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רכג חנוכה הלכוח קנר כלל אדםחיי

 נ'נ .,מן:מ

 ה'י
 4,א2 עם, שתשננ רמיי צז ואטוה טאור תואר נסת

 'ני2 '1 ' יסט

 דיי ז?י,14ישי"י1ןוי;"י
 טלאכת ווסר רחלו שב'ט'ס בהענה ש כלדבות קצת שלצוה "א)ה(

 מבוהן סוערת רי' ,שבחות וס'רית ינשא,טו,' סניה סערת רח' יכ'ט4הסקווש

נוש8ש142יא1115ן"י"*"
 2 1 !2יע,ם%(

 ק% ל 41.ן":;י
 4י:71:יץr%nr's~nlaon 2 :% % 9 י :ןג-4ז
 ירז itt1~DS 'ו נהע:מ ' םמל%:ג 1(;ן%1

מ18שנא
 'ה'ר' וו 1ש7.ח כטרווה,נא לה,' ט'מ וב שאתו אע'ג נ'יר מת ב'י4'ית

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הנוכה ומלכוח קנר כלל ארםחי3
 קימם ולא ונופלות נכפלות דאו מזו זו היתפטמו כך כל מטוך יעטיויםולא

 - " ?הטצוה

 נרות כטה היכר וליכא הרואים יסעו כדלקמן 5י5ה בכ5 טומיף שכ"א נוהגיןובאיו לפי ראשונה בלייה אפ" אדם בם ב' בו ידליקו לא פיות ב' לו שיש נר)יא(
 בו ש.ש שלנו חנוכה במנורת אב5 פיות ב' רק לו שיש נר דוקא .ואפשרמרליקין

 רואין הכל שהרי זה בקצה וזה זה ם זה שדם בס בי להדליק סותר פיותח'
 לררו'ר הסמוך בפתח להדליק מצוחה היה הגטרא בוטן הד5קת' מקום )יב(- 2 הבירו אצל א' כמדר מדליק היה דאל"כ ב'שהדליקו

 החצר פתה על מניחו הבית לפני חצר יש ואם הרבים לרשות פתוח הביתאק
 לו יש ואפיו בביתו כ"א להדליק מנהגנו האומות. בין דרים שאנו בזטה"זאך

 כל בו שמשתטש בביתו אלא טד?יק אינו ולרה"ר להצר הרבה ופתחיםהד.יים
 בטפח שיניחנה הטובחה מן טצוה)יג( י )תרע"6( ביב עםתשמישיו

 הסטי
 שההא כרי משמאל לפתח

 הנוכה ונר מדטיןטזוזה
 מבוטאי

 מזוזה שם אין ואם בטצות מסובב שהוא ונטצא
 שנכתוב כמו הפתח בחלץ להניה עדם והיותר עייף *מין טקום דבכל מימיןממחו
 : )סם( כיה סיטןלקטן

 מפהימ טעשרה עממה ל ל
 ואם נ"נ נמוך טנ*הט אינם להאיר העשוי דגר מצוה 5שס שם שהניה ניכרראו
 2 )סס( ניכר ואינו עין ביה שלפה לא אסותמכ. דלטעלה יצא לא אטה טעשרים למעלה מניחו אם אבל יצא מס' למעלההניח

 שלא יזהרו מ"מ מהעבתך בשאר להדליק וצריכין שמדליקין הרבה יש אם)סו(
 ו )62ש כל4 היכר יהיה 5א דאז' זעקנה כ5 שטדליקין במקום5הד5יק
 ומ5 . ~מי"מ למעלה גבוה שהוא Dt~pH בחלון להניח יכול בעליה ריר)טז(
 ואם ר"ה לבני היכה, יש דבחלון הפתח אצל מלהניח בהלון יותר מצוהדלהידן
 אוב יותר אזי ר"ה לבני היכר אין וא"כ אטה טכ' למעקה ר"ה טקרקע גבוה 'ההלון
)יז( י )סס( בפתהלהניה

 מדביקיי
 רדום בכותל ומניהן/ ניטא פרסומי מ1חומ רבנטת בבית וטברכין

 . ופשמא נהרא ונהרא ודרום צפון מקדרן נוהגין ויש לטערב טמזרח הנרותומסדר
 בבהכ"נ וטדליקין בביתו ולהדליק להזור וצריך בהכ"נ של בנרות יוצב אדםואין,
 ויר5יק יברך בבדב"נ טניז ואין להשיכה מטוך הוא אפ ובל'ש למעריב מנחהבין
 סי ידליק לא בבחל'נ לבהלה. אח"כ כשבאים ניסא פרסומי איכא דמ"טמיד
 לילות בשאר אבל שהחיינו שמברכין בשטחה המהל שאז ראשון ב5י5 אבלשהוא
 שהחיינו מברך ראשון בליל אבל כשטדליק בבית אבלמותר

 )תרעדי
 : P"po) ט"ו

 דר.'נ, .לטליה הטרדה דנו'קהסמלנ פנא'טאחו 'דיה(1 41א מיגרהנא
 ובלבד וממות שעות דהיינו היום קוצי 5פי השעה והשבינן -צה"כ קודם ורביעשעה

 בולקת אינה ואם צה"כ לאחר שעה הצי עד דולקת שתהא כ"כ שמןאבה
 אם טמורך הוא ראם ויל וקברך להדליק להזור וצריך הטצוה קייםלא

 קיש'נ וי"ם ס"ק )שיז טלאהר קצת למהר וטו"ב ידליק וצה"כ הואכער

 ו הגי""(31י6יי
 שתכלה עד ואולך מדליק החמה שקיעת עם ליק

 זה וכל ניסא פרסומי ואיכא צה"כ לאחר שעה חצי כמו שהוא היצוק טןרג5

 %א ,, 1;:נ-1לא,~שנואב~ו.:יי"י
~*h*htלריין ה"נ הנם פרמוט בוטן א5א סברך היה לא דלדידהי : 

 תשן ה%יייאי'מו 1
w ' a n w u l p ) n D i מ   שנ"ג 

"
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רכי חנוכת הלפת קור כל5 ארם15י
 4 רגר"א נהב וכן טעריב קורםשיקליק "%שי5'"י"ף" %י א4י% י ק.'%הי"אוי
 641'% צזמ4* ואיילו שעא חצ4 לפחות שידליק שמן ב5 שיתן עריך)כא(
 הדבק שטן נורק אם א-בי ברכה ב5א וידל.4ק ויאזור יצא דלג ילניעבד

 : "רוכני כש"ש מצוה הירור יש שעוה של בנרמל. אבל לצוה שום בו אקיאר שייליי
 6צ" עוש" "ילקה קי"ל)כב(

 ולכן הכלקא ב*ע4 הוא המנו-ה ששקר ר"ל .
 טצ4תא נמקו% 5"דל4 שתהיאצליך

) 
 אי5 נלעגי דולק נר 66 מונחת היתה ואם

 ולחזרן לר4פירה וא"צ וידליק ויחזור יטבנה אלא יצוה לש6 הדליק לא שהריכלום
 יים שעה חצ4 שידלוק כשיעור שמן' בה שיתן צר'יך 1כ זא וממעםולצניחה
 המלקא שאחר אעפ"י שהדליק חיים כשיעור "ו היה לא אם אבל וידליקשבירך
 היה לא "רלקה 46,שעת כיון יצא לא הלילא %ל הפילו ומדולק ער שמן בההוסיף
 b~boel שיעור בעי לא די"א יברך לא ומ"מ וידליק ויחזור יכבנה אלה כשיעורבו
 rk~rr א"א -כיבה עצטו יהוא או הריח שכיבא בין וכבתה הדליק אם ג"כזה

 התיכףולהדליק
 כשהף"

 עכ"פ ולהר4ק ולהזור להחמיר רוצה ואם ה16וה קיא
 במקוה העטירה אם. אבל דולק להיות שראוי במקום שהעמיד ודוקא יברהלא

 ומש וידליק ויהזור כלל המצוה קיים לא שולפ שהרוא בטקום כגון לכבותהעומד
 והפחח דלוק כך שלקחה אעפ"י אטה מכ' לטעלה הדליקה אם ?ה ומפעם יברדלא

nwbS'תיוחס( ש* לא טכ( : 
 להג"א הנכון ולכן יתחיל נר מאיזה דוולקה יענין tllSW דעוא שיש ל6י)כג(
 בנק ראשון כליי 5איליק אתיל הפתח משגיאל שמניח ובין הפתח ביטיןימניח בץ בכותל ומניח א"א ואם לפתח המטוך בפפח שוין כולם שיהיו הפתח חללבתוך
 שהוא' הנוסף על ויברך ילחיץ לו מטוך- אחר נר כשיוסיף ב' ובלא יטיני(היותר
 מורה שהוא הנוסף בנר הברכה יתחיל לעולם וכן לימין לפנות כדי שמאלייותר
 היגייני בנר תמיר להתחיל צריך אזי הפתה בימין טונת ראם וי"א הנס תוספתעל

 טדליק ואם עבד, כמר ולעבד לפתה מטוךשהוא
 בחלוי

 שבליל יל הפתה באלל או
 בדי השמאל לצד א"ע וירחיק שסאלי ביותר ב' ובליל ימיני היותר בנר ידליקראשון
 : תרסנו( ט"ו )עיין הפצות על להעביר יצטרך שלא כרי שטאלי בשל תהלהשיפגע

 המת נע. רבים אם אפילו בית בכל א' נר שידליק הנוכה נר מצות עיקר)כד(
 והטהדרץ אג"א לכל א' נר טדליקין והטהדרין א' סנר יותר א"צ לילה בכלוכן
 נ4 מוספק ולילה לילה ובכו א' קר א' בלי ב4ת מבת כארא מרליקין המהרריןמן
 נעד'כו"ינ0 שיט הענהג )יכן ה' טדליקין ה' שבליל עד נוות 5 ב' בלילה דהיי"ואהד
 נדות כטה היכר שיהיה כדי מיוחד בטקום נרותיו כאו"א שיתן לזהרוצר:כין
 טה%הדרין להיות %י שעוה כנרות שידליק טומב ביוקר הוא השטן ואםטדליקין

 : )תרע"6( לבד אלה בכל א' נר זית בשמן שידליק סמה הטהדר*ןטן
 בכל יתן ואמ הרבה שמן לו שאין מי לכן א' נר מצותה שעיקר כיון)כה(

 פומקין. יש שהרי לשיעור בא' שיתן מוסב ולכן %שיעור בא' אפי' יספיק יא ונרנר
 צריך דאין דם"ל העומקים על יטטוה נרות ובשאר כלל יצא לא מבשיעורדבפחגת
 ג6' ויתק א' לילה כל שיליק טומב כל9 לו אין ולחברו בצטצום לו יש ואםןףעור
לאבירו

 שיד*
 תו אחית מבית אלג בינגו סבני כשאינו דרוקא ואפשר א' על'פ

 הל אינו הט%וה עיקר וא"כ מב"ב אוא' אם ak~' כדלקמן שלח% 85 טטוךשאינו
 מ"טהדרין. הוה שיהיה מומב הטהירין מן להיות רוצה שחבירו רק הבירו ע/כלל
 הידליק, נ"ל ף לו יש ואת ש 12 ביל ידליק פ' לו יש ואם לילה בכל א' ידליקנרות י אלת לו וריאין כגז ל494ת חי ילל לו שימש-יק נרי" לו שאין: מי וכן הטהלרין,מן

 ידליק יותר לו יש וא5 כ46 יקא כ6י 4א יא%4 ני יףל'ה ל* ג' ובליל- ב' ב'כלזל
 %ל'שגי שישייר רק כראוי לילהבכל

 נסללוי,%כ%4- )ענן י4ל" לכל היי%א,גי
 צריף, אם גן 'יעשה בבהכ"נ א~ם"ץ וכן אשגר שייי4א לאגר ויצוה א'לפחות ירל94 הגרא! פל' ל"דליק כלל גלאי לו שאן מי ג"כ זה ומפעם ס"ת(כ55
 )מסק: להתפלללמהר
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שא%שש~ן
צשע151:88%אאמשמששששצנם""י"

 ס -- -שעשפזיי

מ ישמן5ן%ןמ%1%1ש%4  

 ט121שלנ15ש
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רכה חנוכה הלכא קנר כ% ארםחפ

 11CD :ש :הג 45 גיטנ:ין:בםזםן:"'קטי"

י,'יליללך5ןקן~עסי,עתים

 ב-

 ה,:ן'"יך],א ן
l'hvק %מ בנש %סג :: %ט  ל.לה ואיו ובא שתיל.ק טרא. 
 ,צריךהנט.ם

 דרן;יאי
 ע;

 ק

acn
 דל'

 ן ''ך

 -_גת-
 SDיג יד ב. לוריכ וצויך נן"קע(סיג. ,"י שנתישי;ל'1

נזה ידליק במחשבתושבת
1 y ~ c  

 טש,ם שנת גי 'ק:ה שבת פ ינו חניה נ- לקנות טשנת 'דו אין אםמ שבת שמקבלות שנוהגות כיון אשה

 5;א גס י סג

 בנר טגר'זן ,אק )".י( נך Dyt1 נך אס סי% ר'יןקמק ק1י"קגין

ך-24,,1י.
 לי(%ה י עינול,ך י"

 גי..
 1n~lyD ס-מי; צ!ןש

 ההלעגני r'-DIJ ביו'מ'אןבנההאבלע'
 .אמ'א,גע,'לין,:'שי

 ,קמא נשוא נפי סשה :לית ג.,ם )"טן,רלןע-ט,.ה. טשא.ילס קג עגיא ג772מם
 ג",(:"ט מי :47: ,' י נךם
 צ ןן ןעיי

 -י'י'
 ס.ית של DJD מש,ם .ש 1ח1 ריצ.מפי.ם ,אם "חי

 ריב.;. קי'את באטצע אס חרפ. ,ל,מ- :,ר א"צ ה-נע אחו אסו ננ,-1ל
 גילו( למ זק נסי h"w1 )ע, תרשי( ג, ר"ה ב% נ אח ת"להןאדצנה

 דנדונה א.:.) תי,י די'ה דנונה נמ מסמי קיי'ן 1בשל.ש.ת נ-.ח ןקרן
 ונזנה ביגלבשל %יקוא, האס גל לן . עי" aD'3 " ניש,,
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 חנתה הלכות קנך כלל .אדםהי
 )יעיין מטא פרסומי משום חנוכה בשל הפמרה קורין 'מ"ט ר"ח נשלצשלהמת

 . ,ידאו כסאי רגא'השטימ ישלן תפפנה קרגו ואם וע""( 35וס ועיין 3"ע ש'נר6אפן

 :4יגנ:,הווננ (נ בת: ן יי נניגי::י
 )ג'סקע.י2 י%דן%תג1% גימיין'%ממצ" י%ע
 ? ים6( סיס(ק"ת

 לפי אלא החנוכה ימי לפי יחשוב לא מחפנה ביט( )י6י לו שיש מי)טב(
 ן ימים ב' ולפעמש א' יום פבת ר"ח לפעמים שהרי החודששי

 מבואר החודש ופרשת פרה פרשת זכור שקלים שהם מרשיות ד' סדר)מג(
 ש תרפית טימןבש-ע

 מנילההלכות
 פורש: הני קנה.כלל

 שמ"ןשי שנת )ן(ו
 נשמס'::י

 עריק מעשה ל,;.י מהית ט'ע קריא
 טול ? מבא .ן'. 1'ולן:בלגשן:1א:11:ך

 הואשזה
 מעטלי

 ומיהו עטלק זכר את תטהה כו' עשה אשר את זכור כדכתיב
 זו דאוריתא דמדומההא

 יוצאיי
 1( ו,ןה גהכל':'שנקיי ג:(כשך ז 1 לק בג::ךנ'.ן :ןסן:[%"נש :נזנ 11 י:,;' יגבן4נ:ו( כיון ושש השבוע בכדר בתורה זו פ' שקורין טה

 במינות לקרותם יזהרו מ"מ לבא להם אפשר אי ואם אלו פרשיותשקטוע
 )"יערה(:ובפעט.ם

 ללל
 ביום כשהיו ומצינו מאויביהם להנקם ה' שיעזרם ותחנונים רחמים לבקשצריכין
 מתענק היה עמלק עם שנלחם 'ביום שמרע"ה רז"ל' אמרו row שהיה,מתעניןמלחלא

 ית' ושרבו: לזכור י י 1 תעני: ונקרא אדר מיב"'ג ממי צבורקלתעמת
 כמו לבנו בכל ה' אל וישוב יתענה כאשר צרתו בעת איש כל ושומערואה

:ינ
 גה:1,,מ.ןיןיג"יןנ.ק:"'י

 ש בן.יןי;ג':ןכ"עינענ: נ'
 בירז נ. 1ח1 ק ג'ק טתענק א ב'.ם פ,יןפ ש ימם הצ.ב.ו טן .פיש,לא
 אבל רמ"א מב האוכלים יתענו ו' ביום ולסחר המילה על לאכול מותרמילה
 תמוז י"ז כדין בלילה המעורה יעשו אלא ה' ביום לאכול דחפור כ' ואירהמק
 הברית דבללי פשופונ"ל

 מותריי
 מ"ב לענין קל"ב בכלל כמש"כ ה' ביום לאכול

 ניעת ס' גיוס דו?* ססנעו הפק  לסיסת )יאיינו ו' ביום להתענות ומ"צשנדהה
 פו נפ*לתות ירעעכן

 ליעת *כל חסי
 כ5 סותרים כן שס קלוע יוס כלן דלין רעי

 נין סילוק ועין ו'  ניוח  לשתלנות. .סקעויניס רק גן גס נסערית 65כו5 ססעו?סנעלי
 תטעודה לעשות ראינו לא שהרי כח"ז המנהג הנראה וכפי o7h) 5ס"ר גריתנערי
 ו תיס"ו( מיי ע"י )עיינכיוס

מהמו .50
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 רם -- מגילה הלכות קמה כלל ארםחי

שש8%שבש%י%יש"%%1שש
 לקש נאמש. ל, ע4'ה המנ 'קוא ,אס.-ושי1

%5 

ש 'ש18שיאש:י % 415געיג4'%14איי%שיי8%%ש18שא 
שששש  פמפם ש"ץ כי' הממלה שם ים 'רי "' יי" יקב"יאת
 גסיי:גיישפ"
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 מגילה הלכות קנה כלל אדםחיי

ש51שששעש
 שן יומה ט.לפ'ס םן,ין,תב'שרם "tawt1 ליו.ןעבשנה )'ךאקקי,ע141;8%8

 אג: ירי ::ך קעב:יןנ(ונ,ןקלך ' נ, ה וו : לבנן עע,ןוי,נששעשישפ-ע"
 א, דטצטיס'ן א"ש- מה,'ב.ת הס קישו ;',ןהס,סק.ם

 בי דטלג 'אפ'שי
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הכ% מנילה הלטת קנה כלל אדםח%

 גג(1וע4,ךש.1 אמהיר: טוי4%יץנןו,ול:יןת"י"

שש18%8משפשננ2ןש11ז
אניני:(ש%"4מש88שמם%שישעש48אששששםש4י

 תוהיש גי )שרימ2י%ג
 אתם. זי %"

 י' "" ---.י%-שיוי41"" א"כ 4יייי (".ינה בילה שנלי
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 מנילה הלפוחו, קנר; כלל ארםחץ
 לבל יא~רם' . אקורא אלא מנהג . אינו המן בני ץ, אומרים הבהלז_ שכל4עףת
 אלא זרתה מניע ;אלה nSubn כל פושט :א צתה ע טמג'5(
 נשית די צר'י,םךגילמסל

 שהררי
 ,צויך רם בקיל ם: אנית "א,טר'נא,

 פס. ישעשח ני:יק:לה נ טנוך נח את ):1(ההק:יאהי

טששן
. 

 'צא ל: י גוני

 יבאטי
 האון בשטמה הל יע'קי טעדא'ניבשיפי 'צא

נל(לה
 כ..ם יטנה ירייס שרייס. :ם ;ם שטני:.ם נ,-;'ן טרעוה.י. 1 פלך

 )יין נ'וס קניתה תעיקי 7!ע.7 כ' המת "גן ען'ה מעת יננ ,סימ "נ.וןסיע
 ננעת י,6 עצה נועה "רך ו, Dh ,)ן ע('ה נגעת 7י,ק, hn3'hw י.( נ;0סוכה
 5ו5נ ע5. סהתייכו נ' גיוס ענרכין 7"יז 757יין oc כ' 7הר""ס ו6ע"ג '65 5*עיוותת

 %נ,:,יזיןג':.וןגת1':,:'ןג:,"
 :!::: :: :S?AW3 4~, ן:

 יננא' ג%:גלם,ןי:ינבן:%:ע 1:י,ללו:יש,1'
 'דווו אס ר,טס:ע אן ננו אב ג,דדהה'מח'א% :ם:פשהטנ'ן,'ןן

 תי44(: ".י )ע' זה בשליל ברנהלתחלת

 :",ויק:2 : % ,)! ]ן ל, , לעיי: בג-נתוק 'צא,נים
PODC7"57 651 5ע5תו ענרך התגרך 7רלתס 5תורה 

 5הו5י"
 סענרך הכ" כסד"כ סונור

 ומתנות מנות משלוח מצות י גם ככיכיס,כוין י:י ~יפי* יגעי ה35יייהי5י"ז
 נוהג דוה בשבילם שהחיינו מברך אין טגילה לו אין אם מקום וסכללאביומם.

ב
 עניים לבי טחנות ב" לפחות ליחן צדקה הטקבל עני אפילו אדם . כל חייב )כח(
 'ש בת טיקיק', ,איןאג',;'ם

 ד,א ,אס יני";'ם ל'ט:ל 'י הפישט יאלא
 ש'יצה:לט"מ

 וט"מ טשובח ה"ז לריעים לשלוח המרבה וכל לא' מתנות ב' משמע לרעהואיש י ל ל ל

 ט:;ע~י י:,מ
 מ% יינצ:י:ן":"זן

 י )יתנ"ס( נדכאימ לבילהחיות
 לם: :גי,ךו:ין."זל:דזגטיג:: %:4:ן::;נ :ן :גתי יי::ך:;ךיוי'1:, 1:ה(ם  'ןיחימ:1 ,טפגע.',"ע.' rt~y rEin 1:ןאסר-

 נסן היקנן נלא שהא מזת

 י)6 ע"ג! 7ם נעני ויק 067 7'תש(רע % "ןי )ק"ן נווכמצא
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רכת מגילה הלכות קנה כלל ארםהיי
 5ר' "5ק כפיכס יורן ר' מס 7גרמ'נן תנות עמ5וע עמוס ע6 מניוניס עגונות למוסג"כ

 65ניוניס ונותכות ננו קיימת ו6"5 5'ס מ5ע 1WP7 5גק ויד עטם ק67 רנססייעים

 עוץ עסתע קכות ולסלוע כנו קייעת S"h1 ס15 יעוור גרנ ועז עיגל ק7 15 וסלתקוי
 ם כמפ5ע ו6ק"כ 65ניוניס מכותניס כזרך סו6 קטכם עתנס 7PSCC 15קתע5ס
 כינו 5עם'ר פקות י3ר  פולע  ohc ע1ס עפעע . ענות עילוי 17סו *עי תרוססעיכס

 ,ענ'פ ,לשטנה ,לשתות לאכול יה"ב מדרבנן מצוה ד"א פורש סעורת'יי)לב(
 ימי כהכתיב לאביונים וטתנות טנות משלוה וכן ביום המעודה שתהיהצריך
 ראשונה בסעודה היה אפילו שכה ואם הניסים על מזכיר ובבהם"ז כו'משתק
 ס' נירס5נוי 7כ"ע וכנ"ך 5"ע סיען תס"7 נסס לחזור')6"י חייב אינו ביוםשאכל
 על מזכיר כן פי על אף בלילה ונמשכה מבע"י לאכול התחיל ואם 7'( ס5'ג"פ

 עדיין התפל לא אם מזכיר המעודה בתוה וקידש שבת בערב חל ואםהנמים
 קי"ח כלל לעיל שנתבאר מה דלפי ונ"ך מזכיר אינו הקפלל כבר אםאבל
 היאך בשבת ה'" כן ואם עכשיו של להזכיר טייב בלילה אכל ראם ד'סיטן
 רק יאמר לכן כ"כ המור הנסים על הזכרות דאין וכיון דמתרי תרתייאקר
 : 1של

 לה ערש אשה ומ"מ לאביונים ומתנות מנות לוח
 : להחמיר יש אלא נכון ואינו בשבלה שולח שבעלה סומכתבעל

 מ"מ מוב ויום ושמחה טשתה דכתיב דאע"ג במלאכה סותר מדינא פולים)לד(
 שלא מקומות במקצת מעצמם נהגו אח"ז ומ"מ יו"פ לעשותו עליהם קבלולא

 רואה אינו והעושה עקשין אין לעשות שלא שנהגו ובטקום מלאכה בולעדשות
 1י או פורים לצורך אלא מלאכה לעשות שלא נוהגין ואנו מלאכה מאותהריוח
 בן להקמץ נמ"י או ג'יפ נו יקוו.ן הר נהום א( )מנ::וגי, עיון שא"צ דבר וכל חובותיו פנקם וכן שלום אגרת אפילו לכתוב מותר ומ"מנכרן
 אבל הימים בב, קצת ומשתה בשטחה נוהגין וט"מ נוהג אינו בזה זה שלאבל
 השמחה דהיינו עשיה ואיתקש ונעשים נזכרים כתיב דהא וכלל כיל מדינאעינו

 ? הקריאה שהיאלזכירה
 בו נוהג אם הפוסקים ונחלקו ותעמת בהספד אסורים ושיו י"ר ימים ב')לו(
 מנעילת חוץ אבילות דיקי בכל יזהר ז' תוך אבל ולכן שמחה מדכתיבאבילוף
 נוסג שבצנעה דדברים וכ"ש הכל שרואין דבר שהוא קריע ע"ג וישיבההמנדל
 הטבלה לקרות לביתו מנין לאסוף יכול וסם שמחה מיני כל לראות דאמורוכ"ש
 לבהכ"נ 'ילך ובשחרית מגילה קריא) לשמוע לבהמנ וילך בביתו יתפלל וא"למוטב
 ו לבהכ"נ ילך במ"ש הלואם

 וכעש שמהה של דבר ישלח לא טקום וסכל מנות לשלוה ~ייב האבל)לז(
 אפילו דבר כל הדש י"ב כל לגבל שולחין אין אבל לאביונים במתנותדהייב
 שאינו ךבר או טעות לו לשלוה טותר עו קוא האבל אם אבל שמחה שלאינו
 מצות לקיים כדי לאבל לשלוח חייב אחר עם האבל רק בעיר אין ואם ~שמההשל

 : טנותמשלוס
)

 קבורה קודם אונן שהוא בלילה נמצא אסתר בתולית טת לו שמת מי )לח,
 יקרא וגם הסגילה ויקרא כלל חייב אין בלילה שהרי יין וישתה בשר יאכללא
 יקרא ואז הקבורה לאחר עד ימתין הטת את שיקברו וביום ותפלהק"ש

1 
Wfl~ 

 ולקרותה להזור נכון וט"מ יצא הקבורה קודם שסע ואם למגילה יקרא וביוםותפלה
 . אבל כדין לקבורה ראשון יום שהוא כיון תפילין יניח לא ומש ברכהבלא
 : עלס( ק5נת נקו' o~h  ילעס נקינורי)וע'

 מליבין ט*1ום בזה ואין מעודה ולעשות בפורים אשה ל:שא מותר)לס(
 חופה ריעשה כתב והס"א הנן. פדיון לעשות שסותר שכן וכל בשמחהשמחה
 : י"גביום

יום455

- -
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 שילה חלמת קנה, כלל ארםהי

א%
145שם5עששששש1צצ1גש1שצמאמאמשוש
 דתית,נ'ם י,2נ'ש דת" נגי:נ"יצה%מוסב211אא1צאא%ם

םי:"'2י)'ן..ן')('1,1"1111א1אשש1%1מ11%111
 רר,:אכי' ליך'ק. "'ןר'יןןי"יבכ"ר כסי'גי::י

בו

 שאפשיק לש, ס;,והוג'קתיזה ש"ת"
 ודו השנת נפ' ה' כבמת צררך. ,ל.הן

 ~Irp 1 אבא יסגצ'

 ס זיתם םםד4(א~ןקייל?גךון נישבת האט'יה שתדוה להגר תסה ל, יאוך
 נצנת וןיי ע.ש שנה רבו' אלאמ"א,טי %1תךדקשלטט.מןשאע."טת.דהט

 דואבו חרש שי לו שדו -4ב ךבמששן' טנגו מ שג , זהבןיש-היממבש%'
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רכס מנילה הלכות קנה כלל אדםחיי

 שנמשל לע"פ על קאי וטירה ולא חדש שיר יטנאטר שכ"מ מדוע בתרועהכף
 על נמי דקאי צנח .ובמוטור כו' עליון ה' כי כו' לאלהים הריעו ט"ג ובמזמורלזכר
 זש"ה בש"פ אי' כו' הריעו ס"ו ובטזטור וארץ כל לה' הריעו כו' הדש שירלע"ל
 וכן העתיד על דמאי טפרש לכן הריעו לשון למדרש דקשה משום אהפוךא;
 תודה מן חוץ לע"ל יכפלו הקרבנות שכל במררש שאמרו לתודה בשמורכאן
 על באין הקרבנות כל כי פשומ והפעם ההודאה טן חוץ יבהלו התפלות כלוכן
 והענין . תרועה יודעי העם אשרי כתיב והנה הנם על שהוא התודה טן חוץהפא
 רק למעלה הדין מתעורר שופר תקיעת ע"י כי אחר בטקום שרארכנו כמוהוא
 יחרדו כא' ועם בעיר שופר יתקע אס כמ"ש הלבבות יחרדו בשומר תוקעין שאנוע"י
 טעוררים שאנו r"~Y כי לרחמים למעלה נהפך הדין ואז בתשובה חוזרין זהומכח

 נוירותיד כל עלינו לקבל הדין מעוררים אנו הרי ואומרים עלינו הדיןבעצטינו
 עתידים אנו הרי אטר המץ"ה דוד ר"ל הום עמדו לטשפפיך ע"פ ' שכתבנוכסו
 צדיקימ ושהם (לישראל אלא אינו זו וסגולה הרחטים מעורר ועזיז משפמיךלקבל
 יכלו אז כי הדין לעורר יכולים שאינם האומות כל משא"כ הדין לעוררויכולים
 כל יהפוך שאז לע"ל אבל לרחמים הדין להפך מעשים בהם אין כיכלם
 העולם כל אז כי הארץ כל לה' הריעו אטר ולכן לעבדו א' שכם וימוהעקים
 : הדין ולעורר בשופר לתקועיכולים

 דשטחה טםפרא הם דהכהנים בזוהר כט"ש ברננה, כו' ובואו בשמחה כו'עבדו
 והלוים בשטחה בקרבן הכהנים עבודת שהיא עבדו והיינו דרגנה טטמראוהלחם
 שהוא שמח אך והיית Y"VL תשמא סי' אמור בילקו' דאי' D"y י"ל או ברננה.יהיה
 שלימה שטחה תהיה לע"ל אבל בשליטות השטחה אין בעה"ז הקב"ה אטרמיעופ
 : בשטחה כו' עבדוח"ש

 לב ישרי כל והרנינו כו' בה' שמחו ע"פ בש"פ דאיתא עפ"י ברננה,בואו
 צדיקים רננו הקב"ה אמר הרננו; ולישרים הגילה רק נותן אתה לנו הצדיקיםאסרו
 : ברננה לפניו בואו אמר צדיקים כלם שיהיו לע"לולכן

 אז האטת להשיג לע"ל לנו המקווה האושר כי ידוע , אלים הוא ה' כידעו
 הוא ה' הגדול היהור אוטרימ שאנו וכמו ודין בחטר הכל הוא הקל'ההנד,גת
 הוא ה' כי עתה דעו אמר וע"ז כט"שכ אותו יודעיה כלם אז כי אטר ולכןאלהים
 :אלהים
 אדם רואה כאשר בעה"ז כי בוא"ו לו הוא והקרי , אנחנו ולא עשנוהוא
 לע"ל אבל הזה החיל 4י עשה ידי ועוצם כחי ואוטר בעצמו חולה הואשמצליח
 עשיפ אנהנו ולא ית' מטנו נתקן הכל כי תיקון לשון עשת הוא כי הכליכירו
 ן דלרשום

 כדאיתא התפלה היינו בתהלה הצרותיו , בקרבן היינו , בתודה שעריובמזו
 י :במדרש
 הוא ושסו ה' על רומן לה' כי האלקים הוא ה' היינו , שמו ברכו לה'הזדו
 כי חסדו לעולם ה' פוב כי אחד, ושטו אחד ה' כו' ההוא ביום כטש"כהאלחים
 מצותו טצד לאדם שראוי מה הוא אטת הרד"ק כטש"כ לאמת חמר ביןהחילוק
 זן היה מ"ת שקודם גטדרש וכדאי' לעולם הוא ד' חסד והנה בחנם והואוחסד
 כהכתיב ודור לדור רק הוא אמונתו טשא"כ לעולם תהו מהסדו רקהעולם
 : דורלאלף

 : ע"ש שלי חצר בעמן שהיו המע"ת בל המצא בטופו אדם בינתבחיבורי
. - - .

 עולם נורא לאל שבה ונשלםתם
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