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תרסא
 לסנן הכלי על שפורסין כבנר נופא לעשות אסור בשבח יןכשססננין

 וכשגטר סטילא, הנומא ונעשית בנחת עליו וישפוך לכלי הבגר ישוה רקבו
 סקילה. אשור הוא כי ככנר שנשאר התן ימחוט שלא בטאר י~הרלפנן
 עביעה ראין רמיהר ש~ד סיטן ערוך בשלחן פסק האוכלק לתוך כרנוםליתן

 תן לתוך ארום ינ לחת סהקר ולכן כטשקין. הרין רהוא ,ונראהכאוכלין
לבך

תרסב
 שרי. אחר אחר אכל וה גב על וה צנון חתיכוח נ' או ב' לטלוחאסור

 ולכן העולם, שרנ.לין כררך לסלחן שאסור אוגרקעס הרין רה,א ליעראה
 השכת. קורם למלחםנהנתי

תרסג
 שקור,ן הירו"ה החיעינה קל,פתן מתוך לווים או האגו~ים לפרקאסור
ליפ*.

תרסד
 לאכול כרי ורוקא סותר הססולת סתוך האוכל לוקח אם השאלטןברירת

 ספני יום סבעור לבררנ סוב ולכו האיכל. בתוך הפסולת לא אבלס'ר,
 טורי אבי נהנ יכן לברירה, ברירה בין להכחין 'ורע,ת אעןשהסשרח,ת

 כאיוה שלו למשרחת ויראה וה על להשניח כית בעל לכל וראוי הל,החסיר
 בביתו. שבת חילול' יהיה שלא תברוראופן

תרסה
 ל. ונראה בשבת. להחוירם סותר אם פלונחא איכא פרקים שלבכלים

 שרויב"ן 'רי על עשויין שאינן בכלים אלא התירי לא הסקילק רגםראפשר
 להרקן הררך ה'ה לא ולכן ירוע שרויב"ן ענין היה לא רביסיהםואפשר

 ריק והכי רשרי. טאן ליכא שרויב"ן ירי על הטהורקין שלנו כלים אכל כךקל
 ואינו ררפוי יוסף כביח כתיב גם להרקן. ררך שאק לפי שכתב רטורל'שגא
 שקורין רקטיפתא בחיפרתא וכן שלנו בכלים להחסיר יש לכן כן. נם אסוררפוי
 קנאף.כיווס

תרסו
 בם.ני ממולא וחלק חלק וכל חלקים ר' או לנ' הנחלקים הכליםאכן
 לי נראה שרחב"ן 'רי על ילהסנר להפחח ועשרים סוה ~ה סשוניםסרקחות
 וסתירה. בנק סקרי לא בכך תשמישן רעיקר דכיון ולסגרם לפתחן פשוטהיתר
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תרסז

 א.כא אחר סאיסור חברו להציל כרי עבירה לעבור לארם מותראם
 הרשב"א בשם ש"1 סימן סוף חים באורח הביא יוטף הכית ררביתאפלונתא
 בשביל חטא לארם אוטרים שאין סהעבירות הצלה על השבת רוחיןשאין
 סאיסורא חבירו להציל כרי ליה שרינן לא ווסא איסורא ואפיל, חגרךשיוכה
 בחו שה.ציאו לסי להת.ר סעשה לעשוח הרשכ"א רצה לא ,ה ופטעםרמג
 ראוריחא איסור שהוא פרסאות ג' אחריה לילך להסיר לכוסה כחוקהמביה.
 בשם שהכיא ררשב"א על'ה פליג יוסמ הבית אכן טהטרה. להצילכרי

 כת. בפשיעות היתה ההסרה אם אפילו סכרא לחר סברוח שנ.התוספות
 פעם שבה רחלול סשום בעבורה שבת לחלל שיהיה למי או לאביהמותר
 ושאר שבת חילול באיסור ים.ה כל שתעסור הפרה לנבי ~וטא איסורא הויאחת

 רבה טאיסורא להציל ווטא איסורא לעב.ר היתר אין סברא ולאירךאיסורים.
 בתו רהוציאו רלעיל כנרון אונס יר' על לאיסורא לסיחש ראיכא היכארק

 שר,נן לא בוה העובר פשיעת ירי על נעשית רבה ראיסורא היכא אבלבח~קה
 כספר יוסף כית הסחבר פסק האחרונה ,את וכסברא ,וטא. אשוראאסילו
 רצוני ~ין וה רכחיבורי גב על ואף למעשה, הג"ל סימן סוף שלו ערוךשלחן
 כתבתי פקום מכל בהקרטה שכתבתי כמו לחכם לשאול שרניל'ם הר.ניםלכתוכ
 לשלחן בהגה,תיו מהרמא"י הנאון עליה פ*נ רהיטא. רלפום נב על ואף וה,רין
 עב'רה שיעבור לאנסו שרוצים מ' לשונו, ווה שכתב " סע'ף שכ"ח סימןער.ך
 שפיר כיה מעינינן כר מקום טכל להצ,לו, כרי השבת את עליו מחללין איןנרולה
 חוץ והיני סתטא גרולה עבירה רק כתב לא שמהרמא"י אהררי פליני רלאנראה
 ~וטא אשור הר לא שבתורה עב.רות כל נגר השבת הילול כן ואםמהמרה
 כל בכלל שבת איסור בהטרה אכן כולה התורה כל ננר שבת שקולהואררבה
 סלתא להר.א י,0ף בית שכתב וכמו התם שרי לכן 'סיה כל שע,ברתהעבירות
 הנ"ל. ש"ו סשן סוףבטעמיה

תרסח
 שבת למוצאי סשבת הסטות בהצעות ארם כני להרבה ה0כשלהרכה
 שהוא רבר כל שהרי החמרתי לא השמשות בין אכן לחול. או לחבירו טוב.סיום
 השטשות. בין עליו נורו לא שבותסשום

 שלישית. סעךדהדיני
תרסט

 חכם.נו שאמרו שכרה רב ומה סאר, בסאר בה ליוהר יש שלישיתסטרה
 ונוהנים טשיח של ומחבלו גיהנם של ומרינה מלכיות משיעבור שנטולו"ל
 שבחורף פי על ואף וו, סצוה "טבתו לא וחורף קיץ לכן סצרים, ב* נחלהלו
 בר' כן גם שלחנו ויסרר כוית לפחוה יאכל פקום סכל כ% רעב ארםאק
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 ש רברך לפחות בשר ומעט רג'ם פעט ויאכל לחסק שני על ויכצעיחטין
 בסעודת בטשפט אותו לכלכל הבוקר כ0ע)רת בראשו עיניו וחחכםהין.

 גורלג נעים וטה חלקו טוב מה שלישית, לסע1רה רעב שיהא כרישחריח

תרע
 סעורה יר. באחרונה לצאת כרי לשנים הב1קר סעורח סחלקיםש
 שאינן ברכות חשש כאן יש כע'נ' מקום מכל איס1רא עברי רלא ואףשלישית,
 על כמרופני חל1ם  שאלת וה על שנעשה ישן בספר חורפי כיסי ורא,ת,צריכ1ת.
 הוא הטחלקים של 1טעמים לנסרי. ש'חלקום והשיכ סררכי או חם רבינוירי

 פת)חים הסעתם שבנ' שכעור גסה אכילה שלישית בסעורה יאכל1 שלאכרי
 אכילה ראגת והלא אכ,לתו, שהססיק מאחר לאכול יותר תאותו פאכללקבל
 הפ1סקים רברי שלפ, אף צריכה, שא.נה ברכה חשש ננר נחשבת בטהנסה
 רלפחות כתכ' כל מתוססות פשפע מק1ם סכל צריכה שאינה ברכה כאןאין

 חש בספר טצאח' כתבי אחרי .עקכ. בחולעת בוה האריך וכן חששאאיכא

 אם רק לשנים הכוקר סע1רת .חלק1 שלא לבנ'1 צוה ההוא שהמחברנ1חלת
 שכת. אחר טוב יוםחל

תרעא
 קרהשות קהלות באיוה ועור פה שונים מנחנים יש שלישית סעורהמפן
 סקוטהז ובאיוה המנחה תפלת קורם לסעור מאו הטנהג היה אשכנושבארץ
 וטעס לטעריכ, פנחה בין לסעור המנהג רעלטא נרובא וכטעמ אשכנובארץ
 שם 1רא"ש פסחים רערבי הסררכי רכר, על כחובים הם הלא שניהםשל

 ועירות הכפרים י)שבי בין )מפורר  טפ1ור התנו הגיר1ש כקת 1הנה סוסקים.ושאר
 בין לאיול סנהג בלי סעצטם עצטם  הנהיגו אשר סיימחיט  אשרקטנ)ת
 גרירגא  בתריה) ירם חחח כבושים כמעס או שהינו וספני לסעריבמנהה
 בני רצי לא לעירנו נימים עושח  כשהחוירנו  כך "חר סעורתם בומןלסעיר
 בעוב. ראשי הבנסתי והנה  לעירנו. חוץ בהי)חם שנהגו  סהסנהג לסרושעירנ)
 ההם ב,מים פה היה אשר כע,רנו 1ש)פט שהאב"ר ועשיתי וה ברברהקורא
 נעש,תי הקטן ואני ההוא בומן שהיו הגר1לים עירנ1 חכטי ישיבה בניבצ'רוף

 ולעתן מה לצ1רך תשובה לתקן בוער כשהינו הסכמנו להם סניף או כןנם
 וסקרם מא1 שנתיסר הקרום סמנהנ ארם ישגה לא והלאה שמאו רשמיאבפילי
 והונרו אשכנו כארץ טנהנ שה'ה טהרי"ל מרברי כן פוכח ונם ותיק,ן פיעל
 הא5"ר נור נם או שתקננו תקנ1ת שאר עם הכנסת בבית פינו על כןא1
 קשקש אשר אחר ער לפנחה הכנסת לביח בקיץ לקרות שלא השטשעל

 האכילה קריאת פזס1 ולשבוע ולהחעננ לאכול וע'רן ופן לארם יהא למועשבעה
 חכם הגאון זה ברבר סאר נתאסץ וכן שבע ער ה' שקשקש רהתנו סנחהקורם
 או שהיו שפמ השפש ש כחרם וגור וצ-ל טענרלש פשה סהר"רשרנ1
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 למעריכ סנחה כין בסעורתם להשתעשע רצו ומרך שטהתעננ פרנטשאיוה
 החניפו לפעריכ מנחה כ'1 1פנם להכיא במה ירעו לא פנחה קורם יסערושאם
 שלא ער בשש חכנסת לבית וקרא סוריו לקול שמע שלא ער כרכריהםלשטש
 קול שיבוא קורם שכת כסעורת ולהחעננ ילשבוע לאכ1ל יכול העולםהיה

 ער לסעור שלא להעם הכרח כפעט היה כן ירי ועל הכנסת לכיתהקורא
 קורם לאכול ברכר ונתאפצו שנתחוקו יחירים איוה שהיו וגם ה0נחהאחר
 מקום פכל הטנחה חפילת קורם הטוציא כרכת לעש.ת ולפתות הסנחהתפילת
 שנה שנה הכנסת לביח הקריאה להקרים לאט לאט השפש שהורגל יריעל
 ומה וכל סכל הסנחה קורם כאכילה חקרום הטנהנ גחבטל כפעט שלפניהק,רם
 שאוכלין וה ירי ועל יורע הוא לכות בוחן הטעשה על' ומר רע כי הגםלעשות
 פשוט הפנהנ היה כי סש בשתיה ע.1 טכשול לירי עור באש למעריב סנחהבי1
 שסוערין וה ירי ועל מנחה אחר טים שתה לא אסו או אכיו שטת שטיפה
 סים. לשחות טוכרחשאו

תרעב
 הרבר נמשך נרולה סע.רה לסעור כשבת לפער.ב מנחה ביןכשהולכין

 גמר ער או נטילתם אחר וער .חר העם התאסף ער ללילה קרובלפעס.ם
 כטרם וכשר פת מעט שיאכל כראש1 עינ,1 החכם גונא הא. כי וכלהררשה
 ואנ. יום. סבע1ר כו.ת לפח1ת כסעירה לאכול שיטהר א1 כ,תו 0פחחצאתו
 הסוון ברכת לכרך ררכי 1ה.ה לטעריב פנחה כין בפשחה כשסערתינהגתי
 הסעורה פכעל לבקש כושת, שלא הכנסת לבית ללכת כרי ערכיתקורם
חטיר. כררכי ורניס בשר על שליש,ת סע1רה שאקים כרי ורגים כשר סעס לישיחן

תרעג
 אסור הכוכבים לצאת ספוך שעה חצי ער .ריהם נטלו שלא הרבק נסשךואם
 להתחיל שלא בוה לרקרק יש לכן רל"ב. סיפן עריך שלחן לאכול,להתחיל
 הנ"ל. בומן ללילה קרובבסעורה

תרעד
 יעקכ כתולעת הוא כן שבת, של הסנחה תפילת אחר עלינו ליסריש
 כן. פוכח בח"ח 1נם היוםובסרר

תרעה
 משה של כבור1 מפני מררש ק,בעין א,ן רשכח לסעריב 0נחהכ'ן
 כצכור לרר,ש שלא הטנהנ נשתרבכ ולכן הוה, כוסן שפת השלום עליורב'נו
 ותקוע קבוע הסנהג שהיה מאו ,אפילו טוב, בי1ם שרנילין כסו הוהבוסן
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 שפענו ולא ר~אנו לא מעולם כן פ. על אף מנתה קורם שלישית סעורהלאכול
 לתלמיר,ו יאסר שלא רב א'סור רא,כא לי גראה וה וספני הוה. בומן שררשמי

 ספר. שום או תוספוח הוהבוסן

תרעו
 לכטל רשאי ארם א,ן כי תורה פרברי הארם פטור וה טפני לאאכן
 שאפשר וטן כל ילפור ארם כל רק אחר רגע אפילו טפיו ,מוש ולאפפנה
 לאורו ללמור לו מ,תר הכנסת שבבית הנר באור לראות 'וכל ,אם לראותלו
 השטשוח כין עליו נורו לא שכות פשום שהוא רכל ,טה שפא נורינןולא

 סצוה.בסקום

תרעז
 סגחה בין סעורה להם שכשיש אנשים איוה לנהוג שהתחע, טהאכן
 ערוך בשלחן אם ואף עברי, שפיר לא נכרית ירי על נר סרליק,ןלמעריכ
 סצוה בסע,רת פולין פרינהן בכל פשוט הטנהנ שנן שמעתי וגם י, קולאכתב
 רוצ,ם שהיו לאותם רפיחו קש'ש. סרבנן פעמ,ם כמה ראיחי פקוםפכל

 ונראה סצוה. סע,רת ראין היכא שכן וכל מצוה בסעורת אפילו כןלעשות
 רע,ולא השטשות כין הינו ערוך בשלחן רסתיר רהא להאוסרין רסביראל,

 שבת, עוננ כאן א,ן נר בלא ,אכילה בהיתר נר להרליק אפשר רא,שנתא
 שחחשך קורם כי נר,ל צורך כה א.ן ההרלקה שבתא ראפוקי השסש,ח ב'ןאכן

 א,ננה הסעורה נם בהיתר, להרליק יכול'ם ולכשתחשך קצת לראות,כולים
 כרביע'ח קטו וטן סשום שבות לנכרי באסירה להקל אין לכן שבה.סע,רח
שעה.

תרעח
 ום. לחשיכה ססוך לאטרם סאר הרבה מוטורים כתב שבתבתיקוני

 שנרפסים כסו הסעלות שיר וכל נפשי ברכי לפחות יאסר העבורה עליושתככר
 שהוא קי"ט מומור הוא אפי תסניא כן נם לוטר לי ונראה התשלותבכל
 !ל טי כפררים בחפלות שנרפס וסאחר ביתא אלפא שטונה בו שיש טארחשוכ

 לחיוב. בפשיטות אות, אוסריםשהספררים

תרעט
 לברך ורוצה שבת יטוצאי שבת של השלישית סעורתו שנמשכהפי
 שטנעורי פי על אף פשוט, הסנהג הוא כאשר ערבית תפילת קורם הטזוןברכח
 ערביח פחפללין שאין וה לפה סופר.ם ,מפ, טפרים פפי החקירה עלעסרהי
 שסעת' ולא ראיתי ולא הוא ראיסורא רסברי התול כביטות הסע,רהכאמצע
 טעתה כן הטנהנ שנתפשט אחרי שיהיה מה יהיה רעתי לעניות פספיק,טעק
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 או בשבת חהש ראש אם וכן ברצה ינהונ איככה ולהורות לרון אנוצריכק
 כרכה בעפק סצאתי והנה ויבא. ביעלה לעשות מה כרח שאחריו א'ב,ום

 כחר אולינן רלע~ם חולק שום בל. קפ"ח סשן ערוך שלחן רעתשהכיא
 על', הסחבר בן וכתב חניכה פורש חרש ראש בשבת בק חסעורההתחלח
 לשונו, ווה לירושליס שנסע וצ"ל טנ"ל ישעי' טהר"ר הגאון והואבהנה"ה
 ר"ש יוננ בכינף שנקרא )הוא סלובלק ו"ל לוריא סהרר"ש סורי ליאסר

 של טסקן הם רכך שלמה( של .ים שלמה חכמת בעל ו"ל לוריא מהרר"שלאפוקי
 המוון בברכת רצה יוכיר הלילה כתוך שבת של סעורחו שנמשכה מירברש
 אפילו טצוה בהוספתו וזאן בשבת חרש ראש היה ואם אשבת להוסיף שטצוהספני
 יוכיר כן על חרש ראש הוא או שבת שה.א ומן וכל אשכת שפוסיפין סאחרהכי
 פעורתו ונפשכה השכוע באסצע שחל חרש ראש אכל כן, גם תרש ראששל
 הרש ראש וכשחל סצוה, בהוספתו שאין טאחר חרש ראש י~כיר לא הלילהלחוך
 1'בא יעלה אלא רצה י~כיר לא או שבת כמתאי סעורתו ונסשכה א'ב,ום
 סרעתו שסוסקז אלא לו הלך כבר ושכת חרש ראש עתה רבאפתסאחר
 והאפת .ההנה"ה. לשוו כאן ער עיקר, והטפל טפל העיקר לעשוח נכוןלא

 והוא סנהגי, אכתוב רק והרמש הגכוהים ההריס כין להכריע כראישזרנני
 על ה פעיף רע"א סיסנ כהנה"ה כתב איסרלש סהרר"ם הנאון ונםישונו  שהעחקחי כטו הנ"ל בטימן להלכה שסחם קאר"ו הגאון טרבר. לווו רציתישלא
 נביאה כרבר( הם הנ"ל ו"ל טהר"ש ורבר. עיקר שכן הנ"ל קאר"וסכרת
 וטהררסא". קאר"ו הנאוגים רברי ל. עשיתי לכן היא פמי סברתו כתבשלא
 סי אכן כ-תיהו. לנהוג לראשי עטרות הנ"ל ברכה עמק ומחבר הנ"לו"ל

 עצמו .ויחלה ו"ל .שע" ומהר"ר הנ"ל ו"ל סהרר"ש כרבר, לנהוגשרוצה
 ספר על כתוכים לפניהם הנ"ל ו"ל הנאונים רכר. וראו בתראי ר,ינהובפה
 שכר ויקבל כן לעשות יוכל הנ"ל הנאונים על לחלוק עליהם הג.ע.פה ככה על ראו סה נכון בטעם .רעו בוראי כן ואם על-הו פל,ני כן פי עלואף
 הצבור עם בומנה ערבית להתסלל משניהם וטוב שמים. לשם שהיא כונתועל

 מצ.ה. נוררת וסצ.ה כולם רעת יצאשבוה

תרף
 לה' או לר' הסוון ברכת לחלק שרגילין בסעורה לכ שמח. שהם כתים.בעל, הכחורים שנוהנים הטעות חורפי בימי שראיתי פה לנתוכ ראיתיואנב
 אחר כל שראוי לי נראה כי רעתי לעניות כרין שלא ברכות איוהומחלקים
 כנון גרול ככתב שמתחיל טקום בכל מחלקים והטה שלטה ברכהשיאפר
 ובעינ. ויבא, ויעלה רצה ובנה וכן הנס.ם ועל הפםקה שם שיש הכלועל
 ש חפם כאורח רפ"א סיסן הטור שהכיא הרא"ש כתסיהת עברי ששרלא

 סנהננו רהתנו לי ינראה גוטרה, והחון הכרכה טקצת הקהל אופריםשכשבח
 יש לתסיהחו ח-שו ולא המנהנ כן הקהלות שבכל פ' על ואף יורוךבהכל
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 שרומ~פן הטוק ברכת לאפוקי הצכור מ.ציא השיץ שאין חתם רשאנילחלק.

 כל לברך ירקרק מעשה שבעל לעיל שכתבת. פי על אף חבורתוסוציא
 להוציא בא שהפומן כיון סקום מכל עלי. שטוסנים אף בעצטו הפווןברכת
 שליסה. כרכה לוטר שצריך לי נראהאחרש

תרפא
 א, לא וקצתן ערכית החפללו כשמקצתן כסעורה שבת כפוצא.וכן

 שלא לסי הכום שנ,תן רצה לוטר כשבא הסנהנ ~יבית התפלל הטכרךאם
 ססנו הכום ונוטל חוור לובנה וכשסניע רצה ש.אטר גר, ערביחהתפלל
 רהמנו הברכה כתחילח להתחיל רק כן לעשות ראוי ואין הס~ון, ברכתוססתס
 קצת סמך לטצוא יש אם ואף אמן, יר~שלים בונה רהחנו כס'ומו ולסתםרחם
 הנ"ל סיטן הטור רברי ולפרש יור.ך בהכל וכטנהננ. כרכר איסורשא'ן
 אנ. קורא בו כ'וצא .על וה על סקום מכל הכרכה חצי רק יורע בא.נורוקא
 רע. תקרא אל סוכטהיות

 אתמי, ויתן ~לו "שבת וייר "מעש" יפי יור גל בי" 1*י*איא"י
 "סדר. פי על ניסן מר-ה השנח "מחת כל מעשה פדרלטץוב

 ר"ח.דיני
תרפב

 כישול הביח מלאכוח רק חרש כראש טלאכה לעשות שלא הנשיםסנהג
 ~כו שהנשים .פוסקים מפררש גרול ע,קר לו יש וה וטנהנ וכיוצא,ואסיה
 והכ נומי פרקו שלא ירי על סוכ ליום תרש ראש להם להיות וולעטרה
 איסורא חרש בראש והנלוה הכביסה טלאכת שעושין הנשים ולכןלענל
 לעצסן החפירה טלאכת לעשוח המשרחות הבתולות שטקילין סה וכןעברי,

 עכר. אש.רא הנה נם אב חרש ראש שאחר סטנהנן וה מנהנ להןונשתרככ
 כראש כפו כך כל סבורר האשור שאין בכך היחרא איכא התםררוקא
 איוק הריר החסיר וקני טורי אב' של ירי נכתכ לראות וכיחי וככרחרש.

 לחסירותו רק ~פירוח נעש היה שלא פי על אף פה ש"ץ שהיה ~צ"לנוירליננן
 בק,לם הנותנש שנאו שאו סאלה טוב'ם היו האלה היטים כי לש"זבחרוהו
 גם קרא פו0ריו רברי ובתוך תפוז חרש וראש שכת עם כקהל שררש אחתררשה
 לכו חרש, ראש במלאכת להקל ב.מיו הנשים שהתחילו וה על תגרהוא
 ככה. על בטאר ביחו לבנות יזה,ר נפש כעלכל

תרפג
 רכל הפסיקתא בשם בטור וא.תא חרש. ראש בסעורח להרבותסצוה
 שפוצתש ספה חת השנה ראש ער השנה טראש לו קצובים ארם שלפוונוחיו
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 ט~יכין שהתינוקוח וטה טוער של וחולו חרש,ם וראשי טוכים ויטיםבשבתות
 לשונו, ווה בת"ח וכתב לו. פוחתין פיחת ואם לו טוסיפין מוסיף אם רבןלב,ת
 נוהנין ברכריא( המה הלא המערב ארצות )הינו בטערב טקום שיששטעתי
 .רליק שלפחות טוב ולכן כאן. ער בשבת, כמו נרוח להרליק בל.להלכברו
 החול. יסוה כשאר להרליק שפנהנו הנר,ת על סוס.ף בפמוט אחרנר

תרפד
 סיוחר. בפרק כחוכים הטה הלא המוון וברכת בתפלה ויכא .עלהטעות

תרפה
 טלך אל מ איטרין שאין יש המוון בכרכת אותו כשאומרין ויבאכיעלה

 בחלום. כך אלי נראה פאו נהגתי וכן חנון אל כי רקחנון

תרפו
 פי על האף לאו אם עליו לברך אם פל.גתא איכא הלל אוטרכשיריר

 לקרותו ארם שיוהר ערוך שלחן בהנהח כתב סקום טכל לכרך פשוטשהפנהנ
 בא שאם תשב"ץ בשם כתב טנהנים ובהנהות הספק. סן לצאת כריכצבור
 קורם הלל לוטר יקרים הצבור של עשרה שטונה תפלת כשעת הכנסתלכיח
 פשוס הטנהנ פנים כל ועל הצבור, עם לקרותו כר, עשרה שמונהתפלת
 עמו ש.אטרו לשנים אוטר ראם אוטרים ,ש בשם שט כתכ וע,ר ביחיר.לברך
 שרגילים כטו ולא כוה לפחות לרקרק יש לכן כרכים. הוי פסוקיםראש,
 ואו כרילונ הלל אוטרים שא'ן וחנוכה טוכ .ום ואפילו ביחיר רקלאמרו
 לשנים הורו לוסר טוב סקום טכל ביחיר אפילו עלטא לכול' לברךמחויב
 לנוכחים. רבים לשון רהוי רהורו לישנא שפיר אתישאן

תרפז
 אף כלחש ע10 לאטרם להקהל יש נא ,יאמרו נא יאסר החוןנשטקריא

 בטעמיה פילת.ה היום בסרר כתב כן ונר, לה' הורו .עונין שחוורין טיעל
 פנהגנו אין אכן ונו'. יאמר לרלנ לו ראוי אין ההלל אה לנסור "כרךראתר
 אחת. סלה יחטר נשוגנ שמא לנטורלברך

תרפח
 בשלום לשאול רק כרילונ אותו כשקורין אפילו בהלל להפסיקאסור

 ר'ן ההלל וכשנומרין ארם, לכל שלום ולהשיב כבור כו לנהוג שצריךלם,
 כטלאפו"ם רהלי חורו שפע. קריאת הפסקת חיפרת גכל חסורה כוההפסקה

 כחולם.ולא
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תרפט
 פולק, מרינת ובק האשכנוים כ'נינו נוסחאות שינוי איכא חרששבראשי

 בוטן לוסר רצתם עבר לשון רהינו יו"ר בלא ו י ה לכולם וכרון גורסקמ1ששן
 תתת שפתותינו שיח וכרק שיהיו ביףר 1 י ה . היא ונירסתוי הטקרש כיחכנק

 תפלה לשון בעירך נשפע עכרך רוך ושירי ן נורכ הם עורקרבנותינג
 כסו והוא בעירך שמעים נ ונירסתנו לשמעם  נוכה שאנחנו לוטררעונם

 מיישב אינו  להם תבש ילם ראהבח לישנא שניהם נירסת  ולפיהנשסעים.
 בתחלת שאיסרים לעסך על רקאי לי ונראה לנו. תגטו למשר לן רהוישפיר
 הנירסוה שתי בין פכרעת כפוני קטן הכרעת ואין נתת, לעטך חרשיםראשי
 סרינה שכל נונא הא. כי כל על כלל בררך אומר אני רק שקר סהםאי~ו
 לקפן. שאכתוב כמו פנירסתה כלל לשנות להאק

תרץ
 כסנוחתנו רצה אכותינו ואלהי אלהינו לוסר .ש חורש וראש שכחבסוסף

 חרשים וראשי הורעת להם ושכתות לחחום ויש הוה החרש את על,נווחרש
 איפכא כהם שהנוסחאוה רפוסים כשאר לא פולין, רפום כנ.סחאות קבעתלהם
 שלא לעיל שכתבת. פ. על ואף שבת. ולא כקביעות תלוי חרש ראשכי

 אפשר מנומנם הוה שלשון אחר. טקום פכל המרינה סנהנ לישון ארםישנה
 כס.רורים. נפל שסעות לוסרקרוב

תרצא
 וארר בחורש ל,מר ורנקבורט פה שהסנהנ הנזל סריוש סהררזהנהכ
 עור ט,סיפק אנו בעיבור לכן בקשה לקשני הב בנופח שיש פשעולכפרח
 פח. פשוט סנהנ וכן אחר.לשון

תרצב
 לאו לפנחה סטוך בועיאתו חרש ראש 01עורת טשתה הקובעיםאוחם

 סשתה סעורת לעשות אכל החרשתי כלל פשתה עושש אינם ולו עברי,שפיר
 חרש. ראש לקרחשת ניוף הוי וראי עברי לא וביססא צאתו אחרבערנית

תרצג
 טפני א' ביום יין בפורקי השותש על טאו חנר קראחי לוהורומה

 לקירוש ין אפילו ופקמצים שותק אינם ובשבת קריה לרחובות הולכיםשאינם
 שוח.ם ראויבתם חברותת לחברותו בא הוא אם א' ובי~ם נרוע סיוולוקחש

 4ום. 11י סשבח,טק
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תרצד

 רק סע.רה קובעים אינם אם אף למנחה סמיך שא.כל'ן סרקרקין,ש
 סנחם ר' היה שהטחבר חתם ררך בספר וסצאתי חרש, ראש שלעה~כירו

 הטוין ברכת לברך יכול שיהיה כרי סע.רות ג' חרש בראש שאכל לוויאנודי
 מהואי סעורת אכל אחר יום רק חרש ראש היה אם רהינו ויבא יעלהעם
 שני ח.רש ראש היה אם אכל חרש, בראש לילה סעורת רהינ. חרשראש
 חרש. רראש כ' ב.ום רק חרש רראש א' ביום בה לן לית,מיס

תרצה
 תפלח אחר הטז.ן ברכת מברכין אם הלילה לתוך הסע.רה נסשכהאם
 וכמו ויכא יעלה מוכ.רין שאין טור. עלמא רכולי ספ,קא שום ל'כאערבית
 סעורח נבי לע.ל כתבת. ערכית תפלת קירם סברכין ואם פורים, נבישכתבתי
 הלילה. ער שנמשכהשבת

תרצו
 פפני טוסף שטתפלל בעת יחלצם לא חרש כראש התפיל,ןכשחילץ

 ואם טוסף, שאחר קריש אחר ויקפלם מוסף קורם יחלצם רק הכונהכיטול
 לציון. וכא קורם ויקפלם .חלצם קיפול כלי להניחם מקום לואין

 אהאיל ועתה חדש ראש דיניסליק

 ניסן חודשדיני
 הטרר. פי על הזונה ימות מעשה כל וזרלך ומשם הפסח חג אחר עד זח אהרוח

תרצז
 הימים כל כשאר וכן ערשים ניסן חורש כל לאכול ק~א טרקרקיםראיתי

 ונשואין, ט.לה לאפוק, עצטה הי.ם קרושת טצר חחנון בהן א.סריםשאין
 שכתב כמו אבילות על טורש שערשש פפני ותיקין פנהג הוא רעתיולפי
 הטנהנ. לשנות אין .לכן כאב. תשעה כהלכותהסור

תרצז*(
 ככל רהתנו הנר.ל שכת מלבר אחר שנח נשן חרש ראש אחרכשיש
 כשבח לומר פה הסנהג או בשכת ניסן חרש ראש פכשחל חוץהקכיע.ח
 פסח ער שקלים שטפרשת טאחר שניה רהפסקה פיוט הנרול שבתשקורם
 לקרמוניגו נ.חא היה לא וה פשבח ח.ץ שביניהם שכתות בכל פייטשיש

 הפסקוח. שני פיוטים פה אומר,ם לעולם לכן בימהם פנויה אחת שבחלהיוח
 בחשפ-יגעצל' נכסל תרי-ז סימן*(
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תרצח
 להיות חל אפילו וערכה הטסרת הגרול בשבת לחפטיר טנהנ איןפה
 רי,טא.-( לפרשה השפכה ההפטרה פפם.רין רק פסחבערב

 מחמץ. נקידתדיני
תרצט

 מכותלים אסילו שהיא סקום בכל חמץ לנרר וטנהנם הם קרושטישראל
 כשאר אפילו טחמירין "פ ועור החורף בית בקרקע אפילו ומ,צאוכסאות
 מקוס טכל צורך לכלי וכמעט מאור ער הן נרולות אלו שח,טרות ואףקרקעות,
 ראפשר. פה כל החטץ לבער הוא יפהסנהנ

תש
 והנקיות הנר.רה אחר לאכול שלא העולם הורנלו כן ירי שעל סהאכן

 שאגלין טט שסונת הרבר נמשך ולפעסש הפסח ער החורף בביתע,ר
 יותר טוב בעיני ואררבה התם ל'.מה הכא ל' סה רחחטץ גרול שטות כע'נ' הוא בשבת ואסילו לכירים תנורבין

 לאכ~
 שאז החורף בבית הנקיות אחר

 כשאוכלים כן שאין טה לארץ יפלו שלא מהפרורים להזהר ויורעיםרגילין
 הילרים עם ביתו שכני טפני להוהר אפשר אי ונם להוהר רצונם שאיןבחוץ
 בני כל המחויק קביע מקום להם שאיו טפני הבית כנפות בארבענפוצ'ם
 ח,ל פורתי רק אחת לילה אפילו הח,רף סבית אכילחי סנעחי לא לכןהכית
 כיעור ואחר האפשר בכל הפ,רורין שמ,רת על ביתי בני והוהרת. הקרקעעל

 בכ'ת לישאר אפשר ה.ה שלא באופן פהחול הקרקע לכבר צויתיהחמץ
 כשאר או בסוכה החסץ אכלת. עשר ארבעה כיום אכן פירורין. שיםהחורף
 הפירור,ם יאכלו העופות או שהחרננולים באופן שם שולט שחאררסקום
 שרנילים וספני כקצת המנהנ לקתם כרי עש'תי רק כלל צריך וה אקונם

 הפסח. צרכי החורף כב'תלעשות

 המצות. לישדתדיני
תשא

 חשמשות. לבין סטוך רק יום סבעור כלל "מאבם לא בהם ולשיןחסים
 הכנסח טבית יציאה אחר תינף רוקא שמקפירים סעו טטעו רעלמאורובא
 טצות בסי ובפרט הכנסח מבית יצאו כטרם לשאוכ טקרימין ביניהםוהוריוק
 ובאטה משובח וה הרי לשאוב המקרים טעותיהו רלפי ביותר מקר.מיןהטצות
 ישאבם שלא רק קפירא אין ובאיחור איס,רא איכא רבהקרטה בהסך הואהרבר

 צ-ה. דף בשפו יסף- כצצן -ט"3 פעשר לביק~ר למ פה מ מהנץ: פש8 ר של א~ת*(
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 השמשות כץ שעור יום מבעור לשהאבם כלל להקרים לו אין לכן הכוככים,ב'ציאח
 שעה. ברכיעית ווסנם בהם לשאובלפניו

תשב
 שטטהרין טנחשת יה.ו אל כו הל.שה שסי הכל' וכן ב, שלשיןהאנין
 סנהנים..( בהנהות הוא כןלהתחמם,

תשג
 ירי על יתר כהם יתלו שאיבתנ אחר נופלת התקופה שאם כתכועור
 היתר. ליטול כשרוצה סירו הטש יתחסמ, שלאסשיחה

תשד
 ט1ב וסה אפשר. היותר קטנות ע'סות לעש1ת נרולה בוהירות לרקרקיש
 קטח בקירוב שהוא חלה שיעור שהוא מעשרק יוחר נרילה ע'סה לעשוחשלא
 בא נרחטה. ולא מחוקה בטרה ורנקבורט"ר"( וחצי סרה המחויק כלי לתוךהנכנס
 קצת לרעת שהרי ה1ה כשיעור קטנ,ת עיסות על ףל חכם'נו רקרקו כסהוראה
 נמור אשור שההא מה חלה שיעור פסח של טוב ביום לטרור התירופ,סקש
 וראוי חלה. כשיעור להרכות כרי אלא למה כך וכל סוכים 'מיםבשאר
 האופין בבית האלה ביסים הולך בעצם' ואני העיר ולומר. נרולי 1ה עללהשגיח
 כחרו שהס למנהיננו טובה ונח1יק בוא, איסור. שאר ועל וה על להשניחכרי
 הליל,ח לרב1ת הימים בכל תמיר שילכו בטלה שכר להם ופשלמים העירריני
 פחמץ. העם את ולהוהיר ולהשגיח האופים לביתהאלו

תשה
 שאי בטקום הכל שיהיה צריך תשיאתם ונלנולם ועריכתן הסצותלהשת

 אם 11 אמ אלא וורתת החסה אם 11 ולא סהשסש ג,שוץ שם לבאאפשר
 וקר. אפל במקום לעסור לי1הר צריך מק,ם מכל מעונו יום החואבעח

תשו
 השה'ות כי עסק בלי אחר רנע אפילו המצ1ח או השפה להשהותשלא
 עםק ירי על חטה הע.סה אם נם ו"ל. חכסינו שאסרו לש,עורסצטרפוח

 שבאש שמיר בעיני וטוב פחמצח. קטן בשיעור האש ק.רוב 'רי עלאו
 לא אכן התנור. לתון פיר וישים מצ,ת מיר סהם יעשה לשלחןע,סות
 להתש סתחיל והנהתום לנחלים התנור בתוך העצים שישרפו ער לל,ש,תחיל
 לתעוק עשה נותנש שהיו סקרט1נים המעשה על' ורע החנור. מןהאש
 חיטוז. לירי כא ובקללעסוק

 ע-ב. נ-ו חדלץ רוו" עיץ מיינץ: משא ר' של בתגחזא*(
 תקם4ח. שף לשיל עיין טיעז: טשא ר' של נהגמית8*(
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תשז
 ולפחות מיוחר וסכין וכרןל מ:לנל ,פצה טצה לכל להיות ויפהט,ב
 חבירו ליר אחר סיר יצאו רק פטלאכתן פנויט אלו כלים והיו "לאירקרק

 אחר אותו יקח טרם לננוו ירקרק קצת פנ,. טונח האלו סהכל,םוכשאחר
 ננעה. בעיסה ועיטה שנ.יה סעם כו ומשחמש בטצוחמהעוסק,ם

תשח
 היר,ם ,טפוח כמשטוש ולא בכח שיהיה צריך וכטצה( גע'סההעסל

 רהינו הברולים ברקירות או חעלצר וועלנר שקורין המנלנלים כרפיק,חא,
 כ' וכל סכל פנויה טשה,א יותר סתחפצת העיסה האלו ענינים 'רי עלכ. במהירות ולא יר על 'ר על כשניהם כשר,קר הסכינים וברקירות כל"א אח,ןשט,פל
 קטן. כ~מן להחחמץ טסהרת )אן סתחסטת העיסה כאלו עסקים יר.על
 ~ה על משניח וסעה טצה כל וכין קטנ,ם כעצים הטצ,ת לרק,ר נהנת.ואנ.

 בו. שרקרו העץשוורק.כ

תשט
 יכול שאינו לעינים יראה )הארם עשיתה בכל הטעה ננסרה אםלנן
 ומצה לאש כקרוב התנ,ר לסני עוסר אם שכן וכל התנור לתוך תיכףלהביאה

 הנוכר באופן בה יעס,ק לא להחס'ץ סמהרח בורא, שאו כ.ר, יעשי'הערובי
 שלכתחלה הנם ולתקנה, לערכה ולחוור לשברה ס,ב רק ,ר על יר עללסעלה
 אכן ביש. עסק ר,ן בה פלעסוק יותר טוב הוא סק,ם טגל כן לעשות נכוןאין
 ב'. או א' רק טצה נושא. לו .רבהלא

 המצות.תיקון
תשי

 כרת איס,ר הוא חטץ ואיסור נפישין הטצות רתיק,ן והירות שמ,ליופפני
 וער מראש תיקונם אצל וככבורו בעצס, הוא שיהא ב,ת בעל כל ירקרקלכן
 וסוב בחנור. ר,מצוח כל שיהיו ער שם יהיה הל'שה אחר ת.כף ולפח,תםוף
 כל על שאת ביתר מפניח רק לפצוח סלאכה שום .עשה לא שהואיוחר

 רקרוק צריך ובפרטות הנ"ל. כר,נ,ם ש'עסקוהעוסקים
 נר~

 המצוח נושאי על
 מחטח נרול,ם עסקיו אם האף לתנור, סמוך ובפרט ב'ר'יש אותם ישהושלא
 ופר,טה פרוסה בכל כרת בספק יכנס אל סקום טכל עטנ, פה אשרהיר.ר
 ויראה הסצות. תיקון אצל סשניח יעטיר או הנסאם כסף טפנישיאכל
 ואנ. :ר,ן. שלא יעסקו אם והע,סקים אשתו ננר קש,ת לרבר פנ,ם לוש,ש
 יעטור שלא להשגיח כרי התנור אצל שבתלטירי סיוחר אחר להעט,רנהנח.
 שחיא לו ואטרתי כירו ועשרח ערוכה יסצה לאש גקרוב התנור אצלאחר

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



 אומץיוסף1%
 סצה, אותה ישרוף לאו ואם התנור לתוד טיר שיתנה הנחתום אתיורו
 יבא אם ארם לכל ירוע כי כרת, ננר שתים או אחת סצה נחשב יחיהומה
 לכלום נחשבו לא פסמונים כל וראי .ככסף נפשו את לפרות ויכ1ל ח"ו לטוחומנ1

 הם למיתה חכל טחר שות היום יטות לא ואם הוה עולם רק הואובאטת
 לא שבעולם ווהב כסף כל וחופר קל של כנו בן וחומר קל עת, כלעומר.ם
 לעולם. וקאם חי שם חשלום חס הכא עולם סיתת ננר לכלום לו נחשב'היה

 חמץ. גדיקתדיני
תשיא

 חטץ כריקת שלפני הברכה ש'ברכו קורם יריהם נ,טלשהטרקרק.ם
 בנק.וח. ש.ברכיכר.

 תשיב.
 לברוק. יךתחיל ער הכרכה אחר לרבר אמור ערוך ושלחן בטורכת,ב

 טקום מכל לרבר.( איסור רליכא אף לכרוק התחיל שכבר אחר רנםונראה
 ככריקה. כינתו תתכטל שלא כרי לכריקה "ולך שאינו מה 'רבר שלאטוכ

תשיג
 שנ.רו הנר מלבר בתוכה ר,לק ונר עשש'ת הבורק אצל לה.ותט1ב

 שהרוח טקום לחלונות סמוכ'ם הם אשר בחורין הנר להכניס יוכל לסעןטמש
 ררליקנו יחוור הרוח יככהו אם שאף שיוכור ירי על ככויו על 'ח,ס ולאשולט
 'בירו. רולק נר כן נם עסו ההולך לנער 'תן לפח,ת עשש.ת לו אין ואםתכף.

תשיד
 הנעשה רבר כל כ. הסכ.ן ככר.קח שאטרו כררך הלב בכ1ונת כמתוןערוק

 שאפילו שועוב בנ כספר סצאתי מוו ונרולה יסה. עולה טעולהו אין כונהבלא
 הה.א אכילה אחרות כמחשבות סרור לבו רק הלב בכוונת שלאהאוכל
 בריקת כי האפשר ככל וסרקש החורין ככל כרקרוק 1.בר,ק לארם.מוקת
 כוונה. וצריך ראוריתאחמץ

תשטו
 אותו ,אטר א, רלמרנו חכם אצל 'לך חמ'רא רכל ל'שנא מב.1 שא'נומ'
 שה.א הביטיל יר, יצא לא טכין שא.נו כלש,ן אותו .אמר ואם אשכנו,בלשון
 ראוריתא,טצוה

 תיגוו4 איוח כשן בחאריגינאל נשמסז כנרשה9(
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תשטז
 הגרולות חעריבות בבית, ארס שישאיר היתר שום שאין בפוסקיםפשוט

 צריך לכן כוית, הכל בק בהן ישאר שלא ל:קרן אפשר שא. חשנה כל בהןשלש'ן
 לנכרי. בסתנהליחנם

תשיז
 שאומרים נכשלק הרכה כ' להערל הטתנה אופן לפרש אמרת' וחואנב

 :מור אשור וזהו פשוסש ר' או ב' לך אתן חפסח אחר חנתי:ה בשעחל,
 טוכרו אני לו לוטר ב'רו רשה( אכן להחויר, סנת על סתנה רהףראוריחא

 חפסח אחר לו שאעטרך ואפשר כטתנה לך נוחנו או פש.טים ב' בערלך
 רצונך. כפי טסךואקחנו

תשיח
 או הערל ביר ספתח כל, כטסגרת סנור החמץ להערל ליתן אסורוק
 לעיל. גנוכר נסורה בטחנה לו ויתן פחוח לו יתנני רק וחחוםור,ר

תשיט
 הערל לרשהז חחסץ כע~מוסר רוקא הוא בסתנה הנ-ל היתראופן
 נותן אם אבל כטשיכהשק,נהו

 החט"
 לנכרי הספחח ונהזו סיותר בחרר וכלי,

 ראז פשיטש ג' או ב' סחגכרי שיקבל כו אשר וכל החרר לו לסכורצר.ך
 ה'שראל יוכל שלא כרי רק חוי לא הספתח ומס.רת הקרקע את סינההכסף
 מהגי לא הכסף וקבלת סכירה ואפילו לרשותו החסץ וליקח סמתנתולחוור
אם

 נשא-
 אבל תחטץ שב, חחרר לנכרי טקנה אם רק .שראל בביח החסץ

 רבסמלטלק כ(קני לא בכסף לנכרי וסוכרם וטגרל ח.כה בשירה החטץ נות:אם
 ש'וכל קטנה התיכה אם או הנכרי לרשות ש.חנם רק תקנה ואין קונה כסףאין

 כסף בלא אפילו בהנבהחו הנכרי שיקננה תקנה ל, "מ או לה:ב.הההנכרי
 הטפתח. לו יתןונם

תשך
 כבית כוסס,ן או חס'ן קסח להשהות אסר ממענ"ץ השל,ם על'ומהר"ץ

 ואסור גטור חמץ הוי כן ואם הטחינה קורם כסים ללותתן שר:ילותמפנ.
 ש"ש שאומרש נכרים אומנ.ם ויש ימצא. ובל 'ראה בל מש,ם ברשות, סמנ.ל"1אר
 טהם הוא פה סלת הקסח שרוכ שפעלץ רהינ, כ,טפק א, חיט'ו ביןחילוק
 נלתחה שלא כוראי ירוע אק שאם ל. נראה מנים כל ועל נלחת. א.1שאותו
 ספיקא אלא יהא לא כ, כבית הקסח להשהות אסור הסח'נה ק,רםהתבואה

 ונתתי נשאתי אכ-ר סה פפראנ חים סהריר הגאק שהיה ובעתראוריתא.
 ורנקבירס ק"ק פה הנרול כשבח בפרק,ה כן וררש ל. שהורה ער וה ברכרעסו
 כו. וטכיוצא טהן "שסור כןעל
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תשכש

 סהחמץ. היטב ולנקותס שבטלבושיו והשקין הכיסש לברוקצריך

תשכב
 פסח. ערבדיני

 היום שליש רהינו וסניות שעות בר' חסץ טאכילח פסח בערבליזהר
 והקשקוש ה~טן כטי 'בין והטשכיל ט', כשפקשקש כקירוב הוא. ארוךוכשהיום

 נחתי לא פה בוער וכשהייחי כרת. א'סור מפני ה.ריר עסקי אוחו יעכבוולא
 לירי יבאו שלא כרי הכנסת כבית פסח ערנ בכל השטש שיכריו שנתוקןער

מכשול.
תשכג

 ,פניעת בגרים ושינו. רגלים ורחשת בנילוח שכתות ערבי ריניובכל
 אחר להתנלח אסור נכרי ירי על אפ,לו פסח וכערב לשבת, ספוךאכ.לה
 בתשונותיו. מ,נץ ד"י בשם שצ"א סשן רעה יורה ערי משלחן סשסע כןחצות,
 יום ערב בשום להתגלח שלא נ~הר היה ףל שהאר"י כחוב הכונוחובספר
 ראפילו כתב פהר."ל ובהנהת גרולה. פנתה אחר חול של ערכ אפ.לו אוטוכ
 של חולו כרין פסח ערכ ררין פסח בערנ חצות אחר אסור ציפרנ.יםליטול
 נררשה הגרול שבח בכל ררש פה ישע.' סהור"ר הנאון אב"ר וכהיותסוער.
 חצות. אחר פסח ערכ "פראל בר שום להתנלח שלא ינורשלו

תשכד
 יתחיל שלא ולפחות חצות אחר פהפצ,ות המצה ע'סת ללושלרקרק

 ביהו. בתוך קפם חחסץ וערק ר,מצוה מצוהללחש

תשכה
 בעימות לפחות חלה כשיעור רק לסצה העשות לעשות נוהר שא'נוסי
 רחבית גרולות מצות יעשה ולא חלה כשיעור קטן לעשותם ירקרק הסצוותמצוח
 יותר :רולות מצות לע"ות המרבה שכל בעיניהם שרומה שוטש כאותםועכות
 עבירות. גרול אלא מצוות נרול נקרא לא והו טשובח, וההרי

תשכו
 לספק הגותרת טהמצוה ולעשות אחת טעשה מצוהן ר' יע"ה לאנם

 הולמה. 'רבח שלאכרי

תשכז
 ראחר שיליש טרם הפקר פ,רורים לומר צר,ך חטץ איסור וטן אחרהלש

 לשרפם. ונתחיכ לבטלם ברשותו עור אינם חשוץ לכללשבאו
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תשכח
 כאגן הנשארים הטחומצים ס,ם לשפוך 8ריך הזח השן אחר הלשנס
 אחר בטקום בנומות מעסרו יתקבצו שלא פררון כסקום הרח.צה פן בושלשיו
 חיסט. לכלל יבואו בגופות יעסרו אם עריין נתחטצו לאואפילו

תשכט
 שעוח. 1, קורם שבת בערב חחמץ לבער צריך בשבח פסח ערבכשחל

 שבת כערכ החמץ לבער צריך שהר. בשבת בהחמץ נרולה וה.רותוצר.ך
 חנ,הר ההטץ על מרובה השגחה צריך לכן שעות שש קורם ססח כערבכרינו
 לבשל נ!הרים והפרקרקים כהן. יתנהנו איך הכלים ועל לשבת שבתמערב
 לאכול נוהנים רש השאלנם. טן חוץ טוכ יום בכלי ויומו שבת לליל רשתךכל
 קורם פסח בערב סצה יאכול אסור שהר. עהשים הם יפה ולא שאלנסט8ה

 שאינם חולא א, שוקן סהר=ל כתכ הרי פכושלת !1 שמצה ואףהסרר,
 שלא ,רק הטצה חוכת 'רי יתאין וכ~ח בין לשרות צריכין הטצה ללעוס.כולים
 "מ שאלנט בסצה אף 4א"כ רנהטא תוריתא עליה שיהא לנמרי נפחחתהא
 טוב לכן 'שנה, כמצה ויחנאין רנהטא חוריתא להן שיש קתמות פרוסוההרבה
 יטפין וחקדירה שלם יהנא כשנאפה שהרי שאלנט ורימ!ל"ש אז לאכולבע,נ.
 * היה שנים כטה ומא! הי. ב,ים השאלנ"ט לעשוח וסוכ חטץ. כל. שארעם

 שפיס שבשנת אף ~ברק והורה יל !עליקמן מהוריר הגאק עם מזהפלסול
 חביריו לו הורז ולא שאלנס לעשות טפראנ ניץ חים סהר"ר חאכיראסר
 חשש ש'ש שאלנם וועק לעשות אשור ל' נראה סנים כל 4גל יצ"ו. ישיכהבנ.

 נהגתי בעצמי אני שאלנט וריטזול! אכל חים,ן או קוניל וכן בכליש.רבק
 רכאן. 'שיבה בני כל חכיר. לי והורו בשבת שחל פסח בערבלעשות

תשל
 כי הרכה טמנו יוחיר שלא שבת לצורך הח0ץ טן שיניח בסה לצסצםויוהר

 רק בוראי העירוכ טן שיוציאם לנכרית או לנכרי לתתו אסור החמץ טןהנותר
 לביהו :כריח או לנכרי לקרא ירקרק ולכן שם. לאכול רעח על להם ליתנם'וכל

 אם מרחובותינו יקראם אם לאפוקי הנשאר כביתו שיאכל קריהטרחובות
 הרבה החפץ אם אק חשש. אק רשותו בלא טביתו אהוו שהתשו טילתאאתרמי
 ללסור 'ש סעתה גטור. איסור והו חשה הבית סן אותו שיוצ'או לושבר.א

 קרחשים ישראל עשו גררים שהרכה החטור רצ(ץ א'סור בטקום סה וחוטרקל
 וח,סר קל נכרי ירי על הבית טן לה81יא אסרו כן פ' על אף ככח עלחם
 שיוציאו אכילוח לנכריח או לנכרי בשבח ליתן שאסור וחומר קל של בנובן
 בשבח. ישראל בביה חפשמשות הנכריוח עם סצף !ה האיסור כוראי. הביתמו
 טורי אכי כנהונ אכילה בשכיל  פשיטים איוה יחן בו נוהר ש.היה טי כועל

 יל.החסיר
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תשלא

 לעשוחה אפשר א. בשכת להיות שחל פסח כערב בשבת שלישיתכעירה
 שסלפתים ברכר רהינו תרניפא במיני לעשותה טוב לכן בטצה ולא בחסץלא
 בפירוח אפילו ליה רסבירא ואיכא בפירות ולא ורנים בשר כנון הפת אחבו
 לכתחלח. לא אבל כהם יוצא 'כריעברלכן

תשלב
 טוב. יום ערב בכל השייכיםדינים

 רק מפורשים פצאתים לא טוב יוס ערבריני
 בכ~

 שכחכת. שבת ערב רימ
 להכין מצוה שב1ראי טוכ יום ערב רינ, נם נכללין חיום פסרר רובםוהעתקחי
 אוכל טותר שהרי קורם ולא שאפשר סה טוב יום טערב רוקא טובליום
 נו"וה ההכנה נם לכן מוטעם. יותר האוכל שיהיה כר. עצטו טוכ ביוםנפש

 יום הוצאת כללו ו"ל וחכסינו בשכח כמו חיוב והשסחה והעוננ טוב *וםלם1טכה
 למעט כן נם סצ1ה לכן השסים. סן לו יוסיפ1 והטוסיף שבת הוצאת עםטוב

 בפסחים. כראיחא לתיאבון כלילה שיאכל כר. טוב יוס כערבאכילתו

תשלג
 :ב. רר1קא רא1. שאינו אפשר ט1ב יום הכנת מפני הל'מור ביטולאכן

 טוב. י,ם נבי כן שאין סה והנינ1 הששי בי1ם והוה מלא סקרא כתיבשבת

תשלד
 מצוה לכן כשבת. כס1 טוב ביום חובה לקירחש ותן הנר הריקהנם
 ,טה שסא למנור ליכא ט1ב רביוס פי על אף שבמינש. חמובחר אחרלחוור
 .פה. עולה שאורן כנרוח הוא שטים וככיר טוב יום ככור מק,םמכל

תשלה
 שחר. מבשבת ויותר לענ.ים מנות לחלק טוב יום גערב פצוהנם
 כשבת, כן שאין פה ונר והאלמנה והית1ם והנר ונו' בחנך השמחח כתיבברנל
 הסקרש שבית כוסן רוקא אלא אירי לא רהכת1ב מוכח הפיסקש שמרבריהנם
 א'נה הוה כוטן אם אף טקום מכל חנינה בשלם. היתה השסחה ועיקרקים
 למקרש. וכר לעש1ת לנו יש מקהם סכל ראוריתא עשהמצוה

תשלו
 חמ:ר ולמעלה חסנחה סן רהינו חרין סצר שהא סה סלאכהולענין

 אחר רה*נו חקבלה סצר רק שאינו מה אבל שבת ערב כמו טוב יוםערב
 ט1ב 'ום ערב אם להכריע כנסחרות עטק לי אין לעיל שכחבת, כסוחצות
 מנחה אם ה.א טה בטנחה פלונתא ויש לאו. אם שבח ערכ כס1חט1ר
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 ע*ו תבא חטחטיר סקום סכל ררבנן באימור לחקל ש"מ ואף קסנה אונרולה
 גם יחסיר ואם נרולה טנחה סוסן פפלאכה ולהסר"ש להחטיר והרוצהכרכה,

 שעה חצ' סלאכה רק 'פסיר לא שבת בערכ הטקובל'ם כרבר. לעש1חכ:
 אחר. ספקום חסרונו יסלא והמקום וטחצה שעות טשש היא נרולה פנחהכי

תשלז
 ואין כשבה להיות שחל טוב .ום נבי שיך אמ תרנ,ם ואחר סקראשנים

 שבחורה הטרשיוח כל שיהיו רק בשסו"ת הח,וב אין כ. הקר,אה להעב.רצריך
 ליכא תו שקוראין בשכהוח הפרשיוח כל שסענ,ר ואחר הארם בם,שנורים
 טוכ ביום שקורין סה פרשה 1סעביר המחסיר וכל הגוססות. בקריאותקפירא
 שגורה הפרשה אותה סוכ ב'ום שתהיה כר, ברכח על.1 תכא טוב .וםסערב
 וכף. פעסש מאה פרק שלמר סי רופה אינו כ.בסיו

תשלח
 נם וסוב פרקים, שי תפלה שהם להעבירן חתב סוב יום של התפלותאכן

 ולחניהו. ללסרו הפ,ום להעבירכן

תשלט

 אסר פהר"ו פלונחא איכא ובשרעפין טוב, 'ום ערכ כשום ים טק.,י;א,י
 ושאר בכל להקל ריש ונראה סהר."ל, בשם התירו 1ר4' לנצהום רור1סהריר
 אכן לנוירה, גוירה רק הוי לא טוכ יים ערכ כשאר עצסה רהקוה סוכ .וםערב
 מנהנים. והגהות משה נסטה כתוכ כן לאסור, יש רכא והושענא שכוע.תכערב

תשמ
 תבשילין. עירובדיני

 סחרהל שכתכ סה לכתוכ עריך שאני רק ,ר.עין תחומין שרוכ.ריני
 כינחים סעליר בהפסק רק טטש חלחם גבי על הבשר להניח שלא ל'והרש.ש
 'אוה לא אכן אוכלק. כ'ווי סשום ראס1ר הבשר סן הלחם יתלכלך כן לאראם
 והרבה הפתח לפני הפתחים על הטחוירים לנערים שנוחנים אותםעברי

 שנית הסוון, ברכה ובלי נטילה בלא שאוכלים חרא כך סתי כא.םאשורים
 סשום חף יחם ש ריסא או כשר כנון חבשיל שנוחנ.ם האוכלים אתשכבוה
 ואוכ*ם חלחם את וורקים הרבים כעונותינו ררובא רובא של,שית א1כלין,כ.11.
 וחלכ נשר אוכלים לפעסש רכ'עית אוכלין, בי,וי פש.טא והוי התכשילאח
 אחר לכית לחזור ועריכים שביעה כרי להם נוחנים אין אחר שבביחמפנ.
 יאסר ומי האוכלים חלב להם נותנים אחר ונכית כשר להם נותנש והוככית
 אלקש יה' אי3צך כן על יראנ', ם, ברעחם חהשבים הם תעשה סהלהם
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 שב,עה כרי נותן אחה אחר לשום ולא ואחר אחר לכל ליתן לך לטהעסן
 לביח ו,קראם יר1 השנח כפי לשנים או לאחר רק ,תן לא בית געל כלאלא

 לבעל יהיה ולפעטים הפו1ן כרכת 1יברכו יריהם שיטל1 להם ויאמררחורף
 נפשך ואם הנערים, לצרף יוכל טו,סן לו אין אם רהתנ, נרולה לחועלחהב.ח
 אנו אבל הםצות סן נעורים נערים שסתם מפנ. ש.צרפם שפיר שלאולוטר
 כליססים בעיניך יהיה לע1לם ונם לרסאים ט,בה ונח1יק כאו יר,ע .רעינןפנא

 לרכר,. לחוש .ש כן על נטליאל כרבן אותווטכבר

תשמא
 הסאכל פן עצפו ההוא ב.ום שאוכלים לא אם ראשון טוב ב.ום ולא שנ.ט.ב כיום רוקא רק שבת על לבשל כלל ה.תר אין טוב יום אחר שכתכשחל
 לחברו. סוב ט.ים להכין ראסור לשבחשנתבשל

 סדר. דיניקצת
תשמב

 יאף לסרר, שצריך מה כל להכ.ן יסהר הכנסת סבית טיאה אחרה~כף
 כן ירי שעל נהכנה 'טהר טק1ם טכל שתחשך ער לקרש להתח.ל שא.1 פ.על
 ונשים טף ישנו והסרר בקירוש יאחר שאם כשתחשך סיר לקרשיוכל

 יגע עיף עצפו הבית בעל נם הרוב ועל ט,ב ליום טסרחחן שעתפיםהטשרת,ח
 הכנות ושאר הפצ,ת ועסק החסץ לביעור בעצסו סטריח ה' רברשהירא
 פסח ערכ חט.ר שכמעט הטכון בעסק. טרור שהוא אפשר ונם ל1 אפשראם
 האפשר. בכל יטהר לכן שינה ראנת לו ויש וינע שעייף פה היריר באמצעה,א

תשמג
 פכפנט. יהרחה טבחט שטיפה ברכה של כוס כל כרין הכ,סותשטוף

תשמד
 כעלים רשות ב* בהם לה"תפש אין מנכרי אפילו ב'רו הסטושנניםכ*ם

 ררך להראוח נרולה מצוה שהוא רפסח ראשון בליל ואפ.לו רעח נניבתסשום
 בע'ון הטעיין וינש יראה טעתה ב1ה. החפירו ונכברים יקרים בכליםחירות
 בכל טסנו ולהתרחק להוהר ויראה בקלות נפצא רעח נניכת אשור כישכלו
 שמצינו כסו לשלן רחפנא פאר גרול הוא רעת נניכת עונש כי ראפשרפה
 ירוע כבר כאשר ונריוח חפורות עכירוח כפה שעבר פ. על שאף אבשלוםנבי
 רק בלכו שנתקעו שבטש הנ, עונש ז"ל חכם,נו תלו לא פקום פכללכל
 הנאה שום לו אין 11 וטעבירח טחם ירחק נפשו שומר לכן רעת. ננינהטשים
בעולם.
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תשמה
 נרולים סהרים נרולה סחלוקת יש הקירוש לפני ירים נטילתבענ,ן
 או רנליו סיפי ירי על נט.לה חיוכ *ר' עצטו להביא ט1ב כים יר,ויצאח
 ההא וה ורין 'צר. אשר רק ירים נסילח על יברך ולא הקירוש קורםנקב,ו
 ררכם  שאין המסובק אכן האכ.לה, קורס יר'1 ונוטל שחוור הביתלבעל
 ירקרק1 לפחות מקום סכל עבר. שפ'ר לא כי 1אף הפעם עור יריהםליטול
 רבור בש1ם יססיק1 1לא על-ה 1,ברכ1 וראויה כשרה ראשונה נט.להשתה,ה

 1הסעורה. הסרר לצ1רךרק

תשמו
 אצלו "מב יכלחו כפי ההיסבה 1גם ח1פש בכגר' השלחן שסרראחר

 1'סררם הקערה תוך אל הכל 1.תן להסרר הצורך כל לפנ.1 יש אם1.ע-ו
 יצטרך 'ש'בתו טקום לצר קרוב כקערה קטיה רא'ת.ה קטא רקמאכאופן
 הקערה. טן אוחם ל'קח בבוא, הטצווח על יעביר שלא כר. ראש1ןלהם
 ליקח סחויב שא1תו הפיטרלן יה'ה טפש אליו הקרוב שיניח הסררווהו

 הנוכר עולשין פוסקש קצת לרעת שהוא טפנ. ק1רבל ולא רוקא ראש1ןלטיבול
 סאר לו ססוך יה.ה החומץ נם ברכתו ק1רם לקחהו רא1, 1אין לסר1רכמשנה
 לאטיך רהתנו 1החר1סת הטרור כך 1אחר סשנן סרר כפי הטצמח כךואחר
 אות1 שלוקחין הטעררעט.ך כך ואחר .קרים רטיו אם אם,ל1 אפשראם

 סס1ך או יקלשנו והחרוסת לגסרי האחרון בקצה 1הור1ע והביצהלכריכה
 סט1ך יקלשגו לכן בשכה לקלשו אס1ר שכח הוא ואם כח1מץ או כיןלסרר

 טעט לפור לרקרק 1'ש חמ1צ,ם יה,ו שכחר1סת והתפ1חים שבהלהכנסת
 החריסח כי הטיט על לתבן וכר פניו על סקנפן 1רק1ת אר1כ1תחתיכ1ת
 לתכן. רוסה ,הקנסן לט.טרומה

תשמז
 אם אן כראוי שהוא לעיל הנ1כר כל סרר אחר ויטב שרקרקאחר

 הקערה תהיה הקירהמ ובעת ויקרש, טלאש הכומות יפווג הלילהחשכה
 כ,שתו. הפח יראה שלא מכ1סה לסרר השיך כלשבה

תשמח
 כל "שתה לפחות או לפעלה האמור בשיעור רביעית כרי כה.סבהוקתה

 רוכ לשתוח יריך הרסכ"ן ולרעת כביצה רהינו רביעית של ר1בה פהטסוכיןאחר
 סאר. גרול כוסו יהיה לא סספק ולצאת גרול, ה1א אם אפ'ל1הכום

תשמט
 פרי כה-א עליו ו'ברך קירבל 1לא מכוית פחות פ,טרלן יקח כךאחר
 הטסוכק.  שאר כל וק ו,וכלנו כחוסץ ויטבלנוהארפה
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תשן

 נר1ל היותר 1החלק לשנים ויבצענה האפצע'ח 0צה 'קח כןאחר

 לאפיקוסן. ההיסכה תחת .טסיןסטנה

תשנא
 עם איחה 1.גביה לחטא כהא שא1סר טפני הקערה יגלה כךאתר

 ביר1. כע,רנה גפירא ער ענמו לחסא כהא ויא0רהסס1ביו

תשנב
 השלחן, כסוף כה אשר כל עס הקערה ישים לחטא נהא גסראחר

 שה'חה השלחן רעקירת רוסיא השלתן סן לנסר, להסירה טוכ ייתראט

כיסקתם.
תשנג

 הכוטהת ה10~נ ש0ש לו שיהיה וסוב סלא'ם הכוסות כל רסונ 'חוורואו

 ח1רק. בן כררך ופעם פעםבכל

ת'8נד
 רלא עצפו הביח בעל לאפוקי שיהיה ט' או בנו 'תח'ל נשהנהסה

 הינ1. עברים הב'ת הכעל 'תחיל כן על עבריס מפרק 1הוא טקש.ס שהםספני

תשנה
 שיאפר1 כר, הקערה ויגלה לטקוסה הקערה יחויר נשתנה מה סיוםאחר

 לחם הסצה נקראח כן נלל כ' לפ,כך ער ההגרה 1כל הינו עברש הסצותעל

 רגרים. על.ו שעוניןעוני
תשנו

 הנשים שטבינים בלשון ההנרה סן אשקא פשקא כל לפרשפ1ב
 ,ב.שון הק1רש בלשק פיסקא כל לומר נהנת' 1אני והטסוכין. ב'תו1כנ.

 סצרים. סשיאת 1ירע1 כיתי בני שיבינו כריאשכנו

תשנז
 ההגרה כ. השלחן על רק ביר1 חכום יהיה לא לפיכך ער התנוטעברים

 ע~ נאמרחאינה
 רברש. על.1 שעונק הלחם על רק הק

תשנח
 לע'גי א1תה 1יראה ינכיהנה ביר1 חפרומה הס8ה .קח 11 לטצהכשניע

 אבל לה0ס1ב'ן אה,1 וירזשה אותו .גביה 1ה לפרור כשמגיע וכןהססוכי1

 בחת. קרשים רחר טפנ. ערוך בשלחן כראיחא וה לפסחלא
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תשנט
 טכות בעשר 1כן עשן 1תסרח 1אש לרם כשיניע הכום סןכשוורק

 ב~רת.יורק
תשס

 הכוס לאחוו צר,ך הין על הנאטר ,שבח ש'ר שהוא ללשכךכש0רע
 כירו הכ,0 1.אחן בהשתו הפת יראה שלא בקערה הסצות יכסה ואוביר1
 שישהה.ער

תשסא
 לפנ.1. ברטה כלא היל.שר

תשסנ
 כהשכה הססוכי; כל ו,שת1 הנפן פרי כורא יברך מפראל לנאלכשסניע

 הין. על אחרונה כרכה יברך 1לא רביעית שלרוכו
תשסג

 לעיל שכתבתי כמו הראויה נטילה יריהם אח הפסובין יטלו כךאחר
 הכ-ת הבעל הפח1ת לכל לנטילה השלחן פן שיעפרו להפטוכ'ן אפשר איואם
 ,רי1. יטול כעולם סונע לושא.ו

 .תשסד

 הס1ציא 1.ברך בקערה פונחוח שהן כסרר כ.ר1 ה0צות יאחן כךאחר
 ויברך העליונה 1.בצע ס.רו התחתונה .שם.ט הסוצ.א 1אתר .תר שלשתןעל

 לאכול לו אפשר א' ,אם ב.חר, 1יאכלם כו,ת טשחיהן אחת סכל1.בצע
 סצה. של כוית יאכל כך 1אחר הפ,ציא של כוית יאכל כאחר הויתיםשני

 בהשבה. שניהם לאכולוצריך

תשסה
 שלא טצוי הלאט"ך א'ן סום ל,, יש אם לאטי"ך כוית יקח כךאחר

 ךצרף לאט-ך של אחר עלה לפחות לו שיהיה ישתרל טסנו כו,ת לו,ה.ה
 ב.חר שיהיה ער עצ0ן השרשים ולא פעררעטיך שרש' שעל ה'רק עםאותו
 ונרחק כשנתמעך כוית הטרור ש,ה'ה וצריך הסרור. ש'עור שה,אכוית

 ואותם ביצה. כחצי הוא כו.ת ושיעור הע*ן. ב'ן רי1ת ש'ה,ה לא כ.רוהסר1ר
 ראור'חא עשה סצוח כיטל1 הנוכר כאופן השיעור על סרקרק'ןשא.נם
 נפשנו. פרות ועל גאולתנו עלשהיא

תשסו
 רק בחוכו 'שהנו לא אכן בחרוסת כולו אותו לשקע צריך1הפרור

 הטרור. טעם את החרוסת יבטל שלא כרי ססנ1 תיכף חחרו0ת'נענע
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תשסז

 שתהיה כרי לעיסה בלא שיבלענו ולא בשינים שילעסנו צרידוהסרור
 לצער. לו הסרוראכילת

תשסח
 ברכת בין לסרר צרין שאינ, סה רבר שום יסיח שלא ל,והרתר,ד
 ואפ'לו לטרור סצה סברכת בכרכה ש,פטור כרי הכר,כה וכ,ן טצהאכ.לת
 לעיל. שכתבהי כס, הסרר סענ,ן שלא ריבור שום שירבר 'אות לא האכילהבת,ך

תשסט
 ירק א, לאט"ך כזיח ש.קח רהתנ, הכר'כה יעשה מר,ר שאכלאחר

 מצה כ~יח עם אותו יכר,ך כרלע,ל השרש,ם לאסוק' הפעררעםיךשעל
 ולא טיב,ל צריך ואין כהלל למקרש וכר ,יאפר הה.סבה תחת הטמ,נהממצה
 ,יאכלם. רלעוסברכה

תשע
 שלא כרי לנטרי שבעו כרי יאכל שלא רק נפשו תאוה אשר ככליאכל

 בם. יכשל, ופושעים נאטר זה על אשר נסה אכילה אסיק,סןיאכל

תשעא
 טכל רצונ, כפ' לשתות לו שטוחר פי על ,אף כרה תה.ה השתייהש
 אכ'לחו סרוב ש.ררם ער ,ישתה .אכל שלא כעצט, יראה נפש בעלסקום

 כום ולשחוח בכוונה ההלל אה לנפור אן יוכל ולא ישתכר אוושתיחו
רביעי.

תשעב
 האפיקוטן אחר כ. סיפוקם ר. ולשתות לאכול שימהרו כיחו כני את,י~היר

 לשתוח 'וכלו שלא אפשר בסעורתם יאריכו ואם הכוסות רק ולשתות לאכולאס,ר
 אם כוטות ארכע חובת ירי טא לא פוסקים קצת ולרעת חצות קורםהכוסות

 חצות. קורם שתהלא
  שעגת

 בהשבה. ויאכלנו כולם לרעת חצ,ח קורם אותו לאכול צריךהאפיקומן

תשעד
 יפחות לא פנים כל ועל ויתים שני האפיקוטן שיהיה הפובחר מןוסשה

 האפיק,סן פירורי יפיו שאם ופי, סנסרו תחת ירו יניח אכילתו ונשעתפכוית.
 חטצה. חיבת ספנ, יאכלם יח~ור יריו לתוך יפלו אוטסיו

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



171 אומץיוסף

 המזת. ברכתדיני
תש?ה

רברי
 אל,נא ככוס חתכ ש.הא כרי לו אפשר אם בג' הסוון ברכת

 הוא וה טעם ופפני כוסות, ארבע בכלל נחשב וה שכוס סאחר עלסארכולי
 רב'ם. לשון הורו לוטר שיוכל כר, אחר סעם ועור נ', אחר ביותרשטהררין

 היה הכי אפ,לו שעה ליה רחיקה שה'תה פ. על אף ו"ל החסיר סור,ואכי
 פסח. בליל' ט~וסן אחרמהרר

תש?1
 לנסר, נקים שהם לא אם השם"נ סיטן הנ"ל כרק הכוכות לשטוף'חוור

 ופכחוץ.סכית

תש?ז
 השלחן סן 1.נביחנו *סינו אותו 'תן כך ואחר יריו בשתי הכוםיקבל

 בעצסו הטברך ראם * ונראה ססנו. שישחה עת ער כירו כך ויחו,קנוםפח
 השניה כירו כי אחת כירו רק הכוס להיות אפשר שא, ברכה של הכוםטוונ
 כשת. יקבלנו ואו הטוינה אחר השלחן על הכום ליהן שטוכ הקנקן לו.ש
 הוה. כסרר יעשה כרכה של הכוסות בכל וכויריו

תש?ח
 נכרך על קא' ה,א כרוך כי שט1 וברוך ה,א ברוך 'תחיל כוימוןהטברך

 שלא שסו וברוך הוא ברוך יתחיל לא ב,חיר הטברך אבל רקאפר סשלושאכלנו
 הוא. ברוך קאי רעליו רבר שום לפניואמר

תש?ט
 וכ, רעחו ,סיח שלא כרי המוון ברכת וסן כל בכום עיניו ל.תןצר,ך
 גלוקר ליקח שא'ן ערוך שלחן כהנהת כתוב כן ועל וכהכרלה,בק.רוש

 אבל נוטרוף שקורין שבמרינחנו הצלוחיח רהתנו לי תראה המוון,לברכח נלא~
 שסיר כו ע'ניו ליחן יוכל שאן ראשו לטעלה ער נלאו הנלוקיר פטלאאם
 ליל. כחבתי וכןרסי

תשף
 יאפר רק רוענו סלכנו אבינו 'אמר לא ובסובו, עפנו הון בכרכת שסרלא
 וניט יאסר וכן במלאפים רוענו יאפר אי כלל יאמר לא ומלכנו בשו-ארענו
 בטלאפףם. וונינו אובשףא
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תשפא

 א:' וא.; וער, לע.לם עלינו .סלוך תטיר שאיטר.ם הכל בעל פרקרקיםט
 לזופרו. אין לשמך ונורה נם יסה, לפרשה עולה משמעותה ואין ל,ה סקוםרואה

תשפג'(
 אל כי אומרים שאק ,ש הםוון בברכת אוחו כשאומר,ם 1'כאכיעלה

 בחלום. .כך אל, נראה סאו נה:ת. וכן חנון, אל בי רק חנוןסלך

תשפד
 כטור. הוא וכן לנו יט.ב הוא לנ. היט'ב ה.א לומר יש ,המם.ב הט:בכברנח

תשפה
 שכירך כ10 אלא אכותינו את הוא כרוך הקרוש שב'רך כטו לוטרא'ן
 אפן. וא0רו אלא אסן ונא0ר ל.טר ואיואבותינו,

תשפו
 ה' סעם רק ה' פאת ברכה ונשא אוסרים שאין כסתרקרק.ם לרקרקאין

 המהמא כרכה נכי וסצ'נו המקרא. בלש.ן ל01ר תריך רקרא ל.שנא ה' מאתכ'
 פליגי ובהטוציא להבא ~שנא שפיר סתיישב טוצ.א עלטא רלכול, נב עלאף
 להבא לברך רצרכינן טשום בהמוציא חובתו יר' נפ.ק לא ראכר סאןולחר
 וה וכל בפלונחא ראש.נ. וטכניסין הס.ציא אטרינן הכי ואפילו עלמאלכולי
 לשון כן נם לומר כאן יש כן הסקרא בלשון לומר אנו שצר.כ.ן ספנ'הוא

 כסחרף יראה פן סרבר שמראגה לוסר נפשך ואם ה'. טאה שה.אהמקרא
 טאח. ו'אסר ויפרירם והאל"ף הם"ם 'רנש ה' סעם לומרטוב

תשפז
 ינאלנו הוא הרחטן .וכנו הוא הרחסן לפני הסרקרק.ם אוסריםכפסח

 אבותינו. את שנאלנמו
תשסח

 ויפתח ב.רו רביע' כוס יאחו כרכה של מכוס כש.עור שחיתואחר
 הטנהנ ויפה סוב .מה שפוך. הביח הבעל יחחיל הפתח פתיחת .כשעתהפתח
 שפוך התחלת בשעת הסתח לתוך אחר שנופל לסש.ח וכר סה רכרשעוש.ו
 האחרונה נאולתנו על החוקה אמונתנו הראשונה גאולתנו כליל להראוהכרי

 היא האחרונה גאולה אטונח כ' אלו נאולות בשתי שלסה כאסונהו'אס'ן
 ברינו הארם אח ששואי'ם משאלות אחח ה,א ונם אסונחנו עקר. ס'"נאחת
 שספני הקרושה לחורתנו גרול כלל הוא טצרים גאולת ואטונת ל.שועהצפית

 12טעשגעאל. תסר ת*ש-2 סעע'(
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 לוכור טצוים .אנו ולכן סצרים לשיאת וכר הקירהשים בכל סוכיר.ם אנ:וה
 הענין :ורל להראותך )וכרי שסע. בקריאת יום ככל פעמיים סצרים.ציאח

 רכ סעשה ואכתוב וה כחיבור גררי סעניני אצא טצרים נאולתמאמונה
 ואף לצפח שנסע פפרעסניץ שלומיל טהר*ר האלוף לי שכתב בצפתשא'רע
 התעוררוח ההוא שמעשה מפני טקום טכל טאר לקצר הירכי ארוך הטעשהאם
 יוסף יכול לא נפלאש ענינים כו ויש לכו אה לטהר ש.בא לארם סארנרויה

 אחר רוח המעשה. ווה אפשר, ה.וח ככל אקצר הק.צור לאהכת אכןלהתאפק
 לחלטירו שלח ואו דל ר~ור.י הטקובל אל קרוביה והלכו אחח אשה כנוףנכנס

 נירוים עליו שינוור לו ,צ.ה כשמות כינה לו וטסר קאלפריס חיםסהר-ר
 לה אפר לכותל פניה חאשה הפכה הנ"ל ריח 0הוריר שנכנס ומ'רלה.ע.או
 להסתכל יכול,ם אינם שחרשעש מפני הרוח השיכ ססנ. פנ.ך הפכת לטהרשע
 סה לו אטר כן, יעשה פניו אח שיהפך טהרריח עליו ונור השכינה,בפנ'
 והעסרתי איש באשח חסאתי לו וחשיב כזה וחמור נרול שעונשךחסאת
 הולכים חבלה סלאכי ושלשה כארץ ונר נע הולך שאנ. שנים ניה ווהממורים
 טמ:ר,ם הרכה אשר לאיש יעשה ככה לפני ומכריוין אותי ומכ.ן .סענש.1עמ.

 תב בניהנם רשעים משסט 1"ל רכ:תינו אמרו ולא טהרר"ח ל. אמרבישראל,
 ואחר טכה נבי על קשש ססמנים בתחלה שנותן לרופא טשל הרוח השיבח.רש,
 ככראשונה הכשר הטנר*ם טשיחות עליה נותן שבמכה החי הבשר כשנתעכלכך
 קורם החופאת הנפש שסובלת מששים אחר ניהנם של שצער הניהנם עני;כך

 שאלו ערן, לנן *כנס סוכנת שתהיה כרי אוחה וסככסין לנ'הנםכמסתה
 פ. על שאף כים שנסבעתי בחנק הרוח השיכ סיתתך, ה'ה איךמהרריח

 לא למה מהרר"ח לו אטר בטלו, לא סיתות ר' רין בסלו מית.חשר'
 ~טן לי היה לא השיכ לך, סושל היה שטא סיחחך בשעת ררויאסרח

 השיב כך, אחר כך נעשה מה הרב שאל. רעתי, נטרפה תיכף כ'להתורוח
 אכור. סלאך בא החים סבית שהלכו הקכורה אחר וסיר תיכף נקברתיהר.ח
 רשע לי ואמר לשנים הקבר שנחכקע ער קבר. על אש של בשבפוהכה
 נ,הגם של פתח למני ער הקלע בכף אותי וקלע אוח' ולקח לרי; קוםרשע

 אותי וקללו נפשות אלפים אלפי אלף סניהנם ושאו שסה ונפלחישבטרכר
 אוחי קלעו אז פה *כנס ערק כראי אתה אק הרטים איש צא צא ליואפרו
 לסני וסכריזק אותי וסכין חסיר עסי חלכו הנ-ל הסלאכים וגם לסקוםמפקום
 חכרוז וכשפעם רעות ורוחות אחרש חבלח טלאכי בנו פנעו עת ובכלתט.ר
 ער אציו איתי סהפך וזה אצלו אותי סושך זח נרולות טכות ליסוס.פין

 שביווץ עיר ההא להורמז שבאתן ער חלכתי וכך נשסת, חוליות כלשטתפקקין
 שרא,תי וכ,ק הצרות סאלו להנצל כר, יהורי לנוף ליכנס כוונת. והיתההורו

 בתוכם שוכנש הסוטאה רוחות והרבה נרולים רשעש שהמה ההסהה.הורים
 שעכרי שנים ו' וככלות סופאתי על טומאה להוסיף רציחי לאובסביבותיהם

 ב,וילה נכנסתי צער ומרוכ עזח לטרבר באתי כנ-ל ורבות רעות צרותעלי
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 4ינו ומאכוא ~והטא טלאה חבהסח שנפש ספני גרול צער ל, הוווסקוירת
 ער ובסלעש בחרים רצחה צערה סחסת וחאילה רבהוח הוולכת ארםטאכל
 וחגלהים הקרשש אחרי שלח והכהן בשכם בכחן נכנסהו אז וסחה כרסהשנכקע

 אטר מטט. "שאהי הסומאה סשטהז וחקטיעות הלתשים ולרוביפטעא*ם
 חטוטאה רוחוה ספני אלא לא חרוח חשיב כח, חטומאה לשטהץ מפ ומ חרבלו

 ,פאני שנים כ"ה לי וזה עסהם ל~~מור יכולתי לא הנ"ל בכהן חנלחיםשחכנשו
 פחי ער הרב לו אמר צפת. פה ה~אח באשה נכנסתי ולכן חוה נמערחולך
 העם וכל הילרחי, אשר הפמורש שיטותו ער הרוח השיב הוה צער לךיהיה
 נעשה הסרינה ובכל עליהם הר.ן פחר נפל כי טאר ער ככו שם היואשר

 ביושח ליכנס רשות לך נתן ם. הרב לו אמר הטעשה. סאוהו נרולההתעוררוח
 אש להוציא רמה והיתה בביתה אחת לילה לנתי ואמר הרוה השיבחואת,
 חברול והשליכה ונתכעסה הניצוצות לקבל רצה לא השרוף וחסטרטום האבןסן

 תי הרב לו אמר בה. ליכנס רשות לי נחנו יתיכף לשטן תהא. ואטרה ככעסוהאבן
 ביצקאת סאמנח אינה האשה ואת הר1ח השיב רשות, .לך גתנו לבר העון וחבשביל
 שסעולם חחפבת כי בעיניה כשחוק הוא ההנרה כשאוטרים פסח ובלילמצרש
 שלסה .באטונה טאמנת את פלונית לאשה הרב אטר אן הוה. הנס ויהלא

 האין חפץ אשר כל את לעש1ת היכולת וכירו וארץ  שטים ברא הוא כרוךשהקרוש
 אח הרב לה אטר הכל, את פאמגת אנ' הן אסרה תעשה, פה לו יאמר0י

 הן, השיבה הים, אח לנו וקרע טטצרים הוציאנו היא ברוך שהקרושטאטנת
 אמרה הראשונים, על ימתחרטת ש*סה באס1נה זה כל טאסנת את להאטר
 שברגל הקטנה אצבע ררך שיצא הרוח על, חרב ונזר לבכות והתוףלהחן

 לגטרי טתבטל טמנו ש.1צא שהאבר אחר אבר ררך שא שלא והטעםשמאל
 ההיא אצבע נתנפחה מיר ףל האר"' רבו לו שססר בשסוח הרב מוונם

 כסה הבית כחלוני הרוח הור כך אחר טשם חרוח ושא כלפתונעשתח
 שהפתח ,סצאו הטווווח את לברוק הארא שלח האשה את וחבה.ללילות
 הרוח חזר לא ואילך ומשם ק ,עשו סווזה בו לקבוע וצוה טוווח בלאהוא
 עונש על השוטע,ם נפשות יראבו ח11ן למשסע הלא הטעשה. כאן ערעיר.
 ועל נגרו בים החררל כטפת הם הניהנם עונשי כורא' אשר הנ"ל וטרהרע
 שאינוסאם'ן לטי הנר% העונש טחוכו טוכח גם שואל לכל הפחוחש חשובהררכ. ירי על לפו ספלט יחישו טשחת נפשותם להציל למהר הריו,ם כל ירוו,ה

 לספר חטרבה בהפך ההפך ומסחסא מצרים ישאת בניסי של'טהבאט,נה
 שכרו. רב ,מה פשובח זה הרי שלם בלכ טצריםכהראת

 המור. 4יניש"וי

 הסדר.דיני
תשפט

 ברכת אחר ער שינו ביר חכום ויחויק כנשסות האחרח ח% חייאמר
 הגפן. פריבורא

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



115 אומץיוטף

תשץ
 אל אתה עולם ער 0עולם כי ער יאטר רק כברכה יחל*ך יחתיםלא
 בברכה. יחתום מצתבחואחר

תשצא
 וחרח חרוו לפני וכן נשים רוב אז לפני הל'לה בשמ ויהי ובמ יוסריש
 בנעימות ~עתו שי:לנל באופן הלילה בחצי ויה. יאטר ניסים ר,כשבאו
 חרוו אחר ומסילא אחריהן לא החרווים לפני רשיך שאחריו לחר,ו,םהני:,ן
 ובח האטרתם יאטרי שני בליל וכן הללה. בחצי ,יהי יאטר לאהאחרון
 לא חחרחיט כל סיום האחר וחרוו חרוז כל לפני וכן נבורתך אופץ לסניפטח
 כלל. פסח ובח ואמרתםיאטר

תשצב
 סענ'ן ~רהמ או ותשבחות שירות לוטר המרבה חסרר כל סיוםאחר
 טשובח. וה הרי שינה שתחטפנו ער לפחות או הלילה כלהנאולה

תשצג
 רשסירה פפ,קים רמאר נועם ויהי לומר אין טטתו שלפני שפעבקריאת

 אנשי וה ומפני הסויקין מן ובא טשופר שההא ש.טורים ליל נקרא כן עלכי
 העטים להראית הלילות כל כררכם תיק כבריח רלתותיהם סו:רין איןמעשה
 ובא לשטירה פיוחר הא וה ש*ל אטונתם וחווק בטחונם יופי אתוהשרים
 עצטה שמע קריאת אק רצק. יהי ק אמן ב,פינו בפהרח טשיחנו ברנהיבא

 הלילות. בכל כפו הוה כלילה בהם חיב חובה שהם שינח הספילוברכח
 שמש בקריאת כן לנהת יש שני כליל שנם ליונראה

תשצד
 ספק כל רק פח ליכתוב ניחנו ולא נפמשי בפסח חערובתו חטץריני

 לסילהא טילתא לרסוח יקילו לא לטון חכם שאלת צריך יקט קטסכל
 במנהג שתלף אחר רבר אכתוב רק בפשהו שאיסורו כ~ה חסורבא'סור
 ראיחי ופה נענליך לאכול שלא רר,מנהנ כתוב ערוך שלחן רבהנהתהזוא
 סריו בסקוסו ואוכלין פעפר ש ולא נענליך לאכול פשום סנהנ חורפיבשי

 טחסת רק וה אין נעגלין ולא פעפר לאכול נתפשט שעתה ואףקערנר
 היתר נוהגק ראיתי צוקר חוט וק הטנהנ ירעו ולא ערוך טשלחןהסורים
 ערוך. כשלחן ורלאלהשהותו

תשצה
 נ' חמץ בו בשלו לא אם החורף כ,ת בתנור לבשל פש,סהסנהנ

 שבהוכה כרער חרק הז41ז כולו פני על נח*ם *כת י ש לפסח הססומםש'ם
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 "עהא ליה רח.קא רחוה ואף ב,ה סחמיר ףל חחסיר מורי אכ. שראיתי טפניאק
 לאחריס אבל לעעטי להקל רצ,הי לא לק העץ ה,צאת על ב~ה הקפירלא
 רהחוטרא ואפשר 11. לחוסרא מק,ם ירעתי שלא ספני כסנהנם היתר סורהאני
 יתאים שא.נם קאכלין טן חרסי תנורי רק להם היה שלא טקרסונינובאה
 בטשהו. רהף חסץ לגבי בהם חרבוקה לויעה לסיחש ואיכא לעולס רופשמר.

 טךב' יד1! בכל הגדהג'םדיגים

תשצו
 שנרסס כפו הוה השגת .ום אה ייכא ב'עלה אומרים אין בשבת י-טכשחל
 תפילה.בסירור.

תשצז
 ואין ההרלקה ק,רם הכרכה אוסרת טוב כיום המרלקח אשהאפילו

 לעשות שצר.כה כס, הנר,ת למני יריה ובהקפת ההרלקה אחר לאוסרהעריכה
 לע'ל. שכתכתי כסובשבת

ת,טצה
 הסרלקה שהאשה לסימר פוסק שום רלשתם,ט מקום כשום טצאתילא
 הכוס. על ניתוקן שהחינו עיקר כי שהחינ, לוטר צריכה טוכב.ום

תשצט
 יוסף בית הביא כך מבשבת, י,תר מכוכרים כ:ר.ם ס,ב כי,ם לארםיהיו

 כ, להרב,ת שר:ילין מה בשלמא טא' טעסא ירענא ולא היר,שלמיבשס
 ששמחח מפני טעטא רהינו אפשר סבשבת יותר תבשילין ום.נ'כמסעטים

 טרבר. רק אינגו שטת ~וננ בחנך ושסחת כרכתיכ ראורתתא ה.א טוכ,,ם
 רבר שכ5 ספני הוא שניהם רטעם :אפשר עונ:. לטבת וקראת רכתיבקבלה
 אביו א, רב: 'ותר סככר הארם שהר' כ'יחי הארם על חביב לפרקשהכא
 אצלו. תר'ר משהוא לפרק'םהבא

תת
 שאינו סה לרשות סרשות לההרא נמור איסור הוא סוב נ'וםגם
 השנה ראש של טוב כיום הי,צא.ם עבר. שפיר לאו ולכן כלל. נפש אוכלצורך
 ,כן אצלם טטלם*ם הטאר כשטפתחוח ונופר תש5יך לומר הט,ם פמעל

 סינן בר את כשטלוין וכן נפש נוחי עירנו חכסי כצמי פעסש כסה פההוכרו
 הנ"ל. כל להת~ו אסור טונב.ים
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תתא
 שיככה כרי הכותל אל באמצעוחו טוב כיום להרביקו אי; הר1לק שעוהנר
 רולקת שאינה פתילה להניח אין נס כיבוי. נרם הוא רוה לאמצעות1נש'ג'ע
 וכן למכבה. קפז ורומה השטן ששואבות לסי רולקת ופחילה שמן בו שישבנר
 סיר שכשסוציאה בנר תכף ליחנה אפ'ל1 הרילק מנר פחילה ליקחאס1ר
 אותה. טכבההר.

תתב
 לא ואם טוכ ,וס ק1רם השטעבכר כנון שעוה של הנר,ת להכהבטוב

 להפות שלא טוב ביום א,חם כשפרל.קים :רולה ווה'רות רקר,ק צריך כןעשה
 לטעלה היוצאח הפחילה שתפ,ל כענ.ן הקרקע כלפ. בהרלקתן הנרראש
 ראפשר נב על אף סכבה איסור טש,ם 1חוששנ. תככה שאן לארק הנרמן

 שהביא הפתילה את סוחט.ן על הרא"ש שכחב טמה ה,תר 1לטצואלצרר
 ורחק. עוברא לסיעבר ל' ברירא לא פקום סכל תק'"ר סיסן יוסףהבית

תתג
 לעצסו, קירחפ כבר עשה אם שהחינ1 ,אפר לא טוכ כיום לאחריםהטקרש

 שופר ותקיעח טגילה כמקרא הר.ן רה:א וכתכ טהרטב"ם סהרר-1 ריקהכי
 כחכ יוסף רב.ת פי על ואף כבר, יצא 1הוא אחרים הטוע.א שהחינו ,אמרלא

 בהנ"ה נם כתכ ,כן כן נ,חנין שאין על.ו וכתב חקפ"ה סם) חים כאורחרכריו
 "פ אנן אבל כן נוחנין היו לא רבסר.נתם לוסר אפשר הנ"ל סימן ערוךשלחן
 נבי רכריו הביא סשה בפטה נם אשכנוי, שהיה טהרר,"1 כרבר. לנהונלנו

 הפסיר. לא ספיקא רא.כא ה.כא ככרכות שהמטעט פש,ט לכ; 1מנ.להשופר

תתד
 החכערה אם רק ,שראל .ר. על ט,ב בי,ם הח,רף בית להחם אוסרים,ש
 לצורך רק לישראל ט1ב ב',ם טלאכה הותרה רלא כישול לצורך ק נםה.א
 כשלחן מצאתי כך אחר לשבת. טוכ יים כין א'ן טילי בשאר אבל נסשאוכל
 לעצפו. יחוש נפש בעל אכן להקל, רנהנוערוך

תתה
 נהנחי נם כף14 חסאיני ומפני שאוסר'ם רפולין נ.רסא ישרהבעיני

 לשק 1שלום חס רסשסע בפתח נלה ולא כשחא גלה טלכנו אבינ,לומר
 טעליכם. טצר.ם חרפח נלותי ה.,ם כמ1הסרה
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 אומץיומף1%
 בפים. נשיאתדיני

תתו
 עיניהם לפני הטל'ת לשלשל והיקים של טנחג כפיהם נושאיןכשהכהנש

 הכהנים. טן שטהברכין הברכה פן  רעתן תסיח, ואנה אנה יביטו שלא כריוהטעם

תתז
 או ללטור אפילו א, בסלה שיחה 6שיח הוא נטור שאיסור שכןוכל
 יש כל,ם ו"ל חכסיגו שא0רו כמו לטקים תשבחות שאר או תהליםלוסר
 לו.  טאוץ אק אותו טכרן שרכועבר

תתח
 הנרפס'ם הפסוקש כהנים ברכת בשיז לוסר נטנעים ש אומסעמ
 נטר אחר לזומרן יולל אם אכו כהנים. פברכת וסלה ג4,ה כל אצלנטח,ורים
 הזי. כולי קפירא אין כניגונים הכהנים שטאריכין כשעחה0לח

תתט
 אין הוא מה ירע ולא חלסא רח,י סאן שאומרים עולם של רבונווח
 רשלום. ובו"1 וררחנך רו"טמרך בכ*ף סנגנים שהכחנים כשעה רקלאסרו

תתי
 הנ-ל התיבות בסוף הנ"ל עולם של רבתו לומר "ש אחר םמעםנם

 ומלם של חרבונו על כן גם ישתטע הנרכה ש אטן הצבור שכשיענוכרי
חנ-ל.

תתיא
 הברכה לגטר קודם חנ*ל עולם של רבתו שגסר טילתא אסתיע אי%ק
 שלום ושמך שלום אהה בנבורה שוכן בסרום אריר אחריו יאמר כהמםרברכת
 חשלום. ברכה עלינו שתשים טלפניך רצקיהי

תתיב
 הסברכש הכהנש פני כננר שפניהם ר"שראלש כתוב חרויםבספר
 "1 טאר טה כן אם חברכו, רטת עשה טצוח מקיטי, בוח לברכתםומכונים
 פנים בסכר הברכות לקבל ומשו לחנאת לוה לכרן ש,ש טלבר בזהליזהר
 בברכה,, ההלשצות אם כי וה אין בטלוה לשיחוה עצסן ה18נים ואוחןיפודע
 עליהם. חלה אינה שהברכה טלבר פשעם ע*הם כבר בורא'ולכן
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תתיג
 להם חקבוע שמקום א"ם %ן ברכח בכלל אינם חכהנים  שאחורי4מ
 שיוכלו לטקום ססקוסותיהם ילכו הכגסח כית לט,רח ספוך חכנסחבבית
 אחריו. ואני ףל התסיר א"ט גהנ וכן חכהגש כל ל8נילונמור

תתיד
 אסורים כן ממשן ביריהם סנעליהם להחליץ שלא לטהר צריכשהכהנש

 יחלצום. לרוכן עליתן וקורם נטילה, קורם שכקרושה רכרלוטר

 י4ט. שמחתאופן
תתטו

 איננו כי אכלנו טש% צור הסעורות % אחר טוב כיום נס לומרטנחמ
 ר' טעין סייסרין חרוזיו שרי השטעתי טפשמעותו. כרמוכח שבת עלטי,סר
 שאומרו סי %ק טהוכו. כ[ ויבק יראה הטעק ובאסת הסוון. פברכתכרכות
 ברכה. עליו תבא בחול כןנס

תתטז
 שאל וירקרק יראה מקום פכל גרולה סצוה הש ברנלים שהשמחהחנם

 אעתיק ולכו ונף. חמכחת לבבך ורם ררך על אשורם לכ% כך ירי עליבא
 וק בבשר יטשוך לא ברגל חשטח רשותה אוכל משארם לשונה ו~ח הסורלשון
 יסכלחו חוללוה אלא שטחה ראש וקלוח שחוק  שאין לפי ראש וקלותושחוק
 הישר. עבורת בה שמש שטחה על אלא נצטהינוולא

תתיז
 וסררס,ם בננות טשוטסש שיהיו גרגלים שוטרים להעפיר רין חביתחיבים

 לירי 1'באו ונשש אנשים ו~מתוה לאכול שם 'תקכצו שלא הנהרותועל
 בראש לפי% ילכו שלא שנתוקן ער נחתי לא ביער וכשהיתי חשלום. חסעבירה
 ובה%ות. בחורים או יחריו ונשים אנשים חסוער ,בחולחורש

תתיח
 כבתיהם ונשים אנשים יתערבו שלא העם לכל ~ה ברבר י"יונן
 והטור. ערוך שלחן כ4ק.לשק ער עבירה, לירי יבואו שסא כק ימשכו ולאבשטחה

תתיט
 בעל בקצרה, ח' סרק התשובה בשער חכפה הראשית לשק אעתיקנם
 סוב ויום בשבה כטו שראכל כימש ליזהר צריך י,ם בכל הטתענחתשובה
 ומת שינוי כי לחתעכל חנוחים רכים וברש וא~ו יאכל שלא חורשור4ום
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 ונ0צא יחלה פן בטנ1 ימלא לא ט1בים טרברים ואפילו סע*ם, חליתחלת
 שאינ1 נכשל 1כן כרב,ם קרושה וכן ערבית או שחרית שטע קר,ותמכטל
 שלא ויוהר כראש1 עיני, והחכם ח1רה סתל5ור יתבטל נם בעשרחמתפלל
 חרש בראש בפרט ותפלה תורה תלמור ביטול לירי 1יבא יחלה פן כטנו'טלא
 עשה ר1חה טרבריהם עשה שאין סופרים מרבר, בהם שהסעור1חופורש

 ולא הרין סן 1חרר ירא להיות לעולם תש1בה בעל צריך כי הכלל התורה.סן
 ויט.ם בשבת1ח אפילו לקים 1צריך הב1רא את כעונותיו חכעים כמה'שכח
 'מ1ת מ1כ י1ם א1 שבשבת יורע היה שאם סיתתך לפני אחר יום שובסובים
 היה ט1בים מעש'ם ,כמה בת1רה לקרות משכים והיה וחרר ירא היהכסה
 1.פ.ם בשבת1ח ,מי1 בל שיעשה צריך כן חענונים אחר גסשך היה ולאעושה
 ,פתהו רצרו תע:1ניו אחר לסש1ך הארם שקר1ב השמחה ביסי ובפרטס1בים
 לסורם שחורו לכמה שא'רע כט1 לסורו יחזור שלא כרי נרולה והירותצריך
 א.נ. לשונ1 שמשמעות פי על 1אף ר"י. לשון כאן ער ושתייה, אכילהסחסת
 צריק יהיה גבר טי כי נילי ולבני לי וה כתבת' טק1ם מכל תשובה בעלי עלרק

 התש1בה בר"ח כתב הלא האלה בר1רותי:1 יחטא ולא ט1ב יעשה אשרכעיניו
 רוכ ראיתי ראה לשונו, ווה תשובה כשערי כתב נם טצות כרקרוקי אפ'ל1.שנה
 1כר.ת1ח מ.חוח חיב. ועל קלים הם כי ככרים סשע,ם כמה על חושנוםהעם

 משים מכל' 1נכשלים חסירוה מרת או הכשר יתרון כהם הוהירות כיח,שבים
 בסצ1ת 'ש וכ. רבוח עביר1ח חומר על אונם ולנלות להזהירם הוצרכנו כןעל

 והאר'ך לשו:1 כאן ער הנפש, ואבר1ן חרוץ לכליון רבים וצררים ררכיםקלות
 להם ונעשים בקלוח לארם שר1מות החמורות העכ'רות בפרטות מארשם

 .עב.י,ת בכמה שם והאר,ך סקו10ח כב' החש1בה בשער כא"צ כתב לכןכהיתר
 הארם אף לכו שם. עי1 הנרולים, ואפילו תטיר עליהם עיברים הע1לםשרוב
 לפחות טקום טכל 1תע:ית לסינ1פ,ם שריך להיות כעיניו תשובה כעלשאינו
 כבר ולפשא לטורח א,נם אשר תשובה לבעל הצריכים ענינים געצסויקים
 שה ככל שינהנ ר"ח כעל שכתב הנ"ל וכל פיתתך לפני אחר יום שובכגון

 וקלוח בשחוק החוטא ."ב פרק הקרושה כשער עור וכהב טוב. ויוםבשבת
 הארם שיוכרע אפשר אחר ובחטא ר.1 יסי שכולם יותר חט1ר הסוערים ביטיראש
 לאכ1ל שלא ארם כל שמחויכ ראשון ט,ב כיום פנ.ם כל ועל כאן. ער חובה,לכף

 שנ.. טוב .ום ליל לסע,רת מקום יתן רק ישתכר שלא שכן וכל נטהאכילה

תתך
 סק1ם טכל לתשובה כלל צריך שאיננ1 לו שברי מי אף ארם לנלאנן
 סצ1ת לקים לו 1יש לכם 1חציו לה' חציו לן רקי0א לל0ור סוב ביוםטחיב
 1ישחה שיאכל כולם ירי הנא שמים וירא ליה ראפשר פה כל 0פיך ימחשולא

 רוכ יר. על ואם סאר 'אריך ולא הראוי וזטן שיעור מצוה של שמחהותשסח
 כשעה שבתו עליו וערבה יפחר ולא ישכב שינתו עליו תקפה ושתיתואכילתו
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 כו יצאו שלא טוכ בע.ני כן על להפילתו או ללימורו 'חויר נן ואחרחרא
 לכם. וחציו לה' חצי1 לקים כרי היום חצ1ח ער הכנסת מכית טוב י1םבשום

תתכא
 .רע1ת רשת.ם קרנות יושבי בשיחות חורה רבר. יבטל אל מנחה אתרנם

 כרכרים ולא בם רורברת אעשה ועובר כטילה ושיחה תורה ב,טול עושיםהם
 שכינה פני מקבלים שאינם כתוח רר' פשע יתרל לא רברים 1כרובכטלים
 טוב 1יום טוב יום בכל שר1רש פה הפנהנ :ע'ם ומה ט1ב סה סעמים. כטהכנ"ל
 כל נסשכ1 ואחרי בראשונה ר1רש 1אני קהלח:, מחכסי חר לערבית מנחהב'ן

 אני ומ1בטח ע1לם לחק שה,ה ער סקהלת;1 ל1מך.ס 1שאר 'ש'כה כניהבירי
 ולא הררשה לשס1ע עלכא כולי כא'ם כך שמתוך בנו תלוי הרביםשיכ1ת
 חר.סות שום מאתנו אחר לררוש שלא ביני:1 1נתקן קרנ1ת יושכי כשיח1ת.לכו

 ראגרחא סילתא רק החר.פום את טבינים שאינם בינ1נים יבאו לא ש0אטראנה
 ער לע~ם. וה המנהנ לקים ראוי כן על נרול תיק1ן הוא ובעיני הכל שיבואוכרי
 עולם. ער אחריכם ולורעיכם לכם יעס1ר וה וכ1ת1ורא,

תתכב
 קרנ1ח יושכי כשיחות למעריב פנחה ב,ן לרכר שסרכים אותם פנים נלעל
 ואסורה, רא1יה ואינה בטלה לשיחה הכנסת בבית שיחחם יקבע1 אללפח1ה

 של רבור אסרו ו"ל ל1ריא אשכנוי 1מהר"י קוררייאר1 מהרר"מוהמקובלים
 בשסם; חררים בספר כתב כן לנסרי, הכנסת בכיתח1ל

תתנג
 בפת שלישית סעורה לעשות טחויב כשבת להיות שחל ראשון טובבי1ם

 שעם טוב יום לככור פנ.ם כל על אכן בש"ע. סהרמא"י כתב כןרוקא,
 סעורה ו'עשה סעט רק ימתין שחי'ת הסע1רה ראהר' כח,כ 1כסהרהלכאכ'לתי.
 בשאר אבל שנ' טוכ 'ום ככ1ר פפני הוא הס1כ הררך רוה ו:ראהשל'ש'ת,
 ברכה חשש טפנ' לשתים אחת סע1רה לחלק כן לעש1ת אין השנהשבתות
 פעכ יפם'ק ט1ב כיום אפילו פ:'ם כל ועל לע'ל. שכתבתי כסו צריכהשא'נה
 פוסק בש1ם רלשתמ'ם פצאת' שלא וטפני הסע1רות. ב'ן בל'מור אוכט'ול
 הסרר חבת מפנ. י"ט  סשאר פסח של ראשון ט,נ יום ב'ן חילוקשיש

 טחויב רפסח א' טוכ ביום שאפילו פשוט ל, :ראה לכן שניה רליל1הטצה
 ה1א שלישיח סע1רה שחיוב מפנ, הוא שהטעם לי ונראה בפצה.לעשוחה
 אנ, ראין.( אבותינו טמנהנ סררבנן רק אינם שני סוכ '1ם וח.1כיראוריתא
 רביצה. בנפרא כראיחא רירחא בקכיעאבקיאין

 לחבירו טוב מיום הכנהדיגי
תתכד

 הלילה. לצורך ראשון סוב ב'1ם והקר,רוח הקערות להר,חאסור
 דור'. !-י א4.(
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תתכה

 ער הלילה לצורך ראשון טוב בי1ם פים או ק לחמא אק והומסעם
 וכל הסטות, להציע וכן ערסה, כלא פפנו פעט לשתוח שצריך לא אםח*לה
 לטוצא, סוב וסיום שבת לפוצאי טשבת חפטוח להציע הוא נרול ראיסורשכ!
 ליל לצורך לטעריב סנחה כין הכנסת ככית הנרות להרליק אכל טוכ'ום
 בה סתפללין כשאין אף הכנסת בית ככור הוא ושעה שעה רכל שרישני
 נהנה חי' ואשתי שעה. כל להר*קם סותר בבית לאורן שפשתפשין הנרותוק

 הכנסת סכית נבוא שלא כרי הכנסח לבית שהלכה קורם רגל בכללהרליק
 ששיטש. ר' או כב' מועטת כהוצאה לקים יכול~ם 11 ופצוה אפל לבית פובכיום

תתכו
 שהסשרתות אלילה ער טוכ ר.ום שני בליל ערבית סתפ*ין אקולכן
 ברכו. החון שיאפר אחרי חיכף ולכשל חאש להבעירנוהנוח

תתכז
 פוכן. אש שני טוב יום בליל לו שיהיה כרי האש לכסוחשור

תתכח
 יאפר1 טלאכה שום הטשרחות שיעשו קורם טוב *ים שבתשת*

 ללסר פחויב בית בעל וכל 1סלכות שם גלא לקורש קורש בין הסברילכרוך
 חילול יהיה שלא כרי לחול קורש בין המבריל וברכת 11 ברכה שלו סשרתכל
 כצוארה תלוי קולר לאו ששם בביחו טוכיום

תתכט
 לעיל. כתבח. שני טוב ריום ערביח תפילתוסן

 העומר. ספירתדין
תתל

 ומהרש-ל בלכחש, החו כן שהי,ם, ולא לעוסי יכן כך היום לוסר"ש
 לעומר. לוטר ונכק לע1סר, ולא וכך כך רק לוסר שלאכתב

תתלצ
 רהינו הספירה ומן שהניע אחר לאכול להתחיל אסור חספירהבופן

 חומן קורם לאכול התחיי אם אכן כרינו. ששפור ער הכוככש לצאתקרוב
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 אכן הרק לפי חוא ק סעורחג נטר אחר לספור ורשא' לפסוק טחויבאינו
 הפפירה זסן שיהיה תיכף רק וה על יסמוך היא חסירים משנת רלאו נראהכעיני
 לסיחש ראיכא עסק'1 שאר או לימורו או אכילתו באטצע שיהיה בין.ספור
 ביהשבינו פעמ.ם כמה נילי .לבני ל' אירע וה ומכשול פלססור ישכחשמא
 הפסיר והרי לברך אסור היום ער בלילה 'ספור לא אם ואו ביריר סריןעל
 והוי סלספור "מכת לסחרת שנם ואפשר הוא רב כי ברכה שכר הפחותלכל
 שכח אם לברך לו אסיר הספירה 'טי ככל ראז חרא לתקון יוכל לאפעות
 ועור ~ה הפסיר והובים עשרות וכמה ברכות כפה וחשוב תא אחתפעם
 תטשות אינו טהסמירה אחר יום רלנ יאם חהתנה הפיטות שבחות שבערכתיכ
 היום בסרר טצאתי רכפירוש יום מם"ט הסטירה כל רבוח סצות שכיסלונמצא
 שניצול עליו שכתבו כר,ן לסופר הירוע הנר,ל השכר טלבר בטילה הספירהרכל
 ירקרק גפשו ואל ה' רבר אל החרר לכן רעים, מאורעות סכפה ההיא הונהכל

 היום בסרר טצאתי כך אחר הראו'. ב~מן לפפור נרולה ווהיר,תברקרוק
 כצרו. טעטו וכחב לילה שהוא אחר מלטפור כלל 'אחר שלאשיריך

 המךשד. הדלדיני
תתלב

 לנו שאין וסאחר הקבלח, פי על הפלין הנחת אשור "מ המוערבחול
 עליהן לברך שלא כעיני נראה מקהמ סכל הכי. נהנינן לא בנסתרותעסק
 ואם טעכבות איננ ברכות חי,ב בהן יש ראם ספק ירי לצאת אפשררכוה
 נכי השוסקים שכחבו כפו בעלסא לרצועות יחשבו הטה הלא בהו אשור'ש

 חם. ורבינו ררש", תפילין ווני שניהטניחין

תתלג
 גרול ברקרוק לא אם עקרם על לעמ,ר ואין נפישים הסוער רחולהנים

 כרקרוק ללטרם יראה נטשו על החושש לכן כשערה חלויים חילוקיהםכי
 לעשות שאסור סה בכל אתן אחר כלל רק חכם. פי על עניניו כל יעשה אווגמתון
 טה לכו על ויעלה נכרי יר. על לעשות בעולם היתר שום אין "שראל יריעל

 רשבים ופירש ורה עבורה כעובר הסוערוח את המבזה ו-ל חכס'נושאפרו
 הסוער כחול לעשות סותר האבור רבר רק המוער, חול סלאכת על ררייומם-ת
 פרונים. ישראל עטך צרכיכי

תתלד
 רטסח חטוער בחול תסיר להיוחן רנילים שירירים פאחר ורנקכורםפה
 פהרהק השיב כן האבור, כרכר רהף וטתן סשא כל בהם טותר לכןוסוכוח

 שסהרריש נראח שכחב הנ-ל ירירים זפן וטחוך הכהן שמעון ל0הר"ר ק"םשורש
 כ-א. שורש להריא טוכח וכן פה אב"ר היהההוא
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תתלה

 תורה בספר אחת אות רק להניה ראפילו בכחיבה יהחטיר ט סארסה
 שור1ת לכהוב שנוהנין ומה מצוה. ב. שאין סה לכתוב ראסור שכן כלאס1ר

 רפסק ועור טפש. האותיות בנוף ש.נו. רוקא רק שינוי טיקרי לא זהעקומוח
 שינו, ירי על אפיל. לכתוכ שאסור סה רכל להר,א תקמ"ה סיסן ערוךכשלחן
 א1מן פעשה שאינו שלנ. בכתכ להקל רנהנו כהנ"ה שם שכחכ ומהאסור,
 שלחן בעקבי לררוך שררכו כלבוש רק 11 קולא פו0ק כשום עור טצאתילא
 ראיה, שום כלי לקולא שהט:הנ רק כתכו לא ושנ.הם סקום בכל והנהותי.ערוך
 לאותם רק הכחיבה איסור לכחוב איכפל לא הפוסקים כל וכי כעצסךהנע

 אי; הע,לם בכל שלרעת, אתמהה מרוכעת או תסה כחיכה לכתוכשרנילים
 אשור. בכחב קורש ספרי ואפילו ושטרות יהשכע1ת הכתגים לכתוברנילות

 לנו שיש טעשי"ט כתכ כמקום לה המיוחר ככתכה וטרינה סרינה כלרק
 א.ן שלש נכי שכתכוהו כמו הפוער חול נבי וה חילוק הפוסקים כתכו לאולטה
 בטלאכח ארם שיחרר לי נראה לכן רפ"ר, סימן רעה יורה שירטוט כלאכותבין
 בפרקי ו"ל חכמינו שאטרו הנרול הע1נש מפני לפחית סלאכות חשארהכתיבה
 סובים ופעשים ת.רה בירו שיש פ. על אף הסוערוח את הסב~ה עלאכוח
 רק שיהיה כתב כאיוה אחת אית אפילו 'כח.ב ולא חבא לעולם חלק לואין
 הנ"ל. סשן להריאו"ל חכמיני שהחיר1 רברים סאותן שהוא א1 האכיר רבר לצורך שהוא בנפשושירע

תתלז*(
 .לטהר."ל פתילוח לקקן .רוחם 1רבינו יוסף נטוקי בשם התיר ערוךכשלחן

 הפת'לוה כל טוב יום קורם לעש,ת ולרקרק לי1הר יש רלכחחלה ל' .נראהא0ור
 אנש, 1שאר 1"ל החסיר א"ם ראיח' ,כן האחרון טוכ יום אחר ערהצריכים
 י:ם ק1רם כולם הפת'ל.ת עשה לא אונס 'ר, על אם אכן כן, נוהניןהסעשה
 לתקנם. מותר אוי ל1 ליתנם נותרות שתילוחל, .ש טשכנ.1 שאחר .ר.ע ואין והוחר ר. פח'ל.ח שעושה סבור שהיה אוטוב

תתלח
 את הטבוה על כ, וכטשתה כסאכל המ1ער כחול לענ: ליוהר ישסאר
 סוב,ם ופעשים תורה בירו יש אפילו הכא לע1לם חלק לי שאין אטר.הסוער1ת
 אותן נואלו מה ולכן וכמשתה, במאכל א1 כסלאכה שטבוה רש"יופירש
 שככ לא כלילה נם ה,ריר כיט, ערב ער, ולעבורתם לפועלם שיוצאיםעשירש
 ל'תן ולא פנה לבצעו רק ואיש עראי אכילת רק לאכול עצסם ספנין ואיןלבם
 בוא1 שתיכף בית1 לאנשי שיצוה ארם כל ירקרק לכן לנוף, ונם לנשטהחלק

 התל-י' סימן חטר גתאריגיגאל'(
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 ב' או אחר כום עם פוכן לפנ,ו וט,ב וטתוכל מת,קן ערכ סאנל יסצאימתו
 ניפו. הנאת על נוטף שכר 1יקבל לפחות יןטלא

תתלט
 קר,שת. עיקר טק,ם מכל ,משתה במאכל הטוער חול יעננ שפצוהואף

 'ם.ם. מבשאר .1תר בליפור1 להום.ף ש.ש הנשמה מצר רק הנוף טצראינו
 סרר כשסירר צ"ה וכרף ב. הליטור התטרת בחיוכ סאר האריך היוםובסרר
 להריא א.חא וב,רושלסי ם.1חר. חלק הט:ער חול לכל נתן המ,ערים לכלהלימור

 עסק, סחסח סררא להם שאין א1תם לפחוה לכן ופ1חוין 1שותין אוכליןיכ נת1רה ~1סקין 1שותין א,כלין ש.הי, כרי אלא הפוער כח1ל טלאכה אסורלא
 לפנות להם שאפשר שעה בכל רק בשחוק המ.ער בח1ל העח יבלו אלהיריר
 ילמר1. סעסקיהםעצטם

 המועד' הול שבתדיני
תתמ

 השנה שבח מש,ם נהנה אינ' סנ"ל רמהר". בפומא מר:לא כסהר,"לכתב
 ט1ער. כעעמ1 .הוא לאחרי: ט1ב 1.:ם לפנ.: טוב ':ם ריש הט1;ר חול טשבתכסו

תתמא
 חפם באורח סהרסא"' כתכ קהלת רות השירים ש.ר רהינ, הפנילותעל
 והמחוורים. סהרי"ל פ. על כמנהג:ו ורלא עליהם לברך שלא סנהנו ת"ץס,מן

 כתובה אם ר,קא התנ1 עליהן לכרך שיש לה: רםבירי לאוחן ראפילו לי1נראה
 .ש אם ירעחי ולא החון שסכרך המגהנ וכאיכה שם. כלא לברך 1טוכבנלילה.
 שאינה א'כה על ,חמה כ1לן על לכרך כפשיטות כתב ,כלבוש עיקר. והלפנהנ
 ח,,כא טפי ה1. קינות חי,כ רמפני 1אפשר שם. עין ספרים כהלכותנכתבח
 פנילות. פבשארלברך

 האחרדד טדב ידםדיני
תתמב

 'שתרל סוכות של אחרון טוכ יי1ם פסח של אחרון ט:ב י,םכשי:יע
 סנעל'ם, רק אטילו שיהיה טה יהיה חרש סלב,ש ל, לעשוח ותוקף עויבכל

 ומחמח הסוער בחול וספכר מקח א, סחורה אסור"לעשות רפרינאוהטעם
 המ1ער בחול וליתו לישא פה סתח1ן ל1 .ש סלב,ש לו לעש1ת להשתרל לושיש
 ראית. וסאר 1שש11. שמחה כ: נם לו יש ,כוה למלכוש טעות להרו.חכרי

 רק הי1 לא ועסקי1 שעתא ליה רחיקא רהוה אף ב1ה פרקרק ו"ל א"טהח0יר
 ספרים.כטכירת
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תתמג

 לאכול שלחנו על ירו ססת כפי ענ'ם ב' או ע:' לפחות יהיה ירכמתנת
 וכיתך ואשתך אתה בחגך ישמהת הכתוב שאטר סה לקים עסו ולשפוחולשחות
 רש-י ופירש שמח אך והית הנתוב שאמר פה ונם כשעריך אשר והנרוחלף
 בוסן רוקא קאי ןה שמקרא פי על ואף לשמחה אחר1ן טוב יום ליל לרבותשם

 יראה ולפחות כוה לסקרש ~כר לעשות טוכ טקום סכל קתם הטקרששבית
 פשוכח טין שולח'ן העשירים נוהנין ראיתי וכן לכב, למרי סשוכח יןלשלוח
 פ:כח. נבי על ין מנסכין ובוה תורה ללופרישלהם

תתמז
 טוב וביום אותוחיך הפיוט עשרה כשטונה אופרש פסח שלבשכיע'

 .הפיוט טחליפין בשבת אחרון טוב '1ם חל ואם נוראותיך איפת אוסריםהאחרון
 הפוער חול לשבת השיך הפיוט כל א1סרים עשרה שסונה 1קורם עשרהרשטונה

 ורנקבורס. ק"ק פה נוחניןכן

 לשבועות. פסח בין הנוהגיןדינים
תתמה

 אתר חורש סראש רק נוהנין אין חרשים פלבושים לכישת גלוחאיסור
 במהרי*ל טקום סכל איר ח1רש ראש ער כתוב ער1ך שבשלחן ס' על ואף41ילך.
 בכלל. ער ולא ער ערוך רשלחן רכלישנא ממילא חורש ראש קורםכתוב

תתמד
 יש שאם ~ה, והוא חרש ברכר לרון באתי רק ירוע'ן בה"כ תעניותרני

 שאינ1 טפני תורה לספר לעלוח רשאי שאינו כהן הוא והסנרק בהםמ'לה
 כהן שטע1ן עם למעשה פה נהננו וכן הכנסח סכית לצאת סחרב א1פחענה
 סנרק.כשחיח

תתמז
 ה1ולח סילה כרית 'ש ואם הם ירועים ו4ילך איר חורש טראשחוולחוח

 מפניהם. נרחה חפילהשל
תתמח

 רהש מהרהל בשם ערוך בשלחן כחכ א' ביום להי" שחל נעשר*נ
 לי ונראה אמרו, טהרהל כי הוא סופר וטע1ח שבח, לכבוד 1' ביוםלר,0תפר
 כי להקל לי נראה ררבהתא פלונתא רהש גב על האף טחירו, הוא כי סהרהוחףל
 יש ראם שכן רכל * נראה נם קרטונים. פנהנ רק ליכא ררבנן איסוראשלו
 החא אם שלפניו בשבת ללבשו מצוה יש בעופר בל*ג ~בשו חרש סלבהשלו

נחול.
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תתמפ

 התשסוט, היזו קרהמים והפטרח כחשים כבני הלא היא אחריחפסרת
 הסחוברין רפרשיוח הפטר!ת כשאר ולא הנ"ל הלא ספטירק סחובריןוכשהן
 וטררכ. טנהגים פי על פה מנהג כן פינה, רסליק בפרשה טפטיריןרלעולם
 הספרים. כל לשכש שרוצה כהלכ!ש ולא משה !מטה!מהרהל

 השבועות. חגסדר
תתנ

 אב*ר שהיה ו"ל סג"ל ישעי' טהר-ר הנאון כתב רשבועות ראשוןב*י
 פלובלת ףל סוהר-ש הגאון פפורי קבלת' לשונו, ווה ברכה עטקהנקרא ז"י שפ0ל אכרהם פוהר"ר החסיר אכי! וטפר בליקוטי! הקר,שהיקחלתנו
 לעשוח שלא ףל פולק יעקב פהריר הנאון ספי ער איש טפי איששקבל
 טפני והטעם הכוכבים צאת ער השב!עוח הג של ראשון בליל ולאכולקירוש

 יום בעור כשסקרש כן ואם תהינה חטשות שבהוח שבע כתיכשבספירה
 הספירה לאחר הא השבועות חנ כי הספירה יטי סם-ט. הפקצת אותוסחסר
 ומחסר החנ עצטו על סקבל א-כ וכשסקרש שכועות אינו ספירהוכש"ש
 ונסצא הספירח לאחר הוא השבועות חנ שהרי הספירח טיטי חסקצתאותו
 ראיתי לא כזשת אכן בליק!טיו. הנ"ל הגאון לשון כאן ער תסשות,שאינן
 אותם ובפרם הכי רעכרי אשכנו ארץ כארצנו אשר טעשה כעלי קשישירבנן

 ללס!ר עפרם על חלילה כל שעומרים בלילות ה' בכית העופריםהסרקרקים
 לקסן הכתוב הסרר ע"פ לוטר.ם והמה אמור פ" ה~והר בספר כם"ש הלילהכל
 יחטהסהו ואם ההיא כעח סאר ער קצרים בהם והלילות פרובה חסלאכהכי

 ליתן טה וסן קצת 'שהו באכילה ונם הכוכנים צאח ער אכילה והתחלתבקירהש
 כשוקא איכא י,סף כפה יומא הזר לא! 4א ו"י כאטרם הקרוש חנ *שסחחטק!ם
 לבא רחטנא .ל' גראה לכו הנצחי לביתם יעשו ופחי הלילה לחצי קרוב תצאב~ח
 קירחש לעשוה ומותר לשפים לבו שיכהן וכלבר ה0פעיט ואחר הסרכה יאחרבון
 *לה. השמשות כק קרי סראוריהא כי חשטשותמן

תתנש
 ובשושנש עשכים של בבש0ש הכנסת בית להשטיח נוהגק כתובכמהר"ל

 שבועות שחל וטהי הבתים כל רצפת כן לשט!ת טנהננו ואנו חרנל,לשטחת
 ול4 נהנתי וכן שבת בהכנסת העשבים להשפיח סנ"ל סהר"י הנהינ א'ני!ם
 בשגת. נכרי יריעל

תתבנ
 רשבועוח ראשת ליל כל עטרם על לעסור קכלה פי על שנוהנקחטרקרקין

 ומתחילק קטן ב~והר ח' רף רבראשית הווהר 0ספר לומרק חי,ם שקאורער
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 ופרשת הסנתא רב ער וכו' רכלה בלילו באורתחא ילע, יתיב הוה שסעוןר'
 לעשוח ער בראשית שפפרשח הפסוקים כל .אומר.ם לכם וספרתם עלאפ.ר
 פס.קים נ' וסררה סררה .מכל רבראשיח האחרונים פסוקים ונ' יכולורסוף

 פרשח וכל הש.רה סוף ער ישיר או נ"כ א.מרים יבבשלח והאחרוניםהראשונים
 סן תשא .בכ, הפרשה סוף ער השלישי נבחרש כן נם א.מר.ם :ב,תר:הפן

 משה אל טויקרא וב.אתחנן הפרשה סוף ער לך כת:כ סשה אל ה'ויאמר
 :ספר ספר סכל .כן הפרשה ס:ף ער שבועת טשכעה ובראה ,בשעריךער

 טתחלתו אומר,ם וכ'חוקאל ואחרונים ראשונים פס.קים נ' :כתוביםרנכיאים
 קרש, כה.כל מוה' כ' בס.טן כן נם א,מרים בחכקוק :כן ההפטרה סוףער
 רניאל קורם משל. איוב תהלים אחר יאסר מנ.לית החטש ההפטרה, סוףער
 ראיכה ואחרונים ראשו:ים יפס.ק.ם תהל.ם קירם כולה שיאטר מריתח,ץ
 השירים שיר כל לקרא נ"כ :טוכ ס"ח טומור כל ג"כ יאמר .בחהל,ם כלחש.אטר
 חיל טאשת לפחות יאסר הפנא, אפיםת מפני משלי כל אימר אינו .אם.טשלי
 המקוכלים של הסרר,ם משנ. מ:רכב ה.א ~ה סרר סופו. ער ל"אכימן

 ססכחא מכל יאסר כך ואחר כו. כל.לים שניהם וחוסרת ו"ל והאר"יסהררס"ק
 פוער ורע,ם נק"ט רומ"ן הסרר פ. על יאחרונה ראשונה סשנה סרר.רשיתא
 כספרי לקר:ת ליורע'ם יש הי:ם הא'ר לא ערין ואם םהרות, קרש'ם נויקיןנשים
 חררים ספר או מצוח בתרי"נ כו שהסרר אחר סספר או הרפכ"ם כררפ. על תעשה .לא עשה מצות כספר ילמור בנסתרות עסק ל. שאין .טיקבלה,
 פירוש עם בשכועות לאומרם ספרר כסיר.רי הנרפסים הרפב"ם א~הרוחאו
 גאנ. :ורלו, סוב סה הי.ם ש'איר ק:רם לטבול וההולך גבירול. בן שלסהר'
 היום שיאיר ק:רם לטב:ל המרהץ לב.ת הלימור אחר הולכים תלמ.ר.:כל

 פקהלת::. קרושה ערה שאר נהנו:אחרינ,

תתנג
 שבכתב. התורה כל לקר.ת שיש ה..ם בסרר כתכ רשבוע:ת א'.ביום
 עי.ח שאם תורה בשפחת פלקרוח כן לעשות ויותר י:תר הוא ט.כוכעינ.
 ..תר טוב כן ואם לחקין ..כל לא מעות הוי בוסנו שפו"ת קרא שלאהארם
 תורתנו. סתן כומןליסר

 זני. יום מטה וארץ ראזון יום "יים אורח פה הפיססדר

תתנד
 טה על להם ויש רשבוע,ת ראש:ן ביום חלב מאכלי לאכול ניהניןרבים
 נוהנין וין בכשר אלא שסחה אין ו"ל חכמינ. שאסרו מפנ. אכןשיפפיכו.
 אח הבית בני כל שיטלו לרקרק צריכין כן :העישים אחר,הן. בשרלאכול
 אחר להסתין להחמ'ר ר,ש לעיל שכחבת, סה ולפי לבשר. חלב ביןיריהם
 וחסאה חלב שאין חלב כחבש.ל וה 0נהג לקים יש שעות ו' לכשרחלב
 אם אחריי כלל כשר בלא אפיל. חלכ לאכול ר,ש כתכ היים ובסררמדן.
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 סולס ורטות גשר או סחלכ מ1ליתא לעש,ת סנהנני סנים כל 1על בגן.עננו
 תורה סתן כשעת היא ברוך הקרוש שקרע רקיעים לו' 1כר עליה שליבותסו'

 ויפה. סוב מנהנ והוא פלכר1 ע,ר שאיןלהראות

תתנה
 טהרש"ל התיר רואה: 1ישראל נכרי 'ר' על ראשון טוב כיום שנחלכהחוב
 ראסור ר.הסא לפום משסע שבמהרי"ל פ, על ,אף ע"ה, ס'סןבתשיבות',

 1"ל מהרש"ל כשם משה כטטה כחכ 1בן לה.תרא מרכריי שם הוארקרק
 לכן לשנות. ואין א,סור בו שנהנו כתב ערוך שלחן בהנהות אכןלהיתר.
 מורו עלמא כולי טוב .ום ערב בשבת נחלב אם אבל לשנות. ראין לינראה
 השנ'. יום ערראסור

תתנו
 קונה בק אכות בסנן ל,מר פה נוהנ.1 כשבת רשב1עוח שנ, ייםכשחל

 על כרפום שבא וכו' בםיני השמיע שבח ר'ום חרו: אבות למנן וארןשם.ם
 ארוך והוא בכתנ רא.ת. וה 1פיום הרכים את כו ל~כות א"ס החסיריר.

 מקמה, טשה ור' קמח. ר1ר הר"ר של אכיהם קפחי יוסף חרוזי, בראשיוחתום

 והטעס בשכת שהוא טיכ ר.ום שנ' ליל ככל לאטרי ונחיסר הסלךבעל
 בה שיש שב1ת מטלאכת כן יר' על לה:הר מרליקין במה אומרים אין שאוספני
 שיסברו לסטע, אתו כן ואם וכ:' ה:ר את הרליקו ערכחם עשרתםשאלח
 1ה פיוט נחוקן לכן וכייצא נפש אוכל בסלאכח ,יכשלו טוכ י,ם רקשאינו
 :ה סי1ט נתקכל לא ואיטליא ופולין אלו 1בנלילוח אבות. סנן בברכת שבתלהוכיר
 שיש טפמ בשכח שחל בשבועות ראשון חרו: ל1סר פה שטנהנס רקלאסרו
 שנוהג'ן כתב ובמהריל הקר1שה. תוית:1 למתן וכר שהוא בסי:י השסיעב,

 יהרמ"ק הרר"ק כ. 'פלא וכעיני שם המחבר שנקבר טפני כסננצאלאמר,
 כספריהם. שכ1חבים לעו פלשון כרפ1כח צרפתים היוה;-י

תתנז
 שאחר כשבת ,סתחילין פרקים בו אוטרים ~ין בשבת שבועוחכשחל
 פרקים נ' שגת ככל בתטוו ,-ו ער וטשם פרקים כ' שבת בכל ל,פרשבוע,ח

 ער ואיטר,ם בשבועות לאו0רם מתחילי; ובהירטש טלאומרס. טססיקיםואו
 פרקים. כ' בתמו1י"ו

תתנח
 .ום ה'ה שהוא הסוער חול כסו ובהספר בחענית אסור רשכועית חנאסרו

 חשלומין להן ש'ש עצפו נרנל הקריבו שלא הקרגנות כו סקריבין שחיוטוכ
 לכן סוכ יום כולם הם ימים שהשכשק הרנלים בשאר כן שאין טה שבעהכל
 נחן. חסור חנ אסרואין

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



 אומץיוסף1%
 המצרים. ביןדיני

תתנט
 סרניאל. להם סטך ו"מ להתענות נ"נק יש חמצרשבין

תתס
 אם בירו היא שעבירה לי נראה הין על הטוון ברכת לברך שררכומ'
 טסחסיגא לא ואי וין. סכשר נוהר אם אף הין על לברך חטצרש בין.טנע
 הין על לכרך סותר חספסקת סעורה קורם באב תשעה ערב אשעואסינא
 סרינה. חסר כסו או רהף שכר כוס על לברך שטוב לי נראה סנים כלועל

תתסא
 שהחינו לכרך המיקל כתכ פשה ובמסה המצרים בין שהחינו טברכיןאין
 רסצוה לי ונראח חסירש, פספר עצסו וססך הפסיר לא חמצרים שכיןכשבת
 בספר נאטר לא ואלו בשכת להיות שחל באב כתשעה ואפילו בוהלהקל
 בתשעה הלא בשבת אבילות שום ינהוג שאיך לוסר פעצסו ראף חיהחסירים
 שלסה כסעורת אפילו שלחנו על סעלה אסרו בשבת להיות שחל גופובאב

כשעחה.
תתסב

 הטצרים שב? בשבתות אפילו אשור נוהנין חרשים פלבושים ~בחשאכון
 נרול. לצורך לא אם טגע*ם רקואפילו

תתסג
 שאותן פעטים כפה ראיתי חורש ראש וקורם כתטו: הן אחר טילהכשהצ
 אחר במילה ולשתוה לאכול רשאין אם טפוקפקין היו וין כבשרהנוהרים
 בן נם היו הייה ער שכת מוצא' סעורח נסשכה אם וכן ערבית,תפלת
 אחת פעם ברבר איסור נהנ שלא מי שכל פשוט נראה ולרירי וה. כענקנבומן
 חטנהנ חורש ראש אחר אכן נרר, פחטת רק איננו הענין שכל להחפיר לואין

 שטתפ~ק. ערביח תפילת ל~טן הסעורה להפסיקפש,ט

תתסד
 טסני * נראה ח', ויר לפינחס ספסירין או סחולקק ומסעי טטותאם
 שטפטירין טחוברק הפה האם טטוח כפרשת רש"ח סשן להפטיר להתחילשנוכל
 יר0יה רברי וחינו פינחס לפרשת רש"ח בסיפן להתחיל צריך או שטעובהם

 ספות. בפרשתהנרפם
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 חודש. ראש שאחרדינים
תתסה

 יותר אפיל, הקרואים כל כשר ישיאכלו פילה בסעורת פה פשוטחטנהנ
 בכשר לטעור סתחילק באב תשעה ערכ יאפילו וחרש ראש אחר אסילוטטנין
 נרולח. מנחה אחר סטוך ומפ0יקק חשות קורםו*ן

תתסו
 נים לאוטגש חורש ראש אחר לחח שנהגו ערוך שלחן בהגהתכתב

 ראיתי חכותב אני אכן התענית, לאחר סוכנים שיה,ו כרי חרשים כליםלחקן
 במעשיחן, מחמרקרקים רק ראיתי שלא ואפשר בוה, סתסירק חורפיביסי
 להחטיר וטונ הטנהג 16נות אסור ק ואם בנו ננעו חטנהג שספני כטרוטניאכן
 ראפשר. בטקום בוה ל0עם סוכ ופיהו בה ססים בחגהה שםמ

תתסז
 ין שטרי של שרף טין חורש ראש אחר שנ~הרו ראיתי חור"יביטי

 שהוהיר רפה אב"ר ףל הירץ סה,ריר הגאק טסורי השסעתי עצמוכס*ן
 מפנ, חניוחיהו תרשי על טתבואה שרף הק .עסרו שלא שרף יןלטוכרי
 לה שאין נרולה חומרא הוא וה ובאמת ק סשסרי שנשרף שיאמרו עקסראית
 שטעתי ולא הסנהג נגר חוא פח חכסינו גו  שטקילין סין שרף הין אכןעיקר.
 ראוה.~ינו

תתסח
 איטור כו נהגו ,סה איסור שום בו מעינו שלא פי על אף ין שלחוטץ

 רנים שלפניו בשבת סבו1לק אק נ' כיום באכ השעה אירע ואם בכלל וו' אבסו'
 ותן בשר ריני שכל וספני בח,ל לאוכלם שיותרו הרגש טפני ין שלבחו0ץ
 אכותינו טנהנ נכיחו שנחנו ופרם פרט בכל לוטר שיך לכן סנהנ רקאינם
 עוקץ. כשום לשנותם טהס לווו ואקתורח

תתסס
 אכן חורש. ראש אחר עץ לקנות שלא פשום בסנהנ ראיחי חיפימסי

 חכסי טקפירים היו החטה שביטים ירוע והרכר אעשח ופה סקילק רביםעהה
 לענ* אוהו תתגו מסנו לקחוהו עץ שקנה ומי חרבר על טאר נפש גוחיעירנו
 ננרו. להקל לנו אין טקום פכל לי נורע לא טעסם ששורש סי על ואףהקרש

תתע
 שפעו. להפטיר והיקק פי על פה סנהנ בשכת שחל אב שרשיאש
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תתעא

 הכלה אל הכתולות ייכו שלא פש1ם המנה: וה כשבת שפינחויץגשיש
 שיר. ככלי אוכסהולות

 באב. תשעה ערבדיני
תתעב

 תששק ערב ללט1ר שאס1ר ופנהנים טהרי"ל כשם ערוך שלחן כהנהוחכתב
 הוא אם ואפילו :1פ.ה באב בחשעה ללמ1ר שאס1ר מה כל חצות אחרבאב
 כר שום לכ על 'עלה והא.ך באב תשעה רערב היום כל אס1ר והט.1לשכת,
 1חוקית נרולות צרות לאב1תינו שנעשו כיום לטיול לילך .שראל כת א1.שראל
 הרכים בעונות.נ1 הוה המר ב:לוח היר1ת את ס.בליס אנחנ1 הוה הייםוע,ר

 כ:ל1ת. עסנו הילכתישכינה

תתעג
 הרכר טוב לא המססקת סע1רה קורם באב תשעה כערב שנוה:יםהסע1רה

 כל ועל היא חסירים סשנת לא1 ממררש סמך מהרטא-' סצא אם ואףכעיני
 מעם רק יאכל לא 1לכן מלאה בכטן א1כל המססקת סעורה יאכל אםפנים
 רק הטפסקת סעורה ההיא הםע1רה תקרא לא 1לרעתי עראי אכילתפועיר

 כ1ה שעובר 1:טצא י1תר או חכש.לין ג' בה אכל ככר וחרי לההק1רסת
 אחר טטוך א1 בחצ1ת סעורח1 לאכול טוכ לכן מיתה. שחיב חכסום רבריעל

 כינ1נ.ם תכשילק כ' לאכול סוחר רק המלך במערנ. לא היא ואףחצוח
 רעכ. כמעם יהיה הטפסקת כטע1רהואו

תתעד
 הסוסקים כתבו לכן לומן רשאין אם ספיקא קעח איכא הטפסקתכסעורה

 11 בוית וא' וו בו1ית ב' רק אחר בסק1ם האוכליס ישבו שלא תרכרשט1ב

 יה. ספק טירי לצאת כר.וכיתא
תתעה

 בעונות.נו לב בשברון הפפסקת סעורה כסוף ביתי לבנ' ל1מרמנה:.
 מהוריר פ"ו עירנו שנא1ן וכטר.טני סקרשנו. כית לחורכן שנים וכך כךעתה
 בכל הח1רכן שנות מנה השנה שבת1ח בכל שררש הנרול הררשן ו"לעקיבא
 ח1ון. שגשבתררשותי1

תתעו
 מתחתית בעיר הטחופים שוקים בבת. לילך אין באב ותשעה כפ1ריםבי1ם

 ו"ל לוריא פשה מהר-ר הנא1ן יר ככתב כת.כ 1מצאתי 1:לין, שקוריןהרנל
 הכ. אפילו בבנר פחופים ובתחחיתו רנל של כעליונו רק עור של אינסשאפיל1
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 חפוט אכן החלכה וראיחי. ונטוקו סעס1 הנ"ל נאק כתב השסחאסורים
 סלכהנשכח

תתעז
 ללכת כפורים ביום אפיל1 הטקילין בעינ.הן 1גרו*ם טובים רכיםר"אתי

 באב בהשעה שכן יכל הנשם'ם שעת הוא אם בטנעליהן הכגסח - ביתער
 1נם לאיססנש סהר-ל בשם כך שהתיר סהרסא-י גרול באילן עצסןותולין
 עהפש הסה אשר הרכר ט1כ לא כי לי 1נראה בלבוש1 אחריו נטשך יפהטהר.ט

 קרהפ ביום כוה נר1ל איסור רבר להתיר האחרונים הנ"ל לגאונים להם חסכי
 פוטק ובשום בגסרא ג1כר שלא סה עצסם סלבכוה

 טקמא-

 עיקר ,ראי אושו
 סך בראשו חטטין ל1 שיש טי ו"ל חכמינו  שאטרו פה על כנוי 1ה ריןיסור
 לתענונ רק איססנים של פירושו ראין לרין 1כינו 1טעתה חהששין ואיןכררכו
 בעלטא לתענ1נ אבל אבר לרפ1את רק אפיל1 לרפואה צריך שהואאלא
 הלשון השתנוח ורוק חלילה, להתיר כעולם פוסק שים רעת על עלהלא

 לנו להורות טהר-ל שכחכ פפונק בסקום א0טנית לכתוכ טהרסא"ישרקרק
 שפ"א סיטן רעה בי1רה ועין ראכל, ברחיצה האסור כאשטניס רוקארהתנו
 רסילתא ופסקנא ירחץ לא אם סכנה ליר. שיכא התנו אשטנש ספרששהן
 אבל גבי אם לכן בכך, מיחוש לירי וכא חרבה סצמער אלא סמש סכנהרלאו
 בעולם היחר שום ראי3 החט1ר כס1ר,ם 'ום נכי שכן וכל שכן כל כן אסרוהקל
 סה ה.תר לו לצרר יכול 1כיהצא סורגרא בעל 1ראי מיחוש. כית כאן איןאם
 אנפליאוח ירי על שאם בעצטו ישער פורנרא כעל ואפילו לא רעלסא אינשיאבל
 לנעול להתיר לו אץ סמיחוש רגליו לה'ציל יכול פילץ שקורין נסטאשל

 הניתן כ~ה קרוש כיום ירא האלקים אח נשטע הכל רבר סוףטנעל'1.
 טצוח1 לעיקר חכחוכ ש,וסר כסה תלוי כפרתו חמקר עונותינו כל את בולטחול
 גם הסנרל רנעילת ףל חכטינו כ1 שפירשו נפשותיכם את 1עניתםרה~נו
 לא ואם כפרה לבקש רעתו על יעלה איך השנותם כל יקים לא 1אם עינויכן

 והלא ושלום חם יטיו כל הארם ינע להבל כן אם חשלום חס כפרה לויהיה
 אחת שעה סשיאבר חוה בעולם שבעולס היסורים כל לסבול לארם ל1סוב

 וכל הארם בגלנול לחוור נשטתו שתצטרך א: הבא העולם של רוחטקורת
 בספר כרפפרש ההוא לצער וערך שיעור שא.ן חיה א1 בהמה בגלנולשכן

 הכנטח לכית ה*כתו שעח אחר רנע הנאת כשביל עולסו יאכר שאלחררים
 לצורך לא אם בכך יקל לא טקום טכל כך נל חפור שאינו באב בתשעהנם
 סאור. נרולצער

תתעח
 תרגלק הטנעלים שחולמן עק טכש1ל *רי עור כאין 11 קולא 'ףועל

 וה ואיסור נסילה בלי כך אחר להתפלל פשוס איסור וה ורבר ביריהםאותן
 בלי ולנועלם יחולצם ניהרק ואם לרוכן בעליתן כהנש גב' רניל כן נםהוא
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 אם איסורא איכא טקום רסכל פינץ סהרים סתשובת טשמע כלל חירסיוע

 לי ברירא ולא וסנרל,ם סנעלים בין חילק שם אכן הכנסת בביתנשארים
 רערבית התפלה ק,רם חולעם שאם לי ,נראה פעשיהם. אין סנר*הםאופן
 .וב.ני היר סי,ע ב* ה'ום יציאת רערבית התפילה אחר ונועלם היוםכניסח
 אכן הכנטת. כית ביווי כאן אין בהם שייסת עין שום טאין בחור הטהביני

 להניחם אסור וטהרה קר,שה כו לנהונ  שצריך כפורים רביום כתבבסהר"ל
 חכנסח.בביה

תתעט
 שיצא קורם הכנסת לכית רנכנסין שבת בסתאי באב תשעח חלוחם

 מפנו שיקחם נער עס, .קח רק הבית טפתח יחף ללכת שלא כעיני ט48חשבת
 כנ"ל. בח,ר ישיטם או הכנסת בית לפתחכחגיעו

תתף
 שכתבת. כסו כפורים כ',ם כרינם באב בתשעה ונטלה רחשהיק

 ררבנן. איסורא שהא טפני לחקלואין

תתפא
 שכינה קורם יאמר אל בלילה לכן כלל בשלום שואלין אין באבבתשעה

 .ריעה טחסרע כן שיאמר ,מי כנהונ טבא 61רא יאטר אל ובק,סו סבאלילא
 רפה. בשסה הכב,ר ספני חברו לו'שיב

תתפב
 או תיכה על שוככש והמרקרקרם בשכיבה חנאתו ל0עט לארם"ש
 פנים כל ועל ,כסתות בכרים שטמעטים ,יש טראשותיהן אבנים ורקאצטבא

 באכ. תשעה י,ם קינות אחר ער הטטות להציע 'תנולא

תתפג
 להקרים הח~ן וטכריחק והטורוין חע,ת ער כקינות להאריך טאר ליוחר"ש
 ב.ח יצ"את אחר ת.כף פסיחין רעלמא רובא כי חרין את ליתן  עתירקסיוטם
 שחיכף רבה לאשורא עור באק ~ה ופלבר טלבם איקינו מת חורנןהכנסת
 אכילתן קטנים *לרים לבשל אש הטשרתת טבערת הכנסת כית יצהשתאחר

 הוא נרול ואיסור סשכח אכילה כל' כל טריחין א' כי,ם הוא אםוכפרט,ת
 חצות. קורם פלאכח שוםלעשות

תתפד
 קורם הס~11 בברכת נחם יאפרו באב בתשעה האומים שלה אוי~רת

וסנונ
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תתפה
 שהוהר וסטרים בסנעלש באב בחשעה היום כל לסי, ההיכיםאותם

 על לנחסה י~כו לא כראף מחאב*ם שאינם אחר בוראי חצות אחרהרבר
 חלילה. 4י ערבית אחר אפילו חיתר שום אין כי ונו' טשהש אתה שישוררד

 חצות אחר חיוב בה שאין לארן פ'שיבה נשתרבכ הוה סעות טנהנולרעתי
 ה*לה. ער היתר שום אין צבור תענית לכל חשנריםאכן

תתפו
 אוחם שכן וכל באב כתשעף נרול אשור הוא יחף אפילו כעצפו הטיולונם
 וברברים בקינות יתעפק או וירום ברר ישכ רק לנחסה ~וכין אין שבוראיהשוחקים
 קרקע נבי על היום כל שיחשב וסי סלבו חאבל י0יר ולא שבירסיההרעים
 שנש. כטה נהנתי וכן סשוש אתה וישיש לנחטה י~כה אלקינו בית*שריפח

 ש האלה ביסים מלקונן יפסיק לא בלכבו ננעה אלק'ם ש'ראח טי כןעל
 לבחשה והינו ראשנו עטרת נפלה חשכינה ונלמו ותפארתנו אלקינו מתחורק

 הולכים היום עור אנחנו אם ראיה וחא ה4ימות בין ולקלם ללענולכ*טה
 אוחנו וזורקים נבלות ושאר כלב.ם אותנו ק,ראים נכרים של קריהברחובות
 יט בכל שינו וסשניח לנו עוור הוא ברוך הקרוש אלטלא ובאבניםבסיט
 הוה חטר בגלות ספניהם לעסור שנוכל לנו אפשר 4א שעה ובכל עתובכל
 "שחיחך. ולא ירפך לא אותנו הבטיח כי נוים עצת הס,ר ה' תפיר עלינו קיםכי

 סקום של רצ~נו ק,שים אנהגו אם עינ, סשגיח איסתי כתב ח"ם דרךובספר
 ואררבה אררבה עלינו "שניח סח סמני לבנו בשרירות חוימם אנתנו אםאבל
 אותם פקרבינו הרע הטנחג לבער ראוי ע-כ רעות נוירות עלינו "שלחההא

 כאילו באב בתשעה וסשסחים לחבירו אחר וטכין שזורקש וסשרתיםהנערים
 חכטי על וה על להשגיח וטוטל הקינות בשעת שלנו הכנסת בבית סוכ יוםההא

 נשיאת יחיה ואל. בנופם פחשעים לאותם %1קוה ולקנוס נרר לנרור הרורוסרנם.
 וכף. טוחה ואעו לסחות כירו שיש טי כל ירוע וה נרברפנים

תתפז
 בחשעה אפילו יום של אבילוח טפני ומן סכשר באב תשעה בסמאי*והר

 בכל באכילה הססעס ראו נרחה כאב חשעה אין אם שכן וכל נרחהכאב
 סשובח. וה חרי ליה ראפשרטה

תתפח
  טחענה אימ אם עשיף יום חצות ער לסחות 1" סבשר *והר 'שנם

 ועשירי. חשיעי סתענק ופרקרקק וח וטןער
תתפט *יי עי י מחה8 ששח ימש צטב יב חזשב

 שרי. הוא נרוך להקרחצ ותשבחות שירוח' רק הין במשתח לזמראסרו
 כהשלו צור יגרל עולם ארק כנת התשלה סתיקון שאינו מה ררוקא *ונראח
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 ספנ' נטור אשור הו, בשפוה'1 השכיבנו וקרהפח קר"ש אבל וכיוצאאכלנו
 קש"שי טרבנן פעטים כמה וראיתי כסתלשץ נראה גם לבטלת ואצםחוכרמ
 דעונם ניאוף ישירי גכרים שירי רהסוסרש שנן וכל כנ-ל ב41זזסריםשגערו
 לחרבן. חכר חחיוב  פלבר סגשהשגויל

תתץ
 אשריס  יוסף הבח ולרעת במשתה לשטעם  ראסור ומר יו4 שכןיל
 שהעשירים פה נרול לאשור בע'ני נחשב סאור סה  לכן סשתה בלאאפילו
 ולהתיהר להתענג אלא ~ה אין כי שיר כלי ללמרם נגן יורע לבנותיהםשוכרק
 ע"ל.בם

תתצא
 ה-נ, רסילוי רלישנא ,נראה חחורבן, טחפת שחוק פיו לטלאשלא
 שנ,. טכע ההרגל לו שיהיה ער וה על כקנם עצמו  לענש וטוב קול.סורסח
 איסור ככלל הוא הלאכין שהענין סג"ל טהר"י ררש חחורבן אכילותוטלכר
 שכינה. פני סקבלין שאק*צנות

תתצב
 אינם ראינשי שרובא לחורבן ~כר בבנין לעיות העולם טעותאכתוב

 נוהנין כעיניהם סהררין וקצח שחור כצבע כן שכתבו טה רק ~כרון שוםעהשים
 סקום להניח הוא החי,ב ועיקר טפחים, א: טסח רוחב כטלא שחור צבע14שוח
 לעשות רנילים שחור צבע רהאי כלל צבע ביי אסה על אסה כשיעורפנף
 ננר להיות ראף ההוא והמקום כלל. לחורבן וכר סשום בו ואין לנף כןגם

 ספתח יטעלה והוא ספש ספחח ננר טנמן פה הקשן הכנסת במת הוא זכ[הפתח
 שם ררך להביא האנשים הכנסת לכית הנשים של הכנסת טביתשיוצא

הו~
 כס'ר טוחה שאינה אבנים חוסת ויותר אמה על אטח שם שיש לסילה

 נבה. עלכלל

תתצג
 לנחטה, ויוכור החורבן מן רעתו הארם יסיח ועשירי תשיע, שעברואחר

 מהו וין טבשר הנוהרין אותם שאפילו בתשוכוהיו סההש"ל בתב קוטפני
 החרה שאפילו שם וכתב ישירי אחר ק נם גוחוין אם עברי יאות לאבתסוו
 ראיה עור אביא הקטן ואני בטעות. טנהג רהף משום כן לנההגים צריךאק

 כו הכל שכחב סה והוא חיווק צריכק אק כי אף חנ"ל חגאק לרבריסבוררת
 באכ כתשעה ולמעלה טהטנחה ראשן רוחצות שחנשים קרום טנהנ לשונוווה

 נולר המשיח כי בהנהה שאטרו מסה לטובה וה הנהיגו הראשונשווקנים
 לנואל לעשות צריך כן ולאב.ל,ח לחורכן וכר שעשינו וכטו ביובכואשעה
 אחר שהאבילות פוכח פ~ה כאן. ער הנאולה, סן יחיאשו שלא מףולפ2חם
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 וכו' לנשים אלא ה,צרך לא האות שוה שם שכתב ואף איסור, היא:סנה
 הרח,צה שהוחרה ראחר נשמע וסיניה ע"פו באב בתשעה לרח.ץ רהינופשוט

 ראנשים שכן טכל לאנשים נמור איסור שה.א פ. על אף לנשים כאככתשעה
 יו"ר. אחר הנאולה לוכורסחויבש

תתצד
 ההפטרה שם על נחמו שבת באכ תשעה שאחר שבת ק:רין והשפני

 שם על כן נם שנקרא שובה משכת חוץ השנה שבת,ת כשאר כן שאיןמה
 שבחוח טבשאר יוהר כו להתעננ :ראיי ובומרה בפיוט בו וסרביןההפמרה
 סוב. כיום לעשוחו שמצוה שועיכ כן כתכ וכןהשנה

תתצה
 רלא וא.לך עשר סחפשה לומר רצינם וא,לך מכאן ו"ל חכמינואמר:

 צריכק שעות ח' ל'שן רש:ת לארם שיש לעיל שכתכתי פה ולפי יסיף,מ:סיף
 'בטרינות או ישראל בארץ להש:כנים אלא נאפר לא הוה נר,ל שעונש ל:מראנו

 לנל'לוה אכל ט": אחר שעות טח' י:חר אר:כים הלילות ששם א*הססוכ:ת
 הנר,ל העונש נאמר לא שעות סח' יותר אינן כמעט ט": אחר שהליל:תאלו
 שעוח טח' פועטח ששינת: פי על אף להשכים הוריו טקום סכל אכןהזה.
 קריאת לקרוח כרי שחשכה קורם לישן ילך לא סנים כל ועל טשוכח. ~ההרי
 כרלעיל. בעונתהשפע

 איתונ לג1 יס ארגמס ל4הא הרנ"יס לאיתן יגצ 21ן,ן ססשמשת התשוג4 .ס' נצ השעה יצ4רא4ר'
 התשונה. לדרגי נל*ס קצה "ג4וג 81ננן צרגעיס ה"וית י11פ4

תתצו
 ס, על אף כ. יום ארבעים להתענות מתחי*ן יש כאכ תשעהאחר,

 פכל אל,ל פריח התחילו בהר ע"ה רכינו טשה שהיה רצון 'סישארבעים
 בפהר-ל שכתוב כטו השנה וראש כשבת להתענות אסשר שאי טפנימקום
 רצופים להתענוח רצונו שא,ן :טי כפורים. יום עם שיכלו כרי להקריסםצריכין
 כאב. תשעה אחר תיכף שיחח,לצריך

תתצז
 החסיר שסירר התחינה אכילתו ק:רם לוטר טוב לתשובה תעניוחבכל

 לעיל. כחוכה היא הלא תשובה לכעלי י:נהרכ'נו

תתצה
 כ' שיתענה לו טוב לבריאותו סויק התעניח שאין בעצט, שיורעופי

 סכשר וה' ב' ימנע אם נם כחורש אחר יום פלהתענות יסח,ת אל ולפחות:הי
 'היה ההוא והיום טוב סה לעיל שכתכתי כסו לח:רבן וכר א' ביום ונםותן

 %ק הטקוב*ם, שכתכו כסו קטן כפור יום שהוא חורש ראש ערכרוקא
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 אם אכן שבת. כערב פלהתעגוח יטנע אל גשבת חורש ראש יהיה אםאף
 פמש ר"ח ערב יהיה לא שבת כערב יתענה אם שאף א' ביום חורש ראשחל
 טור,ם ~בר וכר השבת ככ.ר פפני שכת בערב ולא ה' ביום להתענות 'שאן

 ה'. ליום אסתר תענית שסקרשש א'נץום

תתצט
 וכל שבת בכנ.סת התענית .ר. על יצטער שיא בעצמו שי~רע מיאכן

 כ:ה שלאיש לי נראה שבת בכנשת החעניח ע"י לו יהיה לא צער ישוםבסאר אכ.לחי עליו חערב התענית ירי שעל הרבה לאכול כלל תאכ שאינו פישכן
 :כל חורש לראש ספוך כשאינו :אפילו שבת בערכ יתענה אם לו יאמרקרוש
 א'. כיום הורש כשראששכן

תתק
 הפ:קקים ברברי ונם אהררי בתלטור שקשה טה יתישב והונמ*ק

 מהו שבתא כפעלי בתעניתא ריחכ. רב ב. בגי הני בעו עירוביןרבססכת
 סעשה אנש. רררך פיניה ראיה רס"ט ס.מן חתם אורח בטור ותגיאלאשלוסי
 רר' רתענית סירושלם. ראיה עור הביא יופף והביח שבת. בערבלתהענות

 תעניח בססכת ו"ל חכטינ: שאמרו למה קשה ווה שכת ערובי כל ציםאמן
 יוסף והבית השכת, ככור פפני שבת ,בערב  מתענין היו לא מעמרראנשי
 בערכ להיות שחל כטכת כעשרה  שאפילו פררכי כמם הנ"ל נסיסןהביא
 כרי ר"י עשה שכן וכתב הכנסת לבית שילך קורם החבשךל לסעום מצוהשכת
 ולא רחויה ההיא שסברא פי על ואף מעונה, כשחוא לשבת יכנוסשלא
 קבלתו 'ר. על רק בעולם חיוכ שום כו שאין כתענית ואפילו כיתה לןקפסא
 להתענות איסור קצת ריש טוכח מקום מכל לחשלים, סחויב כן פי עלאף

 יוסף וכית וטור עירובין בטפכת שאומרים למה קשה כן ואם שבתבערב
 שתענונ ארם ריש ארם  שהוא פה לפי רהכל שכתבחי ובסה ל0עלה,שהבאתי

 שפיר. אחי בהיפך שטבעו ויש היום כל גשהתענה שכת בליל לאכול יותרלו
תתקח

 סיוחר כחרר ההוא ביום יתבורר אם חורש ראש בערב להתענות"רניל
 ויחעטף ויתפלל ילסור רק קלה סשיחה אפילו העולם ענתני סכללפרוש
 כתוב בר"ח חלקג טוב מה ררכיו לחקן בפעשיו ויפשפש ותפיליןבם*תו
 לעשות יכול להתענות יכול שאינן פ' ואפיל: שבוע ככל כוה יום לעשותשיש
 ולפרחמ כנ"ל להתבורר רק להתענות כו החיוב אין כי כנ"ל לעתים כוהיום

 או חריכה מסת נפשו לשובע לו הצריך רק אולל אינו ואם העולםסעניני
  שכתוב כמו התבוררותו וכות נתבטל לא כוה עטו אחר חבשיל לו צריךאם

 הראשונש ברכרי שתסצא מה כל לשונו ווה התשוכה בפרק החרריםבספר
 לטי אלא נזכרו לא עינוים חזפסקת וחרחים שלנ קשים ושורים עק עלחוכהות
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 היא ואת ה' תראת רעח ויורע אומנתו שתורתו מי אבל בת:רה עמלושאין
 סבני יתרחק השכוע מנ אהר י:ם אך סלימור. יתבטל ,לא יחלש לאתקנת.
 כיום לפניו עיטר כאשר בו פחשכתו וחחקשר קוגו לבין נינו ויתבוררארם
 אביו. אל והבן רכו אל העבר ירבר כאשר רכות לאל ךרברהרין

תתקב
 שכתב ררך על קרוש י:ם ח,רש ראש ערב ככל שעושה מי פהנ"ל"סוכ

 סיסן 1"ל האר"י בשם שהרפש הש:בה תיקוני בסוף ו"ל עפנואלפהר"ר
 אוכל ואינו שלאחריו הלילה עם קרוש י:ם השחר סעלוח שעושה שמיכ-ה
 לל יראה החשובה נש' ולפחות אחר טכרת ל,ה פלמך נפשו לשובערק
 לו. אפשר אם כזה קרוש יום לעשותארם

תתקד*(
 לשינה סגולה שהוא טעיטר שילמור ש.נה לו ימא שאם הרבר1םוב

 *סור וגם השינה להעביר מסונל העינים רחיצת נם בר"ח שכתובנטו
 רם.בקול

תתקה
 ה' לרבר הפקשיבים יחר גם ורעש אחים כשבת נעים ומה ט,בשה
 כ. פשנתם יעורו יעוורו רעהו את א"ש לטען כזה ביום לטצותיווהחררים

 שינה בלי הלילה וכל היום כל עפרו על לעפור אפשר שאי כמעט יחיריארם
 לסק בחטרה הרבר טוב זה ומלבר להקיצו אתו אחר לפחות שיש לאאם

 וכתב הומן. וסומי חכיריו ומוסי ס,פיו יוכור אחר וכל בטעשיהםיפשפשו
 ער לו ישיב אל לחכירו אחר טוכיח שאם כצפת חברים שתקנתבת"ח
 טעוחו וטחויק פעשיו רוע על להחנצל העולם סררך כי ימש נ' כלותאחרי
 סיר. יתנצל.אם

תתקו
 חורש ראש בערב ימש כטה הקרושה בערה כשנתתערנו לניר,שטטוד

 כטו עניגש באיוה חשובה ררד להם הוריתי כן 'רי על אשר הנ"לבאוסן
 טאלקי הברכוח כל לומר ערוך שלחן פי על הסכפתי בהקרמהשכתכחי
 אכן בו, ומה1א אזרנו ולא לבשנו ולא .שננו שלא סי על אף ואילךנשסה
 בשינה ההפסקה רוקא ולא הברכה נורם היום אם נסתפקתי התורהככרכת

 לא להקל כרכות שספק וספני הכרכה נורמת משינה ההפסקה רק או לאאו
 הכנסת בבה( רם בקול אותם כשסכרך השפש לקול לכהן רקרקתי אכןאמרתי
 בחם. לצאחכרי

  אדג. וק 18 ארוש*(
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תתקז

 צורן שום בה שאין בטילה ה2'הה מטיילחהר תענית ים ככללפחות
 שלי חשובה בסרר שכתבתי כט: להכנעה אלא אינו התענית שעיקרלפחיות.
 לנעורח כאש לתענית שהשחוק בפ.טי :טרנלא טשחוק וי'רות צריך.כיותר

 טחשבמז שטוצשו כע1לם רכר ואין הלב להכנעת אלא אינו התעניח עיקרכי
 ווכר הארם אין .סמונו לניפ. הצריכ'ם מחשבות שנם כהשחוק טלכוהיראה
 השחוק. בשעת כללבהם

 לו~ונו: ו~ח נ41ח שכתנ מד בקירה ושעתיק מלתא נח נימא לידי השתי חישילה12חזק

תתקח
 אף יכיוצא לאצמרינק ההולך ,כן שחוק סיני ושאר בקוביאהמשחק

 משום בו יש גול סשום בו ש"2 מזה זה מעות להרויח ישחקו שלא פיעל
 שהתירו ויש לצים. מישב זה הרי תורה רכר' ביניהם ואין שיושביםשנים
 לנלות וצריך השכל המחרר רבר שהיא שאומרים בקוביות שחוק 0ינילעצסם
 הוא כטלים רברים הסרבר כי התשובה בשער יינה רבינו שכתכ 0מהמעותם
 עו0ר שהוא שמאמין שסי כבורו, הארץ כל שמלא מאמין שאינו בעיקרככופר
 סכל הזה הרבר וקשה רצונו ננר רבר יעשה לא ויתעלה יתברך המלךלפני

 ק~רו הטעהו פחאום שעה לפי החוטא חטא אם העבירות שאר כל כיהעבירות
 יוכור ולא. היום כל ולפעסים ששת ני או אחת שעה יושכ נפש בשאס והאבל
 מנרולת: אחכח2ש ולא וסכע'ס ע:סר אנ, טי לפנ. כלב1 פוטר ולא לננרו ה'כ'
 כננר. חשובה השכינה שאין הכ,עס על ו"ל רבותינו אמרו ואם סרינו אפחרולא
 1טשחין באטה האוחו בעניו כתל5ור ואטרו 11 כת על כן ל1סר שראוי שכןכל

 יכפי המקום לפני רשע אחת שעה עצ~ו יעשה ואל כנ.י על לעו 'ושאטוטב
 שעות טב' י:חר הפקום לפנ, רשע עצסו שע.שה בקוביא הסשחק שכן כלזה

 ניהנם וי:רש הכא עולם חי ,טאבר בנפש: שח.סא ל: רי ולא ה'.ם כלואפשר
 הרכים לב מ1שך בטילה שיחה .כרבר שכהתעסקו הרבים את ש0חטיאאלא

 שאין אות: מענשין הרבים את הסחטיא יכל בו תלף וחטאם עטושיבטלו
 תשובה. לעש,ת בירוסספיקין

 לנרי2ותו קשים חשתע2עת 8טץ8ר 08~2ק אוור ל2יש התשובה לדרכי דרכים ק?ת השהשל ל2ה2ה א22רה2א

תתקט
 הה2אח הנרי חטא על לי אשר התשיבה ררך סוף והכאת'1 כתבנת"ח.

 שב1ע כנון לעיל שכתבתי טטעם כתשובה יסיו כל הארם שיב~ו לגטלה~רע
 שבאות. וחס"טי שני .לפחוח :ין סבשר יוהר :שאחריו אחר יום  יחענהאחר

 ט0ין י:תר בסעורותיו 'אכל אל ולפעסים "ירוח יאכל לא שאחריו ושכועהשכוע
 וכר. פינש, סשני י,תר לא עכ"פ 4ע חארם עליו יחיה אשר חלחם טלכראחר
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 שבועות לכסה טהנ*ל אחר ענק עליו יקכל אל בסאר וה ענק ע*1 יכברשלא
 האי. כולי הענק עליו יכבר לא ואו סהנ"ל אחר מענין שכוע בכל יעתיקרק

תתקי
 וסונ ישר הוא סעורות'1 בכל אכילות בטיני לפחות עצפו שהרניליסי

 שכ; וכל בינונ. אפ,לו בית כעל לכל יש "רוב שעל האחרים טכל בעיניטאר
 ,היה נכר ומי פ.רות וטיני וחורת צנון סלבר ש1נים ס'נים כשלחנ,עשיר
 לנסשו שנע אשר 1מסעם,ם סאכ*ם מיני לפגיו בראיהו בנפשו צער יראהולא
 ל1. תחשב וצרקה נרולה לתשוכה כוראי ק,נו לכבור 1חכל מהם יאכלולא

תתקיא
 חו"ל ע*1 אטר1 אשר הקר1ש כרבינו עצסו את פנהינ אשר לעשיר שכןוכל

 אצבעוחיו עשר וקף כן פי על ואף חזרת ולא צנק לא שלחנו טעל ססקשלא
 שלא לפניך ירוע נלוי הוא ברוך הקר1ש לפנ' ואסר סותו כשעת סעלחכלפ'
 אהררי קשין רהיטא לפום 1הנה קטנה. כאצבע אסילו הוה פעולםנהניתי
 נסתפק וככבור1 כעצס1 והוא פערנים האכיל בית1 שלנני התוספ1תוחירצו
 להצטער ראוי העשיר שנם כתב ו' פר; הענ1ה בשער ונר,ח חריבה.בפת
 מרור ראיה והב.א לצרקה השאר ויתן ביתו כני וכפיוור בטאכל1 עניכסו
 שכחב ר~ה עיון וצריך אני. ועני יח,ר כי עצס1 על שאמר השלום עלי,הטלך
 לבנ. שהאכיל סרבי הנ-ל רכ סעשה סותר יצטצם כיחו בני בפי~ורשנם
 לך 4אין 1תלם'ר.הם חכפים היו ביח1 שכל ואפשר וח1רח, צנון אפ,לוג'הו
 של שנ, *ל בטעריג הפימן שיסר כטו ס1רים נר1ן סהטפלא טוו נר1להצדקה
 מרים ככורים כאלו לחכמים ונוקק סורים נר1ן ססלא נחשב נסוךעובועות
 הבכוריס. לחם האלקים לאיש 1יבא לרכרים ראיה כתוב מלאפקרא

תתקיב
 בנרש אם כי רקסה בנרי ילבש לבל לעשיר צריר .1"ל כתב הישרובספר

 עכרים ולא בנינים ירבה ואל בם,ש1ר 1תענוניו :שפחח1 אכילתו 1"שיםב,נונים
 עכורתו. ותרל ותאות1 נפש, תנרל אלה מכל הסרכה כי וסח1רוחוכהטות

תתקיג
 וה הבל מרכים הרבה רברים "ש תתרליח ס"מן חמירים בססרנתכ
 ונראה לענים. לתת לו היה עליהם שסוציא ומה ולקולם לנף עופותהטנרלים
 קורם לטעום ראסור כאיסור יכשל שלא כרי להרחיקם טוכ ~ה סעם טלבר*

 לבהפחו. סאכלשיהן
תתקיד

 מש*ש ארם יפח1ת לעולם ט"1 פרק הקרושה כשער בר,ח כת1כעור
 לשונו. כאן ער סטנה, ירך סשון שהנאתן סעורחך ףי חכפינו ואמרוסאכלו

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



 אומץירסףש
 והאכ רונכ שבע1רו וחטורה נרולה תשוכה ש!הונר~ח

 לאכ~
 רפן 'שש

 וזה הראב"ר בשם בו 1כל חים סים בבאר כתכי אחר פצאתי וכןלתאוחו,
 ונם כאן. ער כשכוע, א' מתענית יותר השם אהבת י1כירה1 1ה ורברלשונ1,
 טויק שיותר כתבו הרופאים שחכטי לבריאוחו פאר וטוב נאוח הוא והררך
 טאוכלים פועסח אכילה שט1קת פסה יפועי*ם ס1בים סטאכלים חאוכלרכף
 פח לאכול שינהנ לו טוב !ה בררך להתנהנ שרהוה וטי לנוף. 1קשיםרעיס
 בו ש"שבע הוא כטה ש'עור ל1 לעשות ירע לטען וכיהוא לכן כלחםנקיה
 נרולה. לשכעה יאכל 1לא קצתרעבונו

תתקטו
 תטיר שיוכור כר' באפר פת סעורותיו כל כתחילח שיאכל בח"חכתוב
בהשובה.

תתקטז
 לש1ב בקרב1 טהרה רוח 1בא רטא אשר ארם כקצרה: כו כללשון

 )כפו לפניו תחנתו ויפ'ל חרש לכ 1יעשה במחשכח1 פשע'1 כל מעלי1ישליך
  'התשעבה על עצמו להוכיר 11 בתפלה עצמ1 ירניל ותמיר וה( סיפן אחרשאכתוב
 פעטים נ' יום ככל לוטר חשובה לבעל 11 תפלה סירר יונה שרבינ1 כחכ)ובת"ח
 סכל להשסר עצמו שירניל כו שילך הררך ו1ה אכילותי1( כל קורםרהינו
 האוכל ולעת אחת ססיעה אפיל1 יע1ת ולא בסעשיו יפשפש בהקיצו כבקרחסא
 עק טכל ירחיקהו ה!ה והוירו. בה1ית1 הרבר על סיר יתורה רבר ש1ם עיתאם
 ואיך עליו ולחו1ר הרבר על להתורות הואת הנרולה הרעה אעשה איך יאמרכ'

 לא ולבם לו יכ!כו 1בלש1נם בפיהם ויסח1הו עליהם שנאטר סאוחןאהיה

 פהענירה ישטר וה רבר לבו על ובהעלה(ו ב'רו ,שרץ כטובל ואהיה עסונכון
 שבשסש אביו רצון לעשוח כארי 1גבור כצכ' רץ ויהיה עקכיו סעוןואפילו
 בתשובה אחת שעה להיות שוכהו לב1רא1 ישבח חצא ולא פשפש האוכל יעתואם

 ערב של אכילה וסן ער יעשה כן עתה ער הכקר פן עשה וכאשרשלימה
 חורש ער תשובתו טחחילה יעשה ככה שכיכה ~מן ער ערב של אכילה סומןוכן
 כאן. ער הרעים, טעשיו כל ויניח הכורא בעב1רת ומ1חזק קבוע עיהא שנהאו

 כפול בפקוטם אותם יקרא כהם שחפץ פי כבושין ברברי שם האריךוע1ר
לעיל.

 התשיבח. לבעלי שסידר קצה רבימ החסיד תפלת אבתכטק

 ששרט לומר )רצונו עשית, וכ!את כואת פשעתי עויתי חטאהי השםאנא
 !מן ובאיזה ארם או טקום באי!ה ויפרס ואשם חטא אשר לו הירועהחטא
 נשאני ועחה הוה היום ער הארמה על היותי מיום לסעלה( שביארתי כטועבר
 וכיל לכ' בכל וטוב שלם ובלבכ באמת א*ן לשוב ר1ח' תרבהימ
 לב * ולעשח( פשעי כל פעלי ולהש*ך ועו1ב מורה ולהיוח ומארינפשי
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 בתשובה יר הפוהח ה' ועתה כיראתך חריו והיר ולהיות חרושו ורוחחרש

 השסן ננר ועורני ביראתך להתחוק וסיעני לסניך שליסה בחשובההחזירני
 ותרחיקהו בי יפשול לכלתי להסיתני נפשי יטכקש בתחבולותיו עליחנלחם
 יפיני על יעפ4ר לבלתי בו וחנעור ים במצולות וחשליכהו יש* אבריםסרם4ח
 לי תהח סקרבי האכנ לב אה והסירוח בחוקיך איך אשר את ועשךתלשסני
 חטא שום יעככ ואל תחנוניו ואל עברך תפלת אל שפע אלקי ה' אנא בשרלב
 בערי לחלץ יהשר סל'צ' ככורך כסא לפני ויעטרו ותשובתי תפילתי אתועון

 מקום לי חחור יחשר פלץ לי אין ועצ,ם הרב בחסאי ואם לפניך תפלתיולהכמם
 שומע אתה כ' פלפניך ריקם אשוכ ולא חשובתי וקבל כבורך כסאטתחח
תפילה.

תתקיז
 שבשעה חשובה לבעל נרולה שסנולה ה' פרק החשובה בשער כתבוכר"ח

 עתאיו נכתכש ששם הסצח על הרטעות ויעביר עונותיו על יבכהוירוי
 עקרתיך איך חיקרה הבת הסית.חיך א'ך גפשי נפשי לנפשו ויאמריתסרפר
 הרנ כאלו לנסשו וירטה עליך, חסת. לא איך הטוטאה לסקום הטהרהספקום
 וכך כך עשה לו יאפר. האלו עליו לככ.ת יתמרסר הלא בשוננ אפילו רק יחירובנו

 זרע עה בירו יש אם וכפרט היקרה נפשו שהמיח על אבל יפיו כל.יהיה שעבר סה על לככות שיתפרמר ראף וכן כן עושה  שהיה וראי אוחוותר5ה
 שם. עתן טאר שם והאריךלכטלה,

תתקיח
 קעיא ס.סן חסירים בססר הכח.ב ה~ירוי יאסר שכשיככה שם כתכעור

 לס.ם יהי נסס אשר ראח לבכי ואת פמני אפך חרון רסעתי יככה לשונגווה
 יתעניוחי מפני אפך ישיב סעשי ותשובח באפך קרחה אשר נחלחיכבה
 ערוך וכח תחשיב ערכת. לא אשר שלח:י וערך על' רחפש שלאוךושנות
 חכבה לא סובחך על ת.קר כאש תחשוב נחלש על הצנת. לא אשרוהסיר
 הטנחה את .שראל בני יכיאו כאשר תחשוב לפני הובאו לא אשר סאכ*וכלי

 אשורים כחלב. חלכי ומיעום הטובח קרנות על כרפש עלי יכפר רסיוחסרון
 וחשכח משוררים שהיו שירים כקול בכי וק.ל שכר נסך כהסך  עינירטעת
 ולבכי נפשי ובשפכי הקטורח כריח רעבין יריח הנרות כאור ובכי בצוםעיני
 כאבני לב. ישברון קרבן כנתו5 איברי וחיישת סשעי תפחה רטעותיעם

 ככנרי חס:רות בנרי ושינוי הנשבר לבי תבזה ולא כובחך לבי ומשכריפוגחך
 חטא רחיצת לסנה3 צריך )כי ורנלים יר,ם כקירוש רחיצה י0מעתכהונה
 אפרו שהרי לו היה טוכ וחיוקו.( בנריו לשנות לו היה לא ואלו סצוהסרחשה

 שכתוב;ם ספרים יקרעו לכי בקריעת חים( אינם חפו אחר חלוק אלא לו שאקפי
 לכ השטחו לכי וחלישת שוטני פיות שתסו שפתי וממא עונותיבהם

 -לש-. ת=ת מן חי שאר'(

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



 אומץירטףאש
 נסש, ובעבור טלפנ.ך ריקם תשיכני אל סתענוגים הריקה ובטניסכקשיך
 כי והרצנ. א4 'שיבוך 1תש1כתי וניחוטי סשאלוהי תמלא סחאוההיבישה
 1רונוח בק שגיונוה ב.ן עשית.ם כי הרשם ררכי ועל טעללי רוע עלנחטתי
 שתסיר וחנק רחום טלפניך רצון ,הי פ, ,רברי פחשכותי ששוים בי יורע1אחה
 הטוב וסעשה לפניך להרע אשוב ,לא התשובה את הסעכבים רברים כלפעלי

 לטובה. עלינו ולבך לפניך לעולם יכוג1 בי יש אשר הס,בהומחשבה

 אלול' חךדשדיני
תתקיט

 ואם כסאי, השמים להפסיר פה הטנהג כשכת שחל אלול חורשראש
 עקרה רני שטפטירין תצא כ' ובשכת יהונתן, 1יאמר מפט.ר'ן בשבת באחרחל

 ראש בערב או חרש כראש להפט,ר ראויה שהיתה ס,ערה עניה עפהמצרפין
 להפטיר מקר.מין עקרה. רנ. כשכת ש1שבינ1ת ונשיש אחת. פרשה שהכלח:רש
 להפסיר פאחרין סוערה עניה בשבח ש:שבינ,ח .כשיש סוערה. עניה עםא:תה
 אשיש. שוש רק מסטיריו אין החתונה ,בשבח עקרה. רגי עם סוערהעניה
 מפם'רין שר"ש אריק נ1"ע רסימן שבת1ת טשאר באחר שושבינות יש אםאכן

 אש"פ. רש,ש הפטרה באמצע כח1ר .בעל כ' אוטרים 1אחריה הה1אהכימן

תתקך
 ראל1ל הראש1ן חורש ראש ב.1ם לתק1ע שטתחילין כתוב פשהנפסה

 פה..( הטנהנ וכן עמ1 1נס1ק1 כטעטים שםוהאר,ך
תתקכא

 לב: אל ,תן הח. השנה כל אחרית הוא כאשר אלול חורש ה~ההחרש
 לסשפש כרי אחת שעה י1ם בכל להתב1רר וט1ב ולתקנם בטעשיולפשפש
 אם לחשבון למצא לאחת אחת וימנם מצ1ת תרהנ ספר מת1ך ,לעתןבסעשיו
 של אכיו 1"ל שעפטלש מהרר"א של הויר,י חוך יעתן ואו טהם אחת עלעבר
 באותן נרפס וירו, ואותו פה אב"ר שהיה ו"ל סג"ל ישעי' סהורירהנא1ן
 בהו שרשו העכירוח רוב נוכרים .ויר1י ובאותו חענא כק"ק הנרפסיםתפילוח
 למ~כרת ספר על אותם 'עלה עליהן שעבר עב,רות או עכירה וכששצא14נשי
 עליהן. תשוכה ררך לו לתקן חכם אצל שילךער

תתקכב
 הנ"ל השכ חפילח כחו בכל אכילה כל לעת יתפלל אלול חורשובכל

 הו ההוא בחורש כחו לפי תשובה לו יתקן ואחר אחר וכל תתקט"ובםיסן
 כשר בטניעת הן כשכבר רג'ל שה,א סתבשילין אכילח בסיעוס חןבתענית

 כולם. כננר באשמורת תורה ותלטור וכיוצא וסירות1תו
 ר"ח. קודם עיפ וצלשח שיקץ 5"צץ: פשח ר של נהחעה*(
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תתקכג
 צריך אורחש או בתול1ת נם בחורים בית בני הרבה לו שט לפאנן
 ינר,ם שלא באופן ובמשקל בסרה כנ-ל אכילה טמיעוס אלו עניניםלעשוח
 כעורם לאכול המה נם ב.תו בני ימנעו כנ"ל אכילהו שפמעט 'רי שעל כיחהבעל
 לומר נפשך ואם כהפסרו, שכר, שטא לוסר א:י קרוכ וא! רעכונםבתוקף
 והסתוכל הסת1קן כתכשיל רהוי כפתפאר :ראה כ!ה אכילת, סיעוט סעםלהם
 רחסנא !ה ולענין כלום שוה שאינו מלח שהקרחחו קר,רה וציקי תבלין מיניבכל
 ימנע שאם התסירים כיח, בנ' ר:ני לי ונראה והשכל. רעת בבינה כעילבא

 הטובים מעש'1 למנוע יצטרך כרחו כעל אוי הנ-ל סרישות סעשוחטסניהם
 שאין ראחרי בסניהם כנ"ל הטוב מעשהו ויעשה יב,ש טפגיהם לא עתככל
 משסע לאינשי אם אף הטוכ טטעשהו כלל למנוע אין להתסאר1ת כללכונתו
 האורחים נגר אק החפאר,ת, בריני שכתבתי כסו הכל להתפארותשטכ,ין
 .רנ'שו שלא באופן נגרם בסתר עניניו לעשוח אפשר אי לפרקיםהבאים
 שיח:ה לי נראה כנ"ל סאכילתס כן יר' על שיטנע1 רא:ה 1.היה הסוביםכמעשיו
 עליו. ההוא נרר יחול שאל אורחים לו יכואו שאם נררוכתחלת

תתקכד
 שיוכל 1ב!ה כוה לאחון כולם יר' יצא כיראח ערום שהוא שמיםתרא

 אכילתו טיעוס טעם 'כיגו שאל הרכים וברבריו בחכסתו הרכר סנילסבנ
 שלא כפניהם א1חו לרכר לו יבחר אשר ררד ואיזה פריש1ת. טפגישההא
 אומץ 'ום.ף המשכיל רק הספר על ולהעלות לכתוב ניהן לא בפרישוח1ירגיט,
 שיכנסו רבריו לרבר ל'רע או לו יהיו אשר והאורחים העת פי עלסעצמו
 חכסינ1 שריסהו שקר סהטרבר הגרול סהעונש לנפש1 'חוש ואל האורחיםבא!ני
 ופשוט השלום טפני לשנות !"ל חכם'נו התירו הרי ~רה, עכורה לעוכרו"ל

 ה:וף. פשלום לטעלה וחכיכ אהוב יותר נשטתוששלום

תתקכה

 בני עם לאכול שלא הנ"י פרישות לנהוג שירצה בית חבעל יתחכםשי
 סיוחר בחרר עסו אשתו או לכר, סעורתו יאכל רק אורחים ל, כשישביתו
 תיקק הוא וה ענין כוראי אם שאף אחריח או ביתו בני סעורת קורם יאכלאו
 כשיש פקום טכל התפארוח לע1נש יבוא שלא אורחש לו כשאין וט1ביפח
 האוריאם אק כאלו כוה סראה כית שהבעל רוח שכר1ן להם חוא אורחיםלו

 עסו. לאכול וראוייםכראש
תתקכו

 סעורתו שיאחר נפש עינוי בל. לתשובה לו שיחשכ נכון רררעור
 ~ה רכר לו שנחשכ אחאב גבי וסצינו שתים או אחת שעה שרניל סמהכבקר

 נרולה.לתחווכה
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 שומץירסףמש
תתקכז

 לבריאוחו אלו ענינים  שיזיקו לחוש שאק כריא לא"פ אלו סי"פות ענימכל
 בעתו  רבר יאבל לא שאם לראוו ש'ש ער ברקש ואפו כחו שתש סיאבל
 ער כעיניו האוכל יקוץ תבשילין בסיגי סעט או  כראף וסמובל סובשחהא
 יר. על אבל בוראו לעכורח וח~ק כריא נופו יהיה שלא טאר אכילחושיסעס
 הכוהכ כסוני אכ.לתו לו שתערב שכיהא לגסומי רוחא שונים טאכ*םמיני
 גופו להברקא כרי פר"שוח בלי ,לשהות לאכול לו שטוב * נראחלעתים
 טוכה לכהנה רק 5תתעננ שאינה סחשבתו שיורע לבבות והכוחן קונולעבורח
 בעניגים פרישיחו לעש,ת י:כל וה כט, וא'ש בנפשו אשם "מים אלכנ"ל
 פירות טאכילת או הרשות ססע:רת שיפנע כגון בריאוחו מויקין שאינםאחרים
 בטלות טשיחותיסנע

 וטטיי
 בליסורו יתטיר הוא ססר יורע ואם השר ברח,ב

 אחרי ותיכף ולקים ולעשות לשסיר שלומר סה ככל לכוון ירקרק חאפשרבכל
 הרפב"ן שכחב כסו ההיא בעת שלסר סה תמיר מקפם אם יעין ס*מורוקוטו

 תמצא הסצא ,אם ו', פרק הענוה שער בר"ח העחיקה לבנו שכתבבאגרת
 שטאו למשסרת סינ לו ויעשה לפוכרת ספר על יכתוכ סקתם שזינורבר

 כסו לצרקה קנם ירי על יהיה והנרר ההיא סצוה על עור יעגור לאוהלאה
 יקבל ואל לבטלה ורע הוצאת לחטא שסררתי התשובח בסרר בוהשהארכתי

 להעתיק יוכל ומשם שנים או אחר שכוע רק גרול לןטן כנרר ההוא קנםעליו
 שגותן החהא הקנס יהיה בטשגה  יעביר אף ואו בעיניו שיראה כפי אחרלוסן

 שסררתי טה פי על ,טעשיו ררכיו כל יילס וגם עונו. פשע לכפרתלצרקח
 . חנ*ל התשומהבמרר

תתקכח
 מצוה בהם שהטעורה בים'ם 'עשה אל האכילה בענינ' הנזל הפרישותכל

 חורש כראש אפילו רק טוב ויום בשבת כן לעשות שאסור ל,טר צריךואין
 שאטרו מה על ו"ל רש"' כתב הסוער בח,ל ונם בסעורה להרבוח מצוה'ש

 כהן שנוהג רהינו הכא לעולם חלק לו א'ן תטוערות את הפכוה אכותכפרקי
 אל בו להתעגות אסור שמררבנן כחנ,כה האפילו המת'יה, באכילה חולטגאנ
 פורים. וש,שן בפורים שכן וכל כנ*ל באכילתו עצטויעגה

תתקכט
 כל יחיה ושתיה באכילה ולשטוח להתעמ שטצוה חנ"ל ביטים גםאכן
 באמלה רוכו או היום כל 'אבר ואל בלכר נופו להנאח לא שם'ם לשםכוגהו
 בהוללות להרבות שלא שכן וכל ,עכורה לתורה טקום יתן רק ושינהחשתיה
 עצסו מכ"ז הץ שמחה יר' שעל לחחש ש"מ וכתולחז נשש היחוחוסכלות
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 ש"מ לעיל וכתבתי כאש, כלבו יבער אשר הרע הטר וחימום חימורל'רי
 השפחה. כימי סו: וה ונקבות וכרים להפריר וה על שוסריםלהעמיר

תתקל
 לארץ ירוע ב~מן לישב תש:בה ימי כעשרת בפרט תשובה בעל כלחיכ

 ר,ו בית להי:ת שלשה ויבקש סנורה כר,ן סנעליו ויחלט כעצמו נויפהו'נח:נ
 יחטא ולא טוכ יע"ה אשר בארץ צריק אין כטעט כי הנירף לו שיתירו טהםויבקש
 בהוכרת ובפרס נירוי עליהן שחיב רברים כ"ר מאותן מהנה אחתיאשם
 בלשון או הקורש בלשון שפ~כירו בין חילוק ואין מאר רשכיח לכטלההשם
 עצמו הוא טנרהו ואינו חבירו ספי א1כרה השומע טפרשים יש ולרעתאחר
 ית'ר כסתר שינרהו לוה ותקנה סטגו גטול אחר אין כסעט וה ורברבנ.ר,י
 צריכה שאינה ברכה או לכסלה נרכה סכרך לפעטש או תיכף, חנירוילו

 שני לפניו חמ אם כגק צריך היה שלא ברכה חיוכ לירי עצמו שסכניסרחתנו
 חיוכ לירי עצמו להביא כרי אחרונה ברכה :מברך שגיהס לאכול ורעת,פיר:ת
 שלם בלב עליו טקבל הניר:י בענין בהכנעתו ואז פעם. עור ראשונהברכה
 חררים. בס"ר כתוב כו לו, ונסלח נירוי ע*הן שחיב ברכרים עור יחטאלבל
 יעשה תשובה כעל כל וכן עונותיו 'תכפר: איך כן ואם למעלה עולה תפלתואין בנירי שהארם זמן כל כי הסליחוח ימי בתחילת לעשוה צריך והורבר
 תשובתו. לתחילתכן

תתקלא
 רצופק לילות ונ' ימים ג' בשנה פעפים ר' הטתענח כל בו הכלכתב
 קורם בתטו1, הו קורם בטבת, עשרה קורם חן ואלו עונותיו, כל לוטוחלין
 קורם רוקא אלו רכריו אם ירעת' ולא תשובה. יסי ובעשרת השנהראש

 רצופים שש כי יתענה שאם התעניות אחר יותר טוכ בעיני כי הנ"ללתעניות
 ל' נראה לכן החיוג תעניח  להתענות יוכל ולא שיחלש אפשר התעניותקורם
 אחריהם. יתענה 11 האגה על בקרבו רואנ שלבוטי

תתקלב
 שכל טאר הוהיר ףל שעפטלש אכרהם טוהר"ר חחסיר של נמלקמש

 על יחיש ואל חשנח לראש סטוך לוח לעצטו יחשוב השבור סור היורעארם
 נוהנק. טעשה אגשי חמאר ףל החסיר א*ס ראיתי וק לוח, לו ויקנהחטורח
 11 טצ,ה סקים *אנו עהשה ואינו הלוח חשבק ללטור לב לו שיש טי כןאם

 כל לטר שינו פי ש האף החשכת ילטור קצת ספר חיורע ארם כללכן
 כפרק כתוב הוא הלא בקצרח הלוח לחשבק סרר סררתי כן כיהעכרונוח

 חחלק. בסוף עצסובפני
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 4טו41 ההשובח הן4טהשנט

 ועננו- התענית קבלתדיני
תתקלג

 נצור באלקי חתענית שלסני הטנחה בתפלת לקבלו צריך יחיר תעניתנל
 בי,ם תפילחי שתהא רצת יהי לטחר .חיר בתענית הריני ויאטר לרעון יהיוקורם
 כו הרהר ואם יפשעי, ועונ1ת. חטאתי כל על לכסר לפניך 0קובלתתעניחי
  להתענוה נרר :הוא המנחה כתפלח קבלו לא ואם קבלה. הוי החסלה כשעחכלבו
 פלונחא איכא עננ1 תפילת :לענ'ן נרר:, חובת ההוא בתעניח טא לא יפיםאתה
 נראה קבלו לא ואם ספק. יר. לעאת כרי הנ"ל כרק לקבלו *יהר יש סארלכן
 הפסקה הוי לא סק1ם סכל לאטרו סחויב אינו אם ראף עננו היחיר שיאמרלי

 בלא עגנו לומר אין בציבור אבל תפלה. כשוטע לצרכיו ארם שואלשהר'
 כאסצע הפסקה שהיא תוספת ה:י עצסה בפני בברכה יאסרנו שאםקבלה
 שכתב תקס"ב סימן בהנחותיו מהרטא". כינות רעח יסי ו1הו עשרהשמ1נה
 יחיר. בתענית לנהונ ל' נראח וכןו1-ל,

תתקלד
 א1 לתענית ק:רם בשחרית להכריוו תענית גוורין כשהציכור חמנהניכן
 אכן המנחה. נתפלת התענית 'קבל ויחיר יחיר שכל כר. פנחה קורםלפחוח
 שנם ליה רסב'רא אמאן לסס1ך יש מנחה קורם הוכרו לא אונס 'ר' עלאם

 אחר ער ירעו לא שהיחירים פי על אף עיבור אקבלת סטכינן לארץבח1צה
ערבית.

תתקלה
 לגרוס ,ש הע~סים כרבח תע"1. סטו לעיל נתוב עננ1 שאוסריםמקים

 טנחח. ולא ס1נחתחלב

תתקלו
 לשת1ת פ:תר שיהיה כר. לחופת: שילך קורם בטנחה עננו יתפללחתן

 ברכה. שלכוס

 שבת. בשרב והשלמה רצופים תעניותדיני
תתקלז

 'ותר שעוה ג' להתענות לו "ש הלילות עם רעוסט 'מש כ' שסתענהפ
  שטתענה ,ט. הויה. שם כסספר שעות כ"1 יהיה טחם אחר שיום לעת מעת ב'על
 שעות ע"ר רהינו לעת טעת נ' על יותר שעות ב' לחתענות לו "ש שרםג'

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



שש אומץיוסף
 שעות כטה לאכול הפסיק אם אף פנים כל ועל ע"ר. "שראל שובהוהפסן
 הלילה. ער תעניוחיו אחר יאכל לא ח*להקורם

תתקלח
  תעניות,ו כחחלת שיפסיק לו טוב או שבח בליל תעניותי1 סוף"ם
 אחר תיכף התענית שאחר שעוח הב' שישלסו כאופן נרול היום כעורלאכול
 הל'לה, ער הזענה שלא התענית קגלת בשעת בפירהש יתנה נם ערביתתפלת
 רניל ר,מתנה ואם הכיכבש. צאח ער לההענות מח1יב כן התנה לאואם

 התעני,ת קבל והוא כו שהמנהנ שיורע או לתוספ1ת הנ"ל שעוח ב' גםלהתענוח
 שבת. בליל אפילו חנ"ל שעות ב' להתענות שצריך לי נראהמתמא

תתקלט
 ואפילו להשלים. צריך סתטא שקנל שבח בערכ .חיר תעניח כלוכן
 חיוב .ש או התענית השליס ש1ראי בחל ראשונה פעם חל אם ציסביאר

 לאכול רשאי שכת גערב חל ראש1נה פעם אם אכן שבת. בערב כן נסלהשלים
 כחול מתנה אם ואפילי שבת, בערב יסי1 כל לעשות יכול וכן התפלהאחר
 בתשובת הוא כן התנאי, פועיל א: שבח בערב 'שלים שלא ראשונהכפעם

 ס'. סיפןמחר,2"ל

תתקמ
 רשאי שאין שבת כמ1צאי ר18פים יסש נ' או נ' לחתענ1ת שמתחילשי

 אפן. 1.ענה שסבריל ס. אצל 'עמור להכרילאו

תתקמא
 תקס-ב סיסן בלכוש כתכ רעופים רתענית ראשונים יסים של עננ1ובענט
 מהרא"י בפסקי כי חולק שום ראיחי לא כעני1תי ואני כוה פלונתא שיש:תקס"א
 1בע0ק משה בטטה כתב וכן בכ1לם עננו להתטלל שיש להר.א כתכ ק"ףס'סן
 ערוך לשלחן כהגהוחיו פהרמא"' משמעות ונם ראיה אינו ראיחי לא אכןברכה,
 כל עליו יקבל שלא בעיני טוכ לכן שם. עק הכי פשמע 1' סעיף תקס-בסיסן

 יחלש שאם סוב וה 1ררך עצסו בפני יקבל יום כל רק אחת כקבלההתעניוח
 התשובה בסרר שהארכתי וכסו להתרה יצטרך לא התעניח עליו שיכבר 'רעל
ש*.

תתקמב
 יפים. נ' צריך בריא ולארם ריופים בלתי ס' כסו חם ועופים יסשכ'
 הסקובלים לרברי אכל הס1סקים לרכר, 1ה כל רעופים. נ' או בכ' נררו'ר. .8א לא יום 0' להתענות שנרר ם. אבל לתשובה יום ט' שמתענח טיור1קא
 ימים. כו' רק רצופים שו בק
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 חלום. תעניתדיני

תתקמג
 קבלה. בלא עננו רטתפלל מורו עלסא כולי חלוםבתעניח

תתקמד
 כפורים יום סערב חוץ וכיושא חורש וראש בשבת חלום תעניתטתענין

 כשעת כפורים ויום ושלום חם שנשרף תורה ספר על רהינו חלומות נ'על
 טמש אלו חלומות ורוקא קימין, נשארו והלחים לכרם שנסלו ושיניונעילה
 וכשבת יתענה כחול רוקא או בהם קצה שינוי "מ אם אכל שינוי שוםבלי

 יסיבנג ובירצא הורשוראש

תתקמה
 ונם עונה אתה כ' ער פי אסרי לרצון יהיו קורם עגנו אוטיםבשבת

 כשבת. אפילו שם אומריםרבק

תתקמו
 חיש וראש המוער וחול טוב ויום כשבת חלום תענ.ת חחענהמם
 טוכ יום שיעבור אחר או השבת אחר תיכף להתענות צריך ופוריםוחנוכה
 יטים שני יהענה אם לו שמויק ביותר כח תש שהוא לא אם ופוריםוחנוכה
רצופש.

תתקמז
 סי,חר בחרר עצטו יסנור אז חלום סחפת טוב ויום בשבח חתענהואם
 ניהנם. חרתי ירית חול ברברי היום טאכר ואם היום, כלויתסלל

תתקמח
 תוך ער יתענה הנ"ל סחלוסות אחר לו וחלם צהרש שינח שישןוסי
 תענ.ת צריך וכיהוא שכה הוא ואם שעות, הב חלומו טעה שיהיו ערהלילה
 א'.'ום

 השנה. ראש וערב הסליחוח ימידיני
תתקמס

 טהרהל פי עי הטנהנ הכנסת, לבית שילכו קורם בסל"חית יאכל "שאם
 לאפוקי כרי לא וסתסא ל"שן, שילך קורם תנאי ירי על חשנח ראש .אחרלאכול
 ומעסש. קצרים הסליחוה כי תנזי סועי לא השנה ראש וקודם טפ*נתא,נפשו
 ונראה השחר, בעלית יטעה ואו* השחר עלות קורם חרבה סשכימין אקולק
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 להשכטח. השכסה בק השנה ראש שלפני מפים פלונ ולא תורה אבוהינוסנהנ כי חכנסח לבית הליכה קורם רב ופן לאכל "פמם אם אף *טת שק4
 שהטה חלכו לא וכחוקות'הם ספני סה רבר ל0עום יש חשנה ראש בערכאכן

 סרקחת בסיני סני בעלפא כטעשה אק חנם. שלפני ביום להתענותנוחנק
 בברכותיו שאוכל בפח י~חר סנש כל ועל ירעב, לא אם בסנו יסלאוח לאומ1א
 יהיח ואם לבטלה, ברכה תהיה שלא כרי וכשיעור ולאחריו לפניוברקרוק
 כחפוון יאכל ולא לטעלה כפבואר כרקרוקיה בנטילח י~הר נטילח  שצריךרבר
 נגר טשכרו הפסר יותר לו ויהיח הכנסת לבית סר1תו ספני הטוק ברכתכלא
 והקריש. חנורא הרקיום

אתי א   15 1 4 1 י  א  6ר4 

תתקן
 להשלים סחוייכק אינם כפורים יום עס יסש י, רק אפילו כסליחותהסתענין

 יחוש נפש שכעל לי נראה אכן הכנסת. סביח יציאח אחר ער רקהתעניות
 ר1ערא הפררכי בשם בח"ח כתב להשלים צריך ראין סעטא כי להש4טםלעצפו
 בעיני כן אם עונותיו לכפרת נפשו שטסנף אחרי ולכן ע*ה קבלכעלמא
 רק יקרא שלא סינופו אבר לאכול שססהר קלה שעה שכשכיל רטהלהבל
 החשובוח כן ואם יחשב לתענית שלא שכן וכל סתמא צער ולא בעלמאצערא
 גתעניוח יכופרו לא כי כהוגן תשובות אינן תעניות שצריכק ע;.ירותלכל
 כל תעניוהיו להשלים לו טוב עונותיו לכפרת לנפשו שחושש סי לכןאלו,
 ח~רש. ראש בערכ או שבת בערב לא אם השנה'סות

תתקנא
 ערוך כשלחן כתב הצבור עמ סליחות אפר שלא שינתו עליו שתקפהסי
 ולכן בתורה, כקורא אלא בקשה ררך טרות ה-ג יאמר שלא תקסיהס~מן
 הנ"ל סרות בלי הסליחות אבל בטעסיהם בנינק שיאטרם שטוב לינראה
 ובאמת שם, ערוך כשלחן ורלא ביחיר לאמרם שלא שמקפירים ר~אתילא
 כסו להר.א לאטרם סנהגים כהגהות התיר מרות ההנ ואפילו טעמו, 'רעתילא

 ב0ור.שכתוב
תתקנב

 הא משום תרנום בלשון לוסר ליחיר אין וטסי וטחי רבשמיא מרןונם
 השרת טלאכי שאין ארסי בלשון צרניו ארם 'שאל אל 1"ל חכטינוראסרו
 ברכה. בעטק כתוב כן שאני, הרבור לו,נוקקין

תתקגג
 שעיר בשנת ביום בו יען ריניו בכל צכור לתעניח פה קבענו באלולכ"ו
 סורר.ם שהיו אוחם עירנו אנשי עלינו שנתיעצו ירי על סקחלתנונתגרשנו
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 להיות הסכסתם ועלתה לנרש או ושל,ם חס ולאבר לחשטיר אם לטנין,עמרו
 אחר לנו הנשאר טמונינו גם טעירנ, יגרשונו נרש כלה אכן לשלל נפשנולנו

 וחוצה הרחוכ לקיר סחוץ אותו החביאנו ולא בלילה ביה אוחנו שגולוהגולה
 וכטה כסה ברחובותינ, ושרפו הנ"ל פ,ררים והשחיתו אכלו ההוא הנוליתר

 תורה ספר, כאיוה יר שלחו נם הכנטת וכב,ת בבת'נו שפצאו הקורשטכתבי
 שעשו טלכר יר שלחו בכחיהם נעשו אשר האתרות בהרבה גםבעונותינו
 כל לבתיהם סכת.הם להביא ה' אף ב'ום לנאטנים לשכנינו בת'ם בעל'הרבה
 כל על בכליהם. שמו נם גנבו נם לקחו גם ירשו והסה ולשמרם בחוכםהנטצא
 רבוח ההוא ריום כסליחוה יסוס.פין לצום הנ"ל יום הוקבע האלההרברים
 בריתו לנו ב~כור בר,ח ~כור פוטון טוס'פין גם ההיא רי,ם הפזסון ק,רםצררוגו
 טקרימ,ן בשבת חל ואם החענית, משליטין אין שכת בערב הנ"ל יום חל,אם

 שבת..( לערבחתענית
תתקנד

 לסעור שלא לטעשה והפכסנו הנ"ל בי,ם סילה ברית היתה שפ"ובשגת
 ה*לה. ערהטעורה

תתקנה
 להתירא נוהנ שאנ' צ.כור תענית כשאר התרה צריכק אין וילרותחו*ש

 שמר רכשאק טשום וסעטם ויל נפש נוחי עירנו חכטי כסגהג חריוטותבנ'
 סנהנ טכח רק שאינם וטאחר מתענין אין רצו לא טתענק רצו שלוםואין

 וה. תענית להם קבענו לא מתחלה וה לתעניח אכל התרהצריכים

תתקנו
 טוב הקברות על כשסתפלל'ן הכפורים יום וערב חשנה ראשבערב

 על כרצון תפלת, שתקובל כרי ח' לבית ח*כתו קורם לענתם חצרקהלתח
 חכנסת טבית הה*כה אחרי לתת הטנהג שנתסשס סאחר אכן חצרקה.יר'
 להיות כרי לכן הצרקה על נחשר יהיה ריקני,ת כירים תיכף לביתו ישובואם
 כן. אחרי ולטקצתן קורם ענים לקצת יתן ומהמראל סח'נקי

תתקנז
 שוטע כר,ך רק בשם כהן לחתום אין עולטים בכית שאשרטחתחיטח

 וכיוצא.תפילח
תתקנח

 כל בהם לסעור פה ה0נהג השנה ראש בערב חק פר.ון אוסילה
  שאוכלי: ,ולרת 4י חולה אכן הסליחות .מי בשאר שכן וכל התרה בליחקרואש
 הריוסוח. שלשה להם שטתיריס הסנהנ אחרים צבור  תעניות או אלובתעניוח
ש פק: א8 ר * ממא'(  השבו? פ-שח זווית יחק מ מא * 
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תתקנט

 להעביר סוב ופה נרול. ברקרוק השנה רראש תפלות לפחותל"עמי
 יורע ארם שאין שונים וסיר,שים נירסות איכא סק,מות בכסה כ' חפיוס;ם

 בשם לעיל כחבתי ,כבר נמור ברקרוק ירקרק לא אם לח,ל קורש ב'ןלהכריל
 ובכהר-ל ההיא, הפרינה מסנהנ התפלה נוטח בשום לשנות שאיןהאר.י
 יסצא שלא כרי נורא.ם כ,סים שכן וכל .שנה אל בנינונים שאפילונכתכ

 ופירחש בנירסות להאריך רצוני אין וכעח השלום חס להסטק סקוםהסקטרנ
 1 ~ה והוא לכתוכ ראית' מאור ב, נרול העורך שראית, אחר רכר רק ופיוטהתטלה

תתקס
 הסה סה הכפורים ,יום השנה נראש עליהם טתפל*ן שאנו החיםנונות

 הבא לעולם לכוא יכול שאינו הבא העילם חת הפוך הסה ה~ה עולםשחי
 לכתוב שהתחלחי הנוראש יטש תפלת בפירהש סאור ב,ה הארכהי והנהבחחהם
 סבירא הפ.ום רק הוה עולם חי שהם להו סב'רי רר,נא שרובא העולה,כלל
 רוגא. בתר לטיול * אית כן ואם איפכאליה

 השנה' ראשדיני
תתקסא

 סתפלל היה החשובה ים. שכל מרקרק 1"ל החסיר פורי אביר14חי
 בטהר. הוא וכן הכרכה טוף ער ראשו וקף הברכות סיום וכשאר יוחרראש, כופף ,מורים אבות רברכת לברוך וכשהניע ראש ככפיפות עשרהשסונה

תתקסב
 אסור כי יושבין אוי לשכיניהם קורם תפילחם שכשססיפין נכש*ןהרכה

 נ"ה. סימן לעיל ועין המתפלל חכירו של אסוח ארבע בתוךל"שב

תתקסג
 אוטרים אין ולכן הל'לה ער להתענות פה מנהנ אין השנה ראשב*ל
 להשלים, סנהגם סעריב שאוסרי; כהירמש אכן לאכילה, למהר כריטעריכ
 כטנו ימלא לא אכן וין, סבשר והיום הלילה בסעורת עעסו יענה לאנם

 יבא היום כי ורעתו סלבו ,ימיר ראשו יקל שלא כרי לפותרוח ותןסכשר
 אפיל, בלבבו וקכהה חקועה והתשובה הרין איסת חהיה פנים כל ועלכסשפם
 יקל אל סוכים יפים כשאר ראפילו כתבתי לעיל והרי ושתיתו אכילתובעת
 שאנו בעח שכן כל והחשובה הטות יום .וכור רק בתענוניו כיותרראשו
 ולכן משפטנו, ולסובה לאור להוציא לסרום תלויות עינינו שיהי, בריןחלותן
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 פשתה בו לעשות שלא שכן 1כל כברגלים תבשילין בו יהופף רנקיםאק
 רנים. בו אכל שלא לוריא 0הר"ש שם על כתוכ וראיתיהין.

תתקסד
 השנה ראש בליל לאכול שטנהננו ברבשחתפוח

 צריי
 פרי בורא ברכה

  שאם ומחוקה טובה שנה עלינו שחתחרש הברכה קורם לומר "מ ולכ,העץ
 לטולו לרסותו שאפשר אף לאכילה כרכה כין הפסק הף הברכה אחר כןיאסר
 ראשינ, להכניס לנו למה אכן האכילה צורך שהוא ספני הפסק הוי רלאבריך
 וה.בספק

תתקסה
 יאכל לנפשו הירא אכן לתפוח. טפל רה,י לברך שאין לי נראה הרבשיעל

 נפשו להוציא כרי כרכר, נהיה שהכל עליו ויברך לתפוח קורם כעין רבשמעם
 ספק.טכל

תתקסו
 הרחסן טוב שכולו ל'ום ינחלנו הוא הרתמן אחר לוסר יש הטווןבכרכח

 ולכרכה. יטובה ה1את השנה את עלינ, יחרשהוא

תתקסז
 על עוטרים ונינת,ם נוראים יסים פיוס, שבשעת בפה טועיןהעולם

 הקרושה שכסרר התפלה הח1ן שסח1יר ובשעת כראוי וביראה באיסהרגליהס
 טהם ורכים חוץ בטחשכות כטלים 'ושבים וכיוצא ותטלוך קרוש ובכןכנון

 התסלה סרר כי עיקר וטפל ספל מהע,קר עושים וכוה כטלוח כשיחותטפסיקים
 השנה ימוח בשאר אפילו וביראה בא,מה החון לקול להם להא1ק נטורחיוב

 שלנו פ.וטים אומרים א'ן רב,ם ובפקוטות חייב איננו והפי,ט לעילכרכחבתי
 0אר. בהםומקצרק

 תקיעה.דיני
תתקסח

 כונת בכל אליו העם כל ,אוינ, התק,עה ברכ,ת הת,קע שפברךנשעת
 שהרי התקיעות לצורך אפילו בעולם שיחה כש,ם יפס'קו שלא שכן וכלהלב
 לקול קשובות אוניהב שיהי, שכן וכל התוקע בכרכות לצאת צריכיםהמה

 הרשוסין התקיעות בת,ר יעין ארם שכל שט,כ לי ונראה נרול. ברקרוקהחקיעוח
 התוקע שתוקע וקול קול כל על אגבעו ויש.ם במחוורים כסררן 11 אחר11

 זה ורבר שלאחרי, הקול על אצבעו ישים ההוא קול החוקע שנומר,תיכף
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 לכין יפפרך בוראי כן ירי שעל האחר ענינים לשני נרול תיקון כשניהוא
 אפילו ההיא כעת משילמור יותר הוא טוב ולכן התקיעות, לשמוע נרולבכיון
 להוחירו ה,א ירע והמחקיע התוקע יטעו באולי אם כי השגי התקיעות,בכהנת
 שנה כל ו"ל חכסינו אטרו שעליה ה1את הנרולה במעוה יקל ואלטסעותו.
 יגתר וטובים נרולים כפה יש הלא לומר בסופה לה סריעין בתחלתה חוקעיןשאין
 וסיטכין כוה טשניחין אין שאחרים אפשר כי המעוות לתקן רא1י ולהםטטני
 עוד לתקק יוכל לא טע1ת הרבר יהיה כן .רי על כן ואם והמתקיע התוקעעל
 הרכר. יורע לא לעולםכי

תתקסט
 לתקיעות תורה ספר הכנסת שלפני רהתנו רפיושב התסיעות כיוהטרברים

 אתקיעוח כן נם קאי רטיושב רתקיעות רהברכה טנשוא נרול עונםשבמוסף
 החיוב. עיקר וחסהשבמוכף

תתקע
 ובוכרונוח תורה ספר קריאח אחר תיכף לסול פה נהנו השנה בראשמלה
 בריח רוכור ראשק חרו! איטרים וכו' הנשכח1ת כל ווכר לכי הח1ןכשפניע
 !עליקסן הר"ר !קני טורי אבי חמי1 כשם ו"ל החסיר מורי אבי כתב כןאכרהם
 כישראל תורה שהרביץ ו"ל רינבך ישראל מוהר.ר הנאון בן וילרמנבך
 רס"ה. כשנח פההנפטר

 מדסף.דיני
תתקעא

 להחאפק ייסף יכול לא פקום מכל התפלה פניסחאוח לכחוב רעוני שאיןאף
 נירסוח הרכה כזה ראיתי ק5 השנה רראש וטנחחם בנוסחאוח רעומלחהת
 טהר-ל ונם סארצנו שהיה טהר"ם כנירסת לומר לי ובחרתי סוו 11שונות
 וסנחחם פן נירסתם הקא 1!1 פיו על הם אשכנז בארץ סמנהנים ררובאשרובא
 לחטאת ,שעיר ,טנחתו החרש עולח פלבר לכסר חמעיר כנסכו ויןוכו,

 ערוך שלחן בהנהת וטהרטא"י ובסנהגים כהלכתן. חפירין ושני כטשפטםונסכיהם
 ואין לכפר שעירים ושני ופנחתו החורש עולת מלבר כנסכו ופן אחרנורסים
 טרינתנו חכסי 4עתנו שהנהיגו כסו נעשה אשכנז בני שאנחנו רק להכריע,בירי
 ףל. הארי בשם לעיל שכתכתי וכטו פרינתם כחכמי יעשו פולין ובניהנ"ל
 החטיר המלת וטנחהו החורש עולח שנורסים הנומחאות פקצת פנים כל עלאכן

 שאי סעות הוא כרחך על כהלכתן תפירין המני גורסין כן פי על ואףוטנחתה
 נ' ה1כרח סנהנ ימב הרשן שבתרוסח ואף אחר ביום תטירין ג' להקריבאפשר
 ורוקא ממש וכלשונו ככחבו רפלבר הטקרא פ!כיר אם רוקא הינו כרוחקתטירין
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 בחרומת שם עשן לא איפכא אבל וכו' תפירק ושני וכו' וסנחתם שאטרלאחר
 לי נראה וכו' תטירק ,שני וכו' התמיר עולח כן נם שכתב ערוך וכשלחןהרשן,
 בלכוש. טשסע וכן הוארטעות

תתקעב
 ננר תוכור וכו' יעקכ של לורעו יצחק ועקירת פה א1טרים וכרונותכסיום

 ואחר פה שהיו הקרסונים הקר1שים החונש מטנה: לווו לנו ואין הריכ"שרעת
 1קנ' מור. אבי ונם הנרול מקובל 1"ל טרו,ש מהרר"ה כרורו נרולסהן
 1-י. איוקהר"ר

תתקעג
 אבנים רצפת ראיכא הכנסח בכית סמש לארץ סט1ד להשתחיתאסור

 אפילו השתחוואות סתם שהתיר הריכ"ש לרברי אפיל, ונוי סשכית ואבןסש1ם
 והי1 כעלינו כפ1ר,ם ייום השנה בראש והשתחיאוה בכריעות אכןסררבנן,
 ששוטחין הרשאים מפני קצת היתר יש מיסף עכורת רבסרר וכו'כורעים
 חל הירץ מהר"ר הנאון ססורי קבלת, אנ. אכן וה. טעם טפני הרצפה פנ'על

 הכריעה. קורם לפ:,1 הקיטל לפר,ס שיש פהאב"ר

תתקעד
 נב. לעיל ועין שהחינו לא אבל פברך לוכר וחוקע תקיעה .ר, שיצאטי
 כלל. סברך אינו לנקבה תוקע 1אם רפסח,קיר,ש

תתקעה
 ועיקר וכו' תשליד ולוסר לנהר האכ'לה אחר לילד תורה אבותינוסנהני

 בלכתו לנהר השלום עליו אכי:1 לאכרהם נראה שהשטן המררש פ. עלהטעם
 שער ששוסר. השנים איוה ער ה.מים כל סה פשיט המנהנ היה וכןלעקירה
 ואפילו רעלטא ררוכא המנהנ נשכח שכמעט מלחמות כעל, המה מיןנהר

 למטה שמוצ.א.ן כפקום פאל שקורין המלוא אל רק הולכים אינםהפרקרקים
 מררש בסמך י1צא.ם שא,נם טלבר וה:ה פים, עם קטן צינור :ראכין שקוריןבחריץ
 ולכן הג"ל בסלוא שיש הט'נ1פת כטק,ם פסוקים שא,טרים נכשלין :םהנ"ל

 נכא. לב על שרברח' יר. על מין לנהר לילך לי האפשר ככלנתאמצתי
 ,חוור כן יר, שעל ואקוה שנים איוה הף; במורק. השער שוסרי לרצוחהקהל
 ליושנו.הטנה:

תתקעו
 כיר1שלס'..( לוה 1ססך השנה כראש לישן שלא נוהריןהסרקרקין

 גיפיש מש 5ינץ: 5ש5 ך 19 מע5ה-(
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