
כ הסרנםמפר
 נשים גם מנילה בק-יאת חייבץ וכלער

 רק לחיטך הניע שלא קטןואפילו
 מגילה מקרא לשמוע צריך ולשאול להביןשיורע
 אומר בפילון תפילה גמר ולאחר העזותיאב"י
 באערת ופושמה וקורא מנ"ח ומברך שלםקדיש

 האל ואומר ומברך טלה וכורכה התרובשיגורר
 וקדיש קדושה סדר וכול' הניא אשר כו'הרב

 על ומבריל ט' נועם ויהי אומר שבתובמוצאי
 חצי אומר ולמחרתו י ונו' לך יתן איוסרהפוס
 אומר תורה מפר ולאחר אכ"א וא"א ס"תקריש
 דוב והאל א"נ ומברך ומחזירה וגוללה קדישחצי

 למנחה שלם וקדיש קדושה וסדר ואשריבמיומא
 , למחרתו וכן תחנה בואין

 פה נהנו בע"ש להיות שחל אב ר"חרעא
 ביום גיברוטענבער"גלרחרןבמרחץ

 בגריהם מחליפין בשבת וכן השבת כבודמפני
 את רוחצין אבל רחיצה בו אץ באב וי 1'וביום
 בנדיהם מחליפין ואין כלה להכנסת סמוךהראש
 שהוא שבת ואותה לבדה כתונת כ"א שבתבאותה
 שחל אב ור"ח הממה בתשמיש אסור באבסו

 : כסאי השמים טפמירין בשבתלהיות

 דהיינו בהוכד, להיות באב % שחי שבתרעב
 אסור השבת אחר השבועכל

 באב פ' אחר עד להניח ואפילו ולנבםלספר
 סמרטוטין את ומכבסין לראש את רוחציםולקמנים
 ביהד הרבה ולא אחר אחד נייע-לין שקוריןשלהם
 בנר לארוג או חדשים בנדים לתקן שלאונהגו
 בעצת ישראל ורווקא ההענית לאחר ער אבמר"ח
 מסעמין זה כל ועל ועושה לגף אוסר אבלבידים

 : יכולהם בכל כןלעצרת

 באג בטי מלאכה לעשות שלא נהגו גםרענ
 אבל מ5אכתו לעשות גוי להניח לאונם

 בקבלנות מלאכתו לעשות הגוי עם התנה כבראם
 ביע בוסך המלאכה  הגוי שיתקן אךשחר

 : היהודי בביית ולא בשרהאו

 הולכין באב בם' למול הינק יש ואםיעי
 אחר והמוה5 ברית ובעד הבןאבי

 לבניט לא אך אחרים בנדים ודובשים קינותנמר
 ההינוק למול לבהמתן ומחזירין נרותומד5יקין
 שבה י בנר ופושפין וירמיה איוב אומר המילהואחר
 לבהמ"ד הולך בעיר ב"מ אבל יש ואם לבשואשר

 : קינות נמר עד ושחרית ערביתלתפילת

 א"ר נשבת באחר באב % ושנשוקלערה
 בטנחה בשבת צדקצדקתך

 כסעורה ויין בשר שולחנו על מעצה המנחהוקודם
 שחפץ מי הנהיגו המנחה ולאחר בשעתושלמה
 וווט טים ושנהין  פיית או נצים שיאכףלאשל

 : מפסקףסעדת
 בסידה בזימון לברו שלא נהנו גםרעו

 לעצמו מנרך אחד כל אלאהספפקת
 ובתוצאו יטב ברר אלא אדיים עם מיסבואעו
 וסברך ק-יש חצי ושמר בתפילה מברילשבת
 איבה וקורא פארו וישב האש מאצייבורא
 ייזם ואתה מוכשר בעם החי אוטרף ואזוטברך
 אומדים ולמחר לך יתן  הש"א יהום וקרישוכו'
 מצטיר קרא והתליעו בוחרה נ' וקךראאכ"א
 מנן ער שברנות פפפיר והח"כ קדיש חציואומר
 גךמה , ואומר יושב למגרמה ס"ת ומחזירדוד

 וקדיש נריקו זאת מזני ו,טרינ ושזון ובאואשרי
 אין למנחה שלם וקריש יירמיה איוב ואומרשלם

 י זנשמיס נר בלא הנוס ע5- מבדילא' ייי הוא 41!ם ונחם עננו ואהמר תחינהאומרים
 נאף על לאמר טהרתם ציוה באב בנבןרעי

 באב בפ' וסוחר וקדיש הדיןצרוק
 מבית וכשיצא ממוטות כשעומד היריםלרחוץ
 1 ב?הכ-פ הע  שסוי בהא כדרכו האיתרהכסא

 אחר למיסף עצר בין מרין גלוים  כשילהיעח
 שיושבץ בעור שוערהקריאת

 * נו' אשרי אומר המילה ואחר רגשסותומזכירין

 1מופף קדיש חצי ואוטר לטעימה הס"תומהזיר
 מבסה"נ לצאת שצריבין במקום הוא אםאבל
 וחהרץ למןסה ס"ת חזרת אחר אוהוטל?

 : ומוסף קדישושמר

 אחד חפא כגת סגנה ט ew ןץלךןרעם
ח4ד



 הסרנםמפר40
 מכה כטן צריך איט אומר ואחד צריךאומר
 הנוף שבחלל מכה או הרנל עלל או הירשע"נ
 בכבד בין כמיעיו בין בפיו בין ולפנים השפהמן
 נשוכת או שהוא מקום בכל חרב וסכת במוצלבץ
 אם ספק ואפילו עפר מזוחלי אחד או שומהכלב
 והדומין אלו מכל אחר על לא אם ממיהיםהם

 , השבת את מחלליןלהן
 ונ"צ ,תל, ושון זיק ;. יה זע:שהיפ

 ע'4 אך מותר הוא אם לגדולים שישאלו עדהדבר
 בהם וחי שנאמר יעשו ובקיאים חשניםחכמים

 ; נהם שימותולא

 ונמשה לנוי אומר סננה נו שאין דףעלהרפא
 באצבעו חתך אם וכך מכנה בו שאיו שיורעאעפ, בשבת הטי טן עיניו את כוחלוכך

 בשבת אחר בטקום או בראשי חבורה פפלאו
 עליה לעושת לנף לוסר סוחר דם מוציאהזהש
 מן המתוקנות בלעגן פלאשטי"ר שקוריןרמיה
 משיחות )סו( ]שאר[ או גיצה ולובן פישתןאניצי

 : הבורותשל
 בשבת הרע עין דבר על ליחוש דכמותררפב

 שחש למי החגור למדודוגם
 הנימל דבר וכל אלונתת אדם ומיחם בשבתבדאבן

 : העזר"י אבני בשבת כריסו ע"נומניח
 בסכנת היא דיי לילד  שכורעת ללצוץרפג

 כהיות הדס ומשיתחילנפשות
 מחללין ימים נ' שתלד לאחר וכן שתלד עדשותת
 שאמרה בין צרכה כל לה ועוררן השבת אתעליה
 אסרה אם ז' וער וסג' צריכה איני או אנייריבה
 אניצריכה

 מהלליי
 לה ענשין אין ל' ועד ומשם

 לה מדליקין חבליה ובשעת גוי ע"י אלאמלאכה
 שרעהה מפני סוטא היא אם ואפילו הנראת

 : בזה עליהמתישב

 שנולד גיום בשבה ווו.לד אה המרחיצתןרפד
 סיבורו שחתכו לאחר בו'

 שבכל חסידות ויש נדם נו שהורמו נחסיןואפולו
 בע"ש סים של חסין יטוטנין סקריסיןי?:לחם

 בעצמן וכשהן בשבת הולד להרחיץ לנוההואומרים
 אותו רוחצץ אז בשבת הוער להרחיץצריכין
 שריית _כי מביביו כרוך סדין בנד לבוש בליערום
 היתר אך בעלמא לחומרא וכף כיכובו זהוהבגד
 שלא והמחמיר כדרכו צרכו כל לעשות הואגמאי
 תבא בכלום האם של או דילר של כחויגרע

 : ברכהעליו
 מצורה מביא לים שנפל טטק יאה הבןרפה

 לפני הדלת ננעל ומעלהו ופורשה'
 שמא 1סוציאו הדלת את שובר בשבתהתינוק
 להציל הדליקה לכבות ומותר וימות התינוקיבעת
 וספק מפולת נפלה ואם שם ישרוף פן שיראונפש
 מצאו אם הגל את עריו מפקחין לא או שםנפש
 אותו משיאין שיבריא אפשר שאי אעפ"יחי

 : שעהלחיי

 להחם בע"ש לגוי ואומר המילה קודם 'י בחכרן להרחיצו נהגו בשבת הניטל 1aP-פי
 אותו מרחיצין וכן עת בכי סוכנים שיהיוחמין
 הססנים נתפזרו או החמין נשפכו אם המילהלאחר
 ישראל ואפילו בשבת אחרים עושין המילהלאחר

 : בידיםעצמו
 מרחיצין בשבת למילה שלנטי חל 447כ1רפז

 ע"י שהוחמו בחמין אפילואותו
 בע"ש נהגו אבל נוי ע"י וכש"כ בשבתישראל
 למחר טיסנים שיהיו החמין להחם לגוילומר
 וישראלית בשבת רוחצתו והנויה עת בכלבשבת
 : רוחצתו ישראלית טיה שם אין ואם נבה עלששבה

 ונימול מהלילה מונין לילה ספק יי יום ספק השמשוה בין בחול הנולד למכרןרפת
 תפילת אחר בע"ש נולד ואם שסיני ספקלתשיעי
 מולין הכוכבים נראו שלא יום הוא וערייןערבית
 אעפ"י השבת את עליו טחללין ואין בע"שאותו

 : מהר"מ בשם בתפילה לילהשעשאו

 יום מפק השמשות בין בע"ש מלר ד4לכ2רפט
 השבת את דוחה אינו לילהספק

 מילה נמי וכן עשירי שהוא בשבת באחרונימול
 אבל מספק יו"ט של הראשון יום את דוחהאינה
 ראש שר שני יום מלבד יו"ט של שני יוםרוחה

השנה



כא הפרנסספר
 טלר ואם אחת קרנסה שהם רהטה שאינידשנה
 שמעי וספק לעה ספק יום ספק בשבתברברת,
 באהד נימול ר"ה ערב שהוא ברביעי יה"ש*

 בן נולר ואם שלו עשר שנים פפק שהואבשבת
 אם ביותר קק שהש אעלי הרשים ,' בן אוו'

 יאפילו שלו בח' אותו מלין בריא נראההוא
 קיימא בה אינו ואפילו כלל אותו דוהין ואיןבשנת

 : בעלמא בשר כמתהך הואהרי

 עד אותו מוהלין אט חולה שהיא קטן-צ
 כל לו ננותנין המה הלצתו שיבריא י*
 אם אבל אוהו מלע ואה"כ להברותו[שבעה
 מיד הלש שהוא בזה כיוצא או עועיו וובואבין
 ברברים היזהר וצריך מיד אותו מליןשמנרפא
 נפשות: סכמת מפני מאד הרבהאילו

 לנוי לומר מותר נפנם או הסכץ נאבד אםרצא
 מבוי.או דרך אחר להניא אולתקנו

 לטי אמירה ההירו לא בי ר"ה דרך ולאנרמלית
 לישראל , שאפילו ברברים אלא מלאכהלעשות
 לענין ודרגא סופרים מרברי כ"א איסור בואין
 אבל י שבת רוחה עצמה ?היא לפי ההירדמילה
 -להביאה לגף לומר אסור סלת כנק אחרתמצוה
 את.המיעה המעכבין ציצין ונשארו בשכת מלואם
 ציצץ אבי אותם ווזותך ביום נו מנאן לאחרהוזר
 שהא זמן כל אלא הטד אינו סענביןשאין

 ) ; בגולה1סוק

 תפן עצא -ש נשלוו: שני ט שיש כעייצב
או:

 את דוחין אינם .שנדרונינומ.
 המל וידן בתשיש בשבת באהד עימלץ'השבת
 1 ושההיה הטילה על שתים סברך בנואת

 בכהי התדיק פשיץ יהמהם הכהמםרצג
 כהן בת שנשא ישראל.וכן

 בסר שלרה ישיאמת אנל 5ף בתט
 nhri ולא  לבן מ סקיך' ילוה  ולא ]שישראל[זכר
 ההלת הזכר זזה קורם ולד סרת. בו אישדבר
 הבהניפ מן לפדותו העב דאב אז האשהלירת
 ינן קודש חוחו פודה ואינו הזכר לטווו ל"אביום
 לפהקם טחך פתי פיט בס לבן קודס פראוואם

ונע

 ער לפההו מתו לש ביום פראו לא ואםשנית
 ולא האב ]עבך[ )עני( ואם שנה י'צ בןשיוף'

 עצמו; חת פורה דוש שגה י'צ ערפדאו

 האשה יא בנו את לפחת סטת וכלאברצד
 הבן את שפדה גףרם האב מתואם

 לנשח בכוי רטקא ופורץ כשינדיר א"ע פורההוא
 ז תלש רה6 ברפד בי לאיש בכור שאיןאעפ*

 צריר האחמם מיהי יביים שט ע" אםרצה
 סיע אהר סת ואם מהם אהדלפדות

 האומים יקרה ואם ספדיק פפור השט ולושימהוך
 משני נטרו ואם מפדיון פמור נקבה ואחת זכרא'

 ז ממתהוא דהרי מלפדותו פמור ל' הוך בגרפריפה

 הירמו בקדושה ש5א מורהו שהיתה נמייצי
 המש הרשרא לפדווצ לטיבבקדושה

 המשה שהם העורת אב4 רבי שאעךסלעים
 וסעפ הלי"ש דירתם פג, שהם ק*נ"שדינרים
 הלי"ש ריגרים ]"ה . בקהת אמר ל ומאו"םעתר

 ששופים ק' שהם כחב וברוקקה רנרלתאלרווחא
 פ.ש%מרם סיר שלשמשקל

 ו שתש במשקל וקוק.
 ויה או כסף ש וע p~D יבר דבנכלרצו

 ושפרות סקךקעית לבר. כסף.
 להחשירי "טלניצש הבן פרען סרר חוטועבדש
 סתדוימ.עדק כקן של כשיקץ ואכר דיירהנעי
 כל .אלא בן שהנע :שאין. הש ןהברכה

~lpo הבכור פלטי בני לכרע אסר הנן אבי שםשהילד 
 בבורי בני _ ט שלר. ד"א הס אשחף לי ילרה'אישר
 בפק קם בק-) זאבן אבץ יטמר סכן ו5אהרהוא
 ברקי ומברך והצר הבן פרען ?ל אק%"צ 'אמ"ה
 הנף לזכן ווגטנו וקימט שהמיט אמ"ה ה'אהה
 'סלעים ה, שבה' ש הכסף הבן אבי נומלוסה"כ
 הא ואשל הדכא הכהן קיר היתן הפהוק ינלכפף
 בני בפדיון הללץ כסף ס56ם הן שטה ביהלך
 הכטף לוקף ,ורגשע. לך גהוצי אשר רטנכורפלוני

 OQ להטט 6ההיר בעץ,והרשות
 מ4 אונס ן

 שחצהרשע
 ששו טמטמו משיה *fiw נוקטרקה.

הוא



מפר42
 שהשמחה בבהם"ז לברך תתיך 6צמ סעורתמש
 פדיון על יברך א"ע פורה הבן ואםבמעוט
 : כדלעיל סלעים בה' ש"ע וטרה חח4וץיטהבכור

 ומלרה נקבה חמור לו יש ישראלרצס1
 נשה לפדוחו חייב בכורזכר

 פדוי חקחמור לכהן נקבה בין זכר נין השהשותן
 חסור פתר פדיון על אקבו"ץ אמ"ה בא4ומברך
 אין לכהן חסור פרר נתן ואם שרמייטומברך
 וקורם תחתיו שה שיפרוש ער לקיימו רשאירבדו
 הנדי הכהן לו אמר סם בהנאה אסורפדיונו
 שיפרט עד לו יחנט לא זה דוי שצדע יאנילי

 בכור בפריון חיבין והלמם ורברגים בפנעהבהן
 : טמאה בהמה הבכור וקטרין מוצרהבדומה

 דענכורה נק פטורה באמצע נוי יר שיש פנלש
 חיזה הגוי חלק וסובין שאלו 6הוכל

 לומר וצריך הבטרה מן  פטור הק סגם בעלדיה
 עוברה שזן לקטת בקשחך 11 בושה מעיךלנה
 הבכורה 6ן פטרה ואו . זכר עץ'אם
 עצמה הבהמה אחן למנור פסק הרש מחץאבל
 ששוך ורפף אשו פפק מום יהא לא הגזלנף

 היהודי או ובמשת נסתרכה ויקנה ברשותוהבהמה
 שהוא ונמצא בכסף בשי רפת או המרו לנוימקנה
 ינה אין משיכה כי עהר טב ונע הנףרשות
 לרשוזז או בסימפא אלא לבדו המקנהברשית
 מן לסלק הישראל ימל זכר וכשתלדדגשנה

 : מותר ואז במעותהעכו"ם

 בעדות יוע ואין הנף טן בהמה ןץלדקחשא
 חולבת ואפילו לאו אם ביכרהאם

 פדיון צריבה ומנקתו אחריה כתך שהווזיר לאאם
 פעמים כבר שילדה תומו לפי מסיח הטיואם
 נותן אין הישראל ירצה אם ומיהו נאמן איןהפלש
 מום בו שיפול עד ימתין אלא לבהן הבכורזה

ויאכלנו
 דהמסע'"

 : מהר"מ

 נפרה מרם הבכור ישחת אים עבי 14כםשב
 משה ורבי קבורה וצריך בהנאהאסור

 בהמה שהלקח פסקו גאונים ושאר מיימוןבר
 הבנורה מן טמרה שחלב הטי סןהחולנת

הסרנם
 הרוב אחר הלמין מלה הצוהשנק
 ופסקו יולדות אלב חולבות איק בהמותורוב
 לומר שצריך לישראל מהורה בהמה בכורבהולד
 בכור בקרושת מקורש הוא הרי זה בכורבפה
 בפה להקדישו רמצוה מעצמו קרוש שהואאעפ"י
 בעל נעשה הבכור ואם המצוה מנינותמשום
 או עינו נסתמה כנון עליו לשחום שראפמום

 בהם וניוצא אזנו נפנם או ירו או רגלונקטעה
 ואפילו ישראלים נ' עפ"י אלא לשוהמו רשמוןאינן
 בשעה עטהם כהן שיהא צריך גם סוסחשאינם

 טום בו נפל אם ודווקא השד מפני לישחמשיחורוהו
 סוט הפיל אבל לעשות ציוה שלא אומאליו
 שיפול ער מום אותו על איתו ישחומ לאבבכרי
 עשאו בעצמו כאילו הוא ורוי אחר מוםבו

 הבמר את והשוחמ לא בסיבתו אבל כנוטשהוא
 : בדיעבד מותר מומו את הראהואח"כ

 נהמה כבנור ימפל אדם חייב יום 5ן עד-ג
 הכהן אמר ואם יום חמשים ובנסה דקה*
 לו יחנט לא בו אתפל ואני לי תנהו הזמןנתוך
 וגל הנרנות בנית המסייע ככהן שנראהמפני
 אבל לגךימו צריך מום בו טלר שלאזק

 חודש י"ב עד לקיימו יכול שנתו תוך בומשטלר
 יום אפילו לקיימו רשאין אין שנתו לאחראבל
 אטרף השבת משום אבל אחת שעה ואפילואחד

 : יום ל' לקיימורשאי
 לכלבים להאכילו מותי מום בעל בנכורדש

 אסור פריפה ונמצא נשחםואם
 קטרה וצריך לכלבים ולהאכילו לנתםלמוכרו
 לפיכך הכהנים ט שיאותו מותר העור אנלהבשר
 : לנוים למוכרו והנון עוב בבכור מוםכשיפול

 ה" בהסה או אדם לסרס לישראל 14כמורערץ
 בין מהור ואחד סמא אחדועוף

 למרס לנוי לומר אסור וכן לארץ בחוץ ביןבארץ
 הערמה נלא מעצמו נוי לקחה ואם שלטבהמות
 קונסק זה ברבר ישראל הערים ואם מוהרוסורס
 הגדול בנו ואפילו אחר לישראל אותו וסונריןאותו
 בהמה וליחן ]הנ"ה אסור הקמן ולבט למוכרומותר

 אברהם ב"ר ע"י רוזיר שכר למחצית לגדלהלגוי
אעפש



כב הסרנםמפר
 : עכ"ה[ יסרסנה שהנוי תוראי שירועאעפ"י

 עירובי לענין כשבה הוא הרי הכפורים ידםשו
 החומין ושייב' מבואות ושיתופ'חצירות

 וטדליקין במפות שולחן עורכין וגם לערבצריך
 : שבתון שבת דאיקרי משום בשבת נמו הנרותעליו

 להם להשכיר רוצה ואינו במבוי הדר גדישז
 מהם אחד ילד בשכר לא אףרשותו

 ונמצא חפצים בה להניח הנוי טן סקוסוישכור
 להשכיר וצריך ' בכך וסוחר מדעהו שלאשותפו
 בכל גוי שום בו דר אשר ובית בית מכלרשות
 הבית סבני סאח4 או הבית טבעל אוהטבוי
 אחרים דיורין באו אם אבל שפחה הז עברהן

 רשות להשכיר צריך אז הבית טן יצא וזהבבית
 : הנכנסין החדשים טןמאחר

 לערב צריר שבת בערב להיות שחל C~Yשח
 וצריך בחמישי בעיו"ם תבשיליןעירובי

 ושיעורו הפת עם וביצה בשר או והבשילפת
 סעודות שתי מזון החומין עירובי ושיעורבבזית
 ושיתופי שלימה פת חדירות עירוביושיעור

 : כגרוגרותמבואות
 עירכו 4 לאפות או לבשל התחיל ןשכמשמ

 צרנו כל נומר ת"ז נאנס אוונאבר
 יהקן ולא יבשל לא יו"מ קודם עירב ולא שכחואס
 הערמה בלא יוהיר אשר אך שבת לצורךמאכל
 ואפה עבר אבל לכתחילה אפילויאכל
 על אוסרין אבל עליו אוסרין אין לשבתיבישל
 שלא הטזיר ימן יזהר מערים על והחמירוהמערים
 מצף אין מזיד אבל הכשילין עירוני שםתשתקע
 ; אחרת פעם יעבור לא היום יעבוראם

 ד' ביום לערב צריך וכו' יה' יו"ט חל ולשםשי
 ה' ביום ונזכר עירב ולא שנחואם

 ולמהר חול היום אם ואומר ומהנה ב.ום בוממחו
 ואם כו' בדין לנא שרא ויהא עירוב ה"זקידש
 וזהו כלום צריך אינו אז היל, ולסחר קידשהדם
 ר"ה אבל גליות של סיבים 'מים לכ'דווקא

 ורבי הקנתא לית שכח אס הן אחהרקדו'2ה
 לר,רות טועיל היה זה שתנא. כהב מ,ימין בדסשה

 בזה"1 אב5 הראיה 1fftp מקרשין שהיוהראשונים
 שני יו"ש עושנן ואין ומקדשין החשבון עלשסומכין
 בעלמא מנהג אלא המפק מן להסתלקכדי
 מועיל אין בי ולערב להתנות ראוי איןנלנד
 הלכה דשררס בספר פסק שלמהורבית

 : שמועללטעשה

 יכול חצירות עירובי לערב ןןרדצדןשיא
 מבואוה שתופי עמולשתף

 בנו ע"י לכולם ומזכה משלו שלימה פתוצריך
 ; שולהב על סמוכין שאין הנרוליםובהו

 סס,ו לתת מקן'1 ןש נוני 'י.נ 4ע"ב

 או שלימה פה להן יוכה אך לו ויומהפשמיר"א
 בית מפל יגבה או י משצו שלמהחררה
 בא"ה המזכה ויברך עוגה ממט ויעשה קמהובית
 יהא בדין ויאמר עירוב מצות על אקבו"ץאט"ה
 לאפוקי עמנא דמשהת8'ן מאן ולכל לנאשרא
 ומהצירות לחצירות מבתים ולמילמוליויע'ו5י
 לחצר ומחצר לבית ומחצר לחצר ומביתלבתים
 דצריך אתר זלנל לחצר וממנוי לטבויוטסית
 מזב אבל הבא לשבת עמנא רמשתתפין ולכללן

 מבואות שיתופי שבת ערב בכל לערבונמן
 תוך חדשים ריורין ויכנסו יצאו פן חצירותועירובי
 : רשותם  להשכיר לבן על ישימו ולאהשנה

 נדם ךמ.ל לתבשי.יז בעירובישיג
 שרא יהא

 ולכל לנא לשבתא מבא מיוסא שרנאולאדליקו
 : הדא באהראדריירין

 ומוכן מצוי והשיתוף העירוב שיהא T-sשיד
 יכולין שיהיו השמשות בין ושלםו

 אנל עירוב עירובו אין סבעוק נאבד ואםלאוכלו
 בעירנו הנהינ זצ"ל ומהר"מ עירוב ה"זמשחשיכה

 העירובין את משברין כשהגוים רוטעניער"ג6ה
 ביר למחות שיא שבמבואות וללחייםהקורות
 התנור מן יילי"ף שקורין החמין את להנעהנויוה
 או טעצמן אותן מביאין וכשהיו ר"ה ולךלבתים
 ! לאכול מתירם היה נשים 14 קרניםעפ*

העק



 הפרנסמפרא
 עיייבי הניח ולא טרורם ת אחה לתעבםשמו
 והוקשה שחריו; בניהכ"נ השמטי יום ער נחזרולא
 למצוא צדדים צירי כל על וחזר בעיניוזאת

 הערפה רע"י לעשות מה נסתפק כי היחראטתלאות
 בדיעבר כבר ואפו שבשרו מה אסר ומתחילהאטר
 אבל לשבת יותירו עתה-1 ואם היום טמנויאכלו

 להרבת אסר אח"כ . כן לעשות אשרלכתחילה
 אותה ולהשים אחת בקרירה העם באכילתלבשל
 ולהרליק בשבת למחרת עד בתער או דביהעל
 חושן במקום או בטרהף הנר להדליק אמרהנר

 ואותה נר בלא שם להשתטש יכולין שאיןבמקום
 לאורו לאכול השולחן על מכאן לאחר יקרמוהנר
 על הנרות את יערמו או ביצהר שנדלקמאחר
 השבת קידם טגעוש לשפחה שמרו ואח"םהשלחן
 השפחה ואם זו לשבת נרוזז להדליק רשאין אטאין

 את עליהם שיקנלו קורם שתם ומרלקתטדגשת
 רדרקא שינויי ועור לאה-ן להשתמש כנהרהשבת
 החמין את והטמינו ואש שבישלו לבסוף עדטצא

 : נעשה אקו .אונסי אנב הטכהתי בדרכןוהרליקו

 שבהות בערכי בירים טלאנה דץעושהשפה
 הטנחה מן שובים ימיםובערבי

 ומחצה שעות ~טטץ [IV~D דהינוולמזיה
 וכן באב בט' כגון שיבר- בתענית וכןולמעלה
 לעולם ברכה סימן שאה אין  ויו"ט  שבתותבמוצאי
 אנל בו להשתכר כדי מלאכה כשעושה מיליוהני
 מצוה ואררנא לא ויורך לשבת בנדיומתקן
 הבדלה קורם היית נמי חו"מ ובסוצ'ש כןלעשות

 : בה לן לית נמי הגרלה לאחראנל
 לאסל והלך ונמלך בבית לאכול שהתחל כמישיז

 פרי( )בורא ולברך לחרר צרור אחרבבית
 מברך יין וכזינוי לא אחר בביים לפינה מפינהאבל
 ישע אם בהב שמואל ורבינו והמריבהטוב

 יחד שתיהן והביאו לעילויי' משתנהאהאחרון
 הטוב וער פה'צ בורא הרע עלסברך

 לא נרוע שהאחרון לו ידוע אם אבלחטוה"ם
 וחביוה חביות כל על סברך היה רבך אבליברך

 ; פתחשדד

 בחוה"מ מטה מתקן תבה 5י שאיו בפישיח
 : אותה ובונה שחוזר נפלה אםוב"ש

 שאולה היא אם חבירו נסוכת יצא ב2 4ש1שים
 בה שנכנס כנון נזולה ואפילולו

 : חבירו ברשותשלא

 הסוכה מן פפורץ קטנים יעביים נשיםשכ
 כבר והוא לאסו שא"צ קטןוכל

 במה יוהרא ואין במוכה חייב חמש בבר אוארבע
 דנדול דנהי ומברכות בסוכה הנשיםותושבות
 מים וששה סשה שאינו מטי ועושההמצווה

 : הףמצוה

 בראש שחש כנון סכנה בו שאין דץלןץשכא
 הסטה טן פפורין בעיניו חשאו

 השכה מן פפורין משמשט ובן מצטער הואאם
 מבפנים הסוגה סביב וילון או סדין לפרוסוסוהר
בשבת

 וסותר התמה מפני או הרות atD' להני
 : יגנב שמא מתירא אם בשבתלפורקו

 חים שי ני מביאיו ItNff בשי מנקובשכב
 ואפילו בסוכה שומן או שמןעם

 ~נחושת ברזל של מנורות טכניסץ אך כשלנונדולה
 : רוחרח לו והדומה שעוה ונר מתכת כליסטאר

 הלשב נוטל אחת יר אלא לו ש8ע מישכג
 ביר אשר ואם בזרועו ואתרוגבידו

 ונטולם שלו ימין שהוא בשמאל הלולב עמלימיט
 : דעלמא ימין בימינו נומלו יריובשתי

 א"נ אלא ביףפ ועוף חיה ישפט לאשבד
 ואפר מעיו"ט טגנן תיחוח עפר לוהי'

 אבל מעיו"מ שהוסק והוא נו לכמות מותרכירה
 בו לצלות וראפ רותה שיהא צריך ביר"ם"וסק
 אפר ולא מוכן עפר לו אין ואם כותר ואביצה
 נעוץ וך' אם בדקר יחפור ושחס ועברכירה
 ושחת עבר ואם יו"ט שמחת משום ויכסהמעיו'ש
 הערב עד דמם ינסה לא נעוץ[ דקי נם לו~אין
 תקנה לו יש ב' הל' דביצה %א הירושלמיחפי
 ררבנן ותולדה דרכו שזהו מפני אומר המצות01פר

 : בהמה הלוקה פרק נבכורותוק
 ותואווז



כנ הפרנסספר
 בהם מורנל שאדם יהונגולים דאדדצדךןשכה

 שמן ואיזה כחוש איזהוויורע
 שירצה מהם איזה לשהומ ביו"ט טהן ליקחסוהר
 מיהו לכתחילה ואפילו כזאת לברירה חיישינןולא
 51שחומ ליטול טתחילה עיניו יתן שסיםירא
 חשו ולא טוקצה דאינו אע"ג יניח יברורולא

 : ביו'ש למירחאהכסים

 חרר של או תיבה של מפתח ליבי 4יב[שכו
 ליו"מ הצריך טאכל דבר בהן וישביו"ם

 לכהחילה ישבור ביום לבו הצריך אחר דבראו
 טנעל או מפתח נאבד ואם יו"ם צרבי משםלקחת
 ואפית במוער לתקנו לנף לזמר סוהר במועדנשבר
 : שינוי שום בלא בסועד מתקנו בעצמוהוא

 אפילו או ביו"מ לישראל כהב המביא גרשכו
 משראל טוהר לתחום מחוץבשבת

 אלא אחר לישראל מנעיא ולא מוקצה ואישלקבלו
 לקבלו סוהר לו שנשתלחו ישראל גאותואפילו
 לפני הכתב להניה לגוי לומר נוהגים 1"טולקרותו
 בגריו על בחיקו או כלי על או הארץ עלהזיהורי
 : לידו הנוי מיד יקביט ולא היהודי יקחנווטשם

מ דסבשלשנח  "ני~יוש,=ו 
 : הננה זה ואין ביו"מ למחר הןבלילה

 לפני או במיער שנקועי כננעליםשכמ
 שלא אונם ואירעוהסוער

 בסועד טלאכתו כיוון ולא המועד קודםתיקת
 יאמר ]או[ בעצמו בצנעא במועד לתקנםסותר
 טצאתי זנן לאיסור פסק המתוות ובמפר ועושהלגף
 והמחמיד חדשים לקנוה שיכול אחרי ריצב"א3שם
 סותר לאו ואם ינולתו כפי אחרים וישאלו;ע"ב
 העזרני אברי הבריות כבור ומפני יר"ם כבורטסני
 המוער קורם ולקשרם חביות לתקן ליזהר צריךוכן
 המועד תוך בציר ומן ויניע יין לו שיהי' לו ידועאס
 נתם או יין וקנה לכן קודם לו ידוע אין אםאבל
 : צגעא שמעם הנוי ביתחע. לתקנם לגוי ליסר סותר הסועד תוך בטחנהלו

 ואם המועד[ ]לצורך במועד קמח במדקקןשל
 : סותרהותיר

 ואם בטועך האוטן מביה כלים טביאין 14יןשלא
 אחרת לחצר מפנין יגנבו שמאחושש

 שם ואם לו הסמוך בבית טניחן מאמינו איןואם
 מלאבה אסרו כלום הירושלמי לשון וזהוביתו תוך אל בצינעא טביאן יגנבו שמא חוששג"ש

 מרחא לפיכך ופוחזין ושותין אבלין ואינובתורה ויניעיז ושותין אוכלין שיהא כדי אלאבמועד
 והתירו המורח טן עצב שרבו לפי אסוריתירה
 שיהא כרי יאכל מה לו כשאין או האבדבדבר

 בערכאות חובור אחר יקבול נמדתרשלב י במועדשמח
 הם אם אפילו המועד תוךהנוים

 ושחרים טמונות דיגי לרון מותר ונן יחידצרני
 אינרות וכוהבין המוער לצורך אינו ואפילוחרטות
 בהם דיש לכתוב טותרין וחשבון משכנותוכותבין
 אפינו שינוי ע"י כותבין ויש האבד דברנחרום
 אפילו בסוער בריבית יהלות ונהגו משכנותכתבי

 : האבר דבר משוםלנתחירה
 במוער מכבסים פשתן של קטנים בננדישלג

 ביהד הרבה לא אבל אחראחד
 ]הגגה אחר חלוק אלא לו שאין ומי בזיה בנרונן

 שאינו האבד דבר היה שאם בירושומינרסינן
 לצאת מבקשין שהן או הסוער אחר תסירמצוי

 יכול ה"ז ביוקר להם נתקנות או בזולומוכרין
 בשמחת להרבות לו יש וגם לטנור אולהקנות
 שדגה יצחק רבינו כתב וכן שמרויח הריוח מןיוקם
 שיקדו המוער בהול בריבית לטלין לומרנוהנ

 שטחת ליהרון להוציא שבוע אותה שלהריבית
 אין ממח שבערב שם עוד רם"ה רמז ס"היו"מ

 ואפילו לספר ואסור חצות אחר מלאכה שוםלעשות
 : עכ'עו[ יו'ש בערב מלאכה לעשות שנהנובטקום
 ימ.י'ן ,""" "ין הי" 'ך' רקעהשיר
 ויש מעוה סכום יזכיר שלא ובלבד ביו"טאנזים " או אחר ניכר או אחר גוזל או שור אואהד

 ישראל כגי בישראל דווקא שזהו אוסריםמרבותינו
אתו
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 שבצרפת ורבותינו אמור הנוי כנר אנלאחר

 : הנוי לנגד ואפילוהתירו

 ראית מה ליה אמרינן להתנית הבא גוישלה
 מהנפים רוסס כזה"ז שישראל יודע אתהאי

 יורע אמר אם עליהן באין הסורין1ממ1ר8ין
 קצת אותו ומוריעין אותו מקבלין כדאי ואיניאני
 עטשן אותו שמודיעין וכשם וחסורות קבותמצוה
 מלין עליו קיבל שכרן אותו מודיעין כך מצוותשל
 שמתרפא ער אותו ומשקין אותו ומאכילין מידאוחו
 אנשים נ' שיהא וצריך אותו מטניליןתתרפא
 הוא הרי ועלה טבל טבילה בשעתשיעמדו

 : דבריו לכלנישראל
 במים אותה מושיבות נשים היא אשה חיכםשלו

 צוארהעד
 ומוסריי

 ומודיעין ח"ח שני לה
 אחד ראשם שער וסגלחין וחסורות קלות קצתלה

 : טבילה קורם האשה ואחדהאיש

 בכרכים הדרים היהודים דאוהן פ"י ננכמכמשלז
 מחיצות בהן שיש חומההמוקסין

 צרינין ראין בלייה נעולות זדלתות'םגמורות
  ישראל הרבה יש אם יאפילו הנויח רשותלשכור
 רליכא כיון העיר בכל למלטל שרי אחרבבית
 שכתב ומה זע"1 ראוסרין בתים בשוי ישראלי'שני

  למהר'ש  נהירא %א  בקילה נצוחית  ודלתותיהכהוס'
 הכרך ליה הוי נסי נעולות אינן דאפילוזצ"ל
 פלינ ולא שם דר אחד וישראל רבים של חצרסמו

 : הדר בפ' לגדול קמן חצרבין

 יש גוים של פת חסמים שאסרו 44*;כנ"ישלח
 לקנות בדבר שמיליןנקוטות

 ספני ישראל נחהום שאין במקום נף טנתחום6ת
 שטורה מי שם אין בתים כעלי פת אנל הדחקשעת
 ואם חתמת משום הנזירה שעיקר להקלבה
 ]ויבא אצלו לסעור יבא בתים בעלי פהיאכל

 : חתנזת[לידי

 ישראל בו יאפה התנור את נף ן;ן8ליקשלס
 הנוי יאפה ישראל שהרליק אוי

 מעט האש את תער ישראל ובא נוי שהדליקאו
 ואפלו מותרת הק הפת במלאכה ומשתתףהואיל

 הפה כך התיר התנור לתוך עץ רק זרקאם
 שפת היכר להיות אלא הרבר שאץשבהוכן

 : אסורהשלהן
 לאכול ל) סוהר נוים של מפת שמהר ארםשם

 אחת בקערה פתם האוכל ארםעם
 : הפת 'מעם עי לחושואן

 נוים "ל קלית אי גה שעישנו כ~ירררצשמא
 : מ"ג ברמז וכן מימונימהדרין

 הפילה אך משברת אשתו והניח nDe במישמב
 ואם מהייבמת או חולצת כותולאחר

 ממורה סיר וסת עולם לאויר הי הולד ויצאילרה
 13לר הרשיו לו שכלו ידוע אם הבוםמחליצה
 שהה אם בווראי נודע לא אם אבל גמיריןלט'
 אביו נשי ופונך- נסור וולד ת"ז יום שלשיםוחי

 ואפילו יום ל' בתוך טת ואם ומיבוםמחליצה
 הגג טן שנפל בין הולי מתמת שמת בין ל'ביום
 מתייבמת ולא וחולצת נפל ספק ה"ז ארי אכלואו
 ולא הבעל כהיי מתו ומלן בניס דובה ילדהואם
 אבל מתייבמת ולא חולצת סיתתו בשעת זרעהניח
  מאשתו אם שלושים של בה או בן זרע הניחאם
 ומיבום מחליצה יה פם אחרת מאשתו אםזאת
 מחליצה פטורה ע"ז עובו או ממזר זרע לו ה"ואם

 מן או השפחה מן ניע לו יש אם אבלומיבום
 : מתייבמת או והקצת אותה פומר איןהנכרית

  או לייבם האב טן האחים בנעול כבצוהשמג
 על מחזירין רצה לא ואםפחלוץ

 וחלץ קידם סמן ואם קורם גדול וגדול האחיןבל
 : סותרה ה"ז ייבםאו

 אחר שמת קודם אחת שעה שנולד כמידשם
 להמתין וצריכה ליבום אשתו אתזוקק

 לענין אחין אינן האם מן ואחין שיגדולער
 : והליצהייבום

 להדיירה רצה אם ונרשה יבמתו ף;כדנכמשטה
 לעיל כהבתי חליצה וזמןיחויר
 :רל"ח

 ואיני חולצת איני שאמרה וננעמהשכע
 ימי כל עגונה ואשבפתייבמת

וטעי
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 אין משלו ניזמתאיני

 שומעיי
 אותה וכופין לה

 השמים מן אותה הקנו שהרי לייבם אולחלוץ
 מריבה לו יה" שמא נשוי הוא אם ואפילולוה

 : היבמה מפני ביתועם

 קודם אחר e~Ns "יבעה נתקרשה,טמז
שחלצה

 נופיי
 לגרשה הזר

 וגרושה כהן היבם ואם חילץ או מייבם יבמהבנט
 ]אם[ האירוסין מן שגירשה והזר חולצת לואסורה
 מוציאין אין יבמה לה שחלץ אחר ונשאהחזר
 וחזר הנשואין מן גרשה אם אבל סירואותה
 אבל מידו אותה מוצ'אין שחלצה אחרונשאה
 ל' הוך ומת חרשיו לו כלו שלא וולד שילרהיבמה
 לאחר נתקדשה היא אם מספק שתחלוץ ורינהיום
 ואם בעלה עם ותשב יבטה לה חולץ חליצהקודם

 חורץ היבם אין בחלוצה אסור שהוא לכהןנתקדשה
 דבריהם מספק אשתו לכהן אוסרין שאין לפילה
 מיבטח חולצת טת או הכהן גרשה אםאבל

 : לכתחילה לאחרים תינשאואח'ע

nowה"נ בנים לו יש או בני יה האומר 
 מן אשתו את ופוטרנאטן

 יש או אחי זה אטר אם אבל היבום ומןהחליצה
 לאחר לאוסרה מכוין שמא כי נאמן אינו אחיםלי

 בשעת ואמר אחים לו שיש מוחזק הוא ואםמותו
 אמר אם וכן . נאמן אין אחים לי איןסיתתו
 ,אחי זה אין ואמר אח שמוחזק מיעל

 : נאמןאינו

 שמת ליבמה להעיר אחר עי נאמןשמם
 שטת או פיו על ומתייבמהבעלה

 ואפילו לזר והתירה גט בעלה לה שנתן אויבטה
 עצטה היא אבל תומו לפי מסיח שפחה אועבד
 לומר שנאמנת אעפ"י יבמי מת לוטר גאטנתאין

 : בעלימת
 ואילך מכאן בעל משל ניוונה Qtw~fi נ'.שב

 ולא בעל משל לא נכונהאינה
 : יבםמשל

 ער וקוקהו קרונה יקח ייבם אסדרשנא
 יחלוץ או האחין טן אחר להשייבם

 או אטה נן אחר לקח מכול מעליו זקוקתוויסיר
 : מקרובותיה אחת אובתה

 הסוה לה והיתה נעלה שמת ןץאשהשנב
 שמא חוששת אינהבסדה"י

 אחרת במרינה יבם לה ויש זכר תמוההילרה
 זו הרי אחרת במדינה בן לו היה אםוה"ה
 יצתה אבל הבן מת שטא חוששין ואין יזרמותרת
 לזר תנשא ונא חוששת זו הרי מעוברתחסותה
 ]שמא[ )שאין( חטוהה מעיבור היה מה שתדעעד

 : הבעל מיתת קודם קטן יבם להנולד

 אחר הולכת היבמה חליצה טצוות כנ'שנד,2נג
 שם שהוא למקום להתירההיבם

 לזה זה קרובים יהיו שלא ויזהרו לריינין)זנאה(
 עוד ומוסיפין שלושה -והם ליבמה ולא ליבםלא
 ושיודעין מישראל השלשה ושיהק חמשה שיהיוב'

 וצריכים הארץ עמי הן אפילו שנים ואותןלהקרות
 בשעת שם שישבו מתחילה מקום לקבועהדיינים
 הנהיג זצ"ל שאביו נהב העזרי אביי ורביהליצה
 וצריכין החליצה שלפני ביום מבערב מקיםלקבוע
 המת אשת שהיא החולצת האשה שזאתשיכירו
 ג' ושהוא טאביו הסת של אחיו, שהואוהיבם
 בעדות ד, זה ולענין הבעל ממיתתחדשים

 : קרוב אואשה

 בשעת נדולים והיבמה היבם שןהיו צריך,נד
 אהד ויום שנה י"נ בן היבםחליצה

 ההזקה ועפ"י אחר ויום שנה י"ב בתוהיבמה
:trttptהאב עפ"י שלא די השכינות ועפ"י הגבורות : 

 שערות שתי שהביאו יבדוק דפבריףשנה
 או נזקן ובאיש בערוהבאשה

 שוכבין שלה שדדיה באשה ברקו ואםבערוה
 אפשר אם העליון סיטן זהו בי לה די אזוסוטיו
 עפ, די היבמה ובריקת התחהון שיבא ערלבא
 לעיקרו ראשן לכוף כדי שערות של ואורכןנשים
 ההליצה קודם עריין האשה אכלה שלאמזהרו
 שיהי' גרשם ררבינו חרם יהירים אח"כ יוםבאותו
 נשף הוא אם נשים שתי לקחת רשאיהיבם

 לרווחא כן ואעפ"י החרים לא מצוהשבמקום
דמילתא
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 אם ליבם בעד יאטמו ואחיב בן עונייןרסילתא

 : חחץ לך ניחא אם יבם לךניחא

 : בזהרן קרמת חלשה דב2פבדרןשנו

 היא 14כששנז
 של שר טכיאץ יה5ז" חפ"

 נעור טלו תפור המירז' טהורהבהמה
 ראשיהם עם תפיות ארוכות רצועות ב'ושיהיו
 עור של לרסיס שני בו שיש אעפ"ילטנעל

 ויתש עור של בלויאות למעלה אותושטחברין
 ימין של רגל ושל שלו שיהא במתנה ליבםהמנעל
 שוקים בתי עם ולא יחף ברנלו שיחלוץוצריך
 ליבם אומר ואז הארכבה 10 לסטה המנעלושיהי'
 ונותנו המנעל היבם לוקח ואל"כ מורעותלבשל
 ושרך נלולאות הקרמים ומשים הימניתברגלו

 קשרים שני וקושר המנעל על רנתו סביבהרצועות
 לפני יזהר או אמות ד' ט ומהלך ועומדזע"ז

 והיא הוא לפניהם קימר )ואז( ]ואל"כ[הדיינים
 על רנלו וירתוק לאדם ]או[ לכותם עצמוויסמוך
 יבמי סאן הדיינין אוחה מקרין ואז קצתהארץ
 וצריך יבשי אבה לא בישראל שם לאחיולהקים
 וצריך הקודש בדשון באות אות הכלשתאמר
 בנשימה הפחות לכל תיבות שתי אותםשתאמר
 בנשימה שדשתן לומר יכולה אס הוא ומוגאחת
 5א אוהו מקרין ואח"ם יפטר אכה לאאחת
 ידה את ופושמת יושבת ואז י לקחתהחפצתי
 בירה הכל והקרטים המנעל רצועות ומתרתהימנית
 לארץ ומששכתו העקג טן המנעל ושומטתהימנית
 ואח"כ יושב ולא סופה או עומד הוא והבלגפניה
 לעיני הניראה רוק לפניו בארץ ורוקקתעומדת
 מקרין ואח"כ היבם כננר עד מפיה שיוצאהדיינים
 לא אשד לאיש יעשה ככה הקודש גלשוןאותה
 בית  בישראל שמו תיגמא אחיו הית אתיבנה
 רצופין פעמים נ' יענו שם והעומדים הנעלחלוץ
 : מותרת והיא הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעלחלקן

 חילצת יקירא קיראה היא כר חליצה כןדשךשנח
 אוסרים שם והעזטד'ם זקזראהזךוקקת

 דטצוות עקים"ל ואעפ"י פעמים נ' הנעלחלוץ
 לחרוץ אוהו כויין אין הללו בדורוח קודמתחליצה

 יתנו ואח"כ לה חלוץ למיסר לטה סמעיניןאלא
 מתנם חייבת אינה כך ובשביל וכך כך ממוןלך
 ולא לף שבנונן להמעותו מצחין לא ואילו

 הנמנץ מאותן הוא אא"כ כפיה ליהעברינן
 אותו טפין אין אשה לו יש ואפילו להוציאשכופל
 עחהי' שככיילות רבותינו ראו זאת אחרילחלוץ
 כל ונתקבצו ישראל בנות יעיגון באהרבר
 בל תקנה והתקינו והסביסו והגדוליםהרבנים
 לענן רשאי יהא לא שהינם וחתמו וכחטתימוט
 לה לפחות אין שלה מלונ ננסי כיהיבמה
 או קרקעות בעלה מחמת לה שבאווהנכסים
 היסוב נלי ניניהם יסדרו אבטח נחלתספרים
 יחלקו אחוזתו או סגלתו הם ואם אב מביתנחלה
 יש דנ(שלמלץ וכן הקהל חשובי עיני ראותלפי
 מדבריהם יטו 51א הקהל חכמי רעת 5פילסרר
 טדאי יותר היכטה לפחות ואין - ושטאליטין

 איתור בלי ליגמתו ויפייס ]ויפמור[אחלוץ
 : המצוהוחיפוץ

 לאחר ליבם לו יש ארוסה היבמה ד4יכ(וקנם
 הארופ בו שמת מיום חוץ חרשיםג'

 דבר שום לשאל רשאי ואין איחור בליויחלוץ
 חרשים נ' לאחר לה יחלוץ נשואה שהיאוהיבמה
 יבצעו ולפ" בירה יש נכמים כסה תישבעוהיא
 הקהילות כל בשובר עליהם קיבלו כךביניהם
,"gpואם קלוניסוס כר דוד רבית שנזר תרם 
 לעשות אני רוצה שיאסר ער ומדוהו היבםיפרוד
 : הקדמונית ההקנה לשוו עכ"ל חכמיםכרצון

 חליצה התרת לשם שניהם שיתכהנו שבריףשס
 ואת אוהה ימלמרין החליצהקודם

 לקרות יכולה ותהא רגילין שיהיו ער לפיותהיבם
 וטאחר יבסי ואח"כ אחת בנשיפה יבמי אבהלא

 בנשימה קיראת שאינה אעפ"י לקרותשרגילה
 : 'ע"ז מקפירין איןאחת

 אילם בלילה ולא ביום דווקא דך2חליצהשמא
 חרש חולצת אינה אילמתאי

 : חורץ אינו והסומא חולצת אינהוהרשת

 שהיוד או חתוכה שלו הימנית שרנלו יישבםשפב
רגלו



מפר
 ש צידר על הפוכה או לאחור לו עקומהרנלו

 : ה51ץ אית הרז אצבעוחץ ראשי עלשהלך

 לפו חולצין לא אבל משמין ישטה דץרששמג
 חרשת וכן לחפץ רעת בהןשאק

 היבם רצה ואם חולצת לא אבל מתיבמתושומה
 ה, אוהה "ךבעול אחר בנט החרטת אחלגרש
 כו'[ דאברין על וחבל כאן ]חסר והרוצה .כגרש
 אלפסי רבינו הע"ה טסות בד' בפסח בוויוצאין
 עד אריפתא מקדש בפסח יין לו שאין סיפסק
 חודר ואוכל מצה אכילת על סברך ואז קידישאגמר
 מה ואומר לפתורא זעוק- ירק בשארטסכל
 אמרור ומברך ישראל נאל ער הסדר וכלנשתנה
 ברכה בלא ואוכל וסרור מצה כורך והדרואוכל
 רב בשם .כהב עכרה הק"ה בם" העזר"יאביי
 בכית לאפל כדי זה בבית קירש שאם גאוןניסים
 : פעורה בפקום נשלא[ ונחשב בכך יצא לאאחר

 שצננ בין מזהך בין בע"ש קידש שיא הבמישסד
 : טלו העם כל והולךמקדש

 מבדיל שבת במרואי הבדיל שלא דהמישסה
 וער למחרתו כולו היום כ5הצלך

 במוצאי אלא האור על מברך אין אבל רביעייום
 : כלברשבת

 בין בלילה בון כלום למעום ולהכפירשסו
 אבל שיבדיל קורםלסחרהו
 ; מותר מיםלשחוה

  טקרש בע"ש שבת של ארם מתפללשמז
 שעה ומאותה מבעיזי היוםעל

 שבת 'מוצאי של אדם מתפלל וכן במלאכהנאסר
 הוא שעדיין אעפ"י יום מבעוד הכוס עלומבדיל
 ונם שתחשך עד טלאנה לעשות אסור אמנםשבת
 על טברכין ואין הלילה ער האש על יברך?א
 לאירו שיאותו ערהנר

 לציפורן בשר בין שיכה-
 שהרליק וישראל גוים של נר על מברכיןיאין

 : מותר אושריאל שהדליק זנוימגוי

 ששבת נר על אלא יוה"כ במוצאי מנרכין r~w*iשסה
 דולקת שהיהה עששית כנוןמעבירה

 אנל לחולה שהודלק נר או כולו היום בל.הלנת

כההפינם
 מברביד אין האבנים ומן העצים מן שיצאשר
 במוצאי עליו מברנין אבל הכיפורים ביםעליו
 ואבוקה היתה במעש ברייתו ותחילת הואילשבת

 : המובחר מן מצוהלהבדיל

 נתובת נכתבה אם כתב ייסף בנאבדשכצר
 ככותבה rnne ואין במעותאשה

 אמי דרבי כעובדא מטלטלין יתפיסנה השבתמפני
 ספני אלא הוסד ולא כתובה לה כותב שבתואחר

 : מועט ולזמןהדחק

 בראש ~מים להוקך עתה שנתנים כוהשע
 פרק דאטדען כעניך דכא וטהחהן

 ומה ראיה קליות חילוק אף שנחארסלההאשה
 שני על שבת במוצאי וכלה חוץ להושיבשנהגו

 בית פ' ביבמות ראיהקתדראות
 שם~

 שההיא
 קמנה כשהיא דאתקרוש' בנרש דהוהעוברא
 נר711 לחלק שנהנו וטה כו' טרסייא אביואותב"
 אה4 במנהדחן כראמרינן שמחה משצםלהפליק

 ; השרת אברי שם משהה ח% בברורהנר

 . זצ"ל מהרים חיבר אש- ברטת למלכותשעא
 מברך האילן פירות מיני כלעל

 הענבים על וכן העץ פרי בורא אמ"ה א"יבחך
 כפול נדול נשהוא הורליננ"ש ששרין הבוסרועל
 הפרי נרעוני כל ועל ולמעלה הלבן ומפולהלבן
 מתוקיפ ונדולים הסרים קרנים שקרים עלוכן

 משה ורבינו ~הג"ה וציקרוא וחגושיןוערמונים
 פרי בורא לברך אמרו ומקצתם האדמה פריבירא עליי לברך אמרו הנאונים שרובכתב
 ואין פר' שאינו אומר והואהעץ

 מברכיי
 אלא עליו

 ע"י נשתנה שלא דאסרינן שדבש עדיף דלאשהכל
 אח ריאה ס"ה ובעל שהכל עליו ומברכיןהאור
 לפניהן העץ פרי מוסקאט ואטז הנ"ה[ ע"בדבריו

 האילן פירות ושאר בוסר ושל ענבים שלולאחריהן
 ואומר שלש פעין ברכה מברך המינין טז'שהם
 ועל השרה חגובת ועל העץ פרי ועל העץעל
 לאכול לאביתינו שהנחלת ורחגה מוכה חטרהארץ

 ישראל על אלהים ה' רחם מטובה ולשבועמפריה
 מזבחך ועל מקרשך על עירך ירושלים ועלעמיך

זע5



 רפרנםספר0"

בטהרה קרשך עי יושלם הבנה נחלתךחי
 הוא אתה כי בהוכם ושמחנו בה ותעלנובימות
 דיירכן ועל הארץ על נא"י לכל וסורבצב

 תל הפשרע טעין בהן סיביר ורזה יושפובשבת
 לאחיהן טמרך המינץ סז' שאץ האלץפעית

 נפשת:בורא
 לפניהן מכהך הארץ פירות צם בל ש-ב

 בתשובה כחב 4ן וארמץ. ויצקנהמטדש
 ר"ת הנסע וכן העץ שף בורא עליהן לברךשיש
 בדברן %א העולם נוהני! וכן מאיר ף אבעבשם
 בורא עליהן כברך שיש שכתג יוקשרביט

ק חק הלנן טפי פדית שונא הטמר ועלשעג האדמה:פרי
 להחטיא קטינא שלרץ יה ונן

 ויהפנט ]%אונף[ טבלא שיערץ שיצקיםונחום
 סברך ולאחייע לפניוק nmwn שה בוראהרסנת
 נפשה בוא דיקלם מלך איחנט ומ אתהגציך
 נפש בהם להיגוז שנרא מה לגל ושדגםרבות
 דבד5תא בקא השלמים וד י אתה yo ורכל

 שאתה סים כל fw פף נקיא דבר אעהלדשת
 העץ עשאר עלא נדל שחז העץ ק חשרטפל
 שוי א"צ יל הבאה  לשנה אחר 8י ועהצהקיש
 לעשות עוד רצאי אינו טשם העץ פרי בוראניבויך
 זזב84ז רשנה הפרי עם נרזל אחר עץ אלאשיי

 : האדתה שצץ סברךעלע
 שמר לאחרי וגפן פרי בורא דמע לשער

 ארץ ועל דגפן פף ועל הנפןעל
 גוב אתה בי עד וכהי ורחבה פוצההמדה
 נשכר רשירות ועל האיץ על בא4 לכלוסרהב
 דהה פרי גבשנו לחתום 'רן פ" וק .ועץפרי
 בי"א ורפא בברכות לחלק שלא המינש מ'שהוא

 : דגפן פרי זעל הנפןעל
 רנר כל או לרפואה שק דזשדרצהקמעה

 לאכול או לשהות דרכושאץ
 לפניהן לא מברך אין טדץ שהן ספני לרפואהאלא
 או האכילה מן נהנה הוא אם אבל לאדמיהןולא

 : מבוך כשתיהק

צ הכוסםשצ  6י י"א ציר מצ 
 וביטלה אפאה פחנההאדמה

 בלי לפניהן מברך קיימות שהשבשת בזמןמברר
 שסחנו עד וכולי השדה הטבת ועל הנלכלהיעל הטופז על טברך %אתריה מדשת מיני טראאמ"ה
 על א4 ברוך לכל סחיה שהן אחה כיבתוכה
fwnמינץ סה' שציא רבר לכל וכן המחיה נגל 
 ועיבית כומטון חשעורע תיפץשהן

~pw 
 ואדפון

PHWורומילש או דיבש וכן לחם תואר בהם 
 כן בריק שירץ 'anS קמח ט ש"ש תנשל%
 בין העת בץ קלית ונן הסצנת בספרפסק

 ש5א למחדר שצצם כתב מרי"ם אבלשינקות
 אלא יפה סיעכן שלא אימין או קלטתלאנפם
 ארדונה מברכה אווק לפמור כרי הסתתהבתוך
 : כאן יש נאונש ועלוקי גי דמ"ק ברכותע*

 שהכל וצא מה בברגה מפח"ק אדם 14כםשעז
 וכהכל לכתחילה מבועי אחר בעניןש

 הארסה שי ש העץ פר הוא אם ספופק השואפ
 מפהפק 4ר אבל האדטה שץ לכתחילהמברו
 השלק על כ4 יאכל לא אז אחרונהכברבה
 בשמן בסחבת שמפגנץ דבר וכל הסעודהסך
 חשוב5"ש לוק וועעמה וקהשלונ"ש פקיוכ"פכנק

 : רגהצדה תוך אלא לאכולאץ

 עדבקץ האילפס בהוך"Dh שפררע צקי" "יץ חבוצששעת
 ומרק ]דרש( ע"י או ורמש חלב ע"ייהד

 שניכר לחם תואר עליו ויש טכדה פחותיןדפירורין ואפקי
 אם אבל ובהמק המוודא מברך לחם שהואיורע
 סברך לחם תואר בו ניכר שאין לנטרי נימוחהש
 טעין ברכה ולאדציו טזוטת סיני בוראלפניו

 : וכר הטורה עלשלש

 מברר מבזית פוצת אפילו יהם דק84הכל,טעפ
 אינו לאחריו המודאלפניו

 משקין השתה וכן כוית שיאכל עד כלוםמברר
 שלימה בריה אוכל אם אבל סכשיעורפחות

 ברכה מברך רמון או ענב של אחת פרודאאכל אפקני
 : שלש מעיןקהת

עגביל"ח



בו הסרנםספר
שפ

 זננבני"
 יבישתא גייננבור"א שקיש

 וזפרן ונלנגק]וידיפל"א
 הוא אם מסופק שהוא בשמים מיני וכלושיירגי"ל[

 שכר אחד משקה וכל שהכל סברך לאו אםפרי
 וחומץ הזהים או תפוחים או שעורים אוהסרים
 כשהן .רק מיני וכל ושלגלת שהכל מברך שלןעל
 על שהבל סברך מחיין מבושלים מוביםיוהר

 וברישין שומין ובן האדמה פרי בורא מבושליםיעי חייי
 סמבושלש חין שבים יוהר שהן בהםוניוצא
 שהכל ומבוירלים האדמה פרי בורא חיין עלמברך
 יותר מובים שהן ולפתות קמניהע סיני וכןנ"ב
 דאשתני 8ל; בל דסי5תא כולא ממטשלץווין

 אלא חי לאוכלו דרך ואץ כשנתבשלהעלוי"
 מבושל וכשהוא שהכל סגרך חי כשהואמבושל
 האדמה פ"י טברך הארמה פרי הוא ואם העץפרי
 פרי או העץ ירי חי כשהוא איפכא הףואי

 : שהכל מבושל וכקהואהאדמה

 11"ת ר* פסק וכן הנפן פרי מבחגך ייןשפא
 ברוך ורביע כוסות שד' בפסח בו לחצאין'

 אבל שהכל סברך תערובוה בלא מבחמל ייןכתב
 י הנפן פרי דבש או עשבים או בשטים בועירב
 מברך פיקות מיני כל בו שנהבשלו כמיםשפב

 : האדמה פריעליהן
 כדי מעם הלהם ה"י יין הבוצעש8ג

 להיות וצדיך תקבר שלא המחוברתהחהיכה
 אחר יחתוך ולא הסמוא שיברך עד בלחםמחובר
 מלח להביא צריך סלוח אינו הפת ואםהברכה

 לדבר ואסור שיבצע קורם כאו"א לפני לפהןאו
 ; שיאכם קורס ברכה כלאחר

 ושלמים גרולים פתיהין לפניו דץביאןשפד
 חטים קי ואידי ואירי קטנים.

 חימה של פרוסה אגל ההובחר מן מצוהשלמה
 פחסה מניח שמים וירא שעורים "ל משלמהעדיפי
 עליה "?y השלימה הוך ובוצע השלימהבתוך

 ובוצע צרדין לבל השלימה שתתראה כדיבאמצעה
 העזר"י אגו"י השלימה עם הפרוסה החביבהק

 גחלה אחת אתר טמץ שליפת שתי ישואם
 ; הגרויה ע5 סברךמחברתה

 שעתיים של כדממץ יפת ששרץ סלתשפה
 יותך יפין שרבוסמץ אעפ"יקודטת

 ופת מסאה פת משינץ[ ]משבעת )הכעס שההאלפי
 וקיבר ממאת נקנה הטההיה ע5 טברךמהורה
 שיח הביא מכאן שירצה איזה ע5 יברךפהורה
 וחט נוים של 8ת אוכל שאין מי העות אנטרבי
 איזח Sv טא ע13ש[ ]של יפים נלוסקאותלפניו
 בכל' בו הותר תשע לו שהותר דיון שיצהמהם

 אכלניה לבצדע ליה אמרינן ילא הזאתהסעורה
 : כרעבהגותא דמיכםש,רוחא

 מן גילולו שאין רבר כל וקל דנשר. ועל הגדם 1ע5 שטנה יש ההלע עלשפו
 על נפארת בורא ולאחרך שהכל אומיהארץ

 1 שרשל ופםחיאעכמהין

 טז' בוע השיו הרגה סוט 85ניי דץנניאךשפז
 וכעמא ותפוח אחרש כנוןהסינץ

 לברר צריר ואיו העץ פרי החביון על מבררבהן
 יברך הנרנין מז' בהם יש אם אבל השני עלעור
 ברמתיהן וכשאין עלץ דחביב שם דאיכא אע"פעליו
 יש ואם לברכה מוקדם בפסוק המוקדם כלשתת
 רמץ עו טברך האדמה ופרי העץ פרילפניו
 לעניו יש חשם הארמה פרי על ואל"כהחלה
 פרי על סגרך הארמה ופרי שהכלברנת

 4 קודםהארמה

 אז המעורה בהוך הבאש יברש ננלשפח
 לארסיהן ולא לפניה! לא כרכהפעתין

 אינילין ההלוה דגר וכל חרק ודנת בשיכגון
 שן פת בלא אונח שהא  אעפ"י הפת עםלאכול
 הכהזקין בל וכן גוע כמצא וכל ה-ימיילי"שדיש"א
 היין מן ציץ הסעורה קחטת המעורה בתוךהנאין
 אוברך ייך המעורה בהוך המיס קל שהגרךונב
 סנתוז שלא הבשים דברים אבל פעם,ופעם כלעל

 לאחריהפכנון ולא לפגיהם ברכה טעמיםדסעורה
 לאחר ואפיקן המאכל "ת 5ענל אלאיהשכיע נהי תון רשת את rQ ללפת רגילין שאיןפירות

הסטרת



 הסרנםטפר62
 ברדגט"ז קודם הפת נץ ידיהו כשמשכוהמעורה

 בשר מלוח מיני בין לפניהן אז 'שהביאו מהכל
 לאחריהן ולא לפניהן ברכה פעוגין פירות ביןורנות
 קצת אוכל במשיה פיהוקו האובל שמיםחרא
 יאכלם ואח"כ עליהם ויברך פת בלא תחילהמהם
 הטון שבחוך היין ועל פה נ5א בין בפתבין
 צריך בההם" של יץ אבל לאחרה בחכהא"צ

 : לאגסיוברכה
 א"צ השלחן ער ר5בהלץ אים דבתישפפ

 תור הנפן פרי בורא ~ברךלחזור
 לחם יהי' 5לא ינהר השלחן על והמבדלר5עורה
 ינסנו לחם שם יש ואם דהררה כשעת רימלחןעל

 : הברבה נמרעד
 ח K?1 הננסת בבית המקרש? אדם דפננישצ

 : הקן מן לרעוםלמקרש

 הזה בזמן ביחד לשחות ששבו ארם בננישצא
 עצמו בפני דוץ על מברך אחר%

 לאכול ישבו אבל דעכת בברכת .עצא אחרחשק
 הגפן פרי ובורא ד5הרא מברך אחדמחם

 ; יוצאיןומלם

 dh[ttS~t] מי מי רסד..מיןשב

 נהנו אבל לאבול הסיבו[ 1ש השבו אםאפ"1
 : לכווץ מברך אחי ואז ומברר בורי סברילומר

 אשר אמ"ה בא"י כברך בפירות ףנמריח,2צג
 בד"א בסיחת טוב ריחנתן

 אבל זלהריח לאכילה או מההילה להריחכשטתכוק
 שטריה אעפ'"י מברך אין לאכילה רקכשבשנוק

 רקלבדכה.: כשטתטין אהרוג לנבי וכן אורחי'אגב

 ריח והריח בושם וטל לתמהי צקנכננםשצד
 מברך .אין היום כל יושבאפילו

 מבדך לחזור דעתו שין תצא נכנס אחת פעםאלא
 : ופעם פעם כלעל

 בשמים עצי סברך בו וכיוצא ההדס על-ה
 שמן בורא מברך אפרסמע שמןועל

 ועל בשמום סעי נורא ביזעם שאץרין ס41"קעכב

 וששקא'ש זנענלי'ץ וקעמון קנה ריח מניכל
 עשבים ועל בפירות פוב ריח שנחן בהןזכיוצא
 לעשיתן עובר לברך ויש בשטיםעשבי

 : שיריחקורם

 ראשונה פעם ניפן ביימי דנ~ק "ז האישסע
 שטוציאק דמלבלבי אילני וחזיבשנה

 בעולטו חיסד שלא אמ"ה בא"י סברך טובריח
 וכשכבר מהם להתנאות נאות בריות בו ובראבלום
 : פובות ואתנות פוכות בריחע חותם הפיריתגדלו

 מפת נזהר והאחד כאחר שאכלו שלשהש8
 גזהרן אין והאחרים ענו"םשל

 : 'לזימוןמצמרפי
nyeאחר שכל היא משוה כאחר שאכלי קטנים 

 אם אבל סזטנין ואין לעצמומברך
 הוציא יטין הסופר בור ואחד ס81ר סהםאחר

 : סטר4צ;
 שלם המין בבסטת שאית נשיםשצת

 אעפ'" לאכול שישבושלשה
 : לחלק דשאכן אין מכנרו סוכל אחדשנל

 קורין לאנק מהז ושא.אחד שנח שלשהת
 ועני 'ליה דקרי והוא עליו ומזמניןלו

 להם עננה יקראוהו שאם בק-וב כ"כ שהואפ"
 רבי אבל בעשרה וה"ה דונרכה לשמועשיכול
 מהם אחד יצא אם דעשרה פסק מיימון ברסשה
 ראיןלשוק

 מזמניי
 במקום וישב שיחוור עד עליו

 והם עליו מזמנין בשוק שהוא אעפ"י יבג'עמהם
 יברך למקופו הוא וכשיחזור חובתן ירייוצאין
 מהם אהד וקידם שאכלו נ' כחב עודלעצמו
 עליו סזסמנ לעצמוובירך

 תוצאיי
 חובתן ירי הם

 : למפרע זימון שאין .זה בזינכן יצא לא והואבזימון

 לשנים מפסיק אחד כאחד אמו שלשהתא
 השנים ,ם לזמן כדימאכילתו

 כדי מאכילתם להפסיק חייבין אין חזניםאבל
 פוסק מאכילתו מפסיק וכשהיחיד האחד עםלזמן
 נוסרים ואז אכילתן נומר הוא ואז הזן ברכתער

 סעודדצ את 'הוא שינסור ולאחר המזון.ברבת
~5vhי



פר
 שפסק למקום דהיינו הארץ וכבדבת הוא.מתחיל
 שאם כתב ובת"נ עמהם יצא כבר כי לזימוןא"צ
 האחד אם הדין משורת לפנים לעשות דצוהשמם
 ומזמנין סעודתן 'מפסיקין המה נם לצאתדוצה
 והם וניפוק המזון ברנת איהו ונומר הזן עדעליו
 1מהחי14 ומברכין סעודתן בומרין נאוכליםחוזרים

 .: הארץ 1רמטתדולת

 שאנגע נברך מתחיל שא נ:שון ףעמ2ניךזהב
 שאכלת .ברוך משיבין והם משלון

 הוא נרוך ואומר חצר והמברך חיינו ובעובוסש?ו
 : סה"נ פסק כן נרבנן4( זבו' משלושאנלנו

 אחד אחר שיחוו הוא מפיה ש"כ, שמםתג
 מצוה נברא עלייהו אחא ואילזעק

 שיצטרף כדי לאסל או לשתות לו שיהנוהוא
 אחריהם:: לטור מצוה שרה ע כענין וכן %זימוןעמהם

 מיימון בר סשה סבי ~פסי יש כתבתך
 כזית שאנל סי על אלא ט:מניןשאין

 אם לעשרה אבל המחבר סהר"ם ושהע וכןדנן
 בהן וכיוצא פירות או ירק אכלו וי דנן אכלו1'
 וכל מהרים ינשם לעשרה עליהן סצטרפין שהואו
 או ונברך לן הב אמר שלא לאכול נמרי שלאזמן
 אחרונים מים גמלו שלא או נברך אסרשלא

 : לעשרה וכן השננם עם מצטרףהשלישי

 רבותא יהוב גחל בעי ואי מנרד גדול הת
 דירבנת כהן ובן וסברךלאחרינא
 ; בן לעשותבידו

 אכל לא ווזוא מברבין נשהן ומצא שבא במירן
 נברך דקאמרי אשכחינהו עמהם שתה%א

 ועד לעולם ונטו ומבורך ברוךאומר
 סשלו שאכלנו ברוך דקאסריאשבחינהו

 דקאמרי ו14שנחינהו עשרה הוי ואי אמן איהואמר
 ומבורך וגא ברוך אהבו אמר כו' אלהעונברך

 : וער לשלם תמידשמו
 תוץ בור ה, ברכותיו אחר אק העכלהט

 : בלחישהליה
 . דניכן 1"ס מו"ס 4"ג ע"ז גיג:ת ט'*(

כזהסרנם
 ממנו גדר שארח Y'W1 ברע בעה"בהת

 ואע"ג ברהם"ז מברךואח-ח
 אוכל בעה"ב א.1 אם אבל ממנו גרולדבעה"ב
 בעה"ב רוצה ואם ומברך בוצע הגדול אזעמהם
 : בירו הרשתם נרול שהוא כגזן בעצמולברך

 אסור אחרונים בטים בוה"ז רגיל שהוא כ1יחט
 רשאין המסובין ואין . שימול עד לברךלו

 זקיקים בשהם דחקא וזהו ממברך שיטעום עדלמעום
 אחד כל אם אבל אחר למם או אחר לככרכולם
 אעפ"י שוררם או אוכלים בירו כוסו או בידובברו

 : הסברך שהה לא או אכלשלא
ק-44ץ  שלהם כוסית אם אבל נאחד אהד כלי של לטס ברנה של טפס לשפץי 
 לכום ברכה של מבום לשפוך הוא טובפנקתם

 פטם שאינו מנוס ישתו הם שגם בדי אחד כלקל
 הטברך ששחה נין מעכבת  שתותם שאי!אעפש
 כל :1"ל טיימון בר משה רבעו כתב]הג"ה

 בץ חמע לקריאת בין לאבילה בין ידיוהנזפי
 ירים נטילת על 'אקבוץ בתחילה יברךלהפילה
 גם שר באשד ליה מני לד'ש אך כתבזמדו'ש
 צריך ק"ש שקרא קורם תורה ילמוד הרוצהכתב
 לפי לברך א"צ אא"כ אבל ונעורה ברכתיברך
 הרבה שהה אם ואפילו רבה גפםר'באהבהשכבר
 ורלף אחרש בעסקים ועוסק לתורה ישבין

 שאין כתב אחר-ומה-"ם על ששנה והואבירושלמי
 כשעוכק בינם ראשון פעם אלא עה"ת לברךרניל
 בביהכ"נ בשבייך אבל הכנמת בקע קודםבהורה
 או אכילה בהפסק לא יוט באותו וסברך הוזראין
 פוזר .ביום קבע nre בהפסק רק רגסאבית

 : עכקקומנרך

 דבר מיס שנפל מי יש 1בה4ןעטלמיתיא
 עליו ובירך לאכולשרצה

 ובן שנית לברך צריך לאכול אחר ולוקחבבר
 הנהר אושן מןהמעץ או מוהילוח D?Dהשותה
 ברכה בשעה לפניו שהיו כוסואוחם

 הולכיי
 ושברץ

 עומלם מלכהנו כבור שם ברוך הברנה לאחראומר
 פעה אלא אינו תדאי יותר באסן המאריך בלנער

ש



 הפרנסספר54
 אוסר הארץ מן ניקוט שאץ דבר כל דצל דגתםעו

 ! ונו' נפערת בורא המאהרץ שהכלבתהילה

 יצחק רהיט בשם כתב העזרן אנן ר'תיב
 ובראשי לומד ש"8 ה5י אליאורב"ר

 ברוזחלת שהית ר.ה של יננם כב'חדשיכם
 ימים בב, זמן להמר יש נם חטיהפסקי

 לברך ערך וצפר אהקיעת עםאקידושא
 ואפילו לנשים pvpw ע81ר ג1ל לגימועאשופר
 אם לעצמן תוקעות נאדם שדצי כבר שנצאסי
 ירם לנושים שהוקע פפק סמיכם אבי להגפהבהט
 ומחלץ להן לתקוע אטר שיצא ולאחר י.השיצא
dpסוהץ אץ בעצמן לושנן רהבם הגשרם השם 

 ! עכרה[אותן

 להסמן אטר תושקע6שה יטבי י"" לשיא 6צה צריך ה18ץןקעתינ
 איפר קן6 לשגצע לברך שהתרגל משעהברברים
 סח אם ומיוצ שמטמר יטץקיעהע כל נסרעד

 בירו היא עבירה אנל ומברך חחר אץבדיעבד
 אהד כל וצקתן אדם בני שני אם נכר הכיהע
 צתך אין שפץת בב' ש סדרים ב' אצמדר

 , ולברךלושני
 ותלת מלבד בבצמף ייזמר "8 כתב גלםתיד

 כמשפפם ונפניהם ומדהתהדיצתה
 רבינו בשם כהלכתן תמידע הפי לחשותשעיר
 נם נאק עמרם רב ובשם יצחק רביט בןשצצאל
 בתשובת וכן נאק נהיתן בר האי רב בשםכתב
 בערוך וכן שב"פ רבעו פפק וכן נאק ידצראירב

 אביו בשם אלע!ר רביט כתב וכן * ראשבעדך
 ירכינו נאת שלום רב מד בשם וכ"כ יבקקרבעו

 : עלם נאפי ח1י הכוע נאע חפני בןששיאל

 לרמהיר חוריך השנה בראש להתענות 14כםדךהמו
 שברים נ' שהתקע התוקע אתולהנסע

 שסייט רתענית מירושלמי ראיה חוור אושיבנואמה
 כתב ריצב"א ובתשובת ענץ מת ולא שםתהיןרקה
דחפי

 בם-

 גזת אם אופלו להתענש אין נשבם
 בארבע דנסנה כיון זה תענטז יוחץ תעניההלבט
 שנעראאד

 נם בהן לדיזענות שלא שוין כו*
 בידינו וצא קבלה או לההענה שלא אטרסרו"ס

 יהעם? נריה אחר פעם שהמתענהמקדטנים
 : חלום ע4 בעצמו וצא נדג וכן וןמיםשני

 לבנו שבועה שנהחייב שמי האיים הוותפז
 כמו האלה בשבועת משניעואין

 וכשמהא ובנירוי באלה להחרים השלםשרנלין
 אלא אביו לקללת בא זה שרוי בזה כיוצא כלוכן

 ההכאה ' על לא אלה בה שאץ שבועהמשביעו
 על הפילו אלא רירה הקפירה בכברוהקללה
 בדברים אפילו ואגצ אבץ המבזה שכלהבינהן
 שנאמר הנטרה מ8י ארור וצא דדי ברכוזהואפילו
 אע אא"כ דם לו er לא טע וכו' מקלהארור
 בבשרו התחוב קוץ לו יחבא לא וכן שיגוזאחר
 סידו: וצא  סצפער כי מורסא לו יפהח לאוכן

 ל' מיתת פתם כתב לפ טט בקב"התת
 שיר הריני סתם שאמר מי נוצדעם

 נזירות נזיר הריני אמר ואפלו עם מ5 פגיתחץ
 )איה( פי' עם ל' נזיר ה14 מאד הדגהנרולה
 יופ נזיר הריני שאמר כגון יום מ5, פרצת]זמן[
 שלשים נזיר ה, יום כ' או ימנם עשרה שאחר
 הלכה זה ודבר יום משלצדם פחית נדרות שאקעם
 נזיר וף" יום מל' יהר זמן פירש הקבלהמפי

 ן שפירש מהככל

 בפני ושלא הבטן בפני נענת ונערותת"
 בנזירות שנדר מי לפיכךהבית

 המקדש בית לנו שאין לעולם נזיר ח"ז הזהבזם!
 אותו וקונסץ מרו י5י במלאת קיבנותיואצביא
 נזיר להיות ישראל לארץ לעלות אותוומחייבץ
 שהא וב, בהם כגדר הימים במנין ישראלבארץ
 למתים ולמחא יין לשתות אסור ה, לארץבדוץ
 שאע אעפ"י עליו וררות דיקרוקי וכל שערוולנלה

 : בם"ץ למני! לו עולין ול6יסום
 שבוייץ הסעות על שכותבין פשומ כהבהבתיק

 שדי לפרשה פרשה שבין רעחננגד
 בית באלף המתחלף אחד ה' אלקינו ה' כננרוכן

 ד4 אלהינו ה' לאותות שניות האותעת]והחש

 כח-

 מבחהן שהוא לפי פסידא בזה ואיו כוזה[בטבס,
 ויש אחת אוה אפולו להוסיף אסור מבפניםאגל

 לעמת-
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 %א רבר עים ולא מלאכים ש5 חותכותלעשות

 . תגרע ולא תוסיף ולא הוא ברוך כל ארוןדי
 : ע"נ רמז ס"העכ'ל

 לחבירו בית המשכי השואל ב% רן2יאחכ
 וכשהוא מזוזה לו לעשות הקוכרעל

 גיא יפלנה הוא טי על השם בירו יפלנה לאנוצא
 כל לארץ בוצץ בית רוטוכר ונעכלת בפרקותנש
 : חיבת והילך מנאן רטיטה סו פפורה יוםל'

 תנלת לט שץ ענשו יצק ימו בשםהא
 שלט משישות תופק % נפסקואם

 דלא פשלע לעצבן כרי בהן נשאר אם'ואפי*
 שלם אחד הסנין מן כשנשאר אלא נררומיןמכשרי
 הרוב שמא חופע נ' וכשנפסקו העיב דברושזהו

 כין: ס"סנפפקו
 סומא אבל הצטית ק 8פק נעקםתכב

 רואה שאץ ואעפש בציתותחייב
 אברהם בן צחק רבינו ההורה שתו רציןאחרש
 שטר שהי' ' יורב"פ בל"ג ציצית טיבת עללברך

 אפהק בפושיה חיב עם דבמות בירושלמיכעגצכיח
 וכסות וליפה לים דצווחרת כסיוע וכ"מבפילה

 , ביום אף פפורהלילה
ח 11אלתיתט  ene מן מץ מתא 

 היה בקריש שאמרונהמהא
 סרים מפרפרם שמעתו באהד אתע תוגבהילאין

 כיונה שמנהמת ב"ק שמעתי דברכות בג'קואסוגנן
 שד ולא עד בו' ביתי את שריבתי * אויואומרת
 ולכהי כנסיות לבתי נכנסץ ומשדאל בזמןאלא

 מברך דכא שכרה יהא אמן ועונש'0דרעץת
 שמקלסין המלך אשרי ואומר ראשו הקב"המנענע
 יהא הקהל שאמר אחר יאמר ע"כ כך בביתואותו
 תושבחתח ער ום' יתברך וכו' סברך רבאקהוה

 ולא קץרו עוננה ממינו במהרה שיתנחםונחטתא
 : בהני אח שהחרבתי אף שדיאמר
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כחרפרגם
 בשד לאכול שלא העם שנהנו מתום נ"לוהעוב
 ליה וצי באב מ' לאחר התענץע ער אבמר"ח
 רמשמע אימה- בו נהנו ושהדים המותריםכרברים
 דנען מדרבנן יהל בבל עובר דייבר דנדריםבע"ב
 בניבום כמו ב" מחמרינן לדידן איסוראדאיכא
 אפיט ראמור בתוכה לוסות באב פ' שחלבשבת
 תענית דמסנ' בחרא פ' בראיהא ולהגיחלכבס
 להכי רב דבי קצרי רקבמלי תדע ששת רבאסר
 וכדתניא באב פ' היום מחשי אלא שרינןלא

 : באב פ' למוצאי באב במ' מתקניןבתוספתא

 ובניהם בראשון יאשץ evt וקאחיםתכה
 זעך בניהם ונם בשני שניזעק

 בראשון שני וכקש בשני שני בשלישישליעף
 ויש מכאררין יש בשלתני ה-אשון פסוליןשניהם
 חלט ש"ט מאחר בדבר להקל ונרןפוסלץ
 ושני בראשץ ראשון בזנרים שאנשוכררך
 בנקבות raDn כך בשלקה ושלישיבשני

 בו פוסל שאתה איש וכל ואחוות האבבאחיות
 חק כבעלה שהאשה באשתו פוסל אההנך

 אמחנן לא כאשהו בעל ותרי בראשוןמשליאת
 רבקה נשף אחד בנק קצת שנהרוקהבקורבה
 אחיות שתי נחצין אבל נכרתה לאהוהשני
 ולא רשש ונם דהוית SDD כן זל,8סיץ

 : מ% חתן דפסיל אלפסברבית

 וערנו ולץ מעירין כיה שבי חק אביתט
 הוא אחר מאיש אשתו בןהוא

 דמות אחי חורט לבן בשר הוא אבל 5זפטל
 סעיד ארם ואין חטי אדו וכן לי יעירלא

 ; שישאנה עד כשר לקרוביה אנללארוסתו

 עמו ייבר שיא אע8* חט" אלהבתנז
 כשרים חובה משם יסים נ'היך

 לו יורע 'היה לרין פסולין שהן אעפרלעדות
 נעשה ז5בסקו חתם נעשה שלא עדעדח2
 בפטל סופו או שתחילהו פסל ת"זחתנו
 שהוא בעור ערות לו יודע ה" לפיכךפסול
 רנרים מלבד עדות עדותו אץ והנדיקשן

שמהם
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 0) קדרם ומש"כ : סקדרס נכ3 5")קדרות
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 ורנק רנונם  )סס"ך שס ר6" יסי' fttts1לטול
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 לרכרהמ נלכקת ססי6 לפי עימס כטסיתכ"כ
 כסכת קת"ר סף : כ6ן 5"ל וכן עכ"ל6חריס
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 ב 5כ יוד5")

 רפ"ק טו"ץ הכהן שלשה מהו' המפיסם הנאון הרב bffp התה יהכל
 יתר רהימא לפום ט עיוט בעת הפרנס ספר על מקוטות במוזה שהעירמה

 ; אי"ה כמת"א יבישוההנסעת
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