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 חייו." ודרכי המחבר מתוליותקצת
 ש"ל שנת בערך פשיו ע"נ בפראנקפורם נולר נוירליגנן ה"ן יוופא יוסףרבי
 היה ועליקסו ר' אב,1 כישראל. סיוחסת מסשמחה נצר היה הוא)1570(.
 ואסו האלפסי. בספר נשיעוריו שומשו לב ולוקח ברכים ורורש חכםתלמיר
 סעינם כל  שסו אבוחיו רינסטל. ישראל ר' הרב של בת. קרש, מנוע כןנם

 י"ר כבן יוופא יוסף ר' כהי.ת ב'רם. הצל,ח ור' ויראה לתורה כניהם אתלחנך
 אברהם ר' הפרנם של בתו את לאשה אבותיו לו השיאו שנים ט"ואו

 לו הספיק וה.א חותנו ככ.ת העבורה ועל התורה על שוקר והיהברמטיננ"ע
 לטר צוארו על הע.ק לא הפרנסה עטל אשר חהיא ובעח צרכיו. כלולכיתו
 בתוך לתהלה שפו יצא אשר ער תלמירים והעמ,ר חבר,ם לו ויקנהול.טר
 קהלחו. ערתאסוני

 לרנל' ענ"מ פ"פ הקרושה הקהלה על הנלנל נהפך ופתאום שניםעברו
 נל רסו אשר ובעת העיר. .,שב, היהור,ם על הצוררים שטו אשרהעלילוח
 הנשקפח הסכנה אח כראוחם כולם את אחוה ורערה וחיל לב כל ונסונירים
 למלשינים, אונם הטו המושל פקירי כ. נם וטה בריתם ואנשי סהצורר'םלהם
 יששו כי ערת. לב על ור.בר כרכ.ם ה"ן יוזפא 'וסף ר' ררש ההיאבעת

 וקוה לבך 1,אטץ "חוק המשורר כטאמר עפו את ר' 'ט,ש לא כי בר'מבטחם
 ואליה וטרות לסוסר כרב,ם ללימור חכרא יסר כזו חירום .כשעת ר'",אל

 האחרון לשבוע החם.שי כיום כ. לח,ק וישם איש, עשרה שסנה טירנספחו
 פשוא בל' וה אח וה ויוכיחו לאספה החכרים 'תאספו וחורש חורשככל
 סחטא ויש.בו ררכם ויט.כו מחבר. איש מופר ויקכלו עוהחם עלפנים
 להחברא פחוץ ונם החורש, כל במשך בשנגה או כזרון עשו אשרזעון
 ומעש. חטא ליראה הלוו ל'עקכ צרה בעת ערתו כנ' אוזן את העירההיא
 לרוכ. וחסרצרקה

 אלול לחורש כ"1 ב,ום על,הם הניע פראנקפורט ערת בנ. פחר, אשראח
 הכהלה אחר, הגירוש נז,רת עליהם יעאה אשר כ.ום )1614( שע"רבשנח
 ההוא היום של והנוירוה הצרוח על פעטסילך. מינצענץ של המררלרנלי
 שם. עין תחקנ"נ, ס.סן כספרו בפרטוח סססרהוא

 קשבת אוון בתחם עותו אשר את ראו הע,ר 1.ועץ' היפים ארכולא
 להמסחר טוה יצא אשר טהנוק ונוכחו מהע,ר ה.הור,ם את לנרש ההסוןלק,ל

 הנחלה ואל המנוחה אל באו שע"1 ארר כ' וב'ום הטרכלח. כעירוהתעשיה
 .5חצקשר0ש' 42ס5י 4י-ש,0וה י-5.(

 ראננינין-
 זי-, האיהיץ 4לף ה-דכ, י' תנגת 4ר2 11



 המחברתולדותנץ
 בהפק לבתיהם הרשות טטעם הוכלו וכשלום השר כסביכ1ת נחרםטטקוטת

 חונג.וקול
 יוופא י1סף רב. נם היה ס1לרתם לע'ר שכו אשר הראשונים עשרהובין

 רברים, ובב.ר1ר כפרטות סוה יססר תתש"ם וסיסן תחש"ו סימן ובספרוהשן,
 שם.עתן

 בחכטות נם אמת רכר על וסשכיל מלופר. ה" השן יוזפא יוסףרבי
 ססר סי על חשבונם לפי הלוח וקביעות העסש חגי על גם ויכתובחש1ניות
 בחכסח הי' טע'ניו ע'קר אבל הרברים, את העתיק טסנו אשר רומינלשק
 בלכ לטעת משתרל ה1א ואותה טהורה ה' יראת חכטת1 וראשיתהתורה
 רכריו. וקוראי חכריותלמ'ר.1
 ובראשם פראנקפורס וחכמ' ורכנ, סאר. כבר1הו עיר1 בני :כפרס רורובני
 במ"מ ישב אשר השל"ה בעל וצ"ל ה1רייץ ,שעיה רבי הירוע החסירהנאק
 כבורו. כפי אוה1 העריצ1 הניר1ש, שעת ער אחרית שנש הרבנות כסאעל

 מרטנקפורט רק"ק שרק ופורי לרינ.ם ראש היה פ1תו י1ם ער רכותושנים
 הרבנ.ם. :ראש האב"ר מקום ססלא נם היה למלכא" ,סלכא כין:לפעמש

 בשער ככחוב הומן וגאונ. חכטי כין ספ1רסם שמ1 היה עירו לשערי מחוץונם
 ה1ה. הספר כפבוא העתקנו תננ1 אה אשר הראשונה להמהר1ראהספר

 סליטור עצמו אח 1ירחיק ה'שר, והשכל הפשט ררך היה כליסורררכו
 הטורח לארצוח בנינ1ר - אשכנ1 כארץ הלומר.ם מעטים רעתו לפי כיהקבלה,
 להכ0ח והראוים המכינים - ההיא כעת הקבלה חכסת פרחה שם אשרוא"י

 לאט ננש השים כקרכ אבל ברבר.ם. הכינה סקצר כה ,שגו ורביםהנסתר
 אותו הרא1 אשר טצפת שלוחים השסעת ע". ההיא החכפה אל גכלאם
 לפי הכל החתם עץ ענפי ב.ן ההוא הענף מן נם ,ר,נו להניח לנ1 אין כ'לרעח
 בפנ' קהלחו שער' לסת1ח נבהל ח'ה לא אלה ובכל וחשגהגו. שכלנוכח

 תת-1(. סי' 'חא )עין ש1רם בקבלה אם אף אבות'נ1 שערום לא חרשיםמנהנש
 לו ושצא כצפת אלקכץ הלוי שלטה ע"י חובר אשר רורה ,לכה ה"זסןאח
 4מסכים ולתהלה לשכח מוכיר הוא אשכנז בקהילות נם טהיכים חהיאכעח

 שא.ן אחר. כארצותינו מקום לו א,ן רעחו שלפי השני חחרוו טלברלוטרו,
 אחר חרח חיכר החסר את לטלאות וכרי השבת. את לקבל חשרה יוצאשאנו
 נתקבל לא אמנם הוה השינוי תקפ"ח(. סי' יחא )עין אצלינו חנחונתחת
 זטירה בתור ואשכנו.ת בעכר,ת חיבר אשר שבת לנר שיר אבלאצלינו
 רבש. וסים ואוהכיו חלמיריו בפי ורג'ל נהונ הי' שבת ליללמעורת

 של חסר נסילות כער חסר גוטל חברת. נם שר חנ"ל חחבראטלבר
 הקיאר התסירים טהעסקנש אחר היה והוא פצוה לסתי ובפרט לטתשאסת

 שבצרקה, רבר ככל הוטעשש מהעהשים היה וגם ההיא. בחחבראחרהנים
 תטיכת חקא בצרקה הראשונה וחסעלה בסתר סתן בשבח חפליג טארומאר
 'ר. לפשוט הכושש טומם בגי~קן



אץ המחברתולדות

 בהולרהז אשר הסלחמה המערב, גארצות גכרה הסלחטה חהשובעת
 אנש' פשטו לרוכ ופעסש שנה-, שלשים של *המלחמה כשם יקראוההעמים
 וכצביאיהם בו ויכווו שלל וישללו היהורים ברחובות ונם ונפרים נעירותה:רור
 היהורים קהלת סבלה לא האלה סהמלחטוח מנשוא. כברים מסים עליהםשטו
 פסתם על ח10 החיל אנשי כ. הפחבר שפר וה וכספרו סראי, יותרכפ"פ
 רכושם את טסנו לרוב שלסעם,ם ער הע'ר אנשי של סמונם מעל יותר ישראלשל

 ישראל כני כתי אל הסשחית יבא לא כי בירעם ועם, יעבור ער ישראלבבחי
 292(. צר הבטחון סרק ח"ב )עיןלננוף

 ביום עמ.ו אי 1,אסף וינוע ש"צ כשנת סים אוסץ" "יוסף ספרואת
 )1687(. שצ"ו שנח ניסן לחורשט'

 בשער,ם נורע ש0ו אשר החסיר "הנאון עליו: כתוב הקהלהבטנקם
 התורה, חררי בכל בקי הראשונ,ם, החסירם מן אחר שהיה - -ונו'
 הארץ". סן חסיראבר

 הרברים: נחרתו קברו סצכתועל
 י'ל הטן יוופא ההר"ר,החסיר
 - נבר כל לראש - קכר פהתצב
 -" - וכו' סשביר איש יוסף - וסברנסר
 רשחבר של ,אוהכיו תלם.ריו בין נתפרטכ אוסץ יוסף הספר של ירהכתב

 להרח הנונעים הענינים בכל ול0שקלת לקו רבר,ו 1"ט.סו העתיקוהוורכים
 נכרו חחן שקם ער שנה. מאה במשך הנא להרור ובפה בכחכ ונטסרווהסנהנ
 פנוף לרפוס הספר את 5זבקא המלאכה אל וננש כפ-פ רארום 0שה ר'הרתן
 כבק( )1723( החפ"נ בשנת לאור הספר יצא ירו ועל המחנר.( שלהכחב
 והוא ורשביבה בפ"ס הספר נתפשס וטאן בפפע"ם. קעלנר יוהאן שיהרפוס
 ה~ה.*ק ה,ום ער קוראיו כעיני וחכ'כאהוב

ש*ץ.

1 של נ-שן תי.( מ 8  שהיק שי ר1 81ת טטומ11 בשטי 84ת1ש1י אשק1 במת 
 שמףש 2ן-קתת8 ו-

 השוי
 טףקצש משץה שם%ת שש ממים בקינ לשי להצט1 וב1שי טצ 111 פתאם

 5ווצש. 8!1 י, לה,ב,ר חקשי4(
 15ר אקש של חנ" י1,4 ש1 אובר קוש1 שיף אר-ר אלצי

 תי*ח. בו1נת ב1מצף תדשס יומף- בצצן *טיש בשפ פ-פ *ימהצהגש



 ערלם.לעכר

 ולפרט לסדר אחת פעם אם כי נדפס לא אומץ ודסףהספר
 תורת2ו מויגי רבים אשר רב זמן וזה תשסש. אשר הברכהאת

 מצאוהו' ולא להשיגו השתוקקו העתיקה ספרותנו וחובביהקדושה
 ומכבדו בחייו *מכבדו חז-ל מאמר לקהםוכדי

 במותו-
 והתנדבו קמו

 כבוד במצות ומדקדק רבנן ומוקיר תורה אוהב הנעלה המנוחבני

 לויציא - תרפ-ז ה' בשנת סיון ר4ח ביום לעולמו הלך אשר- '=י מיכאעל אברהם יעקב ר' בן אליעור ר'""בר
 להציב וכדי אביהם נשמת לזכות הזה היקר הספר את שנית פעםלאור
 בו וועה אביהם על מאד חביב הי' הוה שהספר ויען חי" לנפשציון
 הפעם עוד לחלקו קדימה' משפס לו נתנו לכן יתרה' בחבה ימיוכל

 בישראל. ולהפיצוביעקב
 על מצאו אשר והגהות בהערות הזאת התוצאה את העשירוגם
 חריף הגדול הרבני היה אביהם של אמו אבי ידי מעשה הספרוליון
 - זצ'ל מיינץ משה מ41ה כבוד תמים וצדיק תורה בחדריובקי
 המעטירה פפד-ם קהלתנו סיקירי המיוחד תרמ-1-אהד סיון כ-בנפטר
 הץ. על ונתחנך בביתו נתגדל חביהםאשר

 לפ-ק. לברכה צדיק וכר בשנת סית ר-ח סאין ע"נפרנקפורס



 עצמו. מהמחברהקדמה
 כו להתנרר אבותי * שהניחו ופאה שכחה לקט הפלקטשסר

 בסומי עמי מררך סכשול להרש הפסלה ולסקל והפריצוחהפרצוח
 האחרק ברור כי ירעתי נם ירעתי בו ריחם. יתסי אנ, אשרהוסן
 הטה בארץ אשר הנרולים כשם להם לעשות יחכסו רבים לאהוה

 בעצסי ופכיר יורע אנכי אשר כאלפי הרל אני גם וטה ספריםבעשוח
 עלי קסים רבים אם להתפלא אין ו~ן יי ארם בינת ולא סאיש אנכי בערכי

 בגרולות ללכת  שמתני נפשי יככ ומרום פנאוה שרק לנפשי א,טריםרכים
 טקצץפים הטה אשר והחטה האף טפני ,גרתי כי וטפני טפני,יבנפלאות
 נפשי לאורועי צריך האי כי כל אפרתי עלי 'שראל כני תלונת אחומלינים
 הוא אלקים שה' אטח אמרי קשט אמת בכתכ בהרשום פחשראלאפוקי
 קטגה לעשות רעתי על טע,לם עלה לא לי שהיה ה' שלהי ירע וישראל'ורע
 אותי הראה שםטש במה !את היתה ה' פאח כי רואי אחרי רק טלכי גרולחאו

 סבב אשר יסבוחן החברים גלנולי כל יר. על וחרש ראה כוה רעחי לפיבאצבע
 באש לבי את והלהיבו הרהיבוני הטה יתבאר כאשר חסה רבים כי פניננר
 תנחני ועצחו רצונו ונעשה אטרחי יש הקרושה חורתני רת ואש סאהבתוח'

 שסו לסען צרקבמעגל'
 חגר~

 ה!טנש סרר לפי ר,סבוח הם ואלו והנורא.
 הגרול. חשבק לסצוא לאחתאחת

 סוהר"ר ףל החסיר טוף אכי ברכי % נתנרלהי טעוים ראשונה,סבה
 איויק שחק סהוריר חסופלג החסיר זקני מורי ארוני בן נוירלינגן זעליגסןפינחס
 אשר קולו נעיטות פפני יא לחסירותו ש"ץ רטין פ"פ ק-ק פה שהיהו"ל
 מעשיו בל באשר יסש, ארץ לקצר לסרחוק נרף דל אם-ו שם הטובריחו
 במצות לא נרול ברקרוק והכל סאר חפץ ובמצותיו ובתורחו שסש לשםהיו

 בהכנתו לה ואמרי בחניכתו ירו על סים שהצקתי ירי ועל סלומרהאנשים
 ש בלילות לרבות היבדם כל עטי ננונתי היה וה כי טוכים ולסעשיםלתורה אוה~

 ירי על חתרומיות טפרותיו טז?ר טעם ע4 נאצלו שלא אפשר 4יפשכמ
 בספר תטיר ימשתעשע סנטע ףל שראיתיו יספני ששי טבע הנעשהההרנל
 יוטם יתשה לא תטיר "מגה באהבהו באשר חבטה ראשיח ספר הואהנחטר
 כפה !ה אחר וח לסעשה הנונעים טרבריו כמה לו קצר ק ירי חיו*לח
 הרש וסירר מאור הקצרים ההמח הקהצורש בעעיו ישרו לא ובאחרונהפעסש
 נסרהי בחיו לנוטרה חשעה לו הספיקח לא שבעונותי ומפני כאריכוחקצת



הקדמה%
 כהקרסחו שכחבת' לסעם ה' ירשת בישראל שטו וקראתי ררכו פיל

 ואף להעתיקו נפשם כלתה גם גכספה ההוא קיצור סנולה יחירי 4אוהוכראוה
 כהקרסה ביארחי כאשר הנ"ל לקיצור ויחס ערך לו אין הלא אחר קיצורשנרפס
 ממנה העהקוח איוה פה נתפשסו ולקההקא

 שעתה אז מתלט'רי לאיזה ונהטיסתי נתפצרחי חורפי בימי שניה,סבת
 ללקם נביהן על עולה טוב ושם בהלכה סנה.נים קרנים כעלי תמציםנעפי
 ואפת פיתני לבטלה ורע ההוצאת החסור חטא על תשובה ררך לחםולסרר
 לכל רבים וכלל'ם צ'ונ.ם להציב בתשובה יר הפ.תח כלבי נתן ולהורותלהם
 בער נלבר התחי לא ההיא שבעת ואף שףהיה, חטא סאיוה תשוכהכעל
 ההטה רברי הועתקז סקום סכל כשנים הרך סמש נער חפתי רקסאיש
 בצסא לשת.ת נפשם חשקה אשר פעשה אנשי הפצרת ירי על המרחקלבית
 חטערה. סיאת

 ק"ק פה שרותם שהינו שבשעת הנ"ל ססב.ח נסשכח שלישיח,סבה
 יריה סטיאוס הקיסר לכחירח סמוך אחר רהיני רבים בם בצע"ר דסיןפ"פ
 'ר' על וה' אר ברחובות'נו אז שהיה בראשו מלכוח כתר ניהן ואשרו"י

 חושו עוש. נחשו לה' סי ותלסיר, רעי לאחוזת ואמרתי עניתי אז הרעיםשכינינו
 ונשסחם נפשם על ועטר אל, נקהלו ככן נאבר, ולא לנו חאלקשיתעשח או* ררכיכם היטב לטרו עינ.כם סננר טעלליכם רוע הסירו הוכו רחצוחסו

 נשאו נשהאים חשוכים וס.כים רבים א.ש נני נם ארם בני עשרכשסנה
 כשנהם. אל אל כפיהם אללכביהם
 התשוכה פררכי נררים א.וה להם תקנת. לב חרר כל יאפטו א4 כאשרואז

 סכנסיה סנולה יחיר, איוה כירי כמוס טפר על כת.בים הסה הלא 0ח, זטןעל
 כטעם הכוללח הראשונה התקנה רק פה פהם אכתוב ולא "נ"ל, שסיםלשם
 יום או חורש ראש ערב לפני ה' יום כל ראשונה לשונה, ויה התשיבה,כלל
 כמו עסו שאחריו ו*לז קרהפ יום געשה שע"ר חשון ער ע*נו חטקובלאחר

 נחתב האן יום פבעור החענית ונפסיק ו"ל האר", של חתשובה בתיקונישכתוב
 פמנו שטע או שראה מעשיו נל על רעהו את איש ל*סר חחבריםאנחנו
 להוכיח ואחר אחר כל על המ.טל החיוב סלבר חכירים בסעסר חחרשתון
 עצסו את להתנצל לו יענה לא וחבירו שטיעה או לראיה היכף חבירואת
 כאן ער בשטם, חים כתוצאות שכתב כצפת חבירש כתקנת יפים ג' עבורער
 שחרשתי והר,נים קבלוחינו ושאר לאסיפתנו הראשון מיום הראשונה התקנה5שק
 הנ"ל ופן חשאחרי הנ"ל נררנו ~טן שתוך  שאחריהם יבי0ים ההוא כיוםלוש
 לא שבכולם חטוב לבם טנרבת סחטרתנו חסר אנשי א* נאספו בהםשנם
 יחו-ים אצל אסח בכהב רשוטש ה0ה כולם חירוש בלא המררש ביתהיה
 ליכחב ניתן לא הלא לפניהם שכתוכ מה ויותר השם לרכר חחרדשתגיל
 ההיא קרושה שבערה ס'חירים כן ירי על שנעשו התשובה טעשי רבוטה

 ררכ. להס להורות חסאתם א4 והור. פשעם לי גלו אשר פעשה אגשףחאאר



!%הקדמה

 רלא חשש שמץ כו שהיה סטק כת1רת הן וכ.1צא בסינופין הןהחשובה
 לסען והפביא הט1ציא היח. אנכי אנכי אלה יככל לירתה1 אתאבהיתירא

 באסר.-ם יוסף שליקט שטה שראית. יר' 1על המחויר של פני1 כושה תכסהולא
 בלבותם רושם רכרי שעשו ער לחר1ש סשסע לאינשי טהור1ח ה'סאסרוח
 ראה עלי1 שיאסר ברע.ונ. עור ש,עלה פה שכל לבי אל נתת. רככפעשה

 לסוכרת, הליקוט,ם ספר על אעלה אותו :ם ההטונים בשנ' הוא חרשוה
 שאר. כן יצ"ו הו ונ~ל כהר"ר ותלמירי שאר' לב טהור אוהכ ירירייכראות
 שחפץ 1בסצוח.י ה' כרנר .ררוש י1ם יום אותי אשר ו"ל הו כערהפרנס
 א1תם. הוא נם העתיק רקר1ק.הן ככלטאר

 1לא הנ"ל לב טה1ר אוהב בע';י שפתות. חן נחן ה' אשר רב.עית,סכה
 לסת1ק כרבש בפיו רכרי היו .ען בה להקל בע'ני1 שגבה אשר קריא"הה.חה
 שאם בפום.ה טר:לא ה.ה עליהם ל: שה'חה עוה אהכה תוקף שטרובער

 פקחת, וה שעל ואף תסור, רלא לאו על כעוכר בעימו רומה רברי על.עב1ר

 לכן רבר', אח שאהכ טאהבת1 להו';: יכלו לא שבעולם הרוחות כל כןפ. על אמ כלבב. מסותרת מאהבה ס:ולה כת1כחח אל1 רכרי: על לה1כיחועיני
 כללים כשלש,ם עליה כתוכ ספר ס:ילת עם אל' בא הנ"ל רברי שהעתיקאחרי
 ה; הנ"ל, האיש אלי רכרו וכה כהם. 1ח. הארם יעשה סה לרעת ההמהמלי1 כר.י הספר על לכת1כ על'הם א1ח. ררש ררש אשר 1הנהנות ופר1תסרינים
 רכריך ויתכך רבים .ם'ם יעסרי למען האלה הרברים את כת1נ ע0נו חיכעורך
 והטציה התורה נטר אחרי פעכים שנ.ם אלף וחיה 50וחיך ררך לשסרלב'
 1יה. אעשה, אשר הסעשה יאה בה אלך הררך את לה1רוחינו כתבתאשר
 הנ"ל סב1ת רכות ורא1ת הכה שס'ם שיראת טפנ' נעסו כי רנריוכשטע'

 לכ. אל אסרחי ספר כט:'לת לב1א ל,ר. אנה הרכר פני שסבבשהאלקים
 נרון לבי היה ולנן לי רא1יה שא.נה עטרה ליטול לי האלק.ם עשה זאתטה

 וכחבתי רברתי בסתר סראש ואסינה 1באסת לזי, אם פיל' יכחכון אסבקרב'
 היפים שלאורך ער הרבר כחשתי לכתוכ עוסק אגי כסה אותי שואל ולכלרברי
 ש"ץ פה שהיה 1"ל טריוש ה.רץ סהור"ר הנרול הסקוכל רכר. נרעיוני%ו

 נתתי בקצרה, לשונו 1וה נרכו ק1רם הנרפסת לתפלה ביאורו כהקרסתשכתב
 רור וחשו, רס1 להם ניתן צריקש כ' אטחר בפנ'לח רש"י רפירש האללבי

 רבר ליר. בא לא אטר עכרך הכה הרוכ ואת הארי את נם אטר רורוטררכי,
 וי לצרקת אירע לא אטר סררכי וכן וה, עם להלחם עליו לסטוך אלא;ה

 לש1ן כאן ער ישראל, את להושיע שעתירה אלא ניטול אינו לסשככשתלקח
 :1 לצרקח אירע לא לנפש. ואו0ר ולשני:ה לטשל אורה צרה ואנירש"י,
 לצר טלה לרבר ארם בצורת בהסה סין איש שיעטור נריב בת פרנקפ1רטהק"ק
 להרף הבא א'ש עם להלחם עלי1 לסטוך אלא בתפלה רכים להוציאעילאה
 והחנצלות1 הנ"ל. הפקובל השיץ לשון כאן ער הלום, הכיאך פי לאטורא1חי

 והאחרונה הנ*ל החוקות הארבע הסכות על אנכ. נם שתמכת. * שעטרה היא11



הקדמה111
 ליכנם ששטתני נפשי לסשיב ל. והיה והלה,בוני הרהיבוני לכן כלנה עלהש

 האלו טעשים שראית. יר. על כי ל' אק וטצאתי הזאת השטים סלאכתבסלאכת.
 יורן ר' אטר בסרה תכן וטש רבה בויקרא ו"ל חכמינו שאסר1 להלכהנוכרחי
 לסקרא ו.כה יש כסרה אלא נ.תנו לא למעלה שג.תנ1 תורה רכריאפלו
 שכתב מה בלכי אטרח. גם לכולן, ווכה ויש לאגרה ווכה ויש לתלסור ווכה1.ש

 כחורה חלק ל. יש אחר שלכל השרון חבצלת אני בפס1ק אהבים א.לתבספר
 אם כי לו ליתן יוכל לא כי כרכה סימן ר.אה א,גו אחר מרב הלוטרולוה
 ההא בר.ך הקרוש כתב תק"ל סיסן החסירים .בספר לשונ.. כאן ערחלקו,
 נ' או כ' או אחר ספר שעישה על,1 ש:1ור .יש חכמתו וטה חכם יעשה מינ.ור
 שלא ל1 שנילה טי נ1ול הר. כותבם ואינ1 הוא כרוך הקר.ש ל1 ש:ילה מיוכל
 שנורם נעלם כל על כמשפט ,ב'א הכת1כ שאמר ווה שיכתוכ אלא לונילה

 והרברים הנ"ל הח1ק.ח סכ.ת ר.אי אחרי ולכן כקצרה. לש,נו כאן ערשנעלם,
 שסלאכת' שאפשר נפש, אמרה מה' חלקי על ו"ל חכמינו פסאטר. האלהוהאטת
 ואינה סלאכה רק ה.א שכאטת כעולט' עמלי מכל היא הואת שמיםטלאכת
 כראי אינני כואת לטלאכה שאפ,ל. 1:מאכ בע':י נכוה שאנ. ואףחכסה,
 לסקום טובות מעל.ת כטה יר, על ש:ת:לנלו ה:"ל סב.ת ר1אי אחר. מקוםסכל

 שאר טלבר הרבים את בהן לוכות בש:'ם רך לאיש הית, טאו כנ"לטאחרים
 כנון סנולה 'חיר, בהן להצריק ל'רי אגה שהאלק,ם ונפלא.ם .גרוליםעניגש
 עור שהור או כראוי כקננותם :מלו שלא הלככ ורכ' :רולים ולמ.ללחו1ר
 של הכתות כל נם וכ.יצא, טנוער מפונק.ם טהם שיש ואף בקצח למק.ס1הפריעה
 על יפרועו וכן ,רבו כן הטה רב.ם וכן שלטים אשר שבע'רנו תורהתלס.ר
 שבקר,שה לרבר הראשונה לכתה ראשון הממציא ה.א אנ, אנ, אכוב לא כירעתי
 ההיא כת לקישור קורם מאו אשר הסחים עם טוכ'ם חסרים נוסלי כחה.א
 4סכוך היר.ר ביסי כנון ק.בר,ן לו שאין מי.ה כסת מוטלים מתים הרבההיו

 לעקוח פה כרת ירע. לא שטה שנמצאו העומקים וא.תם טוכ וי1םלשבת
 הלשון כעל. מחפם ויטנעו יסוט. כל כססמר,ם ברכרים א.תם חזקתישאני

 ובלימורה בקרושתה נמשכה 11 שכת ואחרי עיהם, אשם הטליצ.םהאוילים
 ראש לטעלה רבו כ. ער כת אחר בכת ,טשכו לב ישרי כל אחר.ה טהונן

 איו אולי לבי אל אסרתי שכתבח. כסו למעלתם בא"ר ר. שאין לאלתהלה
 מצפת ו"ל נלאנט. משה טהר"ר הפ.םסך הרין שכתכ הנפלא לטעם רק והכל

 בקצרה, לשונו ו1ה שיאטר רבר יש בפס.ק יעקב קהלת הנקראלו4:לח נבשיי בוכ,ם קול כעל ו"ל :לאנט' אכרהם מוהריר החכם אחית1ב"ב
 לאיוה לרעח יוכיחו טסעשיך קצת לתקן בא לכה ויכ'ר יורע בפה ששאלוניולפה
 יצריך בה שנכשל היא 11 אותה רורש שלבו ענירה כל כי רורף לבורכר

 שלוח יוכיח פשם מאחרות יותר שישחרל מצוה וכאיוה סטנה נר.לההרחקה
 רורן, בני להרר.ך פעמים אלף ח.ורים והצר,קים כתב, סיניה ולע,לבא.
 טנולנל'ם הסה החורבן אחר לעולם שבאו ה:שמות שכל מפנ, ולכן כאן.ער



הקדמה
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 הנפלאים ענינים ושאר הנ"ל הארכע הסכות שנלנול, בלבכי אניאפרתי
 יחרי1 יעטרו אייהם ק1רא ה' אשר השרירים את לוכוח ירי על נחנלנלואשר
 כנלנול או וה בנלנול או ;ה לרבר שכאתי על ולמ1סת לאות המה אפשרכנ"ל
 רבים לוכות ההא ברוך הקרוש לי רשרר ברור1נא הון כל כעל ושפחתיאחר

 ובחררים אהכים ובאילת בווהר כסעלחו פא1ר הארין אשר פארולהשיבם
 האף פפנ, ,נרתי כי עצרה א1כל לא פחס1ם יפ. אשמרה אוסרה אם1אף

 כוחכ שא,נו לם, ס"ח בשם לעיל שכתבת. הע1נש הוא הפלך חסת1החסה
 הרברים כל אחר לכן לכתוב, כר. הוא בר1ך הקר1ש לו שנלה סה ספרעל

 שאר. לשם שכתכתי הליקוט.ם כל ולסרר לה' לעש1ת לבי לי אסרהאלה
 סכ1קש1 לסצוא ה' כרבר ש1אל לבב בר איש כל יוכל למען נא1ת בסררהנ"ל
 א1תם ר1רי ואנב וההורסן הקרי צר על שבא1 למבראש1נה כמו אשאירם1לא

 פה כיוצא 1סוער1 כשכח1 שבח רבר הראש1נ.ם לק1ם. על להוס,ףראיתי
 ה1א ראש1ן חלק חלקים, לנ' רכר. לחלק וראית' כו סה צ1רך לרעתישהיה
 טראש שבתה חנה חרשה השנה אחריח ער הש:ה פראש.ח ההנהנהסרר
 וסהר"א סהרי"ל ע1לם נא1נ, ררכ1 הוה ובסרר 1ארר, ח1רש סוף ער ניפןח1רש
 טוריו בארכע ראש1נה היום סרר קכע הט1ר.ם בעל שהנאון 1ספני ו"ל.טירנא
 לקרוח1 וראו. ראשונה 1ה חלק לה.ות בעקבוחיו ררכתי הקטן אנ. כןנלל
 שלא הסר1ת וטעלוח מפצ1ח מרק.ם איוה כ1 באו שני חלק העליון.שער
 הרש1ם הססר עם ככוא1 הנ"ל טשאי' נררשת. עליהם אשר נרפאהוטן
 ~ח1ק עליהם רע. לו לחהה פרטים כאיוה והנה:1ת':: ח1רתנו אסתבכחב
 ולא הרכרים כאלו בהרת' למה על. לתס1ה א'ן ולכן ההפה, טיליבכסר
 הארם הנהנת כנ'ם, נ,ר1ל הספרים, קר1שת הת1רה, פרק הסרקים ואל1בוולתן,
 פבוארים 1אנב חסר, גסילת לע:י, הלואה 1פעשר, צרקה כטחון, בית1, בניעם

 ר.ני ביארתי ואנב ח1ל'ס כיקור א1רח'ם, הכנסח 1כ1ת, לכף לרוןאופני
 האסור החפארת פרק כלה, הכנסח לוה, והנלוה 1אכילות והקב1רההחולה
 שלישי חלק התךך. שעך :ה לחלק .קראו אשר שטו ווה בו.והסתור
 ל'קוט.ם רק אינו סהם א' סרק כלל, סרר להם שא.ן פרקים ב' ב1הצבחי
 ססעלוח הוא שני סרק ת, 1 צ ם ה ק ר פ קראחי1 פרטיות תעשה ולא עשהמסצ1ת
 חלק סרר להם שאין 11 1לסבה הארם לו שיב1ר אחר1ת טוב1תססר1ת

 חלקיו בכל וה כחיבורי רכרי יכלל התהתךן. שעך ושסי ,סע לאחר1נהוה
 אבל סערכ. ולפח1ת.ם ניל' 1לבני לי הצורך כהם שראיתי סה רקא'נם
 והרין לחכם 1לשאול להסתפק שר:יל'ם פה או והירוע'ם הסש1טיםהר.נים
 להם והנורם רבר. עיקר רק כתבחי, לא כסשיטות כססר מפ1רשהה1א
 שהס אלו בנלילות ארם בני וננע. הום; מ1ם. רואה הנכר שא:י מפנ.הוא
 אלו: הטה הלא הסופין להם. סכ1ת ונ' סוטק נ' רהי:1 שלש עלשלש
 א1תם עושים שא.נם או בכלל לבטלם הרכה שנכשלים סצ1ת עניני איוהא'
 כאוהר1ח בוה כי1טו וכן א1חם טכטלים קלה כסכה ולכן 1הורמן כסקרהרק



הקדמהיון
 ברקרוקיה לב סשים סבל' נכשלים אכן המצ1ה עיקר שמקימ'ם ב' תעשה.רי"
 כאלו הכות"כ עליו טעלה שאו סל.מרה אנשים כפצ1ת אותם עוששרק
 מצות תראה ראה הלא ועיקריהן הטצות ברוב שיך וה ורבר כלל עשאםלא

 מניח ש4,נו רמי להו משמע דלאינש, ער ,ר.עה הנר1לה שסעלחהתפ.לין
 1ט1כים נר1לים כמה 1.ש יש כך פ. על ואף 'כ1נה .שהאל בשם לאתפילין
 .סצא כאשר הכל בציצית וכן כר.א1. רקר1קיהן ככל מרקרקים שאינןבעיניהם
 הרקרוק יר. שעל בלבר 11 שלא סצ1ת איוה שיש הנ' כמק.מם.המעין
 על אתר חטא שמו0יפין ואת :ם אף אלא המצוה מבטל כ,-אף שלאכהן
 שהברכה עליהם שסברך כסצות בפרט.ת שיך וה :ענין כרא1, שלא קי1פםסשע
 האלש.ך פ.רש האלו אחרונים ענינים ב' 1על טאיר. כבר וע1:שה לכטלההיא
 הרקרוקים. סצר רהינ1 'חטא ולא ט1כ יעשה אשר כארץ צר.ק רא.ן המקראכתנת
 מחורש.ם רינ.ם מפרט. הרבר העלם היא ראש1נה סכה אלו: הם הסנות1נ'

 להר'א שמפורש מה אף הב' יהמפ1רסם. הנליי כספר נכחב1 שלאטחמת
 בכל כה, מ1הרי לא רעלטא שר1כא מהם הרבה יש הפ1סק,ם ובכלבתלמ1ר
 .1רעים, כא.נם שנעש1 ער שני כטבע להם שנעשה ההרנל מצררקרוקיהם

 הציציח תליח 1סקום פהטצח למעלה הראש כנובה תפילין ה:חת סק.םכענין
 קריאה כין הריכור איס.ר המחפללים, לפנ. .ההעברה היש.בה איסורוארכן,
 ,סריני 1חפץ טוכ 1.1ם שבת מר.;. רבים 1פרטים להש.נה טטת1 שעלשמע
 שכתוכ ממה הרבה .ורע'ם שאינם לך ייאמרו וקנ.ך שאל 1כ.וצא, .ר,םנם,לת
 רבונם .ורעים רכרים כהרבה הג' כספר. שיחפשי ער ה1ה בססרלפניהם
 אף כקל1ת להם רומים בכלשונם הרנלם שלרוב מפ:י בו למר1ר1סכונים

 ושיהה כעשרה תפילה כביט1ל כהיתר, להם ש;עש1 ער סאר חס1רוח שהן פיעל
 וכ,1צא, חכירו בקל1ן ימתככר שם ומכנה להם .ר,ם ונטילת הכנסחבביח
 וקרוכ הנרול. ועונש שכר כוגר1ן העם לב להלהיב אלא כאת. לא אלה1על

 וחובה כקצרה, לשונו 11ה של1 בש"ח .ונה רבינו החסיר כחכ אל1לרכרי
 רבות אוהרות יש כי .כשולו במה ולחקור העם ררכי לחסש המ1כיחיםעל
 תורה אשר תחח קצתן מכטלים האוהרה מקצת ש1מרים שהם פי עלאף
 בהם ליוהר ה1רנל1 לא כי כם .כשל1 פוששם 1,ש חכמים מפי יבקש.לא
 בני מכש1ל ל1כרון שם וכתב כור1ן עושים ואלה מ1רים לקול ישטעו1לא
 נרול עונשם יהיה רנות פעטט שבעיצתם הקלות על 0אר והזהיררורו

 עסו 1נמוקו 1טעט1 רמ.ם שפ.כת ער.1ת נילוי ~רה עבורה רהינ1מהחס1רות
 ואם חכם.ס. רבר, על לע1כר המיתה ח.וכ על נכ1ן טעם שם כתכ נםשם,

 לא אשר המעש,ם לכל ו1כר אוהרה אחר אוהרה צרינין הי1 ראשוניםכר1רות
 יתפי ה,ה האחר1ן הר1ר לנו שכן כל טובש לסעש.ם 1יר1ו אחר 1ויר1ו.עשו
 סומין על ולהוהיר ל1רו כאת' הצע'ר אנכי נם לכן ררק אכשר רלאריחסי
 לקצח טעסים כתכתי ואנב וה, בומ:נ1 אלו בנלילוח המצטרכי6 שלשחן הנ-לאל1

 הטבעו, ארניהם מה על חמהו כן ראו כ~שר חכמים אפילו אשרמנהנש



ז%הקדמה

 וה חיכורי כתכת. שלא בשגם הטק1כל'ם מרבר. רבר.ם איוה כתכתי:ם
 אחר' סקום טכל ההיא כחכמה ס1עיר מעט היא יריעתי ונם להסוניםרק

 לא אם אף לעש1תם 'ש 1נפלאים נרולים לרברים רוסוים ההסהשענינים
 ווה התשובה טמצות ב' פרק חררים בספר שכתיב כפ1 מרמיותן כלל.רעו
 הקרש רוח עליו הופיע כאשר ו"ל כט1הר."א האלקי 1הפק1כל כקצרה,לש1נו
 יר. על הנרולה 1בכונתם בצומ1ת .עשו אשר הת'ק1ן למשכילים לימרלסר
 ונג'ח השכ שיאמר והפס1ק התעניות מספר נכת1נ אך וכי' הקורששמ1ת
 אשר חרש שם וה לחב1רי יקראתי כאן. ער שמ1, יתכרך להשםהכונה
 לכת1ב כאת' שלא מפנ. הא' טעמ'ס: יג' אומץ יךסף 'קבנ1 ה'פ.
 ולהוה,רם ולורום כהם טתרשלים שהע1לם במה אומץ להיסיף רק הרי:יםכל

 מעצמו ה' לרכר חרר שאיננ: שט. ערכ' שפלוח ירעת. כי הכ' כך. עליליראם
 מעל שהעתקת'ס אף אליו לסבול יכו: כ. אלה רכר. יר. על סעש'1 .תקןלא
 ל1 אס-ע לטהר 1בא כלמ1ר.ם א1ו; לו להע,ר נפש1 שחשקה למי רק ה'פפר
 בעקבוח שררכת' הנ' אומץ. יךסף ,ר.ס וטהר ררכו צר,ק .אחו ;אטר:עליו
 'ר, על או ספר'הם על שמ1תם שקראו :"ל נפש נוח. קרמונינ1 הצאןריע.

 צ'ונ,ם הצבת' ולכן בהקרמת1 הר1קח בוה שהאר.ך כס1 שמ:חם שלהנימטריא
 אלו: יהם לה המסיעים שמ1ה כל ':כר1 הט1ב שעל הואח הק1רשלמלאכת
 פנחם מה1ר"ר החס'ר א"ם ה1א שכקרושה רכר לכל וכמעלה בוטןהראש1ן
 שסלבר ב1 ל1 ש.היה 1למעט הבא 1לעולם הוה לע:לם שהכניס:י 1"ל:עליקמן

לימ1רי
 שה.' הטוב'ם להמלמר,ם נר1ל שכר הטהיציא יבכבורו כעצמ1 עמ.
 לי א1ן טצא כב.ר ע1ר שעתא ליה רח.קא רה1ה ואף לי להסציאבאפשר1ת

 רקרוק צר על כולם שה,1 ה:הנות.ו ירא.חי קרש .ר. על מים ש'צקח,במה
 ארץ לקצ1. נ1רף הט1כ שמ1 ה'ה כאשר ופרישות חר1ט.1ת בסריחה:סור
 אר1ן הלקח אחרי א1חו נמרת. א:. אשר חכסה ראש'ת ספר לן קיצר ולכןי,מים

 של שנ.טסר.א ה~ה השם כא :"ל ולבבור1 לעיל שכתכתי כמ: פמניהאלקים
 רר'ן. כח1שבנא רר.ן חושב:א זעלקמן של נשטר.א ה1א אמץיוסיף

 צר"ק. טור"ה אב"' ח'בוה ראש. חסר אמץ שמ', על טרמ: יךטףנם

 הטסיע ה1א שהוא ה:"ל הא"ז זנךךיל נמר שאר. הוא השנ.המסיע
 לב' על עלה לא א1סץ לי 1הוס'ף לי שה,ה הוא שלול. נרול 1שקר ספש כישיש

 של כגימטריא ה1א האז זנךךיל של ססקר סספר 1הנה :ה. חכור. לחברמעולם
 י"ץ איוק כהר"ר הנרול אחי ה1א עלי החביב האחר1ן והמסיע הסלה. עםאומץ
 בהם כא1 ענינ.ם כטה נם נכון על 1ס.רורם רכרי בהעחקות נר1ל עור לישה.ה
 האלקים לכן סלכותבם :שמסו 1מבלער,1 לוכרם לטוכה הנורס ה,ה היאאשר
 הוא המלה עם כי'"1 מלא אךמץ וחשכ1ן אייזיק שחשב1ן ליר.אנה
 לת1ך שנ~רקו בפה על.1 גוננ1 :ה 'ר, וסעש' על' ה' ניעם שיהיה ואקיהש1ה.
 ת.בוח ראש' שעולה תחתון תוך עליךן :ה ספר שערי מ:' השס1חפ.

 מילתא טשנא שיהיה ושני ראשק ובית הסשכן של השנים כחשבוןשלהן
 לרכר אכלה טרם אנ' לכן ה'. יב.ת ציון נשערי האלה שער.ם ה'שא1הכ



הקדמה1ע1
 העם חן *תן כריחיכם, ה' ייחוק ראשיכם, שערים  שאו חאלה לשעריםאשר
 אטונים שומר צריק גוי כי ויבא שעריכם, אקרח לאבני שישיטוע*כם,
 תקבלו הקוראים ואהם רלחותיכם, יסנר. לא השערים שאתם רבריכם,לחבב
 ועל ומחשב.תיכם, בפחשכותי הוא קטן אם אף לפניכם, שאסרו ט0יהאפח
 כל וה כי ופעשיכם, ררכיכם ותטיבו טעלליכם, רוע הסירו ה,כו רחצו כןירי
 וכיותיכם, .להאריר להנריל סצ,ת בהרבה ילוכותכם חמאתיכם, חסר סחשבחיפרי

 וביומיכם. בחתכם ירושלים בשער, רנלינו יהיושעומרות
 החס.ר א"מ בן 'וסף הקסן נפאם בשני. נכוהרכרי

 נוירלינגן וצ"ל מ'נחסטוהר"ר

 המחבר. של חתנו מהדייןהקדמה
 הסחבר של יר כת,בת ווי.ת בקרן וטונחת כרוכה א,מץ יוסף שספריק
 נראה ומהקרמתו ושנים .מים כמה וה מבקש וא.ן רורש ואין ו"ל חמימורי

 ככל הנהונ.ם רינים הן ביה רכ.לא נרכא שהוא הלו ססר לרפוס להביאשרצונו
 ה,רכה נוראים ויטים רנלים ריני וכל כשכת. שכת בחרשו חורש פריהשנה

 ינהנ היאך רינים ושאר כרכ.ת וריני ופשטיה נהרא נהרא חפלה שלנוסחאות
 לחבירו ארם בין טוכות ופר.ח טוטריו ונם מוסר ספרי כל והעתיקשכל. לפי הפ,סקים בין הכר.ע ונם רמין פ"פ ק"ק פה סנהנ,נו ונם ושניו 'סיו כלארם

 קריאח .סרר הטוק ברכת קורם שבת לליל חרש חפר נפרץ כקיצורועברונות
 ספר שטחבר קהלתנו וליושבי ארץ יושבי לכל ומפורסם נלר ווה שלו.שטע
 כקהלתנו ישיבה וכני לרתני ראש מי.חר אחר היה ו"ל וקגי חפי ט.ריהלו
 והיתר איסור בה.ראת הן יכואו פיו ועל יצאו פיו על הערה סעיני אחרנהיה
 הנאק עם תשובוח שהחליף העולם בכל ספורסם היה ונם הקהלה בעניניהן

  הבית  וגם הלו הספר פתין כנראה של"ה הטחבר כעל סמל הששהמההריר
  ב,לכית שתו הב"חדש

 סיאי
 טהור"ר והפופלג הסיפלא החכם בשמו  וקראו

 הרסום על להעלות וראוי ססכא כר שההא וניכר רטין פ"פ פק-ק נוירלננן'וסף
 כס.ת. לנרול בפרס הטח רברי לקתם מצוה כי כישראל ספרים ירכוכסותו
 בוראי  %שטתו רוח גחח לעשית ובסרישות סהסירוה ומפירסם מיפלנשיהיה

 ומתעסק נורם שאני לאנפאי נפק שכיבנא כר אני ובטוח בקבר ר.בבותשפתות'ו
 מ,שראל חברות.ת בכל הלן פפר ש.לסרו ואקוה חוצה סעינוהיו שיפתובקרשים
 כטרוסים סהרי ואלקות סרינית ישרה בהנהגה ע0 הטוני לנחנ שיוכלוכרי
 לא כי חפלום חס הנמאם כטף ולצכור חון לחרכות כהנתי שאק בשחקשוערי



תעןהקדמה

 נהניתי ולא שנ.ם וחטש מעשרים יותר תורה באוהל "שבתי ימ' כל כי עמריק
 מספיק אני יפי וכל ל1 ראפשר סה בכל השלום על,ו חסי שהיטיב רק ארםסשום
 לאוכלי אלא התורה ניתנה לא כי תורה של כררכה כסועט ביתי ובני עצטיאת
 טתוק ולא הוא כר1ך הקר1ש ס,ר כוית טר1ר,ן סוכ כי ה' על כטחונם שהיההסן
 ובקהלתנו בי ננעה ה' 1יר הנלנל עלי שנהפך עכשיו ורם בשר ירי מתחתכרבש
 וכל בת1כם כן נם ב.תי והיה קהילחנ1 כל שנשרפה חע"א בשנת פעפים,שתי
 הי1ם ער נבנה לא 1ביתי מזשר סעט לי נשאר ולא ע,נ. פחמר וכל חפעיכלי
 תסא-ל בשנח טשבר ער קהילתנו יושבי באו שבר על ושבר הוה על והוהה1ה
 בי תלו וה,ה טכל ריקן לב1ש כלי ערום סמש ונשארתי קהלחנו הצינשרף
 ואין עניות לרקר1קי באתי כך סתך להם פ1רש ואין לחם שאל1 עולליםטפלא
 ונוטיי רחטנ.ם כני רחסנים הם קהלתנו אנשי רק סע,רות שלש מו1ן אפילולי

 ביתי בנ. אח לפרנס וממונם בנופם 1לסער לעור 4 וה.1 עלי הן הטילוחכרים
 ומנהיגי פרנסים הקצ.נים האלופים וכפרט נרולות בסחנוח ננ1ת שתי1בנרונית
 רשות ל. שנתנו הן בטמונם הן שבעולם טובות טיני ככל עמי הסיבוקחלתנו
 שט: טכל חשטרם ה' אחה חסר, אנש, סנולה ליח,ר, ולכבר הלו ספרלהרפיס
 1שנותיהם ימיהם ויאריכו יריהם סעשה בכל והצלחה ברכה וישלח רעופנע

 להאלוף סשכיר לראש ברכות ונם ות1טים, לאורים הכהן עטור ערבנע'סיס,
 הרפוס מע1ת לי שהלוה 'ציי שייאר אייזיק כהך"ך והקצ.ןהראש
 יראה פעל1 ה' ישלם פרוסה ש1ה ריוח בל, וווי 111. כפרעון לו לשלםוחניר
 וקנ1 1חש1 נשו עשו הס1עט כסם.כם על תחוסו אל ככן יטים. 1יאריךורע

 הטעת'ר רבר. כה לבמ1. .שסח כו הקורא וכל לכל שוה הוא כי הש,הבפקח
 כרננ.ם, ולירושלים לצ.ק לעלות שתוג1 וקטנ.ם, נרולים בשב,לכם ה'אל

 למימ.נ.ם. רחים סמא היא אשר ה' כתורח ש.עסקו בנים, ובני לבנ.ם,הוכ1
 דארךם רייש משההקסן

 רסין פ"פ רק"ק חסר פבח.רי הבח' יחירי בני ירי עלוהונה
 ש" דארום אברהםכ"ה





 ראשוןחלק
או~רשפו

 השלי1ן.שער
 ערבית וכל שבת למוצצי התפילה סדר אסדרראשונה

 ויציאפ והליכה הכנסת ביתוסדר
א  ו,ר.1 הוא אם אפ,לו לתפילה יר.ס ננס.לת לרקרק עריךארש,

 לילך צר.ך לתסילה מילין רארבע אחר פירוש לפי שהרינקיוח,
 רב.ם ס.ם על העוסר שכן פכל לתפילה, 'ריי ל.טול כר' פיל'ןר'

 אין כי מנשוא נרול עונ1 1ראי כהן והסזלול בהן. יזלולשלא
 שום בוה א.ן כי 1שלום חס הסצוה את לבוית לכם ורוע מורין רקוה

 קוני ככ1ר על חס שלא שהשיאח1 לכו ור1ן לא אם כע1לם והוצאהטרחה
 וה לא'ש קרא שלו תשובה בשערי יונה 1רכינו לעולם. כא שלא לישרא1'
 טכל החסורה האחרונה בפררנה אוחו 1חשב אחר לרבר 1םומר עולפורק
 שע,מר מי לבל 1יר11 קצת צריך הוה ולרבר ב"ר. מ.תוח מחתביאפילו
 הולך יש"ר אמן יכטל שלא כרי שאו הכנסת לב.ח הליכה בשעה מב'ת1חוץ

 לבי" וכרנשכטר1צה
 הבאה פע1ה והוי 'ריו ליטול לכיתו 'לך כטרם אלהינ:

 ואל יריו ליטול מעטר1 אל הקר1כ לכיח ילך תקנחו וואח נרולה,בעכ,רה
 בירג שניהם שכר ואו הקכ.ה טמיה של הסא'ר.ם טפנ.ם .ותר א.ש פנ''שא
 לביח ללכת שהוסן שכש.ראה וטעותיו ה' לרבר חרר שיהיה סוה טובאנן

 ,ביוחר סטש. הליכה שעת ער 'מחין יאל ל'מול עצטו יקרים לבוא סמשפשהכנסת
 קרנות יושבי בשיחות לסעריב טנחה בין הסש'ח.ן לא1חם כוה ו.רווצריך

 כשהולכים .ריהם נטלו אם שאף נטילה בל. לתפילה טשיחחן לילךשרנילים
 טאי לא לש,חתןסבחיה;

 התסילה. ק1רם סה וטן היא אם חובתן 'ר.

ב
 שסאל, ביר והק'נוח יפה. תחילה עצטו שיברוק ער יתפלל לאלכחחלה

 שהתורה פפני סעם רנחן כרבא רעלמא שמאל ביר לקנח צר.ך יר איטראפילו
 טראה שביפין ספני סעטש כאירך ולא למו רת אש טיטינו שנאטר כ'ט.ן;'תגח
 לקנח צר.ך איטר טעטים הנך ולפי כירוע, כנפרא סעפים ועור תורהטעמי

 כהתיה סיל לא תנא. רכולחי פ. על אף רעלטא. .טיו שהוא ריריהבשטאל
 התפלי ואם בתרא. שהוא ס6נ. כרבא " קיטא אנן הכ' אפילוררכא

 ואינו
 יוצא. אינו פרסה הילוך כר' ער לנקביו עצמ1 על לעטיררול

ג
 וראוי צ*א סי' ובש.ע בטור 1כתב (שראל, אלהיך לקראת הכוןכתיב

 יכיל ארם כל שאק אלא לתפ'לה, סיוחרים נאים סלכהשים לו ש'היההוא
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 כאן. ער לח"ילה, סיוחר,ם סבנס,ם לו שיהי' טיב מקום טכל וה, עללכ1בו
 הטור כתכ נם לעשות. מח1יב כלל הוצאה בל' לו שאפשר רמה מוכחטזה
 לעפ1ר שרנ,לים במלב,שים בתפ'לתו לעמור שיש כפשיסות צ"א 0,מן,ש-ע
 שלא וכ"ש סרבילו ,לכש בביתו שטתפלל אירע אם לכן חש,בים. בפניבהם
 כל .לבש רק שוקחם, כתי בלא א1 ככיח1 לילך שרניל קטנה במצנפתיעמור

 1יה,ו למטה תלוים יהיו שלא באופן ונכברים לנר1לים ה1לך כאיל1מלב1שיו
 שהיו הראשונ,ם כימים 11כירנ' כנה1נ. לולא1ת א1 בקרסים היטבמחוברים
 בקמטים העשויה לב"ה מ,1חר סרבל בתים בעלי לר1ב שהיה מאלהמובים
 שקורין הטמרן עט,פת 1כן חופתו, בשעת כוה סרכל לכנו נ1תןוהעש'ר
 הרמיזא ובק"ק 1רנקבורם ק"ק פה ובפרט באשכנו קרמונים. שהנהיגוקאפא
 שכך סוכח נש1א.ן בהלכ1ת במהרהל ונם ויפה טוב 1סק1כל סתוקוהוא
 כראיתא עיס,ף ררך להתפלל שמצוה הפ1סק'ם שכתב1 טאחר 1גם מנהנם,היה

 יסתכל רלא בנין 1ע,נף ריש'ה לככוי בע, בצל1תא רקא,ם סאן ואתחנןבו1הר
 בתי התפילה כשעת ללב1ש 1אסור עיס1ף. הויא הקאפא כן אםבשכינתא,

 נא1ה רנל חב.אנ' אל נאסר עלי1 כן שעושה וסי הענטש1ך, שק1רין,רים
 תנ,רני. אל רשעיםויר

ך
 שלא כר, לב"ה בהם ללכת מ,1חר,ם מנעלים וונ ל1 שיה,ה כתבבס"ה

 לכה"כ סמ1ך ברול לעשות קרוש1ת כקהלות ונהנ1 ביותר. מלוכלכ1ת'היו
 הפנעלים. לכלוך בהםלקנח

ה
 ק1רשא עם שכ.נתא ליחר כרי לב"ה אלך יאמר הכנסת לבית לילךכשירצה

 קורם ל1סר טחויב 1כן חכטה. בראשית ה1א כן סנפילתה ולהקימה ה1אכריך
 לצאח יתכין כן ירי שעל נ"כ בוה וטרויח הקבלה, ררך על טצוה עשמתכל
 ואפיל1 לצאח. ,תכין לא אם 'וצא אין כונה צר,כות טצות רלס-ר טצוה'רי

 פש1ס, מתכו,ן לאין מתכוין שבין ההפרש ט"מ כונה, צריכ1ת א.ן מצותלם"ר
 וס' חררים. בספר כתוב וכן לחומרא, ראורתתא וספק ספק אלא יהא1לא

 וקוני. בוראי טצוח לקתם כר. לב"ה הולך אני לפחות יאסר 1ה לש1ו טביןשאינו
ן

 לב"ה כשקורין לפ1רו באמצע ה1א אם ואפילו לכ"ה. לרוץ גרולהטצ1ה
 שה1א עליו שאוטרים סלעינים ספנ. יגוש ,אל כלל יאחר אל וכערביחכטנחה
 עסו לרבר וירצו ארם בני בו יפנע1 ואם עמהם, יתקוטט לא ועכ"פ שוטה,חם,ר
 הכנסת. בת הויאת לאחר ערירחם

ן
 סטוך בררך הה1לך שהרי בעשרה להתפלל האפשר בכל להשתרלצריך
 לבא ל1 אפשר אם מילין ר' עור לילך צריך אחר בסקום ללון ורעתולחשיכה
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 לררך חתפילה קורם לצאת לארם אין נם סיל, 'לך ולאח1ריו עשרהכמק1ם
 ה*כחו יאחר אם חפצ1 לטצוא יוכל שיא לא אם עשרה שמהפלליןפמק1ם

 להקן יוכל  שאינו פעוות חהל קראו נם לו.ה. עור יטצא לא כן 'רי שעלאו
 חהסירש תיבוח ג' לטלאות יכול שאינו ספני בעשרה ק-ש קורא שאינ:טי

 טס'ם אם ראפן אות'וח בנ' ממלאם כצכור לאפוק' רטיח מסנ'ןבק-ש
 שהש"ץ נהגינן רלא אשכנן בנ' לר'רן '"ו כסי' כס"ש לש"ץ קורםהכרכה
 תפלוח שמבטל שסי וטב1רר פשוט וא"כ אטת אלה'כם ה' וא1טרח1ור

 שעונם מש'נה או קרנ1ח .1שבי שיחות משום או ין משחה משוםבעשרה
 חשם חילול ובעיני בעשרה חפ'לה לבטל אין ר"ת מחטח ואפ'לו מנשוא,נרול
 הרבים את וטחם'אש שחוטא'ס בכך סרקרק'ם שא,נם חכסים תלט'רינר1ל

 ק-ו ורנין מהם שבושים רק לב"ה ול'לך לקום כרצונם 1'ש אצלםה'1שב'ם
 נרר לו 'עשה הטלע'ג'ם ננר כא1לם בריא לכו שא'ן נפש בעל כל לכןסהם.
 סהסעורה לעמור בקנס על'1 יקבל א1 הברלה אחר ער סעורה לשום 'לךשאל
 יבוש לא קרוש עם ראש' על לפסוע יצטרך כן יר' על אם ואפילו ברכוקורם

 להטנע או טצוה מעשות 'טנע שאל הש"י בעכורח נרול כלל ווהמפניהם.
 בעולם יבוש חטאו 'ר. שעל שיחש1ב לוה 1תיקון הסלעינים, ספניסהעמרה
  העה"ו שכושת ויבין 1יראה החתנים כ.ן כאבל הצריקים ב.ן וישכהנצחי
 לירי יבוא שלא בוה ירויח בעשרה החפילה וסלבר העה-כ בהמת ננרכאין

 שכרוח, ע"י פעם,ם כטה שזררע כסו הכרלה ק1רם שבת איס.רימכש1ל
 ועור וכל. טכל 1הברלה תפ,לה יבטל שכר1תו שע"י לרא1נ יצטרך שלאנם

 לבטל חףל התירו שהר. בעשרה תפילה של הנר1לה מעלה וראההביטה
 עשרה למנץ להשלים כרי כנעני עכר לשחרר רהינו בשב,לה ראורייתאמ"ע
 תעבורו. כחם רלעולם בעשה שע1בראע-ס

ח
 תיכף סתפלל הנ"ל ראנות 1ספני כעשרה בתפ.לה להקי ש'רצהומי

 של אמוח ר' בישיבת רבים להכש.ל ע1ר יכא לשלחן סס1ך ברכיאחר
 לסכשול עור יבוא בשולחן סטש סק,סו על עופר ואם .' סימן כרלקסןתפילי:
 שלום רעושה פסיעוח נ' לפסוע ולא כראו. ולהשתחתת לכרוע יוכלשלא
 הרוכ ועל הטסומן, טפני וכשתו רחוק שהסקום ספני פשוט הכינה ביסולונם

 שילך לא אם סהסעורה ירחיק נפשו שוסר 1כל נטילה, בלי שטתפללנכשל
 הסעורה. אחר. בעשרה ש'תפללו בב'ר1ר שירע או לערב'ח לכ"הבורא'

ט
 טצר ובהורתו בתפ.לתו נק' ש'ה'ה הארם צריך וריקרוק וה'רותהרכה

 וחירות צר'ך וכן הסלבהש'ם נק'וח וכן ווהמא, נפיש בסקומה אחףל כ'הק'נוח
 ברחובוח נקי טקים בלי צואה קיא סלאה הרחוב כל ולר,רן נקי, הטקומלהיות
 יאל שקורק הרחוב שאחורי הטלףא אפילו ביה-כ החצר עי וחהעיר,
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 כני של מח'צה .עשה 1לפחות ב1ה נרולה והיר1ת צריך הלכנה קירוש1בשעת
 וסי ברע. מנוללים שהקטנים וכהחררים ת'קון. הוא אמ נר1ל ועיעארמ
 להם הנלו,ם וכל 1כסתותיהם וכריהם 1מסלב1שיהם מהן לישמר ישרנ*ם
 כש.עור רהינ1 פרס אכילת לאכ.ל יכול שנרול בומן תב1אה טמין כוית אוכליםאם
 1כ"ש שנה בבני ב1ה מקפ.ר שהיה ו"ל החס.ר מא"מ וראיח- כ.עים.ר'

 נאסר על'הם בנק'ות שלא שבקרושה רבר 1א1מרים 1מושב1ת משככותבחרר'
 ח"ח וכחב בה, עונה ונו' תכרת הכרת הפר מעוח.1 ואת בוה ה' רברכי

 אעפ"' פכפר א'נו 1כ1ה פכפר הכרת כר'תוח רבשאר 'ונה רב'ניכשפ
 כתפילה ט'נופות במקום לינע שלא 'והר נם לטלן. רחסנא כה עונהשנכרת

 במ.ם נטילה יעסרך שלא האכילה בשעת כוה לי1הר שצר'ך וכיש בר"חאו
 1ח.כ1ך הארם בנ1ף הסכ1סין רומק1ס1ת כל הינ1 הטינוסות 1מקום.כברכה.
 3ש1גנ ננע ואם 1באונ.ם, בחוטם סרוחה ל.חה א1 בגינה נניעה שכן וכלבראש
 רפנקי. במ.ר. או בכ1תל ירי1 ישפשף לפחוח התפילה כשעחבאלו

 ביעיאח: 1."ט שבת ת1ספ1ת נם כי לאחר יש 1."ם רמ"ש ערכיתתפילה
 ע1ר ,ש ב.1ם הנראים נר1ל,ם לא כ1כבים נ' שיראו ואחר ראוריתא.נ"כ

 שאין הסעונג.ם ובימים ש,עור. לתוספוח א,ן אכן לתוספות פה וטןלה1סיף
 1מ1 שהוא לנסר, ל1 ברי שיה.ה ער להמח.ן לרקרק יש הכ1כבים לרא1חיכול
 סעונן. ה.ה לא אם בינונים כוכבים נ' לראוח רא1. שהיה אחרמ,:

יא
 .רפנ1 לא אלק.נו ה' רח1ם אל הקהל יאמר רח1ם והוא החוןכשמתח,ל

 אלק,ך ה' רחום אל שכחוב כסו אבוח'נ1 בריח אח ישכח ולא ישחיחנ11לא
 להם. נשבע אשר אבותיך ברית את 'שכח 1לא 'שחיחך 1)א ירפךלא

יב
 חפילת אחר ער עיבים סעריכ מהתחלה כרכ1ר ההפסקה ועונשאיס1ר

 אס1ר גם בר"ח, 1אפילו הק1רש בלשון אפ'לו אמור לרבר שאס1ר טק1ם.ן. בשלום. לשאול מ1תר ופרק "רק ב.ן אכן ארם, לכל יר1ע עשרהשמ1נה
 שבחות. שאר או תהלים ל1סרל-יס,ק

יג
 אפיל1 מפם.ק 1ער לעולם המבורך ה' 1לכרוך 1לקר1שה רבה שס'הליהא
 וכ.וצא 1,שתבח ויתברך ינרל לועתה לא אבל הח,1ב לע.קר 1ר1קא הפס1ק,:אמעע

 בהפסקתו יאטר לא כמורים וכן וברכו. קריש אחר ער בשתיקה מפס.קרק
 תפ'לה ושומע הקר,ש רהאל ילאסן ררבנן. מ1ר.ם ולא לך אנהנ1 טוריסרק

 הרוב ועל בסילה. בשיחה כ"ש חו"ל החפירו קרושה ברבר. ואםיפסיק.
 שקרנים חנפים חשט"ל שסיפנן שכ'נה פני טקבלין שאין כתות מר' בא'נכשל
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 תרפ1חם בנ.ת מהעומר.ם בעצטו ק"1 הארם 1.שא לצנים, הרע לש1ןמושא'
 קטנה פמשלה רק לו שא(ן כ"ו מ1של לסנ. עופר ה.ה איל, נם ריפיה,שנאלמ1

 וכ"ש לצרכ'1 כפניו ע1מר שה1א ומן כל אחר ארם לק1ל להאו,ן פ1נה ה'הלא
 בעניניו. עס1ק נע1רנו מפ.1 אחר רב1ר '1ציא לאשה:א

יך
 אשכנו. ל1ר,א יצחק 1מהר"ר ק1רר1א,ר"1 טהר"ם הנרוליכהמק:בלים

 חר.ריס כספר כ"כ חפ,לה כשעת שלא אפ.לו בב"ה חול רב1ר אסר1:"ל
 לא תורה בעלי לפח1ת 1ו"ל כחב :לכס:ף כוה מאר האריך 1בר"חמשמם
 עסהם .רבר אחר 1אם תפילה בשעח שלא אפ.לי כעסקיהם לרבר.חחילו
 בקיצ.ר. להםישיבו

טך
 ט1טה יהא 1לא לאחר'1 'סס1ך אל רמ,1שב כתפ.לה היראה בספרכת1ב

 ח1ץ ננר: הי1שב סנ, יראה שלא כפקז וראש1 ישב אלא נא1ה ררךלעררין
 ברערה .וחר יה,ה למען עטרם על שוקי1 יהי1 אך רנליו יפש:ט 1אל אסוהי1לר'

:יראה.

טז
 שאס אמן, ש.ענ: כר. לש"ץ ק1רם הקהל שיסתס1 צריך הברכ1תבכל

 ח1ץ ההיא נרולה טצ1ה 1טבטלין אמן לענות רשא.ן אינם הש"ץ עםמכימין
 .ש ק"ש רלפני אטן ועל רס"ב כס.' כמ"ש י"ח רלפנ. ישראל רגאלמאטן
 ו'. סי' כמ"ש רק"ש ת.כוח רס"ח להשלים כר, ב.1חרלרקרק

יז
 1כן ס"ר ס.' כתש1בות.1 סהרש"ל כתב וכן ל1סר, אין נאסן טלךאל
 פקום טכל ביח.ר לאמר1 שיש שכתכ טהרמא"י 1אפילו ו"ל. סאבות.ראית.
 א1ח1 יאטר שאם כלל לאסר1 שלא בעיני נכון וא"כ לאטרו נכון אין רכציבורכתכ

 1הי כן נם א1חו ל1סר :אתא נקט סירכיה בצ,בור רנם לם'חש איכאביחיר
 לק"ש, שניה ברכה כיןהפכקה

יח
 כהתעוררות ש,וכה מי ו"ל רוסהתם יוולסן הר"ר הנרול השתרלןכתכ

 קטנה שעה עסקיך מכל לכך את חפנה שליסה שמים סלכ1ת עול עליולקבל
 ער ומן אחר ומן חעשה 1וה ישראל רשמע בפסוק רק כרא1י שתכמןער

 פרשה ער הוה בררך ת1סיף 1או בקריאותיך תם,ר כונותיך בירךשיעלה
 בכונה כולה ק"ש לגפור ההוא כררך חוסיף כך ואחר ק-ש שלראש1נה
 ככל חפיר לשם,ם לבך תיחר נך ואחר ותלמיר שתקרא סה כל כךואחר
 וארם. אלקים בע'ני טיב ושכל חן ותמצא כלילה הקיצוחיךעת
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 בחברחה, אות להבליעה ולא במלה מלה ק"ש לקרוח לרקרקצו'ך
 נס'ח' 1אני בוה שקרטני פי לעולם.ם היה לא הוא חרש סצאתי והוראה
 רק כרס,ס'ם שהוא נסו נוה לרקרק צריך הרומות כאתיוה לכר שיאבחוש
 יפרירם לא אם בנק.רה נעש שאין א.תי1ת אתר שהם או אהח"ע אותי1תככל
 האל"ף כהכרת היא הסלאפ1ם שהברת במלאפו"ם 1' וכן נמור כרקרוק טוהוה

 ראהח-ע בנק1רה הנח א1ת יקרא או נמור ברקר1ק 'סרירם לא שאםראהח"ע
 הן כולם או כע1לם מל כאתה ברא כנון כראש אהח"ע שיהיה הן יבליע1אהח"ע
 אחר. סהסרו. כלו תסרו לעולם כי כספעלו כרשעתו כנון תיבה באסצעשיהיה
 כחב ולא שכתכתי כמו ה"א הפררת חים מים באר כספר שכתב מצאתיכותב.
 נמור ברקרוק ק"ש יקרא לכן השמיט. למה 'רעתי 1לא וסלאפ1ם הח"עהפררח
 כרקרוק מתכירו אחר כל .פר.ר שב1ראי רעים בח.כם שיש והוכים ט.נהכאילו
 כצל שהוא השפל כנ1פו רק היוק לו אין רעים א,וה יקח ח"1 1אםנטור
 שלא כתפילה נסור ברקרוק ש.רקרק ק"1 של כנו בן ק"ו פ1רח וכאבקעובר
 ביותר הוה,רו בק"ש ובפרט לע1לם, חיה שהיא בנשמת. ה,וק ח"1 ל1.היה
 לא ואם ניהנס. לו סצננין כאוחיוחיה שהמרקרק ואמרו ראורתתא,רק"ש
 פחולקוח רעוח רכסה ואע"נ יצא לא בתורה הכתובים בטעטים ק"שקרא
 בטעמים. לקרותה מצוה עכ"פ כוהיש

כ
 ~ה ובענין ערך לה אין אפן מעלת 1חנה אומן, קוראין אפן כנק לסנ1לוהציר. לחולם הקסץ ע.שין כי כר.נן הנק1רות קוראים אין ר1בנו האשכנושאני

 קוראין טבורך ויש"ר המבורך וכן טמשטעותה לנמרי הטלה טהניאיןהם
 הוא שנם ק.רש קוראין קרוש הרקרוק, לפי כלל טשסעות לו שאיןטברך
 נרולים עקרים שהן מוער טעם ציונש יך העכתי והנה סשטעות.שינף
 ככל לרקרק 'ש לכן טאר, חרבה וכהנה כהנה יבין והסעין יתברךכשבחי
 כ"ג בסיטן שהארבתי כטו ונקורהנקורה

כא
 עסנה רהרין נ"ל ה"א כפו קוראין האשכנ~ש שאנו הח' בקייאתאכן
 ראהח"ע בטוצא הח' חברי רהמרקרקים חרא נאמנים ער,ם שלשה לי1אעירה
 שהרגשוח ירוע שהרי רנושה בכ' רוקא רהתנו לחלק ואין רניכ"ק במ81אוהכ'

 בפ"כ החוס' כם"ש תנא שהיה הקליר שהרי הב' אחר. טטשא הםוהרפיוו
 וכטה ערך ק ר"א שהוא כתב שועיב ובן כולן כגנר החיות רנל' גכירחנינה
 רפורים בפיא אוכיר טהם ואחת לח' ה' בסליחה ועמש כפה חברופ~סנש
 ננול בכל חנף תבער אלוה יר עשתה ואת כ' ירעה ולא באלוה ותבאה,שא
 נקרא ראליך בסליחה נם חיתתן. החרוו'ם של הבית סוף ער גו'לשלוח
 רבינו שהוא יהורה בר נרשון בה וחתום יאלוה לם*ח הא' בחר1ויסר
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 אחריו לילך ראו. אחר לחרוו וח' ה' הנולה טאור שקרא ואחר.גרש"ם
 טסיני. נחנו כאלו ותקועוח קבועות חקנות'ו כאשר ישראל תפוצותככל
 בהלכות הרא"ש כחב גם אחר. לחרוו וכ' ח' שחברו מקום בשום סצינו לאגם
 נ-ל ולכן ובכתיכחן, בקריאתן רופין שאלו וחת,"ן הההן על בר-ףס"ת
 ברו בפוסק'ם כטטורסם אשכנו אחר בגרולים שנתישכה פולנתאשארץ
 מלבם. חתי"ן קר.אתענין

כב
 שאחריה הח.בה שבתחילת לאוח רוטה שבסופה שאוח בת.כה טרקרק'ןיש
 ולא לבכך, בכל כטו בנקורה ראשונה ת'ב, שבסוף האות אהשקוראין
 אוח שסנירין וע.ר טחברתה, חיכה כל להפריר רצר.ך חרא עבר',שפיר
 ראויה. שאינה נקורה נוחנ'ן גם ס"א, סי' בש"ע כמ"ש שאסורהנח

כג
 קורם ו?עולם כל שהטליכוהו ה' הפשוסה כונתו רק"ש הראשוןבפסוק

 לעחיר יה,ה ביחורו סור'ם האוסוח שא'ן כלבר אלהינו הוא ועתה אנושרור
 טהשל הוא כ. כ"ה ית' יחורו על יכו'ן ראחר באל"ף אחר. שכם לעברואחר
 סושלו ובר' ח' הוא כולם שסנין הארץ ועל ו' שהם השפ.ם ושמ' השמיםעל
 כונות אריכוח בגין לר' ח' וכין לח' א' כ,ן להפסיק ואין רוחוח. ר' עלית'
 לה יש כאלו לקרוחה עריך שאו מפני הר' בקריאת להאריך אין וכןאלו

 יכק. אחר סלח גמר אחר רק משמעוח, שום לאחר .ה,ה לא 1ח1נקורה
 יבא שאם ראחר כר' יכוין הווהר כשם החררים בספר כחב כנ"ל.כשהיקה
 כפועל נפשו מוסר כאילו לו ונחשכ בשמחה נפשו ויפסור יתחוק ח"ו נם,וןלירי
 נפשכם וככל נפשך וככל לככך כככל וכן רונקרשתי עשה סעות וקיםססש
 זשסחם כשקורא הוא עשה טצוח שענף הנ"ל בספר עור וכתוב כן. לחשוביש
 יח'. מצוח עול עליו שפקבל לבנכם על אלה רבריאת

 יה כס על יר כי ויאמר יאמר לא'ש-ר ססוך בקריש הש-ץכשטגיע
 בס' כ*כ וה, פסוק על גם אסן שיענו כרי רר סרר כעמלק לה'מלחמה
חררים.

כה
 וכחב הווהר. ע"פ וכונתו כחו ככל ותקיף רם בקול איש"רינות

 אפן בק טעוה. שסץ בו שיש למי עונות לפחול סנולה שהוא חרריםכס'
 עצסה בפני ויש*ר אקריש ארלעיל קאי אמן כי סעט 'פם'ק רבא שמיהלויהא

כו
 ברחסי גורם הוסן. יהיה כי ער התפילה לפרש כעת רצוני שאיןאע"פ
 אכתוכ סקום סכל על', ססרום רוהו שיערה הגרול וכסוכ, האלוכחסרי
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 מחברתה ת'בה בהפררת רקרוק'ם אייה נם הנוסחאוח בשנו' רקר.ק.םא.וה
 מובהק מרב נר1ל ברקרוק בסירושה התפ.לה כל ללמור מקרא רק שיורעמ. ארם לכל נרול חי1ב 1עכ"פ נר1ל, בהם הצ:רך שראיח' אוחם כח,בורםאו

 כמה 1הרפ.סו באשכנ: מקומ1ת כהרבה הרס1סים שנחרבו בוטנ.נו1כפרט
 כטעוה המהפלל 1עונש טע.ות שאר מלכר ונרופים ח.ר.פים בהם שישטע'וח
 ממ"ה לפנ. .תפלל איך ס"ם לטעוה חשש יה.ה לא 1אפ'לו מנשוא, נרולוראי
 מפ:' כרא1' כינה לנו אין ר.חמ. יתמ. 'םאנן ואף .רבר, סה ירע ולאהכ"ה

 ררך על טררא, ל1 ה'ה לא אם 'רכר מה שיבין ער.ך לפח1ת ט"םטרר1ת'נ1
 ש.ש מ' אבל פטר'ה, יחמנא רא1נס ב. סעכבת כ'לה א'ן לבילה הרא1,כל
 ה1א פושע וה הלא כראו. מכ.1 שאינ1 ל1 נרסה שעעל1חו רק להבין לבל'

 היכל ה1א הלכ כ' כהיכל עלם למעמיר בעיני קר1ב 1ה1א לכ1.ן ר1עהשאינ.
 'טכששאלח' בע.נ'הם נר1ל,ם חכסים כטה רא.ח' והנה המקובלים. כפ"שה'

 אחר הלב סעומק לעין ער.כים ה.1 בתפילה ענ.נים א.וה על כ'אורא1חם
 עיונם טורח ירי על הלא האסת אל סכינים לסעסים אם 1אףהביאור
 על, ורע בחפילה, ההוא ענין להכין לבב.הם מורשי נחקו לא שסע.לכמ1כח

 בבוראם החל 1.התלו לפנ.ך לב. .הניון התפ'לה אחר .אמר1 איךהמעשה
 האוינה ה' אמרי בתהל.ם וכן אונס. מכלי עסם בל שלבכ חלילה אנ.שכל
 כיא1ר ח.בת חל סשוט לכן .ב1ה. וכי,צא הלב מחשבות רהינו הנינ.כינה

 האוסר.ם אותם נם בעולם. ליטור שאר ילסור בטרם אים כל עלהחפילה
 כקש מ, קראחי אותם על אותם טבינים ואינם פהח'וכ י.תר 1הה.נוהשבח1ת
 ש'רבר מה פבין שאינו וסי קרכנ1ח כנגר הם ותפילות חצר- רמ.כ כ.רכםואת
 יאסר ובחיכם רוב לי לסה קראת. אוחם ועל ירצה לא 1ס.נול פ.נולה1א
 תקסלנ. אם אוכ'ר, סהם ואחת ונירוף. לחירוף יבואו רבים כטקוט1ת נ.ה'

 או מ'ניה ארלעיל אלוה 'קרא אם ריבורו פבק שאעו רט' רשע,אלוה
 שאין מקומוה בכ0ה וכן כסוהו, שא'ן ונירוף חירוף 'היה סיניהארלטסה
 גק1ר1ת בשאר .לפחות טוע.ן או לרפא רנש ובין לשטאל יפין ביןי.רעין
 ונק1רה וקוץ קוץ לכל מ"ם טשתנה א.נו ואפילו סשתנה, הטירוש1גקלות

 כחכ וכן ח"1. עולסות טחר.כ סועט שכשנוי ואסשר סורות וכסה כסהיש
 יש אוח לכל כ. ותיגה אות בכל וירקרק וחל -ח תפיל1ת בסוףסהרה"ט
 וא'נו סי בושה לאותה אוי עור וכתב סלאך, אוחו חסר נסעא וכשפרלנמלאך
 כאוחי1ח שכתב סה שם הוא רטעות לי ו:ראה וכנקורותיה, השם באוחיוהמרקרק
 רכל ברישא כתכ 1הר. 1לרקרק לכוין עריך אין א1חיוח שאר סשטעהשם
 פלאך. לו חשאות

בז
 :הסקובל.ם בו.-ו, לעולפי ולא לעלס. כאיש-ר ל1מר ש.ש ס"ל סוסקיםרוב

 חסר טברך .קראו ואם הסור ע-ר ניח א:תי:ח.ו סנין שיהיה שעריך כתב.וכלבו
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 פשטע שאו טברך ,לא מבורך לקרותו צריך פנים כל ,על ~ה, בסנין לו "שייו
 מכרך. שהוא לא וחלילה א,חנו 'ברךשהקב"ה

כח
 רפויה כ"ף לסוצא קרוב שהוא סובהקים סחזנים קבלת. הרפ,י נ'קר'את

 וכן חחתת. נליל רבני קריאתה ע"פ שבלשונם היע כקר,את טמשוהוא
 רסנן הנ' קריאת  ו"ל מענרלן טשה טוהר"ר שינו חנם טהחטירשסעה'
 נכי וכן  הנוראים ביטים טחפלל כשהיה ורבענלאאגרהם

 הרקרוק פי על
 י"ח. התפילוח  בגירסוח  רקריקים איוה אכתוב והנה נסתר. הס:רוע"פ

בפ
 אב'ו 1"ל שעפטלש אכרס טהור"ר החם'ר שח'בר הברכה בעססבחוב

 לירושלים ונסע ראתרא מרא פה שה'ה ;"ל סג"ל 'שע" סהור-ר החסירשל
 ולא כרצ1נ1 ברק'ע כטשמר,ת'הם ערב'ם טער,ב בברכת לחבר ש'שחג.ב
 שה'ה טר',ש ה'רץ מה,ר"ר המק,בל כתב ול'לה. 'ום לבורא כרעונייהכר
 שוטרנו כי רק שוטרנו אל כ' בהשכ'כנ: לוטר שא'ן לתפילה בכ'א,רוש"ץ
 נורסין שכ, אנ' וכמר:טנ. ;"ל הרוקח ע"פ שהוא שכתכ הח'בות מנ.ןע"פ
 סקוטוח וכשאר פה אכן שם. ו"ל הר,קח של ככורו שמנוחת 1'רמשכק"ק
 אבותינו לנו שהנח'לו בנ'רסא לשניח ב'ר' ואין אל ל,מר פשוטהסנהנ
 וק-ם שמך 'חר שכשם'ם אלוק'נו לוסר 'ש ואמן אמן לעילכ -' ככרוך1"ל.

 שננרכת חמיר מלת שבח. לשון שהוא וקים 'ח'ר ולא תפ'לה ל'מלכ,חך
 מחונ'ם שנ'הם ושטעתי פ'נ'ה ארלע'ל לחברה 'ש ע'נינו ר'ראו ככבורוהמלך
 ארלע-ל לחברה טפ' רשפ'ר נראה ול' הנ"ל. סהרר"ט כב'אור כה,כיםושניהם
 שניתי. לא הי אני ע"רמיניה

 י"ח תפילךתדיני
ל

 בטקומ סעס יעסור שלא רה*נו לחפילחו קבוע פקום לו ש.היהער.ך
 שיה.ה וטכ"ש לוה וה סטוכ.ם שניהם אם אפ.לו שאצלו אחר במק,ם ופעם;ה
 תם'ר. בה ~כת קבוע הכנסת ביחל,

לא
 אופר הש"ץ אם אפ,לו ."ח בתפילת רהפנ, לעטור שחיבין סקוםכל
 וברכו קר'ש כנון שבקרושה רבר וכל לעמור, היחיר מחוייב י"ח רםכקול
 לעטור החי,כ ולאחריהם רלפניהם ברכות בשעת ובפרט ס"ת קריאת,בשעת
 על לשכוב שאין וכ"ש כלל ססיכה בלי בלכנון כארו אלו טקוטוהככל
 החון שצויך וכ"ש נאוה, ררך והו כי סנטרו על 'ריו ינ.ח א, ירי,אציל.
 סשן העסור, על שנשענים לחונש כע,ני נרול ואשור סט.כה. בלילעפוך
 בירו ש.ש ס' וה על להשניח ראוי ע"ג חון. ס"ת בלבנו"ן כאריו יפר"חלרבר



 אומץייסף10
 ש,ש מי וירוע העמ1ר אעל הקהל 1חשוב' אב"ר ע1מר פה ומפרטלמחות
 תע"ב. ע"1 1הסשנ.ח וכו' מ1חה 1אינ1 למח1חב'רו

לב
 ר' 1רחבו טמח.ם ,' שנבהו רכר הק.ר וב.ן כ.ני ,פם.ק שלאצר.ך

 שרנילין הח1רף בכ'ת נרולה בסעורה המחפלל.ם ,ה.רה אוהרה עריך1בוה
 א.כא כ1לו ע"ם למטה חלול שהוא 1בשלחן לקצה מקצה השלח:לערוך

לאסחפוק..
לג

 ,"ח חפ,לת שבשעת מנהנו ה.ה ק1רריא.ר"1 מהר"ם הור1להמקובי
 בשמ1 ת"ח 1כספר הוהר, בשם בהררים כ"כ קכלה, ע"פ סנ1רוה עיניוה,1
 וכ"כ כוה, ר. מת1כה להתפלל להתפילה התפילה ססר אל ה0'ר עיניואם

 להסתכל נמור לאיסור חושבים מעשה ובעלי הנ"ל המק1בל כשם חיםנתוצאוח
 כל יוהר 1טיושב רטע1טר החפ.לה בשעת הפח1ת לכל לכן אמ1ת, לר'ח1ץ
 כוה.ארם

לד
 הימנ'ח וי ע"נ י1 כפ1ת.ם ,ר.1 שיה,1 צר.ך ."ח תפ,לח ארםכשטתפלל

 רנם 1משסע וש"ע ה.ראה בספר כת1ב כן לבי, ננר ו'ש.מם השסאליח,על
 אחר1נ1ת 1שלשה ראש1נות בשלשה רר1קא שכחכ חרר.ם כספר ורלאכאסצעי1ת

 שכת1ב כט1 נהנח' אני 1נם שואל, כרל פרושות כפיו יה.1 באמצע.1תאכל
 סחמא שכחב1 ה,ראה 1בספר בש"ע שטצאתי לאחר אבל הרר.םכססר
 סמנהני. חורתי חיי1ק איןאלפא

לה
 רכל המררש ע"פ ,"ח תפ.לת כשעת עצמם מנענעים מעשהאנש
 שכני1 כהנת א1 כינת1 תתמעט כן שע", חשש 'ש שאם ונ"ל חאמרנה,עצמות'

 לנענע שאס1ר ק'"נ ס" הרא"ש בתשובת ומצאת. כן. 'עשה אלהמתפללים
 סעט לנ1ע וחיק1ן 1מנהנ .( ."ח כתפילח 1לא פק1ם של כשבחו רקעצס1

 ע"כ. כלבר ברכוהכתותמ,
ן

 כסעט האחרונים רורות אנן אכן נשמה, בלא כנ1ף כונה בלא תפילהיר1ע
 1ברכה כרכה כל ובחתימת באבוח מ"מ הטור כס"ש לכוין לנ1 אפשראי

 כיון לא ואם לפחות, בהם לכוין ח1ץ מסחשבות עוו בכל לכו יפנהרש"ע
 סטעם כונה חסר1ן ספנ, חוורין אנ1 שא,ן רק לראש לחוור מה1-כבאב1ת
הנ"ל.

לז
 1רוקא י"ח. הקהל שיתפלל קורם בכ"ה י"ח תם.לח להתפללאסור

 בק1ל רהינו רם כקול עה חפילת להתפלל ואסור בב"ה. שהצ,ב1רכשעה
4 את לשסוע ,כולים היו אצלו אחרים היו שאםמה  אפנה. מקטני והוא 

 מ-ח. ס" מ-א שיין מיינץ: משה דר' נהגהות.(
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 בלחש סתפלל אם שיכוין פמה יותר לכוין יכול כקול תפ,לחו 'רי על אםאק
 שסבטלם פסני בציבור לא אכל ביח.ר טתסלל אם קילו להנביהסותר

 ינכיהו לא אבל שר, התפילה סתוך סתפללים שכולם ו-כ ובר"הסכונתס.
 פראקוותר

לת
 על יר,ו .ניח ואעפ"כ לא.נס, לא אם ."ח כתפילח ולפהק לנהקאסור

 לגקות שלא טאר הוהיר הכונות ובספר כשססהק. פתיחתו תתראה שלאפיו
 התפילה. בשעתהאוזן

לט
 צר.ך אונס ע"' ואם לו, אפשר אם כלל לרוק אסור י"ח חפילתבשעת

 וורקו בכסות1 להבל.ע יכול אין איפטנ.ת טחמח ואם ככסוחו, יכליעלרוק
 וכשבת תיכף, ורורסו לשסאלו זורקו אפשר אי ואם אפשר, אםלאחור'1
 ונרצפח שי"ו כסי' הטור כמ"ש קרקע גבי על הוא אם הרוס לשפשףראסור
 מ"ר לחר בכיכור כטו פרועף שא.נו אטו סרתף גורו אם לי טספקאאבנים
 וע"נ תיטו, לפ. לררסו כרי הרוק על בנחת רגליו ריעמור לי נראה של14כסיטן
 לא ועכ"פ הליכתו, ררך יררסנו או רשרי פשוס טחוברים שאינםנסרים
 חו"ל ררשו כב"ה שלא ואפילו קר.שתה משום בב"ה להר.א הרוקיניח
 כו, ונטאם חבירו כסנ. הרק וה בסשפס האלקים יכ'אך אלה כל עלכי
 קנ"ג סי' גח"געין

מ
 ונורמן והברכות השבחות אזמר ארם אם רנ"ב בפ' חסירים בספרכתוב

 כר' 1ענם וה הרי כצ.כור אבל אט.ת ר' הילוך כר. .שתוק בפיו רוקלו
 לרוק. ישרי הצ,בור עם להתפללשיוכל

מא
 התפילה כשעח סאום ברכר או כרוק להביט אסור כתב שםעור

 כפיג רוק הוא יעלה שע-כטפני
מב

 לב"ה ש.לך קורם .לעוס תר,ר 'רוק שלא הרוצה רנ"ב ס,' כתב שםעור
 מום אבל שינה קורם 'לעוס ובלילה גיכליך ליקר."ץ רהינו לקרי"ץש~רש
 ילעום לא ובעם"כ כע."כ וכן בפ-ו, יה.ה שהפתיקות טפני ילעיס לאחתעניח
 הפחיקוח. בולע הרוק וכשבולע בפיז הטעםשישאר

מג
 1אפ.לו לחפילה, נאולה בין הפסק הוי י"ח תפילת קורם אקרא ה' שםכי
 בשאר שנם למיחש ראיכא לאמר. אין הפסקה שם שתכא רלא טנחהבתפילה
 הפסקח. והו' נ"כ לומר ואתאי נקט סירכ.ה הפסקה שם רשתכאתפילוה
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 ואין רב, הנוסחאוח שאר ור1ב להיש'ע ורב פיל'ן כנ' גורם'ן נכורכואתה
 כחב ו"ל שמהרה"ט אף להישיע רב אביחיני מנה: האשכנו'ם לנו לשנ1תבירי
 שנתקן בעצסו שם כהב שמהר"ם ספנ' עיקר היא רכ נ"ל מ"ט 'צחק ג'מטר.א1רב

 כרפוסי סקר,ט.ן ח1נן בואתה 1כן להושיע רב בצרקה טרכר הכתוכ שם על 11מטבע
 היא לרעה כ.נה להקר,ם ש;רסהנו נראה וכעיני 1השכל לכ'נה רעהס1לין
 ראו מה ממנ.לה הט1ר כרמית. הכ.גה שם על נקראת הברכה ע.קר כ.ע,קר
 בלבר, כינה לאנוש 1מלמר הברכה כתח.לה ונם וכי' קרושה אחר כ.נהל1מר
 הקטנה הכרעתי טטנ' לא אכן להקרימה, ראו. ולכן הב'נה היא הע'קר כ;ואם

 שא'ן אומר אנ' כלל כררך רק 2נהנם, לש:וה פיל'ן לב:' אימר אנ.יהחלושה
 ח'לוקים 'ש כקערה, לש1נו 1:ה הכונ1ת בספר כתוכ וכן נרסחה לשנותלטר'נה
 קרמונ.ם מנהנ שהם בהם 1כ'וצא יא'טל'א וקטלונ,א 1ספרר אשכנ: ב'ןרכ'ם
 שבט'ם '"ב כננר כרק'ע שער.ם '"כ ש'ש א1מר ה.ה תפלוה בס.ריר.שלהם
 1אטר ב'חוקאל, הנוכר.ם השער.ם והם אהר שער ררך עולה אחרוכל

 צר'ך לכן מש1נות התפלית נם ולכן שו'ם 1ררכ'הם השעי'כ ה'י לאשורא'
 חסילת1 1א'ן הה1א, טשבס ה1א אם 'ירע מ' כ' תפ'לתו, במנהנ להתהוק ארםכל

 רא על מסה.ר רכא נברא מאן חו, לכן 3אן. ער הה,א, סרר על אלאעולה
 ~טהרי"ל כתוב כן לשנות, א'ן נינ1ן כשום ואפ.ל: אבותי:ו, נירסית לשנוחשלא
 שמה. שנהנו מטה אחת סליחה כרע:ענשפורנ ששי:ה על בח: שטתה שםוכחכ

מה
 שכהב התינות מ;.ן פ' על :א לומר שאין :"ל מהרה"ט נתבבראה

 עם .שגה כתפילה נא שנמחק ת. רא נם י"ן, אלא שאינם הרוקה .בשכשם
 מהרה"ס שכתכ הח,בות מנ.ן פי על מהרי,ח שהוא ל. שנראה .פהב.אור
 1גאלינו אצל מלכנו פנים כל ועל משה. כססה עין רוכה., בכמהכשמו
מך נטור. טעו,7הוא

 ררך על להיוח שצר.ך טעות והוא אלק':ו ה' רפום,ם כרוב נרפסברפאנו
 1שכעגו נורס'ם ש ש מהרה"ס כתב השנים ככרכת 1ארפא. ה' רפאניהססוק
 ושבענ"1 הארמ"ה רפנ". תיכ1ח בסוס. המיוחר השם שיהיה כרימטובה
 שסברת. אף להכר.ע, כט,ני קטן ביר. שאין שכן סכל הכר.ע, 1לאמטוכ"ה
 תפילה בב'איר יגם טיב וי,ם רשבה בישועחך ושסחנ. כמ: ססיבךלומר
 על מ'וסר י1 רברכה ת'ב1ת שמגין .רך מפה,חח טסובך סירש ה:יל.שנה

 סשה כטטה מצאת. כותכי אחרי ונו'. לך ה' ויפחח ירך את פ1תחפסוי
 ר'. כלל הרא"ם 1כשם מהי.ט"ל כשם כןשכתב

נ[ז
 לעולם סולין ונ'רכת נבוש, לא ולעולם אשכנו נ'רסה הצר'ק'םבעל

 גירסחה. תשנה לא מר'נה שכל לכלל'ן והרר'נן להכר'ע כ'ר. 1א'ן נבושולא
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מח
 ממנהנ לווו לנו א'ן ופה מהרה, לוטר אם ו"ל סהרה"ט נסתפקברצה
 רשם ואף כן, הכר.ע שמהרי"ט שם קצת ומשטע מהרה, שאמרואבות'נ.
 חשבון ולמלאות מהרה, לומר מירט"ש בק"ק מ,חה הלו. שטהריי כהנ"הכתב
 מק.ם מכל העכורה, את ההנ"ה בעל נרם שם מהר"ם שכתכ תיכותרל"ר
 .': אס הוא סי ירעח' לא ההנ"ה כעל ונם מהרה נרס שהרוקח כתב שםנם

 עליו.לסס,ך
מט

 שעוש.: כררך כר,עה כברכיו לכרוע .תח.ל שבבר.ך הוא הכר,עוחאוסן
 'וקוף לה' וכשיג.ע יחר שניהס וראשו נופו ישוח כך ואחר שרימלפנ,
 כסשא. עליו יראה שלא כר,בנחת

ב
 חוננתנו אתה או חונן אחה להתחיל אם פלונחא איכא ח.ננתנובואתה

 ררובא חוננתנו אחה להתח.ל נהגת. כעני ואנ' כלל, חונן אתה לומרולא

 הפפקה סויק יותר ספק שהוא טאחר ונם הכי להו סבירי מפוסקיםרטנכרי
 כפולים. בפרם מלוח 1' או ה' סחסרון ית.ר שה.א בסה התפילהבאטצע

נא
 שכקרושה רבר לכל להפם.ק סותר בשלום ישראל עמו ס.וםאחר

 י"נ. כסיטן שכחבתי שמע רקריאת כפרק.ם להפסיק שאסור מהאפ.לו

נב
 יחר ואלק'נו פלכנו שיאמר הטור כתב נעור שבאלקי לרצון 'היוקורם

 טש.חן ביאח קץ קרנ ועכלך שכלל כיתך יסר ע,רך בנה בעולמךש?ך
 לסען עשה ת.רתך לטען עשה שטך למע: עשה ערתך שמח עמךפרה

 עשה צרקתך לסען עשה יפינך לטען עשה מרום,ם מלאכי לסען עשהקרושחך
 שלא ער אלקי ועניני שינך הושיעה יריריך יחלצין למעו למעניני לא אםלמענך
 כך ואחר כפורים יום בתפילת שאוטר.ם כס. לרצון יהיו ער וכו'ניצרת'

יאסי
 בלשון חפילה, א.נה .ירו, כה שא., תטילה כל הסקובלים שכתבו 1.רו.

 אנ. שאין סתחנתי חתעלם ואל תפ,לת, לפניך תבא אבותי .אלקי אלק'.ח'ר
 אשמחי חטאתי אני אבל חטאתי ולא אני צריק לפניך לוסר עורף וקשה פניםעו

 כגון א"כ בררך לו הירועים חטא.1 ויפרוט יחיר בלשון כולם וכןוכו',
 פלונ. בטקום פלוני סך לפלונ, ננבתי נולתי אצל יאסר מה רבר ננבאם
 טמסכת א' בפרק ה,ראה כשער בר"ח שכתוכ כמו בוה כ.וצא כלוכ:

 רהו.רו. תעחעתי אחר לתשובה, נרולה התעוררוח לו יבא כן יר. שעלנ.הנס
 הוירוי אחר  הרשעתי. ואני ער יחיר כלשח הכל וכו' מסצות.ן סרתי,אסר
 טל.חה טסך פבקש ואנ' ופשע' עונותי כל על וסתנחם טתחרט יהנני'אטר
 ולבב ורע' ולבכ לבכ' אח וטול וחסריך רחפיך כרוכ עליהם וכפרהוסחילה
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 ישראל כית עטךכל

 לתשובתי ליראתי
 אלו בקשוח כאן. ער ולתורתך,

 שאין ב'ום אומרים אין וכו' וטול ער הוירוי היראה. טפר סוףכתוכש
 חיהם. קרחטת טצר תחנקאוטרש

נד*(
 רנלו ויעקור קוטתו בכפיפת פסיעות הג' לאחריו ילך שלוםבעחשה
 ראשו יסה קומתו כפוף וכעורנו השניח רגלו כך ואחר תחילההשסאלית

 וישהה קו0הו יוקוף ואו לפניו כך ואחר לימינו כך ואחר תחילה שמאלולצר
 קורם קרהטה ער י"ח פתח.לת להתס* שיוכל ב~מן רהינו סועטת שהיהשם

 אפלל אם קפירא ואין קיאו על ששב ככלב יראה שלא כרי לסקומושיחוור
 בטוצאי נועס ייהי הח~ו כשהתחיל מהר-ל עשה וכן צריך, שהוא מהשם
 שם. אוסרם ה,ה לסקוטו שחור קורם חול בימי תחינוח אושבת

נה
 אסותיו ר' תוך לישב אסור עשרה שפונה תסילת חב'רןכשמתפלל

 ,ם אסור. תורה כרברי אכל ב"ה הטקום גשבח כן נם שעוסק לאאם
 הכנסת לב,ת כשהולכין לרקרק צריך וב~ה הטתפללים. לפני לעכוראסור
 פרקרקים אטשטררם שבק"ק ישסעתי עשרה. שסונה שטתפלל טי לפגי ילךשלא

 שטוגה סתפללין שהשבור בשעה הכנסת לבית שנכנס טי שכלהאנוסים
 אסור יה טטעם עשרה. שפונה נמר ער הכנסת בית בפתח ע,מריםעשרה
 סים לא עשרה שמונה כתפילת אחר'ו העיסר אם שלום בע,שה רנליולעקור
 ה*ו. שהחחיל אחר להתפלל התחיל שאחריו אותו אם אפילו שלום שיםברכת
 ברכת הראשק שסיים אחר עשרה שמונה להתפלל חתחיל אם * נראהאכן
 לפניו. לעכור לא אבל רנ*ו את לעקור שרי רנליו שעקר קורם שליםשש

נך
 לכפול 'ש פגעים של שיר טשום שבת נסוצאי שאוטרים נועםגויהי

 ימהרה"ט. חים אורח בסור כתיב ק טמנו, הייצא השם ספני יטים ארךפסוק
נז

 אמת תורת לנו ונחן החועים טן שהברילנו הוא ברוך אימרכשהיא
 לפניו אשר ה,אש לכבשן להשליכו שכפוח כארם רצויה בכונה יאטרוכו'
 טטשלה 1א'11 השקר כסו אוכלה אש יאי~ו גרולח, טפשלח לו וגחנוונשל
 תורח, לטפר כשעלה כנו בחר אשר כשיברך יעשה וכן אטת. כתורתנרולה
 כן. לכין שריך רשחרית ההורה כברכת שגם לי ונראח בר*ח. כתובכו

נח
 שבת בטוצאי נר שמרליק מי הוא לנרסיהו בישא רגרטין סתלחאמר
 ש*ך שלאחריו שהקריש ל' ונראה לציון. ובא של קרושה סרר נסרקורם

ש'(  מש*-גאשל אסר ג"ג 
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 שנענש.ם שס עור 1כתב 'עקב. כתולעת טשמע 1כן 1ה לרין קרושה לסררנ"נ
 וסקלל ומן קורם שבת בפוצאי נרות שמרליקים אוחן כג'הנם 1סאורמאור
 שבחורה. הברכות כל עליו מקיס'ן הסתין ואם מא1ר.א1חם

 עלינודקדוק
נט

 רק כורעים ואנו ל1מר שא,ן שלו התפילה בב'אור כתכ ו"למהרה"ט
 פשטע ראנו ואנחגו, רק מורים 1אנו לומר שלא המו1ן בכרכת נםואנחנו,
 יקרו לרבר, וכר יקרו, ומושב לומר הסכיטו המפרשים ר1ב אניג1ח.לש1ן
 הנרפס חתם ררך הנקרא בספר וסצאתי כבורו. כסא ולא ונשא רם קרהש'"ה

 סתחת הארץ ועל בין להפסיק שיש אשכנו בארץ סצ1י 1איננובקו:שטנר,נא
 קור אין רוקא הארץ יעל מסעי שבשמים לשתמע רלא ה,כי כ, ע,ר,לא.1
 עצט1 בפני ענין שהוא עור כאין יכין רק ח"ו, עור 'ש בטים א, בא1.רהא
 מתחת שטנננין נורא,ם יטים חוני כן 1אם טקוס. כשום לא טלכר1 ע1רשאין
 1ה על להשגיח וראוי הנ"י מטעם עוש,ן הם יפה לא אחר כג,נון ע1רלאין

 ר,ש הכונות בספר עור וכתוכ 1נירוף. חירוף יבא שלא ח"1 העירחשוב,
 קבלחי כי לאטרו, אין עלינו אחר קריש אוטרים שאין 1רנקבורם ק"קפה טנה:ני רלפי ואפשר ונו', הארץ כל על לפלך ה' והיה עלינו סיום אחרל1טר
 ונראה כפט1ק. נסתם רלא ה.כי כ' ונו' בתורתך ככת1ב פה מםימין איןשלכן
 הפסיר. לא אלו פסוקים ב' הא,מר ריהירלי

ס
 טשובח שיר הוא כי אשכנו בארץ ינרל חפילה כל אחר לומרנ"גים

 ולאמרו ברקרוק פירוש1 ~טור טוב לכן אסונתנק עקרי ."נ פי על1ט,וסר
בכיוון.

סא
 פומורים :' ערבית תפ.לת כל אחר לוטר 'ש שסע קר.את כסררכתר

 בוסנו. למעריכ רק לאטרם הטנהנ אין ופה כ"ט, ח' כ"ואלו,
סב

 עושים שסצ1ה ברעתם שס1ברים להתחטר טרקרקים העולם רוברא'ת'
 טעות סועים והגה לחינוך, ה:יע שלא קטן אף הכנסת לבית ילריהן.להביא
 היא גרולה שעכירה 11 אף אלא עכרי טצוה רלאו בלבר 11 לא כ'נרול,
 טאר סרור והאב כצעקתם העולם כל ואת אותם מבלבלין שהתינוקותב,רם

 שכן וכל כונה בלא אפיל1 להתפלל יכול שאינו ער התינוק עלכהשנחתו
 בטי עצטו את החינוק שילכלך לראונ ש,ש פלבר כלל לכוין לו אפשרשאי
 וסכשול כתפילה להפסיק אמותיו בר' העומרים לכל יהיה צריך וא1רנלים
 בקונשטנרינא הנרפם חים ררך הגקרא קטן בספר וראיתי הוא. סאור נרול 1העוו

 שכר לוזן כרי באין לפה חטף חנינה בטסכח ףי הכסינו טאסרשהכיא
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 הגנסח לב'ת עתה שמביאים הטף ראשי בחי הה1א המחכר וכתבלסבש"ם,
 ~ה. על כטעטים והאריך לטביאותם, עונשנות:ים

סג
 שתביאם אשת1 'רניל הכנסת לב'ת בקטנותם ילריו להרניל שרעת11ם.
 ובלכלוך הנש'ם כינת בלבול האי כולי קפירא אין כי נשים של הכ:סה לב,תעטם
 תורה. 1ספר הקורש וארון חון שם שאין :שים של הכנסת בבית רנליםמי
 לעסיר 1יורע'ם וקר1שה רבא שסיה ויהא אמן לענ1ת היורע,ם קסניםאכל

 הכנסת לב,ח להב.אם האב מחויב אותט אביהן ינענוע שעש1ע כליבאימה
 שלא ירקרק אכן בילרוחס, קרושה ברברי לחנכם כרי מצוה רבר לשאראו

 שיתפלל1 מה ללמרם או להם לצה5 שירצה וטה האס1ר, כמקום בשכ,לם.פסיק
 הפסקה. חיחר בסק1ם להם יאמר כפיוט א1 סובבי1ם

סד
 סחו1רים עליו שמשימ.ן השטענר."ר על התינוק להעטיר א1 יה1שיבאס1ר
 שמישיכ.ן הספסלים אותן טמיץ אליע~ר ר' 1כתב לקר,שה. שמיוחריתסיל1ח
 לבת'הם 1להוליכן לחוור רשאין הבעלים שאין הכנסת כביח נעריםעליהם
 לשנוחן אין תחתיהן מהן הס1סכ'ן אחר.ם שנותנין פי על ואף עליהםל'שב

 כחב עליו שאוכלין השלחן על 1אפילו ברכה, על'1 תבא 1חסחפירמקרישתן
 שאסור. חסיריכבספר

סה
 ארם ,ראה שלא כרי הכנסח כבית ילר לנשק שא,ן כתנ חסירים1בספר

 נם כן טעאתי כך אחר תפילת1. בב.ת כ"ה המק1ם אהכת ::ר ארם שיםאהבת
 צ"ח. סימןכש"ע

סו
 ערל 'היה אם יאף נרול לצ1רך לא אם הכנסת סבית ארם יצאלא
 שעל ל1 שפש1ט לא אם התסילה גסר ער סלכה ימת.ן אל,1 שיצטרךנבית1
 פכורר. הפסר כן ירי על לו 1יה,ה עור יש1ב 1לא לררכ1 הערל ,לך כויר.

 אור סיוצר יפסיק לא פ:ים כל על טאור נרול צ1רך הריבור 'היה אם1אפילו
 יססיק לא רומרה פס1קי כאמצע ע1טר ואם עשרה. שטונה תפילת נסרער

 סה שאחריו ואמן קרושה :טר ער עור יסתין ואם ישתכח, ס.ום ערלסחות
 והפסרך. סע1לתך שכר לך שישלם סלאכחך בעל ה1א 1:אטןטוב

סז
 בכית ארם עם לרבר כנין הריוט לצרכי הכנסת לכיח ארםכשהולך

 קורם אחר פסוק יקרא א~י לח1ץ שילך לקרותו או רעלפא ססיל'הכ:סק
 מעט ישב או אחר פסוק לקרות לתינוק 'אפר לקרות ,ורע אינו ואםרב1ר1.
 רבורו. קורם הכנסתננית

סח
 ישרים ישבו לשטך יורו צריקים אך פסוק ויאמר מעט "שכ היציאהקורם

 פניך.את
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 אחוריו יחוזר שלא באופן עצסו ויצרר בנחת ילד הכנטח סביחכשיוצא
  למשא. עליו ה' עכורת תראה שלא בנחת ילך ח-1, הקזרשלארון

 בניו אח וכשיאתו ובשחריח טוב רום שכח בכניסת לברך זתיקקסנהנ
 רברי בספר שכחוב כטו הוא הצריקים ברכת שענין לי נראה והטעםוקרוביו,
 על הברכה להמשיך -( כצס"ר הוא שהסכרך ויעקב הנחק ברכת אצל'פלום

 הג1יאה א.ן כ. השפע להמשיך מוכן יותר יהיה שטה ובה.והוהסחברך
 לברכם הוא שהטנהג שטה לי ונראה כקצרה. עכ"ל שמחה, מתוך אלאשורה
 קרהפתו טתוך השפע להמשיך טוכן יותי הוא בוראי שאו לפי התפ,להאחר
 כנסתרות עסק לי אין ני ואף הנשמות בהפשטת להיות שראויה התפילה יריעל
 שה0כרך ועור נסתר לרמו אצבעוחיו בעשר לכרך שטוב לי נראה טסוםסכל
 ע"ה רבנו ממשה ססורשת וראיה כברכה, צרה שעינו נראה אחת בירורק
 כחכטה ונרהש פלא ככלי ועשאו 'ריו בכ' ליהישע שססך רש"' שפ,רשבסה

 הטיסר בספר אח-כ וטצאתי גהנים רכרכת ססוקים :' הברכה כשעת לוטרוסנחני
 ת'בות ט"1 כטנין אברים ט"ו ביר ש.ש כתב חכמה וכראשיהכסנהג'.
 כטנין אלו כהנים שבברכת תיבות ט"ו ראשך על יחולו כהנ.םשבכרכת
 היר.אברי

 בשבת השייכים שבת מוצאידיני
3ר

 סשאר יוחר יפה נר שבח בפוצאי להרליק 'ש לררך בצ'רהכתב
 שסחה. של ססוקים ולומר השלחן ולהכ.ן החוליכות

עב
 הסבריל ברוך שכת בטוצאי הנרות שירליקו קורם לוסר המשרחוחח-בוה

 טוב 'ים הבא רהינו טוב יום והוא שבח ובפוצא. החול. ובין הקורשב.1
 וה ורבר וטלכוח. שם בלי הכל לקורש, קורש בין המבריל ברוך א'ביום
 ביתו. לכני ללטר ארםמחו.כ

עג
 שא'נו טפני הנב.א אליהו כהם ולהוכ,ר בוסירות להאר.ך טובסה

 כתוב ובסור שיכא. אותו מ~כירין שבת שעבר תיכף לכן שכתוח, בערב'בא
 כתבו :ס פעליחק. רבריו וכל לשכחה טוב שבת כסתא' שמושהוכרת
 ותשבהוח. בשירות הטלכה ללית כר. הזטירות לאריכות הטעםהמקובלים

 ליח. טאחרין שכת ראפוקי קורם, ולא יכר.ל ה~ם.ר.תלאחר
עך

 האחרונים החרוו,ם כל לכפול רעלסא רוכא נהנו ונורא איום ראר,רבומר
 החרווים כל רוקא שכפל ההם'ר טורי מאב. ראיתי יאני רא"ב. הכתיםסכל

 כצמה צ-י 418.(
 96אנ'אס.1
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 כסה יאמר 'כפלם ואם שם בהם יש האחרונש שבכל ספניהראשונים

 לבטלה.שטות
עה

 הנב'א, אליה1 פעמים ק"ל יאמר ה1מיר1ת שאחר שבת בתיק1ניכתוב
 הקטורח פיטום נם ובקשות פסוק,ם כסה לופר שם כתב עור כהנתם. שםועחן
 כחוכ 1כ1 הקטורת פיט,ם לומר כתוב היום 3סרר נם הצלחה. סשןשהוא
 הטוסאה. רוח להעכיר כרי חוהר בשםבת"ח

 הבדלהסדר
עו

 לי 1נראה .ר.1. נשתי וטקכלו ומבחוץ סבית הברלה של כוס לשטוףחיב
 אחר רבר על א1 השלחן נבי על ריניחנ1 הכ1ס פסלא בעצמו המברךדאם

 ירי1. בכ' יקבלנ1 חהואוססקום
עז

 יקח כך אחר הנפן, פרי בורא שיסים ער ה'סנית בירי הכופיאח11
 הכום .שאיר וא1 ברכחן אחר ער הימנית כירו והכשסים השמאלית בירוהכוס
 פני יראה שלא כר. היר כף לתוך יסינו יר אצבעוח ויכוף השמאליחב'רו

 יח1'ר האש סאורי כורא ברכת ואחר האש סאורי ב,רא כשיברךהאצבעות
 גם'רא. ער יטינו לירהכוס

עת
 יורא של הכרכה סוף עם רק לארץ הין טן ,שפוך שלא ליוהרוצריך

 מצ1ה ביו1י רהוי הברכה אחר, ולא פנום, ככום נראה יהא שלא הנפן,פרי
וברכה.

עט
 כש.עור שישתה והברלה קירוש של הכוס בשתית לרקלק ארםחיב

 מל1א הוא והשיעור כלל. .תא איננו וה וזולת הטסובין פן אחר לפחותאו
 ,הינ1 ופחצה בטה כש,עור רהתנו שלם רכיעית צריך או השיעור בזהר. אם פלונחא איכא אחרונה בברכה אכן רביעית. של רוכו שה1אלונמיו
 סשיעור פחות על אחרונה ברכה יברך לא לכן ביצה. של קליפוח שת.גטל1א
 בב.רור ירע לא אם אחרונה ברכה יברך לא המזק ברכח של בכוס ונם~ה,

 כופ טעונה המוק רברכת לה1 רפבירי ולהפוסקים הנ-ל. כשיעורששתה
 כ. לכטלה ברכה עינש עליו יהיה לא לטען הנ"ל שיעור לשתותמחתב
 הוא.רכ

פ
 ק1רם הסאורע מע,ן מעין בה להזכיר ויראה בנוסחא ירקרק אחרונהבברכה

 1נחמנו יאמר בשבת רהתנו ור"ח והם בשבת וכו'. ומיטיב טוב אתהכי
 ב'1ם לס1בה ווכרנו ובר"ח וה פלוני בחנ ושסחנו טוב וביום וה שבתכיום
 לחוור. סחויב אין הוכירו לא שאם לי ונראה וכו'. אחה כ' והר"ח
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פצ
 יסושא. שלהנו אח ארם יסרר לע,לם חילק שים בלי 1ש"ע בטורנתוב

 הוה סלש1ן כאן. ער לכוית, אלא עריך אינו אפיל1 השכת אח ללהת כרישבת
 חשיבוח ררך שלחגו יסרר רק עראי ררך יאכל אם י1צא ראינ:משסע

 רכר רוקא שאכלתי רקרקתי ואני ס"ו. סימן הנ"ל לררך ערהכמשמעוח
 ותח. אטט1סכתי סונ ר1ע מצר בר.א1תי לחסרון היה מצער אם ואףטכהטל
 בו.נפש.

 סעדדהדיני
פב

 וחכמ, התלמור 'חכסי חכמ,נ1 פי על אכ,לה קורם נקכיו לברוק חארםצחך
 וכסרר ברכה, ועפק יעקכ תולעת כעל כתכו כאשר הרפ1אה וחכטיהקכלה
 יבוא שלא גר. הכסא כבית חשבונ1תיו לחש1ב ל1 ויש כוה. האריךה.1ס
 רחינו אסור טע1ה של חשב,נוח אפ.ל1 כתג חים ובררך תירה. הרה1רל.רי

 ל1ה. הנון טעם ונתן כלה, הכנסת הועאח א1 חורה תלס1רהיעאת

פג
 ת.כף ,צר אשר 1סכרך ירי1 נוטל לאכילחו ססוך לנקכ.1 שנצרךכ'
 נטילת על יכרך האחר1נוח השפיכ1ת שני :מר ואחר ראש1נה שטיכהאחר
 נטילת שתהא כר' פעם'ם שת' ל'טול '1תר רט1כ כתב הי1ם ובסרייריס.

 לשטה.האכ,לה
פד

 וסינוף לכלוך שום נו יהיה שלא לסעורה הכסא מב'ת כשיצא עעמיירקרק
 שענש1 ב1ה ה' רבר כי על רבוח פעט.ם יעב1ר שאו ובמלב1ש'וב:1פ1
 שלא אפ.לו שטאל ב'ר כן נם .ה.ה 1הק.נ1ח לצלן. רחסנא תכרתהכרח
 הנ"ל. סטעם תפילהכשעת

פה
 סירר הלו, 1הרשג-א האכילה, ק1רם מו1נ, על להתפלל חרם כלצר.ך
 הברהא.ם כל 1כחסריו כרחטיו 1מפרנס הון האלקים הוא אחה היא, 111התטילה
 את להם נ1תן ואתה ישברו אליך כל עיני כאמור גנים ב,צי ער ראמיםמקרנ.
 תיבית סופי כאן. ער רעוה חי לכל ומשביע יר"ך א"ח פוח"ח בעתואכלם
 כחוכ תררים ובטפר הסרנסה. על המטונה סלאך והוא חת"ך ה1א ירך אתרפ1תח

 שואל. כרל לסר1ם ע.ני1 "טא ישברו אליך כל עינישגשאומר
 אכילוצ. קודפ אלול בועדש א~תה לומר שיש תשמבח לבעל שסידר יונח רבינו התסיד תסילת אמוובכאן

פו
 לוסר )רצונו עשיתי וכואת בואת ופשעתי עויתי חטאתי השםאנא
 זסן ובאיזה מקום כאיזה ויפרם ואשם, חטא אשר לו הירוע החסאשיפרם
 ,ועחה חזח היום ער הארמה על היותי מיום סאח( סימן כרלעיל אופןובאיוה
 לבי בכל הטלם טוב ובלב באמת אליך לשוכ רוחי אותי ונרבה לבינשאני
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 ולעש,ת פשעי כל מעלי ולהשליר ועווב טורה ולהיות 1טאור. נפשיובכל
 כתשובה יר הפותח ה' ואחה כיראתד ווריו 1היר ולהיות חרשה 1רוח חרש לבלי

 להתחוק וסתעני לפניך שליטה בתשובח וקבלני ירך פתח לטהר הבאיםופטחע
 להמיתני נפשי ומבקש כתחבולות אלי הנלחם השם; ננר ועורניביראתך
 1תנער ים כסצ1לוח וחשליכהו שלי אנרים מרם"ח 1הרחיקהו כי ימשוללבלתי

 1הסירות בחוקיך אלך אשר את ועשית לשטני ימיני על יעסור לבלת'כ1
 עברך תסלת אל שמע אלק'ם אנא בשר. לב לי ונתת טקרבי האבנ לכאת
 ככא לפנ. 1,עטרו ותשוכתי תפ,לחי את ועת חטא שום 'עכב ואל תחנ1ניוואל

 הרב בחטא. 1אם לפנ.ך תפלת, ולהכג.ם כערי להליץ י1שר כ(ו~ציכב1רך
 תש1כת. וקבל כבורך כסא טתחת מקום לי חתור יושר מליץ לי איןוהעצ1ם
 תפלה. שוטע אתה כי טלפניך ריקם אשוכ%א

פז
 הלחם כביר ספנ, מלך לפני כאוכל חשלחן לסרר שיש בר"חכתוכ

 שאוכל סי כל כר"ח עור וכתוב הקב"ה. אלא ממונה שום הלחם על איוכי
 טחשבתו וא'ן שא1כל כתב שועיב ובן שם, פו1פנת לילית באקראיםעורתו
 המרות וכסעלח לג מוקת אכילתו אחרים ברברים .סעין סחשב רקלאכילה
 ססתפק מסב כשהוא אוכל שהוא שסעס וא1כל פהלך או עופר יהא שלאכתב
 מהלך. א1 ע,מה כשהוא סכנה היא והשתיה סהלך, א1 ע1טר סכשה1א כפליםיותר

פח
 פרק בת,מפח כראיתא עליו מלח יהיה בפפה שלחן כס1, אחרתינף

 השלחו על י1שבין כש,שראל בטררש רא,תא סנחם, הר"ר בשם מברכיןכיצר
 עליהם פקטרנ השטן מצות בלא והם יר,הם שיטלו ער לוה ,הוממחינק
 יה. על להשנ'ח ראף ביח בעל כל כן על על'הם. מוט מלחובריח

 הנטילהסדר
פט

 שלם טכל' פעמים נ' היר,ם על לערוח צריך לאנ.לה יריםנטילת
 כנון בכלי 'ריו 'שכשך 1לא מצומצס פרביעית יותר בו שיש לעס1רשיוכל
 האחת בירו הכל' שיאחן לאפוק, כאחר יריו שתי על ומפפוך צוכי"רבתוך
 עת ככל ב.רו ההענכי"ן תהיה הכיור את שיפתח או השניה עלוישפוך
 ואם בזו, 11 אותן וישפשף הנטילה בעת יחר יוינם רק השניה עלששסך
 אחת ביר ההענכק שיקח לא אם טסנה יריו ליטול יכול שלא פקולקלהכיור
 שלא הנינוב קורם בחברתה אחת יר תנע שלא הפחות לכל נוהריהא

 כשסוערין נרולה. ווריוות והירוח צריך ולזה חברתה את האחת ירותטמא
 אחח יר ליטול שצר.ך השלחן על 'ו?הם ליסול שרנילים נרול1תבסעורוח
 רהפנו האחת ירו על כאחת רביעית שישפוך לא אם תיקון לו ואיןטחכרתה
 וכראשק נךצה של שפופרות ב' למילוי קרוב והוא וסחצה בשהשיעור
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 היפניח כירו הכלי 'קח כך ואחר ה,סגית על לשפוך השסאליח כ.רו הכיייקח
 כרי אוחו ויכוף אצבעותיו בראשי הכלי שיאחו או הש0אל'ת עלוחשפוך
 אי שכטעט גרולה והירות צריך לוה אכן כאחת, יריו ב' על לשפוךשיוכל
 סקום ער לפחוח רהתנו הראו, סק1ם ער וה בא1פן ליט1ל שיוכלאפשר
 ליסול להחטיר ריש לש"ע כהנהת1 כתב 1מהרפא"י ה,ר. עם אצבעוחיוחיבור
 לכן כנ"ל ירו בכפיפות יטול אם כלל אפשר אי ווה הורוע של הקנהער
 השלחן טטשרחי לאחר ויאמר הקב"ה בעבורח יבוש שלא סשניהםטוב
 (שירהה לבקש לו אפשר שאי בעצסו יורע ואפ יריו. על שישפוך סהססוכיןא1
 סביח1 הליכח1 קורם או שישב קורם יריו יטול הבושה מפני אחר סארם:1

 בסשרה רהתנו אחר בטקום ש'אכל רעת על חיכף שם ויכצע כרא1ישול
 לקסן עתן טחחילה. לכך רעתו שה.ה פפנ. הסקום ש.נ1י איכור חשש ,כוהואין
צ קל.ט.סיסן

 וכירשא. יבש ר,ו או בירו הסבעח כנון טחצשה בנסילה ליוהרצריך
 נקים הנטילה ם, שיהיו ליוהר וצר,ך נסילה. לו עלחה לא הסירם לאואם
 פסולין. כלים בהם הריחו או תן בהם ציננו ואס סלאכה בהן נעשי1שלא

צא
 הנביה לא ואם נטילה, בשעת למעלה אצבע1ח'1 ראשי שיגביהצריך

 טעס וסלכר 'צא, לא או ליר ח1רו כך ואחר ל'ר ח,ץ סאעבע1ת'ו מ,םוכאו
 לאפוקי היר כל על המים יבוא1 שבוראי כר, להנב,הם רטוב ל. נראה:ה
 ירקרק לא הרנילות וטפני מים בל, פנוי טקום ש'שאר אפשר או ירו משוהאם
 הנטילה שאחר לי:הר וצר.ך היר. כל על הסים ש,בואו שיאטץ צריך כן עלככך
 הנינוב קורם הכרכה ויאפר פעלה כלפ. ויגכיהם בוו 11 יר.ו וירב.קיותנ

 ה'. את וברכו קורש יריכם שאו הפקרא פי ועל הקבלה פ. על ירועהלכונה
 ואוכל היטב ינגבם לא ואם היסב, ויננבם הברכה קורם :ה טקרא יאמרוכן

 0סא. לחס אוכלכא'לו
?ב

 וטובש נרו*ם כסה וראיתי יר'ם נם.לח ברין רקרוק.ם הרבה שישטסני
 וא'סור ברובן סרקרק.ם אינם וההפונתם בכולם מרקרקים שאינםכעיניהם

 ושלש פעסש חפיר יום בכל רק בחורש או בשנה אחת פעם רק איננווה

 החסיר שכתכ סה אעח.ק ה' בעבורח מתנ1טחו הישן לכ לעורר כרילמ
 ,רים כנס,לת טו*לים אנשים חראה כ' 11"ל, שלו תשוכה כשערי יונהרבינו
 אשר רבוח כהנה ולאחריו אוכלם לפני מברכש ואינם לחם לאכולוישבו
 אוכר ערי יאחריתם טא1ר לה' וחסאים רעים הסה כי 'בחנו כואח גררםפרצו
 האלה הסעללים כי פוהה חיכ חכמים רכרי על העובר כי אטרוועלוום

 רוע אם כי 1ה אין בהם, לחטא התאוה תחקפם ולא ע*הם הטר יכריחלא
 סור לאל האומרים הורים כת ככל הם והנה צוארם, סעל שסים עול וסורקלב
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 נם ועונש1, וה עון חוטר ראה לשונו. כאן ער חפצנ1 לא ררכיך ורעתטטנו
 רמזלול 1לישנא העולם, מן נעקר ,רים כנט.לת המולול כל 1"לט חכסינואסרו
 לכו אל ישש לואח נם לבו שח שלא 1פי ברקרוק שלא רק שנוטלםסש0ע
 טיכותא, חפנאי מלא ל. 1יהב1 חפנא' מלא ירי סשאי אנא חסרא רב שאטרמה

 בע'ניו נחשכ הכסף 1.היה ט1רח בלי להתעשר שיורע וא,והו ,ה הוא ט. כ:.אם טצופצם, ברב.עית יר.ו נטל שלא שרקרק ספני שנתעשר רבריו הטור1ס'רש
 שהר, מאור נרול ועונשי חכמ.ם רכרי על ולענו כווחו ספני לא אםלמא1טה
 לכן רותחח. כצואה נ'ר1ן חכמים רגרי על הליענ בעירוכ.1 1"ל חכסינואפר1
 בנ'תך נם או כנ"ל כסעורה בה.ותך 11 במצוה חחעצל אל אתה נפש בעלאם

 ניספשס שקור.1 הכל. לסלאות ואמץ חזק רק רכיעיח בו ש,היה לעצמך היתרתירה אל רביעית ב1 שאין שאסשר ניספטס שקורין הכלי פן א1לו שהפשלעחים
 אשר טכלי ליט1ל שלא נם כ:"ל. תעשיר היא ה' ברכת כשפע וליסולכסים

 מס1ן בקנס לעצמו :רר שיעשה אלו לכל כעיני 1תיקון כנ"ל. טק1לקלההענכין
 הנ"ל. בקנס .1חר :.רוו צריך לסע1רה כשה1לך ובפרט בתענ'1תאו

צג
 לאכ1ל כררך אפ.לו היתר שא.ן בנטילה יקל אל בררך הולך כשהארםנם
 .וחר ער ולאחר'1 מ,לין מארבע י1תר ער לפניו מ,ם שאין לא אם נט,להכלא
 במאכל. ינע שלא כענ'ן ככף או כפפה לאכול ,רוקא ה.תר, לו .ש שאןממ.ל

צך
 כהם שכשוך 'רי על ליטול ה.חר אין מכ1נסים למ'ם בררך כשפנ.עונם
 פכח כהן לשכשך מ1תר שאו טמע,1 בא.ם שהמים לא אם נכרא כחרבעינן
 בררך ל'וצא ת'ק1ן הפ1סק,ם שכתבו 1אף 'ר.ם, טכ'לח על ומברךטבילה
 אסרו והם אמרו הם הלא בוה ה,1ם כל לצאח על.הם ויתנה שחר,ח יר.1שיטול
 אפשר. אי כסעט וה 1רכר יטנפם ולא מהם רעת1 יסיח שלא ובלכר כןנס
 כספ.נה הסים סנ, 1על כ.כשה ררכים להולכ' נרולה וור.וות והירית צריךלכן

 עקיכא ר' שאסר מה תשכח ואל ו1כור כנהר. לינע יכולים .ר,1 שא'ןנרולה
 מניע'ן אין לשתות לו שאמר טה על הנרם,' ליהושע האס1רים כביחכשהיה
 שאטות מוטב מיתה עליהם שחיב.ם אעשה ומה ל1 אמר מניע.ו יריםליכ1ל
 כלא ירי1 יטול טככיצה פחות האוכל חברי. רעת על אעבור ואל עצמ,מיתת
כרכה.

צה
 מברך ואינו 'ר.ו ל'טול צר.ך קטנ.ם א1 נר1לים הן צרכ'1 שעשה סעםכל

 להתסלל. הכנסח לכ'ח תיכף הולך אם אפיל1 .צר אשר רק יר.כ נטילחעל
צן

 כמ,ם נט.לה צריכ'ן רברים אלו לשונו, ווה ו' סימן ערוך כשלחןאיתא
 סיר. ככל א1 בק,סום אי בצרור אותם ש.קנח בסה ר' שא,ן לומר)רצ1נו

 ברש-י- ע"ש ד, שטח מס' עיין פיינץ: משח ר- בחגהות*(
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 חכסא סכית והיתא סטסה הקם הרחק( כשעת בחפ.לה שטועיל כס1רטנקי
 סנעליו והחולץ צפרניו והנוטל ומפדחץ קנח( ולא שמשף לא אפילו לי)נראה
 שננע 4מי הסתים בין ההולך אף אומר.ם ויש בראשו והחופף ברגליווהנונע
 וכל בירו בנופו והנונע ככנה והנוגע סטתו והמשכש כליו שטפלה וטיבטח
 הוא חכם תלסיר אם יר,1 נטל ולא אלו סכל אחר שעשה וכי ברכה, בלאאלו

 על הלחים פירות נם פרעתו. יוצא חכם תלמיר אינ1 ואמ סשתכחחלמורו
 צריכין 1כיוצא סכישיים ואנם'ם תפוח.ם נם והתל,ן קהעסשע"ן כגון פרק,רי

 כטו נסורה נט,לה ער.כין ומם,לא סשה בסטה כתוב כן ברכה. 1בלאנטילה
ללחם.

 בציעה.דיני
צז

 הקורש. בלשון אפילו להטוציא נט.לה כין להפסיק שלא ליוהרצריך
 ברר ש'שב לטשא לו יהא שלא באחר1נה יר.ו ניםל הכית שבעל מנהנלכן

 ויבצע יבוש אל להפוציא נס,לה ב.ן נרולה הססקה ש.ש נרולה ובסעורהוירום.
 כ"ב הילוך כרי שהייה כ, הסעורה בעל ש.בצע ק1רם לפניו אשרסהלחם
 הפסקה. מקרי בשתיקה אסילואסות

צח
 ונרולה טין שבאוהו לק,בור ק1רסת ונקיה לשעור'1 קורם ח,טין פתלעלם

 שכאותו לחבירו קירם שבטין והטובחר לחת,כה קורסת ושלימה לקסנהקורטת
 שהיא אפילו פנקתה והתיכה מקיבר שליסה נוי לפת קורם ישראל פתהטין,
 וחתיכה פשעורין שליטה לה, קורסת השליסה כן פ. על אף פשלימהנרולה
 תחח הפרשה סנ.ח רהשעור,ם סהשלימה קטנה שה.א פ. על אףטחיסין
 יחר. פשחיהן ובוצעהשליסה

צט
 נוים של ספח נוהר אצנו אם ישראל של קיבור ופת נק'ה נתם שלפח
 מעל נקייה פת טסלק נוים של ספת נוהר הוא ואם שירעה, סהם איוה עלסברך
 רהוא לי 1נראה קם"ח, סימן ערוך שלחן לש:ן כאן ער המוציא, לאחר ערהשלחן
 רוצה ראם ש.רצה סהם איוה על לברך רשות לו 'ש ראו נוהר א.נו אםהרין
 סעל נוי של נקתה סת לסלק צריך רנם ישראל של קיכר פת עללכרך
 שנא. רטאיהשלחן,

ק
 שהרי שירצה, סהם איוה על לברך רשות שנתן בסה נרול עי1ןצריד
 שסשון הר"ר בשם השלחן פעל רס.ל1ק הר.ן של: בכ"' כתב בעצסוהטחבר
 סוכח הני ומכל מתטונ. והגהת ותוססות מררכי שהביאו מקוע, הש"רשהוא

 התרוסח כתב 1עליו נוהר, נאינו ס, אפ,לו הנ"ל ס.לוק הנ-ל לשר ליהרסבירא
 שאינו רסי בשלחנו הוא סתם למה כן אם .1סף, בית והב.או נהנו שכןהרשן
 שאינו מ' שאפילו בעינ. סוכ לכן הכרירה. לו ויש להס.ר צריך א'נונוהר
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 רעת בוה ויוצא "4ראל של על ויכרך השלחן סעל גף של פת יסלקנהזר
 4ט עיק עריך נם שיר8ה. 4צזה על לברך רשות לו נחן שהרי ערוךשלחן
 כן נם אם פרוסה או סשעירין הוא 'שראל הטל שלפה או טחים'ן הוא גוישל
 אם כן אם בירו רהכרירה ערוך שלתן רעח ולפי לא, או וקיכור כנקי כפוהרין
 שהש"ר שכחבתי בסה אכן ספק, ירי יועא ב1ה נוי של על לכרך הברירהקח
 ספק. .ר, שיצא לעשות מה כרת נרול עיון 8ריך נוהר שאינו כמי נםחולק

קא
 ולכעל נוהר שאינו עמו מ.סב ואחר נ1ים של טפת נוהר הביח כעלואם
 ררכיע איסורו ספני סלאכלו שמונע רק הנקי נוי של פת עליו חביכהביח
 ההיא. הסעורהבכל לאכלי לו מיהר עליו לבציע לי רהותר וכיון נוי של הנקתה מן לכצוע מצוהעליה

קב
 כשאינו אבל טשניהם לאכול כשר81ה אלא אינם הנ"ל קריטוח טיניכל
 על חביכוח, מפני או חעאכוח מפני קר"מה שום אק משניהם לאכולרוצה
 שאם כאופן חתיכה על לכצוע מחויב מק:ם 0כל שליטה א'1 אם אף סנ'םכל
 של:קח.ם כא1תן ולא הנרכה פרוסת ההיא טהחתיכה שרוס הברכהנמר

 הוא. נרול ואיטור כלל פר,כה בלי עליהן ומברכ'ן קטנ,תחתיכות

קג
 כתכ ממנ1, נפרר עליו לכעיע מהלחם חתיכת1 .ר. שעל בסשגה א.רעואם
 כענין שיחכרם לי 1נראה כשבת. אפיל1 רמי :שפיר בעץ לחברם ואנ,רכר,קח
 עמה. הפת שאר יעלה בפר,0ה יאהושאם

קד
 רכוק.ם גשהם על,הם לבצוע מ,טב יחר לרבק שרנילים ססלתהלחסים

 החתיכה יסיר שלם שהוא באחר רכוקה חתיכה אם אכן טסוררים,משחם
 על .סה נאפה שהוא במקום רק רב,ק שהוא כסקום ולא השלם עלו'כצע
 קרום.ויי

קה
 1התחת:ן העל,ון טצר ה.טכ שנאפה במקום כפת יחתוד לבצועכשר1צה

 מועיר מעם יחתוך :לא עסה הפת שאר יעלה בפר,סה יאחו שאם נעניןסעט
 לאכילה, ברכה ב'ן הפסק הוי 1ח1 טהפת להפרירה נרול סורח צריךשאו
 קורם. ולא יסרירנה הברכה גמרואחר

קי  את ינביה השם שס1כ.ר וכשעה כשטכרד אצכעותיו כעשר הפחיאחו
 סהרי"ל. עשה וכן שתיהן .גכיה ובשבתהסת
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קז
בי~

 נסעא וא'ננו בק1נשסנרינא הנרפס החים ררר בספר ראית. ח,רפ.
 טסוציא כעול פל ארניאלק.נו כאתה בר1 רעבתנ,ם של הסוצ,א כרכחכסר.נחנו

 ל1 שהוטק על הלב וככהנת נפ1ר כרקר1ק הברכה יכרד לכן מנאר,ץ,לח
 חתו. חי1ים שכ~ה פרנסת1 אחהקב"ה

קח
 לקסן. שכתכחי כס: כהמה סאכלמפ:, שהפסיק לא אם ולברך לחו1ר צריך לאכילה כרכה כי; הבוצע הסס,קאם

קט
 טשום בטלח הבייעה ל?ריסח לסביל ריש פ.נחס פרשח הבחינתב

 הפק1בל בשם לשונ1 ווה כתכ הכהנות 1בספר סלח. תקריב קרכנך כלעל
 הסור, פ. על פעס.ם נ' ליטכול שיש שמעח. כחוב ל1ריא גמהרר-.הנרול

קי  ל.תן צר.ך רהב1צע ס1כח קס": סיסן לש"ע כהנה1ח.1 טהרסא"יטרכר.
 צריך א.ן שלפנ.ו לכרכה הרי למה, .רעתי לא בעני 1אנ' אחר, לכלכךת
 סשום לוסר אפשר כו.ח, רצר.ך הפוסקים כתבו רמצה המ1צ.א רנב' ,1אףש.עור
 להטוצ.א גויח נם. עריך סצה לאכילת כויח רצר.ך איר. ה1א רמעהחב.בתה
 אבל הנ"ל, נאח טרבר. לו1ו אין הרבר סעם ארע 1לא אני בער אם סק1מסכל
 1'. סעיף הנ"ל ס.סן עעסו סרבר. כרפ1כח להטס1כים 1לא עצס1 להבוצער1קא

קיא
 טעט פסנה להשא.ר רק ראשונה הכציעה פר1סח לאכ1ל חם.ר1תטרח
 יתן ולא בפ.ו, ברכה שתשאר כר. לפתן כלא המוון כרכת קירכ1,אכלנה
 הכצ.עה בפרוסת שננע טלחם :אפיל1 לבהמה או לעכר הבציעהמפר1סת
 1אבוררהם. בו כלהחמיר1

 הסעודה. בתוך דקינדח פירךתדיני
קיב

 צר,כין לרנים כשר בין לק.נוח פ.רות סיני שאר א1 קפעטש."ןנשסכיאין
 בהן ללפח הבא.ן קהעטשי"ן אבל לק,נוח, הבא.ן קהעטשי"ן ורוקאברכה,
 רכסע1רה רכיון בה1 לספוק. איכא אכן טברכה. שפט1רים אפשר הפתאת

 טיני כסה בה רהוו נרולה סעורה טסחטא הוי ללפת.ן קיעכשי"ןשא1כלים
 אינן הקפעטש."ן באם אף שאו אפשר ולכן ירעיכ כי הנפש לסלא1תאכילוח
 ללפוח באק איק סק,ם פכל ללפתן בא.ם שהן פ. על אף לבשר רנ.ם ב.ןכאין
 לכן סה, בלא לא1כלן טובא א.נשי רניל, כאלו נר1לות רבסע1ר1ח לחאכוןרק
 פסור 1ח1 שאוכל למה פח סעס ילפת הספק טן להסתלק הרוצה שט.ם,רא

 פת. גלא מהם כך אחר יאכל אם אפילוסכרכה
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קיג

 ללפח ורעת1 טהן ישב1ע כר' שאוכלם פ,ר1ת על סעורתו שקובע ט'ונן
 בברכה, טח1תבים אם פת בלא טהם טעט אוכל אם ספ.קא רא,כא הפת אתבהם
 אם אפ.ל1 טברכה פטיר שאו הפת עם תהלה מעט מהם שיאכל תקנחו11

 נ'. סעיף קע"ו בס,מן ערוך השלחן הסכמת כן פח. בלא כך אחראכלם

קיד
 הלכה לפסק נ' סע,ף שם כתב הפ,ר1ת על סע1רת1 קכיעות רא'ןוה'כא

 סעונין אין פח בלא אכלן שבאמצע אף הפת עם אכן וסיף בתחלהראם
 להסתלק 1כר. בוה, רעות ריש א' ס,מן ר' בכלל כתכ כרכה ובעפקברכה.
 שכחכ שם וכתב וכו'. עליהם 1.כרך פת בלא טתחלה טהם מעס יאכל הספקסן

 איתא שבמררכי 1האסת 1האנור. 1המררגי הנ"ל סיטן ס1ף בהריא כןהט1ר
 עליהם לברך שצר,ך פת בלא תחלה אכלם שאם רק כתב לא בטור אבלכן

 לפסק 'ונה רב.נו טרבר, רקרק יוסף 1בב,ת שנסתפק. רא.ת. לא פת עםאכל
 הם וכראים יסהררסא"י קאר1 רכרי אלא לנו אין ואנ1 לכרך. צר,ך שאיןהלכה
 שכת1כ כטו ולעשות להחסיר הרוצה טקום מכל כסותם, לנה1: עליהםלסט1ך
 צריכה שאינה ברכה הויא 1לא ברכה שכר הפס.ר רלא לי נראה ברכהבעפק
 ספק כאן א,ן פ,1 על למעשה 0נהנינו שכל ערוך שלחן רברי שלפ, פ' עלאף

 טכל חחלה, פת עם ש.אכלם במה סברכה לסט1ר .כ1ל ה.ה כן 1אםכעולם
 פש1ס שבעולם ספ,קות כל .ר. לצאת שמים לשם ה0כרך שכ11נה כיוןמק1ם
 קביעת1 ראין ה.כא עלמא רלכול. כי1ן צריכה שא,גה ברכה בכלל ה1י רלאל'

 נם שמא חשש טפני 1נם עליהם, לברך צריך פת בלא תחלה 1אכלםעלתה1
 לכרך. ה.תר הוי פח עם יאכלם לאבס1ף

 ושתייפ אכילהסדר
קטו

 פ" על אף המ1עיל, אחר רק הערב אחר אכ.לת1 תה, שלא הארםיוהר
 כנפשו. שסתחיב עלי1 לוטר אני 1קר1כ כבהמה. יהיה כן לא ראם ערב,שאינ1
 לבר.א1תו הסועילים הם פה אלו פענינ.ם ס' רף הברכה כעטק האריך1כבר
 כללים. איוה אכת1כ רק בפרט1ח אאר.ך לא1א:י

קטז
 הבריאים טמינ'ם שה.א פ. על אף האכ'לה שרכ1. כתב1 הרפואההכסי

 כאכלך לש1נ1, 1וה כחררים 1כתכ בריא,ם. שאינם מסינ.ם טס.ע1טה יוחרטויקי:
 האצט1מכא. .1.ק 1אם וה.ציאה האכ'לה הומן ובטלת הפםרת שכעד עלי1תר
 לנפשותיכם סאור 1שמרחם האוהרה על עכרת הר, רסכ"ם כמאטר חולי1,נרום
 עת,ר שהתח הטצות וכל יבקש י1צרך פירך ורסך ש1נאיך על מ1ת לנר1םואפשר
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 האלה הרכרים על ע.ניך פקת לגן כאן. ער טינן, בר תבטל, ולעשעתלשסור
 בשם וכתכ סא1ר בוה האריך כר"ח :ם האכ.לה. טרבוי חרכ כטפנילשטור
 מש1ך שהנאתך סעורתך ו"ל חכמ.נ1 ואטר1 מש;כע1. שליש שיפח,ההרמב"ן

 נחשב שוה כתבו הראנ"ר ובשם סש1בעו. .סעט בשבת 1אפיל1 טמנה.,רד
 פתעניות נר1לה .וחר לתשובה שנחשכ לה.1ת ראפשר נראה וכעינילהש1בה.

 ערבים 1כשסאכלים אכ,לתו באמצע לפס1ק יצרי את לכ1ף צר.ך יותר כיספש
 1תיקון כלל. לאכול ,תחיל שלא טטה ערין א1כלין בית: בנ' וכללפנ'1
 או סאחר יותר ,אכל שלא אכ.לה כם.נ. לטעמ בקנס על'1 ש.קכל הוא ל;היפה
 וכורא. נרול בצער טאכילת1 הארם מ1נע כן ירי שעל בחוש נס,תי 11השנ.ם,

 1ראש בשבת וכ"ש אכ.לה בט.נ, למעט אין שבת כמ1צאי אכן נהשב.לתש1כה
 ט'. "רק ס1ף ב' בחלק כתוב אכיל1ה רר'חרש

קיז
 ס.חחו שאחר לסה לראוג צר.ך אין אל1 ררכ.ם פ, על ימי1 כל שא1כל1מ,

 פה סול ל1 1אומר,ם פנ.1 על הפרש וו1רקין נבקעת כר,סו ,ם'פ נ' ארםשל
 כחנים. '0יך כל שעש.תשבחרה

קיח
 הער,ננ מל1ח.ם ר:,ס שכן 1כל ופיק,ל יכש כשר כנין היש; ש0ליח כתבונם
 צורתו שעכרה שחבש'ל הרטב"ם כשם טצאת. :ם לארם. סאור סויק';לקיש
 כסם. הוי וטעסו ריחו הפסיראו

קיט
 אלא ישתה ולא ירעב כ; אם אלא יאכל לא הרמב"ם כתב אחר כללע,ר

 ולא ויתלוש הרבה שירעב קורם בעתו שיאכל כתוב ובר"ח צסא. הוא כןאם
 כראוי. הקכ"ה לעכור כח בויהיה

קד
 אצבעות בשתי אלא ,אכל שלא עכו רמן יצחק סהר"ר בשם בת"ףנת1ב

 וכשיחנהנ אצבעות, בשת. אלא אוכל ש~צנו נים אשר הסרט: 0; ו,לט1ר יפיו'ר
 אוכל הוא אם שאפילו הכלל עור וכתכ ;רנרנ1ת. ל.ר. .בוא לא והכררך
 כב1ר1. הארץ כל מלא כ. לפני1, 1מברך המלד לפני כאוכל שיאכל צרידלבר1

קכא
 פרנסתו לו ש'וטין בק1נו ויבטח בחלק1 שסח שיהא שצריד כר"חכתב

 פנכסיו ירר כאילו ל1 יראה פר:סתו יקנה4( ואפ עניות, כרקרוקי יצמצםולא
 שהוא כהקכ"ה 1מאסין בחלקו ששפח טי אבל 1בראנה, כעצב ימ.1 כל נטצאכי

 יוצ,א אל אכן לכ. וטוב שפח לע1לם וה הרי עת ככל פרנסת1 לוס;כ.ן
 שהיה סנ"ל ישע" סהר"ר הצהאה סרר שה1א נוחלין ביש כת1ב כי פריי1תר
 מכרי יותר מס1ן שט,ציא ם. לשונו, 1וה תוביכ ל.רושלים ונסע פהאב"ר

 "5ז. 1., ש*.(
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 שבת טהוצאח חט הרין את ל,תן ועתיר בפקרון ,ר ש,לח ה,א הר,צורך
 מצאהי הכ,תב 1אנ. הפ.צ,ע. כררך בוה שיתנהנו הכלל שם עין וכו' ט,כויים

 מא. ווהו עעה, אח תשח,ת לא בלאו ע,כר ,,תר שמוציא שמ' רר".כש"ת
 תשחית. בל עובר ראינש, כפום,הורסרגלא

קכב
 ובנרה שחר,ת. בסעורת ורוקא רם. אכ'לת. שתה ולא אכל הו"לאפר1

 לשוגו ווה בר"ח וכחוב שתיה.. כלא אכילת1 ל: מו.ק פנ.ם כל רעלטוכח
 האצטוסכא לת.קון ס1עיל ספנו המעט כי הין מרכ1. ליוהר וצר.ךכקצרה,
 רעות כל לו 1נורם שכלו 1מאבר נופו מפם.ר ממנ1 המשחכר אבל טפקח1הוא

 .נורם פיו ומנבל הערוה אל לבוא ,סתא,ה העבירוח לכל ונ,רםשבעילס
 תורה לוסר. וכפרט הלצים. מכת והוא רמים, 1שפ.כ1ת ער.ות גיל1, ורהלעכורה
 לכן ח1יר. כאף והכ נום עליה קר.נן המשחכר ות"ח -ן, סרבוי ל'והרצר,כין
 ת"ח. שאינ. פ, על אף ין סרב,. נ~הר ה-ת, ימיכל

קכג
 שהרבה רק מהין, חוץ הסע,רה שבתוך משקין שאר על מברכיןאק
 סעורתו כמקום נט,לה קורם .שב ין ולא סים לשחות שרצ1נו שמ,מחט.ר.ן
 אבל לאו. אם המים על לברך מחייכ אם מספק לצאת כר. על.הם1,כרך
 שישתה ר1קא אכל כן לנהוג כהב הכינ1ת כספר גם אכ; כן. נוהנ,ם רא'תילא

 ברכה עונש יש מרניע'ח יותר שתה ואם אכ.לחו ק1רם מרכ'עיהפחות
  בשאר :ם במצח. נכחב 11 עב'רה ראה מהר-א שהמקיבל שם ,כתכלבטלה.
 כסעורה הין על לכרך שנתפשט רהמנהנ לי :נראה שמחמיר. ס' 'שמשקים
 הטים ברכח ספק מפנ, הוא הטו1ן כרכת לכוס רק לשתות רצ1נ1 אםאף

כנ"ל,
קכד

 הסעורה. בתוך שרף הין על כרך סהרש"ל שהנאון כתוכ סשהבטטה
 הין על ברך אם אכל מברכה פ1טרת1 הסח שאין רהינו פשוס ליונראה
 פברכה.פוסרו

קכה
 סרובה הפסקה אחר רק ש,ח.ם א'נם מסוב.1 שהרכה נרולותבסעורות

 החס.ר א"ם ראית. וכן עצסם, כפני הנפן פרי כורא לברך צר.נין הברכהאחר
 כן. נהנתי כעצמי ואני נוהנין. סעשה אנשי ושאר1"ל

קכו והמיטיב* הטובדין
 גרוע שהשני כוראי שיורע לא אם והמט,כ הטוב מברך ין שנ1. כלעל

 הנפן מר, כורא ברכת כשעת לפניו ה.ה לא כשהשנ, ורוקא הראשון.סן
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 הנפן פר' כורא לברך להקרים טחויב הכרכה כשעת לפניו שניה, היואבל
 וחטשיכ, הטוב מלברך פטור ופפילא הסש,בחעל

קכז
 פאוחו ששותה מ. עור אצלו יש כן אם אלא והטיטיב הטוב סברכ,ןאין

 ובניו. אשתו רק אינם ואפילוין
קכח

 אותו שתו לא אם ר,קא אלא והמיטיב הטוכ טברכ.ן שאין טוע,ןהע,לם
 שיטסוכו, סה על להם ואין חנוני, של י, על טברכין אינם וכן 'ום, ל' חוךה'ו
 פח. אכ"ר הירץ טהר"ר הנאון טמורי קבלתי,כך

 בסעודה. תורה ודברי לעני פתדין
קכט

 ברכות הסאר המוון ברכח ולברך תורה קצת היורע לעני נם פסעורחו,תן
 לו שיש טי נע'ם ומה טוב ,טה בר"ח. ה.א בן רמיו. לו שיתן ממה יותר ט,כווה
 אותם לאפוק' לחורה, .מחו.קו טנרלו כן יר. שעל בביתו בחור או לומרנער

 מונע כן 'רי ועל א,סור ושאר לערוה וסרגילים בביתם משרת,םהמנר,לם
 שלמר ארם ספרי כשם כתב רר", וש"ת להם. אוי ביתו, סח,ך תורה רעתבר

 הרי החויק ולא ומצוח כתורה העוסק ירי להחויק בירו כח ו,ש לאחריםושנה
 וה ועל נרול, יותר וכוחו ,תום הנער ואם 'קים. לא אשר אריר בכללהיא
 בנערש אכן בב,תו. יתום הטנרל וה עת בכל צרקה עושה אשרי חו*לררשו
 ירי על מלמורם ש.בטלם במה כשכרו הפסרו יצא שלא לרקרק צריךאל,

 לבטלם רגילים שהמה ביתו כני על שאת כיתר להשניח עריך ובוהשמושם,
 הבית. כעל רצוןנגר

קל
 שרנ.לים הסוסור פלבר שלחנו על תורה רבר. ליסר צריך בר"חכתוכ

 כשהוא האוכל כעת החורה יוכור ואם לחורכן וכר המוון ברכח קורםלומר
 לועס שהוא כשעה שאפילו וראו, כלבו קשורה שאהבחם נראה מוהשמח

 וכנתינת החורה ובעסק שירבר הריח טלבר חורה ברבר. יהרהרהמאכל
 לשון כאן ער עונותיו, כל על לכפר פובח שלחנו יה.ה השלחן עלהצרקה
 תורה של כלחטתה וליתן ל,שא גרולה רמצוה ונראה וכקצרה. כרילונר"ח

 טוכ הוא שסאכיל עני הוא .אם לו אפשר אם כשלחן אצלו ש.שנ טיעם
 וט,ב חלקו. נעש וטה טוב טה כטעורה בתורה בניו לקול שומע ואםיותר.
 באחר. ופעם בוה סעם ולא לסופו טראשו באכילתו ססנו ללטור ספר לול.חר
 הספר. אותו במיום לשמיח נרולהוטצוה

קלא
 הפח יה.ה שלא .שג'ח לכן בו. שנמאסין רכר שום כאוכלים לעשותאסור

 שיורי בפח 'קנח לא האכ.לה נפר אחר וכן עליו הנשפכין משקין .רי עללח



 אומץירסףמ
 שלא לרקרק "ש גם כי81א. וכל תיכף הפת ש'אכל לא אם כקערהטאנ*ם
 כשאוכל"ם 1ק ע*1 מחסונח מעט פעם בכל שיאכל לא אם ספת טעליריעשה
 רעתו אם אף תיכף מסנו אוכל שאין הפת על החמאה לתת אין 1חמאהלחם
 אוכלין ביווי ומטעם נטור. אשור אין הנ. בכל אכן אכילתו. בנמר הסתלאכול
 שהולכת ראשונה בשבת לנערים הרחוב על פרות כש:ורק,ן לרקרקצריך

 אנוויס רק להם יור1ק שאל פה כמנהנ ל'רחה אחר הכנטת לכית וכרהי1לרת
 בזריקחן. נמאסין שאין1כ.,צא

 ומצופ רשות סעודתדיגי
קובחיי

 רשיח. כסעורת האוכל חכם תלטיר בגנוח 1"ל חכמינ1 הפלינ1 מאורמא1ר
 שנם סעצסי יכ.1 טשכ.ל כל סקום מכל רהפ1ני איש על שם רברו לאואם
 .רחק נפש1 שופר כל לכן חכם. תלמיר כמו נרול ננות1 שא.ן רק מ:ונהה1א
 בגסרא. וכראיחא של1ם ררכ' ומפני חוקה. לסבה לא אםמהם

קקגח14
 מצוה, לסע,רת ללכת טצ1ה .ש כן הרשות מסעורת להרחיק ש.ש1כשם
 כמנורה ה1. מצוה בחכורת פ.סב שאינו שמי ו"ל חכטינו אמרו פסח.םיבערב'
 הרעח נקיי שהיו כמו עמו סשב מי לרקרק יש פנים כל על אכןלשמים.

 במשתה פיהם לנבל אנשים הרכה שר:'לים וה כומ:ינו וכ"ש ע,שיןשכירישלים
 שנם ,שותק השומע והו שם ,פול ה' ועום ו"ל חכמ.נ1 ררשו וה 1עלהיין,

 ר' פשע יחרל לא רכריהם וכרוב ככר לו שה" טעומק1 י1חר נ,הנם לומעמיק.ם
 נענש ה1א כן אם אצלם ה.1שב י1כיחם לא ואם שכיגה פני סקבלין שאינןכתות
 ושותק לבטלה השם הוכרת מהם כשטיעתו ,כן חטאתכ לכל פשע.הכעל
 אם הנ"ל בעונשים ראש1 להכנ.ס 11 לצרה ל1 מה כן ואם נירוי עונששיך
 תבא שאו איש, פנ' ישא ויא הנ"ל כל על ליסר כא1לם ברי לכו שיהאלא
 כרכה.עליו

קלד
 הבן, פר.1ן בשל.שי, לא שכן וכל רוקא ביום מ,לה ה11, מצוהסעירה
 להו, אירום.ן סעורת בטקום הויא רלרירן קכלת, סבל1נות סעירחנישיאין,
 אורח לכבור סעורה כשעחם,ן נם הסילה, שלפני שבח בליל ה1כר נםסיום,
 רבותינו שררשו ררך על סצוה סעורת שהיא קכלתי לעיר שבא מורינוחכם
 שתלמירי טסעירה שהנהנה האלק.ם לפנ. סשה חותן עם לחם לאכול עלו"ל

 למירק, א.כא וה רטלשק ואף השכי:ה, מויו נהנה כאלו כה מסוכיןחכפים

 טקום מכל מצוה סעורת הייא הת'ח לכבור נעשית הסעורה כשא'1אפילי
 ראיח. אינו שסעתי רלא ואפשר שמעתי, לא,ח
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 אמצעים. מיםדיני
"/י,י(י

 אכן בש"ע. גתכ יכן יריהם שנוטלין פרקרקים .ש לרנים בשרכין
 רק כן נוהנין קש.שי רבנן ראה רלא רורא שערי הנהת כשם כתב פשהבמטה
 1הרב טשה מטה רבעל ופשטע ב,נתי.ם, שחיה ירי על והרחה פה קינוחעשו
 שערי כהנהות להו סביר. מנהנ,ו כל הנ"ל בספר ה1א שכתכ טהרש"להנאון
דורא.

סלו
 חלב או נבינה אחריו לאכול א0ור בשר של תבשיל או כשרהאוכל

 שעה בשהית סקילין אנו אכן הפ1סק,ם. רוב לרעת שעות ששה ערוחסאה
 ויש להסירה צר'ך שניו בין בשר ירניש אם רק והרחה קינוח בלא 1אפ.לואתת
 כרך אם רק בעולם היתר אץ המקילץ לרברי אפילו אכן לססוך. סה עללנו

 בשר אחר נכינה לאכול שרנילים נר1לות כסע1ר1ת לכן בינתיים. המווןברכת
 המתינ1 שאפילו בוה סאור ליוהר צריך )צעך( נוך ההיא קטנה סעורהוק1רין
 בשם פהרסא"י .כתב הטזון. כרכת בלי טועיל אין שעות ו' או ה'ביניהם
 ה.א וסים נבינה, לאכול סנח על המווו כרכת לברך ראין האר1ךארה
 הארי את סש.ב.ן שאיו 1לולי כוה. נוהרין ראיתי לא אבל וו"ל, רכרי1על

 טק,ם טכל בחלב בשר טצר א,סור כאן אין אם שאף לטפרך איכא ט1ה1לאחר
 1המוציא, ירים ונט,לת הט1ון ברכת כאן איכא לבסלה כרכות הרבהאיסור
 שכרך לא אם בשר אחר נב,נה לאכול שלא לי1הר נפש בעל לכל ישלכן

 נתאוה רע.1 הפצרח א1 מקרה ירי שעל רק סעורחו נמר רעה על המו1וכרכת
 חטאה ולא ממש נבינה אחר כבשר נם נוהגין האלו הרינ.ן וכל נבינה.לאכול
 נט.לת שצריך רק בשר ס,ר אחריהן לאכ1ל שמותר חלב של תכשיל שכןוכל
 לכר שיהיה סה א1 פת שילעום הוא והקינוח בינתי.ם, 1הרחה וק,נ1חיר.ם

 במשקה. פיו יריח כך ואחר יפה פיו בו ויקנח וירקא וחטריטקמחא
 יץ,י(.

 להו סביר, מרכוותי הרבה אבל הפק.לין, ס' על המנהנ לפ. והכל
 נבינה ב'ן אפילו הוהר ולרברי לנבינה, בשר בין שעות ו' להטחיןרחיב'ם
 רארהי הקטן ואני ע1ף. בשר אחר אפ.ל1 להחמיר שיש יופף ב.ח 1כתבלבשר.
 ער בשר אחר לחלכ להטתין מחם.ר פה אב"ר ו"ל .שעי' טהור"רהנא:ן
 אכ,ו לטפר בהנה1חיו ונם לו מא.ן ירעתי לא 1אני הקבלה, פי על שע1חכ"ר
 11 חוסרא למצוא וכית. וה כותכי אחר, פצאתיו..ן לא ברכה, עטק היא1"ל,

 החפרת. עש1ת ו' אחר שינ. בין בשר טצאתי פעמים שכמה מפני 1אנ,גת"ה.
 ורמאה חלכ א1 כנכ.נה שעות ,"כ ער חיוב ררך לא נרר ררך לעת.םעלי
 סמש. בהסה בשר אחרסטש

 עוקבא- פר אסן ק-ח ד' חולץ עיין סאינץ: פשח ר' של נהגהוה-(
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קלח

 עריך וא.1 ב.ום אפילו נטילה צריד בשר של לתבשיל חלב תבשילג'ן
 כתב שאחריו גב,נה של ,תכשיל בשר של תכש,ל כ.ן אבל כלל,להסהון
 ונרא,1 עליה פ*נ פשה ,כסטה הנ"ל. שיעור להסתין שצריך החטאתכתורת
 להטתין. צר,ך עצטו בשר אחר נב.נה של רנתכש'ל ופש,טרבריו.

קלט
 על לאכול אסור.ם וה על וה מקפיר'ן אפילו וה את וה שסנ.ריןשנ.ם

 ששסו א1 עמ, כפני ספה אתר לכל שיש לא אם חלב ,וה בשר וה אחרשלחן
 השלחן על לה',ת רנ.ל שאין כל' או לה,כר ב.ניהם מטנה אוכליכ שאיןפת
 אחר. סכלי ישת1 שלא ליוהר1.ש

קמ
 תבשיל. 1לא עצטו בשר ר.ן לו .ש ע,ף בשר של אפיל1 וש1טןטרק

 בהיתר. שיהיי במאכלים זהירדתדיני
קמא

 כלל. א,ס1ר צר ב1 יהיה שלא א1כל שהוא כסאכל ליוהר צר,ד כר"חגת,כ
 שער מיראתם הסיתר משערי שערים משבעים פ,רש,ם הי1 הראשונ.םיחם'רים
 שיורע כשר מי1ר. אלא .קנה לא איסור חשש בו שיש ורבר איסור. משער.אחר

 וחלכ ובשר ב-ן בפרם יש וה ,רבר נאסן, אינ1 על'1 חשר שאס כרא,י,שטרקרק
 בקהלות מיושב,ם שאינם רעלמא ר,בא ולרעת. בקצרה. לשונו כאן ערונבינה
 :רולות סקהלות הבית הבעל ה.ה לא אם לכן יין. לנבי חשורין מקרינרולוח
ואורחיו. ומשרתיי ביתו בני 'ר' על להכשירו א'ן טוף ,ער סתחלה .ין בהכשרבעצמ,

קמב
 חשור'ם ס,קר. געצטם הנ"ל בת.ם הבעלי ראפיל1 אמ'נא מסתפ'נא לא1א.
 אחר'ם אצל חן בטורקי ישותים לורים ינם ת.קון מאסינ.ם שהכ אחרי "ןלנב.

 נעשה מ. יר. על ה'יו הכשר אחר חוקרים ואינם וח1צה הע,ר סקיר,אפ'ל1
 כך. ירי על שנעשו כוה רכות טכשל1ת1יר1ע

קמג
 גפיר1ת העולם רוב שנכשלים הנרול והטכשול האיס1ר להוריעכאת.
 אחר ת,לע רק כי כריקה בלא אותם שאוכלים בטה סח1לעים לה.,חהרנ.לים
 טהם אחר שבורקים מתחסרים ,יש הרבה. שכן כל חויר כסו חמ1ראיס,רו
 השאר אוכלים או בהם תולע ש,ם ט,צאים אינם 1אם בעשרים א1בעשרה
 רניל'ם ההטה שהפ.רות ראחר. בעולם, ה.תר שום אין בוה ונם כר,קה,גלא
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 כמה נם'ת, אלה כל כ. שכרק הפירות אותן כהר אלינ, לא טתלשםלהיות
 הנע .כ'. אי א' פצאו לבסוף ער תולע שום מצאי ולא לטאוח שברקיפעמים
 האחרית לאכול ה.תר היש כבר.קה כשי-ים שרובם 0כהסות ערר יש אםכעצמך
 עומרח היתר בחוקח שנשחטה שכיון שכהטה פ. על ואף בחטיה. בריקה,בלא
 הרנילים בפירות שכן מכל בריקה בלא הט,עוט לאכול היחר אין סקוםמכל
 בר.קה. כלא אחת שום לאכול שאי: עומרין איסור שכחוקח מתילעיםלהיות
 שאי אחר לאוכלם כלל ה.חר שא.ן רעק. לעניות נראה .בשין כשחנירנניוחלכן

 לנירולם חורש י"כ חוך היבש.1 נורגנ,ית היחר אין כן יאם לבורקםאפשר
 ספקום משונה נ.רולם שוט; פפנ' חירש י"כ עליהם עובר.ם 0ת. לרקרקוצריך
לסקום.

קמד
 קיץ מתחלת ככ:רה אכל מתולע'ם לה.וח שרנ.לים שנורע ס'ניםורוקא

 ימוהרים מחילעים לה,וח ררכם שאין אפשר טהם הרבה ערי; בכר:שלא
 א~

 איסור כספק ה' לרבר החרר נטש בעל סקום מכל בר.קה. בלאלאכלם
 רק טוכ, כרכח על.ו תכא ככורם בתחלת אפילו לכרקם זמהס.רראור"תא

 ההיא הוסן שלפ. אחר. כולם לברקם קפ,רא א.ן בזה פצא ולא הרבה ברקאם
 טתולעים. לה.וה הוחוקולא

קמה
 שקונים ורעונים ומ.נ. רווינן קיעטש'ן כנ:ן .כש'ן פיר:ת מ'נ' שארלכן

 ~ירוו סאור סה טילב"ן שקור.ן מחולעים לה.ות ורניל'ם הסוחרים אצלאוהם
 בר'קות על נאמנות הנש,ם אם פלונתא ואיבא בבר.קתם. צר.ך נר:לה::ה'רית
 סכל להאסין ש0נהננו פ' על :אף להאמ'נם. שלא סח0יי סהרש"לכאלה
 לה ויש ה' לרכר חררה הב:רקח האשה אכ בעצמ: 'שער נפש בעלמ;ום
 תולע.ס. לראיה ט:בה;.:

קמך

 לרקרק צריך מחחלב יהכרם 'ק?ה :ע"ם כ;' הם:קרוק הנשים על:כן
 שחראה חסירה אשה יל ש,צוה ילפח'ק מא:ר ה' יראיה שתהינהכי:הר
 הוא חלב איסיר כ. מפנ. הוא :: ה:מרא ,ם;ם כראו.. מנוקר אם הנ'קוו'אחר
 לאכיל שלא והמחס.ר בחו.ר, א?ילו מאכלוח איסור. בשאר כן שאין מהבכרת
 :.קיר כ. וה ספק מיר. ;ס י:צא ה;4'.ן ;ליל כני כחומרק בכרכ כללשומן
 א,ש. כל לעין ניכרההיא

קמז
 ל:ש.ם להאט,ן .והר שיש פימק.ם לטקצת להי סביר. אחר טטעםאב;

 ש'ריע מפני הנ.קור כ' זה, :ה:א הח.לע.ם בר.קה על טלהאמי:ם ההלכ נ'ק:ר;ל
 ההולשט לאפ,ק, ברקר,ק אחר.: לנקר לפשפש לב על שס'ם הלכ כאן ש'שלהן

 ו,.י.נ "א0ג
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 .היו שלא ה.תר להם להור,ת קל,ת רעתם נשים לאו אם "טע אם יריעש"י,
 עליו תבא בשניהם ,המחמיר בבריקתן. היטב מרקרקות ואין תולעיםשמה
כרכה.

קמח
 פ,ר,ש אם אבל שר., בפ,ו שהוא וטן כל שיניו וגין בפי, רם לו שישארם

 החלק על נראה רם ורשימת ,כי1צא תפ1ה א, לחם מפרוסת בשינים שנשדכנון
 ססנו. הרם 'וסר לא אם ההוא החלק לאכ,ל אסור ב,ר, הה,א ספרוסהשנשאר
 רק פרוסה מש,ם 'שוך לא מפיו רם לצאת ררכו וה אשר לאיש ליונראה
 סהרבר ב.רו חלק שום :שיכת1 אתר ישאר שלא באופן לפתיתין הכליחתוך
 טפנה.שנשך

 בסעודה. מקום שינוידין
קמט

 ונ,מרה אחר לסקום יה,לך כביחו סע,רתו פוסק בכיתי לסעורהסתחיל
 ש.צא ק,רם הטו1ן ברכת לטפרע לכרך רצריך לה, רכב,רי הפ1סק,ם רג1שם,
 ק1לא טצינו אם 1אף חבר1, בביח שיאכל קורם המ,צ.א וברכת נטילה1צריך
 מכל למפרע המו,ן כרכת צריך ראין ערוך לשלחן בהנהות.ו סהררסא"יברברי
 ,או אחר בסק,פ סלאכול ישכח רלסא לברך רטוב כתכ נ,סיה איה,מקום
 לכן להקל, ברכ,ת ספק כאן שתך לא מעתה הםוון. כרכת בלא ל'האויל
 רעח: אין אם אף שכתבת', כמ1 המחמירים כרבר. לעשוח בעינ. ה,ה ץפהט,ב

 מקום מכל לכרך צר,ך אין עלטא רלכולי אחר כמקום ל,לך סעורח,בחחלה
 שלא ספק שום ברעת1 א'ן אם אכן לבטלה. ברכה כאן אין הנ"ל הששאמפ:י
 ש,בא אליו חלי.וח ועיניהם לפנ,1 נר1לה סעורה שיש כנון אחר נמקום'אכל
 םע1רתו כהתחלת רעחו ש.היה '1סף כית כרברי לעשות לי נראה בוהאל~הם
 אחר. בטקוכלאכול

קז
 נקבה או חולה או וקן שיהיה אפשר אם הכנסח לבית ססעורהוכומולכין

 תקרא אל ט1ב סהיות כי בשלחן מהנ"ל אחר להנ,ח כו יעשו בשלחו קטןאו
 כנ"ל. לברך .ש אפשר 14 ואםרע

קנא
 לע'ל שב'ארת' כפו הססונפ,ם בטק,מ,ת בסעורחו ינע שלא ל'והרצריד

 מ.ס רק רטנק. בסיר. לו רי אין פת עור לאכול ורוצה כהם ננע ואם ט'.סימן
 בסשימות. והנהות.1 ערוך שלחן כתב, כן יר,ם, נטילת על ולברך לחוורוחיב
 נרולה וה.ר,ח 'והר לכן יר,ו ליט1ל פהשלחן סלעט,ר בוש ארם כל וה ניופטני
 ומי חל,קו. 'רי על ולחכך ל,נע ירקרק לכך שצר'ך ומ. הנ"ל. בכל יגעשלא
 ב,שה. שיך אין כ. ויטול יגוש לא בשוגנשננע
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קנב
 ולכן אכ.לח בלי שסה יטותין הין לטשתה סע1רתם אחר' שה1לכיםמט

 ראטרינן הא על רש-' כרפירש הוא ראשור פשוט ובעינ. .ריהם. נ1טליםאין
 נוטל וכשהוא שח.הן נוטל והפלינ חברו עם רכר המטונה להכ א0רכפרק
 ירע' מירע לאכול אבל לשתות אלא שנו לא נחמן ר' אמר כולם בפנינוטל

 רנ.לים שהיו לשונה ווה קזע סיסן חים אורח בטור ליה ומתתא רעתיה,ראנינא
 פיו לתוך פרוסה יתן שטא ל'ס1ל צר.ך ומיהו הסוון אחר בשת'יהלהאריר

קנג
 ט'נן. בר לענ.ות, רקשה הקרקע על פ.רורים שום יפלו שלא לרקרקצריך

קבד
 שאוטרים ב'ום לומר יש ולכן הבית. ח1רבן הנוף ותענוגי בשלחנול~נור

 קרושח מצר תחנון אוסרים שאין וביום קל"1. ס" כבל נהרות על מומורתחנון
 הסעלות שיר א,סרים עצטו, סצר קרהט ה'ום שאין ומילה התווח לאפוקיה.ום,
 ציון. שיבח אה ה'בשוכ

קנה
 בוטן אפילו הסוון ברכח לפני אחרונים מ.ם ליטול חיכ הקבלה פיעל

 ברכת אחר אותס יטול לא פנים כל על הטוון ברכח לפני נטלכ לא ואםה~ה,
 לנט'לה, ראויים אינם כאלו הטוון ברכת בקרושח רסולול .ריו לנק1חהמוון
 בכלי רוקא שיטלם וצריך נק.וח. יריו חש.ב כלל נוטלס אינ, אםלאפוסי
 בהם שהטיקל וו*ל כתוב חררים ובכפר הנטילה. בשעח אצבעותיו ראשיץשפיל
 הטררכי, של טגיסו חלום שאלה 'רי על הש.בו כך ושנותיו, יסיו לימקילק
 כאן.ער

 הזימין.דיני
 .קנו

 וש1ן בלא פהם אחר שילן נמור איסור ביחר לאכול התררל1 שלשהאם
 שינסור ער לכבורו שיפסיקו חבר,ו שני ש.רצו לא אם לוימון, נ' ישאר1 אםאף

 טוכרח עסקיו סררת שמפ:י הכיח לכעל נאה וכן וימונו. על ויענו הוןברכת
 פיו. את .טרו לא ב.תו בני כי כן שיעשה טסעורתוש.לך

קנז
 להם וליחן להפס'ק הוא מח1.ב שבע שהשליש. ק1רם ל'לל י,צים שנים,אם

 לסעורתו 'חוור כך ואחר הון כרכח ש'נטר1 ער אכ'לח: ולהפ0יק לומןרש1ת
 ל1טן חם יכולים להפסיק רוצה א'נו אם 1אפילו סראשה. הטוון כרכת1.ברך
 ויסונם. על יענה שלא סי עלאף
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קנח

 פח כו.ת לו שיחנו שאפשר לפניהם סצו, שלישי ויש שנים אכלו1אם
 כיצר פפרק ומיכח שלישי, אחר לחוור חיכים וימון לכלל שיבואו כרילאכול
 סשסע צריכת, לא רביגא ליה ואטר סאה אב. ר0הרר חמא מרבטברכין
 ינברך לן הב הבית הבעל שאמר קורם ורוקא לחו1ר. מחויב עשרהראחר
 שיה.ה סי קבל או אחרונים מים שנמל או כנ"ל הב.ת הבעל אמר אמאבל
 ולשתוח. לאכ1ל 1אסור עשיר, א1 של'ש. עור לצרף יכ1לין א.1 לברךהכ1ס

קנט
 רבסעורוח ל' נראה ליחלק רשאין אין שאוכלין עשרה א1 רשלשה פ. עלאף
 הבר'אוח סצר אם האר,כוח עליהם שקשה בהם ויש מאור שמאריכיןנרוליה
 לתורחם להשכים י1כלו לא שלמחרת ראנתם מצר אם ומנכ א'ביר מצ.אי
 ראפר מברכין כ'צר טפרק 1רא-תי ~ימ1ן. בלא לברך ה.חר יש א: הפ,לתכא1

 שמע עשרה עשרה 1לכרכו תלתא מצרסין נלותא כר,ש ר,פתא אכלינן כירכא
 נחלקו נסל'אל רבן קפירח מפנ, ררק מינה שמע וכו' 1איקפר נמליאלרבן

 כ.ן בוה לחלק לי :ראה א,ן כ' הנ"ל, טטעטים שכן מכל מעשרהלפח1ת
 מצאת. לילי כי פעט.ם כמה למעשה ס0כתי וה ועל נ'. א1 רעשרהחילוק
 אחווח אצלי ה.1 אם אכן לסעור. שלא פעמים כמה ה1צרכת. 11 כרא,ה ל'און

 הסע1רה כעל הרנ,ש לא כן יר. שעל בנחת לוטן עטי בה שצרפת, רא'ת'מרעי
 כסעורה. ל,שאר בנ1 הפצ.רולא

קס
 אמר נטילה בלא יאם עור, ולשח1ת לאכ1ל רשאי אי:1 אחרונים ט.ם:טל
 ברכה בלא לשתות להם אםור לברך הכיס נתן או ינברד לן הב הכיתהכעל
 ער .אכל אל ספק יר. לצאת לכן פל1גתא, א.כא 1לאכילה המשקה, עלחחילה
 חחלה. וכרכה הפו1ן ברכתאחר

קסא
 המו1ן ברכת בשעת שלם ולחם סכ'ן מכס.ן א1 שמס'ר.ן העולםט:הנ
 א'ן המלח הסרה אבל שיט10כו. מה על להם .ש השלחן, על פתית.ן1ל.שאר

 היא. שטות שפנהנ 1אמרו הקפירו שלא טנרילים וראיח' עיקר.ל1
קסב

 צר.ך טשלו שאכלנו נכרך כשאומר אכל לא 1הוא מוטנ.ן אחר.םהשימ,1
 אלקינו ברוך אומר עשרה הם 1אם 1ער, לעולם שמ1 1כרוך היא בר1ךלענות
 אטן. לענוח חיכ שאכלנו בר1ך 1כשא1מר וכו', שמ11מב1רך

קסג
 וכטטה בצרו, וטעמו נ1. כבית לופן ראטור בפשיטות כתוכ ערוךבשלחן

 כרכה לג1 .שלח הוא הרחטן 1לוטר ג1, בביח לופן לטעשה הלכה כתבמשה
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 הנאון עם קסנותי ביטי היתי אנ, ונם ע1לם. ער ו"ש.בתינו הליכחינוכסק1ם
 ובהרחפן תמ,ר בו.ס1ן וברכנו 11.וכרין בטרחץ פה אכ"ר ךל הירץ מהר"רסורי
 שהיה מסני ה.ה שטעט, וכטרופנ. בר'ת בנ. אותנ. אטרני א1תני ,ברךה1א
 לא ויוצא נכנס נו. ה,ה ואלו בו הרנל רריסת לנוי היה שלא פיוחד חררלנ1
 ראין הסעם ספר,"ם סשה טהור"ר ר1רו בשם אמר ה1א כ, לוטן לנ.הנ.ה
 רההוא בעוברא חולין סססכת וראתת1 אמן, הנוי יענה שלא נ1, בב.תטומנין
 במררכי הנ"ל טורי הנא1ן כתב 1כן ברכה של כוס לו ליתן רכי רצה שלאמ,נא
 נוי. בביח לוטן ריש ל' נראה לכןשלו.

 המזוף וברכת ברכה של כךסדיני
קסד

 שטברך חכם תלט.ר כל חו"ל ואטר1 מברך, שבטס1בין הגרול הריןלפ.
 להניח ל,שראל עשה פצוח 1כן טיחה, חתב הארץ עם נרול כהו אס.לולפניו
 לפ. בחכסה, מטנו סוסלנ הישראל אין אם הסוון ברכח ראש1ן לברךלכהן
 בכל הפנהנ נתפשמ שטוה לי 1נראה בשוים. רק החיוב א.ן הסס"נרבר'

 1הטברך לאנצויי ליחי רלא הוא שירצה לטי לברך נותן הביה שבעלנלילוח,נ1
 1סורינו ט1ססך או חבר בשם הטכונה כתורה ח"ח ואם הטס1בין, מכל רש.תנ1טל
 רשוח ל,טול המרקרקין נ1הנין ונם רש1ת. בנסילת כפרטות פורטי שםטיפכ

 אכן כנ"ל. הוא נר1ל רח,וב ל. ונראה שם. הטסובין כהניס אי סכהןכפרמ1ת
 ועל כהן או רת"ח קריטה טש1ם מיחוש בו רא'ן ל' נראה רש1ת נטילתעל
 ה~י הכהן או חכם התלטיר להקר,ם הכ.ת בעל על רמוסל לי נראה פניםנל

 פלוגתא איכא טילי בשאר ל,שראל הכהן קריטת 1בענ.ן כר'נ'ה. 1הא,כר,ניה
 לחורה כין כביר רבר לכל ראש1ן לפתוח וקרשתו על ס,רש רש"' רב1ות.בין
 לברך פירש הר,ן אכן וה. פירוש כחררים וס1בא בראש, ירכר הוא ל'ש.כהב.ן

 ה,שראל אין 1אם להחם.ר. צר,ך רנש1.ן ונראה עי1ן. וצריך הכנטח. כב'תראש,ן
 להחם.ר. ט1ב כחכטה סכהןטופלנ

קסה
 סביר' ב,חיר אבל כום, טעונה ~ימון רברכת להו סביר' הפ1סק.מרוב

 רק כום על לכרך ביח.ר אפ,ל1 נוהגין והפרקרקים כום. צריכה ראינהלהי
 לרעחי הוא בוימ1ן אכן הקבלה. ררך על השלחן על לפנ.הם א1ת1 אוחויןשא'נן
 כים שיה'ה לו אפשר אם יאכל שלא רס"ל הפ1סקים ר1ב כרברי לחושחיוב
 רוב לרברי נרולה סצוה לקים יוכל טועסת ובהוצאה כוס לו שיהיהער

הפוסקים.
קסו

 שאינם כאותם לא סבסנש, והרחה פכחוץ שטיפה צריד כרכה שלכוס
 שא'ן ערוך כשלחן כתוב תיכף. אות, וש1פכ., כחוכ1 טים מעט רקנותנין
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 לי ונראה בכוס. עיניו ליתן יכול שאין ספני ברכה של לכוס נלאו נלוקיר*קח
 שרי. יהריא ה1ן שנראה ער ממלאושאם

קסז
 מן לפחוח ש.שסכנו רהתנו כרכה של בכום חי הין שיהין צר,דנם
 כסעט כי ער נוסם לתאות היין טורקי ששותק כאוחם ולא כרכה, לשםהקנקן
 השלחן שעל גו10ת השיורי כל ליקח וצריכין ברכה של לכוס י'ן נשאראין

 ב,ה. ה' רבר כ. ע*הם אני וקורא ה',לכרכה
קסח

 על לחקנו שרי לתקנו ..ן לו ואין פנום שהכוס א.רע סשנה ירי עלאט
 כו. שיחן ס,םירי

קסט
 וכתב כאימה. -שכ אלא טיסב א, סהלך או סעוסר הפו,ן כרכת יברדלא
 שכל סזה ונראה כאן. ער הראש בעיטוף אלקיו לקראח עעמו שיכ,וןבר"ח
 ישראל אלקיך לקראח הכון טשום לתפלה בסלבושיו עצמו להרר שמחויבסה
 טצנפתו רק אין אם יברך לא פנים כל ועל המוון. כברכת כו נם ח.וכהוא
 בכ.בע או נרולים שאינם אפילו ארם בני לפני כן לילך שבוש ראשועל

 הערל,ם. בין קריה ברחוכות או השרה פני על בי לצאחשרניל
קע

 כוונתו. תחבטל ררכי כאיחור טררתו .ר.על כ- טשישב, בהל.כתו המזון ברכת עאברד ,וחר לו מוב בררךהמהלר

קעא
 וישסיע כפתון במלה מלה ואהכה ביראה הטוון ברכח יברד כר.חכתוכ

 שההא. יףס איזה י~כור םוב כיוס וכיתאייכא .עלה .~כור כר"ח אם וכ.רה, ומביא הכוונח טעורר האמירה כי ב,תו לגניקולו

קעב
 טוונותיו הסוון בברכת הוהיר שכל טרבותיי שקבל הח.נוך בספרכתב

 חייו. יטי כל בכבור לומצחק

אוי
 ו1ט5 גרגת גש1ה א5יי1 תי5ן חססן גיג8 2ש ק42ז

 לג11לפ. ?ר,ד וא,ן פ85 נאלט,8 נהובי5 הלא "נ1הגברמ

קעג
 קנה ,קרש שסא לראונ  שאין טפני הסוון ברכח של בכוס סברי לוסר1אן
 סעורה. באסצע כן שאק פה אכילה, עת ש~אןלושט
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קעד
 כה' יבסח אשר הנכר כרוך .ראו סיום אחר לוסר ש'ש כרכה בעטקנת1כ

 .אסר הנפן פרי כורא שקורם כתכ טהוררנא מ1הר"ן 1בשם מנסח1. ה'וה.ה
 אחרונה כרכה וח.וב 1שיעור1 ברכה של כום שתחת ונו'. אשא יש1עותכ1ס

 ס'. ס.סן הכרלה בכוס לע.ל כתוכים הם הלאונוסחה

 האכילה. אחר הלילהסדר
קעה

 תורה טרכר, שישכע ער ש.לסר כריא ה1א אם ירקרק סעורתואהר
 סכשרין א.ן ולן ת1רה סרכר. עעמו הסשב.ע כל חו"ל שאטרו ל'שן, ש'לךקורם
 יוחר ללטור לו שנוח וטי רע. יפקר כל ילין ושבע שנאטר רעות, בש1רוחאות1

 ועל לאכילת1, ספוך לישון יוכל ולכו נ1פו מככרת שאכילה ספנ.באשט1ר1ה
 אפשר. אם שישכב קורם סעס יל0ר פנימכל

קעי
 הטשככ חרר אל ב1או ער יסת,ן לא לנקב.י ש:; וכל מ מ להטיל צריראם
 נקי משככו שחרר לוסר חמעא ואם יער אשר לברך נסי1ח שם איןשטסחטא

 בברכחו להפסיק .צטרך טק1ם טכל לקפן, אכתוב כאשר לטטתו סט1ך סים ל11יש
 טר אשר 1.ברך מים .טול לכן שאכתוכ. כס1 אס1ר ווה למטתו שסע קר,אתכ'ן
 שטע. קר'אחקירם

קעז
 חלך אך ארם שום עם לך וקטטה גלילה תשכב לא היראה בספרכתב
 פיום ססנ1 ובקש 'צרך את כ1ף לך חטא אם ואף שיתפים ננר אות1ותרעה
 האריך ובר"ח הוא. ברוך הכורא לפני סת1עב יתהיה . לכבך י.נכה לאלמען
 11. כטעלהסאור

קעח
 לכל ש"שכב קורם ונפש מלב שיסחול סחבר,ם ושאר כר"ח כתבעור

 רהינו פשע על שעובר לם. יסח1ל הקכ-ה שהוא עון הנושא גם ואו ל1 שחטאט.
 שטע. בקריאח 1.רוי ירי עלהארם

קעט
 ברטו ולכחכם כי1ם שעשה טה בטעש.ו 'כר1ק ש,שכב ק1רם בר"חע1ר

 בהנהח וכתב כאן. ער עליהם, 1.תורה תסיר :נרי 1עו:י לק-ם ישכחםלבל
 נהנתי ואני יתורה, אל וכחענית בהספר אסור,ם שהם שבל,לות אשררנ'נו
 טרע שכ,ב יר1י 1נם שבת בליל אפילו טסת. שעל שמע בקריאח וירויל1פר
 לשט1ר 1תחיני שתנתלני אוטר אנ' וכו' שחרפאני מלפניך רצ1ן יהי בסקוםרק

 ירע ואם סיתתך לפנ, אחר י1ם ש1כ חו"ל שאמר1 מפני 1סעפי וכו',פק1ריך
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 .תשוכה, מ.,רוי עצמו את כ.:ע היה לא ושל1ם חפ יסות שבשכתהארם
 כעינ. נראה כמיתה מם' אחר שהש.:ה 1"ל חכסינו שאמר. טאחר1לכן

 בסרר ראיח. כך אחר לתש:בה. קצה יחשב שאחר.1 ומה הו.רו.שלפחוח
 ו"ל ומהרר."א מהררמ"ק ינרולים המק1כלים סרר פי על שנרפכ שמעקר,את
 1,:"ט בשבה אוה. א1מר,ם שא.ן בפ'רו'1 ולא כצרו נרשם ולא הוירו. כוייש
 הנר.ליכ. לרעח שכינתי ק1יח,לכן

 אליו' והנלוה שמע קריאתטדר
קפ

 מאן שנה:ח' הררן על עצמ1 בפנ' בקונטרם כתיכ שמע קר'אהסרר
 טספר אית1 שליקפ :"ל החס'ר 12ר. טאב. הנ"ל שמע קר.את סרר שנרפס;.רם
 סרר נרפס עתה 1הן משל', ל'קוט'ם א':ה יעס חיס מ'ם כאר הנקראהקטן
 .כ,ל לאסרה ש.רצה מי וכל ת1ספות א.וה עם ופ.רוש1 בפרא"נ שמעקריאת

 שא.ן מי 'אמר אל לקכלה שנונע שמה ל' נראה אכן ההיא. מספרלהעתיקם
 רכ.. 1על שמע קריאת סרר על בטעמים להאר.ך אבא לא כנסתרית. עסקל1

 למעשה רק בספרי כוינח. אין כי מוה 1ה בשינ,יים יכפלותם ופסוקיםהמומורס
 כס1ף שמע קי'אח שסררתי במה להתנצל צריך אני רק הש1נה,.( לפירוש1ולא
 לה.ות צר,כה שסע רקריאת נראה הפוסקים וכל הנסרא פ' שעל פ' על אףהכל

 שמע רקריאת לשון טטעם רנפשי מסברא ושנים יטים נהנתי יסחחלהראשו:ה,
 בש"ע שכת1כ ומפני ממש, למטה סכוך להיות שצר,ך רמשמע למטתיסמ1ך
 אפ,לו ויקראנה .חוור שטע ל,ריאק סמוך ל'ש; יכיל לא שאס רל"םסיסן
 בל,קוטים ותליתאה תנינא במהר1רא שכאח. ער בש.נה שישתקע ער פעמיםכמה
 חבת יר. על נעשה וה בספר. שכתבקי מה כל אשר יקרי חלמ,ר, להפערתאל1

 הנ"ל מטעם 1ה כסררי סחבר: שהסכ.ם הברבה כעמק ראית. ואו שביהקורש
 ישע" מהר"ר הנאון כנ: אכן ה:א.ן. נס.ס רב.נו כשם מ..מוני הנהות פ.על
 ושאר שב.ר,נ. ארוך חלמור מכח אבי: על בפשיםות פלינ ההיא ספר הפנ.הו"ל

 רברכת ליה וסבירא 1"ל מהררמ"ק המקובל של שמע קר.את פי ועלמחכרים
 הנ"ל ספר בהקרסת שראיתי ימפנ. שמע. קריאת אחר לה.1ת צר,כההטפיל
 מ1ה שנראה קראם ומסתמא בפניו וחברם בהנה:תיי האכ ,ש0ח חכםשבן

 מי ספק אלא ,הא לא כי מםרר. לח1יר בלב. עלה לנן בע.נ.י רבריושישרו
 הטפיל שברכח כתוב משה שכמסה .אף התלמ.ר, על לחל1ק לבומלאו
 הכלכו אלא הביא לא הר. הכי, להו סכ.רי הפיסקים שרוב מפנ, ופעמוקורפח
 אשר., אלפס., נמרא, א,פכא, להו רסכיר. רמנכר רוכא טצאת, רעתי1לעגיות
 א'וה של טשככי סרר הפכתי ולכן יר1הם, רב,נ. המוסר, ספר רוקח,סם"נ,
 קר.את בסרר וטצאתי עיני ה' האיר כ. ער להמפיל קורם ק"ש וקריתילילוח
 אכן שמע. לקריאת קורם המפיל הנ"ל הסקוכליס שני שסררו הנ"לשמע

 ושינה' לטירשו ולא למו~שה רק לספרי כוטה אין כי כהוב: בהאריגינל*(
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 של סררו על שכתב כפה טועה הנ"ל ישעי' מהר"ר להגאון לשה.ה ליחיילה
 הנ"ל ק"ש סרר והססרר בת"ח מצאת' כן כאמת כ. ה:"ל, ו"לטהררט"ק
 הוא שנם מקבלחו לווו לי אין לכן לו סאין ירעת, לא משמו איפכאשכתב
 נרולים כשם קכלם שבוראי גרולות סורות וכתכ וה כפלפול סאורנתעצם
 כעצמ1 הנ"ל המק1נל סהרר"א שסע קריאח על ססה.ר הכזנות בספר 1נםהנ"ל
 כחכסח בקי וה.ה 1עכר עתירות מניר ה.ה הוא קר,ש שאיש לי יירוע כןשהיתה
 הסרר לפרש נח.ח לא שהחלמור ואפשר עלי1. לספ,ך ה1א כראי לכןהפרצ1ף

 הפוסקים שכל במה אכן כך. ס.רר הרמכ"ם וכן אחרת נירסא עור שישאו
 לסרר בם.רור, נשארתי שמע קריאח אחר ררחם. הסס1קים סרר1והססררים
 חמכת' שעליהם ה:"ל שהסקובל.ם פי על אף לכולם אחר אחר שמעקריאח
 לכ~ן כ1ה ירעי ראינהו אפשר סק,ם מכל ק"ש אחר כ1 גם סררוםיתריתי
 סלקרכ ח111 לא מה ער י1רע אתי שא.ן אני אבל הס1ר ררך על נרולהכמנה
 אפשר. הי1תר כל לשינה שמעקר,את

קפא
 וב,ראה בא.טה טםתו שעל שמע קר.אח לקרוא להחטיר שםוב ל,נראה
 הפטיק.ם כל .קרא נם וסנן, ע,קר ש~ה יסאחר שבחפלה הק"ש כפ1יכרקרוק
 למטע. אתי ולא הכז:ה מעורר כ; יר, שעל וכק1ל הכחכ טתוךוהמוסור.ם

 רנפיש.. נכ עלאף
קפב

 אחר לשת1ת א1 לאכול שאסור שכן וכל ח.רה רבר. אפילו לרבראסור
 שמע קריאח 1.קרא יחוור לרבר נצסרך באונס ואם שישן. ער שמעקר,אה
 לו א.ן לקרוא נק'ות שא.ן במטת1 א1 ממש למטת1 סמוך אכן ראשונה.פרשה
 רבר. על העובר ככלל לרעתי המה צירך ללא כוה והמקיל.ם לרכר, כעולםה.תר
 נב. ו"ל יונה רב.נו בשם לעיל שכתבת. כס. ושלום תס מיתה שחיבחכמים
 ע1נן סק1ם סכל פ.חה חיכ שא,נו פ, על אף לצורך הוא אם 1נם ירים,נטילת
 ס1פר,ם. מרברי חמ1ר והוא אקרא ראטמנ1ה1 קבלה רבר. על שע1ברנרול

קפג
 1בואלי"ן חחלה, .טין של לנעול כרינם, וחליצתם נעלים כנעילחל,והר

 כעיניו. קלים ו"ל חכמינורבר, יה'י ואל חחלה, שסאל של וחל'צה תחלה ימין של 'נעול שרוך בלי מנעל.םאו
קפד

 ערים נופ1 יראה שלא נמור בצ:יעות שיה.ה 'רקרק טלכושייכש,פשים
 כשכיכה רק כיש.בה כחנחו יפשוס לא כמסח1 ואפילו לכס.תו, שראויבפקום
 לפנ, כצנ'עוח להיוח מחויב לכר1 כשהוא חררים ובחרר, בהשכטהאפ.ל. ובפ"ה בלב.שתו. ינה1: 1כ1 בנריו, פששות אחר תיכף מכופה נופ1 כלשאו
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 אשה שכן וכל אנשים, הרבה לפני ב.1ם הוא כאלו ככ1רו הארץ כל שסלאסי

 שערה קליעות 1אפיל1 חרר,ם, בחררי 1אסיל1 הנ"ל, ככל צ:ועה להי1תשצריכה
 שה.ו קמחית וכחה וה ופפני ככיום, בלילה כמצנפת מכ1סות להיותצריכות

 נרולה. צנועה שה,תה ספני כהנים שהיו בנים 1'לה

קפה
 אין אם ואפ.ל1 עמ1, אשת1 אם לרר1ם צפ1ן כ.ן רק מטת1 שחהיהצריך

 כוה. ל'והר נכון עס1אשח1

קפי  אפיל1 .נע שלא כר, מים שאפשר ססוך בי1תר לסטתו סטוד להיותטוב
 ק1רם 'ריו ליט1ל ש'1כל כרי אס1ת ר' ת1ך יה,1 ולפחות נט.לה, קורםכחלוקו
 ר.קן ואחר סים אחר כלים ב' ל1 1יהי1 ממטת1, קוסו אחר אטות ר'שילך
 'סול הנסילה 1סרר שמע. קר,את כסרר הוא כן 1יכסנו, בריקן ה0לא1,שם
 נ' כעיר1. תחלה יסינ1 יר .ט1ל וכשסאלו לשמאל1 1,ת:הו ימינו ב.רהכל'

 כס"ה הוא כן לאכילה, כמ1 יר.1 1להנביה הפרק ער ליט1ל תריךפעמים.
 לא שחרית מנסילת שבכלי ו"-מים שמאלה ויטול לימינו הכלי יתן כךואחר
 הנוכר,ם סעמים סכמה כבית1 ישא.רם 1אל ארם כנ. שע1ברים במק1ם,שפכם

כפ1סקש.
קפז

 בלילה .ה.1 שאם מצוה נוררת מצוה לסטת1 סס1ך סים שיש ירי1על
 לטתח קורם ילך או החרר ונקיות יר.ם כנקיות לברך .וכל אוי 1כרק,םקולות
 1כרקים קולות בין כפסיק אל1 הפסק1ת יר. על ואם מתני1. על 1הנורתוהחרר
 עיר שיהי. ער ימת.ן רק יברך אל ח1"ל אמרו רבור כרי סתיך יוחרלברכה
 הברכה שיבטל אצל' ספק ~ין אלי1 קרובים מים יה'1 לא ואם וברקים.קולות
 פאור. נרולועונש1

קפח
 בנסרא. כרא'תא צרו על מ1טה יהא רק ערפו על ל"שןאט1ר

 לבטלה. מזרע והזהירות העונהדין
קפט

 ו,1ונ. בסקום 1כחול חצ1ת, אחר שבת בליל רוקא חכמים תלטיריעונח

 ותל0'ר ברם,וא. ולחכימא חצות ליס1ר ירי על קר1ש ויחור זיוונ עושההח1ל
 וכר-ח בע1נתו. בחול קורש 'חליף לא טקום סכל כחצות קם שאינוחכם
 זנונים. כני תמצוה מטביל שלא החול סע1נות הנולרים לבנים קרא שהו1הרכתוב
 1נם חצ1ח קורם תשמיש כאש1ר כך כל החם,ר1 לא הנ"ל לפירוש נםאכן
 תקפ1 שיצרו הארם רואה שאם בר"ח כחב אכן הרפואה. מצר הטבע פיעל
 תכליח לאין חסור שעונשו לכטלה ~רע לכלל יכא קצת בהיתר יהיה לאאם
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 א'סור מפני חצות וקורם הח,ל עונת א,סור לרחות טוב אוי שם שהאר,ךכסו
 כגון מוה להנצל ררכי, לתקן עצמו יור: :פש בעל כל אכן הנ"ל.החטור
 לשכב או ע.ני, לפני כעורנה סשכבו כחרר ומנר נםה וטאכילה טהיןלשמור
 הרע היצר לרחות רפואה טבע, לסי כו שיהיה שירע במה או סיוחרחבטטה
 . יעשהססנו

קץ
 לא. אחר אבל בטלית, מאפיל רוקא חכם ותלמיר בי,ם. מטחו לשמשאסור

 הסטה פני על וילון ש.ה,ה טוב לכן בסליתו. סאפ'ל אפילו היתר אין הנר,לאור
 רנם ל, 1נראה כן. נם שר. הנר על כלי כופה ואם לשניהם. תיקון שוהסביכ
 טהם ,רחק :משו שומר אבל ה:"ל, איסורים רוחה לכטלה ~רע איסורב,ה

 הנ"ל.סתיקונים
קצא

 אף ואן הנר אור ש.חשיך ער 1'לק צריד הנר רלא,ר כתוכ ה,וםכסרר
 עבר אל מאיר שאור רק הוילו; אם אכן שרי. לנמר, סחשיכין שא'ן פיעל

 ניכר האור שאין נמורה פחיצה רצריך כתוכ הכוינות וכספר אסור. היטכפניהם
 1.ל מהרר-י ,אמר נכפין. כעלי בניו מהיוח ימ:ע לא כן יעשה לא ואםכלל,
 העיבור. לאחר כן שימש אפ,לו וה מטעם הוא כנכפה המתים קטניםשרוכ

קצב
 לשמש, אסור מקרא של א'נם אפילו ספרים או תפילין בו שישבחרר

 מיוחר שאינ, כלי בתוך ככל, אלא ה,חר ואין לפניהם, שפרוש וילון סהניולא
 כלי. כתוך ככלי חשוב ארנו נבי על וטליתלהם.

קצג
 ברניל רק שרי באקרא, כררכה שלא תשמ.ש הטור רלרכר, פי עלאף

 הנריל העונש מפנ, כוה סאור החמיר החרר,ם בספר נמ,ר, איסור הו,בכך
 רהינו הנ"ל בספר פירש ו"ל חכמ.נו שהתירו השלחו ,הפיכת לכטלה.רורע
 וכן שם. עין השכיבה, בסרר הוא ההפוך וענין לורוע הראוי כפקוםשכיבה
 לא תשכיש ר,ני )שאר וה. ברבר סאר התטיר ט"1 פרק הקרושה שערבריח
 הצורך רבר על לי נראה שהיה האלו ברברים רק הכושה פפני להאריךרצ,חי
 וראיה יבוש, לא הקורא נם אבהש ולא נילי ולכני לי רנוח בהם ארברהנרול,
 ערוך ושלחן נטור ,עי.1 יותר לעיין שירצה ,טי פוריא. אהוחי רגנא כהנאמרכ
 הקורש עבורח אצל הנרפם להלאכ"ר הנפש כעל ובפפר כ"ה סיסן חתםאורח

להרשכ"א.(
קצד

 כתוב כן חלוקו, 'ר. על פעט לא אם לנש,י אפילו אסור פומהחיכוד
 העונש. חוטר הנ"ל בטקום ובחררים השמירה חופר עור שם ועתן היום.כסרר
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קצה

 בבחרוחו וה סע1ן :,צ1ל בר,רו ארם שום שאין שכמעס כתב שבר"הימפמ

 שנת חורפי כיטי סררת. ריתטי .חם' אחר,:ו והכאים בר1רותינו שכן1כל
 עצס1. כפני םפר בט:.לה כת1כ ה,א הלא וה ע1ן על תשובה סרר1נשוב"ה
 ט' אשרי לל10ר לילה בחצ1ת הקם במעלה טא,ר טא1ר האריכו 31ח-חכר"ה

 הנ"ל כספר.ם האס1ר,ח ועצופות רכ1ה :רוליה למעלוח 1ווכה יצרו עלשסתגבר

 בתלסור. נוכרים סעמים .כטה חםר של ח1ט עלין שמושךטפני

קצו
 על קינוח שיאסר ה1א בקצרה הנ"ל ספר,ם פ. על בחצ1ת לקוםהסרר

 ויעסוק הטחילה על ויתפלל וע1נ1ת.ו הטקרש כיח חורבן על 1יככה וויר1.הח1רכן
 כשעת שינה בלי כ'ום לילה שיקשר עו: ככל וישגיח פה שבעל בתורהרוקא
 שכל רם בקול סעוסר ללט,ר ויק1ם כמ.ם, עי:י1 ירחץ שינה לו יבא ואםק1סו

 נרפס הנ"ל מטק1כלים שמע קר.את 1כסרר סעינ.1. שינה להעביר סגולות הםאל1
 הטה ומצות עליה בני שראית' וטפנ, 1קי:ות, טוט1ר,ם וכמה נארוכההסרר

 ,בקשה1 בלילות ה' טעובר, לה'ית החרר בו, להאריך רצ,ת. לא כן עלמועטים

 שאטר1 הגרול מעונש הארם יוהר פנים כל ,על 1סצ.,. ברפום הוא כיכסק1סו

 מתח.יב וה הר. לבטלה לב1 ,מפ:ה בלילה הנ.ע1ר אבות כפרק, :"לחכסינו
כנפשו.

קצז
 1כתוב לי. ,נוח א"ו ישנת. ,סימן הרמב"ם פי על שעות ח' ה1א השיגהוסן

 שע1ת ח' לטלאוח כר. ב.ום ליש1ן בירי הרשות הלילה בחצ1ת שקם שסיבת"ח
 לכריא'ם. וו היא גר1לה שקולאיבאסת

קצח
 כ1גת. א.ן לבסלה, לכ1 'פנה אל כל'לה שהרע,ר שנתכת' פ' שאף

 סטתינו על בנקיות להיות שנוכל עטנ1 כן לא כ' תורה ברברי טטת, עלשיהרהר
 לוטר רשאין אנ1 אין וה שמטעם הפ1סקים שכתבו וכס1 הראשוניםכרורות

 ראשונים. שעשו כט1 בוסנם וכו' אפילו טשנח1 מיתער כר רשחריתברכות

 שכשנ,עור נוונת. רק מטת,נו על תורה כרכרי להרהר לנו נר1ל איסור1לכן
 1שנת1 לילה מחצ.ת ניע1ר אם אכן סיר, ללמור כר. כור.:1ת לקום 'מהרסמטתו

 שע1ר מפנ' לקום או רצ1נו שאין רק הה.א כעח לישון י1כל שלא עליונהיתה

 כ% ת1רה ברבר. 'הרהר אל ההיא בעח או, עור לישון ורעחו גרולההלילה

 שכתבו וכסו ליש1ן שיחוור ער העולם ,עניני ערכי1 ושאר הב.ת בהוצאתרק

 שלא כרי הכסא בבית כה.1ת1 אל1 בענינים שיחשוכ יונה ורב,נ1 חסיריםספר

 אנש, הרכה שראה הנ"ל שמע קריאת בפרר 1פצאת' תורה. כרברי להרהריכוא

 אחר אין 11 שסירה ועם בגוף י:עו שלא הענרשו"ך לילה בכל יונשיםסעשר,
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 מציה כן שעושה ומי כאן. ער עליהם, לשרות יכולה הסוטאה מחלק'מאלף
 כן. עש.תי ואגי שניע:ר, בעת חורה ברברי תסיר מטתו על כן נםשיהרהר

קצט
 להתחלח חיכף הכנסח כביח שיהיה כאופן מלקום יאחר לא פנים כל%ל

 שמו וכרוך הוא ברוך ולוסר הכרכות כל על אפן לענות שייכל כרי עולםארון
 שחטפו או הקצרים ק"ן בליל ואפילו הצכור, עם ולהחפלל שכהן השמות כלעל

 הרע ליצרו ו,אסר הההו ופן כטטחו ישכב אל אונם שום ירי על ש,נהמסנו
 שיקום וכמה כמה אחת על לקים והיר היה כפה סביכותיו רליקה נפלהאילו

 סאהבה. קם א,נו אם ניהנם של אש רליקת מפניבזר,ווח

ך
 וכשיאיר כ,ארתי, הבוקר גאשמ,רת או בתצות שקם למי הנטילהסרר

 הנטילה, אחר ישן שלא פי על אף פעמ'ם נ' בשרף עור ליטיל סחויכהיום
 שאינו פי על אף הכנסת לביח שילך קורם בקיץ שלוטר וטי כיום שישן ם.:כן

 אלא עסק שלא אף להפ'לה נטילה צריך טקום טכל פעמים נ' בעירוימח:יכ
 רל"נ. סימן ערוך בשלחן הוא כןכלימורו,

רא
 מא:ר קשה הוא כאחר סלב:שים כ' שלובש שמי כחוב הכוונותבספר
 ראם אחר אחר מלב,שיו יפשיס בוה ליוהר שרתה רטי לי ונראהלשכחה.
 לילך זר,ווחו ירי שעל לחהט ,ש בזה זה תחובים מלכושים ב' ימצאכשיקום
 כאחר. שניהם רלכיט ישכח לליטורו או הכגסתלכ'ת

 . ממטתו' קךמך אתרטדר

רב
 יצר אשר לברך צריך נקבי: שנפתחו פעסים :טפקר סספר כפי כ'קטנ.ם, אי נרולים הן אחח כלילה לנקכיו נצרך הארם פעסים כפה לרקרקצריך
 בטקום יצר אשר ולברך אויר, ולחנור לצרכ'ו תיכף 'ריו ליטול והוריוכמנינם.

 נרול. עינשו והיה 'שכח שמא פשובח וה הרינקי
רג

 וספר כריח נחזכ טקזם סנל קר"ן כעלי לט3'לת שבטלוה פי עלאף
 בם'ם ירחץ שלפחוח ער התשסיש אחר 'תפלל ולא הארם ילסור שלאחרר,ם
 ולסכרתו יותר, חחפיר תשם'ש יר. על שלא וכקרי כקרי שמלוכלך מקוםכל
 קבין. ט' לוהצריך

רך
 התטיר פרשח ער ע1לם טארון ,אמר הכנסת לכית שהולך קורם שלומר:מי
 לשכוי ירלנ היום הא.ר לא ערתן ואם וסנו, שינ.ע ת'כף קטן טלית על1,נרך
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 ער שינה כלא לעמור יכול אינו ואס היום. שיאיר ער אותה יאטר %אמנה
 חוא כן שם, בלא שינה 1המעכיר חתימה בלי נשטה אלהי יאמר ה'וםשיאיר
 וורויין פסוקים הרכה באסירת שם עור והארין הנ"ל שמע קריאחבסרר
 שם. יע'ין לרעתן המבקש קרוש וא,ש תיק1נים,  ושארקינוח

רה
 ה%ן אם ר.נים, שני יש בוה הכנסת לבית הליכתו קורם לשר אינוואם

 עסהם, לטררם הקהל על בברכות'1 להסת'ן '1כל או' תהל'ם אחר הכנסתלב'ת
 הקהל ש.אסרו קורם ובקשות שכחות שאר או תהלים לוטר רצונו אקואם

 ואם הכגסת. לבית בואו תיכף הכרכות כל ששרר ונכק ראוי א~.הברכות
 אשכנו כני ולרירן הברכה. געטק הוא כן בינה, לשכ1י ירלג אוי השחר עלותהוא

 א,נו מקוטן ואיוהו וירכר וגם שיע1ר להם שא.ן רכרים אל1 לוטר נוחניןראנו.(
 %ריר' התורה. כרכת לופר רא1י א'ן כן ואם היום, שיאיר קורם לומררשא'
 ררבווחא פלונחא בהו רא'כא טשום התורה ברכת בלא פסוקים שום לוטראין
 הסס1קים. ש.אטר קורם מררש או פשנה אי~ה שיאמר לי נראהאף

 שחרית. הכנסת לבית כניסתוסדר
רו

 תפיל,ן ולהניח קטן טל.ח על לכרך ארם מח1יכ הטק,בלים רברילפ,
 וכן בר,ל, טל.ת על נם יברך הכנסת לבית וכבואו הכנסת לבית שיכנםק1רם
 אכל היום כשהאיר הכנסת לבית נכנם אם ור1קא ה,ראה. נספר כן נםכת:נ
 טוכח כן תפיל,ן, הנחת כשביל הליכתו לעככ לו אין קורם ליכנם ריונואם

 נרולה השכמה ה.א פה בשחרית הכנסת לבית ההליכה שהשכפח וטפניכר"ח.
 ומנם הוא אם לספוקי איכא והפילין סלית הקהל שפניחין בשעה שאפילובאופן
 של האמנים לכטל רצית. שלא ח1רפ. בימי כן לנה.נ רצית, לא לכןכרא1י

 ששא ער הטחנתי ירי שעל לטיחש איכא 1נם שמ1, וברוך הוא ובר1ךהכרכות
 אם לאפוקי הצב1ר, עם להתפלל עור אוכל שלא להתאחר אצסרך פלב,הספק
 ומה עריף. הרכים וכ1ת ספני בסיפוקי ט.קל אנ' כצב1ר תפילין סניחאני
 ועל בוסנו, שלא אפ'ל1 הצב1ר עם עצטו לצרף כוה ה.ום בסרר הפ*נפאור
 רבות שפעמים טפנ, 1נם מחורף קיץ לשנות לחצאין סנהנ. עשהוי לא כןירי
 לכן עיכולי לו~לישת הבאים פרוח1ת נקי נ:סי להי1ת עצטי על לעמור אוכללא
 תסיר בהם לעסור אוכל 1הל1אי שאמר, לבר1ך תפילין הנחת להקרש רציתילא

 הכנסת. מכית יציאתי ערבנקיות
רז

 מלכותו כבור שם וכר1ך ונו' ישראל שטע יאטר ביח1 ספתח שש'*קורם
 וכו' ל.חר כרי הכנסת לביח הולך אנ, 1יאמר חטוווה על ירו ויניח וערלע1לם
 הלילה. כסרר שכתכחיכסו

 דשץ. 2הוג בשעיגעשל-(
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רח
 שיש פסוקים י"נ לוטר כתוב שטצא טשה בסטה כתוב הכנסת לב'תבבואן

 ומפנ. פסוקים, איוה ועור בטקרש שהיו השתחואוח י"נ כננר השתחואה לשוןבהן
 והרוצה אעתיקם לכן לסקרש וכר שהם מפנ' עלי חביבין הנ"לשהשתחואות

 יאטרם לא אכן עצטי, להקרים יוכל שאו בשחרית בפחות לאומרם יוכללאוסרם
 לוסר שלא החמיר משה בטטה כי ככיתו להם קורם התורה כרכת אמר אםרק

 ארם כל שאין בפנחה לאפוקי התורה, כרכת אמר לא אם סובו מהאפייו
 בצכור. טתפללים הכנסת לביח להליכה היכף שכמעפ כך כל עצמו להקריםיכול
 ה' אסר כה לכן 'שראל, סשכנתיך יעקב אוהליך טובו מה הפסוקים, הןואלו

 אחר באר41ז סעס למקרש להם ואהיה בארצות הפיצותים וכי בעיםהרחקתים

 רצק עה ה' לך תפלהי ואני כבורך, טשכן טקום כ'תך טע~ן אהכתי ה' שסה,כזי
 לי אונך הם אל חענני כי קראהיך אני .שעך, באסת ענני חסרך ברובאלקים
 חסרך ברוב ואני תסונתך, כהקיץ אשבעה פניך אחוה בצרק אני אסרת',שמע
 כי ואטחך חסרך על שטך את ואורה קרשך, היכל אל אשתחוה ביתךאבוא
 עשינו הי לפני נברכה ונכרעה ונשחחוה בואו אסרתיך, ופך כל עלהנרלת
 להר והשחחוו אלקינו ה' רוטטו רגליו, להרום נשתחוה למשכנותיונבואה
 כל לפניך ישתחה הארץ אפסי כל ה' אל וישובו יוכרו אלקינו, ה' קריש כיקרשו

 כל יבחפו סלה, שמך יוסרו לך ייוסרו לך ישחוו חארץ כל נרם,משסחות
 כל וישתחוו אכלו אלהים, כל לו השחחוו באלילימ המתהללים פסלעוברי
 יבאו עשית אשר נוים כל חיה, לו ונפשו עפר יוררי כל יכרעו לפניו ארץרשני

 השתחוו לפניו, ובאו מנחה שאו שמו כבור לה' הבו לשסך, ויכברו לךוישתחוו
 תטוט. כל תכל תכון אף הארץ כל טלפניו תילו קורש כהררתלה'

רט
 רק לאסרו הח.וב שאין םעות, הוא בשחרית אשרי לוטר שנוהגיןמה

 להתפלל שיתחיל קורם טעט ל"מב ש'ש כתכ משה בסטה אכן פעם'ם.ג'
 וגופר. העם 4אשרי וגר ביתך 'ושכ' אשרי פסוקש שני רקויאמר

ר1
 טעמרוח לומר רשאי אינו היים האיר לא ערין הכנטת לבית בבואואם
 לאוטרם רארין שהם הרברות ועשרת תה*ם לוטר 'וכל רק הקרבנותופרשח
 יחיר כל לפחות לכ, בכרכות, כראיתא הסינין תערופת ספני לא אםבצבור
 שאמר רפי סקכטונש קבלה ריש הבחי שכתב כפו הסן פרשת נםיא~מרם,
 כרכת ולענין פ~ונות. חיסור ליר' יבוא שלא לו טוכטח ר,מן פרשת 'וםבכל

 לעיל. שכתבת' כטו לנהוג הפחתורח
ריא

 לסקום שבחות ולוטר השחר עלות קורם להשכים טוב פנש כלועל
 ררך על חחפלח קורם רוקא לוסר  שמצהה וכיוצא תהליס כגק הואברוך
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 שכת1ב וכמי שיחפלל ק1רם מק.ם של שכח1 ארם יסרר ישלם ח,"יש"מרי
 תקובל שלא התפלה על הסקטרילם נכרת'ן תהל'ם פס1קי 'ר, שעל ש'סיפן
 תוטור. לא ררך על כר,תה לש1ן רופרה פסוקי לשו, פירוש וכןכרצין

ריב
 כל כלחישה יאטר היחיר שנש לרקרק צריך בקהל חהליםכשא1מר.ם

 ו"ל רירמתש"א אב"ר שסואל שטהר"ר ישטעתי הש"ץ. שאומרהפסוק,ם
 בשני מתאיטה אינה שאם קאר"כ שק1ר.ן בר.1קנ, נאה טשל וה עלררש
 חהלים פסוקי כן לכלום, שוה אינה כוה וה טשולבים שהטה באופןחלקיה

 כלל. חיכור ש,ם להם א,ן :הנה הנה פסוק.ם וכשסרל:ים לוה והסח1ברים
ריג

 שכת1כ תתברך כנ1ן התפלה, גסרר טיוסר שלא חכרכה בס1ף יאסרלא
 שבע.ם שאחר 1בקשה י1ם בכל מעמרות אחר רצון .הי א: טאמין אנ.אחר
 יאמר אלא וגי' ה' אחה בר1ך יאטר לא הבקשות כל ישאר פסוקים1שהים
 אחר ברכה לתקן ארם לש1ם רש1ח רא.ן השם הוכרת בלא תפלה שוטעכרוך
 סאר1ן יתחיל א:י הכנסה לב.ה כשהולך היום הא'ר 1אם התלמור.חת.מת
 הקרבנות 1סרר טעסרוח להום.ף שהות ל1 יש 1אם התמ,ר, פרשח אחר ערע1לם
 ישתבח ער שאסר מכרוך כך אחר להתסלל י1כל כן פ. על ואף אחריהת.כף
 סרר לסרר. רא1י א:י הצכור עס ואילך אור ט.1צר להתפלל שיוכלכאופן
 בעטירה שיאטר רהתנ1 שאכאר, כטו יירבר אחר תיכף שבמעטר1חקרגנוח
 הה1א ל'1ם השיך בראשית מעשה סרר ואחר,הס כחיב 1לשרח רלעטור:,רבר
 לא ורבון רב1: ער ונו' פינחס ונו' טוירבר כך ואחר במעטרות שהואכס:
 נ' ואחר אחר כל יאמר ונו' צכאות ה' פס1קים ונ' הישועה לה' עריאטר

 .אילך פסוקים ומנ' הנ"ל, רגון נס .אמר ליצלן רחמנא ריתחא עירן ואיסעסים,
 שיהא מלפגיך רצון יהי עולם של רכונ1 יאמר :או ונו' הצאן טן ואם נםיאסר
 1כומנה בסקוטה החטיר עולח הקרכנו כאלו לפניך וטקובל חש1ב שפתותינוש.ח

 ע1לם של רבונו יאטר 1או הטנחה תורת וואת ער טואם 'אסר כך ,אחרכהלכתה
 הקרבת. כאל1 לפ:יך ומקובל חשוכ שפתות. שיח שיהא טלפנ.ך רצין,הי
 'קרש בהם 'נע הטסיטח הט:הה פרשח יאחר וכי', במקימה נרבהעולת
 לא הססימת חכיחין סנחת סרשת ואחר וכו', טנחה הקרכתי כאל1יאטר
 החטאת פרשת ואחו' וכו', חכ'ת'ן סנחת נרול כהן הקריב כאל1 'אמרחאכל

 שנתחיבת. עכירה עכרחי אם עולם של רכ,נ1 .אטר תשרף באשהמסימח
 ס"ר ס.מן טהרי"ל כתשובת הוא כן 1כ1,. טלפניך רצון יהי חסאת קרכןעליה
 פרשח שאחר כתכו הנ"ל ברכה 1עטק מהרש-ל אגן הברכה. ועטק טשה1מטה
 אבין לא בעניי ואני וגו' אשם נתחיבתי אם הנ"ל כלשון כן נם יאטרהאשם
 סבירא אליעור ר' שהרי חלוי אשם הקרבת' כאלו סתסא יאפר לאלטה
 רהלכתא ה' ס'מן רעה יורה כט1ר 1טוכח '1ם נכל חלוי אשם ארם פחנרבליה

 הקרכח, כאלו לומר נהנת. ולכ; לעורה, חולין טביא כאן שייך איך כן 1אםכוותיה
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 שלטים פרשת יאסר האשם פרשת אחר - קכלתי. שכן וכסרוסני תלויאשם
 שלם'כם ער ונו' שלמיו 1כח את המקריכ וגו' רבר ונו' סירבר צובפרשת
 פרשיוח סירר הברכה שבעטק ס' על אף וכו', שלטים הקרבתי כאלוואחריה
 נהנו ההוא פרר פי ועל סאור, ונרול קרסון היה הסעסרוח ססררלרעת. כי בסעסרות הכתוב טטרר ל111 ראיחי לא אמ הנ"ל הקרבנות לכלאחרוח

 לומר ברכה כעטק שסירר סה ל' נראה אין וה וטסעם עהה, ערהקרטו:ים
 פ. על שאף יסים ב' בריאת רהינו בראשיח מסעשה פרשיוח שני יוםבכל

 טעמו לי נראה כן סררם לא הנ"ל שטסרר פאחר כן אוסרים היושכפקרש
 צריכין שהיו סאחר רק אחר 'ום פסעשה יותר לוסר ראף היה לא כסקרששגם

 פנוי שהוא מי וראי יטים נ' מעשה לקרות הוצרכ1 גברי לתלתא פסוקים י'לקרות
 הקורא כארם יפש נ' סעשה בקריאח הפסיר לא פרובה כהשכסהומשכים
 רהינו יום, של לשיר השייך והמוטור כהנים ברכת יאסר כן אחרבתורה.
 צ"נ פ"א צ"ר פ-ב מ"ח וה אחר וה הים'ם לכל וסשם ניר ס1סור א'',ם
 הקרבנו כאלו וכר שיהא טלפ:יך רצון יה. עולם של רבו:ו יאטר השיר ואחרצ"ב.
 השיר וששרו ברוכנם ולוים כמעטרם ישראל ועפרו כמוערו התמ,רקרבן
 פטוק. וירלנ ונו' לה' וערבה הפסוק יאמר כך אחר כשבת. פלו:י ליוםהשיך
 ער וכו' ועכ,ציו מכונו על וסובח 'סורו על הה'כל בהיות אלה כל ערהמנסה
 ויאפר עונותינו ער סועכשיו לרלנ 'וכל לחאריך פנוי אינו ואם חטאנו.אשר
 נסירא. ער וכו' אבותינו ועונות עונותינוועכשיו

ר*ך
 חפנפה פסוקי וכל הנ"ל הרבון נם יאטר ושלום חס רסנפה ריחחאבע'רן

 שבע,ם ככו אני הרי ע1ריה בן א*ע1ר רבי אסר יאסר חטאנו אשר ואחריה:"ל
 ג' אברהם אליהם ויאסר אברהם 1ימהר ופסוקי המשיח ל.פות ער וגו'שנה

פעטימ.
רטך

 וכשפניע הנ"ל, רבק סוכ ויום בשבת יאפר אל הנ"ל סרר שאומרמ.
 כשבה קרבין אינם שנולם ההם הקרכגות סלומר יפסיק קרבנו הצאן סןלואם
 הקטורת כפיסים להסתין שטוב ל' ונראה וכו'. כחיות אלה כל מיר .אטררק
 הצבור. אותו שיאמרוער

רטז
 פיסום לוסר שצריך סילתא 1א'תרחש מעטרות לוסר נוהנ  שאינוומי
 פסוקי כך ואחר טסרר הוה אכת ער ונו' פינחם ונו' וירבר פן יחחילהקס,רח
 הנ-ל. ופטוקים עוריה כן אליע1ר ר' אסר ואחריהםהטנפה

ריז  סרר אחר,חם כו גם שיאטר סוב הקרכ:ות סרר תמיר לוסר שנוהנומ.
 טספר והעתיקו הרב,ם את בו לוכות ו"ל החטיר טור' אכי שהרפשהעבורה
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 אינו החוא וספר בק1נשטנטעא ר'ל1נואנ"1 סנחם מהר"ר שחיכר חיםררד
 הסובח .רך על א1ח1 ושחט פסוק הקרבנות אחר לפח1ת יאמר או כללמצוי
 ה'. לפניצפונה

ריח
 הנ"ל הקרכנ1ת םרר ל1מר פנא' ל1 שא.; הכגסת לב,ת יב1א סתאחרואם

 וכו' 1כך טוככך להתחיל ויכול הנ"ל העבורה סרר לפח1ת שיאסר ל'נראה
 הצבור עם להתפלל שהות עור לו יש 1אם ארץ. טקרמי מראש יאמר1אל

 התפילה. אחר יאמר הקרבנ1ת וסרר ואילך אורטיוצר
ריט

 קריאת 1ל1מר להחסלל יקר,ם לא אכן כהשכמה, להתפלל יש החורףבימות
 וסנם, שהנ.ע ספק ש1ם בל' ל1 בר, שיה,ה ער וחפ,לין צ.צית 1לכרךשמע
 או טסנו אטות ר' טרח1ק קעת עמו הרנ'ל חכירו להכיר יוכל שאםרהינו
 שאמר סברוך שיחפלל כרי הומן שכהמשך כעיני ונראה תסילין. הנחתומן
 לקריאת הראוי וטן ינ.ע כנ"ל חכרו שהכיר אחר עשרה 1שט1נה שמע קר,אחער
 ,1תר רטוב מלכו, הספק ש.צא ער ימתין ה1א רע.בא י1מא ואם 1לתפ.לה.שטע
 הרבה הברכ1ת ולומר אחר רנע אפ,לו מלהקרים משעה ,ותר וסן לאחרהוא

 לכל גרולה תשובה סרר שסהר,"ל 1מצ.גו הנ"ל. מצות .ר, לצאה ולאלבטלה
 בטע1ת. לילה בע1ר ותפ,ל'ן טליח שברכ1 עלהקהל

רכ
 הסכים כך בשר, כל ר1פא רק בשר כל חולי רופא לסתם אין יצרכאשר

 פ, על הפוטקים ושאר הברכה 1עמק ו"ל מהרש"ל הנאון כשם משהטטה
 שא,ן פולין ברפוסי שהנירסא ל. נראה נשמה באלק, כתלמ1ר. מכ1ררתרא,ה
 לש1ן אעלם נופל רא.ן עיקר הוא ,צרתה 1אתה בראתה אחה אצל בינורס.ן
 נ1הנין. 1כן ב. לשון שפיר שיך נפחתה אתה אצל רקבי

רכא
 ער1ס'פ, טלב,ש עבר, עשני שלא ני., עשנ' שלא רשחרית, כרכותסרר

 שעשית הסים, על הארץ ר1קע כפופיס, ווקף אסור.ם, סתיר ע1ר'ם,פוקח
 הפעכיר ישראל, עוסר בנכירה, ישראל אוור נכר, סצערי הכין אשר 8רכק כללי

 נא והערב וכן בו."1 1,ה, אבותינו יאלקי אלקינו ה' מלפנ.ך רצון 1יה,ש.נה
 טנביה כרכת כלל. לאמרה שאין גראה ג1פלים סוטך כרכת בו.":. כןנם

 והביאו בתש1כות,ו ררוסטר פהרר"ש שכתכ כמן לאמרה שאין אףשפל"ם
 אחרי סקום סכל ברכה עסק הנקרא בספרו שעפטל אברהם מוהר"רהחסיר
 לצאת לי נראה הוה כאנטא קניא קטיל לאו 1הטור ל,סורה סעם כחבשהטור
 הרע1ח. לכל ספק ירי יתא 1כוה באמירתה החון על אטן לענות חוכחוירי

 החון אפ.לו כלל לאמרה שלא פתח,' טהר"ר האב"ר ביטל כוחביאחר,
 עסה והסכמתי הנון טעם ל'ואטר
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רכב

 טוב.ם חסרים :ומל אחר הררד תטילת 'אמר לררר בהשכמה שהלרטי
 ישראל.לעמו

רכג
 הסיום וכו' שמ,ם ירא ארם יהא לעולם בהן שיש פול,ן רפ.סיבתסילות

 עמרם רכ הכיא בטור.( רק בחפ'לה ע:'ן וה ללשון שאין ויאמר וישכם רהינושבו
 לעולם שנם ואפשר ההשכפה למעשה רק לאסרו כתכו לא והוא כןשכתכ
 קצח ענ,ן כן נם לו ,ש אמ.רחו אכן לטעשה כן נם רק לאסרו כתכו לאוכו'
 כלל. לאפרו שלא נכון ויאטר ביישכם כן שזדןסה

ו-בד
 וכן כע'נ, ישרה שאהבת  כשאהכתך פול'ן רפוס נירסח אנחני באכלנם

 שיש ה'ש,עה על רקאי נטעה שלא כרי ,שעינ, טה לוטר נטנעין .ש בטור.הוא
 מה פ,רוש, האטת ,לפ, חירוף, רה,. ושלום חס הוא בר,ך מהקרוש לקבללנו

 לימר .ש לאחרים. ישעינו סה כפירוש אמרת, ולכן לאחרים סושיעין,שענו
 שהולך מ, כשחרית. ישראל שטע אחר וער לעילם מלכוחו ככור שםכרוך
 קכ"א. כס'מן לסעלה נכתכ וכו' בהשכטהכררך

 ייסי א81וג 1נ1 שמר ינרוך ימק' ות"ייין ס,ית ן, לנרך עהנין 11למא 9רוגאמז"ר
 תיקונן סדר אכחוב בראשונח ואילך' שאמר מבדוך חדינים זחבחוב קודם המתורזיןריניהם

 וברכהן. וחנוטזן לבישתן כךואחר

רכה
 הטעמ מפני לכן רוקא צ.צית של הטלכוש שיהיה נוהר,ןהטרקרק,ן

 ציצית של הטלכוש שיה.ה צריכין ונם ילכיני בשלנ כשנים חסא,נם יה'האם
 ורוכ.. ראשו בסלכוש בו לכסות שצריכין טמנ. כך כל:רול

רכו
 אם ללבשס אין לכן בצ'ציה, סחייבוח אם ספק יש סשי שלוהטליתוח

 על ולא ההוא המלבהמ על ר,קא ,עשה והברכה הטצו.ץ, אחר מלבוש לכשלא
 סשי.של

רכז
 ,היה אם כ. ורוב, ראשו להחכסות כרי ש.עור קטן כטלית שיהאלראות

 הוויל"ן לבטלה. ברכה יהיה כי עב.רה ליר, הבאה סצוה יהיה סהש.ע,רקטן
 ואם מחצ,1, י,תר פתוח צררין כשנ, שיהיה צריך ציצ.ת ב, שע,ש'ןהעס"ר
 עיצ,ח יר' כו יוצא.ם ,א.ן מצ'ציח פטור טחציים למטה ער פתוח.ם ש:יהםאין

 פת,ח שיהיה ק,רם ציצית בו שתלי אירע ואם לבטלה. ברבה הו.יהברכה
 מ4 פ' רגא 8-ז ן מלקפ נקגי* 11' זשנ,ו יג"1וי. י'" זנץ : מינן מ9" ר ג"נית.(



 אומץיוסף52
 תעשה משום ויתקנם ויחוור הציצית שית.ר ער מועלח הפתיחה אין טחציו,והר
 העשו'. מןולא

רכה
 שתחוב וטה הקשרים שנעשו אחר נורלין ."ב הוא הצ,ציח אורךש,עור

 בכנף תחיבחו קורם שכחחלה נמצא בכלל, א.נו לסטה תלוי שא,נובכנף
 מהח.טין אחר רק ראפ.לו לומר ראסשר לי ונראה נ:רל'ן. כט"1 להיותצר.ך
 כר, נשאר אם ו"ל חכסינו הכשירו רלא פסול, הוא הוה סשיע.ר קצרהוא
 ל.שנא ר"ק .כן הראוי, שיעור בו היה .סע,קרו החוט נטסק אם רוקא רקענ.בה
 ציצי" רגרר)מי ולישנאתשאר

 רברי ער לסמוך אוטר אני שא,ן ואף כשר,ם.
 ווהיר ור.ו ארם כל יהיה טקום סכל הרחק, בשעת כוו ציצית לפסולאלה

 הכריכה שאחרי א,רע פשנה 'ר, על אס ואסילו חוטין, לכל הנ"ל שיעורלעשות
 עליו יהיה אל כריכתו ירי על הנ"ל סש,עור קצר נעשה הכרוך שחוסראה
 קצר חוט כמקום יותר ארוך אחר ח.ט ולשום הצ,צ,ת ולפתוח לחוורלמשא
 לבטלה, ברכה ספק טירי 1,צא רציצית נרולה סצוה 'בטל שלאכרי

רכט
 נוהנ.ן, וכן בשינ.ם, רק בסכ'1 הציגית לחתוך שלא כתב טשהבסטה

 ירי על בכנף לתחבן ראין לי נראה זה וממעם כרול. עליהם תניף רלאסשום
 קוץ. 'ר' על רק סכק אוטחם

רל
 הקרן פן מרוחק יהא שלא ככנף הציצ'ת תחיבת במקום לרקרקצריך

 אנורל. קשר סטלא יויר לקרן סמוך יהא .לא בנירל איבעות סשלשהיותר
רלא

 הצר סן הקרן על תלוי שיהא רה"נו הקרן על נוטף שיהא צריךוהציצית
 הקרן. תחת תלף שיהא ולאבשיפוע

רלב
 חתכן ואם הראשון קשר ש.עשה קורם לטטה הצ.עית חוטי לחתוךיוהר

 העשוי. ם, ולא תעשה טשום 6סולה כךאחר
רלג

 ונם הפוסקים ורוב ו"ל החס.ר סורי אב' טנהנ פי על הכריכותסרר
 "נ. הב, הא, ח', ו', הוא ו-ל סהרר,"אהסקיבל

רלד
 החום.ן ראשי כל לקשור פרקרק שה.ה ו"ל החסיר אבי לארוניראיחי

 ער.ך. בשלחן הוא וכן שררותיהן, יפסוק שלא כריטלסטח
רלה

 נקבים כי עושה היה קסן שבציצית ו"ל לטורי ראיתי הכוונות בספרכתוב
 שוויה ב*פן משם הצשית סתיא )היה כנ6)ח טר' כנף בכל להן הלסמ)כש



 הנרול הפקובל שהנהגות פי על ואף כאן. ער לח,ץ, מתגלה הציצ,ת בהינתכל
 שאנ' מפני סק1ם סכל לראשי עטרה אענרם הל טהררתא רהינ1הה1א
 תורה. אבותינו' טנהנ לשנות רצ.תי לא הנ"ל קטן צשית לשון בהבנחטס1פק

רלד
 שבטלית הציצית אח גם נרול טלית על הברכה ק1רם 1יום 'ום ככללבר1ק

 עשו,ין 1הצ.צית בנר.1 שתחת העם"ר היל"ן או כנפות ארבע רהינו שלוקטן
 חחיבתן בטקום כן נם 1.ברקם הבנר,ם חתח אותם שחוחב'ן סחטתלהתקלקל

 לרקרק וצריך ככפלותן. נפסק,ן שם חוטין א,ן אם לראות כנקב לסעלהככנף
 קטן הטל.ח נם לפטור לכוין גרול טלית על שמכרך בשעה סחשכהלחש1כ

 ברכתו כשעח קטן בטי'ח לסשכש לו 'ש נם קטן. טלית על סנרכה פסור1אן
 אחר תיכף קטן "ל'ת על לברך הרבר 1,פה טוב ולרעת, נר1ל. סל,תעל

 שעל ברכה ירי על עצט1 לפטור שיכול פי על אף היום האיר אם ירי1:טילת
 הטל,ח על נרול כטליח בכרכח1 כ,1ן אם ספק לכלל יכא שלא כרי נרולטליח
 לטלית קורם קטן טלית על לברך מה וסן להקרים יכול אם ונם לאו, אםקטן
 קורם הציציח חוט. להסריר צריך סטנה. לפטור כר' הכרכה יאחר לסהגרול

הכרכה.
רלז

 עטיפה ררך אוחם לובשין שאינם העם"ר התיל"ן א1 כנפ1חהארבע
 כך ואחר אסות ר, היל1ך כרי על,1 ולהשה1ח1 ראשו על א1חו להנ'חט1ב

 וכש"ע. כת"ה הוא כן עיטוף, ירי על נפ.ק ראן'לבשנ1
רלח

 קורשא עם שכינתא לתחר בציציח אלכיש יאסר הצטית ש,לבשקורם
 סצ1ח לקתם כרי יאסר וה ענין פכין שא,נו 1סי סנפ.לתה. ולהקיסה הואכריך
כוראי.

רלט
 העטיפה. בעת כציציח להסחכלטוב

רמ
 ש~1לח הפ1סקים וסשפעות לאחריו, ושתים לפניו ציצית שתי שיהיוירקרק

 לפחות מעלי1 הטלית שיפול טפנ. לכך לרקרק יכול אינו ואם יתא. אינווה
 תפלת כשעת לאחריו וב' לפנ,1 ציציח שת, שההי1 ליה ראפשר ככל.רקרק
 לקמן. עין עשרה.שסונה

 *(רמא
 שרנילים כפו יחר הצ'ציח .קש1ר אל עטיסה שאחר ליוהר שיש לינראה

 כ"נ בם.טן הלכ1ש רכרי לפי כי סעל,הם הטלית יפ1ל שלא כרי אנשיםאי~ה
 סן וכר לספוקי, ראיכא פשטע יוסף הבית רברי ולפי הוא, ראיסוראסשסע
 וה. באופן .קשרם אם לאחריו ציצית כ' אין הרוב עלרין

 בתאצקגינאל. משובשים רמ-ז עד מכשן חמספריס.(
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רמב

 לרקרק שיש שנים מאות כמה יפני שנתחכר נן הנקרא קטן בספרראיתי
 שיחקיס בענ'ן למלבושים ח1ץ מלכוש.1 שתחת פ5טי:תי1 אחה ציציתשתצא
 הארם ,היה הציצ.ח ראתת יר. שעל ה', סצ,ה כל את ווכרתם אותווראיתם
 'וכיח. לנאף שרצה סי פ:י על הציצית שטפח1 עוברא והה.א הסצות, לקיםנוכר
 שלכש קטן כטלית במא1ר .1ם בכל כן טרקרק ו"ל החס.ר מורי אכיוראיחי
 ימ"ש. שקור'ן הנפש לביח ח1ץ מהצטית אחת שהוציא פלבישיןתחח

רמג
 שלביש פ. על אף טל.ת עט,סת כלי כשחר,ת יתפלל שלא לרקרקצריך
 1כר"ר בטל.ת. כן נם יתעטף בכ'תי מתפלל א1נס ירי על אם ואפיל1בציצית,
 עיטוף. בלא שמתפלל מי בעונש מארהחמיר

רמד
 הכסא לב'ת שהלך כנון חיכף ללבש1 לחוור ורעת1 טליתי פשםאם

 ולברך. לחוור צריך לא1 ואם 1לברך לחו.ר עריך אק עלי1 קטן טל'ח נשאראם
 לחוור צר,ך בינחתם רעת1 שהסיח א. מ,ר ללבש1 לחוור רעת1 היה לאואם
 רלבוש פ. על אף כש"ע כתוכ כן עלי1, קטן טלית נשאר אם אפילו.לברך
 להקל. כרכה ספק עליהפלינ

רמה
 בערכ וכן לכרך מח1,ב מצויץ מלביי~ 1ל1בש כשרוור צהר.ם ש.נתאחר

 ממרחץ.כצאח. 1כן לכרך, מח1,ב כצ,צית שכת של מלבוש לו ויש מלב1ש,1 כשפ1שטשכת

 והטלית. הציצית קלקילד'בי
רמו

 האחר.ם חוט.ן אם כשר ע;יבה כר. נשאר לא אפ.ל1 אחר ח1ט נפסקאם
 :שאר ולא שנ.ם נפסקו ואם שכריך. מה עם נ1רלים י"ב רהינ1 השיע1ר להןיש
 פסול. ענ.בה כרי בהם נשאר אפיל1 שלשה נפסקו ואם פס:ל. עניבה כר.כהם
 שפס1ל כנקכים תליית1 בסקום א1 הכרוך במק1ם למעלה נפסקו ראם שכןוכל
 הכריכה. ירי על כציצ.ת כ1לו נשאר הפסוק שח1ט פי עלאף

רמז
 קלק1ל שים כשיראה תיכף נפש בעל שכל לי נראה אכל הר,ן לפ, והכל

 נתקלקל אם בעעמו סשל ו,קח תיכף לתקנ1 1נוהר וריו יהיה אחר בח1טרק
 בטלבוש שכן כל לתקנו ממהר ה.ה בקצח רק נכברים לפנ, ב1 שהולךהטלב1ש
 הוא. כר1ך הקרוש המלכ.ם מלכ, פלך כ1 לכבר כוו רבה למצ1ההמי1חר
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רמח
 אצלם. צ'צית ח1טי להם כשיש רק בררך הולכ.ם אינםהטרקרקים

רמט
 טקולקל או בל1, בטלית הסתעטפים גרול עון הנ"ל טטעם לי נראהוכן

 שאין לא אם וכי1צא סשמו כתמ'ם כמה בו שיש א1 טלאי נבי על טלאיאו
 חרש. לעש1חכיכולחו

 תפילין.דיגי
רן

 וכותכם תפילין לשם העיבור על שמשניה חטא טירא לקנ1תןירקרק
 יפצא שאם מסונ1 על מקפ,ר 1א,נ1 כראו, השס1ת 1טקרש תטילין קרושחלשם
 כסררן. שלא מתקנן ואינו פ1סלן פסולבהם

רנא
 ראש של בתים הר' נם התפ,לין שני של התיתורא שיה,1 לרקרקצר,ך

 אחר 1,בר1ק פסולים. כן לא ראם נטור ריב1ע מרוכעים יר של א'1הבית
 תפ.ל,ן רא.ח, פעמים וכסה כמה כי צ.רק"ל שק1ר,ן סיהונ, יר, עלהר'ב1ע
 שהבחים רנ'לות מר1בעים ה,1 בתחלה אם ואף עשתחן, מהחלת פר1כעיםשאינם
 0ק1לקל. הר.כ1ע ואו כשטתישנ'ן מוה וה . סתפרר.ן ראששל

רנב
 הנעשים מא1חן כעינ, 1.שר,ם ט1בים מקסטין העשוין כתפ.ליןהש.נ'ן

 תוכ1..( כחק רהויברפוס
רנג

 טלואות רצ1ע1ת להם שיש כיסים בעלי כמה שנוהנ.ן הסעשה רעכע.נ.
 כ11 רבה מצ1ה מקום פכל הן כשר1ת אם ראף לו1, 11 החתיכות1מק1שר1ת

 ואותם ל1. שאפשר פי פץ ר' או נ' על 'חיש לא סהאוסות מוברלים אנ1שכה
 כי לרעח', כהם ,צאו לא שנתישנו ירי על שחור צבע כלי הםשרצ1עותיהם

 פ1עטח בה1צאה לחקן הארם יכול 1וה ססינ, למשה הלכה שח1ר1חרצ1ע1ת
 בסצ,ח. טרקרקים שאינם לכ רוע אם כי וה א'ן לכן ולצ1בען,לח1ור

רנד
 התפיל.ן להניח יכול שאינו כא1פן צר תפ,ל'ן כ1 שמשים הכלי שיהיהטוב

 להפ'לק קורם ל.ר1 ראש של תפילין חבא שמא יסיחש רא.כא 11 נב על 11רק
 ווהו תחלה יר של 1להנ'ח מירו להסירם המצ1ת על להעביר צריך 1ח1 ירשל

 טסנו. לשפור ראפשר ה,כאאשור
 .-נ. י. גנ-י עיין מ,יגץ: משא ר' ג"גטח-(
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רנה

 כריל או סנחישת ההא שלהם הכלי אם לחפילין כבור עתר הואנעיני
 בספינה גם שעסו, החכורה עליהם לישב נוח שיותר ררכים לעוגרי ונפרסוכיוצא
 בשק. הסה אם בו,ק ושאר מים טעט ב1 שיש לטקום השק לתלוחרנילים

רנך
 כשעה אשה תאות טהרהור, לו אפשר שאי סי כתוב ערוךבשלחן
 נכל טהרהורים הנרול הא,סור טלכר לכן להגיתם. שלא לו טוסכ עליושהסילק
 וחפלה, שטע קריאח כשעח לפחות מהרהור.ם מחשכחו הארם יפנההיום
 אסשר שאי ומי עליו, שתפילין כשעה מהפחה עצמו הארם שישטור שכןוכל
 קריאת כשעת הפחות לכל ופכטנו סלב1 עין הארם ירחיק טהנ'ל לשפורלו

 ו.סלקם שמע לקריאת באהבה ישראל בעמ1 הבוחר בין ויניחם לברשסע
 אטת. אלקיכם ה' אנ.אחר

רנז
 1יהניאפ. כירו יתפסם אלא התיק סן התפילין ינער שלא ר"ח בססרכתוב

רנח
 יר. של תפייין שיניח ק1רם סהת,ק ראש של תפילק ,1ציאלא

רנט
 קורשא עם שכ,נתא ליחר כרי תפיל.ן פנ.ח אני יאמר הכרכהקורם

 מצ1ח לקים כרי יאמר וה סב.ן שא.נו 1ם, סנפ'לחה, ולהקימה הואבריך
בוראי.

רס
 עשיחן בשעת ולא לעשיתן עובר ש,היי התפילין ככרכ1ת ליוהרצריך

 בחלל ירו לתתוכ שסתחיל סשעה 'ר של הברכה יתחיל ולכן רעובר. עוברויא
 שנמר משעה ראש ובשל בורוע, שטהרקה שעה ער לסעברתא טט1ךהרצועה
 להנ.חן כר. השניה ביר1 והקשר האחת כירי הקציצה ולוקח הרעועהפחיחת
בראשו.

רסא
 והנסתר הננלה ררך על תפילין הנחת בשעת ל1 שיה.1 שעריךהכהנות

 רק אכתוכ לא לכן כוונה לנו אין כסעט שברורותינ1 וטפני מאור רביםהטה
 הוא ברש שהוא שיחש1ב רהינו בס1ר שכתוב סה 1ה.א צריכה היותרהכוונה
 כיציאח נסלאוהיו שעשה כמו כרצ1נ1 ככל לעשות יכולת לו ויש ומיוחראחר

טצרש.
רטב

 הראשינה ונריכה הנחה, כשעח ר' כם'ן הורוע יכוף יר של תפילקכשיניח
 ססקומה. לזוז ת,כל לא לפען הקצ.צה אחוריתהיה
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רסג
 נ' האסצעי האצכע וסכיב שכעה לעשות .ש הור1ע סב.כהכרינוח

 0ספר שני. בפרק אחר ופעם ה,ר לכף סטוך כפרק סעסיס כ' רהינופעסש
הכוונות.

רסד
 לצר הע*פ1נ"ן מן שלטעלה העב בכשר הוא יר שי תפילין הנתתטקום

 אחור. ראש1ן כפעס הרצועה לכרוך שטוב לי ונראה הלב. נגר רהתנופנש
 בנריו יר. על מטקופם '1111 שלא 1קנועים תקועיס 'היו כן יר. שעלהקצשה
 הנחת אחר שה1א ה!רוע סכיב כהלכתן כריכתן קורם טמקומם יתנרנר11לפחות
 סלכר צריכה שאינה ברכה :ה1יא :לברך לחו1ר טטרך ואו ראש שלתפילין
 ראש1נה רהנחה נר:ל איסור רהוא ראש של אחר יר של הניח כאלו נראהשיהא
 לרעח שא10ר הקציצה על יכרכנה ולא רליכא. כסאן חחשב יר שלכהסילין
 .בעמק בה טפקפק שהלבוש אמ לאשור, פהרי"ל כתכ וכן ו-ל,מהרסא"י
 ההירו.ברכה

רטה
 לקצהנה. תטיר סמוכה שברצועה היו"ר שתהיה נרולה וריו1ת צריךנם

רסו
 סב,בות אחת פעם רק הרצ1עה וכרך יר של תפילק שהניח אתרתיכף

 ספק הף חנחחן קורם אחת ספעם יוהר יכריך שאם ראש, של אח יניחהורוע
 הוא. גרול1אשור

רסז
 ראש של כשסניח ב!ה גרולה !הירות צר.ך לכ; תפילק. לתלוחא10ר
 שסונחין ער השניה כירו והקשר האחת בירו הקציצה שיאחו לרקרקשצר.ך
 סתלכתן. הראשעל

רסמ
 השנ.ם כק לא שער בטקום הראש בנובת הוא ראש של תשליןמקום

 שכה רבה בנשוה ים'הם כי ימאים שאינם 11 לא ש0ה אותן הטניחיןואותם
 תפייין טנח רלא קרקפחא ויהו, תפ,לק בטצות שמו ויחור אטונתנותלף

 1עונש1 לבסלה כרכה הויא הכרכה גם רק בגופן ישראל פושע' חו"לשקראוהו
 סנשוא.:רול

רסט
 ה' ב.ראח עצלוח ירי על רק כהלכתן טינחות הראשונה 3פעםואם
 א: העינים בק ער שער ססקום שנ1פלין בענין טהקצ,צה רח1ק הואשהקשר
 צריכה  שאינה ברכה והויא לטקוסן שטחוירן סעם בכל ולברך לחוורצרין
 בשם כח1כ כרכה בעסק אכן ההוא. גר1ל טעונש פעפים כסה כתבח,וכבר

 יהא ולא סמקופן, 111 אם לברך אק הוה בוסן רעכשי1 סלובלק ו-לסהרש"ל
 פוטק בשוס עור נסצא לא וה שר.ן ספנ' אכ; לקולא. כרכה וספק כרכה טפקאלא
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 טאמצ, בכל "שתרל הי רכר אל וחרר ה.רא לי נראה לכן רבתראי בתראיאפילו
 מהורקח הקצ,צה תהיה כך .ר, שעל בא1פן חמ'ר עשוי הקשר שיהיהכחו

 הקציצה חהיה נ,לוח ירי על 1אם המצח, על סשם להשמט תוכל שלאבשער
 הצ1רך. 3פי הקשר לשנות בור,ו1ת ישחרל רק יתרשל אל שער פקום עלרפ1,ה

רע
 בראש, תם.ר מה1רקת הרצ1עה עם הקצ.צה שתה.ה טוב אחר טטעםנם
 כוה. .ש נרול שע1נש לח1ץ סנים מצר הרצ1עה תתהפך שלא כר,והוא

רעא
 וער. לעולם מלכות1 ככור שם ברוך תפיל.ן ברכית אחריאפר

רעב
 אכל 1לברך. לחו1ר צריך ת.כף ולהנ.חן לחוור ארעתא התפיל,ן הסיראם

 לכרך. צריך אין עלי1 הן )ער-ן למק1מן להחו,רן ארעתא סטקומן הויוןאם

 ואילך. שאמר מברדך התפלהדיני
רעג

 כסליח חאחו או שאמר ברוך אל כה:יען לשי:1, יוה הכינ1ה בספרכתיב
 פסוק. ובכונת בכ11נתם שם 1האריך כאן. ער ס:.ך, ננר שהם צררי1בשנ,
 בנסתר1ח. עסק לנ1 1איןדומרה

רעך
 ועפירה היש,בה 1אופנ. עשרה שמ1נה ער שאמר טכרוך הפסקהרינ.

 ערב,ה. בתפילת שכחבת. נס1 הם ר.נ.הםושאר

רעה
 3תכ לה' הורו קורם פולין רפ,ם תפילות בקצת הנרפם יטלל רם.פס1ק
 לאמרו. שאין הנ"ל רמרינה ראתרא סר. שהמה טשה ובמטה וכלבושטהרהל

רען
 ל1סר רצונ1 חופור, לא מלשון כן ש:קראים בלכ1ש כתוב רוטראפסוק.
 לאמרכ לרקרק צריך לכן תק1בל. שלא התפילה על המקטרי:ים כלשכורתין
 שכחוב פעוברא וראיה נריל וכותו בגעיסה שאוסרם ומי כסלה. מלהבנחת
 ל,ה ומ*חי הראשונים 1יניצ."א רפוס הסחוורים בראש הגרפס צרקכטעגל'

 גראה בחתו שה,ה מת אתר ארם להשטש נראה שב-ירם"ש פשה בפטהגם
 נעים. כקול הברכות שאמר על נרל שוכוחו להשמש אטר ההוא והפתלקל
 מאור. נר1ל שכר1 1יהיה וה רבר לכו אל ישים הח.לכן

רעז
 עתיר1ח השירות שכל ב:ינ1ן, לתורה מומ1ר לוטר שצר,ך בח-חכתוב
 לת1רה. מטומור חוץלהתבפל
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רעח
 ולאסרו לחוור צריך כוון לא ואם יר,ך, את פותח כפס1ק לכווןצר.ך

 של כנו גן וחוטר טקל ללטור 'ש 1טכאן ערוך. בשלחן ה1א כן אחרח,פעם
 אפילו לחוור שעריך שטע רקריאח ראש1ן כפס1ק טכוי; שאינו לפי 1חומרקל
 סקום טכל כו1נה חסר1ן טפנ, להוור לנ1 שאין הבתראי שכתבו ה~הכוסן

 לחו1ר. "ש אל1בפס,ק.ם
רעט

 רה1רו. כמלאפ1ם ולא כחולם ה1א ושס,ם ארץ עלהורו

רפ
 תחלה וטור,ם וסוף תחלה אכות רהינו ח,1כא במק1ם רק לכר1עאין

 טורים אגחנ1 כנ1ן איסור, הף סקוט1ת ובשאר רעלינ1, כ1רעים 1אנחנ1וס1ף
 לכרך לך תשחחוה לפגיך ק:טה 1כל רור, ר1יברך משתחוים לך השמים 1צבאלך

 להשתחו1ח, רא1. אין ח1רה רספר בכרכ1ח וכן רנשסח, לך ס1ר,םאנתנ,
 כסהרי"ל כן ומ1כח הירור ררך מעט ראש1 לכ1ף הסנהנ קר1שה בעמיתרק
 רף ברכה רעמק הגהה בעל תמ,הת נתישבה ובוה כלל. השתחוואה ררךולא
 וה. רין על טהר."ל עלמ"1

רפא
 שסכפר,ן עליהן שכתב סג1לות בעשר חרר.ם כספר 1כתוב ל:גן. ישויושע

 בשסחה 1.ושע שקורא סי ה.א טהן שאחת 1עינ1, סינ1ף בל. ארם של עונוחי:כל
 ומפנ' סוף. ים קריעת בשעת 'תירה כשמחה 'שראל שאמרוהו כט1וכנ'נון

 כתורה. כקורא הטעסים בנ'ג1נ' לאומרו בעצט' נהגח'וה

רפב
 שאמר ברוך קורם ותפילין הציצית על סברכין כשא.נם נכשליםרב.ם

 באסצע רהף להפטיק אסור שם כי לישתכח, ויהשע כק עליהם סברכקשאו
 ב.ן רהו. אור *וצר 'שתכח כין והנחחן בברכתן להפסיק יותר וסובהפרק
 להססק יבא שלא כרי שאסר כרוך קורם להניחן טשניהן וטוב לפרק,פרק
 עם שטתפלל כגון לפרק פרק בין להניחם טותר הרחק בשעת לא ,אםכלל

 .וכל לא עליהם יסתין ואם ציצית אן תפיל.ן ל1 היה לא שאטר ולברוךהצב1ר
 בלי בנקיוה חפילק לשסור יוכל ולא נקי גופו שאין סי או הצבור, עםלהתפלל
 לפרק. פרק בין להניחו 10חר כוה לא'ש קצר וטן רקהפחה

רפג
 שהש"ץ חתן לכבור או ת1רה ספר לכבור הכנסת סבית יוצאיםנשהקהל

 יכול ארם כל אין ובזה רכור כשום להפסיק רשאים אינם ואז נשמחאופר
 שום אק הפרק 1באמצע עסו לרבר שיתחיל לסי להשיכ שלא בפרםלעטור
 סוכ לכן רעלטא, לאינש ולא נכבר לארם רהחנ1 הכבור טפ:י להשיב רקהיתר
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 אם ואו הכגסת לבית ח1ץ שילך קורם 'שתבח סוף ער ואילך טנשטתלנסור
 לרכר הוא שיתחיל יצרו יתקפנו ואס א'ס1ר שום אין ארם לכל שלוםסשיב
 פרק. גבאסצע איסור,ה אלים לא מק1ם טכל הוא נרול שא'סור אף חבירועם
 הש"ץ שיתחיל ת,כף הכנסת לכית 1התן חירה ספר שי1ליכו אתקן ח.לי אישרואי
 והנה הכנסת. לכיח שובם ער שאסר בבריך יחחילו לא והקהל שאפרברוך
 בחתן אכן בס"ת, 11 חקנה לחקן ב1ער שהיחי לטהר לבאש הססתעו,כנ'
 טעם. בלי עמרו על עו0רהרבר

רפד
 טכרוך להחפלל ופן לו יש אם רומרה בפסוק. הכנסת לכית שבאסי
 שאסר סכר1ך להתפלל .תחיל אור .יצר הציב1ר שיתסללו ער 1אילךשאמר
 ואם וישתכח, ר1ר 1יכרך ער והללויה אשרי שאמר ברוך אחר אסר לאו1אם
 כקרשו א' 1הלל1 השסים סן 1הללו 1אשרי שאפר כרוך יאסר ומן לו אין לוהגם

 נם ואם וישחכח, ואשר. שאסר בר1ך .אסר ומן ל1 אין ל~ה נם ואם1ישתכח,
 חשיבא, הצבור עם רתפלה הצבור, עם אור כי1צר יתחיל וטן לו 14ןלוה

 שאמר כרוך כלי התפילה אחר 'אסרם סקצתן הן כ1לן הן שירלנוהטוסורש
 התפילה. אחר יאמר שאמר ברוך ער עולם מארון 1כןוישחבח,

רפה
 לבית להשכים 1רגיל וור.ו שוהיר בסי רק אינ1 ןה שכל בעינינראה

 או סלבא איחר אונם או משנה יר, על רץ הצכ1ר עם פחפלל ותמ.רהכנסת
 או כנ"ל יתפלל ואם לתפ,לה להשכים חרר שאינו ט' אבל כנ"ל,יתפלל
 רוקא החפילה קורם לא1מרם הקכ1ע,ם הומ.רות לוטר י1כל לא הרוכעל

 סטטבע הסרר לשנות ל1 א'ן או ו,שתבח, שאמר כרוך ברכ1ת ויפסירבמקוטם
 בברכ1ת. ו"ל חכסינושפבעו

רפו
 כו שתשרה כרי בעשרה ברכו לשמוע צר,ך הווהר גשם בר"חכתוב
 הער. לעולם הטכורך ה' ברוך שעונה ירי עלהנש0ה

רפז
 בנ', ולא כס' כ1לם וכו' 1מעריצ.ם מסאר.ם לומר ריש סהרי"1כחב

 כס"ם. שמקרישים כשם כקר,שה נם ל1טר ריש כתכ נם טהסור. כן1מ1כח
רפח

 באהכה לומר שלא חולק שום בל. בפשיט1ת כחכ ו-ל מהרר"טפירוש
 ראיה מטעס והנורא הנר1ל יק 1הנ1רא 1הנכור הנרול קרשך בשם כירבה

גכורוהוו.
רפט

 כך ואחר כתפ,1 על הטלית צרר' ב' ישים לשלומ לוהב,אנוכשפניע
 והניכ. אסת אחר ער הלב כננר אותם 1'שם השפאלית כירו עיציוח חר'יקכץ
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 לא סקום מכל שלפנ.1 ציציות ב' רוקא ליקח בחררים שכתוכ פי עלשף
 לפני1 ציצי1ת ב' ש.היו סחויב הפוסקים רברי שלפי ומסני יל טהרי"אמסנהנ ח11~

 ףל מהר=א תלפ1ר שחיבר יונה ככנפי טצאתי בותבי אחרי לאחר.1.1ב'
 יכוין כחרת וכנו אל וכשסניע ח~ם, ורכרי1 ער כירו לתפשם שישהנ*ל

 לי 1נראה בקצרה. הכוונות מספר העמ.ם, טכל בנו כחר שאו סיני הרלמעמר
 ל1 גחנו 1נם 1ניצ1ל האש ככשן לת1ך להשליכ1 כפוח היה כאלו 1יוכורשיכ111
 כרת ונרולה ממשלה ,א'11 השקר כרת אוכלת אש א,זו כי 1נרולה,סטשלה
 לעיל. שכתבתי כסו התועים מן כשהברלתנ1 לכוין כר*ח כתוב כן כיהאמת,

רצ
 עם שטע סריאת מתפלל א.נו הכנטת לב.ת לבא איחורו ירי שעלטי
 ע1סק הוא ואס ככופר. נראה 'הא שלא כרי ראש1ן פסוק עפחם יקראהציבור
 כסק,ם שא1טר התיבוח ,ננן אוי להפסיק רשאי שאינו ואילך שאסרטברוך
 שנם לי 1נראה שמע. רקריאת ראשון רסם,ק הציבור בנינון עוסקשהוא
 שטע. כקריאח כטו עיניויכסה

רצא
 ב.ן 1לטוספ1ח יר של בתסיל,ן ימשמש ירך על לאות וקשרתםנשאופר

 איפכא. ולא ראש בשל 'משסשעיניך
רצב

 1הטרקרק,ם שכירו. הצ.צית אל הלב ככוונת יסתכל אותו לוראיחםכשיניע
 א1ת1. מורא.תם מצוה ענף שוה חררים כספר וכתוכ א1. אותםנושקים

רצג
 יפס'ק ואו ואר.ר נ1רא ער .אטר לחון קורם 1'ציב אמתכוופתחילין

 שחיבר. החפילה כפ'רוש סטה חון ו"ל הטריוש טהר"ר כתכ כן הח1ן. עללהסחין
רצד

 רומיא רבר שם שאינו ל' נראה כי חי.ם ורבריו לומר רהם לינראה
 לעכענרינ. ילא לעבען ויא אשכנו כלש1ן ופ.רושורנאסנ,ם,

רצה
 מירטישא בק-ק בתפילה ירו בכתב הג'ה שסהר"ל ו"ל טחרר"םכתב

 כעורך, שט'ם ר1ככ ררך על לעורת, לאסוקי ישראל כע1רת ק1טה ישראלבצור
 להניה לטעשה הלכה  שעשה סהר"ל מרברי לשנות לבו ימלאנו טי כןואם

 פאר ורקרק פה וש"ץ חסיר שהיה הל טהררה*ט כן שהעיר אחרוכפרט
 שהאריך כטו לם-ץ בעירנו פה על.הם שקכלוה1 .רי על החפילהברקרוקי
 .שתב-ח. אחר בפירושו הנרפסתכהקרמתו

רצו
 לתפילה נאולה ב.ן אמן לענות טחו,כ אם ררב11תא פלוגתא ש.שטפני

 טעם 'שראל נואל לסים ט1כ לכן הפנים שני רהינ1 ברבר איסור ישא1
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 קורס עשרה משסונה שתים או אחח מלה .יתחיל חח1ן ק.רם או החוןאחר
 הח1ן שים .אם הצכור, לתפלת תפלת1 להקרים אסור ני יותר ולאהצכור
 ע*ו סוטל אמן עגיח של החיוכ היה תפתח שפתי ה' אומר שהטקריםבעיר
 כנ"ל. לעשהן טוכ 1לכן כתקנתו חרס 'עלה כן 1אם הכי ל'ה ראית לטרערין

רצז
 בע1ר .ברכ: קר,ש שא:טר.ם עי.ם .אר להם שיש ואותן האבליםוכן
 ראס עברי, שפ.ר לאו נפשך סמה עשרה שסונה תפלת באסצע הםשהקהל
 לצבור, תפילתן שהקרימו גרול א,סור רעברי נטצא עשרה שטונההתפללו

 ועבירה לתפלה נא.לה כין טסס.קין הרי עשרה שפונה התטלל1 לא עריןואם
 הקהל רוב מיום אחר ער :ברכ: קריש לופר להם אין לכן כירם, ה.אנר1לה
 שיתקנ: וסלבר עשרה. שטונה ש"ץ שיחחיל קורם .אטרו ואו עשרהשטונה
 ממתת איגו ראם אחר לטכשול נרול תיקון עור יש הנ-ל נרול מכשילבוה
 רכא. שסיה יהא אסן לענית שיכולין 1' או ה' כאן שאין פעמ.ם כטה א1כנ"ל
 הפוסקיס שכחבו פי על ראף שבקרושה רכר לומר ה.חר כאן ראין ל.ונראה
 מהם ררוב היכא טק.ם מכל לעשרה מצטרף כן פי על שאף .שן אחרשאם
 אינם נ' או רב' והיכא טצטרפין. שאינם פש.ט ל' נראה לענ1ח יכוליןאינם
 עליהן. יענו הצבור כל אוי כנ"ל ימתנו אם לכן לאספ:קי, איכא לענוחיכולין
 כתפלחו יעפור וכרכו כקריש אחר יקר.פנו הטתנת1 ירי שעל האבל .ראניאם
 טפני ני כוה גם נ1ח רעת. היה שלא אף שלי צי"ט כיא"ר נהנת. וכן לפחחספוך
 טועטת. ככ:נה נרולה טררא לי היה 1:ראנה

רצת
 כל שגמרו אחר וכרכו קר.ש שיאמרו כקלו."ו כשהחפללנו גהננוולכן

 אחר ער עשרה שסונה בהחחלת להטתין צריך היה יהש"ץ תפ.לחס אתהקהל
 כוה. הכנסת בבית נם לחקן אשחרל חילי אישר ואי וכרכו. קר.שנמר

רצט
 שסונה לנטור אפשר אם מחפללין שהצבור כשעה הכנסח לביתהבא

 סותר כ. להתפלל, יתח.ל לקרושה החון ש'נ.ע קורם נע:ר אלהי ערעשרה
 כעצמו יורע אם לגטור, יכול אינו ואם 1לקרושה. לקר.ש נצ:ר באלהילהפסיק
 ער עשרה שפונה לנטור י.כל הקרוש האל של אמן אחר להתפלל יתחילשאם
 כתסלחו יסתין החק עם לטורים שיגיע אי לטורים חחון שיגיע קורם נצוראלהי
 בפלה טלה החון עם להתפלל .תחיל לאו ואם הקרוש, רהאל אטן אחרער

 ופ.ר'ם. נעריצך או נקרש עמ:ייאמר
 *(רץ

 ואוחם כאן. ער ראש כקלות נראה החון עם והטומר'ם בסירכת,ב
 לעיל. שכתוב כסו לכטלה השם הוכרת הוי בומרן השטותשאוטרש
 ש'. ו ע5 הנשש.ש תש* ר-ץ שמרפי 8עש שי י8 מתמל גשר.געאל.(
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רצא
 ופהקח.ן המברך טן יותר אמן העונה נרול :' האמנים נל לענ1ת*והר

 או סצומצם סנ.ן רק שם שאין סקום קטנות בקהל1ת ובפרט ערן. נן שערילו
 במקום כ. כ'ותר בוה ליוהר יש בסעורה כעשרה כשסחפללק וכן יוחרמעם
 עשרה שמ1נה הש"ץ חורח ה1,א וכרכה ברכה כל על אפן עונק ט'שאין
 שאינם רהינו הנורפים על טוטל וה1א סאור כבר ה1א 1עונשו לכטלהברכוח
 אמן.עונים

רצב
 וכן בשליטות, הברכה 3ל הש"ץ יסים טרם אטן לענות יסהרשלא
 ,מלך או כרוך או קר1ש הקה4 יענ1 שלא ליוהר צריך קרושה הקהלכשעונין
 המכורך ה' 1כר1ך רבא שמ,ה ,הא אמן נעניח וכז ריבור1. את החון נסרסרם
 כנ"ל. לרקרק 'ש ככולן בתורה הק1רא 1על ברכ1על

רצג
 סים ברכה א.וה י1רע 1א.נו אמן יאמר שלא רהינ1 יתוטה מאסןליוהר

 ליצלן. רחמנא ,חומים בני1 שיהיו 1ע1נשוהחון,
רצד

 התפלה הש"ץ חורת בעת התפ,לה תוך לע..ן ית1מה לאמן יפהח.קון
 יתוסים האמנים ,ה.1 לא ואו התפלה מת1ך החון טפי ומלה טלה כל1,שסע
 כן. שנהנ מהרם"ק בשם כת"ח גח1נ 1כן בטל'ם לרברים לבו 'סנה ולאב1ראי

רצה
 בעח הכנסת לבית שבא 1מי בי1תר רקרוק צר,ך הקר1ש האל שללאטן
 אמן ש'אמר אחר ער חפלתו להחחיל אסיר לחש תפלת העבורשמתסללין

 יותר. ב1 לרקרק צריך חפלה שוטע של באמן וכן הקר1ש, האלשל

רצו
 לבר שטו כרוך 1לא שמ1 1ברוך הוא בר1ך לוטר לי1הר צר,ך פארטאר

 לומר מח1.בים אנו ברכה על ר1קא ולאו ער1ך. 1שלחן בט1ר הוא כן כיכ:ה1;,
 בת1ך הן השם הוכרת כל על רק רהימא, לפום רהטור לישנא כמשמעותכן,

 הטררש כשם כחררים כתוכ שכן שיהיה, איך א1 תורה כספר הןהתפלה
 סיפרים מרברי מצוה שהיא וכחב כן לומר מחויכ השם ה1כרת כלשעל

 ל1מר.ם א1 שכח1ח הא1מרים א1חם לכן ונו'. אקרא ה' שם רכ, אקראראסמכוה
 שנכשלין סלבר בטלה ש.חה המשיח.ן שכן 1כל התפלה הש"ץ שסחורבשעת
 סופר,ם. מרכרי שה.א 11 מצוה כ.ט1ל בע1נש כן נם נכשלין עור הנ"לבעונש

רצז
 ספר לש1ן אעת.ק 1הנה מעלה. מעלה לרקר ח.1כ א.ן קר1שכקרוש

 אם סרכבה 1,ורר, שמ.ם לה' אתם בר1כים לש1נ1, ווה הטור שהב.אהיכל1ת
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 קרון קרוש קרוש ואומרין שטקר"טין בשעה עהפה שאני פה לבני וחנירותאסרו
 לטעלה עצמן ונושאק תפלתם לבית למרום נשואות עיניהם שיהיו אותםולמרו
 בעיניהם, הףני בעינ, נשואות שעיניהם שעה כאותה כעולם הנאה לו איןכי
 'ש ולכך פמש הגכורה טשי הם שרבריו טלשונו טוכח והנה לשונו. כאןער

 שראש. אף הארץ טן קצח נופו להנכיה רק חיוכ אין לכן רבריו. בכל על,1לסטוך
 הספים אמות וינועו לרכר וססך כארץ, נ,נעים ערין הרנלים שלאצבעותיו
 קרוש. קרוש קרוש נבי בישעי'רכתיב

רצח
 ונראה הקרושה. בשעת לפעלה עיני, ל'שא שצר.ך הנ"ל מספר טוכחנם

 לטעלה רירתו עיקר לעשות הארם נכסף כי בוה הארם שטראה הטעםל'
 שכתבו כענין יאסוף אל'1 ור,חו נפש, ל: ולססור ה,א כרוך הקרושאצל

 באם,רה. ושיכוע אשא נפש. ה' אליך לרור מ~מור 'יס בכל לומר שישהמקובלש
 יאמר ולכך טוסרה הוא 11 וכאטירה הוא בר:ך להקרוש נפש, למסורשטחויב
 בך אלהי רהינו אחריו הכתוב המקרא אחת בנשימה אשא נפשי אחריחיכף
 סטנו 'קבל שלא הוא ברוך בהקרוש שבוטח לומר רצונו אבהטה, אלבטחתי
 לפקטרנ 8ה פתחון שיחן לראונ יש כן יאמר לא שאם הזאת, בעחנפשו
 ל'צל;. רחטנא לרעה סיהו פתח אשראחרי

רצט
 בררן ולא הירור ררך סעס ראשו יכוף וימלך כבור כרוךכשא,סר
 יוקפנו. ה' וכשאוסר כללהשתחיאה

ש
 אומריס הכרכה סי:ם אחרי שתיכף ררצה כאם; נכשלי: רעלפארובא

 בוח. טאר לקרק יש לכן הוא רכ כי אמן ענין כחבתי וחלאטורש

שא
 בבריעה אותו אומרש והסרקרקים ההורא,ת, אל ברוך ררבגן טורשפג

אחח.
שב

 ליוצר אפילו לוטר לצבור אין כהנים רכרכת אכותינו ואיהיאלהינו
  שיס יי כהנים ברכת וטרלנין כאמור ער או"א אוסרים 'ש אכן לחון,רק

 היו מעשיו שכל כתבתי ו"ל החסיר סורי טאבי שראיתי סה ואנישלום,
 נרול.ברקרוק

 ז161. גא' גש, י1אאיש 1ש4,1ן גטגרה 5יתית

שג
 וכן וסנה שעבר ער הסנחה תפלח התפלל שלא נאנס או ששכחטי
 שלא ההיא לתפלה תשלומין ,ש ,מנם שעכר ער 'תר או טעריבתפלת

 חתפ~
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 אחר רהינו לה הסט1כה אחרת תפלה כופןבוטנח
 שהתפ~

 הססוכה תפלה
 לתפלה הססוכה התפלה אתר אבל סלהתפלל, ששכח התפלה זאתאחר
 מה ומן ער נוכר ולא שחרית התפלל לא אם כגון תשל1מין, לה איןשכ,טל
 עור שחרית לתפלת אין אוי שחרית להתפלל ששכח טנחה שהתפללאחר

 תשלומין. לסוסף אין ונןתשלופין,
שד

 הוי כמויר התפלל לא אם אבל תשלופין להם .ש אונס או שוננורוקא
 התפלל שלא לתפלה תשלוטין 1.ש כאונס ה1. שכור לחקון. יוכל לאסעמת

בשכרותו.
שה

 ההיא לתפלה רי שע1ח לו שהיה בע1ר עסק באיוה להתעסק שהתחילמ
 תשלומין ויש כאונס כן נם ה1. ההיא התטלה וטן שעבר ער נטשך1העסק
 טויר הוי עסקו ירי על התפלה ~מן ש'עבור העסק כתחלח י1רע ואםלתפלחו.

 לתפלתו. תשלוטין1אין
שו

 זמן יעביר לא אם סניסו להססיר שיצסרך ממון הפסר מפני אםוכן
 לתפלתה תשלומין ויש סו.ר הוי לא טמ1נו להציל כרי התסלה זמן עברהתפילה
 טויר. הוי להרויח כרי העסק אםררוקא

שז
 הפסר ויחשוב סמון הפסר ש1ם ספני החפלה ומן יעכור לא לכתחלהאבל

 הוה העולם חי סכל הבא בעולם רוח קורת אחת שעה יפה כי שכרה כננרסעוה
 התפלה שחכטל אפשר נם פעולתך. שכר ש,שלם טלאכתך בעל הואונאטן
 סכנה, ל.רי חכא כן ירי שעל ואפשר כירך יעלה לא להרו.ח ס1בר שאחהוהריוח
 ריוח לא אם יורע וטי לטקום שלוחים הרכה כי כי, אנפת כ. אורךכסררש
 בתמיטותך. חעפור אם נטיון לירי ל.רך באההוא

שה
 התחנה בשעת ביריהם עיניהם שמכסין בסה טע1 טטעא רעלפארובא
 עינים, בכסוי לא בהטייה חלוי שהעיקר בהפך הוא החי1כ כי בוקיפה,ו,ושבים
 היפנית, ירו על ראשו להס1ת עריך השסאליח ירו על תפילין כשיש1כשתרית
 ובנסף השמאלית, יר1 על ו'אשו יסה גורועו תפילק שאין ובאשטורתוכפנחה
 סהר~א בסנהני עינים לכסוי ספך טצאתי כותכי אחר, כלל. קפירא איןשנים
 שם. ע'ןסירנא,

שמ
 לסים יש הסנחה תפלת וקורם עשרה שטונה חפלת שאחרבאשרי

 פשה. בסטה כחוכ כן יה, נכרך ואנחנו כןנס
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שי

 שיתחילו )קורם אשרי הקהל שסיימו ער יטתין הכנסח בכית שטכריוהשמש
 הנאון תיקן כן הבר,תו, לקול בשט,עתם טתפלתם הקהל יטריר שלא כרילמנצח
 ,רנקכורט. פה אב"ר בהיותו ו"ל ישעי'סהר"ר

שיא
 כתב שהרפא"' ,אע"פ לצ'ון, ובא שאחר קריש אחר ער תפ,לין לחל,ץשלא

 פי על ואף כיתוז, ח~תא רליה שפיר הוכיח טשה בטטה יתום קר,שאחר
 אחר ער עלי, להשהותן לטשא לארם יהא ואל רע תקרא אל טוב פהיותכן

 טעומר אותן יחל,ץ הי,ם. כל עליו שיהי, צריך היה מרינא שהרי יתוםקר,ש
 הקכלה. סיעל

שינ
 שהי, הוא טלוכלין ו"ל שלמה טוהר"ר הנאון בשם ברכה נעטקכתוב

 כשסאל. רוקא חתפילין לחלוץ שצריך שלמה ר' יונ"נ אותוסכנין

שיג
 אפילו שסלו אחר ער תפיליהן לחלוץ שלא מרקרקין סוהליםראיחי

 חרש. בראש המילה היתהאם
שיד

 בפני,, שלא ויחלוץ אחר בצר יפנה אלא רב, כפני תפילין לחלקאסור
 חולק רכו ראם בטור סוכח וכן רבו שיחלוץ ער יסתין או בלב,ש, הואכן

 לשלחן בהנהות,ו כתכ לא אמא. עיון ,צריך לחליץ. לתלמ'ר, מ,חרתסילין
 וח. היתרערוך

שטו
 חשאר שהקציצה רהתנו ככור ררך לכופלן תפילין קיפול כאופן לרקרקיש
 הר15עיח, בהוך הקצשה שינלגל ולא סביבותיה יכר,ך וחר8.עוחבסקומה

 הספר תנלנל ולא המטפחת תנלנל מוטב תורה טפר גבי שאפר, ררך עלווהו
 וה. ררך על שפירחפותורה

שטז
 תפ.לין לחלוץ ו"ל מהרש"ל הנאון אסר זה שמטעם משה בטטהוכתוכ

 לצררין. עצסו שלק אלא תורה ספרבפני

שיז
 להחב,נן כרי ח' קכ"ר. פ"נ כ"ה ח' פוטור אומר אנ, ת"לח נטראחר
 מנפלאות חכל יגיי שמיך אראח כי כתיב וה רבמזמור הבורא יצירתגנרולת
 ראוריתא עשה מצות שהיא יונה רב'נו בשם חררים בספר וכתוב,צירוחיו.
 לבבך. אל והשכות הי,ם מוירעת אותו ולמר בנרולחולהחכוין
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שיח
 באליך ול~כור חשוכ מוטור ההא כי ואמרו ו-ל המקובלים כתבו כ"המשור

 כרי ותוך לקחתה ירצה אם יתכרך לשטו נפשו טוסר שעתה אשא נפשףה'
 לומר רצונו אכושה, אל כטחחי בך אלהי יאסר המקטרנ שיקטרג קורםרכור

 הוה הטוסור ראיהי בקלף "פנות בתפלות נם נפשו. יקח שלא בה'שבוסח
 הראשק הפסוק שאומרש רק וחנון רחום כמקום אפש בנסילת לאמרוכתוב
 סעפו ס*נ ום,סור שלהם. כחפלות הוא כן וה. למומור קורם וחנוןררחום
,רוע.

שיט
 ראוריתא עשה טצות שהוא .ונה רכינו בשם חרר,ם בספר עורכתוב

 שמצילנו גכלל עסנו תסיר שע,שה שכן יכל שעשה החסרש יום ככללוכור
 שה.ה. ה' ל,ל' מומור יום בכל אומרים אנו כן שעל עור וכתב אריית. שנימבין
 עור וכתב אמו. מכטן שטר, טעת ית' ה' שנטל, חסרים לוכור אחר כל חתבוכן
 אבותינו שהקציפו מה 'ום ככל לוכור ראוריחא עשה שטצות הרמב"ןבשם
 היותו, מיום הקצ,ף בעצסו שהוא מה לוכור שפחויב וחומר וקל בסרכרלפניו
 בקצרה. לשזנו כאן ער אלינו, הקרובים אכ,תינו עונות לזכור אנו חיביםוכן
 וחטאינו יתכרך נסלאות סוכירין לשונות כמה ההפלה בנוסח שישואף
 אנשים בפיוח מאר שגור התפלה שנוסח מאחר פקום מכל אכותינווחטא
 ש,ש ונמצא וכלכ בפה היא הנ"ל וסצוה ש.רברו כטה לב ליתן רנילים איןולכן
 לאחר לומר לעצמי הקסן אני סררת. לכן .ום בכל עשה מצות עבורתכאן

 אני עונם על הוספנו ואנחנו ואינם חטאו אכותינו הלשון, בזה קכ"רמזטור
 לא רחטים מלא סלך וה כל ועל ניותר קרני פשעם בעפר עוללתיהקטן

 לעשהז הנרול חסרו הפליא רק עלינו נסל כחסאינו ולא לנו עשהכחסאינ.
 וכל' כאן. ער בנסו, טכיר הנס כעל שאין אף ונסתרים נלתים נסשעסנו
 ענינ'ם לסרר יוכל לשון בעל וכל הנ"ל לאמרח' לכוונה לב שאתן ואוליהא'
 סררחי כפרטות נפלאות עושה לי שעשה הנסים ועל לשונו. צחות כפ.ה:"ל
 כפי צח בלשק הארטה על היות' מ,ום לי חירועים הנסים כל וכ.רח לעעכילי

 סן אק עצסן וחנסים וכו', נסשי על' .תשוח תוכור וכור והתחלתו,.כולתי,
 קצה הם אלה מסים, אני הנטים ~כירת ואחרי ספר. על יהעלותםהראו.
 נלוים נסים הרכה פלכר לי הנלויים ונסלאוח'ך סניסיך לי ה.רועיםמנסים

 אח'ה ואלו קץ אין עת בכל עטרי שעושה נטחרים ולנמים טלכ'.הנשכחים
 עשרה שסונח אחר הוירוי תוך אותם פ,רש אני וחסא. ה'. נמלנו אשר געלאיף פני אחת חורה 4שלם אוכל לא כעבירחו אוחם ואכלה פעמחם שניםאלף
 שכתבתי.נטו

שך
 עונש ויום יום כגל לוכור ראוריתא עשה שמצות כחררים עירוכחוב

 לופר לעעט. סררתי ולכן הרע. לשון שרברה עלטרים
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 פבעת שהיתחסר'ם
 רעת, בכלי הרע לש,ןרברה
 כצרעת. לקתה כןנלל

שכא
 סיני הר מעסר לשכוח שלא ראוריתא תעשה לא שמצות עורונתב

 שם ולבנו עינינו יהי, אלא התורה את הוא ברוך הקרוש שם שנתןהנ~רא
 לוטר לעצטי סררתי ולכן הימים.כל

 באים סיני להראבוחינו
 רואים הנשמע ואת הנראה אתושמעו
 נוראים ולפירות וברק'םבקולות
 נאים. ופצות תורהוקכלו

שכב
 לבו אל ,ום בכל הארם שיעלה הוא מילה סצות שענף שם עורוכתב

 לומר לעצט, סררתי ולכן הט,לה. כחוהם עולם של לפלכו חתום עברשהוא
 עילם של לסלכ, חתום עכראנ'

 בבשרי. שם אשר קורשבבריח

שכג
 א,ש כל רק רעתי קבלו אומר אנ, אין שסררת, הנ"ל לשונות כלעל

 בלשון רק לאומרם ירצה ואם לשונו. צחות כפי ס,ב לקח ,,סף שפתיועל
 לענ.נם אין נם הענין. לסשטעות י,תר יתכוין כן ירי שעל כ'רו, הרשותאשכנו
 שמעת, וכן התפלה. בשעת רוקא לאומרם ת,וב ואין התפלה אלשיכות
 אמר ו"ל הסם"ע כעל ואלק טהר"ר שהנאון י"ץ רירלסון טהרר"אטשארי

 טפני רק וכו' וכור נפשי התח,ל וככולן בבות כטה שכיבתו קורם לילהכל
 ותהלים הקרבנות סאמ'רת נרול 'ותר הוא הנ"ל כל אמ'רת חיובשלרעת'

 שתגבור ינורתי לכנ ראוריתא סצות שהם טפני החי,כ סן שאינם התשבהותוכל
 ש.קבע ופי 1.רוע, קבוע בוטן לאופרם נהנתי לכן סלאוטרם השכחהעלי
 טוכ רק ביר,. הרש,ת שכיבחו קורם או אחריה או אכילה קורם כנ,ן אחרומן

 להרנל. הרבר לו שיהיה ער ככה על קנס על,1לקבל

שכד
 לוכ,ר ה,א השבת יום את וכור טצות שענף חרר,ם כססר שנתובוטה

 בהוב וכן .כיוצא בשבת א' ש'קראו השביע ים, ירי על שבת שם יוםבכל
 ל,טר ל. שטררתי פה תקנת, וה כן לעשות ישראל שהסכיפו הסאורכטנורת
 אנ. נם לכן בשבת. פלוני ליום השיך וכו' טלפניך רצון יהי הי,ם ש,ראחר
 לשבת פלונ. יום נכתב בהם לסים כותב שאני הרביס כתבי בכלנוהנ
 וכו'.סרשח
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שכה
 כשקורא שח.כף המילה שב.1ם מרקרקים ושאר 1"ל החס,ר לא"מראיחי

 הסביאים הנשים ונם המילה לכסא סמון ער ממק,מם הלכו הבא כר,ךהטוהל
 המילה אחר ער הכנסת טבית 'צא, לא טקום טכל במאר הליכתן האריכולילר

 סצוח החיקונין בשם סונה ובת"ח בכריח. העם כל 1,עסר על למנהנםואסמנ1הו
 בסררש. הוא וכן למ.לה הליכה טונה 1ככלל בהליכה,התלויוח

שנו
 וכו' לתורה-( חכנ,סהו כן לבר,ת שהכנסתו כשם לומר שיש לינראה

 להורה בעצמו 1יכניסה. ש.חיה שיוכה ה.לר אכי על נם קאי שהתפ,להכרי
 שהתפלל ללרת עת כפסוק רכה בקהלת ראיתא מעוברא לרכר ורא'הולחופה,

 הגוירה לכטל תפילחן והוע.לה הנ"ל נלשון כן ותביר.ו חלפחא בןר"ש
 אוטרים שאנ1 מנהננו ולרעחי המות. טלאך כיר וחתומה כתוכה שהיתהאף
 לשנוהג לנ, לטה ולכן הנ"ל הטררש פי על טיוסר וכו'כשם

שנז
 וטצוה ה'. את ככרו באורים שם על הכנסת שככ.ת כנרות נרולהפצוה

 שכמקום טהנרוח הקרש ארון סביכוח הסנורה על העומרים בנרוח .ותרנרולה
 כטרוטג. 'שנוח כתקנות שנסצא ושמעת, לאור1. להתפלל שיוכל לו להאירהארם
 חפלה. נר לעשות טתו'ב נ"ר מנין כיכלתו שיש ט, שכל ו"ל פ"ה ר"נבחקנוח
 כו שהרל.ק הארון את שכבר מפני בבניס ארום עובר שנתכרך בר"חוכתוכ
 הארו; כנובה הר,לקוח הנרות עלי יקרו מה ולכן בערב. ואחר ככוקר אחרנר

 קריאתה. בשעת תורה הספר צררי מכ' הכיסה על הנרות .כן טטשלפניו
שנח

 נר כהם להרליק אסור וכיוצא הכנסח בית של נר כגון סצוה שלסנר
 שרי. ולחולה חול.של

שכט
 אם בהשכמה, חתפלל שלא אחר אונם שום או שנתו עליו שתקסהפ
 ש*ש רהינו 1טניות שעות ר' שיעברו קורם ולהחטלל שמע קריאת לקרוא,וכל
 כררכו, סוף וער טראש יתפלל אוי קצר אם ארוך אם שהוא טה לפיהיום
 כרוך וירלנ שאסר ברוך ער עולם טאר1ן יחחיל או. פהיום השליש עכרואם

 עשרה שמ1נה וער בכלל 1ישתבח ישתבח ער כשטו קראו לה' הורו 1יאסרשאמר
 סיום עם עשרה שמונה תפלח יתפלל כך ואחר שמע קריאת רק ,אטרלא
 עשרה. שטונה להתפלל אסור אוי התפלל ולא חצות עבר ואם התשלה.כל
 לעיל. טנתה בתפלח כחבתי חשלופיןור.ן

של
 סניתין אין שחרית תפלת ~סן שכשעבר שנוהנין שפה לי נראה פנים כל1על
 הנרולה טצוה לאחר לנו למה כ' טעות, סנהנ ה1א הפנתה חפלח שעת ערתפילין

 דצרבהן. ס"פ בטישל4 8ש ךק =עץ: מא ר מממי(
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 הוא טר.טא תפילין חי1ב הלא :תפלה שסע קריאת ופן עבר אם ואףרתפילין,

 שליש אחר לומר שכתבתי פה כל ,יאמר תפ,לין שיניח ל' נראה לכן היום.כל
 בתפיל.1 עשרה שמונה להתפלל כר. כמנחה נם תפילין להניח ירצה ואםהיום.
 טוב.מה

 שחרית. דפת לימדדדין
שלא

 השכינה פני וסקבל :וכה ואו חיכף ילמור הכנסת סכית שהלךאחר
 בצ'ון. אלקים יראה חיל אל מה'ל מ.לכ: י"ל חכט,נו שררשוכס1

שלב
 לקתס הלכה א1 פס1ק לפחות ,לפור לעסק.1 .לך 1טרם יונה רכינ1כתב

 אשר אל פקוחות וע'ניו אוני1 ולהיות בעיון ילמ1ר שעה ואות1 בו והניתמצ:ת
 ריג. ושאר כאן. ער ,כו', בטלים לרכרים ממש:תו יפסיק 1אל בשפתיוס1ציא
 עצמו. בפני כפרק השם ירצה אם אכת1כ העת 1קכיעות תורהתלמ,ר

שלג
 שחרית פת לאכ1ל יכ1ל הסררש לבית שילך ק1רם מקום 1מכל הטורונתכ

 שחריה פת 1כולם במרה תלו.ים חלא,ם מ.;. פ"נ כראמרי:ן ב1 ש.רניל:טוב
 עצסו להנה.ג ופצוה יין. לו שאין למי רש"' ופירש פבטלין מים של1קיתן

 מאר שמ1עיל חמ.ן לאכול רניל יאם נאן. ער .בר,א1חו, לשטור ס,בהבהנהנה
 ער ללמ1ר סחויב או הכנסת מביח יצ.אח1 אחר תיכף סוכן ואינולבריאותו
 ירחה אל ללטור אחר לכית שהלך א, ללמור קבע ל1 יש ואם מ1נן.עדהיה
 ל1 שיהיה שט1ב כת1כ ובר"ח מהמוכן. יאכל אלא החמין טפנ. כללקביעתו
 הלכ. המישבין מרקחת טיניאצל1

שלד
 רעתו אם שכן טכל ללטור ירצה אם אפילו שחרית בפח החסירו כך כליאם
 טעימה בלי לח,ץ ,לך שלא בריאותו על שישניח קרנ,ת ליושבי או לעסק.1ילך

 טעיסה. בל' לרחוכ לילך מאר מסוכן ושלום חס טוב האויר שא.ן כעח1כפרפ
שלה

 כשרך עשכ ונתת, שנאטר לבהמתו מאכל ש.תן ק1רם לאכול לארםאסור
 כעלסא רטע,סה 1סשסע ובנטרא. בטור הוא כך ושכעה. ואכלת 1הררלבהפתך

 בספר וכתונ רבסמוך. כחררים ה1א וכן ש.טעום נורס ,באשר"י כרי"ף אכןשר'.
 גפני שנרשם נסתכל אשכנוי כסהרר"י הנר1ל שהפקוכל לשוג1, ווהחררים
 נותנח היתה לא שאשת1 שמצא ער ופשפש חים בעלי צער ע1ן חכםתלסיר
 ואו לנקר וברחוב בחצר הולכות א1תן מנחת אלא בבוקר לתרננ1ליםסאנל
 כך אחר בבוקר בב1קר והמים הס1כי; ניכול להן לעשות וורוה על.הצוה
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 ער  הענין, לו הניר או הרבר היה טה עוגד סר לו ואסר כפניו הרכנסחנל
 ומפנ. וכ'וצז:. כחצרות התרננולים ניקור על לסמוך שא.ן מוה טוכחכאן.
 המצ'עה לאכ.לת המוציא בין הפס.ק אם לכן להם קורם לאכול איסורשיש
 להמוציא נטילה רבין לי ונראה ולברך. לחוור צר,ך אין פאכל להם ליחןלורן
 לחרננ,לים. פאכל ליתן לצוות לכתחלה להפסיקרשאי

 ומתן. למשא הליכהדין
שלו

 עטה שאין תורה רכל לעסקיו, רילד הטור כחכ רשחריה הליסוראחר
 רעת על יעכ.רנו העוני יאכל טה לו אין שאם עון ונוררת בטלה סופהסלאכה
 א,ן כי קכע ותורחו ארע, אלא עיקר סלאכתו .עשה לא סקום וסכלקונו.
 פבלי נם על לססוך לא אבל כאן. ער כטעט, או כרכ להושיע לה'טעצור
 רבוחינו שררשו וכטו 'ש על אלא שורה הברכה א.ן כי רבר שום היאשיעשה
 חעשה. אשר ככל לוטר חלפור וכטל יהשכ אפילו יכול וברכתיךו"ל

שלז
 קרנוח יושבי ש,חות אחר שכן וכל ט.,לים אחר ילך אל לעסקיוובלכתו

 כעסק עוסק ואינו כררך "הלך בשעה ואם לעס,ק לו שיש טה לעסוק יסהררק
 לילך בירו הרשות בטל שא'נו אחרי ואו חלקו טוכ פה חורה ברבר,סהרהר
 יכשיחוור צלולה רעתו שיהיה כרי אוירא רכס,ם בטקום או הנהר שפת עללטתל

 ררשת. פקוריך כ, כרחבה ואתהלכה על שסואל בטררש שפירש וכפוללימורו
 פקור, וררש שלסר אחרי כרחוכ לטיל השלום ע*ו המלך רור שהלך ל,פרשרצונו
 התורה. מלפול מיניעת עבורתו אחר, צלולה להיות רעתו שתחוור כר,התורה

שלה
 התירה מכרכת וססור אוטנתו תורחו טקרי וה ררך על הוא שלימורו,מי
 שלא בטלים רכר,ם בהרכה ליטורם אחרי הטפסיק,ם אכן לליטורו.כשחוור
 לחוור כר, לעסק'ו שמטהר שכתכ ולברך לחוור רמחויכ בטור סשסעלצורך
 פטור וללטור לחוור רעתו ראם סחמא כתכ ערוך בשלחן אכןוללפור.
 וה. ספק סירי יוצא הניל באופן שלמר ומי התורה,סברכת

שלט
 שישככ טרם וללפור לחוור רעתו רא'ן היכא עלטא רלכוליומשמע

 כטקרה ואירע קביעתו רק לוסר שאינו סי או נרולים עסקים לו שיש ט'כגון
 החורה. ברכח ולברך לחוור צריך ולומרשחוור

 דעת. דגניבת ךמתן משאד'ן
שמ

 סחכרמן נכסיו באפונה והנותן הנושא סררש כשם ה0וסר בספרכתוב
 צר'ק ונקרא ת0יר, ב'רו טצף ופטונם באס,נתו כוטחים ארם שבניספני
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 וה הרי באפונה שלא והנ,חן הנ:שא אבל יחיה. באסונת, וצריקשנאפר
 הטעט וטוב ינקה. לא להעשיר ואץ שנאמר ,נפשו כסמ:נו נרול להפסרמ~ופן
 ברין. שלא הקנוי מהרבה בריןהקנוי

שמא
 ובמשקל בטרה טשקר שא'נ, אף ומתנו ובטשאו בריכ,רו פלשקרי1הר

 וכך כך לי ליהן רצה פלוני ש'אסר או בו שאין בטה מסכרו ש'שבחכנון
 והוא זרה עבורה עובר כאלו המשקר 1"ל חכסינו שאטרו שקר והואבערו
 ררכ:. 'עשה אטח השכינה, פני טקכלין שאינן כתותמא:תן

שמב
 רצה פלונ. שאעמר כנון שקרו .ר. על ברם.ם ירכה לא אםואפ,ל,

 או פטך אקנה כן פי על ואף וה בסך ססנ: לקגות יכול אני או לילסכ:ר
 רעת. ננבת והוא איסור כו ש.ש שקר ו1ה לאהכחך !ה בסךאסכרנ,

שמג
 עצמ, הארם שיטעה מעשה שום לעשות אסור שקר ריבור בליואפ.ל:
 הערל רעת ואפילו הבריות רעת לגנוב אם:ר חרר.ם בספר וכתובבפמנר,.

 היה כהנר, שכטים. שלשה ב, נתקע: לבכית שלשה אכשלום שננבולפי
 שיראו כרי ,שנים כ*ם טפרכסין א'ן ללוקח ':ריענו בפמכרי טום ש'ש.,רע

 והכחוש שסלבן לפי כפים הכשר את שורין ולא הקרכים את נופה,ן איןכחרשים
 עליק. רעת כנונב הברייח רעת  שהנונכ כת,ב ובר"ח כאן. ער כשסון,נראה

שמד
 שא.נ, ויורע אצלו לסעור לחבירו ארם 'סרכ אל תמא ח~יןנמסנת

 חביוח לו יפחח ואל מקכל שא.נו ,יורע בתקרובות לז ירנה ואלסוער
 פוהח שלכבורו ואומר סלאה חבית ל, שפותח לוסר רצונ, לחנהניהמכורות
 בשביל ואם בסרה, אותה לטכור כרי הכי בלאו לפתוח שרוצהוהאטת
 הסעורוח לכל ול!סן לקרוא פה שרנילין למה היתר ,ש טכאן ס,תר.כבזרו

 לילך העיר לנרול' מטרבין נם יסשתה הולכין שאינן ש.ורע פי על אףאלסנות
 לאוחם מסעורה סנות ולהרבות סוערים שאינם שיורע פי על אףלפשתה
 'עשה לא אם באסת כ' כבורם את טראה ב,ה כי טקבלש שאינםשירוע
 גר.עותא. כעיניהם ה,א ננ"ללהם

שמה
 יראה הארם רק רעת נניבח אופני כל ספר על להעלוח אפשר איהנה

 לעיל הכתוב הנרול לעונש ויוכור בגניכה או סלכ הרברים אם עצסיללבב
 טובה וטח!יק עצסו את סטעה הארם אם אכן חרב. נספני מהםוישסר
 טתחכ איננו א! לכברו כר' היה חברו שעשה שטה שסבר פה עללחברו
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 רצה לא שהוא אחרי לשתוק הרשות רק לכבורך רבר ,שיתי לא*טר
 עצמו. את סטעה הוא רק חברו אחלהסעות

 השם. והזכרת שבועהדיני
שמו

 טשא בר.ני הטור כתכ ומתן סשא .רי על לקטבע העולם שררךטפני
 השם שה:כרת מקום שכל לכטלה שס.ם שם סלהוכיר רוהר לשונו, ווהוסחן
 רבוח.נו הפלינו שהרכה השבושק כענין הארם י1הר טאר ומאר סצויה מיתהסצויה
 ל.נא. לו היה עירות אלף ו"ל חכמינו שאסרו כמו אמח שכועת בעניןאפילו
 שם,ם שם הסזכיר בחררים וכתוכ כאן. ער אמת, שבועת על נחרבו וכלםמלך

 נירוי הוא חתב השוסע נרהו לא אם טפרשים קצת ולרכרי נרו. חתבלבטלה
 עצטו לכין כינ. לנרוחו לו היה ססנו טתהרא ואם כפומב. לנרותו לושהיה

 לעתים נירוי החרח נהנו ול1ה לרכים. פכשול יהיה שלא כר. סירולהחירו
 כרלעיל..רועים

שמז
 חנם בשבועת בין לשון בכל הוא לכטלה שם הוכרת שם כחובעור

 העונש נרול מוכח מכאן הבאי. ברכרי א. בקללה או רין כית השביעוהושלא
 ושותק. השוטע וכן לעבכ, ניס או אשגנו בלשון שאוסר'םלאוחם

שמח
 ל0רו קרנן כפרשת שאפ.לו לבטלה השם כהוכרת הנרול העוןראה
 ריבורו ינמור שלא שלמים, לה' עולה לה' יאמר שלא המקרא מן 1"לחכמינו
 לה'. עולה יאסר רק לבטלה השם את שהוכיר ונפצא אחרים רברים ,ר.על

שמט
 ומצוה רשרי, לי נראה ובפוסק,ם כנמרא הסו~כרים השטות להזכיראנן
 ררך אינו רלרעת, וכיוצא ארושם לכנות ולא ליפור בשעת בפירושלהוכ'ר
 טהקרטונ,ם. שסעתי וכן ביווי הוי לארם הכנוי שהר. לכנות מעלה כלט'גבור

שנ
 ממעל. אלהי חלק הנפש כי נפש. ח". לישבע שאין כתבו ות"חבר"ח

 רע ררבר יהור, אינ, כן אעשה אם ארם יאמר אל חרם"1 סימן כס"הגתוכ
 לאפרו. אסור כתנאיאפילו

 ומתן. למשאאחזור
שנא

 ארס בריני לכופו יכול חברו אק כרברים והנוחן שהנושא פ' עלאף
 "ש שסים בריני סקום טכל שפרע ם. עליו לקבל לענשו ולא רכרושיקים
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 שיהא צרק ה.ן על ו"ל רבותינו שררשי כס1 ריבורו סקתם שאינו ל0יעונש
 נ1חה חכטים ר1ח ואין אסנה ססה1סרי וה הר. ב1 והחוור צרק שלך 1לאוהן

 שסשניא השם אח מחלל. 1ה הרי בריבורו עוסר שאינו חכם ותלטירהיטנו,
 פות. אהבו סשנאי כל נאטר 1עליו ההורהאת

שנב
 רונו ררך לא הכריות עק כנחת ריכ1רו ש'היה. צריך ומתנו טשאובשעת

 1בכל נאוה טררך אלה כי הצר טן ופניו עטו ש.רכר א1 רכרי1 שימעטאו
 בהנהנה 'ותר לרקרק צריך חכם ותלפיר וה. בענין והנהנתו ריבור1 .היהעניני1

 שה1א הכפ1רים יום פרק יוטא בססכת ו"ל חכטינ1 אמרו כן נוהג אינו ואם11
 טעכירות נרול ,ותר שע1נש1 אטרו השם חל1ל ועל בהנהנת1,  השםטחלל
 עלי1 נאסר כן נהנ 1אס ליצלן. רחטנא שמ'כ, ב'רי סיתה על'הןשחיב
 אתפאר. כך אשר 'שראל אתה עכרי ל'1יאטר

שנג
 פנים שמראח כלב האחר בפה אחר 1טתנ1 פשא1 בענק ריבורו יהיהלא
 בפרק רתניא כחבירו, לשחק אלא כ11נת1 1א.ן לפכור או לקנות רוצהכאל1
 וה ענין שם 1קראו רמים ל1 שאין בשעה הטקח על עיניו יתלה לאהוהב
 ענינים כסה סוה לרון הארם 1,וכל ראורתתא לא1 ב1 שיש רכריםאונאת
 נאסר שוה ממון טאונאח רבר.ם אונאח נרול שם עור ואמרו לה.הר1סין

 טעט.ם כסה שם אטר1 1עור טאלקיך, 1יראת כו נאסר לא ו1ה טאלקיך 1יראתב1
 העינש.להומרת

שנד
 כ1 לשחק שרצונו רק לחבירו ס,יק כשאינ1 אף ברבר איסור יש1אם

 סחיית לקפח כרי הטקח על עיניו שתלה מי ומכופל כפול איס1ר שיש שכןכל
 ואיכותו הסקח טהות ולררוש לחק1ר רק כונתו שאין נכולו להסיג אוחכרו
 לחקור שרוצה כנון לו וכרופה בעצס1 העסק בא1תו הוא שיעסוק ירעלסען
 סא1ר. הרכה וכי1צא שלו טערופתא הערלטי

שנה
 קרן על ונפשך סארך ותשים הטכם על תענור אל היראה בספרנת1ב

 לבא לו שאפשר רבר כשום יעטוק שלא הארם ילט1ר טוה כאן. ערהצבי,
 חלול לירי יבא שלא מאור להשסר שכן 1כל סטון היוק לירי או סכנהלירי
 עסקיו. ירי עלהשם

שנו
 סרבינא נרול 1% מי כי נרי לארם אפילו כערים שלא להלוהואשר

 לשבת סמוך שהיה פי על אף בערים שלא אשי לרב להלוות רצהשלא
 הוא כ' רוקא לאו רערים לי 1נראה ההלואה. אשי רב שישכח ראגהפש1ם
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 כתכא ול"טרר ערים סר ליתא אשי לרכ רכ.נא ששלת וסה יר כתנהרין
 ו"ל חכסינו ואסרו כיתו, בתוך פרוע שטר להשהות אסור קחני. אואו

 כיתו. כתוך סרוע שטר שמשהה על לטלכוח נססרים ב"בשנכסי

שנז
 לאוטנות לירר אפילו אלא נכול כהסנת נרול אשור שיט לוסר צרךאין
 ירר שלא רעה לרעהו עשה לא ו"ל רבץוינו שררשו כטו אשור ישחבירו

 מחיח שלקח ירי על סשאזל זה לרבר הנרול לעונש ללסיר רש חכרו.לאומנוח
 עצים חוטב. להם הנבעונ.ם שהיו הכהנים עיר נוב של במיתתןהנכעונים
 רק היה ללא פי על ואף הגכעונים הטית כאלו הכתוב עליו חשכ ס.םושואכ'
 חכריו פחתת אופני אחר, וירריש הארם יתור שלא שכן סכל בעלסאנורם
 חברו. טחית יקפח וה ירי ועל כחם הוא שיחעסקנרי

שנח
 ושלא עליו .רו,ח. שלא שטקפיר ארם כל תתרע"ה ט.פן בם"הנתוב

 מממונו. ב,רם שיש אוחם כל יצליחו לא רבית ל.קח או סשלו כלוםלותר
 לסחצה אחר.ם ומלוה שמח .הוא אחרים אצל בטטונו ותרן שהוא 0יאבל

 כפו יצליחו טסמונו לירם שיבא אותם כל יפות פנים כסבר אורחיסומקכל
 של שכסף בסמוך ע"ש כתב וכן פתברך, סא.וב פרוטה הנוסל כלשאמרו
 על ועובר.ם מנכרים נניבות וקוני שכיר שכר וכובשי כרביח ומלוי עקצרי
 פאותו ארם יקח לא לכן לאיכור. שילך ססון אוחו על ננור הקהל ססחרם
 כו. להרויח0מון

שנט
 שיצטרך יו טוכ מעט אלא לארם אין אם תתר"ן ס.טן נס"הכחוב
 ואוי ירו, על שמים שם ויתחלל ויבריח נכרים סמון שיקח 0טהלכריות
 חלול טפני נכרים של פטמון אפילי שלהם שאינו בפסון שסתנאיםלהם
השם.

שס
 קנה או פכור, לעסיתך ו-ל חכפינו ררשו לעטיתך טסכר תסכרומ
 העובר לו צורך שאין בסקום לנכרי ולא ישראל את להנוח שפצ,ה עסיחךסיר

 תחנם ולא על נם עוכר ונו' חמכרו וכ. על שעובר סה סלכר ורהעבורה
 טוכה יותר הנכר, שסחורח נעי:,י נראה אם אכן חנם. מת:ת להם תחןלא
 בה. כיוצא כל וכן שרי, שיהיה סה0צר

שסא
 או סשרח שכר כנון פעולה שכר לפרוע לרקרק צריך סאורסאור
 שקורין יולרת אצל הסשמשת האשה או שלהם הוטן כשנשלם ת.נףסשרתת
 ועכר הכעלים כיר מלאכהו כשנססר שיה.ה סה פעולה שאר אופפלענרין
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 והע.בר ראוריתא ועשה לאו יש אלה נל שעל שמסרה ההוא הלילה אוהיום
 ש.ם לו א,ן כ, .תכרך השמ מצות לבו:ת לבכ רוע נורל טפני אם כי :ה אין והעל

 שטראה רק ליהנו ברעחו יש ליחנו לסוףשטטרך אחרי ההוא שכר בעככתהנאה
 ו"ל. האר"י בשם וה בעונש סאר החמיר הכהנ.ת וכספר המצ,ת. בויוןבנפש.

שסנ
 ער החטיר כ1והר אכל תבעו אם רק עוכר אינ. התלפור ר'ן:לפ,

 בירו פקרט שכירתו שיהיה הבית לבעל הפועל אמר  שאפילו ברכרטאור
 לקכל ב'רו הרשוח ואו הבית הבעל מ.ר שקבל: לא אם עובר הכ.אפיל.
 עוכר אינו תבע. לא ראם התלמור לפי ראף ואפשר פקרון. בתורתממנ.
 לכן א.כורא, ראיכא אסשר סקום טכל אבל בלאו עובר שלא הינועליו
 כענשו. שם החפיר הו.הר כי ברכר סאר יוהר נפש בעלכל

שסג
 ושוכ לך תאמר אל לאו, יש לחכירו ארם שכ'ן חוכ.ת שטר בפרעוןגם
 אחך. ו"ש אחןוטחר

שסד
 יוצא.ן שאינם מעוח חוכו לבעל יתן שלא ירקרק אלו חוכותלכשיפרע

 הפורע, ביר הוא גול בו היוק להמקכל שיה,ה אפשר ראם בהוצאהלהריא
 היותר צר על שיתאין מעות לו ליתן יו אפשר אם בהם הפסר אק אםואף
 סעוח הרבה לו אין שט0המא לפקכל גרול חסר גמילות וה כי יעשהס:ב

 מעוח. מינ, בכמה הברירה לו "ש טסתמא:הנותן

שסה
 נפש הוי אוווי רמוקים טאן האי סצ'עא בבכא 1"ל חכמינו אסרואכן

 ר.קא שיהיו אחר מארם שטקכל הפעוח על שטרקרק מי ל.מר רצונםרעה,
 הרחק. יר. על רנפיק סיל' והני ארם, לכל לסוחרעוברים

שסד
 בפרעון כמו פרוטה חצי על כגון עניות רקרוקי על בפרעון יצסצם אלנם

 וכיועא וה ועל )" ועוכלא. תוטן ער בטלאכת: בסרעון לרקרק או הבשר 4(פה
 הש,כ הקנה בן נחוניא ר' וכן כטט:נ1 ותרן שהיה איוכ שנשתכח לי נראהב:ה

 טרת שהרי החת. כטט:ני ותרן יטים הארכת בטה שאלתם עללתלמ.ריו
 חכסים לחלפירי וכפרס חשחית בל משום רעובר סנונה טרה היאותרנ1ת
 נוכר הנ"ל על וראי אלא פרוסה טש:ה פחות על שטקפירין להםששבח
 לחנוני, פרוטה טניח שהיה א'וב נבי שם החלמור שססים ווה לשבח,להם
 היה לא הסחורה וערך שלם רינר לחנוגי ניתן כשהיה ~סר ררצונו לינראה

י(
 "שבק. 11 = א-5 יי צששי

 י(. )שסה יצי5 פשו~'5"(
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 מוותר היה אז לאיוב ליתן הסחורה על העורף כרי פרוטות היו ולא שלםרינר
 לו. שיוותרו ממה לאחרים הא ש.וותר רמ,טב הפרוטהלו

שסז
 סימן רמאים אינם ,פה כחלק עיניהם נותנים בפסחים אמרו לוהוכרוטה

 יפה לחלק ליטול תמיר טקפירין אחרים עם כחולקין רש"י ופ,רש לעולםברכה
 כהם. עיניהם נותנין לוטר רצונם אינשי, כה, תהו טעסא סאיוטמים

שסח
 וטשתכר.ן כשוק ומוכרין ה,ושבין לומר רצונו סיטטא, תנרי על אסר,לנן

 ברכה. סימן רואים  שאינם עין כהם נותנים רגוים ש0פני וכקנקניםבקנים
 ה' חננו ,אם וטתנו במשאו צנוע לה.,ת הארם צריך האלה הרברים פיעל

 לאהזן רק ,גלה ואל ל, ראפשר טה העולם טכל ינסה שיהיה מהבריוח
 מנהג היה וכן עין. בו ויתנו אותו שיקנאו ראגה לו שאין כוראי אוהכיושהם

 טהר"ר הטשורר בןה האריך כאשר בפועט, ולהסתפק עשרם להסתירראשונ'ם
 שעשה בזטר יעקב ר' ט,ק בכינוי שס, היה אחר מפה ו"ל החלפרון.עקב
 בנהגת כו ורבר תיו( אלטן אין אן אכר היב איך )וההחלת, בא"ב אשכנובלשת
 הנהגותיהם בערך בעיניו 'שרה לא אשר נערים עם בחורים ונשיםאנשש
 לוטנו.קורם

שסט
 לעולם, ברכה סימן רואה אינו אשתו שכר על המצפה שם אסרע,ר
 להשכירם בשוק ,טהלכת בירה טאונים רש". ופירש מתקולחא רוקא שםומפרש
 כה אשתכח אשתכוחי וטובנא עכרא אבל כך על אשתו וסחכזה סועטושכרם
 ותטכור. עשתה סר.ן שנאסרקרא

שע
 להשליך שלא ו"ל מאכותי ישגה קכלה לשונ, וזה נוחלין בישכתוב

 טה רבר להוכיח עת חבא אול' כ' הכל שנוימב פי על אף ישן חשבוןשום
 לאחר או לי שכא פעטים כמה בוה עוברא הוה הכותב ולרירי כאן. ערמאותו.
 ופתקאוח כתבים לשרומ פסח ככל פוכרח הית. כסעט כי היזק לכללההשלכה

 היה שלא צוארי על עלו 'שתרגו וכיהנא והשלישות רינים ספסקי שרובםלפי
 בחפשי ביוחר גרול הטורח לי יה.ה שלא ספני וגם הסרוכה את מחזיקהם,עט
 ער נלאתי הכתכים שריפת על עתה נם כאשר אחר כתב אחר מחופשבחפש
 כתב. איוה אחר בחפשי שעותכמה

שעא
 למשמרח להם שכתבו צעטל שקורין השט,ח כל על שכתבו אתבונןסזקנש

 וההפך ההוא וטן ירי על לעתים הכא נרול חועלת ראיתי ובאמת הכהיכהומן
 רכר ווכורני לחבירו, ארם שכותב אנרח בכל וסן לכהוכ הש וכןבהפך
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 זטן צלא או שטה שהיתי הפרד פערי ו"ל לאבי כתב כתבתי ס*אהרנא
 אלה כל אשר לאיש ירצה. לא סנול הוא ומן מחוסר ההוא כחבתי על *והשיב
 ובכל ררכו וכהשר תמים צרקת למען להשצרתו עשית,ם אני אשר לוהרבוים
 י,סיף ירים טהר אררבה ואמתו חסרו עוב לא ה' חננו אשר והכבורהעהשר
 להראות טאו בה ררך אשר ררכו ~פי לכבורו אכתוכ ביוסו טם טריאופץ
 כעירובק. 1"ל חכסיני שאפרו להלכהשכיק

שעב
 בירו ויקיטנו יעשה כיצר הנר בנכסי המחויק ואמר אירך פתחאמרו

 רצונו אינאמ, בחו ותהו ח~ז רתמה,א סירי רש,י ופירש תורה ספר בהן.קח
 לא אם סתק*סין אין ולפיכך ביג'עה לו באו שלא לפי עין בו שנותניןלוטר
 בעי ר,צ"י פירש אשתו ננכסי בעל אפילו אטר ששח רב מצוה, יריעל

 אפילו אטר פפא רב ורווח, שסקא עבר אפילו אמר רבא סצוה, ביהלם'עבר
 אסילו רש"י ופירש תפיל'ן כתכ אפילו אמר יצחק כר נחטן רב סציאה,סצא
 "צראל שכארץ עשירים אטרו שכת ובפסכת בירו. יתקתפו נטי תסילין בהןכתב
 אח שסכברק כשביל ~וכין הם בסה השבכבל שטעשרין בשכ'ל ווכין חםבטה

 ולק השבת. את שסככרין בשביל זוכין הם כטה ארצוח ושכשארהתורה
 עטרה הנ"ל ו"ל חכפינו רברי יש'ם תעשיר היא אשר ה' לברכת שזוכהמי

 אחר.הם. ולבניהם לטוכתם להם שטור עהשרם שיהא כרילראשו

 ראשון' יום לסדראחזור
שעג

 תורה תלטור כי וכו' כטל ילך אל טעסקיו ובשוכו היראה כספרכת,ב
 רחטת, האכילה ופן הניע לא ער*ן אם רהינו לי ונראה כאן. ער שיעור, לואין
 לו אק טעימה בלי לעסקיו הליכתו קורם למר והוא האכילה ופן הניעשאם
 אמרו שהר. דצסרא טטעיטה י~חר נה שטאריך סי על אף האכילהלאחר
 לחמת אבן כוורק ואילך סכאן חכסים תלטירי מאכל ששית שעה ו"לחכטינו
 לא אם אבל כת. לן לית מירי מעים אבל בצפרא מירי סעים רלא מיליוהנ.
 שהצבע ער חצות סעורת לאכול נסש לבעל אין מעט למר אפילו או כלללפר
 לשובע אוכל 5ריק מקרא לה ורריש הווהר כשם בת"ח כתונ כן סהתורה,נפשו
 באוריחא. ולסקרי טלצלי נפשיה רשבע בתרנפשו

שעד
 חליקוטין שנשנית סרשח וכל ריניה כל שכת בטתאי כהבהי הסעורהסרר

 תר, לשונו, ו~ה בת-ח שכתוב סה והוא בה שנתחרש לרבר אלא אינהאלו
 שלא החברים תקנו טקרשה וחורבן שכינה ר-ל אפנו נלות הארםשיוכור
 טתאי ב*ל אבל חכית נחרכ שכו מפני ראשון ביום ותן בשר הארם'אכל
 טמש בבשר רק כ, שעושה ומי כאן. ער הסלכה ללות כרי מותרשבת



79 אומץיוסף

 קצר הז!טן עליה הפתאבלים כל עם משהש אתה "ש"מ נוהר אינושתבשי*ו
 אל !ה רבר הנלבב הארם ישים לכן גרול השכר קטנה והסלאכה שעות."ב
 שצריך כריא ~יננו אם ואףלבו

 לאכ~
מה רבר ישנה סקום מכל בשר

 פירוח טניעהז הן אכילה מ.ני במיעום הן לחורכן !כר לעשות אכ'לת.משאר
 הראשונה שהפרוסה לי נראה ולפחהן ורגילתו, ארם שהוא טה לפי הכלוכיתא
 הפוטקים שרוב טפני שני. בחצץ וינרס לוכר באפר 'טבלנה הסוציא אחרשיאכל
 בעקבותיהן הצאן הצעיר אני גם יצאתי סעורה הלכות אחר ברכות ריניסררו
 רטוצאי הסעורה אחר כי שבת מוצאי סעורת אחר לסררם רשתי שלארק
 לקריאת רק לברכות צריך הארם ואין הוא לכל שכיבה וטן הרוב עלשבת
 חצוח סעורת ער והיום חלילה כל שאחריו ומה ריניו סררתי שם אשרשפע
 בפ.ריש גסצא שלא מה כרכות ריני חירחשי ביאור חוכת עלי חל עתהוהן

 מנהגס. לפי לאינשי להו משטע רלא סה או הספורססים הפוסקיםכרבר,

 ה. מ ד קה
שעה

 להקרוש נוול כאלו ברכה בלא הוה טעולם הנהנה כל ו"ל חכטי:ואטרו
 לירבעם חבר ונעשה לוקק. שהפירות ר,טיי ופירש ישראל, ולכנסת הואברוך
 סאטין אם האלו הגרולים העונשש הפלגת כשקורא הארם כל לכן נבט.בן

 כלי הנ"ל מהעונשש להוחר ירע וראי ףל חכמינו וברברי ועונשבשכר
 תחלה, ר.ניהם ולשור הברכוח באמירח פעט שפתיו עקימת רק כללטורח
 לתיאבון טשומר ונקרא שליפה ב~ומונה מאמין אינו וראי ע*הם יקפיר לא.אם

 רברי על טעוכר,ם והוא ירים נטילת גב' שכתבתי כטו יחשב עול פורקובכלל
 כירך לא שכחה 'רי על רק עליהן שטקפיר טי אכן סיתה. שחיביםחכסש
 תיקק "ש ל!ה הראויה כרכה בירך לא חלימור שגגת מפני או חראויהכרכה

 אשור שיש וכטובתשובה.
 נר~

 להאופר נרול איסור "ש ק ברכה בלא לחנהנה
 בפעם שאמרה מה על כלל לאומרח ראוי שאין ברכה רהינו לבטלהברכה
 שה'ה ברכה ח.וב לירי עצסו שמביא רהתנו צריכה שאינה ברכה אוהחיא
 שלא ברכה אטר ואם לבטלה. השם כהוכרת שעונשה טמנה לפטוריכול
 לבסלה, הברכה ואסר ברכה בלא שנהנה שניהם עונש. כירו "מ הריכרינה
 הרבר טן יהנה ולא הנאתו יניח בקי מצא לא שאם היראה בספר כחבלכן
 פ0נו ללטור רב לו לקנות ארם ירקרק לכן כרת. בוראו את לכרך שירעער
 טטון או התענית קנם עליו רשים בו שנסתפק טה "שאלנו או חברכותריני
 בלא יהנה שלא רגיל שיהיה ער כרינה אומרה שלא או טבטל  שהוא ברכהלכל
 הנ"5. עונשים או קנס טיראת לא פאחבה יעשה כך ואחרברכה

שעי  צריך וכרקים בקולות לכן ברכה. אינה וסלכות שם כח שאק ברכהכל
 אלקינו ה' אחה וברוך וכו' וגבורחו שכחו העולם טלח אלקינו ה' אתה ברוךלוטר
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 נתסור1 שלא זפן כל אחת בברכה 1יוצא כראשית. טעשה עושה העולםמיד

 בשה( מצאחי שלא הללו כרכות כנ' הסעם טה נסתפקתי ומימ.העננים.
 כרחך ועל שירצה מהן איוה לנרך שהברירה לן רסכירא כ'11 ואפשרפוסק,
 לכן איפכא וכן הרעסים את פוטרת אינה הברקים על רברכה לןסבירא
 עצטה. בפני ברכה אחת לכל ליחר קרטונינוהנהינו

ש?ז
 נאסן הברית ווכר העולם מלך אלקינו ה' את ברוך הקשת כרכתנוסח
 איפכא. ולא בסאטרו, וקתםבבריתו

ש?ח
 נופלח התקוסה שבו נשן בחורש הראש1ן ר' ביום נרול טחוור כללס:ף

 ה1לכים הקהל שכל "ה ומנהנ החטה. מקרשק גרול במח1ור ראשונהבשנה
 מלך אלקינו ה' אתה ברוך ואוטרים עלסין בית לחצר הכנסת בית אחרת'כף
 כל שילכו הכנסת בבית בשחרית מנריו 1השמש כראשיה סעשה עושההעולם
 החפה. לקרשהקהל

ש?ט
 שטוכ 1ר:אה האונו שש.כר ער יברך לא אנוו אכילת על לברךנשרוצה

 לכטלה כרכה הוי רע אותו ימצא כך ואחר שבירתו קורב יברך שאםהוא,
 שיאכל כמה לכטלה נרכה תהיה שלא וה שיתקן ל,טר ואין מא1ר. נרולשע1נשה
 אחרי כי אינו, וה הרעה, על שבירך ברכה סמך על רע שוה אחרי אחראנוו

 בפני ברכה מח1יכ האחר על רק לאחר מועלח 1ה כרכת אין וה עלשבירך
 אחר ש.אכל מה כל ההיא הברכה פוטרת או הראש1ן אכל אם כשלפאעצטו,
 לראשק הועילה לא שברכת1 נפצא הראשון אכל שלא מאחר אבלהראשון
 לאכול. שרוצה טה על אחרת ברכה לברך טח1.בלכן

שפ
 ק.רש"ן כנון מתולע,ם לה.ות שרנילים פירות כשאוכלים הקיץ כימותלכן
 לברך אין כרלקמן בר,קה בלא לאכלן שאס1ר,ם ש1טי"ן ערבי"ושפילינ-נ
 ברכה יהיה שלא הנ"ל טטעם מתולע.ם הם אם אותם שיכרוק ערעל.הם
לבטלה.

שפא
 הרכר .אחן לריח או לשתיה א1 לאכ'לה הן טברך שארם רבר כלעל
 ברכה. בשעת יטינו כיר עליושסברך

שפב
 לבוראו הלב ככהנת לשבח רק כינה גלא ססיו הנהנין ברכות לורוקש~א

 בטרתה לאטרם שלא שכן וכל מברך שהוא טה לאוניו וישסיע הנאתועל
 בחלום לאחר נתנלה אחר שמת מ": סימן בס-ה וכתכ גופו. להנאתלטהר
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 חנחנין ברכות טברך היה שלא על חורש -כ יאחר אפילו אותו שרניןואסר
 חלב.בכינת

שפג
 בברכת שכתבתי כסו לשתיה או לאכילה הברכה בין לחפסיקאסור
 שתיחו קורם סעט מהסים לשפוך שרניל רפי בסיה כתב ולכןהטתיא.
 ששאך סח לברכה ביזף רנראח רטעסו אפשר או הברכה. קורםישפוך
 כך.אחר

שפד
 חשני וברכת העץ פר. כורא האחר שברכת לטניו מינש שניכשיש

 בראשונה העץ פרי כורא שברכתו פין על ולכרך לאכול לו יש הארטה פר'בורא
 האחר שברכח מינים בשני הרין וכן ר-א, ס'מן ערוך בשלחן רא,תא הספקמסעם
 העץ פרי בורא בברכת שכן וכל שהכל השני וברכת הארמה פריכורא
 לחקרש פחתב או טשניהם לאכול שרוצה היכא יריקא חר.1, שכןרמהכל
 לאכול רעתו אין אם אכל יותר, עליו חביב שהשני פי על אף כנ-להברכות
 פ' על אף הכרכח להקרים כרי פסנו לאכול טחויב אין לכרכה מהט,קרםעתה

 לפניו.שסונח
שפה

 ככרכה שברכתן פירוח עור לפניו הכיאו כן ואחר פ,רות עלהטברך
 פרי כלה שאפילו ובלכוש הברכה כעסק וכתכ עור. לברך ער,ך אינ,שבירך
 עור. טלאכול כבירור רעתו הסיח לא אם ורוקא השנ.. פרי לו כשחנ.א,הראשק
 בעטק חילק -ט, סיסן רעה כיורה שכת,כ כסו כן הרין אין שחיטה רנב.ואף

 כינחו שיהא שם שכתוב כמו לעש,ת ט,כ אכ, שמ. עין כיניהםהכרכה
 חסירים ספר בשם כתב משה בטסה כי לו שיב,או מה כל על הברכהממעח
 שני. לו גשהביאו הראשון כלה אם לברךשצריך

שפו
 לברך כרי שמחלקם רק כולם יאכול ותאב פירוח הרכח לו שישם.
 שעה כחצי שספסיק אף עריכות שאינן ברכות טשום א.סור הוא רבותברכות
 רצריך טוב ויום ובשכת כיניהם. אחרונה ברכה ומברך לאכילה אכילהכין

 ועין לעשות. טה כרח עיק צר.ך ברכות טאה לסלאות כר' בברכותלהוסיף
לקסן.

שפז

 ש"ש וויף על אפילו שהכל טכרכין וופא שקורין טרק מ'ני נועי
 קטרגכו
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שפח

 אחר, רין להם 'ש לשניטן אכל שנ,טן שקורין הפרוסות כל' המרקורוקא
 אכל אם הטוון כרכת וצריכין המושא עליהם מכרן כוית כפרוסות ישראם
 קסנות כפרוסות ערין וצורתם חוארם אם כו'ת כפרוםות א,ן ואם כדת,מהן
 המזון, ברכח אחריהן פברך פהן כוית אכל ואם המוציא סברך לחםשל
 מהן כו.ח אכל ואם מזונות מיני בורא לפניהם טברך לחם כצ.רח צורתן 14ןואם
 לענ'ות כי רהיטא לפום ל. נראה וה כל שלש. מעין כרכה אחר,הןמברך
 הסור שכתב מרק .רי על המחוברין הפרוסות רין יש שלנו שלוופא לי נראהרעתי
 'ר' על מחובר מקרי זה אם לספוקי קצת איכא אכן קם"ח. ס.מן עריךושלחן
 אפילו או טחובר ה.. לא ואם עצמו כפני עומר ופיר.ר פ.רור שכל אחר,מרק
 ולכן לעתים ספק קצת איכא לחם בתואר .נם המ.צ,א טברך לחם תוארכלא
 פח על המת,א ברכח 'ר. על רק פרוסותיה עם מרק לאכול שלאנהנתי
 אחרונה כרכה עליהן לברך ושלא שבמרק הפרוסות לאכילת קורםממש
 ממש פת אחר.הן לאכול סנהני רק טכוית יותר סהפרוסות אכילתו אםאף
 לאכילה לי ה.תה מסש הפת אכ.לתי אם ואף המזון ברכת לברך כריכויח
 שאירע כסו שרתה או טב.של בלי ממש לחם חיתי שזהסתי בשעת אכןנסה.
 אסטומכתי סיג רוע סחמת עונותי כל על לתוכחת טה זמן סעטים כמה  זה5י
 אם אף המזט וברכת המוציא ברכת  לברך הנ"ל סגרתי על עצטי ססכתיאי
 ממש. פת שום אכלתילא

שפט
 כפרוס~ת יש ראם הכי, רינא הו. טער"ט ת-ן שקורין כין השרו, כפתוכן
 בתואר תלוי כזית בפרוסות אין ואם הסזון וברכח המ:ציא פברךכ~יח
 הגפן. פרי כורא שיברך,עליהן סברא שום פצאחי ולא כנ"ל הכללחם

שצ
 מנרולים למעשה הלכה רא.תי לעקוכן וכן שרף כין השרוי פת עלאכן
 שרף. ין לנבי טפל הוי רפח וטעמיהו שחכללברך

שצצ
 יכן אפוין או חטאה או ושזסן וחלכ כסים טכושלים ריסא פני כלעל
 ולאחריהן מו:נות טיני בורא מברך פפאנקוכ"ן אפו,ים או טכושליםור.פולש
 כו מעורבין הינפרלך מעט אם אפ.ל: פפעפ-ר ויג"ן וכן שלש, מעיןכרכה
 כת.כ. חאנים חצאי אם לאפוקי אנביה כסיעוטתהו רבטלי עליהן לברך צריךאין

 בוינ"ן לספוקי איכא עצטו ובפורים עליהן, לנרך צריך אם לספוקי רא'כאנראה
 ולכן בנילש, כמררכי שנסתפק כמו קכיעה קביעותתה. היא איפפעפ"ר
 שכמררכי ואף פת מעט בהם ילפת ממנו שיאכל הראשונה שכפעם ל'נראה
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 צריך מפק פכל לצאת כר' מקום מכל תחלה פח על לכרך רק סתב4
 ש8"ו. סשן בכיסנק הבאה פת נב' לקטן שכחבת' וכפו כן~ממוח

שצנ
 ואף קמחש ומיני וגבינה ורגים מבשר חיא שבתוכה שמוייתאפשטירא

 לפתו סיני או רק0חא בו מעורבין יינפרליך שקורין קטנים ענבים סעםאם
 פשוט סשקה בלא בתנור ונאפת עיקר הסעורה כקכיעות לבואהרנילים
 בברכת, שבתוכה המוליתא וסוסר הטוציא רק עליהן מברכין ראין עלטאלכ,ל'
 שלא בחוכו משקה ומעמ במחבת נאפ,ח אלא כלל טשקה בלא רוקאולאו
 משקה. בלא כנאפה רינו העיסהתשרף

שצג
 הטוציא עליהן לכרך רא,י כן נם היה מר.נא אם אף בפשקה נאפוואם

 חחלה. אחר לחם על שיברך ירי על אלא יאכלם לא שסים 'רא טקוםסכל
 ברכה. וטעסק קס.ח סשו ערוך טשלחן סוכח והנל

שצד
 בתוך באה היא אם וכיוצא כתפ,חים בפירוה טטולאה הפששראואם
 הפת. את כו מלפתים שאיו פ, על אף הפירות על לברך שאין פשוטהסעורח

שצה
 כ,ון סקום מכל סשקה בלא ונאפו הסעורה בת,ך שלא נששכלםאמלו

 כסו התמ,ח,ם על לברך צר'ך וא.ן ע,קר קפחא הוי הסוציא על.הם לברךרצר,ך
 כשם שם שכתכ נב על ואף התשב"ץ, הנהות בשם ברכה בעמקשכתב

 עליו הוא וכתכ עליהן ,מברך אכ.לה קורם טהפירי קצת ר:סל עצסוהתשביץ
 בעונש כן העושה שנכשל ח,ששני רעתי ע:יוח לפי כן, יעשה להחס,ררהרוצה
 תפוחים ה:ך נרעי רלא לבטלה כרכה לע,נש רקרוב צריכח שאינחכרכה
 חפת. אח בו שטלפתפרבר

שצך
 רק לרעבונו לא נטור להם להס קורם מונל ב0שקה נאפו אםאכ5

 שאינ, טאחר עיקר קטחא אם להסתפק יש בוה ברכתן ספק מירי לצאחכר'
 אשכא שהרי הסעורה בתוך סקרי רלא לי פשוט ונם הסוציא עליו לכרךחשוב

 בוה לי נראה לכן עיקר, ,היא הפשטיר-א סחטח רק בא הלחם שאיןפסתכרא
 בסטוך. שכתבת. ברכח עסק כחוטרתלנאונ

שצז
 אפשר שאי ספ,קות יהרבה פירושים הרכה "ס ולחפנ.,ח ככיסנין הבאהכפח

 בתון רק יאכלם לא שמש שירא לי :ראה לכן ע'קרם על לעטור ארםלכל



 אומץיוסף%
 לספוקי ראיכא הססיק1ת, סכל .עא 1בוה פת תחלה בהם וילפתהסעורה
 כרכת אק הסעורה טחטת שלא לחו שאכל ומי סוונ1ת ט,ני כ1ראשברכהן
 קרעפליך ~ה וככלל ר'. ס,ם, כ' כלל ברכה כעסק ועין פוטרתן.הפת

 מילה. בברית שסחלקין מחבת פעשה1קוכליך

שצח
 ח1אר להם ~צן כ,לם שאליט פפחנקוכ"ן פאצ.1ש קר,רה מעשה קרעפ*ךאכן

 הפת כרכח הסע1רה וכתוך טוונ1ת סיני ב1רא רק עליה1 סברכין ואיןלחם
 הפת. ליפות כלא אפילוס1סרתן

שצט
 שכתנ פ. על אף הטחיה על ואחריו מוונות ס'ני בורא טברך לעקוכןעל
 עייך, כשלחן פש1ט לי ונראה לי פסתבר לא שהכל על'1 לברךבמהרי"ל
 המוציא. לברך רורא שערי הנה1ת רעת1לאפוקי

ת
 אין לכן ריו טהן ואיוה הירש מהן א'1ה הבתראי גסתפקו וריחןאורן

 פטור'ן שאו הסעורה בתוך רוקא לאוכלן טוה 1טוב שהכל רק שניהם עללברך
טכרכה.

תא
 ראש1נה יככרכה אחרונה, בברכה ססיקא איכא טב1שלין ושעוריןבחיטין

 נסתסקתי בעני ואני שלטש. הם אם א. הגרעיגין גתסעכו אב חיליקים"צ
 טוב לכן לאו אם נתפעכו נקרא1 מהן לעשות רגילים  שאנו התבשליןאם
 ליפות בלי אפילו טכרכה פטורים שאו הסעורה תוך רוקא רק לאכלםשלא
הסת.

תב
 שליא"ן גואשיו.ן בער"ן חיר"ל ועל הארפה פרי כ1רא טברכין ערבריןעל
 הוא לשנה משנה כארץ  נשארק ששרשי1 טין כל והכלל העץ. פריבורא
 פרי בורא ברכתו טחרש שנה בכל ונרל טתיבש'ן ששרודו ואותואילן

הארטה.

 ומימיהן. מבושלים פירות ברכתדיני
תג

 יר.ם נטילח צריך כטשקה לח שההא רכל סעורה בחלכ,ת לעיל כתבהיכבר
 יבשים פלויט"ן ט.ן שהם כקיעסשהן לברך. צריך שאינו רק לאכלא נטילחכרין

 תסצא ואם חין, כטו טבחצלק טובים הם אם הא' ספיקוח, כמהנסתפקתי
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 אשחני טקרי איוה לספוק' איכא מקום מכל יותר טובש הטה שחייןייטר
 סבושלש עליהן שמברך וכרתי תות. נבי ר"ה בסיטן הטור שכתבלנר.עוחא
 כלל ראוין אינם וכרתי תותי רשמא ערוך, השלחן אחר,ו ונסשךשהכל
 רראויש בקוועטש-ן כן שאין מה שסטתקן שומן בל. פב,שלים כשהםלאכילה
 וזה ריב בכימן הטור שכתב מסה יש רא.ה ורסרומי תים. כשהםלאכ.לה
 ער ופבהשלים, חיים ראוי,ם אלא כן אינם שלנו וחבושים וערסונ'םלשינו,
 טשוי כן פי על .אף מחיים יותר טוכים פבושלים רערפונים לכל וירועכאן.
 הכרכה טשתנית ירה שעל רהגריעותא מזה סשמע ברכה, לענין הסורלהו
 הוא כן ואם לאכילה כלל ראוי אינ. ההוא נר,עות .רי על אם רוקאהינ,

 העץ פרי בורא תסיר ברכתן ממבושלים חמם טוכים שהם הנ"לבקוועטש-ן
 סקום טכל שהת ברכתן לחין שכשהן לוסר חטצא ואם יט.בה, שוין אינן אםאף
 ברבחן נשחנית א. אלו לכר,נות אותם שסביאים כם, נחיבשו אי לספ.ק.איכא
 ונשחנית טהלח,ן הרבה נרועים כישול כלי ה.כשים שכוראי לוסר תטצאואם

 בברכתן לקרפותן חורו אם נתבשלו רהיבשים היכא לספוקי איכא אכתיכרכחן
 העץ פרי סכורא ברכתן רנשתניח וה.כא לאכול. בטאור טובים המהכ'

 ררנא חר לנחותינהו ריו אי או שהכל עליהן טכרכק אי ספק חר תואיכא
 כלל ראתין ראין רהיכא סשוט וה וראי הארסה. פרי לכורא העץ פריסבורא
 היכא אכן ערמ.נים, נב. טהטור כרטוכח שהכל רק עליהן טברכין איןלאכילה
 תטצא האם לפי לאיסתפוקי ~אכא בוה לנריעותא שגשתנו רק לאכילהרראותן
 הספ.קות כל ועל שהכל, או הארטה פרי בורא נשחנית אם ברנתן רנשתניתלוסר
 נהנת,. וכן ספק ירי כה שייצא שהכל לברך שטוכ ל' נראההנ"ל

תך
 רוכם הנשסע שכסי אחרי הוצילן שקורין טבושלין 'ביראם אנם'םועל
 כורא רהטברך לי נראה לחים כשהם לאכילה ראויין שאינם טאנסשעשויין
 בלי נאכלין כשהו ואפילו לסעליותא. נשתנו רססתטא הפסיר לא העץפרי
 נשחנו רלא ראף העץ פרי בורא עליהן לברך רטי רשפיר לומר אפשרב"שול

 שהכל עליהן בירך אם אכן לנריעוחא, נשתנו לא טקום פכללטעליוחא
 פרי בורא עליהם שטברכין פש.ט ההוצלן עם שטבשלין הקטניות הפסיר.לא

 בראשתה ההוצל,ן 'אנל רק אחר,הס וההתלק ראשונה לאנלם יאקהארטה
 הארסה פרי כורא יברך ואחר ההוצל.ן על העץ פר. כורא ראשונה שיברךכרי
 ר-א. סיסן ערוך בשלחן ראיתא הספק ירי לצאח כרי הקטני,חעל

תה
 שכחכ פי על אף וההנלק וקיעטש-ן נורנניות של המרק כנק פירותמי
 פשיטותיה שבקינן לא מקום מכל העץ פרי בורא עליהן שטכרך שאפשרהרא"ש

 כשלחנו יוסף הבית פפק וכן שהכל עליהן לכרך ליה רסב,רארהרשכ"א
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 לם. הארסה פרי בורא עליהם שמברכין .רק1ח מי בין לחלק ריש ליה1פכירא
 שהכל רכרכת סאחר 1לכן 'צא שהכל עליהם שאסר כ1לם 1על ע"שפירות
 לכרה הטרק שותה אם רוקא רהינ1 חרש לרין וכית. טספיקא הוי פירותלנב'
 העץ פרי בורא לברך שה1צרך כעצט1 פב1של הפ,רי אכל כחחלה אםאבל
 בורא הויא כרכתן ררלמא שהכל לברך צריך אין ליה הסרק שה(ה כךואחר
 כורא הברכה ת1בה ירי יצא כבר כ, לבסלה שהכל ברכת הויא נן ואם העץפרי
 אפשר כן אם המרק על כלל .כרך לא ואם עצט, הפרי על שבירך העץפרי

 ברכתה וה שאין פ1טרה העץ סר' ב1רא אין ררלטא כרכה נלא הטרקששתה
 שהכל שברכחו רכר לסרק הפרי בין לשתות או לאכול שיראה בע,ני ט,בלכן
 שלא אפשר  שאי כף .רי על טהם אוכל אם אכן הספיק1ח. כל ירי יוצא1כוה
 פוטרת וברכתן פ.רוח לגב. טפל המרק הוי הכף כתוך מרק צחצוחייהיו

אותה.
תו

 טחפח כא השבח שע;קר אחר שהכל מר,נא מברך טהלפתן סרקעל
 מחין .1תר טב1שלין שט1בים אף ר1כן כנ1ן ח. שטוב בעצמ1 הלפת על 1כןהבשר
 ~ה. מטעם שהכל בסב1שלין סברך כן פ, עלאף

תז
 ספק שאין 1מכושלין לח,ן 1תמ1ח,ם 1אגס,ם בנ1רננ,1ת ר1קא והכל
 אחר .ר.ן להם ,ש עצמם 1ה1צל.ן ק,ועטש.ן אבל חין כמ1 בכיש1לןשברכחן

 בספוך. שכחבח.כס1
תח

 מ1כרח הפיר1ת כהן שבשל1 המ.ם הק,ינ, פ,ר1ת מ, ר,ן שכתבת,ואחרי
 פשוט שה1א פ. על אף מים כלי מהפ,ר1ת הייצא,ם סשקים רין לכתובאנ'

 הטשקים שכל וה, והוא טעות ל,ר, אל: ברבר. הק,רא יבא שלא כר,בסוסקים
 שהכל עליהם סכרך 1הענכים סהוית.ם שוכ סה ח1ץ הפ.רות טכלהיוצאש
 אולנט. בירן שכן וכל 11.ין כירן א. עסיל נכי שיך וה וריןפרינא.

תט
 כרכה אבל העץ פר. בורא סברכין ירמונים יתסרים תאנ'ם ענב,םעל
 וו.ינפרליך שק1רין ה,כש.ם ראפ.לו לי ונראה שלש. מעין כרכה מברכ.ןאחרונה

 אשתנו כפשקה נתבשל1 אם אכל לנריעותא, א,שתנ1 רלא וה רין נם להםיש
 רק לנר.ע1תא רנשת;1 למיטר איכא כש1סן כש:תבשל1 1אפיל1לגר,עותא,

 שהכל. יכרך ילכן לפת נבי שכתכתי כם. ממתקןהש1מן

תי
 או אחרונה בברכה מח.יב ענב של אחר נרניר אם ספק שיש1טפנ'

 וכן ביצה כחצי רהינ1 מכן.ת פח,ה טהם לאכול אין לכן ככ~,ת רוקאאם
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 בהן כיוצא מ.נים וכסה הוצל.ן עם שסבשלין קטנות שקרים כנון פ,ניםבשאר
 כהם ש.היה ער סהם הרבה ש,אכל לרקרק צריך כוית טהם בבריהשאין
 הפוסקים. כסשסעוח הנרעינין צירוף בלי כויתכוראי

תיא
 אחרונה. ברכה צריך אין הנרעין סהם הס,ר אם אבל לנפרי שלמ'םורוקא

 בריה מ,קרי לא כו שנם סהבר,ה סועיר פעט רק הסיר שאם לי :ראהוטוה
 על אף צורחה אכרה שלא וסן כל ס. ב.טול רלענין נב על אף ברכהלענין
 ברכה לענין מקום טכל עליה כריה שם ערתן ססנה קםנה חת.כה שנפררפי
 רק הו. לא טקום סכל ספק אלא 'הא ולא שכתכתי כנרעין כרסשמע כןאינו
 ספ.קא. בספק להחטיר אטרו ולא ספיקאספק

תינ
 בכו,ת, או רביע'ח הוא אחרונה לברבה השיעור אם ספק איכא ב*!וכן

 פשקין ושאר רביעית. שישתה ער מכו.ת יותר לשתות שלא ביק יוהרלכן
 קליפוח שת, ט'לוי כמעט והוא וסחצה ביצה רהתנו כרביעית רשיעורןפשוט
 ,ותר או טכוית פחות או לשתוח ב,ין יוהר לכן בכוית. הוא אם אוכיצ'ם,

 כלי ש,שפיך רהתנו בכיק הנ"ל שיעור לו 'מרור ה' לרבר והחררטרב'עית.
 לתוך בנח,ן 11 אחר 11 אחת אחת כ'צים ג' ויפ,ל ריקן בכל' אוחו וישים סיםסלא
 הוא והחציה ביצ.ם נ' שיעור הם ריקן לכלי טלא טכלי היוצאים והטיםהסש
 וית. שיעור הוא אחת טבטה היתא,ם המ,ם וטחצית הנ"ל רביעיחש'עור

 רקרוקים איוח יש וגפ ופירות רנן למיני שונק באופניפ היא שלש פעץ שביגחשפני
 המפתא. הץ1 רחשץ הצ-ל מרשי בשהעי ברכה משמק להשויק ראיהיבנומחהת

תיג
 מו' פ,רות )על הנפן פרי ועל הנפן על העולם פלך אלקינו ה. אתהברוך

 הכלכלה 1על הטח,ה על רנן( סימ חסשת )ש העץ פרי ועל העץ עלהטינים(
 על אלקינו ה' רחם לאבוחינו והנחלת שרצית ורחבה הטובה חסרה ארץועל

 היכלך ועל מובחך ועל ככורך סשכן ע.ון ועל עירך ירושלים ועל עטךישראל
 ונברכך כה ושטחנו לתוכה והעלנו ביסי:ו בטהרה הק,רש עיר .רושליסובנה
 ועל הארץ על לך ונורה לכל וס,מיב טוכ ה' אחה כי ובטהרה בקרושהעליה
 הפינט( משבעת פירות )על הנפן טרי ועל הארץ על ה' אתה ברוךהנפן
 חוחפט( 'שראל )כארץ הפירות ועל הארץ על ה' אתה ברוך הפ,רותועל
 על ה' אתה ברוך הכלכלה ועל המחיה על רגן( טיני ה' )על פירותיהיעל

 וחעלנו כבורך סשכן אחר טיר נורם,ן ובסם"ג כסייפוני הכלכלה. ועלהמחיה
 הפסיר. לא כן רהאומר ונראה בננינה ושסחנולהוכה
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 ביוס ונחטנ, בשבח אתה, כי ק.רםהטאורע מעין בה להוכירוצריד
 לטובה ווכרנו חורש נראש הוה פלונ, חנכיום ושמחנו סוכ וב,ום הוחהשבת
 גם חורש כראש לופר רחפ טשטע כרכה ובעטק הוה, החורש ראשביום

 לא שאם לי ונראה כרסוס. נסל שסעות לומר לי וקרוב נהירא ילאושסחנו
 לחוור. צריך שאין חמאורע טעיןהזכיר

תטו
 העולפים. ח' כרוך יאפר רק בשם לסים א,ן רבות נפשוח רבוראהכרכה

 השה ראש ג1לכא מ!נתי =. 1*י 1מהש וגימ! אמישי יי אשמ בהאש שיוי*ן ג1גש ת115גרטת

תטז
 כמקום סהם העוקר להס.ר בע'ני טוכ קנמון וכן בצוקר הטחוסיםשקרים

 לברו ווקנסון ועל ברברו נהיה שהכל לברו כשהוא הצוקר על ולכרךאתר
 השקרים אוכל ואם העץ, פרי כורא לכר השקרים ועל הארטה פריבורא
 בשיעיר ססק ירי שיצא ליוהר צריך אחרינה בברכה או שחיב לסעורהחוץ

 כנ"ל.הברכה
תיז

 ונעני-ך ופלפי,ן וונגביל הארמה סר. בורא ברכת, צימרנר שקוריןקנסון
 כרכתו טרוקח וננהיל אבל יכיש.ן, כשהן בעיניהו טיקר. רלא סברכהפטור.ם
 הארסה. פריכורא

תיח
 ברכתן כרכש הפרוקח אתרונ וכן נויאט שקור.ן כרבש הפטונן,אנוו

 ירי על כרכחן נשתנ'ת לא לאכילה הראו.ין פ.רות כל ונן העץ. פריבורא
טרקחח.

תיט
 על לכרך צר.ך אין בתוכם שבשם,ם הנ"ל מרקחת מיני אוכל אםלנן
 פשום הסרקחת טברכת סשוגה ברכתן אם אסילו עצטה כסני ברכההנשטים
 במיעוטן.רבטלין

תך
 "הכל. טברכין לויטוורנ טיני כלעל

תכא
 ברכה אבל שהכל פכרך הראשונה ברנחו טה שססוסק מה כלעל
 שלש סעין כרכתן אם ספק ש.ש ברכר לכן כרינה אלא לברך איןאחרונה
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 בחוך יאכלנה או טכשיעיר סח.ת רק מטנו לאכול אין רבות נ8שות בוראאו
 וטכל שהכל, לברך יוכל ראשונה וברכה אחר,נה מברכה פטור .שאוהסעורה
 הרארה ברכה בל' רבר שום ,אכל לא ה' וירא היא חסירים סשנת לאוסקום
 בכל י,ס יום ה' ברוך על ו"ל הכס.נ, שררשו וכפו ו"ל, חכמינו חיקון כפילו
 אצל ילך תקנח.ה סה שאטרו טמה ראיה ,ע,ר ברכות.ו. סעין לו תן יפקסין
 איסור ער שום כלי כן לברך רשאי רלכתחלה איתא ואי .ילסרנו טעיקראחכם
 ירי '9א אם אף ורא' אלא כרברי נה.ה שהכל ילטור לטיטר ליה ה.. כןאם

 אלא נטורה תקנה לו ואין נטורה חקנה הוי לא פקום סכל בשהכלסעילה
 רק בו שנסחפק הרכר יאכל לא או גטור כרקרוק ברכוח ריני כלשילטור
 ובפרס לע.ל שכתבת. וכטו אכ.לתו בתחילת פת טעט כו וילפת הסעורהתוך
 פרי כורא ב,ן הסמק רק ברכרו נהיה רשהכל הברכה כרכותי: כספיקוח שאיןטה

 ורא.ה כנ"ל. לרקרק יש סוונ,ת מ.נ, בורא או העץ פרי בורא אוהארסה
 שספיקן כסנק בטיני שהחמירו נרולים איוה על הטוסק,ם שכחבו ססהנרולה
 כמו הסעורה תוך רק אכל.ם שלא לחם להסוציא סוונוח סיני בוראכין

 לעיל.שכתכתי

 שהחיינד.דיני
תכב

 כרכה ביו הפסקה טטעם ההוא לפרי הם,וחרת הכרכה ק,רם שהחינויכרך
 לברך ראוי לכן כן נהנו שלא רק ראשונה בראיה שהחינו חיוב כילאכילה
 הברכה. קורםשהח"נו

תכג
 שחחינו אחת פעם כולם על יכרך לו חרשים פירות פיני כמה לו שישם.
 לברכה למ.חש ראיכא לי נראה אחת כפעם לאוכלם רצ,נו אין אםואפ'לו
 באכילה. חיוי שהחינו אק הרק רלפי פאחר צריכחשאינה

תכד
 עיקר ואפ,לו אחר בפרי ש.ש וסין סין כל על שהחתנו לכרךחתב
 סהרי"ל כתכ כן להם, שיש לסי בשסות שסשונים רק אחר רופה נםשטות.הם
 הרשן. וכחרוסח הסצרים כיןכהלכות

תכה
 טי על אף וחמוחים חאגסים על אק שהחחנו. טברך קירשין ט,ני נלעל
 שטעתי ולא ראיתי לא סקום סכל ובשסם בסעסם משונים סינים כסה בהםשיש
 שלהם השם רשנוי הסעם לי וגראה  שהחינג מק כל על לברך שסצריך0י
 כן שא,נו סה עליו נשאר אנטה או תפוח שם פנים כל ועל להין בשםרק
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 עסרליננ"ה כנ1ן הם,וחר שם להם יש הטת:קין פלבר הטינים ששארבנ1רגניות
 היקסליננ. א1אמרעל"ן

תכו
 שב'רך אחר שחחינו לברך יש אם ררביתא פלונתא איכא חרש יןעל

 חרש פלבוש או חרש פרי בצירוף אלא א1ת1 יטתה לא לכן הענביםעל
 מברך אינו חרש ירק על החרש. הין נם עמו פ1טר 1או שהחינו על.1שסברך
 שק1רין חרש לפת על אכן הקרקע, תחת השנה כל רע1טר מש1םשהחחנו
 שיש פ. על אף שהחינ1 לברך שפונע סי ראיתי לא צנונות על וכןרויבן
 השנה. כל בשוק ומצו"ם הקרקע תחת השנה כל כן נם שעוסרים מיניםאיוה
 נזירה רק אינו חרש ב1ראי הוא שאפילו ,רק רנכי טשום הטעם ליינראה
 לברך טחוייבים ג~רו לא 1בלפת גוור רנ~ור והיכא ברכה כעמק שכתכנס1

 שהחינו סברכין שלתך שעל לי נראה נם חרש. הוא רבוראי ה.כאשהחתנ1
 לכן הקרקע תחת לק-מו רניל1ת אין סקום סכל עלי1 'רק רשם נכ עלאף
 שאין שסבורין ט1עין והעולם שהחתנו. בלא כתכשיל חרש לפת לאכולאין

 כשה1א עליו לכרך שיכול רליתא ח,, כשהוא רק הלפת על שהחינולכרך
 ויברך לעיל שכתבת' הספק ספני הראש1נה כפעם עפ1 פת סעט ראכלטב1של
 הלפת. כרכח ולאשהחתנ1

 *(תכח
 אשכנו בלש1ן שק1רין א1 הסרכל כמו לו חכיב שהוא מלבושנשיקנה

 ומח1י.כ שהח-נ1 לברך ה1א סחוייב וחביב חשוכ רבר שהוא הבנרים 1כלפעלץ
 חרש ביח בנה ואם האומן. טכית שטב.או בשעה או שיקנה חיכףלברך

 כיחו ולבני ל1 חשוכים כלים שאר שקנה או ססנו נהנין ביחו כני נםשטסחסא
 והפיטיב. הטוב שהחתנו בפקוםטברך

תכט
 יש ואם שהחתנו. סברך ש'ורשו טט1ן לו היה אטת. רתן סברך אבי1טת

 יהטיטיב. הט,ב שהחינו במקום מברך עטו שיורשין אחשלו
תל

 הפ1סקים בכל אוחה מצאנ1 שלא אחרי ל. נראה אמת רין שלהברכה
 להתאבל שחיב קר1ב.ו על רק ~טלכות בשם לאוסרה אין לכן אבי1 פת נבירק

 העטץ שסשפעוח טי על אף לבכ1תו ישראל כל שחתכין גרול ארם אועליהם
 הפסיר. לא בכרכות .הטמעמ פשוט ל' נראה שכתכתי סה כן א'נ: כ"כ רףברכה

תלא
 נכ על ואף והמיטיב, הטוב 1אשת1 הוא סברכין וכר בן אשת1לרה

 ח1בה שאינם בהם 1כיוצא אלו בכרכות סקילין שיש בהנהוחיו ערוך בשלחןרכתב
 בהשריגיואל. תסי תכ"ז סימן-(



 כרינה יברכח רשות ש,ש ט1רים עצטם הסק.יין שגם אחרי לי נראה רשותאלא
 הברכה שכר יבקש ולא סברכה עצמ1 הארם .פטור למה כן ואם וסלכיתבשם
 הוא. רבכי

 הריה'ברכת
תלב

 שק1רין רתס.ם נחל. ר,ח על רק אפ.ל, לברך צריך ט1ב ריח כלעל
 עצ' בירא עליהם 1טברך לכרך. צר.ך כעצמם הכה1לרר :רע':י על א1הכהולרר
ו;קגי".כשטיס.

 כורא פברך לאכילה ראו. 1אינ1 בו שטריחין ממ:1 והיוצא עץ כל על1כן
 ריח הנותן פכרך בסרנצן ל'ט1ן אתר1נ כנ1ן לאכילה ראוי 1אם בשטים,עצ.
 בפירוח.סוכ

-4-
י;,,

 אי:1 1אם בשם.ם. עשב. טכרך לאכילה ראוי :אינ1 הארמה מן יוצאואם
 בשמים. סינ' בורא פברך ארסה ואין עץמין

תלה
 בשסים. סיני ב1רא טברך ככרכחי שטסופק טה ריח רבר בכל1נן

תלו
 חילוק יש לילנן שקורין חבצלת על בשסים. עצ' בורא סברך ה1וררעל

 בשם.ם. סינ. פכרך הבירור י1רע שאינו ומי הארמה פן או העץ סן י1צאאם
תלז

 אם שנכנם פקם כל בשסים מיני ב1רא סברך בחפם של לחנותהנכנס
 הג,ע אם בשוק פה כשהולכים ב,ה ליוהר יש ולכן לח,ור. רעחו היה לאכשי1צא
 בשטים סיני כהרכה הפתח לפני שהחני1ת היריר ביסי ובפרס אליוהריח
 אל.1. הריח יניע שלא אפשרשאי

תלח
 טכרכה שפטור להריח 1לא לאכלו פיר. נטל אם ראפרינ; פ. עלואף

 חנוח נכי פוסק שום סשתמט לא לסה תקש. נן ואם ריח שמעלה ס' עלאף
 רבחנוחו לחלק צריכים אג1 כן על לא, אם להריח כינתו בין לחלק כושםשל
 וליהנה( להריח יכוין שלא אפשר א. טר1בה ריח שם שתפ אחר ב1שםשל
 אפשר טרוכה רית כאן ואין החנ1ח לפני כש1ק כשה1לך ולכן נשיסתו יר.על

 שבוה עטך אלקים 1.ה. איעצך אכן להריח. פכוין אינו אם פלכרךרפטור
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 ,לכרן טהר.ח ליהנות כר, כאפו הריח וישאוב פברכה עעמו יפסור אלובוה
 ספק. כל טיר. ויוצא כרכה שכרוירויח

תלט
 איו אחר פרבר ר.ח כלים או בנרים שקלט, רהינו שקר לו שא.;ייח
 אם אף לברך ל. שאין סוב ר'ח כשמריח ל'והר צריך לכן עליי.טכרכ'ן
 ונראה מסש. כו שיש סרכר בא ההוא שהריח בכיר.ר שירע ער להריחטכוין
 לחקור רוצה א'נו ואם כרכה. ספק מיר. לצאת כרי וה על לחקור שסח.ינלי
 סאליו. בא הריח אם אף סברכה פטור שאו להריח יכו'ןלא

תמ
 כשנעשה רק חיוב ראין לכרך אין להעכירו טוב ריח ועושין רע ריחכשיש

 סונ. ריח להריחהר.ח
תמא

 כהנהיח כתב לכן ככרכה מחויב אם ררינא ספיקא איכא חמהבפח
 בה. להריח שאין ערוךשלחן

תמב
 כקיץ ובפרט כביתם ריח שעושין אותם יר תחת נרולה טגשלהכעיני
 טקרוכ תרשים אותן עכר, שפיר רלא שכן וכל חררין, או לילנן שקוריןבחכעלת

 רהו. רכים ב.ה ררשו רכיון שבח בהכנסת ר.ח הכנסת ככית לעשותכאו
 רפטור ולוסר לצרר שיש ואף בעב,רה, הבאה טצוה והוי רכיםסכשול
 אכן האש, סאורי ב,רא עליו טנרכין שאין הכנסח בית של אנר רהויסירי

 ברכה ספק הוא ראם שכן וכל מעינו לא בשמים רככור רמיא לא רעתילעניות
 אומר. לא אם לי אוי אוסר אם לי אוי יריהם תחת ביותר נרולהשהמכשלה

 פרטיות. ברכות דיני איזהעוד
תמג

 אתה כרוך אוטר ערין נרלו לא והפירות פרח טוציאין אילנותהר.אה
 יאילנות טובות בר.ות בו וברא כלום בעולםו ח.םר שלא העילם מלך אלקינוה'

 שנה. ככל אחח פעם אלא סברך ואינו ארם, בנ. כהן ליהנותטוכות

תמד
 משנה טברך וקוף טיל בהם וכ'וצא וכושי ננם כנון טשונה ארםהרואה
 שטפני לי ונראה אסת. רין מברך *רת, אחר לרעך שנשתנה ועלהבר,.ח,

 וטוכח הראשונה בפעם ורוקא עליו שמצטער מי על ררוקא סיכרשהראב"ר
 לפום ערוך השלחן כמשסעות לא הני אכל קאי הראב"ר רטלונתת יוסףמבית
 שלחן בהנהוה שכתב פאחר ונם אלו, בברכות מרקרקין ראיתי לא לכןרהיטא
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 בע61מ1 לו רשככה בברכה וכן לעיל שכתבת' כט1 רשות הן אל, רברכותער.ן
 להו סב.רי עלסא כולי רהתם כן גם מקילין טובוה וכר.ות האילגות עלשסברכ,ן
 יבא בקלות כן ואם מיסיי כהכ כיתא ראה שלא ורוקא ראשונה בטעםרר.קא
 אם לשכ.ח אפשר שאי טאור נרול שהש.נו. בפיל אכן לבטלה. כרכהל'ר.
 לכרך. הנהנת. מימיו ראהאחר

תמה
 בפוכקים הכת.כים הברכות מסרחץ ויצ'אה בכניסה לכרך סנהננ.אין

 אש. פסנ. סכנה קצת היה ובשלהם משלהס משונים שלנושהמרחצאות

תמו
 מקיז.ן היו שכיט.הם בפ.סקים, הכתוכה הברכה מברכין א'ן בהקזה,כן

 הנפש. רם שה.א האחרונה לרביעית קרוב רמ. כל כמעט ש.צאער

תמז
 סיסן בא"ח פהרטא"' כחב קהלת ר,ת הש'רים שיר רחתנו המג'לותעל
 ונראה והמחזורים. מהרי"ל פי על כסנהננו ורלא על'הן לברך שלא שנהנות"ץ
 כנל,לה. כח,בה אכ רוקא הינ. עליהן לברך שיש לה. רסבירי לא.חן ראסיל.לי
 לפנהנ יש אם 'רעתי ולא החזן שמברך הטנהנ ובאיכה שם. בלא לכרךוט.כ
 פנ'לות. מבשאר לברן חיובא טפי הוי קינוח חיוב רמפני ואטשר ע.קר.הוה

תמח
 אשר הע.לם מלך אלקינו ה' אתה בר.ך אומר ממש ישראל קבר.הר"ה

 ועתיר ברין אתכם יהטית ברין אחכם והחיה כרין אתכם וכלכל ברין אתבםיצר
 ולהחיוחכם ע.נ.כם סכין עפר לנל,ת.( ועת.ר כ.לכם ססטר .יורע בריןלהח,,תכם

 נן אותה מצאתי שלא פ. על אף נסחאה כאן ער המתים, סח.ה ה' אתהברוך
 ועופרת ברזל בעס חת.קה ה,תה שכן ספני בה בחרת. סק.ם טכל פוסקבש.ם
 ראה לא אם יר.קא "( לפ"ק. קפ"א פשנת הסהרה בכ.ת לכך המ..חר האבןעל

 סספק ראיה ורטרזטי מכרך. יא,נו כשלפניו ל' ריום לי ונראה שלשים. חוןאותם
 זא'נ. כשלפנ.ו שלשים ריום הסאורע סעין הטזון וברכת בתשלה הזכיראם
 להקל, ברכות וסטק להסתפק יש אחר הקכרית כית ל' ת.ך ראה ואם לחו.ר.צר,ך

תמט
 העולם מלך אלקינ. ה' אתה ברוך טברך העולם אוטות פלכיהרואה

 רהחיוב לי ונראה לראותם. לקראתם לרוץ וסצהה ורם. לבשר טכבורישחלק
 אחר.4ץ וסהמל קצין %א טמש בטלךרק

 חרוא41 פ' ירדשלמי עיין טינץ: מהצח ר' -ול בהגהוה.(
 חתרש כבה-ק כעת דשמד תישן הסהרמ מכיה נקף~ר הזצת והצבן 8ייגץ: טוצא ר' של בהגחוהי-(

 גו' נפצא לא קפ-ש שנה אבל לעיל סס-ש במלה מלא ומצאתי תקצ"ו תשק י-רוהשתקתיו
)-

 רב"ר. פ-ש יין פייגץ: מ-וח ר' של בתגאותי
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תנ

 סעשים.( שלרעתי נתבתי לא העלם 1אומ1ת 'שראל חכס' לראיחהברכה
 ומלכות שם בלא לאומרה שרתה מ. אכן חכם, לקרות שראוי מי בוסננומאו
 הפסיר.לא

תנא
 אם שהחינו מברך בראיתו ושמח הרבה על'1 שחביב חכ'ריהישה

 נ1הרין אין לכן סעסש הם כאלו שחכיר.1 וטפני ל'. תוך אותו ראהלא
 רססחמא ואסו אבי1 זא ובתו לבנו שכן וכל ולאחוחו לאחיו אכן 11.בכרכה
 חורש הכ תוך אותם ראה לא ואם לברך. נסור חיוב הוי כיותר עלי:חכיכין
 חסתים. פחיה העולם פיך אלקינו ה' אתה ברוךסברך

תנב
 בר,ך תורה לססר ע1לה שהבן בשעה מברך מצוה בן נעשה שבנ1ם,
 ומלכות. שם בלא וה של טעונש1שפטרני

 לדרך. היוצא דיני ושאר הדרך תפלתדיני
תנג

 יפם.ר ולא כעשרה שיתפלל ער לררכו סלילך להסת'ן ל1 אפשראם
 יר' על ואם בעשרה. שיתפלל ער לילך לו אסור ועסקו ולויתו ררכו כן .ריעל

 יעשה שילך קורם בכיתו שיתפלל ל1 אפשר אם בהשכמה לילך טוכרחאונס
 אכן בררך. כשיתפלל שיכין מסה לכוין יותר רעחו תתישכ כן .רי שעלכן
 שלבו באופן תפילתו סים שלא בעור ללכת ימהרו שלויתו ראנה קצת ישאם

 ש.תפלל ססה בררך 'להתפלל יותר טוטב לוה בלערו ילכו שלא כתפלתוטר1ר
 בררך שהחזיק ער רשחרית ברכות להתפלל יפתין בררך מתפלל ואסבביתו.
 .שראל. לעטו טוכים חסרים הגוטל ברכת אחר תיכף הררך תפלת יאסר1או

תנד
 של' ה' שומרי ה' אטלה טל בשסך יאסר חמ~ווה על ירו יתן פביתוטיתא

 סהר-ל בל,קוסי כתוב כן ע1לם, וער מעתה ובואי צאתי .שטר ה' ימיני ירעל
 1בכל פעטים נ' כן לעש1ת נוהנ ו"ל החסיר מורי אבי וראיתי ו"ל. טהר"שבשם
 עיניו. על ונתנה יר1 את נשק מהןפעם

תנה
 ותחב מהשער קטן ק,סם לקח הע,ר סשער שבצאתו נוהנ ראיתי1ע1ר

 עוע~ז ה' טעם עורי אפר לקיחה ובשעת כובעו סביב הכרוכה בסשיחהאוח1
 לשטירה. סנולה הוא וטסתסא וארץ,שסים

 מאקיס. 1-1 אי*י(
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תנו
 כי ה' כאור ונלכה לכו .עקכ כיח .אמר העיר טשער הל'כתוובשעת

 כן וער, לעולם אלק'נו ה' כשם נלך ואנחנ. אלהיו כשם איש 'לכו העמיםכל
 לררך. כצירהכתוב

תנז
 לומר סחו,כ שעה סהלך כשיעור שהיא פרסה טהלך הולךכשארם

 ברוך ,חחום רק וסלכות כשם יחתום לא מ~ה פחוה וכשהילך הררך,חפילה
 תפילה.שומע

תנח
 וסעוח הררך, תפילת אומרין אין בענלה או בססינה בשיושכין סועיןהעים

 לאטרו. נכון לכן כ.רם,היא
תנט

 ואם יאמרנה, לא וקורם לתחום קרוב בררך כשהחויק תינף אוחה.אמר
 שרעת: לעיר הסמוגה פרסה לתוך שיג.ע ער אוחה .אמר הוה בומן סלאמרהשכח
 כשם. 'חתום לא ואילך נ0שם שמה,לילך

תס
 וכ..צא. וטסכנו יתצעירנו שתול'כנו רכים כלשון הררך חפלת לומריש

תסא
 נרול איסור כעיני א.פנים ככמה טחרש הנרפסים הארוכ'ם הררךתפלות
 טא לא כן יאם כברכה חכסים שטבע. סמטכע לשנות לנו אין כילא,טרם

 הררך תפלת אומר סתחלה אם אכן לבטלה. כרכה הוי וגם הררך תפלת חובתירי
 מה כקשוח כך אחר להוסיף רשות לו יש הברכה סוף ער ףל חכסינוכת'קק
 ההטה בבקשות לומר ונם תפלה שוסע כרוך רק כשם יחתום שלא רקשירצה
 כעיני נכון אין טפסוקים היוצאים הקרושים שמות או המלאכים שטוחשאר

 כחם. להשת0ש אולהוכירם
תסב

 כספ.נה או כענלה בישיבה או כהליכה כררך החפלות כל לחתפלליכול
 שיכרע כרי הכריעות בשעת לעמור לו אפשר ואם באגות, לעפור פחטיריןויש
 כרי של,ם וגעושהכרינו

 לפס~
 לעטור. לו יש פם,עוח הנ'

תסג
 וסן בעור מעוטר להתפלל שיוכל למלון או לביחו ונא ט,ושב התפללואם
 הליכח. ררך פברך הטוון ברכח נם טעופר. להתפלל יחוורתפילה
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 קיד. 5י6ן י.6 נסילת גי';י ל,יל גהיאי גייך ייע ;פי4ייני

תסד
 סלפניך רצון יה' אוסר הררך באטצע לע.ר או חפצו לטחוו סמוךנשנננם

 אלקינ1 ה' לפניך אני מורה אופר נכנס לשלום, וה לכרך שתכניסנ. אלקינוה'
 לשלום, וה סכרר שתוציאני מלפניך רצון ויה. כשלום 1ה לכרךשהכנסתנ,

 שהיצאתנ. אלקינו ה' לפניך אני ט1רה בררך( שההויק )אחר אוטר בשלוםיצא
 תפלת וכל וכו' לשלום תוליכנ. כן בשלים שהוצאתנ, וכשם בשלום והסכרך
 ובשאר ערוך. שלחן לשון כאן ער תפלה, שומע ה' אתה ברוך ערהררך
 שכל רטסתברא והגם ומלכות בשם כהם מסימין אם כתב לא הנ"לאטירות
 לספק ליכנס לבי סלאני לא מקום סכל ופלכות שם צריכין שבתלמורהברכות
 בה שא.ן ב' בחלק לקסן כתבת. המררש ב.ת כברכה שנם לבסלה,ברכה
 רק ר. הררך על סכנה שום שאין שעכשיו למימר ראיכא מלכר ומלכותשם

 לאוטרם לי נראה כלל אל. ובקשות שבח1ת לומר טחויב.ן וא.ן עצטןככרכוח
 וטלכות. שבכלי

 לויה. דיני אכתוב הדרך תפלת דיניאגב
תסה

 לליתו לררכו בהליכתו וסווין טו1טן ישראל בר כשיראה להוהרצריד.(
 כתכ חררים 1כספר רסים. שופך כאלו מלוה שאינו כל כ. אמות, ר'לפחות
 לויה. בשביל רק אחרת טצוה בשביל קבועה מצוה שום להניח לארםשאין

 לעטור שצר.ך חכירו את לסלוה טכאן ראו לא .עיני:ו על כתכוכחוקוני
 טעיניו. שיתעלם ערכסקוטו

תסו
 שכשעה ת1ב"ב סצפת לאשכנו שבא 1"ל ש~ינב1רם 'עקב פטהר"רקכלתי

 לצר אחור.1 ש,ה.' באוסן פעטים נ' עצטו ,הפך לבית1 לח1.ר הטלוהשרוצה
 שהוא השרה יאפר השלישית בפעם רק שרה יאמר פעם וככל בררךההולך
 שיוכל בררך ההולך ננר 'עור פנ.1 יהסוך לא השליש'ת שטפעם ויוהר שריכטנ.ן

 הסלוה אל שובו ער יווק לא 11 כררך שההולך טסונל 1ה שרבר ואסרלראוחו,
 אותהשיראה

 וברכתה. הלבגה קדושדיני
תסז

 ח1רש טר. הלבנה קירהס בסצות להשניח נרולה וה.רות צריך סארסה
 אלסלא ו"ל חכטינ. שאסרו סה היא ווסרתא ט,לתא ולאו היא. רבה כ'כחרשו
 רים, וחורש חורש כל שכשם'ם אכיהם פני להקביל אלא 'שראל וכולא

 למה ויל שגי 5ה' יי 5' ור5ב-5 5.ו דף דסוזה 5-ג יי1 5ינ,: משה ר 1ל גהגשת.(
%ש  
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 בשר מחשל כל פני לקבל העולם ררך והרי הטצות ככל הש ששקולהרמשא
 "ני וחוסר קל של בני בן ותומר קל ל11 ומצוה נניר שאינו פי על אףורם
 רצונו כן פי על הוף נראה שאינו הוא כרוך הקר1ש הסלכים פלכ. מלךשל

 עצמו יורו ארם כל לכ; פנ.ו. לראות יכקש שלא יחיה נכר סי כן ואםלהראות
 מעהח הוא כי מסנו עוברת הואת הנרולה הםצוה תהיה שלא אפשר היוחרעל
 ער שים שבעה ססוף הוא  לקירושה והומן הה1א. בחורש ע1ר לתקן יוכללא
 לנא הופן סוף שפסשסש ארם 'ראה ואם המולר. מרנע תשצ"נ -ב כ"םחשו

 נשמים שעת הוא אם ס1ה יותר אפילו או הוטן לסוף סמוך אחר בלילהרהינו
 בחצוח אפילו פמטתו טלקום 1אפילה א'שון חושך או והשלנ הנשם 'עצרנואל
 אולי וברירתן יכחצר,ה קריה ברח1ב1ת סח1סש בחפש מלחפש 1אחריהלילה
 הטוער. שיעכור קורם לקרשהיוכל

תסח
 'ש הומן להעברת נרול חשש כעיניו ויראה שבת ליל יהיה אםאשלו

 לקרשה רא.1 שב1עות בהלכות מהר-ל שכתכ הטעם כי בשבת,  לקרשהל1
 פצוה ובמקום פאר 1קלוש חלוש מעשרה למעלה תח1טין 'ש כי ט1בביום

 הלבנה למוער חוון יש שע1ר שב1ע1ת כט1צאי ההם ררוקא לו, לחוש איןעוברת
 אב"ר "פעי' סהר"ר הנאון פי על נהנת, וכן ~ולח. ולא חשש יש וטניםבוטן

 שבח כל'ל לקרשה סמני וטוכים נרולים אחר.ם הנהנת ונם ורנקבור"םפה
 עוברח.כשהשעה

תסט
 'שינ,ם ארם שבני בשעה לילה בא'שון בכיחו הלבנה את שרמהומ'
 הפחר רב כ, ער השמים תחת הנלו, כסקום לקרשה ואנה אנה ללכחוטחירא
 לי גראה קיר,שה וסן יעב1ר ואו ההוא בלילה יקרשנה %א כן 'ר. שעלעליו
 משח ססת בעל שכתכ ו"ל לוריא מהר"ש הנאון רבר' על לסטוך 1יש1סהר-1 מהר-י רהינו השטש תחח רוקא לקרשה הפחטירין לרברי לחישראין
 לחט לצאח רשה ה.ה ולא הלכגה קירוש שעת והניע לב וטוכ שטח א1תושראה
 סוב פקום ומכל תקל14. ס,פו שם עיי; וקרשה הלבנה נגר החלון לפתוח1צוה

 נם הננ. תחת ראשו יהיה לא שלפחות בענ'ן יחלון חת הראש להוצ'אבעיני
 הסינופת. סבסק,ם בכ,ת לקרשה סוטב טינ1פת 'ש חוצוח כל בראשאם
 הבאה סצוה רהוי כלל יקרשגה אל הטינופת בסקום לקרשה רק אפשר איואם

 בוה. ה' רבר רכי כרת כאיסור נרולהכעב.רה

תע
 נקבר שלא כרחוב מת מינן בר שכשיש תורה אבותינו פנהנראיחי

 בשעה בשמחה לה,וח שצר.ך פפני הלבנה את ההוא כלילה מקרשיןשאין
 וה. על להקפיר אין ע1כרת לשעה חשש 'ש אם אכןקירושה.
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תעא

 ס1צאי בש1ם 1לא באב תשעה קורפ א1תה סקרש'ן אין וה טעםשפ:י
 1גראה לחמך. בשטחה אכול לך ביה רכת.ב הכפורים .1ם טט1צאי חוץתענ.ת
 לטעשה. פה הסכסנו וכן האכ.לה אחר לקרשה ט,תר אחר תענית רככללי
 אב'לות לנהונ ראוי היה רמר,נא מפני לי ברירא לא באב תשעה בפוצא,אכן
 כעשירי.נם

תעב
 הוא שבת מתאי אם אכן סבושם. כשהוא שבת כמהוא' לקרשהט1ב

 בלילות נראית הלבנה תהא שלא חשש טשום להטתין אין למ1לר .'אחר
 עוכרת. הפצוה ותהיה עננים טפנישאחריה

תעג
 הסרב"ל לכש ומהרי"ל שבת. כנרי ללבוש טצוה בחול טקרשה אםואפילו

 ללכת שרניל כמו שוקים כנלוי ילך לא רלפח.ת לי ונראה ל1. אשרהטכוכר
 ינמר1 שלו ש1קים בתי שילכוש ירי שעל לחוש יש אם אכן בלילה.בביחו
 שוקים בת. בלא שילך ל1 פ1כ או כש.בוא טנין ע1ר 'סצא ולא לקרשההקחל
 קירושה. בשעת רנליו ישר פנים כל ועל מלך. הררת עם כר1ב לקרשהכרי
 הלבנה. לקירוש סיוחר סרבל כן נם ל'ויש

תעד
 בלבנה. להסתכל שאסור הלוי מא,ר רב,נו בשם חררים גספרכתב
 אם כי בה להסתכל האין לש1נו, ווה הכי כה מסים נ1חלין ר,ש1בהנה1ת

 מטנה, עיניו 'עלים כך ואחר אותהי יראה לכרך כשרוצה רהינו בקשתכמו
 רהינ1 בהסתכל1ת רק כלל א.ס1ר אין בעלמא רבראיה נראה ול' כאן.ער

 בחלטור. רוכת. ככמה רהטסתכל לישנא כרט1כח לבבו מעופק בהשטכיט

תעה
 תפ1ל לומר שיש נר1לים ושאר סהרש"ל הגאון בשם סשה בססהגתכ
 עכ יעב1ר ער ה' עמך יעב1ר ער כאבן ירסו ור1עך בנר1ל ופחר איטחהעליהם
 בנר1ל ורועך 'רטו כאבן ער יעכ1ר עטך ה' ער יעב1ר עם 11 קניח קנית,וי

 על פרלג כא וה הנה רורי קול ואחר,ו פעמים נ' חפול עליהם איסתהופחר
 אחר ע1מר זה הנה האילים לעופר א1 לצכ. ר1רי רומה הנכע1ת על טקפץההרש
 טרי,ש טהרר"ה תפלה ובכיאור החרכ.ם. טן סציץ החל1נ1ת טן טשניחכתלנו
 ו"ל חם.ר יורא טהר"ר בשם אל1 פס1קים לוטר כן גם כתב פה ש"ץו"ל
 תסיל פסיק םיום אחר שאימר.ם כתב הטוסר ובספר כינתם. הואוכתב
 כך ואחר פעטים נ' הללויה סעסים נ' סלה פעטים נ' אמן 1הפוך ישרעליהם
 וכו'. וכו לא אלמלאתני
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תעו
 קרוב ובעיני .חשיביתה חביכיחה לרוב סאר 1. כמ'~וה חארכתימנה

 שבשסים אביו פני 1להקביל לקרשה וכה ולא יסים חורש עליו שעובר שמילומר
 וחומר וקל טמגו פניו ומסתיר לו להיראות רצה שלא יתכרך פאח1 כנווףרהוי

 אטפרה אסרתי 11 טצוה מעלת ולנורל כחנ. רנשטים פניו על קיחוןמשופך
 הנאון בשם פה אב"ר ו"ל הירץ מהר"ר הנאון 1רבי ס.רי מפי ששסעת.נט1

 א.ש 1יכווו שבו ל.0טים כ' 1"ל 1המרינה פוונא רק"ק אב"ר אהרןמהר"ר
 כלילה בשרה בהי1תם 1יהי חפצכ לסקום להול.כו הסוס על אותו 1קשר1אחר
 עסרו על הסום שיעמיר פהשבא. וכקש ו.רחת הלכנה כי השבו. ראההה1א
 אטירח בעח וא1 לקולו שמע והשבאי אלקינ1 ה' כמצ1ת הלבנה לקרש יוכללמען
 לשל,ם. לביתו ושב רואה ואין לו כרח כי ער ממנו ט1סרותיטו נתקוהברכה

 דיניה. קצת ואגב מזוזה קביעת ברכתדיני
תעז

 רוכ כסנהג 1לא לחצר, הפתח ואפילו בסוווה חיכים שבכיח החרריםכל
 בחרר נם עכרי ואי הח1רף ובכית הב.ת בפתח רק טוווה קוכעים שאיןהעולם
 עבר. לא חרר,ם 1בשאר טצוה הירור רק רה1י לה. טשמע הבית בעלהסשכב
 ואינו נמו11ה שחיב כבית אחר פתח לו שיש סי כ. סאר נרול ע1נשם כיכלל
 יום בכל מוו1ות על רוכתכתם עשה סצוח על שעובר ל' נראה סוו1ה בוקוכע
 עשה סצוח על ר1ם .ום בכל שעוכר בראו. נימ1ל שלא אנרול רהו, מ.ר.ייום
 פתח רק כביתו שטשאיר מטי הע1נש נ1רל ורא1 הביטו נן ואם כרת. בהשיש
 עונו שגרול פווווח סבלי פתחים הרכה ל. שיש ס. שכן וכל טו1זה כלאאחר

 החי1ב שיורע מ' כן אם הסועטת ה1צאחה טצר קלה סצוה שה.א טאחרסנשוא
 ככלל שהוא עליו לוסר אנ. קר1ב פחח.ו בכל סו.1ה לעשוח ח1ששואינו
 טבל' כמעט עשה סצות על יסיו כל שע1נר הבא לע1לם חלק לו שא,ן עולפ1רק
 א.ן אחר סצר אם 1אף 1משקוף טווו1ת שת. להפחח כשיש ורוקאהנאה.
 שכאטצע הקורה אל נוקש או תלו, הפחח רק הכותל טע1כ' בולסח טו1והלהסתח
 שהוא יסין בצר אם ורוקא בסו11ה. חיב כן פ. על אף הכותל לעוב' השוההכותל
 פטור אז .טין בצר הוא הכותל אם אכל מפש טוווה יש הט111ה חיובמקום

 בטור. טיכח כןמסוווה,
תעת

 קרשנו אשר הע1לם מלך אלקינו ה' אתה כרוך סכרך מוווההק1כע
 טברך אינו וו אחר וו סיר סו1וות הרבה כשק1בע טוווה. לקבוע 1צונ1במצות.ו

 שלקחה אחר תינף שאם לי ונראה הראשי:ה. קכיעות לפני אחח ברכהרק
 לברך צריך אין לטקומה סיר 1פחוירה כהכשר ופצאה אותה קוראטקביע1תה

 ה.א אם שהוצ,אה בשעה ירע שלא סאחר לופר אפשר אכן קב.עותה.על
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 יקובע שחוור קורם מירו להסירה שטוב ל. נראה לכן לברן. רחיבכשרה
 קביעוהה. על לברך צריך וראי ואו ממנה רעחו שססיח כאופןאותה

תעט
 ונסשטשו נתעפשו לא אם הפווווה אחר לברוק צריך כשטטהפעפים
 אחת..( פעם ומחצה שנים נ' לכל רהתנואותיותיהן,

תפ
 הטוזוה בפני עכזרים ט,ם ישפוך לא -ר פרק היראה כשער כריהכתכ

 הבית, פתח ררך וליכלוך סינ,ף שום יעביר ולא בה אשר חשם קרושתספני
 לא-ם ראית' כזח לעטור ארם לכל אפשר שאי ומפני בקצרה. לשונו כאןער

 במקום רק כולן פני על נחושת כטס הטוווות כל שכשה נוהנ ףלהחסיר
 הנקב על והיה ההוא כטס נקב היה למווזה בחוץ לו הכתוב שר"י שלהשם
 על סובבת ההיא חרלת והיתה עצטו בטס תלויה נחושת של רלח כטיןההוא
 שר"י שם על אצבעו תחתיה ולהניח הרלת להנב,ה יכול שהארם באופןצירה
 ררכו לתום הנהיג לירושלים שנסע סנ"ל ישע" מהר-ר הנאון והחסירהנ"ל.
 מזהיר בקרן או בוכוכית שר"י של השם שעל הנקב לסת,ם פה אב"רבהיותו
 מאור. נכון ררך הוא ונם היטב. באר מתוכו נראה היה שר"י של ששםבאופן

 וברכתה מעקהדין
תפא

 סכשול שום יש אם וכן טובים הם אם שבכית המעקות אחרי תמירלעין
 כן וכש.עשה תיכף אותו שיתקן סכשול איוה יש שאם נפשו על ויקבלבביתו,
 בכיתך רסש תשים רלא תעשה לא ,מצות יום בכל 11 עשה מצותסקים
 לעשות וטלכוח בשם לברך צריך פעקה וכשמתקן פעשה. יעשה לא אםאף

 מקום וטכל לכבש. ולא לננך רררשינן כבש של לסעקה לברך אק אכןסעקה.
 לכבש שעולה שבשעה הכבש בצר רוקא רהינו לי ונראה בה. לי,הר-ם
 עלה שהכבש הנקכ רהינו הארובה סב.בות אנל יפול שלא היטב ליוהריוכל

 כברכה. סחויב כן ואם רקרא טרבוי כפעקה וסחויב נרול טכשול חויבתוכה

 דיניה פרטי ואגבה השם המקדש ברכתדיגי
88ת  רדשהתס יוזלפן הר-ר האלוף יד סכתיבת תעהקתי 

 תשתד*
 הגדול.

תפב
 שיחזק טובסח עבירה איוה לבעכור נסיון לירי בא השלום חסאם
 מיניה ארלעיל )קא. כוראו לכבור סטיתה קשין יסורין לסבול לבו אתהשם
 בן כיק שאם ו"ל הר-ף וכתוכ אומר שהרי שליסה( בתשובה רשברספרי

ש*( ש ו י ק ו א ר * 8 ת  מ  18י- 
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 שיעפור טובטח לקרשו מתחלה ברעתו המיוחר נרול שם אשה או א'שארם
 פלח,ן אנן לית לאלהיך לא א, יע,ל הן הכת,ב טן ,רמו יכא'כ ולאננסיון
 השם קירוש על ולהרינה לשרפה עצמן את טוסר,ן רכים שם,מ.ם יר,עכאשר
 נם ראיתי הכוחב אנ. אשר נצלב,ן וכמה אכ,, ,לא אוי לא צועקין,אינם
 אף רכה באהבה שם,ם סלכ,ת ע,ל עליהם קכל, להרינה טאו כאשרהתתי
 נשמתן שיצאה ער עול טרקו ולא ,לילוח ים,ם עשרה ער ,חי, ,סור,ם כטהשכבל,
 ביר באה אשר הכתולה טן ראיה עור גם באמ,נה. כהבתי ראיתי ואשרבטהרה
 הס,רה לא כן פי על ואף עינ.,ין סינ' בכטה נפשות יתר עם נפשה לענ,תאנסה
 פ-ק, בשנת בנסיח עפרו אחר ואיש נש,ם ולשה נם היא נם ועטרהכב,רה

 טעם טועם אינו השם את לקרש כלכ, שגמר ם, 1"ל חכטינ, "אטר,,והו
 טוב ,אולם חליתי. בל הלטונ. ירעת. בל הכוני הכתוב טן ואסמכ,הו.מירין
 השם קרוש על לעמור כלבו שינמור בתנאי ,עונ' אונס בוטן הפס,קלהוכיר

 ארעחא כנסיון שעומר כלבו ,ספוך שלא ל,מר ררצונ, לי )נראה ספקבלתי
 קרושת לאהבת קש,ן יסור,ן לסבול שרוצה לבב, בכל 'נטור רק לו 'כאיבשלא
 ויחוק ובויון סנם'וו יצילנו כרחסיו יתברך והשם טצאת'(. שכן וכפרומניהשם
 רצון. יהי כן אסן וכטהרה בקרושה שלם בלבכ לעברולבבנו

 אשר מהר"ר של וידוי יאמר גזירה אירע ושלום חסואם
 ורנקבורט.מק"ק

תפג
 ,בטר היתה ו,כאה ונקיה טהורה בי שנתת  נשמה אבוחי האלקיאלק'

 חטאחי אנכ, כי הטרובים ובפשעי ובעונותי בחטאי וטסאתיה לכלכתיההרע
 ומצות עשה מצ,ח סצוחיך על ,עברתי ותעתעתי תעיתי וכו' בנרתיואשמתי

 סרתי פה שבעל ותורה שבכחב חורה ועל רין ביח כריתות ועל תעשהלא
 1* בפה, יפרום לא לו הירועים )סחטאיו לי שוה ולא ופטשפטיךססצ,חיך
 והנה יאמר( כך ואחר השעה לו תפפיק אם א"כ ררך להוכירם שטובנראה
 ויהי המיוחר שמך קירוש על לירך ולטסור מפנ. הנשפה ליטול השעההניע
 עשית אסת כי עלי הבא כל על צריק ואתה אבותי ואלקי אלקי טלפניךרצק
 לעתיר כי להח,ירה עתיר ואתה ואטת צרק ,פשפטיך ורינך הרשעתיואנכ'
 יתנבר חטלום חם )ואם וכו' לפניך אני טורה בקרכ' שהנשטח ,מן כל כילבא
 ונו'( ה' אח ואהבת הפסוק לק~ם עקיבא רבי כשסחת באחריחו יאסרהאויב
 את לאהוב וצונו במצותיו קרשגו אשר הע,לס טלך אלקינו ה' אחהברוך
 ולקרש נפשנו ובכל לבבנו בכל להיות ועתיר והוה ההיה והנורא הנככרשם
 ה' אלקינו ה' 'שראל שסע ברבים שטך מקרש ה' אתה ברוך ברבששטו
 יתברך שסו קרהטח על נפשו שסור בפוסיה שהריכור כהיות זה ועםאחר,
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 יוולמן הר"ר האלוף לשון כאן ער סלה, אסן החים בצרור נפש1:תצרור
הנ"ל.

 שלא בדבר ערב אני יום בכל האומר תם מרבנו קבלה זותפילה
 דרכו' בכל ויצלח יום אותו כל רע פגע שום לויארע

תפד
 וכתחנונים בכקשה כתפלה שתעטר1 1רפאל ונבריאל סיכאל סכסבבקשה

 שאני טקום ובכל ררכי בכל שאצליח ה1א ברוך הקר1ש הסלכים מלכי מלךלפני
 טכל ואשה סאיש הן פלילין הן משרין הן יויקוני שלא מלסטים הןה1לך
 לע~לם וכאים ההולכ,ם פורעניות סכל הן סרעכ הן 1רכר מחרכ הן רערכר
 בורע. 1לא בסאר. 1לא בנ1פי לא ב. ישלט1 שלא .שראל אלקי ה' יצילני הכלמן
 לפניך רצון עת הואת השעה שתהא אכ1ת. ואלקי אלק. ה' סלפניך רצין,הי

 סלה יעקכ אלק. לנו משנב עמנו עבא1ת ה' וכקשת. תפלת. אתשתשסע
 נ' קראנו בי1ם .עננו הטלך הושיעה ה' בך ב1טח ארם אשרי צכאותה'

 1' ה' סבר.ת לפורקנך ה' קויחי לישועתך פעמים ו' הנואל המלאךפעמים
 עם היררן בענרו יהושע שעשה כס1 בררכי אצליח כך 1נ1מר גר1ר נרפע0'ם
 מקונסרס העהקתי לש1נו כאן ער לארצו כשלום ושב הכנעני עם כסלחטה'שראל
 ו"ל. טריוש אליעזר מהר"רשל

תפה
 הרינ.ם כל ללמ1ר לח.1ב יקר1ב ארם לכל רכה מציה ה,א רעת.על
 טספר אין כי ער רכ1 ריניהם 1חלק, פרטיהם כי יעכור 1אל ,הרנ לרינ,השיכים
 כרת ירע ולא בירו הםפר אין כוה ענין 1שלום חס לארם ,ורטן בעתוהנה
 רשאי אינו סספיקא נפשו 1לססור עצט1 על להחמיר יאמר ואם לעש1ח,מה

 שאם ערוך השלחן והככטת טאיסורא. חמירא וטכנתא הפוסקים רוכלרעח
 ונכק טוכ אל1 ספיקות טפני לכן לרעת. עצטו כאבר ספק לכלל שיבא.קרוב בנפשו שמתחתב נמצא רשאי אינ1 הכ. רבלא1 מכלל רשאי רת על להעבירסכוין
 וה טעם ומלבר פיו. על שגורים לו שיהיו ער אל1 רינים כל ללטירהרבר
 יסור תלו. שכהם אל1 רינים ללט1ר לארם שיש טרעתי רבה מעמא אניאופר

 בכולם הע1סק כן ואם השם קרוש שנקראין עליה; מ1כיח שמן כ'אטונתנו
 כנ*ל ושל1ם חס טה1ר בלתי מקרה יקרהו שאם לבו אל ונותן רקרוקיהןבכל

 והקבלה הוכירה לו תחשב אוי הנרול שטו קרושת על כאהבה נפש1עךסס1ר
 שא.ן אמרו כ. וה והוא הנלגול בענין אחת קושיא על בתיר1ץ הסקובליםחכס. אטרו וכן קה~נות. בפרשת העוסק על ו"ל חכמ.נו שאטרי כמו בפ1עללעשיה
 לנפשו חסר איננו ואפיל1 פצות התר'"נ כקי1ם לא אם שליפותו לקנוח יכולארם
 בנלגול עור לבא 1.צטרך של1 ררבנן מחלוקא אחר לגוש חסר ה' סמצ1ת אחתרק
 וכטה כטה .ש והלא הסה והקש1 סצזת התרי"נ לכל שישלים ער נלגולאחר



1% צומץיוסף

 יעסוק אם ותירצו חי1בא לכלל טעולם ארם בנ, איוה יבוא1 לא אשרמצ1ת
 לסתע שיוכל ליר1 יבא אם או ליר1 יכוא1 אם לקימם נפש1 על 1.קבלכריניהם
 כי על בספר, ררשו 1כן לפועל תחשב 11 קכלה אותם ש'סיע בק'1מםלאחרים
 .ום בכל עליו כש,קבל אלא ה.1ם כל ליהרנ אפשר וכי היום כל הורנ:ועליך
 שם 1איתא ."ו( רף חרר.ם כספר )עיין טכחה כצאן נחשב הנרול שפ1לקרש
 השם קרוש על נפש1 טפירת עצס1 על לקבל ארם כל רצריך הווהרבשם

 נפשך. 1ככל לכבך בכל כא1טר1 1כן ראחר ר'כאריכ1ת

 הש4 קדושת על נפשו למסור מהחיוב כללים קצת לךוהא
תפו

 1כל אינהו יעכ1ר 1אל .הרנ רטים 1שם,כוח עריות נל1. ורהבעכ1רה
 חי1ב ההטה באיכ1רים שא.ן אף גכיה1 רשיכי א.ס1רים כל רהינואכיורתה1

 1העלה אחת באשה ע'נ'1 ש:תן כאחר מעשה בס:הררין שאסר1 כפ1מ,תה
 יסות חכט,ם 1אמר1 ל1 שתבעל ער תק:ה ל1 ש~צן הרופא,ם ואסרו ט.נאלב1
 פאח1ר, עט1 תספר ואל יס1ח ער1סה בפנ.1 תעטור ואל ימ1ת לו חכעל1אל

 וכן לכס1ת שררכה כמקום כאשה להסתכל האיס1ר חומר ללמור יש 1מ1ההנרר
 חכמ,נו אסרו 1לכן קולה, טשט'עת ליהנ:ת כרי האשה עם להטספר האיסורח1טר
 וכשסיעת לכס1חו שררכה במק1ם באשה טגולה טפח ננר שמע קריאת לקר1ח1"ל

 נפש. לסס1ר מחויכ אין סכש1ל תתן לא ע1ר לפנ, טש1ם איסוריהם על אכןק1לה.

 יהיני "טס ליייצ"ייר
 מנחהתפילת

 החול' ימות כל הדין וחוא א'דיום

 אליהו נענה לא שהר, כה ליוהר צר,ך סאר הסנחה תפילת הטורכתב
 1הטעם ונו' אליהו 1.נש הטנחה כעלוח 1יה. שנאסר הסנחה בתפילתאלא

 לב1 אל אוחה לש1ם 1צר,ך בעסקי1 טרור שה1א בע1ר הי1ם באטצע שה,אטפני
 כקיצ1ר. לשונ1 כאן ער סאר, הרבה שכר1 ולכן א1תה ולהתפלל סעסק,1לפנות
 סק,לין שאנו רק למנחה ססוך לעשותם רברים כמה ו"ל חכט.נ1 אכר11לכן

 הכנסת לכית רופק א1 שק1רא השטש על סיפכ,1 שאנ1 טפני קר1ש1תבקהיל1ח
 וה על שם וכתב ערוך שלחן כהנה1ת כתב כן מלהתפלל, למפשע אתארלא
 הסעור1ת רוב כן על גרולה למנחה 'כטוך אפיל1 להחם.ר יש נר1לה כסעורהט,ה1
 שופנה חצות אחר תיכף ה1א למנחה סמוך כי כאיסור ה11 ביום שהןשלנ1
 שיתח.ל1 קורם מנחח להחפלל בוה לרקרק .ש לכן 1טחצה שעות בשש הואסמש

 בשעה כעשרה להתפלל בט1חים הסוער'ם לב נכון שאם ואפשרהסע1רה,
 וכן רפי שפ'ר כעשרה ערכית נם להתפלל כוה נם 1'רו,חו טתפלל'םשהצבור

 פעמים. כפהנהנתי



 אומץירסףאו
תפח

 ולהוויעני. הכנסת לכית הרסיקה על להשניח בעינ' נאטן צופה העמרחיאכן
 ש,שטעו תיכף ולהתפלל להפסיק שצריך לי נראה הסקילין לרברי אף פנים כלועל
 קולתם שטעם נמצא יותר ימת'נו שאם עוכרח השעה אין אם אף השמשקול
 יתאסץ הכנסח לבית רופק שהשפש בשעה הסוער לי נראה יכן ליה. אזראהנ"ל
 הטלעינים טפני 'ביש ואל תיכף שיתפללו חביריו את ולהזה,ר לורן עוזבכל
 לפפשע אתי רלא וה 'ר' על שיתקן טלבר כ. בו תלוי הרכים וכות יהיה נםואף
 בעשרה. להתסלל אותם יוכהנם

תפט
 חרר הוא אם מקום סכל כהיסכה סעשרה פועטים האנשים יהיו אםואף

 הוא ילך לקולו ישסעו לא ואם לעשרה, לצרף סהרחוב הנערים יקרא ה'לרכר
 וריו להיות שרוצה וסי לע.ל. שכתבתי כסו בעשרה להתפלל הכנסתלכית
 להטסוב,ן להור,ע וירוז אחר כוירון המסובין את שיזרז צריך וה לרברונשכר
 רק.ל פ,לתא אושא .רי על הרונ על כי שירפוק תיכף הכנסח לכית הקוראקול

 סתפללים שהצכור כוטן שפתסלל מי וירוע קולו לשסוע אפשר אי הפסובקהטולוח
 פאר. הרבה שכרויהיה

תצ
 להתסלל אין המנחה בפלנ ערב.ת שטתפלל,ן רלר,רן ערוך בשלחןנתב

 בחורף. חקצרש ביסש מאר בזה לרקרק צר~ך לכן כך אחרסנתה

תצא
 וציצית טלית כעט,סח פנחה תפלת להתפלל שיש כתב. ה,ום יסררר"ח

 להתפלל ,שראל ארץ בכל המגהנ שנתפשט כתב ובר"ח ובתפילין, ראש.על
 שאנו טפני טקילין אנו ואם היום, כל היא חפילין שמצוח בתפ.ליןסנחה
 התפילה כשעת סקום סכל כנקיות לשמרם יכולין אנו אין נם רעתנומסיחין
 תנרע למה כ; אם שהרית כתפלת נטו רעתו יסית ושלא נקי להיותעריך
 חפילין. לענ.ן הסנחהחפלת

תצב
 שפ1 ליחר הה,א נרולה מצ.ה ויקחם המלעינים מפני ארם יבוש אללכן
 ששכרם ברכות שתי ע,ר וירויח כפנחה נםיתברך

 נר~
 'תפלאו ובתענית

 סעשיו בשאר לו יאפר קרוש כרחו על כן ירי על וגם ברכות פאה יריהןעל
 שילב.נו 1ה10רא הבושה טפני רופ. שסץ בו 'טצא אם .תורו פניו עתהכי

 ופר. פעשה שעושים גונרי רחיפו מהנהו שהוא עליו לומר פנ.ו אתהעולם
 בטצוה זאסק ח~ק לכן פצוה. טצוה ששנר נטצא כפינחס שכרו0בקשים

 כ,אח.רבה



105 אומץיוסף

תצג
 שהיחק טפני וטעטי הפנחה תפלח קורם לאופרה נהנחי עקירהפרשת

 הנרסס חים ררך כספר כך אחר סעאחי וכן הסנחה חפילח חיקן העק"יהבעל
 והספר סלבי נשכח וטעמו רילונואניו פנחם מהר"ר סחכרו השםכקונשטנטינא

 לאחריו. או לפניו ההוא פספר אחר שום ראיתי ולא נאברהה.א

תצז
 בסקום אחריה או פנתה קורם תטירין רפרשח וירכר לפחות לופר ישנם
 א"ם שהעחיק העכורה סרר לוטר שרוצה ופי הערבש. בין של החס'דקרכנות
 טוב סה הרבים את בו לוכות כר, והרפיסו הנ"ל חתם ררך מספר ו"יהחסיר
 ארץ. סקרטי סראש .אטר ולא וכו' וכך סוכך יתחיל קצר העת ואםחלקו

תצה
 כר, הכנסת בב,ת מנין כשיש אלא אשר, לוטר שאין בו הכלנתב

 כך אהר כן אם אשר. ה.ה.ר,ם יאמרו ראם לומר רצונו כאן. ער קר"ט,עליו שיאטרי
 אשרי לאטירת סס,ך הקר.ש .היה לא המנין להשלים ב' או אחר עורכשיבואו
 ש'רקרק כסעורות כשפתפלל'ן או קטנות בקה,לוח והירות צריך וה ולרכרבטנין
 ומטנ. להתתלתו. סמוך אשרי עשרה שאמרו שיורע ער קריש יחחיל שלאהחק
 החון התחיל המנחה תפלת ומן שכשהג.ע בקלרן כשהתפללנו נהננו והטעם
 ער נחתי ולא כאחר אשרי להתפלל הקהל שירעו כר' רם בקול אשרימלת
 הישן. הכנסת בבית כןשעשה

תצו
 ולא תפלה שומע אתה לכי כשמניע אותו יאמר עגנו המתפלליחיר
 וכו'. תפלה שומע אתה נ. יאטר ע.נה אחה לכי וכשפניעאחריו

תצז
 שלים עושה קורם נוכר אם התענית ביום עננו להתפלל ששכחס.
 בשלום ישראל עמו את רהמברך הברכה סיום אחר לאטרה בירוהרשות
 אחה ברוך ער עננו יאפר רק הברכה ימתם ולא בחוכו או נצור אלק.קורם
 לעושה רנליו את שעקר ואחר עשרה. שפונה תפלת אחר לאפרו חיוב איןאכל
 הפיסקים. כשם כלל, עננו לוסר רשאי אינושלום

תצח
 של8ני הטנחה בתפלת לקכלו פחיג ח'וב  שאינו תענ,ח להתענותהרוצה
 כתענית לפניך הריני שיאמר והינו לרצון יהיו קורם נצור באלקיהחעניה
 יכול בטנחה קכל לא ואם באהבה, שחקבלני פלפניך רצון יהי לטחריחיר
 וכו'. היום יחיר בווענית הריני ויאטר בשחריחלקכל



 אומץיךסף%!
תצט

 מונחח חלב האטתית הנירסא התענ.ת אחר שאומרים העולסיםברכו;
 פנחה.ולא

תק
 ל1טר ע1ו ככל להשתרל נפש כעל לכל ראר לש1נו, 1וה ה,ום בסררכחב

 כ1 ולכוין הססוקים כטעמי ובערב בכקר פעמים י1ם בכל הקט1רתפיט1ם
 עניות ל'ר, בא 1א.נ1 וע1שר .ר,נ1 טשלח בכל 1הצלחה כרכה לנ1 1נ1רם כמלהמלה
 כג1ן לאמר1 שה1ת יש אם המנחה אחר לאסר1 ש.ש לי 1נראה ב1. הוהירכל

 בבקר הקסרתו שסצ1ת לאמר1, כר. מה זמן הצב1ר לתפלת ק.רם תפלחושטסתם
 מנחה אחר לאטר1 שע1ת אין 1אם הערכים. כין של התסיר אחר1בערב
 שפ"ו שנת מינן בר הנרולה המנפה פה וכשה,תה מנחה. ק1רם א1ת1.אמר

 טה מלבר הטנחה אחר נם אחר,. 1קריש כקהל לאמר1 שתקנ1 ערנתאמצתי
 תפלת אחר לאטר1 שא,ן בעינ. נראה פנ,ם בל 1על בשחר.ת. א.ת1שאטרנ:
 אחר לאסר1 ב1 וכל בט1ר שכתב 1אף הוא, הקטרה ומן לאו לילה כ.ערבית
 ראסמכ.ה. ל1מר שאפשר הנם טעמיה. סא, ירענא לא רטרנא ש.תאערכ'ת
 מססקח 11 אסמכתא 4יו ערב מנחת כפי משאת לפננך קסרת תפלתי רתכוןאקרא
 הערכים כין של שקטרת נמצא שלאחרי. לי1ם שיך ערכית הנ"ל טעם פלברכי

 הנרפס חים בררך חורפ' כיטי ראיתי שכן וכטרומנ. שחר. לשל קורםיה'ה
 אכל ישוב. ל1 מצא .לא בוה הט1ר רבר, על תנר שקראכק1נשטנס.נא

 צר על יטה א",ם בנסילת ומן. בכל ל1מר מיתי לרסיאה שאמר מטעם נראהלי
 שחרית. כתפלת כתכת. אשם נפ.לת ר,ני ושארשפאל1,

 החול. ימות ולכל ב' יום שלמחרתו ערבית תפלתליני
תקא

 הכ1כבים צאת אחר ר1קא הרין לפ. הוא שמע 1קריאת ערב.ת תפלחוסן
 ערכית תפלח מתסללין שאנ1 רהינו אהרר. רסתר. ק:לי תר. סקילין אנו1לכן
 כרכנן רהינ1 ההוא בזמן מתפללין אנו מנחה :נם .ה1רה כר' 41ילך הסנחהמפלנ
 לק1לא חל1ט1ת סבר1ת 1מצא1 ינען שהבתרא. רק הר.ן לפי נר1ל איסור:והו
 רברי לפי .ה1רה לר' אפילו המנחה פלנ ס1עיל אינ1 שמע לקר,את אכל לתפלה11

 מ1עכ וטן אלא אינו שסע קר.אח ומן וטקרימין רפל.נ, 1התנא,ם והטור,הרא"ש
 וכקיץ 1בתסלה שמע בקר,את .1צא אינ1 בחורף אפ.לי כן 1אם הלילהקורם
 הל.לה. ק1רם 1רביע'ת שעה רק א.ני המנהה רסלנ יחורה לר' אס.ל1 היתראין

 בתר1פת שכחב כסו ומנית לשעה הנ"ל 1רביעית שעה תחש1כ אם1אפ.לו
 להתפלל שטקריטין בקיץ כן 1אם שע1ח לב' מנ.ע אינו מקום טכלהרשן
 לפי בה יועא.ן אין הלילה ק1רם שעות נ' או טכ' י1תר שטע קריאת1לקרוח
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 לצאת לטטתי טמוך כולו שמע קר,אח שיקרא ארם כל ומתויב ראוי לכןהרק
 אחר, שפע רקריאת הואת נרולה מצ,ה ישליך ולא שמע קריאח חובת יריכה
 בקריאח שכתבתי הרקרוקים בכל 1יקראנה היראה כספר יונה רבינו כתב וכןנ1ו
 כי1 שפע קר,את לקרות יש אחר פסעם ועור שנח. רסשא, ערביח רחפילתשפע
 שכה. תיבוח כרמ"ח הלילה מפנעי איברי: רמ"ח לשמ1ר כרי לסטת1סמוך
 כתוכ 1טהרי"א טהרמ"ק המקובלים פי על שנתקן שמע קריאח כסרר1לכן
 תיכ1ח. רמ"ח להשלים כר. נאמן מלך אל שמע קריאת קורם לומרשיש

תקב
 לצאת כרי לטטת1 סטוך שסע כקריאת הנרול הצורך שהוכחחיפפנ.

 יצא לא הל.לה ק1רם לישן שהולך ם, כן אם בומנה שטע קריאת חובת .ריבה
 הקיץ בימי כוה לרקרק צריך שם,ם ירא כל לכן שטע, קריאת תובח יריאו
 לנמר. נק. לה.1ה אפשר א. ססתמא כ. המשככ לחרר ח1ץ 1.צאלפחות ראשי ו,כסה א.ו1רו וילבש 'ר.י יט1ל 1או השחר על1ת קורם שיקיצנ:ם. להעם,ר שיראה לי נראה חמרא ראנבריה או בסאר שנתו עלי, תקפהואם

 שטע לקר'את ק.מה לומן לפנ.י מה ומן עור אם כך ואחר שסע קריאת1,קרא
 נפשו. כאות לכטח לשכב יוכל שחריח1חפלח

תקג
 פצאנו לא כוטנה לתפלה אכן ב1מנה שמע לקריאח תיקון מצאנו1הנה

 .יתר רברים בכסה כה שהחסירו סצינו טקום סכל מררכנן אלא אינהתפלה כי ואם כנ"ל המנחה פלנ לסני הרבה להתפלל שסקרימין הק,ץ כימותתיק:ן
 הככור פפני אסיל1 הפסקה ואיס1ר רנלים וכ,וון עסירה כנון שמעסבקריאח
 קרסונ.נו לטנהג סער לסצא חי,ב עלינו חל כן ואם מילי 1כשארוה,ראה

 עור להקרים פה שהנהינו הפשוט המנהנ וכפרס הנרולה לההקרסה1"ל
 וער מפנ, כן נם ולסעסים התענ.ת ספני חרש ראש כערכ הסנהנ עלס:סיף
 בפה קצח ישוב שמצאתי בלב. שטחה ונתתי להם און 1סצאת. ינעתי וכןהקהל.

 אב1ש ולא נאסנה ה' בער1ח וארברה פ,סקים כמה כו ונתלבט1שנתחבט1
 יפקון שכ.כנא וכר כ:"ל להנהינו הנרול.ם לרכרי שאכוין מלפניך רצוןיהי

 רהאירנא רק רשוח ערבית חפלת לן רקימא אחרי 1ה, הוא והת.רטלאנפאי,
 אמרו רהם לומר אפשר לכן לחובה על,נו אותה קבלתינו .רי על חובהקכע1ה
 להחפלל רק ~רעם ועל עליהם קרטונינו א,חה קכלו לא שבארצוחינו אפרו1הם
 ער באכילחם להטתין ההטון על לטורח שה,ה טפני נרול ה,1ם בעוראותה
 היום כעור לאכול פקרימין ה.1 ואם הנוככים יציאח שאחר ערב,ת תפלתאחר
 כסו ,שינה שכרות ירי על לנסר. ערבית ת"לת שתתבטל אפשר היהנר1ל
 איכיו הלא הוסן להקר.ם רש1ת להם ה.ה אין תאטר ואם הרשן. כתרוטתשכתכ
 1לואי ראסר יוחנן כר' לן קימא הא לופר יש לבטלה ברכהחשש

 שיתפ~
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 יטתפלל רחוור התפלל אם רמסופק להיכא ט.לתא הא ורסיא כולו היום כלארס
 .( כראוי. כונה בעלי אנו רא.ן לרירן 1אפ,לו רבר בה לחרש צריך,אינו

 פה אכחיג למן חורמ בטפר קוראין שני שביוםפשני

 אליהם. הנלוה וקריאתה תורה ספרדיני
תקד

 נר1לה 1תסלה טווהר .ס1ר1 עיקר כי וכו' שפיה כריד לופר 'פהסנהנ
 פלוני. פקיר, ובין עברך אנ, ולי ב'ן שה1סיף הי1ם בסרר וטצאחיהיא

תקה
 על א,תה כשנושאין הורה הספר לסס,ך מרקרקש ח1נט קצתר~אתי

 ספר הסושיט שאפיל1 שכתכ חם,רים מספר להם ראיה וטצאתי 'פינםהורוע
 ניתנה. כיסין שהתורה ביטין 'ושיטנולחכיר1

תקו
 ססנ.ן ש,היה 1רוקא שבכתב בתורה אחח פעם חורש בכל שיקראירקרק
 לטנין. עולה הטטט,ר שאין בשעה כהפטרה לאהקרואים

תקז
 שירע כרי שיקרא הפרשה החון ל. יראה כהחלה חורה בספרכשקורא

 כרי תורה לספר ולא אחר לצר פנ.1 יהפוך כך 1אחר הברכה שיאמר טהעל
 תורה. בספר כתוכים הברכות יאמרושלא

תקח
 הקריאה שלפני בברכות השם הזכרת בשעת ישתחוה ולא הברכהושטר

 ו"ל חכסינו אטרו שלא בסק1ם להשתחוות נרול אשור הוא כי1אחריה
 רטי. שפיר השם לככור קצת בהרור ראשו כפ,פות רקלהשחח1וח

תקט
 הקורא ברכת על 1ער לע1לם חטבורן ה' ברוך לענות רשאים הקהלאין
 א0ן. יאטרו רק זצחו שסעו שלא בנחת הטכ1רך ה' את ברכו יברך אםבחורה
 סאר הפליג היום ובסרר הכרכה. בשעת מאר קולו להנכיה הסברך סחהבלכן

 לעלוח עור 'וכה לא 1ראי הכרכה בשעת ק1לו הנביה שלא וטי 11.בסעלה
 הרבים. סוכה היה קולו את הנכיה שאם ספנילחורה

תקי
 ה' בר1ך לוטר כ; גם לקורא .ש וגו' המבורך ה' ברוך הקהלכשאסרו

הטבורך.

ט=%*רא%י
 חי"*ח

 חארפי
ק ~  * פיי 

זת%מ פ  ח  שץ. יא 
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תקיא
 חכס'נו שתקנו רק לחון ולא לקרות עצמו לקורא יש הרין פי שעלירוע

 הקורא שיקרא טוב לכן ליורע. אף החון שיקרא לקרות 'ורעים האינם ספניהל
 ירוע ועתשו לכסלה כע,ני כרכותי1 ה,ין לאו ואם בטלה סלה החון עםבנחת
 לומר שיוכל פ. על אף תורה בטפר לקרות יכול שאינו ומי הוא. נרוישבר

 לתורה. לעלות לו אסורהברכח

תקיב
 בנקורות סאר לרקרק צריך וכן הכתיכ ולא הקרי לקרוח צר.ך הקוראהחזן

 אותו. מחויר.ן כן .רי עי סשתנה שהענין נקורה שינה ואם מכטעסים,יותר

תקיג
 רובא שראית. הרברות עשרת ניקור קריאת אופן לפרש אמרת. והואנב
 נקור1ת בשני נקורות אותיות כסה שיש והוא כהו טעו רטסעא והחזנ.םרעלמא
 והערי הנון תחת שיכים האל. נקור1ת ושתי תרצח .כן וכפחח בקמץ פנ.כנון
 שקצר מפני רק נק1רה שום רתרצח וח-ת רפנ, ל'1"ר א'ן הרקר1ק פי עלכי

 נק1רה והח-ת להיו"ר שיש העם סכורים ולכן והח-ת ה.1"ר תחח אשרהכקום
 11. בקריאה פירוש שום להם אין כי ממשסעותם הסלות ס1ציאים הטהובוה
 כלל. נקורה שים בלי והח-ת והיחר בפתח 1הצריי הנו"ן לקרות ישלכן

תקיד
 אקרים ותחלה נקורות השני טעם אפרש בוריו על הרכר להכ'נךונף

 רתרצח התוין כל כ. 1רפי1ן כרנשות נם רק בנקורות כלבר הש,נוי והשלא
 כנ,שא הפכ,ם שני שיהי, אפשר אי כי ,יר,ע ורפויים רנ1שים כולם תגנ1בתנאף
 ס'ני שני הרברות לעשרח שיש מאחר כי הכל, יתישב אחר וכתירוץאחר,
 ססוקים כשאר מחבירו מופרר פס,ק כל א' וכסעם נסתר לטעם כירועטעמ'ם
 פפחח ע1שה פסוק 01וף אתנחתא כי ו,רוע סחוברים. הפסוקים השניולטעם
 כקמץ להיות צריכ'ן פסוקים סופ, המה ותרצח שפני השנ, לסעם וכןקסץ
 שמו ולכן בפתח, להיוח צריכין קוראק שאנו וכ10 מחוברין שנולם הראשוןולטעם

 תחת השנתה והנק1רה הראשק אות תחת האחח הנקורה והסרפשיםהסופרים
 שסו לכן עיקר ונקורה טעם איוה שנסתפקו וספני הנ*ל, סעס ספני השניאות

 הרגשוח גם איפכא, וכשניות לפתח קורם הקמץ הראשונות הרכרותכעשרת
 רפוין כפיח כג"ר חנחים אהףי אותיות שאחר ירוע כי זה כררה מיהשבורפיק
 האוה.וח כל והגה רנושק, ספסיק הסעם אם אבל טפסיק בטעם אינן אםורוקא
 חשני אהר" סאותיות אחת שסופם תיכוח אחר הם רפויין ורפ1יין רנושיןשהם
 4-פיק. רנחשע להיות צריכש לח טפסיק אינו ואחר טפסיק אחר הנ"לטעטש
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תקטו

 כל כעאן כרין לתמן ת1רה ססר סליק כר .יקהל פרשת ב1והראיתא
 לססתח לעלמא רשו ולית צתת'ן 1יהון ובויע ברתת ב~ומה נרטיהו לכרראעמא
 ליה רלית כסאן באימתא כלהו אלא אוחרא בסיל' שכן וכל באוריתאפ.סיה
 החון עם כלל ויומר יקרא אל וה ומסעם בקצרה. לשונ, כאן ערפ,מיא,

 מחשבות מבלי בטלה טלה שקורא סה הפרשה סתוך לשטוע אונו יטהרק
 מתוך שופעין שאנו וכפרט ברכות בשעת וכן כטלה ירחה שכן וכלחוץ

 איכא תורה רבספר לי ונראה אחר. ריב1ר שומע לא אם :לל יצא לאחומשים
 ב1ה. ליוהר להם "ם והחונים עליו 'ריו אצילי להניח או לישקאשור

תקטז
 העולש לנ' שקורין ה"רשה תהיה שלא צרין בשבת ומנחה וחפישיבשני

 בריב שמסימין ססעי ואלה פרשת לכן פסוקים, מעשרה פחוחה תורהלספר
 לסים וצר.כש כרין שלא הא שם .יחנו תמרים בשבעים .התפלוחהסררש
 השנים שרוכ שמפנ' לי ונראה פ1לין. רפ,ס בתפלות ה"א וכן סוף ים על1יחנ1
 בטיע,טא רק לו' טמעי ואלה פרשח קוראין שאין ,נמצא מחוברין ומסע'טטות

 ו"ל. הראש.נים בסחשבת וה רכר עלה לארהשנים

תקיז
 ראש ער לפניה פסוק.ם נ' אין אם הפרשה באמצע להתחיל  רשאיןאין
 פסיקים נ' עור אין אם הפרשה באמצע מסיסק א.ן וכן הסת1מה אוהפתוחה

 כי כאוניהם בשבת בה לסים אין 1,לך פרשח לכן הסתומה, או הפתוחהער
 ישראל. וקנ' בל ואל למים צר,ך אלא הפתוחה ער פסוקים ב' רק עוראין
 בפרשה פסוקים כ' טשתר אם נפקותא א.1 בשבת ובמנחה וה' בכ'אכן

 בפרשת וכן ה.וצאין, נו.ר,ת שתכ. ולא השלישי אחר. עור ק.ראין שאיןמאחר
 רק עור אין כ. פה המנהנ שהיה גמו חתם כלנו לשל"טי לסים א.ן.אתחנן

 ננר שה.א כיק הטנהנ אחר לילך בוה לומר לנו 1אק הסתוסה, ער פמוקיםכ'
 בתלסר. פשוטרין

תקיח
 ת"יה לסטר כבור אין כי חורה הספר לפחוח אין אחרונה כרכהאחר
 כר, יפתחנה לבימה שאחר,1 הק1רא לביאת טמוך רק בחנם פת1חהשחהיה
 משם. פר.רת1 בשעת כנשיקה ת1רה הספרש.כבר

תקיט
 מנ' פחות להתח.ל א. פרשה למים נמ1ר אר.ר יש בשושג'נות.נן
 בשושבינוח הסרר לקר1א הטנהנ שהיה ו~כורני לסתוטה. א1 לפחוחהססוקימ
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 ב*י עם תיקן פה אב"ר ךל הירץ סהריר מורי הגאק וכשחיה חשלשפעמים
 הפישיוח יעשו כן פי על ואף אחת פעם רק הסרר לקרוא שלא או שהיהךל

 כרצונו הפרש,ות לעשות העיר חכטי רצון ננר החון נהנ  ית,ז והןנריניהן,
 טעם מפני נעשה ולא ככה על לענשו סנולה יחירי ככה על וציוח1 כריןשלא
 הסרר לראש לחוור פשע חסאח1 על ה1סיף ל"1 ר"ב יר.1 כי וכראותו הנ1ןשאינ1
 רע לטחות. כירם ש'ש אותם רוטיה נאלמו עין כהעלמת וה כל ועל רצונ1ננר
 הפעשח.עלי

תקך
 הת1רה ספר טנשק בת1רה שקרא לאחר רם"ה סימן חסיר.ם כספרנתב

 ויעשה ינשק אם גרול כי11י הוא כי ינשק כך גאחר ירוק רוק לו :ורטןואם
 רוק. סלאה חורההטפר

תקכא
 כנון פצוה לצורך אפיל1 הקריאה בשעח הכנסת פבית לצאת שצריךפ
 ופשיסא לנברא נכרא בין רק לילך שלא י1הר אחר הכנסת בכיתלקרות
 הקריאה. בשעת תורה רברי אפיל1 ריכור ש1ם ירכרשלא

תקכב
 שישסע כר' הקריאה נטר ער האחר הכנסת טבית יחזור שלא לרקרק1'ש
 טמנ1 שטא הכנסת לבית שוכו שטרם בעיניו יראה ואם הש"ץ. מפ,הקריאה
 לשמוע כרי לשם שנכנס הכנסת בכית ההפטרה הוא יאסר ההפטרה שםיחחיל1
 נסר כטרם 1אם עליהם. ואמן שטו וברוך הוא בר1ך ולענות הטפטיר טןנרכותיה
 שם ,תפלל קר.ש טפנו שיצא הכנסת כבית הח1ן התחיל 1ברכותיהההפטרה

 הקטורת. פיטום של ית1ם קריש ער לפחות בצבור התפילהכל

תקכג
 ויאטר ,שחה אז הרואה לעיני טגיע והכתב ת1רה חספרכשפנכיהין

 ראשו ישחה בפבוכ עיניו לנגר הכתב שסגיע פעמ בכל וכן וכו'. ההורהוואח
 עיניו. לנגר הכחכ שיהיה ער התורה חאת לוסר יתחיל ולא ראשו השחהולא

תקכד
 א1תה טשכר ערום נקבר ער1ם תורה בספר האוחו ךל חכמינ1אטר1

 לק איטור, עשה נם רק שכרי שאבר כלבר 11 1לא תורה, כספר שעשהמצ1ה
 לססה העסורים על שנכרכו היריעות לפתוח שכשירצה לרקרק הנוללצויך

 תורה הספר כשנוללין בוה לרקרק צריך וכיותר נירו, ולא בטליתושימתחם
 ריופא. קריאה בו לחפשכרי
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תקכה

 לראש לכל ער הגרולה ה' לן בטטפחת שנולל בשעה הגולל "טרב~לה
 השניה. צר על עלי.ן בראשית של הצר שיהיה וירקרק קבלחי. שכןכטר.טני

 ישראל. כני סושבות מקוסות ככל הטנהנ הוא1כן

תקכו
 וסוף חים לעץ חים .עץ בין באפצע סהיריע1ת התפירה שתהאוירקרק
 להפוך יצטרך שלא כענין הטגביה לצר בפנים יהרק מיסשל שקורקהפטשחת
 לפתיחתה. חורההספר

 וחמישי. שנידין
תקכז

 ו,ין מבשר עצטן פונעים וקצתם להחענות הפר.שים נהנ. .חטישיבשני
 שבארבעים טפני הוא ה.טים אלן שינוי .טעס שאחריה. הלילה וכל הי.םכל
 לישראל הוא ברוך הקרוש נתרצה כהם שהרי ברצק שהיו האחרוניםיום
 בחמישי השלום עליו רבינו משה עלה כרבריך סלחתי ואפר הענל סעשהעל
 בשם כתב משה ובמטה מרובה. פרק סוף הח.ספות שכתבו כמו בשניירר

 נהנו לכן רצק יסי הם שניהם שלרבר' נסצא בחסישי, 1ירר כשני שעלההתנח.טא
 לטנוע להם היה כן אם תאמר ואם יטים. טבשאר ,.תר ות"ילה פר"מ1תבהם
 ולא שלפניו הלילה אחר הולך הי.ם מקום רבכל שלפניהם בלילה ויןמבשר
 שקבלת. כמו לומר ים כן, נוהגק פולין שבארץ ושפעתי שלאחרי. הלילהאל

 השל.ם על'1 רבינ. טשה היה שלפניו והלילה ה' יום בהשכטה שעלהשטאחר
 שם התוספ.ת שכתבו כסו בשמש היה שלאחרי1 והלילה בארץ לטטהערין
 שלפניו. פהלילה קרושה ..תר תהיה שאחריו שהלילה ראוי לכן הנ"לבפרק

תקכח
 א.ן כי 1צרק, אפת רבר.1 שכל אחר ההפטרה בברכ.ת אמן לענ.תא'ן

 כאל. שם בנעימות. הנ.נון לעש1ת אין הטסטיר גם ולכן הכרכה סיוםשם
 בט.ר. בהריא הוא 1כן הרבים יכשיל לבל סיוםה.א

 הערב' ועד מבוקר והנהגתו שבת ערבדיני
 האמא בויגיש ושניתי שיעסמוי סה קטן בבוגב מהגההוי עפך עם בקצרה חיום מסדר הבהגהו חעתיקלחשומ
 צאמצע לכהיב ר8פיי8 מת8 וברים איזה אמוע וצף דיא שהוומיט מח לטיב אוסיף רבויו השלפת הצתריצמם

 לשוט: יוה כםצני קמן ביבדי דבויו לחפפיק רציתי לא פכונם על לסדרם כדידברע

תקל*(
 ה.טים כשאר ל'סור לקבוע לו אין כראוי תפילת1 אחר בכוקר הששיים

 הששי כיום והיה ףל חכסינו שררשו כסו שכת ערכי להכין ללכת לסהרכרי
 צומייצעאהה ה8ר תקכ"ס סימן.(
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 תורה חלמור טצהן בפרט המצוה טן פסור נמצוה שהעוסק פי על ""ףוהכעה
 היא ורארה טקומה כאן אין הכי אפילו כולן הטצות כל כננר שקולהשהיא

 אפשר ואי עוברת מ9וה שהקא ספני שבת כבור ספני אחח שעהלהתבטל
 יכלתו כפי בעצמו הוא השכת לככר עליו תובה ארם כל כי אחרים 'ר' עללעשוח
 פשרחים לו שהש פי על אף סקצתם אלא כולם לא השבת צרכיולהכין
 אחר שכל חראשתש החכסים כתבי בכל שמצינו כסו וכטה, כסה.עברים
 משרתים להם שהיו פי על ואמ בעצפו לעשותה מלאכה לו מיחר היהמהם
 וולא אנא רבה גברא אנא כהנא הארם יאסר שאל נשסע ומטילאהרכה
 ואינו מ~קן ראיה לו יביא והיצר וככבורי כעצמי טלאכה לעשות 0לתאבי
 יו0ף ור' ררבה התם פסורש שהרי אכירה טהשבח פטור שהוא כבורולפי

 הבושה ספני שיטנע פהם נרול לנו ופי ממש הריוט פלאכת שהיא עיביטצלחי
 וטכרכר טפוו שהיה ע"ה הטלר מרור וילטור בעצסו, לשבת טלאכה ~יוהטלעשות
 ונר "פראל טלך היום נכבר מה קשוח אליו רכרה אשר לטיכל והשיב הארוןלפני
 לוטר רצונו ננו, בע'ני שפל והיחי מואת עור ונקלותי ונו' בי בחר אשר ה'לפני
 מלך הן חכט הו נברא שום ככור לחשוב אין והנורא הנכבר כבור ננרכ,
 סצוה ה,א אבירה השבת שנם פי על ראף ככורו לפי ואינו טוקן יקשהואל
 נהנתי הקטן ואני ורם. בשר סטון אהבח כבור רק ה' כב.ר אינה טכלה'

 והרחח ושטיפח יסרורו השלחן ועריכת הפטוט ומילף הנרות ת.קוןגעצמי
 אלו ענ'נ.ם .אם ומבחט. טבית בשטיפחן בעצמי לרקרק כר. ונםכוסות
 נרולה ה.א כי כהם תלוי השבת הכנת עיקר כי האיכות רבי הם הכמותטעט

 הקרהמ ככור הוא שכח כבור נם כנ-ל עליה הקפירה עצמהשהתורה
 הקרהפ רק קרטון  שאינו העולם חירוש על מעיר בשסירחה כי הואברוך
 ה'. כהנת בביט.ל הח.רה ל'מור ט,עיל ומה ליש הנסור מאין הטוציאו הואברוך

תקלא
 לוה חלק לתת יכול בו .תעכב ולא קצבה לו שיש ענין ה.א הלסורואם

 משום התטילה אחר ללסור לקבוע הוא נרול רבר כ. 'רו ינח לא טוהונם
 חיל. אל מחיל'לכ.

תקלב
 חשוכ כי רב.ם ל.מור לבטל שאין ורא. רבים עם ל'טור ק.כע הוא.אם

 עוברת שאינה בסה כפרט לפניו חשוכה עוברח סצוה שום ואין מארהוא
 טקצתו יהיה כולו .היה לא ואם כך אחר ילך עחה להכין ילך לא שאםלנסרי
 11ה. והייחקפם

תקלג
 התפלה אחר מ,ר חרנום ואחר טקרא שנים הפרשה לקרות שנוהנ מ,יכן

 אותה ~קרוא כירו היא ומצוה ה.א ה.ום טצרכי כי יתעככ ולא לקרואיוכל
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 האר"י ססירור שסע קריאח 1סרר שבת ובתיקונ' השש'. ניים האכילהקורם
 או הטב'לה ואחר חצ1ת אחר הוא שמו"ת שקריאח כך אחר מצאתיו"ל
 חל'פות אחר 'קראם טכול ולא רחוץ לא שא'נ1 רס' ל' ומשמע הרח'צה,או

 אלו ה', ביום שסו"ת קריאח להקר'ם שטוב כחב וכת"ח לשבת.שפלות'ו
 רכתב וה ברכר נסתפק המתכר רבינו שנם ל' ונראה הים. אלק'ם רכרי1אלו
 והמעין רע' שאחוה רק סכרעת כמונ' קל,שה רעת וא'ן וכו', שנוהנמ'

 רח1ץ לא שאינו שמי לי שנראה 1ה1א אל'1, 'קריב בו יבחר אשרהקרוש
 למפשע אתא רלמא למצות מקרימין זר.ו.ן משום חצ1ת קורם יקראם סבולולא
 שכן וכל שרוחץ ומ. שבת ק1רם קריאתה ש.כטל לירו אונס שום יבאאו

 קריאחם רינ, ישאר רוקא. חצות אחר ווטנם אחריהם ער יקראם לאסובל
 לקסן.ע'ן

תקלד
 כך ואחר כבוקר טיר האכ.לה צרכי לטכור המק1ם אנשי ררך אםאבל

 לימור לא לומר רצוני לימור ש,ם לקב1ע רא1, אין לקנ1ת רבר ימצאלא
 שבת צרכ. להכין ילך אלא תרנ1ם 1אחר סקרא שנים קריאת 1לארב.ם
 ללימ1רז. יחו,ר כך ואחרסיד

תקלה
 רבר נמצא א,ן התפילה 1אחר התפילה זטן קורם לסכור רניליםואם

 מצוה 111 ררבנן מצוה שוו שיתפללו ק1רם שבת צרכי לקנות שצריך ל.נראה
 שמע קריאח שיקרא ובלכר עיברת וטנה א'ן 111 עוברח זמנה 111ראוריתא

 רא1רחתא. כן נם שסע רקריאת הטעם לי ונראה ומנה ש.עבורק1רם

תקלו
 ש'תפלל אלא מהם .ותר להתחסר ל,חיר אין מתסללים הקהל1אם
 הצכור שעושה סה כל כי הצכור ש.עשה מה הוא יעשה כך ואחרעפהם
 לכשהוא עצטו כפני טצ1ה הע,שה ליח.ר ערך ואק כו חפץ הוא כרוךהקרוש
 טאר. הרכה הנר1לה במעלת סתעלה כי הצבור עם א1תהע1שה

תקלז
 לישב '1כל הששי ביום יכ'ן מה ל1 נשאר ולא ה' מיום הכין נאוליואם
 נראה 1' כיום ההכנה על הקרא רקפיר רכיון לי נראה אבל כרצ1ני1ללפ1ר
 להכ'ן המכ'נים ררך כי והטע0 כראוי ההכנה מעות קיס לא ה' כיוםרהטכ'ן
 כך כל ניכרת ההננה אין קורם ים.ם מכ' רבר שפכין והרואה לחבירוט'1ם
 חכסינו שאכרו ס. על ואף צריך, הוא אחר ענין לאי~ה שיאמרו לשבתשהיא
 סצרכי שא,נם לענינים הינ1 ססחסרין, 1כן שבת לכבור ה' מיום שפכבסקו"ל

 שכל והטעם לזה, וה רופה ואינו ו' ליום עצפינו להכ'ן לרכרים אלאהאכילה
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 ורימוולש על אכן לאכול, טוטעם שיהיה משום בשעתו לעשות צריך אוכלרבר
 קפירא אין כן ואם סחרשים י.תר טובים שהישנים טוב יום הלכות פהר-לכתב

 לעשותם שאק בשבת להיוח שחל פסח בערב הנהנתי )וכן ה' כיוםלעשותם
 ומצה(. פסח בתכשילי עסקניות הירים 3י שכתבערב

תקלח
 המבקש,ם רוכ מפנ. הענינים לבקש גר.ל טורח לי יש ו' ביום לומרואין
 לפום כי ביר. מוחה ואין כרעוני וקונה מתוקן הכל ס1צא אנ' ה'וב'ים
 לא אם המצ.ת אחר רורפים היותנו א,פוא ,ורע ובמה אגרא הט.רח ולפוםצערא
 הגוף. לטורח יחוש ולא שיהיו המצ.ת לקי.מ הצריכים הענינים בכללרקרק

תקלט
 אינו אליו צריך הוא אשר הענין כן אם אלא השש. יום הכנות לבטלאין
 נמצא אינו שבוראי סכעיא ולא ה' ביום אוהו יקח וראי ואו ו' גיוםנמצא
 כבור כי הוראי מפני הספק .רחה לאו א. נסצא אם ספק הוא אפיליאלא
 כשר.אה שמיס ירא לכל יראוי א'. טיום ואפ.לו יפה סנה לו להום,ן הואשבת
 ,מצא אם ספק ויש לשבת הצריך רבר והוא ורא., י"ה השבוע בתוךרבר
 לשבח. אוחו יקגה ו'בי.ם

תקמ

 ביום ימצא שטא ספק לו ויש ורוה כחוש אלא ה' כיום מוצא א'נו אםאני
 ספק. שה.א פי על ואף ו' ליום יסתין וטוב שמןוי

תקמא
 ו, ביום .מצא שאם סמך על הכחוש ה' כ,ום ליקח בירו סיפוקואם

 להטציא עלי. שתרחם השבת 'כ.לה כי הכחוש 1.ניח אותו יקח והטובהיפה
 השסים סן לו .פתח. כן שבת לכבור יר,ו יפחח כאשר כי מויג.ת.1 בשופעלו

 המחבר סרינת הרנילות לפי אפילו שוה מאחר לי ונראה טחסורו. ר. לולתת
 במרינות שכן כל כלל מל.ח בשר לאכול רנילים שאינם ישראל ארץשהיא
 יצסרך אם האי כולי היוק לו שאין שנטצא מל.ח כשר לאכול שרגיליםאלו

 בעילם ספק .ש אם ליה ראפשר כבל הכשר קנית להקרים שפחויב ו'כיום פפני טוב כשר שסצא ירי על השבת אחר ו' ,ום קורם שקנה הבשרלאכול
 השבוע. באטצע שיקנה כעת כמי ו' ביום טוכ יטצאנושלא

תקמב
 וכר .לא וחיליקיהן הכשר קנית םעניני הרבה סרכר המחברהרב
 3רצון ו' בי,ם טצויש תוב"ב צפת היא שבעירו אפשר רגים, קניתחיליקי
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 פשר יורע והחכם בבשר. כמו החילוקים כל בהם 'ש לריק אכן מישאיש
 לחורף ק'ץ בק נרול חילוק 'ש פנים כל ועל מעצמו. חילוקיהם להבקרבר
 ה'. ביום נתבשלו אם כמאר מעטם טפינין בקיץכ'

תקמג,
 הסאכלים תקון כי לאכילה השם; אם ,ט,כ וך שמן בקנית להשתרלצריד

 בארץ )והינו ומתוקים. טובים המאכל'ם נם 1מוכ סתוק השפו ואם חשטוהוא
 שרחמם כמו וופן מאמי ואינו שומשט'ן בשמן המאכלים סתקנים ששם.שראל
 בהמ,ת לשומן אחא שומן כין החילוק אלו וכטר,נות אשכנו כלשוןלפרש
 אווא שוטן שבין החילוק וכן וכבריאות בטעם ונרנש ירוע טיטכרשק,רין
 תכש'ליו להטעים 'ראה ה' לרבר החרר כל לכן כן, נם ונ.כר .רוע דתלשמן
 ונופו.( לשכלו ,יפה קטנה טאר כהוצאה ההפרש כי ונם הסובהרבשוטן

תקמד
 נטשך ונק, וך חשטן שאם היטב, שיאיר וית שטן יהא לנר שמןוכן
 לינון. נהפך השטחת, אורו טאפיל וההפך נכבה ואינ, הפתילה אחרכראוי
 איסור חה שטן הנרות ימלא או שירליק נכרית או לנכרי לומר צריך אז)נם
 שהרליק טאור ליהנות אסור אסירה בלא ואפילו שכוח לנכרי ראס,רהנרול
 ובארצותינו שלו. הטלבוש יטכור ואפילו לנר שסן לכקש עלי, וחובהנכרי(
 סשסע וכן יותר לירלק הישנות נוחות בעיני כי ישנות הן אם סקפיראיננו הפתע" )על וית שטן כאור מאיר וצלול ישן הוא אם לפת ורעוני שטןודש
 איו שלי ספני בשיר. כן שיסרח. אף שוורין, אנו אין נם רס"ר סיטן סוףכטור
 שחגאורן

תקמה
 שי,כל האפשר בכל וחשוב טוב שיהיה לקירוש י.ן אחר לחיויצחד
 צריך לקירוש טקום טכל אותו אוהב אינו ואם מטנו. יתעננ שיתהנהלמעוא
 מפה. פוב אחרלבקש

תקמו
 חקרירח לתכל כהן וכיהעא ותכלין בירקות תבשיל צרכי לבקשצריך
 בשם.ם ~תן כחי ררכו שאק פי על ואף חכו טעס לפי אחר כל,לסתקה
 תכשילו. לתקן רניל חשוכ שארם טה כל להכין צריך כשבת התכשיללתוך
 פבלי התכשיל תיקוני כל לברו ולהביא כו לחוהר ארם כל צריךהלכך

 כין )או טעורה לקנוח טתיקה מיני או פירות לקנות ביתו אנשישישאלו
 לי(. סוסיפין הם,סיף וכל ברכות סאה בהן למלאוה לסעורחסעורח

תקמז
 נוהנ,ן וה ולענין הרכה. האם טעט אם ענים עם ביתו ובני עצפויעננ
 אצלו הטוכן מהתכשיל חלק וכית כ,ת טכל תטחף לנבוה פקוטותבקצח
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 הנ~בר ליר פעות או לחם כל5 נותן חבשיל נותן שא.נו ומי לענמם,ונותג'ם
 היה לא רב ופן לפני שעברו שביסים מוקנים )ושטעחי לענים. סהלקוהוא
 לעני שכוע בכל מעוח מחלק הוא צרקה שהנבאי ורנקכורט פההטנהנ
 ,ערב שבת ערכ כל לכ'ח פב'ת הלוך הולכ,ם היו כעצטם הפה רקהעיר
 לפנ' החפ,לה בשעת פותה אחר אחת עניה נראתה אחת פעם כי ערשבת
 פי טלכי שנשכח רק בשמה לי אותה פוכירין והיו האבן על הכנסת ניחתצר
 עור יכשלו לבל לה~היר שכאה והש.כה אורותיה על אותה ,שאלוהיחה
 לשאול ללכת שבת ערב בכל פנ.הם להלבין מוכרחים שהענים והבעון
 ושלום חס העיר אנשי יענשו הוה הרע סררך יסורו לא ואם לב'תסכית
 חורש ראש טעות חורש בכל לנבות פה נתקן וה ,על ליצלן רחמנא נרולבעונש
 לביש יצטרכו ואל בשבתו שבח סרי לענתם הנבאים שיחלקו כרי ה.ום ערהנה,נ
 פפכא(. פכר שסעתי וה לבית. פבית ללכחפניהם

תקמח
 באכילה ש,ין ועני ה,א שיהיה כרי אצלו טהטוכן ליתן טוב היותראכל
 יסצא אס .ורע ומי צרכיו אחר לחור הע:י להטריח שלא לו .חשבוצרקה

 תחלה אותם יוציא וכסה מעות מעט אלא בירו שאין אחרי יפצא לאאו
 ישפור ואולי הצורך פכל תאות, לסלאות יוכל ולא רבר .לכל תאב הואכי

 ושבע א,כל שהוא ונטצא כחול 'עשה והשבת הח,ל ביסי הצורך לעתהפעות
 שבת כליל יאכל לא שפים ירא כל לכ; טוכ פכל חסר והענ, וספונק סעונננפשו
 כ' בחלק כחבת. )ואני המובחר. טסאכלו אחר חלק לעני ישלח או שיתןער

 ב,ש ואינו מבושלה סנה טלקבל שבוש עני ש,ש העני שהוא פה לפישהכל
 אל נחור לו שיש וט, רל. אל טשכיל אשרי גאסר הוה ונררן טעותמלקנל
 טוב וטה רעתי לעניוח כולם על עולה שולחנ, על כביתו לוטר עני יתוםנער
 לעני שנתן סה כי לגבוה חלק יתן אכילתו וקורם שניהם. יקיים אם נעיםומה
 היא לעני שנחן בפה אבל לנוף אלא הנאה אין שסאכילה 'רוע ווה נבוההוא
 לגשמח(.הנאה

תקמט
 וענמ ענתך ו"ל חכפינו אפרו הר. לורים טשלי אתן איד ארם 'אפר%א

 קצח לו רחועה שהשעה כפ, אפילו טרבר שוה )נראה קורפין ענתךע,רך
 חצי שיתן הענין שאין סקום טכל טמנו יותר לעני להאכ.ל סחוינ הואשנם

 אחר ש.היה ואפ.לו פהחנשיל סה חלק שיקח הענין אלא לענתסטתכשילו
 לנכיה(. עשיר איקרי רטיהו סטנו יותר לעני ויתנהופששים

תקן
 פעם בין רב כין הבשר תבשיל על נוסף רנים להש.נ לו אפשראם

 אחר כ. השליטה וכונחו וחיכולת ארם שהוא טה לפ' והכל שכת, עוננה~י



 אומץיוסף118
 ,ש הקגלה *י ועל לשמש. לבי שיכוין ובלבר והססע'םהפרבה

 לאכ~
 רנש

 סכרנים קסנים רנים ירי על טגולנלים נשמ,ת יותר לחקן ואסשר הסע,רותככל
גרולש.

תקנא
 לעשות עצטו להטריח לו א.ן כרא1י השבת את יעננ פשגת ירו שאקפ

 ל. )ונראה לבריות להצטרך כך ואחר שבת לעננ כר' סשנת יר1 שאיןסה
 .צטרך לא היחיר,ם שכת הוצאח שוולת מ. רוקא בלישניה המחברררתק
 לבריוה .צסרך כן יר, על סבחול 'וחר לשבח להוצוא .וס'ף ואםלבריות

 לכריות נצרך הכי שכלאו ט' אכל לבריות יצטרך שלא כרי עצטו ,צסצםאו
 כ, ר0"ב(, סיטנ רטור לישנא ריק 1כן ליה שאפשר כטו שבת יכבר הואגם

 ,טטחק.ם משטנים שיאכל מכה וכעל פת ואפ.ל1 טשלו שיאכל ה1א נרולעוננ
 אחר,ם. טטמ,ן א1כלוהוא

תקננ
 על מוסיף מה רכר בעש1תו שבת עוננ לקים שכענים ענ, אסיל1ויכול

 בחול לאכלו שררכ1 ואפ.לו כרוב של או תרר.ן של חבשיל ואפילו בחולררכו
 בחול ליתן שרניל טטה י1תר ש1טן מעם ב1 .1סיף או בשר פעט ב,ישש
 העולם ב,רא לפני 11 שבת וחביבה שכח עוננ 1נקרא להטעיט1 תכל'ןאו

 כירו הכא סן מנחתו הכיא וה כ. רבים במאכל'ם אותה שטעננ סטי'ותר
 שוטה חסיר לו ש.ש ממה .1תר עצמ1 1המטריח ה'. לפנ. נפשו אתושפך
גקרא.

תקנג
 מעט 1.סעיט וטנ1, הנ.ע אם .אכל 1. כ.,ם שכת צרכי שהכ,ןואחר

 1' כיום לאכול טקר'מ.ן )1.ש לתיאכ1ן. שכת סעורת ש.אכל כרי שבע1מכרי
 כפ. יעשה א.ש כל כ. לי 1נראה הל'לה. ער עצסו להרשב כר.כהשנטה
 מתענים מעשה ואנש. לת.אכון( כלילה אכ.לחו שתה,ה באופן 1עיכ,לוטבע1
 לתיאכון. בל'לה לאכולכרי

תקנד
 שרי. קכוע שוטנן מפני הכן ופר.1ן מ.לה רק היום כל אסור,טשתה

 אכ.לה בלילה יאכל שלא כר. 1שת"ת, אכילתו למעם .ראה נפש כעל כלאכן
 ררכנן. רק הנ"ל יסע1רות ראור.יתא ה,א שבת סעורת כינסה

תקנה
 סער אבל הקבלה ררך על חצ1ת אחר שכת בערב פלאכה לעש1תאין
 לעשוה פוחר שכת לצרכי .ר'1 לטעשי הצר,ך ועני טנחה. אחר ריקאהרין

 שכת. ערכי .קנה הסע1ת ,פאותן קטנה מנחה ערמלאכה
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תקנו
 א.נרח או ליסורו ררד לעצטו אבל ספרים אפילו כשכר לכתוכאסור

 לצורך חכירו בנר. או כנר'ו ולתקן שרי. קכע בלא ארעי סלאכת שרי.שלום
 ויסמוך תשבוע ימ. כשאר 'עשה ולא בכך ר:.ל יהא שלא וכלכר שרי, בחנםשכת
 כפוסקים, כראיתא סאר יענשו כן והעוש.ם אסור, ורא. וה שבח ערבעל

תקנז
 לכנ. וישמ.ע עניינ'ו כל לנסור לשבת סטון כוריוות ישתרל ארםכל
 ווריו.1 בעינחו שכת ש.קבלו כר, .ום בעור שבת צרכ. כל שינמר.כיתו

 וכו'. שבת פסכניס. חלקי יהי כראיתא למצוהמקרימין

תקנח
 בפלה סלה וכוטרה כנחת שמו"ת יקרא כהשכסה שסו"ח קרא שלאסי

 וכן לעשית נפש כעל לכל ראוי וכן טוב. הוא בה יפסיק שלא אפשרואם
 בת"ח.כתכ

תקנט
 פעם ההוא הפסוק על התרנום וח.כף סעמים כ' ופסוק פסוק כלךקרא

 אחר פעם הקריאה ינ,ח ואל יחר .וחר או פסוקיס שנ, שיצסרף סכליאחר
 בקר.אח חיץ מחשבות יחשוכ וכקל קר.אה מבי' לשתוק צר.ך ראו החוןעל

 כרה וה ובטעם קר.אה. ירי כה .וצא ואינו לפחות אחת מלה או אחרפסוק
 רפ-ה. סיטן הלכושתם.הת

תקס
 בטעמ.ם. התרנום לקרוח הקס.ר לא םהר,"א שהמקובל קתכ הנהנוהכספר

 וה שא.ן לי נראה .חר פמוקים ב' יצטרף שאל היום בסרר רב,נו שכתכ:ה
 מאנכ' .קרא רק רעתי לענייח להפם.ק רשאי אינו שבהן הרכרוח בעשרתאומר
 הפסק. בלי לרעך אשרער

תקסא
 ולא הסרר הסםרת .עביר חתו:ה של ובשבח ההפסרה. נם1,עכ'ר

 כהפטרוח לעשוח מה כרת ומסופקני מהר,"א בפכק, הוא כן אשיששוש
 תה'ה כן לא ראם הסררא הפטרת להעב.ר נהנתי וא:. וכיוצא. פרש.ותר'

 מוסור הססקה בלי ואחריהן רעתי. קבלו אוסר אני ואי; וו.ת. בקרןמ:נחת
 הש.ר ,אמר אחר כ,ום אותה מעכיר ואם תהל.ם, ו' ,ים שיר שהוא מלךה'

 סת'קוני סשנה אנ"ך לקשר כר, רשכת ראשונה ומשנה ההוא ל'יםהשיך
שכח.
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תקסג'(

 ב' הטקרא יקרא תרנום אצלו ואין בררך שהוא כנון הרהקוכשעח
 עכור שאחר פי על ואף אחת פעם התרנ1ם יקרא לישוב וכשיג,עפעסים
 רחמנא ואנומ יתקן לתקן האפשר כל סוף סוף המרשה של וטנה עברהשב1ע
 ותרגום פטקרא עמ1 ספר בלי ביתו מפ.תח לצאח לו אין נפש ובעלפטמ".
 ושנותיו. יפיו ל1 ופאריכין נר1ל 1שכרו הצב1ר עם פרשיותיו להשליםכרי

תקסד
 ראוי ואק לשקוע מתח,ל כשהשמש וה1א כומנו להרליק ביתו לבניוטוה

 להקריס. א1לאחר
תקסה

 לרחוץ ל1 אסשר ואם כחטין, ירנל'1 .ר.ו טנ.1 ירח1ץ לטנחהססון
 הראש1נים כחס,רים וטצינ1 1נע,ם. יפה כסה נוק בלי סאה כם' נופ1כל

 צריך מאר טה אחר. לטקום לבם את ליחר כרי נש1ת'הן עם טוכליןשהי1
 טבא וי1טא רשבתא יוטא עיולא בהקרטח שאת ביתר 1ו.רוו גר1להוהירות
 רא1ריתא ספק השטש1ת כ,ן כי רש1קא 1בי:טא קצרים שהיט.ם הנשמטב,10ח
 חס1ר הוא נם לאו איס1ר כ1 שיש ט1ב 1כי1ם סקילה איס1ר פפק הוא1בשבת
 השטשות כין קורם וסנה והתוספת רא1ריתא, ה.א גם וי"ט שבת 1תוספחפאר,
 שבת לקרש ארם פחייב כלל להחשיך טתח,ל ואינ1 נר1ל יום שכע1רנמצא
 בקהל שרוי הארם .אם האילנות.4( כל בראש החסה בעיר רהינ. ס,בויום

 בעעמו יוהר הפח1ת לכל לסחות יכ1ל 1א.נ1 טוב 1י1ם שבת לקכלשפאחרין
 כנ"ל הרא1י כומן ב.תו ננ. 1,רל.ק1 שיטם,נ1 אפשר היוחר ככללהקרים
 בבית שבת נר ירליק אל עצט1 שה1א שכן וכל הכנסת לכ,ת שילכוק1רם
 להוה,ר .1כל 1אם ה1א. נמ1ר ,1ם שערין כ1ראי ל1 כר, אין אם כנה1נהכנסת

 הב1שה. ססני יסנע אל הכנסת כ.ת שכני הן ב.ת1 שכני הן כך על שכני1נם
 1כהבערת וכהטפנה שבת כצרכי העוסקים נם כי בעצטן הטרל.קין רוקאולאו
 בכית איש א,1 ואו ההרלקה אתר טלאכתן שמאחרין הה1רף כב,חהאש
 יתירה לא 1איטה שאת כ.תר 1.ר:ן צריך הכנסת בכית היא האשה נםכ'
 סאר ע1נש מה לכל 1יר1ע ההן. כטלאכ1ת שכת יחללו שלא רכה בלש1ןרק

 השבת.לחלל
תקסו

 שיש 'קר וכלי נאות טצעות בו 1יצ.ע כרא1' מת1קן ב,ת1 שיהיה:צריך
 וחשוכ. שר אורח לקראת וכלים כ.ת שטוטין כסי ערכ1 כפי ר1לק1ת 1נרותל1

 תקס-ב. סיפן חסר בה(שייגיגשל-(
 ס-ו. ס.ם יעקב שב שו-ת ו' ! מתגץ משה ר' של בתגחוח**(
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תקסז
 השגתו כפי וסנורה כסא שלחן מפה לתקן צריך שב,שראל עניכל

 כרחו בעל רע וטלאך הכאה לשבת כן שיהא רצון יה. אוטר טוב מלאךואו
 אסן.יענה

 חלה.ד'ן
תקסח

 סקתסוח והנשים עליהן. לבצוע לשבת מיוחרין לחמין לעשות אבות.נופנהנ
 בעבירה הבאה מצוה תהא שלא נרולה והירות לוה וצריך חלה סצותבחן
 חלה להשריש וטרקרקות שטתחכסות שערוריה ראיתי הנ"ל חלה בעניןכ'
 שהוא מכשיעור פחוח ליקח וסקסצות כלל חיוב  שאינו טה בשבתו שבתפרי

 טחוק קמח טלא ורנקבורט טרת רכ,ע'ח וחצי סרה הסחויק כליבקירוב
 לבטלה. ברכה וראי הויא טכשיעור פחות לוקחוח וכשהן גרושולא

תקסט

 היא אם אף ההיא ועיסה הוריסולש פעיסה חלה טפרישות הןשי
 כשיעור יש אם לוה אכן לאו. אם כחלה חיבח אם ספק לנו 'שכשיעור
 הוריסולש סעיסת סועט רבר האשה תקח החלה הפרשת שאחר תיקון ישהנ-ל
 חם.עוט . העיסה אותה ~רף ותוכל שוטן ביי תנור בפאפה אותהותאפה
 ההיא כהעונה ההוא 0ועס רבר יר, ועל שבה בערב שאופין העונהאל

 חובתה. יר' טאה כ~ה בשכתו שבת מרי לעשוחשרנילוה

תקע
 הסצורף עם הן לברה בה הן כשיעור יש אם הק,ניל בעיטתין
 אכן ירו. על הקוניל לחתב בוריסול"ש שכחבחי ~ה תיקון ק נם 'שא*ה
 שאינן פ8וה לעשוח רסברי ארירים בטים צללו וה ררך על עהפוחכשאינן
 לבסלה. כרכח ועונש בירן חרס וחעלו כלל א*הצריכות

תקשא
 ההיא העיסה שסחלקות נשש יש נטור ללחם נרולה עיסה להןוכשיש

 להן חהששני עעמו בפני וכלי כלי סכל חלה ופפרישות כלים וארבעלשלש
 תשא. בלא שהוא צריכה שאינה ברכהלעונש

תקעב
 החיה סן פטורה שחיא נו,ם של שאור ירי על שנתחמצה לחםישסת

 ש0פרשח ונם8א נכרי של פשאור כירה 'עלה חלה נשתפריש שסא חששויש
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 הורפה שלא כפי ע,סה והוי החלה חובח .רי 'עאה שלא הח.וכ על הפטורק
 קטנה ע,סה הנחת1ם ש,עשה וה בא1פן רהינ1 כן נם ת.קון יש ולוהחלה

 הקטנה עיסה ושמוך נכרי של משאיר ערין כה א'ן אשר עצמה בפ:' חלהנש'ע,ר
 העיסה פן חלה ויפר,ש נכרי של שא1ר בה ש.ש הנר1לה הע'סה אלהה.א
 יכן עלמא רכול' אל'בא חיבתו ,רי יתא וב1ה יחר הע.סוח שח. עלהקטנה
 סרכות. הרבה אכן כן. נ1הנ.ם מעשה אנש. 1שאר ו"ל החס.ר מ1רי מאכ'ראית'
 רא1. אבל נכרי, של שאור על מקפ.ר.ם 1אינם 11 לחששא כלל חשש:לא

להקפ.ר.

תקעג
 פשוטיס הלחכין לעשות פש1ט המנהנ ה'ה חורם. בימי שעברוכיסים

 שלעת.ס טפנ, הטעם 1שמעת' בסכין רקיר1ת הרכה נכ'הם על ע1ש'ם:ה'1
 אחר טהם הנ1תר לאכול למטש את. רלא וכרי שוסן בהם לחת רנ.ליםה,:
 לחר בפסח.ם שאמרו תורא כע,ן 1הינ1 וס.מן ה.כרא בה, עבר, כהלכשבק

 ,עכ'ם ארוכים א1תם שעושין העש.ר.ם אצל לטעלי1תא אישתנו עתה 1הןכ'ר~ש.
 שכרס רב ומה ולמאכל למראה נחמר.ם שהם ער תבלין ס'נ' כהרכהימת1נל'ן

 סן 1ע1שין סקסצ,ן הב'נונים אכן חלה. בח'1כ פקפוק שום כהם איןגכ
 קטן בית ב;. לכל ,לחלקה שכת לל,ל באשכנו לעשות הנה,נה הנרולההעונה
 לשלשת א1תה 1טחלק.ם הכצ1ע לחמי נם האכ.לה אחר 1ה1שכים :רים1נר1ל
 קמענוחם על וה על להאש.טם וא'ן 1לכאן, לכאן עולה אחר 1וכרוןחלק'ם
 1כסרט יר1 שתש.נ ממה יותר בשבת לעשוה לארם רא'ן לעיל שכתבת'כס1

 רהנה1 1כפרט כמעט אכר 1השנר במאר ה1א רה,1קר הקש1ת האלו 1שניםכעתים
 מק1ם כאן שיש אלה רבר, אין ורק בחול רק נאכל.ן אינם הרוב עללחם'ן
 ראיח' וה ,את בש1טן לטננן שר:.לין אחר. המ,צ,א עליהכ מכרכים אםםפק
 על1,ה םעורחו קבע רא, 1מצאתי 1.:עתי הפוסקים ברברי לרקרק לבי עלונתן
 בסעורה הרבה ממנ1 לאכ1ל כעצמ1 יוהר נפש בעל לכן ם.ף:ש. בית כאןאין
 על וחמשה ארבעה פי שהוא בהפסרו שכרי טא בורא. איפוא ואת לא1אם
 וא1כל לבטלה היא המ1צ,א ברכתו שתחלת רע1ת בשלש א1 בשתיםשכר1
 כן נם א1כל בםע1רה שאוכל 1הלחס הראו'ה ברבה בלי הכע.עהפר1סח
 שא.ן ברכה צר.כ.ן הסע1רה בת1ך הכא,ם הרכרים כל כן ואם כרכהבלי

 שכתבתי. כמ1 הרבה ליוהר יש לכן כרכה. בלא א1כלם והוא פשרתם הפתברכת
 רצ1נ1 א'1 שאו הכ,צע הכית כעל רצ1ן לם, כתיקונה אינה הע1נה אפית1אם

 בחלה אחר לחם על לכרך י,,תר .1תר ה1א ט1ב הלא הבצ.עה אחר ממנ1לאכול
 מש,פ1ן 11ה מחיט,ן שוה רהינ1 כמ,נ1 מ1בחר א1 נק, ה1א אם חלה כלאאו

 רלא אחר. כר.ן שלא המ1ע,א שכת לחמי על מלכרך שע1רין סיןשה1א
 עלויה. סעורתיהקבע
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תקעד
אחר להתנלח שלא טאר נוהר היה הל שהאר-י הכהנ1ת בפפרנתב

בשם כתכ ברכה ובעמק י"ב שקשקש אחר שעה חצי רהינו נרולהפנתה
 כשכת. טנרלין שאו ה' ביום הצפרנים  לנלח פין הנןספר

תקעה
 ומאחר לאו, אם סרר להם יש אם חל1קות רעות יש הצפרנים נלוחבסרר

 שלא בטנהני נשארתי וה על סקפיר היה לא שהאר", הכינ1ת בספרשכתנ
להקפיר.

תקעו
 כראו, ומתוכ*ם מת1קנט הם אם שכת מתבשיל, שבת כערב לסעוםמצ1ה

 בפ,רוש ח1ן פה שה.ה הסקובל 1"ל טריוש הירץ סהר"ר יכתב שבת. כבורלפי
 1סצ1ת שכת, בערכ השאליט לטע1ם ש.ש 1כ1 חים ס1עסיה על שחברהתפיה
 עוו. בכל קתסחי 11עש"ה

תקעז
 אקרא אסמכ.ה היראה יבפפר שבת. בערב הסבינ.ם להשח.ומצוה
 ולסוסרות, לאת'ם והיו סלשון ת ארוהכינו

תקעח
 כאחר סלבהשים ב' ילבוש שלא ל.~הר צריד שכת פלבוש.נשי1כש

 כסי לשכחהרקשה
 לעיל. שכחבח.

תקעט
 לע.ל, כתבת. שפשט סלכ1ש ולוכש כשח1ור ציצית ברכתר'ני

תקף
 העולם שררך שכת שבערב רק לע'ל כתכחי ונע,לתן נעלש חליצתריני
 ינעלם טרם מרנליו מנעליו שני שיחל,ץ נר1לה והירות צריך פנעלי:להחליף
 בנע.לה. א1 בחלשה חכטים רברי על יעב1ר שלא אפשר אי כן לאראם

 *(תקף

 לס:ר לשכת סטוך טהכית עכביש קורי לפנות שיש האר"י בגינ1תכתב
,רוע.

 תק*ף' פיפע בחששרינינצל נכפל'(
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 והטמגה. שהייהדיגי

תקפא
 תלוין וריניהם הרעות בהם רגו ,י,ם לילה והטמנתם החטין שהיחעמני
 קר.רות. פשהה אני אין כקצרה. סנהני אכת:ב רק כהם אאריך לא לכןבשערה
 האש אל כלל נונעין שאינן בענ,ן האש סן שנתקו אע"פ האש אעל שכתככניסח
 הסרח אחר אכן כתבתי., סנהני אנ. ערוך שלחן הנהוח ם, על להקל שנוהנ,ןאע"פ
 אני היום כל האש סח,ם נתחסס, הכ'רה שאבני רק והנחלים האשכל

 הקררות טכסים כית' ובני סאר נרול שחומה סי על אף עליהם קררותיסשהה
 כסות. אוככרים

תקפב
 התנור לתוך ובחורף כק'ץ וכסתות וכרים בטלב,שים אותם טטם.ןא:
 בלילה סהטמנחה הקררה שנ,סלה לאחר אכן החורף, בכית רע"רשקיר'ן
 אני אין אחר רבר נכי על והועמרה שחרית בשבח הקהל טתנוראי

 וכשמביאין להחוירה. ס,תר או הביח מבני אחר ביר נשארה אם רקמחיר
 ואסור אחר רבר נבי על הועמרה הר,ב על או קהל של מתנורהקררוח
 גטור בוראי הטשטשת שתאטר לא אם הרע-ר לתוך ליתנם אולהחו.רם
 ליר. סירשקבלתם

תקפג
 מנולה הקר.רה אם סקילין 1.ש ונסת,ת נרים תחת להטט'נה אסורוכן
 ככס,י. ,לא בהסמנה תל:י רהע.קר בוה ה.תר ואיןבראשה

תקפד
 להטטין אין טחר לצורך אבל הלילה לעורד כשהיה בש"ע.( והכל

 גקטוסה או ההטסנה בעפר ביערות הגחלים עור שאין רהינו נרופה בכירהאלא
 חמשותם. לסעס בעפר הב,ערות הנחל,ם שנחנסורהינו

תקפה
 לפני יריה חשים ההרלקה אחר תיכף שבח כליל מרלקתנשהאשה

 לעשתחן עוכר נחשכ ובוה הברכות ותאסר סעינ.ה טכוס.ם שיהיו כר,הנר,ח
 אסירת ירי על כ. ההרלקה לפני הכרכה לוטר אפשר אי כי ההרלקהלפני

 להתנות יורעוח שאינן לפי ההרלקה יר, על השכת עליה פקבלת היאהכרכה
 אסורה תהיה ההרלקה לפני הכרכה אחר ,לכן בהרלקה השבת יקבל,שלא

 א, אשת, לירת געת כנון מרליקין כשהאנש,ם לאפ,קי כך. אחרלהרליק
 שבת יקבלו שלא שלם בלב להחנוח יכולים המה אשה לו שאין או חולהשהיא

 לעשפחן עובר רהוי ההרלקה לפני הברכה לוטר האנשים ררך ולכןבהרלקחם
 ב1-ש 1-י ש4ט
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 עליהן חל לא השבת כי חפץ שלכן טה לעשות הרלקתן אחרי 1רשא'ןטפש
 החרלקה. ק1רם הברכה אומרת ס1כ ביום המרלקת אשה וכןערין.

תקפך
 שרי. 1לח1לה חול, של נר סוב י1ם של א1 שבח של סנר להרל.קאס1ר

תקפז
 רבר ישכח שמא שכת ערב כנר.ו לסשמש ארם ח'ב בנמראאיחא

 שאין לערב שרנילין במקום ראפילו לי ינראה הרבים. לרשיח בה ושאאצלי
 גבגר'ם העשוי,ם של1 בשקים ל1 יש אם לעין ל1 יש מקום סכל כלום 11חששא
 לוה. צר,ך אין לשכת כנר,1 שמחליף ס. אכן מוקצה. רבר ש1ם אוסעוח

תקפח
 יפה מנהנ הוא כאו סקר1ב מחרשים פה ב1 שגה1נ.ן שבת קבלתסרר

 עצמו לקקרים '1כל הלא שיר כנע,מ1ת כקהל לקבלו הוסן לו שיאריך 1סי1ט1ב,
 ביח.ר. הכנסת ככית והש.ר המומ1רים 1לומר הכנסת לבית ללכת קטן:מן

תקפט
 כלה לקראת ר1ר' רלכה הראשון חר1ו שבת בקכלת ל1מר מנהניאין
 כמו שכת לקראת ללכת כרי לטק1ם ממקום לצאת נוהנ.ן אנ1 שאיןמפני

 בסרי ב:ה שהאר.ך וכט1 הכנסת בית לחצר לפח,ת לצאה .שראל בארץשהטנהנ
 אומר אני רק 1נלכה לכ1 שבת רלקראת החר1ו אוסר אני אין 1ה טעם וספניהיום

 שיר הטחבר של מחתימת1 הלם"ר לסלא1ת כרי פלכה שכת לכבתניבסקופו
 המק1כל של רבו שהיה אלקבץ הלף שלמה מהור"ר הנר1ל המק1בל שהואוה

 לר,כ אטר אינני י1חאי בן בו שמ1וכר השיר קרריר1. טשה טהר"רהט1פלא
 בקבלה.עופקו

תקץ
 בטעמ'1 נול1 השיר.ם שיר לפח1ת יקרא וה %א וה לא ע1שה שאינושי
 בשבת לאמרו צר.ך איגו ואו שכת מתיקוני הבקשה אחר,1 ויאמר סנחהק1רם
 סנחה קורם לאסרו פנאי לו אין ואם שבת. בתיקוני שה1א כמי סעירת1ק1רם
 בת'ק1ג. שהוא כט1 סשבת פרקים ח' עם סעורה כל קורם מפגו חלק יאמראו

 ואל1 'עקכ, שסימנם הש'רים משיר פס1קים ר' מנחה ק1רם שיאמר רקשכח
 יעקב. ת,כות ראשי והוא כאתי. קול, עורי, 'שקני,הן,

 שבת. בכניסת הכנסת בבית השייכםדינים
תקצא

 לשבת המיוחר סרבל בשינוי כ'נ,נ1 הנהוג הסנהנ טעם לפרשאנתט
 לקוצר הוא ,רענו שלא וסה תורה אב1ת,ני מנהג כל כי קנלתי פי על טוב1יום
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 והטעם ו"ל, קרט.נ'נו ראשי על שעבר. כנוירוח הקרופים ספרים ואברתרעתנ:
 לכן הכנטת לבית ברחובותיהם לטלטל ליהורש אסיר מקוטות בכפה כיה,א
 יר, לפשום משנה ירי על ארם יבא אםשאולי ימין כצר סנור הסרנלעושים
 ויעככה. סנור שהסרבל 'רנ,ש שהוא מה או ספר או חפץ ליטול לכרבלחוץ

 אחרי טוב. יום או שבח שהוא י,כיר כן ירי ועל שהיא מה או החפץמליקח
 יר. שעל נכשל שהטקושש הפררש בשם שועיכ כן בררשוח סצאח.כתבי
 בטלית להתעטף הארם צריך ולכן שבת. שהוא נוכר לא ציציח כלאש'צא
 ספני הוא הסרבל בשינוי שחסעם ומפני לש,נו. כאן ער כסרכל, או כנליטהאו

 הליכתם שכל מ,רמיש-א ק"ק טנהנ בעיני יקר מה לעירוכ חוץ הטלטולאים,ר
 הסרבל לוכשים לשפ'נה.לץ או לוכר לילך או לסעורה הן לבחיהם חוץבשבת
 לא'סור לסיחש איכא קריה לרח,ב.ת הארם שילך פקום שככל לשבת,המיוחר
טלטול.

תקצב
 כמנהנ שבת של סרבל העושים עברי יאות רלא ס.כח ,ה טעם פ.,על
 לאסה קרוב הפת,חה השניה בערו נם הסרכל שפותחים באו פקרובהרשים
 צכעונ.ם סטינ, בפש. סב.כ ות.פרים בתוכם וקנעפ"א בנקבים הפתוחיסיפים
 ועל לנוי הוא רק טלסול האיסור טפני שהוא הסרבל שינוי להו משסערלא
 תורה. שהוא אכותינו מנהנ בוה סשנין הנ"ל טעםפ'

תקצג
 שסעטפין שושב,נות כשיש הירמיש"א כק"ק הסנהג הנ"ל לטעםקרוב

 חיורעש ב' או אחר כ'ת בעל רק שם ואין סאר גרול בשינ,י לחתןהטלית
 לא הקרמונים ביסים כ. טעמה ה,יא ההיא העטיפה ושינוי ההיא,העטיפה

 השושכינות של בשבת לב.ת. הכנסת מבית הולך שהחחן שהסנהנ,מפנ. כטהר."ל כרמשסע לבית הכנסת מבית לטלטל אסורים והיו עירוב שםהיה
 וככ: לכלה הטלית בפניהם להטיל כר. אותו סלו,ן והש.שכינין בטליתמע,סף
 טשוי רהף סקופלת לטלית שרמיא לחוש ו,ש בטעסיה סלתיה הרוק"חשכתב
 כמש,י. הוי רלא כאופן א.תו סעטפיןלכן

תקצד
 שהולך לסי ,ת'קין מנהנ ש.ש שפעת' כנ"ל הסרבל שינו. מנהנ טעםייעק

 שיצטא לראונ 1.ש ובכת,הם הערלים חוצ,ת כל בראש פסח של המ,ערבח,ל
 1,ש הפסח בימי רשוקא 'ופא להיהז שרג,ל,ת ולרירן שכר לשתות תבאהארם
 לכיתם חו,רים האינם קריה ברחובות ערב ער מבוקר שהולכים בת,םכעלי
 אצל לקנוח חמץ לבן לחם פת על יפשע ירעכ כ. נפשו שלסלא,ת לראונ,יש

 שהולכים פק,ם בכל טסצה קטנה פר.סה כירו ליקח הות.קין הטנהג לכןהפלטר
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 ששתו על תשיבה להם לסרר אנש,ם איוה ל.רי כאו ובאמת הערלים,כ'ן
 עסקיהם. בטררת הפסח שכחות 'ר. על שכר פסח של המוער כחול ה.רירבימי
 בירו. סצה פר1סמ ויקח טהם ירחיק נפש. שומרלכן

תקצה
 מרא'ם כקורכא הרחוקים המח קר1כ. שראיתי סה על יפלאבעיני

 לוה סמך יש כחול כשלסא טבחול, 'ותר מלכ1שים כשינו. אב.ל1תבשבת
 לנהונ א.ן בפנ'1 ושלא כב1רו מפנ. עמ1 'תאבלו האבל שקרוב.כנסרא
 חי אכל א.1 אפ.לו בשכת אב.לות רוקא :והנין עתה והן בחיל אפילואבילות

 אושטריך נרולי בשם מהרמא"י בהנהות שראיתי וטפג' טאר. רחיקים יאפ'לופה
 והקר"כ האכל כפני ר1קא מוכח שם נם אכן לבטלו. אין לכן וה למנהנסטך
 ראשין שבח אחר ער מהקבורה בח.ל נם ולהתאכל ערות פסול, כגיןבמאר
 האבל בפנ. ישלא לרחוקים אכילות שסראים שלנו הסנהנ וסמילא יניוצאברח.צה
 שבת. לחלול קרוכ כעיני הוא בח.ל .לא כשבת.רוקא

תקצ~  נפסו". שבת כנרי טלשנות עעמי טנעח. לא החים א.בח מפנ.אכן
 מפנ' ו"ל חכמ'נו הת.רו האמורים רכרים רכמה ראיתנה. ה.כא הח'םערות
 כחליל נראה .ה.ה שלא מפני סה רבר נם בחול .תאבל סנים כל על אכלאיבה,
 הקרוכ'ם ל,ר,עת ראשון בשכת נהנו אלו מלבושים שינ.י נהנח.. 1כןשבת
 שלשים. אחראפילו

תקצז
 שעוה נר מק1מי על הכנסת בבית התפ.לה 1טן כל להרליק יטוב ,פהמנהנ

 הח1רף שב.ט1ח נרולה בעב.רה הבאה טעוה תהיה שלא לרקרק ישאכן
 טראוריתא אסיר שאו השטש1ת לב'1 קרוב ער הכ:סת לכית לילך מאחריןפעטיס
 ירל'ק אל לא. או השטשית ב.ן הוא אם כלכ1 ספק שום ל1 לכשיהיהלכן
 שלי נרות .עשה לרכריהם ש.רא 1מ. לחוטרא. ראוריחא ספק כי :רש1ם

 ר1לק.ם ש.ה,1 פנ.ם כל ועל ת.כף 1ירליקם הכנכת לכיח ללכח 1.קריםנרילות
 החפלה. נסר ערוהולכים

תקצח
 ישר לא שכת ככניסח הכנסת בבית ריח לעש1ת טחרש שנ":יםוהמנהנ

 כ1רא לברך שמח..ב'ם כרכה נכ'טול מכש1ל חתן לא ע1ר ולפני מפנ.כעינ'

 לעשן. העשוהן מנענליך הריח לעשות רנילים כ' כשטיםמיני

תקצט
 ואם אבית, בסנן רק כה מתחיל'ן הקהל אין כרבר1 אבות מנןברכת

 לבטלה. ברכה הו. הברכה סראשיתחילו
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 שבת. לילדיני

תר
 יסהר לכיתו וכשיבא חולק שום בל' סתסא ערוך השלחן הטורכתבו

 רצונו בכניסחו היין על וכרה, ו"ל חכטינו שררשו מסה ופעטתהו טירלאכול
 שאפילו וכתב וה על טאר הוהיר היום ובסרר השבת. משנכנס תיכףלומר
 יפסיק ולא פיר יקרש לכיתו כהכנסו ,תיכף הרבה יתעכב לא הכנסתבכיח
 כחב ברכה שבעסק ,אף משובח. ~ה הרי היום לקרוש להקרים הזר.ויכל
 הכנסת סבית שיאתם אחר תיכף אכלו שלא ומהר"ש בו וכל טהר"םבשם
 שכן כתב גם ,אחר ולא יקרש לא מש,ם וטעמיהו נרי היום עור היהאם
 עני,ת לפי אבל ה', נכורות כספר 1"ל טפראג ליווא סהר"ר הנאוןכתב
 להיות שצריכה סופה על רק הםעורה לתחלת כלל פרבריו הוכחה אקרעתי
 ואף טהתחלה כן נם וראי אירא ראיהו מהר"ם חוץ הל~לה לתחלתססוכה
 ת.כף ולקרש לסהר ארם כל וסח,יב ראוי לכן נרירין אנו כתרתהוכ~ל. רבכל ערוך ,שלחן הטור כמו לנה,ג שלא ארם רעת על יעלה איך כן פיעל
 ולסה ורעבים עיפ.ם הם ב.תו כני הרוב על ,גם הכנסת סבית יציאת,אחר
 אותם..ענה

תרא
 לפחוח או ספש הלילה ער אכילתו שימשוך שצריך סור,גא בהאאכן

 וניסא הקורש על מח,ל לה,סיף בירו שהרשות ראף החמה, שק.עתער
 טכל 01עורה ק.רוש ירי ב, יועא לשכת ההוא התוספת על.י שקבלראחר
 פנרות ליהנוה שצריך הפוסקש כחבו שהרי יצא לא וברכחן נרות ירימק,ם
 ראם הלילה ער שירלקו ארוכש נרות לעשות יש שבקיץ הוהירו ,לכןשכת
 יף שאף בהריא כתב הנ"ל טהר"ל הנאק אכן לבטלה. ברכה הוי כןלא

 כסעורה להאריך מ8וה ארוכש שבלילוה פשום * נראה לכן יצאו. לאסעורה
 ססוך ער להאריך לו אפשר ואם ההרלקה נרות מאור שיהנה כרי ערלפחוח
 לכן נעיט ומה טוכ טה בלילה הסעורה קצת שיאכל כרי הכוכביםלצאת
 הסעורה בתוך ילמהר או הלילה ער להמשיך כרי י,תר הוסירות ויננן אויאריך
 סשכרו. יוחר הפסרו יהיה שלא יטה שטא לפיחש רליכא ההיתר באופןאבל

 בקול הזסירות ל,טר ריש לי נראה העוטר כימי שכן וכל הפצרים כיןיאפילו
 הארם שיוכל וכר, וכי,צא. הזולות כניגון משסח שאינו כניגון או קעתנמ,ך

 וכו שבת לליל חרש שיר תקנתי ,היתול בטלה שיחה בלי סעורתולהמשיך
 סחצאי הראשונות החרו1וה ובכל לי הירועים שכת נרות ריני כלאספת.
 ערב לעת והיה סיוסו סוגר וכל בערב וטסתמות רקרא לישנא הןהסוגרים
 הארכתי לא ולכן הוטבעו ארניו טה על מתוכו נ.כר שיהא כר. אורהיהיה

 כל שצא ששם זה שיר משורר או הקורא על סמכתי כי שבח נר פריני והכסיר,רי
 לכן לאשה מצטרכים הסה שבת נרות ריני שרוב וספני ההפה. כר.ניםסב,קש,
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 כרי וגם חרוו בררך כן ונם אשכנו בלשון סהשיר וחרוו חרון לכלכארתי
 הש'ר אריכת אחר' 1ח1 לל'לה סמוך ער הסעורה הומן אריכת יר' עללכלוח
 'רהח נם כוטנה הסעורה פצות לקים כרי פועט רבר עור ולשתות לאכוליש
 החסה. שקיעת אחר בומנה שטע קריאת ש'קראבוה

 לעיל. כמבואר לשבת שייך הזמרזה
 הפנורה, פני טול אל ואשירה,אומרה
 אורה. הבית שיחטלא ער האירה, פני עבראל
 והנורא. הגרול יום כוא ער להוכ,רה, אור ותורת טצוהנר

 אורה. יחיה ערב לעת והיה ערב, לפנוח כשרה לשוח'צאחי

 ליכס, שבת רקע נינין הטנט, וינגן הילא'ד
 ווכט. שטוכ ריא רורך ויא טן רו גישינם, האבן מיר נינןריא
 ניריכט, ליר רו איו אלינם, ליכם שבת ריאאו.ף
 נכט. נינן טיש רעם איבר דננןצו
 ליכם. צינר ריא ערשס שתנן נכט, איו עש יעןרקע

 הימים. לי ארכו כאשר עורני, ובשירה ויפנה היוםיבוא
 תטים. ביום תאטו ולא טערני, בטוכ לחחענגבלילה
 חכטים, לט שנו אהני, סאי בטיהרא שרנא'ען
 אורה. יחיה ערב לעת והיה לערב. עריאכל

 לננ. אין טג רער שוין יען ותן, נכט עש הערם וינג איךהיל
 אנספנג. רער איו טאג ביא שוין פען חינין, נכט ריא אק וינג איך עשוא
 רנק. קק עשן רעם פיט סן חנס פר שין, קין ליכס ר,א הכין סנביא
 ליכט. צינר ריא שתנן נכט כיא רען נכט, ביו עשין ואלער

 הנרות. את להעלות יאחר, ולא יקרים שלאובלכר
 עוברת. השעה כאשר לטהר, כלה הכנסחבעת
  עצרת, סלאכה טכל להוחר, חשיכחספק
 אורה. והיה ערב לעת וחיה ערב. ערסערב

 אנטצ,נרן. נים ואלשטו ~ער, שפוט צו אונ' פריאצו
 נ.שיינרן. נכם עש הערט יער, ברפלפט איןמען
 פינרן, ערכט טער נט ואלשטו חער, ק,סם ער יק תינטראם
 נכט, הירר ביו נכטפון
 ליכט. הברלה ריא צינרן סן הערט נכם, צ1 שביתח אםהען

 ננים, ריח נתנו הרוראים הפירות, הנצו הנפןפרח
 האיתנים, יאכלו לא שטה בחצרות. יומם לצל סוכהאו
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 המערנש, כאכלם יאוהו לא אם הנרות, על מברכיןבל
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערכ, צללי ינטוכי

 ריכם מאל רש אלש אונ' בלום, פאלום אים שטים אלש רא גארטןאים
 ניכט. ור1מן ריא עשין ר1ם, שאטן אים סן רא סוכה אינראין
 עשן רעם איבר זיא מן תען נ1ט, ניט איו ליכט ריא איבר ברכהריא

 ויכט,ניט
 נכם. ריא ארביא פכט ויךיען
 ליכם. צ,נר ריא שינן נכט, איו עש יעןרקן

 טאליה. ע1לה שלהכת שתהא לכם, נחרו יפה ופתילה שמןנר
 נרותיה, את להיט,ב כאהליכם, 'קרב לאוור

 כאיה, כל רוכץ חטאת לפחח לקטניכם, נר וסרליקטטלא
 א1רה. יהיה ערב לעת 1ה.ה בערב, לבער ונרותיה הוהבסנורת

 אנטצינרן, רעם צו יילן, רר איך טוט צוכן אונ' אילנוט
 זינרן, ייכר שבת רעם ט,ט וילן, איער ניט איר בישיערטוא
 כרענט טן ריא ליכט רעם מ,ט צ'לן, רער צו נ'ט וינן עבירותריא

 קינרן,רען
 נכט. פר אנטצ,נר, ליכט אנררן רען ומפט לוסמ'ריא
 ליכט. ר,א שינן נכט, יערט ראיען

 הלילה, בממשלח המאורוח, שניהרלקתי
 עולה. 1שסור זכור לעמת סש1ורות, בפתיל1חישניהם
 העלה, לא אחר שבת נרות אם סנ1רות, קני שלשה להעלותרשות
 אורה. . יהיה ערב לעת והיה ערב, ער ההואכיום

 כירה, אלי נציערנט וין וול נכט, ניילטינן רער פון ליכטריא
 שט'ט, הרכרוח עשרת א'ן ייא ניטרכט, עש איו ושפ1ר זכורניגן

 נ'ט, איבר אנטצ,נרן רש יען אכט, אין הבן סן טוו אנטצ,נרן צורריא
 נכט. צו פרימנ אינםאן
 ליכט. עינר ר,א שתנן ויא מ11 נכט, איו עש העןרען

 פוקרה, על הע1לה ה,א שהאשה יחר,ו, נוסרורוונים
 הורה. יהיה שבת של בנר לחסיר.1, ע1לם של נרו כבתההיא
 כב1רה, כל סניסה מלך ובת ירי1, עשה לא האישפנה
 אירה. יהיה ערב לעה והיה ערכ, ערי לפעל1 ארם.צא

 אלין, נ,בוטן ייבר רען איו אנטצינרין, רקן פון נ,בוטרש
 טן. אירר פון ליכט רש זינרן, אירן מים לושט פר הוט חוהרען
 סאן, רער אוא ניס אבר ס,נרן, הים רא ויא ויך לווןאך
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 נכט, גינן פעלר פק קוטט עריען
 ליכם. ויא אנצינרן ער .מוו נכט, יעררן ייל עשיען

 כננרו, עור ואק לו, שני ואין אחרמפ
 לננרו, הררך ירט כי בהיכלו, שאינואו

 ירו, "פכ,ל להרליק אהלו, מסות בחררנרורה
 ערכ, לעת השרה, מן טעשהו סןבבואו
 אורח. יהיה ערב  לעחוהיח

 יער, פתב און ער רו אלאן, פער אינר העןראך
 וער, קרנק פער ארר פאן, פון גיהאנררט יערויא
 ער, פוו אנצינרו אן, ערשט נינג בעס קינר א.רארר
 נכט, ניגן פעלר פון קוטט ערתקן
 ליכט. ריא אנטעינרן ער סוו נכט, הערן ייל עשתען

 הררך, 11 לא ובהרלקה לעשיה, עובר לכרך ארםחיב
 עורך, כפש כנשיאת הברכות סרר יהיה. שבת קבלתפן

 ערנ טנחת כפים טשאת סרא"ה, הנרלכבוח
 אורח. יהיה עיב לומווההו

 ניטאן, א'ו אנצ'נרן רו א' נ'כם, ברכה ר'א סכםטן
 הון. גינוטן ויך אויף שבת ער מעכס *כט, ריא איבר נרכה רער סיטרוק
 סן מען ברכה ר'א ונם אונ' אננויכם, רש פר הענר ריא סן הלטררום

 שון אנצונרןהאט
 נכט, קיגן חענר ריא היקאיף
 *כט. צינר ריא כרענן נכט, ניגןרון

 כתפילה,  תשארנה נגסרה, הברכהנע'מת
 סנולה, 0אנשי יה.ו בתורה, שיאירו בניהעל

 עלה, השסים שער ואל נבחרה, התסיה ההיאוכעת
 אורה. יהיה ערב לעת והיה הערכ, ער ,סנר לאוהשער

 שין, ליכטר רעם ביא ביטן ויא ואל כרנה, ריא ני!אנט אויו האם ויאפע[
 וין, פרום אונ' לערנן האול צו ווכה, וי! ואלן קינרר אירןדו
 חינתן, פפורס ה,טלש רש אין ניט 1.א ערכה, קין חאט ברכה ושמיריא
 נכט, כיו נשלאסין צו ניט תערט פפורסריא
 ליכט. צינר ריא שינן נכט, יערם עשווען

 בסראהו, עיניו יביטו הנרות נוכח כחוכירו, ויכלו הששייום
 תחסרהו. גםה פסיעה אשר להאירו, ירבה פאוח טחמשאחת
 ישירהו, היו נגר עפעפיו כשירו, רכה קרושארנת

 אורה. יהיה ערב לעת והיה בערב, וטאוישכרהו
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 אן, ליכט ר'א מןויכס שפריכם, ויכלו סןיען
 קלין, יערט שר.ס נרושן רעם פ11 רו ניויכט, רש ו,ך כעשרט פוןרא
 אלין, מין רען א,ן אנניויכט, רן מן האט קירוש רעכטאין

 נכט. ביא פול ויך מן טריננסרראן
 ל,כט. צינר ר.א שינן רא מען נכט,ביא

 קצהו, אפס הם קורש הללו, שבנרוח טוכות מעלותלכטה
 כברהו, באורים ה' את יחרלו, פרושים פהם תסיר נרלהעלות
 טהרהו, קרשהו הסנורה לעמת ונללו, הקטן ערותיכסו
 אורה. יהיה ערב לעת והיה בערב, וטהר בם.םורחץ

 שלעכט, הלטן נים ו,א מן וול פינרן, קעשטליך ווא ליכט ריא ם.רמיל
 רעכט. נאר גיט אך ~יו אנצינרן, צו אין פון ליכטאין
 ועכט. אין אן אונרין עפיו איר מען קינרן, ריא איר בירעקטאך

 נכט, ב*א מערט ר*ן עש רו מאשר סיט עשהעשט
 ליכט. צ,נר ריא שיגן רא הען נכט,ביא

 אל, בתורת יחיר תקרא לא הטנורה, אור ררכינוכח
 לא,תיאל, תאסר ואל אורה, ותטה תכשלפן

 ישמעאל, מר' נרול 'לנו טי אעבורה, ובל אני~רול
 אורה. יהיה ערב לעת והיה לערכ, וחלףיציץ

 אל*ן, לערן ניט ארקעגס, שין ליכטר ר,א טןמען
 אן, ניקש טיך גיט ונ ניט כיהעגט, בוצן ליכס ריא טעכשטרוא
 סאן, בעשרר קין איו ישמעאל ר' או גינענם, פרום ראך ב,ןאיך
 נכט. ביא גימעשם עובר אונ' נ.לוגט האטער
 ליכט. צינר ריא שינן יען נכט,ניא

 קורש, שבת ליל טאורי חוכת, ירייצאתי
 החרש. לאור ותוכה כת, כאישוןגצרם
 כנורש, להוכיר אוכל לא לשבת, רכתי הלכתאנפישת
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערב, פנחתבעת

 מאל, טא איך בון נכט, צו פרתטנ פון רינים ריאפון
 מול, אין סשיח קומט רא מכט, ננצר פים זיאהויט
 סאל צו ררויו ניקש אבר מער נטאכט, שבה אתף רינים פיל יאלהעט

 נכפ, כיא שבום אוואצונררס
 ליכט. צינר ריא שינן רא יען נכטבתא

 וכללים, בפרט'ם ולאל, .מכח שבת לשמורחוקו
 נסחלים, עונותיו כל באל, כפר אם ואףואו

 ננאלים, פיר שבתות שתי ישראל, שמרואלטלא
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערכ, סואיבי וחרובפרט



133 אומץיוסף

 גיחער, צו וינם אל ס,ס הלם, רענט שבת רעםמער
 הער, רער נאט א.מש ניכט פר נ.תאלט, מ.ט הגרלט וונשט שוין ערתען

 אהער, רא ציהן צו קומן משיח תערס בלר, שכתוח צהיא מירה.טטן
 נכט, כיא העלף ריא או וין שת,נרתערט
 ליכם. פול חלו וין יערט נכם, שם.ק וין מערסהען

 וחנוכפלשבת
 וחנוכה, שכח אור ותורה םצות מנר האחרונים, רברי.אלה
 כחוקה, כהרלקה שבת קכלת טרם ראשונים, להרליק חנוכהנרוח

 תהא שבת רבאפוק. עונים, הברלה טרם פריקין שכחבטוצאי
ארוכה,

 א.רה. יהיה ערכ לעת והיה ערב,סתאי
 פאר ליכט חנוכה ר,א מן רו מער, ~יננן וחנוכה שכת פון איך ווילנוין

 אן,צ.נר
 אנצ,נר סן ר.א ליכט וינן סיט אהער, רא צ'הן צו קוטט שכת רעראי

רראן,
 אנצ.נרן פאר מוו ליכט חנונה ריא וער, ניט פן אתלט הברלהמיט

 טן,אירר
 נכט, ריא אין שבת רער ניטווא
 ליכס. ריא אנצינר הוס נכט, צו שבח אם פןב'ו

 פורים' וליללשבת
 הם,וחר, פור ויום קורש שבת ברעהו, איש נתאחר קורששרי
 אין כרח ושתיה אמלה יררפהו, שכר כבוקר ישכסו הששיכיום

 לאחר,אנס
 לשבעה חלק ל,חן סשחהו, ק.ם 'ם.ם על' לנניר השבתכי

 יחר,כשניהם
 אורה. יהיה ערב לעת וה,ה כערכ, לחורש עשרכארבע

 מינט, קוטן אננרר צו וינן יערט, רער שכת אונ'פורים
 ציט, ביא הערן אויף סוון אבר האט גיצערם, סאפר טרייא מן האטררום
 טרינקן אונ' עשין טיט שטערס, סר תערן זאל ניט שכת התלינ רעררו
 נכט, ביא זהן לושטיג אויך סן~אל
 ליכס. צ.נר ר'א שינן טואן נכט, איו עז העןרוע

 שכת. לילי כל לוסר נוהרין של. תלטיריוכל
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תרב

 כסו הננרים וטר, בנינונ. שבת וט1צא. שבת כ*ל נינונים לעשוחאין
 הכנסת ככית אלו נינ1נים יעש1 שלא שכן וכל וכיוצא עת,ם וברבות טקרשכל
 אתם הם ננובים נ'נ1נ'הם שכל כאסרם ה'תר להם .לפצ1א כטתחכם'םויא

 לפני אהובה שהיתה מצבה טצ'נ1 שהר' קים המקרש שב'ת בוסןמאתנ1
 שנא ורה לעכ1רה חק הכנע:ים שעשא1ה 'ר' על אכן האב1ת כוטןהסק1ם
 ואסרה. הוא כרוך הקרושאותה

תרג
 אפילו ערוה כאשה רקול 1מירות אפילו המשוררות לנקיבוח למחותיש
 כס: פריצ1ת רה1. עמהן ישוררים כשוכר.ם שכן כל לכרה משוררתכשה.א
 שיש וטי וכר. רליכא אפילו לעונשן ערך אין וש.ריהם ו"ל חכסינ1שאטרו
 ב'שראל ערי1ת הת.ר כאל1 1ה1. טא1ר נר:ל ע:נש: .היה סוחה 1אינ1 למחוחכירו
 העונש סן להרחיק כר. וה על להשניח קהל 1נבא' האב"ר על ט.טל והוכל

הנ"ל.
תרך

 רבים כי אף החורף בבית רולק שבת של .נר בסוכה או בחצר 'אכללא
 כלל ל'הנות שלא לכתחלה כן לעשות נכ1ן לא סקום טכל כן לעש:תמת.רים
 לאיס1ר. מהרשךל הנאון בשם כתכ טשה ובמטה עליהן. שכרכו שבח שלמנר

 של הנר1ת סן ליהנוח 1.כול לחלון סמ1ך בחצר עומר השלחן אם ליונראה
 שרי.שבת

תרה
 בארבע לפחות שכח סעורת בכל סס1רר השלחן שיהיה כחב1הסק1בל,ם

 טה רנהם. ר.פתא תר.סר 1"ל האר", כוטירות להחטיר 1הרוצה שלמ.ן,לחסין
 מהתחתון. 1יכצע בירו נ' ויקח חלקוטוכ

תרו
 שס הוא תיבות רראשי טשום השם.ם 1,נלו הששי יום כשיאסר.עטור

 אלו האנשים שנ. ועטרו ררך על לעשוח ער לעס.ר מרקרקין ויש ארכע.של
 1ארץ. שטים ה,א ברוך הקר1ש שברא ערות הוא 1.כלו כיהער.ם,

תרז
 ק1רם לשבת השיכים ומירות ויוטר יכלתו כסי 1,תעננ שלחנ1 עלויאריך

 ואם וכיוצא, הפירור.ם מן הופיר1ת קורם השלחן לנק.ח 1טוב המו1ן,כרכת
 אכן בוה. הסעורה בת1ך עצסו יענג כיניהן לשתוח או לאכול תאוהיתאוה
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 ל, ונראה הםו1ן, ברכת אחר לופר :והנ'ן ראיחי אכלנו פשלו צור שלהזפר
 וכל. פכל השלחן ס.לוק אחר ער וה.תרנו שבענ. לוסר אין כ, הואשהטעם

תרח
 על,1 תבא הנרות את ולסלא להרליק נכר.ח לב'תו תבא שלא שנוהרמ
 בל, פרלקת הנכרית אם 1אס.לו לוה, ה.חר שום ירעתי לא כעני אני כיכרכה
 הארם .כול פועטת ובהוצאה ההוא מאור ליהנות אסור כן פי על אףאמ.רה
 לתקנם לעין רק כלל הוצאה שום בלי החורף ב.ח ובנרות הוה סא'סורלהשטר
 אם הלילה כל לאור שצריך קטנ.ם בנים לו שיש מ. ואפילו הט1ב, כשסןיפה
 קורס שבת סערב לרלוק הנר .:כל קצח עטוק או רחכ וכלי סוכ שפן לו.ש

 ומן ער הכנסת ב.ת מקורם וההוצאה שבת יום חצות ער הכנסת לכיתהליכה
 חכס'ם רברי על הארם .עבור וה כשכיל וכי פש,ס,ם ר' תהיה לאשכיכה
 נר לי כשהיה חורפי וב,מ, מוה. טונים עשרת ולשתיתו לאכילתו יוציאהלא
 ומלאתיה רחכה קטנה קערה ל' היה הקטנ.ם גני בשב,ל הסטוחבחרר
 יוחר וה1לך רולק וה,ה הקערה באטצע פי,רטל הפתילה ראש ושטתישסן

 טעט רק כלל לצורך שלא נרול א.סור הוא נכרי יר, על הכבתה כיטרצוני,
 נטאס.כסף

תרט
 שכבה אונם א1 טכשול וא.רע ל, ראפשר ככל שכח קורם הנר ח.קן"ם

 סכנה. כו שא.ן כחולה רה1. נבר, .ר. על לעשות קטנים כנים לו ש.ש לם,טותר
 כבור טפני נכר.ח יר. על סותר השלחן שעל הנרות נם וה שכאופןואפשר
 ער ש.רלקו ראוי שהיו לעשות שעליו מה כל שעשה הוא שאונם אחרישכת
 לתקן .וכל הם,לה שק1רם כשבח וכר או בשפינהולץ ואפילו האכילה,אחר
 של אותן כעין משעוה קטנים נרוח עיעשה סועטת בהוצאה שכת קורםהכל
 ה' חהיה 1לא חלכ סשל היתירה הוצאה רעריך ל1ט כ' האחר כשקלחלב
 היא הלא לשבת קורם ויסלאנה נרול פמוט סעשיר ישאל אולי 1נם לכנ.ם ו'או

 עוכרא הוה ובר'ר, ויותר, הלילה לחצות ססוך ער נרותיה בכל והולכחר1לקח
 נ,שוא.ן העושה הארם 1הנה נפש.. כאות והולכים רולקים הנרות שיהיו וכוהכוה

 1חמש וארכע טאות שלש אפשר או ריכסטהאלער כטאה כטעט עליהמתרא
 אם כ' וה ואין הארם 1,כלם .בוש הלא ולוער לסעס שמ,ם ככור במקוםיקמץ
 לב.רוע

תרי
 אסילו הטרק לתוך שנ.טן שק1רין לחם החתיכות לתת אסורבשכת

 ליה רסבירא פאן לרעח הקערה רהתנו בו סולרת שהיר וסן כל שניבכל'
 הניח ולא ההוא כם"ר נהנ ו"ל החס,ר ואכי אפיה, אחר בישולריש
 כחוך אצבעו הבית סבנ. אחר הניח כי ער הקערה לתוך החתיכותל.תן
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 על' קשה שהיה שאחרי ער אחר'1 נהנת' וכן בו סולר ה.ה ולא קטן וסןהטרק

 ה.תר 1טצאתי וינעת. קשין נשאר, הלחם וחתיכות קר כמעט יהיהשהסאכל
 שלישי שבכל. חשניטן על וטקערה לקערה סהקרירה המרק לשפוךאחר
 לטי בפרט שכת עוננ יש ובוה כיה רסחמיר מאן ליכא שנ' טכלירעירו.
 חטה. סרק לאכול לו ובריא שערב במ,ני בריאשאיני

תריא
 הק.ץ ביט,ח לכן שבת, כליל' ש,ם לאכול עורא מתקנת שאחתירת
 בחבש.לין אות, אוכלין החורף ובימות בישול בלי א,חו אוכלין בך כל חריףשאיננ,
 חי. א,כלם אם תשקצ, לבל לח,ש ,יש לנ,ף שקשהטפני

תריב
 ויפה טוב סנהנ הוא אשכנו מסנהנ לטעלה שכתבת. שבת *ליעונח
 שעל קרמונים בימים שאירט טעשה ,שמעתי ולנרול. לקטן שכת כבורשניכר
 שפעם הנכרים כין אחר תינוק נשבה שלא וכות נחנלנל הנ"ל ע,גה,רי
 כו ררים שהיו אחר למק,ם השבאים והוליכוהו אחר ת.נוק נשבהאחת
 ככייה התינוק ככה שוביו עם הת.נוק שהיה כסלון שכת כליל ויהי'ה,רים
 השבאים יכלו ,לא הנ"ל טע,:ה חלקו ליסורו שכיקש האנ.לה אחר וסרה:ר,לה

 כן על שפראוהו נתנלנל כן ירי ,על יהורים אצל ה,ליכ,הו כי ערלהשקיטו
 בהם. ליוהרראוי

תריג
 פשטירא שקורין פולמתא הנ"ל עוגה בטקום ולחלק לאכול נוהנ.םוהרבה

 וטנהנ בטהר."ל הוא וכן הטן כטו ולטטה לטעלה שטכוסה למן זכרה,א
 לשוג, ווה ערוך בשלחן בהנה,ת.1 סהרא"י שכתב פי על ואף אחר.ו.אשכנו
 לעשוה ליוהר ראוי אשכנו בסרינות אבל פילין בארץ הינו לוה, לח,ש ראית.לא
 סלכתא. שבת לכבור שכן מכל חש,כ אורח לפני פשם.רא שעושיןכםו

תריד
 כר. כריח או שיהיה מה או פירות בשינו. כברכות להרכותויראה
 לבטלה ברכה לירי לבוא שלא נר,לה בזה.רות אכן כרכות טאהלטלאות

 שלי. התשוכה כסרר סוה הארכתי כאשר עריכה שאינה ברכהאו

תרטו
 ולנק.הן חפין בטים הכלים ושאר הקערות להר,ח ככ,ת הטשטשותנ,הנות

 טש הטפנת הרוב רעל חרא כוה עושין רעות חשתים בסטרסוט, כךאחר
 אין כן נם רבהרחה ,אפשר בהיחר היתה אם ואף בהיחר אינההחסין
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 רהוי ראורתתא סלאכה אב שהיא סח'טה פשום אסור הנינוב אכןאיסור
 מפים. בלוע הסמרט.ט יהא שלא כרי ליה רניחא ר"שאססיק

תרטז
 ועונתו שנת1 עליו וערבה לשכוב ילך לישן ר18נ1 אם האכילהאחר

 יכטל אל כשכת בלילה שעוח א1 שעה ללסור רניל הוא כחול אםאף
 רוקא אנן נפשו כאות ילסור ארוכים שהליל1ת הח1רף ביסות ואכןעוננ.
 עליו שיושניח הל01ר לו שצוה עסו ולוטר קורא שאינו שוטר עליושיש
 הוא נם ל01ר שהוא וכספר בענין עטו הלומר או הנר אצל השמן יטהשלא
 לפנ. שיש ספר באות1 אפיל1 אחר ענין לומר השוסר אם אבל לשטרויכול

 לומר אם אמילו אחר וכספר ללמ1ר, לו ואסור שטירה שסירחו איןהלוסר
 ו"ל. סהרהא רברי למ' אסור ענ.ן אותוגם

תריז
 הנר לא1ר שבת כליל ל0ר 1"ל שטהר"ם איתא טירנא טנהניםבהגהת

 בסנעול. הסנורה כעשושיחהקבועה

תריה
 כיוטו או שכת בליל בטילה לשיתה עצטו 'קכע לא פנים נלועל
 הרחובות על להתתר לו שאין שכן וכל בשכת של1ם שאלת התירוובק1שף
 שהארם לשיחה היתר מצא1 רבחראי פי על אף 1הליכתן קרנוחבישיבח
 הר1ב ועל היא חס,רים טשנת לאו סק1ם סכל חרהטים כגון כהסתעננ
 שסיטנם שכינה פני טקכל.ן שאינם כתות ר' לכלל באין ההוא וער 'ריעל

 פנוים שהם בעח בתורה לעסוק כר. אלא לישראל ניחן לא והשבתחשמיל
 כשכח ללמור שקש כתכו והמקובלים הפררש. בשם בטור כראיתאמסלאכחם
 יתרה נש0ה לארם כאה שכשכת מפני נכון מעם לי ונראה קבלה,בספרי
 כיבורים כם,ני אותו .ככר וראי חביב אורח לארם בא ואם חביב א1רחשהיא
 פלימור רק ושחיה פאכילה לא גהנית אינה והנשטה מהם נהנהשהוא

 נהנית שהיא מסה א1תה לכבר ראוי לכן ליסורי0 מכל יותר הקבלהוטליס1ר
 הוא הנסתר כ, הננלה מפליפור הנסתר טלי0ור יוחר שנהנית והטעםיותר,
 עסק ל. שאין פי על אף 0מעל. אלקי חלק היא והנש0ה אלקיתחכסח

 הנ"ל. למקובלים הנון טעם ל.תן מנעתי לא וה כל עם אבלבנסתר1ת

תריט
 1סלבר הקורש בלשון רק כשכת סרברין אין ישראל כארץ טעשהואנשי
 האסור מרבור ב.ותר נטנשם כן ירי על מכתסא כעצמה סהלשוןהקרישה
והסגונה.
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תרך

 כשבת. כעס פכל מאר הפקובלים הוה.רונם

תרכא
 רה1א 1נראהל, שמח1, טאוהבי1 כשבת ירכר שאל כתוכ הע1לםכחח

 רוח. לשכרון שמביא כ1ה כי1צא לכלהר.ן

 הכנסת. בבית שבת שחריתדיני
תרכב

 שרצונ1 לו אם החול כב,מ1ת להשכים ל1 א.ן בשחריח השבתכיום
 הכנסח. לבית רופק השטש קול כשישמע .אחר לא פג.ם כל ועל הענ1נ1.ה:א

תרכג
 ומעסר1ה תהל,ם או התסלה פת1ך הנר לאור יתסלל אל הח1רף1כיסות

 שיש או האי כולי ע,ון צריך אין ראן שיתפלי כפה רנ,ל שהוא לאאם
 שמףח יעביר שלא שכן וכל חרט"ו, סיטן כרו"ג.ל יטה שלא שופראצל1
 לברוק אסור הצטיח יאפילו הטעמים, מפגי ביותר רקרוק הצריך הנרלאור
 הנר.לאור

תרכד
 סנ,ם כל על מצ1ה של בטל.ת כח1ל להתעטף רניל שאינ1 ס'אף

 כן פי על אף מציציות.1 אחת נפסל אם 1לכן כשכת. בטלית להתעטף לו,ש
 ררוקא לי ונראה הבריות. כב1ר גרול טש1ם ברכה כלא ללכשה ל,ס1תר
 פהם טלית לשאול .וכל אם אכל טלית ל1 להשאיל ר1צ.ם שכניו איןאם
 להתעטף כעולם ה,תר אין א1 ח1ל של טלית עור בעצטו ל1 יש אם שכן1כל

 פסולה.בטל,ת
תרכה

 ררשה וסן לקבוע באו מקרוב חרשים בטנהג עברי שפיר לאובע'ני
 ו1קנים חולש ,ש כי אב1תינו שערו שלא מה יוצר תפ.לת אתרבשבת

 כו ירי על סתענין ואם ~ה בעינו. נר1ל צער להם ש,ש וסיניקוחועוברוח
 כטלו או הרורשים ועור כרלקסן, איסורא כן נם א,כא שעות שש אחרער

 חע"ג ס,פן סשה במטה וטוכח הליכה. שכר להם שאין רהיטא רפירקאאנרא
 לררוש כהריא כתוב .יסף וכביח כימיו. כן המנהנ היה לא פולין כארץשנם
 ש0ע טר01יא היה ההוא והמחבר הביא1 ברנה ובעסק שחרית סע,רתאחר
 היה יוסף שרכ איפכא משמע רכרכות וברש". כן. הפנהג שסה רנםסינה
 היה יוסף שרב להיות יכול א"שר שחרית, סעורת ק1רם שכת נכלרורש
 ויקהל בפררש כראיתא שכח ריני העם לירע כרי כשבת שבת הלכותרורש
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 לעניני כא שלא סה נטרות וסתרצ,ם גררהש טאריכין חררשנים האירנאאבל
 פעם.ם כטה מאר מאר .טאריכין ובקיאותם חריפותם את לחראות אלאשכח
 חנ*ל. תטקותי מיחשב ובוה 3מור. אשור וראי וה. רב ומן חצהז אחרער

תרכו
 לן ל.ת ו,תרוח בחס.רות רק ה.א אם ח.רה בספר סעותכשפוצאין

 הטעוח בה שנפצא בפרשה הקורא קרא אם כן יר, על משחגה הענין ואםבה
 תורה בספר מתחיל אחריו .העולה לאחר.ה תיכף טכרך אן פסוקשנ'

 כפחות הטעות נמצא ראם כמנילה בסררכ, וסוכח שפסק. בטק,םהכשרה
 ולול. הפרשה. נטר ער יברך אל סתומה או לפת.חה סמוך פס.קיםטג'
 ליכא רבוה אומר היתי כמוני קטן .בפרט מ.ת. לאחר הארי את סשיביןשאין
 אחרח..( תורה ספר כהוצאת ספ. טילתא ראהשא והיושאין הנכנס,ן נוירתסשום
 בחולו או ת.רה כספר אהרק הוא אכ .כן טררכ.. הנאון מרברי לווו איןאכן
 שם כן נם וכחכ להוס.ף. רשאי וא.ן הה,א הפרשה לנמור שצרוך מוערשל
 השנ'ח. תורה בספר הפרשה סוף ער לאחריה טכרךשאין

 הפטרה.דיגי

תרכי  הכנסת כב.ת אחר יש אם יפטיר לא תורה לספר שעלה רטיפשוט
 וה על מקס.רים נפש נור. ע,ר:1 חכס. ראית. וכן להפט.ר. .י,רע עלהשלא
 הסנהג. רהוא מאן ש.נה שטקרוכ ס' עלאף

תרכח
 למאה עול'ם שנולם המפטיר לברכיח לבו.ן ראיי היום בטררנתג

 אם כי להפטיר ראוי ולא וכו' נרול ענין הם ההפטרה שכרכות ועורברכוח
 רבה מצ1ה וה.א כעעסי אנ' א.תם לוסר ~ה על פשתרל ואני וכו'לגרולים
 כאן. ערנ.',

תרכט
 ס.ום ה.א כאלו בנעיסותו הנינון את שם ינלנל לא המפט,ר ולכן כטור.ה.א כן הברכה, סיום שם שאין וצרק אמת רבריו אחר אמן ,ענהלא

 הרכים. את להכשילשלא

תרל
 אפילו הסעורה קורם מבושל תן או שרף הין בטורק. השותיםאותם

 קורם טעם לסעום ראסור נרול באיסור נכשלין בצכור טוסף שהתפללואחר
 לא הרוכ על שתיתם על שמקרש.ן ירי על וה איטור לתקן וחרוציםקירוש.

טםעש"שלרפואפעזייץפ-8קלץ.
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 כשיעור שלא ין מעס רק אכ כ להם אין מסתסא כ. בתקנתם כלוםה,עילו
 כשיע,ר שישתה רנ.ל,ת אין כן פ, על אף מלא שהכלי לוסר תטצא,אם

 .צאו שבוה כשיעור שתה טהם שהאחר ל,מר תמצא ואם לעילהטפורש
 שרף הין רק ע,ר ולשתיה לאכול רנ,לות אין מק,ם סכל קיר,ש חובת יר.כולם
 סיטן בלב1ש שכתוב כט, 'צא, לא ק.ריש ירי אף כן ,אם טתיקה,פיני
 טשתיח פפצ,ח המנוערים והנער,ם הבח,רים להפריש 'ש לכן בהר,א.רע"נ
 שרף הין קלקול'ם הרבה כי להם הטוכר לענ,ש יש נם הנ"ל בזסן שרףמן
 שכורים שהם ער שותים כח,רים וכמה בעשרה מ,סף תפילת לבטלנרם

 להתפלל, אס,ר ש.כור ,הא ישבח שלא לומר תטצא ואם 10סף טלהתפלל,ש,כחים
 עכברא לאו ,ר,ע גם נופם, ,תענוגי נפשם למלאות כר. וח,טסים נ,וליסנם
 ~ה. על להשנ,ח ראוי כן על גנכ. הורא אלאגנב

תרלא
 ,הב'א אסי סהייהא אט כ'ים, ב, הטס,כן לכיד פותי כתיב עי,ך3שלחן

 סבירי רהכי פשטע פהרי"1 רבריו הכיא, מנהנ.ם והנה,ת טטתטוניראיה
 שאפשר חולה לסתם התיר לא ער,ך בשלחן רנם פליני רלא ל, ונראהלהו.

 לפי פתאום רמשמע ביום בו הטסוכן לחולה רוקא רק א' יום ערלהטתין
 הפנחה אחר בשבת שברכו ח,רפ. כיסי סעשה ונזכרת. הלכה וראיתישעה.
 לילר. שקשתהיולרת

תרלב
 החורף ניח של התנור לתוך קררה יהור,ת שתתו ה,א גמור איכורכחורף

 לתוך ליתנה תוכל הנכריח רק כתנ,ר האש שכ1ער ק,רם אפילו השבחביום
 כך. אחר לא אבל האש שמבערח קורםהתנור

תרלג
 ושלא כבנרים להטם.נם נוהנ אני קהל של מתנור החמיןכשטביאין

 אל ליתנם סת.ר אני אק אכן הח,רף. כ.ת של החנור לת,ך בחורףליתנם
 כרור אם היתר לסצא יוכל והטיקל החורף ב,ת תנ,ר לצר ולסוטכםהטפסל
 ביח תנור בתוך ליתנם או להטמינם קרקע גכי על החסין הועטרושלא
 כבגרים לכורכם היתר ,ש קרקע נבי על הועטרו שאפילו אפשר )ונםהחורף
 הנהגתי לא טקום מכל הטסנה טקר. לא רוה סנולים למעלה הקרירותאם
 לי. נראה כן כך( נוהנ 1"ל החסיר מורי אב. ראיחי ולאכך

תרלד
 אצל חולים שהכל סשום רק היתר ש,ם לו אק החורף ביתחימ,ם

 בר,א,ה, לפי הצורך אופן בעצטו .שער ה' ירבר וחרר שכים ירא כל לכןהצ.נה
 ש,ש שכן וכל פה צורך בלי החורף ב'ת יחמם ולא הטף ולפי ובניו אשח,וכריאות
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 לא אם יותר עץ הגגרית תבע,ר שלא הראשונה הכערה אחר ביותרלי,הר
 העץ ולהסריר להשיב אכן נתחמם. החורף בית שכבר אחר, נרוללצ,רך
 שנית. מעם אפילו קפ.רא ראק ל, נראהשבתנור

תרלה
 ער כשחרית .אכל לא פנים כל על שבת קורם שט:"ת קרא שלאסי
ש.קראם.

תרלו
 כרברי ואפילו :שיח,ת בטיולים הפאריכים עכר. שפיר רלא: ל'נראה

 להתענות שצריכין וקטנות וקטנים בית בני ומצערין אכילתן וטאחריןת,רה
 כמאר התורה הקפירה שהרי הוא גרול אשור רב:ראי מבחול יוחרכשבת
 כיום שכן וכל יריו טעשה 'לריו ארם כנ' צער שכן מכל חים בעלי צערעל

 להתענות ראסור הפ,סק'ם כחבו ובהריא ניתן. לצער ולא שלע:נגהשכת
 סצוה. היא רהקרימה וטסילא שעות 1' ערבשבח

תרלז
 פרקים ח' לומר נוהנ שאינו סי אפילו קיר:ש קורם ושטרו לוטריש
 בתיקוני הכחובים פסוקים עור לומר רגיל'ם א,תם כי פשבתהאמצע'ים

שבת.
תרלח

 החיטין כטאכל סובא רשכ.ח, כמו פראי י,תר שופן כו שיש סאכלנשיש
 אחר בצר העעמן שיהיה ער המאכל להט,ת הנשים ורנילוח בשחריתשאוכלין
 יאות רלאו לי נראה וכיוצא חיט'ן ש,ם בל, הטאכל מת,ך השומןוטסירין
 לעניוח הנראה לי ה,רו שלא מחבירי שיש פי על אף בורר סשום ואסורעבר,
 גתבתקרעתי

תרלט
 בכף בו להגיס אס,ר וכי,צא קרירה כנון ראשון בכלי שה,אהסאכל

 לו בר. אם אכן טלאכה. אכ שההא סבשל כטו הוי רטניס פרור בעץאו
 שרי. כולו פני על מאר נתחטםשחתבשיל

תרמ
 אס,ר. וכ.הוא כפפעסר נוש ורבר עכ ה:א הטאכל אם שני ככליואפלו

 וקצתו קר היה :קצתו החורף בבית בתנ:ר  שהועטר הנ-ל בטאכל כע'ני,ראיתי
 כולו. נתחמם ההנסה ירי ועלחם

תרמא
 ,ע.קר ווס.רות. בתענוגים ולהתעננ שלחנו על להאר,ן יש בשחריתנם
 השאלנט לאכול נוהנין שלכן ל' ונראה טב~לה. יותר כיום הואהסעורה
 ביום. רוקאוהצלי
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תרמב

 יום כסעורות גם רנ'ם לאכול נוהגין רהסרקרקש לעיל כתבתיכבר
השבח.

תרמג
 תאנל שלא לו שבר1ר מה וכיוצא לחם חחיכת כשכח לנכרית *תןא10ר

 ררך אכן העירוב. מן חוץ להוציא1 תצטרך 1סמילא סהרחוב צאתהק1רם
 שאלנם עונת כגון צאחה קורם שתאכל שאפשר טה שלום ררכי ספניכיבור
 סן תוציאנו שלא לו ברור שאין פי על אף הרבה לה שאין 0פניוכ'וצא
 לתת הנכרית שכר קצבת שהיה תחם ביטש ולכן שרי. כן פי על אףהעיר1ב

 פורי אבי טנהנ היה פשיטים איוה סלבר לחם חתיכת ובית ביח טכללה
 ברצ1י לרצ1ח אחריו כך נהגנו בני1 ,אנו הלחם ענור סש1ט לה לתה ו"להחטיר
 לה לתת שהמנהנ רק לנכרית שנ1תנים הלחם שכר שבטל עהה והןכסף.
 שאפשר רבר ליתן ל.והר .ש ב~ה לחם חת.כח תטירי( )שאינ1 שיטושהעבור

 פשיטים ב' לה לתת להבט,ח ביתי לבני 1הנחנתי סרחוב צאתה קורםשתאכל
 ההוא. שימוש עכור ' אביום

תרמד
 הוא. גסור איסור הנכרים מבתי להביא שרגילים והלחם השכרלק

 שיאמר סבלי בירו והשכר ברחובותינו לשער סמוך עומר נכרי אםאכן
 על להעמירו לנכרי שיאסר טוב אכן הוא שהיתר אפשר להביא יהורילו

 סיסן סינז משה סהר"ר בתשונות כתוב כן היהורי, יקחהו כך ואחרהארץ
 שר. לע,רוב סחוץ רק שכר א1 פים להביא אפשר שאק בטק1ם אכןק"ו.
 סנורשש. כשהינ1 במענץ נהגתי וכן שבת ככורספני

תרמה
 והרלקח ומילו. לנכרית שנותנ.ם ולחם שהיה פהטסנה הנ"לאשורים

 אנשים הרבה יש הב.ת, וכנ. אשת1 יר. על לעשות רנילים 1כיתאהנרות
 לא לכן לקלם שומעים אינם כיתו ובני הנשים אכן ה' רבר עלהחררט
 לעש1ה רבת שסצוה אף לבכי עם אשר את סופר בעט לשוני תחתאכחיר
 ש,ש בטקום סקום טכל לאשתו א"ט כיןשל,ם

 חיל~
 כב1ר חולקין אין השם

 לכה על וירבר בביתו שורר איש כל 1.היה לאשתו כבור לחלוק שכן וכללרכ
 סאר, מרובה חטכר מועס הפסר לה ויהיה כט18ת1 השבת שתקיםברכות
 1לא ביתו בני עם שכן וכל לחיה עטה .ורר הכרכות לקול תשטע לא.אם
 אחר. איסהר כשום ולא שכת כחילול לא הסקום לפני רשעיהיה

תרמו
 ככל ה*ן על שמכרך פי על אף ברכות ספאה ברכות י"ו חסריםבשבח
 הירוע. כשיעור ששותח יר על ואחרונה ראשונה ברכה הטוון אחרסע1רותיו
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 בכונה והנה הספטיר. ולברכות בחורה הקורא לכרכות שיכ.ין הטורוכחכ
 כרכוה ק' כעצמו שינרך 'ראה נפש בעל אכן כרכות מק' והותר רי יש11
 והירות נם רקרוק וצריך טר, ואשר וריחני וסגרי באסמרפקי לטלאותם לו1יש

 כרינן שלא בכרכוח או צריכות שאינן בברכות בהפסרו שכרו קעא שלאנרולה
 להנלן, רחטנא נרול עונש רהוי כרכה בלי ואכילה לבטלה ברכה תרתירהוי

 פרטי פוסק בשום למצוא אפשר אי כ. פובהק חכם מפי תלמור צריךוהרבר
 אחר זה פיר)ת 'אכל לא פנים כל ועל היטב. באר כורין על אלורינים
 סקום ושינף כיניהם וסן בהפסק רק פעם בכל ויברך אחת ברכה סמיןוה

 סיניה. עריף צרכיו ועשית שינח.הפסקת

תרמז
 לישן כשרצו נועם ויחי לקרות גהנ1 וטהר,"ו שסהר"ם טשה בטסהכחוב

 כשחר. כפו פעטים נ' כעירף יריו יטול טשיגחו כשעוטר צהרים.שינת

תרמח
 טאבר 1א.נו לליטורו חוור הש,נה שאחר ררכו אם משינתו שקםאחרי

 נרכת אכן התורה, כרכת ולברך לחוור מחויכ איננו קרנות יושבי בש,חותופנו
 בשינתו. פשטם אם ולכרך לחזור צריך מלכושיו שלצ'צית

 מלאכות. מאיסורי פרטיותדיני
תרמט

 ו"ל חנסינו שאטרו טה בע'ניך קל יהא ואל לשכת רבת' הלכתאעור
 היא זוטרתא מלתא לאו נם ננאלים טיר "בתות שחי .שראל שטרואלסלא

 1רה עבורה עובר אמילו כהלכתו שבת חסשמר גל 1"ל חכסינו שאסרוסה
 סקרא גם סכפר, הוא היותר רוירוו חררים כספר וביאר לו מוחליןכאנוש
 בשים עור ירעתי שלא טה כתורה כפול הוא ונו' תשמורו שבתותיראח
 לחלל טומר ו-ל חכטינו אפרו נם השכת חומר לרוכ שהוא לי ונראהפס.ק
 צרק בסאזנ, ררכו לפלס הרוצה לכן כולה התורה לכל טופר הואשבחוח
 חכם וישסע כראוי ורקרוקיהן הרינים נל סופרים וספי טפרש טפיילמר
 בכבויין שכן וכל הגרות בהרלקת שנ.ת לנכרי באס.רה כפרס לקחויוסיף
 שיוכל כרי ושהיה הטסגה ובריני נרול הקור שאין ב~מן החורף ביתובחטום
 טאור. נרול שכרו ויהיה וכרין כראוילנהונ

תרן
 בכל הפרוי ערי יושבי ירי תחת המכשלה רבה תחוטין עירוב'בענין

 אחר והיכין טראי יותר אפה אלפים שיעור שטרכין במה הן ריניחןפרס'
 ותיק.ן. מנהג הוא כינונית טטיעהת אסה ראלפים הטרירה אכן רעתם.אוסר
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 גרול טכשול עור לעירוב. ראוי שאק ובטין העירוב בשקגור נכשליםנם
 נתקלקל. או שנאבר ואפשר השנה כל הולכים אחר עירוב שעל ביריהםיש
 לא שחאורח שי על אף אכית בעל של עירוט על חולבים האורחש כלנם
 ומפני מצוח. לרבר שלא השרוב על הולכים נם שבת. קורם טחעירובירע
 רק חרינש כל ביארתי לא לכן ספר .ורעים אעם הפרוות ערי יהפב'שרוב
 ומרגלא פוסקים; רברי פתוך הנ"ל ככל חרעה סררכם אותם הפיכ יורעסי

 להההלך אחר חכם לשלח המרינות לחכסי ונכון חראף סן שהיהבפוטי
 חרינים כל וללטרם הנ"ל הפרטים כל אחר בכפרים לחקור כה ולשוסבארץ
 יר. על ,חבורקש חשוחטים לחקור שררך כטו בפיהם שגורים שיהיוער
 אב"ר להם לקרוא איא רעתם שאק הרבש כעונות'נו האירנא כטו ולאחכם
 וכו'. פוחה ואינו לטחות בירו שיש טי וירוע !את כל אחר טשגיחקואינם

תרבא
 אם לנערם אסור אכק או שלנ או נשמים עליהם שיש מצנפת אובנר
 ניעור. ביי ~בשם שלאטקפיר

תרנב
 היתר ואין להחוירה אטור טוב ויום בשכת לארץ טהפכה שנפלחרטתה

 לא אם אכן חרשה. רטיה עליה להניח ראסור שכן וכל ערל, 'ר' עלרק
 נפשוח סכנח בח שיש טכה היא אם אבל שרי. מטה או ג* גב. על רקנפלה
 נוהרת. רעת. על עטרי מיום שרי. חרשה ורטתה לארץ נפלה אםאפילו

 או ארום בבנר שיהיה רם נו~לת כשהיתה חוטפי בקינוח נרולהבא!הרה
 שחוא טפני ית'רה חוסרא שהיא סבור וחיתי צובע סטעם ברםהסלוכלך

 ובן לשונ., ו!ה יראים בספר שטצאתי עיני את ה' האיר והנה לכלוךררך
 טצכע רבר שום על'1 יהן ילא יוהר שותת והרם כאצבעו שחהןארט
 איכא, סיהא ררבנן איסורא מקלקל שהוא פי על אף שצובע ספני ארוםשאינו
 וצריך שכ"ח סימן ובשלחנו יוטף בבית בפשיטות כן מצאתי ועור כאן.ער
ע,ק.

תרנג
 סקילין כן שי על ואף סקילה איפיר היא חשבת ביום התרנגולשצירת

 להם נסלו כי לנפשווום אוי בעיניהם, טובש ואפילו רעלטא רובא טארבה
 סיטונ' מהגהות ראיה והביא להיתרא כתב שסהרש"ל פי על ואףרעה,
 ה"מ לשק וסצאתי ינעתי אני צרין ראין וסהרא"ש שבת טהלכות י'פרק

 ליה רסבירא טשם וטשסע ו"ל הוא שהכיאם מטח אחר באופןוחרא"ש
 שלהם שכלוב בהצר רק רברו לא הפתירין יאפילו ראסור, מהרסא"'כהנהת
 ניצורין הם ואו שם מעצטן ערב לעת שחו!רין מפני הוי רטעטא שםהוא

 טע0א צרין אין פרק ריש הר"ן כתב וכן ברבריהם כן והשכח רוקועו0רין,
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 נן האם אסור. שם להשסט ופיכהים זויות ראיכא רהיכא שם עור וכתברא
 וחוטר קל גרול בחצר שכן וכל הח1רף בביח אפילו התרננולש לצוראמורים

 סקילה. אשור כהם שיש לוטר בעיני וקרוב ברחוכ, וח01ר קל של בנובן

תרנד
 סשום אסור ההא בכלבים להשתטש וכ! לפשסש או בתרננוליםולהשתפש

 אמילו חרור נרולי נחלקו שהרי בעיניך קל חי בעל חשטיש אשור יהי ואלשבות,
 ואווות אסור, אכל פסור ובובים צירח רורשין. אק בפרק כפקרשבטם'כה
 שנוכל סקילה איסור בהם ראין אפשר בכית הסה ,ערין שלהן טלולשנשמטו
 רחשטמפ שבות א'סור מירי לפחות מקום טכל אבל ועומרין כנ.צורק שהןלוסר
 יחלל אל 'אברו כן 'רי שעל לרא1נ יש אם ואף בוה, יצאו לא חיסבעל'
 פעולתו שכר ש"פלם טלאכת, בעל הוא ונאטן טמון הפסר ראנת סשוםשבת
 שום שאק ל' נראה סכנתא ואפילו צערא דאיכא בטקום המה אםואפ"לו
 הסים לאפת שנפלה כהסה פרין מוכח וכן כן פמני חתם כעלי לטלטלוותר
 ש"ה. סיטן בטורוטיתי

תרנה
 הבשר טעל רק וכיוצא טהסטה או מהמלכוש.מ לצורן אסורפרעתרן

 אפילו אסור לכן סקילה. חיכ וההור:ן הארם, את ונושכין שעוקציןבשעה
 כשטפלה אבל ראשו כשטפלה להרנה מותר כנה יהרנם. שמא כ,רלטוללן
 בה שישאר ער ב.רו לפוללה סותר אבל להרנה אסור כנה אפילובנריו
 סעם. חיותרק

תרנו
 לסיחק. שרומה הניר על על'1 רשוטים שא1תיות ספר לפתוחאסור

 האות יחתוך לא אם באוחיות הרשומה סצה או להם לאכול אסורולכן
 לכן אותו. יאכל טרם באותיות הרשום הלחם או חמצה טן שלםכשהוא
 באופן שבח קורם בריו האותיות יסשטש בשבת כוה פספר ללמ1ר שירצהטי

 הלחם כו שרושם האוח בו שחקוק והעץ בסכין, ינררם או נ,כרים 'היושלא
 ו"ל חט. בכית וכשאכלתי עליו. האות שם תהיח שלא באופן לעשותיוכל

 אברהם הפרנס סשטו הם'מן של סהאל"ף החחתונה היףר שחחךנרסת'
 ףל.בריטיננן

תרנז
 נבשלק וב1ה הכתב סתוך אורח.ו הארם יטנה שלא ףל חכם,נואסרו

 השבת קורם הקרואים כל שרושמין בשבת נרולה סעורה כשעושין אגשיםהרבה
 ונן לסעורה, האורחש נקראק ההוא הצעט"ל וטת,ך צעם"ל שקורין ספרעל



 אומץירסף146
 והכלה ההתן לאוהבי מנות לשל.ח העולם שררך הנשואין שאחרכשבח

 1ה וכל צעט"ל על הסנות מקבלי לרש,ם לפו כסל ררכם 1ה ונםואכותיהם
 יחתן כלה בשמחת להקרים פה סנהג שהיה חורפי כיפי ווכ.רנ, כנ"ל.אסור
 זהשניה קטנה שפינהולץ קורין היה ראשונה שבת הנשואין לפני שבתותשחי

 קםנה לשפינהולץ הקרואים להופין שלא הטנהנ או והיה גרולהשפינהולץ
 כנ"ל צעט-ל סתוך נער ירי ועל עצפו בשבת רק השמש ירי על שבתקורס
 הישיבה כני עם חהם כימים היה אשר השופט האב"ר הסכיטו כךואחר
 נתכטלה קטנח שהשפינהולץ הוה ל1מן קרוב ער כפש.םות נשתרבב.כן שכח קורם הקרואים יוטינו קטנה בשסינהולץ שגם גרול בעונש והכרי1ו1"ל
 אלא תהיה רספר שושבינים של בצעט"ל א.סור כן גם היה וה ולפי וכלטכל
 אחר ישכח אם הגרולה האיבה מפני למחות אסשר ראי וכו' ל'שראל להםהגח
 לסעורה קרואים בו,סוג כו שאי1 מה והטאוחרין הטוקרטין סרר בטעות אומעם

 בסעורתי נהנתי כו כי בהליכתו פעמים הרבה הבית לבעל לשאול יכולשהפומן
 לוסו ישכח שלא כרי אתת בפעם ר' או נ' רק להט1טן אסרת. שלאבשבת
אחר.

תרבת
 ככתכ האפילו ח.בות ושטרי ומטכר פקח שפר. רהינו הרי,טותשטרי
 נלחית. שכן כל בשכת לקרותם אסוריהורית

תרנט
 ירהו שאק כסקום רק בשבת לקרותו היתר את אחר סמק,ם הבאכתב

 בלבבו ראנה באמת שיש לא אם 11 קולא על יטטוך לא ה' לרבר.החרר נפש, פיקוח רבר ביה אית רלמא לקולא סכרא הטקילין רטצאו ביה כתובטה
 ואחר וינביהו קרקע נבי על הנכרי שיניחנו צריך מקום וטכל נפש.לפ.קוח

 ר,לסא חישינן יהורי ב.ר הנכרי יתנהו ראם והטעם סמנו היהורי יקחהוכך
 והיהורי עקירה הנכרי עביר ואן לפוש הנכרי יעמור טרם סירו היהורייקחהו
 ק=ו. סימן טינץ ר"מ בתשובת ועין אסור. אבל "טור והויהנחה

תרס
 הסחסיר.ם. רבים כי אף פקילין יש טוב וכיום כשבת הסרירהבענין

 סוה. גרול הפסר לי היה הנראה שלסי אף מנעורי 11 לחוסרא חששתיואני
 לשליחם שאפרו פרקרקין וראית' היתר טצאתי לא פרה שם לה1כיראכן

 ליחן אסרו וכשכר כלל טרה שם הוכירו ולא חצי או ין קנקן להםלהביא
 טרה סכום ה1כירו ולא לבו לחם כ' בער או פשוטש ב' רהינו לכן לחםבער
 טעות. סנוםאו
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תרסא
 לסנן הכלי על שפורסין כבנר נופא לעשות אסור בשבח יןכשססננין

 וכשגטר סטילא, הנומא ונעשית בנחת עליו וישפוך לכלי הבגר ישוה רקבו
 סקילה. אשור הוא כי ככנר שנשאר התן ימחוט שלא בטאר י~הרלפנן
 עביעה ראין רמיהר ש~ד סיטן ערוך בשלחן פסק האוכלק לתוך כרנוםליתן

 תן לתוך ארום ינ לחת סהקר ולכן כטשקין. הרין רהוא ,ונראהכאוכלין
לבך

תרסב
 שרי. אחר אחר אכל וה גב על וה צנון חתיכוח נ' או ב' לטלוחאסור

 ולכן העולם, שרנ.לין כררך לסלחן שאסור אוגרקעס הרין רה,א ליעראה
 השכת. קורם למלחםנהנתי

תרסג
 שקור,ן הירו"ה החיעינה קל,פתן מתוך לווים או האגו~ים לפרקאסור
ליפ*.

תרסד
 לאכול כרי ורוקא סותר הססולת סתוך האוכל לוקח אם השאלטןברירת

 ספני יום סבעור לבררנ סוב ולכו האיכל. בתוך הפסולת לא אבלס'ר,
 טורי אבי נהנ יכן לברירה, ברירה בין להכחין 'ורע,ת אעןשהסשרח,ת

 כאיוה שלו למשרחת ויראה וה על להשניח כית בעל לכל וראוי הל,החסיר
 בביתו. שבת חילול' יהיה שלא תברוראופן

תרסה
 ל. ונראה בשבת. להחוירם סותר אם פלונחא איכא פרקים שלבכלים

 שרויב"ן 'רי על עשויין שאינן בכלים אלא התירי לא הסקילק רגםראפשר
 להרקן הררך ה'ה לא ולכן ירוע שרויב"ן ענין היה לא רביסיהםואפשר

 ריק והכי רשרי. טאן ליכא שרויב"ן ירי על הטהורקין שלנו כלים אכל כךקל
 ואינו ררפוי יוסף כביח כתיב גם להרקן. ררך שאק לפי שכתב רטורל'שגא
 שקורין רקטיפתא בחיפרתא וכן שלנו בכלים להחסיר יש לכן כן. נם אסוררפוי
 קנאף.כיווס

תרסו
 בם.ני ממולא וחלק חלק וכל חלקים ר' או לנ' הנחלקים הכליםאכן
 לי נראה שרחב"ן 'רי על ילהסנר להפחח ועשרים סוה ~ה סשוניםסרקחות
 וסתירה. בנק סקרי לא בכך תשמישן רעיקר דכיון ולסגרם לפתחן פשוטהיתר
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תרסז

 א.כא אחר סאיסור חברו להציל כרי עבירה לעבור לארם מותראם
 הרשב"א בשם ש"1 סימן סוף חים באורח הביא יוטף הכית ררביתאפלונתא
 בשביל חטא לארם אוטרים שאין סהעבירות הצלה על השבת רוחיןשאין
 סאיסורא חבירו להציל כרי ליה שרינן לא ווסא איסורא ואפיל, חגרךשיוכה
 בחו שה.ציאו לסי להת.ר סעשה לעשוח הרשכ"א רצה לא ,ה ופטעםרמג
 ראוריחא איסור שהוא פרסאות ג' אחריה לילך להסיר לכוסה כחוקהמביה.
 בשם שהכיא ררשב"א על'ה פליג יוסמ הבית אכן טהטרה. להצילכרי

 כת. בפשיעות היתה ההסרה אם אפילו סכרא לחר סברוח שנ.התוספות
 פעם שבה רחלול סשום בעבורה שבת לחלל שיהיה למי או לאביהמותר
 ושאר שבת חילול באיסור ים.ה כל שתעסור הפרה לנבי ~וטא איסורא הויאחת

 רבה טאיסורא להציל ווטא איסורא לעב.ר היתר אין סברא ולאירךאיסורים.
 בתו רהוציאו רלעיל כנרון אונס יר' על לאיסורא לסיחש ראיכא היכארק

 שר,נן לא בוה העובר פשיעת ירי על נעשית רבה ראיסורא היכא אבלבח~קה
 כספר יוסף כית הסחבר פסק האחרונה ,את וכסברא ,וטא. אשוראאסילו
 רצוני ~ין וה רכחיבורי גב על ואף למעשה, הג"ל סימן סוף שלו ערוךשלחן
 כתבתי פקום מכל בהקרטה שכתבתי כמו לחכם לשאול שרניל'ם הר.ניםלכתוכ
 לשלחן בהגה,תיו מהרמא"י הנאון עליה פ*נ רהיטא. רלפום נב על ואף וה,רין
 עב'רה שיעבור לאנסו שרוצים מ' לשונו, ווה שכתב " סע'ף שכ"ח סימןער.ך
 שפיר כיה מעינינן כר מקום טכל להצ,לו, כרי השבת את עליו מחללין איןנרולה
 חוץ והיני סתטא גרולה עבירה רק כתב לא שמהרמא"י אהררי פליני רלאנראה
 ~וטא אשור הר לא שבתורה עב.רות כל נגר השבת הילול כן ואםמהמרה
 כל בכלל שבת איסור בהטרה אכן כולה התורה כל ננר שבת שקולהואררבה
 סלתא להר.א י,0ף בית שכתב וכמו התם שרי לכן 'סיה כל שע,ברתהעבירות
 הנ"ל. ש"ו סשן סוףבטעמיה

תרסח
 שבת למוצאי סשבת הסטות בהצעות ארם כני להרבה ה0כשלהרכה
 שהוא רבר כל שהרי החמרתי לא השמשות בין אכן לחול. או לחבירו טוב.סיום
 השטשות. בין עליו נורו לא שבותסשום

 שלישית. סעךדהדיני
תרסט

 חכם.נו שאמרו שכרה רב ומה סאר, בסאר בה ליוהר יש שלישיתסטרה
 ונוהנים טשיח של ומחבלו גיהנם של ומרינה מלכיות משיעבור שנטולו"ל
 שבחורף פי על ואף וו, סצוה "טבתו לא וחורף קיץ לכן סצרים, ב* נחלהלו
 בר' כן גם שלחנו ויסרר כוית לפחוה יאכל פקום סכל כ% רעב ארםאק
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 ש רברך לפחות בשר ומעט רג'ם פעט ויאכל לחסק שני על ויכצעיחטין
 בסעודת בטשפט אותו לכלכל הבוקר כ0ע)רת בראשו עיניו וחחכםהין.

 גורלג נעים וטה חלקו טוב מה שלישית, לסע1רה רעב שיהא כרישחריח

תרע
 סעורה יר. באחרונה לצאת כרי לשנים הב1קר סעורח סחלקיםש
 שאינן ברכות חשש כאן יש כע'נ' מקום מכל איס1רא עברי רלא ואףשלישית,
 על כמרופני חל1ם  שאלת וה על שנעשה ישן בספר חורפי כיסי ורא,ת,צריכ1ת.
 הוא הטחלקים של 1טעמים לנסרי. ש'חלקום והשיכ סררכי או חם רבינוירי

 פת)חים הסעתם שבנ' שכעור גסה אכילה שלישית בסעורה יאכל1 שלאכרי
 אכילה ראגת והלא אכ,לתו, שהססיק מאחר לאכול יותר תאותו פאכללקבל
 הפ1סקים רברי שלפ, אף צריכה, שא.נה ברכה חשש ננר נחשבת בטהנסה
 רלפחות כתכ' כל מתוססות פשפע מק1ם סכל צריכה שאינה ברכה כאןאין

 חש בספר טצאח' כתבי אחרי .עקכ. בחולעת בוה האריך וכן חששאאיכא

 אם רק לשנים הכוקר סע1רת .חלק1 שלא לבנ'1 צוה ההוא שהמחברנ1חלת
 שכת. אחר טוב יוםחל

תרעא
 קרהשות קהלות באיוה ועור פה שונים מנחנים יש שלישית סעורהמפן
 סקוטהז ובאיוה המנחה תפלת קורם לסעור מאו הטנהג היה אשכנושבארץ
 וטעס לטעריכ, פנחה בין לסעור המנהג רעלטא נרובא וכטעמ אשכנובארץ
 שם 1רא"ש פסחים רערבי הסררכי רכר, על כחובים הם הלא שניהםשל

 ועירות הכפרים י)שבי בין )מפורר  טפ1ור התנו הגיר1ש כקת 1הנה סוסקים.ושאר
 בין לאיול סנהג בלי סעצטם עצטם  הנהיגו אשר סיימחיט  אשרקטנ)ת
 גרירגא  בתריה) ירם חחח כבושים כמעס או שהינו וספני לסעריבמנהה
 בני רצי לא לעירנו נימים עושח  כשהחוירנו  כך "חר סעורתם בומןלסעיר
 בעוב. ראשי הבנסתי והנה  לעירנו. חוץ בהי)חם שנהגו  סהסנהג לסרושעירנ)
 ההם ב,מים פה היה אשר כע,רנו 1ש)פט שהאב"ר ועשיתי וה ברברהקורא
 נעש,תי הקטן ואני ההוא בומן שהיו הגר1לים עירנ1 חכטי ישיבה בניבצ'רוף

 ולעתן מה לצ1רך תשובה לתקן בוער כשהינו הסכמנו להם סניף או כןנם
 וסקרם מא1 שנתיסר הקרום סמנהנ ארם ישגה לא והלאה שמאו רשמיאבפילי
 והונרו אשכנו כארץ טנהנ שה'ה טהרי"ל מרברי כן פוכח ונם ותיק,ן פיעל
 הא5"ר נור נם או שתקננו תקנ1ת שאר עם הכנסת בבית פינו על כןא1
 קשקש אשר אחר ער לפנחה הכנסת לביח בקיץ לקרות שלא השטשעל

 האכילה קריאת פזס1 ולשבוע ולהחעננ לאכול וע'רן ופן לארם יהא למועשבעה
 חכם הגאון זה ברבר סאר נתאסץ וכן שבע ער ה' שקשקש רהתנו סנחהקורם
 או שהיו שפמ השפש ש כחרם וגור וצ-ל טענרלש פשה סהר"רשרנ1
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 למעריכ סנחה כין בסעורתם להשתעשע רצו ומרך שטהתעננ פרנטשאיוה
 החניפו לפעריכ מנחה כ'1 1פנם להכיא במה ירעו לא פנחה קורם יסערושאם
 שלא ער בשש חכנסת לבית וקרא סוריו לקול שמע שלא ער כרכריהםלשטש
 קול שיבוא קורם שכת כסעורת ולהחעננ ילשבוע לאכ1ל יכול העולםהיה

 ער לסעור שלא להעם הכרח כפעט היה כן ירי ועל הכנסת לכיתהקורא
 קורם לאכול ברכר ונתאפצו שנתחוקו יחירים איוה שהיו וגם ה0נחהאחר
 מקום פכל הטנחה חפילת קורם הטוציא כרכת לעש.ת ולפתות הסנחהתפילת
 שנה שנה הכנסת לביח הקריאה להקרים לאט לאט השפש שהורגל יריעל
 ומה וכל סכל הסנחה קורם כאכילה חקרום הטנהנ גחבטל כפעט שלפניהק,רם
 שאוכלין וה ירי ועל יורע הוא לכות בוחן הטעשה על' ומר רע כי הגםלעשות
 פשוט הפנהנ היה כי סש בשתיה ע.1 טכשול לירי עור באש למעריב סנחהבי1
 שסוערין וה ירי ועל מנחה אחר טים שתה לא אסו או אכיו שטת שטיפה
 סים. לשחות טוכרחשאו

תרעב
 הרבר נמשך נרולה סע.רה לסעור כשבת לפער.ב מנחה ביןכשהולכין

 גמר ער או נטילתם אחר וער .חר העם התאסף ער ללילה קרובלפעס.ם
 כטרם וכשר פת מעט שיאכל כראש1 עינ,1 החכם גונא הא. כי וכלהררשה
 ואנ. יום. סבע1ר כו.ת לפח1ת כסעירה לאכול שיטהר א1 כ,תו 0פחחצאתו
 הסוון ברכת לכרך ררכי 1ה.ה לטעריב פנחה כין בפשחה כשסערתינהגתי
 הסעורה פכעל לבקש כושת, שלא הכנסת לבית ללכת כרי ערכיתקורם
חטיר. כררכי ורניס בשר על שליש,ת סע1רה שאקים כרי ורגים כשר סעס לישיחן

תרעג
 אסור הכוכבים לצאת ספוך שעה חצי ער .ריהם נטלו שלא הרבק נסשךואם
 להתחיל שלא בוה לרקרק יש לכן רל"ב. סיפן עריך שלחן לאכול,להתחיל
 הנ"ל. בומן ללילה קרובבסעורה

תרעד
 יעקכ כתולעת הוא כן שבת, של הסנחה תפילת אחר עלינו ליסריש
 כן. פוכח בח"ח 1נם היוםובסרר

תרעה
 משה של כבור1 מפני מררש ק,בעין א,ן רשכח לסעריב 0נחהכ'ן
 כצכור לרר,ש שלא הטנהנ נשתרבכ ולכן הוה, כוסן שפת השלום עליורב'נו
 ותקוע קבוע הסנהג שהיה מאו ,אפילו טוב, בי1ם שרנילין כסו הוהבוסן
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 שפענו ולא ר~אנו לא מעולם כן פ. על אף מנתה קורם שלישית סעורהלאכול
 לתלמיר,ו יאסר שלא רב א'סור רא,כא לי גראה וה וספני הוה. בומן שררשמי

 ספר. שום או תוספוח הוהבוסן

תרעו
 לכטל רשאי ארם א,ן כי תורה פרברי הארם פטור וה טפני לאאכן
 שאפשר וטן כל ילפור ארם כל רק אחר רגע אפילו טפיו ,מוש ולאפפנה
 לאורו ללמור לו מ,תר הכנסת שבבית הנר באור לראות 'וכל ,אם לראותלו
 השטשוח כין עליו נורו לא שכות פשום שהוא רכל ,טה שפא נורינןולא

 סצוה.בסקום

תרעז
 סגחה בין סעורה להם שכשיש אנשים איוה לנהוג שהתחע, טהאכן
 ערוך בשלחן אם ואף עברי, שפיר לא נכרית ירי על נר סרליק,ןלמעריכ
 סצוה בסע,רת פולין פרינהן בכל פשוט הטנהנ שנן שמעתי וגם י, קולאכתב
 רוצ,ם שהיו לאותם רפיחו קש'ש. סרבנן פעמ,ם כמה ראיחי פקוםפכל

 ונראה סצוה. סע,רת ראין היכא שכן וכל מצוה בסעורת אפילו כןלעשות
 רע,ולא השטשות כין הינו ערוך בשלחן רסתיר רהא להאוסרין רסביראל,

 שבת, עוננ כאן א,ן נר בלא ,אכילה בהיתר נר להרליק אפשר רא,שנתא
 שחחשך קורם כי נר,ל צורך כה א.ן ההרלקה שבתא ראפוקי השסש,ח ב'ןאכן

 א,ננה הסעורה נם בהיתר, להרליק יכול'ם ולכשתחשך קצת לראות,כולים
 כרביע'ח קטו וטן סשום שבות לנכרי באסירה להקל אין לכן שבה.סע,רח
שעה.

תרעח
 ום. לחשיכה ססוך לאטרם סאר הרבה מוטורים כתב שבתבתיקוני

 שנרפסים כסו הסעלות שיר וכל נפשי ברכי לפחות יאסר העבורה עליושתככר
 שהוא קי"ט מומור הוא אפי תסניא כן נם לוטר לי ונראה התשלותבכל
 !ל טי כפררים בחפלות שנרפס וסאחר ביתא אלפא שטונה בו שיש טארחשוכ

 לחיוב. בפשיטות אות, אוסריםשהספררים

תרעט
 לברך ורוצה שבת יטוצאי שבת של השלישית סעורתו שנמשכהפי
 שטנעורי פי על אף פשוט, הסנהג הוא כאשר ערבית תפילת קורם הטזוןברכח
 ערביח פחפללין שאין וה לפה סופר.ם ,מפ, טפרים פפי החקירה עלעסרהי
 שסעת' ולא ראיתי ולא הוא ראיסורא רסברי התול כביטות הסע,רהכאמצע
 טעתה כן הטנהנ שנתפשט אחרי שיהיה מה יהיה רעתי לעניות פספיק,טעק
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 או בשבת חהש ראש אם וכן ברצה ינהונ איככה ולהורות לרון אנוצריכק
 כרכה בעפק סצאתי והנה ויבא. ביעלה לעשות מה כרח שאחריו א'ב,ום

 כחר אולינן רלע~ם חולק שום בל. קפ"ח סשן ערוך שלחן רעתשהכיא
 על', הסחבר בן וכתב חניכה פורש חרש ראש בשבת בק חסעורההתחלח
 לשונו, ווה לירושליס שנסע וצ"ל טנ"ל ישעי' טהר"ר הגאון והואבהנה"ה
 ר"ש יוננ בכינף שנקרא )הוא סלובלק ו"ל לוריא סהרר"ש סורי ליאסר

 של טסקן הם רכך שלמה( של .ים שלמה חכמת בעל ו"ל לוריא מהרר"שלאפוקי
 המוון בברכת רצה יוכיר הלילה כתוך שבת של סעורחו שנמשכה מירברש
 אפילו טצוה בהוספתו וזאן בשבת חרש ראש היה ואם אשבת להוסיף שטצוהספני
 יוכיר כן על חרש ראש הוא או שבת שה.א ומן וכל אשכת שפוסיפין סאחרהכי
 פעורתו ונפשכה השכוע באסצע שחל חרש ראש אכל כן, גם תרש ראששל
 הרש ראש וכשחל סצוה, בהוספתו שאין טאחר חרש ראש י~כיר לא הלילהלחוך
 1'בא יעלה אלא רצה י~כיר לא או שבת כמתאי סעורתו ונסשכה א'ב,ום
 סרעתו שסוסקז אלא לו הלך כבר ושכת חרש ראש עתה רבאפתסאחר
 והאפת .ההנה"ה. לשוו כאן ער עיקר, והטפל טפל העיקר לעשוח נכוןלא

 והוא סנהגי, אכתוב רק והרמש הגכוהים ההריס כין להכריע כראישזרנני
 על ה פעיף רע"א סיסנ כהנה"ה כתב איסרלש סהרר"ם הנאון ונםישונו  שהעחקחי כטו הנ"ל בטימן להלכה שסחם קאר"ו הגאון טרבר. לווו רציתישלא
 נביאה כרבר( הם הנ"ל ו"ל טהר"ש ורבר. עיקר שכן הנ"ל קאר"וסכרת
 וטהררסא". קאר"ו הנאוגים רברי ל. עשיתי לכן היא פמי סברתו כתבשלא
 סי אכן כ-תיהו. לנהוג לראשי עטרות הנ"ל ברכה עמק ומחבר הנ"לו"ל

 עצמו .ויחלה ו"ל .שע" ומהר"ר הנ"ל ו"ל סהרר"ש כרבר, לנהוגשרוצה
 ספר על כתוכים לפניהם הנ"ל ו"ל הנאונים רכר. וראו בתראי ר,ינהובפה
 שכר ויקבל כן לעשות יוכל הנ"ל הנאונים על לחלוק עליהם הג.ע.פה ככה על ראו סה נכון בטעם .רעו בוראי כן ואם על-הו פל,ני כן פי עלואף
 הצבור עם בומנה ערבית להתסלל משניהם וטוב שמים. לשם שהיא כונתועל

 מצ.ה. נוררת וסצ.ה כולם רעת יצאשבוה

תרף
 לה' או לר' הסוון ברכת לחלק שרגילין בסעורה לכ שמח. שהם כתים.בעל, הכחורים שנוהנים הטעות חורפי בימי שראיתי פה לנתוכ ראיתיואנב
 אחר כל שראוי לי נראה כי רעתי לעניות כרין שלא ברכות איוהומחלקים
 כנון גרול ככתב שמתחיל טקום בכל מחלקים והטה שלטה ברכהשיאפר
 ובעינ. ויבא, ויעלה רצה ובנה וכן הנס.ם ועל הפםקה שם שיש הכלועל
 ש חפם כאורח רפ"א סיסן הטור שהכיא הרא"ש כתסיהת עברי ששרלא

 סנהננו רהתנו לי ינראה גוטרה, והחון הכרכה טקצת הקהל אופריםשכשבח
 יש לתסיהחו ח-שו ולא המנהנ כן הקהלות שבכל פ' על ואף יורוךבהכל
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 שרומ~פן הטוק ברכת לאפוקי הצכור מ.ציא השיץ שאין חתם רשאנילחלק.

 כל לברך ירקרק מעשה שבעל לעיל שכתבת. פי על אף חבורתוסוציא
 להוציא בא שהפומן כיון סקום מכל עלי. שטוסנים אף בעצטו הפווןברכת
 שליסה. כרכה לוטר שצריך לי נראהאחרש

תרפא
 א, לא וקצתן ערכית החפללו כשמקצתן כסעורה שבת כפוצא.וכן

 שלא לסי הכום שנ,תן רצה לוטר כשבא הסנהנ ~יבית התפלל הטכרךאם
 ססנו הכום ונוטל חוור לובנה וכשסניע רצה ש.אטר גר, ערביחהתפלל
 רהמנו הברכה כתחילח להתחיל רק כן לעשות ראוי ואין הס~ון, ברכתוססתס
 קצת סמך לטצוא יש אם ואף אמן, יר~שלים בונה רהחנו כס'ומו ולסתםרחם
 הנ"ל סיטן הטור רברי ולפרש יור.ך בהכל וכטנהננ. כרכר איסורשא'ן
 אנ. קורא בו כ'וצא .על וה על סקום מכל הכרכה חצי רק יורע בא.נורוקא
 רע. תקרא אל סוכטהיות

 אתמי, ויתן ~לו "שבת וייר "מעש" יפי יור גל בי" 1*י*איא"י
 "סדר. פי על ניסן מר-ה השנח "מחת כל מעשה פדרלטץוב

 ר"ח.דיני
תרפב

 כישול הביח מלאכוח רק חרש כראש טלאכה לעשות שלא הנשיםסנהג
 ~כו שהנשים .פוסקים מפררש גרול ע,קר לו יש וה וטנהנ וכיוצא,ואסיה
 והכ נומי פרקו שלא ירי על סוכ ליום תרש ראש להם להיות וולעטרה
 איסורא חרש בראש והנלוה הכביסה טלאכת שעושין הנשים ולכןלענל
 לעצסן החפירה טלאכת לעשוח המשרחות הבתולות שטקילין סה וכןעברי,

 עכר. אש.רא הנה נם אב חרש ראש שאחר סטנהנן וה מנהנ להןונשתרככ
 כראש כפו כך כל סבורר האשור שאין בכך היחרא איכא התםררוקא
 איוק הריר החסיר וקני טורי אב' של ירי נכתכ לראות וכיחי וככרחרש.

 לחסירותו רק ~פירוח נעש היה שלא פי על אף פה ש"ץ שהיה ~צ"לנוירליננן
 בק,לם הנותנש שנאו שאו סאלה טוב'ם היו האלה היטים כי לש"זבחרוהו
 גם קרא פו0ריו רברי ובתוך תפוז חרש וראש שכת עם כקהל שררש אחתררשה
 לכו חרש, ראש במלאכת להקל ב.מיו הנשים שהתחילו וה על תגרהוא
 ככה. על בטאר ביחו לבנות יזה,ר נפש כעלכל

תרפג
 רכל הפסיקתא בשם בטור וא.תא חרש. ראש בסעורח להרבותסצוה
 שפוצתש ספה חת השנה ראש ער השנה טראש לו קצובים ארם שלפוונוחיו
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 ט~יכין שהתינוקוח וטה טוער של וחולו חרש,ם וראשי טוכים ויטיםבשבתות
 לשונו, ווה בת"ח וכתב לו. פוחתין פיחת ואם לו טוסיפין מוסיף אם רבןלב,ת
 נוהנין ברכריא( המה הלא המערב ארצות )הינו בטערב טקום שיששטעתי
 .רליק שלפחות טוב ולכן כאן. ער בשבת, כמו נרוח להרליק בל.להלכברו
 החול. יסוה כשאר להרליק שפנהנו הנר,ת על סוס.ף בפמוט אחרנר

תרפד
 סיוחר. בפרק כחוכים הטה הלא המוון וברכת בתפלה ויכא .עלהטעות

תרפה
 טלך אל מ איטרין שאין יש המוון בכרכת אותו כשאומרין ויבאכיעלה

 בחלום. כך אלי נראה פאו נהגתי וכן חנון אל כי רקחנון

תרפו
 פי על האף לאו אם עליו לברך אם פל.גתא איכא הלל אוטרכשיריר

 לקרותו ארם שיוהר ערוך שלחן בהנהח כתב סקום טכל לכרך פשוטשהפנהנ
 בא שאם תשב"ץ בשם כתב טנהנים ובהנהות הספק. סן לצאת כריכצבור
 קורם הלל לוטר יקרים הצבור של עשרה שטונה תפלת כשעת הכנסתלכיח
 פשוס הטנהנ פנים כל ועל הצבור, עם לקרותו כר, עשרה שמונהתפלת
 עמו ש.אטרו לשנים אוטר ראם אוטרים ,ש בשם שט כתכ וע,ר ביחיר.לברך
 שרגילים כטו ולא כוה לפחות לרקרק יש לכן כרכים. הוי פסוקיםראש,
 ואו כרילונ הלל אוטרים שא'ן וחנוכה טוכ .ום ואפילו ביחיר רקלאמרו
 לשנים הורו לוסר טוב סקום טכל ביחיר אפילו עלטא לכול' לברךמחויב
 לנוכחים. רבים לשון רהוי רהורו לישנא שפיר אתישאן

תרפז
 אף כלחש ע10 לאטרם להקהל יש נא ,יאמרו נא יאסר החוןנשטקריא

 בטעמיה פילת.ה היום בסרר כתב כן ונר, לה' הורו .עונין שחוורין טיעל
 פנהגנו אין אכן ונו'. יאמר לרלנ לו ראוי אין ההלל אה לנסור "כרךראתר
 אחת. סלה יחטר נשוגנ שמא לנטורלברך

תרפח
 בשלום לשאול רק כרילונ אותו כשקורין אפילו בהלל להפסיקאסור

 ר'ן ההלל וכשנומרין ארם, לכל שלום ולהשיב כבור כו לנהוג שצריךלם,
 כטלאפו"ם רהלי חורו שפע. קריאת הפסקת חיפרת גכל חסורה כוההפסקה

 כחולם.ולא
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תרפט
 פולק, מרינת ובק האשכנוים כ'נינו נוסחאות שינוי איכא חרששבראשי

 בוטן לוסר רצתם עבר לשון רהינו יו"ר בלא ו י ה לכולם וכרון גורסקמ1ששן
 תתת שפתותינו שיח וכרק שיהיו ביףר 1 י ה . היא ונירסתוי הטקרש כיחכנק

 תפלה לשון בעירך נשפע עכרך רוך ושירי ן נורכ הם עורקרבנותינג
 כסו והוא בעירך שמעים נ ונירסתנו לשמעם  נוכה שאנחנו לוטררעונם

 מיישב אינו  להם תבש ילם ראהבח לישנא שניהם נירסת  ולפיהנשסעים.
 בתחלת שאיסרים לעסך על רקאי לי ונראה לנו. תגטו למשר לן רהוישפיר
 הנירסוה שתי בין פכרעת כפוני קטן הכרעת ואין נתת, לעטך חרשיםראשי
 סרינה שכל נונא הא. כי כל על כלל בררך אומר אני רק שקר סהםאי~ו
 לקפן. שאכתוב כמו פנירסתה כלל לשנות להאק

תרץ
 כסנוחתנו רצה אכותינו ואלהי אלהינו לוסר .ש חורש וראש שכחבסוסף

 חרשים וראשי הורעת להם ושכתות לחחום ויש הוה החרש את על,נווחרש
 איפכא כהם שהנוסחאוה רפוסים כשאר לא פולין, רפום כנ.סחאות קבעתלהם
 שלא לעיל שכתבת. פ. על ואף שבת. ולא כקביעות תלוי חרש ראשכי

 אפשר מנומנם הוה שלשון אחר. טקום פכל המרינה סנהנ לישון ארםישנה
 כס.רורים. נפל שסעות לוסרקרוב

תרצא
 וארר בחורש ל,מר ורנקבורט פה שהסנהנ הנזל סריוש סהררזהנהכ
 עור ט,סיפק אנו בעיבור לכן בקשה לקשני הב בנופח שיש פשעולכפרח
 פח. פשוט סנהנ וכן אחר.לשון

תרצב
 לאו לפנחה סטוך בועיאתו חרש ראש 01עורת טשתה הקובעיםאוחם

 סשתה סעורת לעשות אכל החרשתי כלל פשתה עושש אינם ולו עברי,שפיר
 חרש. ראש לקרחשת ניוף הוי וראי עברי לא וביססא צאתו אחרבערנית

תרצג
 טפני א' ביום יין בפורקי השותש על טאו חנר קראחי לוהורומה

 לקירוש ין אפילו ופקמצים שותק אינם ובשבת קריה לרחובות הולכיםשאינם
 שוח.ם ראויבתם חברותת לחברותו בא הוא אם א' ובי~ם נרוע סיוולוקחש

 4ום. 11י סשבח,טק
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תרצד

 רק סע.רה קובעים אינם אם אף למנחה סמיך שא.כל'ן סרקרקין,ש
 סנחם ר' היה שהטחבר חתם ררך בספר וסצאתי חרש, ראש שלעה~כירו

 הטוין ברכת לברך יכול שיהיה כרי סע.רות ג' חרש בראש שאכל לוויאנודי
 מהואי סעורת אכל אחר יום רק חרש ראש היה אם רהינו ויבא יעלהעם
 שני ח.רש ראש היה אם אכל חרש, בראש לילה סעורת רהינ. חרשראש
 חרש. רראש כ' ב.ום רק חרש רראש א' ביום בה לן לית,מיס

תרצה
 תפלח אחר הטז.ן ברכת מברכין אם הלילה לתוך הסע.רה נסשכהאם
 וכמו ויכא יעלה מוכ.רין שאין טור. עלמא רכולי ספ,קא שום ל'כאערבית
 סעורח נבי לע.ל כתבת. ערכית תפלת קירם סברכין ואם פורים, נבישכתבתי
 הלילה. ער שנמשכהשבת

תרצו
 פפני טוסף שטתפלל בעת יחלצם לא חרש כראש התפיל,ןכשחילץ

 ואם טוסף, שאחר קריש אחר ויקפלם מוסף קורם יחלצם רק הכונהכיטול
 לציון. וכא קורם ויקפלם .חלצם קיפול כלי להניחם מקום לואין

 אהאיל ועתה חדש ראש דיניסליק

 ניסן חודשדיני
 הטרר. פי על הזונה ימות מעשה כל וזרלך ומשם הפסח חג אחר עד זח אהרוח

תרצז
 הימים כל כשאר וכן ערשים ניסן חורש כל לאכול ק~א טרקרקיםראיתי

 ונשואין, ט.לה לאפוק, עצטה הי.ם קרושת טצר חחנון בהן א.סריםשאין
 שכתב כמו אבילות על טורש שערשש פפני ותיקין פנהג הוא רעתיולפי
 הטנהנ. לשנות אין .לכן כאב. תשעה כהלכותהסור

תרצז*(
 ככל רהתנו הנר.ל שכת מלבר אחר שנח נשן חרש ראש אחרכשיש
 כשבח לומר פה הסנהג או בשכת ניסן חרש ראש פכשחל חוץהקכיע.ח
 פסח ער שקלים שטפרשת טאחר שניה רהפסקה פיוט הנרול שבתשקורם
 לקרמוניגו נ.חא היה לא וה פשבח ח.ץ שביניהם שכתות בכל פייטשיש

 הפסקוח. שני פיוטים פה אומר,ם לעולם לכן בימהם פנויה אחת שבחלהיוח
 בחשפ-יגעצל' נכסל תרי-ז סימן*(



157 אומץיוסף

תרצח
 להיות חל אפילו וערכה הטסרת הגרול בשבת לחפטיר טנהנ איןפה
 רי,טא.-( לפרשה השפכה ההפטרה פפם.רין רק פסחבערב

 מחמץ. נקידתדיני
תרצט

 מכותלים אסילו שהיא סקום בכל חמץ לנרר וטנהנם הם קרושטישראל
 כשאר אפילו טחמירין "פ ועור החורף בית בקרקע אפילו ומ,צאוכסאות
 מקוס טכל צורך לכלי וכמעט מאור ער הן נרולות אלו שח,טרות ואףקרקעות,
 ראפשר. פה כל החטץ לבער הוא יפהסנהנ

תש
 והנקיות הנר.רה אחר לאכול שלא העולם הורנלו כן ירי שעל סהאכן

 שאגלין טט שסונת הרבר נמשך ולפעסש הפסח ער החורף בביתע,ר
 יותר טוב בעיני ואררבה התם ל'.מה הכא ל' סה רחחטץ גרול שטות כע'נ' הוא בשבת ואסילו לכירים תנורבין

 לאכ~
 שאז החורף בבית הנקיות אחר

 כשאוכלים כן שאין טה לארץ יפלו שלא מהפרורים להזהר ויורעיםרגילין
 הילרים עם ביתו שכני טפני להוהר אפשר אי ונם להוהר רצונם שאיןבחוץ
 בני כל המחויק קביע מקום להם שאיו טפני הבית כנפות בארבענפוצ'ם
 ח,ל פורתי רק אחת לילה אפילו הח,רף סבית אכילחי סנעחי לא לכןהכית
 כיעור ואחר האפשר בכל הפ,רורין שמ,רת על ביתי בני והוהרת. הקרקעעל

 בכ'ת לישאר אפשר ה.ה שלא באופן פהחול הקרקע לכבר צויתיהחמץ
 כשאר או בסוכה החסץ אכלת. עשר ארבעה כיום אכן פירורין. שיםהחורף
 הפירור,ם יאכלו העופות או שהחרננולים באופן שם שולט שחאררסקום
 שרנילים וספני כקצת המנהנ לקתם כרי עש'תי רק כלל צריך וה אקונם

 הפסח. צרכי החורף כב'תלעשות

 המצות. לישדתדיני
תשא

 חשמשות. לבין סטוך רק יום סבעור כלל "מאבם לא בהם ולשיןחסים
 הכנסח טבית יציאה אחר תינף רוקא שמקפירים סעו טטעו רעלמאורובא
 טצות בסי ובפרט הכנסח מבית יצאו כטרם לשאוכ טקרימין ביניהםוהוריוק
 ובאטה משובח וה הרי לשאוב המקרים טעותיהו רלפי ביותר מקר.מיןהטצות
 ישאבם שלא רק קפירא אין ובאיחור איס,רא איכא רבהקרטה בהסך הואהרבר

 צ-ה. דף בשפו יסף- כצצן -ט"3 פעשר לביק~ר למ פה מ מהנץ: פש8 ר של א~ת*(
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 השמשות כץ שעור יום מבעור לשהאבם כלל להקרים לו אין לכן הכוככים,ב'ציאח
 שעה. ברכיעית ווסנם בהם לשאובלפניו

תשב
 שטטהרין טנחשת יה.ו אל כו הל.שה שסי הכל' וכן ב, שלשיןהאנין
 סנהנים..( בהנהות הוא כןלהתחמם,

תשג
 ירי על יתר כהם יתלו שאיבתנ אחר נופלת התקופה שאם כתכועור
 היתר. ליטול כשרוצה סירו הטש יתחסמ, שלאסשיחה

תשד
 ט1ב וסה אפשר. היותר קטנות ע'סות לעש1ת נרולה בוהירות לרקרקיש
 קטח בקירוב שהוא חלה שיעור שהוא מעשרק יוחר נרילה ע'סה לעשוחשלא
 בא נרחטה. ולא מחוקה בטרה ורנקבורט"ר"( וחצי סרה המחויק כלי לתוךהנכנס
 קצת לרעת שהרי ה1ה כשיעור קטנ,ת עיסות על ףל חכם'נו רקרקו כסהוראה
 נמור אשור שההא מה חלה שיעור פסח של טוב ביום לטרור התירופ,סקש
 וראוי חלה. כשיעור להרכות כרי אלא למה כך וכל סוכים 'מיםבשאר
 האופין בבית האלה ביסים הולך בעצם' ואני העיר ולומר. נרולי 1ה עללהשגיח
 כחרו שהס למנהיננו טובה ונח1יק בוא, איסור. שאר ועל וה על להשניחכרי
 הליל,ח לרב1ת הימים בכל תמיר שילכו בטלה שכר להם ופשלמים העירריני
 פחמץ. העם את ולהוהיר ולהשגיח האופים לביתהאלו

תשה
 שאי בטקום הכל שיהיה צריך תשיאתם ונלנולם ועריכתן הסצותלהשת

 אם 11 אמ אלא וורתת החסה אם 11 ולא סהשסש ג,שוץ שם לבאאפשר
 וקר. אפל במקום לעסור לי1הר צריך מק,ם מכל מעונו יום החואבעח

תשו
 השה'ות כי עסק בלי אחר רנע אפילו המצ1ח או השפה להשהותשלא
 עםק ירי על חטה הע.סה אם נם ו"ל. חכסינו שאסרו לש,עורסצטרפוח

 שבאש שמיר בעיני וטוב פחמצח. קטן בשיעור האש ק.רוב 'רי עלאו
 לא אכן התנור. לתון פיר וישים מצ,ת מיר סהם יעשה לשלחןע,סות
 להתש סתחיל והנהתום לנחלים התנור בתוך העצים שישרפו ער לל,ש,תחיל
 לתעוק עשה נותנש שהיו סקרט1נים המעשה על' ורע החנור. מןהאש
 חיטוז. לירי כא ובקללעסוק

 ע-ב. נ-ו חדלץ רוו" עיץ מיינץ: משא ר' של בתגחזא*(
 תקם4ח. שף לשיל עיין טיעז: טשא ר' של נהגמית8*(
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תשז
 ולפחות מיוחר וסכין וכרןל מ:לנל ,פצה טצה לכל להיות ויפהט,ב
 חבירו ליר אחר סיר יצאו רק פטלאכתן פנויט אלו כלים והיו "לאירקרק

 אחר אותו יקח טרם לננוו ירקרק קצת פנ,. טונח האלו סהכל,םוכשאחר
 ננעה. בעיסה ועיטה שנ.יה סעם כו ומשחמש בטצוחמהעוסק,ם

תשח
 היר,ם ,טפוח כמשטוש ולא בכח שיהיה צריך וכטצה( גע'סההעסל

 רהינו הברולים ברקירות או חעלצר וועלנר שקורין המנלנלים כרפיק,חא,
 כ' וכל סכל פנויה טשה,א יותר סתחפצת העיסה האלו ענינים 'רי עלכ. במהירות ולא יר על 'ר על כשניהם כשר,קר הסכינים וברקירות כל"א אח,ןשט,פל
 קטן. כ~מן להחחמץ טסהרת )אן סתחסטת העיסה כאלו עסקים יר.על
 ~ה על משניח וסעה טצה כל וכין קטנ,ם כעצים הטצ,ת לרק,ר נהנת.ואנ.

 בו. שרקרו העץשוורק.כ

תשט
 יכול שאינו לעינים יראה )הארם עשיתה בכל הטעה ננסרה אםלנן
 ומצה לאש כקרוב התנ,ר לסני עוסר אם שכן וכל התנור לתוך תיכףלהביאה

 הנוכר באופן בה יעס,ק לא להחס'ץ סמהרח בורא, שאו כ.ר, יעשי'הערובי
 שלכתחלה הנם ולתקנה, לערכה ולחוור לשברה ס,ב רק ,ר על יר עללסעלה
 אכן ביש. עסק ר,ן בה פלעסוק יותר טוב הוא סק,ם טגל כן לעשות נכוןאין
 ב'. או א' רק טצה נושא. לו .רבהלא

 המצות.תיקון
תשי

 כרת איס,ר הוא חטץ ואיסור נפישין הטצות רתיק,ן והירות שמ,ליופפני
 וער מראש תיקונם אצל וככבורו בעצס, הוא שיהא ב,ת בעל כל ירקרקלכן
 וסוב בחנור. ר,מצוח כל שיהיו ער שם יהיה הל'שה אחר ת.כף ולפח,תםוף
 כל על שאת ביתר מפניח רק לפצוח סלאכה שום .עשה לא שהואיוחר

 רקרוק צריך ובפרטות הנ"ל. כר,נ,ם ש'עסקוהעוסקים
 נר~

 המצוח נושאי על
 מחטח נרול,ם עסקיו אם האף לתנור, סמוך ובפרט ב'ר'יש אותם ישהושלא
 ופר,טה פרוסה בכל כרת בספק יכנס אל סקום טכל עטנ, פה אשרהיר.ר
 ויראה הסצות. תיקון אצל סשניח יעטיר או הנסאם כסף טפנישיאכל
 ואנ. :ר,ן. שלא יעסקו אם והע,סקים אשתו ננר קש,ת לרבר פנ,ם לוש,ש
 יעטור שלא להשגיח כרי התנור אצל שבתלטירי סיוחר אחר להעט,רנהנח.
 שחיא לו ואטרתי כירו ועשרח ערוכה יסצה לאש גקרוב התנור אצלאחר
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 סצה, אותה ישרוף לאו ואם התנור לתוד טיר שיתנה הנחתום אתיורו
 יבא אם ארם לכל ירוע כי כרת, ננר שתים או אחת סצה נחשב יחיהומה
 לכלום נחשבו לא פסמונים כל וראי .ככסף נפשו את לפרות ויכ1ל ח"ו לטוחומנ1

 הם למיתה חכל טחר שות היום יטות לא ואם הוה עולם רק הואובאטת
 לא שבעולם ווהב כסף כל וחופר קל של כנו בן וחומר קל עת, כלעומר.ם
 לעולם. וקאם חי שם חשלום חס הכא עולם סיתת ננר לכלום לו נחשב'היה

 חמץ. גדיקתדיני
תשיא

 חטץ כריקת שלפני הברכה ש'ברכו קורם יריהם נ,טלשהטרקרק.ם
 בנק.וח. ש.ברכיכר.

 תשיב.
 לברוק. יךתחיל ער הכרכה אחר לרבר אמור ערוך ושלחן בטורכת,ב

 טקום מכל לרבר.( איסור רליכא אף לכרוק התחיל שכבר אחר רנםונראה
 ככריקה. כינתו תתכטל שלא כרי לכריקה "ולך שאינו מה 'רבר שלאטוכ

תשיג
 שנ.רו הנר מלבר בתוכה ר,לק ונר עשש'ת הבורק אצל לה.ותט1ב

 שהרוח טקום לחלונות סמוכ'ם הם אשר בחורין הנר להכניס יוכל לסעןטמש
 ררליקנו יחוור הרוח יככהו אם שאף שיוכור ירי על ככויו על 'ח,ס ולאשולט
 'בירו. רולק נר כן נם עסו ההולך לנער 'תן לפח,ת עשש.ת לו אין ואםתכף.

תשיד
 הנעשה רבר כל כ. הסכ.ן ככר.קח שאטרו כררך הלב בכ1ונת כמתוןערוק

 שאפילו שועוב בנ כספר סצאתי מוו ונרולה יסה. עולה טעולהו אין כונהבלא
 הה.א אכילה אחרות כמחשבות סרור לבו רק הלב בכוונת שלאהאוכל
 בריקת כי האפשר ככל וסרקש החורין ככל כרקרוק 1.בר,ק לארם.מוקת
 כוונה. וצריך ראוריתאחמץ

תשטו
 אותו ,אטר א, רלמרנו חכם אצל 'לך חמ'רא רכל ל'שנא מב.1 שא'נומ'
 שה.א הביטיל יר, יצא לא טכין שא.נו כלש,ן אותו .אמר ואם אשכנו,בלשון
 ראוריתא,טצוה

 תיגוו4 איוח כשן בחאריגינאל נשמסז כנרשה9(
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תשטז
 הגרולות חעריבות בבית, ארס שישאיר היתר שום שאין בפוסקיםפשוט

 צריך לכן כוית, הכל בק בהן ישאר שלא ל:קרן אפשר שא. חשנה כל בהןשלש'ן
 לנכרי. בסתנהליחנם

תשיז
 שאומרים נכשלק הרכה כ' להערל הטתנה אופן לפרש אמרת' וחואנב

 :מור אשור וזהו פשוסש ר' או ב' לך אתן חפסח אחר חנתי:ה בשעחל,
 טוכרו אני לו לוטר ב'רו רשה( אכן להחויר, סנת על סתנה רהףראוריחא

 חפסח אחר לו שאעטרך ואפשר כטתנה לך נוחנו או פש.טים ב' בערלך
 רצונך. כפי טסךואקחנו

תשיח
 או הערל ביר ספתח כל, כטסגרת סנור החמץ להערל ליתן אסורוק
 לעיל. גנוכר נסורה בטחנה לו ויתן פחוח לו יתנני רק וחחוםור,ר

תשיט
 הערל לרשהז חחסץ כע~מוסר רוקא הוא בסתנה הנ-ל היתראופן
 נותן אם אבל כטשיכהשק,נהו

 החט"
 לנכרי הספחח ונהזו סיותר בחרר וכלי,

 ראז פשיטש ג' או ב' סחגכרי שיקבל כו אשר וכל החרר לו לסכורצר.ך
 ה'שראל יוכל שלא כרי רק חוי לא הספתח ומס.רת הקרקע את סינההכסף
 מהגי לא הכסף וקבלת סכירה ואפילו לרשותו החסץ וליקח סמתנתולחוור
אם

 נשא-
 אבל תחטץ שב, חחרר לנכרי טקנה אם רק .שראל בביח החסץ

 רבסמלטלק כ(קני לא בכסף לנכרי וסוכרם וטגרל ח.כה בשירה החטץ נות:אם
 ש'וכל קטנה התיכה אם או הנכרי לרשות ש.חנם רק תקנה ואין קונה כסףאין

 כסף בלא אפילו בהנבהחו הנכרי שיקננה תקנה ל, "מ או לה:ב.הההנכרי
 הטפתח. לו יתןונם

תשך
 כבית כוסס,ן או חס'ן קסח להשהות אסר ממענ"ץ השל,ם על'ומהר"ץ

 ואסור גטור חמץ הוי כן ואם הטחינה קורם כסים ללותתן שר:ילותמפנ.
 ש"ש שאומרש נכרים אומנ.ם ויש ימצא. ובל 'ראה בל מש,ם ברשות, סמנ.ל"1אר
 טהם הוא פה סלת הקסח שרוכ שפעלץ רהינ, כ,טפק א, חיט'ו ביןחילוק
 נלתחה שלא כוראי ירוע אק שאם ל. נראה מנים כל ועל נלחת. א.1שאותו
 ספיקא אלא יהא לא כ, כבית הקסח להשהות אסור הסח'נה ק,רםהתבואה

 ונתתי נשאתי אכ-ר סה פפראנ חים סהריר הגאק שהיה ובעתראוריתא.
 ורנקבירס ק"ק פה הנרול כשבח בפרק,ה כן וררש ל. שהורה ער וה ברכרעסו
 כו. וטכיוצא טהן "שסור כןעל
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תשכש

 סהחמץ. היטב ולנקותס שבטלבושיו והשקין הכיסש לברוקצריך

תשכב
 פסח. ערבדיני

 היום שליש רהינו וסניות שעות בר' חסץ טאכילח פסח בערבליזהר
 והקשקוש ה~טן כטי 'בין והטשכיל ט', כשפקשקש כקירוב הוא. ארוךוכשהיום

 נחתי לא פה בוער וכשהייחי כרת. א'סור מפני ה.ריר עסקי אוחו יעכבוולא
 לירי יבאו שלא כרי הכנסת כבית פסח ערנ בכל השטש שיכריו שנתוקןער

מכשול.
תשכג

 ,פניעת בגרים ושינו. רגלים ורחשת בנילוח שכתות ערבי ריניובכל
 אחר להתנלח אסור נכרי ירי על אפ,לו פסח וכערב לשבת, ספוךאכ.לה
 בתשונותיו. מ,נץ ד"י בשם שצ"א סשן רעה יורה ערי משלחן סשסע כןחצות,
 יום ערב בשום להתגלח שלא נ~הר היה ףל שהאר"י כחוב הכונוחובספר
 ראפילו כתב פהר."ל ובהנהת גרולה. פנתה אחר חול של ערכ אפ.לו אוטוכ
 של חולו כרין פסח ערכ ררין פסח בערנ חצות אחר אסור ציפרנ.יםליטול
 נררשה הגרול שבח בכל ררש פה ישע.' סהור"ר הנאון אב"ר וכהיותסוער.
 חצות. אחר פסח ערכ "פראל בר שום להתנלח שלא ינורשלו

תשכד
 יתחיל שלא ולפחות חצות אחר פהפצ,ות המצה ע'סת ללושלרקרק

 ביהו. בתוך קפם חחסץ וערק ר,מצוה מצוהללחש

תשכה
 בעימות לפחות חלה כשיעור רק לסצה העשות לעשות נוהר שא'נוסי
 רחבית גרולות מצות יעשה ולא חלה כשיעור קטן לעשותם ירקרק הסצוותמצוח
 יותר :רולות מצות לע"ות המרבה שכל בעיניהם שרומה שוטש כאותםועכות
 עבירות. גרול אלא מצוות נרול נקרא לא והו טשובח, וההרי

תשכו
 לספק הגותרת טהמצוה ולעשות אחת טעשה מצוהן ר' יע"ה לאנם

 הולמה. 'רבח שלאכרי

תשכז
 ראחר שיליש טרם הפקר פ,רורים לומר צר,ך חטץ איסור וטן אחרהלש

 לשרפם. ונתחיכ לבטלם ברשותו עור אינם חשוץ לכללשבאו
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תשכח
 כאגן הנשארים הטחומצים ס,ם לשפוך 8ריך הזח השן אחר הלשנס
 אחר בטקום בנומות מעסרו יתקבצו שלא פררון כסקום הרח.צה פן בושלשיו
 חיסט. לכלל יבואו בגופות יעסרו אם עריין נתחטצו לאואפילו

תשכט
 שעוח. 1, קורם שבת בערב חחמץ לבער צריך בשבח פסח ערבכשחל

 שבת כערכ החמץ לבער צריך שהר. בשבת בהחמץ נרולה וה.רותוצר.ך
 חנ,הר ההטץ על מרובה השגחה צריך לכן שעות שש קורם ססח כערבכרינו
 לבשל נ!הרים והפרקרקים כהן. יתנהנו איך הכלים ועל לשבת שבתמערב
 לאכול נוהנים רש השאלנם. טן חוץ טוכ יום בכלי ויומו שבת לליל רשתךכל
 קורם פסח בערב סצה יאכול אסור שהר. עהשים הם יפה ולא שאלנסט8ה

 שאינם חולא א, שוקן סהר=ל כתכ הרי פכושלת !1 שמצה ואףהסרר,
 שלא ,רק הטצה חוכת 'רי יתאין וכ~ח בין לשרות צריכין הטצה ללעוס.כולים
 "מ שאלנט בסצה אף 4א"כ רנהטא תוריתא עליה שיהא לנמרי נפחחתהא
 טוב לכן 'שנה, כמצה ויחנאין רנהטא חוריתא להן שיש קתמות פרוסוההרבה
 יטפין וחקדירה שלם יהנא כשנאפה שהרי שאלנט ורימ!ל"ש אז לאכולבע,נ.
 * היה שנים כטה ומא! הי. ב,ים השאלנ"ט לעשוח וסוכ חטץ. כל. שארעם

 שפיס שבשנת אף ~ברק והורה יל !עליקמן מהוריר הגאק עם מזהפלסול
 חביריו לו הורז ולא שאלנס לעשות טפראנ ניץ חים סהר"ר חאכיראסר
 חשש ש'ש שאלנם וועק לעשות אשור ל' נראה סנים כל 4גל יצ"ו. ישיכהבנ.

 נהגתי בעצמי אני שאלנט וריטזול! אכל חים,ן או קוניל וכן בכליש.רבק
 רכאן. 'שיבה בני כל חכיר. לי והורו בשבת שחל פסח בערבלעשות

תשל
 כי הרכה טמנו יוחיר שלא שבת לצורך הח0ץ טן שיניח בסה לצסצםויוהר

 רק בוראי העירוכ טן שיוציאם לנכרית או לנכרי לתתו אסור החמץ טןהנותר
 לביהו :כריח או לנכרי לקרא ירקרק ולכן שם. לאכול רעח על להם ליתנם'וכל

 אם מרחובותינו יקראם אם לאפוקי הנשאר כביתו שיאכל קריהטרחובות
 הרבה החפץ אם אק חשש. אק רשותו בלא טביתו אהוו שהתשו טילתאאתרמי
 ללסור 'ש סעתה גטור. איסור והו חשה הבית סן אותו שיוצ'או לושבר.א

 קרחשים ישראל עשו גררים שהרכה החטור רצ(ץ א'סור בטקום סה וחוטרקל
 וח,סר קל נכרי ירי על הבית טן לה81יא אסרו כן פ' על אף ככח עלחם
 שיוציאו אכילוח לנכריח או לנכרי בשבח ליתן שאסור וחומר קל של בנובן
 בשבח. ישראל בביה חפשמשות הנכריוח עם סצף !ה האיסור כוראי. הביתמו
 טורי אכי כנהונ אכילה בשכיל  פשיטים איוה יחן בו נוהר ש.היה טי כועל

 יל.החסיר
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תשלא

 לעשוחה אפשר א. בשכת להיות שחל פסח כערב בשבת שלישיתכעירה
 שסלפתים ברכר רהינו תרניפא במיני לעשותה טוב לכן בטצה ולא בחסץלא
 בפירוח אפילו ליה רסבירא ואיכא בפירות ולא ורנים בשר כנון הפת אחבו
 לכתחלח. לא אבל כהם יוצא 'כריעברלכן

תשלב
 טוב. יום ערב בכל השייכיםדינים

 רק מפורשים פצאתים לא טוב יוס ערבריני
 בכ~

 שכחכת. שבת ערב רימ
 להכין מצוה שב1ראי טוכ יום ערב רינ, נם נכללין חיום פסרר רובםוהעתקחי
 אוכל טותר שהרי קורם ולא שאפשר סה טוב יום טערב רוקא טובליום
 נו"וה ההכנה נם לכן מוטעם. יותר האוכל שיהיה כר. עצטו טוכ ביוםנפש

 יום הוצאת כללו ו"ל וחכסינו בשכח כמו חיוב והשסחה והעוננ טוב *וםלם1טכה
 למעט כן נם סצ1ה לכן השסים. סן לו יוסיפ1 והטוסיף שבת הוצאת עםטוב

 בפסחים. כראיחא לתיאבון כלילה שיאכל כר. טוב יוס כערבאכילתו

תשלג
 :ב. רר1קא רא1. שאינו אפשר ט1ב יום הכנת מפני הל'מור ביטולאכן

 טוב. י,ם נבי כן שאין סה והנינ1 הששי בי1ם והוה מלא סקרא כתיבשבת

תשלד
 מצוה לכן כשבת. כס1 טוב ביום חובה לקירחש ותן הנר הריקהנם
 ,טה שסא למנור ליכא ט1ב רביוס פי על אף שבמינש. חמובחר אחרלחוור
 .פה. עולה שאורן כנרוח הוא שטים וככיר טוב יום ככור מק,םמכל

תשלה
 שחר. מבשבת ויותר לענ.ים מנות לחלק טוב יום גערב פצוהנם
 כשבת, כן שאין פה ונר והאלמנה והית1ם והנר ונו' בחנך השמחח כתיבברנל
 הסקרש שבית כוסן רוקא אלא אירי לא רהכת1ב מוכח הפיסקש שמרבריהנם
 א'נה הוה כוטן אם אף טקום מכל חנינה בשלם. היתה השסחה ועיקרקים
 למקרש. וכר לעש1ת לנו יש מקהם סכל ראוריתא עשהמצוה

תשלו
 חמ:ר ולמעלה חסנחה סן רהינו חרין סצר שהא סה סלאכהולענין

 אחר רה*נו חקבלה סצר רק שאינו מה אבל שבת ערב כמו טוב יוםערב
 ט1ב 'ום ערב אם להכריע כנסחרות עטק לי אין לעיל שכחבת, כסוחצות
 מנחה אם ה.א טה בטנחה פלונתא ויש לאו. אם שבח ערכ כס1חט1ר
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 ע*ו תבא חטחטיר סקום סכל ררבנן באימור לחקל ש"מ ואף קסנה אונרולה
 גם יחסיר ואם נרולה טנחה סוסן פפלאכה ולהסר"ש להחטיר והרוצהכרכה,

 שעה חצ' סלאכה רק 'פסיר לא שבת בערכ הטקובל'ם כרבר. לעש1חכ:
 אחר. ספקום חסרונו יסלא והמקום וטחצה שעות טשש היא נרולה פנחהכי

תשלז
 ואין כשבה להיות שחל טוב .ום נבי שיך אמ תרנ,ם ואחר סקראשנים

 שבחורה הטרשיוח כל שיהיו רק בשסו"ת הח,וב אין כ. הקר,אה להעב.רצריך
 ליכא תו שקוראין בשכהוח הפרשיוח כל שסענ,ר ואחר הארם בם,שנורים
 טוכ ביום שקורין סה פרשה 1סעביר המחסיר וכל הגוססות. בקריאותקפירא
 שגורה הפרשה אותה סוכ ב'ום שתהיה כר, ברכח על.1 תכא טוב .וםסערב
 וכף. פעסש מאה פרק שלמר סי רופה אינו כ.בסיו

תשלח
 נם וסוב פרקים, שי תפלה שהם להעבירן חתב סוב יום של התפלותאכן

 ולחניהו. ללסרו הפ,ום להעבירכן

תשלט

 אסר פהר"ו פלונחא איכא ובשרעפין טוב, 'ום ערכ כשום ים טק.,י;א,י
 ושאר בכל להקל ריש ונראה סהר."ל, בשם התירו 1ר4' לנצהום רור1סהריר
 אכן לנוירה, גוירה רק הוי לא טוכ יים ערכ כשאר עצסה רהקוה סוכ .וםערב
 מנהנים. והגהות משה נסטה כתוכ כן לאסור, יש רכא והושענא שכוע.תכערב

תשמ
 תבשילין. עירובדיני

 סחרהל שכתכ סה לכתוכ עריך שאני רק ,ר.עין תחומין שרוכ.ריני
 כינחים סעליר בהפסק רק טטש חלחם גבי על הבשר להניח שלא ל'והרש.ש
 'אוה לא אכן אוכלק. כ'ווי סשום ראס1ר הבשר סן הלחם יתלכלך כן לאראם
 והרבה הפתח לפני הפתחים על הטחוירים לנערים שנוחנים אותםעברי

 שנית הסוון, ברכה ובלי נטילה בלא שאוכלים חרא כך סתי כא.םאשורים
 סשום חף יחם ש ריסא או כשר כנון חבשיל שנוחנ.ם האוכלים אתשכבוה
 ואוכ*ם חלחם את וורקים הרבים כעונותינו ררובא רובא של,שית א1כלין,כ.11.
 וחלכ נשר אוכלים לפעסש רכ'עית אוכלין, בי,וי פש.טא והוי התכשילאח
 אחר לכית לחזור ועריכים שביעה כרי להם נוחנים אין אחר שבביחמפנ.
 יאסר ומי האוכלים חלב להם נותנים אחר ונכית כשר להם נותנש והוככית
 אלקש יה' אי3צך כן על יראנ', ם, ברעחם חהשבים הם תעשה סהלהם
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 שב,עה כרי נותן אחה אחר לשום ולא ואחר אחר לכל ליתן לך לטהעסן
 לביח ו,קראם יר1 השנח כפי לשנים או לאחר רק ,תן לא בית געל כלאלא

 לבעל יהיה ולפעטים הפו1ן כרכת 1יברכו יריהם שיטל1 להם ויאמררחורף
 נפשך ואם הנערים, לצרף יוכל טו,סן לו אין אם רהתנ, נרולה לחועלחהב.ח
 אנו אבל הםצות סן נעורים נערים שסתם מפנ. ש.צרפם שפיר שלאולוטר
 כליססים בעיניך יהיה לע1לם ונם לרסאים ט,בה ונח1יק כאו יר,ע .רעינןפנא

 לרכר,. לחוש .ש כן על נטליאל כרבן אותווטכבר

תשמא
 הסאכל פן עצפו ההוא ב.ום שאוכלים לא אם ראשון טוב ב.ום ולא שנ.ט.ב כיום רוקא רק שבת על לבשל כלל ה.תר אין טוב יום אחר שכתכשחל
 לחברו. סוב ט.ים להכין ראסור לשבחשנתבשל

 סדר. דיניקצת
תשמב

 יאף לסרר, שצריך מה כל להכ.ן יסהר הכנסת סבית טיאה אחרה~כף
 כן ירי שעל נהכנה 'טהר טק1ם טכל שתחשך ער לקרש להתח.ל שא.1 פ.על
 ונשים טף ישנו והסרר בקירוש יאחר שאם כשתחשך סיר לקרשיוכל

 יגע עיף עצפו הבית בעל נם הרוב ועל ט,ב ליום טסרחחן שעתפיםהטשרת,ח
 הכנות ושאר הפצ,ת ועסק החסץ לביעור בעצסו סטריח ה' רברשהירא
 פסח ערכ חט.ר שכמעט הטכון בעסק. טרור שהוא אפשר ונם ל1 אפשראם
 האפשר. בכל יטהר לכן שינה ראנת לו ויש וינע שעייף פה היריר באמצעה,א

תשמג
 פכפנט. יהרחה טבחט שטיפה ברכה של כוס כל כרין הכ,סותשטוף

תשמד
 כעלים רשות ב* בהם לה"תפש אין מנכרי אפילו ב'רו הסטושנניםכ*ם

 ררך להראוח נרולה מצוה שהוא רפסח ראשון בליל ואפ.לו רעח נניבתסשום
 בע'ון הטעיין וינש יראה טעתה ב1ה. החפירו ונכברים יקרים בכליםחירות
 בכל טסנו ולהתרחק להוהר ויראה בקלות נפצא רעח נניכת אשור כישכלו
 שמצינו כסו לשלן רחפנא פאר גרול הוא רעת נניכת עונש כי ראפשרפה
 ירוע כבר כאשר ונריוח חפורות עכירוח כפה שעבר פ. על שאף אבשלוםנבי
 רק בלכו שנתקעו שבטש הנ, עונש ז"ל חכם,נו תלו לא פקום פכללכל
 הנאה שום לו אין 11 וטעבירח טחם ירחק נפשו שומר לכן רעת. ננינהטשים
בעולם.
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תשמה
 נרולים סהרים נרולה סחלוקת יש הקירוש לפני ירים נטילתבענ,ן
 או רנליו סיפי ירי על נט.לה חיוכ *ר' עצטו להביא ט1ב כים יר,ויצאח
 ההא וה ורין 'צר. אשר רק ירים נסילח על יברך ולא הקירוש קורםנקב,ו
 ררכם  שאין המסובק אכן האכ.לה, קורס יר'1 ונוטל שחוור הביתלבעל
 ירקרק1 לפחות מקום סכל עבר. שפ'ר לא כי 1אף הפעם עור יריהםליטול
 רבור בש1ם יססיק1 1לא על-ה 1,ברכ1 וראויה כשרה ראשונה נט.להשתה,ה

 1הסעורה. הסרר לצ1רךרק

תשמו
 אצלו "מב יכלחו כפי ההיסבה 1גם ח1פש בכגר' השלחן שסרראחר

 1'סררם הקערה תוך אל הכל 1.תן להסרר הצורך כל לפנ.1 יש אם1.ע-ו
 יצטרך 'ש'בתו טקום לצר קרוב כקערה קטיה רא'ת.ה קטא רקמאכאופן
 הקערה. טן אוחם ל'קח בבוא, הטצווח על יעביר שלא כר. ראש1ןלהם
 ליקח סחויב שא1תו הפיטרלן יה'ה טפש אליו הקרוב שיניח הסררווהו

 הנוכר עולשין פוסקש קצת לרעת שהוא טפנ. ק1רבל ולא רוקא ראש1ןלטיבול
 סאר לו ססוך יה.ה החומץ נם ברכתו ק1רם לקחהו רא1, 1אין לסר1רכמשנה
 לאטיך רהתנו 1החר1סת הטרור כך 1אחר סשנן סרר כפי הטצמח כךואחר
 אות1 שלוקחין הטעררעט.ך כך ואחר .קרים רטיו אם אם,ל1 אפשראם

 סס1ך או יקלשנו והחרוסת לגסרי האחרון בקצה 1הור1ע והביצהלכריכה
 סט1ך יקלשגו לכן בשכה לקלשו אס1ר שכח הוא ואם כח1מץ או כיןלסרר

 טעט לפור לרקרק 1'ש חמ1צ,ם יה,ו שכחר1סת והתפ1חים שבהלהכנסת
 החריסח כי הטיט על לתבן וכר פניו על סקנפן 1רק1ת אר1כ1תחתיכ1ת
 לתכן. רוסה ,הקנסן לט.טרומה

תשמז
 אם אן כראוי שהוא לעיל הנ1כר כל סרר אחר ויטב שרקרקאחר

 הקערה תהיה הקירהמ ובעת ויקרש, טלאש הכומות יפווג הלילהחשכה
 כ,שתו. הפח יראה שלא מכ1סה לסרר השיך כלשבה

תשמח
 כל "שתה לפחות או לפעלה האמור בשיעור רביעית כרי כה.סבהוקתה

 רוכ לשתוח יריך הרסכ"ן ולרעת כביצה רהינו רביעית של ר1בה פהטסוכיןאחר
 סאר. גרול כוסו יהיה לא סספק ולצאת גרול, ה1א אם אפ'ל1הכום

תשמט
 פרי כה-א עליו ו'ברך קירבל 1לא מכוית פחות פ,טרלן יקח כךאחר
 הטסוכק.  שאר כל וק ו,וכלנו כחוסץ ויטבלנוהארפה
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תשן

 נר1ל היותר 1החלק לשנים ויבצענה האפצע'ח 0צה 'קח כןאחר

 לאפיקוסן. ההיסכה תחת .טסיןסטנה

תשנא
 עם איחה 1.גביה לחטא כהא שא1סר טפני הקערה יגלה כךאתר

 ביר1. כע,רנה גפירא ער ענמו לחסא כהא ויא0רהסס1ביו

תשנב
 השלחן, כסוף כה אשר כל עס הקערה ישים לחטא נהא גסראחר

 שה'חה השלחן רעקירת רוסיא השלתן סן לנסר, להסירה טוכ ייתראט

כיסקתם.
תשנג

 הכוטהת ה10~נ ש0ש לו שיהיה וסוב סלא'ם הכוסות כל רסונ 'חוורואו

 ח1רק. בן כררך ופעם פעםבכל

ת'8נד
 רלא עצפו הביח בעל לאפוקי שיהיה ט' או בנו 'תח'ל נשהנהסה

 הינ1. עברים הב'ת הכעל 'תחיל כן על עבריס מפרק 1הוא טקש.ס שהםספני

תשנה
 שיאפר1 כר, הקערה ויגלה לטקוסה הקערה יחויר נשתנה מה סיוםאחר

 לחם הסצה נקראח כן נלל כ' לפ,כך ער ההגרה 1כל הינו עברש הסצותעל

 רגרים. על.ו שעוניןעוני
תשנו

 הנשים שטבינים בלשון ההנרה סן אשקא פשקא כל לפרשפ1ב
 ,ב.שון הק1רש בלשק פיסקא כל לומר נהנת' 1אני והטסוכין. ב'תו1כנ.

 סצרים. סשיאת 1ירע1 כיתי בני שיבינו כריאשכנו

תשנז
 ההגרה כ. השלחן על רק ביר1 חכום יהיה לא לפיכך ער התנוטעברים

 ע~ נאמרחאינה
 רברש. על.1 שעונק הלחם על רק הק

תשנח
 לע'גי א1תה 1יראה ינכיהנה ביר1 חפרומה הס8ה .קח 11 לטצהכשניע

 אבל לה0ס1ב'ן אה,1 וירזשה אותו .גביה 1ה לפרור כשמגיע וכןהססוכי1

 בחת. קרשים רחר טפנ. ערוך בשלחן כראיחא וה לפסחלא
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תשנט
 טכות בעשר 1כן עשן 1תסרח 1אש לרם כשיניע הכום סןכשוורק

 ב~רת.יורק
תשס

 הכוס לאחוו צר,ך הין על הנאטר ,שבח ש'ר שהוא ללשכךכש0רע
 כירו הכ,0 1.אחן בהשתו הפת יראה שלא בקערה הסצות יכסה ואוביר1
 שישהה.ער

תשסא
 לפנ.1. ברטה כלא היל.שר

תשסנ
 כהשכה הססוכי; כל ו,שת1 הנפן פרי כורא יברך מפראל לנאלכשסניע

 הין. על אחרונה כרכה יברך 1לא רביעית שלרוכו
תשסג

 לעיל שכתבתי כמו הראויה נטילה יריהם אח הפסובין יטלו כךאחר
 הכ-ת הבעל הפח1ת לכל לנטילה השלחן פן שיעפרו להפטוכ'ן אפשר איואם
 ,רי1. יטול כעולם סונע לושא.ו

 .תשסד

 הס1ציא 1.ברך בקערה פונחוח שהן כסרר כ.ר1 ה0צות יאחן כךאחר
 ויברך העליונה 1.בצע ס.רו התחתונה .שם.ט הסוצ.א 1אתר .תר שלשתןעל

 לאכול לו אפשר א' ,אם ב.חר, 1יאכלם כו,ת טשחיהן אחת סכל1.בצע
 סצה. של כוית יאכל כך 1אחר הפ,ציא של כוית יאכל כאחר הויתיםשני

 בהשבה. שניהם לאכולוצריך

תשסה
 שלא טצוי הלאט"ך א'ן סום ל,, יש אם לאטי"ך כוית יקח כךאחר

 ךצרף לאט-ך של אחר עלה לפחות לו שיהיה ישתרל טסנו כו,ת לו,ה.ה
 ב.חר שיהיה ער עצ0ן השרשים ולא פעררעטיך שרש' שעל ה'רק עםאותו
 ונרחק כשנתמעך כוית הטרור ש,ה'ה וצריך הסרור. ש'עור שה,אכוית

 ואותם ביצה. כחצי הוא כו.ת ושיעור הע*ן. ב'ן רי1ת ש'ה,ה לא כ.רוהסר1ר
 ראור'חא עשה סצוח כיטל1 הנוכר כאופן השיעור על סרקרק'ןשא.נם
 נפשנו. פרות ועל גאולתנו עלשהיא

תשסו
 רק בחוכו 'שהנו לא אכן בחרוסת כולו אותו לשקע צריך1הפרור

 הטרור. טעם את החרוסת יבטל שלא כרי ססנ1 תיכף חחרו0ת'נענע
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תשסז

 שתהיה כרי לעיסה בלא שיבלענו ולא בשינים שילעסנו צרידוהסרור
 לצער. לו הסרוראכילת

תשסח
 ברכת בין לסרר צרין שאינ, סה רבר שום יסיח שלא ל,והרתר,ד
 ואפ'לו לטרור סצה סברכת בכרכה ש,פטור כרי הכר,כה וכ,ן טצהאכ.לת
 לעיל. שכתבהי כס, הסרר סענ,ן שלא ריבור שום שירבר 'אות לא האכילהבת,ך

תשסט
 ירק א, לאט"ך כזיח ש.קח רהתנ, הכר'כה יעשה מר,ר שאכלאחר

 מצה כ~יח עם אותו יכר,ך כרלע,ל השרש,ם לאסוק' הפעררעםיךשעל
 ולא טיב,ל צריך ואין כהלל למקרש וכר ,יאפר הה.סבה תחת הטמ,נהממצה
 ,יאכלם. רלעוסברכה

תשע
 שלא כרי לנטרי שבעו כרי יאכל שלא רק נפשו תאוה אשר ככליאכל

 בם. יכשל, ופושעים נאטר זה על אשר נסה אכילה אסיק,סןיאכל

תשעא
 טכל רצונ, כפ' לשתות לו שטוחר פי על ,אף כרה תה.ה השתייהש
 אכ'לחו סרוב ש.ררם ער ,ישתה .אכל שלא כעצט, יראה נפש בעלסקום

 כום ולשחוח בכוונה ההלל אה לנפור אן יוכל ולא ישתכר אוושתיחו
רביעי.

תשעב
 האפיקוטן אחר כ. סיפוקם ר. ולשתות לאכול שימהרו כיחו כני את,י~היר

 לשתוח 'וכלו שלא אפשר בסעורתם יאריכו ואם הכוסות רק ולשתות לאכולאס,ר
 אם כוטות ארכע חובת ירי טא לא פוסקים קצת ולרעת חצות קורםהכוסות

 חצות. קורם שתהלא
  שעגת

 בהשבה. ויאכלנו כולם לרעת חצ,ח קורם אותו לאכול צריךהאפיקומן

תשעד
 יפחות לא פנים כל ועל ויתים שני האפיקוטן שיהיה הפובחר מןוסשה

 האפיק,סן פירורי יפיו שאם ופי, סנסרו תחת ירו יניח אכילתו ונשעתפכוית.
 חטצה. חיבת ספנ, יאכלם יח~ור יריו לתוך יפלו אוטסיו
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 המזת. ברכתדיני
תש?ה

רברי
 אל,נא ככוס חתכ ש.הא כרי לו אפשר אם בג' הסוון ברכת

 הוא וה טעם ופפני כוסות, ארבע בכלל נחשב וה שכוס סאחר עלסארכולי
 רב'ם. לשון הורו לוטר שיוכל כר, אחר סעם ועור נ', אחר ביותרשטהררין

 היה הכי אפ,לו שעה ליה רחיקה שה'תה פ. על אף ו"ל החסיר סור,ואכי
 פסח. בליל' ט~וסן אחרמהרר

תש?1
 לנסר, נקים שהם לא אם השם"נ סיטן הנ"ל כרק הכוכות לשטוף'חוור

 ופכחוץ.סכית

תש?ז
 השלחן סן 1.נביחנו *סינו אותו 'תן כך ואחר יריו בשתי הכוםיקבל

 בעצסו הטברך ראם * ונראה ססנו. שישחה עת ער כירו כך ויחו,קנוםפח
 השניה כירו כי אחת כירו רק הכוס להיות אפשר שא, ברכה של הכוםטוונ
 כשת. יקבלנו ואו הטוינה אחר השלחן על הכום ליהן שטוכ הקנקן לו.ש
 הוה. כסרר יעשה כרכה של הכוסות בכל וכויריו

תש?ח
 נכרך על קא' ה,א כרוך כי שט1 וברוך ה,א ברוך 'תחיל כוימוןהטברך

 שלא שסו וברוך הוא ברוך יתחיל לא ב,חיר הטברך אבל רקאפר סשלושאכלנו
 הוא. ברוך קאי רעליו רבר שום לפניואמר

תש?ט
 וכ, רעחו ,סיח שלא כרי המוון ברכת וסן כל בכום עיניו ל.תןצר,ך
 גלוקר ליקח שא'ן ערוך שלחן כהנהת כתוב כן ועל וכהכרלה,בק.רוש

 אבל נוטרוף שקורין שבמרינחנו הצלוחיח רהתנו לי תראה המוון,לברכח נלא~
 שסיר כו ע'ניו ליחן יוכל שאן ראשו לטעלה ער נלאו הנלוקיר פטלאאם
 ליל. כחבתי וכןרסי

תשף
 יאפר רק רוענו סלכנו אבינו 'אמר לא ובסובו, עפנו הון בכרכת שסרלא
 וניט יאסר וכן במלאפים רוענו יאפר אי כלל יאמר לא ומלכנו בשו-ארענו
 בטלאפףם. וונינו אובשףא
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תשפא

 א:' וא.; וער, לע.לם עלינו .סלוך תטיר שאיטר.ם הכל בעל פרקרקיםט
 לזופרו. אין לשמך ונורה נם יסה, לפרשה עולה משמעותה ואין ל,ה סקוםרואה

תשפג'(
 אל כי אומרים שאק ,ש הםוון בברכת אוחו כשאומר,ם 1'כאכיעלה

 בחלום. .כך אל, נראה סאו נה:ת. וכן חנון, אל בי רק חנוןסלך

תשפד
 כטור. הוא וכן לנו יט.ב הוא לנ. היט'ב ה.א לומר יש ,המם.ב הט:בכברנח

תשפה
 שכירך כ10 אלא אכותינו את הוא כרוך הקרוש שב'רך כטו לוטרא'ן
 אפן. וא0רו אלא אסן ונא0ר ל.טר ואיואבותינו,

תשפו
 ה' סעם רק ה' פאת ברכה ונשא אוסרים שאין כסתרקרק.ם לרקרקאין

 המהמא כרכה נכי וסצ'נו המקרא. בלש.ן ל01ר תריך רקרא ל.שנא ה' מאתכ'
 פליגי ובהטוציא להבא ~שנא שפיר סתיישב טוצ.א עלטא רלכול, נב עלאף
 להבא לברך רצרכינן טשום בהמוציא חובתו יר' נפ.ק לא ראכר סאןולחר
 וה וכל בפלונחא ראש.נ. וטכניסין הס.ציא אטרינן הכי ואפילו עלמאלכולי
 לשון כן נם לומר כאן יש כן הסקרא בלשון לומר אנו שצר.כ.ן ספנ'הוא

 כסחרף יראה פן סרבר שמראגה לוסר נפשך ואם ה'. טאה שה.אהמקרא
 טאח. ו'אסר ויפרירם והאל"ף הם"ם 'רנש ה' סעם לומרטוב

תשפז
 ינאלנו הוא הרחטן .וכנו הוא הרחסן לפני הסרקרק.ם אוסריםכפסח

 אבותינו. את שנאלנמו
תשסח

 ויפתח ב.רו רביע' כוס יאחו כרכה של מכוס כש.עור שחיתואחר
 הטנהנ ויפה סוב .מה שפוך. הביח הבעל יחחיל הפתח פתיחת .כשעתהפתח
 שפוך התחלת בשעת הסתח לתוך אחר שנופל לסש.ח וכר סה רכרשעוש.ו
 האחרונה נאולתנו על החוקה אמונתנו הראשונה גאולתנו כליל להראוהכרי

 היא האחרונה גאולה אטונח כ' אלו נאולות בשתי שלסה כאסונהו'אס'ן
 ברינו הארם אח ששואי'ם משאלות אחח ה,א ונם אסונחנו עקר. ס'"נאחת
 שספני הקרושה לחורתנו גרול כלל הוא טצרים גאולת ואטונת ל.שועהצפית

 12טעשגעאל. תסר ת*ש-2 סעע'(
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 לוכור טצוים .אנו ולכן סצרים לשיאת וכר הקירהשים בכל סוכיר.ם אנ:וה
 הענין :ורל להראותך )וכרי שסע. בקריאת יום ככל פעמיים סצרים.ציאח

 רכ סעשה ואכתוב וה כחיבור גררי סעניני אצא טצרים נאולתמאמונה
 ואף לצפח שנסע פפרעסניץ שלומיל טהר*ר האלוף לי שכתב בצפתשא'רע
 התעוררוח ההוא שמעשה מפני טקום טכל טאר לקצר הירכי ארוך הטעשהאם
 יוסף יכול לא נפלאש ענינים כו ויש לכו אה לטהר ש.בא לארם סארנרויה

 אחר רוח המעשה. ווה אפשר, ה.וח ככל אקצר הק.צור לאהכת אכןלהתאפק
 לחלטירו שלח ואו דל ר~ור.י הטקובל אל קרוביה והלכו אחח אשה כנוףנכנס

 נירוים עליו שינוור לו ,צ.ה כשמות כינה לו וטסר קאלפריס חיםסהר-ר
 לה אפר לכותל פניה חאשה הפכה הנ"ל ריח 0הוריר שנכנס ומ'רלה.ע.או
 להסתכל יכול,ם אינם שחרשעש מפני הרוח השיכ ססנ. פנ.ך הפכת לטהרשע
 סה לו אטר כן, יעשה פניו אח שיהפך טהרריח עליו ונור השכינה,בפנ'
 והעסרתי איש באשח חסאתי לו וחשיב כזה וחמור נרול שעונשךחסאת
 הולכים חבלה סלאכי ושלשה כארץ ונר נע הולך שאנ. שנים ניה ווהממורים
 טמ:ר,ם הרכה אשר לאיש יעשה ככה לפני ומכריוין אותי ומכ.ן .סענש.1עמ.

 תב בניהנם רשעים משסט 1"ל רכ:תינו אמרו ולא טהרר"ח ל. אמרבישראל,
 ואחר טכה נבי על קשש ססמנים בתחלה שנותן לרופא טשל הרוח השיבח.רש,
 ככראשונה הכשר הטנר*ם טשיחות עליה נותן שבמכה החי הבשר כשנתעכלכך
 קורם החופאת הנפש שסובלת מששים אחר ניהנם של שצער הניהנם עני;כך

 שאלו ערן, לנן *כנס סוכנת שתהיה כרי אוחה וסככסין לנ'הנםכמסתה
 פ. על שאף כים שנסבעתי בחנק הרוח השיכ סיתתך, ה'ה איךמהרריח

 לא למה מהרר"ח לו אטר בטלו, לא סיתות ר' רין בסלו מית.חשר'
 ~טן לי היה לא השיכ לך, סושל היה שטא סיחחך בשעת ררויאסרח

 השיב כך, אחר כך נעשה מה הרב שאל. רעתי, נטרפה תיכף כ'להתורוח
 אכור. סלאך בא החים סבית שהלכו הקכורה אחר וסיר תיכף נקברתיהר.ח
 רשע לי ואמר לשנים הקבר שנחכקע ער קבר. על אש של בשבפוהכה
 נ,הגם של פתח למני ער הקלע בכף אותי וקלע אוח' ולקח לרי; קוםרשע

 אותי וקללו נפשות אלפים אלפי אלף סניהנם ושאו שסה ונפלחישבטרכר
 אוחי קלעו אז פה *כנס ערק כראי אתה אק הרטים איש צא צא ליואפרו
 לסני וסכריזק אותי וסכין חסיר עסי חלכו הנ-ל הסלאכים וגם לסקוםמפקום
 חכרוז וכשפעם רעות ורוחות אחרש חבלח טלאכי בנו פנעו עת ובכלתט.ר
 ער אציו איתי סהפך וזה אצלו אותי סושך זח נרולות טכות ליסוס.פין

 שביווץ עיר ההא להורמז שבאתן ער חלכתי וכך נשסת, חוליות כלשטתפקקין
 שרא,תי וכ,ק הצרות סאלו להנצל כר, יהורי לנוף ליכנס כוונת. והיתההורו

 בתוכם שוכנש הסוטאה רוחות והרבה נרולים רשעש שהמה ההסהה.הורים
 שעכרי שנים ו' וככלות סופאתי על טומאה להוסיף רציחי לאובסביבותיהם

 ב,וילה נכנסתי צער ומרוכ עזח לטרבר באתי כנ-ל ורבות רעות צרותעלי
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 4ינו ומאכוא ~והטא טלאה חבהסח שנפש ספני גרול צער ל, הוווסקוירת
 ער ובסלעש בחרים רצחה צערה סחסת וחאילה רבהוח הוולכת ארםטאכל
 וחגלהים הקרשש אחרי שלח והכהן בשכם בכחן נכנסהו אז וסחה כרסהשנכקע

 אטר מטט. "שאהי הסומאה סשטהז וחקטיעות הלתשים ולרוביפטעא*ם
 חטוטאה רוחוה ספני אלא לא חרוח חשיב כח, חטומאה לשטהץ מפ ומ חרבלו

 ,פאני שנים כ"ה לי וזה עסהם ל~~מור יכולתי לא הנ"ל בכהן חנלחיםשחכנשו
 פחי ער הרב לו אמר צפת. פה ה~אח באשה נכנסתי ולכן חוה נמערחולך
 העם וכל הילרחי, אשר הפמורש שיטותו ער הרוח השיב הוה צער לךיהיה
 נעשה הסרינה ובכל עליהם הר.ן פחר נפל כי טאר ער ככו שם היואשר

 ביושח ליכנס רשות לך נתן ם. הרב לו אמר הטעשה. סאוהו נרולההתעוררוח
 אש להוציא רמה והיתה בביתה אחת לילה לנתי ואמר הרוה השיבחואת,
 חברול והשליכה ונתכעסה הניצוצות לקבל רצה לא השרוף וחסטרטום האבןסן

 תי הרב לו אמר בה. ליכנס רשות לי נחנו יתיכף לשטן תהא. ואטרה ככעסוהאבן
 ביצקאת סאמנח אינה האשה ואת הר1ח השיב רשות, .לך גתנו לבר העון וחבשביל
 שסעולם חחפבת כי בעיניה כשחוק הוא ההנרה כשאוטרים פסח ובלילמצרש
 שלסה .באטונה טאמנת את פלונית לאשה הרב אטר אן הוה. הנס ויהלא

 האין חפץ אשר כל את לעש1ת היכולת וכירו וארץ  שטים ברא הוא כרוךשהקרוש
 אח הרב לה אטר הכל, את פאמגת אנ' הן אסרה תעשה, פה לו יאמר0י

 הן, השיבה הים, אח לנו וקרע טטצרים הוציאנו היא ברוך שהקרושטאטנת
 אמרה הראשונים, על ימתחרטת ש*סה באס1נה זה כל טאסנת את להאטר
 שברגל הקטנה אצבע ררך שיצא הרוח על, חרב ונזר לבכות והתוףלהחן

 לגטרי טתבטל טמנו ש.1צא שהאבר אחר אבר ררך שא שלא והטעםשמאל
 ההיא אצבע נתנפחה מיר ףל האר"' רבו לו שססר בשסוח הרב מוונם

 כסה הבית כחלוני הרוח הור כך אחר טשם חרוח ושא כלפתונעשתח
 שהפתח ,סצאו הטווווח את לברוק הארא שלח האשה את וחבה.ללילות
 הרוח חזר לא ואילך ומשם ק ,עשו סווזה בו לקבוע וצוה טוווח בלאהוא
 עונש על השוטע,ם נפשות יראבו ח11ן למשסע הלא הטעשה. כאן ערעיר.
 ועל נגרו בים החררל כטפת הם הניהנם עונשי כורא' אשר הנ"ל וטרהרע
 שאינוסאם'ן לטי הנר% העונש טחוכו טוכח גם שואל לכל הפחוחש חשובהררכ. ירי על לפו ספלט יחישו טשחת נפשותם להציל למהר הריו,ם כל ירוו,ה

 לספר חטרבה בהפך ההפך ומסחסא מצרים ישאת בניסי של'טהבאט,נה
 שכרו. רב ,מה פשובח זה הרי שלם בלכ טצריםכהראת

 המור. 4יניש"וי

 הסדר.דיני
תשפט

 ברכת אחר ער שינו ביר חכום ויחויק כנשסות האחרח ח% חייאמר
 הגפן. פריבורא
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תשץ
 אל אתה עולם ער 0עולם כי ער יאטר רק כברכה יחל*ך יחתיםלא
 בברכה. יחתום מצתבחואחר

תשצא
 וחרח חרוו לפני וכן נשים רוב אז לפני הל'לה בשמ ויהי ובמ יוסריש
 בנעימות ~עתו שי:לנל באופן הלילה בחצי ויה. יאטר ניסים ר,כשבאו
 חרוו אחר ומסילא אחריהן לא החרווים לפני רשיך שאחריו לחר,ו,םהני:,ן
 ובח האטרתם יאטרי שני בליל וכן הללה. בחצי ,יהי יאטר לאהאחרון
 לא חחרחיט כל סיום האחר וחרוו חרוז כל לפני וכן נבורתך אופץ לסניפטח
 כלל. פסח ובח ואמרתםיאטר

תשצב
 סענ'ן ~רהמ או ותשבחות שירות לוטר המרבה חסרר כל סיוםאחר
 טשובח. וה הרי שינה שתחטפנו ער לפחות או הלילה כלהנאולה

תשצג
 רשסירה פפ,קים רמאר נועם ויהי לומר אין טטתו שלפני שפעבקריאת

 אנשי וה ומפני הסויקין מן ובא טשופר שההא ש.טורים ליל נקרא כן עלכי
 העטים להראית הלילות כל כררכם תיק כבריח רלתותיהם סו:רין איןמעשה
 ובא לשטירה פיוחר הא וה ש*ל אטונתם וחווק בטחונם יופי אתוהשרים
 עצטה שמע קריאת אק רצק. יהי ק אמן ב,פינו בפהרח טשיחנו ברנהיבא

 הלילות. בכל כפו הוה כלילה בהם חיב חובה שהם שינח הספילוברכח
 שמש בקריאת כן לנהת יש שני כליל שנם ליונראה

תשצד
 ספק כל רק פח ליכתוב ניחנו ולא נפמשי בפסח חערובתו חטץריני

 לסילהא טילתא לרסוח יקילו לא לטון חכם שאלת צריך יקט קטסכל
 במנהג שתלף אחר רבר אכתוב רק בפשהו שאיסורו כ~ה חסורבא'סור
 ראיחי ופה נענליך לאכול שלא רר,מנהנ כתוב ערוך שלחן רבהנהתהזוא
 סריו בסקוסו ואוכלין פעפר ש ולא נענליך לאכול פשום סנהנ חורפיבשי

 טחסת רק וה אין נעגלין ולא פעפר לאכול נתפשט שעתה ואףקערנר
 היתר נוהגק ראיתי צוקר חוט וק הטנהנ ירעו ולא ערוך טשלחןהסורים
 ערוך. כשלחן ורלאלהשהותו

תשצה
 נ' חמץ בו בשלו לא אם החורף כ,ת בתנור לבשל פש,סהסנהנ

 שבהוכה כרער חרק הז41ז כולו פני על נח*ם *כת י ש לפסח הססומםש'ם
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 "עהא ליה רח.קא רחוה ואף ב,ה סחמיר ףל חחסיר מורי אכ. שראיתי טפניאק
 לאחריס אבל לעעטי להקל רצ,הי לא לק העץ ה,צאת על ב~ה הקפירלא
 רהחוטרא ואפשר 11. לחוסרא מק,ם ירעתי שלא ספני כסנהנם היתר סורהאני
 יתאים שא.נם קאכלין טן חרסי תנורי רק להם היה שלא טקרסונינובאה
 בטשהו. רהף חסץ לגבי בהם חרבוקה לויעה לסיחש ואיכא לעולס רופשמר.

 טךב' יד1! בכל הגדהג'םדיגים

תשצו
 שנרסס כפו הוה השגת .ום אה ייכא ב'עלה אומרים אין בשבת י-טכשחל
 תפילה.בסירור.

תשצז
 ואין ההרלקה ק,רם הכרכה אוסרת טוב כיום המרלקח אשהאפילו

 לעשות שצר.כה כס, הנר,ת למני יריה ובהקפת ההרלקה אחר לאוסרהעריכה
 לע'ל. שכתכתי כסובשבת

ת,טצה
 הסרלקה שהאשה לסימר פוסק שום רלשתם,ט מקום כשום טצאתילא
 הכוס. על ניתוקן שהחינו עיקר כי שהחינ, לוטר צריכה טוכב.ום

תשצט
 יוסף בית הביא כך מבשבת, י,תר מכוכרים כ:ר.ם ס,ב כי,ם לארםיהיו

 כ, להרב,ת שר:ילין מה בשלמא טא' טעסא ירענא ולא היר,שלמיבשס
 ששמחח מפני טעטא רהינו אפשר סבשבת יותר תבשילין ום.נ'כמסעטים

 טרבר. רק אינגו שטת ~וננ בחנך ושסחת כרכתיכ ראורתתא ה.א טוכ,,ם
 רבר שכ5 ספני הוא שניהם רטעם :אפשר עונ:. לטבת וקראת רכתיבקבלה
 אביו א, רב: 'ותר סככר הארם שהר' כ'יחי הארם על חביב לפרקשהכא
 אצלו. תר'ר משהוא לפרק'םהבא

תת
 שאינו סה לרשות סרשות לההרא נמור איסור הוא סוב נ'וםגם
 השנה ראש של טוב כיום הי,צא.ם עבר. שפיר לאו ולכן כלל. נפש אוכלצורך
 ,כן אצלם טטלם*ם הטאר כשטפתחוח ונופר תש5יך לומר הט,ם פמעל

 סינן בר את כשטלוין וכן נפש נוחי עירנו חכסי כצמי פעסש כסה פההוכרו
 הנ"ל. כל להת~ו אסור טונב.ים
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תתא
 שיככה כרי הכותל אל באמצעוחו טוב כיום להרביקו אי; הר1לק שעוהנר
 רולקת שאינה פתילה להניח אין נס כיבוי. נרם הוא רוה לאמצעות1נש'ג'ע
 וכן למכבה. קפז ורומה השטן ששואבות לסי רולקת ופחילה שמן בו שישבנר
 סיר שכשסוציאה בנר תכף ליחנה אפ'ל1 הרילק מנר פחילה ליקחאס1ר
 אותה. טכבההר.

תתב
 לא ואם טוכ ,וס ק1רם השטעבכר כנון שעוה של הנר,ת להכהבטוב

 להפות שלא טוב ביום א,חם כשפרל.קים :רולה ווה'רות רקר,ק צריך כןעשה
 לטעלה היוצאח הפחילה שתפ,ל כענ.ן הקרקע כלפ. בהרלקתן הנרראש
 ראפשר נב על אף סכבה איסור טש,ם 1חוששנ. תככה שאן לארק הנרמן

 שהביא הפתילה את סוחט.ן על הרא"ש שכחב טמה ה,תר 1לטצואלצרר
 ורחק. עוברא לסיעבר ל' ברירא לא פקום סכל תק'"ר סיסן יוסףהבית

תתג
 לעצסו, קירחפ כבר עשה אם שהחינ1 ,אפר לא טוכ כיום לאחריםהטקרש

 שופר ותקיעח טגילה כמקרא הר.ן רה:א וכתכ טהרטב"ם סהרר-1 ריקהכי
 כחכ יוסף רב.ת פי על ואף כבר, יצא 1הוא אחרים הטוע.א שהחינו ,אמרלא

 בהנ"ה נם כתכ ,כן כן נ,חנין שאין על.ו וכתב חקפ"ה סם) חים כאורחרכריו
 "פ אנן אבל כן נוחנין היו לא רבסר.נתם לוסר אפשר הנ"ל סימן ערוךשלחן
 נבי רכריו הביא סשה בפטה נם אשכנוי, שהיה טהרר,"1 כרבר. לנהונלנו

 הפסיר. לא ספיקא רא.כא ה.כא ככרכות שהמטעט פש,ט לכ; 1מנ.להשופר

תתד
 החכערה אם רק ,שראל .ר. על ט,ב בי,ם הח,רף בית להחם אוסרים,ש
 לצורך רק לישראל ט1ב ב',ם טלאכה הותרה רלא כישול לצורך ק נםה.א
 כשלחן מצאתי כך אחר לשבת. טוכ יים כין א'ן טילי בשאר אבל נסשאוכל
 לעצפו. יחוש נפש בעל אכן להקל, רנהנוערוך

תתה
 נהנחי נם כף14 חסאיני ומפני שאוסר'ם רפולין נ.רסא ישרהבעיני

 לשק 1שלום חס רסשסע בפתח נלה ולא כשחא גלה טלכנו אבינ,לומר
 טעליכם. טצר.ם חרפח נלותי ה.,ם כמ1הסרה
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 בפים. נשיאתדיני

תתו
 עיניהם לפני הטל'ת לשלשל והיקים של טנחג כפיהם נושאיןכשהכהנש

 הכהנים. טן שטהברכין הברכה פן  רעתן תסיח, ואנה אנה יביטו שלא כריוהטעם

תתז
 או ללטור אפילו א, בסלה שיחה 6שיח הוא נטור שאיסור שכןוכל
 יש כל,ם ו"ל חכסיגו שא0רו כמו לטקים תשבחות שאר או תהליםלוסר
 לו.  טאוץ אק אותו טכרן שרכועבר

תתח
 הנרפס'ם הפסוקש כהנים ברכת בשיז לוסר נטנעים ש אומסעמ
 נטר אחר לזומרן יולל אם אכו כהנים. פברכת וסלה ג4,ה כל אצלנטח,ורים
 הזי. כולי קפירא אין כניגונים הכהנים שטאריכין כשעחה0לח

תתט
 אין הוא מה ירע ולא חלסא רח,י סאן שאומרים עולם של רבונווח
 רשלום. ובו"1 וררחנך רו"טמרך בכ*ף סנגנים שהכחנים כשעה רקלאסרו

תתי
 הנ-ל התיבות בסוף הנ"ל עולם של רבתו לומר "ש אחר םמעםנם

 ומלם של חרבונו על כן גם ישתטע הנרכה ש אטן הצבור שכשיענוכרי
חנ-ל.

תתיא
 הברכה לגטר קודם חנ*ל עולם של רבתו שגסר טילתא אסתיע אי%ק
 שלום ושמך שלום אהה בנבורה שוכן בסרום אריר אחריו יאמר כהמםרברכת
 חשלום. ברכה עלינו שתשים טלפניך רצקיהי

תתיב
 הסברכש הכהנש פני כננר שפניהם ר"שראלש כתוב חרויםבספר
 "1 טאר טה כן אם חברכו, רטת עשה טצוח מקיטי, בוח לברכתםומכונים
 פנים בסכר הברכות לקבל ומשו לחנאת לוה לכרן ש,ש טלבר בזהליזהר
 בברכה,, ההלשצות אם כי וה אין בטלוה לשיחוה עצסן ה18נים ואוחןיפודע
 עליהם. חלה אינה שהברכה טלבר פשעם ע*הם כבר בורא'ולכן
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תתיג
 להם חקבוע שמקום א"ם %ן ברכח בכלל אינם חכהנים  שאחורי4מ
 שיוכלו לטקום ססקוסותיהם ילכו הכגסח כית לט,רח ספוך חכנסחבבית
 אחריו. ואני ףל התסיר א"ט גהנ וכן חכהגש כל ל8נילונמור

תתיד
 אסורים כן ממשן ביריהם סנעליהם להחליץ שלא לטהר צריכשהכהנש

 יחלצום. לרוכן עליתן וקורם נטילה, קורם שכקרושה רכרלוטר

 י4ט. שמחתאופן
תתטו

 איננו כי אכלנו טש% צור הסעורות % אחר טוב כיום נס לומרטנחמ
 ר' טעין סייסרין חרוזיו שרי השטעתי טפשמעותו. כרמוכח שבת עלטי,סר
 שאומרו סי %ק טהוכו. כ[ ויבק יראה הטעק ובאסת הסוון. פברכתכרכות
 ברכה. עליו תבא בחול כןנס

תתטז
 שאל וירקרק יראה מקום פכל גרולה סצוה הש ברנלים שהשמחהחנם

 אעתיק ולכו ונף. חמכחת לבבך ורם ררך על אשורם לכ% כך ירי עליבא
 וק בבשר יטשוך לא ברגל חשטח רשותה אוכל משארם לשונה ו~ח הסורלשון
 יסכלחו חוללוה אלא שטחה ראש וקלוח שחוק  שאין לפי ראש וקלותושחוק
 הישר. עבורת בה שמש שטחה על אלא נצטהינוולא

תתיז
 וסררס,ם בננות טשוטסש שיהיו גרגלים שוטרים להעפיר רין חביתחיבים

 לירי 1'באו ונשש אנשים ו~מתוה לאכול שם 'תקכצו שלא הנהרותועל
 בראש לפי% ילכו שלא שנתוקן ער נחתי לא ביער וכשהיתי חשלום. חסעבירה
 ובה%ות. בחורים או יחריו ונשים אנשים חסוער ,בחולחורש

תתיח
 כבתיהם ונשים אנשים יתערבו שלא העם לכל ~ה ברבר י"יונן
 והטור. ערוך שלחן כ4ק.לשק ער עבירה, לירי יבואו שסא כק ימשכו ולאבשטחה

תתיט
 בעל בקצרה, ח' סרק התשובה בשער חכפה הראשית לשק אעתיקנם
 סוב ויום בשבה כטו שראכל כימש ליזהר צריך י,ם בכל הטתענחתשובה
 ומת שינוי כי לחתעכל חנוחים רכים וברש וא~ו יאכל שלא חורשור4ום
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 ונ0צא יחלה פן בטנ1 ימלא לא ט1בים טרברים ואפילו סע*ם, חליתחלת
 שאינ1 נכשל 1כן כרב,ם קרושה וכן ערבית או שחרית שטע קר,ותמכטל
 שלא ויוהר כראש1 עיני, והחכם ח1רה סתל5ור יתבטל נם בעשרחמתפלל
 חרש בראש בפרט ותפלה תורה תלמור ביטול לירי 1יבא יחלה פן כטנו'טלא
 עשה ר1חה טרבריהם עשה שאין סופרים מרבר, בהם שהסעור1חופורש

 ולא הרין סן 1חרר ירא להיות לעולם תש1בה בעל צריך כי הכלל התורה.סן
 ויט.ם בשבת1ח אפילו לקים 1צריך הב1רא את כעונותיו חכעים כמה'שכח
 'מ1ת מ1כ י1ם א1 שבשבת יורע היה שאם סיתתך לפני אחר יום שובסובים
 היה ט1בים מעש'ם ,כמה בת1רה לקרות משכים והיה וחרר ירא היהכסה
 1.פ.ם בשבת1ח ,מי1 בל שיעשה צריך כן חענונים אחר גסשך היה ולאעושה
 ,פתהו רצרו תע:1ניו אחר לסש1ך הארם שקר1ב השמחה ביסי ובפרטס1בים
 לסורם שחורו לכמה שא'רע כט1 לסורו יחזור שלא כרי נרולה והירותצריך
 א.נ. לשונ1 שמשמעות פי על 1אף ר"י. לשון כאן ער ושתייה, אכילהסחסת
 צריק יהיה גבר טי כי נילי ולבני לי וה כתבת' טק1ם מכל תשובה בעלי עלרק

 התש1בה בר"ח כתב הלא האלה בר1רותי:1 יחטא ולא ט1ב יעשה אשרכעיניו
 רוכ ראיתי ראה לשונו, ווה תשובה כשערי כתב נם טצות כרקרוקי אפ'ל1.שנה
 1כר.ת1ח מ.חוח חיב. ועל קלים הם כי ככרים סשע,ם כמה על חושנוםהעם

 משים מכל' 1נכשלים חסירוה מרת או הכשר יתרון כהם הוהירות כיח,שבים
 בסצ1ת 'ש וכ. רבוח עביר1ח חומר על אונם ולנלות להזהירם הוצרכנו כןעל

 והאר'ך לשו:1 כאן ער הנפש, ואבר1ן חרוץ לכליון רבים וצררים ררכיםקלות
 להם ונעשים בקלוח לארם שר1מות החמורות העכ'רות בפרטות מארשם

 .עב.י,ת בכמה שם והאר,ך סקו10ח כב' החש1בה בשער כא"צ כתב לכןכהיתר
 הארם אף לכו שם. עי1 הנרולים, ואפילו תטיר עליהם עיברים הע1לםשרוב
 לפחות טקום טכל 1תע:ית לסינ1פ,ם שריך להיות כעיניו תשובה כעלשאינו
 כבר ולפשא לטורח א,נם אשר תשובה לבעל הצריכים ענינים געצסויקים
 שה ככל שינהנ ר"ח כעל שכתב הנ"ל וכל פיתתך לפני אחר יום שובכגון

 וקלוח בשחוק החוטא ."ב פרק הקרושה כשער עור וכהב טוב. ויוםבשבת
 הארם שיוכרע אפשר אחר ובחטא ר.1 יסי שכולם יותר חט1ר הסוערים ביטיראש
 לאכ1ל שלא ארם כל שמחויכ ראשון ט,ב כיום פנ.ם כל ועל כאן. ער חובה,לכף

 שנ.. טוב .ום ליל לסע,רת מקום יתן רק ישתכר שלא שכן וכל נטהאכילה

תתך
 סק1ם טכל לתשובה כלל צריך שאיננ1 לו שברי מי אף ארם לנלאנן
 סצ1ת לקים לו 1יש לכם 1חציו לה' חציו לן רקי0א לל0ור סוב ביוםטחיב
 1ישחה שיאכל כולם ירי הנא שמים וירא ליה ראפשר פה כל 0פיך ימחשולא

 רוכ יר. על ואם סאר 'אריך ולא הראוי וזטן שיעור מצוה של שמחהותשסח
 כשעה שבתו עליו וערבה יפחר ולא ישכב שינתו עליו תקפה ושתיתואכילתו
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 כו יצאו שלא טוכ בע.ני כן על להפילתו או ללימורו 'חויר נן ואחרחרא
 לכם. וחציו לה' חצי1 לקים כרי היום חצ1ח ער הכנסת מכית טוב י1םבשום

תתכא
 .רע1ת רשת.ם קרנות יושבי בשיחות חורה רבר. יבטל אל מנחה אתרנם

 כרכרים ולא בם רורברת אעשה ועובר כטילה ושיחה תורה ב,טול עושיםהם
 שכינה פני מקבלים שאינם כתוח רר' פשע יתרל לא רברים 1כרובכטלים
 טוב 1יום טוב יום בכל שר1רש פה הפנהנ :ע'ם ומה ט1ב סה סעמים. כטהכנ"ל
 כל נסשכ1 ואחרי בראשונה ר1רש 1אני קהלח:, מחכסי חר לערבית מנחהב'ן

 אני ומ1בטח ע1לם לחק שה,ה ער סקהלת;1 ל1מך.ס 1שאר 'ש'כה כניהבירי
 ולא הררשה לשס1ע עלכא כולי כא'ם כך שמתוך בנו תלוי הרביםשיכ1ת
 חר.סות שום מאתנו אחר לררוש שלא ביני:1 1נתקן קרנ1ת יושכי כשיח1ת.לכו

 ראגרחא סילתא רק החר.פום את טבינים שאינם בינ1נים יבאו לא ש0אטראנה
 ער לע~ם. וה המנהנ לקים ראוי כן על נרול תיק1ן הוא ובעיני הכל שיבואוכרי
 עולם. ער אחריכם ולורעיכם לכם יעס1ר וה וכ1ת1ורא,

תתכב
 קרנ1ח יושכי כשיחות למעריב פנחה ב,ן לרכר שסרכים אותם פנים נלעל
 ואסורה, רא1יה ואינה בטלה לשיחה הכנסת בבית שיחחם יקבע1 אללפח1ה

 של רבור אסרו ו"ל ל1ריא אשכנוי 1מהר"י קוררייאר1 מהרר"מוהמקובלים
 בשסם; חררים בספר כתב כן לנסרי, הכנסת בכיתח1ל

תתנג
 בפת שלישית סעורה לעשות טחויב כשבת להיות שחל ראשון טובבי1ם

 שעם טוב יום לככור פנ.ם כל על אכן בש"ע. סהרמא"י כתב כןרוקא,
 סעורה ו'עשה סעט רק ימתין שחי'ת הסע1רה ראהר' כח,כ 1כסהרהלכאכ'לתי.
 בשאר אבל שנ' טוכ 'ום ככ1ר פפני הוא הס1כ הררך רוה ו:ראהשל'ש'ת,
 ברכה חשש טפנ' לשתים אחת סע1רה לחלק כן לעש1ת אין השנהשבתות
 פעכ יפם'ק ט1ב כיום אפילו פ:'ם כל ועל לע'ל. שכתבתי כסו צריכהשא'נה
 פוסק בש1ם רלשתמ'ם פצאת' שלא וטפני הסע1רות. ב'ן בל'מור אוכט'ול
 הסרר חבת מפנ. י"ט  סשאר פסח של ראשון ט,נ יום ב'ן חילוקשיש

 טחויב רפסח א' טוכ ביום שאפילו פשוט ל, :ראה לכן שניה רליל1הטצה
 ה1א שלישיח סע1רה שחיוב מפנ, הוא שהטעם לי ונראה בפצה.לעשוחה
 אנ, ראין.( אבותינו טמנהנ סררבנן רק אינם שני סוכ '1ם וח.1כיראוריתא
 רביצה. בנפרא כראיחא רירחא בקכיעאבקיאין

 לחבירו טוב מיום הכנהדיגי
תתכד

 הלילה. לצורך ראשון סוב ב'1ם והקר,רוח הקערות להר,חאסור
 דור'. !-י א4.(
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תתכה

 ער הלילה לצורך ראשון טוב בי1ם פים או ק לחמא אק והומסעם
 וכל הסטות, להציע וכן ערסה, כלא פפנו פעט לשתוח שצריך לא אםח*לה
 לטוצא, סוב וסיום שבת לפוצאי טשבת חפטוח להציע הוא נרול ראיסורשכ!
 ליל לצורך לטעריב סנחה כין הכנסת ככית הנרות להרליק אכל טוכ'ום
 בה סתפללין כשאין אף הכנסת בית ככור הוא ושעה שעה רכל שרישני
 נהנה חי' ואשתי שעה. כל להר*קם סותר בבית לאורן שפשתפשין הנרותוק

 הכנסת סכית נבוא שלא כרי הכנסח לבית שהלכה קורם רגל בכללהרליק
 ששיטש. ר' או כב' מועטת כהוצאה לקים יכול~ם 11 ופצוה אפל לבית פובכיום

תתכו
 שהסשרתות אלילה ער טוכ ר.ום שני בליל ערבית סתפ*ין אקולכן
 ברכו. החון שיאפר אחרי חיכף ולכשל חאש להבעירנוהנוח

תתכז
 פוכן. אש שני טוב יום בליל לו שיהיה כרי האש לכסוחשור

תתכח
 יאפר1 טלאכה שום הטשרחות שיעשו קורם טוב *ים שבתשת*

 ללסר פחויב בית בעל וכל 1סלכות שם גלא לקורש קורש בין הסברילכרוך
 חילול יהיה שלא כרי לחול קורש בין המבריל וברכת 11 ברכה שלו סשרתכל
 כצוארה תלוי קולר לאו ששם בביחו טוכיום

תתכט
 לעיל. כתבח. שני טוב ריום ערביח תפילתוסן

 העומר. ספירתדין
תתל

 ומהרש-ל בלכחש, החו כן שהי,ם, ולא לעוסי יכן כך היום לוסר"ש
 לעומר. לוטר ונכק לע1סר, ולא וכך כך רק לוסר שלאכתב

תתלצ
 רהינו הספירה ומן שהניע אחר לאכול להתחיל אסור חספירהבופן

 חומן קורם לאכול התחיי אם אכן כרינו. ששפור ער הכוככש לצאתקרוב
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 אכן הרק לפי חוא ק סעורחג נטר אחר לספור ורשא' לפסוק טחויבאינו
 הפפירה זסן שיהיה תיכף רק וה על יסמוך היא חסירים משנת רלאו נראהכעיני
 לסיחש ראיכא עסק'1 שאר או לימורו או אכילתו באטצע שיהיה בין.ספור
 ביהשבינו פעמ.ם כמה נילי .לבני ל' אירע וה ומכשול פלססור ישכחשמא
 הפסיר והרי לברך אסור היום ער בלילה 'ספור לא אם ואו ביריר סריןעל
 והוי סלספור "מכת לסחרת שנם ואפשר הוא רב כי ברכה שכר הפחותלכל
 שכח אם לברך לו אסיר הספירה 'טי ככל ראז חרא לתקון יוכל לאפעות
 ועור ~ה הפסיר והובים עשרות וכמה ברכות כפה וחשוב תא אחתפעם
 תטשות אינו טהסמירה אחר יום רלנ יאם חהתנה הפיטות שבחות שבערכתיכ
 היום בסרר טצאתי רכפירוש יום מם"ט הסטירה כל רבוח סצות שכיסלונמצא
 שניצול עליו שכתבו כר,ן לסופר הירוע הנר,ל השכר טלבר בטילה הספירהרכל
 ירקרק גפשו ואל ה' רבר אל החרר לכן רעים, מאורעות סכפה ההיא הונהכל

 היום בסרר טצאתי כך אחר הראו'. ב~מן לפפור נרולה ווהיר,תברקרוק
 כצרו. טעטו וכחב לילה שהוא אחר מלטפור כלל 'אחר שלאשיריך

 המךשד. הדלדיני
תתלב

 לנו שאין וסאחר הקבלח, פי על הפלין הנחת אשור "מ המוערבחול
 עליהן לברך שלא כעיני נראה מקהמ סכל הכי. נהנינן לא בנסתרותעסק
 ואם טעכבות איננ ברכות חי,ב בהן יש ראם ספק ירי לצאת אפשררכוה
 נכי השוסקים שכחבו כפו בעלסא לרצועות יחשבו הטה הלא בהו אשור'ש

 חם. ורבינו ררש", תפילין ווני שניהטניחין

תתלג
 גרול ברקרוק לא אם עקרם על לעמ,ר ואין נפישים הסוער רחולהנים

 כרקרוק ללטרם יראה נטשו על החושש לכן כשערה חלויים חילוקיהםכי
 לעשות שאסור סה בכל אתן אחר כלל רק חכם. פי על עניניו כל יעשה אווגמתון
 טה לכו על ויעלה נכרי יר. על לעשות בעולם היתר שום אין "שראל יריעל

 רשבים ופירש ורה עבורה כעובר הסוערוח את המבזה ו-ל חכס'נושאפרו
 הסוער כחול לעשות סותר האבור רבר רק המוער, חול סלאכת על ררייומם-ת
 פרונים. ישראל עטך צרכיכי

תתלד
 רטסח חטוער בחול תסיר להיוחן רנילים שירירים פאחר ורנקכורםפה
 פהרהק השיב כן האבור, כרכר רהף וטתן סשא כל בהם טותר לכןוסוכוח

 שסהרריש נראח שכחב הנ-ל ירירים זפן וטחוך הכהן שמעון ל0הר"ר ק"םשורש
 כ-א. שורש להריא טוכח וכן פה אב"ר היהההוא
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תתלה

 תורה בספר אחת אות רק להניה ראפילו בכחיבה יהחטיר ט סארסה
 שור1ת לכהוב שנוהנין ומה מצוה. ב. שאין סה לכתוב ראסור שכן כלאס1ר

 רפסק ועור טפש. האותיות בנוף ש.נו. רוקא רק שינוי טיקרי לא זהעקומוח
 שינו, ירי על אפיל. לכתוכ שאסור סה רכל להר,א תקמ"ה סיסן ערוךכשלחן
 א1מן פעשה שאינו שלנ. בכתכ להקל רנהנו כהנ"ה שם שכחכ ומהאסור,
 שלחן בעקבי לררוך שררכו כלבוש רק 11 קולא פו0ק כשום עור טצאתילא
 ראיה, שום כלי לקולא שהט:הנ רק כתכו לא ושנ.הם סקום בכל והנהותי.ערוך
 לאותם רק הכחיבה איסור לכחוב איכפל לא הפוסקים כל וכי כעצסךהנע

 אי; הע,לם בכל שלרעת, אתמהה מרוכעת או תסה כחיכה לכתוכשרנילים
 אשור. בכחב קורש ספרי ואפילו ושטרות יהשכע1ת הכתגים לכתוברנילות

 לנו שיש טעשי"ט כתכ כמקום לה המיוחר ככתכה וטרינה סרינה כלרק
 א.ן שלש נכי שכתכוהו כמו הפוער חול נבי וה חילוק הפוסקים כתכו לאולטה
 בטלאכח ארם שיחרר לי נראה לכן רפ"ר, סימן רעה יורה שירטוט כלאכותבין
 בפרקי ו"ל חכמינו שאטרו הנרול הע1נש מפני לפחית סלאכות חשארהכתיבה
 סובים ופעשים ת.רה בירו שיש פ. על אף הסוערוח את הסב~ה עלאכוח
 רק שיהיה כתב כאיוה אחת אית אפילו 'כח.ב ולא חבא לעולם חלק לואין
 הנ"ל. סשן להריאו"ל חכמיני שהחיר1 רברים סאותן שהוא א1 האכיר רבר לצורך שהוא בנפשושירע

תתלז*(
 .לטהר."ל פתילוח לקקן .רוחם 1רבינו יוסף נטוקי בשם התיר ערוךכשלחן

 הפת'לוה כל טוב יום קורם לעש,ת ולרקרק לי1הר יש רלכחחלה ל' .נראהא0ור
 אנש, 1שאר 1"ל החסיר א"ם ראיח' ,כן האחרון טוכ יום אחר ערהצריכים
 י:ם ק1רם כולם הפת'ל.ת עשה לא אונס 'ר, על אם אכן כן, נוהניןהסעשה
 לתקנם. מותר אוי ל1 ליתנם נותרות שתילוחל, .ש טשכנ.1 שאחר .ר.ע ואין והוחר ר. פח'ל.ח שעושה סבור שהיה אוטוב

תתלח
 את הטבוה על כ, וכטשתה כסאכל המ1ער כחול לענ: ליוהר ישסאר
 סוב,ם ופעשים תורה בירו יש אפילו הכא לע1לם חלק לי שאין אטר.הסוער1ת
 אותן נואלו מה ולכן וכמשתה, במאכל א1 כסלאכה שטבוה רש"יופירש
 שככ לא כלילה נם ה,ריר כיט, ערב ער, ולעבורתם לפועלם שיוצאיםעשירש
 ל'תן ולא פנה לבצעו רק ואיש עראי אכילת רק לאכול עצסם ספנין ואיןלבם
 בוא1 שתיכף בית1 לאנשי שיצוה ארם כל ירקרק לכן לנוף, ונם לנשטהחלק

 התל-י' סימן חטר גתאריגיגאל'(
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 ב' או אחר כום עם פוכן לפנ,ו וט,ב וטתוכל מת,קן ערכ סאנל יסצאימתו
 ניפו. הנאת על נוטף שכר 1יקבל לפחות יןטלא

תתלט
 קר,שת. עיקר טק,ם מכל ,משתה במאכל הטוער חול יעננ שפצוהואף

 'ם.ם. מבשאר .1תר בליפור1 להום.ף ש.ש הנשמה מצר רק הנוף טצראינו
 סרר כשסירר צ"ה וכרף ב. הליטור התטרת בחיוכ סאר האריך היוםובסרר
 להריא א.חא וב,רושלסי ם.1חר. חלק הט:ער חול לכל נתן המ,ערים לכלהלימור

 עסק, סחסח סררא להם שאין א1תם לפחוה לכן ופ1חוין 1שותין אוכליןיכ נת1רה ~1סקין 1שותין א,כלין ש.הי, כרי אלא הפוער כח1ל טלאכה אסורלא
 לפנות להם שאפשר שעה בכל רק בשחוק המ.ער בח1ל העח יבלו אלהיריר
 ילמר1. סעסקיהםעצטם

 המועד' הול שבתדיני
תתמ

 השנה שבח מש,ם נהנה אינ' סנ"ל רמהר". בפומא מר:לא כסהר,"לכתב
 ט1ער. כעעמ1 .הוא לאחרי: ט1ב 1.:ם לפנ.: טוב ':ם ריש הט1;ר חול טשבתכסו

תתמא
 חפם באורח סהרסא"' כתכ קהלת רות השירים ש.ר רהינ, הפנילותעל
 והמחוורים. סהרי"ל פ. על כמנהג:ו ורלא עליהם לברך שלא סנהנו ת"ץס,מן

 כתובה אם ר,קא התנ1 עליהן לכרך שיש לה: רםבירי לאוחן ראפילו לי1נראה
 .ש אם ירעחי ולא החון שסכרך המגהנ וכאיכה שם. כלא לברך 1טוכבנלילה.
 שאינה א'כה על ,חמה כ1לן על לכרך כפשיטות כתב ,כלבוש עיקר. והלפנהנ
 ח,,כא טפי ה1. קינות חי,כ רמפני 1אפשר שם. עין ספרים כהלכותנכתבח
 פנילות. פבשארלברך

 האחרדד טדב ידםדיני
תתמב

 'שתרל סוכות של אחרון טוכ יי1ם פסח של אחרון ט:ב י,םכשי:יע
 סנעל'ם, רק אטילו שיהיה טה יהיה חרש סלב,ש ל, לעשוח ותוקף עויבכל

 ומחמח הסוער בחול וספכר מקח א, סחורה אסור"לעשות רפרינאוהטעם
 המ1ער בחול וליתו לישא פה סתח1ן ל1 .ש סלב,ש לו לעש1ת להשתרל לושיש
 ראית. וסאר 1שש11. שמחה כ: נם לו יש ,כוה למלכוש טעות להרו.חכרי

 רק הי1 לא ועסקי1 שעתא ליה רחיקא רהוה אף ב1ה פרקרק ו"ל א"טהח0יר
 ספרים.כטכירת
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תתמג

 לאכול שלחנו על ירו ססת כפי ענ'ם ב' או ע:' לפחות יהיה ירכמתנת
 וכיתך ואשתך אתה בחגך ישמהת הכתוב שאטר סה לקים עסו ולשפוחולשחות
 רש-י ופירש שמח אך והית הנתוב שאמר פה ונם כשעריך אשר והנרוחלף
 בוסן רוקא קאי ןה שמקרא פי על ואף לשמחה אחר1ן טוב יום ליל לרבותשם

 יראה ולפחות כוה לסקרש ~כר לעשות טוכ טקום סכל קתם הטקרששבית
 פשוכח טין שולח'ן העשירים נוהנין ראיתי וכן לכב, למרי סשוכח יןלשלוח
 פ:כח. נבי על ין מנסכין ובוה תורה ללופרישלהם

תתמז
 טוב וביום אותוחיך הפיוט עשרה כשטונה אופרש פסח שלבשכיע'

 .הפיוט טחליפין בשבת אחרון טוב '1ם חל ואם נוראותיך איפת אוסריםהאחרון
 הפוער חול לשבת השיך הפיוט כל א1סרים עשרה שסונה 1קורם עשרהרשטונה

 ורנקבורס. ק"ק פה נוחניןכן

 לשבועות. פסח בין הנוהגיןדינים
תתמה

 אתר חורש סראש רק נוהנין אין חרשים פלבושים לכישת גלוחאיסור
 במהרי*ל טקום סכל איר ח1רש ראש ער כתוב ער1ך שבשלחן ס' על ואף41ילך.
 בכלל. ער ולא ער ערוך רשלחן רכלישנא ממילא חורש ראש קורםכתוב

תתמד
 יש שאם ~ה, והוא חרש ברכר לרון באתי רק ירוע'ן בה"כ תעניותרני

 שאינ1 טפני תורה לספר לעלוח רשאי שאינו כהן הוא והסנרק בהםמ'לה
 כהן שטע1ן עם למעשה פה נהננו וכן הכנסח סכית לצאת סחרב א1פחענה
 סנרק.כשחיח

תתמז
 ה1ולח סילה כרית 'ש ואם הם ירועים ו4ילך איר חורש טראשחוולחוח

 מפניהם. נרחה חפילהשל
תתמח

 רהש מהרהל בשם ערוך בשלחן כחכ א' ביום להי" שחל נעשר*נ
 לי ונראה אמרו, טהרהל כי הוא סופר וטע1ח שבח, לכבוד 1' ביוםלר,0תפר
 כי להקל לי נראה ררבהתא פלונתא רהש גב על האף טחירו, הוא כי סהרהוחףל
 יש ראם שכן רכל * נראה נם קרטונים. פנהנ רק ליכא ררבנן איסוראשלו
 החא אם שלפניו בשבת ללבשו מצוה יש בעופר בל*ג ~בשו חרש סלבהשלו

נחול.
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תתמפ

 התשסוט, היזו קרהמים והפטרח כחשים כבני הלא היא אחריחפסרת
 הסחוברין רפרשיוח הפטר!ת כשאר ולא הנ"ל הלא ספטירק סחובריןוכשהן
 וטררכ. טנהגים פי על פה מנהג כן פינה, רסליק בפרשה טפטיריןרלעולם
 הספרים. כל לשכש שרוצה כהלכ!ש ולא משה !מטה!מהרהל

 השבועות. חגסדר
תתנ

 אב*ר שהיה ו"ל סג"ל ישעי' טהר-ר הנאון כתב רשבועות ראשוןב*י
 פלובלת ףל סוהר-ש הגאון פפורי קבלת' לשונו, ווה ברכה עטקהנקרא ז"י שפ0ל אכרהם פוהר"ר החסיר אכי! וטפר בליקוטי! הקר,שהיקחלתנו
 לעשוח שלא ףל פולק יעקב פהריר הנאון ספי ער איש טפי איששקבל
 טפני והטעם הכוכבים צאת ער השב!עוח הג של ראשון בליל ולאכולקירוש

 יום בעור כשסקרש כן ואם תהינה חטשות שבהוח שבע כתיכשבספירה
 הספירה לאחר הא השבועות חנ כי הספירה יטי סם-ט. הפקצת אותוסחסר
 ומחסר החנ עצטו על סקבל א-כ וכשסקרש שכועות אינו ספירהוכש"ש
 ונסצא הספירח לאחר הוא השבועות חנ שהרי הספירח טיטי חסקצתאותו
 ראיתי לא כזשת אכן בליק!טיו. הנ"ל הגאון לשון כאן ער תסשות,שאינן
 אותם ובפרם הכי רעכרי אשכנו ארץ כארצנו אשר טעשה כעלי קשישירבנן

 ללס!ר עפרם על חלילה כל שעומרים בלילות ה' בכית העופריםהסרקרקים
 לקסן הכתוב הסרר ע"פ לוטר.ם והמה אמור פ" ה~והר בספר כם"ש הלילהכל
 יחטהסהו ואם ההיא כעח סאר ער קצרים בהם והלילות פרובה חסלאכהכי

 ליתן טה וסן קצת 'שהו באכילה ונם הכוכנים צאח ער אכילה והתחלתבקירהש
 כשוקא איכא י,סף כפה יומא הזר לא! 4א ו"י כאטרם הקרוש חנ *שסחחטק!ם
 לבא רחטנא .ל' גראה לכו הנצחי לביתם יעשו ופחי הלילה לחצי קרוב תצאב~ח
 קירחש לעשוה ומותר לשפים לבו שיכהן וכלבר ה0פעיט ואחר הסרכה יאחרבון
 *לה. השמשות כק קרי סראוריהא כי חשטשותמן

תתנש
 ובשושנש עשכים של בבש0ש הכנסת בית להשטיח נוהגק כתובכמהר"ל

 שבועות שחל וטהי הבתים כל רצפת כן לשט!ת טנהננו ואנו חרנל,לשטחת
 ול4 נהנתי וכן שבת בהכנסת העשבים להשפיח סנ"ל סהר"י הנהינ א'ני!ם
 בשגת. נכרי יריעל

תתבנ
 רשבועוח ראשת ליל כל עטרם על לעסור קכלה פי על שנוהנקחטרקרקין

 ומתחילק קטן ב~והר ח' רף רבראשית הווהר 0ספר לומרק חי,ם שקאורער
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 ופרשת הסנתא רב ער וכו' רכלה בלילו באורתחא ילע, יתיב הוה שסעוןר'
 לעשוח ער בראשית שפפרשח הפסוקים כל .אומר.ם לכם וספרתם עלאפ.ר
 פס.קים נ' וסררה סררה .מכל רבראשיח האחרונים פסוקים ונ' יכולורסוף

 פרשח וכל הש.רה סוף ער ישיר או נ"כ א.מרים יבבשלח והאחרוניםהראשונים
 סן תשא .בכ, הפרשה סוף ער השלישי נבחרש כן נם א.מר.ם :ב,תר:הפן

 משה אל טויקרא וב.אתחנן הפרשה סוף ער לך כת:כ סשה אל ה'ויאמר
 :ספר ספר סכל .כן הפרשה ס:ף ער שבועת טשכעה ובראה ,בשעריךער

 טתחלתו אומר,ם וכ'חוקאל ואחרונים ראשונים פס.קים נ' :כתוביםרנכיאים
 קרש, כה.כל מוה' כ' בס.טן כן נם א,מרים בחכקוק :כן ההפטרה סוףער
 רניאל קורם משל. איוב תהלים אחר יאסר מנ.לית החטש ההפטרה, סוףער
 ראיכה ואחרונים ראשו:ים יפס.ק.ם תהל.ם קירם כולה שיאטר מריתח,ץ
 השירים שיר כל לקרא נ"כ :טוכ ס"ח טומור כל ג"כ יאמר .בחהל,ם כלחש.אטר
 חיל טאשת לפחות יאסר הפנא, אפיםת מפני משלי כל אימר אינו .אם.טשלי
 המקוכלים של הסרר,ם משנ. מ:רכב ה.א ~ה סרר סופו. ער ל"אכימן

 ססכחא מכל יאסר כך ואחר כו. כל.לים שניהם וחוסרת ו"ל והאר"יסהררס"ק
 פוער ורע,ם נק"ט רומ"ן הסרר פ. על יאחרונה ראשונה סשנה סרר.רשיתא
 כספרי לקר:ת ליורע'ם יש הי:ם הא'ר לא ערין ואם םהרות, קרש'ם נויקיןנשים
 חררים ספר או מצוח בתרי"נ כו שהסרר אחר סספר או הרפכ"ם כררפ. על תעשה .לא עשה מצות כספר ילמור בנסתרות עסק ל. שאין .טיקבלה,
 פירוש עם בשכועות לאומרם ספרר כסיר.רי הנרפסים הרפב"ם א~הרוחאו
 גאנ. :ורלו, סוב סה הי.ם ש'איר ק:רם לטבול וההולך גבירול. בן שלסהר'
 היום שיאיר ק:רם לטב:ל המרהץ לב.ת הלימור אחר הולכים תלמ.ר.:כל

 פקהלת::. קרושה ערה שאר נהנו:אחרינ,

תתנג
 שבכתב. התורה כל לקר.ת שיש ה..ם בסרר כתכ רשבוע:ת א'.ביום
 עי.ח שאם תורה בשפחת פלקרוח כן לעשות ויותר י:תר הוא ט.כוכעינ.
 ..תר טוב כן ואם לחקין ..כל לא מעות הוי בוסנו שפו"ת קרא שלאהארם
 תורתנו. סתן כומןליסר

 זני. יום מטה וארץ ראזון יום "יים אורח פה הפיססדר

תתנד
 טה על להם ויש רשבוע,ת ראש:ן ביום חלב מאכלי לאכול ניהניןרבים
 נוהנין וין בכשר אלא שסחה אין ו"ל חכמינ. שאסרו מפנ. אכןשיפפיכו.
 אח הבית בני כל שיטלו לרקרק צריכין כן :העישים אחר,הן. בשרלאכול
 אחר להסתין להחמ'ר ר,ש לעיל שכחבת, סה ולפי לבשר. חלב ביןיריהם
 וחסאה חלב שאין חלב כחבש.ל וה 0נהג לקים יש שעות ו' לכשרחלב
 אם אחריי כלל כשר בלא אפיל. חלכ לאכול ר,ש כתכ היים ובסררמדן.
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 סולס ורטות גשר או סחלכ מ1ליתא לעש,ת סנהנני סנים כל 1על בגן.עננו
 תורה סתן כשעת היא ברוך הקרוש שקרע רקיעים לו' 1כר עליה שליבותסו'

 ויפה. סוב מנהנ והוא פלכר1 ע,ר שאיןלהראות

תתנה
 טהרש"ל התיר רואה: 1ישראל נכרי 'ר' על ראשון טוב כיום שנחלכהחוב
 ראסור ר.הסא לפום משסע שבמהרי"ל פ, על ,אף ע"ה, ס'סןבתשיבות',

 1"ל מהרש"ל כשם משה כטטה כחכ 1בן לה.תרא מרכריי שם הוארקרק
 לכן לשנות. ואין א,סור בו שנהנו כתב ערוך שלחן בהנהות אכןלהיתר.
 מורו עלמא כולי טוב .ום ערב בשבת נחלב אם אבל לשנות. ראין לינראה
 השנ'. יום ערראסור

תתנו
 קונה בק אכות בסנן ל,מר פה נוהנ.1 כשבת רשב1עוח שנ, ייםכשחל

 על כרפום שבא וכו' בםיני השמיע שבח ר'ום חרו: אבות למנן וארןשם.ם
 ארוך והוא בכתנ רא.ת. וה 1פיום הרכים את כו ל~כות א"ס החסיריר.

 מקמה, טשה ור' קמח. ר1ר הר"ר של אכיהם קפחי יוסף חרוזי, בראשיוחתום

 והטעס בשכת שהוא טיכ ר.ום שנ' ליל ככל לאטרי ונחיסר הסלךבעל
 בה שיש שב1ת מטלאכת כן יר' על לה:הר מרליקין במה אומרים אין שאוספני
 שיסברו לסטע, אתו כן ואם וכ:' ה:ר את הרליקו ערכחם עשרתםשאלח
 1ה פיוט נחוקן לכן וכייצא נפש אוכל בסלאכח ,יכשלו טוכ י,ם רקשאינו
 :ה סי1ט נתקכל לא ואיטליא ופולין אלו 1בנלילוח אבות. סנן בברכת שבתלהוכיר
 שיש טפמ בשכח שחל בשבועות ראשון חרו: ל1סר פה שטנהנס רקלאסרו
 שנוהג'ן כתב ובמהריל הקר1שה. תוית:1 למתן וכר שהוא בסי:י השסיעב,

 יהרמ"ק הרר"ק כ. 'פלא וכעיני שם המחבר שנקבר טפני כסננצאלאמר,
 כספריהם. שכ1חבים לעו פלשון כרפ1כח צרפתים היוה;-י

תתנז
 שאחר כשבת ,סתחילין פרקים בו אוטרים ~ין בשבת שבועוחכשחל
 פרקים נ' שגת ככל בתטוו ,-ו ער וטשם פרקים כ' שבת בכל ל,פרשבוע,ח

 ער ואיטר,ם בשבועות לאו0רם מתחילי; ובהירטש טלאומרס. טססיקיםואו
 פרקים. כ' בתמו1י"ו

תתנח
 .ום ה'ה שהוא הסוער חול כסו ובהספר בחענית אסור רשכועית חנאסרו

 חשלומין להן ש'ש עצפו נרנל הקריבו שלא הקרגנות כו סקריבין שחיוטוכ
 לכן סוכ יום כולם הם ימים שהשכשק הרנלים בשאר כן שאין טה שבעהכל
 נחן. חסור חנ אסרואין
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 המצרים. ביןדיני

תתנט
 סרניאל. להם סטך ו"מ להתענות נ"נק יש חמצרשבין

תתס
 אם בירו היא שעבירה לי נראה הין על הטוון ברכת לברך שררכומ'
 טסחסיגא לא ואי וין. סכשר נוהר אם אף הין על לברך חטצרש בין.טנע
 הין על לכרך סותר חספסקת סעורה קורם באב תשעה ערב אשעואסינא
 סרינה. חסר כסו או רהף שכר כוס על לברך שטוב לי נראה סנים כלועל

תתסא
 שהחינו לכרך המיקל כתכ פשה ובמסה המצרים בין שהחינו טברכיןאין
 רסצוה לי ונראח חסירש, פספר עצסו וססך הפסיר לא חמצרים שכיןכשבת
 בספר נאטר לא ואלו בשכת להיות שחל באב כתשעה ואפילו בוהלהקל
 בתשעה הלא בשבת אבילות שום ינהוג שאיך לוסר פעצסו ראף חיהחסירים
 שלסה כסעורת אפילו שלחנו על סעלה אסרו בשבת להיות שחל גופובאב

כשעחה.
תתסב

 הטצרים שב? בשבתות אפילו אשור נוהנין חרשים פלבושים ~בחשאכון
 נרול. לצורך לא אם טגע*ם רקואפילו

תתסג
 שאותן פעטים כפה ראיתי חורש ראש וקורם כתטו: הן אחר טילהכשהצ
 אחר במילה ולשתוה לאכול רשאין אם טפוקפקין היו וין כבשרהנוהרים
 בן נם היו הייה ער שכת מוצא' סעורח נסשכה אם וכן ערבית,תפלת
 אחת פעם ברבר איסור נהנ שלא מי שכל פשוט נראה ולרירי וה. כענקנבומן
 חטנהנ חורש ראש אחר אכן נרר, פחטת רק איננו הענין שכל להחפיר לואין

 שטתפ~ק. ערביח תפילת ל~טן הסעורה להפסיקפש,ט

תתסד
 טסני * נראה ח', ויר לפינחס ספסירין או סחולקק ומסעי טטותאם
 שטפטירין טחוברק הפה האם טטוח כפרשת רש"ח סשן להפטיר להתחילשנוכל
 יר0יה רברי וחינו פינחס לפרשת רש"ח בסיפן להתחיל צריך או שטעובהם

 ספות. בפרשתהנרפם
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 חודש. ראש שאחרדינים
תתסה

 יותר אפיל, הקרואים כל כשר ישיאכלו פילה בסעורת פה פשוטחטנהנ
 בכשר לטעור סתחילק באב תשעה ערכ יאפילו וחרש ראש אחר אסילוטטנין
 נרולח. מנחה אחר סטוך ומפ0יקק חשות קורםו*ן

תתסו
 נים לאוטגש חורש ראש אחר לחח שנהגו ערוך שלחן בהגהתכתב

 ראיתי חכותב אני אכן התענית, לאחר סוכנים שיה,ו כרי חרשים כליםלחקן
 במעשיחן, מחמרקרקים רק ראיתי שלא ואפשר בוה, סתסירק חורפיביסי
 להחטיר וטונ הטנהג 16נות אסור ק ואם בנו ננעו חטנהג שספני כטרוטניאכן
 ראפשר. בטקום בוה ל0עם סוכ ופיהו בה ססים בחגהה שםמ

תתסז
 ין שטרי של שרף טין חורש ראש אחר שנ~הרו ראיתי חור"יביטי

 שהוהיר רפה אב"ר ףל הירץ סה,ריר הגאק טסורי השסעתי עצמוכס*ן
 מפנ, חניוחיהו תרשי על טתבואה שרף הק .עסרו שלא שרף יןלטוכרי
 לה שאין נרולה חומרא הוא וה ובאמת ק סשסרי שנשרף שיאמרו עקסראית
 שטעתי ולא הסנהג נגר חוא פח חכסינו גו  שטקילין סין שרף הין אכןעיקר.
 ראוה.~ינו

תתסח
 איטור כו נהגו ,סה איסור שום בו מעינו שלא פי על אף ין שלחוטץ

 רנים שלפניו בשבת סבו1לק אק נ' כיום באכ השעה אירע ואם בכלל וו' אבסו'
 ותן בשר ריני שכל וספני בח,ל לאוכלם שיותרו הרגש טפני ין שלבחו0ץ
 אכותינו טנהנ נכיחו שנחנו ופרם פרט בכל לוטר שיך לכן סנהנ רקאינם
 עוקץ. כשום לשנותם טהס לווו ואקתורח

תתסס
 אכן חורש. ראש אחר עץ לקנות שלא פשום בסנהנ ראיחי חיפימסי

 חכסי טקפירים היו החטה שביטים ירוע והרכר אעשח ופה סקילק רביםעהה
 לענ* אוהו תתגו מסנו לקחוהו עץ שקנה ומי חרבר על טאר נפש גוחיעירנו
 ננרו. להקל לנו אין טקום פכל לי נורע לא טעסם ששורש סי על ואףהקרש

תתע
 שפעו. להפטיר והיקק פי על פה סנהנ בשכת שחל אב שרשיאש
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תתעא

 הכלה אל הכתולות ייכו שלא פש1ם המנה: וה כשבת שפינחויץגשיש
 שיר. ככלי אוכסהולות

 באב. תשעה ערבדיני
תתעב

 תששק ערב ללט1ר שאס1ר ופנהנים טהרי"ל כשם ערוך שלחן כהנהוחכתב
 הוא אם ואפילו :1פ.ה באב בחשעה ללמ1ר שאס1ר מה כל חצות אחרבאב
 כר שום לכ על 'עלה והא.ך באב תשעה רערב היום כל אס1ר והט.1לשכת,
 1חוקית נרולות צרות לאב1תינו שנעשו כיום לטיול לילך .שראל כת א1.שראל
 הרכים בעונות.נ1 הוה המר ב:לוח היר1ת את ס.בליס אנחנ1 הוה הייםוע,ר

 כ:ל1ת. עסנו הילכתישכינה

תתעג
 הרכר טוב לא המססקת סע1רה קורם באב תשעה כערב שנוה:יםהסע1רה

 כל ועל היא חסירים סשנת לא1 ממררש סמך מהרטא-' סצא אם ואףכעיני
 מעם רק יאכל לא 1לכן מלאה בכטן א1כל המססקת סעורה יאכל אםפנים
 רק הטפסקת סעורה ההיא הםע1רה תקרא לא 1לרעתי עראי אכילתפועיר

 כ1ה שעובר 1:טצא י1תר או חכש.לין ג' בה אכל ככר וחרי לההק1רסת
 אחר טטוך א1 בחצ1ת סעורח1 לאכול טוכ לכן מיתה. שחיב חכסום רבריעל

 כינ1נ.ם תכשילק כ' לאכול סוחר רק המלך במערנ. לא היא ואףחצוח
 רעכ. כמעם יהיה הטפסקת כטע1רהואו

תתעד
 הסוסקים כתבו לכן לומן רשאין אם ספיקא קעח איכא הטפסקתכסעורה

 11 בוית וא' וו בו1ית ב' רק אחר בסק1ם האוכליס ישבו שלא תרכרשט1ב

 יה. ספק טירי לצאת כר.וכיתא
תתעה

 בעונות.נו לב בשברון הפפסקת סעורה כסוף ביתי לבנ' ל1מרמנה:.
 מהוריר פ"ו עירנו שנא1ן וכטר.טני סקרשנו. כית לחורכן שנים וכך כךעתה
 בכל הח1רכן שנות מנה השנה שבת1ח בכל שררש הנרול הררשן ו"לעקיבא
 ח1ון. שגשבתררשותי1

תתעו
 מתחתית בעיר הטחופים שוקים בבת. לילך אין באב ותשעה כפ1ריםבי1ם

 ו"ל לוריא פשה מהר-ר הנא1ן יר ככתב כת.כ 1מצאתי 1:לין, שקוריןהרנל
 הכ. אפילו בבנר פחופים ובתחחיתו רנל של כעליונו רק עור של אינסשאפיל1
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 חפוט אכן החלכה וראיחי. ונטוקו סעס1 הנ"ל נאק כתב השסחאסורים
 סלכהנשכח

תתעז
 ללכת כפורים ביום אפיל1 הטקילין בעינ.הן 1גרו*ם טובים רכיםר"אתי

 באב בהשעה שכן יכל הנשם'ם שעת הוא אם בטנעליהן הכגסח - ביתער
 1נם לאיססנש סהר-ל בשם כך שהתיר סהרסא-י גרול באילן עצסןותולין
 עהפש הסה אשר הרכר ט1כ לא כי לי 1נראה בלבוש1 אחריו נטשך יפהטהר.ט

 קרהפ ביום כוה נר1ל איסור רבר להתיר האחרונים הנ"ל לגאונים להם חסכי
 פוטק ובשום בגסרא ג1כר שלא סה עצסם סלבכוה

 טקמא-

 עיקר ,ראי אושו
 סך בראשו חטטין ל1 שיש טי ו"ל חכמינו  שאטרו פה על כנוי 1ה ריןיסור
 לתענונ רק איססנים של פירושו ראין לרין 1כינו 1טעתה חהששין ואיןכררכו
 בעלטא לתענ1נ אבל אבר לרפ1את רק אפיל1 לרפואה צריך שהואאלא
 הלשון השתנוח ורוק חלילה, להתיר כעולם פוסק שים רעת על עלהלא

 לנו להורות טהר-ל שכחכ פפונק בסקום א0טנית לכתוכ טהרסא"ישרקרק
 שפ"א סיטן רעה בי1רה ועין ראכל, ברחיצה האסור כאשטניס רוקארהתנו
 רסילתא ופסקנא ירחץ לא אם סכנה ליר. שיכא התנו אשטנש ספרששהן
 אבל גבי אם לכן בכך, מיחוש לירי וכא חרבה סצמער אלא סמש סכנהרלאו
 בעולם היחר שום ראי3 החט1ר כס1ר,ם 'ום נכי שכן וכל שכן כל כן אסרוהקל
 סה ה.תר לו לצרר יכול 1כיהצא סורגרא בעל 1ראי מיחוש. כית כאן איןאם
 אנפליאוח ירי על שאם בעצטו ישער פורנרא כעל ואפילו לא רעלסא אינשיאבל
 לנעול להתיר לו אץ סמיחוש רגליו לה'ציל יכול פילץ שקורין נסטאשל

 הניתן כ~ה קרוש כיום ירא האלקים אח נשטע הכל רבר סוףטנעל'1.
 טצוח1 לעיקר חכחוכ ש,וסר כסה תלוי כפרתו חמקר עונותינו כל את בולטחול
 גם הסנרל רנעילת ףל חכטינו כ1 שפירשו נפשותיכם את 1עניתםרה~נו
 לא ואם כפרה לבקש רעתו על יעלה איך השנותם כל יקים לא 1אם עינויכן

 והלא ושלום חם יטיו כל הארם ינע להבל כן אם חשלום חס כפרה לויהיה
 אחת שעה סשיאבר חוה בעולם שבעולס היסורים כל לסבול לארם ל1סוב

 וכל הארם בגלנול לחוור נשטתו שתצטרך א: הבא העולם של רוחטקורת
 בספר כרפפרש ההוא לצער וערך שיעור שא.ן חיה א1 בהמה בגלנולשכן

 הכנטח לכית ה*כתו שעח אחר רנע הנאת כשביל עולסו יאכר שאלחררים
 לצורך לא אם בכך יקל לא טקום טכל כך נל חפור שאינו באב בתשעהנם
 סאור. נרולצער

תתעח
 תרגלק הטנעלים שחולמן עק טכש1ל *רי עור כאין 11 קולא 'ףועל

 וה ואיסור נסילה בלי כך אחר להתפלל פשוס איסור וה ורבר ביריהםאותן
 בלי ולנועלם יחולצם ניהרק ואם לרוכן בעליתן כהנש גב' רניל כן נםהוא
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 אם איסורא איכא טקום רסכל פינץ סהרים סתשובת טשמע כלל חירסיוע

 לי ברירא ולא וסנרל,ם סנעלים בין חילק שם אכן הכנסת בביתנשארים
 רערבית התפלה ק,רם חולעם שאם לי ,נראה פעשיהם. אין סנר*הםאופן
 .וב.ני היר סי,ע ב* ה'ום יציאת רערבית התפילה אחר ונועלם היוםכניסח
 אכן הכנטת. כית ביווי כאן אין בהם שייסת עין שום טאין בחור הטהביני

 להניחם אסור וטהרה קר,שה כו לנהונ  שצריך כפורים רביום כתבבסהר"ל
 חכנסח.בביה

תתעט
 שיצא קורם הכנסת לכית רנכנסין שבת בסתאי באב תשעח חלוחם

 מפנו שיקחם נער עס, .קח רק הבית טפתח יחף ללכת שלא כעיני ט48חשבת
 כנ"ל. בח,ר ישיטם או הכנסת בית לפתחכחגיעו

תתף
 שכתבת. כסו כפורים כ',ם כרינם באב בתשעה ונטלה רחשהיק

 ררבנן. איסורא שהא טפני לחקלואין

תתפא
 שכינה קורם יאמר אל בלילה לכן כלל בשלום שואלין אין באבבתשעה

 .ריעה טחסרע כן שיאמר ,מי כנהונ טבא 61רא יאטר אל ובק,סו סבאלילא
 רפה. בשסה הכב,ר ספני חברו לו'שיב

תתפב
 או תיכה על שוככש והמרקרקרם בשכיבה חנאתו ל0עט לארם"ש
 פנים כל ועל ,כסתות בכרים שטמעטים ,יש טראשותיהן אבנים ורקאצטבא

 באכ. תשעה י,ם קינות אחר ער הטטות להציע 'תנולא

תתפג
 להקרים הח~ן וטכריחק והטורוין חע,ת ער כקינות להאריך טאר ליוחר"ש
 ב.ח יצ"את אחר ת.כף פסיחין רעלמא רובא כי חרין את ליתן  עתירקסיוטם
 שחיכף רבה לאשורא עור באק ~ה ופלבר טלבם איקינו מת חורנןהכנסת
 אכילתן קטנים *לרים לבשל אש הטשרתת טבערת הכנסת כית יצהשתאחר

 הוא נרול ואיסור סשכח אכילה כל' כל טריחין א' כי,ם הוא אםוכפרט,ת
 חצות. קורם פלאכח שוםלעשות

תתפד
 קורם הס~11 בברכת נחם יאפרו באב בתשעה האומים שלה אוי~רת

וסנונ
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תתפה
 שהוהר וסטרים בסנעלש באב בחשעה היום כל לסי, ההיכיםאותם

 על לנחסה י~כו לא כראף מחאב*ם שאינם אחר בוראי חצות אחרהרבר
 חלילה. 4י ערבית אחר אפילו חיתר שום אין כי ונו' טשהש אתה שישוררד

 חצות אחר חיוב בה שאין לארן פ'שיבה נשתרבכ הוה סעות טנהנולרעתי
 ה*לה. ער היתר שום אין צבור תענית לכל חשנריםאכן

תתפו
 אוחם שכן וכל באב כתשעף נרול אשור הוא יחף אפילו כעצפו הטיולונם
 וברברים בקינות יתעפק או וירום ברר ישכ רק לנחסה ~וכין אין שבוראיהשוחקים
 קרקע נבי על היום כל שיחשב וסי סלבו חאבל י0יר ולא שבירסיההרעים
 שנש. כטה נהנתי וכן סשוש אתה וישיש לנחטה י~כה אלקינו בית*שריפח

 ש האלה ביסים מלקונן יפסיק לא בלכבו ננעה אלק'ם ש'ראח טי כןעל
 לבחשה והינו ראשנו עטרת נפלה חשכינה ונלמו ותפארתנו אלקינו מתחורק

 הולכים היום עור אנחנו אם ראיה וחא ה4ימות בין ולקלם ללענולכ*טה
 אוחנו וזורקים נבלות ושאר כלב.ם אותנו ק,ראים נכרים של קריהברחובות
 יט בכל שינו וסשניח לנו עוור הוא ברוך הקרוש אלטלא ובאבניםבסיט
 הוה חטר בגלות ספניהם לעסור שנוכל לנו אפשר 4א שעה ובכל עתובכל
 "שחיחך. ולא ירפך לא אותנו הבטיח כי נוים עצת הס,ר ה' תפיר עלינו קיםכי

 סקום של רצ~נו ק,שים אנהגו אם עינ, סשגיח איסתי כתב ח"ם דרךובספר
 ואררבה אררבה עלינו "שניח סח סמני לבנו בשרירות חוימם אנתנו אםאבל
 אותם פקרבינו הרע הטנחג לבער ראוי ע-כ רעות נוירות עלינו "שלחההא

 כאילו באב בתשעה וסשסחים לחבירו אחר וטכין שזורקש וסשרתיםהנערים
 חכטי על וה על להשגיח וטוטל הקינות בשעת שלנו הכנסת בבית סוכ יוםההא

 נשיאת יחיה ואל. בנופם פחשעים לאותם %1קוה ולקנוס נרר לנרור הרורוסרנם.
 וכף. טוחה ואעו לסחות כירו שיש טי כל ירוע וה נרברפנים

תתפז
 בחשעה אפילו יום של אבילוח טפני ומן סכשר באב תשעה בסמאי*והר

 בכל באכילה הססעס ראו נרחה כאב חשעה אין אם שכן וכל נרחהכאב
 סשובח. וה חרי ליה ראפשרטה

תתפח
  טחענה אימ אם עשיף יום חצות ער לסחות 1" סבשר *והר 'שנם

 ועשירי. חשיעי סתענק ופרקרקק וח וטןער
תתפט *יי עי י מחה8 ששח ימש צטב יב חזשב

 שרי. הוא נרוך להקרחצ ותשבחות שירוח' רק הין במשתח לזמראסרו
 כהשלו צור יגרל עולם ארק כנת התשלה סתיקון שאינו מה ררוקא *ונראח
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 ספנ' נטור אשור הו, בשפוה'1 השכיבנו וקרהפח קר"ש אבל וכיוצאאכלנו
 קש"שי טרבנן פעטים כמה וראיתי כסתלשץ נראה גם לבטלת ואצםחוכרמ
 דעונם ניאוף ישירי גכרים שירי רהסוסרש שנן וכל כנ-ל ב41זזסריםשגערו
 לחרבן. חכר חחיוב  פלבר סגשהשגויל

תתץ
 אשריס  יוסף הבח ולרעת במשתה לשטעם  ראסור ומר יו4 שכןיל
 שהעשירים פה נרול לאשור בע'ני נחשב סאור סה  לכן סשתה בלאאפילו
 ולהתיהר להתענג אלא ~ה אין כי שיר כלי ללמרם נגן יורע לבנותיהםשוכרק
 ע"ל.בם

תתצא
 ה-נ, רסילוי רלישנא ,נראה חחורבן, טחפת שחוק פיו לטלאשלא
 שנ,. טכע ההרגל לו שיהיה ער וה על כקנם עצמו  לענש וטוב קול.סורסח
 איסור ככלל הוא הלאכין שהענין סג"ל טהר"י ררש חחורבן אכילותוטלכר
 שכינה. פני סקבלין שאק*צנות

תתצב
 אינם ראינשי שרובא לחורבן ~כר בבנין לעיות העולם טעותאכתוב

 נוהנין כעיניהם סהררין וקצח שחור כצבע כן שכתבו טה רק ~כרון שוםעהשים
 סקום להניח הוא החי,ב ועיקר טפחים, א: טסח רוחב כטלא שחור צבע14שוח
 לעשות רנילים שחור צבע רהאי כלל צבע ביי אסה על אסה כשיעורפנף
 ננר להיות ראף ההוא והמקום כלל. לחורבן וכר סשום בו ואין לנף כןגם

 ספתח יטעלה והוא ספש ספחח ננר טנמן פה הקשן הכנסת במת הוא זכ[הפתח
 שם ררך להביא האנשים הכנסת לכית הנשים של הכנסת טביתשיוצא

הו~
 כס'ר טוחה שאינה אבנים חוסת ויותר אמה על אטח שם שיש לסילה

 נבה. עלכלל

תתצג
 לנחטה, ויוכור החורבן מן רעתו הארם יסיח ועשירי תשיע, שעברואחר

 מהו וין טבשר הנוהרין אותם שאפילו בתשוכוהיו סההש"ל בתב קוטפני
 החרה שאפילו שם וכתב ישירי אחר ק נם גוחוין אם עברי יאות לאבתסוו
 ראיה עור אביא הקטן ואני בטעות. טנהג רהף משום כן לנההגים צריךאק

 כו הכל שכחב סה והוא חיווק צריכק אק כי אף חנ"ל חגאק לרבריסבוררת
 באכ כתשעה ולמעלה טהטנחה ראשן רוחצות שחנשים קרום טנהנ לשונוווה

 נולר המשיח כי בהנהה שאטרו מסה לטובה וה הנהיגו הראשונשווקנים
 לנואל לעשות צריך כן ולאב.ל,ח לחורכן וכר שעשינו וכטו ביובכואשעה
 אחר שהאבילות פוכח פ~ה כאן. ער הנאולה, סן יחיאשו שלא מףולפ2חם
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 וכו' לנשים אלא ה,צרך לא האות שוה שם שכתב ואף איסור, היא:סנה
 הרח,צה שהוחרה ראחר נשמע וסיניה ע"פו באב בתשעה לרח.ץ רהינופשוט

 ראנשים שכן טכל לאנשים נמור איסור שה.א פ. על אף לנשים כאככתשעה
 יו"ר. אחר הנאולה לוכורסחויבש

תתצד
 ההפטרה שם על נחמו שבת באכ תשעה שאחר שבת ק:רין והשפני

 שם על כן נם שנקרא שובה משכת חוץ השנה שבת,ת כשאר כן שאיןמה
 שבחוח טבשאר יוהר כו להתעננ :ראיי ובומרה בפיוט בו וסרביןההפמרה
 סוב. כיום לעשוחו שמצוה שועיכ כן כתכ וכןהשנה

תתצה
 רלא וא.לך עשר סחפשה לומר רצינם וא,לך מכאן ו"ל חכמינואמר:

 צריכק שעות ח' ל'שן רש:ת לארם שיש לעיל שכתכתי פה ולפי יסיף,מ:סיף
 'בטרינות או ישראל בארץ להש:כנים אלא נאפר לא הוה נר,ל שעונש ל:מראנו

 לנל'לוה אכל ט": אחר שעות טח' י:חר אר:כים הלילות ששם א*הססוכ:ת
 הנר,ל העונש נאמר לא שעות סח' יותר אינן כמעט ט": אחר שהליל:תאלו
 שעוח טח' פועטח ששינת: פי על אף להשכים הוריו טקום סכל אכןהזה.
 קריאת לקרוח כרי שחשכה קורם לישן ילך לא סנים כל ועל טשוכח. ~ההרי
 כרלעיל. בעונתהשפע

 איתונ לג1 יס ארגמס ל4הא הרנ"יס לאיתן יגצ 21ן,ן ססשמשת התשוג4 .ס' נצ השעה יצ4רא4ר'
 התשונה. לדרגי נל*ס קצה "ג4וג 81ננן צרגעיס ה"וית י11פ4

תתצו
 ס, על אף כ. יום ארבעים להתענות מתחי*ן יש כאכ תשעהאחר,

 פכל אל,ל פריח התחילו בהר ע"ה רכינו טשה שהיה רצון 'סישארבעים
 בפהר-ל שכתוב כטו השנה וראש כשבת להתענות אסשר שאי טפנימקום
 רצופים להתענוח רצונו שא,ן :טי כפורים. יום עם שיכלו כרי להקריסםצריכין
 כאב. תשעה אחר תיכף שיחח,לצריך

תתצז
 החסיר שסירר התחינה אכילתו ק:רם לוטר טוב לתשובה תעניוחבכל

 לעיל. כחוכה היא הלא תשובה לכעלי י:נהרכ'נו

תתצה
 כ' שיתענה לו טוב לבריאותו סויק התעניח שאין בעצט, שיורעופי

 סכשר וה' ב' ימנע אם נם כחורש אחר יום פלהתענות יסח,ת אל ולפחות:הי
 'היה ההוא והיום טוב סה לעיל שכתכתי כסו לח:רבן וכר א' ביום ונםותן

 %ק הטקוב*ם, שכתכו כסו קטן כפור יום שהוא חורש ראש ערכרוקא
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 אם אכן שבת. כערב פלהתעגוח יטנע אל גשבת חורש ראש יהיה אםאף
 פמש ר"ח ערב יהיה לא שבת כערב יתענה אם שאף א' ביום חורש ראשחל
 טור,ם ~בר וכר השבת ככ.ר פפני שכת בערב ולא ה' ביום להתענות 'שאן

 ה'. ליום אסתר תענית שסקרשש א'נץום

תתצט
 וכל שבת בכנ.סת התענית .ר. על יצטער שיא בעצמו שי~רע מיאכן

 כ:ה שלאיש לי נראה שבת בכנשת החעניח ע"י לו יהיה לא צער ישוםבסאר אכ.לחי עליו חערב התענית ירי שעל הרבה לאכול כלל תאכ שאינו פישכן
 :כל חורש לראש ספוך כשאינו :אפילו שבת בערכ יתענה אם לו יאמרקרוש
 א'. כיום הורש כשראששכן

תתק
 הפ:קקים ברברי ונם אהררי בתלטור שקשה טה יתישב והונמ*ק

 מהו שבתא כפעלי בתעניתא ריחכ. רב ב. בגי הני בעו עירוביןרבססכת
 סעשה אנש. רררך פיניה ראיה רס"ט ס.מן חתם אורח בטור ותגיאלאשלוסי
 רר' רתענית סירושלם. ראיה עור הביא יופף והביח שבת. בערבלתהענות

 תעניח בססכת ו"ל חכטינ: שאמרו למה קשה ווה שכת ערובי כל ציםאמן
 יוסף והבית השכת, ככור פפני שבת ,בערב  מתענין היו לא מעמרראנשי
 בערכ להיות שחל כטכת כעשרה  שאפילו פררכי כמם הנ"ל נסיסןהביא
 כרי ר"י עשה שכן וכתב הכנסת לבית שילך קורם החבשךל לסעום מצוהשכת
 ולא רחויה ההיא שסברא פי על ואף מעונה, כשחוא לשבת יכנוסשלא
 קבלתו 'ר. על רק בעולם חיוכ שום כו שאין כתענית ואפילו כיתה לןקפסא
 להתענות איסור קצת ריש טוכח מקום מכל לחשלים, סחויב כן פי עלאף

 יוסף וכית וטור עירובין בטפכת שאומרים למה קשה כן ואם שבתבערב
 שתענונ ארם ריש ארם  שהוא פה לפי רהכל שכתבחי ובסה ל0עלה,שהבאתי

 שפיר. אחי בהיפך שטבעו ויש היום כל גשהתענה שכת בליל לאכול יותרלו
תתקח

 סיוחר כחרר ההוא ביום יתבורר אם חורש ראש בערב להתענות"רניל
 ויחעטף ויתפלל ילסור רק קלה סשיחה אפילו העולם ענתני סכללפרוש
 כתוב בר"ח חלקג טוב מה ררכיו לחקן בפעשיו ויפשפש ותפיליןבם*תו
 לעשות יכול להתענות יכול שאינן פ' ואפיל: שבוע ככל כוה יום לעשותשיש
 ולפרחמ כנ"ל להתבורר רק להתענות כו החיוב אין כי כנ"ל לעתים כוהיום

 או חריכה מסת נפשו לשובע לו הצריך רק אולל אינו ואם העולםסעניני
  שכתוב כמו התבוררותו וכות נתבטל לא כוה עטו אחר חבשיל לו צריךאם

 הראשונש ברכרי שתסצא מה כל לשונו ווה התשוכה בפרק החרריםבספר
 לטי אלא נזכרו לא עינוים חזפסקת וחרחים שלנ קשים ושורים עק עלחוכהות
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 היא ואת ה' תראת רעח ויורע אומנתו שתורתו מי אבל בת:רה עמלושאין
 סבני יתרחק השכוע מנ אהר י:ם אך סלימור. יתבטל ,לא יחלש לאתקנת.
 כיום לפניו עיטר כאשר בו פחשכתו וחחקשר קוגו לבין נינו ויתבוררארם
 אביו. אל והבן רכו אל העבר ירבר כאשר רכות לאל ךרברהרין

תתקב
 שכתב ררך על קרוש י:ם ח,רש ראש ערב ככל שעושה מי פהנ"ל"סוכ

 סיסן 1"ל האר"י בשם שהרפש הש:בה תיקוני בסוף ו"ל עפנואלפהר"ר
 אוכל ואינו שלאחריו הלילה עם קרוש י:ם השחר סעלוח שעושה שמיכ-ה
 לל יראה החשובה נש' ולפחות אחר טכרת ל,ה פלמך נפשו לשובערק
 לו. אפשר אם כזה קרוש יום לעשותארם

תתקד*(
 לשינה סגולה שהוא טעיטר שילמור ש.נה לו ימא שאם הרבר1םוב

 *סור וגם השינה להעביר מסונל העינים רחיצת נם בר"ח שכתובנטו
 רם.בקול

תתקה
 ה' לרבר הפקשיבים יחר גם ורעש אחים כשבת נעים ומה ט,בשה
 כ. פשנתם יעורו יעוורו רעהו את א"ש לטען כזה ביום לטצותיווהחררים

 שינה בלי הלילה וכל היום כל עפרו על לעפור אפשר שאי כמעט יחיריארם
 לסק בחטרה הרבר טוב זה ומלבר להקיצו אתו אחר לפחות שיש לאאם

 וכתב הומן. וסומי חכיריו ומוסי ס,פיו יוכור אחר וכל בטעשיהםיפשפשו
 ער לו ישיב אל לחכירו אחר טוכיח שאם כצפת חברים שתקנתבת"ח
 טעוחו וטחויק פעשיו רוע על להחנצל העולם סררך כי ימש נ' כלותאחרי
 סיר. יתנצל.אם

תתקו
 חורש ראש בערב ימש כטה הקרושה בערה כשנתתערנו לניר,שטטוד

 כטו עניגש באיוה חשובה ררד להם הוריתי כן 'רי על אשר הנ"לבאוסן
 טאלקי הברכוח כל לומר ערוך שלחן פי על הסכפתי בהקרמהשכתכחי
 אכן בו, ומה1א אזרנו ולא לבשנו ולא .שננו שלא סי על אף ואילךנשסה
 בשינה ההפסקה רוקא ולא הברכה נורם היום אם נסתפקתי התורהככרכת

 לא להקל כרכות שספק וספני הכרכה נורמת משינה ההפסקה רק או לאאו
 הכנסת בבה( רם בקול אותם כשסכרך השפש לקול לכהן רקרקתי אכןאמרתי
 בחם. לצאחכרי

  אדג. וק 18 ארוש*(
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תתקז

 צורן שום בה שאין בטילה ה2'הה מטיילחהר תענית ים ככללפחות
 שלי חשובה בסרר שכתבתי כט: להכנעה אלא אינו התענית שעיקרלפחיות.
 לנעורח כאש לתענית שהשחוק בפ.טי :טרנלא טשחוק וי'רות צריך.כיותר

 טחשבמז שטוצשו כע1לם רכר ואין הלב להכנעת אלא אינו התעניח עיקרכי
 ווכר הארם אין .סמונו לניפ. הצריכ'ם מחשבות שנם כהשחוק טלכוהיראה
 השחוק. בשעת כללבהם

 לו~ונו: ו~ח נ41ח שכתנ מד בקירה ושעתיק מלתא נח נימא לידי השתי חישילה12חזק

תתקח
 אף יכיוצא לאצמרינק ההולך ,כן שחוק סיני ושאר בקוביאהמשחק

 משום בו יש גול סשום בו ש"2 מזה זה מעות להרויח ישחקו שלא פיעל
 שהתירו ויש לצים. מישב זה הרי תורה רכר' ביניהם ואין שיושביםשנים
 לנלות וצריך השכל המחרר רבר שהיא שאומרים בקוביות שחוק 0ינילעצסם
 הוא כטלים רברים הסרבר כי התשובה בשער יינה רבינו שכתכ 0מהמעותם
 עו0ר שהוא שמאמין שסי כבורו, הארץ כל שמלא מאמין שאינו בעיקרככופר
 סכל הזה הרבר וקשה רצונו ננר רבר יעשה לא ויתעלה יתברך המלךלפני

 ק~רו הטעהו פחאום שעה לפי החוטא חטא אם העבירות שאר כל כיהעבירות
 יוכור ולא. היום כל ולפעסים ששת ני או אחת שעה יושכ נפש בשאס והאבל
 מנרולת: אחכח2ש ולא וסכע'ס ע:סר אנ, טי לפנ. כלב1 פוטר ולא לננרו ה'כ'
 כננר. חשובה השכינה שאין הכ,עס על ו"ל רבותינו אמרו ואם סרינו אפחרולא
 1טשחין באטה האוחו בעניו כתל5ור ואטרו 11 כת על כן ל1סר שראוי שכןכל

 יכפי המקום לפני רשע אחת שעה עצ~ו יעשה ואל כנ.י על לעו 'ושאטוטב
 שעות טב' י:חר הפקום לפנ, רשע עצסו שע.שה בקוביא הסשחק שכן כלזה

 ניהנם וי:רש הכא עולם חי ,טאבר בנפש: שח.סא ל: רי ולא ה'.ם כלואפשר
 הרכים לב מ1שך בטילה שיחה .כרבר שכהתעסקו הרבים את ש0חטיאאלא

 שאין אות: מענשין הרבים את הסחטיא יכל בו תלף וחטאם עטושיבטלו
 תשובה. לעש,ת בירוסספיקין

 לנרי2ותו קשים חשתע2עת 8טץ8ר 08~2ק אוור ל2יש התשובה לדרכי דרכים ק?ת השהשל ל2ה2ה א22רה2א

תתקט
 הה2אח הנרי חטא על לי אשר התשיבה ררך סוף והכאת'1 כתבנת"ח.

 שב1ע כנון לעיל שכתבתי טטעם כתשובה יסיו כל הארם שיב~ו לגטלה~רע
 שבאות. וחס"טי שני .לפחוח :ין סבשר יוהר :שאחריו אחר יום  יחענהאחר

 ט0ין י:תר בסעורותיו 'אכל אל ולפעסים "ירוח יאכל לא שאחריו ושכועהשכוע
 וכר. פינש, סשני י,תר לא עכ"פ 4ע חארם עליו יחיה אשר חלחם טלכראחר
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 שבועות לכסה טהנ*ל אחר ענק עליו יקכל אל בסאר וה ענק ע*1 יכברשלא
 האי. כולי הענק עליו יכבר לא ואו סהנ"ל אחר מענין שכוע בכל יעתיקרק

תתקי
 וסונ ישר הוא סעורות'1 בכל אכילות בטיני לפחות עצפו שהרניליסי

 שכ; וכל בינונ. אפ,לו בית כעל לכל יש "רוב שעל האחרים טכל בעיניטאר
 ,היה נכר ומי פ.רות וטיני וחורת צנון סלבר ש1נים ס'נים כשלחנ,עשיר
 לנסשו שנע אשר 1מסעם,ם סאכ*ם מיני לפגיו בראיהו בנפשו צער יראהולא
 ל1. תחשב וצרקה נרולה לתשוכה כוראי ק,נו לכבור 1חכל מהם יאכלולא

תתקיא
 חו"ל ע*1 אטר1 אשר הקר1ש כרבינו עצסו את פנהינ אשר לעשיר שכןוכל

 אצבעוחיו עשר וקף כן פי על ואף חזרת ולא צנק לא שלחנו טעל ססקשלא
 שלא לפניך ירוע נלוי הוא ברוך הקר1ש לפנ' ואסר סותו כשעת סעלחכלפ'
 אהררי קשין רהיטא לפום 1הנה קטנה. כאצבע אסילו הוה פעולםנהניתי
 נסתפק וככבור1 כעצס1 והוא פערנים האכיל בית1 שלנני התוספ1תוחירצו
 להצטער ראוי העשיר שנם כתב ו' פר; הענ1ה בשער ונר,ח חריבה.בפת
 מרור ראיה והב.א לצרקה השאר ויתן ביתו כני וכפיוור בטאכל1 עניכסו
 שכחב ר~ה עיון וצריך אני. ועני יח,ר כי עצס1 על שאמר השלום עלי,הטלך
 לבנ. שהאכיל סרבי הנ-ל רכ סעשה סותר יצטצם כיחו בני בפי~ורשנם
 לך 4אין 1תלם'ר.הם חכפים היו ביח1 שכל ואפשר וח1רח, צנון אפ,לוג'הו
 של שנ, *ל בטעריג הפימן שיסר כטו ס1רים נר1ן סהטפלא טוו נר1להצדקה
 מרים ככורים כאלו לחכמים ונוקק סורים נר1ן ססלא נחשב נסוךעובועות
 הבכוריס. לחם האלקים לאיש 1יבא לרכרים ראיה כתוב מלאפקרא

תתקיב
 בנרש אם כי רקסה בנרי ילבש לבל לעשיר צריר .1"ל כתב הישרובספר

 עכרים ולא בנינים ירבה ואל בם,ש1ר 1תענוניו :שפחח1 אכילתו 1"שיםב,נונים
 עכורתו. ותרל ותאות1 נפש, תנרל אלה מכל הסרכה כי וסח1רוחוכהטות

תתקיג
 וה הבל מרכים הרבה רברים "ש תתרליח ס"מן חמירים בססרנתכ
 ונראה לענים. לתת לו היה עליהם שסוציא ומה ולקולם לנף עופותהטנרלים
 קורם לטעום ראסור כאיסור יכשל שלא כרי להרחיקם טוכ ~ה סעם טלבר*

 לבהפחו. סאכלשיהן
תתקיד

 מש*ש ארם יפח1ת לעולם ט"1 פרק הקרושה כשער בר,ח כת1כעור
 לשונו. כאן ער סטנה, ירך סשון שהנאתן סעורחך ףי חכפינו ואמרוסאכלו



 אומץירסףש
 והאכ רונכ שבע1רו וחטורה נרולה תשוכה ש!הונר~ח

 לאכ~
 רפן 'שש

 וזה הראב"ר בשם בו 1כל חים סים בבאר כתכי אחר פצאתי וכןלתאוחו,
 ונם כאן. ער כשכוע, א' מתענית יותר השם אהבת י1כירה1 1ה ורברלשונ1,
 טויק שיותר כתבו הרופאים שחכטי לבריאוחו פאר וטוב נאוח הוא והררך
 טאוכלים פועסח אכילה שט1קת פסה יפועי*ם ס1בים סטאכלים חאוכלרכף
 פח לאכול שינהנ לו טוב !ה בררך להתנהנ שרהוה וטי לנוף. 1קשיםרעיס
 בו ש"שבע הוא כטה ש'עור ל1 לעשות ירע לטען וכיהוא לכן כלחםנקיה
 נרולה. לשכעה יאכל 1לא קצתרעבונו

תתקטו
 תטיר שיוכור כר' באפר פת סעורותיו כל כתחילח שיאכל בח"חכתוב
בהשובה.

תתקטז
 לש1ב בקרב1 טהרה רוח 1בא רטא אשר ארם כקצרה: כו כללשון

 )כפו לפניו תחנתו ויפ'ל חרש לכ 1יעשה במחשכח1 פשע'1 כל מעלי1ישליך
  'התשעבה על עצמו להוכיר 11 בתפלה עצמ1 ירניל ותמיר וה( סיפן אחרשאכתוב
 פעטים נ' יום ככל לוטר חשובה לבעל 11 תפלה סירר יונה שרבינ1 כחכ)ובת"ח
 סכל להשסר עצמו שירניל כו שילך הררך ו1ה אכילותי1( כל קורםרהינו
 האוכל ולעת אחת ססיעה אפיל1 יע1ת ולא בסעשיו יפשפש בהקיצו כבקרחסא
 עק טכל ירחיקהו ה!ה והוירו. בה1ית1 הרבר על סיר יתורה רבר ש1ם עיתאם
 ואיך עליו ולחו1ר הרבר על להתורות הואת הנרולה הרעה אעשה איך יאמרכ'

 לא ולבם לו יכ!כו 1בלש1נם בפיהם ויסח1הו עליהם שנאטר סאוחןאהיה

 פהענירה ישטר וה רבר לבו על ובהעלה(ו ב'רו ,שרץ כטובל ואהיה עסונכון
 שבשסש אביו רצון לעשוח כארי 1גבור כצכ' רץ ויהיה עקכיו סעוןואפילו
 בתשובה אחת שעה להיות שוכהו לב1רא1 ישבח חצא ולא פשפש האוכל יעתואם

 ערב של אכילה וסן ער יעשה כן עתה ער הכקר פן עשה וכאשרשלימה
 חורש ער תשובתו טחחילה יעשה ככה שכיכה ~מן ער ערב של אכילה סומןוכן
 כאן. ער הרעים, טעשיו כל ויניח הכורא בעב1רת ומ1חזק קבוע עיהא שנהאו

 כפול בפקוטם אותם יקרא כהם שחפץ פי כבושין ברברי שם האריךוע1ר
לעיל.

 התשיבח. לבעלי שסידר קצה רבימ החסיד תפלת אבתכטק

 ששרט לומר )רצונו עשית, וכ!את כואת פשעתי עויתי חטאהי השםאנא
 !מן ובאיזה ארם או טקום באי!ה ויפרס ואשם חטא אשר לו הירועהחטא
 נשאני ועחה הוה היום ער הארמה על היותי מיום לסעלה( שביארתי כטועבר
 וכיל לכ' בכל וטוב שלם ובלבכ באמת א*ן לשוב ר1ח' תרבהימ
 לב * ולעשח( פשעי כל פעלי ולהש*ך ועו1ב מורה ולהיוח ומארינפשי
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 בתשובה יר הפוהח ה' ועתה כיראתך חריו והיר ולהיות חרושו ורוחחרש

 השסן ננר ועורני ביראתך להתחוק וסיעני לסניך שליסה בחשובההחזירני
 ותרחיקהו בי יפשול לכלתי להסיתני נפשי יטכקש בתחבולותיו עליחנלחם
 יפיני על יעפ4ר לבלתי בו וחנעור ים במצולות וחשליכהו יש* אבריםסרם4ח
 לי תהח סקרבי האכנ לב אה והסירוח בחוקיך איך אשר את ועשךתלשסני
 חטא שום יעככ ואל תחנוניו ואל עברך תפלת אל שפע אלקי ה' אנא בשרלב
 בערי לחלץ יהשר סל'צ' ככורך כסא לפני ויעטרו ותשובתי תפילתי אתועון

 מקום לי חחור יחשר פלץ לי אין ועצ,ם הרב בחסאי ואם לפניך תפלתיולהכמם
 שומע אתה כ' פלפניך ריקם אשוכ ולא חשובתי וקבל כבורך כסאטתחח
תפילה.

תתקיז
 שבשעה חשובה לבעל נרולה שסנולה ה' פרק החשובה בשער כתבוכר"ח

 עתאיו נכתכש ששם הסצח על הרטעות ויעביר עונותיו על יבכהוירוי
 עקרתיך איך חיקרה הבת הסית.חיך א'ך גפשי נפשי לנפשו ויאמריתסרפר
 הרנ כאלו לנסשו וירטה עליך, חסת. לא איך הטוטאה לסקום הטהרהספקום
 וכך כך עשה לו יאפר. האלו עליו לככ.ת יתמרסר הלא בשוננ אפילו רק יחירובנו

 זרע עה בירו יש אם וכפרט היקרה נפשו שהמיח על אבל יפיו כל.יהיה שעבר סה על לככות שיתפרמר ראף וכן כן עושה  שהיה וראי אוחוותר5ה
 שם. עתן טאר שם והאריךלכטלה,

תתקיח
 קעיא ס.סן חסירים בססר הכח.ב ה~ירוי יאסר שכשיככה שם כתכעור

 לס.ם יהי נסס אשר ראח לבכי ואת פמני אפך חרון רסעתי יככה לשונגווה
 יתעניוחי מפני אפך ישיב סעשי ותשובח באפך קרחה אשר נחלחיכבה
 ערוך וכח תחשיב ערכת. לא אשר שלח:י וערך על' רחפש שלאוךושנות
 חכבה לא סובחך על ת.קר כאש תחשוב נחלש על הצנת. לא אשרוהסיר
 הטנחה את .שראל בני יכיאו כאשר תחשוב לפני הובאו לא אשר סאכ*וכלי

 אשורים כחלב. חלכי ומיעום הטובח קרנות על כרפש עלי יכפר רסיוחסרון
 וחשכח משוררים שהיו שירים כקול בכי וק.ל שכר נסך כהסך  עינירטעת
 ולבכי נפשי ובשפכי הקטורח כריח רעבין יריח הנרות כאור ובכי בצוםעיני
 כאבני לב. ישברון קרבן כנתו5 איברי וחיישת סשעי תפחה רטעותיעם

 ככנרי חס:רות בנרי ושינוי הנשבר לבי תבזה ולא כובחך לבי ומשכריפוגחך
 חטא רחיצת לסנה3 צריך )כי ורנלים יר,ם כקירוש רחיצה י0מעתכהונה
 אפרו שהרי לו היה טוכ וחיוקו.( בנריו לשנות לו היה לא ואלו סצוהסרחשה

 שכתוב;ם ספרים יקרעו לכי בקריעת חים( אינם חפו אחר חלוק אלא לו שאקפי
 לכ השטחו לכי וחלישת שוטני פיות שתסו שפתי וממא עונותיבהם

 -לש-. ת=ת מן חי שאר'(
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 נסש, ובעבור טלפנ.ך ריקם תשיכני אל סתענוגים הריקה ובטניסכקשיך
 כי והרצנ. א4 'שיבוך 1תש1כתי וניחוטי סשאלוהי תמלא סחאוההיבישה
 1רונוח בק שגיונוה ב.ן עשית.ם כי הרשם ררכי ועל טעללי רוע עלנחטתי
 שתסיר וחנק רחום טלפניך רצון ,הי פ, ,רברי פחשכותי ששוים בי יורע1אחה
 הטוב וסעשה לפניך להרע אשוב ,לא התשובה את הסעכבים רברים כלפעלי

 לטובה. עלינו ולבך לפניך לעולם יכוג1 בי יש אשר הס,בהומחשבה

 אלול' חךדשדיני
תתקיט

 ואם כסאי, השמים להפסיר פה הטנהג כשכת שחל אלול חורשראש
 עקרה רני שטפטירין תצא כ' ובשכת יהונתן, 1יאמר מפט.ר'ן בשבת באחרחל

 ראש בערב או חרש כראש להפט,ר ראויה שהיתה ס,ערה עניה עפהמצרפין
 להפטיר מקר.מין עקרה. רנ. כשכת ש1שבינ1ת ונשיש אחת. פרשה שהכלח:רש
 להפסיר פאחרין סוערה עניה בשבח ש:שבינ,ח .כשיש סוערה. עניה עםא:תה
 אשיש. שוש רק מסטיריו אין החתונה ,בשבח עקרה. רגי עם סוערהעניה
 מפם'רין שר"ש אריק נ1"ע רסימן שבת1ת טשאר באחר שושבינות יש אםאכן

 אש"פ. רש,ש הפטרה באמצע כח1ר .בעל כ' אוטרים 1אחריה הה1אהכימן

תתקך
 ראל1ל הראש1ן חורש ראש ב.1ם לתק1ע שטתחילין כתוב פשהנפסה

 פה..( הטנהנ וכן עמ1 1נס1ק1 כטעטים שםוהאר,ך
תתקכא

 לב: אל ,תן הח. השנה כל אחרית הוא כאשר אלול חורש ה~ההחרש
 לסשפש כרי אחת שעה י1ם בכל להתב1רר וט1ב ולתקנם בטעשיולפשפש
 אם לחשבון למצא לאחת אחת וימנם מצ1ת תרהנ ספר מת1ך ,לעתןבסעשיו
 של אכיו 1"ל שעפטלש מהרר"א של הויר,י חוך יעתן ואו טהם אחת עלעבר
 באותן נרפס וירו, ואותו פה אב"ר שהיה ו"ל סג"ל ישעי' סהורירהנא1ן
 בהו שרשו העכירוח רוב נוכרים .ויר1י ובאותו חענא כק"ק הנרפסיםתפילוח
 למ~כרת ספר על אותם 'עלה עליהן שעבר עב,רות או עכירה וכששצא14נשי
 עליהן. תשוכה ררך לו לתקן חכם אצל שילךער

תתקכב
 הנ"ל השכ חפילח כחו בכל אכילה כל לעת יתפלל אלול חורשובכל

 הו ההוא בחורש כחו לפי תשובה לו יתקן ואחר אחר וכל תתקט"ובםיסן
 כשר בטניעת הן כשכבר רג'ל שה,א סתבשילין אכילח בסיעוס חןבתענית

 כולם. כננר באשמורת תורה ותלטור וכיוצא וסירות1תו
 ר"ח. קודם עיפ וצלשח שיקץ 5"צץ: פשח ר של נהחעה*(
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תתקכג
 צריך אורחש או בתול1ת נם בחורים בית בני הרבה לו שט לפאנן
 ינר,ם שלא באופן ובמשקל בסרה כנ-ל אכילה טמיעוס אלו עניניםלעשוח
 כעורם לאכול המה נם ב.תו בני ימנעו כנ"ל אכילהו שפמעט 'רי שעל כיחהבעל
 לומר נפשך ואם כהפסרו, שכר, שטא לוסר א:י קרוכ וא! רעכונםבתוקף
 והסתוכל הסת1קן כתכשיל רהוי כפתפאר :ראה כ!ה אכילת, סיעוט סעםלהם
 רחסנא !ה ולענין כלום שוה שאינו מלח שהקרחחו קר,רה וציקי תבלין מיניבכל
 ימנע שאם התסירים כיח, בנ' ר:ני לי ונראה והשכל. רעת בבינה כעילבא

 הטובים מעש'1 למנוע יצטרך כרחו כעל אוי הנ-ל סרישות סעשוחטסניהם
 שאין ראחרי בסניהם כנ"ל הטוב מעשהו ויעשה יב,ש טפגיהם לא עתככל
 משסע לאינשי אם אף הטוכ טטעשהו כלל למנוע אין להתסאר1ת כללכונתו
 האורחים נגר אק החפאר,ת, בריני שכתבתי כסו הכל להתפארותשטכ,ין
 .רנ'שו שלא באופן נגרם בסתר עניניו לעשוח אפשר אי לפרקיםהבאים
 שיח:ה לי נראה כנ"ל סאכילתס כן יר' על שיטנע1 רא:ה 1.היה הסוביםכמעשיו
 עליו. ההוא נרר יחול שאל אורחים לו יכואו שאם נררוכתחלת

תתקכד
 שיוכל 1ב!ה כוה לאחון כולם יר' יצא כיראח ערום שהוא שמיםתרא

 אכילתו טיעוס טעם 'כיגו שאל הרכים וברבריו בחכסתו הרכר סנילסבנ
 שלא כפניהם א1חו לרכר לו יבחר אשר ררד ואיזה פריש1ת. טפגישההא
 אומץ 'ום.ף המשכיל רק הספר על ולהעלות לכתוב ניהן לא בפרישוח1ירגיט,
 שיכנסו רבריו לרבר ל'רע או לו יהיו אשר והאורחים העת פי עלסעצמו
 חכסינ1 שריסהו שקר סהטרבר הגרול סהעונש לנפש1 'חוש ואל האורחיםבא!ני
 ופשוט השלום טפני לשנות !"ל חכם'נו התירו הרי ~רה, עכורה לעוכרו"ל

 ה:וף. פשלום לטעלה וחכיכ אהוב יותר נשטתוששלום

תתקכה

 בני עם לאכול שלא הנ"י פרישות לנהוג שירצה בית חבעל יתחכםשי
 סיוחר בחרר עסו אשתו או לכר, סעורתו יאכל רק אורחים ל, כשישביתו
 תיקק הוא וה ענין כוראי אם שאף אחריח או ביתו בני סעורת קורם יאכלאו
 כשיש פקום טכל התפארוח לע1נש יבוא שלא אורחש לו כשאין וט1ביפח
 האוריאם אק כאלו כוה סראה כית שהבעל רוח שכר1ן להם חוא אורחיםלו

 עסו. לאכול וראוייםכראש
תתקכו

 סעורתו שיאחר נפש עינוי בל. לתשובה לו שיחשכ נכון רררעור
 ~ה רכר לו שנחשכ אחאב גבי וסצינו שתים או אחת שעה שרניל סמהכבקר

 נרולה.לתחווכה



 שומץירסףמש
תתקכז

 לבריאוחו אלו ענינים  שיזיקו לחוש שאק כריא לא"פ אלו סי"פות ענימכל
 בעתו  רבר יאבל לא שאם לראוו ש'ש ער ברקש ואפו כחו שתש סיאבל
 ער כעיניו האוכל יקוץ תבשילין בסיגי סעט או  כראף וסמובל סובשחהא
 יר. על אבל בוראו לעכורח וח~ק כריא נופו יהיה שלא טאר אכילחושיסעס
 הכוהכ כסוני אכ.לתו לו שתערב שכיהא לגסומי רוחא שונים טאכ*םמיני
 גופו להברקא כרי פר"שוח בלי ,לשהות לאכול לו שטוב * נראחלעתים
 טוכה לכהנה רק 5תתעננ שאינה סחשבתו שיורע לבבות והכוחן קונולעבורח
 בעניגים פרישיחו לעש,ת י:כל וה כט, וא'ש בנפשו אשם "מים אלכנ"ל
 פירות טאכילת או הרשות ססע:רת שיפנע כגון בריאוחו מויקין שאינםאחרים
 בטלות טשיחותיסנע

 וטטיי
 בליסורו יתטיר הוא ססר יורע ואם השר ברח,ב

 אחרי ותיכף ולקים ולעשות לשסיר שלומר סה ככל לכוון ירקרק חאפשרבכל
 הרפב"ן שכחב כסו ההיא בעת שלסר סה תמיר מקפם אם יעין ס*מורוקוטו

 תמצא הסצא ,אם ו', פרק הענוה שער בר"ח העחיקה לבנו שכתבבאגרת
 שטאו למשסרת סינ לו ויעשה לפוכרת ספר על יכתוכ סקתם שזינורבר

 כסו לצרקה קנם ירי על יהיה והנרר ההיא סצוה על עור יעגור לאוהלאה
 יקבל ואל לבטלה ורע הוצאת לחטא שסררתי התשובח בסרר בוהשהארכתי

 להעתיק יוכל ומשם שנים או אחר שכוע רק גרול לןטן כנרר ההוא קנםעליו
 שגותן החהא הקנס יהיה בטשגה  יעביר אף ואו בעיניו שיראה כפי אחרלוסן

 שסררתי טה פי על ,טעשיו ררכיו כל יילס וגם עונו. פשע לכפרתלצרקח
 . חנ*ל התשומהבמרר

תתקכח
 מצוה בהם שהטעורה בים'ם 'עשה אל האכילה בענינ' הנזל הפרישותכל

 חורש כראש אפילו רק טוב ויום בשבת כן לעשות שאסור ל,טר צריךואין
 שאטרו מה על ו"ל רש"' כתב הסוער בח,ל ונם בסעורה להרבוח מצוה'ש

 כהן שנוהג רהינו הכא לעולם חלק לו א'ן תטוערות את הפכוה אכותכפרקי
 אל בו להתעגות אסור שמררבנן כחנ,כה האפילו המת'יה, באכילה חולטגאנ
 פורים. וש,שן בפורים שכן וכל כנ*ל באכילתו עצטויעגה

תתקכט
 כל יחיה ושתיה באכילה ולשטוח להתעמ שטצוה חנ"ל ביטים גםאכן
 באמלה רוכו או היום כל 'אבר ואל בלכר נופו להנאח לא שם'ם לשםכוגהו
 בהוללות להרבות שלא שכן וכל ,עכורה לתורה טקום יתן רק ושינהחשתיה
 עצסו מכ"ז הץ שמחה יר' שעל לחחש ש"מ וכתולחז נשש היחוחוסכלות
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 ש"מ לעיל וכתבתי כאש, כלבו יבער אשר הרע הטר וחימום חימורל'רי
 השפחה. כימי סו: וה ונקבות וכרים להפריר וה על שוסריםלהעמיר

תתקל
 לארץ ירוע ב~מן לישב תש:בה ימי כעשרת בפרט תשובה בעל כלחיכ

 ר,ו בית להי:ת שלשה ויבקש סנורה כר,ן סנעליו ויחלט כעצמו נויפהו'נח:נ
 יחטא ולא טוכ יע"ה אשר בארץ צריק אין כטעט כי הנירף לו שיתירו טהםויבקש
 בהוכרת ובפרס נירוי עליהן שחיב רברים כ"ר מאותן מהנה אחתיאשם
 בלשון או הקורש בלשון שפ~כירו בין חילוק ואין מאר רשכיח לכטלההשם
 עצמו הוא טנרהו ואינו חבירו ספי א1כרה השומע טפרשים יש ולרעתאחר
 ית'ר כסתר שינרהו לוה ותקנה סטגו גטול אחר אין כסעט וה ורברבנ.ר,י
 צריכה שאינה ברכה או לכסלה נרכה סכרך לפעטש או תיכף, חנירוילו

 שני לפניו חמ אם כגק צריך היה שלא ברכה חיוכ לירי עצמו שסכניסרחתנו
 חיוכ לירי עצמו להביא כרי אחרונה ברכה :מברך שגיהס לאכול ורעת,פיר:ת
 שלם בלב עליו טקבל הניר:י בענין בהכנעתו ואז פעם. עור ראשונהברכה
 חררים. בס"ר כתוב כו לו, ונסלח נירוי ע*הן שחיב ברכרים עור יחטאלבל
 יעשה תשובה כעל כל וכן עונותיו 'תכפר: איך כן ואם למעלה עולה תפלתואין בנירי שהארם זמן כל כי הסליחוח ימי בתחילת לעשוה צריך והורבר
 תשובתו. לתחילתכן

תתקלא
 רצופק לילות ונ' ימים ג' בשנה פעפים ר' הטתענח כל בו הכלכתב
 קורם בתטו1, הו קורם בטבת, עשרה קורם חן ואלו עונותיו, כל לוטוחלין
 קורם רוקא אלו רכריו אם ירעת' ולא תשובה. יסי ובעשרת השנהראש

 רצופים שש כי יתענה שאם התעניות אחר יותר טוכ בעיני כי הנ"ללתעניות
 ל' נראה לכן החיוג תעניח  להתענות יוכל ולא שיחלש אפשר התעניותקורם
 אחריהם. יתענה 11 האגה על בקרבו רואנ שלבוטי

תתקלב
 שכל טאר הוהיר ףל שעפטלש אכרהם טוהר"ר חחסיר של נמלקמש

 על יחיש ואל חשנח לראש סטוך לוח לעצטו יחשוב השבור סור היורעארם
 נוהנק. טעשה אגשי חמאר ףל החסיר א*ס ראיתי וק לוח, לו ויקנהחטורח
 11 טצ,ה סקים *אנו עהשה ואינו הלוח חשבק ללטור לב לו שיש טי כןאם

 כל לטר שינו פי ש האף החשכת ילטור קצת ספר חיורע ארם כללכן
 כפרק כתוב הוא הלא בקצרח הלוח לחשבק סרר סררתי כן כיהעכרונוח

 חחלק. בסוף עצסובפני



 שומץירסףשש
 4טו41 ההשובח הן4טהשנט

 ועננו- התענית קבלתדיני
תתקלג

 נצור באלקי חתענית שלסני הטנחה בתפלת לקבלו צריך יחיר תעניתנל
 בי,ם תפילחי שתהא רצת יהי לטחר .חיר בתענית הריני ויאטר לרעון יהיוקורם
 כו הרהר ואם יפשעי, ועונ1ת. חטאתי כל על לכסר לפניך 0קובלתתעניחי
  להתענוה נרר :הוא המנחה כתפלח קבלו לא ואם קבלה. הוי החסלה כשעחכלבו
 פלונחא איכא עננ1 תפילת :לענ'ן נרר:, חובת ההוא בתעניח טא לא יפיםאתה
 נראה קבלו לא ואם ספק. יר. לעאת כרי הנ"ל כרק לקבלו *יהר יש סארלכן
 הפסקה הוי לא סק1ם סכל לאטרו סחויב אינו אם ראף עננו היחיר שיאמרלי

 בלא עגנו לומר אין בציבור אבל תפלה. כשוטע לצרכיו ארם שואלשהר'
 כאסצע הפסקה שהיא תוספת ה:י עצסה בפני בברכה יאסרנו שאםקבלה
 שכתב תקס"ב סימן בהנחותיו מהרטא". כינות רעח יסי ו1הו עשרהשמ1נה
 יחיר. בתענית לנהונ ל' נראח וכןו1-ל,

תתקלד
 א1 לתענית ק:רם בשחרית להכריוו תענית גוורין כשהציכור חמנהניכן
 אכן המנחה. נתפלת התענית 'קבל ויחיר יחיר שכל כר. פנחה קורםלפחוח
 שנם ליה רסב'רא אמאן לסס1ך יש מנחה קורם הוכרו לא אונס 'ר' עלאם

 אחר ער ירעו לא שהיחירים פי על אף עיבור אקבלת סטכינן לארץבח1צה
ערבית.

תתקלה
 לגרוס ,ש הע~סים כרבח תע"1. סטו לעיל נתוב עננ1 שאוסריםמקים

 טנחח. ולא ס1נחתחלב

תתקלו
 לשת1ת פ:תר שיהיה כר. לחופת: שילך קורם בטנחה עננו יתפללחתן

 ברכה. שלכוס

 שבת. בשרב והשלמה רצופים תעניותדיני
תתקלז

 'ותר שעוה ג' להתענות לו "ש הלילות עם רעוסט 'מש כ' שסתענהפ
  שטתענה ,ט. הויה. שם כסספר שעות כ"1 יהיה טחם אחר שיום לעת מעת ב'על
 שעות ע"ר רהינו לעת טעת נ' על יותר שעות ב' לחתענות לו "ש שרםג'
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 שעות כטה לאכול הפסיק אם אף פנים כל ועל ע"ר. "שראל שובהוהפסן
 הלילה. ער תעניוחיו אחר יאכל לא ח*להקורם

תתקלח
  תעניות,ו כחחלת שיפסיק לו טוב או שבח בליל תעניותי1 סוף"ם
 אחר תיכף התענית שאחר שעוח הב' שישלסו כאופן נרול היום כעורלאכול
 הל'לה, ער הזענה שלא התענית קגלת בשעת בפירהש יתנה נם ערביתתפלת
 רניל ר,מתנה ואם הכיכבש. צאח ער לההענות מח1יב כן התנה לאואם

 התעני,ת קבל והוא כו שהמנהנ שיורע או לתוספ1ת הנ"ל שעוח ב' גםלהתענוח
 שבת. בליל אפילו חנ"ל שעות ב' להתענות שצריך לי נראהמתמא

תתקלט
 ואפילו להשלים. צריך סתטא שקנל שבח בערכ .חיר תעניח כלוכן
 חיוב .ש או התענית השליס ש1ראי בחל ראשונה פעם חל אם ציסביאר

 לאכול רשאי שכת גערב חל ראש1נה פעם אם אכן שבת. בערב כן נסלהשלים
 כחול מתנה אם ואפילי שבת, בערב יסי1 כל לעשות יכול וכן התפלהאחר
 בתשובת הוא כן התנאי, פועיל א: שבח בערב 'שלים שלא ראשונהכפעם

 ס'. סיפןמחר,2"ל

תתקמ
 רשאי שאין שבת כמ1צאי ר18פים יסש נ' או נ' לחתענ1ת שמתחילשי

 אפן. 1.ענה שסבריל ס. אצל 'עמור להכרילאו

תתקמא
 תקס-ב סיסן בלכוש כתכ רעופים רתענית ראשונים יסים של עננ1ובענט
 מהרא"י בפסקי כי חולק שום ראיחי לא כעני1תי ואני כוה פלונתא שיש:תקס"א
 1בע0ק משה בטטה כתב וכן בכ1לם עננו להתטלל שיש להר.א כתכ ק"ףס'סן
 ערוך לשלחן כהגהוחיו פהרמא"' משמעות ונם ראיה אינו ראיחי לא אכןברכה,
 כל עליו יקבל שלא בעיני טוכ לכן שם. עק הכי פשמע 1' סעיף תקס-בסיסן

 יחלש שאם סוב וה 1ררך עצסו בפני יקבל יום כל רק אחת כקבלההתעניוח
 התשובה בסרר שהארכתי וכסו להתרה יצטרך לא התעניח עליו שיכבר 'רעל
ש*.

תתקמב
 יפים. נ' צריך בריא ולארם ריופים בלתי ס' כסו חם ועופים יסשכ'
 הסקובלים לרברי אכל הס1סקים לרכר, 1ה כל רעופים. נ' או בכ' נררו'ר. .8א לא יום 0' להתענות שנרר ם. אבל לתשובה יום ט' שמתענח טיור1קא
 ימים. כו' רק רצופים שו בק
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 חלום. תעניתדיני

תתקמג
 קבלה. בלא עננו רטתפלל מורו עלסא כולי חלוםבתעניח

תתקמד
 כפורים יום סערב חוץ וכיושא חורש וראש בשבת חלום תעניתטתענין

 כשעת כפורים ויום ושלום חם שנשרף תורה ספר על רהינו חלומות נ'על
 טמש אלו חלומות ורוקא קימין, נשארו והלחים לכרם שנסלו ושיניונעילה
 וכשבת יתענה כחול רוקא או בהם קצה שינוי "מ אם אכל שינוי שוםבלי

 יסיבנג ובירצא הורשוראש

תתקמה
 ונם עונה אתה כ' ער פי אסרי לרצון יהיו קורם עגנו אוטיםבשבת

 כשבת. אפילו שם אומריםרבק

תתקמו
 חיש וראש המוער וחול טוב ויום כשבת חלום תענ.ת חחענהמם
 טוכ יום שיעבור אחר או השבת אחר תיכף להתענות צריך ופוריםוחנוכה
 יטים שני יהענה אם לו שמויק ביותר כח תש שהוא לא אם ופוריםוחנוכה
רצופש.

תתקמז
 סי,חר בחרר עצטו יסנור אז חלום סחפת טוב ויום בשבח חתענהואם
 ניהנם. חרתי ירית חול ברברי היום טאכר ואם היום, כלויתסלל

תתקמח
 תוך ער יתענה הנ"ל סחלוסות אחר לו וחלם צהרש שינח שישןוסי
 תענ.ת צריך וכיהוא שכה הוא ואם שעות, הב חלומו טעה שיהיו ערהלילה
 א'.'ום

 השנה. ראש וערב הסליחוח ימידיני
תתקמס

 טהרהל פי עי הטנהנ הכנסת, לבית שילכו קורם בסל"חית יאכל "שאם
 לאפוקי כרי לא וסתסא ל"שן, שילך קורם תנאי ירי על חשנח ראש .אחרלאכול
 ומעסש. קצרים הסליחוה כי תנזי סועי לא השנה ראש וקודם טפ*נתא,נפשו
 ונראה השחר, בעלית יטעה ואו* השחר עלות קורם חרבה סשכימין אקולק
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 להשכטח. השכסה בק השנה ראש שלפני מפים פלונ ולא תורה אבוהינוסנהנ כי חכנסח לבית הליכה קורם רב ופן לאכל "פמם אם אף *טת שק4
 שהטה חלכו לא וכחוקות'הם ספני סה רבר ל0עום יש חשנה ראש בערכאכן

 סרקחת בסיני סני בעלפא כטעשה אק חנם. שלפני ביום להתענותנוחנק
 בברכותיו שאוכל בפח י~חר סנש כל ועל ירעב, לא אם בסנו יסלאוח לאומ1א
 יהיח ואם לבטלה, ברכה תהיה שלא כרי וכשיעור ולאחריו לפניוברקרוק
 כחפוון יאכל ולא לטעלה כפבואר כרקרוקיה בנטילח י~הר נטילח  שצריךרבר
 נגר טשכרו הפסר יותר לו ויהיח הכנסת לבית סר1תו ספני הטוק ברכתכלא
 והקריש. חנורא הרקיום

אתי א   15 1 4 1 י  א  6ר4 

תתקן
 להשלים סחוייכק אינם כפורים יום עס יסש י, רק אפילו כסליחותהסתענין

 יחוש נפש שכעל לי נראה אכן הכנסת. סביח יציאח אחר ער רקהתעניות
 ר1ערא הפררכי בשם בח"ח כתב להשלים צריך ראין סעטא כי להש4טםלעצפו
 בעיני כן אם עונותיו לכפרת נפשו שטסנף אחרי ולכן ע*ה קבלכעלמא
 רק יקרא שלא סינופו אבר לאכול שססהר קלה שעה שכשכיל רטהלהבל
 החשובוח כן ואם יחשב לתענית שלא שכן וכל סתמא צער ולא בעלמאצערא
 גתעניוח יכופרו לא כי כהוגן תשובות אינן תעניות שצריכק ע;.ירותלכל
 כל תעניוהיו להשלים לו טוב עונותיו לכפרת לנפשו שחושש סי לכןאלו,
 ח~רש. ראש בערכ או שבת בערב לא אם השנה'סות

תתקנא
 ערוך כשלחן כתב הצבור עמ סליחות אפר שלא שינתו עליו שתקפהסי
 ולכן בתורה, כקורא אלא בקשה ררך טרות ה-ג יאמר שלא תקסיהס~מן
 הנ"ל סרות בלי הסליחות אבל בטעסיהם בנינק שיאטרם שטוב לינראה
 ובאמת שם, ערוך כשלחן ורלא ביחיר לאמרם שלא שמקפירים ר~אתילא
 כסו להר.א לאטרם סנהגים כהגהות התיר מרות ההנ ואפילו טעמו, 'רעתילא

 ב0ור.שכתוב
תתקנב

 הא משום תרנום בלשון לוסר ליחיר אין וטסי וטחי רבשמיא מרןונם
 השרת טלאכי שאין ארסי בלשון צרניו ארם 'שאל אל 1"ל חכטינוראסרו
 ברכה. בעטק כתוב כן שאני, הרבור לו,נוקקין

תתקגג
 שעיר בשנת ביום בו יען ריניו בכל צכור לתעניח פה קבענו באלולכ"ו
 סורר.ם שהיו אוחם עירנו אנשי עלינו שנתיעצו ירי על סקחלתנונתגרשנו
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 להיות הסכסתם ועלתה לנרש או ושל,ם חס ולאבר לחשטיר אם לטנין,עמרו
 אחר לנו הנשאר טמונינו גם טעירנ, יגרשונו נרש כלה אכן לשלל נפשנולנו

 וחוצה הרחוכ לקיר סחוץ אותו החביאנו ולא בלילה ביה אוחנו שגולוהגולה
 וכטה כסה ברחובותינ, ושרפו הנ"ל פ,ררים והשחיתו אכלו ההוא הנוליתר

 תורה ספר, כאיוה יר שלחו נם הכנטת וכב,ת בבת'נו שפצאו הקורשטכתבי
 שעשו טלכר יר שלחו בכחיהם נעשו אשר האתרות בהרבה גםבעונותינו
 כל לבתיהם סכת.הם להביא ה' אף ב'ום לנאטנים לשכנינו בת'ם בעל'הרבה
 כל על בכליהם. שמו נם גנבו נם לקחו גם ירשו והסה ולשמרם בחוכםהנטצא
 רבוח ההוא ריום כסליחוה יסוס.פין לצום הנ"ל יום הוקבע האלההרברים
 בריתו לנו ב~כור בר,ח ~כור פוטון טוס'פין גם ההיא רי,ם הפזסון ק,רםצררוגו
 טקרימ,ן בשבת חל ואם החענית, משליטין אין שכת בערב הנ"ל יום חל,אם

 שבת..( לערבחתענית
תתקנד

 לסעור שלא לטעשה והפכסנו הנ"ל בי,ם סילה ברית היתה שפ"ובשגת
 ה*לה. ערהטעורה

תתקנה
 להתירא נוהנ שאנ' צ.כור תענית כשאר התרה צריכק אין וילרותחו*ש

 שמר רכשאק טשום וסעטם ויל נפש נוחי עירנו חכטי כסגהג חריוטותבנ'
 סנהנ טכח רק שאינם וטאחר מתענין אין רצו לא טתענק רצו שלוםואין

 וה. תענית להם קבענו לא מתחלה וה לתעניח אכל התרהצריכים

תתקנו
 טוב הקברות על כשסתפלל'ן הכפורים יום וערב חשנה ראשבערב

 על כרצון תפלת, שתקובל כרי ח' לבית ח*כתו קורם לענתם חצרקהלתח
 חכנסת טבית הה*כה אחרי לתת הטנהג שנתסשס סאחר אכן חצרקה.יר'
 להיות כרי לכן הצרקה על נחשר יהיה ריקני,ת כירים תיכף לביתו ישובואם
 כן. אחרי ולטקצתן קורם ענים לקצת יתן ומהמראל סח'נקי

תתקנז
 שוטע כר,ך רק בשם כהן לחתום אין עולטים בכית שאשרטחתחיטח

 וכיוצא.תפילח
תתקנח

 כל בהם לסעור פה ה0נהג השנה ראש בערב חק פר.ון אוסילה
  שאוכלי: ,ולרת 4י חולה אכן הסליחות .מי בשאר שכן וכל התרה בליחקרואש
 הריוסוח. שלשה להם שטתיריס הסנהנ אחרים צבור  תעניות או אלובתעניוח
ש פק: א8 ר * ממא'(  השבו? פ-שח זווית יחק מ מא * 
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תתקנט

 להעביר סוב ופה נרול. ברקרוק השנה רראש תפלות לפחותל"עמי
 יורע ארם שאין שונים וסיר,שים נירסות איכא סק,מות בכסה כ' חפיוס;ם

 בשם לעיל כחבתי ,כבר נמור ברקרוק ירקרק לא אם לח,ל קורש ב'ןלהכריל
 ובכהר-ל ההיא, הפרינה מסנהנ התפלה נוטח בשום לשנות שאיןהאר.י
 יסצא שלא כרי נורא.ם כ,סים שכן וכל .שנה אל בנינונים שאפילונכתכ

 ופירחש בנירסות להאריך רצוני אין וכעח השלום חס להסטק סקוםהסקטרנ
 1 ~ה והוא לכתוכ ראית' מאור ב, נרול העורך שראית, אחר רכר רק ופיוטהתטלה

תתקס
 הסה סה הכפורים ,יום השנה נראש עליהם טתפל*ן שאנו החיםנונות

 הבא לעולם לכוא יכול שאינו הבא העילם חת הפוך הסה ה~ה עולםשחי
 לכתוב שהתחלחי הנוראש יטש תפלת בפירהש סאור ב,ה הארכהי והנהבחחהם
 סבירא הפ.ום רק הוה עולם חי שהם להו סב'רי רר,נא שרובא העולה,כלל
 רוגא. בתר לטיול * אית כן ואם איפכאליה

 השנה' ראשדיני
תתקסא

 סתפלל היה החשובה ים. שכל מרקרק 1"ל החסיר פורי אביר14חי
 בטהר. הוא וכן הכרכה טוף ער ראשו וקף הברכות סיום וכשאר יוחרראש, כופף ,מורים אבות רברכת לברוך וכשהניע ראש ככפיפות עשרהשסונה

תתקסב
 אסור כי יושבין אוי לשכיניהם קורם תפילחם שכשססיפין נכש*ןהרכה

 נ"ה. סימן לעיל ועין המתפלל חכירו של אסוח ארבע בתוךל"שב

תתקסג
 אוטרים אין ולכן הל'לה ער להתענות פה מנהנ אין השנה ראשב*ל
 להשלים, סנהגם סעריב שאוסרי; כהירמש אכן לאכילה, למהר כריטעריכ
 כטנו ימלא לא אכן וין, סבשר והיום הלילה בסעורת עעסו יענה לאנם

 יבא היום כי ורעתו סלבו ,ימיר ראשו יקל שלא כרי לפותרוח ותןסכשר
 אפיל, בלבבו וקכהה חקועה והתשובה הרין איסת חהיה פנים כל ועלכסשפם
 יקל אל סוכים יפים כשאר ראפילו כתבתי לעיל והרי ושתיתו אכילתובעת
 שאנו בעח שכן כל והחשובה הטות יום .וכור רק בתענוניו כיותרראשו
 ולכן משפטנו, ולסובה לאור להוציא לסרום תלויות עינינו שיהי, בריןחלותן
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 פשתה בו לעשות שלא שכן 1כל כברגלים תבשילין בו יהופף רנקיםאק
 רנים. בו אכל שלא לוריא 0הר"ש שם על כתוכ וראיתיהין.

תתקסד
 השנה ראש בליל לאכול שטנהננו ברבשחתפוח

 צריי
 פרי בורא ברכה

  שאם ומחוקה טובה שנה עלינו שחתחרש הברכה קורם לומר "מ ולכ,העץ
 לטולו לרסותו שאפשר אף לאכילה כרכה כין הפסק הף הברכה אחר כןיאסר
 ראשינ, להכניס לנו למה אכן האכילה צורך שהוא ספני הפסק הוי רלאבריך
 וה.בספק

תתקסה
 יאכל לנפשו הירא אכן לתפוח. טפל רה,י לברך שאין לי נראה הרבשיעל

 נפשו להוציא כרי כרכר, נהיה שהכל עליו ויברך לתפוח קורם כעין רבשמעם
 ספק.טכל

תתקסו
 הרחסן טוב שכולו ל'ום ינחלנו הוא הרתמן אחר לוסר יש הטווןבכרכח

 ולכרכה. יטובה ה1את השנה את עלינ, יחרשהוא

תתקסז
 על עוטרים ונינת,ם נוראים יסים פיוס, שבשעת בפה טועיןהעולם

 הקרושה שכסרר התפלה הח1ן שסח1יר ובשעת כראוי וביראה באיסהרגליהס
 טהם ורכים חוץ בטחשכות כטלים 'ושבים וכיוצא ותטלוך קרוש ובכןכנון

 התסלה סרר כי עיקר וטפל ספל מהע,קר עושים וכוה כטלוח כשיחותטפסיקים
 השנה ימוח בשאר אפילו וביראה בא,מה החון לקול להם להא1ק נטורחיוב

 שלנו פ.וטים אומרים א'ן רב,ם ובפקוטות חייב איננו והפי,ט לעילכרכחבתי
 0אר. בהםומקצרק

 תקיעה.דיני
תתקסח

 כונת בכל אליו העם כל ,אוינ, התק,עה ברכ,ת הת,קע שפברךנשעת
 שהרי התקיעות לצורך אפילו בעולם שיחה כש,ם יפס'קו שלא שכן וכלהלב
 לקול קשובות אוניהב שיהי, שכן וכל התוקע בכרכות לצאת צריכיםהמה

 הרשוסין התקיעות בת,ר יעין ארם שכל שט,כ לי ונראה נרול. ברקרוקהחקיעוח
 התוקע שתוקע וקול קול כל על אגבעו ויש.ם במחוורים כסררן 11 אחר11

 זה ורבר שלאחרי, הקול על אצבעו ישים ההוא קול החוקע שנומר,תיכף
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 לכין יפפרך בוראי כן ירי שעל האחר ענינים לשני נרול תיקון כשניהוא
 אפילו ההיא כעת משילמור יותר הוא טוב ולכן התקיעות, לשמוע נרולבכיון
 להוחירו ה,א ירע והמחקיע התוקע יטעו באולי אם כי השגי התקיעות,בכהנת
 שנה כל ו"ל חכסינו אטרו שעליה ה1את הנרולה במעוה יקל ואלטסעותו.
 יגתר וטובים נרולים כפה יש הלא לומר בסופה לה סריעין בתחלתה חוקעיןשאין
 וסיטכין כוה טשניחין אין שאחרים אפשר כי המעוות לתקן רא1י ולהםטטני
 עוד לתקק יוכל לא טע1ת הרבר יהיה כן .רי על כן ואם והמתקיע התוקעעל
 הרכר. יורע לא לעולםכי

תתקסט
 לתקיעות תורה ספר הכנסת שלפני רהתנו רפיושב התסיעות כיוהטרברים

 אתקיעוח כן נם קאי רטיושב רתקיעות רהברכה טנשוא נרול עונםשבמוסף
 החיוב. עיקר וחסהשבמוכף

תתקע
 ובוכרונוח תורה ספר קריאח אחר תיכף לסול פה נהנו השנה בראשמלה
 בריח רוכור ראשק חרו! איטרים וכו' הנשכח1ת כל ווכר לכי הח1ןכשפניע
 !עליקסן הר"ר !קני טורי אבי חמי1 כשם ו"ל החסיר מורי אבי כתב כןאכרהם
 כישראל תורה שהרביץ ו"ל רינבך ישראל מוהר.ר הנאון בן וילרמנבך
 רס"ה. כשנח פההנפטר

 מדסף.דיני
תתקעא

 להחאפק ייסף יכול לא פקום מכל התפלה פניסחאוח לכחוב רעוני שאיןאף
 נירסוח הרכה כזה ראיתי ק5 השנה רראש וטנחחם בנוסחאוח רעומלחהת
 טהר-ל ונם סארצנו שהיה טהר"ם כנירסת לומר לי ובחרתי סוו 11שונות
 וסנחחם פן נירסתם הקא 1!1 פיו על הם אשכנז בארץ סמנהנים ררובאשרובא
 לחטאת ,שעיר ,טנחתו החרש עולח פלבר לכסר חמעיר כנסכו ויןוכו,

 ערוך שלחן בהנהת וטהרטא"י ובסנהגים כהלכתן. חפירין ושני כטשפטםונסכיהם
 ואין לכפר שעירים ושני ופנחתו החורש עולת מלבר כנסכו ופן אחרנורסים
 טרינתנו חכסי 4עתנו שהנהיגו כסו נעשה אשכנז בני שאנחנו רק להכריע,בירי
 ףל. הארי בשם לעיל שכתכתי וכטו פרינתם כחכמי יעשו פולין ובניהנ"ל
 החטיר המלת וטנחהו החורש עולח שנורסים הנומחאות פקצת פנים כל עלאכן

 שאי סעות הוא כרחך על כהלכתן תפירין המני גורסין כן פי על ואףוטנחתה
 נ' ה1כרח סנהנ ימב הרשן שבתרוסח ואף אחר ביום תטירין ג' להקריבאפשר
 ורוקא ממש וכלשונו ככחבו רפלבר הטקרא פ!כיר אם רוקא הינו כרוחקתטירין
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 בחרומת שם עשן לא איפכא אבל וכו' תפירק ושני וכו' וסנחתם שאטרלאחר
 לי נראה וכו' תטירק ,שני וכו' התמיר עולח כן נם שכתב ערוך וכשלחןהרשן,
 בלכוש. טשסע וכן הוארטעות

תתקעב
 ננר תוכור וכו' יעקכ של לורעו יצחק ועקירת פה א1טרים וכרונותכסיום

 ואחר פה שהיו הקרסונים הקר1שים החונש מטנה: לווו לנו ואין הריכ"שרעת
 1קנ' מור. אבי ונם הנרול מקובל 1"ל טרו,ש מהרר"ה כרורו נרולסהן
 1-י. איוקהר"ר

תתקעג
 אבנים רצפת ראיכא הכנסח בכית סמש לארץ סט1ד להשתחיתאסור

 אפילו השתחוואות סתם שהתיר הריכ"ש לרברי אפיל, ונוי סשכית ואבןסש1ם
 והי1 כעלינו כפ1ר,ם ייום השנה בראש והשתחיאוה בכריעות אכןסררבנן,
 ששוטחין הרשאים מפני קצת היתר יש מיסף עכורת רבסרר וכו'כורעים
 חל הירץ מהר"ר הנאון ססורי קבלת, אנ. אכן וה. טעם טפני הרצפה פנ'על

 הכריעה. קורם לפ:,1 הקיטל לפר,ס שיש פהאב"ר

תתקעד
 נב. לעיל ועין שהחינו לא אבל פברך לוכר וחוקע תקיעה .ר, שיצאטי
 כלל. סברך אינו לנקבה תוקע 1אם רפסח,קיר,ש

תתקעה
 ועיקר וכו' תשליד ולוסר לנהר האכ'לה אחר לילד תורה אבותינוסנהני

 בלכתו לנהר השלום עליו אכי:1 לאכרהם נראה שהשטן המררש פ. עלהטעם
 שער ששוסר. השנים איוה ער ה.מים כל סה פשיט המנהנ היה וכןלעקירה
 ואפילו רעלטא ררוכא המנהנ נשכח שכמעט מלחמות כעל, המה מיןנהר

 למטה שמוצ.א.ן כפקום פאל שקורין המלוא אל רק הולכים אינםהפרקרקים
 מררש בסמך י1צא.ם שא,נם טלבר וה:ה פים, עם קטן צינור :ראכין שקוריןבחריץ
 ולכן הג"ל בסלוא שיש הט'נ1פת כטק,ם פסוקים שא,טרים נכשלין :םהנ"ל

 נכא. לב על שרברח' יר. על מין לנהר לילך לי האפשר ככלנתאמצתי
 ,חוור כן יר, שעל ואקוה שנים איוה הף; במורק. השער שוסרי לרצוחהקהל
 ליושנו.הטנה:

תתקעו
 כיר1שלס'..( לוה 1ססך השנה כראש לישן שלא נוהריןהסרקרקין

 גיפיש מש 5ינץ: 5ש5 ך 19 מע5ה-(
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תתקעז
 וניעא כיחה לירי ירם על יבוא שלא כרי הטעם עיקר מאגווים שנזהרסי
 רראש ב' ביום לכן התקיעות סשסוע ואחר,ם הוא ויתבטל החקיעוחבשעת
 בוה. לרקרק אין התקיעות אחרהשנה

תתקעח
 כפנהגנו הק.רוש כשעת תרשים פיר.ת כשטביאים השנה רראש שניבלע

 בפירות עיניו ליהן צריך כקירוש שטברכ,ן רשהחינו ספיקא ירי לעאחכר,
 שום על לברך ~אן אותם כשיאכל כך ואחר שהחחנו שסברך בשעהההסה
 נשהחתנו חובתו ירי יצא כבר כ. לבטלה כרכה הויא כירך ואם שהחתנואחר
 רק עצסו בפנ. כרכה טהפירות וטין מין כל על יברך ואל הקירוש,של

 ופעפ שלפנ,1 האילן פ.רות כל על העין פר. כורא אחת פעם יכרךבראשונה
 שלפניו. הארסה פרי כל על הארסה פר, כוראאחת

תתקעט
 ער כיריהם חרש הין .קחו שלא יוהרו חרש ין על הפקרשיןואותם

 הקירוש כרכוח שאר ובשעת השניה ב'ר חרש הין יקח ואו שהחינוכרכח
 רליכא היכא חרש תן על שהחינו ורין ביריהם. ישן ין של הכוס רק יקחולא
 לע'ל. כתבתי חרש פריעור

 תשךבה. 'מ' עשרתד'נ'
תתקפ

 לתיקון שנתקנו עליהן סוכיח שטם חשוכה ים. עשרת חכסה ברא"יתכחוב
 אפילו האלו וביטים הסשפט המלך בהם אוטרין שאנו רין ימי והםהשנה
 לבבו בכל התשוכה עקר, ו,קים בסעשיו ולפשפש להתענות וראוי נפצאליחיר
 ה' רבר הירא לכן תן חמתה ולא בשר יאכל לא ובלילה ופטפר ובכיבצום
 אם נעלם כל על כסשפט יבא האלקים הה,א שבעת ברעתו כקרכו יחיללבו
 ובעת כפור,ם ביום נחתם שלו רין ונזר השנה כראש נירון ארם כי רע אםסוב
 :רולה חררה יחרר הלא ורם כשר סלך לפני רינו את יכיאו כי הארם ירעאשר
 להחעסק שסאל על או ימין על לפנות רוחו על תעלה ולא בנפשו עצות~ישית
 אחר והולכים ערב ערי ולעבורתם לפעלם היוצאים נואלו מה ולכן חמציוב'תר

 סשפטם קרההת סה יורשם ואינם והטשפם הרין יטי הנוראש ניסיםעסקיהס
 להחבורר עחש וכלילה ביום ולקבוע עסקיו לטעס שטים ירא לכל ראוילכן

 ובכשרוו התשובה כררכי ולהתעסק אשסורת ולקרם ררכיו ולחפשבחרריו
 נשמעה והתפלה רצון עת העח כי תחנה ולהפיל ורנה חפלה ולשאתסעשה
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 ראש שבין יסים עשרה אלו בהמצאו ה' את ררשו 1"ל חכפינו 1,1טיונהי

 יפים באלו לה'1ת היריר.ם שרנילים פה 1לכן כאן. ער כפ1רים, ליוםהשנה
 אל ולפחות נמאם ,כסף שעה חי תנשר ע,לם חף ארם יתן אלקר,שים
 מיוחרת שעה לו ,קבוע רק הסרוסין לקנינים כעכקיו היום שעות כליאבר
 בהן ולפשפש ללטור סלית1ת שאוסרים בשעה סלכר בלילה שכן וכלביים

 'ותר צריר עב,רה עכר אם לו שספק יסצא שאם ער1ך בשלחן וכתוכבסעשיו.
 יכטל שאל שכן וכל לבבו סעומק מתחרט אי:נו שוה פפ:י ,רא.ח סעבירהתש1בה
 עונוח אלו שכל עסק.ו בשביל וכי,צא רכה שמיה יהא ,אמן בעשרה תפלהשום

 ברוך הקרהש האלה שביפים אחרי והנה השנה ימות בשאר אפיל1 הםגרולים
 יקראהו לא הארם ואם לשב'ם יר ופותח באמת יקראוהו אשר לכל קר1כה,א
 כפ1לים ועונותיו 1,כלם יב,ש הלא בתשובה לפנ.ו לש1ב ונפשו לכו בכלא1

 הסררש בשם יונה ררכינו תש1בה בשער. שהביא סשל וכא,ת1וסכ1פלים
 שיסלט כר, פת1חה האסורים ביח ומ:יח בנניבת1 עברו פשע שסכסהמה0לך
 ויאפר הנרוי אף בחרי עליו יקצוף ארוני, הלא העכר יעשה כן לא ואסנמשו
 הרששם ,חב'ריו ורעים קשים מסוריס אותו 1ים,תו הראשון טן יותר השניחטאך
 יוסיף אל השנה כל כע1נות המל:כלך לכן לב, 1ט~כי שטח.ם לכת,הםהלכו
 יום בערב ולפחות אלו תשוכה ביפי תשובחו בהתרשל1ת פשע'ו עלחטא

 ההא. כרוך להקר1ש מחשכחו ולקרש לטהר עסקי1 מכל עצמו יפנהכפורים

תתקפא
 לפחות 1אוכלים נכרים של פת התש1כה ב,סי טלאכול נטנשם העולםרוב

 שהורטה .שראל של פת לאכול לו שאפשר ומ. ישראל, של קיסים הכשר יר.על
 פפנה שהורסה פת האלה כיסים א,כלים ב,תי ובני :אני י1תר טוכ חלהססנה
חלח.

תתקפב
 והיה הוכשרה שלא פת לפני1 שהיתה רהינו אחת שנה רק אשור שנהנשי
 חרטה פתח וצריך כנרר עליה ה1. המצ1ה פצר לא אם מפנה לאכולכרצונ,
 הושענא אחר ער כן נוהנין רובם כנ"ל והנוהנ.ם הריו10ת. נ' ל, שיתירולנרר1
 נכון. וכן הרינין לפתקי החתימה שהוארבה

תתקפג
 לחבריהם שחיכים מה כל לפרוע שסרקרקים ה' לרבר חררשר~אתי

 הפקטרג יס5א שלא כר, סעולם אותו תבע1 לא אם אפילו כפורים יוםקירם
 טאי0ה.אחריהם

תתקפד
 בנררש ובפרט נרר שום על מיפיו עבר אם לפשפש ונכון ראויובפרט1ח

 ספה וסיהן ונוסל יולרת כגון תורה ספר לפני הכנסת בבית ברביםשנוררים
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 להקרש חיג אם 84לם סחיב וק סוכש ב0עוח נרר לפרעם וירקרקלחק
 נעלם. אום שקורין כמה הין טכירת טס או שקנה0צוח

 כפור. יום ערבדיני
תתקפה

 פ, על ליטר שמנהגי אכת:ב רק ירוע ותיקין יר. שעל בכפרותחפנחג
 אוילים קורם וכרןל עני אסירי וצלמוח חושך יושבי ארם בני פסוק נםסהרי"ל
 לראש חורחן אחר הכפרית כל על יר. שתי לססוך סנהני נם פ0וקיםושאר
 חטור. פיעל

תתקפו
 ערב שהקיסוהו נכ על אף כפור יום כערב עלפין בית להקיףהטנהג

 נקבר ואם טהם, באחר מקיפין אין שבעה תוך פת נקבר אם רק השנה,ראש
 לקבורתו הסת הוצאוח בין סקיפין כפורים יום בערב או השנה ראשבערב
 שלא לנו הקרוב כוטננו לפנינו מעט שבעונותינו כעולם הטעות נשתרככוטוה
 חקיפוהו לא לכן כפורים יום ולערב השנה ראש לערב ו' תוך טתנקבר
 סבר. כן יר, ועל רמיעוטא במיעוטא רק הכיפורים יום וערכ השנה ראשכערב
 הוא. פעוח אכן בשניהם להקיף חפנהנ ראיןזינשי

תתקפז
 ג' הכפורים יום וערב השנה ראש בערב לטכול פעשה אנשיסנחנ

 לארם ברור אם ואף ערוך, כשלחן ורלא הרוקח בשם סהר,-ל פי עלסעסים
 'ש פקום סכל כפור ליום השנה ראש רערב טבילה בין בקרי נטסאשלא
 נהנו ולכן תשובה, סשום נם רק טהרה משום רוקא הטבילה אין כי לטבוללו

 א"ב ררך לפרט לו שטוכ בעיני ונראה הטים. תחת וירוי פעסים נ'לוסר
 שכחבחי. כטו בהם שנכשל יארם הירועש חטאים וכו' אשסנואצל

תתקפמ
 קכין ט' עליו שישפוך נכק לו ס~קח  שהטבילה שאפשר בריא שאינוס'
 והפנו ביצים ר,"ו הסה הלא קכיו ט' הצטר חפין. הטש אם קסיראואין
 בלי אחת בשפיכה לשופכם ויש בקירוכ רכיעית פחות ורנקבורטר טרותו'

הפ0ק.
תתקפט

 ועל טחילה לכקש כפורים יום בערב לאוהביהם שה~כים העיםטנהנ
 הלא לעתש להם חטא כמשנה אם ואף להם חטא לא כי לצורך אינוהרוב
 סעליהם השנאתם קנאתם סרה ככר ובוראי אהכתם תכסה פששם כלעל



 צומץעסףשש
 רחט,ה רבלב פה יורע טי כי תורה אכות'נ, פנהנ ורור וה חוא חשם ק1ל"
 חמנהג כן ירי על יבסלו אל רק אוהכים אצל לילך שלא אוטר אני אק ולכןעליה,
 ירצה לא חום לו חטא הוא שכוראי ש,ורע לטי שילך וסחויב ראףשהוא
 שלום לעשות כרי אצלו ,לך לו חטא וטהאחר אפ.לו או רעים עליו ירבה לולטחול
 רורוח פנהנ אכל ורעים, לאוהבים נם ללכת הסנהג נשתרבב וה ואנכביניהם
 הטעשה. על. רע לשונאים, הפחילה בעיק"ר 1כופרימ ע,קר סהטפל שעושיםאלו

תתקץ
 צר,ן עצמו מומי אתר, 0תופש כחפש לחפש לעיל שכתכתי הררויאופן

 חטא. ועל בוירוי כפור ניוםכיותר

תתקצא
 ערוך בשלחן כתב בם שינה ולא שעבר כפורים ביום עליהם שהתורהעונ,ח

 צר.ן שא,ן כתכ יונה ררבינו תשוכה ובשערי עליהם, ולהחורות לחו1רעיכול
 בלב,, יוכירם רק שם שכתב טעסים טשני בפה עליהם ולהתורותלחוור
 חיוב אק עלפא רלכולי כולם ירי יוצא בוה כי בפה יוכירם שלא לי נראהוכן

 מתורה כלל ובררך החטא לפרוט צריך ראק הלכתא גם עליהם. ולהתורותלחוור
 כולם. ירי יוצא כפה להתורות יחוור לא אם לכן חשנהכל

תתקצב
 עצטו ויעננ הטפסקת בסע1רה באכילה ירבה אל כאולם בריא שאינופי
 הקרוש כוה ויום בלילה טרוחות נקי גופו שיהיה כרי לעכל הנוחים קלותבאכילות
 כל ועל צרכיו לעשות הכנסח מבית חוץ לצאת יצטרך חצלא ופיהוקוטניהוק
 יבא שלא כרי המחפמין רברים וטשאר ין פריבף עעמו ארם כל ימנעפנים
 קרי.לירי

תתקצג
 ביופא עונותינו לכפרת והנורא הקרוש יום חל ררוכא שרובא פהבע,רנו

 להפסיק שרינה המפסקת בטעורה העולם טתרשלים לפעסים כן ירי ועלרשוקא
 עבר. רעוח ותרת. ומנה אחר בה שסאריכין השפשות בין קורם יוםמבעור
 המרליק וטרליק האש פכבין או מםירין אכילה שאחר ועור אכילתם איהורחרא
 אשור,ם ביחו כני יעשו אח"כ מקום מכל בוטנה אכילחם היתה אם שאףנטצא
 בראש כשחפה נרול היום בעור להפסיק ונוהר וריו יהיה ארם כל לכןהנ"ל,

 סכל הכלל על רק יצא בלבר עצסו על ללמר לא וה ורבר הננ. ראש אוהא,לנוח
 להרל,ק נר1לה ווה,רוה רקרוק צריך החורף בי0י נם כי יצא כולו השנהשבתוח
 ובפרס הכנסת לכית ללכת לאחר החפין הטמנת .רי על רנהיני גריל היוםבעור

 יטצא לא למען שאת כיתר נרול וירוו עריך הוה ביום אק שבה. כערככשחתונה
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 כטובל יהיה שלא עונותינו לכפרח שהוא ביום על'נו עולה שמץ שוםהטקטרנ
 ישראל של ערות, ושלום חם ה~א כרוך הקרוש ישטע ולא :שלים חס ב.רויטרץ
 הכנטת לבית לרפוק השטש 'אחר ,אם בטור. שכתוב כטו הטקסרומן

 אכי~תו. לטהר כרי מנחה כיחיר יתפלל הטבילה טררותמפנ,

תתקצד
 חל שאסילו שסיבר מ' יש יבהתא ב,נ. פלונחא 4אכא בהרלקהחברכה

 עפשט-1 סשה מהר"ר בשם ו"ל החס.ר סור' אב' העתיק וכן סברכין איןכשבת
 שלחן ובהנהת פרנלי,ת טהרר"י כשם כן הורה הק ועלקסן שסהר"רשכחב
 בתש,בת פ8אתי הקסן ואני בחול. כשחל אפיל, לברך שנוהנ.ם כתבערוך

 לברך רבהתא נולהו כשם האנורה כשם סנהנים וכהנהות נ-נ סשןפהר,"ל
 אחריהן. נוהנ אגי וכן כשבת.כשחל

 דידמד. לילד כפדך ידטד'בי
תתקצה

 חתע": כסימן לע'ל כתבת. הכנסת ככ.ח וחלשתן חסנרל'ם נשיתוין
 באב. תשעה כהלכות,תחע"ח

תתקצו
 יוכל, לטען היום בעור הכנסת לבית ללכת טקריטק כפורים ריוםערכית

 לכרך "ט אם רהפוסקים ס"לונתא ספק בלי נמור בהיתר חציציח עללברך
 ליום. הטי,חר הכטות עלבלילח

תתקצז
 בשעח אם אפ.ל, סשי טלית ללכוש אין כפ,רים שביום מנהנים בחגהותכתוב

 ציצית בטצות לאר,ק ראוי כוה קרוש רביום משמר טלית לוכש שפעקריאת
 היום..כל

תתקצח
 כשכה נררש להתיר אס,ר כ. לגמרי שתחשך קורם טתחילין נרריכל
 טוב.יום

תתקצט
 ש.שינים, בשעה הק,רש טאר,ן ברחוק ייינו חננסח בבית שלניןא,תם

 אם רק הכנסת ככית לישן להם ואין נשים. של הכנסת בבית לשכב י,תרוסוב
 סלכוח כתר הקורש הררת בתהלים יתשבחות בשירות להרבות כונתםעיקר
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 סיסתי או ססטינ היום עכורה סרר * חתשובה ררכי בלשו *ימשא

 קורא ל'שן רק כונתם אם אכן מעט לישן צריכין אונס יר. שעל רק רא"שאו
 לשונו, ווה כתב היום ובסרר חצרי. רטום טירכם ואת בקש סי עליהםאני
 אפשר )נם יחלו שלא להם וראף כח תשי תורה לבעלי פאר כבר והוענין
 ו"2 תשובה בעל שהוא סי אכל כראוי( להתפלל כיום יוכלו לא כן ירישעל
 רצויה תהיה תשובתו הוה הענין לעשות ולבו רוחו ונרבה לסבול כחלו

 שלום. ה' לו תקראוסקובלת
תתר

 כפורים יום בו שחל השבוע אותו כל כצבור תהלים אוטרים ש14ןהסנהנ
 81א ק אם וכעיני כפורים, יום *ל אותם נופרים רעלסא שרובא ססניוחטעם
 ביום נם תהלים טרר ההוא בשבוע נם לוטר נהנתי ולכן בהפסרםשכרם
 לנברא נברא בין או ברכו קורם או ההיא יום שיע.ר לופר נוררותי עצמוכפורים
 בלילה. שנמרחי התהלים כל טלכר וכיועא ת.רהרספר

תתרא
 שרואה בבית נר לו יש אם או שם אשתו שגם סשכבו בחרר 'שןאם
 נם הנר, אור טפני מתשמיש שימנע כרי בחררו נם שירלק צריך לפניואשתו
 נרה. היא כאלו באשתו *נעאסור

תתרב
 אפו וענית כונה 'רי על רק ברכות טאה לטלאות אפשר אי כפוריםביום

 ופה ברכות, =נ שהם טפטירים וב' ברכות -1 שהם תורה לספר העוליםעל
 בעיני היא י,נה והפטרת אחת, הפטרה  בעצפו לופר ע11 בכל שישתרלטוב
 האף וה כל ועם הקרואש, טטנין הוא ההוא שטפטיר לאמרה נרולה יותרטצוה
 קצת שיש רשחרית הברכות סרר וכל שנה חבלי הפפיל שסברך בלילה "2ןאם
 סקום טכל .נרול קטן טלית לו "2 ינם ישן לא אם כולס לאמרם 'ש אםספק
 שיפא מבלי הקרח2 ביום עסר. על לעטור יכול ואם ברכות, נ' חסריםערין
 לכן שר אשר ככרכוח 'סלאום לא כן ואם חלקו טוב טה הכנסת 5ביתחוץ
 שלא לבטלה בברכה ואשם יחטא לכל עיניו יפקח אכן בריחני לטלאותם לויש

 סאחר כי מקום שינוי או נרול הרעח כהשח רק שלישית או שניה פעםיכרך
 לבפלה ברכה הוי כקלות לברכה ברכה בין המפסקת אחרונה ברכה לריחשאין
 להיוה נהנתי הרני כיראה, ערום הוי ףל חכטינו אטרו בוה וכיוצא וחועל
 ללכת הוצרכתי אונס 'רי כשעל ונם מקומ. על בושם קשר הכנסת בכיתאתי
 ההפסרה. לוסר נוררות' כן פ. על ואף הבשמים על נם שמה ברכתילביתי

תתרג
 קשרי סוף ער רק ל'סלן שלא סאר ליוהר צריך בשחריח היריםכשנוטלין

 רחשה אשור על עכר מוה יותר נטל ואם צרניו, כשעשה שכן וכלאצבעיתיו
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 בשלחן כן ספורש הנ"ל והשיעור הנאה. בלי הזנורא הקרהש ביוםראוריחא
 התיר לא רבטור וה ש.עור ליטול צרכיו שעשה אחר שהתיר יפלא ובעיניערוך.
 פביא אינו יוסף :הביח להלכח, כזה הט,ר כיון ר'פה ונראה האצבעות. ראשירק
 כתוכ סשה כססה ונם ירוחם רבינו רק ה1ה טשיעור יותר להחיר ראיהשום
 כשיעור 11 לנטילה שחרית נס'לח נם השוה שהוא רק הפוסקים כל בשםכן

 אצכעוחיו קשרי ס:ף ער ליטול יש שחרית כנסילח אכן אצכעותי,.ראש,
 ער לרתק לי נראה היה רקשרי רמלישגא ספק קצת יש וה לשון בפירושונם
 ספיקא ראיכא פי על ואף האצבע,ת סוף סתפא אטר טרלא השני הקשראחר
 כל ליטול * נראה רעה רוח סכנת חשש איכא שחרית שכנטילתמאחר

האצבעות.

תתרד
 תורה ספר חורת אחר סל.ן כפורים כיום פילה ו"ל החסיר פורי אכיכתכ

 שנת בורנקבורם נהנו כן הניסול לתינוק הין 1טטעיפין מ,כף קירם הקר,שלארון
שמ"ט.

תתרה
 אם :לכן הננסת בכית משיחה הנר:ל עונש "ב סיטן לעיל כחבהיכבר
 הקר,ש בי:ם לפחות השגה יסות בשאר כוה נזהרים אינם רעלטאשרובא
 שום ישיחו ולא טלכבם הרע יערם שירו עונוחינ1 לכפרח שהוא הוהוהנורא
 סענינים ואפיל1 הקר,אה נסר ואחר לתפלה תפלה בין אפיל: לעולם כטילהשיחה

 וסה הם ומי פי ת,רה לספר הע1לים אחר לשאול כנון הכנסת לביתהשיכים
 יעל: לא כעולם חט טחשבות ש,ם ואפילו וכיהנא כוה קרהש כיום לעל:חטיבם
 תיקונם, ואופן השנה כל שעשו עונות'הם 1וכירת לתפ,לה רק ה.ום ככלבלבבם

 סאותס לעסור נט:ר ח.,ב שאין כשעה יושבים אם אף כעיני טוב י:תר11ה
 א.ן אם אף סלהסיח הפרקים בין 'חש, 1לא הלילה וכל היום כלהע1סרים
 הפסקה. אשור ההיאבשיחה

תתרו
 חם'חתן בישיבתן העולם סע:ח תתקס"1 ס.טן השנה ראש בריניכתבחי

 חטא על החזן כשאומר שכן טכל ואילך ובכן פן התפ,לה החזן שטחוירבשעח
 וברסעה 1בהכנעה כעסירה החון עם לאטרם שיש וירוי ענינ' שהכל נאסר,סה

 הירוי בכל לבו אל ישים לו אפשר אם שיחה שכן וכל חק סחשגת ש:םסב*
 שיוצא יצרו 'פתהו ואל השנה ימות כל של מעונ,תיו ל1כור לו שאפשרסה

 ואמר ש"ץ סטי וכר יתיב הוה רשמואל ביומא איחא שהרי כלחש שאפרוב1ירוי
 צרין לא רתו התם רמשמע נב על אף כאן. ער סיקם, קם חטאנו אנחנ:אבל
 סחטא נקים הם שכמעט לרירהו רהתנ: אפשר חטאנ: אנחנו אבל רק1יר,י
 הלואי מספד לאין השנה כל עונות המסנלים אנחנו אכל להו סנ' קטןוכוירוי
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 רק ~שב רשאק הסליחות בשעת אבל לנו. יכופר ארוכים רדוייםרכעשרה
 ואפילו בשיחח פאר יוהרו ככולם פנים כל ,על טרות תנ שאומר בשעהשיעטרו
 ט1טורש קרויק חכי רסש,ם בהפסוקש יול1לו ראל סהרהו וכהב תורה.טרברי
 רלא טוכח סזה כאן. ער הטקטרינין, 1מירות לופר רצונו תוסור לאטלשון
 ובטהירות. גטרשה אותם האוטרים החונים עברישפיר

תתרז  ואף שירלקנו לנכרי לוטר נר,ל איסור הוא כפורים כיום נרו שכבהס.
 ההרלקה לצורך שקר%4 יורע שהנכרי אחרי מקום מכל רבר לו א,סראם
 אסורה רט.1ה שאפילו כתב ,פהרתו היא. רשבות לנכרי כאמירההיא

 אטת החנצלות שום בלא טאר סאר וה באשור טקילק ררובא רובאאם ,א~
 שאפשר האשורש טכל יוהר ה~ה והנורא חקרחש כיום לפחות מקוםסכל
 נסצא העונות כף להכר,ע וה איסור ובא שקולין .זכיותיו עונותיו אם יורעונך
 הטצוה לקתם שברעהו רק כע1לם הנאה כלי 11 באם'רה אכר ט,בהכסה
 להרליק עליו הטוטל שעשה אחר כפרט ענין לה אין 11 וטצוה נרול איפורועשח
 מכל רכה מצוה היא השנית שההרלקה לוטר תטצא אם ונם ראשונה,חנר
 קרוצה טכל ירחק נפשו שומר לכן בעבירה הבאה מצוה מירו בקש פיסקום
 הסיוחר לנכרי כפורים י,ם קוךם יאמרו רק ההרלקה מחמת לנכרי,רמיוה
 מעצסו הכנטת בבית שכב חציה או שעה שבכל כך לשום הכנסת בביתלריות
 טעצטו. להרליקם שיח1ור הכבוים הנרות אחיי לעין לפנהטפנה

תתרח
 צריך רחום וה,א כפורש יום רמוצאי בערבית החון כשמתחיל פההטנהנ

 בטהרי"ל. חוא וכן קראינו ביום ערלומר
תתרט

 לשכני, אמר תכ בסוצאי הכנטת טכית לצאת רוצה כשהיה הל החסירא"מ
 ,סמך לביתו בבהאו אמר וכן טוב טוכ יום יציאתו כררך בו הפונקץם לכל1כן
 כתוב שכן החהא ליל כסעורה טרבים ,לכן נרול כהן עושה היה טוב טיוםלוח

 ערוך.כשלחן
תתרי

 אחר גר בצירוף בסוצאו כבה שלא כפור יום נר על להבריל גכוןסנחו
 מהרהל. בשם ערוך בפלחן חוא כןעט,,

תתריש
 רבהתא ביני פלונהא איכא הכפורים יום בטשאי בשסש ברכתבענק

 להו רסבירי טטאנ ואיכא יברכנח בח,ל חל אם. שאפילו להו ראיתאיכא
 במשא' אפילו עלהזם יכרך שלא ר,מנהנ ופה יברכנח אל שבת בט81אי חלראפעו
 ערוך, חשלחן במהרהלשסש.
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תתריב

 למקום ה~כין הברלה אחר תיכף כפורים יום שבט81אי נוהנין  סעשהאנש'
 אחר תיכף במצוה לעסוק כרי מה רכר בה ומתקנין חסוכה לעשותשרנילק
 הראוי. לסקום טמקומם הנסרים או חטוסות טפלטלק ולפחות כפוריםיום

 סדכה.דיני

תתריג
 טחיצוח שתי לפחות לה שיהיה ליוהר הארם צריך הסוכה תיקוןכענין
 הבנרוה בסוכות רקרוק צריך ובוה טפח. ריה הזשל"ואת כש"גורש*סות

 כתי פני על ופתוחין החורף בית אחורי השנח כלפה
 ער רק אכסררה כטו

 ואפ"לו פסולה, סמחים י' ההוא כגובה אין שאם פעקה כסין לה "ט נובההאפצע
 הסוכה כן נם אז טפחש נ' טקום באיוה פרוץ הטעקה אם ספחים י' נבוההאם

 אם אכן קטן. שיעור שהוא :ורלים ר' כטו רוחב ההא טפח המיעורפטולח.
 או יתרוח ירי על בחווק ותק,עש וילונוח ביריעות או כסרינין סתוקנתהסוכה
 כשרה. הסוכה כן גם סציה הרוח אוהם לנור יוכל שלא שיה'ה אופןכאי~ה
 העשוי, סן ולא תעשה הף כן לא ראם לסיכוך קורם פרוסות היריעוח אםורוקא
 ר' בה "ש אם אף האאן כוה טתוקנש אינם אם אכן סשה. בסטה כחוככן

 סחיצות שח. אחר לפחות לרקרק צריך לכן פסולה. שלשות שאינןסחשות
 שאק ומי שלימוה טחהגות ל~משות ונהנו ערוך בשלחן וכתוב כנ-ל.שליסות

 שלשות.  שאינן סר' שלשות סחשות נ' לעשוה טוכ לסחיצות צרכו כללו

תתריד
 חרוח ק סנזא אם אף קפירא אק שלרעתי אף שעטנו שחןו~ריעות

 שוככק או שיחשבק בטקוט ובפרס ארם תשטיש שלמטה נראח פקוםסכל
 רך חא שאם סילת נרע ר,~ז סשה כס0ה כתב וק אשור חשש "מבערן
 בהם סטיכה השש כן גם "ש ~ה רבנרון בו טתחפם השטש רלפעמשאסור
 לייהר שצריך במוסת בסטה ערום ששוכב שטי שכן וכל הכלאש, סנוףשנחנה
  שעמנן יריעות 0הרחל כ*קוסי אסר וכן שעטנו שחם ביר"מת ינע שלאהרבה
 בחריים.החלוק

תתרטו
 עשר רחמשה שוה טנוירה *לה שיהא ער לקרש אין רסוכות ראשוןב*ל
 אם אף כ~ית לפחות כה ויאכול בסוכח לקרש רוקא צריך ונם עשרחמשה
 כני לרוב אכילה ~טן כל יוררש נשטש אם שני כליל אבל ,פטר, ורםבא
 למוכה. חוו לאכול סותרארם
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תתרטז

 אול. הספק על סלסעור כלל להטתין סחויב אינו רסיכ,ת סע,רותכשאר
 להתקלקל ומרק ריסא כגון תבשיל שרא,י גשמים שיררו שתיכף רק נשסיםיפסקו
 צל. כשר רק לפניו כאלו תבשיל'ן אין אם אף לצאת לו ט,תר אן יריהםעל
 פסק, אס אף כה.תר וכשיצא בקל,ת. סחקלקלין שאי:ם וכיוצא קשה נב'נהאו

 רק בסיכה סעורתו לנסור סחויב אינו פקום סכל בסעורתו בעורוהגשמש
 כבית. אוחהנופר

תתריז
 שהוא במקום או פניו על שיפלו מועטים כגשטים בסוכה שינה,לענק

 לסוכה לחוור מחרב אינו סשנתו יקץ אם אף ואן הסוכה טן לצאח יכולערום
 השחר. עמור שעלה אחר שנעור לאאם

תתריח
 'ר. על אחר לב.ח הולך ה'ה בבית, היה שאם הנשמ'ם וךררו שכלחנלל

 מט,כתו. לצאת מותר או כאלונשטים

תתריס
 בב'ה לאכול בסוכה טסע,רתם רכש'ועאין סהרי"ו כשם פשה בטטהכתוב

 בבית המוציא ולברך ,לחו,ר בטוכה הטוון ברכת לברך רצריך נשמיםסח0ת
 בה לאכול צריך האכילה קורם נשמים יררו אם שאף ראשון בלילואפילו
 כתב כן פי על ואף בבית לאכול סעורתו בהתחלח היה שרעת. ונמצאכוית
 שום בעגי לו ירעתי לא האחרון הר'ן ,וה במוכה. המ~ק ברכת לברךשם

 בהנהותיו. כן קע"ח סיסן ערוך שלחן רעת אץ הראשת הרין ואפילוסברא
 שמא לברך ט,ב טקום מכל לברך טחיב שאינו פ. על ראף שכתבתיואף
 אחר ארם אצל לסעור רצונו אם רהינו לי נראה אחר במקום טלאכול'שכח
 בעולם טונע שום יו שאין בכיתו משלו סעורתו לנסור שרעת, רירן בנרקאבל
 ספק אלא יהיה ולא ער,ך שלחן הנהות כרעת בכרכות למעט פשוס *נראה
 להקל.ברכות

תתרך
 אם שטות של חסירות כע':י הוא לס,כה חוץ לאכול רשרי היכאכל
 מיס,ני הנהות כשם כתוב טשה ובמטה בה. לאכול עצמ, על להחסירירצה

 ואפשר טוב יום שמחת סניעת ביטול בוה ראיכא ואששר הוא,טהריוטות
 וכן ססנה. רפטור סאחר וצ,נו למימר שיך רלא לבטלה הף סוכהרברכח
 בה לבצוע או בה יקרש ורשה נשס'ם טחטת לסוכה חוץ לאכול רצונואם

 חשש 'ש מקום סכל כוית אכל אם אף לבטלה הוי הסוכה רברכת נרול אי0ורחי
 לסוכה. חוץ לאכול וטותר רפטור פאחר לבסלהברכח
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תתרכש
 כסוכה שסברכים רק גשמים בלא לסוכה חוץ נפש בשאטהאוכ*מ

 אשור להם היה לא לסוכה כלל נכנסין היו לא ואלו לויתן בסוכת לשכת'זכ, שלא כהם אני ופובטח מנשהא ע,נם גרול תיכף ססנה לצאת בהובועטש
 הבע'טה להם נוסף השתא אבל תשבו רכסוכ,ת עשה טצות על שעוכרים רקאחר

 להכעוסו בו טורר כן פי על ואף מצותו לקים כקל שיוכל לרבוכמראה
 סובה מצות שעל כעיניך קל 'הי ואל לבטלה. הברכה איסור עליהם נוסףונם
 סי שכן וכל מנרתיקה חמה שמוציא 8י על אף לעתיר האומית של הרץעיקר
 כלל. צער גלי וו בסצוהשב,עט

תתרכב
 עיקר להיוח המחטיר כל רק האכילה על אלא ר1קא אינ. סוכהחיוב
 תהיה שישיבתה מצוהה שעיקר משובח הוא עסקיו ילשאר ללמ,ר בה.ש.בת1
 סוכה בעי ושח1ק שמועות סיפור ,אפ,לו עראי תהיה בית. וישיכת ,ע,קרקבע
 רחיקי שינוי על לססוך 'רצה שלא לם' עטו אשתי אפילו סוכה בעי נם.ושינה
 פקום מכל סוכה בע' לא שכרין אף ופירות שתתה חמקילין. שכתב,כטאר
 טפעהן לפטור ועלילות תאונות ארם יחפש שלא ולעולם לחחמיר שישכתבו
 ברוך הקרהש לפניו שיומין סצוה בכל בלב, ישסח אררבה הרע הקנר מטענותש~הו
 ליה רשריר ורורונא לארם יושר טליץ מלאך היא וטצוה מציה כל כיהוא

 הוא. ברוךהקרהש

תתרכג
 ה,צרכו הלא לפקילים טעם האחר,נש שכתכו פי על אף הש';ה כענק1כן

 כאטת אבל טאר בה להקל נתפשט אשר הטנהנ על סנינוריא ללמור כריל~ה
 כל לכן טאר טעוטוח וחלש1ת נרוע,ת המה המקיל'ן סבר,ת כי יראההטעין
 בסוכה ,שן שאינו סי כי הלא רכה מצ,ה לכסל שלא לעצסו יחוש נפשכעל
 שטבסל'ן 11 אף אלא כשינה רסוכה עשה סצות על שעבר כלבר 11לא

 רהעחשה כתכו הפוטקש כל הלא כי כה אוכלין אם אף 1כל סכל סוכהסצ1ת
 סוכה יר. יוצא אינו כולם צרכיו בה לעשות יכול שאין ובאאן כטקוםסוכחו
 תרורה כעץ תשבו נרקרי רו~וכלל

תתרכד
 בסוכה ח%בש היולרת אצל שאוכלץ סעורה מהרהו בשט בש"עכתוב

 שעליה הסילח שלפני שבה כליל יולרת אצל ששותין 1כר סע,רת רח%נוואסשר
 נב על ואף מצוה, סעורח רהויא רסיה סיפן רעה י,רה ערוך שלחן בהנהתכתב

 נם סנהנם היה רמהרתק רבאתרא אפשר סרינא ס1כה בעי לא %ןרשת*ח
 אפשר או הנ-ל, ר;4ז יורה ערוך דשלח1 לישנא וכרסשמע אוכל לטעוםכן



 אומץירסףשש
 מחטיר.ן ראיתי וכן טרינא ס,כה בעי לשתתה עעטן שקובעין אחרייטר
 השנה. בשאר כנהונ היולרות אצל ,לא בטוכה הנ"ל בזכר הקלשתות

תתרכה
 כי תורה ברברי אלא הסוכה בתיך לרבר אין חכפה בראשיחכתוב

 לשלוחים נססרים הגוירות פתק,ח שאין בתשובה להי,ת צריכין אלויסים
 נתקרע,. שליסה בתשובח שכו יאם עצרת שסיני *לער

תתרכו
 ראשון ל'ל האסיף חנ של סעריכ אוטרים כשכת רסוכות א' יוםכשחל

 אחר שהחינו לברך מנהננו רטוכות בי בליל ראשון. ',ם רארחץופיוט
 ראשון. כבליל בסוכח*שב

תתרכז
 שבבית השלחן לכסות אין שבסוכות ושבת טוכ שביים כתוב טנהנטבהגהח

 שטנהגנו רלרירן לי ונראה עיקר. החורף בית רירת שאק לחראות בססההחורף
 ואפיל, עליהם א,כל'] שאין סי על אף השלחנות בל לכסות השנה שכתוחבכל

 לכסות קפירא א'ן כן גכ סכסין כקיץ בהם שפשתסשין בסוכותהעומרים
 הפכח. טוב יום ככור הוא ,אררכה הסוכות בחג כן גם החורף שבביתהשלחן

 שבלולב. מינים ארבעדיני

תתרכח
 הארם כל הור,ך לשונו, ווה בקצרה הי,ם סרר לשון אעחיקותחלה
 נתקן לא כי נוטל אני הקהל עם לימר יטסוך ואל הואת בעבורהלהשתרל
 איוה  ~ואירעו או לעעטו לולב לקנות טשגת 'דו ושאק לם' אלא לקהללולכ
 כטאר נרולה סצוה שהיא טעליו אותה ירחה לא לקנות שכירו סי אבלאונס
 גוירה סכל שנטולין כיתו ולאנשי ולנופו לנפשו רב ח,עלת לו ,סניעטאר
 שבהלל לנענחמם יעשה איך הקהל שבלולב ועור כתקונה אותה ע,שה אםרעח

 שית; סוטב כלל אתרוג להם שאק אחר בסקום קחל יש אם אכןולהקפה.
 שעמו, הקהל של ש יברן והוא לעצסו שקנה אחרונ להם שיש סהקהל אחרלהם
 אתרונ לו שאין ליחיר ר~ו פשם ומשמע מהאר"ק בשם סשה בטטה כתובק
 ונראה שלו. את ליחן אתרוג להם שיש סהקהל ליחיר את קהל בססומ,ואמ

 שאין היחיר ילך אחר בשביל הט,בחר טו סצוה הוא יכטל רלמה חטעם*
 אתרינ. שם שיש לטקום אתרונלו
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תתרכס
 ספני חובתו ירי ב1 שיתא רכר לקנות פשנח ירו אין ואם שםעור
 של על ויברך בהם ולהקיף ההלל לשעת בירו הבא מן 'קנה יקריםשרס,1
הקהל.

תתרל
 טכיר ארוניו וכוה שימצא יותר הפהורר לקנ1ת צריך שיוכל וטי שםעור

 כסעט ההא כאשר בהם להתפאר ולא המצוה שכר ל1 וסוסיף הטוכ לבב1את
 רעלטא. ר:בא בופ1קע,ן

תתרלא
 פעפים איוה וה וככלל חי1כם ומן שיבא קורם אחריהם לחפששחך

 יסכרו אחרש שמ1כרים כטענה הראש1ן פן לקנוח שלא בפצוה ירחהאל
 יקנה רק כלל יסתין לא כן פי על אף כן להי1ת רניל כאטת כאשר יותרכוול

 הראשונים אין אם אכן ססון. ריוח פפני ימתין ואל ראשון טוכרי שלסהראשונים
 ואפילו פוכר'ם, עור ש,בואו פש1ט אם להמתין יש או כראוי בעיני1סהוררין

 סהוררש עור יכהאו 1אם ימצא אשר לקנ1ת עצמו מקר,ם אם האופןבוה
 נגר יחוס ולא פקנתתו בפחות שקנה הראשון וימכור הסה1רר יקנה'ותר
 וכשבאה לכו פקורם השתרל שלא מי אבל ברכה. עלי1 תבא מפונ: עלהפצוה
 שירחס1 רחסש לבקש תריך שנפצא, טה 'קח טתא ואינ1 סחפש הואהשעה

 ה'1ם. פסרר כאן ער כתיקונה, המצוה לעשות 'וכה אחרת 1פעם השם'ם מןעליי

תתרלב
  שאר א1 עליה לבןבו צריך אק אחרונ לו שאין פי ערוך בשלחןכתכ

 לקטן. וע~ן סססונו, סחוטש יוחר עשהטצות

תתרלג
 הפיטטא והירור הרר עץ 8רי עליו מוכיח ששסו באתר1נ הוא ההירורעיקר

 טקפירש העולם שאין סה אכן היטב. כאר אלו רברים לפרש אפשר ואייר,ע
 על סאר להקפיר "ש לרעתי כי מהם נוחה רעהי אין הפשסא הירור עלרק
 בשני רק הטה אם נסור פס1ל כהם "ש מהאתרונ גב1הים רשה שאםחו~ין

 הרשו כהרומת רהיטא רלפום גב על ואף סובא. שכיח ווה סהאתרונסק1סות
 הרכר החיש לא ריקת כי טהאתרונ נכוהש הטה אפילו טול חבלאטטמ4ר
 טאן ונם עיון, בצריך הרבר הניח ובסוף ראפשר ל"שנא שם שכתב~יתר
 באחר ראפשר היכא לפומלם בעיני נראה לכן מול בלאט רהוה סאי לן~סא
 רלא פשוט מקום פכל רכשר טהאתרוג נב,הים אינם אם ואפילו קהל, שלכנון
 לפחחך. הקויבהו ביה קרי הרר0יקוי
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תתרלד

 ער:ך בשלחן כת.כ הלא רמכשיר.1 קוצים ,ר. על הנעש,ם חנקמםוכן
 ואפילו הרתק כשעת רק להכשירם אין הנקב ת.ך קים והכשר העור אקראם
 היר.ר. ה.. רלא לי נראה קים חכלאם

תתרלה
 כן לא ואנכי שאפשר, נרול הי.תר אתרונ סצוה להיר.ר חושכקהעים

 עם הלולב לאחוו יכול אינו אם יהורה רלר' בגרול פל.גתא יש שהריארמה
 אף רכשר כהתיה רה~תא .וסי לר' אף כן .אם פסול אחת כ'ד:האתר.נ

 הו.. לא הירור פקום טכל יריו בשתי אלא ליטול יכול 14ןאם
תתרלו

 משיכלה השיעור כשלחנ. י.סף בית פסק :לרברי פסול היבשלולב
  שא'1 אל. בטר.נוח הכשיר בה;ה.תי. סהרמא"' אם ואף שבו ירקוחמראה
 כתיקוגה המצוה לקים הרוצה סקום מכל בצפ.רן נפרך שאין כל מצותןהלולבין

 ה.ר.ר וה שאין רפשוט שכן :כל לו ראפשר היכא יח.ר.ת סברא על יסטוךאל
 ירוקים. שעליו חרש לולב אחרי עוו ככל לחוור .שלכן

תתרלז
 השררה ער טראשו נסרק האמצע, שעלה יהתנו ססול התי:סאנחלקה

 לרקרק .ש לכן קצת בנחלק אפילו מחמירין שיש ערוך שלחן בהנהת:כתב
 ראשיהן. נגר שלט.ת שהתי:מוח נמצא איו מעשרים שאחר כוהפאר

תתרלח
 ההרס באורך היוצאין עלין שברוב והינו פסול עליו רוכ שנשרוחהרם

 לרקרק ,ש ולכן עלין שלשה הנ"ל העינולק רוב של עיג:ל בכל נשארו לאבעיגול
 שכפופין אוחם כי בראשיהן כפופים ואינם קשורים שאינם ההרסים ליקחמאר

 כררך להיות צר.כים מינים הר' רנל שבראשיהן הכפיפה לפשוט צריכיןבראשיהם
 פשיטוח ירי ועל חרצץ יהיה שלא סהם החיט להסיר צריכין ובקשוריםנרילתן
 טוב וכסוף קשור רק לו אין .אם עליהן להשיר רנילות הקשירה והסרתהנ"ל
 ישירו שלא אפשר כן ירי שעל בלולב קשירח. ק.רם אחר לילה במים ההרסלהניח
 אפשר אי אם לכן ואהף, הא' כ.לי אכן הקשירה. והתרת כפששותהעלין
 בתוכם יהי. ראולי הרסים ו' א. ה' יקח ,כפ.פש קשורים שאינם למצואכלל
 טצר. גחר יועא הרחק וכשעת כשרים,נ'

תתרלט
 יש ולכן פוסלק, "ש שב. ירק.ת מראה שכלה רהתנו יכש או:קטם

 סאר. כזהלרקרק
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תתרמ
 להושענא ערכה ברי ס.ח ליטול מהרי"ל סי על רפנהננ1 אשכנו בנילררן

 ראשיהם נקטפו שלא כר,ם שני לפחות שיה,1 לעין 1והירית רקר1קצר.ך
 עליהן רוב פהם להשיר רנ'*ן הכרים רבוי טפני .ען ע*הן רוכ נשר11שלא
 נהשרים ויום יום כל כ. הערכה ת1ך חרשים בר.ן שני 'ום כל לתחוכבעינ. וט1ב הירור, הוי רלא ארכה פני על כעל'ן סכולכלת ההיה שלא כריבכ1נה
 יותר נרול פסולה ערבה ועונש איסור לכן התאה כלי לעשות יוכל 1"שיהן
 ציצית ביטול שעתש 1"ל חכסינו שאטר1 כפ1 המיגים שאר מעונש1יותר
 וה. סעם פפני חכלת ביט1ל טעונש טרובה יותרלבן

תתרמא
 וההרם ביפין, וההרם הלולכ בשמאל הערכה שיאנור הוא הלולבחיק1ן

 קצת נבוה יהיה וההרס תתרל"ח בסימן שכתוב כמו מכסיפתו פש1ט להי1חצריך
 .1כל לא כן ראם הרבה נבוה .היה שלא לרקרק צריך אכן טהערבה,1תר
 הארבע כל לתפוש שצריך פש1ם 1הרבר הל1לכ נם.לת בשעת ביר1 ההרסלאח1ו
 גירו.מינש

תתרמב
 באופן אחר מצר טהערכח סנולה הלולכ שיהיה לרקרק שיש לי נראהנם
 סמוכים מינש הר' כל יהיו ואו נטילה בשעת הה1א לצר האחרונ לקרבשי1כל
 סמש.יחר

תתרמג
 רבה בהושענא אכן העליון טפח ער כפות בול1 הלולב יהיה החנ יס.בכל

 סהרהל. חציו, ער אנורויתיר

תתרמד
 פהסור טוכח לביתו 1חורתו הכנסח לכית והאתרונ הלולב הבאתבענין

 ירהטלים כאנשי לעשות ר,ש תרנ"ב סיסן ערוךושלחן
 ליט~

 בירו הלולב
 בשעה ולא ותפ~ז שסע קריאת כשעת 1אפילו חורתו ער ביתו לפתחמ,ציאת1
 בלא פמש בירו האתרונ ליסול שחט ונראה תורה. בספר בעצטו ה1אשק1רא
 מצוה. חיכוב טשוםהכלי

תתרמה
 התאחו  ובשעת הלולכ קורם בירו האתרוג לשול לרקרק ט נטלהבשעח

 יהיו עיניך שבין וטן כל בתפילק שכתבו כמו באחרונה האתר1נ יתפוססיר1
 שועיב. גק פררשותשתים,
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תתרמו

 תהיה והשררה הנוטל הארם לפני הלולנ פני יהפוך הנטילהבשעח
 "חת.לצר

תתרמז
 יוחר טוכ אתרונ במצות אתרונ לו שאק לאוהבו לזכוח רוצהכשאחר

 יוכהו לא רלסא לחוש יש ראו עסו שותף 'היה לא לסען ססנו פרוטה יקחשלא
 ולהקנוחו להחויר להוהר ירע עמו חלק לו 3שאין אכן 1סורה, בפתנה לולהחדרו

 אם וראי פרוטה, שום לו יתן לא אם אף בו יצא ,חכירו נפורה כטחנהלו
 עמו חלק. כן יר. על לו שיהיה מה רכר ססנו שיקבל הפוכה את לפתותיוכל
 נראה ראשון סוב טיום חוץ .סים ובשאר להפוכה לא אכל יותר להווכהטוב

 כן ואם כשאול יוצאין ראו לו ישאיל:י רק בפחנה לחבירו יתנהו שאללי
 להקנ4תו יהוור אם פקפוק שיהיה טרשותו האתרונ להושא האתרונ לבעל לולסה
 אתרונ. לו ש"ש אחר בשאול לצאת לו לטה והוא נפורה כטתנהלו

תתרמח
 צריך היה לא ואלו הלולב עם לההקפוח להתאטץ לרקרק "ש סארסה
 כרסים לק:ותו הראו, סן יהיה בלבר ההקפה למצות רק לולב אתרוגלקנות
 וכן ,נכבר נרול ע:':ה לכ; הסובח להקסת וכר הוא ההקפה ענין כי'קרים
 להם שיש אוחם נואלו סא,ר פה לכן היום, בסרר שכתוב בסה לעילמשסע
 סם:י אי לעסקיהם הכנסת סביח 44את שסקריסין ספני סקיפין ואעםאתרונ
 אלא וה אין כ. יקלו ובווי נאסר נהם מתא מי ש"ם ולרעח'תענונ"ם

 על שו נכל נתאטצתי ק ומפני בעיני"ם, הואח הגרולה הסצוה בויוןספני
 פורה וברוך סבע', לחלישת סאי קשה הרחק וה שלחץ פי על אףההקטה
 על סעולם כיבא שום לי כאכ שלא עכרו סעם חסרו ע~ב לא אשרוכהיל
 גונה.ם ורוחקים אצים שהנערש רבה הושענא גהקפת אפילו חהקפהירי

 היפים כל מרק באמת 180תיו שאר ע0 11 טצ"ה לקים יוכני כן ובועסשנונפס
 חארטה. על חי אנמאשר

תתרמט

כחוי
 טוכ וביום ללולב הסש יום בכל להח*ף טצוה רסוכות חטוער

 וכשגח חסר קצח יהיה אם המש על יוסיף הפחות לכל להח*ף רשאקשאק
 להו0יף. אפיל1ח10ר

תתרן
 שתי יום בכל רסוכות חטועך בחול וטנחת0 לוסר ש"ש נתוכשכ"צ

 נם שהרי אטחינו ט0נהנ נווו לא ואנן ריוסא, ספיקא אחר רהינופעפים
 *. ססתכר לא יהלבהש0עסא
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 רבה. הושענאדיני
תתרנא

 הארם לחי נסיוגות  ושאר הצל ראיח כעניני סאר האריד סשהבט0ה
 וה בנסיק עסק לו יהיה אל ה' רבר אל הירא רבריו וטוף רכה החשעגאכ*ל
 לו. וטוב אשרי ואו הצל ססנו נסתלק נאלו בתשוכה "מוכ יום ככלרק

תתרנב
 שכתבחי כס: עלי. קבין ט' 5פח,ח 5שסוך ש מ *לה 5סגי טהויןהיחירש

 כחוב כן ותשכחות, כשירוח הלילה כל שעופרין ויש תהלים נוסרין גךואחר
 ו"ל. האר"י בשם וה לילה ליסור סרר כתב בסופו שכת וכחקוני היום,בסרר

תתרנג
 כשרש ברים בשנ. ורי יקח ברים כסה קצוכ שיעור איןלהושענא

 ההקפוה. כפנין ו' ליקת וסנהגנו ע*חם, נשרו ויא ראשם נקסם שלארהינו
תתרנד

 יש הכרכה ואחר חצטה רהוי בירו ההושענא ליקח אין הברכהבשעת
 שהפנהנ כתב טהרטא", אכן ההקפה שעת ער ההושענא ליטול שלאטרקרקים
 הההשענוח א0ירח בשעת רהינו ההקפה שאחר גתכ נם הלולב עם ליטלהפשוט
 שכתכ איפכא סשמע וב0הרהל לבר, ההושענא ויחפי0 מירו היולכ.ס.ר

 קורם, ולא רסשטע כאן, ער הל~כ, אצל החויקה ההושענוח שאסרשבשעה
 עביר. שפיר שמים לשם הארם לו שיכור ררך ראי~ה *ונראה

תתרנה
 של שניוח אותיוח על ורם"ת סע"ר רבה רהושענא לההשענוחפק
 ארם חוסה, אני אום ה0ושה4 ארון שועי, אערוך אפחך, לטעןהההשענות:
 תחננו. יאתן, לטעןובהמה,

תתרנו
 כסררו בריח וכור פו0ון אוסרים רבה בהישענא מילה ב0הרי"לכתוב
 ל,מר נוהנין ,פה כאן. ער לברית, הבם ראנא החרון לסוף החוןכשסגיע

 השנה. ראש נכי שכתכתי כפו הראשון חרוורק

 תדרה. ד"טמתת עצרת שפינידי1'
תתרנז

 שטרגו ביום יקרשו ראם לילה שיהיה ער לקרש אין עצרת שטיניב*ל
 סהר=ל. ותשובת טנהגש הגהה בסוכה, *שב.יכרך
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תתרנח

 עצרח שמינ' חל ואם בסוכה, הסעורוו( כל לאכול חתב עצרחבשסיני
 טרצונו לאכול רצונו אם וכן בסוכה שלישית סעורה לעשות פחויבכשבת
 בסוכה, לאכול סחויכ תורה לשמחת עצרת שמיני שבק השסשוה בבקאפילו

 בשמ.ני שחריח סעורח פן קצת האוכלים עברו שפיר רלאו סוכח פכאןסהרתל.
 עצרח שטינ' ליל הסעורה כל האוכלין סריו"ש סשפחת רק לסוכה חקעצרח
 שיסמוכו. סה על להם "פ יסוכהחוץ

תתרנט
 כשסיני החורף כבית ולהשיטם סהסוכה ,הספכלין השלחן ליקחאין
 להגרו. פכק פוב 'ום ראין ה*לה ערעצרת

תתרס

 מכירת 'ר' על ערביח להתפלל הקהלוח כרוב שמאחרין תורה שסחחובליי
 ההיחר טעם שצירר בסהר-ל ככתוב ותיקין סנהג פי על השנה לכלהמצוח
 סאר טאר שהחשיך פי על אף מלאכה שום לעשות שלא סחטיריןראיתי
 סיל.. לכל גריר צכור בחר רהיחיר עבריויאות

תתרסא
 הכנסת ב,ת לכני רשות שיש לי נראה בנטיות בת' ב' שיש כמקוםאכן
 ולכשל להבעיר סותרים ביתם ואנשי הטה ונם בוסנה תפילחן להקריםהאחר
 בכנסת להתפלל רחמם הטה שנם פי על אף האחרת הכנסח בית בניולא

 אכן השנה, יטות כל עפם הם אשר פצכוריהו לפרוש יכולק שאיןהסקרסת
 ראיתי. לא כוהמעשה

תתרסב
 ינראה לחשיכה, ססוך תורה שסחת בליל המצות להכריו להתחיל"סנהנ

 טוב ב.,ם רוקא אלא כראי אינם בסהר-ל שנתוכ ההיתר רצררי הטעםל,
 רירחא בקביעא קקיאק ראנו בירינו אבותינו טנהנ רק סרינא אסור שאינושנ'
 הכרווח לתתיר קרמונעו רצו לא סראוריתא שאיסורא ראשון טוב ביוםאבל

 עכשיו שעחא צורך סכריוק טוכ ויום שבת שבכל שאף השנה *סוחהפצות
 י,ם בעור הטצות הכרות להקרש צרקה הנבאי שהתחילו טקרוב עתה לכןשאני.
 כעיני. עשותהסכילו

תתרסג
 לי ונראה תרנום, ואחר 0קרא שנים הברכה וואת לקרא חתב תורהבשטחת

 חצכוי עם פרש'ותיו שישלים כרי לחון קורם לקרותםשראף
 רוקא.
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תתרסד
 ליתן בסשסט דבריו ינלכל בראשו עיניו החכם ו, יום תורה שסחחנשחל

 בליל יוכל שלא ער ביום וכל פכל בטנו יטלא שלא שיראה לוה 1גם לזהחלק
 ראוריחא היא שבת סעורת כ' נסה ושתתה אכילה רק ולשת,ת לאכולשבת

 תורה. אבותינו טנהנ רק טררכנן אפיל1 ~אנה ת1רה שסחתוסעורת

תתרסה
 שהיא לשבת ק1רם מבראשית שטו-ח העכרת סעורת1 סת1ך יכטל אלגם
 שבח. ערב היא כופנה שהטצוה המצ1העיקר

 חניכה.דיני
תתרסו

 בעלטא טעיטה אבל קבע סע1רת ררוקא ונראה ההרלקה. קורם לאכולאין
 ם1תר. עראי ררך פת סעט אפילוא1

תתרסז
 ח1רש ראש בערכ להתענוח יכולים שאינם ספני חנוכה ערבוהסתענים

 ראש כערב להם ההוא  תענית רה1י החטה שתשקע ק1רם לאכול נוחניםטכה
 אפיל1 לאכ1ל רשרי ההרלקה זפן ק1רס אוכלים לכן טשלימק שאיןחורש
 שביעה.כרי

תתרסח
 לסטה מאר הרבה וה1א טפחים טעשרה לסטה רוקא חנ1כה נריהניח
טהחלון.

תתרסט
 לו שיש ם, אכן האפשר, בכל לפחח סטוך הסתח משטאל להניחווצריך

 סמש לחלונוה ספ1ך להרליק רט1ב לי נראה לרחוב פ1נים חלונ1תכחררו
 .1חר 1:כוהים פהפתח רח1קים שהם פ' על אף לרחוב האור שיאירבא1פן

מעשרה.
תתרע

 ,גול שאינו ס, 1כתב טכסף הנרות לעש1ח מאר הוה'ר היוםכסרר
 יחרש הנר ואותו סכסף טהם אחר לפח1ת יעשה פכסף כולם כנ-ללעשות
 הנו0ף. נר לקמ~וחו לילהבכל

תתרעא
 כהנהוח רלא ש"שן כמקום להרליק לו יש אחר בביח 1,שן וה ככיתהאונל

 האכילה במקום להרליק נהננו בפנים שטרליקין ראנחנו שכתכ ערוךשלחן
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 ישנחי 1"ל חסי בבית שאכלח' חורפי כיפי עוברא חוה ובריר. כן, טטחנ אקרפה
 ו"ל 0הרוציל כהב וכן בביתו בפניי והרלקתי ו"ל החסיר פווץ אביכביח

 פ"ה. סימןבתשובותיו
תתרעב

 סנרות יותר שכן ,כל לנם וכר אחרים טשסנש .ותר וית כשסןסצוה
שעהז.

תתרעג
 רבר כל כי כפנים מרל.קין שאנו לרירן אף הלילה בתחילח להרל'קויש
 ועתה הל חכסינו שתקנו מצ,נו תקנות וכמה להתירו אחר סנק צריךשבסני:
 לעולם ה' ברוך כנק טמקומן 111 לא ההטה תקנות טעטא ההוא ליה ראדלאף
 'שראי שסע ההפטרה, אבות, טנן ואטן,אסן

 שכקר1שה, .שראל שטע הטו, ואתה
 ונס ירה3'ם. לרטוים נטועש כטססור.ת רבריהם כי נכרים של נכיגהאיסור
 הוה. בופנ להחסיר רטוב כחוכ ערוךבשלחן

תתרעד
 וכשעת לעשתתן, עובר שיהא כרי הברכות כל סיום ער להרליקא'ן
 יאחר לא פנים כל ועל פה בעל לאטרו יורע אם פה בעל הנרות יאמרההרלקה
 כ' ובליל יסיני ה,ותר כנר א' בליל וירליק ההרלקה. אחר ת'כףמלאטרו
 ס'סין שיפנה כרי לילה בכל תסיר .כן כהנוסף להרליק יתחיל אחר נרשסוסיף
 הנו0ף. על ויברךלש0אל

תתרעה
 יהשחמש הנרוח מטקום השטש ליטול יהם אין חחורף כית בווי1חהפרליקין

 אם אכן חנוכח. מנרוח הבית בני 'הנו שלא אפשר אי ראו אחרבפקום
 השמש. ליקח היחר 'ש שלחנ נכי שעל לנר סטוךמר*קק

תתרעו
 טהם השמש *קח טותר שעה חצי רהינו ופנם חנרות שרלקו אחרוכן
 ליהנות ושלא רלקין להניחם סחטירין אנו אם ואף לכבותם, טותר אושהרי

 הש0ש ליקח ע*נו החטרנ1 לא בוה טקום מכל השיעור אחר טהשסןמהנותר
 אוסר טה ומן יהריא לאורם ולהשחמש לנסרי ליקחנו אכן מועט. ~סן אוכרנע

 חרואה. טפני הנ"י בתש1בוהיימהרוצ"ל

תתרעז
 הטנו לה וקוק ~ין רכבתה הא לשוגו, ווה שס ו"ל פהרש"ל כחבעור
 ה0הררין מן. נרע רלא וירליק יח1ור שלימה כטצוה לוכות. הרוצה אבללרי,ב
 צריך 14ם? בערב ככתה ואם שעה( חצי רהינו וסנח קורם רהינו *)ונר"א
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 וצריך נראה תכה חנרות לתקן בא ואמ כפהרטא"י, %א ולהרל~קלחוור
 טטה תלטיר, על'ו וכתכ כאן. ער כשוננ, כבה אם ואפילו ולהרליקלחוור
 כרכה. בלא להרליק ריח,ורסשה

תתרעח
 חנוכה, בנרות שאחר.ו לילה ליתנו נהגו לילה בכל השסן מןהנותר

 השטש. כנר אלא-( ליתנו  שאק בפשיטות1נראח

תתרעט
 רוזרלקה להתחיל שףוכל כר, ימינ, היותר כנר סר*קק ראשונהב*לה

 הנומף נר שהוא טסנ. עליו הכרכה לעש,ת המצוה עיקר שב1 שני כנרשניה
 כרינו. לים.ן סשסאל לפנות יוכל כן פי עלואף

תתרף
 טאחרינן יוטא ראמוקי להכרלה קורם בכית אפילו שגת כמשאיסר*קין

*ה.
תתרפא

 רראש ואופן רחנוכה 'תר פה אמרנו רחנ1כה חורש וראש בשנתילה
 הפרנם חמי שכחב סה פי על חורש רראש אלקיכם רסילה 1וולתחורש
 חורש וראש בשבת שהיתה כסילה כן שאטר שלו בטהרי"ל כריטיננןאברהם
 של חורנו בנו לנרשן היתה ההיא שמילה ,~כורני שם"ו רשנת הח1רשפרשח
 ורענקלן. נחןהר"ר

תתרפב
 לנס וכר כהנוכה גבינה לאכ,ל רש פר*קק כמה נפרק חר"ןכתב
 ראש1. 1חתכה לשכר,הו נבינה 'הורית אותו  שחאכילהאליסורני

 פרשיות. ארבעדיני
תתרפג

 ספס.ר,ן 1אחריה הפרשה הפטרת פפטירין פרש,ות מר' באחת חתונהכש'ש
 לחתונה. השיכה אשיש שוש ההפטרה רכאטצע יבעלמ

תתרפד
 ר1חק חורש מחר הפסרת או חורש רראש כסאי השטים חסטרת איןוכן
 פרשיות. ארכע 0הפסרותאחת

תתרפה
 לקרותה כרי מנין שיש למקום ללכת ה"מובים כני סחויבים וכורבפרשת

 ובביח הסעסש, בנינתי אוהה יקראו לסחות סנין להיות אפשר 4ף האםבצכור,

 -8ישה שש8 שעק פישו 8ש8 י"



 אומץירסףש2
 בשס עליו כתכ משה וכטטה ", להן פרה סרשת גם הש,ה וכשלחנויטף

 הוא. רטעוחטהוזש"ל

תתרפו
 כפיוטיהם לעשוח פה כרת כתבתי החורש ופרשת חירש וראש בשבתמילה

 תתרפיא.בסיסן

 לר. רהנלרה פדר'םדיב'
תתרפז

 וע.ר יפעיט לא והר"ל טיטן פשיטים ל"ר השקל למחצית *תן פההטנהג
 ואת סע.רנו שנלינו ומקורם לאביונים, סתנות עבור עצסן בפני פשיטיםר'

 על בנתר ע,גולים שני צרקח נבאי שעשו פשום הטנהג היה הגירושבשעת
 לכך מ.וחר בעיגול השקל סחצ'ת ליתן כרי מעות לגבות עליו שיושכיןהאכן

 פעוירין .ר בכתיבת ישן בספר ראיתי וכן השני בעיגול כנ"ל לאכיוניםומתנות
 עתה והן צרקה, רתעניתא אורא לתוכו ל'תן והג' כנ"ל עיגולש עיגולים.ב'נ'

 סנהנ צרקה הנכאי בסל, סלה אמן עלי,ן יכוננה ואת בשרנו להתישב שחורנואחר
 סלחא נתיסר וה פנה: כי עבר, שפיר ולאו אחת נקופה הכל ונהנוקרסונינו
 הטה והנה אחרת לצרקה לשגותם רשאין הנכאים אין פורים רפעותבטעמיה
 ללק נטה כאורח פה והוא רח.קה מארץ בבא ליסול יר הפהטט לכלנותמן

 שפקכל ההסה פורש מעות שאין נסצא ישתה וטינו יאכל טפתו שלובאכסניא
 ארם בני לב' סחנות ב' נותנים רעלסא ררובא ואע"נ סורים ל0עורת כאיםהאירח
 נתקנה הנ"ל תקנה רעיקר לטימר איכא סקום סכל צרקה לנבאי שנותמס מהסלבר
 שמכלער, לאביונים כטתנות כן :ם רסחויבים טשלהם סעט להם שישלאותם
 העשיר,ם שגם תקנו כן ,מפני עני לש.ם כלום נותנין אק צרקה לנבאי שגותניםטה
 חאלה הרברים פי על הבושה, טפנ. ליתן שרוצים לאבי.נים מתנות לגכאיםיתנו
 ליושנו. הנ"ל הסנהג להחויר אשתרל השם ירעה אם חיל' אישראם

תתרפח
 וכרים רהתנו *תן הסחו*כין לאביונים ומתנות השקל טחציתשישר

 ליתן הם,סיף כל אכן תסעשר סן אותן גותנין אם כנתינתם יוצאק איןנרולים
 הסעשר. מן החוספה ליתן רשאי חסחויבמשיעיר

תתרפס
 ,פנהנ ישראל ארץ לעני השקל סחצ.ת לשלוח המנהג סקופותבהרבה

 לירחשלים. שקליהן שולחין 'שראל כל היו הבית שכ~פן אחרי ההא.פה
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תתרץ
 בכל בהכשר כתובה טנילה לו להיות אחר לכל להשחרל יה'רלחיות

 חנרפסח בטנילה יהגא רשורם אין כי תורה כספר בסתוס,ח בה לרקרק 91ריןרינקו
 כטעט ווה כטלה טלה אוחה "פמע כן אם אלא יתא ארם אין החוןובקריאח

 חובתו ירי שא שלא פלבר כשרה שאינה הטנילה על והטברך אפשר,א'
 לכטלה. פברכות הנר1ל עונש עליו הוינם

תתרצא
 אינן סארים הרבה ונם בס,פה עם,ר לה לעשות כלל נוהרין העלםאין
 שיוכל כערך הכתב התחלת קורם הסנילה בראש חלק נויל להניחנ1חרין
 שמסופקני רק הפ:טקים כל רעח ננר וה 1הנה ההוא. כחלק חמגילה כללנלול
 יברך אל רטסנ'ק לי נראה לכן לעככ אפיל: או לטצוה רק האלה חרבריםאם
 ליתן צריכין כוה טנילותיהם העוש'ם אכן להקל. ברכות רספק כ1: הטנילהעל
 בשנה. שנה כל כרינה 11 טצ1ה מקימין אין סועטת התאה שספנ.הר,ן

תתרצב
 שכן וכל רשנילה על הש"ץ כשסברך בכפנה להאוין מאר ל'זהריש
 ברכה. ירי בברכתו יצא לא. כן לא ראם הברכה בשעת יסיחשלא

תתרצג
 רעשרת והתיבה הטן בני רעשרת ,השמות איש טא:ת וחסש לוטרצריך
 האפשר בכל עצס, להסר,ח יש לכן לכתחילה, אחת בנשימה הכלשאחריהן
 שא. אחת בנשי~ה אמרם לא אם אף כר.עכר אכן כתיק1נה, חטצוהלעשות

תתרצד
 או ח~ה להוצ,א 1בא .צא כבר אם בין לעצטו בין חמנילה יחירכשקורא

 לפניה טברך כשרה סנילה פתון קורא אם הכנסת בבית היתה שלאנקבה
 וטנהנים שטחרהו פי על אף ערוך, בשלחן פסק כן לברך, אק לאחריהאבל
 הירושלס. טשום י,0ף כית רססקנת לי נראה לאחריה אף שסברךכתבו
 יוסף בית שכתב ממה רסילתא רסעסא ל' ונראה ברכות. בספק 1בפרטעיקר
 חנס על רק הטג'לה על תיקונה עיקר אין שלאחריה רברכה הר"ן בשםשם
 לבטלה. ברכה ח: ה1.א אחת פעם שאסרה מק כןאם

תתרצה
 נבי לקךל ,עתן כבר, יצא והוא אחר כשמוצ.א שהחינ, לברך איןנם
 רפסח.קיר,ש
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תתרצו

 בחתימה וק הרב האל לומר שאין וטנהנים הטור כתב שלאחריהבברכה
 חנ5רע. רק חנ5רע האל יאמר לא בחת,סה וק הרב רק חרב חאל יחטרלא

תתרצז
 ערוך. כשלחן ורלא כיום שהחפנו סכרכים שאין הפנהנפה

תתרצח
 היפים ככשאר רק הטנילה קורם לטולו פה הטנה; אק בפוריםטילה
 סררכי. להנשוליקירק

תתרצט
 יהיה אם אף ביום עיקרה ולפחות ביום רוקא הוא פורש סעורתחיוב

 פורים כנשח בליל כסעורה קצת להרבוח תמיר משתה לכ וטוב בלילהסופה
 הסעורה שהיא נראה ,הא שלא קטניות סיני לאכול טוכ אכן למנילה, פנילהבק

 חיכף ולסחר כן. שהפנהג כתב בו ובכל רניאל. לורעוני ~כר ה,א נםהעיקרית,
 החככ אכן נפש1 לבסום, 1,שתה כסעורה כן נם ירבה הכנסח סבית היאהאחר
 והסעורה העולם. מסעורת יפרהש שלא כרי סעורתו לנפ1ר ששהר כראשועיניו
 הלילה קורם שע1ת שלש לשחות רק ערב לעת סטוך מפש יתחיל לאההיא
 יקים ביססא. סעורתו עיקר שחהא ביום נפשו אות בכל ולשתוח לאכולכרי
 טתבשי*ן חשובות סנות שתי אהה פעם לפחות ביום טנות טשלוחסצות
 תשובות בטנות כהלכתה המצוה שקים ואחר אחר ותבשיל ין טלא כוסאו
 כררך טנות טשלוח כענין שונש טפינש בסינים וחיתול שחוק לעשוחיוכל

 כל"לה. חן ביום הןהעולם

תתש
 ירקרק טקום פכל פורש בסעורת ו"ל חכסינ1 חהסיר1 סאר אםאף
 כעשרה. וקרהפה תפלה ביטול ובלי סצוה כיטול בלי וקרושה כיראה זתהיההארם

 בפרט עור כתב טוב 'ום נב' סשט1 לעיל שכתבת. סה אחר חכפהובראשית
 שהאריך משה בנוטה ועתן סופריס. מרבר, בהם שהסעורה ופורים חורשבראש
 שלא ער בפורים לבסוסי עריך ו-ל חכסינו שכתבו וטה האלו. כרברים0אר
 היום בסרר אק פירושים, כפה שם כתכ טררכי לברוך הסן ארור בין'רע
 רהכל לי ונראה לפסאלו, ימינו בק 'רע שלא ער שישתה אסרוה שרוקאכתב
 רבר בשום ולבר,אוחו קונו ליראת התן ריכוי יויקנו שלא פבעו שהוא פהלפי

 שסים לשם כינחו תהיה הממעים ואחר הטרכה שאחר בעי לבאורהסנא
 . ערוך שלון כחנהוח 0סיקוכן
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תתשא
 הסקום לפני רשע להיות סק,ם ר1אה אינני בפ1רים הצבור עםותפילה

 ירי על וכל מכל ערבית תפלה שתתכטל לראונ יש כי האף אחח שעהאפילו
 שיתפללו קורם הפורים כרת ,שחה שאכל בנפש1 רואה הארם ואםשכרות,
 כנשחו סרם הניסים על עם המוון ברכת לכרך לו :תונה הרשות הצבורעם
 להושיב לו שטוב ל' נראה הי1ם כח1ק שתה לא ערין אם אכן הכנסת.לבית
 הטוון ברכת לברך יצטרך שלא כר, שלחנו על ש.היה מי א1 חולה אווקן

 יחר 1.צסרפו אחת סעורה יחשב למע, כשיכא והסוציא ירים ונט'לתכש,צא
 בפור.א. לבסומא ,צריך שאסרו ו"ל חכמינו פאמר ירי 'וצאלהיות

תתשב
 נוהנין א.ך למעלה כחכתי כבר הל.לה ער פורש סעורת לו שנפשכהמי

 המוון. כברכת הניסים עלעם

תתשג
 גפנ. בפרק כתוב ובתפלה הכנסת בב,ת הנ.סים על ששכח טירין
 לקמן.עצמ1

תתשד
 לפ"ק ולשטחיה לששון 11 כשנה שחל כסו שכת כערב סורים חלאם

 סע1רת להתחיל הסאחרין עבר. שפיר רלאו תתרצ"ט סימן לע'ל כתבתי1ככר
 שכח גערב תל אם אכן ט"ו ביום עיקרה שנטצא קטנה מנהה אחר ערפורים
 שהוא שבח ככור פ1נם ב~ה חצ1ת אחר בימסא הסעורה עיקר א1 יעשהאם

 1לכן סופרים סרכרי שהוא קבלה סרברי רק אינה פורים וסע1רתראוריתא
 ה.ה השנים בכל שנם השכם ככוקר הסעורה ע.קר לעשות שיקרים כעי:יט1ב
 לאבי1נים טחנות ירי על פה שנתפשם כן א.נו שהסנהנ רק כך לנהונראוי

 עיקר לעש1ת כוה ארם 'עשה אל שבת בערב לפח1ת לכן ב.ום בהםשסרורים
 לרקרק כראשו עיניו להי1ת לחכם צריך מק1ם מכל אכן היום. בסוףהטצוה
 בבוקר עצמו יכסם רק בהשכמה מראי טתר בסנו וימלא לנמרי ישתכרשלא
 לבס1טי צריך רק ו"ל חכסינ1 אמרו שלא שבח לסע1רת נם חלק שיתןויראה
 רוכת' ככמה השכרות ננות שירוע לוט של כשכר1ת1 להשתכר ולאכפ1ר.א
 שלא כרי שאטרו ומה חס1רות, עבירוח הרבה לירי כך 'ר. על יכאוכקל
 תת"ש. בסימן כחכתי טררכי לברוך המן ארור כיןירע

תתשה
 רבשעטנז ואמינא שעטנו בנרים בש.נוי בפ1רים המנהנ על לרכררא'חי
 גשעטנז רק היתר מצא1 לא המקילין אף גי בעולם היתר שוס איןרא1ריתא
 בתשובה מינץ טהרי' כתכ כך כ' פורים כשושן אינו וה היתר 1נםררבגן
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 ופה ויום לילות ב' רק שר. רלא ובהיפן אשה מרי לבקת נמ הומק

 הטעם. ותטצא שם עפן ראורתתא אשור אפילו ב1השחהור1

תתשו
 לבא ורחמנא ובשמחה בסעורה קצת להרבות טצוה בו נם קטןפורם

 נפשו ותאות בטנ1 לסלא רק ולא שפים לשם כסעורת1 כינתו שאםבעי
 ומקוכלה. רצךה סעורחובוראי

תתשז
 בככור לבתינו שבנו שב1 היום שלפני היום הוא ראש1ן אררבהט

 ראשונה בפעם או שלבשנ1 החררה ומפני בשונאינו רבות נקמ1ת ונעשהנרול
 נר1ל בסורא ופלצות חיל אח1ום כאחר 1קטנים נרולים העיר אנשי כלואפילו
 בהסכפתם שעסהם הטרירה בראשי נקמה לעשות הטהוטה רבות ירי עלפן
 רנע כסו הפוכה ה1את השר תהיה 1נכברים נרולים בעיר והרבה הרכההי1
 קוססר.א בשם 1בחצוצרות בתופים הנ"ל יום לפנ, יוטים הוכרו ולכן 1שלוםחס

 .סצא 1לא יראה לא ארם וכל ין ארם ש1ם ישתה לא הנ"ל שביום יר"הוקשר
 בתים בעל. הארכעש אנחנו קבענ1 11 ראנה ולסנה הנ*ל ביום העירברחוב

 אחר היתי שאני הנורל יר. על שע"1 השנה ראש מקורם געירשנתישבגו
 נאכר ולא ההוא ביום לנו ה' יחעשת או4 ולרורוח ההוא ליום צוםמהם
 פ"א, סיפן אקרא כ"ו, טשן נקרא אל.ך עשרה: גשסונה הס*חות אלוולוסר
 נא אל הר, סיפן נושע 'שראל ו', סיפן אירא יום אני ס"ר, סשן צררונירבות
 שגובין לצרקה לבן התענית בליל נפש1 כופר כית כעל כל וליתן ניוסיפן
 אסר ש1ה לער "פראל עסו ש1מר וברוך לענים תיכף לחלק הכנסתבבית
 הטוררים בראשי נקמה לעש1ת הסוכן הנ"ל ביום אלקים חררת העיר1תוו
 בכבור אוהנ1 כברו אררכה ומצסצף כצף ונורר פה פוצה היה לא לאלותהלה
 השם. ירצה אם בססוך אכתוב כאשר,רול

תתשח
 בתענ'ח נר'נם שבת בערב 1תענית זה כתענ,ת וחולה ילרת מלההמ
 תתקנ"ר תתקג"נ בסיסן השנה ראש לפני כתכתי חשנה ראש לפנ'שקבענו
ותתקג-ה.

תתשט
 בשחרית תחינוח לומר ושלא 1לשסחה לסשחה א1 קבענו חראשון ארר=ף

 שנעש1 הנשים רבר. שם על גצענז י. פורים בישראל שפו ויקרא למנצחרק
 שככנו לאי תהלה כי עברה הנ"ל ראנתני כי שראינו י.לכן חהוא יוםבערב
 ,שסחה לסשתה שאחריו היום קבענו לכן שנחנו עלינו וערבה סחריר ואיןלבמח
 בו שנעשו והגיסש והנס. סלחמה יום אחרי שקבעו הפורים 'סירוגטת
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 יר"ה ררמשטט גרוב וינר ססענץ הנמון הקוסיסריא אותנ, שחחירו המההלא
 בטכסשי לאהתותם כרנליהם הולכש רכש עטים בקרכ נרול כככ,רלרחובותינו
 יהורים בצורר בנקפות ראינו ססש ההיא וכשעה ובמחולות ובתפיםפלחמה
 הנעשה ההיא בכבור יבושו שונאינו וחוו המוררים וצרופו הנ"לינצענץ

 לעיר מחון תלויין הולכים ומקצתן מקצתן עילם ~ראת הלכו שהמה אולנו
 הזאת לעיר שההיכונו בעת כפנים פנש לעינינו נרולש שפמים בהםועשה
 שיצאו בשעה הנ"ל סוררים שאו נכחו אשר שער ררך באנו כי הנ"לבכבור
 בשעה המוררים ראשי בהם ליתן לנררום הנכנים הבימה לפני הוליכונונם

 העיר אנשי וכל מאר"ק הרא"ס על בנתה היתה והקא סיתתן עונשי לחםשנעשו
 פהם ואיש טשהוטטש הקוטיטריא שרי ירי על לנו הנעשה הככורבראוחם

 האשפה לפנות כע~רתינו הי, הסה אררבה להרע ננרנו לשונו את חרץלא
 סלולה ררך יהיה לטע, סכית שלגו הרחוב ;לשער סטוך שהיתההנרולה
 וטטירש חתוטים מנינש שלטה בה ס,נחש היו אשר האחת העגלוחלשתי
 לשער והשני העלי,ן משער אחר טנן הנר,ל הנשר יר"ה הקשרבחיתם
 אוחם חוקו תיכף הנ"ל צכא אנשי אשר היאל לשער ,השל,שיהבריקלן
 בריטענן אכרהם כטר הפרנם חמי ישכ עליה הב' והענלה יט,ט, לאכטסטר"ם

 שיזכנו הכבור מלך סלפני רצון 'הי הפורגרא. מחו* רנלים נכה שחיהו"ל
 רצק. יהיה כן אסן ונו' האחרון הב.ת כבור 'היה נרוללנבואת

 ראשינה. חהלי וזה חשנח מכל חטם סדר גמר אחר סרקים איזח ייחד אשלמח גדרחי אשראת

 המזון. וברכת בתפלה הטעיותפרק
תתשי

 שלא נאנס א, ששכחם,
 התס~

 תפילח וכן ~פנה שעבר ער טנחה תפלת
 התפלל שלא ההיא לחפלה תשלומין יש וסנם שעבר ער יוצר א,מעריב
 שאחר רהינו לה הסט,כה האחרת תפלה בזמןכומנה

 שהתס~
 הסמ,כה חפלה

 ששכח התפלה ויחפלל אשרי תיכף יאמר טלהחפלל ששכח התפלה ואתאחר.
 כנון תשלומין, א'ן שביסל לתפלה הסמ,כה התפלה לאחר אבלמלהחפלל.

 ששכח או סנחה שהתפלל אהר מה ומן ער נוכר ,לא שחר'ת התפלל לאאם
 אין לסוסף וכן תשלופין עור השחרית לתפלת אין אד סנחה להתפללנם

 כמויר התפלל לא אם אבל תשלוטין להם .ש אונם או שוננ ורוקאתשלוסין.
 שלא לתפלה תשלומץ ויש כאונס הו. שכור לתקה. יוכל לא אשר סעותהוי

 כשכרוהו.התפיי

תתשיא
 ההיא לתפלה ר. שעות שהיה בעור עסק באיוה להתעסק שהתחעס,
 תשלומק ו"ט כאונס ק גם הוי ההיא תפלה ופן שעבר ער נטשךוהעסק
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 ס1.ר הו. העסק ירי על התפלה ומן שיעבור העסק ,בתחלח יורע ואםלחפלת1.

 מכש1 להפטיר שיצטרך טמון הפסר מפני אם אכן לתפלת1. תשלומק1אין
 סו.ר ה1, לא סמונ1 להצ,ל כרי התפילה ומן עבר התפילה זמן יעכיר לאאם
 לכתחלה אבל מויר. הו. להררח כרי העסק אם ררוקא לתפילתו, תשלומיןיש
 כננר סצוה הפסר ויחש1ב ממון הפסר שום ספני התפילה 1פן יעבירלא

 ונאמן הוה הע1לם חי טכל הכא בעולכ רוח קורת אחת שעה יפה כישכרח
 והריוח התפלה שתבטל אפשר גס סע,לתך, שכר לך עמשלם סלאכתך כעלהוא

 כבסררש סכנה, ליר, תבא כן יר. שעל 1אפשר בירך, יעלה לא סוברשאתה
 בתסיט1תך. תעמור אם נסיון לירךבא ההה" ר.וח לא אם יורע ומ. למקום שלוחים הרבה כי בי, אנפת כיא1רך

תתשיב
 סיפן כנ"ל שתים ערכ'ת יתפלל שכת בערכ סנחה להתפלל ששכחס'
 אף קישח אתה א1סר סנחה בטרעה שמהפלל השנית בתפילה 1נםתתש".
 חיל. תפלה היא התפלל שלא שהתפלה פיעל

תתשיג
 1נם שח.ם ערביח מתפלל חורש ראש כערב מנחה התפלל לא אםוכן
 רבא. יעלה אומרבשניה

תתשיז
 אחר להתפלל והתח.ל ,מנחה יוצר בערכיח ט1ב 1יום כשכת שטעהסי
 שהתחול הברכה אותה כל ינטור רצה ער ואילך יפשם חונן אחה הקרושהאל

 אתה כנון להתפלל שראוי מה הסא1רע סעין יתפלל הכרכה נמר ואחרבטע1ת
 הברכה. באמצע פוסק במוסף אבל וכיוצא, טשה ישסחקרשת

תתשטו
 ,יאטר הברכה כאטצע אפיל1 פוסק רצה שהתן~ל אחר ער נוכר לא,אם

 נ1כר לא ואם ההוא. בי1ם ההיא כתפלה להחפלל שראויה הברכהח'כף
 התסלה. לראש חוור שלום לעחשה רנל'1 שעקרער

תתשטז
 להתפלל החון שהתריל קורם עבר אם לראש לחוור רמחותב סקוסבכל
 א1 במלה, מלה עפו ,יתפלל החון עם התפלה להתחיל צריך עשרהשמונה
 החו, שיניע קורם הקרוש רהאל אמן סאחר לגפ1ר שיכול בעצפו יורעאם

 הקרוש. רהאל אמן שענה אחר ער סלהתפלל ימתין א1לסורים

תתשיז
 וכיוצא גם,סף יוצר שהחליף כנון בוו 11 שגת של תפלוח שחחליףמי

 חחר. אינו ב11 זו טוב יום הפלות שחחליף טיוכן
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תתשיח
 שיהיה פקום באיוה שבת אחת פעם רק וה~כיר בשבח טוב ,וםכשחל

 חוור.אינו
תתשיט

 כשמקשקש רהתנ1 שעות שבע ער רוקא הסוסף תפלח שןלכתחלה
 כל אכן היום עבר אם תשלופין לה ראין קרבנ1 בטל יומו עבר 1אםאחר,
 תפלה בוסן שלא אפילו אותה להתפלל כיר1 והרשות בריעכר וסנה הואהי1ם
כלל.

ותתשך
 חול של שת'ם שכח בפוצא' ,תפלל בשבת טנחה החפלל לאאם
 שהיא ובשנ,ה ח1ננחנו אתה סתפלל החיוב שקר שה,א רא"ונה1כתפלה
 שלא רק סנחה תפלת התפלל אם 1אפילו חוננתנ1. אתה יתפלל לאלתשלוסין

 החפלל אם הנ-ל. באופן חול של שחים ערבית סחסלל הכי אפילו אחר אתהאמר
 לתפלת לו נחשבת שניה חוננחנו אתה התפלל ובשגיה בראש1נה חוננחנואחה החפלי לא ואם יצא, סהן אחת כש1ם התפלל שלא או בשתיהן חוננתנואתה
 חתנתנ1. אחה כה אוטר 1אינו לתשלומין אחת תפלה וסתפלל וחוורהחיוב

תתשכא
 בכל המוער ובחי 1סנחה ליוצר חורש בראש 1.כא יעלה ששכחמ
 בטקום חתימה בלא ויכא יעלה יאמר פורים שהתחיל קורם נוכר אםהתפלוח
 שלום עושה אחר ער נוכר לא ואם לרצה, יחוור סורים אחר ואםש:וכר,
 עשרה. שסונה תפלת לחחלת.חו1ר

תתשכב
 שאטר אחר ער נוכר ולא ח1רש ראש של בסעריב 1יבא יעלה שכח"ם

 לחוור. רשא. א.נו וכו' הסחויר ה' אתה ברוך שלהשם

תתשכג
 השלום ע1שה קורם נוכר אם התענ.ת ביום עננ1 להחפלל ששכחסי
 עפו את רהסכרך הברכה סיום אחר לאמרו ביר1הרשות

 ישרא~
 בשלום

 אתה, ברוך ער עננו יאמר רק הברכה י0תם ולא בתוכ1 או נצור אלקיקורם
 שלום לעושה רנליו שעקר 1אחר עשרה. שמ1נה תפלת אחר לאמרו חיוב איןאבל
 כ~. עננו לומר רשא'אין

תתשכד
 אתה רכרוך השם שאמר קורם נוכר אם בקיץ, הרוח משיכ אסראם

 יחוור השם שא0ר אחר ער נוכר לא ואם גבור, לאתה יחוור המתש פחיהה'
 התפלה.לראש
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תתשכה

 לעושה ר:ליו שעקר קורם נוכר אם וססר, טל 1תן בקיץ אמרואם
 לראש יחוור ר:לי1 שעקר ער נוכר לא 1אם עלינ1, ברך לברכת יחוורשלום

התפילה.
תתשכו

 אתה שהתחיל קורם נוכר אם יכו' הרוח סשיכ לוסר כחורף ששכחס,
 אחר ער נוכר לא 1אם ש:וכר, במק1ם חתיטה בלא הרוח משיכ יאפרקרוש

 התפלה. לראש ,חוור קרוש אחהשהתחיל

תתשכז
 אתה רכר1ך השם שאפר ק1רם :וכר אם כחורף, 1סטר טל ששכחטי

 אחר ער נוכר לא 1אם שנוכר, בפקום ומטר טל 1תן .אסר השנים פברךה'
 יאטר וכו' חפילת שופע אתה לכי 1כשמניע קו~נו שטע ער יתפלל השםשאפר
 יאסר תענית הוא ואם וכו' תפ.לת ש,מע אחח כי כך 1אהר וסטר טל ותןשס
 חפלה רשוסע השם שאמר אחר ער נוכר לא 1אם עננ1, ק1רם ומטר טלותן

 לעושה לאחוריו רגלי1 שעקר ק1רם נוכר אם רצה, ק1רם ופטר טל ותןיאסר
 גוכר לא ואם התפלה, ס1ף ער עלינ1 ברך מברכת להתפלל לאחור.1 יחוורשל1ם
 עשרה. שמונה לתפלת יחויר שלום לעושה רנל'1 שעקר אחרער

תתשכח
 לאו, אם 1מטר טל א1 הר1ח סש.ב אמר אם 1בק"ן בחורף ל1 שספקסי

 אסר לא ססתמא פסח של ראש1ן לי1ם המטיכים יום שלש.ם כל הכי, רינאה1י
 שסתפלל.ן הח1ל סיטות י1ם שלש.ם עכרי אם 1מטר טל לענין וכן הר1ח,טש'ב
 יוכ בשלשים שהור:ל מה ואילך משם שהתפלל חוקה השנים כרכתכהן
 המבואר באופן לחוור צריך ,ום ל' עכרו לא 1אם לחו1ר, צריך ואיןאלו

ל5עלה.
תתשכט

 כרינ1 התסלל אם 1נסתפק יום ל' אחר לפרקים להתפלל שרנילים מה כלוכן
 חורש ראש בהוכרת נסתפק אם לאפיק. כרינו התפלל שלא חוקה לאואם
 כר.נו. שהזכיר חוקה הו. או כשלפנ,1 ל' ר,ום שלש,ם כ,.ם שה1א שבתא1
 כתפלה. ש1ה הוא זהורין

תתשל
 חוור. א.נ1 כאב בתשעה טנחם אסר לאאם

תתשלא
 בספר וכתוכ כסוך סי או וכרנו לופר תש1כה ימ, כעשרח ששנחם,

 יחו1ר בה שטעה הכרכה אותה חחימת של השם שאמר ק1רם נוכראם
 יחוור. לא השם שאמר אחר ער נוכר לא1אם
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תתשלב

 נזכר תיכף הרנע וכאותו הקרוש האל התשובה יסי כעשרת אמראם
 לראש יחוור רנע באותו נ~כר לא ואם הקרוש המלך תיכף יאסר אושטעה
התפלה.

תתשלג
 ררוקא סלך, שאסר כ.ון ,חזור לא וסשפט צרקה .אוהב סלך אסראם

 לחוור. ח'ב וסשפס צרקה אוהב האל אפראם

 המזון' בברכת טעותדיני
תתשלד

 טוב ביום ויבא 'עלה או המוון כברכח רצה ,בשבת לשר ששנחפ
 לראש חוור אבינו האל ה' אתה ברוו של השם שאטר אחר ער נוכרולא

 וכל רשבח שלישית סעורה אבל וערבית שחרית כעורת ורוקא הסוון.ברכת
 לראש. חוור אינו טוב ויום רשכת סעורוח שארשכן

תתשלה
 רחולו כטעורות וכו לראש, חוור אינו חורש רראש הסעורות בנלונן

 לראש. חוור אינו סוערשל

תתשלו
 הים,ם כל רין אוי וכו' אכינו האל פברכת השם שאמר קורם נוכרואם

 ה' אתה כרוך אופרים בשבח יום. לכל סיוחרח ברכה לוסר שוההנ"ל
 ולבריח לאות באהבה ישראל לעסו לטנוחה שכתות שנתן העולם סלךאלקינו
 ה' אתה ברוך חוהם א,נו שלישיח ובסעורה השכח, מקרש ה' אתהברוך
 ה' אתה כרוך סוכ וניום וכו'. האל ה' אתה ברוך יאפר כך ואחרוכו',

 יום )את ולשפחה לששון לישראל טובים ימ'ם נתן אשר העולם טלךאלקינו
 חנ שמיני - הוה הסוכוח חנ - הוה השכועות חג - הוה הפצותחנ

 והוסנים, ישראל סקרש ה' אחה ברוך הוה( הזכרון יום - הוההעצרת
 אינו הסעורוח בכל הטוער וכחול וערבית פשחרית ח,ץ הסעורותובשאר
 לעפו למנוחה שבתות נתן אשר סוב תום ובשכת וכו'. ה' אתה ברוךחותם
 - הסצוח )חנ יום אח ולשמחה לששון טובים ויט.ם בריח לאוח"שראל

 ברוך הוה הוכרק( יום - העערת חנ שטיני - הסוכות חנ - השבועותחנ
 ובראש חוהם. אינו שלישית ובסעורה וה~מנים. משראל השכח פקרש ה'אתה

 "שראל לעסו חרשים ראשי שנתן העולם פלך אלקינו ה' אתה כרוךחורי
 לוכרון חוום'ם וראשף למנוחה שבחות שנתן חורש וראש בשבתלוכרון.
 השבה. מקרש ה' אתח ברוך ולכרית לאות כאהבה ישראללעסו
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תתשלז

 ה' אחה ברוך רהינ1 רחם ברכח מס,ף השם שאפר קורם נוכרואם
 הסעורות ככל ח1רש וראש הט1ער וחול טוכ ויום כשבח אוי וכו' ברחט'1כ1נה
 שנ~כר. בטקום 1.בא יעלה או רצהיאטר

תתשלח
 רק חוור אינו בפ1רים א: כחנוכה הסו1ן כברנת הנשש עי ששכחמ
 ברכח בס1ף שא1פרים הרחפן שאר אצל אחר הרחטן לה1סיף כירוהרשות
 כים.ם לאכותינו שעשה כמ1 נשים לנ1 יעשה הוא הרחסן יאפר וכההטוון
 שאמר ק1רם נוכר אם אכן הניסים. על ס1ף ער וכו' .בימ. הוה כוטןההם
 שנוכר. במק,ם הניסש על יאסר הארץ על ה' אתה רבר1ךהשם

 על'1ת. לשוכן תהלות הטעי1ח, פרקתם

 המטה' שלפני שמע קריאתסדר
תתשיט

 ה' שוטרנ1 ה' פעמש נ' ויאמר הסו1וה על 'ר.1 שת. 1יגיח 'ריו'טול
 רעהו ררכיד ככל עולם, וער סעתה ובאינ1 צאתינו ישמ1ר ה' יפ.ננ1 יר עלצילנו
 פעמים. ו' אורחותיד ישרוהוא

 אארונות שוחיות ר' ו' ובלילה זה צחר נח אפי מתפניא *לימהץ אותעת ג' לילהבכל
 ר(השון- פסוק לילח בכל יאפר תאחרותומאותיות

 י1כה "במה טאר. ער תע~בנ. אל ער אלפים כל ררך, תסש,-אשר'
 אנשי ער ניסלים כל עברך, על ":ט1ל רבריך. אשכח לא ער ביתים כלנער,
 ססוק אחרות סאותיות ונם ב' *ל אומרים השליסות אות,1ח אלועצתי.
 ער ררכך, ה' "הורנ. לבי. תרחיב כי ער נפשי, לעפר "רכקהראשון.
 א1תיות אלו כחק.ך. 1אשיחה ער ה', חסרך "ו.כאני חיני. כצרקתךלטקוריך
 "וכר האחרות. האוחי1ת סכל ראש1ן פס1ק ונם נ' ליל אומריםהשליט1ת

 הארץ סלאה ער אסרת., ה' "חלקי נצרחי. פקוריך כי ער לעברך,רבר
 של,טות אותיות נ' אלו וכסף. :הכ מאלפ. ער עם, עשית "טוב לטרני.חקיך

 רכוננ1נ,, עשוני "'ריך האחרות. האותיוה פכל ראשון פסוק ונם ר' לילא1מר,ם
 -לעולם פיך. ער1ת ואשמרה ער נפשי, לתשועתך "כלתך אכוש. לא לטעןער
 ה' ליל א1פרים שלמ.ם פסוקים נ' אלו מאר. מצותך רחבה ער רברך,ה'
 כן על ער תורתך, אהכתי "סה האחרוח. האוחיות סכל ראשין פסוק1נם

 עקב. לעולם חק.ך לעשות ער רבריך, לרגלי -נר שקר. ארח כלשנאתי
 שליפות א1תיות נ' אל1 יראת.. ופפשפטיך ער אהבתי, 1תורתך שנאת."סעפים
 משפס "עשיחי האחרות. האותיות טכל ראשון פסוק 1נם 1' לילא1סרים
 שמרו לא ער כן, על ערותיך "פלאות שנאתק שקר אורח כל ערוצרק,
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 אוטרש שליסות ~עתטת י' אלו ואחוק. הבנני לעולס ער אחה, "צרקתורתך.
 כי ער לכ, בכל "קראחי האחרוח. הא1תיות סכל ראשון פסוק ונם שבת*ל

 ררפ1גי "שרים צרקך. משפם כל ער וחיצני, עני "ראה יסרתם.לעולם
 שכחח.. לא פצותיך כ, ער ה', לסניך רנחי "חקרכ נגרך. ררכי כל כי ערחנם

 אהריהם האמר סעם ובכל תמשלות קהר טס"1 הטעלדת שיי שני טשי 54ה=ל
 ישראל- נא יאמר לט שורה ה' לולי לדוד תפשלותשיר

 אקליל

 שיר לסלחמה. הפה ארכר וכ. ער ק"ך קאפיסל ה' אל הפעלותשיר
 'קכ"ר. וארץ, שמ.ם עשה ה' בשם ער ה'לול, לרור הסעלוה שיר קג"א. ע1לם, וער 0עתה וכואך ער עיני אשאלסעלות

 בקליל
 הטעלוח שיר קכ"כ. לך, טוב אבקשה ער שמחתי לרור הסעל1חשיר

 וכו'. ה.ה ה' לול' לרור הטעלות שיר קג.נ. לגאיוניס, הבוו ער נשאתיאליך

 גקליל

 קכ"ה. 'שראל, על שלום ער שון כהר בה' הבוטחש ה0עלותקךר
 וכו'.ה, לולי לרור הסעלות שיר קכ"1. אלפוחיו, נ1שא כרנה ער ה' בשוכ הסעלותיאר

 ד"ליל
 הסעלוח שיר קכ-1. בשער, אויב'ם אח ער ה' אם לשלסה הסעלוחשרר
 שהיה ה' לולי לרור הסעלות שיר קכ"ח. 'שראל, על שלום ער כלאשרי
 וכף.לנו

 הקליל
 שיר קכ"ט. ה', כשם אתכם ברכנו ער צררוני רבח ה0עלותשיר
 לרור הסעלות שיר ק"ל. עונותיו, טכל ישראל את ער מפעסקיםהטעלוח
 כו'. לנו שהיה ה'לולי

 ךקליל

 המעל1ח שיר קל-א. עולם, 1ער מעתה ער נכה לא ה' 4ור הסעלוחשיר
 וכו'. ה' לולי לרור המעלוח שיר קליב. נורו, שיץ וע*ו ער 4ור ה'וכור

 שבת.ליל
 ברכו הנה הסעלות ש.ר קל"נ. וכו', סוב 0ה הנה ירור הטעלותשיר

 אשר אלקיך ה' אנכי וכף, לנו שהיה ה' ל1לי 4ור הפעלות שיר קל"ר.וכו',
 אראהו אשביגהו ער כוננהו ירינו ומעשה ע*נו כוננה ירינו וסעשהע*נו אלקיני ה' נועם ויהי לרעך, אשר וכל ער עברים סבית מצרש סארץהוצאהיך
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 יברכך סלה, ברכתך עטן על ער אבשלום ספני בכרחו לרור משרפשהגתי,

 לך ו"מם אליך פניו ה' 'שא פעטים, נ' 1יחנך אליך פני1 ה' יאר ישמרךה'
 אליך סניו ה' ישא ויחנך אליך טניו ה, 'אר וישפרך ה' יברכך פעמים, נ'שלוס
 נבריאל וטשטאל' סיכאל סיסיני ישראל אלקי ה' בשם פעטים, נ' שלום לך1ישם
 ששש שלשלפה מטחו הנה אל, שכינח ראשי ועל רפאל ומאח1רי אוריאלוטלסני
 ירכו על חרבו איש טלחסה טלמרי חרכ אחזי כלם ישראל מנבורי לה סביכנבווים
 .נר עקב פעם.ם, נ' עקב ינר וה1א ינורנ1 נרור נר פעמים, נ' בלילותטפחר
 וילך .שראל סהנה לפני ההולך האלקים פלאך ויסע פעסים, נ' נר נר1ר יגורנווחוא

 בין 1יבא פעם.ם, נ' מאחריהם ויעמר מפניהם הענן עטור ויסעמאחריהם
 קרכ %א הלילה את ויאר 1החשך הענן ויה. ישראל מחנה 1בין טצריםסחנה
 כר1ח ה,ם את ה' ויולך הים על יר1 את ישה ויט פעמים, נ' הל.לה כל זה אלוה

 ייבא וגו' ויסע פעמש, נ' רשש "בקע1 לחרבה הש אח יישם הלילה כל עיהקרים
 וינער השטן בך ה' ינער השטן אל ה' ויאפר פעסים, נ' ביחר ונוסר 1יט1נ1טר
 פצר לי סתר אתה סעטים, ח"' סאש מוצל אור וה הלא בירושלים הבוחר בךה'

 סתר לי פצר תצרני רני פלט תס1כבני סלה סלה תסובכני פלט רנ.תצרני
 ה' צור עולטים ע1לטים צור ה' ביה כי ער ער. כה' כטחו פעסים, נ'אתה
 בשלום עפו את יברך ה' יתן לעטו עוו ה' פעמים, נ' בסחו בה' ערי ער כיכיה

 צבאוח שרי אל ה' פעמים, נ' ה' עוו לעמו יתן ה' יכרך את עפובשלום
 ארם אשרי צכאות שרי אל ה' סעסים, נ' סלה יעקב אלהי לנו משגבעסנ1
 קראינו ביום יעננ1 הפלך ה1שיעה צכאות שר, אל ה' פעמים, נ' בךבוטח
 ענני בקראי לר1ר מופור בננינות למנצח פעמים, נ' יחר ושלשתם פעמיבנ'

 שני אשא לסעלוח ש'ר ת1שיבנ., לכטח ער ל. הרחכת בצר צרק'אלהי
 הראשוניס פסוק,ם ב' 1יאטר עולם. וער סעתה ער עורי יכא סאין ההריםאל
 קויתי לישועתך סעמים, נ' ונו' פעם עורי 1גו' לפעלות שיר רהינ1 פענדםנ'
 ליש1עתך, ק.יחי ה' קויתי ל'שועתך ה' ה' ליש1עתך ק1יחי ק1יתי ה' *שועתךה'

 ה' לפורקנך סברית לפ,רקנך ה' סברית ה' לפורקנך ה' סבריחלפורקנך
 סכל א.תי הנואל הטלאך לפורקנך, סברית ה' סברית לפורקנך ה'סברית
 ו'רנו ויצחק אכרהם אבותי ושם שמי כהם ויקרא הנערש את 'כרךרע
 והישר אלה.ך ה' לקול תשטע שמ1ע אם ויאטר פעמיס, נ' הארץ בקרבלרוב
 בסצרים שסת. אשר המחלה כל חקיו כל 1שמרת לטצוחיו והאזנת תעשהכעינ.1
 אס חטתירנק כנפיך כשל ע'ן בת כאישון שפרני רופאך, ה' אני כי עליך אשיםלא

 תנוף לא ורנלך ררכיך לכטח חלך או שנתך וערבה .שכבה תפחר לאחשכב
 האור הולך נונא כאור צריק,ם ואורח תכשול, לא תרוץ ואם צערך יצר לאכלכתך
 בהתהלכך פעסש, ו' שחר אעירה וכנ1ר הנבל עורה כבורי עורה ייים, נכוןער

 פעמש, ו' תשיחן היא 1הקשוח ע*ך תשסור בשככך אותךתנחה
 תנני שכע בח אל בא כאשר הנכיא נתן ג*1 כב.א לרור פומורלמנצח
 ,סיח סוהל הרני 'אטר כן ואחר פרים מובחך על קגלו ער כחסרךאיקים
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 בטויר בק בועננ ב'ן ברצון בק באונס בין אותי וחקגיט שהכעיס ס'לכל
 בנלנול בין בפעשה כין בריבור כין בטחשבה ב'1 בראיה גין בשם.עהבין
 בהספר האסורש )ובלילות כסבתי ארם שום יענש ולא אחר כגלגול כיןוה

 שבשבל נאסנה ירעחי עולם של רכ.נו תקום( אחה ער וה אומרים איןוכתענית
 ועווכ ופורה אסרת ואחה ססקוסה אתרכת ושכינתך עירנו חרכהעונוחינו
 חפילחי לפנ.ך תבא אבוח. 1אלקי אלק' ה' סלפניך רצון יהי כן עלירוחם
 אלקי ה' לפניך ליטר עורף וקשה פנש ע1 אני שאק מחחנתי חתעלםואל
 נולתי כנרת. אשטחי חטאת. אני אבי חטאתי ולא אגי צריק אבותיואלקי
 שחת אבוחי ואלקי אלקי ה' לפניך אני ט.רה וכו' צריק ואתה נכרראער

 וא~ם פקוריך לשסור וחחיני שחחלטנ. טלפניך רצון יהי כירך ,טיתחיכירך
 ועונוחי חטאתי כל על 1כפרה וסחילה סליחה סיתתי תהא ושלום חסאס1ח
 חרחם תקום אתה לצריקים הצטון הבא לעולם ווכני ערן כנן חלקי והן1פש,5
 ס"ב.( של )שם מוער. כא כי לחננה עת כיו כ.ציו3

 "שנבינו 'עטך 'רגת 'קבל 'צרורה 'תתיר 'יטינך 'נרולת 'בכח'אנא
 'רח0י 'סהרם 'שמרם.( 'כבבת "ח1רן 'רורשי 'גבור 'נא 'נורא'טהרינ1
 "חיר 'ערחך 'נהל 'טובך 'כרוב 'קרוש 'חסיר-( 'נסלם 'תטירשרקחך
 וער. לעולם טלכותו כב1ר שם ברוך 'קרושתך 'ווכרי 'פנה 'לעסך'נאה
 על ותנומה ע,ני על שנה חבלי המפיל הע1לם פלך אלקינו ה' אחהברוך
 אבותי ואלק. אלקי ה' פלפניך רצון יה, ע,ן כת לאישון וסאירעסעפי

 ~בר ותרגילני טקורתך חלקי ותן ולשלום לחים ותעסירני לשלוםשתשכיבני
 הרע יצר בי 'שלוט האל הטוכ 'צר ב' 1"שלוט ועון עכירה ~בר תרנילני ואלטצוה

 יכהלוני ולא אחרא .ססטרא רשם ,טפנע,ם ומחלאים הרע סטרוחצ'לני
 פן עינ' והאר לפניך שיפה סטת' ותהא רעים והרהורש רעים וחלומוחרע.1ני
 לשלום אלקינו ה' השכיבנו בכבורו. כל1 לעולם הסאיר ה' אתה ברוך הסותא"שן

 בלילה ה' ברוך כיום ה' ברוך עולם וער נטירא ער לחים סלכנווהעטירנו
 לנו אין ער לכנו תשסח עינינו ירא1 וער, לעולם עלינו ער בשכבנו ה'ברוך
 4 גסירא ער גברא יציר כל כטרם סלך אשר עולם ארון אתה, אלאסלך
 קשראל שמע נאמן מלך אל 'עקב, קהלת סורשה טשה לנו צוה תורה אירא,לא
 ובשעריך, ניתך ער לכבך בכל אלק'ך ה' את ואהכת אחר ה' אלקינוה'

 ער לבכך על היום סצוך אנכי אשר מצותי אל חשטעו שטוע אםוהיה
 ער "שראל כני אל רבר ל~שר סשה אל ה' ויאפר הארץ, עלהשטש
 אלקיכם. ה' אני לאלקים לכםלהיות

י(
 יגו~

ת ש  אהר. "ש 
 סשש-4שאלי היש ק"(



 העיבור: חשבוןפרק
 מאיזה יותר עליו לסמוך ויש בקצרה הכל בטעמיהמילתא

 בעברונות. הארוכיםהשבונות

 לחדשי ~ןנוולדהשברן
 שרצונך החורש שלפני הטולר על אותו והשלך .( רהינ1 תשצ"נ -ב א'קח
 חתריף תחש1ב מתתריף יותר יעלה 1אם יחר, החלקים תצרף וראשונה*רע,
 חורש לסולר תכתוב סחלקים יהנוהר שלפני1 השע1ת עם ותצרפהלשעה,
 שלפניו השים עם ויצרפו ליום יעש1 כהם וכ"ר השעות תצרף כך אחרהכא,
 הבא. הרש למולר תכח1ב עליהם 1הנ1חר הו' תשליך סו' ,ותר הסהואם

 בשב,ע,ות, כלים מהם כ"ח תשצ"נ, -ב כ"ט לכל סתחרשת הלבנה כ,1הטעם
 שבוע בראש הראשק טולר כנקורות ומולר מ1לר כל יהיה כ"ח רק ה.החאם

 יהיה כך שכל כ"ח, על נותרים תשצ"נ -כ א' רק לחשוב אק לכןהחסישי,
 פהראש1ן. החמישי בשבוע פאוחר השניה0ולר

 שחשכת הם~ר על השלך אוו כחשבונך, טע'ח אם לירע חרצה1אם
 הסולר סחשבונך לך יצא לא ואם יחר ותחשבם רפ"ו -א ה' שהואהאיח1ר

 א' עם רמ"ו -א ה' כשתחשוכ כי והטעם טע'ת. כוראי א1 העבר חרששל
 לחשבונך רפ"ז ,"א ה' שצרפת ירי על כן אם ו' רק בירך 'עלה לא תשצ"נ."ב

 תצטרך כירך 1' כשיעלה שהרי העבר, למולר שחשבת תשצ"נ -נ א'בטלה
 טעיח. כוראי רפ"ו הא ה' ירי על העבר טולר תסצא לא אם ולכךלהשליכם

 סעוברת ולשנה פשופה, לשנה תתע"1 ח' ר' שלפניך הסולר עלהשלך
 ימש 11' יים, תעשה שעות ופכ"ר שעה, תעשה ופתתר"ף תקפ"ט, כ"אה'

 ח' סר והאהור פטנו. שחשבת החרש שאחר השנה טולר ותסצאתש*ך,
 הכל תצ"א. ב' א' הוא תקפ"ם כ"א טה' והאחור ר-ר. ט"ו ב: הואתחע"1
 שנ"ר ה1א תשצ"נ -ב א' פעטים ש-ב ספני תתע"ו ח' לר' והטעםכנ-ל.
 תקפיפ כ"א ה' וכן תתע"1. ח' ר' נשאר בשביעיות כלש ש"ץ תתע"ו,ה'
 תשצ"נ. =כ א' פעמשי"ג

 שאתה השנה ראש סולר ראשונה תחשוב או לוח לחשובוכשתרצה
 פולר חחשוב א1 השנה ראש מולר 1כשתרע הנ"ל, חשבון ירי על *רערשה
 השנה ראש יהיה יום באי~ה חחשוכ ואו הנ"ל חשבק ירי על אחריוהכא
 צריך אתה ול~ה שאחריו, השנה ראש יהיה יום ובאיוה *רע, רוצהשאחה
 אלו: ור,ם הט1לר, מיום השנה ראש רוחק ירם שעל הרחיותלירע

ש4( ש א  ש  ~קי שארץ מאש שש"8שצ-ג "צ ע8 ו ד"ימ חיטאחיל: יא ט8ז 
 י ' - האאלחששח
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 פשוטה ר"ד ג"ט תדרוש: בל זקן מולד ראש: אדולא
 מלשרוש' עקור עיבור אחר תקפ"ט טיו ב'גרוש:

 מפרש ו' לר' והטעם השנה. ראש יחול לא 1' ר' א' כיסי סיר1שם:והכי
 בי1ם השנה ראש .ה,ה אם לוטר רע1נו מתיא, ומש1ם ירקא 0שוםבנפרא

 בי1ם כסור יום יהיה ו' ב.1ם השנה ראש יה.ה ואם ו', ביום כפור יום יהיהר'
 יסריה סינן בר סח סהם כראשון יה,ה 1אם להררי רסטיכי שבתות תרי 1הריא'
 ללקטן שסרכו הב' יום טוצאי לאכול שירצ1 חירקות ונם לקכר1, שיוכלוער
 1הטעם 1.עפשו. יכטשו ימים 1בתר, הנ"ל שכתות 0תרי הראשון 'וםערב
 1לא בשבת רכה ה1שענא .היה שאו טפני השנה ראש קובעין אין א'שכיום
 חכם,ם עשו סררבנן רק א.ננה הערכה שנטילת 1ספני הערבה, ליט1ל.וכלו
 אחת שנה יה,ה אם שכחה יר, על כיטול ליר. יבא שלא כרי לרכריהםחיווק
 הערבה. בה 'סלושלא

 בבנה"ן הפולר יה,ה אם אף ל:מר רצונ1 תרר1ש. בל וקןסולר
 פיום השנה ראש נרחה הלילה ער ולסעלה שעות 1ס"ח שעות י"ח הואאם

 הלילה קורם שע~ח ו' רק הסולר אין שאם טפני כנפרא ספרש והטעםהמולר.
 ער קטנותה טפני נרא.ת שאיננה הלבנה לוטר ר15נ1 סיהרא סיכסיאן

 על טקרשין שהיו בוטן ההוא ניום לקרש ראוי החרש היה לא כן ואםהלילה
 יום. טאותו השנה ראש רוחין לכן הראיה,פי

 בשש הפלר אם לשר תש נר1= פשוטה בשנה ר"רנ-ם
 רוחץ ה*לה ער ךותר חלקים ר"ה או חלקים 1ר"ר שעות ט' נ' :זוםפשוטה
 שאחרע השנה ראש של המלר יהיה שאו טפמ 1הטעם כ4 נם השנהראש
 א, שאחריו א' וביום וקן, מולר שהוא מפני ס'1פו לרח1תו ונצטרך =ח:'

 לראש השנה ראש כק להיות 'צסרך כן 1אם ראש, אר*ו רלא להיוח כן נםאפשר
 כמו '0.ם ה' רק היותר לכל להיות אפשר אי פשוסה ובשנה יסש ו'השנה

שיתבאר.

ש שחש מלשרוש עק:ר ע,בור אחר תקפ-ם ט-1י  סלר 
 חלקים חקפ"ט 1ט"ו כ' כטם טעוברת היתה לפמו הסס1כה שהשנה השנהראש
 ראש של הסלר היה שאו ספף והטעם כה נם אותו רוחץ ח*לה ער עתראו

 ר' וביום וקן, טיר שהוא ס6ני ~חותו צריכין והי1 יותר או תת נ' שלפניוהשנה
 השנה ראש .ום ער לרחותו צריכ.ן והיו ראש אר"ו לא כי להיוח ראויאינ1
 ה' לפחות כיניהם שיהיה וצריך .מים ר' רק ביניהם יהיה לא כן ואםוה,
 אות:. רוחין לכן פעוברת, בשנה.סש

 1קביע1ת לחש1ב רשה שאתה מהשנה השנה ראש קכ'עות שירעתואחר
 טכח סלא, לעילכ שתשרי תרע א: הנ"ל חשכון ירי על שאחריו השנהראש
 טבשנה חק חסר, ואחר סלא אחר הסרר על ואילך 1טשם חסר,לעולם



 אומץיןסףש
 שנ. וארר מלא, כן נם ששבם פי על אף מלא הוא ראשון שאררםעוכרת
 וכסליו וחשק פלא, ואחר חסר אחר יסררן חוורין ואיך ופשם הוא,חסר
 ולפעפש טלאים שניהס ולפעפים חסרים שנ'הם שלפעמים הנ"ל, בקכיעותתליין
 ההא קביעותם ל'רע והסימן מלא. 1כסלו חסר חשון רהינ1 כסררןהמה

 נמצונרתובשנה פשווסתבשנה

--
.- .  זוההדג

------ שכחשכח
- - -- -  -

 אחר,ו הבא השנה ראש ער 1ה השנה טראש נשכוע יש ימים כמהתטנה
 ימ.ם נ' בפשוסה בינ'הם יש שאם תחשוכ, לא השנה ראשי משנ.ואחר
 טלאים. יהיו ה' יאם כסררן, 'ה.1 ר' ואם רחכ"ש, ה"ח 1וה חסרים,.היו
  בלוחות, כותבין שאנו הקביעות פירוש ווה כנ"ל. לסעוברת הסיסן  ,ה ררךועל
 לומר רצונ1 ה.ש חמרש. וכטלו חשין ב', יום  השנה ראש ל1סר רצונוביח
 כולם. 1כן שלמים, 1כסלו חשון ה', יום השנהראש

 שיש ספנ. הוא חרשים מכ' חוץ מלא ואחר חסר אחר למהוהסעם
 כ"ט תורש כל היה התשצ"ג היה לא ואס תשצ"נ, י"ב כ"ט לסולרממולר
 ואחר י1ם כ"ם אחר לעשות אנו צריכין שלם יום ה'ום מחצ, לשפות .נרי 1מ4,י1ם
 עהטין אנו לכן יתרין התשצנ-ן כל היו כסררן כולם היו שאם וטפני 'ום,ל'

 חסרים. ה' ירק פלאש חרשים 1' יהיו כן ואם טלאים הנ"ל חרשים ב'לפעגאם
 כננר שהוא המלאים ש יתרים חסרין שניהם לפעסש עושין שאנו1סה

 אופנהים אנשיל מהר"ר מהנאון שהיא כמר1סני בהנ"ה בעברונות טקשההסברא,
 טה בפרם  בקש1ר בוחר אני כי להעתיקה רצוני אין אריכתה וטפני ססה1"ל
 בוולשן ולא הנ"ל חרשש בב' רויא השינוי למה הטעם וק למע~ז, נוגעשאין
 ומויו חכ*ש רנר*ה למיסן הטעם אנן יה. סעם טפגי בהן  להאריך רצוניאין

 שנ"ר להייח צריכה פשוטה שנה כי והוא  אכחבנו, שכל שמלי טפגיחכיש
 כלים טהם שין לעיל, שכתבהי כסו היסים על  הנותרש חחע*1 ח'  מלבריטים

 השנה ראש  אחר יטים ר' לזיות  צריך וה השנה  שראש טסיאבשביעיות
 כשהשנה ו~הו הנ"ל, טש"ן השכיעיות על פשנ"ר הנ1תרש יפש ר' ננרשעבר
 חורש הסלאק על יתרש החסרים כן אם חסרים הרחים שני ואםכסררן.
 נסצא פלאים שניהם ואם יטש. שנ"ג להיות צריכה ההיא שנה נטצאאחר
 טשנח יותר יים ל' היא טעוברת ושנה שים. שנ"ה להיות צריכה הוואשנה

 גר-ה. על סהו*1 הנותרש הם הנוחרים בשביעיות, כלש יטים ב*חפשוטה,
 -ט. -1, -ר, -א, ח', 1',  למחוור, ג' הסעוגרות: שנים הםאל1
 שגה. ניח אא להמה ההש גחל  טחמר שנה, -ט אא ללבנה חוא  יסןסחוור
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 והתקופה. היתרוןחשבוץ
 היא החסה 1שנת חחע"1, ח' שנ"ר חהא הלבנה ששנת כתבתיכבר
 ר"ר כ"א ,' ה1א הלבנה שנח על החסה שנת יתר1ן נסצא שעוח, 1'שם"ה
 .ירעח אם לכן שכ"א. =1 כ' תק1פה לכל יגיע השנה תקופות לרי תחלקם1אם

 כולם. וכן פטבת, היתר1ן בירך יעלה שכ"א ,"1 כ' עסו ותצרף מתשר.היתרון
 היחרק יעלה אז השכור בשנת אנן לשבישית. 'עלו כי אף חיסים תש*ןולא

 ננר חשצ"נ -ב כ"ט הה1א סהיתרון תנכה אז יומ סל' יותר ניסןלתק1פת
 נ.סן. של היהרק הוא בירך והנותר היתרון ספני שעשינו העיבורחורש
 יה'ה אם אפ,לו מהיתרון כלום חנכה לא העיכ1ר חורש קורם שהוא בטבתאכן
 סל'.י1תר

 חשכונך כהנת אם לירע תוכל 1ב1 תע"ב, '"ט כ"1 ה1א היתרון שלאח1ר
 הטולר. של אח1ר נב' כנ"ל וטעט1 ענינ1 לא1,אם

 חק"כ או שעה, שהוא תתר"ף להי1ת צריכ.ן כיחר וה.תר1ן המ1לרחלקי
 המולר בחלק' שטעית תרע וה לחשבון מנהנים אינם ואם שעה. חצישהוא
 היתרון.או

 הפ.רות 1כישול האכיכ, כח1רש להי1ת צריך שפסח ספנ. הוא השבורטעם
 'בא לטעפים כן אם ללבנה המוערים חשבון פונין שאנו ואחרי נחטה,תל1י
 בג' לעבר צריכין לכן האב'ב, בחורש שלא השרף או הקיץ באמצעהססח
 ר"ר כ"א י' הוא סשנה שיתרון 1מפני בק'ר1ב. להשרתן כרי אחר חרששנים
 'ס'ם מכ' י1תר .ת1ר פעם בכל יהיה שנים לנ' תמיר העיבור יהיה אם כןאם
 רא1 לכן האביב בחורש פסח יהיה לא שלבסוף עך הע,כור חורש עלוחצ,

 שנים. לב' טעסש שתי מחוור בכל לעכרקרטונינו

 התקופהיחשבון
 היו לא אם ומחצה. שעות 1ו' י1ם צש אלא לתקופה תקופה ביןאין
 כשביע,וה כלה צ"א שהרי בשכוע א' ביים התקופוה כל היו הנותרותהשעות
 ב'ום לפעמים התקופה תהיה הנותרוח שעות מפני אכן שבוע1ת, -נרהתני
 ובאיוה היא בחורש כסה תשר, תקוסת ירעת אם לכן שלפניה. תק1פהשאחרי
 שה.תה עצס1 ההוא ב.ום להיות צריכה סבת שחקופת תרע היא בשבועי1ם

 היום אחרי ימט רי או נ' או ב' תהיה החורש ימי ולפי בשבה4 תשריתקופת
 לפ, ימים לצ"א עולין אין הלבנה חרשי כ, כחורש, תשרי תקופתשהיתה
 שלפניה. תק1סה אחר ימים כך כל שניה תקוסה תהיה כן סלאים א1 חסריםשהם
 אחת שבראיה התק1פה, תרע בעולם חשבון שום בלי לפניך כשל1חנפצא
 בחורש יטים ר' או ג' או ב' שהוא התקופה של השבוע יום איוהתראה
 שלפנ,ה התקופה שעית על להיסיף תצטרך השעות אכן שלפניה, התקופהאחר
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 בכל חהוא י,ם שאחרי בלילה התקוסה תהיה שלם טיום יוחר יעלהואם
 בירך. הנותרות שעותכך

 שעות ט' או נ' ל,מר רצוני נ"ט, תשר. לתקופת השעות: סיסוו~הו
 אם כי וסחצה, י' 1מחצה, ר' לופר רצוני "ם, ר"ס טבת כלילה. אוביום

 ומחצה י"ו כ'רך .קלה וסחצה ;' ע*הם כשתוסיף כיום כנ' תשריתקוסת
 לילה ושעות לברן הים שעוח סונין אנו לתק1פות כי =ב רק אינם היום שעות1כל
 שעוח ר' טבה שתק1פת נמצא היטג, בהן לה1הר ארם כל ירע יסעןלברן
 החשבון תבין 1ה ררך ועל בשבוע. תשרי תקופת יום שאחרי בלילהוחצ'

 לומר רצתי ת"ו נשן יום. בט' או ב:' נופלת תשרי תקופת אם טבתלתקופח
 לשר דצוע המ, א"ט תטוו כלילה. או כיום שעות ו' הלילה, או ו~וםחחלת
 בלילה. או ביום ומחצה שעה 1ו' בלילה או מ,ם וסחצה שעהא'

 כרכת.ב רביע. ליי בתחלת נתלו שהטא1ר1ת ססני אלו לסימנים1הטעם
 כתחלת היתה הראשונה נשן שתק1פח נסצא השמים, ברק,ע מא1רות יהיב'ה
 ,טתצה שעוח 1, להיות צריכה היתה שאחריה תמ11 חקופת ולכן ר'ליל

 להיוה צריכה שאחריה תשרי ותקוסת כרלעיל, וכו' החקופה בין שא'ןבללה
 ניסן ותקאת כי,ם, ומחצה שעות י' שאחריה טכת ותק1פת כתם, שעותנ'
 היום בתחלת שאחריה ניסן תקוסת תהיה הזה חשבון פי יעל כלילה. שעות1י

 וכן בראשונה, שהיתה כסו הלילה תחלח ושאחריה ביום שעות 1'ושאחריה
 על והמצא ורוק כבראשונה. חלה שהתקוסה שנים לר' חללה חו1רלע1לם
 הנ"ל. התקופה ס,מני כל וה ררךפי

 סשתנה. טאר רח1קות לעתים רק נועסבר, כ"כ לעולם כטעט היאהשאלה
 לומר דצונו הארץ, סן 'עלה וא"ר תטעה, שלא בירך סיטנא האיונק1ט
 התקופה ואם ר', ב'1ם להי1ת השאלה צריכה א' ביום נופלת תשרי תקופתאם
 יסי לפ' לשאלה התקופה בין ימים נ' תטיר וכן ה', כיום השאיה ב'כי1ם

השכוע.

 פרשייתי ד'סימן
 באחר רק חי אינו ארר חורש ראש לומר רצונו ובי"ו, ר"ר כ"וא"1

 בו' חורש ראש לוסר רצונו ום"ו, סיטנו כר' חורש ראש ואם ובר"ו,מימ,
 חורש ראש ב"ה וזהו בג ר ההפסקה בב' חורש ראש ואם כו. ט"ווההפסקה

 והטעם בו. =ו ב' הפסקות ב' מפ אוי בו' חורש ראש כו. ר' ההפסקהגר'
 או לניסן הספוך ארר חורש ראש שלפני בשבת שלעולם טעצט1סב1אר
 להיות צריכה החורש ארשת שק*ם פרשח להיות צריכה עצטו חרש ראשבשבת
 סעם סעצטך תבין ,סעהה עצטו. חורש ראש בשכת או לניסן הספוכהכשבת

החפסקות.
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 מחוברות. או מחולקות שם לסדרותסימן
 וצל*ה צמ"ו ועצר*ה מנ"ו ופסיח. סג*ר ובעיבור ופס*ח.פק"ד

 הלך. פת הפל"ך ב*ג ותקע"הקומו

 להיוח צריכה 15 סרשת לעולם לומר רצונו ופס"ח, פק"ר הסיפן: פיריש,יהי
 לכן צו. של תרנוטו ה1א פק"ר הגרול. שנת שהיא לפסח הסמוכהכשבח
 הנרוי. לשכח צו פרשת מנעח אם סחולק1ח סקורי 1יקהל שאם לעתן אתהצריך
 חחא צרעת ננע של תרגום )פס"ח, סג"ר סחוברוח. להי.ת צריכין לאוואם

 לפסח ספוכה להיות טצורע פרשח צריכה בעינור לומר ורצוג1 סגירומכתש
 לוטר יצונו ועצריה מנ"1 יפסח. ספוכה סוח אחרי שאו וה"ש מה"חחוץ

 שכ1עות. שהוא לעצרח סמוכה להיוח צרינה סנינש כטה בה שיש בסרברפרשת
 ב' תחבר או חלוקות כולן חהיגה אם אחח סרשה לך יתירה אם תעין1לכן

 גם תחבר או ב' יתירות ואם ובחקותי, בתר רהתנו לחכר שאפשרהאחרונות
 לחכר תצטרך נ' יתירוח ואם וקר,שים, אחרי רהתנו לאחר~נות, חססוכותכ'
 81ליתי שחרגומו ואתחנן לופר רצונ1 תל*ו, צתףו ופצורע. ח~ריע אפילוכולן

 שבק הפרשיות לחבר תבק וסוה באב. תשעה צום שאחר בשבת להיוחצריכה
 לך שאפשר וטן כל תחלקם שלעולם הנ-ל, אופן על באב לתשעהשכועוח
 כשבת להיוה צריכה נצבים ל1פר רצונו ותקע"ו, קוס"ו האחרונות.ותחבר
 חטל-ן ב"נ הס,טן הוא עסו סחוברת וילך אם ולענין חשנה. לראשהסטוכה
 1ילך או נ', בב', חל טלך שה1א השנה ראש אם ל1טר רצונו 1ייך,פ"ת

 סחוברוה. הן אוי אחר ביום חשנח ראש חל אם סנצמם, ופתותהפפוררת
 האחרק ב' שיהא כר.  התעניות פאחרק בחורף בה"ב, להעניוחכלל

 הזטעם בעומר. 4יג ססוך האחרק י שיחא מקרשק ובקיץ לכסלו,סטוך
 שאפשר, כל התעניות 'סי סקצרים הציבור על לחכביר שלא שכרישטעת.
 הטעם. אישכח רוק וחולכץ, פקצרין 1בחורף והולכק טאריכין הששובקיץ

 כו הן ער כחשק בו;"ב להתחיל שאק 0הרהו שכחב פצאתי כותביאחרי
 סוופו להתע~וה 0קריסק שכאיר סה וסמעא כאן. טי ראשונה, רביעהרהיא
 חאפשר. ככל חם,ער לחול תחענית לססוך שראויטפני

 נימו~ים. האינם של~וחות
 שניט ר' בגל לק שעוח, ר יטים שכיה שה1א לחטה סוניןשנוחיהם

 ר' ננר אחר יום חשנה על שסוסיסק רחינו יאר שאלס עהרן נרוללסחוור
 אה,ו שעהשק העברואריחש בח1רש חההר ,ום ים,סשין חנ"ל שעות 1'פעטים
 יותר לאחריו אחר י1ם נסשך שמאסין ומטין פיטר כין אותו ועחמק יוםכ"ט

 השנים.סכשאר



 אומץירסף%8
 דלקמף חוגאות מה' הוץ וחגם חדשיהם סדרואלו

 בו, -נ אכצ.הנר בו, ר צהאלפט כ1, א' יארשטנ יום ל"איואניבריוש
 בה כ"ה פו.לש בה ךי פעשטיון בו, -וט1ני,ש

 ועלטן כו, כ' ל'כטמעם ,1ם כ"ט יאר ובשאלט יום כ"חועברואריוש
 בו. :"ה יאר ובשאלס בו, כ"ר טטיו כו, כ"ב פיטר בו,'"ר

 כיה בקליבן אשה כ1, ,"ז נירטרוים בו, י"ב ירנן נרא יום, ל"אסערץ
 בה כ"ח פוניהשבו,

 מרקש בו, כ-נ טנ יורנן בו, ה' פ1ילש בו, א" פעשיון יום, ל'אפריל
 בו.כ"ה

 כל בו, נ' סנ צלם בו, ב' עלויבעט בו, א' הלפורנ '1ם, ל"אסאיוש
 ב1. כ"ה טורבן בו, ."ו אשה ב1, ו'העלם,ם

 בו, ט"1 טנ ייץ בו, ח' טערררום בו, ה' בוניואציוש י1ם, ל'יוניוש
 כו. כ.ט פוילש סיטר ב1, ר' .האניש בו, כ"אטלב'ן

 הכלבים ש' טתחיל.ן בה ר' אולריך ג,, ב' חרשה אשה וום, ל"איולייש
 כ"ב מרילינא בו, מ"ו שלוח,ם ."ב בו, י"נ טרנרשא כו, ח' 8יליקוש בו,1'
 ב1. כ"ו קר,שטאפיל בו, כ"ה יאקופאבו,

 לורעגץ כי, ח' עיל,ק1ש בו, נ' שטעפ,ן בו, א' פיטר '1ם, ל"אאונוסטום
 בו, כ"ר מ,אם פרט'ל כו, ט"1 לתט.ן אין ורנקבורט יריר תיא הירץ אשה ב1,י'

 בו. ט"1 הכלבים ימי סוף כו, כ"ט'אהנש
 טנ צלם ב1, ח' לים,ן אויו יריר אשה בו, א' טג ילנין י1ם, ל'ועפטעסכר

 ב1. כ"ט טיכל נה כ"א טאטתו בו,י"ר
 בו, י"ח לוקש בו, ט"ו טג נלין בו, -ב בורקהרם ,1ם, ל"אאוקטבר

 בו. כ"ח 'ירן ויפן בו, כ"ה לוציאן בו, כ"אאורשיל
 לנהרט בו, כ' הנשמ1ת כל בו, א' הקר,שים כל 'ום, ל'נומעסבר

 ענרר,ש בו, כ"ר קטרין כו, ך' אשה בו, -ם בעט עלוי בו, י"א סרסינא בו,1'
 כו.כ"ט

 להניאן כו, ח' אשה בו, 1' ניקלוש כו, ר' כרביל יום, ל"ארטעטבר
 בו, כ"ו יאהניש ב1, כ"1 שסעפין כו, כ"ה נאכט הין בו, כ"א טופש ב1,=נ

 בו. ג"חקינרל~ן
 ליכנ,ם אוסהרם פפיננשטן א1שטרן האוינאכט רהינ1 חוגא1ת ה'אלו
 לפםח אושטרין לקרב שרהנ.ם לטעם שלנו קטן פחו1ר חשבון פ. עלעושין
 ראש1ן ארר סולר שאחר נ' ב'1ם לע1לם חל מאזינאכם סררם ווה .רוע,שלנו
 כל של שמ1חם ואלו לואוינאכט השביע. א' בי1ם אושטרין בעיבור, וארראו
 ופה אוקל' רעמנסירי אינביקט. א1 זונטאנ יישן לאושטרין ואוינאכט שבין א'י1ם

 1פה טאנ פלמן יוריקא פאשם חצי ל'טר. ליט,ן אק ל,ריר הומן הואפרנקפ1רט
 שב,עוה 1' ההא פפיננשט1 אושסריג ליסין אויו ליר,ר ה1טן הוא שלפנ'. ו'בי,ם



"ש אומץיוסף
 לפניו לפפינגשטן הסמוך א' יום שלפג, ה' ביום הא א.פהרט בכיון, אהשטריןאחר

 שנוה בכל הנ*ל כל לאתר'ו. לססיננשטן א' יום שאחר ה' ב'ום הואליכנום
 שאר וסרר נשן חרש ראש שאחר נ' ב,1ם הא1,נאכט ובהם יסים סה' חטהסח1ור
 חכמינו שאפרו טה פפני הוא האלו שנים לונ.י והטעם הנ-ל. אופן עלח,נאות

 נמצא מנינם לחרש הם התחילו וספנו קטן למחוור -ו ו~תה שנה ואוחה1"ל
 וכן עיבור ג-כ שהוא לטנינם נ' שנח הוא העיבור הוא שלנו '"םשכשנת
 אנו שאין שלנו סשנת חוץ לסנינם כן נם חמה טעכרין עיכור לנו כ,שישכולם

 וכן לחשכונם וארר הוא שלנו נשן לכן וסעברין למנעם ח' שנת היאמעכרין
 עיבור. בו שיש לפנינם -ם חוא עיכור כו שאין שלנ.ט"1

 שקורין אפיפיור לאסונת אכן לוטר לאסונת הם חנ"ל הונאוח חשבוןכל
 לוטרשין טחוגאות סתאחרין הנ'ל ח.נא.ת סה' ח,ץ חונאותיהם כלפאפשטן

 כיום ספינגשטן חל א1 ללוטרשן השבת כיום נאכט הין חל אם למשל ימ.ם,.'
 אפיפיור שחירש קולענרר נתא שקורין חרש לוח יש ולהם שניח כשבוענ'

 אלף געשה והשינוי הנ"ל חונאות בה' טשונה סרר לפאפשטן 'ש נםאחר
 הקבלה בשלשלת שכתוב כסו נורנוריאו האסיפיור 'ר, על למנינםתקפ"ג
 אלו חונאות בה' ובטררם שם. עין ברבר כטעם שם והאריך הנלנוליםכרריש
 כללים שנ, אכתוב רק שבאשכנו הטעברים לכל ולרעתי כ.רי ברור רבראין

 אלחנן פחר"ר והחס.ר הנרול סאחי שקבלתי שסשנק שינוים לשנ.שבירם
 הרבר וטעם אחר, חורש ססחם פקרימין או סאחרין שלפעכים האחר1"ל,

 מפני האמת לפי קטן כטחו.ר ר' סשנת שלנ. קטן מחוור לסנוח פתחיליןשהסה
 וה חשכון ולפי קטן כטח1ור ר' כשנת עמרנו פסחם שינוי התחלתשבשעת
 -ט שנת וכן עיכור, בו שאין ה' שנת להם היא סעבו-ן שאנו שלנו ח'שנת
 סקר,מק אלו כשנים לכן עיבור, שאינה -ו שנח להם היא עיכור שריאשלנו
 מנינם ראש סעות לפי מעברק שהלוטרשן י"ו ה' ובשנת אחר. חורשפסחם
 כנ"ל חשבונם התחלת לפי עיבור לפאפשטן א.ן כנ"ל שלנו -1 סשנתשה'א
 כלל הוא כי כירך נקוט 1ה וכלל הלוטרשן. אחר אחר חורש פסחםסאחרין
 להלוטרשן פסחם מקריטין שלפעפים סה השני הכלל לחשבונם. נרולוומקר
 אל פמחם לקרב רתים שהם מפני שהוא הנ"ל סאחי הטעם שטעתי ש.םח'

 הקבלה בשלשלת שכתוב כס1 לה,ותו היה הראף שמן האפשר ככל פסחנותחלת
 לסוף ספון או חג באסרו הלוטרשן חשבת לפי יבא אם ולכן חנ"לבררוש
 בוראית עליו לססוך אין וה וכלל ימים. ח' הפאפשיטן אוחו סקריסיןהפסח
 כסענץ טלוטר ספי 1ה על יחקרתי וה ררך ררכו לא שלפעמים בחוש ראיתיכי
 כסרומני בטענץ נרפס לאסתן ספר ל. הראה אכן ברור רכר לי לוסר יכולולא

 ה' כהם חלים איך שנים וכסה לכטה רשומים וכתוכו פרעשריארי1םששסו
 סרי בלוחותי לכוחבפ לטשסרת ביר, לה,ות סתוכ. והעחקתי הנ"לח.נאות
 שירעה שפי הנ-ל לאסין ספר שם כתבח. ולכן ססני ונאבר בשנהשנא
 הנ"ל. ספר אחר ויררחש יחקור הרבר עללעמור



 אוכץירסףשב
 חשבונם על שקבלת' נסלא רבר לכתוב אטרת' טחשבונם כהיביאגב
 סונים ~צנם שהמה ~ה הזוא תורה רברי טתוך לפשר כף אמת' עמןשהא
 עין ראיחי ווה שנים ר*ב למנינס סקרימץ רק כמ~1 סהיצירה העולםשנות
 חכסינו האטרו לחורכן קורם היה אסונתם חירהש כי ספני הוא י"טעםבשו
 הסשיח יטות הטה האחרונים אלפש שכ' ואטרו עלסא הוי שני איפא שיתףל

 חר,ש ש'היה כר. לכן האטצעים אלפים שני קורם שנש קע-ב היהוחחורנן
 לטלאוח שנים ר"ב בהתחלתו פנינם על הוסיפו סשיח של אלפש בב'אמונחם
 ואו לחורבן קורם אמונה שנתחוומ שנים איוה ולטלאוח חנ"ל שניםקע*ב
 טשיח. אלפש בב' אטונתם חרושיכא

 חראשון. חלקסליק



 שניחלק
 זפאשי

 התוך. ערש

 התורה.פרק
 שנינ1 שליטה סשנה שהרי אליה ערך אין התורה טעלח כיטרוע
 השנוים כל שפעלת טוה שסוכח וכו' ש,ע:ר להם שאין רבריםיאלו
 ותלט1ר אהריהן חכטים שנ1 כן פי על ואף מאר סאר נר1להשפה
 1ס1רנשח מפורשת ראיה י1תר לכקש לנו 1טה כולם נננרת1רה

 ומיחו הטות מסלאך קולט,ן ת1רה רכרי ו"ל תכטינו שאסרו פסה פסשכחוש
 הוה רלא חטרא ררב לנכ.ה לטקרכ יכיל הוה לא הטות רמלאך רכ סעשהעליה
 ארוא 1פקע חסרא רב רכי לארוא הסוח פלאך רסל'ק ער סנירסא פוס.השת'ק
 עליו הסלך רר1ר בעוברא 1כן ו~ה, 1.כיל שגבעת ירי על חסרא רבהפתיק
 כטררש אמרו נם מציעא, בבבא נחטני בר ררבה וכן טרליקין, ככמההשל1ם
 רנע היה אם ו,חיה יעשה מה לשמים סיתה 1נתח'ב בעבירה ארם נכשלרבה

 שאיו הוה כע1לם גרולה סעלתה הר' כאן. ער רפין, נ' 'קרא אחר רףלקרוא
 לכהן ק1רם חכם תלפיר טסור 1העצוטה הנרולה פעלתה יר. ועל סטנהלסעלה
 נלאנט", בוכים כקול שכתוכ מה הוא הבא כע1לם וטסעלתה הארו. עםגרול

 פחעורר.ן הצריק פטירח בשעת בקצרה: לשוגו 11ה שתינו בכסף פימ.נובפסוק
 כ1לם ובסעשיו בתורתו שיחר ה,חוריס וכל בה שעסק התורה וכל טעשיוכל

 חרין קברי בכי ליליא ההיא בריה שפע חסרא רב 1כשנפטר וסחחרש'ןח1ורין
 חשסעחי ח0רא ררכ רהלולא כחרמתא נויל אפרין 1ה11 רטתכנפורכח:ח
 הנפטר אם כי שיררהש טי אק הלולא אותה שנכל ו"ל סהר-א האלקי שלסשטו
 קארו טוהרר"י הנרול לרבינו סרבר שהיה הפג'ר ברכרי ומצאתיההוא,
 כחצר יסש שבעת לו מסר וסיטן ש,ם שבעח ערן בנן ש,ררוש שהבם,ח1ו"ל
 יום ק"ף הצריקים נש10ת לכל פעשיו נורל שיראה והיטש הפלך ב'חןגנת
 סאלאה( הבטחוח סלבר יום ופאת שסנים וכו' ערשר את כהראות1וטשן
 על הנעש.ם הנזל יחורין 1סעלת כאן. ער חולקיה, וכאה וכו' ריקר לבהשק-ר
 וכות גורל ויב,ן יראה כקצת, ענ,נ.הם ומכ.ר היורע כנ'ל התורה עסק.ר,

 הנ"ל טסעלה בווהר ר1כחי ככפה שאפרו פה מלבר חורה חלטורוסעלת
 ראסרו בחנינה אסרו נם הרקיעים, ובוקעת טעלה טעלה שעולה התורההבל

 רב לסה ערך שאק וכשם אורתתא. רנסר פשום נרתניה לא אחר עלכשפים
 ש1יתר טשנו ףי חכסינו אטרו ביט1לה. לעונש ש'עור אק כן שכרהט1כ

 טאו0ה על רתר ולא ורה עבורה רט.ם שפיכות עריות מלוי על הוא ברוךהקרוש
 לוה טספיק טעם פעטש אי1ה לעיל שוכרתי חתם ררך בססר וסעאתי תורה.של

 ונאק! ורצוח כננוב לחטא שהרבה לו רופה אין אשר ננן סיורע טשלשמכיא



 אומזירסףאש
 כל על כ. להם סהטיע אין כן פי על ואף אליו שעקו לסלד הגירו כירהי
 אשר שירו נקול ע*1 חינו נוחן אשר ספני לו המלך אהכה תכסהפשעיו
 טעל.1 הסלר חמלת פרה אז יר1 להסננן שנקטעה "ט היום .יהי לו, רוסהוין

 שעשועיו שהיא הקרושה כת1רחנו הענין כך לפניו, לננן עור יוכל שלאאחרי
 הלכה של א0וח ארבע אלא בעולס1 להקביה שאין הוא ברוך הקרוששל

 החפורים תסאת'הם כל על ה' העב'ר תורה ישראל שלפרו עור כל לכןבלבר
 עשו שלא התורה ב.ט1ל על אכן כתורתם ה1א כרוך הקר1ש שנשתעשעססני

 יתברך בו הגרולה בעיטתם הראו ב1ה לי :רול שעשוע שהוא מהלהקב"ה
 וישטח יניל הלא ב1 להשתעשע מעברי1 רבר יבקש ורם כשר פלך אם הלאכי

 ילכן שעשושי :טע יהיה שהוא הפלך ארו:י1 כשני חן סצא שככההעבר
 העכר ישחרל לא אם 1הנה מעשה1. ולהחיש לסהר סאר י(ררו ההואהעבר
 אוחו הפלך לאהבת 1ב(ותו לענו אם כי זה אין הואח הטלן כעבורתחה1א
 בראשית שכתוב כפו תורה סרברי כטל להיהטכ לץ ו"ל חכטינ1 קראו1לכן

 רנע יאבר שאל לרקרק יראה הוה הנר.ל לשכר לוענ שאינו סי לכןחכטה,
 לסחיחו שה:א מה לצורך אכן כלל, לצורך שאינו לבטלה סשעותיואחר
 ל1מר שאם כנ"ל לשפה ש.ה.ה בליט1ר1 ירקרק פנים כל ועל שרי. והוכי:צא
 לו. 'ש נר1ל ע1נש נם רק הנ"ל גרול:ת טעלות שאבר רי לא לשסהשלא
 השכר לאהכח הלומר אכל כהלכות ולקפחם חבירי1 את לקנחר לוסר אםורוקא
 בא לשסה שלא שמחוך לשפה שלא אפיל1 ארם ילמור לעולם נאמר ~העל

 תורה טחלפ1ר הנרול שכר יצא שלא טאר לי~הר התוספוח. תירצו כן4שסה,
 תפלה נבי נק.ות רימ לעיל ועין בנקיית, שלא לפור1 ירי על כחססרוקנ"ל
 ספנ. טנע ואל 'ריו ליטול י~רר1 ראי שאינו בסה נגע ואם ט'. 1סומן א'סיטן

 שלא ילטור אס הבא לע1לם לעתיר שתשי:הו ולכלימה לב,שה וי(כורהבהשה
 שזה לנקותם כרי כצרור א1 בכוחל ,ריו ויחכך "שפשף ולפחוחבנקיות.
 צ' סשן ער1ך בשלחן נטילה. ירי על אותם ינקה לכתחלה אבל קומץסוקץל
 ר.נ. סשוקץ. שנופו ופן כל תורה בתלטור א0ור לנקביו הנצרך כלכתוב
 1לומר כשחוור ולומר הלילה כל שנישר סי וריני ר"ר במיטן כחבחי חתורהברכת

 הסררש לכית הנכנס קי"ו סיסן בטיר כת1ב ר"ב. בסיסן כתכת'בשחוית
 אנות' 1אלקי אלקי סלפנ'ך רצון יהי ויאטר ירו על תקלה תארע שלאיתפלל
 רב.ם שים והנח ערוך. בשלחן כהב וכן וכר ויאסר יורה וכיצשחווכו'

 אחר' * נראה היה ולכאורח בכרכה, הטה וו וח1ראה 11  בקשח אםנסתפקתי
 ומלכות כשם לסתפן נמורות ברכות התין וראי שישה בסשנח בתלפורשחו~כרו
 כן כי תפיהה וה אץ וסלכות בשם פוסק כש1ם הוכירום שלא שי עליאף

 וטלכוח שם בה שאי: ברכה רכל כ~א על שסטכו חברכוח כל כטעםחוכירו
 לסופה סראשח הבקשה נוסחת ומצאת. שני את ה' האיר כי ער כרכח,אינה
 הגוסחא לר~גחיק וראית. סיום. ש1ם כהם ואץ ווום ובסרר הכונותבמ8ר
 חשרע שלא אכוחינו ואלק' אלקינו ה' טלפניך רצון יהי היא; 111 הי~םססרר
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 נאסר ולא חכרינו בנ1 וישטחו הלכה ברבר גכשל ולא ירינו על תקלחרמ
 על לא סותר אסור על ולא אסור פ1תר על ולא טהור טמא ועל ססא טהורעל
 בהם ונשטח הלכה ברבר חברינו יכשילונו ולא כשר פסול על ולא פסולכשר
 תוריעני פתורתך נפלא.ת 1אכיסה עיני נל ותב1נה רעח פפיו חכמה יתן ה'כי

 נסתפקתי נם כאן. ער נצח, כיסינך נעיס1ת פניך אח שטחות שובע חתםאורח
 1נהנת. וו, לכקשה ענין אין בכר בר לומר אם רורא, הפררש בית קרויסה

 נוסח הל.סור. שאחר, 1הה1ראה 11 בקשה אמרתי או לשלשהשכשלסרחי
 כית סיושב. חלק' ששפת אכותי 1אלקי אלק' ה' לסניך אני טורהההוראה:
 סשכים אני טשכיט'ן והם סשכ.ם שאני קר:1ת מי1שבי חלק' שמת ולאהפררש
 עמל אנ,  עמלים והם עפל אנ. בטליס לרברים סשכיטין והם ח1רה~ברי
 לחי רץ אני רצים 1הם רץ אני שכר מקבלים ואינם עפלים והם שכר1סקכל
 שחת. לבאר רשים והם הכאהעולם

 לתורה. העת קביעותדיני
 כאמונה ונתת נשאת הארם אח ש1אלין שלעת.ר הל חכסינואמרו

 התורה ליטור כלל שעל העת, קכיע1ת על ר1קא 11 ושאלה לתורה, עתיםקבעת
 אסר1 והכא הורה על אלא ארם של רינו תחלת אין סנהררין בטסכחא0רו
 באופן 11 קישיא התיספות שם וישכו השגיה משאלה לח1רה עתיםקבעח
 שקוכע הינו וקביעות לתורה עתש לקכיעוה גרולה חשיבוח טוכח טוההנ"ל.

 ענין בשום חמ.רות1 טכטל ואינו ההיא בשעה ללמור ירוע עת ויום יום ככלל1
 בט1ר כתוב כן לו, הקכוע הומן כש1ל יר, על הרבה ספ1ן להר1יח סכור אםאף
 שאין פ. לאפוקי בשנ.ו, הת1רה 1חכיב1ת חשיב1ת סראה ב1ה קנ"כ,סשן
 שליסר שאפשר סי על אף פנוי שההא עת ככל לוסר שהוא רק קבוע עתל1

 אף יריע כעת שלוסר כאותו גרול כך כל שכר1 אין טקום סכל סארהרכה
 התורה ים'ש כל וחקוע קנוע שעחו אחר. הרבה כך כל אינו שלי0,רו פיעל
 כין טישראל ארם כל היום: הסרר לשון ווה אופן. כשום ההיא כעתספי1
 'רועה ושעה כיום ירועה שעה לו ש.קכע צריך חולה כין בריא בין עני ביןעשיר
 לו יכא אס,לו צר נשום ההיא השעה 'אבר ולא תורה כה שילסורכלילה
 ארע., בררך ולא כקב.עוה הרכר שלוקח ק1בע ענין ווהו סנה טאה שלהנאה
 שאפ.ל1 הנ*ל היום וסרר הטור סלשת טוכח והנה בקצרה. לשונו כאןער

 רב ראסרינן פהא נרולה תיפה יש וכאן העת, לכסל אין נרול הפסרפחטת
 ופרע ביטפא 'ויףאחא

 כל'לי*~
 מעב,ר היה יא אחא שרב לתשב ואפשר

 וטן גסר שלא רק בעחו טה רבר לוסר היה פנים כל על רק ינטר' ה*טורוטן
 רסרר רלישנא ע,ק צריך אכן נלילקא. פרע לסר שלא טהזטן יהנשארקב'עוח1
 לכן כאן. שנה חסירות רטרח ואפשר גרול, כרוחק אלא כן לסרש איןהיום
 קבע תורתר עשה על שסואל פררש של כפירוש1 לעשות לארם שטוב *נראה
 יום ליטורך לקבוע שלא הוחר כקצרה, לשונו ווה הרכה ועשה סעטאמור
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 טרוכה תהא והעשיה מעט אטור לכן נררך 1תפר תוכל ל" ש"%'1*מ
 יעבור ללא כרי לצרקה בקנס ההיא עת לקכוע נעים יטה טוב ,פה כאן.ער

 עתו גיסול לכסרת קצח הצרקה לו תחשב סטונו לצורך יעבור ואםבקל,ת
 קבוע עת לו ש.ש טי פוה 1ט1ב בת"ח. הנ"ל כפיר1ש. פצאת, כותכיואחרי
 כשנפנה תיכף רק ובטל י1שב אינ1 העת סלבר ונם פנים בשום פבפלהשאינו
 הפ1סקיס כתבו כוה איש על לחלסורו ח1ור מצוה הוא נם אשר לטחייחוסעסקיו
 בשעח ואסילו נבסלה רנע אפילו יאבר שבל צריך כ1ה ואיש אומנותוחורתו
 11 כחיה עצפו ארם עושה אם כעיר1בין ו"ל חכטינו שאפרו כט1אכילת1
 לכל שראו, חכמה בראשית וכתב בירו. טתקים תלס1ר1 1אוכלתשר1רכח
 ולא הרפ1אה צר על אם כי יאכל ולא התענ1נ מן להתרחק רכםתלסיר
 והטאכל הטוכ הריח סן יהנה רק בשבת 1אפילו נסים מרברים נטשויסלא
 ספאכל סוכן ש,פצא טמה .תרצה נם יסה ופת1קן סתוכל יהיה שיאכלהט1עמ
 עבורח כעכור קונו עבורת מבטל שנמצא תבשיל ל1 שיבשלו ער יתעכב1לא
 בבית1 תם.ר שלומר ם, לי ונראה שונים. בסקוט1ת ועניניו רברי1 כאן ערנופו,
 השלחן. על לפני1 שהסאכל השעה ער ילמור רק הטאכל על בהטתנת1 קפיראאין
 לצרכ, להכ,ן כרי פליסורו ולהפס,ק למהר ל1 יש טוכ ויום שכת בערבאכן
 עור ימצא לא עוברת שכשהשעה ספק קצת רק יש אם טוב ויוםשבה

 שיקצר רק עת1 יבסל לא האלה ביפ,ם שנם טוכ סנים כל ועלטב1קש1
 ילטור בעסק,ם טאר סר1ר הוא אם אף פנים כל 1על כאן. ער מבחולליטור1
  שאב.1 אברהם ברכת בעל בשם ברכה בעמק שכחב כפ1 בלילה ומעט כיוםסעט
 לקריא ביום אתר ספר פ1תח ה.ה רב'ם עמק.ם לו שכשהיו קולן טהרר"י עלהעיר
 אפ.לו הרי כאן. ער ול'לה, י1טם כו 1הנית לקים כרי ב*לה וכן כ' א1 שורהבו

 לבפל הנ"ל הנאון רצה לא טאר ער רבה מצוה שהמה צבור צרכיבעסקי
 וחימר קל של בנו וחופר וקל פצות שאר בעסק' שכן פכל וכל טכלהליסור
 גלכתו שנם פחשבה לשון הוא רוהנית פירש צריקים ובארחות סטון.כעסש
 'שרו טאר סה האלה הרברים כל על שלטר. במה תורה ברברי יהרהרלעסקיו
 בתסירוח ותקוע קבוע שעתם בא1תם כפרט תורה תיטור של חחבור1חבעיני
 קבוע פקום להם שיש בהם הטובים האלה הרברים שכל היר,ר,ם ביטיאפילו
 נלטרח והתורה בפקומה תשאר הקביעות הלא עונתו יכטל טהם אחר אםואף
 מטחו על לשכוכ בלילה ינוח ולא ע1נתו הסבטל ה"צש ישקוט לא ססתטא1או
 היהם בסרר שבשל. הה'א בעת חב,רתו שלמרו השיעור הוא נם ורלסורער

 יבטל אל אחרש ירי על כחיקונה להעש1ת שאפשר *רו מצוה כאה ראםכתוב
 ינטל ירו כעל אחר.ם ירי על כת'קונה תעשה לא אם אבל תורה,מרברי
 ספנ,ה, חורה רכרי טבטלין חסר נטילוח בטצוה יש ואם תורה, רבריספניה
 להעשוח ההיא הפצוה תוכל אם אפילו סרבריו ופשטע בקצרה. לשונו כאןער

 %ן סחצה על כפחצה הקבוע גל כתב תרר'ם בספר עיק. תריןכתיקונה,
 נפשות כהצלח ולויה נפשות להציל רק אחרת בשכיל קכועה סצוה תמחלא
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 כאן. ער רסים, כשאד הוי לארם לויה עחשה  מליוו ס' שכל ש,וטרורמיא
 היום וסרר מצוה, שום בשכיל ללטל אין תורה תלמור של רקכיעות ט~חמוכח

 תורה תלמור לקביעוח הרארה העת עיקר בקביעות. א*רי לארבסמוך
 סחיל שילכו כרי לעיל שכתבתי כפו שחרית הכנסת ביח שיאת אחרתיכף
 שאו יותר טוב ההא השחר עלות קורם ללימורו עת לקבוע והמקרים חיל.אל
 הל חכם,נו אטרו נם טליסורו. אותו וסטררת הסבטלח סבה שים לירי תב,ולא
 תורה רברי בו נשמעין אין ואם חרכ אינו בלילה תירה רברי כ. שנשסעין כיחכל
 רילכו והטקרא ביט~ין, וכטה כטה אליו לבא רגי*ן ביום לאפוקי אוכלתואש
 פ,עט. רבר לפחוח התפלה אחר נם שילטר כסה להתקתם יוכל חיל אלסחיל
 לתורתו טקום הקובע כל בברכות כראיתא לליטור קבוע סקום ליחר5ריך
 סעט אלא יהרע שאינו טי אפילו וח על יונה הר-ר וכחב תחתיו נופליםאיכיו
 ויכנס כעינ.ו .יחשב ל~ה שיזכה כר. שיורע טה וללסור סקום לקבוע לויש

 ,ש שם כ. מררשות לבחי ללכת לו יש כלל יורע אינו ואם שפים יראתכלבו
 בירו. חליכה ושכרלוסוין

 לימדדה בשעת האדם הנהנתדינ'
 רישפח ל' ונראה ישסח, בלימורו שיפתח שקורם ףל חכמינואסרו
 כל. בתורתו להשתעשע הוא ברוך הקריש שדכהו על טצוה שלבשטחה
 רוצה תם רבינו כשהיה סהרתל וכתב בה. אלא שעשועים לו שא'וחסרתי
 כהן לשפוח כרי והובים של תל לפני, נותן היה חסורה הלכה חמציחללסור
 רכריחותא מילי לומר לרכ שטוב ל' נראה לכן בחשק. ולטר לכוונתרחב
 בקול רוקא יהיה הליטור תלפיריו. עם עצסו לשמח כרי ללמור שיחחילקורם
 אלא לטוצאיהם תקרי אל למוצאיהם הם ח"ם כ' ו"ל חכטינ, "ררשז זכטורם

 וררשה בלחישא רנרם תלמירא כהאי בטשא כרוריה וכן בפה,לטוצ'איהם
 או ארם של אברט ברט"ח ושפורה ערוכה התורה אם ושסורה ככלסערוכה

 בלחש. שנורס טי של הע.נש ברבר סאר מחמיר .בזוהר בלכו. "סורההקא
 רכריו כשכותב הוא הארם ביר המקוים הלטור העקר סשה בסטהכתוב
 כריתה בריח כירושלם. כתוב כתכ. תיכות ראשי בבטגך תשפרם כי לרברורפו
 ששכינה פפני נכון הטעם שוכח, הוא בסהרה לא הפררש בכית בתורה חינעשכל

 כספר שוכח. לא השכינה ספי לטר ואם עסו ומלטרה המררש בכיחששורח
 ער בכח טקשה היח החבירש כק ההלכה קורא כשהיה ףל שהאר*י כתבחכונות
 עסק כי הקכלה ררך על הטעם שם וכתב נרולה ויעה וטזיע מאר נלאהשךיה
 והנה ולהחישן, כחם ולשבר להסית ראוי לכן הק*פות לשבר הואחהלכה
 טתלוצצק רעלמא שרובא ופרה נרולה בועקה שלנו לפלפול נרול ססךטזה

 הנ-ל, ספך שטצאתי קורם עליהם תנר קראחי בעצמי אני וכסעטעלהום
 הנ"ל כונות ספר כי ססתפא וה רכר יורעים אינם בעצמם הספלסלש כיוגם
 לשלח שלא שהחרי10 ישראל טארץ 41 נכחב כי לארץ בחוץ אצ*נו הואחרש
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 שנש בקרב ברפום פה הובא שבנניבה רק הקרחשה לארץ חוצה החוזוספר

 ליתן ל'ראיו ה' סור בו וכיוצא וה רבר על לומר אפשר טק1ם פכלס1עט1ת
 כשארם בתיקונין מירש לשונו: ווה כתוכ בת"ח האמת. אל לכווןבלבם
 תתנלה וטיר פצוה או צרקה שיעשה תיקונ1 קהשי1ח ל1 רחקשה כתלכהעוסק
 וצרקה תשובה עהפה ובהיות1 שכלו אור הפחשיכ1ת הקליפות הם הקושי1ח כיל1

 תשוכה לעשות להם הכרח הקבלה חכמת ללוסר' 1בפרט הקליפות פשברה1א
 כתות לחבורוח פמך יש שסוה לי 1נראה הסורות. רלתי לפניהם "סנר1לבל
 החבורה מכני אחר וכל צרקה של קומה להם שיש תורה לוטרי שלכתות
 טעשה אנשי נוהנין הכי ופשום שם עור לימורם. ק1רם לת1כה פר1טהנותן

 שלא רעתם הטחשיכוח הקליפוח מהם שיברלו כרי ליסורם ק1רםלהח1רות
 %א סוטה לא וכ,ראה כאיפה ליסורו שיהיה יתנהנ שם, ע1ר לימורס.יכינ1
 כאן. ער 'שראל, אלקיך לקראת הכון שנאמר הטלך לפני כעוסר אלאס,סב
 וא,לך הוקן נמליאל רבן פשפת שהרי רוקא לאו רעופר רלישנא ליונראה
 יטעוסי את. %א חלישוח טפני מעוסר ללס1ר שפסק1 רהינו התורה כב1רבטל
 בתיקון שיהיה וצריך שם, עור יושב. ולא קאמר לא ולכן בהסיבה ישיכהרק

 לתפלה כסלבהשים עצמו להרר הארם שצריך שכס1 לי ונראה כרא1י,פלב1שיו
 רהכק טקרא תורה תלסור ר.ן שלמר כיון תורה לתלטור עצסו להרר צריךכן
 1אתר הן. ששוין נסצא לחפלה מלב,ש,ם ה'רור נסי ילפינן 1מיניהוכו'

 לצורך אלא 'פס'ק 1לא בטלה ש.חה ישית לא כקביעוח, ללט1רשהתחיל
 סהעונש בלבו ו'חרר 1תרא הענין באטצע ,סם,ק לא לצ1רך ואפילוגר1ל

 נאה פה ואופר סשנתו ומפסיק הש1נה אבות כפרקי ו"ל חכסינושאסר1
 אלא 11 בשיחה רוקא רלאו הטפרשים כפ.רוש בנפש1 מתחתב וכו' ~האילן
 נכ על ראף לן קסשמע רבותא או בהוה שרברו רק בט.לה שיחה ככלאפיל1
 נענש כן פי על אף בע1למו לוי רשככה הברכה טברך 11 הפסקה יר.שעל
 חפ,ר שעונשה לטקום ושכח ברכה שום בה שאין בטלה בשיחה שכןסכל
 1ה מעונש להשפר מאר נצטערתי רעחי על עמר, ופיום ליצלן רחסנאסאר
 חם,ר הם ביתו כני אשר כחרר שלוסר לם, סאר היא רשכיחא ס.לחאכ.
 טהצריך הבית כעל עם ולרבר ולפיפק לסיעל תר'רי והישאין חנכנסין ונםגו

 אול' לכב, אל ואטרתי רכות פעטים סליסור1 יפסיק הב'ת שכעל16ם
 קורם בו שעוסק הענק נוסר אם אבל הענין כאסצע רוקא רק תנ"ל ע1נוואין

 לפניו סתוח הספר וערתן וו בשעה תלמורו נמר לא שערתן פי על אףרבורו
 שטרך לא רטח י ש אם והינו הפסקה מיקרי רלא אפשר י1תר, ב1ללטור
 לובק כרי  רבורו לפני למר כבר אשר הענק סקצח ללסור ולכסיללחזור
 האי חטירא רלא לומר אפשר ונם הפסקה, הוי לא לכן בורי1 על  ההואהענק
 כשלום לשאול שטותר הפרקש ובין וכרכותיה שטע רקריאח טהפסקההסטקה
 הכעל יפתח ולא לנבולו אחר ארם בא אם לכן ארם לכל ולהשיב נכברארם
 ששנע סי כשלום טשינ  ששנו כסי ה1י וכקשחו שאלחו סה עט1 לרברמה
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 כר. בתלטורו להפסיק רשרי אפשר ולכן הכנסת כבית או קריה ברחובותכו
 מצאת' לא אלו היחרא צרר' כ' ואול', הא' כלי אכן לכיתו. שכא ט' עםלרבר
 בוה שמקילין לסה 1ספך סער למצוא כרי סלבי בריתים שאני רק סקוםבשום
 ס1ה, נוהר,ן ראיהי לא קשישי רבנן י:ם פעשה טאנשי ורבש רב שעונשוהרבר
 שום ירכר שלא ליה ראפשר בכל יהסיר בהם יתחתב שלא לנפשו החררלכן

 לא אפ ביח1 בני עם בוה י1הר ולפחות ההיא בשעה לימורו נמר ערריבור
 נסר ער לפחות יטתין לואת נם ,אף צ1רך שהוא סה כרבר עמ1 לרברשיתחיל1
 יכא ואם 11 שעה של ל,פורו ננסר לא שערין אף הצורך כסי להם 'שיב ואוהענין
 כסבר בקצרה בננול1 הכא פני לקכל לב באופץ יורר1 שיהיה טילב'ת1
 ואו ב1 עוסק שהוא הפשט ,נמ1ר כי ער מעם שישכ לו ייאמר יפותפנים
 ברבר, שעוסק לסי הוא הנ"ל שע,נש כתכ היום 1בסרי כרצונו. עסו'רבר
 הס1נה נעימה בלא הקורא כל יוחנן ר' אמר ופוסק. עחו כקביעותת1רה
 1טשפט.ם טובים לא חקים להם נחתי אני נם אוסר הכתוב עליו ומרהבלא
 אטרח. ,ארבע עשרים להלטירי כשאפרת, כעצמ, נהנתי ולכן כהם, יחי1לא

 בנטרא אכן תלמירת לכל לשחוק כוה שהיחי ואף וכיוצא ר1ת כפ1כניגון
 ~מרה. טקרי פלפול בררן אם.רתנו ראופן ואפשר ננן יורע אני אין1פוסקים
 עיניך 1ה.1 רכתיב לפום.ה חוו רביכו קמ. יתביתו כי לבניה משרשיא רבאטר
 מרת כנפשו סקנה חכם בפנ. ההסתכלוח כחב ובר,ח טוריך, אחרואות
 סרבו הנפטר תלמיר ורנל. בשבת פניו כהקבלח וכפרט בפניו הטתה1ההטהרה
 טחויב העיר באותה ולן נמלך כך ואחר טטנו ונפטר טרבו רשות 1נסללעיר חט ללכת רתה התלמיר ואם רבו, נ:ר אחורי1 יהא שלא בענץ עצמויצרר
 לררכה שילך קורם מרבו רש1ת וליטוללחוור

 בעצמה הלימודסדר
 טקרא ששנה חכם תלמיר כי ארם שה1א פה לפי הכל הוא ח*פ1ראופן

 .לפור פנים כל ועל כקצת, לו הצריך .לט1ר ספר איוה בעצסו ירע תלטורסשנה
 ש.עור לומר אם ל' ונראה הבא. עולם בן שה:א לו סובטח ואו יוה בכלהלכה
 כעולם ליכור אין ולבחור,ם ולנערים הלכה, ליסור ירי כוה יוצא אלפסיכספר
 לכל ומפתה סבוא ביה רכ1להו כרכא ראיהו האלפכי כטו בירםהטצליח
 ~יסור 1רה. :מרא שמביאין כטקוסות התוטפוח לעין סאר וטועילהפו0קים
 כפש1טו כיה לפנרס בתחלה שאבאר, כאופן יהיה ולבחורש לנעריםהאלפסי
 עם האלפסי ללטור נוהנ ולה"ה החסיר ורבי טורי לאבי ראיתי 1כןטפרשים ושאי ברין לעיניה והרר נפנים בקי שיהיה ער פעטש וכטה כסהולחוור
 להר:יל הראשת המטצ,א היח ו"ל וההא ה1טנש בע חלכח בטקוםתלסיריו
 הקטגש האלפסי באזיל לרפוס באו כן ירי ועל הבריות בפי חאלפסי*סור
 הסוסקש וכחבו חלכה. ירי יתא יעקב רעץ בהנרות שגם ואפשר פירושש.בלי
 שונה אם יהוא תלמור טשנה טקרא יום בכל ללטור טחויב שהארםרטה
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 חמעטרות ומסרר ותלסור, טשנה נוקרא סכל בלול שהוא כבלי טתלסורהלכה
 לאמרם צריך חובחו ,ר, בו לצאת שירצה סי אכן ל~ה. כונתו שהיתהנראה
 או התיסור סוניוה ללפור הורנל שלא איש הוא ואם ל'מור. ררךבכמנה
 יש שבראשונה לי תראה אותו. להבין לכ לו ש.ש אחר ספר שילסור לונוח

 וסליהא ופיוטים טוב ויום שבת סח,ל התסלוח סרר פירוש ללסורלארם
 תפילה. בהלכות לקפן שהארכת, כטו לאטרם לבו שנרבה טי וטעסרוחותה*ם
 שברורותינו כסו לא וכתובים ונכיאש סתורה המקרא כל ילמור כךאחר
 מוכ,חין כתרא בכא ובתוספות מיסיהם. המקרא ראו לא אשר רכנים נמה.ש

 שבת פרי ללמור 'ש נם במקרא. כק'אין היו לא התלטור חכטי ב.טיראפילו
 בחים בעל. ולפחות השבוע. סרר על רש"י פ,רוש השבוע ימי ככל אובשבתו
 רב ירי על להבינם ירקרקו הסה הסררה ענין שפףת בקריאת טביניםשאינם
 שבשנה וסצאתי פה. כעל הסררה חיכור ולפחות רש"' פירוש להםשיאטר
 פשנה יעתיק וכן בחח שלישית ושנה רפב"ן אחרת וכשנה רש"י ילסוראחח
 או רבות הטררה על הסררש ללמור מאר טוב ובעע, אחר. לטפרשלשנה

 שהם פרטיהן בכל ברכות כריני םאר וירקרק ילמור וכפרטותתנחוטא.
  שא,נה כרכה טברך ,אם מאד חמור כרכה בלא הנהנה ועונש טארחטורק
 אחרי לבטלה ברכה שמברך ב' ברכה כלא שנהנה א' כפול עונשורא?ה

 כרכה מכרך אם וכן מאר, חמור לבטלה ברכה ועונש בטעות הריאשהברכה
 לרקרק צריך לכן לכטלה. כרכה כן נם הו.א פכשיעור פחות עלאחרונה

 ואילך תכ"א ססשן א' בחלק הארכתי ואני אחרונה. לברכה רכר כל שיעורעל
 החנ יהלבות לפסח סמוך פסח הלכות ללמור טוכ בהם. צורך שראיתימה

 סמוך עצרת ה,לכוח לחנ סטוך לולג אתרוג הטוער וחול טוב יוםוהלכות
 ליום ססון כפור יוס והלכות השנה לראש ססוך השנה ראש והלכותלעצרה
 מריניחם, איסור בשגוץ יכשל לבל וכיוצא פורים חנוכה באב תשעה וכןכפור
 כחבו כן כבר, ירע שלא טה רבר ולחרש סקבלה טה רכר ללסור טוכובשבת

 בליטור לרלנ שלא לי~הר "ש לכן הסאס, אל כני ה' טוסר כתיבהמקוגלים.
 אלו שכשלמרו סקפירין רבוהי שראיתי רק וכיוצא, וחורבן אבלותהלכות
 שלא אחר טענין אחת שורה שיעורם סיום אחר סעם בכל קראוהענעים
 נחגו כן ועל הראשונים נביאש כשם בנמרא טצעו שכן רע, ברברלסים
 נפש נוחי סקרמונים רא,תי אכ! טוכ. ברבר לסתם כרי יתק"ק פסוקילכפול
 יקטרנ שלא ספני והטעם חענית ג~רו בישיבה חולק ללסור  שהתחילושקורם
 אבי נהנ וכן בעצטם, שחיטה הלכות הטראים חכפש תלטירי עלהמשטק
 ריבמות, והר"ף חולין רססכת הר"ף תלטיריו עם כשלסר ו"ל החסירמורי

 סיתה עניני בהם שסוכירין קטן טוער נםוכסרוסני
 והתעני'"

 לנצח. הסות בלע
 שלא פה אב"ר דל סג"ל טהרר"ח הגאק טורי ראיהי סוכ! שאינו 0ההאפילו
 בלשונם רק תפילק כתיבת הלכות נם לנו אסר טורים לנו שכשאפר לרלנוצה
 שלא ףל ראיתיו וק שמרלנק. למה נרול ביחמ שהוא אמר כי ניקור סררוכן

 ו"מחש יע ז41-(
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 כשם אמר כ. ר' ביום ולסים ב' כיום תורה רברי להתחיל טקפירהיה
 על להקפיר יש חול בעניני ררוקא .לבש קרש ב"ר לסימן ו-לסהרש-ל

 ליראח הארם המביאין מוסר ספרי בחים הכעלי ילטרו הנ"ל לימור אחריכ"ר.
 וכי,צא, צריק.ם ארחות החשובה, שערי הסרות, סעלוח המוסר, ספר כנוןהשם
 הנכבר השם את ליראה הארם לב המ.שכין .מררשים המאור ,סנורת ,עקכעק

 שא.ן לא אם סבינים שאינם מה ילסר, שלא ירקרק. פנים כל ועלוהנורא.
 לקול שישמעו להם פוטב א1 כ, סכינים שרש טה אותם שילמר רכלהם

 אל במררש אמרו כי בטל סל,שכ יכינו לא אם אף ההטה בספריםהקורא
 מקנם טכל סכ.נים ואינם שמרלנין שאף ורילונו אלא אהכה עלי ורנלותקרא
 כענק אשכנו. לשק בספרי ילמרו או הוא, ברוך להקרהט אהוב הואהל,פור
 לא כוטננו ועתה לשונו ווה להרחיק טאר פשה בססה הפלינ חקכלהלימור
 סחופש חפש יחפש אם גם .לחם טכשר כריסו שפילא אלף סני אחרמשינו
 בקצרה. כאן ער עטהם, עסק לו יהי אל לכן ללמרו שיוכל טוכ סלטר ימצאלא

 חור'ן גו אתה אי בוראי כי עטרי כן לא ואני טאר. ער בוה כך אחרוחארין
 הנ פרק העכורה חלק הקורש בעב.רת בוה והאריך הקבלה סחכפת*פטר
 וכסוף אטוחא ליה וסחי סשה טטה כרכר, הסורה הריב-ש חשובתבהביאו
 להעתיקו רצוני אק השלום עליו רשכ-. הקר,ש סרברי ארוך טאפר הבי.ארכריו
 יב.נו לא והטה ה' רכר שפבקשים להסונים רק כתכתי לא והשחבורי
 לשונו .וה וה סאמר אחר כתב הקורש עבורח בעל אכן הנ"ל. הקרושלשון
 ממעש,ם יותר נרול הקכלה( )ציל החכסה כי בפירוש הקרוש הסאור ביארהרי
 כאן. ער בה, אם כי לצריקים הצפון .הטוב האושר אל לוכות ררךחשאק
 הקבלה בחכסת יורע שאינך לומר שרצונו לך חרעי לא אם פסוק על כתבונם
 רחנינה בנמרא שאפרו ומה לחק. אותה רוחין נשמה רההיא ונו' לך צא'א1

 שיורע. אחרי והאסת פסש. טרגנה סעשה על רוקא הינו קשאי לאאכתי
 ואת בחכסה הטעות וסכנת הללו כארצות טועם.ם הטה כאסת האטתחכסת
 ששלחו ער 11 בחכסה כלל מללטור אחור נסינותי וה פפני כירוע נרולההיא
 ונתתי תשאת. ו"ל שהינפורט יעקב פהר-ר האלוף שלוחם לארץ לחוץטצפת
 רצפח אב-ר ףל יונה סהוריר הסקובל הנאון בשם לי ואסר ברברעטו
 וכטר,טני צפת בכתב. פעפים כמה חתיטתו ראיתי טליא הועא כראשר
 עליו טצ1ה אטתיות הקרמ.ת מקוכל שרק שמי יונה כנסי ספר טחכרשהוא
 ור.להו אלא ורגלו תקרי אל אהבה עלי ורנלו נאסר 1ה שעל יכלתו כפילעין
 שיש לטעות יבא שלא להבחין יכול ססתטא אמתיות הקרטות לו ש'ש טיכ'
 ל'פורם עיקר היה התלטור חכסי ב'טי בא"צ כתוב וכיוצא. בנשטיות סכנהבו

 תנסנם לא רבר ישאלך שאם לכניך השננתם לקים כרי התלסורלחוור
 חחר היה לקיש ור"ש חורות כרוב אלא אפשר אי ווה טיר לו אטוראלא

 כתלסור ברורוח ראיות יש יוחנ4 ר' לפני שכא קורם פעטש טאהההלכח
 טש*, סררש כשם שם עור 4שונו. כאן ער בח~רה רגילים כולםשהיו
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 אמר בתהיה עסקת כלום 4ה אמר הקב"ה לפני בא חכם שתלמיר הרין טםקשה
 טכאן בישיבה שסעתק ומה שנית וסה קרית טה הקב"ה ליה אפר הן*ה

 הרין. ליום וכלימה בושה תשיגה, שלא כירו יהפוש ארם שקרא פח כלא0רו
 הענינים ילמור לוסר )רצונו *סכר והרר אינש ליגסר מעיקרא שםעור

 ואחר ברינין בקי ש,ה,ה כרי ותירוצים( בקושיות שירקרק סבליכפש,סם
 בסתק ילטור פנים כל הגל ותירהרם, סכרות ימכור רעתו על כשיע0ורכך

 בכונה מעט טוכ כי הרבה ללסור ,מהר ולא ליפורו להבק גרולוברקרוק
 ת,ספות ללמור ר,צה אחר כל כי ע!שים אעם וה וכל ככ,נה, שלאמהרבה
 'צליח א,ך כן אם התלטור שירע קורם חירחפים וחירושי החרושיםוכל
 כתלטור שנאטר טה כל כי התלמ,ר חכטי שאפרו ממה להיפך שעוששכיק
 רכים והסלפול העי,ן טורח רוכ .רי ועל לנרוע, ולא ע*ו להוסיף ואק אמתהכל

 נוכל טה אוטרים כי שה על שאוטרש הרקרוק סורח סר,ב חליסור טןפורשים
 לומריט הי, ואם הססרים שנתוך סה יורעים שהינו הלואי סכחט סברותלהכין
 התלסירים והיו בקל להבין לב להם היה כי ~מור סתאים ה,1 בחלסור נקיאיןותיו

 כבר כטשא עליהם ההלכה נעשית הפלפול טורח מרוכ עתה אבלמתרבים,
 סורח טרוב כ' הישר לוטרין שאינם פורים הלומר.ם ור,ב טפנהופורשים
 שכן כל הראשונים על נאפר וה )ואם לגטרי טתכטלים הסההפספוטש

 בא"צ חילוק,ם(. שקור,ן שקרים חיר,רי שנה לסאה בקרוכ שנחחרשועלינו
 וכו' שכתכ טי ,ראיחי משה בטטה עליהם וכתב וה על הרבה בראיותמאריך
 רבר' על לחלוק רא'ות להכיא רפין כשני שם !האריך בסקומו מונח,כבור!
 עבה קטנו אשר .ונה רכינו החסיר הוא רמי,נ, שלפי צריקש ארחוחפחבר
 "ג,א פלוגתא סקום כאן א,ן כאסת אבל האלה, האחרונש רורותסטתני
 מעיקרא ראו' שלתלמירים רק ריכר ארם לכל ולא לגסרי הפלסול רחהלא

 טהתלמור הטפולאים החכסש אבל כקיאוח לכלל שיבואו כרי ליסבר וחרר*ג0ר
 תמצית ולהורות להבין הלכה של כע,מקה ללון שמחופכק פשיסא,פומקים
 טסש שהם יראה כרברי, ,המעין פלפול, בל' אפשר אי ש,ה בורין עלהדינין
 שהאריך כמ1 מורה משה טטה נם פהפלפול יותר היא שהנירסא ובוהכרברי,
 הרכוח יהיה ארם עס יכוח לו יש ואם ה.ום בסרר כתב ,ח. על בראיותשם
 חלילה סברתו ולהעמיר לקנתר יהיה לא אבל חאפת לכרר כרי שמיםלשם

 בעיניו ישרה כשסברתו לומר )רצונו רכים לסכרות חחשש וזצנו כןוחעושה
 רק רחיה שסברתו בעצסו שיורע לומר )רצונו האמת לסכרות אוכאמת(
 ובו, נאמר ועליו השלום עליו רכינו סשה תורת מחלל סרבויו( לחזורשבוש
 לשונ, כאן ער העולם, לאויר יצא ולא פניו על שלתתו שנהפכה לו ופ,טכיקלו

 ואורך אשכילך הכושה טסני הארם טבע נגר הוא וה שענין וססניבקצרה.
 שנורע טסני תשסח תורה ברכרי שכשינצחוך חסיר,ם בספר שכתובמה
 רבר הרוחח שלא תשסח לא אחרים חנצח ואם כבר ירעת ילא פהלך

 הרורש כל המרוח בטעלות וכתכ .ר,ע. לשסה שלא הל,סר עונשחירחש.
 שפיש 1ל ש4.(
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 רב,ם להוכיח כרי רורש 1אינו לעצמ1 עטרה וליטול בה להתכבר כר.בת1רה
 יח.1 כל וטשפ0ים ט1בים לא חקים להם נההי אני זנם ע*הם אניק1רא
 ה.ה סקפם ואינו לוטר ארם שאם המעשה אלא העיקר הוא המררש לאבם.
 רמב"ן צוה לכן סויר, הוא שלמר ועכשיו ש1נג היה אז כי לסר שלא לוטוב
 האנרת בר"ח והכ'א אחת פעם שב1ע בכל לקרותה ע*ו שצוה באנרתלבנ1
 קתם שלא רבר ימצא ואם שלסר מה כל קים אם יעין סהספר שבקומוההיא
 מ,ום הה,א בענין ררכיו ולתקן בתשובה עיההו לחקן לזכרון אותויכתוב
 לחכם 'ש אם חסירים בססר כתוכ עור. עליו יעכוף שלא כאופן והלאהההוא

 לנרש טוסכ חכירי1 החלסירים ואת הרכ את לקנתר עוסק ואחרתלכ~רים
 בהורי1ת אמרינן מרון. ויצא לו נרש שנאטר הטוכש האחרים לתקנתהאחר

 חתול שאכל ומסה  העכבר שאכל סמה האוכל הלשור משכחין רבריםה'
 והשוהה לתלטור יפף וית שטן אבל עצמן כזית'ם והרניל בהמה לבוהאוכל
 תחת כליו המניח אף אומרש יש וו ננ על 11 רגל'ו כ' והר1חץ רחיצהשיורי

 נם הוא ביחר מלבושים ב' שכשל1כש ר"א בסיטן כתבתי 1אניסראשותיו.
 נטל אפסר תחת העוכר לתלפור קש,ם רכרים עשרה שם עור לשכחה. קשהכן
 כק העוברת ואשה נשש השת' נסלים שני נין והעובר עצמו נסל תחת שכןוכל
 שלא פת הקאוכל 'ום ס' סש תחתיו עבר, שלא נשר תחת והעובר אנשששני
 העוברת המים סאמת והשותה לשטרון סזוהפא בשר והא1כל ערכו כלבשל
 הקבר, נבי שעל כתב הקורא אף אופר.ם ויש הטח בפני והססחכל חקברוחבין
 שלא שסועיל ואומרים הסצכה נכי על אבן סניחין סרקרקק ור~יתי כאן.ער
 שכתוכ ומפני סקרפונש. היא שקבלה ואפשר לתלמיר, קשה קריאתחתריה
 יחר הסכרות שתי לצרף לי נראה שוקעת בכתב ~ה שאק הכונותבספר
 הירא פנים כל ועל כנ"ל. אכן הנחת על לססוך .ש השוקע שלנושבכתב
 בכל כהן ליזהר גפ אחרי אלו רברים 'שליך אל עליו חכיב ותלמורו ה'רבר

 בנסרא שכתוכ פה פיר1ש שוה סקרטונש קבלה ה1א אם ירעתי לאהשאר ~אכי נשיכתן טקום לחתוך שרנילק מסנו והחול עכבר שכשאכל ומההאפשר.
 תיקק לעשות רשט 1א.גם ומאיסות נקיות סכח רק חותכין אין אם אוכנ-ל

 סטנח. חתול או העכבר שאכל החתיכה מכל ירחק תורתו שומר לכןל*טור,
 אלטור 'אסר שלא לומר ר18נם תורה לרכרי סועלח סחשבה ו"ל חכטינואפרו
 סאר הארס יזהר %ן סחשבחו לבפל טקטרנ חפקסרנ שאז וה ופן תוך והספר
 תסצא ססכתא לסיים שעהשק הסעורות הרבה. 1'עשה 0עט יאטר רק והמרבר
 סאר פקפיר,ם אשכגו בני ואנו סינץ סהרים תשובת כסוף וטנחנועמנו
 בעתים תוקף בכל נזררזתי ולכן הוא, תסה כאחר הקהל כל ה0יוםבכב1ר
 ובתשוב1ת כרבר, סתנרנרין שהיו אף הס:הנ לקיס אב"ר פה היהשלא
 כן כע-' מקרוב שנהנו מה אכן הסיים, כסעורת לאבל לאכול החירהגיל

 נרול אשור לסיום שניה בסעורה אוכלים שהאבלימ ת,רה לוטר.חבורות
 כולם לא ובאטת תורה תלמור טעלח וכנורל אל1 כרינק חאריכוה כל אחר'הוא.
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 להם טצאת' לכן הכי, לסיסר לסרפהו ניהא לא כן 1אס וללסר יישריחשו
 חים 1עץ הכסף בצל החכסה בצל כי על ו"ל חכטינו שאמרו ספהתרופה
 בססונ1 שמסיע ם, הינו כה לפחויקש אלא נאפר לא ללוסריה לטחויקשהיא

 ו"ל חכטינ1 ואסר1 לסר, כאל1 פטט1נו סוב שכר לו שיש ש"לסרוללוסר.ם
 חלט'ר ולפהנה חכם לתלמיר פרקסטיא לעושה אלא נתנבאו לא חנכיאיםכל
 על פרנסה לו ימשא שהוא חכם תלסיר עה יתנה ואם וכו' טנכסיוחכם
 רבות'נו שררש1 כט1 קים תנאו טת1רתו חלק לו יחן חכם שהחלפיררעת

 שתורת1 עוריה אח. שמעק כסשנה אמרו ולכן ונו' כצאתך 1כ1לן שטח עלחי
 תהיה שלא וכרי פרנסה. לו טספיק שהיה מפני עוריה שם על נקראת שפעוןשל

 ארם כנ, תנא. פי על ל'ראי1 שכר1 הקכ"ה שיחלק יסופר כי טלהאסיןכסט1פק
 בררשות שכתוב בסה לבבך את להלהיכ ראיתי לכן פלאי חוא באמתאשר
 כשנים שעכרו ברורוח מעשה שהיה סרב1תי שפעת' לשונו ווה שושבגן

 ובעולכ בכאן ושיחלקו בפרקפטיא והשני בת1רה האחר שיעסוקשהסכיטו
 שראו והע'רו שהמכמנו טה וכור כלוסר חברו ע*ו ככה החכם וכשנפסרהבא
 כחסיריס ~ה להרחיק ואיו הענין על להורות כראש1 והרכין סטנו ששחקלסח

 תנאי מ1עיל ואין וה. על הרכה ראי1ת שם והביא חים קרייןשככךתתן
 ז"ל הכסינו אמרו הלימור לאחר אבל חכם תלסיר של *סורו קורםאלא

 הוא 1כו לו יכו~ו כוו התורה באהבת כיתו הו; כל אח איש יתו אםכמוטה
 לומר. ירי לטחויק הנרול שכר שכתבת. 1אחר רם"1. סימן ערוך בשלחןכהריא
 י1נה ררכ.נו תשוכה בשערי כי כן עושה שאינו למי הנר1ל עונש אכתובהתורה
 להחו.ק בירו כח 1"ש לאחרים וליפר ושנה שלמר ארם ססרי, בשםהביא
 הוא החויק ולא ומצות בתורה העוסק'רי

 בכ~
 1לכן יק.ם, לא אשר ארור

 וכל 1לילה יוסם בתורה העוסק חכם לתלמיר אפילו ארם לכל יש מארסה
 11 פי1ה אחר לח1ור בסל להיושבשכן

 לצא"
 ומכלל לכר1ך. אר1ר פכלל

 שנותן סי הא, סוו, לסעלה ;ו 1ה כענין יש מררנות שנ' ללגוור יש אלורברים
 טסס1נ1 מקבל היה לא שאם לירע לו אפשר אי אשר לפרנסתו פמסונוללסרן
 ששוכר הג' כפרנסת1, לצמצם יכול שהיה ראפשר טתלפורו טתבטלראח
 ל: היה ולא מפרנס. או כלער1 לשכור אפשר לו היה שלא סלסר ענילנער
 ילסור אלו ט1ונות ירי שעל לחכם מ1ונות שנותן סי הג' בלערו, ביתכעל
 מוונותיו אחר ולילך סל.סורו להתבטל ברום צריך "4חיה עבורו ב' אושעה
 הנ-ל תנאי סרין נלטר ווה כולן. על נרולה 11 טעלה כעורתו היה שחואלולי

 תנאי טועיל סהרקשה
 אררכה.

 יש הסחויק שכל הטחויק כח מנרע הוא הלא
 ועל הניל ס.מן ערוך ושלחן הטור שכחכו כטו בעצמו לוטר כאלו שכרוי
 שטרג'ץ שהחכם לומר אנו צריכין כרחנו על אלא החצי אלא לו ~ךן תנא''ר'

 כפלתם טכפ* ייתר ה,א שכרו וחצי לשכרו ערוך ~אן לעם ררך וטורהחורה
 חכם עם תנאי ירי על לו הצפון סוכ רב טה נסצא חלמיר, של ליפורושכר
 רטיתי ואחריני עוריה אחי שפעק יששכר הנ"ל התנאים נאמרו כאלו שעלנרול



275 אומץיוסף

 הנ"ל. עליונה כפררנה להוררן ארם ירע לפען אלו כרכרים הארגחינסשה,
 ספר,ם קרושת פרק עליהם להצטרף ראוי תורה רברי ריני שכחכתיאחרי

 ער א, לטקוטה. שתנ.ע ער חורה ספר  כשנ,שאין לעסור חתבוהשסיח.
 אהוה רואה שאינו פי על אף תורה ססר הנושא קול והשומע פעיניושתחכסה
 א,ס,ר איכא ת1רה רכספר לי ונראה רפ"ב. סיטן רעה יורה לעפור,חיב
 השלחן על ואפ.ל1 בוה להוהר להם יש והחונים עליה .ריו 4ש,לי להניח א,לישען

 בסה.ח כתכ באויכות. לפנים כחכחי כאשר לישען אסור עליו איתהשסניחין
 הקובל כנין הקורש אר,ן לת,ך טלהכנים תורה ספר הסונע כל ק"ובכשן
 א,ש נשסתו על ותנריו שתעעוק ת,רה עתירה קלומן שקורין ההיכללפני
 יקחנו ססר לי תוש.ם לחכיר, האוטר ק"ט בסיטן עור בשלום. יכא אלפלוני
 תופס היה אחר שם עור נים.ן. נחנה שהתורה לפי בשטאלו ולא ימינוביר
 אק ולכם שכתוב שם על היהורי רצה ולא ל, לעוור ארפאי ורצה תורהכפר
 פונה שאינו ספר שום כביתו להשהוח אסור כירושלים. ווכרון וצרקהחלק

 שנטצא תורה פפר טעותיהם. טכל להגיהם ,רקרק שלומר הספרשולפחות
 נגשלים ~ה ובעון ל0ופ1, סראש, להניהו שיחוור ער כו לקרוח אסור טעיות נ'כ,

 הטוכחר בטקום ולהצניעם ספריו להנא1ת צריך ,"ר פרק בר"ח כחכרגום.
 טעכברים אותו לשמור כא,יר אוכלים וחולין תחבולות שע,שין וכמושכביתו
 רע"ה סשן חמיר,ם בספר כתוכ וכן שםים גכור לשמור כן נם יעשהוחתולים

 פטלטלם וכשהוא שם. עין שלך טה1ן ,ותר כברהו טהונך ה' את כברעל
 כפני טלך בנרי כטטלטל וצניע1ת כבור ררך אם כ. כלים כשאר ,טלטלםלא

 חסיר,ם בססר וכתב הנ"ל. בר"ח הכל נק.וח, בירים אם כי בהם .נע ולאהטלך
 בסשן עור יריו. רחץ אם גי בספר י:ע לא אשתו בבשר ננע אם רע-רסימן
 בסומן עור הספר. את אחר,הם ינשק לא בניו 4א אשת, את נשק אםרע-ר
 בספר אחרים להכות או הספר על להכות בספר כעס1 ארם יראה לארע-ו
 קונסרם ארם ישרטט לא ק"א בפיפן עור הכא,ת. מלקכל בספר .נין:לא
 בה שיכתוב ער קרישה ב1 אין ,לוה קר,שה בי יש שהספר ספני הספרעל
 שבה בחלק אפילו ראשו על'1 לסרוק שאס1ר שכן וכל חחצ"ח כסשן הואכן
 הלוחות או שבו בהחלק אפילו כספר.ם להשתסש שאין מוכח מכאן כאן.ער
 בפני גניר חול רברי לכת,כ כנון חול של תשט.ש ש1ם בו שקושריםוקלף
 חשבונוה עלי, לחשוב או טעות על'1 להרעוח או הספר על כשמונחעעמו

 גשחלוו ,גן כספר פחוח כלי לכסוח ראסור טוה ~מור לי ונראהוכיוצא.
 לקשור הוא נרול שאיס1ר' שכן וכל שבהלון הנקכ לפני ספר להעסיר אסורשכור
 הקחשר נכרי שאום3 אירע משנה ירי על ואם קורש, סספרי בקלפ.םספרים
 הוצאח על יחחפ ולא להסירי הספר כעל טחותב קורש בקלפי קשרכססריו

 קורש בספר, כ~יק ינהונ ואל טעותיו שיאבר לו ס,כ כי כחנם שהיאהקשירה
 הספר נקשר כבר אם טקילין ארם בנ. שיש ששסעתי חנם הפסק, סבליתסיר
 הספר יר. על בקרושתו  נשאר שא: כספר הקלף שאשאר שמצוהוסעטם
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 חתיכה רק שא'נו ירי על טירכס רווטר איר. סטנו הקלף יסיר ואם בושקש1ר
 לשונ1, ווה תחק"נ בם.מן שכתב היחר וה ראין סוכח חסירים בספר אכןאחת,
 ואמר בש.ט.ת 'טעה שלא כר, הססר על ק1נטרס,ם ושם כ1תכ היהאחר
 והחכם לחומש. תלמ1ר אפילו הענין בוה ל0פר ססר שישמש יתכן לא רכ1לו

 כפול כתנאי עמו יתנה לקשרם כר. לא,טן ספריו שכשנ1תן כראשועיניי
 כשק,שר עביר שמצ.ה להו טשמע רלאינשי הנם ספרים של כקלף יקשרםשאל
 הקלף יבא שב1רא. ספר.הם כ1 יקשור הנכרי כיר ישאר שאם ספריו,ב1
 נעשה שאינו הביווי מפנ, כי כע.ני רחויה 11 סברא סוה, גרול בוי1ןלירי
 .רו על שיבא א1 הספר בעצט1 הוא שיבזה רשות לו אין נכרי ירי עלרק
 קריש קלף לק1שר שיש י.רע כשארם כן אם האומר יאסר ואם בויון.לירי

 כ. ח.וב אינו שוה לי נראה הכויון, פן להצילו כר. מפנו לקנותויתחיב
 ברמים ;פכר לקשירה הקלף כי רמ.הן טכר. '1תר ספרים פור.ן א.ן ו"לחכם'נ1 אמרי

 שכ.ח שהרפום הוה בוטן ובפרט פתוכו, ללמור הספר מרמי ויותר יותרמרוכ,ם
 ראפשר נב על ואף לרמיהן, מאומה :חשב.ן א.1 הקלף ספרי כן ירי ועלהשביח
 ת'ק1ן מפנ. הוי ,כו' הספר,ם את פור,ן ראין רטעמא רכיון ולומרלחלק
 שיך א.נו 1וה לגוולן עליהם נפשם הנכר.ם 'מסרי שלא רהינוהעולם
 ישכיחי  הקלף  ספרי שהרי כוטנינ: הנכר'ם שביר הקר1שים אלוכקלפים
 רעל משמע  ,בס"ה ה:וירית בעת הנכרים לירי באו ככולם רובםעתה
 לא אמת וה חילוק אם  אף מקים מכל פורין, ראין אטרו לא הנוירותשעת
 פנים כל על אכל רמיהן מכרי יותר לפר1חן איסור א.ן שאו רק ב1ה ביריג.עלה
 ר"ף כסיטו כס"ה מצינו. לא רמ.הן סכר. י.תר לפר1תן חי1ברהף
 ספרים הקושר .הור. שכש.ש ליה סב.רא רחר חסירים מב' פלונתאטיתא
 בט.כ י.תר קישר שהארמא. פ, על אף לקש1ר לארסא. ק1רש ספרי ליתןאין

 מ; שמחתך השי.ר,ם .קח שלא עליי שירקרק רק רשרי ליה סביראולאירך
 ספריהם. לארמאים לקש1ר ל.הורי ראסור מ.כח הנ"ל כסימן לספריהם.הספרים
 .1ך. א1 לעו לשק הכקובים בקלפים ספרו את יכסה אל קם"כ נסיפןע,ר
 1הכוהו סקבר1 הוצ.ו,והו שכשמת אחר בחכם מעשה צ": ס.פן כם"הכתב

 רואה שכשהית' מפנ' ל. ואמר בחל1ם לאחר ובא הרבר על מארינצטערו
 ומצנ'עם. .חר קושרם היחי לא מפרים רפי עם קר1עים נטחקיםספרים
 בפרק בשבת ס1כח כן לנ:ום, הי1ב רק לשרפם אסור קרועים רפיםחתיכות

 ה.ראה בשער כר"ח כתוב כן מר.כע, כתב ככל קר1שה ל:הונ חיוב כתב..כל
 1"ל החסיר א"מ ראיתי אכן להקל. יש שלנו רבכתכ מוה 1משמע כ',פרק

 יה1ר.ח בכתב שמו על': כת1ב כשהיה לנכרי כ"י 1כשהחויר הרנר על מארמקפיר
 לנכי'. הכ"' נתן בטרם ולשרפ1 מהכ". הה1א הכתכ לקרוע :זהר היהכנהונ
 שנכתב :ק1נטרס כספר, נכתכ1 שלא ק1נטרם'ם יצניע אל תתק"ו סימן בס"הכתכ
 שבאים טי כתב חתצ"ט .בם.מן שבכחב, כתורה יצניע אל פה שכעל תורהבו

 .טמין לא לסיט 'של'כום ימצאום ואם פסולות מע.ח אחר לחפש לבית1ש1טרים
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 שכן כל היחר אין טרובה הפסר במקום אפילו ואם כאן. ער הספרים, בתוךאותן
 טי קם"ב בסיסו כתב עור בחוכו. חול רבר שום הפסר כלא יצניע שלא שכווכל

 הראשק נפצא חציו וכשנכתכ אחר לכתוב והתהיל כתוב'ם או חוטששאבר
 לומר )רצונו סופרים סרברי גם אחרש רברים הנשאר כחלק לכתובא10ר
 טפל. והחומש עיקר הוא נקרא שאו לסי פומקים( שאר או ונטראמשנה
 שבעל טתורה שנשאר במה אפילו צרכיי לכחוכ אסור כתכ רם"אובסשן
 לכתוכ רוצה ואם לחוו,ש, וכך בכך וה ספר סימתי רפין באוחן יכתוב ולאפה
 פבראשית לוה ראיה לי ונראה הקו:טרכים. על יקשור ולא ללוח וירבק רף.קח
 אשור כהן ניהגין והי רצבעין כטגרלת הה רשיטין אעין וינש, פרשחרבה
 הקורש. ארק פהם נעשה אשר סעצים שנותרו פירוש הארון, קרושתמשום
 עליהן שכוחבין טהיריעוח שנחתכו קלפים חתיכות שקציצי פוה לרון ליונראה
 לקסיעין כנק חול לצורך מהן להשתמש אין טווווח או תפילין חורהספרי
 ננא' של חשמיש בהן להשתפש הוא שאיסור שכן וכל וכ'יצא לשטרותאו
 בלשון שקורין כצ,ץ נקכות לתינוקות סהן שעושין חורפי נימי שראיתיכס1

 טהם-ט שנורר,ן מה לארץ להפיל שלא החמיר תחצ"נ וכסימן שאפי"ל.אשכנו
 אחרי עצפי הקולמוס שכן וכל תורה ספר בו שכתבו מהקולפוס אוהעלצלין
 וכל בקולסוס יתכך לא בארם חיכוך כשיש כחכ תתצ"ר בסיפןשנשכר.
 הסיוחר במחט ולא בסרצע ולא בקולטוס לא אבעבועות יפתח ולא בספרשכן

 פקרא ספר. על תלמור ספר. 'שים אל וכן הנ"ל: קס"ב בסיפןלספרים.
 רמגילה. כגפרא טשוט ווה א0ור, חוסש נב. על כתובים או נכיאיםיאפ.לו
 החומש אצל אחר ספר שום לקשור שלא הטנהנ נשתרבב שמ~ה ליינראה
 ההוא ססר שקצח נפצא 1.פתחנו האחר בספר כשישתמש שלפעטיםמשום
 וכן טגילות וחסש הפטרות אכן הפתיחה. בשעח ההומים על מ.נח.היה
 הסררכי רכרי על לטטוך להם ייש אחר, כרך לכורכם רנילים קורש 0סר,כ"ר
 רבכרך רט"ב סיסן סוף רעה יורה בהנ"ה ערוך השלחן והב.או השותפיןבפרק
 הסקרא, ספרי אצל לכורכם סנהנ רא,ח. לא ספרים שאר אכן שר.. הכלאחר

 טקרישח ויותר יותר חמורה מקרא ספר, רקרושח ספני הוי נטור ראיסור:אפשר
 לעשות עח ספני רק לכתוב נ.חנה לא הר.ן שמן סאחר פה שכעלהתורה
 הנ"ל הכררכי ורברי המקרא, לספרי ננאי הוי אחר בכרך אפילו לכןיכו'

 כאחר וכתיבים נביאים תורה ארם טרב,ק שאסר ר'מ על רקאי הכ.משפע
 שם עור איסור. הוי וכתובים נביאים תורה אצל תלםור ספרי הא לרקרקריש
 ויוציאם. כירו יחפשם אלא לת,ק חוץ ספרים או תפילין ינער לא ר:"נ,םיפן

 כסף שלשלח וכה בכסף חשוקה תפלה לו שיש פי לוה שרופה לי)ינראה
 כטו למטה תליה תהיה והחפילה בירו הנרנלה העל'ונה הטבעת יתפושאל

 דל ישעי' סהר"ר הנאון ה~היר שכן וכפרומני טוב, ביים פה הנש'םשעושין
 והנב,ה לארץ טפרש ב' לארם נפלו אם כתב תתקכ"ר כסימן לאים,ר.(ה:"ל
 צריך האם טהרי"ל, כליקוט. היא יכן השני, שהנכיה ער אותו ינשק לאהאחר
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 ה' את כגר שנאמר הססר,ם תחלה יצ.ל יקרים רברט ושאר ססר,םמיל
 מהופך ספר שכשראה פהר-ל נליקוטי כתוכ מה1נך. יותר פתרונוסהונך,
 פתוח כשהספר סהספר לילך שלא מקפירין רא.ת. 1:שק1. הפכו למטהעליונו
 ל1מר כשאין הספר רפחיחת הטעם לי 1נראה להספר, לחו1ר כשרעת1אפיל1
 כל אי עפר או אבק על,ו 'פול שטא לחוש "ט ונם לפפר בוי1ן הףסת1כו
 מעשה אנשי פנהנ נוחלין. יש כספר להר,א כן מצאחי כותכי אחרי רננאי.פ'רי

 וה רכר רא.ת' שלא פי על ואף לארץ, נופל ח1סש פפר כשרואקלהתענות
 לסימן שנרמה הוא שהטעם ל. 1נראה רזאה. אינו רא'ת' לא סטרכשום
 האות'1ת על נפל אם רוקא והינו וה, לסנהנ לח1ש יש לכן 1שלום, חםרע
 נג. על לישב אס1ר לכויחש. כ1 לן לית טאכלין שקור.ן הל1חוח עלאבל
 שהרבה רק פשוס, המנהנ 1כן עליהן ק.רש שספרי ואצטבא ספסל א1מטה
 נסר מניחין כענ.ניהם והסחמירין חחת,הכ, םרין או טל.ת כפריםתטקילין
 מררינות על אפ.לי טפח. כע1כי הנסר שיה.ה ש-יך רלפחות לי 1נראהתחהיהן,
 טמש. קרקע נבי על שכן וכל ספר.ם להניח אס1ר הק1רש אר1ן לפנישיש
 וכן על,ה ש.שנח טטה על ספרים שתשים יתכן לא כתכ קנ"ז בס'סןככ"ה
 ספר ארם .נ.ח לא לאחור,ך. או רנליך כ,ן ת1רה רכרי שתתלה יתכןלא
 שם. עין רפ"ר סימן רעה .ורה ער1ך שלחן ע*1, יר.1 אצילי ושני ברכיועל
 בס"ה כתב תתקכ"ב בם.סן עולם. חי לש1ן הספר, על ראשך תהרקאל
 הסיר אכילה שבשעח רק עלי1 תרירים ספר,ם  שהי1 השלחן על עפרילר

 השלחן, על עטירת1 מפנ. ש:ענש אכיו 1אמר ההוא הילר רנל 1נחתךהספרים
 תהרונ אל כתכ רר". היראה בספר אכן איםור, אין סתמא שבשלחן מוה1משסע
 לשפש אסור לסובח. רומה שהשלחן ספני סובח שהוא השלחן עלכנה
 שא.1 1ה1א כל', בת1ך כלי שיתנם ער בתוכ1 תפיל,ן א1 שספריםכחרר
 פירס ואם אםור, כלים בטאה אפ"לו להן ס'והר הוא 1אם להן, מיוחרהפניסי
 לשטש אס1ר כחרר ת1רה ספר ואם רמי, כלי בתוך ככלי הארנו עלט*ת
 הת1רה ספר להניח אחר חרר לו יש ואם עשרה, פחושה לה שקעשהער
 טה שכ1חכ רטי רפ"נ סיטן בס"ה כתב שיוציאנה. ער לשמש אסורשסה

 סשמע שבנסרא פי על אף ומוווות, תפילין ב1 לכתוב ל1 "ש עצם שלבק1לם,ס
 וע1פרת כרול בעם רכתיב טקרא ראיה כס"ה שם והביא בקנה. לכחכןר"ש
 בקולמוס לכתוב שנוהנין שכ1סננו נט1רה ראיה מ1כח סכאן ,חצבון. כצ1רלער
 רוקא לכתוב שרתים פרקרקים כיש רלא כ~, קפירא שום אק בר!לשל

 אם פספרים אמות ר' ירחיק להפיח כשרוצה כתב תתק"ה בסימןבקנה.
 כנט. גירול פרק לקטן ועין הספרט, על כנר יפרום שא! נרול אונם שאואלא

 אם תח~ז מחוטסו ישליך או יר1ק השם לכתוב הכא כתב תתפ"הנסימן
 ולא השם באסצע באלו .פס'ק ולא יכתוכ כך 1אחר 'ריו ויקנח לכךצריך
 מטוכים שסות שני כתיבת בין 'ר1ק לא גם כחיכתו, באמצע "שחוק אוירבר
 תחפ"1 בסימן לה אפשר אם ביניהם ירוק לא בתפלה וכן אלקים, ה,כנק
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 אחר. א,ת על הקולסוכ להעביר 'פםיק לא השם כתיבת שבאמצעכתכ
 ליר, יכא שלא ה' במק,ם בק' או בר' רק אלקים וכן באנרח שם לכח,כאין
 שלחן הו', על כנקורה של1' רק לנטרו שלא נ,הרין יש של1ם ואפילוכ:',ן,
 במנין לכתוב העולם רנילין וה 1ספני מהרי"ל, בשם רע"1 סשן סוףער1ך

 בהצירוף השם א1תי1ת כלל לכת1ב שלא ג,הרין יש נם י"ה. ,לא ס"וחשב1נם
 יהורא כנון ההי"ם 4ע יור,"ם הן השם בס1ף או באמצע א1 השם כתחלתהן
 נומרין אין או ה' כסק,ם א' כותב,ן וכיוצא 'שע,' אלי' השמות כסוף וכן יהושעאו

 ,כיהנא, יאנש או ,חנש א1 ,אהנש רק יהנ,ש כנ1ן כשפותיהם .כן כללהשם
 הנקרא שלהם חנם ',ם שה,א יוהנש של וה ששם להור,ע אמרתי ~הוא:ב
 חגם לי,ם קרוב נרול.הם שננסר הארוסים הקטנים הענב'ם ולכן טאג,הנש
 השם לוכור שלא כרי טר,יבן תפ1ו לכנ1תן נהנו המרקרקים טרויכן יהנשהנ"ל

מהציר.ף.

 בנים. נידולפרק
 הארם שפחו.ב התנו סםנ1, .סור לא 'וקין יכי גם ררכו פי על ינערחנוד
 פפני ירנילם ואל טובה סרה ,לכל הב1רא לעב,רת קטנים בעורם ילר.1להרנ,ל
 סכה שכשהקטן העולם כררך בקטנותם לבם שרירות כררך אליהםנענוע,ו
 ההטה מעשים האבוה חרשבים חשוכים אנשים השאר אב1היו ומחרף4וטקלל

 הרבר כן ולא וכוה, כוה יותר לעש,ת אותו ופלסר,ן עלי1 ,ש1חקיםלחריפות
 טנע,ריו האלו ררכים פי על עצט1 יחנך הנער ואם שלטון רכר כל על ההרנל.ען
 קטנט קטני שהם בע,ר עליהם א,מה ,טיל רק סמנו .סור לא י~קין כי:ם
 על.הם יטיל אל אכן כש.נרלו. לסשסעח1 סרים .היו לכען ורבר רבר כלעל

 שאם לחוש יש בי1תר לבכ רכי שהמה לקטנים וכפרט ב,ותר יתירהא.סה
 טעשה ושל,ם חם שיעשה .אפשר ואנה אנה יברח בק1שי על,הם עולו,כבר
 ישפוט בהם, ינהנ איככה יחירה ותבונה רעת צריך ולוה לרעת. עצס1לאכר
 לתסרם עסהם יתנהנ טבעם אופן ועל הוא פה ילריו טכע כעצסו ארםכל

 הנ"ל. הרעים לרברים ראגה .היה שלא הסוסר שבם רהינו וכשוטיםברברים
 הוא אם אותו פכין סה על סבין קטןישאינו ילר תתקכ"א סימן כס"הכתב
 אל צרכיו לעשוח או להשתין ,כורע יהקטן לפני. וספרים אביו אצל.ושב
 פחרו טשום עצסו ויעצור סנעו הספרים שבשביל להבין ירע לא כ. כ1ינער
 השתיו ואם ויכבר, עפר יקח כך ואחר הספרים יכסה אלא סכנה ליריויבא
 שספני בחמירות יהיה אל להם הראוי המיסר א1פן אפילו על,הם. ס.םישפוך
 עליהם שפוכה חטה שתפיר ,רי שעל לחוש יש נם כ~, ,שניחו אלהרגלם
 וה וענין באטת. העולם ררך שכן המנבח ככלב מומריו רברי 1ישיפו כויבעטו
 עירו לבני נכבר ובאיש ב,תו ובני כניו כגק נרולים על במוסריו אפילושיך

 כן ירי  שעל צריך היותר כפי לעתים רק בתמירות תוכח1חיו ירבה אלשבכולם
 אסרו סנאץ. שמם ותטיר היום כל רע רק רבריו .היו מאלו יותר נשסעיםרבריו
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 הכאוח.1 שאחרי פקרבת, וימין רוחה שמאל תהא ואשה תינוק יצר הלחנם'נו

 נחחרס כאלו התינוק ירניש שלא כאוסן אחר ברבר היכף לו יחניף1תוכח1תי1
 ומן לאחר או טחר שבי1ם לקטן ינום לא פנ'ם כל 1על חכאותיו. עלאב'ו
 כנ0ש: סעשה יעשה כן ירי שעל לח1ש שיק הרע,ם מעשיו על אותויכה
 כמפעלו לו שישלם ער ,שח1ק או תיכף א1ת1 .עניש ענ1ש רק ,שלוםחס
 חררה ויחרר על.1 לכו יפול לת.נוק כנ"ל נ.וומים ירי שעל .ש גרולה ראנהכי

 שלא ליוהר .ש אחר. רע סעשה ש1ם או בנפשו סעשה ש,עשה ער:רולה
 חס עליו רעתו חטרף כן מפני פן כע1לם מורא שום .ר. על הקטןלהכעית
 כשנה א1 כפור בי1ם חכמ.ם הת'רו שהרי 1שלום חס למיתה יסתכן אוישלום
 .ה.רי. ישאר אם :פש לפקוח שחשנ1ה: התינוק לפני הננעלת רלת4טבור
 מכ:.1 אחר יתטיא פן שירא א: טחלוקח כעל מב:יו אחר אם בסה-חכתב
 לאחרים שהכ כפקום מקרכת ימ'; תהא ילא ירים כשת. הרשע לרח1חס1טב
 שקרב לפי השל1ם על.1 המלך ר:ר שהר, ירהךו לא אם לרעה יכאשיותר
 עלי1. נהרנ: נפשוח כ0ה אכשל1םאת

 עליהם. שחוספחי הגדץת איוה צם דר-ח בגיס גדול משרק רבדים איזהאהיק

 הראה אם לופר רצ:נו תקוה, יש כ. בנך יסר לש1:1, 1וה הסררש כשםכתכ
 בלט1ר תק1ה ל1 יש ערין אלא המ1םר "עיל סה תא0ר אל טפש שה1אכנך

 כתורה לקר1ת לפחות .למור הרבה ת1רה .כין לא 1אם אלמרנו, אם1מוסר
 1אל .בין ' אולי חלמור משנה מקרא ללמר: .שחרל פ:ים כל ועלולהחסלל.
 אנריל אם תאמר ואל לך, ראפשר בכל לו עשיה אשר ער פליסור1תתיאש

 אחר רבר :פשך, את תשא אל הט.תו :אל ה1. השבט תחת ,ם:ה הטוסרלו
 בשבט כשתכ;: עלי1 תחמול אל ילככית: לצעקח: נפשך תשא אל הם'תו1אל

 כתרים :' נר1ל כהן עלי תציל. פשאול ונפשו כשכט תכנ1 אחהרכה'כ
 .למר משלשתן. .רר. בניו ובע1נ1ת נר1ל, כהן ר.ן בית אב מלך בירו,ה,1
 מתעלם .תכרך והשם לסכול הנער שי1כל כפי מעט כקטנות1 תורהבניו

 א1הב ברוך והקר,ש פנמנמ,ן שהן פי על אף בת1רה פשיחיןכשהקטנים
 על". ורנל"1 ור,לו:1, אלא 1רנלו תקרי אל אהבה על' 1רנלו שנאפראותם

 סשה לנו צ1ה תורה מלמרו לרבר מתהיל כשהקסן כיצר, קטן.בניססריא
 ישראל שמע שיאסרו הקטנים לחנך רא1, 1לכן שמע, קריאת של ראשון1פסוק
 1כש.ה.ה פה, על ססוק,ם מקצת ללמר1 ט1סיף י1תר וכשי:רל .ריפ נינוככשעת
 סתאו'ם שהם כסה הקטנים יפיס הא1ה'ות. ללמרו מתח'ל שנים שלשק

 וכש'נרל :.למור, הספר לכית שילך כר. :אנ1~ים קל'וח רכש לך הנה להםויאסר
 '1חר וכש.נרל נא.ס, סלבהטיס ל1 לק:ות אכי1 ל1 א1מר הרברים כאלווימאם
 י1תר וכש.כ.ן כחור, לוטר רצונו ה:ון, תלטיר ותקרא חורה למור לוא1סר
 וחשב אב"ר רין חכם שיקרא ל1 אוטר יותר וכשיכין רכ', שיקרא לואופר
 1.עסוק הרכר.ם אלו ככל 1סואס התורה אפתות כרעתו ישינ אשר ערבראש
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 אבי1 'רי לנשק קטן 'לפ1ר לשסה. בא לשמה שלא שטתון לשטהכת1רה
 שכת1כ כט1 טנהנם לפ' הוא רוה לי 1:ראה והחסירים. 1הנרולים ורבו1אפו
 מנשק שהקסן ט. וכל נרול, סור וה על 1כחב כן המנהנ שבת שבליל הכונותבספר
 התינ1ק1ת לש1ן :רם תשכר רכה לש1ן ולברכג על.1 ירו לשום צריך ירואת

 חיב1ה ראשי :רם תשבר כעצם, חוק1ח שהן צר1ת של כחן ש1ברות רכהשהיא
 אחח םצ1ה כשיעשה "מבטלין. -רע1ת "נ:ירות "רבן "ביח -של"תינוקות

 לעש:ת כנ1 1.למר כיר1 הל1לכ שיקש1ר ננין כעצט1 אותה יעשה הפצותסן
 כב1רם ש.מחל1 ה' לירא' ט1כ כסה"ח כתב עלי1. חניבין המצ1ח שיהי1כך

 ראם כבור1, הוא ארם של רצ1נו כ. להענשם שלא כרי .ר,עתם בלאלבניהם
 יוש.ט: ואטו אבי: אם כנ1ן העכירה מ; להנצל י1כל לא נטור צריק אפילו כןלא
 יוריע לא אכל כנפשו בנ1 את לאה1ב הארם צר.ך יטונו. א1 אחר כוסלו
 בסאכל רכר, ככל בל1 להשית הארם צריך כלבו. מצפ.:ה אלא האהכהלו

 אכל שו.ם, בניו אם טילי והני רבר, לכל תרושה וטחנה ובכס,תוכמשתה
 1סורה וס1רר וסובא %11 האחר ובנ1 טוכה ררך על הולך האחר בנ1אם
 פאר הנ1ן שאינו טכן ררוקא לי 1נראה הט1כה. ררך על ההולך לכנ1 ירושתונותן
 טאר הנק אינו איננו אם אבל טט:ו, נחלה להעכיר ט1תר שהוכירכאותו
 כמ1 מטנ1, ומ1כ חכם שה1א ס' על אף לאח.1 מטנו נחלתו להעביראסור
 כישא טכרא אפילו אחסנחא בעכורי תה1- אל ש.ננא .ה1רא לרכ שסואלשאמר
 להרבוה אבל א10ר לנסרי נחלה להעביר ריקא לי סשטע מקום פכל סכא.לברא
 ער.ך ש,ים הם אם אכן סהשני, וט1ב חכם אחר אם שר, לשנ, :למעטלאחר

 להשהתם צר.ך שמ.ם אינם אפ'ל1 כחיי לאפוקי יר1שה, לענין לנטרילהשמתם
 שנ. משקל בשב.ל שהר. ב.ניהם, ושנאה קנאה להטיל שלא כר, רכרככל

 למצר'ם. אב1ת.נו ש'רר1 הרבר נתנלנל ל'וסף יעקב שה:ם,ף מילתסלעים
 'ר, שעל השנ. כן 'ר. על ליסר מכנ.1 לאחר בהרבותו כ1נח1 אם ל' נראהאכן

 שרי, ררכ.1, יטיכ מטנ: .1תר 'פ1ה פנ.ם סבר אב.1 ל: שטראה כאח.1קנאתו
 ררכ.ך הלא לך 1לא לאח.ך אהבח. ראה כפ.ררם ל. ויאטר פצוה,1קעביר
 להרב1ה כיר. ש.ש תרע או ררכ:ך ת.טיב 1אם לך אלה עש1 הרעים:מעלליך

 שעשא1ה: ט:ונה רבר האב .שמע אם עליך. לאח.ך 'םהרביח. מה אח.ך עללך
 כך שעשה פל1ני על קללה תבא ויאטר בנ: בפני בנניחו טאר יפלינאחר.ם
 בשבה: 'פל'נ אחרים שעשוה1 משוכה רכר ישמע :אם כסוה1. העושה כל:על
 עטו כנ1 יוליך לתפילה בבוקר כש.קום לעש:תו. 'ם,חאוה כרי כנו כפנימאר
 שמיה 'הא אמן לענות לפחות א1 להתפלל כנ1 כש'ורע ור1קא הכנסח,לביח
 לב.ה להביאם ה1א נמור רא'סור ל. :ראה קטנים קטני אכל 1כיוצארבא

 כצואה עצסם ילגלכ1 שסא וגם פכונה אבותיהם לביט1ל לט.חש רא,כאהכנסת
 הלכלוך, ש'סלקו ער טתפלתן להפסיק ירעי שלא רבים, מכשול וה,י רגליםוכי
 המה וה1צאת כלה 1להכנסה ה1לים לכיקור כש'לך א'. בחלק לע,ליעין

 שכחבח. חולים וביקיר הסצות, כעשית שירנ.לנ1 כר. ?ט1 בנ1 י1ל'ךוכי1צא
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 האב יוהר הבן כשינרל 1של1ם. חס הילר ששתכן רחישנן סטעם רוקא,לאו
 יחרסנ1 1לא 'קללנו ולא בנהת, עט1 ריבורו 'היה אלא בי1תר וליסרו לרחקושלא
 לאבר1 לבנו נורם 1נמצא אב,ו על הבן יחטא שמא יכנו שלא לומר צריך1אין

 בקצרה. רר"ח כנים נירול מסרק כאן ער עור, לפני על וע1בר הכאמע1לם
 ובפרט ותוכחוחיו טוסריו הנש1י אפילו הנר1ל פכנו אף .סנע ראל *1נראה
 לאב שרא1י שנה ט"1 או תר כבני בנ'הם פש.אים שהעשורים עטנוסה

 מעלי1 ויראה תורה ע% הבן יפרוק לא למען נש41ח1 אחר גם טלמר לבנולשכור
 מ~ונ1ח שנים כטה להם ש.ש כלל עול ש,ם בל' כעישר תאותי1 ר1כ יר.על
 וצר,ך אלקיך. ה' אח ושכחת לבבך ורם כהם ושיך 1חמיהם אכיהם שלהןעל

 1יחנ.ף וכעוה-ב בעוה"ו וננותן הרשעים עונשי וי1ר,עם רכה כלשון עליהםשירבר
 פמטונ1 הנאה שירירם להם 1ינום השכינה כנפי תתת שיקרכם כר. בממונםלהם
 באי1ה והשכל רעה בינה וצר.ך הרשם, סררכיהם יפרש1 לא אם ובמ1תוכחתו
 כ"ר א1 כ"ב ובן באב, הבן .חטא ושלא באוניו רברי1 שיכנסו עמו ירכרא1פן

 אל הורהות במרת נוהנ בנך ראית אם המר1ת במעלח כתוב נרול.סקרי
 בניו ילטר לא שם, עור לורו1. תוסיף תטיר רק לורו1 צריך אינני פעתהתאמר
 לחי1ה שי1כלו בטה אלא כי1תר עשיר ה,א אפילו ין ולשתות בשרלאכ1ל
 אכ,ר צ,הן צו אירלמן א*ן נוט איו פראר א'נום א1ין אטר 1מתלא עצסן,את
 בהנהנת גר1ל כלל צ,הן. פ1יאר אין האל נ.ט סן קאן אירלטן אינוםאץו
 קללה הרע בלשון הן בריבורם ר1פי ש1ם יהא שלא בקטנותם להרנילםבני1

 השו לחב'רו שם הטכנה :"ל חכמינ1 ואסרו כ.:ו., שום א1 פה ניבולשב1עה
 ככ.נוי ריש היכא ררוקא 1מוכח כשם'ה. ררש נכ על אף עולים ואינםסון1ררים

 יר, על הן שיהיה ס.טן איוה עם השם להוכיר תטיר ירנילם רק ננזי,קצת

 לשון ונם כינו.ו, להוכ'ר יעסרכ1 שלא כרי אחר רבר שום א1 אביו שם א1מק1מו
 בשער כתב וכר"ח ואחור. ל1אה שם להוכיר כנון פ'הם על ישמע לא וטינופתננא.

 רטנושא 1טלה כישא טלה רטפקיו אהנהו הווהר כשם י"ר פרקהקר1שה
 סרברים להשסר רא1י כן על ראתי, בעלמא להון ף עלפא בהאי לה1ן ויספ1מיהו
 נבילה לפנ' תלם.ר,1 עם עבר אחר 1חכם בוה. כיוצא וכל הע1לם שמרבר'םה:"ל
 וה.תה שינ.ה, לכנים כטה החכם אמר 11 נבילה טסרחת כטה תלמיר,ואטרו
 רק כה ואין ננאי ורברי חסרונ1ת כמה בנבילה שיש שהגם כוה החכםכ1נת
 שיוכיר1 הראו. סן היה כן פי על אף שינים ליבון והוא טובה אחתסעלה
 הוא לוה נר1ל ותיקק בריה. לש1ם ושטץ ר1פי ליתן שלא כר. הה,אהטעלה
 הנ"ל טכל רע רבר שום לשונ1 על ירניל שלא חרב כטפני ישמר עצמ1שהאב
 כשישמע נם סנונה, לשון שום מס'1 יה~יא  שלא ירי הרמז שפת.ו 'עקוםרק

 ומסילא המרבר על פאר 'קסיר הבן בפני נר1ע לשון טרכרים אחריםאנשים
 הולך הבן אם תקס"כ סיטן בם"ח כת1כ נ:אי. סרברי ילשונ1 פי1 הכןישס1ר
 או עט, תלך הבן ל1 ש.אטר שמח והאב וה על סצטער 1האכ כלילהיחירי
 לאכי1 יאמר שלא וכלבד בו כיוצא 1כל עטי תלך תחפ1ץ אם לאביו הכן,אטר
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 יעשה. אכיו רצון העולם כפגי לו ש'אטר האכ רוצה ואם העולם, בפניכן
 לקרות שירעו ומעת הטו1ן, ובברכת הנהנ,ן בברכת טנעוריהם בניו ירניל:ם

 אחר, חלק פעם בכל לברך חלקים 1' ה' לר' המ1ון ברכת לחלק ירנילםכתפ,לה
 עצפם ש.רנילו ער חלק'ם ג' או לב' המ1ת ברכת יחלקו כ1ה רנילים1כש,הי1
 אפיל1 לאחר אין תעניות ח.נוך אהת. בפעם סוף וער מתח'לה הסו1ן ברכחלברך
 ס1כר שהע1לם כסו לא לנקבה, 1י"א לוכר שנה י"ב שנחמלא1 אחר אחריום

 בתענית ר1קא להתענוח תתח.ל שהנקבה מנהנ ועושין בסנהנם רקרתליא
 כ, נר1ל איס1ר וזהו וכ.ועא כפ1ר .1ם על שמקפיריס יש בוכר,ם 1נםאסתר

 להחענוה נט1ר חי1ב לנקבה י"א 1אחר לוכר י"ב שאחר הראשון התעניתיום
 רוכ כסעט והינו בטכע החלש לתינוק רזקא הנ"ל ושיע1ר כלל. איחורכל,

 בריא'ם שהם הפר1וח ערי לאפוקי אחרים, בכרכים נם יאפשר פה,הה~נוקות
 מגונה בשם בנ1 את האכ יכנה אל .1"ר. הנקבה 1שיעור י"א הזכרשיע1ר
 יאטר אל 1גן ומועא. חמ1ר ט1פר טטא שרץ כסו רונו ררך א1 חבה ררךהז
 לפתוח לארם שאין שמלבר סום א1 כלכ ;1כן א1תך 'נשך חת1ל שחוק ררךל1
 לקליפות שסות הם אלו שכל סור ררך על אחר טעם עור בר"ח כת1ב לשטןפי1
 טה אחיוה להם ש.ה.ה לקל'ס1ח מקום ן1של1ם חס .תן אלו ר,בור,ם 'רי1על

כתיגוק.
 קטנים' בנים למודסדר

 להם ישכיי אי תייה כני בו ואת בנ, את האב וךלמי עשהטשת
 ת1רה בנו את המלטר 1"ל חכסינו שאסרו מה בעיניו קל יהיה ואלפלפר.
 שישכור י1תר ט1כ בי1תר חכם האכ שאם ל, ונראה ס'נ.. טהר קבלהכאל1
 סבטלו ההוא שלימור קסנים, בעורם עמהם עצמ. הוא משילמור מלמרלהם

 ססלאך ניצ1ל טחק שר' ויחי פרשת בו1הר ואמרו 1החשוב. הנר1ל0לימ1ר1
 הצלתו. כאופן שם 1האר.ך תורה, לתלסור כנ1 את עצמו הוא ש.נרל כריהמ1ת
 תורה. בנ1 את כנפש1 הסלמר היא וחש1כה נר1לה שטעלה פיהתנקסינן
 הספר לכית כתפיו על כניו את ובכב1רו בעצטו הרכיב יהורא טלךחזקיח1
 ר' ונם הםפר, לכ'ת סלהוליכם ככורו על שיח1ם סטנו נרול לנו סי כןואם

 ער ה1נא 1רכ הספר לב'ת בניו שהול,ך ער טירי טעם לא אכא ברחתא
 לי ונראה ליסור1. על עור והוסיף שלפניו ביום של0ר ליטורו כנו עםשלסר
 נפאפצי ישתרל רק הספר לבית בנו הולכת בשכיל לימ1רו לכטל לאבשאין
 זה על שאת ביתר להוררז לה ראוי והאשה .הולכתם על ב.ת1 בנ. את לורזכח1
 ואפרו כניה. ואת פליסור1 יבטל שלא כעלה אח סוכה ה.א כן יר,ועל

 גברתהו ובאתנוי כנשתא לבי בניהו באקרוי וכין בפה נשי הנ' ו"לחכפינ1
 האנשים, טן יותר לנשים הקב"ה שהבטיח הכסחה שנר1לה שם ואפר1וכן',
 על טליסורו יבטל שלא כעלה את סוכה שהיא ביריה, אלו ב' חבר1אשת
 נרול שכרה טקום טכל הארץ עס בעלה אם ואפילו הספר, לביח בניו הולכתירי
 הניע ואם טהבנתו, יותר התינוק על יכביר אל לעסקיו. לילך שיוכלפאר
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 ילר.ם לקול לשמוע המררש בב,ת יושיבה, כלל הבנה ל, ,אין שניםלכלל

 לליטור אחר טלימור יעתיקה1 ,אל לב. שיקנה אפשר הרנל. ירי ועלהליפרים
 'חחיל אל סשל ררך על כבר. שלמר בלימור סאר וכקי ר:יל שיהיה עראחר
 ללטרו יתחיל אל וכן סאר, האותיוח בהכרת בקי שיהיה ער הנקור1חללמר1
 רא.חי ראה הגכר יאני בנקורתן. האותיות לקר,ת היטב שירע ער האותיותח'בור
 רק וה ,אין הנקורות כפי ברי1ק לקרות 'דע1 שלא 1טכ.נים ושלסים סוכיםרכיס
 לא יוקינ1 כי נם על רעל כי1ן ושבשחא סקטנותם ברי1ק לקרותם ה1רנלו שלאטפני
 כנו. עער אלא גירו עלתה לא הנ"ל ומן קורם ללמרו ,המקר,ם טטנ,,.ס,רו
 יבא כי שנם 11 אף אלא ההוא לימור יועיל שלא ו: שלא ל,סר בעינ.וקר1כ
 א1ת1 שמריעין לסוכ משל כרא1., הלימ1ר סלקבל ענורה רעתו תהיהופנו
 ער כלל בררך ללכת כך אחר י,כל ,לא ,וי:ע עיף ~ח יר. על שנעשהבהרים

 כו רניל שיהיה ער .תמיר כסקרא :ם טעיפתו. .מים איוה וינ1ח 'שק,פכ'
 בספר כחכ ספראנ ו"ל יא ל' פהור"ר יהגא1ן ונסרא. מש:.1ת שיתחיל טרםמאר
 ש'נמור קורם אחרת סררא בנו את ללמר הארם יתחיל שאל שלו אריה:1ר

 ו: מסררא טעט רק התינוק כיר א'ן השנה ככל1ת כן לא ראם שלפניהםררא
 ל,מ,ר1 הת'נ,ק שיכין החיביר עם אחת סררא ילסור רק אחרת טסררא,מעט
 ללמר1 שיתחיל ער תסיר וכן החיבור עם אחרת לסררא יעתיק כך1אחר

 על "יק,ן טנהנ נוה. ליפר ש שטקפ,ר מ. ראית. לא אני אבלסשני,ת.
 ויקרא פרשת עט1 ללפור סקפירין קטן עם מקרא ללמר כשטתחילין הסררשפי

 ,לפרהו רשסעתא צורתא להבין לב לתינ,ק אין ,אם כה:ים. הורתרהינ1
 וכשיהיה להבין. לב הקכ"ה לו יתן הומן ~ה בתוך אול, מה ~פן נביאיםמקרא
 על. ,רילונו ררך על הבנה לו אין אם אף משני,ת שילמרהו לי נראה עשרבן

 ואל להכין, לכ לו ויתן ה,א בר1ך הקר,ש 'רהם אולי לעיל שכתכתיאהבה
 סוניוח סהכין אטום לבב1 ע1ר ואם מצ1ה, בר הכן ש,היה ער הרחמים סןיתיאש
 'כ1ר לא מקים ,טכל התלמ1ר, מל.מ:ר שיסלקהו לי נראה אז ורבאראבף
 כולי לב להבנתו צריך שא.ן ,ארבע עשרים ילמרה1 רק בלימ1ר סעליושבט1
 הפעשה 'ט, ששת עם בשכת1 שכת טר. ו:ם ליראה הארם של לבו ום,שךהאי

 טסרר הארם הנהנת ילטרהו ו:ם החיכור עם ולפח,ח רש". פיר,ש עםהסררא
 לתינ,ק כשטלמר ר"ש סימן בסה"ח כתוב שכת. הלכ,ת ער ערוך בשלחןהיום
 בשם,ם שהבורא ,להראותו לו לומר צריך שסים יראת לרברי וסניעטקרא
 הנרולים כלב לבם הילר.ם כ. ו:יהנם ערן גן שיש ילסרהו וכעץנרל המפרנס,1הוא
 רע,ם. לרכר,ם רעים חברים ירנילוהו בטרם אטת רבריך שכל )סבוריםכחל1ם
 שם עליהן עוטר האב אפילו בנות ללסור לבחור יתכן לא שהנ, סימן שםעור

 ערוה. באשה 1קול עליה יצרה או עליו יערו יתנבר פן~מ,סר
 לסוווג רשפי בנים גטעל פרקאחדי
 ביתו בני עם האדם הנהגתפרק

 ה,. בירומז חהנהגח רומייתהשפחוב

 ככל ועבורחו יחברך השם בררכ. בית1 כני שילכו סאר יקפיר ארםכל
 אפר, שהרי בהם, שתכות ש1ם הבית לבעל שאין עצפם בעניני אפילורכר

 אנשי על נתפש מוחה ,א,נו ביתו באנשי למח1ת בירו שיש סי ז"לחכסיני
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 בכל גיתו אנשי לכוף ביכלת1 .ש הלבב רך ילא נח אמק חא"ש ומיב'ת.,
 רשמיא ספעתא כאן קש שפים לשם כונתו אם :ם וטה עליהם ישיתאור
 הרברים בר"ח וכתב רושם, רבריו יעשו לא או לנאוה רק כונחו אין אםאבל

 אי:ם 1לחט פהשפה רק יוצאים רשאינם הלב אל נכנסין הלב טןה':צאין
 את ולהוכ.ח ליסר סחויב ב'ת בעל שכל שכ; יכל הא1~4 ער רק:כנסין
 ראכ.לה בטילי כגק איסור נרכר שינשיל1ה1 ראנה כו שיש במה כיתובני

 באשור. היבר השבת או הם שעשו סה ש.הנה רשבח סילי וקצחהשחיה
 ללסרם קורתו צל תחת שיבאו תיכף כיתו בני לחנך פחו.ב רבר כלראשית
 התולע,ם ובריקוח וניקור והרחה טל'חה ר.ני כנון לפיו שיעשו לטה הצריכיםרינים
 שאין כמה נפ"שין שכח 1סילי להתל,ע הרנילים ופירוח ורעונים מ'נימתוך
 טחטח או השיעור סחפת חלה פטור וריני לה~הר רניל.ם אין או י1רעיםהע.לם
 ש"טניח שירע1 פאר יוהירם כראשונה ילטרם כהם וכיוצא אלו כל שומןס'נ1ן
 טת1ך חיכף שיוציאם ה' פי את עוברים ימצאם ואם שאת ביתר מעשיהםעל
 ביותר, י,סרו יריהם שעל בשניו שיראה אחרים בעניניס לחם ינום אוב.תו
 עשרה שסונה תתפללו שסע קריאת 'קראו שלפח1ת המשרתות על יצ1ה:ם
 מה על להם ואין פאר מק.לות וה ככל שנם המוון נרכת 1יכרכו וערבבקר

 שאם ו"ל חכטינו שאסרו כסו הרעת כישוב יהיה המוסר אכןשיססוכו.
 רכים שפ.כות עריות נלוי ל.ר. לבא יכול ביחו בתוך יתירה אימה ארםמטיל
 בעה סהורה שהיא ותאפר אימתו ספני פשקרת שאשתו רהינו שבח1חילול
 ישוב צר:ך ולוה שחפץ הסאכל לו שיהיה כרי בשבה לו ויבש~ו כנרתהשה.א
 הכ.ח כעל' חשיבוח לפ. והכל בעיםה כל. שיקוכל1 לחוכחותיו בסארהרעת

 כרכ.ם א1תן כהכלשו כתוכחותיו חסא "צא לא גם כית~. כני וסכעושפלותי
 יאף פעסיס אי~ו כסתר הוכיחם אם אבל רכה, ובלש1ן בצינעא רבריו יאסררק
 ונל הרעה, מררכם שורו אולי ברבים יכלשם או כאולתם שונים כן פיעל
 תוכחה. לצורך אפילי ברבים כיתי סבנ' שזןנו אחר ארם יכלים שלאשכן
 כיר1. העב.רה ה1כיח ולא להוכיח כיר1 ש"ש פי כל היראה נספרכתוכ

 סוסר שונא החוטא כי ונחקור נבחק אם גתוב יונה ררכינו תשובה1נשערי
 רבר לוטר שלא וטצ1ה השנאך פן לץ תוכח אל נאטר וה על סוריו לקול 'שטע1לא

 להוכיח אם נרול כרקריק ררכיו לפלס כע' לבא רחסנא ול~ה נשפע,שאינו
 .בקצרה, לשענו 1וה סיניה לעיל .ונה ררבינו בש"ת כן נם כתוב כי לאאם

 שאין עור כל לכן וכו', ישא עו:1 פיו יחשוך כן ועל עורף קשההרואה
 פטור אינו סעסים הרבה יוכיחנו אם אמ תוכחה יקבל שלא כשמש לובר:ר

 עבירה עוכר אחר ברואה אבל ספורסטת בעבירה רוקא וה כלסלהוכיחו.
 בתורה ספורש האשור אם הכי: רינא הף אשור שהוא יורע שא,נו מהעל

 למחות מחויכ אינו טררשא אתיא רק בחורה ספורש יינו ואם לפחוחפחיב
 אמרי ~ה ועל לקולו 'שסע שלא לסיחש איכא אי ראוריתא איסור הר אםאפילו
 סעק ערוך בשלחן חתם באורח כתוב כן ס~ירין, 'היו יאל שוגנין שיהיו טוטבחו"ל
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 כוסננ, בת,כחות שטקילין של"ר סיטן רעה י,רה ערוך כשלחן כתב ע1רתר.ח.

 על יעפר, עבירי: שע,בר, לח,ש ויש וה על סטונ, לה,ציא חיב ארם איןכ'
 נפש לבעל ט,ב כן פי על שאף ל, ,נראה התוכחה. ירי על וסאורםנ,פם
 מאר. בהוכחה ויתאמץ ניווקין אינם מצוה ששלוהי בק,נו בטח,נושיש'ם

 ייחור. עניני עאר ואגבו מייהוד ביתו בגיזהירות

 .שאר לא אשת1 עם ש,נת1 שבוטן עוו ככל להשניח סח1יב הביתהבעל
 אלמנה, או כחולה הן שמה סשפשת שהמשרתת שלטטה כחררים וכרש,ם
 טכשו*ם שהרבה בוטננ, ראינו מצאנ, גם ה,א שנרול תחור איסור מלברכי

 אק שא1 הסשרתת אצל בבית 1.,תר וכרש 1' יהיו אם ,אפילו כן, ירי עלנעשים
 בשנש יח1ר ה.תר ראין סר.נא אס1ר וכרים כשני ראלו יחור איס1רסוינא
 פצוה וירא נפש בעל שהוא בית בעל כל כשלשה אפ.לו פקום סכל כ',םרק
 לא אם וכרים נ' הפשרתת עם יניח שאל נרולה בהשנחה ענ.ניו "מליםה1א
 קריכה מעין אפילי נביה לסיחש רליכא אצלו ובר,ק רש1ם סהזכרים אחר,ה.ה

 לאינשי אלה שכל ימשמוש ונשוק חבוק רהינו עריות ניל,י ליריהטב'אה
 יש רלפח,ת חרא בע,לם, היתר כאן אין כאסת אבל להו משוילה.תירא

 אחח על הבא כל לש,נו, 1וה ט"א רף כחרר,ם שכתוב כפ, פלק,תבהם
 שנאפר ל1קה וה הרי תאוה ררך נשק או שחבק א, אבר.ם ררך הערי,תמן
 מרכר, הכתוב ערי,ח גילוי ל,רי הטביאה כקר,בה ער,ה לנלות תקרב,לא
 ,מיתהק כרית,ת חיבי רהינו מרכר הכתוכ כערוה ררוקא ולצרר להקלוזצן
 אינ,, וה קרש, יה,ה רלא לא, איסור רק בה רא,ן בפנ1יה לא אכל ריןבית

 מלכר ועור כרית,ת טחיבי שהיא נרה היא כן ואם מלטבול ב,שותרהפנ1,,ח
 הרע יצר של ררכ, שוה א' טעסים, סשני סנשהא נר,ל עונם הנ"ל~רס,ר
 מעשה של לנופו שיכא ער כך עשה לו א,סר ולמחר כך עשה לו אוסררי,ם
 ורה עבורה כעובר שה,א כחפתו לל' הסשבר על ו"ל חכמינ, שאמר1כם,

 לפר,ש תאעחם הכוכש.ם רכ,ם בי י,תר 11 חששא איכא ,בונות וה,מטעם
 רעחו תנלה ,אררבה רצונ, לפלא1ח תתרצה לא שסא הבושה מפניטנקב,ת
 פניו מעל הבושה טסוה בהפרת, ,לכן שטים ככור מפנ. פהפרושיםבקהל

 נם שהיא ל, שנורע ואחר, עצמו מהפעשה רע ינקה לא ליר יר בהבנניעת,
 אחריה כרוך הוא או קלות רעתן נשים בפרט פשע,ם כל על אהבה תכסההיא
 רשתיה אחרות פסול,"ת לרכוח נם פניו כלימה כסחה שלא אחריתמיר

 עריות ניל,, לירי המביאה קריבה 'ר. שעל שפש,ט הב' הטעם ל,.טוכאות
 חרוץ כליון שעונשם לבטלה זרע הוצאות אליה סהמתקרב יכצר לאכנ"ל

 אלו טעמש פפני ולכן במא,ר, קשה זה עון תשובת אשר ונפש נוףהטאבר
 כ. השינה בעת הלילה כיחור 1י,תר וכרים ב' היתר על ארם יסטוךלא

 סכמה רשעים של קשר יר. על כלילות בעם הטתפרצש רכים שמענובאונע,
 להשניח צריך טעותי, יאבר שלא הרוצה הנ"ל אשור טעם ומלכרוכרים.
 ואף וה, איסור רבר להרניל ינו רטסכ, טכחו ,טבחו פן שאת כיתר זהעל



287 אומץיוסף

 שהלך אחר. בענינ.ה תאריך שלא על,ה 'אים המשרתח אצל ונר אקאם
 אחר. לעת.ם אשת1 או ב,ת הבעל יעסר: ולסחוח הנכנסין, :וירת ספנילישן

 כעינ.1 'ראה א1ל' שטה שהמשרתת לטקום פתאום בפתע 1.כאשכיבתם

 פהפסר להוהר ירע וה ירי 1על בכ.ת נעשה אשר הרעה פח:ם .כיו לבבואי
 כקאקי באסיה הנק,כ1ת ורסתן נשו. ה1א אם אף בעצס: בית הבעל :ם,אשור.
 הלכו בית1 שכנ' אחר, המשרתת עם ליחר ה'תר שום ל: א,ן מקום סכלחיורי
 עם ואפיל1 בעכירה. הכאה מצ1ה הו, אן :ל1טר חכם תל5יר הוא 1אםלישן,

 עם אכן וקנ1ת, הן ,אפילו ליחר היחר אין ואחות1 כלתו כנון טארקרוכות'1
 עם וא.1 שסה א,ש שאין בבית הסחארחים ררכים ע,כרי שרי. ואפוכת1

 וכל'לה ב'1ם, אפיל1 מיח1ר 5אר ליוהר צריכין וכר'ם ש:' לפח1תהאשה
 נקבוח אשלי או נקכה עם הילך שהארם בררך נם וכרים. נ' שם 4רןאם

 בכית סיחור גרולה והירות צר.ך אנשים. בנ' רק כלל ה,תר 4יןרב1ת
 התנור ולהכשיר ומאיסור סהיוק השסה לשס1ר שטה נקכוח כשהולכותהאופה
 נכנם.ן שהרבה פתוח שהפתח לא אם ש5ה 'שראל נער לסח1תשזויה
 הב,ת שבני כשעה ישראל בבית הע,0ה ע1רך או לש כשהא1פה 1נםייצאין.
 אחר נער לפחות שיהיה ישנים כית שכ:. כחורף שכן 1כל הכנסתבב'ת
 ביתו כאנשי שרואה וסי הרכים. לרש:ת פת1ח יהיה והסחח עט1'שראל

 'וה,רם אך כלל פנים להם ישא אל ש,היה סה פרהוות חשש נקב1ח הן וכריםהן
 טררכם סר1 אם ספק 1אם מ1טכ כהן חורי אם תח.לה, סניהם ,לבין 1לאכסתר
 קורא אני בוה וכ,וצא וה 1על בכי.חם, לק1ל יחנן ואל פבית1 יוציאםהרעה

 על אי על'1 רע שם 1יוציאו לינונים הרה אפשר וס1ף אכורי רשעים1רחס'
 עלי: 'עלילו נימו*ם שא,נם לב(ו אסשר כך 'ר, ועל הכשרים בית1 ובניב:י,

 ילכו תבתש,ם שאם לוסר ארם להשך 1אם ראינו. בעינינו כאשרעליל1ת
 להכנ,ם סח1יב שא,נ1 עליהם לרחם ל: חשמע לא ירע1 לא אשר עםאל

 לב,א טטשמש וסן סוף אם אכן ססון. בסכנ1ת או לע: בחשש ובני:עצמ1
 1כוה נרולה. סכושה הציל למען .ת.רה בהשנחה אכן טספר יסים בעצסםי:לנל

 א.ס1ר רבר אות1 טאכיל,ם כיח שכני בחשש שכנ 1כל ננבים בחשש לנהונ.ש
 ש,ם ל. 4י1 אם אבל וכיתא. הבשר והרחח ומליחת הבת2ול הכשרכעגיני
 כח1ב כן רעה. תרבוח ראנת כמק1ם להכלים אין 'כלימם לא אם הטקחשש
 לבעל סכשול בהם 1א'ן לעצסם רעים כרבר.ם חש1ר,ם הטה ואםבא"צ.
 ומנם כל1ת אחר, תיכף אבל ומנם ת1ן טכיתי לנרשם מציה אינוהכיח
 צדקה לחת ו"ל חכסינו 1אסרו כלל. ע,ר עסהם יטפל ואל בב'הו ח10רשהתה
 מב.תו ש'וציאם קורם כך 1בין כך וב'ן כרלקסן. יריו נ1טל שאינו לס.טפת1
 לפ1טב. יחוירום א1לי אחת שעה מוסריו מהם ימנעאל

 ו"' ופ ר~מא נמלי מט מי עס מ"אטק

 נהה ורברי וחבה באהבה בללל להיות צריכה ביתו בני עםהנהנתו
 מתועבת מקוס ככל שהניעה מלבר כי כ*ה גאוה שמץ נהטום ולא מאירותופגים
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 ב'ותר שנואה חיא ביתו אנש, וכפני ובריות'ו, יתברך הב1רא בפנייסשוקצת

 וכן טתקכל, לא ביתו אאינשי אפ.לו ר,היר פא! האי :"ל חכמינו שאמרוכמו
 אפשר רעות כסה וראח 1הב,טה עס1, שלם לבם אין כ! ירי שעל כחהמרוינ1

 לאשה כצפת שאירעה הנריה הרעה כתכתי ראשון 1כחלק טפיהם. יצאיא רע ריכור ששום ביתו בני עם עצסו שירנ'ל גר,ל כלל גם מיה.לההגלגל
 ותן שמן ושפיכת טסון כאבירח יאפילו לשסן, חהא שאמרה 'רי עלאחת
 לכפרח ההוא טטק היוק בוראי לו יהיה ואו טוה ויתכעם יתפעל לא,כיוצא
 לולר, סכנה הילרח בביח הסריכה כריח וכתב סאהכה. שמקכלו כיוןסשע
 בר"ח כתכ ע,ר ל1. סכנה הולר שם פחמח המריבה שנם קכלתי הכותכ1אני

 תתן לען נרולה, רעה ושלום חס גורם וכלה חתן כנון שמחח בסק1םהמריבה
 תבהל שאל חטרונך למלאות תוכל לא וריכך כעסך 'ר. שעל אחרי לבךאל
 כ1נוח לררוש וה בחיכור, עניני שאין ואף רע. רבר טכל ינשמרת פ.ךאת
 בני שעשה בסע1רה הלצה גררך שאמרתי ווטרתא טילתא אימא מקוםסכל
 שהיתה ריומא שטעתתא על עצסו טמוינ1ת ראשונה בשבת חמי1 בביתאידק

 חכ0ים לשק עהמר חכמים לשק טרפא ווכטים לשון שס אמרו וה, והואבכת1בוח
 קושיא  והקשיחי שם, שאטרו בר.כה הכית סברכת ראיה הכיאו כרכה ועלברכה
 ואסרתי וכר, לשח הוא כיח הלא נקבה לשון כרובה אמר לסה בעיני ריאנרולה
 רצ1 ו"ל שחכטינ1 או בו רר בנ. שהיה הבית וכעלת וכעל וכלתילכני

 ההוא ינהונ איככה סשלו ולההךא לאכול שמתח.ל לסי יסה פוסרלהראוחנו
 הכל לוטר רצוני אברכה קאי רנקכה לישנא ברוכ"ה הבהת נרכ"ח:ה
 שעה לשונם על ירגילו שלא הכיח ברכת תהיה כפה השנורה הברכה ר1כלפי
 נומל אלף א~ר טאה פורעניות פול שלים אשכנ: כלשון הינ1 סינן כררעה
 לשק ועליג, אב' ריך אלס את' ,רום וכרכה סול פיל לומר כולם ירנילורק

 רק וחגוף והצואר עצטות שכירת כנון הרנילים קללות לאפוקי פרפא,חכטימ
 תטורלל לשון והינו  כעושר לטלאוח פיו שירחיב עושר חכם.ם לש1ןבהיפך
 הינו ברכה חכמים לשק פוריר, סאה אומרים 0החכי,ת והשמן התן ואפסכשתם
 השיך הוה הנאה 0וסר טפני לנררי חוץ שאת. הנה כנ-ל. !עלינ או:'ריך

 רעה שעה יאטר ואם סובה שעה ליטר עצסו ירניל כחררים וכתביניננו.
 בני פצוז יהיו ףל חכמינו אסרו סינן. בר הרעה תרכקהו כנ"ל מ~לש*ם
 לך, תחשב הורקה נצרך שאינו טי ולא ענים יהי1 וטשרתיך שפועליךביתך
 יר' על לעשות שאפשר כסק,ם אחר יר' על טלאכתך תעשה שלא שכןוכל

 שבני באאן שיחפט טי לכל פתוח תט'ר יהיה ב.תך שני, פירוש .ש עור.הורים.
 ולא חביה כבני 'חשכו ימת שסכחט וחענתם בית כני אינם כאלו יהייביתך
 שכהבתי אחרי בבית. והשט'שם לבית בכנ'סה כ*ל כושה שוס להםההיה
 שאע שכן כל שפים לכבור אפילו ברבים ביתו בני להכלים שלא שיוהרלעיל
 שבינם אלו יברם וש רעלמא, במילי רצונו עושין שאק פפני להכלימםלו

 אלא ךדורא ואהי ט1פקא ראויל בא1פן אף כחר, יוכיחם לא כסתר אפילולכינו
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שלא שעשו סעצטם שיבינו באופן שאלה וכררד כבור בררד עמהםירכר
המה אם לאפוקי בחפה, בני הטה אם רבריו יף על יחורו. פניהם ולאכהונן
 הטחכיש לפי חכל ףל חכמינו שאטרו כמו מתבישין שאינם רעת וחסיריק*ס
 בסילי הן רעלפא גפי* הן יעשו אשר סשע רבר כל על גרבים יוכיחםאו

 הסאורע רבים בפני לספר רק אפילו בושת להם שיש לאותם אבלרשמיא.
 תבש,ליו ה,ריחה אם כגק כלל, ה~כרחם בלי אפילו אסור יריהם עלשזירע
 שהרי הפבשלת בפני ההוא הקלק,ל יאסר אל וכיהצא טלח הרבה בהם ישא,
 ואפשר בוה, כיועא וכל ככך וטתבישת המקלקלת היא שהיא לכל וירוענלף

 רכר נאבר אם הזה. האחרון באופן אפילו ~כר אסור לבינו ב,נהשאשלו
 כני שיבינו באופן אבירת, אחר .לררוש לחק,ר בחכמחו הרבר פני יסבבטה
 בסבת חם הקסטוה שרוכ כר"ח ,נתכ חשר. לשום חלונתו עליהם שלאמתו

 אל עונוהיו. לו ומכפרק 'ט.ם מאריך שותרן ו"ל חכטינו ואסרו סמוןאנ?רח
 שאינה סלאכה מהם 'בקש ואל כשכרם ע,שין אם אסילו כיתו כני על עולו,ככיר
 ירקרק הצריכה במלאכה ואפילו כפרך, כו תררה רלא לאו איכא וב~הצריכה
 הנרל קור כשעת כנון האפשר כ.וחר להם הנוח וסקום בשעה אותהשיעש,
 הקרש בפק,טות תסיר יהיו שלא טלאכות לאיוה החורף בכית סקום להםיתן
 כושים יאם וכיועא, בכביסה כברות כמלאכות הקור בשעת עולם 'כגירואל

 ואפילו חעיר, ברחוב יעשום שלא ישניח העה לע'ני לעשותן טלאכ,חבאיוה
 בעיני שנראה המלאכות והי,צאין. הנכנסין פשני פוצנע במקום יעש,םכביח
 וההסך בל'לה לעשותן יככירם אל כ,ום לעשוחן ביתו לבני שנוח הביתבעל
 יראה ואנה אנה לשלחם רצונ, אם גית,. בני וטבע הטלאכה לפ. והכלבהפך
 איזה וה אחר זה רשלחם ויחוור 'שלחם ולא אתת בררך שליחותיו נלשיעשו
 בעל גונות יורע לבכ,ת ,כוחן ס,לתא, בהו רוילא במה ישלחם ואלפעמים
 ובאסח השליח כבור ננר הוא שהשליחות יורע כאינ, עצסו שעושההבית
 סאכילחם להפסיק להטר.חם שלא ביותר .רקרק אכילה בשעת ב,. ומכיר,ורע
 שיצוה לכו אל יתן רק וכיוצא שכר או י,ן להביא שליחות או סלאנחם יריעל

 בשעת פהם יבקש שאל שכן וכל הפעסרך, כל שיעשו האכילה קורםעל,הם
 טאכ,לחם יססיקם שאם הסעורה סצרכ. שאינו רנר שום שיעשוהאכילה
 ואשתו הכית הבעל לאכילתן כשחוורים גסצא ובניו אשתו עם אכילחוכשעח
 שחשינם הבושה טפני טלאכול ימנעו גן פי על ואף רעבים והטהשבעים
 מאכילתם יפס,קם לא אם ואפילו פלאכול. נטרו ואשתו שהאיש אחרי יאכלואם
 ויאריך לאט לאם 'אכל העשירים רוכ כררך טועטת הביח געל אכילתאם

 או רנ,עחם סרחתם מפני הטרוכה באכילתן טהטה יותר הטועסתכאכילתו
 להרעיב המעוטה באכילתו ,שניחו שלא הטתתשבים רברים לבם עלירבר
 אחר ארונם לעשות נהנו שבסמרר ארבע שלחן בספר וטצאת, עצטם.אח

 שמה שטנה רגרים יר. על גחפהם שקרשוהו מפני עלי, שאנלו סשלחןפיחחם
 שכן וכל עסהם. לאכול שיוכל עני יבא שאם כסעורתם שהאריכו טהםואחר



 ארמץ*רכוףמוב
 לפי שיאף סה שירוה 4ד~ח טפנו וטבקש כביתו בחור או נער לו "טואס
 ככל שירקרק כרלקמן לביתו שהכנשו בעה חשירוה עליו שקיבל אוכבורו
 טאמצע יפסיקהו שלא שכן וכל לו אפשר אם מ*מורו יבסלהו שלאעוז

 על ואם אחריס. ירי על סלאכתו שתעשח אופן כשום אפשר אםליסודו
 כ'והר עלם להכביר שלא להשניח הארם סוזהר בשכר עסו העהטיםמשרתיו

 שנה משכיר לארונו יותר שטשועכר עכרי בעבר אפילו ףל חכטינוואמרי
 'כביר שלא שכו כל וכו' צריך אינו והוא הכוס את לי חחם לו יאטרשאל
 במה רק טלאכה בשום טפנו שכר מקבל,ן שאינן ביתו כני שאר עלעולו

 ראורתתא נרול שאשור שכן וכל בק פתכטשין האין הטוכ כרצונםשעהמם
 'עשה וכן אסן יענה כרחו בעל כי שדהיה למי רבר שום לצפת לנכברהאז
 שהוא אחרי המצוה למרוה פנים לו שאין ספני רצונו ננר שהיא פ. עלאף

 בהן נוהרץ חעולם שאין הלאיץ בכותבו שלו בש"ח ריי חחסיר כתב וכונכבר.
 בחבירו ארם ישתעבר לא כפרך בו חררה לא ישראל בני ובאחיכם 4טונו,ווח
 רחוב אל לשיחו או טים צפחת להחם ואפילו ותועלתו לרצונו אלא גרי'להא. קסנה לעשות אותם 'צהה לא רברו יהחל כושים שהם או עליהם אטתואם
 אשר לכל לציתו טותר כשורה גוהנ  שאיגו ארם אבל לחם ככי ער לקנותהעיר
 טאחר כשבקש בלשונו טרקרק ףל החסיה לא"ס וראיתי לשונו. כאן עריחפון,

 פלוני לבית שתלך רצונך שאלה כררך לו אטר שכינו ביח אל ללכחטתלטיריו
 חיורע בחור 4ע נער לביתו הארם כשסכנים לי ונראה צת'. ב*שקולא

 בהם בהשה קצת להם שיש רברים א.וה לו שיעשו צריך הבית והבעלללסור
 אף או כשבתוח עמו לאכול בביתו שיקבלם קורםאן

 גח~
 שאל עסהם יתנה

 שמסרש שירוח איוה לו לעשות ברעינם עליהם שיקבלו לבהוו סכנשם קטנת
 סהסלאכוח אהה לעשות סהם שיבקש בעת להם להחניף חיוב א'1 ואולחם
 טכניסם כן טנת שש הענין בראשית כטעשה התנה שחנאי אחרחהטח
 שלפניהם וחלקם פנותיהם על כיתו כני אכילת כשעת שתכל לאלביתו.
 יבחטו לא לסען לאכול לקערה יריהם שפושטש כשעה בפניהם שתכל לאיכן
 ענין שום כאכילחם בהזו בני בפני יעשה לא סאכילתם. אחה- שוגוולא
 טוח את ולסצוץ אצבעותיו כראשי הלפתן לאכול או ראשו יחכך כנוןסאוס

 שאוכל בשעה הטרק על פיו ולהטות נשטע המציצה שקול ער בפיוהעצסות
 רעח שסטאשין רברש אכילה כשעת ירבר לא וכן בוה, כיוצא וגלמסנו
 שכר בפרעק ליוחר צריך מאר סיאום. רברי חטאר פעכברים כנוןחאוכל

 חבעוחו שלא פי על אף הזטן נסר אחר תיכף שיהיה והסשרתיםחסשרתות
 הבעל שאם לי נראה אכן הבושה. ספני אלא אינח תביעתם טניעתשטסחטא

 להם יחן לו יהבעו השכירות יצסרכו שאם היטן נסר אחר לחם אוסרגיח
 שכן וכל עושה אינו זה שנם סי אבל חובתה ירי בית חכעל יוצא אזתיכף

 רעוח סעות להם שסשלם או ושוב בלך אותם רוחה חתביעה לאחרשאפילו
 ראוריתא אחת וק,שה לאוק ר' רהפנו שטות בה' עוכר בשכרםשחפסרם



אצ אומץיוסף
 4מחר הצוב לך תאמר אל קבלה מרברי אחר ולאו חמקבל בפרקהם18רשש

 סאר ומה האלג גרה~ם עונשש יש פע~ח שכר השאר כטלסרם וקאתן,
 הכונא ספר כתחלת וה עון בעינש ףל אשכנף טהר"י הנרול הסקוכלהמפיר
 טשמו. תלפירושחכרו
ש הבמי" טופם * מ שאץ צק תשמ 4צתי=ה מ  לל 4שצש הצ"ש פרקי8 צמ" שצר 8דרהי 
 וצ*שש כבי חקדהצא תה,שצ דה יסור עיקר בטחנס תלר שבו צתרי הבסהון שרק לסדר שמרתי כבודולפי

 שקצ15 ב!ישן גמצר סכה של ה"רזך חהסת8קצת אצשני לך לבשר ירידי ממ2י בקשה וש,צר הפרק. 2וא2!שרוכת
 שחילותקה ד2רי דבבללם פהם כלל*8 צטא לך 4בצר תבצתון במדת תלףיא % טדה ששיוןי ומצ2י בלבךהדכרים

 הבטחון.פרק
 וחהפך חכטחק שכר וטעלת חשיבות לך להקרים אני צריך כלראשית

 אטק כלב לתפוס יחחוק לבך יתלהב כך שפת~ך כר' ושלום חסכחסך
 בשער מו*צ כתב ר", החסיר ספנה. המסתעפים ובפרטים ככלל הכטחוןסרח

 האס בסחק אין אמונה אק אם שהזסים ההאטונה הכסחט לשונה 1!ההשמחה
 סאטין שהארם ובזסן תורתו יועיל סה סאסין אינו ואם אסונה אק נטחוןאק

 לחוסא פורענוה לעשות בתורה שכתוב סה כל יקים שהבורא הלכמעוסק
 והנולנים הנגכים כל כי התורה, שו0ר או אותה למקיסש טוב שכרולשלם
 להנצל בוטחים שהם רק טונעים היו נהרנים שיהיו בוראי יורעש חיואם

 יחיה לא חנרול בעונשו בור*א סאמין אם הח,סא וכן עושים הם כן עללעולם
 לעולם שסח הוא הצור בעזר וכוסח שלם בלב חסאטין שם, עורחוסא.
 וחסובל הרפואח בשביל הסרים סטש שאוכל הח51ז כסו רבר כל סובלושא

 פראגית חפשי והוא הבורא שגזר נטה לי רי יאסר כי לו שיש בטהטסחפק
 ,לא להריח מחשב הוא ותסיר סנוחה לו אין הוה עולם על והרואנהעולם
 בה' ישטח כי עני הא אם אף עשיר הוא כחלקו והשסח כחלקויסתפק
 שלבו מי או העני יוכל איך לך ואסכיר לשונו. כאן ער ונחלחה חלקושחוא
 שטער ולא שטח שיהיה לבו את להוכיח אחרים חסרונוה טחטח בקרבוחלל
 כרי תלך 11 בררך ואורך ואשכילך כטכעו טנעוריו הארם כל וה באמחכ'

 לבך יבטח ראשונה כו, תלף'ה שהאסונה העיקרי הכטחק לע,סק לכךשיפנה
 בעניני בין הוה העולם בעניני ראנותיך לפכח חיל לך הנ,תן אלקיךבה'
 ח"א ברוך חשם ביר כי קרוביך ושאר וב:.ך אשתן מע:י:י או שורים אוססון
 כהרף ה' ישועח כי ברגע, עליו שראנותיך ההוא הרבר לש:ות והנכורההכח
 אשר שמח %ך יהיה רק ועצב וועף סר תהיה לא בזח לבך יבטח ואםעין,
 באפת יאטינ לבך רק כלכר החיוב מצר רק יהיה לא בזה והבטחק נחה.יטיכ

 ח' עה אנחנו ואפונה בא0ת כי ראנ1ת.ך להסינ ויחיש ימהר הוא גרוךשהקריש
 עתה וער אבוח,נו פיטות עמים לנס העומר וה בררך יתברך מאתו מונהניםאגו
 כרורוחינו אנחנו ש~צן לך ולומר ראגותיך ולחוק בטחונך להסיר לבך "שיאךואל
 חרע השר שיבא חהסונ' א"ש אל 11 כסע:ה כיותר ויבא לכך ראויםאלח
 נס לך שיעשה בה' תבטח .איך לחשוב לבך שיפחה עטך להתחסרכלוסר
 אל לשקרי, ניסא רחטנא עביר וכי חרעים פעשיך סצר ראיי אתה איןחלא



 ארמץירטףמש
 שטענו וכאונינו ראינו בעינינו הוה חיום ער שחרי א*ו תשסע האל לותאבה
 כתסאיגו %א ושעה עת בכל וסלא נסש לנו העושה בקרכינו חי אל ישכי

 אנשי יר. על ובפרטות כחחם נראה וזה עלינו גוטל כעונותינו ולא לנועחצה
 א, ר,ו היטים כל ואלו ובכפרים בעירות שנים כסה וח עברו אשרחסלחסח

 הן לברו נרולות נפלאות עושה עטנו שעשה הנסים חספר על להעלותאסשר
 הרעו שלהם ניסו*ם  טלשא.נם יותר שאת ביתר עטינו לבני שהטיבוכטח
 הן היהורש בכחי רכ,שם סקופות כאיוה העמים החכיאו שלעהים ערכמאר
 בירם עלה ולא לשבותם ובקשו ע*הם הצוררים ח0ת שעלח לאוחם שנעשוהנסים
 רק וקצחם כסף מחיר בל, רוכם בקלות האל בעור שניצלו שבוים כטחוגם

 וישבר ויעי.כ יראיג הרע שהיצר סה כל % סשל לבך יקח יסוה כסף,במעט
 שעשה כמו לך שיעשה וחחשוכ השם על כבטחונך באסת לבך 'שמח ואו עליולבך

 לך ויאטרו ~קניך ינרך אכיך שאל כסותך לחוטאים וה בזמננו להיטיבוחרבה
 כטה לנו ירושם הוה בומן לנו נם כרורוהינה שנעשו גלוים נסש וכסהכמח
 קצרה היריעה תהיה ולחבירי לי שירוע סה הספר על להעלות אומר ואלווכסה
 בסחתך תסיר לא כן טי על אף סאר קרובה הצרה ושלום חס אם ואףסהכיל.
 ארם של צוארו על פונחת חרה חרב אפילו די חכטינו שאמרו כפוטח'
 טצרקא.ת יר. על כצרה לעתות כוסננו אירע בוה ומוצא חרחטים, פן 'פנעאל

 לקהלוה שאירע מה סיבר יח,ר,ם איוה על הצבא טאניף שעברו,זרסתקאוח
 לבו שיבטח לו אפשר אי הארם סכע שלפי וספני חוא. רב ביולסרינות
 אכחוב לכן עין כרגע מסנו תסיר שהצרה פאר קרוכה שהצרח בשעחכוראוח
 טאסין לכל שלם בלב להיות יכול הבטחון אופן ובאיוה לוה בריקהרפואח
 הכטחון, בסרח ושקרי נרול כלל יהוא טסש צרה כשעת אפילו ועונשבשכר
 ושאפשר עכיר לטב רחטנא רעביר סה רכל אפונתו בתוקף קאסין שהארםווהו,

 הוה בעולכ אפי* יטוכתו שהיא אפשר ההיא בעח עליו העוברתשהצרה
 אפך נא ישוב ועל כי אנפת כי רא.רך הסקרא על ו"ל חכסינו שררשוכסו

 .ם בלב אניה ררך לעכור טה וסן עצסן  שהכינו ארם בני לב' טשלוחנחטני
 והבירו כספינה לעבור יכול היה ולא מהם אחר של כרנלו קוץ ישבלסחורה
 ליס"ם יומו את לקלל ככיתו שישב וה התחיל כספינה יסים ארחוחעבר
 שרוח יתברך הבורא שבח או גה אשר האנשים וטתו הספינה שנסבומתשסע
 ירוע, וו נם איש רנחום ועוכרא להח..תה כרי היה לסובהו ברגליושחקת

 שאירע סה על להצסער לארם אין לכן כאלח. רבש פעשים אירעו ב,סננוגם
 שטמקרא כתב רר"י ובש"ת פאר. ישנא אחריתו וח 'רי שעל שאסשרלו
 צרה הארם יראה שאפילו הווהרנו ונר ורכב סוס וראית לטלחטח תצארכי

 ברבר, 6י איסור ריש ס,נה שסע הרחטים סן יתיאש אל חמלום חסקרובה
 לבנך עם תרעת שנאמר סאורעותיו כל על הרק להצריק עשה טצות 'שנם
 חשוכת. אחר ואם עליהן, ולשוב גסעשי. %פשפש ונו', איש יפר כאשרכי

 עונשו לקבל ע*ו כאין הרעות שלסוכתו יחשוב סבתחילה כרעה טתרשגיגי'



3ש אומץיוסף

 שררי ומפני הכא. בעו5ם 1לא ""תילם
 ארם כני פרעה רחוק הוא זח

 יחכטו רבש 5א אכו כנ,ל בהצלה טעשים נעשו שלעתים להם ירוע אם1אף
 הארם יכול לא סינן בר נר,לה'לפניו שצרה כעת בפרם כאלו טחשבותלחשוב
 פררוח סעליו ולהסיר פחריה לפכווי כאלו טחשבות לחשוכ רעהיהליתובי
 בעלטא מצסער לנבי ואפילו נחוש כשרו ולא הוא ברול לא הארם כימתיתו
 נכק ררך עור אכתוכ לכן בתפילתה רעתו לכוק י:כל שלא ףל חכמינואפר1
 ועמהים סעיפים שלש לבו על שיעלה ,הוא וצערו ראנתו לכסל 1טוכ:'שר
 פר ראנתו שע*ו הענין הנראה יפי אם שאף שאפשר הא' לבטחק,:ר1*ם
 שאף הב' רלעיל, האניה כסשל טוב יהיה שטופו להיות יכול מקום פכלפאר
 אשר הזה העולם רעוח רק איננה ה5א טינן בר הרעה אל'1 כלתהאם
 שךאסק הנ, הוה, העולם חי פכל יפה הבא בעולם רוח סק1רח אחחשעה
 וכי אטונתנו עיקר' סף: נרול עיקר שהוא ועונש :שכר כהשנחה שלםבלכ
 לאפוקי טש*ו וכפרי כררכ'1 לא,ש לתח ארם כני ררכי על סק1חות ה'ע'נ'

 ירי ועל נהזנ בסקרה ועולם הארץ אח ה' עוב האוטרים המינשססברח
 "פסח ואן רינא כלא רינא הוא ברוך הקריפ עביר רלא ויכין קשכיל 11אסונה
 אשר הזה כעולם עונותיו נפול טשלם נסולו בעל אשר על כנורו וינללבו
 לתועלת לו באה שרעתו וממילא הבא חעולם ננר יאין כאפס ט1בוכל

 1,ה חררים בספר שכחוב טה ף:כור כל1ם. הבא בעולם מחלקי ינרע שלאסאר נר~
 ויסורים ה' אטר אתכם אהכת. רכתיכ אוהנו אוהכ הוא כרוך הקרושלשונו,
 שוכה הנרול הזכות וכל אוהכ סצעי נאפנ.ם רכתיכ לסוכתינו הכל לנ1שסביא
 שנחנסה נסיונות ירי על רק אינו אחריי ולזרעו ל1 השיום עליו אבינואכרהם
 אחר' תב(ו שלא צרה כל על עצ10 לצער לו למה כן 1אם כאהכה,:קנלם
 בלב וה יאמק ואם אחריו, ולזרעו לו וטוכה זוכה כן ירי שעל לכושיבטח
 שהקרוש שיחשוכ שליסה בשסחה סאירעותיו כל עליו לקבל יכול א:שלם
 ושלום חס תקוחו אברה שאם עולטש טכ' באחר לסובחו זה עחפה הואכרוך
 הבא, לעולם קתם ישאר שחלקו כרי נרול יותר לטובה ל1 הוא הוהכעולם
 זו במחשבח נם כעולם טררות מש1ם תבהל ולא בירך כללא האי נק,םלכן
 והא0עה שהכסחק ר"י כתב וה וססעם :רולש, בעיקרים חמיר ה' ע1כראתה

 סעשה בקצרה להעחיק ראיתי הארם בלב אלו רברים שיכנסו וכריש1תסין.
 בחסרון כנחושחש ששטוהו כר1פא סעשה ווהו, י"ו פרק הפוסר כספרשהביא
 אליו שילכו הראא לקרובי המלך צוה רב וטן ואחר הסחכוח ובלו~סוונוה
 פניך 1י1 נשחנה לא ואיך היסורים כל הקיפוך הנה לו ואטרו הלכו עפ1לרבר
 הבטחה הא' הסם ככח, העטירוני והם טטסנים סו' פשקה עשיתי להםאטר
 הר' אתרעם, ולמה גרם חטאי כי ירעתי הנ' התקוה, הב' להצילני, שיוכלבה'
 עה כלא אסות ולסה הסלך נוירת ננר רבר לעשות בור' היש אוחל לאאם
 סיסר החו כרוך הקרחפ לשבתי מ ירעהי הה' צרותי, על אצטער אםר"ל
 5עים, נאאה פכש מסורש ותשסח הכא לעוש .*כני  עעוחי לכפראותי



 אומץירסףאש
 רעש בשורים להיות לי אפשר שהיה על הוא ברוך להקרוש סשבח שאניהף

 עין. כהרף ה' תשועת כי ירעתי חו'טאלו,
 111 5ף5 ל4עי קיונ "'טן גצף שגטב 85 צשיקש

 רצונו בעינ,1 קלות התלא.ח תהיינה עניניו על סושל שההפסר שיורע טיוז"ל
 כרגע עליו לבא שיוכלו פגעים לכטה חמיר סוכן שהוא לזכ)ר לארם שישלומר
 הה" ווה פתאים והססר צער עליו בבוא יצטער לא בוראי בלבו תק)עוכש,ה
  עצכ שום בלי יפות פנים בסבר עליו הבא כל .יקבל להראגה, נרולהרפואה
 מראגחו קצת רק על.1 יבוא לא ואם עלי. לבוא שאפשר נתיאש שכבראחרי
 שטור רעושר הכחוב על פירוש שם עור עליו. בא שלא המעט על וינלישסח
 שנאכר והשרים הסלכים כי ראנה פרבה נכסים טרכה ררך על לרעתולבעליו
 סעולם לו היה שלא ספי יותר יצטערו הרבה להם ונשאר עהשר או פלכותסהם
 לרעתם, ה,ה להם הניתן ע.שר כן אם להם טהנשאר רם.עוטא סיעוטארק

 ובנים אשה פטטון לו שיש מה שכל לבו על שיעלה צריך שם עור~מגרם.
 שירצה מתי שאלתו שיקח "ופשר יתכרך טהבורא שא)ל הכל וכבורואוהבש

 שטחה .שטה שאלתו טקצת לו 'שאיר ואם שאלתו, בלקחו יצטער לאלכן
 עור קצתה. אבירת על יצטער ולא טהשאלה שארית לו שהשאירנרולה
 ולא עשרם לרוב הארץ תחת סטמונ.ות שעשו עשירש ב' על פשל שםהביא

 ואחר יחי) כסה ששערו חיהם לים, לסוונותיהם הצורך כפי רק בירםהשאירו
 נגנב אולי כלככו ראגה הימש לקץ עלה כה' מבטחו שם לא אשרפהם

 בסקוסו עורנו אם המטמון אחר. לתור לבו לו אמר בכן לארץ מתחתפקרונו
 יר. ועל ימצא .לא הרכר יכוקש לכן הטטטון איה סלבו נשכח כבר ה~טןולאורך

 טסה חיו כר. טוונות לו שהיה פי על אף ומכאובות כעם ינע ימיו כל היהוה
 ברעתו עני שה,ה השכחה ירי על רק בטקומו שמור היה אוצרו גם הטמיןשלא
 לשבעה כר. לאכול לו שיש כפה נסתפק )לא ו*לה יוסם לתם רסעתן לוהיתה
 לכטוח לבו אמףן והשני כקרח כסות ואין לחץ, )סים צר בלחם עצטו צמצםרק
 לא וההו נגנב טטמונו וכאסת סטמונו אחר לחפש למ ש שה לא בכיבה'
 ינו טוב בלכ .שתה לחפו בשטחה אכל ירו ועל בטחונו חווק ירי על מזהירע
 שנאבר שוה נמצא לו, אשר והבטחו3 ההסתפקות מרת חווס יר. על 'מיוכל

 הוה לעולם לו שטוב מה תמיר ועשה חי. יטי כל רבה כשפחה היהספטונו
 ימיו כל הוצ'א מלבו מקוטו שנשכח רק מטמונו נננב שלא 11ה הבאולעולם
 לו בא ~ה וכל הנשאר טססונו )לנשמתו לנופו להוציא הספיק ולא גרולביגון
 אתוו לכן ההסתפקות. סרת עליו קיבל שלא שגרם בה' בטחון פיעוט יריעל

 שאוהו ימיך ואורך חיך היא כי סמנה תרף אל כה והחזק הבטחוןבמרח
 ואלו וינונו צערו אלא בירו עלתה לא מטטונו אחר חפש אטונתושסקוטן
 בט)ב .מיו סכלה היה בירו הנשאר פטסונו ליהנות ההסתפקוח כפרתאחז

 סטפונ~. אתר חפש לא בטחונו סחו~ק אשר השני כסו בנעיטיםהפנותיו
 הכטחק מיעוט ירי על פפושכה חוחלת לב . סחלח לינק צרי עוראכתוב
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 הטלשה, היא וואת ה!ה העולם בעמני שהונהומה עי כלל הנסער ולא באלק'ו שלם בלב שיבטח הארם לב לח~ק טליצח,הזיא
ק מש ש מיי4 יצ   עדץ, המד 11 
 מץ, דשמ ק שפ יד טדןפאמ

 שעבר סה הלא עליו חצטער ולמה אין העבר הסלשה: סירהמ1!ה
 ערין לוסר רצ1נ, עריין והעתיר נעשה, שכבר טה לשנוח תוכל ולאעכר
 ה' 'קחך עליה טצטער שאתה הראנה עת ג,א קורם שמא כ' שלך שאינועולם עי שתצטער אפשר נס עין, כהרף ה' ישועת הלא עליו תצסער ולטה לכאעת'ר

 כן האם כרנע אלא ,טנו אין ההוה לוטר רצוני ע'ן כהרף 1ההוהלעולסך,
 יגונך צערך ומן אמ אף לוסר ורצוני גרנע אלא שאינו רכר על תצטערלטה
 ענינו ישתנה הרנע כלות שאחרי ואמשר עצטו גפני ומן ורנע רנע כל הלאאר,ך
 לבר לוח על הסלקצה ואת כחוב ארם בן אתה עריין. העתיר שפירשחיכסו
 הראנה: אוהב לפצעי ורטיה תחבושח יפה מלוצה יש עור ראנותיך. תפיקואו

 יתרזנך, על לקונך תדרה תן מפוה למטח הבסבמעלדה
 תושך. והיסף בחסרונך תכיס פמךע לפעלח הבסבפוזת

 בבריאהז הן בכבור הן בעחשר הן אחת טעלה לך יחסר אם לוטרושונ,
 אחר ארם שיש ותחש,ב תכיט או בענינך והטסר נוק לך שיהיה בפהאו

 לך 'היה ווה סחסרונך 'ותר נרול אחר חסרק לפחות לו שיש נעולםלפחות
 ותודה תשבח לכן האחר "ל כחסר~נן גך כל נר,לים שאינם שיימד שלנחסה
 ואף אחר ארם על וטעלה יתרון לך שנתן על הוא ברוך הקרוש שהואלקונך
 גרול לעונש רא1' והתת ההוא מהארם גר1ל יותר חוטא שאתה שאפשר פיעל
 מוכות סרות בעל נעיניך אתה אם לופר רצוני וכר כמרות סמנג'ותר
 יותר וסעש.1 שסרותיו נעולם אחר א,ש חטצא לעולם כי כוה תתנאהאל

 ואם העולם, פכל נרול לחסיר עצסך להחויק רשאי אינך כי סטעשיךנרולים
 אחר איש שמעשי אפשר טקום טכל יוחר טובים שטעשיך לוסרתמצא
 כפו יתברך הבורא נגר וסקוכלים רצוים יותר הטה ממעשיךהקסנש
 יוהר החוקתי' שראיתי ארם כל לשונו, 11ה אחר חסיר שאמר כ(ו"צשכחוב
 טפני ססני יוחר אלקש ירא שהוא אמרתי טטני יוחר חכם היה אםסמני
 וקן היתי ואם טויר ואני שוננ הוא אפרתי בחכפה קטן היה ואם חכ0תורוב
 לבו אמרחי ובשש בחכטה כטוני ואם סעונ,תי מועטש עונותיו אסרתיסטנו
 העבירוח 'ורע ואיני שעשיתי העבירות יורע שאני לפי סלבי יותר לאלקשסוב

 בהיה פסני. יותר צרקוח עחמה שהוא אטרחי ממני עשיר הוא ואםשעשה
 סטני יוהר רוח חשפל רכא הא כי אסרחי ססני יותר רל הוא ואם הכיססים
 פכסה סהעשיר סוב יותר שהרל פשוט סכרא נראה ולי ספני. פוב הואולכן

 ייו ש עשרו לפי לו כראמ סססונו צרקות טשה אינו שהעשיר הא'טעסש,
 את המקים כל ררך על כן לוסר שתך טצות כשאר ונם שהזנא ג0לאלמום
 לקים יכול עני אק הסבע רלפי ס~ה סוכח סעומר לקפ0ה סמה סשמחתורה



 אומץידסף4ש
 נסצא בסצוה שליש ער פצוה ה,רור ו"ל חכפינו אסרו נם העשיר כמוחחורה
 העשיר. וק ופכופל כפול שכרו לו האפשר כפי אופץ ס1סיף העניאם

 נרולים בע1נשים שיענש בעשר1 להכשל יכול שהעשיר להראותךוכר.
 כור.1, על הרבר להב'נך כרי כח"ה שכחוב סה כקצרה אעתיק ליצלןרחפנא
 סיסן לנם.ון, לנקפה לטובה רכרים, סנ' לאחר יהיה הססון רוב לשונו,ווה

 בעשר1 יבטח ואל 1כעב1רה בת1רה ט1סיף הע1שר בעל שיהיה הואהט1בה
 פבוארש והנקטה הנם.1ן סיטן ונו', כסלי והב שמת. אם איוב שאפרכפו
 הפטוו כשפהניא הנם.1ן סיסן לש1נ1, אעתיק לכן פכח"ה שושכ בן בררשותיותר

 האינ1 לאחרים מהנה וא'נו ונש'ם ומשתה ונפאכל בתענו:ים האס1ריםברברים
 לרעת1. לבעל,1 שסור ע1שר נאמר וה ועל ב1 השם ע1בר ואינ1 ערקהעימח
 ב*לה ולקרח ביום לחורב עצסו ססכן מסין כהר,יח טררח. היא הנקסהסיסן

 טטגו. לאכול האלק.ם ישל'טנו ולא פפנו נהנה ואינ1 1לילה י1סם עליווטפחר
 ח"ה, ללשק אתוור שוע,ב. בן לש1ן כאן ער פכאובים, 'מיו כל נאמר והועל

 יח' 1ה1ראה שבח לו נ1תן 'תכרך השם םאת ט1בה לו  כשתבאוהטשכיל
 לנקפה, יתברך טאתו לו שלוחה הט1בה תה,ה שלא סיראתו יתברך לוויכנע
 בעושר הוא כר1ך הקרוש כשיוכה1 לבב כר כל לכן כקצרה. ח"ה לש1ן כאןער
 ראגת תטר,רה1 ולא הוא ברוך להקרוש רמכח וסצות תורה ייו שיוסיף
 הענתם טאחיו לככו יר1ם 1לא כע1לם סצ1ה בשום סלהחרשל הסטוןעסקי
 של1ח העושר א'ן אם 'ורע וסי בעולם שח1ור הוא גלגל כ' בלבבו 'חש1ברק
 סאונ' כפלס ומענל'ו ררכיו כל לשקול צר'ך לכן לנקסה לנס'ון 'תברך סאתולו

 ה~ה בעולם לרעתו 1שלום חם ל1 שפור שיהיה בעשר1 יכשל שלאסשפט
 הכא.ובעולם

 יפחוח ואל כך על שטער אל ושל1ם חס בספונו הפסר לו יבאואם
 הנ"ל רבסס1ך טליצה בלבבו ויוכור ט13ה רבר ומכל ועבורחו סתורחוככך

 לקח 1ה' נחן ה' סלא פקרא לבו אל ישים נם וכו' ססך לסעלה הבטנ0עלות
 ר,ן שפבית ואחרי ריני וכית הוא התנ1 וה' שנאפר סקום כל כריחשפירהמו
 כל לסטרפסך רשקלח ש פב1רר ה' שם יהי הפסרך עליך ננורשל0עלה
 הבא מעלם וכיו שום יריהם על תאבר שלא עונהקיו לכסרת עלסא בהאיעונשך
 בא שלא אחרי וכפרט הוה העולם חח טכל הבא בעולם אחת שעה 'פהכי
 צרכך כפי ספנו לך שנשאר ואפשר פמונן הפסר רק טעוגותיך חפסר שוםלך

 הלא וה על פאר להצטער מעקת כי לך סה כן אם ביחך בני ולכלכללמחתתך
 עיניו ראות אם כי לכעליו יתרון אק ווהב כסף ביתך פלא לך יש אםאף

 ולא הארץ בקרב  תשאירהו מיתה 11 סצהח לעח והנותר כיחו ובני נסשווטרף
 או יהיה החכם ממונך לקחת אחריך הבא יורע ופי חבא לעולם  עטךתו*כחו
 בא לא אם ףל חכטינו שאסרו ררך על בירו ישאר אם יורע וטי יהיהסכל
 לכו שיבטח לו יועילו לא ראנוהיו וכל כנו ק בוו בנו לא ואם גנו באהוא

 היו שאבותוהם וכ0ה כמה ר~אנו וח כ01נינו כאשר ורעו ביר פטונוש"מאר
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 בחי אפילו סהם ו"פ ירעו גהפוח אחריהם הבאים וורעם והעהפר הטעלותבנרם

 עולם על ,צטער לפה כן ואם ישב1 בשפל עצסם שהעשירים טהם 1ישאכ1תיהם
 לה1ע.ל שיוכל לומר תמצא 1אם כלום לו ס1עלת שא,גה כרא:ה שלושא'נו

 כסאסר עב,רם מטובה נפשו לחסור לו א.ן סקום מכל אחריו ל1רעוולה,0יב
 מט1נו אם ואפ'לו ביסי 1אטת שלום יה,ה כי רברח אשר הרבר טובחוקיה
 לקבל ובשח1 שעניו .חשוב גתקפח1 לעצמו הצריכים מ11נותי1 שנם ערנפסר
 ו"ל הכטינו אסרו יצטער. ולא .ראנ ולא עונוחיו לכסרת הם 1רם בשרטתנת
 חלקו לומר וקנונם עולמו קבל .סורין בלא י1ם ל' עליו שעברו כלבערכין
 ר' כשחלה תלק וכפרק ל1. מוומנח פורענ1ח אסרי במערכא הבאכעולם
 אתה מה טסנ, ל.ה אטר סצחק עקיבא ר' וה.ה אצל1 תלם,ריו נכנס1אליעור
 לוקה פשתנ1 1אין טחמ,ץ תנ1 שא'ן רכינו ר1אה  שאני ומן שכל ליה אפרמצחק
 ועכש.1 עולטו רב,נ1 קכל שמא אטרתי פרכיש רבשו 1אין מכאיש שמנו1אין
 מן רכר חסרת. כלום עקיבא ליה, אטר שמח, אני בצער רכינו רואהשאני
 ולא טוב יעשה אשר כארץ צרנק א'ן כי רבינו לטדתנו ליה אטר כולה,הת1רה
 בשטחה תלסיריהם שסחו הקרוש.ם החם'ר.ס צער על שאפיל1 הרייחסא.
 או1ב, אנחנו שכן כל הבא בע1לם טחלקם מה רבר יאברו שלא כר.רבה
 או הפסר שום על נצטער שלא עונות צואת חלאת כריכוי הסתנולליםקיר
 בעולם עונות.:ו כפרת על כהם ונשטחה ננילה אררבה עלינו הכאיןשורין
 פוה טוכח נם הבא. בעולם לנו הטוכן הפועט חלקנו לנ1 ישאר לטועה~ה

 ממון אבירות בכל נם אלא :רולים כיס1רין רוקא ולא היא בכל פשעשכסרת
 רהוי כ' רק על1 ולא פרוטוח :' סכשו ליטול שביקש מי אמר1 סווינרולה
 בסעשי1 שיפשפש צריך הנא לעולם צערו ירי על ש.וכה כרי אכןשורים.

 יאמר ואל התש1בה כררכי ררכיו ויתקן ליר1 אנה האלקים חטא איוהעל
 עכ. תלכו 1אם גאטר וה על כ, טקרה כררך ל1 באים היס1רין כי רפל1םחס
 הוא קרי לשון ינון בצרי שפירש קרי בחסת עטכם אני אף והלכתיבקרי
 פנ. ושחיר לפקרים הכורא שיעובהו טרה כננר טרה שענשו טקרהלש1ן

 סטת הפסר לו כא שאם סרה כננר טרה .היה ררכיו וחי"וש סטנ1.שמירחו
 כיהנא .וכל כ'ריו חטא אם .עין כיריו היוק לו בא ואם בטמונו חטא אםיעתן
 עשה טצות תבא שלא צרה כל שעל פצות כתרת: טנה חררים ובססרכוה.
 על נוירה אלא טקרה 1ה שאק לבם על העמ כל שיעלו כרי ולהריעלועוק
 אתכם הצורר הצר על שנאטר לחפוא יוס.פו ולא ה' לפני והפוכוהעונוח
 אצא הכטחק טרת אחכתי ומפני כ"ה. רף שם עין כחצוצרוחוחרעותם

 אברהם הריר הפרנם חם. עמ לי שהיה ומתן המשא לכתוב פנרריחט
 שהתחילו קרויו הפסור כלכולי כהתחלח גרולה איסה בשעת ו"יכרפסינא
 ירים כל שרפ, לפ-ק -ש"נ"א"ת1 שער את ורעך ו*רש פרשת ושבתבשנת
 ליעקב נריה צרה עח היתה באסת כי סחנש בשברק ונאנחו לבב כלונסס
 ב(ופשר1ח היה שלא נראה היה חטבע ולפי סש כשטף פתאום בפתע כ(חאשר
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 המרח יר ש יר-ה הנרי הנשר שר,ייר ק)מסריא אותה כי והציה ריוהלכא

 הטסור ש ומקש'כ טושל סהם אחר וכפרטות אה,נו ואצים נוגשש היוהמפור
 שלא נסצא הטענה קול בשפל רלתש סונרו יר"ה הגרול הנשר מצלוסשרתחו

 וה כהשתרלות שטה הכאים אשכנו גלל טש1לחי לקול ח11ן שיטה סיה,ה
 מחר כאימתה טאר סצסער השלים עליו חם. היה האלה הרברש פ' עלולק

 פלצוח ואחווהו סשסוע נעוה טרא1ת גכהל כן 'רי שעל תלבישהו אשר1חררה
 קשחת עטו רכרתי כו אלה כל וכראותי כקרכו לבו פת שכמעס ער1רערה
 סעשוה לו חלילה אסנה כקטני עצטו יעשה ואל פלכו הכטחון סרת ש1רשלא
 הארונו לקטרנ עומר  שהסס1ר ראותי אחרי אבטת פה על לי 1השיב הוה,כרבר

 לאחר אמשר שאי ישש פנש סתר הנרול :הנשר לפשסעתו סרהקוססרהא
 טקטרנ שהסקטרנ ההא פשוט הסנינור שנסתלק יכי1ן פניו לראותטהשחרלנש

 מטרנו אוו  באיוה כן אט ו*ל לחמי השכתי נפשו. טאוי כל כנו לסלאזת1יכ1ל
 סרתעל

 הבשר סיר על בשכתנו הכי לאסונחנו :חל  שורש שה"  הבסחי
 הלא בהכסחתנ1 שכר לנו יהיה בכלום כנו גנעה ה' יר ולא ין פזרקיישוחש
 פחרנו כשיה כבהא הוא הכטחון סרת שקר רק ב1טח לקרותו נכון אקלוה
 וה1 לסחול פספרנו כרנע ש.הפוך שמים ברחסי בוטחין אנו כ; פי עלאף

 כשהארם כי הטבע בררך ונם כטח1נו שכר סצר .סוכבנהו חסר אשר בה'הנוטח
 להשכיל לב לו שאין ער מחשבתו חבלבל צרתו שראנת הארם ררך נר1להבצרה
 סטוך ההיא נעת כן ראיחי הגבר אני כאשר הצרה לבטל לעשות טהולהבין
 לצרה וטפלט פנ,ם לסצא כח בהם היה לא כהלחם שסרוב עירנולנירהמ
 לבב1 גשאר עביר לטב רחפנא רעב'ר סה שכל לבבו בעוטק הב1טחאכן
 בטוח נכק לבו כי עליו שעוברים הנרולות והכהלוח הראנות בכל כאולםכריא
 הבר,אים בלל כרצונו לעשות והגב~רה הגרולה לו אשר צרק שופס אסתבר"ן

 הפלום חם אם ואף עין כהרף התרוחה פרות יפצא נרולה צרה שסחוךשאפשר
 באפ1נה יאסין הלא ססנה לינצל פנים בשום לו אפשר שאי הצרה עליותת:בר
 פשע לכפרת לו ראוים שהיו נ'הנם שנשי סכפה כן ירי על שניצולשלימה
יש

- 
 ראשו על עולם שפחח יהיה והא1בר החולף הוה כעולם הקטנה צרה

 לבו נסצא לבבו סעוסק זה בא1פן כטחתו ירי ועל :הנצחק הטקויםנעילם
 ראנתו שתטרירהו פללי ראנתו לפכת ותר)פה צרי לטצוא ואנה אנה לפנ1תח~ק

 בתקב"ה בטחונו שיועיל הסכע כררך פעולות לעש1ת יוכל ואו סחשבתולכלכל
 ה' אל וקוה לבך ויאמץ חוק ה' אל קוה וה, ררך על רההלש סקרא לו1פירשתי ףי חטי עם * היה הוה וסתן הסשא כל ע*ה. ראנת1 אשר הצרה סעליולר,סיר

 שכתח לו ה,טרתי ופרוכע 1טשולש כפיל שהוא כסאר תסוה ה~השהסקרא
 בלי חוק לכך יההת ל,מר רצונו לבך, ויאמץ ואו ה' אל קוה כך, הואחטקרא
 וקוה ואו העצבונך לינונך ותרופה עור לטצוא תוכל ואז אותך ססררתטררא
 כטחונך שיועילך ש*טה תק:ה וכטחונך תקותך יהיה לומר ועונו ה'אל

 סחויכ שהארם לעיל שכתכתי כמו הנם על יססוך אם לארם יועיל לאשהבטחון
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 שבלא מרתתו פעיתו ש בטחונו יצש שלא רק שביכלת, מה כייעשות
 שסים וזהו שבעולם ופעולית התחכולות כל יועילו לא הוא כרוך הקרחמושון
 לא הנ"ל הטסור של הראגה ~אף תועילך, שתקותך לוטר רצונו ה' אלוקוה
 והינו קטא כסהרורא הבטח,ן פרק בכותכי טמון. להוצאת רקבאה

 כמחשכה עלו אשר טאר רעים טרברים טהינא כתבים באו שפ"טלפורים ססי
 בשלוח חשוכה פה תקננו ולכ, בטננו תרנ, שמענו אשר השטועה לקולאשר
 אגרת רברי תוקף כל יקתסו הסה שנם אשכנו סר'נות לכל הרצ'ם כירספרים
 שלא לנ, שעטרה והיא לפניהם שכחוכ ממה ויוחר עשו כן אשרהתשובה

 וה פירוש כחיבת ובשעח הפועל. אל הטחשבה מכח ההסה הרכרשכאו
 בינ,; וה ססרי לחיבור בהפצרת, הביאני אשר הוא נפשי שאהבה אליכא

 הבטחק כענין אלו רכרים לו ואפרתי בטבעו טחשבתו וטבלכל מטרירכצער
 כל לי ,אסר רורי ענה ראנחך מחלח ולכלכל נפש לסשיב לך יהי, המהטן
 כ. ,שלום חם הנופים אכירת הן סטון אבירת הן כאהבה לקכל אוכל שנו~רסה
 חלק להרו.ח עביר לטב רחסנא רעביר טה רכל שליסה באטונה סאטיןאני
 וההמה האף מפני ינורתי כי בקרבי לבי ונשכר עיגי פקחתי ~ה על אכן הכאעולם
 ינת ההוא הצער ועל ושלום חס בי0ורץ שיסר הקשה המלך חמתשל

 האמרחי ענ'תי טנעורי וענונ רך התענוג רואה הנבר אני כי ולילה יוסםבלבכי
 בנסיון שהעוסרים כירינ, אטתיח קבלה האטת לסי כי וה על לבך יפולאל

 אף כנסיון לעטור בלככם :סרו אם יסורין טעם ט,עס'ם אינם השםלקרש
 השם, קירוש בריני א' בחלק שכתבתי כמו מאר נרול היסור,ן צער יהיהאם
 כל סשל לך ,אפשול ררכך לפי לך אשיב הנס על לססוך ר~צי אק באשראכן
 לנופו תרופה לסצוא כרי סרים ותרופות כמשקאות לנפשו צרי לוקחחולה
 נרוי יסורין ב(וער יר, או רנלו שקיטע יש נם אינני, וכרנע ובלההכלה

 כר.
 וכסה כפה אחת על סאר סאר גרול שסכאובו פי על ואף נופו שארלהציל
 ונשפתו רוחו קורח ספני הוה כעולם נופ. צער שלימה בשפחה הארםשיסבול
 ארוך צער ראנת יהיה לא אם רברח כן הנ"ל אהובי לי והשיב הבא,בע,לם
 על רסואות וצע,ש,ם יש כי הנ"ל כטשל נכלל ~ה גם לו אמרתי חמלום,חם
 בסשקאות ויוהר יטים חרש עצטם שמנלנלים קואר שקורין העצים סשקאות.רי

 שעוה ג' או בכ' וארוכה נר,לה ויעה שמ,יעים פעטים 'ום ובכל ההםהטרש
 לחצי ולא בטשקל לחמם אוכלים וה כל ועם בסאר חלשים נעשו כן 'ר.,על

 כטרחצאוח שרוחצים אותם וכן להם הס,סעם משקה שום שותים ואינםשובעמ
 'ופס ש.,שכים 'טש כשבועים נופם את שסענין וכיוצא היונתר כנ,ןהחטש
 אצטכאות על שמה ש,כבים השינה כעת ואפילו ההפה חסים בסשולילה

 פאר וארוך גרול מערם שלנין אויו קורין ~ה וענין הטים שבחוךהאבנים
 עליו שיבא צער כשום הארם יקוץ שאל שכן כל נופם כריאות בשביל,הכל

 בראנה, האחרון קצה יהיה אם אף לכו אל הארם ישים ~ה כל נשפחולתועלח
 שלוחש  שהרבה רחטיו כלו לא כי תסו לא כי ה' כח0רו יבו ינטח עח בכיאק
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 יפנע אל ארם של צוארו על טונחת חרה חרב ואפילו סרעחו להצילילפקים
 לבך על וחעלה פלבך ראנה להס'ר חוכל האלה הרכרים פי על הרחפים.סן

 מוקת הטו נם הבסחון מרח הפך שהיא לנשטה טאר רעה שהיא סלברשהראנה
 ולפעס.ם הנפש טחלח  שהראנה וירוע גלוי יגון כצר. שכתוב כסו לנוףטאר
 כ,. ויתחוק הארם על הינון כשינבר ווה פתאום הארם לטיחתסבה
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 ההסתפקותיפרק
 לקח לא ואלו רעים באופנים סמימ שטקבץ הא' פנים, בנ' יטעההסכ1

 פתקתם והיה טוכ גררך חלקו ס~מין הוא כרוך הקרוש היה רע כררךאותו
 שיהיה פהטסק הוא כרוך הקרוש לו שנור סה כי ועולסו חירתו עניןכירו
 פוונו טרף הוא לו שיג'ע הפסון שכל חושכ שהוא הכ' לגרוע, אין ספנולו
 אשתו לבעל שיקבצנו אפשר כ' כן ".מ שט להשתרל ממהר הואולכן

 כחכסחו שלסה שאסר פה וה ררך ועל שבשונאיו ולגרול ולחורנואחריו
 לסטים עליו ויעפרו בו יתקנאו ממון .ר. על כי לרעתו לנעלי: שסורעושר
 :ם ושנאה. קנאה סחטת להארם להנ'ע ש'וכל פאורעית שאר טלברלהרנו
 וההא ספנו וסחיתו סוונו שיקבל לו שננור למי ליתנו הספון ש'קבץאפשר
 הגרול וכטובי בחסרו אוחם בלכל הוא כאלו ווכר והנות; הסקבץרהינו
 טונע ה.ה שאם 1.חשוכ עליהם לבי ,ירום עליהם הרבה שישכחוהוורוצה
 כוה ואיש כרעכ סוטלים היו ,הם ב,רו נשאר כ,לו הטפון היה פהםפמונו
 ש0שתרלש ארם בגי שיש הנ' הבא, בע,לם שכרו ויפסיר הוה כעולם לריקינע

 טכברים הארצות ועס' שסכלים מפני ארם סבני הכבור לאהכת טטוןלהרבות
 סלחת לפנוע ביכלחם שאין השכילו ואלו סהם הנאה שיקכלו כרי הטמוובעלי
 רק טכבר.ם היו ולא בהם נוטחים היו לא פטונם יתברך השם לו שנ~רלם,

 נכשלש הנ"ל בכביר טעותם ירי ועל אכבר פכברי כי שנאמר כפולחסירים
 זה גם ומצות, תורה ומבטלים המסון בקנין יסיהם ולבלות עץמםלהטריח
 טה שכ:יו אותו שאלי פרנסתו, היתה 1סזה סופר היה אחר רבה. ורעההבל
 היה וה ועונש ירו ננרעה ערב ולעת שליסה ירי בעור בטוב להם אסרעניניך
 לה~כיר לו שהיה ספני רק נענש שלא ל' ונראה 'רו. על בטח אשר עללו

 סי "מ עצפוחי. כל שומר הוא כרוך שהקרוש בעור כנק ברבריו השםרצון
 טה פתנה או סציאה לומר רצוני לוה והרוסה הירושה פררך לו באשפסונו
 אליו פניע סמונו הוה לא ההפה הסבוח לולי כי ויחשוב טיניעחו לו כאשלא

 וסצא במרכר צמא לארכ רוטה והוא ,תכרך המסבב פבלערי הסבהופשבח
 טתוקש טצא סעט הלך וכאשר נרולה בשטחה טהם ושתה טתוקש שאינםפיס

 ירושה כסבה שי1אנוהו ממון כעלי כן הטרים הסש שחתת על סארונצטער
 הבפחון אופן אחרת. כמבת הפסון סשינים היו ההיא סכה היתה לא אםגם
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 ילטרם להם לטוב עניניחם בכל גאסן לכו יהיה האוחביו וקרוביו אשתובטק
 על מהם ההנאה שכר שיקבל כרי ויא חבורא לעכורת הבא ~ולם תורחענעי
 ה,ה בעולם רצונו "טיג לא הנ"ל סרבר,ם אחר על כונתו תהיה ואם~ח

 לגטול אלקים יטרהו האלקים לעבורת כונתו ואם הבא, בעולם שכרורפסיר
 הנרול הנמול אל ויניע בעיניהם נסשו והיקר שבחו העולם בפי ומטט חוהבעולם
 כלב ש.תן אלקים על כו יבטח שיהיה טמי שאלה כשיבקש הכא.בעולם
 .שים כאשר לעניניו סבה יהיה והוא למל~אתה שאלתו טסנו ששואלאיתו

 רק לארץ וה על להורוח יאק מ~ונו לסבת פכה ו~ריעתה בארץעבורות
 רק הארץ להאשט אין הארץ כזרע היוק יהיה ואם לברו לבוראההורושת
 תחן שהארץ יתכרך הבורא רצון היה לא שלכן עונו טצר חוא אשםאשם
 לכורא יורה ססנו שכקשה אותו ל, ימלאנה  שאם בשאלתו הרבר כןיבולח,
 סגלגלין שאין ירו על טובתו שנעשה למי טובה יחזיק ונם חפצו חשליםאשר
 לאלקים 'ורה אך יאשטה, אל בקשתו 'טלא לא ואם וכאי. 'רי על רקוכות
 סבה לאיוה שאלתו מעשוח שסנע לומר רצוני כוה הטוב ל, יבחראשר
 לא כקשחו שהשנח יורע לבבוח שכוחן סה מצר או עונותיו מצר אםשיהיה
 הארם כא"צ וכתב כים. לפרהט שרצה בשעה ברגלו הקוץ כטשל סובתוהיתה
 יתברך השם על רק בסחונ, ישים לא אחר כארם תלותן וצרכיו חיותואשר
 אחר וכל זה אחר וה ההולכט עורים למאה סשל ואסת,, חסרו עוב לאאשר
 ,כל כולם מנה.נ והוא הרהאה איש יש כולם ,בראש חבירו כתף על ירושם
 סכל טנהינ, והוא לפני, הה,לך על ירו שם אחר שכל פי על שאף יורעאחר
 ,אם הריאה הראשון אחר נסשכים כולם רק טכחו באה חהנהנה אקסק,ם
 כולם סנה,נ הוא כרוך שהקרוש ארם יחשוב כן יפל,, כולם סחם 'שססהוא

 העל,ון המנהיי לולי כח כחכירו אין אך חב'רו בעור ססתיע אחר וכלכעורים
 המסרנם כן ההא ברוך בהקרוש אלא יחשוכ לא שהפתפרנס וכסו חוא.ברוך
 הראשק המנה.נ בעור חבירו עור המנהינ כעור הוא אן ספרנסי שהוא יתנאחלא

 שיסב,ל הוא אויביו בעניני הבסח,ן אופן א-צ. לשון כאן ער הרואה,שהוא
 שתועלתו כלב, ,יזכור חסר יגמלם אררבה כפסעלם להט ינטול ולאחרסתם
 א. שבעולם האו,בים כל בנוקו רצו:ו אין ואם לברו יתברך השם בירונוקו
 יחשוב להויקו סבה שיהיה יארע ואם כעולם רעה שום לו לעשוח להםאפשר
 .שובו ואו שיכפרם אלק,ם אל ~יתחנן בעונות'1 הזיקו ויתלח הסובעליהם
 אתו. ישלים אויביו נם איש ררכי ה' כרצות שנאמר כס, לאהבתואויכיו
 מסנ' סהם בטוח :ן נם ,הוא סהיוק, כסוחים שהם מסגי לכל אהובהכוטח
 כטוח'ם והם טהם בסוח ושהוא נברא שום ביר אינו ,נוקו שתועלתושיורע
 טובה שכל שחחשכ ספני אוהב לו אין ב,טח ,האינו יאהכוהו יאהכםמטנו
 חב,אה, ואם בעבורס הוא מתאוחי, שנמנע טה וכל פמנו סרה להםהמניע
 שחושב וכיון הנוק להעביר ושב,רם סאתם ההא כי יחשוב ובניו בסטונורעה
 הטלמים. כשני הגפאס והא ויקללם 'מאסםכן



 ארמץייפףצ
 בעיס לטוכחו ע:.נ'1 ינחינ שהבורא 'אסק כי בטנוחח נפשוהבוסח

 אפלו ועצכ וצער בראנה תריר הוא בוסח שאינו ,מי הכא וכעולםחוה
 תטיר שרואנ ולהוסיף להרבות כונתו שכל נסורה בסוכה עניניו כלכשיהיו
 צרה טכק ואינו רב לטמק שטטרך בענק יחלה אולי או טמ1נו לו יחסראולי
 רעים. ע:י ים' כל נאמר וה ועל ברעה, עני:י, יהיו אם שכן כל הבאלעולם
 כוטח והאינו יחכרך הבורא לעב1רת ית,אנו ט1ונו על יתר ספון לו משיהיההבוטח
 לטה פלההויא ססונו על ,חם פרנסתו רי כו אשר וכל העוים רואהאינו
 שטכהאר אחרי ח"ה. לשק כאן ער ארם, ולבני הוא בר1ך להקרוש טחויכשהוא
 'ועיל לא הארם של חרהצחו ושכל יתכרך בהשם הבטחק סח1וק הנרולחיוכ

 הארם קאטר כן אם יתברך רצונו אין אם נוק שום סטנו לרחוח או לולה'טיב
 עיר לצור כרי רחוקה בררך רנלי לכתת או כמלאכה עצסי לינע ליסח

 טרחותי כל הלא לכלכלני הבורא חפץ אק אם נפשך סטה לבית. סרףלהכיא
 כל ותורת1 ה' ביראח רק ובסל אשב אם :ם כן אם בי ה' חפץ ואם ולהכללריק
 סחשבה יתברך, הכ1רא בנ1ירת לחמי 'כוא טטרחק הלא שיחת. ריאהיום

 פרנסת1 ארם לכל סומ.ן הוא ברוך שהקר1ש פי על שאף וטרוחים שוא היא11
 הנס על יסטוך ולא פרנסתו לסבת עלי1 הסוטל הארם שיעשה אחר רק והאין

 והכ סטרות לה1יל הארץ על פן להטטיר אר1בוח הוא כרוך הקרוששיעשה
 וא,ן נס בררך הטבע לשנות כביכול סעלה כלפי להטריח :רול ועוןוכסף
 צוח מלא ומקרא מוכ'ותיו לו טנכיו :ס לו עושק אם ואף לגם ווכה ארםכל

 וברכתיך על חל חכטינו ררשו נם התשועה ולה' לטלחטה טוכן סוסואומר
 ונן תעשה, אשר בכל לוטר תלסור ובטל יושכ אפילו יכ1ל תעשה אשרבכל
 טלאכתו. לעשוה עשה טצ1ת 11 תעב1ר יטים ששת המכילתא בשם כתבש1עיב
 החולי כענ,נ, הן יתברך השם על שב1טח מ' בעונש טאר האריך1בח"ה

 ומעוה ובסל יחשב והוא שיהיה גטה או ארנסתו מחיתו בענעי ה,1חגריאות
  שהארם המה ח"ה רברי וכל הטבע, בשינוי נס הוא כר1ך הקרוש לושיעשה
 שאין שלשה כאטונה יאסק לכקשתו שי:יעוהו בסבות חר,צותו עניניו נכליעשח
 הארטה לבעל יש כאשר יתברך השם רצון בלא כלום אותו טועיליםחסכות
 להרבות אוהה שיכרך יתברך השם על ויכטח ולהשקותה ול1ורעהלחורושה
 0;סלאכות סחורות בעלי כן 1ריעה גלא הארמה שתצסיח לכטוח לו ואקתב1אתח
 יחשוב ולא שירצה סבה באיוה ס1ונו לארם סשלים שהוא באלקים בחםיבסחו
 שהורעהיך אחרי כקשור. קצת סח"ח כאן ער תושלהו, היא שעושהשהסבה

 יטים רוחי על עלתת אשר את אוריעך וצרק באמת הנאטרים הרברים אלוכל
 שאטר שססני בפררש שראיתי הזיא נרולה קושיא עליהס להקשוה1שנש
 שנתאחר נענש והוצאחנ' והוכרתני רהינו סלוח שתי הסשקש לשר חצריק.1סף
 לטי עונש שיש כתבחי הרי אררכח גענש ולסה האסורים כבית שנש שתיעור

 הוא שנענש שסה לתרץ ואק לעניניה וחריצוח השחרלות כלי בסלשי1שב
 המשקש ששר היח כפחונו שעיקר רטשטע נוכח לשק הטשקים לשר  שאטרספני



אפ אומץיוסף

 חקר,ש שיפ"חו סבה רק השר ייה *ששנו
 ברי

 חאסורים סכית חהא
 הצריק יוסף שיתלה ושלום חס לשונה ווה ישכ בפדשת כתב הכחישהרי
 יהברך שהשם כונחו היחה אבל לכרו בת' בסח רק המשקים בשרבסחונו
 כאיחרו שנשש טה ייי ש נם לו שךעשה כר, זה הסשקים שר אליוהוסק
 הטשקש שר סני שחלה על היה 1, 1"ל חכסעו שררשו כסו עור שנים שתישם
 לכן סכה לבקש כו כ'יצא לצר'קש ראוי ואין סבה שבקש ולס' עבורוירבר
 סבלי הסבה ח14 יזמק שהוא לכרו ההא ברוך בהקרוש לבפוח לו שהיה:ענש
 טרקרק הוא ברוך שהקרחש לעק נחשכ כסוהו ולצריק אותח חהאשיבקש
 יוסף ששם ס' על שאף טבואר הרי לשונה כאן ער השערה, כחים הצריקיםעס

 סקקש שהיה טפני נענש ק פי על אף הוא ברוך כהקרוש בסחונו עיקרהעריק
 כתב שהבחת גרלה היותר והתיסא יר,כתה. ק,שיא הררא כן גאם להצלחו,סבה
 הא5ה רברש מצאתי לא ואגי האלה. כרכרים ח-ח בשם גם פקץ סרשתר"ט
 נטור לצריק ררוקא יחרץ ואק אריריה, ריריה ח-ה ק11א כן האם שבירינובח"ה
 רכר' ונם הנ-ל ישכ סוף רבחי ל"צנא וכרריק לעק וה רבר נחשככיו0ף
 לעשוח הארם שמחויב ח-ה בשם שכתבחי ו0ה ק, משמעוחם פקץ רישהבחמ

 יחהפך וה שרבר אפשר שאי חרא א'נה זה ההסוני, לאיש- התנוחריצותו
 בקשתו על עונש וקיה שלצריק רהיגו ההסוני לא"ט סצריק קצה אלטקצה
 אפשר וה רק סכה, כקש שלא על עוגש יחיה הטוני ולא"ש לענעיוסכה

 שסהאל על בח*ה כחב שהרי ועור ורוק, הפצוע אל טהקעה  הענקשיתהפן
 הסכנה סר,סבוח קטנה אחת כסבה ליכנס חקל לא צרקתו תום שעםהנביא
 אשלחך ולך שכק קרנך סלא כשאסר יתברך הכורא במצות שהיה פי עלאף
 שאול ושסע אלך איר הוא ברוך להקרוש אסר לק הלחסי ביח קשיאל

 ענלת יתברך השם לו השיב אך יתכרך בבטחונו לחסרק לו נחשב ולאהזרגני
 סוכח כן אם כאן, ער סשוכחת, וריוותו כי בוה שסורח ונר בירך תקחבקר

 עונש לו יהיה שלא שכן וכל להצלתו סבה לבקש מ8וה נסור 5עריקשאסילו
 נמור ישוב פצאתי לא כענפ וא:י כהימה, גשאר יוסף עונש ק חחםטגו
 ישוב שום סבלי זו קוש"ו להוצ'א רציתי לא א10ני רבר זה ענק ףעןלוה

 לחעלות אמרתי לגסר, טספיק  שאעו פי על האף ישוב קצת ומצאתיינעהי
 תירוץ לחרץ סטני וטוב נרול אנחש לכב או לבכי את חי ירחיב מ ער ספרש
 הארם שורא. ורחוקה קרוכה טבה כק חילוק ש"צ זח, היא סספיק,יותר
 אם אכן ענעיו שאר ולכל ולסחיחו לבריאותו הסבע בררך לו1שוחטחיב
 שעשה כנון בקשתו לענק תוילחו לא הקרובה שהסבה ללבב יראחהארם
 ההא כרוך הקרחש רצק ש*ין קצת גראה שטוה חועילו ולא קרוטת סבותאיוה
 לשפמ( לארם "אר מ ננשי לא חרחוקוח סבות שערי והנה בקשהולעשות
 אל נסור צריק אכן בקשתו יתכרך חשם יעקה ק עי על ח41 סבותכסח
 שנראה ההמלוהו לא הקרוכוה שסבות רואו אחרי רחוקות סבות עוריכקש
 חשלום חס כאלו ומצה 5א רצתו לפלאוה חהא ברוך חקרחפ רצק שאק10ח



 אומץירפףאצ
 של עתשו ההז חה כביכול כרחו כ% חא בריך חקרחפ גוירת יבסלרשה
 ברוך שהקרהש נראה היה האסורים לבית בא ירה שעל שסעלילתו הצריקיוסף
 הסבע טררך חוץ כמעט היתה הה"א ע*לה כי ביטורש לרכאו חפץחוא

 בבור אות. שטו כי מאומה עשיחי לא פה וגם חמשקש לשר יומףוכסאטר
 ככיכול רצונו לבסל ועילות סבוח לכקש כטוהו לצריק ראוי היה 5אולכן
 הוא ברוך הקרוש שרצון וכיק לשונו, וזה שכתב ח"ה בשם רבחי לישנא ריקחזכי
 לבקש לו ואין ב1ה לחפט לו יש ההם והיסורין המאורעות פן אחת לושיהיה
 שענע1 לעיל שהקש,ח, שטואל של עניניו שסיר אתי ובזה כאן. ערסבה,
 ההא כרוך הקרוש של שרצונו שמע ששמואל ,וסף של פענינ1 כהיפךהיה

 כרוך הקרוש רצת ננר היה לא לכן שסואל ירי ועל הסלך רור אתלטשוח
 את הוא ברוך הקריש ימלא שלא כרי ההמה לענינים סכה שביקש במההוא
 ונו' אלך איך הוא ברוך להקרוש אטר ולכן נם בררך הטבע סן חוץרבריו
 והו הטבע, בררך ענינו לעשות עצה לו ונתו לקולו הוא כרוך הקרוש,שטע
 כל יוחר. הענק לישב לקח יוסיף והמשכיל רעהי לעניות שטצאתיהחשוב

 לענינ.1 שיבקש בסה חטא לו אין ההסוני איש ~יכן נמור לצר,ק רק אינוזה
 באמונה שיאסק צריך אך הנ"ל רבחי מלישנא כרסשטע רחוקית סבוחאפילו
 אינם סבותיו הפכל בכך השם רצק לא אם יושיי לא תחבולותי1 שכלשלימה

 הנהנוח כישוב בעקירה שכתוב פה אעתיק והנה החוצב. כיר כגר1ןרק
 11 כס1תרוה נרא1ת ששלשתן וההשתרל1ת והסערכת ההשנחה סצרהארם
 ללשק הפלומופיא לשונו אשנה גם לקצר שראוי במקום אאריך ולא 11את

 טובים מעשיו ונם טוב במול שנולר שמי וה, הוא רבריו וכלל לכלחמובן
 לענ'ניו חרשות צריך אינו כסעט כזה ואיש סולו סוב תחזק חהשגחה וראיאז

 וכשיהט יחפץ וררכו כתנו נבר סצערי טה' שכתוב כטו טעצמם נעששוכאלו
 .70' שכתוב כסו חרוצותו כח תם ונם מולו לו יועיל לא א1 רלםמעשיו
 אטנם הרעה, את אבשלום על הביא לסון הטובה אחיתופל עצת להפראמר
 לטוב עניניו חנהיג לברה  שההשנחה מעשיו יושלי לא אז בינונים פעש'ואם
 פכל הרע סולו לבטל וכוחו שתספ.ק פי על אף סאר סובים ומעשיו כינוניא, רע טולו ואם טולה כטוב יצליח ירם שעל והשחרלותו חריצותו יר. על לאאם

 פחות שכן וכל בינוני כשהארם הרוב ועל חר.צותו בלתי זה יהיה לאסקום
 ברע יפול בוה יתרשל ואם החרשות בתכלית להשתרל ס"ק כלי צריךססנו
 רע,ע ושט~לו כטעשיו ככינוני עצטו להח1יק כל על העצה לכן רבים,ונוקים
 האפשר בכל חרשוחו יעשה תטיר ה' לפני לרצק שיהיה לח1ק צריךשאז
 השתרלותו ירי על סחשבתו יגסור שה,א בה' בטחתו עיקר יהיח כ! פי עלואף
 לא שבעולם והשתרלות חרשות כל בוה הוא כרוך הקרחצ רצון איןהפאם

 טוב שכר לו יהק7 החב ש לעשות בירו אשר כל קעשה ואם *,יישלי
 הרין כי בייו עלח צרתו בעת לו עמרה לא השתרלותו אויי ואםבעסלו,

 לשומו קרובים יה,ר אשר סהאופנש אי" גסיק או העתש ררך ש שמשרק



8א שומץיוטף

 לא בתחלה אם אטנם י5ות, פנים בסבר הרק יקבל פנש כל העל סרוחיולפי
 הא אפשר עצלוהו טצר הן סכלותו סצר הן לו הטאורע חפנע לבטייתאטץ
 חרשותו שיעשה היה חאל שרצח לוסר רצוני צוה לא וה' לו טירו היהשהרע
 במאמצי 0טנו חשסס לר,טיתך 1יש 'בא אם סשל ההוא, הרע הפנעלכטל
 תצא הרלת השברו 141( בערך ותסנור החררה תבא רבים אתו יחיו ואםכחך

 יהיה אם אכן אויביך ננר כעורך יהיה שהוא העיר שר סבער אלבטתתרח
 רבר כאשר א*הם עצמו השר יסנירך לחופשך הפלך וחותם כחכבירם
 שאפשר טח כל עשית אשר אחר להצטער לך אין עשיח כה ואם שלטקהטלך
 כעיר סתחוק הרע ואם בחרריו יחבא ושלום חס כעיר רבר אם וכןלעשות.
 יעשה אשר חרופות טיני כל יעשה והכהו אחריו יבא ואם סשם לצאח.מהר
 להשןלו ההשתרליהן 11ל1 יועילו הרוב ועל בוראו בהסכמת בהם וחי הארםאותם
 ובלי וירע על'1 ה0ומל כל בעשהתו חובתו יר' יצא לו 'יעילו לא או*ואם
 בוירף נפשו לוכות תמהר  שמים רין ושריק ית' טלמניו היא שנוירהסטק

 ועצב ראנה ססיר והוא סעשאהם ככל הצר,קים ילכו הררך וב,הותשובה,
 וטאריך כהצלתם נתרשלו שלא באסונה 'רעו כאשר התלאות סוכליטנל
 שכל כלבכו שיאסק רק כרפואות להשתרל הארם חיוב על בראיוחשם

 בפרשה הרמב"ן אכן יחברך. הבורא ברצת לא אם יועיל לאהשתרלוהו
 רהרטכ"ן לוטר וצריך רפואה, לקבל לתולה רשות ניתנה שלא כתבבחקוחי

 ריריה חיקשי כן לא ראם שם לישניה כררתק הנביאים בוטן אלא אירילא
 ש*יה סיטן רעה יורה כטור והביאו הארם חורת בספרו שכתב מטהאריריה
 האבוח נהנו חמנהנ וה יעל שם עין הוא נפש פקוח רככלל שם עורוכתב

 שהקריש וירעו שהאסינו פי על אף הוה עולם כענין עסקיהם בכלוחנמאים
  לענעירס שסהלל בטה שההתרשלות ראו כי בטובתם וטפקח משניח חואגרוך
 יכלשתה ככתכו חשלא בקצרה מהעקירה כאן ער נטור, חטא הוא רעהםלפ'

 לפי אם אף ליה רסבירא הצריק יוסף עתש על ישובי ננר חם אלו,רברי,
 סלעשות יתרשל לא כ, פ. על אף הרעה אליו כלחה כי נראה העניןהטבע
 שועיב כן גם טמנה הרעה להריח יוכל או* תחבולוח טיני בכל בנ5שועצוח
 .לומר רצונו ,ה כל עם עצסו 'תקן והנ' לשונ,, ווה לך שלח בפרשתכתב
 השפ4לו שיוכל טה כל חחביות יעשה "נס ש י0סוך ואל להשל התפלהעם

 וחראה טעסו לשנהן שההנרך השלום עליו המלך רור כסו וקלון גרועהתחכולה
 רבריהם ולפ' ישלח. בפרשת בוה האריך ועור כאן. ער משתגשעצטו
 אכח1 פלעי שועיב וק רהעקירה ואפשר שטרת. בטקומה העצוסהקחיתי

 שר יהיח כאלו נוכח לשק והשאחגי שאמר סה היה יוסף רעונש להווסבירי
 השם על כפתונו עיקר שם הצריק יטף שבוראי * ש ואף הסחראהטשקש
 שם6פת אחרי טקום סכל לה"צאתו סבה הסשקים שר את שעשח רק'תברך

 על ב0חתו שקר שואה *אנשי ולשאר הטשקים *שר משסע היהוהועאתני
 סוה. טוכ ישוכ המצא אהו שכלך שני פקח המעק ואחה נענש. לכן הטשקששר
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 455,ן ~צק שיי-ן מש58ית 5נ5תץ 55קצי
 אלש לסמיך רזיי הו5ם לעבודח ממחצ על יחוסרצלצ

 ומעשר. הצדקהפרק

 כרא.' סעשרותי. בתת. צרקה יר, 'וצא ארם שאין א,ריעך כלראשית
 אל לעולם ףל חכטינ1 ואמרו לחור, מצ1ה הצרקה ולכן שלו איגנ.שהסעשר
 ל. נראה בסאר סעט הוא שוה ומפנ, לשנה, חשקל טשלישית ארםיסחות
 ואו יוסיף העשיר אבל בצרקה חיכ עני כל שגם לעני אלא אעו 1הששיעור
 קראוהו שאותו המעשר רק לתת הגמצם  שאל בעיני וטוב פשמים. לו'וסיפ1
 צרקה ירי יוצא וכוה התשדעיח או השטינית יחן רק רעה עק ףלחכפינו
 ספק טירי יהנא וכוה סעשר, נבי כרכת.ב רי בל. כרכות לו יריקו ובוראיומעשר
 מ. טסנ, יקבל אם אף הלא כי לקבלם רא1, שאינ1 למי מעשרותיו נותןאם

 לשונו, חה עולם כחי 1כתב המעשר. ביר, עור גשאר לכך ראוישאינו
 ללסור הן שטשתכר רבר פכל כיצר כראוי מלשלם ירך תרפה אלוכמעשרות

 ענין בכל טתנה קיבל או אכירה טצא א. מלאכה לעשות חן לכתובאו
 ערך לו אק וה רבר כי מעשר יסרוש סהכל שוים הן 1הב או כסף הןשיבא
 פשוט טנהג ראיחי פה כמעשר. התיר רבר בכל הכורא אסר אשר כל אתכי

 אק שורא' לי ונראה בירחמה, או כנר1ניא הבאים חקרקעוח טן מעשר נוחנקשאין
 שירות'הן טעשר שנה שנה ליתן חיוב אכן שווים לפי המעשר ליתןחיוב
 הוא אם הכנסת בב.ת כטק,טות אכן ההיא, טהקרקע ליתן היאוי השכירותרהתנו
 יעריך טקום לעצטו היה לא אלו הוול כערך רק לסינר עביר רלאגברא

 סצטצם יהיה ההוא ביח לו היה לא ואלו חשעב ביחו אם וכן ב11לחשכירות
 ע,ן רע ואיש פחותה. רירה כערך השכיר.ח 'עריך פחותה ברירהעצסו
 טגשוא נרול עוו כ.רו שטעכבם יה.ו לו וסעשרותי, קרשיואשר

 אף לעגים טעשרותיו לחלק לכיתו יצוה למות עתו תור שכהגיע רעתואם אפמי
 א, יהיה חכם אם 'ורע ם. כ, חרא טעטים, משני עונו טאר יכבר כן פיעל
 טלוליה רישתקיל אפשר או כרצונ. לצמת .וכל שלא לסיתתו סמוך יהיהסכל
 עגינט לסרר צואתו יעשה אם ..אף עולמית, בביחו העני וגוילת יפות1ח1

 בכריאוה. לתקן אפשר אי הטעשר ענין חקום סכל כאולם בריא ולבו חיבעורנו
 לוסר תטצא אם ביוטו, יום רבר להשתנוה עשותם וההכנסות ההוצאותכי

 ר,מעשר .תן לא שהיא אחר, סק1ם סכל כראוי הטעשר על לצהת ירו לאלש,היה
 חפש. במתים ררך על כראף הטצוה סקים שאיננו לוסר אני קרוב יורשי:רק
 ףל חכסינו  שאסרו לסה הוא .ר1סה הסצ1ת טן חפש. נעשה ארם שטתכיון

 הכסף סוציא לכן ירו שאולת שרואה שאחרי נקט שלמנא לגנבאחסרא
 לכן הזיוכה ככור. לפי כרא.י טצותה קים לא הוא אבל יוחצו יריסתחת
 יתברך השם שיגיע ר'.ח שסכל אלקים לרבר חרר לכל הישצה הש5זואת
 בחוכי פיתקא רשט טיוחרה בהיבה אותו 1יהן חמעשר תיכף יפר"מל~רו



חצ אומץיוסף
 השל בזרי!4ת יחלקחו שבוראי הא' היקונש, נ' יש וב!ה טעשר ע*ושכתוכ
 שפיוחר אחרי טירו ההראו כאלו לו נחשב כבר כי לענפס להת1 בעיניו.רע

 כנ-ל ספרש בירו מטעשרו ונשאר שוח אם שאף הב' סעשר, לשם1טופרש
 טקום טכל סעשרותיו כל להם שיתן בעיניו הגונים ענים ראה שלא יריעל
 כנ"ל פיתקא עם פיוחר בכלי הוא שהמעשר שאחרי עון למכשיל לח1שאין
 שדוצא הנ' שלהם, שאינו נמה יריהם ישלח1 ולא סעשר שהוא יורשי1.בינו

 פיוחר בכלי שחפרישם אחר כחתו ה,א נתנם כאלו מעשרותיו בני1בנחינת
 טאריך תרוסה פרשת ריש 1כאלשין א'תא. ררחפנא ג1א בי ראיחא חיכארכל

 להאריך רוצה איגי אני כי שם עין נחינתה קורם הצרקה הספר"פכטעלח
 ערין שהקרן כעור מהריווו או טהרבית המעשר להפריש חי1כ איןבררש1ח.
 סחוב קבלוחיו כל לכתוכ טאר נרולה וור'וות ,ה'רות צר'ך לוה אכןבספק,

 אין סהפעשר. פרוטה יעככ שלא באמונה לחשוב יוכל למען ההוא עסקא1
 לו ש,ש ההפסר כפי אחר סעסק לו ש'ש פהר'1ח לנכות לעסק מעסקלחשוב
 מהטעשר מצות 4צ הכנסת לכית נרות א1 ספרים לקנות אסור אחר.בעסק

 נתינח אופן אפרש ועתה רפ"ס. סימן רעה יורה ער1ך שלחן בחנהותכרמוכח
 התנאים אפרש כל 1ראשית חלקיהם, בכל 1הסקבל הנותן טצר והצרקההמעשר
 המעשר טעכב כאלו הוא וכמעשר ענתם 1גו1ל ההיא בצרקה חובת1 ירייוצא איני והנותן ענתם שנו!ל נרול הסקכל עון שוולתם צרקה לסקבלהצריכש
 ש"פ טי ףל חכפינו שאמרו סה הוא הא' התנאי כנ"ל. מר1כח שעונשולעצמ1

 לא וה הרי בהם תותן ונושא !11 ג' או בהם ונוהן נושא 1אינ1 111 מאתיםלו
 ולא רבר בכל !ול 1ה'ה בשופי היחה שפחיתם ביטיהם רוקא וה כל ,יםל
 הכתרזף כתכו ולכן ביסינו כטו הצבא ואניד ושרים פלר עול עליהםהיה

 כני עה להתפרנס שיוכל קרן לו שיהיה ער צרקה לקבל יוכל הוהשבומן
 אשחו לכתובת רק אפילו או חוב לבעל סשועבר,ם נכסיו מום סהריוח,כית1
 רלזע לי נראה אכן המשועברים. מלכר הנ"ל שיעור לו שיש ער לקבלמ1תר
 אק אשתו. כתובת שיעבור ספני צרקה יקבל שעשיר היא חסירשמשנת
לחשוב

 בכ~
 טחיכ לרירתו צריך שאינו כית אכל רירתו בית הנ"ל סך

 אסורים רברים בפה לחשוב, אין יוהב כסמ אפילו כית כל' גםלחש1ב,
 לנופו שחיץ כלים אבל חפתתה אכילה כל' כגק לנופו כהם שפשתפשככלים
 השתכים חהב כסף כלי ואפילו גחשבים, וכיוצא כסף של ומנורה שלחןכנון
 נחשבים שאק אמרו ולא לחשכם צריך צרקה של מקופה ליטול כא אםלנ1פו
 אבל צרקח ררך הפנו ליטול שאסור שאמרנו מה וכל טיחירים. לקבלת1רק
 נחשנ והטאכילו להנ4קו סצוה חכם ולתלטיר לקבל. יוכל וכב1ר רורוןררך

 הטקבל על אלו חציעורים סובח. נכי על ין כמנסך ין והמשקהו בכוריםכמביא
 חבירו של כסטמתיות יורע שאינו הנותן אכל הוא כסה ערכו כסף י1רעשהוא
 שנ4ינים יורע כשההא אפ,לו ליטזל 'ר שפושם מי לכל פסעשר צרקח ליתןרשא,
 שחטקבי לחנותן % שאומרים פי על אף טעשר, או צרקה כתורחל1

 אמור
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 ל, ל.תן בירו הרשות מקום מכל חכי להו סשטע לאיגשי וגם לקבל לוששור
 בואו הל חכס.נו אסרו וה ועל חבירו של טסמוניות יורע ארם אק כיצרקה
 ה"א הנותן, רעת לפי מסנו יותר ענ, ור~צ שחוא סי אכן לרטאין. סוכהונחזיק
 בורא. הראוי טש.עור יותר אטור שהוא להנותן שברי למ. אכן לזה.קורם

 לו שנותנין יורע ~ץנו בעצסו חטקבל אם וכן טעשר. או צרקה ליתן אטורלוה
 בעיג' קצח אמור הוא וגם צרקה לקבל רהוה איננו כ, וטעשר צרקהבתורת
 להיות צריך שהטקבל הב' התנאי וטעשר. צרקה לתת אסור לזה נםהגותן
 אחת טצוה ש רק אפיל, לעג,ר שרגיל רהינו עכרין הוא אם אבל כשראיש

 להלות, ולא להחיותו טעהים אין תשובה עשה ולא לתיאבון בטוירראורפתא
 הטעשר מן כוה לאיש ליתן רשא, אם גרל שין וצריך כרבר. אשור איןאכן
 כל לכו' הצרקה, על רק קאי לא ברבר איסור שאין ה"01קים שכחבורטח
 על לעבור שרניל 1טי סכ.סו. ל1 יתן לו ליתן רוצה שאם לעצמו יחוש נפשבעל
 אסור לוה איטורא ואכל התירא רשביק יהכעיס סראוריתא אחת עשהטצות
 פפורש אינ, אם אף ושלחנו י,סף ביח ססשמעות מוכח וה כל כ~, לוליתן

 וה ובכלל יריו נטל אם לו שססופק לס. פת ליתן ו"ל חכמינו אסרובהריא.
 לפנ. הכ הב הצועקים טוב סכל הסנ,ערים הנערש לאוחן שת הנותנשיש

 הרם קירוש, וכלא כרכה ובלא טיב,ל בלא אוכלים נכולם שרוכםהיתחים
 ואחר :ט'לתו אהר בביתו פתו לו שיחן ירקרק ההוא הנער על עיניוחסו

 מטה הבא לעולם שסב,או במה גרול .ותר שכרו יה.ה ואו ששפעהק'דוש
 לקכל יותר לו טוכ הנצרך ארם שףט ס.סן בם"ה כתוכ הזה. לעולםשטכ"או
 טירם. שסוציא הרבר על מצסערים שסא סיחירים שיקכל טסהטחקהלות

 כטור לגותנ. הש'עור אכאר ועהה יסקכל, הנותן שיעור מארה' כהער
 חיב ואינו ארם לכל קורטת עצטו פרנסת כתוב רנ"א סיסן ערוךובשלחן
 המתפרנס ענ. אפילו כתוב רטיח סיסן ובריש פרנסחו, לו שיהיה ער צרקהלהת
 קמא בפרק ווטרא מר ס'טרת ,היא לו שיתנו ססה ליחן חיב חצרקהק

 ל,הו העני גם חיב רטעשר לחלק "מ אריריה ריו'ה היקשף שלא וכרירגשק,
 הטעשר על נ,ספת צרקה אכן צרקה ררך על יקבל אפילו או ש"שתכר סהמכל

 סותרים ענ~ם שני העני. פטור סוה לעיל שכתבתי כסו ליתן הארםשמחיב
 לו. וחבירו לחבירו לתת חתב שהוא הצרקה הוא שיתן שלהם צרקחלהח*ף
 אכל בחים כאל4 חני אבן מחוטש, יותר יבובז אל חסבובו יל חכ0עואסרו
 ה לית טחומש יותר אפילו סנכסיו שיתנו ל'ורשיו לצהת רהינו סיהחלאחר
 חב~בוז. בענק לעיל כתכתי וכברבה.

 קדימה. להם שיש ומי מידיני
 לכיכ. קורסת אס1 שבו~ם לפריון אבל לפרנסח יא0ו לאביו קורםרבו

 סצאתי לא ובפרנסה שבוים לפריק לרבו קורם חהא חכם תלסיר אביומם
 אכיו דאין סצעו אבירה שגכי סאחר ללסור לי ונראה קורם, מיסטאר
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 שבוים ובפריק כרבו שקול ה1א אם רק חכם תלטיר ה1א אם אף ירבוקורם
 בעינן לא וצערו הגוף רבסכנת להלק אנו צריכ'ן שקול שיהיה בעינןלא

 בעינן וכססון שקול שיהא בע'נן לא נכי טשאוי פירוק גני לכן שקול,שיהא
 יהיה כנו לו 'תן לא ואם כל בחוסר אביו ראם לרין וכינו סעהה שקול.שיחא
 אם אכן שק~, שזינו מי על אף לרכו קורם הוא חכם תלם'ר והוא ברעבמוטל
 לרבו קורם אינו או וכיוצא ללפת1 במה ל, שאין רק לחם סחוסר אכיואין
 בשם רם"ב סי' חים אורח ערוח שלחן בהנהת וכתכ לו. שקול 'הא כן אםאלא
 אם ררוקא רבר לכל לרכו קורם שאביו שטלמרו רכו לו שוכר אכיו שאםס"ה
 סצרקה אכי1 ולפרנס לוע ררשאי והא עורם. הוא או בחנם עמו לומררכו
 לסי טארה תכהא ו"ל חכטינו אמרו עש'ר על אבל עשיר שאינו בם,רוקא

 הנרולים יבנותט בניו לבניו, קורס'ן ,אמי אביו שלו. טסעשר אביושמאכיל
 בכל צרקה ירי שיתא וטה לאחיה קורסין לפרנסם חתכ שאינו שנים ט1',ותר
 סה וכן כן, יעשה לא קצת ועש,ר חסירים משנח שאינ, לי נראהה:"ל
 אכיהם שלחן על סמוכים אינם אם מטש הנרולים עשיר לכני אחרשנותן
 קרוכ הקרוכ קרוב'ם שאר וכל טאטו לאחיו קורסין טאביו אחיו כן. הר.ןנם

 ו"ל תכמינו שאטרו סה הכלל פ,רש י1נה טרבינו תשוכה וכשעריקורמש.
 הקופץ הוא ענים טחנות גול ספני שנאסרין שכל החנ בסוצאי טחרבהשהרבר

 ענת וה. טעתש עצמו הארם ישפור לכן כאן. ער ומבשרו, האביון סאחיו'ר
 אחרח. לעיר עירו בני שרו לאנש, קורסים שכניו לשכניו קורטיםביתו

 הבאים אחרש לענתם אפילו קורמים 1הם העיר עני קרותם כעיר1הקבוע,ם
 אשה רבר לכל לארץ. לחוצה קורס.ן ישראל ארץ ,1שבי אחרים. מסקומותלשם

 שבוים. לפריון שכן וכל להשיא הן לפר,ת הן לכסות הן להאכיל הן לאחפקורסת
 בוסו אסורש רברים בטה לממ~ר, 1ישראל לישראל לוי רבר לכל ללוי קורםכהן

 ואם הארץ. עמ נרול לנהן קירם חכם תלמיר ספור אבל בחכטה שויןשנולם
 כתב כן יו קורם הוא שטט ירא הארץ ועם שמים ירא אינו חכםהחלטיר
 קורם לחכמה הקורם וכל לחבר, חבר ואשת שס"א. סיסן חסיר,םבספר
 בחנטה סהם גרל ש" פי ש אף אב'1 *ע רכו או מהם אחר היה ואםלחבירו.

 לשת הוא כן טסנה נרול שהוא לוה קורם חכם תלסיר שהוא אביו א.רבו
 חכס רתלמיר הוה סלשק וטשטע הרמכ"ם סלשק והוא והסור ערוךשלחן
 ולא ינעהי בעני האני קרוכש, לשאר שכן 1כל כלל חכם שאיגו לאביוק~רם
 פקור שךהיה צריך כפ!סקש שטצאת. סה ולפי הרין, זה לרפב"ם מאקמצאתי
 עניהז ולפי רכה ואכרח אביו אבירת כענין סציאות ראלו סטשנה ~הרק
 חכם תלמיר שאינו אביו ננר לרבו רק קריסה לרק הוכחה סשם אקרעהי
 כלל קריפה רין לו סצאהי לא בחכפה נרול שהוא פי על אף רבו  שאינו טיאכן
 כאן לכתוב ראקתי עיון. תריך הארץ, ממ  שהוזו פי על אף אכיונגר
 וושע לו שהתן לצרקה הנריך כא צריק אם לשוני, 11ה בו(4ה שכתובמה

 שצן יש.(
 שפ~

 ששו
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 הרשע והנה סהם ל~א,ר אלא לחת יכול ואינך לקבל חהו גם עומר וסבאוויל
 אם אבל לניהנם, ילך והרשע לצר,ק תן עבירה יעשה א1 יטיר לו תתן לאאם
 לרקרק 1,ש לשונה כאן ער ירצחנ:, שלא כרי ל: יחן רציחה לעשוחבא

 טרשעתו להצילו לוה ליתן מת1.כ 4מניהם לתת כיר: סיפק יש אם האכ4שונו
 פוסקים בשם ערוך בשלחן פסק בס"ה שכתוב למה וכרומה הוא.ופשוט
 לתרכות יצא כן ,רי שעל לחוש יש שאפ'ל. נירו, שחיב לסי שמנריןוכתבש
 ענים לעשרה הנ1תן לש:נ1, :וה הטוסר בספר כתב ככך. לחוש אקרעה
 י' כשנותן לפי :הטעם אהר, לענ, סרוטות עשרה מהנותן שכר יוחר לו"ש

 אתת כפעם נותן כשהוא אבל )פעה פעמ ככל לט:כה סתעורר לב:פעטים
 רבר אשר היטיכ ובאסת לש:נ:. כאן ער אחת, פעם אלא סתעורר לבואין

 על הוא שהטעם לי ונראה אנ., אף רע, אח:ה כענ' אכן במעסיה,מילחיה
 בהם עשה אפך כעת לפנ,ך ט.כשלים :.היו על ו"ל רנ1תינו שררשוררך
 ככנ, הכשילם צרקה שע,ש.ן בשעה אפילו ה:א בריך הקרוש לפני ירסוקאמר
 כוא: ו.ל חכמינו אסר: נכ שכר, ע*הם .קבל: שלא כרי מהוננים שאינםארם
 צריכים שאינם פי על אף ערקה שסקבל,ם רהינו :כו' לרמאין טובה1נחזיק
 .שפ,ט עיני: למראה ולא עג, ומ. עשיר טי לעינש יראה לא הארם והנהלזה,
 לאל" כר1קא ר' רשאל תענ,ת רפסכתת ע:ברא וכההיא רשע יסי חכירסי
 מלבוש'1 למי רנרפה אחר *ה :אחו, ,כו' עלפא בר שוקא כהאי איכאז"ל

 בעינ. שנרמ1 בריחי אינשי אתרי ליה אחר ותו ברוקא לר' וה1ליכו נסורכושע
 פן למיחש א.כא אחר לארם סתנ:ת,ו נ1תו הארם אם ולכן להריוטים, ברוקאר'
 פ. על אף קצת אפ:ר שהוא פצר לקבל ראו. שאינו או סעשיו טצר הגוןאינו
 פנל טרוכה סתנה לאחר שיתן קורכ ה,סב 'רקרק ב1רא. כמעשיו שטרקרקשפי
 ארם כני וכמה לכסה נותן אם אכל במחשבת1 לטעות הארם י1כלסקום
 כע,ני: שהוא אות. שעל להיוה :יכול והנ:נים ראוים בהם והיו שלא אפשראי
 כל יתן שלא ירקרק פנים כל 1על נרול, היותר שכר יקבל ע*ו פכולםקל

 טזק לע~ם. רענ שטביא עליו אסרו הל שחכסינו אחר לעני רקצרקותיו
 קודם שבומם ופריק הארץ עם לטזון קורם חכם תלמיר וכסות יכסותק,רם
 :אינו שטע קריאת קורא שאינו טי רק הארץ עמ נקרא שאין לי נראהלכולם.
 הה1רה מצר צרקה בניתינת קרימה ש.ש כשם בנסרא. וכראיתא תפיליןסניח

 כיצר, העוני טצר וההרגל. והבושה העוני ערך טצר קריסה יש כךוהקורבה
 כולי בפרהסיא שלא ששואל 5ם, להקר.ם "ש הפתירם על הסחזיר4נני
 שכן וכל עבורו ססלשים אחרים רק עאט: לכיש לו אפשר שאי מי וכןהאי,
 אופן באיוה או אוהב'1 יר. על לו לשלוח רכה טצוה כלל המלצה לו שאקסי

 ונתרושש עשיר שהיה טי כיצר, ההרנל סצר לכילם. קורם הזוא יתכיששלא
 לא שסעולם טי לאפוקי הרנלו כרי יו ש'היה ער לו ליתן צריך ותן כנ(שרורניל
 אשר ו"ל חכמינו וררשו לחץ, יסים צר בלחם להחפרנם ויוכל בטובהראה
 ררבא באחתיה.( ועוברא לפניו, לרוץ ועבר עליו לרכוב סום אפילו לויחסר

ש"ע4 א מ  מ   משיומומש 
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 ער רבא עליה וכעם 'שע *ן 1לשתות תרנגולת '.ם בכל לאכול רנילחשהיתה
 פכל ירוע, 'שן ותן תרננולח תיכף ה:א נר1ך הקר:ש לה שהוסיןשראה
 טובה טרה כן פי על אף בי.תר הספ1נק על לרחם צריך הנותן אם אףמקום
 טשנה טאלו השינף על'1 יכבר לא שאו לאט לאט סהרנל: עצט: ש.הניאלסקבל
 חכסינ: ואמרו מינן, בר 1: לפרה יבא שלא כרי אחת בפעם לקצה סקצהעצס1
 נכילתא פשוט ו"ל חכם,נ: אמר. :עור לברי:ת תצטרך ואל חול שבתך עשה:"ל

 חכם כחלמיר וה ואם אנא, רבא נברא תאסר :אל לכריוח תצטרך ואלכש:קא
 בינ:ני. ילאיש כחול שכן כל:בשבת

לימ צ  עצמה' הנתינה תחיא ששן פיזה 

 מפנ: ליהנ1ת ש'וכל לעני שנותן טה שכל נת.נח:, ש'היה מה הרברכלל
 הצרקה ו'ל חכם.נו שבח1 ולוה טורח צריך שהוא סטה טוב י.תר ה:א ט:רחכלי

 פאכל שנ1הנה לפי עוקבא ומר חלקיה ראכא ררב,חהו כעוכרא ע:שהשאשה
 ברכ:ת כו' מתברך לעני פר:טה הנוח; ו"ל חכמינ: אמר: ומת1קן.מכהשל

 בשסחה הצרקה ל'תן המצוה קיקר לכן ברכ:ת, בי"א טתברך ברברים:הטפיסו
 שנוחן הפרוטה ואו הענ. לכ על מחומ.ם ולרבר מאיר:ת ופנים לכב:נטוכ
 וועפוח וסנ.ם באכוריות לבו ברוע נ:תן אם אכן יפה, לפגה כע'ניו נחשכתלו
 לבבך ירע רלא לאו לאתן בב' כן נם ע:בר אלא צרקה ירי יוצא שאינ: ו:לא
 לחה רבה מצוה גם ניהנם. תרת, יר.ת ונמצא לבכך את חאטץ רלא1לאו
 ומעשר תר.טה נבי שכחוב כענ,ן הטובחר סן סאכלים סטיני שנ:תנתסה
 להפתין לא ארם בני מאכל בעת לעגי לתת רבה פצוה נם ונו'. יצהר חלבכל
 הרבה בלי:ות ונפסל הטאכל שנתקלקל אחר לענ, הנ.תנים שכן יכל שובעוער

 כמוהו ארם העני גם כסאכל קצה הביח בעל נפש ואם עברי, שפיררלאו
 שעברה שפאכל הרפואה חכמי שכתכ: כס: יחלה כוה פאכל ירי שעלואפשר
 והשכל רעה צריך הכל סאכל לשלוח שכתבתי סה אכן סם. כ10 קצת ה1אע1רת1
 שאק ענ, שיש עני שהוא סה לפי ,הכל יחור1 ופניו העני יכלם כן יר. עלשלא
 פקבלו אבל טבושל סלקבלו שמתביש 1יש מכושל 0אכל 0לקבל בושהלו

 גרולה סצוה לוה כלל טאכל שום סקבל שאינ1 :חמ הכ"מיי א1 האפ*הקורם
 טצוה להרר והרתה  שמים. לשם התבתנות צריך 1ה ולכל 0עות לו לחת'ותר
 טבהפל הן נא הן ועשיר נככר א'ש לפני להתככר הראויה חתיכה לענישולח
 חווח וב~ה לרעהו איש טגות למלוח וסן ובאוחו פק1ם באותו שהררךכסו
 כ,וחר אוהבו הוא ושהטשלח צרקה ררן לו שולח שאין כאלו שי: הענירעת
 שנוחן ולפי נרול. כבור וררך ורשם סאוהבים רק נשלחים אינם אלו פנ1חכי

 טוב סה בעתו רבר שמצף רהינו % הראוי ב1פן ליתנם לקרק קממעוח
 רשוקא ביומא וכן בקל ערכם להשתנות שעשותם וכיוצא עץ תכואה כגוןלקנות

 על ףל רבותינו ררשו כאשר 0ה רבר להריח העני שיוכל שירוע  בעתאו
 ננר וכן קורם ולא לופר רצונו רחקו בשעח לעני סעות הטפציא ~ה רעואם
 הטעוה להם להמע"ש לרקרק צריך לענ*ם לתת שרני*ם שבת א1הרגל
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 סאכל עניני להם נותנין אם וכן טוב יום צרכי לקנות שיכולים כעורבהשכטה

 להכין שהות עור שיהיה הראו, בומן להם ליתן לרקרק יש ואפיה בישולבלי
 ההיא. הסנה יקבלו בטרם אחר רכר יכ'נו יקנו שלא וכרי טובליום

 מזף למשיח זו בצדקה מץלח,שמגח

 פנים ובסכר בעצב ראויה שאינה סתנה העני שבקש אחר הנותןא'
 ראךה מתנה הנותן נ' קטנה, מתגה יפות פניס בסכר הנותן כ' יפות,שאינם
 פניה ויכיש העני שישאל כטרם הנותן ר' יפ,ח, פנים וגסבר שישאלאחר
 כנט מסנ1 טקכל פי ,ורע א.נו הנותן אבל נוסל מסי יורע והעני לעניהנוחן

 יתב"ש, 1לא טאח1ריו ויטול העני שיבוא כרי לאחורי. בסרינ1 מעותשטפרמל
 סס, ,ורע הענ. וא.ן נ.תן לס. הנוחן שי.רע בסתר ענים לפתחי סעות הסשליך1,

 רמה,סן נברא אמיע' ירי על לעשותם אפשר הוא האל. סעלות וכ'סקכל,
 שבאופן לטעלה שב.ארתי מהאופו הזה כא.פן י1תר שטוב לי ונראהוסעלי,
 ,ורע הענ. שאין 1' סה.ננ,ם, שאינם אנשים ליר' צרקתו שתבוא אפשרההוא
 א'ן אכן צרקה של לק1פה הנותן לוה 'קי'כ נ,תן ימ' 'ורע הטתן ואין מקכלטסי
 כשורה, לנהונ .י.רע נאמן שהממ.נה 'ורע כן אם אלא צרקה של לקיפה*חן

 מנה יתן אם ואף בקופה היחיר סתנת ניכר שאין נרול.ת שכקהלות ליונראה
 למעלה קרוב הקופה מתנת אין לעני לתח הנבא. יוסיף וה בשכיל לאיפח

 לסעלה שאין העליונה טעלה .היא ח' התחתונה, לטעלה קר.ב רק 11הנרולה
 טטציא או שותפות עמ. עושה א1 ל. להלתת .ר1 שסטה טי כיר המת1יקהימנה

 ובס"ה לבריוח. טטרך שלא כר. .רו שיחו'ק שיהיה אופן באי1ה או טלאכהלו
 ה,מנ.. לטעלה צרקה ~ין א1ת1 קונה ,הוא קונ.ם ואין לסכור חפץ ל. שיש עניכחב
 ל'ונראה

 שבכ~
 רבר א1 סחורה א'וה ממציא רק סלקבל שבוש עני הוא וה

 פנ,ו ולא העני יבוש שלא א1תה הקונה הנריבים פתחי על בה לרפוקטאכל
 וברור.תינ. ערוך. ושלהן הט.ר אחריו ונמשן הרטכ"ם מנה סעל.ת חי אלויה1רו.
 נותנין שא.ן רי לא רהינו טובא ושכיחא מכולם פחותה טררגה עור "טאלו
 פעמים ושוכ בלך העני רוחין השאלה אחר נם אלא ובעצב השאלה אחרער
 פעסים כמה אירע כן .רי ועל מספר אין כליסה סניו כסתה כ. עררבית
 סיחחו אח סקרב רחיתו .ר, שעל ואפשר פתנתו בל' לו והולך הענישטניחו
 שיבוש סוכרח רוחק. לרוב או הרנלו לרוב אם וגם 11 נם איש רנחוםכעוברא
 את שמלבין אירע פעפים כפה אחר טסק1ם הוא העני אם שכן סכל1יכלם
 המתנה יקכל בטרם מווסנת שחב.רתו בעה לררכו לילך שסוכרח בחנםפניו
 נהפא הוא א*ה אשר מהמחנה כסלים יפסיר הסתנח. 'ר, שעל אפשרוגם
 ועטרך והוא לררכה חבורתו חלך כן ירי שעל .שסור שלשוא ואפשר נפשואת

 שטצער הצער ע.נש וה על ונוסף רב 1פן להסתין או בסכנה יחירי~כת
 רח. אל טרח, אוחו שרוחה .ר. על פוה וה כהפרירם ובניו ואשתו חעניאת

 בעצסו לשאול פנים לו אין כושתו שסרוכ בעני הוא וכן להסתק,ששטרך
 הנרבן אם כן ואם עטים נריבי לב על עבורו שפרבר חטר גומל או אוהב לווהט
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 הטורח ש יחהש לא הה~ו הטל'ץ אם 1אף אליו פללכת ההחו הסלקירהה
 שואל ושלום חס כאלו פניו ב,שה שחכסה1 ספני יסנע סקום סכל העבורה1על

 כאל1 וועפות פנים להראות ררכם א,תם הרוחים אינשי הנה1 כ, עאפולצורך
 יצר הוא בהשטן ינער נפש בעל כל כן נלל עאמו, לצורך פפליץהטליץ
 הענ. .רחה שלא 1תוקף עוו בכל 1.שתרל וה בררך לילך יחט,או שאלהרע
 לנך הס.ת1 ש,צר1 או אונס לאיוה ואם אחת, שעה אפ,לו בעכ1ר1 השואלאו
 הרע היצר מצר ברורוחינו ט1טבע ההרנל וה כי הראש1ן בפעם אותורחה
 לכוא ש'ח:1ר בטרם נרבחו הה1א המלט א1 להעני ו"שלח חרטה כך אחרילכש
 כוה .עשה לא ואם שכעולם, רעות מכל על'1 מנ'ן כשר,1ן צרקה ילבש ואואליו
 אחר, בעולם הנאה שום ל1 שיש סבלי העני שמצער מנשוא נר1ל ע1נוהלא
 1נם שכר1 ש.פם.ר 'חוש כן פ. על ואף 0עותיו יפור ולטה שיתן טה ליחןשס1פו
 ונשכר ורין 1,ה.ה כמאסרה הסצוה שיקתם ט1ב 1לכן 1של1ם, חס עונש לויהיה
 לעשותה שימהר ירי 1על בה לוכוחו הוא כרוך הקרוש לו ששלח בטצוהושטח

 ונתכ חררים בספר בוה שהאר:ך כס1 השגר עיקר ה1א בסצוה1השמחה
 המצוה עשיח1 בשכר היה הקורש כר1ח שהשינ מה שכל אטר ו"לשהאר"י
 רבה.כשטחה

 לעני. הלואהפרק
 חלוה כסף ראם לעני, להלית בח1רה פעמים שתי גפולה עשהסצ1ח

 ר. תעבשנו והעבט כתיב תורה ובפשנה ח1כה אלא רשותאינ1
 לש1נ1, ווה רר". בש"ת וכתכ בעני. רק א,;ה 11 עשה רכצוח סהפיסק,םוסוכח מחס1רי

 השטטה שנת השבע שנת קרכה לאמר בליעל לבבך עם רבר .היה פן לךהשמר
 לע:. מלהלהח הנמנע כ, סוה לסרנ1 לו תחן ולא האכיון באחיך עינךורעה
 החהר:ו השבע שנח קרבה אשר לעת ואם 1פן, השסר שהם לאוין בשניעובר
 כ. חובו יפסיר שלא כוסן כ, אף השמטה רבר סיראת מלהלהת נחר1לשלא
 ע.ן צר טחשבח הכח1ב קרא הע1ן נר1ל 1על פלהלית יר הקופץ חטאינרל

 אם שאף הוא הנ"ל לשון שמשמעות ואף גאן. ער בל,על, רברטלהלית,
 הנ"ל הסחבר מק1ם טכל להלית, טח1יב סק1ם סכל ח1בו את שיפסיר ראנהחהיה
 מלהלו1ה ירך תקפוץ ואל לשונ1, 1וה שחבר עולם חי בספר כחכבעצפ1
 לער עומרח תרקח1 צרקה הע1שה סן י1חר המל1ה נרול כ, רחקו בשעחלעני
 יקשה ואם רכ.ת כלא טל1ה הוא נ1ים לכסה כי ויחש1ב ברבר חסר איננוכ'

 וגם כאן. ער בהל1אתו, ומן ל1 1,קכע בסשכון ילונ1 משכון בלא לחליתובעיני1
 ממנו חוכו לנכ1ת ימצא שלא הל1ה אח פכיר כשהסלוה כתוכ ער1ךבשלחן
 על פעם בכל ויעבור כך אחר לנונשו 1יצטרך ש.ל1נ1 מסה ללהת1 שלאמ1טב
 צר.כ.ם וה את וה ס1חרים הסחבר רכר, יהי1 שלא 1כר. כנושה. ל1 תהיהלא
 ח1ב1 אח ,פסיר שלא כר, סשכק על להלהת ה1א נס1ר היחר רוראי לחלקאנו
 סצות חהיה כן ראכ 0להלמח להסנע רשאי אינו השפטה ראנת מפניאגן
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 להלית שלא אשור אץ אם קשה ערין אכן וכל, טבל כטילת כספיםשסי0ת
 רין שהרי כלל ראגה שום אינה השמיטה ראנת 0טילא כן אם 0שכקכלא
 אסור לשמשה רססוך לתרץ ויש סשסטת, אינה בטשכון שהלואה הואפשוט
 לשסשה ספוך ה.ה לא אם סשכון בלא להלהתו ראוי שהיה סמי סשכוןלבקש
 כחי כתב עור עיק. וצריך השם.פה סצות להפקיע כונתו שקר היתה כןראם
 רכר כל או מלאכת. לעשות יקראהו לא ההלואה יסי ובתוך לשונו, 11העולם
 אפילו הל1אה נכל ש"ך וה 1רנר נוק. ער נרבית, שנראה שכרן 'הן לאאם

 כמה ושאלתי טנעורי נסתפקת' ,לכטה, כסה ער ושיעירה תהלואה בעניןלעשיר.
 רעהי ובעניהו ברור, רבר לי משיכ ואין פה ובעל בכתב גרולש חכפשוכפה
 שאטור לטעלה הש,עור וכן כג-ל לעני רק ההלוא" חיוב שאין אחרי לינראה
 תחשב היא שנם הצרקה עם סחומש יותר הואלהלית

 בכ~
 ההוא ח,מש

 הקרן טן ראשונה שנה מח.סש יותר יב:כו אל הסכוכו 1-ל חכטינו שאטרווכענין
 ברור. רבר לי אין לריהת שסחוחכ למטה השיעור אכן הרי,ח, סן חומש כךואחר
 ירו שמטה סי סקום סכל לעני רק ההלואה חיוב שאין שביארתי פ. עלאף
 להחויק יסיעוהו לא .אם צרקה לקבל סמש עניות ליר. לכוא לנטרי נפלולא
 שלא כר, לו להלית כפולה מצוה .רא, לוה מקים באין יפול הלואה כררך.רו
 חיוב בכלל שאיננה פ. על אף לעשיר .הל.אה צרקה. לקבל עג.ות לירייכוא
 ביו  לעגים בץ שהוא חסרים גמילוח בכלל הוא טקום מכל הנ"ל והלאויןהעש'ן

 כפולה מצוה לקבל רוצה א'נו בהמה .טרוב ליטול הסצטרך .ענ'לעשירים.
 עליו רעחו שת~,ה כרי משכק, הכא לו ,לומר הלואה לשם לי ליתןוסכופלח
 סתנה לשם לו שנותן כרעתו .:מור והנותן צרקה ררך לו נותנין שאיןלוכור
 שנסצא רוכתי בכסה המנוים הצרקה סעלות ח' שנכל נר,לה היותר פעלה.והו
 יהיה ו",  רהשסר לאו,ן וכ' תעכיטנ. והעכט תלוה כסף ראם עשה סצותסקים
 שאיו בסתר סתן צרקה טצות שמקים נולבר כנ"ל ונו' בליעל לבכך עםרבר
 גרולה מצ.ה כן לעני להלהת גר.לה סצוה שהיא שכשם ל. ינראה טתביש.העני
 נסוה שהלוה 'רעו אם רק ילה שכרעונם עש.רים ויש להלהת כירו שא,ןלמ.
 שאטרו סי על ואף עצמו, כטלוה כטעט סצוה עושה בוה הל.ה עבור שיתערבוטי

 ררך לטצוא לנ. יש סקום מכל הערבות מן ארם יתרחק לעולם ו-לחכמינו
 רמהימן יורעים אינם שהטלוים רק בנכסים המשופים הלוין בפני רלת חנעלשלא
 ערעור בל' חוכ. לשלם שאמור שיורעים הרבה ,'ש כנכסים וסש.סהוטעלי
 הלוה שיסול לח.ש יש כאלו א:שים עב.ר ארם .תערכ 6א ואם כללוהפסר
 לפעפש גם בקרח, לבוש ואין לחפו יחסר כי ל, טקים ואי; ערכוחהסבקש
 בבשול פניה כליטה .תכסה ראשה שתלבין ער ענונה ל,שב בתותצטרן
 הלא לוסר לך יש מה כמווטנש, גר.:יא למלאות לאביה שא,ן ירי עלשיר.כיה
 שאין רהינו ציון של בערכ רוקא :ה הערכות, מן להתרחק ו"ל חכמינואסר,
 שרנילים זה בזסנינו פקום טכל לערב, חיכף ת.בע רק תחלה הלוה חוכעהסלוה
 ער רחי אל סרחי ~ווי כהו רמסשי הנהו אח ~חוח סעלי רלא אינשיהנהו
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 לית: ורינא כרינא עסיה למיקם רלא בר. למטונ. נואש יאפר חטלוהשכסעט
 אינו הטלוה כעינ. בטוח אינ, כשהלוה ולכן ולסופריהם ולחוניהם שכרלהם
 עצסו בשם חוכ שפר הערב ש.תן ער מאר כטוח ערב יר. על אפילו ל,טלוה
 פשנ.הם איוה שיחכע הכר.רה למל,ה 1:ותן שניהם על השטר יעמיר לפחותאו

 חסר,ם נפילות סצוח איפוא איה כן אם סוה יתרחק ארם כי ואם הואשיבחר
 איעצך לקולי שסע ננ. לכן 11, סנ.עה ירי על ישטכו רסים וכסה ה0רוכההפכרה
 אחריו שתסצא סב* בעיניך ררך ותם בט.ח הלוה אם עסך אלקיםויה,

 סועיל היוהר אופן בכל פיעוי שסר סאתו קכל הפסרך שיבקש רבריםעלילות
 רוקא ווה של.. לטלוה ח.כ שטר עבורו ותתן להוע.ל פלטרך כעיני יטבאשר

 אסרו וה על וכיהנא לפרקסטיא אכל ,כיתא לנרוניא או לסוונותלהלחוה
 העניוה. פחח הערכות הטרית כסעלות 1כתוב הערכות. סן להתרחק ו"לחכטינו
 עליהם שמעת, אשר נורלם טוב וסה אליר,ם 1הנלוה פול.ן בני חלק טובופה

 ר,מה שי,כלו כרי ווהבם כספם לבינונים להשאיל מאר סאר רניליםשהעשירים
 צר סכל כעינ.1 בטוח א'נו הלוה אם אק על'הם. וללהת סשכון ררךלתתס
 להשאיל, או עבורו להתערב חסר,ם נטילוח סצות ר0יא לא בוה .כיוצא ~העל
 שיהיה ואפשר חסר נסילות שום ל, א.ן פמ1ן ה,וק רשכיחא במקום כי סשכ,ןבלי
 ואם ערכו לפי עליו הטוללת הצרקה מערך י.תר המשכון או הערבוחערך
 החוכ לשלם טטרך שהוא שח.שש .ר, על טקום סכל טערכו י.תר יהיהלא
 סשכו:ו לו ה.חור שלא או מערובתו נסתלק שלא העת ככל ימנע כן אםסכיס.
  שאפשר חרא טעטש טשני סנשוא עונו נרול כן ואם אחרים, לענתם צרקהטתת
 סשכוני ל1 יחו.ר א, חוכ1 את יפרע אם 1עור צרקה לקנל רא.י הלוהשאין
 ההוא. כמסון צרקה מצ.ח קים שלאנטצא

 8נ~1 הימא דעיאנ

 ולהתרחק ופקדון במשכון המשתמשדיני
 לזה. ותיקוןמפקדון

 ברשוח שלא חוי הוא רכית קעביר ברשות ראי בפשכון, להשתפשאט1ר
 איטא לירן ואתא הוא"ל .פקרק נו". נקרא גפקרון הפשתטש וכן הוא,גולן
 לכי אל ואמרתי טפקרון ארם יתרחק לע1לם הל חכסינו אפרו סילתא,כיה
 שאר או חירום כשעח כפרט עליה, חהא סה חסרים נם.לוח סצ.ת כןאם

 ילך פקרון פארם יקכלו שלא יר, שעל שאפשר לעתים הטתרנששענינים
 תוכל ילא פקרון שתקבל עסך אלקים ךהי איעצך לכך לטפיק, לו אשרכל

 וחתום כתונ הפפקיר לך שיהן .רינא, בר,נא לטיקם או הפסר לירילב,א
 כל פטור תהיה מפשיעה שאפילו רהינו חנם שוטר רין אפילו שיי 'חאשלא
 שוס כלי שבעולם הפקרון רכר כל ש גאפן ותה'ה כירים הפקר,ן חדק שלאוסן

 גו~%. ירי על ,א~לושבמה
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 תסדים. גמילךתפרק

 חכמינ1 אמרו שהרי סאר מאר היא וגר1לה רכה חסרים גפל1חסשח
 אלוה, לו שאין כט. רומה חסרש בגפיל1ת עסק 1לא בח1רה העוסק כל:"ל
 חסר.ם טנסל1ת אחת טצוה 'ום ככל שיעשה הארם שירקרק בת"ח כתבולכן

 ירי על לעש1ח שאפשר טצוה ש1ם מפני ת1רה רנרי לבטל שא.ן כתב הי1ם1בסרר
 אחר. ורורף לב1 אל אלו רברים "ש.ם הנלבב לכן חסרש. סגפילות ח1ץאחרים
 שצוה ה15ואה שהוא נוחלין בתש כתוכ ההים. אחר כרורף תסריםנטיל1ח
 וככר יכלתכם כפי האיש איש כרצון תעשו לשונ1, ווה לכנ'1 שעפטלשסהרר-א
 בסקצח אפילו כהוגן ה,1 אם ארם כני בקשות למלא1ת רגיל שהית,.רעתם
 ומפ1"ס טוב ברצון אם כ. נפש כפחי מסני שהלך ארם היה לא פנים כל1על
 ארם לכל רצ,ן שבע להי1ת החס.ר הפל.נ כטה ראה לש1נ1. כאן ער תעשו,1כן
 הגר1ל לכנו גם כן 1צ1ה רב.ם טח'בורים כנראה גפאר נרול ארם ה.ה ה1א כיאף

 בפרה לאח11 לנו "ט קיר אווכי שאנחנ: שכן טכל ו"ל סנ"ל ישעי'כסהר"ר
 שטטריח כטר, בגופו כריבורו, כממונו בג1פו חסר נסיל1ת יש הטוכה.:1

 1רצ11 הרוח יפנה אשר מקום אל רעה1 1בהשתרלות בשל'חות ללכתעצמ1
 עב1ר כהשתרל1ח שהולך פי הוא כולם על 1הע1לה בנינ1 ה1א ש,לךחכיר1
 פיקוה כו שיש פק1ם שכן 1כל נכרים מיר מסוני להצ,ל השררה אלחכיר:
 ישראל סמ1ן שנפל כיון סכמר כחוא על ו"ל רב1תינ1 שררשו כפ1 קצתנסש
 רהו גל עלילה ירי רעל נפש לפיקוח קצת לרמוחו  ויש מרחסין, לו אין נכריםכיר

 השררה אצל להשתרל שככחו 1מי ביה איתנה1 רכולה1 בשכי 1,תנ1ה1 על.:,עלילו
 שי1רעים א,חם שכן וכל רעך. רס על תעמור לא על עובר סכעלי1 ט1ב1מונע

 שתרלנים איוה כררך נצחון א1 הנא1ה מפנ. ע1שים ואינם צ.כור בצרכילהשתרל
 שכרם ס1כ סה באס1נה צב1ר כצרכי כשמשחרלים אבל מנשוא, נרולשע1נם
 .רי על אם אבל להשחרר, לא שמ.ם לשם רק כ1נתן אם 1ר1קא להם,הצפ1ן
 כהפסרם שכרם הנא לכב ובגורל בנאוה ק1רש עם אנשי על להשתרר רצ1נםכן
 כארץ ח.חתם ושנתנ1 1"ל חכס'נ1 קרא1ם כאלו אנשים ני .חטשה ארבעהפ.

 בסה לחבירו להיסיב ש.ורע מ. וכן עול,ם. וא,נן שי1ררין על.הם 1אמר1החים
 וכקשת שאלח שימלא אלי1 הנשסע'ם כרכרים עמנ1 מכני אחר איש לרצותשי1רע
 כהליכת1 חבירו הפרצה האיש ואם ה1א, חסר נמיל1ת וה נם אלי1 וה1לךהב,רו

 א: אתרי: ללכת עצמו סקט.ן כן פי על 1אף ממנו נרול א.ש הואוברכריו
 שטמריח ומי לשכרם. ערך שא'ן ענ1ה עם חסר נסילות מאר רבה מצ1הה.א
 פנה ל1 שיתנו לכבם על לרבר נר,ב,ם פתחי על לרפ1ק עני עבורעצס1
 הטעשה גרול ו"ל רבות.נו ררש1 :עליו צרקה כה שיש חסר נפילות הואימה
 שאר א1 ב.תו כל' לחביר1 שסשאיל וה כ'צר, בפמ1נו העושה. טןיותר
 אלה ככל כי תניר1 בו שירויח מה לעסק או רחקו בשעת ל1 הצריכיםרכרים
 לו תחשכ צרקה פמ1נו יחסר אם כי לו תחשכ חסר 1גפילות קיסחהקרן
 ל0עיח הוצרכי בשעת לעשיר להלו1ת כא-צ 1כתב עצסה. בפני טצ1השהיא
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 מסנ1 יהנה שחביר: .חפוץ ולע1לם לעשיר.ם נם :ר1רונוח פנות ישלח עת.ם1לקצת
 עמו חורה ותלמור טאר נרול חסר נמילוה ;ם סחבירו. ליהגות חשתרל לאיהוא

 בביחו ועושר הון ו"ל חנמינו אמר1 זה 1על מת1כם ללמור טפרי1הפשאיל
 הפשאיל מוה ונרול לאחרים. ומשאילן ספר,ם הכותב וה לער ע1סרתוצרקחו
 ונרול לנערים. או לכחורים או לחכמים וער ב.ת להיות פתוח וביתוחרר.1
 בלא ההוצא1ח כשכר כב.ת1 הל1סרים וכח.ר,ם נערים 1סשכיכ הטאכילמזה
 יש.כת אבות'הם על א1 על.הם ותכבר כך כל עשירים שאינם לא.תם ריוחשום

 בחנם שכתוח ל.תן פה קרמ1ניגו מאו הנהינו ולוה מר1בה. שהוצאתםכרכים
 על'הם תכבר לאל1 כ. בע1שר ולא בנכם.ם הטשופ,ם טובים טחיה נעל'לפי

 מלבנ. 'וחר בנ'ם, נ' א1 ב' לו שיש למי בסאר תורה לתלסור כנ,הםהוצאח
 סח.ה ככעל' כן שאין מה נריכ.ם פתחי על לשאול סורנליס ענים גיענתם
 לקרבם היויק1 בל. טחיה כל של כניהם הסהנה הוא נרול חסר נמ.ליתלכן
 1לא צרקה היא בחנם לענים ראל1 תורה לתלסור ולנרלם השכיגה כנפ.תחת

 עצה שנותן התנו הליכה בלא ר,ב1ר שהיה כיצר, כריבורו חסר.נסיל1ח
 1לפנ' על ע1כר שהוא היועץ של ררכ1 פ. על 1לא לטובת1 ל1 ההוננתלחבירו
 שעונש, רעת נ:יבח כ1 'ש ונם וה על רש"י שפירש כסי מכשול חתן לאע1ר
 האפשר כל ש.עשה ער לבכו מע1מק עט1 1יתן 'שא אם כולם ועל מאר,ככר
 1קטרה שם; השלום עליו המלך שלמה אמר וה .על בעצחו רצונו להפיקל:

 מינ.ה רלע'ל אקרא רקאי הבחי 1פירש נפש טעצת רעהו ופתק לכ.שסח
 שאחר.: הכת1ב כוה והוריעג1 ממק1מי ג1רר א"מ כן קנה מן נוררכצסור
 שפתים במחק רעה1 סתק .צטרך ע:ר :קטרת בשמן לכ1 לשמח שחתבשמלבר
 חנ1פה ררך ולא 1חכה אהבה ררך השכליה נפש1 סעצת הרברים1רכות
 לי רמראה לומר )רי1נם לחכירו ש.נים המלכין ט1ב ו"ל חכמינ1 אסר11כן
 שנים :לבן שנאטר חלב סמשקהו י1תר הלבנ.ם( שיני1 נילו, רהינו ש1חק1חפנים
 עור ,ש הבחי. לשון כאן ער שנ,ס, לב:ן אלא שנים לבן תקרי אלמחלב
 ש'וכל עש'ר ה.א, רבה :מצוה :לל ה.וק יכלי הל1אה כל' בסטון חסרנמילות
 ,ש א1 טש.ע1רם קטנים המטבע1ת אם ואפילו נכיה כערך הפטכעות כללה1ציא
 הם1ב.ם טטבעות הרבה בסך שבוללם יר, על להוציאם .1כל אחרוח רע1תבהם
 גב1ה כערך להוצ,אם יכ1ל אין מהס הרבה ל1 שא.ן והבינונ. לחהציאשרניל
 אכן בעולם, ה.וק שום כלי מטבעות.1 ל1 סחליף אם בטס1נ1 חביר1 פהנהנמצא
 מתנה ליהן בעינ,הם 1טוב מוה עצמם טונע,ם אנשים איוה לבבות רועמפני
 יעץ ואל לב. 1ור1ן ר1ע אם כי בוה א.ן היוק בלי וה ש.חלפ1 ממהפ"'ן
 עצה המכקש לטונת ולא לט1בתו שהעצה רהינ1 היועץ של ררכו לסיארם
 שאס1ר רעת ננ.כת איסור עור יש טכשול חתן לא עור רלסני הלאו מלברכ.
 בנחח תורה לחביר1 המלטר טכולם ונרול מנשוא. כבר ועונשו לגכריאף

 עליהם .קס.ר לא אחר רבר על אפ'ל1 פעמים כסה אוחו .שאלו 1אם רכה:בלשון
 לאנ,1 קורם רכו את לפרות ארם מחויב שהרי חסר נפילות סכל נרול וזהכלל
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 בכל נרול ועיקר כלל הבא. העולם לחי סכניס1 ,וה הוה השלם לחי הכניסוש"

 אוח1 שירחה טבלי ובקשחו שאלח1 לעש1ת שסמהר חסר,ם סנמ.לות האל1הענינים
 בקשת1 לסלא1ת לביתו ללכח השואל אחר לילך ימהר 1אם רח' אלמרחי
 א1 לעשותו אפשר שאי רבר חבירו מטנ1 ישאל אם ואף חלק1. םוכמה
 סאירוח פנים לו .סכ.ר מקום סכל שאצלו ירוע וטעם לסבה לעש1ת: רצ1נושאין
 כלל ז1עפ,ח פנ.ם לו ,ראה ואל ליה ראפשר במה לטובתו עמ1 1יתן1.שא
 כאלי 1אם 1ש1כ. בלך .רחה1 כך ואחר הן הן לו 1יאסר רעת1 'ננוכ שאל שכן.כל

 הרבר פנ. .סבב מאחן הנררש חסר לנמילות ומן צר,ך מה לכבח 1תמ.םבאסת
 את להטר.ח שר1%נ1 טאתו השואל .בין שלא באופן הרכה 1בלש1נ1בחכטחו
 לסה הטעם לו ,סכיר רק הזה כרכר 5ני1 עור ,בקש לא שפעצמ1 ערהשואל
 ה.ה ת.כף רק רנע אס'לו א1ת1 סאחר ה.ה לא לו אפשר היה 1שאם וסן.בקש
 למלאות כיכלתו איו באמת אכ אכן לבב. וכטוכ כשמחה שאלח1מטלא
 כך 1אחר שימלאנו ל1 ל1פר רעת1 יננ1ב אל למלאותו כרצ1נו שא.ן א1שאלת1
 יוכל לא למה בר1,ה אסתלא לו יאמר פעמים א'וה הש,אל את שרההשאחר אי בטכוקשו אליו ע,ר ללכת שלא הש1אל ילאה כ. ער רח. אל טרחי.רחנ1
 אסשר מאר מאר הגרול רעת ג:יבח :עונש אשור מלכר כי טכוקשו,ל:מור

 שכומן 1אסשר טה זטן הבל כצפית1 שמצפה נר1ל היוק לכלל יבאשהטבקש
 אכרה הש1א חבל, סש.כת .ר. על ועתה מבוקשו לכלל לבוא אפשר היההה1א
 עש.ר :1. מררך ,לך מה1ר לכ לי ש.ש מי ולכן מב1קש1, בענין ע1רתק1ח:
 יס1ח פנ,ם בטבר 1קטנים לרליכ אפ,ל1 ארם לכל טוכים חםרים הנ1מלינכבר
 טצסה שאינו אטת של חםר נמ'ל1ת כ1ראי והו כלל להם צר.ך א'ןאפיל,

 שעה ל1 שא.ן ארם לך אין ו"ל חכמינ, שאמרו פ. על אף נמוללחשלום
 הארם כל וה כי חית1נים כענ,נ. 1בפרט1ת בעש,ר 1רש כנכנר הנקלהרעה אי טובה לנמול שיוכל שמענו 1באונ.נו בעי:ינ1 ראינ, ,אמ1נה באסתוכן

 כאשר ענינים בשאר לפעמים 1נם 1אציל.ה הארן בנכבר. להתחתן:מנטת:
 העשיר לכ על ש,עלה לה1 משמע לא לאינש. מקום מכל וה על הח,שיעיר
 שיאו. .עלה השמים לב ער הנ"ל אופן על חסר נסיל1ת ולכן עם ובו1י הרלאימח
 מעשה1 שיקטין לארם ט1ב אסת של חסר חסר נמילות פכל לעשות כר.1לכן

 הפכקש 1לכשיבא הוא רכ כאמת אם אף טאת1 חסר המבקש עסשה.טיב
 יאמר חן חן תש1אוח לו 1לומר לפניו עכר אשר פעולתו על טובה ל1להחויק

 אך א1 ט1רח בל. סאר קסן רבר רק עמן עשית, הלא להחו,ק לך סהל1
 כאותם 1לא עכורו סאר מאר 1עטל שינע בהפך האסת אם אף שפתיםרכר

 שנ.ם טפ. .1תר סעשיהם 1סנר,ל,ם 1היניעה הערך קטן מעשה רקהעהטים
 בסה ירעו ולא רברי, לפי כפ. 'ניע על יפלו השואל סני שא,ר כר. שעשיממה
 פתוח ביתך יהי אבות בפרק. ו"ל חכמ.;1 אמרו לו. ת1ר,ת לשלם טני1יקרסו
 שתהיה באופו בו 1,וצאין נכנסין הכל שיהיו אהר מפרש לפי שסיר1שולרוחה
 רכר מטנ1 1סכקש ש1אל לכל ,נררש הכריוח עם מע1רכת הבית הבעלרעת
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 להבא'ם קשוח ירברו שאל ביחו בני וירניל חפצם. לכל בכיתו שהשתמשוא. עצתו לשואל נועם אמרי צ1ף בפחק הן כלש משאלת הן סטק בהלה"תהן
 שלהם ועומות פנים ירי על רנלם רב.ם שימגעו כאוין חנ-ל כ14פניםככיתו
 ענים ויהיו לרוחה פתוח כיתך יהי שאמר אחר התנא סים ולוה לכיתו,מב.א
 עצמם את שיעשו ביתו כני אצל שישתרל התנו אחר פירחש וכפי ביתן.בני
 ואורחים ענים הס כית הכני כאלו בכיח ונכנס.ן הישא.ן ושאר האורחיםננר

 היא רכה שסצהה שכן וכל כית. גני הם כאלו והנכנם'ן היוצאים חשארוהאורחים
 הסקומ להם שצר שכנים לו 1.ש רנות ססות ונם ,ר,ם רחגת לו שישלטי

 כביה אשר וכתולה נערה לססות חרר להם א.ן לפעמים או אורחיהם כללהשכיב
 לב'תו יכנים לא אכן בכיתו. שחשכיבם כביח אתו אשר ובחור לנעראו

 ונם טאומה לו ,גנוב שלא אצלו שכרוק ס. רק בכיתו לשככ אחריםסבתש
 לאחר ראנה קצת יהיה ואם ונקב.ת, וכרש ליחור כלל ראנה שאקכאופן
 עכ.ר. קא רבה איס1רא 11 אף אלא טצוה בירו שאק כלכר 1: לא חנ-למכל

 אצל. שכרוק טי רק חנ"ל באופנים לב,ת1 ל'כנום רשות 'תן לא ביוםואפילו
 חשמ"ל, שסיפנם שכ.נה פני מקבלין שאינם כת.ת מר' אחח בכללשאינ:
 קשות להם ירבר רק נועמש פנ,ם להם בהראיח רי לא אלו כתות ר' בעליאכן

 את נם אחריהם ימשיכו בסרם מכיתו ולנרשם הרעה טררכם ששורובטאור
 העניה בסרת לתסוס הב.ת בעל יאמר ואם בטאר, רע שסורם כיתו, כ~ילב

 קשים כרכרים ע.ל סלתעות לשבר שטחויכ מנשוא נר.ל עונש לו יהיהולשתוק
 להתנהג צריך וב.1שר בת:ם חסר נמילות בסרת לתפום שרוצה 1מיגנירים.
 לשאול כואלם כריא טטנו השואל לכ יהיה למען בטאר רכה ב*שוןעצמו
 והנורא הנככר השם את ליראה שנונע כמה אכן ספניו. יבוש ולא ססגושאלת.
 קשוח להם לרבר חשוב סעלי רלא אינשי ננר עצסו .עשה הקרושהולתורתו
 נשטעין שרכריו נככר 4רש שהוא סי שכן ~כל יענה לא ופהמ1נם יחח לאסקולם
 שיש במקום פ.ו פחחי רסנור כחרש עעמו יעשה או ויחנ.ף עעטו יקטיןשאל
 ח.לקין אין השם חילול שיש כמקום ו"ל חכטיג: אטרו הלא חשם חלולוהת
 לטרנם. אי לעשרר שכן וכל לרככבור

 זכות לכף לזוןדין
 אהט. עי*" יי,שיו

 שסנאה אחרה בסצוה ליוהר ירקרק גתיקונן אלו במצוח לוכותהרתה
 .למרה וכות לכף ארם כל לרק והתנ1 ראוריתא עשה למצות חרריםכספר
 שאם ארם כל על נם אלא ארין רוקא קא' רלא עטיתך תשפוס בצרקמרכתיכ
 כיותר המורלל הרע .צר: ימצא כקלות לר.ע ארם מעשה לרק עצטו ארםירניל
 בשכיל1 לרכר או עם כווי עם ליעץ כבור חסרון או כיס חסרון שישכסק,ס
 שישים שאפשר השואל רצון לסלאות וצלא ועלילה טקום טהעם אחר כלאל
 כל יסנע לכן סעולם, השואל רעת על עלה שלא כפה חטא אשר עקעליו
 לאונ.ו סניע רק הרבר אם סבעיא לא חובה לכף לרק 11 ססרה עצטוארם
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 אלא ירוע החסור וע1נש1 הרע לש1ן קכלת ראש1ר רסש,טא הלשוןמבעלי
 יאש,מנ1 אל כן פי על אף חב,רו ר.בר א1 שעשה לו שבר,ר כסהאסיל1
 למעשה והבה סענה לסצוא מחופש בחפש יחפש רק לבבו 1ורון מרועשעשה:

 הרכר,ם כל לכלכל בראשו עיניו והחכם ננר, אשם שלא ההוא ר.כורא1
 בשגנה כנק בעיני1 הרע ההוא מעשה לתלות כפה ש.רע ובצרקבמשפט

 לכ רוע מנלה בוה חוכה לכף תסיר לר1ן שררכו 1מי וכיוצא בשכחהאי
 שעשה הענין אכ ואף פ1סל. במוס1 הפיסל כל ו"ל חכמינ1 אטרו ועל.1עצמ,
 וה מפנ, לא סקום מכל צר בש,ם ~כות עליו ללמר שאין רע כך כל ה1אחכיר1
 ו"ל חכמינ1 שאמר1 וכמ1 כפול שכרו ואררכה 1כקשת1 שאלת: סמנ1שנע
 קורמת פריקה שמצ1ת פי על 1אף  כשונאו מעוה לטעון 1ש1נא לפריקאוהב
 מקום מכל בטע,נה כן שאין פה חים בעלי צער שיך רבפריקה טעי:הלמצ1ת
 אכ 1כן קורמת. סשנה 'צרו את לכוף שכר. ו"ל חכמינ1 אמר1 ש,נאלנכי
 מקים שאינו רק כלאו ע1בר א.נני ל1 שהשאיל לס. כלי1 סשאיל הארםאין

 להשאיל רצה שלא למ.  משאיל אינ1 אם אכו כרא1י. חסר רנמילוח עשהמצות
 חסר שנ1מל ט. הטצוה נורל מ1כח :ה מכל חט1ר. רלא בלא1 ע1ברלו
 הארם לב יצר כ, 11 למרה ווכה ארם כל שאין מפנ, אכן רעה. ל1 שעשהלמ,
 ירון אם כ. וכות לכף לר1ן עצמ1 אח הארם שירנ.ל ס1כ לכן מנעור,1רע
 1קרוב חטור 1לא תקום לא תשנא לא נרולים לאוין בהרכה .כשל ח1כהלכף

 הנרול, וה עונש וראה נא והכט על,1, יקבלה: לפחות א1 הרע לשון עלי,ש.רבר
 בשער. יונה רבינו לש1ן אעתיק 1הנה עמיתך. תשפ1ט רבצרק עשה מצוחיקיכ

 ירבר אשר ארם תראה כי לשונ1, 1זה וכות לכף לרון כענין שכתכ שלותש1בה
 וגות או חובה לצר 1טעשהו רבר1 את לשפ1ט 1.ש מעשה .עשה אירבר
 )רצונ1 אמת ררך על וכ1ת לכף א1ת1 לרון נתחיבת אלקים ירא ההוא הא'שאם

 אלא וה א.ן כ. עמך כל לכך כי אף ארם בני ננר בפה לוכות חר.נה1 שלאלוסר
 לטובה( חברך שכינת כאמת להאמין לכבך וחרניל תכריח אלא לבר1ע
 הב,נ1נ.ם מן הוא 1אם חוכה לכף הרעה אצל ונ1טה קר1ב הרבר יהיה כ.נם

 לכף 1להכר,עו הפפק להט1ת עליך ,ש ב1 .כשל1 1פעמים החטא מן י:הר1אשר
 הרבר ואם עמיתך, תשפומ בצרק שנאמר הת1רה מן עשה מצ1ת 1היא:כ1ת
 1אם ח1בה, לכף תכר.עה1 1אל ספק כמ1 אצלך הרבר יהיה חוכה לכףנוסה
 תכר,ע כלכבו אלקים יראח א.ן כי בחנתו א1 לר:ע מעשי1 רוב ההואהא,ש
 משפטם אשר הא1,לים מן ההוא הח1טא אם אמנם ח1בה. לכף 1רכריומעשי1
 ע,ר כשיש )הינו האיסור סן להפרישי השופט.ם אל יניר1 כ, ט1ב באולתםלשנ1ת
 על מעיר לבר1 הארם הי1ת טוב לא אחר ער הוא אם אכל עס1 אחרער

 איש החוטא ואם ,חשכ(. רע שם סוצ.א לכן עלי1 ס1מכ.ן שא.ן לפיחכיר1
 ג:הר ואינו שטים מלכוח עול מעל.1 הפורק כמו אלקים לפני ירא איננואשר

 :לספר להכליטו מותר היא עב'רה כ, י1רע עמו שאר כל אשר אחתסעבירה
 החנפין את ספרססין ו"ל חכמ.נו שאטרו כס1 איכא( חי1בא )1אסיל1כננ1ח1
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 להשתטר דרכג היטים ורוכ מקרה ררן על בחטא נכשל אם אבל חשם, חליטפני
 בקצרה. יתח רב.נו לשון כאן ער ביארנ,, כאשר חטאו לנלות איןמעונו
 רברי בהם וכלול ענין באוהו הוא סקום מכל יענ.ן טענ,ן יצאת' ני.אף
 ומסורש כתוב טצאח' שלא במה הארם הנהנת לרעת והשבל ימוסרחכטה
 ומפני ומצות.ו. ה' לרבר ההרר הקורא אל .נעם כי וירעתי אחר םפרבש.ם

 וכרפריך.( חסרים גט'לות המה נם כלה .הכנכת ח,לים וביק.ר אורחיםשהכנסח
 כסרר שנסררו וכסרר חסרים נטילות פרק אחר למררם ראיתי טפניןבפרק
 אקהיתא סקהא טהרש-ל רבתשוכת נכ על ואף ארצ.ח, רנ' שחריתתפילח
 או ראשק איוה פירי נפקי לא רינא רלפום פאחר סקום סכל ההיא סררעל

 המפורסם. סרר 4פנות רציתי לא לכןאחרון

 אורחיפ הכנסתפרק
 סהר"ר החסיר שכתכ סה לך אעתיק הנה אורח,ם הכנסת א,פן 'רירישאלת

 ברושם היברא יר. על בצרי יהנהתי ,נלשונו ככתבי שחבר עולם בחייונה
 )ונראה יסות פנש בסבר לב.חו יכניסם לכיתו אורחש 'בואו אם לשונ.,11ה
 בעהר סשיו עור היה לא ואם יבוא וסאין הוא מי לב,אתו תיכף 'שאל  שאללי

 שעיקר סובר הא.רח כי לבי סשברים אלו רבר,ם כי עכש'ו שמחארחה~את
 סתארח הוא למה על.ו הבית בעל בלב ש.ש להרא.ת הסה הלא אלושאלות
 כרברים עט1 נכנס כיאח. אחר שע.ת איוה אם רק אחר בכית ולאבב'תו
 שבוה לו וטוב אשרי ילך ואנה ,כא ופא.ן הוא טי לו ש,.רע ער לענקמענין
 שרואה האורח,ם עם רוטיה שנאלמו כא.חם ולא 'פ.ת פנ'ם לו סראהה,א

 פעם.ם כי לאכול להם .שים בב.אם וטיר על.1( הבית בעל שלכ בעין עיןהאורח
 פאיר,ת כפנים לחסו להם ויתן לשאול, כהש והוא אכל לא והוא הענ'בא
 להם רהיה ברבריו וינחמם כפניהם סלבו ישחנו וראנה עצב לבבו היה אםואף

 עליהם, 1,עפור בעצמו הוא .טרח עכר,ם אלף לו יה.ה ואפ,לו גפשלסש,ב
 ובנ. ושפחות עברים כטה לו .היו לטלאכים ששמש מאברהם נרול לנוסי
 על שעשה סה וככל ו-ל חכם,נו כררשת כערבים לו שנרא1 טי על ואףב.ת.
 לפנה,ם שפר ואל ובעצטו, ככבור1 לישראל הוא ברוך הקר,ש שלם עצס,ירי
 וכטרומה רוחם את שובר,ם אלי רבריס כ' תלאותיו קצת ל' אירע .כךכך
 לו, כארוג'ם ו,ככרם בעמלו, שכר ל. אין וכסעם כך אמר שבשבילםלהם
 עצטו יראה האוכל ובשעח שכ.נה, פני טקבלת '.תר אירח.ם הכנסת,נרול

 כלומר נפשך לרעב ותפק אומר הוא וכן יותר להם להיסיב יכול שאינ.כטצסער
 וטוב טטתו בטיסב ישכיבהו אצל. יל'נו 1אם לך, ל,תן מה ל' שאין נפשיתצא
 נרולה כי כהם לשכב על'1 קצה נפשו תה.ה שלא לכנ.ם סרינים לולהצ.ע
 והפשקהו הסאכ.לו סן רוח נחת 'ותר לו ,הוא בטוב שוכב בהיוח. העיףסנוחת
 לי)ונראה

 שבכ~
 סעורתו להתחיל 'סהר .ינע עיף שהוא א.רח לי 'ש אם ~ה

 1נ1!ר,ל יי-ל נראא-(
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 ל1 "פ עיף איננ1 אם אכן למנוחת1, לכוא האורח שהר לסען נה שחדמי

 טמהר ואינ1 בוש האורח כי שביעתי אחר אף כסעורתולהאריך
 לאכ~

 כמ1
 לעמור האורח מוכרח שכעו אחר ת.כף הבית בעל יברך אם 1נסצא הביחהבעל

 ויתן ילתם וכצאתם הבית(, בנ. הנהגת בריני עין רעב, בעורוסהשלחן
 טאחו בהפרר1 לחם פת לרור יהונתן נתן לא אשר על כי לררך צרה פתלהם

 מסח להם תעניק והענק בר, אס1ר גהשא, פ"ה נ1ב כהנ. 1נהרנו הרברנתנלנל
 עובר, פת נרול כמה במררש 1איתא עולם. חת ססר לש1ן כאן ער ירך,נרבת
 1הפערכה הפסל עשן שה,ה ער ר,משגן אצל פסל שעשה מיכה שהריררכים

 11ה ררכים, לעוברי מצויה שפח1 לו הניחו ה1א ברוך הקר1ש אמרסתערביס
 בע,ני בפרטות. א1מץ יוסיף ירים וטהר אורחש הכנסת הנהנת 1כללע,קר
 א1 המיוחר בטק1ם לברם סע1רתם שאוכלים בת.ם הבעלי עברי שפירלאו
 האורחים עם חסר לגמול נעים ומה ט1ב סה אחריה. א1 הא.רחים סעורחקורם
 כ. אליהם הסצטרנים לענינים העיר סאנשי 1סמן סער צריכים ר1כםכאשר
 חסר נמילות לך אין ולכן סב1קשתם להשינ ילכו אנה י1רעים אינםחנכרש
 סראה לסחות או ביתו בני 'ר, על א1 עצסו יר, על להם שססיע במי סוהנרול
 סלבוש.ם להם סוס'ן אם ,כן שאלתם. תתמלא כן ירי שעל כה ילכו הירךלהם

 שקורין 1קוטא טצנפת בשבת א1 לו להצריך סרבל 1בפרטות להםהסצסרכים
 כתונח או הריק.ם כאחר 1ק1מו ובשיבו בלכת1 יחורו פניו לא לסעןרא"ק
 שא'ן ל' נראה א1רחים הכנסת לשון ל1. הצפון ט1ב רב סה השבת ביוםלבן

 מטעשה נרוע .וחר הוא וה כי אליו שכא הא1רח מכיתו ינרש שאלמשפע1ת1
 לומר אפשר א' 1לכן הכית נחרב ההוא טעשה 'רי שעל קטצא וברקסצא

 ושאר שכינה פני מקבלת .1תר נרול שכרו יהיה וה כאופן אורחיםשבהכנסח
 אורח שטכניס ט. על הוא כיא1רו אלא אורחים בהכנסח הנאמריםהמעלות
 ט, ירע שלא :ה ותועה הולך כשה1א העיר טרחוכלביחו

 שכן לבית1 .אספהי
 סעסים הכחוכ שסיפר בנבעה רפלנש בעובראמוכח

 בר~
 האיו המעשה

 פעללים רוע בליעל איש :רשהו שככר אורח איוה או הביתה א1ת1 מאסףא'ש
 לכית1 סכניסו 1אחר כן העוש.ן ,טי מ. יש ה1ה הרע הרור כומן כאשרמביתו
 הכנסת על הנאמרים המעלוח סכל ומכופל כפול שכרו וראי ל1המעצמו
 ררוכ יוהר לך טה לו ואומר הססיתו הרע יצר כיר לכו נתן שלאאורחש
 בך התל יום.ף וגם נקי 1כסאך 1אתה בראשו רסו שהוא שנרשהו טא1חובוח
 שפיקו לא .שחט1 אשר והכקר 1הצאן נכיות אילי כל כן אם תעשה כוהאם
 לטיעתו לך יביא הרע ויצרך אליך ,בוא1 אשר אורחים איש סאה לכלכללך

 לו תחשכ קללה השכם בבקר כקול רעהי סברך על שררש1 טה חו"ל טרכריראיה
 האטת אכו סרזצ, יותר הכית בעל את לשבח לאורח הנ"ל מטעםשאסור
 לא סריק. ולכוקי סעלי רלא אינשי ופוחוים ר.קים אליו יאספו שלא כריהוא

 רב פה כאטור יצרו את הכ1בש הנב1ר ולכן אורח'ם הכנסת טצותנאסרה
 אף אלא טוב לא אורח להכנש מצוה שאק בלבר וו ולא לו. הצפוןטוב
 פח ליתן ו-ל חכמינו אסרו .ככר מעל~ם רע אורח להכנש אשור שיש11
 יר'1. נטל אם כו שמסופקלטי
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 חולים. ביקורפרק
 ריני וכל עולסו כית אל הארם הולד כ' ער הרינש כל 'תבאר1וכו
 עשה סצוה היא ונם חסרים סנטילוח רבה טצוה הוא תולים ביקורשמחוח.
 שרגילים כסו ענינו ואין תו~ם ב'ק1ר וה .לכ, ו"ל חכסינו שררשו עצמונפני
 קול מפני שאן טב רפריה שכת לומר עם ברוב נשכת החולה אללילך

 שילך ענינו רק עליה להחסלל אסור ו:ם סעניניו, ול'תן ל'שא יכול איןהמ1לה
 ענינש ובשאר רפגאחו בענין ויתן תשא חל.1 ענק סה ולשאול לבקרכ'חירתן
 ישר בררך עסו ~שסשו ב,חו ב:י והנהנת הנהנתו ואם לחולההצריכש
 פעיס חולי ננק לבקר ראיין שאינן חל~צם לאוחן ואסילו חולה, אישלפני

 יכנס מקום טכל ר.כורא ליה רקש' לחולה ~ע כילתא להו רכסיפא1כיוצא
 ולכן לחולים .פה שהריבור כתב חררש כספר מעטר,. משאול החיצ,ןלבית
 עליו טרה החולה נפש שאע א.ש את, כשאין להחולה לילך המבקר.רקרק
 י8כח הריבור ירי ועל ושלום חס רעה טירוף ל'רי לב,א ואפשר יחיריבת,תו
 שיפשפש לחולה לומר שסצוה הווהר בשם שם כתב ע1ר צערו. נםראנת,
 לחבירו ארם שבין ברבר,ם חטא אם רהינו לי )ונראה כחש,כה 1יש,בבמעשיו
 שחיכף עליו יקבל לפחות או כשיבריא תינף שיעשינה חכם בעצתתשובה שיי יקבל למקום שבינו ברברים חטא ואם לם*סו ליורש.ו יצוה א1יפיסהו
 נחשבת ואה קבלתו ואו ,יעש.נה תשובהו לו ~רר חכם אצל ילךשיבריא

 ולהתענות להב.ן לבך אל נתת אשר מ,ום רניאל נבי שטצי:, כטו לסעשהלו
 בפרטוח חטאיו שיפרט רהתנו הוירוי ה,א התשוכה עיקר ו:ם רבריך,נשמעו
 מה 1נם חטאיו לפרוט וטוב בו בכל וכתוב אשסנו. 'רי על כלל בררךלא
 )ונראה שליפה בתשובה ויח~ור הנשכחוח יוכור כך שפח1ך בהן נכשלשלא
 א.ן יחיר בלש11 אשסתי אטר אם אכל כלל בררן אשטנו אמר אם רה*נולי

 נויט שהוא רל אל 0שכיל אשרי נאסר ועליו ב,( נכשל לא שבוראי סהלוסר
 הטשיכו וגם ניהנם של טרינה יטלטהו נוירה :נ1רה ואם שיחרפאלחולה

 ה"א וגף 0שכיל ראשר. רקרא ,סיפא כאן, ער ה', ימלטהו רעה ביוםכתשובה
 לשברון יחחש ואל ררוי לומר לפחוח לורוו שיש שכן וכל ה'. יסלטהו רעהכיום
 ראפשר טה כל להשמר שפתים 1סתק ברכות ירבר בראשו עי:יו החכם אכןלבו,

 וס וכיוצא לחליו רסו"מ המה וחשובה שהוירו' לו ויאמר רוחומשברון
 'טנע אל אפשר א. ואם יעשה ובניו אשתו נטני שלא לעשוח לו אפשראם

 לא אם בישר יר' יוצא אינו הטבקר ספניהם.הויר,י
 יתפ~

 הח~ה. על
 שט,כ לי ונראה שליפה. רסואה לך "שלח הפקום לחולה לוסר נה:ושוה

 '~כור ולפח,ה .כלחו כפי צח בלש1ן רפאי:ו ובברכת בפרסות עליולהתסלל
 רוקא בפניו חטלא ישראל, חולי בתוך אותו יכלול כרפאינו גלבו החולהשם

 האפ.ל, הקטן אח לכקר ילך הנרול אפילו לשק. ככל ובפני1 חקורשבלש,ן
 וגראה של~ה. סיסן רעה יורה יוסף בית שריח, שלא ובלבר בי,ם פעסשכסח
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 הרוב רעל ונכברים לעשירים חולים טביקור לפטור נרול פק1ם "מ שס"*
 ובפרטות בברקאותם עסהם רנל שאינו ם. אליהם כשבאים לטורח בעיניהםהוא

 לבינונים אכן מינחה1. רעת,ה טיתכא לא רססתסא בעיניהם מהםקטנים
 על סתבישק שהקסנים לקולא לצרר שיש הנם כפולה המצוה ומרוכאיםוענים
 אחריהם לשאול חיוב יש ולפחות וה על לכמוך אין מק1ם מכל חולים ביקורירי

 צערו שישמעו ירי על רחטים עליו ולבקש לרפואתו ליעץ יוכלו לטעןבביתם
 עבורם שילך סי להם ולהמציא לכינונ,ם %הלמת סחסורם ר, לחם ית,ולענתם
 שס"א טיטן בס"ה כתוב טשמשים. להט אין כץלו אנשים הרוב על כי ואנהאנה
 אם 4אפילו העני, אצל תלך אתה לכב.רו לעשיר ח,לכים ורב,ם חולים ועשירעני

 ה%ך, ארם אק העני ואצל אצלו טשפן שרכ.ם כיון חכם, חלסירהשפיר
  שמים 'רא אה ,ת"ח שמ.ם ירא הארץ עם עריף, התורה כב,ר צרקה לעניןאבל
 קירם. "ארץעם

 עצמה החולההנהגת
 לעש1ת לארם ונכון שטוב נראה וכעיני צוואה, יעשח ירוחם רכינוכתב
 כסתר הרבר לעשות ירצה ואם בעינ.1 לנאטן חת1מים ושסרם בעריםשטרות
 אם אק לנאטן, 1שטרנו ההוא הכתכ 1,חתום ירו בכתב רבריו כליכתוב
 רצוה יאסר אם רק ירו על להחחיב קיום ירו לכתב אין בערים נעשהלא

 פלוני כיר ההתום הכתכ שכל שסעוה כשר.ם ער,ס כפני תליו הרנשתכשעח
 חתב אם שיוכור חיוב וכטעט טוב נם 1ע.ו. תוקף ככל יקוים ההואהנאפן
 בפנקסו. רשום א,נו אחרים משל בירו פקרונות לו יש אם או ארםלשוס
 כרי בציאתו לה~גיר צרין נפנקסו רשום הוא אם אף חיב שהוא מחאכן
 בסקר1ן כן שאין סה הטוריש פרע שסא עבורם ר,ן ב'ת או יורשיו יטענושלא
 כל לכתוב עריך שסים ירא שה1א וטי הח,יר. לומר שיך אין בעין  שחואראחר
 שעת ער יסתין %א ארם לשום שיתחחב א1 ש.קכל חיכף וכרק בספרעניניו
 יורשיו יהיו ולא נסור שטר רינ לו ש.היה כפנקס1 ויכחוב הנ"ל סטעפשחליו

 שום לו חיב אם ונם טח,ק ההוא חכתב שאין וסו כל פרוע בטענתנאסנים
 חחיה ואם יורשיו. את ינ~% ולא להוכירו עליו טצוה בפנקס1 כתוב ואקארם
 הנ"ל בכל להוכירו סביבו העופרש על סצוה הנ"ל חענינ.ם ווכר אינו מינןבר

  שאול' שכונתם לו ראפרו לבו ישברו לא למש וברעת בכינה עטו לרנר1יראו
 לא אם אף .ומים או כ.1ם כך אחר לבו את חוא ישכר כאלו טררות 'ריעל
 רבינו כתב עור ישחגה. איש כלב ראגה לגן טובא עלטא ליה תקיףיהיה
 לטח% ארם לכל שהפ כתבתי ואני שחטא, טי לכל מחילה יבקשירוחם
 לטותו. סטוך שכן כל כן 1אם ל'שן ש,לך קורם %%ה לילה בכל לו שחטאלם'
 ףחעטף. יר'1 יטול שייטה תשובה ויעשה כתפ,לה שיעורוחו סרבים יבקש שם,עור

 שם כחך אטת נמאו טשה אטת ותורתו אמת אלקינו ה' ושומרכעקמת
 עור ביתך יושבי אשר. וער לעולס ער אשרי רזוסר וער לע,לם טלכוהוכבור



מ3 אומזיוסף

 פע,ן הככא בעטק עוכרי בלבכם סטלות בד לו עוו ארם אשרי ט5ה"ייוך
 ה' בציון אלקש אל יראה חיל אל מחיל .לכו ס1רה יעטה ברכות נם"שיההו
 והכט איקים ראה טניננו סלה 'עקב אלק, האוינה תסלתי שמעה צבא1תאלקש
 סרור אלקי כבית הסחופף כהרתי סאלף בחשו-יך .ום ט.כ כ. טשיחךפני

 לה1לכ.ס טוכ .מנע לא ה' ,תן וכב1ר חו אלק'ם ה' וטנן שטש כי רשעבאהל'
 סוף ער ונו' הטה לרור חפלה בך ב.טח ארם אשר. צבא1ת ה'בתפים
 לטעלות שיר ר', הסוטור סוף ער ענני בקרא' לרור סוטור למנצח פ"1,המו1מ1ר
 אני סורה כ"ס. פוטור כן נם ל.סר כתוכ ובם"ה קכ"א. המ1סור סוף עראשא
 טטעל כשמים האר1נים וארוני האלקש אלקי אכוח. 1אלק' אלקי ה'לפנ.ך
 כארץ וסשפט חסר עושה וארץ שמש ע1שה עור אין מתתת הארץ1על
 רפואה שהרפאני סלפניך רצ1ו יה. בירך וטיחתי שרפואתי ויה.ה הוהה.ה

 כפרה טיחת, תהא 1שלום חם אמות ,אם 1חנ1ן רופא אל אחה כישליסה
 כה1רתך חלקי אן השפשעחי ושעויחי שחסאחי ופשעי וחסאי עונותי כלעל
 הנסצא אתה כי ומאסין מורה ואני לצריקים הצפון הבא לעולם ווכני ערן1בגן

 נוף ואינך הנטצאש לכל וראש האחרים ככל ולא אחר 1אתה גטורהמציאות
 הנופים טתארי רבר כך ואין ומקריו הגוף טשיני "שינוך 1לא הגוף כח1לא
 הנאזו ,אתה ולהרים ולנרל להעכר ראוי 1אתה הנכמואים לכל קרטוןואתה
 ואחה הנב.אש סכל למעלה נכקאך משה וננהאת הנכיאים כל בפינבואה
 ולא הנבורה ספי נפש 1טש.בת שליטה הורתנו חשסים מן ירו על לנונתת
 בהם תחרשל ולא ארם בנ. סעש. יורע 1אתה טוחלפת התורה ואתתה,ה
 ותחיה האהוב פשיחנו ותביא לרשעים רע ולענוש לצריקים ט1ב לנטולוררכך
 יוק1ף עליו רחוקה השעה אם שם עור עקרים. '"נ הם הנ"ל אלומתינ1.

 שלום שתהא פלפניך רצק יהי עולם של רב1נו ויאמר מעלה כלפיאצכעותי1
 שסע נאסן פלך אל ו,אפר סיני הר וכסעטר עלה כשם,ם משה ויכויןסנ1תת'
 אמרו תשובה נשערי כתוב .רוחם. רבינו לשון כאן ער אתר, ה' אלקינ1 ה'ישראל
 כולה החורה כל קתם כאלו לטיתהו סטוך אחת טשיה העושה כל 1-לרב1ת.נו
 .סטוך ער שחלה ניקטילי' בר.-י טעשה חררים בטפר 1כתב בעבירה,וההיפך
 כסאונש ווכיוהיו עונותיו שוקלין וראה תיר %א ות,ר נש ולא ונשלפיתתו
 החחיל ,סיר אוחם והניח החפיל,ן שאל 1נתחוק נתעורר מיר כוה והשק1לין
 ואלה לכל "ש לכן כ.ון. ער ~כיוח'1, גף הכריע כי לחים סטטתו 1עלהלהרפא
 יתו וש כמ ש רורווהו יוכיר1הו אוהביו גם לו שאפשר טה בטצוחלהתח~ק
 צרקה שנותנק העולם כררך ולא ליתנה .צוה שההא יוכירוהו עבורו צרקהליתן
 יוצ'א שלא יוהירוהו עלפא ליה רתקיף כשעה החולה אצל העוסרים יריעחו.בלי
 רגליו יעקב ויאסוף על ב~וחר כראיתא טיתה בשעה לטטת1 חוץ מאכרי1אחר
 רברי עטו ירברו ל0וח שנסה סי חם-ח סיסן החסירים בספר כתוב הטטה.אל

 אביו עיני האש הבן בן לחולה יש אם חורה. כרנרי נפשו שחצא כריתורה
 ררך על בווהר שמרש עעיך על ירו "ש,ח ויוסף כענק הסיתה אחרחיכף



 אומץיוסף6מ
 שכתבו טה 3, יקו"ם שסחתו בשעח תמיר לנו אל אלו דברים שמשים ם,".
 ארם שיראה לוטר רצונם תטות, שלא ער טות תטוח שלא רלונך פוסרבעלי
 ,חברך הבורא לככור עת ככל ענינים 1בשאר 1בטשתה כסאכל חאות1לשבור
 אינה התאוה טעלם והפרירה הם,תה כוה צריק ואו לפעלה, שכחכתיוכסו
 כשר ארם של נשטה 'צ'את בשעת העוטרש ח'. נקרא ובם'תת1 צערלו

 וו. קריעה 'ר' 'וצאין המלכוש ובשול' לקרוע.מח1יבין

 אינן.דיני
 נכ. על 1לישן וין כבשר אסור סינן, כר לפנ,ו טוטל שסתו רהינואונ~,

 בשבת אכן בחול רוקא והינו הטצות 1כל 1חפילין שטע פקר,את סטור וכןטטה
 אם וכן אסור. ,ל,לו שני טוב ב.ום אנל בכל וח"ב טוחר ראשון טוב,יום
 מהכיח המת את  ומאר אם אבל עטם.ן. ירי על ראשק טוב כי1ם לקברורשא

 לטעשה הלכה ראיחי למחר שיקבר1הו רעת על הטהרה נמת בחיבהושמוהו
 לינע ופ1תר הכרלה 'עשה לא שבת במ,צא, רפסח. ב' ליל חסררלעשות
 הנפן פר, 1בורא הברלה רק .כרך 1לא הכום על ,כריל הקכורה אחר ולסחרתוכנר
 ערבית חפלת אכן ~טנה, עבר לא ער"ן עור אם הקבורה טן שיכא ער יתפלל1לא
 היום על שעות ר, ק1רם סהקכורה בא אם 1לטחרת1 לשלם טחויבאינו
 במנחה. אפ,לו תפילין סניח שאינו רק כררכו וטתפלל שמע קריאת קוראאו
 כלא שטע קריאת יקרא ,שתכח ואחר ישתבח ער יתפלל שע1ת ר' עברוואם

 1' עברו ואם עשרה, שמ1נה ,תפלל שסע קר,אח ואחר ולאחריה רלפניההברכ1ח

  רומרה פסוק, רק יקרא לא ,אילך ,משם שאטר ברוך ער רק יתפלל לאשעות
 הכרכות. בלא שמע 1קריאת וישתבח שאפר ברוךגלא

 דקבורתף המלךין דהנהגת דלריתך המת הדצאתדיני
 הוצאח סחלקש עמנו שפה בטה נסתפקחי הקלושה רעתי על עסריסי1ם

 ומביה לו,ה פה שקור.ן והוא הטהרה בית ער טהבית רהתנ1 לשניםהפת
 עקר., סהם איוה 'רעתי לא ולכן סצזה, פה שק1רין והוא הקבר ערהטהרה
 השם סן ספך לקחתי 1לכאן לכאן סנים ראיכא כרור רכר ירעת, שלאהאחרי
 את ללו1ח כשהולכ.ן הטצוה. עיקר הוא טצוה שם קרטונינו שקורקרלמה
 ער ,מטתינין המטה לפני העופרים א1תם עברי יאות רלא בעיני נראחהטת
 להמחין ילכ, רק אחר,ה הולכין כן ואחר פניהם על אותה להעכיר הטפהנוא
 הוא. רמסתכר וטעמא הבית סן יצ,אתה ת.כף המטה אחורי שיהיוכיוופן
 אם מסתסא, בשבילו תורה חלמור ,מבטלין 'ר1ע מאר הנריל הפת הל1תתשכר
 רהיכא לי תראה פלונתא, איכא ובאשה ומקרא. פשנה לטר שלא שירועלא

 ואפילו עבורה. תורה יבטל אל סססק אבל להחמיר סוב חורה ביסולרליכא
 אם אכן תחלה, ר,ראשח טחמאין מינן בר מת'ם שני כש"ש פפגיו."ים אפוח ר' לליתו לפחות סח1יב או הטת נושא. ראה אם חיובא רליכאהיכא
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 קסנה אבל נרולה ור1קא תחלה האשה טוציאין או השניה היא נר1להאשה
 כחבתי. וריניה ישראל קכרי לרואה הברכה נ1סח פה. סעשים נעשו 1כןלא,
 להספירה לא אם תורה רנרי לרבר אסור קבר או סת של אסות ר'ת1ך
 כל כולו הקברוה בכיח או קכר של אס1ת ר' תוך של1ם שואלין אין1כן
 הסח רעוסקי לרוו יש וסזה אמ1חיו. לר' ח1ץ אפ.ל. המת נקבר שלאומן

 וקלוח שחוק ועניני כליצנ1ת 1לא ,כ'ראה כא,סה רכר.הם שיה.1 צריכיןוהקבר
 רנהונה הנט.לה יותר. מאר נר1ל ע1נשן הטקום שכוה רק תסיר האסוריםראש
 לש,ם שיכנס1 קודם לנט.לה והוה,ר1ת הקכר1ת כ.ח ובחצר עלסין ביתכחצר
 אל מקום מכל אלו בענ.נ.ם תסיהא מקום .ש רהיטא רלפום פ, על אףב'ת
 הש נטילה בשעת סמך. .ש לכ,לם כי הותיק,ן קרט1נינ1 מנהנ בע,נ.יליוו
 הישיבות בשת. הכל בין פעם.ם 1' לישב טנהנ. ונו'. לנצח המ1ת בלעלופר

 שב'טיהם ומהשבות הטעמר1ת כסנ.ן הקברות בית וחצר עלסי: ביתשבחצר
 ער נועם יהי לומר 1יש השלום. עליו הטלך שלמה שאטר הבלים שבעתננר
 שפע קריאה סרר בביאור בארוכה שגתכתי כסו הט1מאה ר1ח1ת להכריחסופו
 צריך אק נ~ם רויהי תיב1ח בסנין רבר.ו ולפי שמע רקריאת נועם 1יהילנכי
 הנ"ל כ'שיבה ולא למטת1 הסמ1ך שמע בקר.את לא ימים אורך פסוקלכפ1ל
 טיושב המתחיל'ו כאותן ולא בכ1לן לכופל1 שכתב פשה סטה מרעתלאפ1קי
 רנ,לוח הנ"ל 'שיכות סק1ם טחסי. ה' אתה בכי הטמיסים כאותם 1לאכסתר
 אחת, תיבה אפילו או נועם 1.הי שם טלוסר לי~הר יש לכן נקי שאינ1ה1א
 סטיגופח נקי רוחותיו מר' לישיבחו סביכ שיהיה לעין רב רקריקוצר.ך
 שכלה סטקים אפוח ר' 1סלאחריו עימו סלא לפניו שמע, כקריאת המבוארכרין
 אלפ. אלף סריכורו יפה שתיקחו היתה או ט.נופת חשש יש שאםהריח,
 חכפינו שררשו בה עונה הכרת כזה ה' ררבר עונש עליה איכא ראופעסים
 שבתצר בכיור מים כשאין וכפרט להנלן רחסנא הע,למות טכל שנכרת1"ל
 כלהסקוסוח סתטא שם אשר העיר כרחוכ הפתח לפני ליטול שרנילים עלמיןב.ח

 הליכתן כשעח הנשים מבת לפר1ש והירות צריך סאר סה צ1אה.סלאש
 הטוטאה רוחוח וה ירי על שהבריח .ר,ם נטילת אחר ובפרט1ת סהטת1חזירתן
 נוהנין הירמישא שבק"ק 1שסעתי יר.הן. על ב1 להתרבק 'חור1 שלאסעליו

 כלא1 עובר סחו הפלק הנשים. כשבא1ת הכותל לצר פניהם להפ1ךהאנשים
 כטבהאר נפליים בענינים הקמלה ~צר לפת נרול ביווי איכא הלאווטלבר
 שר. לכבורו כהלנת1 צורך יש אם אכן תצא. רכ. 1נרקנר נשאכפררש
 חים רוח עור כו יהיה פן פטש למ,תה כסוך להוציאו אל פנים כל1על

 הקבורה שאחר בוסננו שאירע נאמר השסועה 1פפי פעמש איוה אירעכאשר
 טצאו הקבר לפנות הוצרכו שוטף גחל .ר. שעל ומפני לאיתנו הנקכרחור
 וטקרוכ הנקבר צער מרוב בפצעים והראש טרם רשיטות טלא הארוואו

 קורם שעוה ג' על.1 שעברו ער סהכיח הסת להוציא שלא פה תיקק:עשה
 הםתינו אם אף שאו הלותה קורם הקבר תקנו לשבת פטוך נפטר ואםלויהו



 אומץירסףמ3
 המנהנ ה.ה טאז נקבורתה לפהר יכול'ם היו מקום סכל הלויה קהים שטתג'

 להוצ,,1 הלויה קורם העולם כל סערו לא כרחיבוהינ1 מינן בר סתכשהיה
 נתכטל שנה בכ' אכן פסח, כהלכות בפהרהל כתוב וכן עלפין כיתלחצר
 סח היה רחוקים 1לעתים ס1עט,ן הקהל בני היו שסתחלה 1אפשר טעם, בליהטנהנ
 לקהל הכברה ה.ה ולא סטפר מת. רק טליין הי1. לא הקהל אכלו ואלו מינןבר

 הסעורה בשעת טינן בר טת להיות כן אירע שלא פאחר כאכילתןלהמתין
 נחבטל יפרוץ וכן .רכה כן הקהל שנחרבו עתה אכו המתינו, לכן פועיר פעטרק

 לכטל שראף שכן טכל תורה הלסור עכורו לכטל שראוי טי פנים כל ועלתענין,
 היא מצוה סקום ומכל לארץ בחוצה חיוכ אינו פסש קרקע קכורת האוכל.~סן
 ובכור כהן קוברין שבפולין 1שסעתי זה, על טקפירין אין לטה ירעתי%א
 שיהיה צריך ארון. להם שעהמ.ם וכהן י1~ת זולת הארון מתחתית גסרבלי
 ספורש ולסעלה טפחש ח ששיעורו 1נראה הקבר, רופן הפסק לארון ארוןבין

 פה שנכשלין זה על תנר קראתי ופנע,רי טפחים. 1' שהוא ההפסקהשיעור
 עפר מילוי ירי על בהנכהה זה לתקן 1אמרחי 11 בהססקה חקברותכר1ב
 בי. רמשנח מאןוליח

 השבעה' והנהגת האבל אצל המזון וברכת והבראה קריעהדיני
 מלבושי1 כל לקר1ע צריך 1אפו אביו רעל שערוריה ראיתי הקריעהבענין

 ובשאר הכי עברי לא ררובא 1ר1כא לכו שינלה ער פשתן של הכתונת מןתוץ
 של הקראנן אם וע,ון רקרוק צר.ך 1כזה העל,1ן בסלבוש טפח לקרוע צריךסתים
 שתחח באוסן המלכוש על כפ1ל שסונח אחר וה שיעור ככלל והקוטאהסרבל
 שכקראנן הקרע הר1ב על וגם לבו אל יתן החי וה 1כל שלס הטלבימהקריעה
 בבית מקום בכל הוא הקריעה 0קום קר,עה. יר, י1צא אינו ושם לאחריוה,א

 מפנ' הוא רטעמם ואפשר שטאל כצר ואם אב על לקרוע נהגו שפה רקהצהאר
 שאר ועל שסאל פצר שההא לכו שינלה ער השיעור ו"ל חכסינושנחנו
 מינן כר וה אחר זה אבילות שנ, שתקפוהו מ. יטין. בצר קורעיםקרובים
 תראה הראשונה, הקריעה על סשהו רק פוסיף שבעה אחר קרוביםסשאר
 אף משהו רק מוסיף אמו ועל אבי1 על היתה הראשונה קריעה אםשאסיל1

 כרבר. הלכה מק1ם טכל האחר כצר לה.ות ראויה היתה הטנהג שלפי פיעל
 שבעה לאחר אפילו ואטו אכיו ועל טפח, מיטיף שבעה ותוך באבל4(המיקל
 1' אתר אפילו ואטו אביו על חרש קרע לעשות נהגו פה לבו. שינלה ערסוסיף
 חתם אורח ערוך בשולחג כתוב הסוער בחול קריעה ריו קרוכים. שארשל

 רק לקרוע שלא באשכנו שנהגו ום"ה פהר-ל בשם תקמ-ו סשןכהגהותיו
 וררשח' חקרת. ופה המהגר. לאחר קורעים קרובים שאר ועל ואפו, אביוש

בפטירת
 ועק"

 לנהונ * נראה וכן סבורר סנהג שאין רכה בהושענא ףל הונעק
 לפחוח לקריג חיבים ותורתו טפעש.ו שי1דעים חכם תלפיר או רכ, עלכנ"ל.

י(
 שוושי
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 ועכרי סצוה עכרי רלא וסכר, האכילים מקילין הכראה סשרת הכנר.בשולי
 כסעורה להם הנשלח 1ין והלחם הבש,ם כל ששולחים במה נרולהעכירה
 מינתהו פירי טעם, 4א וא'נהו אחרים לענים או ההקרש לביחראשונה

 סע1רה כל האבל יאכל שלא ה1א נרול ח'1ב כ' כז'ת טיניהו טעמיוהסהררים
 לאכול מותר הלילה ער האכל אכל שלא נפשך אם אכן פשלו.הראשונה
 בברכה רכיעיח כרכה לשנות סחויכ ו' תוך האנל סשלו. הראשונהסעורה
 כוראנ1 מלכנ1 אבינו האל העולם פלך אלקינו הי אתה בר1ך יאמר, וכןהס1ון
 אמח רין אטח אל והמם,כ הטוכ החי הטלך יעקב קרוש קרושנ1נואלנו
 כל כי כרצונו כו לעשוח כעולמו של.ט בטשפט נפשות לוקח צרקשופט
 ולכרכו ל1 להורוח חיכים אנחנ1 ובכל ועבריו עמ1 ואנחנו משפםררכיו
 ולשלום לחתם ומע* טעלינ1 הואח פרצה יגרור ה1א ישראל פרצוחנורר
 כרכה רס1ף וטעלי כסקנם איתא 1בנמרא הפוסקים רככל 1אף וכו',הרחטן

 ולא כן, לומר צריך או האבל ככית טברך כשאחר הינו וה אבל וטעל,11
 ב,חיר מנרך כשהאבל בשבת אבל לטה. ירעתי ולא כן סברך לאחרראיתי
 ע~מו האכל אפילו א1 סברך כשאחר אבל כן, לברך 'ש אבלים רנ' ב1יסוןאו

 אבל לברכה. ואין רפרהפיא פילחא הוי אבלש שאינן אצלו אחריםואיכא
 בטנחה. תפילין שמניחין הטועים כאהזם ולא ראשון י1ם כל פחפילקפטור
סצ1ה

 להתם~
 אכל. שם אין אם אף הטת פ.תת כחרר שבעה כל בעשרה

 הכי *ה רעביר לסאן כחלסא ס.תנא ראיתחוי קטך( טוער בססכחתואיתא
 חנוכה בהלכ1ת כתכ ב0הרהל רעחי. את שהנחת רעחך תנוח ליה1אמר
 שמרליק,ן בנר המנהנ האכל. אצל וחנוכה חורש בראש הלל אופרששאין
 ער הכנסת בכית ו' אחר נר שטרליקין המנהנ וכן 1' כל ארם בו שפתכחרר
 סקום כשום סצאח' לא תככה לא הלילה וכל היום כל חורש עשר אחרתום

 בנר פנהנ אק איטליא שבארץ שמעח, ונם ט1בא הבחראי בספרי1אפיל1
 שאין פ. על 4אף אותו, טכבין התסיה ואחרי הצבור חפילת וסן כל רקתמיר
 הרבה להרר אק אשכנו כארץ נסש נוחי אבותינ1 שהנהיגו סחסנהגל111

 וכל חיוב. אין וה לכבוח, עשוין שא.גם ספני משעוה נרות להרליקאחריו
 וראיתי בשבח. שככו הנ"ל בנרות שב,ח לנכרי אפירה הוא :רול שאיסורשכן

 שבח במחוא. בארץ לישב ו' חוך חאבלים שטחטירים שסוח שלחומרא
 עולה שהשבת כלל צריך ואינ1 השבת יום של האכילות להשלים אחתשעה
 א' ליום השיכת הלילה תעלח איך ועור שבסרהס.א, רברים אכיל1חבלי

 שהחסירו טסה יוחר באכילות להחטיר שא.ן ופלכר חשבח, יוםלאבילות
 בטשא' קרוכה בשטועה שלפעסים קולא *רי אחי זו חוסרא נם ףלחכסינו
 שבת בערב נשלס1 שהו' 1כסב1רים בלילה כיה אחת שעה תיכף יושביןשבת
 ספני נרופה ראשכנוט רנחסחא כעינ' נראה חנ"ל. מטעם היא פילתא1לאו
 איש אין כולו הי,ם וכל הכנסת בית שיאת אחר חיכף רק חולכיםשאק

 ששיה ס" "ד ש קג"ב רף שצ8 פיגץ: סשה ר של בשריגשא"



 אומץיןסףש
 ~נת סוב בעיני וכן וסצטער, באבל סשתוטפ ורוטם 'ושכ האכל ונפצא"חי
 קבלח, 1גלסור. שכול אותו לשנת יניחו שלא 3אופן אחר אחר האבל כיתאל

 שום האבל סכ.ת ליקת שלא שנוהנין שמה ו"ל סנ"ל מהריה הנאוןסט:ר.
 רכתכ: מהא בא וה שטעות ואמר בעולם שקר שים לו אין ו' תוךרכר

 ליסלו רשאי אינו האבל לביח כו לילך לחכירי חלוק הטשאילהפוסקים
 האכילים לקר1בי בשכת מלבושים שינו. ר.ן האבל. יטי שיעבר1 ערמסנו

 שבח בכניסת וב"י האב"ר פה שה1לכ'ן 0ה חקש"ה. סי' לעיל כתבת' כזהוהטעות
 שהוא קכלחי הכנסת לכית האבל ללית הכנסת ביח לחצר לברכוססוך
 עישין שבפראג ,שסעתי המת קבורת אהר. ;"ל ב.מ.הם שעשו לשורהוכר
 טב.ת כשי:עאין כשבת שבשחר,ת חורפ. בי0י יוכורנ. ברכ:, קורם ססששורה
 כ'ח פחח. שני שנין האבן על אהר אחר יישב.ן הע:לם רוב היוהננסת
 מטור, וקכלתי תחת.1 אחר. :ישב ת.כף קמ.ם והיו כמיטריה רנע כסעטהכנסת

 להוש.כ רנילים היו שטאו נשתרככ הוה שהטנהנ פה אכ"ר שהיה ילטהר"ה
 כ0ו אצלו .ישב'ן והקהל התפילה אחר כשכה הכנסת כיח כחצר"אכל
 פ. על אשכנו טנהנ שכן הרא"ש בשם שצ"ך.( כטיטן רעה י:רה כטורשכתוב
 הנה.ני האבל עם כיש.כה המנהנ ש;תבטל וטא: לטקרש ~כר שה.ההסררש
 ספנ. רק זה א'ן ולרעתי לוכר הוכר בטל עתה והן כנ"ל אחר אחר ל"שבלוכר

 :אח השכיל1 חכמו ילו משמשת ה.א טה וי .ש'בה ואח את .ב.נו לאשהכסילים
 אבות.ני מנהנ שכל מנהנ ש1ם על ללעונ א.ן כי הטנהנ בסלו לאלראשיתם

 לא הלבבות וס.ע1ס כג:,רות הספר.ם ואיבור הגל1ת שלאריכוח רקחורה
 חשש בו ש'ש לא אם מנה: שום לשנות א.ן לכן כלום. הטעם לנונ1רע
 ה1ראי. מפנ. הספק לה:יח שאיןאיסור

 חידש. די"ב שלךשיםדיני
 אחר רגע רק לגער אזתן טלבש,ן וה0הרר.ן טאר טקילין לבנותבכתונות

 קורם ללבשם שיריך לי נראה לפחוח כ. נטור איסור יוהו תיכף אותןופושטין
 בפוסקים הכתוב שעה שלש1ן להקל לצרר יש אם ואף חרא, שעההפשיטה
 ובאסח ולילה מיום שעות מכ"ר אחר שה1א שעה קוראין שאנו סהאיננו
 פ.רוש כי שטוח של חכרא הוא השביע' ב.ום ל,שב האבלים שרניליןהשעה
 רק רשכ לשבת סמון השכעה חתח.לו אס וכן מה, ומן הוא בנמראשעה
 סברא אין ל3נים לב.שח ר.ן גב. סקום מכל ב1 יצא סחוח או שעהעישור
 לוה :רולה וראיה מטיול, לימנע עריכין חורש :'"ב שלשים כל 11.לקולא
 וכ. וקשה הכנסח, לביח רק ב.תו מפתה י:צא האכל אין שכשבתהסנהנ
 היא הליכתו טסח0א בחול כרחך על אלא פכחול י1חר בשבת אבילוחנוחג
 כל אסור בחול רט.ול מ0.לא בשכח כן שאין מה שרי לכן לטחתתוצורך

 שיי4 פוש; פאק 4,א 8י-1ט
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 שפעלים .רוע לאבל,ם הטוון וברכח ולגו:צח וברכו הקרישים ענין ץ בשכתשכן
 וה תיקת אכן 1.וחר, .ותר טוכ החס.לה כל ולהתפלל פניהנם, נן ירי עלהטה
 ועל התפילה פכל שבעתים מוע.ל תורה לימ.ר אכל הארצות לעטי רקאינו
 להכב.ר ערך אין תורה חירוש. טחרש הבן ~אם ערן, לגן הפח טכניס,ן כן.רי

 ררוח, הנעלם במררש טוכח כן טעלה, של כישיכה כן יר. על אכיושווכה
 מה כל כלימור להרבות נרול נהשחרלות ,וררו ואם אב על אבל כללכן

 עלם,ן ב.ת בתצר האב*ם שנחעטפ. הסנהנ היה סאו חכסתו. לפי לוראפשר
 בת'ם הבעל, אכן לרש ל.ענ מסני טליתוחיהם פשטו הרק צרוק שאחררק
 ונראה לביתם. כניסתם ער ראשם סעל זזו לא כקאפ"א כנון סעוטפיםשה.1
 ולכן עיט.ף, בלי עלס'ן ככיח לקהל .כנסו שלא כרי היה שהטעם פשוטלי

 האבלים הולכין לרחוב טחיץ הולכין היהור,ם שא.ן חגם יום שבכל בהירסשנוהנין
 ארם ישנה אל לכן קאפ"א, אשכנו בלשון הטטרון בעט.פת ההוא היוםכל
 המנהנ פ. על ב"ה כחצר להתעסף להם יש וכן אבות.נו, סטנהג בוהנם

 וח.תם אומר בפה או בכחב ואט. אביו כשמוכיר חורש י"ב כל הנ"ל.מטעם
 טוחם, אחר. כיבור פצות מקים ובזה לאמו סשכבה או סשכבו כפרתהריני
 י"א רק קריש אומר,ם הבנים שא.ן רלרירן לי נראה אכן כפוסק'ם פשוטכן

 כניהנם חרש ."כ שמשפטם כרשיע. אכ.הוו לאחווק. אתי רלא כריחרש.ם
 חורש. ."א אהר סשכבו כסרח הר.:. ולומר לחתום ראוי אין וה טטעם כןאם

 חכם תלטיר האכ אם ובפרס אכיו שם להוכ.ר כר, פלוני כר יכתוכעצמ. שכשחותם הוא ואם אב כיב.ר אצל האמור וכטותם בחיהם מכברםשככלל
 כהתיסת. הארכח' וה וססעם וכיוצא החסיר בן לכתוב גרול כבור לושוה
 תורה שעל גרול כבור הוא ולרעת' על,הן שם. שחתסתי הר.נ.ן פסקיככל
 הנ"ל. טעם סלבר שמו יוכ.רור.נים

 כלה. הכנסתפרק
 ש.עור, להם שאין הרברים סאלן שהיא לחופה כלה בהכנסת גרולהסצוה

 קול שומעים אם ואף 11 מצוה לקים כלל סקפירין אי:ס רעלמא רוכאוה:ה
 הולכים אינם סקום סכל ההל,כה רואים כעי:יהם ונם לחופה ללכתהק.רא
 %א בכסונם ולא כגופם לא כעולם הפסר נר:ור שום בוה להם שאיןהגם

 עוכר ככלל או יחשבו עול פ.רק, .נכלל לב רוע אם כי ~ה שא.ן :טצאבככורם
 פפורשת שאינח סצר המצ.ה שטב~ה .חשכו טיחה שחיב חכטים רבריעל

 העוכר לטה הטעם שוהו חשובה בשערי יונה רבינו שפירש וכטוכהורה
 הקלה ון בפצוה *והר יש סאר סאר לכן מיחה. חתכ חכטים רבריעל
 הכנסת שפלשון לי ונראה שכרה. סתן מצר ונרולה כיס וחסרון טורחבל'
 לבית עם בקהל שהולכים ותיקין פי על הקרום שפהגנו לרקרק ישכלה

א בל 148ר בשבת רסעל מוןלא יי-ל נראה.(  בחי. 
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 והכלה שהחתן שאחר ולא וסוב ומקוכל סתוקן הוא לחופה אחריו והולכיןהחתן
 שלא יר. שעל רק כנ"ל תפיר נהגתי ואני לחופה יבואו הכנסת בית בחצרהטה
 סלכח החתן ש0מתין הר.כ על א.רע החתן לבית סועטים אנש'ם רקבאו

 להסת'ן הוצרכתי כן ירי ועל לחוסה השמש קריאת אחר רב וסןלחופה
 אכו וטו. א.כור ספנ. התתן לבית סלכת מנעתי .לכן רכ וסן ע'רכרחוכ.ת
 לרקרק רהתנו בעבירה הבאה מצוה יעשו שלא לרקרק צריכין לחופהההולכין
 העוסרים אכן אמנש, שכר גרול כי כולם על אסן ולענות הברכותלשמוע
 הכרכוח השוטעים שמן וכל הכרכות לשסוע יוכלו ולא והית.ל כשיההטרחוק
 שכרם שטא בלבר 11 לא א0ן ולענות אליהס להא~ין סקפ.רין א,ן שיחתן יריועל

 קרוב יעמרו שלא ירקרקו פנים כל .על מאר נרול שעונשם רקכהפסרם
 כשיעור 0ק,ם כריחוק יע0רו רק הכנסת כית בחצר להיוח הרניללסינופח
 לחופה לכת. קורם מנחה יתפלל שהחתן כתבתי ראשון בחלק לעיל.שכתבח'
 משל,ך שהחתן סה ענין ברכה, של כוס שיטע.ם קורם עננו להתפלל י,כללסען
 שנ"ה סיפן ברוקח כתוב בש.שב'נו הכנסת כ.ת 'ציאת אחר הסליתלהנלה
 אחר בשבוע אחיות או אחים לב' חופות ב' לעשוח לטנ.ע א'ן מצרו.וטעטו
 חים ראורח ערוך בשלחן כתוב נהנח.. וכן קסירא, איכא אחר ביוםרר.קא
 העולם פלך אלקינו ה' אהה כר.ך טכרך בתו*ם שטצא ראחר ס"ככ.טן
 כן על חתום כסשן ור יפשל כל העמק,ם שושנת ערן כגן אגון עגאשר
 אברהם, של ב:רש הכוחר כרוך הפרה בל וחוק בסהרה ש0רה אהכיםאילת
 טוכח ונם בשם יחתום אל מספק לכן בשם חתמינן אי לי וססתפקא כאן.ער

 התלמור חת.0ת אחר שנתקנה 11 הברכה על .וסף בית שהביא הרא"שמרכרי
 חים אורח יו0ף סכיח כרמוכח וטלכות כשם לכרך כרכה אינה כןואם
 וסלכות בשם טתחלח הברכה לסה ע'ון מק.ם כאן יש כן ואם ס"1ס.מן
 לארץ לחוץ סירהשלים כתב :"ל סג"ל ישעי' מהר"ר הגאון עיון.וצר.ך
 רסתיא הגרי עונש טפגי ראשון בליל טצוה כעילח לבעול ח0ור.תנ:ירות
 ככה. על לבנ. טהיר נפש כעל לכן בוה, מאר בכתבו והאר,ך לבטלהורע

 סוציצם טצש,ש שוה1שה הדת פק לטצן שהמחי פה השמה המר"ו בנ411ת 8יקי4 איוה שנהנה'א%
א שבר בוץ לקבי מה ע* לש ההמא שהמעיס 11 לא ג"ן יהה%4גיי  לגן 41וופ ותש * 'ש % שף 

 ש6 שהי1ם ששרלפעק

 התפארת.פרק

 כתב בא-צ במצותיו. הטתפאר טאר וטר רע כ0ה אפרש רברראשיח
 האינו כחושך שהולך שטי לרעוח הטובות סרות יעשה הכסיל לפונו, ווהבהקרטה
 כנון וכיותיו כל הטאברת אחת מרה שחהיה אפשר הסרות בחיקוןטתכהן

 והאיש חבירו של בננוח חס.ר עצסו ופיפה וטתפאר פעשי. עלהטתנאה
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 קטן נקב החבית כתחת.1ת 1יש הטש1בח ק חכית שמטלא למ. רומהההוא
 כאן ער א1תו. 'סת.ם לא אם הקטן כנקב הטשובח הין כל שיאבר ססקא.ן

 כע'נ'ך ראה נם ראה ה' לרבר וחרר הנלבב הא'ש ואתה הסהור,לשונו
 הטרקרק אכן כמעשיו. הפתפאר בעונש הנ"ל החסיר הפלינ טאר טהשלכך
 כמרת שרניל למי רק איננו הוה החס1ר שעונש 1יבין יראה וה ססרכלשון

 בננות תם.ר עצטו ומיפה 1כתב כלשונו שסים מה אכן תמירההתסארות
 הנ"ל לעונש תנאי שיהא 1לא הכי כתב רלישניה שיטפא ראנב נראהחבירו
 חלק לו שאין למכתב ליה הו. טיניה רעריפא ספש וכלשונו ככתבו ח:יראי

 שאינ1 וטי חכירו. בקלון המתכבר על 1"י חכסינו שאמר1 כטו הבאלעולם
 בכלל ש~אננ1 אף לעתים רק במעשי. להתסאר תסיר רניל שאינו 11 מרהבעל
 שכר סקכל שאינו ומלבר בירו הוא נר1ל ע1ן פקום מכל הנ"ל הנרולעונש
 מירושלם' בר"ח שכתוב כמו כך על ע1נש לו 'ש נם עליה שטתפאר חטצוהעל
 לטה לון אסר באורנא קב1ע ר),הנם רתרעא צ'רא אוטר חנינא בר יוסיר'
 הטובש מעשיו הטסתיר שם כתב ע1ר וטפרסטא. צ~סא רח1ת א"ל כןרא
 הלבב1ת ח1בת לש1ן אעתיק והנה הר,ן. מבעלי נסתר שיהא שכרו ארםמבני
 הן אחרת כונה בשיחוף יתכרר השם את העובר של הנרולה רעהלירע
 שקורא 11ה הבר.ות בע'ני לשסו ככור לתת הן טם:ן ההיא בעבורהלהריח
 הפעשה יח1ר טטפם.ר. והשלישי כקיצ1ר, לשונ1 1וה חונף הה1א בשערהטחבר
 עבורת1 ט'הר ואינ1 אחרת סבה בעבור עכורתו שיעב1ר ל1טר )ועונולאלקש
 יעכרהו לא ארוניו את ,ורע שאינ1 מ. שכל ספני הוא בלבר( יחברךלהשם
 כף ועובר והנוק התהגלח ממנו 1.תכן ענינ1 שנ1רע סי יעכור אבלכלב1
 הח1נף על הצלמ.ם לעובר ,תרון ו.ש ענינו מכיר ולא אותם הבורא ולאארם
 )רצ.נ: נכיא ירי על מ1והר אינו הזה בזטן הצלם.ם עובר כי הא' רברים,בר'
 אלק.ם בעב1רת המעוה קבל המחנ,ף אבל בנב,אים( סאמין אינו כילוסר

 באלקים פמרה שאינו מי עובר צלסים העוכר כי והכ' וולתו, מעבורוהאזהרה
 אין הצלט.ם ע1בר כ. 1הנ' כאלקים, שמטרה מי את עובר המחניףאכל
 הח1נמ אבל כפירח1 פרסום ספנ. ממנ: נשמרש והם ארם סכני נסתרענינו
 שבמר1ה הנרול והוא לה~יקם 1,כול כו בטוחים ארם ובני נראית כפירתוא.ן

 ע1כר הצלמ,ם השבר כי :הר' וטסתה, יהיר חונף בלשוננו ונקראחעולם
 כע,נ,ך הראית לש1ני. כאן ער לנעברי1, תכליח אין .החונף בלבר אחררבר
 ל'צלן רחמנא ורה עבורה ע1בר סעון י:תר החונף ע1ן סחשכ ה1ה חחסירכי

 הנ"ל החונף הוא אותם פפרסם לפחות או הסובש כטעשיו שטתפאר סיפסילא
 הברר:ח בכל שתך הנ"ל חונף ענין ארם. כני טפני טעשיו עושהשבורא.
 ויחציכוהו לחסיר העולם ש.חו.קוהו כרי כהם להתפאר כרי לעשותםשאפשר
 שיכות ש,ש ש1נש א.פנ.ם בכמה א1 אותו ויהנו טמ1נם לו ףאמינובראש
 שכ'ח ח1רה ובבעל. כולם על שעולה חיתונים הנאח או ונכור סטוןהנאת
 שיחויק1הו רק ההתפארוח כל שאק הסצות פכשאר יותר סאר טיור :חרכר
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 התפארח נס איכא לחסיר שיחויק.ה1 טלבר ת.רה כרבר. אכןלחסיר
 ~בר, כוה שעושה ום' בארץ אשר ה:רולים כשם כחכטה ושם יר ל1שיש

 הה" כר.ך הקרימ לפנ, שעשועים שהיא סאחר כ' וטכופל כפ1ל עונשותורה
 לקנ"ק חולין הקרושה יעשה אם לכן ערן אין התורה .לקר1שת חסרח.וכלי
 סכל .רחק נפש1 שומר לכן לע1נש1, ערך אין בוראי קים בעולם אובר;ולם
 א1 ברבש שר1רש בשעה לבבו את החכם 'רום שלא וכפרט בי1תר.וה

 לקול. הטקשיב.ם לחבר,ם או לתלם.רים ספרו או פרק1 וש1נה ש'1שבבשעה
 טשפטיפ, לפנ,הם שם 1הוא על.1 גצכים 1העם מרין על ש.1שב כשעהיכן
 שיאו  לשמים יעלה אם לככר1 אחר.1 הולכ,ם כשהיו לתלמ.ר'ם אמרורכ

 ארם כל יוכ1ר 1וה איה1 .אטרו ר1א'ו יאבר לנצח כנלל. יניע לעכ1ראש1
 חהיה אל הכל לאר.ן ומפאר שטשבח כשעה החון יכן לבב1. רום אתלשבר

 ליקח ארם לכל "מ אלו ררכש ועל הקהל כע'ני בקול. חן למצ,אכינתי
 משום ולא בלבר שפ.ם לשם רק עב1רתו 'עב.ר שלא סעשיו ככל בנפשיעצ1ת
 לא סקום סכל שט'ם לשם עכ1רחו עיקר חהיה ואפיל1 כע1לם, אחרתפנהה
 וה משפט עש.ת בס1כה ו"ל חכט,נ1 אמרי אחר. ורבר שסים שם,צרף
 ,הכנסח המת הוצאת וה לכת 1הצנע חסר,ם :מיל1ח וה חסר אהבתהרין
 אמרה בפרהס,א לעשוח שררכם רברים 1חומר קל רבר.ם 1הל.א לחופהכלה
 ער .כטה, כטה אחת על בצנעה לעשות שררכן רכרים לכח יהצנעת.הה
 ל1 שאפשר מה כל אפ.ל. :ם סעשי1 לפרסם שא'ן רמלבר פ1כח ס~הכאן.

 ה:.ר התחלת1 הנ"ל רמקרא לשכר1 ערך אין 1או .עשה בצנעאלעש1ת
  שא.1 רסשמע ונו' חסר עשות אם כי ממך ר1רש ה' ימה ס1ב סה ארםלך

 .ש הלא נרולה תימא ווה האלו מעש.ם רק מהארם ר1רש הוא ברוךהקרזש
 שהוא לכת אהצנע רק קאי לא הרר.שה רע,קר לי נראה לכן מצות,תרי"נ
 וגאשר כחוכ ובא-צ בהם. וחי הארם א1תס ,עשה אשר חסעשים לכלכלל
 יוכל לא 1אם להסחירה יכלת1 כפי ,זהר ,ר1 על טצ1ה יחברך השם.נלנל

 ברשוח אם כי הכרואש מן יהא לא והנזק התועלח שכל יזכורלהסתירה
 ישטח ואל ,תכרך מאתי ט1כה ה.א כ, בלבו יחש1כ ולכן .תברךהב1רא

 ארס. בני אותוכשטשכחים

 משוח. 89וש וסה מממ החיתר שפרש חרשארת מ9ניני ששסךר פח שכתבתיאהר

 שנשתבחו :רול,ם כטה שטצ'נו פי על אף לשונ1, וזה שם ע1ר כתבבא"צ
 מעש.הס ותופשים אחריהם שימשכ. כרי וחכר.הם תלטיר'הם לפני אלא עשולא
 .הנה לא אלו בפני ואפע1 טוב'ם, מעשים להם לחבכ כרי טצוה :ה1ראי
 אסור כאסח העולם כפני אבל עהמה אני או טרע אני וה באטרוכלבו
 שס1חר יאופנש הפרטים כל לפרש אפשר אי .הנה לשונ1. כאן ער להם,לניות

 תושת הארם ראה שאם הרכר,ם כלל סבינים אנו אלו סרכר'1 רקלהתפאר
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 רחטנא שיה-ה אופן כאיוה התועלת יהיה אחרים לפני טעויי שמיענא
 סספר הוא כ1נה לאיוה אנחש לב סצפוני ויורע לבכהז כוחן יהיא בשלבא
 לא טק,ם סכל לטוכה שכ1נתו פי על ואף כוה, בנפשו אשם המים ואלרבריו
 אם פי1 לסנור וה ספני טחויכ שא'נו לי נראה כך יאטר אם בלבויהנה
 הה.א הת1עלת אם שאפילו לי ו:ראה תועלת. מריבורו ויתא לסובהכונתו
 שיהיה רכר באיוה החשר מן עצמו לה1ציא רק טצ,ה לשום ט:יעאי:נו
 לצרקה סטון שיגובן סי כנק מטונו לענ.ן רק הה1א התועלת יהיה לא אפילוא:

 נרולוה הטלוח עליו להטיל לעשיר א1תו העולם ומח1יקים סצות רכרי.לשאר
 לי :ראה נהא האי כי כל המרובה התמ*ת1 .1רע,ם שאינם מפניוארנוניות

 שלא ג:"ל כפול בתנאי אכן עצסו, את להשב.ע שלא נפשיה לא1רעירשרי
 ולכל סיפורו ירי על כפחשבה1 להחככר ירז4ה ולא כנ-ל כמיפורו לכ.'הנה
 להתכבר סחשכתו אם אבל לאו, אם לכב1רו טצפו;יהם אם ה' רורשלבבות
 אפרש 1הנה אסור. מסק ריוח לו יהיה הה1א ככור ירי שעל אףבס'פורו

 הארם טבע לפ, כי ב1ה לב1 יהנה שלא לכו את הארם ירצה במהלך
 הכניעה כהשער שכתב מה ח"ה לש1ן אעתיק 1לכן אפשר כלתי כמעטה1א
 בנפש1 נקלה ותהיה עליה לטשבחו יב1ו הסוכה על ישבחוה1 ואם לשונו,.וה

 ויאסר ההיא הטובה טכפל. כו חתב שהוא פה אצל לקטנותה בעיני1וקטנה

 אם ואסילו האש מן כנשוץ אלא עונות, ::ר אי:ה אחי לך רגלסשבחי
 הטשינים ההפסר ספנעי ניצלת היא אם ארע איך למאומה :חשבהההיה
 או רקרוקיה בכל בשלימוה המצוה עשה שלא לוסר רצונו כאן. עראוהה,
 סבעו ננר לבו את להקשות הארם יוכל וה ררך 1על ראתה  שאינה לכינהעשאה
 עצטה ההנאה שואת לבו על יעלה וכפרטוח הס1בים סעשים בסיפורו יהנהשלא

 לעובר ח"ה כססר רסה אשר ח1נף כן ירי על ונקרא הפצוה עיקרמפסרח
 סצר הטצוה עשיח על בלבכו 1ישסח ירל איך .וכור כן 1אם ורהעבורה
 עונש עליה טקבל ונם כסלה המצוה הואת השטחה ירי על הלא הוההעולם
 לשונו, 11ה א"צ בספר ר"י נתכ שטחת1. יכטל בורא. וכזה 1רה עבורהכעובר
 שתכסה ער שלם בלב עבורתך שתהיה יתכן לא לך ויאטר שיחךהשר
 תתראה ולא קצר התפלל בלבך כבר שהיה ממה היפך ולהורוח הפ1כיםמעשיך
 הטוכ על תצוה ולא העכורה בטעשה העצלות להראות אך טובה סרהכשום
 הקל,ם כ0נהני תתנהנ אלא שסש יראת סשו תראה ולא הרע פן ח1הירולא

 וה ענין והעושה השחוק ורוב וחרוה ובסשתה בסאכל עסהם פעורכוההיה
 לאש קסנה מאש לבורח ורוטה סשכרו יותר אלפים אלף הפסרי סצוהלשם
 כנלוי הטובות כל ויעשה 1באריכות בכינה שיתפלל והטוב התטר אך:רולה
 כיון שלא אחרי בשבח לו 0זיק אק ישבחמו " ש יכברוהו 1אם1כסתר
 חבחין הטוכ סעשה תעשה אשר כעת שם כתב עור טעשה. בשעתלוה
 0אחר'ם אם אבל להיות ראוי הוא ס.*ל אשר הגסול סקוה אחח מסיעצטך
 עחשה חית אם העלם לפני תעשה אשר המעשה וה אם תכחק ונם שלםאינו
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 או וה לך. יברר ואם ברכים ע,שה אתה אשר הענין בוה חררים בחרריביחיר
 שלא הטעשה כענין גרול כלל הענ,ן ווה ר"י. לשון כאן ער שלם,טעשיך
 עכורה לעובר הח"ה בעל החסיר אותו שרסה חונף בכלל בעבורתויהיה
 יה'ה שלא שתהיה סה תהיה טובה לכינה סעשי, ששסר בסה והנה כרלעיל.ורה
 פרט, כל ~ה מכלל ולהשכיל להבק ירע והחכס ההתפארות עוגש עליוכוה

 ספר. על כולם להעלות אמשר אי כ, וה בענין הנולריםהסמיקוח



 שלישיחלק
ש,י  

 התחתון.שער

 המצות* לפרקהקדמה
 כאן. ער  העבירח, טן ובורח קלה לסצוה רץ ה1י ו*ל חכטינושטרי

 ליתו לארם יש סצות של שכרו יורע אתה שאין שסלברוהטעם
 עצ10 את הארם יראה שלשלם ו*ל חכסינו שאמרו סת לבואל

 וחצ,1 חיב חציו כולו העולם בל ונם זכאי וחציו חיב חציוכאלו
 ~כוח לכף העולם כל ואת עצסו את שהכריע אשרי1 אחח סצוה עשהוכא'
 חובה, לכף כולו העולם כל 1את  י~מו אח שהכריע לו אוי אחח עבירהעבר
 עונש 'סבול וההא ישא הנא ירו על הנענשים אותם שכל נפ8א כאן,ער

  בעתותיו שפונם הרבים הפנפים לבו אל .שים נם כירים, הויקם או הרנםכאלו
 טאר כוה שהאר,ך כטו ובתחתונשגעליונים

 כק~
 נחפשה בפסוק טכים

 תעשה לא סצות שעובר לסי רע א'נו וה שכל בנפשו הארם ירמה ואלררכינו,
 כו אק תעשה חאל כשכ רק שאינו עשה סצוח העובר אבל טעשהשעושה
 חמיעור ערך לו אק עשה סצ1ח ביס1ל שעונש בהיפך הרבר שאררבהעונש
 טחוטרח וה ענק לירן ואת' והואיל בהקרטה. חררים בספר בוה שהאריךכסו
 4"טר אפשר אי חררים בספר שכתכ תעשה לא טצ1ח על עשהטצות

 אסרו שהרי בעיני הקא ונפלאח 1נרולה עצומה סקושיא ח,ר1ש כלאמסררש
 חקלה חיא עשה רס19ח טוכח 1שם הן כפרה חילוקי ארבע4 ז*לחכטינ1
 מה על חררים בספר שם שכתב כשינויא נתישבה לא 11 וקושיאשבכולן
 שלמטה רק כיח שאין טאחר הוא עשה סצות עונש שח1מרת והוא ש0השהקשה
 וט"ני טאר גרול עונשו כן אם תעשה לא מצות על כטו ע*1 אותומענשין
 עונשו כל לקבל לארם טוב כי הבא בעולם עשה טצוח על אותוש0ענשק
 רפסח ל0יסר צריכינן וה לפי נם הבא כעולם שכרו יפסיר שלא ה~הבעולם
  שאק רוכתי בכטה ומוכח עשה סצ1ת  סשאר קלים הם כרת שעונשם1טילה
 חוא טאר חטור עשה סצות שעונש שפה ~ה כל לישב ל' 1נראה כן.הרבר
 בשב רק אינה חעשה לא מצוח לאפ1קי מעשה ביטול יר. על ה1א שביט1להטפני
 וטילה ופסח שניהם בשכר הסעם וכן כך, כל חסור עונשה אין לכן תעשהואל
 הוה, טעולם נם נכרתש חבא בעולם סחלקמ איבור שמלבר חומריהוהינו
 סועלת אינה שהתשובה טעטא התנו סכולם קלה עשה מצוח שתשובח סח1כן

 עונש ססנו לבטל טועלת רק סצוה כעושה הבא בעולם שכר ל1שהזיה
 תשובח1 לכן במקוסו נשאר חבא בע1לם טחלקו איבור שעונש ומפניהניהנם
 התשוכה ירי ועל בניהנם רק עונש בביסולה שאין תעשה לא פצוח אבלקלח

 וררק. עשה סטצוה .ותר חטורח תשובתו לכן וכל סכל חעונשסחבטל
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 טבשרין אין כטאמרה מצוה העהצה כל שבה בטסכת ו"ל חכסינואמרו

 סבטלה. גוירה נו1ר הוא כרוך הקרוש אפילו יוסף ר' א0ר רעות כשירוחאותו
 הרעח עי ישה שאיך בלכ. היה נם כטאפרה לשון בפירוש נסתפקתי כטהוזה

 ראם ועור אחטהא, ה~ו עליונות לטעלוח יוכה לברה אחת טצוהשבשביל
 ואהכתיו נפשי שאהבה שם8אתי ער עליהן, תהא סה חאחרות סצוהכן

 רף שכתב חררים ספר הוא בחברות ללפרו חכריות בפי והרנלתיולאחרים
 "ש מקום פכל הסצוח בכל לה1הר ארם שחיב פי על ואף לשונו, ווהס"א
 יסיו כל עליה יעבור שלא ובהתסרה נרול בכח הסצות סכל כאחת להחויקלו

 לאחת כא אם אבל הענפים כל אחר.ו גטשכים יפה האילן מן אחר ענףשהאוחו
 כסה שם וטביא כקצרה, לשונו כאן ער כולם, לאחוו יוכל לא 'חר הענפיםכל

 נראה כי הנ"ל סאמר לחררים ראשתמיטתיה לוטר אני וצריך וה. עלראיות
 טרנניתא כשם הביא וכת"ח כמאטרה. טצוה כונת וה ררכו שלפי פשוטלי
 הנ"ל סאטרים רשני ל. וגראה ונו', אטתתה על מצוה בירו יש טאיררר'
 לטורע'. צריכק אנו וערין אחר בקנהעהים

 חרר,ם פספר המצות לעשיח המצטרכים כלליס איוה בקצרה אפרשוהנה
 קורם לומר לוה טובה עצה ובעיני בה לצאת ככינה לעשותם א' הם,ואלו

 לעשותה הב' השכינתיה. הוא ברוך הקרוש ליחר כרי פלונית סצוה אעשהעשיתה
 הקרוש ליה רשרר הוא רורונא פצוה רכל רבה השסחה וכאהבהכיראה
 הטקובל הוקן תלמירו הוא סורו לא,ש גלה ףל מהרי"א והטקובל חוא,ברוך
 שהלך שנים 1' או ו' שוה ףל קאלפריס חים טהר"ר כוסנינו נרולהיותר
 בשכר היה הקורש ורוח חכמה שערי לו שנסתחו שהשיג טה שכללעול10
 ולא כולה הסצוה שיעשה הנ' תכליח. לאין מציה כל בעשית שסחשהיה

 על %א כעצסו שיעשגה הה' פרטיה. ככל גרול ברקרוק שיעשנה הר'טקשהח.
 היותר בכל הטצוה שיהרר הו' האסשר. בכל לעשותה שימחר הו' שליחו.ירי

 חכטעו 1אטרו תיקונה כהידור הן טמנה כאה שהיא הטק כהירור חןאששר
 ברטים, אלא חנם חמצוה יעשה שלא הח' כפצוה. שליש ער ט18ה בהירורו"ל
 הרכר.ם כל שפה יעין מאר חפץ במאותיו ואשר בקצרה, חררים לשון כאןער
 טהסה. ויותר בורשםעל

 אין עוברת סצוה שאר או אתרוג לו שאין מי ערוך כשלחןכתוכ
 י1קא טהומש יוהר יכוכו אל הסכוכו שאמרו וכסו רכ הק ע*ה לבובוצריך
 יעבור. שלא טסונו כל יתן תעשה לא מצוח אבל עשהסצות
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 רב,ם טושם לסשחן צסר בין עור הפסק בענין זה. ברבר אשור *נהנתי
 השנית כשפה והפשתן העור סן אחח בשפה הצמר לחפיר רק היתר אקכי

 העור הפסק מועיל אין ובזה אחה כחחיכה והעור והצמר הבגר תופריםוהטה
 גרוב זבטירקשין בשסלנ"ם טחט,ר ו*ל החסיר איט ראיתי נטור. שעטנזוהוי
 רק מצמר שאינו שסשום פי על אף פשת'ם בכנר או בפשתן לתופרם שלאנרין

 וכסרוטנ. בהטה מצטר אחר חוט בו .ש שטא סטעם עיוש של נוצה אומנטלש
 הרגליפ שסרננ כהור כן גם להוהר יש ספילא כן ואם בתשכ"ץ הואשק
 במטות.הם בסלק השוככים ררכים עובר' ו"ל. אכי כהי ולא הזהבומן
 שעטנו שהוא האל טבירר העשוין מקם אק אם המטוח אחר לברוקצרימן
 ושוכבש 0מרחץ כשיוצאין וכן מהם, למטות הטכסה לעשות שרג'ליןכסו
 שרובם הטשת על הפרוסוח הפחצלות אחר ונם כזה, לרקרק צריכין 0טות'הןעל

 שעטנז יריעות אסר פהרי"ל בליקוטי פרחץ. כריני שאכתוב כסושעטנז
 ונראה לנוי. שעטנו של ספה השלחן על לתלות כן גם ואסר בתרריםהתלויות

 חשש כהם ראיכא יכסתות כרים על נכרי בבית לישכ כן נם ליזהר שישלי
 בליקוטש רשם נב על אף טעור, כולן פני על עשוים אינם אם רהפנושעפנו
 לשמור יכול ארם כל ואין להנאה נתכוק שלא טפני אלא התירו לאטחיר
 כתב הליקוטש ובסוף לאיסור מיל סהרר"י בשם כהנ,ה שם כתב ונםט,ח

 בביח פסחפר שארם בשעה בו לרקרק "מ זה הושור לאשור. עצטוטהר"ל
 1'רקרק יראה לא אם עליהם כסתות להיות הספמלים על לישב שלאנכרי

 ססשהן. זראי התפירה כי סצטר אינם ותחתיתםשעליזנם

 ושרוה. נדהדיבי
 שהיא לוסתה הם0וכה העונה בפר"פח סאר ירקרק ה' דבר איהחרר
 סת. רב רקרוק צריך נמור בקבע קבוע אינו הוסת אם ובפרטראוריחא,
 אפלו נרה כאשתו להסחכל אסור חכם. סי על יפרוש סתי וער לסרושיחחיל
 שחשינם כרברים עמה ירבה לא  וכן סכוסה, להיות שרניל אכר יכלכעקכה
  רבר. לה לורו9 אסור כך בה לעע שאמור בשם שחוק. לירי ומבשיןצריכז
 הפהה לא בזה. להחטיר "ט ליבונה כימי ואפילו אחת בקערה עטה יאכללא

 שר שתיתה אחר לשפוך תריך ס4א איננו אם רק היא ששתתהסכוס
 ייש לה שתלבה או בינ'הם אחר ארם ששתה או הקו ששתהה בכוםטשקה
 שטנחת כנון שינוי ירי על עושה ואם כוסו, לו לטלאוח אסורה הוא.שהטחה
 אפילו שרי והכסת הכר על או ה,שטבא ועל השיחן, על שפאלה בירהכוס
 הסרינש בלא אבל הסרינש פריטת עם בפניו סטתו להציע אסורה ימינה.ביר
 לברה לה ודוקא בסניה, להעמירו או ~רכה של כום לה לשנר אסורשרי.
 לרתץ סים לו  לש9 אסורה בה. " לית ס0נו שותין חבית בני גם אםאבל
 נההנות הכום. רטוינח רומיא שרי בפניו דשלא לי ונראה ורג*ג טיי פניובו

 ההא כרוך יהכרך השם ככבור קילא ל~ר. ראחי חומרא הרק נגר להחסירהיולרות
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 שפש שם סוכירות אינן הכנסת לבית שהולכות ער רהינו הלירה 'סישכל
 סלבר הטוק ברכת וכלא ברכה ובלא נטעה כלא אחלות כן ירי ועלבסיהן
 שאעה ראחר נראה היה רהיטא ילפום שמש קריאח וקוראות סתפללוחשאינן
 לא בנרה ר.מחטירק גם שהרי לטנהגן כלל סקום אק ברסיה סתנוססחעור

 ישראל בנות מנהג ברוחק לתשב אטשר אכן ראיחה, ימי חוך רקהחטיר:
 שהולכוח  שכשעה רק טבלה שלא ~פן כל הטשאה פפני ש"1שהחטירו
 קורם אכל טחומרתן הקילו ולכן נפש לעגטת וה רבר להן היה הכנסחלבית

 שפסקו אף החסירו נפש ענסה טשים כה: ר*ח הכנסת לכיחשהולכות
 ביטי אף שבארצנו רירן נשי סקילין השנה יסות שבשאר פי על ואףרטיה,
 טקום סכל הפנהנ, לתשכ אפשר כן נפש. ענפת פפני כן נם הואראיתה
 ע*ה ותבוא הפסירה לא לירחה רמי שפסקו אחר לברן שרוצה ראשה לינראה
 ראש קלוח 'ר, על שבא קר. לבעל רטיא ולא סטאים משאר נרע רלאברכה
 בעט קינט איר אשכנ: כלשק לשוני ו~ה תר"א שבח לליל בשירי יסרתיוק
 כלל. ירים כנטילת תקל לא פנש כל ועל ער, טוו אנצינרן אן ערשטנינננ
 לנקבה הר4עי הופן ירעי רלא כראוי טבילהן כוסן סרקרקוח אינן ה'~לרותרוב
 וכאסת בעצפן, סלסול שנהגו רק א.נו נקכה לטכילה רהאיחור סברי רקול~כר
 הלילה ער לטבול.( אסורות לנקכה אכן הראוי, סן יותר הטבילה מאחרותלוכר

 הסקרשוח נשים אוחו לכ3 ובאנורה. בסהרהל הוא כן ללירתה, פ"בשל0חרתו
 שסכורהז לסי אחריהן יפים ור' ו;' ב' או שבועות '.א אחרי תיכףלטבול

 רב ~הירוה צריך עברי. אשורא כניל סלסול סחפח רק 4צנושהאיחור
 ארי אחורי ו"ל חכם,נו ואמרו אשתו היא ואפילו כלל אשה אחור' לו,כחשלא
 ילך שלא סוה ירחק נם האפשר בכל לצררין עצסו ושה אשה, אחור'ולא
 האשה ואם לשכחה, רקשה אנשים שני כ'ן אשה תעכור ולא נשים שחיבק
 לביח והל'כה ביציאה בפרטוח רקרוק צריך וה וענין טכנתא. איכאנרה

 אפשר א. ואם כו, הולכות הנשש שאק האחר כצר שילך וטובהכנסת,
 עינש. שח יהיה או נשש פלאה הרחוב רוחב כאשר לצררין עצמולהטוח
 או שניו יעצים קטנה פנויה אסילו כאשה פנע ואם היראה בסטרוכתב
 על שטוחים רק כשהן אף אשה כמלבחשי כלל יכיט ולא אחר לצריסבב
 פנע*ה וכנקיכח הערוה ננר מכ~ן שהוא בעקבה שכן וכל כאן, עיהכותל,
 כתוך שהוא הארוםוכארום

 הוו"
 צבושם שכן וכל הלבנש שקיה וכנתי

 ובקיני שונש סצבעים בצכעיס ללבשק ב,וו פקרוכ רק אסותינו ק נהנושלא
 עליהן לבוש סבלי הערומות פוח יוררות כרנליה שכן וכל לפריצותרופה
 סראות עיניו ועוצם ;.ל חכסינו וררשו תעכסנה, וכרגליהם עלקזן אניקורא
 הרין והוא ערוסות שרמיה בנהר הכ3'סה על העוטדות הנשים עלברע

 אחורי הכבש בסעלוח יעלה שלא שכן וכל מלאכחה בשעת לק הסנבורועות
 טפרה( הוזו בהפירות עינש ושח עיניו. לנגר ערותה חנלה לא אשר נקבהשום

 פטר אפוח. לר' ח,ץ לר,מתכל גסור לאשור חהמבים מעשה ובע*הענוה,
)'4 א מ מ  יץ יא שץ ד מקו =מ ר שש 
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 סשן טהרי"ק בתשובת כתב השנים. כעצשת החאוה בפני חמץ אקהחכם,
 המעשה עלי רע לכן לנקיכה, ההח פרשות ארום בלכישת חערוך, בשםפ"ח

 מסי אכותינו שערו שלא סה הארום כלכישת לנהונ "שראל כטתשהתתילו
 שם עור וכתב יבן. סשחור חוץ גוהרוח היו צבעים סינ. בכל מפילוחורפי
 אפילו והפנו כאן, ער עסנו, לכני הארום לב"שת על להקפיר בירינוססורת
 על אף בה 74סתכל כרי לאשה סעוח המספר ט שס. סבהאר והמעםלוכריס,

 הנונע שכן וכל גיהנם של סרינה יניה לש  טובש וסעשש ח,דה שסלאפי
 שקור.ן בנר ירירש  סביבות כורכש המרקריים סצוה של ובסחול סטש,בוהה

 שרי. הרהור לירי יבא שלא כוראות כעצטו יורע ואםוסשינ",
 חכירו, אשת שכן וכל נרה שכן וכל טהורה אשתו עם שיחה ירבהאל
 בכרכוח שאסרו פי על יאף חכירו, אשח עס אסור קלה אךחה אפילווכשוק
 נראה זאתה, טכ.רין הכל  שאין לפי כשוק אשתו עק אפילו חכםלתלס,ד

 שרי. כהן מכירק העולם שרוכ אשכנו כארץ כרירן קטנות רכעירותלי
 "ש הנשים ולא האנשים סכירים והסה בשר אורחש שהרבה ביריראק

 כנק ולצורך שפינל, שקורק נטראה לראוה שלא דאור"חא אי10רלואזטיר.
 אסור. שנסתפר אחרי אבל שרי, וכיוצא בפניו ~לוךש"ש

 פחדת.דיני
 סאר גרל שעונשם והוקן הראש פאית נילוח כענק *אר "שטאר

 הסאוה בענין *,הר ראמ האיה "רברים י ש "נן. נ0פר שכתובכטו
 הפוסקש ברבר, היטכ באר טבורר אק והנה  שאפשר. הרקרוקש בכלחשקערט

 הכונ,ת ספר לשק אעתיק לכן הראש הפאה( ונוכה רוחב שיעורהטפורססים
 טניח יהיה הובהו הטצח שליש ער האחנ טן ש"ש ר~שער הוא השוותשרוחנ
 הפירוש לי תראה למעלה. סעט ויותר בראש לטעלח האןנים יקימו שאםכשיעור
 הפוסקש שנתנו וכסו לסעלה כשיכפפנו האו~ן כפיפח שסניע סקום עררה~נו
 הכונות טסר יקר~שה שומנו קורם ואני לבהטה. שתיטה סקום נב' והפיסן
 צרעיו הסשהת רנסרא מל"שנא כי האו~ן נקב ער השישר גחנתי לארץבחוץ
 שער כל הטגלתש אוחם כן ואם ~ה. שיעור שההא לי טשפע אוניולאחורי
 אינם ונם ונוכה כר~הב רג"ל עךשר טנהמיט אינם רובם קולבין שקורקקראש
 רגילות כוה שכנילוח  בהער רוקא אלא אשור שאין סת על למטוךיכו*ם
 אין בנ"לוחם אריכש ראשם שערות הפניחש אבי תער, כעק בסספריםלחיות
 *פות חער כעין לעשות באלו נם האטנים רגילים לפעטים אק היי. כו*הששא
 הפומקים כחבו הוקן ובפאוח הנ"ל. כשיעור ירקרקו ר,מה שנם * נראה למחגי*ח
 שלא וכרי שרי, תער כעין ובסספרים כלל, וקנו ש חער יעביר לא שמששירא
 פכפוי *רייבא

 הרשן תרוטת בשם עייך כשלחן שכתוב כמה הנ"י הנרי עק

% *שהא%"  יייו ד ג פי *א ר 
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 סן למעלה רק כוקן כלל לנלח שאין הכ1נ1ת בספר שכתוב כסו לעשותטיב
 וכסספרתם. האכילה שסעככ סההשפה

 וצורות. זרה שבודה דיניקצת
 ולבנה חטה טלאד או הכ~טת סארם שלימה צ1רה בכית1 להשהותאס1ר

 ממה כלים 4צ כסף כל' על או והב כל, על הן בולטש אינם אפילווכובים
 'ש שירצה. במה או כחוטם או בעין בטקצת הצורה לפחות צריך רקשיהי1

 להסתכל שלא אפשר. אם אפות ר' 1טררכה ורה עב1רה טפתחלהחרחק
 האלילים אל תפנ1 אל ספס1ק נלסר ~ה שאיסור וטאחר 1ריוקנאות,בצורות
 רברי לפ, אכן הער1ך, כעל פירהש לפי ובפרט כו יש ע"ו רשסץסשסע

 ~רה עב1רה לשם הנעשות בצורות אלא איסור אין אחריהם 1הנטשכיםהת1ססוה
 טסנו, לשחוח אסור סים ר,טקלח פרצ1ף מנשוא. נרול עונם וראי הצור1ח1באותן
 סהפה ,1צא קנה אם אבל הפרצוף ספי יתאים הסים אם ררוקא לי1נראה
 ורה. לעכורה כמנשק נראה אין רוה מהקנה לשחותפ1תר

 כלים. טבילתדיני
  שיזכה הכית לבעל טוב ומה קטן, ירי על חרש,ם כלים להסכילאסור

 שחבש נסה השל1ם עליו אכינו אברהם שנשחכח ופצינו ובברכה, בטצוהנעצסו
 עצפה כמצוה שכן כל מצוה סכשירי רק היה שלא לעקירה בעצמוהחפור
 שירקרק גוה יררח שלוחו 'רי על לעש1ח יניח ולא לעשותה בעצמושיוררו
 הכל. לתוך המים ש,בואו ש.רקרק רהתנ1 כרא1י לעשותה הטבילהבטצוח
 הסח1פין חרם כל, בו. היר הנחח בטק1ם רפף ,שיהא ובחט בפנים צרריובכל

 לטוכלם ,ש לכן בטבילה סחיבים אם פלפול יש נלו1'ארניט שקוריןבוכוכית
 על אף טב.לה צריכין סוהל הנ"ט שק1רין בשנףם של ריחתם ברכה.כלא
 שתופרין טחט ונחושת ברזל של ברוות איון שטופל נם כעץ שסחושקשסי
  והשאר נחושח של השפופרת רק אם ואפילו נח,שת של וסשפך טוליתאםת
 לין סקרח הארוך. והיתר כאיס1ר כתוב כן סבילה. צריכין כולס עץכלי

 סיוחר  שאינו שכנרון ל. 1גראה בשר. כו לחח1ך נרון וכן טבילה, מהר"להצריך
 סלוח בשר לחתוך לגרון ליכון שם שהצר,ך סה וגם יתירא חומרא הוילכך
 יתירה. חומרא נמיהוי

 ערלה.דיני
 של'סות שנים נ' על'1 שיעברו ער בהנאה אס1רים פיר1תי1 כל חרשאילן

 1אילן אנ טת1 ה4ילן נטיעת היתה אם מתשרי פתחלת יהשנה נטיעח1אחר
 נסעו ואם הנטיעה, אחר תשרי אחר של.מ1ת שנים נ' להטתין צריךשאו
 טתשרי שנים ב' כלות ואחר תשרי ער א' שנה טונין אוי כאב =1קורם

 והפר,ת פריק בלא פירוחיו אסורים הרביעית 1כשנה הרמעית. שנהטתחלת



 שומץידסףשש
 לש וזרקנה פרוטה מפה, או בפרוטההש

 הנר~
 לשחקה, 8רך 4ון או

 טברך הפריק ובשעח הפרוטה. שמשחוק צריך לרהז או :הרוח 4שאר '~רקנהואם
 רכע. פריון עי וצונו כטצותט קרשנו אשר העולם סלך אלקינו ה' אהה3רוך
 רבעי או ערלה ספק יתלשה הפירוה שיגסרו אחר רוקא שיהיה צריךוהפריק
 רק טוחרין מערלה שהם ש'רוע סי על אף שלהם ופירוח טותר, לארץבחוץ
 אף אסורים לקיטחו ראה אם אם אכל סערלה 4עתו שלקט כעיניו ראה לאאם

בשלהם.

 הבן. פדיון ודיניסדר
 פהר"ל ושערם טרינחו טטעות רהתנו ר.נ"ס והובים ב' הוא הפריוןשיעור

 טפוטיה תפק הואיל ולכן פראנקפורט, טטטכע טורנש אלמי עשרשלערך
 כ"ף להכהן ליחן קףו איוק ככורי בני לסרות כשוכיח' רקרקתירמהרייל
 כנהו: וכסף והב טטבעוח מלאה אחת כסף קערח לו שטסרתי ואףטורנש,

 לפחות שיקח להכהן עויחי פקום סכל עשרם יקר את העפש להראותסה
 והוב חצי רק לוקחים הכהנש שאק לסו כסל ררכם שוה טפני טורנשכ"ף
 בש,עור נכשלים רעלפא רובא והנה השיעור. ליקח צויתיו לכן יותר טעטאו

 צריך לכן לבטלה, נרכה והו. ער עולטי פרוי הבן שאין ונטצא כנ*להפריק
 כשיעור הבן נפרה שלא שיידע האב או והכהן הנ"ל, שיעור ליקחרקרוק
 הרשוח כשיעור הכהן שלקח אחר אכן בברכה. ולפרותו לח~ור קחופנהנ"ל
 שת.כף פה נוהגין הפריק סרר בסתנה. לאמו או הבן לאבי תיכף ליתנובירו
 ואומר רגהן לננר חעטר ביר, הק אה הבן אב' לוקת המוציא ש3ירכואחר
 בסאי לו סשיב והכהן שלך, הוא והר' רחם מטר וכר בן ל, ילרה אשתילהכהן
 ככור. בבני לו סשיב והאב פר.ונו, רמ, סלעים נחטש או בכורך ככנך טפיבעיח
 מושיט האטירה אחרי וחיכף פריונ,, רמי סלשם חטש לך והא טפי ליניחא
 ה' אתה כרוך האכ מכרך ההושטה כשעת המעות עם הקערה לכהןהאכ

 קורם ושהחינו הבן פריון על וצונו בסצוחיו קרשנו אשר העולם פלךאלקינו
 על הנפן פרי כורא הכהן טברך הלקיחה אחר ותיקף הסעוח. הכהןשיקח
 בסקום הולר כשאין עליו. לברך הפריון סקורם סוכן העופר תן פלאכום

 לכטה כפולה הינרל שקורין קסן סר.ן כירו לוקח  שהאכ :והנ'ן ראיתיהפריון
 הוא הר. האב שאפר שאחר הנ"ל ככל ונ,ה:,ן ילר רונטת קצת שיהא ערכפלים
 ואפמ, טצוה, סעורת היא הסעורה שהוא. מקום נכל ואומר טוסיףשלך
 ותן, בשר הקרואים כל פה אוכלין אכ חורש ראש ואחר השנה ראשכערכ
 בכור בכן חורסי מטי רב טעשה פה ראיתי התרה. צרין ואין סה נוהניןכן

 או הטילה קורם לפרותו אם טפוקפקים וה,ו ללירתו שלשים תוך נשולשלא
 ער לפרותו שלא ו"ל נפש נוחי עירנו חכסי הסכטת עלתה רבר ס~ףאחרהז,
 הסנרקים היו והאם והאנ הלירה אחר חרש,ם פב' יותר שהיתה המילהאחר
 על ףל אשכנז חכפי כל פח היו השריק וכשעת ללידתה, האם שטבלהאחר
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 התגולל ההוא וער שסיום ש"ס כשנת אז שתקנו תקנ1ת כסה לתקן חוערי1ם

 כלל עם באנו שכפעם שם"ו בשנת בעלילותיו קריו הפסור עלינו,התנפי
 לא לנ1, שהיה ה' לולי היפנה למעלה  שאין סכנה לירי אשכנן שככלאחינו
 הפ,לה אחר ער בפריון להפחין עצה באותה ה.ו הנ"ל אשכנו חכפי גם אםירעתי

 א5שר או היה שלא ים,ם טעט רק הטילה קורם פה היו שלאשכפרו0ני
 פקום פכל הנ"ל חכסינו ה1ראת על לחלק כראי שאינני ואף בזטנו,לפרותו

 פקר,טין רוריו.ן אתר י1ם אפילו הכן "ר,ון סצות לאחר פספיק טעם 'רעחילא
 ועור רעתי עניות לפי כלל ב0ילה תלוי פריק יאין בשעתה טצ,ה וחביבחלטצות
 1איז כה חתב שהיה עשה טצ1ח האכ ב.טל כן אם פילתו ק1רם הילר מתראם
 אב,1 פראו שלא רחם פטר בן הנ"ל. בעוברא ע'1ן צריך לכן תשלום,לה
 מהרהל פ, על ונוהנ,ן כשינרל, עצסו לפרות הכן טחויב ל' ק1רם אבי1 שמתא1

 עצט1. את לפר1ת ,שכח לא לסען בכור כן על'1 1כוהבין כסף טס בצואר:לתלוח

 בהמה: בכורדיני
 להוצ'א כפה שיקרשהו עשה פצוח טהורה טכחפה בכור לו שנולרטי
 רעה ליורה בהגהותיו ערוך כשלחן כתב בכורה. בקר1שח קרוש שיה,הבשפתי1
 רשטא חששא סשום לנכרש חי ל0וכרו ומטוב טהם בעל בכור על ט*1סשן
 בתשוכוח.1 עליה פ*נ ו"ל טהרש"ל אק קכורה, וטע,ן כהנאה אסור ואזיטרף
 לנכרש. לט1כרו טרא:רמתא ראסור וכתב ציאסי0ן

 ךאם. ואב זקן מפבי קימהדיני
 קומתו טלא וקן שאינו פי על אף חכם וספני וקן מפני לק1ם ארםחיב

 שנאטר עשה טצוה ועוברין ואחוריהם גהם רק שסגענעים כאוחם ולאטסש
 ער אמיהיו ר' לתוך כואו סעת יק1ם וחיב הנאה. בלי סאלקיך ויראחבה

 שנה. שכעים רהפנו 24יבה כשטגיע סקרי ווקן שישב. ער א1 פניו טננרשיעבור
 פוכח ובשב1עות חקופנה. גשים יאף וקיגה פפני אפילו לקום שסחויב כס"הכתוב
 להטריח שלא מאלקיך טיראת סווהר הוקן גם מפניה. לקום כחכר חברראשת
 הליכתו 1איח1ר כהקרמה יעשה לפניהם ילך שלא לו האפשר כל רק הצבוראת
 יצטרכ1 שלא כרי י1שב'ן שהעם אחרי לסעורה 'לך לא וכן 1כיוצא הכנסתלבית
 רא,ה. ולא ק1טתו, סלא אסו או אב'1 פפני לעט1ר חיב בטקוטנ1. שבלוסר
 רר' בירושלטי  שאמרו סאחר רק כמה, וער לעמור טתחיל סהיכן כמוסק"םמפורש
 ההא רחיוב טינה שמע כרעאה קול שמע מנר ראיסיה סקסה קם הוהטרפון
 טרפון שר' לוטר שאפשר ונם משניו, שיתכסה ער עיניו סמל1א פ1בהק כרבוכסו

 קורם רטשטע כרעאה קל שסע כר רקם בטה חסירות טסרת עצס1 עלהחסיר
 וכתב שכתבח.. כסו חיוב הוי ראתחה ראחר לי נראה פקום טכל אותהשראה
 אטו 1בעל וחמוחו וחטיו וןקנתו בוקנו כן נם הוא וה רחי1ב חררשבספר
 בום"ח כתוב ורורתו. ,ר1רו חגרל ואהיו אטו או אביו בחי אביוואשת
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 ו,אפילו כתב ובר"ח כיאוי, סככרם שאק מסו אי, מקלה איר יפיישרר"'

 ב'. בהלק וע*ן בככורם, פאר רארמ 'והר לכן ארור, ככלל הףברמיוה
 או ~רמ ואחוריו לצפק סניו שיהא יוהר מנולה בסקום 8רכיוכשעהשה

 למערכ. סורח כין השורה חשכינח כבור ספני אמור למערב סורח בק אבלאיפכא
 וה. פענין כתב גריחנם

 מלתצ. וסימנא נחושיםדיני
 התורה ה,הירה טקוסוח ובכמה ניחוש שום תאפר אל ה'ראה בספרכחב

 ארם לו מש ואם 1"ל. חכטינו שאטרו מה אלא סיטן שום לשום לנו ואין והעל
 אטת.ן מ~מר לא הפפר על בנו לה,שיב או פסכתא להתחיל כנון פצוהלעשוח
 כראש להתהיל רנהגו כתוכ ערוך שכשלחן פי על ואף חורש. ראשער

 סצוח לקים להחסיר רטוב לי נראה סימן, יש ניחימ  שאין פי על שאףח,רש
 הטוכה ררך וה ראין נ"ט ס.סן בס"ה כתב וכן אלק'ך, ה' עם תהיה רתנרםעשה
 יע~ם סקפיר שאינו וטי הטצוה. קתם ולא סת נטצא החורש בתוך יסות אםכי
 וכספר כאן. ער לשוטנם, 'טינם על ע:טר השטן הפקפ.ר,ם אך עטו, יקפירואל

 ל~ה ראיה הביא נם נכשל, כהקפרוח ליוהר יכול ארם שאין וטתוך סיםהסצ.ח
 בחיהם אביהם בשם לבנ'הם קורא'ם הנכר,ם שהרי בהקטרה חלוישהכל
 ראינשי כפומיהו שרגילים הענינים כל לכן סקפ,ר.ן, והיהורים כלום ככךואין

 ועושין עליהמ הטקפירים כל נשים של כ.שוף קוראין שאנו עליהםלהקפיר
 שכחב כסו החטור נלאו עוברים ההוא קפירא ירי על ט0עשה טונעים אומעשה
 ניחוש.ם כמה הביא ההוא בסיטן ::ם נ"ט סיפן ובס"ה שלו כש"ח לעילר".

 קצח כן נם שרגילות אוכיר, סהם אחת רק שטה, ימצאם הטעיןהאסורין
 'אכלו שלא ראשם לטיחוש הנורר,ם א,תם לשונו, ווה שכתב והוא האלוברירות
 ,ה הר. נהסה של טע"ם בנ. 'אכלו שלא מעתם כני ול0יחוש כהטה שלראש
 ל. שאט סה רק אותם לכתוב צריך אין עתה הרנילוח נ'חרמ ועניני האמורי.מררכי
 הטחורש אחר ענין שירעח, טאחר אכן. אסור. בספר ספורש ואינו בטבעסעם

 חכטינו שאטרו טה והוא בו להוהר ירעו לטען ארשסהו לק להר'א בנסראהנאמר
 מלה,ע,א טונע מעות סמנו כשתוכעים לכן הוא חרש ראש כו תתחיל אלו"ל
 פעתלנא ההוא החרש כל כן ירי שעל ינחש נחש שברעתו חורש בראשפעות
 אכן כך כל מורנל וה ענין ~צן חרש בראש והנה ל.ה, אית וספקנא ליהלית

 השגוע ככל 'היה שכן בו שגעשה סה כל על לוטר רנילים שבחבמוצאי
 אינו אם אכן גרול, אשור הוי מטעשה סונע או טעשה עושה כן ירי עלואם
 כתרננול שקראה רחרגנולת בקסירא בה. לן ל.ת והיתול שיחה כררךרק
 הנה שר,. סחסא לשחוט אבל כן בשביל ששוחטה בפה אוסר אם רק אשוראק

 וטונ ושר. לניחוש שרוסה גפוסקים או בנטרא שמפורש טמה קצחאסרש
 0'סן יש ניחוש שאין פי על אף ואשה חינוק בית כחולק איתא כן:לעשות
 ראי הו. בעלמא סיטנא הנ.ח,ש על לססוך שאכור פי על אף רש"יופירש
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 שנשא או תינוק שנולר אחר או כית שבנה אחר ראשונה בסחורחמ~ח
 ער מראי, יותר לצאת 'רגיל אל לאו 1אם וטצייח שחולן הוא סיפןאשה
 סונע שאינו כיון הניחוש ע5 סופך פקרי לא שוה רטה לי 1נראה לשונו.כא!

 סה לאסור גראה היה זה ולפי סראי יותר יוצא  שאינו רק לגטריהליכתו
 התירוהו הפ,סקש רק הלבנה, סילוי על הבית וחנוכה אשה בנשיאתשפקפירים

 שעושין רק הניחוש כענין כעצטו הוא וחסרונה הלבנה שפילוי העניןשאק
 שתלוין הרפהאות  ושאר רהקזה רקפירא שכן וכל לעתיר. ט1ב סשן שיהיהכן

 רברים הרבה יש הטבע. טצר שה1א מאחר איסור כזה שאין הלבנהבמילוי
 ומפני ראגות שאר או ס~יק.ם או רעה ר1ח סכנת ספני ו"ל חכמינושאוסרו
 א1ת1 שאין אטרו טהן איוה ועל בהריה קפרי רקפיר סאן כל אטרו מהן איוהשעל
 אפשר לבריאות סכנה שהוא פפני שאמרו טה ואפילו כינינו שורה רעההרוח
 עתה שוין ארם בני טבע' שאין ספני ה1א הפוסקים אוהם כחב1 שלאשסה

 כהם שיש בנסרא אטר1 רברים כסה שהרי יוכיח ווה ביסיהם שח.1כטי
 לא לכן בהם, שנ.ווק סי ראינו ולא שטענו 6א ופע1לם טאר ער נרולהסכנה
 שאכת1כ סה רק לעשותם ורגילות האחרונים הפומקים שכתבו סה רקאכתוב
 ספני ה1א הכתרא, כתכ1ם שלא פ. על אף וכיוצא רירקא 1כ"שא סכרסםלסטה
 רברים שאר כתבתי שלא פי על ואף כהם נוהרק טעשה אנשישראיתי
 ברכה ע*ו תבוא הטחם.ר סקום טכל כהם ליוהר שיש בגסראהטו~כרש

 שהוא רבר כל בם"ה כחכ שכתבתי. כטו בהם נרול ח'וכ אין שלרעתירק
 להשפר 'ש יכן שם ר~יה וטביא סיסן יש ניחוש שאין פי על אף פעטשג'

 כן נם הפוסקים כתבו ור' בב' סלאכה התחלת קפ,רח ענין בזה. כיוצאטכל
 שנ.. כחלק שכתכתי כפו להקפיר אין סצ1ה סלרכר חוץ הטכע בררך לרכרטעם
 יומא אסר לאפיה ראהאי פברא חו. וכר קאויל ה1ה רכ בחולין, איתאעור
 הטפינה )רהינ1 כשטעבורח ררכים לע,בר. ה1א סוב סיסן רוצ"' וסירש לנוטבא

 טוב שיום שיוטינ1ה קורם מאליה לקראתם באה ה:הר( לרוחב בהשעוברים
 השותה *טר ושונו או"יא, משח. שם, עור ב1. .שיל'נו אחאפי~ם ככיחלהם
 לרישא קשיא ב,ה מינפח שג1סן לוטר רצונו לכרסם קשה שו"ם שקוריןקצף

 ירקא ראכל שס, עור שקועי. לשקעי תקנתיה טאי לענטתא קשיאמרחיה
 הבצו~ם ~עורת להת.ר צריך זה 1מפעם לכשפים, קשה נינאח ראסרטכ"פא

 חתב בשבת אפילו וה וטסעס סהם שאוכלין פרם הצנונ" אי השוסיםאו
 טחוט היא אם אבל וכיוצא טקש רק אינה אם חכריכה את לפתוחוטותר
 י' סע'ף ש"ר סשן ערוך בשלחן שכתכ למה רומה אם עיון צריך פשתןשל

 שסה כי הגנ טן היורר הצנור תחח רבר שום להניח  שאין שם עורורוק.
 כי טהם הראשון ששתה ק1רס הכר טן סים לש"וך ש.ש שם עור טויקין.חונים
 10שיי ולא אינשי טנחשי וארנקי כש אטרו שלים בהאשה שר. טהם שתהלפעסש
 ניחהש בלש1ן שח~כיר1 פי על ואף מולם יטול ש6א סנחשי ו,ש"י.סירש
 לא ברש,עי אינש' ראחזוקי לי נראה אין סקום טכל איסורא רהוירכה~טע
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 שיש טאחר הוא גטור ח,חר ירא' אלא כגטרא עסקינן כשופטנא ואטוסחזקינן
 סנ' שאחר טציעא בבכא 1"ל חכטינו אטרו זה לענק וקרוב ,ה. לענקטעמ

 אחריתא לפתא אול ולא סתא בהאי ליה רביש פאן הוא נענק ואינםה19עקים
 בחי בנעוריהם שררו שא1תם אתבונז ס1קנש ולכן בהפך, רההפך ליונראה
 ניתם בגי שרבו פי על אף ההוא בכית שעתא להו רקיטא 1נשראועקתא
 אף כיה כלל להו מיתרר רלא 1כסעט סהכילם קטן עקתא הב' שהיהלטעלה
 אחרים חררים או ב'ת להם קנו או ושכר1 ההוא בית ברירת נשאר1 כן פ'על

 פרי. ועשו והצליחי גרלו כ1 אשר ההוא הבית פן 'צא1 שלא כרילתשפישם
 הוא זה שרבר ליונראה

 בכ~
 עשה וכן שכתבתי, וכו' ואשה תינוק בית

 סאושר ויחיהו "2מרה1 השם 1לסן הר"ר ירירי חותנ. אבי האנ *יאסח1תני
 יתברכו ישרים ורור ורעם יהיו שת.' ורירלן מיי אשתו עם בארץ 1גכורבארץ
 רצ1ן- יהי כןאמן

 שהשעה טי עם משתרל הו, כפסתש 1"ל חכמינו אטרו
 כן גם יצליחו כן ירי שעל מ,צלח את2 עם עסקי1 לעסוק רהתגו יומשחקת
 שכל ספנ, סתכרך טא.וב פרוטה הנוטל כל אמרו וה ועל ועניניוררכיו
 להתנרות ו"ל חכמינו אסרו 1כן ש'היה. מי ביד יהיה טתברך היהססונו
 ניחוש. בכלל אינם אלו רענינש סינה שמע לו משחקח שהשעה רשעעם
 אכן לרכר טעם הפוסקים כתבו 1ר' בב' רבר להתחיל שלא שטקפיריןמה

 כללוח איזה בעיניך הראיתיך והנה להקפ,ר. אק מצוה שלרכר ב' בחלקכהבתי
 לרעת הראית אתה כן 'ר, ועל ניחוש סטש כ1 שאין כסה חל הכסינוטרכרי
 להעל~ק אפשר אי כי פרטיהן ככל והמותר האסור את סעצסך ולהורות1להבין
 או לי כולם יר1עש אין גם נשי, רהנהו בפוטתהו שמרגלא הפרטים כל ספרעל

 אחרים פהן ואיזה אלו ניח,שים מגחש1ת מהנה שאיוה בעולם ארםלש1ם
 רכל טוכח שכיארתי אלו טענינש רק לםמור חרלו רובם ואפיל1 כולם כיער
 חסאת הסר פרי כל 1וה ניחוש מקר, לא הטבע פי על כקצת סעם לו שישענין

 צרה כל על שרואנין שטן כשמיכות העולם שמסמנין טה כן 1אםחניח,ש.
 ולתקן במעש,הם לפשפש להם 1ט1ב עברי רי~יח אפשר עליהן תבואשלא
 תראג ב0שפחה אחר סת 1"ל חכסינו שאסרו טח וכן תשובה. ררכילהם
 בחררש וכתב תשובה. ררך להם להור1ת אלא וה לענק אסר1 לא המשפחהכל

 בקרי עמי תלכו ואם נאמר וה ,על הוא מקרה כי נראה כן יעשו לא.אם הצבור על תבא שלא צרח כל על להתענות סופרים טרכרי עשהטצות
 אם שתש1בו כרי צרה ע*כם כשאכיא כלוסר קרי, בחסת עסכם אני אף1חלכתי
 רנקט רצבור לי ונראה כאן. ער קרי, א1תו חטת לכם א1סיף קרי שהואתאטר1
 רברי מחוך ,טשמע שכתכתי. כסו הסעם וההא הרין ה1א רל.חיר רוקאלא1
 עברה אם אפיל1 רק טעליו הצרה להעביר התשובה עיקר שאין רר"יש"ת
 בשוויו, השמים מן לו שחראו ררכיו חיסוש אחר עונוהיו על לשובטחויב
 הטשפחה. כל נרפאה טשפחה באותה 1כר ק נלר אסרו וכו' א' רמח האועל

 שרובה כ0שפחה ולרכק טאר ~קרק ש.ר1כין כעגיני לרון הפ רמוה ליונר~שה
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 סעא רעה יורה ערוך כשלחן עחשק. לב חכטי ראית' וק יוררת ואינהעולה
 ,שורה רעה שרוח מפני נוחלק ביש כתוב כן וכר אפילו הטטה תחח טשקקא, תכשל יחן %א כפיו סעות יתן ולא הפנים סויעח ל'~חר צריך כחבק"ו
 סחבקעים "ניו יפה נגבם ולא פניו הרוחץ כתכ ר' סיפן חים באורחעליהן.
 שיסור צריכק וכלה חתן חיה רחולה כברכות אטרו שחק. בהן עולהאו
 שפקפירין וראיתי כלילה. חכם תלפיר אף אוטר.ם ויש אכל אף אוטריםויש

 אחר רנע אפילו סניחין אין ולחיה לאבל וכפרטות אלו שסירות עלהרבח
 או נרול אין אם החורף בית פחח לפני רק אפילו 'וצאין אק ונםביחירוח

 כתרר, כשהולכ,ח כירן סכין שלוקח1ח לרקרק נוהנות ראיתי ובחיה עמהקפן
 קרוכ אותן העהשה רברש ה' בגיטין איחא לירתן. יפי בסוף כיחירותחביח
 ישן ועסר. רם הקיו ועסר. שתה סיר. פיריש ועסר, אכל סלחים: י,תרלסיתה
 ששמע ףל סרנליח ,עקב פהריר של כליקוטים וטצאחי ועטר. סטתו שסשועטר.

 כסהור"ר הנאון ,ר. סכתב 1"ל החסיר א"ם והעתיק ףל טעבלקסנשזר"ר
 שישב ישתע הר"ר פפי ,שמעתי לשונו, ווה פ,רסש רק"ק אב"ר ו"ל לוריאמשח
 לש,ן כאן ער כראש.ה"ם, ואשיס-ם וסיטן אחרונה כרכה ששים כיער

 ר,ן טקור במקום האלו הרכרש אחר באגורה חפשחי והנה הנ-ל.ליקום'ן
 הנ"ל נאונים הם נאמנש בן פי על האף ס~אתים ולא וינעתי בניסין שהואוה

 ענ,נים ה' לכל לחהש מש הפעחיקש הפ רבתראי רבהראי ואחרי רבריהםונאסנש
 שניוק סי 'רוע אק לאל ותהלה ב~ה נוהרים הרבה ראיתי שלא פי על אףחנ"ל
 שהסשליכ כתבו הטקובלים רע. תקרא אל טוב טהיות סקום סכל יריחםעל
 הרינים, עליו טעורר כחברהה אחת יר אצבעות שכופח ירי על בחכרחח אחתיר1
 ארס כתב תסיא כסשן כס-ה סי:ן. בר בחולה וכפרס בזה לישתר "שילכן

 ,החלונוח הפתחש "שנו שלא ליוהר "ש "שן בית כטקום חרש ביתשבונח
 טלאכיס או שרים הסמונש פפני סכנה להם יהא לאו ואם בישן שהיומכטות
 חרש בכית ירור סקפירין 1ה שסטעם ושטעח' האסורי. ררכי סשום כזהואק
 על פוטיף שכר נם לו נותנש או נן ש יקפיר שלא טי בתנם בו לרור מניחקרק

 כר לנכפה רקשה בפה נר לכבות שלא נוהר ףל ההטיר א"פ ראית.חרירה.
 כן לו שיש ראובן רמ"1 ס,סן בס"ה כתב רמ". אלי' בחאת הוא וכןסינן
 לכם הא שקל לכם הא פלוני בן פלוני לאביו יאסר שטעק יבא לסותונוטה
 ניחהש. טשים בו ,אין ויתיה כנ. שיהיה בנכם את פורה ואני וין כשרככר
 אס אחריה חרבח פת אכל ולא וופ"א שאוכל סי  תתשמינ, סשן שםעור
 לכל 'ש לכן כאן. ער הוא, הרגו כאלו הפצע רם יוצא הרוג ארם על.כוא
 יהיה אם נפשות בסכנת יהיה וה יר. שעל חרכ כטפני 1ה פפני להשטרארם
 הרוצח וכשיבא אצלו ללכח הנחשר,ם כל שצריכין חהורג סי נורע ולאחרונ
 סשיורי נקי שאיננו סכין אצלו שיש שפי קכלתי וק חפצע. רם קאא*ו

 "ש לכן כנ*ל, רם כן :ם רגזכה ת81יא הנוזנח אל ויבא בו הנרבקשחמאכל
 פרפות טפני אכילה כל אחר הסכק לנקוח "ש הטעס ~ח יטלבר כוח, גםלרקרק
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 איה נורע ילא סינן בר בסש שנטבע לסי סגולח קבלח, ע,ר לחלב.סבשר
 ירי שעל ושסעתי הנטבע. ,הא ש0ה ההוא כטק,ם אז טעצסה שתנוחהפקום עי סא*ה צפה ויניחוה הטים פנ. על טעץ קערה יזרקו ואת, וחיזוטק1טו
 של חתנו מאיר שט1 שהיה אחר א,ש בנהר סצא1 11סג1לה

 טעבי"
 רחר

 אשת להתיר נפלא וענין סגולה ה,א הרבר אסת ואם לסירקאפ',הכפ1ך
 ת1רה ספר ארם כל שיכתוב עשה מצות ענונה. לשבת תצטרך שלאהנסכע
 שיש פי על אף לכותבה סופר ישכור לפחות א1 תורה ספר ל1 שיש פי עלאף
 טסיע או אותה שפניה לא אם בוה יתא אינו ת1רה ספר והלוקח תורה ספרלו

 רברי על שסופכיו אפשר הואת רכה במצוה מאר שסקילין ועכשיולהגהתה,
 ושאר ופירוש.ם גסרא ולקנ1ת לכתוב המיוה ע,קר שבומננ1 שנתבהרא"ש
 עשה סצות ביטל עושה 4ינו ואת שגם ס. רבריו לפי אף כן ואםפ1סקים,

 11 טצוה לבטל בא לא שהרא"ש הלכה לפסק כחב עריך השלחן אכו לנסר..11
 רבה סצ1ה באלו גם יש שבומננ1 להוטיף בא רק סמש ת1רה ספררכת'בת

 ל.לריו שמות ענינ, ואת. סצ1ה לקים טאר ער 'רקרק קצת כש כעל כללכן
 פשנו לנניכה רק בטכשפים לשאול אס1ר הספר. כסוף כת,כים הטההלא
 אפילו עליה פלינ כתשובותיו מהרש"ל אכן סהר,"1 הת'ר 1ברולההיתר,
 א1 מקרה או מכ'שוף הבא חולי אכן נפש1ת, טכנת רליכא היכא אברבסכנת
 שם. החיר רעהרוח

 מנדרים. פרטיםקצת
 להת.רם, ע,ו בכל ישתרל גרר ואם נרר,ם ליר1ר שלא טאר החמירכר"ח

 סצוה נרר להתיר שאין כתב לקמן 1סיהו נרר. כלי יקיסם לקיסם רצוני אםואף
 בזסן כחכ ועור לו. טתיר.ן אין השטים פן ל1, התירו ואם נרול, לאונסרק
 אס נררו את .קתם שלא מקטרג שהשטן מצ1ה נרר אפילו לירור איןהוה
 צרה בעת אכן נררו. את יקים שבוראי בעצמו שי1רע ש0ים ירא שהואלא
 לו שקרוכ רברים ירור שאל ורעת ובמועצות במת1ן אכן לירור טצ1ה מינןבר

 קיר לופן רי ההטה הנררים על'ו יקבל שאל לי נראה לכן עליהם.לעבור
 לתקן יוכל בנרריו 'כשל  שאם סםון בקנס נררי1 יתלה הנ"ל הוסן תוך1אפ,לו
 שיכת1ב בר"ח וכחב שלי. התשוכה בסרר שכתבתי כסו בסס1נ1הסנשול
 ט1ב עביר1ח בא,וה שנכשל בעצסו יורע א0 1כן נררתי, לא כך ערלאמר שיתני הרע ששר מכשול לירי יבא ולא הם א,פן באייה 'רע לסעןנרר'.
 ומניעת בחענית הן שעושה פר"יוח 1כל הנ"ל. בא1פן כן נם אכן לירורלו

 כן עחפה שא,נו הראשונה בפעם סלא בפה יתנה וכ'וצא ופיר,ת וקבשר
 ונראה בנרר. עליו היבר יהיה לא רבות פעמש כן שיעשה אף רק נררמשום
 כן. שעחצה שלש שלש של סרר בכל אחת פעם כן להתנות יותר שטובלי

 ולא התרה, תריך נסור נרר ראשבה פעס הוי תטיר כן לנהוג שרעתוורכר
 ביסי  שעונש ומפני תטיר. כ! לנחוג רעתו אק כן אם אלא פעסש נ'אמרו
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 על סשיו עבר אם ח1רש בכל לפשפש לארם טוב פאר טאר חמ,רהנררים
 תורה פפר לפני הכנסח בבית ברב,ם שנוררים בנרר,ם ובפרט נררשום
 וכתב טובים. במעוח פיר לפורעם יירקרק לחון פפה ומיוע וגומל יולרתכנון
 לשלם חתב כי אותם שמשלם פי על אף והצרקוח נררים כאיחור עונש ישבש"ח
 יענש. ענחמ ואח נם אמ כך אחר ומואומם כזטנם סלשלם "שכח ואם מיראותם
 העו~ם שנרכוה ל0אור הנרכות חרש בראש הכנסת בבית נובה כשהשסשולכן
 נרר, יר. ,תאק שאין פשוט רק נותנ'ן ואק שבירך כפי ההוא בחרש תורהלספר
 פרשנרחא להאי ר.שנא חא הח1רה לכב1ר הנרבה יהיה פשוט וכי נעצמךהנע
 לכולם וכי פעפים ור' נ' אחר בחרש הה1א הנורכ שעלה פעפים כמה,עור
 היא שהנפש לפי בנפשו 1,שבע 'ריר אל בר"ח כתוכ פש1ט. רק יהיהלא
 בס"ה כתוב נשסתו. על לישבע יצן כן אם כאן. ער טסעל, אלוקחלק
 אסיר בתנאי אטילו רע ררכר יור' איני כן אעשה אם 'אפר אל חרס"וסשן

 כו לצערו כרי טחכירו חפץ ארם ,קח שלא תננ1ב רלא לאו בכלללאמרו.
 פי על אף טעולה שטירה חפצ.1 לשמור להוהר שירע כרי לטובת1 עשהאפילו
 רצונם להו פשפע רסי בלא ליינש, תחטור לא ו"ל חכסינו אמרו אס1ר.כן

 וכתב תחטור. בלא עובר רם,ם ליתן שר,צה אף רק כן א,נו וחאמתלומר
 מעשה לירי חסרתו שבאה ער עובר אינ1 תחטור לא רעל חרריםבספר
 להשחרל בלבו והסכש שנטר טיר תתאעה רלא לאו על אבל שלקחורהינ1
 לקחת החוסר רר"י בש"ת וכחכ בלב. אלא תאוה ראין עכר, לקנותו עיובכל
 לשאול אסור יפילו לא פניו אור שאלה ישאול  שאם נכבר א"ש 1חואחפץ
 ס'לחא הוא וה ואיסור לו, בתתו לבבו ירע שלא ירע לא אם סתת אוסקח

 לטוכרו. רצונו  שאין כםי ין פרות איוה קונש בהפצרתרשכיחא

 מרחץ.דיני
 ואין לרכר שכן וכל תורה כרברי אפילו להרהר אפילו אסור עצמובטרחץ

 ורברים הקורש כלשק לאפרן פ1תר ח1ל של רברש כי בלשון תלףהענין
 אם אכו חול. כלשון אפילו לאטרן אסור 1רינים תורה רברי רהמנו ק1רששל

 ואפילו פאשורא, לאפרחש, כרי לאסר1 מחויב נטרחץ אשור שנעשהר1אה
 ההו. בר1ך הקרחש של שסו החא של1ם כי עצס1 במרחץ אסור ספש שלוםשאלח
 ומקצתן ערופש שם עוסר,ם אנשים שטקצת הטלבושים שפושטיםבחרר
 שם סותר שלים חצאלת לרבר לא אכל תורה כרברי להרהר פ1חרלבחמש
 להוכרת סכהן ש~ינ1 כיק סקום טכל הוא ברוך הקרוש של שם שחהא פי עלאף
 אפשר שאי וטפני הסרחץ בבית שותיג ראיתי טותר. בעלסא לשלטא רקשם
 טה לכר,ית. טאר קשה הרטב"ם רכרי ולפי סנשוא עונו נרול שםלברן

 וכיהצא ורחיצה והיכוך בחפיפה במרחץ לאנשים לשפש ה*נר חבארשנוהנות
 בשם הסנהג פי על להתיר כ*א סימן העור באבן בהנהותיו טחרסא"'כתב

 טהך רהלמיר רהטררכי ההוא חיתר על כתב יוסף רמח נב ש אףהסררכי,
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 סררכי בנווק הנ"ל יוסף ביח רברי כתב ףל היו, סהר"ר חנאק ומוריכתבו.
 לקתם עליהן לססוך כרי הפה טהרסא"י רברי סקום מכל הלכה לפסקשלו

 על להחסיר שרתה וטי הוא חסירש טשנת רלאו כעיני נראה אכןהסנהנ.
 יוהרא מיקרי לא בוראי הטרחץ בביח יתבר הבאר כלל להשתטש שלאעצסו
 כי ספטירא *ה עברי אינהו ראינש ווווי ויטול יבא וה שם לשול הרוצהוכל

 יותר פשיטים ב' ר,מרחץ לעכרי 'תן שאם ~ה לקים יכול טועטתבהוצאה
 פשוט לי נראה נם צרכו. כל לו יעשו הטה בוראי לחנכרית שנותניןספה
 על בעצסו הרע היצר ישסה שלא לו שבריא לם. רק התירי( לא המקיליןשאף
 שיש בטי אכל סריר' רבעכירת*הו חיורי כקאקי באפיח ררפק ש,טושםירי
 ראנה יש שהרי שאסור פשיטא חרהור ליר. יכא שיסושן ירי שעל ראנהלו

 מאשורא רחמירא כנירוי שההא ףל חכמינו על'1 שאטרן לרעת עצסושיקשה
 סנשהא גרול עונו לבסלה ורע שכבח להוצאת 3ן 'רי על יבא ואם שם,כרטוכח
 סררת. ואני שם. ע*ן -ו פרק בר"ח בוה שהאריך כמו תשוכה לו איןוכטעס
 ישכב אל ססרחץ כיציאחו עצטו. בפני בקונטרס ההוא לחטא תש.בחסרר
 וכסתוח כרים למטה אין ואם שכחכתק כמו שעסנו אחר שיכרוק ער הסטהעל
 רוסא ילאו לשכחה. סשה כי טראשותיו תחח מלכחמ.ו 'תו אל סיפוקורי

 אף בטים יריו ליטול צריך מר,מרחץ טהרה אחר כהוה. שרכרתי אלאבטרחץ
 נטרחץ. השב יריו ישפשףשרחץ

 בדבור. התלויים דיניקצת
 איסורא זצכא סקום טכל כשם טקללו שאינו פי על אף חבירו אתהמקלל
 כן סעשה, בו  שזדן אע"פ לוקה בשם רפקלל כיניהם "מ ~ה חילוק רקראוריתא,

 העתש ומלכר לאוין ב' "פ ע~מו .נסק* חררים. בספרכתכ
 הנר~

 בכל
 קללתו לק*ם לטקטרג כח יש לפעסים שוים, העהים כל לא כי לי~הר 'שאלה

 אותם עשו הסכילו פאר סה לכן להאריך. כאהי שלא רק רכות שמענווכאלה
 פום*הו פסיק לא טאר ער ואהוכיהם לבנ.הם נם כן 'רי ועל ק*ות סלאשפיחם
 שחוק בררך רע לרבר לשונם שלמרו רק רונו בררך שלא ואפ"יסקללחם
 מצרת שומר ולשונו פיו שומר נאסר בו וכישא וה ועל הקסנים לבניהםוגענועים
 שהרבור בריח כרכתב רע ולא טוב לרבר לשונו להרניל האדם סחויכנפשו.
 או סגתה רבר רמום רע רבר בשום לשסן פיו יפתח ואל נרולה רעהנורם

 פיו ינבל שאל שכן וכל ב'. בחלק שכחכהי וכסו מפ.ו יהרא לאטינופח
 וסובל.ן ובפש כאש אותן שטענים הרכה בר"ח שכהכ נכלה רברבשום
 או שהיום שיורעים פי על ואף הריגה שיתחתכו רבר שום סורם ואינםחכל
 שהרי סלאסרו פיו לסתום שהיה עויסית סיתה יחחיב ובאוסרו סטנההנאה לי ואק נכלה *כר אותו כופין שאין לסי יכטה כטה אחה על שוחומחר
 לסובה שגח ע' של רין גור עלט ננור אפילו פיו חמנבל כל 1"ל חכמינואמרו
 שעונשו סוכח ועור חחסור. עונשו וראה הביטה לרעח. אוהו הוופכק אותוקורעץ

 טעה בשחובאצה המרפימים 8ש88ה דשם8ני יון בפרדכי שמצא הב-ה שכתב מה הרל 8"ק דץ"
 "1"י"8. שדשסר פא להת"רת8ודשי



355 אומץירסף

 כל אין כאלו ט~ה ונראה ניהנם לו  שטעטיקק חמ שאטרו טסח פארגרול
 טטה יוחר גיהנם לו להעסיק שצריכק עונותע לנורל כראק בנההנםהעונשש
 סה כטוהו יענש ענש השותק פיו סנבל השוסע רק שאפילו אטרו גםשיהיה.
 נבלוה אבק סכל פיו 'טהר ארם כל לכו חטורות. עבירות בשאר כן נאטרשלא
 תלשן אל פפסוק נכלה. רובר לפה היחר שום אק אשחו לבק כינו ואפילופיו
 'שראל על קטינוריא ארם ילטר שלא ו"ל חכסינו לטרו וגו, ארוניו אלעבר
 העם אוזו שרססו שהש*ש המררש בשם בחררים וכתב רשעיס. כרוריאפילו
 הוה כרבר ה.היה כשטים אר1ב1ח עושה ה' והנה  שאטר טפני יפתכשער
 כרור חוה הרור שאסר פפני נענש רק כן לעש1ח ה' כ'ר שהיכ1לת 0אסיןהיה

 כוה. רע לרור נס נעשה ואיך השסים וארובוח כן נם נבתהו רכתיבהסבול
 חכסינ1 אטרו הציבור. על ט1ב רק לרבר ית.רה באוהרה ליוהר צריךלק
 כעונש כיותר להוהר העם ירעו וימען חחילה, גענש הוא לשמים רין הטוסרו"ל

 וההא טצפת מררעונ,ץ שלוימ"ל סהור"ר החסיר לי שכתב מה לכתובראיתי
 להלמיריו הקבלה חכמח ללמר היה זיל האר"י הגרול הפקובל של ררכווה,

 האר*, ראה אחת פעס שם בהיותם והנה קטן בכפר בהתנ1ררותהחכפים

 אפר א1 צפת עירה נ1כח לשטים קרוכ ער 1נס1ע הלך ככר סארבה נר1ל חילו"ל
 יושב. על נוורח חארבה טסכת קשה שנ1רה ראיתי ראה חחכטשלתלסיריו

 יעקכ הר.ר כסרוטני שחכם טפני להענישם רוצה הוא ברוך שהקרושצפת
 נרבות סאחנו לו לקבץ נחחכמה הבה לכן לשמים רינו טסר עני שהואנ1יף1

 בערך כפרוטני לו אספו עשו וכן לשמ.ם רינו סססירת להשקיטו 1%נשלחה
 לססור נ~עקת כי לך טה אוח1 ושאלו הנ-ל סתלסירים כ' ל1 והביאום סלירנ'

 באר סי ש1תין אין ישראל בארץ )כ' לי היה מים סלא כר אטר 4שטיםריגך
 טעולה שסירה 1לשטרו לקבל1 צריכין הארץ על וכשהנשם גשטים סירק

 וא1 לארץ 1נשפך גשבר כר א1תו והנה להססיר( יחויר כי ער טהם4שחות
 פאן לית וכי העולם סכל 'ותר י1ם קשה אנ' 1כי אסרתי 01רורי ענתמחמח
 ארם אק אעשה טה לשמים רין למסור שאין שירעתי הנם עלי לרחםרמשנח
 אל הנ-ל תלסירים וכשבאו לכסלי, עור אשוב שלא ואקוה צערו עלנחפם
 היה שהארבה מפני רק הגוירה גתבטלה כבר האר"י אטר הנ"ל סורםחרר
 הים ררך שפנה ורא.תיו וכל טכל סתבסלת הנוירה היחה לא ירירת1 כררךאז

 ממני נאכר הכחב כי כוכר1נ. שרשום כפי הסעשה כאן ער היוק. כו שאיןלמק1ם
 ותשובה רפיט לישגא יחישב וה ררך שעל * ונראה הנירוש. ירי עלכמרומה
 וכהכי קצח מנ,טגם רר1ע רלישנא הנוירה ר1ע את טעכירק וצרקה1תפילה
 טכל 1כל סכל להתבטל לנו,רה אפשר שאי שאף ל1סר ררצוגו שפיראח.
 ל"שנא על אחר פירוש עור ל' שיש 1אף כנ"ל. סתבטל שבנ1.רה הרועסקום
 ואין ירוע והטקבלו להא1מרו הגרול עונשו הרע לשון סקוס1. כאן איןררוע,
 ר*ינשי הרע 4שון אבק עניני א'11 לבאר כאתי רק בוה להאריךצריך

 אבק חהא שונאו כפגי חבירו של בס1בתו לרכה הטרכה להו, משוולהתירא
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 שתאו בו יתקנא כן ירי שעל ארעחיה לאסוקי *ה הוי  שהטרבר הרעלשק
 כן יר, שעל עמ בקהל ביתו בעל בשבח הסרבר חאורח ונן יע, שייירבר
 לו עשה או לו הלוה אם וכן עטו, להתאנסן סהוגנ,ס שאינן ארם בנייבואו
 ימבשל'ן בו שצולין פלוני ככית לא אם אש איה האומר וק אחרת, סובהשום
  סעשים שסרבר תטשהק כררך הרע לשק חמספר כאלו. כיוצא וכלתסקי
 ררך אוסרו או שפו טוכיר אינו והוא עלקזם חשור שפלוני לו שירוערעים
 טמש הרע לשק הם אלו כל כפלוני, רע %כר כונתו 94ן כאלו והיתולשחוק
 אפרו כ' כינף שם סכל נרולה ב1חירות לי~הר צריך חרש לשון אבקולא

 שרשו שטות באוהן ובפרם הכא לעולם חלק לו שאק הסכנה על הלחכסינו
 כשטוכיר הרבה כשפת'ו לעקם נרולה ןהירות שצר.ך לגנאי קצת והפה אינשיכה,
 את השומעיס קירעו ער רבים סשנים בהם ליתן חהטון בפני האנששאותן
 סאן ז"ל חכטינו אסרו אינשי. ביה ררשו הכינף שי~כיר סבלי מכיר האמי

 וקוף ליה ניסא לא במשפחתו חלוי לוטר רצונם בריותקיה וקיפא *הראית
 ירי על שלא בריבורו ירקרק ארם שכל רהתנו רנ, לוסר רצונם כיניחאלי
 סאונאת יוהר רבר'ם אונאת נרול ו"ל חכמינו אטרו השוטע. פני יחורוכן

 ולא בוה, לי1הר צריך טאר לכן אונאה סשערי חוץ ננעלו השערים וכלממון
 נכש*ש ובסרסוח וקרהמח ברסי~ות חרב כסרקרות שבוטש כעיניהם חכטיםכאותן
 ומילי בשחוק בהם בהתל לשוטים הטוח1קים הענים אלו בהנהו רעלסארוומו

 רב ורקרוק נרולה ~הירות צריך שכתבתי. כטו ל,צנוח בכלל הוא נםרבריחוחא
 שמספר היא רשכיחא ומילתא הבא, לע,לם חלק לו שא.ן חכירש בקלוןבכיבור
 שאק פי על אף חבירו ננאי יוכן שטכללם כרי הטובש 0עשףו בשבחארם
 חכירו בקלק סתכבר טקום פכל שם איננו חבירו וגם כ% חבירו אתטוכיר
 בפימי לחפש בעלטא וטיפור שיחה ררך חיא רשכ,חא סילתא וגםיחשב,
 טרבר, בלאו עוכר חבירו סור הטגלה מחם. ירחק נפשו ש,0ר וננותם,ארס
 בס"ח וכתוב הרע. לשק סחלקי אחר שהוא רכיל חולן בכ% והואקבלה
 לסרו טכאן לכרכה, ער,ק וכר אחרים. סורות שתגלה אוהב שום לך יהיהשלא

 אחר אומרים ~כן כשבחו לספר סחותב,ן צריק שכיומוכירק 1.לחכטינו
 בחת לומר חעולם נהגו שסוה לי בראה השלום. עליו או לברכח ~כרונוסותו
 וטשם ציט. גוטי אק א.ם געב גאט כנק אשכנו בלשון טעליא לישנאהצריק
 אסור בוה. וכיועא שמו יטח כנון לגנאי להוכ.רו שחיבים לטרו ירקברשעים
 אפשר תרמב הנכרי ואם הרכה, נכשלים וה ובאשור בררך, נכרי עסלחתיחר
 בהרבה שמצינו כטו חוקת,ה טרע רלא רסטכי לקולהם סעה כרוחקלטצוא
 כלל טקום אק תושב אינו אם אכן ,ה. ססעם ףל חכטינו שחתירורברים
 אסור להח0יר. נפשות שספק בתושבים אפילו סהם ירחק נפשו ושוסרלהקל

 בו להשתטש מה לספע' אתי רל0א למרה עשו. שאק כ* בכיתולהשהות
 סהם שבומננו ספני ההא רהטעם לי נראה בוה סקילק שאנו ומהלטרח,
 רושס, בו אק אם לסרה כ* ש,ם סחויק,ם אין ולק יפרה, עשוים ~רנםהכ*ם
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 א'ן בעלסא בחקיקה חריום פלאכת רק איט אפלו רושם בו ש"מ כ*אק
 ססביבותיהן סשתוו שהטרות בסקיסות *והר צריך ולכן בעולם. היתרבו

 כמרה עול תעמו רלא לאו ה:לילות. של המרה כפי רשוטים כליהם יהיושלא
 מתח של עהשם וקשה לו סוכר או סנכרי כקונה אפילו שיךונסשקל
 שח"ת ע"ם קרוי טשקל או כסרה המשקר כסס-נ וכתב עריות. שלסעונשן
 ומסלק השם אח ומחלל הארץ אח וטטפא ת1עכה חרם שנאוי סשוקץ  עולפירוש
 ו"ל חכסינו למרו הא,סור ח1פרח ו0פני כחרנ. ומפילם סארצם 'שראלאת
 טווהרים רק  שהביח לוסר רצונם לסרות, אנררסים שסעסירק הכחוכפן

 ס' אשורים. בשאר כן סצינ1 ש*א טה העברתנש לענש ממוניםלהעמיר
 חורה בספר לקרות גרול ההיא גשבת נעשה בשכח שנים י"ג קשנעשח
 י-נ כן ש.היה רבעינן טי על אף הפ1ון וברכח בחפלה הרבש אתולה1צ,א
 למעשה פעסים כסה פה עירנו חכסי רכותינו הורו ח1רפי ביטי וסאז אחר.1.ום
 פקים טכל שאחריו השבה ער הה.א כשכת בחורה לקרוח שלא והטטעם

 בתורה לקרות להורוח ח1רו בוער עמם היחי ואני אחריהן שב,ווהחכסש
 שנת1 שר ח אם הלירה יום הוא ההיא ששבת שסאחר ססעס הראש1ןכשכת
 ההא השבח יום רפקצה ססילא סשנח1 האחרון י1ם שהוא שנת כערכהא
 קרושה חבורה טפי ההלכה נורקה 1סאן אחר, ויום -ג לבן ליחשכככ1לו
 יש מכשי תתן לא עור רלפני לא1 בכלל פקפוק. כלא פה כן הנהגנוהנ*ל
 אשור משום מן נם עובר כן והעושה היועץ של לסוכתו לארם עצה יתןשלא
 שהוטינוה1 פי על אף לבעליה טטפקת שאינה סמעורה לאכול אסור רעח.גניבת
 לאוין בב' עובר עשיר הוא אם אפילו עין צר עם האוכל הבושה.ספני
 הרסב"ן בשם חררים בספר כתב כסוטה. ה1א כן קכלח,סרברי

 לקרשו השכה יום את השבוע 'מי בכל ל1כור הוא יקרשו השבת יום אחוכור רככ~
 עצ10 בפני שס השבוע סים. אחר לכל קור.ן שהנכרים במכילתאכראיחא
 וכיוצא בשבת ושני בשבח א' אוחם לקרוא וה בפסוק אלקש סצוחאבל

 1כיהצא(. בשבת ראשון נכחב הרבים כתבי בכל לכתוב נהנתי וה)ומפני
 בפי1 י~טין טוכ רבר שכל וסלבהשים וכלים בפאכלים :ם 11 סצוהוטתקיסת
 בקצרה. לשונו כאן ער לשכת, והראמר

 חצפטי4 3ל 5ששי8 בתל בבלל השיקמשא

 את לוכות הוא ברוך הקרוש רצה עקשיא כן חנניא ר' רא0ר האי
 לצית צריך היה שלא רש"י פירש ופצות, תורה להם הרכה לפיכך.שראל
 שא'נ: ארם לכ שאק ונבילוח ורסשש שקצ'ם שי א~הרות וכסה סצ1תבסה
 על כחררים וכתכ העכירות. סן שמירש1 סה על שכר שיקכל1 אלא בהםקץ
 ער נסנע, הוא יתברך השם צוי שטפני יכוק האשורים סן סניעתו כשעתוה
 אפשי א*א חויר כבשר אפשי אי ארם יאטר אל הל חכטינו שאסרו ו~הוכאן.
 רסרנלא והגשש האנשש ואותן עלי. נור שכשטש ואכי אעשה טהאכל
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 בספר וכתב עברי. יאוח לא ח1יר כסו כשני טאום ההא 1ה רברנפומיהו
 אהבח עכור טענירה עצטו הפורש כל בקצרה, לשונו וזה הפרותמעלוח
 הכורא טצוח לקים כר, שבתורה הסצות טכל אחת פצוה עושה אוהבורא
 השם. את קירש זההף

 המדות.פרק
 סופר ולא אחר עשיר כפנ, עשיר ישבח אל ס"ר סשן בס"הכתוב

 לספר טהקר שמש ירא אבל טענינו, שהוא א'ש כל וכן אחר סופרבפני
 "אומר חכמה ט1סיף אלא ג1 סתקנא שאינו אחר שמש ירא בפניבשבחו
 4אף שונאו, בפני ישבחהו ואל אוהב,1 בפני ארם 'ננה אל כפעשיו.אעשה
 רק שא.ננו ההוא פלש1ן נראה הרע לשון אבק  שהוא לעיל שכחגחי פיעל

 שלא היא ט1בה מרה כן פי על ואף לא, הכ. לאו הא כשבחו לספרכש0רבה
 טקח שלקח מי 1"ל חכטינ1 אמר1 וה וסטעם הנ"ל. ברברים הש1טע לבלשבר
 בא"צ כתב וה מטעם ננטר. שכבר בשירוך שכן וכל בעיני1 ישגחנו חשוקק
 סתחלה ירעת שלא רבר ב1 יחרש אולי שתוק כבר שירעה רבר אוטר ארםאם

 ששומר הנאה לו יש כ. ש.נמור ער תשתוק רבר יחרש שלא ירעהואפייו
 אחר לש,ם א.ן ונחפיסו יחר סריבה להם שהיה שנים שם, עורהרבר.
 עשית לו ש,אמר סח1ך כ. וכך כך עשיתי 1לכן וכך כך עשיח אהה לרברמהם
 ומחוך שלך היהה הפשיעה אררכה לו 1.אסר חכירו לו ישיב א1 וכך כךלי
 יו ש,ש מ, שם, עור שפשע. חבישה1 נם אחרת, "עם הפריבה הניררוכך
 או טתנה ממנו ישאל לא לכן פמנו, טתביש שחבירו לו קשה חבחשהסרח
 אסרו ריקם. פניו להשיב שטחכיש רק כרצון ע,שה שאינו שץורע רברשום

 פאהכה עושין פשיגין ואינן חרפהם שוטעין עולב.ן ואק הנעלבים ףלחכסינו
 ופירש בנבורתו, השטש כצאה ואוהבי1 אוטר הכת1ב עליהן ביסוריםושטחין
 שש1מע טי סוו, לסעלה 11 התנא ריבר סררנות רנ' החסיר בשם חררשבמפר
 סשיב  שאונ1 שנ'ת בתשובתו, חב,רו את טעליב אינו אבל וסשיבחרפחו
 חרפה של הרברים הם בשור.ן ששמח שלישית בקרבו, ל1 טר לב1 רקכלל
 שסח שלא אחר חפיר על נ' פרק הענוה שער חכמה בראש,ת וכתב שסע.אשר
 על,ה והשתק כפני1 רק אחר שסוחר שעה כאותה נרולה שפחה יפיובכל
 על אף חרפתו שסובל לומר )רצונ1 הטבל הן הטוב1ח הטרוח החכםאטר
 פרה ביר1 ש,ש 1טי החש1בות, הטרוח כלל וה1 לנקום( ביר1 שיכולתפי
 הנקטה. הן הרע1ח והסרות רבים חנרים ל1 תקנה גוראי רכים אוהביו11
 שטכקשים כשרואה כיוצא כל וכן הטתלחשין ארם כני אצל יגאאל

 יסתכל אל כחכ כשקורא 1כן לגלותו, יפצירם אל פטנ1 רכרלהסחיר
 קפירא שום לחביר1 שאק לו שפשוט ל1 אם טטנו מה רבר לקר1חכו

 כשבנ' וכן הכחב. טלכסות שבוש רק עליו שמקפיר אפשר כיבקריאת1
 שיבושו לעשות אצלם יכנס אל יעתם ירא1 אם להם שצר רבר עהשיםארם
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 אל ז-ל חכטינו אטרו ~ה וסטעם וכיהגא. כאכילה שכיח וה ורכרטפנו,
 "ממע לא כחרש לפעטש עצסו ויעשה כיחי בני שיבושו רבר שום'עשה אי בבוחו  שאפילו ס.נה שטע הבירך לכיח שכן כל פהאום לב,הדתכנם
 יבהזו. וחט אחרים בושת על ~קרק 5ריך שמאר שכן מכל יראה, יאוכעור
 בסיל' הן נ0וך וקול רכה בלשון א6א נביחה חרכרו אל נוח*ן משכתב

 כחכ נשמעים. רבריך יהיו וב~ה כנחת רבריך 'היו בפלפול וא"'לורשם'א
 ואטרו חכירך, בפני כראום רכר שום תעשה ואל כנה תהרוג אל היראחבטפר
 תפאטת אחרש עשו ואם שם, עור ,כתב כיחו. כני בהנהנח שכחכתי וכסוחביר, כסני והרק כנה ההירנ זה נטשסס אלקים יניאך אלה כל רעל סקרא עלחז"ל

 אותו עשה לאשר ויטחול יכסהו או יסלקהו סוטל רוק סצאת ואם להם,חסחוי
 ענין על החסיר הוהיר כטה ראה כאן. ער יטחהה שלא ויממילנו אחר יבאפן

 שום יענש לא לט"ן פשע רבר כל על הארם ששחול ט,ב, לא לצריק ענושהכחוב
 כל שעל הנ"ל החסיר הוהיר ירו עי כא שלא חעונש על ואפילו ירו, עלארם
 חשר לירי עשמך חביא אל שם, עור ליה. ראפשר טה בכל העונש יבטלפנש
 בו ואק אוהו החהמרים ףל חכם,נו אטרו ולק וסישראל, סה' נקילהיוח
 ברנרי * טה האוטרים אותם נואלו טאר שסה סוכח סזה להורהמצריך
 בר"ח כחוב הא. ברוך הקרחמ ננר פשע בלי נק' אני אם ופלוניפלוני
 במקום כ.וולתו כסיל ענה אותך שטכירין כסקום כאולתו כסיל תקאל
 על'ו שסרברין בטה חשור היה 6א אלו יאפרו שלא אוחך סכיריןשאין
 שאק כמה לחכירו שחהשר ממי כהוב הלבבות ובחוכה ש,חק. היהלא
 שאטור פי על ואף החושר. ~כיוה ולנתשר הנחשר חובוח לו נוחנקגו

 ע5מו ישטור רק טאר כנרול אפלו או בריע ארם יאמק אל סקום סכללחשור
 לעולם ףל חכטינו ואטרו כוראי. לו ברוק שה,א לא אם האפשר ככלוסמונו
 היר~שה, בספר עור נם4אל. כרבן וטכוברק כלסטש בשניך ארם כליהיו
 אלא סראי יוהר ישוח ואל סע*ו הסורא שט0לק זקופה כקוסה ילךאל

 סאר ףל חכטינו אמרו עיניו. סלא כננרו חכירו יראה שלא כינוניתכמרה
 פ. על שאף להורות רטאר הכפלוה הפפרשים וסירשו רוח שפל הוימאר
 יתפום צריך הנאוה בסרת אק טהקצוח טוכ יותר הוא חמיצוע הפרותשבכל
 בכניעה סתעסק שכשחיא בח"ה וכתב לגטרי. השפלוח של האחרוןבקצה
 למאי0ה בנפשו 'חשבוהו ואל ונסתרהו בננלהו יכנע רק בלבבו נאוה "ששלא
 התבם ואסר ההטז הפעשה מבעל' לאלקש בו חתב שהוא טח נורלננר
 בא-1 כתב ארם. לכל ינצח ענותו ירי שעל לומר רצונו הנצחק העגוהפף

 ,אינם בזרים שרבריו וחכם צריק איש כנק כבור ברריפח טצ,ה ישלפעסים
 לררוף וש לוה לתוכחתיו שישמעו אותם יכוף כבור לו הה: יאםנשסעש
 לו אק ברבש ב~והו ואם חככוראחר

 למח~
 זה ובכלל מק. ער שיפ5סוהו, ער

 כפ. ויסרם בחזקה החוטאש יוכיח רק עצמו להקטין אק רשסיאשכמיל'
 שנמו יכניס ולא הנם על ארם שסוך אל ברכוה. לו "שסעו לא אםיכלחו
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 בשורה לארם אטרו אם תם"ו סימן בם"ה כתב ססק. א1 נוף סכנחבשט
 הוין לאחרים תג,ר שטא לאשתו יניר לא טלאן או אליהו א1 בחלוםט1בח
 שהוא 'ורע שארם בטה ערוך שלחן בהנהת כתב בנלוי. נים.ם לעש1תרנילים
 חסש טשום וה אחר לחקור שאין אלא הנם על ,יסטוך יעשה אל הס,לננר
 לו שפנעת וה אלכסנררי ר' אסר אכ~רי שארו 1עוכר אלקיך. ה' עםתחיה
 חבר לך קנה ו"ל חכט.נו אסר1 עניות. טשום עמו קרובו טרכק 1אינושמחה
 לעצטו חבר יקנה אטר1 סכאן האחר טן השנים ט1נים פסוק על אמרוע1ר

 לאוהכך תנלה אל החכם אטר אכן סחריו, ל1 ומנלה עמ1 ואוכל עמו ק1ראלהי1ת
 )ונראה נאטן אוהכ להי1ת1 רכ1ת פעמים בחגתו לא אם לש1נאך שתסתיר0ה
 וינלה שונאך להיות יהפוך פן רב,ם( מעשש אירעו שכן ואולי, האי רכחיל'

סורך.
 בקירה. תכפח בדששהת ~בתב מהאעתיק

 כלי של'טה חבר1תו תהיה ואו לחב,רו החבר לעשות צריך הרבריםאל1
 לו וישסור שטחת1 וכיום הטוכש חפצ'ו בכל 1.ום.נו בשל1טו יקריםטרמה,
 לעשות וישתרל בחל'1 יבקרהו צרת1 כע, מ,שיע לו ויהיה ינלהו ולאס1רו
 כפניו ושלא בפני1 רכריו יתקן פת אם קב1רתו כצרכי יחעסק בחל'1 צרכיולו
 כל יעשה כרין שלא עשה אם אוחו יוכיח סיר לו .סחול שפשע פשע כלעל
 1יתן 1.שא בלב1 ס1בתו רבקש חט'ר רחמים על'1 יבקש לעש1ת ל1 שיר1רמח
 א1 ח,ת1ן אחר מלחוור הוהר חתקפ"נ סיטן בם"ה כחב בט1בת1.תפיר
 לחבריכם התרצ1 בני הסרוח כעל כתב ארם. בני אהבח בשביל מוהל אוטלטר
 בקשה לחב'רו שיהיה יורע אם לוטר רצונ1 כאן. ער הטחילה, בקשתםקורם
 עם להתתבר סוטב בס"ה 1כתכ וכי1צא. יבקשנה טרם שאלת1 לטלא יקריםמסנו
 1עצרן. קפרן שה1א חכם עם סלהתח,בר האיק עם שהוא פ, על אףותק
 מצ1ה לרכר אפ,ל1 רשע עם להתחבר אס1ר גתן רר' אכות כשם כתבבא"5

 החבר קנין צ1רך עיקר רשע. עם מלהתחכר מאר הוהיר הטרותובטעלוח
 הפלך שלמה  שאטר וסה. כינת1, על .שעו ואל בעצה עניני1 כל לעשות כריהוא
 ענינ' על רקאי הררים בספר פ,רש1 מוסר וקבל עצה שטע השלוםעלי1

 עצה לענ.ני1 צריך העולם בעגינ' נרול חכם שאפיל1 יעיר והחושהע1לכ,
 בל לב1 כן ירי שעל כקרבו הארם לב את שטשברין גרו*ם בענינשבפרם
 האסור.ם. טביח עצס1 סתיר חבוש אין ו"ל חכטינו אמר1 בוה כיוצא ועלעסו,
 ואל כאלף יהיה אהר ושונא כאחר בעיניך יהיו א1הב'ם אלף החכם,אפר

 ארם לך אין ו"ל חכמינו אמר1 וה על כי בכל רטה ושירך עהשרך עלתססוך
 הו, ו"ל חכמינו אמרו כשנאה. כרע1ת אין החכם אמר יע,ר שעה, לושאין

 רשסיא במילי הן ועלילוחיו איש ררכי בכל נרול כלל ,והו הנולר אחר1אה
 חש1בה שום לארם 'ש.כ שלא רהינ1 בריב1ר הן בסעשה הן רעלטא בטיל'הן

 פעשה הארם יעשה שלא שכן 1כל ישיכ ופה א.ך בנפש1 ט1עצות ישיםעי
 חרטה הסהירות טרי החכם ואטר שיעשהו, ק1רם עלי1 יחשוכ 1כהשכל ברעחכי
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 שכשעת.ר שיורע טה לבו אל ש.שים יותר וטוב שתא, ~ווי ת' טחוןשתון
 הההואה סרר החכם אסר הצ.רך. נכל לעין פנאי לו יהיה 5א שיילבוא
 תשחיח בל ברינ. ועין כומנו, רבר % לקנות שיש לומר רצונו סיפוקחצי
 רורשים שאינם הנרגנש של ררכם ווה ט1בה, מכפוי שהוא לטי נרולעונש
 לרון לארם יש רק העיפה, לטובת רק לטובתם שהיא להם שעשוהטובה

 תמורחה סונה לו לשלם 1יראה הסקכל לטובת רק עשה שלא וכות לכף ארםכל
 לבנ' ע"ה הטלך רור שעשה כמו אביהם לו פו16ן הטוכה ישלם לבניוואפילו
 כביתך רמים תשים לא כתיב חתרנ"א ס.סן כס"ה כתב הנלערי.ברוילי
 לפתהק יכולין היו לא שבפנש ואותן שלו לחררש מפתחות מתקן היהאחר
 אספרה אפרתי הכותכ תוני כאמ ער הספתהות, 1נאברו לצאת יכלו ולאונשרף
 להפתח אפשר היתה לא הפנימית שבנ,תי שהרלח ר'רתי נב,ת שעשיתיסה
 קנרם הג"ל ראנה ספני כטסנר החל1יה בש~שלת המפתח ותליתי מפתחו1לח

 שעלו ופחר איסה הרבה ירי על לבי על שעלה מפני ספר על כח1בהשראיתה:
 בקרבם אשר שכינינו עלינ1 שגוטו סהניוומים הרעים הרברש ספני ראשנועל
 נשנת ,ר"ה הקיסר שנכחר הסמוך אחר. ונם הנירוש קורם יושבשאנ1

 חלוין ההם הפפתחות שהיו במה לממוך רצ'תי ולא לפ"ק"ו"ריר"נ"נ"ר"רס
 ושלום חס סכנה בשעת כי וו.ת בקרן תלוי שיהיה או הססתחות שאראצל
 שטונח מה אפיל1 למצוא לו אפשר שאי הארם קרני כין לרקר השטןררך
 שלא נוחל'ן ביש כחב פעפש. כטה רא,נ1 באלה כיוצא כי סמש שניולפני
 שעוש'ן מה כל יפות פנ.ם בסכר יקבל רק ענין בשום חקהל עה ארםיריב
 ית'רה. באוהרה לכנ'1 וה על והוהיר כטעסיה מ.לתא שם והאריך עליו1נ11רין
 ספנ. האמת על סורה שאינו טקולקל עס ירברו שלא לכניו שם צוהעור

 הכסילים. בין ולא רבריהס לשטוע החכמים כין לשבת 1חרנילו רבריכםש.כוה
 כני קצח שיש וירעת סעשה לעשות לכשהרצה ישנה קבלה שם, כתבע1ר
 תעשה ואל שב הרעות הם ושקולים סמנ. נוחים אינם וקצח טמנו ניחיםארם
עריף.

 לבנים. שמותקריאת

 לנרולה הוליחי בשסו הנקראש שכל ארם "ש רפ"ה סשן בס"חכחב
 אחר שם קוראים האחים פעטים להפך, ויש תולרות יעטירו קים.ט בנייויהי1

 יאסר ואם ימים, האריכו לא או נכשלו א1 תולרוח בלא בניהם ומתואביהם
 אל נושא הוא הרי ישתכח שלא לאכותי שם אקתם כן פי ש אףהארם
 לאחיו אם כחב רס"י ובסשן ניחוש. סשים הרכרים באלו ואין עוןנפשו

 אחרח. לסרינה הצא נורם חסקום סתקיסין אין ולו שם כאותו בני.סתקתסין
 בניו שסוח יקראו סתקפמים כניו  שאין שמי כתוב פולין רפום התפילהכפירחש
 שטהאל כגק הוא כרוך הקרחש שי שמו שיתוף בו שיש בשם כך אחרשיו1%



 אומץירסף38
 חע*ו בסשן בס"ח כתוב וכיוצא. מצעיה אליה ירמוץ או השראל 0יכאלרפאל
 השנמה יקרא אז ~רע הניחה הראשונה אם אחרת בת לו וגולרה בתו סתהאם
 בנש יהט הטחה4( בשם השניה יקרא לא או ורע לה אק ואם המתהכשם
 אורחא ואגכ סעניגו. השער להפך גרו*ם רחטש תריך השער ענין כךלשניה
 4אף בינינו הפורנל קרףש חול לשון פירוש לכתוב ראיתי שפוחרקריאח

 אוהי שז'כה אחרי סקום טכל וה כחכורי פשטים לכתונ מררכי שאק פיעל
 טה לקים ונם תורה אלא טוב אין טוב כרבר לסים ראיתי שטו וחושכיה' יר,י הרבים את לוכות בו שכינתי זה חיכורי למים לטהר לכאיםחס0יע
 וזהו הלכה רבר סתוך אלא יפטר אל מחכירו הנפטר ו"ל חכטיטשאטרו
 שנ. להילרים לקרזת רגילים הטר כנלותנו  שאנז טפני הנ*ל לשוןהשירופ
 של ושם המילה ביום להם נותנק תורה לספר בו שעולה קורש של שםשסות,
 אחר לשם קורש של שם שמכנין ניסולים האינם ירי על כ'נינו הטורנלחול
 קריש הףל לשון ווהו הכנסת לבית סלירתה אמו שהולכת בשבח להילרנותנין
 השם קרקאת כשעח נרול קול להרים המנהג שבאמת חול צעקח לומרושוני
 טהר"ם נחשובת סזה כ! נם ומוכח "פן נט בסרר ראיתי כן ההיא..(כשכח
 הנ"ל הנס בטרר שראיתי טעם לכתוכ ראית. זה ואגב רוכתי. בכמהטינץ
 קייאק ועלקסנ כנת קורש של שטות כ0ה חול של אחר לשם שמש פהעל

 סאלו יותר ועור גרשון עורי אב. שטריה ראובן חתם יצחק פינחס תורהלספר
 והחו קרש של שפות הרבה להם שיש חול של אחרים ושסוח ~לטן שםוכן
 הי% לקרות רשה טהם אחר שכל השם על חיוקש והאם האב שלפעסיםוח,
 לצר יהיה חול של ששם לפעמים סתפשרין כן ירי ועל סשפחתו שםש

 הסריבה כתב בריח אכן השנית, לטשסחה יהיה קורש של ושם אחתסשפחה
 'היה רק ~ה ענין פחפת יריב אל החכם לכן לו% סכנה נורם ה.%1ת.כבית
 "ףר"ח"0"הם והסר חן וברכה סוב לשלום ואחריתו פיהו רבריתחלת
 ויכני אשר ירבה עצטה אונש ולאק כח ליעף חנותן ברוך לס"ק."ל"נ"ו
 רבר אל החררים לנסשם טרנוע יטצאו בו אשר וה חינורי זלהשליםלהתחיי

 עטרוח עשר *סול ש~כה כיום השלטתו ותהי סהם ככה ש נררשתי כאשרה'
 רה*נו עמו לשאר תפארה ולצפירת צב' לעטרת הטה נם אלה רברי נאויהיו

 לקים יכו*ם אק הנאוה שכעל' הנררסת וכאסקופא כשירים עע0םהטשיטק
 חבלו שנפל על הססר חתשת יזכר טוב על גם בשישות. בעולם סצוהשום

 טאר חפץ במצוחיו אשר ה' רבר הירא של בנו בן למילח שלמשי ביוםבנעיסש
 0לפני רצק שההא ואקוה סנרק היה והוא זה חיבורי לסרר ונפצרחי נעחרחיאשר
 אהי לא שגיחי אול' ואם שכתבתי פה ככל להלכה שכונתי שבשטשאבינו
 ולהקן ר"סה פהרברים לחזור לכי אל 'חן רעה לארם החונן רק טשונחיתלק
 רצופש שבח *לוח שני בהשכטח בסי  שטצאחי הפסוקש בי ויקויטועותתי

 פץ אה פישץי פוא ר ש1 4שצ-4ש18*(
4ק א14י* דש ג' 1 היפי8 ישה רשף' י ר18י

 פצפףהפיפש* שחשאלרפאפיצ"י



מנ אומץיוסף
יהתר קרוכים כאלו פסוקים כי הספר לסיום קרוב עוס"ק כהי1תי וה אחרוה

הא', אלו, והן שניהם, כענינ. המרקרק שיבין כמו בחלמא מאקריןלהתקים
 רעח טפיו חכפה 'חן ה' כי הב', סעותיך, האלסרה הבינני 1.כוננוני עשונייריך

 פסוק בפי ומבאחי השכסתי הסיום ',ם שלפני הלילה לרב,ת נבוחבונה.
 שלו תיגוח שראש. תיכף לפי ונורק רנה ר"ונינו פינו שתוקיטלא
 ימק. ניס"ן בירקח כראשון וחעומ"ם אלו רברש הכותב השיוסף
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