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 היה אשר יקר מממון , הוה הספר לפניהם ננלות בהנלא ןןמורים וינילו היימריםישטחו
 רבינו הרב מחברו יד מהחת יצא מעת שנה, מאות שש זה וממון ספוןננוז

 ישראל מאור טפי הספר על הדברים את הביא ואשר העלה אשר , טרומינבורנ מ נ ר פ ה שמ
 קפ"א ס" בהשובה הסהרי"ל ע"ז יעיר כאשר , ז"5 רומינבורג פהר"ם בהלכה חכמים עיניואיר
 המהרי"ל דברי ויצריקו עיריהם יתנו הפפר ודברי נכחל מהרים ועפ"י הוא בהראה הפרנס.דס'
 היום*( כל בפיו והורהו לשונו על ויל המיר"ם שם תסיד נשא כי , כהספר נראה כאשר ,ו"5

וביותי
 ר' הרה"נ המו"ל ירירי דברי אלה*(

 במספר העלה אשי נ"י הורוויתן שנןן*4)ל כנשוי
 פפר שנזכר מקומות והרבה ז"ל המהרים את ה ש מ רבינו זכר אשר מקומותרובה

 : וופל , המחברים בספריהפרנס
 בהפרנ"ם ז"ל רמהר"מ רשמעהתא שנראה כמו נכתב טרוםנבור"ג סהר'ט עפ"י השקנסספר

 שי"ר ש"א רעת רס"נ רנ"ב רמ"ח פ"ב בסי' רואות עינינו כאשר שכיחימשכח
 קפ"א ס" בהשובה זצ"ל ממהרי"ל משמע לירי דאהאי מצאתי שוב . מקומות ובהרבה תכ"ד תכהשאו
 ערים לי אעירה ו"5 הפוסקים שהונירוהו הפרנס ספר בעצבו שרש ולראיה מפורש כןשכתב
 והוא . זה הוא גי עליו יאסר אשרנאמנים

 כו' הפורחים זבובים וכן כתב יו"ר בס" הפרנ'"
 קריעה בלא שנמלח כח5 ב"ו בס" : הפרנ"ס בשם ע"כ הניאו א דיז כ"1 שערזהאו"ה
 האו"ח ג"כ הביאו כו' הכלי החת ואם מ"ר פי' : א' רין י'" בשער האוויה נ"כ הביאו .אמור
 : ב"ר דין נ"א בשער האוצה נ"כ הגיאו . כשרה הוושט בחלל ע"ש סף : וא"1 רין 5"מבשער
 נ"א שער האו"ה הכיש כו' וענה הס"ה[ עפ"י נפנים זאת ]הנמהי נפוחה שהיא כבר פ'ש'
 האי"ה הביאו י כשר אחר מבמקים ונרולה עב יותר עהה שהוא אעפ"י פקח סי' : '1"רדין
 כל שיהה וכן כו' חולי לו שיש מי קע"א מ" : ד' דין נ'ורעי

 החשקיי
 רגילות הוא אם לרפואה

 כ'" רין נ"מ בשער האו"ה הניאו רפ,אח בלא האו"ה[ DY"' שם ]הנהתי בהול  ולשתותןלאשלן
! 

 הפרנס בהגהית ! נ' דין ט"ו בשער האו"ה הביאו כו' מעיסתו שאיר ליקח שרוצה מי רי"חסי'

 מל"ח ס" י שמהוה בהלכות מרא"ל הלקוטי הביאו בתפילין אף חייב ראשון סים אכי רל"1ס"
 מהר"מ ר"מ ס" : טילה הלכות סהרי"ל הלקומי הביאו י יום בכל ברית בע5 להיות שהראבל
 כסף הבית ומרן קבץ סי' בחשונה המהרי"ל הביאו י זצ"ל אביו על ל' הוך ברמז נעלהיה

 וכ"כ הוא שלהם ריסם מיתיים ומוהל ברקן רבעל מהריעו בתצלבות וכהוב וז"ל שצ"אבשעם
 סדו"ם כהב רק"ם ס". : עי"ש ורחץ ברית בעל היה אביו של ל' תוך רמרו"מבפרנס
 : טריפ בהלנות סהדי"ל הלקוטי  הבטי כו' טריעיו לנ' או לכ'  מנות לשלות חייבאגל
 סי' בתשובה המהרי"ל ג"כ הביאו . כלה להכנסת סמוך הראש רוחצין רע"אשי'

 ס-

 ובהגזמת
 ע"ה את סנהניס הנוית הביאו כו' הראש את רוחצים ~קטנים ער"ב ס" : ג"ז או"קשנהגים
De1ט"ב בהלכות מהרבץ הלקומי הביאו כו' הבן אבי הולכין רל*ד סי' : עיי"ש ע"ז אוצק : 



מבוא
 היציא למען רלזחקה חול בעניני בקורש תהלוכותיו על נם כי נלאה אשר שפם בם"וביחף
 ז"ל רראשתים אחרתי הפוסקים נרולי כל . ה' עם פיו על יעשו אשר , למעשה הלכהטרם
 , שערים בהנהות מריץ"א סהרי"ק, ן א~"ה , המהרחל )כסו המחכר מזמן רחוק לא היואשר
 הביאו ובפסקיהם בספריהם פעמים הרבה הזכירוהו ובאטר( מנהגים נהגהוזע , סברונאסהר"י
 ולהססך לר~זר לראשם עמרה יענדוהו יוכהץוהו אשר טקום ובכל פיו על להורות רבריואת
 עלה ספרים טופרי המכר בארץ נפרץ הרפוס בתי חזון אין ההם בימים כאשר אולם ירו.,ל

 אספה לאסוף זכה במרינה אחר ואך במציצת יקרים בכלל ספרים היו ועזרו ראשלמעלה
 היו % הראשנים מגרולי ויקוים רבים ספרים אשר הרבה פעמים נתגלגל ולכן ישייםמאפרים
 שאות עינינו נאשר , הזה היום ער החוצה נראו ולא יחידים אנעים אהל נתוך 1מסכשסשנש
 טשת שמת ; לפניכם רסונח הזה הספר עם גם נק-א כזאת ואשר , כאלה יום בכלטעשים
 אשר לאחרים נם נראה ולא טצךמו ראה לא ג המפרש מאוצרות באחד שואה תחתהתנלגל
 הבית , ישראל גיח עמודי ה"ה , לב חקרי נדופים ראווה לא אף , טעמו ומוב שסע אתשימעו
 דבר פעמים כמה הביא אשר , ומהרמ"א שס"א, ס" ע"ר 4ב* )כנראה ז"ל והריקאיוקר
 הרבעים אבי את זכר ולא בספריהם הפרנפ דברי את קבעו אשר אלה בשם מטנוהלכה

 הספר דוה לא אם יורע ומי עיניו( למראה היה לא באשר אם כי זאת אין , עליהםוכחוללם
 שדיה ומ לולא בטשאון עליו עבף אשר הרב הזמן בהמשך העש שני לברות הזההיקר
 בהממך ~אשר צאו 5אמורימ אמר הוא ,כי הזה ביום ולהיותנו לחיוההו שחי מטע להותירלנו
 3ל וטמבב , טאא שנא זה וגיזה הצפתה תודהם זע בטאור 51ררש הארץ ע5 להארי ,הנלו
 הרב ליר טותאזן יוסף דו"ר ספרי מעקר הפרנס ספר נושן חק יר כתב בא כי סבבהסטת

 כקשית בישראל המפורמם הנאון שארו ליר ממרו הוא נם ורפא , ז"ל שןקערסאן שמא'ר'

 חרצף פני טעל ולהסיר עליו לעבור , ולתשו לסקלו יזע סביחוב זצ"ל א י ר 1 ל ד 1 רםדיר'י
 ולהאיר להעיר כן וכש , בתוכו ראש למעלה רבו כסו רבו אשר השנאות וקמשוניהמעיזת
 בשנת עליו לעשות והחל , זה ק"מ רצון לעתית צריק אחר ולא , באור הצריכיםבמקיטות
 ז"ל רנ"א והפוסקים התלסור ים אפיקי על הולך סובב נבע ונאור וישרות י9-ית הנהותתקשיב
 רגציא עיני כאשר בעקבותיו ההולכים את ונם טחביו את שמה פקד דבריו ומרוא מקורטרר"עת
 הראשונים סימנים רה"ש על אם כי והנריתיו באוריו נמצאו לא לגנו לדאבת אזלם , מישריםתחינה
 אור לראות ותקותו שהיה כסו ופליאותע במתומותיו ובמעיותיו בשנאותיו נשאר הספר יהרוכל

 אהדי נם , מלמלאות ריווח להשיב לפניו יעמוד ומה סי צוה ה' אם אולם .  יהאבר שניתהחלה
 מבית כי אחר מטקום טאל ה' לו הקים , נכזבה ז"ל הנרד"ל עק להבטת הספר תקותלשי

 חבישת של משיחות האורה[ עפ"י בפנים ]הגהתי שאר או כו' סכנה בו שאין וחולה רו.אסי'
 הביאוכו'

 האר"
 רין שם האגיה הביאו כו' ללחוש ומוהר רפ"כ סי' : ע"ב דין נ"מ בשער

 לברך וצריך רצ"ח סי' :כ"ב
 בבהט"

 בהלטת סרוי'ל הלקוטי הביאו כו' במעינו שהשמחה
 לגסם למוכסו והגון מוג בבכי מום נשיפיל לפיכך כו' מום כעך בכור ק"ש ס" : הבןפריון
 כשהטיב בהמנטר"ג פה הנהיג ז"ל וסהרנה שי"ר סי' : מ"ב ס" בתברגה הטהרי"ליביאו
 הלץ אינו והסומא שס"א סי' : קנ"1 ס" בתשובה המהיי"ל הביאו כו' העירובין אתטשנרין
 מן לחרץ ראסור הוא לתוריה טררמב"ם תימא ולא וליל קפ"א ס" בתשובה המהרי"להביאו
 ג"כ כתב נכתב טרי"ם ועזתי הוא דבתראה הפרנ"ס שבספר חליצה בסרר אלאהחוטא

 : הנ"ר רכיב עכ"ל עיינכן, חולץ איני.רמומא



מבוא
 דר"ח נקיה נקרא ,וכאשר 5וריא שטוא5 ר' המופ5נ שארו ליר בא ז"5 דגרד"5 ספהעקד
 הרג הזה היקר הספר מלא"אה בכסף ממנו וקנה בידו ראה עירס פה חוליה ברגת5וחא

 מניעה מעמל נפשו את השך לא .והוא טפח נ4 רורויץ שמדאל כמשטן ר' מוגההטאפל'נ
 ההע דגן את ptnpn, ט היו אשי והפעיות השבושים טהמון הספר את ולזקק לצרף 'רבה
 ומשהע קצרות הנוית בפנים הניה ונאמנה, ישרה העהקה לקרוהו היה אפשר % כטעםאשר
 ופוסקים D~en עפם וחיוך רקב באור הלע לחבר בידו ע5ה אף בסקוסה, הישנה הממחאההניה
 הפחס רברי וטמא סקור הערה בו. נ5יועת, 'ושלשה לעשרים ע5ה כטוחו אעם 1"5,רופא

 הכניר ומפעת , לקיאתו והעומדים בשטתו האוחזש את שטה פקר נם וירושלמי בכ4בתלמוד
 והנאון דפ"ק מורץ ,ז"5 הכהן .בצלאל טו"ר הגאון כמו הדור גאוני בשם חן טצאהזה

 מפני אולם לו, נהנו אשר כהסכטותיהם יישר לפעלו והגירו . העירו באשר 5וצין דק"קאב"רי
 נשאר.,הספר משה" "ידי לקונמרס בהקרסתו ~טבואר ממנו נאבר הפרנם ע5 הבר אשרשחבורו
 לביהד"8 להביאו הנ"ל הרה"נ התעורר מקרוב זה אשר ער , שנה עשרה שש עוד בטמוןחבוש
 ע5 להרפיסרי לפני והציע , ז"5 משה רבינו של בחורתו הלבים את זנות קמען ביערו בליאף

 הסונהת העתקתו עם הישן יד הכתב את "י פסר נתרצתי זה רצונו לעשות וכאשרהוצאותי
 ההעהקה גליון ע5 כהובים הנרוק סחנורו לפלימה אשר,נשארו הגהוווון. יהדפים 5י הרשהאת
 עם ביתר קנה אשר וסס"נ .ארמב"ם ע5 1"ל הגר"א לקומי . את להרפיס לי נתןנם
 סו"ה הטפורסם הגאון ; 'Dy ונתן נשא אשד שלו שית' ה טש יפי, קת~רסבסופו עלי הוסיף עוד מעולם( עוד נרפסו לא )וכיראת, הנ"ל ניע לו !שטיאל מר' הפרנסספר
 את לאור הימציא ואנכי , להורה אושפזיכנאל ולהיות לזכות דפ"ק סואץ שכס"א ן ה ה'כ ה ס 5ק

 הספר הרפפת את וגמרתי רי;הלתי עלי נומר א5 בעזרת , הוצאותי ע5 הזה והנענב היקרהספר
 השייבש הענימם יהר גי וכן יעות ואותיות יתן גרר ע5 שוער בצבע לו רגלוה וכ5הוה

 תופעזי כי מונה תקוה ט5א .בלב יוצא והנני עצה-רט, נולם שיהיו השערלת.להרדמה
 ש5 תורתן וקנים, טעם מלא חרש הזאת-קנקן הברכה את להב,א 'שתרת.ועזורה

 )ורש אור לשניהם. נלותי על יברנוני 5ב ומקרב פעלי לטוב 'כירו , ביתםראשונים--אל
 יעמור הטחבר וזכות שנה. האוה שש זה הננת אור יאיר בהלכה המשימם צען שעריעל
 ידידה ;רי ףבנה ציון יושיע ה' , זרעת ורע ומפי זרעט מפי מפינו התויה תמוש שלאלס

 אטי: בימינו בטהרה מקרשנו בית יבנה שבוהנו ישוב עטנו קרןירום
 *שכמחפים

 40יי עפ"י .הוספתי אשר את הוט מרובעים בחצאי הפרנס בספר אשר שהנהות 'יועלהוי
 . י עגולים חצאי בשני הנתחי הישיגה והנוסחא ' ז"לראשינים

המו"ל*
י

,. 

*43ששו(448נ, ),.



 הפרנסמפר56
 לאהד תשח שהערוה רק מברן בנים בקטנן שראה מה בגודלן עליהם נאמןשארם

 כלא היה שתחילהו שנתרחק : דכחובוה פ"ע[ ~צ"ל פ"קכראמרינן
~toe 

 ;דוה וכל
שואה

 לריי
 בצילם דנאה שים הער לוה שיש

 : סכנו 'קבללא לו יש ואפילו, כשר הק ונתרחק ידבנתכת

 הפרנס מפרמליק

מפתחות
י

 ח"כ.תירט . טזווה דיני ,ן VP." קערנס.' לט. דע' הנ"ב. חנ"אס.' ציציתד'גי
 ס" ער ת"נמכי' . בכור פריוןרינ' ן ריפטקו"4 ער שע"א שיומו' ברנותד'ג'

רס"מ. ן : של"ה סי'שכייער חיא וגס.'שצ"
 פ" ער ר?"מ100 . בחטה ככוךד.נ. 0" קר ש"ח פר' . הבשייכן ע'רוכ'ד'נ' סימן ער ~DDfy" תפילהדעי

 ק.'נסמיק"נעיסי חלה.ריני סי ער fv1סי' פ"נ.ר.3. חתר. , תיצב ,שם, ,שזה .שטזו . ר"ה ובפיר"ג
ריגירע"ויבם"הב"ר סם,'ר'בערסלר"ה. כפיס. נשיאתדיני
בם4קנ"הר"ברכ"א קליעה.דים . ת"ד ת'-נDa,' . תקיעותד'נ' רק. ר-, בם" ס"ת. קריאתדינ'
 חיב.רפא שכש"צ,בס,'יע"ח כפורים. יוםריני סם,'צ'רערס,'זש. ירים, נבוילו?דוכי
 עי ת"בסטי אנלהזדעוססיישי"הערשג'ר, ולולב. סוכהד'נ' סל יד שצ', מכי' , ובהכר, ויטיןריני

 ש,
 יגע שפ'ילח שי סל ערסם,,קינ הנוכה.ד.נ.הי"א,

 סומן ער ,רלה . רקעבסי טנילה.דיני טלאכה איסורדיני
 .רקע 0לם"ת עד א'סם,, . ומחר איסורדיני שט", סי' . הדצ"מנעקש

מיש". דןאשרסחפ.מלנקישל4יי4%. שכת.דם
מדל"י%חץ מפהיםילט%לבי י ~ררט%

טישיג9ידל~ל4.יא. ft'~Dt%יי aD1" קח.%
 %'בפ. כלנבחרעני ס.'של"חשל"טשימ והם. של rsדינ' ער רע"מ ר"ל2'
 . ש5, קישהבפ, לסונאר רע.א וידין .שמ"א : של, ובם" רפ",סי'

 תנזפי"ס.,חק,הדיג,עדות פ' ער ק."נמסל נדה.דני ס"קי"נשם'השם,: סמן. מוצאיד'נ'

'" בר' ג:נ,'י" :"[ידי',ן :גג

מפתחות



 הפרנסמפר56
 לאהד תשח שהערוה רק מברן בנים בקטנן שראה מה בגודלן עליהם נאמןשארם

 כלא היה שתחילהו שנתרחק : דכחובוה פ"ע[ ~צ"ל פ"קכראמרינן
~toe 

 ;דוה וכל
שואה

 לריי
 בצילם דנאה שים הער לוה שיש

 : סכנו 'קבללא לו יש ואפילו, כשר הק ונתרחק ידבנתכת

 הפרנס מפרמליק

מפתחות
י

 ח"כ.תירט . טזווה דיני ,ן VP." קערנס.' לט. דע' הנ"ב. חנ"אס.' ציציתד'גי
 ס" ער ת"נמכי' . בכור פריוןרינ' ן ריפטקו"4 ער שע"א שיומו' ברנותד'ג'

רס"מ. ן : של"ה סי'שכייער חיא וגס.'שצ"
 פ" ער ר?"מ100 . בחטה ככוךד.נ. 0" קר ש"ח פר' . הבשייכן ע'רוכ'ד'נ' סימן ער ~DDfy" תפילהדעי

 ק.'נסמיק"נעיסי חלה.ריני סי ער fv1סי' פ"נ.ר.3. חתר. , תיצב ,שם, ,שזה .שטזו . ר"ה ובפיר"ג
ריגירע"ויבם"הב"ר סם,'ר'בערסלר"ה. כפיס. נשיאתדיני
בם4קנ"הר"ברכ"א קליעה.דים . ת"ד ת'-נDa,' . תקיעותד'נ' רק. ר-, בם" ס"ת. קריאתדינ'
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