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הקרמה.

 מערכי לארם השלם החכם אמר מאיר לבית שלמה בן מנחםאמר
 ה' אל גל ה', רוחות ותכן בעיניו זך איש דרכי גל לשון, מענה ומה'לב
 להעיר הוא בזה החכם נונת ג'(. ב' א' *4ז למשלי מחשבהיך ויכנומעשיך
 יפה בשכלו צייר שכבר מחשבתו תביאהו כי ואף פיו פההי לשמורהאדם

 בדבורו להכשל לו למההה פיהו יהיה פן. :הדכא בדבורו, אצלוהמבוקש
 הם לב, מערבי היות אם כי ואדם, אלהים לפני מעוות דברולהוציא
 כמאמר לשון, מענה מה' ]הנה[ האדם, ביר בעצמו האדם שיסדרהדברים

 ]למרע"ה[ אליו זה ונאמר י" ד' )שמות ה' אנכי הלא וגו' לאדם פה שםמי
 להתיצב לשונו מצד ראוי בלתי היותו דעתו לסבת ה', ממצות בורחבהיותו
 לפניהם. ולדבר מלביםלפני

 לפלס ופעולותיו מעשיו על ג"כ הארם את להעיר בא כןואחר
 ולהמשך יצרו אחר להתפתות לעצמו פנים ישא ואל ובמשפם, ביושראורחותיו

 ר?ויוה ופעולוהיו ב'( פיז )משלי בעיניו, זך איש דרכי כל אמרו והוא רצונו,אחר
 במעשה, או בדבור חמא אשר שגגתו על ועונש עון ויקרהו יכשל ולפעמיםאצלו,
 ולמצרף, לחשבון מביאו ית'[ ]שהשם כלומר )שמ( ה' רוחות ותכן אסרווהוא

 ומלת י"י(י י"ב וקהלת וגו' במשפם יביא אלהים מעשה כל את כיכמאמר
 דרך אח"כ ואמר 4מ(,1 ה' )שמות תתנו לבנים ותכן מענין חשבון, ענינוותכן
 האל רצון אחר נמשכות פעולותיו כל שיהיו כלומר מעשיך, ה' אל נלכלל
 מעשיו בהיות ונכון שלם לפועל מחשבותיו יצאו ואז לעבורתו, ופונותית'
 תשלם ובזה ית' השם עבורת לכתנת והיא אחת, להכלית ונוסיםפונים
 וחמריים הגשמיים בדברים בהשתדלו אף בי שלם, תכלית על מציאותוכונת
 להיות רק תענוג, דרך יקחם ולא מעלה, לדבר בסבתו להגיע בונתותהיה
 או ברבורו וכן מעלה, מעלה לעלות ומדרגה ושביל דרך ההואהענין

 שררה לבקש או התפרסמות ודרך התראות דרך זה יעשה שלאבמכתבו
 במכתבו או ברבורו יגיעהו ואז מכונו, על האמת העמדת לכונת אבלונצוח,
 ממעיין למהר בא כמאמרם תעלומה, לאור להוציא אלהי עזר בפעלו,או

 ארחהיך יישר והוא רעהו דרכך בכל ע"ה אמרו והוא ק*ה( )שבתאותו
 שפנות ירעת שכבר מה על המקראית אלו ש ר פ ל ר ש פ א 1 ו". ג'ומשלי
 אשר והם העיונית, הפנות אחר דרכים, לשני יחלקו אמנםהתורה

. 
 ההבארו

 והסהלק ואחרוהו ית' השם מציאות בפנות במבינים ומופת, וראיהבהקש
 במופת, יתבארו לא אשר המקובלות הפנות והשני ית', ממנו גשמיוהכל

וע,
 האלה הפסוקים שפירש תר"ר( פיורדא )הוצאת למשלי מאירי ר"מ הסב פירי"

 זה, בהתרו פה אותם שפףכמו



 וירטי העולם חדוש כענין וההורה, הקבלה מצד נאמינם הדה נוחליואנחנו
 והמעטת החקירה דרני הנה וקרא ודומיהם, והשגחה ועונש וגמולהמבעים
 מלשון ומערכי שכל, במקום הנה.יאמר' לב בי לב, מערכיהשכליות,
 פ"א )אבות הדייניןעורכי

 ס""
 בכה, וזה בכה זה הדיינין מענות על שענינם

 ראה היות שעם,. בו, ורצה הצדדים, קן לאיזה שיוכרע עד מחלקותםופדר
 ולאמתם להם לחקור לאדם נתונה הרשות והתורף, הקבלה מדרךלהאמינם

 מצד רק בהם אמונתינו אין אשר הפנות שאר ועל והעיון, המחקר צדעל
 במקום מע.נה מלת הנה ובאה לשון, ,מענה ימה' אמר לבד,הקבלה
 שלא הדברים  ששאר  בלומי , 9"0ן כ' )שמות ברעך תענה לא מלשוןעדות
 התורה לשון עדות מצד היא אמנם ושאמונתם והמחקר העיון ידתשיגם
 נמצא כאלו הערות ויקובל, עמור, המהקר .שתוף מאין לבדו מה' הואלנד,

 שבארנוהו ע"ד ח'(, י"ס ותלים נאמנה ה' ערות האמרו ברור, צר עלבמחקר
 אמר יע"י הבחירה. בית ר"ל הגדול הבורינו ובפתיחתבמקומו,

 איש דרכיבל
 זך.

 הוא הלה העיון יכריעהו לא אשר שכל כלומר בעיניו
 במחשבותיו זך דרכו מחלקיו לאחד הנומה וכל האפשר, חלקי שניתחת
 בתורתו נפשותינו והשלים תקן ית' השם אבל יאמין, בעיניו הישראיש

 ונשלים במקום ן ב ת ויהיה עליו, התורה העירה אשר בחלק להאמיןהתמימה,
 אל נל אמרו והוא ד'(, ע"ה לשם סלה עמוריה תבנתי אנכי מלשוןומתקן,

 יהבו, עליו וישליך ה' על הפנות אלו בהאמנת שמומך כלומר מעשיךה'
 מחשבוהיו, יכונוואז

 והוא ~באר, שהתחלנו מה על ה' רוחות ותכן ענין הנה ש-אמרואפשר
 עם שכלין מופת -תייבהו ולא עיוני היקש יכריחהו שלא מה שכלשידוע
 האדם בני יסכימו לא הפרסום, מצד נודע או בחוש מוחש בלתיהיותו
 ולכן בכה, וזה בכה זה המחלוקת ביניהם יפול אבל אחת, לדעתעליו
 ית' חכמתו שלימות ומאופני בריאיון על ומחסדו עמו על Qwn מרחמיהיה

 נדהי ולקבץ הרחוקים דעתיהם לקרב אמת בתורת הנבחר העםלהשלים
 כמאמר אחר, בלב לאחדים להיותם הקצה, אל מקצה המפוזריםמחשבותיהם

 וכן א'(י י"א )שם אחרים ודברים אחת שפה כיב( מ"ח )בראשית אהדשנם
 לבבם ולהמות .ביושר להנהיגם חכם, אם נביא .אם ומנהיג, רועה להםלתת
 הקנאה ותבמל הטחלוקת~!, ,יסור ואז עצתו, אחר וללכת שמו אתליראה

 זך מהדרנים אחד נל כלומר בעיניו, זך איש דרכי כל אמרו והואוהקסמה,
 זלתו דרך ושכל שבדרכים, המוב שהוא עליו וחושב בו ההולך בעיוןוישר
 ה'ן לבות ותכן ואמר והקטטה, המחלוקת מכה אמנם וזה ומקולקל.מעוות
 כל המקבצת התורה מצד אחת לדעת המנימם ובחסדיו ברוגמיו ית'שהשם
 דרני שלימות להם מודיע חכם או נביא המנהיג ומצד אחת, להדרגקהעם

 היוהו עם סודותיה, ומבאר ספוניה רזי ומגלה נתיבותיה ונועםהתורה
--------

 רק בו לחטט ואין העיון יד תשיגם שלא דברים שיש כלומר למשלי במירשוחז"ל"ל
 וע'. עליו לממיך וראוי ית' מהשם הוא הערות כי עליו, התורה שהעידה טה עלההשען



 צורך לפי מוסכמות והנהנות ותקנות גררים להם,מחדש
 ומלת תיקון, מענין ותכן ומלת , ם ו ק מ ה ך ר ו צ י פ ל 1 ן מ ז ה ו ה ע שה
 אמרו כענין ]מזה[, זה ומתפררים מתחלקים רעות על סנה תאמר ת ו ח ור

 ואמר ט"ז(, כ"י )במדבר וגו' הערה על איש בשר לכל הרוחות אלהי ה'יפקד
 הנבואיי מאמר אליו בבא והעדרו, קצו בא כי נביאתו מצד דעתו אחרזה
 ועם וגו', ה' יפקד אח"ז אמר י"ב( פסוק )שם וגו' הזה העברים הר אלעלה
 שהוא נראה ה', ימני שהרגם המתרגם כפירש מנוי מלשון פשומוהיות
 בהעדרו ימצא לא הטוב והמנהיג השלם שהחכם והוא פקידה, לענין ג"כרומז
 עת אדם בני שיכנו עד ההתיאשות, ואחר זמן באורך רק כמוהו,אחר

 כ"דג נ' )שאשית אתכם אלהים יפקד פקר כענין פקידה, בלשוןצמיחתו
 אמרם והוא ממנו, ארם בני ונתיאשו נשכח שכבר דבר זכירת לשוןשהוא
 ובלם עולם של תשמישו הם דברים ארבעה וגו' תמצא מאין והחכמהז"לן
 מעפר ברזל יזקו לזהב ומקום מוציא לכסף יש חליפין להם יש נאבדואם
 הוא הדא תמירתו לנו מביא מי שמת ת"ח אב5 נחושה, יצוק ואבןיקח

 תמצא, מאין והחכמהדכתיב
 וגו' קבורים רשעים ראיתי ובכן קהלת בספר השלם התכם אמרוכן
 דרר נאמרת מלה היא ם י ע ש ר ה ש מפרשים קצת לרעת ופרושו י'( ח')קהלת
 רגז חדלו רשעים שם מלשון הממון, אחר סימתם מצר ההמון, עלכלל
 רשע ימלמ ולא וכן כ"י, ל"ד )שם ירשע ומי ישקם והוא 1כן י"ז(, ג')איוב
 עמל; בלא תחתיו אחר יבא זה ימות שאם והכונה9 ח'(, חי )קהית בעליואת
- קרוש ממקום ]הבאים[ אותםאבל - חכמתם לרוב   שאין כלומר יהלכו, 
 ר"ל וגו' בעיר וישהכחו זמן, לאורך רק תחתיו אחר לעמור מצויהדבר

 יהיו אבל במקומם; אחר ימצא לא בהעדרם הנכונה, הדרך אחרההולכים
 לו, כרומה שימצא מבלי העיר מןנשכחים

 ישגה בלבנון כארז יפרח כתמר נריק במדרש8 שאמרו מה עניןוהוא
 מזקינים כשהן אילנות שאר מוצא טת ולארז, לתמר הצדיקים נמשלולמה

 מי כשנקצצין וארז תמר אבל גרלימן הם ומיד שלהן, מנצר ונומעיןנקצצין
 וגו', יפרח כתמר צדיק הוי במקומןעומר

 זרע כמו מעלהו שלימות להורות פקירה4, הנה-לדעתי-לשון אמרולכן
 נאמן ורועה שלם איש להם להמציא ית, השם יהע1רר נל1מר ג'קי"ג )במרבי אנשים בלם וכן ל"א( )ביכית בגוברין גבר בו שפרשו י"א( א' )ש"אאנשים

 ף 1 ל י ח ב ה ע ו ד י ר"ל הידועה הערה על רומז ה ד ע ה ומלתלהנהגתם,
 הר1ח1ת, אלהי ואמר נצוח, ובקשח שררה ורדיפותדעות

- - - -
 תתקט"1. רמז איוב וילקוט פצ"א ב"ר ה"מ, מ"ג היריות ה"ח, פ"ב ברכותוירושלמי

 ה', פ'1ושייר
 וגו'. קנוריס רשעים על למעלה~מוסב

 תענית ועיין א', פ"ג ובמד"ר . ט'1. במדבר פ' ועי"ש ט', סימן לך פ'"תנח1מא
 בשנויים.ב"ה.

 1גmwn ,'1 על איש הרוחות אלהי ה' יפקיד פסוק על'מוסב



 מזו ח הנפרדוה המחשבות עומק ויורע לבבוה, בוחן שהוא האלנלומר
 ואמר אחת, לדרך דעותיהם להמויים יורע איש אליהם  וימציאבידיעתיהמ,

 וזה יביאם, ואשר יוציאם ואשף ללניהם ירא ואשר לפניהם יצא אשראח"ז
 יבא ואשר לפניהם .יצא שאמיילאשר שאחי י"ל ענין, בכפל הכתובשבא

 דעותיהם חילוק שלרוב אצלי, הוא.' וגו', יוציאמ ואשר ואמר חזרלפניהם,
 שיועיל עד ועמלם, למרחם ;שכמו ימה למנהיג צריכים מחלקותיהמןוהפלגת
 לפניהם יצא אשר בענין הרמוז )והיא בוו ילנו' הדרך להודיעם קלהבהנהגה

 להם ולהאיר הדרך לנחותם רק צריכים. ואינם אליו, נשמעים שיהיווגו'
 יותר ופורח עמל על ~חום ולא בהשתדלות ירבה כן אבל בהנהנתם,כלשה עצלי יעשה שלא זה, יספיק לא ואם המונן והמשפם היושר נהיבותבהודעת
 בכח היד בחזקת למקום ממקום כסיעם אליהם, תוכחתיולהעמיד

 שכלו.

 ר ש א 1 ם א י צ 1 י ר ש א בענין הרמיז יהוא השתדלוחיו, שפתיוורובובמחק
 הבקשת כי 1rtfa), ל"ד )~ליל ירלפהו שלום בקש ג"כ,גנין אצלי והוא , ם א י בי

 הוא התורה רדיפת אול"' אליהם, דבריו וסדר רצונו הודעת על הואהורה,
 חזק, והשתדלות עמלעל

 אשר כצאן ה' עדה תהיה ולא רצונו.בזהל כונת הכלית להודעתואמר
 להדריך בהצמרכו גדול 'מורח ונושא מובל שהרועה כמו כי רועה, להםאין
 בדרך והנהלאה אחת, בירך והחזקה הבריאה שה את חלוקים, בדרכיםצאנו
 כן אחרת, בררך ררכיה והמשרגת אחתן בדרך אורחותיה המילמרוהאחרת,
 והענוים אחת בדרך לנהל המתגאים בשוה, שוה אדם צאן המנהיגענין
 בדרך המוכים אחרתן בדרך והפתאים אחת, בדרך המשכילים אחרת,בדרך
 שיסכים עד טבעם, -לפי חקם אחר לכל ולחת אחרת, בררך והנבליםאחת,
 מן אחד המלמדן בעל זה כתב ולזה אחת. ירך %ם את~שה[

 יעקבי-ימבחר מבחרהברי"-ר"ל להית ית' האל מאת שנימן ם, י מ כ חה
 כלם ישע--. בן חד המלכים--ר"ל ע"ה,--ומבחר משה-רבטהמיחם--ר"ל

 מדר להם ]למדר[ ל... ומעלתם הצלחתם לתכלית באו מרם צאן,רועה
 עונתם למתקן כלומר ה' רוחות ותוכן הנה אמר ולזה בהנהגתם,ההשגחה
 בהתפרד שניוחם ומשמי רחוקים ומקרב הנהגתם, עקלתונותומישר

 הרצון, ושווי האהבה בגדר והקממהן השנאה סבת שהוא מזה; זהדעותיהם
 כלומר ה'(; ט' )פשלי וגו' ויאהבך לחכם הוכח באמרו בארנו שכברכמו

 והוא האמתיח, האהבה ענין והוא רצונך, עם רצונו וישוה דבריךשיקבל
 במגרש ע"ז שאמרו והוא שביארנו, כמו הרוחות אלהי ה' יפקוד עניןגם

 שראוי ענין וזה ויצא: בפ' יאמר שבן התלמידים" "מלמד לבעל שכווןכנראה
 במלכות,' דוד בנביאות, משה באבות, יעקב בישראל, היו ראשים שלשה בי בולהתבונן
 וגאון גדול כי יחשב לפלא אכל עי"ש. וכו' תהלה רועים שהיי השם סיבבושלשתם
 שהוא מי הקב"ה אמר ב': פ"ע בש"ר וקדמתנו, מזקננו מפורשת ראיה הביא לאכמוהו
 נאמן אתה במצא ג': סימן ושם עמי, את וירעה יבא כחו לפי איש הצאן לרעותיודע
 לקח ובמדרש קג"ב, הערה כ"א ע"ח בובער תלים מדרש ועיין צאגיי את ורעה באבצאן,
 עי"ש יעקב גם חושב רועה, היה ומשה ע"פמוב

 ובתנחומיי



 אמר שכ"ד( רמ, ישעיה ובילקוט פכ"* במ"ר א'. פנחס הנרפס )תנהומאתנחומא
 עליהם סנה מנהיג[ עליהם למנות בקשת ]אם ממך בבקשה להקב"המשה
 הרוחות, אלהי שנ' דעתה לפי ואחד אחד כל מובל שיהא ]אדם[מנהיג
 ובתוצאות הישן הנרפט בתנחומא )בן שם ואמרו הרוחות אלא נאמר לאהרוח
 אלהי שאמרת לפי בו, רוח אשר, איש וגו' יהושע את קח ג"כ איניקבאבער
 כפי מהם אחד כל עם ומתנהג בריה - כל רוח מכיר הוא שאףהרוחותי
רעהו,

 הנביא בעזר שכן וכל הרעוה, ומאחדה זה משלמת ההורה היוהועם
 הנמום מניחי שכל עד סודותיה, ואפני ררכיה בהודעת החנם המנהיגאו

 לבותיהם ולהסכים לשחד שרשנו, על יתחקו התמימהן ה' תורת אחרהבאים
 הקיף לא ההנהנה וכח שהתורה ענינים, בכמה יקרה זה כל עם אחה,לרעת

 יקרה פעמים שכמה אלא עור ולא צר, מכל בהם הרעות לצחרפרסיהם
 אשר הקרומים החכמים ברברי שכן וכל התורה, ררני בביאורהמחלוקת

 בעבודת ומתמידים חיים אנו ומפיהם וישבנו, חסדנו והגהגהם רבריהםבצל
 הדעות יתחלקו דברים בכמה שכן וכל הק ץי שמו ייהאל
 רעות וריחוק המקומות רחוק לפי חלוקים מנהיגיםמכח

 ,וישר המאה כן במקומו שהע אחד שכל האחרוניסןהמנהיגים
 אתץ רבאטבעץ;

 כי בעיניהם חרמה ההוא, ג ה נ מ ב "ץי
 כונת או התורה כונת את החטיא באלו מגדרו היוצאכל

 1"ל.החכמים
 והשמת הנשח, בקשת האחת לרבעה, המחלה~ג סבות בי שעתיבר

 הרביעית הבנתו, וקשוי וגסותו האחד סכלות והשלישית ועמקו, העניןדקות
 עמת שנתגדל או עמו שנתחבר מי לאהוב האדם טבע כי והגידול;החברה
 ויקשה ספר, על כתובים הם כאלו הנהגתו ועניני דבריו היות כעיניוויבמה
 גל זה לפסוק ממך ולכן במעט, או ברב כלל ההוא הדרך מן סור מאדבעיניו
 רעות חילוק יזדמן לפעמים שאם כלומר מחשבותיך, ויכונו מעשיך ה'אל
 הענין וימסר תבאיהו לא התלמוד חכמת וגם תודיעהו, לא שהתורהבמה

 לעשות לבך ויקחך חלוקוה, בארצוה או אחת בעיר אם החבמיס;למחלוקת
 יהיו אגל נצוח, ובקשת שררה אהבת בזה כונתך ההיה לא מהם,כאהד
 הצדדים, שבשני הטוב שהוא בשכלך שיראה מה לעשות שמים לשםמעשיך
 מעשיך שיהיו יזדמן שאם מחשבותיך, יכונו ואז המעשים, שבשניוהישר
 יזדטן כי ואף רצוים, והכונה המעשה יהיו כי מזב לאמת, הנוטה הצדעל

 ענין וזהו רצויה, הכונה תהיה מקום מכל אמתי, יוהר יהיה האחרשהצר
 והקנאה השררה צד על זה תעשה ואם . ך י ת ו ב ש ח ם ו נ 1 כ י1

 המעשה, גם ושמא עכ"פ, רצויה בלחי הכונה תהיה הנצוחויבקשת
 בררך כונתך להיות העם המון בין כשתורע מחשבותיך, ויכונו נפרשאו

 עצהך אחר ילבו הכל כי בה, המנוון לשלמות והבא מחשבהך תתן אזזה,
 לאור ולהוציא הארם. להדריך הנהגתך וטוב כונתך תמימות רעתםמצד

 ותפארת בנים בני זקנים עטרת אחר במקום אמר המכוכה זאתהעלומות



 נאמרת שהיא ם י נ ק ז מלח על ספק נאין 1'י( י"ז )משלי אבוהם,בנים
 ספרא : ליב לקידושין חכמה שקנה מי אלא . זקן אין , מ י מ כ הבמקום

 ב' )מעב הנביאים, בני כענין , ם י נ ב נקראים מהם והמושפעיםפ'קרושים,(
 דור, אחר דור חכמתם שפע המשך על .להורות , ם י נ ב י נ ב ואמרג/(,
 ויקראו להם, בנים יקראו מהם והמושפעים לזולתם, המשפיעים החכמים,הםכי

 ואמר דור, אחר דור 'ומים לאורך וכן ג"כ, מהם המושפעים אצלאבות
 יהיה הנהגתם, בדרך וילכו השפיעם, נתיבוה ישחזו כשהמושפעיםכי

 והולכים מעלהם מזכיר צדק צמח מהם בסצמח ההם, לזקנים וכבורעמרה
 סיר אצלם הישרה ההיא ההנהגה כשתהיה לבנים תפארת הם וכןבממילהם,
 המדינה ולכל משפחה לכל הוא כבוד כי הקדומים, וחכמיהם ורבותיהםאבותיהם
 תתיחם שמן ונקובי גדולים במחוז, או במדינה או במשפחה היוה מחוזןולכל

 שאמרו מה והוא , ם ת 1 ב א ם י נ ב ת ר א פ דת ענין והוא אליהם,הנהגתם
 ולכל חכם לכל ראוי שכן, ואחר המנהנות, אלו אמך זקנה כי תבוז ואלבירושלמין

 מתכונתו, על מקומו מנהג להעמיד מעלהבן
 והחכמים הקדומים האב1ת' נבול השיגלבלפי

 ולא צורך ,ללא מק1מ1 מנהג לש"תהראש1נרפ
 בהעמדתך להשתדל לו ראת ע,המל חלק לר הדמך אם נם , ה בם

 אתו האמת יד בהי1ה וכ."ש ברא", מהרו יתבאר שלאאחר
 מעלת ובן חכם העתר עם יחיה שראת וכ"ש - , ל י ע ו ה ל 1 ר 1 ז על

 הנכברתי, המקוטה באחד להשתקע או ולהר ממקשו לצאת מקרחו יקרבאשר
 המעלות, מיני ובשאר ובחנמה ביחום קדם מימי ומפורסם נודע במקוםוכ"ש
 בבל שיהנהג אבל וברבים, בפרסום מנהגם ישנהלבל
 הלך בקרתא עלת ז"ל באמרם המקום, כמנהג וברבים, בפרסום הנעשהענין

 פמ"ח, ובב"ר י"א, וירא )תנחומא 1ב3[דרש2 וירא,( ובילקוט י"ר פמ"ח )ב"רבנמוסיה
 אכילה אין והלא ויאכלו אפה ומצות אמרו והוא בזה; גדולה הערהי"א(

 וכו'. המדינה ממנהג אדם ישנה שלא ד"א ללמדך אלא השרת,למלאכי
 בין ער אדם יהיה לא אמרו פ"1.( פוף בדא"ר וכן )פ"ר, זומא ארץובדרך
 שיאמרו שכן כל בתכונותי כן אמרו ואם וכו', הנעורים בין ישן' ולאהישנים
 מעם נוטה הדעה בהיות ואף המנהג, אחר כולם שילכו הדבריםבעיקר
 וכ"ש הסוהרים. שני בין ההם הדעות בחלוק הכרעה, שאין אחרלסברתו,
 המקום, מנהג לצד מכרעוה בהיוהם לזמר צריך ואין מעוינותי, המאזניםבהיות

 שזה יחיד, דעת והתמורה לרבים, קבוע מנהג הנהוג המנהגוכ"שבבהיות

- -
 ז"ל ררשו;ם על כונתו כי בראה אבל !ה. בפגנון מצאתיו ולא בקשתיו rirn~המאסר

 הג' רברי ח"ן בוכיו;. להרמב"מ המשניות בפ' ועיין וגבלי, בירושלמי ברכות מס'בסוף
 הזה. ומאמר ע1 והנע'סים הגאונים ה א ר ו ה ה י רב ד לסטרו בהקרסתו הצחיםהרצ"ח

 המררש. מן הביא כי ולפלא פ"1, ב"מ ערוכה גמרא הוא~וכן
 מנא! בכיות מנאן עונות מעויינית מאזנים אומר ר"א השמ"ג ס' שלח פ'הלקוט

 תשפ"ד ס' תלים ילקוט וכן חמד, כלפי מטהיהב"ה



 , ה ר י ת י מ~ה ש נ ו גבחה ורוח יהורא הכבוד-צר מחילתאמנמנ--אחר

 חכמים. או חכם לנערתוראוי
 הללה פ"א ע", ~רושלמי ע"ז של ב ר ע מ ה ד ו מ ל ת ב אמרווכבר

 כתובות של ובראשון למנהג. ]לס קונמין כך להלכה ]לס שקונמין כשם1'(
 : שם שאמרו מה בענין דכתובות.( פ"ק מתוספתא והיא ב'. רף פ"אלירושלמי
 ! ב ר ע מ ה ר ו מ ל ת ב שם אמרו שושבינין, שני מעמידין היוביהודה

 ביהודה יהודה מנהג יכי יומי ר' א"ל בגליל יהודה מנהג בייתי חבר יורהר'
 עד המדינה, מחכמי באחד אף יאמר אמנם הענין וכ"ז בגליל, גלילומנהג
 כמו להתנהג שבמדינה מאותם אף ליחיר ראוי והיהר אסור בעניןשאף
 במה מכוהי במסז' בירושלמי בזה הערינו וכבר לרבים. כללי מנהגשהוא
 ואמר המשהה מבית ר"ג של בניו ובאו מעשה ראשונה במשנה שםשאמרו
 ע"ז ושאלו לקרוח, אתם ם י ר ת 1 מ השחר עמור עלה לא אםלהם

 דתני בנפשיה, עובדא ועביר אדרבנן פליג ד'.( דף ברכית )ייישלמיבירושלמי
- וגו' בשבת לחולה אלונתיתסכין  ממורפין ושמן יין הוא אלונתית ופי' 
- בזהזה  בשבת למרוף אבל שבת מערב שמרפה בזמן אימתי ע"ז ואמרו 

 ולסוך ושמן יין למרוף מאיר ר,. היה מתיר אלעזר בן שמעון ר' הניאסור,
 ואמרנו הונח, ולא כן לו לעשות ובקשנו וכו' חלה וכבר בשבה, החולהאת
 לא כן אומר שהייתי אע"פ לנף ואמר בחייך, דבריך אתה מבמל רבילו

 ולא אדרבנן פליג יוחאי בן שמעון ר' וכן חברי, דברי על לעבור לבימלאני
 שמעון ר' במשבה.( פ"ר שביעית )ירושלמי דתני ]כוותיה[, בנפשיה, עובדאעביר
 כיוצא שאין כרוב משפיחי בשביעית-חוץ מותרים-ר"ל הספחים בלאומר
 )שם רשב"י אסורים, הספיחים כל אומרים וחכמים השדהן בירקותבהם

 חמא בארחא בשמטתא עביר הוה לשוןי( בשבוי כ"א דף פ"ט שביעיתבירושלמי
 א"ל אמורים ספיחים ולאו לו אמר בשביעית, ספיחים מלקם נש ברחד
 גרר ופורץ עליה קרא עלי, חולקים חבירי ולאו א"ל דשרית, הוא 4תולא
 ליה, הות וכן נחשישכנו

 שכל להחמיר, שכוונתם מפני אלא המעם אין שבאלו תשיבוניואולי
 בל על ומעבירם מחמיאם נמצא מנהגם את לשנות הבא אף בזהכיוצא
 ר"ה )נדרים נדרים של בשני שאמרו וכמו מופרים, דברי שליחל
 לנהוג רשאי אתה אי איסור בהם נהגו ואחרים המותרים דברים כ'(פסחים
 כשזה אף נאמר שהענין תדע דברו, יחל לא שנ' לבמלן כדי היהרבהם

 להחמיר, באהמשנה
- שם עור שאמרו סמה תשוכךוקבל  - ברכות של בירושלמי ר"ל 

- - - -
 או5 בגליל יהודה מנהג מיכר טהר ירמיה ר' ב' רף פ"א כתובות בירושלמי!לפנינו

 גליל ומנהג כיהודה יהודה מנהג אלא היא תורה עדות בגליל יהודה מנהג וכי יוסיו'
 וכו'.בגליל

 ח'. דף פ"א ברכות שצ"ל ספק ואין בכ"י5בן
 פליגי דהא עצמי על אני טחמיר לאחרים סיקל שאני אעפ"י לבו ואמר שט*לפנינו

 1ב1/ הבריעלי



 עוברא עביר %א אדרבנן פלינ עקיבא דר' ]אשכחן[ והא ע"ב( ד' דף)פ"א
 דם רביעית מתים משני והנלגמת השדרה ]תמן[ דתניק ]בוותה[,ננפשיה
 תני מפהרין, וחכמים מסמא ר"ע אנשים משני החי .מן אבר מתיםמשני
 הכנסת ביה באויר והניחוה פבי עצמות,;מכפר מלאה קופה שהביאומעשה
 תודוס אמר עמו הרופאים ; כל,. ונכנסו הרופא תודום נכנסבלוד
 אמרו אחר ממת גלגלת .; ולא חחד. ממת שדרה כאן' איןהרופא
 התחילו המנין, על נעמוד ומפהרין כאח ]ויש מפמאין , כאן ויש]הואילן
 כירושלמי חבריו, דברי על. לעבור לא_הצהן לקולא, שאף הרי' ופיהר,מר"ע
 שהכניס הפירות מן שאף בשביעית ;לנו שמדע במה שביעית מסכתשל
 נמצא המין שאותו זמן כל אלא מהן לאכול יכול אינו הפקר מתורתלבית
 שם ואמרו הבית, מן לבערו צריך שבשדה לחיה המין אוהו ומשבלהבשדה,
- אחת בחבית נבשים שלשה הכובש במשבה( ב"א דף שביעית)ירושלמי  
 להתקיים כדי אחת בחבית ובציר בחומץ ירק מיני שלשה שכבשכלומר
 אותם יסלק אומר רשב"ג ע"ז, ואמרו - בכלם %א בקצתם המיןוכלה
 כמבוער- הוא בה.הרי התחיל חזקיה ואמר האחרית, ויאכל המין בהשכלה
 עובדא אחא - בחוץ בלה הטין שאותו אע"פ אכילתה לגמור ףנ%בלומר
 מן אלא כוותיה סבר דאנא )מן( לא אמר, כחזקיה, והורה יוסא ר'קומי
 שאף בכ"ז, הורה כוותיה, ]עובדא[ עברין רבנן חמי דאנא]מה[
 הרבים, כנגר לעשות לו ראוי אין ומחכמיה המדינה מבני החלק היותעם
 ראת שאין המדינות, מן לאיזו אחר ממקום הבא ליחיד שכן בל להחמיראף
 בהם והמקובלים להם הידועים המנהנות . לשנוה המרינה בני על לחלוקלו

 ושלא העיר במנהג להחזיק לב חכם לכל ראוי אבל ורבותיהם,מאבותיהם
 פנים. בשום עליולערער

 בירושלמי ואמרו בזה רמזו מדותיהם ושלמות סומרם בנועם ע"הורבותינו
 במוצאי להיות שחל פוב יום ה',( לנא דף פיח ברכות פיו"למי ברכותשל
 ר' י'נ'ה'ק',;]אמר[ אומר רב[ לבשם חנינא ר' וכו' י'ק'נ'ה' אמר יוחנן ר'שבת
 ובו/ יוחנן וכר' ]כרב[ א"ל עובדא עברין היך יוסא ר' קומי ]בעטזעירא
 נחית הוה וכד חנניא, בר' עביר היה , לדרומא אזיל הוה כד אבהור'

 באתריה. נש בר על למיפלג דלא כר"י עביד הוהלפבריה
 בי אבהו דר' אמרה י"ד,( )יבמות יבמות של בראשון שלנו בתלמודואף
 שהדליקו נר ר"ל שרגא ממלמל לא! לוי בן יהושע דר' לאתריהלאיקלום

 )צ"ה( ובעירובין מפלפל, הוה יוחנן דר' לאתריה ממי וכי שבת באוהובה
 להו אמר בינו, דבינו נודא נפל חצר בההוא יתבי ,הוו ורב שמואלאמרו
 אמר לאפיה, רב אהדרינהו בה9 ננידו גלימאי, ]שקילסשמואל

 אי שמואל"
 לימא דאמור ליה מבירא אי ורב שם והקשו בהמיינה"י ליה קפרי מרקפיר

 איקלע ובי שרגא מפלפל הוה דריב"ל לאתריה איקלע כי איפכא בגמרא2לפביבו
 ח"א. פי"ב בכו'פ ועיין וכו' מפלפל הוה לא יוחדן דר'לאתריה

 לו, שקילוילפביגו
 הסייגה שקולי אבא קפיר אי בגמרא5לפבינו



 הדר ליסרו רלא לאפיה אהדרינהו ואמאי הוה, דשמואל אתריה ותירץאמור,
 אע"פ ההיתר מנהג נוהג היה זה פעם שאלמלא הרי טשמעתיהן רבביה
 שמואל, של במקומו שהיה אחר בעיניו, אסורשהיה

 כנרי- דטזבני להנהו שמואל להו אמר אמרו ל',( )פסחים בפתחיםואף
 ואי מראי-ן ביותר ליקרן שלא זבינייכף-כלומר קדרות-אשוו מוכריר"ל
 היבא כל מותר הפסח לאחר חמץ דאמר - שמעון פר' לכו דרשינאלא

 והקשו לגמרי-, הפסח לאחר מותרת הישנות הקדרות נמצאו קנסאדליכא
 ותירץ - ליה מבירא שמעון כר' שמואל דהא כלומר - הכי להולידרוש
 שהיה ולא דבריו, בנגר במקומו להורות רצה ולא כלומר הוה, חרבאחריה
 י נ י נ ע ב שאף והרי מדאי. יותר ייקרו שלא כדי בכך להם ומאייםמגזם
 ולא במקומו, שהיה אחר האחר, כנגד להורות רוצה האחד היה לא ן י ר 1 ס אה
 אין שנים שאמרף מה וכענין במקומך מחבירו אחד' שררה לימול רוציםהיו

 המנהגות. בעניני שכן כל בישיבהו, והרב בביהו, הבית בעל מהם, שררהנוטלים
 ורב אמי לרב שאמרו מ?י13 כזהי( )מו"ק קמן מוער של באחרוןואף

 כל ברישא4, אגישון אתר רבני תון א אתי הונא רבאסי
 מקום בכל כבור לחלוק שראוי הוראהזה

 לכ~
 שלא שכן וכל המרינה

 ברנות בממכת בירושלמי שאמרו סמה תשיבני ואולי כלל. מנהגותיהםלשנות
 בר חייא רב ובוץ אשי בר הייא ר' כ"ט, ברכות מהישלמי ן 1 מ ז ק רפ
 משתקתיה, בעין המבורך אמר ולא ברכו ואמר באוריתא מקרי קםאמי
 מיקרי קם זעירא ה' שם אמרו וכן עקיבאי כר' רנהונ ארפוניה רב להוןאמר
 לון אמר סשתקתיה, ובעין ולאחריה לפניה ובירך לוי במקוםכהן
 שהמשנה תדע אבל גבייהו. נהינין אינון רכן ארפוניה אשי[ לבר חייארבי
 והיה העיר, במנהג יורע המנהג את המשנה אותו היה לא המעשים,אלו
 בני היו ואעפ"כ המקום, מנהג והעברת שררה בכונת שלא במקומוקורא
 מצד בגערתם מונע בורח שלהם המנהינ שהיה אלא בהם, גועריןהכנסת
 העיר. מנהג להעברה בזה מכוונים היו לא הם שאף אחר לביישמן שלאמוסרו,

 אבא[ ]בר ירמיה רי ק"ו( )בפסחים פסחים של באחרון אמרו לזהוכדומה
 ליה אסרה אבדיל( )והדר מידי, וטעים .אשהלי אשי רב לביאקלע
 ליה סבירא אשי דרב כלומר הכי, עביד לא מר והא אשי( )ררבדביתהו
 כבוד, דרך בו מוחה והיתה עליו המהה היהה כך ומתוך מבדיל, אינוטעם
 ר"ל ליה, סבירא כרביה שבקיה ר"א לה ואמר הכי, עביי לא מרנלומר
 התנצלותו, להודיע הוצרך אשי שרב הרי מבדיל, מעם אסר דהוה הונאברב
 במנהגו, יודע היה לא הוא שאףואחר

---=-.
 ליה. סבירא כשמואל נימור דלא~לפנינו
 אבניכי. זביי אשווזצ"ל

 מיאתיו. ולא- בקשתיו הוה5המאמר
 אחינן השתא מיניה רישין לדלויי לן הוה לא -התם הויכן כי אמרו בגטרא*לפנינו

 חלקו שבניקוטו ראיה מ"מ אחרת, נוסחא לו היה או פעות איזה ואולי התאין. אתילהבא
 כבוד.לו



 לא '"ד,( )יבמות . יבמות של בראשון שאמרו סמה תשיבני אוליוכן
 אחד במקום עושין שיהיו .כלומר אמדת אגודת מצות העשו לאתתטדדו
 תורוה, כשתי הורה ביניהם עד',שההא 'בכה, וזה בכה זה חלוקיםמנהגות
 דינין בתי שני שהם כל אבל. אהר'בעירן'אחת)) דין בית דוקא ליה'והעלו
 אח" דין ' בית יכולין אחת בעיר שהםאע"פ

 רין ובית ע, כשטה לעשות
 אמורים אלו שדברים תדע אבל אגורת, כאן)ןאגוית ואין אחרת, כשמהלהאחר
 ע"ז בה ונחלקו העיר, באותה זה בענין' ' המנהג בו נתפרסם שלאבדבר
 בשיטתן הללו לעשות יכולין דינין בתי שני- שם שיש וכל בו, נוהגיםהיאך
 ומקצהו זו לדעת נוטה מקצתו אחד ' ב"ד אלא שם וכשאין כשיטחן,והללו
 ובמנין בחכמה שוים שהחולקים שכל זה, בדרך שם 'העלונו זו, לרעתנוטה
 שוים ואם המקיל. אתר סופרים ובשל . המחמיר, אתר תורה בשלהולכין
 אף היתר לנהוג לאחרים אסור מחמירים המרובים אם במנין ולאבחכמה
 ולהורות בעצמם להחמיר המעוטים רשאים מקילים המרשים ואםלעצמם/
 ובפרהסיא, בפרסום מוחלטת הוראה לא אבל בחשאי, לאחרים אףבאיסור
 עם שם, שבארנו כמו הכל . בכך, איסור להם לקבוע רשאין איןוהאחרים

 להם וקבוע מפורמם שהמנהג כל אבל בענין. הצריכים אחרים תנאיםשאר
 לא כי להתבונן לערער הבא לכל וראוי כלל, בו לשנות אדם לשוםאין
 מכריסנון טובה צפרנם אשר הראשונים והחכמים הקדומים האבות מןנעלם
 בחסרון משיתלהו ידיעתו, בחסרון הענין שיתלה לו ומזב במנהגם,מעם

 ארוכה למעלה ונסבה רחבה תבונתם יד אשר הקדומימן והחכמיםהאבות
 חגיגה במסכת שאז"ל סמה זה ג"כ למדנו וכבר ים, מני ורחבה מדהמארץ
 מציל אין אומרים ב"ש הלל, ביה דברי הכל על מציל חרם כלי כ"כ.()חגיגה
 ב"ש, מדבריכם בושנו יהושע ר' אמר וכו' המשקין ועל האוכלין עלאלא
 שבה ובצק שבעה, סומאת טמאה ועריבה אשה בעריבה, לשה אשהאפשר
 של טעמן לך לומר הרשני איל ב"ש מתלמידי אחד תלמיר לו איטפלפהור,
 כליו א"ל חוצץ/ אינו א"ל חוצץ אינו או חוצץ טמא כל א"ל אמור, א"לב"ש
 משגיח כלום ממא לו אומר וכשאהה א"ל ממא, א"ל מהור או טמא ע"השל
 כמו הכל וכו', ממא ושלך טהור שלי לך ,שאומר אלא עוד' ולא עליך,הוא

 לכם נעניתי אמר ב"ש קברי על ונשתטח יהושע ר' הלך מיד שם,שביארנו
 וכמה, כמה אחת על שלכם מפורשות כך שלכם סתומות ומה ב"שעצמות
 ההלמוד חכמי על נאמר זה ואם תעניותיו, מפני פניו הושחרו ימיו בלאסרו
 אשר אלה בדוריתנו יאמרו מה ממפר, עצמו מלמנות, רבו מעלותיהםאשר
 בעיניהם, היינו וכן כחגבים בעינינו ונהי אליהם בערך נמלים-אנחנו

 האחרים הנהיגו האיך כראוי נעשה הזה המנהג אם ולומר להרהרואין
 רברי 'ואלו ואלו בחכמוה שוות הדעות כל שלא זה, בהפך מקומותבקצת
 בענין בעשנה( ז34, )ונסחים פסחים במסכת רז"ל דרשו וכבר הם, חייםאלהים
 שלא ידליק להדליק שנהגו מקום שאמרו במה הכיפורימו ביום הנרהדלקת
 שנהנו בין ארץ, זרשז לעולם צדיקים כלם ועמך ע"ז ואמרו ידליק, לאלהדליק
 שם. שביארנו כמו נתכונו, מצוה לדבר שניהם -להדליק שלא שנהגו ביןלהדליק



יא
 לכל שראוי הוא, הנה, עד רברנו אשר שיחנו ורוב מדברינווהיוצא

 לשום ואין השלמים, קדומיהם וחכמי הקדושים אבוהיהם במנהג להחזיקקהל
 במקצתם, או בכולם לשנותם שכן כל במנהגותיהם, לערער אליהם הבאחכם
 מדינה כלשונו ועם עם במקומו, שורר שבהם מנהיג וכל קהל כל להיותרק

 ככהבהיומרינה
 התהלה אחר שכתבנו, הרברים אלה אופני למדר שהביאנוומה
 משגיאות, פינו פחחי לשמור לפניו הההפלל ואחר ית', לאלוההודאה
 פרפיאגיאק~ עיר היא הזאת בעיר .שאנחנו הוא, הפעות, מן רעיוננוולנקות
 מאבותינו בירושה בידינו היו מנהגים בהרבהמחזקט

 יצאו משם אשר ובנרבונה8 בקרקשונהפ נ"עורבותינו
  רמם, או בלם ההם המבהמם הי 91 סאו, משפחתנושרשי
 מקרוב ועתה פרובינצה6, ארץ גבול ורב ההר וגדולי בדרש4 העיר חכמיביד

 בפנינו, גדולתם כמראים היו ספרד מארץ חכמת קצתבאוהב
 כמרים שהע מהם בפטם, פטם אתט תתט תשאו מנתותעת בקצתלערער
  לטייס קהל לשום פתם נבטאים אינם פנים 'הבשום אלאלרברימ,

 על לכתוב וראיהי עומדת, במקומה המחלקת  שעריין  ומהםמנהגותיהם;
 והצנתיו אליהם שלחתיו המנהגות, באלו עמהם ונתתי שנשאתי מהספר

 לדברי למשמרת היוהו המחברת, בזאת הכונה עיקר ולהיותלפניהם,
 ולקפרג לערער הבא לכל וצנה ומגן השלמים, ורבותינו הנכבריםאבותינו
 אבות מגן שאהיה ער נ"ע, ואבותיהם המה בהם שהורגלו במנהגיםעליהם
 והעלוהו דבריו שהחיוהו שאמר החכם כמאמר במאמרי, מתים מחיהבדברי,
 הזאת המחברת שם קראתי ונבונים6, חכמים פי עלהמיד

 אבות.מגן
 בין מחלוקה בהם שאירע הדברים בלל דרר הנה לסדרוראיתי
 למצוא לאחת אחת בשלמות ענינים לבאר כך ואחר למנהגוהיהםמנהגותינו
חשבה,
 לקריאת אהבה ברכה סוף בין נאמן מלך אל  לזמר  בוהגים  שאבוא.
 בין הפסק שהוא עלינו שטוענים אלא עוד ולא בדבר, מוחים והםשמעו

 ולברך, לחזור ומזקיקים למצוה,הברכה
 שברים ובין לשבר שבר בין נשימה הפסק להפסיק נוהגים שאנוב*
 ושברים שבקש"ק שברים להיות ומזקיקים ברבר, מוחים והםלהרועה,
 שאינו קול שכל סוכרים שהם זה ובכלל אחה. בנשימה שבקש"קוהרועה
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 אומרים אין וגנו המימן, לחער,לראש צריך ,המימן, בתוך לתקוע שיזדמןראוי
 בז אם אלאכן,

 לאותו-'קול-
 תרועה ום או תקיעה ?ם בו מפסיק שהוא"

 ) ' - ,., . שברים,:או

 אותו והזקקתי שהתפלל, ,הגמור בשנור )לפני שאירע מעשה ע"י ג*.
 נאמר ולא לק"ש, לחזור שלא עלי וחלקו שמע, את ולקרוא ולהתפלללחזור
 )י, לבד;, לתפלה, אלא לחזורלדעתם

 שעבר לילה להבדיל בשבת, ,באחר להיות שחל בת"ב נוהגין שאנוךש.
 כלל, הבדלה כאן שאין לומר בדבה מוחים והם והמברילן פרה"ג בוראהתענית

 ברכת לברך ביחד, הם והנישואין שהאירוסין בכל נוהגיןדץ..שאנו
 אירומין ברכת לברך ומזקיקין מוחימן והם אהד, כום על ונשואיןאירוסין
 לחתום  נוהגים שהם זה ובגלל אחר, כוס על התנים וברכת אחר נוסע5

 ישראל מקדש בה לחתום נוהגים ואנו לבד, ישראל מקדש אירוסיןבברכת
 וקידושין, חופהע"י

 להיות נוהגין אנו עממיןי ע"י שהקבורה שאע"פ ראשון ביו"מ במתן.
 והם ישראל, ע"י בקבר, וגניזתו במתה ולהנחתו לרחצה, ופלמולוהוצאתו
 עממין, ע"י נעשה הכל להיות ומזקיקיםמוחים
 שקלו יום בכל חופתה ימי בתוך מובלת הכלה להיות נוהגים שאנוז*

 שנחתמה מיום נקיים ז' בספירת להתחיל ומזקיקים מוחים והם נקיים, ז'לה
 ), חמודי דם משוםהכתובה

 ר"ל הלמ"ר, באות לברך בם את מל הבן שאבי כל נוהגים שאנודע
 כשאר המילה, על, לברך. ומזיקים מתים ,הם הבה אתלמול

 בלמ"ד, ברכה ואפו בעל ברכה אטה זהי בכלל והארכנוהמוהלים,
 מפורשים, שאר כללי כל על בהוהוספנו

 שום בלא מיד עיף בשר אחר גבינה לאכול נוהנים שהם במהמש*
 סעודה שבין כשיעור שישהה עד, מופרים מדברי אוסרין ואנוקהיהה,
 בשר, בשאר האמור כדיןלסעודה,

 מיתרי ולהעיר בשבת שיר בכלי לזמר להקל נוהגין שהם במהי*
 הרבה בדבר מוחים ואנו זמרא מיני ושארהכנור
 הכנסת כביה עריבת[ הצבור ]עם להתפלל נוהגים שהם במהיא.

 בברכותיה, שמע את קורין הכוכבים צאת שאחר אלא שמע' שם לקרותושלא
 בבית ואם החמהן משתשקע בבה"כ אם כאחת שחיהן להיות נוהגיםואנו
 הכוכבים, צאתלאחר

 וה6 קלה, בדיקה על מומכין שאינן והעדשים הפולים בבדיקתינ2*
 שיראו לשנים, בבקיעתן -"Mg בדיקה שום להם שאין עד הרבה, בהמחמירים
 לאוז אם שרץ יש אםמחוכן
 נוהן ומדין גוים, של מבושלים פולים לאכול מתירים או נוהגים שהםיג.

 בדבר מוחים והם ברית, דם להמיף מהול בנולד נוהנים שאנוליש הרבהי בדבר מחמירין ואנו יומן. בני אינן כליהן שסתם מפני לפגם,מעם
 לבמלה, ברכהמחשש



 בשטר לכתוב שמזקיקין עד הזה, בזמן שביעית דין נוהגין שהםמר.
 גלל. הוה בזמן שביעית דין נוהנין אין ואנו שביעית. השממנו שלא מנהעל

 כלל, בו נוהגין אין ואנו הזה, בזמן בו נוהגים שהם בכור דין בזהונכלל
 בזמן נוהגות אם וקיבה ולחיים זרוע ר"ל בהונה, מתנות דין בו נכללוכן
 לאו. אםהזה

 לצורך עמלה הנקרא מרובה עיסה לקמף בפסח נוהגין שאנומזז*
 ועורכין לבד, חלה בשיעור עיסה שלשין אלא, הרבה בה מחמירים והםהפסחי
 לעריכתו; היכף אחד אחר בהנורונוהנין
 לברך נוהגים שהםין.

 ]בפירותי
 אכילת אחר השלחן על הבאים

 אין ואנו שמועה, של כמהמה הסעודה, מחמת באות שאינן אחרההבשיל,
 כלל, בזהנוהגים

 כן מפרשים שאנו חמץ בימול בענין עמנו ונתנו שנשאו במהירץ*
 חבילות חבילות קושיות עליו מרבים והם ר"תן כפירוש הפקרמהורת
 בתירוצים, עמהםוהארכנו
 נפש. פקוח בפני שעומדים הדברים בענין הרבה עלינו שחלקוימ(,

 לשוה שלא בהם, הרצועה הותר צד איזה ועל עומדות, הן צד איזהעל
 דברימי וחרשנו,בו הענין בביאור עמהם והארכנו לבינם, בינינוהמדה

 ר"ל המקומוה שני חומרי לו נותנין צד איזה על המנהגוה בעניןכ*
 שראיתי מפני לבדי כאחד נוהג צר איזה ועל שהלך ומקום שיצאמקום
 ר' והרב י 1 ל ה זרחיה ר' הרב ובפרת הזאת, הארץלרבני
 ואחריהם דברים, בה שחדשו ר ה ה מן ם ה ר ב א בר' ה מ לש

 ההלמידים אותם לנו שבררו מה לפי , ה " ע ן מ ח נ ן ב ה ש ם ר'הרב
 והוספנו הרבה הענין בביאור עמהם יהארכנו בענין, נתישבה לא ועדיןבשמו,
 דברים,בו

 ' ר ב ם ה ר ב א ' ר רבינו הגדול הרב שחבר לולב בהלכותכא.
 ברובמ~. או בכלם עליו הגיה נחמן בר' משה ר' הגדול והרב ז"ל, ר 1ר

 ר' הרב רברי להעמיד לנו שנראה מה וכחבנו בדבת עמהם הארכנוואנו
 שרי, בעזרת לאחת אחה בבל או ברובם ז"ל דוד בר'אברהם
 באיזה לכהוב ימימן כב' שקביעו חמר חדש בכל נוהגים שהםכב.

 כן כחבו שאלו וכל חרש, אותו של שני ליום וכך כך שהוא החדש מןזמן
 אלא מונין אין ואנו במוקדמי השטר את ודנין ראשון, שיהא שענינואומרים
 או ראשון ביום השמר כשנכתב אלא בזה, מרקדקין ואין שני, ומיוםבמחם
 שלשים יום שהוא פלונין לחרש ראשון ביום כותבין שבראשון שני,ביום
 משם אבל פלוני, לחדש השני החדש ביום כוחבין ובשני פלוני,לחדש
 כלל, שני מיום שהוא במנין מפרשים ואין במתם, השני מן מוניןואילך
 הוא. שני שמיום דנין השני שמןאלא

 את שמקרימין בשבת באחד פורים שאירע זמן כל נוהגים שהםכג*

 רמג'ן, ערך שה"ג ועיין אלה, לספרים ובעו לא~עוד



יד
 אלא לחמישי להקדימו שלא נוהגים ואנו שלפניו,- חמישי ליוםהתענית
 שבת, ערב שהוא אע"פ ,בששימתענין
כד.

 שאנו-

 שבהם, בשבת אף עשי"ת בכל מלכנו אבינו' לומר מהכין
 יום או השנה ראש יום הוא א"כ אלא בשבת, לאומרוי שלא מוחים.והם

הכפורים,
 רב כל כבור במחילת רברל4. נחל ומהנה-

וגאון
 ונאמר. ומשכיל ' נבון ; לל וברעלן.

 הראשון.,הענין
 וכן הגדולים, הרבנים בימי קדם, מימי צללו בארצית קדוםמנהג

 כשנאים עולם אהבת ברכת אתר שאומרים ובאשכנז לרפא ארץב
 לא זה מנהג היה לא ובאמת , ן מ א נ ך ל מ ל א שמע, בקריאת להתחיל'

 אשר מלוניאן ק רץ בא לא וגם המזרה; בארץ ולא בא"י המערב.בארץ
 מארץ מחזורים לירינו הניע ובבר ספרד, ארץ בכלל מקרםהיתה

 היה כי זה[ ]מנהג היה שלא קדמתה קדם מזמן כתועיםקמלוניא
 8 הלוי זרחיה ר' ובימי בכלם, או הדברים ברוב מפרד כאלץמנהגם

 ועמד לוניל4 מנדל ב ללמוד וזבה גירונדא8 מעיר כבחורתושיצא
 הלזו, הארץ נמנהנ הקהל בני כל בשם יהנהיג לשמו לו וחזר רב זמןשם

 הרב תור ובהניע שלנו. במחטרים קבוע שהוא כדרך במחזרותיהםונקבע
 כך נוהגים היו לא שמקודם ראה .ז"לן נחמן בר' משה ר'הנרול
 אומרים שהיו על בעיניו ונתקשה אותו אומרים היה לא ספרך ארץושבכל
 על ומגיה זרחיה ר' הרב של מחלקתו בר הרב שהיה למה מצורףאותו,
 הרבז"ל יהעיד מלחמות ספר קראו נכבד ספר מזה שחיבר עדספרה
 ושהרב 6 א ל 1 מ י ל ו מ מ ר י א מ 1 נ י ב ר המופלג הרג את בזהששאל
 ישראל בארץ ולא מפרד, בכל אותו אומרים ושאין פעותו שהוא השיבוז"ל

 לעצמו טובה הרב והחזיק המחטרים, מן ונמחק הרב פי על המנהגונתבטל
 לדבריו מעט ונתן ירו, על היה השבוש שנהבמל על לאל והודאה שבחונתז
 והביא להפסיק, ואין שמע מצות קרבת. הוא עולם אהבת שברכתמפני
 שמע על הפורם ע"ב( )כ"ד ברכות של בירושלמי שאמרו מטה ע"זראיה
 החיב" לפניוהעשר

 בנביאן והמפמיר בתורה, והקורא. כפיה את והנושא

Catolonial
 הואב"ר, בזמן הטאור בעל ,והיה וביטההיא

Geroae
 לם' בפתיחתו וכ"כ הקנאות מנחת טוף עיין מגדל. לוניל עיר את קראו4בך
 שגיל. עיר שהוא ירחי במגדל זרהיהו ליצהרי :המשר

Toledoeהרמכ*ן. של תבירו אבולפיא, )רמ"ח( הלוי טודרוט בר מאיר רהיט הוא 
 מ', אות שח"געיין




