בערביהנקרא

 כיון עוף או בהמה אותה אוסרים אין השחיטה אחר חרושהשנמצאת
 שדי תנובות הרב וכ"כ אוגרת אינה ולא אוגרת לא פגימה כאןשאין
 לדעת גם דבדיעבד תרועה זבחי והרב התב"ש בשם ט"ז אותז"ל

 השמ"ח בשם ז"ל אלהים זבחי להרב ועיין ע"ש. לאסור איןמור"ם
 בו ליזהר ראוי ולכתחילה בדיעבד/ כשר בה שחט דאם שכתבס"ה
 יש בדיעבד גם בבקיאות תלוי דהדבר דכיון וק"ל ע"ש. וגו'בכ"מ
 הנקרא זה דבר בה שיש ראה דאם לענ"ד נראה ולכןלאסור.

 חלקה כשהיא בה שחט אם אך בדיעבד. גם אסור בה ושחט"חרושה"
 מס"ס, להתיר יש "חרושה" הנקרא זה דבר בה מצא שחיטהולאחר
 גם לאסור כמ"ש ואת"ל בדיעבד דמתיר כהשמ"ח הלכהדשמא

 ובפרט הראויה שחיטתו שגמר אחרי מהמפרקת זה היה שמאבדיעבד,
 מרובה:בהפסד

 אומר וזה פגומה אומר שזה שוחטים ב' בין פלוגתא כשיש פגימה.ד(
 ע"פ ולתקנה להשחיזה פה פשוט המנהג פגומה,אינה

 וכן פגומה. שאינה יאמר אם השלישי, הכרעת על סומכין ואיןשניהם
 ואם ולברר. לתקן בידינו ויש הוי ממש דאורייתא דספיקא בדיןהוא
 הרוב אחר ללכת רגילים כזו פלוגתא בסכין נמצאת השחיטהאחר

 פגומה שאינה אמרו שניהם ואם שלישי לשוחט אותהשמראים
 פגומה שאינה אמר ששוחט בסכין גשאל קכ"ד סי' ח"א שו"נ בסה"ק אה"ג,מתירים.
 הודה הראשון וגם פגומה שהיא אמר )מטר( מיתרו כעשרים הרחוק לחבירווכשהוליכה

 אלוקים זבחי ה' הב"ד הדשב"א ועפ"ד וסט"ו סטו"ב ח"י סי' מרן עפ"ד לאסורוהשיב
 דמרן ע"ז העיר אלי במכתבו הי"ו מאהצ'אר חיים ר' כמה"ר והכולל והחה"ש ע"ש.סק"נ
 הכנה"ג כמ"ש מרן לדעת מוסכמים אינם דבריו והרשב"א אח"ש. נבדקה בלא אייריסס"ו

 למה ול"ד שנפגמה במה לתלות במה אין דהכא אחר מט' לאסור יש אך נ"ד. אותהגהב"י
 לו והשבתי הי"ו. זהת"ד, לנרתיק בהכנסתה שנפגמה לתלות יש דהתם בסט"ז מרןשהתיר
 השני, הרגשת אחד רק הא' השוחט הרגיש שלא כיון דהכא זצוק"ל מז"ק כווגת פ'דנ"ל
 משם ק"ח באות הכה"ח וכמ"ש מתחי' נבדקה לא כאלו הו"ל והרגיש הוא גם 7'בושם

 ואח"כ אחר שבדקה בשאלה לבאר האריך ומט"ז ע"ש. והדרכ"ת והזב"ץ והזב"תהפר"ח



כהונה תהי"הבריתשיב

 ע"טג בזה כהפר"ת דלא הוכיח ס"א ואות מ"ד באות ז~די תנובות דהרב ואף הודה.הא'
 כתיבת דזמן משום התנ"ש לדברי הזכיר שלא ומה כותיה. ז"ל הגזכרים הפוסקיםהרי

 בשנת נדפס והתנ"ש התדצ"ג בשנת )שהתשובה התנ"ש ס' להדפסת קדמההתשובה
 סט"ו למרן שהזכיר זצוק"ל מז"ק על להתפלא יש שלכאורא מה שפיר אתי ובזההתרצ"ו(
 שהכניסה איירי דשם לחלק שיש ואף כעי"ז שהתיר דסט"ז הך כלל זכד ולאוסטו"ב
 לסתום. הו"ל לא האי כי דכל ועוד בזה חלק לא ז"ל איהו הרי נר"ו, כת"ר כמ"שלנרתיק
 רק הרגיש שלא כיון והכא שחיטה, אחר בנבדקה איירי דשם לנ"ד, דל"ד א"שולהאמור

 שלא כיון לתלות במה שאין מט' אסד דלא והא נבדקה, לא כאלו חשיי הב' הדגשתאחר
 לא כאלו דחשיב כאן לתלות במה יש אס אף לאסור דדעתו משום נר' לנרתיק,הכניסה
 ושפיר חודה על נפלה באם רק תלינן דלא סט"ו דמרן הך בסוה"ד שהביא וכמונבדקה
 נבדקה שלא דבכה"ג דהרשב"א הך הביא ולזה נבדקה, לא כאלו דחשיב כיון מינהמוכיח
 ששי גובחלק ש"כ סי' בח"ג וע"ע ונימוקם. בטעמים נכונים ודברים ברור כנ"ל מודו.כ"ע
 סי' משה ישיב לה' וע' ואילך[ ו' סי' חיו"ד ח"ב מצליח איש ובשו"ת פ"ד סי'יו"ד
 ע"ש: הרוב אחר שהולכים כזה יום בכל מעשים ושכן דעתו שכןנ"ח

 שלא פה פשוט המנהג השחיטה. אחר שנמצאת פגימה פגימה.ה(
 הבשר, ע"ג ולא לקנחה סמרטוט ע"ג הסכין אתלהעביר

 וכהוראת דוקא, רוק מעט או מים מעט עם באצבעותיו מקנחהאלא
 ומנהגינו ייסך. לא אדם בשר על דאפילו ז"ל בסיס מהר"י עזנוגאון
 ובדגרי ט"ל סי' דין בית מעשה בספר כמ"ש קדש בהררי יסודתוזה

 ע"ש. א' משנה א' פרק אבות ברית ובסה"ק א' אות ש' מע'יעקב
 ז"ל, חדאד מהר"ם הראשונים עירינו מרבני הסכמה מובאושם

 מהר"א הדיג,ת רבני וראש ז"ל, מאזוג' ומהר"ך ז"ל, ביתאןומהר"ן
 הגדול דין בית והסכמת ועוד. אברהם וישב המחבר הרב ז"להכהן
 ומהרש"ח ז"ל, חג'אג' ומהר"א ז"ל, בורג'ל מהר"ן תונסבעוב"י
 יחולו צדיקים של גדרן הפורץ כי הנז' בהסכמות והובא ז"ל.בשמוט
 מעדת מובדל הוא והרי ושמתות. וחרמות הנדויים כל ראשו ועלעליו

 נבלות אוכל הוא משחיטתו האוכל וכל נבילה. ושחיטתוישראל,
 בישיב תונם בעוב"י הרבנים המורים שלשת וכ"כ ע"ש.וטריפות
 צריך האמור כפי לעשות מקבל שאינו דהשוחט קצ"ו סי'משה

 מ"ח אות י"ח סי' ז"ל שדי תנובות ה' וכ"כ ישחוט. ולאלהעבירו
 רוק במעט בנחת הסכין ללחלח רק הפגם להסיר הסכין להעבירדאין
 אולי במים הסכין לרחוץ דה"ה פשוט ונראה ע"ש. הוא קרוש דםאולי
 להעביר רק מטרתו תהיה שלא ובאופן נוהגים, שמעתי וכן קרוש,דם

 אופן: ובשום צד בשום ח"ו הפגימה לתקן ולא הקרושהדם
 בס"ס שהדפמתי כמו הוא הבן פדיון בסדר פה מגהגינו הבן. פדיוןו(

 בקוגטריס ז"ל מהרי"ך ממז"ק ע"ב כ"ט דף יעקבדברי
 שם: האמור הסדר וזהו יוסף.שארית



שעכהונה תהי"הברית

 ארע נפל: שום הבן לזה קודם הפילה אם לאוטה ישאל בתחילהא(
 אם שגם ס' ס" הנד"מ צית שיבת לס' בהגהתו חיע"א זצוק"ל המח' הרה"ג למז"קע"

 ב,טר'ת ~אולם ע"ש. ומברך, בפדיע חייב אחרע הנולד מרוקם, הנפל אם הכירה ולאהפילה
 וכ"פ ברכה, בלא אחריו פודה מרוקם הוא אמ דבספק פסק שכ"ז סי' ח"ג ונשאלשואל
 ס"ט[: עש"ב.רא"ם כ"ו סי' חיו"ד ששי חלק אומר יביעבשו"ת

 ביומו: או ושלשים4 אחד ליל דהיינו יום ל' שנשלמו יבררכ(
 כלם שבין הבן ואבי הכהן מלבד לפחות אנשים שמנה יזמיןג(
 :עשרה
 הכהן: אותו ויקבל לכהן הבן יביאד(
 הכהן. יאמר אח"כה(
 לאמר. משה אל ה' וידבר שנאמר הוא מקודש ככור הבןזה
 לי וככהמה כאדם ישראל בבני רחם כל פמר בכור כל ליירש
 וכרשות שכשמים אביך ברשות היית אמך כמעי כשהייתהוא.
 מכקשים ואמך ואביך כהן שאני ברשותי אתה עכשיו ואמךאביד

 הבהמה בכור ואת האדם ככור את תפרה פדה אך שנאמרלפדותך
 חמשת כמף בערכך תפרה חדש מלן ופדויו וכתיב תפרה,הממאה
 אדמ בכור וכל וכתיב הוא גרה עשרים הקדש בשקלשקלים
 תפדה?בבניך
 פ'ג'רא ונפ'ץ אואק ארבעה הכסף ושיעור בידו הכסף האב יקחו(

 הקדש בל' וביאורו ערב'י בלשון נמצא כך ]א"ה חראקאתשחירא
 ונ"ל ס"ט[. המ"ך ע"ה מזוקק. צרוף כסף וחצי5 אונקיות ארבעהיהיה
 לצאת כדי במתנה הכסף אביו לו יתן אביו שולחו על סומך הבןשאם
 דדינא: ספקאמידי
 אבי לו ויאמר זה בבנך או בכסף חפץ אתה הכהן לו יאמר אח"כז(
 בבני[: דצ"ל נ"ל ]ויותר בבן חפץ אניהבן
 אשר העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך הבן אבי יברך אח"כח(
 אלהינו ה' אתה ברוך עוד ויברך הבן. פדיון על וצונו במצותיוקדשנו
 הזה: לזמן והגיענו וקיימנו שהחיינו העולםמלך
 חמשת ממך קבלתי הכהן לו ויאמר לכהן הכסף יתן אח"כט(
 משה כדת מעכשיו בהם פדוי הוא והרי זה כנך כפדיון אלושקלים
 כשם ואתה וצער ונזק צרה מכל שיפדנו26ה' רצון יהיזישראל.
 בתורה? האמורות המצות לכל שתזכה רצון יהי כן לפדיוןשזכית
 ויטעום הגפן פרי בורא אמ"ה בא"י הכהן ויברך יין כוס יביאוי(
 מעט:ממנו
 להם: הראויה ברכה עליהם ויברך בשמים יביאויא(
 ומלכות: שם בלי זו ברכה הנז' הכוס על יאמר אח"כיב(



 ה נ ו הכ תה"ת ת י רבשיר

 אבריו חלק יום ולארבעים אמו כמעי עובר קדש אשרברוך
 כרכתיב חיים נשמת בו ונמח אברים. וארבעים ושמנהמאתים
 הלבישו וכשר עור חיה. לנפש האדם ויהי חיים נשמת באפיוויפח

 ובעצמות תלבישני ובשר עור כרכתיכ שוככו וגיריםובעצמות
 השרת מלאכי שני וזימן ומשתה. מאכל לו וצוה תמוככניוגידים
 שמרה ופקודתך עמדי עשית וחמד חיים כדכתיב לשמרו אמובמעי
 שבו ככורי בני זה אומרת אמו בכורי כני זה אומר אביורוחי.
 לכהן ליתן נתחייבנו טלעים חמשה בטני. דלתי הקכ"הפתח

 שקלים חמשת בערכך תפדה חדש מבן ופדויו כדכתיבכפדיונו
 ככור את תפדה פדה אך וכתיכ הוא גרה עשרים הקדשבשקל
 הזה הכך שזכה כשם תפרה. הטמאה הבהמה בכור ואתהאדם
 טוכים. ולמעשים ולחופה ולמצות לתורה הקב"ה יזכהו כןלפדיון
 וירנן רובו או רביעית וישתה לפרויים:2 ישראל בכורי מידשברוך

 לשתות:למסובין

 ויאמר: הבן ראש על ידו יניח אח"כינ(
 מעם עזרי עזרי. יכוא מאין ההרים אל עיני אשא למעלותשיר

 הנה שומריך. ינום אל רגליך למוט יתן אל וארץ. שמים עושהה'
 ימינך. יד על צלך ה' שומרך ה' ישראל. שומר יישן ולא ינוםלא
 את ישמר רע מכל ישמרך ה' בלילה. וירח יככה לא השמשיומם
 הגואל המלאך עולם. ועד מעתה וכואך צאתך ישמר ה'נפשך.
 אכותי ושם שמי כהם ויקרא הנערים את יברך רע מכלאותי

 יאר וישמרך. ה' יכרכך הארץ. בקרב לרוב וידגו ויצחיאכרהם
 את ושמו שלום. לך וישם אליך פניו ה' ישא ויחנך. אליך פניוה'
 אברכם: ואני ישראל בני עלשמי

 ט לאביו: הבןויחזיר

 מפי מקומות ומראה ביאורים הנז' יוסף שארית גקונטריסועיין
 משה. תולדות בשם וקראתיו הצעיר ממני ספרים ומפיסופרים

 ז'/ל: מהרש"ך מורי לאבי א"ח שלום ברית ספר בסוףוע"ע

 חמור פטר פדיון סדר שכתב מי כעת מצאתי לא חמורני פטר פריוןז(
 בזה הנלע"ד הסדר כתבתי כ"ט מי' יו"ד שלום בריתובספר

 שם: האמור הסדר וזהוע"ש
 בעת להיות ומיודעיו וקרוביו הכהן מזמין חמור הפטר בעלא(
 מה כעין עשרה שם להיות טוב ומה מצוה. חיבוב משום המצוהעשיית



שטדלהדנה "הי"הכרית

 ס' ז"ל עסף בשארית יעקב דברי בס"ס וכמ"ש הבכור בפדיתשנהגו
 הטעם: ס"ג מ,טה בתולדות וע"שך

 ולא חמור פטד הוא זהו אם תברר חמור פטר לבעל הכהן ישאלכ(
 הדבר ואם לברך חמור הפטר בעל עהוכל כדי זה קודם חמורתוילדה
 להקל: ברכות דספק לברך אץבספק
 כהן עם וטותפות בו לו ט י או לגמרי שלו הוא אם ג"כ ישאלהוג(
 פדיץ ממצות פטור דאז גוע עם ,טותפות בו לו יט"ט או לויאו

 וסכ"א: ס"כ ,טכ"א סי' ז"ל מרן כמ"לטוהעדיפה
 בדחילו ליקבה"ו תאמר החמור פטר את החמור פטר בעל יביאד(

 לפדות התורה מן עוטה מצות לקיים בא הריני ודחילו ורחימוורחימו
 וכל בתורה ט כמ" עלען במקום שרשה את לתקן ביטה זה חמוריפטר
 תפדה פדה אך וכתיב וערפתה תפדה לא ואם ב,טה תפדה חמורפטר
 פי אמרי לרצץ יהע תפדה. הטמאה הבהמה בכור ואת האדם בכוראת

 ומעזטה עלינו אלהינו ה' נועם ויהי וגואלי. צורי ה' לפניך לביוהגיץ
 כוננהו: ידינו ומע,טה עלינו כוננהידינו
 וסראף חד,ט פרי ג"כ יביא אפוטר ואם זטה. לו להביא יצוהה(

 ,ט"ט בזכרונותי מצאתי )שכן לפניו ,טם ויזמינהו ,טהחיינולברכת
 הסמ"ג דדעת החמור פטר פדען במצות וטהחיעו מברכין אםפלוגתא

 הטור והב"ד י"ט אדם לבכור ט שהוק ינו ,טהח לברך קמ"ה מ"עז"ל
 כן ליה דמוטמע ונראה ע"ש. כה כתב לא ט הרא" א"א אבל ע"זוסתם
 כלל סוף  יין"ון ובתוטובות בכורות הלכות בסוף זה הזכירמדלא
 הספק( )על ט חד פרי איזה החמור בעל ,טמביא נלע"ד ולכן ע"ש.מ"ט

 ע"ט דף נפ,ט וטמח לה' בוע' ,טניהם, על ומכוץ ינו ,טהח עליוומברך
 הטור דברי בעיקר אך ע"ש[ וכו' חמוד פטר על ,טהח"נו ד"הע"א
 וצ"ל כיעו"ש. חמור פטר ברכת גם הזכיר לא דהרא"וט ק"לז"ל,

 ע"עה: ס"ד. בס" ז"ל יעקב זרע להרב תעי' אחר. ממקום 4הדמשמע
 רבמ מעשה עשו יטכן ע"ב קל"ד דף ז"ל מצרים נהר להרבתע"ע

 חדעה. פרי על וטהחיעו לברךירושלים
 ומברך הפרשה לשם השה את החמור פטר בעל מגביה כן ואחריה
 על וצונו במצותיו קדטנו אזטר העולם מלך אלהינו ה' אתהברוך
 בברכת לפטור חכוץ בידו לוקחו חדש פרי יש ואם חמור. פטרפדית
 הברכה תחילה עליו ומברך חמור פטר פדיץ מצות גם ינווטהח

 זטהח"נו העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך מברך וכן לו,הראויה
 לך הנה לו ואומר לכהן הוטה את ונותן הזה. לזמן והגיענווקיימנו
 מנת על לכהן ה,טה 'טיהיה בלבו ויכות חמורי. פטר בפדית הזההוטה



 ה נ ו הכ תהי"ה ת י רכשטי

 לפדיץ הזה ה,עה ממך קבלתי לו ואומר הכהן ומקבלו להחזיר.,עלא
 כשם ואתה ו"םראל, משה כדת מעכעץו פדר הוא והרי חמורךפטר

 האמורות המצות כל לקיים תזכה כן חמור פטר פדיון למצותשזכית
 אמן: הקהל שאר ועוניםבתורה.
 איזה או מצוה שמחת לשמוח לבאים סעודה יעשה ירצה אםז(
 מצוה: שמחת לשם ובשמים ויין ומגדנותפירות
 רשאי: זמן אחר או אז השה את לבעלים להחזיר הכהן ירצה אםח(
 בו אין לבעליו שהחזירו גין הכהן ביד שיהיה בין הנז' השהט(
 גמורים: חולין והוא קדושהשום

 בעליו ידי על בעדו השה משהופרש עצמו חמור הפטר וכןיו'ד(
 שהם בהמותיו כשאר ממנו ונהנה במורים חולין והוא פדוי הואהרי

 לו הגראה כפי לסדר יבחר והמעיין זו מצוה בסדר הנלע"ד זהוהולין.
 נכון:יותר

 ט': אות ח' מע' עמש"ל לחולה הפדיון בהנהגות מדיון.ח(

 ובסוף הראשון השבוע בסוף פקידה לעשות פה מנהגינו פק*רה.ט(
 השנה ובסוף עשר. האחד חדש ובסוף הראשון.החדש

 לשנה. משנה רק הפקידה עושים והלאה הראשונה ומשנההראשונה.
 שאח"ז: באותוע'

 או אביו של אם ושנה שנה כל פקידת דביום פה מנהגינו פקידה.יי,י(
 לזה. שמתטפל מי להם שאין מהקרובים אחד אואמו

 ולומדים בלילה או ביום אס בבהכ"נ או בבית אם עשרהמקבצים
 שמקבצים ויש לעשרה. המחולק חיימי~ז"ל מים בספר הכתובהסדר
 מהעשרה אחד וכל בלילה אם ביום אם אותם ומשכירים כנז'עשרה
 ורצונו: ומצבו האדם לפי והכל בשלימות. הסדר כל לומדהנז'

 אמו או אביו על הבן מתפלל השנה דבפקידת פה מנהגינו פקידה.יא(
 שבת ביום מתפלל וכן בצבור. וקרובתו קרובו עלאו

 מקדים השבת ביום הפקידה אם וגם הפקידה.ע ליום הקודמתקדש
 חזן להם שיש כנסיות בבתי הוא ואם הקודמת. בשבת ג"כלהתפלל
 בעל וכן הנפקד. למנוחת ג"כ לכוין לו אומר בשבת להתפללקבוע

 שהמפטיר כנסיות ובבתי משלים, או מפטיר שבת ביום עולההפקידה
 אחרת מצוה קונה או לו, אפשר אם מהם אחת קונה נמכריםוהמשלים

 לעשות לחזן אומר לס"ת וכשעולה מהנז'. אחת לקנות השיג לאאם
 הפקידה ליום השבת שבין השבוע אמצע של ובימים להנלב"ע.מנוחה
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 אץ אם אך הראעענה. השנה מצד רק מתפלל יטאימ למי גם דוחהאימ
 עובד בית לה' וע' הוא. מתפלל וכנזכר להתפלל צורך לו שיש מישם

 ב': אות יתום קדיש דיניז"ל

 לס"ת ועולים בצבור שמתפללים שכמו פה מנהגינו פקידות.יב(
 וכנז', הפקידה יום שהיא ובשבת הפקידה שקודםבשבת

 בכל הקרוב או הבן בצבור מתפלל הנלב"ע של הראשונה בשנהכן
 השנה. שבסוף ימים איזה זולת מנחה, שחרית ערבית השנהימי

 י"ד: באותוכמ"ש
 ביום מתענים אשה או איש אדם שכל פה פשוט המנהג פקידה.יג(

 ז"ל מרן וכמ"ש בשנה שנה מידי אמם או אביהםשמת
 וכמ"ש הנז' ביום להתענות ומצוה ט'. ח' ז' סעיף תקס"ח סי'בא"ח

 ע"ש: י"ב ס' ת"ב סי' ביו"דמור"ם

 השנה בסוף ימים איזה להניח פה מנהגינו הראשונה בשנה פקידה.יד(
 לאומרו קפידא אין הקדיש לענין אך בהם. מתפלליםשאין

 ב' אות יתום קדיש דיני ז"ל עובד בית לה' וע' השנה. כל החזןעם
 ב': אות ק' מע' ז"ל יעקב דבריולה'

 בעל להקדים פה, פשוט המנהג יותר או פקידות ב' כשיש פיידה.טו(
 לבעל האם פקידת ובעל האם. פקידת לבעל האבפקידת

 הוא עליו שמתאבל מי כל קרובים בשאר וכן קרובים. שארפקידת
 לעגין וכן עליהם. מתאבלים שאין קרובים שאר פקידת לבעליקודם

 למתפלל קודם אביו על שמתפלל מי ראשונה, בשנה בצבורהתפלה
 קרובים. שאר על למתפלל קודם אמו על המתפלל וכן אמו.על

 על למתפלל קודם עליו שמתאבל הקרוב על המתפלל עצמםובקרובים
 ואחות אח כגון בקורבה שוים אם וכן עליו. מתאבל שאינוהקרוב
 שאפי' ודע ט"ז. אות וע' האשה על למתפלל קודם האיש עלהמתפלל

 אחד לכל זכות שיש פשיט הדבר בנים, שלדשה או שנים לו שישמי
 בכל מעשים וכן אחד בן רק שהניח למי שיש הזכות כמו מהםואחד

יומ:
 המפיקות של המעיפימ למדר ראיתי שלום דרכי מפני מקידה.טז(

 שנלע"ד מה כפי ובירורם הפקידות בעלי ביןהנופלות
 ממנהגא אם מדינא אם להורות רגילים שאנחנו מה וכפילהורות
 ואתו להפך זולתו וכן אתו האמת אומר זה יהיה שלא לזה. זהבהקדמת

 ח"ו:לאנצייי
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 אב, והם מדאור"תא עליהם ,טמתאבלים הקרובים איעפקידתמחלקה
 היתה לא אשר הבתולה מאביו אחותו אח, בת, בן,אם,
 ס"א(: שע"ד סימן יו"ד ש"ע ועיין אשתו.לאיש,

 אם של ולזה אם של לזה או אב של ולזה אב של לזה יש אםא(
 כף דה' והגם ומגרילים. חולקים לגמרי השוים הקרובים לשארוה"ה
 לשניהם או אב לשניהם דאם כתב ו' אות רפ"ד סי' א"ח ז"להחיים
 שניהם ואם קודם. בחכמה המופלג ת"ח שניהם ואם קודם. ת"חאם,
 לגמרי השוים כל אלא כן מנהגינו אין ע"ש. פשרה יעשושוים

 רפ"ד סי' ז"ל הברכ"י דעת וכ"נ וכאמור. ומגרילים חולקיםבקורבה
 ת"ח שהוא במי זה בפרט משגיחים דאין פשוט דהמנהג שכתב א'אות
 קדימה לו יש ואשר לאחר כבודו שוה שיהיה מי יהיה אלא עיקר,כל
 והוא הדין והוא ע"ש. כלל ספיקא וליכא הקודם הוא מקרהומצד
 דרכי מפני עיקר וכ"נ הנז'. מבהגינו אחרי דהולכים לשויםהטעם
 בצד מחבירו יותר ערכו חושב אחד וכל לאנצויי אתו זה דבלאשלום
 מדנים הכתוב דיבר מלא מקרא בהגרלה אך תצדדים. בכל אומה

 לשנות: ואין ברור וזה 4"ח(. י"ח )משלי הגורל ישבית]מדינים[
 אב של לו שיש וזה חולקים. אם של ולזה אב של לזה יש אמב(
 הנז' ז"ל הברכז'י מדברי וכמתבאר הגרלה. בלתי מהם חלקבורר
 וא"כ ע"ש. שנהגו למה טעמים שיש אלא לאם אב להשוות בדיןדהיה
 של לו שיש לזה ודיו עלה, להוסיף דלא והבו חידושו אלא בו לךאין
 וזה לו. שאפשר מה כל לוקח שיהיה ולא הבחירה בידו להיותאב
 לבד: מותרותיו רק יקח לא אם של לושיש
 שיש זה נוטל קרובים שאר של ולזה אם או אב של לזה יש אםג(
 עיקר דכל לזולתו. והנשאר ליטול לך שאפשר מה כל אם או אב שללו

 ניצול דאינו אמר אחד מת כי באגדה ממ"ש יסודתן וההפטרההקדיש
 כף ה' וכמ"ש בנביא יפטיר או קדיש יאמר שבנו עד הקשהמעונשו
 מה כל ליטול אם או אב של לך שיש זה זוכה ולכן שם.החיים
 בעלמא: תוספת אלא שאינו לזולתו והנשאר ליטול לושאפשר
 בנו של לו שיש וזה חולקים בתו של ולזה בנו של לזה יש אםד(
 ע"ש: ב' אות לעיל למ"ש דומה דזה הגרלה בלתי מהם חלקבורר
 לא אשר מאביו הבתולה אחותו של וזה אחיו של לזה יש אםה(
 בלתי מהם חלק בורר אחיו של לו שיש וזה חולקים. לאישהיתה
 ע"ש: ב' באות וכאמורהגרלה
 לו שיש זה ובורר חולקים. אשתו של ולזה אחיו של לזה יש אםו(
 ע"ש: ב' באות וכאמור הגרלה בלתי שירצה החלק אחיושל



שיט ה נ ו הכ תהי"ה ת י רב

 וכאמור ומגרילים חולקים א,סתו וסל ולזה אחותו וסל לזה יש אם"
 ע"עה א'באות
 ע"לס חה חולקים. בנו וסל ולזה ממנו הקטן אחץ וסל לזה יש אםח(
 השד"ח מדברי כמתבאר הגרלה בלתי מהם חלק בורר בנו 'טללו

 ע"עה קג"ב אות אבלותמערכת
 והוא חולקים. ממנו הגדול אחיו הוא אחיו 'טל לו 'טיזס זה ואםט(
 ע"עה שם המ' ה' מדברי כמתבאר הגרלה בלתי מהם חלקבורר
 של ולזה לאיש היתה לא אשר הבתולה אחותו של לזה יש אםיויד(
 ע"ש: א' באות וכאמור ומגרילים חולקיםבתו
 של ולזה לאיש היתה לא אשר הבתולה אחותו של לזה יש אםיא(
 ע"ש: א' באות וכאמור ומגרילים חולקיםאשתו
 ג' ב' במחלקה להנזכרים קודמים זו במחלקה הנזכרים אלו כליב(

 דאלו לזולתם. והנשאר ליטול להם שאפשר מה כל ונוטליםד'
 רק עליהם להתאבל אין ב' מחלקה ושל דאורייתא עליהםמתאבלים
 רלל- עליהמ מתאולימ אין והשארמדרבנן
 והם מדדבנן אלא עליהם מתאבלים שאין הקרובים )פקידת ב'.מחלקה

 אחותו נשואה בין בתולה בין מאמו אחותו מאמו.אחיו
 ס"א(: שע"ד סי' יו"ד בש"ע ע"ש הנשואהמאביו

 וזה חולקים. מאמו אחיו של ולזה מאמו אחותו של לזה יש אםא(
 וכמש"ל הגרלה בלתי מהם חלק לו בורר מאמו אחיו של לושיש

 ע"ש: ב' אות א'מחלקה
 מאמו אחותו של ולזה הנשואה מאביו אחותו של לזה יש אםב(

 בלתי מהם חלק לו בורר מאביו אחותו של לו שיש וזהחולקים
 זה על זה מתאבלים היו שגשאת שקודם דכיון דמסתבראהגרלה,

 וכאמור: הבחירה משפט ולו יותר קרוב הוימדאורייתא
 ד' ג' במחלקה להנזכרים קודמים זו במחלקה הנזכרים אלו כלג(
 זה: על זה מתאבלים שעכ"פמפני

 בכבודם. וחייב עליהם מתאבלים שאין הקרובים )פקידת ג'.מחלקה
 דהיינו זקינתו אביו, אבי דהיינו זקינו חמותו, חמיו,והם

 ר"מ ובסי' ס"ז שע"ד סי' יו"ד מרן ע' וחמותו חמיו ולענין אביו.אם
 ולענין שם. ולמור"ם סק"ב ולהפת"ת י"ז ס"ק באה"ט ולה'סכ"ד
 דמור"מ בתריה בדידן ואנן קמ"ח מי' יו"ד אמת זרע להרו ע'זקינו

 כידוע(: דעתו ז"ל מרן גילה דלא היכאגרירי
 לו שיש זה ונוטל חולקים. חמותו של ולזה חמיו של לזה יש אםא(
 ע"ש: ב' אות א' במחלקה וכמש"ל הגרלה בלתי מהם חלק חמיושל
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 וכמ~ס"ל ומגרילים חולקים זקינו ,סל ולזה חמיו ,סל לזה יקו אםב(
 ע"עה א' אות א'במחלקה
 'סל לו עהום חה חולקים. חמותו ~סל ולזה זקינו וסל לזה יש אםג(
 ע"עה ב' אות א' במחלקה וכמוט"ל הגרלה בלתי מהם חלק נוטלזקינו
 של לו שיש וזה חולקים. זקינתו של ולזה זקינו של לזה יש אםד(
 ע"ש: ב' אות א' במחלקה וכמש"ל הגרלה בלתי מהם חלק נוטלזקינו
 ומגרילים חולקים זקינתו של ולזה חמותו של לזה יש אםה(

 א': אות א' במחלקהוכמש"ל
 ד': שבמחלקה לאלו קודמים זו שבמחלקה אלוו(

 חייב ואינו עליהם מתאבלים שאין הקרובים )פקידת ד'.מחלקה
בכבודם(.
 של לו שיש וזה חולקים. דודתו של וזה דודו של לזה יש אםא(
 ע"ש: ב' אות א' במחלקה וכמש"ל הגרלה בלתי מהמ חלק בוררדודו
 שיש וזה חולקים. אמו אחות של ולזה אמו אחי של לזה יש אםב(
 א' במחלקה וכמש"ל הגרלה בלתי מהם חלק בורר אמו אחי שללו

 ע"ש: ב'אות
 לו שיש דמי מסתברא אמו אחי של ולזה דודו של לזה יש אםג(
 דהקורבה כיון לזולתו, יהיה והשאר שאפשר מה כל נוטל דודושל
 להיות שראוי מי אין אם הירושה לענין קורבה מיהא הויא האבדמצד
 לו:קודם
 של לו שיש זה נוטל אמו, אחות של ולזה דודתו של לזה יש אםד(
 לזולתו והשאר ליטול לו שאפשר מה כל כצ"ל[ דודתו. ]של אמואחות
 הקודם: באותכמש"ל
 אלו נוטלים אביו, אשת של ולזה מהנז' אחד של לזה יש אםה(
 ליטול אפשר שאי ומה ליטול, להם שאפשר מה מהנז' אחד שלשהם
 עמה לו אין שמתה אחר אביו דאשת אביו. אשת של לו שיש זהנוטל

 כבוד: או קורבה שלשייכות
 ולא א/ מחלקה של לא דוחים אינם זו במחלקה שזכרנו אלו כלו(
 אינם הנז' המחלקות של אם אפילו ג' מחלקה של ולא ב' מחלקהשל

 אבילות של צד לא בהם דאין דכיון הראשונה. השנה של רקפקידה
 לשאול באים שניהם אם ורק אדם כל כשאר הם הרי כבוד של צדולא

 של השלום מפני תיקנו בהכ"נ אותה אנשי אם וכן כנז'. להםאומרים
 השנה של רק להם שיש מאלו יותר זכות להם לתת שםהמתיישבים
 מ"ד סי' קולון למהר"י )וע' ביניהם. שנתקן מה כפי ינהגוהראשונה

 קמ"ח(: סי' יו"ד אמת זרעולה'
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 נו א ולזה ל ב' א' במחלקה הנד מקרוביו אחד וטל לזה יש אםי(
 קרוביהם מחמת 'טבאים דאלו מסתברא מהזולת 'טכיר או ץןליחאלא
 מצד שבא לזה והשאר ליטול להם שאפשר מה כל נוטליםממש

 שליחות: מצד אושכירות
 מסתברא אחרת, כנסת בית מבני וזה זו הכנסת בית מבני זה אםח(
 והשאר ליטול שאפשר מה כל נוטל זו כנסת בית מבני שהואדזה

לזולתו:
 כנסיות בבתי רק אמור איגו הללו במחלקות שכתבנו זה כלט(
 כנסיות בבתי אבל קודם, מי לדעת הנקודה על ועומדים מוותריםשאין

 תושביה ילכו שלא בהכ"נ אותה ולישוב שלום דרכי מפנישמוותרים
 לזה ומשלים לזה מפטיר למשל מחלקים זה ומפני כנסיות בתילשאר

 ביניהם. והוסכם שהותקן מה כפי ינהגו לזה ומוסף לזהושחרית
 ולהיות ההיא הכנסת בית לישוב והנכונה הישרה היא זו דרךובאמת
 הקדיש אמירת הוא דהעיקר שלום, דרכי מפני מה חלק אחדלכל

 בברית כמ"ש אחד קדיש אדם בני כמה לומר נוהגים הספרדיםואנחנו
 כף ה' בשם ג' אות א' במחלקה ועמש"ל ח'. אות ק' מע' א"חכהונה
 הם: שוים וההפטרה דהקדיש מדבריו דנראההחיים

 בבהכ"נ חול של ומנחה ושוורית דבערבית לבאר יש זהובכלל
 הקדימה משפט לו שיש זה קודם אחד. מנין רקשמתפללין

 בתי באיזה הרוב על וכרגיל מניינים הרבה שם יש אם אבלוכאמור
 משפט לו דיש הגם וחבירו קודם הוא ראשונה שבא דזה נראהכנסיות,
 אחד הכל הנפטרים דלגבי מאחר וכיוצא. שני למנין ימתיןהקדימה
 יהיה אם ספק שיש בסוף אך זכה. הקודם ולכן החיים דקומקפידים

 לבהכ"נ שבא גם קודם, הקדימה משפט לו שיש זה לא או אחרמנין
 שנראה מי יש ואם לבאר. שנלע"ד מה הוא זה שם, חבירו בואאחר
 מבקשו הנני סעיפים או סעיף איזה השמטת או הערה איזהלו

 דבריו אין ואם בח"ב. בל"נ אתקן דבריו נראים ואם מזהלהודיעני
 ונימוקי: טעמי אודיעהונראים

 הנלב"ע של הראשונה דבשנה י"ב אות לעיל כתבתי פקידה.טו"ב(
 כי עוד לבאר והנני וגו'. הקרוב או הבן בצבורמתפלל

 פקידת לו שיש זולתו ויש וכנז' קרוב לו שיש דמי פשוטהמנהג
 הראשונה השנה מחמת הבא הקרוב דוחה פקידה לו שיש זההשנה,
 נוהגים דהם דנראה מק"ח שע"ו סי' יו"ד היטב באר לה'ועיין

 הבא זה ליטול לו ואין כן אינו מנהגינו אבל ע"ש. נוטליםששניהם
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 לך 'ט"ט זה ליטיל לו אפשר זטאי מה רק הראעענה השנהמחמת
 י"ב אית כי ומפני י"א אות לעיל זה מנהגינו ורמזתי הוטנה.פקידת

 פה: זה ביארתי נדפסהכבר
 הזטבוע בסוף פקידה לע,טות פה דנוהגים ס' אות לעיל כתבתיעוד

 ובסוף עשר האחד חדש ובסוף הראעען החדש ובסוףהראעחן
 נדפסה כבר הנז' האות כי )מפני פה עוד לבאר והנני הראשונה.השנה
 הולכים עשר והאחד והחדש השבוע של פקידות דבשלשהוכנז"ל(
 יו"ד ח"א פעלים רב ה/ כמ"ש המיתה יום אחר ולא הקבורה יוםאחר
 כלל חכמ"א שבס"ס ישראל בית וה' החדש פקידת לענין נ"אסי'

 יום אחר הולכימ השנה סוף בפקודת אבל הי"א. פקידה לעניןקע"א
 השנים בשאר בין ראשונה בשנה בין הקבורה יום אחר ולאהמיתה
 או ימים ארבעה או שלשה המיתה מיום מרוחק הקבורה יום אםזולת
 וכן זה בלא אבל הקבורה. יום אחר הולכים ראשונה בשנה דאזיותר/
 ז"ל עובד בית ה' וכמ"ש המיתה יומ אחר הולכים תמיד השניםבשאר

 ע"ש: ד' אות והשלשים השבעה יום מקצתדיני

 או השביעי בליל חלה היא השבעה פקידת כי פה עוד לבאר הנניוכן
 פקידת וכן מהאבלות. שיוצא יום באותו דהיינו השביעייום
 באותו דהיינו השלשים. ביום או השלשים בליל חלה היאהשלשים

 הקרובים. בשאר כזה היה אם לגלח השלשים גזירת ממנו דבטלהיום
 יום באותו חלה היא עשר האחד פקידת וכן שם פעלים רב ה/וכ"כ
 סי' ח"ב יעקב שבות ה' מדברי וכ"נ עשרץ האחד השלמת שהואעצמו
 נפטר שאם בו שנפטר ביום בו חלה היא השנה פקידת אבלקכ"ט.
 לחדש כו/'כ הנז' ביום השנה פקידת ג"כ תהיה פלוני, לחדש וכךבכך
 רב ה' ומדברי שם ז"ל יעקב שבות ה' מדברי נראה שכן וכמופ'.

 ואכמ"ל: שם. ז"לפעלים

 כ"י זצוק"ל המח' הדה"ג מז"ק כתבי בין ראיתי ]אה"נ פקירה.יח(
 למי ידעתי לא ערבי בלשון הפקידות בעניניכללים

 נזכר שכבר מה והשמטתי לעברית מערבית פה והעתקתיםמקדושים
 מנינים הרבה שיש שבת וליל החול ימי בכל המח'[ הרה"גבדברי
 שהגיע קודם בא אם אבל התפלה/ בזמן כשבא דוקא קודם, הא'שהבא
 תחלת בזמן אח"כ בא חבירו ואם קודם, בא נחשב אינו התפלהזמן

 בזמן או עה"ש קודם משל דרך כאחת. באו כאילו נחשבהתפלה
 יוכלו שלא השירות קריאת בזמן מוצ"ש ליל או השבת יוםהדרוש

 השירות: וקריאת הדרוש אחר רקלהתפלל



שכגכהונה חה"רהברית

 קודם: פקידה לו וט"ט מי כאחת, ב' באו אם מנעים הרבה יש אםאף
 לו 1 י מהם א' כל פקידה להם ו"ט בביהכנ"ס אחים ב' 1 יאם

זכות:

 'טעות י"ב עם כ"ט דאחרי '1"ה בסימן ז"ל הב"ח כתב הבה ון פךוח
 של"ט סימן בא"ח ז"ל והמג"א ע"ש. פודים חלקיםתשצ"ג

 ט"ון אות ושם ביו"ד ז"ל להברכ"י ראיתי וכן עליו. חולקסק"ח
 יש בדיעבד כן עשה אם דאף שכתב ז"ל אהרן מטה פרח מהרבשהביא
 פנים להרב ראיתי וכן ע"ש. עיקר וכן יברך ולא ולפדותולחזדר
 שלשים ביום שנפדה לו שידוע דמי שכתב ג' סימן בח"א ז"למאירות
 חכם להרב ג"כ ועי' אחר. פדיון וצריך כלל פדוי אינו זו הוראהע"פ
 הרב בריה ולמר שם ז"ל הפ"מ והב"ד ע"ג דמ"ד קי"ד בסי' ז"לצבי

 הביא ז"ל הד"ט עיקרי הרב אך ל"ד. סימן בח"ב ז"ל יעב"ץשאלת
 פדוי בנו מיהא דבדיעבד שכתב פ"ז סימן בח"ב יעקב שבותמהרב
 דכ"ע אליבא לעשות יש לכתחילה דודאי לענ"ד הנראה וכפיע"ש.

 שלשים ביום יהיה וג"כ חלקים תשצ"ג שעות י"ב יום כ"טשיעברו
 חיישינן ולא דאורייתא ספיקא דהוי כיון ואחד שלשים בליל אוואחד

 זה קודם פדאו אם בדיעבד ואפילו כוונתו, יודע דהקב"ה מצוהלעיכוב
 ז"ל להתב"ש ועי' נפקא. לא סד"א מידי דהא ברכה בלא ויפדגויחזור

 הדה"מ מהחה"ש שמעתי וכן ס"י. כ"ח סימן הדם כיסויבהלכות
 עבדינן דודאי שאמר ה'[ ברכת ]בעל יצ"ו הכהן מאמי רביכמה"ר

 ז'יל: הברכ"-יכהוראת

 עד הוא וגם דהראשונים )ז"ל( נר"ו הנז' הדה"מ מהחה"ש שמעתיעוד
 רק נשאר שלא אפילו ראשון ביום למשל נולד דאם נוהגים,היום

 חצי אפילו ונכנס שלמים יומ כ"ט עליו עברו ואח"כ מהיום שעהחצי
 הכינו וכבר יום שלשימ המ הימים חשבון דלפי כיון מהלילהשעה
 להתאחר להם אומר היה הכינו לא עדיין אם אבל לפדותו. להםאמר
 הכהן דניאל רבי בן חי רבי מן ושמע זה. דין על עמד שלאמאחר
 עד רק כן עושין אין אנחנו אבל כן עושים אתם לו שאמר )ז"ל(יצ"ו

 אבל לו שאמר דמה לו ונראה לעת. מעת שלמים יום שלשיםשיעברו
 לי נראה ולכן שמעתי. כאן עד הדיג'ת. קדוש קהל על היינואנחנו
 כ"ט נמי ואיכא עת אל מעת אינם אפילו יום שלשים תרתי איכאדאם
 כתב וכן פדיון. לעשות יש לכתחילה גם חלקים תשצ"ג שעות י"ביום
 דבכהאי פ' אות ח"ג ז"ל יוסף פורת בן בס' המגיה הרב בכוריבני
 ח"א דוד זרע להרב ]ועי' ע"ש. להחמיר ואין פדיון לעשות ישגוונא



כהונה קהי"הבריתשכר

 יביע ובוטר'ת קס"א סי' חיו"ד ח"א ונוטאל ובזטואל ל"ז סי'חיף'ד
 כ"ה[: סי' חיו"ד ח"האומר

 יטהיה או בנו את פדה ולא הים למדינת הלך האב אם הבן. פדיץמ
 דץ הבית פודץ דאץ יט"ה בסימן ז"ל מור"ם כתב יתום,הבן

 כתבו דהראשונים כתב קנ"ב סימן ביו"ד ז"ל ב"ד הרב אךע"ש.
 להאריך: מקום כאן ואיןדפודין.

 עושה אם איכפת דלא ש"ה בסימן ז"ל הש"ך כתב הבן. פדיוןכא(
 דרובא יע"א ג'רבה אי פה מנהגינו וכן ע"ש. בלילההפדידן

 י',[ סימן ו' ]כלל ז"ל ורדים גנת להרב ועי' בלילה. פודיםדרובא
 למצות מקדימין דזריזים בלילה שפודים מצרים עירו מנהגששבח

 ע"ש: המגמגמים דבריוביטל

 צר"'ימערכת
 מכה דאיכא מקום בכל ס"ט נ"ו סי' ז"ל מור"ם כתב הגידים. צומתא(

 מאחר הדם ונצרר ניפוח רק אינו אפי' הגידים צומתבמקום
 וכן ע"ש. טריפה הוא בעוף בקיאים אנו ואין בדיקה צריךשהיה
 או מכה הגידים צומת במקום בו שנמצא עוף כל להטריף פההמנתג
 עוף של הגידים בצומת בודקים ואין שיבריא, עד הדם ונצררניפוח
 ארץ הרב שכתב כמו ת"ו ירושלים עיה"ק מנהג וכן מור"ם.וכמ"ש
 או נפוח השוק דאם משה ימין ה' הגהות בשם הנז' סי'החיים

 עד לשוחטו אין אותו שקושרים הקשירה מחמת מראיתושנשתנה
 מנהג שכן נראה וכן ע"ש. ת"ו בירושלים נוהגים אנו וכןשיבריא.
 ע"ש: רכ"ך סי' ח"ב משה ישיב ה' מדברי כמתבאר יע"א תונסעוב"י

 צלי ולאכלו כלל הדחה בלתי הבשר לצלות פה פשוט המנהג צלי.ב(
 מעט עליו שזורקין אלא כלל, הדחה בלא ג"כ שהואכמות

 כ"ח[ סי' ]ח"ד )שו"ת( ונשאל שואל הקטן ובספרי הצליה קודםמלח
 וכן ואכמ"ל. ז"ל הפומקים עפ"ד הלכה תוא זה דמנהגינוהוכחתי
 שנוהגים שכתב כ"ב אות יו"ד משה ויען בספרו ז"ל למהרמ"זראיתי
 בתחילה הדחה ובלא שהייה בלא קצת מליחה ע"י הבשר לצלותפה

 וכן ע"ש. דבר עמא מאי חזי ופוק וגו', לסמוך מה על להם וישובסוף



שכהכהונה תהי"הכרית

 פשוט דהמנהג 'טכתב א' אות ע"ו ס" ז"ל אחים לטבת להרבראיתי
 רק צליה, לאחר ולא צליה קודם לא לצלי הבזטר מדיחיןשאין

 יש דלכתחילה העה"ש, וכמ"ש צליה בשעת קצת למלחועעוהגים
 והוא ע"ש. לצלי קצת מליחה דבעי דסעל הפוסקים לדעתלחוט

 הפר"ח בשם ע"ו ס" ת"ם ארץ לה' ראיתי וכן ממש. הנדכמנהגינו
 הדחה צריך 'טאץ עיקר ושכן כלל הדחה בלא צלי לאכול נהיגעדאנן
 ז"ל להפר"ח וע' ע"ש. צלייתו כחצי דהוא צרכו כל שנצלה אחרכלל
 צליה דקודם הדחה במי בעי לא מרן דלדעת וטכתב סק"א ע"ה]ם"
 צליה קודם הדחה צריך לדנא עצמו הפר"ח דלדעת הגם וא"כע"ש.

 ובא'" פה פשוט המנהג דכן ט וכ" מרן, דברי אלא לנו אץ אנוכיע-ש
 וכאמור: יע"א ובתונסתובב"א

 בו שצלו השפוד שאוסר מי שיש ס"ד ע"ו סי' ז"ל מרן כתב צלי.ג(
 על הצלי להשהות לאסור שהורה מי ויש מליחה בלאבשר

 הבשר יחזור שמא מלזוב, שפסק לאחר האש מן שהוסר לאחרהשפוד
 וכן ע"ש. להתיר המנהג וכן זה, בכל מתירין ויש ממנו. ויבלעהחם

 האש מן שהוסר לאחר השפוד על הצלי להשהות להתיר פהמנהגינו
 מלזוב: שפסקרלאחר

 שצלו עצמו שפוד באותו הצלי את לתמם זמן מזה פה המנהג צלי.ד(
 מרן דעת שכן א' סי' יו"ד ז"ל אברהם וישב ה' וכ"כבו
 ע"ש. בידו מוחין אין ע"ז לסמוך והבא העולם, וכמנהגלהתיר,
 לחמם מעי"ט חדשים שפודים להכין שנזהרים שיש פה ראיתיומקרוב
 אבל חומרא דרך רק זה ואין הראשונים. שבשפודים הצליבהם

 ומן וכאמור. וכמנהג ז"ל מרן כדעת ומורים הלכה לרביםלהורות
 אם חדשים שפודים להכין לעצמו להחמיר שנהג מי דגם נלע"דהאמור
 בשפודים הצלי לחמם יכול להכין, ששכח או מצא שלא מצד הכיןלא

 גבי על או גחלים ע"ג אותם לחמם עצמו לצער צריך ואיגוהראשונים
 המנהג: הוא וכן מותר מרן דלדעת כיון משו'א( )בערב'יאסכלה,

 וכ"כ צלייתו, קודם הבשר על מלח מעט לתת פה מנהגינו צלי.ה(
 בשם ב' אות ועמש"ל כ"ב אות יו"ד משה בויען ז"למהרמ"ז

 ז"ל: אחים שבת הרב ובשם ד'להעה"ש

 שנזהרים אלא אחד בשפוד והכבד הבשר לצלות פה מנהגינו צלי.י(
 כי הבשר. תתיכות ועליהם למטה הכבד חתיכותלהיות

 למרן וע' הגמרא. ימי של כמו למעלה פיהם שבבתים שלנוהתנורים
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 נתנורים בזטר עם הכבד( )דהיינוצלאו דאם יטכתב ס"ד ע"ג ס"ז"ל
 ובדיעבד למעלה ולא למטה הכבדיהיה למעלה שפיהס הגמראשבימי
 נוהגים אך אחד, בשפוד והאליה הבשר לצלות נוהגים וכן ע"ש.מותר

 מהבשר: למטה והכבד מהבשר, למעלה האליה חתיכותליתן

 להנהיג תמיד דרכו היה פה. ראב"ד שהיה ז"ל מהרי"ך מז"ק צדקה.ז(
 מקבלי בפנקס איש איזה לרשום רוצים באם צדקהגבאי

 מלאכה איזה לעשות ההוא לאיש לו אפשר אם ולדרוש לחקורהצדקה,
 ידי על להתעסק אחת בבת מה סך לו שיתנו להם אומר אז כי עסקאו
 כפיו מיגיע נהנה שיהיה העני מרויח ומזה בעסקיו, או במלאכתוזה

 חונה עליו יהיה שלא הקהל של הכיס מרויח וכן מתמידבאופן
 עוד הקהל לכיס הוצרכו ולא והצליחו עשו והרבה לו, לשלםמתמדת

 סי' יו"ד ז"ל למרן ועי' ז"ל. מהרש"ך מורי מאבי שמעתי כאןעד
 מזו. למעלה זו בצדקה יש מעלות שמנה וז"ל שכתב ס"ורמ"ט
 מתנה לו ונותן המך ישראל ביד המחזיק ממנה למעלה שאיןהגדולה

 שלא ידו לחזק כדי מלאכה לו ממציא או שותפות עושה או הלואהאו
 בחר דלזה 11ו'. בו והחזקת נאמר זה ועל ישאל, ולא לבריותיצטרך
 וללכת לעשות ראוי וכן הלזו. המובחרת בצדקה הנז' ז"למז"ק

 באופן צדקה מצות ולקיים הקהל ולטובת העני לטובתבעקבותיו
 ונכון: טובהיותר

 יהיו לצדקה פסקה לעשות הקהל דכשרוצים פה מנהגינו צדקה.ח(
 יותר. או שלשה שלשה של כתות שלש הצדקהפוסקי

 מהנז' כת וכל ומהסוחרימי ופ' פ' מלאכה מבעלי הנז' הכתותונבחרים
 מערבים ואח"כ אצלם. הרשומים האנשים על ופומקת לבדהמערכת
 השליש אותו ועפ"י השליש מזה ולוקחים כתות שלש כלפסקת
 ז"ל אברהם ויקרא ה' כתב לזה ודומה ואחד. אחד כל על הפסקהתקום
 מרן עפ"ד לזה סמוכות נתן ושם במקומו נוהגים שכן ג' אות קכ"ודף
 אחד כל כי הריב להשקיט נכונה זו ע"ש-ודרך ס"ב ק"ג סי' ח"מז"ל
 עפ"י שלשתם מתוך והמתברר שלשה שלשה של בב"ד כמונידון
 שהם הק"ק תשלומי בכל לעשות ראוי וכן האמת. אל קרוב הואהרוב

 וכיוצא: והמסים העיר שומרי שכר כמו פסקהדרך

 עומד צדקה לאיזה צריכים שכשהם פה מקרוב נהגו עוד צדהה.ט(
 ומבאר עם ברוב שם ודורש הגדולה בבה"כ מהדייניםאחד

 יכולת להם שיש הנמצאים כל ואח"כ ומעלותיו, ההיא הדברערך
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 אם בזה מקפידים ואין לבה ידבנו איטר כפי איוט ט אי אזמתנדבים
 לה זטראף מה על העדיף הבינתי או לו ז2ראוי מה כפי החסירהעז2יר
 לא כזה כי ,טלום ולהרבות זטלום לשים מאד היא נכונה זו דרךוכן
 כי וכיוצא. כו"כ וערכך כו"כ ערכי לזה או לזה לומר תלונה 27וםיהיה
 לבו ואין עם ברוב וגף יטבירך במי אז הדיץ מברכו לבו נדבתכפי

 בזולתו: כללתלוי
צדקה_

 ושם לשלם להראו"ם מכתבים לשלוח מקרוב נהגו עוד
 לק"ק הנחוצה למטרה תשלומין אופני וחמשה ארבעהכתוב

 ירצה אשר במערכה עצמו לרשום המתנדב ביד הבחירה ונותניםאז
 השלום: ונתיבות הנועם מדרכי זו דרך וגםהוא.

 ע"ש: י"ג. י"ב י"א אות א"ח בברי"כ עמ"ש צדקה בעניני צדקה.יא(

 קד"ףמערכת

 טריפה שיצאה וכיוצא מנקר או טבח או שוחט חברות. דברי קכלתא(
 לשלשים אם מאומנותם והועברו ידם מתחת וכדומה חלבאו

 לאומנותם להחזירם הב"ד כשמסכימים נותן, שהדין כפי יותר אויום
 והיינו כ"ח. ס"ק קי"ט סי' הפר"ח כמ"ש חברות דברי קבלתצריכים

 עוד ישובו שלא שבעיר כשרים שלשה בפני עצמם עלשמקבלים
 הפר"ח וכמ"ש לדינא המוכשר באופן שיעשו אלא שכאלהלדברים
 או ב"ד שלשה בפני כנז' שיקבלו נוהגים אנו וכן ע"ש. הרשב"אבשם
 דברי ויקבל להם שלישי להיות ת"ח עוד עמהם ומצרפים מהב"דשנים

 שלשתם: לפני כנז'חברות

 פלוני, דבר יעשו אם ]דתם[ דינם את שמקללים אדם בני קללה.ב(
 ב/ אות ב' מערכת שבסופו הזכרון בספר ח"ג ח"מהעה"ש

 ונראה לו להתיר פה ומנהגינו ע"ש. לו מתירין אם בזה פלוגתאהביא
 שלא נוהגים יע"א הדיג,ת בק"ק אבל ודעמיה. הש"ך עלדממכו
 לו. להתיר אלחארה פה אותו שולחים לזה שצריך ומי לולהתיר
 לעניים מה סך לשלם לו אומרים ביכלתו יש שאם פה אנחנוורגילים
 ומוכיחים לו מתירים ואח"כ שאפשר, מה כל זו פרצה בעדלגדור
 לו מתירים לשלם ביכלתו אין ואם כנז'. עוד יאמר שלאאותו

 ז"ל יעקב הליכות לה' וע' הזה. כדבר עוד יוסיף שלא אותוומוכיחימ



 ה נ ו הכ "ה"ת ת י רבשכח

 למהרמ"ז וע"ש פה, מנהגעו על ז"ל מהרס"ך בשם ב' אות ימע'
 ז"ל, מהרעוד מז"ק ב,טם יע"א הדע,ת מנהג אודות מוטה בדברז"ל
 ונשאל ]ובשואל שם בהגהתי ומ"ש נ"ז סי' ז"ל ציון שיבת לה'וע'

 ואכמ"ל. שע"ו[ סי'ח"ג
 דינו את למקלל ההתרה קודם לקנוס הראשונים הרבנים שנהגוומה

 סימן הרמ"ע מדברי מתבאר וכן דין. הבית עיני ראות כפיהוא
 זה או זה או הרבה ממון או ]בתעניות[ נפש בעינוי הוא והקנסמ"ח.
 מה לפי והכל בהם שנהג ראש הקלות גודל וכפי השבועות רובכפי

 שלא ויזהר לו יתירו ואח"כ הקנס חומר עצמו על ומקבל אדם.שהוא
 זה ולפי ע"ש. נפשו לכפרת ויספיק והלואי עליו יושת מאשריגרע
 שהרי כנז', לנהוג שיש ישראל אלהי בה' שנשבע למי דה"הנלע"ד
 מדוחק אלא לכתחילה זה על ישאל דלא ר"ל בסימן ז"ל מור"םכתב
 בשם סק"א בהש"ך מפורש זה דבר ושו"ר כנז'. לנהוג יש וא"כע"ש

 וחמישי שני להתענות עליהם עושים דבכה"ג ע"ג סימן מינץמהר"ם
 או זהוב מצוה לדבר מעות ליתן וכן הנדר, ולפי האדם לפי וכה"גושני
 מרבותי שמעתי וכן וגו'. בנדרים יזלזלו שלא כדי עשרו לפיכה"ג
 בזה גם כן עשו הקדמונים שגם ואפשר ע"ש. לעשות ראוי וכןוטיים
 מתירים אין שבדיג'ת דינו את במקלל כמו כך כל נתפרסם שלארק

 כנלע"ד: פרסום. היה ולכן פה דין לביתושולחים

 כששה מזה זה במחניהם רחוקים קהלות ב' יש ג'רבא אי פה קהל.ג(
 ובני אלכבירה אלחארה קהל א'( מילים. שבעה אומילימ

 והמנהג דיג,ת. בשם ג"כ הנקראת אצג,ירא אלחארה קהל ב'(השוק.
 או הכוללים נדבת בענין כי שלפנינו ובדורות אלה בימינופשוט

 שלישים שני משלמים השוק ובני אלכבירה אלחארה קהלהאורחים,
 מהר"י עזנך גאון מדברי מתבאר וכן השליש. משלמים הדיג,תוקהל
 דין בית מעשה בס' ונדפס ז"ל הכהן מהר"ם למז"ק במכתבו ז"לבסיס
 שני משלמים אלחארה בני כי ביניכם ידוע דהמנהג שכתב ל"וסי'

 פוצה בלי לעשות רגילים אגו וכן ע"ש. השליש הדיג,ת ובנישלישים
 ומצפצףנפה

 אחד גוף אלכבירה אלחארה אנשי היו דור אחר דור מלפנים קהל.ד(
 באלחארה, ודרים מהדיג,ת הבאים יחידים או יחיד איזהעם

 ר' כמה"ר מז"ק בנסים המלומד האלהי המקובל הרה"ג בוא מעתכי
 מעיר אחד רק אלכבירה אלחארה פה היה לא והלאה ז"ל הכהןמרדכי
 מבית אחד היה עצמו ז"ל הנז' והרב לכאן. מהדיג,ת הבאיםושנים



שכטכהונה ההי"הכרית

 הרבנים וכן ד'ל, פרץ מוהר"א דאתרין מאריה הרה"ג וטלדינו
 ראעף היו ד'ל הכהן מהרר"ך ואחיו הכהן מהר"ן ז"ל בנעהגדולים
 בדיג,ת הדרים אלחארה בף וכן אלכבירה, אלחארה פה דץ ביתאבות
 פירוד כזטנהיה דורות כמה אחרי ושוב הדיג,ת. ק"ק עם אחד גוףהיו
 מזה. זה הופרדו הדיג,ת תושבי ובין אלכבירה אלחארה תושביבין
 בפני קהל כמו אלכבירה באלחארה הדרים הדיג/ת של היחידיםהיו

 והיו ע"ש, תשובות בכמה דיל בית מעשה בספר כמתבארעצמם
 בהדיג,ת הדרים אלכבירה אלחארה בני .וכן הדיג,ת. בני אחרנגררים
 ועמדו אלכבירה אלחארה בני אחרי ונגררימ הדיג,ת מקהל נפרדיםהיו
 בספר דין בית מעשיות מכמה מתבאר וכן כידוע. שנים וכמה כמהכן

 ע"ש: דין ביתמעשה
 יר"ה הממשלה ונימוסי חקי עפ//י ויותר שנה כשלשים מזהאמנם

 עם בשוק או אלכבירה באלחארה הדרים הדיג,ת אנשיהתאחדו
 בני וכן דבר. בכל ממש אחד לגוף ונעשו אלכבירה אלחארהתושבי
 הק"ק עם ממש אחד לגוף נעשו בהדיג,ת הדרים אלכבירהאלחארה
 אשר ומדות תולדות בקונטרים ועמ"ש דבר. בכל הדיג,תתושבי
 ומאז בזה. ואכמ"ל ב' אות בהגהה א' אות ג' מע' הערך יקרבסו"ס
 ומחר היום עד נהוג וכן ודבר דבר בכל תושביו אליו נגררים מקוםכל

 שהיו כמו להיות לאיתנם, ושבו ומצפצף פה פוצה כל בליבכלל
 מק"ק בהדיג,ת דרימ אשר אלחארה אנשי שנפרדו טרםמלפנים
 כמו שהוא בשוק או באלחארה דרים אשר הדיג/ת ואנשיהדיג,ת,
 משותפים שהיו בנדונו ר"ה סי' רוכל באבקת ז"ל למרן וע'אלחארה.

 זה הוא פשוט דבר וכתב קהלות, לשני חלקם המלך וסופר הקהלותב'
 דינא דמלכותא דינא יר//ה המלך בספר לבדם חילקם המלך שסופרכיון
 להיות אחרת שבעיר לקהל לכוף יכול אחת שבעיר הקהלואין

 עכשיו משותפים, היו עכשיו שעד ואעפ"י כרחם. על עמהםמשותפים
 וחתום המלך בספר יר"ה המלך סופר שחילקם לכאן באו חדשותפנים
 חקי דמצד דכיון לנ"ד ומינה ומינה ע"ש. קארו יוסף הצעירנאם

 כל כולל הנז' המקומות מב' ומקום מקום כל יר"ה הממשלהונימוסי
 שמן או כאן להדיינים אשר יר"ה המלך למאמר בנוגע בין שם,הדרים

 נשיאי לענין בין הקהל, והוצאות והכנסות הכומיתי לעניןבין
 המסים לעבין בין יר"ה, הממשלה של המשפט בתי לענין ביןהקהלות,
 עתה הנה נפרדים היו זה דטרם והגם דינא. דמלכותא דינאוכיוצא
 שם הדרים עם אחד גוף זו קהל אנשי להיות לכאן באו חדשותפנים

 שם: הדרימ עם אחד גוף זו קהלואנשי



כהוגה תהי"הבריתשל

 ן דב ר"'ב ס" רוכל באבקת מרן ס וכמ" הוק הכי נמי הדע דמןועוד
 ממקום היוצא איעז כל והיתר איסור לעגין בין ממוןלענין
 נוהג דאינו למקומו, לחזור דעתו ואין שמקילין למקוםשמחמ'ירים

 ואעפ"י וגו', לשם שהלך המקום כמגהג אלא משם שיגאכמקום
 לגבי הם בטלים ראשון מנהג שנוהגים ממקום הבאים הםשרבים
 נתכוננו לא עדיין ואלו שאלו ואעפ"י אחר. מנהג שנהגו מהםמרוכים
 קדמה המרובים האחר המנהג שהנוהגים היכא וכ"ש ההוא.במקום

 ושוב וגו'. מהם המועטים האחר המנהג לבעלי ההוא במקוםקביעותם
 מתושבי מרובים הם מחדש הבאים דאפילו הוכחות מכמה שםמסיים
 הגם התושבים אותם לגבי המרובים בטלי מלפנים בה הקבועיםהעיר
 הלעז מפני רשאים אינם להחמיר באים הם ואפילו מועטים,שהם
 וכ"כ צש"ב. עומד העולם שעליו השלום גדול כי המחלוקתומפני
 גרירי בתראי דהני י"ט אות איסור במגהגי תצ"ו סי' א"חהפר"ח
 שבאו העיר ובני מרובים הבאים ואפי' מנין להם שיש כל קמאיבתר
 רק היו שנפרדו טרם דמלפנים בנ"ד וכ"ש ע"ש. מועטים הםלשם
 המקום אנשי עם אחד גוף והיו הקהל עם ונתערבו יחידים אויחיד

 רבות אחרי שנתחדשה המחלוקת מפני רק נפרדו ולא בו לדורהבאים
 למה הדין ווזר ביניהם שלום ונעשה המחלוקת שעברה ועתהבשנים,
 לכל מתבאר וכן בזה. בידינו היא מסורת שכן וכמו בתחילה,שהיו
 שכבר עתה וכ"ש עש"ב. ו' סי' דין בית מעשה בדברי ישרמע"ן
 מזה אחד וקהל אחד לגוף והיו ונתערבו כן ועשו מעשהגעשה

 וריעות. שלום אחוה אהבה ביגיהם ושוררת יותר, אך שנהכשלשים
 בני היחידים מאותם דיינים שלשה עליהם מינו אלחארה ק"ק כיעד

 ועפ"י הי"ו הק"ק ראשי הסכמת עפ"י באלחארה הדריםהדיג,ת
 דיין עליהם מינו יע"א הדיג,ת בק"ק וכן יר"ה, המלך מאמרישלשה
 ועפ"י שם הק"ק ראשי הסכמת עפ"י בדיג,ת הדרים אלחארהמבני
 שלא כן להתמיד צריכים ולמנהגא לדינא וא"כ יר"ה. ממלךמאמר
 הראשונים תונם עוב"י וגאוני רבני שכבר וכמו ועד, לעולםלהפרד
 נגד שואגים אריות שבעה ל"ז מי' דין בית במעשה דבריהםהובאו
 ומפיהם קהלות. לשני אחד קהל ולוולק הדבקים בין להפרידהבא

 לעשות להבא הברית אלות וכל ושמתות חרמות נדויים יהלוכולפידים
 מיירי דשם והגם עש"ב. אזניו תצלנה דבריהם שומע כל אשרכן

 קהל היו שנה שלשים מלפני ובנ"ד לשנים הדיג,ת קהלבמפריד
 שני כעין היו והם אלחארה לקהל שייכים בדיג,ת הדריםאלחארה
 קהל כמפריד הוא המפרידם אווד קהל נעשו דעתה כיון מ"מקהלות,



שלאכהונה חהירהברית

 טעמא. בתר דהל הנד הגאומם של בגחלתמ ונכוה ממיט לעעיםאחד
 באלחארה הדרים הדיג,ת אנשי עם אלחארה קהל למפריד ה"הוכן
 תונס עוב"י וגאוני רבני וגזירת דבהסכמת והגם טעמא. בתרדזיל
 תונס עוב'/י וגאוני רבני כתבך כבר הדיג,ת, קהל רק נזכר לאהנז'

 התקנה על דמוסיפין דנקיטנן רכ"ח סי' יו"ד ח"א דרבותאבמשהא
 קהל היו דמלפנים ועוד ע"ש. נזכר שלא מה על גם גזירותיהםוחלו
 ושבים המסובב יסור הסיבה ובסור נפרדו המהלוקת מפני ושובאחד

 ולא אחים בין מדנים משלח אלא אינו דהמפריד ועוד כדינא.לאיתנם
 שם מלא ומקרא השלום. אלא לישראל טובה מחזיק כלי הקב"המצא
 שזו המפרשימ וכתבן וגו' מדנים משלח והוא וגו/ ושבע וגו'הנה

 עוד לבאר ויש רבים. נגד לרבים וכ"ש ע"ש, כלם כנגדשקולה
 באלחארה אשר הדיג,ת בני כל כי פעמים איזה זלה"ה מא"מששמעתי

 ור' רחמים ור' נסים ר' הם שבניו ז"ל הכהן מהר"ם הרה"ג מבניהם
 באו אח'/כ ורק רחמים, ומר' עמרמ ר' מבני הם המשפחות וכלעמרם,
 פשוט וכ"ז אליהם ינלוו מהדיג,ת שנים או אחד יחידיםאיזה

 ומהמוחש:מהשמועה
 שהיו היחידים אותם של והאביונלם העניים היו כי ידוע דהדברועור

 והמחסור העוני הצער בתכלית עצמם בפני לקהלנפרדים
 לא העניים כי יתירה זאת ועוד ע"ש. מ' סי' דין בית במעשהכמבואר
 בלתי מעצמם הנותנים מהאנשים רק להם ששייך מה גוביםהיו

 וכלימה חרפה והרבה בושה הרבה מזה להם ונמשך גכאים,אמצעות
 פעמים כמה כי ובפרט הנותנים, מכת הנזכרים העניים היו אםובפרט
 כלל להם משלמים אין ולפעמים וגו', ושדב לך הנותנים להםיאמרך
 הרבה היו עצמם היחידים מצד וכן ממש. בה שאין סיבה איזהע"י

 הפסקה בענין ובין לענייהם התשלומים בענין בין ביניהםמחלוקות
 של הדיין להביא נצרכימ היו פעמים וכמה המסים, ושל הצדקהשל

 בלתי היו וכן בזה. לדון או לפשר איך לראות לאלחארה ע"זהדיג/ת
 אלחארה לדייני לפעמים הולכימ לזה וכשצריכים ביניהם ומורהדיין

 נמשכים חסרינות כמה כי מאליו מובן והדבר הדיג,ת, לדייניולפעמים
 הדבה להם חסר היה וכן קבועים, ביניהם ומורה דיין להם כשאיןמזה

 מתבאר וכן כידוע. וקהל קהל לכל הנחוצימ הצבורייםמהצרכים
 שהיו ע"י ועתה ע"ש. סי' ח"א משה בישיב כמ"ש תונס רבנימדברי
 עוד נלכד ביניהם והמפריד שהזכרנך הפדטים כל נתקנו אחדלקהל
 מזה הנמשכים התקלות בכל נלכד וכן אביונים, ושועת ענייםבצעקת

 הנז': והגאונים הרבנימ של בגחלתם שנכוה מהמלבד



 ה נ ו הכ תה"יה ת י רכשלכ

 הבאים על שהץ החומרות דגם רוכל באבקת מרן בדברי האמורומן
 אנו שם. שדרו המקום כאנשי רק ועושים מינייהו פקעיתחילה

 שם. דרו אשר הקהל של החומרות עליהם דחלו שכן במכללמדים
 גרידי בתראי דהני י"ט אות תצ"ו סי' שם ז"ל הפר"ח להדיאוכ"כ

 עש"ב: ברור וזה לחומרא בין לקולא בין במנהגותם קמאיבתר

 הם עתה, ועד הוסדה מיום השוק חומת ותושבי אלחארה קהל קהל.ה(
 מבני הוא הראשון במנין בשוק הישוב התחלת כי אחדקהל

 נגרר החדש דהמקום י"ט אות תצ"ו סי' הפר"ח וכמ"שאלחארה.
 דמדפרכינן והר"ן הרשב"א וכמ"ש משם, באו אשר המקוםאחרי
 משם, שבאו מקום אותו כמנהג וינהגו כלומר אתו מהיכאוניחזו
 כמנהג הכל אתו מהיכן אנשיה רוב נודע אם הדשה עיר דכלשמעינן
 של בגחלתם נכוה הוא ביניהם והמפריד ע"ש. משם שבאו מקוםאותו
 ד' באות וכמש"ל תונס עוב"י וגאוני רבני שואגים אריותשבעה

ע"ש:
 יע"א גרדאן בן עיר וקהל מדנין עיר וקהל זרזיס עיד קהל קהלות.ו(

 הדא להם הראשון המגין כי אלחארה קהל אחרי נגרריםהם
 הדיג,ת קהל אחר נגדרים הם תיטאוין עיר קהל אבל כידוע.מאלחארה

 מהפר"ח ה' באות ועמש"ל הדיג,ת. מקהל הוא להם הראשון המניןכי
 רי"ב סי' רוכל באבקת ז"ל מרן מדברי ומבואר והר"ןוהרשב"א
 אם דגם י"ט, אות איסור במנהגי תצ"ו סי' א"ח ז"ל הפר"חומדברי
 ממקום הבאים עיר איזה או מקום באיזה למשל יתרבו הימיםבמשך
 קמא קמא לדינא מ"מ אחת, בבת מהם רבים יבואו ואפילו זהזולת

 ע"ש: הראשון המנין אחרי הכל ונגרריםבטיל

 בעוב"י הרבנים ראש הרה"ג העיד יע"א גאבס עיר קהל קהלות.ז(
 ששמע ע"ה סימן ח"ב משה ישיב בספרו יע"אתונס

 ע"ש: ז"ל דעתו וכן פה כמנהגינו שמנהגם ז"ל זיתון מוהר"ימהרה"ג

ח(
 קהלדת_

 הרה"ג עירינו רבני בגודלם הע*דו צ'פאקס עיר קהל
 אי פה כמנהגינו נוהגים הם כי ז"ל ומהרי"ך ז"למהרס"ך

 בגודלו העיד וכן ע"ש. ב' אות ח' מע' יעקב בהליכות כמ"שג'רבא
 זמנו אלי במכתבו ז"ל עזריה חי ר' כמה"ר שם דאתרא מאריההרה"ג
 עזריה יעקב ר' כמה"ר בריה מר בגודלו העיד וכן התרנ"ח. אדרטו"ב
 הרבנים ראש לנו וכ"כ התרפ"ט, כסליו ז' זמנו אלי במכתבוז"ל

 תשרי כ"ז זמנו אלינו במכתבו ז"ל אלגז מהר"י רוונסבעוב"י



שלגמהוגה תה"רהכרית

 לישוב הראעתן דהמנץ בזה עדעת קבלת כמה יט וכןהתרפ"ט.
 וע' ר"ה[ סימן ח"ג ונשאל שואל ]וע' ג'רבא אי מפה .הואצ'פאקם

 מזה: ו'אות
 שם הרבנים ראש מדברי מבואר יע"א גפ'צה עיר קהל קהלות.ט(

 בישיב הוב"ד לחי כה המחבר הרב הוא ז"למהרח"ך
 וכן ג'רבא, אי עירינו כמו הנפיחה הם דאוסרים רכ"ד סי' ח"במשה
 מוהרי"ז הגדול דין בית הרב ודעת ז"ל שתרוג מהר"ם הרה"גדעת
 באורך. שם שיעוין כמו ז"ל אלחאייך' ומהר"י ז"ל ג'אוי ומהר"דז'/ל
 וע' ע"ש. אסורים הכלים וגם יענש ענוש זה על דהעובר מבוארושם

 ח': אות ס' מע' לעילמ"ש

 בנויה והשוק אלכבירה אלחארה קהל של הכללית הקופה קופה.י(
 חמורות הסכמות בזה ויש הבשר, מכס עזר עלומיוסדת
 כידוע. ז"ל הקדמונים מהרבנים וגו' וגו'בכחות

 לכיס משלם הבשר ]דמוכר[ לכביר'ה אלחאר'ה פה תקנה שישוהיינו
 או השור מקנת לפי השמינית רביעי יום ומחצית א-ב-ג בימיםהקהל
 הנשחט. השור או השה אותו שנמכר ממה העשירית או הנשחט.השה
 בערבי וכן ששי וביום חמישי וביום היום חצות אחר רביעיוביום
 וערב ניסן חודש בראש רכן זה, דרך על קודס ימים ואיזה טוביםימים
 הרביעית הבשר ]מוכר[ משלם זה דרך על קודם ימים ואיזה כפוריום
 שנמכר ממה החמישית או הנשחט השה או השור אותו שגקנהממה
 כמו בזמנים החורף לבין הקיץ בין הפרש ויש השה. או השוראותו

 פרנסת לצורך הקדמונים תקנת וזה הכומיתי. ועד בפנקסשכתוב
 הסכמה שיש לנו ומסור ששמענו מה וכפי שלהם. והענייםהדיינים
 הדרים על וזה זה את לקיים ונדוים בכוחות וחוזק חומרבכל

 יוכלו שלא ג"כ זה ובכלל בשוק. הדרים ועל אלכביר'הבאלחאר'ה
 בהנאה אפילו אסור והוא לאלחאר'ה המובא הדיג'ת של הבשרלאכול
 כי ושמעתי הנדוים. וכוחות וחוזק חומר בכל הראשונים הסכימושכן

 לו הנשאר בשר בידו שהביא למי הורה ז"ל מהר"ן מקודשהראב"ד
 ולקוברו לשורפו וחייבו ממנו ליהנות שלא לאלחאר'ה בדיג'תבהיותו
 שלא בזול הדיג'ת קדוש בקהל הבשר שהיה מפני הוא והטעםבעפר.
 לטובת אחרים הכנסות להם היה )שהם הנז' הבשר מכס עליוהיה

 ולכן הצכור(. על להכביד הוצרכו ולא אלג'ריבה כנסת מביתהעניים
 שמעתי ומקרוב מהדיג'ת. המובא הבשר על באלחאר'ה תקנהנעשית
 זרזי'ס, מכפר בשר והמביא אצלם. זו תקנה עשו בהדיג'תשגם



 ה נ ד הל תה"ת ת י רבשלד

 ר,טאי ואז הנד הצבורי המס עלע מזטלם תיטאו"ה בנגרדאץ,מדנ"ן,
 אבל הנז'. התקנה אחרי ונתיישבו חדשים אלו שעיירות מפנילאוכלו
 מיושבים שהיו וכיוצא. תונס, סוס'ה, צפאק'ס, גאב'ס, עיירותשאר
 והכוחות התקנה בכלל הם אם לדינא בירור צריך התקנהמזמן

 להביא בנקל ולא מאלחאר'ה רחוקים שהם דכיון )דאפשרוהנדויים
 שומר נתברר שלא עוד וכל הנז'(. התקנה עליהם היתה לאהבשר

 להאריך: מקום כאן ואין חרם. מספק ירחקנפשו

 מדור קדום המגהג עוד יו'ד, באות וכאמור הבשר עזר מלבד קופה.יא(
 מה כפי מה סך בחדשו חדש מידי משלם אחד שכלדור

 כופלים טובים ימים ובערבי הכללית. לקופה הי"ו מהק"ק עליושיושת
 טוב יום כל תמיד, /ישלם שנן,וג מה כפי ויותר שלש או פעמיםאם

 בזה: ואכמ"ל הכללית הי"ו הק"ק לקופת ותשלומו טובויום

 אדם כל שאר על לקרוע דאין  ישר'א ג'רבה אי פה מנהגינו קריעה.יב(
 לנהוג ראוי וכן עליון[ ]מלבוש בסדרייה ולא בחלוקרק

 ]ביו"ד[ והטור מרן מדברי מוכח וכן הש"ם, בימי גמ נהגו דכןדמוכח
 רט"ו[: סי' ח"ג בשו"נ ]ועי' ש"מ.סי'

 רי"שמטרכת

 מהם אחד רוב שחט אם ס"א כ"א סימן יר'ד ז"ל מרן כתב רוכ.א(
 ובלבד כשרה, שחיטתו ובחיה בבהמה שנים ורובבעוף,

 יותר שהנשחט שימצאו וכיון רוב הוא שהנשחט ימצאו אותוכשימדדו
 ד' אות ז"ל החיים כף ה' וכתב ע"ש. דיו השערה כחוט אפילומחצי

 רוב ובעו החמירו האחרונים רבני שאר אמנם כן, שפסקו פוסקיםדיש
 והגם פוסקים. כמה בשם ע"ש שהוא כל במדידה ולא לעיניםהניכר
 נבלה בספק מ"מ ז"ל מרן דעת אחר ללכת תמיד נקיטנן בדידןדאנן
 מאד וקשה ומתקצר ומתרחב נמתח שהוא בושט ובפרט להחמיריש

 הניכר רוב דליכא כל לאסור אני ורגיל במדידה, האמת עללעמוד
 לה' וע' ע"ש. ז"ל והשש"א והעה"ש הפר"ח דעת שכן וכמולעינים
 המדידה על לסמוך אין ודאי דבושט הקומץ בשם ה' באות החייםכף

 זבחים והרב המנ"י בשם שם דסיים והגם וגו', נמתח שהואמחמת
 בדידן, ואנן בדידהו אינהו וגו' למדוד בקיאים דבסביבותיהםשלמים



שלהכהונה דעהי"הברית

 הושט במדידת כך כל לדקדק בקיאות למ אץ דיתמי יתמי דאנןדבפרט
 דף צדיק עיני לה' וע' דאורייתא. באיסור המתיר יפגע ובנקלשנמתח

 היה ז"ל הוא דגם דנראה י"ג אות ע"ב ט"ז ודף י"ג אות ע"אט"ו
 ,טאל"נ והט ,םט ווומע'ן לעיניט, הנראה רוב דבעינן ובאמורה

 תנובות לה' וע' ע"ש. המנהג גם דכן יראה והתלמיד מהרבותזטובות
 ערב או אורחים לצורך או דבהפ"מ שכ' ג' אות כ"א סי' ז"לשדי
 ז"ל מרן זטכ"ד וכ"זט במדידה, להקל יזט חזטוב בדבר לעני אויטבת
 ושאר מרן גם במדידה בבקיאות תלוי דהדבר כיץ לענד"ן אךע"ש.
 יתמי לדידן להקל אין וכאמור דנמתח דבךזסט עדו כן הסובריםפוסקים
 רוב זטטט מאד הדבר לו וברור במדידה נוקפו לבו זטאין ומידיתמק

 ז"ל. הנד הרב על לסמוך יכול המיתוח חעהטת וליכאגמור

 אונה מזטיפולי יוצאת מירכה אם מ"כ ט"ל סי' ז"ל מרן כתב רוב.ב(
 היא הסירכה רוב אם לדופה ונסרכת האונה גב עלומתפשטת

 סירכה אם בסכ"א כתב עוד ע"ש. טריפה לאו ואם כזטרה האונהבגב
 בתר אזלינן האומה. זטכנגד ולדופן האונה זטכנגד לדופן מאונהעולה
 לדופן אחת בסירכה נסרכו והאונה האומה אם בסכ"ה כתב עודרובא.
 אץ אם טריפה מהאומה רובה ואם כשרה, מהאונה הסירכה רובאם
 נן אזל ולדופן לחזה אחת בסירכה הסרוכה אונה וכן ע"ש. בדופןמכה
 מכה בו זט"ט לדשן אחת בסירכה הסרוכה אומה וכן רובה,בתר

 וכן טריפה, לאו ואם כשרה במכה רובה אם לה וחוצה במכהוהסירכה
 רובה אם פן זטבד ולמכה לטרפזט אחת בסירכה האומה נסרכהאם

 פה השוחטים מהגים וכן ע"ש. טריפה לאו ואם כשרה שבדופןבמכה
 אין דלדידן כתב י"ח סעיף ז"ל דמור"ם והגם רובי. בהנילהכשיר
 סוף עד יתבארו אזטר החילוקים בכל גם אלו בחילוקיםנפקותא
 מנהג כי לעעות ואץ הכל להטריף הארצות באלו נהגו כבר כיהסימן,
 בתריה הספרדים אנחנו ע"ש. במהם מבף זטאנו באזטכנז הוא ניםקדמ
 וכן וכאמור, ז"ל כמרן ה,טוחטים דנוהגים היכא וכ"זט גריריןדמרן
 זטבת ה' מדברי וכ"נ וכאמור. הרוב אחר וללכת להורות רגיליםאנחנו
 ז"ל זטו תנובות ה' מדברי ומ"נ ע"ש. נ"ח מ"ו מ"ה אות ד'לאחים
 ע"ב ע"א אות י"א דף צדיק עיני ה' מדברי וכ"נ ט ע" קל"ח קי"דאות

 ע"עה פ"הואות

 על במחצה אבל רוב כשיש דוקא דמכשרית רובי הני בכלרוב.
 'טבת הרב וכ"כ בב"י ז"ל מרן בדברי וכמבואר טריפהמחצה



כהדנה תה"תבייתשלו

 תנובות הרב וכ"כ ע"ש. והאחרונים הב"י מרן בזטם נ"ח אותאחים
 ע"עה קל'ח אותעיי

 ומשכן חבירו את המלוה ס"א קע"ב ס" יףז ז"ל מרן כתב רכית.ח
 במשכנתא היא אם פירותיה שיאכל מנת על יטדה או ביתלו

 אלץ זסניא במשלם וכותב ידועות לוסנים לו שמשכנה דה"נודמורא
 זטנה לכל מגיע זטאין הרבה הזמן מרחיב או כסף, בלא ארעאתיפוק
 זטמם עזטר ,טאחר עמו והתנה מנה יטהלוהו כגץ מועט דבראלא

 דערים אלף שוה קרקע אותה 'טכר והיה חנם לבעליה י קרקעתחדר
 בעל התנה אם וכן בפחות. ששכר כמי אלא זה שאין מותר, שנהבכל

 ויחשב מעות לו שיביאו לסלקו הלוה שירצה זמן שבכל עמוהקרקע
 שאר לו יחזיר והוא מהבית או מהשדה ויסלקו שנה בכל עשרלו

 מחובות לגבות המלוה ביד כח שאין שמאחר מותר, ויסתלקדמים
 פה גוהגים וכן ע"ש. שכירות אלא אינו ללוה הקרקע ולהחזירכלום
 שאין דסודא במשכנתא היא אם אלא בנכייתא משכנתא להתירשלא
 ראינו ולא שמענו שלא אלא וכאמור, כלום מחובו לגבות יכולהמלוה
 אלין שניא במשלם ואומרים ידועות שנים זו במשכנתא שמזכירמי

 או שדה אצלו ומשכן כו"כ סך פ' מאת פ' שקבל כותבים אלאוגו',
 כסף. בלא דתיפוק עד ושנה שנה לכל מזער סך בנכייתא חנות אובית
 לפדותה יכול שאינו שנים איזה מגבילין לפדותה רוצה הלוה אםוכן

 שיעור אותו מהם שינוכה אחר מעותיו בהבאת לפדותה יכולואח"כ
 פדה לא ושאם המלוה, ביד שעמדה השבים מספר לפי הנכייתאשל

 נהגו ולא כסף. בלא דתיפוק עד הלאה וכן אחרת לשנה תמשךאותה
 ע"ש: וגו' וי"א שם מור"ם כמ"שפה

 בא אם דסורא( )דהיינו זו משכנתא ס"ב שם ז"ל מרן כתב רבית.ה(
 יש לשנה קצוכ בדבר ללוה ולהשכירה לחזורהמלוה

 לשוכרה הוא יכול מהמלוה שכרה אחר אדם ואם מתידין וישאוסרין
 יחזור לא בידו ממושכנת שדה שהיתה מי מ"א קם"ד בסי' ומ"כממנו.
 דסורא במשכנתא כן לעשות שמתיר מי יש השדה לבעל אותהוישכיר
 שממשכן אחר הקרקע דבעל האוסרימו כדעת פה מנהגינו וכןע"ש
 זולתו אחר באיש הוא מפציר דסורא במשכנתא לחבידואותה

 ממנו: שוכרה עצמו הוא ואח"כ מהלוה; ]לשוכרה[)להשכירה(

 מאריה הרה"ג מימי דור אחר דור שבידינו המסורת כפי רבנים.ו(
 להעמיד פה המנהג והלאה, ז"ל פרץ מוהר"אדאתרין



שלזלהדנה תה*"הברית

 ר סימן דץ בית ממעשה מתבאר תן ב"ד וטלשה אלכבירהבאלחארה
 יר"ה הממשלה לפני הציע ד'ל ן זית מוהר"י הרה"ג כי ושמעתיע"ש.
 מצד וכן היה. וכן זה על ביחוד יר"ה המלך מאמר להוציאבקזסה
 הצרכים מצד אם הוא ונחוץ מוכרח זה דבר והמציאותהנסיץ

 במה דינים הבעלי מצד אם והיתר איסור הוראות מצד אםהצבוריים
 לאלחארה בנוגע כולו וזה יר"ה. מהממשלה בך רשות לב"דשיש

 אשר והכפרים העיירות רבני צרכי בצירוף וכ"ש עצמה,אלכבירה
 אחרינו: הנגרריםסביבותינו

 ראשי עפ"י רק מינויים היה והקדמונים הראשונים הרבנים רבנים.ז(
 מהר"ן והרה"ג ז"ל חדאד מהר"ם הרה"ג ומימי הי"ו.הק"ק

 יר"ה מהממשלה ובקשה הצעה הק"ק מדאשי היה יהלאה ז"לחדאד

 היום: עד נהוג וכן בשמו. ודיין דיין לכל יר"ה המלך מאמרלהוציא

 הרה"ג מז"ק שמעם את שמענו אשר פנינך שלפני הרבנים רבנים.ח(
 ובנו ז"ל ומהרר"ך ז"ל מהרנ"ך הרה"ג ובניו ד'למהרמ"ך

 והרה"ג ז"ל מהרמ"ח והרה"ג ד'ל. מהרי"ך הרה"ג מהרנ"ךשל
 היו ולא ועסקיהם ממסחרם או ממלאכתם רק נהנים היו ז"למהרנ"ח
 בכל הנותנים כת בראש תמיד היו הם ואדרבא כלדם, מהצבורנהנים
 מיוקר הפרנסה קשתה כאשר והלאה ומאז והחסד. הצדקהמוסדות
 הצבור מצד לדיין ממונה שהוא מי ומזה הרוחים. וחסרוןהשערים
 פרנסתו די למצוא במלאכתו יתעסק אם יר"ה המלך מאמרועפ"י
 זמן למצוא יוכל ולא למלאכתו רב זמן לו נחוץ ביתו אנשיופרנסת
 במלאכתו יתעסק שאם ראו המה הי"ו הק"ק וכן הצבוריית,למשרתו
 אדם שנתמנה כיון ע' דף בקידושין שאמרו וכמו ברבים. כבודויושפל
 מרן פסק וכן שלשה בפני מלאכה לעשות לו אסור הצבור עלפרנס
 עצמו על יקבל לא שישמשנו מי לו אין ואם ע"ש. ח' סי'בח"מ
 ע"ש. כ"ח אות ד' מע' ז"ל והמשה"ר שם מור"ם וכמ"ש פרנסשיהיה
 ח"מ ז"ל משה ויען ולה' א' אות פ' מע' ז"ל יעקב הליכות לה' עודוע'
 פרס לקבוע הי"ו הק"ק ראשי והנהיגו נהגו והלאה מאז לכן ב'.אות

 וכן ומסחר עסק ומכל מלאכה מכל בטלים להיות הי"ו להדייניםשבועי
 ח': י' אות ל' מערכת דעמש"ל היום. עדנהוג

 בכל ולהורות לדון רשות להם היה אשר הראשונים הרבנים רבנים.ט(
 היו צבור. וצרכי וח"מ אה"ע יו"ד או"ח הש"עחלקי

 כל הימים ובשאר שבוע/ בכל ידועים בימים ב"ד שלשה יחדנקבצים



כהונה דעהי"הבריתשלח

 ובבוא לביתו או בהמיז או בהכ"נ לאיזה לו הולך מהדייניםאחד
 ביחיד תורה דין להם דן או ביניהם מפשר הריב בעלי ב'לפניו

 את הריב בעלי יציעו ב"ד ג' תובע מהם אחד ואם להם.והולכים
 של כבהמ"ד לישב מנהגיגו ועתה יעשו. וכתורה ב"ד ג' לפנידבריהם
 שעות ב' חצות קודם ד' ויום ג' ויום א' יום ז"ל מהרס"ךהרה"ג
 מה לגמור שעות איזה עוד מתאחרים צורך יש ואם מטה,מעלה
 כל ו' ויום ה' ויום ב' ביום וכן הידם שעות ובשאר לגמור.שצריך
 בזמנים גם להתועד צורך יש ואם בביתו אם בבהמ"ד אם לומדאחד

 בעה"ו: טוב בכי הדבר לגמור מתועדיםהנז'

 והב"ד הק"ק מראשי צדקה גבאי ממנים היו מלפנים הקהל. ראשיי(
 הי"ו הק"ק כי המנהג שנה כשלשים מזה ועתההי"ו,

 יר"ה הממשלה לפני ומציעים במספר שבעה לזה הראויים אתבוחרים
 הי"ו, הכומיתי ועד בשמ הנקראים והם זה על להסכים במכתבבקשה
 ועמש"ל הכלליים הי"ו הצבור והוצאות הכנסות כל יהיו פיהםועל

 והלאה: ה' מאות ו'מע'

 אי פה פשוט המנהג ברבית. ולנוצרים לישמעאלים להלוות רכית.יא(
 דמלוים שמעם את שמענו אשר מקום ובכל יע"אג'רבה

 ז"ל מרן שכתב דהגם ונראה ומצפצף. פה פוצה ואין ברביתלהם
 מותר דהאידנא סיים הרי חייו כדי רק אסרוהו דחכמים קנ"טבסימן
 לא כן אם עמהם ונותנים נושאים אנחנו דבלא"ה דכיון וטעמםע"ש.
 נכדו. )א"ה עסקים. משאר טפי מעשיהם את ללמוד זה עסקישתנה
 ממעשיו ילמד שלא כוכבים לעובד רק חכמים אסרו דלא אפשרועוד
 באר הרב הב"ד בטור ועי' גזרון3 לא עכו"ם שאינם ישמעאליםאבל
 זצוק"ל(: המחבר הרה"ג זקני מר שכתב הטעם שכתב סק"ב ז"להיטב

 שי"ןמערכת
 בעוף בין משהו אפילו שהיה כל להטריף פה פשוט המנהג שהיה.א(

 וכ"כ ע"ש. ס"ב כ"ג סי' ז"ל מור"ם דכמ"ש בבהמהבין
 ב' דף צדיק בעיני ז"ל מהרמ"ז וכ"כ ז"ל ממהרצ"ך ל"א דף דודבקרן
 כ"ד, סי' עד כ"ג סי' במרן ע' אלו דברים חמשה ודיני וז"ל:ע"א

 ענין דבכל אלו דברים בחמשה ז"ל מור"ם כסברת לחומראונקיטנן



שלמלהדנה "ה""ברית

 דברע הובאו ז"ל מהרס"ך מדברי מתבאר וכן ע"ש. המנהג וכןפסולה
 מנהג הוא וכן א/ סימן ע"ד דוד זרע ובספרו א' ס" יר'ד 1 איבעולת
 ועיץ ע"וט וכ"ד כ"ג סי' חיים בארץ כמ"וט תובב"א י,טראלארץ
 לא ואפילו מדעט אפילו הסכין הגביה אם דוקא והיינו וטאח"ז.באות
 אבל הרבה. או מעט זסהה בין לחלק אץ והביא הוליך 'טלא רקהגביה
 אף כשר למקום ממקום הסכין שנדחף רק כלל הסכין הגביה לאאם

 מצאתי וכן מקומות. בשלשה או בשנים בשוחט שמצינו כמולדידן
 ולא מלשחוט פסק או למעלה ידו הגביה אם דדוקא שכתבלרש"ל
 לנו יש ומה וכשר. עליו שהייה שם אין למטה ידו נדחית אבלהגכיה,
 מועט. בהפסד אפילו וכשר היא, שחיטה חדא הושט ניקב אפילולחוש

 זצ"ל: הכהו מהר"ו ידי בכתב מצאתיוכו

 בושט בו כיוצא או גמי נמצא אם ס"ב כ"ג סי' מור"ם כתב שהיה.ב(
 מעט להשהות הוצרך דודאי טריפה, עמו ונשחט בקנהאו

 וטריפה במשהו שיהוי והוי הסימן ששחט לאחר ההוא הדברבחתיכת
 בתשובתו לחי כה המחבר הרב ז"ל מהרח"ך וכמ"ש מנהגינו וכןע"ש.
 דמשפטים סבא דאתרין מאריה בזמן מעשה שנעשה זכורני וז"ל:אלי

 מעכב ואינו רך עשב בושט שנמצא דקה בבהמה זיע"א חדאדמהר"ם
 מהרם"ך מדברי מתבאר וכן ע"כ. ז"ל מור"ם כסברת והטריףהשחיטה

 אות כ"ג סי/ ז//ל שדי תנובות להרב וע' הקודמת. באות שזכרתיז"ל
 ואפי' לעוף בהמה בין חילוק אין מור"ם דלדעת העה"ש בשםיו,ד

 ע"ש: להש"ך וציין טריפה. עמו ונחתך וארוך דקעשב

 דהו כל שהיה לאסור אין דמדינא כיון דהו, כל שיהה בספק שהיה.ג(
 וכן להתיר. תמיד ובאים מורים בספק כן, שנהגו מפנירק

 הרב וכ'/כ וקס'/ב כ/ סי' ח"א ז"ל משה ישיב ה' מדברימתבאר
 דעת וכ"נ ע"ש. והשפ"ד הכנה"ג בשם יו/ד אות כ"ג סי' שדיתנובות
 א' סי' דוד בזרע וע"ש א' באות הזכרתי אשר ת"ו א"י ורבנימהרס"ך

 ג':ב'

 מניחים שאינם ישמעאלים ס"ז ד' סי' ז"ל מרן כתב שחיטה.ד(
 ]לדרום[ קיבלא לאל פניו יהפוך א"כ אלא לשחוטישראל

 לבטל ראוי ומ"מ הרים, לשם לשוחט דומה אינו חקותיהםכמנהג
 ע"ש. כך על ומקפידים הואיל כן שעושה במי ולגעור ההואהמנהג
 יוכלו איך אותם מניחים אין דאם מובנים אינם לכאורא ז"לודבריו
 שאין דבמקום דנ"ל כן. שעושה במי גוערים ואיך ההוא המנהגלבטל



 ה נ ו הכ תהי"ה ת י רבשמ

 לכתחילה גם וסוחט כל ר,טאי הנד באופן רק ל,טחוט אותםמניחים
 אץ מקום ובאותו זה מנהג אצלם זטמטתרבב במקום אך כהלעשות
 נ"ל ועוד כן. בעושה ולגעור זה לבטל ט י זה מפני אותםמונעים

 רק 'טלהמ במקוין טטראל חטחט 'טלא הוא ה"טמעאים שלדהקפעא
 מונעים ואץ מניחים מקומות ב,טאר לעצמו ישחט אם אבל הנד,באופן
 במי ולגעור שם ישחטו שלא ההוא המנהג לבטל ראוי ולכןהשוחט
 אשר שמ"א סי' הרשב"א מדברי מתבאר וכן כן, ועושה שםששוחט
 הנז' אופן על לשחוט פה ומנהגינו ע"ש. זה דין מרן שאבמשם

 ואחד שהתיר, קס"ב סי' ח"ב ז"ל הרדב"ז עפ"ד והואלכתח,ילה
 באופן ישחטו לא ואם הנז' לגוים נמכרים דהטריפות ששםמהטעמים

 ע"ש. לאכול בשר ישראל ימצאו ולא מזה הישמעאלים יאכלו לאהנז'
 ה' הב"ד ע"ג י"ג דף מפרי פרי בקונטריס ח"ב בכסף נחפה ה'וכ"כ
 משום לכתחילה, היתר בזה נוהגים ת"ו דבירושלים ד' סימן חייםארץ

 תהיה לא ואם הישמעאלים אותה לוקחים טריפה הבהמהדכשיוצאת
 בשר נמצא יהיה לא ועי"ז אותה. יקחו לא בנימוסיהם נשחטתהבהמה
 בלא"ה אפשר דלא היכא וגו', הוא קל זה דאיסור וכיון כלללישראל
 ע"ש. בזה להקל המבי"ט ושכ"כ וגו, הרדב/'ז ובתשובות דמי.כדיעבד
 כ': ואות י"ח אות ד' סי' ח"א ז'/ל שדי תנובות להרבוע'

 בין מלדבר ליזהר צריך ס"ד י"ט סימן ז"ל מרן כתב שחיטה.ה(
 דיבר ואם שחיטה, מצרכי שאינו בדבר לשחיטהברכה

 דהישמעאלים סק"ו שם ז"ל הפר"ח וכ' אחרת. פעם לברךצריך
 בשעת השוחט יאמר אא"כ להם נכשרת הבהמה שאיןשאומרים
 מלות יאמר שלא מקפידים והם כביר, אל שר'/ל וואכבר אללאשחיטה
 השחיטה ברכת לברך יכול שאינו באופן מיד לשחיטה סמוך אלאהללו
 לשחיטה, ברכה בין הפסק הוי דזה פשוט הללו, דברים אמירתאחר
 מה כל שפוטר ויכוין מתחילה עוף שישחט אלא לזה תקנהואין

 התחיל שכבר אחר או העוף, שחיטת על שבירך בברכה אח"כששוחט
 וה' ע"ש. השחיטה ברכת שיברך שחיטה הכשר גמר מקמילשחוט
 כתב ס"ד י"ט סי' חיים ארץ ה' והב"ד ע"ב כ"ז דף ח"ב בכסףנחפה
 כיון ליכא הפסק ומשום וגו'. הפר"ח כתקנות לעשות נהגודלא

 מענין והוי לשחוט שציונו כביר אל הקב"ה לשם מכויןשהישראל
 הביא עוד ע"ש. וגו' כן לומר הגוים מצד אנוס שהוא כיוןהשחיטה

 מלות שתי שהם משום המנהג לקיים שהאריך ז"ל השולחן פאתמה'
 הדחק שעת וכל בדיעבד דמי כדיבור דיבור כדי תוך וקי"לדוקא



שמ4כהונה תהי"הכרית

 מלה אפיי בדבור דבהפסק י"ג ס"ק ז"ל התב"טו ומ"ש דמקכדיעבד
 ס" ח"ג המב"'ט בדברי ען לעיע וצריך ע,ט"ב. ליתא הפסק הףאחת
 ס" עסף פורת בן מף'ר לספר בהגהתי הצעיר א" ועמ"ש ע"ש.ס"ח
 כמנהג פה והמנהג ואכמ"ל. אדם נשמת וה' התב"זט דברי על1"ב

 ואין אלו תיבות ב' אומרים ואח"כ השחיטה ברכת לברךירושת"ו
 ודעמיה בכסף נחפה הי וכדעת ז"ל הפר"ח מתקנות אחתעושים
 ח"ב ז"ל שדי תנובות להרב וע' וכאמור. ע"ש שרי לכתחלהדאפילו

 בין אלו תיבות ב' לומר העיקר אפשר דלא דהיכא ה' אות י"טסי'
 לשחיטה:ברכה

 ראיתי וכן ד' אות ד' מע' עמש"ל מיושב, השחיטה בענין שחיטהיו(
 מנהגינו. לקיים שדעתו קל"א סי' ח"ב משה ישיבלה'

 אם מדכתב ע"ש יע"א תונס בעוב"י מנהגם שכן נראה שםומלשונו
 כמה רגיל שכן כמו בזה תונס בעוב"י נוהגים איך הזכיר ומדלאאנו,

 ע"שנ ורגיל הווה דבר שהוא בזה כיוצא בכלפעמים

 שראיתי מה כפי הששים ומדידת בששים האיסור ביטול ששים.ז(
 זכוכית כלי מביאים זה, באופן הוא שקדמונולהרבנים

 רחב אחר כלי המלא הכלי תחת ונותנים מים אותו דממלאיםוכיוצא
 נשפכים והמים מים המלא בכלי האיסור חתיכת ומשליכיםריקם

 עשר למשל פעמים וכמה פעם עוד העליון כלי ממלאים ועודבתחתון,
 בו ועושים אחד כלי בתוך התחתון שבכלי המים כל ונותניםפעמים
 גדול כלי מביאים ואח"כ הנז', המים הגיעו היכן עד להכירסימן

 ונותנים ריקם וגדול רחב כלי תחתיו ג"כ ונותנים מים אותווממלאים
 הנשפכים והמים האיסור, חתיכת עם שנמלחו למשל החתיכותכל

 בו שיש כלי באותו בהם מודדים הנז' התחתון הכלי לתוך הנז'מהכלי
 כנגד ששים בהיתר שיש מתברר ובזה פעמים שש למשל כנז'סימן

האיסור:
 כלי למלאת והוא תנ"ו סי' בא"ח ז"ל מרן עפ"ד אחר אופן ישעוד

 ואח'יכ המורק כלי באותו החתיכה ונותן בזולתו ולהריקומים
 נגד הוא בכלי מהמים והנשאר המורקים המים מאותם אותוממלא
 ואח"כ זה. לדעת פעמים כמה יעשה וכן אימור של החתיכהאותה
 אותם נותן ואח"כ אחר לכלי שבו המים ומריק גדול מים כליממלא

 מאותם מימ עליהם ומוסיף המורק כלי באותו היתר שלהחתיכות
 ואח"כ היתר של החתיכות אותם כל כנגד הוא והנשארהמורקים.

 של הללו אופנים ב' שהובאו זכורני וכן ע"ש. ששים יש אם כנז'מודד



 ה נ ו המ תה"ת ת י רבשמב

 איפה עכר איני וכעת ז"ל הרמב"ם שבסוף בתעעבות 'טעךםמדידת
הם:"

 ההיתר החתיכות כל לחלק עתטים. למדידת ומלישי אופן נ"לועוו
 לחלק ואח"כ משלשים אווד חלק שבכל ונמצא בכמותלשנימ

 מט"ו אחד חלק בכל ונמצא לשנים בכמדתו שבהם קטן הנראההחלק
 שבכל ונמצא חלקים לחמשה שבהם קטן הנראה החלק לחלקואח"כ
 שבהם הקטן החלק לחלק ואח"כ מהששים שלשה חלק מהםחלק

 או החלב נגד לשערך ואח"כ מששים, אחד שהוא ונמצאלשלשה
 מהאיסור, הוא גדול ההיתר דבודאי נראה ואם בכמות האיסורחתיכת

 שאין או מצומצם שהדבר נראה ואם במים. למדוד צורך ואין בזהדי
 אחד דרך לו יבחר והמעיין וכאמור. במים למדוד יש אזי ששיםכאן
 בטוחים. הם הללו דרכים שלשה כל לע"ד כי ושעתו מקומו לפימהנז'
 איזה עד שמממנין בזכרוני, הרשום לפי בקדרה, נתבשל האימורואם
 ואח"כ כשיצטנן, אותו מריקין ואח"כ התבשיל, מגיע בקדרהמקום
 עד שהורקה בקדרה מים וממלאים האמור, חתיכת או הביצהמודדין

 ששים: יש אם ורואים המסומןהמקום

 ניקור בלתי חתיכות או חתיכה איזה על לשאול כשבאים ששים.ח(
 לצמצם המנקר יזהר לא אם הבשר, שאר עםשנמלחו

 ומוותר לבד האסור רק להסיר החתיכות או החתיכה אותהבניקור
 התוספת מפני ששים ימצא לא פעמים כמה מותר שהוא מה גםמזה
 וכן בזה. להזהר למנקר לצוות לשואל להזכיר אני רגיל ולכןהנז',
 מחתיכה המנוקר עם זו מחתיכה המנוקר לערב שלא המנקרצריך
 החתיכה בגוף ששיס שיעור לענין לדיגא נפקותא בזה שישאחרת
 להזהיר לשואל להזכיר אני רגיל וכן א'. אות ת' מע' לקמן וע'עצמה

 ג"כ: זה עלהמנקר

 כתבתי הלב, כים על אשר לשומן הריאה נסרכה אם הלב. שומןט(
 להתירה פה השוחטים דנוהגים ח' אות סמ'ך מערכתלעיל

 באופן מהריאה בסכין הסירכה ולחתוך הריאה לנפוח והיינובנפיחה,
 וכן שהוא, כל אפילו מהסירכה ישאר שלא מאד ומצומצםמדוייק
 ה' אות הנז' מע' וכמש"ל הריאה בבשר יגע שלא באופן זהשיהיה
 ונופחימ פושרים מים מביאים ואח"כ ע"ש. ז"ל שדי תנובותמהרב
 מבצבצת אם לראות הסירכה מקום על המים ושופכים כראויהריאה

 מתבאר וכן מכשירים, בצבצה לא ואם טריפה בצבצה ואם לאאו
 לשומן ודוקא פ"ד. סי' צדיק עיני וה' כ"ה סי' משה ישיב ה'מדברי
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 אץ שוממם לשאר מהריאה הסירכה אם אבל הלב, כיס עלאשר
 מועלת ואין הגמור, בהחלט אותה ומטריפים נפיחה וטום להעושים
 ישיב ה' מדברי מתבאר וכן ח' אות ס' מע' וכמש"ל נפיחה שוםלהם
 אשד השוחטים כל בפי ומבודר פשוט הדבר וכן י"ג. סי' ח"אמשה
 הלב שומן הוא הנז' השומן אם לברר היטב ומעיינים מדקדקיםכולם

 מקומות: שאר של שומןאו

 מתבאר וכן הספק. מן מטריפין זה להם נתברר לא אם הלב. שוטןי(
 מהרמ"ש דעת וכ"נ פ"ה אות י"ב דף צדיק עיני ה'מדברי
 שם: ותעודה בתורה משה ישיב המחבר הרבז//ל

 שומן, שם ואין הקרום על הלב לכיס נסרכה אם הלב. שומןיא(
 נפיחה: מהניא ולא בהחלט להטריף פשוטהמנהג

 ורובה אחר ולמקום הלב כיס שעל לשומן בנסרכה הלב. שומןיב(
 אותו ואפילו אחר למקום ומיעוט הלב כיס שעללשומן

 פשוט המנהג שומן, בו שאין הלב כיס שעל הקרום עלמיעוט
 וכן להדיא, פ"ה אות י"ב דף צדיק עיני ה' וכ"כ בהחלט.להטריפה
 בסה"ק כתבתי וכן שקדמונו, פה רבני בפשיטות מורים שכןשמעתי

 ואכמ"ל: ח'[ סי' חיו"ד בח"א ]והדא כ"י ונשאלשדאל

 פלוני דבר יעשו כה אם דינם את שמקללים אדם בני שבועות.יג(
 ב/: אות קו'ף מע/עמש"ל

 כ"ג בסי' מור"ם כ' ניקב אם יודע ואינו ושהה דשחט בענין שהיה.יד(
 ג'רבה אי פה מנהגינו וכן ע"ש. וכו' הכל להטריףס"ו

 כמה ראיתי אני וז"ל אלי בתשובתו ז"ל לחי כה ה/ וכ"כיע"א
 יע"א תונס עוב"י משוחטי שמעתי וכן בזה נזהרים ובודקיםשוחטים

 שמעתי: כאןעד

 בזכרוני שרשדם מה כפי פיסול עליהם שנמצא ובודק. שוחטטר(
 פעם יום, שלשים העברה עושים הא' שפעם פהדנוהגים

 הרב וכמ"ש הוחזק דהוי לגמרי העברה ג' פעם יום, שלשים ג"כב'
 קס"ט בסי' הכריע דהחק"ל ז' אות ב' סי' ב' מע' ז"ל הזבחתורת
 יעקב דברי לה' ועי' ע"ש. ימים חדש דהוי ס"ד סי' הב"י מרןמדברי
 צפיחית ה' וכ"כ ע"ש. במקומו נוהגים דהכי שכ' ה' אות ש'מע'

 דהיכא ע"א דל"ו ב' סי' משפט לאהב בהגהה הוב"ד מ"ד סוס"יבדבש
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 ראף חדלסה בעיר ואפי' בכ,ערות במוחזק להקל יכולים אין כןדנהגי
 דהרב חדא כה להנהיג עיקר נלע"ד וכן ע"ש. יום ל' להעבירלהנהיג
 בפני חברות דברי קבלת שצריך כ' י"ט אות ב' סי' ז"ל חדשהשמלה

 משמע כן כ' ל"ד אות ובתב"ש שתים, או חדש להעבירו וראויג'
 ע"ש. להעבירו צריך כשר באדם דאפי' תרי"ט סי' הרשב"אמתשו'
 באנו דאם ועוד ע"ש, י"ט סעיף י"ח סי' ז"ל מרן פסקה זוותשו'
 אחד שכל מחלוקת לידי רק מביא זה אין לשוחט שוחט ביןלחלק
 דהדורות ועוד סוף, לדבר ואין מזולתו יותר וכשר ליר"ש עצמומחזיק

 אין הנראה דכפי ועוד זה. בעד לגדור ראוי ולכן לזמן מזמןמתמעטות
 איזה העבירו שלא שמענו לא ומעולם וכשר הירא רק שוחטממנין
 ידו מתחת טריפה שיצאה כל אלא ויר"ש/ כשר שהוא מפנישוחט

 מעבירין ובשלישית ושנית, ראשונה בפעם ימים חדש אותומעבירים
 בשוחט דנמ להוכיח יש וכן הזבח. תורת הרב וכמ"ש לנמריאותו
 גסה, בבהמה פה נוהגת ההגבהה שהרי יום ל' אותו מעביריןיר"ש
 ע"ש. מרבים ה' את וירא כשר הבודק שיהיה בזה התנה ז"לומרן

 עושימ היו שהם אף יום ל' הועברו שוחטים דכמה שראינוומאחר
 בכך מחלקין דאין ש"מ ז"ל, יעקב דברי הרב שהעיד וכמוההגבהה
 גם במזיד אבל דשוגג לומר פנים ביש דכ"ז ונלע"ד שוים.וכולם

 קי"ט: סי' למרן ועי' בורר. דזה תשובה צריך ראשונהבפעם

 יע"א ג'רבה אי פה הותקן התר"פ משנת רב זמן מזה שוחטים.טז(
 והכשרות הטריפות מן[ השוחט ]שכר ממשלהיות

 ספק ובלי בכלל. ועד היום עד והלאה הדא מן הונהג וכן בשוה,השכר
 התרה אין כה"ג בכל כי בכלל ועד הגואל ביאת עד לדדרות יוקבעכן

 ח"א בשו"נ ]ועי' מותר אינו והתירו עברו ואפי' לעולם בטולושום
 כמו"כ ונדפם נ"ג אות משה קול שבסו"ס משה חקת ובס' א'סי'

 זה[:בסו"ם

 לבדוק ה' דבר אל החרדים השוחטימ שנוהגים זכורני שוחטימ.יז(
 כקודם רוחתא ואתלת ואטופרא אבשרא השחיטהאחר

 שלא בה להמקילים לחוש ואין תמיד הצעיר אני נהגתי וכןשחיטה.
 ללמוד שאין וכ"ש בדיקות, י"ב לבדוק לכופם יש ולדעתיכהלכה

 ש"ד[: סי/ ח"א בשו/'נ ]ועי'מהם.

 השחוק על והחרימו הכריזו הראשונים הרבנים מימי שחו-.יח(
 ונדוים, בחרמות הקלפים[ ]משחק "לכארטה"הנקרא
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 העובר איסור חומר אותו ומודיעים הב"ד אחריו י2ולחים ע"זוהעובר
 'טיקבל אחרי ל ומתירים העבר על התרה ומבקש והמוק החרםעל
 משה קול וטבם"ס משה חקת בס' תע" לכסלה. עוד לשוב יטלאעליו

 סי/ עד ז2מץ סי' ח"ג וסרע ובם' זה במו"ם ג"כונדפס

 זט"ע"
 ב': אות ע' במע' עמ"ש שליו,יט(

 שמי שלפוחית ניטלה ס"ב מ"ה בסימן ז"ל מרן כתב שלפוחית.כ(
 מור"ם וכתב אוסרין. ויש כשרה לתוכה נקויםרגלים

 להרב ועי' האחרונים וכ"כ ע"ש. בניקב אפילו להטריף נהוג דהכיז"ל
 הצעיר ואנכי ה'. אות ולהרבנים י'/א ואות יו/ד אות ז"ל הכהןעיני

 בהפסד להתיר מ"ז[ סי' יו"ד ח"ד ונשאל ]שואל בתשובהכתבתי
 נר"ו שתרוג מהר"ם מקודש הראב"ד עמי והסכים מרן כסתםמרובה
 והרא"ש ראב"ן כדעת הוא להתיר בסתם ז"ל מרן מ"ש דעיקר)ז"ל(
 דעת וכ"נ בפסקיו ומהרש"ל לדרך צדה והרב ירוחם ורבינווהטור
 במחב"ר ז"ל החיד"א מדברי דנראה ואע"ג ז"ל. דהרמב'/םהרי"ף
 אין גרירין דמרן גלימיה דבשיפולי אגן ע"ש. בהפמ"ר גםלאסור
 משמע אוסרים יש דמדמביא מרן כדעת מועט בהפסד דקלאסור
 בשמ ט' סימן וויו"ד המחב"ר וכמ"ש מועט בהפסד להם לחושדכוונתו
 כשסתם מרן דדעת שכ' שמ במחב"ר יראה הרואה ]א"ההלק"ט.
 שבאו הדור שגדולי אלא וכו' להתיר מועט בהפסד אף לסמוךלהכשיר
 ושו"ר ע"ש עכת"ד. בפה'/מ להתיר הסתם על לסמוך ראואחריו

 נד[: סי' יו"ד ח/'בבשו"נ

 להתירה ג'רבה אי פה דמנהגינו להאומרים גם הלב. שומןכא(
 לסירכה קרוב במקום נקרעה כשנפחה דאם נראהבנפיחה,

 החוש שהרי בנפיחה, תו להתירה דאין ודאי אצבעות שלש אובשתים
 בדיקה בלא אבדה עצמך והגע כראוי, מתנפחת אינה דע"'זמעיד
 לאסור פנים יש מזה יותר רחוק במקדם בנקרעה ואפילו טריפה.דודאי
 ע"ש: זה בזולת בזה כתבתי וכבר דבר. אותו מתימת מהניאולא

 להתירה ג'רבה אי פה דמנהגיגו להאומרים גם הלב. שומןכב(
 ולא הטבח ונפיחת שוחט ידי על נבדקה אםבנפיחה.

 ונפח אחר טבח הביא השוחט אותו או אחר שוחט בא ואח"כבצבצה
 ויש כראוי. נפח לא הראשון דשמא דטרפה נראה שבצבצה,וראה
 הבהמה דבחיי דתולין ט"ל בסימן ז"ל מרן ממ"ש מכ"ש זהללמוד
 לחומדא, דסד"א דהגם פשוט נלע"ד וטעמו ע"ש. הרבה נפוחההיתה
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 הגהמה דבחיי תולין לה אזדא דהריעותא דכיץ ז"ל למרן ס"למ"מ
 להחמיר כ"ש וא"כ ע"ש. לפנינו ריעותא דאין כיון כך נפוחההיתה
 שבצבצה לפנינו דהריעותא וכיון נפוחה היתה שמא להחמירדיש

 הרבה דנפח אומר הראשון השוחט אם ואף וטרפה. לחומראחוששין
 יותר: נפוחה היתה דשמא מהנילא

 ואח"כ סרוכה שהיתה השוחט ראה אם כנז' סירכה הלב. שומןכג(
 לפי אשר המקום ונפחו איה, מקומה מכיר ואינונקרעה

 לנז' קרוב ממקום כצבצה אך בצבצה ולא שם סרוכה היתהדעתו
 דלא מילתא אמרינן דבכה"ג לי נראה בשלש. או בשתים אובאצבע
 עד ומתפשטת שם הסירכא היתה ושמא מידכר, לא דאיניש עליהרמיא

 וטרפה: תחילה לב שם ולאשם

 ע"י נסתלק ולא אודם מראה הריאה וע"ג כנז' סירכה הלב. שומןכד(
 דאיכא בכה"ג מ"מ אדומה, דמתירים דהגם לי נראהנפיחה.

 עלה; להוסיף דלא והבו אודם לאותו חוששין בלא"הריעותא

 כשהוסיף הקרום וגקרע בצבצה ולא כנז' סירכה הלב. שומןכה(
 וכמ"ש וטרפה ריעותא הויא דכה"ג לי נראהלנפוח.

 כ"ע דבנ"ד ואפשר הש"ע. ובמפרשי ע"ש ס"ב ל"ו בסימן ז"למור"ם
 הפר"ת וכמ"ש לחומרא לחוש יש הרבה נפח אם ואפילו דטרפהמודו
 תלינן לא בחוזק דנפח הגם הריאה עור דאתרע הסירכות דבבדיקתז"ל

 במקום בנקרע גם כוונתו אם לעיין דיש אלא ע"ש. הנפיחהמחוזק
 כפירושו דסתמו לומר נוטה יותר הרוב וע"פ ריעותא, שום שםשאין
 ושלש בשתים הריעותא למקום קרוב באם וכ"ש מיירי,דבהכי

 :אצבעות

 כיס הווו כאלו נדמה כיס של רכותו מפני פעמים כמה הלב. שומןכו(
 קיר ביניהם הבדל ויש אחר כיס הוא האמת ולפיהלב,

 ולפעמים זה. את להכיר מרובה לב תשומת וצריך מבפנים,מפסיק
 מחט הכנסת ידי על זה לברר ורגילים הכיסים שני בין עומדתהסירכה

 המפסיק הקיר על שהמחט נמצא ואם הסירכה, עמידת מקום לראותדק
 הספק: מן מטריפיםביניהם

 להניח שאין אומרים שיש ס"א א' בסימן ד'ל מור"ם כתב שחיטה.כז(
 שאין המנהג וכן לשחוט שלא נהגו שכבר לשחוטנשים

 לא מעולם וסביבותיה יע"א ג'רבה אי פה וכן ע"ש. שוחטותהנשים
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 ע"ד בב"י ז"ל מרן כתב כבר אך שוחטות. זטהנשים ,טמענו ולאראינו
 הפר"ח כתב כבר גם ראיה, אעה נו רא דלא ראיה זה וטאץהאגור
 'טכ"כ ז"ל להשו"ג וע" רבינו כדברי שוחטות נשים רואים דאנוז"ל

 בזטם ד אות ד'ל הברכ"י וכ"כ שוחטות. נשים מקומות בהרבהזטראה
 לבחורה רשות יטראה א' אות בעץו"ב העיד וכן ז"ל. אריה גורהרב
 דהפר"ח מרן מדברי לזח דאץ נלע"ד ולדינא ע"ש. הזטל"ו מזןנתאחת
 ומנעום לשחוט נשים שרצו מנהגא באמת ,ס"ט במקום לא אםי"ל
 לחושבו דאפשר בב"י מרן מדברי נראה דכה"ג המגהג, מכחהב"ד
 דלא ז"ל מרן שדעת במה אבל חולק, ז"ל דמרן הכרח ואין ע"ש.מנהג
 ע"ב ק"ג דף בזבחים מדאיתא הוכחתי וכן נקיטנן. הכי מנהגהוי

 ז"ל הרמב"ם כמ"ש כחכמים והלכה ראיה ראינו לא איןוחכ"א
 לענ"ד וזה ורגיל, הווה שהוא בדבר ג"כ מיירי ושם ע"ש,בפיה"מ
 שסביב מישור אורח להרב ושו"ר ז"ל. מרן לדעת ברררההוכחה
 רק כאן ואין שרי דלדינא דכיון ועוד ע"ש. זו ראיה שהביאהד"מ
 המותרים דדברים מ"א רי"ד בסימן השיו"ב כתב וכבר מנהגחשש

 למר בזה פליגי כי א"כ מדרבנן, אלא אינו איסור בהם נהגוואחרים
 דהו"ל ועוד ולקולא. הוא סד"ר מ"מ מנהג הוי לא ולמר מנהגהוי

 נלע"ד ולכן בכ"ד. וכמ"ש כידוע אדינא ליה דמוקמינן במנהגכספק
 דמי שפיר לשחוט כדי רשות ולקחת שחיטה הלכות ללמוד ירצודאם

 רי"ד סימן יו"ד בשיו"ב מבואר וכן ובב"י. בש"ע ז"ל מרןוכפסק
 אם מנהג הוא אם ספיקא לענין ונ"מ כתב דרבנן דהוי שהוכיחדבתר
 כהוראתו ונקיטנן ז"ל הפר"ח דעת הוא דכן וכ"ש ע"ש. להקל ישלאו

 שבת ספר בריש הנדפסים בכללים )וכמבואר ז"ל דוד בקרןכמ"ש
 ע"ש(: פ/ מערכת למשה הלכה ובספרואחים

 מנהגינו שהרי מודה ז"ל מרן גם דלדידן לומר נראה דלכאורהאיברא
 יתירה וזהירות זריזות צריך שכן וכיון דהו כל שהייהלאסור

 ז"ל התב"ש והב"ד ביש"ש ז"ל מהרש"ל וכמ"ש למיחש איכאובנשים
 כיון דאדרבא עליהם להקל אלא גורמ זה דאין נראה לענ"ד אךע"ש.
 נראה וכן דמי. שפיר כ"כ זהירות שאינן גם חומרות וכמה כמהשיש
 במקום לשחוט לנשים אסרו שלא ז"ל והברכ"י והג"א הפר"חדעת

 שקבלנו מפני דלא בדין וכן וכדומה. דהו כל בשהייהדמחמירין
 ומאי אתמר דלא כל נשים בשחיטת להחמיר ימשך בזהלהחמיר
 לעת דלענ"ד גם ומה עלה. להוסיף דלא והבו להחמיר אתמרדאתמר
 "הסמכה", הנקרא בכתב רשות נתינת בלתי שוחט אדם שאיןעתה
 הדברים לכל ראויה וגם מתעלפת אינה זו דאשה חזו לא איא"כ
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 זה מצד שיחסר מה וא"כ רשות. לה יתנו לא לשחיטההנצרכים
 בכתב והסמכה עדות בידה דיש זה מצד נוסף יתירה, זהירותדבעיגן
 אשובה ובעה"ו כעת לענ"ד הנראה זהו בזה. מומחית היאשכבר

 זה: פרק על ואעמודאראה

 אחר ולדרוש לחקור לב"ד ויש שם ז"ל מור"ם כתב שהיטה.כח(
 ומומחים בקיאים שיהיו ולראות והשוחטיםהבודקים

 בדורות יע"א ג'רבה אי העירה פה מנהגינו וכן ע"ש.וכשרים
 אחרי דין הבית שולחים היו פעמים שכמה פנינו, ולפנישלפנינו
 ומעבירים ידם מתחת פגימה יצאה פעמים וכמה אותם ובודקיםהשו"ב
 הנצרכים בדינים בקי שאינו ימצא פעמים כמה וכן הענין. לפיאותם

 כמה כי פה דין להבית ראיתי בדורנו גם הענין. לפי אותוומעבירין
 זה אצל זה דפה השוחטים לפעמימ השוחטים כל לבדוק הסכימופעמים

 או יע"א )הדיג'ת( הקטן להרובע הולכים פה של השוחטיםולפעמים
 וכן אחריהם נהגנו וכן תונס. בעוב"י להבדק הולכים ולפעמיםלהפך.

 וכאמור: בזה להשתדל שביכלתו מי לכל והגוןראוי

 שנעשה עד זה לענין קטן דמקרי בס"ה ז"ל מור"ם כתב שוחטים.כט(
 שהוא למי רשות ליתן שלא מחמירין ויש דגו', מצוהבר

 דמרן בתריה דאנן ודאי נראה ולדינא ע"ש. וגו' שנה ח"י מבןפחות
 רק לפסול דאין יע"א ג'רבה אי פה נוהגים כן המנהג מצד גםגרירין
 וטרפות. שחיטה לענין גם מקרי גדול מצוה בר כשגעשה אבלקטן,

 או ששואל מי ואין בחורים יע"א תונס ובעוב"י פה נסמכושהרבה
 דהר"כ שמעתי גם שנה. ח"י לכלל באו כבר אם אחריהםמדקדק
 ועוד[ ההגדה על לב חכם מח"ס הוא ]כנראה היייו חדאד כ'מוס[]דהרב
 פי על כשנסמכתי אנכי גם תונס. בעוב"י כשנסמך שנה י"ד כבןהיה
 ולא השוחטיב לא אחרי חקרו ולא שנה, ח"י לכלל באתי לא כיהרוב
 יע"א מאלחאר'ה שלשה של דין בית ידם על המסכימים הי"ו דיןהבירנ
 דעת גם בזה. להתיר דנהגו מוכח ומזה יע"א. שבדיג'ת דייניםושני

 אלא דאינו משמע וגו', מחמירין ויש שכתב כן נראה ז"למור"ם
 ומקרי כתב דמתחילה ועוד ז"ל. כמרן דעתו ולדינא בעלמאחומרא
 )א"ה כסתם והלכה וגו' מחמירין ויש כתב ואח"מ מתם והו"ל וגו'קטן
 עד זה לענין קטן ומקרי בתחילה ז"ל מור"ם דמ"ש אפ"לנכדו.

 שאינו וקטן שכתב ז"ל מרן דברי ביאור הוא וגו' מצוה ברשנעשה
 ועוד וגו'(. מחמירין ויש דעתו כתב ואח"כ וגו' לשחוט ידיו לאמןיודע
 שכן זה על כתב מדלא מחמירין כיש נהגו לא באשכנז דגםנראה
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 ובב"י בזט"ע ז"ל מרן כדעת כן ומורים דהלכה נראה ולכןנהגו.
 לוסחוט רשות לו נותנים מצוה בר ונעזטה ,סנה י"ג הזטליםדכא,סר

 המנהג: ומצד הדץמצד

 יודע שאינו בו שיודעים דמי ס"ג א' בסימן ז"ל מרן כתב שוחטים.ל(
 על עומד אחד אם לשחוט לו ליתן יכולים שחיטההלכות

 ז"ל. מור"ם שכתב מחמירין כיש ודלא לדינא נראה וכן ע"ש. וגו'גבו
 שוחט על שמספרים מה לפי המנהג מצד גם גרירין. דמרן בתריהדאנן

 על עומדים והם לשחוט לקצבים שמוסר חבריו עמו ואתובזמנינו
 אבל אותו. לשחוט השוחט על ויקשה גדול שור כשהיה גם ומהגבם.

 שום אין ומ"מ זה. על מערער היה ז"ל ביתאן נסים רבי דהרבשמעתי
 שהוא דהשוחט נראה ואדרבא לשחוט, להם ליתן שלא פה דנהגוהכרח
 ועוד גבם. על עומדים והם לשחוט דנהגו ידע לשחוט להקצביםמוסר
 גרירין. דמרן דבתריה אדינא ליה מוקמינן ברור מנהג אין אםדאף
 דברים בכל היטב עליהם להשגיח פקוחה עין לזה דצריךאלא

 לשוחט גם נחוץ דזה אחריו הסימנים ולבדוק השחיטה אתהפוסלים
 הפוסלים הדברים תכלית קצב לאותו להודיע ראוי שאת וליתרהבקי.

 לער'ד: נראה כן אפשר.אם

 הבית כל ועל בכלל וראשיהם הקהלות כל על מוטל חוב שוחמימ.לא(
 שוחטים איזה אחרי ולדרוש לחקור בפרט, והרבניםדין

 ח"הם ימי פרשת להם ידועים ואינם בעריהמ לשהוטהבאים
 בפרהסיא שבת מחללי הם ואולי פן לחוש יש כי לסופם.מראשיתם
 ולבדוק לשחוט ידם את לשלוח עתה ובאים שם גרים שהיובמקומות

 על שכיסו תחבולה פי על עשויה שהיא שבידם, הסמיכה ידיעל
 המסמיכים כל על מוטלת חובה וכן למסמיכיהם. נתגלו ולאמעשיהם
 יהיו ואולי פן השחיטה מלאכת ללמוד לבאים והמלמדיםבשחיטה
 שנכשלים יש זה בזמנינו הרבים בעונות כי בפרהסיא. שבתותמחללי
 ידי על הנשחט שכל לבבם וישימו ערמה. ותחתיה תומה ומראיםבזה

 מצד זה ואין נכרי, כשחיטת נבילה הוא בפרהסיא שבתותמחללי
 הפוסקים: וכל ז"ל מרן ופסקוהו דגמרא מדינא אלא וזהירותחומרא

 ידו את למלאת הבא שוחט כל על לב לתת יש גם שוחטים.לב(
 התורה את ושומר ה' את ירא הוא אם לראותלשחוט

 שבע"פ בתורה מאמין ואינו ח"ו מקיל או כראוי פה ושבעלשבכתב
 מאמינים שאינם ס"ט ב' בסימן ז"ל מור"ם שביאר צדוקי בכללשהוא
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 זרים ברכי על נתחנכו אשר יש בעוה"ר כי ע"ש. שבע"פבתורה
 תשומת צריך ולכן "טראל. ני אמ כוטלומי עצמם ומראים נה אמוחסרי

 וכאמור: מדינא אסורה שחיטתם כי זה על מרובהלב

 ושהה בבהמה שנים רוב או בעוף אחד רוב שחט אם שחיטה.לג(
 בסימן ז"ל מור"ם שכתב אע"ג למות, הבהמה אוהעוף

 מנחת הרב כתב כבר ע"ש. וגו' להמיתו ראשו על שיכנו ס"הכ"ג
 בביאורים וע"ש דם. הבלעת מחשש מזה למנוע דיש שם ז"ליוסף
 לרואים דנראה מזה להתרחק יש דבאמת ועוד בארוכה. ל"חאות

 אותו שרואים כיון כנבלה בעיניהם ונדמה נשחט שלא דברכאוכלים
 זה מטעם לאכלו שלא מקפידים שיש שמעתי וכן בהכאה. וממיתוחי
 ולכן נבלות, כמאכיל בעיניהם דנראה כן שעושה השוחט מבזיםוגם
 בסימנים יגע ולא הורידים לקרוע יכול אך וכאמור. מזה להמנעיש
 יוסף מנחת הרב וכמ"ש למות העוף ממהר הורידים קריעת ידיועל

 ע"ש:ז"ל

 תלש אם ומט"ז שכתב ס"ו כ"ג בסימן ז"ל למור"ם עי' שחיטה.לד(
 דמנהגינו אע"ג יע"א ג'רבה אי ופה ע"ש. 11ו'הנוצות

 ועי' כוותיה. נהיגנן לא בזה מור"ם. כסברת דהו כל שהייהלאסוד
 ו' מע' ולעיל קפ"ז וסי' א' סי' ]בח"א באורך ז"ל משה ישיבלהרב

 א'[:אות

 כל וחתך שוחט היה ס"ה כ"ד בסימן ז"ל מרן כתב שחימה.לה(
 וגו' להטריף והמנהג ז"ל מור"ם וכתב כשרה.המפרקת

 כמ"ש נוהגים אנו "נ"ב וז"ל: ז"ל מהרמ"ע ידי בכתב מצאתיע"ש.
 שכיח. דלא דבר שהוא מנהג בזה שייך לא ולענ"ד עכ"ל. ז"ל".מרן

 אות )ז"ל( נר"ו שדי תנובות הרב וכמ"ש נקיטנן דהכי נראהולדינא
 אולי וגו' והמנהג מור"ס שכתב ואע"ג הפמ"ר. בלא אפילו להתירח'

 ז"ל הרב בימי ואולי שכיח. לא ג'רכה בעירנו אבל שכיח. זהאצלם
 שכיח:היה

 עכשיו נוהגין דאין צ"ח בסימן ז"ל מור"ם שכתב מה עי' ששים.לו(
 אנחנו וכן ע"ש. בששים הכל ומשערין גוי עללסמוך

 על שסמך דיין לשום ראינו לא מעולם יע"א ג'רבה אי פהנוהגים
 בקיאים אנו שאין מור"ם דטעם כיון הוא כן הדין מצד גםהטעימה.
 סומכין ישראל דעל שכתב להש"ך ועי' גס"ה. ז"ל העה"שכמ"ש

 אנו שאין משום הוא דהטעם דכיון נראה ולענ"ד ע"ש.אטעימה



שנאכהונה תה"תברית

 וע" אייטראל. אפילו אטעימה לסמוך אין בדיעבד אפילו א"כבקיאים
 וכולם ע"ש. בששים האיסור בטול אופני זי אות לעיל שכתבתימה
 ע"ש, ק"ו אות צ"ט בסימן ז"ל הפר"ח וכ"כ במשקל. ולא בכמותהם

 עירנו פה נוהגים וכן פוסקים. כמה בשם ז'/ל ברכה שיורי הרבוכ"כ
 ואין במשקל. ששים ששיער מי ראינו לא ומעולם שקדמונוהרבנים

 להאריך: מקוםכאן

 תי"ומערכת
 בשר חתיכת ס"ד ע"א קט"ו דף ז"ל יהודה בית ה' כתב תערובת.א(

 הדיעות, בו רבו חתיכות שאר עמ בחלבהשנמלחה
 ז"ל הפר"ח כמסקנת למעשה הלכה פעמים כמה ז"ל הרב מוריוהורה
 שבה החלב לבטל ששים בה שאין עצמה דהחתיכה ל"ז מ"ק ק"המי/

 דשמא ששים חתיכה באותה הנוגעות בחתיכות שיש אעפ"יאסורה
 יש אם בה הנוגעות החתיכות ועל לחתיכה. מחתיכה מפעפע חלבאין
 הרי מפעפע חלב דאם נפשך ממה מותרות החלב לבטל ששיםבהם
 לא אם זה וכל כלום. בלעו לא הרי מפעפע אינו ואם מצטרפותכלם
 נגעו אם אבל עצמו בחלב ולא בה דבוק שהחלב בחתיכה אלאנגעו
 עצמה כחתיכה ודינם בכלם הפעפוע דמתפשט פשיטא עצמו,בחלב
 דבוק שהחלב החתיכה עם כלם בהצטרפות יש ואם בה, דבוקשהחלב

 ששים בה שאין אעפ"י עצמה החתיכה אפי/ ניתרת אז ששים,בה
 לסברת דכ"ז דמך. חתיכה כחדא בחלב הנוגעות החתיכות דכללבדה,
 בחלב שנגעו בידוע דוקא דהיינו נלע"ד ומיהו וגו' ז"ל נתנאלה"ר
 שהחלב בחתיכה אלא נגעו לא שמא חיישינן ידוע אין אם אבלעצמו,
 היא שבה החלב לבטל ששים בה אין אם עצמה החתיכה ואז בהדבוק
 וכמו ובאים מורים אנחנו וכן ע"ש, מותרות החתיכות ושאראסורה
 אשר חתיכה באותה ששים יש שאס שקדמונך להרבנים ראינושכן
 עמה שנמלחו והחתיכות והיא, החלב משליכים בה דבוקהחלב

 אסורה היא בה דבוק שהחלב חתיכה באותה ששים אין דאםמותרים.
 אותה בהצטרפות גם ההלב נגד ששים בהם יש אם החתיכותושאר
 שדבוק חתיכה ואותה מותרים לבד החתיכות שאר או עמהםחתיכה
 וע' לייה אות יו"ד משה ויען הרב מדברי וכ"ן אסורה. החלבבה

 ואכמ"ל. שם המגיה הרב ובדברי ק' אות ק"ה סי' בועז ויאמרלהרב
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 מוהר"א הרה"ג מתלמיד עירינו ורבני מחכמי לאחד בכ"י מצאתיען
 זה יבכלל ז"ג הנך רנו בש"ע וטמצא זכרונות כתוב ושם ז"לפרץ
 צריך אחרות עם נתבשלה או ,טנמלחה חלב בה וטיש חתיכה עיכתוב
 לבטל מצטרפת אבל באכילה אסורה החתיכה ואותה החלב כנגדעחטים
 היינו אסורה החתיכה ואותה דמ"ש ]ופשוט מצאתי כאן עדהאיסור
 היא גם ששים בה יש אם אבל שבה החלב נגד ששים לחודה בהבאין

 הכהן סאסי ר' כמה"ר הדה"מ מהחה"ש גם הצעיר. ממני ונ"במותרת[
 ג'רבא אי העירה פה המנהג הוא שכן שמעתי ה'[ ברכת ]מח"םיצ"ו

 במליחה שגם והכונה מצאתי. כאן עד החלב נגד ששיםלהצריך
 מקילים דיש ס"ט ק"ה סי' מור"ם מ"ש ולאפוקי ששיםמצריכים
 להחיד"א וע' ע"ש. קליפה כדי רק במליחה אוסר דאין להווסבירא

 להקל דהמנהג ז"ל מראכש מרבני אחד בשס ז' אות ברכה בשיוריז"ל
 אות ק"ה סי' להעה"ש וע' ע"ש החלב לבטל מצטרפות החתיכותדכל
 דכיון נראה ז"ל כהפר"ח דעתו אין ס"ט ק"ה סי' ז"ל דמרן והגםכ"ג.
 דחלב זה קודם ז"ל מרן כמ"ש הוא דהעיקר מראכש מרבני אחדדדעת
 הסתירה מצד מבוררת אינה מרן דעת וגם הפוסקים. רוב וכ"דמפעפע
 ספר שבראש בכללים דכמ"ש הפר"ח על סמכו לכן הגז', הרבשכתב
 מרן גילה שלא דנמקום ז"ל בסיס מהר"י עזנו גאון בשם אחיםשבת
 מבוררת מרן דעת דאין דכיון ועי"ל ע"ש. הפר"ח על סמכינןדעתו
 בעינן דלא כהסוברים הלכה דשמא ס"ס, דהו"ל המתירים עלסמכי'
 כהסוברים הלכה שמא ששים דבעינן כהסוברים דהלכה ואת"לששים
 מ"ש ס"ט ק"ה סי' חיים ארץ לה' ועי' מפעפע. רוטב בלאדאפילו
 בידו היה לא ז"ל ושמרן להרשב"א, הבית משמרת בשם הפר"תבשם
 ואכמ"ל. ביה הדר הוה דבריו רואה היה דאם ואפשר הבית משמרתס'
 ואיזהו כחוש איזהו בקיאים אנו דאין די"א ס"ה ק"ה סי/ למור"םועי'
 ובאים מורים אנחנו וכן ע"ש. ס' דאיכא עד ענין בכל לאסור ויששמן
 ולא שמענו לא וכן בם'. ומשערים לבשר בשר בין להבדילשלא
 בחמרון תלוי דזה דכיון והט' בכך שחילקו שקדמונו להרבניםראינו

 בזה. חלק לא ז"ל מרן וגם בסי משערין לכן דרי איכשור לאבקיאות
 לכהוש שמן בשר בין כקיאים אגו שאין דלפי ס"ט שם למור"םוע"ע

 ואכמ"ל: ע"ש בס' מליחה בכל לשערנוהגים

 הקטנים התולעים מצד הנאסר דבר דכל פה, פשוט המנהג תדלעים.ב(
 תולעת רק נמצאת אפילו מימו'ן בערב'י ונקראיםמאד

 להסיר ונוהגים וכיוצא. התמרים או האורז או הקמח אותו נאסראחת



 גשכהונה תהי"הכרית

 טליכם לה החבית וטבפי אותם הגרוגרות או התמרים וטל החביתמפי
 בערב"ת הנקרא תולע בו נמצא לא ואם הזטאר ובודקיםלבהמות
 או התמרימ בדקו כבר הם אם אך הם. מותרים הנז'"מימו'ן"
 הכל את אוסרים אחת תולע אפילו בו ומצאו החבית שבפיהגרוגרות

 השאר. את ולבדוק החבית שבפי מה את להשליך עוד מועילואין
 מתהוים והם מאד מאד דקים דהם דכיון זו הוראה דטעםונראה

 וע' שם. הרבה עוד יש מסתמא אחת תולעת כשנמצאת לכןמהלחות
 שקוראים מה הוא הנז' דהמלווי'ן דנראה סק"ו פ"ד סי' ז"ללהפת"ת

 להקל צד עוד דכשיש ונראה ע"ש. שלשה דמצריך ונראה מימו'ן,פה
 בימי התש"א ובשנת שלשה. נמצאו שלא כל להתיר לסמוךיש

 מצאו לא ואם היטיב ולבדוק לחזור שיש והשבנו ע"ז, שאלוהמלחמה
 ואפ' וכיוצא. בקמח ולא בו שבדקו בניר או בכלי לתלות דישמותר

 קמח רק אוכלים היו הראשונים דבימי ובפרט נהגו לא בזהדבכיוצא
 כלל. אחר ממקום הבא והסולת הקמח מצוי ואינו ושעוריםחטים
 בצורת שני אלו השנים בעוה"ר כי בזה ברור מנהג יש דלאונמצא
 כב"א: די לצרותינו יאמר ברחמיו וה' לזה לב לשים וראויושעה"ד

 עיירות משאר והבא העיירות לשאר הנשלח היין תעודת תעודה.ג(
 ג': ב' א' אות יו'ד מערכת לעיל עמ"שלפה

 כתבתי טבת תשרי תמוז ניסן בתקופות פה מנהגינו תקומות.ד(
 כ"ה אות עד י"ד מאות תי'ו מערכת א"ח כהונהבברית

ע"ש:

 וז"ל י"ל הכהן מהר"ם למז"ק בכ"י כתוב מצאתי לריעותא. תרתיה(
 הרה"ג מקודש הראב"ד הוא נלדעתי יצ"ו מהר"חשמעתי

 וכמש"ל והסמיכו השחיטה לימדו אשר ז"ל הכהן רחמים ר'כמה"ר
 וכן טריפה. לריעותא תרתי שיש מקומ דכל ע"ש( ב' אות ס'מע'

 חשיבא לא מטינרי היוצאת דסירכה דהטעם חיימ מים בבארראיתי
 בספרו הנז' מז"ק וכ"כ עליה. לקותא שם אין דטינרי לריעותא,תרתי
 ספרי וכן ע"ש. לריעותא תרתי כשנמצא מטריפין כאן דתמידכ"י

 סמ"ו ל"ה סי' ז"ל אחים שבת לה' וע' בזה. הרבה כתבוהאחרונים
 ס"ג: ל"ז וסי' סכ"ט ט'/ל וסי'וסכ"ד

 בדיקת היות בלתי פה בהמה שום תשחט שלא התקנה לענין תקנה.ו(
 ובא"ח י"א יו'ד אות ב/ מע' עמש"ל שוחטים, ב' ע"יהסכין

 ב': אות ב'מע'
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 יש אם המוח בדיקת לענץ וכן בעוף. הזטברים בדיקת לענץ תקנה.0
 בדיקת לעגין וכן עצמם. השוחטים בדיקת לענין וכן מים.בו
 י"ד י"ג י"ב אות ב' מערכת עמש"ל לעירינו חוץ שנסמכוהשוחטים

ט"ו:

 עמש"ל יע"א הדיגת של בשר לענין הקדמונים תקנת תלנה.ח(
 וכן ע"ש[." יז"יח אות לקמן ]ועיין י' אות ק'מערכת

 מדנין, זרזיס, כמו מיושבים היו שלא מהעיירות הבא בשרלענין
 עיירות משאר הבא בשר לענין וכן שם. עמ"ש גרדאן. בןתיטאוין,

 שם:*" עמ"ש התקנה בעת מיושביםשהיו

 מידי אמו או אביו שמת יום הבן להתענות פה פשוט המנהג תענית.ט(
 מצוה סי"ב ת"ב סי' יו"ד ז"ל מור"ם וכ"כ בשנה.שנה

 אמו: או אביו בו שמת יוםלהתענות

 בא"ה ז"ל מרן כתב השנה. פקידת ביום האם או האג של תעגיתי(
 בר"ח או בשבת אביו מיתת יום אירע אם ס"ט תקס"חסי'

 נוהגים דהם שם מור"ם כמ"ש ולא פה מנהגינו וכן ע"ש. למחרידהה

 )ונכנסה מח"ג השלמנוה ואנחנו הק', במע' זו תקנה מצא שלא כ' שליט"א הרנ"ר ]א"ה'
 זו שתקגה אליו שכ' זצ"ל, מוהרח"ך בשם הביא נר"ו והרנ"ך י'( אות הק' במערכתלעיל
 והטעם י"ג. אות איסור בדבר סחורה בהל' ז"ל ליהרמ"ז משה וידבר בס' באגבנזכרה
 דבשר נזכר ושם הדיג,ת, של ממם יותר באלחארה הבשר מס כי עניים הפסדמפני

 הכומיתי שגוסדה קודם רק כ"כ דלא פ' ונראה ע"ש. מותר. לשוק מהדיג,תהמביאים
 קהל באלחארה הדרים הדיג,ת בני גם היו ומן ובאותו יר"ה המלך מאמר ע"פבג'רבה
 קפגי והט' מהדיג,ת, בשר גם מביאים והיו עגייהם ומפרנסים לעצמם וגזברים במ"ענפרד
 אחר אבל באלחארה. הק"ק לקופת הפסד שום ואין אלחארה קהל עם מעורבים היושלא

 יחידי וכן אלחארה, ק"ק עם באלחארה הדרים הדיג,ת יחידי נתערבו ואז כומיתישנוסדה
 שייכים המלך מאמר ע"פ השוק ק"ק וכן הדיג,ת ק"ק עם נתערבו בדיג,ת הדריםאלחארה
 וכמ"ש דינא דמלכותא דדינא ממש כזה בענין רוכל באבקת מרן כ' וכבר אלחאדה.לקהל
 אסורים השוק ק"ק וכן באלחארה, הדרים הדיג,ת בני ולכן ע"ש. ד' אות ק' מע'בבר"כ
 כהן אפרים עכ"ל. אלחארה עם א' קהל והם דיגא דמלכותא דדינא הדיג,ת של תבשרלאכול
ס"ט[.

 שמחת לס' וציין מח"ג( זה השלמנו )ואנו מצא, שלא שליט"א הרנ"ר כ' בזה גם ]א"ה4*
 חוץ בשר כל על או הדיג,ת בשר על רק ביהוד עשו אם ספק שיש שכ' צ"ה סי' ח"בכהן
 להחמיר חרמות דם' ואסור, בחרם ס' הו"ל ספק שיש כיון נראה דלפ"ז וסיים ע"ש.וכו'.

 בנגרדאן, מדנין, זרזים, הכפדים ושל ע"ש. ח' סי' באה"ע שם כהן בשמחת שמוכמ"ש
 משלמים דק חרמות בהם שאין שם כ' התקנה, בעת יהודי ישוב בהם היה שלאתיטאוין
 ע"ש זה[ בסו"ס ]והובא ט'. ח' אות משה קול שבסו"ס משה חקת לה' ועי' ע"ש.המם.
עכ"ד.



שנהכהונה תה"תברית

 דלדידן צ"ד אות ז"ל החיים כף לה' וע' ע"ש. כלל להתענותזטלא
 ע"עה כמרן לנהוג יש גרירץ דמרןדבתריה

 מותר והוא תחנץ בו אומרים יטאין ביום אירע אם ואם. אב תעניתיא(
 ההוא ביום ואם ביום. בו להתענות פה מנהגינובתענית.

 מ"ט תקם"ח מי' א"ח ז"ל כמור"ם ולא למחר. ידחה להתענותאסור
 כ"ב:" אות כ' מע' א"ח כהונה בברית ועמ"לט כלל. מתעניםשאין

 המיתה עם אחר הולכץ השנה פקידת 'טל דאם אב בתענית תענית.יל
 תקם"ח ס" א"ח ז"ל מרן וכמ"זט הקבורה עם אחרולא

 צץ אות הח"ם כף לה' וע'מ"ח

 להתענות זטאסור בימים הפקידה יום אירע אמ ואמ.אב תעניתיה
 ה' כתב בה להתענות זטאסור יו ג"כ למחרתו וכןבהם

 ואין אידחי ואידחי דהואיל צ"ג ס"ק תקם"ח מי' א"ח ז"ל החייםכף
 וטמי עלה אוטר ז"ל מהרזט"ך אבי מר בתענית נוהג אני וכןמתענים.
 כלל: מתענה ,טאיני תובב"א בא"י התדפ"ו 'טנת ת,טרי ח"י ביום,טחק

 מניקה או מעוברת והא,טה לאוטה זה היה אם ואם. אב תענית"(
 כהונה בברית ועמ"ע הולד. מפף להתענות דאסורהנראה

 בהיותה אחר לעם אותו תלוה להחמיר והבאה ח/ אות ע' מע'א"ח
 יטליח בעלה תעשה או התרה, תעשה או יקה, מ ולא מעוברתלא

 לה:להתיר
 קהל ג'רבא אי פה אשר הקהלות ב' ול"טוב לתקנת תקנה.טה

 תקנה יש יע"א. הדיג,ת וקהל יע"א אלכבירהאלחארה
 דינו, ובית טייב מהר"י עוזנו גאון תובס, רבגי תקיפי מגאוניקדומה
 ולהזמין לקרוא ידיהם את פושטים אינם דינם ובית אלחארהשאנשי
 הדיג,ת ולדיין גדול או קטון דבר שום על הדיג/ת מאנשי אחדשום
 דין איזה יקרה כי ברם מקומם. באנשי ולשפוט לדין המשפטדבר
 של ב"ד בפוי לדדן רוצה מוע"ד ואחד הדיג,ת ואנשי ממונותמדיני
 אלחארה ודייני הדיג,ת דייני יתועדו ב"ד, ג' בהדיג,ת ימצאו ולאג',

 והסכימו והדיג,ת אלחארה דייני נתועדו מתדש וכן ביניהם.וידונו
 ודיין הדיג,ת באנשי עצמם יכנימו לא אלחארה שדייגי זהלקיים
 שאלה נד*סה א' ]ובהוצאה אלחארה באנשי עצמו יכניס לאהדיג/ת

 עש"ב[: זה. לקיים הדין ע"פ הוכחות ורוחב, באורךותשובה

 ניסן. לענין קאי ושם כ"ב אות נו"ן מע' שצ"ל נראה"
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 התכריכץ לעשות לה,טתדל יע"א, ג'רבה אי פה המנהג תכריכיהט0
 המלחמה בזמן ה7טב"ת ובשנת יקרים. 17דמיו אףפ,טתן

 להם והתרנו ע"ז, ושאלו באו גדול ביוקר רק במציאות היהולא
 ואם פזטתן להיות א"צ לדינא כי פז1תן. 17אינם המינים מכללע17ות
 וכמתבאר ש"ט ממה יעשה לאו ואם נעים ומה טוב מה פשתןימצא
 אבל מהל' בפ"ד הרמב"ם מדברי זכר שלא שנ"ב[ ]סי' ז"ל מרןמדברי
 רק בזה קפידא שיש כלל הרמב"ם כןנת דאין דס"ל וצ"ל ע"ש.ה"א

 גפן דצמר המציאות. מצד בזמנם רגיל שהיה מה דלישנאשיגרא
 שאינו דבר היה או כזה"ז בגדים ממנו עושים בזמנם היו לאכנראה
 יהיה התפירה שחוט רק זכר שלא הרמב"ם בכונת עיקר וכ"נמצוי.
 ובא פשתן, רק אז היה דלא משום בסתם כתב הבגדים ועיקרפשתן
 ולא ס"א ש' סי' ז"ל מרן וכמ"ש צמר בחוטי יתפרם שלאלאפוקי
 צמר נתפשט מרן שבזמן דמפני ויתכן סק"ב. שנ"ב סי' הפת"תכמ"ש
 יהיה שהחוט זה תנאי גמ להזכיר חש לא לכן בגדימ ממנו לעשותגפן

 ועוד ז"ל. להלבוש ועי' איכפת לא גפן מצמר דהבגדים דכיוןמפשתן,
 רק לעכובא אינו ודעמיה הפת"ת שזכר ראובני ילקוט ה' דגםנראה
 אפשר. משאי אפשר דנין ואין הפשתן ומצוי דאפשר היכא טובמהיות
 אבל משגת, וידם ירצו אם בקרובים תלוי זה גדול וביוקר ישואם

 אות ק' מע' א"ח בבר"כ וכמ"ש מרן כדעת להורות יש הק"קלכללות
 ז"ל: מהרס"ך בשםד'

 יע"א ג'רבה אי פה גתקן ג"ע הראשוגים הרבנים מימי תקנה.יז(
 בין חי בין לאלחארה מהדיג,ת הבא שהבשרבחרמות,

 אסור ותונס וספאקץ מגאבם הבא בשר וכן לאוכלו. אסורמבושל
 בס' ]ועי' לעיר. חוץ רק לאוכלו אסור ממנו ובשל עבר ואפי'לאוכלו,
 ג"כ ונדפס שם ובהגה ח' אות ב' מע' משה קול שבסו"ס משהחקת

 זה[:בסו"ס

 שאם הראשונים, הרבנים מימי יע"א ג'רבה אי פה נתקן גם תקנה.יח(
 לשלם צריך תיטאוין. מדנין, בנגרדאן, מזרזיס, בשרקנה

 לאכול מותר בזה ורק פה הנשחט הבשר שמשלם כמו להכומיתיעליו
 ט'[: אות הנז' משה חקת בס' ]ועי' הבשראותו

 הרה"ג מז"ק ע"י שנעשית התקנה פה להדפיס ]ראיתי תקנה.יט(
 אנשים הרבה כי בהיות אתו[. אשר והרבניםהמח'

 המנקרים, השוחטים, כמו נאמנות הצריכים בפרטיםמתעסקים



ש"כהונה דעהי"הכוית
 אינם ואם בזה. וכיוצא בוטר, מוכרי יין, מוכרי האופים,המב,טלים,
 אם זטיבררו עד ידיהם את מושכים החרדים כי ספק בלינאמנים
 אנשים ו"ט ט י כי המסופר לפי ובאמת לא. אם בהכשר נעעץמעשיהם
 ע"כ הדיה ע"פ נאמנותם מאבדים הם והנהגותיהם מעשיהם ע"פא,טר

 מכתב כידו ,טאין מי כי לרבים זה להודיע למטה החותמיםהסכמנו
 י"ט יום זה והיה וכזטר נאמן בחזקת אינו ונאמנותו הכזטרו עלתעודה
 ע"ה ס"ט כהן ,טרטן ד'ר צית ע"ה וחתימי וקיים התרפ"אה17ץ
 ס"ט: הכהן יצחק ד"ר כ'מוס מרדכי ע"ה סילט"א הכהן מ,טהכ'לפון

 "מימו'ר/ הנקראים קטנים תולעים בהם יטנמצא פלפלין תולעים.כ(

 נראה נ' בסימן ז"ל אברהם בן הרב מדברי המתבארלפי
 ואח"כ פ,טתן חתיכת ידי על אותם רנקה הפלפלין יפתחדמתחילה

 דכ"ע: אליבא דמותר נראה זה ובדרך עש"ב.יכתיטם

 ומתולעים "מימוץ" הנקרא מהתולעים האורז בדיקת תולעים.כא(
 רחוקים ממקומות אותו כשמביאין ובפרטאחרים

 בן ולהרב פ"ך בסימן ז"ל להמחב"ר עי' בדיקתו אופן בדרך.ומתעכב
 בדיקה דא"צ סוברים דיש והגם ע"ש. ל"ג אות נ' בסימן ז"לאברהם
 כמו שמצוי במקום אך מצוי. המימו'ן שאין לדידהו היינו שם,כמ"ש
 באורז לבדוק פה פשוט המנהג וכן חיובית. זו בדיקה מעידשהחוש
 להתליע שדרכו דבר וכל וגרוגרות וצמוקימ ותמרים ובסולתובקמח
 ע"י או בשמש הקמח לחמם א"צ אך הי"ו. דין הבית זה עלומוחים
 בראיית ובבדיקה בדיקה דא"ץ הסוברים על סומכים דבכה"גהאש,

 סגי:העין
 הנז' להרבנים ראיתי תולעימ. 1' בה שנמצא ריאה תולעימ.כב(

 למוכרה דאסור שכתבו ט"ז באות אחים[]בשבת
 החי מן אבר על מוזהרים דאינהו מכשול תתן לא לפ"ע משוםלנכרים
 בשמ"ח חפשתי הצעיר ואנכי ע"ש. ז"ל חדשה שמלה להרבוציינו
 במצא דלא מתפלא אגי לענ"ד הדבר עצם מצד גם זה. מצאתיולא
 יום בכל מעשים ואדרבא בתולעים אסורים שהנכרים מקוםבשום
 פה פוצה ואין שהתליעו בזה וכיוצא וקמח תמרים להםלמכור

 בסימן בב"י זצ"ל למרן ושו"ר בזה. סופר טעות יש ואוליומצפצף.
 אראה: אשובה ובעה"ו ע"ש. ז"ל ולהמש"ז ולהש"ךפ"ד

 הנקודות אחר ומחטטים הפולים לאכול פה מנהגנו תדלעימ.כג(
 וכן שנתיבשו, אחר בין לחים כשהם ביןהשחורות



 ה ג ו הכ דעהיירה ת י רבשנח

 בסי' ז"ל מרו דעת ע"פ והוא שנתייבשו. מיד אותם אוכליםהאפונים
 כ"ג ס"ק ז"ל הפר"ח לסברת חוששין ואין ס"ו[. ]פ"ד ס"ז(.)פ"ו
 י"ב עליהם שיעבור אחרי רק לאכלם שלא גוהגים בעדשים אךע"ש.
 שהעדשים משום ואולי לזה. זה שבין החילוק טעם יודע ואיניחודש.
 דהוי להתיר, וסומכים ניכר המקום והאפוגים הפולים אך לנקרםקשה
 בלי מקום ממנו נשמט ואם לנקר לו שאפשר מה שמנקר מ"ס.כעין
 וחוששים אוסרים בניקור, שא"א בעדשים אבל מתיר. מרן הריניקור
 מעשה ובספר ד' סימן ביו"ד שלום גנזי בספר ועי' הפר"ח.לסברת
 ע"ז שנשאל י"א סימן ח"ג ז"ל להרשב"ץ )ועי' יו'ד סימן דיןבית

 עש"ב(: מהעדשים ונמנעים אוכליןשהפולין

 בסוס"י ז"ל מרן וכמ"ש תולעים בג' אוסרים שאנו במה תדלעימ.כד(
 מיני ג' בנמצאו י"א בסימן ז"ל דוד זרע הרב כתבק'.

 והשיבו ז"ל חדאד מהר"ם דאתרא למארי זה על ושאל בעיסהתולעים
 דכן והשיבו זה על ראיות לו יש אם ושאלו להתיר. מעשהשעשה
 שכתב ק' סימן גנים מעין להרב שראה כתב ושם מסברא. לונראה
 מינים ג' דרך שאין מינים ג' או משנים אבל אחד ממין הם אםדדוקא
 ופשוט מותר המינים, מאלו להתליע דרך שאין וגם אחד במקוםלהיות
 ומזה צודקת. ז"ל חדאד מהר"ם דהוראת נראה ומזה ע"ש. להלכההוא
 ג' איכא דכי ז"ל גנים מעין ולהרב למהרמ"ח דם"ל ללמוד ישג"כ
 להרב וע' אוסרים. מעלמא אתו אלא קרבו מיניה דלאו הגם אחדממין
 שנמצאו נמלים בג' לאסור שנהגו הדבר דקרוב שכתב ז"ל משהויען
 בן הרב וכמ"ש קרבו מיניה ולאו מעלמא דאתו אף ותבשילבעסה
 נראה האמור ולפי ע"ש. דשכיחי בנמלים להחמיר דיש ז"לאברהם
 דקרוב המנהג לענין נחית ז"ל דהרב ואולי אוסרים. נמלים דאינםדגם
 ז"ל אברהם בן להרב ועי' לדינא בירור צריך והדבר לאסור. דנהגולו

 חזקה. הויא ולא מעלמא באתו להתיר דעתו דנראה ל"ז אות נ'בסימן
 אשנה אשובה הפנאי ולעת עש"ב. להקל דדעתו נראה בנמליםוגם

 בעה"ו: זופרק



 כהונה כרית לם' והארותהערות
 כרית הבהיר הספר בגליון כתבתי אשר הערות קצת להעתיק ראיתי הכותב:אמר
 הימני עמוד ישראל נד בדורנו ג'רבא חכמי ראש ראשנו ועטרת ורבנו למורנוכהונה
 ובחסידות בקדושה באמונה בצדק ביושר בענוה בדורו יחיד ופקיע. מומחה החזקפטיש
 יזהירו כספירים וספריו מוסדיו והנהגותיו תקנותיו יגיע. לעב וראשו תורה של עולהמקים
 ולרביע. לשליש למחצה מספיקים אנו אין שבחיו מקצת לספר באנו ואם הרקיע,וכזוהר
 כי במרומים סהדי רביע. כאריא זצ"ל הכהן משה כלפוו ר' הקדוש הגאון מרןהוא

 לעקור או ולהרום להאביד ולנתוין לנתוש לי וחלילה עלי ערכי מיעוט בנפשאיידענא
 ז"ל רבנו שהביא למנהגים ויסוד מקור מרגניתא אשכחנא דוכתי בכמה בקושטא ברםנטוע.
 מבעליו טוב אמנע לא ואמרתי אביע. ליום יום וכיוצא הגאונים ושו"ת קדמוניםמספרי
 לפעמים העירותי אגב ודרך ולנטוע. לבנות ולשכלל להוסיף לחדש הקורא אזןלהעיר
 לא לו יהיה תחרא כפי יחדיו לצרפן ואמרתי תורה של כדרכה הערות כמה מקומןבאיזהו
 רב ומפז מזהב היקדים בספריו והמעיינים הלומדים כל על תגן זצ"ל רבנו וזכותיקדע.
 ייתי תומו לס. משיח מר לישדר ליה עינינו ו,יע. רתת וצער נזק מכל השי"תויצילנו
 לחרותנו גדול בשופר תקע תרגיע. לא ההם ובגוים ובקללת הגלות באורך לנו דיונחמיניה

 לדוכנם ולוים לעבודתם כהנים והשב גווע. אביון משאול והעלה גלויותינו לקבץ נסושא
 שופר ובקול בתרועה השירה את ישראל .שיר א, תסיע. ממצרים גפן במעמדםוישראל
 מי'ט. נאמ"ו וכורע. קד לרגליו משתחוה אדוני את אהבתי העבד יאמר אמור ריע.יריע

 הרב ומ"ש בד"ה )איטר( ב' אות האל"ף מערכת חיים אורח חלק1-
 בשו"ת עיין נ"ב הגמרא. כדברי ונקטינן הגמרא דברי הפך וזהו וכו' החייםכף

 הדין בעיקר שחולק ק"ד דף שבת המאירי דברי שהביא ר"מ סי' ח"במהרש"ם
 ס"ק בשע"ת שהובאו צמח מהר"י וכדברי אדם כל בשמאל מניח שאטרופסק
 ר"ל ואולי הפוסקים וכל דמנחות הש"ס נגד כתבו איך להפליא דיש וכתבי"א,
 ח"ו אומר יביע בשו"ת ושו"ר ע"ש. בצ"ע והניח אדם כל בשמאל גםשיניח
 עש"ב. ב' אות ב' סימןחאו'/ח
 וכתב וכו' לבסוף יברכו שהקטנים שנזהרים והמנהג )אתרוג( ,, אדת שמ2.
 בשאר מהני דמאי ותמיהני ימים. בשאר גם כן שנהגו נר"ן מהרנ"ך המגיההרב
 גלויות של שני ביו"ט וא"כ ומקנה, הדר ולא ראשון ביום הקטן קנאו וכברימים
 בו יזכה שלא הראשון ביום הקטן ביד לתפוס רצריך חובתן, ידי הקהל יצאולא
 ע"ש. נ"ו אות תרנ"ח סי' בכה"ח ועיין זצ"ל. אמה"ג נהג וכןכלל,
 ידוע נ"ב כן. שנהגו סיכה איזו שהיתה תונס ושאני )אירז( ,,,ט ארת3.

 חיי שהוא מפני האורז ומתירין בפסח קטניות לאסור כמור"ם נוהגיםשבתונם
 וזרק יבשים פולים אכל בפסח בתונס כשהיה ג'רבא מבני שאחד שמעתי וכןנפש.

 זצ"ל, בסיס ישועה ר' הגאון הרב למורנו והודיעו שכניו ובאו לפח,הקליפות
 כאן. ולא בג'רבא פולים תאכל לו ואמר בוונזף



 דהוא יצ"ו רנ"ך המגיה הרב בהערת )ברכה( ב' אות הכי"ת מערכתי.
 בס' ראיתי וכן ג"ב וכו'. ערלה משום לאוסרו אילן שאינו ארוכים לפלפליןהדין
 מרבני החיד"א, של דורו )בן זצ"ל כלפון אברהם ר' להרה"ג כ"י הקצירלקט

 לענין הבידנג'אן כדין ארוך פלפל שדין שכתכ מ"ד אות י"ט סי' לוב(טריפולי
 השלחן בבדי קכ"ט סי' השלחן קצות בס' ז"ל נאה הגרא"ח וכ"כ ע"ש.ערלה
 ע"ש. אילן ואינו ירק מין הוא ארוך דפלפל בפשיטות סע"א( י"ב )דף י"באדת
 דליכא זצ"ל ואעקנין מאיר ר' הרה"ג ומהם בא"י קדישי רבנן בשם שמעתיוכן
 ח"ב זצ"ל לאמה"ג הנד"מ מצליח איש בשו"ת וע"ע ערלה. משום להו דחשמאן
 באורך. מג-ימז סי'חיו"ד

 בהגדת עיין נ"ב חמץ. בבדיקת הפתיתים מגהג לענין )בדיקה( ט, אות5.
 ואמר המתיתין להגיח הגהיג לא שהגר"א שכתב תקע"ה( פראג )דפוסהגר"א
 בשו"ת זצ"ל אמה"ג כדברי הפתיתין להניח מנהגנו מקום ומכל ע"ש. צריךשאין
 בעשרה מפוזרימ ולא אחד בנייר ביחד מקובניים עוחמ וחהיחין ח"א, מצליחאיש

מקימות.
 ומסתברא נ"ב המילה. על שהחייגו לברך דנוהגים המצרים( )בין ני"ן אוון6.
 מברכין. עצמו באב בתשעהדאפי'
 ג'רבא דאי הראשונים שאומרים מה )גשמים( א, אות הכ,מ,,ל כחערכת7.
 הרב בשם שכתב ל' סימן ח"ד הרדב.'ז בשו"ת ועיין ג"ב ישראל. מארץ חלקהיא

 חולק ז"ל והוא א"י מכלל היא טראבלס היום הצקראת סין שמדינת ופרחכפתור
 ואפשר ע"ש. ג' אות הטור הגהת של"א סי' דעה ביורה הכנה"ג והביאועליו,
 הנקראת טראבלס מדינת בכלל היתה מלפנים כי ג'רבא אי על כן אומריםמזה

 הכנה"ג כי אחרת, או לנו הידועה טראבלס על כוונתו אם וצ"ע )לוב(.ליבי"א
 ושוב וצ"ע. בלבנון. טריפולי לעיר שהכוונה ויתכן טראבולוס" "שאםהעתיק
 הנסין על ע"א ח' דף בגיטין שאמרו ממה כן שלמד מזה אלה ס' בסוףראיתי
 לכם יהיה "זה מסעי בפרשת כקרא לרמוז ויש ע"ש. יהודה דרבי אליבאשבים
 וכמ"ש כר"י לן קיימא לא לדינא אך )222(. ג'רבא" "האי כגימטריא ים"גבול
 גירושין מהלכות בפ"ז הרמב"ם מדברי מתבאר וכן ר"ת, בשם שם בגיטיןהתוס'
 קי"ז סי' הנד"מ השלחן נכח בספר ועיין ע"ש. ה"ז תרומות מהלכות ובפ"אה"י
 המנהגים תורת ובקונט' ע"ש בסופו בהשמטות הש"ע( )על הנד"מ משה פניובם'

 שני(. כרך בסוף אי"ה יבוא )אשרבתחילתו
 היחידים תענית התחלת יהיה דבכה"ג בכוונתם ונלע"ד )גשמים( ,,,מ אדת8.
 אות שם הלק"ט( שו"ת )על רווחת הלכה הרב פ"רש וכן נ"ב והלאה. כסלומי"ז
 מעוברת בשנה דאפי' ע"ב י"ח דף בסנהדרין מהגמ' להעיר יש ולכאורה ע"ש.ב'

 הויא העיבור שאחר במרחשון הראויה דצנה ופירש"י אזלא, ירחא בתרשתא
 בחשון ומי"ז כסדרה באה עצמה העיבור שנת ולפ"ז ע"ש, כשתתעברבתשרי
 הכי הוי לא דלפעמים התם דמסיק דכיון וי"ל בכסליו. מי"ז ולא להתענותהו"ל
 כיון תענית לענין להקל ירושלים חכמי תיקנו לכך אזיל עיבורא בתר דשתאאלא



 עד לן לית בתענית הצבור להטריח א"כ גיסן עד ולקציר לאביב זמן עודשיש
 תקע"ה. ר"ס להכה"ח ועיין כנ"ל.כסליו.
 לו קורין ויש נ"ב טאייב. לאגבי )דקלים( ה' אות ידל"ת מערית9.
 ממש. כיין משכר וטעמו )חמוץ( קאריןלאגמי

 ר' הרב הדה"מ החה"ש מידי"ן זה על שנשאלתי וזכורני )דדחן( י"ג אות10.

 ל"ו. סי' חאו"ח חיים מצא שו"ת בספרו עיין נ"ב נר"ו. חוריחיים
 שכתבתי מה עיין חזיון. גיא משא )הפטרות( י, אות הה"א מע.כת11.
 הובאה גאון שרירא רב בתשובת זה מנהג שמקור קנ"ח סי' י"ט שנה תורהבאור
 כמבואר החורבן מענין כולה זו והפטרה רמ"ב, סי' מגילה הגאוניםבאוצר
 בזוהר וגם ע"ש. ו' אות י"ט פרשה רבה ויקרא ובמדרש ע"א כ"ט דףבתענית
 כמה דורש וחמישי( רביעי )יום דברים פרשת לישראל חק בס' המובאחדש

 "משא לקרוא נוהגים רחמים כסא ובישיבת ע"ש, החורכן על זו מהפטרהפסרקים
 באו"ת וראה בנחמה, לסיים כדי העולם כמנהג ישעיה" "חזון ואח"כ חזיון"גיא
 ע"ש. באורךשם

 שנוהגים זצ"ל המחבר הרב שכתב מה )הפטרות( י"א אות ~צם12.
 בתונם. המנהג וכן נ"ב שנים, שבע בן מפסוק שקלים הפטרת להתחילבאלחארה

 ויכרות מתחיליל שהמפרדים שכ' יחומשים נפל שט"מ אמינא דמסתפינאולולא
 מוף עד יהוידע ויכרות מן כי להיפך, וצ"ל וגו' שנים שבע בן והאשכנזיםיהוידע
 ובעלמא פסוקימ, י"ז רק יש שנים שבע בן ומפסוק פסוקיס כ"א הםההפטרה
 בהפטרה פסוקים כ"א מספר על מהספרדים טפי דקפדי לאשכנזים להושמעינן
 מפטירין )למנהגנו ויצא נח, בראשית, בהפטרות: כדמוכח ענינא דסליקאע"ג
 שמיני, פקודי, תשא, כי יתרו, פסוקים(, י"ט והם נשמר ובנביא עד תלואיםועמי
 כתב ס"א תרפ"ה בסי' דמרן אלא ודו"ק. שיטתייהו, מיחלפא והכאוילך.

 ומפטירין ע"ב כ"ט דף במגלה הגמ' ולשון ע"ש יהוידע ויכרותשמפטירין
 ויכרות של לפסוקים כ"כ קשר אין ובאמת אנפי. לתרי משתמע הכהןביהוידע
 ועמ"ש פסוקים. כ"א מגיו להשלים רק הובאו ולא שאחריו הענין עם וגו'יהוידע
 ואכמ"ל. תשפ"ה עמוד י"ט שנה תורהבאור
 שאינו מי חובת ידי להוציא בסופו: )וחרה( כ' אות _די,,ד כ,ערכתב1.
 להרב שו"ר כאן: מוסיף התשכ"ז( )ג'רבא כהונה ברית של שניה בהוצאהבקי.
 איש בשו"ת ועיין )ע"כ(. ואכמ"ל. בזה שכתב מה ה' מי' א"ח שלומודובר
 הנ"ל. ודוב"ש הרב דברי שהזכיר ט"ז סי' חאו"ח ח"אמצליח

 שכחו אמ"ה בא"י לברך פה ימנהגנו )זיקים( "' אות הזי"ן כ,ערכת14.
 ודלא מרן דברי וכפשט הברק על בין הרעם על בין נ'/ב עולם. מלאוגבורתו
 שכחו הברקים על לומר שייך דלא סק"א רכ"ז סי' היטכ באר הרבכמ"ש

 לזה וסמך ע"ש. ו' אות הגיון בשער המשג"ב השיגו וכבר עולם, מלאוגבורתו
 ד' צ"ז ושם הארץ, ותרעש רגזה וגו' בגלגל רעמך קול כתיב י"ט ע"זדבתהלים



 רועשת ברעמים ובין בברקים בין הרי הארץ. ותחל ראתה תבל ברקיוהאירו
 ודו"ק. עולם. מלא וגבורתו שכחו והיינו הארץ,ומתחוללת

 עצמה היא לכאורה נ"ב והכרמו"ץ. הפיט"ר כענין )זמן( ט' אות שם15.
 ל"ד אות רכ"ה מי' להכה"ח וע' ושחורות, לבנות בתאמם הפוסקיםמחלוקת
 שהנקראים וכרמוץ פיטר ודאי והיינו ע"ש ובטעמן במראיהם דחלוקיםשכתב
 רק לברך האחרונים ומסקנת שחורות, כרמוץ והנקראים לבנות תאנים הםפיטר
 וכו' בשנה פעמיים המתחדש פרי מדין ז"ל הרב שהוכיח ומה ע"ש. אחתפעם
 תאני מבכר שהאילן זה מין משא"כ חדשים ששה כל שמתחדש דוקא היינולע"ך
 נכח בס' עיין רחם פטר מלשון בערבית פיטר גקרא שלכן אומרים )וישפיט"ר
 הנקראים שחורות תאנים מוציא בערך ימים חדש ואחרי רכ"ה( סי'השלוון
 ועמ"ש המנהג. שכן וכמדומה דסב"ל, פ"א רק לברך שאין נראה ולכןכרמוץ,
 ע"ש. רכ"ה סי' השלחן נכח בס' בהגהעוד

 לשון נאם רק וכו' הגו"ב שהכריע ומה גד"ה נאמת( )זכיר י"ב אדת שם16.
 כתב שכן אפריו"ן דבריו ובעיקר תנומה. לשון ונם צ"ל תנועה", לשון "וגםאמר
 וז"ל: האדון נאום בד"ה כ"ד א' לישעיה בפירושו הראב"ע המדקדקיםאביר

 פירש וכן ע"ש. האל"ף. ייעלם לא כי ישן( )פי' נם הוא נאם תחת נםוהאומר
 ז"ל הרב עוד ומ"ש עש"ב. סע"א כ"א דף ז"ל )ביבאני( יעקב ישרש הרבדבריו
 פדר"א לפי' ותיקונים בהשמטות רד"ל להגאון עיין השניים, בעלי כדעתלהכריע
 ניתוספה והראשוגה אחרונות אותיות ב' הם השרשים כל שעיקר פי"ב( )סוףשלו
 ד' דף בקידושין הגמ' דברי יובנו ובזה ע"ש. אח"כ אחרים לשרשים השרשלבאר
 ע"ש, יו"ד בלא אן לכתוב דאפשר מזה ומוכיח אין, מגזרת יבמי מאן דמפרשע"א
 המגחה אל פנות עוך מאין כמו אח"כ נוספה והמ"ם אן עיקרו מאן כי לרז"לדס"ל

 לכלם משותף אחד שורש דחק, דחף, דחס, דחה, השרשים: וכן י"ג(. ב')מלאכ.
 מאד, קרובים עקש, עקף, עקם, עקל, עקה, עקב, עוק, והשרשים;"דמ".

 ועקיפה מועקה על המורה "עק" כלם ושרש עקר. עקץ, עקד, ג"כוממשפחתם
 ועיין הרבה, וכיו"ב על", "בא מן מורכב בעל שרש וכן לאחרים. צרותוגרימת
 ואכמ"ל. ספרים בכמה ועוד התורה על ז"ל מרקוס אהרן לר' הסופר קסתבס'
 כן כתב ענוה דרך הדקדוק, חכמת קצה אפס אפי' למד שלא הגוב"י מ"שאמנם
 ע"ש ופ"ח פ"ז סי' אה"ע ובחלק שם בדבריו כמבואר בדקדוק בקי היה ז"לוהוא
 בסוף שם דבריו על קצת לתמוה יש מקום ומכל וכו'. ראשונים של צפרנןוטובה

 שבהפסק ואפשר וכו' מכמ ממנו יק בתנ"ד ממד תיבת מצינו שלא שכ'התשובה

 פסוקים הרבה יש ובמחכ"ת ע"ש. עמף בפלס בשוא והכ"ף בקמץ המ"ם מיףצ"ל
 מיך, הרחק שפתים ולזות פה עקשות ממך הסר כ"ד( )ד' במשלי מהםואחד
ומוכח

 שבהפס-

 בקמץ, הכ"ף ובשניהם בשוא המ"ם ובהמשך בסגול המ"ם
 בהמסק שבאות הכלל מן יוצאוונ מלימ מחמש )חוץ בתנ"ך ליתא מיךומשקל
 מצאו לא שהמדקדקים שם כ' עוד עמך(. לף, 3ף, אותך, אתך, והן: ושואבקמץ
 הכ"ף דגש על כוונתו ונראה ע"ש. לתפארת שהוא ואמרו חזק לדגש נכוןטעם
 כידוע. מן הנו"ן לחסרון הוא המ"ם דגש אבל שם, שהזכיר ממך ועצומיםבמלת



 כי לנמת, ראיה אינה לענ"ד לו, מנומיתי דאיה להביא שם הנוב"י מ"שוכן
 וכאמור. נום מן נמת אבל הפעל פ"א האל"ף תמורת באה הוי"ובנומיתי
 ושבועה ברית כעין ממש הוא כי )חתן( א, אדת החי"ת מערכת17.
 לזה סיוע נ"ב וכו'. הארץ גויי משאר אחת עם בניו החתן ישיא שלאולזכרון
 יעקב קול בס' )ונדפס יקן ואברהמ פסוקי בקריאת בג'רבא שאומריםמהפיוט
 מה וע"ע ע"ש. וכו' נאמן ציר מהם התרחק וכנען חמ בני זרע ע"ב( כ' דףח"א

 ס"ת להוציא זה שמנהג קנ"ז סימן כ' שנה תורה אור בירחון בס"דשכתבתי
 סעדיה רבינו סידור בשם בהרד"א והובא הגאונימ, מימי מקורו חתןבשבת
 האי ורב אלברצלוני לר"י העתים ס' בשם ע"א מ"א דף סוטה הגאוניםובאוצר
 קדש, בהררי יסודתו כי כן שנהגו בקהלות לבטלו ואין ועוד, בתשובהגאון

עש"ב.
 אורז בשל אף לאסור וכו' נהגו ז"ל דקדמונינו קבלנו )חמץ( ך, אןת שמ18.
 מור"ם כדעת הכל אוסרים אורז של בתבשיל חטה מצאו אם פי' נ"בבמשהו.
 ע"ש, ס"י תס"ז בסי' מרן כדעת ולא החמץ בפדיון סגי דלא ס"א תמ"זבסי'
 תמ"ז בסי' הנד"מ השלחן נכח בס' וע"ע בארוכה. מבואר יוסף ילדי ס'ובמוף
 ואכמ"ל. ע"ש הספר( מדפי ע"א רט"ו)דף

 כי אפרש ואני ג"ב כ"י. ספר אלא ז"ל מהרש"ץ נזכר שלא וע"ש כא"ך19.
 הרב הורה שכך שמע ושוב כ"י ספר משם כן כתב סק"י תס"ז סי'במחב"ר
 מתוך לו נתחלף במחכ"ת השלחן נכה והרכ ז"ל, עמאר שלמה כמה"רהגדול
 זה ועל )עייאש(, יהודה מטה הרב של רבו צרור במהר"ש עמאר מהר"שהזכרון
 בזכרוני( הרשום )פי' שבזכרוני אחר מטעם אורז של תבשיל טפי ועדיףכתב:
 ז"ל צרור( )מהר"ש מהרש"ץ כן( לפני הנזכר המט"י )של רבו משםשכתבו
 יפה המים שירתיחו עד לקדרה אותו משליכים שאין מאחר באכילה אףשהתירו

 היה ואם המחב"ר, דברי מקור ציין ולא ע"כ. ז"ל. ברכה מחזיק הרב והביאויפה
 מהר"ש שאינו רואה היה סק"י( תם"ז )סי' במחב"ר הדברים במקור כרגעמעיין
 זה. אל זה קרב ולא עמאר מהר"ש אלא המט"י של רבוצרור
 בס' )וכ"ה רמ"ב סימן צ"ל רמ"ד. סי' ויניציא דפוס הרדב"ז יכ"כ בא"ד20.
 ע"ש. ח"א הרדב"ז בשו"ת והוא השלחן(.נכח

 איסור כמו וכו' ז"ל מהרמ"ז אלי כתב וכן וכו' האמור ומכל נד"ה שם21.
 תפסו פסח דיני בכל שלא מורה עצמו זה לשוו נ"ב דפסחא. מדיני ואיזהשחיטה
 במקצתם. אלאכמור"ם
 בסי' נ"ב ז"ל. דרבותא משחא הרב דברי שהביא וניעדר( )חןזר ן, אךת22.
 פסח של שגי יום שמן של בפך שנמצאו חטים וז"ל: ע"ד( ל"א דף )ח"אתם"ב
 שמא חיישינן מחמי'ן ואיגו פירות הוא דשמן נהי בתבשיל, ממנו ליתן אסורוכו'

 וכשמערב החטים, מן טעם קלט שהשמן נמצא כמבושל, וכבוש לעת מעתנשתהה
 אין לכן להחמיץ, וממהר מים עם פירות מי הו"ל מים בו ויש התבשיל עםהשמן
 ענין כאן אין ולכאורה ע"ש. הנר. את להדליק יניחנו רק בתבשיל ממנוליתן



 לכ"ע ובזה בפסח שמן של בפך חטים מצאו שהרי כלל, וניעור חוזרלסברת
 שהחטה בעוד בפסח התרנגולת חיממו שאם ס"ג תמ"ז בסי' כמבוארבמשהו
 דאפי' שם באחרונים ומבואר במשהו, והוי בפסח בתוכה טעם ליתן חוזרתבתוכה
 הוא לתמוה שיש מה אבל ע"ש. במשהו אוסר בעין שהחמץ כיון חו"נ אינולמ"ד
 בשמן שנקלט חטה טעמ רק מחמיצין אין פירות דמי כלל חמץ כאן איןשהרי
 חטה, טעם אלא כאן ואין החטה הסירו ואח"כ לעת, מעת שם שגשתההאחרי
 תס"ב במי' הפמח חוקת בעל הגאוו שכ"כ ושו"ר במים. יתבקע החטה טעםואטו
 שהטעם שמענו "ולא ספורות במלים דרבותא המשחא דברי על סק"אסוף

 בשמן שגקלט החטה דטעם לומר ואין שכ' השלחן נכח הרב ודברי ע"ש.מחמיץ"
 דמה עיון צריכים וכו', חו"נ דאינו כמ"ד סתם מרן דהרי התבשיל בחימוםחו"ן
 א"כ לשמן שנפלה קודם מבוקעת היתה שהחטה חיישינן דאי חו"נ, לאינו זהענין
 מי הרי הוי, מאי בשמן מעל"ע אישתהי אפי' להכי חיישינן לא ואי לכ"ע,אסור
 שמענו לא הרי בתבשיל יתבקע הנקלט שהטעמ חיישינן ואי מחמיצין, איןפירות
 חמץ טעם כאן היה לא הרי חו"נ למ"ד ואפי' בתבשיל, ויחמיץ יתבקעשהטעם
 וצ"ע. וכאמור,כלל

 המזבח, לחגוכת "עד קורא לוי במקום הכהן או והלוי )חנדכה( ,, אות23.
 בזה הרגישו שלא ולפלא כצ"ל. עמינדב. בן עד המקריב ויהי מן קורא"והישראל
 התשכ"ב-התשכ"ז(. )ג'רבא הקודמות ההוצאותבשתי
 סי' א"ח בש"ע הוא וכן נ"ב ש"ד. ערבית בלשון הנקרא )חתן( ,,,כ אךת24.
 זה כי אסוו"ד ממלת שמקורו לענ"ד ורחוק שי"ד. בערבי שקורין י"א סעיףיו"ד

 בסי"ן. וזהבשי"ן

 באשכנז מקומות כאיזה ולא גדול( )טלית ג' אות המי"ת מערכת25.

 י"ז סי' בבאה"ט עיין נ"ב גדול. בטלית מתעטף אינו נשא לא שעדייןשהפנוי
 מאמר תשרי יששכר בני ובס' תס"ב, סי' קטן בתשב"ץ וכ"ה מהרי"ל בשםסק"ד
 סודרא עריס דלא חזייה ע"ב כ"ט דף קידושין מגמ' למגהגם סמך כתב כ' אותי"ג
 שם. בקידושין מפירש"י וכ"ן ראיה אינה סק"ג ח' סי' המג"א לפמ"ש אבלוכו'
 לידי )ובא ע"ש ערוך שלחן קיצור על בהלכה המצוייגים שערים בם' ראיתיכן
 עש"ב. י"ד סי' חאו"ח ח"א ירנן יצחק בשו"ת ועיין שעה(.לפי

 וכו'. היא קדומה תקנה הנראה וכפי טוב( )יום ד' אות הי.,,א כחערכת26.
 בשו"ת בפשיטות זה מגהג הובא ומן ג', אות י"ד סי' אמת השומר בס' עייןנ"ב

 קצת גם נהגו שכן יצ"ו עידאן שמואל מו-' ושמעתי ע"ש. מ"ו סי' לשמהתורה
 שלא כנראה והלאה ה' מתיבת קולם מנמיכין לחתימה וכשמגיעין בתונס,ש"ץ
 הסידורים כי בזה נהגנו לא בא"י ומ"מ ואמן. בהיב"ש לענות השומעיםיטעו

 יאיר. כיום לילה והחשמל ביטפע מצוייםוהמחזורים
 נ"ב וכו'. השנה ראש קודם יום כארבעים נוראים( )ימים ן, אדת שמד2.
 וער"ח כאב בכ' התרה עושים כי שלמים יום מ' שאינם לפי בכ"ף כארבעיםכתב
 אלול חדש כי שלמים ימים ל"ט רק יש השנה ראש עד באב כ"א ומיוםאלול,



 מן עולה עצמו ההתרה דיום דס"ל ונראה יוהכ"פ, עד באב כ"ט מיום וכןחסר
 מאחרין, ולא ההתרה מקדימין בשבת באב וכ"ט כ' חלו שאם פשוט ומ"מהמנין.
 י"ב. אות תקפ"א סי' בכה"חועיין
 להתחכם רצו באו מקרוב חדשים )לימוד( י"נ אות הלמ"ר מערכת28.
 אור ובירחון ג"ב וכו'. גדול השם רק בזה ואין וכו' לאותיות אחד רבלעשות
 מהלכות פ"א הרמב"ם עפמ"ש ג'רבא למנהג טעם כתבתי כ' סימן י"ט שנהתורה
 תורה ללמד שנהגו מקום ס"ה( רמ"ו סי' ביו"ד מרן )ופסקו ז' הלכה תורהתלמוד
 ע"ש, בשכר ללמד אסור פה שבעל תורה אבל בשכר ללמד מותר בשכרשבכתב
 שכר לקבל לד אסור דא"כ ופוסקים הש"ס ללימוד מיוחד רב שיהא רצו לאולכך
 דליתא )ושו"ר כולם כנגד בהבלעה שכר נוטל ביחד הכיתות כל כשמלמדאבל

 מערכת יו"ד כהונה בברית עיין התלמידים מהורי היה בג'רבא השכרשעיקר
 מקופת השכר מקבל שאם לדעלמא מינה נפקא ומ"מ ע"ש. ה' ב' א' אותהלמ"ד
 חיק בד"ה ע"א קי"א דף פסחים רש"י וע"ע דמי(. שפיר תנ"ך גם ומלמדהקהל
 מורה שהיה נראה ע"ש, רבו מפי שמע אשר ומקרא הגמרא המורה מפי וכו'קבל
 ג'רבא. כמנהג ולגמרא למקראאחד

 כדיעבד הדחק ושעת הדחק שעת דהו"ל )מנחה( ב' אורז המ"ם מערכת29.
 מקדימין היו שבת בערב להיות שחל פסח דבערב לשבח טעם עוד ונ"ל נ"בדמי.

 ברפ"ה עיין ממש גדולה מנחה זמן והוא ומחצה שעות בשש התמידלשחוט
 קרבן הקרבת בזמן המצות אפיית ואח"כ מנחה עבדינן ממש ודוגמתםדפסחים,
 שם. יוסף פורת בן בשו"ת בהגהתו ז"ל המחבר הרב כתב זה ימעיןפסח.
 ג"כ ניסן חדש ראש וכיום כפים( )גשיאות א' אות הנו"ן מערכת30.
 טעם ונ"ל ע"ש, הפ"א מערכת ריש כדלקמן פורים ביומ וכן נ"ב במוסף.עולים
 כהנים, לברכת ראשון יום היה ניסן ר"ח כי ניסן נר"ח לדוכן שעולים למהיעה
 פ"ז דף שבת בגמ' כמבואר ויברכם, העם אל ידיו את הכהן אהרן נשאשבו
 ודו"ק. ע"ש ישראל את לברך ראשון וכו' עטרות עשר גטל היום שאותוסע"ב

 נ"ב כפיו. את נושא וכו' הפנוי שאין מנהגנו כפים( )נשיאות ר, אות שמ31.
 הוא שכן ישראל ארץ לבני בבל בני שבין מנהגים חילוף אוצר בשם ראיתיוכן

 קמא. בבא מסכת בסוף שלמה של ימ בס' וכ"ה ע"ש. בבל בנימנהג
 ס"ס בב"י נ"ב הרוקח. בשם בב"י מרן וכ"כ כפים( )נשיאות פ, אדת32.
 ורמז האחרונה, שלום ובתיבת בכ"ף שמסיימת תיבה כל יסימניך ע"ש.קכ"ח
 ולכן הנוכח לסימן הכ"ף הנ"ל המלים בכך כי הטעמ ינ"ך כפי"ם. נשיאותלדבר
 כי הכנסת בבית הנמצאים הקהל לכל מכוונת שהברכה לומר לצדדים פניומחזיר

 ודו"ק. סכ"ד קכ"ח בסי' כמ"ש הברכה בכלל אינם הכהנים אחריהעומדים

 באור עיין ריב דוקא. לאו מרן דדברי ומסיק כפים( )נשיאות י, אות33,
 להפך שסובר ז"ל אבורביע עמרם ר' הרה"ג תשובת ט"ז סימן ה' שנהתורה

 ע"ש. נאמן אורח הרב ושכ"כ מרן לשון כפשט בימין ואח"כ בשמאלשמתחיל



 הלשון דפשט וכו' שאומרים מה וכן בד"ה כפים( )נשיאות טן"כ אדרן34.
 התש"ן כסליו תורה באור שכתבתי מה עיין נ"ב הפסוק. כל דגומר להדיאמורה
 בוידוי דדוקא הפסוק את לסיים שלא נכון יותר שנלע"ד 2( הערה קנ"ו)עמוד
 בשכר מדה כנגד מדה שהוא וגו' לנו נתתה אשר האדמה ואת כתיבמעשר
 הקב"ה שיסכים היא הכוונה כל פה אבל המעשרות הפרשת מצותשקיימנו
 אלא רע"ב( ט"ל דף סוטה רש"י )ע' לישראל אברכם ואני כמ"ש הכהניםלברכת
 ישראל את עמך את וברך וגר השקיפה אחר במקום הכתוב לשון חז"לשתפסו

 הטור ובלשון מכרעא. לא בגמרא וגו' מתיבת זצ"ל המחבד הרב וראיית לא.ותו
 ישראל. את עד העתיקו בש"ע ומרן הדמב"ם זה ולעומת חלוקות. נוסחאותיש

 הברכות בראשי אמ"ה בא"י אפי' שמעתיק טובא דווקנא תנא שהרמב"םוידוע
 מרוב זצ"ל המחבר שרבנו ספק ואין והבנתו. הקורא השערת על סומךואינו
 וכמנהג האחרונים כרוב נקטינן לדינא אבל הפסוק כל לסיים נקט לא"יחיבתו
 כל משום וגם ע"ש. צ"ו אות הכה"ח וכדברי הפסוק את לסיים שלאעיה"ק
 קריאה דרך ולא תפלה דרך שהוא כיון חיישינן לא וכו' משה פסקיה דלאפסוקא
 כידוע.בתורה
 בגמרא הכתוב עם היא אחת דהקריאה באךפן כפים( )נשיאךת  ~ךאי אות33.
 מועט הפרש ומ"מ בצירי. תהא אבל בחיריק הה"א תהי כי דוקא לאו נ"בוכו'.
 ואכמ"ל. החיריק להדגיש כ"כ דקדקו שלא בחו"ל מבטאנו לפי ביניהםיש

 מהרי"ך מז"ק שתיקן מהתקנות אחת )עומר( י"ר אות הע,,,ן מערכת36.
 )אות ב"ק יש"ש שבסוף מנהגים בחילופי והובא קדום מנהג והוא נ"ב פה.ז"ל
 בס' וע' במצרים המנהג וכן ובלילה, ביום העומר מופרימ א"י שבנימ"ד(

 רצ"ג. עמוד תשט"ז( )מהדורת בהלכההמועדים
 הוא וכו' השקל מחצית שיעור )פןרים( ך, אות הפ"א נ,ערית37.

 מחצית בשיעור יצמצם שלא וטוב נ"ב מזוקק. כסף אונקיות משלשהעשירית
 עם אחת בבת להוסיף שרוצה מה לתת ויכול לו מוסיפין המוסיף כל כיהשקל
 עמוד הנד"מ משה דרש בם' ז"ל המחבר )דבנו זה אחד בזה או השקלמחצית
 כמחה"ש נראה יהא שלא כדי לצמצם שלא שטוב שליט"א הגרע"י דעת וכןי"ב,

 גרם 9.375 לסך השקל מחצית עולה ז"ל המחבר רבנו לפ"ד כי ודעדאורייתא(.
 9.6 הוא בא"י המקובל לפי אולם שמיניות, ושלש גרם תשעה דהיינו צרוףכסף
 הבן פדיון )שכן גרם 93.75 עולה ז"ל רבנו חשבון לפי הבן פדיון וכןגרם.
 גרם 96 הוא בא"י הידוע ולפי השקל( ממחצית עשרה פי דהיינו סלעימחמשה
 ואכמ"ל. מיכא"ל. כמנין 101 או גרם 100 לתת ומעגלים צרוףכסף

 כיום נ"ב וכו'. הקדמונים מהרבנים מתוקן הוא כי )פסח( ט"ו אות שם38.
 ז"ל. גאון סעדיה רב לפני הקדמונים מהגאונים נתקן הארוך הקידוש שנוסחידוע
 בס' ועיין נ"ב וכו'. זקנות נשים מנהג מנהגה על עבדה )פסח( ,,,ט אית39.
 האפריק בערי עיר שיש ע"א( )דפ"ז ד' אות וכישוף ניחוש הלכות מצריםנהר
 מזה ומתפחדים וכו' בבית אורח שמ שיהיה יתכן לא הפסח וליל ניסן ר"חשליל



 ללון והוכרח ניסן ר"ח בליל שם בהיותו ז"ל לו קרה וכאשר ב"מ מותמסכנת
 היה כמעט וכו' אחרת עיר מבני איש לפניו ה' הקרה לולא יחידי הכנסתבבית
 יבין. והמשכיל ע"ש. ח"ו רעבכל

 צורת דדוקא לחוש דאין לי ונראה )ציצית( א, אות הצך"י כמערכת40,
 )ונשתבש וכדומה ה"א יו"ד צורת צ"ל וכדומה. הראשונה יו"ד צורתהאותיות
 וכמו שם עצמו עייאש הב"י כ"כ דבריו ובעיקר ה"א(. במקום הא' וכתבהמעתיק
 האחרונים הסכימו שכן מ"ח אות י"א מי' בכה"ח וע"ע בהגהה, בפניםשהעירו
 ע"ש.להתיר
 מניעת אלא קיבלו דלא אב( חדש )ראש ח, אות הרי,,ש כ,ערכת41.
 דלא קאמר גירסא לחד הטור שהביא דבירושלמי הגם לומר רוצה ג"בהבשר.
 איסור קיבלו לא מקום מכל ע"ש מנהגא אב מדעייל חמרא ולמישתי בשראלמיכל
 שאר מ"מ איסור ינוהגים דאפי' בדרשה שליט"א מהגרע"י ושמעתיהיין.

 מותר ובהבדלה לכ"ע, מותר ובירה ויי"ש קוניאק כגון המשכריםמשקאות
 בביהכ"נ הבדלה עושה אם וכן לתינוק, שנותנים אשכנזים כמנהג דלאבפשיטות

 ע"כ. גזרו. לא מצוה דבמקום פעמיים יין לשתות מותר בבית ועושהוחוזר

 נ"ב ג'רבא. באי שואגים אריות כ, )תחןמין( ך, אות התי"ן נ,ערכת42.
 וכאן לגנאי ששם אלא שואגים, אריות בקרבה שריה ג' צפניה הכתובמלשון
לשבח.
 ס"ה תקנ"ד בסי' מרן וכדעת נ"ב מתענות. דאין דלעד"ן )תענית( ה, אות43.
 תק"ן בסי' למור"םועיין

 ס"א_
 זצ"ל מולכו יצחק לר' יושר ארחות בס' וע"ע

 וכן תעניות וכך כך להתענות צרה בעת לנדור הנשים שנהגו שמה פי"ד()סוף
 אלא תיקון זה שאין יפה עושות אינן ומניקות( מעוברות )אף וכו' צומותבארבעה
 בשו"ת וכ"כ ע"ש. בלבד ויוהכ"פ בט"ב אלא יתעגו שלא טוב ויותר לולדקלקול
 אותן למנוע ראוי להתענות רצו אם דאפי' ס"ג סי' הנד"מ שמיגי חלקהרדב"ז
 ע"ש. סכנה צד דאיכאכיון

 ומה וכו' ח"י ס"ק תקנ"ב[ ]סי' הכה"ח וכ"כ באב( )תשעה ט, אות44.
 כצ"ל. וכו'. דאיתא מהא בזה לפקפק" "שיש הנז' הרבשכתב

 ג"ב בזה. מסכימים השמים מן גם וכו' והגמ בד"ה )תקדפות( ט"ן אות45.
 רבנו שכתב ומה ז"ל. התוי"ט בשם י"ד סי' )הישן( צדק צמח בשו"תועיין

 ע"א ע"ה דף בב"ב איתא וכיו"ב בפגים עמ"ש רז"ל, אמרו בזה שכיוצאהמחבר
 רב דאמר לאו אי סע"ב ע"ב דף ובקידושין שם, ובפירשב"ם וכדין כדיןליהוי
 ודוק ע"ש צוורני צוורני מינן וממיק אליהו אתי הוה וכו' שמואל אמריהודה

 כ"ג דף מכות ובגמ' סק"ז קפ"ט סי' ביו"ד באה"ט להרב וע"ע הגמרא.בלשון
 ואכמ"ל. מקורות עוד הבאתי ח"א מצליח איש לשו"ת הקדמתי ובסוףע"ב,
 מים רובן ואפי' נ"ב נזהרים. אין משקים בשאר אבל )תקדפות( ח,,, אית46.
 אין פסידא ביה דאית מידי דכל חשש אין וכדומה תפוזים מיץ או לימונאדהכגון



 יו"ד אות פינחס פרשת ב' שנה הבא"ח כיו"ב וכמ"ש נזק שם עושה המותמלאך
ע"ש.
 לשתות שלא וכו' ברכה מחזיק הרב מדברי מתבאר וכן )תקופות( מ, אןת47.
 התקופה שלאחר שכ' וע"ש נ"ב יתלוש_ שהח מים מאותם התקופה בשעתמים

 נוהגים בדידן אגן אבל ע"ש. פה פוצה ואין בתלוש שהיו מהמים לשתותנוהגים
 לאחר אפי' מהם שותים אין בתלוש שהיו דכל ודעימיה וריה"ח המרדכיכדברי
 תנ.ה. סוס..י א..ח בב'.י ועיין מצו-ים. ברז ומי התקומה,שעברה

 וכו'. לתקופה תקופה בין שיש מהשעות מוכח וכן )תקדפה( י"ב אות48.
 שמ. הלבוש כ"כנ"ב

 והוא תמוז י"ז בליל חלה התש"ד זאת בשנתבו וכן )תקופה( מ"ה אית49.
 שבת בליל שנים כ"ח בכל תמוז תקופת תחול וכן נ"ב וכו'. שבת סעודתעת

 ודומיהן. התש"ס התשל"ב בשנת כגון מהלילה ומחצהבשעה
 פרשה רבה בראשית נ"ב תיישימן אין גדיים אין אמ רי )תורה( כ"ו אדת50.
מ"ב.
 נ"ב אלחסו"ם. בערבית הנקראים ימים יש התענית ימי ךבתוך ל"ט אות51.
 ע"ב. נ"ח דף דוד שירי בם' עיין במארס ג' עד פברואר כ"המן

 אביו של שסבו נ"י מא"ח המגיה הרב שכתב מה )תענית( מ"ך אות52.
 אלא כן שאינו הוכחתי אחר במקום התר"ח, אייר לחדש ראשון ביום נפטרזצ"ל
 הנד"מ הבכורים לחם ס' שבסוף בהוספות )עיין התר"ח באייר ו' ביוםגלב"ע
 בס' מזה צילום שהובא כמו ז"ל הרב קבורת מצבת על הגוסח וכ"ה 3ג(עמוד
 וא"כ ע"ש, כ"א עמוד משה קדושת ובם' 59( )עמוד ובתונס בג'רבא ישראלחכמי
 עיון. צריךעדיין
 מי ואין יחד לסדרם בגלילותינו נוהגים וכן באב( )תשעה מ"י אית וצמ53.
 ליוה"כ למורא שי בספרו זצ"ל מהרש"ך זקנו שמר תמיהני נ"ב זו. ברכהשמדלג

 מעולם מנהגגו וכן ע"ש צרכי כל לי שעשה ברכת לדלג כתב סע"א ע"בדף
 בזה. שפקפק מי שמעתי ולאכביתנו
 הרגל. כמגין דהוי צ"ל הרגל. כמאן דהוי באב( )תשעה 3, אות54.



 דעה יורה לחלי והארותהערות
 יחד מצטרפים והקדרה שהכסכא"ס )אפרוח( ב, אות האל"ף מעי.ת1.
 כ"ב( סימן א' )כלל חאו"ח ורדים גנת הרב כתב וכן נ"ב אחד. כלי הםכאילו
 בתוך נתבשל כאילו הכוסכוס דחשיב קכ"ו( אות קס"ח )סי' החיים בכףוהובא
 ביו"ד להעה"ש וע"ע ע"ש. מזונות מיני בורא ומברך ממנו שלמטה עצמההקדרה
 של קדרה פי על שנתנו דהכוסכסו בתשובה הרדב"ז בשם י"א( ס"ק צ"ה)סי'
 ואוסר אסור חולבת בקערה נתנו רותח ובעודו הקדירה )כצ"ל( הבל לקלוטבשר

 במשנה זה וכעין ע"ש. וכו' ממשו אלא טעם אינו מהבשר שקיבל מה כיהקערה
 בכלים עוד ועיין ע"ש טמא מלמעלן ניסוק והוא מלמטן מסיק אם מ"ו( )פ"הכלים
 יו"ד. פרקסוף
 דהעיקר נקטינן דלדינא מוכח מחמירין לשון מדכתב וכן )אם( ן, אות שם2.

 נמצא לא הקודמ באות נ"ב מלאכי. יד הרב בשם הקודם באות כמ"שכהמתירים
 ח"י( )אות הש"ע בכללי הם מלאכי יד הרב ודברי בדפוס. שגשמט כנראהמזה,
 )וע"ע סק"ח ט"ל ס.' ביו"ד להש"ך עוד וציין קפ"ה סי' יאיר חוות הרבבשמ

 להחמיר רצו האי ע"א מ"ג דף בעירובין ועיין ע"ש. סק"ח( קצ"א בסי'להש"ך
 שכ' מחמירין יש דלשון כתב צ'( סימן )סוף יו"ד ובב"י שם. ובתום' הואאיסורא
 על להעיר יש ומכאן ע"ש. הדין מן ולא קאמר כעלמא דחומרא מוכיחהרשב"א

 י"צ )ס.' ביו"ד הרמ"א בכווגת ל"ד( )סי' דנדה פ"ח חמודות לחם הרבדברי
 ולא קאמר בעלמא דחומרא נראה מחמירין ויש שכ' הרמ"א דמלשון ע"ש,סכ"ז(
 רבי ניתני דא"כ סע"א ז' דף ובנדרים שמ. הב"י על האחרונים להשגתירד

 להתוס' וע"ש ממש איסורא היינו דמחמיר לכאורה משמע וכו' מחמירעקיבא

ואכמ"ל.
 לדבריו ראיה ונ"ל נ"ב בזה. להחמיר איו אשורית( )איתיות ח, אות3.

 בתרא דבבא מהך להוכיח קנ"ד( אות ל"ח )פרק בפדר"א הרד"ל הגאוןעפמ"ש
 ע"ש, אשורי בכתב שטרותיהם כותבים שהיו וקפל ספל גבי ע"ב קס"ודף

 לאשפה שטרותיהם זורקין שהיו סע"ב י"ח דף השנה דראש בגמראומבואר
 ודו"ק. אשורית השטרות יכתבו שלא לתקן חכמים חשו ולא ע"ש, פירעוןלאחר
 השטרות כל כותבים היו ואז החשמונאים בזמן איירי דר"ה דהך לדחותויש

 הכ"ף מערכת הרועים במשכנות )ועיין כידוע ליבונאה כתב דהיינו עבריבכתב
 השטרות על שומרים היו אשורית לכתוב שהתחילו אח"כ ואה"נ כ"ב(אות

 שחולק ה'( סימן )סוף ח"א הרשב"'ן בשו"ת ראיתי ושוב ודוחק. אותם,וגונזים
 וכן באורך. ע"ש להתיר. והר"ן הרמב"ן דעת שכן וכתב בזה האוסר הרמב"םעל

 אע"פ ערוך בשולחן הרמב"ם תיטובת שהשמיט רפ"ג( )סי' ביו"ד מרן דעתנראה
 הגט לכתוב שנוהגים כתב קכ"ו( )ר"ם העזר אבן בש"ע וכן ע"ש. בב"ישהביאה
 אור בירחון ועיין ע"ש. זה על הקפיד שהרמב"ם הביא שם ובב"י אשורי,בכתב
 ואכמ"ל. ע"ש קמ"ב( וסוס"י קכ"ד וסימן י"ב )סוס"י ט"ז שנהתורה



 ז"ל החיד"א דמסקנת וכו' במוצ"ש הבשמים על מברך אם )אבל( ,,,א אדת4.
 הגנוז אור בקובץ שהובאה בתשובה שליט"א יוסף הגר"ע פסק וכן נ"בלברך.
 טהור איש ואסף נ"י ברדא דוד ר' הרב האריך ושם ק"ט. עמוד התשמ"ט()אלול
 רצ"ז( סי' )א"ח עם נתיבי הרב דברי הביא וביניהם בזה. האחרונים דבריכל

 כמוצ"ש שחל בט"ב הבשמים על מברכין שאין לן דקיימא ממאי ק"ושעשה
 רק דבריו על נ"י הה"כ ענה ולא ע"ש. בחדשה וכ"ש ישנה אכלות דהויאע"ג
 וכמו הקטרת לביטול זכר שהוא ט"ב דשאני י"ל ולי עלה. לוסיף דלא הבושכ'
 עגי להריח וכו' השוממים אבלים לעגומים וחלילה ט,ב בליל המקונןשיםד
 חייב שכן ט"ב דשאני ועוי"ל וכו'. לאומים יהירי בוססו הסמימ קטרת עתבשמים
 כידוע. ויין בבשר גם מותר דמדינא ז' תוך באבל כן לא עינוייםבחמשה

 אין לאו ואם וכו' והכפרים בד"ה  )ברדקים(  ריזז.י אות הבר"ת מערכת5.
 )סי' ח"א משה ישיב הרב כתב וכן ג"ב אחד. שוחט רק לשכור הק"קחייבים
 ע"שן וקצ"ז(קכ"ד

 לא כעת להש"ך אדם חכמת הרב שציין ומה רחלב( )בשך י,,כן אדרנ6.
 סימן ריש בהגה הרמ"א כדעת ר"ל "שם" שציין החכמ"א כוונת נ"במצאתיו.
 סופר רי"ח הרה"ג ידי"ן אלי כתב כן פ"ט. סימן על קאי "שמ" והציוןפ"ט,

 ונכון.שליט"א

 לבריא אבל נ"ב פה. בהדחת לחולה די צלול בשר מרק שיתה יאמ ,2ם7.
 קע"ג( )סי' א"ח בב"י מרן כמ"ש שעות שש להמתין צריך צלול במרקאפי'

 אות לך שלח )פרשת שניה שנה הבא"ח פסק וכן סק"ל( פ"ט )סי' ביו"דוהשיו"ב

 בתורה ז"ל ומהרמ"ש צר( ודופן רחב )דופן ם' אות הךל"ת מערכת8.
 דקי"ל שכתב ומה רכ"ב(. )סי' ח"א בישי"מ וגדפסה נ"ב אלי. בתשובתוותעודה
 הרי"ף, משם שכתב ומה ר"ט. אות צ"ל רי"ג, אות הגהב"י הכנה"ג שכתבכמו
 פיג'ון. הר"י ר"תהוא
 כלו אחד מצד הטרפש את פותחימ )זריזות( ה' אות הזי"ן מערכת9.

 שמסתפקים בתונס שוחטים איזה כמנהג ודלא נ"ב וכו'. הראות בחושובודקים
 וסימניך החוצה, הריאה את להוציא צריך אלא גרידא היד במשמוש פניםבבדיקת
 ט"ו( אות ט"ל )סי' ביו"ד להכה"ח ועיין נח:(. )כתובות בדיקה שמה חוץבדיקת
ע"ש.
 נ"ב אשה. מדדי חלב גם בו מערבים )חלב( ג, אות הח,,,ת מערכת10.

 פ"א בסי' כמבואר נתערב אם וכ"ש מותר שפירש אשה דחלב בכך מהלכאורה
 הד"ן וכמ"ש הלב דמטמטם גכרית חלב מצד כוונתו ואולי ס"ד. פ"ז ובסי'ס"ז

 ועיין ע"ש. בהגה( ס"ז פ"א )סי' ביו"ד הרמ"א ופסקו דע"ז( )רפ"בבהלכות
 ע"ש, אסור ובגדול וכו' טמאה ומבהמה מנכרית תינוק יונק ע"א ק"'ד דףיבמות
 אפי' גכרית איריא מאי פירש בלא דאי פירש, אפי' אסור דבגדולומשמע



 נכרית דנקט וי"ל שרץ. כיונק אשה משדי היונק גדול דקי"ל אסורמישראלית
 ופשוט. איירי. פירש בלא ולעולם בתינוק שרי דאפ"הלרבותא
 אין ולהבא דמכאן נראה מקום ומכל )טבילה( ה, אות הטי"ת כהערכת11.
 זקנו מר דברי המחילה לאחר נ"ב ההנדסה. חכמת ע"פ וכו' הרשב"ץ מדבדילזוז

 או כדור כעין עגול במקוה מיירי דהדשב"ץ לחוד, הרשב"ץ ודברי לחודמהרש"ך
 גדול הבדל ויש גליל או כוס כצורת עגול במקוה איירי מהרש"ך ואילו כדורחצי

 ואכמ"ל. ההנדסה בחכמת כנודע זה אל זה קרב ולאבמדידתם
 קודין שאנו למה נמי הדין דהוא לי ונראה בך"ה )טבילה( כ, אות12.

 ועיין הצפורן, מביב האצבע מעור שפירשו ציצין פי' נ"כ וכו'_ נתאפהבערבית
 כ"א( סי' )חיו"ד ח"א מצליח איש וכשו"ת ל"א( סעיף שכ"ח )סי' א"חבש"ע
ע"ש.
 לגדר כן נהגו דאם הריב"ש בשם )יולדת( מ, אות ה,ן,,ך מערכת13.
 אי הכא, שייך ופרישות גדר מאי ידעתי לא נ"ב וכו'. נקיות מפני אוופרישה
 טוהר דם תראה אפי' והרי אדעתה, ילאו תראה ושמא מצו**ם שהדמיםמחשש
 ה"ז( ביאה מאיסורי )בפי"א והרמב"ם ומדרבנן, מדאורייתא לגמרי ומותרהוא
 גדר נעשה ואיך ע"ש. התלמוד כדין טוהר דם על בועלין שבצרפת ושמענוכתב
 מימי בעלמא מנהג רק סופריס מדברי ולא התורה מן לא אסור שאינולדבר

 מובן אינו ג"כ בעלמא לפרישות הכווגה ואם לגזירה. מגזירה גרע וזההגאונים
 על מארז"ל וידוע כידוע, עי"ז ונכלו כשלו והרכה וכו' רעים הרהוריסשגורם
 מה רק וכו'. מפו"ר אחד לילה ישראל את שביטל מפני שנענש נון בןיהושע
 בד"ה תזריע פרשת ריש להראב"ע )ועיין בדוחק. לקיימו יש נקיות משוםשכתב
 עד בטבעה( )ר"ל בתולדתה תטהר לא כי אות זה וז"ל שכתב דמיה ממקורוטהרה
 ע"ש. וכו' טהרה דמי וטעם כד"ה ד' י"ב שם להרמב"ן וע"ע הספורים,הימים
 לנקבה. ושמנים לזכר מ' עד מצויים הדמים כלל שבדרך ז"ל הרב לדברי סיועוזה

 מע-ן לנקבה ושמונ-ם לזכר ארבעים שכל וכר חזינא בד..ה כ. בנדה רש..יוכ"כ
 ק"ץ סוס"י בב"י והובא הרשב"א ממ"ש וצע"ק ע"ש. בדמים ומוחזקתפתוח

 אמת ממגידי ושמעתי ע"ש. כתילים כדם מצו. ש*רפה אין טוהר דם עלשיושבת
 ע"א להמתין שנהגו יש נקבה בלידת שונים מנהגים היו צגירה חארהשבג'רבא

 כמגהג תנהג אשה שכל להם והורה ז"ל למוהרמ"ז ושאלו ימים ע"ג אך ע"באו
 באמה כמו בה מצויים הדמים דמסתמא טעמו והיה בעלה, בית כמנהג ולאאמה
 י"ל ויותר (. ל"ו סי' חיו"ד )הכהן( משה והשיב בשו"ת וע"ע הימים. מספרלפי
 דהשתא המנהג לפי שנית, ותטבול הימים באותם ותראה ותחזור תטבולשאם
 יביע בשן"ת וכמ"ש הטבילה על לברך לה אסור טוהר, דם על בועליםשאין
 זה וכל לבטלה, ברכה והויא משתלייא ודילמא י"ב(, סוס"י )חיו"ד ח"דאומר
 לענ"ד וכו' וקראות מינות לצד שם אומר יביע הגאון שחשש מה אך שוה.איננו
 כתב ולא הזה, החשש נסתלק ימים ס"ה רק לנקבה שממתינין ג'רבא מנהגלפי

 לא קדש בכל לפרש הקראים דעת שזו יום שמונים בממתינות אלא כןהרמב"ם
 אלא כוונתם שאין דעתייהו גלו זה ממספר כשמפחיתין אבל וכו' בעלה זהותגע



 לו להתיר מצוה זה בדבר התרה לבקש הבא ולעג"ד בעלמא. נקיותמשום
 רק ע"ש. צו( פרשת שניה )שגה בבא"ח הגרי"ח פסק וכן מכשול להסירולאשתו

 ששה אסורה שהביאה כן אומרים הרופאים שגם כיון לזכר יום ארבעיםגבי
 סכנתא דחמירא לכך לחוש יש וכו' הרחם חולשת מפני הלידה אחרשבועות
 ז"ל, שכתבו טעמ* הנר מכל ועדיף הלושימ, שהדורות בזמנגו ובפרטמאיסורא,

 שאני אע"פ התרה, לבקש שבא מי לכל ולנקבה לזכר ארבעים לנהוג ישוא"כ

 ס"ה ג'רבא כמנהג לנוהגים להזהיר ויש בס"ד. אבותי כמנהג הזמן כלגהגתי
 דדם הטבילה על מברכת אינה שמונים בתוך וראתה וחזרה טבלה שאםלנקבה,
 הרד"ל הגאון מכי"ק אחת תשובה צילומ ראיתי וכן וצונו. תאמר ואיך הויטוהר
 אומר יביע להגאון וסייעתא טוהר, דם על כשטובלת לברך שאין שכתכז"ל
נר"ו.
 איזה מביתו שולח שהחתן נוהגימ ופה )כלה( ח' אות הכ"ף מערכת14.
 האחרונים וכמ"ש טהרה, הפסק עושה יום וכאותו נ"ב ממנו. ואוכלת לכלהמאכל
 תורה אור ובירחון ק"ב( סי' )חיו"ד ח"ב ונשאל שואל בשו"ת ועיין קצ"בבסי'
 בס' מהרמ"ז הגאון וכ"כ ואכמ"ל. ע"ש כהחולקים דלא וס"ו( י"א )סי' י"טשנה

 )על שם המגיה והרב בטהרה, להפסיק שצריכה ד'( אות נדה )הלכות צדיקפי
 דהאידנא מהרש"ל בשם האחרונים לדברי ציין זצ"ל( המחבר רבינו הואהרוב
 ע"ש. בטהרה להפסיקנהגו
 ד' ביום ר"ל ג"ב בטהרה. פוסקת ימים חמשה דבתוך )כלה( ין"ך אדרן15.

 בריה למר חתן משוש בם' וכ"ה דעלמא, בנדה מדן וכדעת בערבלשימושה
 י"ב בליל שטובלת ר"ל יומ, י"ב רבינו ומ"ש ע"ש. ג'( אות ג' )סי' זצ"לדרבינא
 חמישי בליל לחופה נכנמה אם דהיינו הטבילה, וליל החופה ליל ומונהלשימושה
 וע"ע שגי. ליום אור שאחריו בשבוע וטובלת בערב א' ביום טהרה הפסקעושה
 ע"ש. בהערה פ"ב עמוד המשפחה טהרת בקונטרם )הכהן( לאברהם מלל ס'בסוף
 )חיו"ד ח"ב פעלימ רב בשו"ת ע' בתולים לדמ ששי מיום לספור בבלומנהג
 ע"ש. י"ז(סום"י

 בלבן להחמיר עושים הם יפה דלא )מראות( ח' אות המ"מ כחערכת16.
 אמר וכו' בשדות רבי התקין ע"א ס"ו דף בנדה כיו"ב מציגו מיהו נ"בובירוק.
 ח"י )שנה תורה אור בירחון ועיין וכו'. עצמן על החמירו ישראל בנות זירארבי
 ואכמ"ל. עש"ב תקכ"א( עמוד י"ט ושנה רפ"טעמוד
 את דא שמי את אזכיר מהו וכו' אידך פתח בד"ה )מילה( י"ג אדת 17ם17.
 זו. מלה למחוק וא"ץ המילה, אות ור"ל בקמץ האל"ף דצ"ל כ"נ נ"במילה.
 דא )את( שמי את אזכיר מהו ע"א( צ"ה )דף לך לך פרשת בזוהר במקומוושו"ר
 שאין לפי זו מלה על והמגירו במגול. האל"ף את שהקריאה ברור ולפ"זמילה,
 מילה. לענין את תיבת בין לכאורהקשר
 ז' להמתין צריכה וכו' ז"ל מור"ם כתב )נדה( גן אות הנו"ן כ,ערכתאו.

 לבנים שלבשה אשה מקום ומכל שם. ברמ"א וכ"ה כצ"ל ימים, ה' נ"בימים.



 ז' מחדש תמנה אלא להמתין א"ץ ליבונה בימי ממש רואה ואפי' כתםומצאה

 פשוט. המנהג וכן י"ד( ס"ק שם )הבאה"ט שתוכל מיוםנקיים
 אפי' הנדה משכב על ומלישב וכו' להזהר פה מנהגנו )נדה( ה, אןת שם19.
 ושמא ס"ה(. קצ"ה )סי' יו"ד בש"ע הוא מפורש דין לכאורה ג"ב בפגיה.שלא
 כיעו"ש. לה מיוחדת שאינה במטה אפי' כאןחידש
 בין כנז' לבדוק עדים שני מכינה משתנשא אשה שכל )נדה( י"נ אות20.
 שם מרן שכתב ואע"פ נ"ב וכו'. תשמיש אחר זו ובדיקה וכו' קבוע וסת להשאיו
 תשמיש קודם לעולם בדיקה צריכה קבוע וסת לה שאין דמי ס"ב( קפ"ו)בסי'

 יום מי"ד בפחות רואה אינה שאם ג'( )במעיף שם סיימ הנה והרא"ש,להרמב"ם
 הימים כשבאים ובאמת ע"ש. וסת לה שיש כאשה יום י"ד עד דינה טבילתהאחרי

 בכל שנהגו ונראה קו"ת, לבדוק נוהגות תראה שמא ומסתפקת לוסתההממוכים
 זמן הגיע אם קבוע שאינו דבוסת ס"ד( קפ"ט )סי' בש"ע ושו"ר ודו"ק.כהרמב"ם

 הבית טהרת בם' )ועייו מותרת עונתה שעברה כיון ראתה ולא בדקה ולאהומת
 אסור עונתה ועברה קבוע שאינו בוסת שגם שפסק ה' סעיף ג' סימן בקצרבסופו
 עמוד שם בפנים ועייו בזה. ל"ד ובמחכ"ת ע"ש עצמה שתבדוק עד לשמשלה

 לה שאין מיירי הנ"ל קפ"ו דבסי' שם בנה"כ הש"ך וכתב ודו"ק(. וקכ"חקכ"ז
 קבוע שאינו אלא ומת לה יש אם אבל ברואה מוחזקת היא פעם וכל כללומת

 ע"ש. בדיקה בלא מותרת עונתהועברה
 שאמרו ממה למנהגנו סמך ונ"ל נ"ב תשמיש. אחר זו ובד.קה שם21.

 ע"ש וכו' מפות בי"ג שבע בת קינחה שעה באותה ע"א כ"ב דףבסנהדרין
בסירש"י.

 מהריאה במירכא וכו' אך בד"ה )סירכא( ח' אות הסמ"ך מערכת22.
 נ"ב בנפיחה. להתירה פה השוחטים נוהגים דוקא הלב של הכיס שעללשומן

 לא"י ריינום אנשי ששלחו כתב קע"ג( )עמוד וספרותה הגאונים תקופת בם'ועיין
 ועל המשיח ביאת על ששמעו שמע על שבא"י לקהלות ושאלו תש"ך ד'בשנת
 וכי להשיב כדאי הייתם לא משיח ביאת על תשובה בה. אתון מה דליבאסירכא
 וסירכא באו. לא הסימנים ועדיין וסימגיהם חכמים לדברי מאמיניםאינכם

 ולפ"ז ע"ש. אותה אוכלים קטנה סנהדרי ונחנו גדולה סנהדרי גחגו הלבשבשומן
 בא"י. הגאונים מתקופת יסודו ג'רבאמנהג
 אדום שראשם אותם לך והחזיר )עופות( י"ג אות העי"ן כ~ערכת23.
 להפר"ח כיו"ב ועיין עמונית, ולא עמוני וסימניך נ"ב אותם. אוכלים שאיןבאמדו
 נ' דף ונדה ע"ב מ"ב דף חולין תוס' ועיין ע"ש. רש"ל בשם מק"ט( פ"ב)סי'
 ע"ש. דאגמא ותרנגולתא דאגמא תרגגולא גביע"ב

 ליל דהיינו יום ל' שנשלמו יברר הבן( )פדיון ך, אות הפ"א מערכת24.
 לפני ראשון ביום נולד אם אלא לעת מעת יום ל' וא"ץ נ"ב ושלשים.אחד

 הולכים ואין ל"א. ליל שהוא שבועות( ארבעה )כעבור ג, בליל פודיםהשקיעה
 י"ב כ"ט כשעברו השלשים ביום )לפדות להקל לא תשצ"ג י"ב כ"טאחד



 זה כל תשצ"ג(. י"ב כ"ט שיעברו עד ל"א בליל )להמתין להחמיר ולאתשצ"ג(
 נאורך. ע"ש כ"ה( סי' )וויו"ד חמישי חלק אומר- יביע בשו"תמתבאר
 נ"ב מזוקק. צרוף כסף וחצי אונקיות ארבעה יהיה בלה"ק יביאררו שמ25.
 המחבר להרב ושו"ר גראם. 96 שהם כסף אונקיות בג' די החשבון שלפיצ"ע
 לקחת בא"י והמנהג ע"ש. בזה שהאריך יוסף שארית בקונטרס בהגהתוזצ"ל
 מיכא"ל. כמנין גראם 101 או הבן לפדיון ומזוקק צרוף כסף גראם100

 דגושה הנר'ן נ"ב ה'. שיפדגו רצון יהי וכו' לכהן הכסף יתן אח"כ שם26.
 ותבין. של"ד( )סי' חסידים בספר ועיין התינוק. עלוקאי

 דקידושין בפ"ק הרא"ש נ"ב וכו'. אמו במעי עובר קדש אשר בריך שםי2.
 רחמנא. תלא רחם בפטר קאמר בכור קדושת דאי זה נוסח על תמה מ"א()סימן
 קרש אשר דצ"ל אחד גאון בשם הערה נדפסה ווילנא בש"ם המסכתובסוף
 דהול"ל מחוור ואינו ע"ש. תקפיאני וכגבינה "( י' )איוב הכתוב מלשוןברי"ש
 אשר לפרש ונראה הכתוב. כלשון הקפיא אשר או הפעיל, בבנין הקרישאשר
 השתא מ"רי ולא ישראל, מזרע היתה בקדושה ג"כ שהורתו וכו' עוברקדש

 היתה הורתו אם ולפ"ז בכורי. בני זה אומר דאביו סיפא עד כלל בכורהבקדושת
 לדלג יש כ'( סעיף ש"ה סי' ביו"ד מרן )כמ"ש בבכורה נמי דחייב בקדושהשלא

 שקידשו הרא"ש לקושית שתירץ ש"ה( מי' )ביו"ד להב"ח ושו"ר הנ"ל.הברכה
 היתה אם נמי תירוצא האי דלפום ונראה ע"ש. אמו במעי כלה התורה כלללמדו
 לא ללדתה סמוך מעוברת כשהיא שנתגיירה נכרית כגון בקדושה שלאהורתו
 אמו. נתגיירה לא עדיין שהרי וכו' אמו במעי התורה כל שלמד לומרשייך

 או לפדיון צ"ל נ"ב לפדויים. ישראל בכורי מקדש ברוך בחתימה שם28.
 ואפשר ע"ש(. י.'ב אות יוסף שארית בס' בווגהתו יצ"ל המחבר )הרבלפדיונן
 פ"ק ובהרא"ש הפדיום. כסף את משה ויקח הכתוב מלשון במ"ם לפדיוםדצ"ל

 ע"ש. לפדיוגו ישראל בכור מקדש הגירסא מ.'א( )סי'דקידושין

 וקדיש עקשיא בן חנניא ר' ואומר נ"ב לאביו. הבן ויחזיר האות במדף29.
 ע"ש(. ג' אות סוף יוסף שארית כם' בהגהה זצ"ל )ההמ"חדרבנן
 חמור לפטר פדיון כשעושים נוהגים נ"ב חמור. פטר פדירן ן, אדת30.

 אחד כל לך שאין מארז"ל ע"פ והטעם וזהב כסף בתכשיטי אותומלבישין
 שום על ללעוג ואין וזהב, כסף טעונים חמורים תשעימ עמו יצאו שלאמישראל

 ל"א(. אות בא פרשת בחיי רבנו על כהן חיום תורת )הרב ח"ךמנהג

 כעת נ"ב חיים. מים בספר הכתוב הסדר ולומדים )פקידה( ין"ך אות31.
 החיד"א. למרן ומיוחס מנוחה בית בשםנדפס
 אם וגם הפקידה ליום הקודמת ש"ק ביומ מתפלל וכן )פק,דה( י"א אדת2פ.
 הבא"ח כתב כן נ"ב הקודמת. בשבת ג"כ להתפלל מקדים השבת ביוםהפקידה
 ע"ש. ע"ב( ק"ץ )דף צבור שלמי הרב בשם י"ד( אות ויחי )פרשת ראשונהשנה



 ובם' הסוד ע"פ לדבר טעם שנתן כ"ג( אות נ"ה )בסי' חיים אורח להכה"חועיין
 ע"ש. קי"ד( )מעשה מעשיךנפלאים
 עשר האחד פקידת וכן וכו' לבאר הנני וכן בד"ה )פקידה( טדייכ אות33.
 ונקבר מת אם פי' נ"ב וכו'. עשר האחד השלמת שהוא עצמו יום באותו חלההיא
 כ"כ חודש, י"א סוף שהוא בתמוז ."ב ביום קדיש מלומר פוסק אב מנחםבי"ג

 סוף לסני ימים בכמה האזכרה להקדים אפשר הדחק דבשעת ונ"ל שם.השבו"י
 לנשמת מיוחדת עלייה בו שיש רז"ל בדברי מוזכר אינו חדש י"א זמן שהריהי"א
 י"א בסוף הקדיש להפסיק שע"ו( סוס"י )ביו"ד מור"ם עפ"ד שנהגו אלאהנפטר
 נוסעים הקרובים אם ימים ד' או ג' מוקדם האזכרה לעשות יכול וא"כחדש,
 חודש. י"א סוף עד קדיש לומר וימשיך וכיוצאלחו"ל
 ד'ל מרן עפ"ך לזה סמוכות נתן ושם )צדקה( ח, אדת הצך"י כ~ערכת34.
 זצ"ל המחבר הרב מחשבון קצת שונה ושם נ"ב ס"ב. ק"ג סימן משפטחשן

כיעו"ש.
 וכו'. האוסרים כדעת פה מנהגנו וכן )רבית( ה, אדת הרי,,ש כהערכת35.
 ר"י אות השי"ן ומערכת ק"ף אות המ"מ )מערכת הרועימ במשכנות וע..ןנ"ב

 ע"ש.ורי"ג(
 שאינם ישמעאלים אבל וכו' נכדו המגיה אמר )יבית( ,,,א אדת שם36.
 למימר. איכא מאי ובנוצרים נ"ב גזרו. לאעכו"ם
 בתשובות וכו' אופן יש עוד בד"ה )ששים( ז, אות השי"ן מערכת37.
 שמטה הלכות בסוף עיין ג"כ הם. איפה זוכר איני וכעת ז"ל הרמב"םשבסוף
 לשיעור קבלה בד"ה זרעים לספר דשייכי )מיימוניות( בהגהות להרמב"םויובל
 ע"ש. וכו'עומר



 המחכר מוה"ר נכר שליטייא, הכהן נמים ר' הרה"גהערת
 נ' מערכת לחא"ח ושייכת לרווק, כהנים נרכת בעניןזצוק"ל,

 א'אות
 ודברי יע"א ג'רבא בעיר מנהגנו שהזכיר שאחר זצוק-ל, מז"ק מלשון הנכד:אמר
 ויפה בחור, ואפילו יום בכל כפים לישא ובב"י בש"ע ז"ל מרן דברי הביא ז"ל,מור"ם
 מדסיים משמע וכן כן. לנהוג דראוי משמע יום, בכל כפיהם שגושאים א"י בני שלכחם
 בכל כסיהם את לישא שינהגו יתן מי שכתב השכנה"ג משמ מנוחה בית ה' דבריעלה
 שרוי להיות ראוי שהמברך מפני בג'רבא וכן בחו"ל כן דנהגו הטעם ונראהיום.

 דמטעם עלה סיים מ"ד ובסעיף הפסוקים, מן מ"ג בסעיף הלבוש שהוכיח וכמובשמחה
 זה מטעם וכן שמחה, בלא שרוי אשה בלא דשרוי משום כפיו נושא הפגוי שאין י"אזה

 כפים לישא ראוי הדין שמן אע"ג יומ בכל כפיהם נושאים הכהנים שאין המנהגנתפשט
 מוטלות זרות מלכיות ועול בגלות בחו"ל דבהיותנו משום והיינו עש"ב. וכו' יוםבכל
 עליגו עומדים ויום יום ובכל ומדוחים שוא עלילות עלינו מעלילים ותמידעלינו

 שמחת דיש ובי"ט בשבתות רק כפיהם נושאים אינם ולכן שמחה, ואין ב"מלכלותנו
 בה אלקיך ה' עיגי כדכתיב עלינו הקב"ה שהשגחת בא"י אבל והחגים,השבתות
 חו"ל אנשי ואפילו יום. בכל כפים לישא גוהגים שנה, אחרית ועד השנהמראשית

 לנהוג צריכים ארצה כשעלו ובי"ט בשבתות רק כפים לישא שנהגו ממקומותשבאו
 זצוק"ל_ מז"ק שהזכירמ והשכנה"ג בב"י מרן וכמ"ש יום בכל כפים לישא א"יכמנהג

 שהתפלות התפלה כל בסוף ישראל את לברך שתיקנו הטעם שכתב ז"ל לאבודרהםועי'
 ולכן ע"ש. וכו' ישראל את מברכים הכהנים היו העבודה ובהשלמת תקנום תמידיןכנגד

 דברי שהביא להב"י ועי' הנז"ל. הטעם ל"ש דבא"י א"י כמנהג לעשות אנוצריכימ
 ע"ש. דבריו ודווה יום בכל כפים נושאים שאין טעם שנתן מוליןמהר"י

 מהמו"ל נומפות והארותהערות
 לקרוא יש התוכחה פסוקי שקודם מ"ש כ"ב, אות הק' מע' תאו"ה כהונה בכריתא.

 בשם זה מנהג שהביא ל"ו( אות תכ"ח )סי' בכה"ה עיין נ"ב. וכו'. בני מוסרהפסוקים
 ס"ט(. רא"ם הרה"ג )הערת והא"ר. המ"אהכנה"ג
 הנשים רוב עירנו פה הרואות עינגו כי כ' ב' אות הנ' מע' חיו"ד כהונה בבריתב.
 קצ"ו סוס"י יף'ד בב"י עיין נ"ב. וכו' ימים ה' או ד' ראייתה תמשך נדה פורשיםכאשר
 טבע הוא שכך ומשמע ע"ש. ימים ששה או חמשה ראייתן נמשכת נשים שרובשכתב

 הגאון ע"ד כ'( אות י"ז סימן היו"ד )ח"ה אומר יביע כשו"ת העיר וכיו"ב מעולםהנשים

 עש"ב. ימים. וששה חמשה בראייתן ממשיקות בלכד עירו נשי שרק שחשמ פעליםדב

 זאת )רמזתי הנשואין אהר לכלה שכונתו לבאר יש נ"ב. י"ב אות הכ' מע' באה"עג.
 מרואה דינה גרע דלא לארבעה כונתו ימים חמשה ההמ"ח דמ"ש צ"ל ומ"מבמפתחות(

 רבנו כונת שזוהי שליט"א הישיבה ראש מרן א"ל וכך )בכלה( ימים בארבעה שדינהממש
 וכונתו יום ט"ו להמתין שצריכה דעלמא בנדה ב' אות תנ' במע' בחיו"ד וכמ"שהמחבר
 ע"ש. ב' אות קס"ה סימן חיו"ד ח"ו ונשאל בשואל ועיין יוםלי"ד

 מצליה" "איש הרב הקדוש הגאון זה בעגין מ"ש עיין נ"ב. ג'. אות הצ' מע' בחו"מד.
 ע"ש. נ"ז סי' התשמ"ח טבת אור-תורהבירחון
 ידעתי ולא בסוגריים כתב א' באות זצוק"ל למוהרח"ך המנהגים תורת בקונטרסה.
 דברי מקור )שהוא כ"א אות חנוכה בהלכות להא"ח עיין נ"ב, ע"ש. דקאמר. אפי'מאי

 מותרימ יו"ט מחרת פי' חג ובאסרו בחנוכה כתב נ"ע והר"ם וז"ל: שכתבהשה"ג(
 המרדכי הגהות שעל השה"ג בדברי נפל שט"ס ברור וגראה עכ"ל. מלאכהבעשיית
 ס"ט(. שי"ך הרב. קושית שפירוניחא



 מנהננו למי למילהמיוטים
 חזק משה אניסימן

 דמים חתן על . מקהלות תיך זמר84ריך
 :למולות

 ,אריף זרע ןראה . ברמים מהגיקםצמיל
 כרם * עולמים צור רמו תרצה *ימים
 .' תו' זמר אערוך : עולית וכדםזוה

 הנכנם בן על . חמלה וריב ןהמיל חוןיה
 . ונו' זמי אעיור : -]בנילות[ יגילות אור יוםישע יום . גאולה י4ם יחויח יזכה ולמילה
 רנער' נא לאמיהל

 תחזיק איך וראה .
 וזרוק . צער בלי ערלה לכרות .בתער
ל א  . יגי' ימי אעייר : סערלורנ נבעת4

 . ה,יהו שנים ובמרב . שטרהו אמוניםשומר
 מרא למענף , השבי?הו ימיםאורף
 ונו' זמר אערוך :עלייות

 . תמנה זה ,ךר ובחןן . נ?קה דל רגתהמשב
 אהבת וזכיר . תבנה ורבירףעמף

 מבמן אתה פי . מ9טחי צור עמךלימ י יני' ימי אעיוך :כלולות
 קבל . נרחי[ מבץ חיש ]ולציון *גוחי
 בשיר ,שי פבן . שיחי ייוהשן"י

 * יגי' זמי אעיוך :המעל4ת



 אומרים כךואחר
 את ואתה אב,רהם אל אלהים ויאמרונאמר
 : לרלתם אחריף וזראף אתה תשמורבריתי
 : לבריתי הגיים לבן . בחטלתי צורוחונן

*
 ישועהמימן

 - . והיתה מויו . ערלתכם צוך צוית~רירים

 : בבשרכםבריתי
 ומצות . תער עמי ושא . מילה מצותשמור

 * אצילה ואני , מנער תמנע אל .מילה

 אחיככם . אגער ובאיליכם . מצערנפשי
 נא :ה:ה . ח"ת, וחיממ . בכשי4 אישי?ל ו11' מויי :שונטיכם

 מלף * ?קכם היא קסי * שיסתיגיאש * צערו את וינה . טובתו יערן .בשכרו
 יני' מולי ;:עבירתסם

 נפלוני[ . בממיגו למלך . זמר עמיענו
 שעשועים. בילר . מש3בו חלני .מ*עים
 ןךש"ת * בו ום6חי וריייו * וליבי?לזצר
 ינין מויו ; בכםהוא

 ה3ער. ו:נךל . תק3ונים ורוס . יעו- חןחאל
 ב43יכבש * י23י ו9מקט * ססייםורוף
 ן בימיכם גואל . הייש--ע, ו~ד ,לגאיונים
 וגו'מולו



 בזה[ הבן אבי שמככרו זולתו נאו הבן אביפביא
 לככור המוכן ה:מא לפני וממ-יבו הילראת

 . ז"ל הנביאאליהו
 .י .. ע .., ., -י אייהי שי ףקמנמא זך: רם[ בקול הבן אבי]ואומר
 לטוב2 זכךך עונים[]והקהל
 ,2ליכםשלרכ( הבן[ אבי]אשר
 שלום אלי?כש עונים[]והקהל
 :- ז--: היושבים ארנם 5נך4ךניכש הבלן אבי]אומר

והעומרים
 . : ז;

 הן בשם הבא4ב2ך4ך )וניבמןיקהל

 * . ז: - :- - - :- ךתמרב הכחך אשרי הכן[ אביןאוסר

 חצריךישכון
 סדוש ביתך בפובנשש?ה  שנ'ם[ןוהיהו

היכלף
 שרים כךואחר

 בטדר יומף ובמ' פה לאמרו שנהגו כמרר נדפט והווור
 הפפוקיסו בסיר ובשינוי הפמק בלתיגרפם
 הבא וברוך . אשגי קסל שסם?רוכש

 : ה'בשם
 4 טוב במימן יהידה . היולרהילר

 יגיעא
 . ויצלית יעלה . רמוב 3ן כמו .ודהיה

 ה': יאם4 14 ולסו אסו נ מ*6ובוינצל
 ונר הבאוברוך



 נעלשדן ובנמיו * ס9עימים י3ו ייטןמיק
 ה': ופטנים.לבית גרולים * רגליםלשלש
 הכאיוגו'ונרוד

. ' 

 צאנך אה ופמוף . הברית ורם רחמיךזבור
 משיח משיחך יר על . השאריתצאן

 ונו' הבא יבייך : ה' נביא אלןהו 4שלח . רירבן
 עונים והקהל . ורבותי סורי ברשות המוהלואימר

 . זו גר:ה המוהל וסכרך .שמים
 מלך איטינו יהודה אהשדהברוך

 במצותיו מדשנו אשרהעולם
רשבינ,י

 : דש:23הי'כ'ו': גן'הץ

 אלה גרכות הכן אבי מברך לפריעה המילהובע

 מלך מיהינו ותה א"דק9רוך
 9ט,י"יו טדיני ל?רלעו?ם

 ח9רלם של ב9ריתו ?ה49ימווצינו
 עע" שןע"ייין :יןיני

 מיך אלהינו ןהודה אתהברוך
 והני?נו ופיינו שמחינוסעולם
 : הןה?זטן

 רם עס המגן מגביה שם מהעומרים אחד כךיאחר
 ואומר להקהל ומראהו שעליוהמילה

 . חיי בדמ?ך לך גאומר . ח?י בוטיך לךואומר



 אתם ברוכים של השירתסלום

 ניחוח כריח . למוני במהל הממיל דםןהי
 נקריב . לה' כטא ובירושלדם . לה'אשה
 ונוי הבא יבייך : לה' וזבחיםעולוה

 יראו ואמו אביו . לבריתו זכה הזהיעץלד
 . אותד יברף הגואל המלאף .הופרע

 ונר הבא יבייך : !ק' נננועם לרחווןולזכד:

 לנו . ולער מ4פוע לאית יי'"ר"ני"רזם
 וירעו רואינו יכירו . וור לעילםולבנינו
 ונו' הבא וגייך : ה' ברך ורע אנחנו כי .מוני

 המברך אומר הברכת וקורם . היין עלומכרכים
 גן לביירז?יהכניתיכשם

 ולמצות לתורהתכנימהו
 "רכי-ק וכ8מעשי-קכ8דקפדק

 ז
 . .- -- ז .-

 ידהלץ ערץ שמי שוכן,של
 וברב . ומרץ רע מככ8 הנערארע

?- - --
: ן ?י ז - ז

 )חסייף( חמידיף כיו יבואוטובף
 פתודהארקלה. לאכרהם שפאוכמו
 מלף אלהינף יי אתה מנרוף מרנןסברי

 : דקנמן פהשי בבורט*8"צוידכ2



 העולם מלף מללינו ןן 8?הירוך מעורבים שחוקים הבשמים על לברךנוהנים
 2 בשמים מיניבורא

 וחוס , מבמן ידיד מוש"?ר העולם מלך אלהינו ןן אתהירוץ להם הראויה הנרכה עליהם מברכים אחרים בשמים הםואם
 באות התם וצאצאיו . שםבשארו
 אל זאת ~שכר סז על קירש~רית
 ידידות להציל צוה צורנו חלמנ4חי
 למען פשהרע שארנו קודש!ףע

 שייד ין?רנו ?כם 5,?ר?ריתו
 : הברית כ?ת "אתזה

 כך ואחר וכו' עיני אשא למעלות ש"ר מזמורואומרים
 שלמא יהאקדיש

 הברכת של מהכום התינוק את להמעיםנוהנ'בם
 ~וומר פעכם ובכל פעמים שלש זזרת1 הקמןבאצבע

 חיי ברמיך לךואומר
 המכרךאומר

-. ארע פוים ץבותינ4 נאלהימלה'ני
 יל~ימר ל?י:יי הזדק דמ5לר
 "לינ" בןשראל שמותקרא

 טוב בסימן אוטרםוהקהל



 אותעמוד

 א"ח ש"ע םדר על הענינים ותוכןמפתחות

 תפלה תפילין, ציצית,נט"',
 ד"א לילך לו מותר אם בבקר ממטתוהקם
 מהבריק ולסעודה שחרית שלנם"י
 ולנשים לאנשים הראש כסויבענין

 בבית השחר ברכות ושאר ענט"י ברכת מברכיםאם
 שניו לברך צריך אם שנית להטיל נמלך ואח"כ מים מלהטיל דעתוהסיח
 יצר אשר פעם בכל יברך אם שמשלשלאדם

 ג"פ נט"י צריך אם הכסא מביתהיוצא
 גבוה מקום ע"ג הסעודה ושל ביה"כ ושל שחרית של ידים נוטליםאם

 מסידהעשוי
 הטלית עטיפתאופן

 להתעטף יש טליתבאיזה
 מיד בו ולהתעטף לחזור דעתו והיה טליתו פשט אם הדיןמה

 גדול סליתשיעור
 גדול טלית לובש רווקאם
 הבגדים על הט"ק לובשיםאם
 הציציות כריכותאופן

 בטלית הציצית חוטי ולהטיל לטוות יכולה אשהאם

 יברך אם טליתהשואל
 ט"ק על לברך ישאם
 בסדינים ציציות להטיל ישאם

 תפילין ולבתי שבס"ת לטלאי להשתמש מותר דבקבאיזה
 סתו"מ לכתוב יש דיובאיזה
 חול דברי דיו מיני בשאר לכתוב מותראם

 סתו"מ לכתוב יש קולמוסבאיזה
 דר"ת תסילין להניח יכולים אם ת"ח שאינםאנשים
 תפילין הנחתאופן
 לאטר-יד תפילין הנחתאופן

 כגון ב' בכרך באו מה שמשום ויו"ד לאו"ח השייכים הענינים את גם כוללים כאןהמפתחות
 מעמוד שלמעלה ציון כל הוא: והסימן הירך. וכף משה חוקת כהונה, גאולי כהונה, זכריבקונטרסים:

 ב'. בכרך מקומושנ"ח



 אותעמוד

 אקעג ההנחה בעת תפיליו לתולה חוששיןאם
לגכ תפילין מצות על שהחיינו מברכיןאם
מהקפט דינו מה מידו תפילין שנפלמי

 תפילין והניח התפלל שלא א' בביהכ"נ ויש כתר קדושת אומרכשהש"ץ
גתקצח לעשות עליומה
אלט ברה"ש קודם פסוקימ לומד מותראם

ד*הקמח וערבית ומנחה שחרית בתפלת הצדקה בקופת השמש מסבבאימתי
כזקפה בתיבה מתפלל שאינו בש"ץ לגעור ישאם
אתקפ חנהוכו' ותתפלל אחר קדיש לומרשיש
 ויב הא' המנין של תתקבל קדיש אחד רק קדיש, אומרים ב'מנין

בתקלז
יגתרד

כאי בהוב"ש לענות צדיך אם הא' ממנין ברכה ושמע בפסד"זהעומד
חקנה הש"ץ עם אומרים קדישיםאיזה

גתקצז
בתקצז פסיעות ג' החזן פוסע קדישיםבאיזה
טקנה "תתקבל" בקדיש הלשוןנוסח
 זתקצח עה"ש משעלה להתפלל המנהגהאם
אמד שחרית בתפילת הזמירותסדד
זתקפז למנין הדחק בשעת קטן מצרפיםאם
וצג לתפילה שהתפללו ד' מצרפיםאם
בלט בלחש וכו' וחרה פ' לומר ישאם

בתקפ
גקמז ליוצר ישתבח בין וכו' ממעמקים המעלות שיר צבור בצרת לומר מותראם
זסה ברך ובחורף ברכנו בקיץ לומרשיש
אכ בחשון מז' ברך שאומרים וכפריה בג'רבאהמנהג

 יכד
טסה עצרת שמיני של במוסף גשמים הזכרתבדין
 ימו פסח של במוסף טל הזכרתבדין
גכב חוזר אם לתקופה ס' קודם בחשון ז' אחר ברכנו אמראם

מזתקעא
כד-כהקטז ונביאך ונעריצך נקדישך בקדושה, מבטאיםכיצד
כוקיט הש"ץ עם וכו' נקדישך אומריםאם

חנט למנין מצטרף אם הש"ץ עם מתפללכשאחד
 החיים וכל וכו' הרוח ומשיב הטל מוריד אומר כשהש"ץ הקהל עוניםמה

יבתקפג סלהיודך
 שחרית של י"ח תםילת שסיים אחר ונזכר ערבית התפלל שלאמי

לבקפה דינו מה תחנונים אומרבעודו
 חנוכה ושל ר"ח של חול, של ערבית תפילת קודם לקרוא נוהגים מזמוריםאיזה

טתקצג התפילה אחר קוראים פסוקיםואילו
לאקמה הקטורת בפטום וכו' ה' השיבינו פסוק לומר ישאם
 בד חתיכת לשרוף מועיל האם התפלה בשעת רע ריח ישאם

טותרד הריח להעבירכדי



 אותעמוד

 כפייםנשיאות
 הכהנימ ידי יטול בכור אמ לוי,כשאין בפ

 הכהנים ידי נטילת קודם ולנגבם ידיו ליטול צריך הבכור או הלויאם
טזקיא
אקא
בקב

 לבתקסח
 זתקפח
גקג
דקג
ידקי
יאקי
יחקיג
יזקיא
הקד
 וקז
 זקח
ט-יקט

 התקפח
יבקי

 דתקפז
יגקי
יטקטו
כקטו
כאקטו
חקס

 בתקפז
 גתקפז

 ת"ח שאינם הכהנים ידי נוטל אם ת"ח,כשהבכור
 ניסן ור"ח נוראיס וימים ייו"ט בשבת כפים הכהנים גושאים תפילותבאילו
 כפיו את נושא הפנויאם

 נ"כ קודם המנעליםחליצת
 נ"כ בעת ידיהם מכסים הכהניםאם
 נ"כ בעת הכהנים ידי הגבהתאופן
 נ"כ שקודם יה"ר לומר יש אופןבאיזה
 כהנים ברכת שקודם יה"ר אמירתנוסח
 נ"כ שאחר רבש"ע אמירתנוסח
 הצבור כנגד פניהם להפוך הכהנים צריכיםמתי

 כהנים הש"ץ אומר אם כהנים שכולהבביהכנ"ס
 לדוכן לעלות בלי כפיים לישא יכוליןמתי

 וכיצד פניהם הופכים הכהנים תיבותבאיזה

 לכהנים יברכך תיבת מקרא הש"ץמתי
 וכו' יברכך לכהנים יקרא שהש"ץ להקפיד ישהאם
 או"א הש"ץ אומר אם כהניםכשיש
 ובסוף בתחילה הכהנים פני החזרתאופן

 ה' שם הזכרת בעת וכ"ש ב"השעונים
 הדוכן מן לרדת רשאים הכהניםמתי
 כפיו נושא אם התפלל לא שעדיין או כפיו נשא שכברכהן

 וכו' אבותינו ואלוקי אלוקינו אומר כהן ש"ץ האם לדוכן, עוליםכשלא
 הקהל עונים מה או"א, אומרכשהש"ץ

 תחינות ושאר ונ"אודוי,
 גמ

 אתקפז
 המא
 גתקפ
 ומא

 הוידוי תחילתנוסח
 פניהם על נופלים ומתיכיצד
 וה בב' גם ונפ"א וידוי אומריםאם

 לעומר ל"ג ביום ונפ"א וידויאמירת
 וכו' יושב מלך אל באמצע או הוידוי אחר וכו' גאמר" "מה לומראם
 וכו' תמהנו וגם וכו' אמונה אנשי וה' ב' ביום אומריםאם

דמ
חמב
 דתקפ
בכא
 התקפ

 לעמוד צריך אם הב' מהמנין וידוי ושמע כבר, שהתפללמי
 בביהכנ"ס מצוה בר או ברית בעל או חתן כשיש ונפ"א וידוידין

 בחשון ז' ביום ונפ"א וידוידין
 לחופה שקודם מנחה בתפילת ונפ"א וידוי אומריםאם



 אותעמוד

טמג
 התקפד
 יזקעא
יבנא
סאצח
לקא

 לטתקסט
 נבתקעב

 הש"ץ עם מדות י"ג אומריםאם

 בסעמים מדות י"ג היחיד אומראם
 וה' ב' יום של בבקשות נאמת" "זכור באמירת הלשוןנוסח

 דגושה הטית אמ לחטאים, מחילה מרבהבאמירת

 במנחה נפ"א אומרים אם ר"ה ערב שלפניביום
 ער"ה בליל לאה ותקון רחל תקון אדמריםהאם

 וכללים תלנות ת"ת, בהיכנ"ם,ים"ת,
 בתורה לקריאה קס"ת ששמעו ד' מצרפיםאם

 דתקפט
 לוי כשאין לוי, במקום כהן אומריםאם

קנג
קנד
קנח
קנה

 לתורה עולה מי אחד, וישראל כהנים שכולהביהכנ"ס
 העדלה או בתורה קורא הש"ץאם
 חוזר מהיכן ה' הזכרת בו שיש בפסוק טעהאם
 בתורה לקורא שעחר "מסמיר" מעמידיםאם

 הו' עלית ואחר ביניהם הא' הקטע מחלקים והלוי שהכהןהמנהג
 התקפט
 טזתקצא
 כאקנח
 גתקפט
 הקנד

 טותקצא

 המצוה בעלעולה
 יורדימ דרך ובאיזה לתורה עולים דרךבאיזה
 פעמיימ הכהן עולה אם בביהכנ"ם לויכשאין
 כהן שם כשאין הב/ במנין עולה האם הא' במנין שעלהכהן
 כהן אחר כהן עליתבדין
 עולים מג' יותר לתורה עולים האם ב"ב או חתנים ב' כשיש וה' ב'בימי

 לתורה עולה מי תבוא ו"כי "בחוקותי" שבפרשיותבתוכחה
 כבקנה
 יאתרד
 חקכד

 לותקסט
 טקכו
 חתקצ
 כהיח

 ותקפט
 לאיט

 דתקצז
 ו-יאלב

 בתקעח
 יטקעב
 דתקצג
יחיז
חפב
טפב
 יפג

 לומר שנוהגיםוהפסוקים

 לתורה עולים וקסן רווקאם

 לתורה עולה נהור מגיאם
 ס"ת הוצאת בשעת שמיה" "בריך לקרוא גוהגיםמתי
 אמת תורת תורתו את אחרונה בברכה לומר ישאם
 וה' ב' ביום להיכל הס"ת את להחזיר ישמתי
 בביהכנ"ס וכיו"ב לחתן שיר בכלי לשורר מותראם
 לו שרים שירים ואיזה לדבריו שנה י"ג לו שמלאו נער לתורה מעלימאם
 ההפטרותסדר
 ההפטרה אחר וכו' ה"' "גואלינו פסוק לומר נכוןהאם
 לביהכנ"ם רווק שמש למנות מותראם
 הכנסת בבית לעשן מותרהאם
 בביהכנ"ם חנוכה נרות מדליקיןמתי
 שחרית תפילת לאחר הלכה אמות ד' לימודסדר
 השיעור בהכנת והצורך בלילה, הלמודסדר
 גמרא ללמוד יודעים שאינם לאנשים הלימודסדר



 ומשניות תנ"ך ללימוד החודש בימי וחלוקתם הק"ק אנשירישום
 מסכתא בסיום "לבוש" אמירת שלהמנהג
 הקטנימ לתלמידים והמוצלח הנכון הלימודטדר

 השעור להכין צריך ואם הגדולים לתלמידים הגכון הלימוד דרךמהו
 ההוראה ללימוד הנכונה הדרך היאמה
 מוסר ספרי ולימוד ודרשות בחדו"ת התלמידים להרגילשיש
 העבור וכללי הדקדוק כללי התלמידים ללמדשיש
 התלמידים עם ההנהגהדרך
 הקבלה חכמת ללמוד יכול אםפנוי

 הקודש לשון בהבנת שישהצורך
 ועוד הזמנות אשוריות באותיות לכתוב מותראם

 וכתובים נביאים תורה ואחרי לפני לקרוא שנוהגיםהפסוקים
 "יתרו" סעודת שלהמנהג
 )אליאנס( כי"ח ספר בית בעניןתקנה

 לגויים כשר יין מכירת בעניןתקנה

 לע?ור שיש והדרך הצנועים, וקופת חולים ביקור קופת יסוד שלהמנהג
לעניים
 המוסדות ושאר תורה אור קופת יסוד שלהמנהג

 מרן דעת נגד סב"ל אומרימאם

 סב"ל אומרים אם מנהג דישהיכא
 סב"ל א"א הברכה נמשכת ומזה המצוה בגוף דפליגיהיכא
 וקידושין בגיטין הדין ומה דפלוגתא ספק בכל מרן כדעת נקטיגןאם

 ספר פתיחת ללא בע"פ הלכה לפסוק מותראם

 מנחה הודאה,כרכות,
 )סופגגיות פטאייר או ספנג' בערבי הגקראים הצפיחיות על מברכיםמה
 מגויים הנ"ל הצפיחיות לקנות מותראם
 לגויים לשתיה כשר יין מוכריםאם

 עליו מזמנין אם מברכיו למי היודע קטןבדין
 בברהמ"ז הכוס על לברך היחיד יכולאם

 עליהם מברך מה לאגבי, בערבי הנקראים דקלים מיהשותה
 מהגויים מחומצים דקלים מי לקנות מותראם
 ]זלזלאן[ השומשמין על מברכיםמה
 הזלבאן על מברכיםמה
 ]אורן[ "זקוקו" בערבי שנקרא הפרי על מברכיםמה



 השמש, בחום שמבושלים הירוקים התמרים על מברכיםמה
 שהחיינו עליהם מברכיןואם
 ערלה דיני בו נוהג ואם ]חצילים[ הבידנג'אן על מברכיםמה
 משעורים[ ]מאכל ה"זממיטה" על מברכיםמה

 מברך מה הדוחן אתהכוסס
 האורז על מברכיםמה
 ג' מעין בברכת החתימהנוסח

 הריח ברכת עליהם מברכים האם לאכילה, ריח בהם שיש פירותכשמביאים
 העטרצה על מברכים ריח ברכתאיזו

 והתפוזים[ הלימונים של ]פדח ה"זהר" על מברכים דיח ברכתאיזו
 ]צפורן[ "הקרנפל" על מברכים ריח ברכתאיזו
 הנענאע על הריח ברכת מברכיםאם
 ]סאכרס[ הנדי הנקרא פרי על מברכיםמה
 הסעודה מחמת הבאים ולימוגים זיתים על מברכיםהאם
 גשמים בעצירת המטר ירידת על ההודאהברכת
 התאנים על וגם קטנות[ ]תאנים הפיטר על גם שהחיינו מברכיםאם
 במשקה שטבולו לדבר נט"יבדין
 וירד למטה שעלה למי הגומל ברכתבדין
 בים או ביבשה נרסע אם הגומל ברכתבדין
 בזה ונשים קטגים דין ומה "הגומל", ברכת לברך יש ואיךמתי
 הושע"ר בליל שמביאים התה או הקפה על פעם בכל לברך ישאמ
 והרעמים הברקים ברכתבדין
 רי"ח בסימן מרן שהזכיר הברכות לברך ישהאם
 החמה ברכתבדין
 הבית חנוכת שעושה חדש בית שכר או שבנה שמיהמנהג
 הקשת ברכתבדין

 הלבנה ברכתבדין

 להיפך או שהחיינו ברכת ואח"כ הפרי ברכת על תחילה לברך נוהגיםהאם
 ה' בהזכרת לברך התינוקות את ללמד מותראם
 גדולה ומנחה קטגה מנחהבדין
 מנחה בתפילת חזרה לעשות צריךאם

 מדות הי"ג במקום לומר יש מה היום בסוף מנחהכשמתפללים
 מנחה תפלתזמן

 ר"ח עירובין,שכת,
 לכבשן להחזיר מותר האם בשבת, מחצלת ע"ג החמיןהניחו
 פעמים כ' בער"ש התקיעותבענין

 שבת ליל של ערבית תפילתסדר
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 החתן ובבית האבל בבית מדליקין במה אומריםאם

 וכו' מלכי מלך לומד ושיש וביום בלילה בשבת הקידרשסדר
 מיושב להיות צריך אם היוםקידוש
 בער"ש נרות הדלקתסדר

 ולהבדלה לקדוש כשר אם צמוקיםיין
 ולהבדלה לקדוש כשר אם מגולהיין
 בביהכנ"ס מקדשיםאם
 הברכות כל המקדש עם אומרים הבית שבני בכ"מ שנוהגים מה נכוןאם
 התמיד בקרבן שבת של פסוקים בתפילה להזכיר נוהגיםהאם
 הזריחה אחר וכר נשמת אמירת בעניןתקנה

 בביהכנ"ם מנינים ב' מתפללין אםבענין

 ש"ץ נעשה מתי יארצייט לו שיש ומי בשבתות, קבוע ש"ץבענין
 החשמל לאור שבת בליל ללמוד מותראם

 החופה שאחר בשבת לחתן ס"ת הוצאתבענין
 בתורה הקריאה לפני לומר גוהגים פסוקיםאיזה
 מההיכל הס"ת את שמוציאים בשעה בשבת לקרוא נוהגים פסוקיםאיזה
 מחוברות כשהפרשיות בשבת לתורה העוליםסדר
 ס"ת ג' שמוציאין בשבת קדיש ואמירת העוליםסדר
 וכיו"ב דיבוק או פירוד כמו בם"ת הנמצא טעותבענין
 פסוקים ג' וקרא הז' שעלה אחר טעותבענין
 בו ולקרות להוציאו נוהגים שבתות כמה חדשס"ת
 אחר בשבת משניות לימוד או ואגדה מוסר דברי אומר שת"חהמנהג
 היוםחצות
 שלום שבת לומר שבת של במנחה נוהגיםהאם
 שב"ק ביום התינוקות לימודבענין
 מוסף תפילת אחר יו"ט או בשבת "ברכו" אומריםהאם
 לחש בתפילת קולו מגביה הש"ץ אם במוסף ור"חבשבת
 במוצ"ש ערבית תפילת קודם לקרוא נוהגים מזמוריםאיזה
 במוצ"ש מלאכהבענין

 מגדיל או מגדול לומר יש אם בברהמ"זבמוצ"ש
 מוצ"ש של בהבדלה מנהגיםכמה
 להתיר שעשוי בדבר בשבת קשר ע"ג קשר לקשור מותראם
 בשבת הטלית לקפל מותרהאם
 עירוב ע"י בשבת טלטולבענין

 תקון צריכים העקומים המבואותאם
 אמה מאלפיים יותר בה שהולכים ג'רבא בעירהמנהג
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 בזה"ז רה"ר דין ישאם כגקסו
 והנו הבשמים ברכת על וב"ש וב"ה אמן עוניםאם

 יבכח
 טותקמא
 אקנט
 הקם
 טזלו
 1קם
 בקנט
 גקנט
 כקסו
 כאקסו
ף ~  4א
 7/~מ~י

 יד-טוקעז
 נותקנז
 חיקעט
 טז-טו"וקעח
 גותקנז
 יס-כקעס
 כא-כהקפ

 ר"ח קודם בשבת דורש העיר מחו"ר שאחדהמנהג

 ר"ח ביום בתפלה נסשי ברכי אמירתבענין
 ההלל על מברכים אם בדלוג ההללכשקוראים

 או"א של שנה בתוך ההלל על מברך הש"ץאם
 ר"ח ביום בתפלה יעקב" "בית אומריםאם
 ר"ח ביום נר מדליקיןאם
 ר"ח ביום מלאכה הנשים עושיםאם
 ר"ח ביום התרה עושיםאם

 בער"ח תעניתבענין
 הקהל עבור פדיון ועושים מתענים אנשים עשרה מתקבצים שבער"חהמנהג
 השנה תקופות בד' מימ שתיתענין

 משקין בשאר גם להזהר ישאם
 התקופה בזמן והתקיעה ההכרזהמבהג

 סיד מבור רמים מבושלים, מים שותיםאם
 תעגית בגמר כשחלה הדין ומה התקופה,זמני

 חוזר אם ויבוא ביעלהנסתפק
 דקס

 אתקצח
 בתקצח
 דתקצח

 ר"ח על להכריז י"ח תפילת קודם ר"ח בליל נוהגיםהאם
 ס"ת הוצאת בעת לקהל התרה עושה שהש"ץהמנהג
 בשבת ר"ח כשחל בערבית נפשי ברכי אומריםאם

 עומרפסח,
כז  הגדול בשבת הדרשהבענין

 לפרוע צריך ואם התרה צריך אם בכורות תענית מתענה שלאמי
 מא-מבקפח
 יבתרד

 היום כל לאכול מותרואם
 להתענות נדהגים מתי בשבת ער"פ חלאם

 האילנות ברכתבענין
 אתקעה
מקפז
כב-כיקטז
כט'ט
ט-ייג
ליט

 בכורות בתענית לאכול יכולים אם מצוה בר או מילה סעודתכשיש
 ניסו בחודש חתן ותענית יחידתענית
 יעשה מה י"ד בליל לבודקה עליו שקשה חנות לו שישמי
 בניסן י"ד בליל חמץ בדיקתדיני

 חמץ מצאו שלא אע"פ שמוצאים מה בו שמניחים הכלי את ששורפיםהמנהג
 בניסן י"ג ביום ההגעלהמנהג

 כזקמד
חמח
ונה
יגמא

 בפסח מאלק'י הנקרא פרפורי בכליהמנהג
 לפסח זכוכית כלי הכשרענין

 מור"ם כדי שנוהגים דברים לג' פרט הפסח בדיני כמרן כד' שנוקסיםהמנהג
 ממשו שנסתלק אף במשהו אוסר בפסח חמץאם
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זנח בפסח וניעור חוזר חמץ אומריםאם
יזנב אוסר אם באורז או בחיטים הנמצא זרע[ ומין"זיואן"

ידסא חמץ בו שנפל מימ מבור לשתות מותראם
טוסב פסח קודם יום ל' בתוך קמח של בדבק וכיו"ב ספרים לדבק מותראם

בצב גדולה מגחה מתפללין אםבע"פ
 דתקצג לתודה מזמור אומרימ אמ פסח ובחוה"מבע"פ
טצד למצות מים שאיבתזמן

 יצד המים את שואבים כלים סוגבאיזה
כגצט החג ימי ולכל פסח לליל שמורה מצהבעניו
כזק חצות אחר בעד"פ המצה אפיתענין

 1תקפז ולשלישית לשניה, לראשונה, נקב סימני מצוה במצות לעשותשהמנהג

יאצד כפולה מצהבענין
כוצט ברזל[ ושל במטחנה החיטים לטחון מותראם

כהצט ללוש יש מיםבאיזה
כדצט אופה ואחת לשה אחת שתהיה שתיקנוהתקנה
יטקנח הפסח לאחר מותר אם עכברים צואת בו שיש קמחבענין
 זקלב בכורות תעניתענין

 יאט,קלב במקומם או"א מתעגים אם קטניםבכורות
 יקלג לבנו גם תצניתו עולה אם בכוד ג"כ האבאם
חקלב בער"פ מתענות ומניקות עוברותאם
דעא יו"ט ליל של בערבית לחש בתפלת קולו מגביה הש"ץאם
 שבע מעין ברכת אומרים אם בשבת שחל פסח של ראשוןבליל
התקצג פסח של ז' בליל הדיןומה
ידקלט ערבית בתפילת פסח בליל ההלל שגומריםבענין
כדקמב פסח של הראשונים ימים בב' ההלל שגומריםבענין
טוקלט פסח לליל הארוך קידושבענין
יזקמ ז"ל האר"י לפי הקערהסדר

טזקמ וכו' ותקול בערבי מאמר בהגדה שקוראיםהמנהג
יטקמא פסח בליל אורחים הכנסתענין
כ-כאקמא בזה והפרטים בפסח צלי אוכליםאם
יח-יטח בפסח וקטניות אורז אוכליםאם
בתקצג הגוי מבהמת חלב לשתות נוהגיםאם

כחקמד לאכול נהגו ומה הסבה צריכה אם הכרפסאכילת
 ותקצד

גתקצג החרוסת את עושיםממה
כטקמד ובשר מרק עם ביצה אובלים ו"רחץ" שאחר המנהגבענין

חתקצד
כגקמב פסח כליל הסדר אחר השירים שיר לומרהמנהג

יגתרב פסח של בז' תרגום עם שה"ש לקרואשנוהגים
כוקמד שני בפסח מצה אכילתמנהג

ידתרב הים שירת לקרוא באשמורת לקוםשנוהגים
יבקלג העומר ספירתסדר

יזקלד אביהם או ת"ח בפני מברכין והילדים העם המחן
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יגקלג
ידקלג
 מגתקנא
הנה

 אתקפו
 טזקלד
 טוקלד
 לחתקסט
 אתקצב
 יחקלד
 כאקלה
 כבקלה
 בתקצב

 הדין מה ביום ונזכר בלילה ספר ולא שכחאם
 ברכה בלי ביום שמוניםהמנהג

 חדש אכילת איסורבענין
 וביום בלילה לעומר בל"ג לקרוא צריךמה

 בעומר נשימ נושאין שאיןבענין
 העומר בימי הגילוחבענין

 בעומר לגלח מותר אם אבילות ימי ק' לו שכלומי
 בעומר חדש מלבוש ללבוש מותראם

 מ"ח ובליל מ"ח ביום להסתפר מותר אם בשבת מ"ט יוםכשחל
 העומר את לספור נוהגים בתפילה מקוםבאיזה
 של הקטע שקוראים השבת ליום שיר מזמור קריאת אחרי שבת בלילהמנהג
 וכר חילאשת

 חה"מ י"ט,שכועות,
טכח
יגקע

 ותקצב
ילקע

 השבועות הג שקודם בשבת הדרשהבענין
 מועד" "קריאי בספר ולומדים שבועות בליל שנעוריםהמנהג
 הדברות עשרת בתורה קורא שהחזן בשעה לעמוד נוהגיםהאם
 השבועות חג ביום ללמוד ישמה

 לומר נוהגים שירים ואיזה בם"ת, הדברות עשרת את לקרוא יש טעםבאיזה
 זתקצב
יאעג
בע
יב-ידקנו

טז-יז
 אתקפד
גע
יבענ
 חקסט
 התקצב
טקע
יה4=  ע,ן/ן,

יבסו

 הקריאה ואחרילפני
 מדליקין ואח"כ מברכין אםביו"ט
 הקידוש סדר יו"ט בליל להכריז המנהגבענין
 וביום בלילה ביו"ט הקדושסדר

 חותמין וכיצד מבדילין האם במוצ"ש יו"טכשחל
 ביו"ט ג' סעודה לעשות ישאם

 ביוייט לשחיטה מוכן חשוב אם בחצרתרנגול
 תבשילין ערובי על בעיו"ט מכריזיןאם

 כל.הקהל עבור תבשילין ערובי עושים שהדיינימהמנהג
 העיר רב של עירוב לו מועיל שלא פושע נקראמתי
 בעיו"ט לסבול ישאם

 וכו' לה' להודות טוב לומר נכון האם ויוה"כ ור'יהביוייט
תר  וכו' שיר מזמוראו

 א' ליום נמנה ואם גלויות של שני ביו"ט אבילות נוהגיםאם
 ידעג

 גתקפד
 ו-חד

 אתקלז
 אתקם

 האבילותשל
 וכו' במנוחתנו נא רצה או"א לומר יש האם בשבת שחליו"ס
 חג באסרו מלאכה לעשות מותראם
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 בתקפד
טס
יזסג
כגקנח
 יתקפג
 יאתקפג
 דתקפד

 לומר נוהגים מה עדבית של העמידהקודם
 בהפטרה יו"ט להזכיר יש אם וחוה"מ,בשבת
 הדין מה שבת של הזכיר ולא יו"ט של שהתפלל וחוה"מבשבת
 הדין מה "קדש" במקום כסף" "אם וקראו טעו אם פסח,בחוה"מ
 סוכות ושל פסח של חוה"מ בליל קוראים מזמוריםאיזה
 בחוה"מ שידוכין עושיםהאם
 יו"ט במוצאי מהגויים דגים לקנות מותדהאם

 תעניות כאב,תשעה
יאטו

 יבתקעז
 טויד,טו
טוטז
טו"ביז
יב-יגטז

 זתקסב
 יאתקעז
ז-חקס

 כותקמד
 גתרב
 טקסב
 יאקע
 בתרב
 יבקע

 ת"ב בעדב הדין ומה המיצרים, בין בימי היום בחצות ת"ח לומרהמנהג

 המצרים בין בימי שהחיינו מברכיםאם
 הבן ובפדיון במילה שהחיינו מברכיןאם
 המצרים בין בימי חדש פרי באכילת מותרת מעוברתאמ
 המצדים בין כימי ונושאין מגלחיןאם

 אב מר"ח יין ושתית בשר אכילתבענין

 אב מר"ח כבוםבענין
 חזון בשבת קינות אומריםאם

 חזון בשבת שבת בגדי לובשיםאם
 במצחו אפד ושמים שחור מלבוש החתן ראש על שמלבישיןהמנהג

 יבסא
 אתקפא
 זקעה
 יטתקסה
 חקעה
 טקעו
 יקעו
 יאקעו
 התרג
 יבקעז
 כסקפה
 לקפה
 דתרג
 מזקצ
 מחקצ
 מטקצא
 נקצא
 נאקצא

 לחורבןזכר

 ונדחה ת"ב בו שחל בשבת ללמוד מותראם

 בחול שחל בעט"ב ללמוד מותראם
 המפסקת בסעודה מלוח דג לאכול מותראם
 נחמה דברי מהקינות לדלג ישאם
 באב תשעה ביום שחרית תפילתסדד
 התפלה לאחר תתקבל קדיש אומריםאם
 בת"ב מלאכה לעשות מותראם

 צו", אומדים אם בשבת עת"בכשחל
 ההפטדה שקורא הוא לתורה העולה הג'אם
 קדיש חצי אומרים אם בתורה הקריאהאחר
 בת"ב צרכי" כל לי "שעשה ברכת מברכיםאם

 היולדת בבית כן שלפני בלילה לומדים מה בת"ב מילהכשיש
 ת"ב ביום חצות אחר המילה לאחר מותראם
 וכיו"ב גפן צמר במנעלי בת"ב ללכת מותראם
 בשר לאכול שני בליל מותר אם ראשון ליום שנדחהת"כ
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 לאקפה
 ותרג
 חקנ
 טתרד
 הקעד

 חתקצג
 יטקלד
 חתרג
 הכב
 וכג
 זכג

 ת"ב במוצאי הלבנה ברכת לברך ישאם
 והרגליים הפנים הידיים את ליטול ת"ב במוצאי נוהגיםהאם
 תעניות בשאר להפטיר ישאם
 יום של בשיר התענית מימי לכ"א מזמורים לומר נוהגיםהאם
 צומות בשאר מתענות ומניקות עוברותאם

 עננו לומר יש תפילותבאילו
 דינו מה רפאנו קודם עננו לומר שכח הש"ץאם

 וממתי כהנים( )כשאין כהנים ברכת אומר החזן האם במנחהבתענית
 גשמים בעצירת התעניותמדר
 הגשמים בתעניות ויום לילה מתעניםאם
 אמצעיים בג' גשמים בתעניות מתענות ומגיקות עוברותאם
 התעניות דוחים אם מתענים שאין ביום התענית מימי יום חלאם

חכג
טכד
יאכד
יבכד
טוכה
 מגקפח
לגקפו

 אחרלזמן
 הגשמימ תעניות שאר עם מצטרף אם ימימ בשאר ת"צ חלאם
 גשמים בתענית הלמודסדר
 התעניות סדר משתנה אם מעוברתבשנה
 גשמים בעצירת שה"ש שקוריםהמנהג

 דינו מה להתענות וא"י לתשובה תעניות כמה להתענות שחייבמי
 צומות ושאד בת"ב להתענות לקטן חינוך מצות ישאם
 כהו תש ועדיין ונתרפא כחו ותשש חולה או כואבות שעיניומי

 לד-להקפו
 לוקפו

 מתענהאם
 דינם מה מתענים שאינס גדרפורצי
 ענגו שיאמרו ו' שיהיו כדי מתענים אם הצבור את לשאול ישהאם

 זתרג
לזקפו
לחקפז
לטקפז
מדקפח
 בתקפא

 ס"תויוציאו
 הצומות בד' מתענים אם וכלה חתן או בריתבעל
 התעניות על מכריזיםאם
 "אלחמום" וימי מזיקים בהם שהגשמים בימים גשמ*ם תענית גוזריםאם
 דינו מה בו מתעגים שאין ביום חלה התעניתאם

 לחורבן זכר וסיד טיח בלי אמה על אמה שמשאיריםהמנהג

 יה"כר"ה,
 יכח

 דתקעט
זעב

 ותקפה
 ה-וקכג
חעב
טעג

 1תקסב
 זתקצט
במד

 זתקפה

 תשובה בשבת הדרשהבענין
 וכיצד ההפטרה אחר קוראים ומה תשובה, בשבת מפטיריןמה

 ויוה"כ ר"ה קודם ההתרהסנהג

 אלול בחודש והתקיעות הסליחותסדר
 יוה"כ לתפלות מיוחד ש"ץ שממניםהמנהג
 נוראים בימים נפתחים כנסיות בתיאיזה

 ד"ה של בלילות לקרוא נוהגים פזמוניםאיזה
 וביוה"כ בר"ה הזמירות קריאתאופן
 לתודה" "מזמור בזמירות וביוה"כ בר"ה לומרשאין
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 יעג
יגקסד
קוקסד
 ותקצט
יסקסו
יא1

טתר
דקל
הקל
 ידקסד

 העניים לכסות נתרם נוראים בימים המצוות ממכירת שההכנסההמנהג
 ומוסף בשחרית בר"ה כפיים נשיאות ישאם
 דמיושב בתקיעות לעמוד צריך ואם ר"ה, ביום התקיעותסדר

 ת"ח יהיהשהתוקע
 שני ביום שופר תקיעת על שהחיינו מברכיםאם

 חוזר אם וכו' לחיים זכרנו אמר לאאם
 חוזר אם וכו' אוהב מלך או הקדוש" "האל אמראם
 וכו' דברך ה' לעולם בר"ה, ס"ת בהוצאת לומרשיש
 הקהל שאומרים וכו' עולם הרת היום הש"ץ כשאומרהמנהג

בל
 מבתקע
יאמג
סועד

 התקצט
יבמג
 יחקסה
 חתקצט
 י-יאקסב
 יבקסג
 טו"בקסה
 ינ

 כחקפה
זתר
יבסו
יאעז

 ותקפח
יבעז
טוקיא
יחעח

 לזתקסט
 טתקצ
 יב-יגקכח
ט-יעז
יגעג
אעה

 וכו' בגבורותאבוא

 תזכור לזרעו היום יצחק ועקידת לומרש?ש
 בתפילה לאומרם יש היכן אור יוצר וקודם חי כל נשמת שקודםהבקשות

 בשבת חל ואם ר"ה, ביום תשליך אמירתזמן
 ר"ה ביום תהלים למודסדר
 התמיד פרשת וקודם ר"ה, של מנחה קודם לומר נוהגיםמה

 ומלוחים חמוצים ודכרים דגים אוכלים ושאין בסוכר הלחם שמטבליםהמנהג
 יה"ר עליהם ואומרים ר"ה בלילי מאכלים מיני שאוכליםהמנהג
 ר"ה ביום לישן מותראם
 פר"ח שאין אף בקידוש שהחיינו אומריםאם

 וכו' ותעתרו תענו הש"ץ כשאומר אמן בעניתהמנהג
 צדקתך במנחה אומרים האם בשבת שחלר"ה
 יוה"כ בערכ הטבילהמנהג
 ונעילה מוסף בשחרית כפיהם הכהנים נושאיםאם
 נ"כ הכהנים האם הלילה עד הנעילה בתפילת נתאחרואם
 גמורה נטילה ידיהם את ליטול ביוה"כ שנ"כ לכהנים מותראם

 בשחרית גם ידיים שנוטליםהמנהג
 נדדי לכל עולה ס"תאיזה

 לכן קודם לבודקם ושיש ס"ת ז' מוציאין כפור שגלילהמנהג
 משחשכה אפ"ל ואם נדרי כל אמירתסדר

 העבודה סדר כה"ג תסלת במוסף לומרהמנהג
 בעיה"כ הכפרותענין
 בעיה"כ נרות הדלקתבדין

 יטעט
 וקלא
 דתר
 בעה

 כטתקמו

 יה"כ קודם הלבנה על מברכיןאם
 בשבת לאומרו יש ואם בעשי"ת א"מאמירת

 דוקא שוחטים ב' שוחטים שבעיה"כהמנהג
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געה
 לתקמו
כלח
חעז
ד-העו

 התקפו
 זעו
 ימג

 כאתקסה
כאעט
 וסה
יגעח
ידעח
טו-טזעח

 אתקפה
כעט
טו"בעח

 בתקפה
 גתקפה
 דתקפה

 בעיה"כ נבדקים שהשוחטיםהמנהג

 יוה"כ למוצאי בעיו"כ חמין להטמין מותראם
 בעיה"כ המפסקת במעודה לאכול ישמה

 לביהכנ"ס הנדות הולכתמנהג
 יוה"כ בליל התפילהסדר
 גפן צמר של מנעלים ללבוש מותראם

 וכו' שמך כבוד בעבור לומר מדות, הי"ג אמירת שאחרהמנהג

 ביוה"כ מתענים אםקטנים
 בברכה מבעו"י הטלית שלובשיםהמנהג
 וכו' ה' לעולם ביוה"כ ס"ת בהוצאת לומרשיש
 רצון שערי עת שאומרים בעיוה"כ, מנחה שקודםהמנהג
 וכו' כלי כל ואמירת געילה בתפילת התקיעותסדר
 כפור ליל של ערבית קודם קדיש אומריםהאם
 יוה"כ מוצאי של ערבית קודם קדיש לומר צריךאם

 הסוכה בעשית מתחילין כפוד שבמוצאיהמנהג
 סלח מחול, עונים שהקהל נוהגים האם חטא על ביוה"ככשאומרים

 והעם והכהנים כשאומרים פניהם על ליפול נוהגיםהאם
 שאמר ברוך קודם הנוספים הזמירות לקרוא נוהגיםהאם

 מדרים חנדכה,מדכ:ה,
זכז
יזקכח
טזקכח
יד-טוקכח
דפא
טה

 והדפנות הסוכה סכך את עושיםממה
 בביהכנ"ס מוכה לעשות ישאם
 בסוכה" "לישב לכרך ישמתי
 בסוכה" "לישב לברך יש מאכלים איזהעל
 המינים לד' לקחת יש לולביםאיזה
 פוסל אם באתרוג דקקרום
 בהם אין אתרוגים ואיזה כשר אם מורככ ספק או המורכבאתרוג

יב-יגו
יד-טוז
טזח
יזח
 יה
ה-ופא
כאלח
כבלח

 ותקעט
 יקע

 זתקעט

 הרכבהחשש
 כשר אם חסר ספק או חסר שהואאתרוג
 פוסל באתרוג נקבאיזה
 החג קודם מינים הד' מחיר לפרוע צריךאם

 לביהכנ"ס המינים ד' לקנות שנהגו המנהגבענין
 בלולב הנעגועיםסדר
 עבות שרובו הדם דיןמה
 קטום ספק או קטום שהוא הדם דיןמה
 ההושענות אמירתסדר
 הושענות בשבת אומריםאם

 עושים ומה ערבית, תפילת אחר הושע"ר בליל לקרות נוהגיםמה
 התקעט

גל
 וכו' ישימו לפסוקכשמגיעים

 ליוצר ישתבח בין וכו' המעלות שיר קוראים שבהושע"רהמנהג
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דלא הושע"ד ביום שתוקעיםהמנהג
ידלו הושע"ר בליל לביהכנ"ם נרות שמביאיםהמנהג
יאו לקהל הביהכנ"ם של והאתרוג הלולב מוכרים הושע"ר שביוםהמנהג
הלא התפילה אחר וכו' נשמת שאומריםהמנהג

טזתקמא
טולו ש"ת וביום הושע"ר ביום התיבה שמקיפיןהמנהג

יחקעב
דנה יעקב בית בשחרית בחנוכה אומריםאם
 יס בחנוכה קם'/תסדק

גתקעח מפטירין מה וחנוכה ר"חכשבת
יאס דולקות שהנרות בעת בחנוכה מלאכה עושיןאם
טזסג הנחתה ומקום הכנסת בבית נ"ח הדלקתזמן

חתקכג
 זתקפג להיפך או מבדילין ואח"כ נ"ח מדליקין האםבמוצ"ש
יאכח זכוד בשבת הדרשהבענין
כחק זכור בשבת כמוך" "מי שאומריםהמנהג
הקלז בפורים שבת בגדי לובשיםאם
יבצה המגילה קרי(ותזמן
יגצה המגילה קריאתאופן
ידצו להן מברכין ואם לנשים הקריאה קודם אכילה אימורבענין
 זקלז המגילה של הראשונות בברכות עומדים והקהל הש"ץאם

התקפז
חקלז ביחיד לאומרה יש ואם ריבנו, את הרב בדכתנוסח
 יאט,קלח שלה. האחרונה ובבדכה המגילה נקריאת לעמוד צרוךאם

 יקלח מברך אם אשתו את להוציא ורוצה י"ח שיצאהאיש
יגקלט המגילה קריאת י"ח יוצא אם לה"ק יודע שא.נוסי

יבקלט במגילה לקרוא רשות צריך אם קבועש"ץ
יזצז בקו"ר אותם שאומרים הפסוקים הםמה

יחצח מגילתו את בודק כ"א פורים לסני ימים שמספרהמנהג
יטצח אחת בבת עשדת וכו' איש מאות חמש שאומריםהמנהג
טוצז כמגילה תגין עושיןאם

סזצז בסופה ועץ חלק ועמוד בתחילתה חלק עמוד שעושיןהמנהג
כצח בטעמים לקרותה נוהגיםאם

אקלו בפורים נ"כבענין
בקלו עמלק ויבוא בסרשת האחרון פסוק כופליןאם

ג-דקלו ושיעורו השקל מתציתבענין
מתקסס

כהקמג פודים ביום השתיהבענין
טתקצד חודש י"ב בתוך לאבל מנות משלוחבדין

 יתקצה נמגילה והקדיאה התפילה סדר מה במוצ"ש, שחלפורים
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 יו"ר ש"ע מרר על הענינים ותדכןמפתחות
 הרם מטוישחיטה,

 להיבחו צריר אם אחרת מעיר ממיכה תעודתהמביא
 סמיכה תעודות נותנים בתונס ערים ואיזה ולבדוק לשחוט רשאימי

 עופות לשחוט ראוי ומי בהמות לשחוט ראוימי

 הסמיכה בתעודת הנכתביםתנאים
 בעוף וכמה בבהמה צריך שוחטיםכמה

 וביום בלילה כפור בערב הסכין בודקיםכמה
 השוחטים סכיני בודקים וכיצדאימתי
 השערה מחוט פחות אוגרת פגימה דיןמה
 )חרושה( חלק שאינו מקום בה שיש בסכין לשחוט מותרהאם

 יכריעו איך פגימה יש אם השוחטיםנחלקו
 עליה וכדומה סמרטוט להעביר מותר האם שחיטה אחר פגימהנמצאה
 מים רקאו

 בכלדהו סגי או הסימן כששוחט לעין הניכי רוב צריךהאם
 העוף דין מה דם ויצא נוצותהתולש

 בעוף ושהייה ובקנה, בתרא במעום דברים ה' דיןמה

 מיושב לשחוט מותרהאם

 בבהמה מועטת שהייה דיומה
 מועטת שהייה ספק דיןמה
 דרום כלפי כשפגיו לשחוט לשוחט להתיר ישאם
 השחיטה לפני השברים לבדוק ישהאם



 השחיטה אחר המח לבדוק יש טלהבאיזה

 אותו מעבירים כיצד פיסול, בו שנמצא ובודקשוחט
 העוף דין מה עשב עלה שחיטה אחר שמצאשוחט
 הדם כמוי ברכתנוסח
 לשחיטה ברכה בין אכבר אללה לומר מותרהאם
 ניקב אם יודע ואינו ושהה שחט אם הדיןמה
 פסול בו שנמצא שוחט מעבירים זמןכמה
 ומהטרפות מהכשרות שכר לקחתשיש

 שחיטה אחר גם לבדוק ישהאם
 שוחטות נשיםאם
 בודקים ואיך בקיאים שהם והבודקים השוחטים אחר לבדוק ישאמ
 ע"ג עומד הבקי ואחר לשחוט רשאי אם שחיטה, הלכות יודע שאינומי

 לא שמט השבת את שמחללים חשש שיש מוכרים, שאינם לשוחטים לשחוט לתתשאין
 לב שמט שבע"פ בתורה גם שמאמין השוחט אחר 71"קור לבררשיש
 להכות מותר אם למות ושהה בבהמה ב' רור או בעוף א' רוכ שחטאם

לגשנ ולהמיתו ראשועל
לדשנ הושט לנקובת חוששים האם דם ויצא העוף מן נוצות תלשאם
להשנ המפרקת כי את וחתך שחה אם הדיןמה

 הריאהמריפות
 הדין מה והאומות האוגות בצורת שנויים ישאם

 הדין מה החריץ נגד או הריאה מלפני או האונות בצד אונותניתוספו
 הדין מה הורדה נשתנתה אוחסרה
 משלמת הורדה מתי מהאונות, אחתחסרה
 זכים מים בה שיש בועה ע"ג תלויה סירכה דילמה

 הדין מה לריאה הסירכה בין ותולעת בריאה סירכהנמצאת
 בבועות יש מים איזה בודקיםהאם
 האומות( )כנגד הרחב במקום לדופן ונאחזת הבועה מן היוצאתסירכה
 הדיןמה
 בדופן מכה ונגדו בריאה אודם דיןמה

 הדין מה האיברים משאר פגים מצד העוף בריאתסירכה
 טריפות ואלו כשרות בריאה מראותאלו

 דינו מה בועה ע"ג שהוא בריאה המטריףמראה
 הדין מה מטנרי או מבועה יוצאת תלויהסירכה
 הדין מה הדופן נגדסירכה
 הדין מה זכים מים מלאות דסמיכי בועיתרי

 הדין מה בועה ע"י ואומה אונה או בועות שנינדבקו
 בועה וכן זכים, מים בה ויש הריאה בשפולי הנמצאת בועה דיןמה

 האומה בראש או האונה,בתחתית
 בסירכות ג'רבא באי שגהגו ומנהגים הטרפיות,סוגי
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 ב-יברכז
 יז-כתקמא
 יגתקסד
 הרלט
 יחרלג
 ברמב
איייי טן ,גו

הרצ
 לטתקנ
 יזרלב
 ורצא
 ז-טרצא
 מא-מבתקנ
 כגתקסו
 ידצג
 יא-יכרצג
 יגרצג
 ב-גשלה
 טשמב
 ישמג
 יאשמג
 יבשמג
 לגתקמח
 כא-כבשמה

 בבהמה להגביה מותר תנאיםבאלו

 ההגבהה תהיה ואיך ההגבהה לעשות כשרמי
 הדין מה וניתקה והגביה אחר שוחט ובא נ*תקה, ולא הסירכא הגביהאם
 החזה ומהיכן הדופן היכןעד

 ינפה מי נפיחה, צריד אםבספק
 לעשות יש כיצד הלכ לשומן וסירכה נפיחה לעשות שנהגובמקום

 הדין מה לכן קודם הריאה שנקרעה או ואבדה להכשיר נפיחהבצריך
 אחר ממקום תעודה שהביא למי לשחוט או לבדוק מרשיםהאם
 כסדרה שלא סירכה היאמה

 הדין מה שנסרכה דורדאעינוניתא
 הדין מה ובה מינה וסירכה תלויה,סירכה
 לדקה גסה סירכה בין חלוק ישהאם
 להיתר מחצה דין ומה להיתך רובא סירכא דיןמה

 מנפחים כיצד בנפיחה, שמתירים הלב לשומןנסרכה
 הדין מה שומנים לשאר או לשוה"ל נסרכה אם הוברר לאאם
 שומן שם ואין הקרום שעל הלב לכיס נסרכה אם הדיןמה
 לשוה"ל ורובה אחר ולמקום לשוה"ל לשוה"ל, נסרכה אם הדיןמה

 הלב בשומן נפיחה להתיר אין אופניםבאילו
 שאמר במקום ונפח הסירכה מקום מכיר ואינו נקרעה, ואח"כ סרוכההיתה

 כגשמו
 כדשמו
 כהשמו

 הדין מה אחר במקוםובצבצה
 נפיחה ע"י נסתלק ילא אודם הריאה ע"ג אם הדיןמה
 לנפוח כשהוסיף הקרום ונקרע בצבצה לא בנפוח אם הדיןמה
 הדין ומה שוה"ל, שעל כיס לבין הלב כים בין מבחיניםכיצד

 כושמו
 השנג
 לדתקסח
 להתקסט

 באמצע הסירכהאם

 לריעותא תרתי דיןמה
 לחידוד מחידוד סירכה דיןמה
 לעצם ורובה ולבשר לעצם סירכה דיןמה

 האמיימ שארמרמיות
 כטרפ
 יארסט
 ה-וקצה
 זקצז
 יגרסב
 א-בריד
 ףריי

 הדין מה מרות ב' לבהמהנמצאו
 הדין מה בחללו דם קורט ונמצא בלב הדבוק הלבשומן
 הדין מה נקבה או שנטלה5ם
 וסרוחות קרושות ביצים דיןמה
 דינו מה שהתנפח העוףכבד
 הדין מה שנשבר עוףגף

 הדין מה בושט תחובהנמלה
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 אשכד
 מדתקע
 כגריב
 כושב
 כשמה

 צוה"ג במקום שלא שבר דין ומה הגידין, צומת בבדיקת בקיאים אנוהאם

 הריאה מלבד טרסיות שאר לבדוק מותרהאם
 אסורה או מותרת האם המדבק, חולי בה שישבהמה
 רגליים מי של שלפוחית גיטלה אם הדיןמה

 ודםחלב
 ורטז

 להתקמח
 ארפא

תרז-תרכג
א-ברה
גרה
דרה
כוריד
ארמו
 זערב
 לארפא
 ברנט
 דרנם

 הרנט
 ה ב,שכד
 גשכה
 דשכה
 ושכה

 מגקר תעודת לקבל הראוימיהו

 הניקור ומנהגידיני
 דם בביצה יש אם בודקיםאימתי
 כביצים דינמ אימתי בתרנגולת הנמצאיםביצים
 מליחה וצריכה כבשר דינה האם רכה שקליפתהביצה
 התרנגולת במעי בנמצאת הדין ומה דם, בה שנמצא יומא בת ביצה דיןמה
 הפרסות שבין בשר דיןמה
 מליחה סדרכיצד
 מלח כשאין בסוכר למלוח מותרהאם
 בשול קודם להדיחו יש האם לבשלו שרוצהצלי

 צליה אחר הדחה צריך האם צליהאוכל
 זכר וביצי כליות לבשל מותרהאם
 צליה אחר הדחה צריך והאם צליה לפגי הבשר על מלח מעט לתת ישהאם
 צליה לאחר בשפוד הצלי להשהות מותרהאם
 בו שצלו בשפוד הצלי לחמם מותרהאם
 שפוד באותו וכבד בשר צוליןכיצד

 תדלעים ךגימ, עוף,מימנ'
שג  בסימנים או במסורת נאכלים עופותהאם

 מהרגיל גדולים וביציהם והם ברגליהם נוצות להם שישתרגגולים
 גשד
דשד
השד
 1שו

 זשז
חשח
טשח
 ישח
יאשח
יבשט
יגשס
ארכ

 דינםמה
 הדין מה אדום וצוארם בצוארם נוצות שאיןתרנגולים

 הודו תרנגולי דיןמה
 )מגרמניה( ג'רמאן תרגגולי דיןמה
 לעביד( בר )סראדך כוש תרנגולי דיןמה
 ים תרנ~ולי דיןמה
 התורים דיןמה
 היונים דיןמה
 השליו דיןמה
 דרור צפור דיןמה
 מסורת בהם שאין צפרים דיןמה
 )עכבר( פא'ר הנקרא דג דיןמה
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 דרמב וחגבים ארבה דיןמה

 הדין מה אחת )מלווין( מימון תולעתנמצאה

 לאכלם מותר יהיה כיצד הנ"ל, התולעים בהם שנמצאפלפלין
 להדוק, יש מאכלים ובאיזה הנ"ל, מהתולע.ם אורי 3דיקתאופן
 העין בראיית בבדיקה טגיואי
 תולעים ג' בה שנמצאו ריאה דיןמה
 וכיצד ועדשים אפונים, פולים, לאכול המגהגאם

 הדין מה בעיסה תולעים מיני ג' נמצאואם
 ושבבארות שבבורות במים לתולעים חוששיןאם

 מכנה גוים, מאכלי תערובות,בב"ח,
 ולחולים לבריאים, לחלב בשר 3ין להמתין יש זמןכמה
 כחל לבשל המנהיכיצד
 יעשו כיצד הכחל בבשול מנהג שאיןבמקום
 התבשיל שאר דין מה אפרוח בה ונמצא 3יצהבשל
 טחנם אם הדין ומה חודש, י"ב תוך עדשים לאכול נוהגיםהאם

 להיפך וכן הכס'כאם גם לאסור יש האם בקדירה איסורנתבשל
 סעמח בתר או שמ" בתר אזלינן אי במינו מיןלעגין
 התערובת דין מה מנוקר בשר עם ניקור כלא בשרנמלח
 קפילא טעימת על סמכינןהאם

 האסור כנגד ששים יש אם מודדיםכיצד

 המגקך את להזהיר יש מה בשר, שאר עם מנוקר בלתי בשרנמלח
 רואהו ישראל ואין גוי שחלבו חלב דיןמה
 שלמה בבהמה אף העין מן שנתעלם לבשר חוששיםהאם
 גויים חמאת דיןמה
 גויים ע"י מבושלת חמאה דיןמה
 גויים ע"י הקלויה שעורים[ מקמח ]מאכל "זממיטא" דיןמה
 גויים ע"י שקלויים אפונים דיןמה

 ומחתה עומד כשישראל סגי איבסופגנין
 חתיכה להשליך מחמירים האם שמותר באופן ביבש יבשנתערב
 לזוגות חוששיןהאם
 חברות דברי קבלתאופן
 בשטיפה סגי אי לקיום, שמכניסן זכוכיתכלי
 )דאמיזאנ'א( גדול כלי להטביל ישהאם
 מתכות כלי טבילת על לברך ישכיצד
 וברכה טבילה לגבי עץ כלי דיןמה
 מגויים הבא עגבגיות רסק דיןמה
 הכלי דין מה בכלי ויבשה חמה ושמוה אפרוח או דם בה שישביצה
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רסג  איסור בו שנתבשל חרם כלי דיןמה
 והתערובת הביצה דין מה דם קורט בה ונמצא ביצהנתבשלה

רי
רמה
רמה
שנו

 הכלים דין מה ס' ואין אפרוח או דם היא אם ידוע ולא בתבשיל שנמצאתביצה
 מאירופה הבא מאד( )סמיך קפוי חלב דיןמה
 גויים של חלב[ ]מי "לבן" לאכול מותראם

 תעודה בידו שאין מי על לסמוך ואין )נאמנות( כשרות תעודות לתתהמנהג
 בשר שאכל ומי יחד, ודגים בשר לאכול שלא להקפיד ישהאם

 לעשות עליו מה להיפך או דגים לאכול רוצהואח"כ אתקפח
 קלופים, בצלים קלופים, שומים לאכול שלא להקפיד ישהאם

 אחת לילה עליהם שעכרו קלופותוביצים בתקפח

 חרם הבויים, חולות רבית, נמך,יין
א-ברנג

 כחתקמה
גרנג
הרגד
 ורנד
 זרגד
יגרנו
ידרנו
טורנו
טזרנז
יזרנז
 1רנט

זרס
 ירסט
דיוויר  1ע/ו

ף,וץ4ר
ן,/1/4

 יאשלח
 ירמא

 גויימ ע"י הנשלח יין להתיר ישכיצד

 הדין מה ההיתר תנאי נתקיימולא
 דינו מה נוצרי בו שנגעיין
 בהנאה מותר האם ישמעאל בו שנגעיין
 לגויים יין למכור מותרהאם
 גוי עם חותם בלי יין של ריקות חביות לשלוח מותרהאם
 גדולה חבית שתקרא השיעורמהו

 אחד בחותם סגי אי גוי עם ששולחים יין של ריקות קטגותחביות
 הדין מה חותם בלי יין של ריקות קטנות חביות גוי עםשלחו
 הדין מה חותם בלי יין של ריקות קטנות חביות ישמעאלי עםשלחו
 חותם צריכים האם לעיר מעיר הגשלחים ריקנים ייןכלי
 הכלים דיו מה חותמ ללא גוי עם שנשלחו מלאים ייןכלי
 מגויים דקלים[ ןמי לאגבי לקנות מותרהאם
 רבית חשש ללא מותרת משכנתאאיזו
 ללווה בחזרה להשכיר דסורא במשכנתא מותרהאם
 ברבית ולנוצרים לישמעאלימ להלוות מותרהאמ
 זוגיות שאינם מספרימ דיןמה
 ו"'ט, בער"ש קטורת ומיני בשמים בעצי הבית את לגמר מותרהאס

 אתקצו
 זרמ
 חרמ
 טרמא
 *חשדמ
 נדתקנו
 טושנה

 והחופה המילהוביום
 הגרון תחת תער להעביר מותרהאם
 הזקו בגלוח המקובליםמנהג
 ולרבים לת"ח הזקן בגלוח להתנהג ישכיצד
 )כארטה( בקלפים לשחק שלא הראשוניםחרמות

 להיפך וכן הדיג,ת תושבי את לדין להזמין אלחארה לדייני מותרהאם
 עיירות ושאר הקטן( )הרובע מהדיג,ת בשר להביא מותרהאם

 יז-יחשנו
 ח-טתקלח
 יבתקסג

 הגדול( )לרובעלאלחארה
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 ומיואותנדה
 גקיים ז' לספור הנדה מתחילהממתי

 ככתם הדין ומה שימשה, בלא אף להחמיר ישהאם
 עונות שתי או אחת עונה ממנה פורש האם ביום, שרואהאשה
 דינה מה בדקה ולא הוסת ועבר קבוע וסת לה שישאשה

 לתלות שיש במה תולה ואם נקיים, עדים צריכה אם ההפסקבבדיקת
 הנדה בדם אוסרים מראותאלו
 לנדותה בגדים לייחד צריכההאם
 הנדה משכב על לישב נוהגים והאם הנדה, בבגדי מליגע להחמיר ישאם

 מכתמים להצילה צבעונין בגדי שתלבש לכתחילה מוריםאם
 ראשונים ימים בג' אף לתלות שיש במה הכתם תוליםאם
 הנדה עם במטה שינה אסורבדין
 כתמ כשמצאה או לכונה בימי הרחקות בדיני להקל ישהאם

 טהרה בהפמקהמנהג
 נקיים ז' בספירת הבדיקהדיני

 הדין מה טובה בהבטה רק הנראין דקין קרטין הבדיקה בעידינמצאו
 תבדוק ואיך נקיים וז' טהרה הפסק בדיקת תעשה בגדבאיזה
 ראתה ואם חמוד, ימי למנות מתחילה אימתי להנשאתנעוה

 נקיים ז' מונהממתי
 ז"נ למנות צריכה ראתה לא שעדיין כלהאמ
 לו מותרת אם דם, ראתה ולא ראשונה פעם כלתו על באאם
 דם ראתה ולא בה הערה אם הדיןמה

 נקיים ז' לספור מתחילה ממתי מצוה בעילתאחר
 ז"נ מונה ממתי בתולים דם רואה ועדיין מצוה בעילת אחר עליה באאם

 ביום לטבול יכולות אם לחופה הטובלותכלות
 ז"נ שמרה אם בה שיגע קודמ לרלה שואל החתןהאמ

 תשמיש ואחר תשמיש קודם לבדוק ישאם
 טובלת מתי זכריולדת

 טובלת מתי נקבהיולדת

 טובלת מתי נקבה או זכרהמפלת

 גודל שיעורמהו
 המדידה ואופן מקוה, שעורמהו
 עגול מקוה מודדיםכיצד
 המקוה את לחמם מותרהאם
 המקוה עושיםכיצד
 המשכה צריך אם סאה מ' בו יש המקוהאם



 אותעמוד

 הדין מה וטבלה הצפורן נטלהלא חרמט
 יו"ט או שבת בליל וטבילתה מעיו"ט, או מע"ש צפרגיים ליטולשכחה

כרנב
טרנ
כארנב
 ירנ
יברנ
יארנ
יגרנ
יטרנב
טזרגא

 דינהמה
 לחפוף צריכה מיםבאלו
 צמרניה תטול כיצד אבלה ימי ל' בתוך טבילחה שאירעאשה
 ט'פל בערבי הנקרא בנתר לחפוף מותרהאם
 הטבילה ליל להצניע ישאם
 שטובלת בשעה ע"ג שתעמוד אשה לשים נוהגיםהאם
 רפויים תכשיטים טבילה לפני להסיר נהגוהאם
 חציצה הוי "חננה" בערכית הנקרא הנשים בי שצובעות הצבעהאם
 חוצ'ן האם שבאו"משער

 רבית מעשר, צדיה, שבועות,נדרים,
 אלכבירה אלחא'רה קהל משלמים כמה וכו' לאורחים צדקהכשנותנים

 גשכח
 מחתקנד
 מאתקע
טורפו
טורלב
 בשכז
יגרלב
ידרלב
 אתקעח
 דשכח
 השלכ
 מטתקנד
 ושלב
 מטתקנד
 זשלב
 מטתקנד
 חשלב
 מטתקנד
 טשלג
 מטתקנד
 י-יאשלג
 זשכו
 חשכו
 ט-ישכו
 מותקנב
 הרלד
 יל4=
 זרלה
 חרלה

 הדיג,ת קהל משלמיםוכמה

 תקנתו מה אבותיו מצד או מצדו נדר ספק לו שישמי
 תקנתו מה עמה ולדבר אשתו תבשילי מלאכול עצמוהאומר
 דינו מה דינו אתהמקלל

 נדרים התרת להתיר הר"ויים הםמי
 חלום התרת להתיר יכולים וכמהמי

 נדרה להתיר שליח בעלה את לעשות יכולה האשההאמ
 משם שבא כמקום דינו האם ולהיפך בהדיג,ת לגור שהלך אלחארה מבניאחד
 אחד כקהל דינם האם השוק חומת ותושבי אלחארהקהל

 נגררים קהל איזה אחר ובן-גרדאן ומדנין, זרזיס, עירקהל

 גאבס קהל נגררים מיאחרי

 נגררים מי אחרי צ'פאקםקהל

 נגררימ מי אחרי גפ'צהקהל

 והשוק אלכבירה אלחארה של הכלרית קופה מיוסדת מהעי
 ביותר המובחרת הצדקה היאמה
 מהקהל אחד כל על הצדקה לפסוק יש שבה הדרך היאמה

 מעחדת צדקה עבור להתרים יש ישרה דרךבאטה

 העיר ובדקי וצדקות העיר צרכי על הממומם הםמי
 )רא,ט הפרתידאן יטל )בהצבעה( קולו מ,טקלמה

 הק"ק מכיס מקבלים ,טאעם הנצרכים ועים לצ צדקה נותניםכיצד הכומית"
 החלוקה וסדר הצנועים, לועד לצדקה דורשים ,טבתותבאילו



 אותעמוד

 קדישא( )חברא חסדים" "גומלי חברת של העבודה סדרמהי
 טרלו פטורים הם וצדקות מסיםומאילו

 ירלו אור-תורה בחברת תועלת ומה העניים בני מחסור ממלאיםכיצד
 יארלז זה לועד ההכנסה ודרך חולים, בקור ועד תפקידמה
 כזרעט כספים מעשרסדר
 כטתקסז העיר[ ]שומרי קרתא נטורי מם את מעריכיםכיצד

 שמיטה ערלה, פדיון, מילה, מ"ת,ת"ת,
 ארסה שכר לקבל תינוקות למלמדי ההיתרמהו
ברסו תינוקות מארבעים יותר לקבל המלמדים סמכו מהעל
דרסז בשבת גם התלמידים ללמד נהגוהאם
 הרסז למלמד התשלום סדרכיצד
ורסז יעשה מה ללמוד יכול ואינו טרוד או ללמוד יודע שאינומי

 ו-זשלו הק"ק ע"י רק נתמנו או מהמלך מאמר לדיינימ ישהאם
 זרסח הק"ק בצרכי העוסקימ הדיינים מתפרנסיםממה

 חשלז
 טשלז לדון הדייגים מתועדים והיכןמתי
 ישלח תפקידם ומה הכומיתי" "ועד הםמי

 חרסה יתפרנס כיגד חלה או שהזקיןת"ח
 טרסט מצוה סעודת נקראת ואם מס' בסיום סעודה לעשות נוהגיםאם
חקצז אשורי בכתב חול לצרכי להשתמש מותרהאם
 דרטו ומגילה לם"ת משתמשים גידיםבאלו
הרטז ג'רבא באי ס"ת כותבים מהעל

כזשב אחר ס"ת להוציא יש טעויותבאילו
 טעויות אלו ועל טעות, בו ונמצא בשבת בם"ת קראו אם הדיןמה
 יארכה אחר ם"ת להוציאיש

יברכו להיכל אותו מחזירים מתי וביו"ט בשבת בם"ת טעותכשנמצא
 יגתקצא

יגרכו יתקן שהסופר עד להמתין יש אם בחול בס"ת טעותכשגמצא
 מתייגין ואם חי"ה, בד"ק ואותיות ג"ץ שענט"ז אותיות מתייגיןכיצד

 גרלט סופ"ר מלאכ"תאותיות
 דרלט חי"ה בד"ק ושל ג"ץ שעטנ"ז של התגיןאופן
 כברעח בחנם או בשכר למול ישהאם
 ירעד למול רשאי אדםאיזה
 כארעז בבוקר למול להשתדל ישהאם
 יארעד בפה רק המציצה לעשות יש ואם מגן, לשים יש ואם בסכין, רק למול ישאם
 יחרעז הקהל אז אומרים ומה לקהל, הדם שבו המגן להראות ישאם
 יב-רעד ביום אף סעודה עושים ואם אז, ללמוד יש ומה המילה בליל סעודה עושיםאם

 טורעו חודשים לו' אחת המילה ותשמישי צרכי מכירת שלהמנהג
 הכום על המברך שרק או שיברך מהקהל לכ"א בשמים מחלקיםאם

 ידרעו הבשמים עלמברך
 כרעז למילה שראוי לבודקו הילד את לבקר צריך המוהלמתי
 כגרעח בבית או בביהכנ"ס המילה לעשות ישאם



 בעשרה רק למול ישאם
 המילה בשעת לעמוד צריךאם
 נותגים ואיך לתינוק, מהיין נותניםאם

 ומילה מילה כל על שהחיינו מברכיןאם
 המילה ביום מלאכה עושה האבאם
 שבת בגדי לובש ואם בטלית, מתעטף האבאם

 הדין מה הסדר שעל המוהל להזמין רוצה לא הבןכשאבי
 הבו פדיוןסדר
 לעת מעת ימים י' צריך ואם תשצ"ג, י"ב כ"ט אחר פדו אם הדיןמה
 יפדה ומי פודים אם יתום, שהבן או למדה"י הלך האבאם

 עננו 'ט ואומו ס"ת מוציאים האם מתענים, בעשרה פדיוןכשעושים
 בלילה לפדות המנהגאם
 בחוה"מ לפדות המנהגאם
 חמור פטר פדיוןסדד
 בחו"ל נוהגת כספים שמיטתהאם

 ועומחות דקןלים,בלדר
 לידו לישב לו מותר אם החולה אתהמבקר
 החולה את לבקר ישמתי
 לעשות עליו מה ביתו בתוך חולה לו שישמי
 המת בשכונת שנמצאו שאובים במים לשבת שגתבשל תבשיל דיןמה

 בחול גשתייד אם הדיןומה
 רשאי אם ולברך להתפלל ריצה והאונן במת, שמטפל מיכשיש
 להסתפר לאונן מותראם
 עליה לדרוש יש ומתי אשה, מטת על דורשיםאם
 יטלם כיצד שלושים, בתוך צפרגיו שגדלואבל
 שמו"ת לקרוא לאבל מותרהאם
 המת את להלין מותראם
 אדם כל שאר על קורעיםאיך

 מנוחה בית ללמוד האבילות ימי בז' אגשים לשכורהמנהג
 כדרכו מטתו על לישן לאבל מותרהאם
 התכריכין את לעשות ישממה
 נסרים על או מחצלת על לישב לאבל מותרהאם
 הפטירה של הראשונה בשנה נר להדליק ישאם
 המטה בכפיית האידגא נוהגיםאם
 לכתבו מותר אם חדו"ת לו שנתחדשאבל
 במוצ"ש הבשמים על מברך האבלאם
 האבל בבית בתפילה מדלגיםמה
 לשבת בגדיו מחליף האבלאם

 שלבש בגדים ורוחצים עצמו, רוחץ שהאבל האבל ימי כשכלוהמגהג
 עליהם ישבאו



 אותעמוד

לארד
יטרא
יחר
לברד
יגייט
יזר

טקצז
 טזקצט
יבקצח
 טוקצט
 טשטז
 יזשכב

 יחפים הולכים האבליםהאם
 הלבנה על מברך האבלמתי
 בשבת כפיו נושא האבלאם
 אבלות דין בהם נוהג אם וקטנהקטן
 אחד ליומ מעטרף אם בביה"ש הגולל נסתםאם

 לביהכנ"ס לצאת לאבל מותר ומתי האבל, בבית הלל אומריםאם
 אבלות דין ממנו בטלממתי
 וחול בשבת בייו דינו ומה בשבת, בבשר מותר האבלאם
 האבלות מפסיק ממתי האבילות ימי בתוך ער"פ חלאם
 מוסר ללמוד לאבל מותראם
 ]יארצייט( האזכרהזמני
 הקבורה יום אחר או המיתה יום אחר הולכיםאם
 חודש עשר אחד ושל החודש ושל השבוע של באזכרה הלמודסדר

 ישטז
 יאתקצה
 יבתקצה
 יאשטז
 ידתקצו
יבשיז
 טו"בשכא
ידשיז
טו-טזשיז
 יחשכב
יגשיז
 טשנד
 יבשנה
 ישנד

 שנה כלושל

 תהלים קוראים האם בלילה, האזכרהכשעושים
 השנה אזכרת יום כשהגיע בצבור להתפלל לקרוב יש תפילותבאילו

 בצבור להתפלל שנתו תוך לאגל יש תפילותבאילו
 השנה אזכרת לו שיש יה או שנתו בתוך האבל להתפלל, קודםמ4

 קדיש ומלומר בצבור מלהתפלל מפמיקימ אמ הא' השגהרסוף
 הקרובים של הקדימהסדר
 אזכרה וכשאין כשיש להתפלל קודם מי שבת ולילי החולבימי
 אמו או אביו בו שמת ביום לתתענות ישאם

 המיתה יום או הקבורה יום אחר הולכין אם ואם אבבתענית
 ר"ח או שבת ביום אירע אם הדיןמה
 ביום אירע ואם בת?נית, וכ,ויזך תחנון בך שא"א ביום אירע אם הדיןמה

 יאשנה
 יגשנה
 ידשנה
ז-טרטז

 נתקעב
 יריח
יאייט
יבריט
יירדר ,,* 

 אתקעה
 גתקעה

 בו להתענותשאסור
 להתענות אסור למחרתו וגם בו להתענות שאסור ביום אירע אם הדיןמה
 ואמה אביה שמת ביום מתענה מניקה או מעוברתאם
 ואמו אביו על הא' בשנה לאבל הגלוחסדר

 לגלח מותר אם בינתיים רגל חלאם
 מגלח אם ואמו אב-ו על הא' בשנהחתן
 יום ל' אחר צפרנים ליטול מותראם
 שמחה של שאינה בסעודה מיסב אם או"א, של חודש י"ב בתוךאבל

 אותו מספידים ושם בביהכנ"ס, הנפטר מטת שמעמידיםהמנהג

 לנפטר השכבה לעשות נוהגיםמתי
 הרקיע אויר תחת לכיהכנ"ם להכנס לכהנים מותרהאם

 אתקפג
 יגתקצו
 אתרב

 לביהכנ"ס המת את שמכניסיןאע"פ
 בחיים ואמו שאביו אע"פ שנפטר קדובו על קדיש לומר יכול האדםהאם
 יד לו להושיט נוהגים והאם האבל, את המבקרים לומר נוהגיםמה



 י"ב( ז' )קהלת הכסף בצל החכמהבצל

 עולםלזכרון
 מרת טובים חסדים גומלת והצדקת הצנועה האשה נשמתתהי
 אלמנת ז"ל( מאזוז וערבייה מסעוד ר' )בת נ"ע בוכריץזהירה
 לתלמוד בניו וגידל ולומדיה תורה אוהב וחסד צדקה רודףהמנוח
 ג'רבא, צוירה" "חארה תהלה מעיר נ"ע בוכריץ ציון ר'תורה

 ת"ו. בחיפה שמואל בקרית התגוררוולבסוף

 אורחים. בהכנסת וזריזה במצוות משתדלת היתה נ"עהמנוחה
 כמנהג מופלאה בזריזות ביומו יום דבר בפסח חמות מצותאפתה
 וכלות חתנים והשיאה יתומים גידלה הגמרא. וכדין בחויילמקומה
 מרן של ה"אזכרה" בהכנת השתדלה האחרונות בשניםבביתה.
 שליט"א( נאמ"ן הרב חתנה )בבית זצ"ל מאזוז מצליח ר'הגאון
 הר במעלה זצ"ל הגאון של קברו על ביקרה המבוגר גילהולמרות
 והגיעה שהצטרכו שעה בכל נ"י וניניה לנכדיה עזרה תמידהזיתים.
 בבית אוצר בבית "סבתא בפומייהו: ומרגלא ממרחקים.אליהם
 בחקותי(. פרשת ורש"י ע"א י"ט ערכין )עפ בבית" טובוסימן

 רמב"ם החולים בבית החמה הנין עם התש"ן בכסליו ג' ששי ביוםנלב"ע
 "נוה העלמין בבית חצות אחר ביום בו ונקברה שנים, 73 נתנחיפה,

 תנצב"ה.דוד".

 ארוכים, לחיים יבדלו המשפחה וכל ובנותיה ובניה חתנהנדבת
 אמן. לטובה לבם משאלות כל השי"תוימלא



 י"ב( ז/ )קהלת הכסף בצל החכמהבצל

 להיטיב ומרבה החסד איש על ברחמים יתמלא רחמים מלאאל
 שמו וחושבי ה'מיראי

 ז"ל עמאר אלעזר מרהמנוח
 התשמ"ט אד"ב דר"ח א' שלישי ליום אורנ"ע

 וארעא. שמיא מארי אלהא כרעות הדין עלמא מןדאתפטר
 כנפיר בצל ריסתירהו עליו, ויחמול יחוס המלכים מלכימלך

 הימין ולקץ בהיכלו, ולבקר ה' בנועם לחזות אהלו,ובסתר
 נשמתו, יצרור החיים ובצרור ישקהו, עדניו ומנחליעמידהו,

 שלום, יבוא משכבו ועל השלום/ אליו וילווה נחלתו, הואה/
 וכל הוא נכוחו, הולך משכבותם, על יגוחו שלום יבאכדכתיב
 אמן ובאמר רצון יהיה וכן עמו, השוכבים ישראלבני

 שימו, היקרים, ובניו מב"ת כנפיטה מרת אשתונדבת
 הי"ו ומשפחתם עמאר אליהו ועבווגן ינון,צבי,

 צרפת. מרסייל אמן. והצלחתם.לבריאותם



 י"ב( ז' )קהלת הכסף בצל החכמהבצל

 בקיצור שנפטר המנוח על ברחמים יתמלא רחמים מלאאל
 שמו וחושבי ה' מיראישנים

 ז'/ל וזאן דידו דוד מר ביסוריןהמדוכה

 שיבדלח"א הי"ו וזאן ומסעודה עבידה מרבן
 התש"ן בטבת ב' ביוםנ"ע

 וארעא. שמיא מארי אלהא כרעות הדין עלמא מןדאתפטר

 כנפיו בצל ויסתירהו עליו, ויחמול יחוס המלכים מלכימלך
 הימין ולקץ בהיכלו, ולבקר ה' בנועם לחזור2 אהלו,ובסתר
 נשמתו, יצרור החיים ובצרור ישקהו/ עדניו ומנחליעמידהו,

 שלום/ יבוא משכבו ועל השלום, אליו וילווה נחלתו, הואהי

 וכל הוא נכוחו, הולך משכבותם, על ינוחו שלום יבאכדכתיב
 אמן ונאמר רצון יהיה וכן עמו/ השוכבים ישראלבגי

 ובנותיו אשתו אחיו/ וזאן, עבידה מר היקר אביונדבת
 צרפת. מרסייל אמן. והצלחתם. לבריאותםהי"ו/



 י"ב( ז' )קהלת הכסף בצל החכמהבצל

 מיראי באדם הישר המנוח על ברחמים יתמלא רחמים מלאאל
 שמו וחושביה'

 ז"ל ורדה בר מזרחי צדועומר
 התשמ"ז כסלו כ"ב ביום דרכים בתאונתנ"ע

 וארעא. שמיא מארי אלהא כרעות הדין עלמא מןדאתפטר
 בנפיו בצל ויסתירהו עליו, ויחמול יחום המלכים מלכימלך

 הימין ולקץ בהיכלו, ולבקר ה' בנועם לחזות אהלו,ובסתר
 נשמתו, יצרור החיים ובצרור ישקהו, עדניו ומנחליעמידהו,

 שלום, יבוא משכבו ועל השלום, אליו וילווה נחלתו, הואה'
 וכל הוא נכוחו, הולך משכבותם, על ינוחו שלום יבאכדכתיב

 אמן ונאמר רצון יהיה וכן עמו, השוכבים ישראלבני

 ברוך מר הקדושה לישיבתנו והממור היקר בנונדבת
 אמן. והצלחתם. לבריאותם הי"ו, ובניו אשתומזרחי




