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או~רשפו

 השלי1ן.שער
 ערבית וכל שבת למוצצי התפילה סדר אסדרראשונה

 ויציאפ והליכה הכנסת ביתוסדר
א  ו,ר.1 הוא אם אפ,לו לתפילה יר.ס ננס.לת לרקרק עריךארש,

 לילך צר.ך לתסילה מילין רארבע אחר פירוש לפי שהרינקיוח,
 רב.ם ס.ם על העוסר שכן פכל לתפילה, 'ריי ל.טול כר' פיל'ןר'

 אין כי מנשוא נרול עונ1 1ראי כהן והסזלול בהן. יזלולשלא
 שום בוה א.ן כי 1שלום חס הסצוה את לבוית לכם ורוע מורין רקוה

 קוני ככ1ר על חס שלא שהשיאח1 לכו ור1ן לא אם כע1לם והוצאהטרחה
 וה לא'ש קרא שלו תשובה בשערי יונה 1רכינו לעולם. כא שלא לישרא1'
 טכל החסורה האחרונה בפררנה אוחו 1חשב אחר לרבר 1םומר עולפורק
 שע,מר מי לבל 1יר11 קצת צריך הוה ולרבר ב"ר. מ.תוח מחתביאפילו
 הולך יש"ר אמן יכטל שלא כרי שאו הכנסת לב.ח הליכה בשעה מב'ת1חוץ

 לבי" וכרנשכטר1צה
 הבאה פע1ה והוי 'ריו ליטול לכיתו 'לך כטרם אלהינ:

 ואל יריו ליטול מעטר1 אל הקר1כ לכיח ילך תקנחו וואח נרולה,בעכ,רה
 בירג שניהם שכר ואו הקכ.ה טמיה של הסא'ר.ם טפנ.ם .ותר א.ש פנ''שא
 לביח ללכת שהוסן שכש.ראה וטעותיו ה' לרבר חרר שיהיה סוה טובאנן

 ,ביוחר סטש. הליכה שעת ער 'מחין יאל ל'מול עצטו יקרים לבוא סמשפשהכנסת
 קרנות יושבי בשיחות לסעריב טנחה בין הסש'ח.ן לא1חם כוה ו.רווצריך

 כשהולכים .ריהם נטלו אם שאף נטילה בל. לתפילה טשיחחן לילךשרנילים
 טאי לא לש,חתןסבחיה;

 התסילה. ק1רם סה וטן היא אם חובתן 'ר.

ב
 שסאל, ביר והק'נוח יפה. תחילה עצטו שיברוק ער יתפלל לאלכחחלה

 שהתורה פפני סעם רנחן כרבא רעלמא שמאל ביר לקנח צר.ך יר איטראפילו
 טראה שביפין ספני סעטש כאירך ולא למו רת אש טיטינו שנאטר כ'ט.ן;'תגח
 לקנח צר.ך איטר טעטים הנך ולפי כירוע, כנפרא סעפים ועור תורהטעמי

 כהתיה סיל לא תנא. רכולחי פ. על אף רעלטא. .טיו שהוא ריריהבשטאל
 התפלי ואם בתרא. שהוא ס6נ. כרבא " קיטא אנן הכ' אפילוררכא

 ואינו
 יוצא. אינו פרסה הילוך כר' ער לנקביו עצמ1 על לעטיררול

ג
 וראוי צ*א סי' ובש.ע בטור 1כתב (שראל, אלהיך לקראת הכוןכתיב

 יכיל ארם כל שאק אלא לתפ'לה, סיוחרים נאים סלכהשים לו ש'היההוא
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 אומץיוטף2
 כאן. ער לח"ילה, סיוחר,ם סבנס,ם לו שיהי' טיב מקום טכל וה, עללכ1בו
 הטור כתכ נם לעשות. מח1יב כלל הוצאה בל' לו שאפשר רמה מוכחטזה
 לעפ1ר שרנ,לים במלב,שים בתפ'לתו לעמור שיש כפשיסות צ"א 0,מן,ש-ע
 שלא וכ"ש סרבילו ,לכש בביתו שטתפלל אירע אם לכן חש,בים. בפניבהם
 כל .לבש רק שוקחם, כתי בלא א1 ככיח1 לילך שרניל קטנה במצנפתיעמור

 1יה,ו למטה תלוים יהיו שלא באופן ונכברים לנר1לים ה1לך כאיל1מלב1שיו
 שהיו הראשונ,ם כימים 11כירנ' כנה1נ. לולא1ת א1 בקרסים היטבמחוברים
 בקמטים העשויה לב"ה מ,1חר סרבל בתים בעלי לר1ב שהיה מאלהמובים
 שקורין הטמרן עט,פת 1כן חופתו, בשעת כוה סרכל לכנו נ1תןוהעש'ר
 הרמיזא ובק"ק 1רנקבורם ק"ק פה ובפרט באשכנו קרמונים. שהנהיגוקאפא
 שכך סוכח נש1א.ן בהלכ1ת במהרהל ונם ויפה טוב 1סק1כל סתוקוהוא
 כראיתא עיס,ף ררך להתפלל שמצוה הפ1סק'ם שכתב1 טאחר 1גם מנהנם,היה

 יסתכל רלא בנין 1ע,נף ריש'ה לככוי בע, בצל1תא רקא,ם סאן ואתחנןבו1הר
 בתי התפילה כשעת ללב1ש 1אסור עיס1ף. הויא הקאפא כן אםבשכינתא,

 נא1ה רנל חב.אנ' אל נאסר עלי1 כן שעושה וסי הענטש1ך, שק1רין,רים
 תנ,רני. אל רשעיםויר

ך
 שלא כר, לב"ה בהם ללכת מ,1חר,ם מנעלים וונ ל1 שיה,ה כתבבס"ה

 לכה"כ סמ1ך ברול לעשות קרוש1ת כקהלות ונהנ1 ביותר. מלוכלכ1ת'היו
 הפנעלים. לכלוך בהםלקנח

ה
 ק1רשא עם שכ.נתא ליחר כרי לב"ה אלך יאמר הכנסת לבית לילךכשירצה

 קורם ל1סר טחויב 1כן חכטה. בראשית ה1א כן סנפילתה ולהקימה ה1אכריך
 לצאח יתכין כן ירי שעל נ"כ בוה וטרויח הקבלה, ררך על טצוה עשמתכל
 ואפיל1 לצאח. ,תכין לא אם 'וצא אין כונה צר,כות טצות רלס-ר טצוה'רי

 פש1ס, מתכו,ן לאין מתכוין שבין ההפרש ט"מ כונה, צריכ1ת א.ן מצותלם"ר
 וס' חררים. בספר כתוב וכן לחומרא, ראורתתא וספק ספק אלא יהא1לא

 וקוני. בוראי טצוח לקתם כר. לב"ה הולך אני לפחות יאסר 1ה לש1ו טביןשאינו
ן

 לב"ה כשקורין לפ1רו באמצע ה1א אם ואפילו לכ"ה. לרוץ גרולהטצ1ה
 שה1א עליו שאוטרים סלעינים ספנ. יגוש ,אל כלל יאחר אל וכערביחכטנחה
 עסו לרבר וירצו ארם בני בו יפנע1 ואם עמהם, יתקוטט לא ועכ"פ שוטה,חם,ר
 הכנסת. בת הויאת לאחר ערירחם

ן
 סטוך בררך הה1לך שהרי בעשרה להתפלל האפשר בכל להשתרלצריך
 לבא ל1 אפשר אם מילין ר' עור לילך צריך אחר בסקום ללון ורעתולחשיכה
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3 אומץיוסף

 לררך חתפילה קורם לצאת לארם אין נם סיל, 'לך ולאח1ריו עשרהכמק1ם
 ה*כחו יאחר אם חפצ1 לטצוא יוכל שיא לא אם עשרה שמהפלליןפמק1ם

 להקן יוכל  שאינו פעוות חהל קראו נם לו.ה. עור יטצא לא כן 'רי שעלאו
 חהסירש תיבוח ג' לטלאות יכול שאינו ספני בעשרה ק-ש קורא שאינ:טי

 טס'ם אם ראפן אות'וח בנ' ממלאם כצכור לאפוק' רטיח מסנ'ןבק-ש
 שהש"ץ נהגינן רלא אשכנן בנ' לר'רן '"ו כסי' כס"ש לש"ץ קורםהכרכה
 תפלוח שמבטל שסי וטב1רר פשוט וא"כ אטת אלה'כם ה' וא1טרח1ור

 שעונם מש'נה או קרנ1ח .1שבי שיחות משום או ין משחה משוםבעשרה
 חשם חילול ובעיני בעשרה חפ'לה לבטל אין ר"ת מחטח ואפ'לו מנשוא,נרול
 הרבים את וטחם'אש שחוטא'ס בכך סרקרק'ם שא,נם חכסים תלט'רינר1ל

 ק-ו ורנין מהם שבושים רק לב"ה ול'לך לקום כרצונם 1'ש אצלםה'1שב'ם
 נרר לו 'עשה הטלע'ג'ם ננר כא1לם בריא לכו שא'ן נפש בעל כל לכןסהם.
 סהסעורה לעמור בקנס על'1 יקבל א1 הברלה אחר ער סעורה לשום 'לךשאל
 יבוש לא קרוש עם ראש' על לפסוע יצטרך כן יר' על אם ואפילו ברכוקורם

 להטנע או טצוה מעשות 'טנע שאל הש"י בעכורח נרול כלל ווהמפניהם.
 בעולם יבוש חטאו 'ר. שעל שיחש1ב לוה 1תיקון הסלעינים, ספניסהעמרה
  העה"ו שכושת ויבין 1יראה החתנים כ.ן כאבל הצריקים ב.ן וישכהנצחי
 לירי יבוא שלא בוה ירויח בעשרה החפילה וסלבר העה-כ בהמת ננרכאין

 שכרוח, ע"י פעם,ם כטה שזררע כסו הכרלה ק1רם שבת איס.רימכש1ל
 ועור וכל. טכל 1הברלה תפ,לה יבטל שכר1תו שע"י לרא1נ יצטרך שלאנם

 לבטל חףל התירו שהר. בעשרה תפילה של הנר1לה מעלה וראההביטה
 עשרה למנץ להשלים כרי כנעני עכר לשחרר רהינו בשב,לה ראורייתאמ"ע
 תעבורו. כחם רלעולם בעשה שע1בראע-ס

ח
 תיכף סתפלל הנ"ל ראנות 1ספני כעשרה בתפ.לה להקי ש'רצהומי

 של אמוח ר' בישיבת רבים להכש.ל ע1ר יכא לשלחן סס1ך ברכיאחר
 לסכשול עור יבוא בשולחן סטש סק,סו על עופר ואם .' סימן כרלקסןתפילי:
 שלום רעושה פסיעוח נ' לפסוע ולא כראו. ולהשתחתת לכרוע יוכלשלא
 הרוכ ועל הטסומן, טפני וכשתו רחוק שהסקום ספני פשוט הכינה ביסולונם

 שילך לא אם סהסעורה ירחיק נפשו שוסר 1כל נטילה, בלי שטתפללנכשל
 הסעורה. אחר. בעשרה ש'תפללו בב'ר1ר שירע או לערב'ח לכ"הבורא'

ט
 טצר ובהורתו בתפ.לתו נק' ש'ה'ה הארם צריך וריקרוק וה'רותהרכה

 וחירות צר'ך וכן הסלבהש'ם נק'וח וכן ווהמא, נפיש בסקומה אחףל כ'הק'נוח
 ברחובוח נקי טקים בלי צואה קיא סלאה הרחוב כל ולר,רן נקי, הטקומלהיות
 יאל שקורק הרחוב שאחורי הטלףא אפילו ביה-כ החצר עי וחהעיר,
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 כני של מח'צה .עשה 1לפחות ב1ה נרולה והיר1ת צריך הלכנה קירוש1בשעת
 וסי ברע. מנוללים שהקטנים וכהחררים ת'קון. הוא אמ נר1ל ועיעארמ
 להם הנלו,ם וכל 1כסתותיהם וכריהם 1מסלב1שיהם מהן לישמר ישרנ*ם
 כש.עור רהינ1 פרס אכילת לאכ.ל יכול שנרול בומן תב1אה טמין כוית אוכליםאם
 1כ"ש שנה בבני ב1ה מקפ.ר שהיה ו"ל החס.ר מא"מ וראיח- כ.עים.ר'

 נאסר על'הם בנק'ות שלא שבקרושה רבר 1א1מרים 1מושב1ת משככותבחרר'
 ח"ח וכחב בה, עונה ונו' תכרת הכרת הפר מעוח.1 ואת בוה ה' רברכי

 אעפ"' פכפר א'נו 1כ1ה פכפר הכרת כר'תוח רבשאר 'ונה רב'ניכשפ
 כתפילה ט'נופות במקום לינע שלא 'והר נם לטלן. רחסנא כה עונהשנכרת

 במ.ם נטילה יעסרך שלא האכילה בשעת כוה לי1הר שצר'ך וכיש בר"חאו
 1ח.כ1ך הארם בנ1ף הסכ1סין רומק1ס1ת כל הינ1 הטינוסות 1מקום.כברכה.
 3ש1גנ ננע ואם 1באונ.ם, בחוטם סרוחה ל.חה א1 בגינה נניעה שכן וכלבראש
 רפנקי. במ.ר. או בכ1תל ירי1 ישפשף לפחוח התפילה כשעחבאלו

 ביעיאח: 1."ט שבת ת1ספ1ת נם כי לאחר יש 1."ם רמ"ש ערכיתתפילה
 ע1ר ,ש ב.1ם הנראים נר1ל,ם לא כ1כבים נ' שיראו ואחר ראוריתא.נ"כ

 שאין הסעונג.ם ובימים ש,עור. לתוספוח א,ן אכן לתוספות פה וטןלה1סיף
 1מ1 שהוא לנסר, ל1 ברי שיה.ה ער להמח.ן לרקרק יש הכ1כבים לרא1חיכול
 סעונן. ה.ה לא אם בינונים כוכבים נ' לראוח רא1. שהיה אחרמ,:

יא
 .רפנ1 לא אלק.נו ה' רח1ם אל הקהל יאמר רח1ם והוא החוןכשמתח,ל

 אלק,ך ה' רחום אל שכחוב כסו אבוח'נ1 בריח אח ישכח ולא ישחיחנ11לא
 להם. נשבע אשר אבותיך ברית את 'שכח 1לא 'שחיחך 1)א ירפךלא

יב
 חפילת אחר ער עיבים סעריכ מהתחלה כרכ1ר ההפסקה ועונשאיס1ר

 אס1ר גם בר"ח, 1אפילו הק1רש בלשון אפ'לו אמור לרבר שאס1ר טק1ם.ן. בשלום. לשאול מ1תר ופרק "רק ב.ן אכן ארם, לכל יר1ע עשרהשמ1נה
 שבחות. שאר או תהלים ל1סרל-יס,ק

יג
 אפיל1 מפם.ק 1ער לעולם המבורך ה' 1לכרוך 1לקר1שה רבה שס'הליהא
 וכ.וצא 1,שתבח ויתברך ינרל לועתה לא אבל הח,1ב לע.קר 1ר1קא הפס1ק,:אמעע

 בהפסקתו יאטר לא כמורים וכן וברכו. קריש אחר ער בשתיקה מפס.קרק
 תפ'לה ושומע הקר,ש רהאל ילאסן ררבנן. מ1ר.ם ולא לך אנהנ1 טוריסרק

 הרוב ועל בסילה. בשיחה כ"ש חו"ל החפירו קרושה ברבר. ואםיפסיק.
 שקרנים חנפים חשט"ל שסיפנן שכ'נה פני טקבלין שאין כתות מר' בא'נכשל
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 תרפ1חם בנ.ת מהעומר.ם בעצטו ק"1 הארם 1.שא לצנים, הרע לש1ןמושא'
 קטנה פמשלה רק לו שא(ן כ"ו מ1של לסנ. עופר ה.ה איל, נם ריפיה,שנאלמ1

 וכ"ש לצרכ'1 כפניו ע1מר שה1א ומן כל אחר ארם לק1ל להאו,ן פ1נה ה'הלא
 בעניניו. עס1ק נע1רנו מפ.1 אחר רב1ר '1ציא לאשה:א

יך
 אשכנו. ל1ר,א יצחק 1מהר"ר ק1רר1א,ר"1 טהר"ם הנרוליכהמק:בלים

 חר.ריס כספר כ"כ חפ,לה כשעת שלא אפ.לו בב"ה חול רב1ר אסר1:"ל
 לא תורה בעלי לפח1ת 1ו"ל כחב :לכס:ף כוה מאר האריך 1בר"חמשמם
 עסהם .רבר אחר 1אם תפילה בשעח שלא אפ.לי כעסקיהם לרבר.חחילו
 בקיצ.ר. להםישיבו

טך
 ט1טה יהא 1לא לאחר'1 'סס1ך אל רמ,1שב כתפ.לה היראה בספרכת1ב

 ח1ץ ננר: הי1שב סנ, יראה שלא כפקז וראש1 ישב אלא נא1ה ררךלעררין
 ברערה .וחר יה,ה למען עטרם על שוקי1 יהי1 אך רנליו יפש:ט 1אל אסוהי1לר'

:יראה.

טז
 שאס אמן, ש.ענ: כר. לש"ץ ק1רם הקהל שיסתס1 צריך הברכ1תבכל

 ח1ץ ההיא נרולה טצ1ה 1טבטלין אמן לענות רשא.ן אינם הש"ץ עםמכימין
 .ש ק"ש רלפני אטן ועל רס"ב כס.' כמ"ש י"ח רלפנ. ישראל רגאלמאטן
 ו'. סי' כמ"ש רק"ש ת.כוח רס"ח להשלים כר, ב.1חרלרקרק

יז
 1כן ס"ר ס.' כתש1בות.1 סהרש"ל כתב וכן ל1סר, אין נאסן טלךאל
 פקום טכל ביח.ר לאמר1 שיש שכתכ טהרמא"י 1אפילו ו"ל. סאבות.ראית.
 א1ח1 יאטר שאם כלל לאסר1 שלא בעיני נכון וא"כ לאטרו נכון אין רכציבורכתכ

 1הי כן נם א1חו ל1סר :אתא נקט סירכיה בצ,בור רנם לם'חש איכאביחיר
 לק"ש, שניה ברכה כיןהפכקה

יח
 כהתעוררות ש,וכה מי ו"ל רוסהתם יוולסן הר"ר הנרול השתרלןכתכ

 קטנה שעה עסקיך מכל לכך את חפנה שליסה שמים סלכ1ת עול עליולקבל
 ער ומן אחר ומן חעשה 1וה ישראל רשמע בפסוק רק כרא1י שתכמןער

 פרשה ער הוה בררך ת1סיף 1או בקריאותיך תם,ר כונותיך בירךשיעלה
 בכונה כולה ק"ש לגפור ההוא כררך חוסיף כך ואחר ק-ש שלראש1נה
 ככל חפיר לשם,ם לבך תיחר נך ואחר ותלמיר שתקרא סה כל כךואחר
 וארם. אלקים בע'ני טיב ושכל חן ותמצא כלילה הקיצוחיךעת
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יט

 בחברחה, אות להבליעה ולא במלה מלה ק"ש לקרוח לרקרקצו'ך
 נס'ח' 1אני בוה שקרטני פי לעולם.ם היה לא הוא חרש סצאתי והוראה
 רק כרס,ס'ם שהוא נסו נוה לרקרק צריך הרומות כאתיוה לכר שיאבחוש
 יפרירם לא אם בנק.רה נעש שאין א.תי1ת אתר שהם או אהח"ע אותי1תככל
 האל"ף כהכרת היא הסלאפ1ם שהברת במלאפו"ם 1' וכן נמור כרקרוק טוהוה

 ראהח-ע בנק1רה הנח א1ת יקרא או נמור ברקר1ק 'סרירם לא שאםראהח"ע
 הן כולם או כע1לם מל כאתה ברא כנון כראש אהח"ע שיהיה הן יבליע1אהח"ע
 אחר. סהסרו. כלו תסרו לעולם כי כספעלו כרשעתו כנון תיבה באסצעשיהיה
 כחב ולא שכתכתי כמו ה"א הפררת חים מים באר כספר שכתב מצאתיכותב.
 נמור ברקרוק ק"ש יקרא לכן השמיט. למה 'רעתי 1לא וסלאפ1ם הח"עהפררח
 כרקרוק מתכירו אחר כל .פר.ר שב1ראי רעים בח.כם שיש והוכים ט.נהכאילו
 כצל שהוא השפל כנ1פו רק היוק לו אין רעים א,וה יקח ח"1 1אםנטור
 שלא כתפילה נסור ברקרוק ש.רקרק ק"1 של כנו בן ק"ו פ1רח וכאבקעובר
 ביותר הוה,רו בק"ש ובפרט לע1לם, חיה שהיא בנשמת. ה,וק ח"1 ל1.היה
 לא ואם ניהנס. לו סצננין כאוחיוחיה שהמרקרק ואמרו ראורתתא,רק"ש
 פחולקוח רעוח רכסה ואע"נ יצא לא בתורה הכתובים בטעטים ק"שקרא
 בטעמים. לקרותה מצוה עכ"פ כוהיש

כ
 ~ה ובענין ערך לה אין אפן מעלת 1חנה אומן, קוראין אפן כנק לסנ1לוהציר. לחולם הקסץ ע.שין כי כר.נן הנק1רות קוראים אין ר1בנו האשכנושאני

 קוראין טבורך ויש"ר המבורך וכן טמשטעותה לנמרי הטלה טהניאיןהם
 הוא שנם ק.רש קוראין קרוש הרקרוק, לפי כלל טשסעות לו שאיןטברך
 נרולים עקרים שהן מוער טעם ציונש יך העכתי והנה סשטעות.שינף
 ככל לרקרק 'ש לכן טאר, חרבה וכהנה כהנה יבין והסעין יתברךכשבחי
 כ"ג בסיטן שהארבתי כטו ונקורהנקורה

כא
 עסנה רהרין נ"ל ה"א כפו קוראין האשכנ~ש שאנו הח' בקייאתאכן
 ראהח"ע בטוצא הח' חברי רהמרקרקים חרא נאמנים ער,ם שלשה לי1אעירה
 שהרגשוח ירוע שהרי רנושה בכ' רוקא רהתנו לחלק ואין רניכ"ק במ81אוהכ'

 בפ"כ החוס' כם"ש תנא שהיה הקליר שהרי הב' אחר. טטשא הםוהרפיוו
 וכטה ערך ק ר"א שהוא כתב שועיב ובן כולן כגנר החיות רנל' גכירחנינה
 רפורים בפיא אוכיר טהם ואחת לח' ה' בסליחה ועמש כפה חברופ~סנש
 ננול בכל חנף תבער אלוה יר עשתה ואת כ' ירעה ולא באלוה ותבאה,שא
 נקרא ראליך בסליחה נם חיתתן. החרוו'ם של הבית סוף ער גו'לשלוח
 רבינו שהוא יהורה בר נרשון בה וחתום יאלוה לם*ח הא' בחר1ויסר
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 אחריו לילך ראו. אחר לחרוו וח' ה' הנולה טאור שקרא ואחר.גרש"ם
 טסיני. נחנו כאלו ותקועוח קבועות חקנות'ו כאשר ישראל תפוצותככל
 בהלכות הרא"ש כחב גם אחר. לחרוו וכ' ח' שחברו מקום בשום סצינו לאגם
 נ-ל ולכן ובכתיכחן, בקריאתן רופין שאלו וחת,"ן הההן על בר-ףס"ת
 ברו בפוסק'ם כטטורסם אשכנו אחר בגרולים שנתישכה פולנתאשארץ
 מלבם. חתי"ן קר.אתענין

כב
 שאחריה הח.בה שבתחילת לאוח רוטה שבסופה שאוח בת.כה טרקרק'ןיש
 ולא לבכך, בכל כטו בנקורה ראשונה ת'ב, שבסוף האות אהשקוראין
 אוח שסנירין וע.ר טחברתה, חיכה כל להפריר רצר.ך חרא עבר',שפיר
 ראויה. שאינה נקורה נוחנ'ן גם ס"א, סי' בש"ע כמ"ש שאסורהנח

כג
 קורם ו?עולם כל שהטליכוהו ה' הפשוסה כונתו רק"ש הראשוןבפסוק

 לעחיר יה,ה ביחורו סור'ם האוסוח שא'ן כלבר אלהינו הוא ועתה אנושרור
 טהשל הוא כ. כ"ה ית' יחורו על יכו'ן ראחר באל"ף אחר. שכם לעברואחר
 סושלו ובר' ח' הוא כולם שסנין הארץ ועל ו' שהם השפ.ם ושמ' השמיםעל
 כונות אריכוח בגין לר' ח' וכין לח' א' כ,ן להפסיק ואין רוחוח. ר' עלית'
 לה יש כאלו לקרוחה עריך שאו מפני הר' בקריאת להאריך אין וכןאלו

 יכק. אחר סלח גמר אחר רק משמעוח, שום לאחר .ה,ה לא 1ח1נקורה
 יבא שאם ראחר כר' יכוין הווהר כשם החררים בספר כחב כנ"ל.כשהיקה
 כפועל נפשו מוסר כאילו לו ונחשכ בשמחה נפשו ויפסור יתחוק ח"ו נם,וןלירי
 נפשכם וככל נפשך וככל לככך כככל וכן רונקרשתי עשה סעות וקיםססש
 זשסחם כשקורא הוא עשה טצוח שענף הנ"ל בספר עור וכתוב כן. לחשוביש
 יח'. מצוח עול עליו שפקבל לבנכם על אלה רבריאת

 יה כס על יר כי ויאמר יאמר לא'ש-ר ססוך בקריש הש-ץכשטגיע
 בס' כ*כ וה, פסוק על גם אסן שיענו כרי רר סרר כעמלק לה'מלחמה
חררים.

כה
 וכחב הווהר. ע"פ וכונתו כחו ככל ותקיף רם בקול איש"רינות

 אפן בק טעוה. שסץ בו שיש למי עונות לפחול סנולה שהוא חרריםכס'
 עצסה בפני ויש*ר אקריש ארלעיל קאי אמן כי סעט 'פם'ק רבא שמיהלויהא

כו
 ברחסי גורם הוסן. יהיה כי ער התפילה לפרש כעת רצוני שאיןאע"פ
 אכתוכ סקום סכל על', ססרום רוהו שיערה הגרול וכסוכ, האלוכחסרי
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 מחברתה ת'בה בהפררת רקרוק'ם אייה נם הנוסחאוח בשנו' רקר.ק.םא.וה
 מובהק מרב נר1ל ברקרוק בסירושה התפ.לה כל ללמור מקרא רק שיורעמ. ארם לכל נרול חי1ב 1עכ"פ נר1ל, בהם הצ:רך שראיח' אוחם כח,בורםאו

 כמה 1הרפ.סו באשכנ: מקומ1ת כהרבה הרס1סים שנחרבו בוטנ.נו1כפרט
 כטעוה המהפלל 1עונש טע.ות שאר מלכר ונרופים ח.ר.פים בהם שישטע'וח
 ממ"ה לפנ. .תפלל איך ס"ם לטעוה חשש יה.ה לא 1אפ'לו מנשוא, נרולוראי
 מפ:' כרא1' כינה לנו אין ר.חמ. יתמ. 'םאנן ואף .רבר, סה ירע ולאהכ"ה

 ררך על טררא, ל1 ה'ה לא אם 'רכר מה שיבין ער.ך לפח1ת ט"םטרר1ת'נ1
 ש.ש מ' אבל פטר'ה, יחמנא רא1נס ב. סעכבת כ'לה א'ן לבילה הרא1,כל
 ה1א פושע וה הלא כראו. מכ.1 שאינ1 ל1 נרסה שעעל1חו רק להבין לבל'

 היכל ה1א הלכ כ' כהיכל עלם למעמיר בעיני קר1ב 1ה1א לכ1.ן ר1עהשאינ.
 'טכששאלח' בע.נ'הם נר1ל,ם חכסים כטה רא.ח' והנה המקובלים. כפ"שה'

 אחר הלב סעומק לעין ער.כים ה.1 בתפילה ענ.נים א.וה על כ'אורא1חם
 עיונם טורח ירי על הלא האסת אל סכינים לסעסים אם 1אףהביאור
 על, ורע בחפילה, ההוא ענין להכין לבב.הם מורשי נחקו לא שסע.לכמ1כח

 בבוראם החל 1.התלו לפנ.ך לב. .הניון התפ'לה אחר .אמר1 איךהמעשה
 האוינה ה' אמרי בתהל.ם וכן אונס. מכלי עסם בל שלבכ חלילה אנ.שכל
 כיא1ר ח.בת חל סשוט לכן .ב1ה. וכי,צא הלב מחשבות רהינו הנינ.כינה

 האוסר.ם אותם נם בעולם. ליטור שאר ילסור בטרם אים כל עלהחפילה
 כקש מ, קראחי אותם על אותם טבינים ואינם פהח'וכ י.תר 1הה.נוהשבח1ת
 ש'רבר מה פבין שאינו וסי קרכנ1ח כנגר הם ותפילות חצר- רמ.כ כ.רכםואת
 יאסר ובחיכם רוב לי לסה קראת. אוחם ועל ירצה לא 1ס.נול פ.נולה1א
 תקסלנ. אם אוכ'ר, סהם ואחת ונירוף. לחירוף יבואו רבים כטקוט1ת נ.ה'

 או מ'ניה ארלעיל אלוה 'קרא אם ריבורו פבק שאעו רט' רשע,אלוה
 שאין מקומוה בכ0ה וכן כסוהו, שא'ן ונירוף חירוף 'היה סיניהארלטסה
 גק1ר1ת בשאר .לפחות טוע.ן או לרפא רנש ובין לשטאל יפין ביןי.רעין
 ונק1רה וקוץ קוץ לכל מ"ם טשתנה א.נו ואפילו סשתנה, הטירוש1גקלות

 כחכ וכן ח"1. עולסות טחר.כ סועט שכשנוי ואסשר סורות וכסה כסהיש
 יש אוח לכל כ. ותיגה אות בכל וירקרק וחל -ח תפיל1ת בסוףסהרה"ט
 וא'נו סי בושה לאותה אוי עור וכתב סלאך, אוחו חסר נסעא וכשפרלנמלאך
 כאוחי1ח שכתב סה שם הוא רטעות לי ו:ראה וכנקורותיה, השם באוחיוהמרקרק
 רכל ברישא כתכ 1הר. 1לרקרק לכוין עריך אין א1חיוח שאר סשטעהשם
 פלאך. לו חשאות

בז
 :הסקובל.ם בו.-ו, לעולפי ולא לעלס. כאיש-ר ל1מר ש.ש ס"ל סוסקיםרוב

 חסר טברך .קראו ואם הסור ע-ר ניח א:תי:ח.ו סנין שיהיה שעריך כתב.וכלבו
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 פשטע שאו טברך ,לא מבורך לקרותו צריך פנים כל ,על ~ה, בסנין לו "שייו
 מכרך. שהוא לא וחלילה א,חנו 'ברךשהקב"ה

כח
 רפויה כ"ף לסוצא קרוב שהוא סובהקים סחזנים קבלת. הרפ,י נ'קר'את

 וכן חחתת. נליל רבני קריאתה ע"פ שבלשונם היע כקר,את טמשוהוא
 רסנן הנ' קריאת  ו"ל מענרלן טשה טוהר"ר שינו חנם טהחטירשסעה'
 נכי וכן  הנוראים ביטים טחפלל כשהיה ורבענלאאגרהם

 הרקרוק פי על
 י"ח. התפילוח  בגירסוח  רקריקים איוה אכתוב והנה נסתר. הס:רוע"פ

בפ
 אב'ו 1"ל שעפטלש אכרס טהור"ר החם'ר שח'בר הברכה בעססבחוב

 לירושלים ונסע ראתרא מרא פה שה'ה ;"ל סג"ל 'שע" סהור-ר החסירשל
 ולא כרצ1נ1 ברק'ע כטשמר,ת'הם ערב'ם טער,ב בברכת לחבר ש'שחג.ב
 שה'ה טר',ש ה'רץ מה,ר"ר המק,בל כתב ול'לה. 'ום לבורא כרעונייהכר
 שוטרנו כי רק שוטרנו אל כ' בהשכ'כנ: לוטר שא'ן לתפילה בכ'א,רוש"ץ
 נורסין שכ, אנ' וכמר:טנ. ;"ל הרוקח ע"פ שהוא שכתכ הח'בות מנ.ןע"פ
 סקוטוח וכשאר פה אכן שם. ו"ל הר,קח של ככורו שמנוחת 1'רמשכק"ק
 אבותינו לנו שהנח'לו בנ'רסא לשניח ב'ר' ואין אל ל,מר פשוטהסנהנ
 וק-ם שמך 'חר שכשם'ם אלוק'נו לוסר 'ש ואמן אמן לעילכ -' ככרוך1"ל.

 שננרכת חמיר מלת שבח. לשון שהוא וקים 'ח'ר ולא תפ'לה ל'מלכ,חך
 מחונ'ם שנ'הם ושטעתי פ'נ'ה ארלע'ל לחברה 'ש ע'נינו ר'ראו ככבורוהמלך
 ארלע-ל לחברה טפ' רשפ'ר נראה ול' הנ"ל. סהרר"ט כב'אור כה,כיםושניהם
 שניתי. לא הי אני ע"רמיניה

 י"ח תפילךתדיני
ל

 בטקומ סעס יעסור שלא רה*נו לחפילחו קבוע פקום לו ש.היהער.ך
 שיה.ה וטכ"ש לוה וה סטוכ.ם שניהם אם אפ.לו שאצלו אחר במק,ם ופעם;ה
 תם'ר. בה ~כת קבוע הכנסת ביחל,

לא
 אופר הש"ץ אם אפ,לו ."ח בתפילת רהפנ, לעטור שחיבין סקוםכל
 וברכו קר'ש כנון שבקרושה רבר וכל לעמור, היחיר מחוייב י"ח רםכקול
 לעטור החי,כ ולאחריהם רלפניהם ברכות בשעת ובפרט ס"ת קריאת,בשעת
 על לשכוב שאין וכ"ש כלל ססיכה בלי בלכנון כארו אלו טקוטוהככל
 החון שצויך וכ"ש נאוה, ררך והו כי סנטרו על 'ריו ינ.ח א, ירי,אציל.
 סשן העסור, על שנשענים לחונש כע,ני נרול ואשור סט.כה. בלילעפוך
 בירו ש.ש ס' וה על להשניח ראוי ע"ג חון. ס"ת בלבנו"ן כאריו יפר"חלרבר
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 אומץייסף10
 ש,ש מי וירוע העמ1ר אעל הקהל 1חשוב' אב"ר ע1מר פה ומפרטלמחות
 תע"ב. ע"1 1הסשנ.ח וכו' מ1חה 1אינ1 למח1חב'רו

לב
 ר' 1רחבו טמח.ם ,' שנבהו רכר הק.ר וב.ן כ.ני ,פם.ק שלאצר.ך

 שרנילין הח1רף בכ'ת נרולה בסעורה המחפלל.ם ,ה.רה אוהרה עריך1בוה
 א.כא כ1לו ע"ם למטה חלול שהוא 1בשלחן לקצה מקצה השלח:לערוך

לאסחפוק..
לג

 ,"ח חפ,לת שבשעת מנהנו ה.ה ק1רריא.ר"1 מהר"ם הור1להמקובי
 בשמ1 ת"ח 1כספר הוהר, בשם בהררים כ"כ קכלה, ע"פ סנ1רוה עיניוה,1
 וכ"כ כוה, ר. מת1כה להתפלל להתפילה התפילה ססר אל ה0'ר עיניואם

 להסתכל נמור לאיסור חושבים מעשה ובעלי הנ"ל המק1בל כשם חיםנתוצאוח
 כל יוהר 1טיושב רטע1טר החפ.לה בשעת הפח1ת לכל לכן אמ1ת, לר'ח1ץ
 כוה.ארם

לד
 הימנ'ח וי ע"נ י1 כפ1ת.ם ,ר.1 שיה,1 צר.ך ."ח תפ,לח ארםכשטתפלל

 רנם 1משסע וש"ע ה.ראה בספר כת1ב כן לבי, ננר ו'ש.מם השסאליח,על
 אחר1נ1ת 1שלשה ראש1נות בשלשה רר1קא שכחכ חרר.ם כספר ורלאכאסצעי1ת

 שכת1ב כט1 נהנח' אני 1נם שואל, כרל פרושות כפיו יה.1 באמצע.1תאכל
 סחמא שכחב1 ה,ראה 1בספר בש"ע שטצאתי לאחר אבל הרר.םכססר
 סמנהני. חורתי חיי1ק איןאלפא

לה
 רכל המררש ע"פ ,"ח תפ.לת כשעת עצמם מנענעים מעשהאנש
 שכני1 כהנת א1 כינת1 תתמעט כן שע", חשש 'ש שאם ונ"ל חאמרנה,עצמות'

 לנענע שאס1ר ק'"נ ס" הרא"ש בתשובת ומצאת. כן. 'עשה אלהמתפללים
 סעט לנ1ע וחיק1ן 1מנהנ .( ."ח כתפילח 1לא פק1ם של כשבחו רקעצס1

 ע"כ. כלבר ברכוהכתותמ,
ן

 כסעט האחרונים רורות אנן אכן נשמה, בלא כנ1ף כונה בלא תפילהיר1ע
 1ברכה כרכה כל ובחתימת באבוח מ"מ הטור כס"ש לכוין לנ1 אפשראי

 כיון לא ואם לפחות, בהם לכוין ח1ץ מסחשבות עוו בכל לכו יפנהרש"ע
 סטעם כונה חסר1ן ספנ, חוורין אנ1 שא,ן רק לראש לחוור מה1-כבאב1ת
הנ"ל.

לז
 1רוקא י"ח. הקהל שיתפלל קורם בכ"ה י"ח תם.לח להתפללאסור

 בק1ל רהינו רם כקול עה חפילת להתפלל ואסור בב"ה. שהצ,ב1רכשעה
4 את לשסוע ,כולים היו אצלו אחרים היו שאםמה  אפנה. מקטני והוא 

 מ-ח. ס" מ-א שיין מיינץ: משה דר' נהגהות.(
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11 אומץיוסף

 בלחש סתפלל אם שיכוין פמה יותר לכוין יכול כקול תפ,לחו 'רי על אםאק
 שסבטלם פסני בציבור לא אכל ביח.ר טתסלל אם קילו להנביהסותר

 ינכיהו לא אבל שר, התפילה סתוך סתפללים שכולם ו-כ ובר"הסכונתס.
 פראקוותר

לת
 על יר,ו .ניח ואעפ"כ לא.נס, לא אם ."ח כתפילח ולפהק לנהקאסור

 לגקות שלא טאר הוהיר הכונות ובספר כשססהק. פתיחתו תתראה שלאפיו
 התפילה. בשעתהאוזן

לט
 צר.ך אונס ע"' ואם לו, אפשר אם כלל לרוק אסור י"ח חפילתבשעת

 וורקו בכסות1 להבל.ע יכול אין איפטנ.ת טחמח ואם ככסוחו, יכליעלרוק
 וכשבת תיכף, ורורסו לשסאלו זורקו אפשר אי ואם אפשר, אםלאחור'1
 ונרצפח שי"ו כסי' הטור כמ"ש קרקע גבי על הוא אם הרוס לשפשףראסור
 מ"ר לחר בכיכור כטו פרועף שא.נו אטו סרתף גורו אם לי טספקאאבנים
 וע"נ תיטו, לפ. לררסו כרי הרוק על בנחת רגליו ריעמור לי נראה של14כסיטן
 לא ועכ"פ הליכתו, ררך יררסנו או רשרי פשוס טחוברים שאינםנסרים
 חו"ל ררשו כב"ה שלא ואפילו קר.שתה משום בב"ה להר.א הרוקיניח
 כו, ונטאם חבירו כסנ. הרק וה בסשפס האלקים יכ'אך אלה כל עלכי
 קנ"ג סי' גח"געין

מ
 ונורמן והברכות השבחות אזמר ארם אם רנ"ב בפ' חסירים בספרכתוב

 כר' 1ענם וה הרי כצ.כור אבל אט.ת ר' הילוך כר. .שתוק בפיו רוקלו
 לרוק. ישרי הצ,בור עם להתפללשיוכל

מא
 התפילה כשעח סאום ברכר או כרוק להביט אסור כתב שםעור

 כפיג רוק הוא יעלה שע-כטפני
מב

 לב"ה ש.לך קורם .לעוס תר,ר 'רוק שלא הרוצה רנ"ב ס,' כתב שםעור
 מום אבל שינה קורם 'לעוס ובלילה גיכליך ליקר."ץ רהינו לקרי"ץש~רש
 ילעום לא ובעם"כ כע."כ וכן בפ-ו, יה.ה שהפתיקות טפני ילעיס לאחתעניח
 הפחיקוח. בולע הרוק וכשבולע בפיז הטעםשישאר

מג
 1אפ.לו לחפילה, נאולה בין הפסק הוי י"ח תפילת קורם אקרא ה' שםכי
 בשאר שנם למיחש ראיכא לאמר. אין הפסקה שם שתכא רלא טנחהבתפילה
 הפסקח. והו' נ"כ לומר ואתאי נקט סירכ.ה הפסקה שם רשתכאתפילוה
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מד

 ואין רב, הנוסחאוח שאר ור1ב להיש'ע ורב פיל'ן כנ' גורם'ן נכורכואתה
 כחב ו"ל שמהרה"ט אף להישיע רב אביחיני מנה: האשכנו'ם לנו לשנ1תבירי
 שנתקן בעצסו שם כהב שמהר"ם ספנ' עיקר היא רכ נ"ל מ"ט 'צחק ג'מטר.א1רב

 כרפוסי סקר,ט.ן ח1נן בואתה 1כן להושיע רב בצרקה טרכר הכתוכ שם על 11מטבע
 היא לרעה כ.נה להקר,ם ש;רסהנו נראה וכעיני 1השכל לכ'נה רעהס1לין
 ראו מה ממנ.לה הט1ר כרמית. הכ.גה שם על נקראת הברכה ע.קר כ.ע,קר
 בלבר, כינה לאנוש 1מלמר הברכה כתח.לה ונם וכי' קרושה אחר כ.נהל1מר
 הקטנה הכרעתי טטנ' לא אכן להקרימה, ראו. ולכן הב'נה היא הע'קר כ;ואם

 שא'ן אומר אנ' כלל כררך רק 2נהנם, לש:וה פיל'ן לב:' אימר אנ.יהחלושה
 ח'לוקים 'ש כקערה, לש1נו 1:ה הכונ1ת בספר כתוכ וכן נרסחה לשנותלטר'נה
 קרמונ.ם מנהנ שהם בהם 1כ'וצא יא'טל'א וקטלונ,א 1ספרר אשכנ: ב'ןרכ'ם
 שבט'ם '"ב כננר כרק'ע שער.ם '"כ ש'ש א1מר ה.ה תפלוה בס.ריר.שלהם
 1אטר ב'חוקאל, הנוכר.ם השער.ם והם אהר שער ררך עולה אחרוכל

 צר'ך לכן מש1נות התפלית נם ולכן שו'ם 1ררכ'הם השעי'כ ה'י לאשורא'
 חסילת1 1א'ן הה1א, טשבס ה1א אם 'ירע מ' כ' תפ'לתו, במנהנ להתהוק ארםכל

 רא על מסה.ר רכא נברא מאן חו, לכן 3אן. ער הה,א, סרר על אלאעולה
 ~טהרי"ל כתוב כן לשנות, א'ן נינ1ן כשום ואפ.ל: אבותי:ו, נירסית לשנוחשלא
 שמה. שנהנו מטה אחת סליחה כרע:ענשפורנ ששי:ה על בח: שטתה שםוכחכ

מה
 שכהב התינות מ;.ן פ' על :א לומר שאין :"ל מהרה"ט נתבבראה

 עם .שגה כתפילה נא שנמחק ת. רא נם י"ן, אלא שאינם הרוקה .בשכשם
 מהרה"ס שכתכ הח,בות מנ.ן פי על מהרי,ח שהוא ל. שנראה .פהב.אור
 1גאלינו אצל מלכנו פנים כל ועל משה. כססה עין רוכה., בכמהכשמו
מך נטור. טעו,7הוא

 ררך על להיוח שצר.ך טעות והוא אלק':ו ה' רפום,ם כרוב נרפסברפאנו
 1שכעגו נורס'ם ש ש מהרה"ס כתב השנים ככרכת 1ארפא. ה' רפאניהססוק
 ושבענ"1 הארמ"ה רפנ". תיכ1ח בסוס. המיוחר השם שיהיה כרימטובה
 שסברת. אף להכר.ע, כט,ני קטן ביר. שאין שכן סכל הכר.ע, 1לאמטוכ"ה
 תפילה בב'איר יגם טיב וי,ם רשבה בישועחך ושסחנ. כמ: ססיבךלומר
 על מ'וסר י1 רברכה ת'ב1ת שמגין .רך מפה,חח טסובך סירש ה:יל.שנה

 סשה כטטה מצאת. כותכי אחרי ונו'. לך ה' ויפחח ירך את פ1תחפסוי
 ר'. כלל הרא"ם 1כשם מהי.ט"ל כשם כןשכתב

נ[ז
 לעולם סולין ונ'רכת נבוש, לא ולעולם אשכנו נ'רסה הצר'ק'םבעל

 גירסחה. תשנה לא מר'נה שכל לכלל'ן והרר'נן להכר'ע כ'ר. 1א'ן נבושולא
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מח
 ממנהנ לווו לנו א'ן ופה מהרה, לוטר אם ו"ל סהרה"ט נסתפקברצה
 רשם ואף כן, הכר.ע שמהרי"ט שם קצת ומשטע מהרה, שאמרואבות'נ.
 חשבון ולמלאות מהרה, לומר מירט"ש בק"ק מ,חה הלו. שטהריי כהנ"הכתב
 מק.ם מכל העכורה, את ההנ"ה בעל נרם שם מהר"ם שכתכ תיכותרל"ר
 .': אס הוא סי ירעח' לא ההנ"ה כעל ונם מהרה נרס שהרוקח כתב שםנם

 עליו.לסס,ך
מט

 שעוש.: כררך כר,עה כברכיו לכרוע .תח.ל שבבר.ך הוא הכר,עוחאוסן
 'וקוף לה' וכשיג.ע יחר שניהס וראשו נופו ישוח כך ואחר שרימלפנ,
 כסשא. עליו יראה שלא כר,בנחת

ב
 חוננתנו אתה או חונן אחה להתחיל אם פלונחא איכא ח.ננתנובואתה

 ררובא חוננתנו אחה להתח.ל נהגת. כעני ואנ' כלל, חונן אתה לומרולא

 הפפקה סויק יותר ספק שהוא טאחר ונם הכי להו סבירי מפוסקיםרטנכרי
 כפולים. בפרם מלוח 1' או ה' סחסרון ית.ר שה.א בסה התפילהבאטצע

נא
 שכקרושה רבר לכל להפם.ק סותר בשלום ישראל עמו ס.וםאחר

 י"נ. כסיטן שכחבתי שמע רקריאת כפרק.ם להפסיק שאסור מהאפ.לו

נב
 יחר ואלק'נו פלכנו שיאמר הטור כתב נעור שבאלקי לרצון 'היוקורם

 טש.חן ביאח קץ קרנ ועכלך שכלל כיתך יסר ע,רך בנה בעולמךש?ך
 לסען עשה ת.רתך לטען עשה שטך למע: עשה ערתך שמח עמךפרה

 עשה צרקתך לסען עשה יפינך לטען עשה מרום,ם מלאכי לסען עשהקרושחך
 שלא ער אלקי ועניני שינך הושיעה יריריך יחלצין למעו למעניני לא אםלמענך
 כך ואחר כפורים יום בתפילת שאוטר.ם כס. לרצון יהיו ער וכו'ניצרת'

יאסי
 בלשון חפילה, א.נה .ירו, כה שא., תטילה כל הסקובלים שכתבו 1.רו.

 אנ. שאין סתחנתי חתעלם ואל תפ,לת, לפניך תבא אבותי .אלקי אלק'.ח'ר
 אשמחי חטאתי אני אבל חטאתי ולא אני צריק לפניך לוסר עורף וקשה פניםעו

 כגון א"כ בררך לו הירועים חטא.1 ויפרוט יחיר בלשון כולם וכןוכו',
 פלונ. בטקום פלוני סך לפלונ, ננבתי נולתי אצל יאסר מה רבר ננבאם
 טמסכת א' בפרק ה,ראה כשער בר"ח שכתוכ כמו בוה כ.וצא כלוכ:

 רהו.רו. תעחעתי אחר לתשובה, נרולה התעוררוח לו יבא כן יר. שעלנ.הנס
 הוירוי אחר  הרשעתי. ואני ער יחיר כלשח הכל וכו' מסצות.ן סרתי,אסר
 טל.חה טסך פבקש ואנ' ופשע' עונותי כל על וסתנחם טתחרט יהנני'אטר
 ולבב ורע' ולבכ לבכ' אח וטול וחסריך רחפיך כרוכ עליהם וכפרהוסחילה
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 ישראל כית עטךכל

 לתשובתי ליראתי
 אלו בקשוח כאן. ער ולתורתך,

 שאין ב'ום אומרים אין וכו' וטול ער הוירוי היראה. טפר סוףכתוכש
 חיהם. קרחטת טצר תחנקאוטרש

נד*(
 רנלו ויעקור קוטתו בכפיפת פסיעות הג' לאחריו ילך שלוםבעחשה
 ראשו יסה קומתו כפוף וכעורנו השניח רגלו כך ואחר תחילההשסאלית

 וישהה קו0הו יוקוף ואו לפניו כך ואחר לימינו כך ואחר תחילה שמאלולצר
 קורם קרהטה ער י"ח פתח.לת להתס* שיוכל ב~מן רהינו סועטת שהיהשם

 אפלל אם קפירא ואין קיאו על ששב ככלב יראה שלא כרי לסקומושיחוור
 בטוצאי נועס ייהי הח~ו כשהתחיל מהר-ל עשה וכן צריך, שהוא מהשם
 שם. אוסרם ה,ה לסקוטו שחור קורם חול בימי תחינוח אושבת

נה
 אסותיו ר' תוך לישב אסור עשרה שפונה תסילת חב'רןכשמתפלל

 ,ם אסור. תורה כרברי אכל ב"ה הטקום גשבח כן נם שעוסק לאאם
 הכנסת לב,ת כשהולכין לרקרק צריך וב~ה הטתפללים. לפני לעכוראסור
 פרקרקים אטשטררם שבק"ק ישסעתי עשרה. שסונה שטתפלל טי לפגי ילךשלא

 שטוגה סתפללין שהשבור בשעה הכנסת לבית שנכנס טי שכלהאנוסים
 אסור יה טטעם עשרה. שפונה נמר ער הכנסת בית בפתח ע,מריםעשרה
 סים לא עשרה שמונה כתפילת אחר'ו העיסר אם שלום בע,שה רנליולעקור
 ה*ו. שהחחיל אחר להתפלל התחיל שאחריו אותו אם אפילו שלום שיםברכת
 ברכת הראשק שסיים אחר עשרה שמונה להתפלל חתחיל אם * נראהאכן
 לפניו. לעכור לא אבל רנ*ו את לעקור שרי רנליו שעקר קורם שליםשש

נך
 לכפול 'ש פגעים של שיר טשום שבת נסוצאי שאוטרים נועםגויהי

 ימהרה"ט. חים אורח בסור כתיב ק טמנו, הייצא השם ספני יטים ארךפסוק
נז

 אמת תורת לנו ונחן החועים טן שהברילנו הוא ברוך אימרכשהיא
 לפניו אשר ה,אש לכבשן להשליכו שכפוח כארם רצויה בכונה יאטרוכו'
 טטשלה 1א'11 השקר כסו אוכלה אש יאי~ו גרולח, טפשלח לו וגחנוונשל
 תורח, לטפר כשעלה כנו בחר אשר כשיברך יעשה וכן אטת. כתורתנרולה
 כן. לכין שריך רשחרית ההורה כברכת שגם לי ונראח בר*ח. כתובכו

נח
 שבת בטוצאי נר שמרליק מי הוא לנרסיהו בישא רגרטין סתלחאמר
 ש*ך שלאחריו שהקריש ל' ונראה לציון. ובא של קרושה סרר נסרקורם

ש'(  מש*-גאשל אסר ג"ג 
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 שנענש.ם שס עור 1כתב 'עקב. כתולעת טשמע 1כן 1ה לרין קרושה לסררנ"נ
 וסקלל ומן קורם שבת בפוצאי נרות שמרליקים אוחן כג'הנם 1סאורמאור
 שבחורה. הברכות כל עליו מקיס'ן הסתין ואם מא1ר.א1חם

 עלינודקדוק
נט

 רק כורעים ואנו ל1מר שא,ן שלו התפילה בב'אור כתכ ו"למהרה"ט
 פשטע ראנו ואנחגו, רק מורים 1אנו לומר שלא המו1ן בכרכת נםואנחנו,
 יקרו לרבר, וכר יקרו, ומושב לומר הסכיטו המפרשים ר1ב אניג1ח.לש1ן
 הנרפס חתם ררך הנקרא בספר וסצאתי כבורו. כסא ולא ונשא רם קרהש'"ה

 סתחת הארץ ועל בין להפסיק שיש אשכנו בארץ סצ1י 1איננובקו:שטנר,נא
 קור אין רוקא הארץ יעל מסעי שבשמים לשתמע רלא ה,כי כ, ע,ר,לא.1
 עצט1 בפני ענין שהוא עור כאין יכין רק ח"ו, עור 'ש בטים א, בא1.רהא
 מתחת שטנננין נורא,ם יטים חוני כן 1אם טקוס. כשום לא טלכר1 ע1רשאין
 1ה על להשגיח וראוי הנ"י מטעם עוש,ן הם יפה לא אחר כג,נון ע1רלאין

 ר,ש הכונות בספר עור וכתוכ 1נירוף. חירוף יבא שלא ח"1 העירחשוב,
 קבלחי כי לאטרו, אין עלינו אחר קריש אוטרים שאין 1רנקבורם ק"קפה טנה:ני רלפי ואפשר ונו', הארץ כל על לפלך ה' והיה עלינו סיום אחרל1טר
 ונראה כפט1ק. נסתם רלא ה.כי כ' ונו' בתורתך ככת1ב פה מםימין איןשלכן
 הפסיר. לא אלו פסוקים ב' הא,מר ריהירלי

ס
 טשובח שיר הוא כי אשכנו בארץ ינרל חפילה כל אחר לומרנ"גים

 ולאמרו ברקרוק פירוש1 ~טור טוב לכן אסונתנק עקרי ."נ פי על1ט,וסר
בכיוון.

סא
 פומורים :' ערבית תפ.לת כל אחר לוטר 'ש שסע קר.את כסררכתר

 בוסנו. למעריכ רק לאטרם הטנהנ אין ופה כ"ט, ח' כ"ואלו,
סב

 עושים שסצ1ה ברעתם שס1ברים להתחטר טרקרקים העולם רוברא'ת'
 טעות סועים והגה לחינוך, ה:יע שלא קטן אף הכנסת לבית ילריהן.להביא
 היא גרולה שעכירה 11 אף אלא עכרי טצוה רלאו בלבר 11 לא כ'נרול,
 טאר סרור והאב כצעקתם העולם כל ואת אותם מבלבלין שהתינוקותב,רם

 שכן וכל כונה בלא אפיל1 להתפלל יכול שאינו ער התינוק עלכהשנחתו
 בטי עצטו את החינוק שילכלך לראונ ש,ש פלבר כלל לכוין לו אפשרשאי
 וסכשול כתפילה להפסיק אמותיו בר' העומרים לכל יהיה צריך וא1רנלים
 בקונשטנרינא הנרפם חים ררך הגקרא קטן בספר וראיתי הוא. סאור נרול 1העוו

 שכר לוזן כרי באין לפה חטף חנינה בטסכח ףי הכסינו טאסרשהכיא
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 הגנסח לב'ת עתה שמביאים הטף ראשי בחי הה1א המחכר וכתבלסבש"ם,
 ~ה. על כטעטים והאריך לטביאותם, עונשנות:ים

סג
 שתביאם אשת1 'רניל הכנסת לב'ת בקטנותם ילריו להרניל שרעת11ם.
 ובלכלוך הנש'ם כינת בלבול האי כולי קפירא אין כי נשים של הכ:סה לב,תעטם
 תורה. 1ספר הקורש וארון חון שם שאין :שים של הכנסת בבית רנליםמי
 לעסיר 1יורע'ם וקר1שה רבא שסיה ויהא אמן לענ1ת היורע,ם קסניםאכל

 הכנסת לב,ח להב.אם האב מחויב אותט אביהן ינענוע שעש1ע כליבאימה
 שלא ירקרק אכן בילרוחס, קרושה ברברי לחנכם כרי מצוה רבר לשאראו

 שיתפלל1 מה ללמרם או להם לצה5 שירצה וטה האס1ר, כמקום בשכ,לם.פסיק
 הפסקה. חיחר בסק1ם להם יאמר כפיוט א1 סובבי1ם

סד
 סחו1רים עליו שמשימ.ן השטענר."ר על התינוק להעטיר א1 יה1שיבאס1ר
 שמישיכ.ן הספסלים אותן טמיץ אליע~ר ר' 1כתב לקר,שה. שמיוחריתסיל1ח
 לבת'הם 1להוליכן לחוור רשאין הבעלים שאין הכנסת כביח נעריםעליהם
 לשנוחן אין תחתיהן מהן הס1סכ'ן אחר.ם שנותנין פי על ואף עליהםל'שב

 כחב עליו שאוכלין השלחן על 1אפילו ברכה, על'1 תבא 1חסחפירמקרישתן
 שאסור. חסיריכבספר

סה
 ארם ,ראה שלא כרי הכנסח כבית ילר לנשק שא,ן כתנ חסירים1בספר

 נם כן טעאתי כך אחר תפילת1. בב.ת כ"ה המק1ם אהכת ::ר ארם שיםאהבת
 צ"ח. סימןכש"ע

סו
 ערל 'היה אם יאף נרול לצ1רך לא אם הכנסת סבית ארם יצאלא
 שעל ל1 שפש1ט לא אם התסילה גסר ער סלכה ימת.ן אל,1 שיצטרךנבית1
 פכורר. הפסר כן ירי על לו 1יה,ה עור יש1ב 1לא לררכ1 הערל ,לך כויר.

 אור סיוצר יפסיק לא פ:ים כל על טאור נרול צ1רך הריבור 'היה אם1אפילו
 יססיק לא רומרה פס1קי כאמצע ע1טר ואם עשרה. שטונה תפילת נסרער

 סה שאחריו ואמן קרושה :טר ער עור יסתין ואם ישתכח, ס.ום ערלסחות
 והפסרך. סע1לתך שכר לך שישלם סלאכחך בעל ה1א 1:אטןטוב

סז
 בכית ארם עם לרבר כנין הריוט לצרכי הכנסת לכיח ארםכשהולך

 קורם אחר פסוק יקרא א~י לח1ץ שילך לקרותו או רעלפא ססיל'הכ:סק
 מעט ישב או אחר פסוק לקרות לתינוק 'אפר לקרות ,ורע אינו ואםרב1ר1.
 רבורו. קורם הכנסתננית

סח
 ישרים ישבו לשטך יורו צריקים אך פסוק ויאמר מעט "שכ היציאהקורם

 פניך.את
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 אחוריו יחוזר שלא באופן עצסו ויצרר בנחת ילד הכנטח סביחכשיוצא
  למשא. עליו ה' עכורת תראה שלא בנחת ילך ח-1, הקזרשלארון

 בניו אח וכשיאתו ובשחריח טוב רום שכח בכניסת לברך זתיקקסנהנ
 רברי בספר שכחוב כטו הוא הצריקים ברכת שענין לי נראה והטעםוקרוביו,
 על הברכה להמשיך -( כצס"ר הוא שהסכרך ויעקב הנחק ברכת אצל'פלום

 הג1יאה א.ן כ. השפע להמשיך מוכן יותר יהיה שטה ובה.והוהסחברך
 לברכם הוא שהטנהג שטה לי ונראה כקצרה. עכ"ל שמחה, מתוך אלאשורה
 קרהפתו טתוך השפע להמשיך טוכן יותי הוא בוראי שאו לפי התפ,להאחר
 כנסתרות עסק לי אין ני ואף הנשמות בהפשטת להיות שראויה התפילה יריעל
 שה0כרך ועור נסתר לרמו אצבעוחיו בעשר לכרך שטוב לי נראה טסוםסכל
 ע"ה רבנו ממשה ססורשת וראיה כברכה, צרה שעינו נראה אחת בירורק
 כחכטה ונרהש פלא ככלי ועשאו 'ריו בכ' ליהישע שססך רש"' שפ,רשבסה

 הטיסר בספר אח-כ וטצאתי גהנים רכרכת ססוקים :' הברכה כשעת לוטרוסנחני
 ת'בות ט"1 כטנין אברים ט"ו ביר ש.ש כתב חכמה וכראשיהכסנהג'.
 כטנין אלו כהנים שבברכת תיבות ט"ו ראשך על יחולו כהנ.םשבכרכת
 היר.אברי

 בשבת השייכים שבת מוצאידיני
3ר

 סשאר יוחר יפה נר שבח בפוצאי להרליק 'ש לררך בצ'רהכתב
 שסחה. של ססוקים ולומר השלחן ולהכ.ן החוליכות

עב
 הסבריל ברוך שכת בטוצאי הנרות שירליקו קורם לוסר המשרחוחח-בוה

 טוב 'ים הבא רהינו טוב יום והוא שבח ובפוצא. החול. ובין הקורשב.1
 וה ורבר וטלכוח. שם בלי הכל לקורש, קורש בין המבריל ברוך א'ביום
 ביתו. לכני ללטר ארםמחו.כ

עג
 שא'נו טפני הנב.א אליהו כהם ולהוכ,ר בוסירות להאר.ך טובסה

 כתוב ובסור שיכא. אותו מ~כירין שבת שעבר תיכף לכן שכתוח, בערב'בא
 כתבו :ס פעליחק. רבריו וכל לשכחה טוב שבת כסתא' שמושהוכרת
 ותשבהוח. בשירות הטלכה ללית כר. הזטירות לאריכות הטעםהמקובלים

 ליח. טאחרין שכת ראפוקי קורם, ולא יכר.ל ה~ם.ר.תלאחר
עך

 האחרונים החרוו,ם כל לכפול רעלסא רוכא נהנו ונורא איום ראר,רבומר
 החרווים כל רוקא שכפל ההם'ר טורי מאב. ראיתי יאני רא"ב. הכתיםסכל

 כצמה צ-י 418.(
 96אנ'אס.1
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 כסה יאמר 'כפלם ואם שם בהם יש האחרונש שבכל ספניהראשונים

 לבטלה.שטות
עה

 הנב'א, אליה1 פעמים ק"ל יאמר ה1מיר1ת שאחר שבת בתיק1ניכתוב
 הקטורח פיטום נם ובקשות פסוק,ם כסה לופר שם כתב עור כהנתם. שםועחן
 כחוכ 1כ1 הקטורת פיט,ם לומר כתוב היום 3סרר נם הצלחה. סשןשהוא
 הטוסאה. רוח להעכיר כרי חוהר בשםבת"ח

 הבדלהסדר
עו

 לי 1נראה .ר.1. נשתי וטקכלו ומבחוץ סבית הברלה של כוס לשטוףחיב
 אחר רבר על א1 השלחן נבי על ריניחנ1 הכ1ס פסלא בעצמו המברךדאם

 ירי1. בכ' יקבלנ1 חהואוססקום
עז

 יקח כך אחר הנפן, פרי בורא שיסים ער ה'סנית בירי הכופיאח11
 הכום .שאיר וא1 ברכחן אחר ער הימנית כירו והכשסים השמאלית בירוהכוס
 פני יראה שלא כר. היר כף לתוך יסינו יר אצבעוח ויכוף השמאליחב'רו

 יח1'ר האש סאורי כורא ברכת ואחר האש סאורי ב,רא כשיברךהאצבעות
 גם'רא. ער יטינו לירהכוס

עת
 יורא של הכרכה סוף עם רק לארץ הין טן ,שפוך שלא ליוהרוצריך

 מצ1ה ביו1י רהוי הברכה אחר, ולא פנום, ככום נראה יהא שלא הנפן,פרי
וברכה.

עט
 כש.עור שישתה והברלה קירוש של הכוס בשתית לרקלק ארםחיב

 מל1א הוא והשיעור כלל. .תא איננו וה וזולת הטסובין פן אחר לפחותאו
 ,הינ1 ופחצה בטה כש,עור רהתנו שלם רכיעית צריך או השיעור בזהר. אם פלונחא איכא אחרונה בברכה אכן רביעית. של רוכו שה1אלונמיו
 סשיעור פחות על אחרונה ברכה יברך לא לכן ביצה. של קליפוח שת.גטל1א
 בב.רור ירע לא אם אחרונה ברכה יברך לא המזק ברכח של בכוס ונם~ה,

 כופ טעונה המוק רברכת לה1 רפבירי ולהפוסקים הנ-ל. כשיעורששתה
 כ. לכטלה ברכה עינש עליו יהיה לא לטען הנ"ל שיעור לשתותמחתב
 הוא.רכ

פ
 ק1רם הסאורע מע,ן מעין בה להזכיר ויראה בנוסחא ירקרק אחרונהבברכה

 1נחמנו יאמר בשבת רהתנו ור"ח והם בשבת וכו'. ומיטיב טוב אתהכי
 ב'1ם לס1בה ווכרנו ובר"ח וה פלוני בחנ ושסחנו טוב וביום וה שבתכיום
 לחוור. סחויב אין הוכירו לא שאם לי ונראה וכו'. אחה כ' והר"ח
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פצ
 יסושא. שלהנו אח ארם יסרר לע,לם חילק שים בלי 1ש"ע בטורנתוב

 הוה סלש1ן כאן. ער לכוית, אלא עריך אינו אפיל1 השכת אח ללהת כרישבת
 חשיבוח ררך שלחגו יסרר רק עראי ררך יאכל אם י1צא ראינ:משסע

 רכר רוקא שאכלתי רקרקתי ואני ס"ו. סימן הנ"ל לררך ערהכמשמעוח
 ותח. אטט1סכתי סונ ר1ע מצר בר.א1תי לחסרון היה מצער אם ואףטכהטל
 בו.נפש.

 סעדדהדיני
פב

 וחכמ, התלמור 'חכסי חכמ,נ1 פי על אכ,לה קורם נקכיו לברוק חארםצחך
 וכסרר ברכה, ועפק יעקכ תולעת כעל כתכו כאשר הרפ1אה וחכטיהקכלה
 יבוא שלא גר. הכסא כבית חשבונ1תיו לחש1ב ל1 ויש כוה. האריךה.1ס
 רחינו אסור טע1ה של חשב,נוח אפ.ל1 כתג חים ובררך תירה. הרה1רל.רי

 ל1ה. הנון טעם ונתן כלה, הכנסת הועאח א1 חורה תלס1רהיעאת

פג
 ת.כף ,צר אשר 1סכרך ירי1 נוטל לאכילחו ססוך לנקכ.1 שנצרךכ'
 נטילת על יכרך האחר1נוח השפיכ1ת שני :מר ואחר ראש1נה שטיכהאחר
 נטילת שתהא כר' פעם'ם שת' ל'טול '1תר רט1כ כתב הי1ם ובסרייריס.

 לשטה.האכ,לה
פד

 וסינוף לכלוך שום נו יהיה שלא לסעורה הכסא מב'ת כשיצא עעמיירקרק
 שענש1 ב1ה ה' רבר כי על רבוח פעט.ם יעב1ר שאו ובמלב1ש'וב:1פ1
 שלא אפ.לו שטאל ב'ר כן נם .ה.ה 1הק.נ1ח לצלן. רחסנא תכרתהכרח
 הנ"ל. סטעם תפילהכשעת

פה
 סירר הלו, 1הרשג-א האכילה, ק1רם מו1נ, על להתפלל חרם כלצר.ך
 הברהא.ם כל 1כחסריו כרחטיו 1מפרנס הון האלקים הוא אחה היא, 111התטילה
 את להם נ1תן ואתה ישברו אליך כל עיני כאמור גנים ב,צי ער ראמיםמקרנ.
 תיבית סופי כאן. ער רעוה חי לכל ומשביע יר"ך א"ח פוח"ח בעתואכלם
 כחוכ תררים ובטפר הסרנסה. על המטונה סלאך והוא חת"ך ה1א ירך אתרפ1תח

 שואל. כרל לסר1ם ע.ני1 "טא ישברו אליך כל עינישגשאומר
 אכילוצ. קודפ אלול בועדש א~תה לומר שיש תשמבח לבעל שסידר יונח רבינו התסיד תסילת אמוובכאן

פו
 לוסר )רצונו עשיתי וכואת בואת ופשעתי עויתי חטאתי השםאנא
 זסן ובאיזה מקום כאיזה ויפרם ואשם, חטא אשר לו הירוע החסאשיפרם
 ,ועחה חזח היום ער הארמה על היותי מיום סאח( סימן כרלעיל אופןובאיוה
 לבי בכל הטלם טוב ובלב באמת אליך לשוכ רוחי אותי ונרבה לבינשאני
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 אומץיוסף%
 ולעש,ת פשעי כל מעלי ולהשליר ועווב טורה ולהיות 1טאור. נפשיובכל
 כתשובה יר הפותח ה' ואחה כיראתד ווריו 1היר ולהיות חרשה 1רוח חרש לבלי

 להתחוק וסתעני לפניך שליטה בתשובח וקבלני ירך פתח לטהר הבאיםופטחע
 להמיתני נפשי ומבקש כתחבולות אלי הנלחם השם; ננר ועורניביראתך
 1תנער ים כסצ1לוח וחשליכהו שלי אנרים מרם"ח 1הרחיקהו כי ימשוללבלתי

 1הסירות בחוקיך אלך אשר את ועשית לשטני ימיני על יעסור לבלת'כ1
 עברך תסלת אל שמע אלק'ם אנא בשר. לב לי ונתת טקרבי האבנ לכאת
 ככא לפנ. 1,עטרו ותשוכתי תפ,לחי את ועת חטא שום 'עכב ואל תחנ1ניוואל

 הרב בחטא. 1אם לפנ.ך תפלת, ולהכג.ם כערי להליץ י1שר כ(ו~ציכב1רך
 תש1כת. וקבל כבורך כסא טתחת מקום לי חתור יושר מליץ לי איןוהעצ1ם
 תפלה. שוטע אתה כי טלפניך ריקם אשוכ%א

פז
 הלחם כביר ספנ, מלך לפני כאוכל חשלחן לסרר שיש בר"חכתוכ

 שאוכל סי כל כר"ח עור וכתוב הקב"ה. אלא ממונה שום הלחם על איוכי
 טחשבתו וא'ן שא1כל כתב שועיב ובן שם, פו1פנת לילית באקראיםעורתו
 המרות וכסעלח לג מוקת אכילתו אחרים ברברים .סעין סחשב רקלאכילה
 ססתפק מסב כשהוא אוכל שהוא שסעס וא1כל פהלך או עופר יהא שלאכתב
 מהלך. א1 ע,מה כשהוא סכנה היא והשתיה סהלך, א1 ע1טר סכשה1א כפליםיותר

פח
 פרק בת,מפח כראיתא עליו מלח יהיה בפפה שלחן כס1, אחרתינף

 השלחו על י1שבין כש,שראל בטררש רא,תא סנחם, הר"ר בשם מברכיןכיצר
 עליהם פקטרנ השטן מצות בלא והם יר,הם שיטלו ער לוה ,הוממחינק
 יה. על להשנ'ח ראף ביח בעל כל כן על על'הם. מוט מלחובריח

 הנטילהסדר
פט

 שלם טכל' פעמים נ' היר,ם על לערוח צריך לאנ.לה יריםנטילת
 כנון בכלי 'ריו 'שכשך 1לא מצומצס פרביעית יותר בו שיש לעס1רשיוכל
 האחת בירו הכל' שיאחן לאפוק, כאחר יריו שתי על ומפפוך צוכי"רבתוך
 עת ככל ב.רו ההענכי"ן תהיה הכיור את שיפתח או השניה עלוישפוך
 ואם בזו, 11 אותן וישפשף הנטילה בעת יחר יוינם רק השניה עלששסך
 אחת ביר ההענכק שיקח לא אם טסנה יריו ליטול יכול שלא פקולקלהכיור
 שלא הנינוב קורם בחברתה אחת יר תנע שלא הפחות לכל נוהריהא

 כשסוערין נרולה. ווריוות והירוח צריך ולזה חברתה את האחת ירותטמא
 אחח יר ליטול שצר.ך השלחן על 'ו?הם ליסול שרנילים נרול1תבסעורוח
 רהפנו האחת ירו על כאחת רביעית שישפוך לא אם תיקון לו ואיןטחכרתה
 וכראשק נךצה של שפופרות ב' למילוי קרוב והוא וסחצה בשהשיעור
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 היפניח כירו הכלי 'קח כך ואחר ה,סגית על לשפוך השסאליח כ.רו הכיייקח
 כרי אוחו ויכוף אצבעותיו בראשי הכלי שיאחו או הש0אל'ת עלוחשפוך
 אי שכטעט גרולה והירות צריך לוה אכן כאחת, יריו ב' על לשפוךשיוכל
 סקום ער לפחוח רהתנו הראו, סק1ם ער וה בא1פן ליט1ל שיוכלאפשר
 ליסול להחטיר ריש לש"ע כהנהת1 כתב 1מהרפא"י ה,ר. עם אצבעוחיוחיבור
 לכן כנ"ל ירו בכפיפות יטול אם כלל אפשר אי ווה הורוע של הקנהער
 השלחן טטשרחי לאחר ויאמר הקב"ה בעבורח יבוש שלא סשניהםטוב
 (שירהה לבקש לו אפשר שאי בעצסו יורע ואפ יריו. על שישפוך סהססוכיןא1
 סביח1 הליכח1 קורם או שישב קורם יריו יטול הבושה מפני אחר סארם:1

 בסשרה רהתנו אחר בטקום ש'אכל רעת על חיכף שם ויכצע כרא1ישול
 לקסן עתן טחחילה. לכך רעתו שה.ה פפנ. הסקום ש.נ1י איכור חשש ,כוהואין
צ קל.ט.סיסן

 וכירשא. יבש ר,ו או בירו הסבעח כנון טחצשה בנסילה ליוהרצריך
 נקים הנטילה ם, שיהיו ליוהר וצר,ך נסילה. לו עלחה לא הסירם לאואם
 פסולין. כלים בהם הריחו או תן בהם ציננו ואס סלאכה בהן נעשי1שלא

צא
 הנביה לא ואם נטילה, בשעת למעלה אצבע1ח'1 ראשי שיגביהצריך

 טעס וסלכר 'צא, לא או ליר ח1רו כך ואחר ל'ר ח,ץ סאעבע1ת'ו מ,םוכאו
 לאפוקי היר כל על המים יבוא1 שבוראי כר, להנב,הם רטוב ל. נראה:ה
 ירקרק לא הרנילות וטפני מים בל, פנוי טקום ש'שאר אפשר או ירו משוהאם
 הנטילה שאחר לי:הר וצר.ך היר. כל על הסים ש,בואו שיאטץ צריך כן עלככך
 הנינוב קורם הכרכה ויאפר פעלה כלפ. ויגכיהם בוו 11 יר.ו וירב.קיותנ

 ה'. את וברכו קורש יריכם שאו הפקרא פי ועל הקבלה פ. על ירועהלכונה
 ואוכל היטב ינגבם לא ואם היסב, ויננבם הברכה קורם :ה טקרא יאמרוכן

 0סא. לחס אוכלכא'לו
?ב

 וטובש נרו*ם כסה וראיתי יר'ם נם.לח ברין רקרוק.ם הרבה שישטסני
 וא'סור ברובן סרקרק.ם אינם וההפונתם בכולם מרקרקים שאינםכעיניהם

 ושלש פעסש חפיר יום בכל רק בחורש או בשנה אחת פעם רק איננווה

 החסיר שכתכ סה אעח.ק ה' בעבורח מתנ1טחו הישן לכ לעורר כרילמ
 ,רים כנס,לת טו*לים אנשים חראה כ' 11"ל, שלו תשוכה כשערי יונהרבינו
 אשר רבוח כהנה ולאחריו אוכלם לפני מברכש ואינם לחם לאכולוישבו
 אוכר ערי יאחריתם טא1ר לה' וחסאים רעים הסה כי 'בחנו כואח גררםפרצו
 האלה הסעללים כי פוהה חיכ חכמים רכרי על העובר כי אטרוועלוום

 רוע אם כי 1ה אין בהם, לחטא התאוה תחקפם ולא ע*הם הטר יכריחלא
 סור לאל האומרים הורים כת ככל הם והנה צוארם, סעל שסים עול וסורקלב
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 נם ועונש1, וה עון חוטר ראה לשונו. כאן ער חפצנ1 לא ררכיך ורעתטטנו
 רמזלול 1לישנא העולם, מן נעקר ,רים כנט.לת המולול כל 1"לט חכסינואסרו
 לכו אל ישש לואח נם לבו שח שלא 1פי ברקרוק שלא רק שנוטלםסש0ע
 טיכותא, חפנאי מלא ל. 1יהב1 חפנא' מלא ירי סשאי אנא חסרא רב שאטרמה

 בע'ניו נחשכ הכסף 1.היה ט1רח בלי להתעשר שיורע וא,והו ,ה הוא ט. כ:.אם טצופצם, ברב.עית יר.ו נטל שלא שרקרק ספני שנתעשר רבריו הטור1ס'רש
 שהר, מאור נרול ועונשי חכמ.ם רכרי על ולענו כווחו ספני לא אםלמא1טה
 לכן רותחח. כצואה נ'ר1ן חכמים רגרי על הליענ בעירוכ.1 1"ל חכסינואפר1
 בנ'תך נם או כנ"ל כסעורה בה.ותך 11 במצוה חחעצל אל אתה נפש בעלאם

 ניספשס שקור.1 הכל. לסלאות ואמץ חזק רק רכיעיח בו ש,היה לעצמך היתרתירה אל רביעית ב1 שאין שאסשר ניספטס שקורין הכלי פן א1לו שהפשלעחים
 אשר טכלי ליט1ל שלא נם כ:"ל. תעשיר היא ה' ברכת כשפע וליסולכסים

 מס1ן בקנס לעצמו :רר שיעשה אלו לכל כעיני 1תיקון כנ"ל. טק1לקלההענכין
 הנ"ל. בקנס .1חר :.רוו צריך לסע1רה כשה1לך ובפרט בתענ'1תאו

צג
 לאכ1ל כררך אפ.לו היתר שא.ן בנטילה יקל אל בררך הולך כשהארםנם
 .וחר ער ולאחר'1 מ,לין מארבע י1תר ער לפניו מ,ם שאין לא אם נט,להכלא
 במאכל. ינע שלא כענ'ן ככף או כפפה לאכול ,רוקא ה.תר, לו .ש שאןממ.ל

צך
 כהם שכשוך 'רי על ליטול ה.חר אין מכ1נסים למ'ם בררך כשפנ.עונם
 פכח כהן לשכשך מ1תר שאו טמע,1 בא.ם שהמים לא אם נכרא כחרבעינן
 בררך ל'וצא ת'ק1ן הפ1סק,ם שכתבו 1אף 'ר.ם, טכ'לח על ומברךטבילה
 אסרו והם אמרו הם הלא בוה ה,1ם כל לצאח על.הם ויתנה שחר,ח יר.1שיטול
 אפשר. אי כסעט וה 1רכר יטנפם ולא מהם רעת1 יסיח שלא ובלכר כןנס
 כספ.נה הסים סנ, 1על כ.כשה ררכים להולכ' נרולה וור.וות והירית צריךלכן

 עקיכא ר' שאסר מה תשכח ואל ו1כור כנהר. לינע יכולים .ר,1 שא'ןנרולה
 מניע'ן אין לשתות לו שאמר טה על הנרם,' ליהושע האס1רים כביחכשהיה
 שאטות מוטב מיתה עליהם שחיב.ם אעשה ומה ל1 אמר מניע.ו יריםליכ1ל
 כלא ירי1 יטול טככיצה פחות האוכל חברי. רעת על אעבור ואל עצמ,מיתת
כרכה.

צה
 מברך ואינו 'ר.ו ל'טול צר.ך קטנ.ם א1 נר1לים הן צרכ'1 שעשה סעםכל

 להתסלל. הכנסח לכ'ח תיכף הולך אם אפיל1 .צר אשר רק יר.כ נטילחעל
צן

 כמ,ם נט.לה צריכ'ן רברים אלו לשונו, ווה ו' סימן ערוך כשלחןאיתא
 סיר. ככל א1 בק,סום אי בצרור אותם ש.קנח בסה ר' שא,ן לומר)רצ1נו

 ברש-י- ע"ש ד, שטח מס' עיין פיינץ: משח ר- בחגהות*(
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 חכסא סכית והיתא סטסה הקם הרחק( כשעת בחפ.לה שטועיל כס1רטנקי
 סנעליו והחולץ צפרניו והנוטל ומפדחץ קנח( ולא שמשף לא אפילו לי)נראה
 שננע 4מי הסתים בין ההולך אף אומר.ם ויש בראשו והחופף ברגליווהנונע
 וכל בירו בנופו והנונע ככנה והנוגע סטתו והמשכש כליו שטפלה וטיבטח
 הוא חכם תלסיר אם יר,1 נטל ולא אלו סכל אחר שעשה וכי ברכה, בלאאלו

 על הלחים פירות נם פרעתו. יוצא חכם תלמיר אינ1 ואמ סשתכחחלמורו
 צריכין 1כיוצא סכישיים ואנם'ם תפוח.ם נם והתל,ן קהעסשע"ן כגון פרק,רי

 כטו נסורה נט,לה ער.כין ומם,לא סשה בסטה כתוב כן ברכה. 1בלאנטילה
ללחם.

 בציעה.דיני
צז

 הקורש. בלשון אפילו להטוציא נט.לה כין להפסיק שלא ליוהרצריך
 ברר ש'שב לטשא לו יהא שלא באחר1נה יר.ו ניםל הכית שבעל מנהנלכן

 ויבצע יבוש אל להפוציא נס,לה ב.ן נרולה הססקה ש.ש נרולה ובסעורהוירום.
 כ"ב הילוך כרי שהייה כ, הסעורה בעל ש.בצע ק1רם לפניו אשרסהלחם
 הפסקה. מקרי בשתיקה אסילואסות

צח
 ונרולה טין שבאוהו לק,בור ק1רסת ונקיה לשעור'1 קורם ח,טין פתלעלם

 שכאותו לחבירו קירם שבטין והטובחר לחת,כה קורסת ושלימה לקסנהקורטת
 שהיא אפילו פנקתה והתיכה מקיבר שליסה נוי לפת קורם ישראל פתהטין,
 וחתיכה פשעורין שליטה לה, קורסת השליסה כן פ. על אף פשלימהנרולה
 תחח הפרשה סנ.ח רהשעור,ם סהשלימה קטנה שה.א פ. על אףטחיסין
 יחר. פשחיהן ובוצעהשליסה

צט
 נוים של ספח נוהר אצנו אם ישראל של קיבור ופת נק'ה נתם שלפח
 מעל נקייה פת טסלק נוים של ספת נוהר הוא ואם שירעה, סהם איוה עלסברך
 רהוא לי 1נראה קם"ח, סימן ערוך שלחן לש:ן כאן ער המוציא, לאחר ערהשלחן
 רוצה ראם ש.רצה סהם איוה על לברך רשות לו 'ש ראו נוהר א.נו אםהרין
 סעל נוי של נקתה סת לסלק צריך רנם ישראל של קיכר פת עללכרך
 שנא. רטאיהשלחן,

ק
 שהרי שירצה, סהם איוה על לברך רשות שנתן בסה נרול עי1ןצריד
 שסשון הר"ר בשם השלחן פעל רס.ל1ק הר.ן של: בכ"' כתב בעצסוהטחבר
 סוכח הני ומכל מתטונ. והגהת ותוססות מררכי שהביאו מקוע, הש"רשהוא

 התרוסח כתב 1עליו נוהר, נאינו ס, אפ,לו הנ"ל ס.לוק הנ-ל לשר ליהרסבירא
 שאינו רסי בשלחנו הוא סתם למה כן אם .1סף, בית והב.או נהנו שכןהרשן
 שאינו מ' שאפילו בעינ. סוכ לכן הכרירה. לו ויש להס.ר צריך א'נונוהר
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 רעת בוה ויוצא "4ראל של על ויכרך השלחן סעל גף של פת יסלקנהזר
 4ט עיק עריך נם שיר8ה. 4צזה על לברך רשות לו נחן שהרי ערוךשלחן
 כן נם אם פרוסה או סשעירין הוא 'שראל הטל שלפה או טחים'ן הוא גוישל
 אם כן אם בירו רהכרירה ערוך שלתן רעח ולפי לא, או וקיכור כנקי כפוהרין
 שהש"ר שכחבתי בסה אכן ספק, ירי יועא ב1ה נוי של על לכרך הברירהקח
 ספק. .ר, שיצא לעשות מה כרת נרול עיון 8ריך נוהר שאינו כמי נםחולק

קא
 ולכעל נוהר שאינו עמו מ.סב ואחר נ1ים של טפת נוהר הביח כעלואם
 ררכיע איסורו ספני סלאכלו שמונע רק הנקי נוי של פת עליו חביכהביח
 ההיא. הסעורהבכל לאכלי לו מיהר עליו לבציע לי רהותר וכיון נוי של הנקתה מן לכצוע מצוהעליה

קב
 כשאינו אבל טשניהם לאכול כשר81ה אלא אינם הנ"ל קריטוח טיניכל
 על חביכוח, מפני או חעאכוח מפני קר"מה שום אק משניהם לאכולרוצה
 שאם כאופן חתיכה על לכצוע מחויב מק:ם 0כל שליטה א'1 אם אף סנ'םכל
 של:קח.ם כא1תן ולא הנרכה פרוסת ההיא טהחתיכה שרוס הברכהנמר

 הוא. נרול ואיטור כלל פר,כה בלי עליהן ומברכ'ן קטנ,תחתיכות

קג
 כתכ ממנ1, נפרר עליו לכעיע מהלחם חתיכת1 .ר. שעל בסשגה א.רעואם
 כענין שיחכרם לי 1נראה כשבת. אפיל1 רמי :שפיר בעץ לחברם ואנ,רכר,קח
 עמה. הפת שאר יעלה בפר,0ה יאהושאם

קד
 רכוק.ם גשהם על,הם לבצוע מ,טב יחר לרבק שרנילים ססלתהלחסים

 החתיכה יסיר שלם שהוא באחר רכוקה חתיכה אם אכן טסוררים,משחם
 על .סה נאפה שהוא במקום רק רב,ק שהוא כסקום ולא השלם עלו'כצע
 קרום.ויי

קה
 1התחת:ן העל,ון טצר ה.טכ שנאפה במקום כפת יחתוד לבצועכשר1צה

 מועיר מעם יחתוך :לא עסה הפת שאר יעלה בפר,סה יאחו שאם נעניןסעט
 לאכילה, ברכה ב'ן הפסק הוי 1ח1 טהפת להפרירה נרול סורח צריךשאו
 קורם. ולא יסרירנה הברכה גמרואחר

קי  את ינביה השם שס1כ.ר וכשעה כשטכרד אצכעותיו כעשר הפחיאחו
 סהרי"ל. עשה וכן שתיהן .גכיה ובשבתהסת
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קז
בי~

 נסעא וא'ננו בק1נשסנרינא הנרפס החים ררר בספר ראית. ח,רפ.
 טסוציא כעול פל ארניאלק.נו כאתה בר1 רעבתנ,ם של הסוצ,א כרכחכסר.נחנו

 ל1 שהוטק על הלב וככהנת נפ1ר כרקר1ק הברכה יכרד לכן מנאר,ץ,לח
 חתו. חי1ים שכ~ה פרנסת1 אחהקב"ה

קח
 לקסן. שכתכחי כס: כהמה סאכלמפ:, שהפסיק לא אם ולברך לחו1ר צריך לאכילה כרכה כי; הבוצע הסס,קאם

קט
 טשום בטלח הבייעה ל?ריסח לסביל ריש פ.נחס פרשח הבחינתב

 הפק1בל בשם לשונ1 ווה כתכ הכהנות 1בספר סלח. תקריב קרכנך כלעל
 הסור, פ. על פעס.ם נ' ליטכול שיש שמעח. כחוב ל1ריא גמהרר-.הנרול

קי  ל.תן צר.ך רהב1צע ס1כח קס": סיסן לש"ע כהנה1ח.1 טהרסא"יטרכר.
 צריך א.ן שלפנ.ו לכרכה הרי למה, .רעתי לא בעני 1אנ' אחר, לכלכךת
 סשום לוסר אפשר כו.ח, רצר.ך הפוסקים כתבו רמצה המ1צ.א רנב' ,1אףש.עור
 להטוצ.א גויח נם. עריך סצה לאכילת כויח רצר.ך איר. ה1א רמעהחב.בתה
 אבל הנ"ל, נאח טרבר. לו1ו אין הרבר סעם ארע 1לא אני בער אם סק1מסכל
 1'. סעיף הנ"ל ס.סן עעסו סרבר. כרפ1כח להטס1כים 1לא עצס1 להבוצער1קא

קיא
 טעט פסנה להשא.ר רק ראשונה הכציעה פר1סח לאכ1ל חם.ר1תטרח
 יתן ולא בפ.ו, ברכה שתשאר כר. לפתן כלא המוון כרכת קירכ1,אכלנה
 הכצ.עה בפרוסת שננע טלחם :אפיל1 לבהמה או לעכר הבציעהמפר1סת
 1אבוררהם. בו כלהחמיר1

 הסעודה. בתוך דקינדח פירךתדיני
קיב

 צר,כין לרנים כשר בין לק.נוח פ.רות סיני שאר א1 קפעטש."ןנשסכיאין
 בהן ללפח הבא.ן קהעטשי"ן אבל לק,נוח, הבא.ן קהעטשי"ן ורוקאברכה,
 רכסע1רה רכיון בה1 לספוק. איכא אכן טברכה. שפט1רים אפשר הפתאת

 טיני כסה בה רהוו נרולה סעורה טסחטא הוי ללפת.ן קיעכשי"ןשא1כלים
 אינן הקפעטש."ן באם אף שאו אפשר ולכן ירעיכ כי הנפש לסלא1תאכילוח
 ללפוח באק איק סק,ם פכל ללפתן בא.ם שהן פ. על אף לבשר רנ.ם ב.ןכאין
 לכן סה, בלא לא1כלן טובא א.נשי רניל, כאלו נר1לות רבסע1ר1ח לחאכוןרק
 פסור 1ח1 שאוכל למה פח סעס ילפת הספק טן להסתלק הרוצה שט.ם,רא

 פת. גלא מהם כך אחר יאכל אם אפילוסכרכה
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קיג

 ללפח ורעת1 טהן ישב1ע כר' שאוכלם פ,ר1ת על סעורתו שקובע ט'ונן
 בברכה, טח1תבים אם פת בלא טהם טעט אוכל אם ספ.קא רא,כא הפת אתבהם
 אם אפ.ל1 טברכה פטיר שאו הפת עם תהלה מעט מהם שיאכל תקנחו11

 נ'. סעיף קע"ו בס,מן ערוך השלחן הסכמת כן פח. בלא כך אחראכלם

קיד
 הלכה לפסק נ' סע,ף שם כתב הפ,ר1ת על סע1רת1 קכיעות רא'ןוה'כא

 סעונין אין פח בלא אכלן שבאמצע אף הפת עם אכן וסיף בתחלהראם
 להסתלק 1כר. בוה, רעות ריש א' ס,מן ר' בכלל כתכ כרכה ובעפקברכה.
 שכחכ שם וכתב וכו'. עליהם 1.כרך פת בלא טתחלה טהם מעס יאכל הספקסן

 איתא שבמררכי 1האסת 1האנור. 1המררגי הנ"ל סיטן ס1ף בהריא כןהט1ר
 עליהם לברך שצר,ך פת בלא תחלה אכלם שאם רק כתב לא בטור אבלכן

 לפסק 'ונה רב.נו טרבר, רקרק יוסף 1בב,ת שנסתפק. רא.ת. לא פת עםאכל
 הם וכראים יסהררסא"י קאר1 רכרי אלא לנו אין ואנ1 לכרך. צר,ך שאיןהלכה
 שכת1כ כטו ולעשות להחסיר הרוצה טקום מכל כסותם, לנה1: עליהםלסט1ך
 צריכה שאינה ברכה הויא 1לא ברכה שכר הפס.ר רלא לי נראה ברכהבעפק
 ספק כאן א,ן פ,1 על למעשה 0נהנינו שכל ערוך שלחן רברי שלפ, פ' עלאף

 טכל חחלה, פת עם ש.אכלם במה סברכה לסט1ר .כ1ל ה.ה כן 1אםכעולם
 פש1ס שבעולם ספ,קות כל .ר. לצאת שמים לשם ה0כרך שכ11נה כיוןמק1ם
 קביעת1 ראין ה.כא עלמא רלכול. כי1ן צריכה שא,גה ברכה בכלל ה1י רלאל'

 נם שמא חשש טפני 1נם עליהם, לברך צריך פת בלא תחלה 1אכלםעלתה1
 לכרך. ה.תר הוי פח עם יאכלם לאבס1ף

 ושתייפ אכילהסדר
קטו

 פ" על אף המ1עיל, אחר רק הערב אחר אכ.לת1 תה, שלא הארםיוהר
 כנפשו. שסתחיב עלי1 לוטר אני 1קר1כ כבהמה. יהיה כן לא ראם ערב,שאינ1
 לבר.א1תו הסועילים הם פה אלו פענינ.ם ס' רף הברכה כעטק האריך1כבר
 כללים. איוה אכת1כ רק בפרט1ח אאר.ך לא1א:י

קטז
 הבריאים טמינ'ם שה.א פ. על אף האכ'לה שרכ1. כתב1 הרפואההכסי

 כאכלך לש1נ1, 1וה כחררים 1כתכ בריא,ם. שאינם מסינ.ם טס.ע1טה יוחרטויקי:
 האצט1מכא. .1.ק 1אם וה.ציאה האכ'לה הומן ובטלת הפםרת שכעד עלי1תר
 לנפשותיכם סאור 1שמרחם האוהרה על עכרת הר, רסכ"ם כמאטר חולי1,נרום
 עת,ר שהתח הטצות וכל יבקש י1צרך פירך ורסך ש1נאיך על מ1ת לנר1םואפשר
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 האלה הרכרים על ע.ניך פקת לגן כאן. ער טינן, בר תבטל, ולעשעתלשסור
 בשם וכתכ סא1ר בוה האריך כר"ח :ם האכ.לה. טרבוי חרכ כטפנילשטור
 מש1ך שהנאתך סעורתך ו"ל חכמ.נ1 ואטר1 מש;כע1. שליש שיפח,ההרמב"ן

 נחשב שוה כתבו הראנ"ר ובשם סש1בעו. .סעט בשבת 1אפיל1 טמנה.,רד
 פתעניות נר1לה .וחר לתשובה שנחשכ לה.1ת ראפשר נראה וכעינילהש1בה.

 ערבים 1כשסאכלים אכ,לתו באמצע לפס1ק יצרי את לכ1ף צר.ך יותר כיספש
 1תיקון כלל. לאכול ,תחיל שלא טטה ערין א1כלין בית: בנ' וכללפנ'1
 או סאחר יותר ,אכל שלא אכ.לה כם.נ. לטעמ בקנס על'1 ש.קכל הוא ל;היפה
 וכורא. נרול בצער טאכילת1 הארם מ1נע כן ירי שעל בחוש נס,תי 11השנ.ם,

 1ראש בשבת וכ"ש אכ.לה בט.נ, למעט אין שבת כמ1צאי אכן נהשב.לתש1כה
 ט'. "רק ס1ף ב' בחלק כתוב אכיל1ה רר'חרש

קיז
 ס.חחו שאחר לסה לראוג צר.ך אין אל1 ררכ.ם פ, על ימי1 כל שא1כל1מ,

 פה סול ל1 1אומר,ם פנ.1 על הפרש וו1רקין נבקעת כר,סו ,ם'פ נ' ארםשל
 כחנים. '0יך כל שעש.תשבחרה

קיח
 הער,ננ מל1ח.ם ר:,ס שכן 1כל ופיק,ל יכש כשר כנין היש; ש0ליח כתבונם
 צורתו שעכרה שחבש'ל הרטב"ם כשם טצאת. :ם לארם. סאור סויק';לקיש
 כסם. הוי וטעסו ריחו הפסיראו

קיט
 אלא ישתה ולא ירעב כ; אם אלא יאכל לא הרמב"ם כתב אחר כללע,ר

 ולא ויתלוש הרבה שירעב קורם בעתו שיאכל כתוב ובר"ח צסא. הוא כןאם
 כראוי. הקכ"ה לעכור כח בויהיה

קד
 אצבעות בשתי אלא ,אכל שלא עכו רמן יצחק סהר"ר בשם בת"ףנת1ב

 וכשיחנהנ אצבעות, בשת. אלא אוכל ש~צנו נים אשר הסרט: 0; ו,לט1ר יפיו'ר
 אוכל הוא אם שאפילו הכלל עור וכתכ ;רנרנ1ת. ל.ר. .בוא לא והכררך
 כב1ר1. הארץ כל מלא כ. לפני1, 1מברך המלד לפני כאוכל שיאכל צרידלבר1

קכא
 פרנסתו לו ש'וטין בק1נו ויבטח בחלק1 שסח שיהא שצריד כר"חכתב

 פנכסיו ירר כאילו ל1 יראה פר:סתו יקנה4( ואפ עניות, כרקרוקי יצמצםולא
 שהוא כהקכ"ה 1מאסין בחלקו ששפח טי אבל 1בראנה, כעצב ימ.1 כל נטצאכי

 יוצ,א אל אכן לכ. וטוב שפח לע1לם וה הרי עת ככל פרנסת1 לוס;כ.ן
 שהיה סנ"ל ישע" סהר"ר הצהאה סרר שה1א נוחלין ביש כת1ב כי פריי1תר
 מכרי יותר מס1ן שט,ציא ם. לשונו, 1וה תוביכ ל.רושלים ונסע פהאב"ר

 "5ז. 1., ש*.(
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 שבת טהוצאח חט הרין את ל,תן ועתיר בפקרון ,ר ש,לח ה,א הר,צורך
 מצאהי הכ,תב 1אנ. הפ.צ,ע. כררך בוה שיתנהנו הכלל שם עין וכו' ט,כויים

 מא. ווהו עעה, אח תשח,ת לא בלאו ע,כר ,,תר שמוציא שמ' רר".כש"ת
 תשחית. בל עובר ראינש, כפום,הורסרגלא

קכב
 ובנרה שחר,ת. בסעורת ורוקא רם. אכ'לת. שתה ולא אכל הו"לאפר1

 לשוגו ווה בר"ח וכחוב שתיה.. כלא אכילת1 ל: מו.ק פנ.ם כל רעלטוכח
 האצטוסכא לת.קון ס1עיל ספנו המעט כי הין מרכ1. ליוהר וצר.ךכקצרה,
 רעות כל לו 1נורם שכלו 1מאבר נופו מפם.ר ממנ1 המשחכר אבל טפקח1הוא

 .נורם פיו ומנבל הערוה אל לבוא ,סתא,ה העבירוח לכל ונ,רםשבעילס
 תורה לוסר. וכפרט הלצים. מכת והוא רמים, 1שפ.כ1ת ער.ות גיל1, ורהלעכורה
 לכן ח1יר. כאף והכ נום עליה קר.נן המשחכר ות"ח -ן, סרבוי ל'והרצר,כין
 ת"ח. שאינ. פ, על אף ין סרב,. נ~הר ה-ת, ימיכל

קכג
 שהרבה רק מהין, חוץ הסע,רה שבתוך משקין שאר על מברכיןאק
 סעורתו כמקום נט,לה קורם .שב ין ולא סים לשחות שרצ1נו שמ,מחט.ר.ן
 אבל לאו. אם המים על לברך מחייכ אם מספק לצאת כר. על.הם1,כרך
 שישתה ר1קא אכל כן לנהוג כהב הכינ1ת כספר גם אכ; כן. נוהנ,ם רא'תילא

 ברכה עונש יש מרניע'ח יותר שתה ואם אכ.לחו ק1רם מרכ'עיהפחות
  בשאר :ם במצח. נכחב 11 עב'רה ראה מהר-א שהמקיבל שם ,כתכלבטלה.
 כסעורה הין על לכרך שנתפשט רהמנהנ לי :נראה שמחמיר. ס' 'שמשקים
 הטים ברכח ספק מפנ, הוא הטו1ן כרכת לכוס רק לשתות רצ1נ1 אםאף

כנ"ל,
קכד

 הסעורה. בתוך שרף הין על כרך סהרש"ל שהנאון כתוכ סשהבטטה
 הין על ברך אם אכל מברכה פ1טרת1 הסח שאין רהינו פשוס ליונראה
 פברכה.פוסרו

קכה
 סרובה הפסקה אחר רק ש,ח.ם א'נם מסוב.1 שהרכה נרולותבסעורות

 החס.ר א"ם ראית. וכן עצסם, כפני הנפן פרי כורא לברך צר.נין הברכהאחר
 כן. נהנתי כעצמי ואני נוהנין. סעשה אנשי ושאר1"ל

קכו והמיטיב* הטובדין
 גרוע שהשני כוראי שיורע לא אם והמט,כ הטוב מברך ין שנ1. כלעל

 הנפן מר, כורא ברכת כשעת לפניו ה.ה לא כשהשנ, ורוקא הראשון.סן
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 הנפן פר' כורא לברך להקרים טחויב הכרכה כשעת לפניו שניה, היואבל
 וחטשיכ, הטוב מלברך פטור ופפילא הסש,בחעל

קכז
 פאוחו ששותה מ. עור אצלו יש כן אם אלא והטיטיב הטוב סברכ,ןאין

 ובניו. אשתו רק אינם ואפילוין
קכח

 אותו שתו לא אם ר,קא אלא והמיטיב הטוכ טברכ.ן שאין טוע,ןהע,לם
 שיטסוכו, סה על להם ואין חנוני, של י, על טברכין אינם וכן 'ום, ל' חוךה'ו
 פח. אכ"ר הירץ טהר"ר הנאון טמורי קבלתי,כך

 בסעודה. תורה ודברי לעני פתדין
קכט

 ברכות הסאר המוון ברכח ולברך תורה קצת היורע לעני נם פסעורחו,תן
 לו שיש טי נע'ם ומה טוב ,טה בר"ח. ה.א בן רמיו. לו שיתן ממה יותר ט,כווה
 אותם לאפוק' לחורה, .מחו.קו טנרלו כן יר. שעל בביתו בחור או לומרנער

 מונע כן 'רי ועל א,סור ושאר לערוה וסרגילים בביתם משרת,םהמנר,לם
 שלמר ארם ספרי כשם כתב רר", וש"ת להם. אוי ביתו, סח,ך תורה רעתבר

 הרי החויק ולא ומצוח כתורה העוסק ירי להחויק בירו כח ו,ש לאחריםושנה
 וה ועל נרול, יותר וכוחו ,תום הנער ואם 'קים. לא אשר אריר בכללהיא
 בנערש אכן בב,תו. יתום הטנרל וה עת בכל צרקה עושה אשרי חו*לררשו
 ירי על מלמורם ש.בטלם במה כשכרו הפסרו יצא שלא לרקרק צריךאל,

 לבטלם רגילים שהמה ביתו כני על שאת כיתר להשניח עריך ובוהשמושם,
 הבית. כעל רצוןנגר

קל
 שרנ.לים הסוסור פלבר שלחנו על תורה רבר. ליסר צריך בר"חכתוכ

 כשהוא האוכל כעת החורה יוכור ואם לחורכן וכר המוון ברכח קורםלומר
 לועס שהוא כשעה שאפילו וראו, כלבו קשורה שאהבחם נראה מוהשמח

 וכנתינת החורה ובעסק שירבר הריח טלבר חורה ברבר. יהרהרהמאכל
 לשון כאן ער עונותיו, כל על לכפר פובח שלחנו יה.ה השלחן עלהצרקה
 תורה של כלחטתה וליתן ל,שא גרולה רמצוה ונראה וכקצרה. כרילונר"ח

 טוכ הוא שסאכיל עני הוא .אם לו אפשר אם כשלחן אצלו ש.שנ טיעם
 וט,ב חלקו. נעש וטה טוב טה כטעורה בתורה בניו לקול שומע ואםיותר.
 באחר. ופעם בוה סעם ולא לסופו טראשו באכילתו ססנו ללטור ספר לול.חר
 הספר. אותו במיום לשמיח נרולהוטצוה

קלא
 הפח יה.ה שלא .שג'ח לכן בו. שנמאסין רכר שום כאוכלים לעשותאסור

 שיורי בפח 'קנח לא האכ.לה נפר אחר וכן עליו הנשפכין משקין .רי עללח
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 אומץירסףמ
 שלא לרקרק "ש גם כי81א. וכל תיכף הפת ש'אכל לא אם כקערהטאנ*ם
 כשאוכל"ם 1ק ע*1 מחסונח מעט פעם בכל שיאכל לא אם ספת טעליריעשה
 רעתו אם אף תיכף מסנו אוכל שאין הפת על החמאה לתת אין 1חמאהלחם
 אוכלין ביווי ומטעם נטור. אשור אין הנ. בכל אכן אכילתו. בנמר הסתלאכול
 שהולכת ראשונה בשבת לנערים הרחוב על פרות כש:ורק,ן לרקרקצריך

 אנוויס רק להם יור1ק שאל פה כמנהנ ל'רחה אחר הכנטת לכית וכרהי1לרת
 בזריקחן. נמאסין שאין1כ.,צא

 ומצופ רשות סעודתדיגי
קובחיי

 רשיח. כסעורת האוכל חכם תלטיר בגנוח 1"ל חכמינ1 הפלינ1 מאורמא1ר
 שנם סעצסי יכ.1 טשכ.ל כל סקום מכל רהפ1ני איש על שם רברו לאואם
 .רחק נפש1 שופר כל לכן חכם. תלמיר כמו נרול ננות1 שא.ן רק מ:ונהה1א
 בגסרא. וכראיחא של1ם ררכ' ומפני חוקה. לסבה לא אםמהם

קקגח14
 מצוה, לסע,רת ללכת טצ1ה .ש כן הרשות מסעורת להרחיק ש.ש1כשם
 כמנורה ה1. מצוה בחכורת פ.סב שאינו שמי ו"ל חכטינו אמרו פסח.םיבערב'
 הרעח נקיי שהיו כמו עמו סשב מי לרקרק יש פנים כל על אכןלשמים.

 במשתה פיהם לנבל אנשים הרכה שר:'לים וה כומ:ינו וכ"ש ע,שיןשכירישלים
 שנם ,שותק השומע והו שם ,פול ה' ועום ו"ל חכמ.נ1 ררשו וה 1עלהיין,

 ר' פשע יחרל לא רכריהם וכרוב ככר לו שה" טעומק1 י1חר נ,הנם לומעמיק.ם
 נענש ה1א כן אם אצלם ה.1שב י1כיחם לא ואם שכיגה פני סקבלין שאינןכתות
 ושותק לבטלה השם הוכרת מהם כשטיעתו ,כן חטאתכ לכל פשע.הכעל
 אם הנ"ל בעונשים ראש1 להכנ.ס 11 לצרה ל1 מה כן ואם נירוי עונששיך
 תבא שאו איש, פנ' ישא ויא הנ"ל כל על ליסר כא1לם ברי לכו שיהאלא
 כרכה.עליו

קלד
 הבן, פר.1ן בשל.שי, לא שכן וכל רוקא ביום מ,לה ה11, מצוהסעירה
 להו, אירום.ן סעורת בטקום הויא רלרירן קכלת, סבל1נות סעירחנישיאין,
 אורח לכבור סעורה כשעחם,ן נם הסילה, שלפני שבח בליל ה1כר נםסיום,
 רבותינו שררשו ררך על סצוה סעורת שהיא קכלתי לעיר שבא מורינוחכם
 שתלמירי טסעירה שהנהנה האלק.ם לפנ. סשה חותן עם לחם לאכול עלו"ל

 למירק, א.כא וה רטלשק ואף השכי:ה, מויו נהנה כאלו כה מסוכיןחכפים

 טקום מכל מצוה סעורת הייא הת'ח לכבור נעשית הסעורה כשא'1אפילי
 ראיח. אינו שסעתי רלא ואפשר שמעתי, לא,ח
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 אמצעים. מיםדיני
"/י,י(י

 אכן בש"ע. גתכ יכן יריהם שנוטלין פרקרקים .ש לרנים בשרכין
 רק כן נוהנין קש.שי רבנן ראה רלא רורא שערי הנהת כשם כתב פשהבמטה
 1הרב טשה מטה רבעל ופשטע ב,נתי.ם, שחיה ירי על והרחה פה קינוחעשו
 שערי כהנהות להו סביר. מנהנ,ו כל הנ"ל בספר ה1א שכתכ טהרש"להנאון
דורא.

סלו
 חלב או נבינה אחריו לאכול א0ור בשר של תבשיל או כשרהאוכל

 שעה בשהית סקילין אנו אכן הפ1סק,ם. רוב לרעת שעות ששה ערוחסאה
 ויש להסירה צר'ך שניו בין בשר ירניש אם רק והרחה קינוח בלא 1אפ.לואתת
 כרך אם רק בעולם היתר אץ המקילץ לרברי אפילו אכן לססוך. סה עללנו

 בשר אחר נכינה לאכול שרנילים נר1לות כסע1ר1ת לכן בינתיים. המווןברכת
 המתינ1 שאפילו בוה סאור ליוהר צריך )צעך( נוך ההיא קטנה סעורהוק1רין
 בשם פהרסא"י .כתב הטזון. כרכת בלי טועיל אין שעות ו' או ה'ביניהם
 ה.א וסים נבינה, לאכול סנח על המווו כרכת לברך ראין האר1ךארה
 הארי את סש.ב.ן שאיו 1לולי כוה. נוהרין ראיתי לא אבל וו"ל, רכרי1על

 טק,ם טכל בחלב בשר טצר א,סור כאן אין אם שאף לטפרך איכא ט1ה1לאחר
 1המוציא, ירים ונט,לת הט1ון ברכת כאן איכא לבסלה כרכות הרבהאיסור
 שכרך לא אם בשר אחר נב,נה לאכול שלא לי1הר נפש בעל לכל ישלכן

 נתאוה רע.1 הפצרח א1 מקרה ירי שעל רק סעורחו נמר רעה על המו1וכרכת
 חטאה ולא ממש נבינה אחר כבשר נם נוהגין האלו הרינ.ן וכל נבינה.לאכול
 נט.לת שצריך רק בשר ס,ר אחריהן לאכ1ל שמותר חלב של תכשיל שכןוכל
 לכר שיהיה סה א1 פת שילעום הוא והקינוח בינתי.ם, 1הרחה וק,נ1חיר.ם

 במשקה. פיו יריח כך ואחר יפה פיו בו ויקנח וירקא וחטריטקמחא
 יץ,י(.

 להו סביר, מרכוותי הרבה אבל הפק.לין, ס' על המנהנ לפ. והכל
 נבינה ב'ן אפילו הוהר ולרברי לנבינה, בשר בין שעות ו' להטחיןרחיב'ם
 רארהי הקטן ואני ע1ף. בשר אחר אפ.ל1 להחמיר שיש יופף ב.ח 1כתבלבשר.
 ער בשר אחר לחלכ להטתין מחם.ר פה אב"ר ו"ל .שעי' טהור"רהנא:ן
 אכ,ו לטפר בהנה1חיו ונם לו מא.ן ירעתי לא 1אני הקבלה, פי על שע1חכ"ר
 11 חוסרא למצוא וכית. וה כותכי אחר, פצאתיו..ן לא ברכה, עטק היא1"ל,

 החפרת. עש1ת ו' אחר שינ. בין בשר טצאתי פעמים שכמה מפני 1אנ,גת"ה.
 ורמאה חלכ א1 כנכ.נה שעות ,"כ ער חיוב ררך לא נרר ררך לעת.םעלי
 סמש. בהסה בשר אחרסטש

 עוקבא- פר אסן ק-ח ד' חולץ עיין סאינץ: פשח ר' של נהגהוה-(
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קלח

 עריך וא.1 ב.ום אפילו נטילה צריד בשר של לתבשיל חלב תבשילג'ן
 כתב שאחריו גב,נה של ,תכשיל בשר של תכש,ל כ.ן אבל כלל,להסהון
 ונרא,1 עליה פ*נ פשה ,כסטה הנ"ל. שיעור להסתין שצריך החטאתכתורת
 להטתין. צר,ך עצטו בשר אחר נב.נה של רנתכש'ל ופש,טרבריו.

קלט
 על לאכול אסור.ם וה על וה מקפיר'ן אפילו וה את וה שסנ.ריןשנ.ם

 ששסו א1 עמ, כפני ספה אתר לכל שיש לא אם חלב ,וה בשר וה אחרשלחן
 השלחן על לה',ת רנ.ל שאין כל' או לה,כר ב.ניהם מטנה אוכליכ שאיןפת
 אחר. סכלי ישת1 שלא ליוהר1.ש

קמ
 תבשיל. 1לא עצטו בשר ר.ן לו .ש ע,ף בשר של אפיל1 וש1טןטרק

 בהיתר. שיהיי במאכלים זהירדתדיני
קמא

 כלל. א,ס1ר צר ב1 יהיה שלא א1כל שהוא כסאכל ליוהר צר,ד כר"חגת,כ
 שער מיראתם הסיתר משערי שערים משבעים פ,רש,ם הי1 הראשונ.םיחם'רים
 שיורע כשר מי1ר. אלא .קנה לא איסור חשש בו שיש ורבר איסור. משער.אחר

 וחלכ ובשר ב-ן בפרם יש וה ,רבר נאסן, אינ1 על'1 חשר שאס כרא,י,שטרקרק
 בקהלות מיושב,ם שאינם רעלמא ר,בא ולרעת. בקצרה. לשונו כאן ערונבינה
 :רולות סקהלות הבית הבעל ה.ה לא אם לכן יין. לנבי חשורין מקרינרולוח
ואורחיו. ומשרתיי ביתו בני 'ר' על להכשירו א'ן טוף ,ער סתחלה .ין בהכשרבעצמ,

קמב
 חשור'ם ס,קר. געצטם הנ"ל בת.ם הבעלי ראפיל1 אמ'נא מסתפ'נא לא1א.
 אחר'ם אצל חן בטורקי ישותים לורים ינם ת.קון מאסינ.ם שהכ אחרי "ןלנב.

 נעשה מ. יר. על ה'יו הכשר אחר חוקרים ואינם וח1צה הע,ר סקיר,אפ'ל1
 כך. ירי על שנעשו כוה רכות טכשל1ת1יר1ע

קמג
 גפיר1ת העולם רוב שנכשלים הנרול והטכשול האיס1ר להוריעכאת.
 אחר ת,לע רק כי כריקה בלא אותם שאוכלים בטה סח1לעים לה.,חהרנ.לים
 טהם אחר שבורקים מתחסרים ,יש הרבה. שכן כל חויר כסו חמ1ראיס,רו
 השאר אוכלים או בהם תולע ש,ם ט,צאים אינם 1אם בעשרים א1בעשרה
 רניל'ם ההטה שהפ.רות ראחר. בעולם, ה.תר שום אין בוה ונם כר,קה,גלא
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 כמה נם'ת, אלה כל כ. שכרק הפירות אותן כהר אלינ, לא טתלשםלהיות
 הנע .כ'. אי א' פצאו לבסוף ער תולע שום מצאי ולא לטאוח שברקיפעמים
 האחרית לאכול ה.תר היש כבר.קה כשי-ים שרובם 0כהסות ערר יש אםכעצמך
 עומרח היתר בחוקח שנשחטה שכיון שכהטה פ. על ואף בחטיה. בריקה,בלא
 הרנילים בפירות שכן מכל בריקה בלא הט,עוט לאכול היחר אין סקוםמכל
 בר.קה. כלא אחת שום לאכול שאי: עומרין איסור שכחוקח מתילעיםלהיות
 שאי אחר לאוכלם כלל ה.חר שא.ן רעק. לעניות נראה .בשין כשחנירנניוחלכן

 לנירולם חורש י"כ חוך היבש.1 נורגנ,ית היחר אין כן יאם לבורקםאפשר
 ספקום משונה נ.רולם שוט; פפנ' חירש י"כ עליהם עובר.ם 0ת. לרקרקוצריך
לסקום.

קמד
 קיץ מתחלת ככ:רה אכל מתולע'ם לה.וח שרנ.לים שנורע ס'ניםורוקא

 ימוהרים מחילעים לה,וח ררכם שאין אפשר טהם הרבה ערי; בכר:שלא
 א~

 איסור כספק ה' לרבר החרר נטש בעל סקום מכל בר.קה. בלאלאכלם
 רק טוכ, כרכח על.ו תכא ככורם בתחלת אפילו לכרקם זמהס.רראור"תא

 ההיא הוסן שלפ. אחר. כולם לברקם קפ,רא א.ן בזה פצא ולא הרבה ברקאם
 טתולעים. לה.וה הוחוקולא

קמה
 שקונים ורעונים ומ.נ. רווינן קיעטש'ן כנ:ן .כש'ן פיר:ת מ'נ' שארלכן

 ~ירוו סאור סה טילב"ן שקור.ן מחולעים לה.ות ורניל'ם הסוחרים אצלאוהם
 בר'קות על נאמנות הנש,ם אם פלונתא ואיבא בבר.קתם. צר.ך נר:לה::ה'רית
 סכל להאסין ש0נהננו פ' על :אף להאמ'נם. שלא סח0יי סהרש"לכאלה
 לה ויש ה' לרכר חררה הב:רקח האשה אכ בעצמ: 'שער נפש בעלמ;ום
 תולע.ס. לראיה ט:בה;.:

קמך

 לרקרק צריך מחחלב יהכרם 'ק?ה :ע"ם כ;' הם:קרוק הנשים על:כן
 שחראה חסירה אשה יל ש,צוה ילפח'ק מא:ר ה' יראיה שתהינהכי:הר
 הוא חלב איסיר כ. מפנ. הוא :: ה:מרא ,ם;ם כראו.. מנוקר אם הנ'קוו'אחר
 לאכיל שלא והמחס.ר בחו.ר, א?ילו מאכלוח איסור. בשאר כן שאין מהבכרת
 :.קיר כ. וה ספק מיר. ;ס י:צא ה;4'.ן ;ליל כני כחומרק בכרכ כללשומן
 א,ש. כל לעין ניכרההיא

קמז
 ל:ש.ם להאט,ן .והר שיש פימק.ם לטקצת להי סביר. אחר טטעםאב;

 ש'ריע מפני הנ.קור כ' זה, :ה:א הח.לע.ם בר.קה על טלהאמי:ם ההלכ נ'ק:ר;ל
 ההולשט לאפ,ק, ברקר,ק אחר.: לנקר לפשפש לב על שס'ם הלכ כאן ש'שלהן

 ו,.י.נ "א0ג
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 .היו שלא ה.תר להם להור,ת קל,ת רעתם נשים לאו אם "טע אם יריעש"י,
 עליו תבא בשניהם ,המחמיר בבריקתן. היטב מרקרקות ואין תולעיםשמה
כרכה.

קמח
 פ,ר,ש אם אבל שר., בפ,ו שהוא וטן כל שיניו וגין בפי, רם לו שישארם

 החלק על נראה רם ורשימת ,כי1צא תפ1ה א, לחם מפרוסת בשינים שנשדכנון
 ססנו. הרם 'וסר לא אם ההוא החלק לאכ,ל אסור ב,ר, הה,א ספרוסהשנשאר
 רק פרוסה מש,ם 'שוך לא מפיו רם לצאת ררכו וה אשר לאיש ליונראה
 סהרבר ב.רו חלק שום :שיכת1 אתר ישאר שלא באופן לפתיתין הכליחתוך
 טפנה.שנשך

 בסעודה. מקום שינוידין
קמט

 ונ,מרה אחר לסקום יה,לך כביחו סע,רתו פוסק בכיתי לסעורהסתחיל
 ש.צא ק,רם הטו1ן ברכת לטפרע לכרך רצריך לה, רכב,רי הפ1סק,ם רג1שם,
 ק1לא טצינו אם 1אף חבר1, בביח שיאכל קורם המ,צ.א וברכת נטילה1צריך
 מכל למפרע המו,ן כרכת צריך ראין ערוך לשלחן בהנהות.ו סהררסא"יברברי
 ,או אחר בסק,פ סלאכול ישכח רלסא לברך רטוב כתכ נ,סיה איה,מקום
 לכן להקל, ברכ,ת ספק כאן שתך לא מעתה הםוון. כרכת בלא ל'האויל
 רעח: אין אם אף שכתבת', כמ1 המחמירים כרבר. לעשוח בעינ. ה,ה ץפהט,ב

 מקום מכל לכרך צר,ך אין עלטא רלכולי אחר כמקום ל,לך סעורח,בחחלה
 שלא ספק שום ברעת1 א'ן אם אכן לבטלה. ברכה כאן אין הנ"ל הששאמפ:י
 ש,בא אליו חלי.וח ועיניהם לפנ,1 נר1לה סעורה שיש כנון אחר נמקום'אכל
 םע1רתו כהתחלת רעחו ש.היה '1סף כית כרברי לעשות לי נראה בוהאל~הם
 אחר. בטקוכלאכול

קז
 נקבה או חולה או וקן שיהיה אפשר אם הכנסח לבית ססעורהוכומולכין

 תקרא אל ט1ב סהיות כי בשלחן מהנ"ל אחר להנ,ח כו יעשו בשלחו קטןאו
 כנ"ל. לברך .ש אפשר 14 ואםרע

קנא
 לע'ל שב'ארת' כפו הססונפ,ם בטק,מ,ת בסעורחו ינע שלא ל'והרצריד

 מ.ס רק רטנק. בסיר. לו רי אין פת עור לאכול ורוצה כהם ננע ואם ט'.סימן
 בסשימות. והנהות.1 ערוך שלחן כתב, כן יר,ם, נטילת על ולברך לחוורוחיב
 נרולה וה.ר,ח 'והר לכן יר,ו ליט1ל פהשלחן סלעט,ר בוש ארם כל וה ניופטני
 ומי חל,קו. 'רי על ולחכך ל,נע ירקרק לכך שצר'ך ומ. הנ"ל. בכל יגעשלא
 ב,שה. שיך אין כ. ויטול יגוש לא בשוגנשננע
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קנב
 ולכן אכ.לח בלי שסה יטותין הין לטשתה סע1רתם אחר' שה1לכיםמט

 ראטרינן הא על רש-' כרפירש הוא ראשור פשוט ובעינ. .ריהם. נ1טליםאין
 נוטל וכשהוא שח.הן נוטל והפלינ חברו עם רכר המטונה להכ א0רכפרק
 ירע' מירע לאכול אבל לשתות אלא שנו לא נחמן ר' אמר כולם בפנינוטל

 רנ.לים שהיו לשונה ווה קזע סיסן חים אורח בטור ליה ומתתא רעתיה,ראנינא
 פיו לתוך פרוסה יתן שטא ל'ס1ל צר.ך ומיהו הסוון אחר בשת'יהלהאריר

קנג
 ט'נן. בר לענ.ות, רקשה הקרקע על פ.רורים שום יפלו שלא לרקרקצריך

קבד
 שאוטרים ב'ום לומר יש ולכן הבית. ח1רבן הנוף ותענוגי בשלחנול~נור

 קרושח מצר תחנון אוסרים שאין וביום קל"1. ס" כבל נהרות על מומורתחנון
 הסעלות שיר א,סרים עצטו, סצר קרהט ה'ום שאין ומילה התווח לאפוקיה.ום,
 ציון. שיבח אה ה'בשוכ

קנה
 בוטן אפילו הסוון ברכח לפני אחרונים מ.ם ליטול חיכ הקבלה פיעל

 ברכת אחר אותס יטול לא פנים כל על הטוון ברכח לפני נטלכ לא ואםה~ה,
 לנט'לה, ראויים אינם כאלו הטוון ברכת בקרושח רסולול .ריו לנק1חהמוון
 בכלי רוקא שיטלם וצריך נק.וח. יריו חש.ב כלל נוטלס אינ, אםלאפוסי
 בהם שהטיקל וו*ל כתוב חררים ובכפר הנטילה. בשעח אצבעותיו ראשיץשפיל
 הטררכי, של טגיסו חלום שאלה 'רי על הש.בו כך ושנותיו, יסיו לימקילק
 כאן.ער

 הזימין.דיני
 .קנו

 וש1ן בלא פהם אחר שילן נמור איסור ביחר לאכול התררל1 שלשהאם
 שינסור ער לכבורו שיפסיקו חבר,ו שני ש.רצו לא אם לוימון, נ' ישאר1 אםאף

 טוכרח עסקיו סררת שמפ:י הכיח לכעל נאה וכן וימונו. על ויענו הוןברכת
 פיו. את .טרו לא ב.תו בני כי כן שיעשה טסעורתוש.לך

קנז
 להם וליחן להפס'ק הוא מח1.ב שבע שהשליש. ק1רם ל'לל י,צים שנים,אם

 לסעורתו 'חוור כך ואחר הון כרכח ש'נטר1 ער אכ'לח: ולהפ0יק לומןרש1ת
 ל1טן חם יכולים להפסיק רוצה א'נו אם 1אפילו סראשה. הטוון כרכת1.ברך
 ויסונם. על יענה שלא סי עלאף
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קנח

 פח כו.ת לו שיחנו שאפשר לפניהם סצו, שלישי ויש שנים אכלו1אם
 כיצר פפרק ומיכח שלישי, אחר לחוור חיכים וימון לכלל שיבואו כרילאכול
 סשסע צריכת, לא רביגא ליה ואטר סאה אב. ר0הרר חמא מרבטברכין
 ינברך לן הב הבית הבעל שאמר קורם ורוקא לחו1ר. מחויב עשרהראחר
 שיה.ה סי קבל או אחרונים מים שנמל או כנ"ל הב.ת הבעל אמר אמאבל
 ולשתוח. לאכ1ל 1אסור עשיר, א1 של'ש. עור לצרף יכ1לין א.1 לברךהכ1ס

קנט
 רבסעורוח ל' נראה ליחלק רשאין אין שאוכלין עשרה א1 רשלשה פ. עלאף
 הבר'אוח סצר אם האר,כוח עליהם שקשה בהם ויש מאור שמאריכיןנרוליה
 לתורחם להשכים י1כלו לא שלמחרת ראנתם מצר אם ומנכ א'ביר מצ.אי
 ראפר מברכין כ'צר טפרק 1רא-תי ~ימ1ן. בלא לברך ה.חר יש א: הפ,לתכא1

 שמע עשרה עשרה 1לכרכו תלתא מצרסין נלותא כר,ש ר,פתא אכלינן כירכא
 נחלקו נסל'אל רבן קפירח מפנ, ררק מינה שמע וכו' 1איקפר נמליאלרבן

 כ.ן בוה לחלק לי :ראה א,ן כ' הנ"ל, טטעטים שכן מכל מעשרהלפח1ת
 מצאת. לילי כי פעט.ם כמה למעשה ס0כתי וה ועל נ'. א1 רעשרהחילוק
 אחווח אצלי ה.1 אם אכן לסעור. שלא פעמים כמה ה1צרכת. 11 כרא,ה ל'און

 הסע1רה כעל הרנ,ש לא כן יר. שעל בנחת לוטן עטי בה שצרפת, רא'ת'מרעי
 כסעורה. ל,שאר בנ1 הפצ.רולא

קס
 אמר נטילה בלא יאם עור, ולשח1ת לאכ1ל רשאי אי:1 אחרונים ט.ם:טל
 ברכה בלא לשתות להם אםור לברך הכיס נתן או ינברד לן הב הכיתהכעל
 ער .אכל אל ספק יר. לצאת לכן פל1גתא, א.כא 1לאכילה המשקה, עלחחילה
 חחלה. וכרכה הפו1ן ברכתאחר

קסא
 המו1ן ברכת בשעת שלם ולחם סכ'ן מכס.ן א1 שמס'ר.ן העולםט:הנ
 א'ן המלח הסרה אבל שיט10כו. מה על להם .ש השלחן, על פתית.ן1ל.שאר

 היא. שטות שפנהנ 1אמרו הקפירו שלא טנרילים וראיח' עיקר.ל1
קסב

 צר.ך טשלו שאכלנו נכרך כשאומר אכל לא 1הוא מוטנ.ן אחר.םהשימ,1
 אלקינו ברוך אומר עשרה הם 1אם 1ער, לעולם שמ1 1כרוך היא בר1ךלענות
 אטן. לענוח חיכ שאכלנו בר1ך 1כשא1מר וכו', שמ11מב1רך

קסג
 וכטטה בצרו, וטעמו נ1. כבית לופן ראטור בפשיטות כתוכ ערוךבשלחן

 כרכה לג1 .שלח הוא הרחטן 1לוטר ג1, בביח לופן לטעשה הלכה כתבמשה
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 הנאון עם קסנותי ביטי היתי אנ, ונם ע1לם. ער ו"ש.בתינו הליכחינוכסק1ם
 ובהרחפן תמ,ר בו.ס1ן וברכנו 11.וכרין בטרחץ פה אכ"ר ךל הירץ מהר"רסורי
 שהיה מסני ה.ה שטעט, וכטרופנ. בר'ת בנ. אותנ. אטרני א1תני ,ברךה1א
 לא ויוצא נכנס נו. ה,ה ואלו בו הרנל רריסת לנוי היה שלא פיוחד חררלנ1
 ראין הסעם ספר,"ם סשה טהור"ר ר1רו בשם אמר ה1א כ, לוטן לנ.הנ.ה
 רההוא בעוברא חולין סססכת וראתת1 אמן, הנוי יענה שלא נ1, בב.תטומנין
 במררכי הנ"ל טורי הנא1ן כתב 1כן ברכה של כוס לו ליתן רכי רצה שלאמ,נא
 נוי. בביח לוטן ריש ל' נראה לכןשלו.

 המזוף וברכת ברכה של כךסדיני
קסד

 שטברך חכם תלט.ר כל חו"ל ואטר1 מברך, שבטס1בין הגרול הריןלפ.
 להניח ל,שראל עשה פצוח 1כן טיחה, חתב הארץ עם נרול כהו אס.לולפניו
 לפ. בחכסה, מטנו סוסלנ הישראל אין אם הסוון ברכח ראש1ן לברךלכהן
 בכל הפנהנ נתפשמ שטוה לי 1נראה בשוים. רק החיוב א.ן הסס"נרבר'

 1הטברך לאנצויי ליחי רלא הוא שירצה לטי לברך נותן הביה שבעלנלילוח,נ1
 1סורינו ט1ססך או חבר בשם הטכונה כתורה ח"ח ואם הטס1בין, מכל רש.תנ1טל
 רשוח ל,טול המרקרקין נ1הנין ונם רש1ת. בנסילת כפרטות פורטי שםטיפכ

 אכן כנ"ל. הוא נר1ל רח,וב ל. ונראה שם. הטסובין כהניס אי סכהןכפרמ1ת
 ועל כהן או רת"ח קריטה טש1ם מיחוש בו רא'ן ל' נראה רש1ת נטילתעל
 ה~י הכהן או חכם התלטיר להקר,ם הכ.ת בעל על רמוסל לי נראה פניםנל

 פלוגתא איכא טילי בשאר ל,שראל הכהן קריטת 1בענ.ן כר'נ'ה. 1הא,כר,ניה
 לחורה כין כביר רבר לכל ראש1ן לפתוח וקרשתו על ס,רש רש"' רב1ות.בין
 לברך פירש הר,ן אכן וה. פירוש כחררים וס1בא בראש, ירכר הוא ל'ש.כהב.ן

 ה,שראל אין 1אם להחם.ר. צר,ך רנש1.ן ונראה עי1ן. וצריך הכנטח. כב'תראש,ן
 להחם.ר. ט1ב כחכטה סכהןטופלנ

קסה
 סביר' ב,חיר אבל כום, טעונה ~ימון רברכת להו סביר' הפ1סק.מרוב

 רק כום על לכרך ביח.ר אפ,ל1 נוהגין והפרקרקים כום. צריכה ראינהלהי
 לרעחי הוא בוימ1ן אכן הקבלה. ררך על השלחן על לפנ.הם א1ת1 אוחויןשא'נן
 כים שיה'ה לו אפשר אם יאכל שלא רס"ל הפ1סקים ר1ב כרברי לחושחיוב
 רוב לרברי נרולה סצוה לקים יוכל טועסת ובהוצאה כוס לו שיהיהער

הפוסקים.
קסו

 שאינם כאותם לא סבסנש, והרחה פכחוץ שטיפה צריד כרכה שלכוס
 שא'ן ערוך כשלחן כתוב תיכף. אות, וש1פכ., כחוכ1 טים מעט רקנותנין
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 לי ונראה בכוס. עיניו ליתן יכול שאין ספני ברכה של לכוס נלאו נלוקיר*קח
 שרי. יהריא ה1ן שנראה ער ממלאושאם

קסז
 מן לפחוח ש.שסכנו רהתנו כרכה של בכום חי הין שיהין צר,דנם
 כסעט כי ער נוסם לתאות היין טורקי ששותק כאוחם ולא כרכה, לשםהקנקן
 השלחן שעל גו10ת השיורי כל ליקח וצריכין ברכה של לכוס י'ן נשאראין

 ב,ה. ה' רבר כ. ע*הם אני וקורא ה',לכרכה
קסח

 על לחקנו שרי לתקנו ..ן לו ואין פנום שהכוס א.רע סשנה ירי עלאט
 כו. שיחן ס,םירי

קסט
 וכתב כאימה. -שכ אלא טיסב א, סהלך או סעוסר הפו,ן כרכת יברדלא
 שכל סזה ונראה כאן. ער הראש בעיטוף אלקיו לקראח עעמו שיכ,וןבר"ח
 ישראל אלקיך לקראח הכון טשום לתפלה בסלבושיו עצמו להרר שמחויבסה
 טצנפתו רק אין אם יברך לא פנים כל ועל המוון. כברכת כו נם ח.וכהוא
 בכ.בע או נרולים שאינם אפילו ארם בני לפני כן לילך שבוש ראשועל

 הערל,ם. בין קריה ברחוכות או השרה פני על בי לצאחשרניל
קע

 כוונתו. תחבטל ררכי כאיחור טררתו .ר.על כ- טשישב, בהל.כתו המזון ברכת עאברד ,וחר לו מוב בררךהמהלר

קעא
 וישסיע כפתון במלה מלה ואהכה ביראה הטוון ברכח יברד כר.חכתוכ

 שההא. יףס איזה י~כור םוב כיוס וכיתאייכא .עלה .~כור כר"ח אם וכ.רה, ומביא הכוונח טעורר האמירה כי ב,תו לגניקולו

קעב
 טוונותיו הסוון בברכת הוהיר שכל טרבותיי שקבל הח.נוך בספרכתב

 חייו. יטי כל בכבור לומצחק

אוי
 ו1ט5 גרגת גש1ה א5יי1 תי5ן חססן גיג8 2ש ק42ז

 לג11לפ. ?ר,ד וא,ן פ85 נאלט,8 נהובי5 הלא "נ1הגברמ

קעג
 קנה ,קרש שסא לראונ  שאין טפני הסוון ברכח של בכוס סברי לוסר1אן
 סעורה. באסצע כן שאק פה אכילה, עת ש~אןלושט
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קעד
 כה' יבסח אשר הנכר כרוך .ראו סיום אחר לוסר ש'ש כרכה בעטקנת1כ

 .אסר הנפן פרי כורא שקורם כתכ טהוררנא מ1הר"ן 1בשם מנסח1. ה'וה.ה
 אחרונה כרכה וח.וב 1שיעור1 ברכה של כום שתחת ונו'. אשא יש1עותכ1ס

 ס'. ס.סן הכרלה בכוס לע.ל כתוכים הם הלאונוסחה

 האכילה. אחר הלילהסדר
קעה

 תורה טרכר, שישכע ער ש.לסר כריא ה1א אם ירקרק סעורתואהר
 סכשרין א.ן ולן ת1רה סרכר. עעמו הסשב.ע כל חו"ל שאטרו ל'שן, ש'לךקורם
 יוחר ללטור לו שנוח וטי רע. יפקר כל ילין ושבע שנאטר רעות, בש1רוחאות1

 ועל לאכילת1, ספוך לישון יוכל ולכו נ1פו מככרת שאכילה ספנ.באשט1ר1ה
 אפשר. אם שישכב קורם סעס יל0ר פנימכל

קעי
 הטשככ חרר אל ב1או ער יסת,ן לא לנקב.י ש:; וכל מ מ להטיל צריראם
 נקי משככו שחרר לוסר חמעא ואם יער אשר לברך נסי1ח שם איןשטסחטא

 בברכחו להפסיק .צטרך טק1ם טכל לקפן, אכתוב כאשר לטטתו סט1ך סים ל11יש
 טר אשר 1.ברך מים .טול לכן שאכתוכ. כס1 אס1ר ווה למטתו שסע קר,אתכ'ן
 שטע. קר'אחקירם

קעז
 חלך אך ארם שום עם לך וקטטה גלילה תשכב לא היראה בספרכתב
 פיום ססנ1 ובקש 'צרך את כ1ף לך חטא אם ואף שיתפים ננר אות1ותרעה
 האריך ובר"ח הוא. ברוך הכורא לפני סת1עב יתהיה . לכבך י.נכה לאלמען
 11. כטעלהסאור

קעח
 לכל ש"שכב קורם ונפש מלב שיסחול סחבר,ם ושאר כר"ח כתבעור

 רהינו פשע על שעובר לם. יסח1ל הקכ-ה שהוא עון הנושא גם ואו ל1 שחטאט.
 שטע. בקריאח 1.רוי ירי עלהארם

קעט
 ברטו ולכחכם כי1ם שעשה טה בטעש.ו 'כר1ק ש,שכב ק1רם בר"חע1ר

 בהנהח וכתב כאן. ער עליהם, 1.תורה תסיר :נרי 1עו:י לק-ם ישכחםלבל
 נהנתי ואני יתורה, אל וכחענית בהספר אסור,ם שהם שבל,לות אשררנ'נו
 טרע שכ,ב יר1י 1נם שבת בליל אפילו טסת. שעל שמע בקריאח וירויל1פר
 לשט1ר 1תחיני שתנתלני אוטר אנ' וכו' שחרפאני מלפניך רצ1ן יהי בסקוםרק

 ירע ואם סיתתך לפנ, אחר י1ם ש1כ חו"ל שאמר1 מפני 1סעפי וכו',פק1ריך
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 .תשוכה, מ.,רוי עצמו את כ.:ע היה לא ושל1ם חפ יסות שבשכתהארם
 כעינ. נראה כמיתה מם' אחר שהש.:ה 1"ל חכסינו שאמר. טאחר1לכן

 בסרר ראיח. כך אחר לתש:בה. קצה יחשב שאחר.1 ומה הו.רו.שלפחוח
 ו"ל ומהרר."א מהררמ"ק ינרולים המק1כלים סרר פי על שנרפכ שמעקר,את
 1,:"ט בשבה אוה. א1מר,ם שא.ן בפ'רו'1 ולא כצרו נרשם ולא הוירו. כוייש
 הנר.ליכ. לרעח שכינתי ק1יח,לכן

 אליו' והנלוה שמע קריאתטדר
קפ

 מאן שנה:ח' הררן על עצמ1 בפנ' בקונטרם כתיכ שמע קר'אהסרר
 טספר אית1 שליקפ :"ל החס'ר 12ר. טאב. הנ"ל שמע קר.את סרר שנרפס;.רם
 סרר נרפס עתה 1הן משל', ל'קוט'ם א':ה יעס חיס מ'ם כאר הנקראהקטן
 .כ,ל לאסרה ש.רצה מי וכל ת1ספות א.וה עם ופ.רוש1 בפרא"נ שמעקריאת

 שא.ן מי 'אמר אל לקכלה שנונע שמה ל' נראה אכן ההיא. מספרלהעתיקם
 רכ.. 1על שמע קריאת סרר על בטעמים להאר.ך אבא לא כנסתרית. עסקל1

 למעשה רק בספרי כוינח. אין כי מוה 1ה בשינ,יים יכפלותם ופסוקיםהמומורס
 כס1ף שמע קי'אח שסררתי במה להתנצל צריך אני רק הש1נה,.( לפירוש1ולא
 לה.ות צר,כה שסע רקריאת נראה הפוסקים וכל הנסרא פ' שעל פ' על אףהכל

 שמע רקריאת לשון טטעם רנפשי מסברא ושנים יטים נהנתי יסחחלהראשו:ה,
 בש"ע שכת1כ ומפני ממש, למטה סכוך להיות שצר,ך רמשמע למטתיסמ1ך
 אפ,לו ויקראנה .חוור שטע ל,ריאק סמוך ל'ש; יכיל לא שאס רל"םסיסן
 בל,קוטים ותליתאה תנינא במהר1רא שכאח. ער בש.נה שישתקע ער פעמיםכמה
 חבת יר. על נעשה וה בספר. שכתבקי מה כל אשר יקרי חלמ,ר, להפערתאל1

 הנ"ל מטעם 1ה כסררי סחבר: שהסכ.ם הברבה כעמק ראית. ואו שביהקורש
 ישע" מהר"ר הנאון כנ: אכן ה:א.ן. נס.ס רב.נו כשם מ..מוני הנהות פ.על
 ושאר שב.ר,נ. ארוך חלמור מכח אבי: על בפשיםות פלינ ההיא ספר הפנ.הו"ל

 רברכת ליה וסבירא 1"ל מהררמ"ק המקובל של שמע קר.את פי ועלמחכרים
 הנ"ל ספר בהקרסת שראיתי ימפנ. שמע. קריאת אחר לה.1ת צר,כההטפיל
 מ1ה שנראה קראם ומסתמא בפניו וחברם בהנה:תיי האכ ,ש0ח חכםשבן

 מי ספק אלא ,הא לא כי מםרר. לח1יר בלב. עלה לנן בע.נ.י רבריושישרו
 הטפיל שברכח כתוב משה שכמסה .אף התלמ.ר, על לחל1ק לבומלאו
 הכלכו אלא הביא לא הר. הכי, להו סכ.רי הפיסקים שרוב מפנ, ופעמוקורפח
 אשר., אלפס., נמרא, א,פכא, להו רסכיר. רמנכר רוכא טצאת, רעתי1לעגיות
 א'וה של טשככי סרר הפכתי ולכן יר1הם, רב,נ. המוסר, ספר רוקח,סם"נ,
 קר.את בסרר וטצאתי עיני ה' האיר כ. ער להמפיל קורם ק"ש וקריתילילוח
 אכן שמע. לקריאת קורם המפיל הנ"ל הסקוכליס שני שסררו הנ"לשמע

 ושינה' לטירשו ולא למו~שה רק לספרי כוטה אין כי כהוב: בהאריגינל*(
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 של סררו על שכתב כפה טועה הנ"ל ישעי' מהר"ר להגאון לשה.ה ליחיילה
 הנ"ל ק"ש סרר והססרר בת"ח מצאת' כן כאמת כ. ה:"ל, ו"לטהררט"ק
 הוא שנם מקבלחו לווו לי אין לכן לו סאין ירעת, לא משמו איפכאשכתב
 נרולים כשם קכלם שבוראי גרולות סורות וכתכ וה כפלפול סאורנתעצם
 כעצמ1 הנ"ל המק1נל סהרר"א שסע קריאח על ססה.ר הכזנות בספר 1נםהנ"ל
 כחכסח בקי וה.ה 1עכר עתירות מניר ה.ה הוא קר,ש שאיש לי יירוע כןשהיתה
 הסרר לפרש נח.ח לא שהחלמור ואפשר עלי1. לספ,ך ה1א כראי לכןהפרצ1ף

 הפוסקים שכל במה אכן כך. ס.רר הרמכ"ם וכן אחרת נירסא עור שישאו
 לסרר בם.רור, נשארתי שמע קריאח אחר ררחם. הסס1קים סרר1והססררים
 חמכת' שעליהם ה:"ל שהסקובל.ם פי על אף לכולם אחר אחר שמעקריאח
 לכ~ן כ1ה ירעי ראינהו אפשר סק,ם מכל ק"ש אחר כ1 גם סררוםיתריתי
 סלקרכ ח111 לא מה ער י1רע אתי שא.ן אני אבל הס1ר ררך על נרולהכמנה
 אפשר. הי1תר כל לשינה שמעקר,את

קפא
 וב,ראה בא.טה טםתו שעל שמע קר.אח לקרוא להחטיר שםוב ל,נראה
 הפטיק.ם כל .קרא נם וסנן, ע,קר ש~ה יסאחר שבחפלה הק"ש כפ1יכרקרוק
 למטע. אתי ולא הכז:ה מעורר כ; יר, שעל וכק1ל הכחכ טתוךוהמוסור.ם

 רנפיש.. נכ עלאף
קפב

 אחר לשת1ת א1 לאכול שאסור שכן וכל ח.רה רבר. אפילו לרבראסור
 שמע קריאח 1.קרא יחוור לרבר נצסרך באונס ואם שישן. ער שמעקר,אה
 לו א.ן לקרוא נק'ות שא.ן במטת1 א1 ממש למטת1 סמוך אכן ראשונה.פרשה
 רבר. על העובר ככלל לרעתי המה צירך ללא כוה והמקיל.ם לרכר, כעולםה.תר
 נב. ו"ל יונה רב.נו בשם לעיל שכתבת. כס. ושלום תס מיתה שחיבחכמים
 ע1נן סק1ם סכל פ.חה חיכ שא,נו פ, על אף לצורך הוא אם 1נם ירים,נטילת
 ס1פר,ם. מרברי חמ1ר והוא אקרא ראטמנ1ה1 קבלה רבר. על שע1ברנרול

קפג
 1בואלי"ן חחלה, .טין של לנעול כרינם, וחליצתם נעלים כנעילחל,והר

 כעיניו. קלים ו"ל חכמינורבר, יה'י ואל חחלה, שסאל של וחל'צה תחלה ימין של 'נעול שרוך בלי מנעל.םאו
קפד

 ערים נופ1 יראה שלא נמור בצ:יעות שיה.ה 'רקרק טלכושייכש,פשים
 כשכיכה רק כיש.בה כחנחו יפשוס לא כמסח1 ואפילו לכס.תו, שראויבפקום
 לפנ, כצנ'עוח להיוח מחויב לכר1 כשהוא חררים ובחרר, בהשכטהאפ.ל. ובפ"ה בלב.שתו. ינה1: 1כ1 בנריו, פששות אחר תיכף מכופה נופ1 כלשאו
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 אשה שכן וכל אנשים, הרבה לפני ב.1ם הוא כאלו ככ1רו הארץ כל שסלאסי

 שערה קליעות 1אפיל1 חרר,ם, בחררי 1אסיל1 הנ"ל, ככל צ:ועה להי1תשצריכה
 שה.ו קמחית וכחה וה ופפני ככיום, בלילה כמצנפת מכ1סות להיותצריכות

 נרולה. צנועה שה,תה ספני כהנים שהיו בנים 1'לה

קפה
 אין אם ואפ.ל1 עמ1, אשת1 אם לרר1ם צפ1ן כ.ן רק מטת1 שחהיהצריך

 כוה. ל'והר נכון עס1אשח1

קפי  אפיל1 .נע שלא כר, מים שאפשר ססוך בי1תר לסטתו סטוד להיותטוב
 ק1רם 'ריו ליט1ל ש'1כל כרי אס1ת ר' ת1ך יה,1 ולפחות נט.לה, קורםכחלוקו
 ר.קן ואחר סים אחר כלים ב' ל1 1יהי1 ממטת1, קוסו אחר אטות ר'שילך
 'סול הנסילה 1סרר שמע. קר,את כסרר הוא כן 1יכסנו, בריקן ה0לא1,שם
 נ' כעיר1. תחלה יסינ1 יר .ט1ל וכשסאלו לשמאל1 1,ת:הו ימינו ב.רהכל'

 כס"ה הוא כן לאכילה, כמ1 יר.1 1להנביה הפרק ער ליט1ל תריךפעמים.
 לא שחרית מנסילת שבכלי ו"-מים שמאלה ויטול לימינו הכלי יתן כךואחר
 הנוכר,ם סעמים סכמה כבית1 ישא.רם 1אל ארם כנ. שע1ברים במק1ם,שפכם

כפ1סקש.
קפז

 בלילה .ה.1 שאם מצוה נוררת מצוה לסטת1 סס1ך סים שיש ירי1על
 לטתח קורם ילך או החרר ונקיות יר.ם כנקיות לברך .וכל אוי 1כרק,םקולות
 1כרקים קולות בין כפסיק אל1 הפסק1ת יר. על ואם מתני1. על 1הנורתוהחרר
 עיר שיהי. ער ימת.ן רק יברך אל ח1"ל אמרו רבור כרי סתיך יוחרלברכה
 הברכה שיבטל אצל' ספק ~ין אלי1 קרובים מים יה'1 לא ואם וברקים.קולות
 פאור. נרולועונש1

קפח
 בנסרא. כרא'תא צרו על מ1טה יהא רק ערפו על ל"שןאט1ר

 לבטלה. מזרע והזהירות העונהדין
קפט

 ו,1ונ. בסקום 1כחול חצ1ת, אחר שבת בליל רוקא חכמים תלטיריעונח

 ותל0'ר ברם,וא. ולחכימא חצות ליס1ר ירי על קר1ש ויחור זיוונ עושההח1ל
 וכר-ח בע1נתו. בחול קורש 'חליף לא טקום סכל כחצות קם שאינוחכם
 זנונים. כני תמצוה מטביל שלא החול סע1נות הנולרים לבנים קרא שהו1הרכתוב
 1נם חצ1ח קורם תשמיש כאש1ר כך כל החם,ר1 לא הנ"ל לפירוש נםאכן
 תקפ1 שיצרו הארם רואה שאם בר"ח כחב אכן הרפואה. מצר הטבע פיעל
 תכליח לאין חסור שעונשו לכטלה ~רע לכלל יכא קצת בהיתר יהיה לאאם
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 א'סור מפני חצות וקורם הח,ל עונת א,סור לרחות טוב אוי שם שהאר,ךכסו
 כגון מוה להנצל ררכי, לתקן עצמו יור: :פש בעל כל אכן הנ"ל.החטור
 לשכב או ע.ני, לפני כעורנה סשכבו כחרר ומנר נםה וטאכילה טהיןלשמור
 הרע היצר לרחות רפואה טבע, לסי כו שיהיה שירע במה או סיוחרחבטטה
 . יעשהססנו

קץ
 לא. אחר אבל בטלית, מאפיל רוקא חכם ותלמיר בי,ם. מטחו לשמשאסור

 הסטה פני על וילון ש.ה,ה טוב לכן בסליתו. סאפ'ל אפילו היתר אין הנר,לאור
 רנם ל, 1נראה כן. נם שר. הנר על כלי כופה ואם לשניהם. תיקון שוהסביכ
 טהם ,רחק :משו שומר אבל ה:"ל, איסורים רוחה לכטלה ~רע איסורב,ה

 הנ"ל.סתיקונים
קצא

 אף ואן הנר אור ש.חשיך ער 1'לק צריד הנר רלא,ר כתוכ ה,וםכסרר
 עבר אל מאיר שאור רק הוילו; אם אכן שרי. לנמר, סחשיכין שא'ן פיעל

 ניכר האור שאין נמורה פחיצה רצריך כתוכ הכוינות וכספר אסור. היטכפניהם
 1.ל מהרר-י ,אמר נכפין. כעלי בניו מהיוח ימ:ע לא כן יעשה לא ואםכלל,
 העיבור. לאחר כן שימש אפ,לו וה מטעם הוא כנכפה המתים קטניםשרוכ

קצב
 לשמש, אסור מקרא של א'נם אפילו ספרים או תפילין בו שישבחרר

 מיוחר שאינ, כלי בתוך ככל, אלא ה,חר ואין לפניהם, שפרוש וילון סהניולא
 כלי. כתוך ככלי חשוב ארנו נבי על וטליתלהם.

קצג
 ברניל רק שרי באקרא, כררכה שלא תשמ.ש הטור רלרכר, פי עלאף

 הנריל העונש מפנ, כוה סאור החמיר החרר,ם בספר נמ,ר, איסור הו,בכך
 רהינו הנ"ל בספר פירש ו"ל חכמ.נו שהתירו השלחו ,הפיכת לכטלה.רורע
 וכן שם. עין השכיבה, בסרר הוא ההפוך וענין לורוע הראוי כפקוםשכיבה
 לא תשכיש ר,ני )שאר וה. ברבר סאר התטיר ט"1 פרק הקרושה שערבריח
 הצורך רבר על לי נראה שהיה האלו ברברים רק הכושה פפני להאריךרצ,חי
 וראיה יבוש, לא הקורא נם אבהש ולא נילי ולכני לי רנוח בהם ארברהנרול,
 ערוך ושלחן נטור ,עי.1 יותר לעיין שירצה ,טי פוריא. אהוחי רגנא כהנאמרכ
 הקורש עבורח אצל הנרפם להלאכ"ר הנפש כעל ובפפר כ"ה סיסן חתםאורח

להרשכ"א.(
קצד

 כתוב כן חלוקו, 'ר. על פעט לא אם לנש,י אפילו אסור פומהחיכוד
 העונש. חוטר הנ"ל בטקום ובחררים השמירה חופר עור שם ועתן היום.כסרר
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קצה

 בבחרוחו וה סע1ן :,צ1ל בר,רו ארם שום שאין שכמעס כתב שבר"הימפמ

 שנת חורפי כיטי סררת. ריתטי .חם' אחר,:ו והכאים בר1רותינו שכן1כל
 עצס1. כפני םפר בט:.לה כת1כ ה,א הלא וה ע1ן על תשובה סרר1נשוב"ה
 ט' אשרי לל10ר לילה בחצ1ת הקם במעלה טא,ר טא1ר האריכו 31ח-חכר"ה

 הנ"ל כספר.ם האס1ר,ח ועצופות רכ1ה :רוליה למעלוח 1ווכה יצרו עלשסתגבר

 בתלסור. נוכרים סעמים .כטה חםר של ח1ט עלין שמושךטפני

קצו
 על קינוח שיאסר ה1א בקצרה הנ"ל ספר,ם פ. על בחצ1ת לקוםהסרר

 ויעסוק הטחילה על ויתפלל וע1נ1ת.ו הטקרש כיח חורבן על 1יככה וויר1.הח1רכן
 כשעת שינה בלי כ'ום לילה שיקשר עו: ככל וישגיח פה שבעל בתורהרוקא
 שכל רם בקול סעוסר ללט,ר ויק1ם כמ.ם, עי:י1 ירחץ שינה לו יבא ואםק1סו

 נרפס הנ"ל מטק1כלים שמע קר.את 1כסרר סעינ.1. שינה להעביר סגולות הםאל1
 הטה ומצות עליה בני שראית' וטפנ, 1קי:ות, טוט1ר,ם וכמה נארוכההסרר

 ,בקשה1 בלילות ה' טעובר, לה'ית החרר בו, להאריך רצ,ת. לא כן עלמועטים

 שאטר1 הגרול מעונש הארם יוהר פנים כל ,על 1סצ.,. ברפום הוא כיכסק1סו

 מתח.יב וה הר. לבטלה לב1 ,מפ:ה בלילה הנ.ע1ר אבות כפרק, :"לחכסינו
כנפשו.

קצז
 1כתוב לי. ,נוח א"ו ישנת. ,סימן הרמב"ם פי על שעות ח' ה1א השיגהוסן

 שע1ת ח' לטלאוח כר. ב.ום ליש1ן בירי הרשות הלילה בחצ1ת שקם שסיבת"ח
 לכריא'ם. וו היא גר1לה שקולאיבאסת

קצח
 כ1גת. א.ן לבסלה, לכ1 'פנה אל כל'לה שהרע,ר שנתכת' פ' שאף

 סטתינו על בנקיות להיות שנוכל עטנ1 כן לא כ' תורה ברברי טטת, עלשיהרהר
 לוטר רשאין אנ1 אין וה שמטעם הפ1סקים שכתבו וכס1 הראשוניםכרורות

 ראשונים. שעשו כט1 בוסנם וכו' אפילו טשנח1 מיתער כר רשחריתברכות

 שכשנ,עור נוונת. רק מטת,נו על תורה כרכרי להרהר לנו נר1ל איסור1לכן
 1שנת1 לילה מחצ.ת ניע1ר אם אכן סיר, ללמור כר. כור.:1ת לקום 'מהרסמטתו

 שע1ר מפנ' לקום או רצ1נו שאין רק הה.א כעח לישון י1כל שלא עליונהיתה

 כ% ת1רה ברבר. 'הרהר אל ההיא בעח או, עור לישון ורעחו גרולההלילה

 שכתבו וכסו ליש1ן שיחוור ער העולם ,עניני ערכי1 ושאר הב.ת בהוצאתרק

 שלא כרי הכסא בבית כה.1ת1 אל1 בענינים שיחשוכ יונה ורב,נ1 חסיריםספר

 אנש, הרכה שראה הנ"ל שמע קריאת בפרר 1פצאת' תורה. כרברי להרהריכוא

 אחר אין 11 שסירה ועם בגוף י:עו שלא הענרשו"ך לילה בכל יונשיםסעשר,
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 מציה כן שעושה ומי כאן. ער עליהם, לשרות יכולה הסוטאה מחלק'מאלף
 כן. עש.תי ואגי שניע:ר, בעת חורה ברברי תסיר מטתו על כן נםשיהרהר

קצט
 להתחלח חיכף הכנסח כביח שיהיה כאופן מלקום יאחר לא פנים כל%ל

 שמו וכרוך הוא ברוך ולוסר הכרכות כל על אפן לענות שייכל כרי עולםארון
 שחטפו או הקצרים ק"ן בליל ואפילו הצכור, עם ולהחפלל שכהן השמות כלעל

 הרע ליצרו ו,אסר הההו ופן כטטחו ישכב אל אונם שום ירי על ש,נהמסנו
 שיקום וכמה כמה אחת על לקים והיר היה כפה סביכותיו רליקה נפלהאילו

 סאהבה. קם א,נו אם ניהנם של אש רליקת מפניבזר,ווח

ך
 וכשיאיר כ,ארתי, הבוקר גאשמ,רת או בתצות שקם למי הנטילהסרר

 הנטילה, אחר ישן שלא פי על אף פעמ'ם נ' בשרף עור ליטיל סחויכהיום
 שאינו פי על אף הכנסת לביח שילך קורם בקיץ שלוטר וטי כיום שישן ם.:כן

 אלא עסק שלא אף להפ'לה נטילה צריך טקום טכל פעמים נ' בעירוימח:יכ
 רל"נ. סימן ערוך בשלחן הוא כןכלימורו,

רא
 מא:ר קשה הוא כאחר סלב:שים כ' שלובש שמי כחוב הכוונותבספר
 ראם אחר אחר מלב,שיו יפשיס בוה ליוהר שרתה רטי לי ונראהלשכחה.
 לילך זר,ווחו ירי שעל לחהט ,ש בזה זה תחובים מלכושים ב' ימצאכשיקום
 כאחר. שניהם רלכיט ישכח לליטורו או הכגסתלכ'ת

 . ממטתו' קךמך אתרטדר

רב
 יצר אשר לברך צריך נקבי: שנפתחו פעסים :טפקר סספר כפי כ'קטנ.ם, אי נרולים הן אחח כלילה לנקכיו נצרך הארם פעסים כפה לרקרקצריך
 בטקום יצר אשר ולברך אויר, ולחנור לצרכ'ו תיכף 'ריו ליטול והוריוכמנינם.

 נרול. עינשו והיה 'שכח שמא פשובח וה הרינקי
רג

 וספר כריח נחזכ טקזם סנל קר"ן כעלי לט3'לת שבטלוה פי עלאף
 בם'ם ירחץ שלפחוח ער התשסיש אחר 'תפלל ולא הארם ילסור שלאחרר,ם
 ולסכרתו יותר, חחפיר תשם'ש יר. על שלא וכקרי כקרי שמלוכלך מקוםכל
 קבין. ט' לוהצריך

רך
 התטיר פרשח ער ע1לם טארון ,אמר הכנסת לכית שהולך קורם שלומר:מי
 לשכוי ירלנ היום הא.ר לא ערתן ואם וסנו, שינ.ע ת'כף קטן טלית על1,נרך
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 ער שינה כלא לעמור יכול אינו ואס היום. שיאיר ער אותה יאטר %אמנה
 חוא כן שם, בלא שינה 1המעכיר חתימה בלי נשטה אלהי יאמר ה'וםשיאיר
 וורויין פסוקים הרכה באסירת שם עור והארין הנ"ל שמע קריאחבסרר
 שם. יע'ין לרעתן המבקש קרוש וא,ש תיק1נים,  ושארקינוח

רה
 ה%ן אם ר.נים, שני יש בוה הכנסת לבית הליכתו קורם לשר אינוואם

 עסהם, לטררם הקהל על בברכות'1 להסת'ן '1כל או' תהל'ם אחר הכנסתלב'ת
 הקהל ש.אסרו קורם ובקשות שכחות שאר או תהלים לוטר רצונו אקואם

 ואם הכגסת. לבית בואו תיכף הכרכות כל ששרר ונכק ראוי א~.הברכות
 אשכנו כני ולרירן הברכה. געטק הוא כן בינה, לשכ1י ירלג אוי השחר עלותהוא

 א,נו מקוטן ואיוהו וירכר וגם שיע1ר להם שא.ן רכרים אל1 לוטר נוחניןראנו.(
 %ריר' התורה. כרכת לופר רא1י א'ן כן ואם היום, שיאיר קורם לומררשא'
 ררבווחא פלונחא בהו רא'כא טשום התורה ברכת בלא פסוקים שום לוטראין
 הסס1קים. ש.אטר קורם מררש או פשנה אי~ה שיאמר לי נראהאף

 שחרית. הכנסת לבית כניסתוסדר
רו

 תפיל,ן ולהניח קטן טל.ח על לכרך ארם מח1יכ הטק,בלים רברילפ,
 וכן בר,ל, טל.ת על נם יברך הכנסת לבית וכבואו הכנסת לבית שיכנםק1רם
 אכל היום כשהאיר הכנסת לבית נכנם אם ור1קא ה,ראה. נספר כן נםכת:נ
 טוכח כן תפיל,ן, הנחת כשביל הליכתו לעככ לו אין קורם ליכנם ריונואם

 נרולה השכמה ה.א פה בשחרית הכנסת לבית ההליכה שהשכפח וטפניכר"ח.
 ומנם הוא אם לספוקי איכא והפילין סלית הקהל שפניחין בשעה שאפילובאופן
 של האמנים לכטל רצית. שלא ח1רפ. בימי כן לנה.נ רצית, לא לכןכרא1י

 ששא ער הטחנתי ירי שעל לטיחש איכא 1נם שמ1, וברוך הוא ובר1ךהכרכות
 אם לאפוקי הצב1ר, עם להתפלל עור אוכל שלא להתאחר אצסרך פלב,הספק
 ומה עריף. הרכים וכ1ת ספני בסיפוקי ט.קל אנ' כצב1ר תפילין סניחאני
 ועל בוסנו, שלא אפ'ל1 הצב1ר עם עצטו לצרף כוה ה.ום בסרר הפ*נפאור
 רבות שפעמים טפנ, 1נם מחורף קיץ לשנות לחצאין סנהנ. עשהוי לא כןירי
 לכן עיכולי לו~לישת הבאים פרוח1ת נקי נ:סי להי1ת עצטי על לעמור אוכללא
 תסיר בהם לעסור אוכל 1הל1אי שאמר, לבר1ך תפילין הנחת להקרש רציתילא

 הכנסת. מכית יציאתי ערבנקיות
רז

 מלכותו כבור שם וכר1ך ונו' ישראל שטע יאטר ביח1 ספתח שש'*קורם
 וכו' ל.חר כרי הכנסת לביח הולך אנ, 1יאמר חטוווה על ירו ויניח וערלע1לם
 הלילה. כסרר שכתכחיכסו

 דשץ. 2הוג בשעיגעשל-(
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רח
 שיש פסוקים י"נ לוטר כתוב שטצא טשה בסטה כתוב הכנסת לב'תבבואן

 ומפנ. פסוקים, איוה ועור בטקרש שהיו השתחואוח י"נ כננר השתחואה לשוןבהן
 והרוצה אעתיקם לכן לסקרש וכר שהם מפנ' עלי חביבין הנ"לשהשתחואות

 יאטרם לא אכן עצטי, להקרים יוכל שאו בשחרית בפחות לאומרם יוכללאוסרם
 לוסר שלא החמיר משה בטטה כי ככיתו להם קורם התורה כרכת אמר אםרק

 ארם כל שאין בפנחה לאפוקי התורה, כרכת אמר לא אם סובו מהאפייו
 בצכור. טתפללים הכנסת לביח להליכה היכף שכמעפ כך כל עצמו להקריםיכול
 ה' אסר כה לכן 'שראל, סשכנתיך יעקב אוהליך טובו מה הפסוקים, הןואלו

 אחר באר41ז סעס למקרש להם ואהיה בארצות הפיצותים וכי בעיםהרחקתים

 רצק עה ה' לך תפלהי ואני כבורך, טשכן טקום כ'תך טע~ן אהכתי ה' שסה,כזי
 לי אונך הם אל חענני כי קראהיך אני .שעך, באסת ענני חסרך ברובאלקים
 חסרך ברוב ואני תסונתך, כהקיץ אשבעה פניך אחוה בצרק אני אסרת',שמע
 כי ואטחך חסרך על שטך את ואורה קרשך, היכל אל אשתחוה ביתךאבוא
 עשינו הי לפני נברכה ונכרעה ונשחחוה בואו אסרתיך, ופך כל עלהנרלת
 להר והשחחוו אלקינו ה' רוטטו רגליו, להרום נשתחוה למשכנותיונבואה
 כל לפניך ישתחה הארץ אפסי כל ה' אל וישובו יוכרו אלקינו, ה' קריש כיקרשו

 כל יבחפו סלה, שמך יוסרו לך ייוסרו לך ישחוו חארץ כל נרם,משסחות
 כל וישתחוו אכלו אלהים, כל לו השחחוו באלילימ המתהללים פסלעוברי
 יבאו עשית אשר נוים כל חיה, לו ונפשו עפר יוררי כל יכרעו לפניו ארץרשני

 השתחוו לפניו, ובאו מנחה שאו שמו כבור לה' הבו לשסך, ויכברו לךוישתחוו
 תטוט. כל תכל תכון אף הארץ כל טלפניו תילו קורש כהררתלה'

רט
 רק לאסרו הח.וב שאין םעות, הוא בשחרית אשרי לוטר שנוהגיןמה

 להתפלל שיתחיל קורם טעט ל"מב ש'ש כתכ משה בסטה אכן פעם'ם.ג'
 וגופר. העם 4אשרי וגר ביתך 'ושכ' אשרי פסוקש שני רקויאמר

ר1
 טעמרוח לומר רשאי אינו היים האיר לא ערין הכנטת לבית בבואואם
 לאוטרם רארין שהם הרברות ועשרת תה*ם לוטר 'וכל רק הקרבנותופרשח
 יחיר כל לפחות לכ, בכרכות, כראיתא הסינין תערופת ספני לא אםבצבור
 שאמר רפי סקכטונש קבלה ריש הבחי שכתב כפו הסן פרשת נםיא~מרם,
 כרכת ולענין פ~ונות. חיסור ליר' יבוא שלא לו טוכטח ר,מן פרשת 'וםבכל

 לעיל. שכתבת' כטו לנהוג הפחתורח
ריא

 לסקום שבחות ולוטר השחר עלות קורם להשכים טוב פנש כלועל
 ררך על חחפלח קורם רוקא לוסר  שמצהה וכיוצא תהליס כגק הואברוך
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 שכת1ב וכמי שיחפלל ק1רם מק.ם של שכח1 ארם יסרר ישלם ח,"יש"מרי
 תקובל שלא התפלה על הסקטרילם נכרת'ן תהל'ם פס1קי 'ר, שעל ש'סיפן
 תוטור. לא ררך על כר,תה לש1ן רופרה פסוקי לשו, פירוש וכןכרצין

ריב
 כל כלחישה יאטר היחיר שנש לרקרק צריך בקהל חהליםכשא1מר.ם

 ו"ל רירמתש"א אב"ר שסואל שטהר"ר ישטעתי הש"ץ. שאומרהפסוק,ם
 בשני מתאיטה אינה שאם קאר"כ שק1ר.ן בר.1קנ, נאה טשל וה עלררש
 חהלים פסוקי כן לכלום, שוה אינה כוה וה טשולבים שהטה באופןחלקיה

 כלל. חיכור ש,ם להם א,ן :הנה הנה פסוק.ם וכשסרל:ים לוה והסח1ברים
ריג

 שכת1כ תתברך כנ1ן התפלה, גסרר טיוסר שלא חכרכה בס1ף יאסרלא
 שבע.ם שאחר 1בקשה י1ם בכל מעמרות אחר רצון .הי א: טאמין אנ.אחר
 יאמר אלא וגי' ה' אחה בר1ך יאטר לא הבקשות כל ישאר פסוקים1שהים
 אחר ברכה לתקן ארם לש1ם רש1ח רא.ן השם הוכרת בלא תפלה שוטעכרוך
 סאר1ן יתחיל א:י הכנסה לב.ה כשהולך היום הא'ר 1אם התלמור.חת.מת
 הקרבנות 1סרר טעסרוח להום.ף שהות ל1 יש 1אם התמ,ר, פרשח אחר ערע1לם
 ישתבח ער שאסר מכרוך כך אחר להתסלל י1כל כן פ. על ואף אחריהת.כף
 סרר לסרר. רא1י א:י הצכור עס ואילך אור ט.1צר להתפלל שיוכלכאופן
 בעטירה שיאטר רהתנ1 שאכאר, כטו יירבר אחר תיכף שבמעטר1חקרגנוח
 הה1א ל'1ם השיך בראשית מעשה סרר ואחר,הס כחיב 1לשרח רלעטור:,רבר
 לא ורבון רב1: ער ונו' פינחס ונו' טוירבר כך ואחר במעטרות שהואכס:
 נ' ואחר אחר כל יאמר ונו' צכאות ה' פס1קים ונ' הישועה לה' עריאטר

 .אילך פסוקים ומנ' הנ"ל, רגון נס .אמר ליצלן רחמנא ריתחא עירן ואיסעסים,
 שיהא מלפגיך רצון יהי עולם של רכונ1 יאמר :או ונו' הצאן טן ואם נםיאסר
 1כומנה בסקוטה החטיר עולח הקרכנו כאלו לפניך וטקובל חש1ב שפתותינוש.ח

 ע1לם של רבונו יאטר 1או הטנחה תורת וואת ער טואם 'אסר כך ,אחרכהלכתה
 הקרבת. כאל1 לפ:יך ומקובל חשוכ שפתות. שיח שיהא טלפנ.ך רצין,הי
 'קרש בהם 'נע הטסיטח הט:הה פרשח יאחר וכי', במקימה נרבהעולת
 לא הססימת חכיחין סנחת סרשת ואחר וכו', טנחה הקרכתי כאל1יאטר
 החטאת פרשת ואחו' וכו', חכ'ת'ן סנחת נרול כהן הקריב כאל1 'אמרחאכל

 שנתחיבת. עכירה עכרחי אם עולם של רכ,נ1 .אטר תשרף באשהמסימח
 ס"ר ס.מן טהרי"ל כתשובת הוא כן 1כ1,. טלפניך רצון יהי חסאת קרכןעליה
 פרשח שאחר כתכו הנ"ל ברכה 1עטק מהרש-ל אגן הברכה. ועטק טשה1מטה
 אבין לא בעניי ואני וגו' אשם נתחיבתי אם הנ"ל כלשון כן נם יאטרהאשם
 סבירא אליעור ר' שהרי חלוי אשם הקרבת' כאלו סתסא יאפר לאלטה
 רהלכתא ה' ס'מן רעה יורה כט1ר 1טוכח '1ם נכל חלוי אשם ארם פחנרבליה

 הקרכח, כאלו לומר נהנת. ולכ; לעורה, חולין טביא כאן שייך איך כן 1אםכוותיה
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 שלטים פרשת יאסר האשם פרשת אחר - קכלתי. שכן וכסרוסני תלויאשם
 שלם'כם ער ונו' שלמיו 1כח את המקריכ וגו' רבר ונו' סירבר צובפרשת
 פרשיוח סירר הברכה שבעטק ס' על אף וכו', שלטים הקרבתי כאלוואחריה
 נהנו ההוא פרר פי ועל סאור, ונרול קרסון היה הסעסרוח ססררלרעת. כי בסעסרות הכתוב טטרר ל111 ראיחי לא אמ הנ"ל הקרבנות לכלאחרוח

 לומר ברכה כעטק שסירר סה ל' נראה אין וה וטסעם עהה, ערהקרטו:ים
 פ. על שאף יסים ב' בריאת רהינו בראשיח מסעשה פרשיוח שני יוםבכל

 טעמו לי נראה כן סררם לא הנ"ל שטסרר פאחר כן אוסרים היושכפקרש
 צריכין שהיו סאחר רק אחר 'ום פסעשה יותר לוסר ראף היה לא כסקרששגם

 פנוי שהוא מי וראי יטים נ' מעשה לקרות הוצרכ1 גברי לתלתא פסוקים י'לקרות
 הקורא כארם יפש נ' סעשה בקריאח הפסיר לא פרובה כהשכסהומשכים
 רהינו יום, של לשיר השייך והמוטור כהנים ברכת יאסר כן אחרבתורה.
 צ"נ פ"א צ"ר פ-ב מ"ח וה אחר וה הים'ם לכל וסשם ניר ס1סור א'',ם
 הקרבנו כאלו וכר שיהא טלפ:יך רצון יה. עולם של רבו:ו יאטר השיר ואחרצ"ב.
 השיר וששרו ברוכנם ולוים כמעטרם ישראל ועפרו כמוערו התמ,רקרבן
 פטוק. וירלנ ונו' לה' וערבה הפסוק יאמר כך אחר כשבת. פלו:י ליוםהשיך
 ער וכו' ועכ,ציו מכונו על וסובח 'סורו על הה'כל בהיות אלה כל ערהמנסה
 ויאפר עונותינו ער סועכשיו לרלנ 'וכל לחאריך פנוי אינו ואם חטאנו.אשר
 נסירא. ער וכו' אבותינו ועונות עונותינוועכשיו

ר*ך
 חפנפה פסוקי וכל הנ"ל הרבון נם יאטר ושלום חס רסנפה ריחחאבע'רן

 שבע,ם ככו אני הרי ע1ריה בן א*ע1ר רבי אסר יאסר חטאנו אשר ואחריה:"ל
 ג' אברהם אליהם ויאסר אברהם 1ימהר ופסוקי המשיח ל.פות ער וגו'שנה

פעטימ.
רטך

 וכשפניע הנ"ל, רבק סוכ ויום בשבת יאפר אל הנ"ל סרר שאומרמ.
 כשבה קרבין אינם שנולם ההם הקרכגות סלומר יפסיק קרבנו הצאן סןלואם
 הקטורת כפיסים להסתין שטוב ל' ונראה וכו'. כחיות אלה כל מיר .אטררק
 הצבור. אותו שיאמרוער

רטז
 פיסום לוסר שצריך סילתא 1א'תרחש מעטרות לוסר נוהנ  שאינוומי
 פסוקי כך ואחר טסרר הוה אכת ער ונו' פינחם ונו' וירבר פן יחחילהקס,רח
 הנ-ל. ופטוקים עוריה כן אליע1ר ר' אסר ואחריהםהטנפה

ריז  סרר אחר,חם כו גם שיאטר סוב הקרכ:ות סרר תמיר לוסר שנוהנומ.
 טספר והעתיקו הרב,ם את בו לוכות ו"ל החטיר טור' אכי שהרפשהעבורה
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 אינו החוא וספר בק1נשטנטעא ר'ל1נואנ"1 סנחם מהר"ר שחיכר חיםררד
 הסובח .רך על א1ח1 ושחט פסוק הקרבנות אחר לפח1ת יאמר או כללמצוי
 ה'. לפניצפונה

ריח
 הנ"ל הקרכנ1ת םרר ל1מר פנא' ל1 שא.; הכגסת לב,ת יב1א סתאחרואם

 וכו' 1כך טוככך להתחיל ויכול הנ"ל העבורה סרר לפח1ת שיאסר ל'נראה
 הצבור עם להתפלל שהות עור לו יש 1אם ארץ. טקרמי מראש יאמר1אל

 התפילה. אחר יאמר הקרבנ1ת וסרר ואילך אורטיוצר
ריט

 קריאת 1ל1מר להחסלל יקר,ם לא אכן כהשכמה, להתפלל יש החורףבימות
 וסנם, שהנ.ע ספק ש1ם בל' ל1 בר, שיה,ה ער וחפ,לין צ.צית 1לכרךשמע
 או טסנו אטות ר' טרח1ק קעת עמו הרנ'ל חכירו להכיר יוכל שאםרהינו
 שאמר סברוך שיחפלל כרי הומן שכהמשך כעיני ונראה תסילין. הנחתומן
 לקריאת הראוי וטן ינ.ע כנ"ל חכרו שהכיר אחר עשרה 1שט1נה שמע קר,אחער
 ,1תר רטוב מלכו, הספק ש.צא ער ימתין ה1א רע.בא י1מא ואם 1לתפ.לה.שטע
 הרבה הברכ1ת ולומר אחר רנע אפ,לו מלהקרים משעה ,ותר וסן לאחרהוא

 לכל גרולה תשובה סרר שסהר,"ל 1מצ.גו הנ"ל. מצות .ר, לצאה ולאלבטלה
 בטע1ת. לילה בע1ר ותפ,ל'ן טליח שברכ1 עלהקהל

רכ
 הסכים כך בשר, כל ר1פא רק בשר כל חולי רופא לסתם אין יצרכאשר

 פ, על הפוטקים ושאר הברכה 1עמק ו"ל מהרש"ל הנאון כשם משהטטה
 שא,ן פולין ברפוסי שהנירסא ל. נראה נשמה באלק, כתלמ1ר. מכ1ררתרא,ה
 לש1ן אעלם נופל רא.ן עיקר הוא ,צרתה 1אתה בראתה אחה אצל בינורס.ן
 נ1הנין. 1כן ב. לשון שפיר שיך נפחתה אתה אצל רקבי

רכא
 ער1ס'פ, טלב,ש עבר, עשני שלא ני., עשנ' שלא רשחרית, כרכותסרר

 שעשית הסים, על הארץ ר1קע כפופיס, ווקף אסור.ם, סתיר ע1ר'ם,פוקח
 הפעכיר ישראל, עוסר בנכירה, ישראל אוור נכר, סצערי הכין אשר 8רכק כללי

 נא והערב וכן בו."1 1,ה, אבותינו יאלקי אלקינו ה' מלפנ.ך רצון 1יה,ש.נה
 טנביה כרכת כלל. לאמרה שאין גראה ג1פלים סוטך כרכת בו.":. כןנם

 והביאו בתש1כות,ו ררוסטר פהרר"ש שכתכ כמן לאמרה שאין אףשפל"ם
 אחרי סקום סכל ברכה עסק הנקרא בספרו שעפטל אברהם מוהר"רהחסיר
 לצאת לי נראה הוה כאנטא קניא קטיל לאו 1הטור ל,סורה סעם כחבשהטור
 הרע1ח. לכל ספק ירי יתא 1כוה באמירתה החון על אטן לענות חוכחוירי

 החון אפ.לו כלל לאמרה שלא פתח,' טהר"ר האב"ר ביטל כוחביאחר,
 עסה והסכמתי הנון טעם ל'ואטר
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רכב

 טוב.ם חסרים :ומל אחר הררד תטילת 'אמר לררר בהשכמה שהלרטי
 ישראל.לעמו

רכג
 הסיום וכו' שמ,ם ירא ארם יהא לעולם בהן שיש פול,ן רפ.סיבתסילות

 עמרם רכ הכיא בטור.( רק בחפ'לה ע:'ן וה ללשון שאין ויאמר וישכם רהינושבו
 לעולם שנם ואפשר ההשכפה למעשה רק לאסרו כתכו לא והוא כןשכתכ
 קצח ענ,ן כן נם לו ,ש אמ.רחו אכן לטעשה כן נם רק לאסרו כתכו לאוכו'
 כלל. לאפרו שלא נכון ויאטר ביישכם כן שזדןסה

ו-בד
 וכן כע'נ, ישרה שאהבת  כשאהכתך פול'ן רפוס נירסח אנחני באכלנם

 שיש ה'ש,עה על רקאי נטעה שלא כרי ,שעינ, טה לוטר נטנעין .ש בטור.הוא
 מה פ,רוש, האטת ,לפ, חירוף, רה,. ושלום חס הוא בר,ך מהקרוש לקבללנו

 לימר .ש לאחרים. ישעינו סה כפירוש אמרת, ולכן לאחרים סושיעין,שענו
 שהולך מ, כשחרית. ישראל שטע אחר וער לעילם מלכוחו ככור שםכרוך
 קכ"א. כס'מן לסעלה נכתכ וכו' בהשכטהכררך

 ייסי א81וג 1נ1 שמר ינרוך ימק' ות"ייין ס,ית ן, לנרך עהנין 11למא 9רוגאמז"ר
 תיקונן סדר אכחוב בראשונח ואילך' שאמר מבדוך חדינים זחבחוב קודם המתורזיןריניהם

 וברכהן. וחנוטזן לבישתן כךואחר

רכה
 הטעמ מפני לכן רוקא צ.צית של הטלכוש שיהיה נוהר,ןהטרקרק,ן

 ציצית של הטלכוש שיה.ה צריכין ונם ילכיני בשלנ כשנים חסא,נם יה'האם
 ורוכ.. ראשו בסלכוש בו לכסות שצריכין טמנ. כך כל:רול

רכו
 אם ללבשס אין לכן בצ'ציה, סחייבוח אם ספק יש סשי שלוהטליתוח

 על ולא ההוא המלבהמ על ר,קא ,עשה והברכה הטצו.ץ, אחר מלבוש לכשלא
 סשי.של

רכז
 ,היה אם כ. ורוב, ראשו להחכסות כרי ש.עור קטן כטלית שיהאלראות

 הוויל"ן לבטלה. ברכה יהיה כי עב.רה ליר, הבאה סצוה יהיה סהש.ע,רקטן
 ואם מחצ,1, י,תר פתוח צררין כשנ, שיהיה צריך ציצ.ת ב, שע,ש'ןהעס"ר
 עיצ,ח יר' כו יוצא.ם ,א.ן מצ'ציח פטור טחציים למטה ער פתוח.ם ש:יהםאין

 פת,ח שיהיה ק,רם ציצית בו שתלי אירע ואם לבטלה. ברבה הו.יהברכה
 מ4 פ' רגא 8-ז ן מלקפ נקגי* 11' זשנ,ו יג"1וי. י'" זנץ : מינן מ9" ר ג"נית.(
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 תעשה משום ויתקנם ויחוור הציצית שית.ר ער מועלח הפתיחה אין טחציו,והר
 העשו'. מןולא

רכה
 שתחוב וטה הקשרים שנעשו אחר נורלין ."ב הוא הצ,ציח אורךש,עור

 בכנף תחיבחו קורם שכחחלה נמצא בכלל, א.נו לסטה תלוי שא,נובכנף
 מהח.טין אחר רק ראפ.לו לומר ראסשר לי ונראה נ:רל'ן. כט"1 להיותצר.ך
 כר, נשאר אם ו"ל חכסינו הכשירו רלא פסול, הוא הוה סשיע.ר קצרהוא
 ל.שנא ר"ק .כן הראוי, שיעור בו היה .סע,קרו החוט נטסק אם רוקא רקענ.בה
 ציצי" רגרר)מי ולישנאתשאר

 רברי ער לסמוך אוטר אני שא,ן ואף כשר,ם.
 ווהיר ור.ו ארם כל יהיה טקום סכל הרחק, בשעת כוו ציצית לפסולאלה

 הכריכה שאחרי א,רע פשנה 'ר, על אס ואסילו חוטין, לכל הנ"ל שיעורלעשות
 עליו יהיה אל כריכתו ירי על הנ"ל סש,עור קצר נעשה הכרוך שחוסראה
 קצר חוט כמקום יותר ארוך אחר ח.ט ולשום הצ,צ,ת ולפתוח לחוורלמשא
 לבטלה, ברכה ספק טירי 1,צא רציצית נרולה סצוה 'בטל שלאכרי

רכט
 נוהנ.ן, וכן בשינ.ם, רק בסכ'1 הציגית לחתוך שלא כתב טשהבסטה

 ירי על בכנף לתחבן ראין לי נראה זה וממעם כרול. עליהם תניף רלאסשום
 קוץ. 'ר' על רק סכק אוטחם

רל
 הקרן פן מרוחק יהא שלא ככנף הציצ'ת תחיבת במקום לרקרקצריך

 אנורל. קשר סטלא יויר לקרן סמוך יהא .לא בנירל איבעות סשלשהיותר
רלא

 הצר סן הקרן על תלוי שיהא רה"נו הקרן על נוטף שיהא צריךוהציצית
 הקרן. תחת תלף שיהא ולאבשיפוע

רלב
 חתכן ואם הראשון קשר ש.עשה קורם לטטה הצ.עית חוטי לחתוךיוהר

 העשוי. ם, ולא תעשה טשום 6סולה כךאחר
רלג

 ונם הפוסקים ורוב ו"ל החס.ר סורי אב' טנהנ פי על הכריכותסרר
 "נ. הב, הא, ח', ו', הוא ו-ל סהרר,"אהסקיבל

רלד
 החום.ן ראשי כל לקשור פרקרק שה.ה ו"ל החסיר אבי לארוניראיחי

 ער.ך. בשלחן הוא וכן שררותיהן, יפסוק שלא כריטלסטח
רלה

 נקבים כי עושה היה קסן שבציצית ו"ל לטורי ראיתי הכוונות בספרכתוב
 שוויה ב*פן משם הצשית סתיא )היה כנ6)ח טר' כנף בכל להן הלסמ)כש
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 הנרול הפקובל שהנהגות פי על ואף כאן. ער לח,ץ, מתגלה הציצ,ת בהינתכל
 שאנ' מפני סק1ם סכל לראשי עטרה אענרם הל טהררתא רהינ1הה1א
 תורה. אבותינו' טנהנ לשנות רצ.תי לא הנ"ל קטן צשית לשון בהבנחטס1פק

רלד
 שבטלית הציצית אח גם נרול טלית על הברכה ק1רם 1יום 'ום ככללבר1ק

 עשו,ין 1הצ.צית בנר.1 שתחת העם"ר היל"ן או כנפות ארבע רהינו שלוקטן
 חחיבתן בטקום כן נם 1.ברקם הבנר,ם חתח אותם שחוחב'ן סחטתלהתקלקל

 לרקרק וצריך ככפלותן. נפסק,ן שם חוטין א,ן אם לראות כנקב לסעלהככנף
 קטן הטל.ח נם לפטור לכוין גרול טלית על שמכרך בשעה סחשכהלחש1כ

 ברכתו כשעח קטן בטי'ח לסשכש לו 'ש נם קטן. טלית על סנרכה פסור1אן
 אחר תיכף קטן "ל'ת על לברך הרבר 1,פה טוב ולרעת, נר1ל. סל,תעל

 שעל ברכה ירי על עצט1 לפטור שיכול פי על אף היום האיר אם ירי1:טילת
 הטל,ח על נרול כטליח בכרכח1 כ,1ן אם ספק לכלל יכא שלא כרי נרולטליח
 לטלית קורם קטן טלית על לברך מה וסן להקרים יכול אם ונם לאו, אםקטן
 קורם הציציח חוט. להסריר צריך סטנה. לפטור כר' הכרכה יאחר לסהגרול

הכרכה.
רלז

 עטיפה ררך אוחם לובשין שאינם העם"ר התיל"ן א1 כנפ1חהארבע
 כך ואחר אסות ר, היל1ך כרי על,1 ולהשה1ח1 ראשו על א1חו להנ'חט1ב

 וכש"ע. כת"ה הוא כן עיטוף, ירי על נפ.ק ראן'לבשנ1
רלח

 קורשא עם שכינתא לתחר בציציח אלכיש יאסר הצטית ש,לבשקורם
 סצ1ח לקתם כרי יאסר וה ענין פכין שא,נו 1סי סנפ.לתה. ולהקיסה הואכריך
כוראי.

רלט
 העטיפה. בעת כציציח להסחכלטוב

רמ
 ש~1לח הפ1סקים וסשפעות לאחריו, ושתים לפניו ציצית שתי שיהיוירקרק

 לפחות מעלי1 הטלית שיפול טפנ. לכך לרקרק יכול אינו ואם יתא. אינווה
 תפלת כשעת לאחריו וב' לפנ,1 ציציח שת, שההי1 ליה ראפשר ככל.רקרק
 לקמן. עין עשרה.שסונה

 *(רמא
 שרנילים כפו יחר הצ'ציח .קש1ר אל עטיסה שאחר ליוהר שיש לינראה

 כ"נ בם.טן הלכ1ש רכרי לפי כי סעל,הם הטלית יפ1ל שלא כרי אנשיםאי~ה
 סן וכר לספוקי, ראיכא פשטע יוסף הבית רברי ולפי הוא, ראיסוראסשסע
 וה. באופן .קשרם אם לאחריו ציצית כ' אין הרוב עלרין

 בתאצקגינאל. משובשים רמ-ז עד מכשן חמספריס.(
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רמב

 לרקרק שיש שנים מאות כמה יפני שנתחכר נן הנקרא קטן בספרראיתי
 שיחקיס בענ'ן למלבושים ח1ץ מלכוש.1 שתחת פ5טי:תי1 אחה ציציתשתצא
 הארם ,היה הציצ.ח ראתת יר. שעל ה', סצ,ה כל את ווכרתם אותווראיתם
 'וכיח. לנאף שרצה סי פ:י על הציצית שטפח1 עוברא והה.א הסצות, לקיםנוכר
 שלכש קטן כטלית במא1ר .1ם בכל כן טרקרק ו"ל החס.ר מורי אכיוראיחי
 ימ"ש. שקור'ן הנפש לביח ח1ץ מהצטית אחת שהוציא פלבישיןתחח

רמג
 שלביש פ. על אף טל.ת עט,סת כלי כשחר,ת יתפלל שלא לרקרקצריך
 1כר"ר בטל.ת. כן נם יתעטף בכ'תי מתפלל א1נס ירי על אם ואפיל1בציצית,
 עיטוף. בלא שמתפלל מי בעונש מארהחמיר

רמד
 הכסא לב'ת שהלך כנון חיכף ללבש1 לחוור ורעת1 טליתי פשםאם

 ולברך. לחוור צריך לא1 ואם 1לברך לחו.ר עריך אק עלי1 קטן טל'ח נשאראם
 לחוור צר,ך בינחתם רעת1 שהסיח א. מ,ר ללבש1 לחוור רעת1 היה לאואם
 רלבוש פ. על אף כש"ע כתוכ כן עלי1, קטן טלית נשאר אם אפילו.לברך
 להקל. כרכה ספק עליהפלינ

רמה
 בערכ וכן לכרך מח1,ב מצויץ מלביי~ 1ל1בש כשרוור צהר.ם ש.נתאחר

 ממרחץ.כצאח. 1כן לכרך, מח1,ב כצ,צית שכת של מלבוש לו ויש מלב1ש,1 כשפ1שטשכת

 והטלית. הציצית קלקילד'בי
רמו

 האחר.ם חוט.ן אם כשר ע;יבה כר. נשאר לא אפ.ל1 אחר ח1ט נפסקאם
 :שאר ולא שנ.ם נפסקו ואם שכריך. מה עם נ1רלים י"ב רהינ1 השיע1ר להןיש
 פסול. ענ.בה כרי בהם נשאר אפיל1 שלשה נפסקו ואם פס:ל. עניבה כר.כהם
 שפס1ל כנקכים תליית1 בסקום א1 הכרוך במק1ם למעלה נפסקו ראם שכןוכל
 הכריכה. ירי על כציצ.ת כ1לו נשאר הפסוק שח1ט פי עלאף

רמז
 קלק1ל שים כשיראה תיכף נפש בעל שכל לי נראה אכל הר,ן לפ, והכל

 נתקלקל אם בעעמו סשל ו,קח תיכף לתקנ1 1נוהר וריו יהיה אחר בח1טרק
 בטלבוש שכן כל לתקנו ממהר ה.ה בקצח רק נכברים לפנ, ב1 שהולךהטלב1ש
 הוא. כר1ך הקרוש המלכ.ם מלכ, פלך כ1 לכבר כוו רבה למצ1ההמי1חר
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רמח
 אצלם. צ'צית ח1טי להם כשיש רק בררך הולכ.ם אינםהטרקרקים

רמט
 טקולקל או בל1, בטלית הסתעטפים גרול עון הנ"ל טטעם לי נראהוכן

 שאין לא אם וכי1צא סשמו כתמ'ם כמה בו שיש א1 טלאי נבי על טלאיאו
 חרש. לעש1חכיכולחו

 תפילין.דיגי
רן

 וכותכם תפילין לשם העיבור על שמשניה חטא טירא לקנ1תןירקרק
 יפצא שאם מסונ1 על מקפ,ר 1א,נ1 כראו, השס1ת 1טקרש תטילין קרושחלשם
 כסררן. שלא מתקנן ואינו פ1סלן פסולבהם

רנא
 ראש של בתים הר' נם התפ,לין שני של התיתורא שיה,1 לרקרקצר,ך

 אחר 1,בר1ק פסולים. כן לא ראם נטור ריב1ע מרוכעים יר של א'1הבית
 תפ.ל,ן רא.ח, פעמים וכסה כמה כי צ.רק"ל שק1ר,ן סיהונ, יר, עלהר'ב1ע
 שהבחים רנ'לות מר1בעים ה,1 בתחלה אם ואף עשתחן, מהחלת פר1כעיםשאינם
 0ק1לקל. הר.כ1ע ואו כשטתישנ'ן מוה וה . סתפרר.ן ראששל

רנב
 הנעשים מא1חן כעינ, 1.שר,ם ט1בים מקסטין העשוין כתפ.ליןהש.נ'ן

 תוכ1..( כחק רהויברפוס
רנג

 טלואות רצ1ע1ת להם שיש כיסים בעלי כמה שנוהנ.ן הסעשה רעכע.נ.
 כ11 רבה מצ1ה מקום פכל הן כשר1ת אם ראף לו1, 11 החתיכות1מק1שר1ת

 ואותם ל1. שאפשר פי פץ ר' או נ' על 'חיש לא סהאוסות מוברלים אנ1שכה
 כי לרעח', כהם ,צאו לא שנתישנו ירי על שחור צבע כלי הםשרצ1עותיהם

 פ1עטח בה1צאה לחקן הארם יכול 1וה ססינ, למשה הלכה שח1ר1חרצ1ע1ת
 בסצ,ח. טרקרקים שאינם לכ רוע אם כי וה א'ן לכן ולצ1בען,לח1ור

רנד
 התפיל.ן להניח יכול שאינו כא1פן צר תפ,ל'ן כ1 שמשים הכלי שיהיהטוב

 להפ'לק קורם ל.ר1 ראש של תפילין חבא שמא יסיחש רא.כא 11 נב על 11רק
 ווהו תחלה יר של 1להנ'ח מירו להסירם המצ1ת על להעביר צריך 1ח1 ירשל

 טסנו. לשפור ראפשר ה,כאאשור
 .-נ. י. גנ-י עיין מ,יגץ: משא ר' ג"גטח-(
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רנה

 כריל או סנחישת ההא שלהם הכלי אם לחפילין כבור עתר הואנעיני
 בספינה גם שעסו, החכורה עליהם לישב נוח שיותר ררכים לעוגרי ונפרסוכיוצא
 בשק. הסה אם בו,ק ושאר מים טעט ב1 שיש לטקום השק לתלוחרנילים

רנך
 כשעה אשה תאות טהרהור, לו אפשר שאי סי כתוב ערוךבשלחן
 נכל טהרהורים הנרול הא,סור טלכר לכן להגיתם. שלא לו טוסכ עליושהסילק
 וחפלה, שטע קריאח כשעח לפחות מהרהור.ם מחשכחו הארם יפנההיום
 אסשר שאי ומי עליו, שתפילין כשעה מהפחה עצמו הארם שישטור שכןוכל
 קריאת כשעת הפחות לכל ופכטנו סלב1 עין הארם ירחיק טהנ'ל לשפורלו

 ו.סלקם שמע לקריאת באהבה ישראל בעמ1 הבוחר בין ויניחם לברשסע
 אטת. אלקיכם ה' אנ.אחר

רנז
 1יהניאפ. כירו יתפסם אלא התיק סן התפילין ינער שלא ר"ח בססרכתוב

רנח
 יר. של תפייין שיניח ק1רם סהת,ק ראש של תפילק ,1ציאלא

רנט
 קורשא עם שכ,נתא ליחר כרי תפיל.ן פנ.ח אני יאמר הכרכהקורם

 מצ1ח לקים כרי יאמר וה סב.ן שא.נו 1ם, סנפ'לחה, ולהקימה הואבריך
בוראי.

רס
 עשיחן בשעת ולא לעשיתן עובר ש,היי התפילין ככרכ1ת ליוהרצריך

 בחלל ירו לתתוכ שסתחיל סשעה 'ר של הברכה יתחיל ולכן רעובר. עוברויא
 שנמר משעה ראש ובשל בורוע, שטהרקה שעה ער לסעברתא טט1ךהרצועה
 להנ.חן כר. השניה ביר1 והקשר האחת כירי הקציצה ולוקח הרעועהפחיחת
בראשו.

רסא
 והנסתר הננלה ררך על תפילין הנחת בשעת ל1 שיה.1 שעריךהכהנות

 רק אכתוכ לא לכן כוונה לנו אין כסעט שברורותינ1 וטפני מאור רביםהטה
 הוא ברש שהוא שיחש1ב רהינו בס1ר שכתוב סה 1ה.א צריכה היותרהכוונה
 כיציאח נסלאוהיו שעשה כמו כרצ1נ1 ככל לעשות יכולת לו ויש ומיוחראחר

טצרש.
רטב

 הראשינה ונריכה הנחה, כשעח ר' כם'ן הורוע יכוף יר של תפילקכשיניח
 ססקומה. לזוז ת,כל לא לפען הקצ.צה אחוריתהיה
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רסג
 נ' האסצעי האצכע וסכיב שכעה לעשות .ש הור1ע סב.כהכרינוח

 0ספר שני. בפרק אחר ופעם ה,ר לכף סטוך כפרק סעסיס כ' רהינופעסש
הכוונות.

רסד
 לצר הע*פ1נ"ן מן שלטעלה העב בכשר הוא יר שי תפילין הנתתטקום

 אחור. ראש1ן כפעס הרצועה לכרוך שטוב לי ונראה הלב. נגר רהתנופנש
 בנריו יר. על מטקופם '1111 שלא 1קנועים תקועיס 'היו כן יר. שעלהקצשה
 הנחת אחר שה1א ה!רוע סכיב כהלכתן כריכתן קורם טמקומם יתנרנר11לפחות
 סלכר צריכה שאינה ברכה :ה1יא :לברך לחו1ר טטרך ואו ראש שלתפילין
 ראש1נה רהנחה נר:ל איסור רהוא ראש של אחר יר של הניח כאלו נראהשיהא
 לרעח שא10ר הקציצה על יכרכנה ולא רליכא. כסאן חחשב יר שלכהסילין
 .בעמק בה טפקפק שהלבוש אמ לאשור, פהרי"ל כתכ וכן ו-ל,מהרסא"י
 ההירו.ברכה

רטה
 לקצהנה. תטיר סמוכה שברצועה היו"ר שתהיה נרולה וריו1ת צריךנם

רסו
 סב,בות אחת פעם רק הרצ1עה וכרך יר של תפילק שהניח אתרתיכף

 ספק הף חנחחן קורם אחת ספעם יוהר יכריך שאם ראש, של אח יניחהורוע
 הוא. גרול1אשור

רסז
 ראש של כשסניח ב!ה גרולה !הירות צר.ך לכ; תפילק. לתלוחא10ר
 שסונחין ער השניה כירו והקשר האחת בירו הקציצה שיאחו לרקרקשצר.ך
 סתלכתן. הראשעל

רסמ
 השנ.ם כק לא שער בטקום הראש בנובת הוא ראש של תשליןמקום

 שכה רבה בנשוה ים'הם כי ימאים שאינם 11 לא ש0ה אותן הטניחיןואותם
 תפייין טנח רלא קרקפחא ויהו, תפ,לק בטצות שמו ויחור אטונתנותלף

 1עונש1 לבסלה כרכה הויא הכרכה גם רק בגופן ישראל פושע' חו"לשקראוהו
 סנשוא.:רול

רסט
 ה' ב.ראח עצלוח ירי על רק כהלכתן טינחות הראשונה 3פעםואם
 א: העינים בק ער שער ססקום שנ1פלין בענין טהקצ,צה רח1ק הואשהקשר
 צריכה  שאינה ברכה והויא לטקוסן שטחוירן סעם בכל ולברך לחוורצרין
 בשם כח1כ כרכה בעסק אכן ההוא. גר1ל טעונש פעפים כסה כתבח,וכבר

 יהא ולא סמקופן, 111 אם לברך אק הוה בוסן רעכשי1 סלובלק ו-לסהרש"ל
 פוטק בשוס עור נסצא לא וה שר.ן ספנ' אכ; לקולא. כרכה וספק כרכה טפקאלא
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 טאמצ, בכל "שתרל הי רכר אל וחרר ה.רא לי נראה לכן רבתראי בתראיאפילו
 מהורקח הקצ,צה תהיה כך .ר, שעל בא1פן חמ'ר עשוי הקשר שיהיהכחו

 הקציצה חהיה נ,לוח ירי על 1אם המצח, על סשם להשמט תוכל שלאבשער
 הצ1רך. 3פי הקשר לשנות בור,ו1ת ישחרל רק יתרשל אל שער פקום עלרפ1,ה

רע
 בראש, תם.ר מה1רקת הרצ1עה עם הקצ.צה שתה.ה טוב אחר טטעםנם
 כוה. .ש נרול שע1נש לח1ץ סנים מצר הרצ1עה תתהפך שלא כר,והוא

רעא
 וער. לעולם מלכות1 ככור שם ברוך תפיל.ן ברכית אחריאפר

רעב
 אכל 1לברך. לחו1ר צריך ת.כף ולהנ.חן לחוור ארעתא התפיל,ן הסיראם

 לכרך. צריך אין עלי1 הן )ער-ן למק1מן להחו,רן ארעתא סטקומן הויוןאם

 ואילך. שאמר מברדך התפלהדיני
רעג

 כסליח חאחו או שאמר ברוך אל כה:יען לשי:1, יוה הכינ1ה בספרכתיב
 פסוק. ובכונת בכ11נתם שם 1האריך כאן. ער ס:.ך, ננר שהם צררי1בשנ,
 בנסתר1ח. עסק לנ1 1איןדומרה

רעך
 ועפירה היש,בה 1אופנ. עשרה שמ1נה ער שאמר טכרוך הפסקהרינ.

 ערב,ה. בתפילת שכחבת. נס1 הם ר.נ.הםושאר

רעה
 3תכ לה' הורו קורם פולין רפ,ם תפילות בקצת הנרפם יטלל רם.פס1ק
 לאמרו. שאין הנ"ל רמרינה ראתרא סר. שהמה טשה ובמטה וכלבושטהרהל

רען
 ל1סר רצונ1 חופור, לא מלשון כן ש:קראים בלכ1ש כתוב רוטראפסוק.
 לאמרכ לרקרק צריך לכן תק1בל. שלא התפילה על המקטרי:ים כלשכורתין
 שכחוב פעוברא וראיה נריל וכותו בגעיסה שאוסרם ומי כסלה. מלהבנחת
 ל,ה ומ*חי הראשונים 1יניצ."א רפוס הסחוורים בראש הגרפס צרקכטעגל'

 גראה בחתו שה,ה מת אתר ארם להשטש נראה שב-ירם"ש פשה בפטהגם
 נעים. כקול הברכות שאמר על נרל שוכוחו להשמש אטר ההוא והפתלקל
 מאור. נר1ל שכר1 1יהיה וה רבר לכו אל ישים הח.לכן

רעז
 עתיר1ח השירות שכל ב:ינ1ן, לתורה מומ1ר לוטר שצר,ך בח-חכתוב
 לת1רה. מטומור חוץלהתבפל
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רעח
 ולאסרו לחוור צריך כוון לא ואם יר,ך, את פותח כפס1ק לכווןצר.ך

 של כנו גן וחוטר טקל ללטור 'ש 1טכאן ערוך. בשלחן ה1א כן אחרח,פעם
 אפילו לחוור שעריך שטע רקריאח ראש1ן כפס1ק טכוי; שאינו לפי 1חומרקל
 סקום טכל כו1נה חסר1ן טפנ, להוור לנ1 שאין הבתראי שכתבו ה~הכוסן

 לחו1ר. "ש אל1בפס,ק.ם
רעט

 רה1רו. כמלאפ1ם ולא כחולם ה1א ושס,ם ארץ עלהורו

רפ
 תחלה וטור,ם וסוף תחלה אכות רהינו ח,1כא במק1ם רק לכר1עאין

 טורים אגחנ1 כנ1ן איסור, הף סקוט1ת ובשאר רעלינ1, כ1רעים 1אנחנ1וס1ף
 לכרך לך תשחחוה לפגיך ק:טה 1כל רור, ר1יברך משתחוים לך השמים 1צבאלך

 להשתחו1ח, רא1. אין ח1רה רספר בכרכ1ח וכן רנשסח, לך ס1ר,םאנתנ,
 כסהרי"ל כן ומ1כח הירור ררך מעט ראש1 לכ1ף הסנהנ קר1שה בעמיתרק
 רף ברכה רעמק הגהה בעל תמ,הת נתישבה ובוה כלל. השתחוואה ררךולא
 וה. רין על טהר."ל עלמ"1

רפא
 שסכפר,ן עליהן שכתב סג1לות בעשר חרר.ם כספר 1כתוב ל:גן. ישויושע

 בשסחה 1.ושע שקורא סי ה.א טהן שאחת 1עינ1, סינ1ף בל. ארם של עונוחי:כל
 ומפנ' סוף. ים קריעת בשעת 'תירה כשמחה 'שראל שאמרוהו כט1וכנ'נון

 כתורה. כקורא הטעסים בנ'ג1נ' לאומרו בעצט' נהגח'וה

רפב
 שאמר ברוך קורם ותפילין הציצית על סברכין כשא.נם נכשליםרב.ם

 באסצע רהף להפטיק אסור שם כי לישתכח, ויהשע כק עליהם סברכקשאו
 ב.ן רהו. אור *וצר 'שתכח כין והנחחן בברכתן להפסיק יותר וסובהפרק
 להססק יבא שלא כרי שאסר כרוך קורם להניחן טשניהן וטוב לפרק,פרק
 עם שטתפלל כגון לפרק פרק בין להניחם טותר הרחק בשעת לא ,אםכלל

 .וכל לא עליהם יסתין ואם ציצית אן תפיל.ן ל1 היה לא שאטר ולברוךהצב1ר
 בלי בנקיוה חפילק לשסור יוכל ולא נקי גופו שאין סי או הצבור, עםלהתפלל
 לפרק. פרק בין להניחו 10חר כוה לא'ש קצר וטן רקהפחה

רפג
 שהש"ץ חתן לכבור או ת1רה ספר לכבור הכנסת סבית יוצאיםנשהקהל

 יכול ארם כל אין ובזה רכור כשום להפסיק רשאים אינם ואז נשמחאופר
 שום אק הפרק 1באמצע עסו לרבר שיתחיל לסי להשיכ שלא בפרםלעטור
 סוכ לכן רעלטא, לאינש ולא נכבר לארם רהחנ1 הכבור טפ:י להשיב רקהיתר
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 אם ואו הכגסת לבית ח1ץ שילך קורם 'שתבח סוף ער ואילך טנשטתלנסור
 לרכר הוא שיתחיל יצרו יתקפנו ואס א'ס1ר שום אין ארם לכל שלוםסשיב
 פרק. גבאסצע איסור,ה אלים לא מק1ם טכל הוא נרול שא'סור אף חבירועם
 הש"ץ שיתחיל ת,כף הכנסת לכית 1התן חירה ספר שי1ליכו אתקן ח.לי אישרואי
 והנה הכנסת. לכיח שובם ער שאסר בבריך יחחילו לא והקהל שאפרברוך
 בחתן אכן בס"ת, 11 חקנה לחקן ב1ער שהיחי לטהר לבאש הססתעו,כנ'
 טעם. בלי עמרו על עו0רהרבר

רפד
 טכרוך להחפלל ופן לו יש אם רומרה בפסוק. הכנסת לכית שבאסי
 שאסר סכר1ך להתפלל .תחיל אור .יצר הציב1ר שיתסללו ער 1אילךשאמר
 ואם וישתכח, ר1ר 1יכרך ער והללויה אשרי שאמר ברוך אחר אסר לאו1אם
 כקרשו א' 1הלל1 השסים סן 1הללו 1אשרי שאפר כרוך יאסר ומן לו אין לוהגם

 נם ואם וישחכח, ואשר. שאסר בר1ך .אסר ומן ל1 אין ל~ה נם ואם1ישתכח,
 חשיבא, הצבור עם רתפלה הצבור, עם אור כי1צר יתחיל וטן לו 14ןלוה

 שאמר כרוך כלי התפילה אחר 'אסרם סקצתן הן כ1לן הן שירלנוהטוסורש
 התפילה. אחר יאמר שאמר ברוך ער עולם מארון 1כןוישחבח,

רפה
 לבית להשכים 1רגיל וור.ו שוהיר בסי רק אינ1 ןה שכל בעינינראה

 או סלבא איחר אונם או משנה יר, על רץ הצכ1ר עם פחפלל ותמ.רהכנסת
 או כנ"ל יתפלל ואם לתפ,לה להשכים חרר שאינו ט' אבל כנ"ל,יתפלל
 רוקא החפילה קורם לא1מרם הקכ1ע,ם הומ.רות לוטר י1כל לא הרוכעל

 סטטבע הסרר לשנות ל1 א'ן או ו,שתבח, שאמר כרוך ברכ1ת ויפסירבמקוטם
 בברכ1ת. ו"ל חכסינושפבעו

רפו
 כו שתשרה כרי בעשרה ברכו לשמוע צר,ך הווהר גשם בר"חכתוב
 הער. לעולם הטכורך ה' ברוך שעונה ירי עלהנש0ה

רפז
 בנ', ולא כס' כ1לם וכו' 1מעריצ.ם מסאר.ם לומר ריש סהרי"1כחב

 כס"ם. שמקרישים כשם כקר,שה נם ל1טר ריש כתכ נם טהסור. כן1מ1כח
רפח

 באהכה לומר שלא חולק שום בל. בפשיט1ת כחכ ו-ל מהרר"טפירוש
 ראיה מטעס והנורא הנר1ל יק 1הנ1רא 1הנכור הנרול קרשך בשם כירבה

גכורוהוו.
רפט

 כך ואחר כתפ,1 על הטלית צרר' ב' ישים לשלומ לוהב,אנוכשפניע
 והניכ. אסת אחר ער הלב כננר אותם 1'שם השפאלית כירו עיציוח חר'יקכץ
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 לא סקום מכל שלפנ.1 ציציות ב' רוקא ליקח בחררים שכתוכ פי עלשף
 לפני1 ציצי1ת ב' ש.היו סחויב הפוסקים רברי שלפי ומסני יל טהרי"אמסנהנ ח11~

 ףל מהר=א תלפ1ר שחיבר יונה ככנפי טצאתי בותבי אחרי לאחר.1.1ב'
 יכוין כחרת וכנו אל וכשסניע ח~ם, ורכרי1 ער כירו לתפשם שישהנ*ל

 לי 1נראה בקצרה. הכוונות מספר העמ.ם, טכל בנו כחר שאו סיני הרלמעמר
 ל1 גחנו 1נם 1ניצ1ל האש ככשן לת1ך להשליכ1 כפוח היה כאלו 1יוכורשיכ111
 כרת ונרולה ממשלה ,א'11 השקר כרת אוכלת אש א,זו כי 1נרולה,סטשלה
 לעיל. שכתבתי כסו התועים מן כשהברלתנ1 לכוין כר*ח כתוב כן כיהאמת,

רצ
 עם שטע סריאת מתפלל א.נו הכנטת לב.ת לבא איחורו ירי שעלטי
 ע1סק הוא ואס ככופר. נראה 'הא שלא כרי ראש1ן פסוק עפחם יקראהציבור
 כסק,ם שא1טר התיבוח ,ננן אוי להפסיק רשאי שאינו ואילך שאסרטברוך
 שנם לי 1נראה שמע. רקריאת ראשון רסם,ק הציבור בנינון עוסקשהוא
 שטע. כקריאח כטו עיניויכסה

רצא
 ב.ן 1לטוספ1ח יר של בתסיל,ן ימשמש ירך על לאות וקשרתםנשאופר

 איפכא. ולא ראש בשל 'משסשעיניך
רצב

 1הטרקרק,ם שכירו. הצ.צית אל הלב ככוונת יסתכל אותו לוראיחםכשיניע
 א1ת1. מורא.תם מצוה ענף שוה חררים כספר וכתוכ א1. אותםנושקים

רצג
 יפס'ק ואו ואר.ר נ1רא ער .אטר לחון קורם 1'ציב אמתכוופתחילין

 שחיבר. החפילה כפ'רוש סטה חון ו"ל הטריוש טהר"ר כתכ כן הח1ן. עללהסחין
רצד

 רומיא רבר שם שאינו ל' נראה כי חי.ם ורבריו לומר רהם לינראה
 לעכענרינ. ילא לעבען ויא אשכנו כלש1ן ופ.רושורנאסנ,ם,

רצה
 מירטישא בק-ק בתפילה ירו בכתב הג'ה שסהר"ל ו"ל טחרר"םכתב

 כעורך, שט'ם ר1ככ ררך על לעורת, לאסוקי ישראל כע1רת ק1טה ישראלבצור
 להניה לטעשה הלכה  שעשה סהר"ל מרברי לשנות לבו ימלאנו טי כןואם

 פאר ורקרק פה וש"ץ חסיר שהיה הל טהררה*ט כן שהעיר אחרוכפרט
 שהאריך כטו לם-ץ בעירנו פה על.הם שקכלוה1 .רי על החפילהברקרוקי
 .שתב-ח. אחר בפירושו הנרפסתכהקרמתו

רצו
 לתפילה נאולה ב.ן אמן לענות טחו,כ אם ררב11תא פלוגתא ש.שטפני

 טעם 'שראל נואל לסים ט1כ לכן הפנים שני רהינ1 ברבר איסור ישא1
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 קורס עשרה משסונה שתים או אחח מלה .יתחיל חח1ן ק.רם או החוןאחר
 הח1ן שים .אם הצכור, לתפלת תפלת1 להקרים אסור ני יותר ולאהצכור
 ע*ו סוטל אמן עגיח של החיוכ היה תפתח שפתי ה' אומר שהטקריםבעיר
 כנ"ל. לעשהן טוכ 1לכן כתקנתו חרס 'עלה כן 1אם הכי ל'ה ראית לטרערין

רצז
 בע1ר .ברכ: קר,ש שא:טר.ם עי.ם .אר להם שיש ואותן האבליםוכן
 ראס עברי, שפ.ר לאו נפשך סמה עשרה שסונה תפלת באסצע הםשהקהל
 לצבור, תפילתן שהקרימו גרול א,סור רעברי נטצא עשרה שטונההתפללו

 ועבירה לתפלה נא.לה כין טסס.קין הרי עשרה שפונה התטלל1 לא עריןואם
 הקהל רוב מיום אחר ער :ברכ: קריש לופר להם אין לכן כירם, ה.אנר1לה
 שיתקנ: וסלבר עשרה. שטונה ש"ץ שיחחיל קורם .אטרו ואו עשרהשטונה
 ממתת איגו ראם אחר לטכשול נרול תיקון עור יש הנ-ל נרול מכשילבוה
 רכא. שסיה יהא אסן לענית שיכולין 1' או ה' כאן שאין פעמ.ם כטה א1כנ"ל
 הפוסקיס שכחבו פי על ראף שבקרושה רכר לומר ה.חר כאן ראין ל.ונראה
 מהם ררוב היכא טק.ם מכל לעשרה מצטרף כן פי על שאף .שן אחרשאם
 אינם נ' או רב' והיכא טצטרפין. שאינם פש.ט ל' נראה לענ1ח יכוליןאינם
 עליהן. יענו הצבור כל אוי כנ"ל ימתנו אם לכן לאספ:קי, איכא לענוחיכולין
 כתפלחו יעפור וכרכו כקריש אחר יקר.פנו הטתנת1 ירי שעל האבל .ראניאם
 טפני ני כוה גם נ1ח רעת. היה שלא אף שלי צי"ט כיא"ר נהנת. וכן לפחחספוך
 טועטת. ככ:נה נרולה טררא לי היה 1:ראנה

רצת
 כל שגמרו אחר וכרכו קר.ש שיאמרו כקלו."ו כשהחפללנו גהננוולכן

 אחר ער עשרה שסונה בהחחלת להטתין צריך היה יהש"ץ תפ.לחס אתהקהל
 כוה. הכנסת בבית נם לחקן אשחרל חילי אישר ואי וכרכו. קר.שנמר

רצט
 שסונה לנטור אפשר אם מחפללין שהצבור כשעה הכנסח לביתהבא

 סותר כ. להתפלל, יתח.ל לקרושה החון ש'נ.ע קורם נע:ר אלהי ערעשרה
 כעצמו יורע אם לגטור, יכול אינו ואם 1לקרושה. לקר.ש נצ:ר באלהילהפסיק
 ער עשרה שפונה לנטור י.כל הקרוש האל של אמן אחר להתפלל יתחילשאם
 כתסלחו יסתין החק עם לטורים שיגיע אי לטורים חחון שיגיע קורם נצוראלהי
 בפלה טלה החון עם להתפלל .תחיל לאו ואם הקרוש, רהאל אטן אחרער

 ופ.ר'ם. נעריצך או נקרש עמ:ייאמר
 *(רץ

 ואוחם כאן. ער ראש כקלות נראה החון עם והטומר'ם בסירכת,ב
 לעיל. שכתוב כסו לכטלה השם הוכרת הוי בומרן השטותשאוטרש
 ש'. ו ע5 הנשש.ש תש* ר-ץ שמרפי 8עש שי י8 מתמל גשר.געאל.(
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רצא
 ופהקח.ן המברך טן יותר אמן העונה נרול :' האמנים נל לענ1ת*והר

 או סצומצם סנ.ן רק שם שאין סקום קטנות בקהל1ת ובפרט ערן. נן שערילו
 במקום כ. כ'ותר בוה ליוהר יש בסעורה כעשרה כשסחפללק וכן יוחרמעם
 עשרה שמ1נה הש"ץ חורח ה1,א וכרכה ברכה כל על אפן עונק ט'שאין
 שאינם רהינו הנורפים על טוטל וה1א סאור כבר ה1א 1עונשו לכטלהברכוח
 אמן.עונים

רצב
 וכן בשליטות, הברכה 3ל הש"ץ יסים טרם אטן לענות יסהרשלא
 ,מלך או כרוך או קר1ש הקה4 יענ1 שלא ליוהר צריך קרושה הקהלכשעונין
 המכורך ה' 1כר1ך רבא שמ,ה ,הא אמן נעניח וכז ריבור1. את החון נסרסרם
 כנ"ל. לרקרק 'ש ככולן בתורה הק1רא 1על ברכ1על

רצג
 סים ברכה א.וה י1רע 1א.נו אמן יאמר שלא רהינ1 יתוטה מאסןליוהר

 ליצלן. רחמנא ,חומים בני1 שיהיו 1ע1נשוהחון,
רצד

 התפלה הש"ץ חורת בעת התפ,לה תוך לע..ן ית1מה לאמן יפהח.קון
 יתוסים האמנים ,ה.1 לא ואו התפלה מת1ך החון טפי ומלה טלה כל1,שסע
 כן. שנהנ מהרם"ק בשם כת"ח גח1נ 1כן בטל'ם לרברים לבו 'סנה ולאב1ראי

רצה
 בעח הכנסת לבית שבא 1מי בי1תר רקרוק צר,ך הקר1ש האל שללאטן
 אמן ש'אמר אחר ער חפלתו להחחיל אסיר לחש תפלת העבורשמתסללין

 יותר. ב1 לרקרק צריך חפלה שוטע של באמן וכן הקר1ש, האלשל

רצו
 לבר שטו כרוך 1לא שמ1 1ברוך הוא בר1ך לוטר לי1הר צר,ך פארטאר

 לומר מח1.בים אנו ברכה על ר1קא ולאו ער1ך. 1שלחן בט1ר הוא כן כיכ:ה1;,
 בת1ך הן השם הוכרת כל על רק רהימא, לפום רהטור לישנא כמשמעותכן,

 הטררש כשם כחררים כתוכ שכן שיהיה, איך א1 תורה כספר הןהתפלה
 סיפרים מרברי מצוה שהיא וכחב כן לומר מחויכ השם ה1כרת כלשעל

 ל1מר.ם א1 שכח1ח הא1מרים א1חם לכן ונו'. אקרא ה' שם רכ, אקראראסמכוה
 שנכשלין סלבר בטלה ש.חה המשיח.ן שכן 1כל התפלה הש"ץ שסחורבשעת
 סופר,ם. מרכרי שה.א 11 מצוה כ.ט1ל בע1נש כן נם נכשלין עור הנ"לבעונש

רצז
 ספר לש1ן אעת.ק 1הנה מעלה. מעלה לרקר ח.1כ א.ן קר1שכקרוש

 אם סרכבה 1,ורר, שמ.ם לה' אתם בר1כים לש1נ1, ווה הטור שהב.אהיכל1ת
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 קרון קרוש קרוש ואומרין שטקר"טין בשעה עהפה שאני פה לבני וחנירותאסרו
 לטעלה עצמן ונושאק תפלתם לבית למרום נשואות עיניהם שיהיו אותםולמרו
 בעיניהם, הףני בעינ, נשואות שעיניהם שעה כאותה כעולם הנאה לו איןכי
 'ש ולכך פמש הגכורה טשי הם שרבריו טלשונו טוכח והנה לשונו. כאןער

 שראש. אף הארץ טן קצח נופו להנכיה רק חיוכ אין לכן רבריו. בכל על,1לסטוך
 הספים אמות וינועו לרכר וססך כארץ, נ,נעים ערין הרנלים שלאצבעותיו
 קרוש. קרוש קרוש נבי בישעי'רכתיב

רצח
 ונראה הקרושה. בשעת לפעלה עיני, ל'שא שצר.ך הנ"ל מספר טוכחנם

 לטעלה רירתו עיקר לעשות הארם נכסף כי בוה הארם שטראה הטעםל'
 שכתבו כענין יאסוף אל'1 ור,חו נפש, ל: ולססור ה,א כרוך הקרושאצל

 באם,רה. ושיכוע אשא נפש. ה' אליך לרור מ~מור 'יס בכל לומר שישהמקובלש
 יאמר ולכך טוסרה הוא 11 וכאטירה הוא בר:ך להקרוש נפש, למסורשטחויב
 בך אלהי רהינו אחריו הכתוב המקרא אחת בנשימה אשא נפשי אחריחיכף
 סטנו 'קבל שלא הוא ברוך בהקרוש שבוטח לומר רצונו אבהטה, אלבטחתי
 לפקטרנ 8ה פתחון שיחן לראונ יש כן יאמר לא שאם הזאת, בעחנפשו
 ל'צל;. רחטנא לרעה סיהו פתח אשראחרי

רצט
 בררן ולא הירור ררך סעס ראשו יכוף וימלך כבור כרוךכשא,סר
 יוקפנו. ה' וכשאוסר כללהשתחיאה

ש
 אומריס הכרכה סי:ם אחרי שתיכף ררצה כאם; נכשלי: רעלפארובא

 בוח. טאר לקרק יש לכן הוא רכ כי אמן ענין כחבתי וחלאטורש

שא
 בבריעה אותו אומרש והסרקרקים ההורא,ת, אל ברוך ררבגן טורשפג

אחח.
שב

 ליוצר אפילו לוטר לצבור אין כהנים רכרכת אכותינו ואיהיאלהינו
  שיס יי כהנים ברכת וטרלנין כאמור ער או"א אוסרים 'ש אכן לחון,רק

 היו מעשיו שכל כתבתי ו"ל החסיר סורי טאבי שראיתי סה ואנישלום,
 נרול.ברקרוק

 ז161. גא' גש, י1אאיש 1ש4,1ן גטגרה 5יתית

שג
 וכן וסנה שעבר ער הסנחה תפלח התפלל שלא נאנס או ששכחטי
 שלא ההיא לתפלה תשלומין ,ש ,מנם שעכר ער 'תר או טעריבתפלת

 חתפ~
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 אחר רהינו לה הסט1כה אחרת תפלה כופןבוטנח
 שהתפ~

 הססוכה תפלה
 לתפלה הססוכה התפלה אתר אבל סלהתפלל, ששכח התפלה זאתאחר
 מה ומן ער נוכר ולא שחרית התפלל לא אם כגון תשל1מין, לה איןשכ,טל
 עור שחרית לתפלת אין אוי שחרית להתפלל ששכח טנחה שהתפללאחר

 תשלומין. לסוסף אין ונןתשלופין,
שד

 הוי כמויר התפלל לא אם אבל תשלופין להם .ש אונס או שוננורוקא
 התפלל שלא לתפלה תשלוטין 1.ש כאונס ה1. שכור לחקון. יוכל לאסעמת

בשכרותו.
שה

 ההיא לתפלה רי שע1ח לו שהיה בע1ר עסק באיוה להתעסק שהתחילמ
 תשלומין ויש כאונס כן נם ה1. ההיא התטלה וטן שעבר ער נטשך1העסק
 טויר הוי עסקו ירי על התפלה ~מן ש'עבור העסק כתחלח י1רע ואםלתפלחו.

 לתפלתו. תשלוטין1אין
שו

 זמן יעביר לא אם סניסו להססיר שיצסרך ממון הפסר מפני אםוכן
 לתפלתה תשלומין ויש סו.ר הוי לא טמ1נו להציל כרי התסלה זמן עברהתפילה
 טויר. הוי להרויח כרי העסק אםררוקא

שז
 הפסר ויחשוב סמון הפסר ש1ם ספני החפלה ומן יעכור לא לכתחלהאבל

 הוה העולם חי סכל הבא בעולם רוח קורת אחת שעה יפה כי שכרה כננרסעוה
 התפלה שחכטל אפשר נם פעולתך. שכר ש,שלם טלאכתך בעל הואונאטן
 סכנה, ל.רי חכא כן ירי שעל ואפשר כירך יעלה לא להרו.ח ס1בר שאחהוהריוח
 ריוח לא אם יורע וטי לטקום שלוחים הרכה כי כי, אנפת כ. אורךכסררש
 בתמיטותך. חעפור אם נטיון לירי ל.רך באההוא

שה
 התחנה בשעת ביריהם עיניהם שמכסין בסה טע1 טטעא רעלפארובא
 עינים, בכסוי לא בהטייה חלוי שהעיקר בהפך הוא החי1כ כי בוקיפה,ו,ושבים
 היפנית, ירו על ראשו להס1ת עריך השסאליח ירו על תפילין כשיש1כשתרית
 ובנסף השמאלית, יר1 על ו'אשו יסה גורועו תפילק שאין ובאשטורתוכפנחה
 סהר~א בסנהני עינים לכסוי ספך טצאתי כותכי אחר, כלל. קפירא איןשנים
 שם. ע'ןסירנא,

שמ
 לסים יש הסנחה תפלת וקורם עשרה שטונה חפלת שאחרבאשרי

 פשה. בסטה כחוכ כן יה, נכרך ואנחנו כןנס
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שי

 שיתחילו )קורם אשרי הקהל שסיימו ער יטתין הכנסח בכית שטכריוהשמש
 הנאון תיקן כן הבר,תו, לקול בשט,עתם טתפלתם הקהל יטריר שלא כרילמנצח
 ,רנקכורט. פה אב"ר בהיותו ו"ל ישעי'סהר"ר

שיא
 כתב שהרפא"' ,אע"פ לצ'ון, ובא שאחר קריש אחר ער תפ,לין לחל,ץשלא

 פי על ואף כיתוז, ח~תא רליה שפיר הוכיח טשה בטטה יתום קר,שאחר
 אחר ער עלי, להשהותן לטשא לארם יהא ואל רע תקרא אל טוב פהיותכן

 טעומר אותן יחל,ץ הי,ם. כל עליו שיהי, צריך היה מרינא שהרי יתוםקר,ש
 הקכלה. סיעל

שינ
 שהי, הוא טלוכלין ו"ל שלמה טוהר"ר הנאון בשם ברכה נעטקכתוב

 כשסאל. רוקא חתפילין לחלוץ שצריך שלמה ר' יונ"נ אותוסכנין

שיג
 אפילו שסלו אחר ער תפיליהן לחלוץ שלא מרקרקין סוהליםראיחי

 חרש. בראש המילה היתהאם
שיד

 בפני,, שלא ויחלוץ אחר בצר יפנה אלא רב, כפני תפילין לחלקאסור
 חולק רכו ראם בטור סוכח וכן רבו שיחלוץ ער יסתין או בלב,ש, הואכן

 לשלחן בהנהות,ו כתכ לא אמא. עיון ,צריך לחליץ. לתלמ'ר, מ,חרתסילין
 וח. היתרערוך

שטו
 חשאר שהקציצה רהתנו ככור ררך לכופלן תפילין קיפול כאופן לרקרקיש
 הר15עיח, בהוך הקצשה שינלגל ולא סביבותיה יכר,ך וחר8.עוחבסקומה

 הספר תנלנל ולא המטפחת תנלנל מוטב תורה טפר גבי שאפר, ררך עלווהו
 וה. ררך על שפירחפותורה

שטז
 תפ.לין לחלוץ ו"ל מהרש"ל הנאון אסר זה שמטעם משה בטטהוכתוכ

 לצררין. עצסו שלק אלא תורה ספרבפני

שיז
 להחב,נן כרי ח' קכ"ר. פ"נ כ"ה ח' פוטור אומר אנ, ת"לח נטראחר
 מנפלאות חכל יגיי שמיך אראח כי כתיב וה רבמזמור הבורא יצירתגנרולת
 ראוריתא עשה מצות שהיא יונה רב'נו בשם חררים בספר וכתוב,צירוחיו.
 לבבך. אל והשכות הי,ם מוירעת אותו ולמר בנרולחולהחכוין
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שיח
 באליך ול~כור חשוכ מוטור ההא כי ואמרו ו-ל המקובלים כתבו כ"המשור

 כרי ותוך לקחתה ירצה אם יתכרך לשטו נפשו טוסר שעתה אשא נפשףה'
 לומר רצונו אכושה, אל כטחחי בך אלהי יאסר המקטרנ שיקטרג קורםרכור

 הוה הטוסור ראיהי בקלף "פנות בתפלות נם נפשו. יקח שלא בה'שבוסח
 הראשק הפסוק שאומרש רק וחנון רחום כמקום אפש בנסילת לאמרוכתוב
 סעפו ס*נ ום,סור שלהם. כחפלות הוא כן וה. למומור קורם וחנוןררחום
,רוע.

שיט
 ראוריתא עשה טצות שהוא .ונה רכינו בשם חרר,ם בספר עורכתוב

 שמצילנו גכלל עסנו תסיר שע,שה שכן יכל שעשה החסרש יום ככללוכור
 שה.ה. ה' ל,ל' מומור יום בכל אומרים אנו כן שעל עור וכתב אריית. שנימבין
 עור וכתב אמו. מכטן שטר, טעת ית' ה' שנטל, חסרים לוכור אחר כל חתבוכן
 אבותינו שהקציפו מה 'ום ככל לוכור ראוריחא עשה שטצות הרמב"ןבשם
 היותו, מיום הקצ,ף בעצסו שהוא מה לוכור שפחויב וחומר וקל בסרכרלפניו
 בקצרה. לשזנו כאן ער אלינו, הקרובים אכ,תינו עונות לזכור אנו חיביםוכן
 וחטאינו יתכרך נסלאות סוכירין לשונות כמה ההפלה בנוסח שישואף
 אנשים בפיוח מאר שגור התפלה שנוסח מאחר פקום מכל אכותינווחטא
 ש,ש ונמצא וכלכ בפה היא הנ"ל וסצוה ש.רברו כטה לב ליתן רנילים איןולכן
 לאחר לומר לעצמי הקסן אני סררת. לכן .ום בכל עשה מצות עבורתכאן

 אני עונם על הוספנו ואנחנו ואינם חטאו אכותינו הלשון, בזה קכ"רמזטור
 לא רחטים מלא סלך וה כל ועל ניותר קרני פשעם בעפר עוללתיהקטן

 לעשהז הנרול חסרו הפליא רק עלינו נסל כחסאינו ולא לנו עשהכחסאינ.
 וכל' כאן. ער בנסו, טכיר הנס כעל שאין אף ונסתרים נלתים נסשעסנו
 ענינ'ם לסרר יוכל לשון בעל וכל הנ"ל לאמרח' לכוונה לב שאתן ואוליהא'
 סררחי כפרטות נפלאות עושה לי שעשה הנסים ועל לשונו. צחות כפ.ה:"ל
 כפי צח בלשק הארטה על היות' מ,ום לי חירועים הנסים כל וכ.רח לעעכילי

 סן אק עצסן וחנסים וכו', נסשי על' .תשוח תוכור וכור והתחלתו,.כולתי,
 קצה הם אלה מסים, אני הנטים ~כירת ואחרי ספר. על יהעלותםהראו.
 נלוים נסים הרכה פלכר לי הנלויים ונסלאוח'ך סניסיך לי ה.רועיםמנסים

 אח'ה ואלו קץ אין עת בכל עטרי שעושה נטחרים ולנמים טלכ'.הנשכחים
 עשרה שסונח אחר הוירוי תוך אותם פ,רש אני וחסא. ה'. נמלנו אשר געלאיף פני אחת חורה 4שלם אוכל לא כעבירחו אוחם ואכלה פעמחם שניםאלף
 שכתבתי.נטו

שך
 עונש ויום יום כגל לוכור ראוריתא עשה שמצות כחררים עירוכחוב

 לופר לעעט. סררתי ולכן הרע. לשון שרברה עלטרים
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 אומזיוסףא
 פבעת שהיתחסר'ם
 רעת, בכלי הרע לש,ןרברה
 כצרעת. לקתה כןנלל

שכא
 סיני הר מעסר לשכוח שלא ראוריתא תעשה לא שמצות עורונתב

 שם ולבנו עינינו יהי, אלא התורה את הוא ברוך הקרוש שם שנתןהנ~רא
 לוטר לעצטי סררתי ולכן הימים.כל

 באים סיני להראבוחינו
 רואים הנשמע ואת הנראה אתושמעו
 נוראים ולפירות וברק'םבקולות
 נאים. ופצות תורהוקכלו

שכב
 לבו אל ,ום בכל הארם שיעלה הוא מילה סצות שענף שם עורוכתב

 לומר לעצט, סררתי ולכן הט,לה. כחוהם עולם של לפלכו חתום עברשהוא
 עילם של לסלכ, חתום עכראנ'

 בבשרי. שם אשר קורשבבריח

שכג
 א,ש כל רק רעתי קבלו אומר אנ, אין שסררת, הנ"ל לשונות כלעל

 בלשון רק לאומרם ירצה ואם לשונו. צחות כפי ס,ב לקח ,,סף שפתיועל
 לענ.נם אין נם הענין. לסשטעות י,תר יתכוין כן ירי שעל כ'רו, הרשותאשכנו
 שמעת, וכן התפלה. בשעת רוקא לאומרם ת,וב ואין התפלה אלשיכות
 אמר ו"ל הסם"ע כעל ואלק טהר"ר שהנאון י"ץ רירלסון טהרר"אטשארי

 טפני רק וכו' וכור נפשי התח,ל וככולן בבות כטה שכיבתו קורם לילהכל
 ותהלים הקרבנות סאמ'רת נרול 'ותר הוא הנ"ל כל אמ'רת חיובשלרעת'

 שתגבור ינורתי לכנ ראוריתא סצות שהם טפני החי,כ סן שאינם התשבהותוכל
 ש.קבע ופי 1.רוע, קבוע בוטן לאופרם נהנתי לכן סלאוטרם השכחהעלי
 טוכ רק ביר,. הרש,ת שכיבחו קורם או אחריה או אכילה קורם כנ,ן אחרומן

 להרנל. הרבר לו שיהיה ער ככה על קנס על,1לקבל

שכד
 לוכ,ר ה,א השבת יום את וכור טצות שענף חרר,ם כססר שנתובוטה

 בהוב וכן .כיוצא בשבת א' ש'קראו השביע ים, ירי על שבת שם יוםבכל
 ל,טר ל. שטררתי פה תקנת, וה כן לעשות ישראל שהסכיפו הסאורכטנורת
 אנ. נם לכן בשבת. פלוני ליום השיך וכו' טלפניך רצון יהי הי,ם ש,ראחר
 לשבת פלונ. יום נכתב בהם לסים כותב שאני הרביס כתבי בכלנוהנ
 וכו'.סרשח

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



69 אומץיוסף

שכה
 כשקורא שח.כף המילה שב.1ם מרקרקים ושאר 1"ל החס,ר לא"מראיחי

 הסביאים הנשים ונם המילה לכסא סמון ער ממק,מם הלכו הבא כר,ךהטוהל
 המילה אחר ער הכנסת טבית 'צא, לא טקום טכל במאר הליכתן האריכולילר

 סצוח החיקונין בשם סונה ובת"ח בכריח. העם כל 1,עסר על למנהנםואסמנ1הו
 בסררש. הוא וכן למ.לה הליכה טונה 1ככלל בהליכה,התלויוח

שנו
 וכו' לתורה-( חכנ,סהו כן לבר,ת שהכנסתו כשם לומר שיש לינראה

 להורה בעצמו 1יכניסה. ש.חיה שיוכה ה.לר אכי על נם קאי שהתפ,להכרי
 שהתפלל ללרת עת כפסוק רכה בקהלת ראיתא מעוברא לרכר ורא'הולחופה,

 הגוירה לכטל תפילחן והוע.לה הנ"ל נלשון כן ותביר.ו חלפחא בןר"ש
 אוטרים שאנ1 מנהננו ולרעחי המות. טלאך כיר וחתומה כתוכה שהיתהאף
 לשנוהג לנ, לטה ולכן הנ"ל הטררש פי על טיוסר וכו'כשם

שנז
 וטצוה ה'. את ככרו באורים שם על הכנסת שככ.ת כנרות נרולהפצוה

 שכמקום טהנרוח הקרש ארון סביכוח הסנורה על העומרים בנרוח .ותרנרולה
 כטרוטג. 'שנוח כתקנות שנסצא ושמעת, לאור1. להתפלל שיוכל לו להאירהארם
 חפלה. נר לעשות טתו'ב נ"ר מנין כיכלתו שיש ט, שכל ו"ל פ"ה ר"נבחקנוח
 כו שהרל.ק הארון את שכבר מפני בבניס ארום עובר שנתכרך בר"חוכתוכ
 הארו; כנובה הר,לקוח הנרות עלי יקרו מה ולכן בערב. ואחר ככוקר אחרנר

 קריאתה. בשעת תורה הספר צררי מכ' הכיסה על הנרות .כן טטשלפניו
שנח

 נר כהם להרליק אסור וכיוצא הכנסח בית של נר כגון סצוה שלסנר
 שרי. ולחולה חול.של

שכט
 אם בהשכמה, חתפלל שלא אחר אונם שום או שנתו עליו שתקסהפ
 ש*ש רהינו 1טניות שעות ר' שיעברו קורם ולהחטלל שמע קריאת לקרוא,וכל
 כררכו, סוף וער טראש יתפלל אוי קצר אם ארוך אם שהוא טה לפיהיום
 כרוך וירלנ שאסר ברוך ער עולם טאר1ן יחחיל או. פהיום השליש עכרואם

 עשרה שמ1נה וער בכלל 1ישתבח ישתבח ער כשטו קראו לה' הורו 1יאסרשאמר
 סיום עם עשרה שמונה תפלח יתפלל כך ואחר שמע קריאת רק ,אטרלא
 עשרה. שטונה להתפלל אסור אוי התפלל ולא חצות עבר ואם התשלה.כל
 לעיל. טנתה בתפלח כחבתי חשלופיןור.ן

של
 סניתין אין שחרית תפלת ~סן שכשעבר שנוהנין שפה לי נראה פנים כל1על
 הנרולה טצוה לאחר לנו למה כ' טעות, סנהנ ה1א הפנתה חפלח שעת ערתפילין

 דצרבהן. ס"פ בטישל4 8ש ךק =עץ: מא ר מממי(
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 הוא טר.טא תפילין חי1ב הלא :תפלה שסע קריאת ופן עבר אם ואףרתפילין,

 שליש אחר לומר שכתבתי פה כל ,יאמר תפ,לין שיניח ל' נראה לכן היום.כל
 בתפיל.1 עשרה שמונה להתפלל כר. כמנחה נם תפילין להניח ירצה ואםהיום.
 טוב.מה

 שחרית. דפת לימדדדין
שלא

 השכינה פני וסקבל :וכה ואו חיכף ילמור הכנסת סכית שהלךאחר
 בצ'ון. אלקים יראה חיל אל מה'ל מ.לכ: י"ל חכט,נו שררשוכס1

שלב
 לקתס הלכה א1 פס1ק לפחות ,לפור לעסק.1 .לך 1טרם יונה רכינ1כתב

 אשר אל פקוחות וע'ניו אוני1 ולהיות בעיון ילמ1ר שעה ואות1 בו והניתמצ:ת
 ריג. ושאר כאן. ער ,כו', בטלים לרכרים ממש:תו יפסיק 1אל בשפתיוס1ציא
 עצמו. בפני כפרק השם ירצה אם אכת1כ העת 1קכיעות תורהתלמ,ר

שלג
 שחרית פת לאכ1ל יכ1ל הסררש לבית שילך ק1רם מקום 1מכל הטורונתכ

 שחריה פת 1כולם במרה תלו.ים חלא,ם מ.;. פ"נ כראמרי:ן ב1 ש.רניל:טוב
 עצסו להנה.ג ופצוה יין. לו שאין למי רש"' ופירש פבטלין מים של1קיתן

 מאר שמ1עיל חמ.ן לאכול רניל יאם נאן. ער .בר,א1חו, לשטור ס,בהבהנהנה
 ער ללמ1ר סחויב או הכנסת מביח יצ.אח1 אחר תיכף סוכן ואינולבריאותו
 ירחה אל ללטור אחר לכית שהלך א, ללמור קבע ל1 יש ואם מ1נן.עדהיה
 ל1 שיהיה שט1ב כת1כ ובר"ח מהמוכן. יאכל אלא החמין טפנ. כללקביעתו
 הלכ. המישבין מרקחת טיניאצל1

שלד
 רעתו אם שכן טכל ללטור ירצה אם אפילו שחרית בפח החסירו כך כליאם
 טעימה בלי לח,ץ ,לך שלא בריאותו על שישניח קרנ,ת ליושבי או לעסק.1ילך

 טעיסה. בל' לרחוכ לילך מאר מסוכן ושלום חס טוב האויר שא.ן כעח1כפרפ
שלה

 כשרך עשכ ונתת, שנאטר לבהמתו מאכל ש.תן ק1רם לאכול לארםאסור
 כעלסא רטע,סה 1סשסע ובנטרא. בטור הוא כך ושכעה. ואכלת 1הררלבהפתך

 בספר וכתונ רבסמוך. כחררים ה1א וכן ש.טעום נורס ,באשר"י כרי"ף אכןשר'.
 גפני שנרשם נסתכל אשכנוי כסהרר"י הנר1ל שהפקוכל לשוג1, ווהחררים
 נותנח היתה לא שאשת1 שמצא ער ופשפש חים בעלי צער ע1ן חכםתלסיר
 ואו לנקר וברחוב בחצר הולכות א1תן מנחת אלא בבוקר לתרננ1ליםסאנל
 כך אחר בבוקר בב1קר והמים הס1כי; ניכול להן לעשות וורוה על.הצוה
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 ער  הענין, לו הניר או הרבר היה טה עוגד סר לו ואסר כפניו הרכנסחנל
 ומפנ. וכ'וצז:. כחצרות התרננולים ניקור על לסמוך שא.ן מוה טוכחכאן.
 המצ'עה לאכ.לת המוציא בין הפס.ק אם לכן להם קורם לאכול איסורשיש
 להמוציא נטילה רבין לי ונראה ולברך. לחוור צר,ך אין פאכל להם ליחןלורן
 לחרננ,לים. פאכל ליתן לצוות לכתחלה להפסיקרשאי

 ומתן. למשא הליכהדין
שלו

 עטה שאין תורה רכל לעסקיו, רילד הטור כחכ רשחריה הליסוראחר
 רעת על יעכ.רנו העוני יאכל טה לו אין שאם עון ונוררת בטלה סופהסלאכה
 א,ן כי קכע ותורחו ארע, אלא עיקר סלאכתו .עשה לא סקום וסכלקונו.
 פבלי נם על לססוך לא אבל כאן. ער כטעט, או כרכ להושיע לה'טעצור
 רבוחינו שררשו וכטו 'ש על אלא שורה הברכה א.ן כי רבר שום היאשיעשה
 חעשה. אשר ככל לוטר חלפור וכטל יהשכ אפילו יכול וברכתיךו"ל

שלז
 קרנוח יושבי ש,חות אחר שכן וכל ט.,לים אחר ילך אל לעסקיוובלכתו

 כעסק עוסק ואינו כררך "הלך בשעה ואם לעס,ק לו שיש טה לעסוק יסהררק
 לילך בירו הרשות בטל שא'נו אחרי ואו חלקו טוכ פה חורה ברבר,סהרהר
 יכשיחוור צלולה רעתו שיהיה כרי אוירא רכס,ם בטקום או הנהר שפת עללטתל

 ררשת. פקוריך כ, כרחבה ואתהלכה על שסואל בטררש שפירש וכפוללימורו
 פקור, וררש שלסר אחרי כרחוכ לטיל השלום ע*ו המלך רור שהלך ל,פרשרצונו
 התורה. מלפול מיניעת עבורתו אחר, צלולה להיות רעתו שתחוור כר,התורה

שלה
 התירה מכרכת וססור אוטנתו תורחו טקרי וה ררך על הוא שלימורו,מי
 שלא בטלים רכר,ם בהרכה ליטורם אחרי הטפסיק,ם אכן לליטורו.כשחוור
 לחוור כר, לעסק'ו שמטהר שכתכ ולברך לחוור רמחויכ בטור סשסעלצורך
 פטור וללטור לחוור רעתו ראם סחמא כתכ ערוך בשלחן אכןוללפור.
 וה. ספק סירי יוצא הניל באופן שלמר ומי התורה,סברכת

שלט
 שישככ טרם וללפור לחוור רעתו רא'ן היכא עלטא רלכוליומשמע

 כטקרה ואירע קביעתו רק לוסר שאינו סי או נרולים עסקים לו שיש ט'כגון
 החורה. ברכח ולברך לחוור צריך ולומרשחוור

 דעת. דגניבת ךמתן משאד'ן
שמ

 סחכרמן נכסיו באפונה והנותן הנושא סררש כשם ה0וסר בספרכתוב
 צר'ק ונקרא ת0יר, ב'רו טצף ופטונם באס,נתו כוטחים ארם שבניספני
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 וה הרי באפונה שלא והנ,חן הנ:שא אבל יחיה. באסונת, וצריקשנאפר
 הטעט וטוב ינקה. לא להעשיר ואץ שנאמר ,נפשו כסמ:נו נרול להפסרמ~ופן
 ברין. שלא הקנוי מהרבה בריןהקנוי

שמא
 ובמשקל בטרה טשקר שא'נ, אף ומתנו ובטשאו בריכ,רו פלשקרי1הר

 וכך כך לי ליהן רצה פלוני ש'אסר או בו שאין בטה מסכרו ש'שבחכנון
 והוא זרה עבורה עובר כאלו המשקר 1"ל חכסינו שאטרו שקר והואבערו
 ררכ:. 'עשה אטח השכינה, פני טקכלין שאינן כתותמא:תן

שמב
 רצה פלונ. שאעמר כנון שקרו .ר. על ברם.ם ירכה לא אםואפ,ל,

 או פטך אקנה כן פי על ואף וה בסך ססנ: לקגות יכול אני או לילסכ:ר
 רעת. ננבת והוא איסור כו ש.ש שקר ו1ה לאהכחך !ה בסךאסכרנ,

שמג
 עצמ, הארם שיטעה מעשה שום לעשות אסור שקר ריבור בליואפ.ל:
 הערל רעת ואפילו הבריות רעת לגנוב אם:ר חרר.ם בספר וכתובבפמנר,.

 היה כהנר, שכטים. שלשה ב, נתקע: לבכית שלשה אכשלום שננבולפי
 שיראו כרי ,שנים כ*ם טפרכסין א'ן ללוקח ':ריענו בפמכרי טום ש'ש.,רע

 והכחוש שסלבן לפי כפים הכשר את שורין ולא הקרכים את נופה,ן איןכחרשים
 עליק. רעת כנונב הברייח רעת  שהנונכ כת,ב ובר"ח כאן. ער כשסון,נראה

שמד
 שא.נ, ויורע אצלו לסעור לחבירו ארם 'סרכ אל תמא ח~יןנמסנת

 חביוח לו יפחח ואל מקכל שא.נו ,יורע בתקרובות לז ירנה ואלסוער
 פוהח שלכבורו ואומר סלאה חבית ל, שפותח לוסר רצונ, לחנהניהמכורות
 בשביל ואם בסרה, אותה לטכור כרי הכי בלאו לפתוח שרוצהוהאטת
 הסעורוח לכל ול!סן לקרוא פה שרנילין למה היתר ,ש טכאן ס,תר.כבזרו

 לילך העיר לנרול' מטרבין נם יסשתה הולכין שאינן ש.ורע פי על אףאלסנות
 לאוחם מסעורה סנות ולהרבות סוערים שאינם שיורע פי על אףלפשתה
 'עשה לא אם באסת כ' כבורם את טראה ב,ה כי טקבלש שאינםשירוע
 גר.עותא. כעיניהם ה,א ננ"ללהם

שמה
 יראה הארם רק רעת נניבח אופני כל ספר על להעלוח אפשר איהנה

 לעיל הכתוב הנרול לעונש ויוכור בגניכה או סלכ הרברים אם עצסיללבב
 טובה וטח!יק עצסו את סטעה הארם אם אכן חרב. נספני מהםוישסר
 טתחכ איננו א! לכברו כר' היה חברו שעשה שטה שסבר פה עללחברו
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 רצה לא שהוא אחרי לשתוק הרשות רק לכבורך רבר ,שיתי לא*טר
 עצמו. את סטעה הוא רק חברו אחלהסעות

 השם. והזכרת שבועהדיני
שמו

 טשא בר.ני הטור כתכ ומתן סשא .רי על לקטבע העולם שררךטפני
 השם שה:כרת מקום שכל לכטלה שס.ם שם סלהוכיר רוהר לשונו, ווהוסחן
 רבוח.נו הפלינו שהרכה השבושק כענין הארם י1הר טאר ומאר סצויה מיתהסצויה
 ל.נא. לו היה עירות אלף ו"ל חכמינו שאסרו כמו אמח שכועת בעניןאפילו
 שם,ם שם הסזכיר בחררים וכתוכ כאן. ער אמת, שבועת על נחרבו וכלםמלך

 נירוי הוא חתב השוסע נרהו לא אם טפרשים קצת ולרכרי נרו. חתבלבטלה
 עצטו לכין כינ. לנרוחו לו היה ססנו טתהרא ואם כפומב. לנרותו לושהיה

 לעתים נירוי החרח נהנו ול1ה לרכים. פכשול יהיה שלא כר. סירולהחירו
 כרלעיל..רועים

שמז
 חנם בשבועת בין לשון בכל הוא לכטלה שם הוכרת שם כחובעור

 העונש נרול מוכח מכאן הבאי. ברכרי א. בקללה או רין כית השביעוהושלא
 ושותק. השוטע וכן לעבכ, ניס או אשגנו בלשון שאוסר'םלאוחם

שמח
 ל0רו קרנן כפרשת שאפ.לו לבטלה השם כהוכרת הנרול העוןראה
 ריבורו ינמור שלא שלמים, לה' עולה לה' יאמר שלא המקרא מן 1"לחכמינו
 לה'. עולה יאסר רק לבטלה השם את שהוכיר ונפצא אחרים רברים ,ר.על

שמט
 ומצוה רשרי, לי נראה ובפוסק,ם כנמרא הסו~כרים השטות להזכיראנן
 ררך אינו רלרעת, וכיוצא ארושם לכנות ולא ליפור בשעת בפירושלהוכ'ר
 טהקרטונ,ם. שסעתי וכן ביווי הוי לארם הכנוי שהר. לכנות מעלה כלט'גבור

שנ
 ממעל. אלהי חלק הנפש כי נפש. ח". לישבע שאין כתבו ות"חבר"ח

 רע ררבר יהור, אינ, כן אעשה אם ארם יאמר אל חרם"1 סימן כס"הגתוכ
 לאפרו. אסור כתנאיאפילו

 ומתן. למשאאחזור
שנא

 ארס בריני לכופו יכול חברו אק כרברים והנוחן שהנושא פ' עלאף
 "ש שסים בריני סקום טכל שפרע ם. עליו לקבל לענשו ולא רכרושיקים
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 שיהא צרק ה.ן על ו"ל רבותינו שררשי כס1 ריבורו סקתם שאינו ל0יעונש
 נ1חה חכטים ר1ח ואין אסנה ססה1סרי וה הר. ב1 והחוור צרק שלך 1לאוהן

 שסשניא השם אח מחלל. 1ה הרי בריבורו עוסר שאינו חכם ותלטירהיטנו,
 פות. אהבו סשנאי כל נאטר 1עליו ההורהאת

שנב
 רונו ררך לא הכריות עק כנחת ריכ1רו ש'היה. צריך ומתנו טשאובשעת

 1בכל נאוה טררך אלה כי הצר טן ופניו עטו ש.רכר א1 רכרי1 שימעטאו
 בהנהנה 'ותר לרקרק צריך חכם ותלפיר וה. בענין והנהנתו ריבור1 .היהעניני1

 שה1א הכפ1רים יום פרק יוטא בססכת ו"ל חכטינ1 אמרו כן נוהג אינו ואם11
 טעכירות נרול ,ותר שע1נש1 אטרו השם חל1ל ועל בהנהנת1,  השםטחלל
 עלי1 נאסר כן נהנ 1אס ליצלן. רחטנא שמ'כ, ב'רי סיתה על'הןשחיב
 אתפאר. כך אשר 'שראל אתה עכרי ל'1יאטר

שנג
 פנים שמראח כלב האחר בפה אחר 1טתנ1 פשא1 בענק ריבורו יהיהלא
 בפרק רתניא כחבירו, לשחק אלא כ11נת1 1א.ן לפכור או לקנות רוצהכאל1
 וה ענין שם 1קראו רמים ל1 שאין בשעה הטקח על עיניו יתלה לאהוהב
 ענינים כסה סוה לרון הארם 1,וכל ראורתתא לא1 ב1 שיש רכריםאונאת
 נאסר שוה ממון טאונאח רבר.ם אונאח נרול שם עור ואמרו לה.הר1סין

 טעט.ם כסה שם אטר1 1עור טאלקיך, 1יראת כו נאסר לא ו1ה טאלקיך 1יראתב1
 העינש.להומרת

שנד
 כ1 לשחק שרצונו רק לחבירו ס,יק כשאינ1 אף ברבר איסור יש1אם

 סחיית לקפח כרי הטקח על עיניו שתלה מי ומכופל כפול איס1ר שיש שכןכל
 ואיכותו הסקח טהות ולררוש לחק1ר רק כונתו שאין נכולו להסיג אוחכרו
 לחקור שרוצה כנון לו וכרופה בעצס1 העסק בא1תו הוא שיעסוק ירעלסען
 סא1ר. הרכה וכי1צא שלו טערופתא הערלטי

שנה
 קרן על ונפשך סארך ותשים הטכם על תענור אל היראה בספרנת1ב

 לבא לו שאפשר רבר כשום יעטוק שלא הארם ילט1ר טוה כאן. ערהצבי,
 חלול לירי יבא שלא מאור להשסר שכן 1כל סטון היוק לירי או סכנהלירי
 עסקיו. ירי עלהשם

שנו
 סרבינא נרול 1% מי כי נרי לארם אפילו כערים שלא להלוהואשר

 לשבת סמוך שהיה פי על אף בערים שלא אשי לרב להלוות רצהשלא
 הוא כ' רוקא לאו רערים לי 1נראה ההלואה. אשי רב שישכח ראגהפש1ם
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 כתכא ול"טרר ערים סר ליתא אשי לרכ רכ.נא ששלת וסה יר כתנהרין
 ו"ל חכסינו ואסרו כיתו, בתוך פרוע שטר להשהות אסור קחני. אואו

 כיתו. כתוך סרוע שטר שמשהה על לטלכוח נססרים ב"בשנכסי

שנז
 לאוטנות לירר אפילו אלא נכול כהסנת נרול אשור שיט לוסר צרךאין
 ירר שלא רעה לרעהו עשה לא ו"ל רבץוינו שררשו כטו אשור ישחבירו

 מחיח שלקח ירי על סשאזל זה לרבר הנרול לעונש ללסיר רש חכרו.לאומנוח
 עצים חוטב. להם הנבעונ.ם שהיו הכהנים עיר נוב של במיתתןהנכעונים
 רק היה ללא פי על ואף הגכעונים הטית כאלו הכתוב עליו חשכ ס.םושואכ'
 חכריו פחתת אופני אחר, וירריש הארם יתור שלא שכן סכל בעלסאנורם
 חברו. טחית יקפח וה ירי ועל כחם הוא שיחעסקנרי

שנח
 ושלא עליו .רו,ח. שלא שטקפיר ארם כל תתרע"ה ט.פן בם"הנתוב

 מממונו. ב,רם שיש אוחם כל יצליחו לא רבית ל.קח או סשלו כלוםלותר
 לסחצה אחר.ם ומלוה שמח .הוא אחרים אצל בטטונו ותרן שהוא 0יאבל

 כפו יצליחו טסמונו לירם שיבא אותם כל יפות פנים כסבר אורחיסומקכל
 של שכסף בסמוך ע"ש כתב וכן פתברך, סא.וב פרוטה הנוסל כלשאמרו
 על ועובר.ם מנכרים נניבות וקוני שכיר שכר וכובשי כרביח ומלוי עקצרי
 פאותו ארם יקח לא לכן לאיכור. שילך ססון אוחו על ננור הקהל ססחרם
 כו. להרויח0מון

שנט
 שיצטרך יו טוכ מעט אלא לארם אין אם תתר"ן ס.טן נס"הכחוב
 ואוי ירו, על שמים שם ויתחלל ויבריח נכרים סמון שיקח 0טהלכריות
 חלול טפני נכרים של פטמון אפילי שלהם שאינו בפסון שסתנאיםלהם
השם.

שס
 קנה או פכור, לעסיתך ו-ל חכפינו ררשו לעטיתך טסכר תסכרומ
 העובר לו צורך שאין בסקום לנכרי ולא ישראל את להנוח שפצ,ה עסיחךסיר

 תחנם ולא על נם עוכר ונו' חמכרו וכ. על שעובר סה סלכר ורהעבורה
 טוכה יותר הנכר, שסחורח נעי:,י נראה אם אכן חנם. מת:ת להם תחןלא
 בה. כיוצא כל וכן שרי, שיהיה סה0צר

שסא
 או סשרח שכר כנון פעולה שכר לפרוע לרקרק צריך סאורסאור
 שקורין יולרת אצל הסשמשת האשה או שלהם הוטן כשנשלם ת.נףסשרתת
 ועכר הכעלים כיר מלאכהו כשנססר שיה.ה סה פעולה שאר אופפלענרין
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 והע.בר ראוריתא ועשה לאו יש אלה נל שעל שמסרה ההוא הלילה אוהיום
 ש.ם לו א,ן כ, .תכרך השמ מצות לבו:ת לבכ רוע נורל טפני אם כי :ה אין והעל

 שטראה רק ליהנו ברעחו יש ליחנו לסוףשטטרך אחרי ההוא שכר בעככתהנאה
 ו"ל. האר"י בשם וה בעונש סאר החמיר הכהנ.ת וכספר המצ,ת. בויוןבנפש.

שסנ
 ער החטיר כ1והר אכל תבעו אם רק עוכר אינ. התלפור ר'ן:לפ,

 בירו פקרט שכירתו שיהיה הבית לבעל הפועל אמר  שאפילו ברכרטאור
 לקכל ב'רו הרשוח ואו הבית הבעל מ.ר שקבל: לא אם עובר הכ.אפיל.
 עוכר אינו תבע. לא ראם התלמור לפי ראף ואפשר פקרון. בתורתממנ.
 לכן א.כורא, ראיכא אסשר סקום טכל אבל בלאו עובר שלא הינועליו
 כענשו. שם החפיר הו.הר כי ברכר סאר יוהר נפש בעלכל

שסג
 ושוכ לך תאמר אל לאו, יש לחכירו ארם שכ'ן חוכ.ת שטר בפרעוןגם
 אחך. ו"ש אחןוטחר

שסד
 יוצא.ן שאינם מעוח חוכו לבעל יתן שלא ירקרק אלו חוכותלכשיפרע

 הפורע, ביר הוא גול בו היוק להמקכל שיה,ה אפשר ראם בהוצאהלהריא
 היותר צר על שיתאין מעות לו ליתן יו אפשר אם בהם הפסר אק אםואף
 סעוח הרבה לו אין שט0המא לפקכל גרול חסר גמילות וה כי יעשהס:ב

 מעוח. מינ, בכמה הברירה לו "ש טסתמא:הנותן

שסה
 נפש הוי אוווי רמוקים טאן האי סצ'עא בבכא 1"ל חכמינו אסרואכן

 ר.קא שיהיו אחר מארם שטקכל הפעוח על שטרקרק מי ל.מר רצונםרעה,
 הרחק. יר. על רנפיק סיל' והני ארם, לכל לסוחרעוברים

שסד
 בפרעון כמו פרוטה חצי על כגון עניות רקרוקי על בפרעון יצסצם אלנם

 וכיועא וה ועל )" ועוכלא. תוטן ער בטלאכת: בסרעון לרקרק או הבשר 4(פה
 הש,כ הקנה בן נחוניא ר' וכן כטט:נ1 ותרן שהיה איוכ שנשתכח לי נראהב:ה

 טרת שהרי החת. כטט:ני ותרן יטים הארכת בטה שאלתם עללתלמ.ריו
 חכסים לחלפירי וכפרס חשחית בל משום רעובר סנונה טרה היאותרנ1ת
 נוכר הנ"ל על וראי אלא פרוסה טש:ה פחות על שטקפירין להםששבח
 לחנוני, פרוטה טניח שהיה א'וב נבי שם החלמור שססים ווה לשבח,להם
 היה לא הסחורה וערך שלם רינר לחנוגי ניתן כשהיה ~סר ררצונו לינראה

י(
 "שבק. 11 = א-5 יי צששי

 י(. )שסה יצי5 פשו~'5"(
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 מוותר היה אז לאיוב ליתן הסחורה על העורף כרי פרוטות היו ולא שלםרינר
 לו. שיוותרו ממה לאחרים הא ש.וותר רמ,טב הפרוטהלו

שסז
 סימן רמאים אינם ,פה כחלק עיניהם נותנים בפסחים אמרו לוהוכרוטה

 יפה לחלק ליטול תמיר טקפירין אחרים עם כחולקין רש"י ופ,רש לעולםברכה
 כהם. עיניהם נותנין לוטר רצונם אינשי, כה, תהו טעסא סאיוטמים

שסח
 וטשתכר.ן כשוק ומוכרין ה,ושבין לומר רצונו סיטטא, תנרי על אסר,לנן

 ברכה. סימן רואים  שאינם עין כהם נותנים רגוים ש0פני וכקנקניםבקנים
 ה' חננו ,אם וטתנו במשאו צנוע לה.,ת הארם צריך האלה הרברים פיעל

 לאהזן רק ,גלה ואל ל, ראפשר טה העולם טכל ינסה שיהיה מהבריוח
 מנהג היה וכן עין. בו ויתנו אותו שיקנאו ראגה לו שאין כוראי אוהכיושהם

 טהר"ר הטשורר בןה האריך כאשר בפועט, ולהסתפק עשרם להסתירראשונ'ם
 שעשה בזטר יעקב ר' ט,ק בכינוי שס, היה אחר מפה ו"ל החלפרון.עקב
 בנהגת כו ורבר תיו( אלטן אין אן אכר היב איך )וההחלת, בא"ב אשכנובלשת
 הנהגותיהם בערך בעיניו 'שרה לא אשר נערים עם בחורים ונשיםאנשש
 לוטנו.קורם

שסט
 לעולם, ברכה סימן רואה אינו אשתו שכר על המצפה שם אסרע,ר
 להשכירם בשוק ,טהלכת בירה טאונים רש". ופירש מתקולחא רוקא שםומפרש
 כה אשתכח אשתכוחי וטובנא עכרא אבל כך על אשתו וסחכזה סועטושכרם
 ותטכור. עשתה סר.ן שנאסרקרא

שע
 להשליך שלא ו"ל מאכותי ישגה קכלה לשונ, וזה נוחלין בישכתוב

 טה רבר להוכיח עת חבא אול' כ' הכל שנוימב פי על אף ישן חשבוןשום
 לאחר או לי שכא פעטים כמה בוה עוברא הוה הכותב ולרירי כאן. ערמאותו.
 ופתקאוח כתבים לשרומ פסח ככל פוכרח הית. כסעט כי היזק לכללההשלכה

 היה שלא צוארי על עלו 'שתרגו וכיהנא והשלישות רינים ספסקי שרובםלפי
 בחפשי ביוחר גרול הטורח לי יה.ה שלא ספני וגם הסרוכה את מחזיקהם,עט
 ער נלאתי הכתכים שריפת על עתה נם כאשר אחר כתב אחר מחופשבחפש
 כתב. איוה אחר בחפשי שעותכמה

שעא
 למשמרח להם שכתבו צעטל שקורין השט,ח כל על שכתבו אתבונןסזקנש

 וההפך ההוא וטן ירי על לעתים הכא נרול חועלת ראיתי ובאמת הכהיכהומן
 רכר ווכורני לחבירו, ארם שכותב אנרח בכל וסן לכהוכ הש וכןבהפך
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 זטן צלא או שטה שהיתי הפרד פערי ו"ל לאבי כתב כתבתי ס*אהרנא
 אלה כל אשר לאיש ירצה. לא סנול הוא ומן מחוסר ההוא כחבתי על *והשיב
 ובכל ררכו וכהשר תמים צרקת למען להשצרתו עשית,ם אני אשר לוהרבוים
 י,סיף ירים טהר אררבה ואמתו חסרו עוב לא ה' חננו אשר והכבורהעהשר
 להראות טאו בה ררך אשר ררכו ~פי לכבורו אכתוכ ביוסו טם טריאופץ
 כעירובק. 1"ל חכסיני שאפרו להלכהשכיק

שעב
 בירו ויקיטנו יעשה כיצר הנר בנכסי המחויק ואמר אירך פתחאמרו

 רצונו אינאמ, בחו ותהו ח~ז רתמה,א סירי רש,י ופירש תורה ספר בהן.קח
 לא אם סתק*סין אין ולפיכך ביג'עה לו באו שלא לפי עין בו שנותניןלוטר
 בעי ר,צ"י פירש אשתו ננכסי בעל אפילו אטר ששח רב מצוה, יריעל

 אפילו אטר פפא רב ורווח, שסקא עבר אפילו אמר רבא סצוה, ביהלם'עבר
 אסילו רש"י ופירש תפיל'ן כתכ אפילו אמר יצחק כר נחטן רב סציאה,סצא
 "צראל שכארץ עשירים אטרו שכת ובפסכת בירו. יתקתפו נטי תסילין בהןכתב
 אח שסכברק כשביל ~וכין הם בסה השבכבל שטעשרין בשכ'ל ווכין חםבטה

 ולק השבת. את שסככרין בשביל זוכין הם כטה ארצוח ושכשארהתורה
 עטרה הנ"ל ו"ל חכפינו רברי יש'ם תעשיר היא אשר ה' לברכת שזוכהמי

 אחר.הם. ולבניהם לטוכתם להם שטור עהשרם שיהא כרילראשו

 ראשון' יום לסדראחזור
שעג

 תורה תלטור כי וכו' כטל ילך אל טעסקיו ובשוכו היראה כספרכת,ב
 רחטת, האכילה ופן הניע לא ער*ן אם רהינו לי ונראה כאן. ער שיעור, לואין
 לו אק טעימה בלי לעסקיו הליכתו קורם למר והוא האכילה ופן הניעשאם
 אמרו שהר. דצסרא טטעיטה י~חר נה שטאריך סי על אף האכילהלאחר
 לחמת אבן כוורק ואילך סכאן חכסים תלטירי מאכל ששית שעה ו"לחכטינו
 לא אם אבל כת. לן לית מירי מעים אבל בצפרא מירי סעים רלא מיליוהנ.
 שהצבע ער חצות סעורת לאכול נסש לבעל אין מעט למר אפילו או כלללפר
 לשובע אוכל 5ריק מקרא לה ורריש הווהר כשם בת"ח כתונ כן סהתורה,נפשו
 באוריחא. ולסקרי טלצלי נפשיה רשבע בתרנפשו

שעד
 חליקוטין שנשנית סרשח וכל ריניה כל שכת בטתאי כהבהי הסעורהסרר

 תר, לשונו, ו~ה בת-ח שכתוב סה והוא בה שנתחרש לרבר אלא אינהאלו
 שלא החברים תקנו טקרשה וחורבן שכינה ר-ל אפנו נלות הארםשיוכור
 טתאי ב*ל אבל חכית נחרכ שכו מפני ראשון ביום ותן בשר הארם'אכל
 טמש בבשר רק כ, שעושה ומי כאן. ער הסלכה ללות כרי מותרשבת
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 קצר הז!טן עליה הפתאבלים כל עם משהש אתה "ש"מ נוהר אינושתבשי*ו
 אל !ה רבר הנלבב הארם ישים לכן גרול השכר קטנה והסלאכה שעות."ב
 שצריך כריא ~יננו אם ואףלבו

 לאכ~
מה רבר ישנה סקום מכל בשר

 פירוח טניעהז הן אכילה מ.ני במיעום הן לחורכן !כר לעשות אכ'לת.משאר
 הראשונה שהפרוסה לי נראה ולפחהן ורגילתו, ארם שהוא טה לפי הכלוכיתא
 הפוטקים שרוב טפני שני. בחצץ וינרס לוכר באפר 'טבלנה הסוציא אחרשיאכל
 בעקבותיהן הצאן הצעיר אני גם יצאתי סעורה הלכות אחר ברכות ריניסררו
 רטוצאי הסעורה אחר כי שבת מוצאי סעורת אחר לסררם רשתי שלארק
 לקריאת רק לברכות צריך הארם ואין הוא לכל שכיבה וטן הרוב עלשבת
 חצוח סעורת ער והיום חלילה כל שאחריו ומה ריניו סררתי שם אשרשפע
 בפ.ריש גסצא שלא מה כרכות ריני חירחשי ביאור חוכת עלי חל עתהוהן

 מנהגס. לפי לאינשי להו משטע רלא סה או הספורססים הפוסקיםכרבר,

 ה. מ ד קה
שעה

 להקרוש נוול כאלו ברכה בלא הוה טעולם הנהנה כל ו"ל חכטי:ואטרו
 לירבעם חבר ונעשה לוקק. שהפירות ר,טיי ופירש ישראל, ולכנסת הואברוך
 סאטין אם האלו הגרולים העונשש הפלגת כשקורא הארם כל לכן נבט.בן

 כלי הנ"ל מהעונשש להוחר ירע וראי ףל חכמינו וברברי ועונשבשכר
 תחלה, ר.ניהם ולשור הברכוח באמירח פעט שפתיו עקימת רק כללטורח
 לתיאבון טשומר ונקרא שליפה ב~ומונה מאמין אינו וראי ע*הם יקפיר לא.אם

 רברי על טעוכר,ם והוא ירים נטילת גב' שכתבתי כטו יחשב עול פורקובכלל
 כירך לא שכחה 'רי על רק עליהן שטקפיר טי אכן סיתה. שחיביםחכסש
 תיקק "ש ל!ה הראויה כרכה בירך לא חלימור שגגת מפני או חראויהכרכה

 אשור שיש וכטובתשובה.
 נר~

 להאופר נרול איסור "ש ק ברכה בלא לחנהנה
 בפעם שאמרה מה על כלל לאומרח ראוי שאין ברכה רהינו לבטלהברכה
 שה'ה ברכה ח.וב לירי עצסו שמביא רהתנו צריכה שאינה ברכה אוהחיא
 שלא ברכה אטר ואם לבטלה. השם כהוכרת שעונשה טמנה לפטוריכול
 לבסלה, הברכה ואסר ברכה בלא שנהנה שניהם עונש. כירו "מ הריכרינה
 הרבר טן יהנה ולא הנאתו יניח בקי מצא לא שאם היראה בספר כחבלכן
 פ0נו ללטור רב לו לקנות ארם ירקרק לכן כרת. בוראו את לכרך שירעער
 טטון או התענית קנם עליו רשים בו שנסתפק טה "שאלנו או חברכותריני
 בלא יהנה שלא רגיל שיהיה ער כרינה אומרה שלא או טבטל  שהוא ברכהלכל
 הנ"5. עונשים או קנס טיראת לא פאחבה יעשה כך ואחרברכה

שעי  צריך וכרקים בקולות לכן ברכה. אינה וסלכות שם כח שאק ברכהכל
 אלקינו ה' אחה וברוך וכו' וגבורחו שכחו העולם טלח אלקינו ה' אתה ברוךלוטר
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 נתסור1 שלא זפן כל אחת בברכה 1יוצא כראשית. טעשה עושה העולםמיד

 בשה( מצאחי שלא הללו כרכות כנ' הסעם טה נסתפקתי ומימ.העננים.
 כרחך ועל שירצה מהן איוה לנרך שהברירה לן רסכירא כ'11 ואפשרפוסק,
 לכן איפכא וכן הרעסים את פוטרת אינה הברקים על רברכה לןסבירא
 עצטה. בפני ברכה אחת לכל ליחר קרטונינוהנהינו

ש?ז
 נאסן הברית ווכר העולם מלך אלקינו ה' את ברוך הקשת כרכתנוסח
 איפכא. ולא בסאטרו, וקתםבבריתו

ש?ח
 נופלח התקוסה שבו נשן בחורש הראש1ן ר' ביום נרול טחוור כללס:ף

 ה1לכים הקהל שכל "ה ומנהנ החטה. מקרשק גרול במח1ור ראשונהבשנה
 מלך אלקינו ה' אתה ברוך ואוטרים עלסין בית לחצר הכנסת בית אחרת'כף
 כל שילכו הכנסת בבית בשחרית מנריו 1השמש כראשיה סעשה עושההעולם
 החפה. לקרשהקהל

ש?ט
 שטוכ 1ר:אה האונו שש.כר ער יברך לא אנוו אכילת על לברךנשרוצה

 לכטלה כרכה הוי רע אותו ימצא כך ואחר שבירתו קורב יברך שאםהוא,
 שיאכל כמה לכטלה נרכה תהיה שלא וה שיתקן ל,טר ואין מא1ר. נרולשע1נשה
 אחרי כי אינו, וה הרעה, על שבירך ברכה סמך על רע שוה אחרי אחראנוו

 בפני ברכה מח1יכ האחר על רק לאחר מועלח 1ה כרכת אין וה עלשבירך
 אחר ש.אכל מה כל ההיא הברכה פוטרת או הראש1ן אכל אם כשלפאעצטו,
 לראשק הועילה לא שברכת1 נפצא הראשון אכל שלא מאחר אבלהראשון
 לאכול. שרוצה טה על אחרת ברכה לברך טח1.בלכן

שפ
 ק.רש"ן כנון מתולע,ם לה.ות שרנילים פירות כשאוכלים הקיץ כימותלכן
 לברך אין כרלקמן בר,קה בלא לאכלן שאס1ר,ם ש1טי"ן ערבי"ושפילינ-נ
 ברכה יהיה שלא הנ"ל טטעם מתולע.ם הם אם אותם שיכרוק ערעל.הם
לבטלה.

שפא
 הרכר .אחן לריח או לשתיה א1 לאכ'לה הן טברך שארם רבר כלעל
 ברכה. בשעת יטינו כיר עליושסברך

שפב
 לבוראו הלב ככהנת לשבח רק כינה גלא ססיו הנהנין ברכות לורוקש~א

 בטרתה לאטרם שלא שכן וכל מברך שהוא טה לאוניו וישסיע הנאתועל
 בחלום לאחר נתנלה אחר שמת מ": סימן בס-ה וכתכ גופו. להנאתלטהר
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 חנחנין ברכות טברך היה שלא על חורש -כ יאחר אפילו אותו שרניןואסר
 חלב.בכינת

שפג
 בברכת שכתבתי כסו לשתיה או לאכילה הברכה בין לחפסיקאסור
 שתיחו קורם סעט מהסים לשפוך שרניל רפי בסיה כתב ולכןהטתיא.
 ששאך סח לברכה ביזף רנראח רטעסו אפשר או הברכה. קורםישפוך
 כך.אחר

שפד
 חשני וברכת העץ פר. כורא האחר שברכת לטניו מינש שניכשיש

 בראשונה העץ פרי כורא שברכתו פין על ולכרך לאכול לו יש הארטה פר'בורא
 האחר שברכח מינים בשני הרין וכן ר-א, ס'מן ערוך בשלחן רא,תא הספקמסעם
 העץ פרי בורא בברכת שכן וכל שהכל השני וברכת הארמה פריכורא
 לחקרש פחתב או טשניהם לאכול שרוצה היכא יריקא חר.1, שכןרמהכל
 לאכול רעתו אין אם אכל יותר, עליו חביב שהשני פי על אף כנ-להברכות
 פ' על אף הכרכח להקרים כרי פסנו לאכול טחויב אין לכרכה מהט,קרםעתה

 לפניו.שסונח
שפה

 ככרכה שברכתן פירוח עור לפניו הכיאו כן ואחר פ,רות עלהטברך
 פרי כלה שאפילו ובלכוש הברכה כעסק וכתכ עור. לברך ער,ך אינ,שבירך
 עור. טלאכול כבירור רעתו הסיח לא אם ורוקא השנ.. פרי לו כשחנ.א,הראשק
 בעטק חילק -ט, סיסן רעה כיורה שכת,כ כסו כן הרין אין שחיטה רנב.ואף

 כינחו שיהא שם שכתוב כמו לעש,ת ט,כ אכ, שמ. עין כיניהםהכרכה
 חסירים ספר בשם כתב משה בטסה כי לו שיב,או מה כל על הברכהממעח
 שני. לו גשהביאו הראשון כלה אם לברךשצריך

שפו
 לברך כרי שמחלקם רק כולם יאכול ותאב פירוח הרכח לו שישם.
 שעה כחצי שספסיק אף עריכות שאינן ברכות טשום א.סור הוא רבותברכות
 רצריך טוב ויום ובשכת כיניהם. אחרונה ברכה ומברך לאכילה אכילהכין

 ועין לעשות. טה כרח עיק צר.ך ברכות טאה לסלאות כר' בברכותלהוסיף
לקסן.

שפז

 ש"ש וויף על אפילו שהכל טכרכין וופא שקורין טרק מ'ני נועי
 קטרגכו
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