
 הקנםמפר20
 * הרכים נרשת מסתה * טק עטכנחקטו

 בבצע חפץ * בשוגנ שמהמוציאו
 ר"ה ררך לעטר שצריך אך ש6 ז"ש שגםאורר

 אחר דבר ש יין מושם להביא צריך אולהביאו
 גויה או נוי ענר ש קרנים תיטקות שמהיוליך
 הדבר אוב לבטו ויבשותי מאליהן החפץ יקוראם
 יעשה להביש כדי התיטגךת יבצעו לאואזם

 מורצה שלשם ירש שלא ארם נני ש5שחיצה
 ג' יהא שלא זה בצר זה מעמידם שטההשמט
 הוך החפץ יביא ואז 6ה זה בין ריוחמפררם
  במלואו פרוץ הצרו הטה אם ]*[ nY~Dשחה
 אנל בקנש כס שווע% כן  nwV ]יכ%[)אנל(
 עךעא מקום בכל 14 אבירו בנית החפץאם

 אך מה תקנה לו אין או שלו שאש היחידרשות
 חדרת עירוב ש מטאא עטוף עירובצריך

 : שהוא מהלפי
 ט8ה ש5 כנ? )בשבה( נרגלה למעודיהקנה

 שדובה מיה ברית שלש
 משבע ולאמל להתחיל אטר שכלין אדםבני

 ומעורה , יפסוק לא ריזחיל ואם ומחיהשוגות
 לא אם ומחצה שעות מס' להתחיל אסורקמנה

 צריך וכשמהפלל לכן קודם מנחהשרהפלל
 שיש אעפ"י תנורה ולחנור בוראו לפנילהתנאות

 : בתווכו והנורה מכנסיםלו
 סינר בנד בה% לתת רגלה מה nwwקכם

 שיפול כדי לבשרה ממוךולאחוריה
 וקושרתה ' בנדיה ושניפו שלא ע5ע נירתהדם

 אסור rm מלפניה בחוט או ברצועהסביבה
 , בשבת לרעה כךידששיאה

 בשבת פחי"1 שקורין כינה יהרוג במזיזךקל
 לכאן זטדלגת הטקפצת d~Yteאבל

 אותה לצוד ואסור בשבת להרונ אמורזלכא!
 מן יפירנה אך מדלנת שהיא בשעהולתופשה
 חשבת אם אבל צירה בלא יר כלאחרהבנד
 מוקהה מותר בבשרו אוהו ועוקצת אחדבטקום

 שהוא כלוין שקורין מורפ"א וכן מירולהשליכה
 כדי שעליו העליק עור לשבר סותר ליחהטלא

 : מחר צער רמשום הליחהלהוציא

 נשנת בם8ר הנר לאי מדות אסדךקלא
 ועך עטו אחר יקרא לא אםיחירי

 וכן סותר וביוטו דגיפורים יום וליל ס8ראוחו
 ובליל . עליו דציטרא דאיטתא שבת נערבהחון
 האגרה יומר אטר בשבת להיות שתלפסח
 קצת יודע הוא ואם השולחן על בספר'מדי
 לראשי אך הספר תוך לראות צרע- שאיןמבויץ
 אשיצ אם יועיל ולא מוהר או ופרקיםתיבות
 : לקרות יורעת שהיא לא אם עכומעיינה

 סחבות נלי או נסרק או שניקב עץ גלליקלב
 מתבות של חתיכה הגוי עליוונתן

 מתכות בפתיל תפרו אם אבל אח"כ מכילהצריך
 כלום בכך אין בכלמר"א או במסמרים חיברואו
 אחר דולך והכל חתיכות חישר אלא זה איןכי

 נים עם להסבילם הנהינ וסררתןהמעם'ד
 : דמילהא לרווחאאחרים

 מחופה בין פ15מי,ר שירין יינש במאניקל3
 %א מבפנים או . ומבחוץטבפנים

 : מבילה צריך בפנים ולא מוחץ אפילו *מבחוץ
 לנאכל בשבת סונין תוך מים לתה מוגמלותקלף

 שנתן והיכא תרנגולתו אובהסות
 בהן שיוליך לערבבו מותר יום מבעוד נהןהמים
 ,pg~ שחי אחת פעםהסקל

 זינענע ערב אחת
 שום או וחררל להתערבו נחוזק הימיבהכלי
 בפסח חרוסת 1כ1 שבת קודם ננתש אושניפחן
 מים בהם להשים אפור בשבת להיות[]שחל
 מים מקצת נתן לא אם לערבבו בשנת ייןאו
 להוסיף סותר ואז שבת מבערב רכש או יץאו

 בט ביר בין ולערבבו משקה עוד בשבתעליהן
 בשבת בצלים או שומע לקלוף וסותרבכלי

 : ביום בו מהןולאכול

 קררוסו כנון כליו לנף יהשאיל וכמייצרקלה
 שבת בערב בחנםומחבתו

 בשכר אבל בשבת מלאכה בו שעושהאעפ'ץ
 בשכרו ורווקא מותר בשבת ובהגרישה בעקשאסור
 מרוחק ואפילו . אסור ליום בשכרו אבללשבוע
 לגוי להשאיל אסור בהפחו אבל השבתק

אפילו



מפר
 י בשכר ולא בחנם לא השבת מן רחוקאפלו
 בשבת מלאכה בה לעשות שדעתו יודע הואאם

 : תומר ינוח למעןמשום
 בע"ש לנכרי לתקן בגדש לתת נמווע81קלו

 מלאנה בו שעושה שיורעאעפ"י
 ברבר להקנו לשכירות עמו כשהחננהבשבת
 וכלים לעבדן עויות וכן בביתו הגזי ומתקםקצוב
 ולכבסן! לעברן בע"ש אותו לתת מותר נכרילכובס
 בע"ש הגוי  שהפרו ומעילים דננגריםקלז

 לישראל והביאו בעייתאו
 ואפלו ביום בו ללובשן אסור ביו"מ אובשבת
 קורם מבען שנגמרה לו שיורע לא אםלטלפלן

 : היםשקידש

 הרלקת לא מרוע נחל לגף יומי כמורנרקלח
 ועברה בשבת שבבה הנראח

 .רגיש שהנף ואעפש האש תיקנת 5א למהאו
 י ויעשהו כן לעשות לו יש ולהבא שמנאןתבין
 מלאכה לעשות ולשפחתו לעבדו להניחזמותר
 ואעפיל הנף משל נשהסלאכה בביתובשבת
 משל שמרו שלא הקין מראית ספני לסיעושב

 : עושה הואבעה"ב

 אם אבל וכך כך לו לתת עסוי כשם נף ביד בע"ש איגרת משלחיןקלט
 : אסור קצןלא

 אם ישראל שכורי גר שפחה או עבגז4קט
 או האש wy או הנר אתהדליקו

 אמר אדשם ישראל בשביל החורף ביתריטש
 היה כשלא דווקא וזהו מהם ולהנות להשתמשדצא
 נר עור שם היה אם אכל יותר אש או נר עודשם
 % הכבוי נר להדליק בא והגף שהוא כל אשאו

 ק8ן תינוק בשביל עשה או והדליקו עשיםדיבה
 בשביל או סכנה בו שאין אפילו חולה בשבילאו

 ; מהן ולהנות להשתמש מוהרעצמו

 בית 6 לבנות טי ששגר ישראלקפא
 נרר שהנףבקבלנות

 לטי להמם אסור קצוב ברבר הבנק כללהשלש

יאהסרנם
 או באבנים לתקן ואפילו בשבת לולבנות

 : אשי הבית מבנין ברחוקבנסרים

 מותר ם י ש שיה * שק ישושארקמב
 ולזרוע לחרוש לטילהניחם

 מלאכה בהן עושה שהנף אעפש ולקטרלבצור
 ולרביע לשליט למחצה דקיבלה והעםבשבת

 : אסור בסעא בהן טורח אםאבל

 לא בכרם או נשרה חלק שוי יש אםקמנ
 בשבת אתה עמול הי"ג-אל לויאמר

 אם בחול אחד יום בהן נטרח שלוחי אווישי
 : הריקע שקנה קורם כן שהתנהלא

 הבריצה את לחלוב לנף לשר כמדתרקמי
 הגף המקח ישראל שלבשבה

 את ולקטת לחזור להערש ושלא  לעצמוהחלב
 ~ע שהיו בדי אך משותו בפחות הנף נקהחלב

 ן מותר פחותסעפ

 או בשר בו שתחב שפור יתם בחותרקמה
 כוצך לנתחים סנדלרעוף

 שהש אעפש לחשובה סמוך nbybהתנור
 אש.

 או כהום החטר ופי בשבת עצלה התנורנהוך
 אם אפור שלם 8לה או העוף אם אבלסרוסה
 כךדם דרופאי בן כמאכל צלי או מבהגללא

 לחטר מחץ האש אצל מניחו אם וכןחתוכה
 מבושל שיהא צריך בקדירה לבשל 1הכלוה
 השבה בליל אכילתו ולצורך דרוסאי בןכפאכל
 ולטוסה גרופה  שאינה כיה ע"נ להשהותוומוהר
 עוגה או פלאדיק או פשמיד"א וכן הלילהלצורך
 חשיכה קודם ולסמה למעלה פניהם קרמושכבר
 או בדגור להניחםטופר

 באיישמ'י
 חם מקום על

 שבתוך מה אם בשבת במוב הרבה לאפותכרי
 ואם דרוסאי בן כמאכל מבוופל כברהפשםיד"א

 סמוך האש אצל בקרירה לסטוך וכן אסורלאו
 בשלשלת לקות או מריבועך על אולחשיכה
 אם חשיכה קודם להתחמם אוכלה רקמוחר

 - י צפנתהיא
 ללכת ואפיכן המפינה חיך !יכנפ ושנמוקםקמ1

בה



 הסרנםספר2ש
 ליכנם אמור שבת מערב ואף בשבת שהוא כלבה
 משום בשבת אף בתוכה ללכת מבור הוא אםבה

 צריך לכן לתחום חוץ שהולך ועוד כשטשנראה
 בעת או השבת קודם ימים ג' לספינה]ליכנס[
 או נשאר רבא ואם  השבת שדם לעבורערטל

 נ"ב בה החמירו בילא בבךבלום  איןבתובהבשבת
 ובאנגלטיר"א בה ליבנם טומר טצוה  לרבראבל
 מזב רוח להם שיש אחר ביום הים לעבוררנילין
 בבקר שבת בערב בה ליכנס להם מותרלפיכך
 שנכנס ענין ובכל מצוה לדבר שלאאפילו
 מותר עצמו בשבת בהיתר)אז(]אחכ(אפילובספינה
 לתחום חוץ שהלכה אעפש הפפינה בכלללכת
 את סנהינ שהנוי אעפיל לילך אסור בקרוןאבל

 שהתירו הגאונים בשם כת' ברוך ורבינוהבהמה
 בשבת שטולינו אעפ"י בע"ש בספינהליננם
 לסחורה הולך כנון ולע'ש לתהום חוץ חפצולטילם
 בספינה טפלעין שאץ מה ועוד תמו צורךוהוא
 לפי הגריל בים זור לשבת קודם ימים מנ'פחות

 לסבול שיוכל וים בעניני יעורגל ימים נ'שבאותן
 בנהרות אבל בשבת ולהתענג ולאכול היםתורח
 ויכול בספנה נלכדה במאכל קץ אדם איןשלנו
 בה ליכנס טותר לפיכך במאכל שבת עונגלגךיס

 ; שבת השיבאפילו

 בעיר ליכנס יכול ואין בררר דץכפדץלךקמו
 לו ויש השבת קורם מבעו"י

 להוליכה לנכרי יתנגה אז חבלתו או ביסועליו
 יתנגה נכרי עמו אין או מאמינו אין ואםעסו

 הענקה על או החמור על או הסוס ע5סבע'*
 ויעמוד בידו יחלנה לעמוד הבהמהוכשחרצה

 ויתננה יחזור ללכת הבהמה וכשתרצה הואגם
 עקירה הבהמה תעשה שלא גדי הנהמהעל

 שעמו לקמן יהננה בהמה לו אין ואםוהנחה
 בעצמו יביאנה זה ולא זה לא לו אין ואםלהוליכה
 אמות ארבע שהלך וקורם אטוח טד' פחותפחות
 וילך עור יחזור ויעמוד תלך ויחזור תניחי?טוד

 דווקא וב"ז לביתו יביאנו אשר ער יעשהוכן
 יראיה פן פתירא ואם מבעו"י התחום תוהכשנכנם
 שלא וירונן עליו יניתנה מידו ויגזלוהגזלנים
 ביות לטפתן וכשיגיע אחד במקום כללקמור
 התרומה ספר לשון ידכא( כלאחר בפניםיזרג~ה
 משת לישראל יש אם כן כמו הדבריםונראין
 כלים שאינן חתימת זהב או כסף אובתיבתו
 יקחוה השלמון עבדי או נזלנים יראוה פןוירא
 שלו ברה"י שירצה במקום להצניעם מותראותם

 : מוקצין שהןאעפש

 לאכול טינות ייכיב יגיי נדתמןקמח
 טחן אם הישראל  בביתבשבת

 הלחם עם לחוץ יצאו ואם בביתו לאכול רשותלו
 שיצאו כדי להם לתת אסור אבל כלום בכךאין
 נבעדין כשהן בע"ש באש פחמין לתת פתרלוצץ
 ליחן אסור עצים אבל השבת קודם שהואכל
 העצים ברוב נאחז האש יהא אלבבאש

 : השבתגערם

 בע"ש במרתף בע"ש שמדליקין נרקסמ
 כדי בחרר או היין לסערךלראות

 שמדליקיו משמנים קצת בו שיה" צריךלשכב
 שמן אך לבדו מחלב להיות ואסור לאכולבו

 י החלב אל שמן קצת בו יערב אולברו
 מחרב ואין לה זקוק אין כבתה חטבה נרנ

 לשרה להשתמש ואסיר שנית5הרליקה
 לאכול ושלא מעות להרצות ושלא מלאכהבכל

 שיעלה עד הלילה כ5 וירידן הדלקה חמןלאורה
 מוסיף ראשון בליל כבתה ואם השחרעמור
 בכל יעשה וכן בה ויוצא ומדליקה שמןעליה
 עצמה בפני מדורה לה יעשה ח' ובליללילה

 דולקת שתהא כדי בנר שמן ושיעורושורפה
 רנל שתיכלה )ער החטה משקיעת בזה"זוהולכת

 הדליקה השחר[ עמור שתעלה ]עד השוק(טן
 ועריך כלום ולא עשה לא וקמן שומהחרש

להדליקה
הטו"ל

 פ"6 סי, נ"ו"0 מע י( ' מוין ח"נ סס'א נגי'ק
~'PD 

 )"ג



ספר
 נפים סד5קת וודאי אשה אב5 שנית5הר5יקה

 : איששאין

 :ע 1eb' (":ג 2:ן ew ביתקנ"
 הסמזןי ובפפח נכניסה הפתת שמאל בצרוטניהה
 מחציו ]יניהנה[ מניתה עצמו בדית זאםלר"ה
 לפתות אסור ובשבת כנימה של שמאללצר
 יכבה פן דלקין דירות בעוד ולנעולהדלת
 שאין לפי ההירו טהרים אגל הדלת ניענועפרוח
 וט איי רישא פסיק זה ואין לנבותמזמין

 : לריזירראיותיו

 ישתתפו אחר בבית הרבה דן8ירריןקנב
 צריך 5א יחו הזייתלנקית

 וסי ואחד אחד לכל נר דגוהדרין טןוהמהדרין
 אשתו בביתו עליו שמדליקין ויודע אורחשהוא
 לחת צריך אץ או ניחו בני או ואמו אביוש
 להניח וצריך שהוא במעם להשתתף מעותלהם
 לפעלה ס?וה טקט פפחים ניודלסמה
 :"ftNP אכני רני וכתב פסלה אמהמעשרים

 אבל טבחוץ פדליקץ כשהיו נימיהם דחקאזדן
 בדבר קפידא אין מבפנים סניחין שאנולררן

 : זצ"ל טאביו קיבלזנן

 קיסם ש חול של נר יהדליק נמורזרקננ
 שבת של נר כגון כהנה שלמנר

 נר מאותה להדליק כדי 1י1"פ חנוכה beש
 של או שבת ש5 אחרה מצוה ש5 נר חולשל

 ש5 סמם להדליק אנל יו"פ של אוחנונה
 ]רג"ה מצוה של סנר להדקקו אסור אזחול

 שהוא הנר נבה שאם נתב שמחהורבינו
 כבר הנדלקין ro להדליקו לו  שאין בוטדליק
 כול את בו ומרליק כבר הכדלפוןמן אחי לוקח אלא כולן את להדליק לגמורכרי

 : הנזה[עכ"ל

 י ביוה"כ עדם שני ןץבמיזענהקנך
 ב' יום ואירעח"א

 טסה בשבת לאכול לו אסור בע"ששלו
 הערסה ע"י ואפילו בע"ש לצרנושבישלו

'ברפרנם
 לצה-ך אחרים שהכינו טסה שכל אךאשר

 : סהר"םעצמו

 מע"ש הירה יתת ינילין בנו,וכ11ר2קנה
 שקורין דפזפפו"פעל

 תחתיה ונהלים בשלשלת לחלוה אומר"8יי"ר
 היורה ומכסץ ותחתיה מביביה שערתוהאש
 אותה טחממין מים עבדים ו5פעטיםבנמים
 כ"כ ניתקרר לא אם נ5י5ה או למחרנשבת
 טאכ? טעם רוגמת לאכילה ראיה ריחהשלא
 אין א"כ הגוש שחיסמה קורם דרוסאיבן

 דין זהו לאשל ולחזר שרדום בחיסוםדחישא
 הרבה שרנייק בשם הפסנה דין אבי 'דהוהה
 נתבשלה הגךירה אם אפילו לעשות אדםבני
 בכל אז נחלים fp להמסינה אשר צרכוכל
 ופשלת וסיד מלח אפילו הבל המוסיףדבר
 בשעה חם סגךם על הקדירה אנותנין ומהזיתים

 אין השיב שחממתו בנומא או אותהשפומנין
 שווא לפי הבל פוסיף שהוא אעפץ איסורבנך
 אגני זטפיטו הבל דייסיף דבר כל אבלגעגוע

' 

 נשמפמץ_ הקדרה תתה a~na לתתואפר
 בואך בוערות נחשם למחר מצא ואםאותה
 כ15ם בכך אין הקדירה את בו שמטןהרשן

 : נחתם בלא בהיחר ארע8מןמאחר
 תנוחם בתוך המין יהפמץ כמוורה*קט

 פחמץ בדץ תוש אעפ*שלם
 אך רשש הנחלים טן גרוף אץ נםנזעפת
 אפר הפחמין על להפשטך קטם להטתצריך
 סאלטה שיקםמו עד להצמנן להניחם אוכירה
 . סהרנה טכוסץ תוהיו האבק סן עליהםהנוהיו
 סמוך אפיט להממינן מותרים חייןשירות
 ולא לרשטינם אמור משהערכה אבללחשיכה
 שאינה קדירה ע"נ ולא עליהם כיסףלהוסיף
 האש ננד הפוחים לתת ולא צרם כלמטסית

 לא ואם מהזר צעתן להפינ כנא מיםוכן
 משתחשך לדמיון אסור טבעות חמיןהוממן
 בבוחר שמטן שינא צרכו בל מבושלתאפילו
 במקום הקרירה מן לקהת סותרמנשן
 ניהגלה אם אבל ולכסותה ולהחזירההפמנתה

קקרירה



 הפרנסספר24
 דדיי משתחשך לנסוהה אטר מבעו*הקרירה

 : הטבנהלתחילת

 בן ~: יבשבת ה שר"מינ ולנהיןקנז
 ולהטמינו לוחשות גחלם שם אין אם ישראלע"י
 : יצמנן שלא המטנה דרך כסת או הכרתחת

 לפשר טותרין קרח שנעשו מים או יפז,3ה
 אסור ראשון ובנלי בשבת שני בנלי'
 לפשר כרי המרורה ננר אוהן לתתואפילו

 : טוהר צינהן להפיג אבלאמור

 אדם של נופו כל בחסין לרחוץ זוכםדךקנט
 הוחמו ואפילו ניו'ש הן בשנתהן

 כנון בראשית בחמי אבל בקרקע ואפילובע"ש
 אבל מותר דווקא בקרקע ודוגמתו טבריאחסי
 אבר אבר בהן לרחוץ אסור ביו"ט יתחמואם
 ורנליו ידיו פניו אבל גופו כל בכך שירחוץכדי

 בע"ג הוחמו אם וכן בכלי ואפילו שרילחורייהו
 ]הג"ה ורגליו יריו פתו בהן רוחץ למחרובקרקע
 פסק תעשה לא כמצות ס"1 רמז המצוותובספר
 ביו"ט מפו כל בהן רוחץ מעיו"מ שהוחמוחטין

 : בשבת אלא זה דבר על גזרושלא

 מים או השלנ מן הירים לרחוץ הלכמרךקמ
 בשבת ברד חתיכות טעורבשבהן

 נותן אבל לטים ונפשרים ביריו שממעכולפי
 אביי ורבי לצנן יין כוס לתוך ברדחהיכות
 לטול נדי בשבת הקרח לשבר שמותר פסקהעזר"י
 בהן לרחוץ או לשתותם תחתיו המונחיםהסים
 ראש אצל בשבת פשטיד"א לתת אסורהידים
 כדי גדול חסימות בסקוס או התנור אצלאו

 : נימחה הקרוש השומן שיהאלהממה

 בימית וניירט בשבת חיבה למגור אנקורקמא
 טצוין שהזבובין בעתהחמה

 צירה איסיר כי שנו האוכלין מפניבחינה
 או טשם ולמלקן להפריחם שיוכל לא אםבהן
 שיהא ההיכה ונין הכינוי בין דבר שום'שים

 : לצאת שיוכלו בגתיםריוח

 ליזהר צריר עשבים ע"נ נשנת ף;אדכלקטנ
 העשבים על המים יפלושלא

 א"צ מיין אבל ידיו כשגומל או ורשותהבשעה
 : רנליס ממי וכןלשמור

 שסביב בחבל לרקה לצאת אמורה כ~רןץקמג
 וחמור לשימור ולא לנוי לאצווארה

 אבל פריימ"א שקורין בפרומבי"א לצאתאמור
 שקורי! באפסר או צווארה שסביב בחבליוצא

 וב"ש בפרומבי"א לצאת מותר וסוסהלפם"ר
 אבל אפסר עם בפרומני"א חבל אובאפסר
 שסביב בחבל מותרין ועגלים בפרד וכןבסום
 חוץ ]יוצא[ שלא לר"ה כשמוציא ויזהרצווארם
 ונם פריימ"א הן חבל הן אפסר הן פפחלירי
 או הגמל ראש שבין החבל את יהגביהצריך

 : טפח הקרקע מן לירוהבהמה

 ' האונף עם בשבת לר"ה יוצא הסוס איןקמר

 שעלץ במרדעת החמור ולאשעליו
 טעליהן להסה- ואסה-ין טעייש עליהן קשוריןאאגול
 וכ"ש בביתו ואפילו בשבת המרדעת אוהאוכף
 מוס להעמיד ואסור לחממו כדי מרדעתליו להשים סותר החסור ניצטנן אם אבל עליהןלהשים
 והחמור המום להוליך ומותר לצננו כדיבמים
 או האוכף שיפול עד והנה הנה החצרתוך

 בזת בשבת יוצאה הבהמה ואין מאליהןהמרדעת
 משמיע שאין מהום כשהוא אפילו לר"השבצוארה

 לתרנגול וה"ה אסור בחצר אפית קולבמשפיע אבי סתום כשהוא מותר בחשרו אביקול
 שבצוארו בסולם יוצא מום ואין בהמה כעיןאסור
 ראשו יכוף שלא כן לו עושים מכה לוכשיש
 ברצועה יצא לא וכן המכה על בשיניולחכך

 גוו וו רגליו יחכך שלא כדי לו שעוייןשברגליו
 למימן בהן שקשורין בחומין תרננולין ולאבלכתו
 שלא שעושין שברגייהן ברצועות או יתחלפושלא
 בהמות שני להוליך ואסוריברחו

 קשוריי
 אבל בר"ה

 ארדע בידו יחר להוליך מותר יחר קשוריןשאינן
 פשתן של החבל אחת הבהמה ואם חבליםבשני

 לכורכן אסור צטר של שלה החבל אחרתומנהמה
 אפילו בחול אפילו ולהוליכם אחה בירוסיחר

אם



ספר
 שר משתות הבהמות ואם שוות הבהמותאם
 ולהנהינ ידו סביב  החבלים לכרוך אסירוסוס

 : שווין  התבלין אם אפילויהד

 בשמן סך בראשו  חמסין לו שיש בקייסה
 הכיפורי' ביום או בשבתבדרנו

 אבל שניסחה לפי  בשומן ולא בחלב לאאבל
 או חלב כגון האסור ברבר  לסוך סוהרבחול
 ותינוקות לתענוג לא אבל מכה או  תטמיןבחזיר
 אומר אבל בחזיר או בחלב לסוכן לאסןאסור
 אין ונקמנים על נדויים ולהזהיר לסוכולגזי
 לאכול בירים להם כשנותנים דווקא אלאאיסור
 ואפילו איסור אין סעצסו עשה הנוי אםאבל
 דבוק ואם לאמל לתינוק נותנת הטניקהאם

 סוחר סכה ונילרי צואה גילרי כבשרולאדם
 משום אפ151 מבשרו ולהסירו לפרךלארם
 טשום אסור תערג משוס ולבהמההענוג

 : שריצער
 או משי של בחוטין לרנה ייצאת פיעתהקפו

 בתוך שהן ורצועות פשתן אוצמר
 ראשה סביב כרינות הם אם אבל שערהקליעת
 הכל לרירן אשה ותכשימי אסור 'קלועוהולא
 רצועה לקשור לאשה ומותר כמנהגינוסותר
 הרצועה שאין אעפ"י יפלו שלא טנעליהסביב
 כבלים להם ויש הנחבשין אדם ובני בהןקשורה
 לו שיש ואדם לר"ה בהם לצאת טותרברגליהן
 בו ולצאת בפיו הפלפלין לתת מוהר הפהריח
 או בסרבלו אנוו לתת לכתחילה ומותרלר"ה

 דג(שיחה או הרצועה סביב ולכרוךבמנעה
 וטזתר טע"ש לכך שהתקים אבן וכןלקושרה
 מיניהם טפסיק כשטלבוש חגורות בשנילצאה

זכי
 המקשרן שהחת בטלית לצאה מוהר ההן
 אב*  חתנות לביה ולחוזר הכנסה לביהללנת
 כהב מיימון בר משה ורבינו' ]הנגההעור"י
 בין בה לצאת טותר כהלכתה המצויצתטלית
 אלא משאף הנסורה הציצית שאין בלילה ביןביום
 האימרא נען וממכמיסן הננד מנוי היאהרי

 : עכ"ה[ בהןוכיוצא

 חעא בצואר התלוי כקמיע לצאה כפורעךקסז
דלינו

יגהפרנס
 בני שלשה שריפא מומסה הוא אם עורבתוך
 לג' שכתב טומחה הוא הכותבו האדם אואדם
 דומה הלתש שאין הלאים טיני ננ' אדםבני
 שכתוב אעפ* לבה"ב בה לצאת ומותר לזהזה
 בעור סחופה שהיא מאחר הקדזשים שמותבה

 שלא כדי תקימה באבן לצאת מוחרתואשה
 משקל כמו מכוונת שנמצא אחר באבן אותפיל

 : הקומה אבןשל
 שוקיו  גירי נניוצי אי חיגי שהו" לקרנםקסח

 לרקה בשבת במקלות ללכתטותר
 אבל שלו בקב יוצא  הקיטע וגן  עליהןולסמוך
 ברקה ללכת רשאין  אין  גופן שטנענעזקנים

 : ישרה דרך ללכת כדיבמקלות

 בשבת בקערה צנון למלוח מלכעך,קסט
 ממכל אבל קצתולהשהותו

 של חום למהות ואטור ואוכלו במלחהצנון
 האשה ואחר האיש אחר זרועות בתי שלתפירה
 הנקב שחבל תפירה מוקף נקב שכל לאאם

 : מותר הוא אז נראה הנגדשל

 של נתחים על בשבת סלח לתת נפירעךקע
 יתן ואח"ם פילפל או כמון ,אועוץ

 לערב ונן ביחד הכל ינענע וא: מים אויין
 לשפוך כרי או פיתן בו להבל תחילה ומלחטים
 ראשת בליל בו למבל או עוף של נתחיםעל
 ]רמיבול ראשון טיבול בשבת ]שחל[ פסחשל

 עיקר שהוא מרור יבוא ער בחרוסת אינוראשון
 מרור( עם שני פיבול ש5 טצוה )רעיעךהטצוה[
 טחרוסת כריסו למלאות לו אין  מצוהוקודם
 סוחר והגלה טצהק כסו יאכלסו  ותאבוןאלא
 דהיינו רקערה  להוך בשבת סלח או  תבליןלתת
 ביח"ר יש  ונן בו סולרת שהיר  גסן כל שניכלי
 בכלי אפיות פת  נגל אפרם רברים מהתשלא

 : עכ'א1 בו סולרת שהיר לא אםשני

 בו עפע 5א כשעי  חוף * שיש באייעא
 wht9 כרי בשבת 5ר5אההחומץ

 בולע אם אבל בפת ששהה לאחר ההפזאת
 נשפת ארם פנל  האובסן וכל מוהרהוערץ

לרפואה



 הסרנםספר,26
 דוס אפ לרטאה המשקץ כל שאה העוחטאה
rn~aaרפואה נ5א ]טפל[ ולשהווע לשכק 
 ואשר סרר ' בשמן אפילו טבחו על בשמןתך
 לסבה וצץ וצא טוק אבל המכה ימך וזמין5תת
rrnm

~va 
 על יבש גמי לחת ואמור . המכה

 שטרד מה רהיט יגליע כדצשאן שהפכה
 :_ פשקפבנד

 גשרת ששט "פוYfmi ד9י pw שלשר עיט שי קשרקעת
 מגעלש כמו בערב להתמו ד9צ שאנל

 חבל עניבה לעשית וטיב מוהר ahוהצל"ש
 והזר me ש חמו ש aen בששומטף

 להנזירו רשוצ עשויי איפכא 4צ באיישלקשרו
 להביא אבל הפוצה הבהצשז בהתלעי כשםבו
 האחר וראשו באיטם אחר ראש ולקשורהנע

 בבגר הרלי לשחיל כדי ד4 לפבעתהנר עקשי ומותר מותר בושרו ואם קימא שלי9' השגי האחר ראש רנשיתיר אפן בהמהלמשי
 להביא אנל סתנט לפער ויתירא מום5ט5אשז
 של קוצר שהוא אמהי בו ולקשור דעלמאחנל
 לקשור אפור באמצע החבל נפסק ואםקימא

 נ עונם אלא יחר הראינםעגי

 לו טוש כליקענ
 פיני

 גשרת בגרע על
 ע14 נכונת ואין בססרטפמקנחה

 המול תינוק רק פזוף שם אץ אם אבלטים
 קךף עליו מדורין המים נתינת אין אז מיםנו

 ועוף הבגד יסחוט שלא רק  לעשות ומותרניבוס
 ואס להתפלל בננדיו ללכת מצוה במקוםשהוא
 אסור במוכין כרוכה בחביות התחובהברזא
 הטצוות בספר ]הנגה ברזא גשתו היץכמשוך
 שאין החבית החת כלי כשיש דרווקאפסק
 החת נלי [pw] אם אבל לאיבוד הולךמיץ

 לאיבוד הצלך הברוא מן שניפחפ ומההתבעת
 אוסר שמואל ורבינו בברוא לסררך נבהראז

 סוחר טע"ש כתגתים שקדים של וכהשקהעכזה[
 יץ וססננץ בשבת טפפחת או מדץ דרךלסנט
 בשבת דגלי לועך סורר דרך הבמתיםמפני
 דןץ לקול במודר נומא ]יעשה[  שלאצכמבר

 שכחץ הגיחות ובשעת אפור עטיוהן
 : טיזר עכירין1

 כתב* בל בשבת הפליקה טפני מציליךקעי
 V11tD למטי ואפילוירגזורש

 הקורש כהבי אצל בחר רבר או מעות לו ישואס
 ממ5 או בכיחו הרליקה ואם עמהם הכלמציל
 לחצר אב5 וסזומת וננריו תפיצי כל שלולחצד
 לשם עירוב לו שיש אעפ"י להציל יכול איןהבירו
 יום לאותו 15 הצריכין תשמישו כלי דמקאכ"א
 שאיט להצר אפילו יציל ובנדים לשםדייך שהוא דרך 3כל ואחר אחר לכל פעורות נ'ונהון
 ולובש וההר ומפשיפ שלובש מלבוש עקמעורב
 איית "ר בטל שהוא רסתוך בביוע"הרייקה לפי הכל זו ווצסרא פעמים ק' אפילוופושם
 אחר נבית נשהדליקה אבל לכברי אתי פציליה
 תביץ 5בטז ונגש  המעורב כהצר להצילמוחר

 1 שיצה מה כל עש-ובע"י

 את המכבה כ5 לטי יימר שלרזךקעח
 אעפש מפסיד עיטהוליכך

 כעין השויהן שעל נר מכבה כרשמתהו
 אין ]כנתה[ ואם וטפלת הפבלא מנערקרישיל
 טע,צ שם כששכח ורווקא כלום בכך ואיןוקוק
 הבית פתח נננד הק-קע על בניתו הטרורהואם

 ספה או ופלית י דשותחו ליימ אביי סנורורפתה
 ואם אחד טצד סרם עליה טחן האור בהןשאדו
 מגויליו לכבות גוי בא ואם בלום בכך איןכבתה

 : תכבה אל 4טר ואשיניתנו

 יאכל בשנת ישגנ שש"י ישראלקעי
 באותה ואפיח בעצטוהוא

 פקודם יבוס ]שראה[ דבר שבישל 1ד11קאשבת
 בשבת שחם אם אבל י סאכ5 סיני שהואלנן
 בו אסור נכש עשה ש הנר את הדליקאו
 הנר הדליק אם איפכא ובנוי ישראל לכלביום
 לשורך שעשה מלאכות שאר או מבש עשהאו

 לעצמו בישל ]ואם להנות לישראל מותרעצמו
 שמא נזירא לאסור[ יש ודנים בצים בשרכגק
 ישראל לבישי דמי ]ולא לי בשל לגוישמר
 כמו מזיד לבשל ירשע פן הכצנזר דליכאשוננ

פו



ספר
 שאפאו והלחם מפי רקיק לבשל[ לגוי יסרפן

 פנים יש בשבת ונרקד נסחן או בשבתגי
 : לאיסור פנים ישלהתיר

 בע"מ או בשבת לעצמו פיית שליקט גויקעי
 אסור נף בשביל ועוף חיה דגים צראו

 נשרו ואפילו סיום בו מהם ליהנותדדשראל
 בשבת המרחצת מרחץ וכן שרעשו בכרילהמתין וא'* מיד מותרין יוקם או שבת ולמוצאיטאליהן
 שבת למוצאי מותר גוים העיר רוב אםאו"ם
 ישראל העיר רוע ואם מיך בו לרחוץרו"ם
 הפירות שנלקפו ספק ואם שיעשו בכרןטוחרין

 בשביל או ישראל בשביל אם או היום נידודואו
 אבל געשה ישראל בשביל אם אפילו אוגוי
 כרכן ספק הוי ביו"מ או בחול נעשה אםספק
 בשביל שנתחסם טרחץ וכן שיעשו בכריואסור
 שיעשו': בכדי אסור גוים דרובה אע"גישראל
 ראשון ביופם פירות טי ליקט דאםקעח

 חיה דגים צר או ישראלבשביל
 יו"ש למוצאי בחול שיעשו בכדי להמתין צריךועוף
 נלקמו ואם יופם כמעשה ירויח שלא כרישני
 ביו"ש שנולדה ביצה וכן נף בשביל ניצודואו

 בפסח וה'ש סיר שני ביו'ש סותר הכלראשון
 של יועם אבל טוהרים הם אז סוכותשבועות
 בזה אסורה בזה מלדה הן אחת דקדושהר"ה
 בין לשבת הסמוך יו"כ וכן מיד שנייש מוצאז על אסורין והעופות והרגים הפירזהוכן

 ביצה הן  קרועצת דשני אף סלאהריו ביןכלפניו
 וכן לטלטלה ואשרה כזה אסורה בזהשנולדה
 : מיד הרעל ער אטרין ודנים ושפיתפיחת
 בה ומצא ביו"ש יננולת וקשדחםקעט

 אילו הוי גמורות ביצים.
 בביצה ביו"כ ההבשיל ליבנו ואם .טוהרות
 באלף אפילו נתערבה ואם אשר ביו"טשנולדה

 : ביום לבו אסוו-והנולן

 טוצץ בשנת הבא אחר דבר או כני41הרזקפ
 סוחר זה ישראל בשביללתחום

 אמד -בשנעו הבא ישר.אל V1W1 אחרלישראל

4רהפרנס
 רדוי אע"ג בהוי שיעשבכד.

 ררבנן אקורא.
 שהלך , כשיזמר להמהין א'* ,יועם מוצאיוליל
 בם44בר המין באותו יש ואס ביו"מ אובשבת
 ואז ליעלות יכול שה" נפ ולהמתיןשיעשו בכדי ולערב בצם לנו ישראל לכל אסורלארץ
 מוכים ים;ם ושני בשבילו הובאו שלא לטיפותרין
  בשבת אסור בו' דורן חקובא וכו' בה'שחלו
 שאפר בשבת והובא בשבת בא' חל אםוכיש

 : מיד יר"ם מוצאיעד
 בשנת מים הכשאבין שפחה או עבנרקפא

 בר"ה שהוא טבור ישראלבשביל
 עסוק רה"י שהבור אעפ"י ישראל בביתומביא
 הנהר מן מים הביא אם וכיש סותר ר'והחב

 ישראל ציוהו שלא ודוקא לשתותשמוהרין
 טעצמו כשטביא ]אלא[ )אבל( סיםלהביא
 לשהמן מותרים מביא ישראל שבשבילאעפש
 רוצה ואין והמחמיר מהנסיין אסרה לבהמהאבל
 בשביל הביאום אם מ"מ זה היתר עללמסוך

 : אחר לישראל סותר זהישראל

 )של( ]ראשון[ 113"פ שנט כ~רן4להזקפב
 ~שיו"ט בשבת אור"ה

 וכש שהובערו לפירים 1כ1 ראשת ביוםלאחריו
 הלפירים להבערי ש הפתפות להדליקאשרין
 קרו, הכנה הוא דהכיבוי ]שני[ ביו'ששנית
 ש רר"א מעיו'* הודלקו ואם להדליקמותר
 שנית אוחם והדליקו אותם וכיבו שבתבערב
 כבר כי ילהרליק מותרין נכבו ואח'צמבעוני
 אחת דקדושה ברעה תוקא חרו טבחולהוכם
 ביו"ט אבל שלאחריו לשבת הסטך ביו'ש אוהן
 רשתי לוטש אין סוכות שבועחז פסח גלפתשל

 הלפיריט רעל במראי דול והאחד הןקרושת
 ואם להבעירם'שנהע כרי עליהן עשים עורירכה
 אבל לאודיו ביו"ם אסורה נשבת שנולרהביצה ונע טבעו* שנית והדליקה הפתילה בע"הכבו
 'nb'mj ננס אי בשבת ונולרה לאחרת יוקםכשאין
 בטוראי ]סותרין[ מלן לזה והדומין בושכבו
 ש ]הנ"ה הכנה שיקך לא חול רלנבישבח
 לאיסוף פסק' אלפס ר* אבל נשנים קצהפסקן
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 ,כלב וראהן rng הן אם הש51חן מעל ממלמלק : עכ"ה[ %ה וכן מיבשן בר משה רני %ן ר*ק

1~,',',י
 ,ן,,",,

 : מקום באותו שם לזאב רשאייהא טלטלו סוהר להיחר שמלאכתו כ4 %קפל

 נק י י י;"יין 5wh אמר קט טוןי;ןלומ 11D'WS צ"*שנ

 הת5סור דייר ובקחשי אבע לו יחפתו ברת ,8יל הכלי 5נוק צרר הוא אם למלמל מחזרויבטחו

 ביא מהר אלמוצ"א 4 ביר~טיריכז 1 % עב שראשה אותה ב'ש לר'ץ: בה לצאתט
 שדבוקים ל8. 4רה .ויתר גדול מסר אבל הכשיט שהואאהטפיגכ"א

 ץ
 ואי! לראש ר,ימיב

 בשבת ולנקותו ד,איבום לנרוף 14סוךם קפז וכן למ5פ5 אסורה רצענים שלדאושכפי

 הדליקו אם ש"ש ישנים ילמלטאסורין
 בדי

 ימשה קרקע של אשו נזירה ?ץ איגחיאךשל

 שילוק אבל בשבת הבית 5נבד ואמור ,פה מספה מחמת הן דמוקצק אסורק שדת שנתבאותו
:י

ג % 5רש% מז
מ נותץדטפנב גה ו"ט מימון בר סשה ורכי אלפסע"י

 מינה שאינה אחרת בהמה לפני אותה ולתת % אחר טגץסו ולצורך נזפו לצורךשהתיר

 שאינה שיש טורך שלא כטילטול רבא נאובקטא סוחר ממשל שאי% אעפ"י שלוח דנקפה

 : האחרת 5אנו5 ראף גי אימיחרי שאינה י ין מלוחבין אב5לפלמלו

 ביו  ינענע  ל% רחימה ש% wpn ספה  עצטוח למלמלו מותר מבושל 1(8ונהסלוח
אם
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 )אחרת( נבהטה[ למאכל ראף שהוא לאאם
 או כר עליו היה אם המיטה שעלהקש
 בשבת לנענעו מוהר מע"שכסת

 ואעפ-

 שאין
 : בהמה למאכלראוי

 מפת בכותל יקנחמ לא טנעלו שע"ג כמדכןקפט
 או נקורה אך הבנין עלשטזסיף
 : סטלמלנאבן

 הביאנו יפול פן גדול במנעל קמז יצא לאקצ
 בשבת הדשים במנעלים אשה תצאולא

 לנסות( שבת טערב אחת שעה אותם ~סחה לאאם
 כך על מקפרת היא בי רגליה במידה הםאם

 מקפיד אינו האיש אנל לה ומיתי שלפאורילסא
 זה טמעם למעלה קרוע במנעל אשה תצאזלא

 עץ של הרפוס הוא האימים מע"ג מנעלשולפין
 המנעל לקחת כרי הרפס וטמיר המנעלשבתוך
 בהמתו אדם טעמיר לוחץ ברוחק שמושיאואעפ*
 בקרקע מחוברים עשבים ע"נבשבת

 אעם-

 שהוא
 : יאשלתבולשת

 בשבת שמן או ין שממפפף ןץבנידרןיפש
 תחתיו ומשימו נדול כלימביא

 להביא עוד יכול ואית המיפטוף לקבל הארץעל
 מקבל סעירתו שלש לסזון רק אחריםכלים

 שינץ מה כל אחר בכלי אסל בלוםבהרבה
 באויר הקילוח יקלוש שלא ובלבר מציללהציל
 שהן שלנו בחביות הברוא נשברה אם הכ4אל
 בל"א דורשלי"ק ע"י הנקב לעשות מותר עץשל

 נשניתקנה ורתקא אחרתבנקב נרזא ומכניםבשבה
 בשבת חמות להגביה ומותר שבת קודםהבריא

 : ביום בו לשחות היין כללהוציא

 בשבת לייבשן כנרים mew5 אמרקצב
 לצאת סותר בחררו1אפי15

 קרסים או רצועות בה שהיו בשבתבמלבורן
 ואוחז מביביו המקטורן ונורך התישברובלולאות

 מחהבות והקרסים נשברו הלולאות אם אבלבו
 הם4ה אנב במל ולח בהן לצאת אסר בוותלויות

 : טשאויוהף
 או שבת במוצאי מלאכה לעשית ושכמררצ~צג

 על ושבריל עד הנר אתלהדליק

טדהסרנם
 קודש בין המבדיל אמ"ה בא* שיאמר אוהכום
  ערבים ומעריב ברכו אמר שכבר ואעפשלחול
 חוננתם אתה בתפלה הבדיל ולא ברכותוי"ת
  בעשיית סוהר בתפילה הבחף אם אבל]הנ"ה
 שיבדיל עד אמור  ושתיה באכילה 4בלשלאבה
 הל"א שנהנו מקום פ' ובירושלמי הכוםעל

 לטיענד ד5א דנהיני נשי הני הל, פ"קובתענית
 שיבדיל עד פ" מנהגא מידרא רמני עדעבירתא

 ואץ נשים מנהג מלאכה בעשיית אסור הכוםעל
 : ענפה[ בידםלמחות

 ר"ח כנון גרסן בהן שיש ימים הכלל ודןקצך
 ואומר ברכות יקח אוסר סועד שלוחולו

 ולא שכח ואם רצה נברכת בעבורה ויבאיעלה
 פעם נכל תתפלל אותז מחזירין ויבא יעלהאמר
 שעשי קורם התפלה תוך ונזכר מלאומרווכששוכח אותי טחוירין אק שאז ר"ח של טערניתלבד
 ויבא יעלה ואוסר כו' רצה ומתחיל תחרדגליו
 אף הדין וכן ובי שניס ותהזינה וטסיוםלכ51י
 רחטים פסוקי אומר נשהוא נמר אחר נזכר%ם

 נזכר לא אם חבל רנליו שעוקי קודםזתחנעים
 ): לתחילה ישזר רנ5יו שעקרעד

 בברהמין ויבא שלה לותר שנח דאםקצה
 פעם בכל סוער של בדילו אוברצה

 מחזירע וביו"ט בשבת אבל אותו מבפריןאין
 כמן מוסף קרבן בהם שאין ימים אבלאותו

 אז ענים לוסר שכח אם ופורים יחמנהתעניות
 ולא היחיד 'לא אותו טחזירין אין הניסיםעל

 2 שיבורשליח

 ולא מעה אם ומפי יטל "יי" כשלטיבקצי
 בחונן והברלה לראש חוזרהזכיר

 אותו טחזירין אין הזכיר יא מעה אםהדעת
 לחזור שרדיבוהו טקום רבכל בת"ניכתב

 ציבור שליח ס8י וישמע רעתו יכוין אסולההפלל
 צרני ואין חובתו ירי מוציאו סוף וערמרשש
 ג"כ לראש חתר שהיתיר ובכ"מ לראשלחזור
 מפני דר"ח ומוסף משחרית לבר לראש חחרש"ץ

 : שיבולטורח
 המר ער שחרית התפלל ולא ששננ ב8'קצו

היש



 הסרנםספר30
 טנחה של ראשונה שהים במנחה מהפללהעם

 התפלל לא ואם לשחרית רוטלומיו שלוהשניה
 ערבית של סחפלל החסה שבלהה עדמנחה
 מנחה לתשלוטי והשני' ערבית של ראשונהשתש
 טהפלל טנחה ולא תווית לא דועפע'ל לאאם

 אין ושחרית מנחה השלוטי שני' שתיםערבלם
 : היום לל עבי שכבר השלומיןלה

 ושל סוספין של הפילות ב' לפניו דעיןקצח
 ומחצה[ שעות ו' אחר ]דהייתמנחה

 )רהיינו מוספין של ואב"כ סנחה שלמתפלץ
 ביום ליזהר יש לפיכך ומחצה( ששת eeאחר

 קודם מוסף תפילת ולהתפלל להתחילהאיפורים
 הפלה מקרימין שאין מורין ויש ומחצה שעותו'

 הפילת קודםהמנחה
 מוסקיי

 שלא בדי בציבור
 נעילה תפילת גם כן נוהנים אנו ואיןיסעו
 בלילה התפלל ואם לכהחילה כיום להתפלליזהר

 : ביום דווקא כפים ונשיאתיצא

 aw ין,ו ~aw ?י'ך יישוו לענכועקיט

 מפני הפילה באמצע שהה ואם אתפלליחזור
 בראש הוזר טלה אח לנמור כרי ושוהההטינוף

 : לחזור דריך אין בק"שאבל

 וקריש תפילה כגט עשרה שצריך ריר כלר
 בעשרה והתחילו נפ'ס ונשיאזתוקדושה

 היוצאים ועל גומר מקצתם ויצאו הלכוואח"כ
 : יכלו ד' ועוזבי אומרהוא

 בדברו אבות טגן אומר בשבת הבא לידעםרא
 של טזכיר ואין שבת בשלוחותם

 שחלו יו"ט או ר"ח וכן והזמנים אוטר ואיןיו"ט
 ומזכיר והחליצינו יצה בבהמת אומרבשבת
 לפי יו"ם של או ד"ח של מזכיר ואין שבתשל

 שבת ושל בו חונירם ויבא יעלה עודשיאסר
 , ויבא ביעלה אז יונירלא
 בא אם אחד בציבור נפיו שפיש כהיךב

 לברכת שהניעו קודם אחר לבה"כ'
 ןהג"ה ההוא לציבור שנית כפיו פורשכהנים
 אין שנית לרונן לעלוה חפץ איט אסום"ס

 בים אחת פעם עלה שכבר אחרי בעשהעובר
 לדונן עלה ישראל ליה אמר אם ואפילודיכוא
 זנן היפזן ב"ר משה רבי כתב זנן ר* כתבוכן
 אה לישא לרוכן יעלה לא ומומר ס"הכתב
 פלינ ראבי"ה אבל חישבה nwv ואפילונפיו

 : עכרה[ זצ"ל סהר"ם וכןאהא

 כפע ישא לא בשוננ הנפש את שהרג ננהירנ
 ארח בשאר הוא הרי ושב הסיר אבל'
 כ"כ בתורה ראשון וקורא לרוכן ועולההכהנים
 דמשעשה הגאונים רוב פסקו וכן גרשםרבינו

 : כפיו את משאתשובה

 כפיהם ישאו לא מעיניו באחת סומאאו ברגלי או ביריו או בפניו סומין יי etw נהירי
 בעירו דש אם אבי ' בהן ססהנלין Qvnwלפי
 הדיוט ברכת לו0ר*טה אדם ילגלג ואלמותר
 בכדגים תלויה הברכה עיקר שאיןמועיל

 : בהקברהאלא
 וקרושה יברש קשיש סתפיית איןרה

 ואין עדה שנקיאו בעשרהכ"א
 עם להשלים בידו חומש וספר קמןלהצפרף

 : גדוליםמ'

 במקום ס"ת במקום חומש בספר לקרות ד14יזיי
 וקרא הברכה אטר ואם עשרה שם שיש'
 כהן שם אין ואם לבמלה ברבה ה"זבחומש
 'שראל וקורא דינו הלוי ואבד החבילהנתפרדה
 לף שם יש ואם אחר ישראל ואחריו כהן'במקום
 ר5א 15י שסו יזכיר ולא ישראל במקוםיקראנו
 לקרותו שאין כתב מהרים אבל יוי משארנרע
 כ"א שם אין ואם ישראל במקום אפילוכלל

 שבע עד ויקראנו ויחזור יקרא אחרישראל
 נדרם או קטנים לקרות מוסב אופעמים
 . כ5ל הלוי לקרות אין כי לוי שיקראקודם
 כנע במקום הלוי לקרות .רצה אם אכן]הניה

 ! עכזה[ בירו הרשוה כהן כאן אין ולומר.

 יקרא -לוי שם ואין כהן שם יש 14כםרז
 ברכה ואחר ראשונה פרשהבהן

 ויקרא ויברך תחער במקומו יעטוראחרונה
 : לף טרשת שני'פרשה

ישראל



מם הפרנסספר
 נוים ע"י להכריעו מותר שמר ישראלינ(רח

 בנם אשתו להוציאולמפו
 המנוין אותן כל לכק" שרינם יהודים אותםגם
 כולם ]להוציא[ אותם שכופיזכג( המריר פ'סוף

 הנוים להם שיאמרו נוים ע"י אותםמכריעיןכד(
 אוטר והוא לך אוסרים ישראל שרייני טהעשה
 אותם דוחקים אם יהודים שאר אבל אנירוצה
 אני רוצה אסר שהוא d'el~w ' נ8 לתת מיםען
 הבעל שיבטל בריך גפיה( נותני וכל בסלדגם

 : הנפ נתינות קודם רעבד מורע.כל

 על לאשתו נפ לתת הרוצה מרע שמכיברפ
 להעיד כשרים עדים טביאיןתנאי

 שטר והוא עמהם אחד ועור עטהם והסופרלשנידם
 הן אמר אק לאשחר נפ נבתוב הזה נלשטלו
 אותו בודקין בראקן ב[ ס"ז ]נימין הרכיןש

 לו ואומר חוזר עלע סרהבת דעהו אםלמקהן
 שיאמר חבריך לאצותיך או לאמך גפמ(נכתוב
 פעמים פגי לש 'לאו ועל אחת  פעם הןט( וקעל
 פעמש  שתי הן הן ועל אחת פעם לאו לאוועל

 בימות לו ואומר בפירות עורנח( אותוובורקין
 ביסות רק ונמצאים בפיות חפץ והא אםיגשמים

הנהות

 שדעתו לעיים להבין כרי איפכא וכןהחמה
 : עליומיושכת

 בגיטו סוחרת אשתו גוסם הואכם[ b~ewרי
ן

 למופר תצוה תרצה אם לו ואוטר ,
 תכנת אם תנאי על פלעית בת פלונית נפלכתוב
 כן אמר וגם ארם לכל 1םותרת  מגורשתתהא
 על פלוני בת פלונית לאשתי נם כתבואחריו אוכ- והוא הזה בלשון לו יאמר אזי חפץאני

 שלא פלוני ומן ער טעכשע מתי לא אםתנאיי(
 נס יהא פלוני זכק עד מעכשץ טחי ואם גפיהא
 אדם לכל סוחרת ורמ"א טסני מגורשת בוותהא
 ולא נם יהא לא פלוני זנק עד טחי לאואם

 : סמני מנורשתההא

 ':צמ',,:,'זי? ננ ינקי"
 כן אומד והסופר כדנתי פירשתי כאשראשתי
 עלש חליו כעקלקל פן הנם בכתיבת כסרראעשה
 ותדבר מה ידע ולא כטשרף ויהי' כתיבהבשעת
 הפדות לכל ומבחוב לראות צריביןוהעדש

 הנפ כתיבת ולאחר הנט טן ראשונה קרטהלב(
 חתישק ומייבשיןיי( העתם וועהמיןקיראיןינ(אוהו

ורגצדבה
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 השרבם נגפר '.צ8
 קרסלן שנית בגפ וקורץ בו ימחוק פן,והכתיבה
 האשה של היקה להורן( או לידה אותושטתן
 ותהא סמנ* מנורשת ותהא ניפיך קבלן להואומר
 ; לעיל שתרשתי כמו בתנאי אדם לכ5מותרת

 לעשות היא 'כי אחר DWD1 האשה ואםריב
 אבל הגב לאשתו להוליר שליה אהדג,
 אשתו שהיא אאשה את השליה שיכיר]צריר[
 להוליט הגפ 'ודקלם גרדם בעלה האיש זהשל
 ]נשרש ערים לו יתאמרו בטה ליה סניהמא

 השליח וימנה אשהו שהיא נתינהןבשעת
 להיוון אשתו 5יר נפ לה51יר שליה()שמונותי
 שלם הנם להצניע וצריכה התנת כפיטטרשת
 שקיא ברי הבעל ור14ת עד יאבר ולא יקרעשלא

 : דיענאי נשתקים בשעה קינםהנפ

 הבעל יחנט הרץ מן הנפ בתיבת ד2טכנךריג
 נתנה והאשה נחן לא הבעלואם
 ; כלום בכךאץ

 צריר אז להולכה שליה הבעל עשה דאםריר
[rben]הנפ כתיבת כל לראות 

 ועד נולו את שיכתוב עד סופר אשולהיוזז
 לאשה כשמהנו לוסר שיכל כדי הערשקוהתם
 לעודת יגולה האשה וגם נחתם  ובפני נכתבבפני
  הגט את ל9-ות  וצריך בעלה סיר  גט לקבלשלרז
 לקרותו צרך ונם האשה ליר שיתנהו]קורם[

 : נרגנה לאחר שניתפעם

 העיקי האשה ושם הא"ב שם 1כ2ווע22יןרמזו
 להם יש אם שסות שתיולא

 : וליכי לי 'דאית והנינה שום כל יכותבאך

 ב,חדותו לו שהיה שסו כותביו ןלנמהבמררפז
ן
 עיקר ]אלא לכתוב צריך ואין -

  מג(.ום ולא הגט נותבת בשעת והאשה הנעלדירת
 שליח יעשה  ואם  הנמן נהינה בשעת עבשיורירתם
 באטונתו שישבע לגעל לאסר תהרו  הגפלבצליך

 לא  מגורשת להית לה קבע, אשר  הומן ,והוך
 אחרנה שיפה בראש יתהנו עסהוהעריםחהייהר
 אחת שיפה  טריות יותר  ירהיגן שלא  במסוךלטסה
 נרטין בשני זה תחת זה וחותמין הכתב מןחט
 עצנו הסופר יחתום שלא ויזהרו אחת בשיפהולא

 ימין לצר הלק ריוח ישיירו ולא ' ערבמגלם
 בן פלוני היתמין ויש הערמה בראשהתימהמ
 : בדבר קפידא ואין עד כותבין שאין ויש עדפלוני

 בעולה זאהת בהקה אהה "נאים כנלריו
 האירוסין מן בין נהגרשו אושנהארמלו

 ג' ער יתארסו ולא ונשאו לא הנשואין מןבין
 סיום או המיתה מיום חוץ ומים צ' דהיינוחדשים
 כתיבת ומיום בו שכהארסה מיום וחוץהנירושץ
 על הוא אם ואפילו  לטגורשת יום צ' סוניןהגפ
 יסים כמה אחר אלא לירה הניע שלא אותנאי
 היבם דסת תידכא תתיבם %א ההקץ לאק
 מיתת לאהר סרובה לזמן ואפילו שחלץודם
 נ' ליארם אפיקי להמתין צוינה הכי אפי'איו
 שאינה אשה ואפילו היבם מיתת אהרהרשש
 איילוןת או עקרה או זקנה או קטנה לבניםראויה
 חבוש ש חולה או הים במרינת בעלה שהי'או

 אהת נתארמלו או נתגרש: אם האסוריןבבית
 יום י דיך והמארס יום צ' להמתין צרינותטהן
 עם ויעמוד זטן אהר ער אוהו מפחשין כנםאו

 לינשא  אסורה הבירו זנדנקה אוהו וטנדיןאשוו
 שנולר מיום הוץ הורש כרר אהר עד  ייארסאו
 בנס יוורא ונשאה ענר בו שנתארסה ויוםבו
 מניקה של הודש ע"ר אחי יחזירנה ישראל הי'וא6
 להוציא אוהו כופץ אץ הזמן תוך אירס  אםאבל

 ההפגוע שפא הוששין ואין לינשא מוהרתבנה
 בתשנוה שמצא טפה רבי כתב המצוהובספר

 זנו בנה אח משהניק שפירשה  אשה הגאונים לאשתו הגס ותניע קודםלידצה
לסניקה

 ' המוקלהנהות

 hwn; ע, "ף .גיירן י'( נסעיד. ~ינ5 ד"ס ג' י'ש גיעק תוס' עף'לה(



ין הפרנסספר
 אינה הבעל מיתת קודם חדשים ג' להניקלמניקה
 : הזמן תוך לינשא ומותרת תבירו מינקתנקראת

 ייקח שפיצה מי מהיתם יי כשלנתיבתריח
 בו להחמיץ טעיסהושאור

 העיסה מן שיקחנה לו טוב לכתחיל' אחרותעיסות
 שיוכל כרי חלה הפרשת קודם בטבלהבעודה
 וביה מיניה יחמיץ אשר העיסה טןלהפריש
 לתוך טתוק! שאור או נוי של שאור נתן אםאבל
 עימה ילוש אלא פמנה חלה יפריש לאעיסתו
 אל טעם אותו ויקיף ביצים כנ' או כביצהטעט
 : שם לה ויקרא לחלה מעט אוהה ויפרישהעיסה

 לפלטלו לישראל מותר ראשיז ביי"מ כמיןריש
 ולפשוט עיניו להעצים נדי יר בווליגע

 ואפילו כיכר נלא לטהרו במים ולהרחיצואיבריו
 מילטול כמו מדרבנן אלא איסור הוי לאנשנת
 הוא :כשר ומנהג הבריות כבוד ערולדעלטא
 בטקצת אישתהה אם אפילו עסמים גושיתעסקו
 וחכריכין וארון הקבר לתקן לגוי ויאסרוצרכיו
 לקנר ער וחשאוהו ויוציאוהו ילבישוהווישראל
 יש וכן בעפר יכמהו והגוי ובקבר בארוןויתנוהו
 אגל תשתהה לאחריו רו"ט בשבת כשטתלעשות
 יתעסקו ר"ה של יסים בשני אפילו שניביו"ט
 לגבי רבנן שוויוהו דכחול טילי לכל ישראלגו
 ואם . דבר עמא וכן אישתהי לא אפילומת
 ביו"ש ואפילו טו"מ ערלתו להסיר אין הואנפל
 להשבירספינה ומותר לקוברו הותר ובקושישני
 לטקום ממקומו המת להוליך שני ביו"מ קרוןאו

 : מהר"מ יד מכתיבת ע"כקבורה
 נוהג ל' ביום מתו על שמועה ששמע במירכ

 קריעה וצרך השמועה מיום ול'!'
 עלע טתאנלין אין ל' ביום שסה ותישקוהבראה
 עליו טתאבלין חדשיו רכלו לן דקים והיכאכלל
 כתב בשבה שלו ל' שחל ומי שנולד ביוםיאפילו
 לנבוד כ"ט שהוא ע'ש לרחוץ דטותר זצ"לטהרים
 ימים ובשאר שבת לאחר עד יספר לא אבלשבת
 החמה הנץ לאחר ל' ביום ולספר לרחויןמות-
 ביום בו לרהוץ סותר אסו ועל אביו על:אפילו

 : חביריו בו ש.גערו עד לספר לאאבל
הא

 והוא נשבת מש ע5 שסתה ששמע נשירבא
 נעשית שבת ולמצאי שלושיםיום

 אחת שעה אלא נוהנת ואינה לו עולהרחוקה
 בהרג פסק ובן ביוקר יכן ואמו אביו עלואפילו

 רחוקה בשמועה טהנת אינה וקריעהובירושלמי
 : קורע ואסו אביו עלאבל

 אין ל' מוצאי בליל שמועה שסע 44מרכב
 שמע כאלו אחת שעה אלאטהנ

 ברגל קרובה שמועה שמע ואם למחרתו ל"אבצם
 שעת אלא נוהג אין רחוקה נעשה רגלולמוצאי
 ושלושים ו' נוהג בגט יום בשבת שמע ואםאחת

 : לע"ג ברמזוכן

 קורם אחת שעה ואפילו מת לי שמת בהירכג
 לא ואפילו ז' מרת היסט במלההרנל

 לקוברו יספיקו רלא דואגים שהיו ישראלקברו
 הרנל לפני ימים 1' או ימים נ' וה"נ הרגלקודם
 ורוחץ ז' גזירת הימנו שבמלה אחד דיןהכל
 ז' כשחל יעשה ונן המנחה תפילת אחרבערב
 שמפני ממש ניכר שאו לפי הרגל ערב שלו ח'או

 בני רשאר ראע"ג הרחיצה לו הותרה הרגלכבור
 היכר כאן הרי הרנל לכבור בהשכמה רוחציםארם
 היתר נוהנים דיש כתב רבינו אבל ]הגההעזרת אב"י הערב עד להמתין ?ריך פ" תהובדבר
 העם כשאר בבוקי לרחוץ הרנל ערב נח' אובז'

 כתג בהרג אבל חומרא אותה להנהינ לט שאיןוכתב
 משה רבינו וכן רגל דעייל ער לרחוץראסור
 רבעם בתוש מהרסם מצא וכן רה"י ובן סיימוןב"ר

 זצ"ל מאיר ומורנר אבנר ר' וכן ריכ"א לפנישכתב
 עכ"ל לה.תר העולם נהגו ואעפי"כ לההטירנכון ע'" הלילה ער אוסרים הניכרים שרבותינואחרי
 ולאחר י"ר כאן רוי לו' עור לו עולה והרגליו"ה[
 עוד מונההרגל

 ט-

 רומץ ואזנו ל' כאן הרי ימים
בהן

 אעפ-

 ר"ה של דץ זהו נבר הרגל ערב שרחץ
 לז' עולה סוכות אבי עצרת או פסת או יוה"כאו

 ומונה יום כ"א הרי החג קודם ח' ז' עצרתושמיני
 שעח טת וכן יום ל' להשלים החנ אחר ימים פ'עור
 ליוה"כ ר"ה שבין תנימים !' וע"ה ז' הרי ר"ה שד'אח'

 אחף ינעם ב' עור וטונה נ,,ץ הרי !' עוד עצמוועה"כ
יוה"כ



 הפרנסספר34
 נאונים מללת פסלך הגהרה ] יום ל' הרייה"כ

 לרב ראפ לי' ארברי' סגלחין אלו פ'סרגרסינן
 כאן הרי ור"ה ר"ה לפני א' יום וירש סבאאיוויא
 כאן הרי ופירש טרנחית'לחשבון משמע יסיםי"ר
 4ד אלו על שלם ל' להשלים שצריך מכללי"ר
 לגלח ומותר הבל מכפל הכפורים ריום ואתיליום
 רל י"ר כאן הרי לומר לו מה א"כ עה'עערב
 ימים מזי יוחד ליה דהה ליה תישק מהבאר"ה
 מבמל יוה"כ ראין פסע זה ומפעם יה"כקורם
 הפסגות רהרי ומעמא חשבון לפי אלא ל' דיןסמנו
 ולא כשרחיים ז' רליבא עברינן לא אכילותבחד

 כתב הלוי זרחיה fh אכן כשרושינושלערם
 בפ5 ואם סה"כ ערב לגלח המתיר כדברישרעתו

 או א' עם ספני ל' נזירת הרגל קידם יסיםז'
 שחלה זה כ"ש 5' גזירת עליו שמלה עםטג~ת
 אם ובשערן אנו ואץ יכרם ח' שלשרם נזיתעליו
 וטותר מפסיקו הרנל נבור שדמי ז' נזירת קייםלא

 שקברו סי ראם יוה"כ כשר מצם עיוריבלנלח
 זה~טקברו כ"ש ז' שהוא עיוה"נ לנלח הוהר ר"האוד
 בפיה עיוה"כ לגלח לו שרשחר וכיון ר"הלפני
 סה"כ גערם סתו רקובר וגן לנמרי ל'נזרת
 רבינו 48 וכן ע"כ החג ערב לנלח לוסותר
 מינה נפקא י"ר כאן הרי דאמרינן דהאשמאין
 שמעות שנת חץ 15 "פ רמז לאחרשמיד
 וכן התם נדהנוא מרבר ואין במלימווארטב
 וכן רחוקה שסתה לענין טינה דנפקא פי'ריב"א
 רבית וע"נ ספראנא ימם רב"ט בשם באחזפסק
 "גד51ים ורוב יצחק ר' רח' כן שנוהגין מצרפתפרץ
 לפמ א' ליום רטי דלא וכתב זצ"ל סהר"ם פי'וכן
 ולא עם כ"א דווי דאכוינן שלו ושסיני וחנהחנ

 וליבפל עצרת שמיני לפני יכרם ה' יש הריאמרינן
 גזירה כלל קיים יא דהתם ל' נזירת כל ל'טניה
 הא ותצבורת נניהוץ אסור עצמו דברגל דאע"נל'
 סמה בשלה לא ]הלכך[ אביכות משום אסורלא

 כאן הרי דאטרינן הא ופ4 וכנ"ל לגמרי ל'טירת
 ולאחוהו הקרע שלילת לענין מניה נפקא יום4-ר
 : עכ"ז[ ט' שלום שאיית לעונן נסי איכוי

 לערב רפק הרגל ערג שלו ששבעי כפיטרטר

 ל' נזרה היטנו בטלו נ' ומנלח לעילבדכתיבת
 וסנלח רוחץ הרגל ערב בשבע שלו שמיניואם
 חל ואם הרגל לכבור שלו שביעי שהוא ערבלעת
 שבת בערב רוחץ רינל ערב בשבת שלושניעי
 לגלה לו מותר הרגי ותוך סגלת ואין ערב5עת

 : הוא אנוםכי

 חיך מת לו שמת הרנל לאחר ששמע מירבה
 כלל לו עולה ר,רגל אין הרנל D1tpל'

 ספר ולשון שמועה מיום ול' ז' לנהוג צריךאך
 ואיהו הרנל ערב שיכבא דשכיב דיכאהמקשטות

 ושמע שכיבא ליה דשכיב ירע ולא רוזם הוהלא
 אחת שעה אלא עליו לישב צריך אין יום ל'תוך
 שיכבא ליה דשכיב באהרא תמן יצה דאילודכים
 ישב 5א עתה נם אחר יום אלא עשב ה4לא

 :. אחד שעהאלא

 שני ביו"ט או ראשון ביו"ש מת לו שמת במירכו
 יסום שני של ראשון ביו"ט או בחותנםאו

 ]הע"ה האחרון ביו"פ או פסח של  האחרובים'פינים
 האחרן שיום  באון בשם שאסרו כתב המטתבספר
 למנן לו שעולה הא  אופרש ומדברי הואי5 יגששל
 ו' ומונה כלל[ ]אבילות בו בוהג  שאין אעפ"י1'
 וכו' הקבורה מיום ול' ז' הרי הרגל אחרימים
 סיימון ב"ר משה ורבינו אלפס ורב נלנוכן
 יש אכן במננל"א נוהנים היו שכן כתבור"ב
 שכן כן כמו וכתב הרוקח כעל pDe וכןחילוק
 עכרה( אשתו כשנפשרה טעשה יודא ב"ר ר"יעשה
 מונה ל' אבל הרנל לאחר ער ז' סוסהאעו
 האבלים מן שנתנסה טשעה או קבורהמעם

 ובשבת אחר במקום להקבר שהלווהוהטהאב5ים
 נאשים והרבה קורע ובהווף'מ קורע אינוובס"מ
 קבורה ביום דווקא וי"א בריה"מ לקרועאמרו
 אותו ומברין לא שמועה ביום אבל במוערשרע
 צריך שאין וי"א בצנעה במועד ראשונהסקודה
 דהחנו צנעה של פרברים רש"י פסק וכןלהברות
 לעשות לו אסורין בחמין ורחיצה הסמהתשמיש
 אבל דיני שאר נוהנ שאין אעפ"י המוערתוך

 והיא האנשים בין לישן ד"א צריך ואין]הנ"ה
 : עכ"ה[ מכר"ם הרנל ימי כל הנשיםבון

נהנו



ספר
 אחט בין אחד עי עפ"י להתאבל נהגורכז

 שפחה או נף אפילו אשהבין
 : תומם לפימסיחין

 בשבת הננסת בבית תוא אם אבי כנהירכת
 אז הוא אלא אחר נהן שםואין

 לו שיאמרו פוב יותר אמנם לפיה לקרותויש
 ; מהר"מ הכנמת מבית לצאתמקודם

 הטתאבלים אצלה נניס שיז'יה 244טהרכמ
 אבל להברוהה לאנשים איןעמה

 מבית אותה ללות ובאין אותה מברות נשיםשאר
 ללוות אין. נ' הוך בשבת וכן לביתה"קברוה
 אותה סברות ונשהנשים הננסת טביתאותה
 וכן בעלה טשל ולא אחרים משל להאכילהיש

 להברותו יש בעה"ב משל האונל סופר אומלטד
 או ליתום או לעני שטתן סי אבל אחריםמשל
  לעצמו תנאי נלא ומצאה סנדולים לבתו אולבנו
 להם דיו בי לאכול אחרים סשל צריכין איןבחינם
 והנדול פה להם שאין בבצים וסנרין בעה"בטשל
 לשתות שאין נרעב ומצאתי האבל ולאבוצע
 בכום נ"א הבראה בסעורת מטסו האבלאחר

 : דב"ב בסוף משמע ובןאחר

 נותנים אר יד ט לינע אסור בשבת ן4מתרל
 על ורוחק מקצתו או לחם ככרעליו

 וכן עיניו את ולהעצים איבריו בו לפשטהפת
 חיתר נוהגים ויש קרקע ע"נ הסטה מןלהשמימו

 ולהעצים איבריו לפשפ הטת על המונח הכנרע"י
 רק הפת דוחק בלא הקרקע על ולהניחו עיניואת

 צרכו בכל לפלפלו מותר עליו מונה שהואמחמת
 מתמת וכלי נדקר כלי ומביאין המת כבודמפני
 ובשבת תפוח יהא שלא כדי כריסו עלומניחן
 הסת בפני לא אבל כדרכו יין וישתה בשר.אכל
 המצוות ובכל בתפילה וחייב אחר בחרר אםכי
 כמקוט הושב לבה"כ והולך הסימה טהשסישחוץ

 אזהן פושט הבנחה הפילת ולאחר שבהובבגדי
 הוא יאמר ברכו ולאחר אחרים נגדיםולובש
 לחול קודש בין המבדיל אמ"ה ה' אתהברוך
 פפח העליון מלבוש ויקרע עמרו עלויעמוד

 ; לבוהננד

יתהפרנס
 אבל בחדר ואפיו ידע המתים כל על~לא

 כל העם לפני קורע ואמו אביועל
 עשרה לובש הוא ואפילו לובש שהואהבגדים
 לבו את שמנלה ער כולם אח קורעמלבושים
 במגןם שהוא קורע שאינו המקמורןמלבד

 נוהנים והר העזרני אב"י רבי פסק זנןאפריקסותו
 אלו כתב הסצנת בספר המקפוצן נםלקרוע
 במש תניא וכן מרוצעות במפר משמע ובןואלו
 האיש אחד ]הנ"ה בערוך משסע וכן ארץדרך
 ויש כה"ק הלכה וכן בגךיעה שוין האשהואחד
 את קורעת דהאשה כרשבןאפוסגדן

 הרמזתי
 על

 וקורעת וחוזרת לאחוריה וסחזירנה ואמהאביה
 כל הניא לבה אה יתנלה שלא נדי ד~ליוןאת
 עד וקורעת מחליף להחליף בא ואם_ לפניו קרעוז'

 בברים ללבוש 1' תוך להחליף בא אם ופילבה
 או אביו על 4תם לקרוע צריך סיועיםשאינם
 פעם שגךע נין מתים אשאר אבל ז' כל אמועל

 חלשות שלובש מה כל לקרוע א"צ שובראותן
 באנינותו לאכול ירצה ואם ער"ה[ מהר"משמלוה
 ולא בשר יאכל לא יפניו מופל שמתובעור
 אחר אלא המוציא ברכות מברך ואין ייןישתה
 עולה ואין הכום על אבדיל ואינו ומברךבוצע
 אית ע"ע להחמיר רצה ואם ]הע"ה ויסוןמברכת
 . עכ"ה[ שסחות ובספר אביקה בספר וצ"ערשאי
 האסורות המצוות וסכל התפלה ומן מק"שופטור
 ילך הטת שניקבר קודם א' ביום ולמחרבהורה
 ושורע הננסת בית לפני ויושב הכנסתלבית

 המת שנקבר ולאחר בעצמו מתפלל ואיןרהפי4ה
 קודפ בשמים ובלא נר בלא הכום על לומבדילין
 שהברילו מאחרים .ששמע ואע"ג הבראהסעורת
 ונ' הוא תיובא בר לאו שעתא דההיאבמוצ"ש
 עם הקברות לבית וצלך אינו הראשוניםימים
 שים ב' תוך פסק אב"ן ורבני אבליםשאר
 ועומד הולך אילך מכאן וקן ש חשת עם לאאם

  ויושנים מחצירם ויש האנלים שאר אצלונושב
 סיסנ ואין אכילה בשעת הקרקע עללבדם

 : השולחן עלעמהם
 ה:ךע את ושולל ותפר רשתים גל 4ללב

הקרע



 הפרנסספר88
 שלושים( )לאחר בל"א אדשרו"ן שקוריןהקרע
 מאחה ואין שלושים לאחר אמו ועל אביועל

 כבוד מפני והגיתו חמיו על ארם קורעלעולם
 בשעת שם כשהוא המתים כל על וקורעאשהו

 : נשמתויציאת
 אחר למקום רמת את השיחים 84דיעקרלנ

 צ פיהםכשתזח
 לביתו כשתזר מנעליו פלץ המתים 3ל 2ולטלר : להתאבלומתחלין -

 על או אביו על אבל הקבורה לאחר'4
 מנעליו וחלץ בקבר המת את כשמדומין סיראמו

 : לביתו עף והלך הקברותבנית
 ולבט ולאבי ולאמו לאשתו פמא כהירלה

 היועלה ולארוחו ולאחי ולבתו'
 לאדותו מסמא ואין  ונתגאה נוזפה ולאמאביו
 ליה קים[ ]רלא )רלם( לקמן %א מאמוהבחולה
 סימא ואין נפל רהף יום ל' חוך הדשיושכלו
 נשאר להן משמא שהוא %שתן, האם מןלאחיו
 לכל בהן תנע ביתה ולאחר סיטיזן בשעתאצלן
 אותם ומלוה הקברות לבית ונושאם כישראלמילי
 יסמא שלא קברים משאר אמות לר' סמוךעד
 ]על[ אפילו מתאבל כולן ועל לאחוריו וחוורמהם

 לבית הולך הראשונים ימים ג' תוך 4פ2נלי6 : טעמו ושואה אחותו,
 ערבית ממלה לקריאתהכנסת

 איכה לקריאת הולך בלילה באב ובתשעהושחרית
 לבית הולך ובשבת קינות ג0ר עד ולמחרתווקיטת
 שבש ז' וכל בציצית מתעטף וגם שחריתהכנסת
 מחויב כי מהרש הנהיג כך בגריו תחת קמןפלית
 התפילין טן חוץ בתורה האמורות מצוות בבלהוא
 חייב ואילך ראשון סיום. אבל ]הע"ה ראשוןביום
 שיש כ"ז יניחם לא שני ביום אך בתפיליןאף
 ואח"ם כבר הניחם אם אבל אצלו חרשותפנים
 ואזלך זסשם לחרוץ א"צ אצלו חרשות פניםבאו
 ! עכרה[ חרשות פנים יש אם אפי' לכתחלהמניתם

 אלא אבר מיהל שם אין אם אבל ול בצודדלו
 ראשך גיור אפילו לבה"ב ילךהוי

 ראשונים ימים ג' אחר מוהל שם יש אם אבלוימול
 ובשאר ביתו תוך אותו ויטול ביתו מפתה יצאלא

 לא רבי מורי אבל הכנסת לבית ילךהימים
 : כןאמר

 יום בכל ברית בעל להיות פתר אבלרלח
 ללכת בטוהל נם נוהנים ואנורוק"ח

 ציבור מורח מפני יום בכל למול הכנסתלבית
 : רבהומצוה

 את מברין ויוה"כ ;ר"ה לפני 4 בנימעניירלפ
 ביום בו מתענה ואיןהאבל

 ההוא התענית ביום המת מת ואם צעראלמכוה"
 ער ממתין התענית עליו קיבל וכבר היוםבחצי
 לגמרי ישלים ולא התפיטה אחר  ערבלעת

 : העזר"יאב"י
 אביו על ל' תוך ברית נצל היי כשהרעםרמ

 המילה שלפני בטילה ורחץוצ'ק
 וחוטרא דיריה לנבי כרנל דהוה לרבריו נתןופעם
 הוא והאבל ברחיצה אבותינו דנהגו הואבעלמא
 : בה"כ יציאת לאחר עדברית בעלי כשהן שבת בגדי לובשין 4 תוךואשהו

 בני אבל לו נורע ולא מת לו %ת מירמא
 היודעין טותרין הדבר יורעיןעירן

 לא ואמו אביו על אבל מצוה לסעודתלזמנו
 : ויודיעו ירגיש אם בכך ואיןיזמיטהו

 הוא ועדיין ערבית תתלת שהתפלל כהירמב
 מונה מתו על שמועה ושסע גדולעם

 אעפ"י עולה אין יום ואותו שלאחריו יוםמאותו
 : לילה עשאו שבבר לפי יוםשהוא

 החתן בשבת בבהכ"נ זחתן א% כ21טישרמ3
 ושוב תחילה יוצאיןושושביניו

 לחתן קרובין שהן אותן וגם זמנחסיו האבליוצא
 כי ירצו אם התרע בבית אוכלין בשוהולאבל

 : העזר"י אב"י קודםבנודו

 קרוב טמקום האבלים מן אחר נא ששםרמת
 פרסאות " רהייט אחד יוםמהלך

 מאבילותו ופוסק שלהם שביעי יום ער עטהםמונה
עמהם



'ט הפרנסמפר
 )עם( שהתפללו קירם כשבא דווקא וזהועמהם
 מונה ההפללו כבר אם אבל ז' ביוםהאבלים
 שהגדול ורווקא רחוק מטקום בא וכן ול' ז'לעצמו
 כי לא. איפכא אבל הדרך מן בא והקמןבבית
 מן אחר ואם ]הגיה בבית הגדול אחר הולךהכל

 אחר במקום להקבר המת את ל11האבלים
 מהן טשיצא מונין אלו בבית נשארוזהאהרים
 בדבר חולקים והרבה העלל מעומתים טוניןואילו
 אעלי מתו על בשבת בחמתו הקורעעכ"ה[

 : סייעה ידי יצא שבתשסחה

 באותה קטן וה" זאמו אביו לו שמת כעירמה
 נעשה יום ל' שעברו וקודםשעה

 ול' ז' להתאבל חייב א' ויום שנים י"ר בןגדול
 למנין כ"א הקבורה מיום מונה ואינו שהנריללאחר
 בטלה יום ל' לאחר הנושל אם אבל חדשיםי"ב

 : ול' ז' גדרתהימנו
 לבידג"נ סמוך בע"ש מתז שניקבר מירמו

 בערב אבל תפילה קודם בהבראהחיב
 : אוהו מברין אין גומא כהאיפסח

 מימו ממש nule ג. ני אנליט
 באב ט' וכן שבירמיה הרעים ובדבריםובקינות
 לימוז' צריך ואם שערו נל בתספורתואטור

 את
 בצעוק צפורן או בשיניו יסלםהציפורן

 : עינויע"י

 תום חדשים וללבות בנדיו לכבס 4פבמוי4רמח
 עמו מתאבלים אינם ביתובני

 ואסור ולהניח לבבם בגריהם עם בגדיונותנין
 ואפילו הראשונים ימים ג' טלאכהבעשיית
 עני ה" אם ואילך מכאן הצדקה מןהמתפרנס
 בפלך ס"ה והאשה בביתו בצנעה טלאכהעושה

 : ביתהבתוך

 בימי לעשות אסור אבלהמועד בהי לעשת המותרים יביים ראטנילור"מ
 צרכי כל האבד בדבר לו עושין אחרים אבלאבלו
 כדי אבל הסנרי בנעילת ואסור ראנ"'הכהב
 קמנים במנעיים לבית טבית או בחצרללבה

 לצאת צריך ,אם ]מוהרן פרטי e"nal f'pאו
 : אותם חורץ וכשיכנס מנעליו נועללררך

 נופו מקצת אפילו המץ ברחיצת ך4פכפור4רנ
 ורגליו 'דיו פניו רוחץ בצעןאב5

 ימ' ז' תוך טבילתה שאורע ואשה נופו כל לאאבל
 ]וכיש[ שמיש נליל אבל למבול אמורהאבלה
 לנויה ואומרת כדרכה ומובלת רחוצת לרבוא)ובן(
 רם"ז לעיל וכן ל' תוך כל וצפורניה אההיטיל
 שהיתה מנהנה כפי ז' תוך אפילו ויולרתקמע
 ליבונה ימי אירע ואם אבילה היהה לא אםעושה
 מגוהץ לא אבל יפה בדוק חלוק לובשת ז'חוך

 : מרין וכן הולבששלא

 הראשנים יבום ג' שלום בשאילת ד4יכפד41קנא
 לו מחזיר אין שלום לו שנוועוסו

 שואל ל' ער ומז' ~מג'( אנל שהתו מזריעואך
 אבל שתול ואינו מהדב י ועד ]וטג'ןכדרנו
 אביו ועל יום ל' כל בשלומו איאלין איןאחוים
 : שדש יקב כל בשלומו ושאלין איןואמו

 שמת הקונים למפר לנייעים מותררנב
 בחוכה באב ם' שחל בשבת אבל אבלםקמי י הוך בגדיהם לכבם אואביהם

 שהנדורים רכר כל הקטנים לעשות לנרוליםאסור
 , מהר"מאטרים

 ער אחרת לנשא אסור אשתו שמתה במירצ3
 כשקיים בריא רנלש ג' עליונתעברו

 אין ונם וששמשנו כד לי יש וגם זרבטהפריה
 לו סותר מהנה אחת דסר אבל קמנים בנטםלו

 לבא ואסור ז' לאחר מיד ן ילכנ מידלאוזם
 : שלשים לאחר ;עליה

 מיסך -ו ל והכביר אבליו שתכמ'. במידנך
 על אלא במספריע לא . בלבתעו
 : בצתן חלוקו ורוחץ שינייידי

 וכבר ניה שי אמי אי תתז שי אביו במרצרנה
 למכור אפשר שאי בשר ע"נ סיםנתן

 הכלה ואת החתן ואת לחדר המת אתמכניסין
 הוא אם אבל ופורש מצוה בעילת ובועללחופה
 : תחילה אבילחע טהג הבשר למכור שאפשרבמקום

מת



 הפרנסספר28
 אויטת אין לקוברו ממחין יאן שבתפש כנתרנו

 בשר לאכול ומשורין הקרובים עלחל
 וכל למוברז עליהם ם1טל שאין כיון ייןולשתות
 שהאבל ברברים אמור אין המת נקבר ש5אזמן

 : בהןאסור

 ליקבר אוהן מניחק יאין מלכות וטרדנירנז
 לקברן 5מ5ך לשאולמשנהייאשו

 אעפ* ושלשים שבעה עליהם להתאבלטתחילין
 וכן אותם מלגנוב נתייאשו[ ]ש5א)שנתייאשו(

 ונחייאען רעה חיה שאבלתו או בים שפובעסי
 לו מונין אין איברים איברים ומצאוזוס35קשו

 עור, מלבקש יתייאשו או ורובו ראשו תימצאער

 רכישתה ינית נכנס שן א% (gp "ניו קולרנת
 אב5 ' חודש יקב עד שמחהולסעודת

 שאק לפי ו' 5אהי מותר נשואין לברכתלילך
 וכתב . מנוצק פפוח 51א ריקוד 5א שםשמחה
 ולא מוהר יום ל' רלאהר אבק ורבדיסמך'ש

 : פעםכתבו

 בסיע סין האבי הנח" מלסעורתרנמ
 אחר אך אחרים5וצציא*

 ]דאין[ )ואין( המנין מן איט והוא מזסנין ונ,בוצע
 בסעודת שאכף " שם "ם ואם המנין מןאבל

 : בגהס, אבלים ברכת סברכיןהבראה

 אעפ"י בר"ח האבץ מגית ה5ל איסרים אויןרם
 : רמי דכידרדים " שםשיש

 : אביהם אצילות ימי ז'מ5ימודס יבטלי לא קינים גיס יי שיש 4יבנלרסא
 לא הזרה תלטוד מבמלין איז בעיי קמרןרסב

 בשעת ודחקא קטנים ו5אגדולים
 : מבטלין לקבורה דשתהוצאת

 אין תחינה בו אוסרים שאין )ל'( יים כלרסק
 1' בזום 5בד הדין צדוק בואוסרים

 לאומרו מהר"מ ציוח באב ובט' בעירוכשחת!
 הליכה דרך אותו אמר וזקן חשוב אדםועל

 : הקבורה לאחרוקדיש

 )רוצים( .ש ה"ני בימי היאש לנמוחוקרסד

 קשיא ראי בהב ומהרים יום שלשים כ5]אומרים[
 ולפרוה לחוף שטותד רראשו עירנבותאליה

 : ז' כהוךאפילו
 בני י' מתכנמין עליי מתאבייו שאיו נצתרסה

 : המת נביה ז' כל ומתפלליןאדם
 כ40רסו

 ששמען
 "שבה נשנת קיזבה "מיעה

 במוצאי וקורע ול' ז' למנין לועולה
 הרנן ערב בשבת לרובה שמועה שמע ואםשבת
 שמע כאילו הוא הרי דאסרינן )~א( ו' נזירתבפץ

 הרני ערבמחול
 : סהרנה

 מקרעין ואין רעתו תישרוףשמא איהי סידשיז פיז מת לי שמת וחולהרמז
 מפני לקמן מקרעק בפניו הנשים את ומשתקיןלו

 : ר"ח נפשענמת
 הינוק שח יא יי 3י אבלרמח

 מפני בחיי
 מחננה ונמצא שחוק לירישמביאו

 לאופה שלו קסת לתת יהר האגל הניחעל
 ואסור ו' כל תמר מלא אפילו פת לולאפות
 : ז' תוך קמח לו לפחון קמוחן שלו תבואהלתת

 בפורש ברומענבער"נ הנהינפה שהר"מרסמ
 רלך מנעליו האבלאתעול

 ואחר ישחרית ערבית מנילה מקרא לשמועלבה"כ
 ושוב לאכילתו לביתו יחזור מביהכ"ניציאתו
 יסד שעם שפסק משמו כתובטצאחי

 ום-

 אין
 ו' נזירת ובטלה ז' למנין לו ועולין להתאבי15

  לפניהן וע ב' ואית  ימים ה' אלא טתאבלשאין
 ורבינו . כן טהגין ראיתי לא אבל לאחריהןהן

 וס"ה מימון בר משה ורבינו הטלה מאוינרשם

 בפורים נוהנ שאכילות שוין כולם הרוקהובעי
 חייב אבל מהרתם כתב וגם ורעיו בחנוכהובן

 חייב הוא כי מריעיו 5ג' או 5ב' טנותלשלוח
  בין  הכטובה הסגילה . את  וקורא המצותבבל

 אין ]הנ"ה בציבור לא אבל יצא ביחידהכתובים
 אדר בין אין דתנן והא ראשון פוריםלעשות

 מ'.ר' טגייה מקרא אלא השני לאררהראשון
 .לעבר נמלכו ושוב בראשון המנילה אתכשקראו

  ובן זצ"ל שמחה רבינו פ" וכן )השני(]השכהן
 : 1?""ן טחר"ם לשון זה כל ההיכה בלמוכחה

הבל




