
 ערנה הלכות קלח Lh~ אתםחיי

 . ועי"ה הסליחות ימי רין * קלחכלל
 לפסו לשוב וצונו אותנו להיטיב הרבה יש*אל עטו את הקב'ה באהבת )א(ן
 .ימנן ס,נ"ד היא א,:,ל "דש ס"ט ן בגל טובה שרחעו.נה "אף ש;"א חנגל
 ,או שניית ליחת ל: זן עריצה ל- פסי הקב'ה !1 יאט- מהפלל נהיסשה
 דבי בתנא ואיתא כפרה נטר שהיה כפור יום עד שם ונשתהה אפול ברהעלה
 דהיינו שבכולם אהרון ויום ותענית צום ה*מימ אותם כל נוהבימ היו ישראלאליהו

 :ךנ,:1, כניי( י',נ,ן:קגצן t'ayr1 % (4(ס,7,נ( (:ןזז:;ג
 ";יי:ס:ן:זן שנשייה לו: יג;ליוז,ז:%נןי,ץ:ךיןכגיסלג

(:ן'לגוגעג;"
 :1: דיגדג :יגנידו:ן.ן:ך

 לתשובה לבותם שיעוררו לבותם ולהחריד העמ לב לעורר הוא התקיעות ועיקרב'

 ,דן'ב 'ח-ד.. ים תם ש.פיבי .תן ~Ds :סיט'נ :"הנלההי'ד קל צ; נ,1
 1 י ו- ית ציק תתייבל כיה (ת"י=זה
 ,עזן ל לץ;11:"ה ז: ג :: DyCD1 1ג:2ן2 "ך;ג: אלול שבחודש לרטו אלול ר"ת לאביונים וטתנות .לרעתו איש מנו' ומשלוחלזה

 ם טעטזסור ש': ס1ב "ת- נריחק להם אלא ?כלאנה שאין ט'וטכ'ש
 אלול כל ל"טוד טקוטות בהרבה נוהמן לכן תשובה ימי שהם כיון)ב(

 ין' השזנה 'ט' " הטחע:'ס להקערות טהרן אלי 'ט.ס ש:-' ",ק לס,.י'טים
 קורס 'טיס ו' מתע;.ם לפינך 1';'ר:'נ חשנה :שבת ':: ר ב-.ה להתעבהערא'א

 טשבוע להקדים צריכין והיו *מים ד' זו בשבוע אין שאן ג' ב' ר"ה חל אםואטנם

 שקבע. טעם חור . ('הית דעהן ,ם ב עגם להתענות הצב,. יכ יעיהנ'ןא'
 %%נמגג גנם :גב מג 1גי1םז4:?ג צ(חגג
 ק ע.'רם: ,לשובחטאת,

 ו 1
 ק ק ן

 בעינ: זינהשהות ש:נ'ן נטקכ ען להםשטיבנו

 4%:'ם יק,::ג;:ןגן.טע(י.זןן::;:ןצג,:,יו4"ייגת'ךד טוי נג גן גי-אש,ש'הא אטש 'י1ש.תן
 וי:1 גל צ:.,ס'(:בןזטנ,ג גביען:.,ךןגיגג".;נג;%

 ג2 :ןץ%סגןב::ע':.זך קמ,עגגו:;ינונן::ןעה,גע2,
שצויכיפ599
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קצו רעה הלכות קלם קלח כלל אדםחח

 והבקשות התפלות על כונתו ואין כנ"ל בתשובה ולשוב תקורשצריכים
 חילי איישר וגני והתקיעות הברכות סדר, על התפלה השומעים 'דעת וטבלבללנו שסידי

 פמו ישים נשסעים שדבריו בטקום י"ש לכל ראוי ועל'פ הזה הרע הטנהגאנטל
 )ימו" כו' לטחות בירו שיש מי כי הזהלדבר

 שאינו בעצמו והיודע יכמר( רקום
 אין נאם ה' בעבודת א"ע להכניס לו אין טשגגה אפילו לשטור ויודע טאודבקי
 כשאר דצ"ל וג'ל ן5נו( נסס )""י עונשין בשאר לו טקיפין אין ובקי והגוןרמוי
 ואין מקיפין העבירות בכל והנה טקיף החנוני כמו ~מתנה הקפה לשון' והואכו'
 בשבועות אסרו וכן השם בחלול מקיפין אין כסו לאלתר גובנן ובזה' לאלתרגובין
 סיד נפרע ובאן דורות וג' ב, ם עבירות בכל השבועה על כשטאייטין לייטדף

 אין בחזקה שתתפלל סי אבל לקהל טרוצה ושיהיה רק כשירים ישראל כלומיהו
 אעפ"י יתפלל לא התפלה בשביל טחלוקת 'שיש רואה ואס אמן אהליועונין

 ויו"כ בר"ח יתפלל לא חודש י"ב כל ואבל "מס"ק( )מ"ק הגון שאינו מישיאפלל
 תחנון שא"א וציצים מותר "ר"ה אפילו סליחות יטי כל אבל' אחר ~כאאא"כ
 לא שהגר"א וכטדומה )""י( הלל עד מותר בר"ח ואפילו להתפלל לאבלמותר
 ליתן עליפ נוראים ביטים להחסיר ויש . בר"ח שהרית אפילו להתפלל ממחהיה

 תעניות הומר כלעליהם
 בשם עור וכ' )""י( מ"מ בכלל תפלה בהלי כמבוילר .

 אא"כ ויו"כ בר"ה ש"ץ להיות ראוי אין נכרי, של הערכאות ההולך אטתהורת
 ו'(: ס"ק נ"ג נם" )""י תשובהעשה

 א. יום תשובה העושה שכל חז"ל וקבלו השנה מן האחרון יום הוא ער"ה)ה(
 ואמנם הקברות על לילך עוד נוהגין ויש ובוידוים בסליחות וסרבים היוםקוים מהרבה ומשכיסים מתקנים שכולם נהגו ולכן , השנה ~ל שב כאלו חשובבשנה
 החצונים אז כי קרי 'מטא שהוא מי לקברות יכנסו שלא מאוד לזהרצרינים

 שלץ מאוד נזהר ~היה הטזיקין הם כי ,שעימ קברי על ילך לא וגם בוטתדבקים
 אל ודורש בכלל שיהיה הדבר שקרוב המתים מן ולבקש להתמלל מגסתוישים
 שם ומרבדם הסתים הצדיקים בזכות ' הסד שיעשה להקב"ה שיתפלל אלאהמתים
 שבין בעבירות ומב"ש %ו בכל לשוב לבו על אדם כל וישים ובתחמניםבצדקות
 למצוה עצמו יקדים אלא טחבירו מחילה לבקש עיה"כ עד ימתין ולא להבירואדם
 ולא בנהר או במקוה לתבה אדם לכל וראוי ובטצוה בתורה יץמוק היומוכל
 ? מתשובה היום כל דעתו ימיה ולא היום הצות קודם שעה עד לטבוליקדים

1
 לעיל נתבאר תשובה ימי ושאר וער"ה דמליהות א' של אלו תים התענ ' י )ו(
 : תעניתבהל'

 להיאות בר"ה שבת בגדי ולובשין י"ס לכבור בער"ה וממתפרין מכבסין)ז(
 : התשובה אחר טשפטנו לאור שיוציא עליון בחמד בטוחיםשאנו

 ואטנם נדהים מעינש להנצל כדי בער"ה נדרים התרת לעשות, נוהגין)ח(
 נדרים הרבה יש כי 076( נעכלת )יתנו"ריס נדרים הל' שילמוד אדם לכלראוי
 שהוא טה שיבין נזהר שיהיה אדם כל צריך גם בהם ונכשלין אותם להתירשאש
 טבינים שאינם טהיראים וראיתי תהינה איזה שהוא הע"ה שחושבין כסו ולאאומר
 ט5,עומ חדר נרריק )ריח t"ps בלשון נדרים התרת של הנוסח שאוסריםבלה"ק
 המכ חיך תו חרמה חיך המב ויין אתיר ויימ קעי ארן מון ולטוון המב מיךווחט
 אורסה אוסר בין חיך יאמר( ואז לו )ויתירו טבוטה מדר בארר IM~)'A אירמוין
 ויין(: חן מם גמר ער *מן כדר מיין טס, וער מיך ווטןמז

 ר"ה: ותפלת ר"ה מיי יין * קלטכלל
 ר'" בליל)א(

 כסאות להכין העת הגיע כבר כי ורעד ביראה לבה"כ יכנס
 בזמנו מעריב להתפלל נזהר שאינו מי את אדם לכל וראוי ממעל. בשמיםלמשפט
 טעריב להתפיל יה"כ אחר עד דר"ה9 א' טיוח שהוא אלו ימים בעשרה יזהרעמ'פ
 אומרים שאנו וכשס ורחמים תשובה ימי שהם אלו ימים בי' כן ינהג עכ"פלעולס כן לנהוג דעתו שאין ואף השנה בכל נזהר היה שלא דברים בשאר ואףבזטנו

 שהקב"ה593
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 , רןה ה5כוק קלם כ%5 אדם .חיי

 !! ,נ 4ג "קיק%:י יו , ,' מכן ני7 :% ":.. מ! "ו כ"7עשש "י ש ה שא ושריצ

 ן י,ם מף1
 כיחש-אסו'ננע

5
 יענ::גטקו; ג"" ךג'ל ך(אייי:וגנכםיבי:ם,' "(אישנ'
 מ, סג1 %(ם;1 נ':: :שי מגין :נ דוג-',1 יקוהנ

 : בצנוקולות דגמוןשעושין
 כדיל

 נתני, :מאללג

-DD1 

 דרסי,
 ;שכוסי DL/1yI ,ק יים דוני נשאסי 1:ן

ה 'נ',נל ש  לעו' 
 "ייה:'( :::י'4( י'ול,"נ:ן"אי:.4 היש ל'א שתבקש

נ(י , ג- אין ז ".תל ג תן ונסן שבניסח כ:טן
 ;ביי נ,' 1ג;11צד'ק'ס ,אלא צד':)ם "או ,לאע'אטי אכת אלאןויניה אכתשנס
 ,ט.ט בשבת f.y~ln שאן טש תי,עה ב4ורר'14ת'יפונרק א, בקידוש ב'ןאוסי'ס

 ( ףר "יב
 להים לאלהר וההתפ תנתב יחוררו אתך י ' ל'

 נדין ייקרש 'יט שאי בטי ד,לק'ס 1;י,ת ייל דשלחן ירה לבנתן בטאו)0

 יען"' י ק מג :ג( ג:;ג%:ק:;י("
.( יי ג ננום טהנס hS !זה IDO יעטהקם.ג4
 ש י 'ה ,ם שידגש ה;ה': ראהט בפ-יע דהפ,ח עלשיביך

 )"יי'ה שקיי'ן לפתן wa רא,:ל'ן טוב 'והר :גש יאש ,,א החב לדב ולאלרא'ש

 בהצןגעשנה

"1 
 ט'מ ,גל שוסן בשי

 טת'ק:
 לשייש איל, 11י נינק'ב

החרדים394י
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קצה ר"ה הלכוח קלט כלל אדםחיי
 דאו המבלה בליל לא ים אלו בלילות מתם ישמשו לא ה' דבר אל החרדים)ז(

 נש:נ:ס ה'1 (4' בשם למבע הנכלים אל, ממום ני נה': מף ,:1בל זןיגי,ןיןי::תהןיני:י:י1

 נ שיער טסחיטת נזהר שיהיה ובלבד יכול אםבשחרית

 ש: ג 1 נרה יד (גי "סר ,ס. טט'עגיג ב נו'בנש'.נל נ'ל :ז-.גסהשטש 1;(,.לטך.4 ז,י:ע:,:7.ג
 ע1י, .י1ר.,ע,,התס."טנק .,אניתם 1,ת .,-.יר ס'ט,לל-:- ר4."-היעה

 טעהן אס ,ט'ט חונו- 'עקב לזיע :ר,ו,טי'ם (לא ה,:,ר הים1עשן
 ולא לחצות קרוב ער בתפלה ומאריכים כסדר 'ולומר יחזור צריךלחבירו

ז טענבין אק והתיעיה שהכרנות מוסף לממולל ,נול ט.ט ש,5י ל,עהי,ג:נ'::,ן
 שם שיש % %לד לו אפשר ואי בישוב שדר ויהיו )0

 גניי
 מאוד יזהר

 :ב,:,ע:",נ:"יק ינ ג,ך:ינ,לןינךלי:;יב גב "ל דאף הצבור מתפללין ' המקוטות שבכל שידוע בשעה שחריתשיתפלל
:ם(!ן

 ךע"
 %:ה( ,:לו1ק Dnntr~i סלן ג(:י יז;ס :לדצ"ג :ו ו:די"ך" "זי":ןבהגיב: י%'י.ך(ך:ל%ג4:1 :::יען גם ו' :ג

 ין יךנוס.ח:ד ילפוג.ויס,:ד נ'יי:פיעגצ:(ייג% ן: רבך גם :ו לש1"
 4חיים "י,ז צגן:וג% ל1צ ן מכל :נג%יצמ"אוריגןגןצציישבג%
 נדזיטדפיןג'עיי

 שלא שהרו ובלבי ל"'עות כשר התם שכל
 שטחה אלא הוללות של שטחה לא ושמהים ושותים "וכלים התפלא לאחר)יא(

 לטען שבעם כל יאכלו לא ואטנם תשובה בשבת ולא בר-ה טתענין ואין טצוה.של
 ש ב 4י2 %1עולם

 קמרצגכוי
 1"נ נוה הללו11%:"1ך:1ש(וג:ז:י[':ךענדימא -קיאחר- )ה8 טיאור צ שהביב מאכל בר"ה

 אבל שיר בדרך כשאומר דוקא היינו ברין תלוין ועכשיו שמחה הוא שהללטשום
כ

 שאינו ןר"הקמי %4 )יב(
 ק

 ואטשר ימיו יל להתענות א"צ לנפשו א
 מתענה וא.ט רגילתו וטשנה להתעטת ,רגיל שהגודע טק,ט"ו באתה שקבלהטה
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 ר"ה הלכות קמ קלם כלל ארםחיי
 להתעמת אסגר בלייה ,ם.ט בעצטי טעייה עשיו. ,כן רע דבו ירע ,לא אק כל6 יארע לא א' טעם שהתענה מי אבל להתענות ברגיל דוקא היינו שנתו משליםאינו

 הטתענה ומ"מ ב' ביום גם יתענה א' ביום הוא אמ בע"ה ת"ח המתענה)יג(

 רנשלטא תשינה סחטת יו דלים מהטת לט";ה שט" 1"ךבכי
 r"y1 . לר שאץ צ-ך ג דצ':שאר,

 לע'לק
 ' לנשל שאנ,י ..י סי' ".% גלל

 בנדרץ1
r'RW1 אין ר.,ם רק געלת רעתי 

 ק ,ץ
 ך

ה
 ושאפ.' לפ. אר'כ.א ל',ט'א ,נדשנין יטיח ב' twly ב'א.' אמ" ר.ה של "ט ב' לא(
 ,.קדש. ע-ים 'נ,א, דשטא ל"מ מלל ל' ים ע,,טץ ה'1לעולם

 ע:ט,ר ת.ל של ש"י שאט.1 ש;ט'4'א ניל .דוה .,ם נא,ח, 1.קביהעו.םואם
 :יי,:מז:.ל':ן(:':":1~1:ג :גגיהק% ,אנ וין יק ידזש ליץ לא "קש ,% נינפ.ןגן(גדנ
 כטב,אר בשם אנזר ש ונגלש שנשר טה חק בשני ;פ ז י.הב;אי ך:(ן'עש:;יג ך;1 ן:,ו~ם D~lySe 7ב:1ה41 ג:,,ששה:::

 ן )ל'י(גנשבת

  שופר וריברת 'ונל 'יסר.:נאטישל ג:ג?:שיייי ,גלמןוגיי(בת ש "קפ"ו( )סי' השופר יין * קמכלל
 יעילה שופר ;קרא ולא קגם"ההל,ל חללתן: e~y הלע געימי:::ן ל ל ל י ל ל , ; בשופי בי'ה אף בשופר התפ טההרועה
 בנפ,פ'ןייצגה

 ליטזק

 א'ס טצ'א ג אם ,ט'ה, בחשונה גבו 'נאף אהד שי
 רכלן טרייה בריה א, הזה שיהגו יבלנר ,פש,ט.ן הלילין שקינותיהן:מם

 ז;ית., ט.ן של ,44פ'ן"פי'אניל י". טן :י.1 הול י:~יגביי::

 :ן קין':בן:גג איא שימי וקיא יקא ך:ךל ה'י' מ":%::ג
 : פסול בדיעבד אפי' ולכן התורה שהקישן כיון מ"ט חלול אינו וראםחלול

 שטרו שלא נר, וטנאןיי:וא טכאן ויריאה אצבע,ת', בארבע ביר,התוקע
שנו

 מן אחד עצם בולס בבהמה מחובר כשהקרן דהיינו זכרותו הוציא בלא )ד(
 ונכנסראש

 לחי
 ש-ז שופר מפ וכשע,ש.ן מנקנות כזכרות השופר של הללו
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קמט רשה הלכוח קם כ% ארםחיי

 בו ותקע נקב בו ועשה בתוכו הניחו אלא הוציאו לא ואם הזכרות עצםלהוצתו
 אבל הוצץ אינו במינו מין דקיהן חוצץ אינו זה ועצם שמע שופר קול שהרייצא
 יצא לא בו ותקע בשופי הלול ועשאהו אותו ונקב הזכרות זה ןצם הוציאאם

 פ"א הוציאו דאם וי"א כשסומרת חלול נברא לא שהרי שופר נקרא לא זהשעצם
 )6"י(: פסול השופר בתוך ונתן וחזרונקבו

 והחוץ לחוץ הפנימי שטהמכ'ן החלוק שטהסכין כדרך הפכו שנא לא המכו )ה((ו
 קצר בטבעו שהוא העליון צר שהרהיב א אע שהו34 כמות שהניחו שנא לאלפנים
 אלא כדין1 נעשה שהשופר אפי' או רחב להיות שטבעו בראש הטחובר הצדוקיצר
 הפה אצ5 יחוץ צר והניה השופר היפך והוא הקצר בצד לתקוע התוקעשדרך
 והעברת דכתיב יצא לא בוותלע

1 
 העברתו דרך דר"ל חז"ל וקבלו תרועה שופר

 בו לתקוע צריך כך טחיים בראשו מעבירו שהאיל גירולו תטונת בדרךכלוטר
 ועיו"כ י וכיבס 7"הי סקופ 3515 נס' נסוכה וסריטנ"6 ער"ן )כ"כ הקצר במקוםדהיינו

 רק ברמס בר""ס דסס"כ ומיל  לעות ולסין 5"סעכת6 הייכו הווצר ען כתכתיבנירוסלעי
 כ' נסרי, סטרי שרין סכ' עה סר6"ס כרסום נסחט סו51ר  תן סכ,נור olcnעירוסלסי
SIDD7כבר יובל של יה"כ של בתקיעות נאפר זה דפסיק ואע"ג  יוסעברת( סה"ת 
 : שוין יובל של ויה"כ ר"ה של התקיעות כל שיזוין ג"ש דילפ"נז חז"לקבלו

 הבמנים בין גררו אם וכן כשיעור בו שנשאר ער וקצרו ארוך היה אם אבל)ו(
 שהיה התמונתו אותו שינה לא שהרי כשר מאוד דק שנעשה עד מבחוץאו

 : האילבראש
 שיהיה ובלבד טאור דק או עב קולו שהיה בין בשופר כשירים הקולות כל4ז(
 פסול בתהלה שהיה מכסות אהה דבר ע"' קולו נשתנה אמ אבל עצטו סחטתקקול
 סב החיצון על עודף הפנימי אם בו ותקץ שופר בתוך שופר נתן אםלפצך
 טהמת הקול נשתנה שלא והוא יצא לבד הפניטי קול אלא שומע ' אינו שאזצדרין
 דשופר יצוא לא קולו נשתנה שלא אע"מ צררין מב' בולט הפגיטי אין ואםהחיצון

 רק ובולס קולו נשתנה לא אם טכשורין ויש שומרות ב' וקא התורה אמרהא'
 בצ. בולט ~יה לא ההיצון שגם ובלבד הרהב מצד בולם שאינו אעפ"י הפהלצר
 שופרות: ב' הוי דאזהיהב

 בין שהוא כל עליו הוסיף אם לכן שומרו' ב' ולא אחד שופר רקי"'ל ביון)ח(
 באור חטמו אמי' שופרות שברי דיבק אם אפי' ולבן פסול במינו שלא וביןבמינו
 פיו צד של בשבר יש אם וא~' שופר מזה ועשה רבק בלא וכיף טניה יחדודבקו
 שלא ובין במינו בין עליו שהוסיף כיון כשר היה עליו הומיף לא ואלו שומרשיעור
 שופרות: ב' דהוי פסולבסינו

 וכיוצא בזהב אפילו מבחוץ צפהו אמ אבל ארכו על עליו כשהוטיפ ומ'ז)ם(
 לא אם מבחוץ סטנו יממה אלא פה הנחת מקום צפה לא, אם מינו שאינובו

 לכן דימם הלוק? בו שיש ולסי פסול פה הנחת במקום אבל כשר קולונשתנה
 ישתנה שלא וביבר טצופה אינו כולו פה הנחת מקום עכ"פ שהיה בזה לזהרצמך
 דשמא עושין יפה לא צבעונים במים צ*ורימ בשופר הטציירים אותם ולכן)י( י פסול ראז הצפוי מחטףקולו

 : לנאותו ציורים עצטו בשופר לחקוק מותר ' אבל מץמ קולונשתנה
 תקיעה שיעור בו אפי',נשתייר נקב בו שיש בשופר לתקוע אין למתחלה)יא(
 אם שלם שופר כ"כ טצוי לו אין ואם לפחתך והקריבהו פגום שקולו משום פיולצד
 שיעור בו נשתייר לא ואפילו בשופר כשירינו הקולות שכל כשר הנקב סתםלא

 במינו סתם אפי' לעולם פסול רובא נשתייר לא אם הנקב מתם אם אבל )יב(1 :תקיעה
 נקשה ולא שופר שם מטנו במל רובא נשתייר דלא רכיון תחלה שהיה כטותוקולו
 אך הפסול שופרות ב' או אחר ודבר שופר הוי ינמצא זו מתימה ע"י אלאשופר
 דוהם המתימה שיהיה )6( דהיינו תנאים ב' עוד דבריך י"א רובא צו נשתייראם

 שלג אבל השופר לגבי בטלה הרוב שנשתייר כיון דאו קרן בחתיכת דהיינובטינו
 במינו597
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 ר"ה הלכוח קט כלל אדםחיי

 רובו שנשתייר אעפ"י )נ( וע"א שופר והוי השופר לגבי בפל לא לעולםבמינו
 שנשתוה נ.,ן דאל.נ שנ'קכ קודם ג-ה למ" ל. ידו ש ס מ"מ,סתט1

:,סיימך

 "ן"
 ולקטי יוכו נשתי. וסנ'סנךה:א'ס הסיסי: %

 נלאם אע'ס ם';,

 ב-
 רהיט "יא :ק"' נ, שיש אע.: יע,

 ילנט,ת שחו-1
 211 רגת.טה:ן 'ו ר.טו "ט קורם נוגר אם אגל רל2,סר  יטנ"ררשעה
 .ש דבנ'קב טש1ם רנ'טי טנ'קב יניעסס1ל

 ל
 גךמגקנםק הי טקס

 בה.ט ריבה :אודיק.' :ןל ניע יוסרק ביל נסיק ;בי ;אלוויטה
 יש אבל כשר הפה לצר תקיעה שיעור נשתייר לא אפי' ואז ט'( סי' כ57עי5ופסוק .טש'ה"

 ;2,' גק :בי::ך גנוג:,'יענם:"1:םיפ:ל1:':'בם
 'ינז נ-.נזל, ריב, ל,רבק:;ס,ל ראם ח'ליק ןש י,בי נרוק ואם פסול ונךסמה

 דבקו מתיל ב ומק דדויי ותאבי*א"ט
 מהמתק

 'י ן' ב שהממו.
ף י.ל

 'ק
 י י ק

 ק4נ י ,' ם-ו י ",2"

 הגנתי 5" ע"ס כפגם נסופר תני 5" סכן קטרון נו "ין נסרק חסרון נו סיס כמגסנשותין יי2ייך7גיו:ם::17י יהןי "2ידר1ונג

 ק 7".יזן"'7.ן7"7ינ"
', 

 ן ". יככקנ( יי_סר6"י

 בחינו דמין הפסק השוב ולא פיו לצר שלא אפי' וי"א כשיעור ניו לצדנשתייר

 צנע השופר שא'ן גנן סס1ל בו יתקן נ, לספד טפן השופר את ם'ק2

 קא' הנם רפוס שאג. שאנל 'לק " טךנ'ן אין D"D1 נ% נך העקד'אק גת-אשי לא אפ", .1צ'אבר'ינר
 קא' הנא אבל ,ך שה ני"."ת ,ין טשלנם .רנה שר,ק'הה טשטןושתם

 טצרכו .והר יתקע דיסה רובה נו 'תקע שטא "'הש%א
 )ק'"

 סטט,שטע

. ----- -----
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 קמא קמ כלל אדםחיי
 הלכו"

ר ר"ה
 אינו שהבירו שיורע לא אם הבעלים מרעת שלא ליקה אמור להתלמדאבל
 : בזהטקפיד

 ע"י אלא לקיימו א"א אם ס"ט סה"ת מ"ע הוא שופר דתקיעות אע"ג)יט(
 מצוה ש:תבמל ומוטב דבריהם רבנן העמירו דרבנן איסור רק אפילו איסורשיעבור
 היה אם ולכך ועשה בקום דרבנן איסיר משיעבור תעשה ואל בשבטה"ת
 השופר שהיה או בטלטול שאסורין דברים שאר או אבנים של גל השופר עמזנח
 לשופ או באילן לעלות אסור לנהר מעבר או לתהום דוץ או האילן בראשמונח
 בלא"ה א"א אם קטנה בספינה או )סר"ס( שקורין במעברא ולעבור להביאו.בנהר
 )כש"כ המתירין על לסמוךיש

 מש""
 ם נה5כות ככתנתי חס ועיין תירט רסי'

 סותר לתהום הוץ- אפילו להביאו לשלוח כגון לנכרי באמירה אבל o7h)נשתת
 די"א טיל 9"'ב הוץ אפילו הביאו הנכרי ואם דשבות שבות דהוי מצוהבמקום
 שרי ול'כ אמות ד' בתוך למלטלו טותר דהא בו תוקעין אמ"ה. דאורייתאדהוי
 להנות לא וטצות והנאה באכילה אלא לתהום חוץ בבאו הו"ל אסרו דלא בולצאת
 שופר נכרי עשה ואם לתהום מחוץ בא כדין לד"א הוץ לטלטל אמור ועכייפנתנו
 עשאו אם אבל אדם בידי שגמרו כיון נולד הוי דלא בו לתקוע טותר וצלוסקרן
 בו ואין לצהצהו יין או מים לתוכו ליתן ומותר נולד דה"ל אסור ישראל שלטקרן
 : בלי תיקוןטשום

 : כהן שחייב ומי והברכות התקיעות תיל * קמאכלל
 משעת ומצותה' תרועה יום שנאמר בלילה ולא ביום שופר תקיעות זטן)א(

 בין לו והביאו ביום שופר לו היה לא אם וס"מ הלילה עד ואילך ההמההנץ
 טשעלה תקע אם ובדיעבד ס'( כ55 נרכות נה5' )וע' ברכה בלא תוקעהשטשות
 'ע(: )תקפ יצא השחרעמוד

 בר"ה ד"א יעבירנו שמא גזרו דהכטים תוקעין אין בשבת ר"ה כשהל)ב(
 אם לטלטלואסור

 ל~
 דהוקצה בו להשתמש אסור וביו"ט טקומו או גופו לצירך

 % מותר בטלטול אבללטצותו
 שוטה הרש ולכן חובתן ידי אחרים טוציא אין בדבר טהוייב שאינו כל)ג(
 להוצגם יכולין אין שפטורים כיון לדבר שיכול אעפ"י שומש שאינו הרש אוקמן
 יכול שאינו ואעם"י התקיעות ' ששומע כיון חייב טדבר ואינו שומע אבלץחרים
 בתקיעות חייב סוטא יתקע. והוא אחר יברך לתקוע שיודע אהרן שם אין אםלברך
 אם וס"ט פטור דסומא האומרים לדעת לחוש יש ולכתהלה אחרים להוציאויכול
 גרסא שהזמן ט"ע דהוי עשורות ונשים זה משום למלקו אין בכך הוחזקכבר

)תקס"ט(:

1
 רק לתקוע המתעמק גבל מצוה לשם לתקוע מחכוין אא"כ "'ה יוצאין אין )ד(
 התוקע שנתכוין אא"כ יוצאין ואין ממנו השומעים ובין התוקע בין יצא לאלהתלמד
 או ולאישוטע התוקץ נתכוין אם אבל לצאת יכוונו השומעים וכן קשומעיןלהוציא
 שיתכוין אלא לפלגני פלוני להוציא דוקא שיתכדין בעינן לא ומ"מ יצא לאלהיפוה
 השומעים כל להוציא מתכוין בבהכ"נ התוקע ומסתמא השומעין כל להוציאמתם

 לצאת לבו כיון אם לבהכ"נ סטוך שהלך או לבהך"נ מטוך ביתו היה ץםולפיכך
 יצא לא ושמע לו סטוך ביתו והיה וליולדת לחולה בבית תוקעין היו הם אבליצא

 : החולה אלא להוציא זה נתכוין לאדמסתמא
 בד"א הטעורב שופר קול ולא מטש שופך קול שמע אא"כ י"א יוצא אין)ה(
 קול או שומר קול שמע אם לשער צריך בהכ"נ תקיעות מבחוץ השוטץולכן
 נתבלבל הקבל ומחטת שם ותוקע הקרקע שתקת בסערה אסורים בביתהיושב וכן לבהכ"נ עצמו לקרב צריך ולכן מקום בריחוק תלוי וזה יצא לא דאזהברה
 מבהוץ למעלה עומדים אנשים' יש אם ולכן לו סמוך בעומד אפילו ממילאהקול
 מבהוץ שתוקעיו להיפגך ואם הברה קול או שופר קול שמע אם להבחיןצריך

 אם דדוקא שופר קול שומע בסמוך הוא אם לעולם דבזה י'א בפכםוהשומע
 תוקע399
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רא ר"ה חלפת קמכ קטא כלל ארםחי

נשטתפלל
 טחי

 משנם אבל לתקוע ומוהר יתבלבל שלא בנט,במה ס.דיו

 )תק"7(ו התקועות סדר קמב*כלל

 כ י,נל שן וב,וו.כ תיועהר,מ
ע

 הןקיא. י ג ת י ע. יי .ד:ןק,ע טליית שב.ע. שנ.ע 1.ש 4.1ק הרועה
 קעמיל ל'"טקעך','סישים

' 

 ומתאו בוכה שהיתה שר"ל מימרא אם ותיבב דכתיב ומצינו ובאיום

~%
 כמזזך%:( ןשצ;י4.יןג,ןמ),:קעוןיפ,'א,"ן :4

 %נ ט"מ (לנן :ךן:,ער, י'%יבן:ףדאהיפ
 ג יגן 'ד'וליפקיה לצ.אה

 1:(ג שוךי שן גחינה מ רנ'ין תרש.תךהיגךיתק'ייפקן
 ם OW3WOD, 'תק,עךתקענ1מ נ"אך:ו:)ע,:.:מנו.ג

 ירר' שכי'ס,כד דיא דהי',עה שטא ,א.נ ()נתבין( אגכעו קולהןעם

(:4'(ב::ם):כל"
 יי "ש ""ע" ש:-;wo~p1 קק

ש nwwn מי "" קנ11מ'י::ןני" סבישלבצ'י  

 ::עי:'א:דןתה גגיך:י:"ן:הם,דיג:חג
 ב תי'ת ,: קצה

 כצי ,אס חיינה :'עוי 'צא דחר,עה'שנאיתולסיי'קא משיעיך[שק,יהתק.;ה

 אחת בנת קות סיתר ,נו בתיירה 4 בשבר.ם ra "יוק; :ןמותי)י(לי,.רן

 בגא נוהות ז דרי'), ,טת כמה שדיא דיאהסידים
ד4 וג'וננסייו"

 גש תרגיעו דש.;ין ,יו'.ץ נ,חית נו,
ה 'ההקהיה ת-ועהייא.; גו ד  "תפ וי 1 נ 1צגש 

ע %
 ג( גגן 7::מומגי::גמ': בזג ייגב::'
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 ר"ה הלכות קמב כלל אדםחיי

 שברי' ג' וכן כוחות פ' היינו יבבות ג' שתא התרועה וא"כ כוחות מ הוא יבבאדקל

 ין)י'ס ט )ייו'נ, ד",ביהות נש.ע)ר 'דיה תרועה שבל תשו'ת נהק'עתיאן'ן

 *לפה
ע עקךך

 לנ"ע כוהות פ' כשיעור א' בשבר יאריך דאם עכ"פ כוהות ם' כשיעור יהיהשלא

 ננהןגג%ג;ג (גולןהנ:ין ק :גנוני
 א' כמטעה בשל.כ,ת שו:'1 צר'נ'ן השיפר טקיית 9י :ז(יי

 ך צי ילנן העעות בן של.מה תיוער נאן אין בעזם טפס'ק ,אם תיוע,תיא כתוב רהרנ

 )7': 'צא לא א בישירה rR~y לא אס ני'עמ- תאפיל, נתיועה יקד תנוסס%א

 עכיי יותר ר"5 כיוס ד5, לכ' הנ"י לקני, רם"י Dh1" 13ת עודה הר"נ'ן וגסכ'
  קו15ת נ' עכ"פ מקס ותרועת כתקיעה אר"י הייכן כמר נסיעה נכלי "נ5 פסתענסיעת

 סיי6; הפס.ק oh ;('יה כל. "י' "' s~p"גי
לל

 מה
 ה?"

 "לי רננ,ה' כ.,ן ס.ל ר"ת אבל הת טס 71יש,
 יעברת

 לכתחלה D~'D א' תרועה הוי תשר"ת בסדר דש"ת אע"ג ולכן א' בנש*טהאודשי

 לצנח r.~ly טק)מיה י.ש גלה אפ.' נש'כי,ה כב' שיה DL;1yi~ r.wlyטקינות

 ץפ':ין,ו:ןדתינ'ןפן5.ש;ןשן)ג~:גה
גן:;ע:י:-ןאה:גגקעג)ן(::,;'4קךןן::%ך(קקב:ן'ק:

 דא:,ן ( Qyt1 יוי2.נולנימ:,:
 גו"

 גקזצג
 הי;עה ,י'את 'ג olyJn~ נתקיע,( ,אפ.ל) א;בנש.:ה

~"yS עשות שבהנן( 

 רריהןךה
 אף שית צי.ן שמא r'~ly 2 שאג, יכת; 2.1 ן.

דדוקא ומיד,ו שאהץ בם.'ר ובכו יצ*א לא וכיוצאעבו  לתקיעהידם להב.רו א, ק"ל ש:.עת ב.ן ששהה אלא יצ,פ.ם ~ryt לא אפ.י אל) קולותנ

ששי.עי
 יש-1

 שם-ם ש..ע 1ח1,'ו טצ,, לשת גלל והנוין (א תיועה שנע 1'א1,'ו

 אג טצ;ה לשם לז ק נסתקידסק בשובע ראפ" ,א ב, וניוצאגהנה
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רב ר"ה הלכות קמט כלל ארםחיי

 דאע"ג להתוקע השוסע בין חילוק r~w זה ובכל להקל בזה טכריע והס"אמעכב
 7ער"ן סכי ג' p"o נתח תקס"ק נסי' )יע' פוסל אחה מעשה עושה אונודהשוטע
 קול דטע:ב הוא א' בסדר ודוקא "( p"o גת", תקע נס" עונת ותן כןתוכת
 או תקע שתחי' זה את זה מעכבין אינן הסדרים אבל סרר לאותו שייך שאינואחר
 אלא עוד ולא אחר בענין וכן יצא תשר"ת ואח"כ תש"ת או תר"ת סרר תהלהשסע
 או פ"א לבסוף יתקע בו וכיוצא תש"ת תקע ואה"כ תשר"ת ב' או פ"א שמעאפי'
 ברכות סדר על לתקוע א"צ טדינא וטהרי משב אינו זה דגם בזה ויוצא תשר"תב'
 כע"י  תק'י5 )סי' כדלקטן א' סדר א' פעם ברכה כל עלרק

p~o נת"6 ואט  י';נ 
 וגת 5ר6מ 5ת(ור חייך הסיק הוי כמהעסק 7תק.עת 57ת"7 7כ' ה5נס נמס ה'סלק
c?1yn:"66תת 56, בשו 6ין 7ת:י, נעתני' ד 

 היכ"
 ונס הר"ן סהק' וניו 5ה עמכיז

 הירוס5תי סתרי h"r נס 6ך כי' הר"מון ניןתסי"ת כי' תקע ו"ס סי' הוכיח כייכת7,ת
 ווט ל"5 תקע ohi הת"6 ס:' 1(ה "' סעס רק תוקע.ן היו ס5, 7תת:" "די:,קקי
)

 ולפ.נך סרר לאותו ש-ך שא',1 אהל קול א1('שטן 'חיה שקא שצוץ נ.ין לג(
 תרועה גם ועשה שטעה בתש"ת וכן לשברים התרועה והקךים בתשי"ת ץוטדה"ה
 התרועה לפני ב.ן שברים ועשה טעה אם בתר"ת וכן לאחריה או השברים לפניבין
 דטותך אע"ג א' שבר אפי' "ור עשה שסיים ולאחר שניים שעשה או לאתריהאו

 הכל נחשב דאו א' בנשיטה הכל כשעושה דוקא היינו שביים ה' או ד'לעשות
 ותזר והפסיק שברים ג' nwp שסבר כדין השברים כשסיים תיכף אבל א'לשברים
 בעלמא כוחות ג' כש.עור רק אפי' כדין תרועה עשה אם וכן א' שבר אפ.'לעשות
 יא"כ התרועה כבר וגטר בה וצהפם*ק כיון ול'כ ו' ס.' כליעיל בזה ד'וצא די"אןכיון

 שעשה התקיעה ואפי' הסדר אותו כל והפסיד תרועות ם עושה היי להריעכשחוזר
 : כסדר הסדר אוףו ויעשה לתקיעה להזור וצריך הפס"ד השברים או התיועהקודם

 מ"ר ונזכר להריע התחיל שברים ב' שעשה ואחר בתיטי"ת מעה אם)יג(
 הכל וקרועה לשברים חשבינן תשר"ת דבמ' דאע"ג שביים ג' לעשות להזורעתך

 הג' להשלים א' שסר רק שיתקע בדין ה"ה וא"כ אחר הול כאן א-ן וא"כלתרועה
 זה שבר טצטרף אין להריע שהתחיל כיון להו דסבירא פוסקים כאותןלהחסיר ראוי מ"ט הפוסקים מקצת וכ"כ תרועה ש.עור עשה לא שעדיין יז כצברים
 הט'" )יל'כ שברים ג' בעינן דהא שברים כאן ואקשיתקע

 7".ן עילס וינייו
 וכ5 (' נסיק העל הניקו הרס"מ כמע"כ תתעיריס סיס כיון ותוקע סתו(ר נסוההפסי
 7נ' מכ' המ"ע 67ף כ' מתנר"6 וקף מנוה קצם 3י 6ין ספק תסוס עיס.ן מחכוחק

 ולן "' מנר 7יתקע כ' ו6עס"כ תע:נ נ7'ענ7 ו,מי5ו "' ננסיתה סיסת 5ר.ךמכריס
 נעניד כזן 67ין כיין הסניך 5, 7התעתיר נ'5 ת"ק היזקן ע5 ויו5קסעת5ק

"eth 57תתיע ולש"ג 3(ה (ה 7ק5י כי 7הר,"םכיון o:PJ ק"5 נתמו' מבסיג כתי מנות הוי 
 ה,תרו:יס כ' סברי פיסול 5יכ, ינו7"י נ"5 ספק נחקוס ת")1 הט"ו ע5 5"הסי'

 התרועת גמר אפ" ומ"מ 6.סיר( ,.ן לוה 5מס סעימין ע,תר 51"5 קופות ק;5תקוע
 דבסדר שכיון ראשונה לתקיעה לחזור א"צ שברים ב' אלא עשה שלא נזכרואח"כ
 ון כ אחר בקול הפסיק 'לא לתרועה נחשבים הם התרועה גם השברים גםתשר"ת
 התקיעה מפסיק שאינו יפה ~ולה מולו וא-ן לתוקע דוטה ה"ז בשברים התחםשקבר
 בתרועה שהתחיל אלא בשברים כלל התחיל לא אמ אבל תרועה שברים תוקעאלא
 התרועה מעין זה אין לשכרים התרועה שהקדים כיון תרועה הוא דהכלאע"ג

 תקיעה אפי' הפסיד ולכן לנגוהי קודם הללה לעשות אינשי עכרי דלא זהשבסדר
 וראשונה
 והתחיל irctn ובאטצע להריץ התחיל אפי' בתאית וכן להיפה וכ"ש ינטר לא"פי' לה*.ע התה"ל ובאטצע בשברים. התחיל אם בתש"ת אבל בתשרכם בד"א)יד(
 הפס"ד זה שבסדר לתרועה כלל שייך זה שאין כיון זה בכל א' שבר אסי'לעשות

 הסדרים אותן אבל סדר אותו אלא הפס"ד דלא כתבנו וכבר ראשונה הקיעהגם
 ? לו עולין כהוגןשעשה

אם403
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 ר"ה הלכוח קמב כ% אדםחיי

 וספק יצא אם המומקים בי! מחלוקת א' בנשימה א' מדר תקע אם)מס
 י לחומראדאורייתא
 יתקעו שלא זה אצל זה תכופים כנמיות שבתי בטקום לזהר צריכין ולפיכך)מז(
 מחכוין אינו ואפ" הסדר על ישסעו לא דאל"כ באחרת שיגטרו עד אחתבבהכ"נ
 שמע דאפ" פוסקים שיש כיון מ"מ לשסעם כלל ברצונו ואק מצוה לשםלשמוע
 : בזה לזהר צריכין ולכן י"א בסי' כדלעיל ששסע התקיעות הפסידכטתעסק
 המוטפין תפלת ש"ץ כשהוזק רברכות סדר על לתקוע הוא ,התקיעות עימר)ח(
 ולפי תר"ת ברכה כל על לתקוע ומדינא לשופרות ולזכרונות למלכיותשתוקעין
 פ"א ותש"ת פ"א תשר"ת ברכה כל על לתקוע לנו היה בתרועה שנסתמקוהמפק
 מוסף קודם לתקוע חז"ל שתקם כיון אך מקוטות במקצת נוהמן וכן פ"אותר"ת
 והמעם בתפלה עומדין ולא יושבין שהקהל שעדיין ר"ל דטיושב תקיעות נקראיןוהם

 מתבהל שהשמן ובתקיעותיהן המוספין בתפלת יקטרג שלא השטן לערבב כןשתקנו
 הקביה יעבירנו שאז גדול בשופר יתקע דכתיב , שלע"ל בזכרו השופימקול

_Ft". צליך מ"ט השטן לץרבב אלא שאינן ואע"נ לנצח המות בלע כדכתיבמהעולם
 ולפ: קשומר ברכת עליהם שמברכין וכיש שכתבנו וחוקותיהן דיליהן בכל אותן

 חז"ל רצו לא מפק טשום שתקנו טה ובין סה"ת בין התקיעות באלו י"ה יצאושכבר
 תורה דין כפי א' מדר רק ברכה כל על לתקוץ תקנו ולכן הצבור על עורלהאריח
 שיהיה ובלבד קפולות בין להמסקה השו לא וגס הסמיקות כל לתקוע חשו ולאתר"ת
 ברכה כל על לתקוע נוהנין דיש בזה שוין אין הטקוטות כל ואטנמ שתקנוכמדר

 אנו וכןתשר"ת
 נוהגיי

 התאה תקיעת חובת ידי יוצאין מט"נ דבזה אלו במדינות
 אלא נשאר ולא ששין תרועה או שברים ואם עושין שניהם היא התרועהשאם
 אינו שטא או לתקיעה שברים בין התרועה טטסיק ונמצא שברים אלא אינושמא
  צבור מורת טשום לזה חשו לא לתרועה תקיעה בין שברים ומפסיק תרועהאלא
 י בכאן גם פסול י"ר י"ג בסי' הנזכר אחר קול בשמיעת שטפמיק מהוש'ם

 דוקא תרועה שברים ברכות מדר על לתקוע שנוהגין ט' במי' כתבנו ככר)יה(
 א' פעם אלא לתקוע נוהגין אנו ששן כיון אלו דבתקיעות והטעם נשיטותבב'

 שהוא טהן באיזה תרועות מיני ג' כל שעושה כיון טם"נ מוברים אנו ע"כתשר"ת
 :ק לתקוע ראוי הדין טן שטא חוששין אנו וא"ב שאינו כסו והשאר יוצא הדיןטן

 ולא שברים כאן אק א' בנשימה תרועה שברים יתקע אם וא"כ תש"ת אותר"ת
 האפילו "'א הא ש"ת צריך דמדינא אתיל דאף נשימות בב' עושין ולכןתרועה
 טכדי יותר יפסיק שלא יזהר ומ"מ יצא נשימה כדי הפסיק אמ גופאבתרועה
 :נשימה

 נוהגין ויש קולות שלושים הפץמ עוד לתקוע נוהגין התפלה גמר אחר)ים(
 יש התקיעות כל וכשגוטר קולות מאה להשלים כדי קולות ל' הפעם עודלתקוע
 התוקע ואפילו שבוף היא בי"ס תקיעות דהא בחנם עוד לתקוע דאסוראוטרים
 פשימא לצורך שלא ולהוציאו תק5"ו( )ס" להתלטד א' ביום לתקוע אסור ב'ביום

 : א' סי' צ"ו כלל לעיל ואבואר דברים כשאר ודינודאסור
 בלא תוקעין בהש"מ לו ובא א' ביום שופר לו היה לא ראם כתבנו כבר)כ(
 וי ביום שופר והביאו ו' ה' ר"ה חל ואם .ברכה

-nwg 

 ועדיין שבת של שהתפללו
 : ביכה בלא שיתקע ת"ר סי' בת"ז כ' יוםהוא

 ישנים עורו כלוטר בו יש רמז הכתוב גזרת בר"ה שופר שתקיעת אעמ"י)כא(
 בהיאכם וזכרו בתשובה וחזרו בטעשיכם וחפשו מתרדטתכם הקיצו ונרדמיםמשנתכם
 לא אשר וריק בהבל שנתם כל ושומם הזמן בהבלי האמת את השוכחיםאתם
 סכם א' כל יעזוב ומעלליכם דרכיכם והטיבו לנפשותיכם הבימו יציל ולאיועיל
  חסונם(:  עסלכוס מ"ג )יענ"ס תובה לא אשר ומחשבתו הרעהדרכו

באהבת404
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רנ יו"כ הלכות קמג כלל ארםחיי

 כפור יוםהלכות
 . יי"כ יערב עשי"ת רין * קמגכלל

 1'פדד ייא זא ,ט' טשיביח'נס אימא ש,נב'ם נים ש,נ, 'וצאהטלסנ'1ונחו
OW1

 גן:, fw~n 1:,יל::4:גס וועוספ קלטונ'נ. . ' ד,וא' נדג,'' ' טבל י
 ,הןץ"
 טשל, ונוח שננטל א. ד:, ט; י,,

 אנט- ניד אבל ונות אנילישות
 י,נשמ'וה וג'ק פחה מתק ה-' ד,נ.ה

 ש'קיאנ, איטב ענ,:-דאדסם :ין חיו:י
 רנה נטעוק .נאטת . כעש""

 בעקבת דש 'יואימ ע,נ,'ת מ . מ ט,חלט שק- ,זה ב, ,ב.:עא שנח סל'ש.ד

 דאג: ג 'ןיס"ןן '-" דתי-, :,יזגיקה.:י :ךט:י,%.ג'ני

ךן'ים:'יןל'שיעל:"  וע 'איייך 1.:ולי]יי.'עיתי. " =' ןי 

 ט ייתוקנליי
 ב " . ע"., י ף

 :ןן%:5גן,גין,י.,ן.ן.,י:ן.ןשן:י"פיי

 רמתנלות כעס. ליערו. איש שנאת ,קק.Sp .0~3 );,, ח.א בה.ב,ו.טנואר
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 יו"כ הלכוח קמנ כ% אדםחיי

 מא'ית.אם'פילניע(ק
 ןץ1צ'ג,.נרישנילם ע" ט'מי מס' 'מנפויי , י'הל,ט-'מקם.

 ,ולנן "תייבא חק,-ה1נןק.תיבה קעןק הי'בי' ,מ.:(גךין'ינ,ותך
ו

 ך י'ל ונ' . נדגלה חייה

 וגקיבציקה ::גג':::ת.(ן "נ'ן;:ג":ה-גן:עןקןוןזךי: ששפ,,1-%שששנ,,%-
 לסי נ:'ש'נ:ה::י:;י,גנ

, 
 ב';ש"ת יתום תנינ ש טה-אג' תטיי,נו ה

 ס.'4גיי:גי(וע:: :::ו;1"1טמי זי.1:גל:הם::יג:נ:
11111ש21:א

2י11""
 ב,יעת, ףמ;'ם נו' וגרנה נשבר יז".11::,ילב : :

 1.בנה לעשות יגד .שגב שלא ברעת, ,טכ'ם שישוב צריך ולב[ תועבה. רשעש,כח

% -
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רר יו"כ הלכות קמג כלל אדםריי
 חק אשר נשמתו ופגם . צבאות ה' האדון את הכעיס אשר על ויתודהויתפרפר

 ויתבייש לבו אל ויתעצב הרעים בטעשיו אותה פינף ~איך באחריתו לד~פיב לוה'
 זקנה עד ונם בנערתנו עשה אשר טעשיו מינות בזכרו אליו עינין לשאתמאלהיו
 בראני אשר זכרתי ולא בזיתי ה' דבר מדוע עשקני טה לבו אל ויאמר .ונטיבה
 לי אוי תובה תחת רעה ושלמתי מעשי קלקלתי ואנכי המובות כל וגמלנימאח
 עד בקרבו לבו ישבר ודאי בבכיה ההתמרטרות וע"י שאולה אב5 ארד כי עליאוי'

 וזהו הזה הרע מעשה לעשות שלא כהו בכל שיתאטץ שעה באותו בדעתושיסכים
 באותו בדעתו שהסכים הכל אדון עליו שיעיד עד כ"כ שיתמרמר האמיתיתהתשובה
 בטוח יהיה כזו גדולה למרירות וכשיזכה יטיו כל כזה לעשות עוד ישוב שלאשעה
 ביה"כ כששבים חושבים ההטון והנה . זה לוידוי הטמע ואשרי לו שיתכפרלבו

 , עצמן ברשות הם כאיו השנה בכל עושים הם זה סמך ועל הכל להםנתכפר

 כל ביה"כ ועומדים רצופים יסים ג' או ב' בהפסקות לשבת משבת שטתע;ניןירט ול"
 ותעניות טסיגופים אלי בדברים וכיוצא בלל ידיהם טנביהים ואינם והלילההיום
 ממנו וביקש א' ב"ב אצל נתאכסן א' שפעם ואטר נאה טשל '5ה"ה ןנל"ד ליב ר' הגדול הטוכיה אמר ועליהם גדולות המועבות נאצות עושים הם השנהובכל
 שאשביע אווזות איזה לי ?ט כי אטת וא"ל כראוי לכבדו יכול שאינו לוול
 איזה לאחר היום ויהי להתכבד ראדן ואיק  עדיין נהזשזת הם אבל לפטםאותם
 וכבדו אווז ושהם פ"י בסבר הבעה"ב וקבלו פונדק לאותו עוד נזדקןהדשים

 המוכיח וא"ל כחושות שהם שאמרתי האווזות מן זו הבעה"ב א"ל לאכולוכשישבו
 שכך והשיב רב זטן כבר וזה שבועות וה' ד' או ג' ערך רק אווז לפסם א"אהלא
 לה נותן אני אין לאכול עוד לה שא"א באופן מפוטם כבר האווז כאשר עושהאני

 עד תסיק לה עושת אני וכן ולאכול להזור יכולה אז התענית וע"י ימים ככהלאכול
 לטבח בשור פתאום אחריה הולך כטש"כ יצה"ר של דרכו כך לאכלם. רוצה שאניזמן
 ובאמת לטובתו שהוא סובר והשור אותו טפסם שהיטה קודם, שהשור ר"ליבא
 ובזה רשע והוא מצוה איזה עושה כשאדם הוא הקליפות היות כל והנה לרעתוהוא

 היותו והוא הקליפה לוקה כ"ז טצותו בעוכר לאדם מניע אשר הקדושהטניצוץ
 מפתה אזי קדושה ניצוץ שום בו נשאר שלא עד הרבה לפשוע ארם ירבהוכאשר
 ואז שנולד כקטן הוא ואז בתשובה ולשוב ותקניות בסיגופים להתעוותאותו

 כי אנשים אותן טועים כטה תראה וטוה כת בו ליתן הוזר הוא לגמואכשיחזור
 אבל בסקרה עבירה כשעבר היינו תשובה בלא מבפר דיה"כ להמובריםאפילו

 ממגור נעשה קטיגור ראין טכפר יה"כ אין י"ע מכפר יל'כ ואומרכשחוטא
 אצלו השנה ימי כל ויהיה זה על האדם ימסוך אל ולכן בגטרא להדיאכדאיתא
 מעשיו על ויותר יותך להשגיח לאדם ראוי האלו שבימים רק נוראים ימיםכסו
 תוכחות דברי לשמוע ובהמ"ד הכנסת לבית אדם ל ילך אלו שביטים גדולועיקר
 רחוק תוכהות השונא והאיש התוכחות את אוהב כטשאז"ל שם שדורשיםוסוטר
 דעת אוהב מוסר אשב ונאסר מתעה. תוכחת ועוזב שכתוב כטו טתשובהטאוד
 ונאמר ימוק. תוכחת שונא אורח לעוזב רע טומר ונאטר . בער תוכחתושונא
 הוכה לץ יאהב לא ונאטר תלין. הכטים בקרב חיים קוכהק וטומעתעוזן
 שתהום השנה יטי בכל עצמו את שירגיל לאדם וראה ילך. לא הכטים אל1
 וכיוצא . לעבודתך( ולבי רעיוני )ומהר ?S* את ליראה לבבי .יהדבאיתך. הדריכני . דרכיך ה' הורני ע"ה המלך דור שהתפלל התפלה שעה בכל בפיורגיל
 מכל חיוב יותר שהוא הרבה ואם מעט אם ליראה בספרי יום בכל שילטודאדם כי על גטור חוב שהוא ופשיטא חטא מכל שינצל לו מובמח יראה פסוקיכאלו
 טה . כי ךורה אין יראה אין אם במשנה וכדאיתא אותו ליראה אם כי מטךהבקש אלהיך ה' מה כי לימוד שאר או טשמות פ' מליכוד עי"ז יתכפל אם ואפי'לכודו
 לא ואטנם לקיים דעתו אין אם התורה לוועיל

 תספ*"
 אינו אם לבד היראה יו

 שם כדאיתא היראה לו תועיל מק לעשות מח יודע אינו אם .כו התורהלוטד
 כאשר פוב יותר שבוודאי הגם כלום יראתו אין ר"ל יראה אין תורה אין אםבטשנה

 יהיה07*
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 יו"כ הלכות קמג כלל ארםהיי
 כמש"ב יראה לו ואין מלמדן מוב ויותר יותר הארץ עם שהוא אף שמים ירא אדםיהיה
 מלומד בתומו והולך בתורא רש מוב ר"ל שפתיו מעקש בתומו הולך רש אישאוב
 אדם שיוכל 'מה כל ש"ד כללו ולכן . פה עקשות רק תורתו שנקרא יראה בלאתורה
 לימור מצות לקיים כדי יעמוד ולא שילמוד טה כל ולקיים לעשור כוונתושתהיה ובתנאי בלילה או ביום תורה וללמוד מחשבתו לפנות פנאי לו שיש בכ"זלעשות
 להבין עכ"פ עריך שהמתוודה ולפי . רצויה תורתו תהיה ואזי ולעשות ללמודכאא
 מלומר בכוונה אחת פעם אשמנו לוטר ומוסב בנחת הוידוי ולומר אומר שהואטה
 ומכופלים כפולים הם קדמונים שתקנו הוידוי שדברי ולפי כוונה ובלא במהירותג"פ
 הנה . ראשונים ממפרי שלקטתי מה לפי פירושו כתבתי לכן לכל מובניםואינם
 שם על אותו תקנו ולכן החטא למרום שא"צ המומקים עפ"י נתקן אשמנו זהוידוי
 התורה אותיות בל'ב פוגם שההומא ולפי לגנאי. ישראל בהם שנתכנו הרעיםהכנוי'
I?S1יאמר בפושטנו כגון האותיות בין חטאיו אדם כל שיפרש א"ב עפ"י תקנו 
 בכולם: וכן איסור דבראכלתי

 ואשמה לשון והוא פני. ובקשו האשמי אשר עד ה'( )הסע הכתוב ע"שאשטנו.
 הנפש שתהיה שמהראוי שסטה לשון שהוא בחומש הרטבכן פ" ההיאהנפש
 )כיגוע ורמשים שקצים ומרפות נבלות האמורים דברים אכלתי כאן ויכלול .שומטה
 כודע הנסר SthG ס5"קר ולסעפים נרקיס ח"כיות סניפת כקעט "7ס "יןסנעו"ה
 מקורין והירק  לעילינס(  כגון נחולעיס סעי19עיס דברים  יס*וכל .  וטרפם נגלהסהיתס

 סעניקיס סנוהגיס )הק"סיקם( סכ5 וענוסס ונשק 171ע תה נעניד כ"וכ5 רועה)קר"סע(
 הסקן ע5 "וחס יכה כ"סר כי 5נ7וק יכון "7ס וכ5 תלעיס ע5"יס הס 71גיס נסרנהם
 נקכות יפיס "',ס סתורים והנסות )הרעסיטעס( וכן תספר "ין הרנס תעעיסיפכו

 לפניו ברכה בלא אכלתי 5רונ( תו5עיס ג"כ נהס ט ננתיס 1Dhl'וסותופיפ
 :ולאחריו
 אדם יימיב כאשר הוא בגידה מלת , כו' בגדו בה' )מס( הכתוב ע"ש .בגדנו
 כנגדו יעשה שלא ומכ"ש זה עבור סובה לו שיחזיק טהראוי בוודאי וא"כלהבירו
 עמנו הכמטיב בהקב"ה בוגדים שאנו גדולה בגידה נקרא זה כן עושה וכשאינוקעה
 טובה. תחת רעה לו וגמלנו להבירו אדם בין בנדנו . ופרנסה היים לנו ונותןלעולם
oh)5לסל  סכלון  כתבתי וכנר . "סורות נעילות נעלתי יפתר "סורס נעלס ק"ו נע 
o~bסע6 כן 5וער hup 1) נג5גו5 נזהph ברכה ברכתי . תורה מללמוד במלתי 

 בוטנה. ק"ש לקרוא מ"ע בטלתי . כוונה בלא ברכה . צריכה שאינה ברכה .לבצלה
 ול"ת: מ"עבטלתי

 אביו גוזל הפומק וע"ש אותי קובעי' אתם כי ג'( )ט5"כי הכתוב ע"ש 1גזלנו
 hD 50-~ "ת14 הסרי (ס נעין בהדריך )י""5 נ"י ואסו הקב'ה אביו גחל וארזהואמו
 : לנ( גנה כל ס'  תוענני )יכתינ גאיתי נר"ס( עקטרג גו5 עקטרג חיעונות

 אלקים עבוד שוא אמרתם כו' דבריכם עלי חזקו )0ס( הכתוב wt~y דופי.דברנו
 סיות נסני 17סי 7ר"5 העסרסיס )כפי' בלב ו% בפה א' דברנו דופי. של דברח"ו
 טרמה. דברי . שקרים הרע. ~riw . במלים דברים דברנו . נ35( ו"' נסה "'היינו

 ופסיס O'tnDC1 וסוסון הפס )יסנס ויו"ש. בשבת וטחן טשא דברי פה. נבולחמפות.
 כיון 1""כ 5ע713ה פטוריו( הת5וכ5כיס כמונה סנגרי וידוע כמונס נסי 7' פעותסס
0טע"

 : שיגור( נעסה קטיגיר וקין עזינו פנקס 5התס55 פה נסתם "'ך הפס
 שהיה מה כעוות שגרמנו ר"ל . יוצא פועל והוא כ"פ. בפסוק נמצא זה .העוינו
 "0 )יכן תבירו את המהביאגכענין

 הו"
nrth 5סהיס נסחם ג5גו 

~pinw 
 ונתנ5ג5

 וכנוסר קט,"ותו
 במעות הוראות הוריתי . הכסעה( "ותס וק5ק5 עיות הרי חט"

 הרהורים הרהרתי . לדעת עצמי לקשיתי . לבטלה זרע הוצאתי רבים,והכשלתי
 על ידי הניפותי . מהן להנות בנשים הסתכלתי . ערוה במקום המתכלתי .רעים
 : ברבימ תבירי פני הלבנתי 1 להכותוהבירי

 אחרים גם שעשינו יוצא פועל ג"כ והוא בפסוק לרוב נמצא זה גם .והרשענו
 : נסעוינו( כ57עי5 כן )יגס ע"י רשעיםשנעשו

זדנו408
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ררי ע"כ הלטת קמג כ% אדםחיי

זדנוי
 בכבורשבתות זלזלתי השיאך. לבך זרון כקש"כ לב רוע אנשי היינו ר"ל

 : תורה לותרי בכבוד זלזלתי ואם, אב בכיבוד זלזלתיוי"א.
 לאבירו שיש כגון נזל כצו הוא , רשע למפה קם החטם הכתוב ע"ש .מטסנו

 שויו כרי מעות לו ופשלם בחזקה טמנו ולוקח למכרו רוצה אינו והוא חפץאיזה
 1 וי"א שבת הללתי . חטם נקרא זה ברצון לו סוכר שאינו כיון רק יותר אפי'או

 ", י השםחללתי
 הם הק~פקת כי תפל אותו פחס והנם י'ע( (Shprp1 הכתוב ע"ש שקר.טפלנו

 און פועלי כל יתפררו כמש"ק לקטרג יתחברו שלא ית' מהטרו וזה בפירורתסיד
 שנתחברנו ר"ל שקר טפלנו ועוד 1 השקר פועלי יחד שטפלנו גרמנוובעונותינו
 7ר"נ )ינ"נות עבירה לעוברי עצטנוונטפלנו

 רע""
 "עס"י ענירה 5עונרי התזנק

 : h"D) שכית בססנה. הו, וגן 3הן כיול, עונם עקנ5 כעעסיהס עורסס6יכו
 5הנ"'ס כדי קנירו "ת עיען )ס5פעתיס רעה ה' על היועצים עשה"כ . רעיעצנו

 יהרתי הפסך(. יתעירו וגורס דרכו 5סי 5הכ"תו ענה 5ו  פנותן "ו olh גני נפניריקו
 : ערוה( "ו "ים nch וכ'ס פכויה' "סיקו יסי"5ית "ו ככייס )נין נשים עםעצטי
 לתועלת בין כזב דברי ,שדבריו ר"ל . כזבים עלי דברו והמה הכתוב ע"ש . כזננו ,.
 )יגו57 תועלת ללאאו

 הקט"
 כעסתי עיכי( 5נג7 יכין 5ח סקליס 17נר hhIrnh1 הופ

 1563 וכיו65 סלע יכ המה "ים וכתיג ותקות כוכניס עוני כ156 סכועם כ5)61ר,"5
 : ,. , ייז הרנה(:פסוקיס

 כ5 וקערו . הסכינה פני תקנ5'ס "יגס 55יס )יכת לצון אנשי שטעו עשה"כ .לצנו
 שעושה יש אבל ופושע רשע נקרא וזה יצרו שתקקו לתיאבון עבירה שעושהיש כי סכולם הטור הוא טרד ענין . בי והפושעים המורדים הקתוב ע"ש . טרדנו. י שכרו תתן ביוטו מ"ע ועל בקר עד אתך שכיר פעולת תלין דלא ' ,לאועל ועברתי בזמנו שכיר פעולת שכר שלמתי לא שעמנו. לבשתי גגיהנס( נופזהעתלו5ז
 זו: במצוה כלל טאטין שאינו טחמת רה עליו תקפו יצרו שאין אעפ"י.עבירה

 ה' את שהכעסנו עד בעוונינו שגרסנו ר"ל ישראל קדוש נאצו עשה"כנעצנו.
 נשבעתי . רבו את שמכעיס לעבד לו ואוי ובנותיו בניו טכעמ וינאץ ה' ויראכטש"כ
 סנועס קתויינ "ינו 6ס 6סי5ו סכסנעיס נזה נכס5יס העו5ס רונ )וגעיס"ר ולשקרלשוא
 סגה ידוע וכנר . ה' "עורכי כס וקודר 'נתנע התוףנחור

 הו"
 ו5סעתיס נסס כלנע

 5ן גס "ותר 7נריו 65עת כדי סקר 7נר וחווור תגרו עם נטיס 7נריס .כסעינר"סי'
 מנועה נתאיב סככני הדוויס כ5 'דוו ,ה וע5 3כך לסוכו הרגיע סכור 5סי ס' יע,רניכה
 נסס נמנע,: הינו "עפ"' 5יסנע רוכס דינו 5סנירו תוק5 5סעגויס תגירו תניעת ע5ננ"7

 סנועה שכס ע5ס3ע ינץ 65 61יך תם" 5" ס5 סענירה ג517 בקתת נסם יימנעמנט5יהו
 65 06 ושני נעה ננה כ"15 הנורר "' הוין נ' )יעני שלמתי ולא נדרתי3סס(.
 : ברכה בלא מעוהא נהמתי נדרו(.סיקס

 מעבודת לבנו סר ר"ל הררך טן וסרתם ונאסר סוררה כפרה עש"ה .טררנו
 5ע13ר ועורה ק"ע ע5קייס סויר ר"5 ועורה סורר 35 הים הוה 51עט )כעס"כ'הבהיא
 5"ת(:ע5

 תקותו(: 5ע65ות נעזיי ענירס העוסה הי6 )עין .ערגו
  ונתורה גה' סע6תין 6' עור7יס 3' סיס 5יעי )ייס סרר כענין הוא פשעפשענו.

 : בכל( מכפר עיסת סעורן נ' העלוק.  לקיים רוקה וקינו ויוררו,עפ"כ
 . ן 5ינירו( 6' 5ירריס כסייגו )י"5 בכנפיה אות' רוה צרר עש"ה .צררנו

)
 כשישמע לארם מהראוי שהרי עורף. קשה עם והנה הכתוב ע"ש . עורףקשינו
 בודאי בניו אה הוא ר"ל בחולי או בממון שנענש כשרואה או המוכיחלדברי
 בא שזה ותלינו תשובה עשינו ולא עורף קשינו אבל ה' אל וישוב שיכנעמהראוי
 : ה' מן ולאבסקרה

 כדכתיב תבירו על יי הטרים כגון רשע נקרא שעי"ז מעשים עשינו .רשענו
 : באלו ומוצא בקרא רשע נקרא והגונב הגהץ וכן כר תכה למהרשע

 וע"ז ערוה דבר הש השחתה משחיתים בנס ונא' עטך שחת עעו"השחתנו.
 ר"ל -409
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 יו"כ הלכות קמר קמג כלל ארםהיי
 זה ובכלל ונישוק חיבוק אפי' אלא ערוה שבעל יוקא ולאו ער"ה רבר שעשינור"ל

 ודברים היו בידו נואף אם וכיש הרףור ע"י אפיי לכפלה זרע ומוצשהמשחיזן
 כאלו הכועס כל וכן מצדקה עיניו הטעלים עכז כאלו הטתגאה כל לעץהרוטין
 ? חרבה בך כיוצא%ן

 לא כטש"כ תועבה נקרא האדם שעזיז רעים טעים עשינו ריתעמל*
 ו ביתך אל תועבה חבש ולא וקמש"כ תועבה נקרא ךךם עבודת וק תתבה.כל תא~

 בדרך הלכנו לא כי תעינו כצאן כולנו כמש"כ היצו כללית ווידוי וו .תעצו
 שאין ר"ל לו ,ותהין לפמא הבא כאריאל לשוב עזרתנו לץ אתה אף ולכןהסטר

 למהר ואן שישוב לבו אל האדם שישים עד ולישוב לסייעו משמים אותומשמרים
 ? לוום להיות בה*רתנו על אותנו שהנחת ר"ל תעתענו וואט אותומסייעין
 כל רע הטה לא לטצותיך ששחה בדבר בוחרים היינו חשלו כו' . טטצותזסרנו

 י כף צדיק ואתה ולכן לנו שחה שלא ב'דבר בחרנו אבלכך
 ? יה"כ ערב יין . קמרכ%

 בקףצעה לכתוב לו היה בערב לחדוד בתשעה נפשותינם את תמתם נתיב)א(
 לחדש בתשעה ט' ועמתם ומדךתיב כו' ערב עד נפשותיכם תענו בערבלחדש
 טצוה דאדרבה חו"ל וקבלו להדום ב" אלא אינו יפ"כ ובאסת בס שיתץנוטשטע
 שאין התענו כאלו האכילהן בעד שכר ליחן הקב"ה ורצה '"כ בערב לאבולמדות

 לחדש בסו כתיב אלו "נרא  צערא לפום יטאטרו כסו צער בו שיוטשהמצחה
 וכהב הכתוב שינה ולכן אךלה ע"י מצותן כמקיים אלא שכר לנו ההר 14
 תענית ההר כאלו הקנאה לפמ וו אכילה נוקצב ערההץ תעמת בלשון למלהטצות
 ולהרבות לאנול מצוה ולכן )פ"ק( עימי בצער מלוה כמקיים שכר ליתןכדי

 המפסקת בםעודף בעי"כ ג"כ ףותך מיאפ זןץ בשר שכל שלא והנודדבסשדה
 נם בשר לאכול דרנילין דלדיומ ומל י'( ס"ק נעא6  סר-9 ס" וע' בשחריתולא

 בסעודת אפילו סותר ולק נדר דטנהנא אדעתא הניר וכל שחרשךבפעורת
 וכתג נערה 65כו5 לותר ס"ס סכתנ  תקד נסי' סוויץ כווכח יקו )ינקכנחרית

 שנפוג אלא בהורא נדר שלא ומי סגיו"( נוען זייק6 5ע5קשוכףנתו
 עיוכ של בלילה אפילו אזי תחנת נהם שא"א בימם כ-א בשרמל

 ערבית שהתפלל אעפ"י , טקוקם לא אבל ממש בלירהוזמרא
 וביצים ושום חטאה הלב מאצלי שחרית בסעודת אפילו שכל שלאונטן

 : ותשנמן
לל ל

 כשיאבל םמ מדךת דמדאי הטפסקת סעודה עד יתענה להתענוס ורהבהלנפשו
 דגם להתעמת שלא מופב ףעמת שם עליו תל חצות דלאחר כיון וליהו א'פעם
יי. סיען )עיין יל כן היום התענה כאלו ויקובל אחר יום להתענות עליו קבלרוצה

 אכילתו זמן דמטעפ בעי"ה הנאכל קרבן שום להקריב אסור הבית דבזמןלתודה מרמוי וא"א צרה נ',פ נ" דנת'ב לטרנד חו'א פמהס יל מפלופ אן 5ס
 טביא ונטצא לאטל א*א ובע"כ אחריו ולילה ליום נאכלין הקרביות 5ל עמפץי

 עולה פ' אבל בעיהעכ הקרבנות פרשת כן גם שמר שלא נ"ל ולכןפסול
 זכר תרנגול שלוקהין דהיינו בעיךיק כפרות לעיצות המנהג נתפשת כבר)ר( 1 ן י נאכל שאינוטותר
 ותרנגולת זכר הולד שמא תרשול דהיינו ב' ולמעוברת לנקבה ותרנגויףלזכר
 יכולים אדם בני ב' ואפ" כא' והולד היא שנוהם יתכפרו נקבה הולד אםגאפ"
 אף ואמנם אחד ותרנגול תרנגולת ב' למעוברת לוקחים ויש : אחת כפרהליקח
 תולה יה"כ בפרת שכל ההטון בלב שנשרש מה מ"מ זה, מנהג כתבו גאומםשכמה
 להם שאין ומוברים אחת לטצוה להם נחשב מצה ואכילת יטכפרות וכטעפבזה
 e"bet שדוהקין ח"ו נבלה איסור לידי באש ועי" בתרנגול לא אם בקז*ככפרה

aloבקהלות 
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רו ר"ה הלכוח קמר כלל ארםחיי
 בסגין מרגישים ואינם זעופים במנים הלילה כל ניעורם והשוחטים גדולותבקהלות

 על לטבב להם ה? יותר טוב זה מנהג לבמל רוצים ואינם צייתי לדידיואי
 תרנגול להשיג להם א"א שאם הארץ עטי בלב נשרוט שכבר כמו בטעותראשיהם

 בזרעים טטבבימ שהיו קרטונים במנהג טצינו כן שבאסת במעות ממבכיןאזי
 .נכשלים יהיו ושלא לצדקה להם ותחשב פ",( נסכת רס"' נסס הע"ע)כחת"מ
 וליחן לפדותן או לעניים הכפרות ליחן הנכון טנהג לפי ומכיש ח"ו נבלהבאיסור
 באשמורת לביתו להשוחט יקרא אזי הטובחר טן ורוצה שיכול ומי לענייםהטעות
 יחשוב אלא כפרתו שזהו יחשוב לא אבל שחימה לטטיכה תיכף ויהיההבוקר
 עליו לבא ראוי היה הכל הזה לעוף שעושין טהשכל

 )כעכיי
 בקר3כות( מכווכם

 הזה בעוף דוגטתו ונתקיים הגזרה הימך שעשה התשובה עבור ברהטיווהקב"ה
 אחר ידקדקו שלא צהרו גס 36רהס( שיכת כעכין 5ך 5ך פ' ריס סרוונ"ן סכ')כעכין
 שאין הנשים בין נתפשט וכבר לבניםכפרות

 לוקחיי
 לבנים דוקא רק אחרימ

 בזה יזהרו לבן ti~ps וקק האמורי טדרכי והוא ביוקר ונותנין אחריהקומהדרין
 יאמר ולא אותו יקנה תרנגולים שאר בטקח לקנות לידו צא ממילא שאםאלא
 הכלים הם -המעיים ובני הנזל ,?r שמונים לפי טעיהם בני לזרוק והמנהגכלוס

 להרחק לבו אל ליתן כדי טלאכלמ עצמן טרחיקים לכן הגזל שמקבליםהראשונים
 : מגזלעצמו

 יותר החיוב בעיה"כ ט"מ בעשי"ת וכ"ש יום בכל לשוב אדם שחייב אע"ג)ה(
 תטהרו ה' לפני כו' הזה ביום כי כטש"כ ולקיים בתשובה היום כל שיהיהויותר
 אזי ביה"כ אבל דנין מעלה של ביד אלא בעצמו דן הקב"ה אין בר"ה כיור"ל
 בנפשו לידע אדם כל צריך ולכן וטשגיח הטשפט על יושב ובכבודה בעצמוקקב"ה
 אדם שבין טה בין שעיות טה הכל לתקן יראה ולכן ה' לפני טטהר הוא מילפני
 ואונקת בממון הנוגע דבר וכל ואונאה הנזל טן הבילו ע אדם שבין וכ"שלמקום
 ולכן .חבירו את שירצה עד טכפר יה"כ אין להבירו אדם שבין עבירות כידברים
 וילך יחזור בראשונה מתפיים אינו ואם לפייסו צריך בדברים אלא הקנ-סו לאאפיי
 אנשים ג' עטו יקח פעם וכל אחר ריצוי ~מין פעם בכל ויפיימנו וגי ב'פעם
 יעמיר אלא טשה"ר למנים לעשות רצה אא"כ לו זקוק אינו בג"פ טתפיים איבוואם
 זה סטנו וכשביקש . 5( ' )תהרי טחילה ממנו בקש שכבר בפניהם ויאמר ב"א"

 ממדת אלא ' ישראל ממדת זה שאין ואכזרי הולא נקרא לו מוהל אינו וזהכדין
 ירגיל שלא כרי לטובה מכוין 'זה אם ומ"מ נצה שמרה ועברתו נאמר שעליועשו
 שמץ ולא בש"ר דשטע דאיכא לו לטחול א"צ רע שם הוציא ואם . מותרבכך

 לו ימאול הוא ענוה במדת רוצה אם ומ"מ מחשדא נפק ולא מחילה טטנושביקש
 ומעמירם אדם בני י' יביא אא"כ מהילה לו אין שהטא'לו זה מת ואם בש"רגם
 לו שחטאתי זה ולפלוני ישראל לאלקי חטאתי ויאמר יחף מברו על יילך קברועל
 הוא ואם ש"ר עליו הוציא ואפ" )""י( ג"פ לך טחול לך מחול לו ישיבווהם
 קברו על לילך צריך אין טיחה לאחר הרפו ואם . שלוחו ישלח פרטאות גימהלך
 חרס שעבר על תשובה לעשות צריך ואז שביישו במקום מהילה ממנו יבקשאלא

 : טתים על ש"ר להוציא שלאקדמונים
 שתבירו אעפ"י יודיענו עליה תביעה לו שיש סטון בידו לאבירו יש ואם)ו(
 שקר בלא ובאמת בשלימות הענין ומ"ץ הרב לפני יסדר ועכ"פ כלל מזה ידעלא

 שבממון דבר כל ש"ר כללו ינהג. האיך וישאל עליון רעת כגונג אלא אינודאלייכ
 שיורה למ"ץ ישאל כ"א הרבה התירט לו יש היצה"ר כי הוראתו על יסמוךלא
 : בעול הבירו מטון בידו ישאר שלא כדי התורה ורכי עם"י הדרךלו

 כששימש וטכ"ש קרי מטומאת טהור שהוא אעמ"י בעיה"כ לטבול טצוה)ז(
 ועיקר הטבילה על מברכין אין ומ"מ הקלךש ביום וטהור נקי שיהיה כדיממתו
 שעה היום על ה' טשעה יקדים לא להקדים הרוצה וטיהו הצות לאחר הטבילהזמן
 שא"א אסמנים הוא ואם טנהג אלא אינו בטקוה וידוי והאוסרים הצות קודםא'
 )קוי"יט פ"ו בערך הוא יעין( פיס )י6פי' מיס קבין ט' עליו יטלו במקוה לילךלו
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 יו"כ הלכוח קמר כלל ארםחח
 י, שי:שניל

 1נ'
D*S: "ש""'י י' 

 יי יירשת פן ש' י נמ
11111שא85א

 לליאמנובי , % סשילאדיא'-שחלייי,ריהינ בהפלת הגיף להלנתם הרל תיקנו ב"'נ לההרגות אים בל מער נצן)ט(
 עו 'י'-

 א, י. אחו
 'ררי

 עת
 ג:ן'::נה(: ן:יי:ך;י )יז'נ' בנינה בה ססימ'ן 4ן ג'ד.נ הו'ר,'ס נל,נן

 1ע1שיע48111םב
 ךנו % ה,. בלנ ,וקבלה 117 נ ט.יא

 ןל.יוליחף
 קק

הנ'מטישת'ה
! 

 בג ;:ב' ינה
hS1) 

 ש(ק במי'נ.ת'מ קו;,דג,ן 1'סודנק'ה

 שהיא הקשל ללבוש ת,הנ'ן נשנת כסו מנ 1'מי-),ת .)ס מתיםביד

בבהכ"נ412ט. 1(18א'ח4א
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רו ירכ הלכות קמר כלל אדםחיי

 כס rPt9 נכון ולכן זה מתוך ערבית תפלת טבפליק 4כ לטוצאי דבלא"הבבהכ"נ
ש

 וכיש י"פ שהוא בי"כ ללבשו אמור תשובה מהטת שק שלובש מי אפיי לח

 נא גגי יאף שאסירתשנה
 השנה

 ;'לק
 נביא, מדדנ. ע"ה ראסיו

 : דג,טו'ם שרג ונן על.הס שפךלרם ערנדנתנ הבעי
 ל ל

 טא דין .ט' נ. סמך ש : .ואת ,תהיה 1.יאת, אעת, %ך שק'עיצש
זג"

 'ך'מיינ."ס'נ,ת'יייצ'ד'.:סןי
 וקשית ייצ, ;י ,צי'ק,י:

 'מ'דג. " ת
 . מים

 גג:ל:ג גנת נווו" 14מי: גן" :1גג
 : אסן . ;שראל צן':. % םואיוכ'ם

 התפלה ר,ימי: בחמרת סרסם יכבר ל , שש"כ מהיכל מןתלהוציא

 ש רא,' -1 ק, סמ"ן 1.י,,קי,א t1s1C סוסיים יתנהלדעת
 מהפוסקים המומכםהנוסח

 והרמי ונדויי ושבועי ואמרי יוסכל
' 

 ודי נררנא רי וקנסי וכינויי וקונסי
 בשאח Dyn לגל נ' גתינ: הני ין ןגןמלס:: פ 2 ;יין .מס עליי 'שינא 'ה'נ עי הזה 1מ.י.. ל,ט..ם על';1 שנאהוה

ק ;ן

 %,,ן:ג: גין: שנ' ,בומ . נאהר'ה, לרימה האדם אחביאת
 ןןקג:י "תינתאנהיילדן,ין"ן באירתו טוב על טוב שכר לו לתת כרי ברע או בטוב לבחור בידו הברירהשתהיה

 ,ם
 יבעת %ז11ינמ1 זי:ג:%יה נ,שמ.יגז,

 הרהורים שע"י אלא בזה לי די ולא זרות. ומחשבות בהרהורים חותם כשאתיואני

 . אים בג. ננע' הנקיא'ם ,מ סישח'ה,ם ביאת' "לחס דלף מלהסטסאאאת

 נט. ,עמ. ג, ימ ס2".ךם ,גק. : % : מ %1ס'ג:עיש
 שנקר.שה ד:-'ס 1 נ-א.'ת איתם ,קרש נמרה שבת"נ מק נהם ל.".ת תמי
וגרון413 ופז ושניפ ן פה בי סבאת שעטשת. שנך לא,נש א משרשש ל'שמ,ע 'א,נ'ס ב' נרתת . וחטאה דבר ] D'Wli לינתנל ,טן?תסע'ך
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 טחו הלמח קמר כ% ארםחח

5

ם
י'י84אן"י1

 כ'ס,ר'ם עביו את רננה אנהג, ענדם מם ננו. י. לש מג מון י:נ?מ

8*  5%יא"חשן.
5~או1"ש11"
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רח יו"כ 'הלכות קמד כלל ארםח9

 טייי!יט%ו.ל;ן י ,.:ן2יבך,,...נת-,ןיברן,יי פ15ן,,.בי,.(,,נויני

ית'חת
 נ,(נ,מ

 נ'ר';1 ישכ'ה יט'ה:א'בי.טשהיתהנ, 11 ההע;'ת ע.'

 7 ,:שך: מ,בן ;"" לו.ה יתקיבלקסטן רמובחשעננ'
%יש,ן_גטשש,א ,
%%85אאמא%מם%8%2א18ח18

 שאשם51%'[נמן'[1
*158

1 %
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 יו"כ הלכוח קמה קטר כלל ארםחיי
 שיהיה כדי ושלוה שהשקם פרנסה לנו ותן 1 הזמן במרדת הפרומה הפרידנוולא
 דבוקים אנחנו שנהיה כדי וטחשבותינו רעיונינו וטהר . לעבודתך תמיר פנוילבנו
1יךאןם.(. 'isE ,זlsy יי ג נשבי וה יעל דב'-1 את ש'י'4'ה עי טנפי 'ירו': אקג נטט,ן לדניי, "רפ נק 'המא ,לא אשי יארן צר'ק אק שנמעט ש.רעת. ו(סה'ות'נך  י,-ם גן אשי" ((י ג :,י,;ז וי:,;ן%יג.

 ש,נ נענש נס,יהט~א ס,ק,י'במד,,ה א;. 11 רנ',ך,'ן 'סחה והיא ל,לחיזוי
 במחץ.ל.

 :סמה
 ש

 7י'ב::.ע  יוי': ,בנן
lwfnn ,1.ימסעיעל,ת.נו.'ק-ל 1.יצ 

'HP"רגביה סרית,-1 'תעתר: ',י:י קי,שת הטא,ח.נן.נ,ע, 
 לק 1שנפ'1

 הוה נ,יס נ. עבדך ם בת.יה במש'נ על.;1 לנפי ,ית'נ קרושת ע,,.הס,תתפשט

 ניילן עמץ;(י:( :ך:ן,;?.;יקץ ן~ד י:::ן'י::ע.,ן"
 י " ך . ,' גשן;ך'יי:ק%(גימ1ניוך"
 יה"כ: ייז קמה*כלל

 שן ,ש"נ:,,י;י:,:'-1ואייי,יבסע שען נשיך-זרישב; על מהול עוד להוסיף שצריך כתבנו וכבר דבר לכל כיומו לילו יה"כ)א(
 ; ינה ::ג"ע1

 ל ל ל
 אתוית.נם תע;: טדנת.נ סך,ת D'~DID צבה ל-שת אס,י.ן שפלן יאע.פ .רמסה

 שניאהמקגצההמר'נפ.
 י(כ'ע ,שת" צ'" ע' "ג בית שע

 וגו' טלאכהוכל במקילה,ובירך'כ יזדוגו ns~aw אלא גן ביה"כגם
 עירובי לערב שצריך וכשם ביהשכ למלטל אמוך בשבת לפלטל 'שאמור וכלונכרתה
 )ת'.י(: ל"מ?, צי'ך כך ,תדיסנשנתחציר1ת

 לל
 ישירנש-),-

 ר:א,נל.4
 ישע:- כימנית סננ'צ'ה מעט פחות יא המה ג:,הבת

 עלתן ה"ב.ן אזן 4אכ.לה ואים שאעם אבלקבי:1 רועת טישב ,בנכתבת שנה הוא עדין לגוס איילי %ל העת משבי רנת,ב רלצ'א אלא וילה ל,1[ י דג מן נזר,: % גנית יקש
ל מצפיפשיא.ן
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רפ יו"כ הלכות קטה כלל ארםחץ
 אחרונה אכילה מוף ער ראשונה אכילה מתהלת יש אם ואכל וחזר אכל)ה(
 י"א פרם אכילת ולייעור ופעור מצפרפין אין לאו ואם טצמרפין פרם אכילתכדי
 ? ביצים ב וי"א ביציםד'

 ולא סין( hSw '5 1ר לוגמיו כמלא S~rn קבלו עליו להתחייב שתיה וציעור)ו(
 אינו וזה לוגמיו כמלא ויראה בפיו א' לצד שיטלקנו כדי אלא ממש לונטיומלא
 והקפן גדלו לפי הגדול שהוא מה לפי אדם בכ5 שמשערים אלא אדם לכלשוה
 שכן אלא ברביעית דשיעורן שבתורה אימורין לכל שוה אינו זה וגם קמנולקי

 ":ןיני:ני:"יג,"ןטי:;'ת יז::הי:::', תגי:"ימ
 שתיה מוף ער ראשונה שתיה מתהלת יש אם מעט ושתה וחזר מעת שתהמ(
 אומרם ויש מצמרפין איק לאו ואם וחייב טצפרפין רביעית שתיית כדיאחרונה
 : גאפ כאכילה ימת" צ'ווףרשימה

י ל ל ל  עליו: הדין יוםדאימת
 ואם אסור במים אצבעו להושימ ואפי' בצונן ובין בחטין בין רחיצה אימור)פ(

 'רדקחמ ההים ומ'ט ותעטנ שטטותוקומצם2איאסוו
 רק להנאה יכוין ולא נפ"י על וסברך בשחרית ידיו לרחלן מותר מ"מ )י(י ? בלבד הטמונףטקום

 כעיקר 6כ' מק"ו תרי"ג סיחן הגרץ ננ'16י )יעיין הידים מן רעה רוחלהעביר
 שלא ":הר rnp) וט tt/ew , ננ ח"ן הוו[,ע' נוס ע"נ עי 11ק'1הטי

 האצבעות על רק ענו המוצאה שריית ומקום בצואה כמלוכלך דהוי רעהרוח

 היום כל לרחוץ סותר וקינה צרכיו כשעשה ומכ"ש ושפשף מים המיל אם)יא(
 הדבר נכון וס"מ קינח לא אפי' מותר להתפלל רוצה ואם בצואה כמלוכלךדהוי

 קשרי סוף עד אלו נפילות וכל טפלוגתא נפשו להוציא שייטפשף טיםכשמפיל
 )6"י(: הפרק עד נומלין ליוכן כשעולין והכהניםאצבעותיו

 : לתע;,נ עשה 'שאפי גין ים מיתד נפת ".נל, ט, 1(1

 דינו עק ע"ג לכלוך לו *ש אם וט"מ העינים ברחיצת ואפי' להחמיר נהגושכבר

 (קי רבא 'פה צמתנננ דשטא יטידפנע קפי ןככ'ו.,כ
 יה'(ץ

 ו במימ לעבור מותרמצוה)יד(
 לרחוץ מותרת יום ל' כל כלה וכן כדרכו רוחץ מכנה בו אק אפי' החולא)פו(

 שלא והתירו היום כל בבהל'נ היו שלא בימיהם ההר שזה ומל;

 רוחא נתיבש כבר ואם בטפה שקנחו הוא לח אם ביייכ קרי הרואה)פן(
 למבול שרמל אעפ"י לפבול ואמור כצואה דדינו לבד בו המלוכלכותמקוטות
 2 השנה ימותבשאר
 ואפי' ביום בו פבילתה זמן .המע אפ" ביה"כ לפבול לאשה אסורלז(

 שלא ן
 שלובשת ואשה אסור פהורה שתהא כדי אלא אסור בלא"ה תה תשמישלשם
 ו ירכותוה בין טעם לרחוץ טהורת ביה"כלבנים

) 
 לא הזוהמא את להעביר אלא אינו ואפ" גופו מקצת אפ" אסורה סיכה)יח( ~

 : כהרכו 'מך סכנה בו שאין חולה וכיש חפמ!ן בו יש ואם אטורלתענוג
 ויש אמור עיר סחופה עץ של אפ" עור של טנע5 או הסנדל נעילת)יפ(
 קש או גמי ש5 אבל ,מנעל נקרא זה דגם עור מחופה אית אפ" עץ כש5אוסרין

 או11*
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 *יכ כלל'קמה,הלמח אדיםחיי:
 אפ' טנעל שלאלנע,ל להדט.ר ייש על של אלא טנעל נקוא ס,הודלא בנדא,

 יגוישאם ואז נדגונ פתח עד ילךומיפ כך %טאחלךואסי-קשה
 ני(ג:,גן:יי ש(7:גן:;: גןןינט"ג( ? עקב עלא סנדל גלא מנעל ינעול לא וע5"פ בבהכענ יפמנםשדו

ק :שעשש  

) : הקררה בי4 לרס"מ-ק עשבים מעט על לעטורדמותר I11SD באיש דל ,ט'ט נעאה דניאה דני שום על יוד אסן '.החפלת

 כשהם. אפי' אחת במפה עמה לישן שלא .וכ"ש בלילה ובין ביום בין 4ה יגעשלא
 : דבובם עטה ו-בה ולאלבורקס

4 ל5 5
 ה'"ש('. n~pp נססי לה נזקין ),ע'ע"ב

 לל 5ל
 : קמןחינוך

 11 שרר"ה הרה)ם
 ויירה ההר שמתאוה כה לה :ותנ.ן אין ףריעלשאס

 שלפח" ' .י, ק י, יג דיא ונפגיש D1'Ut כאונה ל, לוהש'ן צ אפרה 'שלא אעפי משעניםשן;'ה
 בשכ איתו טאכילין א"צ אמרה אפי' כלל תתענה לא ימים ג' "7 יולדת')כז( יקעע' בחש: כ"תסימן

 טנאן אזהה ג,אניג "ך ע-;ה אט-ה מ ו ער כא' . בדילה -;טש'נמנש,ע,י

 ליום' אותו הושבין הערב קודם בתשריבז'
 'א,מיוח אס ובטנות הבק'אית אחיזת נארס אלזא 21(יי'::ז:שחיגבגן ההע ויה"ב ך יום ךוא עיה"כ וא"ב %

. ? לששצריכה

ל ל  ' : להאכילו אסור לאכול שצריר אמר אפ" פניו בשתנה שלאזטן " :יo~b 2 :י ב: :ן P'"Wt~ : hhj יץ: ןג,געי:
 .'ה

 לא שאם לאכול שצריך שאמר אלא עכעטיו סכנה בו אין אפ" חולה)כפ(
 %ן:.:ן:: :ן גג : (.נ4ךסן;:ין'ן:ן S'VS7שיוע,ונ א,מר'סישהנ,אכל רי,פא'ם אם ,אפ" SWD1 סיח 'ודע רן איה, ,סא".םלדילה
 ע5 סוווכין 3קו5 י"סילו" רוש ע5. סוווך t~1ph דסעכת  ינית hv' ו"ייכ.כו'

 ש :ייי 1SptrttQWht בג ::,-ג:,ג' צי::ענ,: ,:גצ רוס"
קי'418
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י4 יו"כ הלכות קמה כלל ארםרון
 עין לבוא שיכם ונפשר החולי ע"יי שויכבד שאפשר שאומר נכרי אפי'בקי
 אדר כסא ג11 ענג אוה, טאנ'לק ן שטא אחי שא.מ אעפ"ןגנה

 ג:ל:גהע צ:ינ :ן:ו:::געיין'%טן:2ג
 ט:'ה'ן יריולה :ליה %ייע:ילסםכא

 אג:
bacn אם .ו מ,טי'ם 

:ןיכך:%ג:יאפץ"י"
 נסהוה לעלם ,א'התאנל ניש"ע,ר"ם :א:ם

 כמה עצמו "חולה יברוק יבשתיה כן ויאבל ויחזו יצש י אכיש נדיילפחות
 כטלא ויראה א' לצד שימלקנו כדיהוא

 לוגמי
 בין וישסה ייא 4ה פחות וישתה

 לוגמיו שיעור הוא כטה מעיתכ זה לבדוק להתולה ויש . רביעית שתיית שיעורכדי לשתיי ושתיה בין ישהה ולפחות ביצים ג' או ביצים ד' אכילת לדי לשתיהשתיה

 הוא "'י"טה קיי יני 11,נ ,גן %", ",:2 מ:4

 4:ן::ן1י n-as ילו ::,ץ%:':תגי",,,)י,::"י:'% כהות שעיניו וסיטניו רעבון טהטת שבא חולי והוא בולמוס שאךזו סי)לא(
 : )תיי"ק( ככרות ב' על לבצוע וא"צ יקדש לא אבל פת דוקאלאכול

שלי
 U"WI . "1 ב רריי ניך לחוזר אצך 1רר'ח רעת, הס.ך

 ירטי שעיש'1 וענד . אשר ישם בי לך ק מצו מין ניול'י
 y~D1 אמו הא ( סמלו שי שנו ב%:ת)ר,,שיו(,טה ,ש1ת.נרא'הא'נ'

 ל .רוו. סדן:1שטייר(
 מטה :שנס, נ' בסיריי, שיישים אדם ו(נל ור!ו'

  ענורס(ן נמיר  מגסות נכר )יץ' שחריתטתפלת
".עף

 ךדי ההטון שחושבין כמק הפעם ואין בבהכ"נ עשבים לשמוח נוהגנו)לה(1
 מישום ג"ית '"ק ג: ,טשתה,'םנהוס' בזרעה ה', נו Dy~1 ,יני:'םייט,יה

 ע"ז ןנ"::,ון;ן.1:קמי:א:-ןא::ילהשתהגת :ו.7:ח:;,ו,ג
 ן ק ' ' קעי": ג אי .יל'ה,יבל:

 צה"כ עם אותה שישלים כדי האילנות בראש . כיצךהמה נעילה תפלת rot)לו(

 קודם כו' יפנה רדום רחרוז יאמר וגםנעדוף
 דובר 4כ שמ2ך

- 

 :עיכ"ג(
 לאחר מבוידוי הוזר הזכיר לא ואם שנת שי בה טזכיר בשבת חל אם)לז(

 שייש ג ,אם מהן באהה:ם

- 

 נשאו גזהי"אנל עק מע צח
 קיכ"ג( סמיי ננ"1 )ע"ן חוזר שבת לא'_.הזכל אף ש"ץ ובין יחיד ביןהתפלה

 ! במנחה וה"הים ב קבתפלר גש"ץ אוטר וס"ט בלילה נפי6נשיאות
 י ההתימה גמר שהוא כיון ביום גשרו וא~י' בשבת חל אפי' _מלכנו אבינוואוטמים

 יבטל419
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 יו'כ הלכות קמה כלל אדםחיי
 הוא ת וז"פ בשכמל"ו פעמים וג' ישראל שמע א' פעם אומרים הסליחותובסוף
 והוא עדיין הברילו שלא אע"פ א' תקיעה תוקעין התפלה שגמר ולאחר .האלאים

סזושן"
 עצנש יאת ארך טש %"1 ים"%ו: %י

 האטבע 1.א הבשמ'ס על .בין אז לדיל ם בין הטנן'4 נתת שסע1 רל נשבת בל ןל:נשטשדי 'נע ג;גןה'אשיש ריינח- טןלעשנה

 ט'שה:: "11 אי' י ",:נ ננו:: שינאנו ט'2,םטנינ'ם
ש ט " ן  DYWC %ר ייי ם יי %י%י "~

 א יי,ה,נ

 יא ע'"י' שיי' ""ם יננתי ביותי ש"י!, יה יזה י"'יי "ני
fD1Dn'SW1SrwDa י " רוך '% ::ג:י 'ך:מיגג 

 ?illQdY אנקו- בשמחה ןןושש

: 
ל  די: אי .ל .1.ם נתניג בשז ,טן(יף
 טש,ס שטענ, לא טיס,;, אך "

 יצ,ם'ם .טיס ב' בך;ההענות 4ע'אט.ך יבולם איןבנוי
 פק גם

 2 דירחא בקביעא,בקיאין ראפ נפן טספק

 סוכההלכות
 2 סוכה ייני . קמיכלל

 1( תשבו במוכת כתיב)א(
 את הושבתי בסוכות כי דורותיכם ירעו למען יטיס

 טסי, בסינית י דיך גן נ' רלצוה רני אינו ג2וןנטה::ויק טטש סיננת ,א נני ע;נ' 'מל סי;ית :'  שישבו סי-.,ת 'טין ב' "רויות אלא2,א

 ( ,לפ':ךסננהק ה אכל יסיטיטויס ילדלטחכה
 ;ש.יים נולם אבל בסבך יוקא הינ, נס,נה התויה דפטלה לקטן  שננה,נהפס,ל'ס

'"- וב.ירל"ש.1דס;,ת
ק

ששמך,558
שנעיו420
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