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שפח

 אחר, רין להם 'ש לשניטן אכל שנ,טן שקורין הפרוסות כל' המרקורוקא
 אכל אם הטוון כרכת וצריכין המושא עליהם מכרן כוית כפרוסות ישראם
 קסנות כפרוסות ערין וצורתם חוארם אם כו'ת כפרוםות א,ן ואם כדת,מהן
 המזון, ברכח אחריהן פברך פהן כוית אכל ואם המוציא סברך לחםשל
 מהן כו.ח אכל ואם מזונות מיני בורא לפניהם טברך לחם כצ.רח צורתן 14ןואם
 לענ'ות כי רהיטא לפום ל. נראה וה כל שלש. מעין כרכה אחר,הןמברך
 הסור שכתב מרק .רי על המחוברין הפרוסות רין יש שלנו שלוופא לי נראהרעתי
 'ר' על מחובר מקרי זה אם לספוקי קצת איכא אכן קם"ח. ס.מן עריךושלחן
 אפילו או טחובר ה.. לא ואם עצמו כפני עומר ופיר.ר פ.רור שכל אחר,מרק
 ולכן לעתים ספק קצת איכא לחם בתואר .נם המ.צ,א טברך לחם תוארכלא
 פח על המת,א ברכח 'ר. על רק פרוסותיה עם מרק לאכול שלאנהנתי
 אחרונה כרכה עליהן לברך ושלא שבמרק הפרוסות לאכילת קורםממש
 ממש פת אחר.הן לאכול סנהני רק טכוית יותר סהפרוסות אכילתו אםאף
 לאכילה לי ה.תה מסש הפת אכ.לתי אם ואף המזון ברכת לברך כריכויח
 שאירע כסו שרתה או טב.של בלי ממש לחם חיתי שזהסתי בשעת אכןנסה.
 אסטומכתי סיג רוע סחמת עונותי כל על לתוכחת טה זמן סעטים כמה  זה5י
 אם אף המזט וברכת המוציא ברכת  לברך הנ"ל סגרתי על עצטי ססכתיאי
 ממש. פת שום אכלתילא

שפט
 כפרוס~ת יש ראם הכי, רינא הו. טער"ט ת-ן שקורין כין השרו, כפתוכן
 בתואר תלוי כזית בפרוסות אין ואם הסזון וברכח המ:ציא פברךכ~יח
 הגפן. פרי כורא שיברך,עליהן סברא שום פצאחי ולא כנ"ל הכללחם

שצ
 מנרולים למעשה הלכה רא.תי לעקוכן וכן שרף כין השרוי פת עלאכן
 שרף. ין לנבי טפל הוי רפח וטעמיהו שחכללברך

שצצ
 יכן אפוין או חטאה או ושזסן וחלכ כסים טכושלים ריסא פני כלעל
 ולאחריהן מו:נות טיני בורא מברך פפאנקוכ"ן אפו,ים או טכושליםור.פולש
 כו מעורבין הינפרלך מעט אם אפ.ל: פפעפ-ר ויג"ן וכן שלש, מעיןכרכה
 כת.כ. חאנים חצאי אם לאפוקי אנביה כסיעוטתהו רבטלי עליהן לברך צריךאין

 בוינ"ן לספוקי איכא עצטו ובפורים עליהן, לנרך צריך אם לספוקי רא'כאנראה
 ולכן בנילש, כמררכי שנסתפק כמו קכיעה קביעותתה. היא איפפעפ"ר
 שכמררכי ואף פת מעט בהם ילפת ממנו שיאכל הראשונה שכפעם ל'נראה
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 צריך מפק פכל לצאת כר' מקום מכל תחלה פח על לכרך רק סתב4
 ש8"ו. סשן בכיסנק הבאה פת נב' לקטן שכחבת' וכפו כן~ממוח

שצנ
 ואף קמחש ומיני וגבינה ורגים מבשר חיא שבתוכה שמוייתאפשטירא

 לפתו סיני או רק0חא בו מעורבין יינפרליך שקורין קטנים ענבים סעםאם
 פשוט סשקה בלא בתנור ונאפת עיקר הסעורה כקכיעות לבואהרנילים
 בברכת, שבתוכה המוליתא וסוסר הטוציא רק עליהן מברכין ראין עלטאלכ,ל'
 שלא בחוכו משקה ומעמ במחבת נאפ,ח אלא כלל טשקה בלא רוקאולאו
 משקה. בלא כנאפה רינו העיסהתשרף

שצג
 הטוציא עליהן לכרך רא,י כן נם היה מר.נא אם אף בפשקה נאפוואם

 חחלה. אחר לחם על שיברך ירי על אלא יאכלם לא שסים 'רא טקוםסכל
 ברכה. וטעסק קס.ח סשו ערוך טשלחן סוכח והנל

שצד
 בתוך באה היא אם וכיוצא כתפ,חים בפירוה טטולאה הפששראואם
 הפת. את כו מלפתים שאיו פ, על אף הפירות על לברך שאין פשוטהסעורח

שצה
 כ,ון סקום מכל סשקה בלא ונאפו הסעורה בת,ך שלא נששכלםאמלו

 כסו התמ,ח,ם על לברך צר'ך וא.ן ע,קר קפחא הוי הסוציא על.הם לברךרצר,ך
 כשם שם שכתכ נב על ואף התשב"ץ, הנהות בשם ברכה בעמקשכתב

 עליו הוא וכתכ עליהן ,מברך אכ.לה קורם טהפירי קצת ר:סל עצסוהתשביץ
 בעונש כן העושה שנכשל ח,ששני רעתי ע:יוח לפי כן, יעשה להחס,ררהרוצה
 תפוחים ה:ך נרעי רלא לבטלה כרכה לע,נש רקרוב צריכח שאינחכרכה
 חפת. אח בו שטלפתפרבר

שצך
 רק לרעבונו לא נטור להם להס קורם מונל ב0שקה נאפו אםאכ5

 שאינ, טאחר עיקר קטחא אם להסתפק יש בוה ברכתן ספק מירי לצאחכר'
 אשכא שהרי הסעורה בתוך סקרי רלא לי פשוט ונם הסוציא עליו לכרךחשוב

 בוה לי נראה לכן עיקר, ,היא הפשטיר-א סחטח רק בא הלחם שאיןפסתכרא
 בסטוך. שכתבת. ברכח עסק כחוטרתלנאונ

שצז
 אפשר שאי ספ,קות יהרבה פירושים הרכה "ס ולחפנ.,ח ככיסנין הבאהכפח

 בתון רק יאכלם לא שמש שירא לי :ראה לכן ע'קרם על לעטור ארםלכל



 אומץיוסף%
 לספוקי ראיכא הססיק1ת, סכל .עא 1בוה פת תחלה בהם וילפתהסעורה
 כרכת אק הסעורה טחטת שלא לחו שאכל ומי סוונ1ת ט,ני כ1ראשברכהן
 קרעפליך ~ה וככלל ר'. ס,ם, כ' כלל ברכה כעסק ועין פוטרתן.הפת

 מילה. בברית שסחלקין מחבת פעשה1קוכליך

שצח
 ח1אר להם ~צן כ,לם שאליט פפחנקוכ"ן פאצ.1ש קר,רה מעשה קרעפ*ךאכן

 הפת כרכח הסע1רה וכתוך טוונ1ת סיני ב1רא רק עליה1 סברכין ואיןלחם
 הפת. ליפות כלא אפילוס1סרתן

שצט
 שכתנ פ. על אף הטחיה על ואחריו מוונות ס'ני בורא טברך לעקוכןעל
 עייך, כשלחן פש1ט לי ונראה לי פסתבר לא שהכל על'1 לברךבמהרי"ל
 המוציא. לברך רורא שערי הנה1ת רעת1לאפוקי

ת
 אין לכן ריו טהן ואיוה הירש מהן א'1ה הבתראי גסתפקו וריחןאורן

 פטור'ן שאו הסעורה בתוך רוקא לאוכלן טוה 1טוב שהכל רק שניהם עללברך
טכרכה.

תא
 ראש1נה יככרכה אחרונה, בברכה ססיקא איכא טב1שלין ושעוריןבחיטין

 נסתסקתי בעני ואני שלטש. הם אם א. הגרעיגין גתסעכו אב חיליקים"צ
 טוב לכן לאו אם נתפעכו נקרא1 מהן לעשות רגילים  שאנו התבשליןאם
 ליפות בלי אפילו טכרכה פטורים שאו הסעורה תוך רוקא רק לאכלםשלא
הסת.

תב
 שליא"ן גואשיו.ן בער"ן חיר"ל ועל הארפה פרי כ1רא טברכין ערבריןעל
 הוא לשנה משנה כארץ  נשארק ששרשי1 טין כל והכלל העץ. פריבורא
 פרי בורא ברכתו טחרש שנה בכל ונרל טתיבש'ן ששרודו ואותואילן

הארטה.

 ומימיהן. מבושלים פירות ברכתדיני
תג

 יר.ם נטילח צריך כטשקה לח שההא רכל סעורה בחלכ,ת לעיל כתבהיכבר
 יבשים פלויט"ן ט.ן שהם כקיעסשהן לברך. צריך שאינו רק לאכלא נטילחכרין

 תסצא ואם חין, כטו טבחצלק טובים הם אם הא' ספיקוח, כמהנסתפקתי
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 אשחני טקרי איוה לספוק' איכא מקום מכל יותר טובש הטה שחייןייטר
 סבושלש עליהן שמברך וכרתי תות. נבי ר"ה בסיטן הטור שכתבלנר.עוחא
 כלל ראוין אינם וכרתי תותי רשמא ערוך, השלחן אחר,ו ונסשךשהכל
 רראויש בקוועטש-ן כן שאין מה שסטתקן שומן בל. פב,שלים כשהםלאכילה
 וזה ריב בכימן הטור שכתב מסה יש רא.ה ורסרומי תים. כשהםלאכ.לה
 ער ופבהשלים, חיים ראוי,ם אלא כן אינם שלנו וחבושים וערסונ'םלשינו,
 טשוי כן פי על .אף מחיים יותר טוכים פבושלים רערפונים לכל וירועכאן.
 הכרכה טשתנית ירה שעל רהגריעותא מזה סשמע ברכה, לענין הסורלהו
 הוא כן ואם לאכילה כלל ראוי אינ. ההוא נר,עות .רי על אם רוקאהינ,

 העץ פרי בורא תסיר ברכתן ממבושלים חמם טוכים שהם הנ"לבקוועטש-ן
 סקום טכל שהת ברכתן לחין שכשהן לוסר חטצא ואם יט.בה, שוין אינן אםאף
 ברבחן נשחנית א. אלו לכר,נות אותם שסביאים כם, נחיבשו אי לספ.ק.איכא
 ונשחנית טהלח,ן הרבה נרועים כישול כלי ה.כשים שכוראי לוסר תטצאואם

 בברכתן לקרפותן חורו אם נתבשלו רהיבשים היכא לספוקי איכא אכתיכרכחן
 העץ פרי סכורא ברכתן רנשתניח וה.כא לאכול. בטאור טובים המהכ'

 ררנא חר לנחותינהו ריו אי או שהכל עליהן טכרכק אי ספק חר תואיכא
 כלל ראתין ראין רהיכא סשוט וה וראי הארסה. פרי לכורא העץ פריסבורא
 היכא אכן ערמ.נים, נב. טהטור כרטוכח שהכל רק עליהן טברכין איןלאכילה
 תטצא האם לפי לאיסתפוקי ~אכא בוה לנריעותא שגשתנו רק לאכילהרראותן
 הספ.קות כל ועל שהכל, או הארטה פרי בורא נשחנית אם ברנתן רנשתניתלוסר
 נהנת,. וכן ספק ירי כה שייצא שהכל לברך שטוכ ל' נראההנ"ל

תך
 רוכם הנשסע שכסי אחרי הוצילן שקורין טבושלין 'ביראם אנם'םועל
 כורא רהטברך לי נראה לחים כשהם לאכילה ראויין שאינם טאנסשעשויין
 בלי נאכלין כשהו ואפילו לסעליותא. נשתנו רססתטא הפסיר לא העץפרי
 נשחנו רלא ראף העץ פרי בורא עליהן לברך רטי רשפיר לומר אפשרב"שול

 שהכל עליהן בירך אם אכן לנריעוחא, נשתנו לא טקום פכללטעליוחא
 פרי בורא עליהם שטברכין פש.ט ההוצלן עם שטבשלין הקטניות הפסיר.לא

 בראשתה ההוצל,ן 'אנל רק אחר,הס וההתלק ראשונה לאנלם יאקהארטה
 הארסה פרי כורא יברך ואחר ההוצל.ן על העץ פר. כורא ראשונה שיברךכרי
 ר-א. סיסן ערוך בשלחן ראיתא הספק ירי לצאח כרי הקטני,חעל

תה
 שכחכ פי על אף וההנלק וקיעטש-ן נורנניות של המרק כנק פירותמי
 פשיטותיה שבקינן לא מקום מכל העץ פרי בורא עליהן שטכרך שאפשרהרא"ש

 כשלחנו יוסף הבית פפק וכן שהכל עליהן לכרך ליה רסב,רארהרשכ"א
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 לם. הארסה פרי בורא עליהם שמברכין .רק1ח מי בין לחלק ריש ליה1פכירא
 שהכל רכרכת סאחר 1לכן 'צא שהכל עליהם שאסר כ1לם 1על ע"שפירות
 לכרה הטרק שותה אם רוקא רהינ1 חרש לרין וכית. טספיקא הוי פירותלנב'
 העץ פרי בורא לברך שה1צרך כעצט1 פב1של הפ,רי אכל כחחלה אםאבל
 בורא הויא כרכתן ררלמא שהכל לברך צריך אין ליה הסרק שה(ה כךואחר
 כורא הברכה ת1בה ירי יצא כבר כ, לבסלה שהכל ברכת הויא נן ואם העץפרי
 אפשר כן אם המרק על כלל .כרך לא ואם עצט, הפרי על שבירך העץפרי

 ברכתה וה שאין פ1טרה העץ סר' ב1רא אין ררלטא כרכה נלא הטרקששתה
 שהכל שברכחו רכר לסרק הפרי בין לשתות או לאכול שיראה בע,ני ט,בלכן
 שלא אפשר  שאי כף .רי על טהם אוכל אם אכן הספיק1ח. כל ירי יוצא1כוה
 פוטרת וברכתן פ.רוח לגב. טפל המרק הוי הכף כתוך מרק צחצוחייהיו

אותה.
תו

 טחפח כא השבח שע;קר אחר שהכל מר,נא מברך טהלפתן סרקעל
 מחין .1תר טב1שלין שט1בים אף ר1כן כנ1ן ח. שטוב בעצמ1 הלפת על 1כןהבשר
 ~ה. מטעם שהכל בסב1שלין סברך כן פ, עלאף

תז
 ספק שאין 1מכושלין לח,ן 1תמ1ח,ם 1אגס,ם בנ1רננ,1ת ר1קא והכל
 אחר .ר.ן להם ,ש עצמם 1ה1צל.ן ק,ועטש.ן אבל חין כמ1 בכיש1לןשברכחן

 בספוך. שכחבח.כס1
תח

 מ1כרח הפיר1ת כהן שבשל1 המ.ם הק,ינ, פ,ר1ת מ, ר,ן שכתבת,ואחרי
 פשוט שה1א פ. על אף מים כלי מהפ,ר1ת הייצא,ם סשקים רין לכתובאנ'

 הטשקים שכל וה, והוא טעות ל,ר, אל: ברבר. הק,רא יבא שלא כר,בסוסקים
 שהכל עליהם סכרך 1הענכים סהוית.ם שוכ סה ח1ץ הפ.רות טכלהיוצאש
 אולנט. בירן שכן וכל 11.ין כירן א. עסיל נכי שיך וה וריןפרינא.

תט
 כרכה אבל העץ פר. בורא סברכין ירמונים יתסרים תאנ'ם ענב,םעל
 וו.ינפרליך שק1רין ה,כש.ם ראפ.לו לי ונראה שלש. מעין כרכה מברכ.ןאחרונה

 אשתנו כפשקה נתבשל1 אם אכל לנריעותא, א,שתנ1 רלא וה רין נם להםיש
 רק לנר.ע1תא רנשת;1 למיטר איכא כש1סן כש:תבשל1 1אפיל1לגר,עותא,

 שהכל. יכרך ילכן לפת נבי שכתכתי כם. ממתקןהש1מן

תי
 או אחרונה בברכה מח.יב ענב של אחר נרניר אם ספק שיש1טפנ'

 וכן ביצה כחצי רהינ1 מכן.ת פח,ה טהם לאכול אין לכן ככ~,ת רוקאאם
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 בהן כיוצא מ.נים וכסה הוצל.ן עם שסבשלין קטנות שקרים כנון פ,ניםבשאר
 כהם ש.היה ער סהם הרבה ש,אכל לרקרק צריך כוית טהם בבריהשאין
 הפוסקים. כסשסעוח הנרעינין צירוף בלי כויתכוראי

תיא
 אחרונה. ברכה צריך אין הנרעין סהם הס,ר אם אבל לנפרי שלמ'םורוקא

 בריה מ,קרי לא כו שנם סהבר,ה סועיר פעט רק הסיר שאם לי :ראהוטוה
 על אף צורחה אכרה שלא וסן כל ס. ב.טול רלענין נב על אף ברכהלענין
 ברכה לענין מקום טכל עליה כריה שם ערתן ססנה קםנה חת.כה שנפררפי
 רק הו. לא טקום סכל ספק אלא 'הא ולא שכתכתי כנרעין כרסשמע כןאינו
 ספ.קא. בספק להחטיר אטרו ולא ספיקאספק

תינ
 בכו,ת, או רביע'ח הוא אחרונה לברבה השיעור אם ספק איכא ב*!וכן

 פשקין ושאר רביעית. שישתה ער מכו.ת יותר לשתות שלא ביק יוהרלכן
 קליפוח שת, ט'לוי כמעט והוא וסחצה ביצה רהתנו כרביעית רשיעורןפשוט
 ,ותר או טכוית פחות או לשתוח ב,ין יוהר לכן בכוית. הוא אם אוכיצ'ם,

 כלי ש,שפיך רהתנו בכיק הנ"ל שיעור לו 'מרור ה' לרבר והחררטרב'עית.
 לתוך בנח,ן 11 אחר 11 אחת אחת כ'צים ג' ויפ,ל ריקן בכל' אוחו וישים סיםסלא
 הוא והחציה ביצ.ם נ' שיעור הם ריקן לכלי טלא טכלי היוצאים והטיםהסש
 וית. שיעור הוא אחת טבטה היתא,ם המ,ם וטחצית הנ"ל רביעיחש'עור

 רקרוקים איוח יש וגפ ופירות רנן למיני שונק באופניפ היא שלש פעץ שביגחשפני
 המפתא. הץ1 רחשץ הצ-ל מרשי בשהעי ברכה משמק להשויק ראיהיבנומחהת

תיג
 מו' פ,רות )על הנפן פרי ועל הנפן על העולם פלך אלקינו ה. אתהברוך

 הכלכלה 1על הטח,ה על רנן( סימ חסשת )ש העץ פרי ועל העץ עלהטינים(
 על אלקינו ה' רחם לאבוחינו והנחלת שרצית ורחבה הטובה חסרה ארץועל

 היכלך ועל מובחך ועל ככורך סשכן ע.ון ועל עירך ירושלים ועל עטךישראל
 ונברכך כה ושטחנו לתוכה והעלנו ביסי:ו בטהרה הק,רש עיר .רושליסובנה
 ועל הארץ על לך ונורה לכל וס,מיב טוכ ה' אחה כי ובטהרה בקרושהעליה
 הפינט( משבעת פירות )על הנפן טרי ועל הארץ על ה' אתה ברוךהנפן
 חוחפט( 'שראל )כארץ הפירות ועל הארץ על ה' אתה ברוך הפ,רותועל
 על ה' אתה ברוך הכלכלה ועל המחיה על רגן( טיני ה' )על פירותיהיעל

 וחעלנו כבורך סשכן אחר טיר נורם,ן ובסם"ג כסייפוני הכלכלה. ועלהמחיה
 הפסיר. לא כן רהאומר ונראה בננינה ושסחנולהוכה
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תיד

 ביוס ונחטנ, בשבח אתה, כי ק.רםהטאורע מעין בה להוכירוצריד
 לטובה ווכרנו חורש נראש הוה פלונ, חנכיום ושמחנו סוכ וב,ום הוחהשבת
 גם חורש כראש לופר רחפ טשטע כרכה ובעטק הוה, החורש ראשביום

 לא שאם לי ונראה כרסוס. נסל שסעות לומר לי וקרוב נהירא ילאושסחנו
 לחוור. צריך שאין חמאורע טעיןהזכיר

תטו
 העולפים. ח' כרוך יאפר רק בשם לסים א,ן רבות נפשוח רבוראהכרכה

 השה ראש ג1לכא מ!נתי =. 1*י 1מהש וגימ! אמישי יי אשמ בהאש שיוי*ן ג1גש ת115גרטת

תטז
 כמקום סהם העוקר להס.ר בע'ני טוכ קנמון וכן בצוקר הטחוסיםשקרים

 לברו ווקנסון ועל ברברו נהיה שהכל לברו כשהוא הצוקר על ולכרךאתר
 השקרים אוכל ואם העץ, פרי כורא לכר השקרים ועל הארטה פריבורא
 בשיעיר ססק ירי שיצא ליוהר צריך אחרינה בברכה או שחיב לסעורהחוץ

 כנ"ל.הברכה
תיז

 ונעני-ך ופלפי,ן וונגביל הארמה סר. בורא ברכת, צימרנר שקוריןקנסון
 כרכתו טרוקח וננהיל אבל יכיש.ן, כשהן בעיניהו טיקר. רלא סברכהפטור.ם
 הארסה. פריכורא

תיח
 ברכתן כרכש הפרוקח אתרונ וכן נויאט שקור.ן כרבש הפטונן,אנוו

 ירי על כרכחן נשתנ'ת לא לאכילה הראו.ין פ.רות כל ונן העץ. פריבורא
טרקחח.

תיט
 על לכרך צר.ך אין בתוכם שבשם,ם הנ"ל מרקחת מיני אוכל אםלנן
 פשום הסרקחת טברכת סשוגה ברכתן אם אסילו עצטה כסני ברכההנשטים
 במיעוטן.רבטלין

תך
 "הכל. טברכין לויטוורנ טיני כלעל

תכא
 ברכה אבל שהכל פכרך הראשונה ברנחו טה שססוסק מה כלעל
 שלש סעין כרכתן אם ספק ש.ש ברכר לכן כרינה אלא לברך איןאחרונה
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 בחוך יאכלנה או טכשיעיר סח.ת רק מטנו לאכול אין רבות נ8שות בוראאו
 וטכל שהכל, לברך יוכל ראשונה וברכה אחר,נה מברכה פטור .שאוהסעורה
 הרארה ברכה בל' רבר שום ,אכל לא ה' וירא היא חסירים סשנת לאוסקום
 בכל י,ס יום ה' ברוך על ו"ל הכס.נ, שררשו וכפו ו"ל, חכמינו חיקון כפילו
 אצל ילך תקנח.ה סה שאטרו טמה ראיה ,ע,ר ברכות.ו. סעין לו תן יפקסין
 איסור ער שום כלי כן לברך רשאי רלכתחלה איתא ואי .ילסרנו טעיקראחכם
 ירי '9א אם אף ורא' אלא כרברי נה.ה שהכל ילטור לטיטר ליה ה.. כןאם

 אלא נטורה תקנה לו ואין נטורה חקנה הוי לא פקום סכל בשהכלסעילה
 רק בו שנסחפק הרכר יאכל לא או גטור כרקרוק ברכוח ריני כלשילטור
 ובפרס לע.ל שכתבת. וכטו אכ.לתו בתחילת פת טעט כו וילפת הסעורהתוך
 פרי כורא ב,ן הסמק רק ברכרו נהיה רשהכל הברכה כרכותי: כספיקוח שאיןטה

 ורא.ה כנ"ל. לרקרק יש סוונ,ת מ.נ, בורא או העץ פרי בורא אוהארסה
 שספיקן כסנק בטיני שהחמירו נרולים איוה על הטוסק,ם שכחבו ססהנרולה
 כמו הסעורה תוך רק אכל.ם שלא לחם להסוציא סוונוח סיני בוראכין

 לעיל.שכתכתי

 שהחיינד.דיני
תכב

 כרכה ביו הפסקה טטעם ההוא לפרי הם,וחרת הכרכה ק,רם שהחינויכרך
 לברך ראוי לכן כן נהנו שלא רק ראשונה בראיה שהחינו חיוב כילאכילה
 הברכה. קורםשהח"נו

תכג
 שחחינו אחת פעם כולם על יכרך לו חרשים פירות פיני כמה לו שישם.
 לברכה למ.חש ראיכא לי נראה אחת כפעם לאוכלם רצ,נו אין אםואפ'לו
 באכילה. חיוי שהחינו אק הרק רלפי פאחר צריכחשאינה

תכד
 עיקר ואפ,לו אחר בפרי ש.ש וסין סין כל על שהחתנו לכרךחתב
 סהרי"ל כתכ כן להם, שיש לסי בשסות שסשונים רק אחר רופה נםשטות.הם
 הרשן. וכחרוסח הסצרים כיןכהלכות

תכה
 טי על אף וחמוחים חאגסים על אק שהחחנו. טברך קירשין ט,ני נלעל
 שטעתי ולא ראיתי לא סקום סכל ובשסם בסעסם משונים סינים כסה בהםשיש
 שלהם השם רשנוי הסעם לי וגראה  שהחינג מק כל על לברך שסצריך0י
 כן שא,נו סה עליו נשאר אנטה או תפוח שם פנים כל ועל להין בשםרק
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 עסרליננ"ה כנ1ן הם,וחר שם להם יש הטת:קין פלבר הטינים ששארבנ1רגניות
 היקסליננ. א1אמרעל"ן

תכו
 שב'רך אחר שחחינו לברך יש אם ררביתא פלונתא איכא חרש יןעל

 חרש פלבוש או חרש פרי בצירוף אלא א1ת1 יטתה לא לכן הענביםעל
 מברך אינו חרש ירק על החרש. הין נם עמו פ1טר 1או שהחינו על.1שסברך
 שק1רין חרש לפת על אכן הקרקע, תחת השנה כל רע1טר מש1םשהחחנו
 שיש פ. על אף שהחינ1 לברך שפונע סי ראיתי לא צנונות על וכןרויבן
 השנה. כל בשוק ומצו"ם הקרקע תחת השנה כל כן נם שעוסרים מיניםאיוה
 נזירה רק אינו חרש ב1ראי הוא שאפילו ,רק רנכי טשום הטעם ליינראה
 לברך טחוייבים ג~רו לא 1בלפת גוור רנ~ור והיכא ברכה כעמק שכתכנס1

 שהחינו סברכין שלתך שעל לי נראה נם חרש. הוא רבוראי ה.כאשהחתנ1
 לכן הקרקע תחת לק-מו רניל1ת אין סקום סכל עלי1 'רק רשם נכ עלאף
 שאין שסבורין ט1עין והעולם שהחתנו. בלא כתכשיל חרש לפת לאכולאין

 כשה1א עליו לכרך שיכול רליתא ח,, כשהוא רק הלפת על שהחינולכרך
 ויברך לעיל שכתבת' הספק ספני הראש1נה כפעם עפ1 פת סעט ראכלטב1של
 הלפת. כרכח ולאשהחתנ1

 *(תכח
 אשכנו בלש1ן שק1רין א1 הסרכל כמו לו חכיב שהוא מלבושנשיקנה

 ומח1י.כ שהח-נ1 לברך ה1א סחוייב וחביב חשוכ רבר שהוא הבנרים 1כלפעלץ
 חרש ביח בנה ואם האומן. טכית שטב.או בשעה או שיקנה חיכףלברך

 כיחו ולבני ל1 חשוכים כלים שאר שקנה או ססנו נהנין ביחו כני נםשטסחסא
 והפיטיב. הטוב שהחתנו בפקוםטברך

תכט
 יש ואם שהחתנו. סברך ש'ורשו טט1ן לו היה אטת. רתן סברך אבי1טת

 יהטיטיב. הט,ב שהחינו במקום מברך עטו שיורשין אחשלו
תל

 הפ1סקים בכל אוחה מצאנ1 שלא אחרי ל. נראה אמת רין שלהברכה
 להתאבל שחיב קר1ב.ו על רק ~טלכות בשם לאוסרה אין לכן אבי1 פת נבירק

 העטץ שסשפעוח טי על אף לבכ1תו ישראל כל שחתכין גרול ארם אועליהם
 הפסיר. לא בכרכות .הטמעמ פשוט ל' נראה שכתכתי סה כן א'נ: כ"כ רףברכה

תלא
 נכ על ואף והמיטיב, הטוב 1אשת1 הוא סברכין וכר בן אשת1לרה

 ח1בה שאינם בהם 1כיוצא אלו בכרכות סקילין שיש בהנהוחיו ערוך בשלחןרכתב
 בהשריגיואל. תסי תכ"ז סימן-(



 כרינה יברכח רשות ש,ש ט1רים עצטם הסק.יין שגם אחרי לי נראה רשותאלא
 הברכה שכר יבקש ולא סברכה עצמ1 הארם .פטור למה כן ואם וסלכיתבשם
 הוא. רבכי

 הריה'ברכת
תלב

 שק1רין רתס.ם נחל. ר,ח על רק אפ.ל, לברך צריך ט1ב ריח כלעל
 עצ' בירא עליהם 1טברך לכרך. צר.ך כעצמם הכה1לרר :רע':י על א1הכהולרר
ו;קגי".כשטיס.

 כורא פברך לאכילה ראו. 1אינ1 בו שטריחין ממ:1 והיוצא עץ כל על1כן
 ריח הנותן פכרך בסרנצן ל'ט1ן אתר1נ כנ1ן לאכילה ראוי 1אם בשטים,עצ.
 בפירוח.סוכ

-4-
י;,,

 אי:1 1אם בשם.ם. עשב. טכרך לאכילה ראוי :אינ1 הארמה מן יוצאואם
 בשמים. סינ' בורא פברך ארסה ואין עץמין

תלה
 בשסים. סיני ב1רא טברך ככרכחי שטסופק טה ריח רבר בכל1נן

תלו
 חילוק יש לילנן שקורין חבצלת על בשסים. עצ' בורא סברך ה1וררעל

 בשם.ם. סינ. פכרך הבירור י1רע שאינו ומי הארמה פן או העץ סן י1צאאם
תלז

 אם שנכנם פקם כל בשסים מיני ב1רא סברך בחפם של לחנותהנכנס
 הג,ע אם בשוק פה כשהולכים ב,ה ליוהר יש ולכן לח,ור. רעחו היה לאכשי1צא
 בשטים סיני כהרכה הפתח לפני שהחני1ת היריר ביסי ובפרס אליוהריח
 אל.1. הריח יניע שלא אפשרשאי

תלח
 טכרכה שפטור להריח 1לא לאכלו פיר. נטל אם ראפרינ; פ. עלואף

 חנוח נכי פוסק שום סשתמט לא לסה תקש. נן ואם ריח שמעלה ס' עלאף
 רבחנוחו לחלק צריכים אג1 כן על לא, אם להריח כינתו בין לחלק כושםשל
 וליהנה( להריח יכוין שלא אפשר א. טר1בה ריח שם שתפ אחר ב1שםשל
 אפשר טרוכה רית כאן ואין החנ1ח לפני כש1ק כשה1לך ולכן נשיסתו יר.על

 שבוה עטך אלקים 1.ה. איעצך אכן להריח. פכוין אינו אם פלכרךרפטור
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 ,לכרן טהר.ח ליהנות כר, כאפו הריח וישאוב פברכה עעמו יפסור אלובוה
 ספק. כל טיר. ויוצא כרכה שכרוירויח

תלט
 איו אחר פרבר ר.ח כלים או בנרים שקלט, רהינו שקר לו שא.;ייח
 אם אף לברך ל. שאין סוב ר'ח כשמריח ל'והר צריך לכן עליי.טכרכ'ן
 ונראה מסש. כו שיש סרכר בא ההוא שהריח בכיר.ר שירע ער להריחטכוין
 לחקור רוצה א'נו ואם כרכה. ספק מיר. לצאת כרי וה על לחקור שסח.ינלי
 סאליו. בא הריח אם אף סברכה פטור שאו להריח יכו'ןלא

תמ
 כשנעשה רק חיוב ראין לכרך אין להעכירו טוב ריח ועושין רע ריחכשיש

 סונ. ריח להריחהר.ח
תמא

 כהנהיח כתב לכן ככרכה מחויב אם ררינא ספיקא איכא חמהבפח
 בה. להריח שאין ערוךשלחן

תמב
 כקיץ ובפרט כביתם ריח שעושין אותם יר תחת נרולה טגשלהכעיני
 טקרוכ תרשים אותן עכר, שפיר רלא שכן וכל חררין, או לילנן שקוריןבחכעלת

 רהו. רכים ב.ה ררשו רכיון שבח בהכנסת ר.ח הכנסת ככית לעשותכאו
 רפטור ולוסר לצרר שיש ואף בעב,רה, הבאה טצוה והוי רכיםסכשול
 אכן האש, סאורי ב,רא עליו טנרכין שאין הכנסח בית של אנר רהויסירי

 ברכה ספק הוא ראם שכן וכל מעינו לא בשמים רככור רמיא לא רעתילעניות
 אומר. לא אם לי אוי אוסר אם לי אוי יריהם תחת ביותר נרולהשהמכשלה

 פרטיות. ברכות דיני איזהעוד
תמג

 אתה כרוך אוטר ערין נרלו לא והפירות פרח טוציאין אילנותהר.אה
 יאילנות טובות בר.ות בו וברא כלום בעולםו ח.םר שלא העילם מלך אלקינוה'

 שנה. ככל אחח פעם אלא סברך ואינו ארם, בנ. כהן ליהנותטוכות

תמד
 משנה טברך וקוף טיל בהם וכ'וצא וכושי ננם כנון טשונה ארםהרואה
 שטפני לי ונראה אסת. רין מברך *רת, אחר לרעך שנשתנה ועלהבר,.ח,

 וטוכח הראשונה בפעם ורוקא עליו שמצטער מי על ררוקא סיכרשהראב"ר
 לפום ערוך השלחן כמשסעות לא הני אכל קאי הראב"ר רטלונתת יוסףמבית
 שלחן בהנהוה שכתב פאחר ונם אלו, בברכות מרקרקין ראיתי לא לכןרהיטא
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 בע61מ1 לו רשככה בברכה וכן לעיל שכתבת' כט1 רשות הן אל, רברכותער.ן
 להו סב.רי עלסא כולי רהתם כן גם מקילין טובוה וכר.ות האילגות עלשסברכ,ן
 יבא בקלות כן ואם מיסיי כהכ כיתא ראה שלא ורוקא ראשונה בטעםרר.קא
 אם לשכ.ח אפשר שאי טאור נרול שהש.נו. בפיל אכן לבטלה. כרכהל'ר.
 לכרך. הנהנת. מימיו ראהאחר

תמה
 בפוכקים הכת.כים הברכות מסרחץ ויצ'אה בכניסה לכרך סנהננ.אין

 אש. פסנ. סכנה קצת היה ובשלהם משלהס משונים שלנושהמרחצאות

תמו
 מקיז.ן היו שכיט.הם בפ.סקים, הכתוכה הברכה מברכין א'ן בהקזה,כן

 הנפש. רם שה.א האחרונה לרביעית קרוב רמ. כל כמעט ש.צאער

תמז
 סיסן בא"ח פהרטא"' כחב קהלת ר,ת הש'רים שיר רחתנו המג'לותעל
 ונראה והמחזורים. מהרי"ל פי על כסנהננו ורלא על'הן לברך שלא שנהנות"ץ
 כנל,לה. כח,בה אכ רוקא הינ. עליהן לברך שיש לה. רסבירי לא.חן ראסיל.לי
 לפנהנ יש אם 'רעתי ולא החזן שמברך הטנהנ ובאיכה שם. בלא לכרךוט.כ
 פנ'לות. מבשאר לברן חיובא טפי הוי קינוח חיוב רמפני ואטשר ע.קר.הוה

תמח
 אשר הע.לם מלך אלקינו ה' אתה בר.ך אומר ממש ישראל קבר.הר"ה

 ועתיר ברין אתכם יהטית ברין אחכם והחיה כרין אתכם וכלכל ברין אתבםיצר
 ולהחיוחכם ע.נ.כם סכין עפר לנל,ת.( ועת.ר כ.לכם ססטר .יורע בריןלהח,,תכם

 נן אותה מצאתי שלא פ. על אף נסחאה כאן ער המתים, סח.ה ה' אתהברוך
 ועופרת ברזל בעס חת.קה ה,תה שכן ספני בה בחרת. סק.ם טכל פוסקבש.ם
 ראה לא אם יר.קא "( לפ"ק. קפ"א פשנת הסהרה בכ.ת לכך המ..חר האבןעל

 סספק ראיה ורטרזטי מכרך. יא,נו כשלפניו ל' ריום לי ונראה שלשים. חוןאותם
 זא'נ. כשלפנ.ו שלשים ריום הסאורע סעין הטזון וברכת בתשלה הזכיראם
 להקל, ברכות וסטק להסתפק יש אחר הקכרית כית ל' ת.ך ראה ואם לחו.ר.צר,ך

תמט
 העולם מלך אלקינ. ה' אתה ברוך טברך העולם אוטות פלכיהרואה

 רהחיוב לי ונראה לראותם. לקראתם לרוץ וסצהה ורם. לבשר טכבורישחלק
 אחר.4ץ וסהמל קצין %א טמש בטלךרק

 חרוא41 פ' ירדשלמי עיין טינץ: מהצח ר' -ול בהגהוה.(
 חתרש כבה-ק כעת דשמד תישן הסהרמ מכיה נקף~ר הזצת והצבן 8ייגץ: טוצא ר' של בהגחוהי-(

 גו' נפצא לא קפ-ש שנה אבל לעיל סס-ש במלה מלא ומצאתי תקצ"ו תשק י-רוהשתקתיו
)-

 רב"ר. פ-ש יין פייגץ: מ-וח ר' של בתגאותי
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תנ

 סעשים.( שלרעתי נתבתי לא העלם 1אומ1ת 'שראל חכס' לראיחהברכה
 ומלכות שם בלא לאומרה שרתה מ. אכן חכם, לקרות שראוי מי בוסננומאו
 הפסיר.לא

תנא
 אם שהחינו מברך בראיתו ושמח הרבה על'1 שחביב חכ'ריהישה

 נ1הרין אין לכן סעסש הם כאלו שחכיר.1 וטפני ל'. תוך אותו ראהלא
 רססחמא ואסו אבי1 זא ובתו לבנו שכן וכל ולאחוחו לאחיו אכן 11.בכרכה
 חורש הכ תוך אותם ראה לא ואם לברך. נסור חיוב הוי כיותר עלי:חכיכין
 חסתים. פחיה העולם פיך אלקינו ה' אתה ברוךסברך

תנב
 בר,ך תורה לססר ע1לה שהבן בשעה מברך מצוה בן נעשה שבנ1ם,
 ומלכות. שם בלא וה של טעונש1שפטרני

 לדרך. היוצא דיני ושאר הדרך תפלתדיני
תנג

 יפם.ר ולא כעשרה שיתפלל ער לררכו סלילך להסת'ן ל1 אפשראם
 יר' על ואם בעשרה. שיתפלל ער לילך לו אסור ועסקו ולויתו ררכו כן .ריעל

 יעשה שילך קורם בכיתו שיתפלל ל1 אפשר אם בהשכמה לילך טוכרחאונס
 אכן בררך. כשיתפלל שיכין מסה לכוין יותר רעחו תתישכ כן .רי שעלכן
 שלבו באופן תפילתו סים שלא בעור ללכת ימהרו שלויתו ראנה קצת ישאם

 ש.תפלל ססה בררך 'להתפלל יותר טוטב לוה בלערו ילכו שלא כתפלתוטר1ר
 בררך שהחזיק ער רשחרית ברכות להתפלל יפתין בררך מתפלל ואסבביתו.
 .שראל. לעטו טוכים חסרים הגוטל ברכת אחר תיכף הררך תפלת יאסר1או

תנד
 של' ה' שומרי ה' אטלה טל בשסך יאסר חמ~ווה על ירו יתן פביתוטיתא

 סהר-ל בל,קוסי כתוב כן ע1לם, וער מעתה ובואי צאתי .שטר ה' ימיני ירעל
 1בכל פעטים נ' כן לעש1ת נוהנ ו"ל החסיר מורי אבי וראיתי ו"ל. טהר"שבשם
 עיניו. על ונתנה יר1 את נשק מהןפעם

תנה
 ותחב מהשער קטן ק,סם לקח הע,ר סשער שבצאתו נוהנ ראיתי1ע1ר

 עוע~ז ה' טעם עורי אפר לקיחה ובשעת כובעו סביב הכרוכה בסשיחהאוח1
 לשטירה. סנולה הוא וטסתסא וארץ,שסים

 מאקיס. 1-1 אי*י(
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תנו
 כי ה' כאור ונלכה לכו .עקכ כיח .אמר העיר טשער הל'כתוובשעת

 כן וער, לעולם אלק'נו ה' כשם נלך ואנחנ. אלהיו כשם איש 'לכו העמיםכל
 לררך. כצירהכתוב

תנז
 לומר סחו,כ שעה סהלך כשיעור שהיא פרסה טהלך הולךכשארם

 ברוך ,חחום רק וסלכות כשם יחתום לא מ~ה פחוה וכשהילך הררך,חפילה
 תפילה.שומע

תנח
 וסעוח הררך, תפילת אומרין אין בענלה או בססינה בשיושכין סועיןהעים

 לאטרו. נכון לכן כ.רם,היא
תנט

 ואם יאמרנה, לא וקורם לתחום קרוב בררך כשהחויק תינף אוחה.אמר
 שרעת: לעיר הסמוגה פרסה לתוך שיג.ע ער אוחה .אמר הוה בומן סלאמרהשכח
 כשם. 'חתום לא ואילך נ0שם שמה,לילך

תס
 וכ..צא. וטסכנו יתצעירנו שתול'כנו רכים כלשון הררך חפלת לומריש

תסא
 נרול איסור כעיני א.פנים ככמה טחרש הנרפסים הארוכ'ם הררךתפלות
 טא לא כן יאם כברכה חכסים שטבע. סמטכע לשנות לנו אין כילא,טרם

 הררך תפלת אומר סתחלה אם אכן לבטלה. כרכה הוי וגם הררך תפלת חובתירי
 מה כקשוח כך אחר להוסיף רשות לו יש הברכה סוף ער ףל חכסינוכת'קק
 ההטה בבקשות לומר ונם תפלה שוסע כרוך רק כשם יחתום שלא רקשירצה
 כעיני נכון אין טפסוקים היוצאים הקרושים שמות או המלאכים שטוחשאר

 כחם. להשת0ש אולהוכירם
תסב

 כספ.נה או כענלה בישיבה או כהליכה כררך החפלות כל לחתפלליכול
 שיכרע כרי הכריעות בשעת לעמור לו אפשר ואם באגות, לעפור פחטיריןויש
 כרי של,ם וגעושהכרינו

 לפס~
 לעטור. לו יש פם,עוח הנ'

תסג
 וסן בעור מעוטר להתפלל שיוכל למלון או לביחו ונא ט,ושב התפללואם
 הליכח. ררך פברך הטוון ברכח נם טעופר. להתפלל יחוורתפילה



 אומץיוסף%
 קיד. 5י6ן י.6 נסילת גי';י ל,יל גהיאי גייך ייע ;פי4ייני

תסד
 סלפניך רצון יה' אוסר הררך באטצע לע.ר או חפצו לטחוו סמוךנשנננם

 אלקינ1 ה' לפניך אני מורה אופר נכנס לשלום, וה לכרך שתכניסנ. אלקינוה'
 לשלום, וה סכרר שתוציאני מלפניך רצון ויה. כשלום 1ה לכרךשהכנסתנ,

 שהיצאתנ. אלקינו ה' לפניך אני ט1רה בררך( שההויק )אחר אוטר בשלוםיצא
 תפלת וכל וכו' לשלום תוליכנ. כן בשלים שהוצאתנ, וכשם בשלום והסכרך
 ובשאר ערוך. שלחן לשון כאן ער תפלה, שומע ה' אתה ברוך ערהררך
 שכל רטסתברא והגם ומלכות בשם כהם מסימין אם כתב לא הנ"לאטירות
 לספק ליכנס לבי סלאני לא מקום סכל ופלכות שם צריכין שבתלמורהברכות
 בה שא.ן ב' בחלק לקסן כתבת. המררש ב.ת כברכה שנם לבסלה,ברכה
 רק ר. הררך על סכנה שום שאין שעכשיו למימר ראיכא מלכר ומלכותשם

 לאוטרם לי נראה כלל אל. ובקשות שבח1ת לומר טחויב.ן וא.ן עצטןככרכוח
 וטלכות. שבכלי

 לויה. דיני אכתוב הדרך תפלת דיניאגב
תסה

 לליתו לררכו בהליכתו וסווין טו1טן ישראל בר כשיראה להוהרצריד.(
 כתכ חררים 1כספר רסים. שופך כאלו מלוה שאינו כל כ. אמות, ר'לפחות
 לויה. בשביל רק אחרת טצוה בשביל קבועה מצוה שום להניח לארםשאין

 לעטור שצר.ך חכירו את לסלוה טכאן ראו לא .עיני:ו על כתכוכחוקוני
 טעיניו. שיתעלם ערכסקוטו

תסו
 שכשעה ת1ב"ב סצפת לאשכנו שבא 1"ל ש~ינב1רם 'עקב פטהר"רקכלתי

 לצר אחור.1 ש,ה.' באוסן פעטים נ' עצטו ,הפך לבית1 לח1.ר הטלוהשרוצה
 שהוא השרה יאפר השלישית בפעם רק שרה יאמר פעם וככל בררךההולך
 שיוכל בררך ההולך ננר 'עור פנ.1 יהסוך לא השליש'ת שטפעם ויוהר שריכטנ.ן

 הסלוה אל שובו ער יווק לא 11 כררך שההולך טסונל 1ה שרבר ואסרלראוחו,
 אותהשיראה

 וברכתה. הלבגה קדושדיני
תסז

 ח1רש טר. הלבנה קירהס בסצות להשניח נרולה וה.רות צריך סארסה
 אלסלא ו"ל חכטינ. שאסרו סה היא ווסרתא ט,לתא ולאו היא. רבה כ'כחרשו
 רים, וחורש חורש כל שכשם'ם אכיהם פני להקביל אלא 'שראל וכולא

 למה ויל שגי 5ה' יי 5' ור5ב-5 5.ו דף דסוזה 5-ג יי1 5ינ,: משה ר 1ל גהגשת.(
%ש  
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 בשר מחשל כל פני לקבל העולם ררך והרי הטצות ככל הש ששקולהרמשא
 "ני וחוסר קל של בני בן ותומר קל ל11 ומצוה נניר שאינו פי על אףורם
 רצונו כן פי על הוף נראה שאינו הוא כרוך הקר1ש הסלכים פלכ. מלךשל

 עצמו יורו ארם כל לכ; פנ.ו. לראות יכקש שלא יחיה נכר סי כן ואםלהראות
 מעהח הוא כי מסנו עוברת הואת הנרולה הםצוה תהיה שלא אפשר היוחרעל
 ער שים שבעה ססוף הוא  לקירושה והומן הה1א. בחורש ע1ר לתקן יוכללא
 לנא הופן סוף שפסשסש ארם 'ראה ואם המולר. מרנע תשצ"נ -ב כ"םחשו

 נשמים שעת הוא אם ס1ה יותר אפילו או הוטן לסוף סמוך אחר בלילהרהינו
 בחצוח אפילו פמטתו טלקום 1אפילה א'שון חושך או והשלנ הנשם 'עצרנואל
 אולי וברירתן יכחצר,ה קריה ברח1ב1ת סח1סש בחפש מלחפש 1אחריהלילה
 הטוער. שיעכור קורם לקרשהיוכל

תסח
 'ש הומן להעברת נרול חשש כעיניו ויראה שבת ליל יהיה אםאשלו

 לקרשה רא.1 שב1עות בהלכות מהר-ל שכתכ הטעם כי בשבת,  לקרשהל1
 פצוה ובמקום פאר 1קלוש חלוש מעשרה למעלה תח1טין 'ש כי ט1בביום

 הלבנה למוער חוון יש שע1ר שב1ע1ת כט1צאי ההם ררוקא לו, לחוש איןעוברת
 אב"ר "פעי' סהר"ר הנאון פי על נהנת, וכן ~ולח. ולא חשש יש וטניםבוטן

 שבח כל'ל לקרשה סמני וטוכים נרולים אחר.ם הנהנת ונם ורנקבור"םפה
 עוברח.כשהשעה

תסט
 'שינ,ם ארם שבני בשעה לילה בא'שון בכיחו הלבנה את שרמהומ'
 הפחר רב כ, ער השמים תחת הנלו, כסקום לקרשה ואנה אנה ללכחוטחירא
 לי גראה קיר,שה וסן יעב1ר ואו ההוא בלילה יקרשנה %א כן 'ר. שעלעליו
 משח ססת בעל שכתכ ו"ל לוריא מהר"ש הנאון רבר' על לסטוך 1יש1סהר-1 מהר-י רהינו השטש תחח רוקא לקרשה הפחטירין לרברי לחישראין
 לחט לצאח רשה ה.ה ולא הלכגה קירוש שעת והניע לב וטוכ שטח א1תושראה
 סוב פקום ומכל תקל14. ס,פו שם עיי; וקרשה הלבנה נגר החלון לפתוח1צוה

 נם הננ. תחת ראשו יהיה לא שלפחות בענ'ן יחלון חת הראש להוצ'אבעיני
 הסינופת. סבסק,ם בכ,ת לקרשה סוטב טינ1פת 'ש חוצוח כל בראשאם
 הבאה סצוה רהוי כלל יקרשגה אל הטינופת בסקום לקרשה רק אפשר איואם

 בוה. ה' רבר רכי כרת כאיסור נרולהכעב.רה

תע
 נקבר שלא כרחוב מת מינן בר שכשיש תורה אבותינו פנהנראיחי

 בשעה בשמחה לה,וח שצר.ך פפני הלבנה את ההוא כלילה מקרשיןשאין
 וה. על להקפיר אין ע1כרת לשעה חשש 'ש אם אכןקירושה.
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תעא

 ס1צאי בש1ם 1לא באב תשעה קורפ א1תה סקרש'ן אין וה טעםשפ:י
 1גראה לחמך. בשטחה אכול לך ביה רכת.ב הכפורים .1ם טט1צאי חוץתענ.ת
 לטעשה. פה הסכסנו וכן האכ.לה אחר לקרשה ט,תר אחר תענית רככללי
 אב'לות לנהונ ראוי היה רמר,נא מפני לי ברירא לא באב תשעה בפוצא,אכן
 כעשירי.נם

תעב
 הוא שבת מתאי אם אכן סבושם. כשהוא שבת כמהוא' לקרשהט1ב

 בלילות נראית הלבנה תהא שלא חשש טשום להטתין אין למ1לר .'אחר
 עוכרת. הפצוה ותהיה עננים טפנישאחריה

תעג
 הסרב"ל לכש ומהרי"ל שבת. כנרי ללבוש טצוה בחול טקרשה אםואפילו

 ללכת שרניל כמו שוקים כנלוי ילך לא רלפח.ת לי ונראה ל1. אשרהטכוכר
 ינמר1 שלו ש1קים בתי שילכוש ירי שעל לחוש יש אם אכן בלילה.בביחו
 שוקים בת. בלא שילך ל1 פ1כ או כש.בוא טנין ע1ר 'סצא ולא לקרשההקחל
 קירושה. בשעת רנליו ישר פנים כל ועל מלך. הררת עם כר1ב לקרשהכרי
 הלבנה. לקירוש סיוחר סרבל כן נם ל'ויש

תעד
 בלבנה. להסתכל שאסור הלוי מא,ר רב,נו בשם חררים גספרכתב
 אם כי בה להסתכל האין לש1נו, ווה הכי כה מסים נ1חלין ר,ש1בהנה1ת

 מטנה, עיניו 'עלים כך ואחר אותהי יראה לכרך כשרוצה רהינו בקשתכמו
 רהינ1 בהסתכל1ת רק כלל א.ס1ר אין בעלמא רבראיה נראה ול' כאן.ער

 בחלטור. רוכת. ככמה רהטסתכל לישנא כרט1כח לבבו מעופק בהשטכיט

תעה
 תפ1ל לומר שיש נר1לים ושאר סהרש"ל הגאון בשם סשה בססהגתכ
 עכ יעב1ר ער ה' עמך יעב1ר ער כאבן ירסו ור1עך בנר1ל ופחר איטחהעליהם
 בנר1ל ורועך 'רטו כאבן ער יעכ1ר עטך ה' ער יעב1ר עם 11 קניח קנית,וי

 על פרלג כא וה הנה רורי קול ואחר,ו פעמים נ' חפול עליהם איסתהופחר
 אחר ע1מר זה הנה האילים לעופר א1 לצכ. ר1רי רומה הנכע1ת על טקפץההרש
 טרי,ש טהרר"ה תפלה ובכיאור החרכ.ם. טן סציץ החל1נ1ת טן טשניחכתלנו
 ו"ל חם.ר יורא טהר"ר בשם אל1 פס1קים לוטר כן גם כתב פה ש"ץו"ל
 תסיל פסיק םיום אחר שאימר.ם כתב הטוסר ובספר כינתם. הואוכתב
 כך ואחר פעטים נ' הללויה סעסים נ' סלה פעטים נ' אמן 1הפוך ישרעליהם
 וכו'. וכו לא אלמלאתני
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תעו
 קרוב ובעיני .חשיביתה חביכיחה לרוב סאר 1. כמ'~וה חארכתימנה

 שבשסים אביו פני 1להקביל לקרשה וכה ולא יסים חורש עליו שעובר שמילומר
 וחומר וקל טמגו פניו ומסתיר לו להיראות רצה שלא יתכרך פאח1 כנווףרהוי

 אטפרה אסרתי 11 טצוה מעלת ולנורל כחנ. רנשטים פניו על קיחוןמשופך
 הנאון בשם פה אב"ר ו"ל הירץ מהר"ר הנאון 1רבי ס.רי מפי ששסעת.נט1

 א.ש 1יכווו שבו ל.0טים כ' 1"ל 1המרינה פוונא רק"ק אב"ר אהרןמהר"ר
 כלילה בשרה בהי1תם 1יהי חפצכ לסקום להול.כו הסוס על אותו 1קשר1אחר
 עסרו על הסום שיעמיר פהשבא. וכקש ו.רחת הלכנה כי השבו. ראההה1א
 אטירח בעח וא1 לקולו שמע והשבאי אלקינ1 ה' כמצ1ת הלבנה לקרש יוכללמען
 לשל,ם. לביתו ושב רואה ואין לו כרח כי ער ממנו ט1סרותיטו נתקוהברכה

 דיניה. קצת ואגב מזוזה קביעת ברכתדיני
תעז

 רוכ כסנהג 1לא לחצר, הפתח ואפילו בסוווה חיכים שבכיח החרריםכל
 בחרר נם עכרי ואי הח1רף ובכית הב.ת בפתח רק טוווה קוכעים שאיןהעולם
 עבר. לא חרר,ם 1בשאר טצוה הירור רק רה1י לה. טשמע הבית בעלהסשכב
 ואינו נמו11ה שחיב כבית אחר פתח לו שיש סי כ. סאר נרול ע1נשם כיכלל
 יום בכל מוו1ות על רוכתכתם עשה סצוח על שעובר ל' נראה סוו1ה בוקוכע
 עשה סצוח על ר1ם .ום בכל שעוכר בראו. נימ1ל שלא אנרול רהו, מ.ר.ייום
 פתח רק כביתו שטשאיר מטי הע1נש נ1רל ורא1 הביטו נן ואם כרת. בהשיש
 עונו שגרול פווווח סבלי פתחים הרכה ל. שיש ס. שכן וכל טו1זה כלאאחר

 החי1ב שיורע מ' כן אם הסועטת ה1צאחה טצר קלה סצוה שה.א טאחרסנשוא
 ככלל שהוא עליו לוסר אנ. קר1ב פחח.ו בכל סו.1ה לעשוח ח1ששואינו
 טבל' כמעט עשה סצות על יסיו כל שע1נר הבא לע1לם חלק לו שא,ן עולפ1רק
 א.ן אחר סצר אם 1אף 1משקוף טווו1ת שת. להפחח כשיש ורוקאהנאה.
 שכאטצע הקורה אל נוקש או תלו, הפחח רק הכותל טע1כ' בולסח טו1והלהסתח
 שהוא יסין בצר אם ורוקא בסו11ה. חיב כן פ. על אף הכותל לעוב' השוההכותל
 פטור אז .טין בצר הוא הכותל אם אכל מפש טוווה יש הט111ה חיובמקום

 בטור. טיכח כןמסוווה,
תעת

 קרשנו אשר הע1לם מלך אלקינו ה' אתה כרוך סכרך מוווההק1כע
 טברך אינו וו אחר וו סיר סו1וות הרבה כשק1בע טוווה. לקבוע 1צונ1במצות.ו

 שלקחה אחר תינף שאם לי ונראה הראשי:ה. קכיעות לפני אחח ברכהרק
 לברך צריך אין לטקומה סיר 1פחוירה כהכשר ופצאה אותה קוראטקביע1תה

 ה.א אם שהוצ,אה בשעה ירע שלא סאחר לופר אפשר אכן קב.עותה.על



 אומץירסףש1
 יקובע שחוור קורם מירו להסירה שטוב ל. נראה לכן לברן. רחיבכשרה
 קביעוהה. על לברך צריך וראי ואו ממנה רעחו שססיח כאופןאותה

תעט
 ונסשטשו נתעפשו לא אם הפווווה אחר לברוק צריך כשטטהפעפים
 אחת..( פעם ומחצה שנים נ' לכל רהתנואותיותיהן,

תפ
 הטוזוה בפני עכזרים ט,ם ישפוך לא -ר פרק היראה כשער כריהכתכ

 הבית, פתח ררך וליכלוך סינ,ף שום יעביר ולא בה אשר חשם קרושתספני
 לא-ם ראית' כזח לעטור ארם לכל אפשר שאי ומפני בקצרה. לשונו כאןער

 במקום רק כולן פני על נחושת כטס הטוווות כל שכשה נוהנ ףלהחסיר
 הנקב על והיה ההוא כטס נקב היה למווזה בחוץ לו הכתוב שר"י שלהשם
 על סובבת ההיא חרלת והיתה עצטו בטס תלויה נחושת של רלח כטיןההוא
 שר"י שם על אצבעו תחתיה ולהניח הרלת להנב,ה יכול שהארם באופןצירה
 ררכו לתום הנהיג לירושלים שנסע סנ"ל ישע" מהר-ר הנאון והחסירהנ"ל.
 מזהיר בקרן או בוכוכית שר"י של השם שעל הנקב לסת,ם פה אב"רבהיותו
 מאור. נכון ררך הוא ונם היטב. באר מתוכו נראה היה שר"י של ששםבאופן

 וברכתה מעקהדין
תפא

 סכשול שום יש אם וכן טובים הם אם שבכית המעקות אחרי תמירלעין
 כן וכש.עשה תיכף אותו שיתקן סכשול איוה יש שאם נפשו על ויקבלבביתו,
 בכיתך רסש תשים רלא תעשה לא ,מצות יום בכל 11 עשה מצותסקים
 לעשות וטלכוח בשם לברך צריך פעקה וכשמתקן פעשה. יעשה לא אםאף

 מקום וטכל לכבש. ולא לננך רררשינן כבש של לסעקה לברך אק אכןסעקה.
 לכבש שעולה שבשעה הכבש בצר רוקא רהינו לי ונראה בה. לי,הר-ם
 עלה שהכבש הנקכ רהינו הארובה סב.בות אנל יפול שלא היטב ליוהריוכל

 כברכה. סחויב כן ואם רקרא טרבוי כפעקה וסחויב נרול טכשול חויבתוכה

 דיניה פרטי ואגבה השם המקדש ברכתדיגי
88ת  רדשהתס יוזלפן הר-ר האלוף יד סכתיבת תעהקתי 

 תשתד*
 הגדול.

תפב
 שיחזק טובסח עבירה איוה לבעכור נסיון לירי בא השלום חסאם
 מיניה ארלעיל )קא. כוראו לכבור סטיתה קשין יסורין לסבול לבו אתהשם
 בן כיק שאם ו"ל הר-ף וכתוכ אומר שהרי שליסה( בתשובה רשברספרי

ש*( ש ו י ק ו א ר * 8 ת  מ  18י- 
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 שיעפור טובטח לקרשו מתחלה ברעתו המיוחר נרול שם אשה או א'שארם
 פלח,ן אנן לית לאלהיך לא א, יע,ל הן הכת,ב טן ,רמו יכא'כ ולאננסיון
 השם קירוש על ולהרינה לשרפה עצמן את טוסר,ן רכים שם,מ.ם יר,עכאשר
 נם ראיתי הכוחב אנ. אשר נצלב,ן וכמה אכ,, ,לא אוי לא צועקין,אינם
 אף רכה באהבה שם,ם סלכ,ת ע,ל עליהם קכל, להרינה טאו כאשרהתתי
 נשמתן שיצאה ער עול טרקו ולא ,לילוח ים,ם עשרה ער ,חי, ,סור,ם כטהשכבל,
 ביר באה אשר הכתולה טן ראיה עור גם באמ,נה. כהבתי ראיתי ואשרבטהרה
 הס,רה לא כן פי על ואף עינ.,ין סינ' בכטה נפשות יתר עם נפשה לענ,תאנסה
 פ-ק, בשנת בנסיח עפרו אחר ואיש נש,ם ולשה נם היא נם ועטרהכב,רה

 טעם טועם אינו השם את לקרש כלכ, שגמר ם, 1"ל חכטינ, "אטר,,והו
 טוב ,אולם חליתי. בל הלטונ. ירעת. בל הכוני הכתוב טן ואסמכ,הו.מירין
 השם קרוש על לעמור כלבו שינמור בתנאי ,עונ' אונס בוטן הפס,קלהוכיר

 ארעחא כנסיון שעומר כלבו ,ספוך שלא ל,מר ררצונ, לי )נראה ספקבלתי
 קרושת לאהבת קש,ן יסור,ן לסבול שרוצה לבב, בכל 'נטור רק לו 'כאיבשלא
 ויחוק ובויון סנם'וו יצילנו כרחסיו יתברך והשם טצאת'(. שכן וכפרומניהשם
 רצון. יהי כן אסן וכטהרה בקרושה שלם בלבכ לעברולבבנו

 אשר מהר"ר של וידוי יאמר גזירה אירע ושלום חסואם
 ורנקבורט.מק"ק

תפג
 ,בטר היתה ו,כאה ונקיה טהורה בי שנתת  נשמה אבוחי האלקיאלק'

 חטאחי אנכ, כי הטרובים ובפשעי ובעונותי בחטאי וטסאתיה לכלכתיההרע
 ומצות עשה מצ,ח סצוחיך על ,עברתי ותעתעתי תעיתי וכו' בנרתיואשמתי

 סרתי פה שבעל ותורה שבכחב חורה ועל רין ביח כריתות ועל תעשהלא
 1* בפה, יפרום לא לו הירועים )סחטאיו לי שוה ולא ופטשפטיךססצ,חיך
 והנה יאמר( כך ואחר השעה לו תפפיק אם א"כ ררך להוכירם שטובנראה
 ויהי המיוחר שמך קירוש על לירך ולטסור מפנ. הנשפה ליטול השעההניע
 עשית אסת כי עלי הבא כל על צריק ואתה אבותי ואלקי אלקי טלפניךרצק
 לעתיר כי להח,ירה עתיר ואתה ואטת צרק ,פשפטיך ורינך הרשעתיואנכ'
 יתנבר חטלום חם )ואם וכו' לפניך אני טורה בקרכ' שהנשטח ,מן כל כילבא
 ונו'( ה' אח ואהבת הפסוק לק~ם עקיבא רבי כשסחת באחריחו יאסרהאויב
 את לאהוב וצונו במצותיו קרשגו אשר הע,לס טלך אלקינו ה' אחהברוך
 ולקרש נפשנו ובכל לבבנו בכל להיות ועתיר והוה ההיה והנורא הנככרשם
 ה' אלקינו ה' 'שראל שסע ברבים שטך מקרש ה' אתה ברוך ברבששטו
 יתברך שסו קרהטח על נפשו שסור בפוסיה שהריכור כהיות זה ועםאחר,
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 יוולמן הר"ר האלוף לשון כאן ער סלה, אסן החים בצרור נפש1:תצרור
הנ"ל.

 שלא בדבר ערב אני יום בכל האומר תם מרבנו קבלה זותפילה
 דרכו' בכל ויצלח יום אותו כל רע פגע שום לויארע

תפד
 וכתחנונים בכקשה כתפלה שתעטר1 1רפאל ונבריאל סיכאל סכסבבקשה

 שאני טקום ובכל ררכי בכל שאצליח ה1א ברוך הקר1ש הסלכים מלכי מלךלפני
 טכל ואשה סאיש הן פלילין הן משרין הן יויקוני שלא מלסטים הןה1לך
 לע~לם וכאים ההולכ,ם פורעניות סכל הן סרעכ הן 1רכר מחרכ הן רערכר
 בורע. 1לא בסאר. 1לא בנ1פי לא ב. ישלט1 שלא .שראל אלקי ה' יצילני הכלמן
 לפניך רצון עת הואת השעה שתהא אכ1ת. ואלקי אלק. ה' סלפניך רצין,הי

 סלה יעקכ אלק. לנו משנב עמנו עבא1ת ה' וכקשת. תפלת. אתשתשסע
 נ' קראנו בי1ם .עננו הטלך הושיעה ה' בך ב1טח ארם אשרי צכאותה'

 1' ה' סבר.ת לפורקנך ה' קויחי לישועתך פעמים ו' הנואל המלאךפעמים
 עם היררן בענרו יהושע שעשה כס1 בררכי אצליח כך 1נ1מר גר1ר נרפע0'ם
 מקונסרס העהקתי לש1נו כאן ער לארצו כשלום ושב הכנעני עם כסלחטה'שראל
 ו"ל. טריוש אליעזר מהר"רשל

תפה
 הרינ.ם כל ללמ1ר לח.1ב יקר1ב ארם לכל רכה מציה ה,א רעת.על
 טספר אין כי ער רכ1 ריניהם 1חלק, פרטיהם כי יעכור 1אל ,הרנ לרינ,השיכים
 כרת ירע ולא בירו הםפר אין כוה ענין 1שלום חס לארם ,ורטן בעתוהנה
 רשאי אינו סספיקא נפשו 1לססור עצט1 על להחמיר יאמר ואם לעש1ח,מה

 שאם ערוך השלחן והככטת טאיסורא. חמירא וטכנתא הפוסקים רוכלרעח
 ונכק טוכ אל1 ספיקות טפני לכן לרעת. עצטו כאבר ספק לכלל שיבא.קרוב בנפשו שמתחתב נמצא רשאי אינ1 הכ. רבלא1 מכלל רשאי רת על להעבירסכוין
 וה טעם ומלבר פיו. על שגורים לו שיהיו ער אל1 רינים כל ללטירהרבר
 יסור תלו. שכהם אל1 רינים ללט1ר לארם שיש טרעתי רבה מעמא אניאופר

 בכולם הע1סק כן ואם השם קרוש שנקראין עליה; מ1כיח שמן כ'אטונתנו
 כנ*ל ושל1ם חס טה1ר בלתי מקרה יקרהו שאם לבו אל ונותן רקרוקיהןבכל

 והקבלה הוכירה לו תחשב אוי הנרול שטו קרושת על כאהבה נפש1עךסס1ר
 שא.ן אמרו כ. וה והוא הנלגול בענין אחת קושיא על בתיר1ץ הסקובליםחכס. אטרו וכן קה~נות. בפרשת העוסק על ו"ל חכמ.נו שאטרי כמו בפ1עללעשיה
 לנפשו חסר איננו ואפיל1 פצות התר'"נ כקי1ם לא אם שליפותו לקנוח יכולארם
 בנלגול עור לבא 1.צטרך של1 ררבנן מחלוקא אחר לגוש חסר ה' סמצ1ת אחתרק
 וכטה כטה .ש והלא הסה והקש1 סצזת התרי"נ לכל שישלים ער נלגולאחר
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 יעסוק אם ותירצו חי1בא לכלל טעולם ארם בנ, איוה יבוא1 לא אשרמצ1ת
 לסתע שיוכל ליר1 יבא אם או ליר1 יכוא1 אם לקימם נפש1 על 1.קבלכריניהם
 כי על בספר, ררשו 1כן לפועל תחשב 11 קכלה אותם ש'סיע בק'1מםלאחרים
 .ום בכל עליו כש,קבל אלא ה.1ם כל ליהרנ אפשר וכי היום כל הורנ:ועליך
 שם 1איתא ."ו( רף חרר.ם כספר )עיין טכחה כצאן נחשב הנרול שפ1לקרש
 השם קרוש על נפש1 טפירת עצס1 על לקבל ארם כל רצריך הווהרבשם

 נפשך. 1ככל לכבך בכל כא1טר1 1כן ראחר ר'כאריכ1ת

 הש4 קדושת על נפשו למסור מהחיוב כללים קצת לךוהא
תפו

 1כל אינהו יעכ1ר 1אל .הרנ רטים 1שם,כוח עריות נל1. ורהבעכ1רה
 חי1ב ההטה באיכ1רים שא.ן אף גכיה1 רשיכי א.ס1רים כל רהינואכיורתה1

 1העלה אחת באשה ע'נ'1 ש:תן כאחר מעשה בס:הררין שאסר1 כפ1מ,תה
 יסות חכט,ם 1אמר1 ל1 שתבעל ער תק:ה ל1 ש~צן הרופא,ם ואסרו ט.נאלב1
 פאח1ר, עט1 תספר ואל יס1ח ער1סה בפנ.1 תעטור ואל ימ1ת לו חכעל1אל

 וכן לכס1ת שררכה כמקום כאשה להסתכל האיס1ר חומר ללמור יש 1מ1ההנרר
 חכמ,נו אסרו 1לכן קולה, טשט'עת ליהנ:ת כרי האשה עם להטספר האיסורח1טר
 וכשסיעת לכס1חו שררכה במק1ם באשה טגולה טפח ננר שמע קריאת לקר1ח1"ל

 נפש. לסס1ר מחויכ אין סכש1ל תתן לא ע1ר לפנ, טש1ם איסוריהם על אכןק1לה.

 יהיני "טס ליייצ"ייר
 מנחהתפילת

 החול' ימות כל הדין וחוא א'דיום

 אליהו נענה לא שהר, כה ליוהר צר,ך סאר הסנחה תפילת הטורכתב
 1הטעם ונו' אליהו 1.נש הטנחה כעלוח 1יה. שנאסר הסנחה בתפילתאלא

 לב1 אל אוחה לש1ם 1צר,ך בעסקי1 טרור שה1א בע1ר הי1ם באטצע שה,אטפני
 כקיצ1ר. לשונ1 כאן ער סאר, הרבה שכר1 ולכן א1תה ולהתפלל סעסק,1לפנות
 סק,לין שאנו רק למנחה ססוך לעשותם רברים כמה ו"ל חכט.נ1 אכר11לכן

 הכנסת לכית רופק א1 שק1רא השטש על סיפכ,1 שאנ1 טפני קר1ש1תבקהיל1ח
 וה על שם וכתב ערוך שלחן כהנה1ת כתב כן מלהתפלל, למפשע אתארלא
 הסעור1ת רוב כן על גרולה למנחה 'כטוך אפיל1 להחם.ר יש נר1לה כסעורהט,ה1
 שופנה חצות אחר תיכף ה1א למנחה סמוך כי כאיסור ה11 ביום שהןשלנ1
 שיתח.ל1 קורם מנחח להחפלל בוה לרקרק .ש לכן 1טחצה שעות בשש הואסמש

 בשעה כעשרה להתפלל בט1חים הסוער'ם לב נכון שאם ואפשרהסע1רה,
 וכן רפי שפ'ר כעשרה ערכית נם להתפלל כוה נם 1'רו,חו טתפלל'םשהצבור

 פעמים. כפהנהנתי



 אומץירסףאו
תפח

 ולהוויעני. הכנסת לכית הרסיקה על להשניח בעינ' נאטן צופה העמרחיאכן
 ש,שטעו תיכף ולהתפלל להפסיק שצריך לי נראה הסקילין לרברי אף פנים כלועל
 קולתם שטעם נמצא יותר ימת'נו שאם עוכרח השעה אין אם אף השמשקול
 יתאסץ הכנסח לבית רופק שהשפש בשעה הסוער לי נראה יכן ליה. אזראהנ"ל
 הטלעינים טפני 'ביש ואל תיכף שיתפללו חביריו את ולהזה,ר לורן עוזבכל
 לפפשע אתי רלא וה 'ר' על שיתקן טלבר כ. בו תלוי הרכים וכות יהיה נםואף
 בעשרה. להתסלל אותם יוכהנם

תפט
 חרר הוא אם מקום סכל כהיסכה סעשרה פועטים האנשים יהיו אםואף

 הוא ילך לקולו ישסעו לא ואם לעשרה, לצרף סהרחוב הנערים יקרא ה'לרכר
 וריו להיות שרוצה וסי לע.ל. שכתבתי כסו בעשרה להתפלל הכנסתלכית
 להטסוב,ן להור,ע וירוז אחר כוירון המסובין את שיזרז צריך וה לרברונשכר
 רק.ל פ,לתא אושא .רי על הרונ על כי שירפוק תיכף הכנסח לכית הקוראקול

 סתפללים שהצכור כוטן שפתסלל מי וירוע קולו לשסוע אפשר אי הפסובקהטולוח
 פאר. הרבה שכרויהיה

תצ
 להתסלל אין המנחה בפלנ ערב.ת שטתפלל,ן רלר,רן ערוך בשלחןנתב

 בחורף. חקצרש ביסש מאר בזה לרקרק צר~ך לכן כך אחרסנתה

תצא
 וציצית טלית כעט,סח פנחה תפלת להתפלל שיש כתב. ה,ום יסררר"ח

 להתפלל ,שראל ארץ בכל המגהנ שנתפשט כתב ובר"ח ובתפילין, ראש.על
 שאנו טפני טקילין אנו ואם היום, כל היא חפילין שמצוח בתפ.ליןסנחה
 התפילה כשעת סקום סכל כנקיות לשמרם יכולין אנו אין נם רעתנומסיחין
 תנרע למה כ; אם שהרית כתפלת נטו רעתו יסית ושלא נקי להיותעריך
 חפילין. לענ.ן הסנחהחפלת

תצב
 שפ1 ליחר הה,א נרולה מצ.ה ויקחם המלעינים מפני ארם יבוש אללכן
 ששכרם ברכות שתי ע,ר וירויח כפנחה נםיתברך

 נר~
 'תפלאו ובתענית

 סעשיו בשאר לו יאפר קרוש כרחו על כן ירי על וגם ברכות פאה יריהןעל
 שילב.נו 1ה10רא הבושה טפני רופ. שסץ בו 'טצא אם .תורו פניו עתהכי

 ופר. פעשה שעושים גונרי רחיפו מהנהו שהוא עליו לומר פנ.ו אתהעולם
 בטצוה זאסק ח~ק לכן פצוה. טצוה ששנר נטצא כפינחס שכרו0בקשים

 כ,אח.רבה
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תצג
 שהיחק טפני וטעטי הפנחה תפלח קורם לאופרה נהנחי עקירהפרשת

 הנרסס חים ררך כספר כך אחר סעאחי וכן הסנחה חפילח חיקן העק"יהבעל
 והספר סלבי נשכח וטעמו רילונואניו פנחם מהר"ר סחכרו השםכקונשטנטינא

 לאחריו. או לפניו ההוא פספר אחר שום ראיתי ולא נאברהה.א

תצז
 בסקום אחריה או פנתה קורם תטירין רפרשח וירכר לפחות לופר ישנם
 א"ם שהעחיק העכורה סרר לוטר שרוצה ופי הערבש. בין של החס'דקרכנות
 טוב סה הרבים את בו לוכות כר, והרפיסו הנ"ל חתם ררך מספר ו"יהחסיר
 ארץ. סקרטי סראש .אטר ולא וכו' וכך סוכך יתחיל קצר העת ואםחלקו

תצה
 כר, הכנסת בב,ת מנין כשיש אלא אשר, לוטר שאין בו הכלנתב

 כך אהר כן אם אשר. ה.ה.ר,ם יאמרו ראם לומר רצונו כאן. ער קר"ט,עליו שיאטרי
 אשרי לאטירת סס,ך הקר.ש .היה לא המנין להשלים ב' או אחר עורכשיבואו
 ש'רקרק כסעורות כשפתפלל'ן או קטנות בקה,לוח והירות צריך וה ולרכרבטנין
 ומטנ. להתתלתו. סמוך אשרי עשרה שאמרו שיורע ער קריש יחחיל שלאהחק
 החון התחיל המנחה תפלת ומן שכשהג.ע בקלרן כשהתפללנו נהננו והטעם
 ער נחתי ולא כאחר אשרי להתפלל הקהל שירעו כר' רם בקול אשרימלת
 הישן. הכנסת בבית כןשעשה

תצו
 ולא תפלה שומע אתה לכי כשמניע אותו יאמר עגנו המתפלליחיר
 וכו'. תפלה שומע אתה נ. יאטר ע.נה אחה לכי וכשפניעאחריו

תצז
 שלים עושה קורם נוכר אם התענית ביום עננו להתפלל ששכחס.
 בשלום ישראל עמו את רהמברך הברכה סיום אחר לאטרה בירוהרשות
 אחה ברוך ער עננו יאפר רק הברכה ימתם ולא בחוכו או נצור אלק.קורם
 לעושה רנליו את שעקר ואחר עשרה. שפונה תפלת אחר לאפרו חיוב איןאכל
 הפיסקים. כשם כלל, עננו לוסר רשאי אינושלום

תצח
 של8ני הטנחה בתפלת לקכלו פחיג ח'וב  שאינו תענ,ח להתענותהרוצה
 כתענית לפניך הריני שיאמר והינו לרצון יהיו קורם נצור באלקיהחעניה
 יכול בטנחה קכל לא ואם באהבה, שחקבלני פלפניך רצון יהי לטחריחיר
 וכו'. היום יחיר בווענית הריני ויאטר בשחריחלקכל



 אומץיךסף%!
תצט

 מונחח חלב האטתית הנירסא התענ.ת אחר שאומרים העולסיםברכו;
 פנחה.ולא

תק
 ל1טר ע1ו ככל להשתרל נפש כעל לכל ראר לש1נו, 1וה ה,ום בסררכחב

 כ1 ולכוין הססוקים כטעמי ובערב בכקר פעמים י1ם בכל הקט1רתפיט1ם
 עניות ל'ר, בא 1א.נ1 וע1שר .ר,נ1 טשלח בכל 1הצלחה כרכה לנ1 1נ1רם כמלהמלה
 כג1ן לאמר1 שה1ת יש אם המנחה אחר לאסר1 ש.ש לי 1נראה ב1. הוהירכל

 בבקר הקסרתו שסצ1ת לאמר1, כר. מה זמן הצב1ר לתפלת ק.רם תפלחושטסתם
 מנחה אחר לאטר1 שע1ת אין 1אם הערכים. כין של התסיר אחר1בערב
 שפ"ו שנת מינן בר הנרולה המנפה פה וכשה,תה מנחה. ק1רם א1ת1.אמר

 טה מלבר הטנחה אחר נם אחר,. 1קריש כקהל לאמר1 שתקנ1 ערנתאמצתי
 תפלת אחר לאטר1 שא,ן בעינ. נראה פנ,ם בל 1על בשחר.ת. א.ת1שאטרנ:
 אחר לאסר1 ב1 וכל בט1ר שכתב 1אף הוא, הקטרה ומן לאו לילה כ.ערבית
 ראסמכ.ה. ל1מר שאפשר הנם טעמיה. סא, ירענא לא רטרנא ש.תאערכ'ת
 מססקח 11 אסמכתא 4יו ערב מנחת כפי משאת לפננך קסרת תפלתי רתכוןאקרא
 הערכים כין של שקטרת נמצא שלאחרי. לי1ם שיך ערכית הנ"ל טעם פלברכי

 הנרפס חים בררך חורפ' כיטי ראיתי שכן וכטרומנ. שחר. לשל קורםיה'ה
 אכל ישוב. ל1 מצא .לא בוה הט1ר רבר, על תנר שקראכק1נשטנס.נא

 צר על יטה א",ם בנסילת ומן. בכל ל1מר מיתי לרסיאה שאמר מטעם נראהלי
 שחרית. כתפלת כתכת. אשם נפ.לת ר,ני ושארשפאל1,

 החול. ימות ולכל ב' יום שלמחרתו ערבית תפלתליני
תקא

 הכ1כבים צאת אחר ר1קא הרין לפ. הוא שמע 1קריאת ערב.ת תפלחוסן
 ערכית תפלח מתסללין שאנ1 רהינו אהרר. רסתר. ק:לי תר. סקילין אנו1לכן
 כרכנן רהינ1 ההוא בזמן מתפללין אנו מנחה :נם .ה1רה כר' 41ילך הסנחהמפלנ
 לק1לא חל1ט1ת סבר1ת 1מצא1 ינען שהבתרא. רק הר.ן לפי נר1ל איסור:והו
 רברי לפי .ה1רה לר' אפילו המנחה פלנ ס1עיל אינ1 שמע לקר,את אכל לתפלה11

 מ1עכ וטן אלא אינו שסע קר.אח ומן וטקרימין רפל.נ, 1התנא,ם והטור,הרא"ש
 וכקיץ 1בתסלה שמע בקר,את .1צא אינ1 בחורף אפ.לי כן 1אם הלילהקורם
 הל.לה. ק1רם 1רביע'ת שעה רק א.ני המנהה רסלנ יחורה לר' אס.ל1 היתראין

 בתר1פת שכחב כסו ומנית לשעה הנ"ל 1רביעית שעה תחש1כ אם1אפ.לו
 להתפלל שטקריטין בקיץ כן 1אם שע1ח לב' מנ.ע אינו מקום טכלהרשן
 לפי בה יועא.ן אין הלילה ק1רם שעות נ' או טכ' י1תר שטע קריאת1לקרוח
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 לצאת לטטתי טמוך כולו שמע קר,אח שיקרא ארם כל ומתויב ראוי לכןהרק
 אחר, שפע רקריאת הואת נרולה מצ,ה ישליך ולא שמע קריאח חובת יריכה
 בקריאח שכתבתי הרקרוקים בכל 1יקראנה היראה כספר יונה רבינו כתב וכןנ1ו
 כי1 שפע קר,את לקרות יש אחר פסעם ועור שנח. רסשא, ערביח רחפילתשפע
 שכה. תיבוח כרמ"ח הלילה מפנעי איברי: רמ"ח לשמ1ר כרי לסטת1סמוך
 כתוכ 1טהרי"א טהרמ"ק המקובלים פי על שנתקן שמע קריאח כסרר1לכן
 תיכ1ח. רמ"ח להשלים כר. נאמן מלך אל שמע קריאת קורם לומרשיש

תקב
 לצאת כרי לטטת1 סטוך שסע כקריאת הנרול הצורך שהוכחחיפפנ.

 יצא לא הל.לה ק1רם לישן שהולך ם, כן אם בומנה שטע קריאת חובת .ריבה
 הקיץ בימי כוה לרקרק צריך שם,ם ירא כל לכן שטע, קריאת תובח יריאו
 לנמר. נק. לה.1ה אפשר א. ססתמא כ. המשככ לחרר ח1ץ 1.צאלפחות ראשי ו,כסה א.ו1רו וילבש 'ר.י יט1ל 1או השחר על1ת קורם שיקיצנ:ם. להעם,ר שיראה לי נראה חמרא ראנבריה או בסאר שנתו עלי, תקפהואם

 שטע לקר'את ק.מה לומן לפנ.י מה ומן עור אם כך ואחר שסע קריאת1,קרא
 נפשו. כאות לכטח לשכב יוכל שחריח1חפלח

תקג
 פצאנו לא כוטנה לתפלה אכן ב1מנה שמע לקריאח תיקון מצאנו1הנה

 .יתר רברים בכסה כה שהחסירו סצינו טקום סכל מררכנן אלא אינהתפלה כי ואם כנ"ל המנחה פלנ לסני הרבה להתפלל שסקרימין הק,ץ כימותתיק:ן
 הככור פפני אסיל1 הפסקה ואיס1ר רנלים וכ,וון עסירה כנון שמעסבקריאח
 קרסונ.נו לטנהג סער לסצא חי,ב עלינו חל כן ואם מילי 1כשארוה,ראה

 עור להקרים פה שהנהינו הפשוט המנהנ וכפרס הנרולה לההקרסה1"ל
 וער מפנ, כן נם ולסעסים התענ.ת ספני חרש ראש כערכ הסנהנ עלס:סיף
 בפה קצח ישוב שמצאתי בלב. שטחה ונתתי להם און 1סצאת. ינעתי וכןהקהל.

 אב1ש ולא נאסנה ה' בער1ח וארברה פ,סקים כמה כו ונתלבט1שנתחבט1
 יפקון שכ.כנא וכר כ:"ל להנהינו הנרול.ם לרכרי שאכוין מלפניך רצוןיהי

 רהאירנא רק רשוח ערבית חפלת לן רקימא אחרי 1ה, הוא והת.רטלאנפאי,
 אמרו רהם לומר אפשר לכן לחובה על,נו אותה קבלתינו .רי על חובהקכע1ה
 להחפלל רק ~רעם ועל עליהם קרטונינו א,חה קכלו לא שבארצוחינו אפרו1הם
 ער באכילחם להטתין ההטון על לטורח שה,ה טפני נרול ה,1ם בעוראותה
 היום כעור לאכול פקרימין ה.1 ואם הנוככים יציאח שאחר ערב,ת תפלתאחר
 כסו ,שינה שכרות ירי על לנסר. ערבית ת"לת שתתבטל אפשר היהנר1ל
 איכיו הלא הוסן להקר.ם רש1ת להם ה.ה אין תאטר ואם הרשן. כתרוטתשכתכ
 1לואי ראסר יוחנן כר' לן קימא הא לופר יש לבטלה ברכהחשש

 שיתפ~
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 יטתפלל רחוור התפלל אם רמסופק להיכא ט.לתא הא ורסיא כולו היום כלארס
 .( כראוי. כונה בעלי אנו רא.ן לרירן 1אפ,לו רבר בה לחרש צריך,אינו

 פה אכחיג למן חורמ בטפר קוראין שני שביוםפשני

 אליהם. הנלוה וקריאתה תורה ספרדיני
תקד

 נר1לה 1תסלה טווהר .ס1ר1 עיקר כי וכו' שפיה כריד לופר 'פהסנהנ
 פלוני. פקיר, ובין עברך אנ, ולי ב'ן שה1סיף הי1ם בסרר וטצאחיהיא

תקה
 על א,תה כשנושאין הורה הספר לסס,ך מרקרקש ח1נט קצתר~אתי

 ספר הסושיט שאפיל1 שכתכ חם,רים מספר להם ראיה וטצאתי 'פינםהורוע
 ניתנה. כיסין שהתורה ביטין 'ושיטנולחכיר1

תקו
 ססנ.ן ש,היה 1רוקא שבכתב בתורה אחח פעם חורש בכל שיקראירקרק
 לטנין. עולה הטטט,ר שאין בשעה כהפטרה לאהקרואים

תקז
 שירע כרי שיקרא הפרשה החון ל. יראה כהחלה חורה בספרכשקורא

 כרי תורה לספר ולא אחר לצר פנ.1 יהפוך כך 1אחר הברכה שיאמר טהעל
 תורה. בספר כתוכים הברכות יאמרושלא

תקח
 הקריאה שלפני בברכות השם הזכרת בשעת ישתחוה ולא הברכהושטר

 ו"ל חכסינו אטרו שלא בסק1ם להשתחוות נרול אשור הוא כי1אחריה
 רטי. שפיר השם לככור קצת בהרור ראשו כפ,פות רקלהשחח1וח

תקט
 הקורא ברכת על 1ער לע1לם חטבורן ה' ברוך לענות רשאים הקהלאין
 א0ן. יאטרו רק זצחו שסעו שלא בנחת הטכ1רך ה' את ברכו יברך אםבחורה
 סאר הפליג היום ובסרר הכרכה. בשעת מאר קולו להנכיה הסברך סחהבלכן

 לעלוח עור 'וכה לא 1ראי הכרכה בשעת ק1לו הנביה שלא וטי 11.בסעלה
 הרבים. סוכה היה קולו את הנכיה שאם ספנילחורה

תקי
 ה' בר1ך לוטר כ; גם לקורא .ש וגו' המבורך ה' ברוך הקהלכשאסרו

הטבורך.

ט=%*רא%י
 חי"*ח

 חארפי
ק ~  * פיי 

זת%מ פ  ח  שץ. יא 
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תקיא
 חכס'נו שתקנו רק לחון ולא לקרות עצמו לקורא יש הרין פי שעלירוע

 הקורא שיקרא טוב לכן ליורע. אף החון שיקרא לקרות 'ורעים האינם ספניהל
 ירוע ועתשו לכסלה כע,ני כרכותי1 ה,ין לאו ואם בטלה סלה החון עםבנחת
 לומר שיוכל פ. על אף תורה בטפר לקרות יכול שאינו ומי הוא. נרוישבר

 לתורה. לעלות לו אסורהברכח

תקיב
 בנקורות סאר לרקרק צריך וכן הכתיכ ולא הקרי לקרוח צר.ך הקוראהחזן

 אותו. מחויר.ן כן .רי עי סשתנה שהענין נקורה שינה ואם מכטעסים,יותר

תקיג
 רובא שראית. הרברות עשרת ניקור קריאת אופן לפרש אמרת. והואנב
 נקור1ת בשני נקורות אותיות כסה שיש והוא כהו טעו רטסעא והחזנ.םרעלמא
 והערי הנון תחת שיכים האל. נקור1ת ושתי תרצח .כן וכפחח בקמץ פנ.כנון
 שקצר מפני רק נק1רה שום רתרצח וח-ת רפנ, ל'1"ר א'ן הרקר1ק פי עלכי

 נק1רה והח-ת להיו"ר שיש העם סכורים ולכן והח-ת ה.1"ר תחח אשרהכקום
 11. בקריאה פירוש שום להם אין כי ממשסעותם הסלות ס1ציאים הטהובוה
 כלל. נקורה שים בלי והח-ת והיחר בפתח 1הצריי הנו"ן לקרות ישלכן

תקיד
 אקרים ותחלה נקורות השני טעם אפרש בוריו על הרכר להכ'נךונף

 רתרצח התוין כל כ. 1רפי1ן כרנשות נם רק בנקורות כלבר הש,נוי והשלא
 כנ,שא הפכ,ם שני שיהי, אפשר אי כי ,יר,ע ורפויים רנ1שים כולם תגנ1בתנאף
 ס'ני שני הרברות לעשרח שיש מאחר כי הכל, יתישב אחר וכתירוץאחר,
 ססוקים כשאר מחבירו מופרר פס,ק כל א' וכסעם נסתר לטעם כירועטעמ'ם
 פפחח ע1שה פסוק 01וף אתנחתא כי ו,רוע סחוברים. הפסוקים השניולטעם
 כקמץ להיות צריכ'ן פסוקים סופ, המה ותרצח שפני השנ, לסעם וכןקסץ
 שמו ולכן בפתח, להיוח צריכין קוראק שאנו וכ10 מחוברין שנולם הראשוןולטעם

 תחת השנתה והנק1רה הראשק אות תחת האחח הנקורה והסרפשיםהסופרים
 שסו לכן עיקר ונקורה טעם איוה שנסתפקו וספני הנ*ל, סעס ספני השניאות

 הרגשוח גם איפכא, וכשניות לפתח קורם הקמץ הראשונות הרכרותכעשרת
 רפוין כפיח כג"ר חנחים אהףי אותיות שאחר ירוע כי זה כררה מיהשבורפיק
 האוה.וח כל והגה רנושק, ספסיק הסעם אם אבל טפסיק בטעם אינן אםורוקא
 חשני אהר" סאותיות אחת שסופם תיכוח אחר הם רפויין ורפ1יין רנושיןשהם
 4-פיק. רנחשע להיות צריכש לח טפסיק אינו ואחר טפסיק אחר הנ"לטעטש
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תקטו

 כל כעאן כרין לתמן ת1רה ססר סליק כר .יקהל פרשת ב1והראיתא
 לססתח לעלמא רשו ולית צתת'ן 1יהון ובויע ברתת ב~ומה נרטיהו לכרראעמא
 ליה רלית כסאן באימתא כלהו אלא אוחרא בסיל' שכן וכל באוריתאפ.סיה
 החון עם כלל ויומר יקרא אל וה ומסעם בקצרה. לשונ, כאן ערפ,מיא,

 מחשבות מבלי בטלה טלה שקורא סה הפרשה סתוך לשטוע אונו יטהרק
 מתוך שופעין שאנו וכפרט ברכות בשעת וכן כטלה ירחה שכן וכלחוץ

 איכא תורה רבספר לי ונראה אחר. ריב1ר שומע לא אם :לל יצא לאחומשים
 ב1ה. ליוהר להם "ם והחונים עליו 'ריו אצילי להניח או לישקאשור

תקטז
 העולש לנ' שקורין ה"רשה תהיה שלא צרין בשבת ומנחה וחפישיבשני

 בריב שמסימין ססעי ואלה פרשת לכן פסוקים, מעשרה פחוחה תורהלספר
 לסים וצר.כש כרין שלא הא שם .יחנו תמרים בשבעים .התפלוחהסררש
 השנים שרוכ שמפנ' לי ונראה פ1לין. רפ,ס בתפלות ה"א וכן סוף ים על1יחנ1
 בטיע,טא רק לו' טמעי ואלה פרשח קוראין שאין ,נמצא מחוברין ומסע'טטות

 ו"ל. הראש.נים בסחשבת וה רכר עלה לארהשנים

תקיז
 ראש ער לפניה פסוק.ם נ' אין אם הפרשה באמצע להתחיל  רשאיןאין
 פסיקים נ' עור אין אם הפרשה באמצע מסיסק א.ן וכן הסת1מה אוהפתוחה

 כי כאוניהם בשבת בה לסים אין 1,לך פרשח לכן הסתומה, או הפתוחהער
 ישראל. וקנ' בל ואל למים צר,ך אלא הפתוחה ער פסוקים ב' רק עוראין
 בפרשה פסוקים כ' טשתר אם נפקותא א.1 בשבת ובמנחה וה' בכ'אכן

 בפרשת וכן ה.וצאין, נו.ר,ת שתכ. ולא השלישי אחר. עור ק.ראין שאיןמאחר
 רק עור אין כ. פה המנהנ שהיה גמו חתם כלנו לשל"טי לסים א.ן.אתחנן

 ננר שה.א כיק הטנהנ אחר לילך בוה לומר לנו 1אק הסתוסה, ער פמוקיםכ'
 בתלסר. פשוטרין

תקיח
 ת"יה לסטר כבור אין כי חורה הספר לפחוח אין אחרונה כרכהאחר
 כר, יפתחנה לבימה שאחר,1 הק1רא לביאת טמוך רק בחנם פת1חהשחהיה
 משם. פר.רת1 בשעת כנשיקה ת1רה הספרש.כבר

תקיט
 מנ' פחות להתח.ל א. פרשה למים נמ1ר אר.ר יש בשושג'נות.נן
 בשושבינוח הסרר לקר1א הטנהנ שהיה ו~כורני לסתוטה. א1 לפחוחהססוקימ
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 ב*י עם תיקן פה אב"ר ךל הירץ סהריר מורי הגאק וכשחיה חשלשפעמים
 הפישיוח יעשו כן פי על ואף אחת פעם רק הסרר לקרוא שלא או שהיהךל

 כרצונו הפרש,ות לעשות העיר חכטי רצון ננר החון נהנ  ית,ז והןנריניהן,
 טעם מפני נעשה ולא ככה על לענשו סנולה יחירי ככה על וציוח1 כריןשלא
 הסרר לראש לחוור פשע חסאח1 על ה1סיף ל"1 ר"ב יר.1 כי וכראותו הנ1ןשאינ1
 רע לטחות. כירם ש'ש אותם רוטיה נאלמו עין כהעלמת וה כל ועל רצונ1ננר
 הפעשח.עלי

תקך
 הת1רה ספר טנשק בת1רה שקרא לאחר רם"ה סימן חסיר.ם כספרנתב

 ויעשה ינשק אם גרול כי11י הוא כי ינשק כך גאחר ירוק רוק לו :ורטןואם
 רוק. סלאה חורההטפר

תקכא
 כנון פצוה לצורך אפיל1 הקריאה בשעח הכנסת פבית לצאת שצריךפ
 ופשיסא לנברא נכרא בין רק לילך שלא י1הר אחר הכנסת בכיתלקרות
 הקריאה. בשעת תורה רברי אפיל1 ריכור ש1ם ירכרשלא

תקכב
 שישסע כר' הקריאה נטר ער האחר הכנסת טבית יחזור שלא לרקרק1'ש
 טמנ1 שטא הכנסת לבית שוכו שטרם בעיניו יראה ואם הש"ץ. מפ,הקריאה
 לשמוע כרי לשם שנכנס הכנסת בכית ההפטרה הוא יאסר ההפטרה שםיחחיל1
 נסר כטרם 1אם עליהם. ואמן שטו וברוך הוא בר1ך ולענות הטפטיר טןנרכותיה
 שם ,תפלל קר.ש טפנו שיצא הכנסת כבית הח1ן התחיל 1ברכותיהההפטרה

 הקטורת. פיטום של ית1ם קריש ער לפחות בצבור התפילהכל

תקכג
 ויאטר ,שחה אז הרואה לעיני טגיע והכתב ת1רה חספרכשפנכיהין

 ראשו ישחה בפבוכ עיניו לנגר הכתב שסגיע פעמ בכל וכן וכו'. ההורהוואח
 עיניו. לנגר הכחכ שיהיה ער התורה חאת לוסר יתחיל ולא ראשו השחהולא

תקכד
 א1תה טשכר ערום נקבר ער1ם תורה בספר האוחו ךל חכמינ1אטר1

 לק איטור, עשה נם רק שכרי שאבר כלבר 11 1לא תורה, כספר שעשהמצ1ה
 לססה העסורים על שנכרכו היריעות לפתוח שכשירצה לרקרק הנוללצויך

 תורה הספר כשנוללין בוה לרקרק צריך וכיותר נירו, ולא בטליתושימתחם
 ריופא. קריאה בו לחפשכרי
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תקכה

 לראש לכל ער הגרולה ה' לן בטטפחת שנולל בשעה הגולל "טרב~לה
 השניה. צר על עלי.ן בראשית של הצר שיהיה וירקרק קבלחי. שכןכטר.טני

 ישראל. כני סושבות מקוסות ככל הטנהנ הוא1כן

תקכו
 וסוף חים לעץ חים .עץ בין באפצע סהיריע1ת התפירה שתהאוירקרק
 להפוך יצטרך שלא כענין הטגביה לצר בפנים יהרק מיסשל שקורקהפטשחת
 לפתיחתה. חורההספר

 וחמישי. שנידין
תקכז

 ו,ין מבשר עצטן פונעים וקצתם להחענות הפר.שים נהנ. .חטישיבשני
 שבארבעים טפני הוא ה.טים אלן שינוי .טעס שאחריה. הלילה וכל הי.םכל
 לישראל הוא ברוך הקרוש נתרצה כהם שהרי ברצק שהיו האחרוניםיום
 בחמישי השלום עליו רבינו משה עלה כרבריך סלחתי ואפר הענל סעשהעל
 בשם כתב משה ובמטה מרובה. פרק סוף הח.ספות שכתבו כמו בשניירר

 נהנו לכן רצק יסי הם שניהם שלרבר' נסצא בחסישי, 1ירר כשני שעלההתנח.טא
 לטנוע להם היה כן אם תאמר ואם יטים. טבשאר ,.תר ות"ילה פר"מ1תבהם
 ולא שלפניו הלילה אחר הולך הי.ם מקום רבכל שלפניהם בלילה ויןמבשר
 שקבלת. כמו לומר ים כן, נוהגק פולין שבארץ ושפעתי שלאחרי. הלילהאל

 השל.ם על'1 רבינ. טשה היה שלפניו והלילה ה' יום בהשכטה שעלהשטאחר
 שם התוספ.ת שכתבו כסו בשמש היה שלאחרי1 והלילה בארץ לטטהערין
 שלפניו. פהלילה קרושה ..תר תהיה שאחריו שהלילה ראוי לכן הנ"לבפרק

תקכח
 א.ן כי 1צרק, אפת רבר.1 שכל אחר ההפטרה בברכ.ת אמן לענ.תא'ן

 כאל. שם בנעימות. הנ.נון לעש1ת אין הטסטיר גם ולכן הכרכה סיוםשם
 בט.ר. בהריא הוא 1כן הרבים יכשיל לבל סיוםה.א

 הערב' ועד מבוקר והנהגתו שבת ערבדיני
 האמא בויגיש ושניתי שיעסמוי סה קטן בבוגב מהגההוי עפך עם בקצרה חיום מסדר הבהגהו חעתיקלחשומ
 צאמצע לכהיב ר8פיי8 מת8 וברים איזה אמוע וצף דיא שהוומיט מח לטיב אוסיף רבויו השלפת הצתריצמם

 לשוט: יוה כםצני קמן ביבדי דבויו לחפפיק רציתי לא פכונם על לסדרם כדידברע

תקל*(
 ה.טים כשאר ל'סור לקבוע לו אין כראוי תפילת1 אחר בכוקר הששיים

 הששי כיום והיה ףל חכסינו שררשו כסו שכת ערכי להכין ללכת לסהרכרי
 צומייצעאהה ה8ר תקכ"ס סימן.(
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 תורה חלמור טצהן בפרט המצוה טן פסור נמצוה שהעוסק פי על ""ףוהכעה
 היא ורארה טקומה כאן אין הכי אפילו כולן הטצות כל כננר שקולהשהיא

 אפשר ואי עוברת מ9וה שהקא ספני שבת כבור ספני אחח שעהלהתבטל
 יכלתו כפי בעצמו הוא השכת לככר עליו תובה ארם כל כי אחרים 'ר' עללעשוח
 פשרחים לו שהש פי על אף סקצתם אלא כולם לא השבת צרכיולהכין
 אחר שכל חראשתש החכסים כתבי בכל שמצינו כסו וכטה, כסה.עברים
 משרתים להם שהיו פי על ואמ בעצפו לעשותה מלאכה לו מיחר היהמהם
 וולא אנא רבה גברא אנא כהנא הארם יאסר שאל נשסע ומטילאהרכה
 ואינו מ~קן ראיה לו יביא והיצר וככבורי כעצמי טלאכה לעשות 0לתאבי
 יו0ף ור' ררבה התם פסורש שהרי אכירה טהשבח פטור שהוא כבורולפי

 הבושה ספני שיטנע פהם נרול לנו ופי ממש הריוט פלאכת שהיא עיביטצלחי
 וטכרכר טפוו שהיה ע"ה הטלר מרור וילטור בעצסו, לשבת טלאכה ~יוהטלעשות
 ונר "פראל טלך היום נכבר מה קשוח אליו רכרה אשר לטיכל והשיב הארוןלפני
 לוטר רצונו ננו, בע'ני שפל והיחי מואת עור ונקלותי ונו' בי בחר אשר ה'לפני
 מלך הן חכט הו נברא שום ככור לחשוב אין והנורא הנכבר כבור ננרכ,
 סצוה ה,א אבירה השבת שנם פי על ראף ככורו לפי ואינו טוקן יקשהואל
 נהנתי הקטן ואני ורם. בשר סטון אהבח כבור רק ה' כב.ר אינה טכלה'

 והרחח ושטיפח יסרורו השלחן ועריכת הפטוט ומילף הנרות ת.קוןגעצמי
 אלו ענ'נ.ם .אם ומבחט. טבית בשטיפחן בעצמי לרקרק כר. ונםכוסות
 נרולה ה.א כי כהם תלוי השבת הכנת עיקר כי האיכות רבי הם הכמותטעט

 הקרהמ ככור הוא שכח כבור נם כנ-ל עליה הקפירה עצמהשהתורה
 הקרהפ רק קרטון  שאינו העולם חירוש על מעיר בשסירחה כי הואברוך
 ה'. כהנת בביט.ל הח.רה ל'מור ט,עיל ומה ליש הנסור מאין הטוציאו הואברוך

תקלא
 לוה חלק לתת יכול בו .תעכב ולא קצבה לו שיש ענין ה.א הלסורואם

 משום התטילה אחר ללסור לקבוע הוא נרול רבר כ. 'רו ינח לא טוהונם
 חיל. אל מחיל'לכ.

תקלב
 חשוכ כי רב.ם ל.מור לבטל שאין ורא. רבים עם ל'טור ק.כע הוא.אם

 עוברת שאינה בסה כפרט לפניו חשוכה עוברח סצוה שום ואין מארהוא
 טקצתו יהיה כולו .היה לא ואם כך אחר ילך עחה להכין ילך לא שאםלנסרי
 11ה. והייחקפם

תקלג
 התפלה אחר מ,ר חרנום ואחר טקרא שנים הפרשה לקרות שנוהנ מ,יכן

 אותה ~קרוא כירו היא ומצוה ה.א ה.ום טצרכי כי יתעככ ולא לקרואיוכל
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 האר"י ססירור שסע קריאח 1סרר שבת ובתיקונ' השש'. ניים האכילהקורם
 או הטב'לה ואחר חצ1ת אחר הוא שמו"ת שקריאח כך אחר מצאתיו"ל
 חל'פות אחר 'קראם טכול ולא רחוץ לא שא'נ1 רס' ל' ומשמע הרח'צה,או

 אלו ה', ביום שסו"ת קריאח להקר'ם שטוב כחב וכת"ח לשבת.שפלות'ו
 רכתב וה ברכר נסתפק המתכר רבינו שנם ל' ונראה הים. אלק'ם רכרי1אלו
 והמעין רע' שאחוה רק סכרעת כמונ' קל,שה רעת וא'ן וכו', שנוהנמ'

 רח1ץ לא שאינו שמי לי שנראה 1ה1א אל'1, 'קריב בו יבחר אשרהקרוש
 למפשע אתא רלמא למצות מקרימין זר.ו.ן משום חצ1ת קורם יקראם סבולולא
 שכן וכל שרוחץ ומ. שבת ק1רם קריאתה ש.כטל לירו אונס שום יבאאו

 קריאחם רינ, ישאר רוקא. חצות אחר ווטנם אחריהם ער יקראם לאסובל
 לקסן.ע'ן

תקלד
 כך ואחר כבוקר טיר האכ.לה צרכי לטכור המק1ם אנשי ררך אםאבל

 לימור לא לומר רצוני לימור ש,ם לקב1ע רא1, אין לקנ1ת רבר ימצאלא
 שבת צרכ. להכין ילך אלא תרנ1ם 1אחר סקרא שנים קריאת 1לארב.ם
 ללימ1רז. יחו,ר כך ואחרסיד

תקלה
 רבר נמצא א,ן התפילה 1אחר התפילה זטן קורם לסכור רניליםואם

 מצוה 111 ררבנן מצוה שוו שיתפללו ק1רם שבת צרכי לקנות שצריך ל.נראה
 שמע קריאח שיקרא ובלכר עיברת וטנה א'ן 111 עוברח זמנה 111ראוריתא

 רא1רחתא. כן נם שסע רקריאת הטעם לי ונראה ומנה ש.עבורק1רם

תקלו
 ש'תפלל אלא מהם .ותר להתחסר ל,חיר אין מתסללים הקהל1אם
 הצכור שעושה סה כל כי הצכור ש.עשה מה הוא יעשה כך ואחרעפהם
 לכשהוא עצטו כפני טצ1ה הע,שה ליח.ר ערך ואק כו חפץ הוא כרוךהקרוש
 טאר. הרכה הנר1לה במעלת סתעלה כי הצבור עם א1תהע1שה

תקלז
 לישב '1כל הששי ביום יכ'ן מה ל1 נשאר ולא ה' מיום הכין נאוליואם
 נראה 1' כיום ההכנה על הקרא רקפיר רכיון לי נראה אבל כרצ1ני1ללפ1ר
 להכ'ן המכ'נים ררך כי והטע0 כראוי ההכנה מעות קיס לא ה' כיוםרהטכ'ן
 כך כל ניכרת ההננה אין קורם ים.ם מכ' רבר שפכין והרואה לחבירוט'1ם
 חכסינו שאכרו ס. על ואף צריך, הוא אחר ענין לאי~ה שיאמרו לשבתשהיא
 סצרכי שא,נם לענינים הינ1 ססחסרין, 1כן שבת לכבור ה' מיום שפכבסקו"ל

 שכל והטעם לזה, וה רופה ואינו ו' ליום עצפינו להכ'ן לרכרים אלאהאכילה
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 ורימוולש על אכן לאכול, טוטעם שיהיה משום בשעתו לעשות צריך אוכלרבר
 קפירא אין כן ואם סחרשים י.תר טובים שהישנים טוב יום הלכות פהר-לכתב

 לעשותם שאק בשבת להיוח שחל פסח בערב הנהנתי )וכן ה' כיוםלעשותם
 ומצה(. פסח בתכשילי עסקניות הירים 3י שכתבערב

תקלח
 המבקש,ם רוכ מפנ. הענינים לבקש גר.ל טורח לי יש ו' ביום לומרואין
 לפום כי ביר. מוחה ואין כרעוני וקונה מתוקן הכל ס1צא אנ' ה'וב'ים
 לא אם המצ.ת אחר רורפים היותנו א,פוא ,ורע ובמה אגרא הט.רח ולפוםצערא
 הגוף. לטורח יחוש ולא שיהיו המצ.ת לקי.מ הצריכים הענינים בכללרקרק

תקלט
 אינו אליו צריך הוא אשר הענין כן אם אלא השש. יום הכנות לבטלאין
 נמצא אינו שבוראי סכעיא ולא ה' ביום אוהו יקח וראי ואו ו' גיוםנמצא
 כבור כי הוראי מפני הספק .רחה לאו א. נסצא אם ספק הוא אפיליאלא
 כשר.אה שמיס ירא לכל יראוי א'. טיום ואפ.לו יפה סנה לו להום,ן הואשבת
 ,מצא אם ספק ויש לשבת הצריך רבר והוא ורא., י"ה השבוע בתוךרבר
 לשבח. אוחו יקגה ו'בי.ם

תקמ

 ביום ימצא שטא ספק לו ויש ורוה כחוש אלא ה' כיום מוצא א'נו אםאני
 ספק. שה.א פי על ואף ו' ליום יסתין וטוב שמןוי

תקמא
 ו, ביום .מצא שאם סמך על הכחוש ה' כ,ום ליקח בירו סיפוקואם

 להטציא עלי. שתרחם השבת 'כ.לה כי הכחוש 1.ניח אותו יקח והטובהיפה
 השסים סן לו .פתח. כן שבת לכבור יר,ו יפחח כאשר כי מויג.ת.1 בשופעלו

 המחבר סרינת הרנילות לפי אפילו שוה מאחר לי ונראה טחסורו. ר. לולתת
 במרינות שכן כל כלל מל.ח בשר לאכול רנילים שאינם ישראל ארץשהיא
 יצסרך אם האי כולי היוק לו שאין שנטצא מל.ח כשר לאכול שרגיליםאלו

 בעילם ספק .ש אם ליה ראפשר כבל הכשר קנית להקרים שפחויב ו'כיום פפני טוב כשר שסצא ירי על השבת אחר ו' ,ום קורם שקנה הבשרלאכול
 השבוע. באטצע שיקנה כעת כמי ו' ביום טוכ יטצאנושלא

תקמב
 וכר .לא וחיליקיהן הכשר קנית םעניני הרבה סרכר המחברהרב
 3רצון ו' בי,ם טצויש תוב"ב צפת היא שבעירו אפשר רגים, קניתחיליקי
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 פשר יורע והחכם בבשר. כמו החילוקים כל בהם 'ש לריק אכן מישאיש
 לחורף ק'ץ בק נרול חילוק 'ש פנים כל ועל מעצמו. חילוקיהם להבקרבר
 ה'. ביום נתבשלו אם כמאר מעטם טפינין בקיץכ'

תקמג,
 הסאכלים תקון כי לאכילה השם; אם ,ט,כ וך שמן בקנית להשתרלצריד

 בארץ )והינו ומתוקים. טובים המאכל'ם נם 1מוכ סתוק השפו ואם חשטוהוא
 שרחמם כמו וופן מאמי ואינו שומשט'ן בשמן המאכלים סתקנים ששם.שראל
 בהמ,ת לשומן אחא שומן כין החילוק אלו וכטר,נות אשכנו כלשוןלפרש
 אווא שוטן שבין החילוק וכן וכבריאות בטעם ונרנש ירוע טיטכרשק,רין
 תכש'ליו להטעים 'ראה ה' לרבר החרר כל לכן כן, נם ונ.כר .רוע דתלשמן
 ונופו.( לשכלו ,יפה קטנה טאר כהוצאה ההפרש כי ונם הסובהרבשוטן

תקמד
 נטשך ונק, וך חשטן שאם היטב, שיאיר וית שטן יהא לנר שמןוכן
 לינון. נהפך השטחת, אורו טאפיל וההפך נכבה ואינ, הפתילה אחרכראוי
 איסור חה שטן הנרות ימלא או שירליק נכרית או לנכרי לומר צריך אז)נם
 שהרליק טאור ליהנות אסור אסירה בלא ואפילו שכוח לנכרי ראס,רהנרול
 ובארצותינו שלו. הטלבוש יטכור ואפילו לנר שסן לכקש עלי, וחובהנכרי(
 סשסע וכן יותר לירלק הישנות נוחות בעיני כי ישנות הן אם סקפיראיננו הפתע" )על וית שטן כאור מאיר וצלול ישן הוא אם לפת ורעוני שטןודש
 איו שלי ספני בשיר. כן שיסרח. אף שוורין, אנו אין נם רס"ר סיטן סוףכטור
 שחגאורן

תקמה
 שי,כל האפשר בכל וחשוב טוב שיהיה לקירוש י.ן אחר לחיויצחד
 צריך לקירוש טקום טכל אותו אוהב אינו ואם מטנו. יתעננ שיתהנהלמעוא
 מפה. פוב אחרלבקש

תקמו
 חקרירח לתכל כהן וכיהעא ותכלין בירקות תבשיל צרכי לבקשצריך
 בשם.ם ~תן כחי ררכו שאק פי על ואף חכו טעס לפי אחר כל,לסתקה
 תכשילו. לתקן רניל חשוכ שארם טה כל להכין צריך כשבת התכשיללתוך
 פבלי התכשיל תיקוני כל לברו ולהביא כו לחוהר ארם כל צריךהלכך

 כין )או טעורה לקנוח טתיקה מיני או פירות לקנות ביתו אנשישישאלו
 לי(. סוסיפין הם,סיף וכל ברכות סאה בהן למלאוה לסעורחסעורח

תקמז
 נוהנ,ן וה ולענין הרכה. האם טעט אם ענים עם ביתו ובני עצפויעננ
 אצלו הטוכן מהתכשיל חלק וכית כ,ת טכל תטחף לנבוה פקוטותבקצח
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 הנ~בר ליר פעות או לחם כל5 נותן חבשיל נותן שא.נו ומי לענמם,ונותג'ם
 היה לא רב ופן לפני שעברו שביסים מוקנים )ושטעחי לענים. סהלקוהוא
 לעני שכוע בכל מעוח מחלק הוא צרקה שהנבאי ורנקכורט פההטנהנ
 ,ערב שבת ערכ כל לכ'ח פב'ת הלוך הולכ,ם היו כעצטם הפה רקהעיר
 לפנ' החפ,לה בשעת פותה אחר אחת עניה נראתה אחת פעם כי ערשבת
 פי טלכי שנשכח רק בשמה לי אותה פוכירין והיו האבן על הכנסת ניחתצר
 עור יכשלו לבל לה~היר שכאה והש.כה אורותיה על אותה ,שאלוהיחה
 לשאול ללכת שבת ערב בכל פנ.הם להלבין מוכרחים שהענים והבעון
 ושלום חס העיר אנשי יענשו הוה הרע סררך יסורו לא ואם לב'תסכית
 חורש ראש טעות חורש בכל לנבות פה נתקן וה ,על ליצלן רחמנא נרולבעונש
 לביש יצטרכו ואל בשבתו שבח סרי לענתם הנבאים שיחלקו כרי ה.ום ערהנה,נ
 פפכא(. פכר שסעתי וה לבית. פבית ללכחפניהם

תקמח
 באכילה ש,ין ועני ה,א שיהיה כרי אצלו טהטוכן ליתן טוב היותראכל
 יסצא אס .ורע ומי צרכיו אחר לחור הע:י להטריח שלא לו .חשבוצרקה

 תחלה אותם יוציא וכסה מעות מעט אלא בירו שאין אחרי יפצא לאאו
 ישפור ואולי הצורך פכל תאות, לסלאות יוכל ולא רבר .לכל תאב הואכי

 ושבע א,כל שהוא ונטצא כחול 'עשה והשבת הח,ל ביסי הצורך לעתהפעות
 שבת כליל יאכל לא שפים ירא כל לכ; טוכ פכל חסר והענ, וספונק סעונננפשו
 כ' בחלק כחבת. )ואני המובחר. טסאכלו אחר חלק לעני ישלח או שיתןער

 ב,ש ואינו מבושלה סנה טלקבל שבוש עני ש,ש העני שהוא פה לפישהכל
 אל נחור לו שיש וט, רל. אל טשכיל אשרי גאסר הוה ונררן טעותמלקנל
 טוב וטה רעתי לעניוח כולם על עולה שולחנ, על כביתו לוטר עני יתוםנער
 לעני שנתן סה כי לגבוה חלק יתן אכילתו וקורם שניהם. יקיים אם נעיםומה
 היא לעני שנחן בפה אבל לנוף אלא הנאה אין שסאכילה 'רוע ווה נבוההוא
 לגשמח(.הנאה

תקמט
 וענמ ענתך ו"ל חכפינו אפרו הר. לורים טשלי אתן איד ארם 'אפר%א

 קצח לו רחועה שהשעה כפ, אפילו טרבר שוה )נראה קורפין ענתךע,רך
 חצי שיתן הענין שאין סקום טכל טמנו יותר לעני להאכ.ל סחוינ הואשנם

 אחר ש.היה ואפ.לו פהחנשיל סה חלק שיקח הענין אלא לענתסטתכשילו
 לנכיה(. עשיר איקרי רטיהו סטנו יותר לעני ויתנהופששים

תקן
 פעם בין רב כין הבשר תבשיל על נוסף רנים להש.נ לו אפשראם

 אחר כ. השליטה וכונחו וחיכולת ארם שהוא טה לפ' והכל שכת, עוננה~י
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 ,ש הקגלה *י ועל לשמש. לבי שיכוין ובלבר והססע'םהפרבה

 לאכ~
 רנש

 סכרנים קסנים רנים ירי על טגולנלים נשמ,ת יותר לחקן ואסשר הסע,רותככל
גרולש.

תקנא
 לעשות עצטו להטריח לו א.ן כרא1י השבת את יעננ פשגת ירו שאקפ

 ל. )ונראה לבריות להצטרך כך ואחר שבת לעננ כר' סשנת יר1 שאיןסה
 .צטרך לא היחיר,ם שכת הוצאח שוולת מ. רוקא בלישניה המחברררתק
 לבריוה .צסרך כן יר, על סבחול 'וחר לשבח להוצוא .וס'ף ואםלבריות

 לכריות נצרך הכי שכלאו ט' אכל לבריות יצטרך שלא כרי עצטו ,צסצםאו
 כ, ר0"ב(, סיטנ רטור לישנא ריק 1כן ליה שאפשר כטו שבת יכבר הואגם

 ,טטחק.ם משטנים שיאכל מכה וכעל פת ואפ.ל1 טשלו שיאכל ה1א נרולעוננ
 אחר,ם. טטמ,ן א1כלוהוא

תקננ
 על מוסיף מה רכר בעש1תו שבת עוננ לקים שכענים ענ, אסיל1ויכול

 בחול לאכלו שררכ1 ואפ.לו כרוב של או תרר.ן של חבשיל ואפילו בחולררכו
 בחול ליתן שרניל טטה י1תר ש1טן מעם ב1 .1סיף או בשר פעט ב,ישש
 העולם ב,רא לפני 11 שבת וחביבה שכח עוננ 1נקרא להטעיט1 תכל'ןאו

 כירו הכא סן מנחתו הכיא וה כ. רבים במאכל'ם אותה שטעננ סטי'ותר
 שוטה חסיר לו ש.ש ממה .1תר עצמ1 1המטריח ה'. לפנ. נפשו אתושפך
גקרא.

תקנג
 מעט 1.סעיט וטנ1, הנ.ע אם .אכל 1. כ.,ם שכת צרכי שהכ,ןואחר

 1' כיום לאכול טקר'מ.ן )1.ש לתיאכ1ן. שכת סעורת ש.אכל כרי שבע1מכרי
 כפ. יעשה א.ש כל כ. לי 1נראה הל'לה. ער עצסו להרשב כר.כהשנטה
 מתענים מעשה ואנש. לת.אכון( כלילה אכ.לחו שתה,ה באופן 1עיכ,לוטבע1
 לתיאכון. בל'לה לאכולכרי

תקנד
 שרי. קכוע שוטנן מפני הכן ופר.1ן מ.לה רק היום כל אסור,טשתה

 אכ.לה בלילה יאכל שלא כר. 1שת"ת, אכילתו למעם .ראה נפש כעל כלאכן
 ררכנן. רק הנ"ל יסע1רות ראור.יתא ה,א שבת סעורת כינסה

תקנה
 סער אבל הקבלה ררך על חצ1ת אחר שכת בערב פלאכה לעש1תאין
 לעשוה פוחר שכת לצרכי .ר'1 לטעשי הצר,ך ועני טנחה. אחר ריקאהרין

 שכת. ערכי .קנה הסע1ת ,פאותן קטנה מנחה ערמלאכה
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תקנו
 א.נרח או ליסורו ררד לעצטו אבל ספרים אפילו כשכר לכתוכאסור

 לצורך חכירו בנר. או כנר'ו ולתקן שרי. קכע בלא ארעי סלאכת שרי.שלום
 ויסמוך תשבוע ימ. כשאר 'עשה ולא בכך ר:.ל יהא שלא וכלכר שרי, בחנםשכת
 כפוסקים, כראיתא סאר יענשו כן והעוש.ם אסור, ורא. וה שבח ערבעל

תקנז
 לכנ. וישמ.ע עניינ'ו כל לנסור לשבת סטון כוריוות ישתרל ארםכל
 ווריו.1 בעינחו שכת ש.קבלו כר, .ום בעור שבת צרכ. כל שינמר.כיתו

 וכו'. שבת פסכניס. חלקי יהי כראיתא למצוהמקרימין

תקנח
 בפלה סלה וכוטרה כנחת שמו"ת יקרא כהשכסה שסו"ח קרא שלאסי

 וכן לעשית נפש כעל לכל ראוי וכן טוב. הוא בה יפסיק שלא אפשרואם
 בת"ח.כתכ

תקנט
 פעם ההוא הפסוק על התרנום וח.כף סעמים כ' ופסוק פסוק כלךקרא

 אחר פעם הקריאה ינ,ח ואל יחר .וחר או פסוקיס שנ, שיצסרף סכליאחר
 בקר.אח חיץ מחשבות יחשוכ וכקל קר.אה מבי' לשתוק צר.ך ראו החוןעל

 כרה וה ובטעם קר.אה. ירי כה .וצא ואינו לפחות אחת מלה או אחרפסוק
 רפ-ה. סיטן הלכושתם.הת

תקס
 בטעמ.ם. התרנום לקרוח הקס.ר לא םהר,"א שהמקובל קתכ הנהנוהכספר

 וה שא.ן לי נראה .חר פמוקים ב' יצטרף שאל היום בסרר רב,נו שכתכ:ה
 מאנכ' .קרא רק רעתי לענייח להפם.ק רשאי אינו שבהן הרכרוח בעשרתאומר
 הפסק. בלי לרעך אשרער

תקסא
 ולא הסרר הסםרת .עביר חתו:ה של ובשבח ההפסרה. נם1,עכ'ר

 כהפטרוח לעשוח מה כרת ומסופקני מהר,"א בפכק, הוא כן אשיששוש
 תה'ה כן לא ראם הסררא הפטרת להעב.ר נהנתי וא:. וכיוצא. פרש.ותר'

 מוסור הססקה בלי ואחריהן רעתי. קבלו אוסר אני ואי; וו.ת. בקרןמ:נחת
 הש.ר ,אמר אחר כ,ום אותה מעכיר ואם תהל.ם, ו' ,ים שיר שהוא מלךה'

 סת'קוני סשנה אנ"ך לקשר כר, רשכת ראשונה ומשנה ההוא ל'יםהשיך
שכח.
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תקסג'(

 ב' הטקרא יקרא תרנום אצלו ואין בררך שהוא כנון הרהקוכשעח
 עכור שאחר פי על ואף אחת פעם התרנ1ם יקרא לישוב וכשיג,עפעסים
 רחמנא ואנומ יתקן לתקן האפשר כל סוף סוף המרשה של וטנה עברהשב1ע
 ותרגום פטקרא עמ1 ספר בלי ביתו מפ.תח לצאח לו אין נפש ובעלפטמ".
 ושנותיו. יפיו ל1 ופאריכין נר1ל 1שכרו הצב1ר עם פרשיותיו להשליםכרי

תקסד
 ראוי ואק לשקוע מתח,ל כשהשמש וה1א כומנו להרליק ביתו לבניוטוה

 להקריס. א1לאחר
תקסה

 לרחוץ ל1 אסשר ואם כחטין, ירנל'1 .ר.ו טנ.1 ירח1ץ לטנחהססון
 הראש1נים כחס,רים וטצינ1 1נע,ם. יפה כסה נוק בלי סאה כם' נופ1כל

 צריך מאר טה אחר. לטקום לבם את ליחר כרי נש1ת'הן עם טוכליןשהי1
 טבא וי1טא רשבתא יוטא עיולא בהקרטח שאת ביתר 1ו.רוו גר1להוהירות
 רא1ריתא ספק השטש1ת כ,ן כי רש1קא 1בי:טא קצרים שהיט.ם הנשמטב,10ח
 חס1ר הוא נם לאו איס1ר כ1 שיש ט1ב 1כי1ם סקילה איס1ר פפק הוא1בשבת
 השטשות כין קורם וסנה והתוספת רא1ריתא, ה.א גם וי"ט שבת 1תוספחפאר,
 שבת לקרש ארם פחייב כלל להחשיך טתח,ל ואינ1 נר1ל יום שכע1רנמצא
 בקהל שרוי הארם .אם האילנות.4( כל בראש החסה בעיר רהינ. ס,בויום

 בעעמו יוהר הפח1ת לכל לסחות יכ1ל 1א.נ1 טוב 1י1ם שבת לקכלשפאחרין
 כנ"ל הרא1י כומן ב.תו ננ. 1,רל.ק1 שיטם,נ1 אפשר היוחר ככללהקרים
 בבית שבת נר ירליק אל עצט1 שה1א שכן וכל הכנסת לכ,ת שילכוק1רם
 להוה,ר .1כל 1אם ה1א. נמ1ר ,1ם שערין כ1ראי ל1 כר, אין אם כנה1נהכנסת

 הב1שה. ססני יסנע אל הכנסת כ.ת שכני הן ב.ת1 שכני הן כך על שכני1נם
 1כהבערת וכהטפנה שבת כצרכי העוסקים נם כי בעצטן הטרל.קין רוקאולאו
 בכית איש א,1 ואו ההרלקה אתר טלאכתן שמאחרין הה1רף כב,חהאש
 יתירה לא 1איטה שאת כ.תר 1.ר:ן צריך הכנסת בכית היא האשה נםכ'
 סאר ע1נש מה לכל 1יר1ע ההן. כטלאכ1ת שכת יחללו שלא רכה בלש1ןרק

 השבת.לחלל
תקסו

 שיש 'קר וכלי נאות טצעות בו 1יצ.ע כרא1' מת1קן ב,ת1 שיהיה:צריך
 וחשוכ. שר אורח לקראת וכלים כ.ת שטוטין כסי ערכ1 כפי ר1לק1ת 1נרותל1

 תקס-ב. סיפן חסר בה(שייגיגשל-(
 ס-ו. ס.ם יעקב שב שו-ת ו' ! מתגץ משה ר' של בתגחוח**(



121 אומץיוסף

תקסז
 השגתו כפי וסנורה כסא שלחן מפה לתקן צריך שב,שראל עניכל

 כרחו בעל רע וטלאך הכאה לשבת כן שיהא רצון יה. אוטר טוב מלאךואו
 אסן.יענה

 חלה.ד'ן
תקסח

 סקתסוח והנשים עליהן. לבצוע לשבת מיוחרין לחמין לעשות אבות.נופנהנ
 בעבירה הבאה מצוה תהא שלא נרולה והירות לוה וצריך חלה סצותבחן
 חלה להשריש וטרקרקות שטתחכסות שערוריה ראיתי הנ"ל חלה בעניןכ'
 שהוא מכשיעור פחוח ליקח וסקסצות כלל חיוב  שאינו טה בשבתו שבתפרי

 טחוק קמח טלא ורנקבורט טרת רכ,ע'ח וחצי סרה הסחויק כליבקירוב
 לבטלה. ברכה וראי הויא טכשיעור פחות לוקחוח וכשהן גרושולא

תקסט

 היא אם אף ההיא ועיסה הוריסולש פעיסה חלה טפרישות הןשי
 כשיעור יש אם לוה אכן לאו. אם כחלה חיבח אם ספק לנו 'שכשיעור
 הוריסולש סעיסת סועט רבר האשה תקח החלה הפרשת שאחר תיקון ישהנ-ל
 חם.עוט . העיסה אותה ~רף ותוכל שוטן ביי תנור בפאפה אותהותאפה
 ההיא כהעונה ההוא 0ועס רבר יר, ועל שבה בערב שאופין העונהאל

 חובתה. יר' טאה כ~ה בשכתו שבת מרי לעשוחשרנילוה

תקע
 הסצורף עם הן לברה בה הן כשיעור יש אם הק,ניל בעיטתין
 אכן ירו. על הקוניל לחתב בוריסול"ש שכחבחי ~ה תיקון ק נם 'שא*ה
 שאינן פ8וה לעשוח רסברי ארירים בטים צללו וה ררך על עהפוחכשאינן
 לבסלה. כרכח ועונש בירן חרס וחעלו כלל א*הצריכות

תקשא
 ההיא העיסה שסחלקות נשש יש נטור ללחם נרולה עיסה להןוכשיש

 להן חהששני עעמו בפני וכלי כלי סכל חלה ופפרישות כלים וארבעלשלש
 תשא. בלא שהוא צריכה שאינה ברכהלעונש

תקעב
 החיה סן פטורה שחיא נו,ם של שאור ירי על שנתחמצה לחםישסת

 ש0פרשח ונם8א נכרי של פשאור כירה 'עלה חלה נשתפריש שסא חששויש
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 הורפה שלא כפי ע,סה והוי החלה חובח .רי 'עאה שלא הח.וכ על הפטורק
 קטנה ע,סה הנחת1ם ש,עשה וה בא1פן רהינ1 כן נם ת.קון יש ולוהחלה

 הקטנה עיסה ושמוך נכרי של משאיר ערין כה א'ן אשר עצמה בפ:' חלהנש'ע,ר
 העיסה פן חלה ויפר,ש נכרי של שא1ר בה ש.ש הנר1לה הע'סה אלהה.א
 יכן עלמא רכול' אל'בא חיבתו ,רי יתא וב1ה יחר הע.סוח שח. עלהקטנה
 סרכות. הרבה אכן כן. נ1הנ.ם מעשה אנש. 1שאר ו"ל החס.ר מ1רי מאכ'ראית'
 רא1. אבל נכרי, של שאור על מקפ.ר.ם 1אינם 11 לחששא כלל חשש:לא

להקפ.ר.

תקעג
 פשוטיס הלחכין לעשות פש1ט המנהנ ה'ה חורם. בימי שעברוכיסים

 שלעת.ס טפנ, הטעם 1שמעת' בסכין רקיר1ת הרכה נכ'הם על ע1ש'ם:ה'1
 אחר טהם הנ1תר לאכול למטש את. רלא וכרי שוסן בהם לחת רנ.ליםה,:
 לחר בפסח.ם שאמרו תורא כע,ן 1הינ1 וס.מן ה.כרא בה, עבר, כהלכשבק

 ,עכ'ם ארוכים א1תם שעושין העש.ר.ם אצל לטעלי1תא אישתנו עתה 1הןכ'ר~ש.
 שכרס רב ומה ולמאכל למראה נחמר.ם שהם ער תבלין ס'נ' כהרכהימת1נל'ן

 סן 1ע1שין סקסצ,ן הב'נונים אכן חלה. בח'1כ פקפוק שום כהם איןגכ
 קטן בית ב;. לכל ,לחלקה שכת לל,ל באשכנו לעשות הנה,נה הנרולההעונה
 לשלשת א1תה 1טחלק.ם הכצ1ע לחמי נם האכ.לה אחר 1ה1שכים :רים1נר1ל
 קמענוחם על וה על להאש.טם וא'ן 1לכאן, לכאן עולה אחר 1וכרוןחלק'ם
 1כסרט יר1 שתש.נ ממה יותר בשבת לעשוה לארם רא'ן לעיל שכתבת'כס1

 רהנה1 1כפרט כמעט אכר 1השנר במאר ה1א רה,1קר הקש1ת האלו 1שניםכעתים
 מק1ם כאן שיש אלה רבר, אין ורק בחול רק נאכל.ן אינם הרוב עללחם'ן
 ראיח' וה ,את בש1טן לטננן שר:.לין אחר. המ,צ,א עליהכ מכרכים אםםפק
 על1,ה םעורחו קבע רא, 1מצאתי 1.:עתי הפוסקים ברברי לרקרק לבי עלונתן
 בסעורה הרבה ממנ1 לאכ1ל כעצמ1 יוהר נפש בעל לכן ם.ף:ש. בית כאןאין
 על וחמשה ארבעה פי שהוא בהפסרו שכרי טא בורא. איפוא ואת לא1אם
 וא1כל לבטלה היא המ1צ,א ברכתו שתחלת רע1ת בשלש א1 בשתיםשכר1
 כן נם א1כל בםע1רה שאוכל 1הלחס הראו'ה ברבה בלי הכע.עהפר1סח
 שא.ן ברכה צר.כ.ן הסע1רה בת1ך הכא,ם הרכרים כל כן ואם כרכהבלי

 שכתבתי. כמ1 הרבה ליוהר יש לכן כרכה. בלא א1כלם והוא פשרתם הפתברכת
 רצ1נ1 א'1 שאו הכ,צע הכית כעל רצ1ן לם, כתיקונה אינה הע1נה אפית1אם

 בחלה אחר לחם על לכרך י,,תר .1תר ה1א ט1ב הלא הבצ.עה אחר ממנ1לאכול
 מש,פ1ן 11ה מחיט,ן שוה רהינ1 כמ,נ1 מ1בחר א1 נק, ה1א אם חלה כלאאו

 רלא אחר. כר.ן שלא המ1ע,א שכת לחמי על מלכרך שע1רין סיןשה1א
 עלויה. סעורתיהקבע
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תקעד
אחר להתנלח שלא טאר נוהר היה הל שהאר-י הכהנ1ת בפפרנתב

בשם כתכ ברכה ובעמק י"ב שקשקש אחר שעה חצי רהינו נרולהפנתה
 כשכת. טנרלין שאו ה' ביום הצפרנים  לנלח פין הנןספר

תקעה
 ומאחר לאו, אם סרר להם יש אם חל1קות רעות יש הצפרנים נלוחבסרר

 שלא בטנהני נשארתי וה על סקפיר היה לא שהאר", הכינ1ת בספרשכתנ
להקפיר.

תקעו
 כראו, ומתוכ*ם מת1קנט הם אם שכת מתבשיל, שבת כערב לסעוםמצ1ה

 בפ,רוש ח1ן פה שה.ה הסקובל 1"ל טריוש הירץ סהר"ר יכתב שבת. כבורלפי
 1סצ1ת שכת, בערכ השאליט לטע1ם ש.ש 1כ1 חים ס1עסיה על שחברהתפיה
 עוו. בכל קתסחי 11עש"ה

תקעז
 אקרא אסמכ.ה היראה יבפפר שבת. בערב הסבינ.ם להשח.ומצוה
 ולסוסרות, לאת'ם והיו סלשון ת ארוהכינו

תקעח
 כאחר סלבהשים ב' ילבוש שלא ל.~הר צריד שכת פלבוש.נשי1כש

 כסי לשכחהרקשה
 לעיל. שכחבח.

תקעט
 לע.ל, כתבת. שפשט סלכ1ש ולוכש כשח1ור ציצית ברכתר'ני

תקף
 העולם שררך שכת שבערב רק לע'ל כתכחי ונע,לתן נעלש חליצתריני
 ינעלם טרם מרנליו מנעליו שני שיחל,ץ נר1לה והירות צריך פנעלי:להחליף
 בנע.לה. א1 בחלשה חכטים רברי על יעב1ר שלא אפשר אי כן לאראם

 *(תקף

 לס:ר לשכת סטוך טהכית עכביש קורי לפנות שיש האר"י בגינ1תכתב
,רוע.

 תק*ף' פיפע בחששרינינצל נכפל'(
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 והטמגה. שהייהדיגי

תקפא
 תלוין וריניהם הרעות בהם רגו ,י,ם לילה והטמנתם החטין שהיחעמני
 קר.רות. פשהה אני אין כקצרה. סנהני אכת:ב רק כהם אאריך לא לכןבשערה
 האש אל כלל נונעין שאינן בענ,ן האש סן שנתקו אע"פ האש אעל שכתככניסח
 הסרח אחר אכן כתבתי., סנהני אנ. ערוך שלחן הנהוח ם, על להקל שנוהנ,ןאע"פ
 אני היום כל האש סח,ם נתחסס, הכ'רה שאבני רק והנחלים האשכל

 הקררות טכסים כית' ובני סאר נרול שחומה סי על אף עליהם קררותיסשהה
 כסות. אוככרים

תקפב
 התנור לתוך ובחורף כק'ץ וכסתות וכרים בטלב,שים אותם טטם.ןא:
 בלילה סהטמנחה הקררה שנ,סלה לאחר אכן החורף, בכית רע"רשקיר'ן
 אני אין אחר רבר נכי על והועמרה שחרית בשבח הקהל טתנוראי

 וכשמביאין להחוירה. ס,תר או הביח מבני אחר ביר נשארה אם רקמחיר
 ואסור אחר רבר נבי על הועמרה הר,ב על או קהל של מתנורהקררוח
 גטור בוראי הטשטשת שתאטר לא אם הרע-ר לתוך ליתנם אולהחו.רם
 ליר. סירשקבלתם

תקפג
 מנולה הקר.רה אם סקילין 1.ש ונסת,ת נרים תחת להטט'נה אסורוכן
 ככס,י. ,לא בהסמנה תל:י רהע.קר בוה ה.תר ואיןבראשה

תקפד
 להטטין אין טחר לצורך אבל הלילה לעורד כשהיה בש"ע.( והכל

 גקטוסה או ההטסנה בעפר ביערות הגחלים עור שאין רהינו נרופה בכירהאלא
 חמשותם. לסעס בעפר הב,ערות הנחל,ם שנחנסורהינו

תקפה
 לפני יריה חשים ההרלקה אחר תיכף שבח כליל מרלקתנשהאשה

 לעשתחן עוכר נחשכ ובוה הברכות ותאסר סעינ.ה טכוס.ם שיהיו כר,הנר,ח
 אסירת ירי על כ. ההרלקה לפני הכרכה לוטר אפשר אי כי ההרלקהלפני

 להתנות יורעוח שאינן לפי ההרלקה יר, על השכת עליה פקבלת היאהכרכה
 אסורה תהיה ההרלקה לפני הכרכה אחר ,לכן בהרלקה השבת יקבל,שלא

 א, אשת, לירת געת כנון מרליקין כשהאנש,ם לאפ,קי כך. אחרלהרליק
 שבת יקבלו שלא שלם בלב להחנוח יכולים המה אשה לו שאין או חולהשהיא

 לעשפחן עובר רהוי ההרלקה לפני הברכה לוטר האנשים ררך ולכןבהרלקחם
 ב1-ש 1-י ש4ט
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 עליהן חל לא השבת כי חפץ שלכן טה לעשות הרלקתן אחרי 1רשא'ןטפש
 החרלקה. ק1רם הברכה אומרת ס1כ ביום המרלקת אשה וכןערין.

תקפך
 שרי. 1לח1לה חול, של נר סוב י1ם של א1 שבח של סנר להרל.קאס1ר

תקפז
 רבר ישכח שמא שכת ערב כנר.ו לסשמש ארם ח'ב בנמראאיחא

 שאין לערב שרנילין במקום ראפילו לי ינראה הרבים. לרשיח בה ושאאצלי
 גבגר'ם העשוי,ם של1 בשקים ל1 יש אם לעין ל1 יש מקום סכל כלום 11חששא
 לוה. צר,ך אין לשכת כנר,1 שמחליף ס. אכן מוקצה. רבר ש1ם אוסעוח

תקפח
 יפה מנהנ הוא כאו סקר1ב מחרשים פה ב1 שגה1נ.ן שבת קבלתסרר

 עצמו לקקרים '1כל הלא שיר כנע,מ1ת כקהל לקבלו הוסן לו שיאריך 1סי1ט1ב,
 ביח.ר. הכנסת ככית והש.ר המומ1רים 1לומר הכנסת לבית ללכת קטן:מן

תקפט
 כלה לקראת ר1ר' רלכה הראשון חר1ו שבת בקכלת ל1מר מנהניאין
 כמו שכת לקראת ללכת כרי לטק1ם ממקום לצאת נוהנ.ן אנ1 שאיןמפני

 בסרי ב:ה שהאר.ך וכט1 הכנסת בית לחצר לפח,ת לצאה .שראל בארץשהטנהנ
 אומר אני רק 1נלכה לכ1 שבת רלקראת החר1ו אוסר אני אין 1ה טעם וספניהיום

 שיר הטחבר של מחתימת1 הלם"ר לסלא1ת כרי פלכה שכת לכבתניבסקופו
 המק1כל של רבו שהיה אלקבץ הלף שלמה מהור"ר הנר1ל המק1בל שהואוה

 לר,כ אטר אינני י1חאי בן בו שמ1וכר השיר קרריר1. טשה טהר"רהט1פלא
 בקבלה.עופקו

תקץ
 בטעמ'1 נול1 השיר.ם שיר לפח1ת יקרא וה %א וה לא ע1שה שאינושי
 בשבת לאמרו צר.ך איגו ואו שכת מתיקוני הבקשה אחר,1 ויאמר סנחהק1רם
 סנחה קורם לאסרו פנאי לו אין ואם שבת. בתיקוני שה1א כמי סעירת1ק1רם
 בת'ק1ג. שהוא כט1 סשבת פרקים ח' עם סעורה כל קורם מפגו חלק יאמראו

 ואל1 'עקכ, שסימנם הש'רים משיר פס1קים ר' מנחה ק1רם שיאמר רקשכח
 יעקב. ת,כות ראשי והוא כאתי. קול, עורי, 'שקני,הן,

 שבת. בכניסת הכנסת בבית השייכםדינים
תקצא

 לשבת המיוחר סרבל בשינוי כ'נ,נ1 הנהוג הסנהנ טעם לפרשאנתט
 לקוצר הוא ,רענו שלא וסה תורה אב1ת,ני מנהג כל כי קנלתי פי על טוב1יום
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 והטעם ו"ל, קרט.נ'נו ראשי על שעבר. כנוירוח הקרופים ספרים ואברתרעתנ:
 לכן הכנטת לבית ברחובותיהם לטלטל ליהורש אסיר מקוטות בכפה כיה,א
 יר, לפשום משנה ירי על ארם יבא אםשאולי ימין כצר סנור הסרנלעושים
 ויעככה. סנור שהסרבל 'רנ,ש שהוא מה או ספר או חפץ ליטול לכרבלחוץ

 אחרי טוב. יום או שבח שהוא י,כיר כן ירי ועל שהיא מה או החפץמליקח
 יר. שעל נכשל שהטקושש הפררש בשם שועיכ כן בררשוח סצאח.כתבי
 בטלית להתעטף הארם צריך ולכן שבת. שהוא נוכר לא ציציח כלאש'צא
 ספני הוא הסרבל בשינוי שחסעם ומפני לש,נו. כאן ער כסרכל, או כנליטהאו

 הליכתם שכל מ,רמיש-א ק"ק טנהנ בעיני יקר מה לעירוכ חוץ הטלטולאים,ר
 הסרבל לוכשים לשפ'נה.לץ או לוכר לילך או לסעורה הן לבחיהם חוץבשבת
 לא'סור לסיחש איכא קריה לרח,ב.ת הארם שילך פקום שככל לשבת,המיוחר
טלטול.

תקצב
 כמנהנ שבת של סרבל העושים עברי יאות רלא ס.כח ,ה טעם פ.,על
 לאסה קרוב הפת,חה השניה בערו נם הסרכל שפותחים באו פקרובהרשים
 צכעונ.ם סטינ, בפש. סב.כ ות.פרים בתוכם וקנעפ"א בנקבים הפתוחיסיפים
 ועל לנוי הוא רק טלסול האיסור טפני שהוא הסרבל שינוי להו משסערלא
 תורה. שהוא אכותינו מנהנ בוה סשנין הנ"ל טעםפ'

תקצג
 שסעטפין שושב,נות כשיש הירמיש"א כק"ק הסנהג הנ"ל לטעםקרוב

 חיורעש ב' או אחר כ'ת בעל רק שם ואין סאר גרול בשינ,י לחתןהטלית
 לא הקרמונים ביסים כ. טעמה ה,יא ההיא העטיפה ושינוי ההיא,העטיפה

 השושכינות של בשבת לב.ת. הכנסת מבית הולך שהחחן שהסנהנ,מפנ. כטהר."ל כרמשסע לבית הכנסת מבית לטלטל אסורים והיו עירוב שםהיה
 וככ: לכלה הטלית בפניהם להטיל כר. אותו סלו,ן והש.שכינין בטליתמע,סף
 טשוי רהף סקופלת לטלית שרמיא לחוש ו,ש בטעסיה סלתיה הרוק"חשכתב
 כמש,י. הוי רלא כאופן א.תו סעטפיןלכן

תקצד
 שהולך לסי ,ת'קין מנהנ ש.ש שפעת' כנ"ל הסרבל שינו. מנהנ טעםייעק

 שיצטא לראונ 1.ש ובכת,הם הערלים חוצ,ת כל בראש פסח של המ,ערבח,ל
 1,ש הפסח בימי רשוקא 'ופא להיהז שרג,ל,ת ולרירן שכר לשתות תבאהארם
 לכיתם חו,רים האינם קריה ברחובות ערב ער מבוקר שהולכים בת,םכעלי
 אצל לקנוח חמץ לבן לחם פת על יפשע ירעכ כ. נפשו שלסלא,ת לראונ,יש

 שהולכים פק,ם בכל טסצה קטנה פר.סה כירו ליקח הות.קין הטנהג לכןהפלטר
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 ששתו על תשיבה להם לסרר אנש,ם איוה ל.רי כאו ובאמת הערלים,כ'ן
 עסקיהם. בטררת הפסח שכחות 'ר. על שכר פסח של המוער כחול ה.רירבימי
 בירו. סצה פר1סמ ויקח טהם ירחיק נפש. שומרלכן

תקצה
 מרא'ם כקורכא הרחוקים המח קר1כ. שראיתי סה על יפלאבעיני

 לוה סמך יש כחול כשלסא טבחול, 'ותר מלכ1שים כשינו. אב.ל1תבשבת
 לנהונ א.ן בפנ'1 ושלא כב1רו מפנ. עמ1 'תאבלו האבל שקרוב.כנסרא
 חי אכל א.1 אפ.לו בשכת אב.לות רוקא :והנין עתה והן בחיל אפילואבילות

 אושטריך נרולי בשם מהרמא"י בהנהות שראיתי וטפג' טאר. רחיקים יאפ'לופה
 והקר"כ האכל כפני ר1קא מוכח שם נם אכן לבטלו. אין לכן וה למנהנסטך
 ראשין שבח אחר ער מהקבורה בח.ל נם ולהתאכל ערות פסול, כגיןבמאר
 האבל בפנ. ישלא לרחוקים אכילות שסראים שלנו הסנהנ וסמילא יניוצאברח.צה
 שבת. לחלול קרוכ כעיני הוא בח.ל .לא כשבת.רוקא

תקצ~  נפסו". שבת כנרי טלשנות עעמי טנעח. לא החים א.בח מפנ.אכן
 מפנ' ו"ל חכמ'נו הת.רו האמורים רכרים רכמה ראיתנה. ה.כא הח'םערות
 כחליל נראה .ה.ה שלא מפני סה רבר נם בחול .תאבל סנים כל על אכלאיבה,
 הקרוכ'ם ל,ר,עת ראשון בשכת נהנו אלו מלבושים שינ.י נהנח.. 1כןשבת
 שלשים. אחראפילו

תקצז
 שעוה נר מק1מי על הכנסת בבית התפ.לה 1טן כל להרליק יטוב ,פהמנהנ

 הח1רף שב.ט1ח נרולה בעב.רה הבאה טעוה תהיה שלא לרקרק ישאכן
 טראוריתא אסיר שאו השטש1ת לב'1 קרוב ער הכ:סת לכית לילך מאחריןפעטיס
 ירל'ק אל לא. או השטשית ב.ן הוא אם כלכ1 ספק שום ל1 לכשיהיהלכן
 שלי נרות .עשה לרכריהם ש.רא 1מ. לחוטרא. ראוריחא ספק כי :רש1ם

 ר1לק.ם ש.ה,1 פנ.ם כל ועל ת.כף 1ירליקם הכנכת לכיח ללכח 1.קריםנרילות
 החפלה. נסר ערוהולכים

תקצח
 ישר לא שכת ככניסח הכנסת בבית ריח לעש1ת טחרש שנ":יםוהמנהנ

 כ1רא לברך שמח..ב'ם כרכה נכ'טול מכש1ל חתן לא ע1ר ולפני מפנ.כעינ'

 לעשן. העשוהן מנענליך הריח לעשות רנילים כ' כשטיםמיני

תקצט
 ואם אבית, בסנן רק כה מתחיל'ן הקהל אין כרבר1 אבות מנןברכת

 לבטלה. ברכה הו. הברכה סראשיתחילו
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 שבת. לילדיני

תר
 יסהר לכיתו וכשיבא חולק שום בל' סתסא ערוך השלחן הטורכתבו

 רצונו בכניסחו היין על וכרה, ו"ל חכטינו שררשו מסה ופעטתהו טירלאכול
 שאפילו וכתב וה על טאר הוהיר היום ובסרר השבת. משנכנס תיכףלומר
 יפסיק ולא פיר יקרש לכיתו כהכנסו ,תיכף הרבה יתעכב לא הכנסתבכיח
 כחב ברכה שבעסק ,אף משובח. ~ה הרי היום לקרוש להקרים הזר.ויכל
 הכנסת סבית שיאתם אחר תיכף אכלו שלא ומהר"ש בו וכל טהר"םבשם
 שכן כתב גם ,אחר ולא יקרש לא מש,ם וטעמיהו נרי היום עור היהאם
 עני,ת לפי אבל ה', נכורות כספר 1"ל טפראג ליווא סהר"ר הנאוןכתב
 להיות שצריכה סופה על רק הםעורה לתחלת כלל פרבריו הוכחה אקרעתי
 ואף טהתחלה כן נם וראי אירא ראיהו מהר"ם חוץ הל~לה לתחלתססוכה
 ת.כף ולקרש לסהר ארם כל וסח,יב ראוי לכן נרירין אנו כתרתהוכ~ל. רבכל ערוך ,שלחן הטור כמו לנה,ג שלא ארם רעת על יעלה איך כן פיעל
 ולסה ורעבים עיפ.ם הם ב.תו כני הרוב על ,גם הכנסת סבית יציאת,אחר
 אותם..ענה

תרא
 לפחוח או ספש הלילה ער אכילתו שימשוך שצריך סור,גא בהאאכן

 וניסא הקורש על מח,ל לה,סיף בירו שהרשות ראף החמה, שק.עתער
 טכל 01עורה ק.רוש ירי ב, יועא לשכת ההוא התוספת על.י שקבלראחר
 פנרות ליהנוה שצריך הפוסקש כחבו שהרי יצא לא וברכחן נרות ירימק,ם
 ראם הלילה ער שירלקו ארוכש נרות לעשות יש שבקיץ הוהירו ,לכןשכת
 יף שאף בהריא כתב הנ"ל טהר"ל הנאק אכן לבטלה. ברכה הוי כןלא

 כסעורה להאריך מ8וה ארוכש שבלילוה פשום * נראה לכן יצאו. לאסעורה
 ססוך ער להאריך לו אפשר ואם ההרלקה נרות מאור שיהנה כרי ערלפחוח
 לכן נעיט ומה טוכ טה בלילה הסעורה קצת שיאכל כרי הכוכביםלצאת
 הסעורה בתוך ילמהר או הלילה ער להמשיך כרי י,תר הוסירות ויננן אויאריך
 סשכרו. יוחר הפסרו יהיה שלא יטה שטא לפיחש רליכא ההיתר באופןאבל

 בקול הזסירות ל,טר ריש לי נראה העוטר כימי שכן וכל הפצרים כיןיאפילו
 הארם שיוכל וכר, וכי,צא. הזולות כניגון משסח שאינו כניגון או קעתנמ,ך

 וכו שבת לליל חרש שיר תקנתי ,היתול בטלה שיחה בלי סעורתולהמשיך
 סחצאי הראשונות החרו1וה ובכל לי הירועים שכת נרות ריני כלאספת.
 ערב לעת והיה סיוסו סוגר וכל בערב וטסתמות רקרא לישנא הןהסוגרים
 הארכתי לא ולכן הוטבעו ארניו טה על מתוכו נ.כר שיהא כר. אורהיהיה

 כל שצא ששם זה שיר משורר או הקורא על סמכתי כי שבח נר פריני והכסיר,רי
 לכן לאשה מצטרכים הסה שבת נרות ריני שרוב וספני ההפה. כר.ניםסב,קש,
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 כרי וגם חרוו בררך כן ונם אשכנו בלשון סהשיר וחרוו חרון לכלכארתי
 הש'ר אריכת אחר' 1ח1 לל'לה סמוך ער הסעורה הומן אריכת יר' עללכלוח
 'רהח נם כוטנה הסעורה פצות לקים כרי פועט רבר עור ולשתות לאכוליש
 החסה. שקיעת אחר בומנה שטע קריאת ש'קראבוה

 לעיל. כמבואר לשבת שייך הזמרזה
 הפנורה, פני טול אל ואשירה,אומרה
 אורה. הבית שיחטלא ער האירה, פני עבראל
 והנורא. הגרול יום כוא ער להוכ,רה, אור ותורת טצוהנר

 אורה. יחיה ערב לעת והיה ערב, לפנוח כשרה לשוח'צאחי

 ליכס, שבת רקע נינין הטנט, וינגן הילא'ד
 ווכט. שטוכ ריא רורך ויא טן רו גישינם, האבן מיר נינןריא
 ניריכט, ליר רו איו אלינם, ליכם שבת ריאאו.ף
 נכט. נינן טיש רעם איבר דננןצו
 ליכם. צינר ריא ערשס שתנן נכט, איו עש יעןרקע

 הימים. לי ארכו כאשר עורני, ובשירה ויפנה היוםיבוא
 תטים. ביום תאטו ולא טערני, בטוכ לחחענגבלילה
 חכטים, לט שנו אהני, סאי בטיהרא שרנא'ען
 אורה. יחיה ערב לעת והיה לערב. עריאכל

 לננ. אין טג רער שוין יען ותן, נכט עש הערם וינג איךהיל
 אנספנג. רער איו טאג ביא שוין פען חינין, נכט ריא אק וינג איך עשוא
 רנק. קק עשן רעם פיט סן חנס פר שין, קין ליכס ר,א הכין סנביא
 ליכט. צינר ריא שתנן נכט כיא רען נכט, ביו עשין ואלער

 הנרות. את להעלות יאחר, ולא יקרים שלאובלכר
 עוברת. השעה כאשר לטהר, כלה הכנסחבעת
  עצרת, סלאכה טכל להוחר, חשיכחספק
 אורה. והיה ערב לעת וחיה ערב. ערסערב

 אנטצ,נרן. נים ואלשטו ~ער, שפוט צו אונ' פריאצו
 נ.שיינרן. נכם עש הערט יער, ברפלפט איןמען
 פינרן, ערכט טער נט ואלשטו חער, ק,סם ער יק תינטראם
 נכט, הירר ביו נכטפון
 ליכט. הברלה ריא צינרן סן הערט נכם, צ1 שביתח אםהען

 ננים, ריח נתנו הרוראים הפירות, הנצו הנפןפרח
 האיתנים, יאכלו לא שטה בחצרות. יומם לצל סוכהאו
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 המערנש, כאכלם יאוהו לא אם הנרות, על מברכיןבל
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערכ, צללי ינטוכי

 ריכם מאל רש אלש אונ' בלום, פאלום אים שטים אלש רא גארטןאים
 ניכט. ור1מן ריא עשין ר1ם, שאטן אים סן רא סוכה אינראין
 עשן רעם איבר זיא מן תען נ1ט, ניט איו ליכט ריא איבר ברכהריא

 ויכט,ניט
 נכם. ריא ארביא פכט ויךיען
 ליכם. צ,נר ריא שינן נכט, איו עש יעןרקן

 טאליה. ע1לה שלהכת שתהא לכם, נחרו יפה ופתילה שמןנר
 נרותיה, את להיט,ב כאהליכם, 'קרב לאוור

 כאיה, כל רוכץ חטאת לפחח לקטניכם, נר וסרליקטטלא
 א1רה. יהיה ערב לעת 1ה.ה בערב, לבער ונרותיה הוהבסנורת

 אנטצינרן, רעם צו יילן, רר איך טוט צוכן אונ' אילנוט
 זינרן, ייכר שבת רעם ט,ט וילן, איער ניט איר בישיערטוא
 כרענט טן ריא ליכט רעם מ,ט צ'לן, רער צו נ'ט וינן עבירותריא

 קינרן,רען
 נכט. פר אנטצ,נר, ליכט אנררן רען ומפט לוסמ'ריא
 ליכט. ר,א שינן נכט, יערט ראיען

 הלילה, בממשלח המאורוח, שניהרלקתי
 עולה. 1שסור זכור לעמת סש1ורות, בפתיל1חישניהם
 העלה, לא אחר שבת נרות אם סנ1רות, קני שלשה להעלותרשות
 אורה. . יהיה ערב לעת והיה ערב, ער ההואכיום

 כירה, אלי נציערנט וין וול נכט, ניילטינן רער פון ליכטריא
 שט'ט, הרכרוח עשרת א'ן ייא ניטרכט, עש איו ושפ1ר זכורניגן

 נ'ט, איבר אנטצ,נרן רש יען אכט, אין הבן סן טוו אנטצ,נרן צורריא
 נכט. צו פרימנ אינםאן
 ליכט. עינר ר,א שתנן ויא מ11 נכט, איו עש העןרען

 פוקרה, על הע1לה ה,א שהאשה יחר,ו, נוסרורוונים
 הורה. יהיה שבת של בנר לחסיר.1, ע1לם של נרו כבתההיא
 כב1רה, כל סניסה מלך ובת ירי1, עשה לא האישפנה
 אירה. יהיה ערב לעה והיה ערכ, ערי לפעל1 ארם.צא

 אלין, נ,בוטן ייבר רען איו אנטצינרין, רקן פון נ,בוטרש
 טן. אירר פון ליכט רש זינרן, אירן מים לושט פר הוט חוהרען
 סאן, רער אוא ניס אבר ס,נרן, הים רא ויא ויך לווןאך
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 נכט, גינן פעלר פק קוטט עריען
 ליכם. ויא אנצינרן ער .מוו נכט, יעררן ייל עשיען

 כננרו, עור ואק לו, שני ואין אחרמפ
 לננרו, הררך ירט כי בהיכלו, שאינואו

 ירו, "פכ,ל להרליק אהלו, מסות בחררנרורה
 ערכ, לעת השרה, מן טעשהו סןבבואו
 אורח. יהיה ערב  לעחוהיח

 יער, פתב און ער רו אלאן, פער אינר העןראך
 וער, קרנק פער ארר פאן, פון גיהאנררט יערויא
 ער, פוו אנצינרו אן, ערשט נינג בעס קינר א.רארר
 נכט, ניגן פעלר פון קוטט ערתקן
 ליכט. ריא אנטעינרן ער סוו נכט, הערן ייל עשתען

 הררך, 11 לא ובהרלקה לעשיה, עובר לכרך ארםחיב
 עורך, כפש כנשיאת הברכות סרר יהיה. שבת קבלתפן

 ערנ טנחת כפים טשאת סרא"ה, הנרלכבוח
 אורח. יהיה עיב לומווההו

 ניטאן, א'ו אנצ'נרן רו א' נ'כם, ברכה ר'א סכםטן
 הון. גינוטן ויך אויף שבת ער מעכס *כט, ריא איבר נרכה רער סיטרוק
 סן מען ברכה ר'א ונם אונ' אננויכם, רש פר הענר ריא סן הלטררום

 שון אנצונרןהאט
 נכט, קיגן חענר ריא היקאיף
 *כט. צינר ריא כרענן נכט, ניגןרון

 כתפילה,  תשארנה נגסרה, הברכהנע'מת
 סנולה, 0אנשי יה.ו בתורה, שיאירו בניהעל

 עלה, השסים שער ואל נבחרה, התסיה ההיאוכעת
 אורה. יהיה ערב לעת והיה הערכ, ער ,סנר לאוהשער

 שין, ליכטר רעם ביא ביטן ויא ואל כרנה, ריא ני!אנט אויו האם ויאפע[
 וין, פרום אונ' לערנן האול צו ווכה, וי! ואלן קינרר אירןדו
 חינתן, פפורס ה,טלש רש אין ניט 1.א ערכה, קין חאט ברכה ושמיריא
 נכט, כיו נשלאסין צו ניט תערט פפורסריא
 ליכט. צינר ריא שינן נכט, יערם עשווען

 בסראהו, עיניו יביטו הנרות נוכח כחוכירו, ויכלו הששייום
 תחסרהו. גםה פסיעה אשר להאירו, ירבה פאוח טחמשאחת
 ישירהו, היו נגר עפעפיו כשירו, רכה קרושארנת

 אורה. יהיה ערב לעת והיה בערב, וטאוישכרהו
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 אן, ליכט ר'א מןויכס שפריכם, ויכלו סןיען
 קלין, יערט שר.ס נרושן רעם פ11 רו ניויכט, רש ו,ך כעשרט פוןרא
 אלין, מין רען א,ן אנניויכט, רן מן האט קירוש רעכטאין

 נכט. ביא פול ויך מן טריננסרראן
 ל,כט. צינר ר.א שינן רא מען נכט,ביא

 קצהו, אפס הם קורש הללו, שבנרוח טוכות מעלותלכטה
 כברהו, באורים ה' את יחרלו, פרושים פהם תסיר נרלהעלות
 טהרהו, קרשהו הסנורה לעמת ונללו, הקטן ערותיכסו
 אורה. יהיה ערב לעת והיה בערב, וטהר בם.םורחץ

 שלעכט, הלטן נים ו,א מן וול פינרן, קעשטליך ווא ליכט ריא ם.רמיל
 רעכט. נאר גיט אך ~יו אנצינרן, צו אין פון ליכטאין
 ועכט. אין אן אונרין עפיו איר מען קינרן, ריא איר בירעקטאך

 נכט, ב*א מערט ר*ן עש רו מאשר סיט עשהעשט
 ליכט. צ,נר ריא שיגן רא הען נכט,ביא

 אל, בתורת יחיר תקרא לא הטנורה, אור ררכינוכח
 לא,תיאל, תאסר ואל אורה, ותטה תכשלפן

 ישמעאל, מר' נרול 'לנו טי אעבורה, ובל אני~רול
 אורה. יהיה ערב לעת והיה לערכ, וחלףיציץ

 אל*ן, לערן ניט ארקעגס, שין ליכטר ר,א טןמען
 אן, ניקש טיך גיט ונ ניט כיהעגט, בוצן ליכס ריא טעכשטרוא
 סאן, בעשרר קין איו ישמעאל ר' או גינענם, פרום ראך ב,ןאיך
 נכט. ביא גימעשם עובר אונ' נ.לוגט האטער
 ליכט. צינר ריא שינן יען נכט,ניא

 קורש, שבת ליל טאורי חוכת, ירייצאתי
 החרש. לאור ותוכה כת, כאישוןגצרם
 כנורש, להוכיר אוכל לא לשבת, רכתי הלכתאנפישת
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערב, פנחתבעת

 מאל, טא איך בון נכט, צו פרתטנ פון רינים ריאפון
 מול, אין סשיח קומט רא מכט, ננצר פים זיאהויט
 סאל צו ררויו ניקש אבר מער נטאכט, שבה אתף רינים פיל יאלהעט

 נכפ, כיא שבום אוואצונררס
 ליכט. צינר ריא שינן רא יען נכטבתא

 וכללים, בפרט'ם ולאל, .מכח שבת לשמורחוקו
 נסחלים, עונותיו כל באל, כפר אם ואףואו

 ננאלים, פיר שבתות שתי ישראל, שמרואלטלא
 אורה. יהיה ערב לעת והיה ערכ, סואיבי וחרובפרט
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 גיחער, צו וינם אל ס,ס הלם, רענט שבת רעםמער
 הער, רער נאט א.מש ניכט פר נ.תאלט, מ.ט הגרלט וונשט שוין ערתען

 אהער, רא ציהן צו קומן משיח תערס בלר, שכתוח צהיא מירה.טטן
 נכט, כיא העלף ריא או וין שת,נרתערט
 ליכם. פול חלו וין יערט נכם, שם.ק וין מערסהען

 וחנוכפלשבת
 וחנוכה, שכח אור ותורה םצות מנר האחרונים, רברי.אלה
 כחוקה, כהרלקה שבת קכלת טרם ראשונים, להרליק חנוכהנרוח

 תהא שבת רבאפוק. עונים, הברלה טרם פריקין שכחבטוצאי
ארוכה,

 א.רה. יהיה ערכ לעת והיה ערב,סתאי
 פאר ליכט חנוכה ר,א מן רו מער, ~יננן וחנוכה שכת פון איך ווילנוין

 אן,צ.נר
 אנצ,נר סן ר.א ליכט וינן סיט אהער, רא צ'הן צו קוטט שכת רעראי

רראן,
 אנצ.נרן פאר מוו ליכט חנונה ריא וער, ניט פן אתלט הברלהמיט

 טן,אירר
 נכט, ריא אין שבת רער ניטווא
 ליכס. ריא אנצינר הוס נכט, צו שבח אם פןב'ו

 פורים' וליללשבת
 הם,וחר, פור ויום קורש שבת ברעהו, איש נתאחר קורששרי
 אין כרח ושתיה אמלה יררפהו, שכר כבוקר ישכסו הששיכיום

 לאחר,אנס
 לשבעה חלק ל,חן סשחהו, ק.ם 'ם.ם על' לנניר השבתכי

 יחר,כשניהם
 אורה. יהיה ערב לעת וה,ה כערכ, לחורש עשרכארבע

 מינט, קוטן אננרר צו וינן יערט, רער שכת אונ'פורים
 ציט, ביא הערן אויף סוון אבר האט גיצערם, סאפר טרייא מן האטררום
 טרינקן אונ' עשין טיט שטערס, סר תערן זאל ניט שכת התלינ רעררו
 נכט, ביא זהן לושטיג אויך סן~אל
 ליכס. צ.נר ר'א שינן טואן נכט, איו עז העןרוע

 שכת. לילי כל לוסר נוהרין של. תלטיריוכל
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תרב

 כסו הננרים וטר, בנינונ. שבת וט1צא. שבת כ*ל נינונים לעשוחאין
 הכנסת ככית אלו נינ1נים יעש1 שלא שכן וכל וכיוצא עת,ם וברבות טקרשכל
 אתם הם ננובים נ'נ1נ'הם שכל כאסרם ה'תר להם .לפצ1א כטתחכם'םויא

 לפני אהובה שהיתה מצבה טצ'נ1 שהר' קים המקרש שב'ת בוסןמאתנ1
 שנא ורה לעכ1רה חק הכנע:ים שעשא1ה 'ר' על אכן האב1ת כוטןהסק1ם
 ואסרה. הוא כרוך הקרושאותה

תרג
 אפילו ערוה כאשה רקול 1מירות אפילו המשוררות לנקיבוח למחותיש
 כס: פריצ1ת רה1. עמהן ישוררים כשוכר.ם שכן כל לכרה משוררתכשה.א
 שיש וטי וכר. רליכא אפילו לעונשן ערך אין וש.ריהם ו"ל חכסינ1שאטרו
 ב'שראל ערי1ת הת.ר כאל1 1ה1. טא1ר נר:ל ע:נש: .היה סוחה 1אינ1 למחוחכירו
 העונש סן להרחיק כר. וה על להשניח קהל 1נבא' האב"ר על ט.טל והוכל

הנ"ל.
תרך

 רבים כי אף החורף בבית רולק שבת של .נר בסוכה או בחצר 'אכללא
 כלל ל'הנות שלא לכתחלה כן לעשות נכ1ן לא סקום טכל כן לעש:תמת.רים
 לאיס1ר. מהרשךל הנאון בשם כתכ טשה ובמטה עליהן. שכרכו שבח שלמנר

 של הנר1ת סן ליהנוח 1.כול לחלון סמ1ך בחצר עומר השלחן אם ליונראה
 שרי.שבת

תרה
 בארבע לפחות שכח סעורת בכל סס1רר השלחן שיהיה כחב1הסק1בל,ם

 טה רנהם. ר.פתא תר.סר 1"ל האר", כוטירות להחטיר 1הרוצה שלמ.ן,לחסין
 מהתחתון. 1יכצע בירו נ' ויקח חלקוטוכ

תרו
 שס הוא תיבות רראשי טשום השם.ם 1,נלו הששי יום כשיאסר.עטור

 אלו האנשים שנ. ועטרו ררך על לעשוח ער לעס.ר מרקרקין ויש ארכע.של
 1ארץ. שטים ה,א ברוך הקר1ש שברא ערות הוא 1.כלו כיהער.ם,

תרז
 ק1רם לשבת השיכים ומירות ויוטר יכלתו כסי 1,תעננ שלחנ1 עלויאריך

 ואם וכיוצא, הפירור.ם מן הופיר1ת קורם השלחן לנק.ח 1טוב המו1ן,כרכת
 אכן בוה. הסעורה בת1ך עצסו יענג כיניהן לשתוח או לאכול תאוהיתאוה



135 אומץיוסף

 ל, ונראה הםו1ן, ברכת אחר לופר :והנ'ן ראיחי אכלנו פשלו צור שלהזפר
 וכל. פכל השלחן ס.לוק אחר ער וה.תרנו שבענ. לוסר אין כ, הואשהטעם

תרח
 על,1 תבא הנרות את ולסלא להרליק נכר.ח לב'תו תבא שלא שנוהרמ
 בל, פרלקת הנכרית אם 1אס.לו לוה, ה.חר שום ירעתי לא כעני אני כיכרכה
 הארם .כול פועטת ובהוצאה ההוא מאור ליהנות אסור כן פי על אףאמ.רה
 לתקנם לעין רק כלל הוצאה שום בלי החורף ב.ח ובנרות הוה סא'סורלהשטר
 אם הלילה כל לאור שצריך קטנ.ם בנים לו שיש מ. ואפילו הט1ב, כשסןיפה
 קורס שבת סערב לרלוק הנר .:כל קצח עטוק או רחכ וכלי סוכ שפן לו.ש

 ומן ער הכנסת ב.ת מקורם וההוצאה שבת יום חצות ער הכנסת לכיתהליכה
 חכס'ם רברי על הארם .עבור וה כשכיל וכי פש,ס,ם ר' תהיה לאשכיכה
 נר לי כשהיה חורפי וב,מ, מוה. טונים עשרת ולשתיתו לאכילתו יוציאהלא
 ומלאתיה רחכה קטנה קערה ל' היה הקטנ.ם גני בשב,ל הסטוחבחרר
 יוחר וה1לך רולק וה,ה הקערה באטצע פי,רטל הפתילה ראש ושטתישסן

 טעט רק כלל לצורך שלא נרול א.סור הוא נכרי יר, על הכבתה כיטרצוני,
 נטאס.כסף

תרט
 שכבה אונם א1 טכשול וא.רע ל, ראפשר ככל שכח קורם הנר ח.קן"ם

 סכנה. כו שא.ן כחולה רה1. נבר, .ר. על לעשות קטנים כנים לו ש.ש לם,טותר
 כבור טפני נכר.ח יר. על סותר השלחן שעל הנרות נם וה שכאופןואפשר
 ער ש.רלקו ראוי שהיו לעשות שעליו מה כל שעשה הוא שאונם אחרישכת
 לתקן .וכל הם,לה שק1רם כשבח וכר או בשפינהולץ ואפילו האכילה,אחר
 של אותן כעין משעוה קטנים נרוח עיעשה סועטת בהוצאה שכת קורםהכל
 ה' חהיה 1לא חלכ סשל היתירה הוצאה רעריך ל1ט כ' האחר כשקלחלב
 היא הלא לשבת קורם ויסלאנה נרול פמוט סעשיר ישאל אולי 1נם לכנ.ם ו'או

 עוכרא הוה ובר'ר, ויותר, הלילה לחצות ססוך ער נרותיה בכל והולכחר1לקח
 נ,שוא.ן העושה הארם 1הנה נפש.. כאות והולכים רולקים הנרות שיהיו וכוהכוה

 1חמש וארכע טאות שלש אפשר או ריכסטהאלער כטאה כטעט עליהמתרא
 אם כ' וה ואין הארם 1,כלם .בוש הלא ולוער לסעס שמ,ם ככור במקוםיקמץ
 לב.רוע

תרי
 אסילו הטרק לתוך שנ.טן שק1רין לחם החתיכות לתת אסורבשכת

 ליה רסבירא פאן לרעח הקערה רהתנו בו סולרת שהיר וסן כל שניבכל'
 הניח ולא ההוא כם"ר נהנ ו"ל החס,ר ואכי אפיה, אחר בישולריש
 כחוך אצבעו הבית סבנ. אחר הניח כי ער הקערה לתוך החתיכותל.תן
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 על' קשה שהיה שאחרי ער אחר'1 נהנת' וכן בו סולר ה.ה ולא קטן וסןהטרק

 ה.תר 1טצאתי וינעת. קשין נשאר, הלחם וחתיכות קר כמעט יהיהשהסאכל
 שלישי שבכל. חשניטן על וטקערה לקערה סהקרירה המרק לשפוךאחר
 לטי בפרט שכת עוננ יש ובוה כיה רסחמיר מאן ליכא שנ' טכלירעירו.
 חטה. סרק לאכול לו ובריא שערב במ,ני בריאשאיני

תריא
 הק.ץ ביט,ח לכן שבת, כליל' ש,ם לאכול עורא מתקנת שאחתירת
 בחבש.לין אות, אוכלין החורף ובימות בישול בלי א,חו אוכלין בך כל חריףשאיננ,
 חי. א,כלם אם תשקצ, לבל לח,ש ,יש לנ,ף שקשהטפני

תריב
 ויפה טוב סנהנ הוא אשכנו מסנהנ לטעלה שכתבת. שבת *ליעונח
 שעל קרמונים בימים שאירט טעשה ,שמעתי ולנרול. לקטן שכת כבורשניכר
 שפעם הנכרים כין אחר תינוק נשבה שלא וכות נחנלנל הנ"ל ע,גה,רי
 כו ררים שהיו אחר למק,ם השבאים והוליכוהו אחר ת.נוק נשבהאחת
 ככייה התינוק ככה שוביו עם הת.נוק שהיה כסלון שכת כליל ויהי'ה,רים
 השבאים יכלו ,לא הנ"ל טע,:ה חלקו ליסורו שכיקש האנ.לה אחר וסרה:ר,לה

 כן על שפראוהו נתנלנל כן ירי ,על יהורים אצל ה,ליכ,הו כי ערלהשקיטו
 בהם. ליוהרראוי

תריג
 פשטירא שקורין פולמתא הנ"ל עוגה בטקום ולחלק לאכול נוהנ.םוהרבה

 וטנהנ בטהר."ל הוא וכן הטן כטו ולטטה לטעלה שטכוסה למן זכרה,א
 לשוג, ווה ערוך בשלחן בהנה,ת.1 סהרא"י שכתב פי על ואף אחר.ו.אשכנו
 לעשוה ליוהר ראוי אשכנו בסרינות אבל פילין בארץ הינו לוה, לח,ש ראית.לא
 סלכתא. שבת לכבור שכן מכל חש,כ אורח לפני פשם.רא שעושיןכםו

תריד
 כר. כריח או שיהיה מה או פירות בשינו. כברכות להרכותויראה
 לבטלה ברכה לירי לבוא שלא נר,לה בזה.רות אכן כרכות טאהלטלאות

 שלי. התשוכה כסרר סוה הארכתי כאשר עריכה שאינה ברכהאו

תרטו
 ולנק.הן חפין בטים הכלים ושאר הקערות להר,ח ככ,ת הטשטשותנ,הנות

 טש הטפנת הרוב רעל חרא כוה עושין רעות חשתים בסטרסוט, כךאחר
 אין כן נם רבהרחה ,אפשר בהיחר היתה אם ואף בהיחר אינההחסין
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 רהוי ראורתתא סלאכה אב שהיא סח'טה פשום אסור הנינוב אכןאיסור
 מפים. בלוע הסמרט.ט יהא שלא כרי ליה רניחא ר"שאססיק

תרטז
 ועונתו שנת1 עליו וערבה לשכוב ילך לישן ר18נ1 אם האכילהאחר

 יכטל אל כשכת בלילה שעוח א1 שעה ללסור רניל הוא כחול אםאף
 רוקא אנן נפשו כאות ילסור ארוכים שהליל1ת הח1רף ביסות ואכןעוננ.
 עליו שיושניח הל01ר לו שצוה עסו ולוטר קורא שאינו שוטר עליושיש
 הוא נם ל01ר שהוא וכספר בענין עטו הלומר או הנר אצל השמן יטהשלא
 לפנ. שיש ספר באות1 אפיל1 אחר ענין לומר השוסר אם אבל לשטרויכול

 לומר אם אמילו אחר וכספר ללמ1ר, לו ואסור שטירה שסירחו איןהלוסר
 ו"ל. סהרהא רברי למ' אסור ענ.ן אותוגם

תריז
 הנר לא1ר שבת כליל ל0ר 1"ל שטהר"ם איתא טירנא טנהניםבהגהת

 בסנעול. הסנורה כעשושיחהקבועה

תריה
 כיוטו או שכת בליל בטילה לשיתה עצטו 'קכע לא פנים נלועל
 הרחובות על להתתר לו שאין שכן וכל בשכת של1ם שאלת התירוובק1שף
 שהארם לשיחה היתר מצא1 רבחראי פי על אף 1הליכתן קרנוחבישיבח
 הר1ב ועל היא חס,רים טשנת לאו סק1ם סכל חרהטים כגון כהסתעננ
 שסיטנם שכינה פני טקכל.ן שאינם כתות ר' לכלל באין ההוא וער 'ריעל

 פנוים שהם בעח בתורה לעסוק כר. אלא לישראל ניחן לא והשבתחשמיל
 כשכח ללמור שקש כתכו והמקובלים הפררש. בשם בטור כראיתאמסלאכחם
 יתרה נש0ה לארם כאה שכשכת מפני נכון מעם לי ונראה קבלה,בספרי
 כיבורים כם,ני אותו .ככר וראי חביב אורח לארם בא ואם חביב א1רחשהיא
 פלימור רק ושחיה פאכילה לא גהנית אינה והנשטה מהם נהנהשהוא

 נהנית שהיא מסה א1תה לכבר ראוי לכן ליסורי0 מכל יותר הקבלהוטליס1ר
 הוא הנסתר כ, הננלה מפליפור הנסתר טלי0ור יוחר שנהנית והטעםיותר,
 עסק ל. שאין פי על אף 0מעל. אלקי חלק היא והנש0ה אלקיתחכסח

 הנ"ל. למקובלים הנון טעם ל.תן מנעתי לא וה כל עם אבלבנסתר1ת

תריט
 1סלבר הקורש בלשון רק כשכת סרברין אין ישראל כארץ טעשהואנשי
 האסור מרבור ב.ותר נטנשם כן ירי על מכתסא כעצמה סהלשוןהקרישה
והסגונה.
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תרך

 כשבת. כעס פכל מאר הפקובלים הוה.רונם

תרכא
 רה1א 1נראהל, שמח1, טאוהבי1 כשבת ירכר שאל כתוכ הע1לםכחח

 רוח. לשכרון שמביא כ1ה כי1צא לכלהר.ן

 הכנסת. בבית שבת שחריתדיני
תרכב

 שרצונ1 לו אם החול כב,מ1ת להשכים ל1 א.ן בשחריח השבתכיום
 הכנסח. לבית רופק השטש קול כשישמע .אחר לא פג.ם כל ועל הענ1נ1.ה:א

תרכג
 ומעסר1ה תהל,ם או התסלה פת1ך הנר לאור יתסלל אל הח1רף1כיסות

 שיש או האי כולי ע,ון צריך אין ראן שיתפלי כפה רנ,ל שהוא לאאם
 שמףח יעביר שלא שכן וכל חרט"ו, סיטן כרו"ג.ל יטה שלא שופראצל1
 לברוק אסור הצטיח יאפילו הטעמים, מפגי ביותר רקרוק הצריך הנרלאור
 הנר.לאור

תרכד
 סנ,ם כל על מצ1ה של בטל.ת כח1ל להתעטף רניל שאינ1 ס'אף

 כן פי על אף מציציות.1 אחת נפסל אם 1לכן כשכת. בטלית להתעטף לו,ש
 ררוקא לי ונראה הבריות. כב1ר גרול טש1ם ברכה כלא ללכשה ל,ס1תר
 פהם טלית לשאול .וכל אם אכל טלית ל1 להשאיל ר1צ.ם שכניו איןאם
 להתעטף כעולם ה,תר אין א1 ח1ל של טלית עור בעצטו ל1 יש אם שכן1כל

 פסולה.בטל,ת
תרכה

 ררשה וסן לקבוע באו מקרוב חרשים בטנהג עברי שפיר לאובע'ני
 ו1קנים חולש ,ש כי אב1תינו שערו שלא מה יוצר תפ.לת אתרבשבת

 כו ירי על סתענין ואם ~ה בעינו. נר1ל צער להם ש,ש וסיניקוחועוברוח
 כטלו או הרורשים ועור כרלקסן, איסורא כן נם א,כא שעות שש אחרער

 חע"ג ס,פן סשה במטה וטוכח הליכה. שכר להם שאין רהיטא רפירקאאנרא
 לררוש כהריא כתוב .יסף וכביח כימיו. כן המנהנ היה לא פולין כארץשנם
 ש0ע טר01יא היה ההוא והמחבר הביא1 ברנה ובעסק שחרית סע,רתאחר
 היה יוסף שרכ איפכא משמע רכרכות וברש". כן. הפנהג שסה רנםסינה
 היה יוסף שרב להיות יכול א"שר שחרית, סעורת ק1רם שכת נכלרורש
 ויקהל בפררש כראיתא שכח ריני העם לירע כרי כשבת שבת הלכותרורש
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 לעניני כא שלא סה נטרות וסתרצ,ם גררהש טאריכין חררשנים האירנאאבל
 פעם.ם כטה מאר מאר .טאריכין ובקיאותם חריפותם את לחראות אלאשכח
 חנ*ל. תטקותי מיחשב ובוה 3מור. אשור וראי וה. רב ומן חצהז אחרער

תרכו
 לן ל.ת ו,תרוח בחס.רות רק ה.א אם ח.רה בספר סעותכשפוצאין

 הטעוח בה שנפצא בפרשה הקורא קרא אם כן יר, על משחגה הענין ואםבה
 תורה בספר מתחיל אחריו .העולה לאחר.ה תיכף טכרך אן פסוקשנ'

 כפחות הטעות נמצא ראם כמנילה בסררכ, וסוכח שפסק. בטק,םהכשרה
 ולול. הפרשה. נטר ער יברך אל סתומה או לפת.חה סמוך פס.קיםטג'
 ליכא רבוה אומר היתי כמוני קטן .בפרט מ.ת. לאחר הארי את סשיביןשאין
 אחרח..( תורה ספר כהוצאת ספ. טילתא ראהשא והיושאין הנכנס,ן נוירתסשום
 בחולו או ת.רה כספר אהרק הוא אכ .כן טררכ.. הנאון מרברי לווו איןאכן
 שם כן נם וכחכ להוס.ף. רשאי וא.ן הה,א הפרשה לנמור שצרוך מוערשל
 השנ'ח. תורה בספר הפרשה סוף ער לאחריה טכרךשאין

 הפטרה.דיגי

תרכי  הכנסת כב.ת אחר יש אם יפטיר לא תורה לספר שעלה רטיפשוט
 וה על מקס.רים נפש נור. ע,ר:1 חכס. ראית. וכן להפט.ר. .י,רע עלהשלא
 הסנהג. רהוא מאן ש.נה שטקרוכ ס' עלאף

תרכח
 למאה עול'ם שנולם המפטיר לברכיח לבו.ן ראיי היום בטררנתג

 אם כי להפטיר ראוי ולא וכו' נרול ענין הם ההפטרה שכרכות ועורברכוח
 רבה מצ1ה וה.א כעעסי אנ' א.תם לוסר ~ה על פשתרל ואני וכו'לגרולים
 כאן. ערנ.',

תרכט
 ס.ום ה.א כאלו בנעיסותו הנינון את שם ינלנל לא המפט,ר ולכן כטור.ה.א כן הברכה, סיום שם שאין וצרק אמת רבריו אחר אמן ,ענהלא

 הרכים. את להכשילשלא

תרל
 אפילו הסעורה קורם מבושל תן או שרף הין בטורק. השותיםאותם

 קורם טעם לסעום ראסור נרול באיסור נכשלין בצכור טוסף שהתפללואחר
 לא הרוכ על שתיתם על שמקרש.ן ירי על וה איטור לתקן וחרוציםקירוש.

טםעש"שלרפואפעזייץפ-8קלץ.
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 כשיעור שלא ין מעס רק אכ כ להם אין מסתסא כ. בתקנתם כלוםה,עילו
 כשיע,ר שישתה רנ.ל,ת אין כן פ, על אף מלא שהכלי לוסר תטצא,אם

 .צאו שבוה כשיעור שתה טהם שהאחר ל,מר תמצא ואם לעילהטפורש
 שרף הין רק ע,ר ולשתיה לאכול רנ,לות אין מק,ם סכל קיר,ש חובת יר.כולם
 סיטן בלב1ש שכתוב כט, 'צא, לא ק.ריש ירי אף כן ,אם טתיקה,פיני
 טשתיח פפצ,ח המנוערים והנער,ם הבח,רים להפריש 'ש לכן בהר,א.רע"נ
 שרף הין קלקול'ם הרבה כי להם הטוכר לענ,ש יש נם הנ"ל בזסן שרףמן
 שכורים שהם ער שותים כח,רים וכמה בעשרה מ,סף תפילת לבטלנרם

 להתפלל, אס,ר ש.כור ,הא ישבח שלא לומר תטצא ואם 10סף טלהתפלל,ש,כחים
 עכברא לאו ,ר,ע גם נופם, ,תענוגי נפשם למלאות כר. וח,טסים נ,וליסנם
 ~ה. על להשנ,ח ראוי כן על גנכ. הורא אלאגנב

תרלא
 ,הב'א אסי סהייהא אט כ'ים, ב, הטס,כן לכיד פותי כתיב עי,ך3שלחן

 סבירי רהכי פשטע פהרי"1 רבריו הכיא, מנהנ.ם והנה,ת טטתטוניראיה
 שאפשר חולה לסתם התיר לא ער,ך בשלחן רנם פליני רלא ל, ונראהלהו.

 לפי פתאום רמשמע ביום בו הטסוכן לחולה רוקא רק א' יום ערלהטתין
 הפנחה אחר בשבת שברכו ח,רפ. כיסי סעשה ונזכרת. הלכה וראיתישעה.
 לילר. שקשתהיולרת

תרלב
 החורף ניח של התנור לתוך קררה יהור,ת שתתו ה,א גמור איכורכחורף

 לתוך ליתנה תוכל הנכריח רק כתנ,ר האש שכ1ער ק,רם אפילו השבחביום
 כך. אחר לא אבל האש שמבערח קורםהתנור

תרלג
 ושלא כבנרים להטם.נם נוהנ אני קהל של מתנור החמיןכשטביאין

 אל ליתנם סת.ר אני אק אכן הח,רף. כ.ת של החנור לת,ך בחורףליתנם
 כרור אם היתר לסצא יוכל והטיקל החורף ב,ת תנ,ר לצר ולסוטכםהטפסל
 ביח תנור בתוך ליתנם או להטמינם קרקע גכי על החסין הועטרושלא
 כבגרים לכורכם היתר ,ש קרקע נבי על הועטרו שאפילו אפשר )ונםהחורף
 הנהגתי לא טקום מכל הטסנה טקר. לא רוה סנולים למעלה הקרירותאם
 לי. נראה כן כך( נוהנ 1"ל החסיר מורי אב. ראיחי ולאכך

תרלד
 אצל חולים שהכל סשום רק היתר ש,ם לו אק החורף ביתחימ,ם

 בר,א,ה, לפי הצורך אופן בעצטו .שער ה' ירבר וחרר שכים ירא כל לכןהצ.נה
 ש,ש שכן וכל פה צורך בלי החורף ב'ת יחמם ולא הטף ולפי ובניו אשח,וכריאות
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 לא אם יותר עץ הגגרית תבע,ר שלא הראשונה הכערה אחר ביותרלי,הר
 העץ ולהסריר להשיב אכן נתחמם. החורף בית שכבר אחר, נרוללצ,רך
 שנית. מעם אפילו קפ.רא ראק ל, נראהשבתנור

תרלה
 ער כשחרית .אכל לא פנים כל על שבת קורם שט:"ת קרא שלאסי
ש.קראם.

תרלו
 כרברי ואפילו :שיח,ת בטיולים הפאריכים עכר. שפיר רלא: ל'נראה

 להתענות שצריכין וקטנות וקטנים בית בני ומצערין אכילתן וטאחריןת,רה
 כמאר התורה הקפירה שהרי הוא גרול אשור רב:ראי מבחול יוחרכשבת
 כיום שכן וכל יריו טעשה 'לריו ארם כנ' צער שכן מכל חים בעלי צערעל

 להתענות ראסור הפ,סק'ם כחבו ובהריא ניתן. לצער ולא שלע:נגהשכת
 סצוה. היא רהקרימה וטסילא שעות 1' ערבשבח

תרלז
 פרקים ח' לומר נוהנ שאינו סי אפילו קיר:ש קורם ושטרו לוטריש
 בתיקוני הכחובים פסוקים עור לומר רגיל'ם א,תם כי פשבתהאמצע'ים

שבת.
תרלח

 החיטין כטאכל סובא רשכ.ח, כמו פראי י,תר שופן כו שיש סאכלנשיש
 אחר בצר העעמן שיהיה ער המאכל להט,ת הנשים ורנילוח בשחריתשאוכלין
 יאות רלאו לי נראה וכיוצא חיט'ן ש,ם בל, הטאכל מת,ך השומןוטסירין
 לעניוח הנראה לי ה,רו שלא מחבירי שיש פי על אף בורר סשום ואסורעבר,
 גתבתקרעתי

תרלט
 בכף בו להגיס אס,ר וכי,צא קרירה כנון ראשון בכלי שה,אהסאכל

 לו בר. אם אכן טלאכה. אכ שההא סבשל כטו הוי רטניס פרור בעץאו
 שרי. כולו פני על מאר נתחטםשחתבשיל

תרמ
 אס,ר. וכ.הוא כפפעסר נוש ורבר עכ ה:א הטאכל אם שני ככליואפלו

 וקצתו קר היה :קצתו החורף בבית בתנ:ר  שהועטר הנ-ל בטאכל כע'ני,ראיתי
 כולו. נתחמם ההנסה ירי ועלחם

תרמא
 ,ע.קר ווס.רות. בתענוגים ולהתעננ שלחנו על להאר,ן יש בשחריתנם
 השאלנט לאכול נוהנין שלכן ל' ונראה טב~לה. יותר כיום הואהסעורה
 ביום. רוקאוהצלי



 אומץייסף142
תרמב

 יום כסעורות גם רנ'ם לאכול נוהגין רהסרקרקש לעיל כתבתיכבר
השבח.

תרמג
 תאנל שלא לו שבר1ר מה וכיוצא לחם חחיכת כשכח לנכרית *תןא10ר

 ררך אכן העירוב. מן חוץ להוציא1 תצטרך 1סמילא סהרחוב צאתהק1רם
 שאלנם עונת כגון צאחה קורם שתאכל שאפשר טה שלום ררכי ספניכיבור
 סן תוציאנו שלא לו ברור שאין פי על אף הרבה לה שאין 0פניוכ'וצא
 לתת הנכרית שכר קצבת שהיה תחם ביטש ולכן שרי. כן פי על אףהעיר1ב

 פורי אבי טנהנ היה פשיטים איוה סלבר לחם חתיכת ובית ביח טכללה
 ברצ1י לרצ1ח אחריו כך נהגנו בני1 ,אנו הלחם ענור סש1ט לה לתה ו"להחטיר
 לה לתת שהמנהנ רק לנכרית שנ1תנים הלחם שכר שבטל עהה והןכסף.
 שאפשר רבר ליתן ל.והר .ש ב~ה לחם חת.כח תטירי( )שאינ1 שיטושהעבור

 פשיטים ב' לה לתת להבט,ח ביתי לבני 1הנחנתי סרחוב צאתה קורםשתאכל
 ההוא. שימוש עכור ' אביום

תרמד
 הוא. גסור איסור הנכרים מבתי להביא שרגילים והלחם השכרלק

 שיאמר סבלי בירו והשכר ברחובותינו לשער סמוך עומר נכרי אםאכן
 על להעמירו לנכרי שיאסר טוב אכן הוא שהיתר אפשר להביא יהורילו

 סיסן סינז משה סהר"ר בתשונות כתוב כן היהורי, יקחהו כך ואחרהארץ
 שר. לע,רוב סחוץ רק שכר א1 פים להביא אפשר שאק בטק1ם אכןק"ו.
 סנורשש. כשהינ1 במענץ נהגתי וכן שבת ככורספני

תרמה
 והרלקח ומילו. לנכרית שנותנ.ם ולחם שהיה פהטסנה הנ"לאשורים

 אנשים הרבה יש הב.ת, וכנ. אשת1 יר. על לעשות רנילים 1כיתאהנרות
 לא לכן לקלם שומעים אינם כיתו ובני הנשים אכן ה' רבר עלהחררט
 לעש1ה רבת שסצוה אף לבכי עם אשר את סופר בעט לשוני תחתאכחיר
 ש,ש בטקום סקום טכל לאשתו א"ט כיןשל,ם

 חיל~
 כב1ר חולקין אין השם

 לכה על וירבר בביתו שורר איש כל 1.היה לאשתו כבור לחלוק שכן וכללרכ
 סאר, מרובה חטכר מועס הפסר לה ויהיה כט18ת1 השבת שתקיםברכות
 1לא ביתו בני עם שכן וכל לחיה עטה .ורר הכרכות לקול תשטע לא.אם
 אחר. איסהר כשום ולא שכת כחילול לא הסקום לפני רשעיהיה

תרמו
 ככל ה*ן על שמכרך פי על אף ברכות ספאה ברכות י"ו חסריםבשבח
 הירוע. כשיעור ששותח יר על ואחרונה ראשונה ברכה הטוון אחרסע1רותיו
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 בכונה והנה הספטיר. ולברכות בחורה הקורא לכרכות שיכ.ין הטורוכחכ
 כרכוה ק' כעצמו שינרך 'ראה נפש בעל אכן כרכות מק' והותר רי יש11
 והירות נם רקרוק וצריך טר, ואשר וריחני וסגרי באסמרפקי לטלאותם לו1יש

 כרינן שלא בכרכוח או צריכות שאינן בברכות בהפסרו שכרו קעא שלאנרולה
 להנלן, רחטנא נרול עונש רהוי כרכה בלי ואכילה לבטלה ברכה תרתירהוי

 פרטי פוסק בשום למצוא אפשר אי כ. פובהק חכם מפי תלמור צריךוהרבר
 אחר זה פיר)ת 'אכל לא פנים כל ועל היטב. באר כורין על אלורינים
 סקום ושינף כיניהם וסן בהפסק רק פעם בכל ויברך אחת ברכה סמיןוה

 סיניה. עריף צרכיו ועשית שינח.הפסקת

תרמז
 לישן כשרצו נועם ויחי לקרות גהנ1 וטהר,"ו שסהר"ם טשה בטסהכחוב

 כשחר. כפו פעטים נ' כעירף יריו יטול טשיגחו כשעוטר צהרים.שינת

תרמח
 טאבר 1א.נו לליטורו חוור הש,נה שאחר ררכו אם משינתו שקםאחרי

 נרכת אכן התורה, כרכת ולברך לחוור מחויכ איננו קרנות יושבי בש,חותופנו
 בשינתו. פשטם אם ולכרך לחזור צריך מלכושיו שלצ'צית

 מלאכות. מאיסורי פרטיותדיני
תרמט

 ו"ל חנסינו שאטרו טה בע'ניך קל יהא ואל לשכת רבת' הלכתאעור
 היא זוטרתא מלתא לאו נם ננאלים טיר "בתות שחי .שראל שטרואלסלא

 1רה עבורה עובר אמילו כהלכתו שבת חסשמר גל 1"ל חכסינו שאסרוסה
 סקרא גם סכפר, הוא היותר רוירוו חררים כספר וביאר לו מוחליןכאנוש
 בשים עור ירעתי שלא טה כתורה כפול הוא ונו' תשמורו שבתותיראח
 לחלל טומר ו-ל חכטינו אפרו נם השכת חומר לרוכ שהוא לי ונראהפס.ק
 צרק בסאזנ, ררכו לפלס הרוצה לכן כולה התורה לכל טופר הואשבחוח
 חכם וישסע כראוי ורקרוקיהן הרינים נל סופרים וספי טפרש טפיילמר
 בכבויין שכן וכל הגרות בהרלקת שנ.ת לנכרי באס.רה כפרס לקחויוסיף
 שיוכל כרי ושהיה הטסגה ובריני נרול הקור שאין ב~מן החורף ביתובחטום
 טאור. נרול שכרו ויהיה וכרין כראוילנהונ

תרן
 בכל הפרוי ערי יושבי ירי תחת המכשלה רבה תחוטין עירוב'בענין

 אחר והיכין טראי יותר אפה אלפים שיעור שטרכין במה הן ריניחןפרס'
 ותיק.ן. מנהג הוא כינונית טטיעהת אסה ראלפים הטרירה אכן רעתם.אוסר
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 גרול טכשול עור לעירוב. ראוי שאק ובטין העירוב בשקגור נכשליםנם
 נתקלקל. או שנאבר ואפשר השנה כל הולכים אחר עירוב שעל ביריהםיש
 לא שחאורח שי על אף אכית בעל של עירוט על חולבים האורחש כלנם
 ומפני מצוח. לרבר שלא השרוב על הולכים נם שבת. קורם טחעירובירע
 רק חרינש כל ביארתי לא לכן ספר .ורעים אעם הפרוות ערי יהפב'שרוב
 ומרגלא פוסקים; רברי פתוך הנ"ל ככל חרעה סררכם אותם הפיכ יורעסי

 להההלך אחר חכם לשלח המרינות לחכסי ונכון חראף סן שהיהבפוטי
 חרינים כל וללטרם הנ"ל הפרטים כל אחר בכפרים לחקור כה ולשוסבארץ
 יר. על ,חבורקש חשוחטים לחקור שררך כטו בפיהם שגורים שיהיוער
 אב"ר להם לקרוא איא רעתם שאק הרבש כעונות'נו האירנא כטו ולאחכם
 וכו'. פוחה ואינו לטחות בירו שיש טי וירוע !את כל אחר טשגיחקואינם

תרבא
 אם לנערם אסור אכק או שלנ או נשמים עליהם שיש מצנפת אובנר
 ניעור. ביי ~בשם שלאטקפיר

תרנב
 היתר ואין להחוירה אטור טוב ויום בשכת לארץ טהפכה שנפלחרטתה

 לא אם אכן חרשה. רטיה עליה להניח ראסור שכן וכל ערל, 'ר' עלרק
 נפשוח סכנח בח שיש טכה היא אם אבל שרי. מטה או ג* גב. על רקנפלה
 נוהרת. רעת. על עטרי מיום שרי. חרשה ורטתה לארץ נפלה אםאפילו

 או ארום בבנר שיהיה רם נו~לת כשהיתה חוטפי בקינוח נרולהבא!הרה
 שחוא טפני ית'רה חוסרא שהיא סבור וחיתי צובע סטעם ברםהסלוכלך

 ובן לשונ., ו!ה יראים בספר שטצאתי עיני את ה' האיר והנה לכלוךררך
 טצכע רבר שום על'1 יהן ילא יוהר שותת והרם כאצבעו שחהןארט
 איכא, סיהא ררבנן איסורא מקלקל שהוא פי על אף שצובע ספני ארוםשאינו
 וצריך שכ"ח סימן ובשלחנו יוטף בבית בפשיטות כן מצאתי ועור כאן.ער
ע,ק.

תרנג
 סקילין כן שי על ואף סקילה איפיר היא חשבת ביום התרנגולשצירת

 להם נסלו כי לנפשווום אוי בעיניהם, טובש ואפילו רעלטא רובא טארבה
 סיטונ' מהגהות ראיה והביא להיתרא כתב שסהרש"ל פי על ואףרעה,
 ה"מ לשק וסצאתי ינעתי אני צרין ראין וסהרא"ש שבת טהלכות י'פרק

 ליה רסבירא טשם וטשסע ו"ל הוא שהכיאם מטח אחר באופןוחרא"ש
 שלהם שכלוב בהצר רק רברו לא הפתירין יאפילו ראסור, מהרסא"'כהנהת
 ניצורין הם ואו שם מעצטן ערב לעת שחו!רין מפני הוי רטעטא שםהוא

 טע0א צרין אין פרק ריש הר"ן כתב וכן ברבריהם כן והשכח רוקועו0רין,
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 נן האם אסור. שם להשסט ופיכהים זויות ראיכא רהיכא שם עור וכתברא
 וחוטר קל גרול בחצר שכן וכל הח1רף בביח אפילו התרננולש לצוראמורים

 סקילה. אשור כהם שיש לוטר בעיני וקרוב ברחוכ, וח01ר קל של בנובן

תרנד
 סשום אסור ההא בכלבים להשתטש וכ! לפשסש או בתרננוליםולהשתפש

 אמילו חרור נרולי נחלקו שהרי בעיניך קל חי בעל חשטיש אשור יהי ואלשבות,
 ואווות אסור, אכל פסור ובובים צירח רורשין. אק בפרק כפקרשבטם'כה
 שנוכל סקילה איסור בהם ראין אפשר בכית הסה ,ערין שלהן טלולשנשמטו
 רחשטמפ שבות א'סור מירי לפחות מקום טכל אבל ועומרין כנ.צורק שהןלוסר
 יחלל אל 'אברו כן 'רי שעל לרא1נ יש אם ואף בוה, יצאו לא חיסבעל'
 פעולתו שכר ש"פלם טלאכת, בעל הוא ונאטן טמון הפסר ראנת סשוםשבת
 שום שאק ל' נראה סכנתא ואפילו צערא דאיכא בטקום המה אםואפ"לו
 הסים לאפת שנפלה כהסה פרין מוכח וכן כן פמני חתם כעלי לטלטלוותר
 ש"ה. סיטן בטורוטיתי

תרנה
 הבשר טעל רק וכיוצא טהסטה או מהמלכוש.מ לצורן אסורפרעתרן

 אפילו אסור לכן סקילה. חיכ וההור:ן הארם, את ונושכין שעוקציןבשעה
 כשטפלה אבל ראשו כשטפלה להרנה מותר כנה יהרנם. שמא כ,רלטוללן
 בה שישאר ער ב.רו לפוללה סותר אבל להרנה אסור כנה אפילובנריו
 סעם. חיותרק

תרנו
 לסיחק. שרומה הניר על על'1 רשוטים שא1תיות ספר לפתוחאסור

 האות יחתוך לא אם באוחיות הרשומה סצה או להם לאכול אסורולכן
 לכן אותו. יאכל טרם באותיות הרשום הלחם או חמצה טן שלםכשהוא
 באופן שבח קורם בריו האותיות יסשטש בשבת כוה פספר ללמ1ר שירצהטי

 הלחם כו שרושם האוח בו שחקוק והעץ בסכין, ינררם או נ,כרים 'היושלא
 ו"ל חט. בכית וכשאכלתי עליו. האות שם תהיח שלא באופן לעשותיוכל

 אברהם הפרנס סשטו הם'מן של סהאל"ף החחתונה היףר שחחךנרסת'
 ףל.בריטיננן

תרנז
 נבשלק וב1ה הכתב סתוך אורח.ו הארם יטנה שלא ףל חכם,נואסרו

 השבת קורם הקרואים כל שרושמין בשבת נרולה סעורה כשעושין אגשיםהרבה
 ונן לסעורה, האורחש נקראק ההוא הצעט"ל וטת,ך צעם"ל שקורין ספרעל
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 והכלה ההתן לאוהבי מנות לשל.ח העולם שררך הנשואין שאחרכשבח

 1ה וכל צעט"ל על הסנות מקבלי לרש,ם לפו כסל ררכם 1ה ונםואכותיהם
 יחתן כלה בשמחת להקרים פה סנהג שהיה חורפי כיפי ווכ.רנ, כנ"ל.אסור
 זהשניה קטנה שפינהולץ קורין היה ראשונה שבת הנשואין לפני שבתותשחי

 קםנה לשפינהולץ הקרואים להופין שלא הטנהנ או והיה גרולהשפינהולץ
 כנ"ל צעט-ל סתוך נער ירי ועל עצפו בשבת רק השמש ירי על שבתקורס
 הישיבה כני עם חהם כימים היה אשר השופט האב"ר הסכיטו כךואחר
 נתכטלה קטנח שהשפינהולץ הוה ל1מן קרוב ער כפש.םות נשתרבב.כן שכח קורם הקרואים יוטינו קטנה בשסינהולץ שגם גרול בעונש והכרי1ו1"ל
 אלא תהיה רספר שושבינים של בצעט"ל א.סור כן גם היה וה ולפי וכלטכל
 אחר ישכח אם הגרולה האיבה מפני למחות אסשר ראי וכו' ל'שראל להםהגח
 לסעורה קרואים בו,סוג כו שאי1 מה והטאוחרין הטוקרטין סרר בטעות אומעם

 בסעורתי נהנתי כו כי בהליכתו פעמים הרבה הבית לבעל לשאול יכולשהפומן
 לוסו ישכח שלא כרי אתת בפעם ר' או נ' רק להט1טן אסרת. שלאבשבת
אחר.

תרבת
 ככתכ האפילו ח.בות ושטרי ומטכר פקח שפר. רהינו הרי,טותשטרי
 נלחית. שכן כל בשכת לקרותם אסוריהורית

תרנט
 ירהו שאק כסקום רק בשבת לקרותו היתר את אחר סמק,ם הבאכתב

 בלבבו ראנה באמת שיש לא אם 11 קולא על יטטוך לא ה' לרבר.החרר נפש, פיקוח רבר ביה אית רלמא לקולא סכרא הטקילין רטצאו ביה כתובטה
 ואחר וינביהו קרקע נבי על הנכרי שיניחנו צריך מקום וטכל נפש.לפ.קוח

 ר,לסא חישינן יהורי ב.ר הנכרי יתנהו ראם והטעם סמנו היהורי יקחהוכך
 והיהורי עקירה הנכרי עביר ואן לפוש הנכרי יעמור טרם סירו היהורייקחהו
 ק=ו. סימן טינץ ר"מ בתשובת ועין אסור. אבל "טור והויהנחה

תרס
 הסחסיר.ם. רבים כי אף פקילין יש טוב וכיום כשבת הסרירהבענין

 סוה. גרול הפסר לי היה הנראה שלסי אף מנעורי 11 לחוסרא חששתיואני
 לשליחם שאפרו פרקרקין וראית' היתר טצאתי לא פרה שם לה1כיראכן

 ליחן אסרו וכשכר כלל טרה שם הוכירו ולא חצי או ין קנקן להםלהביא
 טרה סכום ה1כירו ולא לבו לחם כ' בער או פשוטש ב' רהינו לכן לחםבער
 טעות. סנוםאו




