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תתקעז
 וניעא כיחה לירי ירם על יבוא שלא כרי הטעם עיקר מאגווים שנזהרסי
 רראש ב' ביום לכן התקיעות סשסוע ואחר,ם הוא ויתבטל החקיעוחבשעת
 בוה. לרקרק אין התקיעות אחרהשנה

תתקעח
 כפנהגנו הק.רוש כשעת תרשים פיר.ת כשטביאים השנה רראש שניבלע

 בפירות עיניו ליהן צריך כקירוש שטברכ,ן רשהחינו ספיקא ירי לעאחכר,
 שום על לברך ~אן אותם כשיאכל כך ואחר שהחחנו שסברך בשעהההסה
 נשהחתנו חובתו ירי יצא כבר כ. לבטלה כרכה הויא כירך ואם שהחתנואחר
 רק עצסו בפנ. כרכה טהפירות וטין מין כל על יברך ואל הקירוש,של

 ופעפ שלפנ,1 האילן פ.רות כל על העין פר. כורא אחת פעם יכרךבראשונה
 שלפניו. הארסה פרי כל על הארסה פר, כוראאחת

תתקעט
 ער כיריהם חרש הין .קחו שלא יוהרו חרש ין על הפקרשיןואותם

 הקירוש כרכוח שאר ובשעת השניה ב'ר חרש הין יקח ואו שהחינוכרכח
 רליכא היכא חרש תן על שהחינו ורין ביריהם. ישן ין של הכוס רק יקחולא
 לע'ל. כתבתי חרש פריעור

 תשךבה. 'מ' עשרתד'נ'
תתקפ

 לתיקון שנתקנו עליהן סוכיח שטם חשוכה ים. עשרת חכסה ברא"יתכחוב
 אפילו האלו וביטים הסשפט המלך בהם אוטרין שאנו רין ימי והםהשנה
 לבבו בכל התשוכה עקר, ו,קים בסעשיו ולפשפש להתענות וראוי נפצאליחיר
 ה' רבר הירא לכן תן חמתה ולא בשר יאכל לא ובלילה ופטפר ובכיבצום
 אם נעלם כל על כסשפט יבא האלקים הה,א שבעת ברעתו כקרכו יחיללבו
 ובעת כפור,ם ביום נחתם שלו רין ונזר השנה כראש נירון ארם כי רע אםסוב
 :רולה חררה יחרר הלא ורם כשר סלך לפני רינו את יכיאו כי הארם ירעאשר
 להחעסק שסאל על או ימין על לפנות רוחו על תעלה ולא בנפשו עצות~ישית
 אחר והולכים ערב ערי ולעבורתם לפעלם היוצאים נואלו מה ולכן חמציוב'תר

 סשפטם קרההת סה יורשם ואינם והטשפם הרין יטי הנוראש ניסיםעסקיהס
 להחבורר עחש וכלילה ביום ולקבוע עסקיו לטעס שטים ירא לכל ראוילכן

 ובכשרוו התשובה כררכי ולהתעסק אשסורת ולקרם ררכיו ולחפשבחרריו
 נשמעה והתפלה רצון עת העח כי תחנה ולהפיל ורנה חפלה ולשאתסעשה

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



 אומץירסף218
 ראש שבין יסים עשרה אלו בהמצאו ה' את ררשו 1"ל חכפינו 1,1טיונהי

 יפים באלו לה'1ת היריר.ם שרנילים פה 1לכן כאן. ער כפ1רים, ליוםהשנה
 אל ולפחות נמאם ,כסף שעה חי תנשר ע,לם חף ארם יתן אלקר,שים
 מיוחרת שעה לו ,קבוע רק הסרוסין לקנינים כעכקיו היום שעות כליאבר
 בהן ולפשפש ללטור סלית1ת שאוסרים בשעה סלכר בלילה שכן וכלביים

 'ותר צריר עב,רה עכר אם לו שספק יסצא שאם ער1ך בשלחן וכתוכבסעשיו.
 יכטל שאל שכן וכל לבבו סעומק מתחרט אי:נו שוה פפ:י ,רא.ח סעבירהתש1בה
 עונוח אלו שכל עסק.ו בשביל וכי,צא רכה שמיה יהא ,אמן בעשרה תפלהשום

 ברוך הקרהש האלה שביפים אחרי והנה השנה ימות בשאר אפיל1 הםגרולים
 יקראהו לא הארם ואם לשב'ם יר ופותח באמת יקראוהו אשר לכל קר1כה,א
 כפ1לים ועונותיו 1,כלם יב,ש הלא בתשובה לפנ.ו לש1ב ונפשו לכו בכלא1

 הסררש בשם יונה ררכינו תש1בה בשער. שהביא סשל וכא,ת1וסכ1פלים
 שיסלט כר, פת1חה האסורים ביח ומ:יח בנניבת1 עברו פשע שסכסהמה0לך
 ויאפר הנרוי אף בחרי עליו יקצוף ארוני, הלא העכר יעשה כן לא ואסנמשו
 הרששם ,חב'ריו ורעים קשים מסוריס אותו 1ים,תו הראשון טן יותר השניחטאך
 יוסיף אל השנה כל כע1נות המל:כלך לכן לב, 1ט~כי שטח.ם לכת,הםהלכו
 יום בערב ולפחות אלו תשוכה ביפי תשובחו בהתרשל1ת פשע'ו עלחטא

 ההא. כרוך להקר1ש מחשכחו ולקרש לטהר עסקי1 מכל עצמו יפנהכפורים

תתקפא
 לפחות 1אוכלים נכרים של פת התש1כה ב,סי טלאכול נטנשם העולםרוב

 שהורטה .שראל של פת לאכול לו שאפשר ומ. ישראל, של קיסים הכשר יר.על
 פפנה שהורסה פת האלה כיסים א,כלים ב,תי ובני :אני י1תר טוכ חלהססנה
חלח.

תתקפב
 והיה הוכשרה שלא פת לפני1 שהיתה רהינו אחת שנה רק אשור שנהנשי
 חרטה פתח וצריך כנרר עליה ה1. המצ1ה פצר לא אם מפנה לאכולכרצונ,
 הושענא אחר ער כן נוהנין רובם כנ"ל והנוהנ.ם הריו10ת. נ' ל, שיתירולנרר1
 נכון. וכן הרינין לפתקי החתימה שהוארבה

תתקפג
 לחבריהם שחיכים מה כל לפרוע שסרקרקים ה' לרבר חררשר~אתי

 הפקטרג יס5א שלא כר, סעולם אותו תבע1 לא אם אפילו כפורים יוםקירם
 טאי0ה.אחריהם

תתקפד
 בנררש ובפרט נרר שום על מיפיו עבר אם לפשפש ונכון ראויובפרט1ח

 ספה וסיהן ונוסל יולרת כגון תורה ספר לפני הכנסת בבית ברביםשנוררים

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



219 אומץיוסף

 להקרש חיג אם 84לם סחיב וק סוכש ב0עוח נרר לפרעם וירקרקלחק
 נעלם. אום שקורין כמה הין טכירת טס או שקנה0צוח

 כפור. יום ערבדיני
תתקפה

 פ, על ליטר שמנהגי אכת:ב רק ירוע ותיקין יר. שעל בכפרותחפנחג
 אוילים קורם וכרןל עני אסירי וצלמוח חושך יושבי ארם בני פסוק נםסהרי"ל
 לראש חורחן אחר הכפרית כל על יר. שתי לססוך סנהני נם פ0וקיםושאר
 חטור. פיעל

תתקפו
 ערב שהקיסוהו נכ על אף כפור יום כערב עלפין בית להקיףהטנהג

 נקבר ואם טהם, באחר מקיפין אין שבעה תוך פת נקבר אם רק השנה,ראש
 לקבורתו הסת הוצאוח בין סקיפין כפורים יום בערב או השנה ראשבערב
 שלא לנו הקרוב כוטננו לפנינו מעט שבעונותינו כעולם הטעות נשתרככוטוה
 חקיפוהו לא לכן כפורים יום ולערב השנה ראש לערב ו' תוך טתנקבר
 סבר. כן יר, ועל רמיעוטא במיעוטא רק הכיפורים יום וערכ השנה ראשכערב
 הוא. פעוח אכן בשניהם להקיף חפנהנ ראיןזינשי

תתקפז
 ג' הכפורים יום וערב השנה ראש בערב לטכול פעשה אנשיסנחנ

 לארם ברור אם ואף ערוך, כשלחן ורלא הרוקח בשם סהר,-ל פי עלסעסים
 'ש פקום סכל כפור ליום השנה ראש רערב טבילה בין בקרי נטסאשלא
 נהנו ולכן תשובה, סשום נם רק טהרה משום רוקא הטבילה אין כי לטבוללו

 א"ב ררך לפרט לו שטוכ בעיני ונראה הטים. תחת וירוי פעסים נ'לוסר
 שכחבחי. כטו בהם שנכשל יארם הירועש חטאים וכו' אשסנואצל

תתקפמ
 קכין ט' עליו שישפוך נכק לו ס~קח  שהטבילה שאפשר בריא שאינוס'
 והפנו ביצים ר,"ו הסה הלא קכיו ט' הצטר חפין. הטש אם קסיראואין
 בלי אחת בשפיכה לשופכם ויש בקירוכ רכיעית פחות ורנקבורטר טרותו'

הפ0ק.
תתקפט

 ועל טחילה לכקש כפורים יום בערב לאוהביהם שה~כים העיםטנהנ
 הלא לעתש להם חטא כמשנה אם ואף להם חטא לא כי לצורך אינוהרוב
 סעליהם השנאתם קנאתם סרה ככר ובוראי אהכתם תכסה פששם כלעל
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 רחט,ה רבלב פה יורע טי כי תורה אכות'נ, פנהנ ורור וה חוא חשם ק1ל"
 חמנהג כן ירי על יבסלו אל רק אוהכים אצל לילך שלא אוטר אני אק ולכןעליה,
 ירצה לא חום לו חטא הוא שכוראי ש,ורע לטי שילך וסחויב ראףשהוא
 שלום לעשות כרי אצלו ,לך לו חטא וטהאחר אפ.לו או רעים עליו ירבה לולטחול
 רורוח פנהנ אכל ורעים, לאוהבים נם ללכת הסנהג נשתרבב וה ואנכביניהם
 הטעשה. על. רע לשונאים, הפחילה בעיק"ר 1כופרימ ע,קר סהטפל שעושיםאלו

תתקץ
 צר,ן עצמו מומי אתר, 0תופש כחפש לחפש לעיל שכתכתי הררויאופן

 חטא. ועל בוירוי כפור ניוםכיותר

תתקצא
 ערוך בשלחן כתב בם שינה ולא שעבר כפורים ביום עליהם שהתורהעונ,ח

 צר.ן שא,ן כתכ יונה ררבינו תשוכה ובשערי עליהם, ולהחורות לחו1רעיכול
 בלב,, יוכירם רק שם שכתב טעסים טשני בפה עליהם ולהתורותלחוור
 חיוב אק עלפא רלכולי כולם ירי יוצא בוה כי בפה יוכירם שלא לי נראהוכן

 מתורה כלל ובררך החטא לפרוט צריך ראק הלכתא גם עליהם. ולהתורותלחוור
 כולם. ירי יוצא כפה להתורות יחוור לא אם לכן חשנהכל

תתקצב
 עצטו ויעננ הטפסקת בסע1רה באכילה ירבה אל כאולם בריא שאינופי
 הקרוש כוה ויום בלילה טרוחות נקי גופו שיהיה כרי לעכל הנוחים קלותבאכילות
 כל ועל צרכיו לעשות הכנסח מבית חוץ לצאת יצטרך חצלא ופיהוקוטניהוק
 יבא שלא כרי המחפמין רברים וטשאר ין פריבף עעמו ארם כל ימנעפנים
 קרי.לירי

תתקצג
 ביופא עונותינו לכפרת והנורא הקרוש יום חל ררוכא שרובא פהבע,רנו

 להפסיק שרינה המפסקת בטעורה העולם טתרשלים לפעסים כן ירי ועלרשוקא
 עבר. רעוח ותרת. ומנה אחר בה שסאריכין השפשות בין קורם יוםמבעור
 המרליק וטרליק האש פכבין או מםירין אכילה שאחר ועור אכילתם איהורחרא
 אשור,ם ביחו כני יעשו אח"כ מקום מכל בוטנה אכילחם היתה אם שאףנטצא
 בראש כשחפה נרול היום בעור להפסיק ונוהר וריו יהיה ארם כל לכןהנ"ל,

 סכל הכלל על רק יצא בלבר עצסו על ללמר לא וה ורבר הננ. ראש אוהא,לנוח
 להרל,ק נר1לה ווה,רוה רקרוק צריך החורף בי0י נם כי יצא כולו השנהשבתוח
 ובפרס הכנסת לכית ללכת לאחר החפין הטמנת .רי על רנהיני גריל היוםבעור

 יטצא לא למען שאת כיתר נרול וירוו עריך הוה ביום אק שבה. כערככשחתונה
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 כטובל יהיה שלא עונותינו לכפרח שהוא ביום על'נו עולה שמץ שוםהטקטרנ
 ישראל של ערות, ושלום חם ה~א כרוך הקרוש ישטע ולא :שלים חס ב.רויטרץ
 הכנטת לבית לרפוק השטש 'אחר ,אם בטור. שכתוב כטו הטקסרומן

 אכי~תו. לטהר כרי מנחה כיחיר יתפלל הטבילה טררותמפנ,

תתקצד
 חל שאסילו שסיבר מ' יש יבהתא ב,נ. פלונחא 4אכא בהרלקהחברכה

 עפשט-1 סשה מהר"ר בשם ו"ל החס.ר סור' אב' העתיק וכן סברכין איןכשבת
 שלחן ובהנהת פרנלי,ת טהרר"י כשם כן הורה הק ועלקסן שסהר"רשכחב
 בתש,בת פ8אתי הקסן ואני בחול. כשחל אפיל, לברך שנוהנ.ם כתבערוך

 לברך רבהתא נולהו כשם האנורה כשם סנהנים וכהנהות נ-נ סשןפהר,"ל
 אחריהן. נוהנ אגי וכן כשבת.כשחל

 דידמד. לילד כפדך ידטד'בי
תתקצה

 חתע": כסימן לע'ל כתבת. הכנסת ככ.ח וחלשתן חסנרל'ם נשיתוין
 באב. תשעה כהלכות,תחע"ח

תתקצו
 יוכל, לטען היום בעור הכנסת לבית ללכת טקריטק כפורים ריוםערכית

 לכרך "ט אם רהפוסקים ס"לונתא ספק בלי נמור בהיתר חציציח עללברך
 ליום. הטי,חר הכטות עלבלילח

תתקצז
 בשעח אם אפ.ל, סשי טלית ללכוש אין כפ,רים שביום מנהנים בחגהותכתוב

 ציצית בטצות לאר,ק ראוי כוה קרוש רביום משמר טלית לוכש שפעקריאת
 היום..כל

תתקצח
 כשכה נררש להתיר אס,ר כ. לגמרי שתחשך קורם טתחילין נרריכל
 טוב.יום

תתקצט
 ש.שינים, בשעה הק,רש טאר,ן ברחוק ייינו חננסח בבית שלניןא,תם

 אם רק הכנסת ככית לישן להם ואין נשים. של הכנסת בבית לשכב י,תרוסוב
 סלכוח כתר הקורש הררת בתהלים יתשבחות בשירות להרבות כונתםעיקר
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 סיסתי או ססטינ היום עכורה סרר * חתשובה ררכי בלשו *ימשא

 קורא ל'שן רק כונתם אם אכן מעט לישן צריכין אונס יר. שעל רק רא"שאו
 לשונו, ווה כתב היום ובסרר חצרי. רטום טירכם ואת בקש סי עליהםאני
 אפשר )נם יחלו שלא להם וראף כח תשי תורה לבעלי פאר כבר והוענין
 ו"2 תשובה בעל שהוא סי אכל כראוי( להתפלל כיום יוכלו לא כן ירישעל
 רצויה תהיה תשובתו הוה הענין לעשות ולבו רוחו ונרבה לסבול כחלו

 שלום. ה' לו תקראוסקובלת
תתר

 כפורים יום בו שחל השבוע אותו כל כצבור תהלים אוטרים ש14ןהסנהנ
 81א ק אם וכעיני כפורים, יום *ל אותם נופרים רעלסא שרובא ססניוחטעם
 ביום נם תהלים טרר ההוא בשבוע נם לוטר נהנתי ולכן בהפסרםשכרם
 לנברא נברא בין או ברכו קורם או ההיא יום שיע.ר לופר נוררותי עצמוכפורים
 בלילה. שנמרחי התהלים כל טלכר וכיועא ת.רהרספר

תתרא
 שרואה בבית נר לו יש אם או שם אשתו שגם סשכבו בחרר 'שןאם
 נם הנר, אור טפני מתשמיש שימנע כרי בחררו נם שירלק צריך לפניואשתו
 נרה. היא כאלו באשתו *נעאסור

תתרב
 אפו וענית כונה 'רי על רק ברכות טאה לטלאות אפשר אי כפוריםביום

 ופה ברכות, =נ שהם טפטירים וב' ברכות -1 שהם תורה לספר העוליםעל
 בעיני היא י,נה והפטרת אחת, הפטרה  בעצפו לופר ע11 בכל שישתרלטוב
 האף וה כל ועם הקרואש, טטנין הוא ההוא שטפטיר לאמרה נרולה יותרטצוה
 קצת שיש רשחרית הברכות סרר וכל שנה חבלי הפפיל שסברך בלילה "2ןאם
 סקום טכל .נרול קטן טלית לו "2 ינם ישן לא אם כולס לאמרם 'ש אםספק
 שיפא מבלי הקרח2 ביום עסר. על לעטור יכול ואם ברכות, נ' חסריםערין
 לכן שר אשר ככרכוח 'סלאום לא כן ואם חלקו טוב טה הכנסת 5ביתחוץ
 שלא לבטלה בברכה ואשם יחטא לכל עיניו יפקח אכן בריחני לטלאותם לויש

 סאחר כי מקום שינוי או נרול הרעח כהשח רק שלישית או שניה פעםיכרך
 לבפלה ברכה הוי כקלות לברכה ברכה בין המפסקת אחרונה ברכה לריחשאין
 להיוה נהנתי הרני כיראה, ערום הוי ףל חכטינו אטרו בוה וכיוצא וחועל
 ללכת הוצרכתי אונס 'רי כשעל ונם מקומ. על בושם קשר הכנסת בכיתאתי
 ההפסרה. לוסר נוררות' כן פ. על ואף הבשמים על נם שמה ברכתילביתי

תתרג
 קשרי סוף ער רק ל'סלן שלא סאר ליוהר צריך בשחריח היריםכשנוטלין

 רחשה אשור על עכר מוה יותר נטל ואם צרניו, כשעשה שכן וכלאצבעיתיו
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 בשלחן כן ספורש הנ"ל והשיעור הנאה. בלי הזנורא הקרהש ביוםראוריחא
 התיר לא רבטור וה ש.עור ליטול צרכיו שעשה אחר שהתיר יפלא ובעיניערוך.
 פביא אינו יוסף :הביח להלכח, כזה הט,ר כיון ר'פה ונראה האצבעות. ראשירק
 כתוכ סשה כססה ונם ירוחם רבינו רק ה1ה טשיעור יותר להחיר ראיהשום
 כשיעור 11 לנטילה שחרית נס'לח נם השוה שהוא רק הפוסקים כל בשםכן

 אצכעוחיו קשרי ס:ף ער ליטול יש שחרית כנסילח אכן אצכעותי,.ראש,
 ער לרתק לי נראה היה רקשרי רמלישגא ספק קצת יש וה לשון בפירושונם
 ספיקא ראיכא פי על ואף האצבע,ת סוף סתפא אטר טרלא השני הקשראחר
 כל ליטול * נראה רעה רוח סכנת חשש איכא שחרית שכנטילתמאחר

האצבעות.

תתרד
 תורה ספר חורת אחר סל.ן כפורים כיום פילה ו"ל החסיר פורי אכיכתכ

 שנת בורנקבורם נהנו כן הניסול לתינוק הין 1טטעיפין מ,כף קירם הקר,שלארון
שמ"ט.

תתרה
 אם :לכן הננסת בכית משיחה הנר:ל עונש "ב סיטן לעיל כחבהיכבר
 הקר,ש בי:ם לפחות השגה יסות בשאר כוה נזהרים אינם רעלטאשרובא
 שום ישיחו ולא טלכבם הרע יערם שירו עונוחינ1 לכפרח שהוא הוהוהנורא
 סענינים ואפיל1 הקר,אה נסר ואחר לתפלה תפלה בין אפיל: לעולם כטילהשיחה

 וסה הם ומי פי ת,רה לספר הע1לים אחר לשאול כנון הכנסת לביתהשיכים
 יעל: לא כעולם חט טחשבות ש,ם ואפילו וכיהנא כוה קרהש כיום לעל:חטיבם
 תיקונם, ואופן השנה כל שעשו עונות'הם 1וכירת לתפ,לה רק ה.ום ככלבלבבם

 סאותס לעסור נט:ר ח.,ב שאין כשעה יושבים אם אף כעיני טוב י:תר11ה
 א.ן אם אף סלהסיח הפרקים בין 'חש, 1לא הלילה וכל היום כלהע1סרים
 הפסקה. אשור ההיאבשיחה

תתרו
 חם'חתן בישיבתן העולם סע:ח תתקס"1 ס.טן השנה ראש בריניכתבחי

 חטא על החזן כשאומר שכן טכל ואילך ובכן פן התפ,לה החזן שטחוירבשעח
 וברסעה 1בהכנעה כעסירה החון עם לאטרם שיש וירוי ענינ' שהכל נאסר,סה

 הירוי בכל לבו אל ישים לו אפשר אם שיחה שכן וכל חק סחשגת ש:םסב*
 שיוצא יצרו 'פתהו ואל השנה ימות כל של מעונ,תיו ל1כור לו שאפשרסה

 ואמר ש"ץ סטי וכר יתיב הוה רשמואל ביומא איחא שהרי כלחש שאפרוב1ירוי
 צרין לא רתו התם רמשמע נב על אף כאן. ער סיקם, קם חטאנו אנחנ:אבל
 סחטא נקים הם שכמעט לרירהו רהתנ: אפשר חטאנ: אנחנו אבל רק1יר,י
 הלואי מספד לאין השנה כל עונות המסנלים אנחנו אכל להו סנ' קטןוכוירוי
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 רק ~שב רשאק הסליחות בשעת אבל לנו. יכופר ארוכים רדוייםרכעשרה
 ואפילו בשיחח פאר יוהרו ככולם פנים כל ,על טרות תנ שאומר בשעהשיעטרו
 ט1טורש קרויק חכי רסש,ם בהפסוקש יול1לו ראל סהרהו וכהב תורה.טרברי
 רלא טוכח סזה כאן. ער הטקטרינין, 1מירות לופר רצונו תוסור לאטלשון
 ובטהירות. גטרשה אותם האוטרים החונים עברישפיר

תתרז  ואף שירלקנו לנכרי לוטר נר,ל איסור הוא כפורים כיום נרו שכבהס.
 ההרלקה לצורך שקר%4 יורע שהנכרי אחרי מקום מכל רבר לו א,סראם
 אסורה רט.1ה שאפילו כתב ,פהרתו היא. רשבות לנכרי כאמירההיא

 אטת החנצלות שום בלא טאר סאר וה באשור טקילק ררובא רובאאם ,א~
 שאפשר האשורש טכל יוהר ה~ה והנורא חקרחש כיום לפחות מקוםסכל
 נסצא העונות כף להכר,ע וה איסור ובא שקולין .זכיותיו עונותיו אם יורעונך
 הטצוה לקתם שברעהו רק כע1לם הנאה כלי 11 באם'רה אכר ט,בהכסה
 להרליק עליו הטוטל שעשה אחר כפרט ענין לה אין 11 וטצוה נרול איפורועשח
 מכל רכה מצוה היא השנית שההרלקה לוטר תטצא אם ונם ראשונה,חנר
 קרוצה טכל ירחק נפשו שומר לכן בעבירה הבאה מצוה מירו בקש פיסקום
 הסיוחר לנכרי כפורים י,ם קוךם יאמרו רק ההרלקה מחמת לנכרי,רמיוה
 מעצסו הכנטת בבית שכב חציה או שעה שבכל כך לשום הכנסת בביתלריות
 טעצטו. להרליקם שיח1ור הכבוים הנרות אחיי לעין לפנהטפנה

תתרח
 צריך רחום וה,א כפורש יום רמוצאי בערבית החון כשמתחיל פההטנהנ

 בטהרי"ל. חוא וכן קראינו ביום ערלומר
תתרט

 לשכני, אמר תכ בסוצאי הכנטת טכית לצאת רוצה כשהיה הל החסירא"מ
 ,סמך לביתו בבהאו אמר וכן טוב טוכ יום יציאתו כררך בו הפונקץם לכל1כן
 כתוב שכן החהא ליל כסעורה טרבים ,לכן נרול כהן עושה היה טוב טיוםלוח

 ערוך.כשלחן
תתרי

 אחר גר בצירוף בסוצאו כבה שלא כפור יום נר על להבריל גכוןסנחו
 מהרהל. בשם ערוך בפלחן חוא כןעט,,

תתריש
 רבהתא ביני פלונהא איכא הכפורים יום בטשאי בשסש ברכתבענק

 להו רסבירי טטאנ ואיכא יברכנח בח,ל חל אם. שאפילו להו ראיתאיכא
 במשא' אפילו עלהזם יכרך שלא ר,מנהנ ופה יברכנח אל שבת בט81אי חלראפעו
 ערוך, חשלחן במהרהלשסש.
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תתריב

 למקום ה~כין הברלה אחר תיכף כפורים יום שבט81אי נוהנין  סעשהאנש'
 אחר תיכף במצוה לעסוק כרי מה רכר בה ומתקנין חסוכה לעשותשרנילק
 הראוי. לסקום טמקומם הנסרים או חטוסות טפלטלק ולפחות כפוריםיום

 סדכה.דיני

תתריג
 טחיצוח שתי לפחות לה שיהיה ליוהר הארם צריך הסוכה תיקוןכענין
 הבנרוה בסוכות רקרוק צריך ובוה טפח. ריה הזשל"ואת כש"גורש*סות

 כתי פני על ופתוחין החורף בית אחורי השנח כלפה
 ער רק אכסררה כטו

 ואפ"לו פסולה, סמחים י' ההוא כגובה אין שאם פעקה כסין לה "ט נובההאפצע
 הסוכה כן נם אז טפחש נ' טקום באיוה פרוץ הטעקה אם ספחים י' נבוההאם

 אם אכן קטן. שיעור שהוא :ורלים ר' כטו רוחב ההא טפח המיעורפטולח.
 או יתרוח ירי על בחווק ותק,עש וילונוח ביריעות או כסרינין סתוקנתהסוכה
 כשרה. הסוכה כן גם סציה הרוח אוהם לנור יוכל שלא שיה'ה אופןכאי~ה
 העשוי, סן ולא תעשה הף כן לא ראם לסיכוך קורם פרוסות היריעוח אםורוקא
 ר' בה "ש אם אף האאן כוה טתוקנש אינם אם אכן סשה. בסטה כחוככן

 סחיצות שח. אחר לפחות לרקרק צריך לכן פסולה. שלשות שאינןסחשות
 שאק ומי שלימוה טחהגות ל~משות ונהנו ערוך בשלחן וכתוב כנ-ל.שליסות

 שלשות.  שאינן סר' שלשות סחשות נ' לעשוה טוכ לסחיצות צרכו כללו

תתריד
 חרוח ק סנזא אם אף קפירא אק שלרעתי אף שעטנו שחןו~ריעות

 שוככק או שיחשבק בטקוט ובפרס ארם תשטיש שלמטה נראח פקוםסכל
 רך חא שאם סילת נרע ר,~ז סשה כס0ה כתב וק אשור חשש "מבערן
 בהם סטיכה השש כן גם "ש ~ה רבנרון בו טתחפם השטש רלפעמשאסור
 לייהר שצריך במוסת בסטה ערום ששוכב שטי שכן וכל הכלאש, סנוףשנחנה
  שעמנן יריעות 0הרחל כ*קוסי אסר וכן שעטנו שחם ביר"מת ינע שלאהרבה
 בחריים.החלוק

תתרטו
 עשר רחמשה שוה טנוירה *לה שיהא ער לקרש אין רסוכות ראשוןב*ל
 אם אף כ~ית לפחות כה ויאכול בסוכח לקרש רוקא צריך ונם עשרחמשה
 כני לרוב אכילה ~טן כל יוררש נשטש אם שני כליל אבל ,פטר, ורםבא
 למוכה. חוו לאכול סותרארם
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תתרטז

 אול. הספק על סלסעור כלל להטתין סחויב אינו רסיכ,ת סע,רותכשאר
 להתקלקל ומרק ריסא כגון תבשיל שרא,י גשמים שיררו שתיכף רק נשסיםיפסקו
 צל. כשר רק לפניו כאלו תבשיל'ן אין אם אף לצאת לו ט,תר אן יריהםעל
 פסק, אס אף כה.תר וכשיצא בקל,ת. סחקלקלין שאי:ם וכיוצא קשה נב'נהאו

 רק בסיכה סעורתו לנסור סחויב אינו פקום סכל בסעורתו בעורוהגשמש
 כבית. אוחהנופר

תתריז
 שהוא במקום או פניו על שיפלו מועטים כגשטים בסוכה שינה,לענק

 לסוכה לחוור מחרב אינו סשנתו יקץ אם אף ואן הסוכה טן לצאח יכולערום
 השחר. עמור שעלה אחר שנעור לאאם

תתריח
 'ר. על אחר לב.ח הולך ה'ה בבית, היה שאם הנשמ'ם וךררו שכלחנלל

 מט,כתו. לצאת מותר או כאלונשטים

תתריס
 בב'ה לאכול בסוכה טסע,רתם רכש'ועאין סהרי"ו כשם פשה בטטהכתוב

 בבית המוציא ולברך ,לחו,ר בטוכה הטוון ברכת לברך רצריך נשמיםסח0ת
 בה לאכול צריך האכילה קורם נשמים יררו אם שאף ראשון בלילואפילו
 כתב כן פי על ואף בבית לאכול סעורתו בהתחלח היה שרעת. ונמצאכוית
 שום בעגי לו ירעתי לא האחרון הר'ן ,וה במוכה. המ~ק ברכת לברךשם

 בהנהותיו. כן קע"ח סיסן ערוך שלחן רעת אץ הראשת הרין ואפילוסברא
 שמא לברך ט,ב טקום מכל לברך טחיב שאינו פ. על ראף שכתבתיואף
 אחר ארם אצל לסעור רצונו אם רהינו לי נראה אחר במקום טלאכול'שכח
 בעולם טונע שום יו שאין בכיתו משלו סעורתו לנסור שרעת, רירן בנרקאבל
 ספק אלא יהיה ולא ער,ך שלחן הנהות כרעת בכרכות למעט פשוס *נראה
 להקל.ברכות

תתרך
 אם שטות של חסירות כע':י הוא לס,כה חוץ לאכול רשרי היכאכל
 מיס,ני הנהות כשם כתוב טשה ובמטה בה. לאכול עצמ, על להחסירירצה

 ואפשר טוב יום שמחת סניעת ביטול בוה ראיכא ואששר הוא,טהריוטות
 וכן ססנה. רפטור סאחר וצ,נו למימר שיך רלא לבטלה הף סוכהרברכח
 בה לבצוע או בה יקרש ורשה נשס'ם טחטת לסוכה חוץ לאכול רצונואם

 חשש 'ש מקום סכל כוית אכל אם אף לבטלה הוי הסוכה רברכת נרול אי0ורחי
 לסוכה. חוץ לאכול וטותר רפטור פאחר לבסלהברכח
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תתרכש
 כסוכה שסברכים רק גשמים בלא לסוכה חוץ נפש בשאטהאוכ*מ

 אשור להם היה לא לסוכה כלל נכנסין היו לא ואלו לויתן בסוכת לשכת'זכ, שלא כהם אני ופובטח מנשהא ע,נם גרול תיכף ססנה לצאת בהובועטש
 הבע'טה להם נוסף השתא אבל תשבו רכסוכ,ת עשה טצות על שעוכרים רקאחר

 להכעוסו בו טורר כן פי על ואף מצותו לקים כקל שיוכל לרבוכמראה
 סובה מצות שעל כעיניך קל 'הי ואל לבטלה. הברכה איסור עליהם נוסףונם
 סי שכן וכל מנרתיקה חמה שמוציא 8י על אף לעתיר האומית של הרץעיקר
 כלל. צער גלי וו בסצוהשב,עט

תתרכב
 עיקר להיוח המחטיר כל רק האכילה על אלא ר1קא אינ. סוכהחיוב
 תהיה שישיבתה מצוהה שעיקר משובח הוא עסקיו ילשאר ללמ,ר בה.ש.בת1
 סוכה בעי ושח1ק שמועות סיפור ,אפ,לו עראי תהיה בית. וישיכת ,ע,קרקבע
 רחיקי שינוי על לססוך 'רצה שלא לם' עטו אשתי אפילו סוכה בעי נם.ושינה
 פקום מכל סוכה בע' לא שכרין אף ופירות שתתה חמקילין. שכתב,כטאר
 טפעהן לפטור ועלילות תאונות ארם יחפש שלא ולעולם לחחמיר שישכתבו
 ברוך הקרהש לפניו שיומין סצוה בכל בלב, ישסח אררבה הרע הקנר מטענותש~הו
 ליה רשריר ורורונא לארם יושר טליץ מלאך היא וטצוה מציה כל כיהוא

 הוא. ברוךהקרהש

תתרכג
 ה,צרכו הלא לפקילים טעם האחר,נש שכתכו פי על אף הש';ה כענק1כן

 כאטת אבל טאר בה להקל נתפשט אשר הטנהנ על סנינוריא ללמור כריל~ה
 כל לכן טאר טעוטוח וחלש1ת נרוע,ת המה המקיל'ן סבר,ת כי יראההטעין
 בסוכה ,שן שאינו סי כי הלא רכה מצ,ה לכסל שלא לעצסו יחוש נפשכעל
 שטבסל'ן 11 אף אלא כשינה רסוכה עשה סצות על שעבר כלבר 11לא

 רהעחשה כתכו הפוטקש כל הלא כי כה אוכלין אם אף 1כל סכל סוכהסצ1ת
 סוכה יר. יוצא אינו כולם צרכיו בה לעשות יכול שאין ובאאן כטקוםסוכחו
 תרורה כעץ תשבו נרקרי רו~וכלל

תתרכד
 בסוכה ח%בש היולרת אצל שאוכלץ סעורה מהרהו בשט בש"עכתוב

 שעליה הסילח שלפני שבה כליל יולרת אצל ששותין 1כר סע,רת רח%נוואסשר
 נב על ואף מצוה, סעורח רהויא רסיה סיפן רעה י,רה ערוך שלחן בהנהתכתב

 נם סנהנם היה רמהרתק רבאתרא אפשר סרינא ס1כה בעי לא %ןרשת*ח
 אפשר או הנ-ל, ר;4ז יורה ערוך דשלח1 לישנא וכרסשמע אוכל לטעוםכן
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 מחטיר.ן ראיתי וכן טרינא ס,כה בעי לשתתה עעטן שקובעין אחרייטר
 השנה. בשאר כנהונ היולרות אצל ,לא בטוכה הנ"ל בזכר הקלשתות

תתרכה
 כי תורה ברברי אלא הסוכה בתיך לרבר אין חכפה בראשיחכתוב

 לשלוחים נססרים הגוירות פתק,ח שאין בתשובה להי,ת צריכין אלויסים
 נתקרע,. שליסה בתשובח שכו יאם עצרת שסיני *לער

תתרכו
 ראשון ל'ל האסיף חנ של סעריכ אוטרים כשכת רסוכות א' יוםכשחל

 אחר שהחינו לברך מנהננו רטוכות בי בליל ראשון. ',ם רארחץופיוט
 ראשון. כבליל בסוכח*שב

תתרכז
 שבבית השלחן לכסות אין שבסוכות ושבת טוכ שביים כתוב טנהנטבהגהח

 שטנהגנו רלרירן לי ונראה עיקר. החורף בית רירת שאק לחראות בססההחורף
 ואפיל, עליהם א,כל'] שאין סי על אף השלחנות בל לכסות השנה שכתוחבכל

 לכסות קפירא א'ן כן גכ סכסין כקיץ בהם שפשתסשין בסוכותהעומרים
 הפכח. טוב יום ככור הוא ,אררכה הסוכות בחג כן גם החורף שבביתהשלחן

 שבלולב. מינים ארבעדיני

תתרכח
 הארם כל הור,ך לשונו, ווה בקצרה הי,ם סרר לשון אעחיקותחלה
 נתקן לא כי נוטל אני הקהל עם לימר יטסוך ואל הואת בעבורהלהשתרל
 איוה  ~ואירעו או לעעטו לולב לקנות טשגת 'דו ושאק לם' אלא לקהללולכ
 כטאר נרולה סצוה שהיא טעליו אותה ירחה לא לקנות שכירו סי אבלאונס
 גוירה סכל שנטולין כיתו ולאנשי ולנופו לנפשו רב ח,עלת לו ,סניעטאר
 שבהלל לנענחמם יעשה איך הקהל שבלולב ועור כתקונה אותה ע,שה אםרעח

 שית; סוטב כלל אתרוג להם שאק אחר בסקום קחל יש אם אכןולהקפה.
 שעמו, הקהל של ש יברן והוא לעצסו שקנה אחרונ להם שיש סהקהל אחרלהם
 אתרונ לו שאין ליחיר ר~ו פשם ומשמע מהאר"ק בשם סשה בטטה כתובק
 ונראה שלו. את ליחן אתרוג להם שיש סהקהל ליחיר את קהל בססומ,ואמ

 שאין היחיר ילך אחר בשביל הט,בחר טו סצוה הוא יכטל רלמה חטעם*
 אתרינ. שם שיש לטקום אתרונלו
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תתרכס
 ספני חובתו ירי ב1 שיתא רכר לקנות פשנח ירו אין ואם שםעור
 של על ויברך בהם ולהקיף ההלל לשעת בירו הבא מן 'קנה יקריםשרס,1
הקהל.

תתרל
 טכיר ארוניו וכוה שימצא יותר הפהורר לקנ1ת צריך שיוכל וטי שםעור

 כסעט ההא כאשר בהם להתפאר ולא המצוה שכר ל1 וסוסיף הטוכ לבב1את
 רעלטא. ר:בא בופ1קע,ן

תתרלא
 פעפים איוה וה וככלל חי1כם ומן שיבא קורם אחריהם לחפששחך

 יסכרו אחרש שמ1כרים כטענה הראש1ן פן לקנוח שלא בפצוה ירחהאל
 יקנה רק כלל יסתין לא כן פי על אף כן להי1ת רניל כאטת כאשר יותרכוול

 הראשונים אין אם אכן ססון. ריוח פפני ימתין ואל ראשון טוכרי שלסהראשונים
 ואפילו פוכר'ם, עור ש,בואו פש1ט אם להמתין יש או כראוי בעיני1סהוררין

 סהוררש עור יכהאו 1אם ימצא אשר לקנ1ת עצמו מקר,ם אם האופןבוה
 נגר יחוס ולא פקנתתו בפחות שקנה הראשון וימכור הסה1רר יקנה'ותר
 וכשבאה לכו פקורם השתרל שלא מי אבל ברכה. עלי1 תבא מפונ: עלהפצוה
 שירחס1 רחסש לבקש תריך שנפצא, טה 'קח טתא ואינ1 סחפש הואהשעה

 ה'1ם. פסרר כאן ער כתיקונה, המצוה לעשות 'וכה אחרת 1פעם השם'ם מןעליי

תתרלב
  שאר א1 עליה לבןבו צריך אק אחרונ לו שאין פי ערוך בשלחןכתכ

 לקטן. וע~ן סססונו, סחוטש יוחר עשהטצות

תתרלג
 הפיטטא והירור הרר עץ 8רי עליו מוכיח ששסו באתר1נ הוא ההירורעיקר

 טקפירש העולם שאין סה אכן היטב. כאר אלו רברים לפרש אפשר ואייר,ע
 על סאר להקפיר "ש לרעתי כי מהם נוחה רעהי אין הפשסא הירור עלרק
 בשני רק הטה אם נסור פס1ל כהם "ש מהאתרונ גב1הים רשה שאםחו~ין

 הרשו כהרומת רהיטא רלפום גב על ואף סובא. שכיח ווה סהאתרונסק1סות
 הרכר החיש לא ריקת כי טהאתרונ נכוהש הטה אפילו טול חבלאטטמ4ר
 טאן ונם עיון, בצריך הרבר הניח ובסוף ראפשר ל"שנא שם שכתב~יתר
 באחר ראפשר היכא לפומלם בעיני נראה לכן מול בלאט רהוה סאי לן~סא
 רלא פשוט מקום פכל רכשר טהאתרוג נב,הים אינם אם ואפילו קהל, שלכנון
 לפחחך. הקויבהו ביה קרי הרר0יקוי
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תתרלד

 ער:ך בשלחן כת.כ הלא רמכשיר.1 קוצים ,ר. על הנעש,ם חנקמםוכן
 ואפילו הרתק כשעת רק להכשירם אין הנקב ת.ך קים והכשר העור אקראם
 היר.ר. ה.. רלא לי נראה קים חכלאם

תתרלה
 כן לא ואנכי שאפשר, נרול הי.תר אתרונ סצוה להיר.ר חושכקהעים

 עם הלולב לאחוו יכול אינו אם יהורה רלר' בגרול פל.גתא יש שהריארמה
 אף רכשר כהתיה רה~תא .וסי לר' אף כן .אם פסול אחת כ'ד:האתר.נ

 הו.. לא הירור פקום טכל יריו בשתי אלא ליטול יכול 14ןאם
תתרלו

 משיכלה השיעור כשלחנ. י.סף בית פסק :לרברי פסול היבשלולב
  שא'1 אל. בטר.נוח הכשיר בה;ה.תי. סהרמא"' אם ואף שבו ירקוחמראה
 כתיקוגה המצוה לקים הרוצה סקום מכל בצפ.רן נפרך שאין כל מצותןהלולבין

 ה.ר.ר וה שאין רפשוט שכן :כל לו ראפשר היכא יח.ר.ת סברא על יסטוךאל
 ירוקים. שעליו חרש לולב אחרי עוו ככל לחוור .שלכן

תתרלז
 השררה ער טראשו נסרק האמצע, שעלה יהתנו ססול התי:סאנחלקה

 לרקרק .ש לכן קצת בנחלק אפילו מחמירין שיש ערוך שלחן בהנהת:כתב
 ראשיהן. נגר שלט.ת שהתי:מוח נמצא איו מעשרים שאחר כוהפאר

תתרלח
 ההרס באורך היוצאין עלין שברוב והינו פסול עליו רוכ שנשרוחהרם

 לרקרק ,ש ולכן עלין שלשה הנ"ל העינולק רוב של עיג:ל בכל נשארו לאבעיגול
 שכפופין אוחם כי בראשיהן כפופים ואינם קשורים שאינם ההרסים ליקחמאר

 כררך להיות צר.כים מינים הר' רנל שבראשיהן הכפיפה לפשוט צריכיןבראשיהם
 פשיטוח ירי ועל חרצץ יהיה שלא סהם החיט להסיר צריכין ובקשוריםנרילתן
 טוב וכסוף קשור רק לו אין .אם עליהן להשיר רנילות הקשירה והסרתהנ"ל
 ישירו שלא אפשר כן ירי שעל בלולב קשירח. ק.רם אחר לילה במים ההרסלהניח
 אפשר אי אם לכן ואהף, הא' כ.לי אכן הקשירה. והתרת כפששותהעלין
 בתוכם יהי. ראולי הרסים ו' א. ה' יקח ,כפ.פש קשורים שאינם למצואכלל
 טצר. גחר יועא הרחק וכשעת כשרים,נ'

תתרלט
 יש ולכן פוסלק, "ש שב. ירק.ת מראה שכלה רהתנו יכש או:קטם

 סאר. כזהלרקרק
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תתרמ
 להושענא ערכה ברי ס.ח ליטול מהרי"ל סי על רפנהננ1 אשכנו בנילררן

 ראשיהם נקטפו שלא כר,ם שני לפחות שיה,1 לעין 1והירית רקר1קצר.ך
 עליהן רוב פהם להשיר רנ'*ן הכרים רבוי טפני .ען ע*הן רוכ נשר11שלא
 נהשרים ויום יום כל כ. הערכה ת1ך חרשים בר.ן שני 'ום כל לתחוכבעינ. וט1ב הירור, הוי רלא ארכה פני על כעל'ן סכולכלת ההיה שלא כריבכ1נה
 יותר נרול פסולה ערבה ועונש איסור לכן התאה כלי לעשות יוכל 1"שיהן
 ציצית ביטול שעתש 1"ל חכסינו שאטר1 כפ1 המיגים שאר מעונש1יותר
 וה. סעם פפני חכלת ביט1ל טעונש טרובה יותרלבן

תתרמא
 וההרם ביפין, וההרם הלולכ בשמאל הערכה שיאנור הוא הלולבחיק1ן

 קצת נבוה יהיה וההרס תתרל"ח בסימן שכתוב כמו מכסיפתו פש1ט להי1חצריך
 .1כל לא כן ראם הרבה נבוה .היה שלא לרקרק צריך אכן טהערבה,1תר
 הארבע כל לתפוש שצריך פש1ם 1הרבר הל1לכ נם.לת בשעת ביר1 ההרסלאח1ו
 גירו.מינש

תתרמב
 באופן אחר מצר טהערכח סנולה הלולכ שיהיה לרקרק שיש לי נראהנם
 סמוכים מינש הר' כל יהיו ואו נטילה בשעת הה1א לצר האחרונ לקרבשי1כל
 סמש.יחר

תתרמג
 רבה בהושענא אכן העליון טפח ער כפות בול1 הלולב יהיה החנ יס.בכל

 סהרהל. חציו, ער אנורויתיר

תתרמד
 פהסור טוכח לביתו 1חורתו הכנסח לכית והאתרונ הלולב הבאתבענין

 ירהטלים כאנשי לעשות ר,ש תרנ"ב סיסן ערוךושלחן
 ליט~

 בירו הלולב
 בשעה ולא ותפ~ז שסע קריאת כשעת 1אפילו חורתו ער ביתו לפתחמ,ציאת1
 בלא פמש בירו האתרונ ליסול שחט ונראה תורה. בספר בעצטו ה1אשק1רא
 מצוה. חיכוב טשוםהכלי

תתרמה
 התאחו  ובשעת הלולכ קורם בירו האתרוג לשול לרקרק ט נטלהבשעח

 יהיו עיניך שבין וטן כל בתפילק שכתבו כמו באחרונה האתר1נ יתפוססיר1
 שועיב. גק פררשותשתים,
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תתרמו

 תהיה והשררה הנוטל הארם לפני הלולנ פני יהפוך הנטילהבשעח
 "חת.לצר

תתרמז
 יוחר טוכ אתרונ במצות אתרונ לו שאק לאוהבו לזכוח רוצהכשאחר

 יוכהו לא רלסא לחוש יש ראו עסו שותף 'היה לא לסען ססנו פרוטה יקחשלא
 ולהקנוחו להחויר להוהר ירע עמו חלק לו 3שאין אכן 1סורה, בפתנה לולהחדרו

 אם וראי פרוטה, שום לו יתן לא אם אף בו יצא ,חכירו נפורה כטחנהלו
 עמו חלק. כן יר. על לו שיהיה מה רכר ססנו שיקבל הפוכה את לפתותיוכל
 נראה ראשון סוב טיום חוץ .סים ובשאר להפוכה לא אכל יותר להווכהטוב

 כן ואם כשאול יוצאין ראו לו ישאיל:י רק בפחנה לחבירו יתנהו שאללי
 להקנ4תו יהוור אם פקפוק שיהיה טרשותו האתרונ להושא האתרונ לבעל לולסה
 אתרונ. לו ש"ש אחר בשאול לצאת לו לטה והוא נפורה כטתנהלו

תתרמח
 צריך היה לא ואלו הלולב עם לההקפוח להתאטץ לרקרק "ש סארסה
 כרסים לק:ותו הראו, סן יהיה בלבר ההקפה למצות רק לולב אתרוגלקנות
 וכן ,נכבר נרול ע:':ה לכ; הסובח להקסת וכר הוא ההקפה ענין כי'קרים
 להם שיש אוחם נואלו סא,ר פה לכן היום, בסרר שכתוב בסה לעילמשסע
 סם:י אי לעסקיהם הכנסת סביח 44את שסקריסין ספני סקיפין ואעםאתרונ
 אלא וה אין כ. יקלו ובווי נאסר נהם מתא מי ש"ם ולרעח'תענונ"ם

 על שו נכל נתאטצתי ק ומפני בעיני"ם, הואח הגרולה הסצוה בויוןספני
 פורה וברוך סבע', לחלישת סאי קשה הרחק וה שלחץ פי על אףההקטה
 על סעולם כיבא שום לי כאכ שלא עכרו סעם חסרו ע~ב לא אשרוכהיל
 גונה.ם ורוחקים אצים שהנערש רבה הושענא גהקפת אפילו חהקפהירי

 היפים כל מרק באמת 180תיו שאר ע0 11 טצ"ה לקים יוכני כן ובועסשנונפס
 חארטה. על חי אנמאשר

תתרמט

כחוי
 טוכ וביום ללולב הסש יום בכל להח*ף טצוה רסוכות חטוער

 וכשגח חסר קצח יהיה אם המש על יוסיף הפחות לכל להח*ף רשאקשאק
 להו0יף. אפיל1ח10ר

תתרן
 שתי יום בכל רסוכות חטועך בחול וטנחת0 לוסר ש"ש נתוכשכ"צ

 נם שהרי אטחינו ט0נהנ נווו לא ואנן ריוסא, ספיקא אחר רהינופעפים
 *. ססתכר לא יהלבהש0עסא
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 רבה. הושענאדיני
תתרנא

 הארם לחי נסיוגות  ושאר הצל ראיח כעניני סאר האריד סשהבט0ה
 וה בנסיק עסק לו יהיה אל ה' רבר אל הירא רבריו וטוף רכה החשעגאכ*ל
 לו. וטוב אשרי ואו הצל ססנו נסתלק נאלו בתשוכה "מוכ יום ככלרק

תתרנב
 שכתבחי כס: עלי. קבין ט' 5פח,ח 5שסוך ש מ *לה 5סגי טהויןהיחירש

 כחוב כן ותשכחות, כשירוח הלילה כל שעופרין ויש תהלים נוסרין גךואחר
 ו"ל. האר"י בשם וה לילה ליסור סרר כתב בסופו שכת וכחקוני היום,בסרר

תתרנג
 כשרש ברים בשנ. ורי יקח ברים כסה קצוכ שיעור איןלהושענא

 ההקפוה. כפנין ו' ליקת וסנהגנו ע*חם, נשרו ויא ראשם נקסם שלארהינו
תתרנד

 יש הכרכה ואחר חצטה רהוי בירו ההושענא ליקח אין הברכהבשעת
 שהפנהנ כתב טהרטא", אכן ההקפה שעת ער ההושענא ליטול שלאטרקרקים
 הההשענוח א0ירח בשעת רהינו ההקפה שאחר גתכ נם הלולב עם ליטלהפשוט
 שכתכ איפכא סשמע וב0הרהל לבר, ההושענא ויחפי0 מירו היולכ.ס.ר

 קורם, ולא רסשטע כאן, ער הל~כ, אצל החויקה ההושענוח שאסרשבשעה
 עביר. שפיר שמים לשם הארם לו שיכור ררך ראי~ה *ונראה

תתרנה
 של שניוח אותיוח על ורם"ת סע"ר רבה רהושענא לההשענוחפק
 ארם חוסה, אני אום ה0ושה4 ארון שועי, אערוך אפחך, לטעןהההשענות:
 תחננו. יאתן, לטעןובהמה,

תתרנו
 כסררו בריח וכור פו0ון אוסרים רבה בהישענא מילה ב0הרי"לכתוב
 ל,מר נוהנין ,פה כאן. ער לברית, הבם ראנא החרון לסוף החוןכשסגיע

 השנה. ראש נכי שכתכתי כפו הראשון חרוורק

 תדרה. ד"טמתת עצרת שפינידי1'
תתרנז

 שטרגו ביום יקרשו ראם לילה שיהיה ער לקרש אין עצרת שטיניב*ל
 סהר=ל. ותשובת טנהגש הגהה בסוכה, *שב.יכרך
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תתרנח

 עצרח שמינ' חל ואם בסוכה, הסעורוו( כל לאכול חתב עצרחבשסיני
 טרצונו לאכול רצונו אם וכן בסוכה שלישית סעורה לעשות פחויבכשבת
 בסוכה, לאכול סחויכ תורה לשמחת עצרת שמיני שבק השסשוה בבקאפילו

 בשמ.ני שחריח סעורח פן קצת האוכלים עברו שפיר רלאו סוכח פכאןסהרתל.
 עצרח שטינ' ליל הסעורה כל האוכלין סריו"ש סשפחת רק לסוכה חקעצרח
 שיסמוכו. סה על להם "פ יסוכהחוץ

תתרנט
 כשסיני החורף כבית ולהשיטם סהסוכה ,הספכלין השלחן ליקחאין
 להגרו. פכק פוב 'ום ראין ה*לה ערעצרת

תתרס

 מכירת 'ר' על ערביח להתפלל הקהלוח כרוב שמאחרין תורה שסחחובליי
 ההיחר טעם שצירר בסהר-ל ככתוב ותיקין סנהג פי על השנה לכלהמצוח
 סאר טאר שהחשיך פי על אף מלאכה שום לעשות שלא סחטיריןראיתי
 סיל.. לכל גריר צכור בחר רהיחיר עבריויאות

תתרסא
 הכנסת ב,ת לכני רשות שיש לי נראה בנטיות בת' ב' שיש כמקוםאכן
 ולכשל להבעיר סותרים ביתם ואנשי הטה ונם בוסנה תפילחן להקריםהאחר
 בכנסת להתפלל רחמם הטה שנם פי על אף האחרת הכנסח בית בניולא

 אכן השנה, יטות כל עפם הם אשר פצכוריהו לפרוש יכולק שאיןהסקרסת
 ראיתי. לא כוהמעשה

תתרסב
 ינראה לחשיכה, ססוך תורה שסחת בליל המצות להכריו להתחיל"סנהנ

 טוב ב.,ם רוקא אלא כראי אינם בסהר-ל שנתוכ ההיתר רצררי הטעםל,
 רירחא בקביעא קקיאק ראנו בירינו אבותינו טנהנ רק סרינא אסור שאינושנ'
 הכרווח לתתיר קרמונעו רצו לא סראוריתא שאיסורא ראשון טוב ביוםאבל

 עכשיו שעחא צורך סכריוק טוכ ויום שבת שבכל שאף השנה *סוחהפצות
 י,ם בעור הטצות הכרות להקרש צרקה הנבאי שהתחילו טקרוב עתה לכןשאני.
 כעיני. עשותהסכילו

תתרסג
 לי ונראה תרנום, ואחר 0קרא שנים הברכה וואת לקרא חתב תורהבשטחת

 חצכוי עם פרש'ותיו שישלים כרי לחון קורם לקרותםשראף
 רוקא.
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תתרסד
 ליתן בסשסט דבריו ינלכל בראשו עיניו החכם ו, יום תורה שסחחנשחל

 בליל יוכל שלא ער ביום וכל פכל בטנו יטלא שלא שיראה לוה 1גם לזהחלק
 ראוריחא היא שבת סעורת כ' נסה ושתתה אכילה רק ולשת,ת לאכולשבת

 תורה. אבותינו טנהנ רק טררכנן אפיל1 ~אנה ת1רה שסחתוסעורת

תתרסה
 שהיא לשבת ק1רם מבראשית שטו-ח העכרת סעורת1 סת1ך יכטל אלגם
 שבח. ערב היא כופנה שהטצוה המצ1העיקר

 חניכה.דיני
תתרסו

 בעלטא טעיטה אבל קבע סע1רת ררוקא ונראה ההרלקה. קורם לאכולאין
 ם1תר. עראי ררך פת סעט אפילוא1

תתרסז
 ח1רש ראש בערכ להתענוח יכולים שאינם ספני חנוכה ערבוהסתענים

 ראש כערב להם ההוא  תענית רה1י החטה שתשקע ק1רם לאכול נוחניםטכה
 אפיל1 לאכ1ל רשרי ההרלקה זפן ק1רס אוכלים לכן טשלימק שאיןחורש
 שביעה.כרי

תתרסח
 לסטה מאר הרבה וה1א טפחים טעשרה לסטה רוקא חנ1כה נריהניח
טהחלון.

תתרסט
 לו שיש ם, אכן האפשר, בכל לפחח סטוך הסתח משטאל להניחווצריך

 סמש לחלונוה ספ1ך להרליק רט1ב לי נראה לרחוב פ1נים חלונ1תכחררו
 .1חר 1:כוהים פהפתח רח1קים שהם פ' על אף לרחוב האור שיאירבא1פן

מעשרה.
תתרע

 ,גול שאינו ס, 1כתב טכסף הנרות לעש1ח מאר הוה'ר היוםכסרר
 יחרש הנר ואותו סכסף טהם אחר לפח1ת יעשה פכסף כולם כנ-ללעשות
 הנו0ף. נר לקמ~וחו לילהבכל

תתרעא
 כהנהוח רלא ש"שן כמקום להרליק לו יש אחר בביח 1,שן וה ככיתהאונל

 האכילה במקום להרליק נהננו בפנים שטרליקין ראנחנו שכתכ ערוךשלחן
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 ישנחי 1"ל חסי בבית שאכלח' חורפי כיפי עוברא חוה ובריר. כן, טטחנ אקרפה
 ו"ל 0הרוציל כהב וכן בביתו בפניי והרלקתי ו"ל החסיר פווץ אביכביח

 פ"ה. סימןבתשובותיו
תתרעב

 סנרות יותר שכן ,כל לנם וכר אחרים טשסנש .ותר וית כשסןסצוה
שעהז.

תתרעג
 רבר כל כי כפנים מרל.קין שאנו לרירן אף הלילה בתחילח להרל'קויש
 ועתה הל חכסינו שתקנו מצ,נו תקנות וכמה להתירו אחר סנק צריךשבסני:
 לעולם ה' ברוך כנק טמקומן 111 לא ההטה תקנות טעטא ההוא ליה ראדלאף
 'שראי שסע ההפטרה, אבות, טנן ואטן,אסן

 שכקר1שה, .שראל שטע הטו, ואתה
 ונס ירה3'ם. לרטוים נטועש כטססור.ת רבריהם כי נכרים של נכיגהאיסור
 הוה. בופנ להחסיר רטוב כחוכ ערוךבשלחן

תתרעד
 וכשעת לעשתתן, עובר שיהא כרי הברכות כל סיום ער להרליקא'ן
 יאחר לא פנים כל ועל פה בעל לאטרו יורע אם פה בעל הנרות יאמרההרלקה
 כ' ובליל יסיני ה,ותר כנר א' בליל וירליק ההרלקה. אחר ת'כףמלאטרו
 ס'סין שיפנה כרי לילה בכל תסיר .כן כהנוסף להרליק יתחיל אחר נרשסוסיף
 הנו0ף. על ויברךלש0אל

תתרעה
 יהשחמש הנרוח מטקום השטש ליטול יהם אין חחורף כית בווי1חהפרליקין

 אם אכן חנוכח. מנרוח הבית בני 'הנו שלא אפשר אי ראו אחרבפקום
 השמש. ליקח היחר 'ש שלחנ נכי שעל לנר סטוךמר*קק

תתרעו
 טהם השמש *קח טותר שעה חצי רהינו ופנם חנרות שרלקו אחרוכן
 ליהנות ושלא רלקין להניחם סחטירין אנו אם ואף לכבותם, טותר אושהרי

 הש0ש ליקח ע*נו החטרנ1 לא בוה טקום מכל השיעור אחר טהשסןמהנותר
 אוסר טה ומן יהריא לאורם ולהשחמש לנסרי ליקחנו אכן מועט. ~סן אוכרנע

 חרואה. טפני הנ"י בתש1בוהיימהרוצ"ל

תתרעז
 הטנו לה וקוק ~ין רכבתה הא לשוגו, ווה שס ו"ל פהרש"ל כחבעור
 ה0הררין מן. נרע רלא וירליק יח1ור שלימה כטצוה לוכות. הרוצה אבללרי,ב
 צריך 14ם? בערב ככתה ואם שעה( חצי רהינו וסנח קורם רהינו *)ונר"א
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 וצריך נראה תכה חנרות לתקן בא ואמ כפהרטא"י, %א ולהרל~קלחוור
 טטה תלטיר, על'ו וכתכ כאן. ער כשוננ, כבה אם ואפילו ולהרליקלחוור
 כרכה. בלא להרליק ריח,ורסשה

תתרעח
 חנוכה, בנרות שאחר.ו לילה ליתנו נהגו לילה בכל השסן מןהנותר

 השטש. כנר אלא-( ליתנו  שאק בפשיטות1נראח

תתרעט
 רוזרלקה להתחיל שףוכל כר, ימינ, היותר כנר סר*קק ראשונהב*לה

 הנומף נר שהוא טסנ. עליו הכרכה לעש,ת המצוה עיקר שב1 שני כנרשניה
 כרינו. לים.ן סשסאל לפנות יוכל כן פי עלואף

תתרף
 טאחרינן יוטא ראמוקי להכרלה קורם בכית אפילו שגת כמשאיסר*קין

*ה.
תתרפא

 רראש ואופן רחנוכה 'תר פה אמרנו רחנ1כה חורש וראש בשנתילה
 הפרנם חמי שכחב סה פי על חורש רראש אלקיכם רסילה 1וולתחורש
 חורש וראש בשבת שהיתה כסילה כן שאטר שלו בטהרי"ל כריטיננןאברהם
 של חורנו בנו לנרשן היתה ההיא שמילה ,~כורני שם"ו רשנת הח1רשפרשח
 ורענקלן. נחןהר"ר

תתרפב
 לנס וכר כהנוכה גבינה לאכ,ל רש פר*קק כמה נפרק חר"ןכתב
 ראש1. 1חתכה לשכר,הו נבינה 'הורית אותו  שחאכילהאליסורני

 פרשיות. ארבעדיני
תתרפג

 ספס.ר,ן 1אחריה הפרשה הפטרת פפטירין פרש,ות מר' באחת חתונהכש'ש
 לחתונה. השיכה אשיש שוש ההפטרה רכאטצע יבעלמ

תתרפד
 ר1חק חורש מחר הפסרת או חורש רראש כסאי השטים חסטרת איןוכן
 פרשיות. ארכע 0הפסרותאחת

תתרפה
 לקרותה כרי מנין שיש למקום ללכת ה"מובים כני סחויבים וכורבפרשת

 ובביח הסעסש, בנינתי אוהה יקראו לסחות סנין להיות אפשר 4ף האםבצכור,

 -8ישה שש8 שעק פישו 8ש8 י"
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 בשס עליו כתכ משה וכטטה ", להן פרה סרשת גם הש,ה וכשלחנויטף

 הוא. רטעוחטהוזש"ל

תתרפו
 כפיוטיהם לעשוח פה כרת כתבתי החורש ופרשת חירש וראש בשבתמילה

 תתרפיא.בסיסן

 לר. רהנלרה פדר'םדיב'
תתרפז

 וע.ר יפעיט לא והר"ל טיטן פשיטים ל"ר השקל למחצית *תן פההטנהג
 ואת סע.רנו שנלינו ומקורם לאביונים, סתנות עבור עצסן בפני פשיטיםר'

 על בנתר ע,גולים שני צרקח נבאי שעשו פשום הטנהג היה הגירושבשעת
 לכך מ.וחר בעיגול השקל סחצ'ת ליתן כרי מעות לגבות עליו שיושכיןהאכן

 פעוירין .ר בכתיבת ישן בספר ראיתי וכן השני בעיגול כנ"ל לאכיוניםומתנות
 עתה והן צרקה, רתעניתא אורא לתוכו ל'תן והג' כנ"ל עיגולש עיגולים.ב'נ'

 סנהנ צרקה הנכאי בסל, סלה אמן עלי,ן יכוננה ואת בשרנו להתישב שחורנואחר
 סלחא נתיסר וה פנה: כי עבר, שפיר ולאו אחת נקופה הכל ונהנוקרסונינו
 הטה והנה אחרת לצרקה לשגותם רשאין הנכאים אין פורים רפעותבטעמיה
 ללק נטה כאורח פה והוא רח.קה מארץ בבא ליסול יר הפהטט לכלנותמן

 שפקכל ההסה פורש מעות שאין נסצא ישתה וטינו יאכל טפתו שלובאכסניא
 ארם בני לב' סחנות ב' נותנים רעלסא ררובא ואע"נ סורים ל0עורת כאיםהאירח
 נתקנה הנ"ל תקנה רעיקר לטימר איכא סקום סכל צרקה לנבאי שנותמס מהסלבר
 שמכלער, לאביונים כטתנות כן :ם רסחויבים טשלהם סעט להם שישלאותם
 העשיר,ם שגם תקנו כן ,מפני עני לש.ם כלום נותנין אק צרקה לנבאי שגותניםטה
 חאלה הרברים פי על הבושה, טפנ. ליתן שרוצים לאבי.נים מתנות לגכאיםיתנו
 ליושנו. הנ"ל הסנהג להחויר אשתרל השם ירעה אם חיל' אישראם

תתרפח
 וכרים רהתנו *תן הסחו*כין לאביונים ומתנות השקל טחציתשישר

 ליתן הם,סיף כל אכן תסעשר סן אותן גותנין אם כנתינתם יוצאק איןנרולים
 הסעשר. מן החוספה ליתן רשאי חסחויבמשיעיר

תתרפס
 ,פנהנ ישראל ארץ לעני השקל סחצ.ת לשלוח המנהג סקופותבהרבה

 לירחשלים. שקליהן שולחין 'שראל כל היו הבית שכ~פן אחרי ההא.פה
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תתרץ
 בכל בהכשר כתובה טנילה לו להיות אחר לכל להשחרל יה'רלחיות

 חנרפסח בטנילה יהגא רשורם אין כי תורה כספר בסתוס,ח בה לרקרק 91ריןרינקו
 כטעט ווה כטלה טלה אוחה "פמע כן אם אלא יתא ארם אין החוןובקריאח

 חובתו ירי שא שלא פלבר כשרה שאינה הטנילה על והטברך אפשר,א'
 לכטלה. פברכות הנר1ל עונש עליו הוינם

תתרצא
 אינן סארים הרבה ונם בס,פה עם,ר לה לעשות כלל נוהרין העלםאין
 שיוכל כערך הכתב התחלת קורם הסנילה בראש חלק נויל להניחנ1חרין
 שמסופקני רק הפ:טקים כל רעח ננר וה 1הנה ההוא. כחלק חמגילה כללנלול
 יברך אל רטסנ'ק לי נראה לכן לעככ אפיל: או לטצוה רק האלה חרבריםאם
 ליתן צריכין כוה טנילותיהם העוש'ם אכן להקל. ברכות רספק כ1: הטנילהעל
 בשנה. שנה כל כרינה 11 טצ1ה מקימין אין סועטת התאה שספנ.הר,ן

תתרצב
 שכן וכל רשנילה על הש"ץ כשסברך בכפנה להאוין מאר ל'זהריש
 ברכה. ירי בברכתו יצא לא. כן לא ראם הברכה בשעת יסיחשלא

תתרצג
 רעשרת והתיבה הטן בני רעשרת ,השמות איש טא:ת וחסש לוטרצריך
 האפשר בכל עצס, להסר,ח יש לכן לכתחילה, אחת בנשימה הכלשאחריהן
 שא. אחת בנשי~ה אמרם לא אם אף כר.עכר אכן כתיק1נה, חטצוהלעשות

תתרצד
 או ח~ה להוצ,א 1בא .צא כבר אם בין לעצטו בין חמנילה יחירכשקורא

 לפניה טברך כשרה סנילה פתון קורא אם הכנסת בבית היתה שלאנקבה
 וטנהנים שטחרהו פי על אף ערוך, בשלחן פסק כן לברך, אק לאחריהאבל
 הירושלס. טשום י,0ף כית רססקנת לי נראה לאחריה אף שסברךכתבו
 יוסף בית שכתב ממה רסילתא רסעסא ל' ונראה ברכות. בספק 1בפרטעיקר
 חנס על רק הטג'לה על תיקונה עיקר אין שלאחריה רברכה הר"ן בשםשם
 לבטלה. ברכה ח: ה1.א אחת פעם שאסרה מק כןאם

תתרצה
 נבי לקךל ,עתן כבר, יצא והוא אחר כשמוצ.א שהחינ, לברך איןנם
 רפסח.קיר,ש
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תתרצו

 בחתימה וק הרב האל לומר שאין וטנהנים הטור כתב שלאחריהבברכה
 חנ5רע. רק חנ5רע האל יאמר לא בחת,סה וק הרב רק חרב חאל יחטרלא

תתרצז
 ערוך. כשלחן ורלא כיום שהחפנו סכרכים שאין הפנהנפה

תתרצח
 היפים ככשאר רק הטנילה קורם לטולו פה הטנה; אק בפוריםטילה
 סררכי. להנשוליקירק

תתרצט
 יהיה אם אף ביום עיקרה ולפחות ביום רוקא הוא פורש סעורתחיוב

 פורים כנשח בליל כסעורה קצת להרבוח תמיר משתה לכ וטוב בלילהסופה
 הסעורה שהיא נראה ,הא שלא קטניות סיני לאכול טוכ אכן למנילה, פנילהבק

 חיכף ולסחר כן. שהפנהג כתב בו ובכל רניאל. לורעוני ~כר ה,א נםהעיקרית,
 החככ אכן נפש1 לבסום, 1,שתה כסעורה כן נם ירבה הכנסח סבית היאהאחר
 והסעורה העולם. מסעורת יפרהש שלא כרי סעורתו לנפ1ר ששהר כראשועיניו
 הלילה קורם שע1ת שלש לשחות רק ערב לעת סטוך מפש יתחיל לאההיא
 יקים ביססא. סעורתו עיקר שחהא ביום נפשו אות בכל ולשתוח לאכולכרי
 טתבשי*ן חשובות סנות שתי אהה פעם לפחות ביום טנות טשלוחסצות
 תשובות בטנות כהלכתה המצוה שקים ואחר אחר ותבשיל ין טלא כוסאו
 כררך טנות טשלוח כענין שונש טפינש בסינים וחיתול שחוק לעשוחיוכל

 כל"לה. חן ביום הןהעולם

תתש
 ירקרק טקום פכל פורש בסעורת ו"ל חכסינ1 חהסיר1 סאר אםאף
 כעשרה. וקרהפה תפלה ביטול ובלי סצוה כיטול בלי וקרושה כיראה זתהיההארם

 בפרט עור כתב טוב 'ום נב' סשט1 לעיל שכתבת. סה אחר חכפהובראשית
 שהאריך משה בנוטה ועתן סופריס. מרבר, בהם שהסעורה ופורים חורשבראש
 שלא ער בפורים לבסוסי עריך ו-ל חכסינו שכתבו וטה האלו. כרברים0אר
 היום בסרר אק פירושים, כפה שם כתכ טררכי לברוך הסן ארור בין'רע
 רהכל לי ונראה לפסאלו, ימינו בק 'רע שלא ער שישתה אסרוה שרוקאכתב
 רבר בשום ולבר,אוחו קונו ליראת התן ריכוי יויקנו שלא פבעו שהוא פהלפי

 שסים לשם כינחו תהיה הממעים ואחר הטרכה שאחר בעי לבאורהסנא
 . ערוך שלון כחנהוח 0סיקוכן
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תתשא
 הסקום לפני רשע להיות סק,ם ר1אה אינני בפ1רים הצבור עםותפילה

 ירי על וכל מכל ערבית תפלה שתתכטל לראונ יש כי האף אחח שעהאפילו
 שיתפללו קורם הפורים כרת ,שחה שאכל בנפש1 רואה הארם ואםשכרות,
 כנשחו סרם הניסים על עם המוון ברכת לכרך לו :תונה הרשות הצבורעם
 להושיב לו שטוב ל' נראה הי1ם כח1ק שתה לא ערין אם אכן הכנסת.לבית
 הטוון ברכת לברך יצטרך שלא כר, שלחנו על ש.היה מי א1 חולה אווקן

 יחר 1.צסרפו אחת סעורה יחשב למע, כשיכא והסוציא ירים ונט'לתכש,צא
 בפור.א. לבסומא ,צריך שאסרו ו"ל חכמינו פאמר ירי 'וצאלהיות

תתשב
 נוהנין א.ך למעלה כחכתי כבר הל.לה ער פורש סעורת לו שנפשכהמי

 המוון. כברכת הניסים עלעם

תתשג
 גפנ. בפרק כתוב ובתפלה הכנסת בב,ת הנ.סים על ששכח טירין
 לקמן.עצמ1

תתשד
 לפ"ק ולשטחיה לששון 11 כשנה שחל כסו שכת כערב סורים חלאם

 סע1רת להתחיל הסאחרין עבר. שפיר רלאו תתרצ"ט סימן לע'ל כתבתי1ככר
 שכח גערב תל אם אכן ט"ו ביום עיקרה שנטצא קטנה מנהה אחר ערפורים
 שהוא שבח ככור פ1נם ב~ה חצ1ת אחר בימסא הסעורה עיקר א1 יעשהאם

 1לכן סופרים סרכרי שהוא קבלה סרברי רק אינה פורים וסע1רתראוריתא
 ה.ה השנים בכל שנם השכם ככוקר הסעורה ע.קר לעשות שיקרים כעי:יט1ב
 לאבי1נים טחנות ירי על פה שנתפשם כן א.נו שהסנהנ רק כך לנהונראוי

 עיקר לעש1ת כוה ארם 'עשה אל שבת בערב לפח1ת לכן ב.ום בהםשסרורים
 לרקרק כראשו עיניו להי1ת לחכם צריך מק1ם מכל אכן היום. בסוףהטצוה
 בבוקר עצמו יכסם רק בהשכמה מראי טתר בסנו וימלא לנמרי ישתכרשלא
 לבס1טי צריך רק ו"ל חכסינ1 אמרו שלא שבח לסע1רת נם חלק שיתןויראה
 רוכת' ככמה השכרות ננות שירוע לוט של כשכר1ת1 להשתכר ולאכפ1ר.א
 שלא כרי שאטרו ומה חס1רות, עבירוח הרבה לירי כך 'ר. על יכאוכקל
 תת"ש. בסימן כחכתי טררכי לברוך המן ארור כיןירע

תתשה
 רבשעטנז ואמינא שעטנו בנרים בש.נוי בפ1רים המנהנ על לרכררא'חי
 גשעטנז רק היתר מצא1 לא המקילין אף גי בעולם היתר שוס איןרא1ריתא
 בתשובה מינץ טהרי' כתכ כך כ' פורים כשושן אינו וה היתר 1נםררבגן
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 ופה ויום לילות ב' רק שר. רלא ובהיפן אשה מרי לבקת נמ הומק

 הטעם. ותטצא שם עפן ראורתתא אשור אפילו ב1השחהור1

תתשו
 לבא ורחמנא ובשמחה בסעורה קצת להרבות טצוה בו נם קטןפורם

 נפשו ותאות בטנ1 לסלא רק ולא שפים לשם כסעורת1 כינתו שאםבעי
 ומקוכלה. רצךה סעורחובוראי

תתשז
 בככור לבתינו שבנו שב1 היום שלפני היום הוא ראש1ן אררבהט

 ראשונה בפעם או שלבשנ1 החררה ומפני בשונאינו רבות נקמ1ת ונעשהנרול
 נר1ל בסורא ופלצות חיל אח1ום כאחר 1קטנים נרולים העיר אנשי כלואפילו
 בהסכפתם שעסהם הטרירה בראשי נקמה לעשות הטהוטה רבות ירי עלפן
 רנע כסו הפוכה ה1את השר תהיה 1נכברים נרולים בעיר והרבה הרכההי1
 קוססר.א בשם 1בחצוצרות בתופים הנ"ל יום לפנ, יוטים הוכרו ולכן 1שלוםחס

 .סצא 1לא יראה לא ארם וכל ין ארם ש1ם ישתה לא הנ"ל שביום יר"הוקשר
 בתים בעל. הארכעש אנחנו קבענ1 11 ראנה ולסנה הנ*ל ביום העירברחוב

 אחר היתי שאני הנורל יר. על שע"1 השנה ראש מקורם געירשנתישבגו
 נאכר ולא ההוא ביום לנו ה' יחעשת או4 ולרורוח ההוא ליום צוםמהם
 פ"א, סיפן אקרא כ"ו, טשן נקרא אל.ך עשרה: גשסונה הס*חות אלוולוסר
 נא אל הר, סיפן נושע 'שראל ו', סיפן אירא יום אני ס"ר, סשן צררונירבות
 שגובין לצרקה לבן התענית בליל נפש1 כופר כית כעל כל וליתן ניוסיפן
 אסר ש1ה לער "פראל עסו ש1מר וברוך לענים תיכף לחלק הכנסתבבית
 הטוררים בראשי נקמה לעש1ת הסוכן הנ"ל ביום אלקים חררת העיר1תוו
 בכבור אוהנ1 כברו אררכה ומצסצף כצף ונורר פה פוצה היה לא לאלותהלה
 השם. ירצה אם בססוך אכתוב כאשר,רול

תתשח
 בתענ'ח נר'נם שבת בערב 1תענית זה כתענ,ת וחולה ילרת מלההמ
 תתקנ"ר תתקג"נ בסיסן השנה ראש לפני כתכתי חשנה ראש לפנ'שקבענו
ותתקג-ה.

תתשט
 בשחרית תחינוח לומר ושלא 1לשסחה לסשחה א1 קבענו חראשון ארר=ף

 שנעש1 הנשים רבר. שם על גצענז י. פורים בישראל שפו ויקרא למנצחרק
 שככנו לאי תהלה כי עברה הנ"ל ראנתני כי שראינו י.לכן חהוא יוםבערב
 ,שסחה לסשתה שאחריו היום קבענו לכן שנחנו עלינו וערבה סחריר ואיןלבמח
 בו שנעשו והגיסש והנס. סלחמה יום אחרי שקבעו הפורים 'סירוגטת
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 יר"ה ררמשטט גרוב וינר ססענץ הנמון הקוסיסריא אותנ, שחחירו המההלא
 בטכסשי לאהתותם כרנליהם הולכש רכש עטים בקרכ נרול כככ,רלרחובותינו
 יהורים בצורר בנקפות ראינו ססש ההיא וכשעה ובמחולות ובתפיםפלחמה
 הנעשה ההיא בכבור יבושו שונאינו וחוו המוררים וצרופו הנ"לינצענץ

 לעיר מחון תלויין הולכים ומקצתן מקצתן עילם ~ראת הלכו שהמה אולנו
 הזאת לעיר שההיכונו בעת כפנים פנש לעינינו נרולש שפמים בהםועשה
 שיצאו בשעה הנ"ל סוררים שאו נכחו אשר שער ררך באנו כי הנ"לבכבור
 בשעה המוררים ראשי בהם ליתן לנררום הנכנים הבימה לפני הוליכונונם

 העיר אנשי וכל מאר"ק הרא"ס על בנתה היתה והקא סיתתן עונשי לחםשנעשו
 פהם ואיש טשהוטטש הקוטיטריא שרי ירי על לנו הנעשה הככורבראוחם

 האשפה לפנות כע~רתינו הי, הסה אררבה להרע ננרנו לשונו את חרץלא
 סלולה ררך יהיה לטע, סכית שלגו הרחוב ;לשער סטוך שהיתההנרולה
 וטטירש חתוטים מנינש שלטה בה ס,נחש היו אשר האחת העגלוחלשתי
 לשער והשני העלי,ן משער אחר טנן הנר,ל הנשר יר"ה הקשרבחיתם
 אוחם חוקו תיכף הנ"ל צכא אנשי אשר היאל לשער ,השל,שיהבריקלן
 בריטענן אכרהם כטר הפרנם חמי ישכ עליה הב' והענלה יט,ט, לאכטסטר"ם

 שיזכנו הכבור מלך סלפני רצון 'הי הפורגרא. מחו* רנלים נכה שחיהו"ל
 רצק. יהיה כן אסן ונו' האחרון הב.ת כבור 'היה נרוללנבואת

 ראשינה. חהלי וזה חשנח מכל חטם סדר גמר אחר סרקים איזח ייחד אשלמח גדרחי אשראת

 המזון. וברכת בתפלה הטעיותפרק
תתשי

 שלא נאנס א, ששכחם,
 התס~

 תפילח וכן ~פנה שעבר ער טנחה תפלת
 התפלל שלא ההיא לחפלה תשלומין יש וסנם שעבר ער יוצר א,מעריב
 שאחר רהינו לה הסט,כה האחרת תפלה בזמןכומנה

 שהתס~
 הסמ,כה חפלה

 ששכח התפלה ויחפלל אשרי תיכף יאמר טלהחפלל ששכח התפלה ואתאחר.
 כנון תשלומין, א'ן שביסל לתפלה הסמ,כה התפלה לאחר אבלמלהחפלל.

 ששכח או סנחה שהתפלל אהר מה ומן ער נוכר ,לא שחר'ת התפלל לאאם
 אין לסוסף וכן תשלופין עור השחרית לתפלת אין אד סנחה להתפללנם

 כמויר התפלל לא אם אבל תשלוטין להם .ש אונם או שוננ ורוקאתשלוסין.
 שלא לתפלה תשלומץ ויש כאונס הו. שכור לתקה. יוכל לא אשר סעותהוי

 כשכרוהו.התפיי

תתשיא
 ההיא לתפלה ר. שעות שהיה בעור עסק באיוה להתעסק שהתחעס,
 תשלומק ו"ט כאונס ק גם הוי ההיא תפלה ופן שעבר ער נטשךוהעסק
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 ס1.ר הו. העסק ירי על התפלה ומן שיעבור העסק ,בתחלח יורע ואםלחפלת1.

 מכש1 להפטיר שיצטרך טמון הפסר מפני אם אכן לתפלת1. תשלומק1אין
 סו.ר ה1, לא סמונ1 להצ,ל כרי התפילה ומן עבר התפילה זמן יעכיר לאאם
 לכתחלה אבל מויר. הו. להררח כרי העסק אם ררוקא לתפילתו, תשלומיןיש
 כננר סצוה הפסר ויחש1ב ממון הפסר שום ספני התפילה 1פן יעבירלא

 ונאמן הוה הע1לם חי טכל הכא בעולכ רוח קורת אחת שעה יפה כישכרח
 והריוח התפלה שתבטל אפשר גס סע,לתך, שכר לך עמשלם סלאכתך כעלהוא

 כבסררש סכנה, ליר, תבא כן יר. שעל 1אפשר בירך, יעלה לא סוברשאתה
 בתסיט1תך. תעמור אם נסיון לירךבא ההה" ר.וח לא אם יורע ומ. למקום שלוחים הרבה כי בי, אנפת כיא1רך

תתשיב
 סיפן כנ"ל שתים ערכ'ת יתפלל שכת בערכ סנחה להתפלל ששכחס'
 אף קישח אתה א1סר סנחה בטרעה שמהפלל השנית בתפילה 1נםתתש".
 חיל. תפלה היא התפלל שלא שהתפלה פיעל

תתשיג
 1נם שח.ם ערביח מתפלל חורש ראש כערב מנחה התפלל לא אםוכן
 רבא. יעלה אומרבשניה

תתשיז
 אחר להתפלל והתח.ל ,מנחה יוצר בערכיח ט1ב 1יום כשכת שטעהסי
 שהתחול הברכה אותה כל ינטור רצה ער ואילך יפשם חונן אחה הקרושהאל

 אתה כנון להתפלל שראוי מה הסא1רע סעין יתפלל הכרכה נמר ואחרבטע1ת
 הברכה. באמצע פוסק במוסף אבל וכיוצא, טשה ישסחקרשת

תתשטו
 ,יאטר הברכה כאטצע אפיל1 פוסק רצה שהתן~ל אחר ער נוכר לא,אם

 נ1כר לא ואם ההוא. בי1ם ההיא כתפלה להחפלל שראויה הברכהח'כף
 התסלה. לראש חוור שלום לעחשה רנל'1 שעקרער

תתשטז
 להתפלל החון שהתריל קורם עבר אם לראש לחוור רמחותב סקוסבכל
 א1 במלה, מלה עפו ,יתפלל החון עם התפלה להתחיל צריך עשרהשמונה
 החו, שיניע קורם הקרוש רהאל אמן סאחר לגפ1ר שיכול בעצפו יורעאם

 הקרוש. רהאל אמן שענה אחר ער סלהתפלל ימתין א1לסורים

תתשיז
 וכיוצא גם,סף יוצר שהחליף כנון בוו 11 שגת של תפלוח שחחליףמי

 חחר. אינו ב11 זו טוב יום הפלות שחחליף טיוכן
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תתשיח
 שיהיה פקום באיוה שבת אחת פעם רק וה~כיר בשבח טוב ,וםכשחל

 חוור.אינו
תתשיט

 כשמקשקש רהתנ1 שעות שבע ער רוקא הסוסף תפלח שןלכתחלה
 כל אכן היום עבר אם תשלופין לה ראין קרבנ1 בטל יומו עבר 1אםאחר,
 תפלה בוסן שלא אפילו אותה להתפלל כיר1 והרשות בריעכר וסנה הואהי1ם
כלל.

ותתשך
 חול של שת'ם שכח בפוצא' ,תפלל בשבת טנחה החפלל לאאם
 שהיא ובשנ,ה ח1ננחנו אתה סתפלל החיוב שקר שה,א רא"ונה1כתפלה
 שלא רק סנחה תפלת התפלל אם 1אפילו חוננתנ1. אתה יתפלל לאלתשלוסין

 החפלל אם הנ-ל. באופן חול של שחים ערבית סחסלל הכי אפילו אחר אתהאמר
 לתפלת לו נחשבת שניה חוננחנו אתה התפלל ובשגיה בראש1נה חוננחנואחה החפלי לא ואם יצא, סהן אחת כש1ם התפלל שלא או בשתיהן חוננתנואתה
 חתנתנ1. אחה כה אוטר 1אינו לתשלומין אחת תפלה וסתפלל וחוורהחיוב

תתשכא
 בכל המוער ובחי 1סנחה ליוצר חורש בראש 1.כא יעלה ששכחמ
 בטקום חתימה בלא ויכא יעלה יאמר פורים שהתחיל קורם נוכר אםהתפלוח
 שלום עושה אחר ער נוכר לא ואם לרצה, יחוור סורים אחר ואםש:וכר,
 עשרה. שסונה תפלת לחחלת.חו1ר

תתשכב
 שאטר אחר ער נוכר ולא ח1רש ראש של בסעריב 1יבא יעלה שכח"ם

 לחוור. רשא. א.נו וכו' הסחויר ה' אתה ברוך שלהשם

תתשכג
 השלום ע1שה קורם נוכר אם התענ.ת ביום עננ1 להחפלל ששכחסי
 עפו את רהסכרך הברכה סיום אחר לאמרו ביר1הרשות

 ישרא~
 בשלום

 אתה, ברוך ער עננו יאמר רק הברכה י0תם ולא בתוכ1 או נצור אלקיקורם
 שלום לעושה רנליו שעקר 1אחר עשרה. שמ1נה תפלת אחר לאמרו חיוב איןאבל
 כ~. עננו לומר רשא'אין

תתשכד
 אתה רכרוך השם שאמר קורם נוכר אם בקיץ, הרוח משיכ אסראם

 יחוור השם שא0ר אחר ער נוכר לא ואם גבור, לאתה יחוור המתש פחיהה'
 התפלה.לראש
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תתשכה

 לעושה ר:ליו שעקר קורם נוכר אם וססר, טל 1תן בקיץ אמרואם
 לראש יחוור ר:לי1 שעקר ער נוכר לא 1אם עלינ1, ברך לברכת יחוורשלום

התפילה.
תתשכו

 אתה שהתחיל קורם נוכר אם יכו' הרוח סשיכ לוסר כחורף ששכחס,
 אחר ער נוכר לא 1אם ש:וכר, במק1ם חתיטה בלא הרוח משיכ יאפרקרוש

 התפלה. לראש ,חוור קרוש אחהשהתחיל

תתשכז
 אתה רכר1ך השם שאפר ק1רם :וכר אם כחורף, 1סטר טל ששכחטי

 אחר ער נוכר לא 1אם שנוכר, בפקום ומטר טל 1תן .אסר השנים פברךה'
 יאטר וכו' חפילת שופע אתה לכי 1כשמניע קו~נו שטע ער יתפלל השםשאפר
 יאסר תענית הוא ואם וכו' תפ.לת ש,מע אחח כי כך 1אהר וסטר טל ותןשס
 חפלה רשוסע השם שאמר אחר ער נוכר לא 1אם עננ1, ק1רם ומטר טלותן

 לעושה לאחוריו רגלי1 שעקר ק1רם נוכר אם רצה, ק1רם ופטר טל ותןיאסר
 גוכר לא ואם התפלה, ס1ף ער עלינ1 ברך מברכת להתפלל לאחור.1 יחוורשל1ם
 עשרה. שמונה לתפלת יחויר שלום לעושה רנל'1 שעקר אחרער

תתשכח
 לאו, אם 1מטר טל א1 הר1ח סש.ב אמר אם 1בק"ן בחורף ל1 שספקסי

 אסר לא ססתמא פסח של ראש1ן לי1ם המטיכים יום שלש.ם כל הכי, רינאה1י
 שסתפלל.ן הח1ל סיטות י1ם שלש.ם עכרי אם 1מטר טל לענין וכן הר1ח,טש'ב
 יוכ בשלשים שהור:ל מה ואילך משם שהתפלל חוקה השנים כרכתכהן
 המבואר באופן לחוור צריך ,ום ל' עכרו לא 1אם לחו1ר, צריך ואיןאלו

ל5עלה.
תתשכט

 כרינ1 התסלל אם 1נסתפק יום ל' אחר לפרקים להתפלל שרנילים מה כלוכן
 חורש ראש בהוכרת נסתפק אם לאפיק. כרינו התפלל שלא חוקה לאואם
 כר.נו. שהזכיר חוקה הו. או כשלפנ,1 ל' ר,ום שלש,ם כ,.ם שה1א שבתא1
 כתפלה. ש1ה הוא זהורין

תתשל
 חוור. א.נ1 כאב בתשעה טנחם אסר לאאם

תתשלא
 בספר וכתוכ כסוך סי או וכרנו לופר תש1כה ימ, כעשרח ששנחם,

 יחו1ר בה שטעה הכרכה אותה חחימת של השם שאמר ק1רם נוכראם
 יחוור. לא השם שאמר אחר ער נוכר לא1אם
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תתשלב

 נזכר תיכף הרנע וכאותו הקרוש האל התשובה יסי כעשרת אמראם
 לראש יחוור רנע באותו נ~כר לא ואם הקרוש המלך תיכף יאסר אושטעה
התפלה.

תתשלג
 ררוקא סלך, שאסר כ.ון ,חזור לא וסשפט צרקה .אוהב סלך אסראם

 לחוור. ח'ב וסשפס צרקה אוהב האל אפראם

 המזון' בברכת טעותדיני
תתשלד

 טוב ביום ויבא 'עלה או המוון כברכח רצה ,בשבת לשר ששנחפ
 לראש חוור אבינו האל ה' אתה ברוו של השם שאטר אחר ער נוכרולא

 וכל רשבח שלישית סעורה אבל וערבית שחרית כעורת ורוקא הסוון.ברכת
 לראש. חוור אינו טוב ויום רשכת סעורוח שארשכן

תתשלה
 רחולו כטעורות וכו לראש, חוור אינו חורש רראש הסעורות בנלונן

 לראש. חוור אינו סוערשל

תתשלו
 הים,ם כל רין אוי וכו' אכינו האל פברכת השם שאמר קורם נוכרואם

 ה' אתה כרוך אופרים בשבח יום. לכל סיוחרח ברכה לוסר שוההנ"ל
 ולבריח לאות באהבה ישראל לעסו לטנוחה שכתות שנתן העולם סלךאלקינו
 ה' אתה ברוך חוהם א,נו שלישיח ובסעורה השכח, מקרש ה' אתהברוך
 ה' אתה כרוך סוכ וניום וכו'. האל ה' אתה ברוך יאפר כך ואחרוכו',

 יום )את ולשפחה לששון לישראל טובים ימ'ם נתן אשר העולם טלךאלקינו
 חנ שמיני - הוה הסוכוח חנ - הוה השכועות חג - הוה הפצותחנ

 והוסנים, ישראל סקרש ה' אחה ברוך הוה( הזכרון יום - הוההעצרת
 אינו הסעורוח בכל הטוער וכחול וערבית פשחרית ח,ץ הסעורותובשאר
 לעפו למנוחה שבתות נתן אשר סוב תום ובשכת וכו'. ה' אתה ברוךחותם
 - הסצוח )חנ יום אח ולשמחה לששון טובים ויט.ם בריח לאוח"שראל

 ברוך הוה הוכרק( יום - העערת חנ שטיני - הסוכות חנ - השבועותחנ
 ובראש חוהם. אינו שלישית ובסעורה וה~מנים. משראל השכח פקרש ה'אתה

 "שראל לעסו חרשים ראשי שנתן העולם פלך אלקינו ה' אתה כרוךחורי
 לוכרון חוום'ם וראשף למנוחה שבחות שנתן חורש וראש בשבתלוכרון.
 השבה. מקרש ה' אתח ברוך ולכרית לאות כאהבה ישראללעסו
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תתשלז

 ה' אחה ברוך רהינ1 רחם ברכח מס,ף השם שאפר קורם נוכרואם
 הסעורות ככל ח1רש וראש הט1ער וחול טוכ ויום כשבח אוי וכו' ברחט'1כ1נה
 שנ~כר. בטקום 1.בא יעלה או רצהיאטר

תתשלח
 רק חוור אינו בפ1רים א: כחנוכה הסו1ן כברנת הנשש עי ששכחמ
 ברכח בס1ף שא1פרים הרחפן שאר אצל אחר הרחטן לה1סיף כירוהרשות
 כים.ם לאכותינו שעשה כמ1 נשים לנ1 יעשה הוא הרחסן יאפר וכההטוון
 שאמר ק1רם נוכר אם אכן הניסים. על ס1ף ער וכו' .בימ. הוה כוטןההם
 שנוכר. במק,ם הניסש על יאסר הארץ על ה' אתה רבר1ךהשם

 על'1ת. לשוכן תהלות הטעי1ח, פרקתם

 המטה' שלפני שמע קריאתסדר
תתשיט

 ה' שוטרנ1 ה' פעמש נ' ויאמר הסו1וה על 'ר.1 שת. 1יגיח 'ריו'טול
 רעהו ררכיד ככל עולם, וער סעתה ובאינ1 צאתינו ישמ1ר ה' יפ.ננ1 יר עלצילנו
 פעמים. ו' אורחותיד ישרוהוא

 אארונות שוחיות ר' ו' ובלילה זה צחר נח אפי מתפניא *לימהץ אותעת ג' לילהבכל
 ר(השון- פסוק לילח בכל יאפר תאחרותומאותיות

 י1כה "במה טאר. ער תע~בנ. אל ער אלפים כל ררך, תסש,-אשר'
 אנשי ער ניסלים כל עברך, על ":ט1ל רבריך. אשכח לא ער ביתים כלנער,
 ססוק אחרות סאותיות ונם ב' *ל אומרים השליסות אות,1ח אלועצתי.
 ער ררכך, ה' "הורנ. לבי. תרחיב כי ער נפשי, לעפר "רכקהראשון.
 א1תיות אלו כחק.ך. 1אשיחה ער ה', חסרך "ו.כאני חיני. כצרקתךלטקוריך
 "וכר האחרות. האוחי1ת סכל ראש1ן פס1ק ונם נ' ליל אומריםהשליט1ת

 הארץ סלאה ער אסרת., ה' "חלקי נצרחי. פקוריך כי ער לעברך,רבר
 של,טות אותיות נ' אלו וכסף. :הכ מאלפ. ער עם, עשית "טוב לטרני.חקיך

 רכוננ1נ,, עשוני "'ריך האחרות. האותיוה פכל ראשון פסוק ונם ר' לילא1מר,ם
 -לעולם פיך. ער1ת ואשמרה ער נפשי, לתשועתך "כלתך אכוש. לא לטעןער
 ה' ליל א1פרים שלמ.ם פסוקים נ' אלו מאר. מצותך רחבה ער רברך,ה'
 כן על ער תורתך, אהכתי "סה האחרוח. האוחיות סכל ראשין פסוק1נם

 עקב. לעולם חק.ך לעשות ער רבריך, לרגלי -נר שקר. ארח כלשנאתי
 שליפות א1תיות נ' אל1 יראת.. ופפשפטיך ער אהבתי, 1תורתך שנאת."סעפים
 משפס "עשיחי האחרות. האותיות טכל ראשון פסוק 1נם 1' לילא1סרים
 שמרו לא ער כן, על ערותיך "פלאות שנאתק שקר אורח כל ערוצרק,
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 אוטרש שליסות ~עתטת י' אלו ואחוק. הבנני לעולס ער אחה, "צרקתורתך.
 כי ער לכ, בכל "קראחי האחרוח. הא1תיות סכל ראשון פסוק ונם שבת*ל

 ררפ1גי "שרים צרקך. משפם כל ער וחיצני, עני "ראה יסרתם.לעולם
 שכחח.. לא פצותיך כ, ער ה', לסניך רנחי "חקרכ נגרך. ררכי כל כי ערחנם

 אהריהם האמר סעם ובכל תמשלות קהר טס"1 הטעלדת שיי שני טשי 54ה=ל
 ישראל- נא יאמר לט שורה ה' לולי לדוד תפשלותשיר

 אקליל

 שיר לסלחמה. הפה ארכר וכ. ער ק"ך קאפיסל ה' אל הפעלותשיר
 'קכ"ר. וארץ, שמ.ם עשה ה' בשם ער ה'לול, לרור הסעלוה שיר קג"א. ע1לם, וער 0עתה וכואך ער עיני אשאלסעלות

 בקליל
 הטעלוח שיר קכ"כ. לך, טוב אבקשה ער שמחתי לרור הסעל1חשיר

 וכו'. ה.ה ה' לול' לרור הטעלות שיר קג.נ. לגאיוניס, הבוו ער נשאתיאליך

 גקליל

 קכ"ה. 'שראל, על שלום ער שון כהר בה' הבוטחש ה0עלותקךר
 וכו'.ה, לולי לרור הסעלות שיר קכ"1. אלפוחיו, נ1שא כרנה ער ה' בשוכ הסעלותיאר

 ד"ליל
 הסעלוח שיר קכ-1. בשער, אויב'ם אח ער ה' אם לשלסה הסעלוחשרר
 שהיה ה' לולי לרור הסעלות שיר קכ"ח. 'שראל, על שלום ער כלאשרי
 וכף.לנו

 הקליל
 שיר קכ"ט. ה', כשם אתכם ברכנו ער צררוני רבח ה0עלותשיר
 לרור הסעלות שיר ק"ל. עונותיו, טכל ישראל את ער מפעסקיםהטעלוח
 כו'. לנו שהיה ה'לולי

 ךקליל

 המעל1ח שיר קל-א. עולם, 1ער מעתה ער נכה לא ה' 4ור הסעלוחשיר
 וכו'. ה' לולי לרור המעלוח שיר קליב. נורו, שיץ וע*ו ער 4ור ה'וכור

 שבת.ליל
 ברכו הנה הסעלות ש.ר קל"נ. וכו', סוב 0ה הנה ירור הטעלותשיר

 אשר אלקיך ה' אנכי וכף, לנו שהיה ה' ל1לי 4ור הפעלות שיר קל"ר.וכו',
 אראהו אשביגהו ער כוננהו ירינו ומעשה ע*נו כוננה ירינו וסעשהע*נו אלקיני ה' נועם ויהי לרעך, אשר וכל ער עברים סבית מצרש סארץהוצאהיך

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



 אומץיוסף2%
 יברכך סלה, ברכתך עטן על ער אבשלום ספני בכרחו לרור משרפשהגתי,

 לך ו"מם אליך פניו ה' 'שא פעטים, נ' 1יחנך אליך פני1 ה' יאר ישמרךה'
 אליך סניו ה' ישא ויחנך אליך טניו ה, 'אר וישפרך ה' יברכך פעמים, נ'שלוס
 נבריאל וטשטאל' סיכאל סיסיני ישראל אלקי ה' בשם פעטים, נ' שלום לך1ישם
 ששש שלשלפה מטחו הנה אל, שכינח ראשי ועל רפאל ומאח1רי אוריאלוטלסני
 ירכו על חרבו איש טלחסה טלמרי חרכ אחזי כלם ישראל מנבורי לה סביכנבווים
 .נר עקב פעם.ם, נ' עקב ינר וה1א ינורנ1 נרור נר פעמים, נ' בלילותטפחר
 וילך .שראל סהנה לפני ההולך האלקים פלאך ויסע פעסים, נ' נר נר1ר יגורנווחוא

 בין 1יבא פעם.ם, נ' מאחריהם ויעמר מפניהם הענן עטור ויסעמאחריהם
 קרכ %א הלילה את ויאר 1החשך הענן ויה. ישראל מחנה 1בין טצריםסחנה
 כר1ח ה,ם את ה' ויולך הים על יר1 את ישה ויט פעמים, נ' הל.לה כל זה אלוה

 ייבא וגו' ויסע פעמש, נ' רשש "בקע1 לחרבה הש אח יישם הלילה כל עיהקרים
 וינער השטן בך ה' ינער השטן אל ה' ויאפר פעסים, נ' ביחר ונוסר 1יט1נ1טר
 פצר לי סתר אתה סעטים, ח"' סאש מוצל אור וה הלא בירושלים הבוחר בךה'

 סתר לי פצר תצרני רני פלט תס1כבני סלה סלה תסובכני פלט רנ.תצרני
 ה' צור עולטים ע1לטים צור ה' ביה כי ער ער. כה' כטחו פעסים, נ'אתה
 בשלום עפו את יברך ה' יתן לעטו עוו ה' פעמים, נ' בסחו בה' ערי ער כיכיה

 צבאוח שרי אל ה' פעמים, נ' ה' עוו לעמו יתן ה' יכרך את עפובשלום
 ארם אשרי צכאות שרי אל ה' סעסים, נ' סלה יעקב אלהי לנו משגבעסנ1
 קראינו ביום יעננ1 הפלך ה1שיעה צכאות שר, אל ה' פעמים, נ' בךבוטח
 ענני בקראי לר1ר מופור בננינות למנצח פעמים, נ' יחר ושלשתם פעמיבנ'

 שני אשא לסעלוח ש'ר ת1שיבנ., לכטח ער ל. הרחכת בצר צרק'אלהי
 הראשוניס פסוק,ם ב' 1יאטר עולם. וער סעתה ער עורי יכא סאין ההריםאל
 קויתי לישועתך סעמים, נ' ונו' פעם עורי 1גו' לפעלות שיר רהינ1 פענדםנ'
 ליש1עתך, ק.יחי ה' קויתי ל'שועתך ה' ה' ליש1עתך ק1יחי ק1יתי ה' *שועתךה'

 ה' לפורקנך סברית לפ,רקנך ה' סברית ה' לפורקנך ה' סבריחלפורקנך
 סכל א.תי הנואל הטלאך לפורקנך, סברית ה' סברית לפורקנך ה'סברית
 ו'רנו ויצחק אכרהם אבותי ושם שמי כהם ויקרא הנערש את 'כרךרע
 והישר אלה.ך ה' לקול תשטע שמ1ע אם ויאטר פעמיס, נ' הארץ בקרבלרוב
 בסצרים שסת. אשר המחלה כל חקיו כל 1שמרת לטצוחיו והאזנת תעשהכעינ.1
 אס חטתירנק כנפיך כשל ע'ן בת כאישון שפרני רופאך, ה' אני כי עליך אשיםלא

 תנוף לא ורנלך ררכיך לכטח חלך או שנתך וערבה .שכבה תפחר לאחשכב
 האור הולך נונא כאור צריק,ם ואורח תכשול, לא תרוץ ואם צערך יצר לאכלכתך
 בהתהלכך פעסש, ו' שחר אעירה וכנ1ר הנבל עורה כבורי עורה ייים, נכוןער

 פעמש, ו' תשיחן היא 1הקשוח ע*ך תשסור בשככך אותךתנחה
 תנני שכע בח אל בא כאשר הנכיא נתן ג*1 כב.א לרור פומורלמנצח
 ,סיח סוהל הרני 'אטר כן ואחר פרים מובחך על קגלו ער כחסרךאיקים
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 בטויר בק בועננ ב'ן ברצון בק באונס בין אותי וחקגיט שהכעיס ס'לכל
 בנלנול בין בפעשה כין בריבור כין בטחשבה ב'1 בראיה גין בשם.עהבין
 בהספר האסורש )ובלילות כסבתי ארם שום יענש ולא אחר כגלגול כיןוה

 שבשבל נאסנה ירעחי עולם של רכ.נו תקום( אחה ער וה אומרים איןוכתענית
 ועווכ ופורה אסרת ואחה ססקוסה אתרכת ושכינתך עירנו חרכהעונוחינו
 חפילחי לפנ.ך תבא אבוח. 1אלקי אלק' ה' סלפניך רצון יהי כן עלירוחם
 אלקי ה' לפניך ליטר עורף וקשה פנש ע1 אני שאק מחחנתי חתעלםואל
 נולתי כנרת. אשטחי חטאת. אני אבי חטאתי ולא אגי צריק אבותיואלקי
 שחת אבוחי ואלקי אלקי ה' לפניך אני ט.רה וכו' צריק ואתה נכרראער

 וא~ם פקוריך לשסור וחחיני שחחלטנ. טלפניך רצון יהי כירך ,טיתחיכירך
 ועונוחי חטאתי כל על 1כפרה וסחילה סליחה סיתתי תהא ושלום חסאס1ח
 חרחם תקום אתה לצריקים הצטון הבא לעולם ווכני ערן כנן חלקי והן1פש,5
 ס"ב.( של )שם מוער. כא כי לחננה עת כיו כ.ציו3

 "שנבינו 'עטך 'רגת 'קבל 'צרורה 'תתיר 'יטינך 'נרולת 'בכח'אנא
 'רח0י 'סהרם 'שמרם.( 'כבבת "ח1רן 'רורשי 'גבור 'נא 'נורא'טהרינ1
 "חיר 'ערחך 'נהל 'טובך 'כרוב 'קרוש 'חסיר-( 'נסלם 'תטירשרקחך
 וער. לעולם טלכותו כב1ר שם ברוך 'קרושתך 'ווכרי 'פנה 'לעסך'נאה
 על ותנומה ע,ני על שנה חבלי המפיל הע1לם פלך אלקינו ה' אחהברוך
 אבותי ואלק. אלקי ה' פלפניך רצון יה, ע,ן כת לאישון וסאירעסעפי

 ~בר ותרגילני טקורתך חלקי ותן ולשלום לחים ותעסירני לשלוםשתשכיבני
 הרע יצר בי 'שלוט האל הטוכ 'צר ב' 1"שלוט ועון עכירה ~בר תרנילני ואלטצוה

 יכהלוני ולא אחרא .ססטרא רשם ,טפנע,ם ומחלאים הרע סטרוחצ'לני
 פן עינ' והאר לפניך שיפה סטת' ותהא רעים והרהורש רעים וחלומוחרע.1ני
 לשלום אלקינו ה' השכיבנו בכבורו. כל1 לעולם הסאיר ה' אתה ברוך הסותא"שן

 בלילה ה' ברוך כיום ה' ברוך עולם וער נטירא ער לחים סלכנווהעטירנו
 לנו אין ער לכנו תשסח עינינו ירא1 וער, לעולם עלינו ער בשכבנו ה'ברוך
 4 גסירא ער גברא יציר כל כטרם סלך אשר עולם ארון אתה, אלאסלך
 קשראל שמע נאמן מלך אל 'עקב, קהלת סורשה טשה לנו צוה תורה אירא,לא
 ובשעריך, ניתך ער לכבך בכל אלק'ך ה' את ואהכת אחר ה' אלקינוה'

 ער לבכך על היום סצוך אנכי אשר מצותי אל חשטעו שטוע אםוהיה
 ער "שראל כני אל רבר ל~שר סשה אל ה' ויאפר הארץ, עלהשטש
 אלקיכם. ה' אני לאלקים לכםלהיות

י(
 יגו~

ת ש  אהר. "ש 
 סשש-4שאלי היש ק"(
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