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 הקפו חינוך הלכות סו כ% ארםחיי
 בגיטן בא' נולי אם דהיינו שלימות שנים "ג בק שיהיה עד איש הזכר נקראשלא
 וע'ק :" ס.ק נ"נ ס: (h'w דייר טש;ת בנ : שיניע עז טצ,ה בר נעשהלא
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עג הקמן חינוך הלכות סו כלל ארםחיי
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 הקיץ חינוך הלכות ס, כלל ארםחי'
 %(ג: ממיג נ:: .ו,,: ::;זד;ז,,יי"ט:יזגגוצימת שנים ט' וסבן וחזק בריא הוא אפילו בידו טוהין ולרצענות להחמיר רוצהאם

 ?~1r'D::ן:%7

 - .ן""י:"1 יי ע"י," ו"
 אחנוק,-לא ד,ק'א עיל להתענ,תימהת',מ"מ "4'ו'ן א"נ, שעוות ג ,לנקן'אאם

 ט.ט נדלע.ל ש% D'3W -ג בן שצווה ער קטן נריא דבכדות אעוג)'ב(

 ש', ,ג'לכ'ק'פר'ט
11DDHSDID'-)1i 

 א' נשד,א דר.ל יאן ,ר,י'ש
 דממנה ייי;1 לא"ש סמיך שהיא לג'ל אע.ב ;רר רי' ידר מ' לשט עדעגשא'נו

קי, י"א גי ,'ב ק,דסקנשן .רע,ןאבל אם אנתן בזרוען ן שנה בטישך נשנרר,ג  קז דבר ניו ,אם ושנועזת נרר.ם מם 'לטד, שלא שתן "" 
 קבלי אם "זזן לעגן ס" ')'.י

 ןן ע,(
 תת,

 ;נתרעד. יסו דני
 שמם יג

 נ כלפ אום =מ ימען,גש
 יק

 לימםי י לק גהן
 שהיא פ. על אף לריו.יו אסיר דין: המת

 אפ.ל, דורש כור להה,ן זעת שגפ.יש ז להחדי, טוהרהול,

שנני
 נ',(; כ,' 1,'7 הרש נ'ר איי ש א(אסיי פעם הדייש,

 מ("אנול
 שצי.נה דיאי 'אדרת 'שנור אלא עמק ';'חנה ןשא,% א'ס1י

 יי י י 'י ין כרעהקמן.
 לנן ',עק נור" ע לעילפרלבט

 ל(צאת"ס:זייט,תי
 "אףל

 מיתי'5 נשדו' :נם 'שמם ב[ד,' עז ד"נ בעינב
 רטית- ,ר', אשניאזגז

 להאג"
 ל'שנא הא' לט'כי היי ; ,צ'ע מב'14 גג גוי:'צ אג [א, "'רענ א 2י'ך זמה ,אנ חנן אנסני

 ין';טתכפנ'
 '4הם ב'יחת'רנ'לדמיור קטרם שר, אעפ" שיקטן אט, א, אב, מת 'אס

טס%
t'SDNUDWtt~lt' 

 שכ'וות אדותתינמקמחכט'ג יוקאיפ'טצ'אהק%תת
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ער קמן חינוך הלכות סו כלל ארםחיי

 ו"ע(ש סי' )ע"ע בדיינים ויוצא גמור גזל הוי בסתנה אחר לו נתן אם וה"ה קמןשל
 וקמן כוכבים עובדי נאמנות " ברין כתבתי איסורים לענין בקטן עדות רין)יח(
 עכשיו כשהוא אבל עדיין קמן כשהוא ורוקא ע"ש.  ע"ב כ4ר  'ארם הכמתבחיבורי
 בשאר וה"ה בשבת כאן עד מהלכין היינו קטן כשהייתי זוכרני לומר נאטןגדול
 : 5"ס( סי' W~P1 ס5"ט סי' (P"h דרבנןאיסורי

 יע""(: סי' )י"7 ואם אב ככור הלכות * סזכלל
 והיא מת"ת y"D שהוא בצרכיהמ לעמוק ישתדל אם או אב לו יש אם)א(
 ויירא ואמו אביה שיכבד האדם וצריך ס"ה( ריס נייו' )כ67י"* שבאמורותהטורה
 ומורא לכבוד ומוראם כבודם שהוקש ובטוראם בכבורם מאוד ליזהר וצריךמפניהם
 ה' את כתיב אביך את כבד כתיב ה"נ מהונך ה' את כבד כתיב דשם ב"ה המקוםשל

 המקום באדם הם שותפין ושלשה תיראו ואביו אסו איש כתיב ות"נ תיראאלהיך
 מעלה הקב"ה אומר ואמו אביו מכבד שאדם בזמן אז"ל ואסרו ואסו ואביוב"ה
 יפה הקוצף אומר ואמו אביו שמצער ובוטן וכבדוני מיניהם דרתי כאלו עליהםאני

 לאהבה שצריך ומשיצא ציערונן ,ביניהם דרתי שאלמלא ביניהמ דרתי שלאעשיתי

 % אבורץ בתר דאשתדל תצמנגןויו כדאי המקום לאהבתגהבתמ
 ל.הבואבנ:נ בצן צ,',מעי:%ן:מעוגג לאין ליה השיב ל" דהוי עלמא וכל ונשמתיה ורוחי' ונפשיה מגלמיה יתיר לוןךרהים

מי
ye~ :זן:"םםקנ:'חב::;:ךממן י:'ש,,ן:יי מנך 
 רהקע סבו כברוניוביצפתיו

 ל% :כבזדם שהו וכיון יוטיףג%: הנן י
 ואמו אביו מקלל ה"נ במקילDWn 4 הלקלל כמו ולכן שוה העונש גם א"כהטקומ
 1US" כ"י )עייןבמקילה

 ' : נ5נ( התלויות נוו"ע תרי7יס ונם'

 המבע הקב"ה נתן מהמ שנולד וכיון נולד וממילא מכוונים היו עצמםלהנאת כי ואס לאב טובה להחזיק צריכים שאינם האומרים שקר דוברי פי יסכר)ב(
 הבנים ואין בניהם שמגדלים ועוף היה בהטה כל כמבן בניהם יגדלו והאםשהאב
 שפתי תאלמנה כדכתיב ויתהרשון וישתתקון יתאלמון לאבותיהם סובהמהזיקים
 ולהבין לדעמ לב להם ה' חלק' ולא כבהמה שהם tn~SY מעירי' בעצמם הם כישקר
 הקב"ה של בטובתו כומר ' סוף הבירו של במובתו הכומר כל ו,כמים אמרווע"ז

 ידיו מעשי שאנחנו כיון ב"ה טהמקום ולירא לכבלן צריכים אינם גםרלדבריהם
 שהם כן שהאומרים ספק ואין ידיו מעשי על ולהמול להימיב מהראוי ' הקציףשל

 : בלבםכופרים
 בעיניו נבזה כרכתיב במחשבה . ובדיבור ובמעשה במחשבה הוא הכיבוד)ג(
 רק נבזים הס ובעיניו שבלבו דאי במהשבה יכבר והיינו יכבד ה' יראי ואתנמאס
 אי'5 בעימו נבזה הוא גמ שהרי כמוהו בעיניו שוין הן א"כ בר:רימ אותםשמעבד
 גדולים שהם בעיניו שידמה דהיינו ובלבו בעיניו השובים שהם בלבו שמכבדםדר"ל
 שאל"כ כיבוד עיקר וזהו כלל השובי' אינם אדם בני שאר שבעיני אף ארץונכבדי
 : שכתבתי כמו ממני רסק ולבו כבדוני ובשנותיו בפיו כתיבהרי

 להלבישם להשקותם להאכילם ובממונו בגופו לכבדמ חייב כיצד במעשה)ד(
 ת"ל בדברים אנ4 שומע אביך את כבד במכילתא כדאיתא צרכיהם כלולעשות
 וטשממ מאכילם מעתה אמור המקום לכבוד כבורם והוקשה טהונך ה' אתכבד

 מאכילם שאפיי יפות פנים במבר יהי' להם שיתן מה וכל ומוציאם מכניסםמלבישם
 ממחיגם אפ" להיפך וכן עליהם נענש זועפות פנים להם והראה פפומות יוםבכל

 לבם על פיוס" ומדבר מזה קשה מדבר אבותיו שינצלו למובה,כדי וכוונתוברחיים
 למחון שיתרון ער אחר בענין לפרנסם לו אפשר ושאי לפובה שכוונתו להםומראה
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 ואם אכ כיכור הלכות סו כלל אדםחיי
bnuועיין לרבו המשמש כעבד לשטשמ וחייב הבא העולם( יף נקלום'ן h"S 'ולעס כנרי"ס נתוס )וטורנו : 
 : בשבילו יעשו שלא כיון לאביו גנאיאלא זה שאין אביו בשביל יבקש לא בעיר שונאים לאביו שיש יודע ואם . שירצהכסו לעשות בידו הרשות בדבר מסופק ואם באביו הכבור לתלות כדי אבא בשבילעשו יאמר אלא בשבילי פלוני דבר לי עשו יאסר לא בשבילו יעשו שמב שיודןאע"פ אביו בשביל חפצו שישלימו ויודע בעיר רבר שום צרו היה כיצר בדיבור)ה(
 אמר כך אומר טפיו שטועו דבר אטר שאם טותו אחר אפילו לכבדו חייב)ו(
 טטעם הוא לוטר שנוהגים הקדישים וכן ז"ל אומר חודש י"ב ולאחר חודשי"ב בתוך דוקא זה וכל הכ"מ. חותם עצמו כשחותם וכן משכבו כפרת הריני מוריאבא
 במותם: לכבדם שטחוייב ואם אבכיבוד

 בסימן טובהק כרבו דדינו ונ"ל , קומתו כטלא ואמו אביו מפני לעטור חייב)ז(
 חייב ואינו שישב עד או מטנו "רתכמה עד עיניו טלא מרחוק משיראהו דהיינורס"ב
 בפניהם עמד שכבר יורטים שאינן אחרים בפני לא אם וערבית שחרית אלאלעטור
 לעמור א"צ בקרקע למטה והבן בעליה הם ואם חייב ביום פעמים ק' דאפי'והא
לפ

 'עטוד: העומאן אמהר לץ
 עם וקמט וזד כ שם לפטור 6 הט'והר בסק,ם

 המיוחד במקף ישב ולא שם להתפלל לאביו המיוחד במקום יעמוד ולא לאביו"צמו את ומשוה העצה אנשי מכלל עצמו מהשיב שהוא שנראה מפני להתיעץהביריו
 ואם דבריו את יסתור ולא רבו לפני כעבד לפניו יעמוד אלא בביתו שם לישבלו
 יאטר דלא מיבעיא לא ענינים בשאף או הלכה בדבר בין אחר עם חולקאביו

 אלא כדבריך האמת r'a יאמר שלא וכ"ש דבריו מותר דא"כ פלוני דברישנראין
 זילותא שזה אבא דברי נראין בפניו יאמר לא אביו דברי לו נראין אםאפילו
 לדברי תשובה לו יש אם אלא אביו מדעת יותר מכרעת שדעתו שמראהלאביו
 אבא דברי לי נראין לומר מותר בפניו שלא אבל בפניו ודוקא לו ישיבהחולק

 אחר יש אם ומיהו בפניו שלא סותר אביו על לחלוק ואפי' אביו כבוד זהשאדרבה
 שם יזכיר לא אחר שיש .כיון אביו סברת על לחלוק רוצה והוא אביו כדעתשסובר
 לא בשמו יקראנו ולא . )ט"ו( כאביו דסובר האחר אותו דעת יאמר אלאאביו
 אסר כשם אביו שם היה . מורתי ואטי מארי אבא אוטר אלא בטותו ולאבחייו
 שרגיל:ן שם הוא אם וכן טתירין יש בפניו שלא בו רגילין שאינם פלאי שםוהוא
 אפילו אחרים בהן לקרות מתירי' יש בו וכיוצא כו' יצחק אברהם כגון ב"א הרבהנו

 : מוחל אביו דמטתמא בו טקילין עכשיו ומ"מ בפניו אוטרין וישנפמו
 שירוסקו. עד דעתם כפי עמהמ לנהוג ישתדל ואסו אביו דעת שנטרפה מי)פ(
 לידי יבואו שלא כדי כראוי לנהגם אחרים ויעטיד לו ילך בזה לעמוד א"אואם

 אלא ד"ת על עברת אבא לו יאטר לא תורה דברי על שעבר אביו את ראהבזיוזמ(
 בדבר ואפילו מעית לו יאמר לא בטעות שמועה אמר ואם יתביש ולאצו יבין והוא כמזהירו ולא ממנו שואל כאלו בתורה כתיב וכן כך אבא לויאטר

 : הכי תתץ לא לו , יאטרלא
 בראש ויושב חמודות בנדי לבוש הבן היה וכיבודם. טוראם היכן עדעא(
 נמלו אפילו וכן בפניו וירקו ראשו ע4 והכוהו בגדיו וקרעו ואמו אביו ובאוהקהל
 יכעוס ולא בפניהם יצמער ולא יכליטם לא לים בפניו והשליכו שלו זהובים שלכים

 מה לו שישלטו r'if לתבעם יכול ומ"מ כה . שצוה ממי ויירא ישתוק אלאכנגדם
 שיש אעפ"י טסידוהו שלא לטנעם הבן יכוץ לו שהפסידו רקודם וי"א לוולהזיקו
 הפסידו שכבר אהר וש"ט ודיינא בדינא לטיקם לטרוח שלא כדי לשלם עמהלהם
 למנעם מותר לכ"ע לשלם בטה להם אין אם הוי דהוי דמאי להכליטם אסורלו

 והוקא . הב טימן כדלקמן משלהם אלא לכבדם חייב אינו דהא יפסידוהוושלא
 ריוח מטנו להעביר רוצה אם אבל כיס חסרון שהאבטקום

 בעלט"
 לכ"ע אסור
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עה ואם אב כיכור הלכות סו כלל ארםחיי
 בן של חנותו וטפתהות ישמם ואסו אביו שאפילו אלא עוד ולא ולצערםלטנעם
 אבל "( ס"ק )ט"ו הרבה יפסיר שעי"ז אעפ"י משנתם להקיצם אסור ראשיהםתחת
 מצוה הריוח מניעת מפני מצמער יותר אותו יקיץ לא ואם לאביו ריוח באאם

 מצוה לדבר או הכנמת לבית ללכת כשטקיצו ובן - בזה שמח שאביו מאחרלהקיצו
 : א"י( 'סי' (P"D המקום בכבור חייביםשכולם
 כופין לבן ויש ~להמ אין ואם , להם יש אם משלהם .ומשקם שמאכילם זה)יב(
 ראין אע"ג ולכן צדקה בתורת משלו אותם וזןאותו

 כופיי
 טשום כיבוד מצות על

 עונש אלא בעה"ז לו דאין דמשמע ימיך יאריכון למען בצדו שכרו שמתן y"Dדהוי
 רכופין צדקה משאר אביו גרע דלא אותו כופין בזה מ"מ ימימ מאריך שאינוזה
 משגת ידו ואם אדם לכל קורם ראביו אחר לעני צדקה ליחן ואסור הציקהעל

 א"צ לקן, אין ואם אביו שמבזה עליו מארה תבא שלו צדקה טטעות אביוומפרנס
 אינו כלל לו כשאין דדוקא פוסקים ממצת דעת אבל להאכילם הפתחים %ללהזור
 אף לאביו ליתן צריך לו עניש מה כל אבל לאיו ליתן הפתחים על לחזורצקיך
 ףטון נותן שאין בדבר ולשרתו לכבדו חייב ולכ"ע הפתחם על לחזור שיצמרן פיעל

 מלאכתו לבצל מחוייב לא יוף אותו פרנסת לבן אין ,אם אבל הפתחיםשעל למהר ייצמרך ממלאכתו במר שעי"ז אעפ"י יום אותו פרנסת לבן ייט אםמשלד
 ו בגופו לכבדו אמילו וא"צ יום אותו להתענות או הפתחיםעל

)
 מלרבנן מצוה אפל ל"ת ובין מ"ע בין תורה דברי על לעבור אביו לו אטר )יג(

 1!"י'.ינ',י(נו :ם חייג %י(ווו,בע:נע!א"י נ,ם'י.:י ,, 1:יגי
 עבירה: שעובר שראה לא אם ההודי שום לשנוא שאסור . אביו לצוואת לחוש לואין

 לטצוה אפשר אם עוברת טצוה לעשות לפמו ויש מים השקיני לו אמר)יד(
 באותה התחיל כבר אם בו וכיוצא ולויה הטת קבורת כגון אמרים ע"ישתעוצה
 הטצה יניח בה התחיל לא ואם הטצוה מן פתור בטצוה שהעוסק יגמורמצוה
 ויניח בטצוה יעסוק עוברת והשעה לעשות אהרים שם אין ואם בצרכיהםויעסוק
 : המצוה יעשה ואח"כ בכבודם יעסוק עוברת המצוה זמן אין ואםכבודם

 למקום לילך רוצה הבן אם לפיכך ואם אב מכיבוד גדול תורה תלמוד)טת
 שטתי*א בו 'טוחה והאב נלימירי ברכה סי' שיוראה בוטח שהוא ללמודאחר
 אשה לישא בבן מוחה האב אם וכן לאביו לשמוע. -אעצ עלילות לידי שםשיבא
 ואמר אביו בא ולבסוף כך עשה אמו לו שאסרה ומי לאביו לשמוע אן: בהשחפץ
 אמו על אביו יכעום 'פן שיקללו אף אמו לו יאמר לא כן לעשויה לך אמרמי

 . י ש"ז( פי')מ"ע

 גירשה ואם בעלה בכבוד חייבת היא שהרי ~קדים לאס הודם אב כיבוד)טז(
 ? לאם אב בין דבר בכל חילוק אין ולעולם . שויםשניהם
 שהאשה אלא ואם אב ובמורא בכיבוד חייבת לאשה ואחד האיש ףחד)ת(

 קיינת סי6 כגס לסני 5"ס קורס 7ה"נ כ57עי5 עיינ הו6 גס מסרי מטורס5עס 7,ורייח* הו* עעיו דכינו7 5ססוסקיס )י5"ע חייבת ובלאקה פמורה מוחה הבעלאם
 ? נער(3כנ71

 ארור בכלל זה הרי ברמיזה אפילו בדברים אפילו ואמו אביו המבזה כל)ים( י לצערו אמור ומ"מ לכבדו חייב אינו תשובה עשח שלא זמן דבל ו~אחייב עבירות ובעל רשע אביו ואפיי ובמוראם ואמו אביו בכבוד חייב ממזר)יח(
 בטשלי הקדש ברוה שלקה אמר ,ע"ז ואסו אביו סקלה ארור שנאמר הגבורהמפי
עיי

 דבר כי ר"ל אם ליקהת ואמר נחל עוצבי יקרוהו אם ליקהת ותבוז אב / עג (ת/
 אציו מות אחרי לאיש שנשאת לפי בעימו ובזויה קלה שהיתה רק אמו אח זןשהי' באיש ביטנו ה" ומעשה וצל החרירים בא' וכ' גרוף. עונשו אפ"ה ע"ז זהקטמוי' לבשר נעשים הזקנה טהטת 5י )אסיפת( ר"ל וליקהת אם לזקנת המבזהשאפיי' אטר ולכן שפות דברי שדבריה זקנה כשהיא וכיש שפות הם נשים ?יברירגיל
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 ואם אב כיבוד הלכות סו כלל ארםחיי
 על וטצאוהו לבקשו היהודים וחפשו לים והושלך ונהרג ים דרך הלך הזהוהאיש

 .ג.אם שלא ענהס שזישל"2ן':ליןג:נ:נין מתן:1פ;::':1ג',מו1
 ? מהול כבודו כבודו על שמהל שהאב טהם עציו רעלים ימהול אלא מכשוללידי

1
 ונראה שנים כ"ד בן וי"א שנים ב"ב בן כשהוא י"א גדול לבנו כמכה )כא(

 עור לפני על עובר שהרי אותו טנדין מזה טחות ואפילו הבן מבע לפי רהכללי
 ? בדברים יוכיחנו אלאכו'

 דכתיב קיימת שאמו כ"ז אמו בעל לכבד חייב וכן אביה קשת ~בות אביך אתכבד דכתיב קיים שאביו ב"ז אדו שאיגף אעפ"י אביו אשת לכבר ארס חייב)בב(
 ? מדרבנן טיתה ולאחר מדאורייתא חייב יבחייהם כ' וממ"קלכברם הגון דבר וס"ט בכבודם חייב אינו מיתה לאחר אבל אמו בעל לרבות אמךאת

 הבדלי מן יותר בתורה גדול הוא הקטן ואמי' יתירה ו"ו אסךשת מדכתיב מאסו ובין מאביו אחיו שהוא בין הגרול אחיו לכבד אדם חייב)בג(
 אמור וס"ט .

)
 פנים נושא אינו ואם לתורה פניו לשאן צריך ת"ח שהוא כיון להקטן ל'ב,ות דול
 ? לכבדו חייב ואינו עמו מעשה עושה אינו הרילתורה

 חמיו שהיה אבי לשאול קרא רוד שהרי וחסותו חמיו לכבד ארם חייב)כר(
יפי

 ניפוק אנ.1 אב. לסרנם *נוו אן אט ,וגן אב., ננגב. ד:'ננ%איס )מ(
 יותר אביו בכבוד רהייב אלא לאביו שחייב כדינו אביו אבי לפרנס הבןלבן

 ו אביו אבימכבוד
 * תורה בן האב אא"כ סטנו לקבל מותר הבן את לשרת רוצה האב אם )בו(ו

 נערים הוא אס סקילה יינ נ'תהן לאמי ש:(ו אט, א, אנ,ו וללרנל)נו(
 אבל השוהדים בשטות שקללן ודוקא שקללו האשה ואהל האיש אחדוהתראה
 ? מישראל אחד המקיל כדין ולוקין בלאו אלא חייב אינו בכינויקללם

 אלא אינו חבורה ובלא חנק חייב חבורה ועשה אמו או אביו המכה)כח(

 אס ,כן חבאה כ. לואת 'כא שמא .וצ.אנ, גנ'1: מחא שהנקוץניא)ננ(
 שיש בד"א * לרמואה שטתכוין אעם"י אבר לו יחתוך ולא דם לו י"ל לא רופאהוא
 מה כפי וחותך מקיזו ה"ה שצפער והוא אחר שם אין אבל ולעשות שיוכל אחרשם
 שאט ללטרך תנאף לץ ליה וטטוך אביך את ככר אאא אלדע , ע שש

 כבד יטיו כל נואף כאלו הוא הרי ואסו אביו טכבדת "ינה והיא אשה אדםנשא
 ואטם אביהם טכבדים ואינס ביתו בתוך נבנות בנים לאדם יש שאם תגנובולא
 ? סע"ו( ע: סאה ועם" תקס"ו עד תקמר עטיען נמש )עיין נפשות גונבכאלו

 ומצוה: מצוח ככל ליוהר שצריך הנאים תיו * ס"קכלל
 איןקיבל)א(

 מעביריי
 ולא יעשנה תחלה לידו שתבוא מצוה ר"ל המצות על

 לגמרי שיניחנה וכ"ש זה יעשה ואח"כ אחרת לעשות עכשיו שרוצה מקנייניחנה
 הטצף ביי קר" הטצות את ושמרתם שנאמר מת"ת איסור והוא אחרת לעשותכדי

 קע"ז ססי' היו"ר עס"כ ועיין נהדיר 5"ג גיוע6 תוס' )כ"כ ותיישן תחטיץ שלאבהירק
 תוס' וכ"כ מס תוס' דניי קנונו ונעכס 7רננן סהו6 כ' תקמיט סיען ס,  ורוותווהר17'(
 וזה . לזמנה תחטיצנה אל וז"ש אח"כ ולעשותה לההטיצה דאמור וכ"ש נ"נ(נונתי'
 לקיי' פנאי לו אין אם אבל לעשות צריך תחלה שיפגע דבאיזה ותפילין טליתלהניק שרוצה כגון טצות ב' לעשות כשרוצה אלא מעבירין ראין דל"ש )6( תנאים לינחלק
 יחמירה הטצוה אחר אזלינן אדרבה אלא טעבירין אין בזה שייך לא א' רקשניהם
 כל וכן הגוף חובת וגם ביותר קדושה שהיא חמירה תפילין ותפילין ציציתכגון
 תשרה אינה חג' תרוה א' או מהשמא

 כ'כ,
 )כי'כ ער'ף תר'ו רקיל התרי 'עשה
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ש מצוה זהירת הלכות- סח כלל ארםחיי
 העוברת יעשה עוברת אינה הס ומצוה עוברת א' מצוה אם וכן 5ה7י6( פס ניות5תוס'

 :::2זןזעב י,'יהויי"ין' זן::,ויגןלבגמ:ווגהןג:
גש,:תק::וי:צי
 מ"י קנ

 "(:ב'ז:ע'~

 מ עז דלטהו ייה טן וטווה יה'א אחרת טמקו'א,ויתא "שת11 יש 'וויזת יונמך
 על t11PD זאן גי ער ד:!שטי לדיל: רנה ג%ן,1;:טדו::!,

 שא';, בטצ,ד אבל בי שעיסק נט'*.האל'א' טעב'ו'ן אין W"S1 ))( יטשר,;ן: ם שנחנטיצא' טל'ל ר'אפ'ל,מטם

 ;וי
 כי r'~t1y אדים אלא שיפי נ,

 הו בין'גו:שג רואה אינו הנשרמיןושעיר
 ק

 גמם
 ופריה נו' ושאי שאינו

 צג נדאט. לאוטשדי)ן טצ,ה דשד,' אע'; ),( : בי ;חק שדש'א'ט יקפוש"
 ז:ן[רםע;: :, 2%:י::ץזגי-ג לוזקמקצן:

 3ס'ח אבל תני ס" בש"; נ"נ הטובי ני:לעש:ין ,טיט א, ןוס ששתיןטינ

 ונטך: דט, אח ,שפך טדנת,ב 1.לפ.ק נוך ובררןואש

-DU1 

 חווי'( ,ק3ן
 ששפען

 י' אלא ביד דוקא ,לאי ניד 'בסה נך ביד ששחט נשם דדי.;1 ,נסה
 הטצג עשית אעות טצר הר,הנל'1:לא )נ( ת57וריי'( גפורה 7רסה סהו5 עסתע 7ס 7כולהו 136הון נרוקי כ"ג )נתנתבזיון

 : טגוטצוה ,,תך ,גאפ,
 אסיך ,בןנ

su , ז , 
 3;- נו,לך,2תטש (י) לילב:,(:'קנח':דגל

wk~..w "גירשו ,אפ 
 :ו, תא ירו מ7ו טה:ה ,מרשאז

 "לץ: בלף הטויתך מחה"
 :"י2 7ב:1 ו, י"ל ג-זגג י)ל"ע .ש(:
 י י ! ו(ש7:נ2

 l~uDn שהן :שי ,נ:י גלחיב
 טשבס ;"1 תנטל, ילל,%י, גשעו ט, 1גןת 2חך שןלמ.4, ,ריקא . י,נלנת נשנה

 :ו גוגזגה;2נ:ען ,:::ג'4ן;:נו בלל ,א.צנ בטלין עש,..ה סננה 'תצא אס אבל נ :;)ן ג:""ט
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 טצוה והקפת הלכות סח כלל ארםחיי
 במצחה העוסק אלא פפור ואינו ע'( ס"ק ת"6 5"י )סי' פמור שתחן אחרלפרוח
 לא מ"מ מצוה ועושה אותה ששומר אעפ"י בביתו והניחה האבדה טצא כבראם אבל שימצאנה תבירו אבדת אחר שמחזיר או לבעליה אבידה שמחזיר בשעהכגון
 5"ק(: )פי' במצוה עוסקהוי

 תסעע סם ובחוס' 3515 ס5' המע"ג ע5 ר6"ק נקי' וכ*ע ק5"ג נתנת 1כ"ת167ריית6 7סוי ערס"י עסקע סמק 515נ ריס )נסוכם ותינהו אלי זה שנאמר מצוה הידור)ה(
 שאר או אתרוג כבר קנה שאפי' י"א במצוה שליש עד מצוד הידור ואחז"לשאפשר טה נאה שתהיה כח4 בכל לעשותה מצוה בכל צריך ולכן 5כתע5ס( 5)ו5וה 67656יכו
 מלגו שליש עד להוסיף מצוה אחר טצא ואח"כ בצמצום בו לצאת שראוימצוה
 א"צ לפכור דוקא רק להחלית רוצה אינו חבירו ואם בזה ולהחליפו ראשוןבדטי
 ב לפניו כשיש רק כלל להוסיף א"צ קנה כבר ראם ל"א קנה שכבר כיוןלקנות
 בעשב לו יוסיפו והמוסיף שליש ויוסיף ההידור יקח שליש מחבירו ביוקרוא'

 כדכתיב מצוה לאותה הראוי והמעולה המשובח המין שיבחר זה ובכללותראו(
 : נדריךמבחר
 כדכתיב *שותו בבוקר יקדים ביום שמצותו דבר למצווי. מקרימין זריזק)ו(
 מ"מ עם ברב יעשה אזי שתין אם ואפילו הכוכבים ביציאת מיד ערביתלהתפלל ראוי ולכן הלילה בתחלת יקדים בלילה שמצותו דבר וכן . בבוקר אברהםוישכם
 )כ67ית" ומקדימין הזריזין מן להיותמופכ

 ה55 ע"ס ע"כ 5עב 7ף נר"ס 5ס7י6
 : כו'(7כר6סון
 כגון כ"כ קסו7ר ימיה 65 הערוה יערס הoh 61 )5"ע מבשלוחו יותר בו מצוה)ז(
 51"ע עדיף nrth עסו7ר יסים סיפר יסכור ו6ס תס71ל קכחנו 61ין ס"ת 15 5כתונסרו5ס
 : ע"ט( סי' קני"טנתקונת
 לעשות תשמרון וגו' המצות כל כרכתיב מקצתה ולא המצוה כל שיעשה)ה(
 ואינו במצוה המתחיל וארז"ל אוש גמור במצוה התחלת אם המדרש בשםפרשעי
 ומ"מ . נטרה ולא יוסף בהצלת שהתחיל ביהודה כדמצינו ובניו אשתו קוברגומרה
 טצוה ודוקא כוונה. צריכות מצות כדקיי"ל זו במצוה לצאת שיכוין צריך)פ( י גמרה כאלו הכתוב עליו ט*ה גמרה ולא נאנ6אם

 בקורא דוקרן דוה ווסל ס'( סי' )ת"6 כוויה בלא אפילו יצא דרבנן אללדאורייתא
ליס 5"כו5 סכסתוסו וכן 6פס OnD 7"ה נתום' וע"ס ע"3 נ ,נעיס )ליין לישרו בדרךק"ש

 והוי
 סנור סיס

 מסו"
 כשך ק"ן קורץ 6ס 536 וכיו65 נסיר תוקע מסיה 6ו תע יום

 י65 655ת כיון ס65 6עפאי 515ב ונטע תקע 16 ע5ס ס6כ5 וכן  סתפ5ס נסדר קוריןסדנו
 וע' תרע"ס וסי' ס' סי' )ע' פכוין( סלינו 6עס"י 655ת כ7י עורס (ה קסוספסרי
 מצו' דם"ל למאן ויפי' תרכסו( ונסי' מ' כמי' ונטור "ניי 6קל 7"ה ע"נ סוכהבתום'
 דאינו ודאי בו לצאת שלא בבירוש כיון אם אבל במתם המט כוונה צריכותאינן
  תיכרך עד  nh5S ס65 סיכיי, יסטור הרסס וכ"ל - 5"ט 7ף נסיכה חים' )כ"כ בע"כיוצג

 סי' סע"6 והני16 כין סינרך עז 655ת  למלוין oh 65 כ'~וסמ"ג
 וסריגו  י"ב e',D  תריי

 ססקו5קוס 656 ורק"ם חים' סכ' בעו מ' נ5תי סמ"ג כוונת ונאותת כוונה 6"5 י"6דה6
 בו שיש בדבר דוקא כוונה א"צ מצות "S~D לסאן דאפילו ויא נ7ק7ו:( hStפ5ט

 ונמי' מ' נמי' ננ"י )ען כוונה צריכה לכ"ע אמירה אלא בו שאין בדבר אבלמעשה

 שאר או שולב א, טפה או !.צ'ת שמל כנק נעבדה ריפאה סצנה חה'ה 2"קי)פ
 טי' )ע'מצות

 י""
  להוציא  מכם  יקריב כי  ארם רכתיב  מראורייתא והוא ש  תרע יסי'

 נעשה דאל"כ במצוה גזל שום יהיה שלא בדבר להרחיק הזהירו והרבה הגזולאת
ק

 ביב כדכתיב נ'ה.ר ,לא גמטקו ,עשה בדבבה ושות שפנל טצמ נ5 לש
 מ"7 נפסקיס )כ7"ית6 סלך הדרתעמ

 וניות"
 העושים מרובים דוטה אינו ואש"ל ע'(

 : עם רב הוי דשל*ה טשטע ע"א סיב ובטנחות . שששים לטיעופטצוה
 שיורי דם שירי כדאמרינן ודקדוקיה פרפיה בכל הטצוה לעשות שידקדק)יב(
4 לי. כאלו עליו ומעלהטצוה * - *  * 
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עז מצהב יהירת הלכוח סח כלל ארםחיי
 טצ'את טאל, .ומי בעברה שרת שלא ר"ל גל ט-,ב לבב ,בט31 נשטתה,גי' עבדת לא אשר תחת שכתוב שזה ז"ל האר"י ופי' במצוה. הגדולה השמחה)יג(

 מן רבע ,שו" עשש . :כ ל:הכע 14ץ n1UD יאטיי .אי,ץ
 ושטרתם דכת'ג לק-טה הסצנה *רז תבוא טת' וטצפה טטק זהירוסת

ל
 : ביה מאיר טחט'י ,נכהי חנם נ' עולנה אעלה ילא נ,.לאיינה רוד 1'אטי נטש'נ שלם בשני אחם עקה אלא בחם טצית 'עשה "א )סו(

 יעשנה אלא כמשא עליו והיא טמנה לפמור ורוצה בדבר ,חייב הוא כאלויעשה
 בזהשרצונו

 רוח נחת לעשות לעשותה טשתוקק היה בה מצווה :היה

 ועריו' וגזל אב וכיבוד צדקה כמו המושכלת טצוה ואפי' טיראה שיעשנה)יח(
 אלא מחייב שהשכל מחמת יעזבנה או יעשנה לא טחייב שהשכל דבריםשהן
 רססי *י 076 יכער 56 )כ67'ת6 ע"ז צוה שהוא ה' יראת עבור יעזבנה אויעשנה
 . ע5י( נוס סנסשיס וקני שפסי 656נעזיר

 ::,%:ב,מ%כ-ג::יג;ג ,: ק:ד:"מליב:יצ:כ ן:ל:ן1,."':
 :ינ"יייי,גים%'יויק94:% לעגן:יייב,ששלנ'

 כמת שהא לפי תדרשנה אותה ש שיבק מי ואין דורש לה שאין מצוה כל)כ(
 (p"O וכל טבל שנתעלטתי גי,עה,אנמ כטה חוום-ת טקטרגת שהכתמוטצוח

 טז,,ה ננד נ;נ',,ן קד:'יוה ת'טט'ש, (;ן לה,ן'רה טי ::ייןי:ךנגן

 ננק נו-קןמציתן יהפ"

 'צ'צןי
 'תןנ'ן:ןגן"ג%המ' ביד 'דלב וצ"ל שש להמה נוהמם פסולים ויריקות שבתוכו הטעות ופשיפאצדקה ,(י' 7,פ" ,נ.ש ח'וייי', :::::ב%ג :1 1,י"ה;,ך'ב:ן!;כדזב:ך,(ן' טרם לעשות מ לנרי .ש ,מט בהן "נמצא ה:י.ה

l~yWNi .י א, א'ס ג ש rr אי,ק טיק.-, ,"אוא 
 רג'ה :,ג:פ..כ:ה;.נ

 שם,
 ההו.י' ' שיקום ~-.ק

 טפם
 ט,טאת'

 טנ,ר,ן ן א לאם טה
 ב' פעם טשא'1 לספי שצי.ך טה רק נתקדש לא רטתהלה -ל רבהיאש,ן " " כ ::קעקן מ 4'1 יא,' ססר'ם שלהנליומס

 לאייתינמי:ד
 ט"י( "ק ין

 ברשותו יחזיקם לא -גם tffy לשם תו וא

 אעם ועשה ל"ת דוחה אינו אבל ל"ת דוחה רעשה התורה בכל קיהלוכב(
'שא.;י'

 עי
 'ין;'המלאבננ' "נח לזן'

 :DIRD י":ה nwpn 'יון שנ'הם "קי: שיגל )ע"י

 אפ" ק,רהוה דג" % פיז אס אבל בפט בא'ן nwpn וקרס ת2כקא
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 מצוה והירח הלכוח סט סח כלל ארםהיי
 אם אבל האיסור יעשה ולא הלאו ירחה שלא בענין ודוקא דוהה אינו %וגע

 ע65תי )וכן דוחה ס"ט עכשיו העשה מקיים שאינו אעפ"י הלאו לדהות צריךאעפ"כ
 נרגון( ס65 ד"ה סם תוס' קו' ניס כעתרן דוז'5ס ר"6 ס' ריס סגת רסנ"6 נ9י'נס7י6
 טמנו הקל עשה רוחה המור עשה אבל בעידנא בעינן ל"ת דוחה בעשהודוקא
 ר"ת עת"תיס' נ"ט )ססקיס החמור מקיים אינו עדיין הקל דעקר דבעידנאאע"ג
 תו5י6 ס6' ירניס עסה 6נ5 מס ונתום' ו' ה' 7ף ונינקות ע.'5 ע' ינער  ושייו 3ססתתי
 נ'(: e~D ע"י  תרו סי' נעי7נ6 נעינן 65רניס

 שעושה ורוקא תוסיף לא שנאמר המצות מן מצוה איזה על להומיף אסור)כג(
 שאנו שמה שיאמר כגון להומיףבכוום

 יושביי
 שאנו מה וכן בשטעייצ במגה

 הקבלה כן שבאה יאמר ימים ז' רק בתורה שכ' אע"פ ש"פ בה' מצותאוכלימ
 לישב ויתקין ימים הי מצה ולאכול בסוכה לישב ציותה שהתורה שבע"פ תורהעפ"י
 רש"י ש9 תפילין זוגות ב. כשיניח וכן התורה מצא לקיים כדי מצה ולאכולבמוכה
 שבע"פ תורה עמ"י התורה מן המצוה וכן כשירים ששניהם ויאמר אחת בבתור"ת
 וכן דיומא מפיקא משום ח' ביום מצה ואוכל במוכה יושב אם אבל עוברה"ז

 ה% א' זוג שפא ממק מחמת בב"א אם" ור"ת רש"י של תפילין זוגות בכשיניח
 של תפילין זוגות בל יניה ואם תוסיף בל משום כאן אין בזה כיוצא כל וכןפסולים
 אפי' עובר ה"ז אחת בבת כשרים לולבין ב' כשימול וכן אחת בבת ר"ת של אורש"י
 כוונה צריך בזמנו שלא אבל כוונה א"צ בזמנו לעבור דקי"ל להומיף מתכויןאינו
 בתים או פרשיות ה' או ויומין ה' או ציצית ה' לעשות כשמוסיף וכן לעבורהוקא

 דמה"ת דאע"ג ביום קי"מים אפילו א' מצוה לעשות מותר אבל עובר ה"זבתפילין
 מותר ט"מ יצא ביום א' טעם שבלולב טינין ד'כשהגביה

 לי"
 פעטי' מאה אם.לו

 וכן עובר ה"ז היום כל- בלולב טייב דטה"ת הקבלה שבאה 'יאמר אם ובודאימום
 מ"ע לעקור ואפילו דבר בכל לתורה חייג לעגמת לטי רשות אבל בזה כיוצאכל
 וכשם כף תסור דלא בלאו ,ובי דבריהם על והעובר 5'( )ינטות שעה ~לפי ל"תאו

 בלולב מיניק וב ציצית ג' לעשות כגון לגרוע אסור כך המצות על להוסיףשאסור
 ונח"ל תנ'7 ~יזון ונקינוך It~ds 7"00 ונסק"ג מתריס עס5כות נ' סרק נרענ"ס)ועיין
  ~שתבתי נערי ועיין 5"ס ועירונין ע"ת ומכס7רין כ"ת דף ונר"ס ג' ס"ק ונח"ל 5"7סי'
 שחות pS"7 כועס נעי נזקנו 5ענור 67טי5ו וי"ל סנ5ו5נ יויכין 7' נדין סוכה נסיכות3נ"6
 סגו51 5ו5ב ט' הרק"ם  3סס שכ' נ6"ר וע"ס כ"ז ס"ת תרכ"6 סי' h"w  עיין כוונםכריכות
 ל"ע(: וכרעת57ית6

 מקודם לעוטות צריך זו טצוה לעשות יצה שכאשר ענף לה שיש טצוה)כד(
 הענף שיעשה אפשרות שום יש אם מעכב אינו שבדיעבד אעפ"י אחרתטצוה
 לעשות אפשרות שומ אין אם הענף.אבל מקורם שיעשה עי הטצוה לעשותאמור
 וס, ד"ת  תוס' ע"נ כ"ת )גיטין הטצוה לעשות טותר מעכב שאינו כיון הענףטקודם
 : סע'כס(נעי

 טצוה איזה לעשות כשירצה שטרויה ר"ל רע דבר ידע לא מצוה שומר)כה(
 שנר( 6ת סתר ועניו )כסו וימתין שישמור רק ובפתאום בחפזון אותה יעשהשלא
 טשום בחפזון לאכול צריכין שהיו כיון במסח וכ"כ יעשה איך הימיב בדברויתיישב
 )ו6תרו' )עעסרס כו' הגורים "תניכם אותו תאכלו וככה .למהיר בא דשכינהחפזון
יוצער

~up 
 שיסדו וזהו המצות את ושמרתם מש"כ ג"כ וכזהו ונ"ל גנ"ס( יע6 ס' 9"ג

 לקראת הכון וזהו ומזומן טוכן אני שכבר ור"ל כו' לקיים ומזוטן מוכן הננילומר
 בנסיון בהנתי וכבר . פתאום בפתין ולא טקודם עצמך שתכין ר"ל ישראלאלהיך
 י בזה ליזהר צריך לכן כראוי קיימתיה לא .ופתאום מצוה עשיתישכאשר

 : וקן ובפני חכם כפני והירור קימה יין * ממכלל

 שאינו יניק אלא זקן אינו אפ" חכם כל מפני לקום ש"ע לקיים 'שתדל)א(
 י"ג בןאפיי

~'SW 
 טופלג שאינו -אע"ג העם משאר בחכמה מופלג שהוא אלא
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 עת וקן ובפני חכם בפני וחירור קימה הלכות סט כלל ארםחיי
 וראת טמנו גדול והוא העם משאר בחכמה שמופלג כיון אלא שבדורהחכמים
 : ממנוללמוד
 ובלנד הארץ ~ם הוא אפי' שנים ש בן דהיינו שיבה מפני לקום מ"ע וכן)ב(
 ? לסומכו יד לו וניחנים ~דברים אותו מהדרין נכרי זקן ואסי' . רשע יהיהשלא

 מילתא מוכח דאו אמותיו ד' לתוך משיגיעו מפניהם לקום חייב מאימתי)ג(
 שיעבור עד כך ויקום הידור כאן ואין היכר אין ד"א קודם אבל עומד הואשמפניו
 : אאות ד' ממנו שיעבור עד וי"א פניומכנגד
 אלץ בהכטה בשוין או אדם בני בסתם ודוקא קוטתו טלא לקום וצריך)ד(
 אלא קומתו מ9א הזקן בפני לעמוד א"צ יקד הוא אפי' חכם אבל -rpt הואשהשני
 לקום להתבזות לו אין טהזקן יותר חכם ילד שהוא כיון להדרו כדי מעטיקום
 : הרקןטור

 קצת הורנר ל, ועשה ~תלף'ד, ביבואפ. ה'ד4- לו יעשה אלא הביר, טפה א'לקום
יל  : ויראת נאמר וע"ז ד"א לתוך כשיגיעמפניו

 ערומי' עומדין שכולם בחדר במרחץ ולא בבהכ"ם לא ממניהם עומדין אין)ז(
 הירור בה שיש קימה והדרת תקום דכתיב נ'( p"D נ"ך )עיין שלום ליתןשאסור
 : חייב החיצון בבית וכ"ש טרחץ של אמצעי בביתאבל

 במלאכתו שעוסק בשעה ת"ח בפני לעמוד חייבים אוטנות אין*בעלי)ח(
 כיס. חסרון בו שאין קימה ה"נ כיס חסרון בו אין הידור טה להי7ור קימהדמקשינן

 שהוא בשעה אבל לעטוד עצטו על להחסיר אסור אחרים במלאכת עוסק הואואם
 : חייב בתורהעומק

 ולהטריחם ספניו שיעמדו כדי . הצבור בפני לקבור יכוין שלא מוזהר החכם)ט(
 : לו הוא וזכות להקיף -ו אפשראם

 דינו הדור חכטי משאר יותר בחכמה למופלג ברורו ומפורסם הדור גדול)י(
 שיתכסה עד יושב ואינו עיניו כמלא מפניו לעמוד וצריך טובהק רבו הואכאלו
 (6ין ו5ס' רק"ג מ" 7 גי וינואר מנסק נרכו הנוהג" 7יניס )ת"י .ששב ער אומעימו
 : מעתקתי( 65 5כן מנסק רנו הום נמןסכים

 : להורות שצריכין לארבעה חורה קרכן אמירתסרר
 כשהיה שהרי ידו השגת כמי והדל עשרו לפי העשיר לצרקה שיפריש ונכוןראוי

 וא"כ פרת או פר או עגל או עז -ו כבש להביא צריך היה קיים המקדשק"ת
 כפי יפריצו ולכן נשכר חוטא יהיה שלא ירויח מקדשנו חורבן שע"י טמתברלא

 יאמר שלא ויזהר תורה ללומדי ויחלק הנזכרים מהבהמות א' שווי כפי ידוהשגת
 נותן הריני יאמר אלא בזמה"ז תקנה להם אין דא"כ לתודה יהיו האלההטעות
 תקם"ד בשנת עשיתי וכך תודה הקרבתי כאלו נחשב שיהיה ויה"ר לצדקהזאת

 שיח אלא לנו אין הזה שבזמן ולפי . )ספו5ווער( שריפת טחמת ךנס לישנעשה
 דפ' תודה פ' אמרתי תחלה דהיינו התודה הקרבת סדר אז תקנתי לכןשמתותינו

 ער השלמים זבח ואם ויקרא ובפ' כו' נדר ואם עד השלטים זבח תורת וזאתצו
 או פר מביא התודה עבודת היתה וכך . זה נוסח ואח"כ תאכלו לא כו' הלבכל
 חודש י"ס בן עד יום ל' מבן עז או כבש או שנים ~' בן עד יום ל' מבן שהיאפרה
 יכול נטצא הודש כ"ד בן עד יום ל' מבן איל או -ו נתעברה השנה נתעברהואמ

 הביא ואמ שעירה או שעיר גדי' 1:4 גרי רחל או איל עגלה או עגל פרה או מרלהביא
  ק'(.  עיונו  לפתילך עותר 7ננונ"7 סכ' נכ"ע וע"ס p"sw עס5' פ"6 )רוונ"ס כשר ה'מיום
 עשרון עשרים מביא היה שחיטה וקודם שם אותה ומקדיש לעזרה הבהמהומביא
 טביא מחטצן וכיצד חקץ חלות עשר עשרונים מעשרה ועועיה rtw לוג וחציסולת
 בפ"ע ועשרון עשרון כל ומודד המרה וממלא המדה לתוך ונותנו חיטוץ כדישאור
 של חלות ל' עושה הנשארים עשרונים עשרה וטן במקדש שהיה עשרון שלבטנה
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 תוריו קרכן הלכוח סט כלל ארםחיי

 נגש"נג צל וייזקק יךי:י זנ ו::ך הג,"
 תק.1ב נ;יעותגנזהסט,:ה:י :גי. ו:נק,!,מץ;:::ץך 2ל ,:מ' :ר.ייר'וי'שין. יוגג.:ייפצןני ן1,י4מ
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 ךך,י ,ג ארא יי י: .י"נג,".ש נימנ טייץ , -ך ג.,7 יז1

 neylet יגיס הנק שבחש שנ",

מיןאן-
 : נו' 4ש שגשוז רהטן טין ררא יחי." כו' ונשלטן:ן

___ג

 ת ב ש ת ו כ לה
 1 יק"ט( )טיען שבת מערב שבת הכנסת יין * אכלל

 :ע::נז%ננ:יךק"'7;זיגנ ::נא ג וגנוהגם ירעו לטעק * לישראל הקב"ה שנתק והברית הגדול קאות הוא קודש שבת)א(
 . שלו הכל כי וטטונינו ונשטתנו גופנו בכ5 ולעבדו רצונו לעשות וטחויבשעבדיו
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