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היקי־כ-
אכשי ז«ג \לקנר? מן משך
י| |עןלל1צהכרן קדרכיקנת
^  ■• " " ' V ./״ '■ '

f :l

':

ן II

»* .

הקדמת 8ליבושמויכות1SSm
ר*

עם הבחוריםשהזכרתי «אענה יל נזה שאנן להתבודדבחדרי
להלביש תא ענמיבשמלה חדש׳לכסות מעממי ואגבי מערימת
לכ רב ינורב אשר כגילי החי שק שלא ילך ערים מבלי לבושומבלי
חמדהועשיתי יל זלאשר כגילי יספר הזה קראתיו בכללולבו׳ש
מלבות מאן מלבי ימןעלש 0הכתוב־ומרדכי יצא מלפכיהמלך
פלמש מלכותוגי' כאשר יתבאר עיד כע׳ה • וכוונתי לימי אנא
כדרי חיבתי מלפניממ׳ההק׳בההמוטל׳עלכל אשר חנכהזהת>
כתיר׳להרחיכ נטלו כתלמידםלהדביק תירהכישרל א' המרבה
ואחדהממעיט ע7שיל( מגעתכי זה כל האדם וכאשר ראיתייכ
אל מצאתים כלבבי יכ כול® כותרים כהכליפלג׳ותחקקיבל •
ומעט מהם שמיס תכלי׳אמצעל הלב י אמרתי אצא ידי חובתי
כספר הזה לבא כי אל סון ותכלית ידיעת  .אמיתתהדרךאשר
כוותי ללכתבהכפי זמנינו זה* ויהיה נ’כ זה ריבון תירהלאשר
׳כנילי בחייזג© אמרימיתי" וזה כי ככר ילעתמה שכתב הכית

טדטניאיו ינא הקיל בתחנה העברים כי אדוני מזליזרבימיג׳ר
משהאישרלזזלבק׳ק קראקיגנתעורר עלהדרך הזהא 5ל
בחרתי לי ככ׳ל לבאר כל מנהגיהארצי'הב״ל* אזחזדידומשכתי
ידי שטתמזאתהמלאכ' יכ הוא !צ היה רב חיבהק יגדיללכל א*! , f
(אמרתי במק(©גדולי© לא אעמיד עצתי(כין כך יבין כך<£5ןו!
אז עילשיעמוס הבטלה קשהעליבפלטהייתיכארקנכר ^לבי־י
(אין איש אתיממכירי (מתלמידי אשר היז יל בארק מולדתי או
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עלימין א« על שמאל ואבחר לי דרך אחרת אולי יישרבעיטה'
יחפניבידיינציח * ׳ ויגעתי ימנאתי אזן לי ביכיתי ליבשאר ר
ספרי׳אשר למדתי בנעורי זקבלתיס חרטתי ,ולחמתי זבתכתיל
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בדרן ארוב יקנר׳כמישכתב ם® הואHע׳ש • ויהי צבא הספר
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ההיא ראשונה בארצית האלו שמחו עליו כל
לימדי התירהינשא היא מוטעה מאד ויען כי הוא כולל כל חכמת התכונה הנריכע
מן
וחסד ויקל יגלילק כעיני לב ריאיי יכ חשבוהי לקיצור כנגד
לכל תורני וכפרט מנזתעשה מןהתירה•
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יכוכבי
לראשיוחשקה ,נפשי 13מאד כחרתיו להמת בו כל ימיהייתי
המזלית ועליה אמר הכתוב" פי היא חפמתכסיכינתב©
(השלכתי כל שאר הפוסקים אחרי גווי אך כרובהימי©ראיתי
לעיכי העמי'וגר ע' כ©גהתיז גסאיתרוצתבתיויאוליי׳על פני©,
והתביכנתי יכ עדיין דרכי הוא דרך ארוכ׳מאל כיהיא?
ללרוחב ההלכות נס לע הפירוש  -שלו כמ ^ סיפצדך• ׳כיאורלביאורי m
התפשטיתשכלי כרבלעוין צ? בנקלה קראו היא קנדה אכל
לנר קנעתי כלתמופה ■mm >iפמקו׳מההראוי להעםפירושהל«ע)
העטיםוהאביוניםכתורה עדייןארופק וארוכה היא<
•אןאמרקי^ מכל ליוכינקצל מי•שהקד© לו  #עט עמערי התכונה יהסספצ׳
אלן צי בעקביו
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הקצן הלפט
ה׳צגזיר׳גירים בארק מוללתי מדיד פיהם והניעט
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׳’’ ומחתי'
ומאכאייד
;
ממלאצי
7
זאק<
;
י
צלפפריהקבלה  .עידלקטידוכתבתי יל בימי אלפיובחליתי
^
e ^ ßJ5
 .״י  . .שכר על הדרישה אקבל שכר עלהפריסה
התירה גםע|
היה יהיהטרחי בחכם כי אם אחכלמלאחרחדאי
לנרירש^  51יקכת דצרימפארי רבדיו יש צי עימםהתויפחיין
יהיעגקיצומ ימוש׳סגדול-חאד יכ הוא פעיל הלתכעצעיוודע
דבלים לברר זללצןדבריזהצלופים !לזכפרט ע© עמיתי מופז!
מנאי!  pfeäwחדריו ועליותיו עיליותותמתיותושל^ צלאסיה
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הדיניהכוהגקי
׳•פצלאגצידי -תכקי -לזכותכזאתהרכים ימלאללכתימיבטל1
(יהי
אחלי
זבתך
הדכלי
כן
©
י© 6מעלהרין עזל
האלם
כעזדהמתי
כיעיםהדפי®הה ® כתפשטי׳

ו?קדםתסנדלניוש 0נל:ות & W
אחי ? גחל הקוראבהלר*ם אל נאתגהל צרוווךלאמדאל• ©אי
ונהנית לי כיביסמין א ס תעמיק בענייני תדעותביןלתשכי3
ממזצאדבר מ© לך אהכיטלבא חדא דדלאי לךח 0פ^5לשבחת
אכניסטלבלתלמרגלייתמתיתא ^ ? נס כי כביהספמוסיס;
באלצרלתיך הלא הקלתי עליך טורח ה עיי  4כצלעיו לא תנטדך
לסעמ-ק בטע® תדברי© ויהיו לך דבריאלהלמזכיריסבנקלה ; *.י
בצירוף מלאפשלתילצך1א לאכשיס אשר כנילי אלי פחית ממסי
ל יהיה להם לתועלת רב "
לאן נס זאיולבחורי©המתתילי®
בלימלד לחשק© ללבלב© לידע כל הדברים בפשיטות י«ינ
דברי אלההל © לתלעלתגדללבי יהיל ביאלר יפת לכל דברי המיר
להש׳לג סקנדל מאד עדייביכם כתכלית הנקל לידע כלתדברי©
בעילןקל לכלשיןצח מוק־מאד* מ התמיומסתי פי ללא משמי
להעמיק בכל מעיין ' מד אידי פיתה מנעת לצאתבל ידי חלבתי
כהרבין תלדה כישראל כפי יכלתי לילן השמים יהיו בעזרי אל>ר *
ולשצימלתהמלאכה אן ג© זאת ; עשיתי במדור הדברים יצאתי
בעקבי ה «שכי ' ! לדצלעשזת שעיפין ככל סימן לסימן במכייבם
לכמשער© ללא אטה ימין לשמאל להמעיט אללהלפין על סעיפיל
לאן כי הלשפתי כדכליככמהידיכי׳ שהיל ראליין להחלק לשעיעין
ייתך על הראשוכי׳אמרתי ינדלי ייתעכז הסעיפי©ליעש! עכפי©
באלמן שלא צהרטעל מפפל תסעיפי׳הךאשוציכיי שלא נעדבך
ולבלבל על המעיין עדעלוי©.הראשלציבשולתכי העריךהצדפש*-
בבר « ממל• בה© למען יוכל למצא כקל מהשיבק^
שצריב־צבל ;$־
 &bדמצא©מבוקשילה
■ כסעיןזרשום כצר*? ע‘ כ לע לכ לברי,
יאעתלתצדקקראתי ע 6אשמר תזהלס׳ש המלכדתמאי’ ׳'*
רגכןביהלאיצנלשיחלנקלךבנן♦ נש לנעירי® המתחילנם בצמוד
שיתצבשלבל ביצדלתםליה'יה שניר כפיהם יען הלא בולללמכסה.
לכ שנלןמכעניסלמבמ ^לקתיי לשמצה בנדי© במספר בנלי
בפלבהבי ג© תת׳תבקראל כהכיס ׳ שת© כהני עליון דדה כתי
בהונה לכתל מצכיתבמקוס אחד ו& מכתי על ש© הפשוק אשר
שמי בקרבו • לזה הלא למלדגייצא מלעפיהמלךבלטשי( לכיתצלד
לתלרועפיתזהב נדללה יתצליך סןלארגמן♦; יתעירסלפןנהצת
vr>mליהודי© מיתה אורהושמחה«שש(ןליקר* הרי ה®שמכת,
יכ לבלשחלכי׳תל׳ש®תצוללכול©♦ לצולצתו בה חלבישי הרא&
לצ>ל,
צכצלצ בה 6כלהדיכיסהכצלל;ס בדטוריס קלאתו׳על שס הפסק
©לאשק< הלבוש הראשון מהסהיא כולל כל החניסהבלצלי בח 0
ק לא6ל מטול א׳ח וטעמיה להלא0לר;הי? 8קראתיל לביש תתכל
יכ כמל שחייב האד© ללטש ת&ת,ככי 3ית כבלמס א© יילצא כן•
©לא חייכלהלביש  wsaבאילו הדינים צכל יי© א© יזדמנולו  -׳
להלביש ה ^י פלא בנלל לכ הי י ;י© הכלולים בחלק השני מןהטלר,
א׳ין השייכיםלשב ^ לל׳ת למועדות וטבמיה©♦ ג© בללתי בילב

©עד הדבל© מ0יצ העמודי© מגמלי© אשר הזכרתי לה© שעי
המשביר הגדלל לכיכלילסןקא׳רל Sfלאדלכי תלרי לרבי רבינו
הגדול ר׳מאיטללזזל שעלי הקצלריס אשר עפובפיקיהליכי©
אפר קראו שמו של׳חן ער׳ון♦ ולאיתיס יכ קצורקצר© יד© מאד
בי גסרביצל מ&ה ?ל הלך בעקבי ך> קארל1ל אלא שהלשין מצהוי
אלי הארצית הנ׳ל אז ראיתי לאמיתי.,הכה עתה הניע לי העת
לחזי־ למלאכתי הראשוכ׳כי עדיין הכיתי יל לבלתי מ  ©fלהתנדר
בל • :פירחלקי׳וגבלהי׳הס דרכיה מדרגי ומחשבותיה ממחשסתי
בי ה0לל 1לחכ כיפת©.לכקיאלתס שהיז בקיאי ככל שטתהתלחלד.
והפוסקים זהייגלוי©לה© טעמי כל דין לדין כעל הפ לא כתבן
יק ראשי הפרקיס לעסקי הליכי© כקיכיר מופלג  jbהיל מלס ;
צה *מ כלא טעמים איר לא יגיע מזה תועלת מספיק ,רק להט<
ולאשר כגיל©* וקנט©© ערכישולחכסיככל מיצי מעיבי׳מגדי® •
כבריס -ע©־• נרדים♦ ךא האכיליבים׳כתעל בצי מלח לאן כי כל
חכםבל בל; אוכל v©0S» Tp:$?0;j;©©pvאבצילכל•האכילני® ’
^חביאל;אתשר׳
0
בלאטעסכמל• י
אי^ יטעם
ולאי,עלד אלא,כי צ© עיי קטעמיס ׳
חכ^ע3די]
^ואןגסזאתשכיכצללמותל( פל
 r . .פ׳ק^לא -דכרביתאחרךבאאגרא
ירלשכשהוא טירת ליגע למחשב להכין מעמל
■־ .להל י
' לימודי לבב במה א 0ה א$ל <ד אליך
ימי© בימינהלבש ^ה -עלשרלכביזד"• יעדך בימיגה אלרך ימים
איבאעושר לכבלד לינא בתמית למשני אלא למיימיכים כה איכא
אירן ימיםלב#ש עלשריכבלד למשמאילים הכ עלשד לכבלד איכא
אלרךימיתליפא ע#־ע..ץ ; ,לערש* !ל !! ללמיימיציסכה בתולת
©מפשפשין טעמיה© בדקדוקי לבירלריןבימיןהמילמכ למלאכת
אמץ• ימי© איעא ^ש עושר :לכביד אבל למשמאילים בה זה •י
©אין יגיעיס כל צרכן עושר לכבוד איכא אלרךימיס ליבא ש 'מ
©צריך למ< ט 4ע4תאדםלפשפפללדקדק בכימרבל דקלדין♦ .
עלל קצרו הנאלני׳ הנ׳ל השמיסל במת ליכיס בשלחן העלוךשצהס ׳
טבתזביס בדברי רבד יעקב כעל הטורי© י .לפדכלי רבי׳ כעל
 )3הכתלכי׳כסערל תגרוללאילדהיה זק לרזב עויטות©כעיניה©
אבל אין נ׳ל להשמיטם כעבלר זה כ? דבר כרלר הלא שמי שיקרא
בשעריההזלאיקראכטורעצמ( וא כשעכ^ ענמו כאלרן הימי׳
יתיז אות© הדבר^כזרי© בעיבי לב קורא שלאידע מתט דבלללא
יהיל מזיגצי© בעיי♦ עלי כן■אמרתי הפת עתת הגיע לי תע דליי©
צדבר ולחזור למלאכתיהרא&וכיו להעתיק כל דיןלרין ילבלליל
ושצאלהפמי׳סלסדכר ממהשהשמיטו• ללגמלר בעזריה*יתאותס
בדקדליךהס ובטעמיהם באשר התחלתי ויהיהשערי זה בדבר
©ממלצעכיןשכיהקצמת* קצתאחדהלאהחכלר;הגדילשלהרב
|משסר )לשעשה שביבהטנר 1לןהןאארלךתלבה* והקצההכז
המכהניס המעורסמיםהצא אמה מכהנים שסדרמה׳רר אזיזק
טירנא^ל אשרפלהגיןבתן כבלהארצל׳האילז קדאת^ל לטש התר
הוא הש׳ע סל ' 3הנחלים הנזכרים !לשהואצק ;ר מאד לסערי w
שהלא מלשון חיוור כתלגלמל ר׳ל לכן בי כמו שחייב אדסלשנית
הלא אמצעי ביציה© יאריך כמקיטהצורן לטעמי׳ ליקצרבמקל©
אצכושיל צשבת ליש וכעלס מחלוק סחיר לחלזק לבן בדאיתא ער׳
הראלי למען יספיק לבל מאיקבכל© עמי תדיכין כקצרה* לאלfc
אלן קשיי© לכבלתל אעשלתדלב  fומשלא יהאמלכליךפל& בת
^ אתחנן יהיה עסיפ ♦ כעת הטיעי♦ לעם לעבי כעתמחשבי♦
לע© ידי בעת מעבדי♦ וינמרבעדי את אסר היללתי* לעזר יהית כמלל |ן§ ך . y jßבן הלא חייבלהתנהגללצבןדלכיולמדלתע
אצרלתי♦ לנתלב על פי ההלכה העסיקה את לב הלכלתי♦ לתנה ,הל ^רש עכמל כשצתלת אט לע עי תליני©הלל? " לתצטשמנ׳בללל
לצ הליני®הכללליס^ כטלל׳יזלא דעת זטעמיהס והיא בולל כל מע
אחלי אשר הקרה י> לעצי נין הדרישה להערישת לע^ תבריש׳את
 Äאחלתו נהמליתעל© רע לכ העציצים אור הזכרתי לממס
•נקרא היראה כ«ל טבתכ סלא ענמל  Sכהקזחתמרה דעה
קרהתיללכו© תעטר זהב נדזלה מצעי ש* אך עקר הכתרותעטר"
#אד ולכתע איין© אמרתי טוב יל לחבל הכל כשפל ׳א ולחלקו
עעעטרין פלאש המלבי מלכי הרבכןלקרלתת מלריכללבמאמר®
לחלקים ייהיה בולל לכ מה שמיטל עלבל יראאלתי© אסר יראה
"טרמימלתו♦מדנישפלימלתל " אשר היא לכו חלפה גדוליםילביש
 Üפרקמצועלי© גזלתא דדהבאערסי עלך לרכיקחלך < ־
ילערלמיז מכעיריל בשפר הזה דהיה ול הקדמה לכל מלכזוי הלי ״ ן(עלע  f>m 'pבלסיעל ווליצי׳סבללי בעיר אבן העזר 5טעמ<
והדר יכיבלאדאחריז  -בי אחריללאישהגאלני' הש׳יל ifלא העלו •הלא מצל כל סדר נשיה קראתיו לבלש תעדן הגיז ^ אממן שצן
©יא דרך צסיס עיקר שמחתן היא בבגדי צבעלפין בלאמליצן <
5#של < נ© רק המעדכי׳י יאת המלח שמקליבין על כל קרבןאל
הביאו והלא המרתיחאתהתבשיל למחחסאתהאד® כחדוהל
ע׳ע צ& יס במאי משמחן אמר רב מפן כבבל בבגדצבטלכין
פאלק ישראל בנגי־י פשתן מגלהצין ע״ב  .הלבוש הסשהלאכולל
שזכם לע ודכי היא טמלן עמה ס ולאשר בגילם מבככי׳אוח׳
לב הליכי© הכלולים כעודלח® /תמעעט וטעמיה® קלאתילבל <®
בבשי אחמם אותי ואתכל אשד כגילי־ עבחון ׳ ואתה
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תיל•*3 \m ,צ־לעחוהמתנהגת  :כטמא ( קתןשלקעלעיאנתן
ילנכה  rj^ pלטש איי היין ! ע ; ה® ? gm 31jsi5
הדיניס( דחיךאיי-ה היאללקראית עילמשן פיהיא^מלאה ש 5שג;/־יקי הילך הוי קכאמ& ן^ילט כ& ס י< |5י עי® גידל®» ה" * כ|
«כלתים ,נ^ יסדעיסי בצביפויהאתר( כי׳שהנו נבישע שעיהתזיה.
.ואבושהדרש! ת ( ;כי& הביאני '© ל ^ל ^ תהפערי©&ה<ו .ראתי הג' קמהלב ^ משאדהככלינקלאייכן ע׳ש יקרת צהילפ© ןקלאתי i
אדר ע׳שהפסוןדקתייכזפרי׳אדר תיקי אשר יקמ ^א סבכ ^א
הכמנתעילנתיפיאתמכה נקבלה סדרתיוק־אתנעל ם® הפס5
ן<
יסיה עימ ^ מלשזן לכיש במי ייצט פניו נאמתי פי שן הגלגלים
הטני ליהלדי ס ה־־תה אנדה זמ ( -כמישדרשוהן %ל פיק דמגילה;
פמ'המבסי® אתכלאסי תחת גלגל פירט פמנלביש♦ הטלקה^
א׳׳דליהנדי־ ^הת אירה ושמחה  •vjwpmאמר לב ' יטלאורת
מהסיהיא למשי^ טלבישי המלני׳אשר היא למשהיזלכיתבאמת"
יז תירק לכתיב בי לכ ייביהזי/יריאיר • זשינעזן* מלכתייישמחת
שקיא העשירית קהאגילית מטעליוצחמה ( קיא הכתיפ׳כפסי*
בחניך ♦שפין יז מילה לכתיב &0אגבי על אמרתין  .ז ^ר אלו
אשר פלי«*  pקרא תע לגישאכן ייקרה על® ס הפס יק יקרה היא׳
תפילין שבראש לכתיב ילאז כל עמי האל  fכי שם יי׳נקרא עליך
מפניפי׳כי איןמנקםטציקילא על ;ילתיאמ׳& לההע׳ק שתכתיב
ויראי מלך י יתכ א ייא הגדיל אזמר אלי תפיליןפבראש ע 'כ
יק
שי \א יודיעו יקרה היא מפכיבג© יכל חכגן לאי®« קיו יאולי כי/
פדרתייגס אנכי ביזלקהלאפין מהס עקיאלעיש.הי ' מכלל הספר
על כלל אליהשמנה מלבישיסינתלקי ל׳י אר1ל פב׳ד פר׳©  /אמל,
הזה היא כילל׳רןגתפפט ' אתמ׳-׳יביאיר.יהישתייכהו׳עסהמפרש^ רי בל של שעלי ? לעד יש קלעיעליהס ט ליבוא טלאבי הסלי!
סאמית* קראתי(לביש.האירה שהיא התור«♦ ילביש ה1המלל'
יכל אחל מקס ץ(;< ןנמ כ/יהד הרקיע טבטיק 9peptשה.פ??ק בא
מדרשי"שאמיתיי קיאתיו לבישהשמחייהפשין מפנישיש כ(׳דר&(#
אבצע מעשייע ן מעליג הנגדי' שעמד בהםבקגליטלכישיין א«וח
לשמחת המיעדי י& מחת חתניס
יששוןעמילמשאר עניינידרשן' « 1כגדיישל ענגי ככודיביכתרי׳נייהלי כללםכמתניכתרי־ת(?« 4
הנהיגיתלדרי® ברביטלשאר©
ממית
יששון
*
יהלכיפהת
'
הטצל
בתרי • אבשר שהס רימזו© לשכיס האחרזני׳&ה© עטרי ' ( כתלי#
ביאירי ג שעריה הנזכריה קראיעי לביש איר יקרות יען כי
היאי לדאשקעילט השעל׳הה משציילן מבייןה/בעל( קהעלג 6אמלנ3
כיללכצ נ ^ ךט שכעילס יקיא כנגד « ה שאמרו כנליראויקר
עליעריב« ג« ת  4י«כ«-לאלגמדעה ^ דעדה ./ב  0העייעעמט'
^א
תפליז »בראש ע• כטישהתבילין.סט  .כלי*קרליפר | מד שיראיט
מי׳יהכמנר יסד מלך בילהושיע התאזר כקדנשיס  Iבעלן כסיד
טה 0העמי© מפני כביד ?שעתה,קשירה עליה® מי התפילין
כן.
קדישי׳אפשרשר« h f i tמלבישי 'כ  $ריעק לנמל בסודדק< סי«;
אג חכמיתקאלה ?© לכמד ( לתפארת לישראללפכי כל זאילי
כיי
טיעקקי ב $ה׳׳מלכישי '׳ בזה * עד^ יהו כעכי ביל לסידקמרככ© '
למיז־מהם בש״ן של גראפי© יכמאמלם1ל®ס יי׳בקרא רית*0ן
צמדעירון בס;ד העשר קידיעיס צמגאבה® רייז לחלזץ/לבי 5ד
רימז ל 4ן טנתעילין כלי'ש %שגנ^חכמי• הללו הם*לועי ' ןטליעי'
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להתפלל ערב ופקד וכהרי" יבדוק כק 5מ פדי שיהא נקילתת ;
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א  ' .ומכנישמתויי"
האד״להייו״תמי" אתת מלאו עליו יהיהצנוע
ככל מעשיו שהככיעו׳והבשת מניאק האד לידר הכנע״לפכיו
•׳ Jl׳*«<-׳*</y ;w/׳״׳״ ׳  j'j־,״׳• ך « ׳•׳»
■>״,
וכמכא פשיקוס ויצא מתח/ביסוי הליכו,תא מכוסה מ 4ו פיעל
חלוקו לע לכ מעו מעכמו  ( :ו <ל -מ«יון רל ע
צ' )
ב  hיאמר הלכי בחדרי חדלי׳אליידעמ -ןמי
דואט
שאני ערזס
■ כי הקבה מגא כלהאק ככודו אסל לעניו משכה כאורה :
ג ג© מקוייב האד 'למיגא ק בעיכי1יה  0ואד ם לכך יהא בז סל
פלא תגצה כין הברת שלא יאממי מלת כמה מגנכס זה האיש
ויהיה שמי למט ולבעלה כי לכ ימ פאק דע ת מכליתכוחה קיממ
סנ אין לעפ המקוצוחה סימכמלא תהיה תפלתו מקובלת לפני*
^תיגאסממהאקלא דכתיב ולמשנאי אהבו חות 1ה!קרי למסכאי
|א למסכיאי כלומר פממאגרן עמון בעיני הבליו ' והברמ׳אומל״י
אוי להס ללומדי עולה חדס .מאוכיס וחגוכיס נמצא זה משפיא או!
היגורה לכן ידקדק אד 0בלבישעמלוק? ללנבסו כדרכו פלא יהפך
התעירד הפנימי ו ^ המממ׳נאמרתהחלוק לחו  fשלא יהו נלאות
לכרינת דזק לאו אזרח אלפא הוא וממכה הוא כעיני הבריות ■:
ד  .וכן בשארלכ  .מעשיו
■ ינהיג עצמו בדרן כל האלף ולא יפכה
 ,ממנהגם ואפי" אין
אדס
רואהו כדי שיל גיל עגמנ בדרך כל
הארק׳נלכךכ&יכעול מנעליז אס פם .מכעלי שאינס בריכי׳קשילה
יצעול לש ימין תחלה מכן מכינו לעולם בעולה שהימין פגמככג«
לעכיק בהן די ובהן רגלגלעטיןקל < יבמהשחולכתיכיקרן  .יאה
סה מבעלישצריכין קשיר יניטל פלימי! תחלה ולא יקפרצוואמי״כ
יכפול לש שמאל דקפרכו תחלה משוס דגכי ענק קשירה מנינו
בתלה דאתשכהלשמאל כמן י״קפירתתפי־לק ; ( וע#ל « מון גז
«־; ק %יון־גיף >"1ועוד נ7ל טעה הגון מדאמלי" פכיהר הד®
כשכר שאמי' אברהם אס מאוס ועד שרוך כעל 5מ זכי גניו לשתי
מסעלחוטין לפ מכות ניצית ולדמעות שלעת '׳לין" לכך מדחיק

({,/ , ) ; k<pp 1?1P1s1¥p

. a .־דין  wnתסתוססאוכוי״ז

׳a־ .-.0

:א
חסידי״הלאפוכי״כשהמכככסי׳לכיתהכס הילאותיד׳חוד®
כצי־־סתס התכבלומקובדיס קדוסיסמשרתי עלמן שחרשו
שמחב,׳ עזרשעזךוצ* המתנו לי עד שאכנס ואכשכן ןרק ש 1
בצי אליס י ע ' כ•" ממיאמלר כךבכל פזוס קודםפככנשו.והו .£
לשון כטילתרשותחן המלאכים המלדןאתיהאדס פכ״כימלאכי-ג•
" 6כוס לך וגל ואות להם׳ כי האד מגד שהגאיאדסו& כעו ק לעשוי y
גרצמיהוא דלפו ואי אפסי ול זולת ,וס■י י י כל א חל התדע שה©
בקדושתן ולא יכנסו עמו לבית הכסא ע  /הוא «בקש־ ומתחנן
7SC
לפניהם שימשיכו עליו דשמההו עד צאו/ו ׳ ודווקא בימיהם ? מ
.מהנין כן שהם׳ היו חסידים מפורסמים דלא ^ היסתקח יודעין
שהשכיכה ומלאכיו תעידעמהס י אבל עכשיו כזמן הזק נח״בגע
הדבלימלאזממ מפני שאין'
כדוריגו משילים עעמיסמקז כל כך m
ואס קיק אמד אגמל & היק
מיחזי
כמקרא
לכך
אין אומליס mb
כלל :
,
■
 3מ* מ גליך האלם .להחת גמע מגישת* לכת הכסא כאיל!
היתה השכינה לפניו כמו שככר אמרנ ו מכ״הכ ומדרכיי
הככיעית״הוא ג׳ב שלא ילכו שני בם׳ אד© יחד לבית הכסא אמיד•
שלא מ־אהיהאתד פימעו לש מכירו אדישמע עיעו-שו ך (י ^ ין
בשמו ;  fmס״ )
וכןאל ידבר ש ס מם מלס אד© העומד במין
אע׳פס ^ןיר הדלת כעדו שכל זה הוא׳מל־רכרה& יעות ובן לל|
יגלה עכמז על atro׳ ממס בניעו־ת ך
נ
ומעני המכנ׳ימשמשאדס קולם שיעש״כרכמ כפי העבפמג
כצרור
א;
5
כיךפס
לפת
*
תגחכמ
*
וכשימשמשימפתש קללוצ
שקמה  5כשפיס אס ימפמו»
שישב ולא אתר שי'כש כי  te pכ1ל •ä

ד ולא5גלה עצמו מתל מלאי ממס .צניעות כקאס-ימלאחרי !''
פפק ועלענת « פקייסואפילג׳איכו כריך1א לנדוציסמותן*
לגלות
טפחיים שמתוך שהוא דותא עצמו לנדוליסי
קשירת הכעליסלקפירת תפילין ביק דעי שמך כעליזכי בהן .
־יו7י
■,
וכיון דקשי דת תפילין היא תחלה כיד שתאל ואח׳פ׳הוא קושר  ' Jeבא
לידי
כן; הי־לכד
תכניס‘׳וe
גס ’
ראש בראשו שהוא נוטה לכד ימין ידו הפמ
 1ית♦ כן יהיה קשירת ׳®  0*wמכני קילותמי כדגלי©שצוטפי' למרחוק ובאפה• דיקל
מאחריה
שפח
כעלהשמאל ג^ ג תחלה ואת״כ יקשור הימין♦
כמו ׳tiSoכ?
,הבגדים «*צפנת
 0אבל כשקול ן מנעליו יחלק לש שמאל תקלה בין במכנסי לאכלוססאיבש' גריפהלזה• מפנישהקילנק נופה כהלאחורי*
ולאייצעטיה
.־ קשולי בין במסעצי״שאיכס קשורים ( פעממענישבזהיר־פ.
מוס ממכה■ שאין פומידנו■6
 5ופכמ ( לח®
נ״כ .אשי־ביתליתיןשאם יקלק של ימין תחלה יצסין לעמ 1דמי ?>
ע 3היעיןלבדו לע שי^ לרבשל .פמ 1וזה ה״ל בזיקלימי? לפךולי  1ץ
וקחוריו צנכקאו אימכי ו #כג עציו ( מזיח « #מוריו לתער א.3
של שמאל תחלה וימ &יהשמ 1יחף על חליצת הימין וכץ ג׳״ל
נמי
א
'
עכאח
#
ורדק*ל «כיבה במערב■? מורח הוא הצד שככגדג־
כליכא -דתפ ^ן דילפ/ד ן מקרא שיזלנין ©ל ראש
הרואה
■ תתלה בדאיתא
פכיהשכיכה ולכן .היא ג״כחשוכה לפיבן■לאיהא פימעג,-
לקמן שי" פית הגה כמי שמתא כלי שלאמת ^ ק קלישת ־פלאל *
■ לשוס אחתמ1ו הכדדין • וכמקום ווש מחיכותאין נלין לדקדק
בראשעלקןל < תפילין של יד כיון שהגיע זמן חליצתן לק
תמתין.
ואפילו
אין
מס
.
אלא
מחינה
אחת
לכד
מעיב אף ע 5עייששאר
 tPoעל לש ראש כ7ל למאן דדרי׳ש־טעמי לקרא :
המתויג ק מגולת שגי שאקקפילא אלא ככד מערבשש®
■.
 * %כשיקום«:ילך ילך
,.V־■י השכינה:
בהכנע׳ובכפיפתקלמהילאהקוח׳ז ^תם־
מפני שבראה
כדוקתתלי
השכיכה
שה
< א ממלא לכ
העולם
1
וכן
מטעם
זההיאןע  0אשקאל יק ממלותיו לתל"וראשג.
•ב « יכ׳הכ* ומטעס זה/ג » אסור לילן 7אמותבגילויי הראש
־ למערב ות איפל& א בי? נתון לדרוס מאח דרך ככודלממש
מעת לכד השכינה*
■  fkיכסנו יכ ההולך בגילויהראשהויךכקלדזבקות ' זקופהוכ !$.
( üfjvijpihvpkלש£ר
&
2
דוי
£
£$7
7
א
«
ןרמ$
5s
׳*
3
*
3
׳-
^
לכ
3
 £jw7j$בעןג״דבהמקדש' &ש©
אין לו1וה ממעל ראשך .וכן יכסה כל גופו ולאילן יחף שכל זה.
ררן צניעות והכנע" י א 'כ יחףאל משום שהוא דרך בזיון וגבאי ©קל6יקדש *I* ©3כ* ערב hיכל?ועול©  ■ cובזה צהגו pp p
ול  :־ ( ע׳להי״ל. /הע*ף& *mינ/שעיףא״ ) וקודסשימחיל אתילו,כמקום שיש שם מקימת מעצי שגנאי גדול הוא יותיר
להתפלל ולהצית תפילק יבדוק נקבמכרישיהא
■ כייומהו״כשעת להפוךרגליו' כנגד הה כינה  ,ואפילו אין אשתו עתו כענן ליזהר.
.
מפהייכמד
ס
6
טכפ
«
כזסר
כזהאכיל
{
1י.רכ  ?1עליו יתול תלכו״שמיס "pש ותפלה וכן  fcpפעס שרוצה.
כמקום■אישש®מקי־צ׳ת,

' ?IS

ק«ויןל? בט®.זבדי® דבתיב ממתיפידך יי'ממתי® מחלדחלקנו
בקייס וצפוצך אמלא במכםישבע?בכי© ונו ' ומאל מאיצעיפך
של ?ן רוחנעק הוא ®*mbתהא מיתן כין 35ין לדיו ' ואזישבעו
כגיס זבדס  < #jp :לj>V »p׳תעיף '!1
 1והמ3תמי© מ? ת? ־לכל נדשירצה. .ואכיל? כמק?ס שאין . m
\ ממינה®אינומאן® לב כך mאין דרךהאל©לגלויה■ינומו
ע 'כ כשישנלמיי® י הילכך הממי׳ל מיס אבי׳ הן הגובים?לבכי®
־והו׳למזרת.שהקד®ינוללה&יל מי®? בני? לצד מהקדש ואיבו גריך
י  # .תזיר עגמלצדאחר . :
מ .וכשהוא
;®עוכרי® והשכיסבד הקוס שלא תבל תכיר? שיבא
1תא? 0לראות את עירובו מיה? אעכי של? אה את נ?וע ? יומתו.
תתעמו ע* פ?ש של המה לית לן בה דבש דהאל ®«רימוהו יותר
שם בני אדס כל כך הילכך אחורי הגדר יכול
,מיד ביק שאיןשבירוי
* !%
'* * '*י '*«״*• !• ׳ ״י *!**/
וכשישב ( עפות צרבה (א ישב במהרה ובחנזק ולאיאמיו
ין
■לדחוק את עצמו התר מדאי מעני שנעתק® כקב בחוזק
ושיני הכרכשתא ניחקין וה־גאין ויבא ! ידי פככה;

W

«?  5 ,צלזה בפאיכוכשר .אבל _ ww
■ ל? ;.עת כוו(? לחי
0אי] ינר? תוקע? לב פאיב? דוחה מי #יש
שאין ♦?5אכל מכלחקוהתידתחעידות הוא אלילי3ישד יזהר
(יקדש -עצמן במנתר לו שלא יבא לילי הוצאת&! לבעלהשהוא
באי (? שופך דמי© ומביא מב?ל-לע?לם שזאת היתה הפקתתדור,
המב?לש5׳ בלי? יכ הימיון  bבשד זרב? וג?" . :
©4״© ח’4ין נלנוש ת׳ע  ppכ4פמין>?: ’&%י
 mזגש מה שהותר לפשני לאהותר' לין דזגקאלאחוז? להימין
אכל להתחכך עשימאדאפור אעי ' למוי להא :מניא שז*
; p־ -הצרץ לנקבת■ ( אי«הה .את עצמוובל המשהה . mppb
מהוא גדין לנקביו הדי מ עובר mP
־ י צעשותיכס וגומל  :י
) f y *9pp
־ fo .{»*}. • 4P ( ■.

שקריתביין ע*ה צרכת בין
!ידיו בתי® אםיי® לו כדי®יי

< צרכיו תיב?
ויתעלל בכפיית
<מו■® מציכויבכהן העובד במקדפהיה כרין למיון?לקד®
ע׳ל  p0ק? /ע*’ ף411
וק״שותעלה הס
ידי?■ ורגליו בתים מןהכיזר קוד® ההכללה י
בימין
בש« 1ולא בימין העני שהתור׳ציתגה
י׳ וכשיקנח יקכק
לגו במק? ' $ב; דה לעיכן ב8ק® ארסממהתו? אי אבשר שלא כגת
®3׳ה־הי (5אש דתלמV &¥( .; 5׳ קל׳ל3רגיףב )
בידיו כלילה בהק? ס המממןשבצסמ -שהידתו עפקנמתהן?.
 1ע 5ד מבכי שק פר כה התעילין על זרוע? לש שמאל ועזד מעצי ועוד בבל \5f11mכעשיס■ גבריה חד«ה עדי (®רמו יתבל הי• ,
®מראה כה שפמי ת? רה כי « %עמי « קרא של תורה נביאי®
ובעצין®נ׳תדשיסלבקרי ' רבה אמונתךבלומר §ה« 3מ&מחזיר'
צתימוין
<קת? ביס כין בניקוד של שער בין בהגבהת קולובצילגול
לו V7ry?®?bבתו 5ימ וצדיכק אמלתתתודה ל?^ תעל׳שבראנו.
הנגינה®ל בשבא דרגא?שובר מהבךמ?ליךיד? לעי מעסהננינ'
לכבוד? לשות? כבהניסגלכדך־בותו ל® יכך צריבין אנו (אתקל®
י• ?'יא מעני שהיא קרובה לבה בלומר סיגיצין להושיעה לעה *
?לא בקדושה? ( ימול ילכו מן הכלי כבהןהמקדי,דמ בגל יום מן הכיור
^?לא יקנת בחרם שקשים לבשעיס ילא בעשביםיב«י®
; בבללכרשהאורשולעתבו פהמקנק בדברפהאור&?ל«ת קול© עבודת?ושידות? לעיבך חייב בל אדם ללקק ידיו שהליין
גן שיניו התקתונו ' מהכרכפת׳מסחתמבט שבס הדין .וממתבין ולברן טע להודמולשתו * תעל בל זה ואף עלעב שאינם מדאי
;® מאימוממונעי® יבין ע?& ( *3ל«בח? תל כלזה•ו׳יאשצלץ*
אתהבשל♦ ?לא ב5ר?ר « קנת בו קביל? מעט שמביאאת־האד®
לידי תחתוניות« ¥ו שבל זה היה לפוש בבתןב9א :-ת&לה «שהיו (® לך @4כן היל אשד יצר לע גרבי? שששה במו®יתבאר בפי׳'? '
בע׳ה  $אף  yעי שלא עשה צרכיושבהר? אי אעשר« לא העילי
בהלה ולא המיודעין אלו הלבליס מאק■בא? לשס אימי הטח©
־®י® א? יצא  nmמעסציתצויי ®*® או« .שה | .יכמ מע©בליל® ,
 1ת® בכית כמושלנו
!1הממו*שקל?
.לקו©לעליזה?כן מהגין ®« קנה-ן ככל לבמה ואעילובלבלי©■ . ,א? קורס ששבבולא -בירך עליה « עט®* בב תכן בידם ממ? נ?! ד
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■ ^#
תלוי© רכיעיוכבית •'שנריךלמ;וכןכוה4ק  .׳  - « #ועל ^ ׳ענםיטףמונשו '
(בצמר שקצה בו הטרו יש לקלקמעני
אין תששין לבלכשעים ;־רוחות רעית כמו כשדה אבל  1fmול&וין נ® #הוא *(#,ם®כלי  #רומטן המנה .שהיה בקיא אנמל .
ו  !#נ© miי •המזיק רביעינו בי • לבי * מקנוא׳־תו בלי (שמילת
 9ןבדש ?. wשיין להלק בין ש.להסל«לצ« 1איןייהעט(
ימס לשתזמבהו שיתבאר בע׳ה בהקימו תקנוהו גס וגןלנשילון
אלבריהאלותלדן בכשעיסנרוקותלימת רק ששבע׳ עצמן ק
®תמת  #וך  {#יה . ' p mכהו בכ>  $1mnכלי שלא לפנית
היא כמו ^עירשרש,שממתביךבבשר?א׳§ ק ה״6בשלט
בברכת ; ® ; «4ומיקבשמיףו 'ןל«ןקןשי "?fפפץ> א,וכסי׳ק? '®
ואבחר שהם מערשי׳מעחאדכילהו מ®?© כשתים יליתות־רעות;
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הג׳ה ^^ }53*0 ps9!Vjה”׳»
וושן« 1בארבהלמתכ* •
יק  .גיפפה בצניעות בלילה כדרך שהוא בושה בינה בבל דיניו אין לו תיסמבשדסלכסיל®  tnwsiב«
ידיו יתריתהבל הי® שי* -.לו ואתילו הבסולי׳לנ^
בע €היכ?ל
מעט כבודהשכינה י דעיודה .שריבהורא  ' .ולענת ישיבה
,,כקורה «• .. ; .גהי ( שקנמנוךהעקב  p «3ב4
יג נכמיהתק לא ישתין מעומד ' * ( איתע טמגות עלרגליו
יייאהכערגת שעכה שאינו מוליד (נמצא מוציא;
וניגוני «ןןלק לפי דסעולה אלאשת ?© כקמת ותודה לכרך תלי« 3ת«ה במה
א«ןיג׳ ^ יגליועושין
^ 7כחק
■
עליגליוי ־ . ,לעז לע בט? ש־יאתדו ממזרים הם mfaי' '■ הדשה או להכביר ר?ת לתבפמו איתצאך כשתוך בת’*© !׳
@ה<ך ששף כ״ב cמיה? ב #־ן ל? ירם ככרים ככל
 # *?PQישבוישתין א? יעמוד במקו© גמה וישתין למתוס" י4״מ ומ« ןכ
יק תל .נק■ותידי®
יונדרן ח? שישתקלתיךעעדקיתומ  8אזאין 3יצ(צ? תטתזיןי * היכויויהס ש ( נ>■ דס ^ דיולא יבלךאז
©הלי אין כאן 3ע  #כדינה ( לכתחילה יחזור אקר כלי?אקרמי®
יזנה י ?ע׳לשיקפ״ג0עין) א׳8
הכשרי® לבלב'דשע?7ה ; 'י . .
יל ויזהר שלא יאחזז באמה דסתק מעני שגורס להוציא © כבת
כילה שהוא ענן גדול ־אס לא מעמדהולממהלצד  ? 3ידקדק5רע ? תעליהם ג תעמיס מעני®ר?ת רעה שוריותל.
* הילי®®מק קולס כטילהואיכהפרהמשס דת שיתלה עליה'
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וע 5בן נליך למתיג מהניח בידגקודס נטולה לפהילקוט©
נלעיניס זלאןכיקקפכי הרוח לעהשעל הידיםשהוא'משמא[.
ומחריש ומרס ריח הפה וריח החוט© ןל־
ח4״א־
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אפילו מי שנטל ידיו שחריפחהר ׳ פלא יגע ויתשמש פמיד
ולא יגע
בפי העבעפ מפני שמסיאו לידי פתפוכיופ"

עליו בלילהמכחוץאפילוכעודל כיפור אלא שכשישןהוא נ?ןמ
פל ? כ? במקנס שהיפה נ& מיק?לכאורה כלא? להכי י 3זא '
fipi
בקישן? יןא y# 3ממכ? ? אקר כן כיעיל? חזיה פשמקו אמליכן
^הש 'ת'© עדיין שולה עליו מבחוץןא 5
לרין שיעוללסעבל סרוח רע
»
על עישקורה כ& מפו לי/יפו א״ב כימא ה׳הכמי הכי03
לע הלילה לכך אפילו הכיעור בל הלילה נוטל ידיו מ& עקhf ,ל©
" *היה הכרע©
^ מבלכין 1
׳
“
; ע ועילס ^ ןימ׳יפ ^ף ד׳,
' 7ולאו דמקא כיעור כל הלילה אלא אפילו ישןשינפ קבע
והשכי® לעמוד בעוד לילה ללמוד וכטל ידיו כעירויyi ,
להעביר לוח לןה ובירך -על כקילפידי©?אשריצר? ברכפהפור©
ואלהי כפחה וכיעור אקל כך עלהיו© בפיאור היו© צריך לחמר,
ולערזפג״פ עליה®מש .&1בפמלךהשורה ,עלהידיס לכ הלילה *
ואיפקר אפ?1ו בלא קיכה כלאמרן מיהו לא יברך שחין עיקר
הברכה אלאמשו© ידים המ©? 2פ? פ וצא לא כגע בבשר המטמע
הילכך אפילו קזר והשכיב עצמו קולס היוס (י& ןשיכפארעי ?די
אין כריך לבין פשיעחול גיקול א©אל עשה כרכיו שאין חזקפ3
‘ נגע בבשר המטוכףהגאי ! ושיבפארעי היה ;
 mוכן הישן כיי© ששיק כשמי שהוא מפר משינפהש?© והד,
בכללטועסטע© ,חיפה י& להקפפק אהברי -ךלערופע?
להעכיר הרוק רעה ל&מא* אלמפורח ילפידי® אל#
©ידי©
בלילה לכך יקול ולא יברן אכל פ?ו? פ משתי^ כשמי ודאי אין כריך
'ליטול דלאטפין טע© ׳חיפהבבקופמשפיץ כשמי ובודאי אין
י
כאןרוחלעה ; יv
עז לכן יהא זהיר הא לש שלא ישן במם ,ייפלמשפין כשמי כלי
שלא יעש ©.עק © מיפה שצץהגה .כ;הד לגל המלןעלי־נ

במקוסיוקזקמפקי שמשמושקיד מזיק
ולא יגעבגיגיפשכר שמשמושהול מפקיד השכר;
לפפלהאין צריך רביעיפלכי כמי פבפבארלעיל ;,
וקוב להקפיד בכ׳ישחליפ בכלהד 3רי § המערבי® בב/
/ה
ואיי!ג תק בקימה זדיובכרורכמוש«<באר;.סינזף .כ׳ק אע 9יק
מקפלכי,לשחריעיש
לסקשי״לכמושס/כארנקמךסעיף א ו7
לשקעיל אכל לאלעפלעמכת® וערוויעוע״ל וס נ׳ב סעיף ס* ומעיףyi
ובסימן רלכקעיף ב' וסכל קאושכחבאר בקמוך.עעיף .א'» ' '
* 1חל יט<ל יקיוכשחליפעל גבי קרקע אלא לפןכצי
ולאיהכהמןקמיםשכ 6צמה©שרוריפ( לאישפכ© בכי פולא
מ
כמקים שעוברים ש,ס בכי אדם וצל זה מבכי שקרוק רעה
השורק על הידיק חפייב בה© וקזיק לכל אדם « עכור עליה©,
©הם מיס רעיםומי® אחדי׳ונטקשלם לצשפישהגשי הכשפכיוק'
יבולין לעשופכהן כישופיהס ולכן לא יפכוס .להס משוק לפכי עול
אל לפ  *7מכשול וגה שלא יבא על יד®לידי ® ככה;
ו וכשבא ליטיל יטיל הכלי פחלה ביד ימינו ויפנו לידשמאלו
באדון האומד לעבדו כקול וקפוך חים על ידי* ׳ וישפוך
&מכ
ויריק מיד שמאלו עלימיכו פקלה יפ הימין הוא העיקר והח
וגס יש כו !0ד על יפ הקבלה שעביר מדפהיחמ ^ על מדע הדין
שיהא קכ הדין • בפןף (.כככעלרחמיס שלא יגביל ליכו כעכין
עקידפי? .קקהק; ;
ק יש כוקגין כלחוץ פיה© שקריק מפני הממן שכפיך הפפ
אל י «י 5יידו ממישלא כ «ל'« דיו בבל שחריפ קהוא
 psואהל©
' צלי להזכיר אפהשס בטהרה וכקמפהפה׳ מ?ופ כראי! שא»
אינו יצול להבריח הרוח רעה פיון שדוח דעה עדק קורה
הוא איקעכי « ואיבו ריצה להכניש המי® לביו מפנישאיב© זכי©
עליו וסמך ממה שאמר הצפ ? קמו הטהור על יוממא ולא הטמא
 :ונחיס אין לחיצפהפה מעכב מלברך ; ' &
׳' ,
הקמא ? וכאקר וזרקפי עליכם מיק ®קורי® כלומר חיקשל
 V # :ועל קיק hppה׳  jffן
■ '■v־־ ״  -טהורי© ולא של טמאים:
יק י י!ו לפריס כריכי© כעילה במי© לאחריה© מפני מח לעש •
קי  .המשפשך ידיו' שקריפ .ב <ןו כלי' של מי®• אעע /ילאשפשן
׳  ,״ הק© חן המטה י והיוצא הביפהכקא אפיל( לאק  :ת?
קיופ
אלא פע© אקפעלפה ול לפכיק כקיוע .דמיקרוידיו5
והיוצא חכיפהמרחץ tוהנוטל צפורני?♦' והחולץ מנעליו •
אפילו
קל '®?לפעלה להא מ׳מכקמפק אבל למגביך הרוח רעה
וקנוגעגתלין*■• והקופי בראשו" י והקולן בין המפיס ועח
ראשובס
 41ן ג ' פ באלו המי© לא חלפה לו דהא מיד בפע®
שכנע במפ* וחי שמפלה כליו י?הקשמק מקפו י והמגע בפ?*נ
שבשוכו
י
§
גאמחו הקיסמןקלוק רעה וצפער' בהם ושוב לא מק
" והכוענ בידו בגופו • ופל |ו אר1ל מישעש? אקפ מקל<1ולאן
פ
?
מימ
"
בג
בהם כלו© שהדי הס כשופכין" מיהו א® שכמך ידיו
כקל אם ' tfpהוא פלתודו חפפכחואס איכן פ*ח יונא חדעפוZ
חקולפי© יש להספפק א© פלפה לו להעביר רוח רעה!
וקמקיזלש׳קהכפפיס י ולא־ כטל«דיו מפחד שבעהימי®
יו®
לשקאאונק סרהמ? ר\ דיס
יאמנלפולא כעל ידיו מפחד
< 6יכו מדע ממה מפחד י
■ ( ^ נש? ק? «<  ..י ,
עגה - .
1י
 «| $קיחי §♦  ,והנוטל ציפורכיוולא■ כקלרדינמפקד יון אחד
יג © מע^ י׳לעמוקבעוד לילה ללמוד יטיל ידיו ויפרך עכיואשר
ואינויולעחמקמפחד;
י
יןר ויברך ברכפהפולה דאמך פד אלהיכשמה ? ואלהי
ן והלוחץ ןכיו ולא כגב© יפה פניו מפכקפופ או עולו גו)
בשמה■בכללוילמ? ד אבל פרצפאןל כפן לשבוי ביכק אל יב? ך
׳ 'ץ
\־ שחין״  ( ,רפואפולרקקבקיאדפילקא  • :׳'
י על שיאור צמס שלא כתקנה ברכה זו אלא על הבחכפ יביןיו©
5א ^ :רין ליזהר .בפןלה  ,אובאצ5להקלא ליגע בשוק־ ויקיו
וכין לילה שהוא קארפ השחר לכך לא יברך ברכה זו ,אלא עד
גבמק? מופ הממטי© באדם.לפי' קי® בהם  .מלמוליזיע®"
שישפע קליאפהפרכנול טו־ויןלהארפ השאר או ישהה אופהדע
וממאיסין ה3ליס וג® מיעפיש ם׳ ןכנה.שהוא כש©!5מ? פI.
שילך לב^ הויפד איפעסשאר הברמיבב״ע כמל שיפבא ב ;¥$
ףג^ן נע!  pgקיושמין ד |' וכן ,אל יקכן בראשו אבל
והכיעור
'? וגה ?'© Jjpיימ | מעו׳ע'? 9 < 5רסמי"  '3וג'1מ
ןוובפכמויוק־® העמליושבזדופזיעיו
הלילה יש להפפפק א  0צריך ליטול ידיו שחריפאםאל לאימשו®
מג״ן 4קך וש «ןקח ד חע׳ף . 4
נקיופלקפפלל הריחזקפיאל נגע בבשר המאונן במו  ,ביו®
בב מי שאין לו מיס בשקריפ יקנח ילק בנתר או בעפר א?
ואיחשו© רוח רעה קלי אמרו בזוהר& אין הל? ח לפה שורהלע
בצ | מידי דמכקי ויברך על כקמפידי « שהד אין פאן
®ידי©' אלא מפיך השינה שכיוןשאד© ישן טועם© ע©  .קיפה
כמילה ואף ננל פי שאיןזה חועיל להכריח הרות לעין© עלהידיס *
שכשמפו ©היא ממקום הקדושה יצאה מעכו נכככס/ס הרוק
מ ' מכקמן,ידים מיקרילפכין
»ג  9וע׳יןבקיחןי תעיף׳כ )
ר^ ה במקומו וח© כן ממילא משמע שכשניעור בל ,הלילה  ,אין
שיכול לקרי
ק .ו© לפה יוכל לפמפ עליו או שמא אין קלוק דיל הרוק שורה
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,מנקי מיקרירחיצה (שגי<
יכתיב בתריה(א שיבבה מזבחך
(ממרפזהיהזא קריאת §
מע
יתכלה
שהם
במקז
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עבידה ;
הג׳ה^ 7' .לסי« 5ן3ב^ סעיף ד 'ייז ' זסימןרל' 4סעיךג »
כג לאתקט כפילת ידים על הדרך הנזכר בסימן זה אלאלק׳ש
ולתפלה אבל ברכינגלשחרית יבול לברך קידם נטילה אלא
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יש] על מטתי ערים שנגע בידאי כבשר שאז אכיל
ליוזטר.
אתהשם עד שיקנק ידי( :

ה במגההבינות
א  ( ,כשיברך יכמין כברכת( פירוש המלות שמזניא מפיי יכן
כפל ברשת־ז (תפליתמשאל׳׳כהר האד© כשף המצפצף
שאין מבין מה שמצפנף :
(בהזכירי השם יכדן פירוששל
קריאת? בא״לף
די׳לתשהוא
לשק
אדנותייט׳ין
שה
(א ברוך ( הוא.
אד?ן'הכל י .־ ׳?יצוין ת ד פיח שכתיבתו ביוד ה׳יאשה3אלשין
הייה לומרשה?א היה היה (יהיה י זבהזפיר? אכי \ ס יכדן&היא
תקיף ואמי ] אשר ל( חיכילתבעלמפיס ( בתחתוניסכיאלהיים
ה?א לשק אל יאל הוא לשוןכח ; חיזק כיע (אתאיצי האר ] לקח ך
■  , ' ,הג׳ס ( ע״לסיקנ ^יס^יף ^ /
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ומיךןשהאליחי -י־גשפח
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כשס שחייב אדס״לבלך תל־

נגוילתידיס
שחדתלתתתידה

לשישבלאצ? בליה חדשהלשרת?? לתת תייהלשמ( יתברך
כדי שיהיהלמהשאד< ת< קמס נוחי לנפ& ותומ .בע(ל© הבאכל?5
$אמרמלמעלה  ,כסימן ד׳כןחייביהאכחב( לברך איתי( לתת
תזדה לשמו יתברך על ברלאתיכז שברא דצל אותנו ושם׳ לניקיו©
בטבעיני על ידייהמאכלוווי?שתק  .נברא כט כת הזן.הכולל סר'
כקותשהסהימשר (המחזיק והמעכל והדוחה למויתרותכדישיהי"
לני העמדה<קמ® לג? כינ? עד הזמן המוגבל לכל אחד בעכעי
לציכך ב&יטול ידי? שחרית ייכרך לע צטילתידי® יברך מיד
אחרמ ברכתאשר יצל שנתקנה על זה הכח הדנחה למיתיית
.שהרי אי אפשר שלא עסה צרכת א? גמלים א? קטנים בלילה צח(
®.אמרנו למעלה בשימן הנזכר* וזו היא משחה בת־ אתהאישר
ינר א ^האדס בחכ^וה יברא בצפקפים נקבים חלוליםחלילי© .
.גליי( ימ < לעני כפא כביליך יאםיפתח אחד מהם אייסת©
אחד מה© אי איפשללהתקיים( לעמה־ לפכיך ברוך אתה יי/ר35א
« ,יל בל בסר ומפליא
למסית 4#כ
י( :הכה רמהפירושים ־
לע הנישתהזהיעדיןבדר״ריהם .אכל אני חנחר אתהכ׳יל לפי
פשיטוולפי העכיןשאמימצלכקוביתפין ת5דה :לשי' שבלא־ייצר
.א^ ?.ני בחכמה נפל,אה צזאתפאילי ' 70כחיות וברא בנן נקכ? ס י
ניקכים לנה לומר׳כקב? ופה ' להפכיי המאכל והמשקהשהיא
התהלתהמוצן ינקב הכרכ0את '( כן נקבי היתןלהיציא המנתמ
מוקמ לומר 3י פעמים׳ 3קפ;@ .נקבי© כדי לכלול בברכה גס כל
שאל הנקבי©כגןן־הקן -ט© והאזני© ® נליפיןלקיו©האיש .אבל
תיקי וכוונה עכ§ מפ§יא ו .1השכים שהס מעכיי « י ח 6יל 'תלי"5י
דנהלגמתהכ(0 .ו* דקק וקאיצטומכאשהביחלילי© [לכתבה©
..המאכל והמשקהולהחזיקיבה© ולבשל אותםשם .דע שיתעכל כלי
 :ללחותהחנתיותנכפנוהו גם כן כדי לכלול עמה© שאר איבך©
&כאד 6שהםחלולי©אבל .עיקר הכוונהינב לע אילושאמרנו
(במצא בסתשככנס בהסתמאכלומחזיקיסאות( דע שיתעכל :
 40ה .ומה®ל!;מריסחל(ל׳ס חלוליסילי )5חללים מלליס הייהוהמעט
עש?, 0דבקלל לאשי׳ךבריאהשהר? אין ממעש
עלידי
גלי^ע
שקנימעין בעגא 9חלל ילעיכך אין ליערכי«8.Äקלילים
יי "גריסשה© קלילים דהייכיהלב? דנלסזעעייס .
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יכיעאבהן  .ע*כ י■׳  ,׳ (אמר שאסייפתח כ ' 1רנה « מרשבח|
בכן איל 5הנקבי© בערך ( בגודל כפי »רך הכנפת (הוצאת
האכילהיהשתיה לכ אדם לפי ג7ל 53כפהלה? חללים מפיו אל פה
באברי© אמצעי" ( הס הבלם (הדקי© י?איצמ 3מכ להחזיק(לעכל
המאכל (המשקההב  0כפי נמץיטבע ׳חית! האז® באיפןשאס
יפתח אחד מן הנקבי© מכל האפלים הנזפליס יותר מפל״י נלכו
ייכנס בהם המאכל פתא 3ט ( הרבה ביחד כבת א  ppכלא כזה
אחר זה מעה מעט כמנהג תהכנבה 3כן בעכין הקיגאהאס הת
נפתחין במעל מדא ( היה יו נא המאכליהחשקה פתאום ובכת
אחת&י^.לתי משגל ( .'.כן אס יהתס אמד מקם איני לתהלומר
סתימה לגמרי אלא מתר .מפעןלן יע רש לפי גדל( ןק« מ בי]
להכנסה בין ליציאת איאיפפר לאדם לעמיד ( להתקיים לפניך
הזמן קמןגבל לי׳מאאך יתברך כי ( דאי רימת לכ אדם בלא זמנן
לפיכך גא׳י ריפא תלי כלב&ך שעל ידי הבריאה ה זאת.והו נאת
כח( תההכנסה (.היציאה לפיעליהיא הדופא הנאמן סמכליזאדם
להייגתקיים ( בריא איל© לעמדת?■ תכרך יכ אי יתעפש בג
המאכלזמשקה(דאי ימלת (?( צאתי היא רשאהל( (כזה אמה
מפליא לעשגתשהיא פלא גמל שהרי בבריאה הזאת התלם כפוח
(מצא חח כנאד(אם יעשה אדם כמד■ נקבפחידהשל מקט המת
מצא (.האדם מגא נקבים תמי®אמדכי (הר; ח משתתרתכתיכל
זהי( מפליא לעמת* (.יהייואס ק; 5הח .כל הברכה לפי עניין
הצרכים ביןלמזלימבין לקטני® .י ואיל פירש( מאחלים m
■־־■ /מיני דבלים לחיקיס אין עניינם לכאן כ׳ל;
כ  ,הקפ  j ? pmבבקר1ב;םל.ידיג ( הנה ללכת מיד לבית
י ■ הכמות אם ירצה לברךמיד על כטילתידים ( אשר יצל יבלך:׳
יא® ריצה לשהות פדב? ?6לבית הכנסת
■ לסדר א( ע 0יחד;
שאר ביכיתישלא לחלק ביניהם הרשות ביד( ואעפי שבלהברכד"
צריביןלברך עיבר לעשייתןכמןשיתבאר לפניני בע׳ה שאני;
ברכת ינ פאי א׳פפרלברך .עיבר לעפייתן♦
מפני שאין
הי דיס כקיותלפיכך מאיל(.אילחי אילחי t
יוע׳לסי ' כ©
סעיך ^סן ^יןכ״חעמ״ף י' א> (שייעלכ ^חעין> ס וסימן מרע/מעיף
נ״(,סימןשכסישיעןקס* הסעיף א/מי' פ( .נסי כ ג סעי ח סעיא״
ונתנוהרס 3ת ביל המברך מפני שים סברא לכאן ( לכאן ושדיש;
שבלא לברכה בבית הככסת מפני עמי האד] שאינם בקיאים
לברכה 5יפמע 5בבית הככסתזיעמ אמן דנא( " יעל כל עכים
אל יברך אותם ב" פעלויס שאס מביכס בביתו לא יחזיר דברך
אותם בבה:דה״ל ברכהלבטלה♦
פגה  Wל סל מל העיף*ג
(סי קכל
שעייף ; %נפ ^ךקעיף ל'* וככר על לאו
דלא תשא את
׳! ־1
»»«י• י•« ייי»»!«*•'«* ^,יפן אם
ה4
~״ ה

יברךמיד קדדסלכןעלי.
« ofרוצה ללמ 5ד ; יוג/ו יע׳להימן ל׳העיף יג זסעיף כ ( /לקק
•״•:־. • . ...',v .סייגןמ?עע \ף זג ׳
נ ^ .ש אלהי כשמה בלי להסמיב
לאילו
הברכות
הואיל(איבה
■ פיתחתבבליך אשפ שאתה צריכה להתחיל בכריךאפיל(
.בלא סמימתימעכי שהיא ברכת הודאהוברבתהידאה לא ?3p
;בה.
(  .מג׳ס פל סימןליד )  1להתחיל בה בבמךכמן■
 *#תבאר לקמן גבי
מיד בלכתהגשמי© בעיה/מ •סוב מתר לברנה
מסאיליהברכית בביתי:
ד.
אבל המנהג היא כאילי הארצות שמש נימין לביתהמסת
■
’
־
יעימדאחלי ימברך על כמילתידיסכ ^ לד© ישלם תינק
,אמריי אמן ואת*כ חיזרין כילן ואימריס ברפת נש־לתידי* 0אעע
פעינין אמן אחר המברך (שמש מממ מלה במלה בקגלדסיאם
היימצים היו יכולי׳לנאתכברפ המברך ( בענייתןאמן * Pהס
ינמנן פלא לצאת בברכת( ולפיכן ינילין לחמר( לברך ענית
" ־ ׳־
י• * ב
נ
■ SJS 2
©אין

׳/

nraSnציצית
שאיין המשמיע מיצי תכירי אע' כ שלעת?להוציא י אא׳ב יניין גס
ק .השומע לצאתבכרכתי ימה שעוכין אמן שכן 'היא מוטל על כל
ישראל לעניתאמן כשישמע ברכה מכל אדס כמו ,שיתבאר לקמן
כת* ה / Iהנ׳ס Iע'ל פייקמנ׳ו אעיף 3יפמקלתגמיף ג W
לנ והעיף ז  :יעעסאתפמסיתהמנפג הזה .מה פי/יזרין ימבלכין
יאינס רוטן לצאת כברכת המפ רך ובעניית ,אמן אף על נב
דמת/יככלבה שאינה;צליבה י כלאהלישמסגין בן .משוס שבל
כציכירפספלילו' כפור יכיל להועא ,ז '
עעשרה וברכהwכהתמלתי* כלוב פעמיים אין מס עפרה (איכס
יונאין בברכתהמברך לפיכך ג 0כשיזדמן שיש שס משרה אין
רוציסלצאתבברכתהשליקעבוס עגה  .יע״לסיב,שמעיףל'
אי כמי פמתמילשאל התיולו לנהוג כןלשמיתכרבה .זו מדביאת©
לביתהכנפת אלא להוציא אתשאיגי בקי' 1לא אתהגמיאין■ ולכך
יןוזרין ומכרטן ואמ׳׳כ׳משדלין מלס אתגלהכרבותעל הסדר
שיתבאר בעזרתהשס :
.

ו

חן גרכתאעדתנרמי־תן® ובידהע ^ ס

הגה
>
MTD
ר  .ד  , .צזמ
בציצית. .בפתח תקת
לפתות סייר[דכטציי
_
__ , r״ " .
׳ הכייתיעעמ© היא; מאעהיתה• המלה באמצע מטיןסיךאומרי®
בטציתבש/א תתתהביתבמו לכתיפדקתט בציטתיאשי ♦
אבל טון שהוא מלה שכפוף הברכה( הנק מיכרתאימריה בציציין
בפתח* ( אט אומר לפשל ; גמיר היא בידם פין מעד
•jp/TpT
הלשין פין מצל הלין י אשר מצד דקדיק הלשין הוא יל עד צכב
מתחיל כמלאכת הדקדוקשאי !,קפידא עלבילקרני ! 1h bfm
ככתח ט כןמליצי הדכק׳עמיקיס כסיף פסוק בדיגמת מצה v
ותמצא הב קגתס בכעת י וקצתם כש/א פתיכירהכוניר בזקן
עב <ת תתתהצ^ תיהיאבאמצע הפפוק כלא אתנחתא ילאסקף■
עסוק * וכתב ט יהיה ט נגע כראש איכזקן&היא פוףפסיק■
יכקיל הכיתכמ׳עא־ .יכן הרכה היי ,שאין קפידא כלכל* א&נ©
אט א(יירשגס ' מצל הלקהיא• משת גמור יזה כיככרילעת ציי'
כת׳ח תתתהטת בזי המלה יכמצאיכהיויאמירה עי לכר
הכשיע ימבירר וניצר כאיזה הוא הלכי כמי שלל׳ #0בכיב" חי•*
שרה לע תפיק אנכי פארך כתני י %ש נא׳ככשמכרטןבטצ*
כפתח לע צרחן כימשי ג& קבציצית הממחלית יהמטייר

א על המס כשעושה צרכיו בין מ־ילי׳בון קטטי כין קכחושפשף
ביןאל קצת ילא שפשףמסליליו ליא אי אפשר שלא נגע
כבשלהמפוונף י
אבל אין צריך לברך ברכת לע נמילתידי©
 « . . • » .׳ך ׳«  .־W
׳ג .
׳ ' « ' •' . ,
אפילי א® ריצה ללמיל אי להתפלל
שלא כתקנה ביצת על
מה 3יה.כע *מ . .ימתעטף כתכלת שהיא מטה.ןמ
נטילתידי® אלא לפעילה משגס פסילה ממימא® א?כעמרי׳ימפי© ,
המיכחריזה שקר לפיכן צ 3יב ייתר לנמר בציצית בפרא ®פימש*
"תולה ישכק' לע במה חדשה שנתחדשה בבל בקר במו שכתבתי
■כטטתכלדהיא כלומר אע* פ שאין בידי לקיי׳המטה מןהמיכח1
,בסיקל סעיף fמדכתיב קדשיםלכקריס כאונסש© אל תקני'
מ׳מימציתטטתאנלמקיימעלכןאכי  .אימרהמכלן*  .בענית
הברכה1א כשיש לבידים• ממיצפוכמי שכ &ייל
 ^ .ןל :׳
לו אכל בשאר לע היי® ,אאראצרכי© .ה5מיל<איכ ^ א ' ■::0משים ׳כפלצת ’ סעיתנמירהיא♦• ימדיכא פיה■ תייכלהתעטף כטטת:
;(/לברך■עליהם .מידכשקם ממסתי ולובש כגלמפקמשמע לשק
א נקמתלבך9
לאתקניכהברכתכל5מיל ^ מאבל' #ריצר •, :צמיתך אסרי תכסה כה כל זמן שתתכסה כה דהילמכל־המס
יוליך לברןל^
צימתלקתטת
'
ילנדילייש
 1אפי/:
לא
קשמ
יילאמעשף,
 :;.יהמ 0Voצליליה אלא מכבי פלא היי פילי© נקמתמיד כשקם■
״שהרי כפתזי נקביי יצמךליתת תירס $ליהתל:. %יי
סנה
•
י
■
Vp
' ;  .מ׳^ןמליגסע׳ף ^ :אי׳ ' א;.׳ .י ׳»■■■ .ן■■ ' '.ושיהיה יכול לברך קילס הצמילה לכך יתעמן מיד אמר הצעילם
':
ג ( אסע& הנרכי( כיןדג 5לי; 0ביןקתטסופשקרהסיח׳■ לעתי י
אל ' יעכב* צ&1ג ה 1ע*ל ומקל׳ פעין*פ  4יבפימןא סעיף ב*
מלעשיתעוד ואקל כן בעוד שלא כעל ידיו נמלך לקזור ׳ ויתינמן מ 1ימד דילפקלכ 0ל ®3מספירתיפשמר כתב הכאו
לצלביראזשכת ( ,לאבירךיע& ת צרכמפע©ש 5יתתיי3לברך י '' נהמלכס לטציתוטויב התש( 3ןפלתם-.לכס; מה הת©מעימזד׳
דנתיכ ^תש בקמהודרשי !ל אל תקרי בקמה אלא נקימה פלימר
 0תעעמי© אשליצןדסאכתקייב שתיכיכית יכתקיכצי יחד
זהיה כקישכק י5א התפלל פחמתשמתפלל מצחה שתיס :כמי כקיחיזזקימה דהייבז מעומד* ה  /עמיכתציטתתהיהממית*
 Iשיתכאל בע׳יס לקמן'שימן'ק׳־מ • ’יי;; יבלאה לי דווקא ברכס זו ילמד? מכאןדה ®4כלכרכו ' המציתימי! מעומדיאייןלסאע ^ צאן
נכמצא הפ שזמן הברכה ה& כיתכא מ1מ ביעבערשלאדכדגמיא ' ' ’©  Viי ’ 1כלפיק מממ קכ ^  pypp pW 'bסע! ן  £ע;;:
זדתפלה לזמן התפלה השטיה באה מ^ יס ואגבה צריךלשנס’חוב כ יסדר העמיפה תהא כדכתיב ^שר  ,תצסה .בה 7.מ&ממ®
כדרך•שרגילץ כני אד© להתגסי׳ככסזק (עישקי' במלאכתן
’הראשןב אבל פרב׳הצא׳ ע> בחירתי לש דא ® כמן ברכתספירא
'וכלכתהנהכין ( טיצאבהןיקברפתהמ]!! ^' איו שבק■מלברך ' פעמיה כטסייי•' הראש פתמי.8בטלייהראש <מי הככקלמ$מ.1
■■' מןהמיכתרשיכמין מתחילה את ראשיהימכ בטליק*
'עליה׳ראשינתאכל! כספה ודאי,מעמתלא'י5בללתקי!.ס( |5וכשבא הבלכה ואשמכיהמדתליא רחמנא הדכרככימיי לכתיב.
'לאכולאש זס המין פעם שניתאיכו צריך לברך ב׳עעמי׳״ילל :שזהילשין' מי סתם© היא־כיסיי הראש מכרללבלמוחין־׳
ל ‘ אין שיבור לפתחתנקביו שאפי/אל תשה צרכיו אלאמעע• יתתכת כתיב פתס יפירישי שנשתה
'
אתראשהעסו
* IJI
ילא השתיןאלא :טפס אתי{ צריךלברך  :אשר יצר ובי'שא®
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 :ואס לובשו עובר כמצות עשה© הלי הבעל מצות ציגית:
טעמאבע׳ה בשימן זה;
ב ודעשבלשון התורה אין כקרא גמלשתס 1אנתר 51לתלי®
ס;*’ א^ הינ4די' םה ^< ^ םבצ ^ -ת .וכ 1ץ griyD
אגל פל עזים מגה מיקרי ושל נמלי© או של אלכבים' אע/ס
׳ דמקרו גמר לא מקרו נמר שתם אלא גש© לווי צמר גמלים צמר
'א .ק״ל שכל ' מיני בגדיס־תייביס בציצית :מדאורייתא  %,ועשו
ארנבים לפיכן בפולי© לציצית בפלא במינןדהתורה צמר סת©
לתם .ציצית על בכפי במיהס סתמא משמת כל מיפלבגדיק
אמרה גבי אל מלב  6שעטנז צמר וגא וקאי כמי אגדיליס מכת
ויא© אין חייב״מן התורה אלא כגדי צמר ופשתים לכתיב גבי
השמיסתכמו שאתרגו ופירוש! שיעשו גדילי© מצמר טתסדהייצנ
גגעיסבבגדצמר או בבגד פסת־־םןילפי' מיניה שכל מק! פ& כ'
בגל איג! אלא או של צמר  .א?שלי־פנתזם ( ליתהלכתא במתייסו צמר של רחלים ואפילו צמר מרחל תב עז לא מיקריא צמד למקצת,
נוגה היא ?פפוללציציתאסלא במינה ; .
דבגד שס הכלל הוא וסלל כל מיני בגלים אלא ©.בפגעים פרט
ד אין לעשות כל יהד ' צינית אלא ממק אחד בגון בטליתש5
הכתוב שלא טמא אלא אל? השביס יהכא גבי ציצית כתב בגד
מפי .יפ ? 0כל הד ' ציציות של משי וא בולם של צמר אכ 3
סתס וסלל כל מיני בגדי® .ועוד לאפי' לגבי נגעי© איכא למ־ד י
קצתם של משי וקצתם של נמראל יעשה (® פקפסול מאןמ
3מנ למלביק ממלת א! בל :מיני בגדים וכתבה תורה צמר
התירה דהאאיין כאן מין .ככף וגס גדילי© ׳תעשה לך מהם .ר . 5
נפשת© לסמ* נותייה! כלאיתא:שס פ במה מדליקין לפיכך ק*ל
צמר ופשתים הכיעבי® לעיל מיניה .פמיאין כאן דשמא כל אחד;
ללציק ציציתלתייבכלהיכי כנד© מן התולה :
לגמרי או כול! של זה אי כילי של זה אבל מקצתשל ? יוומקצתשל m
קראי
הכנף
 3׳״'׳'.
הקשז!■ר!ל ורמוAI
_
אהדדי ׳
* L־«*
כתיב _ ...
ונתנו עלציצית _A *.
שמא לא צותה התורה והרי הז שבק ע8ל? דאורייתא;
ה 'יא שיש למשות צבע הציצית ח גבע הטלית א© אדום אדימץ
אסירנק ירוקיןובן כלהצבעיס שזה ;" כ בכלל הכפף מין
.הבגד דחיצו ק 5טי התכצתצעוגס צמר הןדתכצתעמרא הוא כמו
.שיתבאר לעכיצו בעה* וכתיב במשנה תורהאל תלבש שעטנז בכף הוא  :ועוד משו© זה תלי ואמה? שזהו מי לבגד בפהציצייג
מגבע הבגד אכל אין כוהגין פן .בבל&יל! האלגית שאין עושי | ik
 .צמר ופשתים יחדיו והמין ליה גדילי© תעשה ןל וגומר ובמשנה
־ תודה־לכ״ע לרשיצן המוכים והי״ב דרשיגן גדילים תעשה לך מהם ־ גיגית למיס אפילו בבגד גמע דהככף דללשיקאל דרפיגן 41
רגמז הצמר ופשתים הכתבים לפניו ומשמע אפילו החנמילק למין ככף שיהוהציציתמאות! קמין כגון של משי בבגד משי ושל7
צמר גפן בבגד של צמר גפן ! כתג אבל בצבע אל מיישיפן&
שמיוא  /משמע© לא יעשו ציצית אלאמצמרופשתי© ( א׳כקשו
רק עושק כולן לבנים אפי בטלית צבוע כגנן ביליתקטן שתחי5
 .קראי אהדדי■ ותירצו׳ תועי לק של ׳צמר וכשתי־ פוטרין בין בתיק
הבגדים שעוסק א! יעימגב? מציםאין תנלק לה ^א גיגית לבני©
בין שלח במינן♦ ושאל מיצים בחיכס׳ פיטריז שלא במינם איכ
$
.
דכיזן שאין לפו על מה לפ« יךלג? כען בצבע הטלית מהי תיתילן
לצובען בצבע אתל לפיכן מניתין אותן בצבעןשה(’ לבן בפבעי;
ג י לפיכן מדין תולה ק׳ל  # .חוטי -צבן * כקיגיתשל שאל המינים
{זכיין לקקסימן מ /סעיףר C:
אינן פו מרין אא׳ב יהא הציצית ממין הטלית אבל ח ועי לבן
ן כללא
דמילתדתצותציציתבזמן  mכל ירא שמי© יזהר א©
׳’ של צמר או  hפ© תיס פוערין בפל המיצין אפי׳ באינו; מינו כגון
אפשר לו שלא יעפי טלית אלא של צמר רחלים לבן יעשה בל \■
בשילאין! בפמנא בק ואבי ' בכלאי©  -כמן תכלת© הוא לעולס
י | מל כדאמרן; בזמן שהיה תכלת נמצא היו צריכין לעשות :צינית ציצית ג  /של צמר רתלי־ס לבן בזמן הזה שאין לכותפילתשאן■
©ל תכלת אפי ' בבגד פשתים זציציתלבןפל פשתים אפי ' בבגד
ייצא ידי חונתציציתמן,הת!רה בלי פו® פקפוק לשוס חולק ואם
אי אפשר לו כטלית של צמר יעשה לו טלית ממק אתר ת? ז משל
 Wצמר עםשבי• תוטין סל תפלת וכל שבן שני חוטין לבן של צמר
פשתן ויעשה בי ציצית©ל צמר או של אית! המיןאבל טליתשל
! עס סכי חיטין סל תכלתבבגד של פשתים וזה דרשוהו גס כן
פשתן לא יעשה בלל מפני  5אא© אסור לעשות שוס ציצית בטלית
מסמיכותדקלא זה דנדיליס תעשה לך לפסוק לא תלבש שעטנז
למשמע אבל גדיליםעת ©ה לךאפי׳ משעטנז* מיהו ארזל ה״ע
©ל פשק בזמן הזהכמו שיתבאר דא שאפילו בזמן שהיה תכלת
כזמן© היה תפלתוהמיכולין לקיי׳נלהעשה למצות ציצי׳כהלבתו

אל

היו מתירק לעשו '©(© ציצית בטלית שלפ&

ןת

ןאעפי שכבר,
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! כילאיסמכלמקו® גזרי שלא לעשיתציצית
.־פשתן גזירה 'משי© כסות לילה ר׳ל שדרך לוב העול*"
להיותלביש .בלילה בלמשי עשק וג 0הסדיכין ששוכבין עליהן הן
®לפשק ואכןק7ל שכפות לילה פטור מן הציציתכמן שיתבאר
בשימןאח וככר לרפת שעיקר חציתציציתהיא,לעפ(' ל5ן תכלת
׳ ןהיא ^מר בזמןשהיה'מצוי♦ ./ןאס ,יעשו תכלתבסדיןאו ב ! אך
כ! 7של עשק דלנשהו בלילה או יסכב הב ללילה נמצא עוכר
בכלאו-שלא קמק/ם מצ ^כי ^ ^ז ^ ^ ^י ^ ^ תכלת ( אעע/
קכוהרן לעשיתריב הציצית מצמר יא© יעפיס בבצל של פשתן
 JVכלאים ממש כמו שכתבתי למעלה כיין שאין לעתכלת • *
0ש |רמיכיכ ?.ומ אחורכקדקמל^ פ-קרישלק 5מק)
s.
לכןאל יעשה כללטציתשלפ&ית ' אפי לפשי׳בה ניציתשלפשתי'
גזירהמשו® צמר <.ועמן 0אסמלעשותכיציתשל פשתים אעז,
 (.נחימ אסל' 5ג? כ בכל הככליס נאפה במקוס סאיכ׳עושיסכלאי®
כגוןבשלמש? וכיוצאכו *זנ״ל טעמא שאע״ע שאיןשייךש0
גזירה דכלאי© מ׳מיאין סברא שיהא בה© היתר כפלא ק«ר.כם
ינקרמבמ ^® כי*ן דבשארמיכים איכס פימרין קר במינן ' יי•
יויהו אס אי איפשד לי רק בטלית של־פסתים בגון שאין לו מין
■
אחר מיטב שיעשה טלית0ל פשתים ייעשה כי ציצית של פשתים
 V.י ל ”.״ «שיתבטל לגמרי ממצית ציצית tז "

t

דיני בציות

ץכ 1י ' כפקן ! ץ

 ’6כתיב גלילים .תעשה לך על ר' כנפית כסותן וגו׳לפיכך אין
י  .י•;׳ חייב לע&תי ציצית אלא בטלית כת ל׳בנפית דקא כתב ד'
אבל כתר בצקת פטורה מציצית יאס ישלה ייתר מ' 7חייכת
עדכתבה רחמנא אשל תפקה בה דיקרא אק &א לרבות בעלת
האי נ/אוייתרהוא דאתא שק משמע לשון בה כמו שהיא כקל'
כנפות בין יותר ואין לימד אדרבה נתרבה מא !ך תכסה בה
כעלת ג' וכמעגו מד בעלת ה' ויותר כלומר ונאמר ד' (אל 'ה
ל״פתבל למפנןבעלת נ'שהרייאין כאן ד' כנפות והיכן נעשה
 Vציצית( לרקתבפלתק' חתר שהך בכלל \ ןיןתךןל ד'(פןכל
לקיי©גדילי© תעשה לן על ל' כנפזתוגן' אבל אין צריך לעקת
ךציתבכל הה' א* הו' ככפים רק בל' מה© דעא ארבע דווקא
כת״ב והרבוי לאשר תכקהאיכו מרבה 1א לחייב בעלת < למצות
ציציתשהס ד' אבלאל לרבותלעשו׳ציציתככל החמש דמהי? ןיק"
|רב( תב ' כ לפיכךכשעושה ציצית בבעל ה׳קסתבך קואשיעשס
באות© הד' כנפותהמרוחקתב? זו קו:
ה ד׳וקתך אחד לאלכסון ועןאן ס3י  0הלי נעשית
ק ןנשארה בחיוכה  Iללי י ' ' . • v
..
ךאס לאחתך|א ענביה בכפיהוכפל©5קשרס אןאפיתפר
; הפפו 1יסעך ! כיאה’ ג1ו הכנפות מקוצעזת ! לא כשארשק
כנף אפ׳ה לא עקה ולא בלוס ^ ולאכפטדה כזה דכלכמה דלא
בפיק לק |י מ ק־יין צריך לה® וסופו לחזור לתחילתו ועדיין הס
קהטלית' והרי& לו ד' בנפות וחייבת נךצלתבפכף דהיינו
אס תפרו בא ופן פישכנף פהתחלתהתקרק אך בסופה קשק
ן® הציצית כמו בחתך mס תפרו מעוגל עושה הציןית בכנף
הראשון אע פשהו' תפור לבגד כיון שסופו יכול לחזור לתחלתו;
"״ ■  ( . .זקזן 5ס« וןךסעיף ) %

י

"'

ל אין יומבבציציתאלו? דבר הנקרא כגדדכתיב ועשו להס
 ;.ציצית לע כנפו בגדיהם ובנד היא לכ דבל הכארג בארוגק
ונעשה בנד לאפוקי מלבוש של עור שאינו נקיא בנד ואינו קייב
בציציתאפילושי לו ארבע כנפותלפיכך אן היה הטלותכולו ש|
בגד ( כנפיה של קר בלומך שכל מק ©5הארוג איןש 6כנף אלא
*י #גול  :ומפר בו מתיבקעור יעשהש© כנן קיי 3תב ! יךק
קכן ' משת ע בכפי בגדיה© כנפי® לק הבגד והיו סענעיס‘ עמ

®:יהי! אבל היא של עיר( כצפיין J0בגל עקרה®כי,ון .שעיקר.
המלביש!’ איק? שלבגדלאפיינן© אןןכ ^ נדיהן* ; י ' ;עוד
מלכתוב אשרתכקהבה משמע באומו ^ יולק המכסה את .עיקר
י» טף' בלובשו אותר טתליאמצותגד ^ ק תפעה בין לחיוב
נח וויי
ה היי לה ׳נ כבבית יעשה בה  0ג ' ביצית ואחר בך עשה ב?
• *( למן /לביעיוועסה גק בי ציצית הרי טליתזה בקול ימן
מתירה שמתחלה כשעי ! הב הב ציצייתע ! אסבע0ל( ! עדיין
הכנף קרב?*«׳
היתההירתבתחמבביצית? אחל כך
אל
כתחייב בציצית יבאיתיהעעס כברהיז הציציתעשקתוהכתוב
אימל וגדלים ק * !ה לךפללי בכפי" כסותך משמעשיהי? הכפפי'
עשיייתאלבעקילס שכעשי הציצית יכאןכעשי הציצית קילס
®כעשה המלית בתל הנתיתלעיבךפס!! להל %לתע !ה ילא מן•
העשיי בפקלולאו דווקאשעשה ג' ציצית קילשכע&ה המלית בק,
ד ' כנפיתשהוא ב®({ קפצי שהם הריב©כעשה בפקל&א אתילן
לא קקל אלא קשר בפסול ואח׳כ השלים ארבע ככפות (השל?©
הציצית היי במי בכלל תעשה ולא מן העשד יצריך להתיר עמכן
איתי הקשר אי הציצית שבאה כפסול קת© שיעשה פאר הציצית
ולקזוב ולקשורילהשליח© אבל אס השלים מעליית הציציתקילס'
שהתיר הקפד הראשון ואח כ התיר הקשר יחזר וקשיי אל נתבשר
בכך שהרן כל הציצית במשי במיל הטלית היה בפול יכשאלי
?; I
יעלסיקןi $
באישור תעשה .ולא מן העשוי ;
(׳' אין « !ילין ציפת על עליתכפולה ' כליי שהיא כפיצה שהררי
אס תתפשט נמצאו ציצמתיהתלוי© כאליצע יהתיר ' אמרה
• על הכנףלפיכן פסילה אפי ' בעילה כעולהשהדי® תמהעשייה.
להתעשת ולהמפפט פקדת ובמפושקת דמי א ^ אםתפרה
(אבו' מליח אחת באופן שלא תינללהתפשט מטילין הב ציצית
בד׳בנפיה הכפולות־ ך,א אפי׳ בלא תפירה מנדלין בק ציצית
כשליבשה פקדהכעילהשהרי «" עעבשיולאנתפשט׳וציציותיה,
הס עכשיו ע |.כהעייויפלעכשין  .וכיקדאיכאפלוגתא לרביותא
אל ' יברך עליה מספק שמא קשה בלכה לכולה < ■’.ן <ל' חי׳ יע? ,
ל ) * טליתישיש לה ד׳ ציצית בד בכפמעשה לה מילציצי1
אארותפסולה לאיןמציתציצית^ א 'ר והמקא עיבר בבלתועין
בעולן תליה כל הח׳ציצי׳אנל אס חתך ד מהם כ&רה לא מבעית
האחדומת דנשרהבראשזנית" דהאלאפסליכה( י

שבשעה שפשה את האחרוכותע^ האות® שלא לצורך שקמליק
יה * פ&ר כלא הס1א* 'ש כשחיתךאתיוראשוט 'מתלשרהטלית׳
ממילא באקרומ׳וה•«! לן לחית תעשה ולא מן העשוייבפשיל כמן
דאמלזנן לעיל גב? עלית שהי(לה ג ' כנפות יעשן לה ׳ג וכר לא
אמך ' הכי דשאבי הבא דכיון שבשעה שעפה הטצית האקרומק
י' בקד שהיו הלאאיצותעבך ליה בעשיית האחרונותמשום מ
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יקש?ל ן? כךזך קזלס ןמ? קה ואז הס הכינמפס ^ ן 'nkfr -p-m
ולק מן העקןי כמןשכעביץי • א ^ל אןן שכק?קי/בס בכנףקוד®
שפןקן כשדסקזחלזקר סלאלוןשוך הקערקודס שיפ ^ אב|
א 0משל ןאתר כן פשק ראשי קיויסק עסולס דה־לתע ^ כלימע
 :גליס® מעשה בכשל ולאמןעה  §.ןי bpBp״{  Pppppyהגדיל16
הקשל בעוד שעדיין לא כת־ כאן ת 5עיןגפךדין שהס ניניע p
לדי שיהאקהר לש קיימא .פפקן ואקל כןקשל  5טעכ5דין
במן פאק הקפל כקרא קשר אלאיכשהואלש  .קיימא כלעלדישימ
 1יל 1מכ ?2ג «ל©$ .
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האתךם מצד האחר אז ! סו $ן! 1ר<א $מ
_־כל! סב ,ל0.הו׳
־ראג f
יאיכא למידשהקש' מבד אתר כשר אפיל« לא כשאר בהן כדי עביבסמזה הצד-
 S 31דביק דק  yלקשר של ניצית דאורייתא
אס .יקשיכי כהלכתו (;לאי־שרתיטין הס׳יהרי -כשתער בכל אשד הלא תעשר םה$
^ שהוא 1ןע; ך לפנסהיאלאורירתיא״כ.
יעןר עכדרערבה* אכל אס ה© מג-צדררס !פילס לתייסי,׳
 :קידםשפסקהקיקין־ ^ לתעתהילאמןהע ^  -כללאדמילתא
בלעהשצריך ’ לעשית מ,ן התירה ,לעשאי קידם שכסק החיהין שתא תיש אחד הס♦ ( יא אס צפסקו כלהדייקיטקאפיי־גשאר'
בכלל תעשה(.אל מן העשוי תק מעקיפתל קכבף 0אףעפ ־ ייה ! כלי ערכהינ $ל<בתק $שציהצי© לתת תימן שד לאשינן.
ה׳ל
בפרסשאיןהתקיבה ככלל תעסה .׳ $עילס כצד אחד אכיל( לא בפסק•( .אלא הדי ^־*סשפצד אתר
$משאן .קזדספפקתהתיטין
<לאמןהעש7י פיזאתסע& דהאיצה אלאמןיהתחיצה ואילך ואפילו כשאר כהן  $1pערכה פ 5ן1ל• ולא* ואס ,הס אשכי צדדי|
כשמתחיל עפייתהגדיל לכתיב,גליליס תעשה יגל יעיציה א? במקיס שאיין כמגץאתתסימן  ypfa & mע$3ל מתכת
!עאדיחיחיןהס ימעמא חשיםשהל 'ית 0ק בפי -לץסאמעושין
דרשינן •;תעשה.ולא חן קעקוי• •(התחיבה היא -בכלל־ועשי להם
הייצרספעא מפיס ד< ן*ל שאני עושיןסב? 0אהת כמקיסתכלת•
׳׳ .כיניתבל פרט בגדיהם וגי ' כחי .שיתבאר לקמן סימן יל
< !  ,/י ^צשלפילת
.א״ בע׳ק א"י ענריכין לעשות קשר׳למעה בבל חיק יחיםכדי* ?שניסחהתי ^ הלכן  .א
־ עיעעיד בשזירתי ילאלח |ק • &ןך כלי להפרידס הז מזה פיראג (; רן שירה אין אתדש^ס באירכו^ במדלמן  ßpmאי התפלת
חי־עין נפרלין• (אין כוהגי! כן באילי האלגיתיאיפשר'  pmא( הלב} יבעלן * פרהכע 0קציין »יפאח צדיער3ה לפיכן.0
■ אעפי שיפארבהס־
*הפזילה פלגי שדרה יכה .היא תזקק ואין צריך .לזה גס התופין אס כפסקי ד"ראשית ,וא אפילי'ßלאשים
כדי ערפה !בילה• ב  ^&pf ’ppfמקל? ןןל^ שית  ppאין
נצןאריןמיפי״ין  mבמן כשהשזירה היא חזקה;
כתק* ס פאיןעדקיקץ ^®• תס ^ ית ^ שי׳עאא אילי הדרא&1
^& * Cp ' ?yp
■ אחדמתי ! א^ בפרעצמרהריאל
mי & שצריך לתליתהחינרן באורך הס 5,יתי 4א  ■mmיא אפיל( הגי ראשים הס .כל
דבעינן שיהא הציצית נוטעת « Sהצצת כלוע ' תלוי על פסאד אלא חיש אחדי !<0נ| יואיקפרתאו  $ן סלתץ כעיכןאן.
אל יה 7רסן^שקך,בלעי קרקע היי תליי ! .בגד הלבן אי כיידהתכלת*• אבל אס אדע שהרי יאשים אי,
#קרן (אי היה ברחבי
אבלאק .קפידא .כ? כלפ(סל( בכךע׳עפלבל פרסיזהר מאד ' אפילי הד ראשים הן איכס  $מפרחיעקאסצפאר בק כלי
!רבה כשרק שהרי עדיין שכיסיוזצו ^ !לערן שי מיי ראשים
.ולא יקא הציציתתלייבאלבקון על קרן זית עתרי סצראה
!הציצית  #ד עילה לכאןולכאן 3 .ל*חד ישמש לשני הצדדק 0ה*א מין אי פלס; לאם אין יידע אס הס שצי ח,ומין אי צ׳ אי!fי
וכאיל? צריכין לעעזתק ' ררת בקל צל -יב צירת יהיא ריצה תשיל מספק אא לא כפסקי אלאש3י ראשים ונשאר נק אפילן
;{ צאתבזקלביהצדדי! ( מפסול* בוהנקלת</שזם דברבכקק !אקד מהס כדי ערביכשר ממ״פ שאס הם mpאחד הדינכא*
.
' .הטליתשמככיסין בה® הרר -ת אפילי היא לצל שאין בו חייב קלי ערבה מצד אתל יאס הם סרס t< 5סבארה .שהרי עדיין
ציצית כמן עיר ליתבכך כלים שאינועשוי• אלא לחזקה(לא כשארי שרסשלמ׳־ש • מנד מין אתל ובפנים •.איני הרי יש בהן
ר דדלפיק Igwכדי עניבה באחד מצדהשר ( בשרמער הצדדיים אכל אסאל
ל ^ יל קימ
בתןרתככן (:
 4:כשאר בהן כדי ! ניבה בשרהס פסיליה דתיי&י ' שמה mpאתל
 fייין כגן  vskאק בגן5ל<0
סס והיי « צחקיס שאק קיסניןלעפותבהן סימן י אכל בחקי ס
 nfrpזנו נmm ,
w
•י ^
שניהר -ןלעשיתבקסימןאם הס .משצי צדדין ולא נשאר כין
שהיא נימפהייפכר יד עת כדי עניבה חייפיגן שמא קיק אחד הס יפשילס נאם הם מ ד
 4השיע? ' שאמרנו באירך הציצית
אחד אפיל( אל צשארבשיס אחד מקם כלי עכיבה כסר אהä .
קלכתקלה
ית
&
לע
?
כתכזה
מאיה( מן התירה רק שקכעי©
לל־א שהרי ידאי שצי קיסין קתיצשאר בהם צלי ערבימצדי; שט
אבלמין
רגלכי הוי מיי רציתן** ?, < .ליי־ וc 7 ^. 1
 :אס והלכה כסברא ראפיכהאבל קוב להקתיר יכן ניהלן:
•תה (רה אלי בכלשה? סני לררת כליקש  ' 1משמע הילכן
ק וכל היכא דפמויריכדי ערבה (׳מתיך ההתימי ' עבים ' י . w
 .עשאןמתחיל׳פשיע־ירןזבכ» ק 5החסיןיגתקצריתחוימשיעירזן
«כיל לעככס ( אילי עה דקים רה יפיל לעצבן כשר:
בפרה דלאאמריקלהורבקלתקכדבכיפחתפיחקלקל( בד"א • 1כבר אמרצו בתוך דבר?כי זמן התירה פגי בכל שהיאJ' 7
כ& כעסקיי 3ןאר בהן בדי־ ערבהשמכל• לענבס כיגסביהר
דיוןהתיריאיכי חייב בנדילבתחלה רק כריכה א פייריליי• $
5זהי ייתר מכדי ערכה®ל בל א' בלבד לא אערקוהי אכל אס
אקתואק*כ קשר אחד לקשר אקל קיא דאירייתא יאתר כן׳ ינק
5א כשאר בדי עניבה אפי 'ח 5ע אחז® כפסק ילא כשאר כיכדיי
® ר העצס הנפרד למעהככלשהוא (< <ל© $ק! * Vק> יד ) :
עניבה פסול מדרבנן יציין לתקנו דמן שתייה ככל שהיא
כיון שכל חזק אחד כפיל לשכיישתילה משר לפיכךפתלקי ר%לר? בקיעיל עקיבהשאחז :שצייןלהשעייל
כמו שאמרמ הלכך
לדש* בעינן מדרבנן כדר ערבה ק הענן חק ק הגדיל י’7א.
 ,לצדדים אס גפנקישניראשי( ולא פשאר בשים אחד מהסכליי
* ערבה פסול דחייפיפן פמא לב שרע.הראשים הלגו הס מעיק אפילי בתתך לב קעכף ילא נקאר כלי ערפה־ אלא מן הנזיל
בפר דס׳ל ביון שכשאר כאן שעלרא דאורייתא דבפיזית מזק
א | קד אבל אס לא נפסקו fkראע אחד ולא נשאר בי כדי ערר
כפאר בי כדי ערכיו השיעור יכילין ליסית בריכה ,יקשר יינכן לפיכן בכדי ערבק
יא? אפילי כפסקי שצי ראשים יבאחד לא
ערבה כפר ממה צפשך אס הס ב ' קומיןהרי? אפייתן הגדיל סגי אפיי מדרבנן ומבכרהעילס צר %והיפא
§ 3גי כפאר בדי
בצד הןר ( את היא ח 5ע אקדאע /ללא אפשר בגין שהיא בעקום שאין רצית מציייתלתקןץ$
.נשארבשניה® כדי ׳מציבה
•■; שבצל אחל אין צי ב7י ^ ציבק הא יש בו כדי עכין:ק מצד השר
צדד
וכפר יא ס כפעקי שנילאשיס?לאכ& אך בשיס אקד
npעה®ערכה ? .־ף 3י ■warגמנמו^-ג־
ערבק אבלפפגצלן> שרהגךדיעין יחד יש .בהן
בזהיפלהסתעק אסהכרן> אותם לכדי ערבה להפשיר או לא
רעיון שאין כד! עניבה ?מקו׳אחד א כתיב גדילים תעשה לך עלר' בכפןת כפיה ן מ 6מעfcg
?אזלי ^ למימרא 5פ© ליצן ליה
הד' ציריתשבבנל אחד מציהאקתהן  :לפיכך מעכב ק f
 ^.אמיגכד(אל תשיב כלל יפ^ אן דליתיה דמי*׳ ( לפי מיה שאנו
>י יע׳ף  ) : ?7סגלזמן שארן בה כל המי
♦ינ״לוו׳מןי'
?®? רן ^גפסיי לדקדק בשעת !פיית הציצית לתת סי׳בל רא6י* .אחזו (
איןה מציייצתכהלכתה יקיינאכהלר^ה בשבע כשדם אןr| p
שן ' מקץ קאןין ־
!לעילם י ^ג קד באשיםהלל( בצד אחד מןה«
m
ו1
' י 1יו
‘
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עשייתןשעלי( נאמר מנ«נ לס© ציצית ,עלכנת
.גיגית אייב  fwת מכמן שתיןיגנאין בסן ידי.מניה היה
איתם הגיגית משד בשבת .דהניניתהיאיל־ לכלל
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העציתלסלל
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ימשד
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לר׳ה
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(מטעם זה י כתבהרמ״בסעלדדדלקאטנדיה ;( ־שזירה נריבין
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ה
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כ
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דמשד בכרתליתאינה אלא מדרבנן (ע״לטיקעעיז תעיף נ־;
(הענבר עליי עיבר בלאי דלא תסלרלבתקלסיכבלדקברירכגלן
ג כתיב גדילים תעשה ןל על ארבע כנפית כסיתךידרשר
הפא שאס נגמככל לפיתה( תיל בלשתאל ־מרי עלי (,לגמל כמד
!ל :לסזתן ( צאשלי ' אתרים לפיכך השיאל ממכירי מצית
הברמתסהלא ללחה נח תפשה שבתללה בדילפינן כ « דלכתי שאיי ',:מנדינתיבלל צליפשי כך לפשלר מלהטיל בל גיניתשאינל
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{ *#פילו נעלית ליק
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 fmrzmהיא ידיב מי 7אתר כך אבלאס המדלל לבעליי יטך'
כ' ( כיקיתאס־כק׳ א" זפ׳מן
15כ' ע 5מ*ף כ״יישי־ק שק מע׳ךל '.כןשימן
םלפיסלמלזרלשלאללא ; מנסרףלמי השנש־■
3Vי׳מעיף כ ;־>
יאיכילל טליתקהן שתמת׳בגלתלךן גליך
לפפיס פנס כל יש ל? גנאי בהפשטה גלה אס כפסק אחד מן
קטמתבהילתל בלהאי מגאלקמיפסקיהיא מליבש בר בקהל
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« 'כושהתבלת הדיפותציצית

הרציעה מלה בין לארכה בין לרחבה עדייןשס לנדעליו
ודין נקרע א? תה
ומ חן ^התיר ציצית מכנד ר? נ4ד
) (צ
•הט^ ית ובלו' סעי $ם
היא* אבל אס צקי ע תוך שלש אינבעו׳אס נקרע כילה
'י • מבנדזה
חתיכיתיולא כשאר בזשלס כלום אסור לחזיר ' ילתזכרו'
לש /י
מטליתזהוליתנס באחר ואין בזה
א \ מותר להתיר ציצית
לא היי חימר במן בנקל עכילי ילא גשתייר אפילי כל
למפירה
כיין
ממני
שמתירים
לבגד
אי
לציצית
 .משוס בחיי ממה
יאס כשאר בי כל שהי חיבור היא דעדייין שס בגד ?גליי
ג  :ג© ליפאמש :ס «: pw»jלא מן שהיא
תאחר
שעושים מיד בעלי
ומלת .לי/יפרי אפיל? עס הציצית* .דא שאין נקיא חיבידאא״ה
דהזאבריף למזור ילכרבס ולעקכ׳כיקקבעחלק ) אצל להתיר'
בי שלש אצבעלתשלירס ’ דם לחוש לכל הפירושים האלה
חעשיי
כשארי
זה .ושלא לעשותם בבגד אחר אסיר שיס־בזה קשים בחיי
;מבגד
להחמיר:
’4לכלחד ממה שמבזה
״ Aבר קי
מציה י ל ייקח
אס נקרע מנקב שהציצית מלד במלחמה אס קדס הטלת
ה
 .איתס מלעשות עיד מציה בהן אבל מטליתיתשל -מתיסנוהגי}
ציצי  /לקרע שאימי ציצי  /היה שם בשעת הקרע כבד
להתיראע#פשאיןעישין איתן כטליתאקר -דמת־ס לאויבבי
למעלה מימן *יאשהיא כשי הואיל לנעשה בכשרות .
נתבאר
)
מציה כינהן :־ ( ן? גלסי" י' פ סעיףב ' וכסי 'כ נסעיף%
ונשתייר ממפל כל שהיא יתפח יאחר כך הטיל מ
מייבא
ואס כקלע
וגס
■ פלא ע׳מלע& ואס בנגל אקר
היא של צמר פשר אפילי לרסי .דהא אין תופרין אי תו
כשמתירם
דווקא
ונראה לי
ניצי/אס
איני רוצה לעפות צינית אחליתיבבגדזהדה׳לביזד  .מניה
יליכא למיחש' למילר ואס היא של שאר מיצים שדרך
לניציתחיבתגבלא היא כמיסית״א■ י ^ אבכקבען
' בקישין של אותו המין לגס דרך הצינית לעשוק .מהי/ו
לציצי״אילבגדאע״גדק
לתפור
 p !bיט בע׳ה מ* מ אסיר להתירם ממנו שלא לנורך׳כלל אבל
צלעתרשיצת יתפור נדרה שמת ישייר קיט כי כמעיל
אס ריצה להתיר ניציתמן הבגד יליהפליכס ולעשות בי צינית
דכיין שבשתיר כל שהיא נס התפתה
אחרות יפיית מן הראשומתכ׳ל ידאי שהוא מיתר להדכיי* מצא
להשתייר ריחה
י ־
וכתיב זה אלי׳יאפיהו  •:׳
'בלצ׳צית
 4ב 1ואיני יכיל לי קח הכנף כמי שהיא עס הצינית* לא מבע)
יש להסתפק .יטיב להחמיר:
׳
הכנף לבדו שאסאלתיפרי בבגד אחד דה״ל תעס/לאמן
חתיכות בגד בכנפי הטליתבדי שלאז יקרעיוכן
התיכי
■ אפילי היא ניטל עמי אמה על אמה יריב נתפרו בצג '׳ י
העשויhk
מה שכיהגין לתפור סביבי הנקב שהציג״ת מ אס המצית
מן
הכנף
אקר אסור משים דעל בגפי פגליה" כעיק ר״׳ל שיהא
יתפרי בנקביה ליכא למימשילמידי ׳ יאספ 1ח של שאד
של צמר
מבג'
היה
,המד עצמו שהיה פו בשעת ^שיי׳הבגד וכנף זה לא
מינים יתערו בחוטין של שאר נבעים גם כן ליכא למיחש־ילמידי,
זה כשעל( עשייה יאיכו־פיפר בנד זה :י
עישין ניציעאלא מלבן < :ו <ליחימן ש' « עין> ע
שאין אנו
ג טלית מצויצת כהלכתה והיא גדילה מאד ימלקיה
בחיטי לבן יזהר לדעתרש* ׳שלא תהא שים תפירה׳ •,
ואס תיפרל
ארבע
לשתים יבכל חלק יש ביי שיעיר להתעטף בי דש בו
■ ולמעלה מקשר מלל שהיא מקום ציצית
לקטה.משלט אצבעות
להשל*
ככפיתיכסאר לכל אחתמהן ניציתאחת אישתום■ ימל
שיש לקיש לגזירה שמא ישייר חוס התפירה כבכדלעיל:
■לכלאחתיציכייתיהיאיןבימאיסייתעשהולאמן העשוי בכסיל
שהרי מיסזלהצשעקו אילו הציצית כעש( בכשרות וגס עכשיו
כשצחלקה כשאר כל אחת בטלית שהיא כפר לציצית שישבה
ד־ין שיעור
גרעמטלי׳חדשהשעושי? בה ציציותכתחלה אחת
ד׳ככפיתולא
שיעיר.מלית שחייב בצינות שיערי Mpשאסהיא גדול
עליהם להשליםיאע* פ שמפסיק זמן רב ' א
ושתי© ואח/מושיפין
:
■ ב* כשקטן המתהלךבשיק ואיניצריך אחר לשמרו מתכס'
 .ביציהם ה*כל׳ש :
יריבי־ באירן יבריחב יגדיל הליבשו איני מתבייש לצא'
דטלית שנקרעה תיך; שלם אצבעות יסמוך לשכתהכנף
מ ראשי
? באקראי• בשוק.חייב לעשמ/ברדציתדמיקרי כסותי יי יאס
שמו)
אינו רשאי לתופרה*+יא דסעד הוא משוס דקייהיק
ב
הקטן המתהלך ב שיקואיני צריך אקרלשומרימתכסה מ
•ישתייר ממיט התפירה דניתני גשם ציצית( יוסיף עליי' עול ! ׳ אין
משוס תעשה ולאיי ראשו ורוביאע/ז; שליבש־ גדיל ואיני מתכיל' לנאתיבו באקראי
מימין דיהיי עמית  wציציתיזהכסילהיא
פטיר-מן הדלת שאין זה כקרא כסותי יהכתיבאומר על
מןהעשר ♦.ילפי זה אפילו כקרע כל שהיא לאיתפור דמ׳ש דהא
לשוק
כנפית כסותך כלימר שדרכן להתכסות בו • ואס היא
ארבע
כ ' כ שאין דרך סתם בכי אדם להתכסות בי זה שייצא בו
קטן
למיחשלהכידהא' פס לאו ממיס ציצית הוא יהאידכא
באקראי לשוק יאיכו מתבייש לעתי בטל אצל כל אדם:
דליכא
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ראדלעשזת תמצי ציצית ,היא  ? ( :מאאימפוטר ,
 7קכ ;:ס אינו
דא דטעמא היא'
6לג! פמתי כמי׳עביוכאר לעילהי מ סמי) ' 3
א כתיב והיה לכס לציצית וראיתם אותו ודרשי חזל כסית
דחוץ לשלש אצבעות" שיש בי עוד ־שלשאצלעוית על
מש ס
שיכיל לראותי דהיינו כסיתיוס חייב בציציתוכסותםיאין
א צבעות עדיין שס בגד עליו והציציתהתלויה בו עודנה
שלש
יכולין לראיתי דהייכי כסיתלילה איכה חייבת בציצית (דווקא
לפיכך מיתרלתפת אבל תלך ג ' אצבעית לית ביהי,
בכשרותה
לילה שאקהלובשו ריאה! כשליכשו׳ בלילה יגס אחרים אין
יאע  /דתפריה כמאן דפסי׳קשיב כסית
תור* בגד? כמאין דל־תי׳דמי
יבילין לראותו אבל כשותסימא אףעלפישאקהלוכשומאהו
ילאלמינן ביה ציצית ללאו בגל היא ואי עביד ביה
מרביכן מאשר תכסה בה שהיא תייבתבציצית כקןשאחרים
שתפרו לא פטר את הטלית דלאו בגד ב; א * דא דווקא
אחר
*לזלא רואיין׳איתי ■.וקליק ביה וראיתם איתו ואף על גב דלעיל
מס הציציתיתפרי כן עם הציצי ' הלא שפסול דה
שנקרע
אצרכיק אשד תכסה פה ־ לחייב טלית בעלת  Vכנכיםאכל אס התיר הציצית אמר שתכרל יחזר לקשרי וא
כדצתביקלעיל בריש תמן*י האאמרינן בגמלא דחלית אשר
מן העשוי
בל ציציתחדש ' ,כשרילפימש זה יש לחלק עולילימר לאס
 3טיל
שניהןמיגתלין (אתייין -חדא ׳לרקת בעלת ה כנפי פ
ברוחב אפילי היה בקיע כל תפסה
 JJ % 0 1יקלא
הקרע תקלשלש  . -בין באורך בין
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 .י ' ®vvהתכלית הדנותציצית
 .וחדא לרבותלתות ,סומא וגס מפשטאדלישכא אסר תכסה
'חסמכיכן לעיל סימן rpכדרך שבכי אלם; .מילין. ,להתכסיח
בעמי ס בגילוי
■הבאש; פעמיס בביפר הל אש אבל חיכו לימוד
גמור להא לבפין• מרביקאפילן חיכו מכפה' הראש כלל .קייב
בציצית• אלא עיקדאילהכי הואדאתא לבפזתבעלתה״ונסות
י '  ,סימא לפיכך קייב בציצית ' . . :
יב
וכיקדילפיק מקר א■ דכט <.תללה פטור מציצית ה׳ל מצות
גיציתמנזתעשה שהזמן גלמא ונסים פטורות ממכה שבן
כל מצות עשה שהזמן כרמא כפיס פטומ׳דילפיכן מקרא דעתי'
בתפילין והיי ןל לתת בל ידיך ולזכרון בין עיניך למען • תהיה
תורתה ' בפין " הרי הוקשה כל התירה טלה לתפילין ואמריכן
מה תפילין מצות עבה שהזמן גרמא שהרי• פטורים בשנת 1ת
אט כמי :שיתבאר לקמן בעיה בפילאי" וכשיספטוחת בהן אף
כל מצית ע שה שהזמן גרמא כשיס פטורא וכ׳תתפילץמפייהו
מכלן לכשיס פטזחת גמרי־כן הל מדהוקשו תפילין לתלמוד
תורה דכתיב ושצנת' לבטן וכתי׳בתריה וקשרתלאותעל ידיך
מה תלמוד תולה כביס פ טורית לכתיב לבכין־ ולא לבנותיך

.

אף תפילין צשיה עטורות*
ואל תקשה וטמא דווקא האב
פטור ללמוד אתבתו תורה מדכתיב לבטן ולאלבכותין אבל
היא עצמה חייבתללמוד ת רה ככר אק^ל כת״ב ולמדתם קרי
ביה ו 3ימדתס והפתי ' ולמדתם פירושו/אתס תלמדו בעצמיב'

בציצית מפכק וגס באיל(*יא שאין מברכין ויא שמברכיין ו3׳$
דהכי היילכתא סיברכו דהוו להוכמו ספק סעקא קלא § מא
זבלים הס ואת ל כקבותשמא ק״ל כאותם דס״ל דגשים קייבו? ן
במצות עשה שהזמן גלמאושי״ל ז נבר לא שייך בהי לי ן* יבינו
כ ל צ ( ; ע לסימן קצ׳ש סעיף ק ' ונא זבסי״יןין׳פע סעיף' 7י,כ*#
«/רעט pעיף J״ובסיקןערס סעיף א זגםי 'ל*ק0עיף ג'
ג קטן המלעצהתעטף כגון שמדע שישליך שעי ציני' לעכיו
ושתים לאמריו ויודע לא מוז הציצית בידו כשפת ק׳ם כמו
שמהגין אביו קייס ליקק לו ציציתקל  5כו במצות וב׳לדאפילו
סג יברכו עליהם כדי להעלמד כמו בתיכוך שאר מצוע:

(זעל סימןקסעיףד' וכסימן כד סעיף ב)
יח

ומןצ ^ תוכונ^ ס ^ פת

א לילה לאו זמן ציציתהוא כמו שכתנאר למעלה כסי׳שחוד©
זה דילפיכן ליהמוראיתס אועו* יא שהוא ממעעכצ מה
שלובש בלילה אפילו הוא ממקד.למס 7 , :הא בשעת לבישה לאו
בר ראייה הוא וכל מק שלובש במס אפי ' הוא מיוחל ללילה קיייצ..
שהרי בשעת לבישה בר ראייה הוא♦ • ויא פאיצו ממעט אלא

בקוע הממקדללילה שאותו פטור אפילו לובשו ביום כמן
והקריולימלתס פירושו תלמדואת אחרים וכיון דבחד מלק
' שמתחלה לא נעשה ללובשו בעת שראוייה לראייה י
וכסו< |
חשתמעו הוקשו להדדי ללמוד זה חזה ולק כל שסקרים מכודן
המיוחד למס אי ליוס וללילה חייב בציצית אפיל־ ליבש? בלילה
ללמדו מצווה ה ;א גס כן ללמוד בעצמו וכל שאין ,אחרים מצווין
ללמדו דהיינו הא פה היא מצמק ג* פ אינו מצווה ללמוד בעצמה ויברך עליו אפי׳לובשו כלילה כמן שנע? 'ללובש? בעת הראזייה.
ש׳׳מדנשיס פטורות מתלת ( ו <ל סימן מ? סעיף  , )Vותפילין 'לראייה ואנו ק*ל ספק ברכו׳להקל לעיי ן לא־יברן £א על כסוי ! .
המיוח׳למס או ליום* צלילה וגובשו כמס אסלכה? תהממחדלי< מ
הוקשו לתלמוד תירה הרי מתפילין גסכ .ןכט! רזת< תעילין הם
ולש למס וללילה ולובש? בלילה אל יבין עליו והמיוחד:ללילה
׳ מצות עשה שהזמן נרמא והס בטין אב לכל מצותעשה שהזמן
דמקא לא יברך עליו כלל בין לובשו במס בין לובש? בלילה ♦
גרמא וא׳ל סילף מתלמוד תורה ויהיו פטורות אפילו ממצות
מ״ח כסית המיוחד ליום מותי ללובשו בלילה ואין בו משוס ב{
עשה שא* ן הזמן גרמא חון מהיכן דגלי׳ רחמנא ד.א* כ הקישא
תוסיף וכן מותר לצאת הב לר׳ה אפילו בליל שבת שאין בהסן
דתפיליןלמהלי  . :וכיון דכשיס פטורות גס עבדים פטורים
משוס משד ני־ סה כוי לבגד כשהם עשוין כהלכתן :
לעבדים איכס קייביס במצותרק כמה שהנשים קייבית בהן
•זע לסימן  /סע־ףאתב'
דילפיכן ג״׳ם לה לה מאשה ( ו < לס; לס סע נ׳ וסי ק סע״י ג'C
ב סלינין אין עושק בהן ציצית בין של צמר בין של פשתן
מיהו אס רוצים להתעטף קרשותבידן • ויש אוממס דחפילו
׳ גזירה משוס צמר דקון כלאים לגבייהוואפ/שאדם ישן
להתעטף ולברך הרשית בידן דאף ׳ע ' פ שלא כצטוו עליהם מ״מ
בהס ביום עיקר תשמישן בלילה וכסות לילה עיקל( ;
מצת סכל יש בידם חפי" בקיום מצותעשה שהזמן נרמא וכיון’
זע"ל סימן ע• סעיף א ,
©מקבלותקכתשכר הוו כמצוות ועושות
לפיכךגולותלצרן
ג
מאימתי מברך עליהם משיעלה עמוד
■ השקד שהרי לו)
וצלכו* ויא שלא יברכו דכיון שלא נצטוו איכן יכולותלומר וטנו
בתובבהם מסאלחוראיתס אותוחשעתראייה ואילך
\  bשהלשותבידן להתע טף א נ ל  Vמ מיחזי כפטותויוהרא א ם
מתחיל החוב ויברך עליה מיהו יא שאין לבדך עליה׳לכתחלה
:
־
עושות כן להואיל ואינן אלא קובית נברא מס להם ולמצוה זו ?■ .אלא משיכיר בין תכלתש בה ללבן שבה שזהו ראייה מעליית ' :
( ו עלשי ימ סע* ף c 'bאעגדבשאר מצותעשהשהזמן גרמא ( ?  Vלסימ ןמין* ק סעיף א■ )
ואס לובשו קולס עלותעמוד
בגין סוכה ימלדכהגו קעופין ומברכין מה שנהגו כהגו :ומה
הפקר פגוןבסליקו׳או כשיצא לדרך ולובש טליתקטן לא יברך
שלא נהגואל ינהגו ו בציצית לא אשכקן דכהגו רק אתתמט י1ף
עליה ; כשיאור המס ימשמ״׳נק דברןעליהן י' (? על סימן!
כגון מיכל בתשאול וכיוצא בה לכך אל יתעטפו* ועוד
נ״׳ל
:
סעי ף ג ' )
יבעלב אחר שהתפללו הקהל תפלתערביתלא
טפחאדציצי' שאפי משאר מצות עשה שהזמן גרמאדהואיל
ו
ק״׳ל
יבין עליהן אע׳ג שעדיין מס היא כיון שהתפללו ערבית חשי"
לחיבת גברא הנא א׳־כאל תיבה התרהבציצי ' י!א שמלת גבר
כלילה לעכייןזהלהקמיר ( יע״לשימן ל'■ סעיף ע ז ובניליוס
דבשלת׳אי םהק״ל דחובת טלי ' היא היה אפשר לומר כל טלית
הכיפורים אע ' פ שעדיין אל התפללו ערביתלאוברך עליהם
שיש בהד ' ככפותחייבתב ^ ציתואפיצי שמלתאשה אבל כיון
אלא בעוד מס יתעטףויברך עליהם :
(< כלןהבלי למוג ^ .
דלא חייבה התרה אלא שמלת איש היאךתתקייב האשה עצמה ?פשו «בלזגעא לעבי«א ספעו׳י/לו בסמוךסעין א ' » , $׳ לעעמי?
בדב׳שי ^ וב נדנוד עביר' 1דהיימ שמלתיגברמדכל שאפי שהית" .
יזגלכק”,
בתמלך ואשת מלך ועיקר חצוהדשמלת גבראל אפלה תור׳לא'
זסן
כשמלבש׳איתהכדי שלאייפירו אותה הכל כדי שתזכה מהשאין
שייך כן בבת ד 1ן ואשת מלך שהקל מגירין אותה כ״ל לפיכך
א שהשעושה ק ודחי הוא מהךאיחירהשמרא"לכלפלוח׳שה־א
איבהכחשדיתכ׳ל — ' טומטוס ואכדרוגיכוש ספק זכריס פפק ו מדכתיב גדילים תעשהךל על ד ככפות כסותך משמע
דציציתקובתגברא הוא שבן משמע בשותךכזמןשאתה
נקכדתק ופפק דאורייתאהואלפך אזלינן כהםלק[מר 'נת״י>3
מתכסה

נינת

ובו כ' rsyo

דת י ו ^כותזג־ציון

יג

אמו חברך עליז שהחייט שאיןשייך לזמר שהחץכו לזמן
לזמן
כלומד שאין חימטס בציצית אלא כשרוצה לל־יפשר
מתכשדבו
שאין תלד .מ זח שוס שמחה כמי  ,ליבת שאץ שמחה בטנית
בו אבל העיסה זל שליתיזאיכו חבק ללובשזעכשי־ו ג 1א
;לה תכסי
בלא מלית להרי הטלית הוא י6ןי  <, . :והיען שיומאשאין
לבדן
לו איני קייב לעשר בה ציצי ת דע
 .יציחנו בקופסא עד שיצטרך
על עעילין שמיסשהמיימז אזשאר ע?־?« מניה שאן צק :יי< ן
•נבדכין
שו הילכך אין לברך בעשייתו אפר קב  /לעשיציצית שאיןשלוב
 pnwו&יש«ועז« ןלזמן #1.ל שי רכ״ג סעייא'וכאביי) ^ צ״נ)־*
חענוע
מטה אלא בלבישת?׳  .י ( וע׳להימן יל סעיף ) j
בעשייתו
".־‘ :י■‘ ■
.
שעושהלותכייטןאףע* פשלפעמים לובשסבתימ
■ ב י * זקן
הקכרוון ונו ר B JJO .־; ^
שעשדין פני  : :דין■ צ ?״נ -ת ככ״ת
 :,פמורין  pהציניתדבסותך השמע
•עשותלהתכסובו בשעתתחב? במצו/היי־מ בחייו׳ולח שעיקר
מותר ליענש־ לבית הקברות והוא לבוש ביצית ואין באן
א
ור שוס לועגלרש פ ',שיהא כיאה כאל? מלעיג למתיםשהם
להתכסות בהם אתרי מותי שאחרי תת? ה; אכט!  7מן
•עשייתן
המטת ■ • :
ופט*די'מן המט ואיכן יכוליןללךמןואצ; תקיימי? א!ןת
•
"
.
י
רשי 3
לא־חיי& יקכיון שא;אפשרלרלהס< 7לכ  .בגדיו? לילך לבית
.לזה
הקביותלבלבד שיצביהן שלא יהו הציצית נגררים על הקברים
אס הס נגלריכזעל : .הקבחס אשוב מש? ה לועג ליש
אזבל
תליתמצוייצת־מישר&יכשדה לאס לקחה מתגר ׳^!י
הלוחק
מ הסעיף&; ) • יבז״א בימיסס&הי('.
• ־( זע׳ל %כ׳א * **
לתגל• ה ׳
דניון .י
מישראצגאמן  ,־
שקנאה , •. , .־ ,
יי״ ׳
׳
מטיליןטטת בבל מלבושיהם־שהיו לוב שין לכליך עצמם .אפילו
.־ואותר
.שאומד האמת .דלא מרע צפשיה .שילא שלא-יאמיכו ל? בפעם
לצורך מטהאבל־אכז שאין אצו עו& ין ביכיתאלאבטלית-של
שלא
אתרתדהיה לו זה הפסד כסחורתו אבל אס לוקחו מצד ,שאינו
מטה אסורילכו ליפכס לכלת הקברות ' אפילו אינס) נגררים.
בעצמו'
•חגי& פפ שאוימשלקתה מישר& איבו כאמן דיפמא הוא
בשהציגיתהס מנוליסונראיסאז יש באן משלט לועג לרש;
%ע
נד פסולים בדלעיל בהימן׳יל סעין .א ' :
אבלאס הס מפיסים מותרj
עשאןוציצ״תשעשאן
< ל׳ל הי לע סע׳י. 9ג0עיףו',
יש מהגין לק פיר■ פצי ציציות׳ שבשני ככבים זה פס זה
ב
 3,אין מוכליןטליתמצויבק.לידדחיישי׳שמא.ילבשנוייתלוה
כשכככסין לגיתהקברותוסיצריס שבזה לא 7י לועג.לרש
,ישראל עמו בדרן .פלא יכירנו,שהוא מי וכסבור .ישראל
שקשולים הס ואיבם תלדן ככל ציצית הא כאילו אינם
•
•
שקרייש ל? ציצית בבגדו ויהרגנו  •.ומהאי טעמאאעיילו
שכיון
׳הוא
־ .אבל לא הועילו בתקנתם שאין הקשירה מבטלתמצות  .הציצית
לירא( להפקידו בידו או לתת לו אשור אא! צ ה וא ,לפר ׳
למשכנו
שלא נפסלרבבך שכמןשעומלין להתיר הוו כמו .מותרין זליבא
ת'  , ..׳
י׳’  .שעה דליכאלמיחש להבי :
’
לדמדילתלאן ולא פסק ראשי תטקשלהס וקשרם ואק״כ פסקן
? דשאני התם פלא נפסקו מעולס ועוד תדע דהתם ד
■כדת מד.
דפסל״ילה
m
והליצן להג אפילו אס פסקן אח? כ משוס תעשה ילא מןהעשוי*
fsas
?Itagt
*‘ailfrr
כפסול והבא הא נעשו בכשרו ' והס עצמן נוהנין להתירן ולברך
׳עליהם אח/צ וא׳כמעשיהס סתרי אהדדישאס חישבין התפילה
א ביצית תשמישי מטה הם כלומר שאין בעצמן שוס קדושה

rrra

בהסש 1ס 7.בל ( מ<צא ' בזהימשסביז/ימצ 5ה־זילפמןלקמדס
ושפך■ובשה במה ששפך יכסה ל 'ל ביד ששוחט בה
דאמרחדא
קעציו: .
^
יכפה? איכסהברגטוש  6תהח ^צ
ש י? מי ^י י .
^׳® '< i3םלםע * p
־  ', .מ ,-פי י? 5ג
אקרשגא  .לשס
הבכלהמטתחסצהצהבהםבטרךדבר
«p
׳
מטה הואצהס ביזד :
.

בענדהענעול הסוכה השולה■ משוס תעשס .
כעשה י הסכך
העשוי והמצהגכתפש כעולם שאס עשאן מתחלה אחת י
ולא מן
אויר השמים וירדו גשמי׳שנועלק עגג־ואק■ ככשפגאתי׳פיוסתין
פותחת הגג ויושביו תחתיה לשם מצנה אעפ,י  .שבעודם כעולם
שהסוכה פסולה לכ״ע ולא חפבינן הפתיחה שאתרךכ
פשיטא
לתפשה ולא מן העשוי (א /7כ למה לא נאמר ג״כ גבי ציצית •

( ** *' * * { « ;; ;09יאפשרלחלקדמ^ולאדמידהתם
ג • ^ יתשלעטהשבלהאדםבודל ע 5מומממ #
יקכת  :לא נע&ה שוס דבל בסכך והכא כעשה עיקר החפירה בביצית
וכןולא ייחד אותו לתשמיש ממנה שישבובי^ י ^f 1)r
?3
עבחןאבלהואדוחרן5ב? ע:
.
 .והוא בולה מחטו :
לחצי כיתהקכרובציצי',

.נ
.

מותר ליככס צביתהכמח בבגד6ים בו ביבית שאין זה כל
כךכמגי צמטה ^ ס נצמשכבבק  . .דשריוכן כה״ *

ג ולאו דווקא שאסור ליככס דווקא
׳ אלא אפי ' חוץלביתקחביותהככנס קוך ד' אמותשלמת

א(  6לקני דיג! כנכנפלתנרנית^ הקנדזמ« 016ליענלרש:
ס לע
במתוסשטהגח להסיר הציציתמטליתשל חתבבית שהוא
«  bftיש ליזהרנ׳ידס ^
ד
■׳׳■ S׳/ :
׳.
י ,
י ■ L׳ ; ■ ר •/׳ ^* ■ ׳;
*
־
L
•
■
מת,שס קולס סמוציאין אותו אס סכתפיס הסשאי אותו
בזהועל?י ה^ ת!ב אומרומחטתיה־׳
איזשמתבזיןהן
^
■* י
1
לובשים ניצית איכאלחיחש בהו מפום לועגלרש . :
במשכטיה״ח■ •

3כ

ברחנחגת ל ^שהן ושכרן ועונשן ונו'ו
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באיתן הפושעים שפארן ותטאיס במצןת הת^ ומת בכנפות,
אותו השכר כע״הפ ^ המ ^ל אק ^ הלוכ ^ ^ ציתשישקהה '׳ «' *רע  -־אותטהרשעמממכה♦ א/ט' פ ה ^תזיק ויאחיז באותם
לשונית למצות  v&pוהס נעשו להס*mPF '&ßוגתכו על ציט/י
םבארקהמקיימיט  mppהכצפי< /שהטהצןת < אבל,הלשעווו
הכנף וגו׳יראיתס אותז ו נו והיה לכס לנו ^ -י ^ /׳גדיליתתעשת אס ^ בסחקו -יחיסאיתסי־כער־חןהארן  .עוך־אןלכל; מיפישלו
ןל ומ׳לפיכד טיב ונכון ומוטל על כ | אלסלקיים מנית ציצית
תפילין פלאש! ובזרועוומזוזה׳בפתחי וגיסי ' פבנד 1מובעת לו
לל שיקנה ט טליתבתד כספותדעשי $כי צינית וילבשנו; בכל שלא .יי ^ /פכוהת( ט 3המםללשלאכמהרהיעתק*
ואומרתנה
מסלשסמצותויקבל שכל שקיים ה ' תצותעשהשאמרמדקיק -מלאן ת' סביבליליאיו ויחלנש ע״פ♦,
ואטתקשהותאחד מאיי
זהיר מלת שיהיהליבגד קטן מצדקוולכש אותוכלהידס .כדי• ואומר ^ לדלפ פתחלהא ^־ו הק( טהמש  [&10הם ^ ת 55מאלנ
שיזכור כל המצית ככל שעה’ ובכל רג ^ כי עלב!שי כהן חמשת יצילו תא האדם שלא יגעה בעבירה׳ואח כאמריכי אימא מיא
קשרים כנגד קחוחשי תורה ולכנפיס שבקלך $שיפכה יזכול• לן שהפאילו הג׳מניתשמא ג׳אקסתהס לכן מביא פשוק תנה
ד/גמא לדכר כאדם .המזהיר לקבירו על ענק אקל שקושר קשר
מלאן י ^ ומ׳כלו׳איתסהמצי ' המסבבי ' אתהאדן• חבל רוחותיו
באןולוכדי• שיזכרנו ולפיצך נכון ה?אשילכטןו־על
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באופן שילאכו תמיד וגדול עונש המבטל עתה ממהשהי״עזכשו  .והמזווה בימינוכשנכנס לבית? ותפילה דזחעולע  .שמאלו
בזמן שסיק תנלת מצוי שאז לא יה קת מצדה / 5ולא היהיכול -וסל לאש ע 3ראשו והרי הוא מסובב מכל יפחותיו באילו הסיומת,
בלאלס למזור עליה מש׳כעתה שהלבן מצוי היא והרי איןצריך־
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\ כנוש6ר |ל זראימגן אומי יאמיז מניאק לידי זכירה זכירה מניאק
ליל* טע קי  /טון®?לאיי® קיא מכליחיאשון למעין מ כ ;! פיכאליד*
ני ^יתקאמדקפזזא קיזםקמצן® טזב ןרא/ילקממכל גטניעכשעע
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וליתןאיתס על העיכיס ומנהג יפה הלא שמחבב החט גן
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קשרים רמז להמיית הקדש שהם קשיריס ואקוליס הז בזה
ועוד יש בהן  rקיטיןוהס כ  /עסהיקשריסרמז לשן של האה •
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אחד וכקמחבך שכיקס ועלה כ '< כמניין שן ה« זסי שהיא אקד
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ועול ציצית עולה.רל
ית ח 1מון וק ' קשליס יג הרי תריג אעפ> שיווא כתיב חשר^ וד
מפרש בתצחומא נ פעמים כתיב ציצית בפרשה כלאחד וחד
מינייהו לציציתשדי ל ״לכילהמהיא משלחת החניך וכל הזהיל
בציטתזוכה( רואה פני שכיבה כתיב הכא ולאיתן אותו יפת)
התם את יו ' תירא ואותי תעבוד מה התן ביכיי לאותו שביאל
♦י ' הנזכר בתחלתהפסוק לס כינוי* לאיתי גבי וראיתם איתו
קאי ג 'פ לע השם אעפ^ שלא החבר נפסיק מקודם • עוד אמח
בל הזהיר במצית ציציתזוכה שמשמשיןלי שט אלפים יון ' קאוק
עבדיס שכאשר יחזיקו* ,אנשי׳מכל לשוניהגייס והחזיקי בכנף
איש יהודי וגו יופירושו בשכל מטת הכנף י חויקי בבל בכף ן(
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א פארבעפרשרזת כיוירה כתיב לאות על ידך ולזכלוןכין
עיניך ( במקצתם פתיבלאות פל ידיך ולטוקפותבץ עיניך
ונו ' והס פרשת קדש י ופרמתוהיהןכי יביאן ? ופרשת שמעיי•
ופרשת והיה סא שמוהן? ^ ' .וקבלו ר!ל שפירושן הוא שסם הם
קד ' פרשיות שאנו מצדק לכתוב בתפילין ולהניח ככל יוס ע$
ימלוע ועל הלאש בין הפיני ' כמו שיתבאר לפנינו ב <ה• מפני!
יק&ן בפרשיותאילו יחולו/ת ומופתי? ונפלאותיו וחסדיושוגשסן'
עקפו אשר ול הכת והממשלה בטליוכי ' ובתחתיכיס לעשותבקכ1
הילוכו ו גנז יש בהסי זכרק לכ מציתיו וקבלת עול מלכותו
ק 4כו לפיכך כנה* ת שנניח אותה על זרוע השמאל כמד הלב •
ו $ל הראש ביןהעןכיס שהיא לנגד המוח שהסכ  4קחתשכ<*
שנהם יתבונן האדם ויבוין לפל העניינים המכל? '? ען 7שבמ« ו
קוא משכן הכשמה וכלב תלויין התאוות הגפפי ^ וע! ידי הנחי!
קתפילק הוא משעבזגזפו להמעי 0־את { ותמוג©? כצ; ע לב«
ונפשו לשי לקבל עלין עול מציתיו ומלכותו ^־ ( וירןודוכגוףוככפש
לפיכך אזל הרוצה לקבל עליו עול מלכותשמיס שלימה תכף
שיעמוד ממעתו יפנה כלי שיהיה גופו כיף ויעיל ידיו לטהר
אותיומקשטתיו ויכיקתפילין ויק׳״א ק^ שילייקלו ולק נל עליו
עול מלכותי ית בפיו ואק" כן יתפל ל אלין לבקש ממנו*? תצרכיו
ואז תקוכל תפלתו • ומן הלין היה שיהיו .התפילין לע האלםלכ
היום יפ
בכלעתיככלרגע ממדיב האלק להעלותכל הדברים
הנזפרי׳על
לכו ומחשבתו אפל מפני שאין כל אדן מכל לעשות
?הןל קיום מפני לס טרדוידו זיוקשבזןפמ והיסח דעתו
בעסקיו וצרכיו גס שלא יופל לשמור גופו במהרה ובנקיות כ(
המס
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היזם יא כמו להניחן אלא צבקל* יקז ^ כקק׳שיתפלהובזה
נקיית ס׳ל לאידחי הל עד אחר הכחחתפילין i
מצאין ידי חובחמטתן מןה ^ הסאמרה שחם( קשרתקשירה
בל דהו ועל נל פנים יזהר שלא יקרא ק׳/ש ולא יתפלל בבקר  3לסכןהרוס ' לצאת ידי סלס יברך על המליי־ הקעןשלוב §
יאח׳ליכיח תפילק׳ג׳כ בטחו מיל לאחד הציציא ואזיבא;
שכן אלול כלהקורא.
זולתס • ( יע׳ל סלון ל! ימין ס ) :
לב׳הדחעט
’י ' גמל קכןכחכ בסכר הזוהר בפ׳יאקקצן
ק׳ש בלא חפיצין כאילו' מעילעדות שקר בעצמי כלומרשכיון
שהוא קורא יקשרחסלאיחעל״דץ (ה^י לעזספולןבקעינין שצריך ע־קא -לבוחכי ^ זתפיליןפ ^ קזת ^ ב ^ויל ^ ל^
ואינו מניחם בזמן עהוא קייב ןקס' כמנ׳ שמעיד עדית שקר על ו!ל ומאן דעייל לביככשחא ,דכ ? פיק ממרעיה ולא <פילין
עצמו שמה שאומר אינו אקח שקרי אינו מקיימו; אעע? שעושה ברישיה וציציתבלבושיה ואמר אשתי/יה kהיכל קדשן ביראתך
קכ׳ה אמ׳ אן היא מוראי ודא אשהידסהדות׳דשילןרי׳על גרמיא
המניהשי^א ידי ק׳ש ותפלה p*hעוכר פקירא מ?ד אקר וזהו
עצתו"?•־ '**ל עק״ל " פג קיקשישלו ^ חבהןדווקפילק בראשו ובזרוע!
יייי־ייליי» "
מעידי׳יי־ייז
ריא »»יל•
»66«*si
עדות*שקר על
**<WM
■״
mmWiä
עלותסקל על ע$מו
שמעיד
ריאקשישעליויראעשמים ^ומר ב^ מחאשחחלה ונוביראחף
על הגא וה ק כיון שאומר בקן והיה אס עמוע וגו׳ ונחמי מרן
ארצך ונו' ומשמע אכל א  fלא תשמעו איני ניחן? הא ח/י׳סהיא אכל אש |ין לוציצי'ו׳תפילקאיםמוראו *-והעולם נהלילהתעמל
■מציית ,תפילין
יח טעןואפי׳אין אני $עמ ?ןשקרי .הוא אינו
«הק/ה נותן מטר ויקמקשין לשניהפירושיס א/טטתנמ?
ציתא הכי מי שקורא פלק ^ ציצית ועשו להס ,ונו׳ והדי קרנן אין כרין להמקין עצ הני ^ מ | אמניןחפיליןמיד וכשמביאין
’ לו טליח מעמעו ומברך עליו:
*
שאין ציצית בבגל( קו׳ ילל אאי־ן זו קושיא דשאני ציצי׳ מחפילין
גהר*א pppfמדקדכשהי&מסדר'הבלכו׳בפקך היהמסדר
*׳תפילין חובת קנוף שצריך בל אדס־לקנו׳ תפיליןולהניחןאבל
אותןלע *עוטרילןר | כתפארואז המה מפיח חיפילין ואח* כ
חובתמטת טטתאיכו כן שאח אדם חייב לקפוח לו שליח בת
] / / {/
 i .י זי׳ ■ נ t
י'  .v ,׳ __ ׳
ן ׳<
'ך ככפותכי׳ כמו שנחכא? לעול סי׳לד סעי׳יא׳ואין דרך ב?? היה מברך עומר ישרא | בתפ&ךה מחן?ןעס לע? שהתפילין
אדם לדקדק בבגדי חכירו כמה כנפך יש להם נ״ל י ולא עוד& א נקראים אאר• §כ' פארךחמש  fbpו׳מ ^ שקורין אותןתפילין
 03$מטתקישלא עשהפשלימו׳קיוןשלא קבל עלמע | מלכות  .הזאלשיןפל? לקכלומרשהןאית ו ^חיחלבלרואינו שלשפיכע
אמיק #ת ^צין׳ ויה׳ל כאילן יוקךיבעולה כלא מנאה קנח פלא שורה עליכן דכתיב וראו כל עמי• האין כ? שם יי׳ נקרא עליך
•נסכים שחייב הכתוב לקקריא עמה והוא אינו עועה 6ותה ודרזלאיל (חפילוןשאראש ושימןלדבר ד%ם יי׳ כקרא ר׳תש׳ק
5מ #ק בשליקו׳ץ'כ הקור׳ ואיבו מקיים מה ששיק לקאינו עושה רוחזל3אפקשבתפילין שבראש* J'4w> Jיקב! סקיף יא )
קחצוהבשל«מ ' אכל אם נפנה ומטל ידיו ומניח חפלליןוקורא ד וצריך שיהיוהחפילין עליו בשע׳ק^ שוחפצה כמו סנחנאר
למעלה סעיף א ' ' :
ק#ש ומתפלל כאילו בנה מ? בח והקריב עליו צלהקרבמחשל'
הרח־ן בלקיון צפי ואסובכה את מזבחך יי׳ ו< 1ל פיק ל׳ח ה ויכויןבהכח .ןח שאונו המקום להניח ה פרשיית אילושיש
כהן' יחוד קמו ' ח ויציאת מצרים על הזרוע כנגד הלב ועל
«ועיף פ׳וסי׳ ס ' סעיף וסעיף<Vב«ימן » מעיףp׳ •) .
מימי
נהגו הקגילס להתעטף בציצית תחלה קודם הפחתחפילין דס^ל הראש כבגד קמוח צדי שכזכור יציאתחצרי׳ ע? ניפיסי
( ב«<<יכתבאק שעשה עמנו קהס מוריס לע יחודו שהות יחיד כעולמו ואשר«ל
כיוןשמנו ת צינית שקולה כנגד כל קממת
מימן' ןקילןוה ? ת׳ן { ) ' ראוי להקדימ׳ועוד שהיא תדירק הכתוהקמשלה .בעליונים ובחחחונים לעשוי/בהס כרצונו:
וותר 1שלהנת בין כחול בין לשכת אט תשי״ל לתפיל י‘
«יציק שליד תקלה (אתר ןכ של ראש ךכת? ב וקשרתם לאוין

בשלחן ערוך ' טעתא משוס שמעצין בקדש י ואיני מלע מה צריך ראש כמו שכתבתי לעיל סעיף א* "וכשחניח של יד יברך כא^
 .לכל הטעמים טהרי עטיפת מצית היא קובה מוקלתעלק מיד אילה אשר קדשנו במצותי ווצונו להפיח תפילין יאח׳ככשמכי׳
סילבוש ויתכסה כבקר והרי היא ממילא קידמת לתפיליןשהר? של ראש אפוצןהגין י לברך עול ברפהאחךת בא? אמ׳ה אשד
ודאי אי אפשר להניח תפילין בעודו עלוס קידס שיתכסה דלקש קדשנו כממחיו ומכו לע ממתתפילין וכ7ל דטעמא דידן הוא
ומטע׳זה לא הוצרכו זל להזכיר ה ^ מ? פ׳ככל התאקרי׳שהזכריע' משוס דק׳ל ^ ממת הן כמו שיתלארב< |ה חימן כ״ו סעיף׳א5
ולפי מנהג זה אות® הכותניס כים של תפילין והטללתלחוך כיש ז לפיכך' צריכה כל אחתיברכה כפנו' עצמה הואיל והיא ממה
בפני עצמה והוא?ל ותצליחדוסמוב? ח זו לח וכראיסכמצוה
אתדצרינין ליזהך שלא ישימו כ?גן התפילין למעלה כלישלא
אחת כמי שיתבאר בע«’( 1< #עויןצקמ?ך פ;ע< ףע" ) :
יפנעבהבתתלק ויצטרך להניחם קודם עטיפ הציצ/כדישלא
 C$3 tfPfYvp 'w 'Py *?Vfpלפיכך עלהראשןנה שהיא כמו התתלתהמליה ונס הוא עיפ 3
»
יעבור מל המצית♦ ( lfP1
דאע ג דגבל תפילין חס פיע שלי ראש תחל׳ יפלקכ׳ויניחשל יד לעשירתה כדין שאד כל הבךכונןאמריכן להניק ב״ל כמישהוא
תחלה כמי שיתבאר בסימן זה סעיף״ו׳ שאט התס דהחורה ניסח כל הברכות שמםמעיתהלז היא לשון עתיד להא היא
אקדימה דכתיב יהיו לאית על ידיך והדך לטוקפותבין עיניך עוכר לעשייתן ועל השכרה שיז־אבחונמך המציהואמירין
וגס לרשיכן עוד מקרא שכל זת ! שפל ראש בין עיניך וטו שתים; קכרכה ה^א בשעק שעוסקין בעשייחה' א5מר? ס & מצית שבן
בחו שיתבאר בע׳לסימן לק ומ שום קט־ מוטב פיעכור על משמעו׳־לשון עלכופל לומר בשעחהאו^ולפיי זהליקכא דלהכיק
הממה משועקור על מק דבתיבבאירייתא אבל הבא שאין לכו שהיא לעתיד ק ?6נמ? על של ראש קןא^ל ןנרא ^כמל ממה אחת
דמנותציצי
’ '! מ ^ עמי׳שהזכרת יהסאיכס כתובית לפיכך אס סק ביניהס והסיח דעתי אן שאין תניח& א שילראש
בפירוש בתור מוגוב פילחו אותם הקברו׳ולא יעבור על היממה לבדו־כגין שאין לוקל3ל אי שאינו יכול להניח של יל ומציקשל
להא דאין מעבירין על המט׳ ילצלק מקרא לכתיב ושמרת את ראש לבדו מכרך & של ראש שתיס׳דקא מתחלתהמיקין שתיהן
המצות אס ^ אתמטה לידך בל תחמיצט ג !  fi»bfקמ׳ן עןי  \ hניתקנו על של ראש מן הטעם שנתבאר שחחלח כיעתהברכח
«לא עור |א ש#יא שאכי׳בלל המעמיס הללו ממתתלילין קודמת בלהטק קיחה סיפחו על שתיהן כשק יחד לפיכך גםכשהי^

שהיתץהייןמ1עי{ ול «תןתי©? ומוות״
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שתהיה& Sידתונחת ומח־ברתן על זרוע

ז יצריך לומר להניח כק׳מק תחת ההיא ולאבפ׳תח תחת
ההיאכו < הבי אף כי אין חילוק כמשמעו׳מית ראוי לברך (המשכיל' יכין׳ בסוד החיבור נלד וכעל ס • יק אסשתוה© אינן
בתיק י! א סוגה(' חזק לתיק לאייתקן לפתוח הרצועות שיל תכלה,
■ ח צרנו פסוק להטת ברכה לא ביתך • עב׳־'ל
בלשון בכתוב שכן
0צ ראש עד אחר הנחת סל יד על כי הסוד הנזכר בסוד לא.
ונילדי לא 7ק כי ו 7אי דיכא הכי הוא שיש לומר הה בקמן ולא
תיזסוסשורפןפע* כ יתגבר כלינו יהקוגס ה׳ל מעבירלע
בכיתת אכלאצ יותעתהכאמ׳פאיךתילוק במשמעו׳אינו נבון
בי חילוק רב יש ביציהןבק קמ׳קילפ חת במשמעו' וכמעס פ'  .המנזה א  8עפה כןשפתח את פל ראש תחילה וסילקה ובירךש |.
הככיס הס כי כשהוא כק מק הוא מבניין נחיעה *ין ואירפו כוח יד קודם לה ויש למחותכתי שעושה כן אלא יניח של יד ואח ©,
שהואשל ק מניחה ונחת כמו יתכח התיבה ,ונוח' וינק ביוס ה! יתקן דפתח של ראש ויטת ואין זה העסק כלן שהואצורך
ההנחה (.•:יניח שתיהן מעומד והמהגק להניח של יד מיושבS05
וגו' ויצחבכל נבול מנריס ומוכן להניח ברכה ^ ביתך פיר-שז
 .ראש מעומד אינו מנהג:
תניח הפרכה בביתן י אבל כשהוא בכיתת הוא מכקי הכיא
■ מן התולה איכה אלא הק״ירה
כבר אמרנו שעיקר המנוה
בי
'יוד ופרפו ינח שהוא לשק הנחה ועדב׳כמו ויניחהו מתק לעיר
ואתל שקשר אותם והדקס כמס אחת במסיצא ידי חיב'
וגני אקיכס א׳הניחו אתי וגו'אל יניחו ממנו עד בקר ודומיהם
ןי  :םע«ן> * ) ולכה־ ן כשקשר• •
מצלהמןהתרה  :ונ »ייןוגס*!
לפיק* אס היה אומ להגיח בפ^ חת היה משמעית( הפן הכוונה
אות כעס אחת במס  bזמן שאותה קשיר׳יךתי דתכילין עדיין
רילשיצח ויעזוב את המטה דלן* לו ולא יקייקצה לכך יאמר
במקומןולא זזו ממקמק עדיין אותה־ה"׳ נ .ה לךמתנאין צדק*
 להניח בקמ׳/ק פמעמעותרשצוה לכו שנעשה להס מקוסשינוחופס מל זרו ע 1או על לחשו:
לכרך עליה עוד,אפ> כל החס .אפ* א  0ימשמבמ.ן■ תפאן במק.ןת
£י
כבר ידעת שכל המטימכרך עליהן עובר לעשייתן וסמוך אבל חס הותרה הקשירה הראשונה מטה הראשלנה-אףלאיי;
ח
לעשייתן לפיכן,אל יברך לע התפילין^א משע' שמתחיל ואס רונה לחזורולקשור אית צריך לחזור ולבין עליהם כמב
בראשונה אפי כמה פעמים גמסצדיך לברךעליה ס יכל כע©
להניחם עד שעהשמהדקס וקישרם בזרועוקו בפג לאשדע
שמהדקס בראשואל קודס התחלת ההנחה דלא הוי סמוך שקושר אותה שכל אחת מטה בעני עצמה היא* ולאוfjpjn .
כשהותרה הקשירה1א אפ/י אס כשמנוי ממקומןוממשמש .בהן
לעשייתן יליא אתר הקידנק שזה הי־ה אחר עשייתן שאין עיקר
להחזירן למקומןצריך לברן ולא עוד אלא אפילו הדזם חמיךןמ
עשיית המנו' הזאת 1א בשעתההידוקקקקשירה דה׳א בקשירה
■;
אדעתאלהחדרס :ידד-אי שצריך למז5ר/ולבר^ אא דכהזז©־
>’ י ' תליה רחמנא דכתיב וקשיתסוגו׳ ; :
■ איןצריך.לברך והכי נהוג  •( :עילסימןדל } t
אדעתאלהתזול
ועל ן' סעיף'3
ס ואיע״פ ששתי מנות הן כ׳מ שיתבאר בעיהס״סצדכין■ מי שהניח תפילין של׳ יד וביין ובעודשהזאמהדק היצומה ע 3י
להמת סמוכים ןתכופיס זו לזו דכתיכוהמ לאות על ידיךי זרוע? בתחילתההידוין נפסק הק& ר של ידזהוצרך לעשות קשד׳
ולזברוןכין עיכיךשיה ^ הויה אחתלשתיהן מ^ מע כלו״ר כלא ׳ אחר אמנס לא הנויח דעת? ועשה קשר יאחר וחוזר ומניחן
איבו גדין לחזור ולברך• שכיון שעדיין לא עשה שוס הנחי»
היסח הדעתוהפלגתדבריס .ביניהן לפיכךאל יפסק ביניהם
לדבר אפי לבניתאמןיהא שהיה רכהוכו או קלושה אם דבר בתפילין על ידוצחצא הבדכה שבירך תחלהעדי־יןלא .חלה ע 5
עבירה היא בידו וציין לחזור ולברן כמושפירשתי  :ואפילו
שוס מטה  .ותא אל הפיח־ לפתי ממנה שלא עסק־בנתייס אלא1
אותן
כשמניח אותן בלא ברכה כגק איתס שכוהגין שמניתי!
לתקן הקפד שהוא מרך הבנתה חוילה הברכה לראשונה ע{
■ (; ברךזההאס עשהכ5
ההנקה הפנייה לאינו צדק* לחזור
בלא ברכה בחיה דכסח ושובותאעפ׳כ אסור לדבר ולהסית
ביניהם דהא דתמרינן סח בין תפיליןלתפילין עבירה היא ב-׳דו הסידוק בשלדי והיתד הקשירה קודש צה :־ח שלראש ממד
אין המעס משוס שמביא עצמו לידי ברכה שאינה צדכק אלא (מהדקן ואין צריך לתזור ולכרן אבל אס הניח של ראש(s>vpü
מעעס שכתבתי דילפיגןלהו מקרא כדלעיל:
הותר של יד מהדקו וחש ומברך להניח;* מלתי לברך לע תפילין
■  ( :ועלפ< כדגיף !ויםי ^לשע«*
שחולין זלאכתי' בקולפס
י והא דאמריקשאס' דבר ישצריך לחזור ולברך,דווקאשדבר
בלכריס אחרים אבל אס דבר בצורך תפילין אינו חוזר
 « Vy>p »p/jסעיף ב ) אכל על גזולין אסי לברך ד  .־-׳ -ל 3
ביכעבי־ך ניאץ יי' כדשיהא ב®יאוש( שימי לשות . :
גס הא דרזמריק
ומכרך  ( :ועלמימן %ז .סעיף} 7
*3 tg&pWfpjfi
,
זע לסימן יאשעיין» ו .ומ*מןי%/ממעעשף א ’Pf ,
אכי לע־שותאמן יהא שמיה רבהוכ ' וקלושהאסור וצריך לחמר
 p »pjתנ*לשעי |.ל'.
■ך דו וקא לענות אסור שמכניס עצתו לתדר ולבין קרבה
אע׳פשאיךאממהנין בהנחת תפילין כל המס חלאק׳ל
גי
שאומליס
יגול
למה __ !/ .
זלכוין *-
לשמוע׳ ולשתוק ■■־ ־׳׳-
■
נה צליבה אבל יי
■ דבקשירה אמת יצא נהגו בעולס שלא לחלוץ תפילין עד
׳
אמר קדושת ובא לציון וביוס שיש בו שית והוא במקנס שאין
לוכניפק א< תיעד אמר ובא נציק בוהגין שלאלתלצן עד שיקזירד
הס ת למקומה שיככישוה בהיכל • ץ" אא על צדהקבלה שלא
■ תחרות צע שתי■ התפינקי כמו
נמעט  .שהברכותשתיהןי
שאמרטפלאפו נ ' להניח שהוא לישון עתיד והוא בהתחלת לקלק איתס עד שאמר בהןנ' קדושותולקרישי' דהיינו לאחר
ט'וקאי ו.ש על של ראש והשנייה בעל שהוא לשק גמר המטה קדיש יתוס וכן נוהגיןהמדקדקיס וניל שמנהג נכון הוא ע׳ע
 iגסלע גמלשל יל לפיכןיש למעטההפסק ביביהן בכל הקבלה ליתדה עם האמתהקחשי׳שהס צוהעכפי״שהסלימ<*7
 Vוהס עמה ד'והוא ג  /הול שתי השיכק שבתפילין,של לאגן
אחר שקישר של יד ע ^ הזרועאל
'לחקר■ שמיד
וצריך
שמכל
,י
האחד מג' לאשקוקשנימד' רחשקוהבק • ונמס ר״חאות׳ה
שיק ביכיהסףפילי בכריכת־הרצועה סביבהזרזעאלא יצית
ף אחר־ ה שלראש וחחר כן יכרוך הרצועה סביב הזומע י סיש בהסקרבן מוסך חולנין אתן קולס תפילתמופף אפילי
כמקופשאין אומרי'כתדי־תכו לך והמכס מפני שתפלתתסך
כדיכהיסביבהזרזעאיכה קהמצוהשאין הממה'  1אההידיק
הוא בחקו׳הקרב הקרק מוסך שט בחס ואנו עושק אותי כמג
ף־רה וקשרתם אותםאמר רחמנא לאסהוא כורך בינת^׳
י ט לכקו׳כעתאהקרב׳אט איכי צריך אות כמו שיתבא׳בעה. -1
הפ־סק' ביניהס מיהו אע״פ שאין להפסיק ביכיהס לאיוציא
ס' תפי 01ל לאיש מהתיק קוד שיניח שליד צדי לקרב הנחתה .וכ 'שי ?קיששאומריס׳כיוי '•שכיון שאומייס קלוש מה :ימ  .איןנדיבין.
החפלההלא' יגלה■  . .. .לציור י/ציל ןאס»,י נעתשפועלי® סעעילה נלמש ,
שוד ^
שי פ 5אימיפל פי *
אתד לש יד שזה
וב דיו
 /י

ולכות רvS 5<,

טו

לנד הכתף והקנינהלנדהיד שצזההאופן מתקשר ומיהדק
*$»31%
 15ןי»*|4
התפלק . ?ppבזרועו (פן המנהג ( כללהי פ (3קיל לייחד יחוד
פלס ליודעים חן הקפלה; .
ד דקפר׳על זמעו ועל ראשו ממש ולא יהא דפר חוקביעיה*
אי אעפ> ־לדרשיפן מלטוטפויבין עיניך שקוריןבחולם כאילו
לבשרו בין של יד פין של ראש דכשל יד לתיב ק 0רי*/לאוי4
כתיב לוי? שכל זמן-שיןס -בהן עיניך יהיו שחי כמו שיתבא
 :על ידיך משמע על ידן חמש בלא מטנק יבשל ראש כתיב נהי(
סיני כשיש ל(
( ן %פייק ת? סעיף«%ג־סייק לי;»־ <C: '2p
לטימלות■ פין עיניך משמע ג  fבין עיניך חמש ולא לבר חזצץ
•  #תיהסאן יבלך שג יד חקלק שהקדימה הכתוב אבל אס אין לי
כין התפילין וקין העיניס מ?ה? מפמע דווקא בתפילין עומן
אלא אחתבקפל לאש כי! כל י 7מניח אותה שיש סל( ומכרן
אבל pw1p?pחק להקפיד• מיקי מקעילקי גס במהששייך •
וגליה שאח ת  4י? תח בז•? שכל אחתממה בעט עןמ היאדכת*
 ■ לקשירה כין בראש בין בידIוקשלת 4 -0תעלידין ז? מ ^ אק ^ והמלחוטתאסןעיפיך זו
ק אדישהו׳עלול .לנזילחלאיפעול לגלות ראשו מפסי הקדירו'
 vmשטיה .־ וכן אס יש  rrpo 6ויש לו שים אופק שאין יבול
' :שמלק לו ואס כחייב א ותו להניחם .עלראשו י ממש כלא
{הטק שחרק כגק שיש לומכה־בזל -ותואו שנריך  4אתלדרך
חנינה לא ו?כל להניחה כלל ויתבטל עיזה ממנת תפיליןשל
ןאימ יכול להתעכב ולהניח שתיהן יפוללהקיק אחת מת ,אח?
( אין  pראש מוסב שנתיר ל? להניחם על הכובע הדק הסמיךלראש.
מהן שיכול מאין מעכבות ,מ את ז 3וה׳יק 6ס יש ל? שתיהן
שוס אונס אלא שיג או קדד• ולא הניח אלא אחת מקן שינאלד* משיתבקל לגמרי ממניה דהא לא מריק כין עיניך.שיהיו על בין
העיניס ממש ,בלא קנינה  .אינומןכרח כל כן שיהיה כןפילמש '
חנוק א 5הת שהניח דהא מנוה בפני ענמק היא והא קייס אות
כל זמן שהם׳ בין עיניך יהיו שתייס דבתיב י ■ הפפוק שאיפשר לומר שלא אב הק/וב אלא‘.לסייס להם מק' ק
אלא דלמ^?ה -אמרו
ואפילו בחנינה לפיכך טוב הוא שיניחם כן בלא ברכה של דיp
 pjpwgmiעיטן לשון רסס וכן לברך על של יד תחצה אמרו
קר לברן להסיח על של יל; כיון שאק כאן לימוד גמוך לעכב אלא .
בן 'למנוה אבל לא לעכב אפילי יש לי שתיהןI
מ שמעות בעלמא מ*מ העות ןכ יקסה חיתם מפני קרוסשלא
< ומברך על של יד כסמפיקה ליכדה -אחת וקיא׳ להניח ועלשל
לתורו להניחם כןבחנינה.אפילו בלא שוס אונס■/ I
ראש כשמטתלבדה מברך שתיס להניח ועל « נויתוטעמא
ו א קר יד ימינו א ס,עושה כל מלאכת(בשמאלו מ -כיק3שמ |ו
משו׳דפיון שמתחלק תקנן שחי^ אחתעל של רד שהי־כמז התחלת
י,שהוא ימין של כל אדם שהיא יד כההשלו ( אס שולט בשתי
המגור ואחת עלשל ראש שהיא כמו גמר המלוה כמו שכתבנו
ידיו מניח בשמי) כל אלס שהיא כעד לכו דאע׳׳ג דליכא׳גביה
למעלהמכגקי .שתכופות ?!.לזו וכדאי ' במצוה אחתארוכס תקנו
השיל כרכו ' גסעלייה ' לבדתאחתעל ההתחלה ואחתעל הגמר יד כהה מיטב שינית בשמאל שהיא יד כהה שלכל imtyh
ואס
■ ; שקיאכנגדהלבןמןהטעסשאמרכד (' :נסע
ואין בזה משוס בלכה לבטלה' ועוד דכתיב' הויה אחת על שתיהן
סת בימין3שאר כל מעשיו עוקה בש? ^’ אז כותציבשמלושאר
סג כשיתקלקו כשארס הברכה שהיא לגמל מקוה על מקומה ;
ד הא פי׳א בל* דמ׳ש חשקך בל  -בל מעשיו עושק בימין )א שיניח בידשקרמלגישש שת בה כקו
ובר כה דלקסח ע? כ צל ין לברך
יותרמשוסדבעי׳יד בהה אא שהידשהוא כ? בת בה היא קשיס י •
הממיןשמבלבקעליהיברכה א חת בל" פלבר לעשייתן ? ' ( י« ,
ימין לעניין זה שבה יקשור אתקתפילק דכתיוכתכת^וקשרת׳
( ע* לחומןכ  0>ßf0 /ר )
• ודר שיכן קשירה דומיא דכתייבה מה כתיבה בימין אןקשירק
בימין כלומ׳שהיד שבק יכתוב בה יקקור אות?ולוניח ה תפילין •
?5
 '•,ביל שבעלשהיא חשובהלעניין !? כהה כיון קאיןיקיל לכתוב
 • .בפוהכי -נהון  :י
מקום הנחתן של י־ד בזרוע שמ 1לכתיב זקשיתסילאותעל
ידיין וסתם יידמשמע  kmדכתייאח ידי -יסדה ארן וימיני ן אעפ> שיש לאדתמבה-בזרי ^ כמקו ' הכחתחפיליןדהיינו
מעקה שמיס ירי שקורא ה5ןמאל סתם ין ועוד מדכתיב .פעם . ,בגובק הכשר יטחתפיליןלמטה אמכו קמלך לקובל( דהא
אחת ילבה כ" כ ודר שייד כהה היינו ' tשמאל שהיא תשה זכהק י מחני הענס הקמוך לשקי הוא מקוסתפילק .יעד הקלבלו והוא.
ולא מכל אד ? לעשות כה מלאכתי ולאו דווקא שיניח ביד .ממש
( ןעל מימן ל״ד סעיף ב' , y :•• ) ':
שיעור לשתי תפילין ן
ת  .שיעור אורךהרנועה של יך כדי' שתקיף את הזרוע ויקשר
ממנה הקשר ותמתק עד אנכע האמצעי ויכחךממכק י.
אחרירואין אותו וסיבו כגובה הבשר• פעד שס דרך אדם לגלות .על אצבעו 'ג כריבותויקשור כן קבלנו מחכמי התלמוד אבל
!מעי וגס אחריס מאין אות 0ואין זק לך לאותולא לאקיי׳לאוין .עכשיו מהנין העולסלכחך גם על .הזרוען' א? ז כריכו■* כתב'
( ועמן ^ יךחעיף•}«! ; )  :ועוד רילפמן לה במק מנינן מורי מהרמ״ארזל ואין לכרוך הרנועק על קתיתרא כדילחזקה
על היד עכ׳ל» ןטעמא לא ידענא ואיפשל לי לומר משוס דאין
ברנוע׳קדושק כ כ 'כמ? גרןיתרא לפיכן לא יכיתק עלי ( בשע'
מניתה דקכי כתב הלן גבי הא דאמריק פ׳ב דזכחיט שערו
היה נראה בין!  pלמצנפת ששס מניח תפילין ולתשאין יכול
להניחם על המצנפתוכתב את !4דלפי הדק היה יכול להפסיק
 0יע1ד הנחתן 3־ב עד המכה .והוא מן הקובמסקוריןעלפלגין• במצפעתבין התסלקלגיאשדכא •:דעיןיכל ?? קפותבין עיניך
בל־״א בפטם הפרק מתמצת עד קניו אותו הפרק ולא מתר אינו מן ההכךק לערשו שלא יקא דבר חלנ׳ן בין התפיליןלבי ן .
ויטה התפילין מעט לןד הגוף בעניין שכשיכוף אועזלועו למק?׳ עיניך פמו שפתבת* למעלה אפ?ה א? ור להניח התפילין h
יהיו כנגד לבו ופמג מקיייהפסויוהיו י!דבלי׳" ה1היקל .לבכךומ iה מצנפתח שוס שאפודלתתכלי אקר אפי״שלמציה על המנמל׳ ,
כ מנהג נכין' שתה׳המדשי! קשי של תפילין של יד כיסה לנד שיש בה דק ושה יותר מן התפילין ה /אמריכן .כן,נס .הדמעות
«לב !התפי׳לין עליו לוד חק יי ? ליזהר שלא תזוז היוד סלהקשר
עסהתפילין ילפי• דעתתורי1ל אן> על פי שבגדיו מופתים על
לקנקבנתפר:
התפילין שאבי בגדיו שכן היה מניתן לך לאןת; לא לאקרי׳לאות
  pהתפל/זיל זה יש■ לי פול מן? די הקבלה שלא 1גס יש ליזהר שהמחברת נכה הלנ? ^ ע? בלתתהא חוגחת
שיתבאר בש?ף הסימן בע״ה אז כ ממילא משמע שיהיו
ןכי '

!

 pppהנגדים מה שאין ברצזעות*  -א*פ משוס דה׳!5
כ ^ירשירותוה׳״ל בכל תוסי* שהתורה אמרה וקשרתם וממר
יי ' י 1קשייה אחר,משמע ולאשתי-קשילוע נ׳ל ':׳ ;

יכן הס כזכרים בפסיק מיי לאות עלי *fT
®"א « עיףa »V
( לטוטפותבין עיניך ( לפיכך כשיניעלזה הפסוק בקש לשיאע '.
יהיולאיית ע^יריךיימשמש בתפילין למ יד וכשיאמר ולטוטפות

»י1
י (אימי

העיכיס ממש:
וברין שיהא הקשר מאת<רי הראש למעלה במורן ולא
י
י לחטהיבצואר י שבאופן זה מתקשר ומיהדק יפה סביב
הראש ( תפאביקצינתהתפילקבמקומה שהנימה סס ולא תזוז

־״־ר • ־ ׳,ז '» ׳־׳־־־ •׳״־־*
יס ודל שיק כל■ זמן שהס בין עיכיך
יהיו שתרם ואס היה משיר של ידת׳תל-ה הימה של לאשכשאריק,
יתלית לפיכך משיר ארת תחלה וגס מכיתה תתלה כתוק׳ואח׳פ
יחלק .שליד דכיתה עליהכדייפכשיב׳אח״כ לחזור ולהניחשימה'
(< על
 .סל יד תתלה ויניקה ולא ינ

לא*

 . ... f . ..לין בשעתהגקתןובשעין
חליצתן כדי לחבב המעה נ?על® ״קפל«  >pר'  iiי

עורן ממש מכוון בממנעו הרמש ונח ש־טה ננד הפכים לכאן
ולכאן שבאופן זה יהיה הקנ״נ׳ מכמן עתש כנגדו מלפניו ויהיה
מכוון במקומה"המיוחד לו מן התורה והוא כנגדי בין הפיניש
■
המם כדכתיב והיו לטוטפות בין עיכיןj
די!
טכ
וצריך שיהא נדו פהנא המקום;שנראה בעין ד בקשר לגד
אי
א איןצריך לכרך שום ברכה כסמסיר אותם ואפילו אות*
קוק ולא לגד הראש כיהז כוי המגיה וכתיבהז אלי ואנוהו
■צלילה י!ב
הכוהג־ן להניחם' כל המס ומסירין אותן סמוך
וכן' הרצפות הסובבות סביב ראפז צריך ליזהר פלא יתהפכו
כערב ספת בין לשמשות אקלברךעל חליצתן לא בקולולא
בדי פיהו כדק לכר והיינו אותו הנד שהוא צבוע שמור יהיה
 Wראש  tepיד בין<*ן  0י » ) «* * ס שלא  ,כערבפ ? 3ביו 5ללאיכיך« 5יקמפנישאיע! 5נמ  1כי! סליה!
<< TO
דמבר־יןעליהס מ״» ! 40רפי|
^ אמ
מל־יי !  .ס־גיכד
יתמג » מ־ל היא משוס מי מניה • וככר ניע * ל״עלס טחב
ירא להג
:הבא
לילה שלא יהו

אקכ׳ו
:ה זמןתפי*ציןה( ח  1א
ימן שאתר זה ( פקמן•
:קפרשיסאותודבתנקת

 r׳-׳״ן ! ׳• ״ ״ «.׳■>־־» ׳■> * ».י■ -,,

 5׳• ׳׳ '}

ין'jv׳/ <-׳ #

״־'•״ מסימן איתן־בע׳ש כין השמשות אין צריך לברן צלל -א

דק׳לדשבתדטלאוזהןתפילין ׳הוא -לאמפסוק ופהרתסאת

) ופסה
< נעלשיק ,ליבסעין ,מבוע(/בשימן כ״רסעיף ; ' :
המוקד וגו אם למדין כתו שדרשו כני מעדבא מימים ולא ip
נקרא וגד ר׳תשין צפך יהו כראין ויפיל פתר יי׳והדר גאונו על
בל עמי הארק?יראו וגאולפיכך אתרירל^ תלמיד כפני־ רבי ,אק ימים לאפ/קי סכת אט דהא כבל אמרנו שפסוק זה אם דו רשין
דלן לגלותתפילין בפניו שלא יהא יראה כמעיל אימתי על׳רבו• אלתי על מלקת הפסת ומה שאק אנו מניחין איתן בפב״^ט אנג
( זע! לשלאישו« ע 3מם לרנוקטבעכילס ממדין אתו מלנתיב בהו לאותעל ידיך בלומר התפיליןיהיו
ואין אימת רבו עליו :
אבל עכשיו אותכייכין וציניושבתדט איכס צריכין איתשהסעצתן אות
יומ-איס כ1ג!*פכיס.מענישי;ע*לין .דרךכנ( לסס ) :
דכתי' גבי שבתאותהיא .ביני ובינין וגחהיה יט והיאך נברך
בזמן הזה אין מקפידין  < :יעל סיקל״?ז סעיף ׳יאc :
■לסתור חוקיו דסא ושמרתם אתהתוקה וטלא קאי עלזה וכ׳ת
מ 'מ נברך ברכה בחליצתה מעין לישכא דקרא מהיו לאות על
דם חל צת הו
ידיך וגו׳דמיכיה אנו למדין להתירן כשבת ( יטיוא׳ב גב נקייה
א מם למשמש בתפינק כל פפה כדי שלא להשיח דעתו מהס  ,מצות העפה דפילוק האותבשב' דט ולמהאל נברך עליו איןזו
דילפינן ק  fתציץ מה ציץ שאין פו אלא אזונרה אתת פירו" קושיא דבסלת׳לאות© הלומדים מפסוק דושמרתס שפיר עבל^י
למברכים דהכי משמעלישנא' לקרא שהוא ציווי בלשון שמירה
צןלא היה כתיב בו אלא פס אחד והוא קדשליי" אמרה התורה
ודיה על מצחו תמיד שלא יפית דעתו מתנו תפילין שיש בק  .ה שמרךל ( יהיה לן צחוק שתניח אותן ביום ולא בלילה וא״בהו־»
מצות עשה שלא להניחן כלילה דלא( הבא מכלל עפה עשה לכך
עמה אזכרות על אתה כמס וכמה  «< :על״ סי" לחסעיף א' •
מברכיךעל סלוקן שנקיים את העשה אבל פסוק דוהיולךלאמן
נימשחש בסל יד תחלה צדי שלא לעבור על המנוססהיא -סמוב'
אין משמע ממנו אלאשהתפילין יהיו ל « לאות אס אין לנו אות
^  !pm ;hואתו כך בשל ראש ; ( ! תלשי ' כ ה סעיף א"וקי '
אקר■י■
י״-

ת׳

ה&נות

ד״נליןra

אחד יתר על המילה כדישיהיה'לכו בעדים וממילא כשמע מזה
א כבר ידעתשהתפילין צקראו  ,üt Mוהיו  Miעל ידן
#שבת ויט־שהס עטו׳ אותפטורי׳מפט שאיכיצרילין אות אבל
וגחפירוש( שהם לני לאאפאמ עב די היומקיימין מטעי!
־ אל שתעי׳ממכו שיש בואישו' אס היינו מט׳חין אותס לב בשב' יקבל » ע3יכי עולו יתושבתדפ ג' כ נקרא(  ho p )hשאיןטא
דש והיה לנו שלשה עדיס על הא 5ע כיטצו וביכו יתברך ונמו עושין בהןמלאכ׳במטתהפי היא סי ׳( אות עלינו ג ' כ שאנחמ
דירל כן באחת כמל שיתבאר לקמן בהלכות'־שבעבע ה וא׳ב
עבדי( .עובד עמדתו יעכל הימים (הימיסהלל? א משלכתין*
על מה ככרך בהפרתן  ( ( :על  ppל׳א מעיף < ;. C
•■ לכבוד( י ת!להמ<1םלבי' לאית( עלזה פאמר בפבה .ביט?בין בכי
ישראל
איתהיאלעולס
(
עולה
*
«
פ
לפיצן
אפור
לבטא תפילין
 4ז8ןו הנחתן ובו ח' s *j)ö׳ 1d
בהס יכל סמטת תפילין בהם לשם מצלע אות ה 5א מזלזל באזית
" שלהם ( עבירה גדולה קיא ביד? שאינו חצה לקבל ה?א 5ת שנתן
.
א
זמן־נחקבבהרמשיראס חביד 1הרני(מע  1ק 5מכרק 1ק  .לו השי כמס ׳ הזה? בנקל לראות .אחל והרי מ! רד בשית אע׳ע
שמשמעות
דיהמילאן
י
'
1
איבו
ד
"
משמע
אמ
שיש ב? שושאישיר& א.שאי»
 5ע ( יכירנו אף ע  /דקל לילה זמן תפילין הוא כמו
•־' שנתבאר בסימן שקודס זה דטקדק״ל -דחוקה דמימיס ימימה
צרי׳כמו שכתבנו לעיל מ״מ הוא מןהמושכלו׳&השכל כ? ןת שאס
מייריבק?עק הפסח אקלט פוס לאייהד לומד דלילה לאו זמן ■יביחס הד כמבזה א? תשל שכת והוא כמורד באחנליתשאיכו
’ ׳ עכילין ^  V1מהייב? שאס הי? בלאש( וחשכק שאין צדךלחלצן
מצה האו׳שצק ל( המש (אין לך מלידה גדילה מזה וראדלעונש
( ?שין בסמזך סעי
■ ף) 1 V
■•׳ י ׳ . .
־
אבל לכעתלה אין להטת© קוד©; וללס׳כע )
V
׳ הזמן־הזהשילאה קכיר 5הרגילעמו קצת( יכירנו ומעמא הוא
ב < תול המועד יאשה© ג' כ א( ע שהרי בפעח אשור באכילע
י
מסס כד
 %כה( ( ראו צל
■ עמי הארק כי שם יי"
כקרא עציך שמ
ח? ק ובסיכות תייג לי־שב בסוכה וכאיל( הימיס זה הוא -
דכלאייה
קלה
רחמנא
מ״מ
איט
|
א
אסמכתא
שהרי
אל
הוזכרו
האות© בינו' יעיביטכל? לעינך הס■©( בלים של.כ ההאשגרין
התפ ^ן באות? פסוק בהד יא אלא ברמיזתהשין  :׳
בהנחת תפילין אא שאין אנתנא איסור עשיית מלאכה והואיל
 3אכל עיקר הכעס הוא כיון שאמר? תזללילה  /מן
תפילין
.
ותה
מיער בעשייע מלאכה איכס כקראים אות וחייביס
!־/
היא אלאשאין מ? רין כן ’ לעשותלכתחלה מפני
שאסרו
בהנעת תפילקלברך עליהן וכן אני נוהגין באיל? הארצית
?
חכמים
להניח
בצילה
דחיישיפן
שמא
.
יביחס/ישכחס־דישן
כהס
מ״מ עלפי? קצתפימי בביעהבנסעשאין מברכין עליהן כקול
.
'
׳
'
ס־־כתקבע
זחיישי
'
שמא
יפיח
בהן
בשינה
*
׳
וטון
שאין
מניחין
לס כמו בשאר ימות ה שנתלהומ׳שיש בבס קצתקדושת האות;
י
■  .אלעס כל הלילה אממכוהרבכן׳ -אהאי -קרא דולא( כנעמי
 h’pסי©p'pעי ף 7׳ ומימן סלד סעיף ^  pihuעקל fסעיף <׳
? pw
עצ׳סמיף ל*
 .האק וגומר פלא להביתס על זמן לאייה שיכיר אתחבילו ופו'׳ .
־' סקודס הזמןהזה' הכל בכלל לילסהוא דשלתו »ילתשפ^ -באמרמ.
(ומלסיק■ מד } מי  K0מ עפיליןכלאש? ובזמעוינמוך בל
.־ 0דוי' בוועתחת* ל«ן ומננ׳סעעין
; לשקיעת החמה(חפכהיואיכביכוללשלקהימשוס -שאין לו מקום ־
א
ממת תפילין הוא שיכתוב הד׳פרשמת כמו שהם מסודמ'
 7לשמרס שס מוריןל 5כן שאין צריך 503קם כלי פיסי? שמורן53
כעולה בעמלה קדש יל כל במר דע למועדו וגר ואת כ
,.בראשו ובז לועו צלקלילה • זא היינו ד «אק למ׳ד לילהלאוזמן
יהיה יכ יביאך עד כי במחק יד הוציאנו ה" ממצרי© ואחר כך
תפילין ס5א אבל לדידן דק^ל לילה זמןפע !ילין ה5א אפילו בלא
פלשת שמע דע ובשעריך ואילב כרשע יהיה אס שתוע עד על
האק ואס שיכה שדרן פסילין ■:־;
ב■  .ויכתוב של יד עתלה מעכס שמכיתין אלעס תקלה :
'נ ;; וכןהמצהלצאת  -לדרך בהשכמה קילס שיאירהתסיכול
להטיזס כלא ברכה  (.כשיגיע זמנן ימשמש בהן דברך ( דגלנשימןז©©עיף כ ג? נסיק כ<ו סעיף?׳ ) ויכתוב בפל יד;
כל הד ערפי־ ותעל קלף אחד (בשל ראש כל פרללבדה על קלף
דליכא למיתש שיוןבהס כמן שייצא לדרך( ( %l *$יס t 's M
ממחד כמו שיתבא׳צפטמ בע׳ה ויכתוב בכעב מיושר מוא;ש'
וכ ל היינו דמקא כשמכה על סו© או הולך ברגליי■ שאיכריכול
ושיהיה כתב באה מדכקי׳זה״ 1י ואמה! התכאה לעט!־׳במצות ;■
לישן בהליכתו אבל ההולכים בעגלה ודאי אסולין להטחןשמא
 . 3הלכה לעשה מכיכי הוא פיכתבסכלמ ולאדב ^ אועתסד״ו
*
י
׳״• W|V״4
!
י'
ה? א  Mbוהיא כשירה ביין שיש כה מי׳עכצין בין פאק
ד
;
היק
בא
בדין
?
שקעה
עליו
חמק
א
?
שהיה
יושבבטהמדר ' ■
.בה מי עעצין וממת ןמ המוכתר הוא שיכעוב בדיו עשויה
■ : ,י שאינם משתערי' שס?שקע״עלי? חמה אס-הוא בחיל
זאי־כיל
רוצב לחלצם ולשאת א 5תס בידו שמתירא' ־ שמאישתלפו -מידו ' מעשן עטם 56שמני בללן במי עעציןכמו שיתגא׳עודבעה
גע ן fßל< לא ( אס כעב אפ> אוע אקתכשחר מעי צבע 5ןט או,
■ יניח ידו עליהןשלא יראים אתרים שהם בראשו דאמרושהכית '■
בזהבהלי '$
■ לפולין י? גא יזרוק עפחת זהב.על ה.איתמ׳ קפתב
אחר השקעה ואס היא בע׳ס יניח גס־' קידועליהם כדי פלא
ירחנס וחותר ל 5להככישס־ לעירשאין זה .דרך משא אלא דרך העלמ  /נהל׳׳כמכ ומבעל כעב התקעין (? ע’יןינ %ז? ו 0ז< בו}
■ טנא לצורךעכשיו מ'מ התירו חכמי ' ■ ואס זרק יטת לייבשן ואק כ יעבור הזה ויפאר .הכתב התחתון־ר
^מלכ(ש (אע פ
שהרמלסש
וכשל אבל אסזרק
עצרותזהבעלאותאתמאיתת' האזכמע
מ-שוסבמיק״.יצפילקשלחייצערן להשליכם על פט השדהאכל■•־
אק לו תקנה לפי שאפול להעכיר הזהב ממנו דהוי כמוחק אע
אם יש כי ת קרע צחוייהסלושממרין 0ס חולצן ומניחןש© ;
השם וצריכיס גנחה י ויכתוב כתיבה עמה 7פ תיב וכתבת©
.׳.
^  ■.^0עעח ^י יב %סל׳למ/גי* « ׳)
ה ■ מיששכח להניח תפילין כל המטיבערב אקל שהתפלל1 xדרשיכן כעב סע כלומר כעב שיהא פלס בכל הלכותיובמו
שיתבאר כעי :בכדהז * ויכתוב כעיכהגסהשלא יהא נמחק
.
תפילת ערבית כזצד אע' פ•  #עדיין מס הוא אשור לו
’ .. .
;סמ י ♦ '־■ י
להניחס־עוד דהותיל(התפלל ערביתחשטה כלילה ׳• ואס יטק .
תפיטן עכ■ יחשבהו כיוס יתרי קולא דסערי אהדדילא־עבדיכן  ,ד ; וצליך פלא תדבק שוס אותבחברתה אלא נלאית • יהא
מוהף גדל מכל ד ר?תותיו • ושיהא .מתדינ פראדפמו
(׳ע למי^ פע' ' ( jלק-וןפי רל׳גשט) %
שיתבאר ^!.אל יתפל־ אפילו קיבל  kמד שכל קיןיקיךש.

י תוליםשלהלכות:

«צייד-

}im
)
■■ -

עמ  4ןאותו.בקךזשה לצביה :הוא כמז שכתבמ#(-א
* ?צריך שיפתג בימיכגאןאסהוא; שולט בפתי ייל־יו יודעת*־ ׳ &קחש!$
לכתוב^ ( :״ל ^ ל^ 9ן; ;C
) ( כתבת שיהאבשלימו׳ואין אדס יכולליפוחהכחבשלימ;'
עכדו לשס תפילין מיתר
תפילי-ן■ ומוחל ולא  X #שהיא ממורה משתיהסאו © | 4
■ ופול דכתיב וקשרחת יכתבתס שתהא הכתיבה
מליו
אסאל בימינו
 mpאצא לפס מזוזה אין ^ בגתכין עליראנא מזוזה ( Ü
כת הקשירה והקשורה היא ע״כ כימיקסמלי קושר על שמאל
תפילין ונש ס* ת דלאX
ודדפיכן מה קשירה בימק-א ן; כתיכתבימין ואס frftאטר יל.
 # $מבלו גדלהרמב׳סעסיל אפילו אמר־ לוהישראל לעבד-
שמאלדידיה היא צלפימון:להא,כה \כוללי ^ ח הכחבכמחת
לשמן משוס מד אדע מיה מפשיהעביך  .ולהר׳אש כשר
יאסיש לי מפולין בתיכין גש .מא4לא יברןעציהןא  $איפשר
&.ן
אסהישרחל מומד־עלגפז ומסייעו מעט בעיבוד־דמטייע׳י
לולמצא אחרים הנתובים בימין; ואהן־אין ןל אמד״פיברך על
אילושאיקזה הקי ט גמור Iאאסחפחאיבחלמא ואינו פיהלאח
בוממט ( ^ .מאדעמא ד&לאצ המפיי־עו קמבירונן נ ומין
),
.החפילין  #איןל?אחרים־ < :
עכשיו להקל;דכמןשאין עבדס־ן ישראלים מצדים בבל מקו&
ו -תפילין און בריכין שרטוט  b pשיאה,ושוטה (^pp
 bלשפמקלחיןומלן  4ן< < ( 1ל&> יא « עיןג:) ,
ח*מימ&וס-זה 4ואכוהו
®קיומועקואקקממן / *w
קו • .׳י" צב 4מ 0מנ ^ אממיןבי5ן־צמרצמ .בעיןא ^ ומאטפשכיןנ
ומן
נוהגי-ן לשרטט .כל הארבע .רומח למעלה ’ולמעה
לגד למן שימן אא הטובין מל סאיק נקופין דקקו^
הנדדקאע׳ת שיודע .לכתפכלי1שירמ 5ס וא® אינו יודע ליית
במרצע דרך הנקביס שעשה קישראלדידו לזמיןחמש <מ אין
ה&יו?היבלאשירט 1עינול,לשרמפבץ כלשיזה# « .הבליליישר -מוששין שמא יליןדעירתעהגד■ פ\ יכידהישראל׳ prpßp
־)
עימשכתן בשימהין ( :
?להתנאות הכתב יאל ישרטט בעופר' מבכי שמקוסהשירעוע
נשאר צבוע והוי נבע יתירה בתפילין ופסול גאח' הגא,שפור■
■,
 pעור שמבלי פלא לשמו אס״שתיקין לחזור ולעבדו 5r0J
דה׳ל כתב יתר:
ימכאר כמז סימן  0p1בע׳ה:
הטהורי• אפי' מנבילה
י
ז הלכתלמשהמסיני שאין כותפיןתפילקאלא עלהק
^
האומני׳הוא שתלחיןתתהפגל בשעת העיבוד
דק״יהעבדטס
לשנים כ1ו .היתה,כפולה והחלק החינק שהוא לצד•השער כקרא
קלן והפניתי־ הדבוק בל שר נקרא .דוכסוסומות ולפי זה הא
דאמלי /בותכין עלהקלן במקו© בשר ל׳ל במקיס היותל קמב
לבשר• דהיינו במקוס חבורו כפה 5א דבוק ללוכסוססות
(קלת שלנו שאין האומני חולקין אותו יש להש דין קלןןכזתפין■
׳ עליהם לנד כשר מפנישדר | האזמניב לנרר העור מבעני׳עד
ובלק כל■ התכסוסטוס ולא כשאר  1א הקלן לביו ואת'" ג
שגוררין
שגולרין ג ,כ קליפתו העליונה מב־חזק שבמקגשער איק גוררי
1א כדי סיעוד המ שסיונ״יכק לתקנו ולהתליקו׳ואפילו אתתי?
חלקין אחהעורלשביתהתג״כ צריכק לגרר ממנו בן ואתכן
לא כפאר רק הקצןויש; לו די ן קלן לכתוב לנדהפשר:
(צריך הקלף להיות מעובד בסיד או בעפצת ואם אינו

דכתיבלמען תהיה חורפיי' בעין ודרשמק ממין המוחר פפיך־
מא ^ פ פכבילה וטריפה הלא ממין המוחל בפיך הואבא 5
לפיכן
עידדבאפי־ל( ,מהול פסול מפיס מפיש זוהמי׳חומאיס:
עי  ,דהיה הקלן.שלםשלאתהא במקוס הכתבה נקב שאין
הליו מובל עליו חליפלא; חהאוהאוחכראי׳בו חלוק-לשתי*'
לקלפלהא 5חיו;צריכילהי 5חמןאמד  ( :ו <ל <ל״ןמע ! *£
אס הנקכ ^ יח פפשממבי׳על^ חקולמוס כדיו כשח »,
אבל
>:
'הנקב בהלי ; ואין בראה האוח נחלקלשתים אינו כקרא בקכ
וכותב  bfגבו ואס יחכו נקב גדול ונזדמןשס -מ׳ס אי ה׳א׳
שיכולבצ וחכה סכיע הנקב ויהיה .הבקע ממלא הלל כליאלחן
אה וח לא יכר ^כו שס שיודלאיהרההאוחמוקן מיל' מבעב>,
ודווחא לצחמלה אג
מש,ם ואלד
ויכתוב tm
ואי־צך ו7
ידלג הכתב
מקב ( יפתו:
 0tמתי
8ש

בתיךהליל
!אמ׳ ^
־ןיהה׳א אוהמ׳ס כפ׳אפי׳ביקק
החל;ע^ 3
כתכיקבכל " ׳!
^"

בלת ^ לעל שהנקב מ  %לת תמלל אפי המ כשר כיקשככל^
־־  :לתבהלפחנאק הבקכ־פמ ^ אבלייס פוסלקסנ  .כזה:

הסגפריםהזליר .0עזשיןג' מיני 5ן! פיס למפלהשלרא#

תפיליןאילשס ק׳ח שאפילו סא עבד? לשס ס״תמ׳יתו לכתוב
עליו תפילין לפי שקדושתש׳ת קמורה לפיכך אם מבד הקלן
לישס א) ת שהיא קדוקה התמורה פט טהוכןלפס חכילק ואי
ד ק'ל הזמכהלאו/ילתא היא אלא שאנו גדיכק שקעבוד יהיה
לשטקלושה ופרי הוק לקדושה וכסכ? תכי [עלמ תפילין לת עלת
טהרי הו ק לקמש * ואין כאן הורדה בקרד^ה
קדובחחפילק
שעקלן לא אדרבה העלאה לקדושה בקלן היא שהרי אינו טולה
בעלתא שאינה מילתא לבדה לקדושה ממש לש תפילין :
בהזחנ׳
אבל םא עבדו לטס מזוזה פקול
}
(

גלל לשם קדושה והגי ;לזו{לקדושתתפילין ועק ולכללאדמילתא
כשמעבאאת הקלף ל שם סיחתחר לכתיב עליו בין מזוזה בין
ן כין  3פי חרה שהרי הוכן אפילו לקמפס תמורה כ״& י
תעיל
*הוכן להדושה קלה ואין שיין כאן הורדה -בקדושה כיוןשעדיין

 '6דק מאדאג ' עב ממני והבבע 'משניה® העבהמתריי
בו פ פמע שהיאקטנ ^י? הדקמממשתביןפו והיי».
כיתבק
אס  pmשהיא יותר גדולה " והדקימאל כמ/בין בזע' והי#
כי יכיאן חי קדט שהם ' ארוכגתועושיןכן כדי-שיתמלאן
בל בה חיי כחזה שהרי עושיןהבתלשוין זה לזה וזהו ימ לתפילין
פ•
וכתיב .זהא  4ואמהג י גהסיכלים & מ; מתקנלםזהאףע'P
ן ,הקלף בעובי אמיתעופק .כלהקלפי׳שלהפרשיו באולף
א׳ ומדתין גליגכלת בסוף .הפר פיותהקציזת:

פניתי

נליןשיה
ניכר יותר כדי שיהא נרא׳כיגר שהוא אותז האוחאבל בפכיטר
ושאר■
«אינו  0tלהיכרשהואיו׳א ולא דל׳חליו בנקוד' קשב' «
מ״מ כזהגין להתמיד שגם שס צדך מלא אות קטנה:
אס כעסק אתד ען האותדותהפפומת פגק או או1יןוא
מז
 .בוןפשועה וכיוצא בה׳ס » נפשק רגליהם ונשאר צורח,
ים אס חיצון דלא תגים ולא עיפממפל לקייחו ? m

אקצרץ לכסות  #שאר אותיות ביאעיפישהוא מבין קצת
•' ממוך שהיא רואה האותיות שלפניו ושלאחריו הוא מכיר ג©
צפזה האות  .אע ' פ כן סמצינן עלמ׳וכשדאכל א© לא-צשאר
צ רת האות כתיקונו אף ע ' כ שהתינוק יודע לקינתו  :ואפילו
כ& מכסין לו שאר אותיותאע  /עפולה ולא סמכי ' על התינוק
&המ עינינו מאות שאין האות כהלכת? והא דמכשרי׳בכפמק
ראית בתיב -ק וכי ' היינו דויק שנכתב בתיזלהבהלכתו ואחיכ
.בפסק־שהיה מתחלה גוף א/ה* ה מוקף נדל מכל ד׳לוחותיו ואף
<ג דעכשיל שנפשק ליבא& סהיקף מיל במקו׳שנפשק ליתלן
 3ה אצל אס פשעת הכתיבה נזדקיהאלת כמקים כקב וכתב
עליו וכפסק האותבש ^ ת  .הכתיבה עי הנקב אע״פ שהתינוק
•יכול לקחתו ואפית שיש כו שיעור אות קטנה וכן אס המשיך
רגל הטף פשוטה א? כדן פשוטה• וכיוצא בהן עדשמגיע ..בסוף
הקלף לממ׳כלי היקף מיל למט ' מתחלתו הרי לא היה לזה האות
היקף קלף מד ' רוחותיו מעולם ופסול . :
■י! אס כפלה טיפת דיו מן הקולמוס כשעת כתיבת האות
קודה שנגמר האיתפל מקום שהיהרוצה לכתו׳האות ולא
היה האותטכך לא יומר הדיו באופןשישא ר האותשזההוי
מק תיכות ופסול שהתורה אמרה וכתבתםללא וחקקתס וזק
בקראחקיק ' שחוקק החללנישא ' נורת האות ממילא ולא כעשה
שוס מעשה כתיבה בגוף האות• והיה׳אס טעה וכתב ד צמקו'
שהיה לו לכתב שס רישאו ב ' במקום שהיה לו לכתיב כ ' לא
יגרור התג לתקן האות שיהא נראה כרישאו ככיףשזה הוי ניב
הק תוטתשכשיגרור התג בעשה נוףהר׳ישא? הכ׳ףמעצמ׳ולא.
עשה מעשה כתיככמפה ופסול ואין תקנה נאות תפילין ואס

כ  1ין דלית וביוצא בזה שנפסד צוריג האות? דומה  ppjיעבו מ
אכל בדבק אותלאית אפ  /דקיל שצריך לסיות מוקף גדל מכל
ד ' רלקרזיו? אס כדבק אותלאמז .בין קודם שתגמד האות בין
לאחר שתגמל< נ?סל מ ' מ אס גררה ( הפרידה כסר (אל מיקרי
מק תיקכמןשהאותעצמה כת< ב ' כתיקונה ו5א הפס״ד צורתו
בדיבוק׳ודמקא בדימק אותלאות .תהט הפלדה אבל אס צנע
רגל ההיא א? הקיוף לא סצי בהפרדה כמקום שכנפז שהרי
נשפכה טרת גוף סחת שצריך שלא יגע? הרי כנע לפיכך
צריך לגרור כל התל ויחזורדכתבכו אבל אין צריך לכקב כל
האת שהרי הגג ככתב בהכשרו כמי שכתבתי לעיל גבי מים •

פתוחה ואס נגעו ה׳יודין שבאלף העליונה א 1התקתינהבגוף.
האילף מפר .ממה שצריכין להיות .מדוכקין וכן מדי< -ע> ן 1הפ" א
והצדיק והשק ודגל האי? שנגעו בנ  $3האותמתך ממהשצר
להמת מדוכקין אין תקנה להם' בגרירה להפךידסדהד בהק
נעכותאלא יגרור כל היוד שנעשה בפסול דחזודוי־כתבכה אפל
אין צמ לגרור כל האת שהרי כולו ככת׳כהלבתו חוץ מן המד:
יש בבר ידעתשכל דבר של מצו׳וכיש-של קדופ׳צליךלעפיפן
לשמן שכן מציכ׳ו קראי בכמה מצות כמן בציטת ובשוכא
ורביס כמו אלה י ( מג׳ל&ד "יא© עיף& <כ 7^' {0פיטף  *W4י
®<  Vלו c:לפיכך גס בתפילין כשיתחיל הע!< ע לכתו׳
מדליה 21
התפילין יאמ׳בפיו אבי טת אותס -לפס חדושתתפילין ומלבד
זה בכל פעם כשיגיע לכפוב אזכרה צריך לתוורולומר על בל'
פס 3שס אט כו־ת׳שס זה לשס קדוש ' הכס  -ויא דבגי כשמתשכ.
כן ככל פעה כשכותב האזכרות סכועב לשק הואיל והוציא .
בתחילת הכתיבה בפיו שכותב היל לפסתפילי ן הרי כללהכל
נמל־ כלהאותלאתיכ בפ 3עליו טיפת דיו אוכת׳ל׳או כ׳וחח״כ
גס השמו׳ודילו עכשיו כשיגיע לפס שיחשוב כןלפיילכתידלה
לגררו
ע* הועשה כל תג שנראה כדלית או בכית 'יא שמותר
יש להחמי ' להוצי׳כן בשפפי? ובדיעבד יש להקל ואס כפלה נליג
תרדמה בשעתהכתיב ' ורוצה לנמצסיפסיק מלכתוב שלא יובל
(לתקנו שהרי קייסמתחלה בזה האות מכותוכת1אשנתקלקל
. .
לכתוב אז בכוונה :
אח" פ ולא נתבטל בזה הכקיב׳וכשמתקצו אימ׳נקר חקיתוכות
ך וצריך לדקדק במשרות יתרות שאס קשר או .יופר אות'א
ם  :בר הוא כתוב כהלכתו יויש פוסלין נס בזה והכי נהוגשזה
התפילין פשולין ובמצאו המגיתיאופם מצרכים בכל יוס/
נ ' כ נקרא קק תוטתכיון שנפסד,צולתהאות וצריך לתקנו ;
 *.פ'  .מיס פתיחה שנדבק פתיחתו ונסתמה איןמועיללנרור • ברנה לבעלה וגס שחי בכל יוס־בלא ממת תפילין זכמצ ' יעיכמ
הפוכר שגורספליזה ממכה לכן צדן לכמת מאד יראשמי©
 ' .הידבק? לפותחה משוס דהוי כקק תוכית .ה ' מכשרוצה.
ומרד לדבר.הש  0העתעסק; בכתיבת־ תפילין ית־קוק ולא wb
למקצה .אין צריך לגררה כולה ולחזור ! נם; ה בס אלא תחר כל
שעושין עכשיו כמה סוערי׳ -שמכיחין בפריס המ .תלמדי ' לכתוב
החרהוסותשאר בנורת כף כפופה ( אחיכיחזורידכתוב מה
■ ריאה הסופר אס נכתבו-
תפילין־ כד שידגילו© בכתב ואחיב
שגרר  .וטעמו' מפני שמרת המיס כך ה* א מקופלת ' שתהא
כהלכתן במסירותן ויתורתןוסני׳ ליה כהצי ואחר כך מטחץ
*מימתימתי איתיותמכיף כפופה? דו• בצדה נוגעתלמעל'
אותם כבתי׳ותובלין אותן ומחשבין־להס השופרי׳אותן היו עא
ובלתי ניוגעתלמט׳לפיכך כשכתמתקלה הכן> כהלכתה ואת 'כ
כשכר .הלמידה לצער ומראיילהס פט היתר לומר הרי אנו בזה ־
כתב י בצדה הא? ונדבקה למפה לא כפסדתכזה צורת הכיף,
כגומלי חשדי׳עס הצעיר העניים ללמד לה ס מלאכת הכתיבה
•וכשמגרר אחיב הא! ?שח איתהכין בכשרותו ונשיחזו׳ויכתו'
בקנס והיא מלאכת יי ' אבל אט אומר יצא שכרס גהפשדס
הד; בצדה בצתי נוגעת הלי נכתב ' האות כהלכתו:
אבלבר׳יש
( וע ':,בכווהע? puppאוחיוע בקוע ת© כקומהX
ואדרבה לא סוב המה עושים כעמם כי -הנערכעל ואין יודע
בין ימינו לשמאלו ואין ל? שוס כמנה בעולם רק הס כמי/עסק*י
0י .ל{ כ ב<ין דטת וכן כיף שעשה כעין•בי יש להחמיר ולומר
בכתיבסליפותהכתב ולא׳לשס קדוש׳ושוס• כוונית מצוה בעולם
דלא© יי כשיגמר הירך לבדאו מגג לבד יחזור ולכתבנו:.כמין
ליש ה? ב }> משוסדבין הגג ובין הירך כעשבפיסול הילכן צחך והרי עופש ססופר מרובה מאד שמבשיל את הכליות שאטמין
לגרור שפיהצןולחזור? לכותב סצ מיהו כיל דהיינו דווקאכשהיה ■אותם התפילין הפסולין ולא עוד אלא בדי לה&יב־ח את מקקל
יאמר .השופר לכל אפי כתבתיס ובכוונה כתבתי ' תיעה י; ::
 3לכתובריש? פעה 5כתב תחלה הגגעס עוקצוינהתג מאחוריו
ל׳מ^צ׳כ^ קד' ( אח *כ עשה הירןמלמס' כמנהג קצתהסיופריס׳
ונשמתן של העושק כן _ וכ 1ודאיעתי־דק ליק את הד ; -לקבל
שב? תבין כן אבלא ס•? תחלה כתב הגג והיין בבת אחת עגול  ■,עונשם הרב מאד ועליה נאמ׳אמר עושה מלאכת י׳י רמייה יגו'
 »wwAmיי»*» » ,
^! ^ יי* ד ר  11ר .מ ריח ז ^ ס^ ד » » .א » » * » » ־י>*
ע כ יזהר
כמק דליתסגי/יהכשי׳תזו ' ויגר? ל הגג א? היר< עא־התג לבדו ' לסופריסיושמעתי כמה פעמים מפיהם בנפלו במכות ?שיבוש
אחד -ואיפ שר דמדכירו׳גרמק לה® .כל זה והוא שאינם מכינים
ויגזור דכתמכוכמיןל׳יש ( אין צריך יתר® הרי אותהד׳יש
חזרת ■ Vמהשאמרו חכמינו ?ל שצריך לכותבן לשמן ־וזה שכמה'
נעשית מתקלה כ ? לכת ונפסד וחזר לכשרותו עם קצת
פעמי© שמעתי' מפי הלבה סופרים שיאימדו-ללוקקי© מהם •
כתיב׳בגופו כהלכת* ניל לקלכה והמחמי 'ק »* : 3ומה שאמרנו
לרעלה שאנו מהגין לפסול אפילו גמר יכל האות ואתיכ 'נפל  ’ ..הפילים קנה׳ לן תפילין לאכתוב לשמך וכן « ד שמעתיאפי*
הלבה אנשים .סוסי© הקוכיסמהס יעשו עצמם למדקדקי©.
עליג עב " זי (רכ  .הייצ( דווקא בעפתדח אן בריש  ’.שעשאה

י

א  ■ I 4ומידי®

ויבוש רתבלת
וחסמיי׳של -שעותדאתריהל © כתובתפילץלשחי יאקס אות•
ממךדעשמעמימיך לשיבסיזה פהס « כיפים לשמןדגכי מפילי
פסולשמה .דגכי•גש■ ר?ל דכמו
■ לגבי ג©_יפ ' דלשמה שיכקפפו
לשסמכעלוהאשהיק* פרדלשמןדנבי מפילין ג -כ& יכמו׳לש•
הביול הרוגה להכילזסולאיידענ ולא יבינו כקשמ ימהלכגשפי'
לסמן דמפיליןשיכמכסיל ^ס קמעמ מפילין והואג^כהשע©
־  30הפופייס שאץ מקפודץ מכימין כפרים לכימבס והמה
מנוערים יליתכמו ישכילו יכינייפ 'דלשמן .דמפי 3ץהיוכזהר^
יאלוהקץ מןסעעוימזהשיכושיס הללו $כ ודאי הלא מןהלאיי
לי?י שיש כעכידולממ^ כימגי יע!גי 4מהוגבי• אנשי אממ שונאי
3עכ כעלי מורה יראיאלהי® ותרימעל דכרו .ככל עיר ועיר
וכבל < לן ופלך כמי שממנין שויזמיס וכודקיס ולא יאמיכי לכל
הפועלי 'שאין כ« מ/ס1אלהררמ ממקע^ כמיכה־ ימיקק יפה
ב פפ -ימהמפילץ?׳׳'‘׳ץ ל \ מנ זי ביינה ש5ב wr>5fלייפומהמבו'
בכייה אס היה להם פוובמקדושה נ ' כ אשר כזה איצס נזהרים
ודיי מזה ובתזזרלדבמפוI
כא • סיבלכסו1הקולמיס.קי *7גדמתיל לפמיר .הפ׳שלא יהא
עליו דח מתר מ*7אי ' זיעשידהמכילק וכן מהל קידם
שייכמיב לכ שס .לקרומפלמהשגמב ע׳כדשאא פמבמשראו
ממר אי עסיל אמל ויפמיב זה השם במקיספאקלאד לפומכו
דכאעלידנליידיגכיזהמכעג
 3כ וכלפ ופ^
אקדשיכתונהה״יקרא 5ההימב -ככיעמדקדוק
עעמי© ו.
שצש^ -א יהיהםש אמה פסול וקוד® סימבנה
לכיתה ימזור דקראכה פלישלא -תמחלן לוע כע דגמה מדק
י והלכת;}  V1) tצפ? ,צ׳ל פ? ק<׳) V
כג וכשיקראכה יימצא שיימי אומ אמת יש לו מקפה שיגייר
אומו אבל אס קימר אץ לי מקנה #ין מני ^ן במפילץ
שאם כן יהין כי/זכין שלאכעדקשעפיליסמשוס״דפמיק ,והיו
הדברים  ' w rbגהמיימןיהמ כלומר ׳כסדר הככמכי כמורה
יהי 5כמיכיס בכל מקי ס שיצצויך לסס " אא ממעסימז פנס
הפרשיומשל יד מקדמי לשל ראש מפני שהוקמוז כפפוק m
לאומעל ידיך ולזבחן ץכ עיכץ אבל אינו אלא לא© מבמאז•ולא
לפיכיכ ובדיעבד כשר
ניעזקב ^ ושמעיףכ׳)■ אכל
כדברים שבב פגתהכתייכ  mהדכליס 9bוגו׳' ר ¥כ 0״ק
ומשמע אפי" לעיכוב יאפי ' בדיעבד פמיל* וכייתד אויו במי■ י
אל אמר׳ן שישול■ מקרעי גרידהמא  ,כ הימור היא כפון -פמיב׳
א? במחלת התיבה אבל באימנעהתיזנה אפ* יתור ץא לו מקנה
שאס ינחל אומו יהיה בראה בשמי תיבות ופסולה ומיהו גסי
פעמיי תיקנה© תיחק
כאמנע התיבה
:׳־ודפגקתב 'לאשוב? מסר © ארלזבק שריבס להתתע®רי©
■כמכס מלאיתלאתקכס סממ ^איןלה© תיקון אמ* כ שכמכאת
?מיבהנמנקתלישתיוו ואסימתזק רגלהר׳יש או אמורי הכית
ירחיק אותםלמקו ' פאותשנמחקה• ע£וליס•מפנישכימיזיקמו•
יגל הר* עוהב* ת'כימל בירתןופשיזוזל -יוכותכן נמנאוכתגבין
 r:kכסדלןופסולץ נה'׳ה כמילתאדךלעע ^ ממזזת
:כיפ ' והיה אס0מ? עבמן העבה אמס תשר ויו ^ו וציינא כסם
^ץלהס.קיקוןכלל אס כתבן מלא אמפס מתסאפשר למחוק
זימור ולהמשיך האותהסמוב' הל תבלישיקלקל .נזימו סיאשק"

הסמוך להס שמא ככמןהכ* ת אחכם יש להסתפק כמצמ#
הראשים שדיני להמת קשר ונתבו מלא וחמק אה״כ 9וא א©
מיעילאריכיל הנדיי{צמ3ו ' אח׳כאי דלמא כלמוד שאיני מאריך
האותלמעלהבחשב כב ' מיב־יתאעפי שסמכהמלמטה* יכן
?ק שמשפט( להמתתסר יצן הוכיאן סא כתכומלא ב* בקב'
לא׳ ככל!!.ו ישלהסתת א® יש לק תלקק כהאריך האיתשלפניג
לממש ימ״מ כל שנראים « ׳תיבימיפשילה;
כד מימי!
)rö

ל< וי וכשהיא יבש שייך לימ גרידה לפיכך
■ כשבא לגמל לאיגרת
כפילי לח1אייבש « יפה? אתכ יגרדצה יכ אז ינמד בקל נלא
;■ ישאילו■ שוס מפס i
כה יכלי' לדקדק בתיק{ ן©  # $תתשיהמכתיביןכ9ל5תן.
יכל אות שפות כמד שלא כמוק־ניה ואץ נורתגעלמ
■ כמו
קה נוגעי׳אושהימס־ א yf?p 5מ  4קה !ב* אוממתואיכ©מל?
6׳ /כנין כ שכמב * נ ' אי ס׳שכתגה ע * או ת ב ' דיני ןןאיב©
נוגעים למפלה שכל  51פסילים משוס דהר כמינה שכירהולא
ממה ואכן כפיפה שלימה יממה בפיק ( ימיין &5וס« .יפ ב €
ואמר שכתב 5פטי מפס מזר ומקנס הלי אלי היי שלא כעלדן
ופסילי} י א בלאותיו '<  xדבקו תזמר לאפרקי אפי׳איזר ספת^
לפניי אפי
■' בל הפד ואץ זה שלא כסדרן שפיקש  #מחליתס
עליה אלא .שנדבקהלא $ת אמר כשמפרידה מתכרתה אל הרי
ככומ 5יפהשה
והעיינין:
היי מקנמייודיךשע
ןכיסולא•
ופ %נץורגלי
■ ספרן נוגתץ 3מן
 0פ& מדע לקרימאומס ומכירס שיכיל למקנס ’ןא **2PM 3
לפניו כלהפרשיות©כיון שנורתהאית הימה ניכרת לית ביס
 pp3 .mwפלא כסלק* ויש מר©אומר דפ׳ק א©?וימלא'? V
למעלה איןניגעץ זה כזה אך אץ ביברלהדיא פלידת'
פהמיכיק קידא אות© כ 'זר ^ק מנמל להדכיקס• נ  .י
ופ ו 3&7$#דבקו ^ מלמ& ממןרלהפריקיהדין»5.ה כ
המיבותואפ
שס שידבקו מומר צהפלילס
כז
קולמוס עלןהס להפקיר ׳הכתב?להדס י אין זה שלא כהדלן כיי
הכתב העלמן אינו כתב■קדש ביוןשתימק יוכל לקמ׳התתתקג
׳( 1ע« ן .נמ*מן??3מ3ק> ג_ ) /
.מ¬
כה י שי ליזהר שלא יכני® ראסיהלמ׳ד כאדר .הה׳אאוהת* 5ע
שבשורה שלמעלה הימנה אפי׳כלא פנימה « פוסשמשב«
■ז ׳כידתהה׳אוהת^ ת;  ■'.־
כס *®ופרסיכול לכתוב האיתמית׳ ואינו יכול לקמין אינו
רשאי לכמב תפילץ שבקל יכיל לעפות ואיבומרגיש ; ,
ל
ואס יכול לקיית ?און כל הפרשיות שממתלי .כפייאל
׳יבמכם .בעל .הפ
אעילגאויעעקנת ששגור ל? שמא

לא אלא יכמיב הכל ממן הכמב ואפילו כפיכמיכממזך
הכתכלא -יכתוב עדשיקרא■ כל מיכה ותיבה קיד©
שיכמכבה ואס הוא סיפר כקי .ומוממהשכל הפרשיו תכולן
שמרותלועל פה אומללו למתק בעלהפ  ,פלא ןמ הכמה* :
'U
- ft•*mmfייי — .
מיהו גם הוא לא יכתוב פיס מיכה דע שמניאק כפייקוד©
 v,r ,בגרידה לפי שאץ גרץ־ לגרוד מהאות ההוא בכל אלא
1האריכה■ ממט? כאומה האריכות אץ האות מתקלקל וזה;כנין■ ®‘־כמבכה ואפילו מקרא לו אפר אל יכתוב «© תיבהדע
!אכיתץשדינו להיות מסל והוא כתבו מלא מ*ו מותק המו שיתזיר ומביאה בפיו קודם שיכתככה כדי שלא ימעקויכא
לידי נכיזמהמפילין ביזנס:
בל שייך להביק מלק למעלה כמלא גגה לש לע/ומשהו ולמע'
כשיעור אידך כ׳ן ו & ןתמ »  5 - fcfiwדי«א@ תזדמ *-
 pמלא יגול צמ ^ ספגדד©

הז* 3ווו ?Vfei

ירו

לולמ׳ד בשיטה עליינה יכ׳ן יכי׳ן פשישהבשטהקמתיס׳סמכל~ « נס 5ןהיא צורת  mp3זלדידיה נאמר׳הואיליואיצה סמוכה
 1לכותבם דשאר אותו משקו כדי שיהיי מוקפין מילמלמעלה לפר ^ ע מולדה אין קפידאלט&וקה פקוחה א?>  0פ שדינה
 • .להיזפשת |המ (כי«;&על ^ ימי5ל '• אמ גר* ג £ל ^צן.למצמיצך•
ג !עיץ^ 3וך '* עיךד
♦מלמטה יאם לאו פסילין
«נתחלק וסופןי אין צריך להניח רק משהו 4מש׳ס הקפתגריל כאשד כתבתי למעלה ואדרבא אייסר חיליהייי/י מצהע א< ^
מיהג כהנו הסופרים :להניח ייתר ממשהו סנ בתחלה ! טוף יבין לכקחלה לעשוק קגם  1bהארצו״כמי שעושין באוני״היסמ ^ i
תיבה לתיבה צריך להניח כמלא אוק ובין כל איתואותצריך שהיי צירה זג כשירה לכל הליעית פמז םכקבקי*תפיליןשלגו
 ' . , .הספסגליןלדשינהרמ/מצ״ל; :׳
להניח כמלא חוש ה שער ובין כל פסוק ופקוק יציק חלק מת ט
י שיהא ביכר  bmסוף פסוק־ ובקבל שיטה ושיטה יציק כמלא זל עיר הפמיסיהרציפג׳נריךלהייפמעיר בהמה גת 'ה? עוף
’ .הטהורי־ס בעלי הבתיס שכתב,עליהם סס שד* טעחא . V
.שיטה כמי שיקבאר הכל בהלכות ס׳קבע? בעי הt
 ' vלנ רעשה השורג׳סמק שלא יכת? ב שוס א? ת,תק לשיטהשזהו דמן המיתר בפק־כעי'’8כימי שפקכקי למעלה גב* תפילין(אפ*
רצ לתפילין שלא קהא ס? רה אחת .י• נאה ואחת כבנס ק  ,מן הנבילה ( הטייפישלהןיכיל לעשותן דתן המיתר בתיך ה? א  $׳
<{י34יפ «ן גסשזניף י .ב im p'> )7"mסי עקה"( ? *« «#שי׳ל*
וע
:י וכתיב זה אלי וגא מיהו דייקא לכתחלה אבל דיעבד אז שנזדמן
ארוכה בסון השיטה,ילא תספיק לו השיטה עדשיהא  .פעי ןצ* . .ונעיר של היימעו ' הל״מ היא יצריבין להמתמעוכד
' לי תיבה
לשק כמו התפילין<> א דקלף דקפילי״דלא שגי בלא ניביל ושיר
' ;קוכרח לנקוב חוקלשיטה מהר פלא ינקוב שלשה אותיותp.p
0,ל' ר ^ י/ג* כ לאםגידלאמעבדא  .כדיי גדיהיו לפיס לקשייה
לשיטה מ״הי גס בזה א ס בקבהאל פסל;
. .
' -לד* בלא בקבה אריפהשיש בה הרכה אוקמק אבלקיבה  .ולכריכיה לפיבך צריניןעיבוד לשמן אבל פירבה ■ דם•בלש ? גא
 pb6בה אלא שתי אוקיות בגין אל סג רק רכיולבהםלא  .חזקה נייקר פי׳מובחרימעולה לפיכן סובדי׳שק הדין לא היה
בדיך לעבדן שבאינ׳מעוב ד היא חזקה יוקרוכיי ן שמן ה דין לא
יבקוב בללקק לשיטה אפילי איתאחת© זכןi
היה צריך לעבדן סנ אם מעבד אותאיצה צריכה עימד לשח'
 3%ובקבה ארובה מוי אלאמרן .אלאב&רקכית .אבל
לעינך היגא דאיעשר גדאי קייב לעבק לשמן והיכדלא איפשר
קיבות הסס צליביןשיהיו כולם לתיךהשיט״ולקיצא מהם
דליק מעובדת לשמ ה  3»mלפמץ עלהיא 5קק < אפיל? עור
' בלל חון לשיטה אפילןא׳קאאת . :
,,מעיבדע״שלאלשמהחלהקבגזלממגיקקע ^ ן • רסללעשיק
לן הלפרשייתהלל? אעפישבתורה נ ' מהם ה 8פתיתתוהס
הבקים והדצנעוקמקלף שנם היא נקרא עיר ואכן הל* מ עור
.קדש♦ יה־ה כייביאך♦ שמע♦ והרביעי" שהיא והיה
כעיק (< ע< ק צייסמע ^ מ" ) :׳  .יכן מיער לעשוקן מפירי
י  $ס קמ? ע דיצה נהמת מתות בתפילין בהצו במ 7ינו'1ולעשוקן
 ,ב 1לןפת? תות ,דהי־מ שמכיחין בסין לכ השלשה פרשיוק של שליל שגסהוא כקרא ע!ר אע׳גדלעניין ט! מא חשיב כ? פר
 ,הראשונותבשיטה־אתרוב חלק ט׳אותיות דהיינו כדי לתיבוק היינ ג משו© דרכיך גראיי לאעילה והוי ליה אוכל המקבל•טי מאה
י• סלשלששצשאותירוחקתיליןהפרש" שאחריה בתתלתהשיטה .אכל מ* מ שם עורעצי־י?כשר לקפילין *.רש אימליס דאדרכה'
דיותר היא הנון למציה כי לא בעבדה מ עבירה שלא היה*נ
י כעליובהשזהו צ? רתפת(חסלךברי לכ הפג.סקי ' ♦ (אעפיישלע^
 .קשמיש& לזכר ושלכקבה;
' «אל יהיה לפר קדס שוס סיתתוחה& ת!קשבפ? פה היא® ימן
״' פקיחה לפלשלאחריה.ויהייכו כ&מתחלת.הפר שאחריהבראש ליו ייעשה של יל ביק אהד מעוראקד( לשל ראש 'רנועי©
■« עור אחד ייעשה כל הבתים שיין שלא יהא אמד גדול
׳_השיטהאבל לפר״קדש שאין כקב קנדס לה ; שלסדבר אין כאן
«מבימ כי זה נוילה©  ( :דגקכש־ק» יד ) :
 6 :.וססימן לפתיחתה מ׳מ סני להבמה שמקחילין אותהבראש
וה"למ פיהח מרובעים רביע גמור ארכן כרחקשיהיה
י■* .מיווה&פזא -פימן פקיחה '"לצליקקם<ךס,כש־ש :כפל שקודם ל©
 . , ,להסאות? אלנש?ןשאח1ל כל אמתא בריבוע אמקא
• להט׳אוקמקחצק וכאן שאין קודם ילהכלוס .די כזה * ולפי זה
׳ .קהא לפל 1היה׳אםשמועג"ב .צירקפק1מה -אכפי שבתולדיצה וערי חומשי באלכסון וצריך לרבע מקים מו& בסויס הבקיס
להיותפקזמהלמהואיל ופר/תמע אינה סמוכההל  .בקולאין כראש כשיהיו כל הד בתים דסקיתיהי? מרוכעו׳ייתד יאק צריך
בל ביקבפט עצמו להי? ת ממבע ובשל יד יהיה איתו הפיק
עקפידיןבפתיחק׳בקחלתה אבל בסופה אין מביחיןכלל חלק
מרובת ונס הקקרא והקפידה יהי? מרובעות אבל בגיבה
רק משיימין על האר ן בטון השיטה התחתונה ולפי דינםשיש
להסבקניה כשלש הראשומת שדינים להיות פתוחזקכתור גם
הכקיס אין להקפיד אס היא מקר מארק ורחבן ?uאבי ' ע ז אן
כקפיליןאס שיכה לקיים שלא הכיח חלק בסון פלקדשבשיט" מתמצה תמבעוקוא <כ כקקלקל ריביען יש אומריםשצריך
אחלוצה  piבפרשכי יביאך כשיטהאחמצה בדי ט ' אוקיוק לחזיר ולרבען אע״ג דק׳ל נכי ציצית שאס ניתקו ממימי הערב
עסולין ואפילוביןפלשתעלוהיה אתשמוע אס לא הציק חלק  ,עד שלאכשאר ג& יעור מן הקרן כשר הייכי דווקא בציני׳דבא)
כמיןהשיטה התחקינה לש לפ שמע פלט אנתמקוהתחיל בהן יעשו להם ציצית מ שמע שלא הקפידה הקילה1א כשעין
עלנהיהאס שמוע בראש השיטה עליונה פםולה שצורה זז איל עשייה אבל ריביע דקפיליןהל 'מ היא וכל שעתא בעינן שיה!
י& 8ע־ף ״* ♦ )■
^ מרובעין  < :על 0ימן*
 .אל נויתסיוומהנלא צורת פקחה לדברי כל הפוסקים אסאל
ע הלימ שיהיי שתיריתבין הכתים בין הרמעיתזהיימדייק"
®הקתיל פליהיה חש ממוע מאמצע השיטה והציק לפניה חלק
׳ לעיקר מניתן מיהואס עשאן מצבע יאתר כפר ( מגל %
פדי < אותי וק .שוה,ו ציית סתימה לדברי הרמ״כס יכן נוהגין
ל׳גמגיןג  >:יחרק שבין בית לבית צרייך שיגיע עד התפר
אפילי לבקחלה בכל לרצוקד״שמעאל' שנוהגין לע פי הדלבם
כיהגין צן רק כמן דהייכו עד הקיתירא ואס לא הגיע כ&ר יהיא שיהיה כיכר
1ל בכל מכהגיהם חבל אני כארצות אלי אין
המרק כדי שיהו ארבע ראשיה כראין לכל:
«כתבת! להתחלה לעש׳־ת פקקה דהיינולהציק ט' אותירבסיף"
 .ער׳שתעולהתחילפר' וקיה אס סמ? ע בראש השיטההעליונה מא אירך? ריחב הבתי״גס כובהן אין להסשיעי ' לא מןהתיר'
 .ומיהו גםכמדינות אלו אםפיכה בוהיה אס ישמוע ילאהציק ולא מן ההלכ׳רקכלא׳יפול לעשותןכפי הכ?י הנראה בעינייI
פר" שמע והתחילפרש" והיה אס שמוע מב &*ן של תפילין לה ׳/מ שיעשה בעור הבת־ס של ראש כמין
י/לק ט אותיות בסון
.ם* ןבולטקמקמטי העיר א׳מימימ (א׳משמ^ ואית שהיא ׳
באמצעהשיטההעלי? כה אחר שהמחט איתמק חלק באותה
כשיטה איןלנו לפוסלן לכל הריעות דהאלדברי הרמ׳בס נורה לימין המציק שלג׳לאשיס ?שלשמאל המניח של לראשים ( אס
 .היפך־אינםכפסלים בכך  :׳
ו קיאצ? רק שקמה ממש נכן דיצה צהיגק ולדעת הל׳אסצורה

י ב  U 4מגרק יז

ו׳  .י

Nk

לנו « התכלת הליכותחפיויץ
מג מרקשל ה 4קנ  .דהיינו חודן של מטה יגיע דע מקום
 ^ ,העפר וכן היידין שבעיולשיצין צריכין ליגע למטהבשולי
לשין ולא ימשוך הש׳ין הרבה למטה 1אשנסשוליה ^ ןיהיהנרא'
על התער * יש נלעטן טעס לעשייתאילו .השתי 4כין שיהיו
אחד של שלשה ראשים ואחד לש ארכפראשי® היינו מפנישיש
לכו מסיני פט מיצי כתב האחד הוא הכתב שהיה על הלוחוע
והסט הוא הכתב שפיה בס׳ת שכתב משה הכעב שבלוחות היו ;
אותיותבאויל והדפטתבאבט הלומות ^ « ( :ער * תינעל
פלומוע>
(לשלשה ראשים יש ארבע דפנות וזו היא ה 4ןלש
ד' ראשים שהכוונה שהקמטי׳הס הדפכועזהאויר שכיניה הס
גוף הפ׳ין במ ו שהיתה מוחות .:
( ולעי !«  wיךפימיו פ&ני
יולין שכסייןשיגיימעלשולי « שין כבחיכ/ערד׳לתשה 6לא ׳פיו נוגע*
ממם בשולי יש׳ין כלי שמ«אדומי»לסין ש«יףומ שבלוקוין)
והטין סל נ' ראשיןהיא כנגד הש ין שכותטן בס׳ת& מף ה ^ן
היא מלטת בדיו יזו היא כזונתהש״יןלש ג' ראשים כפשוטה
פהקמטין הס גוף השין והטע׳סביתבי דווקא אועה 4ן כתפי 4
לרמז בהס מטין הימיס שאדם מטח בהן עפילק כשנהשה®
נ' מאותימיס מק מן השבתית שהס כ׳וד' אוה׳ימיס^ ס שהדי
טבתהלבב אס היא כסדרן היאשכ  ,דימי׳ומלאה שכה* ואע׳פ
פיש 'יט יועד פהרילפמועהס^' מן קעורה דהיינו מס א' מ־׳ה
וז כ ויום א' דשיכועוש׳״עאז ' זז' דפסח יא׳דשכזעותמ׳ת לרוב מו וירא׳וי& תנל בשתכטפסליןיכן לאש הקזף דהיינו עמל*
אפר' פונה והוא שיפנה ראש הפ׳לצר ימן הקורא שאם
יבאו שכיס או ג בשבתויזבלעז עס הפבתות י דא ה« סע מעט
יבא לפועחן ולקוראךהמ מונחיןלפטו כהלכק -
2
ששס ההויה כא״ע ב״ש הוא חצב׳׳ן ולוא גימ «'  14ועל זהאנ 4
מז ודמק־לכתחל׳צריך בשל ראשלכותבןבדקלפי׳ולהבטפ'
«ראו כל עמי האקכישסיי' נקרא עליך ואדול שהיא שין
^ .לב ' בעיסכפ( לאמללכעוב ( המלט; יפמ בין פיטן
•בתפילין כלימ׳שלא יהא נראה במקקר ה>0ני | סהס גימטריא
זאמררבי עקיבאטש גגעפי שתיספתבאפריקישעי© הל•
•ל שסס'  ( Iעייןסימן כ! טע׳ף יא« אימן ולסעיף5״כ
עור)למטה  Vוארזליכוליכתבספל ד? עורועדבימס בד בעיס גסןכ
יוד עיתורא דתכילין הל' מ ומהו תיעורא סיישיס
דב ' עוחתמופלדין Ypולזכמן בקעיוטך זפרק אמל אמרתי־
לכשו׳עי הכעי' ונראה בעין דף לש גשר הכקר׳תיעירא:
לך ולא שנים לשלשה זכלובועמדלא כתיב וגזכמכוע בין עיניך
מעברעא דתפיציןה ^מ זמהומעברעאהזאפכור העיעזרא
הא כיצד בועל ' ־ ז
מעוד אמד וה'
יהא ארוך מצד אחדשיעשה ממכו המעברתא כיצד יעשנה
ימתבבה משטצדדי' שלא תהא רחבה כמו רוחב ההיעורא כדי
הכיס
שיהא ניכר ריבוע ההיעירא וכאותה מעברת עוברת הרצועה
והטחס מדובקיס למטה והכניס© כך לכתיס כשירה 7 .לזכ1ו ן
ועל שסכך נקרא חעכלתא נסצתעיליןשלידיפשה תיתורא
כין עיניך כתיב אפילו זכרון אחל ובלבל שיהא הושאל מפיח®
ומעבלתא י וכה יעשה אותם יקח דפוס של עץ שיהיהמרובע
כין פל ביע וביע שיהא היכר שהס ארב אבל כשל די אין צריך
ריבוע גמור באלכסון אורכו כמו לחכו וחוקק כדפוס פלשה
לכותבן&א לב הפרשיועכקלף אמד זג׳ללןאקדמפוק לתחלען
מ דלן כדי מקב
הפלשיות כדי שיגיב הקרין שבין סע לבית וכורך עליהסשער ומתןאזתט בביעאתד דכת־־בוהיו לאויב
למקום העפר
כמו
שכתבנו ולוקח עור דק מבהמה אי מיה
לע ילין אות אחד משמע מיהואסכעבס עצד׳קלפיסוהכית"
טהולוחרככו ומלטיכו במי׳וכעכו על הדפוס
ומכניסו
כמרינ״י
 :סביתאחד יצא ואין צריך לדבק » דהא מ 'מ אזעאקד היא פיס
עד
שיתייבש ויתקשה ובעודו לח יעשה כמין  4ןבזלטעמקמטי vבבית אמד מיה« מצוה מן המובחר הוא נסכןלדבקס־ דכשס
לעור אמתמימיכו ואחת משמאלו של שמאלו שלוא ימין של
שיהא אות אמד מכחק בן יהיו אות אחדמבעניס וכשתדבק©
לקורא פ* ימין העומד לנגח יעשה לה ארבע ראשין ושל ימינו
ידכקסבדכק כשר יון המותר בפיך  :ימ שאין ל* תפילין לש לי
יעשההל ג׳ראשיס♦ וימשוךהש* נין למטה דפ שיניע חרק ה 4ן
ויש
ול
עעילין
לש
ראשעשויין בד' בעיס אס הס חדשות שלא
!עקעיעו לע מקו׳ התער י ואחר שיתייבש ויתקשה הפור יפה
הניח עדיין יכול לטלזעעור אמד על אמעמהן לעשותן ביין
על הדפיש יוציא הדעוס וישאלו כמין ארבע בעיס ואח״ב יקת
אחד ומכיתה לע היד מאין פאן מוריד כקודש כיון שלא הותנו
מעזלס
בראש
הזמנה
לאו
מילתא
היא
ע*ל עב וחזק לעשות מחכה התייערא בדישתהא העיתורא
אבל בישנות לארעש®
עהוקזק ותתקיים בית מושבהתפילין ותופלן וריבועןויכפול
ןכ מסוס מעלין בקודש ואין מורידין בקודש כמו יעבאל
&ב
מ״ב בע׳ק ■ :י■
אועו העגר העב לשטס דתעוך בכפל העליון כקב מרובע כפי
ליטע לבתי® ויכניס וב הכתיסוהנשא ' בפיר הדת של הגתים
יומ א® צפה הבתי׳בזהב הל״מ שפסולה וכן סא עשאן מעול
במ  3הד ' לוחו' יפשוט אותההכה והנה ביןב הכפלין לש הפור
£בהמה טמאה פסולה שאינה מןהמוער בפיך  :ואתר
העבויש |לוקחין עוד חתיכות עור מרובעות כמיתעור העב ,שהכניס הפרשיוע בעין הכעיס יקת העור העדויעשה מ« «
הכפולה נמטתין אותם ג״כ כין הכפלים צלי לפשותהתיעורא
התיעול' והמעברת' בדתלישי׳ואחר שעשה העמער׳מרובעע
גמורה ארכה כרחבה יעפור אלתה:
יוער בע וחזק ואח״ב עופלין אות® יחד והוא הנקרא עיתורא
ומאותה העור העב יעשק נס כן החעברתא ; ולתפיליןלש
« mוהל׳מ שיהיו התפילין כעערין בנידי בהמה ומיה טבורי ''
לי יעשה דפוס אחדמשל ע ] ארכו כרוחב הפרשיות ולוקח עוד
אא דמנו' ק המובת' לתפור כגידין של פורוסעמ׳משו©
קל מבהמ׳או חיה טהורה מטובד לשמה ומרכבו ימרסיבו במים דמין עגל הוא לכפר על מעשה העגל ואס עפר בגידי בהע®
! ^« לע קדכלס עד שיתייב׳ואח׳״ב מוציא הדפום ויפאר הבי
פמא׳אז במוטי פשתן או בשאד תועיספסולין:
ע ^־ ועינה תיערא .ותפכרתא נדלן שעשה כשלאל • גאת״כ
<וע׳ק מ«{« ןש«גיףל ! )

יגלול כלהעדשה משופה לתחלעה שאס יבא לקרוע מעיכה ft
יצטרך לפותחה כולה קודס שיתחיל לקרועוזה( ביי להן* והל׳י*
הוא שיכרון עליהן קלף קטן ואס לא כרך לאמיפשיל ,בכך זיפ
מקפידיןלכורכן בקלף כשרלכלשהואלממע עורעיזיאיהמן
המ ות בפיך * ( !עייןנביויךאעיף ל! ( לקק & -p>mטעיף  j׳ פ
זהל״מ גס בן שיכרון עליה צם שער בהמה(«* ־ה הטהורי׳ונהגו
צדהיהשפרזהשלענל כדי שיזצור מעשה העגל ולא יאשא פזד
ונס ש־היה עצות תפיל* כפר' על אותו מעסה אסר לאא 5טהלמ
ממנו ואסאל מצא לש אגל בורן בשל פרה וא סל שור שסד מימ
ורוח׳ן השפר היטיב כעמלה על שיהא צקי לומר ננקה אועכו
הן החטא ואצו כוהגין עכשיו לכחך השער ב ל הכלשהואת׳כ;
כורכין עליו קלף בשר ומוזוין וצורצין פליז שער ואין קפילפ
והצתחןהשערהזל ברין שיראה קמ לבתים ויש צו שוד ועיין
ברק״נט& וףפרשעבא:
הה  .וכשמכט׳הפרשמתבבתי׳יזהר סיככיסכלפרשהופרש*
באופן שיהיו זקופות כבית כמו שמכמידיןס׳ע בהיב!
דהיינו שיכניס גיליון העליון שזהו שורההעלמכה עמלהוגיליון
התחתון לצד פה הכעיס שבאוען’זה כשיהיו הוכקיס לע רא#
המציק יהממעזמלועבביע® :

■i !f

_%

נפיפך נלו יקנהת7ס גידין מן סגדם .נתפור כהןדשמא

מכקמה שתאה קן יאע ' ג דרוכא מהןרין הוו לקו כקבועין
ופל קבמעמחנה על מחנה דמי ועפיקא דאוליי־תאלתומרא :
ג <לסי ^ על״קפעין> א׳ ; ) ,ואס אקלרגילין ינ <לתע 5ר אותן
■ שהן ממן׳ עד שיהיו לו נידן .
״במ 5מין ?ענ ? י{ .מן ,ה/קלף תככי
נא <-הל ' מ שיתפזר אותן' תפילה■ מרובעתוכיכד מגפה שתף"
®תפילה מממת תתלה תיבע עור■ קחייןודא מלמדיה

־י?

• 3קכ מרובע מק?®! הכמתהכתיס בריבוע גמ? ר*2p' p p7?p5
הגתים בארובה צדך שיתקן מקוס קתפיל שיהא בליבועייק?"
©יעשה 'ר נקבים בד" זויותהאמכה ד& רע מנקב  .לנקב פועור?
פוהכמנקב צמבירו עד שידו הד" נקבי© שבד הזויות עומדין
לע קצב אחד וכן אלפסוק ציין שיהיה בדבוע .והוא pfm
.מחוגה רעשה פיגול על ד" הקביס שקל ",קזומתאסיי -מצאשלא
עבר היקף המתונה חוק לאת־ מקם או צפנים ממנו אז ־כיל
סאלכמוק במיה לאס ׳מצא שעבר קוצה לו א?פל  -דם ממנו ידע
ויכיר האין אלכפונן שלק דקזור ליפין עד 30א יעבור סיבוב
®מחוגה מא ' מל" הנקביס יצא לעבי© ?אל לתק וכשימצא הד"
כקביס עומדיס כשמו• אז מנישה הל״ימר ^ ועק מכולניס מנקב
לתבירו ובאלו ה/ 7שרעומין יעפק קתעירק ואז תהייה מרןעעל
לבן יש לו לעשותבריבוע הארובה ובריכ -ע
^ם1ן כהלכה :
התיתרח לבסותקריבוע במחוגה בריבוע זויות כמו שכתבתי
► ואקר שהכניס הבתים באלובה יפיס קלף א׳כשיעזר רותע
האמבה לכסותפיהס 3pפרשיותלמעה*?!* עפה שלש pppsp
©כל צד שיהיו בק הכל 'יב תפירות■ ואס פי תת או  fmאיכן
ענסלותוס התפירה יהיה סובב משתי רוחות וקבלו קדמונימ
1ל שכל קתפירו׳יהמ? 1» p1אחד פלא .י  555וק התות וטעמ״מזהו.
צלי לתפילין שיתפרס בעמן אתד ולא בבר \ תימיןוירא? קפדי©
 p7p .לעפותבראשה ובסיעה מיהו מוק״לכתתלה אבל בדיעב"
אינו נפסל אפילו גפעקה התפירה ,פעם או שתי© אבלא©
נפסקה בל מקזמותפשולה וצייך לחזור ולתופרס מחדש ־.,
ויעביר התפילה בין ב 5ביתוביתכדי שיהא היפר היטב בק
י ^ גדלת כל בית וביית ושתהא העור ש^ין כבתיס מח ^ רתיפק
עס התיתירא ולא תזוזמ־ -נה:

מבתיהראפזהאצל^
א אססינקלין! קמרשלפטפתיס
אפהתפיציןקדשיס פשולקמפני ׳שהעורגל ? היא .ופק|
כמקלקל ( אס ?  pישנים כפדרשקמן סנתיי/זנל נרקמיונתחזק*
קיטל? איןמתקלקלק מקל אע? פשצקרע־עור׳ הגתי״והו אשלה"
3p1aw$׳  03?0'pppקצת ק הצללם קייס ואיזה הס• תד&» פ
כל זתן שא® היו עושכיןאוען כעור קרצועלת • קכיתתתעפע
,ונפתל? נקראתדש אבל כל סאק כעתקי-ן כשמושסין בעורן•
נקראיםי־שצים? ו1א איפעא פ־שט״יפסולין פמתקל?}לי -ן 5נקר : %י
מקלמפקימשקלפאדשי® פהעורקוא -תזקפשריס ל״ש להתמיד
כדברי פכיהק (אם נתקלקל( שבלס זסצולא ' כנגדזה כגון ראשון
ןש{ 8שי צשריס לכ׳ע שקקאל תקדק  ppתכירו.׳• ( אס נתקלקלו
נ ' כקי׳ס כפלעכיק לפוליס שאי איפשל למקיים• :
* 3א פקדי! כן ג*כבג *  pwpkעא 0כפשקי מילptrpstpזו בנד זו או שלשה אפיל? ? 3שלא ככקדווקדיאלו פתילין ־
בד׳א בתדפיס אכלביישני© כשדנו כל \m ,שעור אופב סבתיס

־ רךסשגסב %א~ איפבא & PWפסיולין  .כתדןישקפלי©-
מ ftp&pדלעיל 3טוב לתוש לש תיקI
 .ן ועודהרצופו כיין שיקיק מעור פהמהתיה ו?ןוףהרהוריי"
דמן המותך בפין' כע״נבכל מלאכה שמיס )? < ל pp
ל־ ב <9pף <fl-,לקקשלק*' pjעו  fא ' ? > :בריןגס .כןפיהיד
מעוכד? לשמן כיון פעל בל פני" נרי5ין,פיב?ד ה? יעיבוד׳ןמרן
תפילין? בעינן לשמן פיר3תפילק עצמן?ארלוענת .כשמגן בין
עשאןמעוד ניןעשאן מקיף שהבל נקיא עוד* והל״ח שיטו
הרמפות שקורות מבתק אבל לצל פנים יעשה מאתה צבע
ככבעכוקאדרמו•
י &ילכ? אקמאדוסיפמא יאמר?  &.מףס תקפין
י' ׳ ? הואנסקיי ל??זלז־ללתפילין ן
ך וכיון פצריכין להייתהתירות מהלכה צדךpwe .יש׳־ |
לשמן ולא ישתירס גוי ואס קושחלו  hמי עהללותמקשאין-
עץלעור‘הביעה שמפני מאק כמכין להיות •סקורילומש.ים1 4
הלב ?1א ממס מייואפ«"אס׳לא -הוממדו כשיותלפי־בך גס א 6
הושמדו מ) מי כפרותשאק תעש ? זה,לפס מלך ^כ; 4ן■ :
ה י מד כת" וקשרת א? תסלאות וגו" וצא כיד .כ וקשייו' בקמץ
 .תתי/ה&ו שקו׳ליןון נוכו? ליחיד עמו מכתב את /בשבתן<
במתך וצו׳ולא כת״כ ?3כ-בשבת.כ"?; בקיכס דחל שיהא קפירש
 ppp ,י׳ליתועה■&לימה־יולא פשוקה וקשורה5תפורה  .י על
בע  .ואתר בך ייפניס הרצועה תוך קמעביתא וייעשה קשר של לרש זההקש וצי? אמרואל< יוד כל.הפלש־ היא לפון רביס מד
הפסוק הזה וכן לפ הפסוק הזה היאלשון .רפי/למה לא לר&והו-.
 ,תפלין שימד? ד הרצועא סביב ראשו5מוש  :ושס בעטין
■/
ש׳שהיהלהסילאללדרוש{למדת.
אכ ^ר פירשתי .למעלה?  rשה הקשר בשל ראש ג^ כילפס ועיכיע♦ ועודש ^
ורשב לע מקומה
בעין דליתל׳ילפיהא בלאק׳גחזק כירן דל׳־תוכןיעשה בשל  tאית־ס תא בגיל כיון שאותו פסוקבעצמו מפייס בלפון יחיד ..
יבפ 5ג « עוללעשות התתוראלמעברתא יעשנה מיובאת ועוד שהד לישו גס 3כתפתאע? פשהואבק/ק ככהפרשיו־ן,
!כלוי -ירה ובאלכסונהומטין התפירותג׳ לכל צד במל בשללא® ועוד שודאיקב '< ק מתרמשמע ; לשין תמימות מג© ?/ל בי בן
וייפור הרצועה במעברתא ניעשבה" קשר ' .שתהא הרצועה אומרים כק׳מקאישתם < ועולב 9לא■כלוב שוס מע  .הוכתה זו
יגיגית־קו להדק ? גזלוהו? בסיף 5ורטעתצל הקשר יעשה קשר " .שכתב מכ? תרקדרשו ר1ל זה הדרושפמשמעמןדולש־ן* ומת'
' ,יודלסאלי®׳ • אותי -יתפלס ^ הע הפ^ין שגפתיס ש{ .
יפר & ראשלד  5ש ? ד*3ת< ה* וד רגקנריס הס
עמו ה ^ נין ןגבתי״להשלי״סס«! ל?^70א ק׳ב תו תכין
 3־כ
וע״אצלקקשר שיהא פראהכצולתמד יזהר פלא
*  ?mהקור עד שפושה הכינין שבבתים ואת*כ יעשה קשרשל
ו־אספצורתל  4ווא < כ  %וד3פל יד בדי לעפנתהשם של שא
עסדריאותמתי? נצוהגין צהעכיר העול על הבית של ידי למחע
מזרוע ומתמפלותב הבית ומקגין כן לפי שתפילין0יל יד קן
הבגדים ומתנדנדין ppp
ומתקלקלד
!בנמ ^
מעצילין סלמעה עליהן גמזק[ ד. ,׳.

וכיוביוס והיה ^ עשרלומ" בה© הוכתה דק׳יק* על ^ .השבתי1
להם תמיהיי מאד תעלת שלא דקדקת© יפה בדברי כלפ״זו י
 לירד לעומקה וליישכה לע אלפנה לכי עשוהק  ..וזה סהלי יש;לדקדק בה שהיא מתתלתבלשק וכי© והיה א© שיווע תשמע?•
ונו"&ה? א לשון רביס׳ וא■ ע ודאי מן הראוי®נא שכל מה שיבהיון
 .מזהיר בפ״יזו אתרי  pשיהיה ג? כ לשון רבי© דקאי הכל על אס'
•& « ועיושמעו וגדוקהנ^ לה 6מרולבק וגו" ואכדוןסמהרוגד•
נשמתםאת לברי עדילמדין ^ אותס  "mהכל בדן פאת ' ׳כלשון
רבים  -ותב על כל מה שבא בע זן בלשון ית« ד בגין כשנתן,
בביתן  ' m'üעד 5ב& עידךיפ לתמוה מאד  .למה שינתה כתורה
בלשוגדהללולדב״בהסכלשקיחידביון דכ5ל ?ו .קאי עלתתל< ן
■ לעת^דקלוק יפה ועמית הןא
הפ■ פהואלשוןרבי"; וכל זהלפי•
* * '' ״ ‘ &  { 1Pי  , 5Iשלכל זה כתג? רזל עומק עיויס^ נד  0יןא

י־ ־' r:־ .a . T

ןיבח 8התמ*ו  /הל׳ב 1תתעירי ן
להסמזהלפי עומק שכלם הלחש הזה שדרשז ממלת ( קסרתס
1:דהא קמילה .תמה עצ הליך שיתבאר בע^ה • מה יכ המה ראו
סג תאה?.התמיה הזאיעאעל אחרת ייישט אותה בשכל© הזך
?אתל( בדעתם לפיחשפשוטבפר׳ שכל מה שבא מן ההבטיוה
(האזהרזתבפ ז? והלא .ממה שלא הוזכר למעלה בע' שמע ראוי
הוא שיצא הכל בלשין רבי מקום לקאי כולה לע תתלתהעשהיא
להק רבי©* אבל מ מה שבא בע' ז? ממה שכבר הזזכר בפר׳
׳ שמעמוד הואשלאצשמתאתלשומ ממה שבא׳ כבר בפרשת
שמעשהותתלה היא בלשון יחיד שמע ישראלוגו' ואהבת 5מ מ׳
?קאי כולה? לע שמע זגל ואהבת ומ׳ולכןאל שיעה הלשון בת'
מממלת בשבתן עד ובשערי'* ומתך היישוב הזה אפר לרוחב
לבסאל הוצרכו לכותט מרוב כשיטות! כעיעיהם♦ היה קשה
להס בתלתוקשרתסלמה שיכה אות? עב זו עמ פל מעלהלע
שהוצרך להועיףמלתאותס • ואס כתב לב וקשרתםקב ^מץ
כמו ב < שלמעלה אל יזיה צלין לכתב מלתחותס זחייתר זה
דאותס דרשו שצריךשיהא קשירה תמס ( אגב שהוצרך לכתב
•גלתוקכיתסכס/ול ©( צק־לתייסדברמ ג׳כ לאית לע ידכם
ובין עיציכוגו' (אל היה יכול לכתו' ידך ובין מיציך לפי דקדזק
©לשון• גם במלתילאדתוגז'אל דרשו כלום אע׳ג שבא במקום
ושכעת© זנו׳ דכחן שחנרךלשצית הלפ 5ן מזשנכתס לולמדתס
ללרשס מסהוצרך ג^ כ לשכות הלשון יחיד ללשזן רבים* אבל מס
י שדרשו כתיב׳תמה מוכתבת©אל ק הק״מק דדשוהויכ ה-ד^מץ
אל לדרשה באה לק לדקדוק הלשון דקאי לע הלבריס שבפסוק
הקול© ( אדיבה לכ היכא לנקוד כשהגזל דרשזהו תמהולקתת©
לכס דלו לבלד ש! לקיחה תמה ועבדת© עבוד ת מתנה דכהציס
דרשוהו עבודה תמה כע׳ב דיומא וכן הרבה • אבל מה מדרשו

t
באופן פיוכלקורא השמד לקראתהמטמלקח׳ אותן כעדר

שהם כתוכוח במיה דהיינוקי*שמשמאל( של המניח בטין
•התייצוין שהוא ליחין הקורא ואתמו (היה ט יביאן בבית הסטי
(אמד( שמע בביתהפלישי גערש״יט® אםשמו ע כבי׳הרביעו
שמא עט הלויציןלימי) של התנית ולר׳ת  pהוא העדר קד*
משמאל( של המניע (אמרי( ( מה כי יביאן ׳בטין המט כדלע*
אבל בשלישי והיה אם שמועוברביפי שהוא חיצוןש מע מימן
לדבר הטיעלהדדי■וסניהשי ^ דהיינוקדש שמע ובד חרןאע
הש״יכין שבבתיםוכן ה3א השדר כשל יל למר כדאית ליה«למר
כדאית ליה והעול© נהגוכרש׳ 1יהרמב׳ס כפדר שהם׳ כגעכי•
בשרה ואס המלין הפרשמת צבעים של ראש או בשל יל למר
בדאיתליה ולער כדאית ליה פפללין
%
פ ,י ( לפי שנחלק( בזה נאיבי שלם יתעיל* שלאילל ©®ילין לאלו
ואמת חכמי זלמקוסשי בראש להדיוט שצי תפילין! כן
בזרוע לק בהג 5קנתהרוצים לכהגגמיע חסידות• ריאת « x4

(מצהגפכן בשאר ענייט מהניןלצאתידי&-
ציהםועזי& ין להם
שחי זזמתתפילין כשתי הדעחמניחין סטה® יידיכקבהצתתן
שבאותןשעשדי) כתיקונן אליבא דהלכתא בהן הוא מצא יל*
חובתיוהאחריתיהין לן כרנלעות בעלמא ( אין כאן! h vwr
תיפי 40א כשעושהקמש בת* ס יואסא״צניומנ לכימהאג »©
1.
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פצאו מן הציביד בשעת V7ptor ©"pל כששה ■ אמדמג
אמדזתואע׳פשבאופןזה יעסאהכרכעל פלר^ תוא־־ןהצטד

לע וכתבתם בק/ק כתיבה תמהאייי! לימוד גמור4א אסמכת׳
בעלמא הוא5א .גאל ייתור לשון ולא שימי לשק לזה לקמשמעו'
מהנין  pאין קפידה ט הפרטת ע ?45ל&תיהן ואין
לור&ין בעלמא פגי י (היינו משוס דעיקד דיני צורת אותיות
איבס4א מהלכה למשה מסיני ולא מקראי דישוש •? 4תשיבני הלאפוצות וסילוקן בקרא הפסקה ציין שעוסק כהןואינו פ1ןש
מפסוק ( אספתלגכן ןג;מ' שבא בלשון יחיד 5אע ינ שלא מזכר י פד שיסיח השפמתאו יפשק והוא © ׳ביותר יסיחרי %־וחלה
(יברך עליהן כמומשושץהציבו  Wעליו דע אחר € fיזי 0
םל
בע'שלמעלה * דכבר דרזל שזה הפסוק מיירי ביחידי׳ שבתוב׳
®אין עושין רצונושלמקו׳כמ׳אסי׳יש בכםיחידי׳שאיס׳נדיק׳י (אתר התפלה יניחלש ר* תבי! אברכס (אס לפי כיקפו שלא יהא
גמורים ולא זכו להיות להם מ שרתי׳ יזכו לאסיפתתב! אתם h
כמעיד עמתשקל■ בעצמו כשקרא בתיולה קיש כלאלתפילין
לש
ל׳תדשמא
הלצה
מצ
3
ת
51
יחזר
(
קרא
נס
כמל
ר״תשמע
■
והיין
עצמם״ .וליש הע מיידי בצדיקים גמורים* ועיין ריש ׳פ כיצד
אס שמיע*
)» V ^^ 9Vf0 »* S##ü
 .מברבין* כ׳ל י לעינך אר1ל אם בפסק! הרצושלדןלה© תקני
נ מ'מ .לא יעשה כן להסיח שסי זוגי תפילין אלאדל שמזקמי
בקשירה או בתפיר׳ בלא כשכפפק הרצועה מק שמקיף מחכה
 ! ,מפורסםבחסידות דאל׳ב הוי■מהרא דסא כ* ע מהנין
הראש או הזרוע שהוא עיקר מצות קשירת תפילין דכתיב
כנ $5 %ד השלתו כתבמאי שנפלה בימה שעל קסר יחזקאל’
וקורת© לאות לע ידיך והין לעוספותבין עיניך כלומר די׳קא
הבא  hקשיל״הראש וקשירת היד בעכןקשיר תמה אבל התלד הסבי ותצאי מס תפיליןישני® מאוד והיו כסדר רשיי נהר׳מכפ
ינמכה ומהשקשר ® ביב הזרועשאינה .מן המנוס אין תפירה .והנזהגק כשתי התפיליןשכתבנו גם כשכותב אותם סל ר '&;
נלין נכ -לטתכןכסדד שסם כתובי ביעל כחוליה (ללמ׳כש
וקשירה כושל כה*
דא בשל לאש לכ המ שתלה ממנת בצד
שבכתיבה הכל .ימדיספצרין■ לב 5קת בסדרן ביתרה לפיכך
ימין עד השבור ובצד שמאל דע התזה וכי  koיד לכ מס שסביב
©קיטר' ועול לב שיעול שימתת מן הקימר' על אצבעהאמצע .בשל ידשהם בקלן אתל יכתוב קדש וידה יכ יביאך(ינייו חלק
וגם כדי שמכל לכרוך ג' פעמים ® ביב האצבע■ אמר לקשור
מקום פרשת והיה אס שמנע לכתוב שמע בסון הקלףואת׳כך
(לתפור אבל מה שק© ארוכי ,יותר על 51השיעורים כמי שדרך
יכתוב ( היה אם שמיע לע המקל© שהכית חלק דשדר קבקתן
בבתים בשל יל סל ראשקש הס
■:
קעול® לעשותן אמןהוב׳כמןעד המילה ( ללורכ• כמהפעמ* י
ל (לאיציח ב הזוגות בכי« אחדשקרי ©* כאחתמהן פסולק'
®ביב הזרוע איןקשירה? תפילה עומלכהפ * אא עיד דנם
והוא כמ 5קול( אסיר לתתה בכיסלש תפילין ( ו <ל פ״ון
תלך י^ ישריהלל! דווקא קשירה בוסל מפני שאין כאס לתפילין
אבל תפירה.ישרה לנד
פנים 5׳
^ 3Vין ג ; )
אלא יעשה שבי כימין ( יעשה סימן כפל כים
לאיזה
הוא
משק
*
שלא
יק
לש
זהמה
•
(
להסית שתיזומתתפילין'
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להסלד בתמלב '  nיראה לי<! 1מ ; וד
על ראשה בזז :
לציצי׳שכלכסל' חייב בהן לאגבהמיכי׳בלולב
איור ואיגל דלמה
קתחתלכה הנזכרת .מקבלת מכל ז ? בטין ללקשלש  &#פלמצ* ת
|מח ג'כ הפלסילפבתפילין ליס להחמיר פלאלהל$ףי כלל ;
הנרמזות כג׳התגין* להדכקלת כ1רל ^ זתשהיא מהן י? '־י! די1
לטעם השיפל  $להצמיבלת איני אלא
ינמהן באתללתלהתי*
rh
שיה ' יכיל נכתלב אלתאקדתשכתיב בתות 'זלא יצטרך להרחיק
א גהגל השלפרים ע* פ הקבלה לכתוב בשל יד ! שימין יכל
דליתיסיה נגה אריך לרגלהקצר ( לצד
א« יגי האתמראשה :
פרשה לפרשה לבשל ראש ד ' שימין בכל פרשה לערשה ( אס
ימין יהיה צ( עקב טלב שלא תהא כראיתכדיש ורגלה־עשוט קצת
עינה אל פסל ואללק דאשיהשימי־ן דפל יד וידבר■ את המס
בשיפוע כצגד גימל לעלק׳ן לצד ימין סלע על פניה למחיאת!
(השלד כתחלצה זל יראה
מצאיס לתתחג ההלאתלרת♦ בשניי ' גהיה -רחס׳בשה לאמור כי עיקץ״לא יהיה ארלך כזל:
שהית דלמה לתתלנתשני לוין סגלרין זל כמלך זי העקב ראש
אחת של אל להעלקן ראש של ליל שפייה להמלז צלע ליסלד שהס
עיציבם ביתך לכפעלין להלל הן לאשייש « ק של ראש לידבר מזה
שני ה? אן המכריעים לשכיהס נין ל ברתמלזלבדיס למאלקדין
הזאת זה* שציי׳להיה לבל פטר■ ממור ממצרים מבית• פל פטר לצפי § הס משפיעים לפלך דה שהיא רגל הד ' שבמרכבה שהיא
דחס היכלים " שלישית♦ 0תעצכםןלבכיךעל • רביפיפלהיה
ה׳א ?היה כמל ד ' רק
העטרה למלזיס גס הס בל׳יוהמ* :
עשב לאתי
שהנקודה בתלכה דלמה ל ילד מהלפכת תלויה פה לאלפה כקללה
לא תייגע למעלה בצגה ללא תהיה סבקידמשלכ ^א תהיה למעלה
מדקדקים
בראשי השיטק  (bאיןכזהריןלמשציןכאש ' יזדמן לאין קפיד ' :
זק ( למסה עב מעט עקימה למעהלצדימין ללא תהא הצהידה
רחלקהתגכה ילתרמעלבי קללמיס זלאתהיה שחלפה לגג עד
 bדיקדוק בתי
שאדם כיכלגי לא־יובל להכיר היזללק שפיכיהס ברחלק ד׳אמלפ
< ילא תהיה הגקלדה כנד אמצע הגג אלא תהיה בצל שמאל נגד
שלן הגג למקל קמן לצד שמאל למעלה על פניה כזל:
ככרידעתאמרס!ל לע לכפכתס שצריך שיהיל
. fr
האלתילת להטלד בזאפהתיללצה יראה לי שמולכה שתמלכת הה*א הזאת
כתיבה תמה ר׳ל סת לשלם בגלף אקדללא א לתחת שמילת מגלה ומבאלתפלד תמונת היל* תר 'ל הרמז שהילד הפתפיה
»מלמןתקק חן ה <א והקציף קב 4נל בהן שצריכין להיות מללקו'
הנזכרת שהיא ־העטרה היא כלללהומאיחדת כפיך השבי לדן
«אמדמ(׳סלד פלא תיגע לאס נלנעתפסללה כסלד האפדלג עם
ואס איכן קלוקלתפמוליןוכמו שיתבאר בע^ ה ♦לעפה אבאר
הלללב שהלא באחדות עמהס לא פל למלה© באנודה לסמי שי ,׳
תא תמלנתן על סדר הח ב לכל התמזמת יש בהם  mעלפי
הקבלה* אלי ף תהיה כקלדה העלילכה במק 'ילד חולק  fקטןעליה
הלא סלד הפלס למפלס♦ אל פהיהכגבול'* לצד ימין כמל ריש אך.
ויהיה פניה עסהעלקןהפלך בלפי מעלה ליהיה ילך הילל 7ב;׳ק־ ראשה קצל כמל ילד לפגיה שלים ירנלה ארק־ כע^ ביב׳קללדלס*
ופשוס תחתיה כשלה לא שבלר באמצע שא* כ לא תהיה פמהfch
אל גב הגלף באמכע הגג שיהיה גזלם אחד ליהיה סלך הגג עקלם
עיניה מתמעט להללך מעט מעט עד שתהיה תדה ליל מה כזו' :
למעלה מחתלריל קצת להנקלדה&ל מסה תהיה נס ק כמין יוד
נלגעתבגגה ( לחוקה מן ראש של הגלף כשיעיד עובי הקולמל' לסלד תמיכתה ידוע כנמה מקומלת׳שהיא רזמזפלקי האמצעי,
 «.חציה ( ליוד התמיעכה יהיה עלק׳ן קטן למטה לצד ימיןדהיס
המקבלת מן הכתר העליון ספרמז כעלקצה למעלה להשפעת
עלק׳ן שמאל של נקודה עלילכה מכוין כנגד עלק־ן ימיןלפ 'ילד
לתחתיפ׳כצרנור לשביל דק ונעלם הנרמז בתדלפשלהע להיוי :
תחתלכהכזל: .
ולהינ׳בלי ספק טעם כל תמלכה מילפד! ■#יין ראשה יהיה בע ומרלכע לעוכר פלמפהמשכיצדדין זג'
יסלדה ידלה רלמזת לו התחתזמת
תנין על ראשה נזל :
הקבל'
הקכל׳כמל« אמלל ןכ כספ' בזל״ר ובשא׳עפרי
«7פ סלד
אכתלב בקצתתמלנלתמןהבא בידי בסלדל לאכתבכל יל לזברון
המקבללתמן הב ' העלילנלת הנרמזות כפגין לטפ© עיכלה על
• לטעם האז לף בתמלב הימתהלא מפני שבתמונה לז היא דלתה
גלפהיוב ' הצדדין ללמר שהתחלת ה 1הס ימין « fenרחמים לדין
לשתי חדק לליל באמצע שהלא בנמטריא כ 'ל כמספר השם של 'ד
ומן אמצע® יצא הקל האמצעי הכללל משתיק למשפיע למטה
העלילכ׳והתחתלצלחכמ׳תחתלכה
^לל העלילנה רלמזלת לחכמה
ויש שעלשיןתקל התתתלן דק ביציא׳להללן ומתעבה מב הצרחן
יזהל הט^ ס סיהיל העלקצק מכללניס כי חכמה עליונה לחכמה להמר להתמעט העט מעט עד שתהיה הלה לממס להרמז שמן
האמצעית יצא צינור לימיןולשמי! ר״ל לפצח ולהוד למשש חלזרין
והתערבין ביסלד המכריעיב -פיל©למש ס בא ירה כניכור הדק
ף ליהיה לה מלק
כמל מיל והיא  :ה* תיהיל ב ' רגליה דומיין לב ' זייכין רה לקים
י " עב למטה למקל זל מזל כעלבי קזלמלס ומחוברים בגג גביה יתליל אבל ה! יין של
קטן לתעלה בצד שמאל על פניהבזל  ' :י כתמונה הזאת צד שמאל יהיה ראשה עגיל לנד ימין למקל קטן יהיה יליה בצד
שהש׳היכללת
יויא חמה נחל דליתכתלך אל כיהעקב שלמטה היאבמקיס'  hmבזל :לשלד תמלכתה איפשר שהיא רומזת
ראשה של אל והרמז לחיבור הד/פרציפין והמקל של מעלה לצד
שבעטרה עסה? כתריס הכרמזיבב ' הזייכין ולכך איכסשללין
מראה
ימין עליו אמיל כירושלמי אומרים לבית מי כלאך היא
ששלדס ב ' עניינים גלוי לנעלם וכללם מקבלים מן הביכה ט&
להם
מראה
להס בע׳לקג ' של מבלה זה שלמעלה בראכי לולה שתל
האס הרובצת לע הכביס והיא הנרמזת בחשלטרא שעליה* ומן
אחדשמלוע׳כיהיסהעוק׳ן
עט לקנה לש אח ידיה לנד א ' ל״ל
לכתר והחפמס מרמזים במקל שעליהלהלא ; ט׳תיהיה ראשו
היח־ני כיטה לצד ימין נגד הא 'ל,לפי ' זה..יהיה תמוכתהבית רומז
הימין קצת אריך למשפיל ראשל קצת ליהיה למעלה עגלל ולא
לעולם.מהוא קתלס מג ' רוחלתיל ■ לפתלח מחח אחל והלא צפלן
משלך בשלה לעק׳ן עכיל משלך למטה לתלכה להראש הב לצד
'ומ״ע דיבל #י יעקב העב של חמה ישאלו צסלד ' שכתבנובל• כת
שמאל יהיה דלמה ממש לזיין והרגל משיך בשלה למסה לג ' תגין
והנולד שבתמונה זו היא מחלברת
על ראש השמאלי כזל :
ממי  :׳גימל יהא ראשו למפל דלמה לזי׳ין ראשל עב לדגל ימין
ילרד למטה מעט ייתר מירך שמאל והילך יהיה משלך עב לנוגע
מב״ן איין לרמז שהתשיעית והיא היסוד שהיא מקבלת מכיל©
בה ב ^ לקצה שיהיה גיףאתד לקצתבשיפלע לקצת במלך לגתגין כ־שהפטרס היא בד/פמלפיס עס התת היא כלולה מכלוצ
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אלמוות

א?ית 5תהועיה׳ הדומזיס  feiהצימדות ועוד שהיאכצוצתמן י' אווןומושכה.משוךלצד  Wמת מןהראש .ישתפ
הת*ת.שה :א ה־שש של 'ד שמסכרו fpממןהרח«5פק' היא ?'  ” $יהיה להקצילעקבאמכסתהיהשמה עגזלהכזו ;׳
סהיאהא׳ה ^ -כ! (הג תמןעכל ה! לועשהששעי -שהיאהשבת .ו  #עס משיכתה צצד fepשא כדי&3א תהא ב ראית
כשתא? ככ״ןוגואלה ארוך י כדי שהכל להסמיך ’ א? ידאג 5
)נס;:דתול:0הבא מקבלתמ.ן.בה עליוכותוהמי  , , , :יודיהיה
לאפהוכליהש.ויס( יהיתלתלכד ימיןירן  ppוbvpjrוק 4בכל ראשה זגתמשהז? תלמה לזיין?גומדי ; מוך ' 1יס״דה לםרן
&ת 1עלעכיהיוכגגד? .שקןקתןיורדלמפה אבלהעוקץיהיה סקשביעיתשהיא השבתוהיא העחר׳אעת׳י■שהיאבראי*ביציו:
ןממה.וי 1א עלהוינ ק? האמצעי יהתגין חדתזיס s .היא
קבר מ-ןהתג וגס אכל מתר מירךהשמאלי-כזו ;
ל vושוד
תמונתה ירמח לחכמה עליונהפהיאהכקודיז ה^ מב׳ הנעלמת נס? ’ ,ית.מ■ן סג' עלמבות 1עוד שהמ  fהיא ,
נק״בההמקבלא
ושא חקבלתמןהל־ע;הנרמז -בע?קכלש מעלה-ומ^ תע 'לחשה הסתעמןעה 3חפותפהס,זכדי 0לגבה.יהמי ; ביון•
בשוד ה ביענ הנרמז .פעוקכההשמאלי :ונס מחשכת דתזיס חהיה כמין דין וג' תנין עליה אן*»היא .אחכתכז?
j
פהומייס רתמים׳ גאורי׳בתשד הנלמזתבעמןכזההימתי וה ; %־«שמול .אלכה כלישתה' לא?יה;להעש? תיכ^ן ככ׳תה
ותודתילותה ממז,להתתסת? תמ&* כתהפעכ חן אתלתבות עד-
כ ^-כצנכה תהיסענ-הל מכל דכ ועשתלמעלה; ולמפה
שויס לחמה בסולאמובה א?מן?המי ;.
כ?<♦ ^ והש׳ד היוו רומז לכבוד השובך לע כקלת המל
בו הושש משהעדעפמ ,השפ״יתעל ^ניג כסוד אלוכתנצמ « תועבהקצר« תהיהעלו
אשר ^
נ&כותי אתכה ^דנ  ,: ,י ־' ׳ א״ןכשצשהתהיו» נגהקצל0 -ונ  13משתי־ כלליה לימין<ל0מאל.
לפת?
0
:א:׳תה .לגמרי « .ita
ך■ . ..למתלה .יהי«  Wחקלשאימא תשיתורסגי עתר-קילח!© f
נבעקמ־מותהתאיה עמלה דריכה יהיה אלוןבזו. .
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למעלה?ערכת?
הבתר ( הביכה כעוקצין שלה ג© לכ
©?״הד לומר יכ הכ״ן .פתופה
■והתכלו
ש׳התאתןמתכילן עומית.
המערות
—J
 1סלמעלהשמצו
אל
שמשא
קו
האמכתי
עהיא
הגון
ועיקר האילן .וה? ד  .:פ״ה*
כעועפלא
■ יישק לה עוקןלמעלה אבל יהיה לה זניתהשן? ! היין
והעוקמןשברמפהר?
מז־־ם ; ^ /ס■ ן׳׳׳* ׳ -״״-.-י « ...
הפוכה
תגתלמתרי־לה
שתהא
.
עגולה מהחוק וכןלמ& מתהי ^,
«השמאלי בסוד הפתוס יכ•גדול י^ -מכלאלהיכ יסוד עקילת
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•״רבעה שלא תהא כלאיפכשמ׳ן* ׳ הנו ) כפופה יעשה של האותעל הראש הנעשה כעין !י־ץ אחד מימין יאחד משמ1
?? ישבה למטה ארוך מראשה העליון שלא תדמה לבית אולכ׳ף יאחד באמצע יאס לא עשה הפגין וא היטיך אי גרע בהן
 :הכו' !1פשוטה אל יקצר רגלהשלא•יהא נלאית כ! יין ויעשה כסל יעיב לעשו׳את כילן כדי לצאת לכ הדמוי פ*  1Wהן חשרל
ויפירית מן הד פרש־י ' פרשה ראשיכהקדש לי כל בכיר מל f
ק־ האריך באמצע הראש אל בקצהו שאז תרמה לדו ארוכה:
לעגלה משלש לוחותיה שלא תהא נראית כמ׳ם זבירחלא" בחזק תשר הוציא מלא דלוד יצאיס משר יד יביאן
השמ ך נריך
סתימה וגגה למעלה יהיה עיברלחי ] לנד שמאל לכשיעור גג מלא יהאמרי חסל* יהיביסי מלא" לאבי פיך משר אוהעבדס
דו  :הפ׳א פשיטה יזהר במד שכתובי! שלא תהיה הפוכה לצד חסר חצתתסר השביעי מלא מציע מלא שאר חשרגכלך חפר
תימן
כעביר מלא לאיפמנא* לזכרי? מלא עיטךקלא י
תקפן תדמה לפיו ; הצי בין ככפיפה בין בפשיט צריך להיות
ל אשה השני כראש הדין טמ לכאן ולכאן ולא יעש הירךכקציהו מלא* ה< צאן חסל* יד החקה חפרלמועדה מלא* עדשה שכייה
צמי בדי  :הר׳יש יעשה נגה קצת אריך שלא תדמה לדו ומגי! והיה כייכאך חסר זלאבפיך חסר אי קמר חסר • בכירמלא)
מאחורה שלא תדמהלדל׳ית  :הסקיעשה חד למטה ולא עגילה בחזקחשר* היציאני מלא די* יד ייהרג חסר בכיר מלא.
מבכיר חסר» ועד בכור מלא זבח חסר* וכל בסר מלא  :לאיי*
ולא רקב  :הפיו יזהר שרגל שמאל יניעלמעלה  :יכלאיתשיש
יכיללקרותו מלא♦ ידכה כתיב בכ ' ן> כפופה נה׳א בסיעה ולע -טפת חסר
בהי ספק מייפיכן ינוקא דלא חכים מלא טפס אס
די אחרונה** עיניך מלא בחזק תשר הוציאני מלא אז*ה• %
כשר ידייק בגין שיש לנו ספק באית אס ככת כשיעורו בחרבו
ורחבו ובהאי גמנ ' דכיון שהתינוק יכיללקריפיידעיכן שנכתב  •-ערש ' שלישיפעי] של שמע גדולד ד ' של אחד גדילה ♦  -מאדן
כשיעורו אבל האיפיופשיש להןיידין שנריכין לנגוע ואיכן חסר לבניך מלא בביתן חסר* 74שנייהיבקיתיך מלא • לאיי*
מלא ידן חסר לטטפת חסר שני יד{ עיניך תלא♦ מזיזתחעל
נוגעות אע^ג שהפיטק קירא איתן איכן מתכשרו' בכךשהרי
מ׳ח איכה כתיבה פחה י1אשכורה♦ וכן אס אפו האין שב שפב' אי ראשוכ׳ביפך קסד* יד שנייה יכשעריךמלא • פרש רביעיין
האות מטרתו אפילו הפינוק קורא אופו ומדמה איתו בדמיונו והיה אם שמיע חסר מצופי באי אחת• יורה מלא♦ ומלקו©
לאיתי א ית לא מפכשר בכך  :ותה שכתבתי למעלה גפי קצי מלא •יפירשךחשר (* ויהשפתדפס מלא ♦ יבולה מלא• העב©
ליוד שאס התחיל לכפיכאיפאחלפיאח׳כ ע»ה הקק פפסיל חסר נתן חשר אפס מסל לאות מלא לטוטפתחשל ו*י אחמכי*
עיטכס מלא אפסחשר בביפךיזפר* יד שכייה ונקךןלמ<#
ויגכזו משום דהוי כתב שלא כסדרן דווק ' גכי* אמלי 'כן שאיג/
מזיזיפ מלא ביפן חסר*יד שכייה ובשערין מלא לאבותיב • .
נקרא״י כלא הקו] ולמרבלאי׳ליה ב קוצין למרבדאי׳ליה קון א
חשרדין
אבל  1bהיידין שנריכין ליגע אס כתבלכ ה < ומצאהב א < כ
איתילשאיצן נוגעותהיודין 'א שאם תינוק דלא חכיס ולא טפש
זמןהנחתת ^ ^ וכו ג'סעיפץ
קורא אופס יטל עדיין לתקנה אח״כאע  /ספסיליפאסאל
תקכסאל היי שלא כסדרן דהואיל יהפימק קורא איפס ידעיק א ייצית תפילין סקולה מנד כל ?מצית• שנאמר יהיו לאו$
על ידיד ולזפרוז ביו עיכיד למען תהיה פולתיי׳בפיד
מעיקר האיפכפוב אלא שלא כשלס שיעורו מה שאין כן כמד
שאין נקרא יוד בלא א 5פ 1הקו ן  :ואם חטוערא דחית איכה
מגעת מעט רק שאין כראיתלהדיא פרידתם אע׳ג לתיכות
קורא אופה שני ז״יינין חותר לתקציאך ע״פ שאין התינוקיכול
שס יי ' בתפילין יחיו . r . - ^ , :״ ^x. - v
לקרותו היי־כו מפני שאינו מורגל  1bהחיפין שאפי' 0־ 1כינעו׳
ג 7כ היה קירא כן אבל סא הפרידה ניכרת הרבה ידאי אסור  .וכל מי שאינו מטחי) ,הוא בכלל פושעי ישדחל בגופן שלישר 1
לתקנו שהרי נשתנה צורת האותזדימהלשני ז* יטן יא ס יפקכ׳ בלומר שפיפעין ממש בגופן שאינן רוטןלקיים המצוה המוטל'
הוי ליה שלא לסדרן ( יגנזו:
לעשות על גופן בלא חציצה ; לכן צריך כל אדסלהייפ זהיר
נ וצריך לתייג איפמת שעשגונק כמו שכתבתי למעלה
וזריז צהך .מ.5פר  (. ■:וע 'לשי« ןם.ל שעין. )J1
בפמינ' האיפיות יהסופרי׳כהגז לתייג עיד איפיי׳אחרית  ,כ ומצית! להתפעלמכלהיו 0,דהא;ספש כתיב וקשרתאזע©
מיהו אסאל תייג אפילו אופייתשכטנ! ג,ץלא פסל  :ואלו p
וני ' משמע קשירתמידית ו,עוד כפיב יהיו לאית על ילין
]
האופיית שהסופרים כילג־ן לתייג יתד לע איתיית שעטג! ג '
ולזברון בין עיט ך• יאות5זכרו ן צריכין להית תמידק •
 ]Vו״סש* ל״ח עילס ' 33קד ׳• ב׳הרפ '  obא  fר '  3Pק7ת ; יע'ל&יעןל׳א ) אכל תעצי־שצריכין גלן נקי שלא יפיח בק
 nMטט^
כייביאן♦ ״pfp
ט׳טכפ'
פ׳ת מפני קליפתן יעידשצריך& לא יסיח דעפומהן בעידן עליג
שמע♦  rwחד
פכפר׳י«*iß fife
חייי*י י•■
— ■»•»*«* *!•4
ה׳הכ -׳
r
כמו שאמרכילמעלי; ק׳ו מצין  ( :וע למדמן כ׳ת ) ואי | כל
אדס יכול לחהר בזה ע 'כ נהגו שלא להניחם כצל כל הפס».ע
סנילהי בקשירה פעס אחת בכל מס אך על פי שיסירם מידי
ל פגי* ת״ה ספומק דמימיס ג ' תני • גלב בפר שתקדש • 'ב
נחייצא' ידי זכירהיקשירה*  .יתתאיאל כרין כלאדםליזהר
למ6:ך ל פגי י ה דונתכה ד ' תגי פר ' לפטר לג תגי י ה!ם
בהןלהייפ® עליי צב להפחית בשעת ק 'ש ופעלה דכזמן קצר
אן דיסאלן ' 7 7תגי ד׳דיד ל פני * כזה יכול כל אדס ליזהר שלא יפיח בה! ושלא ישית מה ס דעתן
דהזפריסלג פגי .
ה ' רא שונה 5ל אקדיבה דהקשהד׳ד פגי* ק' דהקשה לפגי,P
( יע׳ל •«מן צ vשעין)» V
מאד ' תגי י
דלהלחכליא ל פגי :
ה ' של ויהרגוה' ג קטן היודע לשמור תפילין בטסרשלאיישן בהם ו שלאלפי•
;שלידכה ד׳דתגי  .כ׳ דידכפל פגי • טש דלטיטפופה׳ה פט
בהם• ושלא יכנס בהסלביתהכסא חייב אביו לקטפלו
♦ע'כ ער׳יהיה כייביאך♦פרשתשחע •ק ' שליכקומך ל  pßתפילין לחנכו  ( :ועל •י* / 9ומד ) וק׳ל שקסןשהזכירן
כאןר ifשמא כן שלש עשרה שביט ויום אתד וכן נהגו ( אין
 '.ק׳ שליקשרפס ל פגיז• « טע לס לטטעתעל כל איתיאית
)
לשנות» (  #7לח* מןכ׳י •
ת שלשפן ליל מני*!• עב פרש ' שמע • פר׳יהיה א© שמוע פלש
לסוטעו/ל
טש׳פ&ל «• *-״• ■r
יאשפפפנאחד־׳־״ I־
״׳״► ׳•1- " -־
פיי לש •
ואספתלמניז• •
 'jj*jrjisiן׳
ונוי ' כסןי© 8
טתד ואחד משלשתן לד פגין • «  tepmfשעטנז ג ן׳ גי n .

א חילה

 rbamvxhה^כותתגילץ

בב

א חולה ומצטער כ® רץ חן׳ התפילין  .מפעי שאין דעתן  .י תלמידאל יחלק תפילק לתני רבו יעל כיוצא בזה כאחד
׳׳׳ מחשבת עליהןדשיח דעתו מהם' ( קולי מעיים אפילז אימ ^ דרס י ; במלך ואמר לכי יוחנןשחל] תעתק' ככני( ושעת'
מצנר כפול מפניישאין ל( מן נקי ן (_ואמור ל ip#7f»9fמפכי שנראה כחי פאק אימת רבו עליו שחי9ןל .בכמדו ומגלה
י •יועשע-לא*למיל@ימן■ י*! ?«1ק> א ' ,
׳'
״ 3נ מי שבריא לו חקינו יכול לעת א עצמי להתפלל בלא
כבר הגיע זמן ,הסרת תפילין ופרי ק עדיין לע ראש רבי :
׳הכמה■ ׳מזפבמיעלור זמן תעלה ?■נא יתפלל תשיתעלל׳ ( .ועיין «}שיק י>>pc 3' #ר ) &א■ ימתין עד שיחלקבריב
בלא נון iיי; '^•■  37ל וו־ק פ"  ) .ואס יראה לו שיוכללעמו ד תקלה ואח 7כ יחלק הו | ( -צמעסהראשון אנ> אק לרבו תפילין
על ענת? « ןבגזן :בשעתק '& לכדו תיק תפיל״י מן אהב רבה בראשו לאי יחלק כככיו ^ כני שנראה * עיקל בכבוד רבו ואין.
לק׳^ש ויכין ע*5ק וקראיק׳ש שאין זה העסקה הואיל ונזרן אימתו עליז1א יפנק לנד אקר ויחלק שלא כפניו  V; ,( . :לש*
נ*5יי ו ' («ימן ?Vפ*יף& '<!6ק נ•! «« ׳ףי&
ק ' פ ככה?  « ( Iע*ל פיק ס ו «ע״ן> )"«V3
ג3יש®■ ועבדי® עע?ר 'י-מיצעילקמשו® דהדלהומנותעשה
היה מ׳יך לתפילין יחזשה׳ ואין ידו משגת לקמתשתיהן
אי
תפילין קודחק שזו מצלה שבגלעזחו■ עתק לנועז  ,וממס
שהזמן גרמה דהא שבת דמיאל ו זמן תפילין היא כדאיתיא
במפרעדיכא ; < יפיקלעייל » ל/מפיח ' )
לעיל סימן 1א מעין א ' וכל מצמתעשה שהזמן נרמה כפיס
( <ל
חייכי© ;
פ! 9מת «בדי 0כחי אינו *©
י 3מעודה ומצויע אשזרין להניח תפילין דבעיא היא בפרק
jmואל
אלו מגלחין (לא איפשי־מא׳ ואזליק לממלא -
פהנשי©.
אלא
« 8ימןלק*e.־ץנ 'ונחימן ק‘?®עי» ב )
עת & הע׳ש;
חייבית בהן כדילפינן מג^ש דלה לה מאשה* ואס הנפיסירונין
?"
להחמיר לע עצמן ולהניחן מוחיןבידן מפני שאיןהנמיס זרח לנו מי ב ^ד
נסע
ב ' p !!p£5ל | ^ 0י> ל ) .
למיקנן י!
לפותרן בגוף כקי « ( :נ^
 ,וגו<׳מוזז
 7המניחתפילק צייךליזהרמיהרה!את * ת©2יש שזהו הגור׳
י ' הגדוללהסיח דעת! ושלא להיות נקי לפיכך א??»אי אפמר
לובלא.הרהורי ' יממב שלא להביחסעד יפנה מחובת! דמ&יך
א תפילין שנתק עבד או אפה או קמן אפילו הודע לחינוך
לבולירא תשמיס *־ ויפיח ד עת? מכל דבריי הבאיהמפשידי©
 .פש$לק וכן אס כתבן נד עשולק זטעחא תפוס דהזקש
; ליו לקבל עליו עולמלט& מיסכירא״ובק^וש '; כתיבה לקשירה לכתיב לכתכתס וקשרתם ואחל כל «*ישנו
:ל ביוס׳ראשון שארכו האבילות אכול להניח תפילי
בקשירה ישנו בכת־־בה וכל שאינומעו׳ק מן התורה .על.הקשיר'
בגון אילו איכן פצתיבה פגסקק אכילו הגיע לחינוך אינו
ימ ופיק שטרוד לכ ןב ! דאי■ יסית דעתו מהס וזהו דווקא במס מנחה מן התורה אלא מדרבנן וכן אס כתבן ישראל משוחד או
■ שאלו אינןמאמיטן בחנותן ואין יכתמס לשמן
1אשק אכ 1־מכאן ואיצן ח״פ' אפילו באו פנים חדשות לנחמו משור עמלק
לכבל א זלה ליה טרדתיה ; ׳< &f*3?r*3pj?p » &¥י ) mbשנס המשור נקרא מק שאינו מאמין בתורה שהרי פרק עול
ו ' mבאב חייב כהן דה׳לאבילותישכה ולא'  #דיך מ ' כאב ואין יראת לקים לכגדעיכיו וכל שאינו מאמין הריממילא אינו
מפאר ימי אבילות 7אבל מיהו אצו בוהנק לאשרו בל המס בקשיר׳שהרי אינו ק? שב עול הקשיר׳למצוה וכל שאינו בקשירה
׳אלא שמהגקלהבחזןב ;מן מנתה כלי״־־תא לקמן הימן תקנ׳ה :איכה בכתיבה ! ( » ' ל ' mיל » ניןא"ושי 'ל1ש #יף 'ג ושי ליש
sp< $
 1י חתןופופכיניו וכל בני החו -פב דין משוה דשביח שכמת
בוכל הפסול לבתק כבןול בכל ילקקעשי 1תשהרי עיכ
־א ( ! c£יזג״ל »#ןעד״«  »jj«8ז' )
עמול הוא בעש־יתהשקשבבתיס פנס זוכקדאת כתיבה
מ  ' .כותבי שכרי׳תפיל׳י ומזמנת וכן חוכרי קגלתלס ותגייק
הוא וכיון שהוא עסולפמקצתעשייה
ותגלי יעדיהן וכל המוסקקבמלאכ׳שמ
העשייהt
מש » עומתכלה ומתפילין! מפלהמנותהאמולנתבתודה,שכחן
נלין לעז ובאו תהלפשוק כאמר•  /ג גר שנתגייר וחזר לדתו מחמת יראה כשאר ככשליתז דהא
שפוסק בחנוה׳ אחתאיבו
1I
*
״ז* • # %ר•! 7ז  >>i^rי n־;ר ^ ,־■ . , jpמחמתיראה עבד ודעתו לשמיה ובפר לכותבן:
^ * ^v׳ ,ז ^
פאן  7תפילין שכתבן אפיקורוס ישמפו דאמייצן ודאי לשש!ע
; כתבן דח*' גנזו■ דשמאילשס שמיס כתבן ואין לנולשורכן
הממה שהסעסוקיןבהכגזן
. .. . ..
שאדס אחד רוצק לפו rביס אח&ייראי כע ^ירומכב לקגות
ילק הוא י
׳תפילין איתכלתואיאיעשר לו להמתין תד ^ הפופד או התגר
אינו מניחן ולמוכקלישראל כתבן ושמאסלאלש® !« .בתבן t
ייף© מנוה אחת& באהליד ^כגון הנחת תפילין או ק ש א; פאר
( #! .יין Vf #3ר* א «  >pא' )
.יוניות ימכור לזה אעי׳ע שיעבור החצו׳האמרתאבל אס איכשר
יעשה הפוכר או התגר החנוה הבאהלידו א®׳' ה נמצאו ביד אפיקוח 'ואין ידוע מי כמק לכ׳ע יגידולא
לקונה להמתין
היא מנגה עוברת ןאח/יתזור{ כתוכ ספרי® תפילק ומזוזות
יפרפו מסכן דשחאאל בתבן כלל  )kמיד bs sבא! ליד1
או למוכרן וחס יכול לעפות שתיק כאחתבלא מורח •pDjnולמהנפרפס ממיפפילין הן מספק ויגכזו דשמא׳ הוא כתבן»
שתיק כאחת מיה! חהרבבלאופן■ אהאיעסללמיית עליו ן נמצאו ביד גוי נאק ידוע מי כתבן תללקלהקל .וכפרי®
 ,דכינן 7סת© גני?) יכו כותב תפילין לעצמן ללחה סה ול
< כד לקול עליו
ה/פיצקכשעת ק*ש ותכלה פיני? עיי? :
)
p}?h*h# .
ת? לין שמיד ישראל באז לידו ולא דמי לציצית זאמריק לעיל שי'
שיק
*’1
)
t
הייס
כל
בתולה
 OPPע «7?pי׳
■P J1 pi $
כ סעין> א׳ פא ס לקקן מגוי שאינו תגר שפסולה שאניציצית,
״יי ) 3
? ,א ן»ייון ר *'  0הע! ©? '$י על/ז #9
ךי R 5שהרי איפשר שהגר פוואןועשאן לצרכו לתפור בקוכה״ג
ואת  /עשאן במלית זה למוכרולישראל ( מל »  «*/י) ..! '3׳
מלית ולו כשעתק׳ש ׳ותפלה ויניח תכיו׳י ;? י"
ואחרכן יחזורללימודו ב יק « יכשר לול^ שגת שחיק יעשה מה שאקשי׳יקגבי תפילין שאין דלפי לכתבן לצורכוכלל :
נמי&מ3י»37
&ו ל*׳ להקללופדיק ? fpfofaיע'f *9 H
תור<י 5יא«אג!ית « כלכן
וקל
( Vוב ^י קומ^יף ;׳ )

בק ורא" מרי לאי־אחת בבתיש עד שמנה ה< ןלימ *%
כלל  7יפן
לח  0קאןי ^ י» י,כז WUין י»ין דיך ס «! 'לכותבה ל «נ »
ידי? מיה? מוטב• לאחחיברצועיה{ ימיר אותמ -חזדס^ i ?2
וכטל
^ ק"*יק "א י** נד לאעיקימשמגכי א* 2*5י טמ ל ^ג*
"כדמי׳יץ
עדיין'  4מ:
והקרי
י
משישהסעלמ עדיפיפול יידיו ! /
אנלג?י
לילעלכתי,כ^ ^?
לס1
משתכ^«ו * ^ 5 ^ £
& יכן
אעיל? אי^ באל
צאקיי
^
:
•
לדכ,
mif
*
(
:
>
?
כלנ
<
&
משכיח
ת  .ל׳״־׳״י״ס למעמ תי 1קכעשי לפוש שמא ישתכר בסעודין
וחיגא<ד< לע
«3.תש 0ק ל?4י נוי־ך בס» אבל גבי ש׳ין מיי&י ' דלמ<
ויתגבס כתפילין צתיכךכככש ותולצ[ ממיתן אגל?לע
. .י לכי ^ נבמכהלענמןצהמלמרבה
,

יין  .וגס בישראל אי^בקחין לכי/תלה אלא מן  .rw »wשבקי
כתסלר׳ןיתחת ואסלקיזיממיישאיכו תומתה י
ונו ם ' $42ff
( .ויג״ל «*' ל"צק ^ ףד' )
וצ  ,ואס ללןח ממנו הרבה אין גריך לבודקן מלן אלא אעי׳אס
המשא מפאר לע ראש? יתלק?ופילי; שלראש שגנאי סוא
^ לקח ממג? ק׳קציצותאיבו בדיך לבדוק מק אלא ג' קציצות
להס עד שיפיר המשאד? אכיל? תעעתתאשיר להצית על
' 3של לאש ואי' של יד א? ב של יד 1א׳6ל ראש אס מצאן כשרים
פיט מכת ^לין מש 1ס שבזמן הוא לה© אכל־דברhPB
זה האיש והיי כולם כשרים ואיןהשאר.צלי כי? בדיק ס הראש
הוחזק
ליען בראש כמן כ? כע או מצנעת חותר דליכא בז-מ. Pr3 $י
צגמים צבתים חזקתן מאצשיס הרכה לקחם לעילך  -דרך
י ואס לקתן
כמן שבליו כן לתתובראש?* מ  /אפיל? בזה  #הוא מפא^
לבדוק מכל כבתשתס פל ראש וא' של ידאו שתס פל יל
צריך
כבד ד' קבק נהתעילק 2למ? ף- 1ממ  52צריך לה ^ לן* ”■'
פל ראש* • יא אפילו שע־־ס או שלש צכתי© בודק מסן
ואירן
של יל או של ראש בפרך ראשון וכן בפגי ובןבשלישי 5אס
■ר
תפילין
רעד
ם2
מכאן כשלי כנלסהותזקל בכשרו'  :נאש אמר שהוא לקק מאדם
•ע1די«*־* #וif*f 4׳׳■ß
שתוחזק כקן כאמן ואיכס צריכין בדיקה לעל אחד כאמן
•׳־גדול
י!
לכ bo 13יגתזק כפרין׳ להעיראע״ע שישלו ב? ת1על׳
כאיסורק
א גדול' קדושתתעיל* שלראש מקדו שתש* חימש3נם דלזב&
להא למצריכי' לבדוק כ& אימ אומר כןאל מפנס דקפדיכןליה
של סס  %הוא בשל ־ראש דהיינו ה%ן? הדלית * '•' לפיכן
תןששין שמא הויא יתדק עצמו למומחה  <.אימ .מומחהשזה
אלא
אפול לסטת& 0ןשל ראש לתשות? לשל יי וחפר ליקח קרמעהן
בכל אלם פאי! יממזקין בי אפילו הוא אדסבשר ;
יש למוש
י שתיו מויילי !? נקלו־שה ממור נקל:
חהס־נתתיבש־צ•'
י וע» ןגע |סי«ןקכץסע*יג'
■ וחנו.
קצה אבל .משלי׳ד לשללאש *»תר׳לשצותדתעלין כקדש
; שהוחזקו -ככפד< תאיכס צריכין בדיקה לפולס -שכיון
ה© מדפיס שעדיקלא הציתסימ «לס מנעד צפמת אפילו משל
\ י• מפילח
׳• . . $מ'^
י שמניחין .אות׳בכלמס האניר שולט בהן,ואיכ ' מעעפ& וע
^y y\ '\ V./
*V״
4׳
לסל יד שהרי אין באן 1א הר!
לאש לעשותן
אבל -אסאקמכילן |? 1א לפרקים צריכין בדיקה פעמים בשמע
^
"
t
והיצידמיכג> ן&©
היא
מיצתא
דחיי& יק שתא מענך שאיכו יוכיחן אלא לפרחי© כתתפשו
c
כ
^ף
3
ך
.
ו
?
&
3
(נךק
יי• ש1לה .עליאשין
ראש מ״ שיס ולוי־^ 11ל יד
יש לו פני אפילק סל
ולחזור
יכלו וכק%לק הכתב מיה 1אה אץנו מי סימל*לבדוק
' של עור ( נראי/במפ״צין 50ילבבו׳  /אמד ומציקה ־
ויכין* עליקדמוקמיק ׳מהןמכה
ןיה
ואס התכה ע5יה מ/חלה אפיל!! ה כגרכראשליכו
.לשנועה חי אש ליד♦
מ
?■Cyvpj
■ שמלבין העעיי ^ אסאזמכיה!
■  3יהמודר
לעזלס וצר ביה תפילין חדאזימנא אדע/ה דקכי א 50ר
אסור לתלות תפילין בין כרצועות כין בבתיס שנכאי הוא
jא
למיצריביה זול י אזמכיה ולא צר ביה א? רצ ביה ולא אזמכיט
• י■
להק אבל ייעתר לתלותן בכיסן  :״
למיצר ביה זנלאסה/כה מלי! מ/תצהיאעולו א;מ3יה וצל
 .ביתשיש פ? תפילקאס,־.רלשמש כ? מטת! עד ייוציאס או
שרי
ב
בכלי בת^ כלי והנאשאי ן ה שפי מי/גח׳לקס שאס הנא ביהשלי '* וקלף המעובד לפס5י^  !4א ^ רלכעוביעלי! דבר
ימלוס
? מאהחשובי? כאחד { אס הס בכלי אחד לש תיל אע /שא ן פאן fiהזמצה 5בדה©א&י הזמכה זא/שהיא'
מיוחד להםר אפיל
הקדושהומעשה כנוף קר■סזענה׳תעל״־תא■ לעני! זה פלא־
^ -אות? כלי איני מיוחד להס אסור יא© הס בבלי תיך כלי
לנוף
אפ
־־ אס .פגיהגדאינס מיו מדין להם מותר ואפילו אט הקיצק מיוחד להורידה כ^ כ לדבר של מול מיהואסק ^כה עליטת ^מל׳עיימד^
אינו מיוחד לסס מות '; ; ^״ל ) j%ßpSp5pשאת-יצטרכו לדבר של תול׳צ^ ע אס מות' ליקתמ לדבר של חולה
 .להן אס הפנימי
כת -י ד
וונלשיען ^
■ לקטתן ppp
נ ואפילה ח ס מונתיס בכלי תוךיכ  4אמור
מרגלותיו׳׳משוס ביזיון ואפילו תמת wob rpfopip
•[aal
כנגדמראשותיו מ^ש אסור אפר בצלי תךכצי' ואת^ אתאשת?
• עמו חבל שלא כנגד ראשו א ס אין אשתו עמו מנתייוא «אשית!
■ עיר צריך כליי
א © רלפשותצד  5מנתפיניןבראשו * למקל, .. . . -
ר  ohאין דעת? נשמשממק\<.
א©ול לכבש לבית
קטניס מותר שאיין לה® בחתןכ*5׳
ד&כת.לאחיישיכןג
■?׳
בח
י מידה שמא ^ .פפ
;ועי
ה ולהכיק־כמטה כנגד גידר דינו כתחתמרגלותיו די8מ־להנ
י' .it
.
. ,
ביי •/ק 5סאffisß
• ׳ '1 -זצרכיו ואס אות־׳ »5ביל! מותי!י  /׳יי ' ' /
 .ביזיון :
צמי•• ׳י דו*י**$י
*י
? "«?*ח ־׳ ?ש
גא תיישיכן שמאישפש fפיצוצן' בידו דנז/עופק
־c
 0במ נשמש מת/ו בתפילילא יאתלזאל ככתם (אל כרצו ע'
ן
ימ׳מיופב3זא מסתיו?3. sרופב= s|yj
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גגסק
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 1׳
 Mi׳1
גיצוצו ^ ^ מיר
צגדגציסבל
3.תק/ם.המיצ ; תתן•<
■ ^;י1׳|

ד4ף

r

דול 3מן

^ יל« ן*

31

*ידל מפני מה 3יצלצו/מכ/זק ועוד מעני שאין .המי רילייכגיס
«..( ; Pןקכין» לפישהקילותקיוב לפשוק הוא דואג שלא יכלו כינוצופ על
ן? $0ק־( . ) .ר \אב ' בינלנחמנ(ה ל/עשףשלא יראה כנח/
י ; « ,פכה דש ליזוש שהוא ישפשף בהן סינונו ' י ולבית הכסא ארעי
 .מל/ר לכנס בהן להש/ין כשהן בראשו ולא מד שתא יעש׳כהן
השינה
ואין
;
להיסח
ה־דע
/
אלא ב«ה?א עומד ב& תוקיקל? /
* ' צלכיל כיון שאינו קבוע לתו/ר להשתין כהן כשהן בראשו בין
ראש מ*מ שינ/קבע אסוך לישן בהם כשה© בדאפו דתיישינן
י ; *;«לע& לד כיין במימפב שאין כאןי משום שמא ישפשף כידו 'להא
שמא יפית נהם מה © אין  pבשיני ! ארעי לפייס פיר/א ולא
הס בראשו וא© מש/יןבהן במעו/ד אסור לאחת התפילין
א/א לידי הפחה*’ («?נ״לפימןל* העי^  < ( ! r3ואביי* בלא
פריס  /סולר או כשיש עמוןאשה אפילו פרס סתר? חפי' ש־נ/
.יג כידו אעילדאס /לפס אל/ןכבנדל י מפני שנריך לשפשףבידל
* ניפלב? /שברגלמכדלעילי לכ& מפ/י־ןמיופייכוללאותזןבידל
ארעיאשור ד היל בז/ן לאס הם כרובים בידל דליבא למיס ס
;5־ דליכאגמלתש לכיגלנל/שהמיס כלק ♦ לא פ מש/ק ב/וך עבר ’ 1לשמאיכלג או אם ה® בכרמקס ככל עניין שרי וג® כפה®
ג•'/ .יתיח תפילו מעומד במי־ושב דמי דליכא כינינו  /יללהרמב׳‘©
כזרועו ובראשו ומנית ראשו כין ברכיו והוא משב לישן מול/ר
ד ,אסור לה ש/ין ב/פילין כשהן בראשל בין בבי/הכסא קבוע
דליכא/בזמן כל כך ונם ליכא למיתש שמא יקטפכו ש־־כהרישן
ל כיןגבי/הכסא ארעי דש לי/לש לדבריו לפיכך לא יפכפאדס
שיני ! קבע < ( :לש*מן ל'חפ?3ק>  ( *4ליומי*ן ל! שעיףב' ) :
 7לשלס בי/הכסא כתפילין & תללנן ברחוקאצבעאמו/ופ/כן י
?
לחבית כמלשיי/באר  ( :ופל®«ק גי ספיך יג ) :
מח  pתפילין כבית הקכדות ומרחץוכר ב
כ איזהו כי  /הכסא קביע לאיזה בית הכסא ארעי קבלע
v
י < 0 » yo
 .היינו שיש פו נלאה והוא על פכי השדהבצא  /פילה.
 ,נ ( ארעי הייכל שהוא מיילחללהשתיןש© מיס׳׳שאין אד©
הלילך
א אשיר לי כנס בהן
לפי/קברו/אל ל/ין ד'אמול  /סל מי!
* בשבילם לבי/הבשא והפעם סזא/ה3א עושה א־׳/ה בי/
כסק בראשומשו© להוי לועגלרש • ודווקא בשלרא®
הכסא/תלה:
שהיא מגלגה ואיכא לועג לרש אכל בשל זרוע מועד דהא מכוס'
י( - %כשהן■בחיקן וחגור בחמרה או בבגדו בידו בימינו מותר
היאולי  /דת זי לה לאין כאן לועגלרש * (<י 2לשיי כ? גו,/סי ’י;
בין להשחין ביןלפכו/בבית הכסא קמע׳דליכאלמיחש י ופל ראש כמי אס כפה או/ה לי  /לן בה♦ ע״ל סי׳כ׳ג שעי׳א^
משוס פינינתגס לשמא יקנח ליכא {מיחש בשיכפה דהא אמרייב ' בבי/המרתן בכי/התיצון דהיינו במקום שבפי ארס
עומדי׳שס לכלשי׳ימללהכ < שס לפ/חיל'* כבייהאמנעי
אסור לקנח בימינו כדאי/א לעיל סימן ג ' סעיף יי אבל שיפשון
 $על/ר אפילו בימיני ' לפיכן היכאדשייך משוס נינו נו/אסור
־.
«הוא מקום שמקצ/בגי אדם עלמדי׳& ס לבושי ומקני ! עומלי'
אפילואוקקפימיג? ' : . *.
י
ערומי׳וזיכל רשאי להביתילכ/תל' אבל אס היו בראשו אין נרין
‘ס
שפללס עומדים סס עמ< ו
 ,ה ואס רונה ליבצס לבי  /הכסא לעשות ניביו חולצן ברחוק  ,לחולנן"לבבי*  /הפנימי שהלא מקים
׳•
אפייהיל בראשו צריךלתולנן ) ( וי' 4ל מימן ע׳ל )C
ארבע אמו  /וכל/בן לתבידו ואס חין אקר עמו לי/כס
1
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אמו/ונוללן
ברנלעל  /שלגןואותזןבימיכל
..
■ עטעפשנ/באר ובבגד? עד לכו ליזהר שלאתהארצמה
"אנאה
מ/ח/ידו
מפח
לכשיוכא
מרחיק
ד
"
אמו/ומניחן :בחס ^ הלכות כרבות חמחרזמ ^י כרכותובר
כלילה או
היה ( בלש ב/פיצי (הוצרך לבית

א אסלי לישןב/עילין אפיל( שינ/ארעי בשאותזן פית בלא
כר ^ןי פמא יפל( אית אפל כפק בראשו א 5בזמעללאין
עמו אלה פורש® ליהן־םודר בניעור וי& ןבלס שינת ארעיולאי
תניב הפינה הישת הלע/שהרי הוא שוכק כל הכלי עילה בעי/

;•® מוך לחשיבה שאין פהו  /צהטחם עוד אמד שינא צא יכסם בהן
"נלולין בבגדו ואפי ' להפ/ין מי־ס בבייוהכםא קבוע לאמרי ' פס
ל ^מו/ר לאוחזן בידו או בבגדו פיק דלייכא כינזצו  /אפיה פיון
'באין לו שהו/אחיב גחזיל ולהניחן לא י־פניסס בידו י•
.
(■

מימן ל '

פ ו  3ס? מן ל | ח?» יךג ' )

אלא

צ/ד

יעשה

חולנן ומניחן בפלייןהממתד להן אם היה מ ספח לה ל כאהל
בפכיעגמל אל בכלי שאינו בליין .אף ע^ פ שאין בל ספח שכיון
"שאינו בליין לח הוי בפיל לגבייה? וכאילו רב & ו/אחר דתי
■
ואותז־הבליטד{ ונכנסi
 r־ בדי׳א בבי /הכסא& 1בשדהשאינו יכול ל§ןמר ן מנכי"
אתר מפעי עופרי
עופרי דרבים אפל בבי  /הכסא שביי /
הכסאלא
.יכניגזס הלל כמןשיכוללהכפיש© במקום המש/מד":
ת א©שבת /פילין בראשו והתחלל לעשויבהן כרכיו איןצריך
לפש/ק.מידשיש ב? שכיה bVמפית ידו עליהן עד שיגמור
עמוד הראשון ויוצא וחללנןוחמריוכנגס ועמר כרכי? :
 0 .מפת הרגיל לראו׳/עבישין פג מי רנליס של חוליס שקירין
ש^ /ןמו/רליקח העביע בץ לנ נראו/י ו/פילק בראשו
«הרי איבו כובעאלאבכלי־? איןשייך ב? משוס בדון תפילין כיון
שמלאה/רפוא ?/היא בהןמ" מ בעל נפש יתמיר על עצמו ;
 W־מען* 4.K

ט' 2?8יפ* » 0־

א לאחרשהניח /פילין יסדרהברכו'/ 2קנל חזללברךא!»/
בבלמה להס מאה ברכו/מעב* שהיה קבלה בידס תעי
דלד המלך ע ה  © ,ראה כן כרלק הקודש לע ידי מעשה שראה
בימיו שהיל מ/יס לדשרחל מאה נפשו/ככל יס ללא היומדע>
על מה• הי? מתום עד שחקר והב  /ברוח הקדש שעליו שהיה
מפני שלא היל משכתין למברכין כראוי לעי על כל מובנ/יו
שהשפיע עליהיע׳כ היו מ/ים כעונש זה לפיכך עומד הויו/קן
להסלישראל ק ברכו  /שיברכו בכל מס כבגד הק פמ/י ומאז
^ פשק? למל/וזהו שנ כאס הנכר הוקס על ע  -פגיע■ מאה הד
וחפמבוה ג* כ על פסוק מן ה/ולה דכ/יב וע/ה ישראל מה*י
’ ממךלגל' ואמת אל/קלי מה אלא מא * ר^ לקיברכו-/
והס מילא  /השי וגליו/קנל אילו הק' ברכל  /על שדר העולס
והנהג/ו מה שיכהכין ממנו הבליו' בכל מס לפיכך נלין כל אדי
ליזהר בהסלהפלת  k/יפת?  /יקמוסיייוסיף על כל דבר בלכה
שכ/קכ לו כמו©את!ל ברלך ייייוס מס בכל יוםליי® /ן לו מעין
ברכותיו שבירך או/ך* ואמרו עזד כל הנהנה מן הע? לס t>p
בלא בלב? כאילן מעל דרמלקראי אהדדי כתיב ליי' האק
ומלואה לכתיב והארץ כ/ן לבני אד© ו/ירנו לת קשיר כאן
קוד© בלפה כאן לאחר ב^ כה*
 \¥קלל • כרכה היאליי■
כהקדש שהוא ליי' ( אחל הברכה יזז/יהכל
•  r־; •
א1 6
 yd־

’•׳• לבכי אדםאו * כ כאןשקידס הברכה היא ליא הלי הכל וןזד  0י ופשירצו סה יוילפי־© בגילויהראפ יאין ^נן ^ין *:יצמאנ|
י ליי וישהכ  ,מעילה  , ,אם כהנה מעכו כמו בחגומהעהיא<.תך  . .פמכתישראלאיט אלא מתני שיהא יימלא שמים • J'pWfe
לפיכך יזכך כל אדם שלא יבא לידי  .מפילה ולא יהכהמשום ;:,באפור לילך בגיל « היאש אז לפחית חדת משידותהוא <•מ
דבר מהנהגת העולם עד טכלן על־ו וגמתקשוב לכ הברכות
מ« * «ד
©יתבארבעלה בשיח!צלא" ( מ4ל' « יקד ® ע ^י ?
0.תקצ? !ל ככלי(  ,0מעתשיתע? רד האדם ע < 111ךבקלעם•
לפיכך מנרכין עיגור ישראל בתפארה כלומשג© !ההשלימוי!
; ברשתק ©4ותפילה וברכת התזון ב' פ בכל יזע ושאר לב ליס
יפלכו גכקנו לפון פיסול כלו׳דרך מילה צוכו בכך ומשוס לכת*
! הצילני' עד שיעזור וישכב בלילה ויברך ת מפיל קבלי שיכה כ׳ו
והיית ע « דת תפארת בידיי ' פייס בתתארה • ואע׳ג מ #־לין
?כ
תמצא ס לכתותמאה ויותי • וגיוס התעניתאו שבת דום נ1
ידים שנסמוך .סג ק אין כוונתםונווכתינו שויק שהם איכ®
' ' פמחפרין מן הברכות  .קקבמגתפכל יום תמנא בהם הדפה
ברכות אמרות שתקפו להשלים הק' דיוק ותשבק ומכ < אתת*ל
בבדמת שתקנו על פדר העול© כ < ה:
ד'■'
 ,כ ואעכי שמן הדין הלה ראוי לומר כל ברכה וכרכה בשעתה
כגון מיד שיתעירר מ שנתי שתזרה  riכשמתו שיני/ה ממנו
בשינה היה לא זי לומר מיד !קייכשמה שנתת יב כו׳עדלפגר*
מ תים לתת שבק למקוע״ית על צ׳הקדרה לו? כן כולס כגון שמע
קול סתמנל ! אעפי שהיא שוכל׳עדיין במעתו היה לי לומר באי
אמ׳״ם הכית? לשכר ביכה צהבתןבין יוס יבין לילה ופירושו הלכ
 ,כקרא שנוי בלשון המקרא דנתיב או מינתןלשכוי בינהיהלב
יהוא המכין ועל ידי הבינה אדם מבידןכיןיוסובין לילה ומעכי
®-.התרנגול ג^ כ מבין זה שהדי הוא .קורא בנלעעם באותו עת
ובערבי קורין לתרעי׳ל שבוי 1גם יש בשמיעתו לאדם הנאה .
 .שיודע' שהוא קרוב ליום והגיע תתלעמוד ממשתי לפיכן תקצו
' ברכה זו בשמיעת קול התרנגול • וכי ילטש כתנת בעודנו י
<X'f
נועלטמןכ׳
» דשוכע -כמושקיהמתעארר׳-יושי .
־ הי׳ לו לומ׳ימלביש עממי'♦ וכי מכק ימו על עיניו לעותת היעכ

 .תקעיד׳רק .לנקמת יא « לסהרה ולקדושיוכמו פנתכא׳ויתבאר
מ׳מהתסאיןצרץ
פודבע״ה* 1( .על .פיקצ ס ^ א׳ * ) :
להזכידישלאל סהליאועריס בפי אק/ו כי' מה שאקאומלי©
ק באילי הב ברכיי* לעינן באלו השתים נריכין להזכי' י | ר♦
& Tי .יכשיכוילילמ היה לו לומרפל -מדלתידיס^וכשיטמ ] ענת,
 .היהלרלומד ממעביד שיכה מעיניי ותנוממעפעכי מעצי' Cd
הרמ*הצ היא מתמירר ? מכביר כל התכומות מעיניי וא׳כלפי
.הדין היה לצו לומר כל אילו הברכות הנזכרות גדכה?ברכי»

׳; היה לו לומר כוקת עור*•י וכשיושב במנותו היה יל לומר תגביה
%כליש י ..וכשי -מתת עצמותו היה לו לומר עתור' אסירי « :מעני
מכקרלא היו ידיו ומליו בבקרבאילו היה אפול בזייךס ועכשיו
אקר שכמתת בעכמותת הוא כאילו היתרואשורי? • י וצשזוקף
ענמו היה לו לומר ז5ףק כתוכי'" וכשירד ממעתו דגי׳ע כיגניו
תל האדן היה לו לומר רוקע האדןעל המיס עי poiflriלשי
י סרקעהארץ על .המיס הכן נובע? כדי שיוכלו הברמתללכת
עליה שהלי לפי מבען לשדר היטדות היו ראוי.שהמ:ס מקיפין
אתהאלק ואס היה כין לא היה מקו© לבריו' לדור שס( יי׳ברקמת
זי־תי ברואיונש^ה הנובע והרקיע האק על המי׳ לתתעק«  0לדור
׳ #ליה ברואיו ועל זה נאמד לרוקע בארן על המיס בל״ח♦
;•׳' לכך מברנין עליו לכעל התשדהזה♦ וכשיצעולמכעלירהמ$
׳' לו לברן שעפה לי כל כרכי שכיון שיש,לו לאדם מנעליה כמל־ו
הלי הוא מוכן ללכת לכל אשל ירצה מהו כלצרכיי  /וכשילן היה
י לא; י לומר אפרהכין מצעדיגבר• וכשהוא קוגל תגורו ואלובש
ר & בכט('שיאזדפו•פדי׳־ שלא יהא לבו ריחה אתהעמה היה• לז

%מ
׳ למול אחל ןפיל בניורס♦ ( ועל ^ .קלקכיף <  ) Iוכ5
! טבמ או מצנפת בלהפ? • היין ול לומר עוטר י& ראל בתפארה
" ( פעס ט בדבוק אלו סתיורם בהן לומר יסר ! מהישא ק כן כ5אר
?&  bדווקא מצמק בהן וממהלין בהן מתר
'בלבותכ״ליקתם־5
׳ כיי .במגורת אגורה עיקדתווכתס -כדי שלא יהא 5ב«ד חאהאית.
.
העלוה מה כאיךק דעתשארהאדמית& אעע* שק
1י «־.גיל« אין כוונתיצצניע? 'שלא ייצא לבס רואה תא העלוה1 ,א
■ ©יהגמזורז־יםב־גביולת״יותלשק קיא מבע המגורה מזרזתאת
'
’" האד© י׳ותדפק כתיב אזור כא כגברקלציד; תו ' וכתיב.מגול
י מלבן על ילך וגו׳אכלישר ! עיקר עעמס במג^רסוא,לככךעית)
■ Msיהא לכס מא׳אתהעלמוהגבותתבא ממילא לכךמבלכיק
•ןא  #ליס אוזר׳ ישראל לגבולהכלו' אכ&״' 0איןערקרכגוצאיט
טא בלקיזין5ת0דמ ניקלט הגבנלה אגע יi:Ts׳ :

.

'־;'
" .יבשעת ? ככזכר .יכן כהני הקדמוכיס :
צ ולייש-בימיהם פהס ליו מענהגי ם בעירה ובקיומה אפי'
׳ בלילה יהיו ידיהם נקיות' בכל עין .אפילו מיד שנתעזמל
משכמם אבל עכשיואכו אין ידינו נךייתבאילו הזמניסשמל« /
הברכון כל אמת בעתה♦ ( וןע׳ל סימן דסעיף לי ‘) j 4ועול י
פכניעמיסאק שאינם מדכי' אותן־בהגו לשדרן בביפהכ ^ ו
•י
כדיצדעכו העמיפארצזתאק אתריהן ויבאו;ילי
ואע/דק׳לכלהברכותמבלכרןעובד ' לעשייתןה־ינובד | 6
המנות שאמד בהן וכונו ■ לפשות  pנדן* לברן להק׳בהיעקלה
• לע מס שצמצויקיכנולעבודת ?,קכלי .(1הבדכ׳תתודאופ־ושלה
.הךכויל* ןלברן אמ ' כ ; (« < ׳לפיק ו׳פטף כ ; }
 .ה ;ומסדרי | איתן .בב*ה כמו פפדרכו׳צמעל' ע 5ראשון לאמון ׳
■  . :י ועלאמלוןאממןסאםישנהא ת סדרןלפעמי׳היהמברך.
׳ ברכה שאינה כריכה כמן א ס דה מקלים זוקף׳ כפופי׳ ס קוד®
’מילר אש! ד? הגייה שפלי לא דה נדן לברך א ־ליי הפ'שבכל1
ז 5קני כפופיםככללי®איל? הב' (איןצריך ׳ זלירכס t׳
;.ו ** מ הכני.לנשמשג על ק* ע<ppim :1נגכי« ז \ יתק « ק!ל לכרך ,*i*tv
כשעומלייע!
־־׳ס? ניע עצממדו מסיו כל הלילהככ׳כוכיס?
8&:מדמן יזע•*:
■.
עי * מ ע« לן ווקף כ< » עיסמכצ< 6׳55עה ק( עפו כפועמ.כצי*ל’«ל$כי #
'־' ונכללזקיכה סקומה קיאכפ !על?•3איכרי®.
י& נעצארנקמוך
לעיכך אק קי®מקדים ויק?><; *;£־«© אין כליך אן לכרך מילראשורי•
ל )  .,׳ :לעיכן צא ישנה אותן -חסדרן מון
תברכתכעילתידיס מפני ביש בה קדושה ימשחשלם?הי .#
*יי־ביפיופל הבלפברכו' כמו שנ* תבאל למעלהס*חן ד*• ואע׳נ
דק׳־צ' דבלכין השעוג' לקכרתאיכה פותקי/בבקן בדכדהלצ5
כ 5$ןפותת(' בבלוןתבכי שמתתל׳לא כתקני לברכן סתכו׳זו,לזו
לח בל את• /בשעת? כמו'שכתבאר♦  SV ( -עי«ן <•( ו• Vp %

וטוןשמתפלה כך׳ ניתקנו אן־עצ פ»
*  !pן/עי*; לעא . >:
 0ןומןךמפד׳דן אותן המוכות זו לזו אין משנין אותן מאקוכן ,
' הלאשזן ועוד' מפניפהסי  #לכואקכרית והדק כמו ברכת'
וכשיגי * לכדכת המעכיר שיכה מעיני? תנוחה
עירות י
מעפעעייאמרע׳׳דאחליינ■' ויה׳ לגון מלפניך שתרגילטכו'
לתמז.ס .בא*י גומל קשדיס עובי© לעמו יסראל ? רדך לויירד׳הי׳
בו מ מפני שברכ׳ה יאמת הא עם המעביר שיכה פאהיהיתה
כרכה בבכי פנמה יה הת גה  pפ? תתת בכדן במל השאד־ת
'עולן '? על כן אין לפכות אמן ' אאר המעכיר שיכה שהדי אי9צ
®דיין'&  fפרכה עד♦ .על גומל ת  0דיס «( בים לעמוישל! 6
ואיןלהקש? ת א ' נ שכרכהקא <* אה וקרי היא ארובה והא $ f
; 5ן ßmhmi ^ ssobw ^ ri׳ לכמנתי־פראלב& ׳ה לכ הביכותנריכין לדית״עין .הפתיעה פמזך לעתימהוכהן"
 js^ ^ oכמ& אס 2א pariעל הראש מתני ה ^ריאג בקנס • ברכהליכא דשפיי הד עתיןפתעקממ 3[ ,עתימ מהמעבד
'3י 3פ

'  '?3fלסמך,למאומה איכא ומנמ5יכ*  0שדיסטזביפ והיייכו
י געיטמקשדיסטוביס שעי השיכה יש לו לאד© מכוק ומרגוע
מעמלו ליגיעיויש מ יעעלתג  /בש״פה שמעכל תאכלייאת־■/
הקב  /מעביר מתנו ה שיפה ומקדש כתו פבדאשוכה וכדאמר*
 ".במדרש קדשים ליקרים  .כל והרי אין לךגמיל׳ מ חשדי©מהשי
#רמהעגימהש־רה והיינו מאשתכין פמ < סמץלתמותה
( וע׳ל הימן לש פעיף) '3
ויש עוד  3ברכית שנריך כל בן ישראל לפיך והס אילו
ל
'■■ / :אייאמ׳השלאעשכיגלי׳ כלי לתת שבח והודאהלמקד®.
־ ^עשאהיתפדי ישראל אשר בחר פנו • «וכל .האומותוקרבנו■
-ל עמדתו ( לקיים תנומת* ואת  /בחי אמ׳ה שלאעשני *,עבדר׳ל

 .שמיס כו׳לפון העולמי© כועד ואומדיס פעמי© בכל יום
כלי/׳מבוידי
י«&ראליי׳א׳י־יי' א"■ אלמידאתרידבשכ/לי
כח/ת ק/שכלא בשכמ׳לו.משמי? לשו5ו כאלי תינואלא סש&*
דבריסבמלמא שמשפר אפרי « ,שאממשבימיס ב/א 5חריס

:כו׳ומייתדי/מו כל אכלעשמי $ף:כשפמ' לו היא מדאהשעפשיו
הוא תתד שת ו מקבל עולמ/ותו §9y $)) pfrnpfapק
ואעפישדעמו לקדומק  /בבלכמ/יס
Vא ט?מףי 4די* ; )
מיד חש פ כברכת מכר אור פלי’־ '.מ מ .כאן הלפעמיס כשעסין
 }61כק*ש על אתר זמנה  .וק  /ממהftpn'pi
קרוב׳׳ןימתעכב
.־בזמנה כמו שייבחר עלדבע  . /י ( ז < ל עי פ'מ םעץ> ד.. ) i
.לפיכךיתיני•'{ אסבאוליימעבכ שינא יל^ קר^אה בזסדו/
ענד כנעני שאן־ לע פי שהוא טוב מן הנוי שמייב בכל החטת :מיתר -־למזיכזלאזמרהאש  /עש הנגזר בברכר ^ואין גו חשל
,שאשה מיפת בסס כדילפי׳להלה מאשה ת ' מהוא.מזולזל מאוד
כרכהלבטלה ה(אילמע|1ר -אעסה 5כיר ואקר כך יא מר אמה הוא
עד שלא כירא העולם כלי יעל באי מקלש-שמך ברבים ויכלכל ;
־& אק לו יחס חסמאמת ואפזר בבמישל|5שאד ענייני שפלות
שיש (3ואת  /מכרך כאי אחיה שלא עשב‘אשה•שאע׳תשהיא
זו כמקנה כנגד דור׳ת . .שנזרו•בהן שממת שלא לקר׳־מ ק/
סופה ומעולה סיבה מן העבד מ/ז איכה תשובה במו הזכרים
והונרכו לקממ/סמר לכך ממחלתלעולם יהא אדה ירא שחי'
ממנומעשה
בישראל שהרי־ אינה־תייבתככל־ המטתשפטורה
כסמל ט' הליטר אף אחר שנתבטל כשחר ורשאיןליראאומו
שהזמן כרמה ( < ל פיק לי מ 6ע< V $וס^־־קילשעיף נ } /
בגלוי ח ממזבירין שיהא כל אדם ירא שמים אן כשתל■ כלומר
( וע ל©<«ק יזכ׳ג מעיף ) I' 3ומשייימין■
וגדול סמנמה ועושה ממי שאינו מנווהומישה * וא&י! במקו© שיהא מוכי כפרו
מקדש שמך בלבי© שנומני© מולה ישבח; לשס׳מ& כתכעלה
שלאעשכיאשה מברבתשעפאכי כרצונו תהואכמושתנדיק
בליה א מ הדין על הרעה י  ,ויש כופתאות שכתובכהן בברכה
גזירת• ?& מד ירשאין אפו לקדש שמל ׳מבגלוי 8נרבי׳ולכך איכה■
פימחמכבמךשאינהאלאירכמהודאה  ( ,ו <לפי'«' סעיג»'
דאשובה׳מאילו הג שעשיאכי יהודי או’  bprונושק זה יכול לכרך
ואת כ־ אומר אמה הלא ר׳ה& היס בשמים ממעל ,כל עדבשלבי
י אפילו הגר שהרי כעשה נס הוא יהודי או יכונה כשסישרל -אכל
נופק שלא עשני גוי לא יצרך הגר :שהרי שיה גוי מתקלה נכרכו7
אמ שפלמיבסלעיני־כ© אתרייי'*כר אלי הכשק־ם כולם הן מעין
גרכת־קיל וש השי שמומן על קדוסתו ויכלמו* מ¥ו אקר כ 1
אלו מעיקרן על תחלתהיכירה נתקנו ונ׳/לשמט  1סזהאכו
ברבת המיה מפני־שמכין■ לקיימא מ 7כ פרשי התמיד שהיא
מפדרין אותן;כתמלה מיד אקל לשכיי כינה הפני שברכמ אשד
יכר ואלהי כשמה ולשכר ביכה פול© נתקנו .על© יכירה לפיכך וידבר.שהיא פרשה מן.המגרה לאין לקייתפשוק מן המיר בלא
מתמ להס ג^ כ אלג הג שנתק « על זה ומכאן ואילן ממתילין
שיתבאר בסימן שאקד זה בע/לפיכך מקדימי} לי|
כרפה
׳
־
כברכות של הנאה ;
ברכמהמויה:
:
« עודשי ברכה אחת בסידורים שלנו והס שדורי אשפכז באי ש אבל אממכהני־כו לומר ברכת המורא איד' אתי ביכאשך
י יינר כדי שלא לקרנמשום .פסוק קוד© ברכת המלרה נהר4
’י '׳ את  /סכומן ליעף כת  .ונתקנה על שאדס מפקיד כשמת! ;
המתיד
.הרבה ■פסוחיסיסשאבו חומרי© קוד© שנגיעלפר& תהק
כערב ביד  pכה עייפה מעבודה■ קשה כל.היו ם ומחזירהול
לכך מקדימק אפו בי :כמהתורה מיד אתר ברכת אשר י 5ל
צבקר שקעה ושלוה ל/פ המדלס חדפי׳ם לבקרי׳רבהאימבתיך
■ מן.יומור' פגיןברכ/ה :י* ותשננ|
ואומלי %ר אתמיג /פשוקי
בשי ולס מפקיד פקד ק ביד תכירו ומחזירו לו בלוי ומקולו
אבל אדסמפקייד בכל ערב כשמת ,ביד הק/ה .והיא עייפה אלו לכרי© שאין לה© שיעור כו׳וכייית 5bלכרי© שאדם אוק|
מפיחתיהס פו דע ותלמוד תורה כ :גד פול© < %\vt9Vfi
( זעלנשזמך ס?ךחפיף < ) ,
?מתדרהנו חדשהנרג׳ועס •
!«סדרין אומה קולס סמעכיר .שתה שהית ׳מתקנתעל יקיציו׳־ שעיף,מ  ) :ואח  /מתמ״לין 1הי כשמה וידכה כיתתמבבלוך
עניו והנאת היגיעה הואממ״י^ מימיד קודם דתינת הפכים *  .מ [ הסע© שכתבתי לתפלה סימן ב סעיף ג יאק״כ כל הברכו׳5
ואחי בינת ממל חשדי ס ? !:ביס יאמר יהי לנון מלפניך יי׳אלא  .על השדר שכתבתי 1כמנעל פי דרכנו ותכהגי « שפדויכו מכלב׳5
^מצילניהמיזבכל יוס מעזי פט' פד בק בןברימבין שאיכובן כטילמ״דיס שהיא״הלאשזכה וקס פרקת נוביתותפיליןשאקדי*
בריתות סירנה להי >-93עוד כקש( מבבא׳ הרשות בידי ואין בו " יכל הפדלמש© ועד פאן כ/כרבתי .מןהק" כלבותשמקמ
י’ '.השוססיכ *.,מטבע שלא הטבייעומיל סיי בזה;
■ עד ' ת ע© פרכתהמלמד תורה ביכהאיות,היא׳
לברכת לעסוק
לצ המו3ןין; עלהברכות ' מעותהואבידס.ש4א תקכוח!ל ■ .לפי הכזסקא שלבושאכו .אומרים והערב כא במו פמי שיתבאר
< .4
ד«י
■ «עליסוכיוצצ ^הכי■ אק 81וע
(עגוךברכעסימך
:יומל ;
© , :וכיס
ויכף
לטןס^דסלמקן&{5 3דבס %פ?כוכר<(כגנודאי )
 gרכל הבלט שהן על סל ר העולס (? נהגתי והוא איכו עושה רני?  mכמו שנתבאר0כצל אקממפמיה? הצרכס-ראשיב’
מת  0ה־בק לבי? .אלה-י כשמס והניתז■ לשכויי ביכה ורוקע  ,היא׳ העמיקה והשנייה היא היזתימ׳ואעפי שכלא/ויא ברבה
הל,לן .לע סוויס־אץ לתשר מבס' אפילו לא שמעקולמרי מל או
הסמוב לחכיתאפ  /פותתמבברוך מפני שממחלתמקונןאל
הנאותיו
!א ? לך על הארךמ־ך הותש אבלאומסשהס על
■
נתקנו על ההלרהזה קר כל א/פני ענמבמקכה הלכך אבו«sjf
ובה? ? חהסי כסעוסהיאותסלא /ל׳ך ; ' אס לא עפה אומסו;לא' ע' פ שמהדרין אזמן זי אקר זו תיקונן ובוסקן הראסוןלא זז 0
:הכה בגין ששוכב על מסמל ואתולא; 5ובש ולא אוזר ולא' עיטן
 *1סעיף ( ) :
בסיויךp
ממקומה < tמיין
וין לולביך  -דא שמ3רן',כול© איפי׳לא כהצה מהם ו !א .כ ^תייכ
!צא*pר׳נ? הברכות הללו על הנאת ענמו .אלא משבחלהש^ ׳׳  taממ ברנת התודה ובו יד ם ^י>0
&י  :מהס בריותיו הןס
ברא כל כרכיהעולם,ליפ;
פיתאיל ללמוד או לועי דבלי מזרה 51כדך
וההוא לא פההא■ עיכשתיאתריסגהנו ־" לפיכד
מאל נריץ יזאדס ליוער כהלהרארן
 !mקהמנהג •
© ב § JJסהתולה

אקול©

ברכת

4כוש התכלת ה!1כות כרכות
מהתורה היא
קשובה־ בעיניו וכהנה תמכה כמו שמברך על כל .ככל עין דפתיב זהגיתכה ממס יבה ( אין שייך לומרלביך
הנאותמ • ואס אימ מברךעליההימ תנה לכן  tfpשזה עונשו־לאמריי־׳שאיןז ^ בבל המס ובבל הלילה לומר עליי פהו'ל 1$רי*•
מ  7ה פקדה
יומאקר שאינו מפדן עליה ־מורה שאי׳ןקורא פה"י p-SV .זה ,השע בפיןלמנהנינו .שאנו חברכין בכלבקר ב ברכ4
־לשמה?
איימ־משמק
ע
^
הולא
כהפה
פ
.
צא
ל
^
?
א
היא
יעלה
כלי
כעיני
!
כאומני
•
•
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כעלמא■ '' לפיי ן אינו ו 5כה; למלשלע הכה& ך לעוסק בסלשמה שלמד אעמול שלא היה יכול לברכה!קוד ס לכן עד שיישןביצ<%
T
דכתיג
אל
ימושו מכין וני • ( אסמכיה אקיא לירמ׳ה שאמר מי דהוי השיג הפסק?הדשכיל אחרי׳ואין ממר שהיה יכיל לברכה
האיש המכס (יפן אק זאת ואשר דברכי יי -אלמ ועידה עלמה י כשהעסק ללמוד אעמול כשהלך לישן דהא חייה להגיע כהאת*
אבד ה האק ופלד•׳ ס/ייה ויאמריי^ לע עזכס אק  'ni 'pyp־ -במסעו דע שיפתקע בשינה (ועלשי;זןר
&'שסעיף א )
• (לאישמעו כקולי ולא הלכו כ < ואר 1לדה כ לקרא מיהאיש ( מ׳ ■ %כאין ללעעאמר לברכהעדיהבקר כ&׳ע־רמש^ &הברכ4
 :זה ק מביא;־דבר זה  koלחכמי׳ולנפיאי' ולמלאכי השרעשהס השכייההיא .נעשכעלגיכה ראשונה עלמה שילמול המסשבא
־ פולשי נכצלף ס כמלוע מכס (כפוןואשר דפר׳ יע
י׳י1ייו; ופזל© לא  .ואעפ׳ישלפי-זה היה לכולהקדי׳בדכתאשר בעל כנוכיקודש
יבלולע׳עלימה אפדה הארק ר4ל לע מה אצד' הארק אעחכמיה לעשוק בדברית רה .דלעשוק להבא משמע ותהיה ברבעאשד
סלאיוללדו בהעו-ד עד שעירשי הק״בה כענמושג'! יאמדיי על ׳בחר״בכוגחשיכ׳ללימוד של אעמול ולעשזקעל מה שילחזדהיוון
 :עזצס אעקורעי וגו' וסיים .ולא שמעו
כק־׳לי ולא הלכו כהלומי מ*« קזאיל וגני ס^ עעקמה לברכהראשונה .לקחוה גס  pכאן
:.׳
■ -
;  • .לברכהראשונה• .V • ; : ,
' שלאהיו מברטןעל ה ^הר .תחלה  -ונראהש׳פיר&ו הלכומלשון

'וסמלזשעשזע׳ צמו והתהלצקי בתוככםכילו' שלאי חשבו לימודה
שאלה ילמדי מ רביכו עהשעעבמיכ״<; בלנו. 0.מלכופקליךהק 5לע סי ין
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’ אעתולתי ממשחד ^לפלמה לא פירשוה החכירס שבמר שהלי
י הדבר;גל(י וקל הוא להנין שעל עזיבת העולה נאבדה ונחרבה •• ל־ וכי ראוילהפעיקילכיגקלהביןהמעש׳לברכלמג׳ש 'י? פ& קכזססהצא
שייכת קבע על < « ?< עס בלולה שהוא' יומר קבע קשלמם ״י' ואפילו
־י פאק אלא ודאי  .לפי שיא4שהיו עוסק״ס כתולה וראו שאפ״ה
בדיעבדלכריך;לע שוס ׳מעשה כי ים של אחלי!ילא מצי צו הא' אי ן ) ס נימ
י נאבד הארfלפי׳שממו :עליהיהכל ולא ידע?לפרשו'ע־דיפפירשו
מאכילה שאחר שצעעכל במעיו אפר ' כיומו אין לכלך עלי ו ופר׳ הול«
הק/ה בענמו שהואייודע כיל הכשתחתוידעישלא היו מפרפין
ימצו עצמו כסעיף יבגצ ז ס הפיי *-ן שיא סיכת קבע מוס צריך לחלור
עלי $תחלה מפני שלא היתה חשיוביה כעיכיהס י קר עהקו בה
וצבדך בלכת העויס־ יכצמה -ש׳לקוד ומשתמס לס אמרו רקלבדך,ברצי»
'י
כאומנות בעלמאושנא ל 0לוה I
אח " והיאאק/ו צעשוקבד ת מלצק־ו שיברך עלמה שיל מול ד׳ושמ׳יו
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אב* ׳ כיומו אין לברך־ אחל העסק שיבה על מהי שצבר למל ובס כהפ&ןי
; דמלהי תירהמיקר? :
ילילה ;יכ׳ש להפסיקצכעמלק עב׳ ל י
שת נהימה שעממת וכי ראוי
’נ יי ואפי' מישכיתב ד״תאעפ^&אייצו קזיא חייב לבדך
להפסיק לכעחלה בו '«!עיסה■ מאד עליך וכי  tiכקרא הפסק ׳צכקחילס
לי ודמקא' כותב שעושה מעשה ככתיבה לפיכך חבין־ אפילו
לפי מכ׳שכתב-מי יהאעעכן ה! א סדק שקייבאלמל ^ גרכס ^ ^ יבועת!
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«נברכון על התחשבה  .:׳׳־
כשיפסק
סאוכס
כיון לאציתסוא
■ (• ועלקי'&' במעיף ג' והי' ק א
עס * ג׳׳
'* תל״ב
■בהפסקה ומש לי• אס»,וא כיומו .או ביוס ש ; אחריו נ .י.וןשכמשך;:
§י  4נמ
יוק
עדיוסשלאלוליו ^.וחשר״לנית לדמותו לברכה אק« בה סל' אכילס הקל
*הלכה או פוסק' דין ואינו אומרה9
עג ' אינו נריךלג־רךש הטעם
שנתעבל במבי 1כן' ,i 'pשאין כאן למיין כלל יהתס אחר שכיתעבלאין
®קנא העיקר ד״תאיכו אלא
מהרהר
ומי
שאימי
עמוקים דרך
לפר בעזלס מאית אסליצאהיאולא הרגש הסע שכס  :מ -זמ אבלהכ®
ריסי ותחנה ולא
קרי
^
הייא
שאימי
צריך
לברן:
מס5י $עכלשייךאה תלאה השנת לעיצילזכי האד שזכין בסיפמהציל^ ר
ין ימה נוסח הברכק
בא
^
אידה
אק״בולעפוקבד׳ת
והערב
אמחול חלילה סטרי זה זוכר אה שלמד והוי כלא כ׳זעכל כצ ן"« ן שמ׳כרן
י,נא 'י4אלהיכויא' <'
דברי
תורחן
בפינו
וכפיית
עמך
ביית
ועל ) ספאמרתהל׳סמ״ותורתך כתיךמע׳ י■
יי׳ (אשרכתבין
י^ראל ונהיה אנחנו לצאנאיכו ונאנאי עמן בית ישראל כולנו
וסלי הולכודב־מענמובשעי-ף ייסכי״ על וסר* אתי ' ביומו אק נברך
אחד
הפר
קכו
לא
ידעתי
מא
י
קאנית
לאדי
בה
א׳פבא משקבל להי<#
מדעי שמן ולומדי תירתון באי המלמד תירה לעח? יש״: 1
קפותצתלמשוסלשיכת קבע& במס צא ס(י הפס ק כלול כל כן כמו
'ן ; ( כן יילוהמרפ בדז יב ברכהא׳ ^א עם לעמווקבלתולבן
שינת קבע של הלי לס לפיכך אינו כריך לברך אמריו עלמה שלמד
אק לעממאמן אחר לעמוק בל  /שאיןעזכין איוןבאמנ׳י
תקו .לס לכן רקעל מס  %למיד מכאן ואילך אילי להדאקיהק הדעע
הברכה יכ^ ל& חימ הפרק דדילמא איכה פות :< #בבלוך ואנכי
ד!^ ,לן וככרוך דאע״ג לצקראהיססיזיתע לזה '0צל׳ ך לברך לע מי»
שהיא ברצהיסמובה' לחברתה♦ ; ׳ואיןלחתזסיבאילחדכי חלב ן
שרוצה לאכול אי לשתב' חח׳כאימ צריך־לברךעלמהשאכלושתהכבד
שהוא פסיק'" ס/הליס מפבי ^ אינו לשון ברכה והודאה לשעבר
ה׳&י הכא י" אגלשיכתקצע של הלילה שהוא היסק הדעת געולוהפסק
בלול והוא היה■ אכותבהפפק זק ולאי צריך; לברך תקלה ברכה אמלוכס
|א לש׳ ןבקשהזגס דוד דרך בקש ' אמרו י׳ישאתה ברוך למדני
על מס שלמר אתמולוואק בלחזור ולצדךברכה ראש! בעל מה שילמול
קקיך ואנו כל הברכות כלשון הודאה אתרי '

k
> 0סעיא
ופאתקצ׳ל«
עיף׳ ג
ובשז'!»'ק )'י כמורה

לתת הודאה ושפח .

סיוס<
לשי על מה -שנתז לנו כבר י עוד יש פרפה אחת עליהתרה והיא
וזה בדור בל •י  ,עוד כתבת ו זלאבל היה כ ל שאקבאן
קיש-א:כללמשתי' ק־כרכות כי האלות קיא בלכת המנוס ולכךמב 7כ* ן
באי אמה אשל בחר פנו מכל העמיס ונתן לנו את תיראע־יפא׳י
.־ אק׳בן לעמוק כן■ והאמת הי א ברכעססהכין ו  .כיסל־־מיד .קיא הכאס
נותן התורה* ותקנוה בפני עכקה על פ ^ תכשףריןאותו
כייו שכתב יביס ! וכמושמבלנק שתי ברכות על המצ < של מציה; אפי
לת׳רה בכי׳ה כניב•
■ ר ואחר 0תקנותל גיפודא ותרים א ותה ג׳ב
אין לו רק כזית ייא« שהנאת הגוף שיש וב מצית עשה מצלכין בלכת
בכל בקאיקילס שאומרי© פפוזקי׳והירלהו פיברכזתעל התירה
קמפוס וברפתעסהכיין» ' וכן נאנילתהבשח ושאר קרבמע כו׳ויע ק
לדעת
מ
יכו
שברכת
אשר
נתר
כנו
היא
'
נרבה
אתרוכה
על מה שלמד
בכל בקר ואין לתמויו למין אין מפרפין ג״ב פדכיה לאחריה כמו ;
אתמול
לאס
שבו
כותתה
חברבה
אקדוכה
דעלהס״ת
בציכוי
<
בת
ל י
במברכיןלע  .ה 0ת ברנה לאסלייה נ ועל סיקל׳י׳־ז מעיף * :
‘דבשלמ׳כשקורין אותולת־דה סיין « פיר בלב לעטה כנמתק-ל י׳ על זאתאשיבואומר&אין כ״לכלל מעסזס שאס היהלה© זל מעש וס
 .בס״ת ונרבה ל 5ק ^ה נשמבייסתהולן ממנה במו בכל כדגת .פיה להס לתקן לעשית שתי ביכיתלאשינית בכל פעס קולס שקר!♦,
צלמול « ..אלא ב ל  Wל למזל.שאין הכאת תצור זו דומה לשאר ממת
י^ .הנין שמנרכיךלפניה ולאחריה אבל הביכה שסבדפין  kא׳
םכהכין מהן כגון עצה ופפקושאזר זבתים י להמס ההכאהוהמצויד < .$
לע מק שחרב ללמוד וגעשנק בתרה זה החיוב הוא מועל עליי
עכ״וים י»ס יהכאה היא קה שנהנה גופו מ 1אין האכילה אפי' לא <<..

סב

נח

חלמת כרכות

משאר לתם־ונשד« r ?*w׳}■ מיז /םאועלמגה כל זמןשלאישן פ :ל זמן שהיא כיעור מ«:ל  .עליו ללמודכשיש ל (
 1Wקמן?£א;כלן לזה מגתובל•.:ק* גן< ש^ל יוצא פוצ 11זי וזיז :א?ז
'פפאיואיןההפסק והיםמהדעתמ<4ב הפסק״לפניןברכת
<ודא ויל גא ס אש ; ; 1;.טל;; !;.דס; פ& יל:י ילה שילווד ; כלכקיב ו׳לע-ייו
’ '.התולה' יוון מן השינה  :ל'
ג ו1מןאד .את«*' וגו ' ו:זס.צאההי& ג״כשיל'ג מה6ל .מדו;5c־ ; דכל עלעןא"
יב ef <0ישון שינת קבע על מממנו אפילו כילם הזי העמק ונר*
הוא לבך לא עק « עלי“ »«© פעה רק ברכה אקק׳כיל־כע המכס ׳
לחמר ולברךוס *מאמשזסדשארהפשקו ' אפי בית הכם'
 «.ס״אקיאבלכע©  wpwשאין קבסזא^ שארממע  .י פ ל ליק <
יש•; רסן,אשר « קר צפו היא ברנה ומרק ] אעפי שאשור לו ללא׳זדסם מ/ונייךי־להרהרולחהד
כ ? בע יעידקש  :לדעערנימ
(אשל ל!״ לא ׳לעי «,מאי קי׳זרע ומאי קשייו לךדפי! לדידי י»ט בן ■בדיניהם פמן ^ דה; כןיגל ^כיצ  3יקנתנ ; על סימןג ' ) :
' #רוצה
באואצא וכה  /כדיני תיק ] <פגגן6אלתשל(© (הפמע ^עיציי ,ו <צמיען
י אסר ביול בכו־ פיאיביכהלדיסלפה ■ לעה שיממידהיוס
שפקמוי פאן הראוי היה לכי לסקדיייביכע אשר במר בכי כי׳קיד לענויק • יו׳סשעין> ב ';סימןע,ד ;)  *., . ,הד ?אלואל קפסי ^מצנמוד&י§רי
‘גל ’ קיאו היתזאפי דאל בפי רכה אק־ייפהעצפסאממיל ווה במצעי_ לא הסית לעת מן העורה מ <כ.בש-־צה דא אפילו שיפיעקבע
'',׳«ג& וסדלעש?ק משמע יוער להבח מביכמ אשר בחר בכי כוי צכך א ;:רעי לע מסעו במס לא הוי העסק ואין גליךלקז ,ר ולברך יכן נהנו
'שאעפ*.כ'סינע«? ל.לעסן׳קלס־וע בלכהאיורוכ' על' של אעמ(ל; נד!שלא  .ממןלאיכאעלוג ^ אמ־כרבתא -ישנהקל בברבה דבלכה אינה
לשמע בלכע אשר בקר -גנו מיאשיכה לאמייופ״ר ל כיי! שהיאראשיפה
 .מעכבת .. :
■-■•,־■
נכל מקוס על פש״ע לא רב; לפציעה בס בכאן ינמי שנענע אעה*
יג המשכיס בבקר ללמוד קנדס בלוין השקר אש יש לו מיס
■ ,׳
אעהכ״ל ע ד כעבעי
ימננ ידיו ויברך עני ו^ שר יצר וברבע המ?ל ; ;יאמר ברכ^
ועוד דלפון והערב נא צל ' כופל יוער לומר על מה© עבר מעל
שאממעפללין שיערב בפינו כל מה שלמדכו׳■ כהני© ומ ; #ע1ו דבלים האיןלהס שיעול וברייתא1hדברי©
מהשילמוד
שאלס אוכל מפי מתיה© בו ואלהיכשמה ; בלסדר בברכות עד
אתמול•שבל כיוצא בזה שייך לומר יוער ל« ון ערבו ' כלו׳שיערכ■
כישע העמיד קר שידלג בלבתהנוען .לשבוי בינה©אין זמנה
בפינו ולא תשיחי ממני נעימי׳טעמא א פ פי שכלמוד היום יוע
ומעמי® אחדי© נתפלל פלא ידחה טעס מפגי טעס כמו שהואן אלא ביום וכן ברשע התמיד ;.ופל?ושכמגן" הקרבכותשאחריה׳
אעזמק אצא במ© ; שהסכמקוס הקרבתן ואין הקרבתןאלא ;,
־? עניין בדברים הכהכקיהגס מי רק ישחר בפיס׳ ערביהמע©
® ע האחרון נ9ל וימוי ן בברכתו על מעמד במס ואס אין לו מיסינקה ידיו בבל מידי דמכקי דתימילאשרי5
הראשון ע־פ ערנדוה
בחר בני מפלי האימות׳1׳ וקרבנו לפני הרםיצי יצר ט '" יכשילך אח׳פלכ׳ה ויקרא פר׳התמיד אין ציין לחזו ' ,
הר ציני אפר
ולשמייעמ דבריו' מעיך האס ונתן לני את תרעו הקדושה כלי ולברך ברגע העירה אעפי שהקורא בעורה חחרומברךאשר•
ה ' ) 4בקר נכו א עבי שקבר בירן בל הברכות בשקר לא דמי שפותה י
חמדתו שהיה משתעשע' בו בבל מ©  :י ( וע'יל מיא ' מעיף
ך .בל תכ התורה בשקר אלא עמד וקרא קיש כרכה כיתקנהעל קריאת בציבור כמושפעקנהבל -ג לא * גי' ;
<״ מי פלא ביר
; י (גמ לחימןא סעיףו׳ובשימןד מעזףיגוכ׳ג )
בברכותיה וריצה ללמוד מיד אחר שקרח ק*& אין צריך
בה י יד ־ ■־נשים קיימת לכרך בלכת התורה בשקל אעבי שאינן
 1שיש
| 3רך ברכת קעורה שכבר יצא בברכת אהבה לבה
׳תימת בלימוד תורה  -מ מ קיימת הןבתפלה ותפלה
י מעין ברפעהתירס ותן בלבנו לל« ;ד וללמד בו ' ודמקת א©
כנגד תמידין וקרבנות תקנום והנשים ג׳כ ק ימת בקריאת
למד מיד אחריה
•שאין ברכעאהבה פר ' התמיד ;שי׳ ר משכיות הקרבכות לפיכן נרימןלברךרל
&  ..אבל אס הפסיקביכתיי׳יאיכה עומדת
קריאתן* (ומגד שמיימעללמודדדירי© ?ו&ייכמליזם ?ע לשימן
נתקנה
לא
שמתתלה
רכה קאי עליה כיון שאייו ל; מל מיל
" ־ ".־ י ב '0
׳
~־
אלא עלק^ישלבדו  (.-'.רצ״לפימןע שעייףא״ ) 1ו ^ ילשאןיכס
׳® תפלל ו -סייס העפילה אינו נקרא קפעקאס ' לומד מיד אחר■
< 3תפצה מ״מיש ליזהר לברך בלכת קתי רה ק לס אהבה רבה
בשקר שיונח בה מ המס . . :
;  ,י

©ח
א* ואחר ברבת קידוש השס והפס וקים שאחריה השיכיםהל
עדלעיניכסאמר ה׳אומליס פר שהתמיד והיד

 . mואפילואש •יפסיק הרבה יעותבין הברכה והלימודאין" ,
 :־ קפידא ' הואיל ותחילת עקיצה לכן המנה • מיהו' נכון ?וא י
קקרכתקרבן העמיד  psקבלו ר!ל שבזמן שאין תה קייס ואין
•®לא־להפפ׳ק ובן נהרו©לא להפסיק &'.בבקרי ^ .חומרי© מיד יכולין להקריב קרצנות מי שעוסק בהן ובפרשיותיהן מעלה
אחריה ברבת כהניס אנגפי לכשאל בלכותכגק בל כע המוני '
עלע הכעוב באלו ^ ריבום כמו שפעבתי למעלה מזאת תורת
?ברכת הפימעוהמסע ק יצ' שאש בירך׳והפסיק (ל«ן עבלמיל■ :קק© אתזתתעורתקאשיס וגד ‘ ' ( ו/׳לעימן ^ עיעזך ) vV
• « זפפילבלנתז וצריך 'למזור ולברך" כפלונה לאכול שאני׳ב־רכ <•'.
.ובשב ^ מוסיפי׳׳לומראקרייזעךש ^ מזיץדצובעוביוסתפבת
אכילה■ כיוצא בה בשאר• תשייתעסתשאתירנה שלאפל & ותך'
וגראפפ’ פעל-־יןלא' התפלל עפלעשחלית שהיא במקיס קרבן
דע אקע■ שעההרשותבלדו }' ,.פיכך 3שמפליק_  ppהברכה
תמיל !  (fv-וע ל סיען נ ק 8פ  ;} t V fוק^ל שתמיד קרב
 1וה;; בילה או עשייתהדוסה יאותה בר כיו' איבר חוורת על אותה'
ראאוכתאק קפידה בנך כיין שאמרו ת ־העמיד שהיא צמקו©
׳'אפיל ^או #מע עשי־ה  «(, .ע׳לשיקיק■ש מעיף«’' וסימן תל׳גסרגיף
התאיד יבול לומר אמריה פ המוספים שזמק לב המס :
סעיף p « (*3.ת?נ״ה סעיף'<E״  £V >päwשעוף1• i ß
וכן בל״תאממייס אחריה מדסן
רערעימילפ ( צעיף ) \ %
■ביןיבירביהיצלי אוד
אבלי ' ת תשחייב ע© 5ק בה תמיד כשאפסיק
דתק יבלא« י חדשיכם ' וגויו׳אעפי שיקראו אותס אתיכב ^ ת
־•אל ה'וי'; הפסק .מאער© באות זמן היה ג■ ב ממוזיב ללמוד  :־
קורין איעה בפהריע כדי לפרסם שהוא ר״ת כמו שכיה המככב
 ,׳  4׳י  , ,ול 6אסבלרן־יוהתחיללצמוד מידויהפ ^ קבינ ^יזאע•
כקידוש החדש וע׳׳ל סיקעכ״א אבל ביש אין אוחריס פרשע
• ;  :; ' .כיירמק אויבבי -עהכפא .כשיצא אמרנן' לחזור וללמוד' יומושףשל י<ו בשחרית מפני שיקראו אותה בעורה אם אין
^איךצרין למזור ולברן .שבכגר זה אפילו באקבה זבה אם¬
ושבתאעפי
גייכיס לפרסס ^ כי ר הוא מפויסט תאתמול♦
• «דחלל ללמוד ופסק ב& קחרללימויק אין צריך1חז<ק ולברךp -
■ עהוא מעורסס אומרים אותה בשחר שהרי אין יכיוליק לקרותה
©■
על נג ד; .גי מ!כה י;כ! בר׳כין לנרןעל כלסעודס׳ ל«שצ^גןן5
; ^ עפ> דהעס  P4כן אועק כרכה מייהלח.למנו< ומ,ב'0םצצילא״ין'שא״כ׳ בעירה מפני־ שאין ביו אלא׳ שני פסוקים פתי שיתבאר בסימן
•< פ ' ב כע׳ה ואפילו אותס פאומרי© יפדר המעמדות שכלולין
 '.ל ^שוק קמילכמו50בע ^ראכל׳& כילה צסמ?ז<•.ש 5עה י 1נןת<!
; .בהן©רד הקרבכותצריכין לתזור ולקרותערפעהתמיד לבדה
' :יא • ■ ואפילו אס לא למל אתב' בו במסי 1י
 8צן?» תגהזמירות שאין בקריאהמשו®
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בל תיסיף מיהו לרוומא דמילהא; יכ“ ון בקריאתו׳ בפעם שנייה
כקורא בתודה ולא יכולן במקו הקרבפתמי ^ש;אל ילא כמקרי'
; ' ׳שנדתמידין כיו® א" זאקזרכע  45רבב 1ת( קיף 1
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נהגו לקריתפ ' הקרבצות וכן; 0אדפ 0וק ^ כגון Tty
{«
א (חא « : £תחי5ין&«ר המך .שאמר׳וכל וצתקכק;
נרמן
ומשפוק׳יש וביוצ׳כהןכפלפה אע׳גדק״ל דפ^ר
שבכתב;
י
משוסשאק
!
לשחייבאדםלגימך
הלל׳בכל׳לוס
לשבת ;-הש .$
אי• אתיז רשארלאויורספ  4פה /הייפו ששמא
מפיס״פפסוקיס
■
בתהס׳־וחושבתותשל׳דודחלא רצו לוחדהלל־'המצרי1א .פסוקי":
שכתורה ונביאיס; 1כת? בי©;5דרשיס מתך
תסחפדתמתוקרי.
דזמרה וקראו© הלל « פוס*שמיןרויליסי• ממזמור יופל״ לחד -
ארוממךונו ' ער בלפצשמהתהלל» היגו׳ועיד אקזלפל׳יהאומר.
יופלה לחד טפבצ^ מסמופעחלחשהוא • בןעה׳ב «( ;. .עיין
לאומרןתע שיש לתושליזה אכל אילו הפסוקים שאוממסבכל גסיווך  . ,) ffwוכמךש  %ולעלהא 7ס לאומרו בכל Qpמקמי
« 0ה© פגןריס בפי כל חסירותפויתירותס (  :קודתס^ אומליס ,לאומרו קילס התפלה כ׳ כ-ן הוא דדך.המושר יתכש“ 0מ$ד:וי*
בע ' כ ,ואי'ןחיםשיןל־זה  *.אמ הא לאסוריס לאומרם עיין
מ״פמן לסדר השבי) מקילה ואח׳ב יתפלל צל׳כיו ממנו* ( 4ן ^ל.יפ ':
השעס^ סכתבתי הייבו להובי ' אחריפיקי חופתן ש ^דיך הקורא : .גלב ובפי
דמטעס זה
מאחר שןד;<! -
לדקדק בהןמאד בכל ^ חת יקסירות ויתרות בדישיצאר ן<1ל לאומר תיקנו בןקה .לפטה/ברכהלאחריה/הם־ברכ׳ברוך.
?שומעי' אכל כשכל א ' קורא לעומו כל א ' מדקלגןכמתר במל שאמר לעניה/ברפמישעפאלאקחמכמז0תקכ 4ברכהלע ? J
שקולא בפידויודע אימן ,ואין קתד א© קולא ע
מה שק* ימ קזלילעשמן ברכה לפהמ;(לאמריו* ( ע״לסימןV #
נתפשפהמכהגפשמניע ש ^ילפסוק? '■
שכתפילסכגק
מי
כמון<
■ . .•/ , *'fspו  $יףלאומרו• ל5י ^’ ^כעימ? 4כי.ה?א שי ^ בא^
ומ׳יי׳ימלין תו ' שהוא שותק
והקהל׳אומריפאותו
כל
א
'
ואחד
יצחמד .יאמזלשרפבזפ ^כות ושיקראשוppp
".$ 9ßp $3
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הברכה-
הראשיכמיוהיהיפריויכימ  ^:י ' ׳ . :/ .
( ;3א פ סייס ברין׳שאמר קולס שסיים החזןים
■ .'fnoa& 4
אמן מל ברכי! החזן :
■' ( ןאע7/א .#ל*פסיקסי 4מםמ ;#׳
א ואחד פרשתהקמיל אומליס משטות  4פרק איזהו .מקומן1
וברי?את דר^ ישמעאלאומר ב/מידות כו ' (<  f ?0'ÄäH8ניכהן; ויויק שבעמווא וכמין ומרס הו*-6ל& הוי יזכ&ק < ע ל&וימן נ" «
הא דאק?5לעולסישלש אד© שמתיו שליש במקרא פליש במשכ' •סיגי ^ ל '
אב 4אם סייס מס החזן לא־ יעגהאמן&.יאין עונין'
שליש בתלמוד( אס,מכוסרכפן אקרא ח& בכתס אתרו ,א | תקד
אמן־ אמר ברכתעצמו־באממנ עטיןמעפי* 0איפו דדך; מוסר""'
ושככתס אלאישלשתס*
(ל־ל׳דה^ פמלכתי־כ קולם הז והיו
ולא עוד1א אפילו הוא ממכה וכמר יחשב ' שמלאה בכלפעס■
הדכריס ,וגו « /פ 4לבכך מדאמר שיהיו על לבבן מלכרחן  4%כאלו סייס יכ-מלן־וק־חר ומביך מזי ממכה ( .
אתר שלמדתפאות© פע©־ א ' יהיו ע 4לבבך ..:אכלאת/תשט?■’
■! 0ע^/^:בס;«-ן '^ 7מ «י3יף^.״■•'
׳"
אותן עדדב׳פע ^' מדלא כתיב ושנית© בחך■ כ׳ון מ ;5#שכנת■
ג אכל אמר־י&בת א"י שישול ’ לקכו׳אמן אפי׳עלפדכתעשיוון■
בב ' כוב> ן 4א ש ' מ שישנה־ איתי ׳כ פעמיםוהרי־ ג ' פעמי'
פמן שמא הי־וס ברכה לפוף ההוקי ,דזמלהי ופל קרכ׳שהיאן־
הס מקרא ומשנה ותלמוד עכל א' מבאר אתקדכרמו• יור %כי .לסיום א רפ כרכה הסמוכה לס כמן זי מחוק העוקר הוא לומר.
בעצמויאמן פ ^ א כאילו מלט 'רשות .מן המל)־ שעמד.
במשנה היא פי ' על המקרא והתלמוד הוא פי׳על הע& כה תהו
לא תקרי וכו ' כלומר אל תטעה לומרו שגכת© ד/ל ב ' פעמי© לפפ  #ומברכו והולך לו ואח אין נוב נין לומר אמן אתר סיו»
הכל ע® הראשון אלא ב ' פ ^ מיםחוןמן הראשון ו.א  0לא כן
ברכת עצמו בסוס מקדסחו׳ץ מפרכת המזון בבוכהירו&לי©
מאי כמכת© ' כאמרה אל תקרי כד
היאן קורין מושנכת©
ועל ©׳«{  # / ffפין.ץל  ( <:זעיק  /ע לקמן סומן  . «0ffהעי 0
ושלשת»  •tkע? ב כך״פילו&ו* כ ( ¥הקשו -בגמ׳מי יודע פמה firnי ד ומפני שהשתיבלמתהללי־ברון־ 5שאמר וי& תבח© מוכות
ותרני לא פצרכא  tkליווד כלוי־פנריך ןכל מס ללמוד משלשתן
 wלזו וז ראשוני דפסוקי דזמחפו זו אקרונה כרין ליזהר.
ולבך אומרי׳זה אקר הז וידבר זהו מקרא איזהו מקומן זהו  fpt$י סלא ציוכ  8יק ביטהס נדיפורמיהו לא עדין־ מקפיאי ■/שממן
ומדרש לד ישממל היי־ במקו® תלמוד כי המדרש כתלמוד ומק ׳
 '.נפלצותיה־ ’  ' :׳ ■
שבחרופזו המשכה וזו הגרייתא יותר; מאתרות • הי»נו משוס■ .־$
הלבךבקהיוזמוטס■ שואל « פני הכבוד ומשיב שלו©כל . ■5
אלם יכאמנע המזמודי© שואל מפכי היראה ומשיב מכבי
שאחל שקראו פ ' התי ^ שהיא במקו ' הקרבת קרבן תמיד במד
\ י ■.י׳ — ־׳ן ■

שכבר אמר׳כו ( על
א 'שמ #ף %ושוק p-pושמין } bp
«אמר הק/ה לאבדה ס שכל זמן שעיפקין בקדבמ' מעלה אט•
עליהם ב ^ הקריבו ' © ומכין אחריה משפת איזה< מקדמןםקיא
«ייבא יזתל לע /התמ  Tשמדברת<ג* כ בקרבה ות ( אתולכתיב
בכל מקיס מזקטל מוגש לשמיוהקשו .
וכיבבלמקוסמקסיוק
ומני 0י 1/א  « p'prhעוסקים בהלכו ' עבודהבכלמקוס מעלה.
אבי עליהם בא (4מקטירין ימני שין לשמי ומה שתקכדחוקא■
אלו המשטותיין הקרבנו׳ ולאמשכיות׳אתרותמאותה מקכתא.
«היא זבחיט והיא .מלהמרברתבקרבכות בקרובת ' זה שהוא
,איזהו מקומן ייתר מבשאר־משניו ' מפני שבכל המשניות  1%זק
קפרקאק כהסממלוק׳לתנאיס כי־כולס« 0במתבר( לר 4משה
ח© יט 4 -תקטאק’ ׳כבמקי© התלמוד מדרש mm hM * n

ז׳״׳״ ך ׳r - ■V • ,#

ך^י• ״• i

י v״׳ /. v׳*״ f׳ ' |

rj7
>׳

הכבוד . t׳ ©f» p.? V9fJעיף ) ' fmfr .ואסור לןפס? ק . fei
לסרן מטה י { ( .על׳ ^ ^ /זן׳ל ^״ג ) יואס יזדמן לן
שצדק־ כהכסיק יאמר קולס שידבר ^( הכא? קיס בלון׳יי׳יאלחא••.
ישך 1מן העולם ועד העול© דאמלדבל העס אמן־יהיל לאוכחך
יי לעולם אמן ואמן 5במד ?י ' מכמן ופל! ץיי ׳ אלהיסאלהי ישר ! •;
 .ע־וכה כעלא |  5בח וברוך פס כבודו לע׳לסיויתלא אתכליהארץ
כבודו אמן ואמן דהווליוו | ן העסוקים כסוף בלכה לתה שאמר
'זאמ׳יב כגןיקזול אמתילהתקוס שפסק ימ ^ר'' לומר קמלה
'
אל? לפקוק? ? לתל שהם כמן< ;מלת בלכה למה שיאמר רגמזר י.
הזבילןת( אטעוןזה? | כעו הפקוקיק הלה אתרכלהכשמ׳תהלל׳ '
 ' mשברובפ ^ כקמוןקקיןמעסיקין שק *.ומיד אקר בחך .־;
י' בודו ל Ä %צשתו'י;
^ 1 ,אןפ« # .מר‘©<  rJW־
■

נך13מ ׳
^לתיטועיסנמוריסהם'
׳» ; ומי> שאומלבהרי ^ א^ כמחרן( מנדן 1פי .שכי^
•סוא ; מתחיילעתה לומךזמירות ותשבחות ואומר תחלת־מ*
®מל .4ו $ך משמעתירושו מי שהוא רונה למלל נכוךות \י׳ בדי.
iqvvf.׳ בל תהלתיאמךאוחל < קראו3ש*ו וכי? ; .והרי זין
פר
«יריךוגיד 1ךכי מיהוא־עז  .ואיזה הוי^ תכי
יי׳ דיו אלו ׳"
ימי יכוי׳
מי״פןאמרפשיק זו חיחרישיסויס
^ךותו& ושכחותספיךקאמי שא/הואמ ^ מתו ופירושו .באלו; ׳
^י מי,
הלתאפתקלספר:בשיר (^ 5ת5שב < ילתהשו ..0דתימת _
עולאןשבתן דמרי< כי מי'..הוא .זתשימלל גבורות יי׳ וישמיע .כל' .י
יתצלתו
כתיזלת השידות זתישבחלת

יfi

*•
יו>8

פהסואות ^ בכיאדסשאו ^ ס ^ ותס פחדינהלאו יאות
«בדין ימ % $ן בשבחו ש  5יוקדכ 3וביצ סא׳לת $דכ© היש מועל.
שלתרנתככך וכהנו לומר קילס ת? לה 1לדוד עסמן.אשרי׳מ
& קך
 -1P'P .עוד קללץ« ,לה :מקוס דילפיכףדפייה שנריך אי©ליישם'
;סת/אתתקודס שיתפלל' J״ (  </ 5p 'p fif&fapfmןעין <־ י
בלומר בגלולהמשכרכיתך -וא ^ כ קללוךזאומריס‘ נס פ |וק.
אשד/העס שבכה לו אשרי׳העם' שיי׳אלהיו'" כלומר שנותכין לר
! 0י״ ותידה ; וזכינו לבך שנהללי תמיד ואחר צך מתחילי ! ימת*
ת^ לה לדוד וגרואחךו נהגי לומר פסוק? אנת,כו צכרךק תמ הת
ועדינולתהללדה ,״”־' ( טעמאבדי לשלשוליהצלדפצתד מלמיין

ודאראשורלאוןורו יפ
מחדןומגדןה 1א כמו שבתבתי^ -ל' רי |-
יתתיל לומדמה־ אחר מלן תהולל בתשבחי׳הודו ליי?
קראו  :cי
 3שמו כ ' 4כאשך הואחב ! ב בלה לפי ,שדוד קבעו לאומרו כפל
^ .לפכי האר^ן בפ׳ק כקרבןתמיי׳עד ובנביאי ( תרעו ובתמיד
ש|  | ?3הערביט מן לרגליי׳ ומד והלל ליי וגו׳ וכ' 1הפשוק׳‘©
כמושהס? כסידורישעד .א& ירהלה׳" יב  :גמלעל\ ג "י י
 4וכשמגיע לכי בל4הי העמאאליליס יש להפסיקבין א14יס'
ובק ^ ^ ויסעשהשלא יהא בחוזרמל ?ןל׳'  & 1חיכ אומריא
 mpלתודהוי^ לאומרו בנגינ׳ מפני יה׳א שירכאק
ומשובח,
תהלהללוד' לבדו בלא שאל יוזמור  #כנק במנחה' ופסדד
ו ^ ׳מאותייס איתו על כלקדכגי התלות שהת מקדבין §תת
פסיק .זה ומי שלא יאמרו בפ 1פעס טועה הואן׳
שכת ותודהלאלהיס על כליס־יות שגמלנו לפירן אזל
כל
ואפילולטעסהראמין כיון שקבעוהו לשון זה כמזמור למה
ה^ ירותעתולות ליבטל  ppממזמור לתולה בי חסדיו (® כיתת
נחסרמ ונחלוק בקריאת מזמולהז  .כק פעס לפעם♦ וכופלין
אל יפסקו״לעולם כמו שנאמד כי לעזלסתסת י ובמלימתאליו.
פסוק בל הנשמה תהלל יההללויה שהוא סיף הפסק׳וכן יי ימלוך
אקכוהגייס " לאומרו בשבתאט שאין תודה קרבה בהן מפיני; לעולם ועד .לקמן בשילה כדיזלהודענ לכל יומרהו במזמורי׳ ש|
שנוא קרבי יתיך וק בעמלן איןאומדי׳אותי אפי,בק /לכלמח י תהליס ו .ק הטעם בפסוק יי׳^ מלון לעולם זעד להודית שנמרנ<
וכעב מכני שלא היו יכולין אזג  | /הקרימ משום ' לחמיתמ׳ן■
השור׳ינוהגין ללמר אח׳כויכרן דוד אתיי׳לעיכי כל הקהל מד
 8המ תביאי! תמה ואע׳״פ שבע׳ב היו יכילין לאכול חמן עד ומהללים לשש תפארתך פאשיר הוא ’■ בספל לה ויברכו ש»
כ־מדך תד שמ* ת' היס; כאשרהוא « סע 9עזרה ישיית היס  .־"
י  $תהמה מ׳״מ איןממעמין בוממ' שהוא מם ולילה עד חנית :
והטעס לפי שכליאותם ׳ט 'ו לשומת " שלשבת הפדוריס בברכת
(• ,וע ^ מיע« ^© ^  ) ' /׳ ובשבת ( יטמזסיפיצ כאן עודילימר
«' 1מזמורים והס אלוא״ה ^ווך^ טהשמקמפפריס כבודי ! • ״׳ ישתבח דורש צמכילתןמת׳ך^ שירתהיס ומתך אותן' הפס5קי־-
 %מזמור לד׳ לדוד בשכותויאתמעמו וגד^ג' מ/קך^ ,תפלה  .של דברך דוד לפיכך אומרי ' אותם להקדתלישתבח ( יזהר לומל
* |משה וגדל׳ מזמורנ׳א יושב בסתרעלמ !< מ< ה׳ח ;מור  %ס
בגךותהקמ?אכ ' %כאדל! ב? ןדשי^ כףשלכמין דגישהוא״לק .
הללן 3ה.הללו אתשס יי ' ומ ' יי 'ן מןמוי קלו נקצאהלל הנמל ;; נתכא מחין כאומרת מיכה אהמהוא ־סמוך לשם שקודס זה'
מי כמוך .באליס ת  ,מי כמוך נאדר וגומר ותכה היא האיש
י הודו לך׳ כי טוב בל? ק♦" ! מזמור ל* ג מכו צדיקיה צמ' ,ונ ( י
 Vמזמור ?לב מזמור שירליו© השצתון .וב להודיתוגן?■ ׳ט*" ע( .כן'הש 0זעשהאתהעגל שנ׳ךעקי ביסנרה ואקלהקשוע
תזמור צ׳לה מלך גאך לבש ומתעמק והדלים א? ןכאן מקומו.
מפשיק כל עצמועי תאמרצה יי ' מי כתוך" שהיא רפיה שזה לא'•
'  .י  .יתבארו׳בע״׳ה כהלכותשבתי :
״ ״־
"
נאמר לע הי© ואין עועי© להזכיר עלןו מיכה .רכן ידמו כאבן
 tואח^ כ אןמלים פסו| ; 5יהי עבוד כמו שקס אסלדריה עד
יקרא בן באבן דמשה שלא יהא כשמע באומר יליויך אבן
כלומ׳ידמיך
לאבן ירד .וכןע© ז 3ג |לת‘ הגימל מושה שאס.
 .יי׳ הושיעה המלךיענינו במס קראינו כי ק5׳ל -הוקי שבת .
ק  ?.0נללס זה הוא? כמו הקדמה לתהלין לדוד ולכן• אומרים אלו י תהיה רפייהנשמע כאומר לשין ענו ! יצמצ׳מחרן ח׳ו וכשמנ*
!נסזקי׳שיש בהן כ״א אזכרות כשתחשוב ר*תשל ישמחוהשמ* 0׳
לועתה 1מפ [ חולי® אנחנו לן לא יכרע ולא ישתיווה להכריעה
יתנל באל ן לאןפרה אחת ושס שליה בפסוק יכ יעקבבחר ל |  .א?ן כאןמק < כמו ' שיתבאדבממן ק ?עב *ה וניהגק לעמול
׳'• ע | אזכדה' אחת ^ן < א בנגד י; כבפסוקים שבתולה נדוד י כשאותריס ברון! שאמך וינ ^ ן־לת וישתבח מפני
׳■■:־ ; .״ ; ; י'"| ? / ' ; :.בחי©
ןאר?? ב אודיריס מזמורי עהלה לדוד׳הל | ממך אלהי וגו ' ךת צלי׳
^כשמהתהלל י.ב,וג?י לעי שקבלו כ1ל שעל קאזמר מדמר ׳תהלה
גב
.
.
.
&
י
 mpרב ה ר $י £וממז m
|דוד ו^ פ .בכל מס מובעת |נ שהוא .ךןעה? באפילוק.׳; כידו,
4
תחנה זכיית וחתנתעונו ת.נמ ? ה זו קכלעת משום שק בו כל

לכולה( פרשמת& ד '/בל הנשמה תהלל יה
■ אכיפתו סוף פדקאן
הל 3ךה וריש;פרקא,הלל .דהל& לויה דגאר תהלת ייידכר{'m $
ערק  6הוא ,משר הכי אנחנו מופיע^ן ואנחנו ככרך יה ( גרלסיי f
בתללויה ולהתח ^ מיד אחסז המ/מו׳שאחליו המתחיל בהללד&ן
הללי נפסיש '  vmמ א שמוסיעיןכפוקזה ' לצי שאר!ל כל
האימר תהלת למד בבל מן מובטח לו שהוא בן עפ׳ב לפיכן;
 :אמר .שאמרנו תהלה לדוד• אנו אזקליס ואנחנו נברן יה מעת&
ומד פולס כלומר שנזכה לאומרו נסלע׳הב לפי׳אפי׳כשאומו f

^א | 5rב) ת 5פסוק עיתח אתי״ל״ךשהיא י | עיקר אשך בעפען׳
תקנו ' לומר בולו ןופכי שמזכיר בעשוקהז שבחו של הק/א  ,א מי ששהה לבא לבית הכנס ובא ומנא הנבול בסיןבהוקין־
לזמרה ואסיתחיל.הוא לימר ייתחלה כלהברצי"והיחמוך^
שמשגיק הל כדותיזבשגקה פראית ומפרכס ומשביע לבל חי‘..
ןנ? מ לפיכן .ניין לביא בלל המזמור וייתר בפסיק פותח,את אל קה יפול לקראקי״ש ? להתפללעס ^נבלר יבברא1ל סטוב לן
{אדס '®?!ןלא־ ^ש ויתפלל מס הנבירש^ תפלה• עס הניבו׳ לנד?
?דיך שהוא העיקו ואם לא ביוןבפסוק זה צריך לחזורולאןאר?
«המילה כולו פעם אחרת וא© פיח .בפסיק,פותחת? ' p '9h
!מקקלת;  ( ' .ו ^ ל ^;וון צ' «« ניןjeוסימן ן ^<מגי^ א" ) י
^נד לעשה אס יראה שישלו שהותם! קו 1לומר "׳י ברוך ? אימי
©לא במן כפולואיןינרץ לחזיר אבל לפתחי
 .׳' •
« י|
&pJ
ןהו׳וווןןןא5ןןזא ^ ןאפרי(יללדא'
:.s.־ '’ ■■ ,־׳:
■ ‘ י•• ״•"'■ ‘  .'" ’VvJי "
י■ '' קתצת'

אר
ייזתבת!ח'מ ** ייגיע דוקים פעימר :ה.הקה4.יג־שז ק .
לושהועכ״כ יחמי‘ גרון שאמר ועהלהלחד ומזמור 'הל
יי׳ תן השמים נסללו אל בקדשו■  crtעיקר ' .יה ללזהשבתיע
פבבסי -ק* דזמרהעד לכ הנשמה תהלל יה 1מ ואת ' כך biעצת
•( העב תצלכו׳עקתצכורמןשס ואס אין לי שסועגסלזהיאאך
כחך פאמרועהלה״לדלד וישעבת ימנר אור בו׳* שהרי העיקר לא
נתק /מלא בסביל זה .המותיר תהלה למד לבדו ( מג*ל «'יה*א
" ©.יף א  ) .:יא ס א קלו ש ידע כצל ידלג סכל ( יתחיל לומר ק©',
' ר <.מת ה עס• הנגיד ויעפיל עמהס »  Vכ יקרא כל הברכוע
וסזמירות שדילג רק הזמירות יאמר בלא ברכה לא שלפניה ולא
■סלאקריה ש.ר .מז «,עבר זמנם אי :לכרך עליהס •(. . tלתיקי• ע*,
.שכקפזלרור עמקי לומרס פלי להור שבחושלפיק נ * לפפי סמפלה
כמ/בכגבאר ליביל בסימן & קזדס זסש ^ייף א ' (לקמן פי■ ק פד « כיף
כ יוצא  #קצו לאמרס אלא בבינה לפניה זננרכיו לאקיייה יזבל כלא
) :סש אס אייר
נדבה־ ל ע לן כ ז רהלומזי דליתד;  pסל?* יומא
הצרכוע־בסך שחתר< י& עבמ מס עהלה לדודי באמצע שיאמר
אק׳כהניתרזת בלא ברבוע שלפציהס ישלאתרי׳יס  .אבל פאר;

הברכית־סמייכילאומריס בכל בקל על בל עצים

יאמר אועס

אמר העפלה אסלא כיה לו 6הוע לומראותס קודס לב ן:
י !אכיל? נרכת התודה ןאע׳5"4פט'ד $3קנה רנה כמוifopteלעיל
ע׳ף ] לפי ש״רב׳ת פתמ־ה ע; טרע כל ה  /ס«PiZPi? 0
לכס  /נמיתא לעילגסיק סגזכרת '< ף < וע eי

וגו ב ו

נ4

(עומד& קותתתילישתצת 5היא

י״׳״י✓ '  ' V 5י " * \• V
׳ •י* ?

' ( וע״לו8י<<) נ׳ז סעי.א
בלכה צתרונה דכסיקידזמרה
‘
« 0ןסיקגלסעיף ^

 לפיכךאל יאמראועס מי כלח חמר כבר ביוךסאמרזבל׳ פסוקידזמרה ומה©אגמל אלעה רקקלבניהעיכס וידן
:מר אועה' אותו שאומר הזמירוע או.למה־או ןאזמריס אועק
 5כןבמקוהו עמו פאי׳ הזמירות .היימ -׳כלי שיפימךלה מיד■
■'! ליה קלים וברבע יוצל א!ל כר  i :שזקליש קאי־על יפתנק
ביציהם.
סעץ
—-מןכ
ע ^ כדסע*«י' ףנ זס<
איןלהבמיק“'!''יי•
>^!א ) 'י(^גי* »* רירון«
■
—?«»-ו •^.

אפי ' כי־לממיםחא תלי׳צה לע  $יע ' עכמ ^ .לכד 5ת׳&■J3W
■ ל( ק? ! כיעייסוערבפמושך;ל « 3ת? mttnz״
אסבלמק ע{מ דפ
ורג־־כלקרותיתוריז ( ככיאיחכתזבי׳כדי תה״< העפמך המ « מ 1
Mr<6
( ועיל פ> קי* ? « « עי א ')
 :בתעלה סדורים ׳כפיו .
ככד את יי מהילןךקרי ביה מתוכך ל״ל ממה &-תנצך ה&*־שא®
וכבדאתיי׳מק׳לך
י קי ? קולךערבוהייע עומד בביס עמוד.-
כבות היה קול! כאה וזי ? עולה fi &Wויהי! כלישר ! f & 3pv
■ל&מיע,קולר  3עסאחתל ^ עלהזה * ודו עלמ אופס העדי® בפי
 1בליעל ואיד לון העולם מי .גרסלן ואת שלא עלה לידולש ' לכבד
אתיי׳״במה מ תפנו ולמה  .שכבד אמרה עולה ולא יממוד אי ה
 .. :ארצךוגו' ואלו עלהי לא איבד כבשי בעד ממדע כרמו :
ה ואם אין׳מינאין מי שיש בו לכ יומדוע סללו־יכממ.־ הוווע
 .שבכבוי כחכמהוגמעפי׳סוביס* ימ שעבר עביר ,בשוגג
אפי ' הדג הכפש בשמה ועשהשע ; בה מועד להמעש׳י ^ יאין
זה בכלל יצאעל־יז&  0רע כיון שעשה בשוגג ועליז נאמר שלו®,
■שלום לרחוק ולקרובר׳ל שלום אמ ' השי ומקפל תעלתתי th ?eי
■ימ ת& ובה• ( •:ועל מ* :יןגע '
׳רחוק■ עי שגית מעשת ונתקרב
®* גיץ לה  ) :אפל אס עשה במזיד סעי תור בתשובה אל יהיי5
.י' י• ש*ן׳ דהאמ’ .מיצא עליד& ס רע קודסהתשובה ;
איןממכאלהיועשי׳ןקבוע י 1אחישכעמלא זק :ז מבכי
ן
זקמאעכישהביא
כמד הציבור אכל אס לא כממלא
פעי סעחעאין מתכין איות! אכילויש .א חר׳ממ 1כה 1א שממנין
זה תתתיז להתעלל במקומו לעידס ידועים כדי להקל מעליו
העפלה הדי זה גב מקרי ממוכ/אין מתנין אועז ג© לזה מבכי
כבוד הצמר שגכתי הלח להם ללוע שלוחס כעל לב מיהו יכו{
■ להעפלל לברקי  0באקראי בעלמא;
ז .אגן• אין פס מי -שיודעלהיועשי ' ] קבוע ב 7אבן יניוהס %
שסבי" ב׳סעדו 'מו « ב שיהא סו א ש" ] ואבי קטע מ 0יב «ל*
לשמוע קדיש וקדושה ואס סיס כשן ע® הארץזק} וקילו כעי®
'{' העם קעציס ברובן *ג דוס א׳הייבין מסםאו *ד .אעי׳אין
'מורס הואקי 7 .ס צבש .אה ק;
 pומי שסייעלכלל׳פציםישהיה ראילהתמלא .זתמ1א שאי«

שגה אע' ?:0ואקצל זקן עללממצקtb׳  wתחל -הוא;
ובלבד  hkיסת מ סימני סריס אבל א© יש וב סימצן
ונ
י  .ערים ,י שאין מממן סריס לבס ע®’*ץ שהוא נכאי לה•
•ין עניה תתעל־קי ח ; חמ^ /׳ -׳ -yj׳«־#v *.״ .׳ -׳
ירא מעבירה שבידו וגס זו עבירה היא ותיזרק עליה ן
אעי ' הוא ק עשדיס י <*א אפי ' נולדו בו סימני סריס ממגין
לביכך אס אין מכין י בב״ה ימעק׳  mfrכיוןשסוא יק עשרים״( ועי^ןגלנוס־עצריך בק3'2p (p
■ למיקפ׳ד ^ עיף ג )
;
:תחיל יפעבת עד כיתקבצו מכין ויסמוך ישתב ' לאמדאור  :׳ סעיף• « י;> ' ( הסיעלוזק ; תעטזה; מ,מ 0ן \ /« pעצהמיקרי‘
< bltלהפמיניגיהיסוגסמשו® ?0יק 6«7קלו׳ על* j’p/pjpßאד*רי
■• •י . .:
י "•׳ '  .ג׳כיצדולוממציןאויע ;׳־
קדיש עתיכמינמו& יתצאר,p'd׳  dהמעיף& ,
אבלבחלע מבן "יגשכה אק מעבילין■כילללפכי העיבין
י
עליו
ברך
^
ואם לא היה הצית (פ^ץ קוזםלצן ובת גו מג ת
"אינו תייב
j^r ,
במצזהוהיאך מצי ? אחרי׳& כל מי■ שאינו חייב בדב׳אינו מוצ^
קו » ישעבמ כדי שלא יעסיק בי) ישעב ל־וכר אור ומוקא.
זן כיון פיי.א»  fpואומר עכל בקול רם להייצרא הצבור אינו ’׳אתר׳סיידי תובעדואפי '• אםיקניע־להמעק במס השבי ! איו
ין פיתסיק באמצעוירעא י יכרך לע הוולית  :׳•' ( א׳ינד& ו&י ■ מציתקיאו
מין אומר הקלי® חין להפשיק בין הקדישל« 3מב<! ביין.סלקדים קלי
יי כרוכלגריז־ ך וכין קדיש לברכו }<frל??04יקטצציזכ׳לןאקר הפן
תבצ ל,תר שלא היעל; סלית
גגהר לקקנינד געיף ר י)

ןן? □ לכן ונזק ק גו ענית « זב בי א ® יברן  <43בין ישעני*
י ; אור משיעביק בין הזמיר״ותליפתבי) לעלייה! קאיובלבה
יי ׳
אתדונלדידהו הנא ;

ולא כקר ' אישואיןהק/ה תבקבלביס סאבעבצעתי שנקרא
איש׳שג עחעיבאתי ואין איש ואיןאדס כקרא איש כשהוא
כןימיוס אמדי והביא ב׳& עחע מיהוכשהגיע ליג דוס אתל
' מנימין אועו להעפלל כלא בדיקה אחלהש? 2לועדסמבי ׳אר( ב
י .סישקל שעלו יאבל אס היי » יודעי© בודאי פלא הגיא שעמין
מ<  5מע יודברי העוסקים שאין מניתין אועו להתעלל בציבור
 .א\ 5קוא בףג ומס אמד ; ( ז^ןלן ^לדכרמי* ת&ותעל^

וצריך סיבא־ם׳׳ן המן ואס אינו הנון ומניתי׳אותו להתעלל
מפיס נ עימות קולו אין יק/הל -קבצ תעלתושכא נ תג?
דלבסן כעהו וקמן פהניעלחיכזך לרבנן אפהלא^ מי7יברן « י1ע׳יק
"בקולה תלכן פנאיתיה כלומר אתל השית' א ^ ׳אין® ותכין לדגק דיו&סו כמל ?שנגר ל* fעבליקענגא«« .א ל^ נ/י שדקען
ולק אלא על בעימות קולם שכא תיסי■ יאיזהושי־ן ^ מן זה מזצי^ן&יע ' נ^ זןראי נעלמא  9יל foץ:1ס <י «V ' 3ע «מין» צ ««יי
ויי* % ?#ן «>ע
צ ד  jfעעכולגת ! בקי צאת

ז

 « 0Sהתכ^ת
י  .א׳וגסייקג״ה® 05.יס ומי)’ .. .
^  fitשמאריך בתפלתו כדי'שישמיע קולו שהוא ערב אס
 '.׳',. .הזא ^ ושהבןמחמתששמת;כלכ! .עלשנותןה 1יאס לשית
ךי ' מלין היךחוכיס
יסצ".איןממליןלי^מתש׳; /ן־ח 0נחמדעת:־ג5נם
 .וא >3יחיד
צנתיח תע״ב והוא;שיתפלל בכובד ראש ועומד באימייבידאה
למחות ( ,לעכב ולומר א׳בי מנהtv 'ti
לפכ־; 1אבל אס הוא מפנין להשמיע קילו ושמח בקולו הלי זה
עלוני
!< ;1שצרי התהילות במקום התמידס תקכוס ובל י&ראל•
',עגונה ועליו נאמר כת :העלי בקלה .על ק שנאתיה ! .
כלש״ן  .׳ יש לו חלק ב .תי1י 7ין ימי מכל להקריב קרבנו שלא מדעתו •
סתאיק בתפלתוצא ט!ב.ה?א עושה מפנן טורחצבור •
.
אין,
( ;ע׳ל שי^ן ^ק נזע ^ ל ' ) אם לא שכבר ׳הסכים עציו ׳מתחלה
מדקדקים ?  fcאס הוא מבזוי משפחה.או ממשפחה ממק שת
אז לח מכל את* כ לעכב לבדן ו^א שוק  7לא יוכל לעכב אפיל!
■שאין זה ח&גי ביחוס שאס הוא מאת© ורשע מה איגפיזג לפני
לכתחלהבלת טעם .אס לא עי מוכי העיר שיאמר ע * ס הגון
'המקים' ביקוש שלו טוןשה:א רשע הפימואס בו נאסיהואא־ש
לפניהם למה מעכב וחם יתבררשהוא.שונאו יצול לעכב אם
'יצדיק וט ב ופרקו נאה כוי אפילו הוא ממשפחה בזויה ושפלה
לא הספיעיעלין כבל אבל אומר אני שזה היה בימיהם אכל
'ה1א אהוב ומקובל לפט השי<תצלתז רצויה ומקובל ' ומשפחתו
במתתהלל! שכע ^ה קרבה מקזיקיס במח 3׳קתבלי טעם ולא
איצהקזקתלו ועליו .נאמר ג?בשל(ס שלום לרחוק ולקרוב פי'
ריח יוכל כמנתס5א לש׳ס אסקיו׳כריכיןלשתונכלית־ד וית* ד
 0150יאמר הש? נמל שהלא מרוחק כין הבליית מצד משפחתו
בערט.
בקהילותהגדוליתלא היו משכימים לעילם על חקאקד.
ואעי
'
אם הנא קרוב אל השי .בצדקתו ?מסרו • (א ^ גדמפקיכן לעיל
יחיד ומומחה בדורו וכל הדרכים האיל! בו אע״ה היו
ולשובב תדודיהו איכא למשמע מיניה ושקולים הם דכאושכיסם
מטילין מיס בקדשי© והיו הבתי
כבסמתח/בטלותמחץ־זש.
' 1עיין כסמוך סעיף הי :
באשר הוא מנוי תמיד וראיתי כמה פעמי® לכך טוב ויהי הגא
 ..י 3י אין ממנין לעגי שפה שאילן יודעין
לחתך
האותיות
כהוגן
שמררין ברורים למכות ש  fעל פי לגב פורעי החס שכיניהם
' וקלרין לאלפין עייכ? ןולעייטן אלפין ^ :
אפיי פסול י עמהס ואפי׳אס יהיו הרבה־יחידים כנגדו ה לכי'
יג ! צריך שיהא לבוש ומ עי ףט ולא יהיו בגדיו קרועיןדע
אחר היובמשום תקפת הקלילות ; :־ אס יש כאןשטם 0 ,מטס
 4שזיועותידיכתפיו מג־ולין חפט כמדיהצכור:
להתפלל א' בשביל אביו (א׳בשביל אחר הרשית ביד הקהל לתת
יד © נמא יורד לפט התיבה להוציא הצמר אפיי
בברה
'
'
יוצר
התפלה
•
למי
שירצו
שהתעלה
במקום
התמידיין׳של־הנבור ואין
■ אור וכ׳ש בשאר הבדבית שגס הוא קייב באצותלפדכן
ראוי שיהיה אדם שלותם להקריב קרבכם שיא ' מדעתם■שאי ן-זפ
יטללהוציא ( אפילי סומא פלא ראה מאורות מימיו שגס הסומא
כקרא שלוקס שהרי לא שנתה! לפיכך אין' לאדם להתפלל בלא
נהבה מזיו האורה ואת פי שאינו דואה ועידשכהכה מ במה
לנון הקהל וכלמי שמתפלל בחזקה ו דרך אלמות אין תפילת!
סאחריס יבוליס לראיתבאוד דוליכוה לימעןלא יכסלכתצות
רצויה ואיכה מתקבלתואין עוני! אמן אחר ברכותיו;
אב
נדמקא בברכה יתפלה ימללהיטא איל לא יקרא בתורהשאין
וחצי ם ffוהתברר וכתחנה ע* פ■רוב הצבור לא ישתדל
לקי־ ות בתורה על פ ? דיבליס פבכתגאי אתה לשאילאומרס
להתמצות ע״פ השר להחזיק כיד ו כי חלילה לקבל עמלת
עצבה  ( :עלס׳מן מ מ?©« חוןעעיףב׳גשיע;קל״ט' 5מ* ףג ')
השיעי טיס ־כי לא כצורכו צורם וצד:
& Y־' ^ץקבוע יורד לפטהתיבה־ח1צמ( וחי] צל יןלהמתין
כב טוב יותר הוא לשבור ש  fבשכר מלקבל א ' שרינה נהיות
;»" "־ :עד פ־אמרולו עלה שי רי לבר מיטה! ואדיבה אס יאתן
בנדבה .מפני שבמקיו׳שהוא לוקח סכר מן הקהל אק פרץ
בכל פעם עד ש אמרו לו נראה 0אימ ס -לין לע דבורהציבור
אין מוחה שאין אקל שאינו הסן רשאי לפשוט רג:ז להתפלצ
:־׳ ■ לי ' שמינוהו ואין זה דרך כמדלצבור ; :
,
 ואס היה בנדבההרפות כמוכה לכל ולפרק הדבר יעלה מי* .י " ■0י '• אבל אקרשאינוש׳ ן׳ קבועאל ירד' על שיסרב ממט י
פאימהגחלעזדהשא נמנמו כזהי בתפלתו !בתי־ וכיה מתר
׳' ( ןעל «י«ן ק ^מסעיף ג '  ) :בי זה מדרךהימסרילהראו'
למען שכרו  0* 1'0 fc» »VoiV (■ :ל ' ונע* מקפ׳ט ). .
שאימרודף אחל הכבוד ממלא יסדבמתר מדאי אלא בפעם -
בג  ,ובדין נציית שצר החזנו ' יש פייס לכאן ולכהן יל■ הואיל
 :ראשוב מסרב וכביאמרו לו פעה שטיה מצין עצמו כמושרזצה
והוא מוציא את צפש הפכי כמו כפיש העש ' ר נס הגבייה
לעמוד וכפעס שלישית י וגמיד ואם האומר לי©ירד « אאידם
תהיה לעי הנפשו׳בשוה שאין זפתליי כאומד התמנן -שהו׳חובת
'• '״'גדינל־׳לאיסרב״צדפללסאק מסדביןלגדול  :י'
מציה שהיא פוה ככל כבש האדם וילג׳ב הואיל ואין ידתעכייס
ח יכן־אסיטעה שקבמקיס שכייכיןלהעאיד אחר תמתין
משגתוהדבר יבאבע׳כ לידי שומת חמין תהיה פריעת השפר
; כמו• שיתבא בע׳ה אלתו שמעמידין תחתיו לא יסרבשלא
:
לפי
הממון
דהיינו
לעי
הסבו
©
ועוד
לפעמים
שהחזן
ישלו
קל
י " להפסיק בתפלה  :יי(■ע•ל'V4»»1rr*5pp «8־' ^:ץ
נעים וערב והעשירי׳חפציס צו מאל ולא איבפתלהס בה! ספ'
קי ■האומר איני חלד לפני התיבה' מפניי־ שבגידי צמעיס אף
שכרו לפיכך יגמהו לפי הממון ויש קילוף בזה במנהגי הקהילו'
י ׳ צלבציסאל יעמר באותה ציזצל? וכ [הא( מראיטע(בר
יש מגיןהכל לפי הסממן הטעם הזה שכתבנו ויש ע! שין במד
מפני■
שבדגלייסכדלאף יחף' לא יאומר בחויתה תפילה א 0פי ־
פשלה וסכין החצי לעי הממון והחצי• ע״פ הגזלגולת ובמקוס
 ?; 0תן
אמילא
לדבר
ומראה
צטס
מפטהכמד
פאלי
עו
שה
כך
שאקמכהג נראה להנהיג לגמתי ע ' פ הסכום שבלוב פעמים
מ 7רךענ:ה־אין ' משנימין משהרי ביטנו איןקפילא בדבלים
העשירים מוס״פק בשבי לפי כעימותהקול ואין יד העטים
באגו כי לרך אפיקויסק להקפיד בבן .וחיישיצן שמא מינות
מ שגת לתת עמה ( : cועל ממן פ*ה שיסף נ׳א )
דכ
צזדקה בו לפי שעה אבל אין החשש הזהלעילם מ בתפניאקרת
צבור שצריכין לשכו׳רב וש  fואין פילס כלי' שכרשביה*
יי  .מטקין אותי להתפללאם ירצה ולא יקפיד על לפריסאלו .:
לאס הוא רב מיבהק לנחל בתירהיבקי במראי הוא קודם
־ %ע י־ש מונעין גר מלהחתשליח :צמר־מפט שאינו יצוללומר
ואם לאו הש ^ ק!ד  0שמתר צליכק לו :
׳• ""'• אלהינומאלהי אמתיצו וכד< :ןכשיהוא מתפלל בפני עצמו
כה איןמשלקו ן חזן מאומנתו פלא יחשדוהו ש  :מצא 13פסלל
אומר אלהי אמתישיאל כיי אבל כבר .בדחו דבריהם לשפיר

כוונת! עלאב ^ס יצחק ' ויעקב כאל! הוא מתייחס אחי־יל©׳ י
במאמר ה( ' : %ו «״ 'Sשימןw'spש £יף ל  p >p/ערןלמשי*ין> ! ; )

יפזללמןראלהיכריןאלהי אסת־־כו שהרי קיא! הק^הב לאברה©
אב המא גרסשני ^ב ':המיק ג -ייס נתאיך ׳ ופי'שמאותז'היום
אילן ^ה אבלכ& אגדס פתליןלוע? אלהי אמתנו ויהייו

א ^ ככמצאבזפסויל ביצדיס  -ואק מסלקין אותו משוס
רינון בע5מ ' כגק שיצא עליו קול שנתפס מס הנכרייאו שמפר
אדם ונסייג אבל אס באו עליו עדייכזה רכי!צ ב! מעבימ ?6ת1
 fuהמנבל פיו א 5שמרני! בשירי הגרם עע! מוחין בידי שלא
צע ;< ת
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ןידזמרי®
לעשועעוד ואם אינו 55מע אעכירין אותו 'שפת! שהוא מרגיל י א אתר ימתכמ א ותשא
אתעכמו בניבול פה ובשירי ככליות ימ& מא״את קקו ! מפו
&ק תקצו קדיש לפולס ^ומר אחרפסוקים ; כמו -שיתבאר.
ועוד אפילו בעת ׳תפלתו אי אפשר שחימ מאשש לע זה והרי־
עוד V3ה ( ?  Vלכרמ ן נ׳גס ^ ףב׳ )
( אקאומרייסאותו
פק׳ת
ת
>
פבלדבר
שבקדושה
תפילתו עכייהיולא וכה•f'3ip i ’w y . " -״ *«!>f0j ■'>$ «' -
כמן קדיש וכרכו וקדיש ? אין
אועריהראות? בעתי? /מי כמי ^ תכאר עעמא לפנינו' כעמ&.
0הוא פיקהאל »תפללי־ככגדיס הנ? ק ' סיומץםל.חי©;* ׳( «״'-*j>S
<'אסעי' ) '7י
ואי] פומחק  %קלי& יס ככל יו© כעד שפע ביוס הללתיןוה©
ראסאימרונהלתקלי^ בנדתבשעתהתפלה
.ולהתפלל מעבירין א( 5ו| ♦י וש*ץ שהזקין וחצה למנות בכו גלול.
אלו א ' הז שהוא אמד פסוקי ממרה ב׳ אחן תפלת ית שהוא
מןוה כפני עגמה ג" אמי סלי קת ^שסוא נ  /דכר,שנקדוש"
לסייע? לפרקיס אף ע/׳ סאק־קולהבץ ערב כקולו אס ממלא י
וכאן
אומרים
קדיש
פלס
פס
עתק
כל
צלותהון
מפני
שהוא
כולל
מקומו בשאר לבליס במדותהוא״קולם לכל אדס ואין הצמר
כל העפילה עם תפלתיחותתקבל צלותהק קאי דמק״אעעילע
יבולי jצמקה ; בידו דילפיצן זה מקרא גבי כהונה גדולה שאס
זח
דלעול
©
■
אקאומרי
'
תתקבל
נכיעהון 1א אמר שאמרו תפילת
בנו ממלא מקומו הוא קד© לכל אדס לה׳״ה לשאר מינויי© :
 ,צו קהל שנהגו ל« « ת אנשי© על צרכי ניכור לזמן .מוגבל *'מ כמו ת״תכאר כע׳ה במקומותיו ; ( זמפשאיןאומרישעמקנל
מיל אמרמכלת יק היינו מפיה דפדר קלושה כפר «עלה גלירא צפי
זפהגיע הזמן יצאו אלו דככשו אקרים תחתיהם בין לחזן
8
היי
&
יוענק
מפלה
ישכח
זצבן
ממפיכין
מלומר
פפק
;
ל
?
גל
אקר הדר•
 3ק לקופה של צדקה־ ' כין לשאר «‘ צדין ' הצדיטן לציבור בין
קלושה כלי שיהא קו 1דגח «ל * מהי|־וםעלעייבךב־«סש’ 0בו .ממ^
שנוסצין עליהם שכר כין שאיפן ממלין אפי^ לא תכעילהס זמן
אומרים קדיש שלם םע תמהיל מיד א׳חל פפלפפקדית ואיורת* :לע
סתמן כפירושן ואק בזה ביזוי בסילוקן מאתר שנהנו בך%
מוסףאומרי 'קדישש  :ס :ג« ««ק-בל שנית עלתשיל ת מן3ןך שחווו־ וקא•
 "4כ תל פדרקדו של דג לסי « כ גסעיף א ) ד ואת כאומרו©
דנ
דיג פ השייב־ם
דיישתבח וכו  '1םעןפ 1ם
עלינו לשבח וקדיש אתריו שיש בקעפוקיס ה אתי אשרי
שנמנתה שהוא מכו ?  .כפניע 5ע ? מקכלתסול שאמרו כל
& יפתבת איכה פותחת בברוך לפי שהיא סמוכה לברוך
©אזמדעהלה לד? ד ג 7פ ככל לום תובטח ל 1שהיאכןעס כ¬י
' שאמר ששתיהן כתקגו לע פסוקי דזמלה זו לפניה וזו
( <לסימ ן נ״א טעיף ! )
ל ' אמד תפלת מנקה והוא שלם ע©
לאתריה ופסוקי שגיניהב יא הוו העסק שכולן זדוירו׳ותפגתת
תתקבגדקאיאעפלהי !
אקרברכועקיישכלעינית לכל אלו
ק יתותס-אב *  kמלך גחל כתסגחותכו/עד חי העולמים:
הס קובה מדברי ח?ל אכל תפילת ע לבית יעסהקדרש * אקרים
 3ואז ע? כין אמן שהבל כרב אתת היא .לפיכך אין לעכו׳אמן
היא  iTDpmשיתבאר גפטכו בב ' ה V.Jל שוק יל ! ) י 5פ1
אתל \ מלן :גחל גת& כקות  6אין ת נין אמן כחמג הברב׳
מקוס שאין גליך לועהש״ץ .עעקכל מפני שלא אמרי תפלת׳מן
ואין סי 5כ הברכה אלא עדתי העזלתיס:
איה תשלים נ ־כ הקדיש ואינו אות"קר יתגדל ויעבר כאפר יב$
ואין
נוא <פיתק*ל מ יד פריסת שמע וי צל אור להעסיק¬
הכל עכואר היטב לפנינו בע׳ה כל א׳יכמקומו •
 ,ביניהם מעבי שבחך ;שאמר ופסוקי המרה (י&תביח  .כילם•
כ : .א 7זי1תמילך■ ומל .קריש בעשרה או קדושה ויגאל תקעע•
בתקנו קוד התפלה מפני שיריב אל׳צכלר השכח תתלה יא < כ
גומלי ' אל׳לע לקדיש או הקד שק& התמילווהוא ש ^ עיי־מ
יתפללואסמסה אקרא אבל עיקר הטעם הוא תפני שכן הוא-
רוע מהעשרה" :נ עלסח) &״«המלף '{ ) • /המצאיס עביר©"
תכסיס המלוכה ומלכיתא דרק־עא־ כפין מלכזתא דארעת • :
כמלה• היא׳ כיד© .נעליהם כאמיג״גמכיה '־ יכלו; אכלא©
< יעל< %נ״א «  Vא׳וכשעיס״נ )
ונסיש בו שוד להבריח כל
נשארו 'י מלעיין לצאתלפרכסיחאם יועחיל .התק כעשר׳גמון
■"
המחנות הפוגעות
בתפילו׳לעצוד
אותס
ושלכך
נקראו זמייית
יוני חכר ויצא מקצתם ממר אפ״ל? הקדושה דפ ולא חדא מצו©
 ??3ן שכתבתי
למפלה
בסי'
V
לפיכך אק לדבר כלל' בין סידור
היא וקודי!  r/pנ מעעללין התפיצ׳כלחש דמה אין ספקועא *h
השבתותוהזמירותיהתפלה ואס מדכי עבירה היא בילרוחזר
ג .אכל  ßיתחילהשי  fהעפלה כקול ר® שככר נ& לעעפולת^
עליה ממערכי המלקמה שהרי לא תס לע כבוד קיכו ולא קבל;
 .יוגי זכ;  ©fהתחל אמד ,כקול סר כי -כאב( ' אנא 1מקצתן -
עליו עולמלכותו כראו 6*91 3לפי הסוד שבי פסוא 'ית הבריח
טי*ר אעילו הקדושה וכל עפל׳יעותכי קלי* וסדר קל<' !« -קדי©
בזכותי כל הכתות הרעו ' וזה הוא מתאחר ל 3א לפניו בהכחדת
שלם שאחריה שכל זה מגמר ' תפלת*.ת.הוא ובער׳י -ת נרירא
תפלותיו וקבלת עול מלכותו כידוע ליודעים < ( • pלהישן-
שהדי תתקבל קחי אתפילת* ק כמושכתבתי 5א ' כ הכל מד:
*  « /עי ג' )
מיהו היינו דווקא כמידי ללאו מנוה בנח-
עט־יבא הוא אבל אס הוא מס .שמישה שקוריז בו בעורה • אין
ולאו
צרכי
צבור הוא אבל כמידי י דניכי צבור אולג־רך
מתחילי [ לקרוע בעורק בפתי תמ׳י ( *,ואת  /סתדייןלאאמר? ,
מצוק כגון מי סבא להתפרנס מן הצדקה ובפן למפסק ציה
וכן נהג? בהרבה ־^ליש& לה דע לאקלpד־«! ת  *yppאלד וולד קלו»? .) .דקליקנן
ספיר דחפי
ג « ' לפיק נ  #מעין& c
העורק מניה כפני ענתה ביו וק במנתהאס התחילו א&יר
מקומית לברךתולק .או לקבול גבה בין ישתבח ליינרהמי
חחרין .׳ וקד■& כמשרה אומרים העפלהבלתפגסיכן םאין;
על * צרין:
5עי &! ול דין שכל זה -־מקרי לנודך־מסה י ואחר כן כ0
*סר© חבל אין הפ׳ן’ מתחיל התפלה ,כקול רסככקןת !.מעשרם
ותם■ קתחיל העפילה בקול רס כמשרה .ממרין כל תעלת מנת©
עם קקדיש׳שאקמהואק מתקילין׳ והוא דחוס בפמו ^ וא©
&צ שבק ותהצה גפניו כמו סית ^ ־י ^ ׳»
׳•■ y
.התחילו והוא דחוס .וכרכו בעשר«יצאו' מקצתן גצמלק־עד יראו
ערבית כלא קדיש לכן מי שלא היו ל? ציצית או תפילין ויביא?'
עינינו וקדיש ותפליועל־כית בלתש אבל אי! אומרים קדים
לו כין ישתכח לקדיש יכזללהטמס ולברך עליהם אכל בין קדיש
כאקייה |א בעשר ' י ובעליכו Vsאע* פ שאמת עלינו  hויצאו
לכרכואל יע 13ק כשום לבר יצ״ש פלא יפסוק לאחר * אמהש f
מקנען אין אלמריס קדיש יעו ס אלא  hוכן א ס אמרו עלינו
ברכו קול©
■ פעתתיליןמנר אורכ '1דהא ברכרכיקר עליהקא־י
כלא* אין אומרי « אתריו קדיש יעו© אפילו בי דלא דמי «ליינו
כלומר במה תכימלי ככרוך אמה י* אמי 1י ?כר אור כ?" ;
לעפלעמדמעדעפלע ערכיעתיקון תכריס הוא■ מתקנילוע׳!
 p) V « ( .־«  | ojוגשי נ/סע״ף ^ ' )■
אתריה
מלי־
0
לפיכך
אןי
עי״ע
שהתפללו
ערכית
בלחש
בלא *
י
'
*
•
'
י
I
>  f־ו י , :1.
1#
הנמרי9 ®-קדי» תמליהט■
m

ז־־"

■t-

חליבווןברבווו

חכ

ן;:ז |תךת קדיש1א המנהג היא לאומרו משוס קדיש יתוםשאחריי
עי ' טדדשרחקוהוהמ © מכלהקדושות‘
אכלמזת^
!, .לפיכך אין אמירת כלא ).אלים לגרור אמריו הקדיש אפילו בי להתעלל בכה שהוא סס׳ שמרי יש מכיךיבלעדו ובלבד ■fr}pp
עוה׳ה איעכ׳א© אתרו.עלינו בי ויצאו מקצק איןאומלי׳הקדיש אמיתת אא 'כ פירשו כעיחששיקמיררעליו .כך שלא יהי? Jfe
;)&אתרירבלא י .כי .אין אמידת עלינואלי© לגיור אחריו הקלי ' :
ככה ככתהתפלה  ( :ועייןגע ^& ^לסעיף ^ )
׳/די<1נ הי צריכיןנהיו'
■י
זכרי׳גדולי׳שהביא ב' שערות דכתיב
יג
כדיך
שיהיו כל הי כמקים א ' ו& ״ן עמהס  .והעומד תיך
 .וינקדשתי■ בתיך
בכי
רשד
£
וגו
'
שפירו
שי
כל
דבר
שבקל׳ש '.
 ,הפתח מן המשקיף ולעכיס כלפכיס ממצוולחוץ כלקק$.
*?Xיקישו .אותי .בתיך בניישראל-ואק כקרא בתך פכי ישראל אלא יד ואס מקצתן כעכים ומקצתן כחיץ ,וש״ן תוך הפתח הוא
 .מצרפן:
?  %דאתיא ג׳פתוך תך כתיב הכא כתן בצי יחיאל וכתיב
־ ;*:?,.ס הבדלו מתוך העדה
יואח׳ב אאיא ג'?' 0דעלהעדה כתיב מי ואס ט“ במקיסא ' וא ' הוא כחדר אובביתהשאון לאיתי
; ;©כא עדה נכתיב סתם על מתי לעדה הרעה הזאת דקאי על
ב״השהשיש© וכיכיהס חלוןאעי ' גבוה• צמה קומותאע>
.׳ «תרגליסשהיו^ב ויהושע וכלב איכס ככללעדסדעהכ& ארו*
 .אינו דחק ד ' ,חוראס להם פניו משס נדיר בתרייסו ומצטרף
? ?דלעי״מה התם עדההם־'י אף .פאןיהס 'י וסתש בכיישראלדכל
עמהסציאבל נגק ועליות איכן ככלל כלתיהעות^עליהם .אי«
; ©.תירה בגדולים זכרים קמיתי ועבדוא&ה וקטןאיין מצמרפין
 .מצטרף עמהס לי t׳ '.
V
. .שאינס ת׳יביס במצות ייש מת״ריןסב 'וצירוףקשן ט ו ןשיכול טז חצר ק סכה שכפלצ׳בחילואה לגדולה כמן שנפמ׳הקטס'
י ;להגיע לכלל חיוב חצו ,ובלבד שידע למימתפללי} שהגיע לעונו'
כמקים חיבורה לגדולה וכפל כל אותה :הכואלישהי&
י הפעוטות שהוא מבן דאו Iויש שמתטן חומש בידו ויאמרו פס
מפסיק בי׳ניהס ו בגדולה כשאיהמשארי ,מתל זה שכפל פסיט
,
.:קדושת החומש יחשב הוא לאחד  .וכל גחליהפושקי© חולקים מצאן ומכאן פויא הגדול כמופלגת מן הקטנה ואיןיהקטסן
,.עליזה
ואושרין
ולא ראיתי; צוהגיין להקל אפי ' בשמת הדחק  :־ מופלגת מן הנדול׳לא היא כקק זית שלה לעיין א® טבגדול*
וכ3זמןשל <הטא ב ' שעריתטנוכקטן אפילו היא גלול 1א' בקטנה או אפי ' ו' בגדולה יד ' כקטנה אצטרפין שהקטנה
כשבי© דשמא לאי פריס הוא ^ אקיטןממש .עד שיצאו רוב נגרר חחדהגדול' זסריכ1ו כול׳כתין פגדול׳כיון שהחב בגדול'
1שטתיו דהיינו !(,שכיס .שאז.
נתברר שהוא בלים וגדוליחשב הת ט׳מןטנ׳וא׳ בגדו לה או אפי ' ה ' בזו יה בזו אין מצטרפין $
, :.סנסטליס גדול הוא א® נולדו לו בימני פרים אפי ,קודם הזמן י ז וכן לעני}  ) cהיהש ץ בקטנה וצביר בגלולה הוא כגדר'
.״הזה♦ (דניק כלבוש מכד׳ך מן סי קיג בשעזף ה' ) מיהו בזה ׳' ־אחריהן ויוצאין ידי חיבתן היה הוא בגלולה יצהולכקטס*
 ptpisfiשאין עדקדקין לבודקו מס יש לו שערות אס אל אלאלכ
איןתצאי!שאין ' הצבורצגררייןאחליד*
' ׳
(וע״ל& ימן& מ&מיף ‘) $pVm jp’pr'i
^ ^ הגיע לכלל שפתיי מקזק-־כן אות? לתני] זה כנד(.צשתיל},לומר
> ג ')
 kppwישלופערדדאזלי בתל רופא שיש להסשערו׳ ,כשיגיעו
ית
ומס
קנת
ט
בציה
וקצתם
בעזרה
אף
ע׳עי שגס העזרה
לסט ס  ( :ע׳ -לסי ^ג « ^« C
•ממחלת לפ׳האיכהנטלה עמה (איפס מפרפיןאעילן .
י
ו  ,יא ס התחיל א '■מי להתפלל לבדו ואינו'* פוללעכו ' עמה׳אמן
הרוב בכ׳״ה שהרישי מחיצה שמפטקת • :
יט
ובמקום
שעושין תיכהכב׳ה שעומדשסהש ^ וכן בב׳ה
או שהואישן ..אפ״ה מצטרף עמה] דבכליבי 'י פהסגדול״ה
שלפו האלמימברא אס השץ בתיבה או תוך  ^ bעבר^
•טנה שליאביכיהס דוכקלשתי בתך נכי יש ראל קליצן בהו
ניע כביה אואיפכאמנטרכיןאעפישהיא מוס * ולחכה ל ''
 Äדמי לקטן דלא ידע ^ מכרטק וילאו ברקמשה הוא:
ויש לה ממימתגסהות* איצהלשות בפני עצמה וגעילהלגכי
י( tוע״לגדמן'ק,ע&.ע< ףא׳)
,©*© ' 4בשאירע-
נךשא׳חאריךבתפלתוועלדו
Vd
אאה״מ
מתפללככון
שאין
החחינותמגיעותלתקרעהגג אבל אט
י ־* :הוא©האחרי '
ימתיכו
חלנמר
קדיש
עד
שיגמור
כדי
שיזכה
המתיצות׳ מגייעגת לתקית הנג היי רשות כעני־ עצמה ואץ
מצטרפין:
י׳,־•־ ' גס הוא לומר
עמה
©
:
( • וע׳ל פי דן קפד ס* :יף  ) j׳
*  ;’ .#חרש
המדבר
ואיכו
סומע
או שומע  .ואינו מדבר הליןה
ן וכל הכי עיליאיב© כאחרים1א להצטרף לעשרה אבל א »;
יי ^•¥כפקחיןומנטרפין 1אבל־איס איכושומעיואיצו מדברי פריי
היו*יבמקוסא 'יאומרי© קדיש וקדושה ואחד או יותרה©;
נ fיי י י  ,הוא כשומה וקטן ואינו מצטר ^ י • :״
׳• ;
צמקו
;
©
אחר יבולין לעכיתעמהס שכיון שעשרה הס במקו©
אחד
' ׳ י '■«
שפיכה
שחיה
כיניהס
זאזאפילו
( וע״ל סימן מקפד מעיף ב׳C
מחיצהישל
ברזל איי^
;
©! ^ 1
איןהק
©
ן
?
מלה־להצטרף ל>; 0-הא חשוב כגדול עדסיהית •ופסקת כין לכ ימ שריצה לצרף עצמו עם חכי׳'שכפאי׳השוצן ׳
י
'
־בין׳יגשכה
ויוסא׳ור׳דשי
העיבו
בכלל
והפי
'
גפ
יפ׳טנרו
'
 :בתיך אלוהעשרה  #( ( .למי׳קכ׳מסע )^ ,? 4אאשצלק*
־<*׳"יבשצ ימי שכולד בשבת פשוטה בחדש אדר וכבשה בן  fשלא יהא מפסיק כיכיה׳טיגוף או גוי בין העשר ' וכין זהשרוצה
להצטרף עמה© שטיכוף1או גד מפפיקין בין השכינה ומל§
©ראשקהזא נקיא קדש העיבור שהיייאין קליין אתי; המנילה' ! '" ; 1
© איצסוורהבפאן •' ••; ; :
אלא עד אדרמסכי' ( «®Vm׳ ?כ״קסעין׳ ^ )
ואסכעדא ' -אב עיר שאין בה ^א״מ ^ מהסרוצהלצאתמש© והוא©תיך
מלל כפ*© נאדר ,הראשון כשנת העיבור
ונער
לימיס
א׳מלד
אחריו.
נוראים או אפי׳עדיין זמן ארוךלימיס מדאיס
$12
באדרי השני ושלתשנשה עפר איכה
מעוברית
'
אותו
שנולד
שיודעין שלא יחזור קודם פיט כופין אותו לישאר בביתו אצ
כאדר
הפני־ כעםהימזא כר״מצוה קו ליאות שנולדלפכיו־באדר להשכיר אחר במקומו ואם הס ^א ורוצים סכים לצאתישנירג
הלאשוןבגון אס בולדהאקרוןבא׳באדיהסכינ^ גשהפוא בר שכייוס ' 6בשותפו במקומ׳ו שכיהיברעוכשוה בד*א כ&ספיק׳"
מטה בשנתיג באחד כאדר והנולד קודם ול באדר לאשקצריך אמודיס כשוס בחחוכ׳אבל אס א ' עצי ואעשיר יש פכים לכאן?
להמתין אמריו עד©*ב ימים שיהיה בקדש אדר בשכתיג כמו
ולכאן יש לומ הואיל יתיוב׳המצוה מוטלת על נופס כשוה יתמ ‘
י; .
© סין קיווי© באדר ראשוןכשבה&לו! ד . . :
השטרותלקשליס המציין׳ג* כ.לפיהגלגי5תצשו© אלג/לאידן• ׳
.יא  •’.ענמין״שעבר על גזיךתהציביר אופעכא עביר ' פלזמין
^סא:הואיל:ושכיהפ“הולכ'ילהר5יח ממון ודאי* אין עסק הליכת ^
סלא נידוהו הוא
כמפה למבלן/דעתי׳גבו ענן חטא ישר| ©מני צעפק הלינת המסיר ויתכו לפי הממון לכך עו& ין כהץ ■
פשרה
וכותכיןחציו {פייכפשממציו לפי ממון• ושכר החזןהואן
^ אבל
הוא
לע היוצאין5מנ לע הכשאמס לכימכהגס©5כ #4־וו$0י©>
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 I ,זע צפי פ ג סעי 3גf
כה׳'• יבד*א־שכזפיץלד  0נירלהשלייסהמכיןדוקאשאיןיפס&א
יי׳ריטס אחדי או■ פיטם צגאת אכל 6םיש שס יאלריצה
י

אחדלנאתאיצסיייכנלי' ליתר 0מא .יקיה■לחח״ימהס בגיבסמה
אל ינטרךלסל; כיו זיצסרכוהאתרים להמתין עלמ ולכך א ' נם׳
־ר5צ\ ס להניח .זה ללכת עד שיעמיד אתר כמקממיהיאילזהלא
'ע מה ס אין יכ5לין־לכד£ל דלהא לא תי״־שי דא״כ אין לדכד סץ
וגי ימי לא אמרן םכיפין  1אבלי שיהאמנין בימי© המראים
־ fajjלממן פא ר ימות השפה אין כלעיןלהשכיר• (בימים מראי׳
■? השרים כי אם אחד אל שנים
כמיאל אמרן סכזפיןאלא שאי

כאופן■ פמעמלין המדן מפין זה את זה בקנעז" שיפאו תמיד
ל Tנדי פלא יתפמלהתמיד נ עזל שי קין סעי ף'א )
וג

דיןעגייתהקדיש עי hrpnוכו ה'סעי»

א מסת הקדיש יתגדל ( יתקדש הושד א׳ע התקלאיהתגדלתי
(התקדש ית האמורבמלחמו' מ ג שאז יתגדל שמל של הקנאה
לכתיב בייסהסא יהיה יי' אחדלשמראחד • שמיה רבהכי׳״ית
דני תימת הן פס יה רבהלפיירל&ל שאפר מתפללין על שש יה
 5אימ שלם עכשיו שיתגדל ושיתקדש ויחזור להיות פלסוהייני
לפת הגאולה שינק׳יס נקמתו מעשו ( מזרעו ככבד כשבעשלא
ישלה הנשא©לס(נאי .השם שלסינד שינקום ממנרדנתינכיגד
■ שלם לאין השם שלם אצא לאחרש ינקיש־
תל כס יה שאין הכסא
חמבז 5אז יהיה הכסא שלסיננסהשם לש ® .דכתיב האויבלת(5
חרמתלגצחמכתיכ בתלי'ידי" לעולם ישב כונן למש כשבשאר
(מיושאנואומרים אייתי בלשון תרגי'
א* מפני המלאכיםשלא ? תקנאו כמ-שאס? משכתין■ שבח נאה
וגזה שעי השכח הזה הקב״ה נזכר לחורבן הבית וגלותישל 1בין
( זעילשימן א' פע׳ף נ )
האימית ( יותעזרר לגאלם *
&צן אזלבשע׳שישר ! עוט אמן יהאש רה רבה הקב׳ה  .מנענע
ינלאש( (אזמר אוי לנכים שגלו מעל שולחן אביהם זמה לו לאב
®ככ׳מקלס׳ [ אותו בכיו ורתק׳מעל שולחנו וכביכולש‘ 0דאג,
לפניי על זהיחתעוד״לגואל' ואסהייכואימלי׳אלתו בל' הקודם
היי מפינ^איתו המלאכי׳והיו מביני׳שעי שבת זה מתעור׳הב ה
לגאול' יהיז מלאכי הדין מתקבאין בכי יהיומקטרגין עייני לכך
אימרי' אית בל׳תרממהק״אינם כזקקין לשמוע ממי שידב׳כל'
( ! עלס? עןץא  0עיףל׳ ) * והעיפשמרגישיך
.יורגוס :
בדאגת הפי ככיביל זבתעורמתי לגאולה ספמכעכע בראשו
(מתעירר לגאולה ואומר אוי  '!:מ'מ איכס יודעים מאיזו Vp
יתעורר הקב״ה לזה ואין לה© מקום לקטרג כי יאמרו זא שמא
כביכול• תענמו נמרנזנז הטיכיהגא מ/עורר לע זה נלאש (© .

הקדיש כי מצו׳נדול׳ושבח נחג יש בו ללפ״יפך עצמדיןfypffaz
הקדיש?כשיאמר החזן יתגד^כי'*אאר( הקהל בלחשועתהינד|
יo'pfa
כאכקיי' ( »מרייעכי־שהגאמפלעללסןןייימגדל
אומרים,זכור רחמיך ה' וממד מעני שזכיית רחמי© נ? עלע|
סנ של שמיל רנהבכתבכק׳ ומי פ׳בא לב׳ה ( « מע הקהלעיכין
קדיש עונה עד;ה ס ל,ף ע׳ע שלא שמע אתהש׳׳ן כשאמריתגדל
מ הוא מצדךשמי( < עס הטבולזאח׳כיחזור הס ( fיתקיל
.ץיאמר 6מ? יהא שחיה רכה מבורך למלם -־ילייגלמי עלמיא בלחש
(תכף למיל יתמיל בקול רס לומר יתברך?ישתכח ויתפאר
 דתו ומסויתנשא ( יתהדר ( יתעלה (יתהלל שמיה דקודפא כלץהוא לעילא מכל ברכתא ופירתא תלשיכחתא לכקמתא דאמיק
בעלמא (אמרו אמן י אימר בתקלה ק' ; שינית של שבקכנ |ד
ח׳רקיעיטשיש; בלס כנפי"־ ( איחרוכחמרא משוס הא דאמא
למעלה שהקבלה « מאונן על גליתינו  .י נאז פונק ? קהל אמן '
יבעיר שהמק יאחר יתברך כל' יאמרו הקהל בלחש יתברךשמו
(יתעלה זכרו לעלולכצק ' :
ר מכין' הכריעותי כשהחזן אמ<ר יתגדל מרע יוכן כיהא
שמיה רבה י וכן ציתבלך י לק כבדין היא וצן כאמן להם
ה כליעל׳כמד ה שמית שבפסוק כי ממזרח שמש יעד מבואו
מהס& ס ה׳זנל' ועכפיי איןאימליס מ .תדמן ?קדים' מן הטע׳
שכתבתי לחמלה♦ ( זע ל ש מ/נ׳יז מעץ׳א' )  ,ועיר טעם
אחר כדי לסיייןז כרכי ליתברן בארכשי-רשל -ימין הקדיש כמו
שיתכא" לעכיניכע  ,ה-משלימין -אות( כעוש׳שלמנלרע בונ׳כ;
ה וכוסע קזדס לכן נ עסיעותלאיווליו כמי שנועל רשית ,
מרבמאק  /יאמר ערשה סלי׳במרזממ מ על שס המצאכי'
שה□ אש ימיש פכי הפכים ( אין אחד״מככא אתחכילו;

( ??נ 'ל מי קפ׳יג’ j»pץ א׳ )
גז

א

דין נו כו ועג־יהו ובו a apo ' 2

א ? אקר כך אזמר הש״׳ן פלכי את יי' המבורך ועוכין הקה5
אתריו ב רץ יי'«!מבול ך( עצם ; עד רקזור  ( fcvיאחר
בלחש ברוך יי הקביל׳  ?■jmoWכדי לכלול עצמו ג© כן בכלל
הברכה שכבי לא אמר אלא כרב? אע׳ע שגס אמר המבורך
שמי בזלל ג  /את עגת( עמה© באמרי ביני למישהוא ק בורך
 «Vטיב היא שיחזור ויאיז׳גרוך י י המבורך לעיל'! עד בלק®׳•■
@יגיף ג” שבקנא/׳כ&0קקתרו ^מ'<ה |פמ♦©
(..זעייןנחי 0קזל«.ז9
זבפ׳קן) f
לבי? ןכו';<׳ין ;"בלקמן©« *.ק נב מעיף א,
ב ואין להפסיק כצל בין ברסו ציזנר איר אפילו לדבר מצ« ן
 .לזג?ן לקבול שייפו ל; דין וכה׳ג ־ ( .זע׳ל ? Vpדמיו?' Q
ומארץ החזן ב רימן ברכיב(' זבבס שמאריך בר יאממ ^לק
יתברך דשתב׳כו'• מייין כ׳לגמן הואשיאמרו‘ זס געתשמאר*
יוקון הניגוןבאותאתד אכל בכעת קיתון החזן לתהא( תתת
והממת יכוין לעל״מהשיאמר ה&״׳ן ויבינהו כל:
( זעיל סיק קבק מעץ,כ•>

זנות שיש להסלישר! לק שלצוכז לגאלם בלי  mזכיתואין לסם
שה מקום לקטרג אבל אס הי! מביכים שעי זכות הפכת הנאה
13
הזה הוא מתעורר לכך יש להס מקוס לקטרג ולומד אין פיהם
א ( קורין קיש של שחרי ומברכץעתיס' לעניה ( אחת לאחריה
ולב© שד • ופל,שינס יכזבי ולכס בל עמס ,וביוצא בזה עמך&
רבעלבית שתיסלנכיהלשתי© לאחריה יסקכוס מל• פסיק,
הל © עוכית הרבה כנגד זה הזכותיזה יש צהס מקי.ס .קטיוג
•שאמרלע^ השבעכירסהללתיך וחלקו© לשניס דהיינולערע * \
גדול מזה העטין לכךאומריסלשון תדגוס ומחיי® הש ' ןליתר
 6קר שמיה רבה ביולתא דברא כרעותיה וימליך מלכותיה
(לבוקר ולפי שבסדר הזמן קדים הערב לבקר דכתי ויהי ערצ; I
רבי בקר וגו' לכך לקחו הד' שה® הלזב לעינית ® הן קמים
בחייב ון יבחמיכלן ובקיי דכל בית ישראל בעגלא ובזמן קר־כ
(אמח אמן ועונין הקהל אחריו ככוונה בקול רס אמן יהא  .והי' ?מתריס הניחו לבקר כי זרחין מקדימין למצות ואל תאו
שמיס רבה מכורך לעלם ולעלמי עלמיא יתברך:
שיופצו להקדיםמקדי־מין ( הוא שיגיע זמנה ? מאימתי-זמן ק׳ש,
 hפחליתחשיראה קביל( הרגיל עמו קנת מרחיקידי אמ 5ת
 iולאיפסיקי ביןזלעלידעילמיא ייתבר׳ויש בו סוד.להמשיך
הסעע קה עולמות והק • דפתדלאדס לדין הדילפמדע  < ,יכימממעמא  mpדצתיב גצי  Ppזהי•(הדבדך׳וגו' ןזלכבך
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י ןנ $מיך,רלבמן שכיבה ובזמןיק •©וקי© להולחכחי© $ל
ןי |?< 1£מןדרקשלבטאדסקל  5ס5לעמ(דאמגות© י .
\ !עי ל סי•׳ .יק מעי ף ptö ( '1ל'  8עץ>׳א )

וצמשך בל פון. *3

מיהו בדיעבד .אס קראה עס כלפועיהעשעלה **( ?
ד
השחר אע  /שלא היה אנוש .יוא בדיעבד $ • W
יהא לגיללעש< כן ( אס קראה כלא ברכותיחזורלקרות׳בזימע
ע®הבריבית( *יין לקמןסימן •  ( :ו <'ל #יען f ?p£t * fp
א׳זעיינן* *'#טך <רשיי» ל 4וש#ין> *2וך )
מישנאכש (אל קרא ק 'ע *ל ערביי ; לכ הלילה * ד® *לין
ע
עמוד הסקר כיין שהדיין אל הכץהקמ׳יטללקורא(לילה
וקורא ק׳ש יוצא הב ידי קיש של ערכית©יהו א© באותגפע•
איש; נס ק אינם שהיה כריך להשכים לצאתלדרך בחקו׳נדודי,
מיה כי ' שאממו למעלה כמן׳ מאני* היא ועלה עמודהשחר
יכיל להקדיסןלקרן ^ ^ י ^ ^^פע « ייאיברר ^ל<רן ( ^,-
ץפחלשמריתאלפ שהיא אמש שעיא פעמה לאיקה שעה
לילה שהריקרא עכשמק״ש של לילה איאיכשרללוןוד (לעשותו,
 ©Kולא יאמר הואיל ושט ק״ם לפטו פל עיט ושלשחרי׳אקרא
^ולפחרית& הנ׳תדד והטע זמט לקצתבט אדם שמא לא אוכל
לקר(!  ?/אק ^ ושל ערכית הואילאי דמי אדחיאליאמר ןכ דא׳5
■ יעבור ומכו עידכשתנן
תא דגמה של ערטת ביליפדהא
 trtwאלא יקרא שליורטתדטת שלשמריי; אגלי יזדמןול
יגקסומכל לקרוא( אחד שתנץ התמה־ ואין ,ספק ימטא מילו
! .דאי ; . ; .
• \' ■
ר א* פ> שזמכמ כמשך עד סגן השעה השלישיתשהגא עד
רביע המס םא עברה שעה שלישי׳ גלאקראס קורא או <׳
בברכותיה כל שעה רביעיתשהוא שגיש־המס שגשעדשסהגא
קני ; זמן קימה מ״מאין לי שכרכק׳ראה בומכה גאס עברה
פעה רביעית ולא קראה לא יקרא אותה אז בברכותיה ואש
ל" «#ןמ <  1Vשעין׳ר  >:אפ$
יברך הד פרכה לצהלה ( #5
כלא בלכותוה יבול לקרותה כל היו • נגלה דלאלג * מקורא
'■ ; בתודה:

ן ; $ת Y-i ^’0שעותזמטותדהייב( ^ד רביע המם ןההיו׳קצר
,םן; התם ארוךלעי :שבן ישכן בטאדםשסוכבין .על ממתיהן עד
וניעהמ ס כמן בכיהמלכי׳(ק& 1רי׳וכלישר ! נקרא(׳ כני מלכי ' .
י© etבצי אברה׳ יצחק ויעקב ,שהיו חלכי׳כמכ׳שכלמשך זה הזמן,
נקראזמן קימה'( < < ליימן ר׳לג6ע׳ן> ׳א וכמזון) Y*pומיהו
מנוה ק הת :במר לקרות כוותיקין שהיו מכווטן לקחת מעע
קודם הקסתמה כדי ש־גכלו לשיים ק^ש וברכותיה דהייכל עד
ואל ישראל עם הק קממה דסמוך מיד התפלה לגאולהשזמן
©תעלה היא יגמ* בהק הממה כמו פי׳תבאר בעה מדנתיב .
ויראוך עס שמש ושיעוריהק סתמה הוא כמל שיעור שעה אתע
קודם טע לה כל נ ^ הש מש על הארץ < 5ע למיקכ׳עפע׳י א )
וומיכוח .נאילה לתעלה יש בג כווכהגדולה  .וסחגדול■ על .עי
ןןנלה ומישיוכל לכרן לעשות פן יעצרו מרגבה מאדל־גלעי • .
מןומוצעת.לו שהוא בןהעזה ולא ימק פל אות? ה/ש  - •:״
ניעי‘ )' * f 99 tty !Pii
ע ואס אי איפשר לו לכגין לזמן הזה יש לו להקדיסלקריתס
במהרה כל מה שמכל שהרי זמן קימה של רוב בט אדם
נבר עבר  .לאיתי יש טועיןבשאין להםכיצי א< תפילין בבקר
או כשצה בדרך ואיכם יכולים להניחן מתמתקורוציכהאיה©
לזכיין נס כן לקמת קריא ת שמע בזמנה בהייתס כדרך כלא
ציטת ותפילין עיבואם לבית© או לעלון וש® מטתין סינית
^ותפילין גמברנין עליהםגקורין קריאתשמעבברכותיה *
ולפעמים אפילו לאחר שעבר זמנה אבלכילשהיא® עיתגענר
כילסד?)7אילעילס יש להקדים קליאתשמע בברכותיה בזמב' ׳
גבל מה taubואפילו אין לו כיטת בבגדו ולא תטליןבראשו
ובזרועו ואע,ג  .דאמרינן לעיל שימן כ״ה סעיך<זי כלהקורא
ק ז& בלא תפילין הרי הוא מעיד עדותשקר בעצתו איטאצא
אסמכתא בעלמא ולא אמרו כן אלא במזיד אבל כשיש לגאנה®
שאין ול תפילין או טטת מוטב הוא שיקרא קריא״פמע בזמנה
בברכותי׳ אפי׳ כלא כיציתיתפילק משיעברו ומכה להא מצות5
קריא ת  mmמכות עשה בפט *כמה היא ולא תלאה אותה
התגרהבהצהתניציתאו תפילין ואחר ךב כשיהיו לו טטתאד
תפילין או כשיבא לביתו וא לחלון יטחן ויברך *לישןכדילקיי׳
מכותעשה דתפילין גימזורויקרא קריאתשמע בלא כרמת.
כעוד התפילין עליו ולא לשם מגבה לק כקורא בתורה כדבעי'
למתתב במחוך בפעין> ר ב <ה או א • ירכה יקרא כהןפרשה
אחרת וא מזמור אחד מתהליסוכהנ דכא ידי חובתו כהנחתן
שאיןלמגותןתלדה דויקא בקריאת שמע שהרי הס נס פן
מכגתעשהכ *פי * צמן:
גגהאדאמרן לשיעורה משיראה מטרו שרגילוכ 'היינו
לכתחלה בלא שוס אוכש דזהו עיקרי זמן קימה לרוב בכי
אדם אבל מי שהוא אנוס מין שהיה צרץ להשכים לצאתלדרך
בחקיםטדגלי מיותולהעיס שלא יהיהיכוללעמודעלמקן©
אחד כשיגיע זמןקליאתשמע לקמת וגם לא יהיה יכול לכדן
אפיל? פרשה ראשונה ואפילו פתל) ראשקאו שבט הטיר ילכו
מהרה גלא ימתינו לו כלליכול לקרותעס כרכות׳ מידמשעלה
עחלד השקר דטוןשעלה *מגד השחר שפיל קרי ,ביה ובקומך
שקט  /בט אד© עומדים באותן זמן ונס מיקרי©פיריוצר
איר לבדך ברנתייצר בשעת הדחק דהא מתח־ל הא׳ירלהאיר
®חבק עליו אבל אם איצו מקום גדולי תה ולםעי® יבש אין,
יצט הטירה כחפדפ יכל כך .אפילו יוצא לירך אחר שעלה עמול
•המר אגנו קורא דע פיט * זמנה:

שחרי׳שתולא
? tא אס לאקרא ק'ש של ערבי״יטלה תעלומין
שתי פעמיה וק א® לא קרא של שמטת י© לה תפלו* ין
בשל תרבית מתים ויש תלקין דלא אחריכן כן אלא גתתלמן
מהעם שיתבאר בע״ה אבל כקזג הואיל והתגרה תלהג כשתי*"
(קימה עבר זמנהבמלקרכבו ומעמתלא מכל לתקין הגא!
(*<ל©מוןק' )#
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ברכה לאמנה שיל קריאתשמע של שחריתתקכז בא?
א
אמ״היוצר א « «»ירא משך ט ומקני לגמר יכוראות #ך
בברכת האגד גבן תחבו לגמר בערבית נוללאורמפטחשך
נ 1כדי להזכיר מלת גילה במס גמדתיוס בלילה להודית*S
האחדות השלם שאל אהד בלא שטה© משך יאיר באידגיע
הפשוגו להוציא מלב המיט© האומרים עתי רשדגתיש© w /
שבלא אגר לא ברא משך לכך תקנן לימד שטהם במם ושטהס
בלילה למלית לע קאחמת יתגתגת© ב ^ מצלקמאגחת
שעיקר הברכה עכשיו היא לע האיר המתחיל להאיר כיו ס זה *
ואס מעה והתחיל ואמר באי איו#ה אשר בדברו מעריה
ב
ערבים וכזכר יגיל (אחר מצר אגל גני סייס כדין בא!
יוכר המאירות יצא דהא בלאו הבי כליך להזכיר מדתלילה
במם אבל אס לא תחל יתר אור אתל שאמ׳אשר כדברו מערי*
ערבים אן> על עי שסייס במצר המאורות או אפילו שהקדיח
אה * רסחגך להתחלת הברכה ואמראב *י אמ׳ה יוכל אור ונורא
מק אשר כדברו חעטב מרבי© ת© סיי® במעריב ערבי*
גלה א© התחיל ביגכל אלד ולא אח׳מעריב ערביסנללבתמיל׳"
כחעדיבפרטלא יצא להאאל ברך במתימעלאע ($
0 fiדע
hppm f
! 4 i

למש p msfcn « bahnש וברמת־»
למתחיל להקיו כיוס זה אכל אס סיים ביופי פחאורו׳וגסאמר•
גיץכל 5יןלכל
׳ולא יצנה& נ< ללכדם׳אחדי®
כהתחלה יער אור ל״ש אמר מעציב ערבים קול® מגר אולאו  .כללאש ^ לבל ^ ^ א אבל כשהו׳קורא כעי{ אף אס קורא מקטן
אוןלע לעולס ינא ביון שהזכיר האור צתתלתהכרפס,וכסוף .כל ^ מיסהיגאדצי ^ מיןאע ^ יסאני דפיו [ שהוא ענחור^
ן
שהזכיר נם כ ; מעריכ ערכים בהתחלה ליתלןכה דהין  ..אבי ' אסייקדה שיבנה לפולדצריס אחרים אע׳גדלאשביד
כלאו
הכי
כרין
'
להזכיר
אדתלילה
במס
i
 .וןעכידמ׳עיש11כמכהנק ^ כקייאתו דינאיבמי ,לה לעמת
a
תקפו לומד בזו חבלכק ג״כאנב האוד ינירתהמלאכי®
אמן אחר הפרכה כדא*! אלקחןסמוןרס׳וםעיף־־כ׳ואבןק׳ל־י
שקם ג׳ב נקראי אור ומעפיעי ^ורה לעילם foתנוע׳
סאלןלעכיתאא ^אחר ברכת מגחו שהעיפה אמן אחל כרכע
הנלנלי© שמפיעיםאותפכילוגכי לכל תכין ועוד סהס נבראי®  ;,ענקוהואבור | וע4ל&ןיקמ! 1שציף א
ג*)
■ב ^מסדוכתהאור־המתתדש כבל מס תמיד בענייןשנחדש״י ; • סאתהז מדרך חופר המביןשין דכי אלפני צלך כחל ודםלק■
ותומר לפני• מלך מלכיהמלכיס ?דק  5םבר׳יןהוא מגדיעשה
לבקרי ' ונו' המ נשתהמגל משרתי׳ואשר משרתיו כולצעומד^
כשיגיעםחיךלש* ף הכרפס ימהל היא לקראי לסיים הברכה
כו/תקמ לסי ^ /משוס אה לאימא רב אין דירשין לכ יומא
אברו מלאכיקשנל/מכלר דינור • נ'#זדשי 'לבקר^' והכיפירוש!  .קידם שימיםהיזז [ אעפ•  (.י Vל®*?ך
>; I
־מנרחשדתי ס ר׳ל להם ;frמס המתחדשי בכל חס ואשדמשרתיו;  ,וכשינדםהחזן יענעאמן אחר כרכתבחזויויהואחרברכת
םמ .דה כעמו ישרהל כא הבה וכרבת.א( הב עמו ישראל יאשלא ;
מעלם כגק מיכאל עבדאל עולם ע?מדים לפט! בו ' • קדושה
שבי; גר אודושבכלל• קלושה מנהגינו לומר אות/אפיל/
כיחיד'
למהר כדי לעמת אמן דבלי הפפק כין הברכה וק״סשכמן
אעב> דלבר של דק ופה איכה כפמזמעשלה
בדילפי׳מופקדשתי
*
.
שברכה Vקאיעלחטתק״ה קא לו להפשיק בין הברכה &ד'
דב
כלען בתק בפי ישיאל כמו םיתבאל לין1ן;בע״יז ( «"להימן ,שחכרביןמלא ל**> י*סויייןלחשמיףב '«
פב <מןפ*ל
 4י^־
מש אומריםולאי אס היינו מכרכק י* שר קדשנו במנות נוטנל
 pVaא )
 Vמ קדושה ׳וכתק התבלה שאומריםבלשין
המדבר בעלינו נעלינןלפקדי 0ןוכ ' שבירושה שאנו מגין  ..על קדאת שמע הר אמן העסק כק הברכה( הדבל אמנרכין
לקדשו"יתאגתה קדושה אינה כבהיתמי אכלאלו הקדושות עליו אכלכאילו י& ג־מת שאיצסאלא תיסבותעכח לעט שכת
שטו כר אוד ו« בפדל קדושה שאינן אלא סביר לבדם כעלחא
לס ין״ש לא הוי איקהבפק לגם בהמתי נו ' ימהריןלם המון
סאכן או ^ל׳יב  pוכן מקדשי ן ומכלכין המלאכי׳אתה׳ ^ מותר
ומגפה אמן? 13כרכתהחזן־דלא נרע משאלי(לש (&שח ^ קין
לאומרה אפילו ביחיד < מ מזב הוא לאומיה בנינונן וגמעמן
פין שמעגכדבהפגייה« בן מהגק < :
 1ס&.אV &V
ה
םא מפעש' ? בברכי[ מכד בענייןשגריך אמד לעמוד
כקול א פסוקים וכשהס כניכור נוהגין לאמרהעמק ^ כקצ
לחבלישיאמרו© הטכור ביחד ודווקא העפלקיס' סהס כלשון
..
אס מכה קולס דק «&  3העומד  .תקתמ גליך
הקדש אכל כסדר קליפה שאומרים נס התרנו© כמו שיתבאר
לחזיר לראש הב יכה כמל כבל כאר כרצוי[; נאם טעהמקדושה
ואילן אלץהסני ט־ץילהתחול&אמקדישה(אילן דהיינו כאוצג*
4א ק סי' קליע בעיה אומרי' התרנום נלחש והכי אימא בזוהר
כערש ' תרימה* מקנק כבל אילו הארטתלוחר בסוף ברכה זו
אס מעה פאיפטס ואס .הבה משם ואילך מממיל כלאל בלון כ«*
קודס החתמה אחל שאמדו המחדש .׳ בכל יו© תמיד מעשה -אע״פ שבשארפרגזתשסועמ© כה נדן השט להתחילחרא®
כלאפיתאומריס באמלל לעופה אולי© נד וגיס בלית אורחד©
הכדכה -שעעתהראשון ( 1ע'ל מימן קצ׳וצעיף ע  ) .צאט
 hטקר ^ יר ונזכה כלמ מהרה לאורו $3י מנר החאורויאע^ ע הכאשהקדושה תפייכא פציף הגל הכ וכן אס בעהאו אשחחן
כאופנים"<  pאס טעה אחרלאלבר ן הוי ת 0זק נלין ככוליי*
כיטקל הברבלא התקניואלא עלהאול המתקדש הבליו®ללא;
מחת?« .כפ' - .ביבה שהוא שיירלפשיח של חלושה ומתאיג
 Jspהא יר קעתיד ואנו נליכק בכל כלכ׳מעח הפתיח׳והחחניתי:
 .׳
חצאלכרוןטל;
 j :ppלחתימה ואור החדש סאבו מתבללין להא״ר בגיון מיי מ
באור העתיר וזה אינו מעי /הפתיחה » י ׳
 1%על האור המתחיל
עע $מ להאיר קבל מקום .סכילא3ן ביק לכלכת מגר אור 0
רן פרכה שמיה1א& הברכות ניכוין
כוונה ובו ח'סעי0 *0
מ^ די כאור פ :לא ה ^ בנז כפפתימ» פלאםית שהוא האוד
המתחדש סבל יום ונם האול סזגתיללהא  rבטון שגס הו׳ככרא
א
מפת כרבה שכייה מהנין במדינות אילי אהבה לבה וכרי
כ 50מייקי בראטתאלא שלאסיה העולם כדי להשתמש בו
ואיפה ע  mmככרוך לפישהיא' במוכה לברכת .מגני
ובכדילו הק׳כה וגטו לגדיקיס לעמוד .לנא פדאיתא בעזרם
אור וחותם .כריך אתהיי ,הבוחר כעמו י©ראל באשנה»
®!ביאזרשי  :בב׳בראשי׳בע ^קנ ויבדלוגומ ' והוא האור שעתיד
ואס קיא פוערת כרכתהתוךפע׳ל סימן מז%
לחדש ; להאיר כמון א ' פ הוי שפיר מעין הפתיחה והחתימה
כ
אס קרא קריאת שמע כלא צרמתאילויגא יד»
®מוןלחת״מה' שהרי הכל כלולבכלל הבתימ׳יוכר -אילכו׳ובבלל,
.יווכתחמת עשה של קריאת שמע שאקפברכויב
כק/ןיעק מנר המאומת שקאיעל מעשה כלאשיתפהוא נס כן
המתחדש ככל מ® תעיד:
קעכמת מלגאת שאילן דאזרייתא
( ועלמדין) ifp
ד כדכתיוגר אור נעלביתאע /
שאסלא
אמרה
כביו
אלא
אבלמכל מקוס חייב מדרבנן׳ לחזורולקרית בכרמל[ כלא
.קריאת שמע אפילו אתר שקרא קריאת שמע מיהי מתרישוב
שמע תש׳ץיגא לבובותאילו6ל ק׳״ש נפמגא כהו מידי
הש״׳ן בעברה חוטא אתהיחידיס ואפילו הם בקיצים
הוא כשיחזור ויקרא הכרכית שיחזיר ויקרא גם ק קמאי!
 fדווקא כניכיתזרחמיס אין הפ״קחוטא א ת הביך שגרץ © ל ,פמע עלסלר הכרכיתילאיי8א אלא כקורא כתורה:
כ זבלל הכלבותשאמר מ ראשיבק כרבתחכל ושפייה אהכע
1כקיו.יתמיס ^ענען־א® הואבקי ׳
ןללייק5f״7
^׳ף®זי,ף** ) t
תי׳עיהאאד©רגיללוער י
רבה היינו דמקאלבתחלהנריך לסדרם רן שכן תקפי»
p$ \:p :h.
■  5 tkzפהת• (  Vmסידןיןע״א®עיף ^  1) :שכחן סזצשכאה לסדרם כןלשבתו * תא » אס שיכה הפדרשהקלי® ,י
to־
יכול לנדן חדיר םע צ״ץ בשחיקת שכייהלראשיכהיכא (אינו גדן 1חזירולקחתןכפלדן;
ז:■ :ך רז
י f 0כשתיקה -וכאענעהנדכה ה״ס' ל ק׳'ל מונית כריכות כמנה כדלפינן מקרא לקחן הימן
י
א
^
ליי
©
הבפיד
הברוכה
.
(
־
נע׳למימןקל״ל
לןוןעע ^שכליתל כשיעשיז המגיה כריןשיכיין לנאת
*NM*wטמ ? ;
יילט
״• f
עניותה
 :9תן« ■ fm J
 9לפיכן

זיבושהתפוית
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וברמתימ
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להחנות כלומר אעפי&כמון כט׳ו «)ן לני צומת מ 'מ אי;( לי*
* לפיכך הקרא את שמת ולא טק לכו בפסוק ראשוןשיא
מננהמן התוכחר פעושקורא ע* הציכומומעעפי ה«ז׳ אלי
מ עיקר קטל עול מלכות שמיס ואחדות( & לא יצא ידי
הגתיסתיי׳אלהיכסאמת להשליםהר׳יוחשהש ג *",ג׳ שמות
חו 3מוהשאר א© לא כיון לכו אפי" היה קורא כתרה או מגיה
דאמת ג* כ ש© מןהשמותהוא וזהו משמןאל מכל להמנותכלו"
הפרשמתהאלובעוכתק׳ש יצא ובלבד שכיון לכו כפסוקראשון
מפרין הג׳ תיטתלא מכל לזממתלתשליס למק כשאר כימי
ולפיכן טהגק לקרו״פסויק הראשון כקול לס כלי לעורר הכמה׳
• מיהטא שכשהיא קגיאכיחיד ט־כ מתל מא שיוסיף כתחילה
3גמ ויהגיןליתן ידיהם מל פכיהס כקריאתפסלק ראשון כלי
שלא יסתכל כדבר אחר שמוצעו מלכוין ; ^
חג׳ חיטתש :ל מלך כאמן להשל־ס הר׳מח משיטין בס/המין
להשלים כיין שחכמים הרא& יכים אמרי כן לא היי כל פך העסק
יסד במק  51אמן0ה 5א ר* תאמ} זכ '& בכרכית שאין לו במה
בויןבקשובובו
להשלים רת׳ח שיאמר לא חנך כאמן אכל אמן עלכלפצי©
לא יעצה אתר ברכת עצמו דמי כור י (יע״ל&ימן קכ״חסע*
ודווקא כיחיד אכל בציבור לא
א' וג©ייק יע׳י מעין» א ' ) I
א ' ( יקראצהנכוונ״׳סלב ( לא יהיה כעיניו כדבר ששמע הרב
 mipsשאינו חביב אצלו אלא יהיה בעיניי ככל מס
יאתר כלל אל מכך כאמן שהרי הר״תתישלים ע© הש׳ץשיתחיל
כדבר ס חדשים כאילי לא שמעם מעולם אלא המס^ X
יי ' אלה־כה אמתואס הנא יאחר כתפלה לא מלן כאחן הוי
העסקה גמילה וגם מתיק פה פחים לכמלס וכיכר כלא תשא
ב כמוש 0אפר אנכי מנך המס שאז הם חכיביס עליי י?'ת
(גומל לק יאמר אמן בשישייה הש  fהמחר כעמדסח! פאהב*
ויחשיזכ בלבו א־לו מלן ב״י שלח פלוטגמ׳חדפה ליל כתב
ויתחיל מיד שמע ישראלנמחר:
ציווי על בט מדינתו מה הס עושים כל בצי המדינה עומרי על
תמך להפסיק כין  hתיכהגתיכה כדי שיוכן כל תיב?
רגליהסזפורעיס את ראשיהם וקוראין אותה באימה ביראה
(
יתיכה כפגר עצמ ( כריןיצ ; אלין מעש כחית של אחד79
כרתת ובזיע ק״ו ק״ש שהוא פרו טג < של מלך מלכי המלכים
סנזהלומז13
דכ שיחלין כמחשבתוהק׳כה״בשעי© וכארץ
הק״בה שחייב כל אידס לקוראה באימה בעיראק ברתת ובזיע
ההסופסתשבאמצע גג  pWכלוח שהיא חיברוהו סל עול*
אכל לפחוד עלרנליו ולפרוע ראשו איבו צלך שכבר מקלהש^
ולא ׳יאריך בה יותר מדי מפני 7כל כמה דאמר אח כלא ללא
על זה דכי  0בלכתך בדרך כלומר תוכל לקח בדרכןבהליכת"
■שיעור
משתמע מידי ומס כצע בהארכת ייאמן גד' של אחד.
כדרך ואינך צריך לעמוד על מלין ולפרוע ראשךכדר״שעושין
שיחשוב סהק׳כה יחיד בעולמוומושל כ 7רוחות העולם ולא
לפר־ ט  .מ ' של מלך ב״ו אכל באימה כיראה כלתתובזיע משמע
יאריך ייתר מכפי עיר זה מפגי שקנא מעכה פד כזה ויש ממין
שצרך:
ן אמרו כמדרש מ״ד רפאנת תהי לפריךושיקד לעצמותיך להטותהלאש כפי המקשבה למתלהנלחמה (לארבע ריתית
אע״פגדש מפקפקין בדבר משוס אה דתגיא הקולא את שמע
 /התירה היא רפואה לגוף ולעצמות כעהז ובע״ה ומאי היא
תנית כמציין אבליו של אדם והקורא ק״ש  .אל יקל ק בעיני( ילא ירמוז□שפתוג נ יעלשימן / 9מעך ן׳)
•Dpיש למ״ח
אכל אין קפילא כבן פאק הצמן דימה לראיה דהתס הקריאה
כתקנה לכ אכל ואבר נוטל תיכה אחת ומתרפא בו נדא
והרממה היא לטון ד׳אומכסליןהכמכה אכל הכא הרמיזה
היא רפאות תהי לשרך ע״ב במדרש;
היא מרן המנכה יגנלמת אותה:
ל והנה לפי 6לא מצאנו בג 'פרש־ותשלק^ שעס תיסעת
 tיאריךאב ' קצת רביד! שתא אחד מ״מאל יאריך הכ יותר
כפל׳מלו רק רמה תכותנהמקצתהראשוטם להוסיף
מד שלא יהא יסמע באילז אחר איחד שפי׳איה אחדח׳ו:
ו^תחלתק?פ שלש תיבות והס לא מלך כאמןפדילסשליפהר״מח
ת־בותאבל את ' כ השכימו צל התכת* לכפל מנהג זה וכן איתא
( pלא יחשוף כחיתל׳ל שלא יקרא אותה בחטף כלא קח׳ן
 0אקפי ח& מעותבחטףשנם דבר ידגיש מעכו כל"שלא
כזוהר שלא יאחרו  Iמלך נאמן מפני שזה הוי הפסק כין ברכת
תהא כשמע כמס ונמצא מחרף מ׳״ק אל ידני& אותה מתר חד
®לאתהאכשמע כחיתיסדאקה כמו אחטא לכך יוהד מאר
בלשוכו לקרנתהאיתיותכתיקנכז:
וניניהסוכלי להשלים הלת 7מ תיסתתקנו כשיקראו הטבור
עםהש7ץ עסיימץ בחשאי אנייי "אלהיכם אחת ואח 7כ יתתל ־
הש״־ן כקול לסיי "  1היכס אמתונ" ובל הציפור שומעי ושומע
ובהנהגתומ/אוכמאמר הנוצריה שאנמריסשהםשלשהגה©
כעונה והרי יתופפו אילו הנ״תיבותיי׳ 1היפם אח' לעפרשיו■
אחד <״* כין שכופל התיבותואיחר שמת סמעישראל י&ראל
ק״ש וישלימו לרמת תיבות ומיהו אם היחיד רונה גם כןלחזור
כי" כין שאיתר וכופל כל הפסיקהראש?) כ פעמיה הכל אקור
ולומדעסםה 7ן׳ אילוגה " תימתהרשות בידו:
 /דווקא בצימר אמרו שהש״ן חוזר אילו הג תיכנת כקול
ומסתקין איתי אכל לפעיל כל הפרסה ב אג נ" פעמים חין מן
ןו
רסאתר&אמרס בחשאי אבל יחת הקורא אסור לו
העסוק.הראשון ודאי אין לחוש שאיכו1א נפתר הפר שהלהיב
יתיתיי" שגורה בכיו:
לכפול אילו הג תיכותדמשמעכסתילשומתח«7כלאחרי״בב"
(צעמי׳שמע שמע לקמן סעיף'& ולא דמילש״זן שקוראאותסגב*
דאשעל מחתי יכיל לימד כל הפרסה אפילו עסהפסמן
יי
הראשון אפילו כמה פעמי© עד שמ& תקע כשיצה כמן
תעמיס שכן דרך הש ך־בפמה עגייציס לקחתבחשאי (הוציא
את עצמו ולמזור להשמיע לעם אבל יקידהקירא דכי כזה ב ' פ
שאין עיקר כיונתן אלא משים סתירה חן התזיקיןדש אלמד©
משתמע כשח־רשומתח״ו /ולפיכך אמרי כל האומד שלא
שגסגזהישליזהר «לומר פסנקראשון * תועעמיס:
עס הצימר אמימ %ס,׳א 5רי< מפני שמסרו הכתיבו"שהשליח
ךמ &* ) i
■*להיקרל« •?,
(«?
לפיכן א יתס האומליהכאשל«1־ תכמליחיתומס כתפלת
אי
ויכנר חוזר ומאי תקנתיהיפוק בם’"( מק דכאמ״ויכיב והכמכה
פעמי ' רעולה צ ושם ההויה עולה כ״׳ו ועס־• © _ .עילה שגי פעמים פסיק פתעישראל  .י6ללתדסשלא
 3מ/ו; ק היא
• יעשו כן.
 t.אותמתעולה ( וג״פעמי׳ס ( פולה צ" הרי שמכרן במ 7מרן
|נ"שמותלהפלי© רמ״חתומת מ׳עאי& ל גחן שלא קדא  . Vpעז אבל תפיק יי" היא האלהיס שכופלים איתוכתפלתצעיל*
 Iפעמי * איולתיש׳{ מטזגכשר היא שמשבחים לבורא יו|
יוכל
 mהניצוד הוי ככלל חעוותלא מכל לתקון
/ ; f.

־.

 ■ 'äו >
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.שהוא

לבוש התכלת
שהוא דר למעלה משבעה רקיעים וראייה שהרי חצינו כקרא
ב׳פייהואהאלהיס גבי אליהו .
ויא שלא לעמת עלשוס
׳ ברכתה׳ פעמים אמן אע ג דמציכו גש כן בפסוק אחד ברוך
יי לעולס אמן ואמן שאני התם לכתיב אמן שני באו ולפיהז
יכזלין גס כן לענות אחר הברכה אמן ואמן ט* ו:

; זע ל סיק  331pסעיף ( 'ושיתן ק ;'אמעיף ב )

הלבות ק׳ש וברכותיה
הנד ולא יניד הנח כדי&ולא ל נות  ®!#אית
 '( ,מנקודת הנתונה מסיני:
כד המדקדקים קורן ק׳ש בטעמיה כעזשה ם כעורה כי גס
עיסוקי טעמים ליה משיני1א שאין כל אדס יכולין ליזהר
(להתרגל בכך מ׳ת ,בללא למילתא יזהר כלאדסלקדותק׳ש'
באזכן שמבן כל מיה ידלה יפיה ר פירושוומעמו זסלא
רשזע־ה׳
משמעותשוס עיבה ע) שימס קריאתו:
הכ '. ,זכשיאמר( .המלא נע על ידיך ימשמש בתפילין חל יד
להראותשיש לו א ועז האות וכן כשיאמר לטומפותיבין
עיניך ימשמש כתינילין סל ראש וכשיאמ׳והיו לכס לניצי׳ויאית'
אותוימשמשבניגיתפלפטו :
1
כ(  .יש כזהגין לקרות ק*ש בקול רםדשנוהגיןלקמתובלחש
ונהר ,ונהר'ופשטי? ופיק מזי מאידע א דבר כי שניהם
לשס שמיס יכוונו האומדים בקול לס נותנים .טע© לדבריהם
כדי לעלרד הכיוניו והאזלו ריס ילחש יאמרו שכן יזכלזליזהר
מער שלא ידכרל בכתייס׳ ח*מ כסלק ראשון הכל יאמר(?( כקול
 .םר כדי לעורר הכוונה כמל שכה בי;י לעיל כסימן שקודם זה
(כן מהנין ככל למקומו * /יא!3נריך השיא להשמיעקולו כשמע
ישראל כרי שישמעו הקהל וימליכו שס שמים יחד

^ מנת!©.

גי
ומוסיפין בקיש כשכ״מלו מיד אחר פסוק שמע ( מ׳אגגפי
שאינו מן הפרשה משוס הא דאמריכן פרק מקום שנהגו
כשקרא יעקב אבינו ע״ס לבכיו בקשלגלו' לה® את הק׳ן לכתי'
ואגיד׳לכס מתאשר יקרא אתכ׳באחרי׳הימיס נסתלקה ממנו
שכינה ולא הניחתו לגלותו אמר לבכיו שמא יש בכס מישאינו
הגון פתחו כולם ואמרל שמע ישראל יי' אלהייכו יי' אחד פתח
הזקן ואחר בשכ׳מלו ואמללפן.היטי׳כעביד נימריה לא אמרז
משהאל ניחריה הא אמרי' יעקב תקנו לומר תת? בחשאיכלו*
איפי׳כמקו׳שצוהגיןלקמ כולה בקול רם כוהני? לומרכשכימלו
בחשאי לתת בו היכר שאינו מן הפרשה הכתובה בתורה רק
יעקב אמרו  ( :מגלסימן תריבסעיף כ' ונפמליך מעיף ב׳ו>:
יד ;יש להפסיק כפסוק ראשון כין ישראל ליי' ובין אלהיכוליי
השני כידי שיהא כשמע׳ שמע ישראל סי י שהוא אלהיכו׳ הוא
יי אחד* ויש להפסיק מעט בין אחד לברוך* כי פיק'קיבול עול
מלכות שמיס הוא פסוקראשו) הכתלב בפרשה וכן נם כן צריך סב
מי ©ל*א דקדק נקי ש או״דיא השמע
להפסיק מעט בין לעולם ועלילואהכת כדי להעתק בין קבלת
לאזניווכו ה' סע* -ם,
עול מלכות שמי© לפאר מצות דבסכ״מל? גס כן מכלב קכלת
מלכות שמיס הלא אלא שאינו כל כן קבלת מלכות שמיס כמז
א אע׳ע שממה לדקדק כאוקדותיה כמו שבתבכו אם קראה
הפסוק לאדרן שהוא כתוב בפירוש בפרשה*
(לא דקדק בהךנא מ*מ יזהר מאד לדקדק בהן והמדקדק
טו וצריך להפסיק בין היוס לעל לבבך שלא יהא נשמע היזם
כהן שכרו הלא ממנכנין לו מהכס ישהוא עדה כנגד מדה
על לבבך ולא למחר לע לבבך וכן יעשיק בין אישר אנטי
שמאחר שהוא מעלרר ענמל בזה ומניע חוס מבעי שלו לדקדק
מנוה אתכם היום ובין לאהבה פלא יהא נשמע היזם לאהבה
כאותיו׳ובסכרזה החום הטבעי שהזא מעורי מצכניןלו כנגדן
וצא למחר לאהבת:
חוס אחר שהוא בניהכס :

א

וכריךלהצסיקזבין כשבע ליי׳בדי להטעים יפה העיןשלא
תהא נראית כה ח והדפירושז לשק שכייה באילו אמר
נשבה יי' ח' ו:

יז ונליך להתיז זיין דלמען תזכרו דלא לשתמע תשקרולשון
«קי אי תשכרו לשון שצדדחהד משקע כעכדיסהלי.
שמש>
אתהרב על מכת לקבל פרס וכן יתיז זיין מזכרת אתכל מנו'
•יי' דלא לישתמע כשין לשון שכיחת ושכלתס :
חי
ד לניס יוד לשמע ישראל שלא תבלע זלשתמע שראל וא
אישראל ואין משמעותיו מידי וכן ידגיש יוד חהיו דלא
' לשתמע והאוואיןפירושו כלים:
«• ע
'פתמעלתרן:
ו
זצריך r ,
ליק מלק ן
בין וחרהי ז / 1 .
\ ,
ך
ונלין
ויק
רתח
כין
תיבה
שתחנת
כסוף
אלתהתיכה
שלפניה כמן בכל* לבבך♦ על♦ לבבכם  :ככל ליבכס.
עשב  .בשלך* ואבדת'  .מתלה  .הכנף י פתיל י אתפס* מארק
* דבכל איל? אס לא ‘ ןת רימז כיניה׳הריהו׳חבליע ומדלג אות
אחת משתייזס ואין משמעות פירושם כלום
ופריךליזהר .בכל אלן שאחר מ׳ס להפסיק ביניהם כגון
(למדת אזתס ; (קשית♦ אותס♦ושמח© את•וראית/
אותו* שלא יהא נשמע מותם או מותו או מת:

ב דכוללקרות ככללשון דשמעפירוש? הלא בכללשק שאתה
שומער״ל מבין *ליק יזהר (*כ מדברישיבוש שבחזתג
לשק וידקלק מבמלבלש?[ הקדש שאמרנל:
נ ( נלין להשמיע לאזנו תה שמוציא בפי? מלכתי י שמע מיהר
אסאל השמיע לאזנו יצא דעיקפירויסמע לפלןהבנההו'
שיבין מה שיאמר ובלבד שמביא בשפתיו שאז הוא מכין מתר
מהשהואמהדהר בלב? :
ל מיהו אס מחמת חולי או אונס אחד קרא ק׳ש בלבו יצא
שהרי הבין מה שהרהר:
ה ואן לכתחילה יעשה כן שיבלה ' ולא יונ^בשפתיו אס הוא
במקום שאינו נקי וטהור לגמרי זאינו יכול לנקותו מחמת
איזה א(כס יהרהר בלב? דהלהור כדיכ? י למי ( נע׳למימן b
סעיף ל 'ומימן ק'צסעיף ב  > ,שב אמרו בלבבכם וגוי ובלבד
שלא יהא הלוקוס מטונף לגמרי שאז אפילו להרהר א0ור©אס(*'
להדהד כד׳תכמקו© התכופותמשו© והיה מחכין קדוש :
ס4

 p JHWש  1ש && לישן וכו *yvfa
כחיבמיבלתבס בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך
ובקומךגגו׳ו&תזל בשכבך ובקומך עי׳בזמן■ שכיכה ובזק

כב ולא בק*ש כלבד אחרו אלא אף כפסוקי דזמרה או בשאר
פסוקי־ תורה ככיאיס וכתובי© יכתפלהיש ליזהר ככל זה
:גון ספרו כמיס* את כבודו* שכחיילושלי'* את• ויראו העם ׳
סדלך פני חלם .נהתעשק יכ<< נקר?'בין מהלך בדרן׳ בין , .. ,j
את• ותקס * את* וממליכים• את* אלאשהזהירו ח?ל בק״ש
כין
יושב
כין
רוכב
על
גבי
יותר מפכי שיש בה יחוד השי וקבלת עיל מלכות שמיס מהדבהמה
כין
שוכב
 ftסהתכמי אסר1
זחייכיס ויל אדם לקמת ככל יו ס פפמיס לפיכך היו כמכין
לקלות? כקנתשוכב לאמבעיא
■שא© היא שוכב׳ פרקדן פי-
«שוכב
לע
גביו
ופצח
למעלה
או
על
כריסו
ופניו לממ׳שזההוא
הזהיר עליהם מפני עמי הארק שאינםבקיאין כקריאה:
* צריך לדקדק שלא ירפה החזק ולא יחזק פרעה «אל יכית אפור לאדם לשכב כןאעילו כלא קריאת ק*© שגנאי היא לו

כמג

שיתבאר

כהלכותדדךאק לא אפילי אינו שובב ממש על

>

(St

 © ,וע
גביו
;
כראש ממת הבניין יברא© האילן ואיןנריעין ליכטל
פקמגלעלמ פיל מלצותישמיס  .דרךשרלהמאוה תת אס היא
,ממלאכתן דווקא מפרק ראשון ואילך אכל כפרק ראשון נריכין
 .שקזכעל בשר והוא שובב כבר על צדו מעט וקשה עליי לעמיד
ליבטל ממלאכתן ( לקמת מהאי טעמא שלא יהא דרך ארעי :
וא שהיה ח ולה שיכב פרקדן מחמת ח וליי אי אונס אחר ואיבו  pאבל מימלא השריתי חכמים לירדלא ה© ולא כעל הכית
יכול להתפהן על צח מטה מעט לצדו וקורא אבל אס הי׳פוכב
אלא יכולקלקמת למעלה רק שיתבטלו בפרק לאשין
ממש על צלואיני כקר״לרך צאוה ומיתר לקהתואפי״איצו בעל
ממלאכתן;
בשר ואיני חוצה שכיון שהוא׳ שוכב כבר ואיעא טירחא לעמוד •
ט הבתףאע ' פ שמשאו על בקעיו• קולא את שמעשיוכל
אל הטריחוהו לעמיד שהרי  £יני לרך גאי ה כשהיא שובב ממש
להתטין אבל לא יתחיל בשעה שטוען ולא כשעה פעולון
לע צדו . :
מעני שאין לבו ממשב ;
כ מי שהוא יישבזהניעילקיש של שחרית והגה להחמיר לקים
ולעמוד לקרותה מעומד לא יאות עביד י צריך לגעור׳ב«■
וביד
0ד
ונקדא עבריין• מעני שהיא עובר על לברי בית הילל שהלכה י
במותם כבגד ביש שביש מפרשים לקרא דיבקומך הכישצריך
א קראה למפרע לא יצא דבתיב והיו הדברים האלה וגומר
לקיס כשהיא יושב ולעמיד בזמן קיש©ל שחד״אבל ביה מפרשי
כהווייתן יהובד׳א בסדר העסוקים אבל .אס הקדים ער"
אותו על זמן קימה כמי שכתבני וא ' כ כשהוא יושב ירוצהלקו®
לחברתה א .עפ> שאינו רשאי יצא לעי שאיבה סמוכה לה בתורה
ולעמיד הרי כוונתו לקייספי״ב׳פ ולעגור■ על דברי בה
אלא שלכתחילה תקנו© כסדר הכתובים בתורה ותקנו ערסל!
שלדברי ביה קירין בין עימד בין משב כן ' במו שכתבנו דילפי'
שמע ראשונה שהיא עיקר הממה של קיש  ,דש .בה קבלת עול1
בין מבלכתךבדרך וביש במקום פיה אינו משכה וסר עבריין •
_ מלכו ת שמיס לכתובה כתרה בערט/אתתבן קודם והלה אס
^ן^ת!ל מ ^ דענר אדדנצן שרי למ ^ליג35נל<יכא ; ) יכיש בקיש
שמגע שהיא כפר׳עקביאח* כ פרי והיה אס שמו« שהיא אקל*
של ערבית שאין ל ו לעמוד שאפילו ביש איכס מצריכין לעמיד
באות חומש ואח׳ב חזרו לתחלתה לפרש/יאמר שיש כה יבראו!
בערבית רק כשחרית מדכתיב ובקיומן שפירושו; מיקום נאק
מגרים שחייבו להזכיר בכל יום לכתיב למען תזכור אתיו©׳
ק' בערבית;
צאתך מארק מגלים כל ימי חייך וגו ' :
ג מיהי אס היא מהלך והגיע זמן קיש אעפי שמותר לקחת
כ ..קרא פרשה ומעה בה א® אץמדע' היכן מעה חוזרלראם
מהלך הנריכופותכמיס־לעמוד לכל הפחית בעשו״ראשון
הפרשה ובפרשה ראשונה מחר,לואהכת דפסיק ראשין •
( דג ל סימן ק/סעיף א ס כשהו"
יופני,שמכללכייןייתר
אוקמיק ליה אחזקתה ודאי קראו בטונה כהלכתו ואס מדע
עימד מכשהי ' מהלך וכבר אמרנו שהפסיק הראשון צריך קמצה
היכן טעה כמן שקראה כולה אלא שדילג באמצע פסוק אחד א*
בייתי ימשס ( אילך יכיל לקדיתיתיא מהלך שעיקר הבייפה היא
תיבה אחת תמר לראש אות פסיק או תיבה וגומר העדשה :
בפסיקראשון  s« :לחימןע חעיןה״וגחמיךשזג׳ף ד׳ )
נ טעה בין ערק לפרק כגון שמדע שסיים פלשה ואיבן
ד ואס קרא הפסיק הראשון וצא במן לכי לא יגח ידי חובתו י
יידע א© ראשיכה אס שנייה יתחיל לסין פרשה לאשיציו
וחיזר וקורא בטונה יאפי׳ מיד בשאר מציתאינן' צריכית■ שוודאי ודיס אותה שהרי איעשר ססייסיגס השניה אלא 0מכמ
טיבה מידה הבא דהא דבשאר מנותאינן צרימת כמכה היינו
שפק יתחיל פר/היה אס שמוע דשעא אל סייס אל הראשונה ;
לימר שעשה המגיה אלא שלא נתכיין לצאת ידי אותה הקצוה
ד טעה בוכתבתס ואינו יידע אס כוכתבתס שבפרשה
לפיכך אעע* שלא פתכוקלנאתיזרימ/ו קייס מצותעש״יה rt
; לאשיצהאי בפנייה חיזר ליכתבת© שבראשונה יה*ח שלא
שאין זה מן המובחר יסש אס במן לצאת אלא שהרהר בדברי"
יותתיל למען ירבו ימיכס אבל אם התחיל למען ירבו ימיכם
אחלי באמצע המגי" שיצא אבל פ ^ יק א׳של קיש שהי קבלתעול״י•
בידועששיי© ער שנייה ואין צריך לחזור שכן הוא הרגל לשונו
טלבו׳סמיס וכן ברכה רא&זנ״של יק© הוא שידיר שבחיה דמריה
י '׳
לומר למען ירכו אחרלע " שניה ;
*ת אינו בדין שיהא לבבי כינה לדברים אחרים כלל רק חיכדן
ד ?®ימן
בלם למה שיאמר« ( וע׳ל שיק
או •מנאי
מד.
וסימןר״יגסעיןג״ ; ) לפיכך בפסיק ראשוןאו בברכיראשוכ"
וסג
של יח אס קרא בלא כוונה .ליא־י־גא ופריך לחזיר ולקיותאבל
תעסיק ראשון ואילך אפילו אס קרא בלא מוכה יצא ד
בין
קראה סידיגין והיינו שהתחיל
,
*
שינה
בדקלים
ה לפיכך אס היה■ קורא עשוק ראשון וגאכש
בין בליביר וחזר וגמרה אפילי שהה כדי לגמור את כולה
עד
לצעריולע־ררי
עד שאימחכל לקריתככייכה גריכיין
יצא ידי קריאה שהרי מכל חקוססא קראה כילה וקייס ממין
כדי
מתכמגס
והא
ולא
תיקרא עשוק ראשון והיא על ממש
קריאת שמע אלא שלא קראה כמגיה מן המובחר אפילו היה
עד
לצערי
גריכין
’
אין
ואילך
שיקרא בכוונה אפל מפסק ראשון
ההפסק מקמתאונ© דש אומרי© דווקא אם לא היה אנוס שא©
*
.
יצא
מתנמנם
והיא
קירא
שיהאפר ממש וקולא אלאאפיל?
היה ליגה ' היה יכיל לקחת לא הד השתיקה יאפילו הדיבור
וכילשעפר לאפון שהיזכ״גכל זה העכין כילל ג׳ב עמו' כשכ׳עלו
הפסק אבל אס היה אני© כגון .שלא היה ראוי הלוקוס לקרותוא
שהוא נ  /בכלל ׳ קבלת עול מלכות שמיס ויש לי כל דק פסו"
אונס אחי והעסיק א  0שקה כדילגמיר את כילה חיזר לראם ר
־  .ראשוןלעניין »«'ל:
דזה הוי הפסק גדול שלא היה יכיל לקרות ואיג" מצטרפת והכי
ו הקירא את ק*& לא ירמוז בעיניו ולא יקירן בשפתיי ולא
הלכייא:
אותי־
יראה יאצ־כ עיתתיאט עפה כן עליו הכתי״אימל ולא
ולמנראראשינח צריך לימישי 8סי ליק נין יןלי6יןש* ע לעפליוד©©
׳קראת יעקב ולא  .ככולה אלא  .בפרק ראשון בלבד אע״נ דלא  4ביי/זול? בשימןןי ד ם^י» ה כענאי דאה שהה כדי לנמ< ל< pfכיליו
סיור לראש יכן משמע צבי במימן זהינשימן ק  /ג?</גליז קמהליבן
בעיצן מוכה אלא נפסוק ראשון הכך׳אסריבן להו בכל הפרק
מעימבקליאעשמע להיות חוזר לראש זבל לדעת יא;אין ? דליקבין
תפני שיש בו בתחילתי קבלת עול חלמת שמיס יכשהיא משה
ידכרתנסעפהאותפקבע «ךיא * /עלתעל& מגל #חד מהם <© הבחיק מיזמחיי« /חזורלר ^ ן
בו צ* אה כמרא דלד ארעי וכתיב
וא

על עניו אנאמוטה מעט על צלי לא יקרא מפנישצרא •
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ואם (6Sחיזר למקיםשעשק( פן משמע נשפ-רב׳יבס* ' זה (מהש:פבא'
שקר ט' נ* א לבין תפילין בין ציני׳יגיח (אל יפסיק לברך עליהן
 ' <$$ק'ל גי• מעצק למייזללל £שמיידי ש& הה  pyppא(כס למגדת
יא
על שיגמול תפלת( ( אז ימשמש בפן ( יברך עייהןוכךפמןלנט3
ששיא עיקר אגלבלא א<כש יויזרלמץ׳שעמק־פמ; סכא גבי5c"p
פסי
להא ק׳־׳ל לברכותאי־ סךועכמתזא*ב למה יפ& יק■ באמצע ;
י* ע*ה סעיף
א׳כתבארבהדיא©גס גב* תפלס איגו חאללראשhא
בשהס
' ד הקולא איתישמע וקדאו החזן לעמוד ביצירה יאשאין ל5
מהמתאז  ©:ןע־יןג'כ בהי׳תפ״ב ספיף ה/נסי ' עC*v
ומשערין
 . .להבהיק אלא יקיא( יאחר שאין זה בזיון לי/זרה כשמודיע
השהייה של לגמור תא כולה לפי' הקורא לא לפי חב בני אדם :
הואשהוא׳' עומד נק7ש דאי שגרץ לעמוד ( לקרר בתלרה לכבוד
ב .קרא קש ונכנס לב״ה ומצא ציבור שקורין ק״פ «צמו מ ן
התווה מקי! מכפיל הבלתת ויראתם שמפסיק בשביל® ( כן
המובח׳הוא שיקרא עתהציט׳כל הק/ז ויקבל שכר כקורא
נוהגי ( Iייג׳ל ש׳י קל*? מעץ ( V
כשיתן קד «ועיCf
בתולה ואס אי אפשר לקרות כולו עמהס יקרא לכל הפחות
יו 1bהן בין־הפלהיס כין■ פרפה לאש(כהי'צ שכייה בקשכייה
עמהס פסוק ראשון שלא יראה כאלו אינו רוצה לקבל עליו עול
לשמע בין שמע מסיה אסשמוע בין יהיה אס שמו׳לויאק'
מלטתשמיסעסחביריו:
אבל בין ייאמרלחמיו .דציב לא יעסיק כלל שלא יפסיק כין!%י
ג זה^ה אם הוא בב״ה ואומר דבלי תחנונים או פסוקי"והוא
לאמת דכתייב די'אלהי© א תע אלא יאמר אני יי' ו1היכ  0אמין
■ במקוס שרשאי לפסוק יקרא עמהם לפחות פסוק לאוון
ואז יפסיק כדין באמצע הפרק:
אבלאסהוא עסוק במקוס שאינו רשאי לפסוק  :כגון מבחן
 ( 1אס אמר יי' אלהיכס אמי  /כדי&אל להפסיק ישהה אח* צ
שאמר ואילך לא יפסיק כלל אפי ' לפסיק ראשון דהא גס הוא
כגון שסייצז ק׳ש קודס שמדים החזן ( החי/ין לע החזן או
עפוק בשבחו של מקו© אלא יאמר הקיצית שהיא אומר בשעה
שפפק מפני היראה אי הכבוד פדיכס כשחחר (איחל אין צריך
שהציבור אומרים פסוק ראשון בניגון הציבור
פממכיןפסוק ק| ?ור ( לומר אמתפעס אחרת ,דלחהלן .למפל( אלא יתחיל
הראשון כדי שיהא נלאה כאלו קורא ק"ש ע•;ה© ומקבל עלת
ממקום שפסק וממד כל הברכהוחותם בא׳י  bישראל;
עולמלכותשמיפעמהס '1<:
■ ••
■
? ומן הדין היה לו לעמת אמן אפי' יחיד אחד ברכת עצמו
במן שהוא סיום של סדר כרמת של קיש ! איש שאין ננהגין
פו ׳ כאיזחפ ^ז<&V]f0'>w p'esfh Sw
לעמתאפי' אחר ברכתהש  fמטעת' שכתבתי למעלהשמצוין
 ,א וכיון פאפי׳קלאהסירוגין יצא כמו שאמרנו אח!ל לפעע)■ גדולה יש לסמיך גאולה׳ לתפלה יעיד גדיל יש בו לפיכ ן אינם
רוציס להפסיק בין גאל ישראל ובין התפלה אפילו באמן אחר
מותר להפסיק ולדבר בק׳ש אפי׳לכתמלה אעפי שבתפלה
ברכתה& ״ן אלא מיד כשסיימו גאל ישראל רמתחין בתפלת
<> 9
לעולם אסור בק״ש התירי ואסמכוה אקרא ודברת בס לפעמים•
באז יבו' ״ ( ?* ל פי,ה  /שעץ ׳ג (גוי ק ^<פ* יל׳י שעץHi ' 3
ס יך ישית לדבר בהם בדברים אחויס(<1׳ל© ימן קד fp p-
ץ? סעי? א' (ז׳יא .דודאי יחיד אחר ברכותיו אע* פ שבסין•
! ( סימן כה סעיף< ׳ ) לפיכך אח?ל כין הפרקים שואלבשלום
אדס נבכד מפני כבודו ומשיב שמס לכל אדם משו׳לרבישלו© ■בלמת׳& חרות
■ אומראמןכאן לאיאמר כדי לפ׳מץ גאולי!
למפלה איל עס הציבור קייב לעבות אמן אחר בלבת החזן
ובאמצע ואפי ' באמצע הפשוק<  htבשלוס מי שירא מממבנון
אביו או רבו או מי שהואגדול' ממנו בחכמה וכ״ש מלך ,או אנס
אפילו אחר גאל ישראל ולא ה?י הפסק פן גאולה־לתפלס כיון■
שקיימה בביב לאומרו הוי כגאולה אריכי,א ג
ומשיבשלו® לאדס ככבד חי׳ן מעסוק שמעישראל < 3שכ&
( i^ Ymלק-י ן שעיןא'( '31במי' ןל <30 hף ) %׳ ׳
ת 0,:יש בהסקבולעיל מלם ' שמים לא יפסוק בהם כלל שלא׳ קבל
עלי( עול מאחר אפילו ממי שירא ממנו אס לא מפני מישירא
 pמי שאירעו.אזר® שלא הפיח תפילין קוד© ק"ש ונזדמנו
ממנו שמא יהרגנו אסאל י40בשלומו א( אס לא ישיבנו יכתוב
 (Jבין גאולה לתעלה מניחן מיד כדי שלא יתפלל" יה בלא
וחי בהס ולא שימות בהם:
תפילין 0הס מצה מיעלתיעל« מתר בזק התפלה י (<גג צ  Vי
כה קמץ ) %ונס לפי.הסוד שהוא לשמיטת־ גאולה לתפילהי
ע לקדיש (לקדושה (לברכו מפסיק אפי ' באמצע הפסו ' דלא
גרעי ממהשפוס׳לשאול מפני היירא׳ילהשיבעפכיהצטל■' ־ צליכיןלאיו׳עליו פ^ תתהתפלה כל תפלה שליד תלויה בתפלין
לפס כסנד סמיכות גאולה לתפלה כדאית כשפרי אורה בשערי
יכן למודים אלא שלא יאמר לק תיבת מודיםושוחה  -יכ׳ל שי 'ל
א' לעי' מתק בין גאולה לתפל' אבל איבו מפסיק
עליהן
שיאמר מודים אנחנו לך אבל לא יאמ׳מודי© לרבנן וכן בברכו
אל יאמר לק ברוך יי ' המבורךלעול© ועד ולא יאמר יתברך • פד אחר שיתפלל ואז ימשמש בהן ויברך עליהן  «( .עיק גסמזן
וישתבח ט ' ויא שגס באמן של  bהקדוש נאחן של שומע תפלה © #ץ* ׳ cאבל טלית של ציצית לא יניח כלל בין גאולה לתפלה
שהיי אינו חובתגבלא אלא חובת טלית ( אס אין לו טלית כת
יכול להפסיק מפני שהס אמכיסשל 0יף העניין זה אמןשל©>5ן
 '7ככפותפטל חגיגית י ( מג׳ל שימן ״יכומעיף י>' ) לפיכך
נ' לאסונות יזה אמן של סוף ברכות של חול וגם היא כללית;
( וע ל©י״ קיע סעיף א וסי ' ק׳טסעיף א ) אכל באמן של סוף  .פל שמעסיק בו בין גאולה לתעלה אפילו הלבישה לכד כלא ־
הבלכה הד הפסקה בין גאולה לתפלת ודווקא שסיים ׳כבר
ג׳אקמנו׳צא יפסיק כיין שהוא עצמו יכול לאומרן אתר ברכת
פרכת גאל ישראל ונזל חצו לו אכל אס דע שלא גמר כדכת
עצמי כשיגיע -לשם כמו שנתבאר לעיל למה לי להפסיק בכאן
גל ישר ! נזדמנו לו באמצע הביכה ביןתפי ^ן בין טלית יניחן
מנא 7כ באלו אס לא יפסיק ויענה אותם עכשיו ימסיד אוקס
שאיני רשאי־ לכפו ' אותם אחר ברכת עצמו כשיניע לשס ואע״ג
שאין ההנחה ואפי' לבישת הטלית הפסק שהרי '‘כיל לקרות
ולעסוק במלאכתו כעוד שהלא קורא בדאיתא לעיל©ימן מ ' ג
®אין אכו בויגין ק רק בברכת בוכה ירופלס כמישיתבאר
סעיף ז ולבישת הטלית לא גרוע ממלאכתן וכ״ש הכיותתפיל*
לקמן סימ ן רע״ו בע׳ה ( יע'ל ם« קקע"קםעיףא ' )
מ 'מ
פהס חובה עליו יותר « ן הטליתומ׳מלא יביך עליהם ער אחר
הואיל ונאסרה שלא להפסיק אל כתירכו אנחנו גיא לדידן כיון
התפלהשימש«ש בהן יא שעל התפילין יכול אפילו לברך א©
צאין אומרים אותי בסיף בדי שלא להפסיד( מפ 0יקיןבק#ס גס
נזדמנו ול באמצע הברכה קודס שאמר גאל ישראל פיק שהם
לאמן זק  ( ( :ע׳ל סימן נ׳ט®עיף  7׳)
חובת נברא בשעת התפלה:
 1אס שכח להניח תפילין יא שיכול להפסיק בין הפרקים
מ אין לעכותקדיש וקדושה וכרכי בין גאולה לתפלה כיצר
ולהניח זלברן עליהס כלי סלא יהא כמעיד דע ות שקר
הוא עסה סא שומע שהחזן אומר סמוךלקדיש א ו לקדוש"
בעצמו כמו שכתבתי למעלה סיקןכ׳ה -סעיף א ' אבל ציצית
ימתין כשילה קדשה כדילעפות• { ןעל < יץיאמע ^ ( &4
יכול להפח ולא יפסיק לכרך עליקס שאינו צציצי׳כמעיד עלות
.
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^ שכל
וימתין לומר שאר הברכה עד שיתפלל שאז יתחיל ויאמר ויציב
ברכהראש ^ל מני אור מדלג ; '
ונכון וקייס פו ,ויתפלל כדי׳שיםמוך גאולה לתפלה ;
(קדו&ה ואתה קדוש וזפו; כקר עובר ג
׳ &£ s
ואיו עושין דברים אלו בפחות מ* משוס.
• ( יעלשי« :ןע0 /
ץע >וי ' מגשמיך העץ> ) V
» כל מי שלא אחר אמת יציב שחרית ואמת ואמונה
ערבית
׳ ‘ &?
־יד;
(ומ'ל עמן ג הש?ג ^ < ) ;" לכתחלה צד
&}f) Cfifi'/
ה׳יו שלא שמעו דהיינו לוב ה/מ^מ אס איכסץ
אל יצא ידי חובת הממה כתיקונה אבל ידי קיש לעולם
'-ZVi
יצאדברכותאינס מעכביס  -ותקני לומר אמת ויציב בו ,על  .אותו אפי בשביל א׳שלא שמע'ואפי׳מיששמע
שמע ולעבור לפני התיב׳בשכיבאותז שלא שמעל,
־ הגאולה שעברה פעשה עמנו חשד ואתתיקיי© דבריו שהבטיח
לאבותינו לגאלכו והרי גי) מ והפליא חסדו עמנו והעבירני ביס
«לא שמע בקי לפרש על שמע  -ולעבור לבכי הת,
שיפרוש
ויעבור
לפני
התיב
'
הוא
משיפדס
ויעבור לפג
• בחרבה ושקע צרינו בתוכו לפיכך מזכירי© בו יציאת מצרים
אמר שנבל שמע ויצא ואיני חייב לפרוס ולעבור אלא ב,
«מלכות וקליעיגיס סיף ומכת בכורים וצורישר ! וגואלו ואמת
 ואמונה תקנו לע הגאולה של עתיד שאנו מאמינים ומקודםובמדינות אלי אי} נוהג הפורש על שמע לומר כל ברפת מ
«יקיים לכו ג/הבטחתו דגאלנו בקרוב וגס ׳אנו מפקידים
אור אלא אומר קדיש וברכו והס עוכין אמריו ברוךיי' המבורך
•שמותינו בידו בכל ערב ומאמינים כו שיתזרכה איליכו שלנה
לעולם ועד והולכים למקומם וגס הפורס הולך למקומו וגומר
ושקטה ורגועה:
בל אמד ממקום שהוא עומד שס ואיפשר לומר דטעמא הוא
שבמקום שאומרים בל ברכתמצר אור ס״לשהקדז& ׳פבביכת
nr
דן& •p1אם קרא  ppוגו
אד%
מצר אין היתיד אזמרה לפיכך אומר אותה הפוים על שמע בי
אבל אכן ק׳ל שהיקיד יכול לומר אותה קדושה כמ־שכתכתי•
 bפפק אס קר ,ק״ש או לא חוזר וקורא דק׳ל ק  /דאורייתא
למעלה״
( Vלשיען ?'« .סעק> ג' ) :
לפיכך אין הפולש
וספקא דא ורייתא לחומר׳זטוןשח;זר ותרא אותה מטע'
צריך לאומיה בי שהרי כל ימיר יאמר אותה על מקומו וסגי לכ1
®פק דאוריית' ח^ לקרלתתס כלבדצולעה שלפניהושלאתריה
שכ׳קדיש וברכו בי ודין עובר .לעכיהתיב׳לומך אמת לגבורות
דכל דבר שהוא.דאורייתא חייב לברך עליו ואין כאן משום
וקדוש ,ואתה קדוש אין מנהג ביניכו כלל ואיני יודע טעה יפה.
«פקלא תשא וגו ,דאתי ספק עשה ק/ו שמקיים מצות עשה
לדבר יא שפורפין על שמע גם בק׳׳ש של ערבית ואין נוהגי{
דאורייתא מספק ומפיק ספק איסור לאו דלא תיוא וגומר אבל
ק זאיפשר לומדמשו© לליבא ; שם קדיש קודם .ברכו קר ברכו
אס מדע שקרא ק׳ש אלא שמסופק אס בירך לפניה ולאחריה
'
לבדו כי■ בשחיית.אומריםהקדיש ע! פה :ק־ הזמיחתשאמרו'
אינו חוזר ומכרך דברכנתה© דרבנן וספיקא דרבנןלקולא
מקודם י
( פו לםימן*5לש*^ל׳ןבפ ^} יל « 1עיף( .J'3
ועוד שאסי יחזור ויברך יעמוד בספק איסור דלא תשא ויורי
זאיפשר יל לומר עוד כיון mצהגינו•להתפלל מכתה ומעריב
יקיים מצוה דרבנן דעמוד כספק איסור דאורייתא ואין אפ>
יחד מי שמתתחר לבא לכ״האיכו מ תאמר כל כך עדשיתפללו'י
ודאי דרבנן מוציא מידי  3פחא דאורייתא לפיכך אינו חוזר
מנחה יבם שיאמר החזן לרבו ואיןש© מי שנדך לפריםמשא׳ 4כ
ומברך דהא ידי קש יצא אפילו אם לא בירך דברנית איכן
בשחרי״ואיפש־לותג׳״כשזהו .טעס שלנו שאיןנוהגין בדין ע ל#
«עכבות* (וע״למימן ; י« 1עי{ ק' ונפימןלש׳ו «עין ד' ונפי
לפני התיבה מפני שרוב המתאחרי׳לבא לב  /איכסמתאי/ירי*
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א יש מקומות « מפסיקא בברכות ק׳ש לומר פמשיס דש
מקומיתשאין כוהגין בפיוטים מפני שאינםרוצי,להעם*
עברבות שתקנו תולאו לשנות אותם וכהראכהרא יפשטיה
כמקום שנהגו נהגו ובמקום שלא נהגו אל נהגו ט יש לשתי
הדעות על מה שיסמכו ע  /אקילאדס לפרוש,עצמו מן הצביר
ובמקוםשנוהגקלאולורס יאמר אותם עמהס ולא יפסוק בשום!
דבר נשעה שאימריס איתק אפילו בד  /הוי הפסקה 1כ/
«אפור לדבר שוס שיח/טלה אבל להרהר בד׳ת שריאה בשפר ,
ומהרהר כשעה שהציבור אומרים עמס ליתלן הכ להרהור
■לאו.
■
כדיבור דמי:
V9t
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 £אם יש בכי אדם שהתפללו בל א  ,רבני עצמי ביחיד וכן
בציודם שאיחרו לבא לג  /ולא שמעו קדוש יברכו מפי
ה« זן עומד אחד מ?־ם ואומר קדיש ובלבו ובלכה ראשונה
«ל יוצר אור ולא ייתר וזהו כקרפורס על שמי־ שהוזכר במשנה
לשון חתיכה כמו פריסה « אין אומרים אלא קצת ממנה ודבל
הז אסמכוה אקרא דפתיב בפרוע פרעות בישראל בהתנדב
#ס ברכו יי ,ו?' פ 7קלא בע־מע בלעותתלשר יכ בלוע ה; א

עד שיאמר החזן קדושה כי יבאו קודם לכךראמח קדושה עם
הנבורוע׳י ק .נתב סלו דין עובר לפני התיבה ודין פרים' שמע
שלק״ש של־עלבי/ס *וטע זהכתפש׳מפהגימ& פורםקעלשת'
מיד .פימתתילק הציבור התפלה בלחש דמי ש׳שלו לבאמסתיו"
בבל ךאכ״ל  :במקום שכוהגין דין עוכר לפצי הידבב* האתר*
שלא שמעו אלא בדי ל נאת ידי קדיש וברכו וקדושה כי מיל
 mmקדושהילכוו לדרכם ואין נריטן יותר וכל אחדגומר
תפלתביומקום ©עומד שם אבל הפורס ועובר לפניהתיב«
ישלים כל התפילה ולא יפסיק כי אין שייך למי שהתחיל בתפלה
שיפסיק באמצע וילך לדרכו אע' פ שלא התחיל כה אלא משוס
להוציא אחרי ,ופש אם לא התפלל תחלה הפורס והעובר לפני
התיבהשישלי© תפלתו אע״פ שיצטרן לקרח אק/ק  & /הוי
דילג אותו מ׳ח מוטב שישלים תפלת? במקו  ,שהתחיל כהויקר"
ק׳ש אח  /אע* פ שלא יסמוך גאולה לתפלה י אבל במקו' שאין
בוהגין אלא לפרום על שמע אין הפורס ולא האחרים צריכין
ילומריותררקקדיש וברכו ומפפיקיןוהולבין למקומם וכל א"
גומר תפלתו עמקו© שפפק לפרום שאין פולסי; אלאלהוציא
אילו כקדיש וברכו שהם דברים שאין רשאים לזמר ביחיד<? b
דברי שבח כעלמא ידי כשבחיס אלו אפילו לפורס בעצמו מה
שאין כן בדברי תפלה םאינו דרך כבוד אפילו לפט מלן ב/
שיבקשו צרכיו מלפניו ויפסיקו באמצעם וילכו לדרסם /ק
לפכיממ  /הק/ה ותדע שהרי אפי' במקום שפויסק ועובדי'
אין אומרים דק ברבתייצר אור ומדלגין ואומרי׳אבותונטד«"
מוכלכלי׳*ו רל בעדהת  tvmmלעני החובה אטי
לככפיח

הזיבותק׳ש וברמתיח
להפסיק בין גאולה לתפלה אל בקיש(3רכלתי« ךז
לשין להפסיק בין בלכחקיש לתפלה או בקיש וברכותיה בדי
•ילפרוס על שמע לאותן הבאים לביה לאחר שהתפלל הקהל קד*
ובלבו והתחיל כהלכת מצר אור אבל אס באל* לאחר בלעו,מיד
קילם& פפחפמצ׳אור והס לאפר©? על שמע יצול השי ] לחזו'
(לפרוש ליזם לע שמע ד היל סדר שבידם לאין קפידא בטפל
זה אתר  wאכל כשהתחיל כרכתילצר אור לא יפסיק בשבילם
מ* מ איש אקר יכול לפרוש על שמע או להתפלל בי כל התפלה
אכי׳באילתה .ביה שכבר התפצלו להוציא אקרים ידי קיבתןקר
שלא יעמו ' החזן השני באקו מעמד הראשון שזהו גנאי לראשוני
שבראה כאילואל ינאו בראשונה ידי חובתן ודווקא שעדיין
הראשוני© בביה אלא שהשלימו סדרן אבל אס יצאו הראשונים
ילכל לעמלד החזן השט,במקו® שעללד הראשון ולא פלד& א אס
אין חזן לאחרלכי׳יכלצ אפיי החזן הראשון להתפלל שניתלהלג*
נם האחרוציס וממונירו" לפרוש עלי ישמע חלןלכי הי כשיתחיל(■
הציבור תפלת קי בלחש אבל המנהג היותר נכון הלא לפרוש
ח? ] לב׳ ה כשיסיימל הציבור פפלפיח וכל זה כדי שלא לערבב
 9 .ציט בתפלתם ושיוכלו אטמי ששמי בבר קדיש לברכו להשלי'

י

 -מניין י אס יחסרוI

ב שומא שלא ראה מאורו' מימיו יכול לפחם על שמע (לברך
מצר המאורו '& אע ' פ שאינו רואה המאורל׳מימ הוא כסכה
מיוס שרואים אתריס שיורוהו הדרך אשר ילך בה;
( (&  ¥סימן רבח סעיף י) 3
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ח׳ששהרי מ »' עשה דת׳תיאא בנ 5עת ובכלרנעכין במ׳זבין
בליל ? (אימתי תתקיים נלמפעשה לקיש שהיא בזמןשכיבי»
וחיפה 4ש י דאי ממפעשהדקיש עדיפא ( לוחה תיתשזל ממי»
עוברת חל יימהישאינל עוברת דדווקא בשפימצלת שמתוק
עוברות אמרייהעופקבמצל'?ו פטור ממציה אחריללא כשאחת
עי ברת לא חת איכה עוכרתסיכלל לקיים שפיהן י * 0 -׳ל0
ק״ ..
ל'*םי*יף ׳ק )
מיהו אשפי שהניע זמן קיש לקללת כל זמן
שיש לל שהלת עודלקלל ת יבלל ללמוד ולקחת אחב לאין גליך
להקדים ! לקמת לאס הלא ללמד לרבים ( הלא בענייןשא©יפשילן
מלימללס יתבטלו אקר כך ללא ילכלו ללמלד איכל צמך להפשיק
לעשה ללבי© עדיף :
( «ע״לס*-
יוןי -ע -ע.שעין> ל לכמיק קו
0עיף ג"ל«ו<מן צ pהעיף א׳)
ד והעוסק בברכי מביר הרי הלא כלומד ת! ר < לח:יס .לאין-
צריך להפסיק ולקחתאלא יגמלר עסקיהם נ קרא אקל כן
אס כשאל עפ לקילת לאס לא כשאל מה יעשה הרי עסק במניה
ופטורממכלה ז4אבל על כל פניס יעשה מה שיכלל ויקר' לפחית
כסלק ראשון עד בשכימלו בזמנה כי זה דבר קצר הוא ואיפשר
לללקרגקואפייב& עהשעןפק בברכיביבלר :
י■
ה היה עוס׳באכ^ל' אל שהיה במרק אל שהיה עלס׳בפשפלר'
אל שהיה מהפך בעור ות אושהילעלשקי© לילשביס בדין
להניע זמן ק' ם אס יש עוד שהות לקרוע גומר דבריםלא!< אח ' כ
קלרא לאס היה מתייר' שמא יעביר זמן קישלפסקי( קרא הריזה
משלכחזהל דעתהלחיבס אבל לדעת הרא׳בד מפסיק וקורא

לע׳לפימןרל׳ה ) :
אע׳״פשישסהלפלקרלפ
וותלקחת (\v^ Vm (( ::
\י

א

כמתפטורי 0

םק״שוכ 1

נשים לעבדי^ עמודי" מקיש מפני שהיא מנופפשה שהזמן

גדמא דהייצליזמן קימה וזמן שכיבה וכלימצופעשהשהזיון
גרמא נשי© פטורות כמו שיתבאר לעיל סימן*ז ועבדיי היקשז -
לנשי© בגיש דלה לה גבי שפחה -מ ' מ נכון הוא ללמדם שיקראו
בסוק ראשוןעס בשכימלו כדי שיקבל ,עליה עול מלכו ' שמי :בקטניס פטורים כמל שפטוריימכל המציתהכפלבי'בתורי
לאיש כתיב בהו ולא קסן לריתדווקא כשלא מיעלחינוך
אבל אס הגיע לתינ ך אביו קייב לחנכו מדרבכן • כעי .בשאר
המצופללרצי אפילי הגיע לחיביך•בשאר מצלע "אל הטילו חזל

לחנכובקיש מעבי שאינו מצלי אצלי כזמן קיש בערכ דשןהוא
בבקר מ י מ ראוי לנהוג כרית:
נ קת? הבלכש את הבתולה פטור מקיש נ ימיס הראשלניס
יא  0לא עשה מעשה מפני שהוא שללד טלדפמצוה לאיבל

א מי שמת לי מתשהוא קייב להתאבל עלמ אפילו י/יכל מלט5
 .. .מציל לקברי כנזךאחלתל נשואה שבעלה קייבלקוברי*
לק אחי( ישיש לו כציסשבביל חייב* לקוברו או יש לומישישתד!
בפסלו בצרכי׳ הקבורה אפיה פעלר מק ^ מתעלה מפני
שהוא טרוד ונבהל בטרדתמצל' להילת מסייע למתעסק בצרכי
קבורתי לאפי סא רוצה להחמיר יעל עצחל לצקללת איכל רשאי
משוס בסד המתשלא יפלל הבלייפמעמל בקלמלא שמחמיר

י

•- P --

-

ללא יקרא  :כמל* /ילחןערלך פפח בכאןשא© יש לל מישישתדל
בצרכי הקבורהולונה להחמיר על׳עצמל ילקריתאין תלתין
בידל לדברי! תמוהים בעיני דאדרכה כיש הלא שאס אפיל(

יכול לצעין בקיש אבל הכובש אתה^ ייכה חייב שאין כאן טרדה
במישאין־מוגולעלידלקיברי כמן אחלפל נפלאה א? לפאימ
לק מג יחים לאילך אפיל( כוכש הבתולה  :גבל נתקררה דעתו
רשאי להחמיר עלעצמל ^ץלותקיו חי שמלמל עליו לקלבמ& א
,לפמיר ללווקא ט .ידפ ממה פוטר ת דהייליה כעו ^ בלומה
אבל ■ שי© צל אמר שמשתדל בשבילי האי• (:רשאי להחמיר כיל:
$פע! ל ממצלהאחרת*
( לעלפייון ל'* «.#עיף ק ' )
( « ג״ןבעזסיק®איאםעי״ש ' ) .
 0אר טרדה נגלן קבעה ספינתו ביס זפייצא בז אינה פוטרת
כ בדיא בחול שי׳כול להתעסק בצרכי המת לקבללפל לסדלל
דאטל משוישהוא טרוד בעסקי! ובממונו יפטור עצמי דדח ' אין־
בהן אז פטורמקיש ( מתפלה  ( :למלאילויכלל לסמעשקנניבי
הממס אדרבה יפנה הלא את לבל מממלכל ומכל עסקיו וישם
<9ןיג יקנןל קי אע״פשאיפי ע&ןקי& עליו דין אכיפות מעבי כבודושל,
בטחונו כשי! יעסיק במציתיל • <גע״ל <ן*ק פע״יף ח׳)
«גת שיהא לכן עכוילקשזנמלנרכי©
מעמהשלבבהשעמיל
(ה׳משטכסאתהבתללהפטיר גזמןהראמניס שהיו מכוונים
אבל בשבת שאינו יכול להתעסקבהן חייב כל היוס על קערכ
בממתמאדואס היההל © טרדתמצוס עישרתן מליקרותכילן
הס מחשיך בערב על הפחוס להתעסק בצרכי קבורה אבל אס ׳
6אל היו ימלי© לכו וין בלאד ג© החתן טרדתו פישלתי אב!/
איבל ממשיך על התחוס קייב גסלעפערבשהריאיכל טללד
עכשיל שגס שאר בכי אד® .איכס יכזלין לפמין כראוי גס הכוני
כצרכי קבילה י ( * על®י תק« pסעי ה' לבושיי שמ׳אסעיף) %
אתהכתולה חייב לקרותואדלב בזמן הזה אס החתן לא יקרא
דט פכי של גליות דיכל כקלל שהרי יכיל לקובמ בה© עי ישראל
היל כילהרא בלומר אני מכלויןבפעס אחרתקל ] מעכשיו שאני
ל*ט ראשון אס ריצה לקלברו בי ביו© יע מיס 7ימ כקולשביון
טרלד וזה יוהרא לאסור י העלפק בתלרה יללמד חייב להפפיק
שהלא צריך להמציא להס צרכי ארק לפכדכין הריתא טללי
 :ילקיותולברן לפניה ולאחריה שאין עשהתד  .פ דלקה העשה
בצדעי קבולה קליק ביה
אל © אימ מצהלקלברו בו בילס לימי
דקיש דאילכפל חדש יפעור עצתותי<כ! ת  .קיש שילחוד בזמן

דמש

התפדת  mhnק׳שוכרכותיח

כשבת• < »V
הימןתלךכל)
; ג .המשמר אתהמ ת אפילו איכל מעל פשלר מק׳ש למעפלה
דהא עיסק בחנוה הוא והעוסק במניה פטלר חן המניה.
ואע 7פ שאיבשרלל לקרועולשמיר ביתדח״ת כייןשהתורפוטל7
עלסק כמנלה ממכלה אקרע כל שהוא עיסק במלאכתי שלמקו^
אין סברא להטריחו בחנלה אקרעע© זל:
ד;

ה

היל שכיס מפומריס זה משמר וזה קולא לאח׳״כ משמר זה
לקורא זה:
לכן החופר קבר למת אס הלא אחד פטור הלא מק׳ש

למעפלה:

 1לאס הס שכיס זה תיעל לזה קורא לאת׳ב מופר זה לזה קלר'
אם די באחד שיחפור לאס אין די באחד והיל החופרים
שכיס א( יוער כל הצריכין לכרכי התפירה בבת אתתפטלרים.
׳אס יש מסעיש נשמטיםהכלסעיס -לקלרין לאח׳ב תחריט אילו
לחלפליסלהאחריס כ-שללטיס לקליין לבלבל שיראי שלא יתבטל
פוס דבר מעסק הקברכלל a :
 fכל אדס א&!ר לקרלתק׳ס עון ד 7אמות של מתלה׳ה בבי'
 ,מזקברלתמשלס לועג לרש לאס קרא לא יצא שהמתתופש
ד׳אמועשלל ככל מקלס:

נלגעיסזה בזה לא יקרא ק׳ש שמא יבא לידיהרהלר כמן
שכשרס נוגע לאס היה « ליי/מפסקי ; ביטעממעכיהסמלמטה
מוערלקרועאפילו בלא החזרת פטס דלא אמן לידיי הרהור
כמן שהתליע מפסקת ממעכיהס ( למתאבל ממעטהס( לתעלה
אפי בשרם מגע זה בזה לא אתי לידי הרהור:
כ(אס היה ישן עס אשעלקורא במזרע פכים לנד אתלאפ*
כלא הפסקת טליעמשוס לאשתי חשיב בגועל דשתי
שאלסל וככלן לחוש לדכר״ל:
ג ואס היה ישן עס בבין בעודס קסכיס מלער לקרוע בחזרע
פכים בלא הפסקתשליעדבבכיו קטניםל 7אי לא יובא
לידי הרה5ר ( אס הסדג ( ליס ביין להפסקת טלית:
ד זעד במה הס חשובים קעכיס-התיכלק עדטיסיל לי■* ל
שכיס להידצלקתעד שיהא לה יא סכים ( אפילי הביאה ב'
שעמתחיתר לבשכת״יג לתיכלק ו׳בלעימקעאס הביא( שעי
שערלע אסור בלא הפסקה לאס לא הכיאל ב ' שערות תגער
לת שנע ע (אילך לתינוק (י כ לתיכלקת הרי הס גדולים ממש.
לאפי לא הביא; שעי שער; ע אסי; ר כ לא הפסקה ;
י ( ו ^ לסי״ןעלמ«8נ< ףכ ' )
Tjr

בע

דין

ממאי ד.מ 8הוה0נהט! ןוחמ^דן ונו

שלא׳לברךבשאיבחו ת* ק את-ומןךז'
ובוו׳פ ^ ס

ה ' ® ; יפים י

א נושאי המטה לחללפיהן לחילופי חילופיהן בין אלעסשהם
לפט המטה בין אלעס שהס לאתריה מאחר שלמט כורך
כין© לשאעאוע פטלרי לשאר המלוקאע המעואין למטהנלרך
כהס חייבי© כך הסדכריהלמ׳בסי ^ לדה׳פ אלת® סהס
לפטהמטהכל 7כלומר אנתסשסס שמוך למטה בין שקה-סמלך
לפט המטה בין שהם סמלך לאתריה מאמר שהמטה כרינה
סל © ( דאי שהרי הם סמוכיס לה לדרךסנושאיסשיעמלפל עס
«סמלכיס להס לפיכך הס פטלליס לשאר המלדן שהם לקלקים
)
מן המטה ולא יגיע עליהם שישאל חייבים:
 jלפיכך אין מלכיאין אע המע ימיך לקס אס הואבעטין
שאין שהועלהוטאל ללקלברל קלדס שיניעזמן ק'פ כדי
5ילכל; טל׳לקרלעואס העתילל להלציחז איןתפסיקין
מלהלליכל
כדי שיקראו כללם bkעוסקין בהונאה שהתחילו בהלבקריאה
עלשין כמו שכעבכו למעלה מאחר שלמטה צלרך בהסכל: 7
 1הפס העיסקי 7בהספד בזמן שהמעחלטל לפניה© בשמט׳י
אחד אחד לקורין למעפללין אין המע מוטל לפציהס הם
קורין למעפללין והאופן יושב ודוח© :
ד קברל אע המע לחזרל האבלים לקבל עכחלמין לכל העם
טלכיס אתריהם ממקום הקבר למקוס שדרך לעמלדשם
האכליס לעשועשלרה לקבלעכתלמין אס יבללי} העם להעקיל
«לגמור אפילו פפיק ראשון קלדס שיגיעו לשליה יעמיללוכילן
פהעחילו כעסוק ראשלן יגמרו לכ הק״ש קוד שיתחילובעכתלח)
ואסאיןלה© שהוע קלדס שיגיעו לשליהללמ 7אפי פשוקראשק
לאיעקיללבק״שאלא כעכחומין אסשי להס שהועעוד לקרוע
כזמנו אתר כך:

9

טל וגומדין בשירה לנחמו להניע זמן ק״ש הפור .הפכיימ*
פחאיןפט החבל פטלרין להמיצלניסשאיצס,רלאקפגי
האבל מייבין:

ךזלשן ^ ^ שוז 1ונניו ^ ך« aruriלכו ד

א היה ישן ערוס בטליתו לאיקראק ’ש דע שיכסה בטליע
י על לט א< למטה מלס שיהא ק!צ ן בין לבל לעילעו 7אם
אינו מכסה א ע לט אל איני חיכץ הלי לכל מאה אע עלועל
לאסור לקרות דבעיב והיה מעניך קדוש ללא ילאה בן ערלע
דבר קרי כיה לא ילאה ( דווקא בבגד צריך לכס; ע אל לקצוץ
לכיסוי ידיס אינו מועיל פיון שהכל גון א 7אין' סייךללמ ' שהגלן
 ,יכסה עצמו וכן כיסוי ראשו אינו מלעיל ס־דיס& א נלין בגל.
< ועל גרנ׳א שעיףר ' ;
להה אס לבו ללאה פרוע חבירל
אסיר לקלועככנדה
וקככגדערלע גוי או ערותקטן הראלי
לביאה אסור ובכללהוהוי טעמא משוס לא יראה בן וגל:/
כ היה רוקן ןגרלס כמיס כלוליןורעה לפעלע מרין לכרך
יכסה לבו צמד כשיברך שכיסוי כמיס אינו בלוסשהדי
הס צלוליןולבל רלאה אעהערלהלא « המיס עכלל^ שאין איבריל
כראין בהן להלא בעלכן מלעל לקרותשהרי המיס מפסין אועל
להוא שלא יהא ריחן יע שאס היה ריחן רע אסור לברך דא
אס אין לבל בעי ך המיס רק למעלה,מ? המיסאן בצלולקמוער
לקרוע בלא כיסוי הלב שכחן שאין  3bלהערלה כמקום אמד
אינו כקרא לכי ליאה אע העלוה אע' 7פ שהמיס צלולין אפל על
כלפכיס יזהר שלא יסתכל בערוה בעיטל כשאת״י צלללין דכילן
פאינל מסעכל כה אע ' פ שהל׳יכזל לראל׳ליעלן בה למלער דהא
7לא ירא׳ בעיי והרי אינו רואה שהרי עיכס עיכל מלא( 7ברע:
ג לאם האדם מחבק גלפו בזרלעועמ דייכיבן ליה בחנינה
י מבגד ומוער לקרועאע״ג לכסוי ידי& אינו מועיל שאכי
לב ( יד דעד מפא איכון לאין המן> יכול לכסות את עצמו אבל
לעניין תנינה הפסק זמעלעמאף על גב דקד נלפא אימן הלי
חנינה מעלייעא:
ר הנשים יפו לוע לביר ולהתפלל פ « הן למשא החלוק אע* פ
שאינם מפסיקות  4טה מהלב לפי סעריתן למטה מאד
ואין לבן רואה עלותן • לאס הן ערלמלת צריכות סעהא עמה
פלקטוחל׳בקלקע א( שיושבת על שאר דבר שאז עחתן מכוסה
לאין לבן ללאה ער 5ןע מה שאין כן■ באים שאין ישיבה מלעיל בל
ואפילל מכסה מרותו בירטעיו אינו כלוס שאין הגלף
אעענמל ולעללס כריך פיסוי אחר או תכינה(
ה לשאראיברי( שמאין אתהעללה מועד דכיקמנן לאילא'
מכפה

 • #פציס-שהיו ישטס במטה אתעפטליע אחד ובפר שניהם,

V

tham maS
רן יינו׳ לדבר שהוא עיקר באד ועיקר חיותו תלד וב כגק הלב
'אבג שאר איבריו לית לן בה אכל אס אחד מאיבריו מגעיןהב
■אשי׳לקחתק׳ש וא להתפלל דגזריכן כניעתשא 1איבריו מפום
כניעת ידיו וכגיעתידיו פלא יבא לידי הרהור ופן הדין בערו'
חבירו פלא יהיו איבריו מנעין בער! חביח דרזכותייו שהפחה
שוכבתעליהן נגיפה ג׳כ אשור בהן! צריך להפסיקן בבגד או
 4ורקיקס בענק פצא יגע הגיד בהן אבל הכיס לית לן פה פלא
יבא לידי הרהור לע ידי כניעת הכיס בהן;
ו הייתה טלית! חמרה לע חתמו לפסיק! ממתמ?! ,למטה אף
ע' פ שממתכי! ולמעלה הוא ערום מ? רת לקהת ק׳'ש שהרי
אין לבו רואה עלותו אבל להתפלל אשור עד שיכסה לבו דק׳ש
אינו אנא דברי& בת ואינו כמדבר לפני המלך לשבח אומרים
אפילו פלא בפניי ודיי בכסוי עריה אבל תפלה שמא מבקש
צרכת כעומד לפני המלך צריב להיות באימה וביראהוכשהוא
אתו מכוסה1א במתנים אק זה אימה דרא׳רק כשתכסה לבו;

( דג‘ לחיק 3ח מכין) %

י *£י3פח זני* ך yWWS
ובצנד\ 1בוו#עס י פז ס
א
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pnaViוברכות-ה
 ?.כיון שאין ריח רע מגיע ל(,מ 5ת£ <5א שלא יהא פכדלו מנע בה
שאס מגע בה לא חשיב מכוסה אלא יושיב הכל מף אחד■(אין־
כאן כיס ד ;
נ העבירו מאה לעניו אסור לקמי
כמלה
אעיי׳צמלא
עיניו•׳
דבביסד תלה רחמה כמי שיתבאר לקמן סי' עי׳ט בע׳ה1
ובי החזיר כצואה עוברת למי אפ> עולה מן הצהר אין הלחיצה
מועילה לו שביין שלרכיללכ  fבפיו כל המס ממאתילא־מח׳ן
והויכגרףשלרעי ;
 0 .עלמי«') 1«} 1
ר הימה מאה על בשרו ומכיס בבגדיו או שהכניס ידיו בכית
הכסא שיש בה מחיצית דין ת 1ר ואינו מרית ריפ ער יש
מתימן לקחתאע״ע שהיא בבשרי הדי היא תמסה ואין השבח
והתפלה יוצא,אלא מעיו זחוטמו שהלא מצפם בה דכתיב כל
הגשמה תקלל יה כל ומר אין עיקור ההילול תלד אלאכדבד
י שהשמיע מנאה■ ממנו להייכו הפה והחיסס ולא שאר האברים
לפיכךאין נגיעת צואה מזקתכסאר אברים ויש אוסרי׳תדנתי
כל עצמיתי תאמרנה י׳י מי כמוך הרי
■ כל האבמ׳משבתיס אדע
^תיואס המא׳במכו מהמעיל שהוא מכיסה הדי בלהמף #א§ |
משבח " אא הלא התיר ה« תיר במאה על בשרו אלא במקום
שהיא צכשיתחאליה בלא מלב ושים כמן אצילי ידי 1וכיוצא:
בזה הוי כיסוי אכל במקום׳איזר
■שהוא ממלה כשהוא בלא
מלבושים אין פיפרהמלבוש־©
מיעיל
בה
(
שכבת 1רעעלכשרו■
דיכו כמאה דהוי כמי בכלל צאתן שהוא לכר מיאוס וטומאה
?דלצאממכו;
ה צואה בפי טבעת אפילו היא מכוסה אסור לקרותלדבריי
הכל אפילו איכהכראיתכשהוא עומד לא נראיתכשהוא
משב אשור אע  /לעל בסרו־איכא למ׳ד מנתר אפילו נראית
דק שמכוסה בבנליס5ה'כ הדי הואמלובש' שאיכו קולא ערו©י
ואפילו לפי היא שאמרו שלא התיל המתיר אלא כמקוםשהיא
בכסית מאליה כגון אצילי־ ידיו כו׳והתס■ כמי כשאין מגביה
ידיו איכה י־ראי אבל כשהוא מגביה ידיו הריי נראית כמו סבא
שאני־הכא שידא במקו תה מקוד •ש ירפה ל :א ז
טתימכשהיאסלא במקומה :
 1היה לפניו ממט צואה׳יטללבטלה ברוק שירוק בה מקראי
כ :נדה שהרי היא מכוס׳והוא שיהא הריק עבה ואין פיסול
הרוק מועיל בה אלא לפי שעה אבל אס .לא
■ יקרא מיד הרוק
כימות ונבלעבה והרי הצואה חזרה להיותמנול׳יאסור לקרות;
 rמי דגלים לא אסרה התולה לקמת
כנגדן£א ׳כנגד
העמוד
של קיליח כשיוצא מן האד© איל לאחד שכפל לארק אפילו
אינה מניסי׳ ולא נבלעים לא אסר׳התר׳ דרמיפן קראי אהדדי
כ תיב ויד תהיה לך מחוק למחנה ויצאת שמה הק ולא כתוב
בה כאן כיסוי וכתיב אתית ויתד תהיה לך על אז$.יך וגמור
וכסיתאתגאתיך ומשציכן לא קשיא כאן בגדולים כאן tyap
בלומר בגדולי־ס נריכק כיפוי וכקטנים אין נליכין ניסוי לק
תנא לחרן בי בשעת סקילות אסור אכל מיד שבפל׳לארן ממן׳
מ״מ לבכן נזרו בהו שאף הס נריכ^תוקון וכמו שיתכא׳ ב < ה
בסימן שאחר זה או שיהיו כצלעיס בקרקע כמו שיתבאר סימן
ע* ב בע׳ה ,לפיכך ספק אס צוואה כפיתמותר לקרות דתזק ת
כיתשאין בו מאה אבל אם ספק אס צואה באשפה הוהיליה
 sספקא דאורייתא שדרך אשפה להיות שם מאה ואשור לקלות
אבל ספק מי רגלים אפ> באשפה מותר שאין כאן אלא ספי& א
לרבנן ובודאי מרו כספיקא לא נזרו:
ח קרא ק*ש או התפלל במקו© שראוי להס תפק בציא/מנא׳
אחר כן הרי פשע וחטא מתחלה שקרא והתפלל במקו©
שראוי להסתפק ולא בדק יהוו בבלל זבח דשעיס תועבהוצריך
לחזור ולקחתילהתעלל אבל אס אין העקום ראוי להסתפק בו
די אונס ולא מפא ואין צדןלתזו׳ולקרו * (< <ל נ׳ם ^ כ׳ן t
א<&
ינעיש זיהמא

דרכה לכסותו מיתר ;
יש ליזהר משמיעתקיל סל אטה כפעתק״ש ואפי’ מאשתו
ודמקי! קול  kשיר המר מי־יתי לידי הרהור אכל קולדי־בור
שרגיל מ לית לן פה דלא חייתי לידי ?ל? ור;
עלוקל©ל קטן אסור לקח׳ככגדה ויש מתירין כצג' עדית
קטן .שארכו ראוי לביאה דלא מייתי לידי הרהור* <( וע׳ל
 1סי׳ר « ׳הי) אבל ערות נוי שהם בכי נח אסיר לקמת
.דה אף לע בג לכתיב בהן אשר כשר חתור בשרם יהוהןל
מר בקמור בפלח׳ המ לה! ותר לקחת כנגד ערוק מ׳?ו
ןדכתיבוערותאביהסלאראו שי! לערוק מיהא עמה
קריא,והתולה אמרה לא
יראה בך עחתדבר אפילו עמת
בני נח במשמע ;
ץ
עמה בעששיתימאה אותה דלן דופצלתיה אסור לקרות
כנגדה 7נא לא יראה בן עחת דבר כתיב והא מתחזיא;
ואס ממי ער' 5כנגדו והקזי׳בניו ממני או שהעלי׳עיניו
או שהוא בלילה א! שהוא סימא יניתל לקח׳ לכראייה תלה
רחמנא יהא לא חד ליה;

להז־,ד בגואהכשעת ק' מובו ח'פןי' 8׳
 .בואה בע& שיתמותר לקמת כנגדה אע׳פי׳שחאה אותה
דרך דופנותיה מותר משים דמאה בכיסוי תלה יחמכא
לכתיב וכסיתאת צאתך1אה מתכסיא(
צואה בגומא יוכיח סכדלו עליה וקורא ואף ע  /דהטנדל
בדגל! אינו בטל לגביבופו דגיף אחר הוא וחשיכי במכוש׳

t

הריבות ק׳ש וברמתיח
אבל ימ מלי׳סאפ* מצאן במקום מראד היה ול להיתכק אין
זורולקמתכמןוהואךרבכן:
מ־יךל^

ןרות < .גנד מיריליסובו ב

<ז־

א ־' ימימליאשרג רבנןלתד) תכנגדן אפי ה© ככלי עדשיטיל
לתוכן רכיעיתמיס כש סה על,גבי איק״ו ל* 0הס בצלי
ובלבד שלא יהא מטס המיוחדלה®®הוא אחו® ביותר ( דינו
_ rj .ז!vז « ן< ןפ!עב ה ציש היו ה© בכלי תחילה יניתן מים
עליהם,לא שנא הי"( המחם בבלי תחילה והפיל בתוכן מי 'רגלי©
■לעולם בטלק ברביעית מים
ס י ורביעיתשאממ למי<3ליס  kפעם אמתי ילשליפט
פעטטשתי דטעמתולשל ג ' 'ג וכן לעולם:
עון סי ^ נציך ?* המיו* יפ & בשיוןיו< $־ו & ח

וכי  yoף אחד .
א היה■קור׳א ו תתפללוהתחילו מי רגליו פית <י לו על ברכיו
פושק עד שיכלו המיס וחוזר לקמאפי אס צפלו על בנטו
ואט אסישכהםשיעחכדילהפפיחטון שהס מכוע״י בבגדו
והיא בתוך ק*© או תפלה לא גזרו דכפן& יפסיק ואס כפלויח
יגלח כארץ סת הוא קורא כר '& מרחיק מהס ר אמוק שללי
רשאילצכ׳/ולקדותקיש י ( ; #לסיקש׳ניעץ ; ) ' 6אבל
םא הוא עיתד בתפלה אשור ול ללכת ממקומו  '( -ומל«דמן
לפיצך אס הוא במק -ס שכבלעין בקרקע
ק״ל& עיף) '$
«ומתיןתדעיבלעוואס הנא במקום שאינס כבלעין אם עדיי
אל התחיל בתפלה ודאי מרתק ד ' אמותמדלבצן ומתפללאבו
אסהוא עומד בתיך התפלה ואין לו רביעית מיס פושק עד
עיכלולהי ^שותתין זלן־זד ומתפלל כמן דמדאורייתא אינו אסור ,
ורכקהנא
רקבנגדהקיצוק •׳(  .ועל סימן/ע  6עץ ! )
למור ברביעית או בהיחקתד אאותל .עמ 1דבת1ך התפלס
באשור לו ללכת ממקומו לא גזרי ואם פשיז בשעה ששותתין
ושהה או המתין עד שיבלעו כקרקע ושההמת* בדי לגמור את
כולה אינו כליך לחוור אלא למקום שפסק0א לאש שהה כדי
לגמור אתכולה חוזללראשוק עיקר*
ג וע״למימןמ*ה מעיף ««®» #iן ג׳חעץלו )
< tg

מי

עגזדסן ליו « ואח

■י - oeya'Qי

בשעת

קריאוזונז

א ריח רע שיש לו עיקל כגון צואתאדס מפריזתאס היא
מלאחריו צריך להרחיק ד׳אמו' ממקום שכלה הריח משוס
*כתיב והיה  :מחניך קדו© ושיעויד׳אמות צועמאהוא מעט
ד® אמותשל אדם קעיתלו בכל מקום מהלכה לעניין שבת
סימןו© '
•גמין ומציאה ושארענייני® • ( יע׳ל
ע כד אמותשלאדסהםכרסותו וביתו
«ננסעץא )
אשר  mחונה שם יזה! מחניך לשון חצייהכלומ׳והיה כלמקו®
«צייתן קדו® וטיבו לכ הד אמותממקו© שכלה הדח שאס
«יה ריח רע בתוך הד׳ אמותלאהיתה כל חנייתו קדוש ואפילו
א® הוא תתרןשהוא חולה שאינו מריח צריך להרחיק ׳ד אמות
«חקו'שיכלה הריח{ מי שמריח ודווקמלאחריו דליכא1א משום
והיה מחניך קדוש פגיעהרמקת ד אמותאבל מלפניו כטפט ,
יולק רחמנא וציין לכסותה ואס אין יבוללכי־שה צריך להרחיק
יומנה מלא עיניו עד שאינו רואה אותה מההוא כיסוי? ואפי,
עליל׳או שהוא סומא שאינו רואה אוחה -צדך להרחיק פד חקו'“ ,
& טהיתוללראותבמס (אשי ^צואס ? ונדדו דנו כמלאתדו

,יסד בהרחקת דאמו ' ממקי׳פפפק הי־יח ft :המתעלליצוא©
בנ׳״ה או בבית שמתפלל ססאפא היא לאחריו ככל הכיתצרקך
לשתוק ,פד שיוציאוה מאחר שמוטא רכים ידי חוכתןיי אפשל
שלא יהיו יון הקהל בתוך ד אאועשל הצואה וכיון שה© יוצאינו
בתפלתו היהכאילו ה© מתפללי® והרי הניאה לפניהם ומיין
לקמן סימן צ': ,
ב  .היתה במקו® גפיה עשרה טפחיםא! צמוק עשרה ספת*
או פהיתה בבית אחל והוא בבית אחר אפי הפתח פת? מ
ויושב בצדה ורואהאותהאסאיןלה ריח יכול לקחתדבמן
שהיא בראותאחיתהוי כמו מבוסס אפ׳י הפאת צתח מפול
דמיי והד כצואהבעששית וקריק ב־ה שפיר ו?יה מחצין קדוע,
להר׳אש • ( וע׳ל סימןכ׳וסעץ א״ Cאכללהר׳שבאדמקא
כשאינו רואה אותה אבל חם רואה אותה אסור דהוי בכלל לא
יראס פך ערות דבר ואינו חמה לצואה בעששיתדהתם ^ «
תפוסה היא והתירה וכפית אמרה אבל הבא הא פתוח גייאה:
היא ׳ואין כאן כיסוי ולואין כנפול לא אמריגן ואס יו לה ריין
לאי חהציא הפסקה ושינוי ישית וצריכיןלהדחיק ד אחו' חמקו׳
שכלה הדק ויא דט היט דהפפקק מועלת לצואה פנמה Vp
מוטלה לריח לע שלה ויש להחמיר כשברא הראשונה :
נ ועל« ייקכגטגץא׳ >
 3חצר קמצה שבפרצה במילואה לגדולה והגמלה פודפת
תליה מכלדצ אל חשיבא הקשנה כבית כפני עצמה טון
שנפלצ ' לגדולה במילואה אבל הנד ולה כתן שכותליה עודפי©
על של קמצה מבד זה ומצד זה חשיבא כבית בפצי עצמה הילכך
אס צואה בגדולה אפור לקרית בקמהסדהוורשותאחד לזה
עד שירחיק כשיעור מלפפת מלא פינת מלאחריווצדדי! ארבע
אמות ממקום שכלה הריח וא® צואהבקמנה הוי הגדולה ישית
בפני עצמה ומיתר לקרות ב גדולה בלא הרחקה אס אין מגיע
לו הריק • ( ועלמי ^ ל״היפיףיו ^ זובשימןשעדקעיןג׳}
ד צואת כלב וחזיר אס נתן בתוכן עולו ' מרחיקי? מהם כמו
מצואתאדס ואס אין נהם עירות הוו כפאר צואת בהמה
וחיה ופוך שמותרלקרות אצלם מיד בין היא לפניו או לאחריו
אם אין כהן ריח רע ואם יש בהן ריח רע דיכ׳נדין צואתאד׳ג
ה וכן צואת חמור הרנה לאחר שנא מן הדרך וצואת חתול
ונמייה וכבלה מפרח׳דינס כציא׳אדס מלפניו מלא עיניו
ומן הצדדיםומלאחר ו ד אמותעמקום שכלה הריח ' :
 1ויש א 5סליןג׳נ כנגד מי רגלי קמור הבא מן הדרן וכמד
צואתתלכמליס סהיא אדומה מכני שהיא מפרקת הרבה
שיש לקן ריח רע מיד אחד
וצואתפאר בהמות וחיות ץא
היציאה דרצולפסוק מידימותר לקרות ק׳ש כנגד הצואהשלהן
לפיכך ההולך כדרך אע׳ע® רואה צואת בהמה כנגדו א® אין:
הייתאב לו איבו חושש למימושלתלותבפל חמור ומותר לקחת
ואם הוא סמוך לעיר דשכיחי בה חמורים יש לחוש מפנישרו 3
' הבהמותהתצאותשס חמורים:
צואתבהמה
 tצואת תרנגוליי ההולכי׳בטתדיצס בדין שאר
וחיה אבל הלול שלהן ישבוסרחון גדל והוא מאים דיכוי
בצואת אדם לפניו מלא עיניו ומן הבדדין ומלאחריו ד אמית
ממקום סבלה הריח:
ק וכן אשפה שדחו רע ולאי מצואה ותמי רגלים אב ואסור
לקרות כמדה זה הכלל כל ריח לע הבא מדבר המשליח
כיוצא  5hשנתפרשו שיש לו מיקר מרחיקן ממנה כדין צואת
אדם דבכללוכשמרתם מכל 7נד רע זמין ובכלל והיה מחניך
קלוש הס כלומר שאס מגיע חליי הריח רע זהו דבי ר® ואיך ׳
 :ממכה! קדושה וא ^ר לקמת:
מ אבל ריח רע שאין ול פיקד בגון הפחה אםהוא י(צ ' ממנו
אשור בלתעד ש כלה הריח וכ׳ש לק׳« ואס היא יוצא
«תבילו

חזיכות ק ׳ 8וברכותיה
#חנימ התיר!דפ ‘«!« ,די מ6ז 6כ ^ «רד  6מ 6א־ איב6ר
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בתיך rהשיכא־לכך הקילו בו מכמיס ולא אטרמולשארהיקיצי©
להמתין דע שיכלה הריק» אבל בק*פ שהיא שכת כילתרלזתי
אשור עד שיכלה הדת  ( :געלש< הב שעייזונשי׳ין׳ג ממי%
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סי שאינו -יבור 0» nS׳  rvenöובו V *yo

א י מישבריא ל? 0א יפו יכול לעמוד לע עצמו מלהפיק עד
שיגמור קיש ותכלה מוטב שיעבור זמן ק׳ש יתכלה ולא
יתכלל ממה ם־תכלל בלא ץג צקי לאס עכר זמן קיש יתכלה
אביסהוא ודיני כתפלה כשנח ולא התפלל שקרית שמתעלל
מכחהשתיס ;
( ועלפי׳קאהע׳ ^)
ידקקששעבל
זמנהכבר כתכאל 5מעלה פי דק ויחס יראה לו שיכול לעמוד
עלעצייו בשעתק׳ש-יכית ^ ילין בץיאהפ לק*ש ויברך ע (יה©
דביק דאגיפ הוא -יכיל להפסיק זלהדח ייקרא קיש מיד» י
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דין צח*!

« '« כתיב! אשת דבק דמי ניה כתי! ; נ״ל לקיש אז ?ס.כ1ה
 ^ &1בדיער .דאםקר^ א( התע 3לכת!כ< צאיב: 6
״״( 3אם אמר יב <הז יהיהלב׳ה ( אמרעל כית־אתד יגסזה
 . .דינם פלה וגס זה משמע לגס זה יהיה בית הכסא?«1
שניהם היזמפי לבית הנשא יאעיג דככנלס מזער דהזמ3ה כאל
מילמא היא בתוכס אמיר אל ייצא אכל אס התפלל יאס אמר
עלהםכייביתזה ילא אמר נס זה יש להסתפק ב־!קש וביע'
זה אם פיה  .רצינו לומר לגט זהתדהביתהכסא אזאל .שד -זא ׳
י&ק׳ כי ע זה יהיה• בית הבפא ומה שאמרזל ת׳ב נביעהז י;הי
רצוכי לסייס דבריו (לומר? בית זה ייה»ה לתשמיש כך? רןאלא
שפסק אזכמלך?אל סייס לכלי? יהד הכי הפכי 0פק א  0הוזמן
לבית הכסא א ם אל לפיכך לכי/תלה יש להתמיריאיין קיליןכ<
דשמא הי ^ :כוננת להזמנת ביס אכל אם קרא מ יצאדכיין,
דספק הזמנה הנא ■•יק׳להזמניולאר מילתח היא בדיעבד
אזליצן לקולא:
ל ביי[ הכסא פהזא התפיר׳ יפיל ביקוק ד ' אמית ןמ מזמין
והנא עשוי במימיון בעצייישל -תני מתכלכל מיד למרקיין
זכן המי־תלי® יזידיןלדד .לנימה בסתיס ימי ימיתר לקמת
בז אס אין ב? ריק רע  ?.נס און משתיכין מון!!גומא אב ^בתי

 "/צאכוציוכיגתו
רגלמ במציאת גדול קע יכ שעכשייתג ק כ :לגן חי■ שאפי עדיין
לאאכל* מעילם אלא שתסמ־ין שיפיללאוכלימרתיקין
מציאתו  0בדיא ©שישליזס& כ&לכחיב<בע? ץ *תל איתר לקדמו
וממימירגלי! שכל שהגיע צכלל זה.צנאתו תשרקת♦•׳׳
■ קיש בנגלי כמן שאין הצואה על הלחי• ויס אתיעמ» תתת
?יה קורא ק ש• אי מתפלל נראה כלאה עננ מ\י ך כד<,
מקב יעיד שהנקב ת:רד מכיס ב 7ץ א ^ א© *
*fei״־»
שיזרקסהמאקריו ד׳ אמית יאס אי אפשר בנק s *pל פט <>כל שפן .אס היא׳מליכלך בצואה  Vלספסל זה דיו בית « 4L
נערמיקין ממג
המעככו. .ילך•
כדיישינחנהלכדדין למא ?ןי  .י
למרתיקחמממ־״י■ י י
נהר ^י דבר אמר -י .
! U -־ י י
ובשקיזר לקלות או להתכלל אינו צריךלחזיר 5 ... ., . 'k
בי אל הפקיד מה סקרא שאינו פושע נמה שהקהיל ולא בלק 3ד  ^-ם $ותר לקרות כפרוץ יומ פ^־ף א" -
כבר שלאהכור־ח־ה( תכמיס לבדוק תחלה כ 3מלא עיניי בכל
א מרמיץ תיש שלא רחצו בי מלת לקרי"' אכיבתיכלדהזמפ'
כעס ? שוס אל יראה בן וגו ' אלא כשרואהי® ב ו לא יראה ר ך
לא 5מילתא היא'; יכמןשאימ מאי© כל כך כלת בית הכסא י׳
וגו" ופוסק שלא הצריכו לכדיק אלא כשקורא במקום שהיס
אין ב? בזמןכ״6ולא א'0ר< אפי״כי/יכו ובישי בבית המיכוןשכל' ! .
לאיי להסתפק אם יש שס צלאת משוס והיה « חכך יקדים:
בעומד' שס הם־למשיס מיתי לקיית ובאמצעי שקצתהעמ/ל*
(< ?}%i*9iף ) אבל משוס לא יראה וגי ' שהוא כמלא
 00לב? ביס יקצתס רב יקיש יש שם שאילת פלוס ויאתרלהרהר
ודגיי אל העליתזהיכ׳יכ לבדוק לפיכך כשחוזר קמר למקיס
בדית אבל אבי.ר להזטא בפיו וא לקחת ביק״ש ולהתפלל שי»
ספפק דא׳דהכא כתיאמלייכן א© היא במקום שפיה לו לתת I
לבו שיהא טס צואה היי כנפעותפלתי מה שהתפלל היאתןעב"  ,בהן קדושה יתיר את ובכ*מו >:ארוחצקשס ' וכילן עימלין ש© ר,
עלומי" אפי"  plcשלוםיהרהיראסור ילק לעגו תאמן שאסור
■־ משנס מחסיךקדוסינמן לחזור לראש;
אס סמע בייכ מאחד
■ שכיווץ יאסצכק״ש ובתכלת אפיי אילפס
שוס אל עח ' שמת 'ן בי דייתהככימי מאיס הוא נהר צייו לין
®כ ׳דין צואת« נישהונזל" O’ä^ p
שאסור אפי" כיני־מהצי
■הצואה -ן (» #לפ« ׳מ'9םמי.ן> ') :■ß
א במה תהא לקה ואפלל לקריתכפגדה אשיקפא עד מביא
3ה
ייבשה כ׳כ& אסתרקב תתכרןיאזהיא כעפר ימותלקח"
כנגדה והזיא שלא יהא בה ריח רע דא דזי עדיין לא© דכעצר
ואסור לקרו׳מגדיה עד שתהא כפרכתפל ידי גליל״בלאזלייק '*
ב ימי לגלי שככלעי בקרק?ג כל זמןשהסמרשיבין היד
אמיר
׳
א אל ילך אדה
במביאיתהמטוככו ,דניה ידי לע מפ ויקרא
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כבית הכסא ( כמרחץ לבמקימלת קעטזגעלת& יק בהם'

 . röד< ןכעךקחכק' מומ

; .א  -דיקאע׳ע סאסלריסבדברים החסלכפיסכמל
במקייה שאין טיבלף 6א טימאה ( אפיל( טימא״המב מגיע(

בגין זב..איכס מקבלים טימאה (אסמביה אקרא דכעיב הלא
 .בלאה ימי רנליסאל לבד לקריע קיש יתכלה אם ירים אלא
דברי כאש וממד (לרש(1ל מה אש אי « מקבל טלמא״אףד ע
לצמיד
אפילי להרהר בד״תאסיר אפילל הלכית המרחץ אסיר
כה
מקבלים טומאהיאע* פ שאיפל לימלד גמור אצא אסמכע '-
אילן'
דכ׳ל
במרחץ יק השמיע שאינם כ ממקק אשירלהזכירש©
 ,איום
בעלמאשברא ג 'כ היא® הרי לא נענה מקרלמלאכי א&ר לבתי'
של קדלשה הם לאפילל בלשלן חלל אשיר לאימרס אבל
זבריס
והגיעה בה ממסילילס !אס כאסיר כל הטמאים בתיי ה כמה
הכיכליי״הכמחקי ן בגין רחר" לנאמן י כיונ״בהן מיערלאימר״שם
יעים !ליציע היה האד פטור מעלתיד עילה סאקגל אד© יכיל
דברים של חלל תלתל לאימר© שס בלשלן הקדש! אס" כזדמן
ןק
הקלש  -לסמתכזהר כטלמאה נאין יכיל להנהיג עצמולעילם .בטהר׳לאין;
להפריש אחד מן האיסיר מפריש אפילי בלשלן
ס
6
לי
לכי הבניין אב לאששאמרכל-צלאה1לכרי׳ המטזנעי' י«כיח1
לבמקלס שאתרי שמיתר להרהר כד״עיצא ללמלד
לימי
(בעכייכיקלש
דמ׳ש' דלא למי כלללודא שהאש נ׳בלשעמיס היא כחאסלישלי
מקלס שאין בל ח ^ש טיכיף אלא שאיני צקילטסלר אל שידין
כגלן
ריס רע לכי הענייני" הנבערים מ גס היא מריק יהדי העירה
כקמ״ילא מטיככוע יטלנא כזה מיתר לפסיק שס ג* כ דק
היל
אל
בעידל׳גיהלה מעניך קד<ש ולפי הסכר" שכעבתי גב י
שלח יאמר טעמי של דבר שזה הלי לימיד לאסיר נמ!ר :
הרקיקתל
(כלבד
ד/עהשאע  /שאי איפפר לאדם ליזהר מכלאהלמדברים
איני
המטזכפיסיח״ח היא  mssבטבעי הרחיק מהס כל מהשיכיל
אלקנבלס
מישרהששליין כהן פשתן
סתת־ס ^ מי
אמיס
מנד המיאיס א ' כ ראיי היא ג* כ לק׳ל היא שילח ) עהס כעע
 . .אסיר לקרלת ככגדןטלל ככגד הנלאה לפניי מלא ע־נע
ק׳ש לתפלה מה שאין כן בעי׳ייניס המטמאי׳שאין האד״כמב«
לאחמל 'ר אמלת ממקום שכלה הריח:
 mmמרחיק מה ס לילא מניעכנראי « ' יעשהרחיקסלכך
־'"
1ז  .חרחקחםגרףמו1׳־־"
שבלא ה<א שלא הרמ־ק*& א .לעטק עבגיעביע המקדשלקדשיג
בלבד לא לד׳עלק׳ש יעפילה ,לפיכך כל הממאיס קלרק בתירס
—? ־— —
גקילק ק*ש נמעפצלק קיץ הבעל קרי שמביא( עזרא בתקני עיי
גרן> של רעי לעביט של חי רגלי״הרי הס בבית הכסאלכסיל
§ מלא עיניללאחריל ד" אמלעממקלס שכלה הריח לאפי• אין
מבצל שפר הממאיס ' ,לגזר שיהא אשיי בד״ע יבין בק״׳ש לבין
מד שיטביל וטעמי היה כלי שלאיהיל תלמידי חכמי©:
איך בהם ריח רע(אפילי הטיל בהם מים לא מהני
בתפלה
בהס בליס( ,
בלילי"
לסברא הלא דגרע עביט ׳ ממי רנליס ענמן דמי רגלים
כיהגק קציתדאש כעכמןדהיל מצליין אבל כפותיהןכערכמלי®
סמלסן גזירה זי יערשלמהשיעיהס בי ירע בעיניהם לכמש כל
ג יעיל®  pע!  >ppא׳(
3ס ( מתערבים במיםלמעבטלק
ה® שאין  pבגרף לעביט שחה פכליע לב אינל מתערב כמיס
ייס עד׳עלק׳ש לתפילה לאידב ב&לא? שג© בזה לאהיו־יכולין
כלי שיעבמליהילגךלא מהט להלכתיב" חים ללמקא של חרסאל
לעמיד בטלי אלקהתקבה נהעמילל הדבר על הדין שאן בעל
0ל עץ שדרבן לבללע הרבה למזיהמק הן ( לע למיקתר״עג  .קרי מיער בר /לבקש לבעפצה בלא טבילהלכלא .רחיצה דנו׳
•נ׳׳יג׳יחי׳ש׳חחע״יל ^} אבל׳אצוסטשל -זכלכיתאישלחרס
קבין לכן ב שט המבהג בכל העילס ׳» י 6שבעבל שאיןלאשיו
בימי ראייתה ליבנש לבלה אי להתפלל אי להזכירהשם אי ליגע
באבר איכל; מתכת אין דרכן לבליע הרבה למלתלקר?#
מנופי
כנגדן לכלכד שיהת רתינין יעה (אל ינא ריח רע מהם:
ב© פ" שיש כל קדיש מפני שהיא טמאה ליאשמלערעבכלשהרי
כ יאס בכאן על פיהם אי שמיתר דהיי כתי מכישה ; :
 .ק׳ילמל' הממאיס_ קזריןכתללה-במ(  -שנתבאר יק הדין אכל)
'
א
'
<
ג
?
< '(לאגרעתסיאהבעששית ל85רי כמזהגתבאילעיל שי פ יש
צהגי הכפים במדינות אילי להחמיר בעצמן ( יפה הן עישיןכיי
כחל
מלס
1:יאכילךשהזלה <’.כבלע בהן בתיך דיפמעיל הלי הם
יביעי
כבר אזל על זהוכל המחמירעאריפק ימייישכיעיו♦
ציאהעיק■יכהן יאק הכפייה משיי איען ממשק לאפילי בפאן ■ליסכסגהמ ^ יעראע׳פי שלא טבלי דלא גרעה משארממאי®
אסיר לקדיע כנגדן( tfnsm *m ,הל5ןק?בשכלליוע״ן
שבצטר שאין וובילען& אלעהרה לב ^ליז י לאפי'במקי״שכהגו
«זבישעין נ ) -לק מסתבר עדשיכפ"עציהןיכליאחלשהם• ■ :להחעי׳כעע ראייתן <ז /בימי׳הנלראי״גכה׳ג שרבים מתאפע*
עבישק בז אל העמידןבעי" בלי אחרשמחימעיו גבלהקייעחן
ללכע לכ׳ה־מיתרק הס גב ללכעלב״ה כשאר צשיס אפי" ביעי
הגרףלעטטעד שאין כלאין הלל כמי כממשי‘ן ימלתר אס אק
ראייתן בי היל להם לענבין זגדלל במס שהכל מעאשפיןלב״ה
:■! 1
 •,כאןריחרע ;
להם יעמדי חלץ יכבד מציכל הרבה דברים שהתירל חכמים
כילנא בזהמשיס עגמתנעשבדילעשי׳לה© נתערלח כ׳שכזה
נ בלא ' למי רגלי״לגרף לעביט לכל דבר שאמרצל שלין הלחקע׳
מלאעיניל לפניי לד" אמלע לאחריל לאי תלקא אסהס
שהלא בלאי הט היתר געגראלאמשו® מנהג בעלמאכהגל
שיה
א?בשלה-אלא אפילי אס הם בכית שהיא שס ליפלו
להחמיר לבך בימים האיצי העירי לה© :
כחצר
©אין צריך להרחיק מהםאפילל ה© בתיך הבית רק לפניי מלא
הלכות  r .Ssnהמנח לכו ח סעמ!* ס
. m
עיניי ׳ ילאחריי זמן הצלדיןד״אמל" י כל חי שקלרא אל מתפלל
חייב אלס להתפלל נ" עפלי" בכלילס מעקנק תכעיס יה©
א;
במק׳שאמרי שאיןקידיןבי היי קריאתי יעפלתי כזבח תיעב
ערב לבקר ינהריסשהס ערבית ( שתריע למנחה כאשר
(לא יצא א© פשע לנריךלחזלר ( לקת (להתפלל גמה' שדרסל קזל
יעבארל זמכיהס לפניכל בע*ה לתקני אלמם< Jfcמנר העמילן
כפיקיס אילי של מחנ ך קדיש אל ליתד תהיה לן לכלהכיש״דזק"
שהקריבל בכל מס שבי היה זמן הקרבתם עס הקמיע האברים
אע׳ג דסעמאגאמרלגחשמעלעיל© ב׳ל פ"
זמכס כל הלילה יקבלי מזל -שפיל כתקני עימדו האביע
בשעעק׳שיתפלה׳ חרא שלאציענה עזרה למלאכיהשרעלאי־
שטה
תשובות יש בדבר
לעלד ,דהא כל הפרשה י עקדז& יסאברהס ינתק ליעקבאברהסתקן עפל״שחרי״דכק*
^איפ שר לאד© שיהא נזהר בכל זה לעללס
לישכ״אבדה׳בבקר לגמע* העם("שי 4עפללינתק אקןעפל׳מנח'
 אבשעעמלחמה כאמרה שכן עעחלת הפרשה יב תנא מחכהייבא ינחק ל־שיח׳כפדה לפכל״ערב לאין שיחה& א עכלה
דצתי־ב
מילאליב ך5כ שמרתק חנל דבר רע ינימר לאז היא זמןהבקשה
§ א ' ילפכי יי" ישכין שיחי יעקב תקן תכלת מרביע לכעיב
ש
והעפלה ועקבזכיס סי־לשיעס־מאייביה״להרי בללה בפעעעתלה
במקל© לילן מס? איין פגיעה אלא תפלה ט לפיכך נער®
ויפגע
צאמרהיה׳הלק׳שלד׳עלל;
אלע$
א I 7
ז

^כוש
1

׳.

,

י!

•

חתמית
ו¬

אותו ג  /על הסדר שנתקכל זמן תפלת השחר עיקר מציתה הוא'
לרפואה אין בהם משוס באיה ומותרין קודס .הי/פלה1
ד הצמא והרעב הרבה הלי הס בכלל ’ המוליה אסים.
שיתחיל עם לק החמה בדכתיב יילאוך עס שמש ובן בקר
דכתיב גבי אברהם פירושו בהק החמה שכן כתיב ויהי פלב
לטין לעמו יתפלל ולא יאכל ויכעס ואס אל יכול לבדן
לעתו
יכול לאכולולשתותואח  /יעפלל:
ויהי בקר וגו" וכשם שפי" עלב הוא פקיעת החמה כן פי" בקר
הוא הכן האמה וכן פימש דבקר לגבי עולתתמיד שהיא הפך
ה ;א ם התחיל לאכול קודם’ תלוע השקר יא שצריך/,פסיק
דביןהערביס תימאס התפלל משעלה עמוד השקר והאיר פכי
אע  /דבמנתה אין כריך להפסיק כמו שייתגאר בע/
המזרח יצא בשעת הדחק שזהו נקרא ג  /בקר לפעמי״בפסוק*  .כאן כריך להפסיק משוס דאסמכוה אקרא דאיתי השלכתוגו"
ועוד יש כו אסמכתאלאיסורלאו לנא תאצלו על הלסי ׳
(וע׳ל סימן יןקפ/העין א"  .} :וזמנה כמשךעד סיןד״סעית
פהוא שליש המס.שכל הזמן הזה קורק אותו בני אדם בקר ואס
טעה או עבר יה תפלל אתר ד" שעות דע חגותאן ע* פ שאין לו
טכר כתפלה בזמנה שכר תפלה מיהאאיכא אבל תחצו‘ואילך
בבר עבר זמן הבקר ואסור (התפלל שחרית והוו ברבותיו
לבטלה שאז מתחיל להקרו״עלבשהתת" ממחלת לנטות למערב
ואינו בקר ועבר  mrובטל קרבנו דיזועדו כתיב גבי קרבן
תמיד וכבר אמרנו תפלות כנגד המילין תקכ! ס צ
ועל שיעןi 'bfptrp 's
פ
זבדי שיהא אדם זהיר וזריז להקדים תפלתו אק!ל מיד
כשהגיע זמן תפלה אשול״לאדס להקדי" לפתח חבית .
ליתן לו פלס כי שלויס הוא שם אחד משמותיו של הקיבה שנאמר
ולקרא .לויי"צזל? ס לעינךאל ישכי׳לפתקו של חבירו ויזכיר עמו
"תקודםשיקבל  .עליו עולרית  .ואס עשה כן כאילו עשאו באה
נאסמטה' אקראי אכל מותר לומר לו צפרא זמרי טכ מ׳מ אפי
זה צאהתיר? 1:א .כפהוצדןבלאו.הכן*לעבנ"7רך 0ס אבלאס-איכו
.הוצן .mאלא להקביל  ,עציו גס זה .אס-יר קםד  :תפלה יכ איך

שלא יכרע לחכירו קודם שיכרע לפני הפי ומזה הנוע'"יא שאפי
בלא מפכים לפתחו’1א בלאו הכי עונלש 0.אע  /אסור לכרוע
לו* ואס התחיל לברן הברטי/הלי קבל עליו מולמלמתסמיס
בברכותואיןלחוס אח ' כ ללכת לפתח חביח' ולתתלו שלום אס
הוא במקו ס שיכול להפסיק  .יק אם בגעיחביח בדרך אובפק
אפילו קודם שהתחיל הברכות  ,מותר לומל -לוםל! 0ויאשאפילו
במוצא תכירו בשוק לא יאמר לו1א צפלא למרי טב ולא יאמל
לו שלום כדי שיתן אל לבושהוא .אסור להתעכב כלבדסאחלי"
.־■  .כלל עד שיתפלל שעי שישנה בלשונו יזכור:
■ג
וקאקול לו להתעסק כצרכיו או לילן לדרךעד'שיתפלל
תפלתיחולא
כאילו
שמשכימים
ואומרים
קצת
שירות
דתושכחותלקולס שיתפללו הולביס לעשות חפציהם דודאי לא
  0פיד עבדי דעיקר מה שהקפידו חזל אתפלת' יח הקפידו&לאיעכבו אותה  :ולא יאכלוצא ישתה קודם®*תפלל ואס אכל א ו
 0תיו קודם  .לכן אסמכג עליו קרא  ,ואמרו עליו הכתוב אומר
ואותי השלכת |חר גדך ( אמרו .אל תקרי נדן אלאןגאיך אחר
שנתגאה זה .מקבל עליו עול מלכות שמים ומה שהוצרכו לפכות
הכתוב כאל תקרי שהרי אפילו בקריאת 'פשט הכתוב ג'צ היו
יכולין לדרוש אותי השלכתאחר גופךשפי׳ גויך הוא גופןכלו"
השלכת אותי אחד צרכי גופך לא רצו חכמים לעשות בןשקרי
הפסיק הזה אינו  hlאסמכתא ולא על דבר זה נאמר שדבר זה
איבו אצא מדרבנן והס לא רצו לאסור כל צרכי הגוף .
גö
י1א דבלי" שאדם מתגאה .בהן ולפיכך אמרו כן אצל .מיס :חותל
לפקותקודסהתפלה בין בקול בין; כשבת רם "לא שיין בהו
גאוה נאע׳״ג דבשבתדטיש קידוש לפניו וק׳ל א^ ורלשתותאפי
מיס קוד ס קידוש בדבעיכן למיג בת לקמן בעה& אכי הכא
בבקר שעדייןלא הגיע זמן הקידוש עד הפמודה•*
■; ; ( ועלה"'
<  yxp sVל  ; ) :והרי התפלה שחייבלהתפללהיאלפכיו
ובמעלה אין באן איסור ’! א מכוס גאיך יבמיס אין בהם .משוס

( ; < לפיק לצ״ב שטף >: ' sאא מאן נכאן אינוצריך‘להפס*
שאין שיין כאן טעמאידאותי השלכת אתר גדך כיוןשהתחיל
•ן׳ * ** י^6י«,

ו/ *,

ן׳

ז ׳  .אפילו ללמוד אסרו משיגיע זמן העפלה' והיינו מי שר!! 5
להתפלל בכיעמדרשו  .ואינו רגיללילך■ לב/דאיצא
[מיקש דלמא מטריד בנירסיס ניעכור זמן קש ותפלה אבלימ
שרגיל לילן לב  /מותר דלכשיגיע זמן הליכה לב  /חזקהשלא
יעכב ודווקא ללמוד בעגתו לא ילימד יקודם שיתפלל אס.איפו
לגיל לילך לב  /מעבי שיכול להתפלל תחלהולחזורללימודו אבל
אס הוא מלמל לאחרים שהיא מנוה גדולס אעילו אס אינו רגיל
לפא לב  /מותר כמן שהשעה עוברת דזטתהרבי® לנר גזול
וןוא ואס לא ילמדו עכשיו יתפעלו -ולא יוכלו ללמוד את*כךלכי"
ילמודעתהסקודס ואת״כ יתפלל ולא גזדפן בזה שמא יטרל
וישבח שאן אם יסכת ליכא אישולא כ  7 /הא עתיק צמצוס
י גדולה  :ועל סימן . t/p
• .
ך ;:־מותר להסתפר וליכבס :,למלת]
סיווךלשתרלת
&
אל
גזת
; אלא שמון למכתה .כמו שיתבאר בסימן רל/בע  /מסכל
שהותדבל מצוי שחב הפס ככנסיה הפ בא ותו זמן ומתעככיס
 00ויפ לחוש שמא יע לן ישכח להתפלל דע שיעבו״זמן■ התפלה
אבל בפאר דבל שאינו מהי הוא לא גזלו ביה רפק&מא -יטל-ל
וישבח שביון סאינימצוי הוא בעצמו זוכר .,שגס ול יששימי׳•
׳־’  ; :בלחיצת שחר וזוכר:
ת•
•
אע/י
■שעיקר מצואה ע© הק התמה מיו
'  ' ,בגון שצריך להשט© לדרך .ע0ישי
ירצו לעמוד עמו כשיתפלל וקלס י/ה יכןצ גקרר' (תכ r _ _ .
1לאשו* בכ<נכא :כעמיל מוטבשיתפלל יח בביתו מעומדבכמכי׳
קולס שיצא לדרך פס-הפ^רא מיד שיעלה עמוד הפתי שעיקר
תפלה בעמידה י ( סוזשיעב&ל לקמן p >pשטף א
(ימתין מלקח' ק  /דע שיגיע זמנה ; אעפי שמינו סומן גאולה
לתפלה ממה שיתפלל בזמנה ויסמוך .גאולה לתפלה והוא מהלך
ולא יוכל לעמוד ולא יוכל להתגמין כיון שאינו עומד אבל ק ש
בקל י וכל לעמול ״
( זע ל 0יען  / 0סעיףג' יד > :־
עד
שיאמר פסוק ראשון ובשכ״מלו שהוא,זמן קצר ויפדן:
קילק• מאמר הואלממ 5מןהמןבקר« 7רק היןריאעוע״ל בריששיק
ovsr'ppעי 8יתבאר 7משעלה עמול העתל מיקריין© )
והחשב בעגלה כהולך בדרן דמי שאינו יכול לטין בתפלת;
בהיותו יושב לע העגלה ומתפלל ג  /בביתו מעמד בכוונה
ןקולאקש בזמנה ואעפ שאיכו סומן גאולה לתפלה :
הצ* ב1

כזס

א המתפללצדין שיכין מקום לתפלתו ;?0כיןלה בגדיו.
ומחשבתו ונופו חקו' כיצדאל יעמודילא על גבי מטה ולא
על גבי כסא ולא על גבי׳ספסל(:אפי׳איכן גבוהי!
ג/פחי/פני
שכשהוא .עומד על גבי כלי הוא טלול וירא שמא יפול ולא יוכל
לכדןצתפילתו ( ועלשימן צ/שמיף כ' (©<« } s /סעיף א '׳) .
ולא יעמוד גס כן על גכ מקום גבוה אלא 1במקום כמון0
ואסממהאקרא שאין גבקות לפני
ממעמקי©

 ^ .ממעמקיס קרא ? /יי ' כלימר שפרא׳מאי/א© היא עימד
במקיס גססמ/לתשארהעס (אם
; *Of /ק■ ,
^־יקיא מעפיל  /גי;׳ :זמככיע ( /פל/ן מקןנל/יי < ( עלד אפי
השכינה לא  6פלא ע; מד בתק כס/ל -גפזכי אז בס/ל דמתי
ה3ת’ מ/פ1ל יקידי אסלל לעיעד על מקים גמה 5עפמא מא
אם המיןפניל מנייק ? אתנג־מ לב׳ה מן־רא רשע שקזא בכלל
שאס ק5א כ?מ ;  op jגילה הלי הזא כמחדף כל ' 3כאיל( קזא
(אקזליהס אל סכל יי ' לאס קלען ע 3מ צפהאל כקרא ל& ע א»
מגה לה/קדב מ/רצפי .שהלא על העמי® נאימ תדע פי מלא
י כל האק כסלז( אעילז בשמק האק אין דבר כס/ר מ/ג? (זהו  .ע• ע שעזמלכחק כמן שפני( כלפי 8נ פ ( אע* פ שנמנא שאינו
/מעתק פ יאש קיק זקן אן מיצה שכליךלישב א? לעמ3ד בך אז מתפלל לרזיז מזרת כס אל הקהל איןלתיש ס -ק שא־״מ מתפלל
שליח כינ? ר 5/3 (05להשמיעלכינזר מ(ר /ך
למערב הפך ממק שמ/עללון הקפל גליל דק  /אס הלכך ענת
למזרח יצל( קר לס/ל לה שלה איןלקזש ,א <׳' פ שעומד בתק
 3ושיעלר מקים גג(ה שאמיז שארת לעמ5ד עליז כשאיפזכלי־
כמן שסעך פ 3יז לגד שהקהל מתפללי 3! 8נס איןאח? רמ ללק
שא דמחא ׳ג עעקיס ( אסח 5/כמה ג׳ספתיסלי/לן בה
לי/ילן נה אבל בסי/ל מזיח ( מערב אלפ שהגעך פכי( לצפון
להד כתרעא שמי־כ/א5שרי ( ( עלשיקשל"( r-p ‘pi'p ^ /׳v
5ועיףיש ;& ־ק/רעא&י3ק> ד ) (אס היה גסהג׳דישבזד׳אמ' / 3א( לדמסיש להסתפק אי-פשר שפ<א אסזל כמן שאי׳כי מ/פלל
על ל אמז/הרי היא כעלייה בפני עכמז5מ( ר /לה/פללעילת
לכד שהקהל מתפללי; ( גס אינחןלפך פ?מ לנ׳ה זה?א תק
ללק מ/ן איש כקרא רשע עיין שאייס פזפה אקזירת לכד לה
!  pאס ^^ק ^ 3קף מי/מ׳אעע שאין בן ל ' על ד ' מר/צה/פלל
(איפשר שבשעת הדחק ג!כ מר/ר רש לדקמיר בלא כשה; א
ם שאין יבה 5כיכר בי5ן פקלק יפ/ 3לעכמ( ;
שמד אהל ס/צי קני  /הכנס/רש ש ס מק 5ס פ 3ד( אין פ®
ג סאזמדן© פסין מלאכלבעל קביתיסליס לק/פללכראש
כתיסאנלוגר(/ 5ה(א שמד בתק אז נראה כל רשחתאכל
׳ הזי/זבלאש ה/אכה( אין בזה משרלא יעמגד על גב מק©1
המ/פלל בביתא( בחצי הה תן ללק אסיהכיתאז הקגר שא
ונסה ( מ/פלל דביק שעל(לעש/ 5מלאפ/ן המכמזשעזלה
למזרח הלק ( סא מ/כלל כבי/אז במכר (פכי! למזרח אלע
לעלייה שה3א ר& י/נפט עכמז (נשאר אילמתכריביןלירד ♦
שאתזרמ לכד מ/ל מזרמי& צטות הכנס ■/שהזאגיכסתל
ממעס שכשתס זית( /אכה משאר אילמ  /מעכישישלה©
® ר® //
המערבי פלהקכר א( הכילי/לן בהשא* מכראק ^שת
עגפייס הרבה י 3ל /משאר אילמ׳דסלין לעמיד שה שלא בד 5קק
הואילוהוא ר© /כעני עכמו •
?אין סס פתל ליפול בל כך דש מירח גדיל בעליי/ן ( ניריל/ן'
(אפיל( לעבור לפס לה בכד שהפתק ?/ /ת גז בשעה■
/
וי/בסלן ממלאכתן יקרי הש כפ/עבד; לתלאבה נלביכןהקיל(
שהציסל מתעללק אסורשכראהבכ 5פר כיקשרזאק-
 3וס (אמר? שי/פלל 5שש ( לא ירד3שלאיבעל(  .מלאב/ן אבל
הע/יןיאיכ 5כנכס לה/פלל נה״תבשהנא הילך עכר  pmמשא
סאדאילט׳דל״לקימזל יילי ( נעלהסאפי׳מראשהר/זה/אנ
מ שא אכל כשהגא גיסא משא מכד פמעכי משאי כמ? ע ( קא©
■ דזכב על צבי בהמה מי/ר שכיכר שמפכי שקיא טהד בשמיר/
כהמ/זאימככהש (אפילי אס הזלן עממאיכי משא משא אס
כיה מפניי פאי? דע 3/מיל& ב  /עצינ לכ מכיע/י׳/ז 5לאיפיל־
קיאלביש /עילי! א״מ נראק כמפר שהרילביש /פיליןיאפילן
לה/פלל נכמכה על האילן;
שיישן
אס הוא עסי זד.צא /פי׳לין א ס יש קל אתר  /בעיר אי
ירזשלי©8שלגביק
ד יגייךשיהי! לנ׳יה קלנכית פתיחיס כנגד
לק נ/ה לה פ/ק אחי אין לקיש שאין לקזשדו כמפר שיאמוו
/תיתן ליה נגד ירישליה אשד שס השפיכה שעל ידי כן .לנו
שמא■יכפש בפתח אחר אל ילך ללה האקר  /ן
גככע -לפמיס זמ/כדן י?ר ( /תהיה" תפלת; רכדק למקיבל/אא
שיעשי פב״ה  yחליכנ/לסיד סתיהזח/יס ליב ציכלרנתההדה
' ; { ולל @.ימןער/החעק> ) V
( /־ל 3י/אל ( הכן ; <? ע? ,ןנמ 5רשןפרער'אל? ב,קןדי) '  0לעילסי־& עדלאדסלה/פלל בלה עס הטביל ד/פל<ן
ה 5כנס
צייביר מתקבל/יו/ר דב/י ב הןאלכנירלא ימאס *
ה ( לא י/פלל במקש כרי ] כמן בשדה מפס שכשה 5א כמקז'
יא©אנ  5פ
(< לל תיק ל >pp 3מ׳ופימן יל׳ה «?־« ן א ' ) :
ד(
; נטע חלה עלי? י 5ר /אימת מלך ילבי נשכר ' ( ( לא 9
(אימימל להתפלל עס הטביל ישתדל שי/פלל לכה אפילו
| pwß rקחחר פסנאכמקזה 3wki$\upכןס ל?נ ’5סל^דלהסתער
כשמתפלל יחידי מכפי שהז׳מקנס קמת ל& כיכ « וימוד ל/פל/
גמקלהלסתרקזליזה ע 1ג■?«© ; )  v .ןאע^ג לבתיב ייצא יצחק'
 dקבשדה (אמיי׳שיגא לה/פלל שאבי ה/ס שהיה הל קמזריה
ויימר י/פל/י מ/קבל  /שסיז/ר שהשסכהשרדה& ס  :יא©
קיא אמס ואיני יסל־לבא ללה נשעה שהטביר מ/פנלין(היא
אשר קיה נעקד שס נחלאי היה כככע בשכר 5ן לם ( אימ/מלפן
מתפלל נני/ן יכזין שמתפלל נס כן בפת שהמם׳ מ/פלליןיכ
י/בזנכחעקידת! אשלהציל( ממכה:
אי/ה שעק היא עת מק פי הןיאל כביראל ימאס יכ/־נ יאכי
זלא יבכק לח 5רנ ( יתפלל תככי שיתפדנהי שיש לישס זגגה
ו
תפלתילךיייע/מקאימ ^ עת מקפ& הןיבזך מתפללת ימ
ועזד שמא תפיל עלי( נעיד שיש כק מזיקין;
 pאל כביר לא ימא 3זאפיגי פני אד© הדדן כישיני׳ ( אין להס
המ/פ !ל חק ללה סמיך לכ 5לת ב׳יו א© הסה היא ע?^מ
ן
כמגדל במק( פ שפניי כל עסבת נאיןשס כ/יס בכד ב^ ה ■ מנייןיכזיניש־תפלל( שקריתזערני׳כזמן שהמסרמ/פללין^
( לפיכך גס  pכש ^ מד ©30הממי כבי/הככפתאשוד
י
?המתנצל עימד פקק אגל אחל מכ? /למ אס הלא סמדעכן/ל
העזרקי נשמד? מ/פלל בין היפך פגי? { מזרת נין הנפך עגת
־ לי להקדיס תפלת? לתפלת טסר י י־ ואס ילאה שזמן
|עעלנ אמר? כקרא רשע שאס  3/ינ למזרק חסת שהיא עזשה י
ה/פלהעיבל/גאיןהמגזר מ/פללין כ53ן שמאריעין כפמסי׳
ימללהקדי© כדישיתפלל -סמנה אכל -בלא שעה מגבר/
כמי שהקהל עז שין שמקזירין פכיהס למזרק כשמתפללין ? רי
אקןדזלי׳״ה<ה?א מכלל אז/ס&כ ' עליהם ( אתלמהם \ היכל׳י׳י ‘יאמר הפמפיס (האמיני  /פס הכיסר (לא יכחש מן הסביר
ואס מקזיר עפין ככגד כי/לניה הרי פצי( למערב ונראה כב^ ’אפיל( ל/סיק בדברי /ילה פ/על•  /הרכיס היא] מןיה ינ/ר
מרי/א/ד למזרק ( אחד למערב ק* ן זאס5ר * (כ w>h %היא
לפכי-המקלס ; ג מלקימןח׳ח ;> . ,
■ ,יהיפך עביו למערב הד ה3א ע?.שה סתי׳
יא ; מיישיש ל 5צ״ה בעיר 5זאיכ<• כככש בז לה/פלל נקרא pß
(#׳« ד בס/ל המערבי
רע ספ׳הדפל שפד היפי© ינחמני מי/שס מענ אז//
ד/ 5#א־ק 3רין אל ההיללינס מ/פלל להפך הצד שהקהל מ/פ'ל •6
(גירסגלז/לבפמ ן
 ( . ' ; mmwpmitffövfאסהיפןפסללצל
'wiä
'WH
10 r

יב מ » הלרק; כשהולךלביעהכטע - - . — p
כשבעשאסמי לעס 1ע .פסיעה גסה ירוץ לדבר ממה כלי
לה־ראוע שהיא חביבהעליו י (  j <1לסימן ה א 8ביך) %
אבלבשמגא מבה אסל למק שנראשהיע ישיבע! סב כמשא
■נלקממממפבי־שקןבה
.
יג
מועד למק.
בב/דא^לכאל יוכל להעפללכהוגן 51א
בשריחוה! לגאעבכל פעסואק החק :מאיש כל כך
ומיהו מפני הכבוד מרש! כרנלגאו מכסקו ממיאסישכז שם:
יל על !לס ישכיס.דא  6לב ה פלי שימנה םע עשריו
הראשוכיי*
לכקיב אשרי שומע לי לשק!ד לפ דלעועי וגומרשאפילו
מאה באיס אחריו כופל פכר ככגד כנם5סג מאריכין
לוימיו ! שמעמ  .לכעחב בעריה כימעאי מגא תיי© ;

m

שטס סכשארל אחרוכיס כבהושייס• אחד תבלעוקודם .

אין לעשנעפי ,יכ אס ע׳ח לא יתפלל! סע הגיבורילמדו אפרי*•
קי ממטיכ [ אידונ 1אועו לכף זכיעלתלוע בעורת! סבשכיל*
לימוד! אינן אב לק יאמת איכן mmכתפ ^ ידומ קי עלעגלך י ׳'
5אל יתושי על העפלה כלל ונמגאו בעי ככסמע• במלים ומטפסי .
 1הג* כ אל יעסקוע׳חבעול בב? ה בזמן שהט »* אומלי'םציחג''י
!עממכי׳כי האחדיםיבעציה ג כ ; לח יאמרו אותן בלל מיהורד • י
; ^/רעו אומנתו יפ!צהל
^ ^ רקן/״מידיככמ^ מדר  50א ».
אל ימה'4בטל לימודו
רקשלא
"
ירטלבק־מן ה©  83שבעבע* ♦ -ז
י « לעול© .יקבע אדסחקוסלעפילעו ולא יפכהדאסלא■
' ״ לצור ןגדול וכליזחובע מקו־סיצעפלעו אלק׳ אבל ה©.
'עב ^ו בצומו־ פנס' אביהם עסה כ\
קיגעחקוסאחדלעפלענ
לכתיב אל המקו־כ אשד עמד  05וגומ׳וכיק שמלא עושהתעפין■'י
אבינו אשר עזרו יי בכצתלחמ& יינסאועו יעזרנללאיי; די י
במה שיקבע :ל?/ב  .מיוחד לי,מעלל בי Tip ,אלא גס "xf23
שקובעי בה גדין שיהיה מקומו קמתיו* דיע ללא יסב היוס באן1

אפילו!,מיהר לגאעולא המעין לחכירו ,עדשישיי® ,
עפלעויאיןעפלע! כשמעע ואסמכוה אקראהלמעכךעעזב
הארקועיקדיכלכמאה-ןא שמפני שתביריש ^זאר יחידי חבעיע.
לפיכך& .ס ( אזל הסעקוה לאכאמר־אלא י 0י;.ה!ה משמש שהיה תדיר
 0ס ותעבלבלע עפלעו וקנא•רג © לו זה שלא המתק עליו
משעעה שםפ \ הסעקוה הלא לשון עבר !היה משמע מבאדודי !
חיטסל! כקבס עפלעגגס ק -מדה כניד מדהילאפהמעיןלו¬
דע הראש אשד השעחןהססבבדס& ס’ אחעא! פעיסיאבצ
 .הכר! הרבה מאד י ולווקא -בבעי ככשמע שלה©,שהיו כשמע
ישעמלה בילד היא עתיד במקום בינוני כעקבכה יעשה אמב'
שדרך אד® לכחד' שש כשהוא יעלי ותתיך
הפחדמעכלבלע
שפימשז בכה היה ד ביל איובלעשלת ,שנן משמעות הכינוי■
עפלעושלחב &nכ «איפ  0ימילי pi .בשלט :.א ^ ע שהם
בעיר
בבל עבר ועתיד והלה כלומר עמיד הוא בן ק הלא עיר®?של י
סדן ג | בעפלעערביעי שמקפללין בלילה וגסשי שהפחד אב 3
ישעחוה נ׳ב בלופעפשח היה מפעחךסטוג© כבי הסעת! ' m
במסאין לתוש ' • ׳דסעעמירקילהמעק *§> ' במפובפלגובעוך
ונס פעיל יסעעלה :פג כי פ ן היא רגיל להסעת;?  /פס ! I tpp
העיר מפני שדרך העולם• פ0אד '0עולול יחילבעפילה בבסי
פ ׳׳;, .אץללעזילס יכנס אלס שיעלי בפעמים (יתעלל שנלשתור
ע־כלעומעבלנלע אפילו במס ! בפיר ■ »5 ( .ל-
־מייק ר ^ ו0ע« ך.
ע/וז! עפעתי*« מ 7היפ בש־פג לב היכנס לעטס שיעוד
כ וסימן ^ ^CV
■•׳, .״ י ודווקא עד שיפייסעפלעו שדרך ־■.
הגבירצהעפלל י! יכלהמעין אבי אם חבית מאריך בנקשופי ®$י פעתיס 7איימ ת' ׳מעמיס כי שממר פתח אמד ד עפתי©
(לא ישבי סמק' לפתה על רקוב ב כעמיס תפנישכרא׳שיסיב* י
ופעענופיס אין חייב להתעין לן ואס .זה האחד באכל *ה בסוף.
בה עלי( בממד (יהא ע/ומן לגאע בשעה זו מידכשינצימן( לעי
דפ שיעע ככת יוגל לשיים עפלעו פמהס ג״כ אין תכירו חייב
זה לא נאמרו לבליבאילן1א במקיחוע פאק מקום מיוחל לכל
להמתין לו תפיון שמאהשלא יוכל לסייס עחהס ונפרס 1מעתי{
אאליאמד סב;יה־ב' בימיה© אבלפע 5ז שכל אתד מפיו־ אע
להעפלל ס
&י איינלאיחילעא דאדעעא להבי נככש ללא איכפע
ליה אס
ישאל
W
wip/p
Äö.
יתידישאינו מפחד ואין עפלעי מתבצבלע:
 ' ojfמיוחד אגלהפתח אק בכן כאס מהכל'
מדפיס שאינו מסב פס אלא דיןקביסת ועבצע כה" מישאין
ע<
ההולך בדרן והגיע לעיר ( מגה ללין בה אם לפניו עד
יד'
מילין
יש
מקל
©
מקומן הממחדאכל הבעת איןמ לשבע שמלך לפתק מןה־עעש
פמעפללין
בעשרה
הטריחוהו חכמי
שכתבנו  .דימשאי /הטוס כמי שכתבכו אלא מט*  0אמראל
בתליך לילך עד לפס כדן שיתפלל בעשרה אבליאסישחקוס'
ישב© מלן לכעס מעט שמביט לחק ' זאימייטל לסין בעפלעו
לאחריו שמתפללק בעשרה אל הטריחוהו לחזור כדי לסעעל3
י
ולבי זה לאגאתלו דבלי©הלל; אלא פשביתלככסתעתוח לרה
ביאלאעדמילטעילא:
ח וישמי שאומר שמכל שכן שלא ישכים אד® לילך מעיר
שיח/פללק בה בעשרקיאסיס{
לכאלממחתפגובעוד
י « ז־וס גדול אפי״אס ימעין דע אחר שיתפללו והוא שלא יהאצר״י
■*•• ללכת יחידי אחר העפלה■" 1
יח
מיb׳  1) dכיעהמלרש -קמע שלומר כדש בי קדוש יוער
מקדזשעביעהפכפעומגוה מער להעכ 3ל מ משיתפלל
•בביעהככסע דכעיב א והביי ' שערי טין מכל מ& כמעיעקכ
ודקדקו !נ מ" מ אהב יי שעלי גיון אייחסים©השפיכה שינה פס
 onשערי גתן׳ישזבר מערמשעריידישל© תאמרו דלא בעיר
עג ן הכתוב מ ד כל א נא ה* ק קרא אמר הקפה אוהב אנישער^
החצוייכי׳כהלכה מכל בעי פנסיו' שאנישנכן-ש© לפיכך יתפלל
ג' כ  csמיהו □נ שם יעפלצבעשרה ולא ביחידי לפ׳׳עא׳׳׳כ מאי
רב! עיה לבית המדרש תביע הכנסת כמן דגס פס גריכין*י יש
 53רבועא דפב״ע׳הככפת י& עדל אדס להתפלל בייתהככסע
:ש״ש  ©sריבוי ע© משוס' לברוכי ע© הדרת מלך אבל בשיש לו
ביעהמדדשיקק עפרה יתפלל פס אף' 3 $שיש כיעהככסע
בעיר©י& הב רוב עס ו'ימ דאפי׳ביתידי ובלא עשרה © ב מתר'
להתפלל בבית המדרס הקבוע לו מבביעהכנס לאישבזקסיט

יה שאין ל; מק« סמי! קלל& כתפס דלתשד שלא יהאגלאהעלע
; 3משד לא חיישי׳דמ דלא מייפיק לסו© אמד מ  50ילמעעי©
הנאחרי® ומ< לת לכל אדם ל& בתכב״ה בכל מקי ס שייגע פהלי
סלה ממי/דעצתפצה ( אפיל; אגל הפעמ ( מה®אחל? לע?ל©
יכנס אדם נ(׳ < פ כשיכנס ארס ללהאל ימהר להתפלל היד
פשיככש אלא ישהה בדי הילק־ שיעור שגי פעת־״פדי שעעיש 5
עני! דעתו ! יתפלל במיג? יב כשיעפללתכן ככישתי׳ פתא«©
אין דעתו מיו& ב'?גלידילא מכל להתעלל מוינהדש לחוס לבל
הפירוש!©  ( :ו <ל סימןלק המין א ? ב
.
אב
גליך ליזהר שלא יהא לבר תגן ביכו יכין לקיר דכע־פ
ויסב קזקיה פניו לא הקיר וטעה ' שאס יש לפט! ד נד
 5ח! ןט בינן ובין הקיר הנ׳משתכל במתחשב ב? נחבסל כו 5כע3
ולא חשיב חגיגה  tkדבר גדילשגכה ^ ייממדאבל דנרקטן
אל תפיב העסק וכן דבר קבוע כגון איון .ועיבה אפי [( נדן'ה
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אעיצ! אד  0חןגן!י© לקחמיר;
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* 'כ אפימלניר ציורים בספרי© ( ועלס!מן נ*< סעיף) b
שמתפללים מהם שלא תתבטל הכוונה ♦ וא© יקרהלו (התפלל
כנגד בגד או כותל מצוייר יעלים עיניו אבל כנד^סשמצוייר
עליהם דברי תפלותאשור אפילו לישב עליהן בבת הב :שת :
עד אל יתפלל אדם בכד רבו שאראה שהוא שוה לרבו ואפי׳
אחורי רפו בתך ד ' אמות אפול דמימזיכמי כיוסראריא
•נראה כמשתתוה לרבו בתפלתו ועשאוהו אליה ח  /ולשני
*טעמי׳ אס הדחיק ממנו ד׳אמממתר דהוי במו רשי״אחלת:
; ו ע׳ל p *jsק ב ונע? שימןרע״נ « עץ ׳) j

הכ ותלמיד חבר מותר להתפלל אמורי רט טפי תוך' 7אמות
שאין זה מהרא כמן שהוא תלמיד .חבר וגס אין כיאה
כמשתחיה לו כיון שהוא לו תלמיד חבר ואס מתפלל לפני לבו
ואחוריו לרבו אפי חוץ לד ' אמיתאשור  &) .זה כמר מער )
ו?א שגס בזה פגי• בהדחקת ד ' אמות  :״יא דבל זהתל מיירי fk
למתפלל בימיי אבל בניבו' פכל א־׳יופב עלקמ ;מו המיוחד אץ
לחוש שסכל יודעים שמקום זה מיוחד לרב וזהלתלמי" ולית ביה
משו 'יוהרא או כחשתתו׳לווכן המנהג אפי יזלמן מקי׳התלמיד
לפני רבו אינו חושש וקובלהחמיר ואם יזדמן מקומו אחורי
רבו יזהר שירחיק ממכו כדישיוכללב? לפשוע ׳ג פסיעות
לאחוריו ד שמא יצטרך דלו לפסוע ג ' פסיעות לאחוריו בעוד
«הוא מתפלל ולא יוכל להפסיק ויצער אתרכו מינערן להמתין
עליו י ( Vwמיקק״נ מעיף ט' )
 11׳  .דק תפלה שוה לקיש בכל נקיות המקום וככל תך שאץ
קודין טק״ס אין מתפללין ושוק ג״כ בדין הרחק דהיינו

חדראדקקזומתבחלון8ץצללהתפלל& ס בלב ככד#Jj
.יבלבלוהו בצי המלץ אז שפיר טפי להתעללכחלון :
ש« אזור מחני 1ויכס ' ראשו
צא
• וצו ריס ^ פ -ס

כשעתפ ^ ח

א סכשיע מלךב  /בשמספרין בשנתו אין עומדין לעניו
באימה וביראה ובהכנעה כל כך כמו כשעזמלין לעניו
לבקש ממנויצרכיו' וכןהוא טכסיסו שלממ׳ה הב׳ה כי מלכת׳
דרקיע כעין מלכות דארעא לעינך כריך האד ' לעמוד יתעלה
שהוא כקשתצרכיו מ*ונו * ת באיירן וביראה זבהככעה יתר
ממה שהלא עימד כשעתקששהוא 'אינו אלא סיפור שבק(של
הק*בהותפלה היא בקשי ;צרכי( ולפי׳צריך האדם להכין בנדץ
בתפלה ללטש בגדים ייתר מבק׳ש לעז נא ' הכון לקראת  £סין
ישראל כלומר היק עצמך בבגדי נאיס יכן היי עי שין קדמיכיכו
1ל היי מתקשמין ענק כבגדים נאי© בשעת תעלה יואפי׳אם
אין לבי ריאה אתהעמ׳כגזן שקיק בטלית( על מתכת ו*כמה«
חמתכמ (למטה שמותר לקרות ק׳ש אפור להתפלל עד שיכם*
לבי (ועי ל «<' ע דסעיי?  ) '/מיהי בדיעבד אי שהיא אנוע
ואין לו במה יתכסה לכי הוהי־ל וכפה עמת( להתעלל יצא:
. 3יצריך אדס׳לאזור אזיל פשעת התפלה אפי'יש ל( אבכע
שאין לבג מאה את לעמה משו© הסן שזה היא המן
בשח גוראז־ ר במתלה נראה היא מלמד ייתל זרי? מכשהר בלא
מגילה אבל שאר ברמת מיתי לברן בלא מבירה מאתר שישול
מכבסים ואין לכו למאה אתהערייוt

ג רפסה אתראשי& זהודרן המעה דש למחית שלאליככש
ל3ה׳ בני־לד הראש וכ^ס שאשיר להיני׳אזכרה מעמ בראש
מגילה ; (<ע'לש* ' ק ':א 0ע<ף ö
ד 3נבעיםהקליפים מקש חשיבי'כישומהכחת י^ועלהרא«
חס יש
לאתש׳בכישדדהדניפא היא ואין הנין מבט ' אתעצ*י
עומד כתפלה והשתין תינוק בבית הכנסת
גז
אבל א© אחד מניח ידו לע לא שי הוי כיפוי:
מיס קרוגיס לו ישתוק עד שיביאו מים להטיל על המי
(« עלע^ ע׳דשעיןב* )
דגליםרק יזהר שלאישהה בשתיקה דע כדישיגמור ' אתכולה
* לא יעמיד אי® ב תפלה באפופדתוולא ברגלים מגולי 'אי
דא״כ יצטרך לחזורלראש כמו שכתבנו סימן פ? ה לפיכך אס
דלן אנשי המקים שלא יעמדו לפני הגלולים  hlכבתי רגלים;
לא יביאו לו חי® מהרה יהלך לפניור" אמיתאו לצדדיו או יצא
 %לרך החכמים י תלמידיהם מלא יתפללו אלא כשהם עשוע*
מלה ויתחיל ממקום שעסק ויגמור תפלתו ;
יפעתשלי ס יש להתקשט בבגדים נאים ויעמוד כמבעה
»יולה עסק מליח גצילויסקהמשחקכז'&פ(9'<.אשמל
לתכלה א כל געת?  Wלא ליו בהכנעה לבדו קר יחבק ידת
ירהיקע־ »( ד' ^גר ןלע׳לאס יג׳ק שעיף bפסק?יעליג ככוד-יוזלתך
שאסוריל< ללכמ  mpppכ<* 1תשובה הלא לבדי אלה צב' ה^קומו'
כעבד העומד לעניאדוצמ • («־* 'ל תיק''2מפעי ^ ל )

' זוס דבלי רניפו«ו 8ף קא״ת זל אבל נאמעכעעי צראטשאיפש ־"ירירי׳ז
זה  pbוי 5דפאפי תי ר גל*ם השותתיה תעגתו ניגי; התעלה מ*י רגלים
היונאיס נואתרס דכ& זם שותתים תעצמזאמש ה(א ז*ש ל< התפצלוע
לנעור חעליג; אפי" ננגליו המלוכלכים מן המי רגל« ם תטעמב! לא
נעגעתולה למלאכי השלת כמושא?לבביוצא כ! ה כפ -נ דיומא גני
צואה כמקווה ואיפה^ראיתשמזתר לקרות ק'יש עממס לאפתפהתויה
ליולאכ ^צר׳לעי׳כסצ ^ תיןמענמ ועל כלתו הוא מיק* לגמור ת?נלתו
*בגדיויהמלובלכיס אכייאס ירמיק ד׳אמות ולא ׳? רה לו הפרם עזרה
«נקיית יזמר גמלה שס מבכאן כמקים שהוא עימד שיש ג׳כ מירגלי©
על הארץ ממוך לו למיכךעגעב שישאל לעמוד במקומו ו׳נמיל תפלתו
בכא ן כמקים סהתתיל ^ פסיק וירחיק ד' אמות » אכל5שהמי רגלי<5
•גגאיס מחתדים סמוך לו  bwבקי■ ומהול םא אל יניא<■ל? «יס ייסרה
«ו־ 1ב שיעסיק וירתיק ד ' אמות ויגמול תפלת? ושם כגוף טשוריונמקום
' « הורוכקי"«שי שקר ככי^} ויגמול תיעלחי געקו  0טעא ו.תלוכלך מאקר׳ס
והוא מצאופקי ומנור'5ל
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א צריך ארס גס ק להכין מפו שיהא מוכן להתפלל בכווני>
והיאשצריך לבדוק נקכיי קילס התפלה שלא יטרד ב שע'
הל/פלה »ה ג*כ כלול בעשוק הטן לקראת אלהיך וגומר ועוד
כתיב שמיר רגליך באשר תלך אלביתהאלהיס שיש לדקמן
מאי קאמר אסדלל.שישמור רגליו .שלא ימן באבן מ׳נוכשילך
לביתהיולהים .בכל תקיס שילך כתי לכך פירשוהו פמור בקביך
בשעה שאתה עומד בתעלה לפניו (א' 0התפלל בנוף שחיכו
נקי בלובפעה שהוא צריך לנקביו תפלתי תועבה וצריך לחזור
ולהתעלל< סמשאי׳נו■ יכול לעמיד על עצמו שיטור היליך פרשה ' .
אכל אסיטללתמוד הל עצמו שימור הילוך פימה ינא בדיעבד
•וי שהו ' בדרך והוא םמ5ךלי(?1ןדראשאס מ א3מו^ ;יכלבלזהז
להסתלק מין תדרך אבל לכתחל׳לא יתבלל עדפיבדזקעצחז תחל׳יעה כל נקבתי;
עני המלק ולא מכל להתעלל גכמכ ' אס יובל
וצריך' שיסיר גס כימו וניעו וכל דבר הטורד( קודס
דדכידפסיקיהו3
ג ^ פן שקרוב הדבר לגמרי ה3א"ייבוא« עי :;.די
שיתפלל פי כל הפצרך לנקביו הרי גופוחשמןן וא«ול
;® עיי .טפי.להתפלל בדרך מלהתפלל במלין חחכס 06אץ ברוד
אפי בדברי תירה ג
6
 4פלא יפעיקוהז עוכרי דרכיםכצ!ד* וגס שאיעסי ל! לחנ
< « 61 § W
 rג

^נוש

חתכלת
ד העוסק בצרכי צינור כעוסק כתורה דמי פירוש לעניין
' לעמוד ממנו להתפלל בנס זו שמס ?.היא לו שעוסקפצדביי
דביר * (אי אות! דהיינו לענייןשאי] לו ל?.ש יק להתפלל כמו
שאין צדך לפסו׳מתלמוד תי׳להתפלל לחי שתורתו אמונש :
( וע׳לסימן ע ססעיף (' ושיק קו סעיף) ' 2

נ  6116 1r>p1M9 p3 0kהיה צרין לנקבי(כלל ( היטדל
להתפלל ובאמצע תפלתו נתעורר לו תאוה לצרכיו יעמיד
עצמו על שיגמור ולא יפסיק אס איפשר ול ואס בשעת ק׳ש
וברכותיה נתעורר לו תאוה לצרכיו בין לגדולים ביןלקטכלס
אס ירצה להרחיק ולהטיל מיס עושה ואס רצה קורא כדרכו
ובלבד שלא יתא וה על כך עד דאית ביה משוס כל תשקצו אכל
 :רצ • למין כנגד א׳י ודין הרוכב ונו ם' פע  5ם
אס־אתאוה עד שיש בו משוס בל תשקצו טוב ייתל שיפסיק
.
{ וע״ל מימן קגשע ^ ב >
י א ובקומו להתפלל אס הנא בת+ליק!יר נדו כנגד א*י שכת׳
כתיב
ד
לו
יש
אס
בתים
ד לאחר שבדק עצמו יפה ירחון ידיו
י ־ ׳ והתפללו חל יי׳ לרךארצ׳וייכדן ג* כ בלבו שיעמוד כעד
ארקן בכקיון כפי וגו' וא© אין לו צריך לחזור אתריה׳דע
ירושלים והמקדש וניתיקדשיהקד& יס:
; פרבה שהשד׳ מילין וה׳מכשהוא הולך בדרך והמיסצמצאיס"
כ היה עומל כתי ימין פניו ולבו כנגד ירו& לי׳והחקדש כן'
;ל: 3מ בדרך הליכת? אבל אס צדך לחזור לאחוריו למקום המים
3כ׳ והתעללו אלהעיר הזאת " .היה עומד בירושלים יכוין
'על-מילתזזר יותר ממיל אינו חוזר ולח■ שיש לו עוד שהית
פניו ולכי כנגד כהוקדשי הקדש?שכ׳וסתפלל ! Iהמקום הזיו
 :להחפלל אבלאס אין לדשהותומתירא שיעבור זמן התפלה הי?  imvאמוריהכפול׳מת/יל פני? כנגד הכפול׳ כמצ׳עימד
 ; .יכקה ידיו בצרור או בעפר או ככל מידי למכקי יסגי למדלא י במזרח נוחדר פניו למערב כמעדכ דק זיל פניולמזרחבצפון
כתיב אנ קה בכקמןזני׳אלאארחןש״מ רחיצה במים עדין הא
מחזיר פניו לדרים בדחסמתדר פירו לנע; ן נמצאו כלישראל
כינד כאן׳כפיםלושהזתכאן באיןלו שהות?
מכזוכיס לבס {אביהם פכפמיסוקכמכין הפשוקכמגדל לול
( ( Vלשימן ד ;שע ^ כבוכע)
>י \
צזאין בנד לתלפיות תלשהכל פוטן בו. J
©י
ק רחן ידיו שחרי׳ והסית דעתו נריביןכטיל ? לתפלה אס
וביתא ומי שאינו יכול נמק הלוחות יכוי} לכו לאביר
לו מיס אע״פ שאינו יודע להם פוס לכלך אבלאל יברך 3
שב׳ידס שנאמר והעפלנו אליי ' ואנו שמחזירין פכיכ1
'עליהם לתפלה אפי יש בסן לכלוך ( ועלסימןרל״ג « fjpכ׳)
למזרח אין כמנתופל לצד חקוסזליתתהשמש ממש כי אדרבה
ואס אין לו מים מזומנים מנקה בבל מידי דמכקיילדכתכתי:
המכד לעשות כן הוא ט :ע' גמור שזה הוא חוק המיני שמתפללי,
ו בשעה שאדם מתפלל וכן בשעה 8ע1צ2ק בתורה לא יגע
לצד זרימתהשמש ( ־הנתב !?שתחמתלפמש ועושין אולצה
במקומות המכ< סיס; שבאלס לפי; 5ש בהם מלמולי זיעה
 bkfnMלפי שאני משכין נתערבה Jsיד וכשנקדר פכיכג
וכן לא ייגע בצואת האזן והאין כי אס על ידי בגד וכן לא יקכך
■
למזרק כמניכו מתעללין כבגד אי ( ירושלס ובית המקדש  (.בית
כראשו־ואס כגע במקדמת אילו והוא עומד כפ*ך התפלה
קדשי הקדשים ודע שכל האונות האלו אפר אנו מעוזרי} בהן
דילובכקילןעפראונרורותאומקדךידמבכותלג
,
מלס הס כנגד מכרבית צפוט׳שלא* ואיכם מכוונים במערב׳
( /לגל היק 'ר מעיף כ יאונשימן ק ^דשעיף כ ' )
שלאיהמש ואריכות הימיים וסלילו׳ יוכיחו הז למי שיודע מבע
■ ונואל! עד החזה
ז אבל מקומות הממלי׳כגון פט! יזליעיותיו
בצורת הכדור לפיה ן Y0שעגב לנכון הנא כשכושי! ב׳יהשיזהר
לית-לן בה בי גי עתה שאין שס מלמולי זיעה:
שימשו הכיתלהתזריד שעופין שם הארון ושמתבללין ככנד!
ת המשתין נא יתפלל עד שישהה כליהילק־ ד ' אמות משוס
המקלחות וה 'ל כמתפלל בכנר הקילוח והמתפלל .שתהא נום? קצת לכד מזלחיתלממיתואז נעמוד ממון כנגד
ניצוצלת
אי וירו שלם זניח דחקדש וקדשי הקדשי׳ננסלא נתקה המיצים
לא ישתין עד שישהה כדי הילוך ד׳ אמות שכל שיעור הילוך ד׳
שיאתר? אנו מתפללין ככני השמש כמות,ס אלא שזה ציין פיו/
אמות תפלתו שמרה לו כפיו (לקושי מרחשן שכמתיה:
באיזה־אוק צעמידכה באל? הארצות יונפ״ם ליהפא היה כ׳5
ע .:וכן המקק לא יתפלל עד שישהא דאמות וכן המתפלל לא
ע* פ תמוצתצורתהכדורסאס כעמידצה באופן שבמס תקוע,,
ליי ימקעד ש־שההד׳אמותודמקא לרצונו אבל אס פזדמןלו
ניסן או תקיפתתשרי א 5סמוך להן בו׳ או  bימים כשתזרח
■מק ילקקכו מיד ולאישהכו בתיך פיו שמעכב תפלתו;
 .השמש בבקר ותכנס בחלון שבאמצע כותל המזרחי מן הכית
(וע׳לחימןצ! שזגיך נ׳)
הכנסת דכה לכינון כנגדה על הכותל המערבי מטה הכינין
י טוב ליתךצדקקוד תפלה דכחו ואני בצדק אחזה פניך
מן אמצע הכיתי! המערבי לנד דרוס לחנק מן האמצע באופן
שבכמו קצי סעה או שעה אחר הזריחה תגיעאל אמצע הכותל
ז 3ג סישהה מ^ט קורם  SSsrwוכן ר׳ס^'י
א ובג!או להתפלל ישהה שעה אחת קודם שיקום להתעלל
כדי שיזנדן ליו למקום וגם ישהה שעה אחתאחר התפלה
שלא תהא נראית עליו כעשד שממהר לצאתתמנה ;
לי ע״למימן ג'יס  0ך)
.
י
ב; ובעמדו להתפלל אל יעמול אלא מתוך כובד ראש כלומר
באימה והכנעה ולא יעמוד מתוך שחיקיקלותראש ודכא
בשלים ולא משן כעסשלא י וכל להתכוין אלא תתיך שמחה סל
דבלי תירק והס דברי תכחומין של תורה כ נין סמוך לגאולת
מצדים .אג החיך לתהלה לדוד שכתוב בה רצון יריאמעי &ס וגו׳
שומר יי׳ אתכל אזהביו וגו׳ וק מקראות הסדורות כתפלת
ערכית.כי לא יטושיי ' אתעמו וכיוצא בהן ;
י אין פנמלין  .להתפלל מתיך דין ולא מתיך.הלב ? שאיכה
פסוקה ' שלא יהא לבו טרוד כה אלא משך הלכה פסוקיו
צליפה כיון שזה־ כמי כמו מתיך שמחה שהתורה פסוק,׳
' ^ תחעו דנתוב פקודי יי׳ ישרים משמחילב ; ■

ייח
ג׳הכזו לדאי היא עיאלת ממס באילו הארצות נגד ירושלים
וביה לפי תמונתהכדור אבל אס נעמידנה כאופן שכשתזרח
?חמה ב ימים הכ*ל כחלון המזרחי ויכה טצק השמש ככותל
התערבו תמש כנגד ט1
מזרת

נסעשר! כ« 5ל נכי נהמה יעימד  p13hכיין דיךמ׳לן ר 1נפ
במהלך,דתי:

ההיה משב בספינהא1כעגלה א eיכול לקלס (לעמודבמקו׳
.הכריעיתוהפסיעז׳יקיס (יעמיד כדי שיהא בולע מעומד
ופוסע ג ' פסיעו׳ואס אי אפשר לעמוד מפנישמתמעעי 'לכאן
(לכאךסכיכמקימו יתפלל אע ' פ פלא יכרע ולא יפסעהשלש
לסיעת תקמדוכב פ  /בהמה שיפסיע הפסיע( ׳ עס הנהמק
 ..כמושכתכתי}
נ  -ח 5לה מתפלל אפי׳ש 5ככ על נד3והוא' שיכיל למין דעתו:
 ■ 1מישהי( לו גייס מכאן ומכאן נמתי-יד׳שמא יפסיקתפלת(
א( יפסיד אקח( ישב במקומו ויתפלל לפי שלא תהא דעתו
#יושבתעלי( כשילך ממקומו־ואע׳ע כנריך לעשת נ׳ פשיעת
כסיף התפלה יסב ומתפלל ומרע:
פ יש ליזהר שלא יסמין.על סוסדבר .אל על עצמו 1לא על
חביח כשעה שמתעלל לתפלה נדכה עמידה ( :צמו
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עמה סמיכ אינה פתילה* מי שהוכרח להתפלל ממשבכשמכל
.׳אח ' נ לחזויולהתפלל מעימד צריך לחזיר ולהתפללמע5מד
אע ' פ שאיממגס ן>  mmכה שוס לכר5
צח
א

MCtLQ

מיד כעת הזריחה זהו ממש כנגד מזרת וזהו חק המיני׳לעשת
קואס היינו עושק ק היינו מחקים אתהמיכיכלומר מחזיקין
לכליהם וחוקס נגס .איןמשתתוי' כ נד ירושליםזוב*ה רק כנדס
לפיכך לא נעמוד הכ״ה באופן זה* • ואס כעמידנה באופן
סבעתהזריחה בימים הנ׳ל תכה השמש בסתל המערבי נוטה
לנד נפון אע/שגס בב"ה כזו אינו מחקה המינים מ' מ אינה
בתיקיכלפי פסיק והתפללו ער דרך ארג© ער שזו איכה טטה
לאלירושלהולא לכיתקדשי הקדשים אד לכה היא פונה פניה
מהם לפי תמונה ז( והיא התמיכה הג׳ אשר טירתו ♦.ואע׳יג
האקזל הר( נה להחכיס ידריס להעשיר ינפין יזהר לשלם שמ׳ח
ינדד רב פטו לגד א) נירישליס וכ׳ה ובית קדשי הקדשים י
דהא והתפללו דרך ארנס כתיב ולפי התמוכה הרחשונל אשר
גיירתי יכא הכל על כמן לפי תמזכהכדור כיישוב העולם נ׳יל:
ד היהל 5כב על הכהמה אין צריך לירד(להתפלל אפי׳ יש לו
ימ שתופס את בהמתו מעני שאם יאחר דרכו לא תהא
■ למין בתפלתו אלא מתפלל דרך
לפת( מיושבתעליו (אל מכל

ר 5בכ כמהלך דמי ( אס היה בספינה או -ע״נקרון אם י סל
■ אם היה הולך
לעמוד עומד ואס לאו יושב במקומו ימתפללוכן
ברגליו ( מתפלל דרך הילכו יאף אס תיק פט; כנגדירושלי ם
ואיי' שלא במקום הסככה יכ אם יעמוד (י תפלל יקשה כעיט!
תימור דרכווימרדלבו ולא מכל למין והפל לפי הדרך  .ולפי
?מקו ( ®.ליפי יראתו ויישיכ דפק ויש מהמי<ין' $עמול ’ באמת.
?ראגי׳לחוש לדכריה׳אס הוא שלא כמקוס סכנה לפי המחמיא

פינ׳יקפעיףד׳ועילפי׳קמאמשףא ' ( ועמיד׳שיש

jys

איכריוכי ^

וכור

עתתפרח

וכשעומד בתפל׳ בדיךישיכ 5ין לגלי( זה אגל זה ככמזן כ \ך
איכס אלא א' כדי להדמות למלאכי׳ 7כתיכ כהו(רגליה©

רגל ישלה נל( מר מליהס נדאין שמק וישרים גמפמכין זה כנגד
זה כאל! אינם אלאאחד  ■.והטעם לפי סכיק שעומד לדברעס
השכינה כריך לסלק כלמח זמתהטף « לט ( לדעת כאל( הגא
מלאך משרתושד אפש׳ליילוע טעם ת׳ לפי מ כשעומד כן אינן
ע 3מד בחזקה על'רגלי( יזה מזרה שעומד כאימ׳דראהוכהככע'
לפט כלל־אאת <( :ג<ד .ע אשיז;צ רמו 996תלקממנן סע:ןעט
זי 1ננ למין יגלמ גס
ל3רזק ולצלי 3שינ ש/ס  ppמגלעלי יי' )
בשעה שאומרקדושה? נס הניעור ,שהלי הוא אומר כקדש כדם
שמקדישי׳ אות« כשמי מרוס״ס ונמחס הרי המלאכי מקדי*$
אות כן כרגלישרה » «( :לה« להעךמית לסטנגל־הימלע (אין
נזסמשסימזראוה7ין«ו < אלא ממישיש").
כ ( בדן פיכיף ראשו מעט©יהי( עיני! למסה לאר׳ן דחשוב
כאיל( עומדבביתהמקדש  .שג כי■יהיר  .פיני (לביש©
כל הימים יאנומתפללי־ן כנגד פית המקדש ולבך טייךשיתן
עיניולמעה כנגדי?כתשב׳כאילואט שמדין כי זמתפללין 5אף
<פ שאמרנו למעל׳שנליכיןלעש( תפ(5כ(׳כב״ה כדישיסתכל
לשמים ויהא לבו נכנע אין רצוטבו לומר סיפתכללשמים כל
זמן שיתפלל רק כתי; 'ה כשמתחיל להתפלל יסתכל למפלט
לשמים ( יכניע לבו ואק׳ב יק עיניו למעהמשיםזהי( עיניי
(לכי סס וגו׳ 3תמ יטון בלבו למעלה שט נשא לבכיכו Iכפים
 11כשמים מנכך יתקיימו כלהפסיקי׳♦ ( מגיל סימןנ/סעייד' )
ג (אל יניח ידי! על תלנין מפני שהוא דרך גאמכן לא יטח«

על ס « למ שזהו דרןגשות הרוח i

.־

■
י

6 7 .א מניח ידיו על לב« כעלת־־טהימביתיעלהשישי' שגאיפן■
זה עימד כעבד בפני לסבאימה ( ביראה ( בפחד ( טעם
היחטתעלהשמא 5ית(ל £איפכא׳ כתב־הב* 'שה׳א .רמזלינד
הרע שיהא נכנע ליפיטוב ^ כיסא נרמז בשמאליידכתיב
נאתהצעוט אלתיק מעליכם י ( וע ל פק יל העיף יc
מיה? כמקומיתשעושקההכנעה כעמידה׳צפני ה& דסבאסן ־
אקל יפיל הנאלעשו ג כ במותן ל/יפןשכזהגין במקומו להתמת
!>r,
11^ IV

הליגותnSsn
צו

צח

שסל
כשהוא מתפלל״לא יאתח בידו תפילין

ולא

ספר מכתבי

א
הקיש מבכי שלבו עליה׳שלא יפלו ( יתבזו דמרד יתתנטל
כי ונעו  .ולא קערה חלאה שלא ישפיך ממכה ולא מעלתשלא
יתפזרו ולא מכין שמתיר' שעא -יפזל ( יתקע כרגליו וככר שאם
.ייפול יהיה כמאסומי*  pיטיל יתתכמל כמכת( ;
ב ■ לולב בזמכל מותר לא/חזו ביר! כי!ן שנטילת! קיא מרן
( וע״לשימן
מצ5ה מכיב עליו (איבו •.כמרד בשבילו •
<jל׳כהשיטך&ך ) אבל תפילין אין אתחתו בילו ממה• וכן
כתביקדש (? !5להו למשא וממרידק אבל מומר לאתלז מחזור או
תפלותכידל כשעה שחתפלל ומתפלל .מיעכס שכיון שאינו
א! חזס אלא כדי להתעלל בדיוק חי) לבו טרוד עליו ודווקא
שלקחם ביר? חוד©•שהתחיל להתפצל■אב ל אס לאי היו בידו
קודס שהתחיל להתפלל לא יחזור אתריהם בתפלה ליטלס כידו
■ ממקד שק׳־א מוכן לכך • אל
מעט שמטריד אא’ ב היו במק! סי
יבשקאדס בכמהק?ונ ס בביתהבכסתכלי לקטע בלט שאין
אהבה כאהבת המקום ב ה ואהבת ככת אינו כחשבת כלום
■ בעקידתיגחק:
כנגד אהבת? כמו שעשה אברהסע ה

צו

ש

^

ה ם»* iS׳

צהקול^

nיסעיפ0:

איפוזק

ולא יגהק ולא יפהק בשעה שמתפלל שאין זה דרך כטל
,א
בעיחלו לפט שיט אדשיגהק או יפהק ק׳ו לפצי 5ית ואס
ו לעשותן מידךאוכיש •גיח יד! על פיוש יא תרח פתיחתו :
צ (אשור ל? לריק נשפה שמתפלל ( אם חי אפשר ל? שלא לרוק
מוט' סירוק ויהיה טפו כקי מש־תפללוהוא טרודבקופר •
( כי בי!ןשא'פ!« r&!Jל לך גא! ס !עמל
.יוק מן הרקיקr
לרוק כלי®יכ;« ןלגרו כדא<י ? טלשימן 3חיש־מן כ־ נ נמיףש וש'
■יא .
נ פ־גיף־יג נזדמן topשפ׳יך |?« ׳מןשיי*» .ף
אלא שיבליענו בהם« ע פלא יהא נראה ( אס הוא אישטטש
(אינו יכול^הבליעו בכסוי » מפני אפמטשיתג ואס יכליעכו
«ןטרידנו טכ חדקכ! לאח ריו לאס לת מכל לזויקז לאחוריו
יזרקכ! לנד מחל! !לא לימינו לתללק לה ככרלסש לפריו מאשור:
ואת  /דגניג"פשי׳?!ת דל^קר סדכל?זאי!רן ^יחליק מתרכגלד
לשמאל! יופנישטאימיןלשב« « שמג לופיילשימ ^דלקה!ן& ימן קי/
?0גיף א'  >i»j.bps tpv ’tfcבינתסכפיעיתה־א כנגד השכיכה על
כלתך כ« גט  favליחגלה תעשיה שמעולם לא ירדה משכינהליואש
מעשירס לעיכך צייר למת ננ!ד לשמאלו שהיא יידן סשבי־פה הכא
ד־&תמכה ל ארן ואין ? שכינהלמעה «?גשרה לפיכך
 fjjהלקי^׳ ^
יולק! כב?ד ליידןf
ג אס כבה עוקצ׳תז ימשמש כבנדיי ליסירה שלא תתבטל
 כרכתי אבל לא יס ^ה בידו אפילו היא כמקים שחיןמלמולי זיעה ממכי שהוא לואיס זגכאיהוא אפיל! אס יראכה
אדכוקיו כשעומד לפני כירא(’ יתודמחא בשעת התפלה אבל
שלא כשעת התפלה יכול ליעלה בידו( לזורקה כבית הכנסתJ
( ו < לפי«} ת «0גיף יע )
ד אס כשמס טליתו ממקומו יטללמשמש כ 5להחזיר! אכל
אם כפל טלו אינו יכיל לחדר ולהתמעך בו דלכישתו
פוי הפפק נדזל בתפלה ( אס זר אבל ל קקן קצת הלא יפ!ל לא
הי הפסקה ( < « ל סיין <שיניךע*! )
פ קכזשאמשאו עלכתיפמ והגיע זיון תפלה פחיתמד'
קטןשאינן כבדין ! איכס מטרידיןאזתרחפסילן לאחוריו
ומתפלל '7קבין מגיחן לע גבי קרקע ומיעגלל תפסי שהם
ככדין ומטרידים אנתה

א :מחשב ק* כיצד המתפלל גייר שימין !! ב? שנאמר
לכס תקשיב אזציך פי׳סיטין פ־־׳המטתשמוכי׳כספתת,
דחטככאיל!® כיבה ככנדוומדמתעיפ.
(' ן <לעימןה )
שב' שדתייי־׳לפיגדרתמידלעיר הכמכה דחירכל המקשטת
#ל
הטזרדות אי;ת\ יגלכתשאר מתשבתי וכמתחכה בתת;
דחשזכ יכ איל( הי* עדב' צפכימלך 09ר ולס שהיוסכאןד׳־תר
בקבר היה מפדל דכריי ומטין בהם יפה לכל ימיל ק*( לפ׳2י' .
חמי ה• ' הק/ה סנרין לבנין אן> »; חסכת! כיי לכטו המח&*ב
כדי־טרוכלהמח& טתטא חיקרוקמיו ׳עושיןס&ידי «■ ( אנמי
מעפה #0חמפמדדק (" בזזכיןכתבנתס־עדסהיו •יוגיעין
להתפשענת סגפמ 5תולהתגברותרוח ה& כליתעדשהיו ממעי
קר 5ב למעלת הכבי .אה 1אס תנא ל; מחשבה חתית במין ..
התפלה ישתזקעד שתתבטל המחשבה ( צריך שיחשלב בדבלים.
הלבוחטזטסאיתיילאכמ שבשמים 5לאיתב 1ב
המכטפי©
ברברים סיש בהם קליתראש וק ^ ה0׳?;תיל להתפלל יה « ג
בלממות האל ' יתזישפליתהי :דס לידע כמה גליך ' הכנעה
,גדולה לפניי יתוישיל מלט כל תענוגי האדם:
כ ולא יתפלל כמקוס שיש דבר •שמפעל כמבתיילא ע&הע
המבטלת כמנתווא^ כיעכשמ בעובותיגו  .מפכילוב
,הטרד! ת א ין אנו מבוז כיס פל כ ך כתפלה < מ יזהר -אדס בכל
מהישאיפפר -כדי לפתי כזמתז;
ג ויתפלל לרן תי־טייה כרש התבקש בפתה ( בכיותושלא
תראה פלח כמ8זי ! מבקש ליפטר מחכה ואחר שיעשה כל
זה מ וכסח לי שתתקבל תפלתו:
ד ־ שהתפל׳היא במקום הקרב ן לכתי ובשלמה פריס 0פתימ
וכתיב ויעבד! בכצצבבעס !יכ' יש עבודה■ ... .. . . .
'איזן עבדה ס י* "■ 1יי ימ אזחל ין תבלה ולכך כריךליזהר
a
גרב ביהחע ^ כהאחרת
שתהא ל( נמת הקר לן בטז!
5י• כמ? שפוסלת מיו& בה.ךט  0 #גן סמלת כתפלה ועלמה
אותקפימל לא יינק לפניו 'ית * תר ן שתה״ו התפל* מעומד
דו־מיא 7על 7!.הליריד בלמע  1ד לשר  pißציי ן קביעות מקום
כמלהקיפכ! ק 5 .י ל י חד קטע■מקומו לב מיטתן ( מלון דמיו
ושלא יהקדבר ביכו לקיר
( ! על0ימן ׳צ סעי יי! ,כ">- $
וכיכר לקרקע דוגמת הקרבן שחגיגה פוסלת בינו ילבין הכלי
וביט ללגפהוזהו אסחכתאלמה שאמרנו למעלה® ימן נ' בלא
יעמוד על נכי כלי אפילו הגא כקו ת מג" טעמיה דגבי קרבן
■ ג׳לפחות מג'» וראוי ־הוא שיהיו לןמלבושי' גאי 6
אין חילוק בק
מיוהליס לתפלה כמן בגלי כהוגה אלא שאין כל אדסיכול
לבזבז לע זה* ( ועלמיתצ״ <סע« ןו' ) ׳ ( יז/ט 5בה 5א
שיהיו ול מסגסיס מיוחדים לתפלה משוס נקמת ואחרשיעשה
&&
כל זה לדוגמתהקלק עולה לריח כיחיח למקים שהקרבןM9
והמלאך עושה אותה פתר לקיט :
ק ואע׳ע שעשה כל זה ח 'מ אל יחשוב ראוי הוא שימשת
הק׳כה אתבקשתי ביון שכוונתי בתפלה גי אדרבה בזה
הוא מזכיר מנותיו שמדתהלין מקטרגת ומפשפשת במעשיו
ואזמר לכש^ע הוא רינה שמתקבל תפלתו ב שגיל זכיותיו והרי
הוא עשה בטחת פן וכך ביו© פל(3י ובי?© פלוני ועי כן
נדחית תפלתו  tkיימשוכ שיעשה הקפה בקשת* בחשדו ויאמר
בלבו מי אני דל וכמה בא לבקש־ מאת מלך מלט המלט©
הק״בה אס אל מלוב חסדיו שמתכהגכה© עם כליותיו;
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שתה  pכדי מיעית אל יתפלל

דע

שירגיש בעצמו ורעי

■ *יו?

חי
דבושהתב^ת ..האמת ת*!
*מואסהתפלל קודם לכן תפלת( תפלה5א פ שתה מהר אה
הוא יבול לדבר לעני המלך והתפלל תפלתו־י״תפלה ואס אינו
יכול לדבר לפט המלך אבי אס התפלל תפלת( תועב ,וכשיסיר
יינו מעליו כריך למזור (להתפלל אפילו אס עבר זמן המבלה
משלס אות כתפלה שאחריה כדין שוע ולא חשביכןליה במזיד
©אין לי תזלומין כדבעי למימר לקמן סימןקת יל פועה הוא
נעצמו הוא היה סובר שיוכל לדבר אלא שייכו המשיב! ודומה
לאונס ושוע בתפלתו והוא שהתחיל בשתייה קידס שהניע לזמן
תפלה אבל התחיל לאתר שהגיע זמן תפלה או אפ* י בומוךלה
( ; <ילסילו /לל/חעיף) 's
מזימהוה ואין להתשלימי׳ן •
ודין ק׳ש יש להחמי׳כדין תפלה ויש מקילין דשאכי תפלה שהיא..
נקשת צרכיו מן המלך וצריכה להיות יוחד בישוב הדע׳ובאיח׳

?שתייבמג שיתבא״בחקומו בע״ה וא
( וע״ל שיק קנ1מעיף ל) ,
כ הלך דרך מילאו שישן שינה בל שהו׳מפיגין את היין ומותר
להתפלל מיד וה* ח כשלא שתה |א רביעית אכל אט שתה
י? תר  0bששינה משכרת? ודרך טורדת? זה',מ במהלך כרגלי(
אבל רכוב ?דאי דרך מפיגה היין:
ג וכל חי שהוא שתי ואינו שיכור סני .ליה לפי מהשמרגיש
׳ בעצמו שיפיג יינו י ומטת זה אין אנו נזקרין ביינותשלנו
שמתפללין אע״פששלע רכיעידותמעט שאנו יודעין ומרגישי
כהן שאיצס חזקים(  0bאס מתפללין מתך סדור התעלס שאין
חוששין לשכרות מעט* יין ופ^ כל א ,לשת ^ תר^ תואס שתה כדי
רכמדתאסול■להתפלל תפלת שכול תועבתפלתשתוי תפלס ;
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זכו $

הפלת ה  3דקיס צרין* לסדר
p׳
.. .
א תפלה■ של מועדות ושל ראשי חדשים אין אקס רגיל בהן
מעט שאינו מתפלל א? סת תדיר אצה מפרקים
כל ןכ
לפרקים לפיכן צריך להסדיר אותס קידם שיתפלל כדי שתהא

מקוד© דהא מאה מה שמתפלל וק נוהגין

*V

ת וכור

אזטו י׳ןיינר להגביה ק? לו יתר והכי
עצמו אבל בצימר אסורלאתילמסרד כבור וכן אס משמיע
קולו בביי/י כשתתפלל כדי שילמדו ממכו בכי כית? התפלה
ואם הוא מולהואיינו
מותר ( ( יעל סי' תק עבשיניך ע )
יכול להרים קולו עד שהפילו להשמיע לאזביי אינו יבול מחמת,
׳ חוליו או מחמת דבל אחר מהרהר בלבו וליו שנאמרו בלבבב'
כ
על משכבכם (גו' : ,
ג בר*ה דב כוהגין להשמיע קולס בתפלה יותרמש א ר ימות
 .הפצה והמע לפי פהס ימי תשיב ,מגביהין קולטכדי למין
יותר ולא חיי שיכן שיטעו זה אתי זה בתפלתו דאיילי דחביבא
עלייה! התפלה יותר בפתהתשובה פל א' ממן לכי על תעלת
יעצמו ולא ישמע למהשיאמ' חבירו ואין קולו סל תכירו תטעה?

עוברי עביר  ,שאטוידויי? שלט שהכל מתודין ( ידוי אחד בטוב
 .כחוטא ואין כאן מפת:
ד ויכול 6לס להתפלל בכל לשון מרצה וה*מ בציבור אכל
J־ ביחיד לא יתפלל  fiבלשון הקדש וטעמא שתפילת צימר
י נפטהק בהכיהן־ק
*ת יודע מתשבותאדס והבלגלוי ( ידוע לפניו כל מהשיתפלל(
ומקבל תפלתס אבלי תפלת יחיד צריכה מציץ שמ אס יש מלאן
מליקזג?( ,מלאכי השרתהמליצי ס איכס מקקין י1א ללשון הקדש
מפני שאיגן מכירין& א לשון הקדש ושאר לשמות אינסימביכים
? איך ימלינו כעד? ויא הא דאמריכן יחיד לא יתפלל תצאכלשון
הקדש דווקא כששואל צרכיו כנין שמתעצל על חולה או עלש‘ ס
•בער פיתל? בבית? שעל אותנו תפלה צליןלמליץ ?אין מלאכי
מפטשאעם
השרת כזקקין לו כשאינו תתפלל ׳בלשון הקדש
מכירי׳אותו אבל כשמתפלל תפלה הקבועה לציבור אינו צריך
למליץ אפי' כשמתפלל איתה כיחיד ויכיל לאומרה בבללשון
אפי ,ביחיד כי האל*ית בעצתו מכין איתה ומקבל תפלתו ויא
דאפי ,כששואל צרכיו ואפי ,ביחיד יכול לשאול בכל לשון חוץ

אותו ועבטשסצשד[הזה מגינה בעיכיהס אינם מליצים כעד?
.
כשמתפללבו ::׳

ק■ בנגד'  S^anaiובו'ה
■ המתעלל צריך שיכין בכל הברכות
א כבל אמרכו פעמים
ואס אינו יכול לכוין כבולן לפחותיבוין באמת ואס לא
א  ,אסור ליבב בתוך ר' אמותשל המתפלל בין מלפניו בין
ביון באמת אע׳ע שכיון ככל השאר יחזור (יתפלל והאידכא
מן הצדדין מפט_שכרא ,ט!ו חגיי? מקבל עליו עול מלסת
אין חוזרין בשביל חסרון כוונה שאן> בחזרה קלוב הוא שלא
שמיס והוא אינו מקבל • ( ועל >taס׳ה '$> paוסי ק״ט סבי%
יכוין א* כ למה יחזור צריך האדס שירגיל עצמו שיכדן לפחות
וסי קכ |  ? ) ,Mrpדבר זה נלמד ג* פ מפסי« ך ,של חכה שאמר,
בחתימה סל כל ברכה וברכה שיש כהן ק׳יג תיבות כמו פיש
לעלי הכהן אטיהאשה הכנכתעמכה בזה מדאמרה עמבה
בתפלת חבהוין*ג פעמים לב בחומש לומלן סנריך בהן כוונת
משמע שהוא תה נצב במיתה כשיסתפללה ואקזלמפט שהיה
הלבל אלולכמה הלכיתאנו למדין בדיני תפלה מן הפסיקי©
יושב בת? ךד ,אמ5תש־:ה שהוא ברשותו יזה? נקרא המפה bi
שאנו חוצאין כתפלה שלחנה מפני שכולן ברוח הקדש נאמר?
ובודאי דיכא הבי הוא במו שעשת חצה בתפלת בן מוטל עלינו הוצרך י לעמוד .ולהיות צצביעל ?נמל? פל זק שהתפללה אבל
קוץ לד׳אמות .הד חוץ לרמתה ומותי־ ציסב בד׳'א כשהוא משב
( * *( תכתיב וחנה היא מדברתע! לבה רק שעת־־ה נעות:
בטל אבל כשהוא יושב ' ועושק בין בעטתי תפלות או■■ דברי
(? על שימן b
 3מבאן למתמלל שלא יתפלל בלבו לבד •
) לא שצרך שיחתוך הדבט״בשפתיו*׳ ■ פיר ושבח או אפי ,עושק בע .',איזה? מקומן שאומר יס בבל מס ׳
«תיף ד וקי »' ב<8ניף ג
אי אפי בשאר דברי תירה אע' פ שאינו מענייני התפלהשבבל
וקולה אל ישמע מכאן «,לא ישמיע קולו במפלת? וכ 1ה«שמיע
מס אפ׳המותר ליפב אפי בתיךיד• אימת שאינו כרא ,כ&ו אינו
קולו בתפלתו ה? מקטני אחיה שמראה  <bהקב׳ה כי  .יכול אין
מקבל עול מלצזתשמי® כיון שעוסק בתירתהשי .הטה לעשוק
שומע תפלה בלחש אבל  rbצריך להשמיעל £זכמ■ שאז .יוכל
( ועולדביקלחישתרח?&ןי*כ!יגו'
(להגותכה■ י ^עולילה :
לכרןיותר ואסאינו יכול לבוין עד שיגביה קול? מתר מ? שמעת
 .את? ■
־ •

<15ימ מפסיק מתלמוד למלה למעלת כמ< שיתבאר לעילסימן ק'« סעיף
כ׳ןע׳לסייג סעיף ד (בסימן עט העיף ן לקבל קענפק3תמ־מ
כמתפלל למי ועדיף מע*?ן A .ויש חי שחומר דה «1מן הנד אבל
כנגדו לפניו אפי כמלא עיניו אסור ואש עזסקכק׳ש מכבי
שנלאה במשל/חוהלו♦ ( וונ״לסימן כ סעיף כד )
המתפללקלוש(אינו יכול נעמוד כ״כ עד
כ ואס היושב בנד
שיגמור תביר! תפלת? עתר לו לישברהא קולשעו מוכית
י עליו שמפני כךיושב 2
1 3אס היושב יפבכבר ועמד זה בצד? איני צרי לקו©שהרי
זה באכגבול? ואע*פ לכתך' גבי הסהנעלי הכהן משבלע
מזוזת היכל יי' משמע שהוא ישב ככרוהרי* ׳היא באה בגבולו
■ והקושיא שככראזל יושב ישב
ואפילו הכיהוצרךלקו© אין
כתיב מלחישאיתי הייה מיג! אותרכהן גלול וא׳ב אין יושב
לשון ישיכה אלא לשק הושבה שהושיבו איתי' לכלותיי  .מילי
ניסהו (  Vפ דקרא? פלי הכהן ישב כלמ׳זעלי כתימהלצ׳ג ועל
מזוזת היכל יי' מילתא כאצפי כפשיההוא כל׳ימאה׳יא עומד על
מזמתהיכליי' אכל חס היה יושב5א איה נירין לקום?  « Vמלת
חסידותהוא .שיקום חפי בכה׳גשלא יהא נלאהשאינו ריצה
לקבל של מלכותשמ־ס אףע  /שמביר? עפה שאצ כהוגן שבא
בגבולו:
יד

אסור לעכור כנגדהמתעללי© כתיך ארבע אמותודווקא
לפניהםשלא יפסיק פיכה לכותל אכל בנידיהם מוער
לעבור ולעמוד:

אסהיה אמד מתפלל אמרת והואהשלי© תפליג? י קולס
ןי
סהשלי© איתן שמתפלל אתריו אפוד לפשע ג' יבסיעית
עדשיגמוראיותושאתרי! את תפלתו שאס יפתיע תיך תפלת
אותושאתרי!הרי" הוא כעובי כנגד המתעלל דש לדקדק בזה
אפיא© האמרק התחיל .להתפלל אקדיי מאתרשכברהתתיל♦,
( ' ועל מיק■צ סעיף כ') p

 !3שגזרסגח 1Sתה$ 3M־ט 1ש r1S0ns
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וכיי 4.ס *3 <$ם
א היל גממד 3תפלל דצא יוממ רות מלמטה ממתין  -על
שיכלה היית וח< וי ומתפלל נ (« ע ל ביי■ן<s׳  « yע< ףע ׳)
כבקש לנאת ממנו רוח מלמטה וכצט -ר הרכה ואינו
יכול להעמיד עצמו הולך לאחוריו ד אחות כדג להרחיק
׳
י"
מן השפיכה שעומדת כנגדו!

כ־ישמתפללבציבור למה ליה ביזויובי־ו©צד(5סא  .י ! ך ממקי '#
שהציבירימישו■ שאין מעל כלן בעי,ת לפכיהקבה וכברSfr
¬י
נ־דיל כבוד היכריותשלותה אעיל! לא מעשה שבבירה
ןל ? דברזה© הוא דרבנן לפיכך
 /ועלסימן׳ינ,סעיףג׳ )
■ אס לא יובל להעמיל
אין כדין להרחיק ממקומו1א מוני' הילת
עצמו לגס רבקסעולמיס כ? ' אין  TVלימד שאין כאן כ כ
& למ לקמחרק
בושת וכלימה כיון שאין הבדיותמרגישק בם׳י
עד שיכלה קרייתוחתר ומתפלל וכן גולגץנדמקא בשצא יוכל י
[?עמיל עצחנאבל אס■־לכל להעמיד עט« יאצס ויעמיד עצמו
לכ מה שיכול עד,גמר*שמפלה ; אין כאן מפלס כלתי &קצז אלא
בשמעמיל עצמו לקטכיס א< לגלזדס אכל להעחה בעלמא אין-
( * עלע<מן  #כ עשן א' ע >
( וב ממום כל תזקצו :
ג קממעעפ בתפלתו למעה שימן רעצ 1שבראה כאיל; כדת'
«השכיבה סמימדה צי שירתקממנה* למעלה שי יפה ?1׳
׳סצשהשעיגדןלו כחמ רמז .למטה פהעימוש של מעלה הוא כוח■ י
'%
[ 5לאלם כן ענשלן לו גפמלית [ מעלה
ri

א [א יפסיק בתפלת? שנראה כמזלזל בכבודו * מ שמפסיק
כשאלת * רכמממכו לעמוק בדצד' אחר וככר י אמלט
שהתעלה שהיא בקשתצרביו צריכה להמתמתר כאימה וכילא'
מקש שאיכה1א שכת? אש מלך  kippשואל בשלומואל  .ישיב«
ודווקא מלןישר& אבלמלן אומות העולם פוסק ומשיב לזשלמו
מפני הסככה אס אי איפפר לו להצר אכל א© אפשר לו לקצר
וכעניין זה חכל לפייס קילס שיגיע אליו ייקצר לאס איפשר21
[ינצל עמיו במה שיטה מן הדרך יטה ללא יעסיק בדיבור
להשיב פלוס  kV* I :סימן  •fßסעיף> %
 Pהיה מתפלל בלדך ובאה קהמה איו קלון בבגדו יטה מן
קי ץאבל בעפק המר אק ל« לצאת ממקומ;2י
הדרך ולא פי 0
עזשיגמ? ריתפ 5ות ובתחכוניס שאתר תפלתו כ גא כאל יק ככול
מי 8יכול לצאתממקומויא ס צריך לפן' ■ :
וכאל
 ? 3אפינו נתש 1רכ ךל לע עקב? לא י׳פסייק לדבר פגר ל?דת
לאתר ש״שיירנה אכלללכת׳ ממקומו לוענע לוליו כ,»7שיעל!,
היקש מרגליו מיתר שאין זה־הפסקודמקא נחם אבל עקרב
כדון על פקכ 5שסק אפי כדיבור לפי שהוא עלעל מתר [הזיק
וכחש בתי אס ראה שהוא כפו© ומוכן להדק פיסק:
ל ואס יאה שור בא כנגדו פוסק  hmגס ק סבכה שרדפו
לכמת בקקואחול מרחיקי! משורתס ממשיש•אמי?
וממועד' 5

חרפה ובלימה בחייכו למה ותולטה במותינו ומוזר למקומו
5

׳.

.

.
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מזיקישאינו פוסק:
’שבושת אס שהה פדי לגמור אתצולה,
ברכה שפסק בה
( וע למי מג מכיס ' fcוהיי מ״ט סעין> א׳ וסי ב ? s׳r % »is

י.

>.

^׳יי• «

ן w־« ׳«/״«

׳^ »י

בתקוס פו א&ו ן קבעה שס■ השכינה מקום לכך יחזור ויקרע
יעצמו למקי© השכינה ויגמור תפלת?* ומה שצא תקכ 1זה הרכון
■עולמי© כז' נ  /גבי היו מי רגליו שותת ן על ברכיו שבתבכו
; <אע*גדכי 5י׳הנובדמייריינק ש 9א בל לין ק״ששייך
בסי עי'ח
הכועס הוא
 8מי גצי בפלב כק? שכעבאר לעילכר ניסעי כ׳ן )
חפצי דגבי מיס סותתין על ברכיו אינצאי מילתאדפישעהוא
מעיקרא שפציך לנקבי? מתחלה ולא בדק שאין דרך מי תלים
לבא כך בתחוס■ אס היה בודק עצמו ואין זה הרבון התנצלות
לפשיעת? אבל התבקש להוצ״י לוח הוא אנוש שדלב? לבא 'frp9
אףע׳ /פ שבדק עצמו לכך תקנו רבזן העולמים שיתנצל לפני
ב; ראו שהוא אנועוהייכו שאומר גלוי דל? ע לפניך מדפתינו
מגלימתיבו להודיעשאכ<מ היה ואינו יכול ליזהר ממנו ותיקון
דרבון העולמי© הזה ג' כ לא נתקן אצאכשמתפלל בבי׳תו אבל

ונו ח

<שמוךןיל סעי ו' ונסיקקב״( סעיףב ' ) ׳
 jוהא דאחלי אס שהה לגמר את כולה חוזר לראשפשמעעיז!
משעריכן בק? לא ואס עבר ושת בתפלתו דיינו לעניין
מזרה כדין ההפסקזתהאמורות כאן בסימן זה■ 4
ואינו פוסק כתפלה אל לקדיש ולא לקדושה אלאישתוק
ויבוק למה שאומר הש״ןיהד במוכה* ( ועל ס< לפ פ4 :

ז

י ובסי ס 1סעיף ב )

פוסק :
p

ואפילו אם קראוהו [ עליתלס^ ת אימ

(1ע’ לס> ^ סעיל׳)

ודמקא בתיך התפלה אבל אחרששיי© יח נדבות קורט
שהתחיל אלהי נצור וא בתיך א [יה ננזריכיל לתכלת אי £ל

ויבוש התכלית

הליכות nSan

ם

וקדושה(קדיש וברכו ואם קראוהו לס׳ת פוסק ועולה . 1 :תפלת בלבה ואין הרין לבלש בה פלס דבר ('יא 03sכשיתפ&
התפלה קשטי׳ה ככלבה לא יתעלל אותה אס לא יחלס &*W
,קה
הסהפדילישתי h?» nזבובעיף אוד ’כדי שתהא תפלת! תחנונים ! יהא כיכר מתינו שאיני מתע§£
אותה לשס חזבה דלחובה' אין לרך להוסיף כה כלום דכלא( הכי
‘ ,א המתפלל' כ תפלו״זו אחר זו פגו ( בלום שיש בו מוסף !רוצה
הוא כילה תתמכי© ;
להתפללשחלי"ומו3ף.ז 5אחר זו או שפכת ולא התפללוצלי"
׳; להשלימה בזמן תפלה של אחריה ומתפללשתי® זו אקר זו כמו ...י יג וכשיתפלל בכלבה יכוללהתפלל נמה פעמים שירצה בכל
' י; ס בכלבה חק מתפלת .המוקפים שאין מתעללק אותה
שיתבאר סימן ק ת צריך להמתין בין זו לזו כדיהיל־ן ד" אמות
בכלבה כמן שיתפלל יחיד מיכף שהים א׳קויבת המס< א ' כלבה
בדי שתהא דעתו מיושבתעליו להתפלל כלשון תקצה:
בר״תאו בח  /שלאתציב! קרבכותימוספין שהיהיקייכיןבדבה
ובשבז־ג וביב אין תתפלליסתפצת כלבהצללאפי׳שחריממכחה -
קו םיהםח03ורים
שלא
היו
קרבין
נדבות
בשבת
אט
שאינן
דימיןאותן
*
.
יאט
.
הוא
א כלהפמ( ליסמק 'ש מחמתשע(סקין כמצוה או בעלילת מק( פק :אס התפלל אס .לא מחר ומתפלל ומתנה אס לא התפלל
תהא זו לחובתו ואסיהתפלל תהא לכלבתר ואיבו צריךלחדש
מצוהוהרי ק׳ש דאורייתא ועסק מצוה פומרתן כ׳ש
הב שוס לבר שאין לן חידוש נדו? .מזה שמתפלל על הסע׳ויכול
■שפטורין מךהתפלססהוא דרכקאלא דאתמטה אקראישהיא
כמקוס הקרבכית מדכתיב ונשלמה פריס וצו"  :וכלשמחייב להיא שכולה הוא מחריבדשמא לא התפללכבאואע  /דבשאל־
; בק׳ש קייב בתפלה חקמהמליין את המת שאיןלמסה צורך
מילי בספיק ' דרבנןאזלי ' לקולא בתפלה דרממי אזלי לח הרא ־
ויכול למזור ולהתפלל דהלואישיתפלל א 7ס י (יבקש לתמי© כל
בהןשאע 7פ שהם חייבים בקש*
( גד&יין 6לעילסימן ע 5
המס כולו ואס התחיל להתפלל על דעת שלא התפלל ומתפלל זל
יעיף*)' )  1פטורים הס מתפלה מאע׳פ דכל דתקון לבכן
לפס
חובתו ( נזבל שככל התפלל פיסק אפילו באמצע ברכם
בעיןדאיריית" תיקון שאכיק״׳ששיכוליןלאומרה בעודשמהלב*
אפי" יכול לחדש בה דבר שאס יגמור אותה אדמת לתוכה הוי
ודי להם שיעמדו בפסוק ראשון ואין צריבין להתעכב בעמידה
כמקריבכ תמידין ואס יגמור איתהיאדעת לכדבה .ובחידום׳
אלא זמן־מועט ואח׳כילכוויקראו ( יעסקו גסכלודיתן לפיכך
הל
חציה
בחובה
וחציה
בכדבה
וזה
אין
שייך לא בקרבן מוכה
־־תויביס ר; ( וע״ל סימןי״ג יעיף  ) j׳ Vאבל תפלה צריכין
ולא
בקרבן
כלבה
*
להתפלל כולה בעמידה ( :כמוםכתנאל־ לעילסימןצ* ק pעי'ר )
אבל אס התכה תחלה
■ אפי" אס .בזכר בתוך ׳
התפלה שהתפלל גימר לשם גדבה.ומחלש.בה דבר משם והלאה
ואיכס יכולון לשהות כ? כ לפיכך פטורי משוס שעיסקין במכל":
והוי
כולה
בלבה
בד
"
/
«
ביתדהמתפללאבבלציבו״איןמתעללת
 .ב כשיס■ ועבדיםאע 7פשפטורים מקיש משוס שהיא מצות
״
■■■ ■..יעשהי שהזמן גרמא חייכיםבתפלה& התפלה היא מ/
שום אפלה בכלב" כלל שלא חצינו קיק ציבור שבא בכדב״יו־מ
ביחיד
כשמתפלל הכלבה ומקדש הב לבריסל להתפלל אותה
שלא הזמן גרמא שכל המס זמכהאו היא גופה או תשלומיה
'
בין
ביק
;
ד
בין
בציבור ,. •■,:־ .׳
יכך כל הלילה ועול דשאבי תפלה לרחמי כינהו תיקנוה רבנן
ד
י
(
'
החידוש
פאערמ
שצריך
שיקדש בה הוא .אס יוכללקדש ■
אף לנשים ועבדים וק לקטכיס שהגיעו לחיכוך תיקמסש׳ ח נכו
.
דבל
בכל
בלכה וברכה מן האמצעיות מפין הביב ' יקדש
אוון© אפ' פ שקטכיס הם( פטורי הס משאר הצותיתככואופס
מ
'
.
מ
אס
לא חדש לבר אלא בבלפה -א" ץ יו בלי להודיע .שהיא
כתפלה כדילהרגילם; וכעל קלי־ חייב בה בלא.סו© רחיצה
 ' :כמו שנתבאר כדמן פח :
;
צלבה' ולא תביס הא .דהחידוש שאמרו צריך להיי דברשנתקדש
נמי שתורתו אומנתו
לו
כגקרשביוחבירמ
אותו
מפסי לק/שהיא
עניין אאר בהתפלל כבר ולא היה צריך אליו קודם לכן
זהאכקרא
ח,ממפ
אכל
י . :דאורייתא ואינו מפסיק לתפלה שהיא דרככן{עא  #פסלא
אס מקדש בה דבר שהיה צריךאליו• גס
יהא לו שהות להתפלל אחד כן שיעבור זק תפלה אפ  /אינו
 pבפר אלא .שלא' הזכירו בתפלתו הראשונה .אין זה נקרא
פוסק שהיי תלמוד תורתו היא לאורייתא (אין תפלה דרבנן
חידוש ובג׳רא& ומתזבג",אחרונות,לעולסאיךמושיפין־יבהן
ואון
פזקתין
בקזל
א
משכין
דוחה אותה אבל אנו שאין תורתיבו אומכתיכמהלבה
במס
לבר
שעות
שהם
איכס
אלא
.
שבתא
להסס
ביום אנו מתבטלין הן התורה מפפיקין בין .לק/ביןלתפלה'
יתברך ועלמאין להוסיף כמו שיתבאר 3ע*ה כיול
דומיה
תהילה
אס אין סהו' אח  /להתפלל מיהו סג לדידן אס לומד ע© אחרי
ואין לכו אלא תקכתחזלהרוצה להתפלל תפלת
כדנה
כליך
שיהא
מכי
ר ' את עצמו זריז וזהיר .ואמיד׳ בלעת( ־ •
ואס היה פוסק היו לביס -מתכטלי־ן מן התורה אינו פוסק חוק
מלפסוק ראשון שלק/שהוא’ זמן מופע זא® אין השע" קברת 0יןכל למין בתפלתו מראש ועד קוף ואז קליק ביה נדיב לב
ויש צו שהות עדיין לקרא קש ולהתפלל אפי לומד יחידי איכן עןל< ת! אבל אס .אינו יכול לטין יפה קר יכן ביה ל׳ל חבזבקיקס
פזנןק  :״
■ (י ן < לפ««ןן עש נ ועיףר)
והלואי שמכל למין יפה כשלש תפלות ,.הקבועותלמס  -:י
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א
כבראמרנודק׳לשתפלותכנגד תמידיךתקכוסובתחילה
יי" אם טעהאוכאכש )לאי .התפלל שחליתמתפלל״מנחה
כבר למדו מזל שלא היו יכולין להקרישכי תמידין שלשקלי"
או שני תמידי! של ערבית ביום
אחד דהוי לבו עובר משוס בל יזלא& /לשס מנחה .והשנייה לתשלימין וטבמאכ׳ל משוס לק ■ /
תוסיף.לפיכך בתפלוק שתקנו בכגדס גס  pהוי דיכא הכי_מי
תדיר 'וצאיכו תדיר .תדירקודס וילפיכן מקראי עיין לקמןם[*
שבלי לו שהתפלל  :כבל אפור לו לחזור ולהתפלל פעס.
שנית
תר׳פד
סניף
ג
"
:
(
אס
היכן
לא
עלתה
לו אלא אחתוהיא אותה, :
לש 0חובת תפלה להד כמקריב שני תמידין לשס חובהשאשור
דשל חובה ודשל תשלומין לא עלתה לו כיון.למקראי י/יק לה
י' ://־ יז״
■  .משוסבלתופף :
.י ; ׳ ;
צריך-לחזור ולהתפלל אותה אקרשהתפלל■אמ/הידשל חובה ופן
ב •,׳ואס
רוצה
להתפלל
התפלה
השנייה
בתיית
בדניה
■
הלשות
;
.
הלין
בכל
מקוה
שצריך להתפלל תפלה< kתשלומיך ; , . .:
בימדכמו שהיתיד מתנדב קרבן נדבה כךיבולל? תפלל ׳ .ב י סכת אויכאנס(5א יותתלל תנת? מתתלל ערכית
שתי©
• ^ -.

י '. ' /

בראשונה

rhsmmzh
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הוא ולא מפו© פ© תשלומ״ךאלא משוס היא מפה שהרי עדיין
הראשות לשם ערביתזהשציי ' לתשלוחין ( כן טעה או כאכש יצא
זמנה הוא דהא לפעמים אפילו לכתחלה יכול להקדים תפלת
של © שחרית
■התפלל יזנ׳בית מתפלל שקליתשתי© הראשונה
/מכמה ליעפלמנשף כמי שיתבאר בשי רפ/כעה ומה שאמרנו
"לפימן רצ °ל
מעיף כ (
,
ץ והשנייהצת&0מ  ,י י 1 - -
שאין להתשלומין היינו כתפלת ערבית שעבר כל היום שהוא
ואין שייך תפלנמין אלא לתפלה שהיא כקשת רחמיט אבל לק '®
־ זמנה אבל שלילה עבר זמנה ובטל קרבנה:
לא שיין תשצומין שא ס לא קלא קים של שחרית אושל■ ערבית
 rופא דיש ת& לזמין לת  :לה דווקא כשטעה או3אפ@ אבל אס
ץ בזמקאין להתשלומין כתפלה קעמוכה לה שהתורה זמן קימה
הזיד מעגו ' לא יוכל לתקק היא ואין לה תשלומי אע* בקפל/
זמעמת
וזמן שכיבה אמרה וכיון שעבר זמנה בטל קריאתה
הסמוכה לה מיהו דויקא תשממין חיבה אין לה אבל אםימ$
צא
כלל
ערבית
לא מכל לתקק הוא לפיכן אם טעה ולא התפלל
יכול להתעלל • אותה בתגרת ללבה ואין נלין בה פו© מיד;ש
ברכית
קיש ובלבנתיה ולא תפלת יח מתפצל למחר יוצרvfof
כשמתפלל אותה נדבהכתעלה׳הסחוכהלה שכיון שאילו טעה
ואת״כ יתחיל אשיי להפסיק כין תפל׳לתפל׳אבל ק׳ש וברכותי'
׳והיח שוע במה שלא התפלל אותה היה עכשיו זמן חיוכה
לא יחזור ויקרא לתצלומי ערביתרק יתחיל באשרי כמו בתפלת
לתפלומין bkשמשוס שפשע והדדאל תקנוהל תשלומין לפיק*
ק־ 1ש חמתחילין באשלי ויחזוריתפלל* ח ברכו'
מנחה שאין שם■
כהי דאי מ חייב לשלמה ואין לו שכר כמנותחובה מ׳יו כיון
הקדוש׳,
וסדר
שאומרים
התחנון
יאמר
כ
<
וא
ערבית
לתשלומי!
שעכשיו זמנה קיא אס רוצה להתפלל אותה לשס תעלה לרחמי
שכל המ שיוכל להקדים ולסמוך תפלתהתפלומין לתפלתקקוב׳
©כר תפלה לרחמי אית ליה ואין כאן מקו© למיד י ש כלל:
.יעשה  5.ק אס טעי* ולא התפלל שחרית כלל אל ק״ש וברכותיה צ
יתחיל• ת • ואין האדס נקרא מדלאלא כשמבשל התפלה בלי&ז© \
ולא זק יתפצל כמנתק אשרי ותפלת יח של חובה ואת׳כ
טירדא אבל מי שלא התפלל בוחן שהיה לו להתפלל מפני
י אשלי להפסיק ויתפללו לשם תשלומי ן? ברכת יוצראל יאמר
שהיה טמד בעסקיו והיה סבור בכל פעם,שעדיין ישאלול
זק אס עפה ולא התפלל מנחה יתפלל ערביתק״ש וברכותיה
זמן לתפלה אחר שינמור אותי עסק שהוא מתעסק בו ואפילו
ותפלתיח לחוב ' ואח׳ב יתחיל אפרי להפסיק בין תפלה לתפלה
היה מתעסק ושריד בעדך ממוכן שלא יבא לידי הפסד ובין כן
ויחזור ויתפלל 'יחלשם תשלומי מנחה:
ובין פך עברה לו השעה ועבר זמן התפלה נכין שהיהשיכור
ג והא דיש תשלומין לתפלה דווקא בזמן תפלה אחרת לפי
ומשב שיסיר יינו קודס שיעבור זמן התפלה ועי כןאצ התפלל
ומשלי©
שכיון שהוא זמן תפלה והוא עושק בתפלתו חוזר
בזמנה כל אילי חשובים אכוסיסויש להן תשלמין מיהו לכתי! /
מה שפעה בתפלה שעברה אבל פלא ממן תפלה כגון שישלים •
י© ליזהר לכל?* דם סלא יעבור זמן תפלה משוס הפסד,מתנו
קפלתשחליתמיד אחר קנית קוד© שהגיע זמן תפלת מנחה
 ,כמאמרם זל הוי מחשב הפסד מנוה ככנ׳ד שכרה בז ' :
אין זה תפלומין שאין עכשיו זמן תפלה כלל לא של שחרית ולא
« tגועה ולא ? תפצל מנחה בערב שבתמתפלל ערכיתשתים
©ל מנחה וק אס• טעה ? לא התפצל מנחה לא ישלים אותה 1א
 30שבת שכיון שכליך להתפלל הראשונה לערבית והשכיב
בזק תפלת ערבית ולא כל הלילה אחר כלות זמן תכלת ערב* :
מין לתפלםאלא בזמן תפלה השמיכה לה
 .אבל אס פכרה זמן התפלה הס? חבה לה טיב אין תשלו עין
יעשה עיפתקול  -וכן אס לא התפלל מבחהיבערב ר״ת מתפלל
לתפלה ז?' כגון א  0טעה ולא התפלל תרבית וגם שחריתאל
ערכית שתים של ר  9דיס• לא הזכי׳יעלה ויבא בלאשוב וקזכיר
התפלל כאונס א? כטעות כשיגיע זמן מנמק לא יתפלל אצא
בשם־י׳כראק כאילו התפצל הראשזכ׳ל& ס תשלומין ובבר אמרנו
®תיסאחתלפס מנחה והשנייהלש© תשלומי סחר* קבל ערכי
למעלה שאם היכן לא ינא לפיכן נס בכאן לא עלתה ל? אלא
אין להת ^ ועין כיק שעברה זמן תפלה בכתי־סוכ '* אס צא
השנייה וכריך לחזותולהתפלל אחתלש© תשלומין ולהיזביר כה
התפלל שקרית ולא מנחה שלא יתפלל ערבית אלא®תי־ם אחת
יעלה ויבא כן כתב מיד מהדמא׳י ?ל דמדמר״ח לשבת ואנו אין
לערבית וה& כייה לתשצומי מנעה ולשחרית אין ת& לומין שכבר
טהניןכן בא® לא התללל מנח־כע׳רת אלא כמו שיתבא׳לקק
עבר זמנה ו ©3זמן תפלה בינתי© עברייה אט התפלל א?הת
■סי׳תכ׳ב־טע* א׳דלא דמי עי׳ח לעיש דגבי ע*& הד  'mwכיון
התפלה שביכתייס אלת ששכחאתשלומין שלא ישלים התשלומין
שכבר קבל עליו שבת הד זילזוצא דשבתלהיתך יעשה שכוןקול
בזמן התפלה קשלי& י׳כיון שכבר עבר זמן תפל׳אתת בינתי* 7:
שיתפלל תפילה של מול בשבת אבל ברי׳ח צח שיין טע© זה דאין
בזמןתפלה הסמוכה
׳' ה י ,מיהו־אע פ שאין תשלומין■ לתפלה
קדושתו חמורה כל כך ועוד שהרי בלאו הכי מתפללין כל נושא
לה? תפלות אתרות שהפסיד אין להס ת& לזמיןאס רוב©
של תפלת חול בריח ואין זה .זילזול לסת כ&לא יאמר יעלה ויבא
להתעלל אות© נדב ושיחד® בהם פ?© דבר היפות ביד? ונכון
בשנייה דשב ואל תעשה הוא מה שאין כן בשכתכ׳ל • אבל אס
לעשות כך,
\
1
אל הזכיר יעלה דכא כ& תיק או הזכיר בראשונה ולא בשנייה
ו שכת א? נאנס ולא התפלל מוסך אין קל תשלומין שאין
ארן נליך לחזור  :יע׳ל' סימן תכ׳ב העיף א ' :
תשלומין אלא לבקשת רחמים דהיינו שאר תכלית אבל
י גועה ולא התפלל מנחה בליבת מתפלל במוצאי שבתשתי«
כה
מזסעיס שכס בנגד הקרבת קרבן ממש שתזכילין אותה
של מול ומבדיל בראשונה ואינו תבדיל כשנייה♦
אקר שעבר .זמנו שוב איןתשלויין למוספים שכבר עבר יומן
( ועל חיק יצב ) דלא דמי ליעלה ויבא שאומריםבשתיאן
ובמל קרבנו 5אקמקריבין מוספים בלילה אכל תעידי) מנינו
דשאני יעלה ויבא שחובה לאומרה בכל התפלות של אותוהיום
■ תמידקשל בין הערבים כל הלילה אך
טעיומקריטןאי־עולי
אבל הבדלה אינו שייך אלא בשל ערכית אכל בשאר הדינים הי
ערבית 5חיית
ע׳פשעבל .זמן מנקה ועוד דשאצי תפלות
הדין כתו ביעלה ויבא שא© לא הבליל בראשונה והבדיל 3שני׳י
ומנחה שסט סל© נתקנו לתפלה דרחמי נהלואי שיתפלל אל©
מנייה מלחה לי יא& 5כ לי עלתין לא ואה הבדיל בשתיק וא לל
תפלה דרקמי כל היוס כולו ואין שיין לומר בהן עכר זמנן בטל
הכליל בשום אחת מהן יצא :
קל  3ג< אבל תפלת חופן לא נתקנה לש© רתמיאלא משוס
בד׳א כמעה במנחה של שבת ולא התפלל בללאבל ^
יא
משלחה פריס שפתינו ובוה ודאי שייך לומד עבד זמנה במל
טעה והתעלל׳יח של חול במנחהשל® כת ( לאהזניוצל
ל** ' i'anפע׳ףיד ) מיהו מוסף זמנה כל המס
קרבני ;y
שבתים להסתפק בו שים בכי© לכאן ולכאן  mלומר אף* 5
עד שתחשך לפיכך כל זמן שלא תשכק עדיין זמן תפלת מוסף
שלא יבא גאיתה תפלה (אילו הי© כזכר מבעוד מס  .היקי
הנא ויכול להתפצל אגיויו אפי אחר שהתגלל  wrשעדייןיו©

ואיןתשל?
ך

בלבד

לשזור (להתעלל fבדמת •!פצתאפ״האל יתפלל במינאי שבת
$קים ביקפבבך סתפללייחברכויוולמהיחזור(יתפללאות©
 1>fברבות ענחזשהתפלל כבר ישלומר־ נ?כלאידך גי0א כי?ן
»לא יצא ידי יןוכתו באזעש תפלהה ד  jbלא התעלל כללוצריך
צעי׳הכבוןשיעשה <ינא
■להתפלל ערביתשתו©(הדבר « יכרע
?די הפקז יתפלל אותה לערב כתויתכדבה ולא בתור ת&לומין
(צא יבדיל כה<אין צדן לקדש כה דכרעכיק:שמתפללאימה
ישפק אין לן קידוש גדול מזי וכן הדק אסלאהזכיריעל©
■
דבאבקנחהשלר׳יז  ( :וע'ל«י<}בק ד יייךז ) :
! 3ותדאמרינן שאס הבדיל בשתיהן יצאשמעי' דה©4כשאר
! • תכלית א© עעהנהזביר בתעלה של שארימי© דברשלא
«ייך־צימ^רי כאותו ק© כמן שהזכיר יעלה ויבאביו©
ת %או שהזכיר של שבת דט א 5איפכארפהץלא:קוייופשקה
ניבא עיקצאש נזכר בעודנו עימד בתוךי אותו עצייןשקעין' תושק אפילו באמנעהכלבס ; :י■

נmיד ל^ויוד בייגלה ופשהניע לאקיסקדושי» «מ
אוערי©קמשפד&מ־א #נ< #ךמ קדושה!
וצא יאמר היחילהקדושה qpכביכול אלאישתוקדכוקלמי*
שהניכוי  #מד  $ד ?$וע בע1גה(.י# 0מרי כיון דשתי הקמ%
ק 17שה% 7ק .ה  /שי ?  !mrשוק וינוצ למלהקדושה 5לי|

:י.-כמל« $ע©  *#ק לעילוי•I

ךס

א

חיחנא
ונחי'
חייב אל© לבין ' ח פלשה פעמים ככלמס כמו פתק*3
#ת< תעמי ff 0וכמו שנבאר לחניכו בעזרתה& ס ואי

הוא ול שפתהדקקבנק שקוא כללן אוסהוא עוחדכייקיס
שהוא ?לוד ומאה שיכשיקוהו העובר יי"  $0 #מכל להאכלג
ארוכה  pbואכילו הוא בעיר מתעלל תפלס< 03j
ככוונה
והיא זופתמלה אומר 4ראשונות ואתל כן יאמרהביבמשסיס
ת^ ^ ז׳וידו ^ ותזנחנ
נגללתכלהגרענת באמגעינתהה נופקה הבוצמיי׳אליך«
בורומג'
מ ^
לדעת את דרכיך .ומולאתלבביכו לילאתן לשלות היה למליין
©ורחקיבו ממכאוב ולשייכו בנאות ארנן והנפוניס כד'
.גאולי
א הנכנק לבי׳פככס׳ימנא ציבור מתפללין אםייבוללהתחיל
 pppזכתועיס כמוי/ן יפפשו יעל הלפמ^ י
■ בכפותהאק
#ל
ולגמורקוד©שיגיע מלית ניכוי לקמשהיתפלל ואס
*
לומד קרושה ע  8־■ תכין ידיך וישמחו צליקיסכבצק עיר ן הו תיקון היכלך
אל יתפלל א ס אק השעה עופרת לפימצריך
לדוד עבדן ובעריכת כר לכן י& יתטיחן סדי
(כנמיחתקרן
הניטל דהא ק*ל שאין היקיר אזמר קדושה שכתפגה מדכתיב
־ נקרא אתה תעבה טרס נלבל אתה תשמע יב אתהיי ' העוני
בתיך מיישראל* ׳ (נג«משמג<  '#לע*לש׳ 5ק דט &**
ונקדשתי
* ומכיל בכל תתצר ה ונוקה עולה ומכיל ברוך אתה ייישומי
 aוקדיש ואמן דהאל׳הקדיש ושומע! תפלה דינן;
'אז
אחסנזתזנרין לאומרה בולי
תעלה ואמר כן אומר שלשה
«לסימן י { סכין ' Cv4ואסככבש■ איור
צקדישה •
כמקומה  33יגתהדקקכי( ן
' « עומד כמו תכלת 'ית שהוא
קטנה אם:יכול להתקיל ולגמור קלדס ישיני®ש'  fלמוד©
כולן זכנויגיע אתר גן לביתו א 1תתיישב דעתו ל| ין
י/פלל ואס צאו אל יתפלל שאע^ ע פי־קיד אימר מוד© כתפלת!
ככוללת
למזור ולהתפלל עט  9אמלת ■ינ* מ שלא בסעתלדמק אין
הע׳פפ צריך למזור ולשסות עם הניכור במוד שלא יהא נלאה
$חך
לומר  #הת רק יתפלל תפלתח* ענינו וזש עירו' ר ;%יצ הכילו»
-%
כנוער במי שהציבור משתחויס לי  Vpf tסימן  3fמ^ ין
הביננו כנגד אתה חונן 1ומול אתלבכינוככגדקפיבנוי
יה?ק ומי אס יכוללפניעיצמודום!א
׳ק %י )
נ?
בונד
להיותגאולי© י
לשלוח היהלמכפגדטלק למ .
לאתתמן הברכות © שוקק צה כשיגיע %ן למולי© ומכל הוא
גאולה♦ נלחקינו ממכאוב ♦ בונד רעאינו י נלסנימ כנאנין
ל& חותעפ הניכור יתפלל כיין שמיתמוה עוו האתרי© אע׳ע
אדנך כנגד ברבת השביס בבאות ארנולשו  /נוה כמו בנאות
אזמר כרכה אתר סשנקק בה ושוחה עמק׳ הדילאצראה
לפא י נהככזניס בארבע כג 15תהאל | תקכק " בגנדיוקכן
בכופר ואס צריךלהתתיל בתפלה יופכי שהשעה עוכרתןא
ישבסוקעונליסעלדנרין
בדקי עמוישר !* ! התועים בדעתן
לסמוך גאולה ל תפנק ונזדמן לו שמגיע שהלמוד©כשה!'
^די
וקצפסל׳אוקתיעיס כמשב© לע למתך
באיו לגמן הכרכתכאמצעהישח© ע?מ אכל אם הוא בתקלת.
יפתה? כנגד ־נלקה
לא לע יכ מזלס אלא אתה כעכחן תשפוס  4סת ואו
ברכסאו בשועהאל ישתה שאין שוקק בתי־! 1ת כרעה א( בסופי
ישפטו
מזל© למנכה תהפוך  #ת! לרעה גן' נזה הכי' דמה שייכותיס
 .באמתיבהודאה כמו שיתבאר וואמא י.י%ח* ל ז "
אלא
םע בלכת השיבה שוב טי נו עובן נלאה יותר בכוזשר׳יל
לזה
«®IV?( ,ען לןעסמיך מ'<מג * תק^ 3,מעיף  t%וי5מ' לכתחיל
שהס ישבהל הקשיחים דברי© בלעי מעלה תו tp
והתועים
1א יעשה כן^ אימתין מלהתפלל אס אק השעה עיכיתאסלא
שעזב הקדוש בלון הואאותס ?אינו משנית®ב
6ה 1א מוכרח להתפלל כדי לסמיך גאולה לתפלה או;שהסעס
הגצותהאחך
י־היוצון שישכסו בדעתן גלומרכידייתך אשר היא הממל«
עוביתילאיוגללהמתין " :
והכינה מלשון וידע ! קיס וזה ממש קמ שנזכר גבלכה השיב•
ואם הוא מוכרתלהתקיל התפלה עט  fwולא יוכל
ס
עתנו היגון והאנקה שיש לנו בגלות וימלוך עצינו 1מב
להמתין יאמר כל התפלה ע© הש״ץ וכשיגיע עס
מישיר
בבדק וכמ 5ע  0והה '.ללבי! הטובים שאבו  #ביס
^ ץלכקדש אולנתרינך יאמר סחו מלה באלה כל הקדושהאן>
ברחמים
ה
עתה מקס י תכיל* מ־גיייסן .קא ^ ^ יל ^ה לער®
ב׳ע דק״ל אין היקיד אזמרה כמן שאזמל׳עס ה שין אינו נקרא
והתועיס שהס ישראל שהסת< עיכ כיןהאנמ< תכלכתמ :תעיתי
יחיד1את"*כ יאמר נזמו חלהבמלה סד ברכיה ! הקדל׳שממוסס
אובל וקס כשפטי© על י די מלכי הנויש גמשבסייס■את©
בפה
גן שגומר הברכה עסהש*] אינו צדן להפשיק ולעכו׳איון דהא
אל במולמן יהי לנון שישפטו על  .דעתן פסה משעשי התורס
והקהל עווין אמן אקר ברכתי  0Pה&*׳ןוה<א שומע ^שומע
וזק ולאייהיקעישיש ב הוכמנג כבראשונה ( מעדמכבתמלי®
^כה־י ( ן «׳'צמיעןכיהפעיףז ) ׳ וקיעצזי כברבתשומע
■■הרשעים תי \ף יליךכניד שיוכי אריכי© י זי®«(®!
תיצל* :לפטור עצמו חן האיון ולא יצטרך להפריח ואיד כ יכדן
על* לועל
נדהים* כעבד מפען 5מכטתלנדיקי ק"■ כגכיין עירן ובתיקון
ש^ן למודים יגיע גס דא לחידיס ובז להטיב סחך ולך
^כשיג־ע
ובצדקת  ppט' « .גדמצעתן
׳ ה להולותכדי שישתה עם הדל(ר ח?מ לפתקלה אל יעשה
דגנך כננד בוכהירושלים"
! • 5.
י עלן נקרא אתה תענה בו' הלי שומע תכלה:
לק ן

י1

§
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המוהקזמב
■*י

גנמרישקנה
סנליץ-
!.לתר הבדלה עמוק הדעפאע׳נ להשאלה היה -.יכי 5נ כ לכל({
' אנלמ״שפמ כל,דאשרי( לש39ל ככאלגגארנךותןטלומערע*®
■ שפדסעו׳יזער
צפית מעבישארס
 €1לישיש
ןשופיג׳כעהלייטל׳לכלול א< פהאנלהכיפט ( יאמלסביבנו
לסבא634ל« « 5יs
יי'  1מיכל המבדיל כיןקודש5תל5
1/ fe
ft■■*tt.eSL»4. M im Qk״ ׳
הכי צח .תקמ מעין הבלגה בהכינכל משכי שהה
*״* "• " יהא
ואס היה אלמ' מעין הבדלה ככרכ' הכימו היה בראה שההבדל'
כיש.היא כרכה בפני עעמ׳כמן שתקנו מעין ההבדל® כהכי • «
במןשפקכו מעין פאר ברכת לאפי למטכיולברן ע*א אפהיוזסן
 :בלכה בעט עצמה לאפה תככפכו־ברכה כפפי
צ « «»עלי® שפל פין מלאכה אצל בעל הבי

גמרשהיח

 1ת״ישיען צלכיצאן;?׳
נ־כ-כצת-ה
*וסד ה מרלמצטלק דקדק&סבשיסין
ילצא צדרך כבקר היה איארה אמר? יהירצלן׳ כ1שיגינילנן
פי" פד 1,להסמיכם לניניו ממלמשדים■וומטppj« 0
הכ ' לק3ר <ה& אין צדךלפפתיל ביו כצמן  ■ :י
ערכה הסמ3
( ( ע*לםי*} ל 'ל &«ף 1) '£
 m 9למו׳אגעה אתר שהמזיק קניו כדרך לאין לא;מר ' לאאס
כן יש לי לילך פר® ?  flwfcניקרא מגא לדין שלש בלpip
החבל אם אי | לו לילן שדמה yיאתר אלין? בלא כרב? (אס
wptoj . .יאמר ח 5הפ פוךערשה
ךאשגנה.גא® שכת וללא לארס יאתר אלוה לכ זמן שהלאבדרן
ובלבד פלא הגיע שלן בי פההסמוכה .׳ לפיד שמצהללר{$0
אבל אס הגיע ימך ערפה הסמוכה $עייר שמצהלליןב?
יאתר אלפה כלא ברבה שנכד עברXmm
סעכל' לביש' המדרש יפפללשלא .יארע פקלה עלחי
p
fTpTjfa
ויאמר יהי רצק מלפניך יי'אלקי 3ל לאולך
בדביר הלכה ניסממן בי שביליושל $אומר על
א לשל ממאיישמר 5לא עלהאמעיאעור ללא על האשור מוי(
יי כלבד הלבה לאשמת אמיבסי® ע 7כ כל0' 5יהיה

לה© שכר  ppמסע 5דפן מפפללק *ת ככתר בע למ שתינן
מקט״ כעיכנגן פיק שאינו טלק לה©& פל* (' יעיל ' 3pm
 ^ .ג* ) אצל  4#מ אין אלמן לפט התיב גאין משאיןכפיה®
שזהו׳ עיכלבגלל[ למקפיד לאם מפן לסם שכר מתעללוןהגיב«
בי הצעל אגיפפקעיד א© יפעכמ;להתפלל פ !פפילת^ תלס«  .-־שהיה צימוד הפללה נהםלשמשה  .כי פ חוט יי 'ישרים( _m
להל לעל עלים כשעת'הרתק <האי 7כא אין דרך להקשיד בכן וביציאיס .מטי 1הקרר& יאמר מילה אני לפניךיי אצקיפשתין
ומעפמא ראלעקא דהכיפכראגפס שיפפללוכשאר כל אלס .מלקי־עסיישב* כיפ המדרש נצא שמפתלקי ע© משביקדצמן
שאט משכים לה© משטפי©■ אני משט® לדברי פלדהלהס
:מפטמים לדברי ' כעליה טא עמל להם עמלים..אני עמלומקבלי
i*w v+*» *npp j7/w
■׳ קמנךבמקו© y &»# »'*:**,jiß׳%
^
 .שכללה® עמלי© לאינם מקבלים שכר אני קלס® מים א0י
י ^ לד מפל ללא מכל להאריך אפיל? להפעללהביכצן
ק לתיי עולם הנאגהם־רציןן ..לבאר שתת ע^ ענמש®כגעלי©
«ופלה שהיא הבלה מפלללה®לאמה• רמן -ה($למי® «יפי
טא עמל• כל ' לאט רץ כר שהסעכייןאתד■ כליזלערסשפר
 3כראציממטן לזעפךקצלהיטרצק יעעטןייי׳חנקי
%Jr$
!{כ{ אפד [ אתדכדי פלנכפלבל { » יהוגדה זי תתטרה? ה « כ י העולם הלה כנכי מנמז לשכר עללם הבא בעבי
« iäi 'Jtfנלכרהס י ואיבובלק*
במפהללאלפה ,כדרן כ* הנא מסלן־אס איבן יכול לעמוד וא®
.יכל{ לעמוד מהוד לכשיניעי
עבל . , .
 5י,י*
ן?ני < כשכא<איןלה .מ ^
 yי ' ^ ^1ל׳דל'־ן
ירן תה53םמ י© י $ח מצפטץ
ינלמפעיכנולשלג «(;8עעיד(8י
י  yהצטוג (
גלעאחחעבימ -למלסנתבילנן
עוכךכלארבלאלרב כדרך » woלק זלמפד לרתמים -בעיגין
נבעיביכלרלדי « כיאפהשועיג ' פפצפ עמך ישראל במעי®
בא׳י ^לתע פעליו לנטןצאלערבלשלן דביסעדי -לכלול עצמןע@
פפנפלתמיס ספתוךכךיגעלעג צשמעע עתרויכגללאןמר®-־
ע ^ אא קהלך אש עימב עמידפליוגרדי » נאם איפשר לן נעמלד
מלילךוו ( יאערמ"בלא סרדק .כמן שהמבוכה עגמלע לב יעמוד
ני־אמלכה ( א© היה חכב אין צריך לירד שימדיס -געלייתג , mw
(לאמכללאןמרה 3ס« נה :־
’• ■■'/ .׳
מ ואין כריך לומל׳אגפה אלא עעס אקפכוו® אטלן א ס W
; בעיל כאקבע יה,3סיאכל א© דעפו ללון בעידהוי כקןי •.
? ( prאט .אק ' ענקלןדוא ממט לעמר סונהסל א( ל0מ. 5
לבייע כמןלתער!צ «לל א? עהפעם .אקרפ:
מ :י ^ול סליןסון ^ פמק ^יברב^ היס למלהפקיל ^ בה
י«*» בלה3רכימ•-:׳'« מהשאינס פןפתפ
mfw

י  4מןנה 3פכנה  mיפ0י1
נאולהלעפלה \ אימפימקכל ^(ל (3יומס לכל מי שאינו
לע ע*(ן9עשל מלך יצאהמ1ך ליד'

המ

הלא,מבקש ימכאל שהפליג

— A״*־3יג .וכבר׳פתימזל ^5עלה© יען§  fשיש בו 9נד גחי|

עומריעול .לגיור שכן פקבלהל תכמים ! ללאומח קוד3זהפפלי8
כא  3עוןעללץ (3־שיפממ-הש® יעב ^ שוגקימ כדישנלפל
לעי #
להט?
נס 3צ ש - 35טת mwm
 .פקר בל 3ע ה<ו
j
־מי 1ע9י־ ■ ( מלי! ליוי&יןפעג?ז.מי7
ברנן״כעיפלש ,
«,משל אקשמא סודמעשכ ^ םשעעעעמא'
־' ־ ‘ ׳ ] «בןכזהגץ׳ י ^> הא דצךיף
—“  -־״י ־ -
" « :י•
הנ

יע  #במזינע* עפ?0ה

לדמן אמד יע  (.הגמן לבילפכיף־י׳‘ צורי ומאלי הייט
גאולה 1סמיךליהיץ יענךיי'ביו& צרההייט תפלה וכיון דמזה
העסוק נעמא לןממילא;משמעלהו .לשבע אין צריך? ־לאי מס
מס —■־
ואין להקשוע א"/יס ימי דהאצמי לאו—.
צרה הוא
צרה הוא* ^
ליל דעיקר גאולה ז? מיוסד'■על גאולתמצריס,כמ? שיש בה בעי
׳5וחצרי'ג 12תמ מ ובמצרים המי כל הימים ימי צרה pRמשבת
ו־ג© במצרים לא הי? עובדים  $בודת ערך .בשבת כמושייסדו
#כתפילת יש מקמשה מ  Vש לקמן סי״־רעזא  :וכ׳׳ל שע ע
השודשיש ב! מ* איצכ 5ן.ה?א שאין צדך ( אדרבה אפיל? ביס היה
מטתן
ן .מ־ת כשנעיין
עת
הביסולאבסבת שב& בתישבו
בוהים ,הדקעמהס
!כל .בשער ראשון לשערי אורה מ׳ /מ
לדבור יותר מי ס פמב
שי להק מיי גס בשבת לסומכה דהחיבור והדיביקלע־־ל© ק? ב
הוא לישראל דהא גס לירושלמי איסור אין' בו אלא.שאין" צריך "
*דמקא בתכלת שחרית לא יאמר .שוס עסוק'  pאדנייפעתי
יגכתק וגו ׳ אבל' במנחה יבחופפק אס .ירצה לומר .כמק פסוקי'
1חחר שאין שס סמיכתנאולה לתפלה ובערבית לא יאמרם < כ
המן וחתן בו wdשיתפח במקו
ב החזן בשחת ומתעלל ע? בקול ל 0נא מר ג ' כ מגדלה א לצי
שפתיתפתח ומ׳שהל רהוא שיין לתפלה כמו סבתבע:
יתעלל'
| אס עד שלא קרא ק*ס בא ומצא צימר מתעללת.לא
ן
 /ן
ית ׳ $״* ץ
*11י•
׳* 1
<י
*י*« יזוh
־••* 5י»»ד׳יa!VS%« ar s»a j*..
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להם ופעיל שלום בארן אמרו ה?( פרך
עכ*ל האגדה והבמג' כי מאורעות כאילו נעשים Jp & $phy
'■בוללים כל מהשנעשה .תחת השמש יכ מע©ה אב 5תסךל | מ |»;
(אכרצליבין להתעללאלתיתשיהיה עמכז כמו שהיה עעה® על,
בן תקפום להתעלל עלי-הס בכל מ© ואף על עי שהמאורע! ^
האילן  » fדברים הס ואט קימ '| .א? הת תפלת /תהז יתבאר!
ג® בן לבנינו בעזרת הים ומה ששיפו סדר המאורעות© תכי.
הכל על סמך .עסוקים כערשיתכאר לעניבו כעזרת השם .im
^מרו זל פלשה ראםומ' למה הן דומק לעבד המסדר שבח לפפי
רבו אמצעמ׳למסהן דומי ן לעבד שמבקש ערס מרבו אחרונות
למה הן דומין לעבד ,שקבל ערס מרבו שמישכחו והולך לו ( כמן'■
יהראשומת■ והאתרוטתכולס ה© שבחו של הקלי« כריך הוא י
לפנכך אמת אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש דאשזמ׳ת1לא'.
כשלש אהריטתאלא באמצעיותשאין דרך האדם לשאול נרכמ,
מן המלך  fjבשעה .פמ^ פר בשבח! אלאמקדיס לסער שכחו,
ואהל כך 0י!1ממכנ .מסשנךך וכשיעשה  1/?bמשבחוומברכו,
והולך ל « בן טכסי «! של חמ״׳ה הקדוש ברוך הוא לפיכך אין
©ואכין נלכיה בפלשה ראשומתובשלשה:אקרלכלתוד( 1קא, :
צרכיי יחיד אבל צרכי ציבור שואלים זאיןקעידא כי אדרבה זאן.
’ נס  pפבחוישל מלך פלביס צליכין ל ; :
? על זה אנו?©,.מכין שאומרים עי! טיס וקרובן אפילו,
3
&לישה ר.אשוכ? תובשלשה אתרומת שכולם צלבר
3
גצים הס ( : .וללממן«׳)» ,

*r%V

וי-־ *

m
( יע*ל מימןרל'(ש * יף,ג ffipjp 'jrpptejtק' ) '

ראשומו/׳
 #Spmsrhגן׳
 rמ5יא
 43אחרו 3זתונו 3

פרפהראש! 5הפנת«*שךה על העשה אברהם שפיצל מאור.
השדים שהוא המאורעהראשון " הזכירו ,בס לל האכלת

כני.Q'B

א  .צריך אדם ליזהר בתע 5ת1ח־שאר1ל שיךן1קכר ומהם קיו
י עמה נביאים פתקמה ובדיוק גלול וכוונה גדולה תקטה
לכי שתקמ׳על עטיט המאור ןע שביו בכולם שכן אמרו .בא נד'
בשניצלאברהסמאור כשדם פתמןמלאכי השלתואמרז'חךן
אברהם כשנעקד יצחקרטצלאמר חמיה המתרס כשבא יעקב י
ןפנע בפערי רחמים ! קקליפפמו ,שלהק בה אמן! bהקדוש
כשלימד גגר ^ אתיוסך ת׳לשומתאמרו חובן הדעת♦ כשעתה
 .לא ובן מעשה בלהה(.כקבפ׳עלין מיתה .ושב בתשוב״וקיה דכתי
?חי ראובן ואל ימות אמרו הרוצה בת^ו בכפ עשה יהודה מ^הת
עמי ואמרצדקה׳ממכיוכשלח לו אנת? עוןאמרו עכון המרבה.
לשלוח י כשאמר הקכהבמצדס לישראל וגאלתי אתכש אמרר
ג־אלישראל בש׳ריעה רפאלאתאבלה®  .אמת ר< כא חולים
כשזרע יצחק ;מצא ק' שכרי' אמרו מברן השכים כשבא יעקב
למצרים? כתקבצרהשבסי׳עס מס ^ אמרו מקבןכדקי.מע ? יפ ל^
י קה כה צמשה מזה המ 0פב<© אמר! מצך אוהב צדקה
?משפט ׳ :ששבעו המצרים בים סוף אמרו שובל אויבי' ־ומבטע
•זדים
— ־־^־ ׳ ־"? ־י־־ “ ־־־ ומפןישיתיל; עלעיציךמנטה על
כשבנה

י דבריו

6

ימףעןת g

חבר  5ןח וכך © %

^: .

?מבמח לצדיחיס

©למה ב׳ה אמר! םכה ירושליס כשעבר!ישר^ ביס ס?ף ואמרו
י אזרה אמר? מצמיח קרןישועה י בפנאנמוישראל !יזעקו ושמע
?י׳אתנאקתם כדכתיכדישמע אלהיס אתנאקתסאמר! פ; מע
תעלה* כשילדה© כינה במשכן אמר! המחזי׳שביכתועי׳שכבר
?סתלק׳חהס ע׳י ייעי׳העגל ועכשיו חזרה ( איתלאתרי כשחזר'
וכינה בבית פני אמרו המקזיר שכינת?לציון וזה! מסח סלט *
כשהכטס שלמה אתהארוןלפני לפני' ונענה ונתן הודא׳ופבח
■ שמך ולך צאה להות  -כעצכב ^ ישד 31אין? בתןיי'
<ממ :המ 5ב

פאלקיאכוה 0.ואסמכוהו • ג/אקרא דלתיב ואעשך
גלוי! זה .שאומרים אלקי אברהם ואברכך זה שא וממסאלקיי.
.וצפק .ואגדלה שמך זהשאומרים א! רןיעקב' יכול יהתיזותמין.
ככולן ת*צ והיס ברכה בך קזתמין ואין חותמין בטלן? %.א'
#יתחתוחותמלצבברוך שפכי שהיא ראשונה ! האחרית הווכולן.
.ן־רבה הסמוכה לקבלתה• לפיכן אין פותחות בכריך שכל אמת
קהי אשלמעלה הימנה 0וו עותתותבברוך דמי* ( אגרעשאין ׳
מלכיתכפתיח  ,זווק^ לדכלברכ׳נריכהמלבר ( 1על  hליל>
וא דאלהי אכריוס הוי כמו מלב ת מפד .שהיא פרסמו בעו |©
והמליכו ע 5כל העולס כלבההודיע מלכות? ( אלקות? לכל באי
עולם #דהאל הגדול הלבוך והנורא .הד כמו מלסתפסה פולס
הס עטיכי המלך המושל על עמים רבי'ש« וא גדול ונכיר ומלא
מאל ןלאו.דווקא .לפוך מלכות בעיק אלא שלרינין להזכיר.
יי׳אלקיכז ם'
אתה יי
ברך תתס
ואומר ברוך
כשמתחיל ותומר
♦ (וכשמתחיג
המלכות •
עטינו המצמח
|ח! ליתחה ויכניע לעצי מלכדת .וכן כןמסייס הבריע רא ^ביה
(יאמר בחי מגן אברהם יחזור וישימה וכן כשיגיע למודים ישחה
בתחילתה ! סוכה ובשאר כרכו'בתחילתן׳רסזעןאל ישחהובראיה
•וטע® מעט להבי־קי© לה?חל !ל שכן הוא טכסיסרשלמלך*
בשל ודם כשמבקשין ממט צרכיו פוחין לעניו בתיילתשבח!
ממט
עע©■אז שתים וכן כשחכיןצסיים
לפני השם יתברך
קי
דרקיעא כעין כר  .צקתקפו לפשות
•והמפכה ממנהג פצשיסוטלמלך כ^ ילי זה מגייכה דוברא&W
כלומר שמחלק עצמו מתי כפוף ונכנע יותר מכל אלס  , :י י

;*ר ! («ןקןין!3מעיף ) '#
לפיכךאמר? נ' כ כאן ואה בא; לשחות בתחילת 5ל כלפה!3רכ'
נ 3בלכה וברכהמלמדי! אותו שלא י& חהוקבע
מ

ב &

I

:ות

1 .*rr־/ .
מללמד פיס לנקזמבה! פדישיסת? כ5
^לץ? מיסר קהכנע  ; wזלזד

קבאקדשזהזדר*,
והברכו ^ אובסוק

 ?.ן  .•'.,שמרוב ©ימוותמטכי׳להישכ־ן מיההלגכיןיי '«ןאמן
׳ ^ מלהגומרג( •

0ב: 0תמש

בגודלכיבתד .יו<א.יד©ה ק #קשאין

 .דרןלהי( מ  Wpהבאהלב נמחלמגל מנין גמגיקשמבקשאז־  mmרשרזנכצסיימו אלאי באמצ ^ימז מוקא ו ^יןבזה מש< ?§
גולל הכוונה שלגלאמד ואמלא« באד

יוק %רנג ^ם ; ,
•  7 J .. . .נ .ל• המאמין מ ממר גן נ
 . 5 '.הילרן אותםפטכגיןלנכות בליה■ :וג/הגשאנממ זכרינל.
ימינמוץ גלי להכניבתלורעב ^ הו/צובה צריכיןלזקוןג»,מ .ניפ ;ס צ0יף הבלגהשל .מכיל למר .י© ק־דם פיאמל*■בא^
 .דמיהקל ^ו» ׳■ ^ ! .נזכרימאין צרין לזק ^ דהא בלאו קבי
נריץ לשמגא בסין אומה ברב1׳* אשגם בזכרייצו יזק ^ כשמגיע
^ .וו ( יגמהג ^ ימיל■ בלרי מגן הברה « כדי
•למלןכדרגל
'■® יייאנראהבה?#־ייההזיאל היאמפנ.כ בי? ב; נאזלבאכאבימה
מבלה ובון זצא השוס שיויימזכרינן <^4) jע י׳קקפב »ע״י 7
'י • ג י הבולע  .בזבלקמה■; צכניך ^ בממוהא? בולןבל ; ן אבקמ
.־ מודים• אגבהודאה להלל יברכמהמזון■ ללי קו מגונה ביון
בלא לרנומבמיב• לברוי .באומן ^ ßimpm :י 1לרא I
 7בשכולע בקכלהנדין ביכרמ עז ©.ימה קקי כל מוליות.
 70hר ׳,ביר? ם שיהיו גולמי ן בל הרצוי© ז כ ,pחילי ׳3ביז
מ בשו נשאר
'  1בןהוא 7.רןכליב& דלא יכרו! גאמנע
ן זקוף ילאנס ראש; יכזף כאגמוZ5
׳ '.ה :ולא יבמה כ ■ /שיהיה כיו כ; נג.ד הסר? כל מכנסי; .פזה1
דלן מהלא וא©< ןוא ^ן• אדמולה (איב,ו ? מצלשמדן ^ ד
<
■ פיד/בקקותללי( ביו -גפי -רכי; וראפ? ליו מאמ׳־ש  :.יגל כהדומכן
׳צדמכאלא שמבער < נמדן
■; ן זכפלדא כורה יכרע ;במקיל « /בפמבז ־אמתבמקדדד"
הר כמה  :כנהר ^ קףזוקןבנקל :ראש  :תכלה ׳את#כ ג m
י ■ .פלא <ן ? א נלאה שבשמחה היי^;•.לע ;( עמשד ז
ז זר© כורעב?,מר מיר שהומר ביין.ופשזוקףז קןכשיאמר
•י;
השג פנאמר• ^'•%or£Wjp :r
די  .ה?.יי כלד י ג א מי גדודו יד:5ל? שחי; וערב והבת?  .למרים
לארווהה,א %כש 5פו5ק«' ים .םלאיהאארק?
>■״•
גמפמביהצל ^ ס*■ <1ג( «י 4גע
■מ אין לבב ין ?3ל .אילו ה מעור ןיכ 5הש האל -רגדילגנבור'
י.

.

שאלדה ^ אריג -מציבבסייפה י* תר . 9ואנ § ' 4צ « <

 ,:הגלילה בקנו® וברידעו כמנתס ברמז נקדש '©עליה® הגא
 .הנאלהושין3לול ^ לראה  7לר;יו  .בה( אר( צק לבפ,ר,כל שהחיל
• ה %וא-דומ ^דזמילה•:בלמ׳י-יש^י^ ־גל׳תהלומיו בא  )5נא
בהכליויכדהשצאלשכית ה -סב׳ע
.יוה״^ באאילומלקמודמקא ^
 :דדו־איגנגנ׳עו ^ גמיבצשקחגגכלתהשדי  ^ ?0נאדמקצגי
•זבקסזדג יבליויסשאלמר ^ד -ס י *#מז  .גבת״ביגמבקשינדלמן,
לןב .ון סליץכל •' אלסיאמר הבח -יס'לכי ^ ניעירהמתחדירצל
רדנקשבאמגארהדפממ אא מכעזהדמכמדסימצומרגאאיול
מל ^שירנהצהארין .ר0במי המקיר מה
 4י -נ -כצל ממר .כ5ףהוא;
 0אמר א ותר;  33םוקימה :גאמריםי בר?ה הקדש מאז איכיבראה
■ כמיבירצגלבנ׳י« ^ כ!ץו  -בלמו&  4מקזםייקברףאלא;-מהי 0:מנא
ג 5ג< ריב היא אומד ואיבדה־ הוא; כימייס ז 5רתיבמאלת ;־ :־'
(זיני יהלירבויו ומביא■• נואצצבמגכיבס
לבזכיב ^ י״יאבמז• ד נל הגאולה לומר שדןיאבתמה זטערבליג
׳־נאוליזוצגולב קיי« '  8הריהנגיםבה בשמזבגדז{ יבאפר 5.מו'
; קייב ויעיויר ולבוומיעולמים כן גאזצתילו ^ זצכקייבתלה״פ
קבל בבדי אבוי  /לבניה צמב ואן אס לומה זמ ^ אבויןתביא

נ 1י' jj ' jjS 1

קיר.

ד׳ן

וזברה

 asגייי s>3׳ p S״5>*Vsר t

 nmו 4,כ ( 0מל(  3ו  8 ' 0ין

'א בלכה שנייה חינה  » y133 .mpwפגי שקיא שמזלן
,לממחה ( גן בלהכרבוק על סין הקגלק דש בה גכזרון
 mrmm ^ ßmß ^ pp .שהיא בנגל  .עקיד״ינחקזמיןתלת
■ אתה גמר כד יה ^ כה׳ ^ לעסלק  , .שסממגק ברכהראשנצק
(מאאבות ב  $3ג? $ל;@&זק ?;.בל ליי" גני אלים גמל «אמל־מ
קמלןי
לללל /
ובאיב מתליגהגו;ליי ' ג3לד ^ וזס?,היג3
אש ( מל משיב הרות זמזריד הג$ש
•( מעילין וגה גג גבלל  01מי"
(& כמא .משום שבקולה כתקימבהמ ^ס שפג*« שתתייח .הממן
 ,מייס לעילם בן גשמים&יי $למללם י ומתתילקלהזכירהגשת*
^ גלמ ^ גןישלילס לאשזןואה האתמן• סצממזאיןעזסקין
י  mת5בלת בתלית של ייםראשון 0לגעת■| DDp*1mjtiDSw
•־ & גלהזמן ?*ה■ עינהג& מיס & לוג?ל 3נרין להקימה•©קב «ן
־ דווקא  11שגי -ימי^י ׳להתהלקצגההבדךמא־ן סברא ללמד שזמנה
דווקא באילו הימי׳ס זלאאתה ימי® קודם לכן א( אמרי כן קזא
:מכני שכולנו זל כיבקפל?< 3אנ לת* ים שיגאל כל בג" מ< עמן
בלא גשמי®• וההזני ה פמירינד ' יםאלהלפיאצבןאיןמוכירק
לאקולט לייג אתרק-שלהז ולא אהרי< ס4ראשוןמל זהכיהגשיא
* גסברמן קללה במועל שכיאה שאיןהיש* מקבל,שמ&< /מ«גלת1
שהרי אינם יבולי,ן לרך ב״פ שייתתהמזעד בע ^ ירידיגהממל
: ,%מ©עיף ס;; ( ffאלא
( ג <לשיקלגל
בי  m WSpהנכס •
;שיש מליקלבקסול ; נכי זה ל ^ קהתהילו  .לתסקדדמקאבאיצזכ
$ת 5צ(ר&לא מהתתלדנהתכלתפל א( י « (/ת *« ,3ימ  $מ!גת&
געדבית שמע׳ ?אמרו ן.הל -תג־־דגהויקו בערבי׳פל* Bראשוןש}
«,כת שבזק כבר כלה כ מועד התג ובזה עליקצא התחיל ממג
^לבסי׳י־ ^ לטפגלאימן « הליןהי< ו  $ $םזח .כן .אצא פלא ר «.
■למלהי/־של&נ הימי® להקבלה ולהכשקפ
$מיגע&.ויסב' תפלזת
מעכקשאיןצלהעס  .מנדיןצג׳ה ב? ודב ונמצא זה מזכירמע
4 ,יצז? ^יר ויהיו■ קעםאמבזתאגזדזת • ( ^ ^ ,מנ/פמי^
,.מקשיןלפרזה א״מיתקילר׳זי& גויקי בתעצת־שיולי׳פל אילוהימ*
' ^ דרמ פאטיהיית ^רין צ& תדיתאותן ^ בואו & .נ*׳ה&יו *•
וא&טמזצלאהמ יהיו ס.פו 5קשגם #מבמ:רב ^ ,ןכימזלש3ה קב#
?*תתהלז -הס ^ בעפב דהיהא ^ דות א & עבפ״רשמתקילין בת־פ!
ה?ו?םש \ ס אוז  3שהמבב״ה ^כל ^ עזמף■ * לאיהמ-מ׳ן:גב "«
בתכלתשקיית וירא( שבשחרית לא ־» w : ßועכשיו ? 1ג״ר p
^ דע<י&לא .תתת & 4לא' 0#שמ ולאייטעזולבא ^ |ל ^ נמת 01ן
'■V ...
■
• ןהעעס צהענ ^ ז :
.
;ג  « *,ממש שלא יהמ התסאמדזת ^ דיתאמרוונ׳כשאשור
 .לקזמי׳עד שיגרת ש' ן יפ &קוד® שיתחילילהתגצל מושן
,
ויכרי; ז .השמ® שיאמרו משג־ המקזמורת־הגשוק  %מ שלעם?
־־ג •? «רי© תכדזה53
 .מכיתמורידהשלכלר שלאליאתר« עול-
 .ותכירו לתיקיה :הדבריתמרמגיש ^ס משזהיסדייזכיד m
*־שכתיזלא תכיר ויהיו הג?דז 'קבזדזת* '.ל «? כך• אמד? גב א e# -f
הו׳מןלהאו אכופ׳זאיכו בכ״האסאלז ל^ קדיתפלתז 99*$ל 4&£
;•לכהשאשור ^זכי^על;?שיאמ.1הש ' ןאכל ^ש'י־דמ; שהנדיזכ  %ן
,א  %ע שקו ^א שקמממנ 1מעיר^ מעעם ^,ז:ו ^ אjfflarfjS .
; גיזציג ור התמיצו• | קמכלל מז | 3יתנצל נתכיראומתשלא שמע
 :מצד״ן שהכרת דמזק ' ( לאי ^ן;ש׳הקמיצד ^ ימר
אל  p # pדכלהקהל שבק? מלהזכירצ© ן פימ , $
 »,כלחשש ק (
,ג

י יש מקומית» שאומליס בימ ^ נסמ ^פמג ^ -מממין*
י• הגשם  :עימו ^קממהליאנמרי׳ס■5מזרי,ד :המל;גל 7־ו; ן#
@מ
 .אזמלי© משיכהרותיןא© א?! ל; משיב הרומ; 3ימת׳? 1וה !

^י
א?אל אמרו בייידמ הגשמים אין ממזירין' 1אימגי»5
,jjjjb
* « 8׳^
 ^'.לןמי/נעגלין זכן במל א© םזכינ ( ׳
«! ! .
f

•*  "#מ  $m $ה ^הת * אקמחץרין,אןיע מפני שגס תסאיצס
ןעגרין כ״ב כמוהגשמים (אנו בכי אשבכז אין מזבידן מל לא
בימוקהתמה ולאק־מיתהגשמים במןשאינוכעצרדקאימד
בימות התמה ולב לקישי׳ע מכלכל כ ( רביתותהנשמים אצו
אומרים משיב הרוק ומודל ק !ש  0ואף .לע גב שגס הלותו לן אין
ןעצליןמזכירין א? ת] א גבגשמי® מפני סאיק באין כלא רות
דבתיב יסב לוק יזלו מיס ועודשהעול© צריך להס ק ( ת ביתוק
ה גשמים ליבש ריקי הלמות ואך ע״פשאיק כעצלק מ״ה , pw
להזכירס הואיל וזמנם הוא  :׳
! wשא5ומשכי) כטל !?

לימית 1ג «נ<  6כל א״מתבייושאפו

®זכילוםהלומגיזווק ^שמי«כל3דלר® כיעיע לממק ולא שואליןאות!ן

מעורב ביניהםשגה .יפ& ין מה

אל

יע 5ףן .לפיעןגמממונין

 yjrשופשיקהחזןבקרתה ^ לה והסשומעין(את כך בח 3ל :#
מנחה יעמיק? הכל (אין הדבר ' אעורב קכיהס זזה אין
מינרת השמש קלם תפלתן מוסלין אזמרים מזרד הגש ^ '
*ק «מןנ'& מם ^ 0$הןה  rmnכאיל( תבזון (אתאצון בגקוי®,
 3ךבאו עוד זזה אין לעשזת עלדרך שעבר א^ל אין מ מפלליו
 \fחב השובה כן' 3ל מעסלמצהניהו•־ (ען ''ל^ 0ןלב ' נ^ 1ף ^

W fi ^ 9pp

שאי|
& מלת השמה מתדרין אותו
מורידהגשס
© אמר
ך א
עכשיו זתכס ואדרכ ' קללה הס לע ולסואפי׳חיוסראשון
מפלסקין בואע׳פשעדיק אימסומן קללה עד מוצאי ניסן א©'
קטרומקזירק איתי מהי© אל יפל #נ ז ©#ר ל3אש הכלבה אן,

$י!ל,אנןיל? כימ! ת «עשמיםו« ןאלין? pwa fop j*b׳.עיוי h ’iPi 'fa ,
«)ותו אעיילוכיוווע הגשמים ועבים אין מזכירי) ולא®•(.אלין למגימוע ׳ ע? פ& כ 3ראמתואי־צ« 3תיקןכל 1ם בחזרה והוי עמי מעמון:
וןגשמ« ס (לא גימןע «קמהוגשמי « מזכ/ר? ן«{!( אלקאועןs>jv*pהגקי<2
שלא יזכללתקק < מ מנלעהג' לעמו כיןזרתזלרא ".הכרכ׳שאיכן
שייכו ה «םע ©הטל מעביןש כיןכימ^ החמהכיןנימזת
מבקשהגש© ( אס שייק נל הכרב תע׳פ הלאתה ?ין.ל אתהקדז.6ן
אכי״אסיהלד לצרהמקבקש לע(למשכ"אקי«
סא^ור הק^הלישר^
מאי לראש המעלה דג ראשזנוע תשובימכאממזאכילו בלזקו/
געללישר& <מיהנבימ? עסזזמההואיל #איכן בעצר לנמל 3( ,־0א״גו
שצלרבין !ש®  wמהקמה אם הזכיר גשם במקגס מלאו אפ£
אקו <( ןגיןןאיןלהוכ׳ל ג*י #ת

;^כנקק כ״כ כ?מ ג««וע «גשמיה
«על ( אין שזאלין( *1ppכ"« «ר!ק אב ל כימות הגקפיס אע׳ע®יא;|
^על נעבר לגמרי מ׳יו יועקןן יוערמבימות « umלגן פיאלין איתי
 .אגלהשאל«> אבלתע « שאיכו מתבק« אלא קמות משמי©כלי לכגג
?מות קארןבכעבאר כ«מוך לבן אל מגו לאומדן אלאאבל «?וברע
ייא־י$
'<?ע־ל «
( 7ננקא בד((ת «ג«מו«וכ<«גין כן כלי צע!שןיג היכרולידע ׳^גיק בורך
ה  piאס לא אמר י מוריד הגשם בימות הנשמים מחז־רין
וןואבמקר לא ב«ל ולןמ וצ^ לוימובדן o»poר ל־סל וליקבהזכרון
אוקי קכיין שדרך ? גשמים להמתנקןריס צריפים להזכיר
^««אל 9לאסיה גולתאי!« מ««עיין3ליןיכ"טל זי( י>?ת מאי«4זכרתן *להתעלל ^ציי 5ם .קי 'מ קלא הזכיי־לא'  $ל3א| גשם  .יאכל אן
בורך ב כליו ק?«ימ לסזכיק אלא בימןמ הגןףיס אן כלובי® אן
הזכיר למ שאקר משיב הרוק ואוריד העל אפיללבימיתהגשמי'
בשאלה«אל בשתיסןאכל גשמיה שצילך כדו? נהם הנהיגו להיכירןצין
א־ן מתוירין אימןשבמן®שיבת אתסש> בטל שצרכו לעתמעין
להזכרה כין כשאלה ובזה« *5היכר ובולעא׳,ז« מהם הוא תיקלללוגי
צעיךהןש© #׳* פ ש&יכו נ? $ר • ( ולא קייבן קכמוסלפזכירJ
ו^ זשלמתבק«לעולם מ^׳ככרוק יקלומקומו ב%ליזש?זוא מקיםיוער:
בברכתגבוחקשאיגופאלק
«יקר זאע׳עשמימ^ jstלגמלימתפלצין «ליו וגס שיתבהו לבלכוז«!
יצאבזידיהזכרעה3ש© זד 5וקא
ןא<מר;ם ןען טל וממילברביזורו« שאינומתנקש כ^ בהגסזגולאוארו
אלא שבש יצא בו ימ שכמ הנקמיס אבל נשאלה שהוא נריך
«לזג רה קכלעגיססאין תועלתןביבר לבריות אה יאמרומעל« תכבי
להתפלל על הגשמי׳ שלרב) להלותמנרי׳אן} אמר מל ולא מטל
ןייוייד הגשםילה« ל^םשהואלפון? תר ושלא לגולך יגש־ויק אף
לא*אצ מיד? קאלתמטישהשל ' אומ -כענרזא־־ןבלןלהתעלל
בהונרהולא
 « .גורן גדול" בה® לא הנ«יג< לאומרו בימית המיה לא
י^ליו והיאך יצא' בו יד מקר שנמכין מפלה ובקשכמושיקבאן
ן־שאמז .מפצו סקס לקללה כימוק «««« כמו שיתבארביותוך ם  $ף'J3f
 3ס,ימןק? זבע״ה >W «1»rpj ??!»fe>f ( :
ועזהתלן*י^ב'?ל «ה?ןאן מ ^׳ן ן^ילו ל דברי«a
ו והא דאמרינן בימות הגשמים אסאל אמר מולידהנש©
♦עוד יש שנוי במכהנימ כעניין ההפסקה שבהתחלה מתחילק
מקזירין אות? הייכו קשיים כל הברכה וגם המשיל ככרבק
|הזכיל הקבור וגס הש׳ן ^ תפלת מוסן סל יט האחרון פל קב
®אחריה שאז קורז לראם קתפילהשהגראן* «' סמוקת כאמין
?.׳כקכפקק ביט באשק&ל פסח אין הציכור חפשיקין חלהזבור
ל #אס קבר קוד© שסיים הברכה יאמל '«) ומן במקום מקצר
תל ? מסן עדלןהציבו׳מזכיא
 %וןיס דע תפילת מכמה זבת ^
ן
אפילו אמר שאמר מכלכל קידס ^ פו' שלא קבק ת כמיס מקים
שהש f 7פיסק בהחזרתהתפלה בקסף ופ׳׳להטע׳שזהתלד נז פ
מתוןהכרבה• להועומשס דווקא אלא אמרןחזטמן נקדי!
ו&3י3וי מנהגינו ב«ו® שאין אנו אומרי© מוריד .ה?זל pipu
נשתיסבמסייק המקים וכל הברכה מקומ׳ 1א שכהגז לאומרה
יןתמהוזה 6הריאעלואןול להזכיר מגתחי ^ עדשלןגירהש 'f
לפני מכלכל קייס לק^שהגשמי" כלכלה ופרבש״לעולס אבל א©
?ככר פירשנו שהכוונה ר ללע  .הקמפ ן! צרין שחכילן כדישלא
לא אמרה לפק מכלכל חייסבכל הברכה היא מקומה ומזכירה
ולא הזכר תעזרכ כינימסויהיו אמדו 1פלעןבמקימרשאויורז
^ל? חשיב הריון' כמקום?!כזכד ואפילו אס  ,פייס הברכה וכזכר קולסשהתתיל
ימרת*הנוליב «(י 4הקמתמפךיז ה^ מש פהק
אתה קדוש אין צריך לעוור  blאזמר משיב הרות ומוריד הגשס
ומוריד הנש© יןנל'שית!ךלן כתפל״מזהן והכל מ! « ע3ן
בלא תתמ? ( אין זק הפקק בין ברעה לברכה |א הגל כחתימה
ואקקדכל מעורב ביניקפן ולבךחתקילין .הציבור■ להוטר טלק;-׳
אריכתדמיא והומפידוסו כאילו אוע כאי »קיה המתים ומשיב ,
נ :איתקת© להןפן בהפשקק ס ^ ראןוןצל׳פסן! מכריןהקקן
החס ועירידתנשן ( אע׳ג שלא הומר הגשם בתך הכרעכלו!
«מודד הטל ואין קוצת קכלזת הנול משוס שה52ל אןןר לקוטר
יווא ב*וק שאמר מכלכל ק -יס בחסד דהא עיקר הכלכלה &
בתו שאמרנו גט גשם שלא יקא הדבר
יזידס פיזכיר
ו»עורב ביניהם אקהדבר כן שהסל יכול בל י^נד לקגי׳ אימתי
׳"‘ .יז ' ן ז ■
׳  r״ •׳  r׳  -׳
־׳ ז•
 ! .זירצה אפי״קזד© שהכרוזהש^ ] ומק קמכרידן אותו כדי■שקה
^ש־תי©  7קלה ןןדאמילמא טכהל כמו שכמבכי3 :יזךוצת&י '-ןיז
יזיעו הבל שמכסיקק לנער תוריד הגוש'כלומר מתקילין |וער
וןן בשאלה'■'66׳ לא אמי :ותןט 1זמ#ר זקיייס-הברכה ונזכר
«וריד העל לבדו ואין אומרים קד גשם לפיכך באותן מקית־ת
קולס& התקיל תקע בשופר אומרותן טל והטי ואמר כך
הנפנן שאון הדבר
(?  5טקר .גס הנעור ביז ^ לתתו ^
קלהןט׳מ שאין ויזעיריןהגזל •« תק׳יל תקע גס ק טעמא ?itnלפי ששאלת המעל בבר הוא
* •m %ציניהס • fjהפחת קטל/אבל א
כלול' במהשאמיר כרךעלי « כ 4את ,השסק הזאת יאתכל
^יחזתהממה אין לו לשמש מה■להכריז בקו ראשזן של פסח ואס
טיבי תקאתה(אין קןבנאה ׳■ מתברכתבלא
גASA■in B
ייין? מקגין שהטכןן יי 5יו מןסיקין בתפלתמיסן קין ןד !ך
n

הזכיר גשסע© הןלמקדל 3ןאזמו שאהה@ באןתו מקו׳צרינין
לןשומיסהמ כימידי^ ננדרוב העול© חןאלןהבשימעתפ $ן
(לא ימנו ממטבע שטבעו חכמים לכל העולם:,

 whאחוישהתקילר ! <3m
כ 3יפ בכדכ׳אתה .גמרי לא על י «
משיב הריק ( מיריל הגשם נטתפק א® אמגי א® לאן יה(א ימך
ל ©/חזקה היא כלא הזכיריכל?®■ לח טל (לא נסם במי& היא
מייל ל< מ כלימית החמה  #מך למזור ובן כ16ה כברכ הככי$
אס נסתפק אס אמדו אה לאחהי ' מין ל״ייסpvvb 'lvpp 5s

אלאסהבריט חכמי  0לעירש( כזמנר לכךכיללי עפהחמימה:
והד פירושו כחתימה אריכמא כאילי אמיר בא׳י מכלן השכיס ׳.
(ניתןלע ( מפר לברכה( נמו שכתבתי גבי משיב המחאכל א®
התחיל כברכה שאחריה אין©־ין לצרפו לחתימה יחיזר כן כ׳/ל
טעמא באילי השתייה שהם הז כרת ג שמיס נש 1ת גשמי 5ב!3ע"
זהמתפב מתר מה סתמה כאן הכי מעט מ ? אמרובאייל(
השתי© שאחר פיו© הברכהקודס שהתחיל כברכה שאקניס
אומר בלא חתימה ובכי פעה (אל  .הזכיר סל שבת דח בברכת .למזוג־ לחזקה; היאשאמלהנש© כמו.? 0יא י ף | צימלי צלpw -
הגשמי©{ אס הלא אחר לייסהציל] אין כריןלקז 5ר;
המחןיצזכר אחר סיים הברכה קולס שהתחיל הטיב להמסיב
( ?ע״לש* י! ק פה; סע׳ך ) %
ס עיכיפכו יחיתפ 5
אמרי :שאומר ברון שנתן שבתות
■ יהז-ל כגל' יוה בכר הדני!
יתירנו .הבי׳ בשיכיייא דקיקא  .עני וכמןסכהו־גל ( סיני ה 7גר תלד
( ( < לפימן קפ ת :פעיף3״ ז:
לםי » מלגין קניו בלי hדי ממר בש׳ע ברכתאתה גנור
■ השתים דשייבי
אבל לפי טעמ לילי חיכי קישיאבלל דשאט אלי
לביללס ילגורכס עם החתימה שלפניה יגס .ככל הוכללו בכלל; צ מעמיס עד י מ 0יד ? דימ <-מןייד הגסס כנגד ל׳ ילס באומל
אלמה ג* פ 3כ1ייסי ? 3י צי והרי הרגילל שונו ( אס קיא מסימון
ל& זןקכרכיתיהיי להו דמ מילתא אבל שבתת רטסלאכרמח
אכיל( לממרתיאין׳צרין גחמר וכן כיוס ראשון של בסון מהנין•
כברכת כיבה ירושלים כלל וגם אין■ שיין לבוללם ילכירע© ע©
לנמר כרכתאתה גביר עד מכלכל מיי© בחסד ' äכעמי  0בצא
החתימה שאין שייכי להדדרלען נליכין חתמה בפט עצמן
משיב הלבה ( מילידהגש׳יהזרגל לסיכו פלא לאומלוי לאז א© iw
דהא איןחיתמק בשתים אלא שלפיעע  0זה היה נראה ביעלה
■*
מסיפען-מ& ס ( אילן ג ' כ אי] צריך לחזיר 7עזקה שלא אמר־
ייבא אס -לא־אמח■ ונזכר אמו־ -ממס .קברב אפילי קוד שהתחיל,
כמידי׳חוזר לרנה שהרי ג* כ אין שיין לכוללי? לנרפי ע© חתית׳
כרכה פלי שיין ממחלת אמה קדים בי ' ייא  0מכ 1ה 3כ• קאקרא!
שסמכו כה סמי© הדאסינזתיהיא פסיק הבזליי״כניויססבןאן.
כיכת המחדד שכינתו לניוןיגםאל הוכלל? ; בסנפדמזבתין■
כןכתגניייתהכי^ .
■ ליי ' כב 1ד זעת ? יא
כלכת אביתהכי
כרב  .רנהוהפיפקי״לא כ/ב 3כן ( ^ פלמה דהא טעתלמסתלר
ה?א דשלהאמידכדבלי& סזל דהא לדידה( אסקיפטמל לרנה
כבוד שמו השממח ליי ' כהדיתקד© כניד קדישיתפהזא .אמון
אחרפייעהבלפה הר בל כת; השנייה צר־כ לבטלה ( איפשדלי
קחש והיא כמד יעקב ס יקדיש שמו ית כמדבאמר« כ ?©23
שכתכתי ( חינן© כחי באל הקדיש מין מ> ימי מסוגה
לומר־שגס צפי טפמא לידי איני חדר לל נה להא שיין לכללה.
(לנרפה קנתעס חתמת המחזיר סכלנמי לנמן  ,ולומר במך■ הייילך הקדיש כא& ליתכא ׳ במקומו בע יה ואילו הני׳ברגאכול®
המחזיר ' <0יי יס ממלה זכר יכינו לע 1בה כי׳והזכלל ג^ כ בהתתל'
חשוכות כאמת מפני סכולן סל 30מ  pוחדא מילתא היא ^דן
כהן כקשתצי• ט© ( צל מין ס שטעה כה? חוזי־ *ראש התסל 0 -ן
הברכה במלות רנה יי' אלקע? בעמן ישרא [כל; מר רנהכיו©
^
קדא
יהעלה זכריכם לטובה לפכץ כי ' יא־ כהוי צמי החתימה
( 61 'wמד ן£%q'1$,pp■"pp
יחיד לא  woבי ט ד*.
מ־לתא היא ילא היי ח־תס ג ר .תיכ כ׳ /לX
בייבת אתה הנג? יכו עפ  $אחד
®אילטפמחמכ  6) bp /יפעדליל;«ר ש;&  -ע <-י<»:גרנ6־ דדי איכון
עס י-יקמימה נ« י<*58ל׳
■ לגרפס
«ומ׳דלרמזדה® 6.יכא•לכוללה «
■ההראללימריבתיזאחדחייה"
(לן£.ה לג לדברי מכת < כ ייגלה ויבא לביכע ה !; .ק■ יפל« ג' בש.י?כיין א •כרכהרכיעייתאתהחיכן«
לברפת < ןנ 9ירסל״׳דתה לייברכתהמקוידפכינת? ? דק ימחל׳ ברכת.
דכתיכ ״*־ ג כמימייצלח ; ני דע (הקדישו אח קדים יסרא|
תסינח אימד ^כי
ב» סזימ«ליסדכילהגמלאמילתא הישיעכ״ל !
■ רות כילה ( עוד הפכי שמזמר האלם מ |.
(סמיך ליה( ידע* ת• #י
לפכח
דלא דת; בצל 7בחלעא משזירשכינת( לניון והעלאת .זכמביכן
?ב ? מ ' היא הבתה והסכל מבימה דאשלאמצע <סא 0אי! בעזן:
■'"
 pfלמזבח הס ענייביס קר«ב< ס3המ(צ«ם זה ליה פ י עי שמעליזזכמכימ
היא ככמ&'
שההבדלה 1' V
עסיס  W׳ v׳;•* /
בה ' w/w
י/מבדילק *• v
ה ק מכלה • <במש ״׳ * ׳מיי { J /
לפפיו יתלעןגיזבשסעיב בפימאמל פ נייעא פניי« מ!יר •פכיכתן:
שמה שה& ד© מבדיל׳ בי
בין לבר לדבר מכמה ,היא לי ( לכן קטצי©
אספוןכתוכי « 7היא בעיר צ׳זן אשל אזהלתישב ל?■ אתילו בלתנכיין
1
ככלבת חכמה ומכי 1׳הבדלה יתבארי בע  /כסדר מ*ש*-
«רייפל■ כי חשקה כעשן בכרמחימעהש© חוב כי כהי ? ל ולפש (לתפארתי.
ממשית השיבנו( PH9ן
jp3שןכר• שתעה כמ « פ*מ« «בשיר ««ירי • או ^ציטשלאהכה« ידביר  <. .זע ל«  jaרב ד ) % fw
(ד׳נ?ק תי השם פיכואת״ב ע) משק הדיבוק יהא הכהשים ל( :nvpא . , 1תפיכע־אחר ביכה דכקיל השמן לב העםואזטי הכבד '??ניביו
יבא  msnלמלבכות ל #ע! ל• ותקדש לקבוע דירתי ביב מ־ ע ' דשכאמר
הסע .ק יראה בעיכיי ו בא ל :מ ישמע( לבכי יצין יסב ורבאל( 'י
כך
מגשולי מקלם ושפכתי בתיכס יכו ' אבל הפיגור היה « קדס לכן לפ^
הרי שהביכה מביאה לידי משיבה* ששיתפלח ,לכו ימה לאו לדו*■'
שייך מחזיר שכיפתו לכיקלבדכת .ימלהייבא נגו' אן« ע ג שלא נבנתה
הע־ל<ר;ש’-1ס וס!< כמוקיתש בדבדא’ שזה תליי בזה אגל לכרפס מה ' מלית? אתר תהיכה צי ע* מסיכה הקבה פילח דפתיב ( ישיב Iי
כביי״ר«שלי' אק לךקות׳כשתי/דילמוהדזכרק לקובעה כי .ייןירישלי יי'׳ריחמה?(י 1אלהיכי כי -ירבק לפלית ומהשתק?(לימראכיבו׳
בבלכתהשימי יבכרכמסלת לפי מש  /בשאר סכרבזתפיישו!
הס עכי«גי » לחוק״ 05מזה פעלי יש מזיתהשכיב"' לניק בייכת׳יסלערכך
מעמא שא « מזכירי ן לפטי•  0האכ מייב ללמד לבכי עליכן אצו
$ן שיין■ לכלול יתלה ( כריכינו עח בלכת ביכה ירוקים -י 5ל« ־י•
אומדעו השיג מ.א ביט ל תור ךמ ונסלח לכי מסוס הא לצ« ןי<
פלמקולסאמלסמתזיריןאותואיקלזר לנרכ׳שטעסבה
ז
’
■  Iיי" דרחמהז י 1להי3י כי ירב ? לסלוח ע׳כאצי מזבירין
 /מ כשטפה בשוגג אבל כמדד■ זנמתכיין -תזזרלראש (ישיב
רחמי שאבכדבתי' ברמס אב על כגיס שייחפעלימ ויסלחלכו'
?תפלה סכיון .שבמזיד לא אמר כתקנתקבחי© הלי גלהדעתי■
סבי־טל כמנתכל איתה כתפלה:
 שביעית ראמכא בעכייפי כו׳תאלכו מ ' ומה ראו לומר נאולההמתק |ל והיא עימד בעניין סצרין להיסיף.על־התעלה.
p
סתמידי׳או לחס׳׳ממטיאיממדעא® היסייאיתענין איי קיסרי
אס לא א© .הואול.ין ל׳יא סהתתילי להיסי׳איתי דבר א 5למסרו

 ";,ק״מח5קאלמ? ד לימ׳קידיוהתמל׳אמר כי ק היא ? למ לשיני
(איל׳חגמ־״י ולאי הרגיל לשיכי לאיתו ענק יחזק׳מה *היה
לפיקצהטצ( 5איןאכנ א( מדנימ ; הקמ׳

כס  wמ כי היה לאיי לומר ר כאיכו אחר סלק לנו כסדר כס! ק'
הסולח לכל עוכייכי הריכא לבלנוחליאייכי אלא ממך שאכן
עמ׳לין ליגאלבשכיעימקכמיה כסכיעי ' אע/שא !ל דכממאיי
שכיעית שהיא מחלת פמיכימכן דוד כא מ^מ כיין  5המלממ 5מ
היי בסכיעית הלקמה אלעחלמא דנאילה הוא יעוד מסכרא הזא'
 whטוב לומר גאיליו

קל
מכן אקד מליקה מלכ5א ? בי י.אג ?

?ואקריףוככי 1.ע מש?הש3יא $יע©
אינה באה1א אמר ה0ליח' הגמורה מש׳ב כרפיאה שהש׳י הזא
@אל9
לבתיה©  ( iי7חקאה
• מיקרההקע' אבל לא פגי' 5כ שנאמר אתהקונרס (לכן לענייןקהובל*
ר( הא כאמן ולופא חליכל׳נשר גלממיי;
י< < <ל הוזיסקס להכקיל נ&פיה© נתפלעמןהןן&ל י« פאל <$ן |ל
>ע אוול<ן 0ל« ת ) יסגאצין בפל החקוומתעל תפלת אנחה
קיו ביי ברבת רבאינו ובו מןף אחזי
®ל -ע*ט הרא& ון של ככח ( פדבכללומש׳ואילךפיסקיןמלשאולt
ומה לאו לומר רפואה בשמיטת מתק• ■ב יחידים הנליכים למסר בימיתהקמה אין פ(אלין אות(
א שמינית רפאינו
בברצת השכים שביון שהנשמיס קללה לחב הטול© בימות
שהמילה נתנה בשמיני והמילה נליבה רפואה לרן קבעוה
הממה נדבתיב הלא קהיר חטי® הי(© וגויי בימית הגשמי©
נשמיכית (אל בתשיעי" או מתר מזה וקודם לקי ג״פ צא יבלו
שכל העולם צליכין לה© תקמ חזל לנמר השאלה כזו הר,ופין
לקובעה כי הוצרכו להקדים הגאולה כמו שפתבכדפסי שקול©
לכל הפזל© לא יאמרוה היחידי כזו״הכרכידהדכדאה כמתפלל*'
קז ( אומרים רפאינו ( נרפא כוי בלשון רפים  i 'mשהכתב
על כל העילה יהדי הס כמקלליס  .לסחר ארניתאלא יכאלוה
אמח בלשון יקיל לכתיב רפאני יי' וארפא אנו ipibhm
בשומע עכלה שזה אינו נראה כמקלל שהרי אגגי יקיר לבך(
בלשון לבי© לכלול כול© בברכה ( אע*ג שכבר אחזל בל הכתיב
יכ5ל לשאול צרכיו פ שיקע תעלה < <( :ל טי■ קיט6יג«ן> א' X
לרבים אין מכני! אות( ליחיד וליתיד אין מככין אותו צלבים
ואפי עיר גדילה כנמה -או ארןאחת מצה  woהכלל ככללה.
היינו כשמבוין לקרות או לתרנס הבשיקי© אבל כםא! מ'אילן ס
אי אשכנז הכללה כיתיל*ידמז כננדירובדעלמאוסואל׳יבשומע
דין תפלה ובקשה מיתר,לשנותו לפי צורך השעה( לפי עניין
תפלה ימיהויארץ איקתכולה הצריכיןלמטר כימות הממה א©
תחנתם ובקשתם ומד 'יל אפי כשאומר לרך תפלהולקש ' אס
טעו פה חפ״י יחיד מהם י לבדו ישאל מטר כברכת©,שט© אימי
מיחיד לרהיט מ איפכא
יאמר כל התזמור כולו אשור לשניתו_ .
לשכות  .עריך לקווי כלל מ׳מ אם רונההלפיתבידו לתמר ולהתפלל בלא
אפל כשמתפלל ואומר פטקיסילקוטי© הנה והנה יכול
שאלה בכרית השניה כמורת' נדכה ואין צריך לקדש בהשו©
לפי צרכו (פנייצו♦
דבר שזהו קידושו שאינן אומדהשאלה בברכה השכיס בחזרתו
זנ׳ל כשקחד ומתפלל בתורת נדכה יכול לומר גס ה6אל'כש< מע
חגיב ^ תה ^ נינווכי twye & t
rp
C

תפלהן־ ( וע*לטיעןרנייסעיץט׳

א תשיעית ברכת השט© ברך עלינו כויומה ראו לוצת#יע>
מפני שהיא כנגד מפקיעי שט רי© לכתי בהן שבור זרוע
ך& ע דמי׳ידי כמפקיעי שערי ולאי בהתס רשעי קדכתי' בההיא
ערשה יארוב במסתר כאריה כטוכייארוב ל© טון עני ומקניי
טו הלסמי' אורב את ימני 5הצא אינו אורב אלא חת העפיל
אלא במפקיעי שערי© הכתוב מלכד שרוב דמתס לעני־ים היא
־ שהעסיקיש ל!־* תבואה בבית© ואינס נליכין• לקנות והאבעי
 ין  -־  -־י׳ יו׳*'  ” ' ^ ,יי׳־׳״ץ• ';• ׳לוד רחמי עצה דמיצתשמר זרוע רשע ותן טובע־בעול©' ובכך
מתזילקאגתושה-3'0חיצ(צעפרכדגעיל:ן
זרזעו יהא& בוך ורע תדרש אז רשעו כלמת ^א כלומר זה שקיט
ה ( אס לא שאל ממר ומכר קידם שומע תפלהאין מקזיטן
א ו*©ושואל ׳ הממד בשומעתפלה ואס סוא ביום שיש בו
 1למתג להמתרשע כשתדרושחועו לא תמצא עולה שלא יספיק
 .לעשות ופרשה זו חד אמרה בתשיעי' דא& ריהאיש,ולמה  .לנ&ו
שצריך לומר' פס' עטפו בשומע תפלה.יאמר השאלה
.תענית
ענינו ואע׳גדגט הזכרע
נים שתי פלשוותהן ולמ״ד מדפרט היא הוו למנצח על עצתו'
'תדיר חוד© עטניוואי
I
נופר קוד©
ולמה י*י תעמוד ברחוק תרתי כרשמת  :בימות הגשמי מוסיפק ־■ הישכוצח המריק הכי'א
לשאול ואומד•© ותן טל ומטר לברכה כוי ובימות החמהיש ■ עטנו .ואינו אזמר!pb
מקומות שאיןשואלין בהאל טל ולא מטר שהמטר הוא '© יקן  • .בשומע תפלה אכלהז , . _ ., . . .
קללה וקטל אין צריכין לשאול עליו שהטלליס אינם נעניק וכן
ואס לא' נזכר השאלה עד אקר
( « ע׳ל ולמן -m fpף א )
©מנהג באילו המקומותהנקרא* ארצותאשכנז־וכקגת מקומו'  .י שומע תפלה א© לח התחיל עדיין נרצה אומי ותן טל• ומשר
לבדו והזה כמו חתימה אליבתאי ע© כרכתישומע תפלה כמו י
כגון ב© פרד םו1ין הטל ג 0בימוח החמי אע׳״גשה & .לח נעצר
וי זמ מתפללק עליו שיתנהו לברכה ונהר' נהר' .ופ  0מי -ומתחיס
שכתבת לעיל גבי גשם ושאלה בברכתהשטס דה׳וג רמוזהv
 £1 mקוליבו ס' וקבל כרחמי© וברצון
לשאול בח׳/ל ששי© יוס אחל תקופת תשרי שאין 3מכי? למטר בברכתש׳״ת במאמר ׳
אתתפלחימ׳שהוא לפו?כללי? מלל מה שאמר כפרברלהשט©•
מקול©.לכן ואן> אפהיו צריכין קצת מקומות אגאע) כולן קידם
בתבואת© שאי אפשר בלי מטר' ואמ״ב אומר רנה כיי ואסאל
לכן ( ניזרקשזן לפישזמן  9זרההזא «קבימשלי ;אילך והלכי־* m
§& $לא ירדן גשמיה מידאיזרהוליפשה ^ מתקלקלשההזהב (? עננל
כזכר עד אמר שהתחיל לןק אם לא; עקר רנליו חוזי לב״כת י
*אנלה< ( 3לז ולכן «י9רא(! ?5עשה כב3י הי  ppbagכמלקשקמ־״ג י
ה& ניס׳ שמא עיקר אקזמס  /לאסני -במהשיחזורלשומע תפלה־
אין מתחילין לפאול קולס דאנן
•®'לכקבע(ע( 5נאו־א<) 9
 b&vבהפאח זה עיקר ־מקומו לכיון לאיסרלזזה רבנן לקמר הוי
באר בבל גריריכן וכבכל איין מתחילין לאבינס זה■ מפנישהיא
כלכתחלה• לח ומרה במקומה דהיינו כברכתהשני© ואם־ מקר.
במצולה ואיכה צליבה למיס קוד© לכן דהיינו קודםששי© ילם
רגליו חוזר לרחש התפלה והיה א© השלים כל תפלתו ואינו לגי{
«והתקופה ויו© תקיפת תשלי בכלל הששים ויו® הששים שצמו
לומד  ,אחליהי/חכןני© אע -פ סעדיקאצ פקר רגליו ; כעקר.
בלאחרששי© ושואילין בו קלכך כתפלת ערבית סל יום ששים
רגליו למי ומוזר לראש התפלה  :עשיליתתקע בשועל כר ומט
ייתחילקבח^ל» ובאימתקיליןלשאולמליל ? במרתשקוהףאם
ראו לומר קיגק גליות אחר ברכת השנים לפישגא" ואת© הרי
לפעמים היו צריכין קודס לכן לא התפלל?  pליו קודם לצן מסיי
ישראל עכפיכהו תתנו ועלייכסיתשאיו לעמיישר ! כי קרבו לכא־
עוברי דרגי© של :עולי רגלי© סעדיין לא הניפו לכתיה© פדI
אלמאקיבוץ גלמתבעתברכתה& ני© היא ♦ ימחחלתבתקע
במרקש!) וגס אחר הקורבן היו נוי 3ין ק טאע״פ שלא היו
שופר מענישקבוץ ג 5מתע) תקי < שופר תהי׳דכח^ והיה במס
וולי? לתלתמ היו מתאפפי יחד טמ0ל^ בל הדרים©ביבותיה
 5'mכן תקנו בהתקלת תקע נש׳פ" I
ההוא ייתקע
לכך אל הי? תתקיני גב  ipbקג
י ; ’ ׳ ־ ־־■"■ ■  .ון?ו • מגת י ‘ ־.
 .. Xנא  ;8מעהזשאלממרבימ< תהחמהכמקיס פאק צריטן
ל 5מק!ילין אועו ואבי אומר ותן טל ומטר לברכה כמן
שהמטר קוא קללה להס.
ף וכןאס לא שאל ממר טמיותהגשמיס מקדריןאותו■אש)
י י ,טיל טין שהעולם כליך לו עכשיו אע׳ע שבהזכרה אתו

I
!

mי

מאחרונה וטללת ומאספת כ $ה 5קשית  ' iwאדס׳להו&גף.
הכ ולשאול בה כל צרבת וכשהוא חוקיףדברבאיזה ברכז
יתחיל מחלה בנוסח אותה הברכה ואת  /יוסיף באמצע? מיז
«הנא כריך אכלאל וי 0ףי (אח  /יתחיל להוינמבפיק בלבו*׳
אחרים בין הברכה ביון שעליי] לא מתח בברכה זו פתקכז
^קכמי© שרוצה להוסיף חעטלצהועול דנראהי כאיל( עיצה
עיקר הברכה הכלה(צרכי( עיקל וזה איכי נכין יכ הכלב'
שתקנו ח |ל לכל־י& ראל היא עיקר וצרכי( פעילין לגבה (לשי

א אחת עשרה השיבה שופטינו כבראשונהופ ' ימה ראו
לאומרה אתרקיבו׳ן! גלייתשבייןשיתקבצוהגלמתיכשה
 pכרשעים קודם שלכאולהתיישב בירושלים כרנתיב ואשיב'
*די עליך ואצרוףכמי סיגיך ואסיר/ל בדיליך♦  %כןואשיב'
•ופמי־ך כבראשונה י יתחותמיןהאל אוהב צלקת(משעין,ויש
חותמים מלך אוהב צדקה ותשעת וק אנו טהגין ומהשמיתת*
בברכה וז במלכותפא ג דקל לכלכה הסמוכהחל בלתה אין
ך' $יוכה הדין
מתחלקלג'ליעי©הל* ןהראשקאס אבלהוסיף
צריך להזכיר הכ מלכו׳דבמשעעשייך מעי לומרמלקו ' •(בפאר
בבל כלבה נברכה מעין כל כרכהוב^כה אק בא להוסיףכסל>
ברמתכדכתיב מלך במשעש יעמיל ארן כלומר שכפיושבלע
רבים א( במיל.כלישראליאמר אגתן בלשון רביס ולא בלשון
«ומשעע לדין לכ באיעול© הוא מראה,שהוא מלך • ויור׳הדע
5חיל שכיון שאומר אותם .בשביל לב? ס ואומרה בלשון יתד הוי
ה* תותס המלך המשפט שהוא נ׳כעירנשו המלך שהוא
משב
יופייה וג  $כ&אגמר בלסון רבי $אל \ נפין&א כסוף לכלכה
למ המ& ופעואקחילוק בין המלך המשעטוביןמלך אוהב צדק'
ממן שהשליה כבדמ ^ שתיןכו חכמי© לחאב גמול חין לחוש
ומשעט אלא שהמלך המשפט עירושו המלך שהוא יועב
עכשיו
במ *&מיסיף את  /אבל תאמי 5ע הביכהאל דפמן  05ואלצרכיי
לע המשפע ומלך אוהב צדקה ומשפט עיחשנ שהוא אוהב ככ( רבי© באמצע הברב ' צדאה כמוסיף על קחקבתסתקבו חכמי'
עת שיעשה משפע א *5אינו כעת שהוא יושב למ מ שי ע כמו י!דיןהס*5סא$שואל; צרכי עצמו ממש כנין סיותכלל לע קולה
שותבאל במקומו בעיה לעינן אנו לפימנעגינו שאנואומר*
שיש ול כתוך ביתו שיתרעא וביומא בו יגול לאומרו בלפ) |יתיר•
(אב
*
באמצע
הברכה
והוא
שיאמר
אותו
בלשון
יחיד שלא ידמה
בל סשכהמצך אוהב צדקה ומשפט סע כי ימי תשובה אע אמל
תלך אוהב כדקה ומשפע אינו צדן לחזור פמעע הפר® יע כמוסיף עלהמקבע שקבמו חעלויס* ( הלין׳השלישי* בברכת
ביניהם ולא אמרו5#או עוזר אלא עתקוס שאומריםלב ;השבע שומע תעלה שהיא כללית וכן בסיף התבלה שכבל נמר כל
קאל אוהב צדקה ומשפפסלא הוזכר כה מלכות כלל ובעי /מתבלה כמ?םתקכ; הת!ל כיןקולס יהיו לרצון ביףאחריהי{
 p3wpצפון הוא לעובירחלקו ' יהד זא הוא מראק .םק!א מלך לרצון יכול להאריך ולשאול כר ^ בין כלסון יחיל כין כלשון
לפיכך צרץ לחזור ותתעשרלערש ג  /מלן אוהב צדקה ומשפת
?ביס בין צרכיו ממעכי ן צרכי ציבור < ( :ל <  %סעיף l 't
פירוש( הוא מלך אוהב שיעשו ברואיו צדקה ומשעת ולפי זה
ע כד׳אביתידנובא להוסיף אבל כשהציבור רוצה להיסיף
אינו דומה כלל לקמלך המשפטוא׳ב אף לדידן צדכיכן לעזור
יכולין להוסיף,ולהאריך אןי/אמצ׳הברנ׳ובלםין רבי׳נת;
ב* ימי תשובה אס אמר קלךאוהב צדקה געשעע וכן פיהגין :
#המכהן הוא תוןמ׳פמושיכגן ומאריגין ביוס תפלותותקמכ* ׳
( * > 'j>y?p.99*p!>pm¥9tב קללת קהיניס ,וקבעוה
אתר
#עלבת
סלק לס אכלתי 5ד שמוסיף דברלצןרךיחיד (א יאריך
המשפטשביוןש  :עשה דין כלשעיס עלו המיטהוכולל  ,הזדי^
הרבה דצלאהכמכסיק t
עם המינים כדכרל־כ ושבר פושעים וחוחים יחדיו וטמבי יי'
ן ברבותהאמצעיותהלל? שאינה ! 1א כקשתצר ^ו איןלה©
בדל
להייתכולס
חשוטתכאקתכק? סלאשוצות שהם(ש
יכלו  I *:על הנליק* ס וקבעוה אהל קללתקמטס• שבמן שכלו
במיני© תרוממנה קרמתהקדיקיס דכתיכוב! קיצי־ רשעים® .בת״ ( ו<' $ל■ «' ק׳למעיף <  cאקל יש לקסקדר למטח
?ה פצריכיס לסדר אותם כלת אתר חביתה כמו שסתמה V
אגדע תרוממנה קרבות צדיק וכולל גדת עס בצדיקי© ברכת*
מעצי שייבה תקים והדרת פכי זקן דהיינו ידיק שאין זקן
לקראותלביבך אפ טעה או דילג בברכה אחתמחנו איןצמן■
לחזורלראש ה#מ ^ ביית 0קוא אתה חוצןאבל צרין לחזורלראש!
אותה הכרכק פשעה אודילגבק וחשש! ( הלאה יאמר כולם
לועד אחל לע הצדיקיס מעצי שעיקר קתלוממות קרניי /יושלר ואבי׳ א  $נזכר ב אי צ בדנית וייתר אתל אותק הברס
הצדיקים הואבירושלים ׳ ^ א׳שאלושלו© ירושלים ישליו אוהפין שטעה כה בגון א© פעה ( לאאלו ' ותן טל ומטר בברכת השטת
ובי ׳ באב יויסיפין הב כמה ובמקומו יעבאר בע׳ה:
$כזכר קולס שעקר רגליו קוזר לברכת השקי׳וכן אס טעה ואמר
( <ל ח>קע®• ! ) « '( את צמח דוד כו ' וקבעוה אקר פונק יואל אוהב צדקק(משבט ונזכר קודם שעקר דצליי חוזך לביות
ירושלים שכיון שבאין לירוסליס אב דוד דבתיב אחל ישובו בכי
הש^כה ואומר מם© ( אילך על הסדר:
ר
 fmששכח ולא אמר עצינו ומתם גואלישךאל ו <& שאמר
ישראל ובקשו את״ אלהיהסואתדוד חלכםופהרו אליי ' ואל
 5ותר אינו צריךלמזנב* ולברך ראה בא ב יציינו וכ ' שאם
עוט באחרית ?מויס פי׳אתר שישובו בביי5רז 1לב5תהיוקד®
י*5הקןזר היהצר  fלחזור ולברך כלות גואל ישראל או םאך|
ובקשו אתהק/הגאתד( ד מלכ?ן1
׳)
©כרכות שאחריהואצו ק 'ל שבשביל ענינו אין מחזייין ע?נו■
שיתבארעע׳הואס היה מוזר היואלו הכרביתשחוזר עליה•
ק* ט ד-ן חרוזנה ןא 1םיף נקרנות ונו'yo 'H
בלעה לבעלה לפי׳לאיחזור(יאמר ענינו בשומע תכלה ציחיל*5
א שש עשלה שמע קוליכו וקבעוה אחר צמיחת קרן שבמן
( ן8לך «> חלמהמ’ ןנ'׳ומ* מ״ליעין ד C %
שבא דד כאה תעלה לכתיבוהביאותיס א | הר קדשי
ןשחחתיס בבית תפלתי ויחיד מתעלל כה עטנו ביוסהתעב*
יק שראוי לומר רזנתכנ ^ ת ^רtß§ gi ,
אהרי '
י
'
כאשל יתבאר במקיחובע׳הt
( .ועילה*  5?»'pjpסעיף צ׳C
ע ' נ סדר הפרכותההקצעיו׳סתקכוס חזל להתעלל איתס בכל '׳
\ ״' -
א בלכת  ¥רנה וקבעו 'אחר שומע תפלה שבק שבא 'יזפלה
יום לכל ישראל לרך בלל מיהו אזל שיכול p7hbלהועי׳ולשאול
באהעבול׳לכח* ושמחת* בכית תפלתיעולותיה ' ממדה®
ככל כרכה וברכה לבר הצריך לו מע*ן אלתה הבלבה בגון
ברעאינוינול להתפלל על התולה ובברב ' השטס יביללהתפלל
לדצין על מזבחי יכ ביתי ביין תעלה יקרא לכל העמים וגר ff
נבח  /מןעיתין כה יעלק ולכבוד « יתבאר במ ^וע
עלהערעעהו<5ןכשאר כרעותאצל בברכת שוקע תעל'®היא
'
נע״ל

ה ^ כח  nSsn׳'
|<5בל ?ןי?ון מכיב ממך יא ומי" תק® עך כ' ) ואשי ישראל כוי)פ
הקרבמת הגקרביס פלי האש  ppכל ברמן ואעי׳פ © עכשיו אין
הקריבי} קרבטת מתפללים■ על התעלה שהיא במקום קרבן׳
©תתקבל ברצון לפני העי זבמדך© יש מ.יב©1ר הגדול מקריב'
; ־נשמותיהןשל .צדיקים ככליוס לע גביהמזבה של מעלה ועל
׳ . » sתקטלומר ואשי ישר | שיתקבלו .נפשותיהן ועפלתס כלניוך
־ ' וגס תפלתס של ישראל הבל תקנל ברצון כני;

קכא

דיג? ; 9ור ; םןבז 4

ס^; •1 5

שמנה עשרה מודים; וקבעוהו אתר רצישאיון שבאתעבוד
באה תודה דכתיימבק תולהיי -כבדמד׳כצומאקר זביתת

א

הקרבןתן .הודאהלשי

; 3האומר מודים מודים משתקין אותי משוס דחיחזי כשתי
ושוחיןבהתחלה
)
רשומת♦ ג
וסץריל -מיד כשמתחיל לויור מודים שותין ונסך הברכה
כשיאמר־.בטוב סמך נלך גאה להודות חוזר ושוחה לדי להכניע
לפני י ת  %הולאה ! ( ועלתימן.יךג©.ךע א•ןסע ף דה*( וכל'

מי שלא כרע נמזדיס שדמ ל? $ר ע '■שכה כעשה גקס 7ךק 'בהמ/די 5לג
לן* מ
* 7ת ככגדמדיז פהיש ל;  3רוע¬^ליקוןככחג(:ק(ול מ
■
משיעשלחנכחש' ) ־נבתכוכה -ובענליס מוסיפין בה עגהניסי
,נמר״ה עלייהמנסיפיןבהנכקנלחייס ועלאמל' יתבאר במקומו

 .׳־■
 t ? m. .י
גואומר' אחריה ברכתכהכים דכתיביישא' אהקאתידיו

■
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ק הקנו ג ' כ« 1־דאחריה יהיו לרצק בכן יאמרורגד״מיד׳' ,אלול
'יתחומ 1רים ( אס אה לחזור3לא(מ,ר1י ^ב אקרע אקר ה ^חנןב)
כרשזתבידו (אפו אין «,נהגימ ,לאומרו אלאאחרהתחמניס *■
אח1ל,כל הזריז לומרדידבריס אילרהעאמכירזוהה ומ,ק,בל הפי
$כינ '♦ עפה למען© מך* הער'♦ עפה למווןימען  -קסד * עפה
למען תורתך* ת! ת• עשיה; למען קמפתן י ♦' 1pAוניל© הפעי
מפני&באילו הדי לסיטת מיקד ך ' רגלי התיכבה והס הפסלה
והעמד< לתת יה4גבזלה שנקרא קדישה ילדך& ,מעקי־לין לזמר
מלכינוואלהינו יקד שמן בעןלתך יאק^ כיאמררע^ל שרך כני
עסעולסהעלמןנהקב^ל  :י
סמייתדהעעלה

ךגירסר ^ והגפקסי חומו
א (אחר | אמר יהיוללהי׳ן,אמרי פיזממ '  ,כורע כעבד
הבא לי־עטר מרבי? עזםעסלתעסיעתלחחולמ  .בכריעה
־איוע( אקר שפסע נ׳עסיעזע העזלי כורעקזדס © חקך יטה
בראשולצ$י #מ 11זע׳ל&ימן ציה שעיןא '© זהנ ימינו של הק׳כה
,אשר בשעת התפלה עומד .לפניות ונס פניו* Pהס כנניו V
לכלל-לושכינסלמילפ-ניו<?ג להינ*ק העי ( '6
Wpp ).
כעניין שבאתר שדתי יי' לנגדי עמיד למינו עדיפא שנאמר
.מימונו אש די ; לתו ימיני ויאמרעושהשלו©;כמדגמיי;וא,קרכך
,יטה בראשו לני ימינושה א כבגד שמאלן של הק/הד-אתר יי יא
) >jלש« ק נ׳ז שעיףיב . cנאחרךכ
■* תנשה6לו .ס «ליצו •
*ישתקמהלכנמ -דאמר על גצישראל כ 5וכל זה הוא דרךכ,ב; ד
והכנעה כעבד המתןסל? qלרבו ויפטר מתנו.לאם־  ,לא אפה
 pמתהיהלו סלאהתפלל שהרי סא ילך מבד; מרבו בלארשלין
בבאה שאיו לו־ אימה לענתיבו7אי,לאיא| לישאלאו ולא.משגיח
.על,כלמ־רמ .ואדרבה.הנא מעס עציוו כןהוא לטכעיסו p
ךכשפוסע #ייקר רגלשמאל.תקלה!.פ 'ל .מעיואמשוס'שכשיגיע
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עוניו הניכור

ינ * םמגישדהי («א״|
ונועה■שאומד״קמשהישאנעיפיס '^למעלה

נקמ^ תונרין
.אנענע כצינופו  $$ 1pp^ pm8mkלנתוב  «.ינועו אמות
עפפיס מקול הוןמו׳נגהגו ל 3פ 5פולהזדעזע כקפינ׳דרך מעל#
'& bתעופין ק־ע^ד יעממתרנוא 31155במראה הנזקלפירוש«
בזק ; ופר ^ רנ.א ושוב כלהנתהכבשן שיונאיו תמיד מפי־ י
כמו
•בנון ומככרת למזור וליכנש פך בשעיניאות דאון מתמיע
•דוןעהנעוי למעלה מהין ברתימת ^נייהפכיכהשלמעלה מן
«« עהמלהשיכ את ראשן עכקל* נ?פמכ ' פריניןלהשיג י
«לוןיע
.

משיגי״ומלע^
 kות? בהנשאסלתפל'וכשיגיעו השנה מהמיד ה©

•עולל ^-״גו^ תכיל♦יראה« אדס־וחישפורושו אפילו• .
 .גאכי -כילת לכן כסינרתפות ז-יוייד ה® מוזרות ע  /וישתו
מיתר מדי וכן אנועופין•כמותם קופנק
mp
ית # .^1לור ^.ןיל< ועוגוקוזלקתיד נעושיןכן '4פעמלש ’

 , . . . .זואואיצו מא

אזבבפיייןומשלים
עתקיית המתים
ליןלל -אתענמן לבןלילנו
בברכתהמי3ץק*שי3ן ^ואלא יוה
בתמייהגהממיס•« ^ניין 'ממלה♦ bfrת״ל שאינומאמי
אבל

•^1־^*&^»2

}% fm93 em

עצמן ^ נגאסהיןמילאיעהיסעהבהאין תטלקין

דן הוא ולא איכפת ליה באמירתה ,ולא נועל לפכירו בדן.
נס כפלא יאמר אותה)אין מופשין שמא מין הוא ואין
בדמעS
אותו נשכיל w &pזו אנא תלינן בשגגהככשאר.
 ff Ssmm 3אותו אותו קעומד במקומו יעמול מיד ik
־ י(3ר 3עלל -אע^ ע שהעובי לפגי׳ התובה ^ץי ל
לעיליסיע ן  faסעין  $הבאשהוא .באמצע התפצה
 fchיפסיק נתוןהתפל'והיכא'צמ1עה ואינויו
עומד נמק׳:ת 5יעמיל ה& ני מתמלעבברעה' ששעה זה

(pf®5’wקי^!3« 5יף י, C'$

•

נ 'על מקום שהיתיד ממלומתפלל א«׳« עהמו־ה ^ץ
פמ 3ת? .כשמתפלל בקול ר© מהר( מתפלל מין מפשמריון
 Sbר/ז אס שכת הש״׳ן ולא התמיל■יפלה וינא פד0הולי&
תפילתו אין ממזיריז אותו אעני מ«ר ניבו/שהדי עדיין תפילין
המ« ספיןלע ^נ שנוא חזפירכס ריח (ידעו כפס שהוא ר '&
אבל א© נזכר קןל׳פהשליס תפלתו אוזל לרנה שאיןגזה•51ר
ניבוד כל ןכ ׳ודווקא בר^ת שה/א יום עשייתו ^ אכה זישכז?$
נימולמלאכי! לת® אס סיה־חוזר אחל והשלים התע 4ז הקיל 3י
#ל
מפני פולחניעורי■ לשימן עלתפלתעושן .שלפניו כדי0
יתבטלו ממלאעתןאכצבשבתו? משאקבהס־ע& ^ תמלאמ
© שכת מלהזביל של שבת; #י בשמריתלא-רסיליוקלגע<מירי~ ’
א
האפילו אקלשהשליםהתפלה׳• מיהו אסהלר׳ח■ בשבתושב«
■ י׳גשמדתד « כבתול דאין
fw׳ jיעלה אמ .

fVi

■'׳?I

:r
• ,
־  3%אא־ דאבילו צשכי(ו? ט .י שנת להזכיר כלל של שכתאע
הוי דיכם נחו כרי׳ק ששזחכין לע תעלתחוש ! שלבניו אבל טעה
שח׳ן כתפלת,היו׳ופעים אפיל ו בר׳ח חוזר צנ׳׳ע ולא שמנינן
לע המ שהזכיר כשקרית דלווקא על התבלה שעדיין לבניו
שעכיגן ולא לע התעלה שהזכיר בה ככר והשכחה של עכשיו
מה ת?כית פאע ב שהזכירו בשקריישכחו עכשח ולששישכתהו
מעכשיו כל היוס ולא סחכיכןעל הה שיבול לאומדה כחכקין
יכ דווקא כשחרית נמושף שמילין להתפלל כאחד הוא
דממכיכן מ תבלה לתפלה שהם פחוכיס זו לזו אכלאל תתבלע
מוסף לתבלתמנחהשהיא לאחר זמן «.ודווקא כשיאכל יחיד
מהזירין אותו כין כשתריתכין במושף כין כחכחה כ rvef
עתפלל כביתו יחידי בין שהיה מתפלל ע© הניכור לעגל©
עתזיריןאלתו:
ד אבל הש׳  fפשעה כשהתפלל כלחש לעול© אינו  .חתר:
להתפלל שניתכלחש .תפני חורי ניכור |א תומך; על
®יתפלל בחול לס  ; :ועל ש׳מן קכ ׳ לעם זף ״ ) והוא סלא
טעה בג רח שובות אבל טעה בצ דאפונוע מוזל לעולם כמו
שיחיד חוזר וכ׳׳ל דהיינו דווקא כשנזכר קודםשהשלים תבל 5ע
שאין בחזרת! ם;לת נימי כל  Vאבל אס אל כזכר דע שהשלים
תפלתו גם כשלש ראשונותאצ יחזור מבכי טורח ניכורוישימך
עלמהשיתפללכקולירם !•

pp
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א וכשיגיעהש7ץ למודיס";0חי} מיגזר כדילסכניע לעבת
' ת'י כשעת הולאה אמ/ל ששחו כברברודיס בשה/פללו
כלח׳חוזרי/ושוחין סע השק פלי שגבירתוכפופלייבמישהש* ן
חולה לו ואומרים מודים ליכנ/םלתכיאר סב חון ב <ה וכעוד
©אומדים הניכיר מודיס לרבנן שוחה נס  ) wיחתפלל לפניו
יבעוד שהביט שותיןאוחר* מודים דלכצן ונקרא חודיםדרמן
מבכי שהוא ירקאהלכה בח מיס לכ אחד הוסיף לע שלפניו
וזה נופחו מוליס אנתכו ךל שאתה הנא יי ' אלקיט ואלקי לל
בשר יונדבו יונר כראשית כרכותועולאנת לשמןהגדולקגל
שהחייתנו וקיימתנו וכן תחיינו ותלןימכדותקגנמ  .מארבע
כצבותהאר ! ותאקוף גלחתכו למערות קלשך לאמור חוקך
«צעפותלנונך כלצב שלס על שאני מוליס לך • צלומר כזכה
שתקייחנ ./ותחיינו כוי בזכות שאנו תודי® ןל תמיד ונשמעים
ג
צעיטדידך ולא ישחו יותר מדאי משוס דמתזי כמסרא
< ! <ליע *ן ק נ סעי ן<%מ״ון ין״ש מעיף א ' ופ׳מןק ^ «ע> Wfc־ i
 3ואחל ששייס הב ןהטוב שמך ולך כאהלהוד ות והוא טלם
שאין הכהכיס משאין ידיהם נמושיתבאר בעיה יאמר
ולקינו ואלקי אמתי » כלככו בברכה כל עדוישם לךשלו©
?אק עוצין אמןשאינו® 5ף כרכי ואין פכייתאתן !א כשוף כרכה
ןאב׳ע שעוניןאמן? לן כל ׳פסוק כשהכהכיס משאין ידיהם

# vיי! " •« /

׳

ברכינו כוי אין נובל אחריו ל& ק אתן אלא ,ק יהי ינון ’כלומר
גם אט חבקשין מממ׳יתשכןיעש ויהי כן מל?ו ז ת1בן כוהני :
( ?#״ל מיק קלח חעיף? ) 1ומעעסהז ג׳ /כ כמןשהש  fאינוr
אומרה אלאכלשון כקשה אק אוחרים פסוק ושחו אתשמיתו׳
שאין זה הפסוק כתמר בי״ורס כלשון כיבה אלא בלשון נוד
לבהט© לכך אינו מעל לאומרו בלשון הכקשה שאומר הש״ן
©אייה מנחהעל זה לבקש כן כתפלה ואת^ ציאמר שיסשלום־
םה4א מעלעל דשה5נג (עז ל םזןחנק 3#מע*^ א" ^

מיהי אין מנהגימ לומר אלקיפו ואלקי׳ אבותינו כדשיששלוס %
"אלא בזמן שראוי ליפא כביס כגון כשקרית אכיל? כמזל כמן
סיתכא׳לבניפו כעה אכל כשאין ראוילישא צ< וי© כמן כמכת׳
(פרביתאין®(ערי© ' אלוהינו ואצהייאמידמכו׳ולח פיס 'של?ס
רק אומרים שלוס רה לע ייפלן) עמן בו ' וכמס התעכיתאימרי׳
6ליךכל ואליך אמתיכו .גסכעבחה  ( .ועצפיקקכ׳ס עעז־ 0
אר שי© « 30כמנקה פ שנע ס< אילד 0ל # .כי כחור בכיך כי/ע
jנו ת? לת חיים לכ שקיא התור׳&קרא( פס במנחי :כשכת • *b
מכקגיכן1מ/ל־ אלקינו ואלהי אבותוכי פו ' יכרכע
הארמת
הכהניסבא * ית־ד הת $ /לכזמן0ךא?י'לכשיא  #כפיס א ;#ע
עאי| 05׳אות כבי© אלא כעשרה זה ש ^ אכלשקתתכהגבקשא.,
אוממס .אפיל? ביתיד כחיל(■ העדימת

״ <־ < <להיחןקכ׳אמתיףכ; i

קננרו

דע< גשיאויתגמיה ואמנךכריס3וסרןן
:ופח

א לאס הלא ייס שמהגיו כל לשא כביסה כמי שיתבאר נסיע?
זה כע* ה משאין 'כ  3יהםו $י [ נושאין כפיה©♦ בעקותמי..
©הרי כלא לכל שבקדושה יכל דבל סבקדוש׳אימ בבקות ממשל
כדילביק מוכקדשתי כעין בני יםר&לגל י ( »" לחי כיה ק < יא)
.והכהכי ^ מן סחטןשנהיהסככלל כרכה,דכקיק לאני אברכ#
■׳ אני קכ< ך אי תה? MC
אמר הקבס ימ שבירך את■ הכהני®
מבדכין א ת ישראל לפיכן הס ממכיןעשדה ואי [ (זר לייבא בביו
אבי עסכהניפןאחדיס שאץהגמי ^ לכהני ושתו אתשמי על:
כל כהן שאין ?3אחד מן הדמייס המעככיכנריך לישא
©
עבתואס -אימ עילה לדוכן א? לע שלא כיעל אלא תנוע
עשה אחת והיא בה מברכו שהיא עיקל העשה א כל ח׳'מ הרי
הויאבאילג ג 3נל -־בנ ' עשה יהס כס מברכי 6מ.ור להסימאל את
©לדיומ׳והוא שיהיה בצ׳הכ״ויןראים כספים או־אמרו לולמלןע
_6ו ליטול ידיו לכתיב אמיר להה וחקרנחייכד יימרק לסין בלוח
כ& דאמלו לבם א? ושחו את שמי וגלל אכל אם אינו שס אי•Me
אמרו ללנעלוי/או לי,טול ידיו  :אינו עוכל לעירן סא הש 'ן׳ הוא,
ידיי¬¬
בהן ואין לרכל ל ^ ליעלדובן אלמלי© אתהניתנין מיס על
 ,הנהני© שלא יזכימאתה& ץ שיבול ידיו היכאדאיבא כה ;י : £
יאחד© דקשק  $לאיעבור אס לא ישא כפיו ; ’
?» 7 jן׳ $מוך «יף ה ' <)•
כהןפמלהילדובןבע ^ אוותביוסמו ^איןי ^ריךילעלז ^ זאד.
3,
בו ביזם אעילו אם אומרים לו 'מלה שהרי כבל קייס החנר י
עשה במס זה ומכאן ואילן־ הישר בידר כיו® זה חסימה יעלה
שאעהיהידב
ואס יכנהאל יעלה וכ׳ל שדבר זה© בראהוא
לעלו ת כלבעס שיאמרו לו אבי' סא יאחרו אלף מעמים ביו©
 $ .יעלה אימתי מכל לקיים שאל התנותאו אימתי5יעשה נלבין
אלא ולאי לא החילה עליו התירה חנות עשה זו אלא עעס אחת:
«־יום וכן הוא ההע ' גבי לולב דק׳ליכמןשבירך עלמעעס .את/
כייסתי מהאי חעחא  :י ( ! 5'#ל תומן תל ,) 03ולא דחי לניניי
ןחביליןדק׳לשאם השיל ! ! הסיח לפת? המ  .6שחייכל׳ירז׳ר
וללובשן ולברך אבי׳ קפעעי  #כ 0יומין ( ולשימן pס #ין
?7־ ונ<!י?<ן נ  /מעיף א (במימןכ״מזוועיף י<•5מןייון לו ג?עי^ ^ 0
דשא ד התם שאיפשל לבלש כוונת התוד שיברך עליהם כ3לק ־
להי! עלי! כל היוס כליי השית הדעת ויוכל לעשות לכ נרכיו
בעודן עליולעייכשהמית דעתו חסןנדךלחזוריללוכ& ןולכרן'
עליהם מ® שאין שייך .לוחי  3Pכי נשיאות כביס( לולב נזה ו פ
אל
כבת'V3־«וי ;
אין סברא כלללגמר שאין הכהן

/

חד ^ תגש ^

ותנפס

<
■

5תהא ברכה זז שצוייתבולכרך.את עמךישר .1ברכה©לימיז
ולא• יהאיבה מכש;ל .ומק מעתה ועד עולס ( יאריך כתעלהזן #ד;
שיכלה אמ!,של הזדאה מפי הניכור כדי שיובל לסמוך לה הכלכה
 .:ד
של ברכתכהני© ;יי זעוליןלדוק יעומדקבדוכן סס פניהםנ! פי ההיכל'
ואחוריהם כלפי הפסואנבעיתיהס כפופים לתו,ך כפיהם.

 90$אחת& זה ודאי דעת חיצון הוא ועוד אמור להם כתיב כד
יייורון להון אלא יוחמרתא כדאמרן פעם־א׳ :ביום ב׳ל וחסירצה
הנהן לעלית לדוכן פעם שטת כיוס כניכור אחד צ :/אם צריך
לברך בכעסשבייה י ק ,םלכיך את עמו ישראל שיש פנים לכאן
^
ולכאןוצ׳עוע׳לשפיף כ׳ט  ,:י
ך כ^אחד חן הנהנים איבו רונה■לעלגת לדוכן מבהגס הוא
 1פי^ 1חוףל3י הכשמ-יז 1הש׳ץ לברכת כהבי׳מיהו אינוצריך
כלומר שעדיין לא יפרעו כפיהם עד שש״ן מסיים ברצ׳ההודאין
לשהותאיץלכ״הא1א כ ^ עה שקורא החזן כהכיס ואחר כך יכול
ואח׳כ יאמרהש׳־ן  ..וכן ,כל הניכור עמי בלקשאלקינו אאלקו
אגות?בו כ^ דע האמוך מפי אהרן וכביו ואז אם יש שס לפחות
ליככס לשוב איבו  .עובר כיון שלא היה שם כפעתקריאה ח״ת
שניבהכיסאותרהש* ן :בקילרם הל ! כהביסכדילוןריתאיתס)
מנו הכהןיס®לסול בעצמן שלא יככסג ^ד שיגמרוהכהכיס־כל
ברכת כהני ' בלי פלאיאמלת:עליהס פגומים הס אין בב׳ה bl
גדכתיב אמול להם כך ייהרין להון ואח׳ב חוזר ואומר הש׳ן וכן
הציבור עסהש׳ןעס קלוסיך כאמיר בלח? יאסאיןשסאכא כהן
כהן אאד יעלה לדוכן אבי׳בלא קריאה ואס קראו ולא עלה עוג'
געשה קע ,ג דכתיב אמור לכס לשון רבים פירושו על אהרן ובכת
אחד אין קורא :לו אלא יאמר הכל בלתשעד כאמור והכהן עצמל'
כלומר אמי ר להס לבל אחד חהס ואס הוא נושא כפיו ואפי׳י; 4ו
מחזיר עכתזנלאקחיאזמדכתיב .אמור להםל&ביםתשמע ואעב*
בלא קריאה מתברך דכתיב ואברכהחכרבי־ך  v . :״
 ? 3כן הוא מצית בשיאית כפים בתפלה יחלצו מבעליהם ולא
• יעלו לדוכן כמצע | !ס ודברז1ה מתיקון חכמים הוא שתקנו
לחלדןהמבעליס וטעמא שמא יצסיק ול רצועה מסנדלו והוא ייי |
ויישב לחמר ולקו שרו וחבילת יכרכן והוא ישב כאן דחש ור ולן
יביךויאמרו עליושהוא .בן גלו שה או בן חלוצה ולכך איבומברך
לפיכך יח $׳ןמכע3תולא יצטרךלקשור (<יגיק 5ממןךשעי׳יג '|ג
ולפי•/ה לא מרו 1א במנעלים אבל בבתי פוקיס מותן ליפא כפין
אפיל? הס של עוד מעבי שאין י בקס דצועית ולת | זרי עליהם
וקמהגי) ואפילו הס קצרים ( איג £תגי  4ותאלא ע | ,האךכןדי|
מפביש ^ןתדקדקיןבלפךעליאשלקושר ^ ) \ ^ ,
ו ^אעעסרגילין לקשיםםש נמקום ריכוכהגרצומותלא&«שי; 3דל|1
קיי& יגןשמא ישג לקשרם אלא כפנמשקה לגועות מביגליומעפישגפ#
מא לוומעלוצציס עלי« כשמנעלו
אגלבהימעמועהשקושך
 wבעי שוקיי יל״ע כס גנאי כולי9אי לא שיישיכן לסX

ואח״כיטיל ידיו שב׳שא /יריבם קודש וכרכו אתי) כלומד
כשתשאו ידיכם קדאו אותם באחלה׳והייבו בטילה ואארךק
< ביכראת צרכתיי׳ והיאבלכתבהציס ;
!
 1ואע׳פ שנטל ידיו שחליתית 1ןר ויקדש אותם קודם הנשיאות
צפים דקרא תכן לקד(ש 1ברנה משמע ובמילה זו צריכהלקיו׳״ע^
הפרקשהיא"חקוס תיבול היד וה ^ וע^ כמ( שהיו מו |דשק בצעת
עבודה דדוכן במי עמדה מקלי והלויס מנקין מיס עי כהני©
לכתיב וקדשתה אתהלויא וגו וכתיכגס אתאקיןמטה לוי וגר
עבט אביך הקרב אותן וילוו |ליך<ישרתיך לג?" ( איוממוהא
תאי ונם אלא ה^ קביון שה® קדשיוסיפיקדושהעלקדושתלקד׳ש
'הכהכים לע ילס לעירן גס הלויס « קדשו יך1םה קודס ^מציךן
ע* הכהבים דאל״ב איך יושיעו קדושה והס ^ איכס קסשיס -מי^
אס נטלו ידיהם שחרית אין צליכין לקרר וליטול ידיהם רכשיו
נשמצקין עי הכהכיס דכבר קדושים ה® וכיון שצריכין הכהבים
וטילה לנשיאתבפיס חאסמנת דקלא )א ׳ צריביןג׳פלברןלע
?נטילה עכי ויא שאין צריך לברך אס בטל ידיו שחרי׳וכן כוהגין:
א וכשאתחילהש,ן׳ רצה כל בהןשהו׳בב  /יעקו׳ממקומו לעל/׳
י
לדוכן ואן אסייאל ^גיעלש® דע שיסיים %ץ יצה שפיר
זעיאכלאסאל עקר רגליולרצה שוב לא יעלה שב׳ויפא אהרןתא
ידמדכדכס ויררמעשותהתטאת מה להלן היתה ירידת׳ תכט
לעבודה דה פ דקרא מיד אחר שעשה אתהחטאתירד וברכם
יין באן 3רין לעקור רגליו וללכת מיד בעמדה שהיא תקלת

? ^י
 ,־׳ •י • • .ברכתרצה^ . ./
י•..:
® וכשעוקר הכהןא ת רגליו לעלות לדנקאומר^ר מיא^א

®אמךמ |קעלה דאמור להס לאהרן ולבניו כאער בלו ללכלאחד
ודאי rf ,,היא משמעון פשוטו ואיןמקרא יוצא מידי
וןשו15ו ס(יקרו א&־לו לכק אחד  :אעקראילו ואינו עולה עובד
ן:עשההז /דאתאאבל לענק שיעלה מעצמו שלא יקראוהו כשהוא
מדדי היא דרש ואסמכתא בעלמא הוא ( .ןשגיין«3מוךשעי׳ל' l
|עוד ברא׳ לי לפי מכלגיכו טעם בכין הוא קאין קולין לאחד לפיי
 4 .גס כשקוראקאותס כשקס שביס או לריסיעל הדרן שצתבת'
שאומרבצחם עד ובכיו ואא׳כך כקילרס אומר כהביס לכוונת
הקריאה איןזה קריאה ממש שעיקר המלה לא לוו  ..כתקבה רק[
לתיקי] מפח הברכת < כלאי׳יא לעיל סימןקכןסעין ג׳>
ופיקד קריאתנו היא בתחלה :כעאומריס צסםהלויס שישלו ידית

כקול רם לאהי״נופל אקריו פס קדושיךכן' ואם לא יאמרכוהיה
מ 4כה ממטבעביסח התיקק;שטבעו חכמי' ואש יאמר כולו ואחך
,בן״גקרא ההן הוי‘ הפסקה כתפלה ולפיכך סו |כיןעל מדרש
 ? -ri tלאמור להסלשבים' ולא לאח-1ןאין קמיין לאחד ב ?
צ :י
א) ^כשמקזירק הכה5ים פניהמ | לפיהע® מברכי] על'המצוץ
. *1־®מ■ שמברבין על כל מצזתוא4מךי©;כא״י אמ׳יזאשל קדשנו
בקדו  1תושלאחרןינזלולפרךאתעמוקןרא ^ הפה ^ ' :
וצ«ג 'עםכש* קזידיןפכייז© כלעיסיב©16א«וויי 0$וגל ס $ינל כלפי
 uשבינה איןגכךכלזסכדישת? ^ימי^ 4יפ*לאזש)' , 1׳־ ;
 :' 3%ומגכיהיןןדה כבגד כתפיהן כ 7עת! 1יש |הא ^ן את ידיוr
\ 4י* 5כשא א? תםל?ועלה ואתרי חכירס שאיןצ4ק־יותרלמעלי* ׳
קככגד כתפיהם .שזהו בקרא ,בשיאותלמעלה  ihלתעלה ממקו< ן
,יציאתו מןהגזף 7יהיתוהכתףש< ^ 5יןפיו*ושו 1מעלהמרא(0
 ■,דא״כ היה מגביהן למצל £ןמ אניץיזה ודאי איאיפש׳שהריש*
המפירש ה1ה מקלק בצי ! והיאך יגביה ידיו למעל׳ משם המפורש
 .י ועביה ילו ^ימכית ^ צתלמעלה מן השמאלית דידו כתיבגביי
’ אהלן משמע ידו אחתתביה י< תר־מהאחרתואין:ל(מר^שר״לשלא
י * אאלא' אמתדהא יליוקרינן לשוןרטםהא ^ צדאלאמגביה
שתיהן ומגביה אקתיותר תתצרתה והיא הימין וכןראוילהיו׳פל
עי אקכלה״ופושטין ידיהם וקולקיסאצצעותי׳ומכווכי׳ לעשות
ה׳אוירים דהיבובקב׳ אצמ 1ות לשחי אצבעות אדר אידך
ובין אצבע לגודל אויר אחל ובין גודל לגודל אניר אחד ויהיו בין
ה״ל^ :ע£פ המדרש מציק מן החרכים פיק שהשכיבה למעלה
־מראשיהן1מצק מבין חרכי אצבעותיהם Vo ?dוזהושכאמ  ,מן
החרכים ׳ה חרבים ( ועוד רמז הכעוג במאי דצ«וי ; אלמל מלא יוין
קח tyfcp 16 #j«6במ? ךנ׳ה ? יהיה מם לשיןאלון<וה4שעושים
נידם
קלוכויו £ועעיחע ראטגעועסוא0ימן בנימיוסכיע * י
^סכאילמםמעמלמלים)■■■ וכור 5ד בפיהס ?  F &3Vלו/ן
'בעיה 0כמד,האלץ<#ןו<רי' יליהס כדי"6

ייובש חתבזית הליבות נשיאיה נפי»
״r | ,,

.. .

כדי שלא יקעו ואשמכות

אקרא שכן אמלל במדרש אמור להםמלמד קהט] 4מקרא
■אותסואיין זההוישקה' לשין כתוך התפלה; שהרי נוסח התפלה
הוא מקרא (מתחיל להקמת יברכךלהם עוטןאתלט מלה במלה
! PUלישיד

יד
■ ואין מ-ברצק אלא בלשון הקיש ובעמידה ובכשיאותכפי©
ובקול ר;0ובצלהו אסמכראקלא .דכה תברכולגו ' כה תברכו
כלומר כמו שאט אומרוהיינו בלשון הקדש(בעמיד '־שאץ .למעלה
ישיבה כו אלא עמידה ובקוללס שכןקלב  .יי בכס וממר
וצשיאותכפיסיבבר למלכו מוישא אהרן אתידיו *mן
מוי ואתלשיסיימו  .הכהניסכרכת© עונין
י • מתחילקהציבלר י  ?.ג© הס ' ]• לומר בלחש :טיס שלוםדע
וחייסיושלוםלאז מתחיל  fwבקולרס לטוב בעיכיךצמהכהני׳
מחזיריןק״כיהם־להיל5י .ןאומריי® רכון העולמים עשינו מה סנזית׳
עלינו עשה אתה' מק שהבטחתנו■ הםקיפהלומעק קלסך־מן
השמים  .ובין אתעייך יפיל ויאריכו .בתפלה .זויעד פלשייסהש׳י׳ו
שיס שללם כדי  .שיתנוהציבור;אמןלע  .שכיהס יחי לאס אינם
יטלין להאריךכ' כ יאמרג אלירכמרוק
שוקבניורהאתה
שלום ושמןשלום^ל מלפטךשתשים  .עלימלעל כל עמךישראל
ברכה וקייס ישלוס ומתכלק לגמור יעס החז | ;

מתחיל בשים שלום עד שיכלה אמן חתי הצצודיפי {,כן מתח י  4ן
הכהכים לזמר למן העולמי׳כ (' ( אזעלפי־ן הצימר אמןלע כ 1כו|
שים שללם של השי׳ן לעל רכלן העולמים של הכהצים ביחד:
,ים אין הא ] 4רשאי לעמת אמן אחר ברכהשלבהכיסשמא
תתבלבל דעת! ולא ידתאחז כרב יש לז לבקרו׳ פכיק כ ;אל ג•
כ ( מםעסוה ^ כא ^הש״ןהלאבהןלישששןכהטסאחריסלא;
ישא אתכפי( שמא תטיף דעתו מחמת אימי  /ציבורללא
ילכל לחזו׳לתפלתו1א הוא עומד ( שותק לאחל שאינו כהן מקרא
אבל .קוא אל כהן אחר אל יקריא שמא יאמרו מליל שהוא פגום בן
גרופה או כן חלוצה כילן שהלא קולא לאקליסיכהכי®'משמעשהא
אינן כהן• ייאמרו שאי « כהןאלא■ פג וס לגן שותקהש״־ן (אקר
שהיא ללי או ישראל מקרא וכן משמע לישפא לאמלל להםר׳ל־
לכהניס משמע שהאומר שהוא המקל' איצו כהן מיהו אין עיכוב•
.. .
כדבר ; ;

כא
ואס אין כאן'ישראל שאכל להקמת יכול להקמתאפיל?
כהן פאק זה לימוד גמור שעיקר הפסוק לא למקרא אפי
לק ללמוד שעובר בעם אש איצז עולה' כשקורין לו כדאמדןלעיל
סעיף  5fנ פיכן יזהירו; אתהכותן .מים פלא יאמרלשי ] טול ילין
לעלוקנשלא לעב; ל כעשה כשלאיעלי? ( (עייןבפו ^ףס?גיךכי )
ואפילו אס חין שס כקן אלת ה(א לא יעלה אצא* P&swp -of
הלא שמכללחץ :-ר לתפלת( גלא קילון דעת( אס הוא מובטח בכן
ואין פס כהן אלא הלא ישא אלג כפיו פדי שלא תתבטל הנשיאות
; מ■ ואין הכהניס רשאין להחזיר פכיהסהל ’לק עלשיתחיל%ן׳
שים© לום כי' יאינןרשאק לגוף אצבעותיהם עדשיחזר(
כפים♦ ( וע^ל סיקקקינ׳עה ^ף ^ )
( אס הוא מצה לעלות
פציהס .שכל זמן .שפכיהם ק35ד .המס יהי־־ ידיהםפרושיתלתול
כיצד יעשה יעק« ל-ל'גצמ מפס בעמדה משזסידאמרינן כל-כהן־
עליהם הברכה ועומדיםשם(איפס לשאין לעקור משם פדשיסיי
©אינו עוקר רגליוכעבינד ' כלי לעמתשוב איבו עילה לפי׳יעקור
 fpשיט פלוס שהכל עניין אחד .הוא.מס ברכת כסטתדא ' .רגליו מעט בשפת עבודה לעלות (יעמוד ויאמר עד ולך כאה
להודותואן יעלק .לדוכן דאמל בלכת בקדושת? שלאהרן בלא
שצרייכין .להמתין עדטיפיימו הציבור לעמת אמן אקל שיםשמם.
קריאה ויקרא לו אחר לכ ברכת״ כהני' ואת׳ב חוזר  fopומסיים
וכן המנהג דק ל שגס עכייתאמן היא מןו 0ברכהללא כקרא.סיום
.
 . .הברכה מד שיפסוק האמן מפי הטבור ;•י ;  ,׳• ■■
פ!יס פלוס כו' אס הוא יבמות שלא יטר^ •■לאס אינו■ במות לעלה
יד וכשממזירין פכיהס קב בתחילה  .כין נס!ף .לא ־יחזירו אלא
מחמתאלא היה פס כהן אקל ושלא לבטלכ׳יב׳.יכוליהמקר׳לםייס
גס
פיס
שלום
כר
?
הלא
דרךימיןשבין א1ל.כלתיפיתטיאתה פוצהאל  .יהו אלא
שימין
דרך
המקרא
כלבו
אל
כל
המכלה משעה
• ימין דלתינןילהמהקיף . * p3tw:
•
י
■
♦־
שהתחיל
הס׳ץ׳יח
יאז הוא עובתתר שיסיים הוא משרסדסהש] 5
וזטן& 0עם.דכש(!1ציא?
שי ע מהע־כללמוליכי}'אלת? דרך
צפון
וכעיזזיר
?
.
טנטקידהואיל שכיון הוה ליה כאילו התפלל כלתזרלג התפלה,
אותו?יסתיכהלסיעל מ? |יכ׳ | ipib
דרך
דרוס
כדי
לקיים
כל
פומעיכו
*
■
לשומע• כעונה והרי צא׳■  00בכל התפלה ומוציא הקהל בברכת
ר.י .׳ 5ה׳כל
היא״במזרח ( .התינ״נפפרנ (כםי« ני#£ןא<<וג
ע 5ס׳כלע&ןקו  .ש,׳©שלוק ' אבל אס אל כיון בכל העפלה לא יסיים דסיאןיכזל
& !p!jתח;
יר
פכי
!
לית׳יניו
^
מיריולשיכל
?
«
צ׳ש־דימיגו
לצלצעזןנכ&א!שזן
להוציא הקהל כברכת סיס וללס׳ והלא כאילו לא התפלל מתחילה
אלתו מסיגיבה להוליבוי־להיכלנמצאש ד יעיפו לנלדרזס
לרך ז §־
דע כאן הואול& לאכמןאבל להקמתלבדן יכול אפילרלא כיין
מקיפיןיז<תינ?,ב<מןפהקג פעועדסבעורסי־מנעקיילעערבלרוסמולש שאי
ן ברכתכהכים מעיקר התפלה מיהו ג© להקמת טוב הוא
לעישהמקיפיןאק<רי*9להיכלש  %ב<חרק כפנאי' שידימינסלצד נפןן
.זספויולי׳במעדבמיןיפץ« מימטלמזריווכו לפי
; שיפלין לבילתפלחטחמתחלה עד סוף נ
סאקזרייה® למערב*3m
כנ בהניס המסננים ברכת כהכיס הרי אלו משובחים שכן כל
? 0לימ׳פם לנד 7ר(«'י < לךפןק <אסעין;  1ו־נויתו־״סנןפיף א׳וב<0ען
.הברכות( היבחר באמרי; בהלל וזמרה וכל מהשמכעימי'
■ מרפא הפיך fופימ-ן מדעייסע ין' < ) ; ומה שכתב כאז הכי?  irf׳
הזמיר? הוא -יותלטובמ*מ'? יזהרו שלא ינגנו בכל בדבתכהצים
דצ נקל פנייהמ־ןימיןכ לשיש לפקעקעלתואקמועק-העושין'
איפכא? עיין במה שכתבתי בהלכות ס לכה בהקפת'!? מבדל פ©
_אצא ביגון אחד מתחלה לעד סוף אבל לא יפכו ב' או ב טגוכיס
לולבושג -רבה לגס3המ !שכתבתי:בהלפו^מכופ.ה
גבייהדללהניחת
פגון בכל פפוק ניגון א $ר■  .זבל שכן בכל תיבה דאי־כאלמיקש
כשמרדקדלמ על מקומם לח״יגעל כתנעליס המטונפים ואס'
 .. .צ
י ' למממן הדעתן
ך
 .נ געו יחלו ידיה© לאפלה שיתעלה .%Ä6
בג ובשפהשהכהבי© מכרפין את העם לא יביטו ולא יסיח?
■ אק הקורא שקנלא■ פהט׳ירפאי לקרו' כהכי׳עז שיכלה אמן
דעתם ולא ישתכלל בידיה© ,כל כן נהגו לשלשל הטלית על
,
 :מפי הציכיל ^ .מךשיוטן אחרברכתהוזאיואיןהפהט  .פניהם וידיהם קו ] לטללת כדי שלא יסתכלו בה© ויצאולידי
היסח דעת אלא יהיו עיכיהס כלפי מסה כמי שעומד בתפלה
רשאין להתחיל בבלב״אסר קדשהו בקליפתו של אהרן עדסיכל©
דימר התיבה של כהכיס מפי הקוראואין הציבור עוטן אמן ש|
בכולכהשהרי הס ,מתפללין שיברך השי אתכל ישראל
העם
ברכת בקמפתוכו' עד שתכלה פרכת בקדושתו של אהדן מפי
המקבלים הברכות ימינו לה ליהול פניהם ׳כבגד פצי קכהנים
קכהניס.ואין  {*Wמתחיל להקרו׳לכמיס יברכך עד שיכלה
אמן
המברכיםאותם
לקבל
הברכה
ולא
יסתכלו
בהם
ג״ב
שלא-יבא«
 feברכת קד ושתילש אהרן מפי הנטל יאק הכהכיסלשארן י לידי היסק דעת ( • Iופינוקי!® הטע אגל נזיק שבשקייעהטע®
לתתחיליברכץ דע שתכלה מלת יברכך מפי ?  fßהמקרא יכן
משוס האיל )מריכןפ אין ?ולשין ט^ יוחמכל גכלצים עינידכוממלה^
ככל מלה ומלה של ברכת■ הבהני־ס .יאק הציבור עוכרן אמן אחד.
יגע *גי® לה?ימ ד «קא בוקשנ  /קייס והיל  mvwעל מכנס$5pw
אע העםבשם© #עולשחג לק*״ק״ל ) י
בלפנווקופסוקעד שתכלה הברכה מפי הכהכים יאק הש׳ן
; כד עם■

אבלשלפניהם

« הפהניס איניבכלל ב^הצ
עסשאמיר
ימנידיהסאפי׳ממינה של ברזל אינ׳חפכקמילאקריה
©/
ן«י אם  mאני  Qtכ?גן©ppכמדייו שהם יורידיס ?מלא!5
יאיג* יפילין לבא ק® בכלל כרפה :
כין במ/קכנסי  /מבול ? ?הכיס א 0ין ©ם מקר חעעליה
היתרים מעשרה יעלו דבר ?« יעעשרה עיכקאקרלה' אק
* ואקאיכס אלא עורה ? ולן מילין לחכן שאם יעלי קכמן קר*
אל נשתיירו כאן עשרה ולא קשיכילכר?ק ל ? נימ עלית אמן
ליוודייהו יאע״גדק  ,לבלכמכהנים ? עשיהופהניס יגןהי/נין "
אאני קת • דתראליסה©
<« «  ^ #נאו במויומעין <>
החשציתין המניין והס העונין אמן אבל ה?א דכילם מסכהכי®
!אין ביניהם ישראלים אל משיכי לביפק לקודייהו לעיימאמן
אא׳ב העוטן ? pעשרה הלכך כיל® עילק לדוק ולקימברכי©
לאחיהם& ?שלימ ומי ען? ה אקייהם אמן הנשים יהטן:
? 1ובשעה עמביפק אין לעם ליתר שי®פשוק* 0קמי ?לה©
יומר שישתקויחבו« נין לבלבה שמברכין אימה הפסטס
ואס אומדי׳פשיקי׳אינס יכילין לכיין לברכה bhעכשיישמכנכין
הנהני» יעארי ?ין הרבה א9ן קפידא לומר עעיקים אך יימל
ס ,ב פלאלאומרה מ הו מנין י » יליזיש אותליס ב.ש ?ה פהכהטון
מכגנק ׳ך דוישמרך י ידדתנץ יל׳דשלו •  7היןס כבר סיימו כ|
אומה הברכ׳יאינם נריכי׳כעע לנוין עידלמהשיאתר« הגהני?
נו® הנהנית ןוינקס כאיתן ניגון שתאריעין בדי שייבלו הפה
לומר ך ?ין ?עילמיה אט שלןיתלימ? ימשלך נ« ' ;

?פר במככישמ ^ון ברכמ כהטס במפלה אינותעיקד
n
התפלה לעינך בהן *לא המעלל עטין ותצא טבןןו
ממפללק נישא כפי« יאק המעלה ממבבמו:
«נן כהן rp: gבכיו והלך לב?ה אמימומ ^ וייאמר
 ?,ח
&לא הגיעו עטין לברכע בהדים • \כיללי ?א אמכפק
/
פעם אתרמ :
עב «אין בזה מ8ום על מישיץ אלא שהיןה ?ויןוק § עמיי א ? |
א פ הוקין בר הע כגון שמועין על ברבע כהמס ברכמ
ווהן יי׳עליכ׳ככס וןו 'זהואשו '« עונר כנל ^י@  SV5*fסעי׳ב*
 iי |ו הן שעסילין לזשא בפיהם מי שיש ול מוס בפניו איביק
בנין שה© בהק ^ ימאו  wעקומיין שנתעלמו אקורג)
או לנדדין או שהה ככיפיס או עקושלמייזיא שא ^ו יפיללחלק
אצבעי מיז לא ישא איו בעיי ולא משים מים שאין מומין פוסלין
לדיקאלאמפט שהפס משתבלק בוומשמיממים עלמדשימן
רעמן«אל יוכל« לןוין יה^ק בהןשי* בי מוייין ברגליו במקיס
שעילתלליצן ?אל כמי שירךי שויבלילהשמכל כ® דמיתו דעת®
ובן ז ?לןן והיא י!י שטרן מרד לע קני אאשעיויי זילפיון דמעיו
וכןקןתא אעיצו אינו סימא לאאב ^ ד מעלטו לא ישא את כפיו
e׳ ^ מקמבלין וב ומפדקין את דעתן יחש היה דש בעירו ?למן'
^ בל* זכילקפו סיש כ« אומו התוס ותירגלין עתי רכיל לישא אמ
פכין ואפי׳המימא משמי עיניו«כ״ששאל «»מימין שוברפי יכל
ששהה בעירי ל׳ייס תיקרי לש בעירו שרינהלל 1ר שם ולאי דווקא
לדור להשמיןע להיימתכט העיר אלא אפילו אנ לעיר להממסס
מלמד או שופר או תשרמשנהאו ח4י אנס חשיב ד© בעירו בל'
מ© אכל אס לאהלן שס אלא באקראי ^ סהןס&לשי ? יושאל
”׳ מיקרי דשצפית;

■ מ* •&#יי יול£ניןן
 p& jpfißpiואסקואשד בעיר*אפי׳אק

נכןישא  ?;#פי«: .
 mfoiwifityrivipplלאלפי־ןע״נין
לן מ«שאיני 8יד*
ילידטן אלפי)«בתקא ?ן ? לא ישא אמכ  5מ שהריתש  $ן.,.
Wfw/tP
הוא במשמעית לשיןהמצע* ( י <ל *’
ו ?? ד א ?ילו אמ״ל הרי כוונמן המכה׳ מכל מקים לפס מממיהק
מין t
ימ^*
 flכהן קין? שלא הב יא שפו* שעדות א« ט נושא בפיו לבדו
כלל שהרי איןי מגמה אפל ע ? ?ה$יש אפריםeppךדןלד
«? 51לישא כליללמודולהתתגך? משהביא שת* שערות נושא א<
?עי? אפי ' לבך 1שהרי קיא גמל ימיה? דווקאבאחראי בעלמא
כדילאחזיקי נפשה בכהטס אבלאל בקס־פי ' במי בש*  fמעני
עמל ניכור עד שיימלא ץ (:יובל אש נתמלא ?קפי ישללישא
■ בעי? איןי 'ייחיךייבקבע •? בל שירגיעלשני ' 0ויא1י שיפעלא
אין
זקנו אן על פי שלא נתמלא קריק פיה כממלא (3p
יזדעין שפךין אל כממלא יאק בי גנאי לניבול י
(« ע׳לייק ®Aפ»  Vן״י f f «2ן?«(' 1ימן  ?%ס’£ן> )Yj
ה| ?הן ? 0עס חרככ״ן אחרי( שהיא שופך דמים כייןשלא
נתברר הדבל8שא אמ ווי( אפל א® בידועשהרג א^5
הגעש אפילי .&3גן לא ישא את כפץ אפילי עפה משיכה דכמי׳
«בערישבן את כפי ?ס אעל 3ם עי ט מכס שג יפ מרבו מפלה
.אינני שומפיליכס דמי -מלאי י^ א דאה עשה משיכה נישא אין
?ןיו ויש להקל על בעלי משיבה שלא לפעיל דלי^ ? פטהם והפי
?( הגי בין לי סא כפיי כין לקרותולאשיןלתמי ' t
(* ipttJV

?׳ ■) 9

לו «בה( ןמל אמ המפיק ומת התינוק מן הייילה נישא תון
כפיי ילא דמילכהן© הרג אמהנפש בשיגג לשאט היא
( י  #י  Nהימי)«3141
לאיכמןלש© מגיה$
מומראל יןא אין כפיו שכבר חלל קדושתו אבל על סאך
4
וןביחתאין ת?,נ ?ין אותי תלישא כפיג גיא שנם ה«ימ^
א  $עשק יןשיב ^ ןשא בעיי של/ור לקדושתו יאס בשמעך כאיכ$
לדברי הכל נישא כפיו שאין זה כקרא מומר אלא אמש:
שיכיל אל ישא אמ בפיי דאתקש ברכת בהכיס לענודם
של
דכק \ לןרמי ולברן בשמי ובהן® שבך ןאמר בייי ןןש?ר
אל משיןוגו 'א 7כ ה ־ה לכהן המברך ברכת כהטס וכהן העובד
א© לא שפה רק רביעית י־ק נקרא שיפיייחייב כדילפיקמקראי
יייהלכהן המברך אס שמה רביעית יין בבמאתמלא ישא כעיי

״ין*עין <)
(  Vmס**ן?

מיהיא© שמהרכיעימוכשאידיי

איני ליקה שאין ההיקש היקש גמיר המקיכל1אאפןמ ?ת׳בעללןא
@וא לפיכך א $שמאי בשבי פעמיה אי שבמן למיני מע* מיס
ששקלו?
יוותר ואב שמה יומר תרביעיתא*\ פ שהיא מז< גואע׳ע
בכמה פעמים לא ישא בכיי ע ^&ישיר ייניממ .לי; 1
לוןכהן שלא היו יב אוזד מפל היבריס ®הזכרמהחינפי־ס
נ& יאית כפי® אלא gräe׳ מרננים אחריי שאוני תדקדק
בממתאפילו בממתחמורומאפ׳ה ? ישא אמ כפת דשאר תןימ
אין מונעים כשיאימןפיס אפיליאל עןה משיבה מ  $ט 6מןמ
היא לכל כהןשי | א את כפייו ואיןאומרי׳לרש ' הישן רשע גהמכע
יין המ| 5מי 1אמחה יתאחר המ מועיל ברכמי של הימן«  tתהאין
קכליןהפרכהתלי^ה ביטמהכ^נים&א פהק״בהשעשא׳שלוחי'
בזה(הבן־פהממני ' מ היא שנאמד יאכי אברי״ס ן
עטה© «ן  bpm .שאר עממ 6הכסני 'יישר1י® שייק ^ה ^ אין מיכפיס
שישל§לי הכהכיס שליתפל
® מכהנ המקיה
Mשא
א? ^ן מןשיא? מפפי 0אנל כהן העיבר לע מג• מהממתדי®
־אפילו ישבכניי ובידי כ« ה.מו«וין ^פא חין נפי« ואין
■
לןןד( שמכהן:-ה מונעים אימי ג׳ב .מנ&יאימ כפיס מפפי־ km
נוהגי ןכן:
מקללקלושמי• לפיכן יהן ,שר שא גרושה לא ישא כפיי (אין ניסגח
* $ין ילמנכוע^ מססיפ ופיאה ולס מיני גבעוטן לאישא
גי קדישה אפי׳ לקממי ראשן למורה יאפי ' גרשה אי ממה פ ^יל
אמכפא עפני שהעםמשמכלין מ ואס רוב העיר חלאכקן י wפיליר קנאה על לעמלמס מהנשים שהיאאפיר3הי.־
?? ן אין קלנךחידוש כעיציה© גא  fי « מכלין ק לפיכן יפו!
9i .

:tfau#whחל*מת **3mpiי
יוא
בציבור מן הסעס שבתבכו למעלת  .בסעס למה/ 5יקיזנ%
זבן אס מטמא למת שאינו « שבעה מתי יומה פסול ןמ
הדוכן ומכל מעלית הכהינה עד שיחוב ויקבל עליו שלא
בי/פלה אבל אמלותזל אלן נשיאות כפיס אלא במחר ת וחוסן
זבצעי׳לה כי! ס שי® בז כעילה כמו במס הכיפורים ובת ע מלות
יטמא עוד צמתים* אא דה ' ה כהן שיש ול בת שהמירה או שזינת'
אכל לא כחכמה משו® דשכית ' שכמת באותה שעה  nmשמא
וסול ג/מכל « עלית הכהונה כדכתיב אתאביה היא ממללת:
יהא
הפק
שכול
גי
וגזלו
מכתה
של העביות אטו מכתה0ל שאל
הקלל אין שסכק כלל עליו חיום שטלד ואינו טשא את .
׳
פפיז:
קיידס  p'wכתענית שיש בו נעי׳צה־כמו
ביףותפטתניבוד/
שהחכמה היא בעוד יסיים בדול ואווי לאיחלזפי בחכתה לשאר
ע ! -כהןאבל אס הוא בתיך fימי אבילות אינו משא את בפיו
ממי׳
אבל
ת
«
פית
שאיין
בי
פעילה
כגון
ט
'
באב
ויז
במחוז קואיל
ויו^א מב ה בשעה שקינא הש״׳ן כהני© וא כשנותכי ' מים
ותפלת
המפתה
שלהם
היא
®
מוך
ל
שקיעת
התמה
הדי• היא לימה ׳
ליטול ידיהם כדי שלא יהא עובר בג עשל דטעמא שאינו משא
לשארתפלות
בעילה
ואינהחתחלפתכמכח׳של שאל ימיה ה כן
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ומסעס זהיא שגס פנוי השורה בלא אשה אינו כושא כפיו
שהרי גס הוא שריי כלא שמחה לפי מדרש ר!ל אבל אין
דכיגו
מהנין כן שאין זה דומה לאבל פאבל שרד באבילות אבל שאינו
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גסוי אף אס הוא שרד בלא שמחה מ׳ח אינו שרזי באבילות ומ׳מ
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אכילה ושתייה  Vמ הואקום שמחה מפני שהזא מס• סליק׳וכפרה
וקדוש׳ממבד
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וכשמניעין הגהניס לאילי התימתזהס יברכך וישמרך
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עומדין ככחס ממשיאלא מצל^ הס ומהנין שחאריכין בניגון אלן
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א מאן דחזי תצמא ולא ידע מאי חזא פיקוס קחי כהני ,בשעה
עעוליס לדוכן וטמא קכירבש׳עאכיםלך וחלןחזתישלך
חלום חלמתי ואיפי יודע מה הוא* רת"יי או* א שיהו לי כל חל(מ« תי
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טדרקמשה במו©עשו באשרי פל ע?נ© שלישי שצרפוהו להתקצת
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׳בצילה®אל צהגכיר חכ הדין ח . '/כנ האבל כגר מדת הדין מתוק
.יוותועל ? תלמה במקום שקראו& 3קז '/אע/לכמ׳
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 6לה© )אר נייט ביו© אקד!אין כאותו מס יב אס כ׳קדישד
בכל מס הטזה הגדילים ככל יי© כלי שלא להרגילם טע כפי׳
שאירע
ב׳י לשפר כ ^בתי
אוד/לייחמשי*
תום לפני העמוד בחיל ונ אס היא שבתאי ט5ו©
כפיהם כתזמר ( מקליק  Wיהיה הגדלה כ* ל
"הברמת לאיה אז
דרשה יא׳פ איןלטלס לומר קדיש יתס כי איבו
 ()<phvאקר
הבריית במישהיא בדבר וקיר קלפמךס ילעתיירחיק*
כעיני
שיחלוק( כעניין זהשהאחד יתפלו ערטיהשני יאמר
גמ התג©' רימפה מיימק! Jבעע ' כיאתקכ׳ג לפני
«.עיל להס
מרגלא כפיתי דאיכשי 1יכמי שכתב
קדיש יתיס זבן בפקריתזה אינו דהא
טיס א ' בסנה ילא ו< תר/לי להג ^ ליק היהלה©
שיהיו ג? א י יד יתפללי גם ' ’< לעכי  0דייקא
לקדיש יתיס עיקר א״ב ' כשתדוון פך
הכביד יאס על כל׳פכיק הילריט לאימריאל היה'
! קדיש יתיסשאחריי על  ' #ג ' כ כשיר
יגטלתעךטתשלסמ© מם התעטתייקמך
ככל מ ס שהיא לני כמקים כיאתמקדש לפני
©>אל נ׳ימן שלי כנין שהיה י להם לפתיח הארק
קי מי שלא היהלי פנאי לבא לכיה במ
בינליכי לשכתשאמ׳ירי© איתי ככל מס ואין
שעשין
'( לפנים ילמי לאמירת? אלא בל׳ה יטה כ 7י להגדילו ילה :דיע
פזתקק הארק
נדרןיכול גםהיא^למתפלל.בערכית
ימית
שכק גדול כמתל דאתריה?I Iעל ידי כיי ..גס כשאר
י
שהיה
®
I
’לע
יI
•
עלהפתק.שיכ ' אקלישיסזכיתכתפלהפרכ^ ת
י
וי
כתתי _ .שהסימי
..
וייתר גדילה
.
איאמר קדיש
זנה
מקרש יתי© שאחריה וטי© «יהיו׳* ג' קליטת תיאר
היה להם  ! .עשית כן ׳ באכעיס זעיר 1ק \ ילזלילהאשיד
הלין m
♦ י יהיכאשיש הרבה כני אדם מאי© אחן .דפ טכאקד
בכולן
הצדקיתחשתו « • מתיק• איתן ב *למק ' .וכותציףהמעיתלצדקה
לאט? יאכל ' עציו אז יחליק? פול© בגורל וקד ולא
0היא יחיד
לכר תחיה תאד כעיני הכרת׳הייתי מבעלי כמק©
הרבה בני אדם שעאיש אחד כאיי אחד טפיל© י בטחן שהיה
יושבינן אנתן
מלפתוח הארק רק כשבת (  $ק יר*ת הייתי פיתחג
?איישר חילי
קדיש כשטל כבוד אב ואס*’ יש מי *לגול ^ תפל|
כימיקאל© אמר© עד המצל הפנימי ( גי ' ׳'• יהיה
יד3ין.ל<חל
'על סמן הכתיב
רגיל להתפלל אויש קשכיס ןאק יכזליןלהתפללpw,
יה&כי אין
' .המעשה ’? כייס סשלתועתת זביי | שיש כי מילה
&יה יכ בשביל יזה יידע להתפלל  . .שגיר ששתימי
נחליקזכ
הייחיד מיל אתר ^ דרקקדיאה ^’ לנמר עלת
הקדישית
יתימישזרח וניכר ואס אותי שמתוש לי בנים בעיר.
מקדומיןלי׳מדהשיר׳
איני טגרע אלא
לפכח' אחר׳ ©מל( התיכיק גדי לכליל'
כקראי© תושביםבשביל ' א ^הן® נקבר .קלי־« יתיע ' ' /להניתעליפי
אחרת ינאילש©.איכה
טוה׳שאימרי© שלאעשניכגיייהאר ^ תגך^
גסהתיטק
איתן הדר) תיך הקהילה וכל דרי קהילה נקלאי hmp
לימר א ין ג | י %ט ( פיגויס הקהיל ט$י 3מפני שהאמיר׳
&  sרק
■»ילה ואפי עטי• העירשיש
׳
אק' מנהג
הןאיתן  0מתט© מפ,
ההקעלה ( מיישילן&אמ ^דלג״א ^ דאאממנישיגבר׳
׳זירתו
דסי
1
היא׳כמקום
להש׳ דיילתקבעי טלם
אי מסממניה חייב מיתה ( לכןאל  -נהגי לחימת
'אמדי א© חיסר
י עס,דמ.הקהילה
חייב!
שהיא
t
למלאכתן יקייטק שמא ידלג( (כשיינא מב״ה
תךהקטו.
'בקיל שח מהרין
משעהשגער י
חטב ות
בנדקיתיך ימ ימשתחזהימנא  -ככל כתבנו למעל'
יאמר ^ נתני
דירתי' ק הקהיל'
 9ניין ליית ;וצהגמין?
שמע שנהגי מפיסיאיתס יאידיס שלא1
תשיב כאורח ■ בשימן wypדק ' פלישת
אז משעה שאיני קייבליש?
קרי הקהילה
© מעי קדיש יכלכו יבשבת אשיקיןהרכה' מלכא
היובב(© (לא
 « / ®# ',עדיין חייב ליקה׳
ה כשעתכרכי לפיכך אין פירפין לע שמע*
> * קןכטם־’ אזגס
'לב״ה ילולסיושב ^
לזמן!? ופניי
אישיש המשכל
א אתר קדיש יתום  «.לפי שח& מישחמב היא לאימת
׳ דינו
כשבתא« 1
אכלא©  .!! . .. ...ובטס
נקרא.תושב  . . .״
היא . ..
. ..
 .חלמי ' בך היא אכל תעית היא ואין פירטן על
ככל יו© שתקנת
© הט מגדל בטתי יתיס אעי כשכר יאין ליאב.
ננבריוא
ןדישיתו© י מפני שככרכיל©
אז כקרא תישב אבל אס יש לי אב אי א© • בקקים
קדיש וברכו שהרי כיל© יה 3בב״ה  :׳ * ׳־4
נמקים אתר
שמעי
ש
תיפבא  %אס מגדל ( פתירת צדקה מ כ*
י■ <־ ,
;־;
^קל  #ינינקלא
בשבר ה %יכק© אכלי י&ר ! כטחיחי כיק יימפלס
סדרווווארומס מ' וח  monrnהסוו
£ס היא אכלי
שתיקן
© מינק פג7ל ימתקכ! מת
^יר ע׳ג העתק
 1נוס  ö ’iyo״־״׳  ■:׳ 1‘ 1',־  ' ' ■<Ä־־י.
מתשיביימה׳׳לכאילו הארצית כימי שנהגי לימר
אמ !ל* מנהג חדש כתפבש
ותלקיהי ל! חלקים כתשפר ימי

יי** ת <«#
י

הול איפשרלקלק אכל למנהג קוא.8 rwכתבמ&
 #ק#צ דיוס שכמחמפי הס ימי רצון יוער משאר הימים מפני,
ופןכוהגיןבכלהמקומותפאפי כיון ספ לארץקולי־ן
בהאלבעיס יו«.סל קבלת ליחות אחחכיתש-ומ ימי רצין
ראשיןאפ/לפסיקכס הגדזל שבישראל לא שבא כשבתית
ילה מפה רבינוביוס ק' .וירדביום ב ולכך כהנו מי שיונה
כשני(®* מיפיואיןאומל'י דווקא בפבת דטדשכיחי
|התעלית בכל5ב; פ או כפגוזיין תעניתמתעכין לדק'באילו
דלאיליתר
רבי© דש בו כמד גדול למי־ שקורץ ראשון לכן חזששין
:הב' ימים ולכן נלהנרןנ/שמרבקבתחנוכי® י באילו הב' ימים
מתענין כיון פהס רמי לצין ואו מיי® יקיאלתו© כהו לסנוי אבל בגי וה׳דלא שמקי לביסליפאלמיקש לאאתליקהכי
אתידיאין
ושביקל.רבי©
שהוא ב 2דורי ונקבו לאומרו מעומד ובלחש כמו שאומרים תפילת לבזמניכוזה אין העם ערודץ גל כן כמלאכי'
אחד חלקובכל■אמי כן  /בש״כי וברחשי כמו בשבתות ויטבימיה© דש לחושדליתי
יח מעביגפ ' זקני© תרנו והוא לחו© זה כל
י%:ת אזכרותכנגד־״יח בלכות< מ ,כ אומריס אותו בעמידה לכבוי ובלבד שידע המןלקרות בתרה©סא אינן מדע לקחת
ובלחש ומי שאינו אומר קריהוא פ 5לן גדר וישכנו נח'©5ואומרי' היאך יברך צל התורה ואינוקורא ב© מיהו אס מכללקמי/ע©
המק מלה במלה שגלבכך♦ ( וע׳לשיקליט )
 mkמיל אחר פמפיי/ש'' fחזרת התפלהקוד'כפילתא^י©לש
ה אס ככר עממו את הס  /וקראו בהן והכהן מתעלל במקום
■הימי®
רתו® וחנק להסמיכו לתפלתיח ואח׳ב כופלין כמו כשאר
'׳  ,שאינו .רפאל להפסיק כמן ק^/ברכותי® וכ׳שבתפלחדי® ’
 5או מרי הבס וכו׳זמסכו׳חושקכרקולימ מ 'עזרנו חצי קדישI
ונא משוס כבוד,

מקומות צוהנין לנמר ב' אל ארן אפיס באחד אין עמתינץ לו פד' שיפייס משוס מור© הצימר
ארך אפיס ביש
 Hwקט®5יף•®' ’f71
ינוריענו מכל רעובשני הצילנו מכל רעוב״לשמנהגנכון הוא כי '® V<( /ל ה? מן ©1eפיףד ' ? f
> ) 7אלא א 0יש ;00בהן׳
פי הושיענו סיושיפנו מן הצרה שאנחנו בה עתה והצילנו פי׳ ««ימן לף׳ 5לע• «ך.א' מ*י*ן לסב *ffff
אמר יעלי; בלא קריאה במו שיחנבמר לקמן בפ^ה ואס איןש®
פיצילכן סלא יפגע בלו עוד פגערעאחרתכ׳ל♦
ומוציאיןפ׳ת כמו שיתבאר מעמו בנא שאחר זה והחזן אוע' בהן אמר יקראו ישראל במקנס בהן ־; אין באן משוסמקילין■
ב
אומרים רוממו ואבהדחתים ס:א \רח©ע© בקדושת .כהונתוכיוןשהכל,ר<אין שארגן יבולבעלו ,מפנישהוא,
גדלו וכו׳והקהל
ןאיןאומריק.על קכל רקבשבת א®*משו© בימ׳ל ?( תפלל ונס מהאי■ סע© משש פנימה אקכלקלשמא יאמרומלל
עתופיס מ'
אומרתגלה כ 7הבל הכו וקולאכהןיוהקעל הוא כיון שהכל דואין © הוא מתעללולפי* זה ניל לומר .שאפילו
מלאכה דעםוקחזן
©כהן האחר אס ישבו שס יכולין לקסמי בשמו'כמן שאץ כאן
אומריס כרוך; מנתן תירה כן' וקורא כפןלויישר^ עשרה בתק'
חשש שיאמת שזהו הוא עמס וכן היא בתעניתסו  /שמעעבק
לכל הפחות כמושיתבאר כ 9ימן שאחר זה נע  /קני קדישלע
הכתב ומראה פני כתיבתהכת'  .אקר ’ הפסח ושונית שקוכין ויחל אס אין המק  5008מומר
קריאת פסוקי התירה ומגכיהין
הצדדי© כלי שיראוויבלעו ( יאמרו וזאתהיערה.וגומר לקרות ,ישראל אע* א 0קבהן בכיתהככפת■שלא יאמרומשוש
 ©4לגל
הואאלא
אלא?אמרו© חשו® ןאינ $מתענה קילין לשרא|
לפגוין .הוא
ךושב המגביה ומלליןהש 1/איוי*  ijm Pהחז}
?ימל?? לעגו®
לפניומ״ס סוב הוא שיצא הכהן «©  /כשקדמן ב ^וריבתפס־ ^ ,
ואומר יקללו יכו' כמו בוארימיס
הנזכריס שאין הכל יודע*© דאיכו מתענה ויאמן־ו כטס הוא• J
ועיין ב«קיך?8עץ> « ' ויא יע! מ איפו מיוויינ לו&ת משוס #7-i&isיכ#
למימרסכיקש״דועשא־ןמנלעמעכין'  <&3לן  3pI>p)wf9ליחי«* '
 .קדח
ןןללו? ול©*« ן
שעהקי של £המענהלאעלסולאקראו1ל& עעג«
 ,א ומפני פמרבין בתחמני© בכי וה ' פחו פבתגכו צכך קורק
נ ' כ בתורה בב'הימ 3םהללושתגין עלינו זכותקרי #ה בכל
ן ואס לא היה כהן כביתסכמות וקראו ישראל ואשרשהתחיל
צרותינו גאין קורץ אלא ג' בס? לר וישראל אץ פזקתק מהם ואין
הו& דאל לברך ברכת התורפבא כהן לביתקן 03ק .איבו
 מועיעין עליהם מהלם במולמלאכילעס וגס אץ מפמ? רין בכבי-פוסק שאס ־ק הו? ברכתושל ' ישראללב©לה ואין/וסץ מנועלה
להוסיף
«סעס זה ואס היו פני חתכי© בג  /וי;© ישראלרס מותר
תשא אתפס *־' וגו 'משו© פגמו של כהן או אפ)  mmאסמכתא
אץ
אחד
׳ ולקיותד ' ללדילהו הוי כיס ח (?,אס אין ס■0אלא מתן
י ; דוקדשתו לקריתי ראשון בתורה ונו ' ;
קורץ ד 'בשבילו;דלא מך כמועדאלאי^חתכים נופייהו אבל לא
ן וכן אס אקל שקראו כהן קיאו הפרשה ומרך ולא©י© m
,לגט אחרי© אא דה  /לשבי בעלי הברית0ק.וךן ד׳משמי 1 ?7
לוי או היה ולא ידע.-והיו ממרין שאין פס לוי והתחיל הכהן
®לה© הוא כדלקמן ^ .תק/ס אכלאל| כוהבין כן •/ :י"
י הברי/פטי'ה במקו ?/כמושיתבא '.בסמוך ובתיך כך 'io
’
^
ב מקוששמ <סיקין 8בתב§חרית 0ס מתח־לין וקורין במגת
®© תוינודע שיש לויאיךמפסיקין אתהעהן לקת׳לד® ליא לדקות
וב 0ני ובחמישי ובשבתהבאה/א© בסלו פכת ^ חד לקרות .מצית לא תשא אתפס סנו׳מפוס פגמוS6לוי* ■ ( | '"r >m%?m ,
הפרשה כניבורקורין אותה תרשה בניגוד בש גת הבאה ע© '
יעץ>& '  C.אבל א© לא אמרו אלא ברבו תא יי ' וג< ' איןיכ ן
פייההשייכהלאותהשכת  :־
כשיחות  epלבטל® שאלן זה כרכה פמכרכין מל התורה אלא
נ ובעל פעם '®קגרין בתורה קודאיןראשון' כהן .ואחרי( לן 9׳©משמיעים תקבל שיברכו תא השי והרי הס עכו וברב? את**
©*
׳ואחריו י ^ראל 0כך Pppווי !ל  mmדרכי©לוס דלא ליתו !אתרו כחךיי ' ל (/י לפיכך מפפיקיןוקורין לכהן שפא לב,
 לכנדיולמימר כל אחד אנא פריט) ברישא ואקולכוה כמי אקראאי ללוי שבא אי נודע©הוא פס מ 'מ הישראל שקראוהו ראסוןא©
לכתיב ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהט ®.כניללי
הרה הילך מן הבמה בלא קריאה בתורה  :לל בושת כמן6קרא?וה
?פרכיכן א«ו אנא לא ידעכא דכ& גים,בני לוי כינהו ומשניק י1א
כבד וקרי עדיין לא קרא כתורה לפיכך יעמוד ספ אצל ה« /
עד שקראו קכ ולוי ( אתכיקד׳הנא לשלישי ואין ןהב< 8ת&© נ|
מדעים שמחוייביסלהקדי® כהן ולוי מתקנת קדמונים  Jfp־*■
!תור מפני דרכי פלוס כיון דאטמכזה אקרא היינו לומר שאפילו
למישגדול אבל בקה^ ולד ילך הכהן לדרכו אפי אחר שאמר ברבו פ ^ יי fes
אח־"כהן מנה למחול על כבומ ולחלוק כבוד לרבו או
כבר קרא כתורה:
«מנ< אינו רפאי לעפותק וכ,פאפ © אין,הכהן רונהלמחול (.בא
ק /ב .שאין פס כקן ויש סס לוייס וי 8י1ים בתמרדהקחכילהו
אקל ם ?וא גדול אפי מכלמכעי ק;דו שאסור לגדול זה לעלות
 ^ יבולץ לקרות ראשון אחו©יריצו אולד וא יפר^ פלא כתקג■ הכק ללא לייתר לגצד דלפעיוייס פגי© פאר גדילי® שאינם
לפני
קל ; לו ©מ8ןלה  k »j$קדון<#
לעשותבן אע ' פ שמדינא לגמראוהפופקי® תעלהללוייס ׳!אכשישש© כקש ^
ירצו
נדונים כמותו
בהוכל^

t

י חל? ןות
כהונתי מתנין נס ללוי מעלת שהיופי אבל כשאין  ppכהן לא
פיקמלו מעלה ואז כשקורין הראשון בין הוא לוי בין היא ישל|
יאמר החזן ימייד פלוני מ ' במקו© כהן כדי שידעו קכל שאיבו
צק דשמא יסכלו שהוא כהן (יאכילוהו פלומה אי חליפומטעס
]ה ג״ב אס קראו ישראל ראשוןאל יקראו אקריו לוי שאס יקראו
אחריו לוי הסומעי יחשבו שזה שקראו לפניו היה כק ( יאכילוהו
פרומה דשמא לא כפפו לכס למק שקראוהו ראשונה במקו ' כהן
או אפר קראוקו בספס לק יאמרו כיון שזה שקורק סכי קוא " לד
ודאי הראשון היה כהן (יאכילוהו פרומה • ולפי זה היו יכולין
לקריפלד שלישי או רביעי דאין כאן חשש זה אבל מ* מ נהגושלא
לקרופהלוי כלל אחר ישראל אפי ל׳ג ילד ' משוס פגמו שיפבאר
בסמיך כע׳ה בלוי אחר לוי וא < פ שג© בקריאפ לוי לסכי אחר
הישר ! הראסזן היינו נז כ יטלין לומר אופו הטעם שנסמוך אכל
כפכפי הטעס דחשש פרומה מעט שהוא חשש חמור יופר שיש
נו היפה כידי שמי© ויש ליזהר מ מפל י כללא דמילתא אין קורי
ליי לפירה אלא אחר בקכשיש שס כתן או כראשון אס אין ש©
בהןובמקיסשקוריןבשבפיותלמזיכולין לקרנתיגם לאחרון,
שהרי סג הכהן קירין אקרון אחר שעלו שפעה כמו שי תבאר
לפנינו כע ה וא « אין שס לוי בכ׳ה ויש שס כהכיס וישראלי©
קורין כהן ראשון ואח^ ב חוזרק וקורין זה הכהן ספס ואומר ל1
הש ,ן׳ במקום לד ודווקא זה הראשון עומד כמקום לוי ומכרך
בעס אחרפ וקורא אכל כהן אחר בהןאל יעלה שלא יאמרו לכי
סכודע שהראשון פגי® הוא ואינו כהן ולכן קראו כהן אחר
רוקמו שאינו כניס וכ 7ש5לא יקראו ישראל אחריו סאין הבל
תדפיס שאין ליי בהה ויאמרו שתכני שבוקעש? ה הכהן חלל הוא
לכך קראו אקריו ישראל ילא לי  ,כדי שידעו הכלשזה שעלה ראשון
כשס כהן אינו כהן1א פלל ועדי שלא יאכילוהו כפרות לא קראו
אקריג לד ואין לומר יקראו ישראל אחריו ויאמל הש׳ן כמקיםדל
ואז לא יהיהבאןקשש דפגימפכהןשאין לגע דמ-ישי׳יושו© שקא
יאמרו לד היא יפכו לו מעשפא דהא מעשר א׳מופר לזרים אלא
דקיישינן שמא אל ישמעו הכל שקראי במקום לוי והס יודעי©
טשיא׳ 5הלא ואיכא האי חששא• דעו ©.בהן פכתגנפי אכל כמקים
לד שקזרין לכהן ראשון אין כאן פוס ק שש כלל .:
תכןלאיעלושנילוייסוהאחר זה משוסענסשטהס שיש
©.
^זוש סיאמרו לפי שנודע שהראשון פגים ואינו לד לכך
 ffnpmwאחריו לוי אחר שאינו פניס א? כ יאמרו הראשון הוא
לד בשר והשני שאחרמ אינו לד אלא ישראל שהרי דרך לקדד/
ישראל אחר לוימה שאין כן גכי שני כהביס זה אתר זה שאין לחוש
לא לבגמו לש ראשון אבל לעגמו של סכי אין לקיששיאלירו׳רא&ין
בהן יכשר הוא והשני עמם שאס היה השני פגיה הדי הוא חלל
ולמה קרא* אופו אחר הכהן בחקי© לוי שהרי החלל אינו לויקר
נמוישראלהוא ואין כל הקששיפ הללו לגבי כהן וגבי דל ראשון
לשט לויי© אלא משי© איון® היוצאים קידס נמר הקריאה אכל
לנשאלים היושבים שם בג פ עד שיגמרו כל הקריאה אין פאן
חשש לכקן אר סון ולא ללוי לאשוןישהרי ילאו שעולין למניין 3?h
איכס כגואי׳אכלחשש דלגי שני אקר הליי הראשון נשאר במקומו
י אכילו לכשארי סש כב ^ הדע ' גמר הקריאה שיאמרו שמפני שהוא
מגו® קראוהו אמר הלד כמקים ישל6ל ולכן מולה למניין שהרי
מ*מ ישראל הוא:
’ י ו© מקומופשכוהגין לקרופהלכה כהכיס בהפסק ישראל
ביניקס בגוישקוראין תקלה כהן לדי& ראלואק ^ תיזרק
וקוראין כהן לויי ישראל לכן ב מה כעמיר זה אקר זה ואומרים
שאין בזק ,חשש פגימה לכק וללוי כיח שקיראין ביל פה© כדרס
פקנפחכמיס אין,כאן חשש עגי־מה לראשון עס^ לאיינעייש אין
ימ 0שק 8כיוןסקוךיןל( ייסאקדיהס היינו צר ' כין להניס ג©
הלא וציו שהו
״§ ' וכולי האיאל
43

3

rtp my

ולדאחדאח/ואח ^ה
'מזכה  .04השבע אין לקרופ1א כק אח ?
טלס ישראלדס על שבעה וא© יקרי!? כהן א? לד כיכיהסי-יאמרץ?
 .שהה פגיידס אפל אמי שנשלמה כל השבעה יכולק לקרו׳כהכי'
וא לד© כמו סייבי פיק שחיב ' מן המציק ספקבו חסמים אין באן
חשש פגימה ואנו אין נוהגין לקרופסוס כהן אןלן» אפ ) כמקום
שקוראין יופר קשבעה אלא באחרוןשכהס« לא קיישינן פאקמן
לפנס בי אלדכיכדורופיללו מזושיין האחרון קשוב מכיל■ מפכי
שמפןייסהפרש} ולגליל שבציבור ק־ראין לאחרון ואע׳ע שקוראין
א? ןדמ המפעיל קרי מעבדקק כיני וכין המפקיר כקדיש ונס
פתפ& יל אין מקעידק אס הוא בהן יאפי אס היה האחרון '{ p
פה} אין איששץ מסוים כהן אמר כהןזפנמי של כהן ראשון במן
שהקדיש חפקיק כ יניב© וכן בשמחת פרה אין מקעידין לקחי/
אע ישלשה  #הכיס זה אשר זה בנין אמן לשפן פירה והשני למען
ז 3ראשיפ והשלישי למפתיר ביק שיש שימי ככל אמד מהס הראשון
שקיא חפן פירה היא אחרון לש סוב עיסת« ואו  /הקרבה יהשכק
שהוא חו/ן כראשית הרי קורא בס .פ אחרת והד היכר בהג־שקק
ועו ' אפ> אין להס אלא פ ית אחתראוי -היא להיות בקן שהרי היא
רא& קלהפחלפהפירה וה״ל המש וקדשי » לקרופ ראשון לעורה
אלא שלא במו לדקדק להיזפ הי׳פז הפורק דווקא כהן  .גדי
לזמת בל המפכדכ יופר לבדקה יאפי הוא י « רחל והשלישי שהוא
ס׳יפאחייפיהפסקפהקדיש לכך׳
המפעיל ישכופדיע דהיינו
ל& ויז קואול ??לב
אין מקשי דק  ( :וללעע יאשונמימך
קלאוקז קו כמשפח יון?•« /ה׳ *ל< £סלקימצ ©־? ח 7קא צקעקלקלמע
בקרו Q»fבשמה׳  /קיי ה)
יא א© קרא קקזן כהן חו ליי<א גי בכ הל א יקרא לאחל/כשמו
׳ משוס פגמו של ראשון שאין הצל יודעי שאינו בכ*ה דאמלו
פגוס הוא לעלופנס׳פ בשם כהן או בשי* לוי לכך קודאין אקר
אלא יעמוד האקר מעצמו כלא קריאה וכל הקודם זכה ואס ? r'ß .׳|
הוא כקן יבול לקרוע כהן אחל פלו ' הכהן ואין קיששין לעגתישל
עצמו שהכל מדעים שביין שהוא ש" ן אין מכרא לומרש ידחה ,הוא
כ ל הנהנים מלעלופבכל פעם שקוראין כפולה ולא מעט שק; א
• -

' פמם  :׳ '

׳.

יוג עיר שגולה כהני© ואיו  00ישראל' אמד ביניהם pft.pt
,כילן לייים הרי בס באילו הס כולם ישל־אליס וקורא כהן
אחר כהן או לוי אחר לוי ואין סס משוס פגמו שהכל מדעי ' שאין
שס אלא כהטס או ליייס ( אס יש סס ישראל אחד כיטהם או לוי
אקל קורא הישראלאוהלד ראשון משור דרבי שליסואחיכ יעלן
קכהפיסשאס יעלו הכהכיס ראשונים מפני מעלפס עליו יפאן
לידי  .מחלוקת ביטקס שכל אקדיאמראני .עולה ראשון במן
שהקדימה היא מפני המעלה אבל אס יעלה בישראל ראשון אן
ודאיאל יהיה מחלוקת גס כין הכהכיס כי כל אחל שעולה עולה
במקוסישדאל:
׳
יג ולפי זה לל שאם יש שם ישראל אחד ולד אחד והשאר בילס
כהביס יהפכו ממ& הסדר יקראו ישראל ראשון יאח״כהלג*
 1אפכ הכהניס בהן אקר כהן ואס שס יס שטס ישראלים נשנים
.לויי© יקראו כהן לר ישראל ואמ׳כיהוןרין וקוראי] כהן ליי ישר!
אחרים והשביעי .כהן  .אס קטן קוראכפלרה בגיבור עייןמ>
«X
לע? ב* אס אין כהן  mסומא או' שאיני בקי בסימן קל ,
יל אפל qftיש כהכים ולו ים ורייןיפדאל ביניהם או בהט©
; ויסראליסואקלוי ביכיהס אולייים־ויסדאליס ואין כהן
ביכיה© ואין כמין אחד לבדו ציעיר מכייןהגקראיס לא מצאלעי
*ל ©1תיקון ללא ליפי לכנויי ור ם ים שר בחי? יחד מק גבעה
* לל שעולקכלאופן השבעה שגס מקין י! ןול !' ג די ואס יס בכל
אחד שגעה יעסו על פי גורללקרוה שנעה■ של מין לחד אנכול©
כהניס א{ טלם לגייס או בולם ישראלים ואס רוציס לקרופמפוי
מרב עה הרשות כילם ויטלין להשקיט הי; חלוקתיופר כעןיין
אקר א ^יא ; צ? יןלהא 1ין6ה; א פלפא  47שכיחא • בכיאד©

J

•חבושי© בכיתהאשל״אין מביא יס אגלס « ' < אפייבר׳הבא
והיינו דווקא כשעת הקריאה לכד אכל אש מביאי • לו חית er
או ממי • קודס מותר ואס הוא אדם חשוב ככל עניין שוי
;
נ מפו • זע) כוי *דקו סהינלולי • ימירה• ומפליג •® עו לסי״לן
עקע׳לשעיףג >

iSp

סי
אחר מקראי' דיס׳ת נשכת וכוסעין*
םה

א בשבתאטו׳יהשקורין לרכל קליין אחילה ^ לח ', W
לע הכיבוד ואחריהה ת יי הלאדקלמט׳תן פרכעי • לע
הניכור 1אח׳ב ימ ת״ח שאכליעהס ממוני© הנמלשמחיייב,
לענדס כשביל כמד אכותס שיש כזה כבוד לאמתואח׳כ ראש
בצפיות וכל הפס ופל זה מיילי במקומו' שאק מופלק Hpijw
שעותל הממונה וקורי) לעי הכבוד אכל כמדינות אילו סמוכרין
האנות ונופל המעות לנזקקלכ ?קינה אות© יש לו רשית לקרות
למי שלנה וכלכל « 94היא יקרא לכ אחד לפי כשלו שלא יבא
.
לידי מחלקת;
אק

כמהפסוקי׳קירין vw SaSובוו׳םק'«,

א כיוסשקורי]  4תקנו יאל׳שנא יקראו פחותת ,פס!יק 9
והרבה העמיס ! כמנות נאמרו כוונ^ל שכולם נאמלו
באסמכתא לע יפ הדרש אבל העיקר הוא שאין נקרא קריאה
תאיבה בתורה פחותמשיעור זק;
ב ואין קירין ספ לפ אחד פחיתמג ' פטוקיס שכן שיעלוJfo
ג״ב שזה סגי לקרות קריאה חיובה לאיש אחד פד® קורק
ג ,נ־ פסוקים ואחד קורא ד ואיז • מהסשקורא ד קלי הז משוכח
שהרי קורא כתירה ייתר מחבריו ואי סליק עשיכא בעתות מ ,
פפוקיסכמן ער 6תעמלק שאק הכ אלא ט עסוקים שבילדין»
ואז קורק לכל אתל ג' פשוקים ולא ר?ו ח?ללהושק> עליהם איזה
^סוקיס מלמטה או מלמעלה מפני ? עמלק3לס להיתהש©
והכסא חסר כדכחי'
חשדי ♦.
׳י
שיד* לע כס יה פן יהיו י _
פרשיותיו I

אתמו  piבמועדים אס דילגעסוק  ipbאימיעריך* מוך nw
קוראקאיש הפמריתבשכתות שלהן אבל בשבתאפינו די<!5
פשקאתל יוחדמןורא ^ריי  pfrpppsp (.היאשיקראי כל
העושה כשכת « וכאחיןזה,להשליס ?ל השרה בסנה אחת??לי
דילנפסוק ולאקראזבלהפרשק ובהשלמתהשנה לא י&לימן
התורק שהוי יעסו פשק הז לפיכך אעילי אחרשהעז^ל( את.
חשוק ואתר קדיש תחרוקוראבנזקהמדנלג ושני© פעקיס
עמוןאעילו כבר קכטיר והתפלל מוסף חוזר וקורא לקשליס׳
הפלש? ואע* פ שהאופן זה י/ה£ה הקריאה שלא r ?ppלית  $פה
שאיןסדר לכל׳ןרשיות השרה שהשרהמגילה מנילה ןיי;גח
ואין שקדם ומאיחל כשרה;
• 1עסהשקרא • ש/בתישתעדין ופשק בוןר קני כשפס
לחוקת שלק י^ ללו קש/והמזילהו חל© אהד ואמר גן
אע' פ שנק יקראו הערקקקשכת־שלה מ*מ בספת?׳" לא יצאוידי׳
חנכת פרשת פלה וחזרי ופתחו והתחילו מ אש הקדשה5כרנ?
לפנ*ה וקראו עד תגןמא עד ? ערב וכרכו לקמר־ הס ו? ל דליק
בפלשת• המיתלוק,כננון זקשדלבוענ -יןמק; שהוא עיקר קוב•
•לאלתומם נריכין בל לקזיר ןלקרןת ולברך לפניו{1אחומ אף
< jpfשיש לחלקדשאני פרשתפרה שהיא דאנדיתא לת ל אין
<{ לחלק בזה;

י« »

ו  3ז  0עיף * פהד
א הקורא בעורה לא ישייר עערשה■ מקולא כה פחות מן'
עפוקי • מסוק היו נאים אז מכ׳ה שיאמרו הפנלן אחריי ולא
יקרא אלאשניש פשוקים הכ&ארים וכן לא יתחיל כה פקות ח*5
-פשוקיס
הכמת
~״־י "^ / . /תיתשל/ 1כה כשני^
'
/
 |מלאשלס שני
'״״'״ ־״ .־ ־ ו ;
ויי״ ״ .״־ •,־ -־•־“ י ־ • ־־
י ־׳י
ץ ז•
עמוקים מותר לשייר כתחצתהוציופקיק בסופה • ויבוק קק.זן
#יתחיל תמיד לקרא בדכרטוב !*טייס בדב*טוב דלא 74נכמל־י
עמו ויאחלו שהוא יקללאועק י( ? נ״ן ליףןשיקבע ע )
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שכבר קראו חשליןנדכין לחזור.
 7לא יקרא השפי המ שקרא הראשון שפיק • הראשק קרא
וכירך לחה יחזור השני רכרך עליהם שנית ואס שר השד

 #יש תקזמותשנהנו שהעולה לשלה הוא ענמז קולא בקול ר•
ובאותן מקועותאס קורק איש לקריתלא יעלה אם לא עדר
הפרשה קילס לכן פעמים ושלש ואסמכוה אקיא לנתיב אן ואה
ויספר • הכינה ונס מקרה לשכך םג כאילו המקומית שהמק
«1אל נדן העולה לסדר לו הפרש שיוכל לקרות עסהש! המקרא
’
•
אייתי ס
ב
וחי
שאינו
יודע
לקרותיש למחית כילו שלא לעלותלש תכל(
ואס הקהל נייכין לזה שאינוץודעלקל( תבען מהוא כהןיא ,
לוי ואין אמר זולתו ואם כשיקרא5נ שליח דבור מלק בקלה יוד»,
לאמרק נלקמת פס קכתב יכול לעלותואס לאו לא יעלה;
 1לא יעלה אלה לתורה לקרות עד שחורין צו שאין זה דרך כבול
לתורה ולא לו ועוד דאתי לכנויי על ידי-־ סבל  .אחי יקדי•
 jן <ל
) *
אביילוהשליח ! יכוראל ^צה  wב מחל

 ) WjH״•♦י־י
 .י __ . _ .
ליומא יוצא אפילו בפחית ית׳& משך יכולה ק המניין ו 5ןאנו
ניהנוןרב *ח שהלויחתחיל פשוק ® קיא הכהן ואינו חישן>«ר
•ני פסוקים עבד מאי איפשר כעניין אחר כמו שתכאר כע®
בהלכות ר* ח ולעי מכהגיכוגס אס •יא בעניין •יא « חוסי•
בלוםעלהראשוכיס כגקהד׳שקוריןסכ 5ל סמו ^ ידסיכזת בפו?
©לזג עולה לחד  pוחיה! היכדכהנז נהגל ללא צילף מיניהצמקו®
'
לו
jw
,
שיעצה
מיהו
אין
כי־ץ
לקרותו
כשמו
שן
.אחד מק משמחת תורה י <
שקנא
עמז
גימן ) yW
אנל< והכל מדעים קהסנן הרשהו יחנהנינו'ק ^ !%ורין .נל אשי
ע אס דילג הקורא עשוק אחר ללא קרא* א® הוא במנשה
יעמול
פלי
£
י
כל
פלו
ינ
פד
•
שישמע
ויזע
כל
בשבתאובסכיאוכחחישי סא אל קיא*
אלאסע
אחד שקנדן אותי
העסוק המדולג יהיו עשרה מוזל נקירא לאס קלאו י עשוקים  /ומי& אבמ שחר קורין אוקובש© אבי אביו שלא לקזשר אס(
®השראנל' התירה ואקקודן ל! כשמיצבדו•«| 1»7א לביישו
בלא פ8קו קמדולג אינו חוזר וקורא דהא קרא
כתקנת
נרט « 0ילד& רסאכמ  n 'mk vhw fagm mכתורת אt.
ק!ל ואידהכסיק •מלגלג ח « תהמ  9לכלי יקרא « כס3
מ'
.
'־
..
«• מו

לבוש

״

התבדו!
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■ י  ^ .יי\ ,

צשקזיין 11כ  05אט אביו אין זה צושעשהעול׳יחשמ פזק הןה,ץ עולם נטעה בעוכינו דהוי משמע דק
אטו לכיכך אס הוא היה גדול קולס שהמיר אביו ועלה לעולה
שבבת ולא אעולה שבעל הפ ומלשון' נטיעה משמעיppjw 'Üpß
כתה פעמיםצשס אביו קודםשהמיר; גס אחרבהמידקעין אועו
?מק& ע<חת  .ת' ’ צצלוןאע׳פ שהיאסידצה לחברתה שהרי אין
כשם אביו שלא לביישו ברבים וכיש אס איכא למיחש
לאיטע
קריאות
הפסק
כד
א
שנק
ן
בצרכן
'
ץש
יבכרץ
שאמיוישעב: 4
( ;; גלשי׳ מןשעץ !' ; pשי תמכשע׳ף א' /׳*יקל״ק ) בבל עירצו
התומר שץמןבמ בשס אביו  :ואסיפי ושתוקי קורק אועו בפס•
שהטעסלפי
'
שהא
רגילין
אבי אמו ואס ' אינו מדע מי הוא אבי אמו קורי! אועו ' בשס
שלא היל מצרכיך רק הראשון ברצח
אברהם אבינו במו לגר שמייחסין אועי לאברהם אבינו אעפי ראשיכה (האחרון כרכה אחרונה והיה הפסק גדול בין הראשון
והאחרון לפיכן את* כ שעקבו 'שקיהן לכל אחד ואחד משוס
שאינו מזרעו שהרי הק/ה קרא לו אב המון גויס ומ 4שהוא אב
י ; ;.״ יי ■יי■ ' " י פלכלהעולס:
הכככסיס
(
היוצאים
לא
זזה
ממקומה♦
( דגי׳ן בישימך שחין ל׳)
ל .לכ הקירין מצרכרן לפביה ילתמריה אע נ למדיפא היי פגר .יא  .הקולא בעזרה שריךשיאחז ז פס׳ע בשעעכרכה 'וקריאת
 • .אס היו מכרכין הראשון לפניה  .והאחרון לאחריה תקנו
׳י כאילו קבלו עכשיו מהד סיבי .דלפינןהל מקרא דיהזשיע
׳ברכה לכל א׳משוס הנכנסים ואיונאיישלא יאמלו אס
דכעיב
יראועולין
לא
ימוש
ס׳תקזה
מעין
וגו
' מלמד שהיה הס׳עבידו של
יהי
שיע
•
ז ומלדיןהאחבכיס בלא ברכה קורין בעורה בלא ברכה:
שאין אואליס הזה אלא1למי שעופס החפ׳ן בילו וכפסייס;
ה ופועח הסיע קול שיברך ורואה באיזה פסיק צריך להעתיל
איל חזק ואמק מכאן יבא המנהג זל מל למסייס לקרוע העורק
ןא < כ יברך כדי שידע על מה שהיא מברך וכשמה שמברך
*
־
י
י
בכל
פעס
חזק
:
’
־
'
'
■
י
בלכה ראשיכה יהפוך פנמ אל אחד הןהבדדין' ייש אומרים" מק
כניו אלהשמ&  .כנגד ימיני של הק/ה ולא יראה בעילה׳ פדישלא
יאמרו שהברכה כעונה לפניו בעולה והוי העעפפילה מ ' מלא■
א מי שקראוהולעילה ובירך ולאר הספיק להתחיל לקרועדע
הכריחוהו לגלול איעה בשעע הברכה ולחז!ר ולפעקו .אח^ כ.
סנשעעק או אפילוהתחיל לקלוע הפרשה בעזרה ונשעע׳;
( דמליסצי לא מטרחיכןליסמשוסקםשאדקוקהבזן אנללסעוך עהיך
(אפילי
בזמן
הזה
שהש׳״ץ
מקר
א
צל הנל אין בזה משוס פ׳רקא אבל אקל הקל׳אס אין ל? 5׳קה פתות
אס נשעעקא <.עושקראוהו (קז
שעומד
עמאן
5
יעחיל
ממק־־
ס
שהתחיל
ןלספןךפהי( אלסכדבשעפ גיכסאקרוכס לפ׳& בללמסכיינדץ־
הראשון
(
לגלול
יברך
בעמלה!
כדי.שמהא היא מגוללע נין גברא לנברא כתו שנתבאר
בעכים
>
ילא
יסמוך עלהברכה ראשונה שבירךאוי» שכשעעקשהמברך
אכל לאחד שקראו כע יגלוצכס -עעחילה יאחיכ יכלך ברכה
בעולה איבו מברך להוניאאחךס אלא לעכמו בעקבה שהקורא
אקריכומטת הס ע ממל לע לין .נביא לנצל שאין כבוד לעזרה
בעירה בליך לברן כמו בכל ברכע המבוע או ברכע הכהני־ן
•י: ,״ '■ '.פעלא פעוקה ועמעין על שיצא '
אחר נ
יי
ואס כן כשבירך הראשוןלא' ביררלהוציא אעזה שעומדבמקומן
ו
יזה נוסח הכרכו׳כתתלה יאמך העולה־צרכו
את
יי
המבורך
&א' אע עצמו לפיכך ברץהשבי למזר ולברןעחלה ציבורעכמ־|
 rבקולירס כדי שישמעו הטביל ויענו אתריו ברון י׳י המבורך
אבל לא יפעילממקום שפסקהראש?)  fmלפטהיולאתריהם.
פאס
כן
יהי
<
אועס
הפסוקיס
שקלא הראשוןנעכלפז לפטר©
לעולס ועל וכשלא ישמעו הגיציל אע׳" המברך עבעו אף על פי
«וישמעו החק שעינפאחרת לא יענו עמו שהרי הס לא
שמעו'
ולא לאקריס י ' וכיש אס י עמיל בלו קיס שפסק הראשון דברך
שאמד להס ברכו אלא יענו אמן■ על דבלי' הפ  ,׳ן ואף ע^ פ שאמר
אקריהסלבד( דע ל הראל! :ים ברכהלפכיהסיולא ' לאחריה©•
יברכו אינו כמוציא עבמ;ו מן הכלל כיון שאומ" המבורך תיימ סיב
והאתרוני® לאאדיקס
■׳ ולא צפניהסלפך תעקיל חמקו© שהעחי!
מא שיחזור עצמו לכלל לגמרי• יאמר פיא גם כ? בלחש בל־ץ יי׳
הראסון ומברך צפייה ולאחריהם וברכהראשונה כדליתדחי
*י
'
''**המביורךלעולס; ועד עם הציבור . :
ןהא לאעילן כזמן הזה&סש 'ן• מקיא ליה& סכי -היינו משום& דרך pö
( ועלס'  fp &!3א׳ ונסי" ק ניבסעיף א׳f
שהוא קורא עה החזן «« שיתנצר© יקקמ׳אהעיף 3ועודדאפילו לא.
ז ואח׳כ חוזר ואומר בקול דם בא' ,חמ׳ /ה אשל
בחר
בגו
«קלאהוא
מכל
3
יא
&
דלך
הוא
פ
£
קןן
קולא
כמקומו
כא?ל ז קולא<( 5עדייכיכ|
׳־ י ך י  :־ לזה< <.צ© יקרע יד מעיףה ' י ) ׳ י
* .! -
העמיס וכען לגו אעעילעו •י בא) מען העולה • ואעפי י
ב היכולה לקריע כעורה וכרן ברצהשלעציה וקרא מקבע
שכנר בירן על העורה בבקר כשקרא פסוקי© ופ הקרבנוע
\ .עשוק? ופסק ולבר בין דברי עורה ובין לצריי .חול5א הרי
חיזר ומגלך בלכה זו כשקראין אדע לעידולא הוי ברכהלבטל׳
ואינו צריך לחזור (לכרך .להא על שעל צרכה .זו יכול
דמפייכביל עירס כעקצה כשקיר בציבור ( :עז ל ס׳י תדשעי ס׳)
לסמוך לב היוס ♦ ( ועלהיקמ | )
וי וממעס זה ג״כ אפי׳אס איחר אדם מלבא
■ ( ב ,ה עד קריאע
העילה לקלוע בעורם והראו לו מקו© שיתחיל צו pi .״*
, .העירה והעחיל בכלכוע וכשסיים
בירכת
העירה קוים
ובירך על העורה זהעחיל לקרוע או אפילולאיהתחיל ו .בעץ
סהתקיל ? כסמן׳ שדרס לזמר אחריה קרא והו לעורי עולה !.תוזל
כך הזכירוהו שמעה ובפרשה אחלעצרין לקחת 'יא שכדין לחזר
ומבלךאשרבחר במעל העיל בקול רם כיון למשוייכבודעירה
ולכרךכשיעקיל בפרשה אחרע’* ( ביק דלאכעכויןפכרכמו
?עקצה כשקולאיס בכיטלV
מיה.ו כדי שלא עהא ברכען
?ראשונה לבטלה אושלאיהא הפסק בינה לבין הפסוקיםשיאמל .זאעהעלשה  fי אא שאיברכריך דביק שהסעמינחע לפט•
(לעלע עליה לקרוע כעוכה הברכה כוללעכל הפרפיזעשבעורה
אקר שירד יקרא פסיק אחד בעלייעי כגין יברכך וגומי או שאר■
ואחה פלשהשיקיאקאיעליה .ב1הכ ' משטלןזלאעזד *pbbh
יי -דיפסיקימןהפפוקיסניל ■ :־.
כשהוציאו ' שטס״עיצעקלפווהטח? האחרונה תחילה ופקעו
 9ואס קראוהו לעילקידס שיברךברכעהעזל לעבמי ובירך
באחריכה עחילה וברכו עליה (כזכרו שבדכק (הקדים השנייה
על העולה כשחוזר אח׳כ לומר הפסיקי' והברכו׳אינ וצריך•
כנק מיש ברמוספין זצליכיןלנלזל אע זו ולפתוח השנייה אין
לתזיר’ ולומר צרכע העזרה שכבר נפטר בברכה זו שאמר על
.צריך
לעזור
?
לברך
כי
.
אחל
שהוביאו
שני
ק׳עיחד; כמופחין לפניו
?עירה דלא גרעממי שנפטר באהכהכדאתרי' לעיל סי' הז :
דעי
(
דעעיהאערודיהוכשבירךראשוגהץ < ,׳־־־־׳
י זמטבע ברכה א חרוכה כך היא באדאמ׳ה אפרנמן'5צ(.
עירעאמעוחיי פולס נטע בעיכיכיבאי מען
העולה \
יעי עירעאמ ע המאעורה שבכעב זחיי־ פילס נטע בעוטכו היא
עורה שבעל פה ולכך עקכו בה לשין נטיעה ע^ש הכעוב דברי
'.והקורא בעורה׳צריך
חכמיס כדרבומוכמסמרועבעדניס ומעע© זה לא יאמר ולתיי
עומד עמו מלאמל ליה ה ע
שה זאעה פה עמודעמדי"
משמע,

דזתבדת
 ! tבעולה למודל עולה בפתח 3י\א לו בדרך קצרה מש 4נצוד
\ הניכור פלא ימליכו עליו עד פיבא מיקיממיכרך ויולד!

תשיזע אפילו השי המקרא לממה היה עימד כביכזל יא ' פ כ׳ש
0בלישל} 1הי ^ עומדיןמפטחימתהק ' כה הצייקאיתה יאמרינן
 15ק ואפילו
בשם שנתנו באימה כך אפו צליכין לנהוג בה באי,
לו מן המגדל בפתח אמרח .שהיא לו בדד ך ארוכה עד מקיימי
אל
האיבה
ידי
לסמיך עצמו בכותל ולעמוד אסיר דעמידה על
ג^צא תהאדנ  ,כמבוי עליו יכ׳ל דאסמבוה אקרא דיקזקאל®לא'
,יוד בעתת 3עלה לכתיב הבא דרך שער צפון להשתחיית יצא
מיהואם בעל בשר
עד עקידה♦ { זעל  8יקנ' ד * עיףח )
היא ולא מכל לעמוד מיתר ודווקא בנעתמתן תירה שהיו כולם
דרך סע׳ר צגב ומלא ימיי :דרןשער הבא כי כי נכחו יצאי יעילה
דרך קצרה משוס טורח הציבור שלא ימתינו עליו עד שיכא דרך
המקבלים היי עימדיס מלס אכל עכשיו שהעולה הוא עומר
הארוכה ואס שני הדלכיס שוין לו עולה ככתח שהיא לו בדרך
במקום כל המקבלים כמו שיתבאר בע׳ה אין צריך לעמוד אלא
ימין משוס כל פונית שאתה עונהאל יהלאלא לרך ימין:
עוא ולא הציביר ואע׳ג דכתיב ועמדו כל העם הת® כשתיקה
*  ,ק ^ לי ?« ( .גיל ש־מןק <ו ^ 0ף יי ת ’ ' י
ז► ' ) ויילד בפתין
<  iVfסימן קכ׳ח סעיף יז<גשי«גן קב׳א סעיף
שכפצדו ולא ירד עד שעילה איתי שקראו אלורי 1משוס כביד ש׳ע
 jלא יקרא?  0נןס בתיריבקיל לס יחד דתיי קלי לא משתמעי
׳י
; ע׳ל סימןמל׳ן סעיף( V
*• ׳ :׳■ " • שלא יניחנהלבדי® ן■’■■* s־- e
לעיי• ן אל יקרא אלא אחד♦
אס  s%במקום שהעולה קורא ישתוק הש׳ן והאידנא כוהגין
ד׳ןוןדקןר ^ מועחוכולפעינן
מקרא לכלהעיצין ופעמא הוא לפי שאין הכל בקיאין קש |
* ־*׳ ^ -ן. ?§ } .׳1״ ׳ '; ',׳ ־';!•!  j■- ,*/ :־ ; יי 'r"? -
בסעמי קפ־א׳ואין הדביר יוצאין בקריאתו וכל אחד הוא בעיניו
 $הקורא או החקשקרא וטעה אפי כדקדוק אותאחתמתזיא
כיודע ואס לא יקראיהוילתולה אתי לנצוי סע הש״קלקריתי ג  ,פ
׳ 1אותו שיקראנה בליליק ודווקא בשינוי שמשתנה משמעד
לגן תקנו שיקרא ש׳״ץעס עולן שלא לבייא אותו שאינו בקי ימ״יר
העניין עי ךכ אכל אס ט  1ה בנגינת הטעמים או בנקודות ואק
גס העילה קורא כל^ש עם'  fppן כדי שלא תהא ברכתי לבטלה
משמעותיהענייןאשתנה בכך אין מתדרין איתיאבלביערין מ"
אבל אל יקלאבק!  $דתיי קלי לא משתמעי < מ יכיל להשמיע
כל תיבה שהיא קמ* כת? הלכה למ& הימטתי הוא שתהא ככתבת
לאזניו♦ • ( ? לא ע 7ף מיוק־לה וע'ל קיען ק׳א סקף נ 'ושימן ה ין
במו שהיא נתירה ונקראת בעניק אחר ומעשה כאחד שקרא
'סע<?> ' t ' 7׳ "-ואפיבל צקריתאפילי בצא ^ שמיע לאוניו עד*י3נ
 \ .צמו עהי־א כתובה והיו שא כמה נדודים וגערו בו,לחזיר ולקרית
׳ שפי ללא יהי תרי קליI
*
|פי הקפורעולא לצה ונידוהו והילידו ^ אן התבאאעפל׳ על'
 jומי שאינו יודע לקיית םע הש^ ן מתוך הכתב אע  ,פ שיוכל
'?•*.
י * ' ‘Vדבי אמוא הל״מ  * :י י ר 'ד
י• ^ י;'
׳ ליעל קמלה בעל פה לא יקראוה׳לתירה שהרי דבמשככת
ב ?ישיב שיש שם תניא ואק שס מי שיידע צקריתבתופפהלג?
אי אמה רשאי לאימיד בע* פ והוי בןנת< לבטלה ״( 'stיל ס ' «ו׳ע)
ייכלאו מתיך התירה ויברכו
כלקלוין
מיהי אס יודעלקדותבת ^ה ?שמקרין איתה מליןפמל׳ סדאאר
(יפעילו בנביא פבשעת הדחק כזה האורו להס שלא לבעל
הש׳׳ן המלה מחלה והוא יאמר אחרח מתון הכתב כגון שמעביר
קקריאה  :ינהגו שאח׳העוחד אצל אחזן ומקרא ול המעמי ^ מתין
קאוי/ילתשפיר למי ״ ) א שאין קימן סומא לס׳תלפי שלא יק f
רק כדי שימת החזן
לקריתמתוך הכת ואני ראיתי ניהנין כהרבה מקימותובמעשו' '  #קימשןבלבדשאותי המקפלא יקר בקול
V
■
גדולי הדור שקייין סימא לת^ ^ 4יי)' שיעול לק^ ית מלה במלה י; * '־  jMüiÄ 'e . *rה | יב׳רלתר^ קלי  Äעתק» - 1ü
עם  fcoואע פ שקלרין שלא מן הכ ^ו ^ עתצודחק ולהפיס
*%
דיני ס ת ואס נמצא ס ת njmiaובו
דעתו סל סומא ללא לימי להינצל & מכןן  rbעל הזוהר .דס*ל
דאדלב דאסו׳לקרדע© רש ׳ץ בתורה במן שהיה העניין צנתיכת
שחשה ידבר ןגי׳יפלישר ! שיתקיןואע׳פ שאיחר ־ :סימא הברכה
א קון | תהתיךה היא דברשבקדיש' ואין דבר יכקדון עמית
אין זיברפלנעצה כיון ר ^ל שימע כעונהרי היאשומעהקרית
י־י■
& כדילפי' | ונקדשתוצו ^י' ( Y %fp99% '« 1%
':
מן התק הקורא מתיך הכתב ומכייוליה.מלה' במלה • "
לפיכן איןקירין בתיפ בפתי׳מ* גדילים יפני חורין ואםהתחיל!
( וע לסימן כ המעיף ) ) ; %מבאחפ  0אינביכ 5צלק: 7תאק|
יי בי ייבאו מקצתן ניתרין כמו שכתבנו בתפלה סי׳בה * Y
מלק במלה מתון הכתב איןלקריתי ^ל לש תכמוי שכתבי(! ׳
שאין אכל אחראקלעשות תקנה לעמר הארץ להפיס דעת® ע אין יןרק בבתבציבור לברן עליה אפילו כשעת הדחק'
אדרבה עליכו להרחיקם אטלא מפני משש,הי ^לוק ^ א שבשוי^ י בגין שאין לאס סית אחרת אלא  Ybת הנקראת תורע יי'
תמימ ואין בה חסמן וצא מים ילא פגס -יאפי 'חומ& אחד ופתיב
־י' ׳' ' הקילו ולא באתן נ ' ( '?,>< :יד
ד ואם,ה %ןלנצה לעלית ילקמתצריך שיעמיד אתר במקומן
שכשם שנתנה התירס עי סרסור והוא משי; שהיה ^ שלסיר

י

ובאעמ^סאפ*ה

עליה

כקה  4יביןיבראלבן אמ צריכיןלעהיג בה על ידיסלסירינ׳יל
שזהו טעם מנהגינו שקונין המנו׳והוא הרנן שהיא עדור בביב1ל
נ וא ^ י׳ ס׳ת שהיאכתיכהיככל הלפיתיה אלא שאיכה ע& דן
במקיס השי שהרי הוא מצוה לקליתלמי אישר בעיניו והש ,ץ ה 1א
כתיקין תבמיס כגון שאינה תפורה בגידי! ואק כין שיאה
הקירא והוא השרשור במקיס משה והעילה הוא פמקכלה במ< | פ י
לשיטה :במלא שישה וכק״ג אין' ק! רין בה בציבור לבדן■ עליה
/י
שר<1לו5צשליתותם '' :
' בל ^
י׳ .׳ ׳'
,ש  ,איץהציבזררש ^ ^ לעטתקמן ול שתכלה הברכה מעיי ׳ שצריכה ( היית תירתיי תמימה ועיד גזרו בה מטעת כדי שיהיה
העולה ( איןהקור/ר & י לקמ׳עד שיכלה אמן^ מפי הציבו :להם עגמת נפש שלא יוכלו לקריתבע ת דהירזריזין לקנית ס׳ת
כסירה אי לתקנה כהלכתה וגן כחומ שיס שלפי אפילי כ תביס
<
< וח 'ל 1ייוןקכ וי געיף״ ח )
ן האג והבן וכן שני אי ^ס מיתבין לעלואזה אתר הז שאין שיין
בקלן ובכל דקדוק חסרון ויתוין ואפי ' כל ה חומשים ביחד אין
באן משים פסילי תלותפאין מעידין כלום אלא שאיןניהנ׳י
קירין בצימר מיהו נהגו במקו© שיש ס׳תכשימ־ה ואין ה& ׳ץבקי
היא
לקר יתןזה אחר זה מקום עין הרע לפיכן אפ^ ליאס אחד
פצימןהטעיויסבעלכהשהש ^ קנראמןהחומפ‘□ שהואנקיד
עשביעיוהשט!הגא ^ המפטיר לא ! קראו המעעיל בשמו « ,ש®1
בעעעיס אפילו אינו כתוב אלא שנדפס בדפיס והעולה ק־לא׳
:י
“־ “ ץהש/הכע; רע * כרךעליה :
תפילקטיחד וכתובים בנלילהיככל הלכיתס״ת שיתבארו כחלק

ו':־ ' <V. '.xעטרתזקבבע׳ה:

( תדחה תקנא .חבמי® « מק?( לקרותפר& ה זוr
לא

אה ניוא מ מועברת .כשעת קריאה מוציאין ס" ת אחרת
ר'
;ומתמילין ממקום סכמגא המעית (משליקין מניין גבריעל
איןקוריןלאד© אחד בשני,ספלי תומת תשוסיפנ«וש§
ד
שקרא כש/המוטעיס ואפילו א® נמצא' המעות באמצע:
mk
רא 1$ן3לא)יתמרו קשר הוא אבללשני© בשני ס /א?
pp
הכשיר׳
בס״ע
הפרשה
קריאת
ממר
גברא
פרוולוחד
יל
( לג ' גברא כשלשה שפרי כגון ד׳ק pst & pppjfopppp
קריאה
אפיל
לאחריה ואינו מכרך למעיה אא שאם קראו פכר עיוו ג
ומגלך
׳ וכק/ליכאין ^ םפגס;
ואימשר להפסיק שס עוסקין ש  0ומברך לאחריה על
מסוקים
(•ושליעין העניין גמ״יןהאמל׳שמוציאק אבל אין לומר.
קפהולה
שהס״ת מסילה המגל הברכות הראשונות היו למפרע
שכיון
ונחרד ונקרא כל מניין הקרואי׳מחדש מן ©pvpשניי"
לגמלה
כימי קנמי התלמוד ?  rרגילק לתמם הפרש׳ כלי סיכינן
א
#משויק^ןאותיו גכשירה חדא דא ' כ אין  .ללברםיף סלפעמי®
 Wכי לשונסהיה ארמית ( אזיויהדינסכן איןיוחורא
.ימצאו' 1פזמבשג אחד ויתגלה שהס^ תהזאתהיא מסול׳למפרע
לקרותלתוממן ייתרמפשיק אמד אלא קורא תפסוק א׳
! .קראו כה בשגיוו׳שעברו הוי ברכות־הן לגמל" ועוד סאמ*
י* אי
יוכל
ומוזר וקורא לו כשוק אחד י « תלגמו וקחרוקולח לו
עכשיו אין השופלי© שלנו «? מזקין כ ע
ויומרגמז
הס  /השביימשעוציאין
אמד  « (,תרגמו שעל זשיואופן היו מביני ' העסיותר ואין
■ ■ היא צודאי משיריו אלא
שיבמב( בלא « עוין שכ שהוא יודע
כשוק
© רשאי לתת© עד שיכלה קפסוק מפי הקורא
היו®
frmtpmw3
מצאו
סממדקק אוין® בכשרעכל זמן פלא
המיות
לקמתפסוק אקר עד שיכלה התלגו© מפי
או למחר ימצאו בה ג ' כ  pmלפיכן בדיעבדאל רצו מכמי׳זל
ולא הקולא רסאי
© וכלזהכדי ©אל יתכלכל הציבור ויוכלו לשמוע כל
ר ולפסול אותה למפרע אלא מבאן ואילך וממכס זה ג/
ה?? תרג
לגת ^
 #ה כחיובה מפי הקורא ואח  ® /יבינו גס לב פירוש׳ מפי
pm
כזמר הא דמזגיאין ש/אחרת היינו דווקא גשכמצא
עפר
© ואין הקורא רשאי למגפיה קילו מער מן ממקרגס ולא
שניתנה משייפות העניין עי היעות אבל « מוע אחר
®מעת
גמור
ממר מן הקורא שאין זה אלא דרך שחיקןל ער כעל<
חסיות ויתרות במדק ואן וכ/ג ־ שאץ העניין■(הלשק
המתלנס
במן
דשאי להייע לינעדגשלא ' אמרו תרגו׳כתב כעור^ ן
ואין הקורא
אין להוציא אתלתפיון שאין ס/שנני עומזקין בדמקין
משמכה
קמןמערג עי גדול אבל אינו כבוד לגדול שיתייגע* « 9ן:
'כ רא עוד שא® חומש אחד מוחזק שהוא 03sבלא© עותכי
ג
ג
וקאירכאלא כסי-י ' לעיגס דמה תעלת לכו במינו© .כמן
בו עדיין מעות יש להקל ולקח בה באותה חומש s>m
ג
אל 'נמצא
שאין מפיפי! אועי ( אין לומר כל « ו׳ מקם לעיש גס אנקמ
 Mאיןק :רין בחומשי'
הגסא׳הקועסין יודעי׳שיש כהן טעו׳שלא l
ילעםכלסקסיכימ דשאכיעיגס ^ כעקןכמקהקדש ;
1א משוס כבוד הציבול והכא פיס לכ הה סועשים יחדאלא״שיש
© עית אין כאן שייך לפוסלה כילה מ&ום הבול ציבור ;
ד׳ס־
באחיי '
סכ׳ה שאין בה עי שיודע לקרוע אלאאחד אומו האחדעולה
ויברך גרכהראשוכה ויקרא קצת פסוקים ויביךלאתריה©
אמודלצאתתלה כעוד שהי./פתוחה ובל המצאעלי«
עודקצממסיקיס
(את׳כ -סחר ומברך בלכה ראשונה וקורא
נאמר ועוזבייי ' יפלו אגל בין גברא לנברא שהס/היא
ל 6י,רי ? ׳וכן גמה פעקי׳עד שישליי מספר הפוליס י
«יסורו ויכין
בגילת שפיר דמי\ (  l'mמי׳קל״«*עק><) 8
השייכי® לאותויוה ; '
 3ומיד** ^וי״ימ ן»}חו הזו ?. pד( Dכל מפיצו פד  /ואפילו פין
"גברא לגמרא־ דפתיב ובפתחו עמלו כלעה © מןמע מיד
מדלגי־ן בתלה מפרשה עצערשה אחרת בדי®לא
א אין
 .מגפת& עמדו י £ומד;
 .תתבלבל לעתהסומפי© אבלבמעעיר׳  .ססיאנכיאיס׳
 :ואה!ל די ן עמידה מפיקה היא לאי עמידה ממש הא כבר
ג
עדלגיס פאק הודאותהואי© כל כן מדכררהנביאי׳ שיתכלכלו
ילפי ' מפסוק (  ppbפה עמוד עמדי דדוקת הפישור שהוא'
 mבתורה דאין עדלגין ה מ בשני עצינו ? אבל
דעתהפומעי׳
הש ^ן והקיר ' כליבין לעעו׳ולא כל המס  £א פי ^ ק׳אתא לאשמוע*
כגון .אחלי עותואן בעוור& קורין ביהמדלני®
שמיקה יווא לכתיב עמדמלא ענו ז׳ר
בודעצינא
וכן מכינו לעמיד ' למן p
שלא יקרא בעל פה שהרי א 5$ר לקרות שלא מן הכתב אפי
ון עמידה הפן דעכייה הוא והוא שמיקה''* *( *.ל «ימן
והוא
הדי צ&
<{ * p m l' f״ « )  1א יגלגל כגון שאין לסם 1א
תיבה אחת
*® « #ק> < ) ולא דמי ליציאסעג׳י לשלי בין נברא לגברא
שיתבאר כסמוך ובנביא•מדלגי® אפילו בהגי קי
סיפור־לברי®■ • כ* ימחילל« פרחפ נהלה לגברא יבא
ש/אחת כמו
דשאכי
כל
ענייני־׳והוא שלא ישהה בדילוג בעניין שיעמלו הציבו בשתיקה
למ§! ן בדבדיס■ ויטפל גי אמד 9ן כשעעעקדיאק (יבכבג
וה/בנביא
כבזדצימר)
mm
© וגס הוא 63יצא שמיעתהקריאה מפי הש  /יכ© הוא
ג  /משו© בלבול דית ©שומעי
מדלניןדהד
אין
לנביא
מנביא
אתבאבל
■ידלג ולא יתזול ויקרא אבל כיוצא ודאי דעעזלמזור ולקרו׳בפני,
במן שיש בזה שהייה מרובה ובתרי עשר סדלגין אפי׳
וגסאיצו מגלגל אמרי© ביציאתו ואפי׳ א© הוא השני©
הש ומעין
עצמו
לנביא דחשיב יוכל ל  3פד אחד ובלבד שלא ידלג׳ מס■ ן
בקוצרס אמוד לספר לפי שמונה
מנביא
ספדשהלאיש?
ססער לתיזלתו שזהו■ דבל המבלבל ר -
יפיל דמיולפי״אעמ שתותרלגדוו*
ימלמלוh
ס
3
(בשבתשישבימתן
בעת הקריא?! אאלרקאמזשתולתו אומנתו מוהר ל׳גיר
בוא׳ שביאי שאממ־יראשוצ' הבער׳
איש  #ד אא דווקאימ ® ק י 7ס :שבכמה ע©  /מי«,דר עניו
■ולא
פצץ י 1לןץ וה©>
עצמו מ§ ימ רוצה לשמוע הקריא© אלא רוצה' לדיP,
פסו< ן/י6מע ! מו*  mbובי/ד
!ס . hßbpwpי ׳«ז/ראה
ואין בזה שייך משום אין מדלגין ופו f
לגרוס אז מותר לו לגרושסג  .סכת קריאה אא מיק i
י היו© w
והתחיל
;ה כיין שאין שוש r ®6דוחה הפעלה
? גשרה דצייתי ל / 0אז מוהל לכל לדבר בר  /וכל■ ה
כשיש
ציו ; (  l 'mסי׳מכיה Waעכ*שש>9מ' )
בד&/בל בחילי דעלמא פייסא• לאסור לכל ’';; ( ,צ כי'
דווקא
&' ת בציבור מפני כבוד הציבור ^גהאי הוא
אין גולל ק
שעיןה' ־לקמת שכיס מקיא* אחד תדגיחל שעחייא f
<^ /
-H1d
•' קקןרה שוי לגל כיון שהוא מעין מ ^ שקורא<- fß5
© אלא שית אחתיהס צמכין לקרותבובי־עצייכים מ ין
קפי^י־‘ 3׳)
I
לה
I» 4
■ בול
&  mקג &י! רדקס כהוד ציפור דתגסה_  ppmכבוד צ
■ 10
ץ

n»p

 tf ~h ^ v nopבתורהןויןויי^ניןוביד*ס

 \wvwiונו נ'm $ P

! rtttVבית המסת
{ל 0,למעמ מעי הקוו
בתורה ימין כל אלם לעתו .נ& ומע© מעי הק? מ
בל העם אל סכר תורה:
ג ואכיל! כשעהשהמכשיר ק*רא בנביא לא יפער עד ®ישלים
עמו בס  /שחק המנויה תלויה בקורא לבד אלא בכל המצוין
שס שישמש ההפטרה 1 *.ע״ל «ימן יעד מעיף 1׳)

קפז דעי nafftfyובו ת'סעייי.. 8
 ' #רמשיסקדושתיס  /צריכין ליזהר שאד שלא ינהג? בו קלות
לאש ואפי׳צחקה בה כשהיא ערומה יש בה משוס בדון
וקלות ראש כנגדה לפי׳ אקזל כל האוחז ס/ערו ם כקבר עחס
 /בלומד שאוחז כה כשהיא ערומה כלא ממפחתכקברערוסר׳ל
&אין לו שכר של אותה החנוה שעשה בה עכשיו כגון אם אחזם
ופרא פה אין לו שכר מן אות׳הקריא׳וכן' אוחזה  Wאו להגיהו
חיןצ? שגר מן אותה ממה שינא לו שכלו של למצו/עד הפסדו
הזלזל אותה ומיכה שמעינן כל האוחז כה כלא שים עשיית ממה
שודאינעכש עליה ואב  /שנמל ידיו  .אשור .לאחוז בה לפיכך
יזהלו א? ת (שמגביהין י ס  /להראנתלעס שלא יפתחו' כיד ס
« rwאצא ע* מטפקתודמקא בס  /׳ אבל כשאר ספריקדש'
■ימתאחר שנטל ידיו אבל בלא נ/אפי/אר סכרי קדש אפולין י
•לאחרשקרא? כתורה חגביהין איתה להראו' לעם להגדילולחכב
א?הת .ג ! * ל«««יןקל׳ד© עיף )' sוהגדול מן אות?שקראו
■לתודה היה לו זין הגלילה צכב; מ 1א שנהגו עכש־ו בבל הארכו'
 • .לקנותהנלילה מי&־לצה בדמי© כלי למגב הממה:
ב *  pמהנין מישירצס-יכנל לקנותלהושיע • המעיליםלמלל'
ואין המצל יכול למתות ט כי אע  /פקנה הגלילה לא קנס
ליקח המעילים וכן במקיחות שנהגו לקנות ה! נאה והכנסה אין־■ הש״ץיכול למתות כי אין זה שייךלחזן .. :
ג •לגולל  /תיעמילכ׳ככנד התפר שאסיקרעיקרעהתער .
יכן לאינלול אותה ת? ן התיק פט רן היא?3ק?  /קלעי:
די
ואחימהכתג
, wויגלול אותה0י היה הכתב  :כנגד המגביה
׳ • כעדו ובן מעלול סמספמתעסינל יהד5ץ ס  fהממפחת
בלי שכשיבאו אחב לקרו/ס/זו ויניקה ׳
.בפמ׳כני/מגביה
«  Iהשלחן ימצאו ההידוק למעלה ולא יצמלכו  .להפך אותס פל
 ,פיה לפתיח ההידוק דהוה ליה דרך ביזי? ן:
 &pj»n 55vממלל.לגלול כיושפמק סמנ סש/ישלפת׳דלפת  /י
(
*:׳גלי  /כמ«ש«« «כ«! ן דה״ימ אחוד־ spsvשת׳יהצלש«6עבייהגולל
■כמו « täbzהג« ן עכ-שיו כדי שלא יהא כמעניר מיל המנוע לני צר«-י
 14ל pps &psמהצד5rc>B׳ iלפג* 5זע״ל מימן כ/שמיף I /
^י־״׳י״“ 1,1י,
/עעמעחתחרוע® אין ז הדרן כבוד להא 0יש
«׳* *«/ג־לפ/עדכרי^שציס שנפש" -
שגם זה אין דרך כמד־ואשמכוה
,
אקרא למזבח מאמריכן מה מזבחשלא

ב 5תשמישיקדושה ק יהיו:

באופןjp
ן ' ולאיגלולהמ/דחזיק המספחת
לס/כרוכהבה שיזה ביזיון לתורם
תוך המטפחת תהיה
■אלאיחדקהס/דגלולהממעחתסביבבס' ; /
ז אי ן המפטיר•רשאי להתחיל■ כברש ההבהרה עדש״גמרו
לגליל יש  /כלי פנח יה י 5הטסקי ס בתורה המגביהוהגולצ
פעין חייס טתדים במצותן?לא יוכלו לשמוע מהעטרה ■:
והאוחז

השנייה על השלחן  Meיעמוד השולחן עמי ולא י$את 1השצייון
ולא יסורו המעה ממנה עד שיגללו הראש וכה כדי שלא יקיג
העוסקי׳בראשוג/רודיןויוכלו נ ' כ לשעוע כמיקלאו בפנייה*

א

:זמן
«הסבבים הכפשתמפכי מורח)
בשתיקה ■r ,l .

א  p7׳  •. — — , w׳  «■-׳* j^ ww -ה p 0שקין זה
לרן כמד לתורה שיכיחוה זילפו להס' ודווקא בל הציבור אז
,מרס משום לכרוב עס הדדעחלך  -אבל שכיס או פלשהשיצאו
לית  pכה* <א©' מצכיע \© לש/בבית אחר ואיןבל  /אלא
 pp3אחתצריכין פעל להתעכב כב  /דע שיצא הם/תחלה
וילכו הס אקמולעשותלו הדור עד מקום שמצניעיןאותהשה
ואסמכוה אקרא ד־כתיב אחלי יי׳ אלהיכס קלב? ואסשי בל ' 3 /
יכ; ליס להם 'לצאת קודם יתנא הס  /בפתח האלול1
פתחים
ובלבד שילכו אקרי הם  /וילווסו למקום שמצכיעי־ן אלתה 0ס
מטס אתרי יי/להיכס תלכו ( מכעס זה ג  /אפי'' במקומון
אותה בב  /ת?ך ההיכל שהוא הארק מצ 1ה לכלימ :
סעצציעין
סלס/עוברת לענת שילום ימעד עד ־ לפבי האמן שמכניסין
א! הת שם וכן המגביה והמלל והאוחז כעץ חיי » מלם ילמאתר
 /למקומו שפל זה ישסל הדייר יא שיביאן התינוקות לכפק
בסהס/קודם שיכניסו אותה כדי לחבבה בעיכיהס ילגרזז כמצותיי
ופן מהנין ולאתר שגמל קריאת ס/אומר הש׳ץ חציקדי© על
יאימדיסתהלהלדנד
וממררפ/למקומן
קי©■
ופדר לק ושה נסלל שאל הימי© ;

בפד© דינה? קדושתה תקנת

 pmתקלח
״?{Vןן * $עד pmpvpp
•ביתיאלקינו ופיר&וה!סג י לשון ממתותמבה ולמקא כתי©
■ממשתמשיןבהסדהדזילותאלב  /שישתח&ז בכית » במקלחות
ימתרגבוהיס־מב  /אכלברכיות ומגדו ליס שאין מפתמשין  3ק
ליתלן כהא » ה ■9גבוהים מב  /ל  5י/עי * /ידם&« 3מת &י 0
—־ 4־ יש גג שהוא■ חשמגע ואינו דאו"*‘
פעל עד יומקו'
המעל
-i

מ 5כ'1שאינץ רשאי ן לכנו ב/

ח ,ובמגשיש ט ק 5צאתב/פיי תוחתמיגיאין שני הספרים

•! ifnnii

■״־ “

־

׳

׳ *  ?:ואחר
השולחן עד שכבר הניח!

•קב

יובל,עיר פגמתיה גטהים מב׳ה סופה הריבה דכת־כ בתריה
כלג׳כשמרגממ?
זהאי קראלרומיבית& קימ ולהעמיד חורבותיה
|יתאלקיס יש להם עמידהוקיו ס לחורבותיה שלא יהיגמרבים
ומכלל ק אתה שומע לאו;
י '
 4לפי׳מי שהגביה ביתו יותר מב׳ה׳יא שכוסגין אותולהשעילג
; ו׳יא שאס יעסה,בכיין בכ׳ה אכי בקלןיאקד והגביהו מתר
~
בכך ;
/ ff
זf
מביית פני י
ך הבונה ביתאו בניין אתר כנגד עלון שצב ה אין מהתיק
י ול כמהשמלקית ד אמותעמי‘ שהוא בדיכגשל הדמעאלא.
' ןדן להרחיק יותר עד שלאיאפיל.כלום .לפי שכבוד ב׳ההוא

כשין מ אור גדול;
יי ' י י
 $איץ עיגוק הפתק כב׳ה י)א כנגד הצד שמתפללין כובאותו
י -הביר כגון,שאס מתפללין למערב יעפו הפתח למזרע כדי

3ישתמ?ו מן הפתח יגד הארון שהנ׳ברוח שמתעלליןלו באות;
העיר נגלו 0כן חצינו בהיכל שהיה הארון גבית קדשיקדשים
בייערבו וה*ה פתיח כמזלמו דכתי/החוכיחלפלי המשכןקדמק,
לפני אהל מיעל מזרחה* ־ואנו שמתפללים למ;דת לצד אי כיו;
שכתבתי למעילה סי' נ׳דיאין עו6י'ן הפתק במזרק ששם האמן
אלא יעשוה בצל אקל וחס איפפר לעשותו במערכמהיגפין
^יבו *.ובוצין בה היכל והוא שאנו קתין ל?ארו) הקדשלהצית
שיהיו'
בו' 0ת ומנין אות? לרוח שמתפללין בס באותו העיר כדי
עני ? V׳!ותלדה' מולההיכל ימי־עמלו• כתעלה ומזנמידין פימה•
צאמצע פ׳ה לעמוד עליה הק< רא פתירה כדי שישמעוכול© ; -י
בימיהם כיה להם מדר ס מסיבו כל אחד מן הציפור לפי כבוד;

יעשוש?ם מקים לישבמלי( בין הביע•שבאמצע כ'ה;ופיןקהילל
באופן פיהא פני היושב עליה 5נד הביעה לאקודיו אלההיכל
דנכאיהוא וא ^ור&עי הוה געוד כדי שלא יפסיק ביןהעבד ך
יי״ד*
ת ופין ההיכל למאה למשתתתלג כפמשתקוה צבק
■
.jW

.־  iוו!

א פתי כצסתת* שלכן בקלא? מקד© מעת וכתתג א תמקדש?
־ תיראו לפיכך ק3ןר לנהןג בהן קלו׳ראש כגון שחוק והיתול
ג« יקה פשלה כדי שיהא תמיד  \ mh1wקשונן! 'בה עליו וכן אין
•אוכליןכהן ואק® נתין בהן ולא  « #יילקבהן גלאנכנסיש ביק
י כחמה'מפיני החמה ולא בגשמים מפני הגשמי סשכל& 5כקראי'
•קלותראש וק הדין בבתי מדרשותהמתמדים :לדרוש בהן ברבר
:אפל פית המדרש® rp 'öקובע לעצמו כביתו אין בו קדוש׳כ׳כ
יקלעאדשהריאולאיזלולהק׳כהבעגלמו ^ א ר'
מ׳תגסבגלא
•  #ת של הלכא• ; י ול ^ח ותלמידיה® הלומדיסלפעמיסבב/ .
• התירו  whנם לאכ!ו

מדרשגתאפילו:
^ אכל בכתי-
י בהן אפיי

חתוך ^

לתלמידי® ונם יאכלו וי® ... . .. ..
לימודם והוי כאילו התנו ואין ממשסן בהןמשכונו
יל מנוה דג׳ךק? פה©לצדקה ופדיוןשפוי© ואין מספידי׳יכהס
אא׳כיהיה ההספד לאחד מגדולי העיר שכל גטי העיר כאיא:י כבלו לקלות

-קח

ליניי
חהיםככהס-

מהתינוקות קרח; ציע#י* ק שחתהקירת
פיאויי& הה ממס 5את ' כ יצא שגס הישיבה בהם מעהשלאשלי
^® יפ כיתיך וגא ופיכלר היש? בק כלי סילון שפי עתקי® כדכ? $
■'

\ .

״צןיין> ך' )
*־ו}3
 ,לשמורמזגזד/פתתי  ( :ו* ל9
נ איךישכיס בב׳ה אפי׳שיכתארעי אבל כס ^המדרש ע5רת
? י1יפ '&י 3ת קבע דלכך כעשה מתחלהשי® (:התלמידי/ה
 0אי אפשר כלאו הכי ( היי באילי המה ונס בפ׳ה אס היא לערך•
ב׳א במןבלי1י'* היפנריכה שימור מפעי הפירגתמגתרליש! בה"
 1כן אכילה אסהגא! של' עמה כמן שני
y
,השנה מותר לאכול׳פס פכ׳ה ;׳ ;-
י ועל מיק תל/מעי ף. ) f
ה המ לב ?/פני פתחלם צא יכנס לתוכה בקתח זה לעפות*
דרך לצאתפפתח הפכי לקצר דרמואם היס ה דרך עיבר
שה קוד® של בנה ב׳הימותר נכן אס לא כבנס מתחלה בי בדי
אמרבאגקשבעכאלשמגתד־עימלאח׳כ1
לקצר דרכי |א לציין■

כשנכנס ב!להתפלל *א' שממה־למי שנכנס בפתח זהלבא P
בפתח אקר שכןכיז־בייביחזקאלהצא דרךשער צכוןלהשיתקג/
יצא דרך שעל הנגב' גמ׳ועעמן הגא כמג שאמר יחזקאללעש? ת
ק במגעדיס צדכתיב בבא ע'ה צפני ה' במועדים(ממלבדי:
כלו׳כשיכואג
סיקיימו יפה « מי/הראייהפכ׳ילאה כלזכורךוגו'
בפתק זה?יצא( בכעת אתר -יעל־אג כולס־יפה יכה בכלהעזרה
•גל -כשיכנסו בפתק זה דנאג
כן ה?*ז ככאןככניסתיב
לבצל
גולם
,לללכי
f
<
אםעי
^
«
לסיקק
f
די
ועי  7 ..צי
>y.v
_
מוכר ניכנס בב היפמיקצו ובתרמיצג וכהפוכדתו בףן מ
§
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ק ו 8ך ' 0ש/לילנלמרפוילקנא? קוד/ו״כנמלהתפללוראד־פלא
יי' יהא עליוגלא•עליבגדו שוםלכלוך ; (1ע'ל מי מ״ב מעי)'/
«  .גכגהני׳כאן כבוד לכבדן וללבנן ולהדליק בהן כילו :לכי ולן ;
י« נאעי ' לאהל שחרבו עדיין פקד< תתןהס ::עומדים- 7כתיב
גהשיעותי את מקדשיכם אתי ' בשעה שה© שמעה קבגי&ן
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בה בע־/לבנא״בל ביישובה לא׳עהכי׳ תנאי׳ואפי׳בקנרבנה

דווק׳תסמייושל;י3ו מלזכהאבלהל & תמש כהתשעישימנונהבגון.
'זריעה וחשבונית של רבים לא מהכי תנאי ולשכב עליה עניים
*ככסירשבא 'ל אבל
מיתר דלא׳ו תשמיש ממצה הוא בד׳א בבח1
יבבתי כנסיות שבא רןלא «הכישו© תנאי אפי' א& עתיוורככן
 $wmמס!© דאית:שכ <ל לעת יבא הגואל ב׳בי ^ל כליפכי©
^ .קע קדושתןלעללס .לפי' גסיתנאי מהציאש? ,תקורכנןואן!
עתיישנפן־אסור .בי קדושתן עליילו אפל א :ת|שבא^
'ע' פ קב&
קד?© תן קיימתליפול׳יאלרב לעתיפאיהג^ ב׳בתקזיריקדושתן
?®;-ימה לפיכך לא מהצי בהןתנאיי ;אכ^ אשבת חויכ-בן;
ו [אהד עלהלותמש בעלייה שמל גבי בית הכנס'תשמיש
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*ם« 1יגיל« 9מ » »!  fy« 17w bi 9נב׳ה קב 1ע םנבנ 'י! יןיןל '
ללה ־־הלעליושס קללקל על כל מה פכהאבל -ביתשכבנת ואת׳
 Pיתדוה.ד .לב׳המיתראפי ' לשכ .בעליו דמפיתמא לאקדשוהו
^לא היפי• להתעלל במלאעל־גבבומטענ ^ שנקרא,ב  /מקדש',
אסיר לב תקוצהחפ אימה כדתניא מנינן למת־ן .אגן; אהדמן
הה״כל י מן המזבח ימן העזרה שהיא בלא תתשה שנא׳ ונתצתסי
אתמזכחיתס ונומרלא תעש 5כן ליי אלהיפש מיהי אס כינן .
ליי לבכיר ; שרי להקיא כמינה בכיין' מיקרי {.
ב 1נכ
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אין .סזמדין ג׳ה כדי לבכית ב ' ה -אחךתשמא יארע להם
איכס
פצח
יבבי
האמרת אלא ביטן האח ? ת מחלה יאחר
ק* הימיין הישנה יש « תירק לסמיר ע* מ■ לבכות אס יש ביה
אחרתקכוע בע־ד שמכל! ט־לםלהתפלל כתיב'יירש אוסייןאעי
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היפנה
ב״ק אחרת י•קבוע< ׳
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קדושה על קלמיס כברחצא.
בקכירתן הקליפה על העני© ( אסיר לשניהן רקלקדושה חמולק:
 .ת־הי■ למקא כשלאי ליד נבאי אלל קידס שבאן ליד גבאימוקגן
לשכיתן לדבר •.אתר אפי׳להוריקזדמק ' די ר '?ליאה אבל אל מגל
לחזיר בו מנדלי יחייב ל 5קי* הניס אבריה ללה ,במייפקנאן
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יכמןשמוברי! איל! ק דגר י ס הייקודשיס -ליקח קדיש ממיל
■ממנה
ביס
שמיכריס־אותן ללמיד' תירה להספיק מלמדש
יאפי ' ם תכימה תועלת יש בקטין סכלים ימירה אס איןימ
שלוי* ד בהם ! ימיר מעלתה (ו « ד ממעלת הס״ת ( צן״מיכלין כל;
אילי להשיא ימימה בלמיהן שזה ג*ב מציה רבה היא ; י

ז יהא דגיה כמכרה לח של כפמ׳שאין באין אמהממקומו'
י*י
אקרים י׳י׳* ׳*
זאעיע ע«י׳-
שבטי**’*yJ
אימה מפל •
אחרי׳8
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פנדבי יונתנולהס
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( woאי־!
יהיק יר *אי!
ה״״־פ ־שאיי־ « :זמן
צי,ין צהומדן
לפימק מקדושתן

קחתינק עד שימה חנכה מקילס החדשה? קח כ יפי ;יר מת זו
ודמקא כשמכרו אימה בכי כעיר פלא מלעת פרצשיהס שהס;
יוה  « ,פהיתה הלאפינה חזקה אבל -אסמרבו יסודימיהאי
הס(
מ! גי העיר אי שמכרו אימה fטיבי העיר מלא במעמד אישי
כותלי! לכול סיתלח א; מ! חידיומתחילין  .לבמת במילה במס
העדר ז (  ppלאו אין .קד ם?גיר קזציס מן קסתס פקכקש מצות•
ובלילה שמא מלקק השעה ותסאר חריג .:
לנערי אצא h ?ppקד;ס <ב ה על לדמים )
אבל לס 05צ'ימז.
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בחימי מכל ! טיבי העיר יהיה גם במעמד אנשי הע״ר יש בהן
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קדושת
בית
המדרש
ימירה
יעיל
קדושת
בית הכככת שזה
כת להפקיע הקדישה ! כ בד פקע בקדושה גס מן המעותורשא?:
י מייחד למורה יזה מי־חד למעלה יכבד■ ידוע שתיתעדיפא
להיטיאס לכל מה שילכו* ןאסקבלי עליהס׳״יבני העיר בעימש
ל .פינ [ מותר לעשו׳מב/׳ בית התדר ' אגל לא מגימה׳מדר׳ב׳ה
במכר זה שכל מה שיעשה העי יחיד מהס יהא ע שד מה שפשה
שמעלקב קדש יא
יזמזרידין בקודש דכתי׳דקם משה את המשכן  .עשיי ואיזה נקרא מעמד אנשי העיר כל תהפיע&’ שבעה׳ט׳־בי
ליי בצל& עשאי
ומש
שה?ה גמל ממנו•הקימו ולא מיליא דכק£י
העיר בכלשס כעט' בל מקרי אבחל אנשי העיר יאיבן במכין
את « קמות
החטאים
האלהגנפשותס
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אנשיסממקומית אחמסילאיהטה ®להס כמה מל לעת כל
אצא׳ לומר כיון שהוקדשו
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(& לפ ^ ןע
המעיף
א
.
;
!
נגמ
«
ןמ
גי
^
ין
f
)
״'
 , .אמלמפלהסאא  ,כ ידוע שמציאימה בת? ןלהכצמתהית רtfcs
 £ומטעני זה ג ב
בני
העיר
שמכר
(
ב
היכ
?
צין
ניקח
בלמיו
?
.
עשה
באס
אותו
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בלממהמפהת
ואעי הוא גדיל הליל יעפהבההסנמתס
"יחיד פבכהב" ♦
שלשית מכרו מ .טפמ < ל5קאין בדמיה סעריס דהיינו שכמוכ
ונתנה לקהל דיבמככיה&ל קהל אכלא© שייר״צענמובהפום
י כל תות*  #לדוק נביאיך וכתיביס :
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מקלה מכרעי אסמל ע נ הקהל נעל היו או על עי יורשיו וכל
נום* ת ^ נ« נא ט מןעיתדינו כחומש מכמ,ספ.ל 3ס"לוקחין
זה לא מיידי אלא כשיש.לטס טל אחרת אבל אין לה ס רק ז! אפו׳
בדמיה© שיתפכליאיל? כל־אחד .קלומתויתירה עללש
למוכרה דהא אעי׳לסיתרו אסיר עדםייככהאחד׳וכהו שכתבנו׳
חבירראבל איפכא,להורילן מקדושתן אסיר ;דוקא שמכרו סתס
יin< ;<,ל נוי«! הנ״נ )• '
עדיט ב■ ה בעטי [ המכילה
דחלה הקדושה עלהמער אבל,בתנאי(  . po .fiהעיריבמעמד
קדין בגל ^ דבריסהמק־דםיס שנזכה דכולהר בתר ®P .נטרי:
אנשי העיר מיתי כהו שיתבאר כע^ ה יבפתס אפילזיאס
מנו
ק " ואס בנו בית סתס והקדיסוקו אמ׳יכ -לב׳יהדימ ' בטה
ן לפכו?ב קמןמר
יוקןהי אלנו קדום עד שיתפללו בו יאעי׳אס בנא והו ממקל׳
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מקנות • בדמתקד
^
ה
אתי/קדופה
pipb
כיי
.
|
א בה י |,
קדוש עד שיתפללו 13להזמנה לבדרלאי ' הילמא היא' •
אוסרין דש התירי! :
f
יע״כ « 0ףג ' וחייי .ןער*.ל8ו «?ג! ןאי »
יאחר פכתפללו ט’ אפילו
ה
וקאסיפגממעותלכניתב המו בית המדרש
אולקפזת  4לחי  0צפי שעא כמן סטה תתחד לתפלה הריז'
תיכהאוהעפחתאר ^ ת,חלה הקדי& ה .מ?ל .מ 3ה .מעו' ת
“ ׳' ״ * כיין אלא לעי שעה הכל לפי תנאו i
ואם רט לפנותן מלציין מה שגבו אותן אין משנין אותה אצא
« וכשמוכרק
זכםימכליןקכ *־
אנשי ,בפר טה יכילין למ וכרה
כפרטהיכיציןצמוכרה ממסרעוצסן
מקלח להמירה מיה! סא ?גפו בהס הדבר שגבו אותס בשביצו
והלוקח יעשה בו מה פירנה חיןהמרתן  (.בורסקי• ובית
וניתח קצת מעלמשטןהחות לכלתה שירצו כיין שידי נדריה׳
המכילה ובית הכסא שכל  kהס" תשמי 5ך© מגוטס אאד לעשות
כבל ינאן זהמ ;רת עדייןאצ בא לשימוש קדושה ממירה חיתך
במקזס ב׳א בד* hכשלא מכריה \ טובי העיר כמעמד אנשי
לשכות! ואס מתחלה כשגבן המעות התנו לעשות מה פירצו
העיר אכל אס עברוה fסובי הפיך במעמד אכשרהמיל פקעה
ממותלי המעיתאז אעילו אס מתחלה קנו בעד כל התעיתח©
קדושתה לגמרי בין מן המעותזבי! מן הדבר6ל קליפה שנמנר
שהיה לבס לקמתואחיב מכתאותו יחזרו וקנו קליפה אמרת
והמונר׳יכול למצות כנועות מ.ה שירנה אפילי במיני ס׳תונס
בדינה במקצתהדמיס מותר להוריד גס איתי המית' צמה שירצו
הלוקח יעש׳בו מה שיךנבשא׳וכב ^ אפ> 4ו הד דברי ' ? נוכלי',
אבל אס לא התנו מתחלה כפגבו אלא כשמ כרו התני אהיר
 5ן ;!י
ת וספרים שבקדושת[ ק עומניס אפי' גבי לומח;
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ויחיד.ינשלו Wשהנ׳בשלו כמי« fנכי הע* גא׳ה ( יפיל למטר

ל& מתה

לביחאחר שכפר זכה הנא במטה זז משיש

דרבי

אפי' סיתולעישות בדמיה לב מה שירצה כל שלא הקדישי
לקרות בנ ערבי®  a » ) tנס לאדעי^א לי ליה עבדיכם אכלאש
) י  Jדא שאין כת
«קל* שנלקר« ת מברכים ד יפז כשל רנים

פוליס נכלאה דנלקא לשנותומטתזה לבית.לש יחיד אחר אבל י©1
רנציס לבננ׳כה קבוע לכולן כמין( « שהיא של כילם רשאיןשאין
 '.כ1המשו© לרצי שלים:

ליתיד להפק״ע הקדנשה .אפי/שלנ זאסנר למנכרה רק ללמנד
תנרה נלישא אפה נלאנ דנ 5קא לדידיה&א אפילו לאתרי® גס כן
מנת כגנן להספיק בהן תלמידי© (להשיא .בדמים יתנתיס:
/ה אנ לבנים אז פנים אנ אבגי® .מב  /י«ן ש& תרו כמו
אי
שיכזלין למוכרן כן יכזלין ליתנן כמחנה דאי לא דהני •להז
הכאה מיניה לא יהבי ליה א' כ הדל הזי להז כמכר  .זק יצזלין
להחליפן באחרי  0נתל הקדנש׳על א 5הת דבל נהם מצאין■לתנלק
■אבל לה&אילן אזאפי ] למ« בזןאז להשיפירסאסור אכילותיו
«נבי העי׳שעדייןכשארז' בקדושתן פאי) באן דבר את אתחנל
 .׳קדנשתן עליז את  /שקבל מענתכשמשככן א( השכירן איןשיי'
« הרי אין
יי ; לנמר דקלה® קדנש׳על המענתבתן שלא הקנהולז
! גנב( קנוי ל( בד׳א פיעס' בה© ה« 1אוהשז « דבר.שמ<רי'א5נח
מקדנשח׳אבל להשאיל אנ להשכיילעשנ׳בנ לבר קדזשתז זהשהניא
ענמלנ מ 5ת אפי  /תלקרדבה ( אפי משל יביס ליחיד;
בי מי © יש לי תצאי עס הקהל שלא ינכלז לככיחב  /רק הנא
וזרעו זפה׳ג במצנה אחר איכז יפנל לחכי ,זכ 5נת לאתרשלא

ה יש מי שאיתר שכלי הקדש של כשף שנהגו להביא ס חמיך
לבז/ה בקט חלה עליה© קד!ש ? ןאין הב %יכנליןלה5ציא»
לתילק [ למכרם נאטמת המקדי׳יפולין הקהללתיפפס שיפאר(
בחזקת הקדש אחר מיחת המקדיש נאין למר& יס בהן כלים:
י* ט  .ישמי שיאותרשא . 0פמצא אחר חיתי/אלם כתבשכתוכ
מ שהקדיש כלים < איןיעלמ עדים ולא■ מפרי .עדיין לקהל
אפי׳ה הד הקדש דמדאי הקדישי במן שכתב ל 5על המגיל" נלא
אמליכן שמא כתב להקדיש וכמלך דחיקה היא ולא לתפס כחכו

 :חתל( הקהל המיצנהלא לו ולזרעו ולא לאתר אא״כ -התכנ בפילנש
י 'שיכול למכורזכייתי■:.

־  .יעלהמגלה  :־ ־ י

סתשקנחזק שהיתה של אכיידי איו הצביר יכולין להחזיק
כ
בה שק הדרןשמפאילין ם' חבל "ה ו& תהא מיפח ^ שס ער
מס פקיד הבעלים אילצה זכיין שק אין שייך בקאמעכח חזקה ־
כמי שיתבאר בדיני חזקה בחלק עירשיש ן בע ה i
כא אל « שהש רגיל בשים מנוה לקנותה פנק גלילה זאירעז
אננס אז עיני ונחנו -הקהל אוחה הקצנה לאקר ( אקר יכך
הע^יר נרצהשיחזיימ5ז המטה אס בשעה שכתפז הקהל ? מטין
לאחר היה ספק ביד זה לחח מה שהיה מקהאקר בכל שכין
נלא חפץ בה הרי מחלננקרנה הנא ע© שאר הקהל לחלצה לאחר
ואיבד זכותו אבל אס כשפתכנה לשני לא היה 0פק ביד כראשון
לחח מה שהיה כותןהשפי ועתה שיש גידל הנא רננה לקדד
ולזבנח בה נליען מה שהיה כנתן תחלה הרי זה ח;?" למטתו-שלא
' «זחל עליין אלא אחיןאזכשז:
־

ת וכייןשמנכרי׳דברי המקוד«י'ליקח קדו&׳חחיר׳ממכה כ׳ש
פמנכרי״אנת נאפי׳פתלמצנ׳לכה כמן לפדייןשבןיי׳נללמוד
 <ירהנצהספי״חלמידי׳כי מה תנעל' יש כקכיי' «פריש^ יתור׳אס.אין ימ שלנמדהב ® וכבר א1ל יתירה מעלת הלוע מח על' השית
נמנכריךעכזק
«גן נישאאשה( להשיא יתומה ג' פ מנוה רבה?אא-
קגד׳דיגי -תשסימי קה  0ו׳ונרו׳בהובו 0ו״ ס'
■לפיכך אנשי העיר© גבז מענילכניין ב׳ה א 5שאד צרכי סק7יפ ,
א לקובה שלעיר אע׳״ע שחחפללין בה בתחני׳אין בהמשו©
■ דרך פכזכר
וגא להם לכר מצוהפזו מוניאין בה המפיח ופל ?
• קדנשה מפני שהלא ארעי זלא נקעעה לחבלה נ כ fבחי©
ואם קנן אבטטקיריחלא ימבריס לדבר מצוה אתרת1א לאחת
ומצירוח&מחקבצי־ן בהם להתפלל « סי׳באקראי ארןהב © ש©5
מכל אילל ואע? פ « הביאו האבני׳נגרלוס ואח סקירותנפסלו©
( עו לשימן פקע״מ&יניך;ש ' ) .
קדנשה :
והתקיפו הכל לבניין מנכלין אותן מיד לאחת מן אמנו' ? כזנרז'
 3וה  /בקיס ששזכרין אלתן להתפלל בהם אע* פ שקבעו
אזתם לתפלה כל זמן שבירתה לא הני אלא כמנ ארעי
^ לא ימכרו אני ( מיד&א ישתדל( בלי איתור
 .אבל אס כפר  :נחרו■
*
יש
(
מיד
.
לנבוח
איפער
אי
מתנחם
מ
?
איל
לגכותמע? תלצ( רך
לאין בה סג כן מ®!© קדנשהשהד הגיף איני  .קפד להם (היו'
 .לחו© לביטול המצוה מן המט ת הכזכלוח ימכלו אוח© אפילו
אז למחר יקחנה המשכיר אס לא נשבננה אנחה מתחלה לש©
נכדיה נאפילו ספר תנדה לצורך אילו מנית (
כך אז•*קיצה אנחהלש© כן לחלוטין:
ג תשמישי חצוה כמן «ינכה זלזלב יפ! פ'וציצי' אין בה©שז©
יד ראנבן שאמר קרקע זל  wמתן לבכות עלי־ה ב׳הללא
לנו הנוי© להניחם לבנות ב׳ה והקהל רנני© לשכנתה
קדוש׳דבנליז להשתמ׳בק אמר מצזתין צחושנתבא׳לעיל סי א׳*
למות עליה בית תלמוד וראנבן אומר אדעתא דהכיאל כדרי < נע* לפ* קק 4'2מיג  ) ffתשמישי קדושה עצמךכמן תיקשל
 ,אינו ימול לחזור כצ ד הא כבר כדר וגם לבית המדרס אינו יכנל
ספרים ומזוזות ודמעות של תפילין ( ארגז שכותפיןבו ס/אנ
חומש וכ«א « ניחכין עליז ת תלפעמיבלאו מפהזדלנןיחנלי^
למחלתה דהא קדו© ת בית המדרש יתירה על קדושת ב ,ה ואס
נאב^
ראובן זה אינו דר בעיר הזאתיענלין לשנותה כלא לעתו
לפני היכל יש בהם שנסקדוש ( צריך למצזן אתר מצמתןנדננקא
י©
עדיין
ול
■ נאם הוא מבני אזתה העיר הרי סג
■וצווח
.עומד
מננקעליו א5
תשמ״פי קלנפס כגנן שהספד סיממש
ר 0נת בת ( איכס ימלין לשנותה בלא ד עתו אפילו לכית המדרש
שנעשה לצבזד כגון מכסהשעישין  :על הקרשיס של ׳ ספרי©
■אזיז( המכסה הזי חש מיסדתשעי״וכל
אבל מנשה פפשוי לסמוק
; אבל אס יש שס חבר עיר דבל מה דאתא אלעחא דיליה אתי
מנתר ל& מחה לביתהמדרש :
כיזכ׳בזה מיתלהשחמבו יא דאין בקרא ארגז שלוג ' ת1א אזתו
« :נ הסכימו לכותי ני זל מאין אד© יבנל לאהוד מלקו מבה ולא
הפפדכמיןאר-גזישא״נז עשוי רקלכבזהתור׳אבלארנן | הבט«,
לא
מהספרי׳שכציבדןאם אסל אינו כלו©’ לאלעתא דהכי
בתנמה כעסה נ׳ג לתמיצ׳ולשמירה־ נאק זה כקראחשמי׳קדוש'
יאמור
»שחתכו עתחילה& א/בל אחד שיהיה לו מה עס -חבילו
זלסאס הסערי׳מתקלקלי© בל דלא חלה עלי(ש© קדושה כלל
1א מזיקלקדוש® היא זמזתרליסלןלשאר ת& ידשין מיל5ןשחולין
חלקי עליו וקל אין בלירה ניהא כל ב  /אפנרה עלי? :
ארזה״לפני ההיכל  ¥לוקא שלהם שהיו לפעמי© טפלים אות®
' «ז•■ ומתקנת דכיפו .גממס מי «?ושאיל• ביתי לב/ליש ל?
ומכיחיעליה0 .ת' אבל עלוב'«לצו  #לענל׳אין מציתי] איחתתת
■ יכול לאפיו עלי! אלא א/
«ריבה עס אחד יוהקהל'שאינו
•׳
הב/לא היי^ א תשמי׳לתשמיש ואין בז לא קדנש׳ביחהכצסי^
'יאסור אותה לכל ,הקהל כאחד ( ל(( קח' שהשאיל חחחלה נ־מח©
אבליא® החבה מתחלה© בל זמן שירצה לעמוחיהא בידי למקל'
נלנכשי׳שתנלין׳בה© הפרוכתשאיכן& אתשמיש דתשמי' ־
נ <ש«!
מ* מ אין לעשנתמהסהעניספמטמנין בז־ הקריאה של חנכת
א( «אל השאיל להספפירנש אלא הניח© ליבנס לכיתמשוחק
' •.יבנללמחיתביד מי-שילצ ^ י •
״ג י
סירס «אין ק5ס -ע * םבני  /ת ואיןקדושי© בחלסה |אעשניי®
בבמעיעי© לכיסאי! הטמל יבולי!
ח
 1טרןא  7ס £לא( תשלאייעפו והד מוליד בקללשתן;
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בושטדמח

מטעמתשל ס׳תפנלהיהילק לעשות מקם תכריכי® למת
מטה שזצהיא גניזק :
v
י.
■* צש׳׳ת&בלהמפיקי!
איתהבכלי
תרש
(
»
בזין אות כקבר
לש תתאפיל( אל
שכה
אלא
הלכצתשל
מפבי
(
תצברייתא
צלא שימש ילקכתלמוד (בגמרא  :י ’ •-׳.
®ג®
ממשגיחין כפליהרש הייכוממשדעושק ל( מקההכמה
עאפשללק?
,
(?
<
9?fש »טין *  w־
אסור לכבש מטפתת לש ס׳ת במירגלי© מפני הפכלדI
 "1אין עלשין מתיבה כפאלש״תדמלריממקמשת( אבל מיתי
לעשות מתיבה גדולה קטנה ( קמותר לפטתמדלק גדול
ג״צק קען אי לעשצתמחבצ פיס לספר תירסדהד מעציו
בקדש אבל לעשדממכל ט®לחומש :אסור i
 tהבימה כ »ן בימה שתיה עלשיןלמלך לקמתט בס׳יתבע׳
המלך אין ב( קדשתארלן1א קדשתכיה ( כ״דלההבימה!
שאט עלשין בב?השקלריןהל © ! מימר״שאין להן1א קד 5שב* ה:
ת וכל מה שאמרנו בקדושת התשמיש דווקאכשהקדיש( איי/
סתם אבל אס הת «עליה© להשתמבצ שאר תשמיש התנאי
מועיל בה ס (מיתי להשתמשבו אפילו תשמישלש קול לפיכן אין
שזהלין עכשיו מלהניתכמההכא('בדברי קדושה כגון מספקת
 !#קפרי© ושלקן שבלהומעילין של , 9ת צאמרצ הפעםדפיצן
0כקמ ק ולא .ליזהר הוי כלב .לד מתנהעליה© מעיקר' כדי
ללא יבאו כה בכל אלם לילי תקצואלג דלא התניפהתכצדמין
תי המכדבי© לתללה ומניתם המטפחתצ' כ בלהמצתי
להשתתש בהן ללל ספל יספר דא ממנןמסתמא לדעתכן .
הוקדשו אבל אות© המניחיןבביתס-צאתרכן.
מקליסייסיאית®
ללה יא כיק שמתחלה כעשה לד  mbפפר
צכסתת
'
ט
לאותו
סעראסו״להכיח! בלת אחרתשאין-משנין אצא לעילדה יהכא
אין פאן עילוי אלפפהצא כמנא יב ציש מתימןזק■ כצהניק מפו'
דאמרינן לב לד.,
■מתנהעליה®לנהוג כך;
,
הנוהגים להניח עמדי !תל .כלאם הקצרא׳ כסיום התירס
אין מזמין בידם שזה אינו עישהאלא לעכ 71לווה אכל
©מניתי© אותה בראש תתני׳ס דעלמא מוקין בידםשזה-אינו
#לשה אלא לכבוד חק ולא לכבןדתל ( העטרה לאנעשעאלא
לכמי לת ובכגון זסאין א;מרי© בל דל מתנה ן
רפ של סעוה שפתן הנוי לעז וכיק הכימי צכתפן או מכרן 4שר|
אן־ על
בלתןיפ שאותירין להדיוט פכל אמאיש לגטה (אש'להדליקן
ל
?
ללעיק
רע
תמ
)
ימי״י
®
5
ק
שעוה
אי
כר ללק
אסור להדליקן בלה ד&אמ דעתצ לעז {עייןבמלק עסרתזהב
פימןקל' סן
 .בי עכבר שכמנאבשמן :ליו א©הוא #ק אסור להדליק?
י בלהמשו© הקריכהיכאלפמתןג■ ,
ת נר לש הל מיל ! 1לקלות לאורן בין
בתלמוד
?
בין בכל
נרכמ דהא צנהולא״קאמכק
להלבנת
מא!ר בלה צבמק
לנהיל (קרי
טפיאיכא
מנוה:
< ולל
ליי? מא סעי'ד  )0תאע ס*#יא' ול ) .
אין
יל מדליקין נר שלהדת® עכר©ל לה (יעיל׳&לא נזהריס
בכך אפשר
פקומבין גי״כ אלפ רל מתנה עליהם צקבל
(
ילל
ל
ן)
במןאיבזקז
/ V־ ^־■/ן ^יי#־A.%
T
,
.. .
בני כלן קקכי לת ינק לכ אחד חלקו והתני ביביהן
שא©את ל  pהפרןפהנשארי© ימדלו ול תלקי יהיקח
בספלים ולכה אחד מהם לבאת ותובע שיחזיר( לי חלקי בלת
כ?; השהיא ע3פיצ שזה אין וריבי ! ליקלי | א מה שנק מתקל,,
דתותמא אמרו'אצ היה דעתם בתנאי אלא לע חלק מבורר
־' ואותה פעה ולא
םיכטלכי בכל עת
לעפות** ישומא אחרתז ן
״׳■״ '' ^ ״—» .1
י״ » יי « * »» t • «» »1וי 5

m

המ&ור

ולפי מעם זה V3דא ם היולו הספלים יפצ! ץה 5יטרהכשאויס
לימרצז גלאיפכאאיית ראייה דלחלק ממלל התניט<םקן5
לשמא דעתו היהלשי© אותה ככל עת כפי אויה דהאהה" תעל.
כלפניס נפאיתלה© |א בהוא ריג'להיכיאתלק( מיל©.פלמי®
ןיין הוא להביא ראייה טאן היהתנאה דהמפ*ה יכל■',זמן:
שאיןיל ראייה ידי עלהתחתיכס :
אשיר לעשגלכ.מקפחתשל
®‘ תמפעטנז מפה ©לפעמי© בעת הקור אלה מרכ׳/סביב'
ידיו ( מחמההכ © אפל הפריכי שלפני האדק ממכר
מכלאים שאין דין להירמס כת

א יאשר שיכאמפה ילך לטתהמדרש קודם שיתחיל כעסקה:י
ואז תפלתי מתקבלת דכתיב ילכו מאילאל/טל יראה אל
אצקי׳בכק וכתיב בתמה ה' אלקים כבאותשמוה תפלתיתו׳ן.
מרין אד® לקטע עת ללמוד שבשעהשמצכיסין■ אד© ^?y
עמן5גר (קביעות העת הזה נרין שיהא קכי ! ומקיע בעני^
סלאיעטרהו אפי׳אס הוא הכיר להמית הרכין ואפי׳אי לאי
כל הכי ה(אשאינויודעללמ<ד בעכמו ילך לביתהמדרש(ישמע
פקוק אחד מן התלמיד© או הלכה אחת; ואפי׳לא ישמע כלום
יהיה שכל הליכה כיל( אן יקבע ל( מקו© בדת ('׳למולמעהקמ
®' :, .. .תילע ( יסניס כלב( יראתשמיס$
כ ?מ #מק(ד@ שילן לבית המדרשיטללאטל פת שמדתא®
הוא רגיל ! (3הב יונא שירגילאד® ענמ 5ט לשמורבריאת(
 5ק אא1ל ת/׳ מידמלאי© תלויין במיה וטלקי פת גמלת
(קיתון שלמי© שקרית מבהלתן לפיכן;ירדל אלה  mpכן

א ( אמר שילמוד ילךלעסקי( שאין קרת? מתקיימת א®אל
יל/פלב® מעשקידכי יכלה מוממוינאלי־די עונתלא מכל
לעשוקפתירה? שד שיני(® ל( עון• שבשל מעביר את האדס
קבע שקמכינו בחנדדי©*וראשצטה & עיעצ מלאכת! ארעי
?תילק קבע מה מה נתקצרה כץ® ט אין מעוידלהלטשיע
בלבאוכמעס ( ישא דתן באטנה שזה ג׳כהוא מהדכרי®
® 8ולין אתהאד© בתחלתדימגשאת ppmבאמ? כ כדנתיע
?היה אמונת עתן ( mיזהר מלהזכירשס שמיס לבקלה שבכ׳א
קהזכרתקשס מכויהלבסל׳עניות מדיה לכתו׳ כל מקו©אשר
אזכיר את שמי אבא ליןוברבתין ימדהזכר׳הפםלמונה (( רמע
בלכה '«8הזכריו לבעל׳גירמ אפששקיא פדצתןעדרכמיתה
לבתי בי מתי כלהאנשי׳ור'ל דתן(אביר® ®עדיין המחיי®.
כאמת פא! ל
15ן> עיריתיה ( לי לינאי העלן יכיל© כמדכן
,כשביל©הי( נשבעיהשביעתאמתנלו'שהי( ג*ןכעי'לעסו <ז®
(קיימוה( מפני שהיי יכילין לעשו/לא פטמה א3ל לשדרעצמז
■לזהירות׳ לעשיתימכזה מותרלשבע ( לקיים לכתיב כ©בעתי
,6(.קיימהעו׳/יזהר מלהשתתן  01הטי דשמא יתחייב לי מ®
 ,שבועה ( ישבע בשסאלקמ והרי הוא עוכרמשיש .לא ישמע
 .על שן ייש מקילין בזה בזק הזה מפוהשאין הגד© בזיק
"הזה ( בכלה בקמה לאק עיבד עז (גס אין בשבעע כע*!
?אע׳גשמזכילתלפעמי©■® « ®  Yאין
כאפתסאלח׳ילעלשה
®מי©
אלה כמ5יתעיןש  7(£בל אפל גאיז רזהמשי®

לעשה ^עוףולשאע' יטול ידע Miיברך  #קם מפפק^7רפ(תאיי3ס מע3ע'1ז&מ#
<לצ 3י עוראל תתן מכשול שאץהגד׳מו
(לתת עחהס כלא שותפות ללע שרי אה אינו יוס מגיהה יברךבלכהלבטלה* < ( ( .ל*0מףט< העקוד׳ ) אבל®ß
«אשרי מי שאיפשר לו ליזהר מלישא וליתן עמה^ פיוס אילםשלא היא שלא יקבע• פעודתועליהם  '.חלא יאכל כפיצה פתגמור
$ממר לה© דבר המתקיים ושלא לקנות מהם דבר שאי?( מתחלה כדי תיטול ידיו דברך עליה עטייכרךעל־ו ג© ברכת;׳,
המיטא?אחר ךכ יאכלאל[אילי ד ^ -ליםפיןן*
♦ותקוים ושלא לקבל מהם דורון ושלא צהלותן בלא ריכית ושלא

לנודע' זשלאליכרעמה© מלוק כשטר שבכל1ו אזיל ומודה ל#
ואפילו כשמקבל מחכו דורון שממשיבי ותכןפלשה» מיםלפכ^
אידיהן אפורלשאת ?לתת עמהן לאשיקכא ובגולה אין אסור1א
ו!ס אידם לבד מיה? עכשיוכזהג> גם בזה היתר והמכיכן שהגוי׳
עכשיו איכן עובדי ע! הן ועוד שאין אנו ימ  4ן לעמיד בזה
שעיקר פרנסתיכו מהם ואגל כופאק וכותטן עמהם כל האנס ’
ןאי פרשיכן מיכייהו ביוה אידס איכא איבה לכך שרי ואן ע׳' פ
®אכז מלוין להם מעות וסס כותכין אותם לגלמיםשרי ' שאין
הגל  %ק35ין מק׳צא נוי לעז ולאתקרגב&א אוכליןוישותוןi pp

מעולה
שקיתזמן■
א (כשיגיע קעס רביעית יקבע ווטודתי
לכל היא ואסהןא תלמיד חכם ?,עוסק בלימודו ימתיןלע
©עט אישית ומשם ואילךאל יאמק עוד דהוי כזורק אבן לחמת
והכי מיצי ללא טעים עילי בנפרא אבל
ונוי

,

י ( ; ) 'pffn3frpfm¥0

\:,

כ יה?אי*ל ומ $ם פומאיוגזלו ט l rפאי)$ליך ? טילהאלא
 .כשרוצק לאכול צכב « # V$»PPאי) תמיתמעבי5א
מקפל ט ^אתאוכלין כמו שמבואד במקומו בדיניטומאה'?זא
י דאכלימה שנקרא אכילהןזרוי '.ולא חילקו באכילה להא(  teכזי^
חייב כפלאיפוריםי; כמן• תלכימפו© לא מאכל חלב ( pבשאר
י־וי
אטירי־ס דכקיב כהר־אכילה(כמן דככזית ?קראאעילה©«
אל
ליטול ידיו אבי׳ אס אימר? צה לאכול אלא כ׳ימ ^א ' |(
אתמר הלפתא לא'? מל ולא כמר לעיבך כשחצה לאטל בפעוין.
מבביצסמגתלמכזיתא( כזייתמעיין י#י{ ילין מםפק'ו | איבקי
,
 .בדלעיל . ? Iי '
■  ,־
אבל א© אי?( רוצה לאכול אלא בפחות מכדת 1כ#
ג
.

־ אתו נריך נטילה  .:י '
ח  .זאף על גב עמייבין ' לתת מיומה גס מן המשקק כמן יין

ועמן דכתיב ראשית דבגןתימסן  .ויוהלין מ*מ לא גזלו
?© ילה לע קעת״יה מכפי שאין לרך ליגע בידיו במשקקשפומה
■לשתייה אין
אלא שועה אותם בכוס ואקכוגעבמשקה ,לפיכן
ןריך כעילהאכיל( קובע ע צמולשתייה♦  ( ,א ^לןלתן?«.מן£ף
< 4ע§י<ך ?הןלע ( #מן'כ?©לק? יןןgpf)mp ' fagfrלפארמ&קק
® איןכריב? כ^יל״)

א ?כשבא לאכ ול פתשמברכין #ר המוציא יטול ידיו ואפי׳
הוא בולין ואפילואיכויודעילק© פוס טומאה מכמיס נזרן
■עומא׳על הידים אפי ליזולין משד הרךתרומ׳כמו,סיקבא־בע׳ה
טקידיםעהקכידהן ובונעו׳בפל דבר ושמא כגש בטומאה ולאן
( יא׳זג׳ג ללא גןלן ifpטומא® יגל שעסיליםpfrpwt>b
פלי8יכקולי
ןא ^ ?אילו קםפנ« מקילטומאה .זא״ןשני
; .׳«ה ן'ע&
לחויג?ן ?ישתסילוס
א <!?מם««9לך<ןתמה ?נלוצומכמיטנעילה גט.
(אסמנוה •אקרא
צשן« #עןס 4הקתר »«; ) ־
דבנמילתידים לבדה יטהרו לכתי גבי זב בל אשר יגע .פו הזב

' .י'
ו ואפילו יד אמת שרוצ׳צשתות בה ולקבל בס הטם אי3ו מ־יך
ליטול אבל הרובה לאכול דבר ששיבוצו במשקה כיוןשללך
ליגעבמשק ע* הטיצול׳יא שגזרו עליו וכריך ליטול ידיוכשריחה
:)pfppi
לאכול .דבלשטיבול(במשקה ' ( 'bfgs Pf 1m $W
 ) ?fqvm)<'$$־ וגזחיעל טיבולי כל המשקים המקבצים טומא;
כגון יין לבש שמן מלב טצ7ם מים ושימכ©  vשמיש ד״םמשו©
טיבול דיכהלותירוש ( אפילו אין ? ונע ידיו במקום המשקה
אפ*ה נזרו עליו כאילה שמא יגע ולכי זה כאן דמשון גדלת
חימיס צדיך ליטול ידיו׳ משוס סלך תרומההיה צריך לפרך עכ'£
■ כשאוכל דבל שטיפולו במשק רא שלא גזרו זהתשו׳טרך תלואק
ומין שאמרו בגמראשדברשטיפול?במשקה,.׳צריך ? טילה צא
משוס גזילתכטילה דסרך חידומה אמרו יכן אלאמשו© נקיות
כטלמא הואיל ורוצה ליגע בידו במשקיןשטובל .בה® .לכי זה לא
היה נלין לברן ע 4הה דליית הפא"מצזהבכטי־לה לעינןהרוב׳!
'לאכול 7בב5טיבולצבמעקה; מן השבעה משקין סנזכרין אכיל!
א ;מ רונה לטפול  blראש הירק א? הפילי ולא יגע,כעשק*עצמן
יטו/ידי? כלא ברכה ודווק/אמז מ! משקין1ו אבל שאל משקק
אינם מקבליה טומאה ואינט נריכין ? טילה וג© ב.1מ 0יףןאילו
דווק׳בעודו קופה עליו אבל אס טבל בהם הירק אן הכירי ומזה
’ ופתנגב ורונה לאוכלו אינוכריך5,טילה .. :

רליו ל^שטף ' כמיס ונו' יטמא ולייקיק..הא שטף ידיו במיה
טהור בעמיה טבילהבעיכלומר טבילת כל נופובפי הזב
לטהרתו ומתרנין הכי קאת׳ קיא כל אשר תעבו הזב וכן.אחר
סאי$ו ז?שלאשטף'ידיו במי© טמא כלומר שטייס ממאיס ועל
אותו האתר קאי הדמק הא שטף אותו האחר ידיו׳ בתים רו יל
צתוליןטהור ואע״ג שזה אסמכתא בעלמא היא כי הפשוק אתי
לאילי אחרי־צא דגבי זב גוע מ׳מ כיון שתייביכהלתזלואשמכוק
אהתי קרא חייבין אנו מן התולה לשמוע להט והעובר עליהם
ענני עללאו דלא תפור מכל הדבר אפר מהןוגו^ וכפילה ז?
וזרו לע חוליןחפוס פלך תרומה פירוש שלא יבא לאכולתרומה
 Iידי שהם עסקניות ולא ידעו ויבאו לידי חיוב
תרות טמאה חייב מיתה בידישמיס
?ויתהכידישמיס
 9I&P9999 p?j׳  9f @P9Pעיליה ?יויןל' שמקבליה « ןעאעעוזדז©
שהןשכמנן?? עשיסראשי«© pלמי '15.דבריה אחריה כדבריהן ?יינלמא
.ואע׳ג פאק עכשיו לכו ערומה לאבטלה .הגזירה משוסשיבבה
בצקפןפל איגהיכרומה מממא מכקין ליויוע תחלה«:כר&?? $3ךפ/ן
בית המקדש במקרה בימינו וכיזזור לארניכו ויהיה לכו תיומק
&ifm &'sh &mpiל קןליףמby $עלילתןש«קבציןיע«מא0של 0
ונדע ליזהר בס ולפי שאין רוב התרועה אלא ממיני פתדכתיב
,וגיוכשל לין< בך ^מע< רז בהה•והפרי .(?.לצל מי (ift 'Pfכיישקין לי)( p
לאפית דגנך וגו׳? אין דרך לאנול מינידקאלא אקרשעושין
ז^יכו«3רןעלכי(ילע ן«עסוהל©• ל ?*Phייןל?»3לק וי?(«!•?«©י
שעחייבין
פמכז פתלאגזרו ג׳בכטיל'1א כשיאכל פת .והוא כ״ד
<?ל עיקל לנעילה «1אינכי^ לא כלי ןל < ׳ק;־רו  .המאקיןיזי־טלוע -יכן.
לברךעליו .ברכת המוןיא שיתבאר לקמן מודה .בסיקש'ת אג|
58מי*אנ*.קי7י ( 0אגן אין פזהלין עלט ^?מ פגמי?« (יןלא?ן 3א? ג | f
■ כגון לחמניות דקות או בת
$בתשאי | מברכק עליוהמוציא
«חשקיס«<&foהילה ך אין& מ2ל«בין נז^ן? ווה לצ( מכ? ט( לכ( סענרך
לן ?« pע !דך ב?כה' לכ «ל^ ל^ יכן בלןלצאע זד־ כת? סובלות ישליס! |
הכאה בכפ?י ן *4וכוקובע פעו־דתו עללהס אק כרין ני ואם
סעודתו עליהם כדאסדיטול.ידמ מ 0פק שיש מצייכק בלא3לכ? 7כעקברטעלבקל•( ע?ל« ׳מןכעכ®עיף ( )■
קבע
^ jתניןתל?מהמ? הת1ך< |
תנת1יהואאנאינויןרין ל ^כן־ •ם׳
01י ^ לה|

«ינוש nS3« nהליכות גט ^תיריט
מפירות אפילו מענפי® מתים אלא אמר שעשו מן הענבים יין
ומן הזתיס שמן לתירוש ויצהר כתיב ולא ענבים וזתיא לפיכך
אמרו ק1ל הנוטל ידיו לעירות פרי זה מנסי הרוח כלות שמראה
סהוא מקדדק בחצותבחקוס שאין צריך מיפו לוקא כשנוטלן
בתולתחמב  hאבל אם נטלן משוס כקמתשפמ ידיו תטוכעות
או שרוצפ שיהין ידיו נקיית עשו© הברכה לש פימתליתלן בה:
( וע׳לסייקד' ו& עיףכ ' גc
בשר צלוי אע״ע שמועל טופח
עליו אין צריך נטיהל שאין המוהל שעליו נקרא משקה מדינו
כפימתבשי שעושי מחטין או משעודין והם כגובי ליבן כפילו" :
 1כטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה ואח׳פ רוצה לאסל לחס
אין כטיל׳זו עול״לו וגרץ לחזור וליטול ידיו כיון שזו הנטילה
לא היתה לנטילה גמולה יכ׳ם שאט כטל ידיו סת©  1לא היה
דעתו לאסל זאח׳כ כמלך לאכול אפי מיל שצריך לחזור {ליטול
ואס נגע באכילת במקומות המטונפות בגופו יחזור וימול:
( «ע״ל®ימן קפ״ד סעיף ג וסימן ד  ,סעיף נ׳אוסיק צ' נ «טיף ו׳ )
וי מי שהוא במדבר או במקום סכנה ואין לו מיס פטור
מנטילת ידים דלאחייבוהו במקום שאינו ימל:
ועלמייון קי׳לסעיף < )
ט ; צריך האדם ליזהר מאד בנעילת ידים שכל המזלזל בל*
קייב נידוי שעובר לע לכרי חכתיס ישככו' כחפ ובא לידי
עצמת וסימנך על כמילת ידים  hspiכלומר יע הפלכ ,ניצול
מן העניות אלא מעברך אכל כשאינו בוטל ואינו מברך בשאר
עני ואיני מתהלך ועוד שהוא נעלך מן העולם:
י שיערו חכמים דמים ברביעיתטני־לנסילתירי® י -

( ( « Vמימן קג׳טיס<5ף א" ונוימן קס bסעיף יג ) מ*מ כל אלם
סמ ־•׳ ף ויטול בשפע והנוטל ידיו ביו ס מלא תפכיו מתנין לו
טיסת מלא חבטו - :

אי
מברן בא' אמה חקב׳ו עני ואע׳פ 0אימ 1א מדרבנן
שגזרו
על
זה
מ
5
»
8
סל
ך
תרומה
בדפריפי
מ
'
מ
שייך
לומר
על ה %קדשנו וצונו ס ,שכיוןי 0אפו מקיימים דבריה© מטע©
הפסק שאמר לא תסור עכל אשד יומך וני  ,הרי כשאנו מקיימי
דבלי חכמי© אנו מקיימי© מציתות חס אשר קדשנו 1נוס כד
וזהו הטעם בכל הברכות שהס במצות דרבי׳ שאנו מברכין
עליה© י ( ו <ל שי  Vצב מעיף צ" )
ואע* פ שבכל .הימנות
■•י
דיכס הוא לברן קול© עשייתן שכן הסברא כותנת לברך כשיבא

במצוה זו לש נטילת ידי© נהגו שלא לברך עד א חר הנטילה^
משוס « לפעמי© אין ידי© נקיות ואינו יסל לברך קולס לכן
לכך נהגו שלעולם אין  vפרטן עד את׳ב ועוד כמן שמברטן
קוד® הניגוב הוי ג״ב קודם לעשייתן פג© הניגוב הוא מן המצד
שעי הניגוב הוא עעהל חת הירי© יפה♦ < ועיק  «) 9 ymיבC
ומהאי טעמא ג״כ קת  15בברכה זו בעל ג* ולא אקב 1ליטול
ידים דהכי משמת בלשקעל כשעת עשיית מנוה וליטול לעתיד
מ 5מע ו כמן שאיין מבלכין קוד© הנטילה אין שייך לומר לשון
ג/ ? #יד  ( :ועלסימןקש^ יו סמ״ף)
* 0וינגב© היטב קולס שיבגעשיש pמיאן© ח 3יאכלבידים
ממפיחיא והאוכל בלא כגוב ידי© כאילו אוכל לח© טמא
שכל דבר שיש בו מיאוס ־ כקרא טמא לכתיב ככה אי כלו בוי
'ישל -לא אתלחמס .טתאכ ^ ים שאחר קשי ליחזקאל‘ כשצוה לו
לעשות ול כת בתאום לחפותו בצפיעי הבקר ובגלילי האדם
עדסז) .ש© \< brדכל מיאוש קרי טמא וסימן לדבר לקמ׳סטמא
כימטריא בל'4א כ^ גוב יד^© :
3
ולעי טעם זהפא > המטביל ידיו או הנוטל ידיו ככתאק'

ושופךעליה©לביעיי^יע© ככתאקתאושפך  ,רכיפית
S!üיל?  p )pßp$על
פא ,ה אסל לאסל כלא
 %wk !tfmwpהי 5מ(7עמעעו?ומ .דעעתירי!

לאסל כלא ניגוב בשהטבילין ידי 161נוטלן בבדיות .יכ׳לישה»
מברשיס המ שאמרו האוכל בלאכימב כאילן אופל לקט טעא
היי־מ משנס המי® הלאשזניסשפטמא! בשפיכת על ה דיס■ עין!;,
שיתבאח בע׳ה בדיני כעילה אכלאל .משים דמאיסן כע 5ק
חטפיחי© ( לפך המטביל ' ירי! או שוכן ' עליהם דס־עית בפי/
אחתשכטהרו הידיס מיד והמיס לא כטמא! מנתר לאסל ; בלא
ניגוב* ( וע7ל שימן קש<£0ף ' ג )
ומה שהכי
עסוק דיחזקאל דפטעי בקר דמשמע׳דמסס מיאוס אמרו כן
איבו אלא אסמכתא בעלמא א  /מסט הגימטדיא הביאו פסון
זה ולא מסט מיאוס ואיפשרדש׳ל האוכל בידים מטפיחיס אין
בו משום מיאוס כלל אבל -לפירוש הלאשנן שפירש שיש
בז משוס מיאוס ודאי אפי המסליל ילינאו ממהר בבת אמת
אסור לאסל בלא כימני ידים וחסם מיאוס ואע׳גשזה צאעמ;
המטביל ידי 1אינו צריך לב ס פ ידיו הוא ברייתא יש לומד¥ 07
דלית הילכתא כרך ברייתא אלא כרבי אבהי שאסר לאטל בלא
ניגוב משיה מיאוס א*כ*ל שהוא מפרש 3ך ברייתא דאגיא
ש׳המטבילידמ אינו צריך לפגי .במטפחתאבל -מ״ח אסור לאסל
עד שיתנגבו קיטבמ 4הס׳■ וצשיתנגבו מ& יהן מיהא מוי ; לאסל
כמן שלא היו כאן מיש טמאים לאעוקי הנוטל ידיו פד יכם שהיו
כאן מי© טמאים אפי המתין עד שהתנגבו ידיו מאליהן אסור
לאסל כמן שהמיס הטמאים עודן עליה« אלא שצתנגביו דס״ל
דלעולס צריך לקנח® במטפחת כדי פיתקכחו המיס טמאי«
ומה שאמרו בגמלא טעמא דפאוכל בלא ניגוב משום מיאוס,לל־
אפי המכיל הידיס או שפך עליהם רביעית מיס בבת
אסור
כלא ניגוב משוס מיאוס ןכ ליל לפר& הברייתא לפי דכלי אלו
המפרשים שפירשו מסם מיא וס וע׳ל סימן ד ' סעיף א ' h

קנם

i

באיזח כלי נומלין וביצר יבואו הסיס
ומך' 0־ע *ייס

א אין מטלין לידי© אלא מכלי דהכיאשצאו רפפן ד 0
הרי@
צריכה להיות מן הגלי דכתיב גבי פרת חטאת חיים מיס
לא כלי ופן קידוש ידים ורגלי® במקדש היו מן הכיור
י
( ולל ^ מןד מעין * ' &>
אבל הכשירו כל הכלי© לנטילה
הן כלי אבנים אן כלי גללים ופלי אדמה אע״פ דאיילו אינן נקרא*
כלים לגבי קכלת טומאה הכשירוהו לכטי־ל׳דע׳ע כלים' מתקריין
ולש שאד כלים שכשלי® וכריך שיהא ממזיקרכיעית דהפי
קבלו ח!ל בכמה דינים « הס לאורייתא במשקים שאיפה .פחות
,מרביעית לכך שיערו,עהמי • ..לבעחיתמרביעיתאי איכשל
לטהר הידים * נ  .יע ל סיקי ק מ 0עיף יג ) יא© ניקב הכלי
בכופס משקה והוא שאם ישימו אותו -על המשקיין יכנס כתוכו
ד ^ הנקב והוא גדול מנקב שהמשקין שבתוך הכלי מצאין בו אן
* ~  rממנו תלרתכלי־ מפני שעכשיו אינו ראוי לתשמיש כלי ואין
מסלע כלי)
כ  1 ,ה ' מ שנוטל מן הכלי־ לרך פיו ולמעלה למה שחהכקכ
ולמעלה אינו חשוב כלי ונמצא שאין המים באיים־ על ידומהכל%
אבל אס מטל דרך הנקב שרי כיון שמחזיק רכיעי*מ « מ! $מט ' :
ג בלי אע' פ?שהוא תחזיק לביעיתאס אינו  pWאותו
הרביעי&'א עי שמיכ׳כשסומכין אלתו וכשאין פותכי אותן
ישפכו המי' מ ן הכלי ( אקכשאלק מ בדי דביעי׳איצו -כצי הלבן
ממפת חכמת שהיא חדה ואינה מקבלת רגיעי׳פלאעסומפע
אין מטלק ממנו לידי© ואס היא' רחבה מלמטה על שמקבלי!
רביעית כשהיאיושב ת בלא מסוחכא מטלק ממנא :
ד וד^ קא מגופות חכמת שמתחלה אל נעשות \
ז 'ז
*ק עייקקפיתלפיכו  "#פ1
V

לנוע

התנלת

הלבבות

נטי׳־ית יר 3

כזו החיל( (יש
בלא סמיכה ואין מ״שתמשין בו אצא כי סמיכה ח-שי
ליטול מתנו אתהידים אס הוא' מחזיק רטע״ת כשסומכין אותו
אפ׳ע שאינו,מק זיק רביעית ,כשאין סומ׳כין אותיולפיבך כלי'.
שהוא מלאכקבי׳מתתתיו ועיי ני למעלה יכ& מטת אדם אצבעו
עליו מחדק אתהמיס שבתיכו ( איכס ׳ יוצאין ומיד כשמסידו’
במים יוצאין מ 1תרין ליטול ממכ 5אע׳ע שאינו מתזיק כל;־ס כיון
שעשו ; לקבלה לעכין .זה יזה ע יקרתשמיש! כקרא ללי לכ׳שבלי
״ שיש מ ברוא למט•־; שמתחילה' נעשה לכן שמותי . :
קמתוכפיפה יהס מיד טדות&ל " .עיר שתקבן יעשה להם
*» ה
בית מוש ^ כעשותי" כליעי כך וכ? טלין מהם לידיםשג©
«תתלה 'לקבלק ,מים נעשו אבל שק יקיפה אע ' פ שתקנן לשבת
בלא סמיכה חפתו בזפת $י שהס מקבליק משקי©איןיכושלין•
מנס לידיס לפי שאינן עשוי‘!׳ מתחלה להבל .משקין .וההלבזבפי'
מל לבדין אפילו כשהן חשין כ  /עד שמקבלים’ מיס ואינם זבים
«הס מ״מ איכס עשויס לקבל מיס '׳ ואין כאטלין מהם מ  /על ידי
מדקק מותרין מפני שמוצרי דרכים רניל־ס לש־/ית בהם  .מיס
(? ד נמי עש; ין קנתלקבלמי® ייס להס ת1ר< /כלי בשע׳יהדתק:
י

׳*

י ( ו?ג״להימן <0 Ap׳ניףאי )

־'

'• '־ "

ן•ילא יקבל אלס מיס מחפצי חצירודטולידיי ו בהסשאין
י»» 114*Jעףוידיו■ חמת מן הכני
כנעלין׳
מן
«מנה ליד 5האחרת דאינו כצום ד׳דוזקא ממי בעינן שיבואו.
המיס על ידו מ  ,הכלי ור׳תמתיר כזי כ (£פן מיל? י1ח' תשקבל©
«ן הכלי על מבירתה שכמויישתמלת כעילה ליד^ האחתיהיה חן
בנלי יעל דעת לתת 'על גבי יד חו אבל לקבל מחפכי אבירו אפ)
בצה ' גאס? ר שכבל כתלטלגת הכלי מיד שבאו בקפכי תכירו
ןל.יד 5אמת ג׳כ לא התילר׳תאלא שהיתק -ידו הראש/נה הגזורה
גבר ק־* דס שנטל המיס כה מי הבלי כ ( ן  9Wן .מליה רכיעית

’

ונו

מ אן ידיי נ) נא הד חימר כינוק כז®
' w$ f iבשבילי( מעז  sV"r :ד 5י ’׳"'•

דו גכי כי  piאכלי דזמיא דמקלש מן הכחר
אוחיחטתת *אבל :כ <׳ נבראלאמניצן גט ג/תלפי

:בין מיישכטצ ידיו ימך הכלי" ( כירך על ט טיב
שיחמיר דטול עמס אתר ' מת ך הכלי איל לאיברךכיככר יגא
ידי כט;לה?! דעלנ ק?.א (? ד ברב* » לבעלה ? ודמקא בכלי׳שהוא
כתלנםצחרא כלי אבל בלי המחובר לקרקע אינו כצי ואס שפשף
ידיו ב? לכ׳ע לא יעלת לדנטילה (®בילה ג^ כ לא ה( י דהא ש’ אוב/
הם לפיכך איןליקןל ידיו׳ מא יתן אכניס קקבועוס בכותלועש'
לכס בית קיבול וברזא לאתר שנקבעו ככותל ,א׳ב ^ אס היה כלי
כתלוש ואק׳כ תכרס לכותל ועשה כרכלזא כשר לנעילה ’
ט ' " חככת שישיבה מים מניתה&ל בירביוומטה ומסל מענה
* לידי® לי שיתו הוי שעיר כת נברא היה מוטה על צלהוהע*
מקלחים ממנק או שעומדת והמיס יזצאקדרך כקב שכה ונתן
אבלאפהיהברזא בכקבוהסי־רו
ידיו שמזגשלאל הד נטילה
וקבל המיס ’ על ידו כרי כת גבראדמכתז מקלתין אכל צריך
* *יי ״ ’־;{ האזילו ולהסירו ביכלשעיצהמםפיפל ' :־  .׳ 1 -
אס הטל אבית מלאה מיס והלך לו והחבית מקלחת מי®
י
י< מכת הטייתו זו הפוסל ידיו ממכה אפילו כל היום עלתהלן•
הנטילה להא עפת נביאי הס מקלתין כל היום •י ׳ ואע׳ג;דלעיל;
כסעיף ט׳גכי ברזא אמריכן שצריןהחזר הביוא ולי״זדולהסירו
ככל שפיכה ישפיפ וא׳בהכא ג ' כ למ  $אינו צריך לזקוןלמב>'
ולהסירו ככל שפיכה ושפיכה איכה' קושיא' ד& אכי לכי כרזא'■

גברא  .אלא מה שמקלתי ביכק
«י© ונהגו כדברי ר׳תבשע״הדא׳אבל ללתתל" ודאי ים להתמי ; ־ צריך להקזילו ( לה כירו בכל ¥פינה ושפיכהי אכל הבא' גבי
ן !הואיל והנעילה צריכהבלי ' מ־יכי המיס לבא על  .היליס
סבחביתמתנענעין לנאת מכתן>ע
הטיית לתבית כל המיס
• י מתוך הצלימכח |בר'א שכן איו איתן העקרות ,פבאו מן-
הטיית? לפיכך לק זמן שהמיס מקלת״ן מבת הנטייה הראשונה
?נ! יכ כ נון קידום ידיס ניצלים או ' הזאת מיתעאת לא היי ^ א
תשיב הכל כזיהוי כת נכלא אפר כל יטוס*" ׳ ולא למילטתך
ידיי תיך הצינור■ ששועך להן הדולה' דאמרי ' לעיל דלא עלתה לו
עבת גברא הציוראל היק מקלח תמיד אלא  rpבו כרזאית וכל
נ? £ילע להתס ככר עסק כת הדולה פיון שיצאו מן הדלי והמים'
צסןשרצה לקדש ידיו ורגליו היה פותתיל( הצתא " ומקלסועוד'
זנת׳ב ביה כהדייא ממנו משמע? לא מת כו דלא הוי כת נברא
חקלחיס בניכור מ | יהן אכל ללא עדיין הם מקלתין מתיך אותו
ומי חטאתכתיב בהדיא והזה הטקותב! הטמא ( Iן * e ¥׳ ' pך■
הכלי שהטה הראשון ומאי מנית ידו תחת או  $הקילוח קי'
סכירבתהמטההיזכיתהראשון " " V :י,
■ יי'
§ p־ < ) לפיכך תקני ט נ ' כ עןכח גבראהילכך ציב /
קבל כשידם ליתן מי® על קידיס אכל לוש׳ו דכולן כת
^דיל־ןמים מן היאור וםופכי) צו וכחשכייסייממכו החיי©להישקו
וא
■ '־V׳ '
’
י' * :
גבראקס ; ",
:
אתה« ד אם כ ^ ידיוי תיך הכינור כדי שיקלת^ המיס עליהן אין
ו 5נט* 73קןא לא אלןו המסמלת גכר׳םכב' יפשק כת הטלעךאבל
יב ( קיף יא כיון שדרכו בכך לשרת לבכי אדם בעכייכיס כ 1ה
י" • הדיכחוכק נלדומיתליטול ^ עצוד^ פוסלין וישלהתייא
•אס מ.שים 1דמ קרוב למקום השפיטה אע ' פ שאינו משים אותם
תתתהשיפיכה קמש עלתה ל( הנטילה שכל זמן שהם קחביס'
ולא עול אלא אפלהקק םק( א עמית מדשנים £אשדימ כקין
למק׳® השפיכה עדיי? מכת השופך הס באיה והוי כת * גברא
? •• ' "ייי ואין בו דעת כלל ואין נו «לין ממנו לי־דיס:
מ דלכתחלה בעינן שיכמן הנוטל לנטילה המכשרתלאכילי!
וארן לומר ^א® הטביל ידיו בתוך הצינור הזה שיהיו טהורות
מנח טבילה דאעעי״שנערלתכת גבל׳אין באךמ׳מ׳תןדתעביל ' ־ י ואס איני הנותן ולא כיון הגומל מועיל נ ' כ { '• י י■י
ומוכת ח 7מיגיישו מיהא בעינןע«6יל<5ט« לה וומש« םסיךעי(מי 5פי#
י 8כאן וק׳ל'שטבילה מטהרתיכידיס מהרי הס שאובי” נ& אוביס
מו&בעבאר׳לעילם«' קב• ק « ע« ן א•;הצליכןס' כ(ז » קנתכפר««ס ) -
וה׳מבדולה
( ןע^ןגסמלך * *! '’מ ; ' צ )
נשילין לטבילה
ותר& (  &<$אז״לא© טנא מהוהוא הלין" קטן שה< א ייתרמכן
 csי פך ומתן המיס לתיך' הניכ׳ול עצמו אבל אס מתן אות חוק
 mאבל כקיתמששוכ׳ש ,קוף איקיןלפין מאומה דשלהתמי־ •
לניניר ומחסן איתס לבינוי והטביל וב ידיו טהורות דשאעוב^
גי ופדה אע ' כ שהס עצמן ממאי׳וכתיב והזה הטהור על הטמא
סהמשכלה כ  ^ 4ונס בדולה וטי(? לתוך הניטל עצמ 5אס הדלי
משמע שהמזהיאא מאור מ׳יו בא הקילו" ' וחותר ''ליטול מה®
נקיב מאתליו בכונס משקה ( בעוד אשופך הדולה לרן פיו
לצינור מק1ת ' קדלי מאחוריו ^יאור מטברל גו אתהידיס להס י לידים וכ 'ש' עכשיו שכל המיס שלנו אע ' פ שנטמאו טטלין מה®
שאיאיפשרלטבע׳א ; ‘־' י■ . :
י
'י; " ;" vי
•הילזתדחםיב.לת? כ1ו אטבילו ' ביאור עצמו דכצוק זה חמבל
יד וכיון שנט לה מלעיל לידיס כ* 5מכילה דהא מכילה ייהכי
?,גלי ליאוכוחשיבי מיס שבצינור מחובליס למימי היאיר אע׳ג
־ ' י1יפ ' לכלגי .פ( לפיכן  .המטביל ידי( בעי מעיין אפיל( אין
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כשמס (אפי' לקמל בהן את קידיס7כ

ביון שהוא טמא לפי שסם כולם כמדרגת ןד אחתאנו־שז&פי®
אותס ובלבד שיתנו ידיהם בעניין  ®.יגיעו המיס לכל אחד ואמד
ולא תהיה אתת תיצנתעל מכלתה;
יד ופריך שיהא הרביעית ממכס בכלי א' שאם כטל מתחלה
מכלי שלא היה בו.bkשמיני״וחזר וכטל אפ* כ עודמשמיה*
'אע’ פ® הם יחד,רביעית אין מנטלפיןוידיו טמאות כמו שהיו

®לוירוסדומיא דמיבמר ואס ק עמוק מחמ׳הט־ט שנתערב
 3קאסה© עליי! דקים שהכלב יכול ל פתות מהם כשמס בין
 >3$כין למקי׳ה כשא״מיס שעדיין פס מיס עליהם ואס אין הכלב
ינללשתו" מהן פסולין לפטה' שאין ?1בקראו מיס!:א טיט דק •k
ו  .בלספקבטהר׳ידים טהור דנספיקא.לרבכןאזלי־בןלקולא'
לפיכן מי 1שיש ול ספק אס נעשק בהן מלאכה אס לאו או
■ במחלה;
י
׳ !י 6לו פפק א© יש בהן שיעור אס לאו או אס הס טהורים;או
סו רביעית שאמרו אין חילוק בין ידיו של גדול לידיו של קטן
»מאים• או שספק לו אם נטל ידיו אס לאו טהור ויש מי שאומר
נטלו שכי בכי אדם זה ידו אחת וזה ידו אחת ואח׳ב חזר
 )!5ע״פ שמדיכ׳אין נלין לחזור ( ליטולת! מאס יש לו מי©אומר*
א' מסם או שניהם ופטל ידו פמגיתהרי1ו בג' או כד׳ בכי אד©
קום וטול ידיך מספק כלא בלב כלי שלא תבא לידי
כיון שלא נטלו מתחלה שתי ידיהם כאחד ולפיכך אס היה בכלי
( ןעלע1ץןקכ׳ת־מעיף «״ )
תילדותהמיס הרי הוא כמיס לפיכן השלג והבדל? הכפור תחלה חכי לוג ידיהם טהורות יהלי אמר( מחני לוג לג' או לד'
א
וא© לא היו מתחלה חכי לוג בכלי אין ידיהם השניות טהורות
והגליד,והמלח אס■ריסקן עד שנעשו מים בוטלין מפס
שאין ממלין בפחותמחני לוג מתר משכי בכי אדם וכאן השתי
 .לידים וטיבלין בהס טבעת לנוף אם יש בהן כשיעור ;
ברייתן ׳ידים שנטלו מתחלה מכל א" יד אחת הרי הס ב ' בכי אד© מיהו
( ; <ל®« ק& ןש #ק> 'יא ו/ג ל 4־ cוכן דברים שתלזלת
אפייא ס לא היה מתחל׳קני לוג ׳רק שיהא יותר מרביעי"וכשנטל
ק המיס כנין יכקושין אדומים שרסקן או שומן גד הנימוח
ממלין מהסלילי©■ וכפעתהדמק¥ו שכל מי פיר;' קרויים תם הראשון ידו אחת נשאלו בכלי יותר מרביעית א? רביעי"וא < כ
יוכ*. 0שכר או דבש המכו&לין כטל? שניהם אפיל? נ" ידיהם הכשארותימזה הרביעית ידיה©
!ממלין מסס לידים בשפתה :דקק
טהורות® הלי אמרו מרביעית לא' ואפי" לב' וכשכאן שזיו
גמיס כמו שעושיןבמדיכות הללו שעיקרן מים ,פכוטלין מהם
הרביעית הנשאר היה משירי טהרה והתחלה כשהתחילו ליטי{
לדיס♦ ויא בגס היין כקרא מי פירות ובוטלין ממנו לידים בין
הא לא היו פאן אלא שכיס והרי ידיהם תמנה הה טהורות וה׳ה
נק לתובז מיס בין לא כתן לתוכו מיש אלא שאסור למשותק
אם מתחלה היו כ בכי אדס ולא היו בבלי חני לוג אע  /שלאהי׳ג
לכתחלהכדי&אל יהא כמזלזל בדבר תשוב שנשתפה לעלגייא
רק רביעי״ומני אז מעט יותר (כשמול הראשון ידיו נשארו בכלי
דג שקובע ברכה לענמו ♦ ( *®l 'nמן קע׳ל מעיףc f
רביעיתידיו טהורות ומטלין השנים האחרונים מאותל לכיעית
אבל בדיעבד או בשעת הדחק שפיר דמי ו׳יא דווקא ביי] לבן
הנשאר מסעם שאמרו מרביעי״לאחד אן>לשנים ^א ©לכתתל©
ומלאהוכ מלאה מיס אכיל אלוס לא דלא  $דיף ממים.שנשתנו
אמרו שלג' לח יהיו המי© פחות מחני לוג דכיון דכפישי גברי
מראיתן שפסולין:
כ אי שלא כטל׳ידיו ורגע במי© אנ כפהלו אותן המי׳© לנטיל"■ -תיי&י״& הראמוןאל ידקדק יפה ליטול עד הפרק שינת נס כמי©
מפני ׳מבירת להותיר להם מים רבי© כשיעור בעילתן;
ולא מקדו מיס סמאי׳אבל מיס שגשפכו על הידיס בתר
ומילה חותן המיס נטמאו מן הידיים שהרי קודי® כבר כמסת
במפה טומאתן לתן המיס ואסע־ לחזור ולרתק ידיו מאותן
המים;
יא בל דבל שחונק בטבילה ת ק במויל׳דהא מדרבנןכטיל©
גי ותיקון חכמים הזא שכל מים§  mפחותים מלבימיתאין
׳זו מטהרת במוטבילה .בדאורייתאוכל לתיקון רבנן כעין
מטהרי!־ את קידי׳סלח צלין לכיעיתלאחד* (ו  #לפ*«ן
•לאורייתא תקק לפיכך צלץליזהר ממציצה בנון מאה שתקת
ל סעיף ׳א ונ ^ ק ק*  3מע*ף  ) Vואפי אינו דונה .ליטול אצא
ידו• האתתלסנבאותו וריצה עכשיו .נפורן-ו0אל כנגד הבשר כמןסצפלכיוגדולות? מנאות עודף
יד אהתכגקשכמלפבר
על הבמל־ויש צואה בצעולן תחתאות? סמקו'שעודף על הכפר
ליטול כא״אפי' מוצק אע %שאיןהכואה מיהדק הרבה כמן שדרן לה קפידעליג
ג&ן דביעיתיכולין ליטול מהם אפי שבס שבאו
שסחונק אבל בעד הבשר אינו חונק אעע* שפעמי© מקפידין
■<)ימז®ומלין בבתאח'  1א זה אחל זה ולא•יגיח לאחרון רביעית
יפסיק הקילוח בין זה לזה דהוי עלי; אינו מהודק הרבה ואין מובע את המיםמלבא פ© אבל
;! כה ידמ מהומתובלבד שלא
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ב
?יה רביעית מיס בכלי לפשט אחד ידעואסר יונק על ידיו ובא
מיעוטו איבו■ חונק שכל לבר שאין אדס מקפיד•עליו הוי
50י ופשט ידיו למטה ממנו .סמוך לילי■הראשון וקקילוח ׳יורד על
בבשרו ואינו© וגן וגן רמייה ׳פעל בשלו וטיט היוןוטי־©
ידו  tmhi kולידו של שני שלמטה ממנו בבת אחת ידי ׳פניה ם
 .א ע* פ pפיחתשיעור• הרכימיתכשהם מגיעי© לידע .המצרים שנלבקיס -מאדכמרכצקא©■ מקפיד מליומונ׳ן אבל
? 0.ימת
במיעוט שאינומקפירעליויאקלמוש ובן נהגו 'שלא לנקר בכל
 bוכי כשיעור אותן המים הנשארים לע ידיו טל ראשון אפ׳ס
זה יפעס טיט .סתמתהצפרכי© לנטילהמשו© שהוא דגל מועט ואין.
.׳ידי וביסס טהורותמפני שהם באים מפירי טהרה-ועל דרך
דרך להקפיד עליו* דבר שדרכו פל זה להקפיד עליו וזה אין
גימלק מחצי לוג ®הוא ב" רביעית5ג ולד" ולא למתראבל מלוג
דרכו להקפיד עליו מיישדלכג להקפיד עליו חונק לו ולמי שאין
’*!© ׳ביק®המיס הס מרובים מקמלה־טמלק מקם אפילו כמה
דרכו■להקפיד אינו חונק כתל היה אמד נבע והיו ידיו צבועות
גני אדם כל •זמן שמספיקים המיס לשפון־כל אחד מל ילל ג'
אין הנבע פעל ידיו חוק ל? מפכי& הוא מצאכתו ואינו מקפיד
׳ •נעמיס ויש מתידין אפ* כשכיטל זה אחר זהיוואיל ובשעה
עליחאמ״פ שיש ממשות של נבעים על ידו וכן הנשים שדרכן
■ הלאשלן ליטול מהס היה כהן שיעור עולי! גס לשני
*התחיל :
הי" והד" •לנבוע ידיהן לגוי וביוב" בזה אין אותו צבע קוק להן אבל אחר
*בד■פכאי־ס־מפירי « היהי־וה*השיכ( לקהסכיסאן
שאינו נבע א© היו ידיר בבועות דרכי להקפיד לפיכך א©
ז?" לדביח ידיה© זה■ בנד זה א? זיו על גב זה וליטול כאחד ולא
יש■ לע ידיו ממשות של נבע והיא יכפה הלין(
<אמד כי המיס המרדים מידים העליוני® הס משקין טמא ין לכי
6ידי ( כןדמיכש© ונזלמ־אי^
.המי© ,
•מימ©ראשונים  .והיד® אטר תקתיקלא יטהרו כמי® ההם

עניות!
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וזצידר־.,בנפלה ובוB'syo '1
 , mpדיג•

מנן

!

מוצ׳ןגצדיתכה שעל ידיו אס אינו מקפיד עלי? אינו חזון:
זג •■ צרין׳להםת־הטבפות שבידיס בשעת נפילה ואפילו אינומקפיד עלי?  «Vכחן שדרך להקפיד פלי? בשעהשעזפין
מלאכה כגין.ליפה
■ כדי שלא יטנפו הד חציצה ואפילו הוא רפוי
(המים נככעין
תחתיי
שי
להחמיר
שאין
אנו
בקיאין
איזה
מקרי
רעיי פאן « קוק:
ד שיעול נטילת ידים  ¥בל היד עד קנה  bזרוע Miעד
 .מקום חיבור לאצבעו ' לב ף היד ולהוי לנהוג כדע ?ראשון
לחומרא ליהביליה מלא
קפנימיבותדכמן דלאו מילתא מירח
ק
■־ אאל ניפק כעשין
■ מפלוגת ונכון להתכזתולומר .שאינו מקבל
עטו
דבר
הז
בתלת
מובס
אלא
בתלת
רפ
ות
וחומלא בעלמא
כלי שאם איזה פע© אל נזדמנו לוכ*  3מים לא יצטרך להחמיר
 3מנז»!ג (  pבכל לבל שאדם נוהג  .להחמיר לע עצמן ראוי
*♦ 1

«»«י*;*»
ןא "־!*»•

הגבההו

ןm
»*»Wזו*■3יד? פ

חומי

א כבר ידעת ממה שכתבתי שמכמיסג זרז טומאה על* 2ידיס
־ למזליןמסוס שריך אוכלי' תרומה שלא יגעו בה בידים
ממאן ' ויפטלוה ויהיו קאוכלי ' חייבי© מיתה בידי שמיס ותיקנו
במילה זו כדי לטהר את הירי® י
(־ נע׳לשימן קכ׳יושחיף א' )
וכיון שהמים מטהרין את הירי© הרי ה© מקבצי© עליה© את
הטומאה  -שהית* על היד ®,,ונטמאו המי© מהס ומשוס סאין
םגזירה אלא משוס אוכלי תרומהאל גזרו טומאה על הי די ס רק
עד כלי שדרך  ,.ליגעהב & בעת האכילה והוא שיעור הנטילה
למר דע הקניזישל׳ זרוע ולמר דע חיבור האנכעות לכן m ,אין
המי® נטמאו 0£אותןישופכי! על היד תון& יעו ' נטילה י נדע
©עיקל דין הנטילה הוא שיפעון האל© מן הבלי שני פעמים על
מ* ו
הראשוניםמעכידןהטומאה מן -הידים ומקבלי! אות׳לתוק
ונטמאו והשניים מטהריןיאתהראשמי׳ מ« ומאתןלעינך .אמרו
י חכמי© שצריך הארס להגביה רא& י אנבעותיו בשעת בטילה
כפי שפיך עציהס המיר עד שינגב אמ/ה כדי שלא יצאו המיס
בראשוני ' שנטמאו תו׳ן לשיעוד -הכטילה 5אתכ כשישפוךעליה 'י
המיס הפכיים 5א יטהרו רק מה שבתוך השיעור סגס איןקמי©
השנייה מטהריןאלא על שיעור נטילה ילא יותר ואת׳כ קולס
הניגוב יבאו המיס הראשוני© שיצאו ח?  fלשיעור והס ממאיס
תחזל! תך שיעור הנטילה ( יטמא? את הידיס לפיכך יגביה את
היד© ונתנו סימן לזה פסוק ( .ייכעלסוינשאסכלומר זינטלב
לפון .בטילה צריך לנשוא אותס זהו דכשאם רא דאם משפיל ק
מתחילת הכפילה דע סופה עדין טפי שאין כאן מיס סנטמאו
טון ל& מנורואע  /אס יתחיל שפיכתהמיםהראשונים למעלה
משיעור הנטילה והפכייס' עליהם 1אח/יצאו המי 8הראסזציס
®למעלה ע 5היל אין אותן המיס מממאין היד בשיזלו עליה©
שלא ־גזרו פם שוס טומאהאל ע ^ היד ולא על המים ששופכים
עליהם פט לק ייזהר פלא יגביה© תחלה ואחיב ישפיל© שאזשי
לחו® למה שכתבתי שיצאו המים הראשוני© ,חון לפרק ויחזר?
ויטמאו אתהידיס  hiשאמרו מזל צרי להגביה ידיו  mmסימן'
עעלמא לאסמבוה אקראדוינטלסויכשאם י * א דכלהדכרים
הלל? שצריך להגביה או להשפיל ידיו אל נאמרו 1א כשאינו נוטל
בלקיד עד מקום חימר היד ע© הזרועןרשםטייציןכלםת «( '
הלל? משום ששם  nriחכמיה טומאה וטהרה מפני שהירי©
עטקכיותהן כאותן הערקך אבל אס נועל דע הזרוע אינו צרי'
 61להשפיל ולא להגביה דמשם ולמעלהאל נזרו טומאה שמשם
(אילן אינג כקרא יד אפילו לעניין קידוש ידים ומליס של כיור

( ' sלא אמרן להגביה א( להשע־־ל אלא כ ששופך< p0 plppi
<rS
רביעית על הידי© ואח׳כ® ופך & צית « « ר עויספאז
אמריכן המי© דאשזהיס נטמאו והשניים מ מהרין כמי wptoאכל אס אובך על ילין רביבי עהי־ם .בשבי; בבה ,א ' אל נט ^אן
המיס כלל וכה סח הידיס « יד לעיכךאיןמוקפין אזח! א להנביין.
ידי( ( לא להשפיל© וכן המהביל ידי( כטהלו ידיו מיד בבלגאן
(אין שייך ש© השש קנבה׳ידיסאו השפלה ( כה( שכי/בי־כו למעל׳
סימן קכ/נ יי גמה שאממו & עיקר .דיןהבהילה
■ פיפעיך ש :י
פעמיס לע הילים היינו למקא למי שידה כקמת אבל מי שאין
ידיו צקיזת צריך לפפזך עליהם שלשה פעמי© לאש יג © לאלשש
?והלה לק להמיר הלכלוך שעלה© או כל דבר המלג׳ן !שבייש
להעביר הטומאה והם נטמא( (®לשיים לטהר האמצעי®; מי?(
לכל קג ' פעמי© הללו סגיברכיעיעאחד שיוצ קמח » על סיגי
ילין ' 2פעמים וליו שגס הפעם הראשון מנערן ע© המהוה
מפגי שהוא צולב ואס אין בידיו לכלוך או דבר החוק אס ירצ׳
יבול  .לשעון רביעית על שפי ילי( בבתאחתואז אין גליך מי®
וונייס שהרי ידיו בבר צטהרו מרביעית מיס&(.״ « א© יש בית
לכללן ויש לו מיס יויגל « רכיעית שופך עליהם תקלה מעט מיש
בדי להסיר הלכלוך ואח* כ שופך אפ הרביעית בבתאחת (אין
נייך אז המיס■ שצשייס שידיו כברכמהרו מרביעי׳שלסאאשאש
שובן על ידיו שלשה כעמים אין כליך■ג ' כ לדקדק לא ב ^ גבהע
ידיי ולא בה& פלתם ובן נהגו להקל ־( איעשל -דטעמא .הוא מש(«_
ממ ' נ א© הם #־ 0מעמי® שאי [ בה© אלא רביעיתב ־זןשמוליך
לג ' מלקים אין לטוש שימו ח 5ן לשיעור במילה מבכי מיעוען
ואס קם מי© רביס סומכין שבוודאי כזלמן רביעתלפעם אמד,
וכבר אמרנו לרביעית בפפי אט  pאין צריך לדקדק בהגבהה
' ? השפלה ואע׳נג פיס פיל מפשות אמחיכ& היה ראני להאמיר
 03ביל ן נהגו להקל בחששה דרבנן נ;ל¬ז
ג וכמו שהטבילה מן התורס איכה מטהרת למצאין שאס
טבל מצי גופו ואאב מני גופו קשבי לא עלפה לו מכילה
כן הנטילה איכה מטהרת לחצאי! שאס נטל « קצפ ידו (מזל
ונעל « קצת ידו השנייה אל עלתה לו הכמילה וידו טמאה כתן
שהיתה ' ודווקא שנגע ימבי היד שגמל ואאג כעל החצי האתר
אבל אט
יםעדייןכמקכתקיד פנטלמי * .מ .ופח .ע׳ע .להטפיי
ועושין עליהם « י© על « צי הנשאר ירי nמתקבלת
¬י
(3 »mמלן מיל !צק?גי2ימיול?6ן;יכיעיל?למצוין )
וטהורה
בלא במי©לאסוני־ ' הבאים לטהר אעביד אבל
בסמי
©
הבאיש
לטהר אתהמ׳ס הראשוני® «ל היד נוטל מקם  /ומוזר ונוע{
מקצתה ולית לן בה -שבכל מקום ש־גמגו העי© השמים הש
מעיוליןיחלקיהפיס.הלאש :מסשתחתתאוצמםלי -בפעם .אחת
מהלי בשניפעמי© וא -מתר .ז
ד ® פן מי© על ידו א חת ושפשפה במבירין© כך לימול ג*
אותה לא עלתה לו נטילה אעי@  3ך באחלונפשלישעיידין
לפי שהמים ששפך על ידגאחתנממאז יהשססשעם כמבירתה
נטמאת חבירתה ממכה ואין המים שניים «® הרין אלא המי®
שנטמאו מ ממתמיד עצמה ולא הבאים מטמא היל האמרת
ידלכן הנוטל' ידיו צריך שישפוך ל? אחר עליהם ואסאין לו אחר
יאחוז הכלי בראשי  .אנבעוידו דשפיך על מתי ידיו כאחת או
ישעלךעליכל אחתלביעית ואק* כ ישפשע ואז לא נטמאוזו.
מזו שיבר נטהרדשקיהם כל אחת ערכיעיתטלס .שושיון
רביעית כאחד אין צריך מיס שניים לטהר© כחן © אחינו
לתעלה שעשו
רביעיתככתאחתכמו טבילה שאינה .ורינה
טבילה שתי פעמים מפני פצמה׳מכל וכל בעעםטדאשןן(1*3
שאם שיפשן הוא ידיו לא עלתה לו נטילה הם אס נגע איל
שלא נטל ידיו בידיו בעודן לחותמן המים של נטיל© וצדן
לנגבם ולחזור וליטול שהרי זה עמאס על ילי המיס מעלינו

 «to'rwalbnריס rnf
לנךנריך ליזהר כששועךמי®שלשיי" על ידו האמת שה® שניים
לנד מהראשונים שלא ידבק יד זו בתפלתה מפני פנטמאו׳היא
והמיס שכליה מחברתה דע שישפוך גס מי®שלישיי© פל ידו
השנייהואז ישעשע© אגסישפיך מתחלה על שתיהן כאחד ואם
כטל לכ יד מרביעיתאין גריך לדקדק בכל זה :
מתך  hמה שכתבנו יתבא״לך דהא דיל נטמאת בשפשף
ה
אברתהידמקא כשכיול ידו אתת ואח* כ© פשעה בקבלתה
אסל א© רנה ליטול בתחלה״שתי ידיו כאחת ביטל דשתיהן
נאשבותכיד אתת אס נוטלן כאחד( איכס מטמאות זו את זו
ןיכול ל $עשעס מ כזדאפי ' מיד ששפך עליה© מי® הראשונים
הואיל וכיד א « תמשיבי .דא׳לכ ביר א" כמי נימא הכי כל אצבע
יסמא את תכירו נלא עוד אלא אפי" ד" או ה ' שהניחו ידיהםזק
בנד זה  #זה לע בג זה כיד אחת תשיבי ולא מטמאו״זו את זו ♦
( נ?מ שצעכאר לעילסימן ז׳שסעיף ' נ )5
ן כטל שעי ידיו זו לפנמה וזד״לענעה במים ראשונים וכשנעל
קמי® השכיי״במצך והגיע ידיו זו לזו ושפך על מתיהן כאמת
זליי טמאות מפני שכשצילף ז 5לזו לקבל מי© השניים נטמאו
ידמ בנגיעת© זו לזו דמי© שעל גני יל זו מטמאים את המי©
שעל גבי מבירתה וגס היד וק השנית וכשבעל אתהמי©
^־י© לא טיהרו את הראשוני׳כמו שאמרנו למעלה שאין מים
& 5ייסמטהרין& אהמי® שבטמאו מתמתהירענמה ולא הבאי'
«קעת היל האתית ואדרבה נ® הס נטמאו מן המים שעל היד
וצריך לנגב אתידי( ולמזור וליטלס כהצנתא אבל למזור וליטול
3אל ניגוב אינו מיכיל שאס מק עצים מים כמה קביןאל ימהרו
אעסמי® הטמאים שעל היידיס פבאו בסומאתןיממקו® אמד
לכך צריך לנגבם תתלה (לת? ורוליכול© :
 ,1הצוטלידיו ברביעיתסלס בפתאחתאו בזהיאתדזהבמיס
ראשוני® שנייםושלישיי" אמר שנתן עליה© המיםהשלישי"
והס השניים לעניין המקרה צדך לשפשף ידח זו בזו כדי לקצת
יעי? כל המי® קולט ניגוב© ׳במטפמתשבזה כטהח יפה*
(**‘ל תיק' 6נ ( cf^ 0כשמשפשכן זו בזו יזהר שלא יגע תק.
בו המי® מענישה© מוזרותזמממאיס וו בזו* .
שתקוס
« נמל ידו אמת ושפשפה לנגבה בראשו או בכותל טהור׳
ואס את  /חזר ונגע באותם מיס שבאו מידו פל הראש ועל
שכותל טמא שאיתן מי© טמאים וחזרו וטמאי את היד שנגע
כהס?  / #לכל כמפרלא שפשף מטהרין כשכפף כלות"  #5כ
צרינק -לומר שעמים שפל הידי® טהורים הס( מטהרי® הידיס
ה&;א /לחזר ונגע גל ע כן כתוב כפ 7ע וה 9דבליירביכו שמשון
ונדכק ביאור דהיכי דמי לאס מיירי לשפך רביעית פלס בבת
חשת עצי היד ( שעשעה
ככותל וחזר ונגע בה ן קמאי
ממאה הא בפר
כרביעית&ל&ך אין כאן מי©

נ&

אל
דמהאי טעמא קאמר שכפפה בראשו אובסתל לנגבה (
קאמד‘ שנגבה במטכחת משנס דכשמקנחא בשערות הראס
א( בכותל דרך הגא שמקנח היד ( מטירה מיד ( אין קוזר ( מגע
כאיתו מק(© ( אין השעח ' ו הכותל מתלתלתי״כ* כ שיטמא( מיד
את היד אבל כשמכגב כמטפחת דרך הגא לקנח ולחזורולקנת
(לכר5ך המטפת& ביב ידוהמתקנחת ( בטמאה היד מיד באות(
שעלגבוומטפחתמן
הנימבשהלי ממל ( מנע כלימליחית
א  /לאידך גיסא בקט שעשנה בראש( ובכותל
המי® ב*ל י
מש( ס דבשערותרא&ו והכותל אין המי® נבלעי® בעינן אלא
נשארים ש© בנין לפיכך אע׳ג דבשע* כגלב הירי ס נטהרץ מן
הטנס שכתכתי שדרן להשירסמיד  # #מ כשחוזר ( מגע בהן
נ
כמן שהמיס עדיין ה© בנין הם ש© ח? זמת ומטתאין את
שידים אבל כפמכגכ כמטפחת המיסינבלעי® לתוכה לעינך
לא מבעיא שממהרים הידי® בשעת ניגוב אלא אפי׳חזר ונגע
בה איו* כ היל -יס טהוחתכיון שאין המי© הממאיס עליה בעין
רק נבלעי ' בתובה* וזהכ׳״ל עיקר?  pכ 5הגין דהיאילוהוא דבר
דמדלבק אזליק בק,לקזלא ' :
© כשהופך מי® ראשוני© על ידיו צרייך ליזהר ' שלא ישאר
עלידוצרוראוקישס א( שן© ד׳א־ולא משי® תנינה אלא
אני" אם ה© רפויס שיבאו בהן המיס ואין כאן קבינה אפ/ז
אסור מכני שהמים הראשונים שנאו על הצרור או עלהקיש©
הרי ה© ממאיס מן היד ( אין המיס השכיי© מעהרין אלא מי©
ראשונים שעל היד (לא המיס שעל הנמר (הקיש© ( אותם המיס
ממרין ( « שמאין היד < ג  0כזהא© שונן רביעית ,מי© כאחת
 /על ידמ אין נריך ליזהר בכך י
י מישיש ל( מכה בידו ( רעייה עלי® די ל( כמה שיטיל שאר
היד שלא במק(" הרטייה ואע׳ג לאמרי" אין בי לחצאין ה ' מ
כינוטל תני היד3א  #כ תני יד האקר י י ג«עיין גפמוךשעי ג״ >
אבל הכא שאינו יבול ליטול חני השבי לא הוי כמילה לחנאין ׳
אלא נטילה שלימה ( דומה למי שנקטע( אנבעור/יו שנועל שאר
היד אמנם צריך ליזהר שלא יגעו המיס כרטייה ® לא יחזרו
המיס שעל הרטייה ויטמאן היד אז יששון־לביעלת מי׳© כאחד
עלהידשאזאל נטמא( המיס■  :מי© של נ׳י שקודם האכיל״מאלין
בין על^גבי כלי בק על גבי קרקע ואין בהם משוס שככה כמג
במים אתמכיס שלא מרו עליהן אלא משוס טומאה ;
■ ( ( על שיק קע  /שכיף כ ( לעיל הימן ד ? עיף״ק )

. 4*p

דץמי■ « אין 0»p1Sונו כ'

א אשור לאכול נלא נטילה אפי״א© רונה לכרוך ידיו כמפה
א( רוצה לאכול בכף שאינו מגע בפת אפה אסורדכ * א
בשיש מיס לנניו ברחוק ד" מילין או לאתרי( מיל שאס יש לבנת
מי© במוך ל* מילין לא יאכל עד שיגיע למיס ויטול ילין וכן א©
לאנוכי© ושנייס בדיינא אמאי טמא© הלי טיהר? השכייש -את
ישימ © לאחוריו בתוך מיל תחר אליה© ונוטל ואוכל אכלא©
?לאוווביס שע  /היד אלא ע ' כ מיילי פלא כטל כי אס מי©
אין מי© לפניו בתוך ד/וילין או לאחוריו בעי" מיל לא הטריחוהנ
לאשיניס נבפמותמרביעית והאי עיוותמרביעית ? /אם לא י
יותר ואוכל בלא בטילה מ* מ לא יגע בידיו כפי/אלא כורך מפה
היי מתר בכלי שנטל  mpרק אילו המים א מאי אם שפשפה
( ד 5מן7מ(ליןל £בעי כי'  )kמשן*
לע ידו או שאוכל עי כף :
מאיו או בכותל ובגבה טהורה׳ הא לא היו כאן מי© נשיעור
מיך «(מ&מכמושכתב&ר לעיל שימןקכ״א ®עיף י*" לא בול( נ? פעי
ונבעת* ש« לי כעידו יועי? לאוכליתמ<* '2!7כ@ כי זר  05<#ולא פגעי)
מהרה אלא ע* כ מיירי -דאי » משירי טהרהזא׳כ משמע כאן
דבתועעלביעיתידאתימעירי טהרה היי הס מנד אחד דיג©
■ לא .גזרו בווילה אלא לע האוכל עצמו אבל המאכיל pb
ב,
©
די5
גוניעיתפל® ומצד אחד אינם ברביעיתשל© •
קבירואל גזרו עלי! נטילה דלת שייך לגזור משוס שרך
תרועה דעילתא דלא שכיקא הוא ומילתא דלא שכיחאאל ג ; לנ
נלכיעית0ל® שאס © ככן כולם בבת אחת טל היד,אין נריך
עי® שניים אלא יכול לנגבם מיד והוי טהורה * ואינם הרביעי"
בה רבנן לפיכך המאכיל את חבימ אינו צריך ליטול והאוכל
אתר
 1נלכיעיתאיןכאןעיס טמאין בלל ואפי*  3גע בהן במי®
ברין ליטול אע  /שאחר בוק לתן פיו או אוכל עי כף וסי״איכו
הנוגוב איצם מטמאין ,אכליהכא היד טהורה בניגוב והמיה
נוגע במאכלאל בליג לבנן באוכל והמאכיל אפור להאכיל לעי
^ 5מ טמאי »  ( w skנגע בהן אתר נךעעא 1א ת היל ונ*ל
1לא נפל ידי? משוס לפני עוראל תתן מכשול:
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שמין
זה
כבגד
היעחהל
*
י
^
י
מצית
יון
התלוי
(
ת
שהשולחן
לעניו
כעת
וה
®
אילו לא  .מהדוס,כנוי
כ; כס מוחמייב« כתי© אחמציסן א
פבפהעיאה כיטד® תלומה חע&ר
י־אמזן
מע^ל

&עשרשצי*חלה י ילכןיש  fתימת בברכתהמיניאר תימת
כפסיק מצמיח חצירלכהמה א ת־ביתבפפי׳ארץ יעה ישעורה
 .,ד תימת בפסיק זיתן לך;
 pילא יבצע עד שיביאן לעניי מלח אי לפתןלהטעי©הלחם
יהעעם מוי© שיושלחן כקרא מזבח נכתיב ביה במזבח על
 J3קרבכן תקריב מלח יהת היי מעמא .כדי להטעים הכעשלא
יקא תעל כלי סוע® לכך אנו מטעימין ג© כן פרנסת הבציעה
לגרבנאע ג דבמזבח היה דנק ' מלח אני מטלק שאר מיני לפתן
גאמשי® דנבי מזבח היי הקרבכית בשר־יאין דברשמסעי©
המור יי רת חן המלח אבל פריסת הבציעה יויא לחם וכלשאר
מיני לפתן מסעיויי • אלתי כמו המלח לבשר ולפיכך א® הפת
בקייה ימישע א 5מתיגלטתבלק אי מליח כעין שלני יאקצריכין
יטעימו ייתר אי יצתכיין לאכול פת חריכה נאיבי ריצה עתה
להשעימו ייתל בזי הסעודה איני צריך להמתיןלמלח י
( ו^״ל !ימן ק 'פסעיף ק ,יצשימן מ© המעי -ן א ' ) ( איפשללזמר
׳ .זאע^׳ג שנתכיינ? לאביל פת קריבה שייני נקייה כליכין מלח
נא  .לפק לפרישת ברכת הבציעה שבעלה דעתןאצל.כל אד©
משים היאכל תפל מכלי .מלח יגיח ' ומשנה הקריבה? נא לפחתך
?מ ' יעיד הא בתי" גבי מזבח על כל קרבטך תקריב מלח יאמרן
במדרש אם י 0מלק על השילתן ללפת בי הפתשל ברבה כעשה
^ילקן מזבח כפרה ימגי׳יעל הפילעננתיאיך יקבע אד/צמו
לברך ילאכיל תפל מכלי מלח אי ליפתן לפחיתישעי© הפת
לברכה < Iע?ד יאמרןבשי-שר^ל יזשביה עלהש>לתן ;■געתיכין 1ס<pf
נס© גל& ממק ? ,ישען מקעלי־עליק© יכרעמלס
וו עד שזסלן

^

הברכה זל׳
(אע׳ג דיל פיק הל מק  /דכשהיא שבע חבלףנשהוא רעב לא
כ '© לאי ק  /מפליא הנא  1fp7פירכא ?(א דשמא לא הקפיד p
התירה לברך אלא אקר שככר כהנה יראיי היא לכרך על מה
ין* ק היל -ך
שנתןל( ינהכה ממני אכל קודם שנהנה על
פריכא היא ( איני אלא אסמכתא בעלמא:
(ועל

וימןסעיף  ' 7ושיקק 5׳גסעיףס' ושימן ל׳ששעי ף ג ' }

ייא© ויעה ככרכיההמיציא ( אמר כאי אילה שהכלנהיה

בדברי אי שאמר כריך רחמנא מלכא מריה דהאי פתא
יצא דמלתרחמנא קאי במקיס השם ימלתמלכא היאמלבית :
יאהיי לבי® אי אפילי שנים אע׳ג דבבלכתהמזין אין אמר
מוציא חבירי בשנים כמי שיתבאר בע׳סי
(ץ .ע' לסימן ©/ 5pקיף א׳ ) בכרכי ; המוציא אחד מברך יהשכי
־יבא יהטע ' דליין שה© יושבי׳לאכול יחד דעת® מסכמ"

ידמקא « יפי על המעית אי הביב השולח ן שהיא דרך קבע
אנל היי משבים כלא הסיכה כיין שאינם קכי?גי? 5יחד כל אמד
מכרן לעצמי יאס קבעי לה© מקי© יאמר? זה לזה נאכל כאן אן
כמקים פלוני שהכיפי לה® מקי© לאכילה היי קבע אפילי כלא
הויבה אנל א© ישבי מאליהן כמקי© אחד כלא אמירה לא היי
קפי  $ית 5בעל הביעעם כני־ כימי היי קפיעיתאפילי לדידהר
כלא אמירהדכולהו כעל כפל .הניע גרירן והאימא שאין אמ-

מגיןעליהס)

ן ייאכל מיד ייזהר שלא ישיח ביןברכ׳לאכיל׳שא® שת בדברי'
בעלים הד.הפסק בק כרכה לאכילהיצריך לחזירילכרן (
וע״ל שימן מץ 8ע<ף? ( ' ßן 8ןימן רפ׳אמעיף מ״() מיהי א© ה%3
ישת בדברי© פה® מצרכי הסעיד׳אע פ שאינם מצרכי פרישת
%
 המוציא בגין שבירך על הפתיקידס שיאכל אמר הביאי מצחbלעתן אי תני לפלוני לאכיל לכיינא בדברי®  nה© ציין סעידין
נאיכו צריךלחזא (לברן יאפי״אמר הביאי מאכל לכהע׳לא tw
הנשק ד זה במי חשיב צרכי סעודה דאמר קראייכתתי עשב
בשדך לבהמתן יהדר יאכלתלשבעתש״מ שאשור לאכול קידם
ייתן מאכל לבהמתו יא ' כ הביאו מאכל לבהמהי בירך ^ ע 3דה
היא מיה?  mכאילי יזהר לכתקלה ולא לדבר קיד׳שיאכל פחית
’‘ המזין ז ( « \y>m ^ 5ק;',ג » עי<' 5י
׳נהיגיח יה 0כעכמ5ז
יג מיהי כדי עבדתם ברכו נטו
הבציעה&אל להפסיק יצא לבד המברך צריך לחסר בשיחהאלא
 uכלהסנעעי׳המצי® לצאתבברכתי צריצין ליזהר מלשיחבין«
ד.ב3ליתאמןיבק מעימהסהריכלאחד יאחד קייב לצרך בלכת
יד ־ אילי דברים ה© משי® דרך ארץ בסעודה אס במ המזיין
המנצ^1א שהמברך מוציאילבך א® שח בין עפייתאמןל טעימת
ימם ( אין ביניהם הבעל שעידה  .אז שכיל® כעלי סזזיד©
שאוכלי© יחד גדיל שבכיל® בייגע י יחס הם שני©  ißhמי;®
 .הצת הר מפסק וצריך לקזנר ולברך לעצמי יא דידינו דיוקאא©
קוד׳ שאכל הטצע אבל־ אם כבר אכל הביצע פדישת
Pft .
כהן מניה להקדימי יא© הכהן ע״ה  p*pקיד® לי יא® ככהן ניט
־
שביין
ילכלך
לחזיר
צריך
איני
ישח
אכלי
■
לא
שהיא
אע׳פ
.ממילא
<ח אלא שהשני ג דיל ממני סיב להקדי® הכהן אכל אין קייב
&הביצע אכל ככר יצאי כיל® באכילתהביצע ואין כולן חייבי'
כזבל עיין לקמן סימן ל׳א יא© יש עמהס כעל הסעידה היא
ביצע אפי׳האילח גדיל ממני כדי שיבע״כפין יע ' ; מ׳ מ הטבע
י לאביל עעלגועהכלפה אלא שפישק כן כדי לקבב?ומציין
ישיל רשיתאבף לי הנא גדיל יאמר בלשית מירי ולביתי כי׳מש!®
נכדיעבד י® להקל5

מקי© אלא א׳כ ישבי כשילאן אמדאי כלא©ולקן במפה אחת
יחסלא קבעי מקלס כל א ' מכרןלעצמי אפייכיל® איכלין מכבר
>צ
אמד ודמקא לכתחלהאבל אס בדיעבד היה מפיק המברךלה1
יה ם כימצי לצא׳ינאיאפי׳פלא קביעי׳מקו ( /ן <״ל « יןי 4ןע״י יג
יב  .היי רוכבים? אמרי נאכל כמק(© זה אעעשלא ירדומן
הבהמות וכל אמד איכל מככרזי תצטרפיןכינן שכמת
■!נמקי® א׳אבל אנו הי? אוכלי© יהילכין' לא היי קביעות יקח©
היי אלכציס כשדה מכיזרין * מפירדיןזה כאן זזה כאןאך ע״ע־
שבמקזימכל א׳עימד אי משב יאע״עשאיבלי׳כיל© כשעה אקע
ומככלא׳כיין שלאקבעי מקי© יאיכליס מעוזרי ' איכס מנטרת.

 fרא( בןס^י 9ניטל ידיי לאכילהוקידם שכיגב ידת בירך
יעקב המוציא יכתכיוןלהנלא השיעעי/איו׳פ ניגב ראיק
יליחטרך מל נטילתידיסלא הד יופשק יייצא בכרכתיעקב
ואין צריך לחזיר נלברך המיצי׳ דעל נסילתידי® סבילן הייציורך.

סעידה יאיכי 3פ@ ק:
ח שכח יאכל ילא בירך המיצי^ לפכיי אס כזבר בתיך מעמידה
מכרך על מה®יאכל עיד ימה שאכל בלא ברכס אכלולא
יינל׳לתקק היא יאיני נפערמשו© כן בלהבא אבל א© לא נזכר
גגלוגחר סעידתי יהיא שבע איני צריך לברך ילאכיל עיד כזית
אמריי על השיבע שאין הברכה חיבה אלא כשריצהלאכול י
ברכתיומיצי׳א® לאי איני חתר

כביד© י ( המצע ניכן פרוסי לפני בל א״יא/האקר מסג הכריש /
כילי יאין הכינע צר ? לפני לידי מ/י לא יזליק הפרישה־משי׳£
כחיי אוכלי© * ( זע ל  \mקע׳ק 8עגיף r %יגם איני לבב; ר
למקבל הפריסה שימן לי דרך זריקה* ימשיס מכיב החצנה כדי
שיאכל פריסת .הבציעה לתיאבון צריך לאבי ( פר(® * הבציעה
.קוד® שיאכל פתאמר (ייבול עביכע לתתלכלאחד חלקי קודם
מיאכל היא יאק מ משלט העסקה קר ממיץ סעידה היא א®
יש אכל מ׳ מ אע ' פ שנק ' המצע הפריסה מכניו לפגי כל
 א ' יא ' אין המסיבין .רשאין למעי© עד שיסע’  0המצע■
יןאס כל אמד נאחל תנבל מבכר? רמאין לחעיס קילס ■ י

«'בוש מלכות ואיכותסוןווד•
הוא׳שבתאע״עשכלא׳ככלו שיאכל ממכו הוא לפניו אין רשאין
מישב עמו לע בשולחן וכב אחינושב״י 5בוצע חזעל לו לבב׳*
לעמו© קודס יוביצע אח 'כ יהיה לכל אחלצח/0מ0כה שאס אין
לבצוע על היפה של מים ואע׳פ * הו׳נזהרמפעשל מי® iyp 'n
בעני לכ אחד לחס משכה פו לס נריכין לסמוך על הבוצעשיש
משו® שאינו חביב לו נזהר בו אלא משום פלישוע ולכן כל חק! '
לפניו לחסמשנה ואינם רשאין לטעום קודם לו:
שימצא•עילה שיאכלבהיער ולא יצטרךלפרישו" כמןהכאחשו®
יו אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמןמפילוכהעונין
חיבוב מנוה שרו ליה רבנן שיבצע על איזה *ה® שירצה ואז
שהעונה הוא כמברך מ״ח כשיכלה אמן מהרוב שגי שאחד"
ביון שהוער לו לבצוע עלי( הועלה לו בל אועה® עולה הפעפל
®מארינין יוער מדאי לאו שפי י קע :.די דהא כבר אמרנולמעל"
גוי® אעבשבזימנ״אחליעא נזהר בו מיהו אס אינו חביבעליו
ה־־׳קכד פעי״מ& המאדך כאמן יוער מדאי אינו1א טועה:
ג® פלא איסור פעשל מי® אינו כריך להקדימו ואס הוא נזהר
מפעשל
ח הבוצע פושט ידו תחלה לאכול כיון שכעגז לו כבוד לפצוע
גויס,ואין אחר שאינו נזהר מיסב עמו ושעי בפרוע
יכבדוהו ג® בזה ואס בא לחלוק כבוד לרבו או למישגדול
לפניו אחע של גוי© ואמת שלישראל מסלק פע הנקי שלגוי®
ממנו הרשו כידו  ( :וע״לסיןין ק׳עתעי ^יבC
מעל השולחן עד לאחר ברכע המוציא הואיל ומן הדין היהלו
ית חי שאינו אוכל אינו יכול לכרך כרכעהמוציאלהוציא
להקדימו והוי לייו בזיון אס אינו מקדימו* ואס ב*ה אינו נזהר
?אוכלי© כיון שאין חובה עליה© לאכול לא יאכלו ולא יברכו  :׳
מפחשל.גויס ואיןדעעו לאכולבכל הסעודה רק פע 3ל גוי® כי
י « ואפילו בשבע שקובה עליה לאכול ח׳ח איכה חובה מקרי
היא נקייה אבל בני ביעואוכלי׳מפע שאינו נקי והוא של ישלן
פיון שאינו ממה בפירוש עלפע אינו מכרךלה© מי
ושעיהלח  3האילו מונחי© לפניו מלהשלח ן כריך לברך על פע
®אינו אוכלעמהס:
נקייה של מיס הואיל והוא הביצע ואין דמעו לאכול אלאמאורע
פ אבל ברבעהמוציא דחצה בליל ראשון של פסח שהוא חצו'
פע י בן הוא מסקנע לבינו יישן קארו בשולחן עריך שלו אבל
’עפה לע האוכלים וכן ברבע היין דקיווש בין של יו© ובין
נ  /למה פסק שאס ב׳ה נזהר ואין אחר שאינו נוהר מיהב עמו
סל לילה שהוא חמה מזער לברןלה;ס אע* ע שאינו אוכל עמה©
שצריך לטלק פעשל מי© מן השולחן ולמה לא יהא ג*בהלשוע
מטעם שיעכאר דכל ישראל ערבים זה בזה (« ע ל!3יען 7pp
בידו על איזה מה® שירצה חן הסע הזה בענמי שהעיר גביא®
 «.שימן דע  jסעיףר' ושימן קכ | מ#ין>■ד'; )
וכן לקטגי© אפילד
אחר שאינו נזהר מיהב עמו♦ ופחי שהואמשחעועלשין בעל
בשאר ימוע השנה יכול לברן אפי׳איכו
אוכל
עמה
©
ואפי
"
אינם
ערנמעהדשן י ואפשר שדעעי היא משגעשכשיש אחרשאינז
■בני ביעו כדי -למככס
במנוע:
נזהר עמו איכי יכיללסלקי משוס איעו במחר שלוצהלאוכלן
 n©p־.h Syוה־פת פבר ^ן וב&syp v 1
דודאי הנקייה חביב ליה וצריך שעעלה גס הברכה עליו וכיון
א ענוה מן המו נחר לכנוע ככרשל® משוס כבוד הבדע"א©
שאינו יכוללסלקו משוס חבירו העירו לו לב*ה לבצוע על איזה
•ישלו.שלסואם אין לו יבוצע על הפרוסה היו לפניו חעיכוע
שירצה אבלאס אין אחר עמו ואיןרצונו לאכול ממנו טוב הוא
נלולועגשלימיס קטנוע והכל ממין אחד מצלך עלהשל® אפילו
שיסלק ולעמוד בפרישעוג״ל  ( :וע ל סימן קצ׳ו העיף ל')׳
 .הוא פעקיברוקטן והחעיכה היא פענקייה וגדולה וכ׳ש אס
ן אין מברכין המוציא ושלש בדכו״דאולייע שיתבארו כע״ה
השלימה חטיןוהפרישה שעורק דאיכא ערעי למעלמעאבשלם
1א על פעפעחלעזעיסה והוא הנקרא לחס כפי לוב כני
אדם
 0.מברן על@שלס* אכל אם השלס שעורין והחתיכה חמין אפי
והיינו אוערשלשין איע הע־פה כמיס וקמח ואין מערכין
בה
דנריס
אחרים
.
®
הוא
המשביע
פיוער
■׳? כתיב עליוואכלע
קיא קטנה שקולין הן לכיסך ירא.שמיס יצא ידי שכיה© ויניח
אכלוסה עמעהשלימה ויברך ומנע משקיהן •יחד אם■ רונה
ושבעעוברבע( רובבניאדסקובעי/ליוסעודעןאבל שאינו
לאכולמשתיהן :אכ 5א© חיכו רוצה לאכול אלא מאחד יבצע על
נקרא לחס אין מברכין עליו המיני" לפיכן פע הבאה ככיססין
אועו שרוצ״לאכול ולא יחוש לשני אע ' פ סהו״משוב או חביב עליו
^אין מפרפין עליהמוציא ושלשה ברב? ע ופירש יובאה ככיסצין
ב ;ואסהוולפציו שעי שלימוע ממין אחד אחע גדולה ואחע
'פעשעשוי במין כיסין שממלאין אותה דפש או סיקר ואמזיס
•קטנה מברן על■הגדולה -יש לו ב חצי בפרוע ? אין לן לחס
ופקדיס( תבלין ובמנא בק "  1ימ שהוא עיסה שעירב כה דכש
שלם יחבר
■© יחד בעץ או בשום דבר שלא יהא נדא׳ול־ימ בדין
או שחן או חלב או מיני עבלין ואפאהוהואשי -הי׳טעמ עעדוב"
.
שצס אעי׳בשבעיכול לתברס ויגול ליקח אועו ללקס המפנה :
המי .פירועאו העבלין כיכר בעיסה ויא שזהו גיע גמול עיין
ג
שכיגלשקאז״שנדבקו׳יתד ונאפו ןכ
ונמעך מן האח"והשנייה .שאין בו אלא מענו דבש או שמן אוחלבאו תבלין ו? קמח והמיס
נשארה
שלימה
ינער
טוב
עא
להפריד
■
התחיבהמהשלימה
הס עיקר מברכים עליה© המוציא וכן נוהיגין ואיזה נקרא פע
הבאה
בדי שעהא כראיעשליחה ממהשיכיחכדמק פה אע״״עשכלאי"
בכיסכין שיש בהן הרב״עבלין או דב® כאוען שאנו קוי ין
גדולה בעולה דבוק בה דהא ק״ל שלימה קטנה עדיפא לעניין
למק?  fשכחעט הדבש והעכלין ה© עיקר אח  b\mפע© עו%
בלכה מפקיעין גדולים מ״מ לא יבצע ממנה במקו״שהיע דבוקה
אועוכעביס יבשים פכקיאי בלשון המקראצקודי" ביהושע בין
בחבירתה ששסכראיעכפרושה רק יבצע מחקים .השלם שכה :
העובלעובין שאיכ׳חעובלעונקרא כיסכין ע״ש שכנסכין אועה
ד הי.ו לפניו פעשעיריס ופעכוסחין ורצונו לאכולחשעיהן
להיאמןבעלמא ואק נקעינן כדברי כולסשכלאלו נקראועפ
אע ' פשהכוסמק? פין מברך על השעורים כיוןשהו״ממין
הבאה בכיסכין ואין ׳מברכין עציהם המוציא ולאשלש ב לכוע
לצחריק
שבעה וק פענקייה ופקקיבר ורצונו לאכול׳משקיהן חברן
סלסבורא חינימזובועלפטוומעיא ג'לאחריו (.אע ' ג
על הנקייה ואפי״שעיהן פקיוקאלא שאחעלבכה מער מחכדע׳
שנקרא למס דכעי׳וכל לחס צידס יבש היהכקודי״ד,לחדפירוש"
מברך ^ הלבכה ייקר ואס יאמר המצע אועו שאינו נקי או
הוא פעכיספיןאפ׳ה אינו מכרך המוניונ״ברכו עללא ק■ :ע?
שאינו לק חביב מליו לאו כל כמיניה ובטלה דעעו אצל לכ אלם
חכמים המוציא וג" ברכוע אפילו נגדע אלאבליז© שדען• מג
יאבל אט אי ן רצונו לאכול אלא מאחד מברך לע אועושרוצה
כני אדס לקבוע עלמסעודעו דהיינו עיסהשנילוש" כמיס לבד
לאפיל מעכו אפילו אינו כקיולבן :
והקמח ומי© עיקר ונאפע נדיבה בלי שינוי ונופלועשהוא
החשוב
© פע גוי© נקייה ופע קיבר0ל ישראל אס אינו נ^ רה מפע
כפי לכ וקובע ברכה לעצמי מחמע חשיבותן אבלצל
של גויס®קולים הס דהאלשניה© יש להם עילוי אחד זה
®כעשה כה שיכד שאין דרך מב בכקאלם לעשועכמועולקמע
בקי וזה פל ישראל ורצונו לאציל משתיק מכרן על איזה מהן
עליו אל חייבוה לברך המוציא וג ביצוע אא* כ אבל מהן סיעוד
©ילצעואסדס כ״׳הנזהר חפע שלגויגוישראל שאיכומוזכר
סדרן כני אדסלקמפ עליו;

ז וא©

< ואס אכל ממיז שיעוד«*) .תריס מילין לקבוע מליו שע דתן
.:׳•־' .יאע* פ שמא אל שבע עדיין ממנו מברך עלמ,ע 5ווני ' ופלכ'
■לאכול ממנו  mpובירך כולא
 wן ואט תקלה היה דעתו׳
מיכיימדטת יאח-׳ב אכל בשיעור שאקדים' קוכעיםעלמיבלן
־עלי! ברכת המזוןאע׳פישלא בירךהמוניא תחלה ואס לא אבל
אלא ש׳עורשאין אחדיסיק? בעח, 8עלמ אע י פ  $הוא קבע עציו
משכי׳ב׳חי את
אי ;3מברך אלא בורא מיבי מזומתדקא
.י* וכלךאחמ! ! אברכה אחת מפי') אדימ  !4וידית!
®אדס ( אימ
4( £,
ן כיין במם שאין דרך בני מדם ע ן<*<-׳׳£ו
עציר ולעיל פימןקנ ^' :
■■ S
?‘ i<K a
פחותחבזיתמכל ־
<;jVי'״!מ 1ניא
ו
־י־",
j
׳•א -כרנתהנהצקאין ל™  1#תוי ,לעניו.
'V
,י^ .
(?[f-י4
** 1:כזית
מתה
׳ידS.
תריי אינו מכיךכל ’1:
אלא אחר ופכעת מל -עדרקי ■hm
'לבכזיתישבופליש! :דעה בפי גצמוד
גדי פסע ו& יעלו ח?
ומביך כא  rנ' ביכזת ולא ׳כפיר ת צ י
.
( ןעלעימן *עיף ^ וכמי קפד קי« י» ן ' )

׳ « לתמנמשבלילתן

.

 . . ..י

. ..... .

■ הוא ומבלבין עליה' קמוצי׳וברכתהמזון י ואות ןשכלילת ן
’רסס ולקי© מאד איבן בקראי© מתתלתן עישס ואירס לאהשל
ר! בא דע; מא לפיכן אין מכרבין עליהם הלמ . 9#אלאפת#מ
ולאחריהן ברכס אחת מיסן ג' דא  crsקבעי סעודתועליה©
קביעתו נשמדה עליהם מוסס אות© לחה ומברך עליהם המוני
וב׳ה« ואי אכל להו כמין המתודה פלא מחמתאסעוד־ה מתומן
כרנה לפניהם דהיינוכמ׳מ פאק ברכת ההובי' דחקתי מעודה
פוטקדהדלהו כמותירות « כאקבתך הסעודה שלא מחמת
הפעילה שמכדכין לעני«® ־ כמו ש־מגאר לקמן כע׳ה אבל
לאממהן אקאגליגין ברכס ' לכ׳יה שיברן אחר הסעודה יפפור.

צ־ליה©
אותן ‘ ; ו <ל «*ין ' > £ואותןרקיקי./דקי ^שנ׳־תןין
חרקתתהמלקחת עיקל ?הםמשלי© לגכיהמרקהת;• וברכת
" '׳® « יאמת פ( «דתן.ןעיק לקמן פי׳ל״יבt
י חבינאידהיימ ערורי לתם& נדפקק יתדיעל ידי מרק אס
י נתב שלו במלח מויה קול ' « כתכ&לו בכל פירו ר מ -01נדת
אע'* פפעכשמאק כהן תואר  typ oriהואיל והעימלין עודן
.כיו גדולותפכשיעור שהיו קובעין
vב«•1 /
הבילה לאפונה עי הבישול ומברכק עניהס המונית וב׳ה׳
שלא היה בכל עירור כזית
נתפלילו דק

k

אצא שנתתכלו עי הבישול אזיפקע מהן הנדכה ראפונה•ואינו
■מכרן עליהם אלא כמ׳מ וכרכס' .אחת מעין■ג ' אף ע/־&עדיין
ציכרבה® סהס"למס שיש לכס ת־אר לחם כמן שעתפררו כ״כ
ובתכפלו הפפוד תפיכנתו עי בישול ואינו קמי עוד לחם פאין
לקס אלא אפוי או ממסלויש מ שיעור זית• ואם איצומבושל
1איש? וא מחובר עי דכש ’א! עי פלשה אותה במרק אז אס היה
בכרושותהפרולים בזיתמברציןעליה© המוניא ונ ' כרשות
■אכי׳אקלהם תואר לאס עכשיו שאין הפינוי הבעשס עיהדבש
או.המרק■ מפקיע פח© וברכתן ועדיין לחס מקרו ואם לא הין
נבל פילורין מכס כדת אס עכשיו עדיין י§ בהם ת? אללת©
דנית!®הוא ניכר וידועשהו,לח© עדייןלחם הס ועבדךעלייה©
'.כמוניאוב״ה ואט אקיכהם עכםי(־.תואר; למס אין מכרך עליה'
אלא כמ*מ וברכה אחת מכין ג הואיל ואיבא,תרתי לריןותא
•?פפי׳צודתו וי ©.לא היה בבלי פירור כדת ואס איכו לא עבי«ל
ולא מחובל אלא שהוא מפורר דק דק אף ע^ פ® אין פזיתבשו©
פיתל עצם וגס בצמיד מרת! פי הפירור פאי? מציריןאות©
שקוא לחסאל העביד ברכתו עיי הפיל ולי גמברכין עליו הע? גיא
' 3.כלכו ' לתליין לחם אעוי הוא ולא מדוכ׳עי פ!© לבר אחר:
'יא '  pm -^iפיחדסבמיס פדםהתיסא ^ לכטםמסס ופן

!* ימנץ♦! cין מכרס ] ע.לימ » המוני ^ ה
דכהחא♦י
אלאבמ׳מוכרבהמחת מעיןג '  ( . :ליזאמ׳י* *י!ן זיין ) ;
יב לבר שבלילה רכס וב  0להבמים או טגנה בשמן  .אן ע  ,ג
■ אין מברכין עליה ' ה«ו*5
דלמקנתרכדכתנתחייכ בחלה
זני ברכות רק כח’ מוברכהאחתמעק גאחפי ים לל תוארלח©
ומעמאדנעניין חלה איןהדכד תלזי  1אצ& 3קרא עישק דכתיב
ראשיתיוומשו־ת־כס ונו׳ובשעורפין אועס כתחלת! עב קלי מיד
נקרא עישה ונתחייב כחלה ע ^ תגילנול אכל לעניין ברכת'
■ כקרא ליו©
הממדא זב בדעות בשצקרא לחה הדבר תלוי ואינו
אלאכפצאפסכתנור ולא כפפ  0להבמי© ׳ אן סגציזכשמן וכן
הוהנק<* א « אם יש כסס תואר לח® .מואילותחלתסלילתס עבה
אעש ) פכשל » את? כ במים או ©.גנם באמן מביך עלמז© סמ%
וג '•בלכו« 1וא  0איין בסס ת! ארלתס :אקמכלכק עליה© סמוכי'
יי
ושלפה בלבות{,
;
בחלה ואין חבדכיןעלייו© סמוניאית' כרמת לב׳ע שאין
ז? תואר למס אכל פ 05ידאוקרפבל׳יך מיקרי תואר לחם ולבי
י־
%א ביו מברכי [ עליה© סעוגיא ובי ברב«  /מיסו ירא©מי »
יצא ידישריסס? אין אובל דכריס!איל 1אא ' כ בירך י/מלה ברכיב
י המוניא לע פאר פת גמור ואח׳צ־איבל אתוס וכל זה לא תיירי
■ שלא עירב «! מתחלה!.א&ל!ן ולא דכא וחלב אלא
אלא כעיסה
עיוכנה! 3מי ?0קמח לכד(< אח׳ /פ טגס אותם בשמןודבש ( חלב
אכל אםלשוקו• מתחלה כאלו הלכרים כבר נתבאר דינולמעל®
ימיין פת הגאה כביההין { < ו *”ן3פמ?ך 8עץ» ו'>
יל ואלו©׳שתל ® ברותתין אחר לישתו וא < כ אפיי® כתנור
ל* « ת־תס כלילת!עפיהיול'© הייתה כלילת! רפה פת נמוד
קוא .ומכלבין עליהםהמוציא נ בברכו תוש ,ה אס אבא! באילעע■
כלא חשק׳ואעי׳נתן כו מ עש משקה כנון « משת האילפש כשמן
כזיי׳ישלח* שרוןהעישה לא מיקרי משקה ומברך עליו החנני׳וב'
'ברצנ׳אכלדברשכל' לתורכס ושגנוכמשק' לכ* עלאו למסימא".
ואין מברמן עלת אלא כמ׳יו וברכה אחתמעין נ ' :
עו «דוקנין וסייגו מעושין .גומא כבירה ונותגיןכהמי©
יתמח ומערכי? סכ ואופק אותה פס מפתמא אי5ז נקרא
ולא דיך אמייתלק® ואין מברכין עליו
אלא במ׳ימ וברכה אחת מעין ג'וי  ,מ א© קבע עליו שעולת!
קבימעועועהו לת©; ועגרךעלי! המוגיאוג ברכות* ,
גיעי־־ן ב *«ך « ) / ©>?<9־־׳ אכל שריתה דהיינו $0קחין קמין
■ זמעפרןאזתמ על י
ומיס ומערכי) אותה ככלי בבלילה לבס מאד
הבירה והיא מתעשע■ י ננאתהאקעליו■ יערת לתם כלל׳ואין .
«מטן עליו מלאי ברכתגע׳יו  .וברעה את< מעין שלש ואפילו
'מ שעולתו:
 !A״ ״ :אותה כשעוד עמ
ומו 6חין תיתע כ® « ןמ! כמי כביס ! כןלח© יועשוי למתת
שאין אוציןאותהיכתגול  tkבקמה אינו .לחם ואין מכרכין עליי'

■י:

'; ’אלאיבמ*ת{ .

ח פ& מידא הכאעת בעצור בכשראו בדגי© או בתלכאו
י בגכי :י, 5סרחה לחס ומברעין עליה© התוכי' ( ברכתהמזון
( וא?כ ג דנשי (לג׳ם ו4כי ?3יז•
מלאעד נקראילח® *
9יקר ( לעולס מגדג״ן' *ל-פיגייקר ועושר אע הפעלה 1.0
■ לק משיגי ■
לקיק«!6י '* 9 3«%יף & pע4ה מגלגק<*<צימסעה !.דא לעין
;&!לי' געד׳ה< ע צ3׳י; ?5ריאהעיף ! ) ודווקא םאכא{
ליה
בתמר וכלא עשקה•אבל א  6אפאו במהבתוכמפקה׳ אין לכרך

«קרעעציך
/
מי ב
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זינוש התנזרו
ובו 4פן(י6
םי

-

א ואח^ כ מביאין לפני? לאכול וכל דפר שמטאין לפכי האד©
' שישלו דת ואדס ת( אכ1ו כגון בשר שמן כל השנה ויין ישן
בתקופת תמח וכל דבר שיש בו,דק א 5קיוהא צריך ליק ממנו
תיד לשמש מעני המכנה שכל דבל שיש בו דת ואוכליןאותו
לפני אד© אחד ואין נותניןול י  0לי נער מזה ומזיקו«■ ( וע׳ל
הימן  \hpגמין } '4ומשאר מיני מאכל מדיפא אין צריך ליק
ול מיד אצא יכול להשהותו עד אחר הפפודה שאינו מזיקו מ״ע
מידת מעידות הוא שיתן לו מכל מין ומין מיד שלא לצערו ולא
יתן אדם פרוש לשמש כל זמן שהכיש ב,יד השמש שבזמןשהכו©
בידו יש לקיש מתיך שהוא טרוד בפריסה ישפוך הנוע " ואם
הוא אורת לא יק פרושה לשמש נס כל זמן שהכוס ביד כה" שמא
יקטלהב^ פ שקושט שלא יכלה הלתש לאורמי׳מזימן (יציק במה
שיתן סז פליסה לשמש וישפוך הכיע א' «,מתך יוהתכדה יעלה
דיר של
■ ב׳״ה דמנק כסקיית מתוך רומו ויתנוול *
וכן©6
ה כוש
טד
הנותן
לא
ית
?
סנ
ןכ
פרוסהשל ־מ< דשמא יציק עליו
הבה שתקפיד לע זה שחושש שמא יחסל פת לאורחי© פד ?ל
הכיס  mשלwתת־ ך ביעתיתא ״  ,ודווקא לשמש אבל בני
הסעודה יב1לק לי תן זה לזק אפילו בשהכופמיו וא ביד ב׳יה
®אחר ש ?וק דמן אות® אינו מקפיד במה סלם מתנין 1hלאילו
 :.f׳
■
ולאחיישינקלקלקלה;
ב
אפ
?
ר
ליק
פיופה
לשמש או’ לכלאד©  blא״כמדע שהוא
נטל ידיו ד ס נותן עובד משוס לפני עלי לא תתן מכשול
ופן לא יק לאכול ! אלמי שמדע ס® יברך מה ס מלאלהכשילו •
דפמקולין אס נתן לעני בתורת נדקר שכיון שמתכדן לנדקלא
יא<הכ לכדיקכל און :
.
3
השתשת 5רך ככ  /תלתל כיסי יכוס שיתט ול לפי שהוא
פכיולך שזורי ככל פת© .שיתנו לי כיס אחד הוא אינו gnv
אס יתהו לו עיד אתר והוי כמסיח דעת? מן היין ואח״ב כ&חחל*
זדתנקלוה־אככתנך  .לפיכן נדן לברך בדפע ראשיצהאכג
בוס וכוס י ( י <ל « ׳ק ק < ד עעי^© ו«* ק '־« ימין) V
אבל בברכה אתרובע יכול להמתין עד צכסין> ו באחרונה מברך
בלכה
אחחעהאחתעלפילןובפדים© אינו -נדץ לכלך אפילי
ברט
?
omfn
'
h
כל
פלופה ופרוסה אתישאדס קשוב בהעוד"
©מדע
© טוצונחתהאדס חשוב יתנו לו גל צרכיו מפא ואיני
תסיח לפתו ולא הוי כנמלך ואס אין אד® חשוב בפעולה צריך
’ פד 0ה ופרוסה כמו ביין דנמלך י» א:

א אין משיחין בסעודה תפני השכפה שמא יקדי© קנהלמש©
ויפתכ/ואפילי חי שנתעטש .בספודהאעור ממר לי איות*׳
מפני העכניו  -היו רטס בפעולה,וינא אחד מהס להטיל מי®
#ס  flשפ 0
>ן 9יצו 3נתעסי יודע כוודאי שלא נגע במקו׳עינופ
חסר לסעודה זאי « נדךלימול ואס שעסף נוטל ידו א^ זתאותה
&0פש?>  jה ואפילו אינו דנה לאכול עול pmlß *hצריך ליטול
יד הא חת ש 5תפן ללא משוס שתייה דשת״ת איכה צריכ נטילה
{ מלסימןק 2ת®שף ל  )*1fppjאלאמשי© שתא יתן פרוסה
' ! תלן כיו ע* השתייה ולויקא אס הוא עדיין י .ת? ך הסעודה אבל
לאחדהסעודה ליבא-למיח® .״ ואיבו נופל אלא .לפקי כול®©לא
׳'חשלוהו&אל כעל ויזני מילי לפחית אבל לאכול פופל אפי׳בחיק
למידת ' ׳דפידאפיעא דעתי® ולא אכל עד דכטל י ולי פיאה
?r 5־  . ^wד81תייע כתוךהסעודהצדיך .׳לימולמשוסשחא’
תיו מ וכפני כול© שלא יעשדגמ לפי «? ta

זה אפילואל שעשן ולא צנע במקוס העימפת צריך $ינמ 5י#
האחת בפני כו1©!3שתייה ' כדי שלא יחשדוהו שמא ממאן י.
פפשך (אל נעל אכל צאכילהטון דציכ׳מקו׳חשדואפי 'כששפ40
יציל ליעילאפילו ט%ן שלא בפציהס ?*(דאי 1היא שלאיחשדנ^
משי© דאנינא לעתיה ( אז כשלא 6ח 0ן ודצ& לאכול איני כדין
ליטול כלל דליבא מפד אכללצדוצי׳ולאי לפיל©צריך * ע'ל £כ 'צ ׳,
וא  0יצא ודבל עס חבית והצ .לת צוטל שתרידיז ליל אי יפיק
דפ<1ו כמן שהפליג וגש כזה אמרי צפני על ניטל•  5פמ3ייל0
כדי שלאיחשדוהוישלא נטל* < »־ל «ימןין<2״ « »יף <
כ 0טסשאןבליסיחדמחתיצקזה לזה בקערה ר’צכשהאחד
מסלק ידי מן הקעללשתו׳חטר( מע&ד מלאכול פדשיגמו'׳,
הז אשתייה' לשמא יקפיד זע ויחכק ימין«!שמד ' אכל אס י>כ ;׳.
׳ אין הפנים פוסקי ן בשביל הא מד שאיני בלק שיפסקויוני®
בסביל א אד *

נ משיירין פאה בקעלע בלו׳חדרן האימר היא ® יסיירכלא'
ממנתו מעש בקערה לחזד לשמש והוא יאכלטאבל אין
חשיירין פאה באילפיופי׳׳בשהסמש ..מ  #רהיל ;האילעסלמוך
הקערה איני מלין התופי שישייר סשמצ $לעצמי פלי© כאילכש

לגר « נ

ל
ה
•

אין ח&תבל קבפצי אה יכל ילא במנת §אל לבייפו:
הנכנע לביא אבירו לרן המושל היא שכ& מה ihtfN
מטרו כעל יוטתיעשה עי לכ איש שורר כבימי  :י
י,
אל יהא אי 6קפלןכסעולתו מעני שמובע כניבייppy ?/

נ
'
׳ כל? 0לעניים חירחתקפד « תו:

? לא יאחז אדכ פריפה שהיא פטצה כילו ויאכל ממעון .אך
ע ^ שאי־צואוכלו ככתאחתכולו אלא קצת חתנו מבכי
שנראה כרעבתן< ק לא יאכל דין לעבתמ? כגק שיאחזהמקפל
טלו האחת ויחלוש ממנו כידי©פציתי:
מ לא ישתה אד 5כיפי ככת אשת .ואס שתה הדי זה נינק ל
"פעאיש ללן־אק נ׳פעמי ' הרי זה מגפי הזית < bשדוצה
להדאזא! 3הוא אינו נרד? כלל ושותה מ ®0נפע© אתתמיהז
דווקא כ;י© נינונייאבלב* 15p 0ן יכול לשיביתז כפ rrhyppb 1
גרגרן  pא© ^ א נ7ונ יכול לפתותו אפילו דב או ה ! «ms
,,ואין זה גפותהלויח;
מ אל יאכל אדםשו© או בצל מראשו
אלא
מעדואו ^ אנל•
הריזהרעניק!
י

•לאישין אלם m $
שכיואס׳
י*'.
'דציחיו על 3יב השז |חן מעבי *
׳לבמות ומממע.,,
ד
#
ת
אצרפי
הדעת
דלק עצזה

פדלקמן' 0עין* ל:
יא אל ישתה אד© שעו כופות ככת אמתי כחזן© עודתמימין
ברכת־המזון מפני שנראה מרצין פן הוא הלחיןבמשי׳ית
דרך ארק זלסא אפל יש לתמוה הת מניין ביב המזוןזב ע העעיין
בלא ברכת המזין ג״כ גרגרנולב הוא ועוד מ#מ פתקיהסעודיו
דנק®
■בלאו מין ?:שעודה בתי נראה דגתמית ■.הוא וזה■ אין
שבלא
לומר
דאתאלאשמועי
'
^
זס
דחפמטה
למפ
של
ברב
,המזון דפיה פיס 10ברכת הממן כוש שלישי נראה נתרן מפני
«ראהפכמכתנהוא .שישתה «לפס ® « תזה :אמר זה
■ וכשני
כיסיתאיג* נראה כנרגרן אין זה בעשחעות הג& ק זג© אינו
סבראדסניפוסיתלא׳  ,יהיו נראים גגגמות:י ד» כ© יאליי^
להקד־יסולומר' sכוסותיוריזה גרגרן ׳׳ 77s׳ rfבשיוסע־בן
לכיס של ברכת המזון פיאה פגרנקכלז׳אבל'*א  0ב נקמיו©
והוסשמפיצן נ «י דבהכי כוסות בלא סמיכפברכתיותזק&פ$
אינו נראה בגרגרן וה׳ל-תיחש ( רמת׳-ועודיוארצא ע*ל ברכע
המזין ביחיד אינהשעיעה .כ< פ* ( < *&1ק;יןע *
<c
וכאןיושמעדמיייליביחיד והוזכר כיכת המזק© ת® ומש לא
הזכיר 1משמע  1מיימ בברכת החזק אפי' אין שס כדר לכי"נ

 %זח
0

בס

תעזייתר חחהשהאכילופכר אז אסכתייקרהחזוןעכשיוהז©
לומר דדיוקא בתיך השעזד ' קאמד דבלא! סעידה פאדגז שותה
כזהחשו© ליכית אכל אס המאמר' 1והמעפה ה־ואבהפך כגון
לגמאג אינו כ  /גרגרמת כיק־& הוא נמא אבל נתן הפעולה
הלא שין אומ׳אכול עמי מהש את בתני (פירושו שהראשון מל%
« .איבו שותה אלא לרכך המאכל לעינן כששותה אותם ביחד
גדנדנו׳דכך היה מדר ך?? מאכל בשתייתו בזה אחר• ( .א ומר לפניאס־ל עתי עכשיו ופוונתל למתפתחנם ואח׳ג אזמר
אל ? ינער
«-.
 /תלאו בברכת (אס (א תלנהלייה ^ עממכי מגס Iת %אנ על זה כי גט יכאתע
כמוככתאתתומהאי/סעמג
קסבהפ& קמעט
שאגי אאכיל עמן (אז אס יזדמןל( את  /שיאכל עיוו אפי סע?'ד
במזקילומר ©כששותה אות© יחד ® מין לברכת הא?קש  0ותה
ממכה מזישהאכיל( יכיל לאסל עמיואינו חושש ביקשאי«
.־ אותס ומברן .מיד ברכת המזון כלאה יותר גרגרנית שצדאה.
מזכירבשעתהתשלומיןשמ$לס ל( מהשהאפיל( ׳פכר לא מיקר
©מפני שהואייכע הוא© ותהאות© בבתאח ' בלי לרכך המאכל
י הרגה -סיתעכל תהרה כדי שיוכל לחזו/לאכול מהר אכל בירכתי 'כזה שוס ריבית(אבק ליבית בעולם מה? שטייס בכריית הופכין
אצסטא לנש( איןכלו/דרך הוא שיזדמן פך ( לפיכז כעל הטור
© ,חזון שזהוולאי דבר חגזצל/תת' ע  /יאמרםול (יתאי(תאו©
«התאוו צהייתלהס תאוה לאכולי נהזא מדק מנופה מאד שגינה
השמיעה מעני שהיא מפל&( לאו׳דווקא :אלא Y1כל שתודות
שיזדמנו כך 5אע״פ שיש להיס קגיגממשפה על זה .ליתלן כ ה כיון
 .אוו/ס .הכתו ' ואע/י דלפי .זה היתלו לומיחנראה כרעבתן שזה
' כגדנרן ©איכז הזכיר ם שבשביל זה הוא מאכילו דל שמה שהאכילו ככד
מגתנ/הוא שקו& ק לו ^צולהרבה מ  /אחר שהואכר
מלו״כה( יכול לקמת שאפילו אט מעולם .לא היה טען
י׳ ;;/מי הה «הוא עושה בנגלה ׳דהייכז שהוא שותה הרבה בזה ! פתןל< דיך
לזה לאכול היה עכשיו אובל עמו הואיל ונזדמן ל( א  /הוא לא
•נרא׳גרגד& ותואכל כמנת! שהוא לרכך•המאכיל אין יזכל מאין
אות? שאיןהכל מלמקאולע ולכך ל #נראה גינרין ולא אמר היה■.תובעו מעולם על אכילתו הראפונה א© לא היה נזדמןל*
עכשיו עמקיה ( גס זה אינו כותבה לי דרך תפלומין אלא לרך
הדי זה גרגרן כמו 8אמ" למעלה -בעמוךל( מר אעפי•שלפי© אמת
כבוד ומתיה מלח ' (.אין כאן ח0ש ריבית כלל כירן שאין זיכרין
איבו גרגרן « אינו פותה י(רת  .מנלכ( במןשפתחלית הסעודה
עכ&י( כשעת' התשלגמיןלא ההלגאה ולא התשלמדןדאטרמי
לא& הת מס .שהיה כליך לשתיתכדי© ישתהבל מה שנריך לרכך
בבק״אקתשבכך אינו גרגרן באמתתמ נלא ' כנרגרן ועודאה ׳ &מתן מתג לחפיר( פ $ס אתת שזב יהיה אסור לזה לקבל מממ
מג/פיר( «
חתנה כלימת אם״יתןל( ייתר מעהשפתןל1
אשכחן דגרגרן נמיאלכעתן נאמר דהכי תניא כהדיא גבר
יואמעי;
מתנות כהונה הנכזעי 'יןיושכין־ידיהם ; הגרגרנים כויטלי׳והח•
יד אל יעלו© אדס עריסה על גבי הקעדהזשקפרירין י(5ל
אמידי לאכילה מאי וקרי להו גרגרני' ש  /מביאו הט(ל *ר שי'
לתיך הקערה מעט שהוא ממתה דעת תכירו שיש אניני
״ 0מע 5דוק פ; 5
הדעת סמקפידין' על זה אכל מקנת הקערה בפח שה שאין דרך
יי 3שנים שמשביןלע ה 5לקן הגדול עו« ע ידת .תקלה והשולח
להקפיד על זה:
ידמ בעט מי שנדיל מעכו עלי יזה גרגרן ’ .
טו(כן לא ילקט סילוליןדניחס עלגאיהפלתן שישג© ק
נ( < ל) f»fmjgp 1*m
הנכנס לבית חבי־מאל יי« מל תני צי לאכול עד שיאמרו לו
אניפיייהד׳ע שמקפלדןן עלתה( כבשו קנה בהן וכן לאישוך
ת
הס אכול ישתה י לשון הער לא יאמר אדם לחביר (.כא מכרוסה ויתננה לעני תפילי או צתין הקערה אי אפי ' להניח•
ואכול עמיהמ ® האכלתני שזהו דק^ ריסת .וכיחש  /פיוסיעפי* על השלתןשאין דעתעליהבלמ׳שוה (יש הלב ' בני אד8שפפש©
•עכ׳׳ל וכתב עליו הב ,דל ואין לו משמעות ושם בברייתא כתוב
קנה בדבריםאיל( ;
בימפלסהיו הועכין' אכס־ניא לניפואיטוהיע לא יאמלאד© מ וכן לא ישתה מן ,הסס ייתן המתר לחבירו מפני שככת
ככפות דהיינו שמא חביח סאמאכיני הדעת (לא מכל
לחבירואב ( אכול עמי מק .שהאכלתכיימסוס דאיע׳למיח« ^ מא
הראשון האכילו מועט וזק מאכילו מאכל חרובה  ,אי כמי שמא לשתו׳חמה ששתה תכיר( אז אפיל( מן הכיש פשתה תכירושתופש
©ראשון האכילו בזמן הזול וזה מאכילו בזמן המק ואת  /שאינן שמא נתערב בו ריק פל תכירי או עדיין הוא דבק מ ומתוך
האכילו ע  /שיפרע לו יותר ממסשהאכילו■ הבזשהשאיכז-רונהילסרפ -כיהיא שיתה (יבא לילי שכנה (אפיל(
«ותבמכין להן שלא
אסמדע 3חביר&1אמרא.י© מ*יס כ  /מ  /יקפח מקו© נשיקת
 ..ואין כאןריכי תמ ׳ מ הא מיהא מיחד כריכי ' והייכידקתני שהו'
זרן ריבית כלומר דדן ריבית,הוא אכלאל ריבית ממש ובתר פיו יכנו© משו© מיאוס שמא מכירו יתביישלקצתו' אבל ©Vלא ' ׳
ישפו/מטיא© הוא יין או חשק׳חשזב ואס ה1א מי© ישיניך מה•
הכי קת׳ני ובירושלים קיו הופכין' אכעניא לכישנאי© כלומר
בירושליילא היו חוששין לכן ואדם שהאכיל את קבירו נאבשכי'  .מעטדרך׳  mואת  /יתצצו לו *( ו/ל געfשימן ק*« 1עין ו ' ) י
היה הלק פורע לו שהיה מאכילו בנישואים ( אף לע עק& סעולת ח' לא יפתה אדם ס©( (יצית 3וע5קש(לחן’ 8איןזהדק־ כבוד
להעמיד כלי רק על ה שולקן אלא יאקזנו פיל( עד שיבא
נישואין,עלובה ביותר מסעודת אכסכיא לא© וגחיישי לדרך
השמש (יתכנו ליt
ייכיתכלומר שאין זה 7רן רעית לפי שאין דרךלהקפיד בכך *
אי נחי ק׳^ק דככיירושלי© נחי קוו חיישי נדרך מנית ולא קי( חי  :הפככם ׳לשעודס לא יקת מלקו ויתצצו לשמש־& מא יארע
אושרי© ,בא ואכול מה שהאכלתני ח ' מ כדי שלא יפאר על זה
דבלקילקול בסעודה דנטיפול( המסובין אלאיתכנן
' וינימכו לפניו עד אמר הסעודה ואת  /ית&כולו ן
ח :כ כאכיל ' שהאכילו כאבשני׳הייו פורע לו כשקאכיל -גבנישו^
זסעיידת נישואין כיוןפלא נע& יתב  0ניל זהאל מחזי דרך ריב) יש אורת■ ן .היגגכםיןאנל כעל הבית אינםלפאי־© ליטול.
■ לבנו 1bלעבדו של ביה יא  /נמלו רשות
מלפניהם (לימן
הלל ע/ל ולעי דבריו ׳מבמע ישעי ' שליהופכין שקי־יומהפכין
הסעודה כלומר מחליפין סעודתן ומשלמין זק לזה הלא מלא עי( הבעל הבית מעני שהבעלבית מקפיד עלזה שתופש שלפ
אייותרי • בלום כשעתת־של? מין וזה אינו<* חזי בריבית אבל פי' יספיק לאורקיס עזימ | ־מהי׳ פהכין הוא'-ל©עודתג והבכי ביתן
זק הגא דחוק מאד שאין זה מעקעית01־‘' 1תל הופכיןכ( ן ־/ל אינו מישש ליתן־להםלמס רנ ומי© לקץ כשביל כמד האורחין
לייפבלשין הטור• דדייק בלשון מפנין והיק ? בירור ליס קיו ימתיךקהק* לזו• יבא לידי ריב1ףר !י.8מ© כניכיתו ויכה אותם
- .׳■ •
.ומ -ר ו <5היהמעשיישבקב? זיהכה אהד את בכרימידו עד שמת תחת .
 l׳v ,
י
י;
וקממסק
מקפכין י קלשק
•הופכין • ־כצרעימשקיו
קרני קרונהלשל© תגמולו לראשין שמאכמו ו  4מד לו בכיות ידו יכשראתיאמי עלית בעין נערהיעל ? ע ונעלה יחתה ואת/
י כשלא© הכבלביתיר.ד עלה י ס היא על הנג ונעל( מת5
התשלומק אכרל עמי מכניו מ  § 5דאכלתיי כבי ולאי כיון
יי (ןע״ל ««* ןק/י&־ןא' ) •
^ #זלותין באין  ,ית לשון הבראה כ? יבית• א « קז יאכל עכעי(
ך .מ 3״ג

פרושה על הפתק כל זמן שהמכה פלוש היולאורתין ר « ת
ליכצש שידעושש© יאכלו כעתלקההמפה
■ אי/אורמי־סככפכדן
שהוא סימן שכבל אכלו או שברהל © המקו© ולא מבלו פור
אורמלם ליב•■©3
■ נקיי:הדפתשכירושליאל היו «® וכין בפעולה
יאא ' כ יודעין מי חישס עמה© מפני שגנאי הוא [ <ק ל־שב
אצל ינ׳ה* כסעודה :
כא השמש שהיה משמש על שני® הרי זה אוכל עמה© אעב*
 .שלא בתנו לורשות .כדי שמכל להצהרן> עינה® לזימון
אגל המשמש על ג' אינו אוכל פמה© אא 'כ נתנו ול רשותשהד
;
■־ יש לסם זימון זולתו י ג ועל טימןקכ |מעיף א' )
,גג את!ל אקל לכ אכילתן אכול מלת נאתר יכל שתייתןתפ
מי© כמו שיתבאר לקמן סימן קע ®#וכתב מוריהרמא*
נזל וכ׳ל דווקא שלא היה מלת כפת או במאכלי© שאכל וכןשלא
שתה משקה שהיה בל מיס אכל כלאו הבי לינא למימש ולכךאבו
כוהנין שלא ליזהר כאכילת מלק ושתיית מי 6אתר השעורהשכל
מאכלינו יש ב 5מלת וכל משקתו יש  593מיס:

קעא
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»רגהוגמוןבאובליןובו Vpo'n

א תכמי־מ !ל אסרו להשתמש במיט אובלין בדבר
כ זמן בו מפסי שנלאה בבועע בברכותיושל הק
כןאר כרכיו פאק כסס בזקלאוכלי) מותר לעשות כהן אעילו
כעת אעעעהוא עיקל®» זק ובלבדי׳'־r^ ,
׳~

•זיין _

«טתין ע1מ
■ בפר תו מעט שהר ממא■ ׳סו ואץ מעב* רץ עליו מ®
«לא שמא יפפו׳מתע לע הפתוימאייסצו וגן לא יסמין בו קעל'
®עי׳מלאה תדקאנ -ד״זש׳אודכר הממאיס( שמא ייפול על הפת
ני «אי*  0אבל אין הכ לנר המממ׳סו «?רת ( ממין כו שאיןזה
כין« ׳-מזוגאפילון_ידיוi.jפהומת
כזיון ואיןטשלין ידיה .עיין בין תי׳• •

tjisJtfmאכיל© [מסדה
Pשאיןזורקק ^

. ..

)

 ?f'bpirsכנץ' הזורק לתך הקילה או

.
לע

גב המפה «"מ מצט

.ל

!משום׳

מימן מובכלנתר ^  ytו ( מ 0ו& ובתעואיןטm #
ביזוי אונלין ביוןשהלא'משום שמתתת קיכ<5ו ! ?(א
.ילך
לאיבוד אלא שיקבלנו ככלי בראש פי הצינור■• לזירקלןלפטה©
קליות ואגא  #בימות הקמה מאיכסצמא6יןאפל3.א ב \ מות
; הגשמיס והכינו  rr ?Äבקליפותיהס נמיאסין פשנועלין ב « ע
בימות הגומיס (גס שיש שבנבלין אותןג־שי־גיה׳אכלגלוסקאו'
איןזומךן ־לעול© לפטהס מפט  £#ימתן.א& כימות «w
;(יש להןזילזולכזה ( : .ולמביאי*ש ««
ו

-

,

,

, ,י

«

ו ן ■ • ״! ״ל!־»אצ$יו*
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« mmח5ן!1יקין הפע מפגי
פוכיזוב&ומצו&<1לק;9ן -אפיפ .מאי«' ton

ב?ר«וך )

 . 9נהפמנין לזרוק-מעין לפט קתןונלה חהרו פלא ■יזרקו?)
“*tiL־*■ '׳ נקיוגס «ב שיכפלו אזיל® אק׳ה כדי "שלא
ירלסו עליהם צרגלי©»-
־"' '׳'

m
א

\Hb 1h

עכתוהצט

ליה® פאיאיפשר לפיכן יכול
3ק,ולען■ ואיךמכךן תליה© אק* כ אלא גרפה א קרונה!fihנדכה
ראשונה שבכל• עברה זמעוותלאחגל לתקון .הנא ריא בולען
ומכלן.עליהן <יד .כבליעתן ושוי כמו עובר להנאתן  pjעיייןר;
{ ולא דמי למי שאכל ופניו ולא כירך המוציאדע ® כמל
3167 )P7fö8
יא מ מכדך כמו שכעבאר לעיל מימןp־&' fsעיך ח״לפ ^ד ? גא&יכ1כר
מלא כירך נעול המשתין כפיו ושמהמ<נד צדפאמן מה ’©:ופר
קודש כליפה אלא עלאהי? יכוללכלך»
ב ואובלין א®שפו? והכניסן לתוך פת; כלא ברכיו ראשו*9
 b#הוא לבל שצאאס אס יעלפצו משלקו לנד אמד ומברך
#עי<* ס בתוך ביו דעדיק עובר להנאתו הוא שה׳רי לא אכל :
©-
עליו ' בעויו במוךפיו ביון0י

צרפת

ויובתו ;0 nplד  fשמזלזל במאעע פ5
&איקמעאיעקאותו זריקה הוי בחיי« .אב יאפיר רפמתתין
א® אימ כמאס פזרי־ק׳י ובפס 6איןזןרנ
בלהאוכלין :הנתאפין
■  hזריקה אכל מידי
אגוזי® ורימוניםומבושי! מד לזורקן נלנוקא מיין
מתעעכין עיזריקה.נפעאעין ואסור:
 3נהא דאמליק -ידאפנר לסמוך קערה

בעתהיינו כשמפ1ין

f

2. _.־ אתן
־נבלה&נמ 0קמה#

״;ה*5
ונאתרתת3ש*ל 0ל -נבי
׳1 fאין כשגיה© ..ממשיתצא"
»ךהגננ< מ 1א -עעמיע© לפיכך■
לא התמידו3ו ליטול היליםאצל א® אכל גבת© «שמ נחצע
לאכול אתרי/תבשיל של בשר וכן א® אכל נןבשיללש גט 3ה Pni
*'

' “ ־זלבה■ לימואידיו’ כתן■ שאיסור אתד־הוא

;ממשאל .',
^ יתכננו כיון שהיה כתוך יפ ( נא ' כ הוי הפעל אוכלין בידי®
 pStbmwידי®
®גי;בנעיצהכצ 7ה
ואפור והעדקדקין כוסגין שככל  msשמככיבק לתיך פיה©
:אותה פעורה מפני שהגב ותדרכו.
שהפתמשמש
אוכלי® מע®־
■
׳ י,־~'
להיותרכה ואיכה מתעכבת בי) השיטה ^
תמכו תנין
!דיייסא1א אדיבה גראה שהדייס'
בתיו ולכן נייך קינות והלאה ונפילתידי® והקמתהואשילעו©־
ע״פעאין אוכלי) ב
תמיכתו שלפתשאיןהפתמשמעלדיסא אבלמ״תמה■ שנשאר . .פתוקכק בי .פיו יפה וה^ה באפילתמאכל אתר 'קוק מקמתא .
דפערי מכט©הוא דן(5ו .דכק כסיכים .ואי p.3p «!5י וכן לא
כליך fe ?.h )f4לכסון כל אותו פרוסה דאל^ פמי .יאבלפו
בתמרי וייקי שגס ה® אין מחכמין נאמד הקינות ידית עת במי׳
אתדושככ׳כמאעלכל כקמהיכתיך פימאיכאהפסלאנכל> :
אן ביק וא 5דכ פוסל ידיו ואנכל מר  9Vסיכול לעפות איפכא
'. :9אל ישב אד . 0עלק(הפ .-מלאה  -תאכיש וגרוגלות . .יועכי
להקליפההדתהכפק ואמ׳כ'הקינות:ו6מ^כהפעיל®*■י  .יר®
^י׳תמפכין  %כן ו 5מאסיק ויש בה כתוי אוכלי)  ,אבל
® נח49ין ל־שרתכת נתיסאו ביק ולאוכלווא־*“ “־" “ “־־־*Ll
י י.-,ל• ;:י•״ ,־ :י*vשלתיכילק או על קופה מלאה קפגית מאי4
!תתפה *!■4׳4
י<
י׳ת תעכי!< איכס נמאסין ;
■

א !3אס אכל תבשיל של בשרתקל״יכיש,בשר■ממש לרלנה לאכול
ונביכה אתריל כבר נהגי איסורבלבר& אק לאוכלם בסעלדה
אמית אפי אתר בשר עין לאפי ע* נטילהלקכוח (הדמה מפני
&מעס הב« ך ממשיך בפהייתר מגביכה י ( שהכשר מלניאשלמן
השלי© כשרשנין®  c»5sיע׳ק 5ע!&ימ ן '5ע ®עי& J 51
הטעם
(«יהל י 0נלהגי® היתר לאכיל גבינה אמר שאכלי בניס■משיגני"
;בשלללן אללזא־לשאר עלפלת מפני שאין שימן העין מעשיך בפה
אבלמעיגצי® בפלמן בהתלחיה אסלר מעבי שהלא ממשיך בפיו
<א© ׳אין בפא בתבשיל אע״פ שנתבשל כקדירהשמבשצין בה
לא כה להתמיד תרלאמל אקריי גביכ״לשיעיר
36יןישר גביות
יא ®.הלא .פמי שיעיר שיש משעידת

w

גי:

ימ(

השה"

נקי עד פעידת הערבדהיינל שש שעיתשאז נתעכל הבשר
שאכל לאם יש פפר בין השיכים נרץ להסירל1יא שאין כריך
שהייה פ ' כ אלא מפע־ידה לסעידהסגי לאב* לאלתר אס ,סילק
נבירן מלתדאבלכ״לשלדאי ר׳ילג״כשורין קינלת יהדחתפיל
שי
א" ) לכל זה לדקהפיישקיס ^ מפירסמיס אבל
m
אימרי׳עיד שעל פיקבלהזלהר׳לסלד-לתי! אשר לא היהמפלרס®
בזמן הפיסקיס■ אלא שנתגלה מקרלב יש להתמיר לפיכן אכל,
שזס־ני ב י  -יש לכי להחמיר במיתל 5שלא לאבזל אפי בשר אמר.
גבינה ואפי בפרפין אלא ללסעללה לסעלדה שזל הזיהרבפרש'
משפעי׳אשכמןדכלמאןדאכיל האי־מ* כלא כתדא אלבשעתא
מתא? כסעלדתתד״ארגעק־ילמין אתמזיגדיא מקלס בקלפלי'
לנניאי 2ק.דגעילא-.לסיי עתא מסאבין מתקרבין בהדיהלגרי©
לאתערא דיביןבעל < דיכק דלא קדישקלאי אי ליד בר באינלן
.ממין אלזפן ליהיכשעתא מסיסר״אמרא דלא איהי קדיש עכ׳ל*
פניאכסנאק שאין מכירין זס את זה איכלק עלסילמן• אמד זה
י בפר וזה גביסלאין מלששקשמא יאכל זה עס זהלאס היי מכירקי
־ התזה חל׳סכי יוקיס #
וזה על זה אסיריןשמא
יעעל  ?.יחבלו אמדעס קבירל אלא נריכין®יע&ל שיס ■ היכר
סניה© פנק להפסיק בקנקן אל שיאכל כל אלזד על מפה פללאל
יעשיקל בלסם,0לס ביניהם ללא בפריסה שלא יאבלל ממני יעי
( !:ע״ל@< דןמ  /שעין  !rafjj !)'iפ) n
^ויבא( 1שע( ת•
במלקעערתזהכבעה ע״ש
יתשליסיתר,ליניס אילי יתבארל
,כדיני כפר בקלב סימן ע״מ י
■כ יבין ב 0ר־ 1לניסת'יבה.ליעולידיגתשש דקפהלדבר אתר
■־לממירא סכגתא מאיסירא::־ גלעי־ק בעזסימןקיל ) •
׳; ג .כל הדברים המהגי' כמיס אמרלכיס סיתבארי פע׳יה כיהגי
י •במים אמצעיים שבק גבינה לתבשילאל• בי-ןבשר לדגי© י
בין להקל גקלהממיר -מק ־מהיסח הדפתשפיסל סאמנעייסמכני שפליק רינה לאכלל5י7מ נריבין ® ימיר לקקחכיגלב ידיס
■® נליכין באמצעיי® ניגיבכמל המיס הלאשיכיס ג״ב מהאל

*}?ך

דין גרנת מיין בפעודהוכוח׳pwjci

הלכה ריזתת דיין מפני חשיגלתל אמרל  Imשקלבע51
א,
כרכה גפני ענמל בבל מקלס  ;< :ו4י'דככמק «ק(עלע 9זא
לפיכך יין
?ו5-ולא < 5ן3ריגיןל5וי<ייוי )
^ומ5ר3ץק3יל 11א«/
הבא3יניך הסעלדה אין כרכתהמיכיאשעש" עלהפתפיטרי»
אע׳ב שברכת המלניא עשר כל שאל אלכלק ( משקין הבאי©
שעיד5 3מלשיעגאר fip ppl
בתיך איתה הסעידה*  (.נל (.יך $
שמלן©פלי© אנל
קע׳ז&עיףא׳יל' (.עיין 4מ?מן&?גיף) 1
( »1ן «י משיש 53א
ברכתהיללניא מפני קשיבלתהלח©*
מדמייןאימ פוטר
’מסמעה6וע(דהדלשריההמא3ל^(א 3א )
לכריך לברך עלי( בפני עצמי אפי בתיךהמעידה כפה  /מפני
יiWWBß
*
ב5ה*מ® צריך לברך כמין הסעלדהעל היקכשלא קבע
•ענמל לשמוע יין לפני ה מ?(ן אבל א© קבע עכמל1שתלת
יין לפני העוין ( בירן עליו 3(0אין נלין לברך על היין ® בעזך
•המזין® הברכה שבירך על אגעל יין& לפני המזקפלטרל שהיין
שלפני המזין גס היא גנילן סעידה » אב לפתימ הכני ׳מעי®
להמשיכס לתאיתהאפילה יהלא קסיב ייתר מן היין שבא בתיך
הסעלד" שאיבל אב אלא לשרית המאכל לפיכך יין שבאלשתלת
{ ז <ל הי מן רע'אשעץ> ל'*«ימן
פישר את היין שבאלשר !״
ימו' 3שמיך ) יפן ייןשל מניה כנלן של קידיש פישר את היין
שפתיך המזין שהלא חשי׳ילתר יכן המבדיל עלכלס יין לע השולחן
ביער את היין שכתין המזין לכן יק פשלתק אתר גמר הסעילה
ה
•קידם סמברכק כדכתהמזזןהיין שלפני
המזקפיטריפהכלסעודה אמת היא שאין אפל מלשכקידיכי מן
הפת עד שמבלכין בלכת המזין ימן היטעסהזה אפי אסלא
גילך על היין לפני המזין שלא קבע עליל לבילך על יין שסיבא
בתיך המזלן פישר לדידן כל מה שיש הת בתיך אלתה הסעידס
זג© לאתריה עד שמבלכין ברכת המזין אע* פ שזה בא לשרית
לזה לשתית*  fליק ללשילע קיא גרי כלה ה■לל&קנזעלא ג ל?!jptp
מ  /חדא פעילה היא לאין
3ד’ןשי. 9קור הגדועעא הקש;c 5
אכי מי שכין ידיבי כר י  1 * 1 :שידן קעל י® יקנ״ל&מין ג׳ )
ג *א דהא דיין שלפני המזין פיעל כל ייןשישתה• בעלך המזין
היינו שקבע לאכול ישתה קידם אכילה יבירך עליל דשייך
לסעוד מ יכן יין של קידוש שפוגג׳מפוסדהקידלש&ייך■ לסעודת
שאין קידלש אלא במקו© סעידה במי שיתבאר -לקמן סימן רע' נ
©פיךא׳אבליקשלהכללהאקההבדלה שייןלסעודה לפיכך
אין יין שלהכדלהפומר היין שבתך הסעלדהאא׳כ כמלידיל
לסעלדה לאת״ג מבדיל דזה נראה שגס ההבדלה היא בתלן
הסעודה י ) יעלפימן מ «  <'tfvaמ) אבל א© מבדיל
קודס שפעל ידיל חק-קי שבהבדלה פיסל היק שבתוך הסעלד©
,ומספקא:לן הילכתא כמאן הילכך המבדיל קידס נעילה יכוין
בדעתישלא ^ לניאתהיין® יביאו ול תין הסעלד^ לאז כשיביא(
לי יין בתיך התעלליכלל !**זירללברך בליל אבל א© הבדיל פת©

למק,
לאכלל בלאכימבידי© כדאיתאלעילסיויןקסח •
•משאר ' משקים שאינה כפרי© לאמנעיי© מפס שהם שמני©
קלד"כעילה ללא כילן כך אס יביאל לליין בתיך הפעיל לא יברך
:
לנתש יאינם מנקק את השימן לאת המאכל כמל מיס
עליל מ  0פק דפע קברבלתדרככן זלהקלi
׳^ (.ע׳לשימןקעאםע« ףא׳ונ^ קעא.שכיף «׳ ) מש ^ באתרלס
. 7לאס בירן על היק שקבע עליי ירינה את כ לשתלת ® אר
כדלקמן סימן קפ״א  :יאפי במקיס שהן מיכה פגקבין גבינה
מ&קק אעי פ שלא כירן עדיין ברבתהמלניא אק נריך
!תבשיל שלבשר אל לתבשיל של גבינה לבשר ממש אי בין בשר
ללגיש אק כלהגק לברך עליהןמשל© שאיג® אלא כהכשר אכילה ,לברך «ל שאר משקין דצרכתהיק תגסר אלתה י ( (אע״גדבר©
להואילועתלךתשיכלת(
בלהג לא שייך מיד ל&ארמשקיןf
באו ניקיתחלב ימליח ת בשתיאיגס ממהרין משימאה כלתשיס
קלכע צל בלע בפני עכמה כל שאר מיני משקין מפלק הסאצל5
יעיד שאין להס מדה קבלעה שהרי בייס אס אכל גבינהיללאה
יאסאק!
( לע#ל סי מן דיג פעיף א* )
שאין ידיל מלוכלפיתבגבינה יד בזה לצא הגל-״כיהל ליטול ידיל  1ליונאק בברכתי־י
לשתלת אלא כי© אתד פל יין דיכא היא ש לחי שתה איתי תלך
לפיכך נס כפיטול אין נריךלברך מש״כ במיס ראשזני* שלפיל׳
הסעלדיו אלאיניחנל עד אחר הסזנודס לברך עליו ברכי!
'לאכלל בלא כטיל©* ( ( על שי קעיז mif fmמי * ׳עC
יומזקדעעלכה פלש במל שיתבאר בפיה י ל  jjל«ל׳קע״בש״׳ן
 < & .אס
■" r rr־-

©י  .ואם י • לו יין ברב? לשמת לי לו
כברכה איות לכל מה ואחד כפפי עצמו (אין אחד מוציא חביח והסעסהוא
•י 0הת בתוך אותה הסעודה
כת
?
תאמרכו
נבלבל
שיהא
©בתך  wודיו אין כיח .הבליעה פכוי (א • יברך אחד להוציא
כדעתל לשתיתמתר תמסהז
כשיבלן
עליו או אפי סתס אבל
מלס ,חיישיפן שמא יענו אמן בעוד המאכל כבית ?בליעה
 0%כשבירך צא היה דעת! לשתות אלא כוס זה צריך לכרך לע
.רקלי© קנה ל«  mויבאו לידי תבנה לפיכך אחזלשבכל עטין ,
לב טס? טס פימלןעליו וכן הדין במי שבא לסעודה ומ5שימין
כל אחד יברךלעצמו ( אפי אס חפה לעמת .בית בליעת?ולשמוח
< jהרת ,פושות זה חתר זה לסתותצריך לברך תל טס וטס
דבל למה שיא תרמכיל( ? שיכלו לאיצא דלאפלת רבכן  .:אא ©אין
אחל צ© לן הוא וכן כשתברכין תל הבוס בסעודה וחלה כגק
המעסמשו® שכבה אלא מי,® ©5אין בית הבליעה פנוי איןבל
ניטאק ואינו יודע להיכן יגיע הכוס כל א׳וא׳פריך לבר למקרי
המסובין אל המברך1א לכל( ע (אין « כמכין למה שיאמלהמבר* ,
כמלך ד 5מאישתוה! כילו קודס פיגיעכו  SV1 ( -חומן קע*ע
(נסילא יוגלו לומר אמן 5אק דעתסומע ומשמיע בפיק (לעי
העיף ל'ושימןק נ מעיןמ' ו 8ימןקח«  0עיףג' )
זה אס יאמר המברןלמשוטךסמ־ירטיתי כלומר עצו ביפי
*אין הייןשלפני המזון או שבתוך הממן • פוסל' אצא לכ מה
בליעתכם  mmלמה שאומר אפי ותצאו בברכיי ( ה© עושק
שישתה פד ברכתתמזון אבל על הכוס שמבלכין ענ״ו פרכת
כךוש( מעיןןא( « דס אמן הרשות ביל© (
.
יוצאקטלס בבלנתו
® irrן זכ׳ס מיו שישתה את כ צרייך לחזור ולברך שככר הפיח
®ל' זיז51ן נוהנין  • mבעב בכאן מודימהרמאי1ל שאין פרין
.לעת! והפסיק מ רפתהמזון* ,
(9t
( 'inp99 ff
ל $מר ברשות לב ותו3לא עולי)א שאמר ( כן כפל מק(® שמברמן
קי שבתוך הס0ודה אע ' פ שצריך
ברכה
בפני מנתהלעעי 3אין
על היין אין אומלי® ברשותכו׳׳ איכי מדע למהומי יכריחו'לוון׳
צריךלבר ך ברכאחחכ שלאחריו לביב" המזון שהיא דאורייתא
כך דלמה לא־כאמר אחל שאמר לה© סכרירכלתי יר״ל#3 ( 39
( שומןד״מיסעיף p»»p«‘1קפ׳ש סע«* ל" י) ברכה חשוב'
בליעתגס (שמע( למה • אומראכי (ה© עושק ^ ק מפכיןכמל

( ?ה«.ק בע!.פימי)
׳זיף ק ' וטי כמריה?ונאי© נמוך הפעול;»
עממת ^>־^י.דס?
?
.
״׳
!
בהמיך
חעיף
|
(
5
פיק
קעזסעיף
א ' ועוד ד5יי ן
פ מימ״ןן  ,יין
<
!
עען
ברכיו
המזון
עסרע
?
מבלכס
איזמכז)
.ואלי ?;*v .גישתה צפביהסעודה?,צא היה לו יין בתך הסעודי®
ברכת מיזד ,פוסרתו מקעסזה שג© יזוא .מחמת ? פעודה הוא
אע לפתוח היל -יח ^י?® ילי ^ץי את האלס לתאנת האכילה ♦"
( וע׳לטען רע/מעין י' (« ימן עע״יאנןעיףת )
i
אין לו יין בתיך סה טלה ופותה מיס או ©.אל משקין אין
ציין
לברן■עליהם דבלכת  .המזציא פ? מרתן ■ דצויך
?*»ע ולה הס דאיאיפשר לאכילה כלא שתייה לשחת המאכל
והשיבי כדבו* ס הבאים בתיך•הסעודה מחמת הסעודה ©אף>•

על הברכה (יאמר פרשות רמתי בא ,4,כו ' כמישעושין בברכת,
המזיןשאומלי® נ׳כט/חלהשמעוני למעי (אברך וכשה©גוש*
אזבס .לשמוע הוא מתחיל (אומר ברשת רמתו נכין מ ' ו 5ן,
בכלמקו® •נוטל ין יפית מגלוליס (לכי® כמן בברכתהמוציא
אומרכרשוערכועי בא* אמ  ,ין קלעה (מהשאמר( מרשק .על
הבע (סכרין על היין ג  /ה/מרבקפל הפת כלומר לכלכת

המוציא שהכל נו/אספולאכילה? מלןרועי /לאכול(עיני (אזגי
מלס אל המברךהמוציא ( אין פריך לומר סמעו לי ( אבלן לגן
מתחילמיד (אזמר ברמת למתי נאי ' mאבל על היק בר׳; נ
פעמי© פריך לכרך® ברי כמן■ ביין שבתוך הסעודה כמו
שאמרמוכן בייןשל ססשל ברבת המזון כיוןשכבל מי® כ{
ייןלאהיתצטך־ברכהמהאי סעמא  1א שמחמת! קפיבל ות קבע?
ברכת הממן (שתק( לומר פסוק יראו,את ה ? מ בלחש mm
«ומברן
שמא
ישבח
לל כרנה בעצי עצתו במו שכתבנו אבל מיס ושאר «שקין לא
שבבי נמל הכל לכך מתחיל ( אומר סכרול"
ע
;
ל
/י  £יכ,י ומפלק הן גבי הלח© וברקת (אתיי׳הוא צמא קודהפעול1,
כרכה זווהיא ברכת היין וגס אין כריך לומר ברשותשכגר
?נמצא ' סתהשלח .מחמת ססעודה אלאלצמא! מ « *,כיוןשלא
כמלרש( ת כשהתחיל לכרך ברבעהמזקיאלא שיאמרשבמלי
רצה ל^ תיתקודס הסעוד׳מעני שהיה ירא שמא יזיק? צוהמי©  -ושמע( ממני *( ל ברכה ז! אבל ביין שבתון הסעודה 'שיאמל
יובלי רבותי כדי פיפנו בית בליעת® והוא עדיין לא Imרשות
״א 1המטך! נמצאששתיית המי©  ,מחמת לפת׳הוא  . .ופת
למהאל
ימול
אח
'
כ
רשות
(
יאמ׳ברשו׳רבותי־כד
5
לפי
w
יהיה׳
עיפלתו אא דאך מיס ושאר משקין נריכין ברבהלעציה' בתוך
עירזשו
ייסעידהד, 3.ל הואיל^ השתייה והאכילה איאיעשר להיותן יחד
מרשיןפלאפתואיןפריךלומר' .שברישכברטל®
הוו ל*מ סיי־ענייניס זכל אחת צריך ברבה לבצמוואושרי®,שזס
©ובריס .וממיס אזצסלסמועכמן • טלם רוצי • לאכול תיפי
«י־׳ -׳כם ^ נ  /נ יב יין וס'ל דיין ובל המשחק שוק בזה
♦ ואזני כול© עלי? ואן> כברק על היקכלומר מלשין ונ@©ברין
/רך ע> :ס«,׳®©.־;® עילע מ(5סדה'/ל למיס לא זייוי זלפ ןלא חםי?3
(כמו שכתבתיוכן בכל מקום ®יברך לת כוס ייןלהוציאאסל)
«באי®־<^,׳  pי?שע?ל?( אין ברכע
עוערק ועיין נשמו ךמעיף א'
במןבקידוש א? בהבדלה שאז ג׳עאין פרין לומר ספרישיבר
&jppijיעןקצ !העיף ג ) (יש מסמירין עוד נבי מיס ואומרי'
כתפו מעי״כיה© וחזניהם צשמוע (צמה לאיקולרשות (ייאמר
*מיה צריפין נרכהלעכיה® בפל ט® ופוס שישתו משוס שאין
ברשות רמתי באיי אמ* ה  9*93על כן אני אומר שאין חילוק
אדם י?הת מיס אלא לנמאחאיכו קובע עליה® לפיכך טי פל
בין פת ליין אלא שבכל מקו® שהוא התחלת דבר כמן ברבע
ט© שישתלגמאויככמלך וצריך לברך עליו וה״הכל משקיןשאין
המוציאוקידוש(^ בדל שכולם כבר תליין• עיטה׳ואזטח'לשמוע
דרך  kאד© לשתותן אלא לצמא! ולפיכך אמח הרוצה להסתלק
ממנו הבלבשאין פריך לומר סכרי הואצוהל ר 6ותואומר בר'#ו
סן קקעק ישב עצמו קולס נעילת ידים במקום חתולתו ויקבע
לכותי ' בחי ט ובמקו© שהוא באמצע ? עניי/כנק -יק הבא
עקוסלשתייתו ש© ויברך לע המיס או המשקין על דע לשת 5תן
בתך הסעודה שאין בית בליעתם פמי צריך' -׳שיאשר כתחלס
בתין ס׳יודתו ! אח׳ב יטול דברך המוציא ואז יכול לשתות אחר
©ברי רמתי כדי שיבכו בית בליעת,ואח /יתחיל? יאיר כר%
בן בלא ברכה לכל הדעות דתו לא הוי כמלך כיון שהיה דעתו
רמתי באי ט ' שפרין נימול רשותמה® ד6ל* ב.למה יקפוץ הוא
לשתות עוד כשבירך באשזנה אבל המנלנ הוא כסכיאראשוכ'
בראש לברך ראשונה ובברכה®לע טי יל ברכת המזוןאל
■סעל היק מברנין תךהשעודי!משו® משיטתו ועל מיס ושאר
יאמר אלא סברי רמתיבא* ס שכלי פריך לומר כדי
שיעורר®
ישקין אין מברפין שפומכק על ברכת המ וציא שפוטלתן
שיחזרו וישמעו ממנו הברכה על לכוס הואיל נבכר שתק!לומר'
דעפלקהס לגבי פת וטל© צורך סעודה ה  0לשחת המאכל
%
בלחש פסיק ילאו את יי :ומ' אבל רשות אין צריך ליעולשכבר
וי ואס המסובין ? סרכי© ומביאין להסיק בתיך השמידה
כמל רשות כשהתחיל לברך ברבתהמזון : ¥3 .
?בכל אסיקכא «עכדצין עליו צריך לברן עליו ,לכ אחד
( ו ^ל@}מןקש! קע’
&>*ד )

דס
געח
T

דנינדבתו « «וד «**3וכן ן'®מי »
** '

א ! כשדרך על היין שהובא לו בתיך הסעודה בע 7הנ וא < כ
הביא 5ל 5עוד יין מחבית אקר אין נריך לכרך בע׳הג על
3ז: .י& בבד כעמי בברבתיין הראשון לכל הסעוד׳אע״ע־שאין
ול עד־בלו© .מן היין הראשון י מ* מ ביון שיין קובע ברע׳׳לעבמז
גדלמקיים< עב**( אינו יבול לכרך אותה ברבה קבעו לברך על
ז" השני ברכה■• אתית והיא זו בתי אמ׳ה הסוב ויומסיב כלומר
{)?• ניב צי כראשונה וענד השעית לי מדעני סובתי ומשיב לי
גייייזס האקר? ן שימנו לידי ברול :מס דו ולאו דווקא הביאו לו
.עתה מקלס אלא ה׳ה אם יויו לו תחלה שני מיני יי? 3ת מכרך על
נסת׳ הטוב והמסיב ובגין שלא היו לעניו יקד תל השולחן בשעה
פנייך■ כע? הג• על-הרא&ון■ •אכל אם היו לפניו© גיהם־ימד על
הסילק? בשעה שבירך בע״הג יבא יד שניהם ואין בדך לברך
ת:ל עשיפתה ה53י שבלי בבר טרן נס עלי! בע הי;
והמט־בעלכלשיכוייין מן הסתם אפילו
 . 3מברבץהטיב
איבו מדע שהשני מובמ/הראשנן ואיןקיל* ק אספניה®
וןדד 3או פניהם ישני©■ או א ' קדשואי ' ישן ואבילו שתיו מה©
תך ל ',מם פאין עיקר הברכה אלא על־רבוייא אכל אם יודע
?8ש 3י גרוע מהראשון אין מברן עלתהסיב והמשיב דהא לרע
גרוע הוא ואיך יאמר הטוב והמע־־ב בל & בשדהם אדומים או
 6טמם לבני׳אבל אם היה1? -א 0ין אדום והביאו לו יין לבן אעעי
 98וא מדע שהוא יותיגלוע מן© אלוה מברך עליו הסוב וסמסי'
מעני שבלבן בדא למן יותר מן האדום;
ג ( אס הביאו לעניו יין רע ויין סוב ממין א׳כא ' יברך בע ^ ג
תתלה כדי לברך אמדו 8 rmm mmל הטוב כלי להרבות
גביכו׳קנ© יע לכול® יש ול לאד® לערך על העיק ' ומל המניב
החלה ולמבע בברשי! \ (  h <0 Ymא 1שי ליב העי א ' )
ר לא הקנו חכמי© לברך המוב והמשיב אח׳ב יש אקר גומי
להבי משמע ליפכא דהמוב ומסיע פהוא עועל מעא סוביל
מעיב גס לאקריס ולעיבן  Vה א© אשתו ובניו  mpשמברך
תשוב והמסים שזה ג 7כ כקרא<  xmלאחרי ' אבל א© הוא יקידי
■ ( ועל mינ״) 4
אינו מברך הסוב יהמ» יג ' :
ה ואס לבים מם־ :בי@ בשלק אס הם .מסובים למי/ית לכד
בלא אכילה א ' הברך לכולן שזהו עיקר לשון דהסוב לי ומ%
לאסרים אבל אס הם מסובין בסעודה הוי ,לתא עמו שכתבתי
למיל נסי ' שקוד© זה ולעי הסבל ' שכתבנושבל א ' מערן למנהו
1חק א ' מווי־א כול© מבני שאין בית הבלימה בנוי וכעי הש מת* .
®" מבתי למעלה אין להקשיתא© יביןלב א ' לעעמו הוי בל אקד
גתו יחיד וביחיד הא אמד שאין לו לברך השב והמעי ' דממיב
לרתמה׳ מחו משמע והא ליבא דאיןז,וק© 5יא סביון שאחד©
לדידי© וממיב לאקייגי*
\ יין הבא מבי חכמת והוא הכל ממין א ' ומכר®  €frובנרוהו
יחד אם בתך מ׳יו® לבנירת© שמומו בסבי בלים משיטי
ג& כי מינים מעני שכל אחד תובס בחבית®לו ואין בעמו של זיו
ג 0עמז של זה ומברכ* ן פליק©  310pוהמ «יב וא© לאחר א ' יו©'
למילת© חלקיהו המכבדת !©9יתד ועעם א ' להם ומין אחד
הוא ואיןמברביז -עליקס העור ! המשב ן
* ^■ 7מכלכ«ן8נלו»5ו< ״ך;עו 3וט« « ין ותל «׳•;3י  ^ .«5ין מינרכין
? ,׳  •#המע®?ושי ®.דגני פת^? wmik ? ,nitfrינשי למיכל תר5מי©
 5כי נר״ך ««4יקר«י מ6^« 1דבול -פו 9גרך &3ל.גי? 6ץ דרך
4
נפיעוליו א*מתמ#כ« « יפיתולה<ו«י 8מ«7י !7מל«< גגל5מ ר^5ו95
*י? ü%p.יב  Vw 7mק ׳ק j»pe («.ופ?י $ל«3ä>-f .(03
מ׳נך ענר3
^י״ץ & 0י< מ* יון המו 3וטמפיה ^ ׳,גל ע //מ!« ? (איוו תמ?« ו71i1
I
^ לאעל! ויקו#-ל@; םן^4
^

/

!ז־ג*די6ו;לניץ
ת־איניעפי«1
׳ "MpUwMfsmvוש-
•4י
־!(' ^ 3כ׳בפ? ^קכ<י» י*ל?זח
!!  9ל? ^ :0ק
מ ^ ו 9ע?ב (?ו^מיב א נ<נ6
גומל ה? וונ שלא ששממו ןה>*שי 5שפתנו לקחרה ( 00נכח לבלתיהע
ם5נ? שפי® מדמ 0ן 59ןי<$כרמיסש * טמגיפם לעינך עקנו לומרטמ<3
והמשיבלמ ?'׳ין סטוא כאן 07ו < צ >teקב׳ס סעיף א״ ונתוק«< p

ןג9נק> א ' )

אחד
ןןיף.
 ypעה«י«1ו«דחני 0רתוס&
א כירך על הפין בסר J76הערער׳והס עימד לחס 0פרח9
דק דק ודבקי׳ם ע 0קוק או  637ואנגליה אותםקוד©
הסעוד׳למשוךהמיוכל א( אמר הסעוד׳קוד '  9' 3למתק המאכל
וכרבת© כפאוכליאגתם כפני עגמן הוא במ*מ ועב& יו מכירך
ברבת המ? דיא על העת ועדיין לא בירך ב?ה גס העיעלת
מפיקי הסעוד׳הס©?וליין לא מב6י 3ו ידיכי ימן העת והס מפלי'
לגבי העת■ ( איבה כלמגין כרכה אכל כירן על קערערת לא
 .כפר אתהעת דעת משלב הוא ואינו מפל לנכי& וס*7א י
וערערת למעשה קדירה כמן דיכא ובמנאדברכתס ןלה
לפיכן אה כירך לע א׳ מהם עיבר& 1האהל;

 grpחני חג* 1ה הגאי * בתוך־׳הסןירהm
<
■ אתריוז וגו חפ ^ ו©,
א ככר אממן הואיל והעתדבר תשוב הוא והוא עיקל מזו3ן
של אד©?1נל&אל ממנייןמעלין הן לגביה לעינך נרג? ן
שהוא החודא עוטרת כל שאל מיני המאכלין הצדכיםלסיעוד©
לעינן דבריס הנאים בתוך הוותודה אה הה דברים הבאי®,
מקמת ההעידהכלימרדכריס 0דרךלקמע «ליק  9המודה
דהיינו לצעת כיום אתהעת כמן בשר נדגים ובנים וירקות
וגבינה ידייכא זמיני מליחים לא הבעי׳אס מצפתבהן אתהעת
האין נדך לברך עליהן לס נלין הם עם הנע אלא אפ׳י אם איבל
אנתס כלא עי! אין סעוניןברבהלא לעניה® לברכת המוניא
עוטלתןÖ1לאתריה© ממת ה«וון©ו «רתן שה® עיקר
מעולה נעליהם היה עיקר לעתו כנקבע המעולה וא© הגו
דבריי® הבאים בת׳ך המעידה שלא מחמת הסעודה ל-ל שא ין
דרך לקבוע עליהם העעודה דהיינו ללעתבהן אתהעת כגון
מאנים וענבים ובימיני עירקאס הוא אזנלם עכשיו ע@ הער ! י
אע׳ע שלא קבע עליה® עיקר® ומדתו הואיל ואובל אוי!®
עכשיו עם הנע הלי גם ה® מעלים לגבי הכי! ( אין נריך לברן
עליהם לא לבניהם ולא לאקריהסדכדבתהמוגיא ובלכ׳המזון
עזמרתן ניגן שמלכי ! בה! הנע הד גם ה® מעיקר הנעילה
וברבע העת שהיא המגניא וברבע המזין קאי עלייהו אבל אם
אובל אותם התן המעולה ובלא עת מעונין ברכה לבניה®
ואין ברבת המוניא עוסרתן ביק ללאו מעיקר המשלה ה®
את® « .עלין לגבי העתאבל לאתריהם אינם מעדן ברכה
דכי?} שזרק לבא בתך המעולה אע״ב ואוכלם לבד© ואינן
מלכת בהן את הבת נרבתהמזק שהיא כעלתעלמיני  primי
עותרת גס אות® ואע׳ג לעילותאל זייני פהדי לכך איןמברה*
עליהם במ*מ מ 'מ בתוך המעולה הם מעוללי© תאות«ומאפל
ובאילו זייני דמי נא© בתקלתאדלת??והס אוכל אותם כס עת
וגס לעתו שבסוף אכילתו הוא רונה ללפת בהן אתהעתאע״ת
3באמ נע אובל אותם בלא  .פתאיגם ספוגים ברעה אעילן י
לבדהס צק 7בתיזלתאבילתם אכל אגתם עם עת! גס במופע
רונה ללכת בהן את העת העת עיקר וברכת הבת פוסלתן
ואם בתחלתאכילתו מה® אובליאותס בלא עתאע* פ © דעתו
לאוכל'  ommעספי ! או שהתחיל לאכול אותם עם עתואחר

■מ■

כפיפ״כדן לברך לפניה בד א שלא קצפ עיקר ליפתן סעודתי
עליהם אבל קבע כיקר ליפתן עליהן דל יאק דעתי .לאכול בזו
הסעודה ע© הפת רק בירות הוו ליה :הפיל? ת עכשיו לדידיה
כדברי© הבאים כתין הסעודה מתמתהסעידה כיון שעיקר
סעודתי קבע עליהן ולא אמר* כעלה דעתו אנל לכ אד© שדרך
בסי האד©צפעמו׳לעשי'יכן לפיכך אב* א© מתחלה אוכלמה©
ע« © אימ מברן לא לפניה© ( לא לאחריה© כייןשה© עקר
הסעוד יכרכתהפת המזי! פיסרתן' ♦.
■(* אאפי׳כשקזבע עיקר
סעודת( עליה© ומתחיל לאכול מה© כלא פת אף ע 7פ שלפתי
לאכול א? סת בסיף עס פת צריך לברך לפניהס ולכן סוב היא
 3יאכל כתחלהפירותע© הפת( אז אפי א® אח* כ יאכל חעע
פילותבלא פתלא יצירך לבין עליהסכלללכ׳ע ןאע* פ שאיני
יוחד לבסוף לאכ?ל עמהס פתכיק שעיקר קביעת? היהעליה©
ואפ׳פשפתחלה כשבירך לפ הפת לא היי עירית לפניי כיון
ל ללכת כ©

העתה©

באים נהיה

לעת? עליי© בשעת

ברכה

’הרי הס ככל מיניהמאכל שאצוכוסגין אע ' פ :סאינס לע השולחןי
בשעה שמבלכין ברכת המוציא שאתם מעונין ברכהכלל כיון
.דדעתיעלייהיברכתהפתיהמזוןפומרתן  :י
כ  .וכל קדבריס©הוכרכי כין דבלי® הנאים כתוך הסעודה
מחמת הסעודה• בין דברים הבאי© כתוך הסעודהשלא
ייחמתקסעודה א© כבל גמרו מלאכול  mmידיה© מן הפת
ואח* כ ק? ד ס שברכו ברכתהמזק היימביא ין לפניה© אחד מן
הדכרים״הללו הנזכרי • למעלה סעוכיןה© ברכה בפני ענחן
כין לפניהם כין לאחריהם ואין ברבתהמיניא ולא ברב' המזון
פו « ראיתם דהמוניאוברבתהמזוןאין פומרין&א מהשאיכלין
כעיקר הסעודה וזה צדן האחרון לא היה? 3הג אצאבימי חכמי
התלמודשה© היו מנהגם כן שבסוף הסע־לה ט? מישכיןידי%
«ן  0פתי«  0ידסאיתי «ן«£שילחן<ג© השולחן עמווהמקובע*
פגמן■ אח׳צ לאכול הדבלי© הספדם בלא פתועי ה^ ית
קשולחן היה להם היכר© ובא שכבר נגמרה השתולה ומשכו
ידה® מןססתלפיכןיהייסעוכי ^ בדכהבעכי עצמן לפניה©
ולאחריהם׳ יאעיפפפדייןלא ברכו פרכת המזון ולאהיה זה
?כהיסח הדעת בין עיקרהאכילה וברכ׳סמזו׳
דבלי
כיון •יי ״
שהיו ־  -י־
ff
יישכיןישומין
נם האכילה אבל ערש1׳? בינינו אין הלין הזה נוהג שאין אסי
מפירין השולחן מלפנינו ואין אצו רגילין למפוך ידינו מן, .הפת
ולהסירו מעל השולחן דע ברכתהמזון מיהו ג© כינינו דווקא
כ© ת© ספודותאיני נוהג אכל פספידיתגדילות  #מילין•
שלאחר גמר האכיל" מושכין ידיהם מן הפת ותסירין אזי » מעל
השולחן ומנקין המפזתועורכין השולחן כפיחתיכימיכי מגד©
■וקובעיןענחן  '/לשתיתאדגספדק■הזה נוהג כינינו ( צריכין
לברן על כל מה שחביאין מן הדבלי© הנזכרים בין לפניה©'
כין לאחריהס׳יאק לסמיך כהןאל על בלכת המוציא ולא על
בלכתהמזון מפניישאיןהעיל© נזהריןכזיונ׳ל שמפני זה
נתפש® המנהג שב& עידוגדוליתאחרשערכו השולחן בעירות
ובמיכי מגד ' מהנין לחזור ולהניח לע השולחן ק 5ת מן הפרוסי'
הנשארי׳בתון הספיד ' כדי© יהא נראה שעדיין לא משב?ידיה©
מן הפת ולא יהיו כראין במועלין בברכו" יאע  /האיבהי לא חזו
מזצייהו חזי ומנהג אבותיה© כידי־הסשהנהיגו * כך חזון לפיב'
ילאה לי כל איש הירא והמדקדק יזהר בזה כסעודית גדולות
לבדן לע הפירו׳ יכ ודאי משכו ידיהם מן הפתואין דעתלאכול
■’ פן ל mיוכרו©ו ת שהניחו כלום כל מכל מה© כתבינו כסי «׳«
יין שרוף אמר 5רכת המוציא קוד'®b
מ
ואח -,ברכת
המוציא כ 3מרו
יי
צריך לבין ״״״■ -
 ..
ככלל משקין שאין שימין איתי' לירי ת המאכל ואף יא®שותה(
כדי לפורר תאית המאכלאל עדיף מפימ& כברכתכא׳שצדך

לכרך לעכיהסןכ״שהפמדךאיתהיבאמסע-הנממלה -אז אקל
הסע 5דה קיד© בלבתהמזון© צריבין לברך לעניי שאינו בא
לשרית&א לחמס האננווחכא שיוכל לעכל לאין זה כקרא'ppp
הסעודה כי מלתא אמריתא פלא כ׳ל■ :
ליסי
הלח  pהדכליש שדרכן לבא בתך השעיד ללפתבי אתהפתיא;
®נרי־ צברןיעלמ לענת כדין; כעלךדהאלא היהדעי » עצתבשע'
כלכ׳המוני׳ואין מהנין כן מעני שביביכיהוא דבר ממיןזשוצת
אתל דורן צחבילו ואמרי
■ לודאי היה דעת? כשעת .כרכהעלכל-
ימסשיביא( לי
כתיךהסעודן
שהוא
שייך נסעודא:
ד כשה©
פתעומר
כלמיני מאכל כמישאמר מכן הוא פוס׳
■כל מיני « שקיןיישטתין בתיך הסעידעדכולס מעקר
הסעודה הסכאין© א׳א לאטלס כלא שתייה לרכך המאכל ;
 ( » jgעל ppקע״׳דמפ.יףא' )
ה  ppמן היין שאע׳ב בגב הוא בא לרכך המאכל ולא עול
אלא את*שהוא ג' כ סועד מ׳תקובע כרכה לעפמימשני
חשיבותו כמו שאמרכוילעעלה שימן קע׳ל סעיף א ' :

איזה דכי
׳ז ם «יו

ובהפסק

א פשאד© קובע עצמו לאכול כמקום אחד ובירך שש ברכת
המוניא שברא הזא דמן הסת* ¥יה דעת? על כל מהשיאכל
כאית שעוד׳יאכל בחותוקכיע ובאותו חקו׳שקבע ש@ סעידת!
אבל אס«.שנה «קימו ( הנן מן .המקום הזה לאכול במקו© אקר
הרי פשק סעודת?? עדיף מקיש «
הדעתV
■
ינדיך לכרך למפרע על מה שאכל כלבת המזון ולחזור ילברך
על מה שיאכל 00כמקום האתר שהרי מתחלה-לא פיה דעתי
לאמל אלא במקום שקבע®  0מתקלה לפיכן לכתחלה יזהר כל
אדס שלא יעקור לחרתוק ממק?© קביעת? עד שיברן עלהמזון
שאכל דשמא ישבתמליוזיר? לברךזחס״כדיעכך מברשהי*}אוכל
ב«דר זה ופסק סעודתו ( הלך לחדר אחרלאכול ® 0נריך לברך
שס ברכה אקרינה למפרע מל מה שאכל כבל ומחר ומברך
בל/חלין על מה שיאכל כאןו כן א® היה א וכל וקראו מטרילדבר
עמו וינא לו מק מפתתכיתו׳אי שהלן ללה או לסת המדד®
הד במו פסק.שפולי »
■ הואיל־יי־כא לח? ] ואי < כ צשחיזרלמקומו,
נדן לברן למפרע על מה שאכל כברוחח׳ומברך בתחל׳על■ m
©יאכל עוד דגמי' סעודתי אבל אס־דבר ע ס קבירי .בתין הסת
א?ש שיכה מקומו כקדר אמד « פ3ה | לפנה איני
■ כקרא אפילי
היסח הדעת ו אין נריך לברך יכן אס מתחלה כשקבע מקו®
כמק? ס הראשון היה דעתי לאכול ג 7כ במקום האתר אבי הוא.
בבית האחר אין נלין לברן:
פ ככי חבורה שהיו משכי© לאכע וינאי לקראת סתןאו
לקרא ת כלה א( לכ׳ה או ׳לסיתהמדרש א© הכימי ש®
תקנתן במקום קביעתן מוזמן למקומן? גומרק סטדתן3אין
נרין לברך שטי׳שלא כתבעל קביעותןכמןשפשאלי■ סס מקצתן
ואפי לא כשאר®© אלא אחד אי שניי® דנאי לבי© ? אסלא
הניח? ש© אד© כשה© יונאיס נריכין כרכה למכרע (כשהם
«? זמן כריכי? ברכה לכתחלה (א© ל? ברכז למפרע כשיצאו
נדב* לחזור למקומן ולברך למפרע* וה׳ה אס ?מ קובע*עצמן
לשתייה או לאכילת פילית דהיי קכ-יקית והיי לינאיקכי ככלמ?
פכתבכו שכל המשכה מקומי הלי פסק אכילת? לפיכך« .כרך
גמעריע על מהשאכל? ממר ומברך שכייה על מה שהוא נדך
לאסל ידוקא מחדר לחדר אפל׳מפנה לענה כהדר אהד אין זה
’כמזרקה• .ל תארנהישיג
שינויחקו©? אין נדן
מקומו אל כיל במערנהי/ה הד שינד תתל ממענה לענהכת;

® 9תאנ<

^ ■.
 1סהת^ציו « < פיקבץ ^ תי?«  k &zßmpי^ דיךלביד! frn
דפינד מקי© לא9:יד־ בעפיק פעי׳״תי דלא עדן> מהייפא/יודינת
'! בהיסק הלעתק*ל שאין ציין לירך ' , .למפרע על ייה שאכל רק.
ברכהראשועה על מה שיזכה לאכול (א ^ ס .מבדך כאתמכה על
הב; כיח " ( כןהדי־ן בתיביד מקןסג ^ יכן אמי י ־אס6י 5ה מה(«(
ל« יןה אחי .אין צייץ לברך אלא ביצה רמ:ש 5יה על מה פד< צק
לחב5ל׳< גא למפרע על מה שכבר אשליד (( קת שלא
חקצ; 5
תביל-יש גמקיה שאכלעםדמקא  .כג( [  5אילמלבריסעאינס
צריציל ביפה במהימ; פמ< שיתבאר  .בסימי ךבע יה& דז ה;איל
(לבל פאכלאי?( ציין בלכה• ' אמרגנה במקזמז (? ה לא ?.שאח
■ 8:פ; מקגתחביריס הזי עמידתי ( מרתעידתי• יהיפקלעת! מזה
יסאבליאת׳כ־הר פעיכאתריתי לבך צריךלברך־עליה• בתתלת׳
ואת ' כ ' כשיצמיר  .הסעזדיוקפגייה מברך ברכה אחרופהכיל
וילק ימד אכל אס ^ ציתמקצתהכריס׳בעק& שאפל 5frאפינו
לאהניח? כדגי שאבל הנא ' מןהדבריס'שגר׳יכ' יןברצה במקומן
א? יא ןיעמילת( נראה כנמר סע? לה ! היסח הדעת דאמריבן
'
• מיתשעדייןצליך ברכהבמקומג ! מהשעזמד לעע5
קנא
לאסל
במקר
אמל
א
(
לחזגריזלאכול
כאן
פ? ד ? רצונן•זדפתנ
הנא לכרך  .פל ^כל־יקד לפיכן אין צריך ' לברך כלל עד גמר'
ס  $דתזי ו' נמק? ס ^ יגמ 5ר אימה יצרך כרכה תקרינה על הפל ׳
געי^ מיישאבלסעודת? ? פסק (הלך לכיתאקר או שקראי מביר( י
לדבריו! ׳מצאלאנאפילנ
מק־מפתתביתגאו
לחתסאקר'
•  *#בלס׳ענדת? סן במקדרתשק׳אז במקאאמד די :צר ך
לצרךכילל׳דהא-תת־לי ^ עצרין כד״ ה במקומו מיה?  <5זק  "pn׳•
§0י 3הימקזמל'/צא הסות " עתרמן׳האבילק חבל אס הסית  :עתן
 yy # 'p 'xP'K'Upמקוס ודפתהדעת אז כ& חי־וך לכשדת?
 ^ ,צ/־קוסראשקהן צמקאאקר מאויבךלו־־ר]ף' טדפהיאסונצ
עלגדבתמצב נאכיל ( פן־גזמין בארצית אילו ; מתנפתחלקלא
יפקידתמק זמ? בלא ברבה על• מה שאכל :לחיי■שירן סתאשי יצק
 ürmf -ולאפולולכרךון־מרקי־על מי? צתב■; !'■ ;־.

ינוחנרנ ^ י ^ וך

י■•־■

; . - ür

’ מכ5לס .ואפי (5הס שמוכיסיה-לז "  yftwnכמיתאדק -לקרד*
<
מ ' « מכד בתירההתהיהשלא• התפלל< עמי התתללא%
־  , 7frאא אין שזית לגמור< 3ממד
^ np^ &yntyzmikw
להפש״ק !להתפלל ואי איפשר ןל לאכולעי שיתפלל כספל זין
ל 6הד הצפק דכי ל להתפלל 1אע ' נ ד$ל5יי חיכל בה 7יי הללי לא
' ־יאופשר? אמליכןגפי -בראת• ה«ז« ןע 0עסזה דהגאיל ומפתייא
(כריכי פקדי .הדדי לא ' איפ& ר לקד יזפסק שא$י ברכתהמזון
שהוא סיטקזהיפח יודע׳  /על מה שאכל?& קת ילכך ממייעא ל,ן
האי מעמאיהנאילגמשתיי׳זבמב* כהרי הדלי לא איע #ר למן*
הפסק  -מה& אין כץ כתפלה'{
( זע 'ל 3
)

■ ~ tהישן בתיך מעז למי שי נח ארעי הוא ( ; 6הד ?ה שק ילא
היסח הדעת יכן *  0פפסיק בשאר דברי רצית לנון
שהזגדך לנקבת וכיוג סה־־לא פד הפםק *.אי ןצךך ליזדד ( לברך
לא לייפרמ על מת!? אכל בא לכיזה ^מל אה ריייצה לייכיל .

( < ע׳/ל פי«ן יןע?
 5זהייין מ2fי 3־ך

ושימן יןי’ל
0 19ע^« ף) fr

ונלצא דמילתא כל דבר 70דן ז 4אדכ לעשית לפממיס כאמצסן
מסק/דוןאחראי בעלמא תיקמ יצאה« -הי 3מאדמתן

$#f

»י ! הדנ ^ ן3

^רהיסח ^ חדד ^י | ןנוז

"  .סן * ד ■ :< 0

א .י ,.׳ w , .איעולתי ונבול יליו מיסאחמט־ם הרי זההיקת
 .הדעת
ואסיללרלשתתולאכול  wעד שיביך
(א®• מצה ליק5ר לאמל ה! ב לשת׳ת > א מרש! מ כיד יאכל כריך■
 '«# ?6ד׳ןי 3רך" מתלה על מה שיוצה לאכול ולשתות :ע< ד? קי|
יהא 1כה סכמ | 'תתלה פסרתמה שריצה
לאממלשתותעוד
אבל ברכיילמפרעעג מהי& אנל־חונו צריך עדשיגחולמעגדת(
הצבייה לצמדי ( יבר ך כצל יוכל יתד י ( יאז־כסליריולמיס אתרע?
(׳? ?' &&{<!&< p3d׳׳פל ^ קנרפ/יומיזן על־מה•, £5:ככדאפל <ל1
הד מתר מהיסח הדעת יא ה; ל גי לאכולולטתותשוסדבל אקר
^6ציז ^ D!pl־;לק5נל 6-פ*ו5לשי ׳'.יעקוי־י ^קמע גלאסדכה־על•' ^"
«^ | 14אע^ -^ 7הי 6:לעי מר לפעירישגןו « למורו (ל^כול?.
אן *״<
 6נטל ידיו אפיל( סא ריבה לבדן בלכהרקמכה על מה י ii
'?בילק «! לגיןצרגיג? זמוק 1$מהשאניל כני ‘#עשיזפ־ישיקתיב^■ פריצה לאכול (frלשתיתאסגד דע שיברך ברכה הממן( ט,-תאן
גק&9גילש iw -zpywi
^:מייג? -8י tw* 6עע«ק3-י} ' מע«'ש
היא מסיה•
הד 'ל ..ד; -%למיס אחדוציס ' ,ענה כאילרהתקיל -לברןז,
לנרמ&מד(ג? ק -:׳/ ,
ישיץהב׳כפיסידיעב
מעמת
«
«
*
דע
גנבת המזח כיח שימתין וטיהר י 7מ לברכה (  #ורלהפסמן
a/ft־ ftיעלס ^י
בלכע
ה
?
•
»
♦
W
.מיז
^
כל
כמו
סייכצאדלק;ן.ן קיק
ביניהס בי זה הגא עי? אה שאממ תזל תכףלבכילהגרכהר׳יל'
קע 1frע ג
,יעיין א' ק»« ן i־ ' תעיףג* )
מכףלבטיל -ת ימ© אתדו׳סי® ביכ -ת .המזי) 'בליתה  $ק ביצידם
 mצמרן מציה פיבי< ת .כגקצללתלבי>ה ילהתפלי .מיתי אפי^
י &j s
0Vfr
*־י*ןקש< ושיק קעת 3עיף)■fr
(ממי?» קדח קיפ?ו
; לכתתילק (
■ עיי? לקמןפ ^ <5ק < ד  . tי •
הדעתצגק סלא נעל  mb) ppהב לן ( כבדך זהי כקרא היפח
ג ( לבריס הצריכין
בינה
פמקוימךית שתסכל שבעת המיצים
הרעמואימ תזקיח לי גדיכה־אתאצע ^ לתת ^ כ ^אלא ^ מ ^,
< בזאיל (תשיבי
בעבדבק
איבריהן כרכה אהת « .עק %פמז
•■•.־מישיכה על• מה פריצמלאכ(ל ;.א;1ל& ־תת•. .':
נח/כאל לקמן גע* אהדי׳׳קביעתן גןניעהיאא־דמקא״עמזשאל ;
\ Vל(וימן ק/ק 8ע^ ף' 3ן«י&ן ק ן&רע < (צימןתמ | 0עיף 3־ ן
(!יצ'  1גןה(אינלמתס־־־פח ^א־דזיקא פמלצלו שי( 8אקתש&
מא לכב לן•< ; כ< ך.יאכילו «! יצוחהדעת ^־ צח היצעציין אכינה .
; ׳ • •שבר \נ -ןי' 4ריךקב ^ עתמקז 0ר<רת ;־ י ■ .׳■/־■ ׳
לרף עלפי שממל הב ׳לן עב•( ן מ־ותללואקל. p .להמר ילאכיל
 .ד • מ־יה?  :עי&אבל•תב ^ סני'תקג «! תאי « -מכיך בדבתהיחון
חעולי בלא ברכה לאאקמצ' על מ?  5אכל(<ק לדי? (15לע  .מה
•אצאזנמקגס• קפגי #-ב[(טשנן קולני לרכיס שא? כציס ד; .ן
?י 4צןוי1שבי'( 0עבירבק במקיס סיס אכילתה (' מהיסאמר!  .שיאכל דדמקא לעניין פתי 'ה היה אבלן < נביך היב « הדעת
ומ? קיק? ביבה ימפננה״על־מה■סישיתה« לא ברכה אקלוניז על
יצ? ין כרכה ׳ כתקימו הייני כשאכל ב « ק&  .אחד ישכק יהלך•
׳ « הרפתה דכמן& אין נייןדברן עלמה  .שיאכל היאך יכוך.
 fr?pאתי ?
אל • תפל  Wשציין לייויור ליוקזס הראשון ? לברן
ברנה אמו ונה «ל השתייה נפתיייה בער אכילה נריראלכעמ׳
• סס פת?
שיתבאר
בע
,
התימן
ק״״ל
*
•
'
.
׳
דמילתא -דקביע ; ת דאבילה הד הצרעות צימר ( באמירי!
?• '& *(* 4א! אא -אי -שהיה 'כפרלס׳יאי• כצןוחצילאפולמפיייל'
קלה .דהב  pוכיכר ך אין אל® מ 0ןח דעתי מן האכינה<§ .ז( 0פ
■ כלאילןואילן כמן שבירך  :עלאי’ ן  .אמי אינז צריך לברך
אס יביאו • ענד לאפרל היא יאכל עיד ( י
■ ף לע עישהוא'
צצהאמיי©'; 'לה/י3מ( מכנה לבנה  (.הןא סבשעק שבילו 'היה
!'* wצתכזל .מגלקאמ׳דיס © אאלאהיה לעת(• לאסל מגל י הב לן ( ככרך מעני » היי סטר& אין לכס' ל 6פילי( תרלכרכן
אמירה בעלמא דהבלן ( מרן איןמזקיקתי בלבהבל ^ ל• ן
^קליאי ^ שעה שבמך המלח? סאתריס ככ ^ ךז1ריך : 4דך
נאעילי ©ילק( ' י(5לת ן מלבני( אין לן היסח י 1ל* תבזא
^מ 4ןצנן .צלין לבין אפי"
בשע? וביין לא»1
תלאכזל ע(ל לכי כן מי/ר יו לקמל ( ,לאכול כלא כיבה ,jh
י  3צ| י $ JS

ת

ה ^ נוה:

גדבוו

הפק

אבל חןידסח־״יה 3קיג אד  » 3הי ^ דעתו ממגל’ ומיד שאומר
מדדן לסלון השולחן קולס כרציז והימי צ< ע!ןי ' ליה § ^ מק? »
.קב לןובבין .מסקנתדע ^ו .נן־הואיסגא ^סיגן ^ ליו בסריצה
 ?#יהמ&ולמן׳
■ עומדלנן' ׳ 4המ> לאש למית§' ס #פי ' מה ^י $0י'
«$ן ' צ; לתזוך ולספרהר נמליך ובדין לפין עיליהבלצ.ה <א» 5פ:
י העימב ^ אנ 3אכ 5פ ^ ןאמ .מם | יןן ד?;;?^ 50כמצ 5ט ^ | ^ ^ןי
י־׳א
ודמוןא סיאמי בק 3 :קביו{ ,בה ל! ונברך אדכל .החפוכין ?«;..ידי®  .יקקלשלקן
י■ 0ת'ין  0מעיך -זקיW'pfßjir :
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נ * ע 'לש< עןקצגמעץאC
המזון גתו שמענאר בעיה♦
■ יעד פיהיו פלש* שאז יברכו ברבע
נס ככו  9א^נו יכנללהוטאו
י(  mל עיינן ק נ >p $ 3א)
ה *קו כחושיתבאד בעיה
ויוכל אחד להוציא השנים בבלכתקמזון אז■ מכאין נסכן י
בכמזואחדיו ® אומרים שאינה מעוכה בוי® כלל אנא בשלשה
ומכל מקום מצזס מן המובחר לכרך על הטס אפילו׳ ביחיד
ויש מדקלקין כשמכלגק ביחיד ואיפסשלשה שלא לאחוז הבוש
בידם אלא מוזגי! הכוס לברכת המזון כדי לצאת ידי האומריס
®צריבה בו® ביחיד ובדי למוש גם לדברי האוחריס שאין
צריכה כיס כיחיד מפיחים אותו על הפולחן לעניו ואינם
תופסים .אותו בידיה® וכתב מורי מהרמ׳איזכמכולברצ®
ונכון חכלג־ ז® על דרך הקבלה ואיעשר שכוונתו לומר :
מפני פהיא מקבלת *’{ השלפיז מיו שלפה דגליממדשבה
והיא מל הרביעי לפן תיפ&ין אותו׳ בידס כשהם שלמה כדי^
לקברה עם השלשה יכ המברן מברך בעד כלה&לשיווממשיך
להתהסיהפפע בחיבור מה 0אץכן כיחיד והמשכיל יכין ; .י .:
ועל «י« ן .לגזחעץ4
■ הזה■כ טעוני! לברכתי המזון נדץ־שימיפ
מכנם•.
ב
חשל׳יין ולא משאר■ משקין אפילוא!© קבב® מודתו
עליהם מפגי שהיין הוא המשובח שבע שקי! ונאה לבון ע4־<י
לפ 0יתברך '  5אסאין־׳יין• מצוי׳ באותו מקו© והשבר או שאר
מבדכקעליהס מק מן המיס וכן
«פקק הווי חמר מדיפה
מהגקבאדנותאילו לברן על השבר אוי שאר 'משקין אך על בי
ביש יין בביר מכבי שהצבר ושאר משקין הם חמר מלינם
וקובעין הפעולה עליימומה שנמצא יק כעיר אקזה « קרא
חצוי לפי שהוא במקר ואיאיפשילכליאד® לקמת יק לכל
■ וסעודה לברך עליו אמנם מנזה חן המובחר לבלן על
«עודה
היין א© ישלרומת שאין מברכי! על המים אפילו אין לו שאר
וי ^ קין© ברא הוא כיזן צאי! מחין אות! אלאמתון צמא .ודוחק
גדול שאין זכין תא באדם אינן כקראין משקה נןוחמר עדינה
( ועל הימן קעדחע*ף '? '
גס לפי ? קבלה נראה שאין לבין עליה© בי הפכי®' « 5למונע
הבוס שהוא עקרו אש ודיךהתנו ה© התוכן שהם רומזי׳ילרחת*
י נמורי© ( לחסיד מה שאין כ? בשאר משקי; פעעויכין־במינים
הייןרנמ*איליה
שהיא בלולה מכולן סנ
הרבה במו העטרה
שכחו דין והיא היין המשומר בענביו דשמתימי בראפמו״בן ♦
לש
גוכיש&ל ברכת המזון צריך שלא יהא פנו© והיה כוס
קידוש נשל הבדלה וכיוצא בהם אבל א© מגה לפתותיין
י.

י$

ג $ Mי1

§ hms

עשיעא שצריך לבדך עניו אך על יפ שהוא פגי® שאינו אלא
בלכתפפהפין ואפור ל״הצות בלא ברכה במו שיתבאר אבל
 ..בנש של אילו הברכות שנומלין אותו לכבוד הס* אין ראוישיהיה
פגי ©:משוס הקריבהו  hלעמתן (העד־ע׳ידא כמו מ 5פ בבהת'
ואיזה בקרא פג? « כגון ששתה מעכו קוד© שיברן עליו אילו
הברכות פגמו אבל א© יכך ממנו לתן ידו ושתאו מידו או
לכלי אתר ושתאו אץ בכך בל?© ואכיל? שתה מהכד שהורקו
קמנו לת־ך המס הופ או ממכית קעטן הוי פגו© אבל אס שתה
מתביתשלקי גדולה אץ להקפיד שאץ דרך אפילו האמענפיס
להקפיד על זה יש מי שאימי®אפילזימ © פגומישפשזלי' למזוג
הב ) כוס  kברכה:
ל
אם הקזירו מיין של כוש פגו© לתיך יוקכקן אין לפפיל בל
«וקנקן
כשביל
זה
ויותר לברך על היין  .שבקנקן דקמא
קמא במיל: ,
•־מ
“אי ללא תקיפו » •’ שאינו פנו© אלא
■ למברך אבל שאר
 • ,ממובקאס י • כנמות׳ לפטה© תפילו כמתי© יוואין
כוושנתץמסן:
 tו>א פנרי״לתת מנוס&ל המכיך
לתיך
שאר
כישות
הפנומ*

6mשמאל h :פל אדס
■ זלאתשייע שעא -ל 4מץ וגדילה

המעלה צימק לברפשטצח £וכ  ( £דווקא :פצא p13p'h0pr

'ß

ימי « על ^ עקמותרסזהבב מ 6יטת ( «עלא $
ץמ
ת? מכה ומשרתלה (מגביהו מן קרקעבופת א® הואfrppv
גבי • קרקע לכתיב כיסי״שנעול/אפא « **  Vאקרא ואא י;(?ן
מיסב עליושולמן מגביהי מעל ׳השגלקן&M V3P «#
התפוביןויאתבלו בז זג© ,היא נותן בי עיניי פלא יפית7 .עי^מתטומיוגרו  mלאגת! ©תשתין מענו * ( ו <ל &.לתא<* ^} )1
 sהייבלך מ& נתפו לו המ< $לידי לברך לא יפית וכי ההhw .

איןלה©להשית מ
&
ן«8ית 7להמפרך  Äיתמל להקו®וישמעו'

בד « « למה שיאמר קמבלך
■ ולא מיכעיא במעי? מהנא מברך
סבריבין מהלהקות זלפצץ ובמין למה שיאמר * מכרן  dא^>
בין בלעה לביבה אין להשיק ^למהשי ^שמ ^ כשי^
מולין ואה שברו ו©מו' בץבלכ  #לברביו כשתה®« ומכרן&«pj
מעעאגגילו א® שת
המברך כצמז יבאו אבל אש שתועשו*
 - Iי'
<

 tבז© שהואפגו© יכילי/לתקנו על ידי שמשיפל עליו ייןמפו©

ק 8ג

איך יתגרג נמס  Srברכת ה«1ן וג1
י׳בס^יפים

 #נו ^דה דברי© נאמרו כפיס של כרכיו וכילן לבינדוולנשאו
לכרך מ.ל %ואץכולן נו?4ץ פיניש מפכישאיכ® רגילין
מינינוזאילו ה© הנהוגץ ביטנו נלין הדקהשידיתנו עכפ 5י#
;  wפתמכמק
■ כדי שיהא נקי לברכה ואס מאין מבבלשהוא
נקי־
ואין
מ
שמרי׳
»
•
ות־אין
צריך :
פ וצריך5ויהא מי (בלשון וזי־ יש כו לפירושיה זמ שיתן היין
יע ולא מז! ג .לתוך הכו© לבדן בו ו .אןע#ע שיין  hאי אי
‘שתות! בלא מזיגתמי® •פכי'  1f1-wכשיגיע לברכת,
מארן .יעוגנו עד שיהא• ראוילשתותו׳להודיע .שבמאוישיימקי*
•יוזקי©■ יעריך לקרב בה© מי® לכי©* ולבך באילו יאלשתשארן
■מימיתתזקי© אץ כיין למוזגו ותברבץעלי{ כל .בלכת המזון

בלא מזיינה-ופותץ אותו ו והל מי
■ ממש ( pשבילו© של,מי־ רב
 55Hrc#מן ה^כיתלש© כרפה זהוכקרא ^י ולפי .והאט שאץ
לכיי״־ן יןרגהכמביזנ/דיושי& פכפי מן הקנקןששומרי
■" כ ו ה 4ין
על
לשש; ברכקוקטקגץבאילל הארצות• דממיקאי הבו©
®יהא okולא ©.ביל  ipw 'rmדנני׳ פלי » אערינן שבירתןזו■
היא מיי/ק ממילא שמעיקשכשהוא®סל הוא נקרא תיו » וב
לכאתידי בל הפימשי© . :
 5וברין שיהא הכו© מלא לע לב גדותיו וא1ל לב המברך על
" יפו© מלא מתנין לו נקלה כלי מצרי© שנאמר .ימלא בלכת
יי• י • ודרוםירשה: .

ך למקבל? © 3תיידיו ואשמכוה אקרא דכתי״סאי ידיכםקד©
ס..

אתיי^ יליכס לשון רבים משמע מ,ללא כתיכ ילב©
כלא״יזד כין y7לכןהרי שתי י7מ
ובזעתתי לברך פועלו עימיג!f

*

• •

 1מון הדבל שכלאיןז
לב ברכה וברבה ואפילו יה
פוערו כמז שהדין ככלב תיו «־ ( ערכית כדאית _ .
_"
סעין -ד '  © wifaß 'pע© שייך כאי הפא ( לפיכן אסיאווי
בלח ! הכרס מ םע המברך יקדים לשייש קגת-קורמשיעיי•

וכןפוהגץ g* ( . .ל<ןימןלן 2טעץ> מושיקרעאמעיך<? >

 0אימ בגי□ או אפילו על ידי ביזשיפו עליו מי© •אי»©
פגוהי© מיתקן ככן •
וכשעת הדתק מכלכין הפילו על מש
פגו© ויש שמתפין בו
מעמ
פירודן
של
בת
ואומרי
© שתיתקן
.בכך ואיבו אלא
מנהג
של
שתותדהייאן ׳' יברץ פת ע® תפקע
לתקנו אין לו אל עמך ולא לאיה ולא פבלא:

?wywipß

ש״ויכלן

אבלאע Tsn>pkmv !»w

• ^
 .כ 7א -תאצעילב© ימןה5זכד ;־׳ ' * '
<*■ .ן5
עמףין
JjfteJ
ככרכתה ^ קמפטהיראי ! וא מפני יוכמד
דינא כמז כתפלה עייןלעיצ פימןק^ד"
ע כרין לישה בשעה בקנא מכיל תות ופל«וקשוב fמפגי
©בלכתהמזוןאל־וע •יא ואכלי'לעוון כה מקל כשהןיושבין
*כשמן עומדין כין את ,מיה מולך בריתו כשאכל או אכלבנמל
אז מימב כשמגיע לברן
כלכת ממזון כרין  ,יל כ
&־ כדי&.
כץ 5
לפדןמתר אע״פ שכתפלהע^מעי© הילכו מש; פ תליה©לגל
ישרי? בלאיתא לעיל p *pצה ( 4ועל 0״*י} ג :ע **$בך «;*ןמ
 6גג ) יג »למ• יהא מישע שהוא דרך נאוהאלאישב.
באימה ©א וכל ה» ג; םן תהו בדיעבד שגירן מסלך־אואפילו
ישב דלן .נאוה ורןלוק ראשאע׳ע שלא עוב עשוישאג ;  .י
י יאשג© כ« מערבץ בלכה אפתתעץ פלפאעב . .קינ*
.׳ אמגמ -כ״ג אע׳ה צריך לאומרה
■  .בתושב,כדי שיבוץ כע
ינתר וא| 3זר לכרןרווא ׳  jwבמלאכתו מבכי שלפושר!יז
גמלאפע ולא מכל לכרן< ’י (ועל ««* וןמבמע*ן >?4׳ . ..
אי
והא דאעמפן אכל כשהוא קהלך 5ןליך לישב ולברן דקא
כשהוא הולך בביתו ואובל אבל מה לך בדר ך (אובל.אין
יפריך לישב ולכלך לפ״& אין לעתומיץשכתעליו' א® יאתר דרכן
ולא יכרךבכמכהאלא ילך לדרש ( יברך• כפהוא קהלך  .י.
בי

ץא « תטן כוע של בלכה לברך #

אל

לענב עין פנאתג .פוב

•א
אמרו מכתי©  » 5mtלברכה
■ במן שדרךהאד » לקכ1(.
©עולת
?
כתקוש אתל■ על * ■
לכרי » התפויב © בוקעת
ממיסי דגן  ?.למקנתרבמתא בלשכעק .קי8ין כמנשגתבאי;,
|מע.
תל ©קי • וןע ./ערץ לבייץ ג 0כן באגתו מקוב $קכפ
"
*
'
י
ת
*
כלי
&
והא
ניהל
•
שיכלןלש
:
®
■
kpm

!rj

mf
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גרבתד &

? (שיעור אכילה לברך עניה נרני ,המזין ?  kבכן « ן ? מדנצ
&א© אכל כזית• פת קייב לברך  .עליו כרכת התזק נ© יןמ
למקא ?? דרככן ד «[ היעלה אי « קייב אלא כשיאכל ונדי שביי* '•
 (היא בכביביו בדציויב ( אכלת? שבעי (« ממל אלא• שמזל אפהכגמדכתיב בל 58ן אכילה*  8אכיל ? 9ל ' ק • היא אהוא כבדת
ולפיכן אמ!ל שימציא אעי׳מי 0אכל ןימ( 1הביכה ש'ה?א חיי?
אבל הכ #דכמי -ב ג  /וטבעת
מן התורה כיון דאפמכד
•ן 'ת למדאמ״־תא אי 1חייבין אלא כשאקל קדי  $ביע«ו לכ ^״ב
(אכלת ^ בעתוברכת וגו ׳:

לא בירךאס יצאבמזיד■
י
. . ..
:וצי ׳מצמאיצר״ן .למזור למקומו למקום שאכל 'ויברך שט
מקוש שכזכר יש אותריס שיצא שד אומרים
כגוןסשכת ויצא ? א הואיל
$:א יצא? ואה יזאצ ממקומו בשוגג
י■ ן $3ת 3יצא יכול לכלך כמ :ק; ט שנזכר ויא שגם בשוגג לכתתלה
׳ועזול למקומו ויברך ' אבל בדיעבד• אס בירך במקו© שנזכה
־י '
ןV
צלע יצא
'
;'׳ '
 3והא7אמריי' לדבריה תשובי© טעופין בלכה במקומן כגון
למ׳דכל שכע׳/קמינין ולמ׳^ ד דמקא בתנמיגי דגן הייבו
( ן <לש« 'נק ! ה£י 'ץ{ןמןי 'ך* ממין>.א ' j
!® .אינ 1חצה לאכול במקו ' השצי אז צריך למזור למקומו 1לברף
ן לעינן א© יצא ממקומן בין כ*(  $פין במזיד ת  0י 0לועוד¬
' ע ת לאכול במקו© ה «יכ ואכיל•  06מעט ויברך שט:
ן אכל; ואיצו מדע א© בירן ברכת המזון א© לאי צריך לתזור
בלבל ; המזין האמות בבל לשין דכתיג ( אכלתזשבע^
ולברן ע© קע דהוה ליעמפיק דאודיית ' להא ברכת המזון ■? f
(ברכיו בכל לשק שאלוה מברך מהמה •
היא מן התורה לכתיב ואבל ^ ופבעיןוכרכתוגדוכמו׳שיתבאר
ב ?כליך שישביע לאופיו מה ^יווציא כשעמי( הישמע(« f 3א
פע׳ה וק*ל בל ברבה שהיא דאורייתא דש נו בה© כק אס אמריו
(יבין מה שיאמר ילנמןא לבתיולה אבל בדיעבד אם כירך
א© לאו צדך לחזור 15צרך לפכיקא דאורייתא למימרא ן
’ ( לא השמיעי לאזכמיגא ( בלבד שמניא בשפת? דהירהירצא?
( ו <ל®י« ן ר׳יפמעיךציבמימן< ף? «עיך ט'}
 9ועד אימתי קן" מבירא© « כ !50־ל® יי !עכל המזון שבמעי! ' ( :דימר דמי דהתורה? ברכיו אמריו  mmשיערן ה %בכיג ;
נ זע*יל3מנןט' 9סעיף*:־ ןג??® ימןק '&׳« ^ יף <' 9ד׳)
(כמה הואשיעור( בל זמן6אל יהא רע ^ מאכילה ראשונה
ג "יא לבעל הבית ע® ככת (אשל!( ברין לבדך בקול לש כד?
כלומר שעדיין ה(א שבע ממה שאכל ראשונה ואז תחזור הכרב"
שיישמע( ג® הש הברכה ?יבא( כבלכתו ללא גרע מ $ובר
וזאת על האכילה הראשונה שהדיין היא במימי( אכל סא כבר
קברך ומר מצא ( המביך בלמי א® יש ש® אשה ובט© איכן
צמענלע האכילה ראשונה בתוך מייעמ מימת לא יוכללתקון
אלא הזעה Jי (  Ymשימן קנ׳גקעיף) %
*®!א ואין מועילל? הברכה לעל השופע הוא מברן דכתי׳ ואכלת
ל ( אפולו א© הוא שיבור קד שאי®( יכן ! לדבר בראוי( קייב
?ובעת וברכתללא כ0פת#כלי £האכילה שנבל חןל :ןכתיעב
לברךיביכיו המזון שכן משמע לשק  ( Pp5mברכיו שא%
מדד כשהתחיל להיית רעב אף.על עי שלא נתעכל עדייןלגמרי
הוא שבע שביעה גמור׳( לרך שלייהגדומי׳צגמס שכמתקע׳ה
ברעב לייכיק ליה ולענין א5ילתעירותושתיי תייןשאנצ ויתק
(כרפ ^ מ׳ /מאקילינדר© 5אימק׳(§ ב בלעמ^ 5
ולא בירן׳ שכהןקש' לאד© לשער אימתי נתעכלו פמעיודהת©
( ן ^ ל פיק ג״טשע׳ף ^<& 3יק ^ # j 'dיך*) *,p
לאו בדעמן עליא מילתא&! איע§ר להיות® הוא רעב לאבולן
ק ( אס קירן  fpfaראה שהי( מי רגלי® כנגדו פ&י «א שאינו
a.
וונירות עדייןאל נתעבלו"א  3איעכא ' .י
צריך לתמר ולברך דלא .הקפידה היערה אלא עליזקךל(«ו
 ,%51 hmsßnmעדיין אינו לעב לאכול אז אמרי ' כל זמן
,,כדאי תאלעיל© ימןע' ו .אכלא  $קרה כלאהקצגדןישלהסמעק
 9אימ רעב ולא ומא וגס אי « תאב לאיתן העירותדיןששתק
אס בלכתהמזון ׳דייקה למכל ?  !(.נתפלה צריך לחזורגצהתפצל
®11אכל יברך עליהן דמוקמיון ליה אתוקה כיון שעדיין אינו
 p' 91בברכיו המזון או פאמר כיון דברכת המזון אי « דוחס
רעבוג© איבו צמא ואינו מאב ל ©9עדיין'
ליובלה דבתפלה© ע:וד אל יו/קלל ( בפרכמהמזון אמרי' אכיל?
■ ויכול לברך עלי«!
6אל נתעכל המאכל & במעמ
'שיכור יבול לברך כדאמרן  Vה• פעי■ פאין גליך לקויך ולברך
תעב לאותן עירות והיא מליין איצו לעב או 8ן 5א רעב ואיגו

תאב לאותן עיררפזה יש להטיועק®א© יווא תאב לאותן כילד
ואינו לעב .מכל לומד כיון שהוא תאב לק© כבר
נתעכלו העילות ומק שאיוו רעבלאכילה מ ^ כי שהאפילה עדיין
^ גתמגלה (למי זה אל היה ול לברן ונוכל לומר נמי איתב׳פמן
צאתו לעב־האכילי!אל ^ נתמכלה ג© התיחתלא נתעכלו ומה
•®הוא תאבהל ® ממנישלא א<ל ינה«לצ ©כ $ו ורוצהלאפול
& 1יס עוד ולכי"# mיה לו לכרךובן א© ( 9א רעב צאכזל ןאי5ן
תאב לאי ןת מילות עבל לומר הואיל והיא רמה ובבר צתעכלה
אכילתו• במימיו ג 8טעימת פתמבלו ואיו ל? ל5ךק 'עליה® ומה
9אי « יגאצל© 9ממכיצאיןדלךהאד  0להמת תאבלבלמיני
צירותלפעמי© אע* ע®אל אכל מיו ®.זמן רב ומכל ומי לומר
לה© ודאי עדיין לא נתעכלו עמיעי!
(א 4מ  jrשהוא לעב יל האכילהצומינכל®
הוייי®
בכירותאל נתעכלו  jmשי® מצי® t
גרכהידיבנןדפרכמ אחמיכה למיג'
•יאכילו בדתה אמחניו דיין הוי׳
#לייתא 1.אפרכתמצזא (להדאש גסיפיכה אמרוצהדממית
■ל־לבנן.לקולא
«9ינין לזייני ( כתיב וא כלת (® במת! 8מ יק׳פלב'
יאקמפרפין ( איןצמךלזממאס©אנ מבאל «יל© וג • ה<א תאכ
 Nצריך לברך מכפר בתמבל הכלפ׳יל" י
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י^1 ..ו ' 3פןי 0*0י'
אבלמס״קאלן אסאמבק.
נעוהמייבותכבךעת הימין
א'
■ לאיבעיא' לן כיון דכרבלן
• היא עדאומיתא או .מדרגפן
המזון היאימצות  $$ה שלא הזמן גרמא.ודן^ל מ '?נ שלא הזק
גרמא צשיס ת־יבות יוה כמי שחייבות  .בברכת  .המזון שאק
.יוזמן גרמא רק האכילה אי שמא,כינן ' שאמרה קתורק יאבל׳•{
וטבעת* ברכתאמיי׳אלקיך על מאדן השובה א,ןר כתן לך קרי
&קל <'ה <ירק מצות ברכת המזון ממן® בעירת בארן הרמבש
וממד(3שי© הואיל ולא בטל? חלק באק גט ןכ לא ותפייבן
*נבלכתהייזוז • '
6,״צמ&..י ■.0דאמדימבמכל גריהך מיותמת׳נצשריכו ז« ל r$ vp
,ש !? דע?! ! סש־ש לימימו לאככרייוול® מווחז .ז?נ 'ל ® ק מ !ליע׳יף ׳ ד
■«£( ' 3נריק פטדכל  feinאקרצריין ועול* b3׳ jp
« * יק ק9ג | « עיף
3מ!( ןל& ינא יליהןנתו וע 'ל 3דק?גך ?* ע<ף גא
ולא אימשיה־צעיכך עעעיק וריב היא לכלך דת׳נייז דאול -יית

ר שתייבצה לכרך מן התור*

הלינות ברכת רנזין
ב 1וןב 3אכלונדי צביכן 5הוא סיעור כקייבין עליומןהע?רפ
עמנו יי/ר על נתינת הארץ  § kmנתן לכו העירהקלושב
שכל שאינו חחוייב בדבר לא מכל להוציא חחדי® ידי חובתן
בה מוכן השכינה ליאיל«8לי® לי*ר ציון וננה לנו -כיתהיוןחן
וככל א ר(א♦ ( « Sjמימן«נקם 3 «*.ניןא' :
אבלאנשי®
בעוכה כענייןשנאמר־קהל הטוב ,הזה יקלבנון יקיא הרכין
פלא אנלו1א שיעור -חיונא דרבנן בג ק שלא אבלו |א כזיתא®
רונה ירושלי® לביק סלו.י ר? ללביךאילו ?«ל • ברמתע{
«! אפה כדי .שביעה שאז היא חייבת מדרבנן עוכל היא
הפדל«וזיו ובזההלשז? שנזכר 9 '9k $' 93שהיא כאמל/כ|
! אתבאנשי®שחייבי© ג׳ב מדרבנן לאתי
דרבנןומפי  fלשון י m»V («( -ן?«'* יפיןיש )  (<Vחכמינו !ללקלקן
לרבנן ואין להקשות להא אמרינן שיעור כזית הוא דרבנן
ותקמלכדר אגתי3-ל 0ק נח ונקי לפכחל  4יתקנו ראשוניכרל
ואפ" ה אמריקמי שאכל כזיעיכול להוציא אפילו את מישאכל
הזן  mmלבינו עיקנעלישראל רזההלהו] כשירדלה® מיון
כדי* שביעה שהוא לאורייתא -
( ו*’למימןק״צ מעין ר)
וכיון ®היא לאסונה ואינה ממיכה לחברתה פועחעבבלוך
§* « .דאעי דרבנן ומפיקדאורייתא א״נהיכ תוציא אשהאיו
ומפיימעככרוך יי* שמותיפין להקלי© לברכה ע במןתשביה
האכשי© אכ׳י_ אנלו כלישביב ה דליתי דרבנן ולפיק
דאורייתא לרעבי® ברון חשקהלצמחי© ואין לאומרו שאין זה מיו« ב#
■ ליל דאי® אע/שלא אפל כלו® דין הנא שיפיור את האחרי•
הברכה©תקןמשה וכל התופין צולע  .ואיןלומר כ לח עמכן
ידי חובתןדכל י5ר 1עלבי׳זה בזה  ( .ועל מימן יע  #7עיו/י>
לעמנו משמע שחהלו הוא עמנו לבלוואינו ןכ יכ ילאלחמל*
וכיון שזה קייב לכרך היה חייב זה לפותרו ענק הערבותשעלת
הוא כ© כל חי  .ואהאל אלול ברכי  /הזן ואמר במקומה כריך
אכ> בלא אכילה כלל אלא שמדרבנן אחרי© לא יברך אל®שי®
לחמנימלכא דעלמא מריה דהאי פיעא ינא ילי ברכעהזןשהר
ברכעהנהנין בלא הכאה ״ (
וע׳לק®  fמעיךטוך7ומימן
ככל אמרנו© כאמיתבבל לשון1יא שנריןג /שיחתו® בה h3
לזג *פין ב׳ :אכילו
לעטור
אחרי
©
אן
על פי־ םערב בעדר
רחמנא דזןכולא לה״ל כמו פעמה בברוך ומעתה בברוך :
אמרי רבנן לזה לא
ליכול
ולא
!
לעהכיולא
עבא
עליו
חיוב
הביכו
כ שכייה ברבעהאק דהושע תקנה בזההלשון כשככ« 5
תת כפאכל אי© כזיתותייב לברך מד; ^צןיכוללעוצי ' כברכה
ישראל לארן ואינה פותחת בברוך* חתחלע נידה לןוכ
זז אפילו אחריס שאכלו כדישביעהותייבי® מן העירה הואיל
 €3העשוק ונודה־ 1ןלעולם ע < 5הל שהכתלע לאכיעינוארן
?בלאו הכי חל עליו קובע הכרע ?ודרבנן וגר י®עלי ( הערכות
חמלה טובה ולקבה כוי ותקן יהושע לשק ממדה לפי שראה אין
שערב הוא בעדם ועליז הוא להצילם מן העין ולפעור אוקס חן
חר״עה שחמל איעה והתפלל עליהלראותה ו ג© אביעהכול•
המצוה האוטלעעליה® ולא מנעוהו רבנן מזה מעעחא דליח#
חמלו ליננהש® וליקברש© וכיון שזכה הוא ליככע תקן לומי
ליה אל יל pל ולא ליעי לידי חיוב ברכה אבל אשה אינה בכלל
אלץ חמדה מ יהל שהוצאתנו ייאלהינו מארץמצרי® ימ ומל
מן התורה אן
בריתן שחתמת בכשליכו וחל תרתןשלמדעצו מ תקןלומר
בה
בריתלפי
^שמאח״־כ
שע׳י
הברית
כפכימול
אברהם
כרע
י* אעו בליע
רידאימן העולה לשמא היא אינה חייבעמן העילה^
לעעלו את הארץ וצריך להזציר בה עורה שבזכות בעורלי • /
זע ל «
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19י«
3
1
fop
*
אע הארץ יפ ' 3ויען להס ארצית נוי® ונו" בעבור יפתח חוקיו
fysis
כממון
אמייכן
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ותורותיו
יכמרו
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לתורה
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לעולה בזמן ועוד שעל הכריע נפרעו  $בריעוע ועל העולה
 '99PWינדכת ס5ה5יןלימ כ®« «6ס «רבנין למי vH
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©
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!
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לא
*
©
'
נכרתו
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אלא
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ה©ס«•מוגי!
אא על שהנחלת לאבזעיכו ארץ חמדה טובע
על'י%ד® ז
^
יע
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*
ימעיגי
.
ע
הי
"
ךכ
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*
!
כרית
ציא
אהקבירו נכרכת
תורת חיי« ומזון וכל ואיןלאומרו שהרי אזמאותי
ע
שיצא
כבר
«
ע׳ל
לכסיף
מימן ינק  5־מ ממין ג ננשיעןעקע׳©
כויעועורה על־בריתן שחתמת כבשריכו ועל תורתן
מכין ני ובסימןערב' m 9ן ,.יג ממימן תלד >.׳
 כוי ולמה לולהזכיר© כ״ פעמי© iג
וא
©
אנל עי שחייב מדרבנןע? לכ להוציאו לפוטרו®ג© היא חייבע
לא הזכיר בלית ועורה אי> לא חיסר אלא אחתמה®
 ^ ,לפחות מדרבנן יא ולי אן מן התורהI
לא יצא וחחזירח אותי כיון® הוא דאורייתא.
פ ק «ן שאכל כדי שביעה עי 5לברך ברכתהמזון מדרבנן
קע׳ז « עיף 7יייין קת ®,מעין א ומימן קצת >
נשי© אין
וההיא דק חילן לאביו ור״לכן קטן דאי
גדול כשיהא ־ אומרות על מייתך& קתמת ^שו־ימ יעל ת 1רתך .שלימלתמ
ועל־חוקיך
תיירי כשלא אכל האב כדי שביעה שאינו קייב אלא מדרבנן
■־שהודעתנו אלא יאמרו ופדיתנו מביע עבדי® ועל
׳
חי
5
׳
0
p
וחיל
ואתי דרבנן ומכיק דרבנןJ
שחונכענו כו׳דהא לאו בכי בלית עילהביכה; ? גי
; אין מצוות כלימוד העור 'נהחוק ^ לפיזס ג® העברי©אל יאמרו
כנוסח נרב*  manונור

א • :דרכרכעהמזוןלאחל ו

ושעה נלי׳שבעו חייב לבר

•ל§ בלכיע מן העזרה והס ברכע הזן וברב הארץ וברה
בוכה
ירושלי© דהכיכעיב קרא ואכלת ושכעתוברכת א עיי'
אלקיך
כל
הארץ
החובה
אפר
נעז לך ודקדקו תכ ^יצו זל כיון
יהאי קרא לא אעא לאשמעען אלא & כפרךהש*י אחר שנאכל
ונשבע מה צריך הכתיב לספר עכשיו בשבחה של  >6ולומר
הארץ הטובה וגוי ותירצו דלא אעא קרא לאפמועינן1א&נזכ"
פל זה בברכה וכחן שחייב הכעוב לברך על כל זה ודאי כיונע
הכתיב־
■ לחלקם כלאי לברכה בפני עצמושאין'
השבתו' שלמלן
סוועואק
שייך
לכוללן
כברכה
אתת ולכן אמרו ואכלע ישבעת
ןבלכעאע יי ' אלקיך זה שאומרים ברכעהזן על השביעה על
הארץ ןז כלכת הארץ שנועכין לו עילה ' מבען לכו ארץ ט :בפ
ורחב? וקדושיבאי ׳ הטוב שצדבי לבדן ול על כל העובי שהעי

תורתך^® למלחגייעלימיזךך שהודעת « דג • ה® איב© מצמיי.
על לימו׳התוראבל על בריתך פחעמ כבשליכו יאמרו שהרי בני
כדיתמייל סה כן כעב הנלכי בו© הרא״בד ואי לאו דמטעכיכא
אמיכא שהכשייאין צריכוילדלג רק מל בריתך שק תמת בבשרינן
מכני יאיני בני קיו® ברית מילה אכל על עורתך שלמדת«
ועל חוקיך שהודעתנו למק ידלגו שאף ע  /שאינן בנות לייוול
התורה מ מ הן בניע קיו® העירה והמציע והחוקי® שג® עצת
על הלבה הת © ולמהאל יאמרוהו ויהיההל ® פירוש ©למדתני
לקיייו® כשישמעו אות® מפיהאפשי®שלאלו© ולפי זה העבד*
איכס צריפי? לדלג כלו© די 8א©Iמצווי© לקת' כל ה«5ותשהנ%
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•(  pm Y»tמfסעיף 'י דc

ל זעקנו להזכיר בה הולאה עחלה ופון וה® נודע ךל פר גבל
הכל אנו מולי® לן פרולכך אוע©שאומרי® • מוןלחתימה
יבולה לשמך הגדולשלה באמת « ועי® ה® ומי סיפק על מטבע
ברכות ה© שמעולילא תקנוה לומר כך ואח1ל לב המפ 3׳ממטבע

בלבות

 ©.רכותשמיעו חכמי©אל ינא ידי חיבתו וחומס כא״י לע האר׳ן
ועל המזין ואין זה חומס בשנים 7ק״פ אק דמבדא מזון כלומר
ןארןטוכה היא ועישה פילימ
(  Y»tל!ק®עיף ״ינ)
ונח מכה ופוליס אומליס כה עלהניכיס קידס על הבל דחייכא
קנא דקאי על ההודאה כל ^פ; דהךל כו ' וגס נודע לך על הניס*
ועל הנפלאומכו״מיהד אל חייבוהו חכמי© וא 9לא אמרו אין
•ומזילה אותו <ח יכול לומ׳אומו א® כ בין הרחמן הוא כוייאת ,
הרחמן הוא יעשה כסי© וכפלאותעמכו כאו שעשה לאכומינו
כימים הה® בזמן קזה כימי מתמיה! כמבן בפורי׳בימימרדכי8

ומתמק מנה® ציון ע\ לן יכנין ירושלים ושעותוי?א כימו
לסכל אחל הוא וא© רמס הואלשון תחנה גס כחם הוא ל&ןל
תחכה ויכול לומר איזה שירצה כין כחיל כין בפכתוכלכלשלא
ישנה כין « תחה לחתימה כ גין שיתחיל כרחסזיסיי© במנק©
אואיפנאשזיו (לאי טנותושטזת ?(א לפתיחת וחתתצריכין
ליויותשוין א(©3יה© רחס אן פניכם נח 0ושבת אט וחול שזין
לענייןזה ןאף א® ??אלשק? גחנה אין להקפיד בכן דכיסת
כלטת כך יווא ואין לחלק בגיטח כין איללשבו! ף® דכשניהם
גליך לומר< נוסקאמד איזה מה© שירצהt
( מ ל p*Pרעד©עיף? זגלקו ^אמעיף *' (> (ywt 3f\fpp <0

ב(' (הכיכהונ$

י״ג ויג? מהאי 0עמאא« ןממעטיןג& נת דןוגשרקען 8אן9ןיי  £מיכלכ־
®טיב והמעיבאע ע&ק;א ג׳כלשקעחג ? ; גק& ק  ; ,יןמטאי עעעא אין
לקן© ג ב על הא לאמליכן בכרכי קאח מצ  #בשורק בשקל שנביפו*pk
ישעגו7ע* עאימשס «גגאר &^ fעללל ^ ןש«ן< ן^  pijjjצרנוןיכן
כלכליפן היא ממעלג©יערכם ויכלכל איכמןאע׳ע לקכיא אסיי לאי®

דניברכוז ^ ל ^ תובוי
א ,שלישית בוכה ירושלס ודוד ושלמה תקנוה דוד תיקןוע{
מלכות כימדוד משיחך( שלמה מקן על הכית הגדול כר
•אחל מבנה כיתהמקדש ולא תטעהלומר ©אל בלבו אותהרע
*כא מל ושלמה להא לרשיכן מקראי©לעול© צריפין ג ,כרמת
לכיפתהמזון כמו שכתבתי לעיל סימןמק *ל אלא קול© שבא
דודהיה לתס מטבע אחר־ :וכשבא דויד והבטיחו השישיהיה
מלנדשר ! לעולס ול ולזרעו תקן עניין המלכאמל שמו ןכשבכה
שלמה אתהטת תקנו ג* כ כתן הברכה הזאת במו שיתבאר
ומ3ח שבידינו עכשיובלי ! ספק ג׳כאיכו אות הלשון ממש
ומקנו' דול ושלמה שהרי אנו א ומיי' רח© כו ,ובנהירושל® עיר
הקדש ט ובימיה©אל היו צדכין לבקש לבנותה שכבר הימה
ככויה ונפלא לרח 8על מלכותם יעל הבית  Vשדלי היה
המלטתכיד©אלא ה© היו גריכין לבקש לחמיס& יממוןשלי f
הארק והמלכות והבית והעיר יאנו כעוכיתי ?,שגלינו מארצי«
ונחרבה עירינו ובית מקדשינו אנו צדיכין לבקש רחמי®.להחז*
התלבותולבכותהעיר והכיתובי©{ «©« .ח אחר ממה סהי׳
כימי דוד ושלמה מ׳ מ ומכין אנו להזכיר .בה מלכות בית דוד
ואש לא הזכירעחזירין אותו מפנישאין  3 .נ;ו נחמה גמור©דע
)
© ,תחזור מלכות בית דוד למקומהt
!האלחקפו ל 19כיל?ולכות כיח 717.בנלכע  ,נונה!דו©ל© הפע© חיא
לגישאר | ל5יו© שנחלק כיח לוד גערו גגץנרי״גמק/סונימ המקד?
ומלכו גיעלודו ^ןכגאלין«נלפיעוו 7וןיתס» 8לסחן וסחעסזה היה
ר 6וי להזכיר גסמלכות פ^ יסאל^ ש^ ין ראו? לה!ביר*'לכו 'שעז»
מלנוע גשר ולס לכןקע ?וה כהמובומש 3ינ כמו שיעני\) %
נ זמתחלתלחס יי אלקינז עלינו על ישראל עמך ט וחותם
כאי בוכתביקמיוירופל® ואומר אמן אפיית! בלכ עצמו
כשהוא עברך לכדו מפטשהוא© מס .ברכות ©ה® לאורייתא
 . .להטוגוהמטיב אינה לאורייתא כמו שיתבארעב ^ה "•

( וע,ל*יען סן יעיף ג ובהימן ר <! ) %f »p
וכשיאמר אמן
ז® על כלכת עצמו יאמרנו בלחש פדישלא
ירגישו
שסיימו
כאן
נלכתהמזון© כן הוא הדן בגל מון ברכות ©עזכק אמו ע1
כינתעצמו ויבינו לברכת הטיב והמטיב איפה דאוריית ויבאו
לזלזל כהאבל©טמזמנין ב ^ מכהניכו לומר אמן בקול רסאפיל?
?מנין שטון©כילם « וכין ביחד אין לעס מרגיוין נ^כ פסלי
«אחריס חייט® לעכיתאמן על כל ברכה וברבה ואין כל כך
©רגש אט עונה המברך « מהן. t
 3וכיון שמזכירין פס מלכות כית ־׳ דוד ואומרים ועל מלכות
■ כיתדוד מפייזך אין להזכיר בה©?& מלכות אחר לכך אין
לימר «ל מלכותן ועל מלכות  ,בית לוד יט ופן אין ל!רמ אבינו
מלכינו ik (3יאמר אביכו מעינו ט כלי שלא להשוותמלכותא
לארעא ע® מלכותאלשמיא♦ -
׳
ל־*אדרחסלשון תחכה ובקפה הוא יעל כן משנין הנוטע
כעכתויע ואומר© ככתיחהחכ • יייאלקיע ^וקוסלת®

ליגגחגצרכיו ב 0ב' אע #האיןמקעידין בכל ! ? «© ךלצוכקביגכ ך®{ )

ק כשבת< rנרו ׳« < ולק אומרים באמצע ברכק מJ90)7p
«יו® כשכתאומלי׳לצה והקלת « ובר/ן דיש ויז 'שחאומר?
יעלה,ייבא ואס חל אמד מהס כשב א? מט/שכיי 31 /5הוסמלינננ
(יכלה ויבא ואומרי© רנה ממלה מפני שהיאיגדור :ילעי ' מקיא
דככל מק«© מדיר קוד© כדאיתא©ימן מרפד♦
( ןע 'ל פיק כ  /סעיף  19ומיץן רינ׳ו יעיף ל"  t3 ;*!j!,w»jעל
הפיסי®
גכרצלען& pקול© לנה ויעלהויבא 9*»hפאיצן עלירכעו ה0היינן
?(©!® ? ביון7עלןכ? עללכיפי®בהודא?איןל« מקעק«עו >
ואקיכ אומרי© יחלה ויבא ( איןמזכיריןשב ' כיעלה ויבאלכיין
להזכירו כבר כרנה למה יזכירנו עוד מעיק אחרתי,
( וע״ל פיהן סעיף ג*<
®׳  pקל '»« עין ,ץא
ועוד שאיןל?
עניין בו כדלקמן וגס
אין
מזכיליןיטוקפ' מ ור׳ח כרנה כיון
$עמיד להזכירו
כנוסח
כבני
עצמו
דהיינו
ביעלה
ויבא
ושעשן
#תקטימל
©
ויבא
בכוכהיחשלי® «*ליסימןכת ^ ד)
ו :ואי יעה ולא הזכיר של שבת בשמן א< ח/א> אמ׳ה יכתן
©כת< תלמנוחה לעמו ישראל באהבה לאותולבלי ,,נ ; %
.מקד©©! נכת ואירעה ולא הזכיר יעלה דכא בינו אומל בא?
אמ״ה אשר כתן ימים «ובי® לישראל לששוןולשמחה אמיוס ח?
פלוני הזה באי מקלה יפלאל !ה זמניה ואין זה חות© 3שתים
?  « Vמקדשישראל ( ישראל הס ©מקדשי® וממני® שהרי קידוש1
בל יותעדיט תלו כחדפים ואין מקדפין החדש אלא,על פי כ9ר
שנתן השי כידסלקדשו 5פ־י ראית עיניה© וא , %טועים ואפילו
מזילים כדדלסיכן מאת© את®• אפילו
אפילו מזידים ׳
כד ואס ק אין כאן תתימה אלא באחת הסי מקדש ישראל והם
©זמניי י אומרי® בשבת באהבה ולאבימד־שבת .במרהנצטו?
וקבלוהו באהבה ו שאר המציין ■ שקבלו בפיני לא קבלו כאהבה
שהריאל קבלוהתורה במיני עד® כפס עליה® ההל כגיגית(יינוי־
בכלל® לפך אין אומרים  %ט באהבה ( אגמריס במבתלאוין
ולכייתעק כתיב כתבתאות( בריתדשמלו בני ישראל וגו ,מה
שלא ׳מנינו בין  ¥3וא® חל׳יט3שביו 1שכמ ולא אמדשניה© לא־
רנה ולא יעלה,ויבא כוללם שניה© יאומ׳בא? א%השהמן© גתו'
לממתיו לעמו ישראל באהבה לאותנלכרית וימי® טובי® jisdS
ולפמח* אמת® חג פלוני הזה  %מקל® ה© בתד0ר !6הזמני*
.והא דסגי בכן ברכה ה מ כ 5טכר קוד©המחיל©שזב? הממי'
אכל א®,לא©זכר עד אחר©המחיל העיב והמטיב חוזרלראם
כוכתהמזקדהא הפסיקולא© גי ב,ממ שיתחיל לתחלת ברפת
בוכה ימהל©  7שלש כרנות המזוןחשיבומכאחמביקדבולה( י
ממ  7קרא ילפיכן להו וכ ,תאם כן למה פומחמבבריךובש®
.ומלכות להא הויכינו ברכה התמוכה לחבלמה  ,ביוןשצריכה
להיותלווקא סמוך לבונהירושלי© ♦ 7יל כיקלככר ענה המברך
עצמו אמן אחל כונה ימשליס כלי לסייס ג ' כרכות ה« ז« ן • j
 i־,

' & ■Sf *J

 9סנאי® לפרקיפמועעיס לערך שצג* ראעי מדיי ! הבאי© rp3
געש;® א[ י<©רצ* יקל׳£׳«ו עקיעעיס « נאים נשבע לש לנו ifpלעל^
למוגר כך רסכוומג ננעלו לנרי (6ג; עבמקיל©
■ מכמלךלא׳לדעל«מ !■•
•לפקיול* הנ? ק לנרי « j;5jj5p ptpיוון|  pwmvבלבלי ' קוג^
<« _j>»©pעל מה  6כקנקי ונ6:ו &2 8י מיעןשפצא מקמלקזור$ pr?b
יש ' צמקמוק־ד־וקר לא שניעננא 0קל יק בשביו שלא יבא אלא ב אןג•‘
פעמי® נממן( ל יןטןונמח!?ר ז כ סב" על לא יבא כי אס ד' פעמיאכ ;׳
ו*רבה פעמיס «אל יבא לכבל .ל { ־ק שעל לה״וכן כשבין יניאבעממר
 9ב*עלש 9ק א ,ב' קעמי®  ie \ jp2§tובךפעמיסכר ( בן ככל # if
ן ד:מ עכ״ל >
באמא נעל-אקי .על לבדך ננעלות על לאמךלמבין
אע לנרי נכגסק זכי « *<.«£תימק בן  ippלא יאמר כן ( אי מי לאידעי
נבל קלללשכיח®?א ’יתר ע&לי 3פעמי במלר״קכ« כת מ«קל יכבשבע
קזן« ן « נמבלכיס ידעז®  5אפימכשיציי ^ עבעז מילר מנשבת נל
קי מך ינא בכל קמ^ה א?ש 5ל קל«*« עענאמע ; .אי איעשרלמיןא
קנא ויו ®הלי.ימיי;5״א6ימלש*® יבא! לעול© בסדר יינוקיהשנוע ז®
:אי!ל זה' כ4ון& ממלר*<ו<;י8ן' ני<©  %מל ר׳׳מאיירב״ופב ב (פיוןע*
 ( ' 1ירמז ל! ו יאב ? ואלול א 5וי01־ל* נ׳ד ןנן לע׳,ל© ויו  0כיעור לא
יבא נפכתבי אסבקצש ( אלבעסכיש ( ייתר פעם אקמזלעה לאדיןקע
בלשוני שאמרתי להת© מאי יומא ננלעעהשעא קיביל־נדיניבלין
פי ונוופתי לומר ליו© כיעור והכהגד יוק כיפור אקר «  #1לעול® «®I
בתעלוקיו© ויבא בקול® .ן יבא כסבל!"אכל ל מ mכעד ז®איהושוע
בכיכומי ;של® מזוןי־««« ,כשבא מ  3ד׳מ׳כשנע על נרמומ׳יבננרכי!
®מחן דנא לא® ני דלאיאכל ונשנא בחולאיה; קייב נב ׳*? דנאמגל
דלא אכל•ור' ממב < נשכת פ& ב 6לפרק־® ועיעוט 9וא נ»ג*7אל
ראפימד«־'® מבאים ביקוע שקול ועל ן® אמרתי מפו© ® אי קרעו«  Iל|
•ןק3ן לעזור כמן שאין צליך למוללבמבכראש* מלש ©,פכמול6מ©
שכיק־׳ס למילים י לתל לנמל הצי מיעלעא בנגל אותו® לוג *
עק
כיאור דברי4
jfp

_ יל שצריך לומר בתי את׳ה -כו . ./כיון לברכת
?מזון ק© נרכית דאורייתא וברבה ז 3קיא דרככן לא מקריא
©חוב ? גיזכרתק צ ( מידי דהופאטנבומ «כי וע״למי
ףק ' דמעיף.
< ונמיק לתא פעי ע ן? ע! ו 3ד מ? 9ןע*י ' 1זן וש ®vp .עי איב ' )
ז יה ה מי<ת וצא תזכיר בק .פל ר ת אומר באי תמ״ק שכיון
לאפי קד* יס ל^ ומי ישראל לזכרון ואינו מזכיר בה פתקה
7י!א .שייכא שקמה כר׳״ק וגט איבו  ©jwבברוך דביק דבר^
'  1Jiללא אכלו ! א הוי הך ברבה מוכה במט זה להא' משוט ר׳ת

אי בעי אכיל אי בעי צא אכיל פין לביבן אין נלין י
י למי ־ כשבין ;י « דהע© צא ס׳ י־
לאכול סלםי  0עודויו וכן ב ' ט תייב לפחק ולא& ני דלא אכי׳ל בין
ו ? רא הך בלבה חובה לביבן צריך למעוט ומהאי טעמא 3מי
׳אמרינו בריח דדמקא א© כזבל קוד© סקעמיל י 5ע 3כ להמהיב
אומר ברכזו שאין זה נקרא  frhmmבמלא בלכעא עם ברבע
׳המזון דמיאאבלא® לא נזכר על אקל שדת .מ!,ל השיב זהעסיב
יאיצו המר בלל ואע^ ג דבתעלה א© .סכה ולא הז ^יל ייעלה ויבא.
’ .ביום תחי  < .ןע״ל©«©Iןת .כיכ י ^^0ףקי )ן
*&Vp!-n M
■
שתני עבנק
לתובע ?יו© הוא נלא מהיצמיפינ״כב& יה מיצה בלא עפל׳וכמן
 8הו  3ה ע 5מ להעבלל תוכה עליו ג* כ להזכיר ל? ת ואט לת קזביר
ב עי אכיל אי בעי לא
צריך נחזור ה3כ בברכיוההוון כ

אבי־ל ילא יווה א <י לידי בלכעהמזק ברת דא© אל היין ריבה
לאכול עעהרשוע בידו אע׳יב שהיה אהזר להעעכיין
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( ו <ל «< יקילק& עץ> א׳ ) ??* מ היה יכול לאכול פאר לכריש
במן  frvsירקיי! וב־מכא בהם פאיכן מביאי׳לילדברב המזון.
מיצו צריךלהזור מש׳ב בשל דיה שצריך• גאבולעעפאין שמתק
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שבתא® וזכר ין( ל « * התמי ( קמ< כ ( המודיע בוללר׳״ה
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?מלב והמטיב ציין ל< מ‘ בלכהזו'א?2י" בלילה אע׳גדגבי• י^ בצק
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לקוס״ף ברכב מיד אמר ברכמ בונה ימסליס לא קיקרי חזרי
ליה

ופזברקודהישהמחיצהמוכ והממיב מומר ברכה זו במו נקוב
וא© לא כזכר עד אחד שהמקילוי ^ נוב  wmאיבו תוזל ( אע״ב
לביו© זה לא© גי־ דלא אכיל■ מ׳מממב האגילה  8 mmכת הוא
וצא מיו© ר מ וידי «בלו כבר יצא שקרי הזב־ל « כלו לפיכך
מפוט רי אינו ממרולא דמי ליו • * צעחיי׳גד עעלוין דהיינו
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דוו ^ ©3«.קו«יי 9ד? ?© פיוס יו© כעור כל עע© « נא נין  P3ß3נין
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ההב^ת
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בריפרטעית היא■ אטיב להמעדב ( איכעמן הימר© אלא
©תעמיס  mppעל החגי ביתר נאמרנ הטוב©לא הבריק(
^"י ^ טסבתבללקטלה '< «< :ל » קע׳עמעק ( ■/ ' (,יןבעיע
 4 ,רכתפמןנן מעני שכללה פנדאה נשבקעל .הסיב© © הטיב
.עמני .ובס מ ק.המלבלתיסמעל© לברכת בזבה ירל שליס מפבי,
פכ^ בתרבק -ביתר בגלעה קרן ״  beלאין עתידלמזיר עד! ויבא
' ב7 ,י; ל נמבבלשככר © יית? ברט ' שהן מן התלר/זל היאמדרבגן
 #מקריא ברבה nשמלכה למפלתה נעלי/מת בברנך( & ¥
9״ ^' ק « ין ב נפע׳ן«״ )
לאינה מיתמתכבחן בדי שלא
ק ;  :נראית& היא מעילה מן הברט שלמעלה ממנה שכס תן
ריח• רה #היא מדרבנן ( ?© אין בה© אלא מתמה לז 5אסתתתת
 SfPPftכבדין פיתה נראה כמענלהמק  :יזל היא נלפמא בא>
את׳״ה פאלאכיכל מלכט אלת « בלראנל בנציבי בר©מלך0 ? .ל 5
ט נדרי באן 'ג מלטלתלמעס׳ שתקני ב®  3מלטלתפיא מבוי׳
 : #בי תקנולהזבייל מלבלתביתדלד בברכת ביכה ירל ^ -יכינן
פמזבילי{ מלכלתביתדלד פתתזר היה מן הראלי להזכיר ג ' כ
©לבלתדפמיא אלא©לא רכל להזכיר מלכיתדשתא אכלמלבלת

־בדרן
שמברביןבת׳הג׳תתלהמך־מ! להבדלה נשאר לברי®
הבריכין ט© דהת© דין הנא שיברן עלהטפ תקלהךכ & רדע^
הבל יכנפזה הנא ממו< ןןלןידזפ אולהבדל©(אין הקיח© או
ההבדלה שאת׳כ הכנוק בין ברל לםי1ייה© עיקרן בשטלס הנא
בא אכל הבא אעי ג לברכת המזון מעובה  Vodמ הברב ' 1ה®
יעןלס פינק להישת הלולאה©אכל ושתה לעניו נא© היה « ברך
בע*ה יןלי® לברכות הויהברכה העשק כין האכילה לברכת
המזון לג© ברכת המזון הלי העמק טןברכתהיין לשתייה ד ? א
משתיאזפחכי כפלי '© דדי לא איעשר .
( גת ל©יען לע א
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■ לתיקי ענב הנא פיברן בימך לשתיית( 0*(,י  7מיד
'תץ> לב«*?© •  < ; tל  <$קעק * ד  #מיען  ppל© 8ין־א ' >
דטעל5ו המברך לאאב .י  0עמנ האתריס נאע* ב 0כתן ’ המברך
מט©( ל .תיךב1ש ריקן אן בבוס© ביד© לא ייטמחלדע ' ©ימעל©
היא ( אין נריך לנמל א© כול® זקיקיס לטש א5דו שבמן © הנאי
כירך על ס© הז במן טא ©מותה פלא תתל ? אכל א© אי®2
,© ,ppלבנט בנין שי©לה© «©® אינן בגו© לעביהש י ימלין
למעננו (ק  7ס שי  0ענ© הנא נא ין ברין המברך לפפלן מכיסו

לכנס©מסלביןאלאא״בפנסהמסיבי! עגנה ( 5עצ©ימן  *sfכ

העיף ה *  pmרב״א ספק י?* 1
כשר יד ס בלי שלא לה&ילתס כמי שנתבאר
״( & p pf b .y
ב ( יברך אמריי בלבה אחתמעין ג ' יא© למתג לשתית
 fp9ג' > ורבי להשלימה להזכיר בברכת הטיב נהמטיב מלכי'
לא יברך ברכה אתרעק דע לנסיך ;
כנגדה יאבג © תקבל להזכיר מלכלתכנגדה תקכל כמי להזכיר
נ
פיטירפתיית יין  . pariלהתאייב עליי ברכה אתרנכיו
מלכלת אתל כנגד ברכתהאר׳ן שלא הנזכר בה מלטת
מפני*
בפתעקל בן סעלסקיס א© היא ככדי/א( כדכיע^ ( הספק.
שאיכ 5נריך© קיא ברכה הסמיבע -למברתה לפך תקני
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'
כ׳ל שהיא בזה האנפן מביס דמיויכא כעקא ןל אפמכמ/דתייב
מלכמתאתתהידה ( אתת בנכד• רננה ימאילס
נאתתבנגל
בלט
לבלן עלקשתייה היא מדבתיב  nmpmmמזל אין ישביעך
האר׳ן♦ ( אבלכנגד ברדיד ^ ן לצהננדען לבקן עידמלניתלבייר5
4א שתייה נניק לילעיכן ליו מלפבעתאמד׳כק
לפעיליבעת
לעי ^ נלניר קנן w׳י® תלמת בתתלתסכיקה ) לכאן
פאנמר^
גבי ( אבלע הרי•הללןש 5להדדי האכילה (השתייה ( באכילהJ' p
רה ג' מלבילתאלמריש הב ג״ב נ ' פטמת ליעפי
שעיקר
הברכה
במ׳ד
בכדתא׳״כ p %לשיעור שתייה במי
■ ככזית אלא דכהך
היאע© הטבה דהייכל ה « ב(©
מטיבגכילןפאזמריסגי׳קקכית
כדתעליין מפעק״לן אסר״ל לשימור פעייה תהא בלע כשיעו'
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לע 5יי :ןברבהאמר3כה ישליזפל
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־ .לאמנרת ע/לע ^ שר קלב!
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בלא
ברכה
*.
דבעיכן שיעל לעתזתא '  mißמן הטפ :של ברכה; יפי» תעמלאן
<« < |
עימן%
כל שכן פמפשק
גכבביכת
|א מימרישת׳יה©ל הבאה ״ ( * <©:Vיען רע א פעיי^ ד i
ה;מז;ןנ נאק ללרך עליי בברכת הממן בתתלה י
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קכעיאיןא׳
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(ן!.ן •
 7$אלא׳ א/י ׳שכ״ס1-0יכל( פאקד׳מציה  #ויתורו אחדי שלישי
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כ?ןמ( [• ששא א© ררב/יכולין
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לן לצבריך דמי להרי המיחל דעע©לשלב א יצל מצטרף עילה®; .
' 3עשעה שאכללעע לאלוד אכל כזיעירק מצטרפין14שלה
&■U
עמה© שצח בצירליל
ליל®  7#שיש בל רביעים
להס 1א'
מכל משקה■ שיהיה חקמן׳ המי©.מצסרף עמה©) להזפרעקשס
לאש/שזה לא אכל אלא פעה יפיל ללמד מלכלכל רשמייםמשקין
תק
נכללאכיליפי -הס דזייגי י ( לע ל *ימן תליג « עיךב )•
והלא
®®לןייאמיםדלילזייבי  ? (.על «־מןקע׳לפעיף) I
!ויהיה המברך איחד מאוכלי קפהההלא יריב לקרן בניבהמזלן
לנמןישאייב ' לברך יכול להלציא אבל הילצטדף שלא אכל' דפר
מילב ברכעהמזקאינל יכלל לכרך גס ק־להז ^א לאפילל שבעה
אפלל ירק -מצטרפין• להזע  -ח  &-Pאבל פשק
לבא דמיפכר בעינן » י  -בד״א ד& גי להצטרף בכל מאפל
המילעשריאדכל ביעורה שפיצהשריא י  .לע׳ל ^ מן. ) 9%
אבל לזייללן שלפה פיק למוחין הןאלין • בקראןל  3ע עדשיאכל?וליפי המצטרף עמפס כזי ^ פחג מא דאעיל! נכדת דגן ;אקל
לא עשאל psאל א דייסא במי מהס ניו?® היא אסלה שמחייבז
י‘ ' ־'־
־
י  -י■ ' »V
בברכה קמח .מעיןשצש.י י ( !.ע צמימן ל ימעיף .) 5.ליק
 7אפ/י פעלהיוק  0זיעלכל מיני מאכל מהביכמל בעפרה הילכך
לישי,לרלצי® לצרפל אנו יכילין לסקיק׳ ליטל|
®צי©שאכללרבא®

(פעיף (' }
י .נלילצאעמהס%,
מצולה׳פאכלהי  #דקצתסאכצלכדי® ביעהלק
 .־ל
 <1#אלא כזיעאים סלי יללעי׳נברן מצלה הי?:
אלתדשאכלעדי מגרעה שיהא חייג מן קיוזרה דלציאאעקאימר?
בין-ש  £כלל פדי יביע© בין שלא אכלי פדי שביע© אכל #
אין מדעי׳פולסלברן נאקד מן שלא אפלל פדי  #ביעה יכלללברך
אפיל? א |צא '.-אפל אצא כזיסעס אף לע גב להלא איפל קייב
זןהמיל© אלא מדרגק יעלל להיציאאף  ©/ #שאכלן כדי
&ביעה־אף 5לל עי שכס סייגי© מן קעללה ועעמא ליוא מדין
סלה ביש יכע א־קד לשגיא מביר( אמילל לא אפל פלוש מדין
העלימקשפלישראלי ,ערביסחסלזהאלא שחכמי© אמ.ר< כילן
דא ? 8ללי -פכלסמן העול© הזה בלא ברכה לכל הצהבה בלא כרפה
מעל♦' ..נ (  *#לשימןר׳במיעיףא' ) 'לאיה־ 0האל© מןהעילם
אל  .יצא בברכסאקר שלא פהבע
קזה אלא אס  pיברןפעצמל ( ,
■־שאש ירצה זה לאכלל יטרימיעצמל (יל מ  75לברך ( אס לא ירצק
לא יפצה לאסמכלה ©4אן אקרא לאכלס ו שבעס( ברכ «1$ל.0מ£
ימ שאפל הלא מברך בעצמו ללא אמר מלניאזלמ 'מ א® גס,
( וע'ל 0י?ןךליפעי ף<)' « pp
האחדכהנהתע ל .ליס לן בה י
ץ*  ,א «י׳ ) לברכן אמי( שאף לע עי שלא אגל'.׳! מ,פזיא
ריג 0
פסקלכצ צלמרשאנלצל ד&יעיר אפילה בכלמקו  $הלא גכזיק;
ואף על' גב ללעציו־ברכס ® pmאימחירבמן .הסלהכלא
כשאכל כדר שביעה דכתו׳לאכלתלשבעסלברכסלהדיגל גכסק'
מ׳מגקלכשאכל צדסשפירקאמר גלישנא דשאכלצל יכול
להייציא אבילל מישמיי ב מן התירה:
(  < ! :לע?; קקפל #0יףלי ? « Pp .p »p3ב־ףא׳יב& ימןקע?גלזגיף
 ,י ך ןלפייקליע ג מעיף ד"לב« יק עע'7יC
י&^ אלהדס שאיףדיב אד®לברך מן הסל ה על אכיללוי fM
כ& שסה נס כ; עד «אייכלצמא אבל מי שסח צמא• ומאבלש < 0
מכיגה בלאפתייהכ& מלא נקיא&ביע•
אי־צ 5יוייב לכרך ׳שאין אכילה
אלא אב  pשעה ,א יצמא לזה אינו לנס האומר ז? איכל אני)
אפמכתא לפכאיה דקיא לא משמע אלא שביעה לאכילה מכל
מקוס -לבסקלהיש ':למושלדבריה© שאס מקצמסעגעיס ניס
משסייה 3אקבע© צמאים  pwdיברך .אקד~ מז מקבעי© גס
כפסיה אבל בדיעבד׳ אל השעי ;  ,הדבק שסל  0צמאיסpjp &j
יכוצ לי י ן'ח סלו תי שצמא. p5ps3
 ( .ן <לסימן' יןציעע* ן ג ' )

ידי ^לסיא ^ קזי ^  P3מלווב ^  j -6sיצאל ידי סלס ילק©איה?
'MTלעי .דעיגישא ׳»•/
»/ W
•«N»»V׳•«•־»#
כדי^.:5ן יכציסל עצמס
לצירוף
ולאילמייבס
s

קעלבקמלה מיהל בדיעבד אסבעבל•לל ל^עלוגאז מאכלי.
הקר יזמבל עמל א "#ע שאיבל רלציןלאפלל5ק5.

'מלעילאלאלאל^ה חבליה;שעצטרח
מן עליל אבל הלאעןרללאינלילצק׳

לברכה
* צברך אלא י!® ילל ברקה
ך\ חכצ® ק.ר דברי©  pמעע צריך לברן בעצימקמל
 wmן_ ן (ה®  tpimpאעילל .בדבר יצריך נרכס
1אינלילצח ^ קרכ ^ -המוקשהיק ש.נ& צשמעצי־
אט 3מ.ל מעיקר הסעללה שלק אלא.כדי ל3ר^ עמהס נל\
"  .לזימק®•! הה אל עשרה.־אבללעצייין  .נרכח.
?נמל.לצ אדם צדן לצין לעללס הברלןה המתוקצעלאלעללבל¬
* :אין ברפיז.המזילן כלטר מעיז שג 9אלא א? יע שאכללבבי׳
בעלך עיקר ^ עלדעי אבל לאחל שלא אכל
סקר׳'? סעודה איןביכע המזקאיע* פ שהיא של בעזטרנ/ימעין
בל "
■6׳־-לק,־) י• •
עיף־
 « 1pp־
|■- .
פ;ש י* ~ ' 1היקיר — -
א,
/כל כדל/ע 80מ
שאמירל יכ־די 3ה ; מרףכגל.ץעצ.ה;.
דיסא אבל אס אכל כרס כס אף < ע
■מזל/דרבנן

ס

^ ^ חך־ ? ׳י

שלפה& 6כליז למס מברכין ליככי אהד.שלא אכלא©
א'
צפ ©5כשאמר המברך בברך שאכלבלמסלו כלי עלצה
אחרי?' במן הלא  .למסרן׳שמל תמיד•■על ?ל© לעד לאין צריךללמד
.אמ? שאין זה ברכה אלא המלכה שמזמןיאלת® לברך לאס נכצלן
כ־6הא< ןדיס עלכנס לאומרי« כרין■ הלא שאכלב? משלללבמלכל י
מהבל .עלצה אחריה® אמןשזה; עיקר ברכתהזימק לק׳ה בכל
הבלכלעשאל© שלהע מהב׳־רל חייב לעכלע אתן אה דיהi
< ( /לקימן .י«'לס« גין f p
 .לאס ה 8עשרה ?,נכנס כשעה©.שלברך א(« ל בירך אלקיכלכל"
א ומל גס הלא בלון אלהיכל למבלרך שמל עמיד לעולהל«:רוהלא.
הלין מי 0ס־פ בבייעמאכלר».ס " חסדה לה;א לא אכל עמה©
9
בשה© מבלכיא הלא עלבה אמר המברך'לעלב® iß3
 3געפ ^־־ביפג^ יס לא© הבככעצכב•® כ* ^לברךאחרלא{5לך
בחן שאכלכרמשלו ( בסלבלמייכל בדלךהלא ( ברלךפמןי®
■ליוהתעק ל3למל םא> 5עלפי שה־לז סילסברכה& לברכע-הדמלן
■■'.’ ,
א  1 ?fי־
יג

רנו ^ התכ ^ ת
"ב .סעיף 6׳ אין צריך לעמקבל(®
!  00בלו© אי דילמא
כיין פאממפא® ככבש כשהאקליסעיני® גי׳ יאמר מאאלי ן
אע׳עשה« ברן-שי « עג׳כ ואין המברך צריך לעמקאמן אעה
יאמל טא אמןשמא ה'כ אע* ע שהמברטן היוצאייס בזימון אין
צריטן לעב ■jwאמן מ" « הנכנס יאמר אמן עליפייהברבעיפצ
■ לעכית״אמן אע׳ע לאיכיוי אין צריטן לעבי'
המברך <.נ'ליפ §לי
אמן לא מקני להי לוס אמן כדי שיכבי לב® שלא יפפיקי דצרעי
ע® ברכי; הזימוןשג בלכיגהז( אבל היא היה ימל לנאעקיד•
ברכ׳הז

א שמש

®3
! Vאיבו קינע מקי
המימטי

■זי היא קביעת!
חכימיש  T'W!&oהס3דג &גמילי®7ליי.ןינזמבי
3
.
-

♦

ע  0הארק 'ypSsf> 3ה,גמיל כזמן הזה אע משמבי
״ ulח
י» 3
I.
שאי

.

'-־•  -״ • * Vי

א® י .ער«י ממס ח  '55גזימין
יהיי ג 0ה®כירשי/עיכמס מן שככירלנמרי ;’
 .ד ג3י מין מזמבין עליו ואכיל! גר® מל ולא ספל עדיין גד היא
ואין «;מכי  /עלי! באיבו רג לע  .שימוליימכיל» ( « על
*<  pל& מ «ע׳ף « ) * אכל גל ג מור מזמביס עליו ויכיל לבלן
כ?מכ המזי/כידקיכש בבלסשעעלי■ יאכילושהבשלי
יכול לומר שגס אבלססאכיני -אשי לו כיי/כה האדן : .׳י
דכק! ב אב קמו  /ג<י© צג^יגין ילדמינן מממליו אבלהר?
!אילן לכל העול®  i * 11 /פי^ /בב פ?גיף"יפ ( <^« r/2pp't$ףז)
ה איכן במולשהוא  ..נדן להתמפק בברכי  .ה?ימ ומעכי כך
■ ®®■:ריקן מבלכ; 5קד « ין כמי שיתבאר  .במקומו בעיה אין
^מול לגמרי מבלכירהמזין ואין
־מ; מט /עליו בב ® הד
חממה; לברד ; ׳ג ?<5’0f ^ /!wסכ׳יאמעי^ ט )
ג ב
 ?jןכ'י שג§ יס תייסעצבלך ברכי/המזין
וטון ««ץיבורגהיכלכמ .המזון א® ריניינלזמן הרטמטדן
ייכילויו לע לזמן לענמן' לה וביראתוע אלגמטרלוה אכל לא טיבי
אימסמכמיה בזימון ידמקא ברכל/הדמי/בגא® רוטעיטלוא
ל ^ ן אכלבעשר להזכיר אס .ה «® איבן יכולות .דהזברמקש®
וכל לכר׳
גדילי© ובבי מורי!3

; ( עלהיקכ׳ה®עיףא' )

על האושיס בפעולה ד מל גכ עליהן מיטאע׳ כ יתייפי'
השלשה
ים ל3ל 9אי <לקייין® מן
»«V®fPVי■׳; ״« ־•»■wif
'-VMffcWP

..

מ& וס שבראה כעייניחנלזמןאמס לכרף אייוה עםאבשיםואכי
מס בעלה איבו באה לזמן אבל כ«,־« ב׳ אב«יי®בלא ה ן מייבוא
גסהסב/ימרן וירבאת/בזימון האבטם יאעכשאיכם מבינים
כרכמהזימון וככר כתגי/י למעלה סימן ק ^ג סעיף א' «בלכין
המזון בריכוךשיכיבו אי יכרכו לענמןכלמשJ
מ אגדרוגימ® תייב ל/מן ומזמן למינו להא מ"« מבדישראל
הוא וחייב כבל המנוע פבגסוו כבי י « ראל אבלאיבומזמן
לאלבשיסילא לאכשיש מעט שהואכר־סכככי׳ ענמיואיני
■ מנ«רן> צא צאישיצאצלזשק-
ל וכ ללאף ל^יש< 6ני 7אנלמג’וכ « לאו בליקי . .״
9ס .ק? «־^ו  1קכקיל ק« £י®לימן #,עש לע פאלא« »מן «ןצא•לכ^6ןל«:
נעי;« זל נמענך «&  I fמ««ם י ,ן ע ^נין‘עלי®^מילכך
«s%a

ח1ו נלת

ניפוח

לכש*9לשיי& ןכיקיאכ^
&ימ עז ק לא לאנשיה לשמא כקינהקיא«5א
יגיע׳( אף אם הזא 0לק זכר wכקג׳?עק5«1,
שיתנער ג&מ<ך טגיף ט' (
לזמןבמי ?3ל 5ןמאקיצסוכריס ?ס' וקייביסיבזימ;ןינכ« «®לן mכרכ'*
וימ;ן ה<א מןהמודה ן? פקא לן־?קלא טושיעפ&ד ל&יל מ״ק קלב im
א ןכלמ3וסדאןלי!ל;א ?0חייכי© מ?! 5ק צמו «?עבאכלערלסימן« )
9עיף ב ייג״ל פיקעקע׳ט העין ל יס^ יטמיןעלפמ^ עיףג' ) ■׳
' 11יטימטו©מעילי' למיני איני מזמןדשמא•יזה י #לע ד«צא
זכר?  Cfיקלע יימנאכק־־בה  ( :ן ע צקימןעקע׳ממעיףל
 pro .'91מרע« ,מעיף ג )•י קטן אין מנהגיט-לנרף• לא זל* מלן 0ל140ה ילא לעפרה נין
י  ,למעלה ביין לברכמהמזון למזעיר אמה« ה אעי היאמבין
ייודע למי מזמנין ומפרטןדע ®יעא לן ' ב שדו דו© אמדזאן
&הטא-י« £י שערוח,ומנדעיןאימילכל דבל
אובקדיש/אין מדקין אקרשתי « עריעאס׳ יש צרא 1אין לילא%
אטט4דישל<•ב.ן ^מנהג״זאיןלשבוק* 4
הרשיקימהא^
( <צ מימןצ׳ג י««י!ן!?לה «*«ף ק .יפמיף)' p
ממיני® «:מכיגים מ/מכין עליה© ;א #על יע שאין המלל*$pm
הברכה למןלן באו כיון® יידע שמזמבין גס עליי הוא מק ;0
 .יממיין  dbמה «יאמר ®משרך
'אץ; מי פנימהי& קמ ^ בירה אין מ |ל-עין א( ק לדלק ;3בבל;

ר

»W

^ wi. 4a

 1ס כ ©? ן:ו

נדבכי©
א «!®:הסאכליכאחד ^ שציםמה©גמלי  ©.מדע®
«יזמנו ועונה .עמיו® ברקע הזימק ׳ יאכיל(אל לבה להעסיק
מזמטן עליי בעל כרתי בין עיבה בין איני עובה במןשהי׳ישמל
«® מכני שמליפא .דדרך ארק הנא ראוי  .לי להפליק< מא'איבן
ריבהלק־־י© הדרך אלץ כוכי! אמדי פעל בלאי ואס ישמע הדייק

י׳מ ימייעיה®יונאין•ידידמק
ין-קייבלן מדדן הו ז לה «5ןק' נאמד  .יהילכןאין
־ולבלןי־א® צא מילהב ! f
קמב דמיו מלכד « ימוצו להעסיק
כלא להיבט לא עשה כלי© ,יאקנריטן
יקרב* הפט9לזמן ג&היא .אביר יללפלך

מברכמהזימנן
' ««בסל ג® אי;השט®
שמלעליה® י* ריה 1א ח? « .איממגויאאלא ' ימיגיןעד&יגמח•
שהרי בבל כקמייב  !«.ר
זיןיגרין,צהפ p $יז<מ עד®יאמן
ברין .פאכלפי ימשלו יגסובי מייני ב׳הברון שמי מגד כאןהיא .כרג? ן  ,הזימין ולא ייעלאא &  %ן להעסיקמדשגמר
כרכת״הזן יאע  ®,דברכמהזן חיבה שי׳־יכה לדמי

\חיד בריןלאומרה* :.יע״ל®י«ן-.קג' 4פ^יף < )  .מ rfכיין
\<
( די?^ ל־ מכ© שמילא Mp)3bp
דכבלך אינה כרכה*
קב pי?3יף < c
־ע!צ
«ימן ל^ילוכן3.ע<5נ־ ל<
פיבהתעתכדיפידא
;הכחילו אמצעיי
«מזמני® עלירילא מפיס דתשיביכדכקהין ברבי!
■י״״י* * •*״״״  ppאיכ,ו כמלא מ הישש הדעמממה׳
■שיוכלו .ה§יב ^ לזמן י  93מא ייכא יד'
» .להואי?
נטילה יכלא ברכה כ ^תלה שהרי צא הסי ^ דעעי אלאננל;
 ( .וע #לשיקקלקש^י.ף נ >
■ כדינוכשא
״ yחיזר ימכרך מ5ןתלה
אח׳כיאע׳פ שבמין ולא א כל ב מריר
לצרך מתמילממקליגכרכעהזן יאע״ע ' שכבר פמ?י ברנה זו
היההדע5,י! צ«?»,

הדזנדיו^כולאמ׳ב לין תחר ומברך מתמלת ברכת הזן לגומר כולה.
לעניין'
« « ל תימן ריגמפיףג' )  ©P (.פהאחד מפס״קלש^':
.ברכת הזימון כמל שכתב  15בן ג' מפטי^י | לשרעה לצין־עמהס
נדילכיך בהזכרת הפיס לאיו נדיצי-ךל^ פסיק' ' אלא פל&אלור.
כהברן יזתהפסככרך ^קינו תא יותייפהרי אי -ןעיקהפ©קתס

איתהש©יצא(>ת

אלא משוסהזכרתהש© לאחל שהזכבר סי
לכללין ה© לזוזלרלאכילתןיונ 0גלמדיןטתלדתן' יזמנןכדין
שאכלןליכול א להפסיק שציםלשלי  1פעמי© כפ ?1דה אפתי
גחזזדינאכילתי בגא• צרכי

'כדיכז!

גדלל מגרך ט מדיני לדרך ארץ הלא ללבדל בזל ואפי/א
לכשי'4ןאס רבה ייתן רשות לקמן5ויב'רך י באי ( וע'.ל פי׳
ולירקן
1 Cה .מ,י
־"* ׳ ^ ״•י יי •ws
־־ ן
* י
.ק י ן  , ^ - -׳X
שי  .פס אלרקהלא מפיך א ^י' סא כיה נדזל• מ׳ממכדי¬
אבל אס
 /שיברך ללה בעבור שאכל עמל למה ברכה מכרכי יר׳ת אבינר
וכשתי© פלא יטש ללא יצלס ב׳ה' הזה לא כעס! ללא בע/ב
ובלית ככל פכסיל דטל 5נ§מ מלצלמיס וקמט׳ לעיר ללאישללט
ש«ן קאעשה לדין לאל יזדקק לפניו  .פלס דבר חטא להרה?" מלן
מעתה לעד עולם לאס הכפל הבית ריצה למתי על ברכת! זאת
י אל שאין קאורה הגון בעצמו לרלכ״לכרך בעל הכית בעצמי לפאי
לכל .זה עדיני לדרך ארז ןהאידכא אין מקפידין בכל זה דלא
לייתי לאיכצלי עסב״ס .וללמר לו ז© הוא גדול אל הנק? הבעל
שנית ניתן לברןלתי שירצה כמקרה בעלמא כלי פלס הקפדת
גדול אי קט | או הגון או איק הנוןt
 3י&ראל  p 'pאין נריך שיקדים כהן ע* ה לכרך לפטלמשל©
מק ומהמט הכהונה דאדרבה זהו צכלל מישנאי אהבומות"
זדהל אל תקרי מפנאיאלא מ פניאי צלומ* שהלאמשנייא כביכול
•״ מ ^ גיתץ ליצוה הכבלדל ^ה עפני צהד .יץ חלילה פצא נלההפ׳י
להץ ,דימ{
לנגד את הכהן אלא אס הלא כהןת״מ״אז ?!א
נלכלהת^א' דנתיב וקל פתו לכל דבר שפקדוה לפתלת.ראשון י
ל מאס מצה
־לנה הת*<? אפי ' ה #5הן
ין בכך כצלם*

נ מי שצלתציןלז כמ

 1׳

יןואיכו.מכ< ך'-י?קצרי®.

ימיו דכתיטואברכה«לצרכיך והמכךךפרצת ה,מזיק מכרך.
לבעל הביתוא׳ב א© אי « מבריך אינו מתברך♦
ל יצריך י/ד© למזור כ&י׳תכל .לברך© ית « לו ס כ לש לברך גדי

״■““ ־־׳ 'י ' ״" “"  r/pהיאטל! ;

דג
א'

דיני^
׳־ודיני

מאי<
כרכות?

לת נ ריש פאר

י פלכלת״פאינן צהתין כתוך הסעודהכצ־' 1אמרמ פ'^ית 0
לאד©:׳ ^ קנ/תמסעללס הזה בנא ברכה לכלהנהנה .מן
העול© עלה בלא ביגש;בחילל יאענ• בהקדש ( ילעיקהצ .ו?קראי•
דרמיצן קראיאהדדי׳ כתבליי' הארץ למלואהבללמד' כלהארץ
’ • שע בכןיקדש צ? ולכתיג והארץ נתןלבכי
יא כאן קודם פרכה כאן לאקר ברבהלפי'
לכשיברן מתרס לכתיב ברין יי' מ©יל®
יין וגליליו אין מברכיו t>kלומר בכליל©
פירלש בשבת מעין «  ohfijמעין׳4י©
ברכותיו שמסכיע לךכלו׳תהיה הברכה מעין
■ יכד תקכל  3hצברן על מס שיהנהלשתה#
*י
!  -״״׳ .׳■ »■*׳ 'pwps &L ! -- -כמלשכבא' בפ,ה
- ..
*לכלמין נעיןצרפת( לפי מבע? ועניי « על כיל פימת האילן

אב§ ^
לפעילי על ענבים נעיד! ענבים• מכרנץ לתת־לס
לקמן־בצך*
כמל־טתבאר
/
^׳י
שהגל 9
והן מפרט#ן i
עלהמפקין מוצא  $יי*
־׳ ״ .יי
מ$ \Pיין$:ץ מ
זה צע ה  ppמן&סמן'שמכדכי׳ע<
מן הפריוחפילל כעלל־צז תמ 8ס מכרצין על'ל ב’ פהגפן כין קי
פץ ממשל לאפי" הואעפויקלנדיגסן דהיינו שצזתבין בל דבש
ופלעלין מ ' מה *ן עיקר ומבלטן •מליל ב  < /גק-למנ׳  wpiכ
■ כיין סשק׳אתר כמן־שכד יכיוצ׳כו מלבי{ אמד ק< לכ אס הר?.כ
יץמכרכיןצ&? #נואס« 3הבמפקתת׳תברגיןתצילש?בל * :
כ ' וענביהיבעוד׳ משר כל זמןפצא -הגיע? לכמל'? לק אע ' פ
■ פלי0אין -פיקר' כרי
ואינה עיקר ?
לצ יין אינם פמ -שכיסעדיין נכדי העץ
אלת כשאל פרי; האדמה תברטןעליי $ס בפ׳הא לכ& הה כפיל
הלק לאילן אז הס פתשביהפ׳הפץ ^ מבדכקפלירס ב׳פהמ׳ן
ושיעור פיל הלב? אין אכל בקיאי־ן מצפיכך מברט־ן צעילם כיפ
האדמה :עד שיהילגדללי© קרלב צבישללן שאף אס הסגדולי׳כפןל
הלקמויה לאד לברך בפ/ע אס היה מכדך בכ׳הא היה מפא
בל לפ> שבלא כרפ׳כוללתפרי האדמ׳ופרי הפן שגס בס צלמקו'
•מן האדמה י1א ©אמ!ל מציה מן המלבמר לכרך על כל מין ברכה
פרשית רשייכא הל מענישהסצק כנך גדולילתר סהדמלרה על
ההשגחההפיעית־שמשגיח לע בדילול לתת לכל אי© הצריך לן
לזה־ הכקלא יל׳גין ירטתח לפיקיפל זמן שהלאמישלפקאל• א? '
( ( t&h'pי רו
.בפלל הלבן יברך הברכה כללתצפטא נפ׳הא
«עין אז )  .לשאר כל אילמת מיד פילציאל העלי ורוצהלאוכלו
כמשב כפרי הפץ דלהכי קא?־ נס אהד שיתמולמברטןבפ״הע"
הלץ מעל הקרלבין שאעל מכרך ' בפ״קעעד «:־לאה יצק כעין׳ .
&? בע׳הע
שלשראלת של מרוביןלח;ץ מן הזתיס שאינו מברך עליה
עד שיגדל הנץ םבי 3ס לקלדסקל מביך על־ הסיבטט?לשאר
עימתכמי לא אמרן דמברכין עליהם בפ׳יהע• ׳מיל ש־ ציי•■ לא -
כשאינו מריחו עתלץ בילע על שאי<ל ראליאל היל"א ^ י הי,קק
כעץ' בענמהלא ד
רהדצתגמה -וכ ,פז
שטנל לאד לאכילה
כצצ שאינל
* כלל
פגי*
[,מברכין פלי
א< ! אי [ מברכין
־ ;3גרעיני פילות מברכין עליהם כמל על הפריעצמלאסיה®
'.מתלקי& שאז הס כעיקר העלי וא pה® מרי© אין מערכין
; עליהם *לל~( אס .מתקן  <yהאור מברן עליא' שהכל שאינם עלי
כיון שחק לאדין לאכילה בלא מתי קה עד האור:
ד שמי) ז־ת עיקר בלכת ה־תבפ״העלא׳ שכשאלסותהאותג
לבדל כמלת שהלח הלא מזיק לאדם  ,לפיכך אי ן לברן עליו
לשתותג■
כשיותהל לבדן־להיחן־בוךושוא מדקל מלב כיה לל פלא
ואס אכלו ע©  ppג' כ איין צריך לברן־עלמ ברכה השייכת לל לאו
מכרך על כעת הז " ת פלשיל' לי פת עיקר ' ותופר לות  09פ(
(ן*״לשי®f$pעי א’' 3h ',««!.סע<' א'  cלאס שתאו מעלרה עס
מיסלקרתלא© קוריןלל אכיגרק שאז אימי תזיק א־זהר־-דיצא הכי
א  0הלאחזשש בגרונו פזו היא לשאתו מוא שלתה אומללרפואה
 .אז הוי' שמן עיקרי רפנאתזמפר' עליו בדגה .השק שהיא גפ׳הפ
( ועל0״* jד7מעיך ק )  '.לאס .אמיל יותמין לרשא׳לא לאמל*
ה*ל אכיגרלן עיקר• שהלא עומד לאכילה ולא השמן מכרן כליי
י בר-ביתהאניגרנן והיאשהצל . :
 9פקדי© המדיס כ 6המ קסט© הקניע שעציהס תי .ה מרה
?האוכל© אובליס בשביל הקלי ^פי׳יימכלכין עליאיבפ״הע
•וכשהם גדולים הקל׳־פה גבר פתקשית להאלכלס אוכלס בסביל
הגרמי! שבעבי© להגלעין היא אזיק* מזקתלאלס ואיוימברבין ׳
,עליה כלל לאס מתקן hהאלי" אל ע*' דבי,׳ אמר מכרך בפ/ע^’
'•' ^'לםימן ר׳דסע׳ן)^ .
׳'
ואע  /לגבי גדעיכי עירות אrרינן•לעיל כ 0מתקןעי האור או
ד׳״א מברן עליהס שסבל שאבי נרפיבי שאר פירותדיות© העיף
©עליהם קוא עיקר יפי י אותי העןואין  -הגרעיני] עיקר פרי
לעיל ך א® .אין '.הגמר־ן ראלי לאכילת כלא אור איכס ציופבייפרי
אפיל? אמר במתקן אבל הפא עיקר הפרי י; ,א הגרעין לתמלת

יג H I3T 3כעיעתן

m
®mli

כמיתת( להבי נטעי לקי שאחר שיתבשלו באילן ייתל& ס ימתיק
אות [ באור דבלאו הכי איכה ראויין לאכילה ואדרבה אזוקי מזקי
ליה לאדם ואינם נקראים פירי עד שימתיק אותם באור לפיכך
כשימתיק אות© י3א! ד מברך עליהם בורא פלי העץ:
( ; Vל פי ק ד? סעיף
■®' )

 1צלף והוא מין אילו שיש בו ד ' מיני עירית הלאדיןלאכילה
עלין שלו לאויין לאכילה ובתוך העלין גדילין כמין תמהת
וקס ג  /לאויין לאכילה ועיקר העלי שגדל עליו הוא נקרא
אבמנות וסביב אותו הפרי גדל קליפה גדולה כמוקליפ׳האגוז*
' הדקי® וכקראזתקפריש ג ,כ ראוייה לאכילה לפיכך עלהעלין
 1התמלגתועקפליפק מכרך ב* ע האדמה לפי שקםאיעם׳עיקר
הפרי של אותו האילן ותלהאביוכו ' מכרן כ ' פ העץ שהוא עיקר
.הפרי של זה־האילן :
’ .
 tתמרי ם שהוציא גרעיניה© ומיעקביד ועשאן כמו עיסה
אע׳ה לא נשתנית ברכתן ומכרפין עליהן בתחילה בפ׳היג
<.ל 8וף ילבה אחתמעק& לש פהיאמשבעתהמינין כמו שיתבא'
בע׳ה ככל שבעתהמיוי®*
( ;Vל *ימןל״מ6ץע> א' ) •
ולפי זיז העוב* דל שלנושעושי®מגודגלכיו/שאלמיכי׳שממעב*
כרפתןעל ידי המעיכה ( לעמן פ^ס כעין« סוני} בייקרינועל* )
(יש קנצקין ואומרים שהכל לפי שאינה דומה לתמרים שמיעב[
״  ,עד שאין מכירין אותן כמו הפובידל
«אין מפירין מאיזה פרי היא ויש למושלדבריהם
זתלעיברך שהכל שהיא כללית ויוצאילה .ללע -י
 ,ר״ד&פיף  /וס«" רו  fwא' )

ובדיעבד אס בירן•

אחרונה פיני* נעביד מאם י© לפן דין הפרי עצמו יש לולברך
ברכה חקי/מפין ג ' ואם אין להם דין הפרי עצמייש .ול לכלך
בורא כפשותרכותט ' וכאלו אין האמת .פימרתהאחל־ת.
( ועלפי?קר ' קסעיףזגןאעיף ' ן)
לק .צל ירא שמיסלא
■ישתה■ אות© אלא כתוך השעו דה דכדכת המזון פו טרת במין.
של אמריהם פין שתהיה מעין נ ' נין& תהיה בורא נפשות.
(< פל.פיצוןר4מ  8עיףיז cואס ירצ׳להתותןשלא גתךהשעול'
יאכל ג״כ-ערי אחל משבעת ה«י5ים
■ ( גסיפתהמיסדצמרן
«•י״ייי*
ממיז,£< 1ל>״ן 3־— — 95-
׳
 * -.,.״■ ״ ו׳
העץ ושל פרי הפץ שתעיעשכתושטיזס אינוע " " «*«/י
אין לו לפשות כן שאין לכלול פברצת מעין®לש &ז 8ברכה5ל
ספקדה׳ל כמו מפנה מטבע כרכזת( ן <ל נוימן י״קעעי״יל)
והא דאמריק דלין מי הצימוקין סוה לדין מי התאני© 'ה 'מ' t
הזו להו יין ומברך עלימןב׳פ -הגען וברכה אתת מעין ג'צווו
■כיין יהוא שיהיוהצימוקי ' שיהיה כהן5של־־‘ “
־“ ־*“׳ ^־־‘1
למלותי דכשאל הוז כיין  ftlכמי,./
במי
קצתהמים אינו אלא זיעה בעלמא
____
 r f״•׳
שריית הפילות דווקא כעיר( ' פאק לרב©לכפל© ולאmmm
אלא דרךלאופל® בעין אבל עילות א 5ירקות שרוב אכילת©הד
עי פישול דבלי הכל שדין המי© שבפלוס כהן כמו דין הפל,או
הירקות עצמן ■:
יב לכ העימת שטובים קיים ומבושליס בנון תעוחיםואנו*
׳וכיוצא
ג׳פפוה שנין מיי©זביןמכושלי®
״״» .׳1
,״  - .י
ביון•-,*.׳»."-
ברכת - /. . ?,׳»• ׳•

טרא עלי העץ יצא :
ת דבש היוצא מן תמריכין תי נתישה?® מיטה בין הזב מהם
זה• נקרא עירי שאין הפרי
^ומדאני
אלא לאכילה ילא לכת:ט? ו י ולמשקי!5ו5ן!ממין מהן אינו -
נקרא אצא זיבה בעלמא ומזה קנותס ק׳יה־לכל מ $קיןהיוצאי־ן
שלנו מברכי) עליה® כפגיע אפילו מיי© כמי!®הרב" בניאלס
 hßשאך מיני עירות זיעה בעלמא  ,הואומצרכי( עניהשהכל אוכלי[ אות? חיים ואין מקפידין להתמתן כבישיויצ ואסאין דין
®אי ©5עומדיןל§תיט |א לאכיל׳תוץ מהמשקקהמצאי׳מהענב* • ■.הרבה בני אד®לאוכל© חיים לא מבוםלי׳א׳כ ׳אין בישולןנגמר
עד שיבשלו אותן דצהט נמנו אותן מתחלהשיאכלו® ע>בישול
_י מברכין עליהם בלשון עירי־על השמן 5פ ?/ע םה5א כמו
וכשמכשלין אותן יווא מביאן לדרך אכילתו ויווא עיקרהפרי
יכל שאר הפייגעלקיימא לקבי ועל היין מעני משיבתו קבעו
לפיכן; אי/מברכיןעליה© בשם פרי |א יאחריב&-יולס;ומברכ*
ל? כרכה כפני עצמו וסיח בורא ערי הגפן ■י ׳ ־
עליה׳בפ׳העאגלהאוכלן.חיים מבוכין שהגל® עדיין לאנגמר
(-והייןבההןךההיף 7?■hומ׳מן ק <דהעיף' א' והימןי״תסמיך•5ל )
י פריס ולא פרי קם ולא דמי לבוסר שמברכין־ כפ׳הא•
© ;0ופי ענבי© והם ענבי©® אינן מתנ& צין לעול© מברך
(כמו®כמבארבממון ש*«ף ׳נ ולק* ן«**%)9
א')
עציהם• ועל המ« קיןהמצאמהן שהכל שאינן ככלל עימת ד&אבל כופר שהרבה ברי אד©אוכצי® אותס בעוד®בוסר
?  pעל המבלות mתמרי׳שכהל® ושרפם המו® עדשנתייגשו
משאר פרי האלמה אבל הבא אן
ומשיבי לקו <1
לפרי *־
ולא גרע ־ •
^ היכרךשהכל:
.כל
אדם:
^
  ,. -ןז׳•«**»/>a׳ »*,*1׳’*'* '*י ♦
 vי  .עימת^ שראן או בשלן במים
אףע
'
פ
שנכנס
עע
®
הפרי
יג ’ אגוז המטוגן פלבשישקזרין פדאט מכרך עליהם בע ' מ
;,כמיס אינו מברן ען י'
ואע  /לביני וביני קוד 'שגטגכו
■ בדבש בעוד בי& ןול׳כמיסהית
«« שחיןהיוצא
 «שתכה לגדיעו/אירכ כשקוזרץ ותתקכין אלתועי י יגוןהדנישמברך על אותן ה«י© בע העץ וצם דמי
מוזרלה&תגו׳לתעליותע* הדפם( ■h%עדכעעיק/לכל׳עלמ
®הכל מ «,האעכשיו האגוז הו׳עיק׳ולא הדבש (מבלכין נפ״נ?
א^לכש§ ורק או מבשלין פיחתיעמי« המי®י
יד נדוקאאגח גמול עמענני  mfrjבדבי אבל אגוז לני
.׳  #לאותן הפימתלכך מברך .עליה© במו׳
«ממגנין אותו בדבש איני יאוייה לאכילה בלל דמד׳היאואדי!
לק טוב ממל■׳’
מזיק וק׳ל דב& עיקר אבל אין לומר אדרבה פהאמזו עיקראלי
שקוד© #־טיגו ן אינה ראויי׳לאכילע ועי הטתו ן כדבם-הי׳מתק*
יע הדבש וה״להדבש ®פל®אינו בא אלא להכשיר האגוזשתוי
נח שבין כפרי עצמו©1
ראויה✓6לאכילה והדאיהל  -בעיטת ®
א!
ואני© 0הס משבעת המינים וצריכיםאמריה©
יודרבה ^
את דהכי נעתי להז לאכלס
מבושלי, '.אבל הכא לא1בפעי\
t.״. .
ז .— .
!
מכרכי
ו© רכי 0
טללתהכל
♦
(
«
ע׳ל
מימןל  /העיף
אבל לעטי[כלכ&
יה :• m

זעליצ ^ ק/כעודיןאו ^ מקדם ' ססיקמין אוע? ומבפל^
1r,
_i
.
•..־•• ־ • מימ״הט״תד סיקתווידמו533׳♦ ^ ^
' « ברכין עליו® ישתכי® לכאן ולכאן•י&!
.לקכי״סנקתכ ^ קאוד' עדי '#מדבש הזכ' מן' מתחךי  .שמו
עי? ■האוד יאמדיצןלעיל־פעייףיח" דמבדכין עליו שהכל  9Vה/
.מנרכיןשהפל מל׳ג/אדמב שאינו דזמהלדכיש תמרי^שהתמר?
הן כימי־ הפרי ונטכי להואדעתא לאוכל® בעולן עו־י הילצך
נ& נשתנה כשתטתבירכתן מידי? דהוי אכל העירותממבלכין
קיכי®
ן היין׳וה^מן אב| '1ו ?
; על רמת 0379היוצא מהם
ראוץלאנ* ל/

"

כויתן

דקכיס מברכיןעציה® שהכו לבתו עיק

טז כ״לעיל וזנגביל נגירועיל שקורי! ככג 0כ,פה | יכפין יצל
■ כעצ  4בהך # -0ל(; ךלאיכלןידככי-עצמן אלא לבש© ברם
.,, . . .
, ;,דמאנלככא?כלך 5צלדאיןמכרכין מל ^ /לו ^ שאקדרך אכילת'
■ - ; -״בכד• יאיןהנאה ב #׳ 5תן •:
ר ;;; ,
י  .ת , .אבל אכל אגוז ^® ' קמ-יקכילא• שקוריק צמו ' /דרך לעמת?
נע/ע שגידולה על'
• על רת ;? מכון
״׳;:׳■,לאוכל?■ כך
״ ; האילן געל'ד?קגיצ!1־ » דרךד׳ת  ^ -אלמהלפדייהאלמה הוא דלת
•.;:גליל.על אילן וען ^ ילפלין-5ז־\ 1;55ל .כ 8כ-0עו ®7רמוכייפינע:/
כלי• העירזתכמדע כד©<שה© ^קרהכריי
; '; .ית־ כלל 4
3? s '^ w^ wק< ושאינרעיקר התרי
■ '
מי  ■/ממין
0 .-.•..באי -| 1מברך" עבי^ם־.כד?ג האקמה וא©' ׳הואמסיכקאסיהוא
,.ואט אירו מדע מה .הוא־מכדך®ווכל; לעל תצ0/אמיר
^ד  3ןא %לכ^ ת ^מפצי;0-מי
■ ••,נ(.כ»ן;&.מ 0ות?3«4 (^-1

ת

דג׳

זאך ץ

ה׳־סעיו

אמה עליי
;;■#עלתירותה^ קמברך 8*.-/h
הע׳ן יאחה ערי •■.אדמה -כל אילן שכושרק מעירותונשאר
הגזעושר& לרקיימין בקרקע וחוזר משבתלשצה ועושהעצתי©
וע$ין .ועירי או עלין זפל/וצא פנפים־זהו הנקרא פרי ׳הינק.
מ3צ כל דבר שאיןשר^ יו נשארין•  :בקרקע ' ׳וצריכין־לזורעו בכל
 ...־  ..ן׳ - . .יצגה■ ושנהבקר'
בי .,ויש מיניו שכשכו שלח העירי• כשחר הגזעוהשר
\fW
)i >3
•*; •':זנמן .התותין הגדציס5©3ה ית׳®.מברסק׳־ב .ע לעץ כיוןשנזעו
מקרי נשירת הפילות? ג© שלשיו מתחיימיו
■•, .טצאל•
■.4
'
,.׳  ,ואין צרעיןלזרעו בלל שנה ופנה
לא ליו 1דהגז .ת13ה -בצל « נ«ו ולא נשאלו אלא השרסין אן

ג
•■  -,־ *  ^ /חח .ת ;-ו4דל•מאליו (איןצריכין .לזורע? .בכלשכיןהוי

 ;:׳ז■ ; האוכל תמה «ימצואקאיליוג «רק_• מברכיו עליה©שיהכל
״  ,דלא קשיבי למקררפרי אנא כמו עקגונלמא־כיפהו ך
ה לתיכדהתמרות ■ יוגדליןבעציההד® ־אלג פבסלן ויא.ו
הל בצירות אין מכרכין עליהן אלא®הבל  :י
שין איתר בעתו הוא מתקש כעץ
־־ ה׳א ומברכיןעצי; עפ״הא "
 fוכגכיל שמלקחין אותו על « ? יא ראוילאכיזל -בין זמ! ב כין
־ הריקנח נעשהלאוי;י•לאכילה ה ^כיל הוא
עיקר נמברכין עליו בע/א  ( :זעילמימן י״ב9ע ^ *ל ).

יי״תית

עלמ כלי! ברכת אותם הצ£מיס־:

רד

ייתרחמ»  3רימ

וכן\ % £

א' צל דבר מאין גימל 5מן האדן צמן כ צור בהמה לדה
דגים בצי© מלב גבינה מצרכין עליהן שבכל צהלי אינם
כידוע (  vifröppäותכשיל משתניתגירת ’«,וצתקלקל והוא
שלא נתקלקללגמרי' שהכלועל-כתקלקל • לגחלי כד שאין ראוי
'לאכיליויאין מבלכין כלל דאין ס הכאה ועל הנבול("  012ממדי'
*ביס# ©,צתנהלו(צורכה המי 0כדסצתייבשו ימל ? מבאינע$
י מלח ו *ל המרק שהכל לי כמהין ( פמימתפהכל
י© כרי  . , :קורא מהוא הין .הדי/ו« ןיבאילןבכ$
מעוכל’ זמןכתהורךהוא ראוילאכיל׳וכןלולביגפני© מבלכ>'
עליה® «? כלידכיון דלא במעי להו אימי לאילן וזמורה אדעתא
למיצליה כשהוא רך לאו כרי הוא וכן כל כיוצא בזהכגק פקדים
המתוקים בעוד® יביסשאוכלי•® אות© בקליפתן החיצונה כחן
דלא נ« עי למ־איפסי אדעתא׳דצכי־ למיכל להו כשהין רכין ןי
א.8לאכול .הגרעין כשהם מתבפציט׳ הילכךמפון עק/ושהכל
ודו וקא שקד® המתוקי®׳ אבלשקלי®.החריט הל' דיכאאיכצא■
קטני ככ׳פע ( גדולי׳ומתקן בארג  /בעיה ע וכל זמן פלא מתקן
({ <ל 3י5וןר״נ «®,׳ן < )
איין מכדפין עליהם כלוט .
■ שאת יוקרא חיה מפרכיןעליה© שהכלדלאו ^להציי
 .חזיזוהוא
זרעי ל הו לחיכליה שית א? חיה שכר עמר׳ 3ופני שעורי© ומי
שעורין שמבשלין לחולתה לא עליתי ממ המיקק המצאי! מכל
מיצי כיתתומברכיןיעליה©שהכל ( .בייגין י'ק סעיך ד׳יעצא׳׳
דאפילז יעלשעולי®rשלמו® צגיוימנלכיין0הכלל#7יק?*?ע 'לשימן
ל״ב בע< י> י ׳■ עי ^ בא לדג; רא שאינן נזרעו® מבלכין עליהם
שהכללכ׳־ק7אל זרעי נהואייצ&י לא חש׳יבי כירי * י צכתא
והלאוואנוק־ריץ• אייתו איכיס לעל כמון ועל צוסיכדתה שקמין
אלייצלד אברכי) עליהן 5הצל שאינהיפיצי לנעעמא ־עבדי
׳ להמלאלאכללה.
.כ צל כמויק שכיבו !־;מי® מד בראוי לפתותו  .מברךשהכל
 :יי י א ^ הוא מותן  .צלי• ן אבל כל הקומץ לכדו אינו מברך
י כלל'«פצי  $הוא מזיקן:
"
ג י' .יין 3.החידץ בין ריתהגמיגמיהי אלא; כי? ריחיהחמרא
־ ’ וטעמיה מלא דיכא צמו בכתבחי׳בקומץ‘ אצל אסריחיה
חלא וטעמיה תמלא׳חמרא הוא'««ברכין עליהן בפה׳ג דבתר ־
■)
י .ועלס׳«|רכ״בשעין.V .
'® עמאאזלינן ;
 7מיהו אע״ת «א׳יכן ח! מץ  60r!mככני אדם גמגפיןמחכו■
לשתותו מעט מחיצתו חיןימכרכין תליי צעה׳ג1א שהכלI
ה אמריייץכל זמו שלא כתן3ה® 'מיוויהרי ?®' כייןדעיקרם.־׳•
ייןומברכין מלה® דתי?  /נא® כתן בה ^ מיםאק נתן כהן.
נ״מדות׳ מי® ומצא ד׳יהד־ליה כיין מזוג ומברךיכפ/ג" ואם
יו ^ 5כחותאע/ג ^ יש  aסעהייין אינו אלא קיוהא בעלמאי
ומברך עליה והכל וזהו דמקא ביינות שלה® יהיו מיזקיס אבל ,
יימ/ןלנו %ד ©3חזקיס -ל׳כאפ/רמאתלתא ומצא ארבע חיכו
מברך עליובע׳קג אלא ביובל ימיה? מפערי® • כפלמקו©
בשיעור שמוזגין היין באותו <מקו® כל מקוס ומקו© לעי חוזק ׳
הייןשגדל פ® וככל מקים שיש מע״קא מצרכין:
י .תת ®7עושייומןהחרצצי© שאחר שדרכו העובי®משליכין
י' עליהן מים להיות ' משקה דיכוכשמריס •וה 'מכשכגגכרד
^קור® כאז יצא כל היין ופשא/גמעטימע® אכלא * לאכלרכג
 1־־נתן שלש מדות
1יר3פיו*ג
; ודאי לוב יין הוא ד«2י 5שצתן בתוק צבלעין בזקג *.־ ’ •.זג*ז1
' הצמנו עלייי תאצי®' לחזק כםהיין-םצאאר בזמן אפית שהזגי
יג צ ׳ ! /י |; j־  jמל< כ י

« 1נועחתנלית
גלזבמ״מיכלכת התאיכיסצננש במשקה ; יהשתנה כחהיי
(אין מבר כין עליה© בפ׳הג אלא שהכל:
‘ השותה מיס לצמאו מברך עלייון שהכל ולאחריהם בורא
כפפות רביתודמקא לצמא! דמתהני מינייהו אבל אי
ה אות© לרפואה אינו מברךאל לפניה©
ולא לאחריהם:
 ; _ . .אין בהן שום הכאת החיך אבל שאר אוכלי©
הו משקין שאלם אוכל או פותה א? סת אפי׳לרפואה צריך
לכרך עליהם להאת' מ מתהני מיכייהו מטעמם ! משתיית© :
 pהאוכל אושותק לבר של איסור מפני הסככה כמן שהוא
מילה או מלוא מכוש בפיתהאסזרין ותאכילין אותו דבר
איפור מברן עליו תחלה וסוף דלגבי לידיהלאו איפורהואשאין
דבל עומד בפני פיקוח רפש לוחי בהם אמדרממצולא שימות
.כהן אבל מי שאכפופו לאכול• או ל« ת« תאן ע  /לסוף סוף החיך
כהנה אמנו אינוצריך לברן עייןדאין זה  .מיקרי הכאההואיל
ב׳ ובסימן שנ״טהעיף א' )
( (  ?$ל «««ן קג כ
'ונאנס :
י לבש דבורים מכרך עיליהסשהכללהא צאו פירי הוא:
ייא מלקמתעל מבושיה או אתדונים או מרדי© או עשבים או
שאר מיצי עירות שמרקמין אותן כדבש כמןשאוכלים
אותן ג' כ חיים בלא מרקמת הבירות זהעשבי׳הם עיקלוהלבש ;
הוא מעלשאיכו בא אלא לקיים דבר החרוקח בו ואפילו ה©
כתושים כמתל לאי בטלי על נכי הדבש הילכך על של האתרוגים
ופל למבושי® מכרן בפ 7הע 3עצ הל העפטס והוורד ^ מברך
כגי־ס״א ואע  /למרדי© 3א חזו לחבילה לא חייס ולאמבושלין
אלא א 7כ הס ממשלי ם  mדבש ואס כן ה״ל דבש עיקר והוה לן
■ שהכילועוד כיון שאין דרך לאכלן לא קייס ולאמבושלי'
י למיכרן
אל הזו כירי ( למי vמברכין עליה© בפ׳י״־א גא הויא לן לברך hl
0הכל אפיל( אתל׳פהס עיקר ל יל אדרבה כחן שעיקר תיקון
■כוורליס שיהיו ראויין לאכילה חינה אלא עס קל בם ה״להוורדים
'וצפירותשאיר ©.כאכלין תי׳ם bkמכוכליס במים שמברך עליה׳
אחר כיפולס כמי©כששיפילי ה' כ 9ןי המרדים שאחלבישולם
" -כדבש הוי פירי ומן המת טוה ג כ אין הלבשעיק",דהדבש־-איכן
בא 1א להכשיר החלד לאפלה והוולד עיקר כמי הכירות ר התם
שאין עברכי׳^ליהס© הכלמפכי המיס המובלעי׳כםשהכשירו׳
לאכילהשאיןהמיס־עיקר אלא העירי 9׳'פ הכא אין הלבש עיקל:
אלא במרדראע  /דגבי אנוז הרנה אמרי' לעיל דמטעםשכיון
באי! אוכלי! אותן אלא ע® הדבש שמברכיןעליהס שהכל כשהיא
ממונית בדבשהא כתבי׳לעיל דטעמ׳הואמישו© דלא נטעילהו
איצמי׳ לבכי צמיגליבהו רך אבלהמללין ודאי אלעתדהכי נטעי
לקולתקזכי&ז כדבש (י »' ל*« מן ל׳נ 8ע׳יך ;ב דלן.8ימןר גשעי ? )
■ מברכין על הקרדין ב׳ /פ האדמה להא
’ואכתי י® ללקלק לדה
(דאי הפנה  5 naהעלח ^ן שנזפוושרשי! קיימק מפכהל&נתאיל
י 7המדד צאו עיקר כרי ין׳ היא מעני שהזרע שלו הוא עיקל
הברי והעלין  kה-יולד ה© הפדחי׳שלווהואיל (אי־כ׳עיקר הפרי
לה<  vkמל צלף־דאמריכן שמברך עליה׳ בפ/א מעני
הו יא
כל
י< וע׳לשימןרג ייעיףו׳ אמ )
'• סאיכס פיקי העדי
 .מרחקתשאיכו■מאכל בריאים אלא כרפואה מכרך עליהם ®הכל
ואפי' הוא מפיחתהאילןושמן שעי אניגרון שמבלכין עלי! ב^ ע
כשבא לרפואהשאכי הת® שהרבה בריאיס אוכלי© אזתס ג 7כ
( ןע« 57ימןל'3ש ^ף  7ונעמוךספיףח׳ ) וצן
כאכיגלון :
(בגוויל כהומלתא מאכל כמאין הוא ומביכין עליו בשם תמי
כדאיתאלעילסוף© ימןרב:
י  5כל דבר שהוא עיקר ועמו טפילה מברך על העיקר ופוער

וכל לכר
אתהטפילה  <( .מ לםימןמ 3פפ׳ף < נ
©מערצין אותו לדבק או בדי^ ליתן מח או כדי לצסע את
©תכשיל©לי זהטפיצ׳צבלאסעילבו כדיליתן מע׳כתעיובך

חוימתנרמח
הדי־ י< 5א עיקר לפיכך «י דב& שמנשליס א< תרומתכיזבהןחלב
תטה בדי' לי דבק ועישין מהן מיני מתיק׳איכז מברך עליז
שהדבשהו א העיקר • ( ? תלאמריכן דאסעילב כדיל ^ תטע®
בתערוכת שהוא עיקל היי3ן דמק׳שיש המםותחן© דבר המי/ן
מעם ישהוא דבל תשוב כמןהזנגמיל שמ?ונכין בחתיכותגדולו'
בדבש 1פה* ג אבל שאל בשמים שמפתשין איתן דק דק ומי/טן
איי/ן לפיך המרקחת אן על פי שמתכיןאות 0שס לתת עעס1
כמרקח׳אין מברכיו עליהן דבטלין הס במי ו19ן אט׳ע hpm
טע© לכן מהנין שאין מברבין רק על שאל הדברים פבמרחקת
ולא ע! הבשמי & 0כהן:
יג וכבר כתבכו שכל דבר שהוא מסופק בכרכתי יברך עליו

&הכלצ ( וע׳לסימן ר ' ג

רח

(*« יקי• (7עיף<> ' )

ברבת ירקות ובו ח' awpsן

א על הירקיתמבלך ב ' פ האדמה ואפילובשל© אומר ג« ק
כע׳הא לטוניס הס מייס ושבושליס לפיכך ברכותיהן ג 'צ
שיותחייס וממשל יס וכן כל פילי קטנית שהם© ובי®חיי©
ומי ישלים מבלכין עליהן לאחרבישול© כ 3רכ $ם הראויהלה©
אבלקראושילק,
(ועילשימןרג)
קיל© בישולם*
וגרוב וכיוצא כהן שה® טובי© ממשלי© יוי |ר מלןיים נ «©ן טיין
מע*ל סימן רע ב סעיף ח  ),מכרך שהכל שעדיין נא כנמר כדין
ולאמר משולם משתנילעילויא מברך בת הא דעכשיו אב לכל!
׳דרך אכילתו והסתא כגמר כליו דמו/קלה אדעולדהכי זרעי להו
נ< < לתיק רע/שעיף < ׳׳ ועוטי וכרעי הם '* וביאור כשהן
תי•  ,מ כשהן מבי « לין לפי־כ ך כשהן מיין מברך בע׳וא ולאחר
1P3PZ01
כיס-־לן שמשתניס מכרך שהכל ואפי בשלם'!» am ,
אי׳ השבט מחמת׳עצחן אלא מחלות עעסיהפשרשמס ואפילו
 96יש שחפ׳ן בהן מער כשהן מבושלין מפעהן מיין כ « לה דעתו
*ל
(המבין אחר הרוב ואע  /לשבי ' הו׳לאזכלן מבו& לין לא£ :במ &
אותן מ מתת © כמן שיהיו׳ טובים ע* מ «£קר » פכי השומן
 ©^ £2ב& ר
®ממתקן שהרי לעילם אין מבטלין אופן בפני עצמן
: /־ י ’
או דבר אמר :
כ על המי® שבשלו בהן ירקיעמפרך הברכה עצמהשחברך
על הירקות עצמן ונ״ל דאפי׳לת^ ד לעיל סימן ר׳ב בפיר(
שמלא? או בשלן במיסשאינו מברך  hlשעכל מודהיהכא׳בירקו,
שהמיס כמו ה® מפעי שטח© «שקין ^ היוצאי ^טן הירקותהוא

שאי? כ ןבמשקי!היוניאין «ן© פיחת? 0טעס שליום הואמלו©
ומאבד טעמונמי • לפיכך ק׳למלקות  *#ברכין עלה«י©
סבשליסכהן בפ׳הא כמועל' הירקות ע* 3ן< &*&fשאין בה;לא
 3mהירקיתוה מ כשביל© בלא ב * מ #בל־א  $בשלם עםבשל
הכפר מחליש סע© הירקות וטע® הכתר ®במרק הוא עיקל
 . . .ומברך עליה 'שהכל:
נ כד׳א במיס שבשלו בהן הייקיתסכל תפ הירק כבנסבחי©
יאבל א® סחטן המשקה מהן « שתכה טעמיילנריעות ומיני
אלא זיעה בעלמא פמ< בעירות ואינו מברך עליה©  hlשהצל:
‘ ד  .ואם תתקלמתיכיתקטנית לא 3שתניתטעמך ולא ברכתך

ברך ( , :מםזסדיין 'לממלוק?<5ןי )
ה קלפת כיל ' שר׳ל מה שקורין בל׳א יום הוא מוי מאדמשל
כשהוא ממשל מחשהוא חילפיכך .כ6הוא חי מברךעליז
שהכל ואס הוא מבושל או כבוש בחומן או בחרדל נפ׳״הא ';:

רו

דיניחו5פק וב^ ית בנרבהבירות ובו

א בירך ע 5פילות האילן בפ׳הא

יצא

דהאדיוה צול3יתגם

; היתה ברעתי 6עק ממא אל יציאחי* ומפתביצןיאבל
^ יונקימן ' האדמה יאבל א ס בירך על ברי האדמה
דמייייעגוידאות© ( לדכי שאינו מצוי' שמא .ימן־!
^ילן שג© הו
יבאו
.
ידאי
י
אם
שאי [ פרי ' האדמה יונק *ן הא?5ן הילבך•
 ין8הר '« ?«  £לאחייסינן ; ■ ■ ;■•. -־ ייצא
/כ העץ לא
י
■ . ' . >,־■

עריאדמהמכיךכע ' ה;£
® הואעמעץ הו
fojr
אסועקבעריאכל-׳עאמל-־סהכל .יצא אפילו למ פתויי? דהא
’ליוצא ממ״ב ועל®
! אחרוג'  bpה  8ירו ' ומ פןיף 'א
דיןברפר
וז
ך' < כלככלליI
־י
י■ י י
היק וערי האדמה ובין דבר& אין
8ילא היה לעניו .אלא מין אחד של עץ ( בירךבפ/א.
א .שיפד ברסתשביןפרי
ודווקא
ג
■® לעניו .מצא אכל אס
חן הארץ היינו דווקא בכרעה ראעוכהבא  3כברכה
י י׳ "ערייודאי ^ יתה הברכה * לפרייזה
׳גידולו
דכרשאיכו׳’ משבעהמיניס&צמתבמה בהן*א
עץ יצרך תחלה לע פריי העןואת׳פ .
■ ׳-היו• לענית פרי אלמה ופרי
לפטורי י" אחרוכילאסאפל
\
במלסוהיא באי אח׳ייו ב׳*רא' מג& יתלבו/חסרונ'
׳ואסבירך תחלה על ברי הא דמה וכיו ן
'הברכיזשוה
י על פרי האדמה
להתמתבהן בפש כל חי בא* מיפע־למיס (םא
נס את ערי העץ יצא ואין צריך לברך אח״ב על פרי העץאכל■ מל כל מה
שבראמשבחת המיני© תיסכו ברעה אחרת ( יתכאר
ת על פרי האדח 'ולא• כיון גס על פלי העץאמר*
אכל דבר© הוא
א& כירך פתח
*ה  v :ועי הברכה הז את בך ה״א באי א<  prכירא
היה דעתו לפעור רק' את פרי האדמה כדינו ואח׳ב
בע
לעכינו
.
.
מסתמא לא
■ מהם א® לא
נעשות רכות וגס ברא כל מהשה® היוחסרים
גס את צלי העץ חוזר ומברךעליו :
• ־' ' כשאוכל
מייכיןלהם והכרחיים הס לה ®.לסרן קיום.
יפסיק בין ברבהלאכיל "יותר
* גל אילו הברכות פריך
נבראו מפנימבת
שלאתסלס תלמיד לרב שיאמ׳לושלום
מהו פירו&של .וחסרונם< נם יה® בלוך
מבדי דיב?רוהי א כדי ש1
במולחסומ״ס
חיותן
שברא ואינה קכרחייסלה® וצא היו חשליה מהם
ומורי וצריך להשמיע לאוטו ואס .לא-ה& מיע לאוניו
מל כל הדברים
®לין לבי
שאיני להתענג בהם .לההינתכעש כל יהיכלזמר
 0מטא בשפתיו וואמרינו בכל לפק ולא יברך עמ
אס לא בראן
יצא ובלבד
עדשיכ« העמתו<אע*־אס,איכו -ער<ס אשלבורואהאתהערוה
לצורך קיום הקאת1אלהברותס?נל נד המת'
שאינו מונרחייס
העירית וכתנא בהן ועל זה חית© באיי חי העולמים
המשפת
קמר קנויה או®ראשו ממלה אשור לכרך וא&
טוב והם
ואינו
בשםאלא אומרים כרוך חי העולמים ; ועמן
כזה
כי
טוחותבקרקע
מתה
של
פביה
<
:
דש שאין חותמין
|ג* '־עמ«
ומכלכת ודיני® אילו כבדמבוארי© שכמיה©לעיל
שועבכל־המיט® חוץ מן הה ' מיט־ן שבשבעת המינין
מתכשה ׳ערותה :
שהברכה
עיש י ( ו^ %11קקש! ^ ע*ף ( ' זשיק «* נ  0עיף
כיל© יחד ערי עץ ופרי אדחה ויפאר דברים שאינם
א© אכל
כהלבותתפצה
א/נ (״ד ז^ יק «עיף
ן עס׳מיטן מברן כרכה אחרונה .א״עלסלי' :
נ׳ושימן
 pw 'u 'iק א
מגידולי הארכתו

שמכרן עליז ל־אמלאו להריח בוצרי׳לאגמז( בימינו
י ר כל דבר
לבו שמברך על זה ספירי י  .רח
מכרך עלמ כדי פ־יבוין
כשהוא
אצל א© בירך בלמזגא אחזו בידו אצא
ודווקא לכתתלה
יצא י < ו <ל «.יק  \ pמעיןס ) י
׳ בפניו
י ־
קוד® שהביאוהו לבניו ואת׳ב מביאין אותו
ע אבל אס בירן
יצא וצריך לאזור■ ולברך כשמביאין אוי » לפניו
!  .לפניו לא
על פרי mשיוייאו עכשיו לפניו לא
ואב* היה דעת• מתחלה
'ולכלך דפרפתו הראשונה ספק הוי דשמא לא
:יצאי״״ונרין לחזור
דהא־אפשד ה; א .שיארע אוצש ולא יביאו לפיכך־לא
יביאו לפניו
לפניו שוס פירי כשבירך אבל א© כירן על
יצא• ודווקא שלאיהיה
 /הביאו• 'לו• מתל מאותו המין או אפילו מין
פימתשלפצי׳ ,ואח׳
תינו צריך לחזור ולברן והפי אכל
.אחרי -שכלכתו כפרכ׳הראשון
האקרובי© יצא י ( ועלי שיק < . W
הרא #־ט  0קודסשהביאז
 '%מ עובילמהר שיהיתלתתו תתלוילה על כל.
 *.•.דומיק ק < ע' )
מה שיביאו לון
עירי'לאוכלו•לבדו ולא מתך (.בירן עליו ונפלמידו
יו  ,בעלפידו
או צמאעבשי-אכל אח* כי פרי אחר אפי מוס המין
ונאבד
כשבירך עלהראשון.
נייךלחמרולכרך־עלמאע/פהיה׳לפטו
בגא יהיה לעתו עליו לאוכלו חבל א®■ פיה דעתובשע׳ברפה
י רק גס אתזה•אוכלו בלא ברנה שכבר נפםר בבלכ׳ראשוכ'
'לאכול
פעם פטתנרין לומר ברוך שכמ^לז עלי 'שהוציא
ונשצדיך לברך
בברכ׳א ' ואס כשנפל תמר באיי ולא אמ׳^ קיצו.
לבעלה
שס
חוקיך שיהא נראה כקורא פשוק נאדן כאן
ישייט ויאמר למדני
לבשלה בד׳א בפייותשנפל מיד* אותו שבירך'
חיטא שסי שמיס
בכו© שבירך עליו ונשפךורוצסלשתת אחר
עליתמתחלה ( תה
אמת המיס  .ורוצה לשקרתמן המעיק ? בירך
אכל העומד על
שהיו לפניו בשעה שכירך־הלכו להס ' ואילו
■אע^ ע שאותן המיס
לתוך פיו מי© אמרים יק וגא היו לפטו כשבירך
עמי« שיבאו
ברכה ואינו תקפיד שלכך נתצוין מתח' I
אב  /שית הסן בלא
מ אילו המי© י 3מ להס ^ חריס יבא! ואיןלהקשו^
שהרי ידע
® מעירות ' הביאו לו אחר שבירך■ ) 1היו
איצוהחיס־האי חדוט
בלכה דאמד׳לעיל ללא' :צא לשאט התם דכרכחו
גפט< כשעת
מוכח

חן כרפה אחת

פע׳ן

גומיח 3יע  £ים

שהתורה שבקה אתא ' כשבעה מיצין שהס חע'
יא ככר ידעת
גפן ותאנהורמון זית ישמןודבש • ודבש זה האמור
ושעורה
קפלוחזל שהיא תמרים* והרי יש בכאן ה׳־מיעיעירית
בפסיק
שנשתבחה בהן תי וק© גפן ותאנה ולימין חית
בתיך השכבה
עצ1גתמשה הואיל ותשיני שנשתכחה בהן אי קבע(
ותמריס5
ברבה אחרונה כפני עפמס מבכי 'חשיבותן ׳
להסתזל אתריהם
פלש כמו שתתבאר לפנינו כעעמא .
•והיא כרכה אתת מעין
© הדאשזטס פה© חמס ושעורה יש בהן ג׳כ
כע״ה♦ ושני המיני
דנן (הם תהיןושעורין וכוסמין׳ ושיבולתשועלמדעון■
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דגן יש בהן
יש לה© יועלה כי עליהם יחיה האלם לפיכך קבע(
ועוד
בהןאי
י ג״כ כרבה כפני עצמן כת? שיתבאר לפטנו־
מינק
'
הה
לאילו
גהבאלו הה'ימיט© אםעשהימהם ת ת הוא
בע/וכבר ידעתני
שעליו יחיה האלם ביותר לפייבך אס עפה כת
החשוב פבבולן
' מינין הללו קבעו לוברכה ראשונה כפני עצמו
מכל אקל מה
המוציא לח© ןת הארץ ועל פס הכתוכ .
■מפכיי .חשיבותו והוא
והס מן התורה לייו שנתבאר למעלה כע %/
(לאחריו ג׳ברבות
^ שפזן'!>3ת  5ויק> נ  0עי!( '6נוויתן ^» | םעיףג1 /
ן ^ל
.מהם פח קבעולה© גרכ׳אחתרמישיבכפכי עצת'
 5אס לא עפה
מיט מזונותולבסוף כ רכה א ' מעי• 5לס ר?ל-הכלולה
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שפיעורו בכזית ה  /נימא !*שיעורו בכרה ךכ אפי בעודולת
גדמחואמר תה שאינו בידו ונזכר כת 5ן כדי דיבור ועיים על
.או דלמא כימא דתיעורו בכזיתאחרשיהא כקרש ( #יערו קפמ״י
‘מהשקוא בימפיבא  #הלי חתל׳עממכעו היפה על זה פבידו;
«הוא רביעים דרכיעית יין א » יקיצו יממיד׳על םיל !* ( וע״ל
!  3דא עוד  #אעילו לא לזכר תוך כדי ליבול « « עה בדיבורו
מון .שהיה בידו כוסשל  #כל או מים וידע « הוא  #כל א ו
«יען  ©ffעין> ג '  cלפיכך אמלרעזבלחהרשלא,לש־ז,ות ^(&
מיס לעמת ואמר בלוי אמה על דעת לומר « הכל ומע בדיכויו , .מפקקלא יין ולא««« 16קין אלא או עקוין .מכזיתאו רביעית
#ל© #לא להכניס עצמו ל ^ כק ברכה;
' !.אמי בע׳פגולאהלגיש  #מעעואת  /כזכר ביימל .מעדי דיבור ;.
_ מעני « כשעה  #הזכיראתה «® "pi »w
־; «<
הברכהאל בק״כוין .בברכתו אלא לברכה הראויה.
.רות
המין « כידו ולאביה בעיקר הברכה מעות יבא ואין
‘ ^זיריןיאגתווק^ל כדעת מלס להק |.ואין נקראעמ ( | א  :. ' mmא ,יחכו  fלעול « ליוקדי®..המשוב מפןיחשיבותואו העביה
מפני מבימת* לפיכן א® היו לככממיני עילוי !  :קרבה
כממפבתו וליבולז המשכת אחל מחעבתו ולא כזכר בתוך < ך
«בלנומייוןשמתוהאחד כעשר בבלפתמכיר; אב יש ביכיה®
ן: .יכ?ל אז מתזיריין  mbוגם בזה לעעמיתהוי ברכתו ברבה.
תיןתבעיו מקדי «' לבלךעלמין « בעהזהוא יעמוד את«ואחלי©
גמן שהיה כוס  5sבכלא( של מיס בידו ויסכן בס אמרי׳פחנין'
\  pmג׳ב ויש לעניה© ססות&ל יין(®ומכין -כולן,על ברכתו
מפני «הלא מןוב הואיל וכ« תבת בה  %אף ע/י « אימ ק״יב
עליו במו מין האחר « אמו מעיןדויל© אין ביניכם עמי] בבע«
 !5זה וגס בוא עצמו י « לו יין לעניו ולעמו לשתות  ,ממנו• אתל
גו« זה  hmסכור0ג® מס ,זה סביל? הוא ייןובירך «! , , 1V3מקדים אותו « הוא מציב עליו יופל וא© אין פרטתיהן 'PVB
 mmונודע לו hmשל:.מיס או «רכ האחרים.־ש #מעו בלכתו .מואיל ועל כל עבי© יווא צריך לבדך יל «.ניב® אפי י& כהן b
המיכין כמו בכין« זיפ » ה ברכתו ערי האדיו ' וזה עלי?*ץ׳ < ק? א
!! יונאק« 5ותין אתר ברכת;של .זה והוא נס ה,וא אין כריך לחזור
׳ ; 1קמי
מהן חרבה
מז המין  fיכו ?לי® ילבין על
ולנין כמיזקיו .אק* כ יין  #היהלעני! כייןסצופתו קיתה בלג'
איבו מביע עליי יואר מהאחר דלא עייפי ליודד
להוציא האקריס,
י« לו .בלכה בעני עצמו ׳ו אפגם בזה כריך צהקלי© המביב
 . ' 3כ 5הברכיתכולן אס נסתפק אס בירן .א© לאו בין הברכו'
ונקרא חביב• המין מהוא לגיל להיותתכיב מליו בחב עממים
 . t׳ הראשונות בין האתחמת אין ריין למךדעולהו,דרככן
 mהוא  ppמפר צ מיין החמר • א® ברכותיהן Pm
,פעיקא דרבנן לקולא אבל ברכת  ,המזון
ואין ביניהן מין? כמן תפומי© ואתרוגי יברך עליאותו שחביב :
■ ל ^ פיקא דאורי ^למומר^ ;
ובירך אס1א .צךיךלברך
.עליו מתר במג הפעמים;
עי  ,אא דלעולה תולפין אאר האביב ל ; מגפיו בין יש כהן מין ?
בין אין כהן מין ! כין גלכזתיק©( ותבין אין  ,ברכותיהן
#מת ואין דין קדימה מתמפתפיכופב ! מימן אלא כיצורי צה בזה
 6ברכהרא&ו 3הא ין לה #.יע(ר שעלכל « לברי® מכרך ■׳במו בזיו !בכליחקו » « מברך תל< ואיןד מפניתש״ביתו א? « עני
י : ,לןפויון אכי בבל,ןיונא_ דה.א «*« מתהני ואסור ליהנותתין •• תביבותו יאכל ממנו קצת וא® רצה אח׳ג לאכול יין בעצי ירשו'
כעולם תזה בלא ברכה ( ♦.ו <ל «י« ן .ר ^& ע׳ףא '  cומיהו  . .בידו  .פין א® בבעל פכרכה״לאסוגה בקאינוצפפר כברכה
• , ' #את התבשיל איגו״כריך לברך עד לביעיתוא  %א® עוא.
לאסונה יוכר\ ן לברן פנית על הז לאוכלו וא ^ כ ח; ז* ואוכל מן
«ולאסון בלא ברכה באין הברכה ה& ונייה העפיק$
גוועו שאין כוונתו ליהמתאלא לידע התבשיל&1א קדימכו ויא
ברכהפהיא ממחדתעל דבר א ' היא ק m %יופל מברכה
וא© בוצעו עעון בלכה אבי בכל  hmדהא מ^ מ מתהכי ולא
נ
בערו
«היא כוללתהו־כה לבמם מכני «? מיויודת,היא ?! רבה
א כשמוזר ועולמו דכמן לעולמו■ לא מקלי
ג« גת 5יופל׳  «#וכוללת מעצי « היא מילה תל היוסגחה הפימית
אבי
ואז
וגאה
רבה אינו גחן ברג ^ יש להקל כתתי בלעו'
ר■
י לעיכןכעחנ׳מרס ^ י׳אע״יא® בולעו אינו • .לו ^ תממן 8גימ על פלי׳מיו בדבר זה המיוהד כ« במ ועילויי׳ינ !
דנב
להחיות כ« כל הי׳ען הלכי הכללי לפיכך ' אם .-היו לעבי( ' דבר י
גרן צבי
«ברכתו בפה*וג ודבר « ברכמויתהכל אע״ע® המין  #ברכתו
 3אב
< כליכה .פיעור ושיעורה ב 1המיפין כזי.«הכל הביב  #ליו בע’« וע קודמה ^ היא ח 8ובה ! ממחלת .שאכה
י  .פא© אבל כזלתע?  tקייב׳ לברן ברכה אממנה דמעיןיג׳
עומריואלא דכי ' אתל ושבכל .בוללתעלהדברי®  .ועןכע׳יוא
אכל פאות מם׳ ת אינו חייב לברן כלום אמריו דהא מעין ג'
7.ז « יניןדומיא ל«ל #דלתי תקפו ובשלן  « «#דאוליי׳עלהלח® «« יכל גע״יואיקודמתי  .אבלכע* תע ובע׳הא .אע״פ  #בע׳מא
כוללת מתר יובע׳״פע מ*מ מעני  #אינה כוללי ! יופי לא מדרגה
אינו בפחותממיתדאכילה כתיב ביה ואכלת ז& בעתוגו ' ואין'
 tf mpßbבברכתשהעל « היא כיללתיורב© דבלים מפר אעי'
אטליו 7כל פתיה  jwpjתכזיתלעיכן בין אכל  jתבין ® אר
יובכה״א כדאיתא לעיל© ימן ליד לפיכך לא יצפנו לבלב' $ $.33
מפיז אינו חייב לברך ככמות מכרתי נועל קי -׳ל הע׳י ח)
יי  ,מעסקין כדבר שהוא כברייתו כגון גר גיר של ענב או #ל  -דין קדימה לבכה׳א 1א איזה מהם פינה יבול להקדי ' ויא «ג®
 ..בז? נתנודיין קדימה לכ׳פהע!
«ימון א© מברכין אחריו אע׳ע ® אין בו כזית כיון  #הוא בליה
<  V«.ל «זיין ^  #עיןא* ונ' י)
נמו גרגיר זית או לא לכך סוב ליזהר פלא לאכול בריס כמות
ד אמר « כתוו ; ב  0יעמ׳ שבתהשל א" @ 2יא אק המה תומור'
«כזית לבלה בדי לה@ תלק מן הספק ואין כקרא ברי© אאיכ
הע
וא
געןותאנהולימיןאק
א3זל ע© הגרעין כמות שהוא אבלא© נעל הגרעין מתוכה לא
'וג© כבליה
מש ואמרו ק1ל בל הקוד© כעסוק יזה הוא חצווב י יופל לפיכך
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דפ8מן<7ב*ר9במםרי' %5

מםעדסכיק'
דרככן היא י וכן בלכת בנ׳יר מסתכקי ן בה א© תקנוה דומיא
דעמקילש ולא מברך בה בפחו׳מכזיתאולא לעיכך ג© אותו
 wיברך אס לא אכל אלא פחותמכרת • וביתית יין מסתתקי.
נ 3הואיל ואמריק ושבעת זו® תויה אי הוי דומיא לאכילה

הוא קול© לברכה אעי א® המאותר תביב עליחוקל וחולה עיי
לימק אבל מבאן ואילך לא דאק בפרה לבפיב בקרא המסיק
«בכיין ובל הפמין לו משוב מהמאומל ממנו לאךק -קמא לקרא
®.ילכך זיתקוד© ..ל« עולי® « הואראשקלארן בפלא ושמירה
?ןא « ינ לאק יןמאותעליס קידמיס  3עכבי© « הם שני לאלן
 7ציע־א .

עתרא ונסן הוא שלימי לארץ־קמא ודוקא■כשאוכל עכביש כמות
 .מבן סכרכתבע׳העאבל א® עפה מהןיי ן מקובע ברב׳לענמו
י והיא בעיהג-פיא ה 9וגה .יותו וקודמת לתמלי® ואפילו לזתיס
מהוא ראשון לארק בתל' והגפן הוא©3י0יצאר ] קאא
הכי
כרכתבע״הג קודמת מפכיחשיבותו .ביןבברכה ראפוכה; בין

וממלה
שלמויתיותר.
)3 p ft
אינה
ימי
!
ה
לדקו׳אתרמ

והשנייה

'■■sf& .W

חיתלה ,לרא 9וכה׳ .ומעלהה 30ייהוהא• ד כתבמד כסעיףד
«ברכתן במ*מ ( היא^ דשפק ( מטרד מתר האי f>vw׳ pT2f
מתל מב ^ ג כי*( דאי׳ בלכתבפ׳הג תשובה מעד&א הכי #
jpyy
מתי מפאר ברכות דעלאמ * ..עמ ל ה&( אל* י תשובקי
 :כפי .בג זתי « חותמרי #ושתה יין
ואמרתי כעלאתי®ל דברימכ' ת .םפידשת בדברי דבליש#
_• ומיהו ברכתמעשה קדירהלחמיןומעולה
לא חלו פל לבי מעולס וגס חילוקי המעלות שק■  ppאין זה ד{25י
 miכל ה מיני דגן קודמת אפילו לברכת היין לבי שברכתן
®ס ,אמד מן הפומקי® כא  6ד אבאר*
כתחלהא .מרת<ח
כח׳מוהיא מ« ונסותכוילמ \ גתדווגה קודמיןנו בפסוק חטה
י מכתבתי בספרי סכל «עיף־ ד ' ב 5ד ' ר* א,מיירי בעתאו
■ fopj
 tקודחת לזתי© דיניה® ראיונים הן לארק זה לקמא וזה לבתרא
■דה לא אמרתי מעולם עי לאי אמרתי בתחילת סעיף ה 'אלאוע*
ויו יתרוןשהיא קודמתכע& וק וכן מע ויה קול® .לתארים
לממס
ופעולה ק! למי | כו '“הרי בתיי© מה פאמרתי '1W7׳
הי
תוכיה
.
ב
&
עיפ
ד
'
.
תיירי נפת -או כתבשיל
 mמני וזיו פכי אלא שפשרה קוד® נפסוק  . “. :י.
בקלילות ^ וא $ורה לכלה' מיני פירנת « #ייבחצה
עלמה מכתבתי הילכךזית קוד®לשעורי® שהוא
אבל מ <6-אמר<  7כקליאת זתיס -צפע< רהאל מיידי&אבב ?©4■
דמשק נאי ] בתלא מ' אל המקמהקפהלי -אי מיירי כתבשילשל
פעורה שברכתו פ&ד! 8א שאז הדת קוד® בין׳גדל הצץ « כמק;
שעוריתלמה יקדיסזתיי®
ראי מיידי בכוסה שעורי® מהצורך  -כע׳הע משו© חעיבתכלכתו
■י בין לאי גדל הנץ&' כלכת? כלה|
לומר מעמי דזתיס
קודמיןלועוריסמשו
®
שהם
פמוכיקלארץ
וקודמת מ«  php 0קדימת! כעסוק לארןצאלא* או |0כ ,
בתר א ושעורה
הוא
שבילאיןקמא
•
תיפויקליהידיכרכתהזתי®
■ ’מהישנתבת באנרתך מכתבת.יל שהבנת .מתון לומד 3כ%
היא בפ׳הע וברב ^ ה38<1ו־שעו.
הר■ היא בכה״א
ממה שכתבתי כשפרי דרת קוד®,ל«עמ־' ופשרה קודסלת%
תקל® בפ׳יוע& היא ערמיתלכרלתכע׳הא -מהיאכלל
 ■:מיידי .בכותש  .משעורי® ט ' הנהנללת וקידתדברי בקלחת
עבל < ״;  vmpיעייןלוסתכפי' ר׳בסעיןב שמנינו א®
זיתקודסל& מורה -לקדימתסעימיה קוד© לתמרים ובכיתעלזין
ברכתתה,א ג 'צ בזתי© כגון קודם מיגדלהנץ©כיב®׳' ואה -כן
לפול גדול להקפות עליקמיזת וקראת אות® קוסמת
ברדל־נת
חשכחתדכימה ממורה שכלבתו בפ׳האורונהלאכול ג« זתי 0
אבל כמחיל׳חמב* תכי בנית בניינך הד על יסוד רשת ונכפיל'
©איכס מבושלים עד שינץיוכץ פפיב® אז נרי ך
נהקדיס לברן . :היסוד יכול ..הבכיי ן כי לא דקדקת יפה לא פאנרתיי ולא בפבלי
' על הזתיס קוד® השעורים וכן תמרים לגפן .בע״הע * ע 'כ
מ מה .שאמרתי באגרתו דשעלרה דפפיף ד ' מ׳ירי 01123לא
תמכתי״ מזרהמקההזהקשהי־וא׳מר ו1לוק׳״לעל זההא
אמרתי לאבמקו® מכתבתי לדתקודם לפעורה -דברבכניעה
ענמוכתע כסעיף ה « סי׳זהדכלסעייןד׳מיירי
הן
ש* ה והואבתהא אבל כמק!© « כתבתי ד& עורהקודס לת%
השעורין תבשיל וצא מייריבכוסס -דע <
מרבסעין
ה
(
1
ל־והא
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חביב עליו  $זה כד'כרפי? לבטלה3ופ 3ר * | 5ו הקפל בברכו!
לילומרקביודאיכמ״מ
מערמשאר ברכותדעלמאעלילה
/א הברכה החשובה שככל הביכו׳  ppיוברכע יופעועליפא  .כעיקר * ' ! הא דמבלכין עלמעיקת 1פ'י 8ר'£תהטפי$ההייבר
.היא מברכת בפ/ג כמה מעלותמצד עצת ימיגס ואפ/מיני"
בסאיבל} ביקדיבן כשאוכל העיק'תחילה*אכל א© אובל כטפל
תחילה כגון שיוכה לשינוי ולזכה לאכול תקילה כלי שלאישתה
נאינס מעמעת מיצי דנן פכעבעתעמיני׳כ ^ן באור ! כמןדזיין
אליבא ליקכאאו שאוכל גרעינימדנדניותלמתק השהייה מברך
צמברניןכליו כמ״מ כמו שכתבתי־ למעלה© ימן ר׳תסעיף ז
על האוכל עוולה אעי פ שהוא קפל ל0תיי'ביאיךלתכןשיפטרנו
ועדיפא היא מברכת כפ/ג מסוס דמינה זיין ומשביע ועליו
העיקראלו^כ בברבעילעפלע והוא כבר היה צהכק בלא ברב׳
י מיהיא מכרך'על האוכל עמלה אן על בי שהוא כפל מכלמקו©
קכרכותכךה© ברבתהתתיהיא מוציא למע וכ ' היא החשיבה
גורה לו טפלות(שאין,מכרכי׳ן עליו ביצתו הקבועה לאותו
מאכל אלא שהכל וכתב על זה הבי ו |ל ופ״ל דלפי מה שאמר
§3כןלןשעלי? לכח יחיה האר© על פיזי ^ ע ואע כ במי׳משהיא
' קרוכה;אליה .עפכישהי,א מויהג׳כעלהשנחתהמ הפר $י ' על
לכיני בבין הימן לי כשב הר/ש דבקביל מהרין הפיעו׳לאשייך
בריועי( כה/כה ובשבע ואק  /כרכע כפ/ג ןע הטע' המפורש'  .כי כרכה איו רע ה׳ב צשכיל• שבא למתק  .הפעייה לא קשיזגה
ברכתו על׳ל* ולי כלאה דלא דמי?ה לחסרון השיעור דהע©אין
ככל ? ,מקומוע «היא ,משמה אלקי© ואנשים י ואח  /עע/ע
5א־ .שום חיוב בלכה \ bשמפני מביזן השיער אצו כאיןלהביע
היא עלעיעכפירות ואק? כ בפ/א .ואין שום דכ בעולם וסו©
טעם מספיק להקדים אחת מן המאותרות;האלה .אל המוקדמת .לי כלכהאערעעל זהקאמר ׳הל״א׳ש דבשכיליעפרין׳השיעורלא
שייך כי ברכה אערע אלא .לא יברך כלל אבלהכא דעלכל
אליה דוק ותפכת בי אמת יהגה חכי והכ׳׳ל עד־בתבתי . :
ה ןהא דתקה ופעורה קידמין לויקא בשעשק מקם תכשילוא _ פכיס היאצר /לכרך^אשמןהיח בה יכול לפיטמת® ברכת
■ כלא ברכה והיא כבד
‘ ) .פת'שאו הס כחשיבות ומעלתס אבל הגוסס מעה « ברכתו ; ©עיקר ויק מטעמ׳דאיךיהנה מןהמול©
ותהנה קורס אכילת העיקר הדעת ניתן שזכרן עליי עמלהויצא
 .בע/א :איכה קודמ׳לכוכתבפי/עדלא.משיבי א! מ& אלברכת
משוס עצמו אלא משוס העיקר שרוצה לאכול אח  /דגא אי• , (3
ג ^הא^יל ?ה ׳^ 3י בע/א אגתבעי למעלה ודווקא בקעה'
ושעירה ונפן בלמעלתם הוא ,אעל שכקתנו אבל כעעמ© הוי
יעקבו אל?) בעיקר בהא אפילוהו״אש ^דה׳דמקמתעפלתן
תשתנה ברנעוכל;
דיכא איפקא שכל די'/קךיעה ישיש לקס אינו אלא באוכלן בעודן
תמרי׳כמותשק אבל אק,עשה מקן דבש שאינו1א זיעה .בעלמא
וצרכעושהצל ' פקעעמכודין ' קיימת! ודינו . ,כשארדברי©
שברכת! פהנל וכן הדין בתאכב'{רימוסי׳אבל בזית דינו במ&הק
\' .
״'"' '/. !;* vיז״'’ .שוה' לפרידברכתיסן שמת
ו; ,קיו לפניו תבשיל מקמח של אורז או מקמתשלדותןושאר^.
י ; מיני קטניות מעורכי' עם קמת כוסמין וכל ה' מינים ונם ר־־  0N .t*x >v q* ; 4ס! 1ז& » חרים וכו ג' :y9׳
הין לפניו נפן ותאנה ( ,רימון כיין שמברך על התבשיל במ 'מ \ל
א כנרי צתינו5מ ,הלין יהול בל אמד מישראל לפטור אע
שקידמתג  /בלכתו ’ אע/דהצןמיכין  ,שבעה ואיהו לאו ממין
עבתי ^בל־עבךמ 'שבעול© מטע® פכליסח) ערבים זס
^ שבעה ת '/י' כיון דחייבי דעבלי .מיצייק!  , ,פתומכרןעלייה!’
לזה וכל איזד משלש יזובתו של יזמרו מעניהעצבי,הימטלעלי(
.«.מוציא ( ברכתקמזון כןאיתא לעיל סי׳ל^ ח ערכתו ג״ב קה־מ'
אלא שברגע הנהני ! אחזל שמי שלא נהנה לאיוכל■לפקור את
אע/דלאעכלינהופתי נ־ל♦ ובלכת .המוציא קודמתלכלעא ).
הנהנהשאין.זהבשארחוב.של.מצוה המוטלתעליו לאין©בלא
לברכת במ/ו וב/לשאר ברכותיאף ע  /שהלאר האקר חביב
עליי ייתר שהיא הברכה הפרטית והחשוכהשבכולן♦ וכל מקו ם שןה-יברן ע!ו יהנה פאס חכה הוא ליהנות יברך וישבתבעצמו;
לשי הנוענו ל< ואס לא יברך לא יהנה ג*כ שמ  /בשאר ממת .
 6אממו שאקד קול© לחביר? •קייכו ^ששכגקס כפכיו' ,:ו .לפתנ
לאכולמשניהם אבל א© אינ? רוצה לקבול משכ״הס או אפי״מצה המימליתעליובקובבעל .מ;חו  ( . :ועלפ׳«}  >p0 .pfר'״' ') ,
לאכול משניהם .ואין שניכם לפניו מברך על אותו0ר 5צה לאכול .פ' ,אבלא© נס;המברך רוצהליהנות ' יכולגפ׳טור התקמרו
,ממנו אפי  /פג© השני לבכיו א ו על אותו שהוא לפניו פב |י!;
עמו הואיל ובלאוהכי,הוא*ריב לברך לע הכאתי לפי אמר?
(איןצרין ( המתין,עד שיביאו לפניו השיני אפי׳רון׳ לא ^ול ממנו
על נלהפיריתישאר ..דבלי© קק עפת ויין אס׳האופלין ה® .
ונל-יג ),קדי .מהןאמר5ו איצ?ן ^ א לכתחילה אבל אב עבר ובירך ©ע© או רמס אמד עופר חתחמרו אפי" בלא הקיכה אכל
ישיבה מיקא תעו שיהוויושבי© יקד כמקו׳ל/חל בדי שיהא הגיר'
■ תסוס קדיעה
ע! השני יצא  ,שאין שכלא' .לנמר שיחזורויברן ’
כעלמ׳וא© הברכות פיית אין צריךלחזורדלברןעלזה אהיהול
,והיכח׳עיישיבת® יעדשפול©־ קומפיןותכנוכי© לצאת כברכתו
להקדים ובלבד שביתה דעת!  01עניו ,בשעת ברביע■l>f<7 ( ■:
של זה אבל כפת דק|א  3הואיל ואין דרך גני אלםלעשוי' קמע"
פ מרקיית שיוציעין על רקיקי! לקץ .איתי׳ רקק'ן הוי טפלה
 :7למיקחת שהדבר ידוע שאקכאץשס" לאכוללעסרק
ש?רלךקין .חדגקק המדקמעעליהן כלי שלא יטנפו היזיס*:דבש
וכד(«מה לזה הילבךה׳ל הרקיק טפלה ונרגע החרקתעבסךר־.

עקמשינליןדרלהאמדדךכווכש ) 1
יןשיגמורמיש^יפוקשונ^
73
עלפתדקאלאעד שישובו ימדיבהמבות כמישהיו׳ענהגס ,־.
בימיה® אין אמד מכרךלכול© להוציא© עד פיפובו סאק ניצר ;
^חקיקול־פזסרהם $ל לבזב :ס:&&%
(מופק שרלציס לצאתצברכתי של/זה עד־שיעשו קביעות© ע*יי׳
©תיבה'כמנה נס'ולדידןשאי! אניבוהגיןכהפיכה אצא סיבה כ1
 {%כל « קואתיקר ועמו טפילה מברך תל העיקר יפ׳פר את
( אתבע!י הל־בריס שידן לדידן דכגולן «ן פתויי! או פימת ושאל דבלים
> , .קקןןילה ביןמברכ/לפגיה ביןמברכ׳שלאחריה
אלאאפילו .כלאחד לבדי (אתילן׳ אין אמד מוציאקמרו אלא כשישבו וכשישבו אמד מברן לכולן:
אסה ^ קרמעורבתעקטפל
אפילו בפתדין וכל זמן שלא יפכו אין אמד ייצא בבלבתקביל(
פתשהואקושכ מכלאם הרטפל כמן שאיבל גד מלית ואוכלתפ
&אק באןקכירא ו צריך גל אחד לברך לעצמו והא לאמרי דאמל
עמו כדי.בלא יזיקנו כגרונו מברן על הדג ופיטר אתהפתגיון
מברך לגולן וכלהדברי© שמין בזה  «Vבברכה לאלופהשכיון
י שהוא קפל אא א® הקפל חביב עליו מברן פליז תחילה וא מ'צ
שכלאערמרויח בברבזו שעיגן מיתר ול לאכול וליהמ דעתם
ממן לע בעיקר שאין  wקד נפטר כבלכתו כיוןשאין
ומחשמתס מסכמת יוער להצטרף אבל בברכה אחחכה
ביסתיבןשיות לאפסי ברכות יכ האי עדיף מלהבקיע ברכו'
סכנר איל! ודעת להפריד איס מעל אחיו יש־ק*לוק בין פע לב, 1
אבל אל

יברך לע העייקר» :חילה ואח* כך על הטפל מפנישהוא
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 5ןאר .יודזכמדנפמשהו קשוב
נליכיןז( ימוןכמו שנמבא׳למעל'  :ואיןלשנו© המנהנצ (
( «;0Sjpjן ^ «JJp:jr>wV &>p'/ifi
<וף %ושימן fcpמעין י') #
יב שאיר דכליס אפיל? ,כייןוב ^ין
לקלק־
כיון
שלע
^
הוא
צהפרד
כ < ^ מןא אמר 3 .רכ <עצמרל& 1יענה אדהאמן והרי ן? מר
אין מתשכעךמצרפמן צכל אתד
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וינושהחמית הליכות נרנווו
נא ,,אמ  /הנויון ריח טוב כפתאבל מיני כשמי׳אין שיין לברך
שאין נקרא בסס ו׳יא שאין לברך עליו דלא לריק קאי לכך נכון
צ  /שאין להריח בו שלא להביא כ צמו לידי ספק בלכה;
n

ברבחהבשסיסוהסן  4מר

וכוח

סעיפם

זלמן  mכפעם ראשונה  ( tיע״ל סימן יכ׳דביניך *■ ) 4
ב ודווקא מקומותאלו וכיוצא בהן סנעםהכהןהנ<0כלי6ו׳|
(? /לרובן לרובן במל) אבל מקומותשנמצה ב? ןנ^ '
לקצת ישראל אפי" לקני  /מן השבטיםשלמי® אין כלאדסצלין
לברך ( גם איכן חברן בלשון לביס אלא כדין< סשל"מידדהיינו
מי שיו דע שהזאמאותן שנעשה להס בנס נחז שיתבאר בסמוך
בעיה בכס ליחיד לביק דאיכא למ׳״ד שאין נקראים קהל6א כל
י& ראל יתד היו ליוו אפילו סבמ שלס כמן ימידיס :
ג
« המאה מק? ס שנעשה נס ליחיד חיני מברן ני מהלן

א  ,הנכנס לקרותו של כפס שיש בז מיני בשמים הרבה מברן
בורא מיני בשמיס יסב שם כל היום סלו מצא בברכ ' אתו/
נכנס ומצא נכנס ויוצא מברן על כל פעס כמו בהנאת אכילה
שמבין על כלעעס,שאובלאס הפסיק בינתיים • ודוקאשלא
ולביס״ס דאחמכא;
היה דעתו לחזור שהסיח לעתו מן הריק אכל ים היה לעתו
ל אבל הואעצמו כשיגיע  09צריך לברן בידי אמה שעשהיל
לקזור לא יב רך להא לא אסק לעתיה:
לס במק? כ הזה זבל יוצאי * ריבי ג* כ מברמן ככיגיס ל05
כ אין מברמן מל הריק אא יכ נעשה לפס זה שיתנו מריחו
באיא,מ  /שעשה כס לאבותינו במקום הזה שגס' להם נעפה
שאין מברכין«!א עלההנא׳סהשפיעלכו 'ית יתר על ההכרחי
הבס והם שותפי® בו ואס הוא לבדו יאמר לאבי במקו" הזהyn
?הוא שיש פאן דבר שיש זב ממשות ועיקר פעליו תחרת הברכה
 1םק מ  0צשיס יוםלל  :י( ם:
הילכן אין מברמן על כבמי״של מתים ? 5תוניס למעלה מהמס׳
שאיכס אלא להעביר סרחונו של מת אבל הנתונים למסה מן ® מי שכמשו לו כישים הרבה י ג ירבה ר׳קומו/בגיע אל אחל
מכל כמקומות0נע&  8לוש 9נסי כליך להזכיר כלשאל
המטה מברמן עליהן שאני אומר לכבוד הקיים הסעשויים
המקימותתמו ויכליל כולם בברכהאחת;
שיריחו בו • וכןאיין מכרכין לע בשמיה של כיתבפסאשאיכם,
1
על סכ על רבו צריך אדם לכרך כשב  0הוא מברן לעעכ
עשויקאלא להעביר הריח רע וכן אין מברמן לע שמן קעשד
אביוואפי' אימ אדם חסויים:
להעביר את הזזהמא :
 1לעל נס של אדם מוזוייס אפי׳ אינו רבו כיואב קצרויין
 3מוגמר שמגמלין זב את הכליס אין מברמן עליו לפישלא
ואבירח וכן על ענ של אד® שנתקדש בו ס© שמיס כגון
כעשה להריח כעצמו של מוגמר אלא כלי ליק רית סוב
דכי־אל והביריו מברן לפיכך הרואה גיב אריות ®לדכיאל
בבלים״ וכן המליח בכלים המוגמרים אינו מברך לעי שאין05
וכבשן האס של חמיהמיש& ועריה מברך באי6מ  /סעשהשנ
עיקר אלא ליק בלא עיקר צ( ואקג/שנעמש להריק
כליש״מנשייז
לצדיקים בחקוס הזה* 'יא דה  /אס רואה את האלםשנעשהלו
הכניס«® יי הוא בהגה מן הדיח וראוי לשדך עליו אפ ה כ׳וןשאינו מלן
הכס צתן לברך עליו כדין שחברן על המקו׳שנעש/ו הנס כגון
«גק> כ ב נ& אין לו עיקר לוין לכלך עליו)
אס הוא אלס מפייס או רבו או רביו וכיוצא בלן וזהגסכן
ל כשמי® פל עדוה כ גון קופה של בשמים תלדה בצוארה או
מל/ס לל" מס ולפי מאי לאסחאאקר' ליתרו היה נ״לדהלככ׳יא
איחזתכידקאו בעיה אין מברכין עליה לפי שאסור להניח
להא לא בירן ן) א כשלא/פה דהרי! שכעש׳להס הכס הריאל רא'
בהן שמא יבא לידי הרצל כפיקה או קילובבשר ;
בא ותו פע© המקומות שנעשה בהם הכס כגון היה ויוצליס:
 9וכן כשמים •ל ע! אין מברמן עליהם לפי שאסור להריח
ק הרואה אשתושלץל1ט חבל ך התיש בתקלה כשרואהאותת
בה® שאסור ליענית מעז ומתקרובותיה;
מברן מיד עליה בלון חי אח  /דיין האמת( אגבשרואה.
 1לפיכן .,מסבה •ל צד© קין מכרכין על בשמים שלהם לפת®
מסבתן 1ע: I
אותה יזכ? ד גס בעלה 5י\ה צדיק וכיוןשזוכר( יברך עליוג/
ויאמר בחי אח  /זוכר הצדיקים:
 fהיה הולך
■ חון לעיל והריק ליק טוב שנהנה,ממנו א ס רוב
ט 'א שאין מברבין על ב©  biבכס שהוא יו צא ממנהגהעול©
העיר צויס איבו מברך לממסיבה §ל גרס הוא ואס לוגה
ישראל מגרן דהולנין אחר קרוב ;
* שזה כקרא נ® נגלה אבל נשי נסתר שהיא כעשה כפי מנ?3
ח וכן א® נתערב ריח שמבלכין עליו בריח שאיןמברמן העול® ותולדותיו כמן שבאו פליז גנבי" גלילה .יבא לידי סכנ<
וכינל וכיונ׳בזה איבו חייב לברך שאין זה נס נגלה ושמא דרך
עליו הולכין אקל הרוב:
מקל היק ויש קולקין כי ודאי הכל הוא לרך השגח׳ונס גמורהוא
ריח
ברבות הגעשים ןןו־ ' הנסי  1 0נ  ' 01ס*׳ף ן
למק שיש מחלוקתבדכר טיב לברך בלא הזפיתסס ומלכות;
( מנ׳ל תימן ליל )
א הרואה מקום סנעשו בו גיסים לאבותינו כל ביתישראל
רי 3ו
ברכת הודאת
המד ובר
צריך לבלןאב *תא  /שעשה כיסים לאבותינו במקו® הזה
ttiryöfc
וצריך להזכיר בה • ע ומלטתפמיבשאד בלסת • ציין לתת
א ד נדפקלהיזיתליי״׳יתעל חשדי( שעש עמהם וק 8מרן♦
שבק למקום לע הטובה שהעיבלאבותיכו ו גס אנו מתהני' בה®
הים כשיעלו מחכו ומלבי מדברות כשיגיעוליישוב* ומי
עודהיו® וכאילוכעשולכו הניסי® ואשמכוה אקרא דכתיע
•היה חולה ונחרפ׳ומי פהיפמבוש בכיתהאסזרין ויצא וסימנו
ויאמר יתלו ברון יי" אשל הציל וגר ואילו הס המקומותשצריך
וכל החייס יודוך סלה ר‘ //ולה יסולק י "0מדבר והולא" זו לוי
לברן ש® מטע® שנעשו כה  9כיסי® (כל ישלאלמעבדותהי®
ומעבלותהירדן ומעבדות בקלי ארנון ואבני אלגביש שלבית המלך ע  /צוה עליה בתזמור קז המי/חיל הודו ליי/י טוב כל/
והזכירם® כאותו מזמור בפי (1הלתעו במדבר בישימןן דרך
חולון ואכןשבק • עוג לזרוק עלישר& ואכן •ישב עליה ער״עם
וצו״עדיודוליי" ח  0דו ונו״כי השביע נכשוגו/ריהולנימדברו"
בעתמלקעתעמלק וחוחותיריחו על בלאילוהמקומותוכחצא
יושבי מושך וצלמו׳אסירי פכי וברזל כו׳עד חדו ליי/סדו וגו ינ
בלן כשיגיעשל ® ורואה אותן צדן לברן על הנששנעשה מ
שכר דלתותצק שת וגיח/ד חמש כביתהאפורין אויליס/דרך
לאבותינו ובשרא״אותס פע® אתת ובירך עליהן אין צריך לחזור
פשעם וגו׳עד חל ו לי'י חסדו וגו׳ויזבחו זבחי תוד זגו/רימזלה
ולר רך בכל פה ס שרואה אותסואפי" היה הזלך וחוזר ובא כמה
ונתרפא יורלי קיס באנחת ינימי לע יידו ליי׳תסדו וממר היי
ימיס זה אקר זהאין צריךלוזזזל ולכלךאאי׳ע כפסיק בין לאיי'
(:רי* י' לל' יוסש^ ס עבר? ל /י וס  5לאראה
אזתסצמןלחזור
y
יורדי הים ; •
ב תאי.

r

לנוש חתברת
ר3

© ,מאי מברך נכ׳י אמ׳ה הגימל קפדי ' טובים לקי ' בי? 3גמלני
■י כלטלכ .יפ?'  0כרכט־כןהיאאפילל לאלתס® יוס,חי 1בים
א© .רואהקל(©לככ© מ3גלמה■לויתי ג' כני אדםדרתמיןלי©
ין %נל שקם רשפי© דתלגו© רשעקייבא מכ 1גלמל לקב כוונות,
ללימא באנפייהו חלמא שבא חזאי (לימלו הנך טנא ה( א
(ג© אני כאחד מלס אע*© שאיני הגלן גמלני בלטובלהטלמעי©
לטבא ליהויי דחמנ׳לשייה לקב שבע זימכין לימי( עליה מן עמיא
■ נמיין3ל -טוב  3לה5׳
אומרים אשר נמלך טובי» 5א•'
(ירלממלהל כקהל דלהלי  $נא להד מבא מבא הלא ( מבת להד לנלהגין לומר f p
 $לצריך לברך בלכה ז< כפני עשרה דכתיב
פ& ידסזדאמרגשלש -הפמת' 35פדדלתוג '© לימית ‘ ג ' הפכית
כס לאין קהל נפקות מעשרה לגס ^היל תרי רפק כתן
הבכת ,מספלי למקלל לי וגל ' ( הפכתי אבל© לששון ונ־ :מ ' דהפוך
מעשרה דכתי׳לבמלשב זקני ' יהלללהל לאין זקן  fikחכמה למיעזט
לא יניח בשביל זה מלכלך ליביך :.יי׳אלהץ לך את הקללה לברכה( ''53גפדלילתפלה53לל® נעמי
ןקטשכיס ואס לא שכיחי לבכן
ומ ( יפדו הע 0אתי ילפתן זנוי והדדי יי ' יפלבון ( מ׳ נ ' שלימד;
בלא הס ונהגו לכרך אחר קריאת התורה טאז .ולאי ישנס שם
שלום קל? ס לרחוקולקחכונרשלוס לןוילו® לעחריךppb 135
עשרה לאדם אקר® יאמל-בן ‘למולה אינל צריך עשרה לאס בירך
שלן© זביתך של(© וגו ' I
י נפחות מעפרה  6f־& יצאאא סלא יצא כיון  0 .דןך אמול . 3?p
 3אחדו ת! נ יפה תעני ' לקלוט באש לפעילתכלל 'לבטלו במל
ן לאס ארס אמר שראהו התחיל לאתר בא* אמ*ה אשל ומלך
בלטלב ומכה אמן ישאלהילא• שאמר כן בפני׳עשרה וכןאס
מקרך לן ולא יקב ךלעער׳ועצה
א ד עצמי-־ -
עניית. . .
<נ לק 'צ ד  0ומע כעומו ומנא בלא
עשהמבדן חייב במ כאותה נלכה ( אז ייצא כשומע בלא עניית
(לע ל® יק לת סעיף ב cאבל הכא שקס איכן חייב*
ננרנה nאינו י״צאיאלא כעטית אמן ולא חשיב למברך ברבה
לנטלה פיק שאינו חייב בברכה שהוא איכל מברך נתלית פרכה
לסלאה למק ' :כדרך בני חל© 30
אלא נותן
עלהטלביה & מםיפיעלהס■ !
ן ולפי הז סמעיכן אם אחר החייב בברכ׳הגלמל .
לשמע אחד שהוא ג״כ חייב ,ומק המברך להוציא אתחכילן
לממעחבירל ! כמן לצאת בו יצא אפי ' בלאי עמית אמןI
 sאס איחר מלפרך יש לי תשללתין לכרך כל זמן סירצ׳אכל■
(כתחילה נכון שלא להשהות מתר מנ׳ימיס© כל תך ג׳ימי©
כאשבנזוצלפת אין מברכי ן עפהללכין מעיר  .לעירשלא
׳1
חייכו אלא במלכי מדברל׳ד& כיחי ©3חיית רעלתללפטי®
להא

דאמרינן כצ קדרכיס בחזקת סבכה לא אמדו כן אלא לבנין

אכל לעניין ברכת הגומל כמקום תלה איתק ן ואי־ן הלדאק ^ -א
במקום מכנה? מיהו בכחל מפרי ' לב׳ ע אישמברך שנן© יעל ל
קמללניצל ול דכהבי אקבל יכנה לאס הלא מוחזק במכר ' ,ביותר

•אבי' בפימתמפרפן צרץלגרך  < :ג  fל& י'ך' «ני׳ל«> f
■0צ חלל לא כל יפלה למט וירד מעני שרמה כמל©העלוהל•
לגרדדלידלן ואין הפרש כין®י© לי מיחלע אחתקנלעלבא .מזמן
ללמןנין איצל קבלע ויא■ שאינימבררק על חוליהיש נו סככ ^ןלן
 ,מכהשל■חלל ולן ציהגין במדינו ^  1 Iג ^ל «י ' ?כ״«ן שץף  ; "jל)
כמל שנעשה ללבם וניצול מסככה לא  ,כ הגי ד לאו דלקא 1א
»כס שאילו ל׳מכדים תמיד רהב האכשי׳י־דרך יונהגו5ל עונ@
אמרןדוד באות מזמור אכל ה  rמי שנעשה לל םנ שהוא כמו.צי!
נגלה כגלן© נפל עליו כותל וניצל א? ניצל מדריסשור ונגיחותיל
אי שעמד עכת אריה כיעל למלרכז או אס,נכניס באל לל ושוללי
לילה וניצול מסס וקבל כיוצא בזה כול© נרי כין לכרך הגומל
ענסיל מיד י נעשה לל הנפאעפ שפשישובלמקו • הזהנעעם
^חלתמייב לכרך ברכה אחרת בחן יעשה לי נ© במקלם הזה
אל יעטר מפני זה מברפתהודאה שהיא מיד אחל© נעש׳לו הנם

1״

ששולף הבעלרתלדללקא 53ביל© .להיכן יכול להתענל׳תעג*
קלו© אפי קפבתשזהל תעפלגשל( לבטל חלוס שתל© ( אקר בך
 ,פרין להתעמתוי ם אחד על שתתענה ? נטל עונג שכת בפלש
■ חונה
עעלדלתיל לאם תש כחל להתעכל ' ב ' ימים זה אתר זהאייפל
ש־תעכהיל© ראשון שלאחרי( אלא איזהלי © מן השבלע© ' לצה *
5533־ כתפלת
להילתענהתעניתחלל•© בהבת יכלול ענינוכ& קי
מנתה בלא חתי  $#ן (  Ymנשימןיע pמע*ן> ) ' 7

א

צי ,

השהגשמיהבע5די ?( 8ע?

׳ ירדו גשמי ילברעין עליהן על השפע הט; כ אע׳ה פלא
ירדו עדיין כדי רביע© משירד( לב שלהן על הארך עד שיעלן
אכעבלעית מן־המטד וילכו הז לקראתזה הלי אילי גשמי ברב©
למברבין עליהן אבל פלא מנירה כגון במדינות אילןשהגשמי©
תדירי? אין צריטיךלבג־ך עליהן בכל פעם בעתיוגש© 1י
ב  .ומס מברך סתש העולם © אין להק פדות אומרים מתי©
אבחנו לן על כל טיפה ושיפה ® הורדת לפו נארלרפימ מלא
שיוה בי©לל& ינימיריבה נהחלן ןלמ ונועד הן הסמח ( יברכו
את® מךמלביפל -יחי׳ת® כאי  Iההלדארפי מעני שגא ^ תהרעב
בני אדם ילצאיס ללבטים ול& פ 1ך דס בקי וכן בטב׳יורעביחלאי*
באי 3לעול© לבן תחכו לומר מקרב הנלתתומדבר מלטתכן
(• ממלאים רעי® ונאמני© דיליתכל מ ' ועישיש ל* שלה ואין לג
 >pm -בל מכרך ^ הקיימ& כלדברפהוא משמח

בלשי

לברך

פלל׳ישטלב לילמט ׳ גס לאחררעמדי■דהיינו לשלמןא 'י && עלע$
שירדו בשמי© במדלתיל איור העצירה אף ע׳ה שלא ראהאלת©
מכרן קטלב ( המטיב■  8כן « שמעותו שהטיב

 .ראיי <2

*j'!Jר:
;בדל ופחת בהה' מכרן סהחיימ

^^ iS ,ללאקרי ^ ברן לקזבלהמעיס
לברך על הרעה כס© שמברך על רטובה 50אאהבתאתדי
הר מל -דדלן

אלהיך לגל׳בבלמאלדין בבל מדק נמלק שמודד
:כלומר לברן ל^
ג לקייב אדם לכרך על הרעה כדעת• .שלימה ובנפש תפיג© ,
כדרך שמצרך כשמת על הטוב ? דבקי ' קהל ומיבש אפיל*
ןל

©ובת© לשמחתם במן© מקבצ האפןנה המ מגזר עליו ftMto
רעה ק -נ ■8הלא עוכל' הכס שהיא עמקה לו:
מ  7 /לעברך
יל ^ ' 1#

ד « מברך על הטובה הטיב« המטיב אף ? 9
ז רעה לו ממצה כגון שמצא מציאה חע »/שירא שמא ישמע
למלן ייקח כל אשד לו מ מעתה היא טובה יל ויבקש דתמי׳ממנ«
יכן מברן על הרעה בלק ליין האמת

״

.

_

t

א אמרי לו שילדה אשתי זבל מברך הטיב ( המטיב לטיביל
.
דטחאליהבקזכרוגסטובלהפגס להביחהלהבבןזכי
לפיכן גם היא .צריכה לברך הט 5בוהמטי' דט; בלה וטיב לבעלה
«א ס מתה אשתי בלדתה מברן ליין האמת על מיתתה ישהחייכי
עלהכןדלא פייך הטיב והמטיב כיי ן שאין הטיבהאלא ל 5לכדי
«אשתי הרי מתה וכן אס מת הבעל קידם שילדתה מברכת היא
שהחיינו על הבן ולא הטוב יהמסיב:
ב  .אמרילומתאבי« מברך דיין האמת הציחל« ממיןשירש«
מברן גס שהחיינו על הממון בד״א שאין לי אתיס אבל א© ־
יש לי אחיסשמרשים  .עמו ( יגיע הטובה לי ולאחיו בכת אמת
מברך במקו® שהחיינו הטיב והמטיב ■:
י ׳ג בכה בית קדש או קפה כלים חדשים ־אפילו היה לו כיוצא
 5bתתלה אז קצה וחזר וקנה מברן על כל פעס שפתינו
שהרי יווא שמח בהם ולאו ״דווקא חדשים אלא ה& לישנים והם *־
חדשי© לו שלא היי שלו מעולם ישמח הואבהס כאילו הם חדשי'
אחת{ בירך עליהם ואח״כמכרן וחזר יקפאן אינו נלין לברך ׳
עליה' פע יפנית שאין זה דבר׳מדש יחשוב בעיניי נ& חזז׳/קצאן:
ד ואימתי היא מברך בשעת הקניין אע״ע שעדיין לא נשתמש
בהן שאין הברכה׳)א על ידי שמתת הלב ואין עיקר השמח'
אלא בשעתקכייתןואחלכך׳ כ שילבש אותם מברן בא* אמ' ס
ץ
מלביש ערומים:
ה קפה כליס שמשתמשי בו הוא« בכי ביתו מברן הטוב«המט*
* כתבו לי בתתכק חברך הטוב והמטיב שיש בו טובה לו
ולכות! שאם המקבל' עני הרי יש,טובה לו ולכות!שזיכה« השם
וחנכו ממון לעשות צדקה וא© הוא עשיר הוא ©מ,ק? גס הצגתן
שמח במה שמקבל זה חתכתו ותחזיק לו טובה עליו:
' «' בד*א שמברך על כלים חלשי© כבלים שהס חשוני' בעיניו
ושמח בהן אבל דבר פאיכו קשוב כ״כ כמן חלוק או מכעל*
ואגפליי
דיך האדם לשמוק בק כ׳כ יאם
ה! א עציישמח מ והוא חשוב בעיני« מחתת עצמתו יברך אא
?אפילו עט אינו מברך על קליק ומכעלי׳שאפילרעצי גדול איני
משמח באלה מפני שמצויין ורגילין ה© להם וכן מהנין  -המנהג
לימר למי שלובש נגד חדש תבלה יתחלש וים חישבת■© אין לומר
כן על מנעלים או בגדים סבעשי©  .מעיחסל ב המה דא ' כ היו
נריכין להמי בהמה אחר" תחלה שיעשי חעיריו הבגד החדש הזה
«כתיב« רחמיו על כל מעשיו והנה הטע' קלוש מאד יאיכי כל ^ה
מ* ח רבים מקפידים על זה שלא לאומרו;

ממק(© הזה ־זכשתוה׳מכדים■« אימר ןל 8ס שעקר ^ איעה ממ<ן 1
הזה כן תעקוד איתהמכל המקימ ^יהשב לב ע« בד/הס לעןבדיך
ע׳ב מפני שעתידים להתגיירשכ' אז אהפוך אל עמים שעה
במרה Iיא® נעקרה ע 1ממקוסאחדוכתנגסבמקוסאתר
מברך על מקים שנעקרה ברוך שעקד ע! ממקום הזהבר יעל
מקו׳שכתנוהו לשם מברך ברין שנתן ארן אביס לעוברי רצוני:
ג הריאה בבל הרשעה אגמלבחי אמ״ה שהחריב בבל הרשעה
 ראה בימי של בביבד צבר אומר  .ברין־סהתדב ביתי פל<גביפד כנלאע#ג דבשאר מקומות יפאר הרפעיס אין אומרים׳
בן דהתקיני ליוקא באילי שהיי מצילין לכי כיימרימבלכי© לבית
שכקסנקמת־מ בהה■״  .ראה.גוב אריות של דניאל אי בבשןהאש־:
של מכפיהמיש ! יעזריה אימ׳בא* אמה שעשה טסי© לא בימיכם
במקום הזה:
לזיז משס אס לא ימני עליה מעפר המקים ההיא יהיא סימן
קללה לה דבתיב יטאטת־ה בתטאסי־השח ד איחר ברין אמיר
יעזשהבריך גמר יחקייס כליחר שגזר להשמיד (מקיים דבריי
יב״ל דה' פ איחראב * חמ׳ה איחר יעיש" וגוזר ימקיי© דכי׳חדא
בדכתא היא דלייה יברך שמי ברכי מ א*כ או קאמר בא* אימד
יעי פס• אי בחי מזר ימקייס איזה חלם:
ה הריאיו ס׳ריכוא מישראל ביתד איחל בתי את המג© הל;*
נל«' םאע ' פ שתכיד הס ! אין פיהם« מחשבתן&«ה אעפ׳י|כ
ה 1א מכס הרדם ד« דע מה כלב כל אל! יאפ הס עובדי עזאנמל
ב :שס אמכם חפר׳יולדתכ' הכה אחריתגייס מלבר ציה יערב"
ל הריא׳מ -כמייצר&א« «ראב * אמ׳השמלק מחכמת(ליריאיו*
ז «הריאה חכמי אה׳ע המכתם בחכמת הע« \  0בטןכשבע•
חכמותאימ' בא* את״ס שנתן מת :תתו לגפ אבל אסאינם
חכמים■ אלא בדתםאיני מברךעליהם« הנועם שבחכמיישראל

אזמרשמלק?בחכמי א״הע,א« מל שבתן* אשהיאמבכישכעס«,
נא הכביד «הריהם כמלחתהש© אבל
נפשותא׳העלחמךסממכומ ; והס כמי שממן מעכה
מכבשי«
שאינ' חלק ממני«* אהטע׳מפט שהחלק היא כמו הסיכו׳ההיסן
מן הצהר שאיעשד להרחיבי«להגדיל« «איפשרלקצרי !לחשת
 fmבמתנה כי היאתלישה«פשוקה מחני  «.בישראל כתיביכ
חלק יי' עמי« לעי זכותם מתרבה ( מתמעט חכמתם" צב" יגם
אני אחיה דעתי את אפל עמדי לפי -־עבתתדעתי « איחרשנ׳ל
השעם כי מעני שחכמי יפר ! יש בהם חכמת התורה והנבואה
אשרארוכה מארןמדה ויחכה מיצי .ים ואין מי יובל לבא עד
תביעתה להכין פילה« לירד לעומקה כיעל כלקי׳ן וקקישלדרי'
בחת תילי תילין של הלכיתיכתיב נא ידע אמש ערבה לפך כובל
עליה לשין חלק כלראפי ה©חכמי׳נדילי׳עדיין לא הטעולידיע'
בל( 7(0תיה רק בחלק ממצה ודי להם בזה ואפי׳היו מיי® חיים
בלתי בעל תכלית קיי מחכימיםי מתר בכל מס ולאיגיע«לשון
סודיתיה כי היא בלתי בעל תכלית ייתרשהדי קדמת^ להסאנל
 .מכמנת הא« מית שאין יודעי©קר ©ז חכמות שכלל חכמתםהיא
•וכמת אנשים מלומדה כדייה מלב«' חכמי הי יומס וקביריפס
ויכיליס לבא עד ־קין כל סחכמי© הה© לכד כופל עליהםלשי{
מתבה כלו' המתנה שלהם היא כולה בידס ולא יוכלו לידע מתל

אפים לעובדי רצוצו ואס חוזר וריאה אותה תךשלשים י« ס
אי «5תחר« מברךמואידע' אני אין מברבין כרב זו מעולם מפני
שאנו מג« זלי® ביטה׳ומאיס א« תהתמיד«אין לב« זמן לברכהז«
■לראייה 7אס«כ ראי « כקטמתיבו ומפס ואולן כמן דדשכידשצן
.׳■* אין צריהקלברך על פוס דבל אלא כשרואה אד© דבר מחודש
׳  . , 5הרגאיומקוס שנעקרה ממנו ע! אס י הואכא׳יאגמרבא*
:אמ״יק שפקד עז מארניפו ואם הגא בחיל אומד שעקד w

אפי׳הת קיים עוד אלף שכיס פע© ייותל לא השיגי מתר כיזי
היא מתנתם בידםולא מתל נ׳ל :
 pעלמלכיישר^ היא אומר באי אמ׳ה שחלקמכצוד«ל־ראיי
«על מלכי אימות העולם א«רמ בא׳אמ׳ההכ׳תן מצבזלו
לב"« נס בזה יל הטעסכמו הטעמים שכתבתי וגס קלקיאשי
 .אמרתי שייך כאן בי בל כביד מלך ישראל היא התורהההולכת
עמו כדכתיב וכתב לו מפכה התיר' הזאת והיא כב5דבלתירע*
תכלית יכל מה שמכבדין אומו היא מלק יכל כביד מלך א״קהיא

/

פרממ s

jrBftn
©יתנהג -בתההיס מלכי הו/ק ע/י נימוסי האנושי© והוא כבוד
■
■שיש ל ה תכלית וסוף}
•מפל עליולשון «מכה
ס מצוק להשתדל לראות «לכי׳יאע* מלכי אה ע והטע׳ שאס
חכה לע׳ה ניראה ככבוד מלך המשיח יבחין נמה יתר ככול
גוילי שכר מצות יותר ממה שהיה כמד עובדי ע? בע׳הז }
? הרואה נתי ישראל ביישובן כלו ' שככר היו חריבין יחזרו
ופתוישבו כמן בבי׳שכי אומר צא׳י את ה מציב גבול אלמנה
בחורבנם אומר כרוך מ ' דיין אמתJ
וא והרואה בתי עובדי ע 1ביישובן אומר ניתגאים יסת ה ,
בחורבנן אומר אל בקמותה ' :
בי הרואה קבלי ישראל אומר בא ' אמ״ה אפר יצר אתכ׳בדין
וזן וכלכל אתב׳בדין זהמיתאתכס כדין ועתיד להקיותכ'
בלק באי מחיה המתים ועל קברי גויס אומר מפה אמב© וגו ' :
( < ע״ןבשמיך « #יך) V
ע ב 3כרכות הראייה אשר אמלצו אם חזר יראה אותו לבר
בתוך ל ' חס איבו חוזר נמברך שאינו חידוש לוX

רבה

די}כרבתשהחי< נוונודנו ^^ ס

א כבראמרכו פ&מיס שכל דבר שאד® רואה לפרקים מל'
יוסלל' יום והלא שמח באותה ראייה קייב לבלן לפיכך
הרלא׳חביר( ( אוהבו שחביב עלי 5מאוד אשר ישמ׳בראותו מברך
שהחייב( ולאחר׳יב חדש מכרך מחיה המתי ' ואע 7פ שהלא אדם
מגויים מאל או אדם חשו מאד שגס אחרי כהכו מראייתל אינו
בין אנשי ' צנ 1י ככלי מנשיהצברך^
 3ואד ^ הו׳כעש׳אוקב( 5חביר 5עי כתבי׳אפל לא ראקומימיו
שנהנה בל פיון דלא לשביה
אינו מכרך לע לאייתל
כ״ביאמישכעשהכמבר מסיכלךבאי
איןדרךלשמנחעמ(
אע״ה־העטלצי מעזכשו של זה אבל אין זה כללי דהא אם אומדן
 ’mvאבנתמוסכידה© לא נפטר עדכמה■ דולותכלכתיב
פוקד עלן אבלתלגו׳לסוב לברך אותיה בלא פס ומלכות:
 aקרואה פירי חדש המתתד׳מפב׳ל& ב׳חנרך שהחיינוש8פ בו
שיוק׳מיד כשרואסואלי לואהו כיל חביה או על האילן אבל
נקנו פלא לביךעד שעת אנילתו; שאז יווא הזמן קיותר קבוע
דכלאייה לכד׳לפתעי׳אדסרוא׳זלאו אדעתי ' מ %פבשע 7חביל'
ומיהו אס בירן  ' msהראייה לא הפסיד ושוב אין צרי׳לפר׳&יב ' .
בהעתאכילה ואםלא בירך בראיי׳או באכיל ' ראפוב׳יכול לברך
בפנייה או איימתי « יזכור 7הא עדיין לא יצא ידי חיבתו החלה
עלת ולא דמיא לברכ׳ע! דלעיל « אץאבו מברכין כשגגדיל ביון
שראינוה בקטפמווצו אע״ע שבקטכותיבן לא בירכנו שאבי הת'
ללא היינו חייבי© כברכה בקמ 5ז'1משס ואילך כיון דדשכולשנו
אבל יוכא קייב? מתייבי בראייה לא?5ב  1א שלא ברכנו וחייפין
לברבפל פת פיזבור -זאק מכרכין על קפיויי& החיי־מעד Swp
בוסר g
תשלום גידולו ובישולו אע־ פ שאוכלי! אותו
איןעברכק שהחיינו וא :פ* עלי .בוסר ענבי׳ובש פירי אקל שאין,
; עיקר שמחתו אלאפפכתבשל לגמרי .-:
ל מתי{ הדומיןזהלזה  1אםמתולקין בשמם בגין ודיכקסל
וקר׳שן מברך שהחיינו על כל א׳וא דפכי מינק הן וכ׳ל דה ה
אסאיכןמחולקי ן בש מם4א במראיהן ובטעמן קר כמותאני©
לבכי® ותאבי© שחורות דמשיק בגמרא דשני «יבין הן ומברן
©מחיינו על לכ מין ומין מהם וכן בל כיוצא בהן:
מ וא 0בירך שבחיינו על העבבי׳אק בדין לברן סהמייכו על
קיין קלש אע״נ דקובע ברכה לעצמו חפצי חשיבותו איבל_
«ין בפני עצמו דא  #ואיל דש לרש© בפבי עצמו למקרי תירוש
1י | (ין ש| .די  #ממתעכבי ! בפני עצמן,ויין  .זנפגי נצמו ין

j־

לברך עליו שהחייכובפביעצמ 5מ '«& ואיל ומסתפק־סן ביה %
הפק ברכות ונועק ברכותלהקל  ( .ן <ל ^«נןל׳וו ^ ידS
ן #ירי שחתו מתחלש ««בה ל8כ׳ אעי ' א  9יש ימי ' רביםשלא
אבל ממכו חיכו מפרך שהחיינו (  #ירי שמתחד ' ב׳פעמי©,
בשב׳מברכין מלי? #יוחייכו להא כהי מזמן לזמן מקרי אכל לכר
שאין זמן לנילולו כמן ירקות שדרכן לעמוד כל ימרהשנ׳בקרקע
(אימתי שירכה הוא תולשןאק «ברכין עליה©■שהחיינו #איבן
כאין מזמן לזמןשק© ממיין תדיר ן
ז אין מבלט שהחיינו מל העירי על שנגמר בישולו שזקן זממ
הקצובוהידוע אבל על קם© ' אין© יין לברן ליןשהחייב(
פאיןלו זמן קבוע♦ ( -ו«#ן בשמוןהעיף ג )- :
ת המאה את הכושי לקייב( שהוא שחור הרכה( את .קגיחור
דהייבו שהוא אדזק הרב ?( קלןרןין דקיי?(  bmלבן הרבה
והקפתלקייב( שנענו גלול ומתן עבי 5נראיתקומעו ממועקת
(קבב© שהוא קטן הרכהלהדדקוצ ^ דהיינו מי שהוא מלא יבלע
לפתדי קראתלקייב( שכל שעליתי( דברקדזובזו ואת הפיל ( את
הקון מכלן בא ' את׳ה משבההברמת;
ס הריאה חת התערואתהסזמא (למכה שחין והבתקכיןוהוא
ימ שמבומר בנקודו ' דקות אס היא ממעי אמי הבלן משב'
הכריות שהרי כך ככרא ואם פ&תפק אחכ מכרך דיין האתת
שעיעובש( בא לי זה יא שאין מברך לע איל( על מי שמצטער
עלי( אכל על מי אין■מצטער עלמ ואין מברכיןוכ7ל דיא אילי לא

המפדיךמחיגר ( אילך ולא על החמ ין עס על הכושי כ( ' עד פיל
יקיף ומטעם הזה קלקן הטור לשתי כבות וטעמא& כל המבדק
מתעל (אילך אין שינוים שימי בי בלייתם כשאר הכליות
אלא& הוממו ( הס׳עצמס מצסערים תלעצמןבכך כיחכאיכק
אות© לפיכך כל המצטער ג״פ עליהם מכרן משבה הבריות על
דרך מכרכין על הרעה בל 'שצריך ^ 3יו 7חהאמתאלא
הגאילוק ה© מבטן אמס אין ? ,ערס כ  /כמו אס כישתבן אק 7כ
ולכן חלוקים הס בברכה לומר משכקהבךו׳וידלכךאיכגמברף
אלא על מי שמצסערעליו ולא על גדאכל אותסקמבויין מכיב?
ואילך עד פיל וקוף הם נבראו כך למין כפציעצממקס עצמם
איכס מנטעיין על כך ואין זה מוס בעיפי עצמן כי כ צביונן
בכראו ואיבו מכאיבליו© והך ^ אותם איבו מזצרך שנליה׳מחמת
פק5א מצטער עליה© הואיל והס עצמם איכן מצטערים אלא קיא
מתמיה מל כריה משובה כזהאע׳פ שאינו מ | עער לכך רשןל
לכרךפל שינוי ברייתו אע״פשאתומצמעעליו (אין חילוק בז?
בין גד לישראל כמו שהוא העניין בבריות סוכות לןזא צי הבאה
לסאהומברךעל הבאתו כךהוא מברך באילו עלתחיהעו בלt
>א שאין מכרכי} על כל אילו אלא בפעם ראשונה אותס ^ סשינד
פלל( גדול תאו ד אא שגפו באילו מכרן מל ' מם לל׳ מס;
י קרואהאילבו ' טובותובריותבאזתאפי ' גוי אוכהמ׳עמיך
בא* אמ* ה שככה לן בעולמו גס  bו ) א שאין מברך עליהן
אלא בכעס ראשגכה ולא ייתר לא עליהס*  j&iעל %תי־יס נמצא
בקס אא  /יהיו באים מקן אא %pמט לל ' ןס:

רבו ברכת הרואהפרחיאילנו׳
א 'היוצא בימי ט©ן ורואה אילבו שמוציאין פרח בפעראשוס
שרואה אותם אות ' כא׳י אח׳ק שלא חיס ' בעולמו בלו ' וברא
.בו בליותטומתואילבותטומתליהמתכה© בביאד© < ואם
איחר מלכרךעד־ שגידלו העירות© ופלא יברך עול ברכה זך
י ' " גידייופירי ברפתו בלכה כפביעצעוכגון

האכ״ילה■:
בלאי  $ובינת בע׳הע
הקוי #על
י§
לע

ל* . f # . i :

־ברכת

הליכות

דם

ברנה הזקםןבו  0*4עעץ«

א על הזיקין והוא כמין כזצב היורה בתק אב ורהשמי׳ממקן'
למקז© זנמשך אורו בשבב ועל רעדמ הארץ יצל■הבריך©
ועל הלעמי© והזא קזל הבר ' שנשמע בארץ ועל  pmnשנשבו
בזען>
על לצ אחד מאילי אזמר בא* אמ׳ה עושהמעשה כראש*
זא© ירנה יאמר בא* אמ׳״ה שנחז זגבזרמז מלא עולס:
ב וכל זמן שלא כמפזרז העט© אקר אומה© ברבדיו בברכה
אחמזאעי על כמה ברקי© לרעמי© אבל א© נמפזרו בין
בלק לברק זבין רע© לרעם כרין לברן על לכ אחד ואחד
:
ג היה משב בבימהצסה זשמע קול רע© או לאה ברק אס
יכזל לנאמזלכרך מון צדי דיבור ינא זאס לאו לא ינא ;

רכח

כר כת י^ 0וגהרות החיוגכןןן'וכו גס

אעלימי©
זנהרומהריס( נבעימןמדנלזמאןמרבא׳אמ׳ה
עושה מעשה בראשי' וכאן אין שייך לברן שכחו וגבזרמו
מלא עולש שאינם במו זיקין ורזתומם להמס פראיס ונשמע*
בכל©עולה׳ אבל ימיס והרי© מ׳ייאיכם אלא במקו© אקד צל
אחד במקזמו ועל היס הגדול יהוא הי® אוקיאכזס והואשעיבר*
בזאל * ולמגרי© אזמל בא* אמ״ה עזשההי© הגדול© מעמי גדל(
©®; א סט שאמר עליו שלמה המלץ ע״הלב © נמלי© הולכי©לא
קי© זט  3איבנז מלא קזבע <5רב הכ לענמו:
ב זילא על כל הכהו; ׳  /כרין לברך1א על ד נקרומקממדימומ
לכתיב בקרא נגקחדקל ופדמוכיננא בהס זהוא& רזאה
א! מ© במק© שלא כשמכה מהלכם ש חפירומ בני אל©
צקעיכזהז דלן פס:
גולא על כל הריה ^
בעומאדסמנלך
אלא
דמקא
על
הריס
זגבעז׳& ה® ממדימי׳נמשובי׳וניכרבה© במרמיהכנל׳ימ;

רכן !

ברכת הקשת וחמה כתקוית׳ובו ג״ם

א
קרוא הקשת .אזמר במי א < ה מצל הכרימ נאמן בכרימי
,
.
וקייס
במאמרו
ר׳׳להפליית
&
צי
^ מע© תכ שלא להביא
עוד מבול מיס על יוארץ  :ואסזר להספכל בז ביזמל מפני שהוא
 piniכבוד י* דכמי־פממוה הקפל  /דמזלג כבזד Vזגז׳והמכעצל
בו הרבה הלי הוא כאילואל תש לע כבוד קזמ כלומר כאלו היקל
בכבזדו ודמקא דרך הסעצלז ^ והמבוננועבהבסההרבה א '<0
שזה כלאה כמחניף ( כמיקלכצכזדמלכן *? /אבל דלן לאייה
בעלמא׳© מאק בו סומל לכן מומר לראו׳/בז P0 &3בלכה
בראייה בעלמא;
ב קלוא׳תמה במקועל/ה וקוא מכי ת תכה 5ב ' מ מנה זהתקזע',
בממלי/לילד׳כשרואק אי«  /בממד׳בקקר עברך בא* אמ״ה
עושה מעשה בלא שיק מאז היא עומדי ; בנקוד© תהיעה עומד! /
בל/חללגנפלוי/ה ברקיע במעשה בלאמית .ומא .בצ«ו ג ' שעומ
על היו® הלוא וכן מכרך ג׳״כ כשרואה לבנה בגוסרתם זמב -ים
במשמרזע© ומזלזל בכעס דהייכוכפי/תזול הלבנה ט/תל' מזל
צלה בחתלי  /החדש ולא יוהיה נועה לא לנפק ולא לדרוס וכן
צטחזלוכל כוכב מה ' הנמאריס לתתלתמזלסלה ולא יהא
' 1353
לא לנפק זלא לדרו ס ובן בכל עי/שיראה מזל עלה כולה מקני p
המזרח על לכ אחי/מאילן מברן עג& ה .מעשה בלאשיע מפני
©כן היו בי/קלי  /יצירת© ו ^ליימן ברקיע כל אחד במקומו
המיוחד לחיא בימות הנשמיס כשיהיו ג ' יעי®  w$ mמעוננים
ולא נראי® תמס ולבנה וככבי® ובע? /טתיאו  :fphזהו הנקר
י/מה במקזפמה ולבנה בסהלי/ה וכבביה במשמרוע® כו ' ואז
כדטןלבלך בלכה nג" כ ולא ראיתי פ זהבן כן;

כרכות

ובו
במיל ואמר ' יהי ינקימ׳י^ אד שלא יהא קול vfבת 1ן היקי
א( שקדמה אשמי מפוברק « .אמיר יהי רנון־מלפכץה׳אלקיע)
ואלקי אטתינו© מלדאסחיזבר הרי זז מפלמ&וא-שאץ
׳
^
על מה שעבדובבדע ^ הו 1דמקא אתרארכעיס מ© עיבמ -ק
אכלעיךארבעי® י«© ימלהקפלי/ו.להועילשעדיין לאמעך
ינירממלד עד אךבעי© יו§ אלא לעזלסימעלל ? אדסעלהע?
*/
ףדס  0יננ  0יאמר יהי רנק מלע? יךי ^ א £ךמ
<אלק ;אבוי/ינו© י/צנסטלכרן& זהל©לז « צפ « | .צ &© #׳f־
מנדה אני לעכיך ה׳אלקינווא׳א©הסצסי/ני לנין©זהלשלמו
עקה לנא* /יאמר *לק* ארא י שמיניאהי מנלךימסלתלזס י2א
.סב  ©4אומר מנדה אני לפניך ה ארא פהינאמצי מן הניןpm
ל£לוס ( ב5ו '© מנאי/כי למלים צן מוליכני לשלוס וי/פמר * ־
«מפילני מכף צל אייב זאזרב כללן פז ' נפל מעלמהל
כתבחילעיל ט קי ככל כלציתוו ודיניו:
כ מנפש למזל; אמ יזלט אמר*רק* א<*א תי/שר׳בדפבכרי
הזה ?ממיל למוד א ימי כריך© &ח ביע׳בבדייהזהויאת';
אזמהבלאהזכר '©© ומלצזי׳שאין צאן ברכה עמיילע*.אבל א6
 *.מדלובידך את׳כהלי 4זו-י/עלז  /שיא שאין הברכה מנויה מהל
:הממד כז ' בדבר הםמימעין שנא '•ישלה י* הבר©באשכיך
לכר השמרמשמעי ; י
ג ־ הנבנה למרחץ יאמר*רע* ארא ש׳תגפסנילשלו®זתוציאבי
ל& לו */תנילכי מןהאזר צ?© זציזנא בז לעמיד צבא • עא
%ב
יאמרמזלאאני לע 5ין*ארא שסנלתגי עןהאור הזה* מה &רן
להקיז דס אומר* דע* או*א•שיהא עשק זה לי לרפואה ־ל רמנא
מכס אמה י ולאתר שהקיז יאמר בא* אמ* הר? פאת?{
םי י ;
לע<ל» \ סא אד© רגיל לזמר בל מאי דעיטל רמעב לטנבעעבד;
ריא

 *1fjתיו  p Wובו «V £rp0

אני

רד היזם ן
אתר שגמרשעזדע* יחזיר׳ללמזד
;0ר לז ללמוד בלא  .שיט  /הצהריס יישן ובלבד
פלא יאריךבההרצה חאשלר לי& ן במה חמר מפיפט הממזישמ'
מיי/ק כ&מי ,כדישלא 'צמ © ( מ  #בדומה %ו ^ בזה -המעהלא
תהא בח כמי להפאי  /מצו אלא להחזיק ניעי  £עב< דמהt ’ %
< < 1ל ' 7*9ס©!ף פ ),
ואין נוהגיןילומר כסנמסל משכמו
אלקי נשמה בו ' ציון שאינו ישן הלבה אין נהמה מבאי/ממשו׳ *
וגס ויהי 9m9אק טהגין לזמר קודשושי*© ןביי־© מישע® זה
שקק■ נריץ שמילה הרבה ; וצא כפיפה לבד י ^רי שתהא ®»•כמן
להחזיק טפו לעבגדמהש* ולא
■ להנאת מעי אלא בצל מהסיהב.
אד© מן השה!אל יצוין להנאת /אלא לעבזד  pטיא« ? מטדכת*
בבל דרביךרעה« ואת1ל זבל מעפלךייהיז לשס שמי© ר^ל אפי'
דברי©© הסעלדתזת לגון האצילהזהשמייה והיויליפהמוישיב'
והקימה והתשמישוצש־ת ה וכל נרכרגופ
’בוראך אז לדבר מור©■  wm ;dי אכילהpm
שלא
יצ אצלושמה

דברים קמותרי© זה
דכי מכז (יאבל צדי
אין־זה תשובת אא׳כפתכמיןpS
חממזכדילמבלד את^ צאמבזראז
טנד אין נ*ל פלא ישבבמושב לניס ושלא לעמזד בדרךמהאי©
).
?1JI

במקזס נדיקן© וליצן בענתלמימיס אס בשה ■הל  3את * »נ
להשלי& מפנו ומאומן אינו משובת אא׳כית& סלש© שמי® ■
צ*

!! ו »

בי  . vי

הרכות נינוח
®ניבה כיצד אין צריןלו' ממן© יכיל לעס *,ק התירה זבמצית א ס
מתגרה בשינה לעכג עצמי®אין ראוי לעשות כן6א אפי' בזמן
&ה!א יגע יצריך לישן כדי לכוח מיגיעתי אס עסה להכאת מעי
אין זה מסיבת אא׳ב נתכיין להשלים צרפי מעי שיוכל אחר גן
לעמד בוראי ייתן שינה לעיניי ולגוב? מגיחה לצירך הבריאות
ו&לא תטר? ףןעת? בתור׳חחח ת מניעתהשיבה* תשמיש כיצד
עצה להנאת■ גופזולהשליסיתאמת? הרי זה מגינה יאכילו אם
מנייןכדי®,יהיו לי בניס שישמשו איתי זימלאי מקימי אין זה
מציגת אלא יתכיין שיהיי יל כניס לעבידתביראו קי שיתכיין
וימה כיצד אין צ׳/ל לסעד לסין הרע ונבלות עה אלא אכי׳לספר
בדברי חכמה צריך שתהיה כיונתי לעבודת הבורא אי לדבר
דרכיו ולשקול כל מעשיי במאזני שבל? וכשרואה דבל שיביא
מנימת בי נמצא עיבד את בולאי כל ימיי אפילי בשעת 0בתי
יקימו ?,הליכת? ובשיתמשאו ? מתג? יאכילו באכילת??שתייתו
יאכילו בתשמישי ובכל צרכיו יעל הדרך הזה זקן רביצו הקדיש
גבל אצבעותיי למעלה־ביעת מיתתי ואמי גלד? ידיי לפניך
&לא כהכתי מה  9לא ל*  */יא© ישן שתתאמני ממש/לחציל'
ידיי אינו צריך לברן ברכת התירה כשיחזור ללמוד אבל אסישן
על מסיע הוא קבעי?
( ! *'ל הימן מן3עיך"י«יא )

 .ולאיכילו'

 \ nwSnה '~8ת ■  9נהח
ו4ב • דברייס האפוריםייז

בז להתעלל מתקלתששו ? pmמחצהלעיניך ק״ל כל w
מזל לעשות סמיך למכת ? לא_ אמדנ׳!א סמ' ץ למצחה קמנה אבל
סמיך למצת׳גדילה אין כמדין פכל ?05אעי׳בסעזלה צד? לה כגק
לי? סמ?ך' למ5ח'גדילה? קין חיששין;
כ ■ מל קסמיך למכתה קטנה פהיא כתחלתסעה עשירית
שהלא בעמי חצישעה קידם זמןמנחה-קשצהא! ללאיסב
אל© לעבי הסער להסתבר עד שיתפלל ולא יכניסלמרק  fולא

( Y« 1מימןיעי '® מעיך ) Pמאימתי© וי התחלת תהכזרת משירימ
• סידרשל© ערי׳ על בלעי? והתחלת מרחץ משישיר לביזשל העליון
והתחלת בירסיך לומ־קתל כנד בין כתפיי כדרך ע? שס מלאכה
'? התחלת דין .א© ־־לא היי עיסלןן בי כבד מסימעעעו קדייכין כי׳
®היה דרךיולייצין להתעסךמשיי©© שכינה ש5ר< ו עמק5לד 1דן
«שישב? הלייצין איעתא -לדזן יא© היי וטפקין כי ככד יאחר
שדני דין עדאשין בא לסניהסדין אחר משיתחיל? הבעלי דיכין
לטעון פנל דין לדין זהו התחלת הדין* ?הא  $לת אצילהמש״רחץ
ידי? י ויש מקילין עיד במקי׳שיש קיהלקביע דש ל&© ישמש פקוד׳
לב/מתחילת בסעודה קציצה אד י׳ י "  ..ן
.
?כין על ייקרא השמש לב  /ואז יעסיק יילד מיהי יש להחמיר
שלא להתחילביאת? דה גדילה אתתי שמץ למנחה גדילה• עד
שיתפלל מקודם שמא ימיון עד שיעביר׳ הכילו מנחה קבינה
רטלר ילא יתעלל ואכיל! סא התחיל ק־י 8לק והגיע זמן מנקה
׳  wupיקים דתעללוולא תדיחקציהצעה ולאיתעלל  :־
נ יהא לאסיר לאכול• שקודה ק  #נה שמיך למנחה קתנה הייני
 .כפקיימ ,לפתיד אבללטיעוס ' דהיינו אכילת עירזא » יתר
כדרך0א3ל  0אובל בצא יוקבע ג  /תית.
? ?  '/לאמליעתכבב < 1

fh
■ ׳ ז^ ן nVinסנזזה וט ב'ס?1־  *s sי
א ? כשיגיע זמן תפלת מנחהיתעלל ימאיד מאיד צריך ליזהר

א
עביידעתדתכלת
תמיד של בין הערבי
תקכיה יזמן תמיד©ל ביןהערב* •©,הוא התחלת?משש
־® עז ת ומחצה ואילן דהיינו מצי שעה -אמרהטה־וס ד3ש  3ע? '
שאמר? בכ'נ מוך© ד*צ שמית זמניית דהיינו ל 5׳הזמו
:מים

?ה?א עיקר הקרבת? יזמן קבלתי לעט?#ית והוא © כקראזמן
מפתה קמצה כמו שיתבאר בע  /לעיכ׳אכיקמעיכ^ ןתעלתי«
^יל{ לכתקלה עד ©מון לאות? זמן בדי® תתקבל תתלתיג?

ומחצה .כהקרבת החמיר&רכל
f
ז
1 . ,י
ייס? היאהנקלחת מכחהקמנה ה 'מ ית שהתפ.ל 5י^ותר מ::ש
'® עיתימחגה ?למעלה יצא והיא הנבראת מכמה נלחי• סהיא

נעלית המנקה ייגש אליבי ע* כ יזהר אד© מאד לכדן זמניו
לתכלת דשתרזליצס
מ־מגסהיאכגקר  .כקימזמממתזיידד
קידם שיהא טריד
בעסקי
?
וכן
של
ערב
בלילה
זמנה
ידוע
בבואי
קרונית
ונכעמי
©
קצרות
שצכונס
•
חיקי
היי
©
ג' יצש £-ותבקמם
לנית? ? הוא כבוי
מעסקיו
אכל
מכפה
יה
י/
באמצע
היו
©
בעוד
• ארץ בין מש קצר ? ביי© אריך הד יב© כית ארוכות יבייםקצר■
ששיא טריד
בעסקיו
צריך
לשים
אותה!
1
לב
?
?
לפגות
מכל
עסקי
?
.
#יב• שתית קצרות•כו ?ל '© י״ל י©© עותמעתזדקתהסמש עד תת
ילהתנלל
איתה
ואס
עסה
כן
שכדי
הרבה
מאיד
יעל
כן
מבעי
השץעה סכו היא׳ קסמעית כל ככלי התכינה  .ולכי זה יחירצו
<!כמי 0לכל אדס לעשית מלאכות קבועות במוך למצחה כדי י< ורבה .ק?שיותיוקתק? ת שנעלי בפוסקי©  ppתכלה יו? מ& לת
&5א יערד במלאכת? ? יעבור זמן מכמה?אל יתעלל וזמן מנקה
•ערביתלעי מנהגינו♦ <׳ י *$ל וימן לס 0 ?.עי?> ב ' c
לעינן
3כלי??03-9ף י ' שעיתאחרזדח ^ השמש שלי החמה היא
נע/בסימן שאחר זה׳ מ^ מלאאמריכןכזה זרתן קקדימין .יו& מי®?.הוא חצי מ© ומצי שפה אח ' כ יעטו צללי ערב וננכה
למצ! ה יאקציהגין להקדי© להתעלל מתקלת■זה הזמן יאדרבה
החמה למערב ואותו התת©? אהתחלתבין ow־  0שנתנה נ?
אפילילכתקלה ממתיכין זמאחלין עד ©מוך לערב משו© Yp
התירה זמן להקרבת תמיד סל בין הערבים
כלכתיבביהבין
'©1י« ןמ«״חשח ^ א׳C
וכןכהגו הכהבים
מאן לד צלי מזמן מצחה קמצה ולממ׳עדין פכי ואסמשה אקר'
דכתי׳על זאתיתפללכל חסיד 4ך לעת מנוא® מין לעת מיציי?
בערב פסחשחל• • לימת כעי« ®הקדימו לוחוט התמיד מיד
לצ ייס? היא זמן מכמה קטנה יטעמ׳מסו ' דככר ילי־ת דתעלית
©תקלת זמנושצתגה לני יותילה כלי §ייהת ׳יכולת אח  ,כ להתעסק
מגד תמידי ' תקני© ותעלת מנחה כרגל תמיד של בין העל) 3
צ  /בקרבן העסקקוד© שיכניס השבת לצליית הפסח אי?3
ריחה
&3ת** *oft* ( ■:צ? רך9דיןשעי^ מחי? נאכין4״'פ לשק; ש
־׳עעג »
לתד ד ולא קול©  piכ?מ «מפולש׳הע?
סג ׳;־-עלאC
ומקצה והיא בקיא מנחה גדולה שאז א  3היי לוציןהי?
בל ימות<©5נה לא התחיל? להקריבו עד תשעה שתת
להתעסק בו בפחיטתי יהבשטתי יכל צרכ?? נמסך עד הערב
**11יייי־
י*כ כתפילת מנחה poיתר
יאלכ בכמי תשע שעית ומחצה כיתה הולכת האברים למזבח

יי{ ד pי -־

^ *y

ח ^ נות ברבות
יתי 3ת*:זמן 93/^ 0לזהתירה ( כהקרבת תמיד שבערב פסח
©קל { ויותבע׳פי •( < צס״׳נ׳קפעי׳ד'  ( cזמפהנמסךעד
 c!feלרבכן ולדיימולה על פלג המכח דהיינו כסתחלו התחלת
?*! סלמנחהק «ה עדשקיעתהשמשפהואיבפעיתומיתגה׳
•גיזבי pp§ pw%ורביע
י5ע <יא חור רביע
מ 7־תהזדתה דהיימ פעהורציע

{ט $מילאיתליהשמ
בער ק יתמידכשקט ־ ( צא איפשיק בג'מ
(א& יקנא לעגיל כמר׳ עביל ( לעביר כמר
נ ^ילג-ל! כחד״מינייהו0אס

שהיא ככגד 5״ . _ . .
.
,
_
תדיר' בנגל קרבן בין
העובי
'
&
ל
לכ
י( ר[יתפלצ בתורת תכה,
• מיהיא©התפללבגדולהבתגרתחיבהלאיתוגלל ^יופהפיא©
י רשותונדבהשאסיתפלל גסאות׳לחזבהה׳לבבל  wףשמקל*•
סכי תמידי טגרכיס במס אחד אבל טובמנטן הוא פלאיתפלל

שי© אל© שו 6תפלס בתולת תפלת כלבה אלא אס כן
מכיר בעצמו שמא זסיר (זרת ואמיל כלכת( לטין כתפלת!
מלא© ( על ס־ :ף כלא היסח לפת אפל סא איבו מטין הב יפי*-
קליכן ביה ל״ל לוב זבמיכס יאמר יי/הלואי שמכל לטין בשלויו
תפלותש תקני חכמים:
ב פדל תפלת המפתה כשיבור אזמר אשרי והוא אמד מןהג'
־׳ אשלי שאמר ר 7א כל האומר תהלה לדוד בכל מ© ג/עמים
הע* הב ( יש לומר ג ' כ בשועו פסוקואנממ
בנין יה
שכתבתי מעמא לעיל כסימן ב׳אי ואת/
אומרים
משי
חלית
על
פסוקי אשלי ולפיכך לא יתחילו לומר
אשרי בב* ה במפתה עד שיהין עולה כלי שיאמרז עלי( התלי*
־*« ***

ד מינייהנ

׳׳*» /

לצליליה עדיין  ©(,היא ואס עושה כר׳ -יהוד
מפלג המכחה (למעלה כריך ליזהר & לא להתעלל מעחה־באותה
®פה־ דלדידי׳לילה הוא לפיכן עכשיו שכהו? נמה פממי׳להתפלל
מתלת המנח׳עד בלילה לא היה לפולהתפלל תפלתע
שפיתת
הממהוכואיפכא כיחשמתפללי•
^ •יי״ ־׳י*  %״ ' ׳ יי ׳ ״
* ן י י׳ *״״ י ׳י • ן ׳ &-.־* ׳" **'j
>*
■&

ן  »r״> !* י«־ ^ ׳/ !^ v #

׳״״ » «» ־׳  «■v׳ ! «« ״יי

י

•*^  v rw׳«> /

״* '?

״//׳

״י״* m *f*+

כת© מפלג המנתה ולמעלה צא היה לפו להתפלל מכמה בסוס
(יש פכתט שמהגין לומר גס פר  ,התמיד קולס השרי סל מכמה
כ& ס אמר פלג המנחה אלא כיון דק׳ל לצלי ^בל״ינא כספיהם
משוס תתיד סל כין הערכי© ומנהג יפה הוא* ואמי*© מתפללין
יב ! במנחה כין בעלביתאחל
חולי
.
פצגהתנחה.. . -
אפ׳ג יטו
דהוו תלי קוד
תפלי_ 0ח ומחזיר ש י fהתעלהי_כמו
סעושין
בשחרית
של ׳
,
_
י
וטפלין ..
לפתרן אהדדיי *
( ו *'ל «* מן צ׳ספיף פ* ) הייה כמי בשמת
פכיהס ואח  /אומרים ואנחנולא נדע ט ' מן המע©׳® כתבתי'
1
גשש׳הדחקתשפיפןלןמפכיסאי :י למעלה ואומרי® קדיסשל© ונס היחיד אזמר כשדר הזה  ttשאין
איפשר צפו למין
יוזמן
בשנה
לקמת
בכל
פעם׳
לכ׳א
באופן
אומד
הקדיסים
סאין דבר שבקדושה פחותאי pmViPt ( , .
שיתעצל( מנקה
ומעריב
בימד באסיפה אחתיתהיה פל תפילה
כה *יע ן< f׳) אס .שסח ולא התפלל מכמה דהר דיכאשמתפלל
ב/מכה £א או יקדי < לפעחי 'או יאמרו ולי את כין תפלה לתפלה
ערכית שתים ,יאמר ג׳ב אשרי קוד© התפלה שהיאלתש& עיןשל
ולמזור ולהתאסף הקהל ג  /אי אפש׳שיפאו לידי בייעול התפלות
תפלתהמכחה -כדי שיהא בזה היכרשהתפלה זו היא לתשלו׳תמל'
ואין לןסעתשדמק גדול מזה לכן מתפללי! לעול© שתי התפלות
שמכמה אבל אין שייך לומר גס אפרי תשלועין שאין שייךתשלומי
יחד כאסיפה אמת אע״ג דלפעחי© מקדימץ ולפעמי ' מאקרין
לאסרו© כבר כלה כיוס וכטל אחת מאפרי של נ' פעמים שא!{
י מי שלפעמים מקדימי! להתפצל אפי ' תפלת
לומר בכל מס ומעמתלא יוכל לתקק הוא שאינו חמה לתפל?
 fxwtfpjכ' ומימןפר ? מעיך כ׳ ) ואס לעעמיס׳השעה לקוק '
שהוא0מוך -לערב מאד ועליי! לא התפלל( מבמ׳כוהגק שמתחיל
r v׳ |
החזן « ־  ^ #י״5
התפלה «י « ,׳ «
כקול /לסtr l»j "*’*v
והקהל  }/׳ ' / /
אומליסSF*'₪'W
עמו v
בלחש התפלה מלה
במלה
.
ועופי
ן
קדושה אחריו ואק* כ גומרק הקהל התפלה בלמו
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שלחס ואין יוקז! מוניא אלא עמי האק׳ ומי שאינו בקי או כלי
שיאמרו הקדוש ' בעשרה ?( '-ש"ל «ימן קכ״ ד
ך,
)
ב־' לכתחילה טוב ליזהר ליטולידיו• קיל" שיתפלל ( אע ' פ שאי מ
 .יודע להס סיס לינלון ואפילו עומד עכשיו מלימוחש 5ד אי
נזהר בליכלוך ידיו אע׳הימול ידיו לתפלה משיס כקמת.
( לסעם יד׳ ט פ־מולויג לעפליזמש־3ו ««® מ  pp7pכמי שיוםעזוולוק,
.לאג׳הל נסי®ק יודעע ועייל סימן נ־ 3סעי ף ה׳ ו8י .ק קנ'
וסימן ל •עיין ? ( ; ' •  cאבל לא יבין עלי שאינו חופה ואפילו
עייו»( ניניו
שפשף
}» +אין Aiנלין
»^
יזיירייי^זקנת או 1
לברך עני ( אס ״׳>
׳אין״לו מי_
©_
מזומעין יכול להתפלל בלא ינ ולא
ידיו בנמל או בעפר או במילי למכקי

.וז
מ
דין שכת ולא
התפצל
מנחה
בזמנה
כתבתי לעיל סימן ק^ח
*
היונה
להתפצל
מנתה
גדולה
וענתה
קטנה אתת בתורת
חובה והמתת בתורת נדבה אי! ראוי להתפלל נדבה 1א הגדולה
מפנישהנדתהאיכה |א כנג קי 5ן בין הערבי שהקליט בע׳ת
כחל להיות בעי ש• ;זה נ  fהיה תדיר בבצ מס לפיען<* « | תפלה
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 מוגה סלאכתקנה אלאני
הערבי • שלא פתעכלו כמם שקרבין והולפיןכל הלילה מיהו אן.
 .ע  /שאינה חובה מ״מ ? תוה איבא, ^ ,ן ^-A•- 1״ ! / .מפד׳
נולן שפה כגון מפבי מנוה עוברת ו״יא דהאי
חובה ואיו צפסלמו
. ”~;lדי ׳יק׳*יש©יצ י ערביתקולם תעג־
ערט־תכדי1
׳״“ 1־" ‘4־* שהוא מנוה גלוליועוד גדול
י&
/
■ ומאימתי זמן ק׳ש  kערני
משעתיניאתהטככי© שהוא זמן שסבה לכתיב? בשככן^ 1מ'
ודוקא שינאו נ
© _לככב__אקל_מס שכיס ספחשלישי׳
_ 1.1. £׳ £..._' £ככבי_© ק3$י__
ודאיליל ' ואה
הוא
מס
המעונן
ימתין עד שיצא הספק מלט וא•
קראה קוד
©
לכן
מזרי« קולא אתה בלא בלטת ואס הניבול
מקדימין לקרותק^ש ולהתפלל מבעי מתיך הדחק שכתבתי
למ/לה משוס סורח ניטר כסימן רל* ג יקרא הוא גג עמה קש
(ברכותיה ויתפלל עמהואח׳ב כשיגיע זמן ק ש יקד אותה בלא
כרכות כדי לנאתידיי חובת ק׳שבזמנה וכלטת קינן מעכבות
ולווחא קש אבל תפלה לא יחזור להתעלל ע  0#שנית אף ע״ע
סהניכול מקדימין הרכה לפני הלילה למחזי פיוהלא אא כ הוא
לגיל גס בשאר פרישותותסילות וכמו שכתבתי למע^ ה דמאל
מאל נרי׳להמתזטר ואמיד נלפתו לנדז כתעלתיהריב׳להתפל{
מתר משלשה תפלות• סתקט חכמי •  5כ{  5rאבל ק״ש א» «pf
%

*7בומ .וותכדת
ול ערביי; מצרך שפים צפניהושתי  0לאחריה ע 'ש
בק׳ש
אותה לחובה פפס שניתכמן שקורא אותה כלא ברכו/
hm
שבע ביזם הללתיך ד' בערב זג' בבקר »5חפצי שערכיה
|א חחזי כיוירא דמימזי כקורא בתרה ■9%( .ל « ימן« ' 3ע>
& מריתלהאהלילה הולכתאקר החס■© יבאלקח? הרוב
קידאתל
%ון גל סע•ף א' ופיק פיט מעיף Vו«ימןרה | מעיך®« 3ימן
ן׳«
המקיים שבעבמס הללתיך ^ קייס והגית
כתחלהואזנעל
מ ג העיף נ' זס* מן חקשו״ע העיף א׳ )
יומםולילה* ברא שונה אשר בדברומעליב ערבים כויתמיד
בז
ג בשס שאסרו חזללעשות מ ליסהמביאי' לידי פשיע פמזך
עליצו ל עילם ועד באי המעריב ערכים ואפ  /לתמיד
ימלוך
כפמו חצי שעה קולס שיתפלל ׳תפלת מכמה כמו
למנקה
עלינו לעול/־עד אינו מעין חתימ׳מתש ה׳׳תאכן .מתפללין
ימלוך
6נתבתי למעלה כן אסרו ג״ב להתחיל כל א? ק הדלרייהצאמדי
יי' ימליך עלינו לפול© ומדזי־« ךס בגו פסוק' זהיהלעתערפ
גבי תפלת מצחה מבניי שמניאיןלידי פשיעה ומציפת
למעלה
אזר דאיר לפז דחש־־ך לשונאנו בא* יבז י מיי קני ! מעין
קתעלה ואסרו להתחיל כסעודה בכמז חצי פעה סמוך לזקקש
יהיה
סמוך לחל/ימיי שכייה אהבתעולסואיצה־פ! תחי בברוך
ערט כדי שלא ימפן כספודתי ויבאלידי שכרותאו יתייגע
חתומה
Jb
©מוכה לחברתה» סלישיייוהיא אחר קיש היא אמת ואמונה
ת
 1ישן ולא יקראקייש« אע׳ע שבסל ידיו אס אין שהו^
דהוי־
;מלאכתו
’C
לחברתהfp7
והיאג׳ב איכה פותחת כברוךדהד שמיפה
וכ׳ששלא יאמר אישן תעט .ואח ' כאקרא ק״ש
^תעללמפסיק
היי הכי  fואותיבאי גאל יסר ! כלשון עבו ן לא מאלשכתקב'
י‘
6יןא ישתקע בשינה ולא יקראוהחמירו .עודבק״ש
לא
אס יש לו שהית
על הגאולה שעברה!
רכתפלה תמרו אם התחיל אין צד
וחותם בא*ש׳ :מר פחו ישראל לעד מפסי
דכיפיעהשכיבנו
3
^עלל אחר שיגמול סעודתי יבק״ש אכ> התחיל צריך להפסיק
ל
שלילה צריבה סימור חן המזיקין יאע* גדלןל מס כלילה
יש צו עוד שהיתלהתפלל אחר שיגמור סעידת! כי מעצי
>3fr
לש פון־ גאולה לתפלה קשכיבכי לא הזי הפסק 7כל כרבע
דאורייתא החמירו בה יותר חבתפלה שהיא דרבצן לפיכן
כמכין
שהיא
הזי מעין הגאולה .פפטעכר ה%־לנ4יך אפ מבריש פז
לאכול אחר שהגיע זמן «)"ש מפסי־ בשבילק*ש וקורא
השכיבנו
התחיל
«01
ומתפללים סיקיי® דנרו שלא יפן המשחית לבא אל
הת כלא ברכותיה וממי סעודתו• ואחד כך חוזר וקורא אותה
מפחדים
«)!
לכגון וכנגד אותהתעלה תקנו לומד השכיבנו היל; .ך
ומתפלל ואע״ג שכבר קרא קייש ויבא  pfבק \3מ־ מ
בפיה©
צברמתיה
הגאולה ולא הר הפסקה ומה שכוהניו להפנןיק טח)
 /לחזור ילומיאותה בברכותיה דברכו׳ק׳יש איכן ברכה
הוי־ מעין
ינולאח
דיאזעיניכויקדישלפיפכימ,־® הלאש׳כיסהיו בחי'
פסוק"©
< ןש ממש בשאר ברכות כגון ברכתהתירה וברכות המצות
b
שלפה בשדות והיו יראיק להתאחר שם פד זק תפלת
אד ' כ היה ל ?3לבין לקרויאתשמע כמו© אומריסלעסויבדברי •ככסמת׳
ומשוס דק׳יל תפלח ערבית י& ותהקילו '! תקכו לומר
תורה או להתעטף בציצית!להגיח תפילין וכה 1 /א ^ 3הכרכות
עלטת
*© אילו שיש בהם"יח אובדופפננד* ח ברכזישיש בתפלת
שניתקנו בפכימצמן לאומרה בכל יוס פהס כמו.שאר כרכר
פשוק
הן
אחריי;® ברכת יראו עינינו וכפטרין בקדיש+
מעיןברכותיו
 3דוסכרון יי' יוס ילס בכל יוס תן לו
פרביתומברכין
פמברפיןמ
( זע׳ל©ימןרפ*מ «.עיףס ) ועת שחזרו להתפלל ערבייבבתי
סתקנו לאומר© לעצי קייס ולאחריה דשייפי לה קצת לפיכך
לא
צחזכ׳לא נתבטלמנהיהראשק וחשכייהכל כתפל'
כמו
הואיל ןמחמתהברכותאל היה צריך להפסיק פהס דרככן
כצהמ׳וקבעוה
ומטפס זה נזהגין לעמי .ד
גועילפרקרשמ )
והרי עדיין חייב לומר אותה כמו התפלה והואיל ועודנו
אריכתא♦'
התפלה
הפפ״קיס של בדך 'י לעולםא*< כוי עד סין התפלה
< לומר אותה יכול ג^ כ לחזור•* לקיותק/־ן בתוכן■ כמנהגו
כשאומרים
«
© במו התפליוגש אין להפסייולדפר בססכמו צתפל':
מפעישה
פע© אע* פ שכבל קרא אית*" לא גרע מקולא בתור' לפיני
נכל
? ע'5ינ« לפפל  , ppp tש״כלכעמלה אריכי!ת היא וי3ו7
ויו '® ביןילא
הכל כסדרן ותיקונן וישחוך נתלה לתפלה כדרכו :
אקר ד«םןינו לומד עש?ק־«ז אילן בלי 5כע;ך כך יעכללקהיר«
עול לומר
טיגס
( « גלפ* יקע!« »« ןק'« יעיף fpp ««1'3שעיףא' )
ילך ג ' #ס על שפיייוזר בל א0ד עעילמז זע ל ה* כ" סעי& ) f
ןי^ /כך ל&
זמן ק;'ש §ל עלטת מ ן התרה הוא מזל!ן שכיפה עד
נ ומשך
■ ( אזמדר׳ח אז יפלס
נמהשממריז  fwכין קדישלתפל" ,ערבי,
זמן קימה שכולו בקרא בשכרן וידיכ« התחלת קלילהשהוא
מוחין בידושאין ז ס הפסק ביין שהוא נזרך תפלה :
ויבא אין
עד שתק החמה כבקר אבל חשו חכמים תחיל
צאתהככטס
מצא ציבורשקראו ק*ש ורוצי׳לעמוד לתפלס מופבשיתפלל
1
כ' כאל  .מיתת ( אתילילי פשיעה לפיכך א!ל ז « נה
וזמנה ארנן
 1תמה' ויקרא ק׳ש -תס .בלכית״ה אח■ כ אע״ג שאינו מעמיך
.
חצותלילה כדי להרחיק האד© מ) העבירה מיהו לכתחליו
עד
לתפילה תפילה עס הציבור י עדיפא•מימס& לן
בזה הגאולה
עצלה מ ן המובחר צריך האד© לקיגתה מיד בצאת הכבכים
באילי לתפליוייתפלל לכדו דתפל׳עם הציבור רצייה זמקוכל:
דזליזין מקדימי! למצוה:
ואע׳נדנתפלת שממתיאל אמרינן
ימןצ״ « עיףט' )
( ןפל «
ממשכתמצותה עד מצות לילה מיח א© עבר ואיחר וקרא
ז*
בתפלת תרכית למדינאי
הבי ד«?ג־ ליוזקק'יאפעיףג׳ )
שלא עלה עמוד השחר יצא  «( .על «««ן «״ «ש?גיף'p
עד
רשזתהזא אע  /ספכשיו קבעוה קיב׳לא חיי שיכןלממכויגאול©
 "pipp'^p \pwכ*ק סע#י ד וסי ) אבל אס איחר עד אחר שעצי
עולי האי כשיזדמן רן ♦-טעה< לא התפלל ערביתמת׳נללסתוי'
השתר כלא אונס אלא עי שכחה לא דאמרו חולדשבלוה
עמוד
שתי© הראוונה של שחרית והשנייה שלתשלומק ערבית*
הוא מעזותאל ׳יובל לתקן הוא אפ> קרא אז לא יצא
נמו פשיעה
( זעלפיטן ק'מפפיף כ )
ואס נאנס כגון שהיהשכור ( .ועי'ל מימן ק״ת מעיף«> f
אנו מהג״ן לזמר אתץ לע ברכת עצמו אחר שימר עמו
יח
 7און
קולה וכיוצא בה© מחמתאונס ולא קרא עדישעצה עמול
;
אי
ישראל לפד אע״פ שהוא פון ברכז ת וע׳לףס רע׳ן ;
’ יכול לקרות עוד דע הנק החמה ויי צא ידי חובתי מיהו
השחר
דכיון
הקורא אחרעלותהפקרלא יאמר כל בלכת השכיבנו
©דרתפיה ער־ייכיתוכו.
עמול השחר לא שייך לומר השכיבנו שאין ?ןד בני אדם
א  ,פלד תפלת ערבית או מר והוא רמוס ותקנו
שעלה
שוכבין
ל?שכ \ ב עצמן באותו פע© מ״מ הואיל ועדיין בני אדם
׳
שבשחרית ומצחהשי תמידיןשמנפרין אנל _
דשני© על מטתס זמן שכיבה מקרי לעניין לקרותה דובשכבך
לכפר תקצו לומר והוא לחי© יכפר עין' זגח*א לפי שנהגו
תמיד
סנככי© אלא יאמר השתי ברכיתילפניה מער^
כתיב והריהם
לאחר שחטא כל יומס ובמלקות מתכע להס צ< ך
ללקזת ערבית
ואוהב עמו ישראל וברכה אחתלאחריה אמת ואמונה
ערכים
אחר המלקות והוא רמוס יכפר מון ונו" כלומר אחי י
לזמר
 :,כו' על' קשטבצר/השביבכנלא יאמר כלל<-
יבעל לכו וגס בשעת מלקותן עצמו המכרות? ^?? n
סלקינו

.־ולקות" ( -מנ:גל «*« |יוי 1פת*ן .ר’
■)
א ןא על בישישן ע© אשועיבאאד© צצוע 3ע 1jiöד '•yp :
מהבין לאומרו ואע״ב שעכשיו אין
מהנין
בצפע
ללקות מ*מ .אומרים
לכת ע ! אותץ כלומר אבי במפתליס ואעי כחללי
או<ע( אח/אומרשש* ץ,כרכז
ועזכין
הקהל
'
כ
.
חךיי' המבורך «/דרי© במקזס פאק אצלך  mאד  9פמאה חלתן דק
■& ץןאשר
ורתהוי צנוע בהצנע לכת לכיכךאצ יה£
הציב :לבלה® ואין  fsiמחזיר הי53ל« ו מעני דמדיכא
אינק יח י ס לגיל כמתל ב® אצת? לעי ביס ב? קלי תךאש
<ןל) ך  0י
{ »"
פחי
לשייתימייל ) .חובת
אלא לפי? תאח
"
׳
:וציח ׳
י
י׳ ~ \ *
ר *
בעינה האמירהבתול׳לשייצוזכל אדס לעי הה®הרא כפמשק^',
ו
«
רי
.
ס
הס
זה©'לא קבלו® לתוכה -
( ,ו <להימן
נהיית! י תנהג .ג  /בס חפת! פלא כילב? התורה כעריה.־מ ^< ! '
* ) r <$&pשהרישא
־ז<:
 ז“ י 'הכלהמצלתכידכלחימןלתיהייר^
איתד״ס תחנה .כערביתינ מ .מ©71
* ׳* »,מי י.הן צעיפך .פיערו ק!ל הנהגתקעוצ׳לכל אל®; ,
יתו  0ו 3עםרי 0
לבתיהי
לעי יכולתי ובתל ( היאפאמרי1ל כעיילק שכדכשתן מצריהלה©
© העועליה העושק מלאכה בעיר
r
בללה131
נס
^■ץ בכל לילה בכתיה׳כע© אחת כפכי
•יעיר' צעיר מהצמתןיתש כתן לשמשבכל .
_ _ .
א  .ובמרק לימוד הלילה יותר ויותר מכפל יו© בכי הזהר עמי
עעמאהתכפביע» זאס־עושקמלאכ׳כעילם כעמיםכעמש'
פאקול א  fריפה של תירה אלאבלילה  ( .ן <ל בל  60ע!
!הממרים סגם ה כ ?ולבין ממיר לעיר עעה אחי/כשבוע .
נפלנו?  ) fpשנאמר קומי־רופי בלילה ואח^ל לא איבדליציא
זיזגמליס פהילכין למרה 1ק ייתר אעתלל' מ©* הסעכי©שהו 1טן
אצא לגירתא ואמרו עוד לכ כיתפנשמעין בו ד  ,תכלילי! אינו
למרחוק הרכה אחת לעפה ה7שי® י ועונתת״ח אה!ל מליל עבת
מרב שבאמר^ולא אמד איה אנקי עוש^ מתן זמירותכלילה ^
לליל © בת מעני שבכל ימות השג( ע חיי כי© להגות בל !?,,יו«®
UL.
נציצהכלנתי והגית קב מי
לא הוצרך לומר אח :אליך© עופי והדני חרב מי  jßmזמירו*,לש
תורה כלילה ולהכי5מק לילה שהק׳יל נשמע מרחוק:
«*תשמיש הוא יוחיגמגל פבתואהמכוה אקלא לכתיב כה אמר
בי הילכך כמיןשפעו' הלילה נוחת זרצוייןללמו
יי לשרישי תשר ישחרו שעתיתי וגא ה© הילת הת& לפיס עצמם
מרובה' כ /שא© יארע לאד© מקרה
מע'פ לע/וכו' וגס י© בו פוד יומיי' כל אד© לפקוד אתאשתג
כלימוד היו© שישליהבו מיד זכ כלילה
(
לא׳ידחהו
כלל
כלילישגילתה -מפצי שאז היא התאו׳אלת יותר ולח! כשהי׳עטקע
*%י>!%
נקוא מכיר בה שהיא מתאוה אליו ומשדלתויוהדצפ אותו*mpm
עצמה
לעני
;
כדי פיתן דעת? תליה תייג לפוקדה .וקן כשתא'
לדרך קיא משתיק קת אלחות״יב לעוקדה קוד© פי נא;171אק
לדבר הרפו׳אבל לדברחצוכלא ואןכשהוא מצוי אצל© לאיכוין
בפעבךובקומיך־כלומרכעתשי־פככ יקלאכקנמטעסםז
לקנאתו אצא אע  07סכו 1ע חובוש #וא חייב« 3ונ י 1קולקיים
מצות
בוראו
בכייה
ודגלה
ממק קצת לקלות בד «" שמע ותל' והיק א© שמוע שיש כה
שיהיו
ג״ע
לו
3
כי 3
ןי כתיל ומקימי
וכפככך (כקומיךואושר תחלה כאי אח  /המביליובליישיכהלע
מצות כישראל 1קאם .חתכגי! לתיקון הולדה/הוא מנוה כמן
עיכי וכמאותר יושב כפתר עליוןואחייב י* מה רעו צלי עד
ליי^
מנ'תלשי'ו3לאשןכר*(אילךשכנ'חלש'© הראשוכיתהתפמי® קפק,
הישועה ואומר כרוך יי׳כיוס כחן יי' בלילה׳צרלך יי' כשכבנו
אשק ולולדואמצעיי© קשה לאפה.ויפה לולד אמדוני׳יעה לאנה
ברוך יי' בקומנו ויאמר יי' אלהש
(מזורז וג© זו הכזכיושחשק׳לנוונע
נל מאש יי' סומיך יי' נילך
פריק ורעיהוא© יווא מיעדן.לנדור עציובכה עדי© לא יתאמן
צע מ* ימינן יי ישמרך « « דעישמו "
׳
׳
ף
לעכירה כי חאתיצרו נובר ו «את < ק•אליכלכר ההוא גס כזה.יון
קיבול עכר אך ייתר מוכ ?יה לו לדתותאת יני 5ילככו© אותו
כי' אכל קעןיש כאד  0מדעיבזשבעמשכיעורעב .ימ'מ מי
:שציכוו עד
:ה ומעעם זה ג כ mm .לכך© יהיה שבע תן.ההיתר שלא ירעב ויתאו '׳' Iהאי ; %
זו כרבה פנת<
כוונתו לי1וביווי& לו
■ שכר כאד©®־יכיל להתעציתיו© אהד כלא
 9ולא יצעעל הרבה ואצפ \'כ הוא אוכל מעת
נינה מע
ומקבל עלייה שער שמראה לנכמ
{שנן -פאמדמדאכלזהסימךכשמצהלשכב ( לאייאכלולא יפת'
עע© קנאה ואינו חצה לצער אותה כעביין' פנאמר ממלנכשן
ולא ילכדאחליק© אלא ישכב מיד ויפן פגאמר אמרובלבבה ס
איו חסיד ועוכר פאי( אבזרי ונאמר .צדיק אוכל לשובע כפ &.וי
על תשכבכס ודוחו הלה בלו׳מיד לאמירת ק׳ש ישכב וידמה ואם
אצל תי שאינו צריך לדבר ואין יצרדמתגבד עליו והוא מעורי
קרא ולא יוכל לישן מיד יחדד ויקרא אבי כמה עעמי® זה אחר
תאותו ומביא עצמו ליליאת  1ה וקי& וי פדי להשביע ינדוולמלאד
זה f$ fnכשהוא שוכב כמעה עד שישתקע בפיצה כדי
שתיוא
תאותו התה? זו היא ענת׳ינהר וחן ההיתר יעדתכן אל הת& ית
קריאתוסמיךלשינת! :
קאיסול ועל זה אר!להתקשה עצמו לדעתיהא בגילוי ת?  7ות
 3וכפי 3שומ חלוקו לא יהעכנו ממעה לתעלה פא ' כ במצא
לחד® שהוא 8בע ואופל ppwiמתר מדאי עד# pfen5PiM>D
נועז
■ ערום אלא יע© «ו דרךכאשדייכסה עצמן במדינר
"וןוחסלנהמה© אנכלתעד שיאחזי ? םד ותמות:
מתחת
דכ
9
©
כמוותן
כמו
שהיה
מתכאר
רצו יוסימעול©אל

3

דאוקירותכיתיםעתחלוקי:

< וע' לחימןב׳שעץא' )
רםי

־איך־יתנוחג ** דס
«״

בתשמיש סנוד״־נו ונו

ועוד יש מחשבותקמכסידות

תא

שכלו והסכני־תשפ9

מדו תועליה©אפ ' וכמתי מכס אתקימרדי׳נאתקכנפע*
כלנעל פה© מולדיסופושעי' להפקיר תצח© לכתילות מוכקלא
^ .י .יוה© בכי אפוס בבי יצוא בכי נידוי כני תמול© כצי מורדת
בני§  ßmבנו גרושתהלב בכיעדכוכי׳בכי חצית©  fjy .בני
■אק©© אין ! דן לומראש

 « « Sהתפלת

הריבות ברבות

8ג

העוצה שקבע« חכמי© יעל דרך שתם קבעו
«) נס אשתו לתשמיש זעלזה  0נינובמ « כתפלהמפפייוה הודק
זה לרןיעקש :
 ppyqmmהאשל שהיא מקפיי 3ותבכןאבלאם
איתה &'ä
מומיןמפבישתוכעהואינהכתבעתלו בלוח',
לאדם כטס כעלי
שסיאמבקשתיותרעלידי המקשטות והשתדלותלפבת
אינה מתרוית ול ואמרו עוד כלהטפה אשתו לדבר חציה ר״ל
מאה
חייב לשממה כדרר מציה אפי שלאבשעתעוכתה ( א 3יל< היא
לתשיוי* נקרא רע שצאמר סג בלא לתתנע©אל טוב נמצא יכ
מעוברי  /אס היא צריכה ורואה שמתאויתלו וצל היודע באשתו
לאונס אסור ןא כאשתו אלא אס הוא צדן לאותו מעשה יעי ;*
׳בני שנואה באשמעה והיא פשנואה כשע תשמיש & %ייאתקטא ואיבו פוקדת כקרא חוטא שנ ' ופקדת מן ולא
ואת  /יבעיל
תחטאש 1מ  #לא יפקוד הלי הוא חוטא זע״כ & לאבשע ' עוכת'
בלומר שהוא שונא אותה בלט יאעפ׳כ הוא משמש עמה אבל
קמיירילאיבשעתפוכתה דאורייתא היא לכתוב שארה כסיעה
אס רצוייה בשעת תשמיש אע ' פ שהיא שנואה בלא תשמיש שרי
ועונתה אל יגרע אלא אפילו בשעתעונחה קאמר ומיהו על
דא״לכ הימן שמש יעקב עם לאה ו כתיב כי שנואה אנכי אלא
כיוצא גזה א ק!ל והזהירו שאע״פכ תהא שמ 1דוח׳דמקחקרב ׳
בלא תשמיש היתה שנואה בעיניו אבל בשעת תשמיש הית׳רצד
כלומר יהא דוקה איתה קצת כדי שלא תסיתכו לעטר על מידה
£יוא  /אבי בלא תשמיש היתה איאבה ל? רק שלא הימה אהובה
הזאתותמשיכהו אתר הבלי עולם:
באהבה יתירה כרמל קראה הכתוב שמאה בערן אל רחל א/
ו ויהיה צנוע כשעת תשמיש ובסתר שלא ישמש מטתו בפט
שכני שלא הראההל פכים יפות כרחל היתה  mח וששת שמא
גלארם בעוד שהס כעורים ואפי עי הפסק מחיצה עשרה
שנואה אגבי יאבל האמת גס היא היתיו אהובהול ב ט נידוי ע*
אכל כשפס
משוס צניעות* < *«1לנרמן שט׳ז& עק* א ' C
מיצדהשמשמש עמה בכדתה שאינו מחזי מן התותח ' מ רעה
ישכים או  /בפני תינוק שאינו יודע לדבר חפי הוא כיעור מית
:גדולה היא (י מ שא© ה© בנידוי או הוא או היא® אמוריי כתסמי'
אס אחלמה© אבל  :בכי תמורה שהיה מכד ן .בית שיש וב *" תאו חומשים העשויים רגליל׳יש בהן קדושס׳ת
המשה ותהכמי
מתצ׳כפטהלתאו החות&>
ואסי׳לשמם באותו כית דע שיהיה
לערוק ונזדמנה לו nn wih ,אפי שתי * ♦יו סצתכוין לזוופזדמכ4,
ואס יש לל כיתאחר אסור עד שיוציאנו ואס 'יש  .בז תפיליןשאי?
לו האחרת׳ בני מולדת דאמדא לא בעיב ןל ואע״עכ -הוא
ביון קדושה כמי כש׳תאו בפריס אפי של תלמוד הואיל ועכשיו.
משמש עמה והצי היא אצלו כזוב אפי אם הוא מדעת ויש גורמין
ניתכה תורה שב^ פ ליכתב משום עת לעשותליי ' וגא י& בק
גביחליבה שקם מתקזטטין יחד בכלפע© והוא משמש ממה
שאינו מתן אהבה י בני שכרות ,ג ' כ קדושה במו בתפילין ואשור לשמש מל 1ל/ו באותו בית עד
וקדח ביאה זו כמו זכות ביון
שיתגסבכלי כתין כלי והוא שלא יהא השני מייחד' להס אכל אס
&קוא או היא שכולי© ואין בה  #יינתאהבה * בני .צליפת קלכ
הוא מיוחד להם אפילו ק" כחד משיבי ואס פייס טלית על נכי
 6כלט לגרשהסא > אין כלבו שבאה כגון מאיתן שטפין להוציא
ארגז Pשוב בבלי כתוך בלי  ( :י על סימן pפעין) ' b
וגמר כלבו לגרשה כדתא ואח׳כ הב עליה:
זלא ישמשלאבתתלתהלילהנלא בסופה שאז בני האדם
בניערבוכ׳יסמשמשעסאפתי ופתן דעתי עלאתרתאע*
ג
געזרין וישמע קול יבי אדסייבא לחשוב באשה אחרתאלא
< שתיהן כשיו יכן אח?ל לא ישתה אד© בכוס זהי דתן עיניו
יעשה הדבר באמצע הצינה בזמן שבכי אדם ישכים ולא כשמע
ננוס אקל ואסמכו זה אמאי לכתיב לא תתורו אתרי לבבכם*
הכרתקזל משוס בר אינר& ולא יבא לידי מחשכה פאיורת':
בני חצופה שהיא תובעתו בפה והרי היא כזוכה ואסור לקיימה
זי וישמש  V63וביראה כמו סאמרו על ר' א שהיה מגל׳טפח
אצל מה® אפתי חלצה אותו בדברי ריציי ימקמטת עצמה לעניו
ומנסה מפח כמי שבעאו שליית היה משמש באימובילאס
נדי פיתן דעתו עליה על זה אר!ל שיוצאין מת 3ה בני® חבת©
לאה לקראתו וגז ' ויצא^ כאילו פפאו שד 5ימ"מגלה טפח ומכסה תפח שלא היה ממרק.
יככוניס כלאה סעשתה כן דעתיכ יתצא
האבר בשמת תשמיש כדי למעס הנאתו ודומה כמו שכפאי' שד
ממנה יסשבר וכתיב וכני יששכר מדעי ט כה לעתים ו גומר פ ן
כלו ' שהיה עושה הדבר באונס  .מא מבלה עפת שבחשה בלומר
תזנה '01זו א© תכוונה לשמים אבל בכל קשת מידות שכתבנו
עכשיו מגלה א ותה לצורך תשמיש ועכשיו מכסה איתה כלו׳שלא
ככל אחתמהן הוא נקרא מורד ופושע וחפיאל קיים פריה
היה •ואליך באותו מעשה וד; מה לו כמי שכיעתו פד ונבעת
זרניה והוא צריך שתתעבר ותלד הוא פ וגס עצמו כביאות
והכית המעשה כ״כ היה מקצר בתשמיש ולא משוס צניעות
©ג
עובקרות באלה להקרגתמורד ופושע ונם את הולד הוא פו
לבדו אלא כדי® לא תככוס מ מחשכה אחרתדש מקשין על זא
בטבעי שיהיה בעל מידת רעות וכפ 5רצזע אותה לע כי ז 3לו
א״כ לא .היה משיוה על הבטן והרי אמרו רזל סר שכד פרי הבטן
.
רשעים מדחס :
וגו* בשכר שמשהין על הבטן ? ויקלו ככים זכרי® כלומר כלי
ד ייש עוד דבריס שפוגמין אתקמעשהומקלקלין אותו והוא
שתזריע י 8א 8יז תחלק ןק*ל אס ? מזרעתתמלה יולדת זכר דמן*
צאמרו אסור להסתבלגאותו מקום אבי בשעהישר« צ' לומש
חשה  ,כיי תזריע דלדה זכר ומתרצין כי כל לבביתדורש י/י ופל
אע  /שכסעת׳מעשההוא מצכיעאתעצמופמן אס הוא ביום ׳,
המעשים שהס לשש קם טל ביס ומי שיודע בעצמו שיוכל לעשו'
מאפיל בטליתו ואס בליל׳הוא מצבה את הנר ע״מ נהג הכ מנהג
זה המעשה ילאתכמס בו מחשבה אתית והוא משהה עצמו
פזות והבקר זג  /אס מסתכל שלא רשעת ת^ מיש שייגלה■
כדי פתהכס האשה מן האיש יתזריעתחל׳והרי הוא מכדןלעשז'
ימשסה את היצר הרע בעצמו וכל החפתנל באותו מקום אין
מבזה הק׳בה משלם לו שכרו לקיים מחשבתי לתת לו בכים זכרי
לוטשעפטס ועובר על והצנע לכת נמעני ' הבושה מעל פניו
אבל מי שאינו ביטח בעצמו וממהר כמעש׳כדיליצצל מן החט
0כל ©מתבייש אינו חוטא לכתיב וכעטרתהיה יראתו על
גס הוא עושה מציה והקיבה משלס ל 5ג״כ שכרו בככיס זכרים
נניב® לכל תתחטאו וכ׳ש הנושק פ® ,שעובר על בל אל ? י נס
ז' ימ מגלה מפח על הסינור שהיתה חוגרת בו שאף כשע תשמיש
מוגר עלכלתשקצו אתנפפיתיכס ועוד קבלו חזל מעי מלאכי
היה מצריכה למוגרו ומגלה רק מצת יומנה ומנשה מיד לאחר
מלת ואמרי המסתכל כאותו מקו׳יקיולו בניס סומין והמנשק
תשמיש כדי לתע ' הכאתו ומלהו פילגשי  4כא דהילכתאיתינהו
נאיתי מקו׳יהיולו כני®& מין ולא יהא אד 'רגיל לשמש עמה שלא
וכעל נפש צריך ליזזהרבהס:
כדרכה • ושו׳הפחתת זרע יאיכ׳מתעכר ' כשלא כדרכ׳והריהו'
ואל יספר עמה לא בשעתי[שמיש ולא קודם לכן משעה
ע
מ& חיתזרעו כמו בד© מבעכי וזולה מבחוץ יאסו׳משו/שחתת
שתבעה בדנריס שאיכס מענייני תשמיש כדי שלאקמ
ז י * לאיסור גדול הוא ומביא מטל לעולם שזה היק קשא® של
דעתו באשה אחרת וכבר אמרנו שאסירלאדס לשתיתבכוס
דיי ?מכול שהשחיתו דרכם י ( זע ל חיק נ ' ה<« ף״ד )
זה ניתן עיניו בכיס אחר ט ואס סיפר עמה ושימש עליו נאמר
 ? 3וא[לח «וי וקיא למעלה זו דרך עזותשמשו שטכס כאחד
ר* י־

/

]

'

ז־טש התכרוו וזרנוחדרך ,ארן
' U -י

מניד לאדה « ה שיאו וי ^ פייוה p\pשנין אדסלאשי (/מבידין תיזשע ( לאפביתהמלמק ולא ביוסהקזהולאבי?© יציאה ילדן
לובשעת הדיןיש .עלזה ק3לנ מ |ל מבי מלאכיהשר ^ המקעל אז ביאה מן המך «0וך’ להס לא לפניהם ולאלאתרי?©■Ifcpfe
ע©  mmבשע תשמיש הדין ל( בניס מרשי©(קק׳שלא מענייני לי אבל בלילה קידס&יצא נדרן מכי׳היא לז כמרשכתנתילמעל^
תשמיש וכליפלאי? נןדעמ( ,כאקרינאבל בענייני ינשאיש יכןל .זאבי סמיך ל( פ5ה| במי שיתבאר בחלק ע! פי ׳קפ״ל צס  ; tן
’למעי ,עמה כדילהרבות׳תאיתה יתזריע תקנה יתלדזכר\ : ,
י ' , 1המשמש ממט על ממה צתיניקישן £ליהקכל( א? לשאי^
י ואעהיה לי כעס עמהשצרין .לרציחה שאסיר לשמש עמק_
תיכיקיהא גנבה ילא אמרן אלא דלא הוי בל שתאאכלהר!
■ פדשיפייפנהיכיל'לסער
■ עמה כל דקלי ק־נדעדעיפתפק׳ לד שמאליין .לן בה 1לא אמרן אלא דגני ליודי כרעיה אגל  p׳
לקדירישיהליתלן בהולא:אמרן אלא דלא מנח ידיהעלניהאנל׳
מנין ידיה עלויה ליתלן לק ;"•£*:׳ ' ״■ :
יא אסיר לשמש מעמי3מ©משי ס צניעימאל | בקימ אפ 4
( p*p
בדרכי( מאכיל בקליט ( פרי ( כן אסל ין (ppp .שיישןכה ע® אשת*? צוין שיהא ביין כעין לדלד כלומ<
7
דמה
ט
סלי
נ
מאכיל
הבי משוס נ 3יעז ' אע #פ  msא
שיאיה ראשן וממלזחיה יזה לבטן חהלדרגס ( הששה p
עכל מל
נטה עשרק
יתנו ל( שכרו טיהיי לו בנים זעריס שנאמר יצכיכך תמלאגטג©

צהדי■
בעטהניאון!5*3

וה/כשניעק כלי על הבן

המקיצה כגיןש^ פןיגן קעןק,שרי
לשרי ק
קי  ( ,אסי׳לפמש מסטכ& לירעבין כדילכינן גבי יומן דכח?
עדישלאיהא כ (עה (ל 9שלוי כצער ( הואכשליה( תתענג( לפיק
הי ה שאל צמתשה© צרות רביס פרעטן אס? 'אכל קקרכי בכיק
עותריןמש?© קייס כריהורכיה:
. ... .

( ( ע#

לעיעןקקעי דסעין> ל ) י

אכ 0גאיא( 0ל לשמש שאיש דרךצציעותשירגיש( בו (א©
ייעדרול (לאשט בית מעמד מיתיבלבד שלא יישן בסליהן

קי

בליכלין
לקחתהא  /פעא ירגיש
 bב׳ה שמא יצסרן לן ויבאו
• .

יוד

שכבתזלע♦1

!'

' ’
.יעז זכל

העכביע זרע טאכח הגק
זמן שתצא בייתי הגיף כלה ( חייו איבדם ( הוא שאמר

תתןצנשיסחילך(
 fyע׳ה כקכמט אל

לכ

השקיףבבעיל׳זקק

ליו !כקותשש ( עיניו כהות( דית רע שדף מכת ( שעל
רנלתלבה ( שיבת מעלות (הרכה כאבי© און מאיל( באין עליו
ואמלז ׳?וכמי הרומאי© אקל מאלף תמ משאלמלאי© (האלף
מדוב תשמיש לערכך צריךאד© ליזהר כדבר ;ה אס לונה לקמת
כסיבה ולא יכעול אלא כשיעצא ניכז כליא ( חזק ביותר והיא
מתקשה הלבה שלא לדעט ומסיח עצמו לדבר אמר (הקישוי
ובשלו ח© כשן זה נלין לבעול והנעילה היא רפואהול

 mלא יבעולאד© והוא שבע או רעב מפנישהתשמישקשה
לו אז ונס הזרע אינומשכשל4א כשיתעכל המזון שבמיעיו
 ppppWfקודן פעילה ואקר בעילןול | ינפול מעומד ןל|

.ישגע( בניס ( מ וקעמא מש(© שהשבעה כמזרח או צ?ןעד$־
(?( י ,גנאי לשמש מס א 5ט לצ׳ד השליכה לכיבך ככקלהנב דלן
תשמישו למתיתאחמת  :׳ ( «  JVשיעןג 7סעיף« ׳' •: Vדא;
הסע® מפני פהממרההיתה עדדוס ( השלק בצעיןוהשילחןשאי
ככגדהעישרוהממלה כנגד התירה כלי׳-שקידסשישמשמטאו׳

!

יצטלכילברמת:

אחר
א  $ישתין אדה ערוס לכני מסמר וכל המשתין עדו© לכני
מ© טק <בהשונאו ' מפני שמתנהג•' עצמן דרךל,כני מסט על( ם יבא לידי עט 5ת משיסשיששדששמ 5ככל
(היא ממיכה על הענמת וכבל קרו ליה מפני שהיא מכןלבצל
את ענמו <.אוהבמקומותהקיאושוהלי $אלירבמק*© ׳עזה
שהוא מיאוש והאי עמס לא( דייקא אלאק׳^ה הנא לנום אסמהא
דנקט עמס א/רח׳ דמילתא פקס שמתוך שהוא עמס אישיוצא
לתנן להשתין דמוית הוא לו ללבושולצאת ולא אמלן4אדמהדר
אפיה לטריא אבל לא מהדר אפיה לאורייא ומשתין למרחוק מן
עממה כקילוח לית לן כה ודמהדר אפיהללמץיה כמי לא אמרן
אלא כארעא אבל במכא ליתלן הב tfnhi Iישן( ק
אורהבקלימהל*
׳ נברא כאשר כתבתי נס? א( : /הללן עלן מ)
וברוך אל ר®5כשאאשר ל( הטזוסיכילת  :אשר היהבעזרי
|הק( 1לגתור לכוש התכלת  :מנוקה כל סיג ופסולת « ממע0י
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$^ 3® .
\ו זג ^נמיין $ןי!
.אייךלפמי;ר 3ן״ שפיו
% *b*?3&M3S:^ 1ip .־1$ cס צ$יה  $5»>>tצ $ <70ופסט! ין
£יציהס .ןאקד אד1ק ס? ייתר מקביל( זק/ vt)GpMp3s>'-7mfr

« 1מדל  0כל המק״ש (ין« יךמ י(ס השב< ן בבר יד< ע (מפיר־ק '  .הסיכהצרא&(נה־חה 'יפב{7־ ^ נ  #זבל* עצחוי 3$עדל  £יתפ
■ a* 1ק נ׳קצי פה t5$אל1ל כ 1הי<מ; יג א  /יושכת מתני} ל 3המ(©3(0׳לפ \ 'אחר( צ 8יןו א■ א־קדאפיי'עיבי ^ ע!) ^•5-pראיל(.
?
jw.הלא מנריס;שצ*  'jpistfpfttpי ;' /£#ימ!ואכלתין;'זכקל  £סומר אילהסבמפהלכקל ^ם■ כ* ה ( יא
■•
■ויצא
'«»jpnJלא׳צאערה® ' דכתיבוד $קיסאתהלך' כאק  'wלא N׳  !piלידיסלי ^ו ^ר ^&תיך 6א 5ו .חאי | ב(  «# &$£ד-שבק,
ג# .ןןן דכןלכ פיה יה לן ולזרען.א*(ן״א< ן צל הארמי! וני״ אלא ;י* ו | לה דעאל0ק1א '#ללה5צל ^יקרי(^ ?.ל^ ^מ ^את׳ה ^5»üs .
^רןבידכאיבציהז ^כחיימ ^ יקדמה ו5פלפ < %בה*? 1בל^ !  fcnp^ 'wלע(להי ^ה« | א{רה; ^לי1א ^ ^ ^ ^פיי 3קג^
'.יוגדש 0מי ,אמח^ אן ^ מל-
מיספצי׳דאילכא״כיד״הכאן ^ צצמיך
מצויסי ^ייה^( ן ^פירוס0.צתצו ^ 2ימ ^הד 4חתיכ ^'י
!*לכמת* אקן זפק* ' היו©
יאתה
^
^
צ
^
יליזד
^
אי
^
ך
צוידאמד
.
«
'
י
פא ?ציר אמאס*
היצלפתלאדשי
■־זע© ד £ריפ:הגןלל^ ןכל המרה
מלןכין (5מ &יל <לפ( 8
<מי
!ע ( ! ^ ^ ^ 5נן .מ0א ^ לצ |־ ’ ^לרמהצורא <א« י{<הכ  •0אמדמכי %.IPכ צריך אתה ל |7
»»נזלאיצי יןדע׳מהדכאהזאי ^יןרא ^לפבין ^ג הד אומר ;אלא ’ 1שאיךיתיע׳ל & ^יךצהש < $ה &Mיאלא׳ ^ שיס המ$
»' )ksg xmשלשין® לא פליצי דהא:צ1לה 1הד קראררש!1א * pßiMpvד 5מה תקפיה;זקלה ל?ה  rpjtißזה.1א( * 1
דס %3h
!« ראמדיהלאנמראהרה^א-ולא ^ ניואדצמנהאייןלכילהו ;עצאד  Vtי((^לין-לרלא'פבס^יר 'צ ^תק-4ו! לזצנזט<צלא 'bmp
ÄsÄ־« ^ 8ע'.5הצירו1נל(י{ שכל־ הא*מןרP3Pפ«3לצק? י־■אלאשזצדפלמן ^קל■ ' צאל:די&ליאה(-א  7איאמר מלאי/יןא( יןו
'נצלנימצפלפי( כי הנצאדריצתה  # ]Sbr ^pjlSיין : ' ^ 63ייו  #מ • מ3־א
 cwfeiלהי .
 7iציין כצאל© לדקדק '; בה מא( לול;<(&$ל<© יילץ«משמ 1יו שא( א היההראסון א $ל
^ קיימה1ה יצהלכחעל ? שלא
; ^מרא־ען  Wfiitöfrh %irיס*
אאמענישה© ׳• הייןהלוק<לסמזה ^ ^ בממאוןה 4אהזלצמצו| 10להבנלהצ |ר
!״דין כמלמדהצילעי!5ה(א ^עזרימ
^
זמרלצירן
&
במ
צלי־
^
־ה
^
צייפיסהלי
!
הנמלי
"
יוו
<
{
לדי
0
י
עלכו
\
סהלל«שיי ^ •
f.

‘^במי»^להאד.0מאל(אעע€
כשאומקצל^4
(מלכי<ז ^ אי1ג‘ ד tääsqim? )ijי1לאיצ;עי1
ןכיליל"5אז«כיל<לפ f

|ךמלעןזןעה «ימל.משי^ 1ילצ ^ ^י ^ אה ^לאהע 4ד ' א( מצי(ליי 'נמ ^לי :צס.צייממשי״דעלןגיבקראי. 1הצמבי ^ ^;
מ< נ ' א ^ ה ^ במלש '¥נלא להנאיס כיצד!יק ^’ילצ? רה! ןמ ^׳ ■ םי אהאר
י>W |^ y» :
 ) < i^ 15־ י
}^ ,שצ( קציןליפל:מ!£אל ^ לדי^ 5דאהר איד אאר! בה מ  '%אצל
נבישמולע ^(הל
^ יקלע^ 0בי ^ג( דמ< 7
\  ßpt smאמר® יכל המפמיד איוהשעת־צצלצ ^ 'א
 %וגבל ; ':וקרא' <ל «  #עזיג לעיצן׳ 3ל אד© אעי״מי שנריןלאהריסןמ
ל! ^ %ולדא ^י^
שיו'ןאיו1מ אדמו
•
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יימעמהךר
 (3כעי מנהג עינוגי אנשי מקומו (לא Vי %עגה שבתך תול ואל
 6i »>rלמישהשעה רתוקה לו יוא( 7שזה היכו צריך

«ותר להפכירולגדדמסתמא הס מדעים 5הנד $וכך? !.
י ^
א© עבר והעבירו ^ ספכרבמותלו* ‘
לאסור את* שכל( וק עיקל:

ודאי טוב מתי לעשותמול משיתכייש דזללזל בעני הנריזתב׳יב
מ" « גס בוא יצ«צ® בשאר הימי© כלי לכבל אתהשב׳ואליאמר
היאך אר־נל ע״כסתיכיאדרבהא© ה( ייץ מ(סיעין לו להבי
אקזל® כל פרנסתו של אדם קצובה לו מר׳ה לר^ה מק מהוצאות
',שבתאס והוצאותבניוילת״ת שאס י8ו 0יןמוסיפיןלו מןהשמי©
ואמלו כמי נכי ?ופאי' שבתא « אמר הקב״ה כט לוו עלי ואני
■ עולע^ביזן שכן הוא אל ידאג דא © כי נאמן הוא נעל קובו
'לפרוע לו תובו  :מתקנת עזרא הוא שיהיה כל אל© הןבסי©,
 5נגדיה© בקמישי&3ןת כדל ^לכיס© לבציסבסבת  -לכבול
;השג ת  :ועתה  yimכל הלכיי • פיוס קול® השבתהצריפין■
:׳לשבת״
 : %כתב תורי מהל 'מאי) !ל נוהגי! ללוש כדי־ שיעול תלה
'לעשותמקס לתמי  fלבצוע עליה בשבת ויש והוא מכבול שבת
דעות  fלשפות דע באן:

 \n . im :הפ ^ מך עךהו 3רוןץ וכרביכמןי,׳:

אזה '3xS2י!

אא0

נד
נשכילמ©אב* כפיתוגמ1

ול לעשות מלאכיט
לבואה כמו שממה לעפית ל( מלאכסן בשבתשזה .אשור
מלכתיב אל יעשיו וגר אבל בקבלנות הנד בדידיה קאע? £
ואותך ל< ןיכןע(©ין״אדם ע© מד לע המלאלוקוק יעמו#7:1
והעי?גושה לעצמובביתוןאע ?״©הוא עושה אותה בשכרמקך
דהגד בדידיה קא ענידיקעלמעיין־שעםקעמן ללאכצממ
שאין הכל מכילין שזו המלאכה הכע&י' כשבת של ישראלהיא.
׳ע

J9

אנל א© היה ילנעומכןרסס שהיא של
ישראלאעיל(
'אם עשאה המי כפית; אפור פקרוא© אתהגוי עוסק 'כמלאפס
אימ מדע שקק?אומר© עלובי שכל א ת המי לעשות לן מלאכה
ן 0נו' 3לעינן העושק ®©,.הגד כקכלכרלפמתליפיתאלמקל'
או לקצור ל; שדהו אס׳היתה המלאכה נתין אעיר פישל!לריש
 / ©5או בתיך התק?©שיוכל(ישראלי© לילן פסב 8בת וליאת
.שעושה׳ ג נד המלאכית בשנת לישראל אשיר להניח■לעש? תול
המלאכ״בשנ מעבי המאיס צ!אי "
דקשלו נן ןאעי'‘׳אין דר 5ס3אן<  » (/י*»
%ידו' C‘6m
אשזלמעביהאורחי׳יובאי© שםא?  .״
״ ״־״,,

א ;א?אלשאסור לישראל להפיק אע) למי לעשות מלאכתו ביןי  ; .ב).ט ובין יב&^ ת(א© מכוה .אקלאי לכתיב כל מלאכה 'לא
:..ימש:ה .בהס בטלי .משמע כל מלאכה אל תהיה נעשית לן לא' עי
עצמן וצא כרחקמס כין ע £י 6ר& יכין ע) מיס דא שהוא לימוד
למור ולא אסמכתא אלא איסור דאורייתא הוא וק היא משמע
ת#תיה דקלא לעירן יש להאמיר בומאןד,משו  0קומר א J53 &7אותו שלא עסקואי© היתה המלאכה מק לתתזס במקו9
מיה? אתי'’לכי תיא ל/ימ אסוך אלא כשתוסל ול הישר^ המלאכב
שס יהודי עס אין עיל עיל אקר' ביל ן תקומהלש אועו המק,1
לי׳וי ב& בתאבל אס מסלק ול הישל ! התלא כה מכ׳ש מות5בלבד,
שדליה שתיהודיזם חיתך שאין כאן מאז© מראית העין !הגל
שיעשה אותה י -מי בכית ''.5אבצ כביח .יסר. 1אהוד מעני מראית .
הקאן 0לחי ( '<<!.העיןשיאמרניוhm ©(•1לו.ו «© עס זה• אסמהרבה־לברי© יע /כ ( ,אס עיקל הבטין הוא בת ך•■ לתק!© יא שאפי אס שתת
נניס מעט מראית עין כמו.שיתבארו .לפניכן בע  /אתלאתת
 .האנכי© א( שיעה הע^יסוהקולות בביתואסורלהשקיע
להלכתח אגרבתאלשכת♦ (.. .
לפ*קן  #א 8כ?[־ק< ן)
ידן ? במיןלי  #מתיליןא© אי׳נומוסרססליפךאליס׳ «תהג(י
כ <*%לאי&בולאל© מיקצו לגוי מפפי שנקראת עלשמו
הא בביס בפבתבשרת; ;
' " ד "ז •
 #ומי ז^ עושה בו מלאכה קפצתיסית© מןקזלא( לאךי©? ין י־ ••.ואס© כה הגדליפלאל -הכיתבאיסור׳ כפכתגכון
להתמיד■
יניד ויאמרו הביייתשכל הרידו ליפראליושכר את המי׳ בכך
 .שלאיככפונא? ת? ימתכלו® לאיהנהממלאניוסנלכמן.
לבך ליוס (נמצא המי ^ושה מלאכהבסליקותישל ישראל וןהו
למלאכהמן ( לה הנעשיתנשעתאןורה בהכאה הןהתירה,כיל■
אס?ר כמו שיתבאר לכטנועב ה אבל שלה תיאל'להסביר לגד
שיתי אל
יש  wlיך נס בזו עללנלן* ’ • (« על *'s b
וא 4״פ'שנקרא׳על פמולא׳יופדי ליה דלהיי הגד׳שלוקן לא אמרו; • ,ץע ©  . .. )/מיז<:א § התנ.תיוי©לאל ע© הבד6לאלע»ע.
אריס הוא וקבלה כליו לשליש-ולךביעי ל© ת® שדה
המצתנענשב ( הנד עפאנעל כלת? כדי למתל-
גלהשלי׳קלאנקו
לאריתיתא קאי לביכייאמרו המי בעשהאליס ועלממו ^
לעסר;
' אין לקיש ופל סימן תק/וג;
לאע  /שנסהישר ! נקצמתכו ומאלאכתושהרי לוקק מלק מפילך  .ך ’ ,מלאכה© נעשית בעלמשיא אובמטל©לין
לנוןבניין
תגאן א©׳ ©5מותר לכיק לצולה מלאכה דמיא עציה דגוי -גד.יכ
הסעיבקיהימע שהיא של יפר |' מנהכמומלאכתהילבר  :י
! ! עביר אדעתאדכפ ^ פקא עביר5הכאתישך 1מקולא
אתייא;
וי ־ אס ישכר את הגד לזמן קצוב '.במןלפנה א!לשבעיז׳פיכעו
הלרן .ש י י ( ב׳עממגתז .להשכיר פדיה! לגוי כפן ידוע
לנכה
ג
■י
 .לנ״א? שיאוו נ ול הרי !ה כ 5י! פ ןאזמ צבלתז כפבתנ ^צ׳ן־
נדבי מא־ עביד 'בדכעשי® לגמרי אק עכיך וישראל
לא־מתהט
עמו שיכתוב ול סערא(.שי6ר 1גלן בגד להמי בדידי'.ק ^סרת
■כלל ממלאכתו  :ותנור לאפותבו דינו ינמראק דהת
^
תפור
כאי.
והוא©אל יי$שוב; עמן יו© ת©0לא והא בלאהכשבידיזס (13b.
לאלאריסותא עביד  :ורקייסדיט כשלהידעגיד לארימתא ואפי
תצור או מרתק א® השכיל© היסראל שנה אקר שפה תעמי'ושלש
לסי והתנה עמו בתקלה שלא יעשה בו מלאכה בשבת דע ומתוך
ביל הגד אלא לע ^ תתלאכה לשנתדס אלא ביי® אארבשילנ?
 9ך נתפרת הדבל שאין דרבו לשבול פועלי© לתרקק זהאו לתטר

באליפות ואפי יעשה וב יוגד בשבת שהרי כבר בתפרפס שהעי
שכרו ו כלילי מא עביל ( אפיבמקושכהעיא ®  # .אין המרתן
א ( התווללש ישראל לק היפל^ שכר© מגוי ותזר והשכיר© לגוי
©וי" סאיין־־סס יוישראל כקרא עליו שהרי הוא של גד וק מין!שי©
לרמרק כבית! ואין דרך ללי»  fס אלא כפי הכיתהדריהש©

בכל תסןאעתכ^ בתדט (*ליזהכאילךצוהולתשות מלאכה
בשבתאי ואמל.קו מסתבר בד״א ששכלולמלאבהתתקדצ
בנון בגד לארוג או ספר לכתוב ע«ו שאמרנו אבל א  0בבלו
םתס לעשות מלאנה לרלכל המלאכות שיצטרך תוך זמןשכיריה
לבולי עלעא אסור -לנוי הז לעשות מלאכתולישראלשהריכ5?$ה
שהוא ־ עושה1הוא
עושה בשכיבתו*5ל י;§ראל ( כאלוציה(עכשיו
».

לינמיתמלאכה־זג יע^ לשזן שירפו:

ן

יי-ריי

{ יהודיההן? פמ מנש ויפי לו גד לקבל המכס כשבתא©
' סמי! בשכידמש׳אשיתוא© הוא בקבלבותמותל כג< ן שאת■
לנשענכיה מאעדינלק אתןלך' בך וכן ולן ימל להשכיר המכנן
3ל כל •השבתית לנוי׳ והגד יקת הרמת של השבתות לעצמויצא
ודישיס שיאמרו צמרן ישראל הוא פוש ? אע״עשהדבר משרע*'
8ה !א שליסראלתבמלאכה מעורסמתהא אשרינןלעיל « ע* עי
0איכ? העבירו?) א לימי ה& כתו׳ילכדן שנא בהבלעה :ווהנרא״יודן!4
כמכר שכתחפ״עיכמקן׳פסמי^מכורסע׳כה״גמ '  10פמא יעבו‘'
!אאי לקהל הוא צעגיוו את ה« נש א© לא יתיר! למהקיל! בו : :
־? .עיזלמי*לאפילו/5י ל& טריעלי 3לקבל פי<4י ו&תילקבל
< ^מייג'7
«fcבעבה? אין ממכפ לא)5מי ל־ציעבד

דבסלוהשותשתואאד כך יתזרולהעתתן
קבל{ הקרקע לע& ותבה מלאכ  mhpm $יבעל* השיתוף
מלאכה דמתט?ה לוה ואיזד רך י<ן*ר! להשתתף דתפז ?$$ A
 kס .ירצהלתקן ע* פיככיר תלקו נגד גשגקוע?7*1פצתנאר
©י ^ למ* גא( גנןכזל?4־ ^ .ד 30קגאלי .סיף סימן רמ* ד כעכע
וה 0ז«  :היד? &  eלא עשה אמד מן ה־דכד© יהללנ והתעסקווג

יבאולמשמן ¥ששכר « 0כתותא$מר ^ אדנזיעכדמגתר
השכר והמיקלגהעסד מריבה

אל

הפשיל מיהו א© אבו גוי®

3פת ?ור & '0לאל כ 30תכעלעית 1וכת?< לי  ahכשבר התפגר

לק היפני דיבכן קןצל«גמבש

^ !5אלא איפור לרבנן ואב בן למס נעירלי« $תיל© לגוי בעקום * 6עוד שכל ן©אל מייד '  1א בשיירי© שכלאיזל מתעסק ביימו
שהיאמלרבנן• ל? יו3ל&ע< רה לגדשלא;-3קוממציס
״י! ^ 9על<5
סמ כעל מ  $שבאותן ? ה מקפיד ץ כל אמד  .אעלאכתחבימ
ביןעלאבהדאוריהל)למלאה® דיב 3ןגעלס« מי 15עעיף
< לן
ל6פאכ
נ< *צא« .ד רפשה■שלימי מוכת אכל כשסכיה© עיסקיס בכל
זייסיקהקעןשעיך כ׳א ופימןרע ^ ® p־fc׳<4 fr90{©^»a״
מס יתד ככל ימי המיל ואין מקעיד זה מל? ה במלאכתחבירו
ןי«5ו' הקעסמפו0הל *כ איכאלמיש'לאופיר7אור’?'7־הי*פו6עמ יגי^ן
סיעשה  ! nm wכיומי לסבתו׳יעשוקהמי לבדו כל־ הקפדזן
*מן0ל'ד  9עיך 1j־V?iאשעי»ל*) 4
«ש( על 9
&כןלרךמקבלי מב0
מ! לת למצוק עמי לב ״י& לכ בלא תכאידגוי אדע ' למקנ׳דנפשי*
י^לחל המיווכ׳יעלהמעבעשל מלך1יבו כדין הממופה על המנע
קעוגיל יכדגבפייו קערה ולאו שלימייוי  kישראל קעבידואין
שמשמיעים קול גפפתבהכאת המשכע לאמסשיבזה
מישראל כהגה ממלא נתי בשנתכיק שאיז המלאכה מועלת מלין
<ןשעמדלעיל .מיהויוהר שלאיפבהיפ<  1אגל מיכשב' כפעיכן
לעשנתשאין הגד מקעיד בדפר ומ*ח לא״י&שוב&רכ שכתלבדן
שלא יהא נלאה כמגגע
כקכלתהמכס
נצלאכתי כמכובע או
£
ן■ /
»
«
אלא בהפלעמ עם פאר הימים פלא יהא כלאה כ נהכה ממלאנת
,הי רכב ♦
ג 5לל^ .מן ?<' .«1ו«ג ^ ^ ? ) 4היבא 5רליכיןצהתכית
עבת♦
«התני מתעלה שיהיה& בתלמי לבד? א® מעע אי הרכה ואמ׳״ב
Ii£
^ Iותנ© אך<תגר 4נ 0כ
עשנאו למשפק' נתינה הגד לחלק כפיה מיתר ( ועלפ״יע״ן
כ:
 0ע* ף &' 4ן או © הישראל קינל אמד מכל אילי בתלת מסכין
מגיי מק צליץלהתפו׳עתו כלי© דביל ליעיל השבר שעילה בשביג
א ישראל עוי שיש להס שדה או תנוד או תלתן או רתיי©& I
®הלי אי) הגיף של ישראל אצא לפ נד והגד בי מלס במעשיה
מי© ב שותפותאו שה© פיתעק במפית בשמורה לא יאמל
קטוחגהמעותהוא צ! ןת לישראל לקיים קיאו:
הישראל לגוי תתעסק ותעמוד אתה ברבשבת ואגי אתעשק מ
מיתר לישראל ליתן לגיי מעתלהתעסקהב © ואף על * י
7
ביו© אתר פ 3גדז בתול דפיק שה© ש ותכין כמן הדבר לאדע«,
למשכיר דלעיל דהתס כל הענוד ה לגוי השופר אבל הפא הרי
פהמי מ&א וניתן עמה© בפנתמולק עמו בלהשפר
פשוהמככר  *\ %מלאכה nמינולתעל ישראל לעשותה שנאמד
מושל על שניה© להתעס ' כל כצרכי מלאכת© בשוק כבליוסהו
ועוד 4
שהגוי עושה שלימות! ע© אין המתק פיפר לפן מותר
יקט מסלזה< /ני יוה והוי כאיל ו מעמיד גועל במקומו שיעשה
כנגדו במקומו בקני מ© דהישראל פכי מעותיו היא ביטל יאק אד© מניה לע שביתין
עלאנתו  ;/פיתבתגי המס והיתבעסה
אקר בקול וזה ודאי אסור :
עמ ? תיוליךימא לן שאין מנויק על פביתתבלי® פמי פיתגאר
כע״׳הגסימן שאמר » 5ומעות ג? כ פליס ה© ודווקא פכי ?איי
■ < ?ע״ל נ^ -ק רהיג « טן ב ואף ע  /ל« « לקלק קע פדה ונין עמר
אל ס? מ לקישחלק ?ישראל
נדכא שיוגד פיתן «י&א לכדי ע© המעות ותק עלהישיאל מימל
ומרקנד & דס *7ן הוא שיהא אקוד כ «
■ ממעלה וממרבס גאמקסמלאכיו פ«;0ה הגוי נשגה אבל בעבורומדקז
פלי© ליק? ל׳־שא עמה© אגל אם כל אמד עשק ביומו דסראל
ק« *לק ^אל « קעלסנגך < בא? «8רל<!לוק «לומר■י?א שלי בקול.
■5
וליןעל 0ק! דמ הנוי המ שעסק הגוי נפבתהרי  mאהעי דמי
ו* ?; י3א*ול
»לן׳ ב 6בנןafr.יל? בלא  mvאע"* אפול ג® בד® 7הא מ׳
דג שלומו כשבתלהתמעקבמעות:
«נקבעייד  !-נופל. >ü©fi®;t )»Äa?T*a
ן
למנגרןאסקקלן
© וליק יולבושיסאו שאר סמרה לנד
אלא׳יתנ? גתמל? נפ ^ק שבאין להפתק?> קילס שוכובפותפית
שנרי מתר דמי עדרכשיה קטלת ובלבד■ שלא יאמרלו
שיהיה& בר השבת ועתלו למיא© מעט וא© הלבה ושכריו©
־מבול בשבת אלא« אמרלו שתמא מכיר וקנה *
1 pmrא•,מלו.של גוי ביו©■ השנתוכיו© הקול© בנגדו הוא פולו -
&ל ישראל גלתגאי שלח ה והלה מלאכת סבת לע קישגאל פלל
 ,מאתר& אין־הדבר0ל? .בי© 1ההוא

w

*בשביווגו

דתי ן.

; 00 ^ 0 n

וקנויגדידיהלבדג ^ מית' 1

(  ?,עלפ<קיר? 1ו«ע' ךס/קימן) } ?.

א!

ע" ' •ואש• 1אהתג ? עתו בתתלה והתעסין נו סתם ובאו לקשכון
אהמ־־ליישנאללקבלעסביגכרמ « נמלקו המגיע ליבמות
אלא דס ׳השכר או בדיות התגיעלש בתת ב וא תו » יקת הגד
גולו וה 0אמתילקי© ב 50ה ואם אין שבר נדמית השבתת ידוע
׳ימל הגד תתלה■& כיעי <ה©רכ או רמת גקולקין השאר*’
נ מיהו נס אס כמתתכו מתחלה  0ת«<אל התנו פלוס יעת«ןנ*
לדנר לע ידי שימזיל המוכר לבס למי ? קלקע או יענרוהו
־ ויק זרו ויקנוהו ב מותעותזיתכועכשין כשעת הקנייה
י ^ עופתגות© ולא התנו■ יו » < פצאתד ניעללילקו

!א מניהובתורה שציותהע1שכי ^ק
יוותר להשאיל ולהסגיר כליו לגוי ואכיל! כערב  P3Qואן
 5Vפקוא עושה בהם מלאכה כפכת ויאתד ' מ אסרו קבעי '? ל
להשכיר עליו לגוי בע׳ש ואפילו בהבלעה משי© דנראה נכ? |$
«כל שכת נתן שהוא פ׳כסייץ לשבת קצתה מיהו סג להשכיל־
אל אבר!  1א בכ |׳י 0עושין  3הן מלאכ כגון מקריסה ונת' 5בל#
0י& כק® עול %א לאיסור לעי© וראה כשעושה כההנד עלאכ'
פשבתכאל? הוא שלותו מל ישראל:
ו ן#וורמשיש 5» np* pyfwהיקש׳< tמני • ©?«Vיין מ״ן

^
® «יף #׳ )
א 1 Jg
ו©

ויבוש

התר

ומיפזתשבו!

בא ! להשכירכלי© שאין עושין בהן מלאכה כמןחלוק ! מלית
וניוגא בהן או להשאיל אפילו כלי© שעושים פקס מלאכה מותי
אפילוכע״ש י ובל ' וכה אפילו כלים שעושין בהן מלאכה מותר
אפילו להשכיר ביון שהוא רחוק מן השבת ובלבד בהבלעה כמן
©משכילן 13לחדש או לשמע* ( ועלש< מן& Yשעין'ר V
«« יקסל׳ד «,נין ח־c
אכלכשכימתיוס אפילו כיו© ל ' זה'
אשור שהרי נוטל שכר
שכת
ממש
והמשאיל
כליו
למי
בע׳ש
מות
אפילו אומר לו על
מנת
שהגוי
ישאיל
לו
כלי
אחר
ולא
אחלי דהוי
כאי !משכירו ! שהרי אינומשאילו !? חנם  p'pכיון <5#
■לרןשכירות ממש צאאסרוהו ; -י■• ' ־.
ב :וכל זה דווקא קודם השבת אבל בשבת עצמו או אפי׳בע׳ש.
סמוךלחשיכה  -שאין שהות לגוי להוציא מפתת בית! סל
קבול שהישראצ צוהונגדנהוציח צר ה גמרן
סהגדעשאו
■ למין עצמו ;■■■(■ וע*ל שימןפש ' .המעין
יא׳)
 3שכיתת בהמתו מנינו בעי ' בתרה שנצטדנרעליה.שפ 'אצ
תעשה לכ מלאכה .ונד ובהמתן' ועמר א 'כ למען ימת שורן
וחמורךוגד׳ לפיכן אסיר להשכיר או להשאיל בהמת? לגוי אפי!
כיוס ראשון כדי שיעש ' בה מלאכה בשנת ואפילו אסיפקימה
בינו לבין ענמו שאז הבהמה אינהש ! ואינו מנוה פלשביתתה -
או שאמר למי בהמתי קנויהךל אפ׳תאמור שהכל מדעין שהיא
בהמת? שלי ישראל ואין הכל יולעין שהפקירה או הקנה אותה
לגד ואומרים בהמת?;של ישראל עושה מלאכה בשבת ואפילוא©

הזקפתהדמי׳עלמבמלוה דחזולהמי ויעשה בהמה זזאפוחיקי
לישראל זיו שבזה עדיין לאיצאהמרשית הגוי ומותר !עשותטן
דשל? היא א! יהרהכה א3לו ובלכד׳שלא יאמר לו מעכשיו0אס
אמר (5מעכשיו פשמחזירה ! הדא למפרע ממת!ישראל ד0
מקילין על ידי שיזהיר את המי שלא יעשה מלאכה בשנתואש
יעכור ויעשה בה מלאכה בשבת תהיה מיד כל האחרמ׳עלהמי
אפי ! אומד© שאז מיד ?:שיתחיל לעשות בה קנאהצאזנמי«
והיא שלילהתחייב עליה כאינפיס ובלכד שיכתיב לו p
c
בערכאותיהם כדי שיהיה הדפר מפורסם וידעו ה׳פלשתיל
שמתמיל לעשות כה מלאכה היא שלצד ולא יאמרובהמלדש{׳
ישראל עושה מלאכה כשבת וכל ודלי קיתריס & הלכתאצינמ
ויכול לעמון עליה© לפשות פן אפי" אם הבהמה כילה שלישל | .
ושותפותשאמר «  .לאודמקא ונלכד שיהא צד ההיתר.מעיפה
מעורפם מפני מלאי ' העין שלאיאמרו כ? '♦  whאין אדסמצו?
על שכיתת בהמתו דלאכא מר למען ימת וגומר ובהמתן.וממר
אלאכשכת וא׳כדיני בהמהצ> 8כדיני כלי© שעושיןמש
מלאכה שכתבפו בתפלת©ימן זה£עפיין שכת;
םר

חגי  4ו<

המניאפתמגעכתהווו״ ^ן? ׳5

א סולחאדס איגרת כיד מי יאפיל! כערב שכת פהמסכה
והוא שקק לו דמים כמה ' תן לו שאז הנוי במעשייקמנ ת
ובלבד שלא יאמר 1Sשילך בשפתלהרי' הולךיכש_יל.היתיהממה
בשבת ואס הגד מעצמו אומיאילן כפכתאין נלין׳למחות!1
דכלידיה קמרה j « ( 4ל סי לע1%fy »Vפ< קרפ ' נ מיןI' 3
• ואס לא קק לו למיס אי לא קניע בי ד ואר כמתא פירוש אי ן
י ידית שכל כתב אליו יובליהוא משכיר■ ומשלח יכל איג5תלמי
; שנשתלחה אליו אפור לשלות אפילי,כמם ראשון שאין דעתהמי
אלאיאישראל קסמיך וכדישראל קא עפימן ואי קבוע כידואר
במתא מפליק• אפילו כפ׳ש שאין ־השליחות כקרא אלא׳ עלשמו
ואיפרהאל התימ אלא כשיהא 8הות' כמם שמכל השליחלהגיע
לביתה@מ 5ןצחומה♦ ( מעןפ7א^דכןבמא :ב< ^? ?;אסש . .
כ..
ויש מחולין אפיל? כלא קבועיבידואר במתא ואפילואל
קג׳ א שכלו לימים
בכל
מס
לכר
יקשיבכהניכתג
ובחזריע
שאינו מקפיד עמו כאמהייום  .ילן ודווקא גל'

יפקירכה בפני נאפה אסור נמו שיתבא ' אבל מותרלהשכירה
ולהשאיל? !
שיחזירנקלו
■ קודם השבת אפללהאמיכה לו
בשבת
בכית
?
?
להתנות
עמו
ע״משתדחפה
■ לנוח בשבת אינו
תועיל שהגוי אין נאמן בכך " ואס השאיצ׳אוהשביר 'לגוי והתנה•
עמו ע מלהחזירה צ?■ קודפהשבתועיכצה ' י הנד בשבתולא
 ,החזירה ! יאמר בהמתי קנדה לגד אויכקירנ׳בינו לנין מצחו
קודם השבת כדי שינצל מאישור דאורייתא לעכור אלמק יכנת
«מ׳ואסיפקילכה כפני גבכיאדסכדין כלהפקרהואטלב
מתר להקל האיסור מעלי??אין לחוש שאס יתפרסם הדבר שהיא:
הפקר שמא יזכו בה שאר בני אלם ויקחלה דכיון פידגע שאין
־  .׳כמנת! אלא כדי להפקיע מעלי?איש!ר סבתאינה־הפקר ג»ור
ואין לשות ביד שום אדם ליקחנה תמכו י מיה? בכ־ה 2דוקא
התירו ! זהסיפקרכ■ להפקיע איסור שכתכמן שהתנה עם הנוי
בתקלהלהחזירה ! והגד עוכל לע תכאו אכל להשכירהלבתחלה
ן.
|־
*
.־־׳ " ) '»
■•?
בלא תנאי ולהפקירה
בפני ג ' על 9סןזה שאין רשותלשוםאל©  :כל ןכ עמון לשכת .נש !?#נוי יצא נשכת נראהכאיל? צ?׳ה
\ ;
׳
שיקחנהאל התירו ואפי ! בהבלעה לנראה ייתר כשפל ספתאן
לילךבענת ;
■׳■ ' ■■
ע* פ שמפקירה  hv$hשבקבלעה;
וחורשהפ © בשנת ג 'וא 8התכה עמו שיק לו שכלו סת© אן על פי שלאפיו
ל ישראל שהשכיל שמלים לגוי לחרוש בהם
כמהיתןלו דינו  .כקקדכיוןשנדר  ,לתת לוטכרכמנל
יש מתירין אס קבלעלי! הגוי אחריות מיתהגדלה?געיבה
דעתא דמי עליה וכאילו קרץ חשיב ליה וכדידיה קטלח'אס
דנקראוזולאדענסיו הוי הנהמה כמו של גויאע׳״פ
שמאדרהי  -אס שלחו כסתם ולא הזכיר לו« 8שכל אן על• פי שיש במי
! בעין א 0לא יקרה לק כלום <מ קאי ליה כרשות הגד כנפשי
שניה© שיתן לו שכר אפול ד5א ©מפא ל עתיה,דנוי כמה יאן!
ו'*בויש א;שלין שכיון שאין הצד יצול למוכרה אס ילנה עדין
ובדישראל קא ע& ק ; י ' .י
נקיאתבהמהש!ישראל ; '
ד  .ואס המי אומר לישראל שלוגה להוליץ ול כתב הב 09למק
שהוא
לונה
מותר
ליתרו
לו
אפילוי בע׳ש שקלי הגוימאלי
 81ישראל וגוישה© שותפים כבהמה מותר לעשות בהמלאכה
הגוי בשבתע) שיתנה הישרתל עה המי כתתלהכשקיכין
הוא עושה זה ואינו עושה אלאלהחזיק » ב© לישראלעלמי
אותהשיט?ל הגוי כשבתוהישראלבחול שאז היא הנהמה כ&
תכ
שעשה לו כבר1ה?ה ליק כאיל! - ppי ודווקא שהנוי יתחיללוחפולה לגד בדלעיל סימן למ״השעין א' ואס לא התנומתחלה
לישראל כןלילך לו בקנס אז! .דאי דעתו על ' מה שקיבלממ<
אקלה תקנה לע ידי שיתנו אחר כןדהאחציהכהמהה־אשל
כפר ושרי אבל אם היק כישראל מתחיל"  1אמד לולן ליבמס
ישראל ומנו?ה לע פגיתתקלקו* מיה? א© ירצה לפלייתה
לגד  ..נהגני מתרצהלו א ה?ר דולאי .הנד ע״מ לקבל פלה קואעופי
בהלוואה גמורה לא לרןשאלה !א שיהא רשותבידהגוילהוציא'
וזה5א הזכירו ואמיד דסישראל קמרח:
אפי ! בלא רשותהישראל אס ירצה ויהיו ימיהזקופים ע!מ
 $ואס קמי בלאי הכי הולן למקום אתר וישראל מתחילואו*
בהלמאה לישראל וגסאחריו' הכהתה יהיה לע מד הרי זס מיתר
קולך יל זה ההגות עמן אפילו כחכם שאיןמקוין ל&פ
דשמתיליןאפילוצא יהא ׳; לשותכיז הגד להוציאה רק לת ידי
פעלו אלא שעושה וצ מ? 3ת קגאה קןי/ר;
■W i

דכושהחור
שיש לו מי שכיר לחדש או לשנה שי&שה׳ מלאכתי מה י' שפחי© מקדק " השכתה תדקדק© ®  pfb wי
עי
לשלחו כערב שבתפם אגרת שבןה ולאי הנד פתפליגקבהן׳.הפילו בערב שבת אן עליגב דלא ידעינן?3דאי
שינוהו אסור
פעוחקה עשרה׳וב ' אחייק סתם נהרייה®8ג 0רהי $לי 'ילון<לא.
’אינו משתבר בכך אלא יוישראל בהצה' משלימות זה שהגד ילך
י לשפ ^דדכבןלק(לע^ .או גס אראן פספמ ^ -ה^ג ^ חדפנפר« !
ושנתבשליחת ועימיס האקייס ימהר ויבא ויתעסק במלאב©
הגדולותומושכין אותם על ידי בהמות במקוס שיש לחוש פיבא
אהרתדא שמטעם זה אעי־׳שלחו בד יה ' אסור להיות כ& ליחתו
לידי' מלאכה בשבתשינערך לסייעאל התירוליככ& ןפהתוךג׳
■ לו לכ מלאכית& יצפרך בתך
נ 6כת ידוקא ששכרו סתה לעשות
ימי© קולם השבתאפילו כבהיותהגוכעין?אפיל? ידועשעומק*
ןמן& נידתו אבל אסאל שכרו לזמן קצוב אלא לשליחותלאיגרת
יכו ' דכל ב ימי© קוד® השבתקמי שבס .מיקרי וכאלו מתנה
גתק■ ימי שכירתי יא שמותר לשלחו אפילו כעס שהנוי בדידיה
לדחותאתהשפת דמיאבא© ינטלןשאין לכר עומד כפוי
ן«רח דהר במו שכרו לכתוב ספר בזמן ק מ ב ולפי היא דאסלי
פיקוס 653במו «יתבאר בשימןש «!3אכל מ«ד© שילשה ימים
לעיל בשימן רמד* סעיף «;Vה גס כן אשור*
אפילו בפופיכה שימשבין אותה על ידי בהמות ואפילו■ארן
בנופה העי ;.עשר? ואפילו שיש למוש שיכשרך ידשראל לעפ׳ת
ומח ר< 3יח© פד« גבס? 1נ 1kבשיירה בשב
הש מלאכהבשב?  /כמן לשייע להוליך הספינה מותרלהפליג
ומד' tmyo
דכתל שכת שעפרימ ק מ ואינו כיאה כעיירה לדחלת אתהשב'
כיון שהוא רחוק מן השבתהבא כשבוע ואן אף אס יבא לידי
א אין מפלינין ליס בשפיפה בפחות מג ימיס קודם השבת
וםעופנשבתשכלג" ימיםהראש!נ־י© ישלה  0מלאכה בשבת© כנת .כע « ת«מא ומותל שאין דבר עומד בפני
והיועסמ&
פיקוח נפש דוחי בסס כתיב :
צער למפליגיס׳על יד־ כיעכוע הספינה כדכתיב ומרגו וינועו
< היכא דמ< רת להפליג מע״ש אס כבנם מע׳ש לספינה
נ
שזיכו ר שגופו חשתבלת ומוליד הקיא ואין רוחי חיזרת אלא
תבעי דע שהחשיך וקנה הב שביתה וכשאר כן בתוכה
■ כאלו לוחה
י «ד אחר ג׳יידם וא׳כ המפליג תיך ג׳ימים הרי הא
אסרו ח?ל להפליג בספינה מוךשלשה  ;/אף לע פי שמפלגתהשפינה מותר לאף על בבדהסעיב ' מפלגת
נוגג ישנת ב־דס לפיכך
הוא כשאר באייר חחיצתו שקנה בה שביתה וי׳ותל לולשלשל
ימימלתון היס וקוד®י& לשהימים מיתר ואם הוא דרך מופע
( ועל®׳<ק < ה«  « *Pffו?ושיק
בבולה שהוא כביתו*
נמו מנור לצידון שאין ביניהם פי אס מהלך יום אחד מותר
? היא שלא יבא .מהשעיעה מ* ת שקצה בה
להפליג כע׳ש מפני שאיפשר שיגיע שם קידם השבת ודווקא &צ'<§ עיף ׳ב יי)
שביתה©ח© יצא מתנו נתבשלה סביתת׳י ואשיר לעוור ליכמן
»הסעינ׳מפלנתכהקר אבל אס יהין שעה או שת לע היו ' אסו'
בשבת►
הב בשבת ע*מ להפלת
לולהכליג שהרי אי איפשר להניע פם׳קזדס הלילה דתמכב יעה
שעה < «<>£ר< «&שגס ««פלעהח& עע** t* 1^ 63ד •< , | <p *»uf}rfe
אזיתיס על הספינה תוך הלילה בצער ויתפעל באותה
לתקיס אסיר לולצאת <bלמלמל קק מאיבעיומית&ל< לפישליו&בע
אזשתיםמעוע שבת ולא משי© אישור תקומין יאיןתחומק
ל;£יל מתשע מבעי והר כיח שיניזppלתקים®אין לואלא ל 'א׳יותיו>
גמים ולמעלה מעשרה כמו שיתבאר בע׳״ה ופמקוס שנהגו
רש מתירין אפילו ייצא מן הספינה אחר שהחשיך שמאחר שקנה
4יויותיר פלא להפליג בע* י פלל אפילו דרך מועע אין מפלינין
בה שביתה בשלה שהחסין הלי הספיגה היא בביתו לפי<*ך
ולדכ 1מנוה מותר להפליג כספינה אפילו בע ש שפמן שעו« ק
כשיצא יומנה אחר שהחשיך וכככס כה אחד כן הרי כנכנע
בדבר מנוה פעול ממצית עונג שבת להא  Ypהעושק כמנוה
לביתו! אב אחר כן תפליג הספינה  pלתחום ליתלן הב פיון
פמיר «? המניה ׳ ( וע׳ל ה« מן ל■ pיוחקי ה ' ומיק על ם מעיף  -שאיני עושה תעסה ביציאתיחקלתחום* דש שעסק קידוש
וח׳קקספעיף ^' ונפמוך סעיף ד'8נע * ל« n 'fלני קשוב לני
בספינה (חוזרים ולניסבביתס ולמחר חתרק לספינה דחשבי
מיוהוכשיען p'eסע?ף ח '<  7ppאיןהקינידז ח |ל על עונג שנת ועל
ע&ייתקידוש למטת© אפילו לא החשיך וכןכי־גי בקנת מקומו'
ומח וק3י« «.ן ר? | ונסיקרמ׳ש ) מ* ח פוסק ע© הסק ע׳ון
להיתר גמור ואין לתחיתביר© ולעצין התיר עוד ב כניסה ויריד'
שישבות ואם אח״ב יעבור המי ולא ישבית אין בפן פלוס :
עיק לקמן סימןשל״וו:
ממצה כשמגיע ליבמה
( וע'ל «<מןע ,ן 1מ« ף1' 9
התנאים ל& יירא כמדבר והכל יודעים שהסצריפי©
ד
* דמקאפימי ' החלות© שייך עעמא דאין מעלינקמשו®
«
י לחלל השבתבי מפני הסבכה לא מבלו לעכב כיולבד
עעג®תכ דפימיס לוקא יש להם צער לתפליג׳ ב&לש'
כשבתלבדם שלשה ימים קודם הסבת דהיינו ד ' ה׳ו׳אסורים
ימי®הראשוני© אבל בנהרות המכעיס ומושכים אין להס שיא
לצאתלקמי שבתי מקרי וכלאה כאילו מצא ע״מ לדחות שדת
צעדלמפלינים בספיכו ' על הנהדותלפיכך מיתר להפליג כהן
־<  Jה *עי^ ל ' (ש ^ןדצ״ה ^ ®#
בידים  ( .ועל«*ןמ<pm fj
בפעיצא אפילו  V »V $מ שייך פהו איסור תחוחין שאסירלילך
<  ) Wepmוביום א ' כ' ג ' תותר להס לצאתדבתר< £בתת
בהש בשפתחון לתחום מדרבנן •' ( וע״ל  \mל י*אשעיף ' f,
ש עבר מיקרי ואיןלה© לימכע מלילך מתמ׳שבתהבא ואס אח* כ
«קסייקוך« ין דמן התידה אין להסתת מין כלל שאק תתס
יארע לו סכנהויצטרך לחלל שבת חפ צי פקוח נפש מותי דאין
ןמ התרה אלא טב מילין ולומיא דמחנה ישראל שהיתהעל
פאן חלול לוחי בהם אתיס ( וח׳לפיקשנע ) והעולה
י\ ב :הכמי שיתבאר בעי*® בהלכותתקומין וגס ביבשה אין
לאל ן ישראל םא מדמנהול «יירא א פילו בערב שבת מותר
תלזומק קהתרה אלא בפח! ת מעפרה סמוך לקרקע ששם הוא
ופוסק עמהס לסנית ואם
להפליג דכיון דדברמצוה הוא*
עיקרתשמישו ; של אדם אבל למעלה מעפרה אין תחומי! אלא
אחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו יסל ללפת עהמ ס אפי*
מדרבנן אפילו טבשה* \■«  f'iפ*«ן < ד ושי פמ׳ד » יתקע«,
תיק לתחום לאויייתא שהיא שכיס עשר מילין מפגי עקות כפ©
•פיף.ה '  fלפיכ׳במיםיאין תחומין דאוריית׳כלל מיסו רככ ן גזרו
שהיי סככת נפש היא לישארלבדו כמדבר • ואס נכנם כשבין
במים לממס מעשרה אחו למטה דיכאה אכל במיםלמעל©
לעיר אחתמהלך אתסלה אפילו הניחוהו מחק לעירורוצה
עעשיהלא גזרו בלל פיוןדאפילג ביבש ? למעלה מעשרה אינה
ליבכס לעיל מיתר דכיקדלדבר מציה בפיק הלי ברשותנפיק
אלא דרבקלפיפך כנהרות הידוע ®,לנו שאין בעומקן עשרה
%
ויש לו אלפים אמה לכל רוח ממקוס שהניחוהו ולעניין M
יקרקעיהשפיכה עד קרקע המים אסור לצאתביין חו  fלתחוס
לבר כקרא דבר מנוה ' יש אומרים שכל מקום שאדם ©ולך
נשגתואסור להפליג לתייק ג 3תוך פלשה ימים קודם הפכת
לתחמ־ם או לראות פני חבירו חשיב הכל דבר תוגגיו
משוס איפור תחומי ! אפל סא אין ידוע לגו שאין עמקה עשרה
כי  1J 74ואינו
m
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תענית יידד© ובהוא'מית$ה

 © :צואואינונקראלדב^ הרשזןןלין.בשה(לןיל 5ךילדפלכןפהג1
"' בקצת מקימות להקל ביונייןהפלגת הפפיצגתואלי׳ל ^י& ת '־ישלו© צלל מעצי כבגדי'mp -tttöjfa .׳^ ^ ^ 9)j»3dS
פניתים המלותיס יכן להליכת השיימתלמדבר שלשה ימי©
גבתעניתצב( 1ישל»© ןהפ־ נהו נ v:;*.׳ ?\.p1ß%p&pr $ w ■::":
שבת
י
<
ס
שמע מ אביו  Wtffnfrשצריךליזתלי© ייא &L.[,dp
 P3m * 7f :פי © שכיס הפל לדבר מצוה ( אין לממותטד©
מאיל (שי לה© על;מיו םיפמט *,אין צרין במלתמזתהרשותעל
בדע
^
(
שא
0
כפ,עסהלאש 1ןכ¥ג :לפפליס יגהוגצןצל יידודהוי'/
 ©(0קיוצריג• נק^5י»
עיירותלש מי© מך שלשה ימס קודם השבת אף על יפ פלא
יתחילו להלקס עד אמר■ .השבת ומעעכמג בספימתמשוס עוכג
שלתדכל תיך ג ימי© הראשוצ/אין מועם לאם אצילאסושתייתן
מ5וה עירלותופקדגת דליבא (,לאיוכלו ,לקיים עוצבשבתאצל
אתרשלשהימי©; ארתמנייק ©עדייה( דוצלו לקיים פוכנ שבע
א (ישכים בבקר ט«» *«*( ימן
שבע דבתץי
ללי' בין ג ימי© קודסהשבתצריך להתידלואתר שהתתילו שוב
?שפי(פכינ(אפאשריגיא( המפ דוילאדהב
&המגאון
לרכמק עבדי' לשמש ישתדללסטין• בעצמו « .ס דכי'^ .35
שב<5
עדר לנקק בלומרשא© מפשנפ תדס

בפבתוהיה תעלתהמצלרבישבת;
רם • 13ד ^ חש ^ה

א־' אין «

.־ ת ןäs

וי ן
בימ ,שסד' יגיה

מאתך הירקדק<7ן( קבה(.ר .ק

משלשה פרסאות כדישיגיע

לפין בערב שבתיותר
לביתאו למלון בעוד הי ים גדול ויוכל להכין צרכייסעודרע
ד» ציזהו• נמקש ^ל
לשכתלאפכאאם הוא הולד לביתי או לבית האו& פתא וה׳ע
%
סילקיקד^
כשאותו העלון או הביתשיבא לשם בעוד קיו© גמל הואבייישוב
©הגת*■ויש| %1| 3.
שהוא מקו© ־שיוכל להכין לו צרכי שבת[ אבל אסאית? המקו©
גד‘ השבתתה נס בן לכבוד שב ת הוא
שבא לסם א/א להבין לן צרבי& בתא( שיש ע«ו צילה אלא שאין
!©גאתמפו© אקרא קעתיב‘0$ßp $ rißfrx1s'3’V
המקום שהוא עומד ססבפוח ליש סבכק לישארשש א |©צ"שילך
אפילו כמה פרסתו' אולי יבא למקי® שיוכל להכין לו בירכי שבע
אגלמקוס שהוא בעותלי מן הפכפה חשישאר שם במקו® דאגת ,י ב ; ' ני? 3יולק<!< תבש© דיןגמנמותבבי• ינלמלהכיצסי ^וצען
הסככה דצשעל■ כל השכתולאי־היון לוע ?,בג שבעכלל" ודווקא ' רנא
שאיןיודעין במקו© שלובה לבאש© שיצא אבל אס יודעין אג
שליו להודיעם 1שהוא יבא לשס ב& בת חותל למין אפילו צמה
פרסאועבכלמיגא:
א העושה מלאכה בע׳יש מן המנדהולמעלה.
ב  .לקמן יהבאר לפציכו כע״ה לסעודת שכת.בלילה מציה היא
ברבהלעגל©*?( מכמהגדולה '
מן התורה וילפינן לה מקרא ,דשלשה המם כתיבי כמו
מפלי כגול השבת ודווקאשעושה  ,יילאבתיךבע א©ל אס'
,עושי
©.התבאר בע*ה לפיכך אתל שאסור לקבוע ©עודה ומשתה
אות׳דרן ארעיואיבו' קובעעליהתותד ולפן מ 5ת' לכת( צא  #ק
בעש  hהמס אפילו בשתיית מפגי כבוד שבת בדי שיאכל
שלועיסוכל ציונא בזה ג  pt$ y $$ ( -ת־ו׳א )' 'י
בלילה סעודת שבת לתאבון(דווקא©עודה של מפתהשאינו
ב'
ןדווקא מלאכתלהשתפר הב אפורה חבל לתקן בגליוא(
רגיל בה בימות הקול (אפילו © עולת אירוסין לא יקבע בע^ש
כליו לגורן שבת © רת כל היו© ©4©(.לתקן בנדימביר(
לצורך שבת( ,איכונויןל עליה ^ ברמותל • אלו בשכלאציל(
בגת קביעיתסעוליו אפי'© עודה 50גיל כה בתול מותל כל
- ,f .
T- W Tי־״״
' ' ־#
׳;.
■־הינ 0להתתיל מן הדין מ׳יח מצוה להמנע פלא לקביע
אפילו
עלפי שאיכי לצורך שבת פיק דלדברחצ ההוא
©עודה שגוהג בה  imחט שעותולמעלה כדי שיאכללתיאבון
כלילה*  •« (:ל מימן יע׳א מעוף ) %וסעודת מצלה הקבוע'
ותגייס חוקאביוס זהכגיןבליתתילה ופדיוןהקשאיאיפשר
 ;#ת למה תדחה מפגי מעוד שבת (אס איפפר לילקיי׳שתיהס
עה מזע גמה כעי©(א© אי איפשר יזכה כראשמה דנלהקיד'
 ,זוכה ,:
נ  ,דרןאכפי מעשה להתענות בע״שכ דישיאכלו לתיאבןן 1 :

ל מיפקכלעלמשתס להתעגו׳בע׳ש צריולהתעגי׳עד צאע
; הכוס גיס כמו בכל תענית א© לא כשפירש כשעת קבלת
תינכיתעד©ישלימו הצביר תפלתן* ואס הוא תעניתתלוס
צריך להשלים עד צאת© ככבי© שהרי אפילו כשבת עצמו יכול
להתקיל ( להתענות אפילו בשבתק^ש שישלים פדקלילה "
< ♦פ ל ולמן לע^תשעין .ד 'ןם< מן ר׳ךס^גיף ) ' 2וכיון שהוא מעכו
^כא'<ר סל ולבער מצום ער ממיר שמא לא תפיל לב0לו א©אל
■:עעה עדהליל© דא דתפכיתיול(© הואיל ולא קבלן מאתמול
׳.:״ ;;3ת הוא דאסי

ז ' < ועלםימןעעמ0עיף,כ )
אבל אסור לכתוב למבימבשבר ומס תפלק גלהיו
המספרישראל,הוא-התירו
■ לולסכר ' י&לאל.יובילו.לצ(.5ן[:שב'0
(אפילובשבי©די©לא יכמןי
ישךאלמ5״;' * '

בשקשממולי׳לשבתלפי שרוב בכי אד©«מדק כל
יואהפצרבי
שבת ואין להס פנאי להסתפר עד עת הערב התירויל&ראל
©פרלסכל ;
•:.

רנב
tmyo
*
על יפ מאי «' יכוללנמרה מבעוד יוע י ירהיא נגמלת
©אליהבשבתכמןלשלות7מ(©מניןבמי© 0מ! |•
לקשייה
(ה© כפרי© כל השכת ( לתתאונין י  .שלפשתן לתגירכר4
»־תלגכו ( לתת mתין י»יגלה©מון לתשובהנהיאקלמ

׳.

i

 mלחב בקל מאליהן ובאילו יו או דמי־ ולי
יפתוט או?ןן כמכיג׳ 0די § לאןסא '■  mm wכשכתאק כאן
איסורדאורייתא •הואיל נפתישקו מעיב שבגן שלא היה כקרא
 fגבן ביעדושלילמן
# .שיעה* ־(
שריסקן מבשל ים מוחרין המפגין היוצאים מק בשבת*
ומותר לתת חמין לתוך למייע-של מי® שמין למשיג ' ויע אוסרין;
משוס לאמשא מלתא עפישהרחיי® משמעת קולויאממ רמייה
של בלובי טוחנתביבתואיכ׳דלוולא ד&תב טפי ו5ן,בכל מקי®
,6ים השמעת סקול אעיד יכן מפגין לבתסילה «יפו .בחקי תשיל'

שצנעבל השבת והוא שאין המר' על גבי האש וגס שוחה כשיש
אגל אס-היתה על האש אשור שמא יתתה בגוולים א? אפי׳איפה
®ל האש והיאעתוחה אפור© מא יגיש הכ בעןוהתגיש בשבת;
בקדירה אפילו איבו על האש חייב משום מבשלשעי׳© מניס בה'
 .ביא מתבשלת מתראעי׳אינה עלהאש <  mץשי׳ 6יקמעיתיו)
*?וותר לפרנס מצולת חיה ועזן ודגי© והן פצוליס מ4יה  0כשב'
 » .ותר למכיר  .לנכרי ולהשעיבו סמוך למפיצע רק שיצא מפתח
בדי ©.לא יהא כלאה כאלו צוהו להוציאו פשבתוחו
אעי׳כשהגוימוגיאו ב 0#תא 0יחד לו הגוימקו׳מבעוד.
מעירין
מפכבית ישראל ויש להחמיר♦■  . .נ וע״לסימן שכ* ה fי
 3.,.מותי לתת בגדיו לכובס בעלי מומ׳לעבדן סמוךלמשיב'*
 .והוא פקק לו■דמים .אןשעושה; לו המי כחכם רק בטובת שח& מיע■ קול להודיע כשבין השעות בי הכל מדעין שמעמידק
$תו מאתמול 1ע*ל סימן %ח שעין ג' :
( וע ל « «ן »! סעיף'א
ה 5אד למי כי פלח בדידיה קטדחJ
ו לא יצא א ד® בע־ש סמוך למשיכה בממס שכבגדו או .בילו
אבל א©אל קצן לו דמים מבע׳י אסור
«ימן רע״ו שע* ן פ־ >
למאה כאצ 1הנא שלומו וניתן© כר שפת ויש אוסרי! אפילו אם
מותר לצאת סמוך למשיכה דלא ח״ישיהן שמא יסכס (יצא בהן
עזש' הגוי בתגם דברא׳כשלומו וגס כקק לא התירו4אכשיעש'
בביתו ובצצעעוגס יעשהו בעצמו 7אכל לא יאמר לנוישיעשה כשבת שהרי אסור להסיק לעמו מהם ואין אדם©וכחן*
רא דווקא בידי אסור לצאת כהן
בשבת ואס עושה המי בשכתאפילו מעצמו והישראלרואיה! י<
בטובתהכאיו של ישראל צריך שיאמר ול שלא סמוך למשיכה מפני שאס הייה יוצא כהן לר*ה כן כידו בשכת
 .אס הגוי עושה
חייכחטאתאבל מסס בבגדו ותפילין כראשו איכו אסור אפילו
יעשהבשבת:
.י־
( ידוע& היאשלישר !ועושה בלא שעמא לסי©*ז הדעתאלא משוס דאפילו כשבתעצמו אינו
 ..נ ואס היתד המלאכה מפורסמת
קייב חשאתואינו אסור אלא מדרבנן גוירה משוס ידו ואיהויו
 .,אודה במקיס מפורסם טוב להחמירולאסור ( אפי׳נתכוול
וצמ» אסרי ' ליה בערב שפין סמוךלמשיכה הוה גדרהלגזירה וגזירה .
כתהית־ס לפט הפכת כדי פלא יאמרו סשלימו
&  6Vה«,ץ> מיג)
למידה לאגזרינן־* (  \ ' mYm׳.פכקול '?£:
לעשותו בשבתi
סמוך־צחשימו
■ וגמרה^יא שמותר  1מנוה על כל ארס למשמש כנליו בעיבשכת
 ;■ tואס קק ועשה הגד המלאכה בשבת
שגא■יהא בפס שוס דברשאשור  -לצאתבקכשכתויכא
לישר 4ללבוש אותו הכלי אפילו באותו שבת עצמו דכלשקצץ
נילי
צצסתבהן
■ נוי אדעת'דצפפיה'« ןוגכיד רש אושרק ללוכסו בו כיום כל שידוע
ולא עול אלא אפילו שצריך להמתין במ׳ש
שהנוי גמרו
ךן 3
בשבתשלאייהצה ממלאכת בבת* (*ע״לםימן© ^ רע דין כידהmm״ להת בחן וקחר'&
בכדי שימעו כדי
■מבהומח ׳^iP 'srj
 ) & ' b f wויש להחמיר לכתמלה אסאל ©צריך • 1יל בשבת
■צוחז יש להקל ואס אין ידוע© המי גמרו בפב׳ויש לתל< ת יצלמר
 .א עירה שהיא עשויה כקדירה וממגמין■ הקדירה למעלה על
 timמנער בכל ע כירן ודווקא ששיבר לו הגד הכלי לביתו אגל
) כיה ויש הכ שפיתתמקיס שתי קדרות אס הוסקה בגקין
ליקח כלי מבית האומן כסכתאס אסיר חשו' מראיתהעין ואב*
שהיא פסולת שלזיל־© או כעצי© שדפריס איל( עושיןגחלי©
אם ילבשנו בבית האומן וילן׳בו בן לכו© לביתואסולמשו©
אסור לתתעליה .תבשיל « בעוד ייס להשהות? עליה לצורך הלילה
?רואה שיאמר בשליחותו עפה היום וגמלווכלוסבכלים שעופ'
.דקיישיכן שמא יחתה בנהלים אמר מפכה כדי שימהר להתבשל
#אומן לישראל אבל אומן© עושה כלי© לעצמו לחפור ממיס
כל צרכו לצורך הלילה ודמק׳אתכ& יל שנתבשל ולא נתבשל J5י
אברלו בשבתבמן■ מנעליסיגויבדידיה קטרח ומותרלישראל ־
צרכו אלא שהוא■ מצשמק ויכה לו שאן איצא להיקש לפמא יהתה
המטרו ללכת לביתי ולי׳קיז ממנו המנעלים כשכתולצועלס מס
בגמלים אכל אס נתבשל פכר בל צרפו והוא מצטמק ורע לו
לגומרה
(אין• לאיסר׳משוס מוקצה הואיל וגמר® בידי אל© ויכול
■ הלילה פרי ואס היתס
שאיגו כותנו עליה -אלא שישמור הנימ -עד
:הגוי ב 0כ  mמס פל הגוי לא אקצי דעתי׳מיכ^ה לעולם ובלבד
מצטחק ייתר היה רעול  .ואז ליבת למישש שמא יק הת בנמלי©
 שלא יקנוץ עמו למי הווקח בפבתמשוס ימקח וממכר5■וחותר■ וכן אס היה חי פלא כתגשל כלל חותר דהשתא ג׳ב ליפא
שיקשכ״גד ')
m׳  pmiעקל׳ל®עיף ?' j
( '׳
לחיחש פמא ישתה סכיק שהוא מי אי איפשר להתבשל כל צרכו
‘  #וחותר ,לפתות מי© לגיכה ©wנמפכיס והולכין ככל השב'
©יה׳ראוי לאוכלהבליל׳ולא«־התה בגמלת ומ 6ית דעתו  mpעד
ולהציע קילור עבהעל' העיןאיני פ שאסוד להניח בשבת
לממ׳סהרי יעמוד על הגילהכל הלילה עד סעודתה משר ' ויכול
חיגס חשזסיממרסשמא אב מלאכה אבל קילור רן וצליל אפילו
להתבשל כלי עיתוי ולמה יחתה שלא לצורך לכי' לאשששול& מא
• בשבתעותרלהניחו• עלגבה ^ יןכחו שיתבאר  • .בסיחן שכיה
?חתה ומותי* אבל א® צתכשל קצת ולא יתבשל בל צרפו או
אפילו נתבשל כל צרכו והוא מצטמק ויכה לו קיישיכן שמא יחתס
הפכת י ( ועל פיק מקיא8עיף ׳ ) 1ואפילרהמנבמר מונח
ואסור להשהותה עליה 4אא© כן גרן דהיינו שהוציא המגולש
צנליראיןאלס :מ צמה על שביתת כלי© ובן מותרלתתגקליס
הגמלים דליכא למימש שמא ישתה או קט© דהיינו © כסה הגמל*
בגלים מן «לקין והולטן• 3ל,השבתאע* פ שמשתמש־פצלי אין
בעפר למעט מומס שכיון שמיעס חומם גלי דעקיה דלאכיקא
אלם מגטה על שביתת כלי אפיל? מדרבנן יאעילו הכלי עושה
ליה שיצממק יותר ובולאילא יתזו״ייחתה ועוד דאיתליה ?כירא
(‘anל »ומן !ויג « /י>ף e < ..ועותר ל ^תשעורים
;חעשפ •
ויזכור* וא  6כתן בה חתיכהאחת מיה מותר כאלו היתה בולע
בגיגיתלשרותן ו שועטן בקולות בית הבד וביתהגת שבעוד יום
מיה׳שעל ידיכן הוא מסיח דעתו ממכה בשביל החתיכה מחייו
על זתי® ו©כבי© שנתרסקו מבעי וטוען עליהם להוציא מהם
 6לא תוכל להתבשל עד לתמר ואז כודאי לאימתה סבכלהלילע
׳ מהן בשבת מותר ואפילו כשבת והוא
 .הי0ב מבעי ממיין > ? 0צ3קתטש 1בלאחיתגי וכלזה דווקא ליתןהקדירה עלפי©
 :ח %3היטב ;..דה(אילןנתדבין
i#
m
u 3
w

לבוש החור חליפות מבת
אבל לסמיך לה קדרה בשמיך כחוצה 3ה מותר ואפ* שתי בירות
מתמימות; 1ח ע גז וליש
,ביניהן וי תת גרובה ומעמי!
והשנייה ,אינה גרובה ולא קמומה .מיתר להפהותעל הגרועה
 ,וקסומה אע^ פשמוסין הכל משאינה גרופה וקשומהללא
לשעא יחתהמןהשניתואס' הוסקה .בקת א ו .כנבבהמזת״להשהא'
עליה אפ> .אינה גרופה ולא תמותה לדברי© אילגאעיצו יתתיז!
איקmשופין־הכל ןא׳כליכאצמיחש לסמאיחתה דלמהיחתי!
ללא מעיל ; ותמר שמומו רבאפיאס .הגשקבקשוכגבפא אפור
אפי לקמין׳ול וב ש לשהיתכתוס אגעל נכו שאסיר בל זמןשהיד׳
 ,סוללת גב ואפי־ הוא גרון וקמו© להואיל וקומו ,רב במתו אע* פ
«הוא גרוס וקנון© ,חיישיבן שמא יחתה אפ> בזה ה אש המעוסה
",ואנ* הוא מקש ו כבבא כלי להבינו לכורך .פלילה ואפילו סא הוא
גרון < מ מפנזי 0קגורףאיןדלכו לגרון.ן2א מכהאש וא* אפ «׳
לגרון לב האפ עד פלא נפאל ניט׳ןאתל ומפני שהבלו׳ סת חיי«*׳
סמאיחתק כלי להבעיר הכיצוצותהכשארות בתנור* לפיכךלי ן התנור אפי גרון וקהוס כדק הבירה שאיכג גרופה וקסומה
דהויכג - ,בתבשיל שלא בישל כל כרבו או כשלכל צרמומצטמק
ויפה לו אפול אבל מ צטמק ורע ול מותר אפ> כתמר %וכיפת
 ©.הוא מקום שפיתת קדירה
אחתחומהרב מבילהופחות
תתפול לפיכן אס .הופקבקשאו בגבבא דינו ,בכירה ומותר h
גריפה וקטימה
אאדקשוגבבאבבופתאפי ' בלא גריעמקעימ"
הלרהגא כנ&
תועציס
בבירה
כשהוא
גרון
וקטוסלפינך מעין
בקש אגבגכבא מותר אפי כלא גריפה; וקט < ואס היסק בעבי
ובנפת ליק כתמר ולא מקני ליה גריפה וקטימה ואסור אפיל!
לנותןהל *תכולי״סלנו שפיהס מן הנד דינה צבירה שאין חומש
רב כ  /כמו שהירתמריס סלה© שהיי עשויין בעניין אחר  :בל
לבר שאסור להפהיתי אה שכת ושיקה אותי עד אחר משיכה אס
הוא תאשיל שבישל כל צרבו מותר אפי « כעמק ויפהלו■ הואיל
מעשה בשוגג ולא בעשה שוש איסור בישול בשבת אן על פי
שתגטמק■ ויפה לו ואה הוא תכשיל שהתחיל לבשל ולא בישל כל
ברכו אפולעא * פשבשלנגשבתו מ׳מהאישכו איסור בישול

ממש בל }«fשהיאממלה למעלה לא מקדהממנה !של«", -
התנקגלקשנזהלי© לנתקוקצתקודפהשבת מ|מאש;צלישיונ|
ישראללקחתו «* «י כלילת ולא יגע כאש ( אסלא
■ נת fמןהאן
ומגא( כשבה על נביהאש־יט להמ־מע*גג* & .Vינענע&א*
נאם אין סס גד מיער אעי הישראללקסירו מם©ובלבד «יזו*
שיקחנה מסס כבתה שלאימ* ויעכע הגת!י3ןדלמ• «צןחחק
הדברצבאציליחיזבחעאהןאזא ^ אסיכענעלקנלןל
«עטין היא גלאג פסיק ריסיה הגאושרי ;:
נעלעיען
יה  .כייהששיא נרגעה ( וןעגמהזנעל הקדירה מעליה אפ^צשכ
«גאךלהמןןר׳כולזמ׳ןשהיארנהחהןעגל/טדגישצאהפיקן
על גבי קיק*!( היא שהיה דעתו להחדרהכל זמן .שהיא pW
י אכל ,אסשההכיל» ע 7שנ « התכשילאיתור להחזיר דה; ה
■

 ’• sג פלויגמגין'^׳")/

כמבשל נדנקא שהתבשיל מבושל כל צלכו -זאדמדגר גהחזולאת*
לכירה אחותשהוא גלוןוקינוס אבל אש לא כתבשל לב ורנן
’ אסיד אעילו לאותה בורה דטה מכשל « 3כת אס עלייןי< 5ע! ע
ככירה שהקללה כעפה רנתמת תחימה דדקא על גבהמותך.
י לקתדרה כמן לע שעתה או על עופזי סמל «ללי! יבעגלהביימ
 ,נלתתו להמדרה אכל לעין חלל הבירהאו שהכית הקדרהעל
גבי הקרקע דהויי ליה כאילו היסח .דעתו מלהחזירה או6ביל1
עולב כילווהסית דעתו «להחזיר ' אתיר ולויןע 1גבהמדאיודן■
אבל לסמוך אבי" סמיך לאש בתק׳ © 0ידד ית  $דת■13שר* אפיא
שמון לחשיבה ואס אין היל© וללת כנ& מא &? פי בשצתותנ-ור»׳
שלנו יש להס דין כירה ( טקגין להקל כה אפילזלהחוורסבשבת
גכשה/א גרוןיוקמו© אפי לתוכן כל\ mפלא ככמגן התבשילאכל
נצע 5ן התבשיל לב  /אסגר להד במו מבשל ן » מו  #עכלmלא
חיילי לק כ? 0טלנמןהכיד « בע> יןלא המזיל׳עד ' 61DB&8W
 .כאילו התחיל ענשיולכפל' אבל אמלקחימשס משחשכהאגיל!
הניחרמל נכי קרקע מותר להי! זירושאעו נראהבמבשל
ודווקא גרועה !קשומהאבל נירה א© אינה נתעה וקפומה
■וכן

תנוראפ י מ נרוןוקמו© ונזבח «היסק גפת ופני© אפילזהא
שבת שנתבשל אתר חשיבה אבל
אפעבידבמדד ושיהיו קנסוה! ‘י׳ ,גוחןוקט!  0אפור להחזירהלא « בעיא כסכתאלא to hk
לאפור הבל אפי נתבשל כל
צרבו
ותמומק
ויפה
לו
זלמ׳ש
בכדי
אתר שנגמרה בל בישול הקדירה ומכיתה לעמוד על הכירה על
שיעשו ואס החדר©
גויבשבתכלא
יליעתפישראלדיכוכשכח
קערכ לשמור תומה א® נמצה מן הכירה אב* בעודה רותחת
ושיהה אע׳פ שה מי עושה במדד ואס התדר( ישראל דינו בעפר
אס הואערבכ׳כ שאין שהית כיוס להרתיח אס היתקרהאפו'
ושיבה ואס מצשמק ורע לו מותי שהרי לא כיונה מן העבירה
להחזירה דגזרינן אמו היכא לנמל כשבת דאישריקלהחזיר?
וע"ל %
י  ( .ו <ל© וק %ע)
ר 6שכל שנתבשל כמאכל
חב עוד יום בערב צ 'פ אתי נמי להחדרה נשנעלע# .שנין,

ק לרוסאי פהוא חצי ביפלצו וכ פ אס כתבשל בל צרכו ומצסמק
ויעה לו מיתר לשהותו על גבי בילה או אפ׳יעל גבי תנור אפילז
הופק כגפתובעצי© ואפילו איפה גרופה וקסומה שכיון שראוי-
לאכילה קולס שהשההו לא קיישיכן לשמא יקתה בגחליו שיור ,
לאד לאוכלו .כלילה וקקדלהתייתא וא אפי לא הכיח בה אלא
קתיכה אקתתיה לא קיישיכן שמא יקתה להא הסיק לעתו עד
למתר ולא החברה גריפה וקעימה והפיק לקש וגבב ^א כשהי %
לכשל ולא היגיע למאכל כן דרושאי שאז תיישי״לשמא יחתה למת
להבינו לנור׳הלילה וכן לעני) להחזירו כגון שסנית תכשיל שחות"
להשהותו עליה מבעוד יו© וכסלו ממנו כשכ׳ובא להחזירו עליה
אינו מחזירה פליק אא׳ב היא גלופה וקסומה או שהוסקה כקש
זבגבבא ותמר אפי הוא גרון וקמו© אין מקזירין עליו וכופת
אס טסק בקש ובנכבא דיני כבירה ומתזירקעלמ י ואס היסק

משתשיבה ודווקא שאין שהותביו© להרתיח אס היתה קדהאבל
אס יששהיתכיו© להרתיח1ו נתקררה מותר להחזירה ודווקא
כשנגמר כל,בישול הקלידה שיין לוזור אפילי מב  %גזירהא0ן
שנפל צשבתכו״מפכיפלעוצס סוברין שישבו היתרפא ^ בפבע
ציון שבגמר בישולו אבל כל זמן שלא נתבשלה מנתר להחזירע
אעילו א ין שהיתכי!© לקרתיח זליבא למגזר מ« ן© ©מאיחזיר
ג© כשבת שהבל יודעין שזה בשבת אסור להא מבשל גמור הוא
דש מתימן מבעי להחזיר בבל גמבא אפי נגמר בי&ולזדלינא
למיגז !««,שבתעגמו להא כשבת עצמי אינו4א גדר׳זה׳ל *V
גזיר" לנזירה וגזירה לגזירה לא גזליק ^א שכל שהוא סמו/לבלנן
שהוא קבלת שנת לדידן א© קיא פתןכ״כשא® פנטכן הקדיר׳
אי איפשר להרתיחו מבע^ דינו כמו בשכת ויש מחיצלן ונזהגק
להקל אך נאב להחמיר במקו© שאין צורן ב׳בי יש למחות ביד

בעצי© דינו כתמר ואין• «תזמדין עלץ אפ^ הוא גרו ^ זקטוס ואס

הבוהגין להתיר להטמק קומקזס של מי© תעין מותפין אות" תיך

אהולואקנריךלזמראסעכרושיהה ■י' ומקגין להקל כשאוכל ^
י" כמן שה© חתמי) י «^ בה© משו© ב(15ל ! « בת;
זהמייריבעכיקשקייהדהיינו © הקדרמשכתעלכסא שלכלזנ
;
" י
או על גבי אבכי© ואינה נוגעת ב גחלי© אצל הטמנה על
גבי
(
לעעת
*
»
שתאחד
חין הילתולדק טוהאמל מיד?מלדע! ($וונשל וא
צתליסלד׳ת פא  5ר0א לאפי אסהקללה ע(תלתע» 3יהאת ־",
יע שתמ ^ותנשלקכשבתז
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חדיסתשבוו
המשכי םבסבלן ,כבקרוראה®הקדיח תבש& דרא פן
נ
יקדיח ייחד ינזל להסירה ( להניח קדירה ריקנית מל פי
•©*» י© ׳ י ׳ " ־' ״ jj
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אכל יזהל שלא ישי© קדירה חדשה עליה דנמכא מלפנק בשבחf

; < « על שימן עין 3עע׳ף « 7חיקמקזמעק)©׳ )

הבק י«*ן>שין«ל« מלי הינ©  5ד?ר זה בדילייוע  Wהימרזזווהפל®
לבהז^ שאץ  $ימל בלול למנהג זה הייני לעי«5יזג ? מ א*שנזהגי®
להחויד אמיל« ?«בן■במי© הבל 9ע «די©שלה© אעי לאהלממ«מל
מקליע מה שאין כןלפימפהגדבכ? מדנוקייאלן*
.יוד' .

דגיתכש ^

ןחסומיהס

^ ו  3ו נו" 'ס

ך *יא סאס היניא■ :מחכלכפבתיחן קתכיר מסור להכימי בין
א אע* פ פכ& רחימיתר 5פה? ית ק/י בקדירה מפני שאיכה
.כריס .לגסחיח « פכי .שימפיפין«ןבל •■■ וק׳לעמבעל■ מכשיל
ממק״תלהזזבשל ממפביפן קוא מסיח דעתי ממני עד
"
■ #נתבשל מ / $בל גלפו ( הלהי ב* ©fמן הא& אסיר להניחו ■למתיי■ יליבא למיחמלממא יחמ׳אצל כולי שאבל האש אפי ' בחיי
׳בשבח מ 3ח שיפה .למ ובייפילה אתי/חפק זקמימהצלא החיל(
אעורלקכיחי שמיךלחמיפה מפפי* שממה״לנלית יאפת ל 1לןל( ׳
חמ־יןליתן
אלא חזיה סהופר י בשבח«• כדרך שנתבאר (יש© «
שיהא ראד בעוד לילה (ל א מסית דעתיק ׳מיניה■( אתי לחתייי
• לי/יךתגוד שאפי ב« מבעוד■י?© שמאלו׳ שלא קקמיגו  15ריןאעןי
להביני .לג%סלילה -וק ׳ מ בישרוצ?יל /י ( עז אפיי חנותחי׳א« כגדי
 aמפעי אל נפאל ב« רק י ^ ממח יאין לח«שלביש׳ל יבלבד
 • %זי! «ma «41 Sn
>1?n*«>ks* «•!»« ml «r »b !>Jn« »» iU
זמין מלמר׳דלא מיחרךמחעדי אבל כשר נדי< ע 1ף שהה מקתק}
שלא נןננ׳נן התבשיל לגמרי ויש מחמירין -־נס כזה (א  0יוחיה
לאיברים מית <דלא ח » שיקלחיחןיפאסיחמק בוחלים יתחיך
גזע/סי -מןש׳יח}
התמר שהיד סוללת בו אקזר'*
זבלתדבריס יל« שאסור למשיח יזלכריס אילו אפיל לן » '
■ אפיל לי» ד לגיי
/פ לגר לעשיחי לאמירה למי שסח לב!
ב־תבור והוא תת« ת אפל א© י*« א בחמר? פת פי? במינו פין נד ,
׳לנחסיהקדירה אם בן 0נן זאס עשמק אסזר לאזבל« אפי" אחר
וע^ ףיאפי ' שליחי© כין בשד שזר יעז אפי" מכיחחי© חותר דלא
בחזר מו  0קקד « ה באילו ניוגשל בשב »  .אמלסאס צא גצמנן.
חיישינ fלחיתיייבק שהוא ט« חשכ ס  ? .אין קיל« ק בזה בין אס
■ מתחלה בל הן® עדיין הת ראדן לאנזל אך אס לאימממי א«זת
קיא חי לגמרי א? שנתבשל קוחדלחיחי לא חיישינן שמא יפחח
הבייממ/ר ( אוכל? יכזהנין שהנוי אי השפחות .מיסאיןהקדירה
■ ישמא יחחהקליהאילחחיישיפן כמן דקיח תמיע♦
(  .וע׳ל&

יקללמםעיףן ) ', ;.אא לבתנורעיק

פהימהפלשדי

*
■ ייעל גבי האששהזא,מנ* לה ופן בחפיר-שה? א מנילה
י? כמי שאמרנו
ע ק שעז -׳זה הקדיריתחיזרין ינרחמק מין ( חי  sליפי (« נתקלרי
דהיישינן
ואיפ.י תעיוויו פללהפל אסור אפילו כגלי יעוף מניתח
קקדירזחלנממ למאחר שעיקר כוונת השפחה לההירא דהייבז לחיתייי ללא צקייכי אבל כתנור שפיר מנופה אלאשאינו!0ק
לחת© בית החורף ד $רימ 6רב 3ןא « ילה לנוי מפיס שהבל חולין
העיףה ' ) « כהישהתמין
( < < למ« ין
| | לה 1ינק י
גלתחק פי כן מאליהם ועל דעת כן חושיי .ת"  05מ/ן מאחל
«בשעה שהיא חו שיבתי ב© על העביר  -אין ביס אש בתכול

■דחתה בגחלים  .אע? ת מאירי היח מפס שירא& יפכיס כ? המין
 :ויקפיד הבשל לפינךאם הת «׳ מכוסה אע* פ שאיני ח; ח בטיס■
מיחד אפל כשאר בפר אפי '© גלי ןע 1ף .כפה© שלימים אין הריין
• ערקלה® -,ואפור בחסר שאינו מוח כעימיאע/ג שהיא ממפיק
דחרילינן& מא יכלהו דחתה בנחלי© והפי נהי ! * ,
ב  .אין וילין$3ל ובינה וכפר על נכי נחליס אלא כדי פיולן
מבע* משה ,וללח■ פמאעל• ןב דרופאי שהיאחני בישולן
 ?.אה / .דנולראוייה לאבולח« איננה .מ .יפלאוכלה חיהופכפד
 .חיה .למיא' ובפר אפיל« היא כשד גלי אסור לפיי! שהניחז על גני

יקהבערה שקיא מבעלתאח׳  /עיקר בזוכתה ה-יא לכיתקתרף
לחממי שרי ן .אע  /לפסיק לימיה היא לעניין ממין מ׳מבדבל
שאיני« 1א מללבנן יםחילזק ביןמתבדן גמור ללא מתכזיןאעג
י דפסיק רי& יה א «כ אין להתיר0יוישר |יי׳שיב« וחמין על החסר
' זהשפחתמכמרתאח  /התנור דהוי באחד נתן« וקדירה ואחד
י גניתאתקאול שהלאשין עמיד' אכלאפיר י׳(  ©p$v6jמיתר
'  ' #לומר לד לי< 0ךא זננכון לא גזרו•&  ) «i/3Vpכד״א פבוענכן
׳הקדיראלגמרי׳ אגל ה® הקדירי ' עדיין יהס קמין מותר להעמידן
לוןר?5י אלא דיוקשיולהחהרק
נקליםאיני mm .לא לזיקאילא
אפי׳יסר^ רנצתכירביתכקורף מאחר שנתכא׳לתנויי׳שלנושי
אע^ ע פיחקיך יאע׳ע שהרוח קשה יל הלכך איישי ' שמא יחחק
זמ'
פיל׳וסמיכבביר/אינ׳גרופ׳וקסומבדין ורוע זק «
׳להסזין
אכל כשכולה כמאכל בן דרסאילאקיישינן דפיש ליל& א אחי
בשבת
בחזרה
להקל
מנהגי
נתבאר
:
/
?
־יבב
פליק
ותיוק
לעניין
לחריפי־ אפילי היא .בשר שיר© מאחד  kmלאיי לאבילק למק
נריף
שאיני
לתנור
להמיך
יוגה
קרקע
גבי
לע
הניתק
אפילו
יח הח שמא יבא להפפילמ
המנהג
וק
נרכז
כל
ימבישל
חס
עלין
יקדייק
הואיל
©
וקמו
ג יאק עבר זפפק ונכלה בשכחבאישור אסור לאוכלן*
עשי« להתיר ז (  V#1מיק  • ©ftעיף  7 Hn ' 9נ<« ת«ן ?«דע
עיריחשבאכלין פמוחשהן חיין יריוה לנליחן קרי ביין
ל
לנקדלנונשיל ל« ןון « ת?«ר  ? iwלאמי יעולת ®וי ח ת75י ל§מ«ל
שראייק לאיכלן חיק היי בעולן חיק באילי נולי לפתיח
יזזמ< נלא יג« נן ל4ל« «©וי ? ז «99ס מ& וס 7כ5ל נענ^ל בפעץ> § h7
במאכל בן דריהאי לפיכן מיתר ליחכס " סביב הקדידה עמיך
קרקע& ע  /דהיינו
8נעל '.בשגתמ«יןר להסויל בשנ©םצ -יל« קניח<
לחשיבה אע ' פ 6אי איב שר שיכלו קולס שחפיפה זלא חיי  bשמת
 fcpwrל««וז׳דבל «ר ?גלןש© זקעומהאבללבדה ש&יבה ל 6גיופה יזלא
 «< w»Pfלע?זל ונ««4ק שלייק«©( כ 4פפ מ« בעני "<©&5גלון וקם(©
וחתה להא ראויק לאכילה פכר ! מיק« א© ה© כקדירה ןריך
ליכ £מ^ ן©7ליג< 0©7ר נעו *? פנא נ«! עין נ קא נול 5פנ&ל נששיף
.לחקר שלא יחזיר הכיס יי מסתשיב ופלא לה 1מין 4עלמ עד שי |י5ו
/ליעמללוקלגיר « Tי«3ון ד« *5ה חמק וילין ננסעחמן גחליו < ל
 « -.פכי © ממהר לנחזר כיסילס ב 8בת:
מריף«קהז©«על  /לאפילז ג©י ביל© לא פדי «ל^ על ג3י כיי? <בל
ק איןבוחכין כחלחכור אלא .פלי פיקרמז פכי© רמלובקין
לא בי/ובה אחיל« © כורה גריעה יקגממה נק6י? 5גאל כ©9זן י* © יי«
בחניר דביק פנקרמ« בניה במדזכקי־ן; גחכיר■.ק*  1שככר
ז«אק כפ/ליין©יפ© הנל׳ה קצין*בל ח « מ© ד«לן כ& חקזירין לפיכן
»?  7תשחרו׳כגרננמקהרב׳חפיר ולאפ& ארב« חמיען״לק ללי . ,בקדמי עביק  .שב1פייאה ?ר;זה«י אפזי כמאכל בן דריכאיו׳« לא
לאחי 0
שיוכללשמור©ו ח »ו «ל עבשיל שלאיצמנן לגחלי#0יד ל«י< ««7קא  .,חיישלנן שמא ימחה דמחריך .וורין זבחו־רה ^  /ןחלי׳ אין כריך
גי« ד©הקלל© «.תאנל פוהעב*1ל© 3ל ??קע והיא היו הלן למשול שיי
שיעיר לב אלא לת בבדי׳שיקרמדפסק פגמל האפסאז ידיאי
 «#,ןבלחמיקע אמורכי לא©לו אלאלשחול חוח« ולא לקב |©יע «וה  3ף
 .לא וחקה שלא ומרך i
.
ףי «^ ן ? ן ( אעע
 #לל*י« נקיןנ49עב < ע©©^נאעי בלנלי ב» ג«
בדחפיו
•אסע 3ו « חןאנחסח « יך 5חשיבש pb
קלימק

הבנתה

קרימה א© במזיד אסור לאוכלו עד מוצאי שכת בבדל שיונפקו
׳להא כעסה מאיסור שגאפהכשכת ואינו אסיר עולמית דהא
לא עבר -אלא מדרבנן שהרי בקנו לפס קוד® הענב ת שבת ולא '
עשה איסור דאורייתא ואס בשוגג אס אץ לו מה יאכל■ התירו לו
s
זיכהדע ■ שיציית p
'לרדות מתנו מזק ג" סעודות לשבת■דלדייי© אינה מלאכה היא
אתהאור בעגיין5וי/סא השלהבת עולה מאליה בלי
ואס יש אחלי© נ  /שאין לקט מה יאכלו יפוג לומר להט באו ורדו
"עסי© אתרי©©אל  /יש לחוששמא יאמר משתשיפה הביאו עצי׳
לכס ן  /מזק ג '  0עודו ' ובשהו/ודה לא ילדה נמדדה שהו בדרך
ינפיק תחתיה® ואס ע׳ן יקירי היא צריךשיאחוז 3אול^:1
(31
שעושה בקול אלא ישנה מעוכדא למול וירדה כסכין
וכיוצא מ־ י  3ח3
עבתונסעכתקברוס הקיפו ואס נא הודלקה כ כאשור
(אס אי איעשל לו ליידות ט ) שינוי התירו לו לרדות אפ )
כרתת
ליהנות בה כשבע גזיל׳ממא מזעה כה ויניד העניש כדיסי/על׳
כמן שאין לו מה יאכל ואס פתנו בכלי שיקרמו עטה וה 5א לצור'
הפלהגתוכשהודלקה כשיעור זה יכיל להתחמם כע-דה בשב^
• « כתכיון דלא עבד איסולא וצורך שכת הוא התירו לו
לרדות
ולהשתמש לאורה בין אס היא על גבי קרקע אל על נכי המ « לן_'
כדרכו וא© יש לו מה יאכל ואכאו שלא לצורך המס
אסרו
לו
 5אפ ) היא מלכד© שאין עושק מהן פעיל ? לשבע לכר דשא»
לידות? ככל עטין אפיע* שימי
י( ועל מי ש׳
תשעי
'b
m
'
מחרה מגר דמדוריו חלקת יפה וליכא ליוינזר בה שמא יקה> ;
(בפי  #ל׳לסעיף א׳ וע ' :
ושיעור הקרימה הוא פשעורס «
■
ג< ןע'ל@* קרפ מ « «V ?pfeJעץה'ושימן $ילזמעי 0יד )
(אין החונק פמשכק ו כשכידאוכלאדין צריך שיעורשיקרו©-
ב ( כפחמי  </א אביאל אל» בהן באור bkבל שהלא שרי W
עניו למעלה ולמטה ויתבשל ג® מה שבתוכה כמאכל כן דחשא"
פס® דולקי® והולכת» :
דאל  /אתי לחתדי ופלהז כתפו שאינו מוח כטיט אכל אס הוא
ג מחרה של געתולזל נערית ו של קש  kiנ 3בא אבי לא אקן
«זק בטיט או שאינו אלכה לכורך שפת רק' למוצאי© תכ הואיל
כיון האש | א כל&הרשרי& ה© דולקים והולכים piמדודי!
«יש לו זמן אלון לאכותו מ? לת ליתצו סמוך למש גה דלא שיי ך
למיגור ביה שמא יתתה לגמה יתתה שהרי יש ל? שהנתהלפין  -של קבי© ושל גרעיני עמדי© כשה© מכו זרק אבל א© הקני*
אגודותוהגלעיט ' ,כסל איצסדולקיסיפה על שיגיע בקן
לאבות שאסור לרדות? כשכת ואס עכר זנתכו בשבת עצמו
' על שתהא הפלהבתעולה מאליה רא כסי־פך "
לתך ?תפור או «  /נקלי׳כין כשוו ג בין במזיד התירו לו לדדות
מהרה אפ׳י -כלא שימי כלי שלא יאחר ויבא לידי איסור סקילה ׳
דמוסב שי־עכור אריחי שהוא אינו אסור אלא מדרבשן ולא יבא

לילי אישורדאולייתא»׳;

 $ורדייה הנזכרת פירושו כמו שהיו עושק ביתה© סהת
מדפיקי®  DßjOFSüואז כשקוזדן ומפרידים אותו מן
התמר היה ב? מורח וחכמה יתירה מי שהיה יכיל לעשיתו שלא
יברך הפת תו היא שאסרו חזל מעני שהיה בו ע־ירקא ית־ר׳אבל
כתצורי©  0למ שאקמדביקקכהן אתהפתואקצליפין רדייה
לא במרדה וצא כסכין שמוטאק אותו כקל א© נתן בת לתנור
מבע ) וקדיש עלי? היו© מותר להוציא אבי ' ייתר מ&לש ' ס תחת
כ ^ כין או בסוס דבל סיחיחך בו ? מ/ו לא יוציא בלחתמפו©
למתדכפלבדקדימי■

ןדרה עססמתותורמוסין מתןצתון
ע^ ס׳סמוןלחשיפה’ יא דטעק׳מפבי סלכליס1ו איע׳נריכ^
כישוללב ודעת? עליהס לאוכלם לאלתר ומסכי כך אע /שלא
כתבשלו לכ עיקר יש לחוש לשתא יקתיו שיוריוי© כשארתבשיל
©התחיל להתעכל ולא פתבש׳כל צרכו שאסו/השהותו דא סעמא
.לאידך גיסא מפנישדברי© אי־לו צריבין בישול רב ולא יספיק
לה© כל הלילה להתבשל וחיישיכץ שתא יחתה כהס ליוהרבישולם
אפי ירוה אותם לווין מקרוא ע? ג דלא פ״ת תידיבין אילושצי
הטעמים דג® לסע© הראשון אפי חצה אזתס לצורך המת׳אכו'
ליתכס סעיון לחשיכה שמא ימלן ויחתיז כדילהכיב©לצור׳הלי ! '
מ״מ כתבתי ללמוד מהס לשאדהדכריישיט לחוש לשני הדיעית
ולאו דמקא לתצור אלא אפי ה  /לפירה וכופת שאינס ומפי©
.וקטועיש שאסור וא© עשה כן אס) בשוגג אסוריס למ7שדע
בכדי שיעשו:
9

כיוצא בואל ימלא אד© חבית של מי® זיתן לתוך ,התכול
ע״ש עםקשיכה א פ ) לצורך מצ״ס דשמא יתקרר t>*2m

מדליקי! לפיכך שהגו עכשיו בקקילותהקלושלשפל .שהלא שמלן
י לשבע בקני שעה או כשעה כמכריז ה©'׳ !,שיכינו יכ ביו ןלשכע
והלא במקוס& תקיעות שבימיהם זבן ראויצסהלג כבל מקלס ;

׳ רנז ■ די3י ד«מ3ננת ח  1^ 0מ ח ;&&$0

,

א מאבל שרוצה להםמינו לכורך מקר אפור למומינו אחר
שחשפס אש ) כדבר שאינו מוסיף הכל דגזדו כה רכק*M
כשירצה להסמיכו ימצא קלירתו שנצטננס וירתיתבה <«Jw
קוד© שיטמיפ׳פלי שתשמור תומה עדלמתר לנמצא מבשלפשב'
לעינן אמרו שאס?" להשמיצו בלל אקר שחשבה אפ) נדבשאינו
מוסיף הכל אכל כסעקתסיכה& פק א י מ■ קביעה «; מנין גמר
®אינו מוסיף יוכל ולא רצו למור בה משוס שמא ידקוחכ ' דסמון
למשיכה סתם קדחת מתחותק מעני שדרן להעבף רןמןהא*
סמיך לחשיבה נליכא למיחש כקן שמא פנמצנה דרתיתצה אבל
בדבר יומוסיף הכל אסור לה « מק  pאעי
מכעמדר/חא י%
ברק שיש בק גחלת  .וב׳תויסתץ כמק שקרי מבעי הלאהת'
איכא למיתש שמא יחקה בגקליס משחשיכה ציעיכא להטמין
מאבל שלא כתכשלככרעל ברעו
לפיכן גזרו ףא בס&ליו
כל צרכה כד שיגרון או עד שיקסום ואט העמק כדבר המוסיף
הכל אסור התבשיל אפ ) בדימב ( דוק׳כשהטמין בצוק?כקוומת
ש© או שפצטמק ויעה לו אכלא© עמד כתמימתג כ& ע'רא(8.5־'
מוקל דא שהמאכל מותר א© התקין בשוגג  -מכפי אפי־לי בדבי
המלסי׳הבל וכדיעכיש לסמוך מל זה ובלבד שלח יהא לגיל כנן:
 3וכפסק אסור להטמין אפי כתכמיל שנתבשל בל צרכוואפ)

יכה«יתתה■ כגתלים בשבת כלי שיתחמס לאלתל.
 1עסה כן אסוליס למ׳יש עד בבדי שיעשו ואע׳^ פ
כדבר כשאינו מוסיף הכל 5מ/ו לשוס בלי על המבשיל כדי
דבלדיית הפתיותירו א© נעשה בשעג שאני י 5תס שיש בו צורן
לשמרו ק העכברי" או כליי שלא יתטנף בעפרורים של י שאיןזיו
מצוהשל 1ג ' סעודות הקילו בומשו© כבוד שבתאכל בדבר יס 1נ
י
כמטמין
ליוח® אלא כווער שמען עיסוי על הקדרה :
3
.
ואילו
הן
הדברי׳המוסיפי ' הכל פסול"לש זתי׳או פל kma
דליככה« מצוה לכבוד שכתלג׳ סעוחגזח אף על השוע W
 fohi >17V)p }p)knלקיןץנ
0לא( שהקילו בו#

■ בתנירי® פלכי עי שילון בתיבה מתיצק חיל ( לין־
פב | ית5ישי |מל יך שלבהמה יןרירתבגדיה בליי' ■ להפיקהקדירה
ןך מון
1{ 0תלא־;ה ^רה-צ'(^3מ! פ3ח ^ יואע?ס& מביהעי .הת!ניל • ,
J3אלכקחיין ח(צין!(,וין .יעשביע אל?שלשי!ן ביב מואיביןהבל
בבגדי® ; 1 ,י( ןש ^ ן' ^ צ 3יד ^ מ 3עין לקדירה (| | .לחע 0ל,לי | 1
בשק לקין ולא בשק יבי&ין לביכן נשה) 4בשק©ומנין בהן:
יבכעיל  pיש^ 1לל 0מצ< 0ע^וין;צ #י ^׳ ׳אילופתחמיניןבתנולילויוין
ינן טימבין בכפיתיבירילויככעי ייכהאישאי ניבית
כי לחצירבס*© היא’אהיאמכה המיבתדתהיייתדתללמ (לי׳כא ' י
 kבשיון יבנ© יריןשל מלשין שבל אילו אינן מיסיעין הכל אלא
למיקשלמיידי 'כמן&התנור 0 .גח־ 533״?- 1־• ( וע״ל»5ן לויןלקמן ^
ן!מריתאומךיא:שמ( רמ להוומיןבפלעיש א < ע שמישיעין הבל
י  • -ודקל?  ./ ) £׳ יי'׳ ^צ(ה ^ המיןל ^ רן ^ 50כ7י! &יהצ 031ליו',
; דמילמאדלאשביחאלא גזרי ביה לבנן ; 1
מא ^יאםח׳הז׳אב ^ ד־יעוכג 30׳ (כל התפקבק תלהסמנקמין1
"f ak .שאין־ ^מב  fבשכיתאע  /הלבל שאין מוסין»,,:הב3
׳אמקבפבת משים © .פמאסנתבפל ־
ל הייציימשיס׳׳נדיה במייישכג/באבאבלא©©ןמ ב 5חבע׳י ׳ לדבי[.
■ קבאי ' הרי־ זה נקלא עיןימלעיג עלי
בשבתןאינואא ^ ן jדבריי
וניןגלהמשחשיב 'מייןל לחזיר ולבסיתו בשבתזבן א© לפהלהי%
י ', 1
ויעדקבמי © יחייב מימה ;
 .י■ /
בלמבשבתמזא ^יאבייא© רנה לי©ל? {<$ן(.לקי! אמי בייקימד׳
ל 6אא ^ ד הד במי תיזלת הטמנה?« יתר דבנני האי אל גזרו כין;
!! ותר
רגח
 .אהראו< ףן  9מיןדמהשנייבין0.השכימ©; י( למ מהראש(ן ואבי'
:אחו־*
* 1מין־וס
 " Öהימה מבישה אלא■ בהדין דן־זללבבוכנ ילכסיתו,בנליבקלין
5איפי« חע.ה אתהיןבשיל ממר 1אפ 5דמ קימ; ממל אלןמשהיה
א (« 1.ו | י'ל ^גי^ 3ע ^ קדרמח.מוןתבשיל'$ V ? S03j»3ß
ip
וייח ^ זמהשדיף ;׳ יבלזהדחקא שנתבשלה הקדרה כל$
■שמכל־'
כל פלבו״מון בנאדימ-וביינאי בסן לחמ?» s f9fä
.
נמי
אבל ',אהאיכה’מבושלתביל נלבהאעי/לה0?.ין/מל הבי©(י/
להאאמס יין./ wfitpp $־היתסילדת ברלכי שאין דין בי&יל
#ר שמיהעןתזהנייה^להלהתבשל ( ליקא שנתנלה מ^אשיב׳
ענן יאע ת© הקדירה פתינה על האש אכל ליואחיןת& תהבגד*
'י' • ?; ״•
־לנראהבתאלתהממבה  :. , X.׳ / . / ; ;k : ..הכתיפי©' מלבדי א/א©?דאי??סול•  &.זי 12הממנה ממששאסיר
היינו
'
איךמיוןיךהבל
&
בלבל
בשבת
להזמין
/מפיק 0ינ;ה־" :אבל תבפי-לישלא בתבפלכל -נלביאסיד ליתצי עלי(
 ,ק והא דאמא־
לויקא באימה קללה©נתבשלה בה ד& יין כה לנזיר במו
מדילחמימישמא יתפשל בל נלעוויאןוע׳פ סאק -דרך בישול בנ ך
!׳ 0נתב (3שמא יריויאכה אב1א'ם 1
הב ?בת 6יל ^ בתי מקדילה •“' מ^ מאשימהרעיוןשעדיין #פתב&.ל הל נרפו יקיא שישבתמתק"'
מיהין»
שאיני
שנתבשל בה לקזירה אמרמ מיתר לה המיני בדבר
ק? ס שיכילהיולמןלהתכפל ממר■ התמתין להייני שימל להתקתי
הבל שכיין שעבהי לקדירהאמיתנלה דבתי דלא איבבת ליה
מהתקתק עד שהידיסן־ללת בי ׳*א םלא? מיתרובלבל שלא יהא
; נממימנתרדקאמתקרר ע* שממנה( סיב ליכלמיגזר ביה שמא [ עי דבר הקריןשלא*מת  0הכ.מ(%תבא/ב 4%פ/ק בע/־-כע״ש
, .. .
׳■,
■ ־י״־י■ ־
 ' /ירתיקבי :
 - .־  ’ . , .יל‘ ' ' / ,
׳ מבגגיימיתר לתתקלי אס \לי היא■קי־•לגמרי  .על כבי קדירה קינה
 %׳( דנלשהיא פינן מיתר לההמין ^שבתבדבמשאיני ., ,מיכיף
לקסמיני:לשבת£איןאהכמומן ב7ב׳המ(ס־ .ן.הכל&א ^ הקדיר'
 / %הכל קב בדי©לא' ינה3ן ייתרצען בלי  -־שתביג כנתןvj1. ,
■ א*'£אדרעה מימה מיבאה?.ו (הילך־•:
•" ״ •מו» עמ
.׳© ד3ן שמאיקממ 5ממשביין־שהיא בלבד שאינימישי ^ הבל
ךוע'ל^ יק׳^ד! מללתי בלי8עמ ?«ןעל ? נ׳<7}5רק ^מ!נ׳’
• ןן«קא; שלאעל נבי מימ ^ אבל בלבלהמ?0ףי הב  3אבי היא ...
; יי "יי■■ ב@י ! ו 3ן 3ר ?נ ? 5ל״והב)3יל ז < ב ^ 9רבו' ) י־
אין־בלני/ראלאבלי להעיב •
,,ניק'  .יאתל״שלא מל גבי
סו
•• ןנקו  #יר לההמין אמי ' מבעידינ© מפיס נלרהדלעיל ; ,
חססגחומז
ת  0יי  ;.ססחי ^
" Iיא דבל שהיא מי לגמרי ?6נתנפל נבל בבכר מיער בהסמכה
 , ; . .במןבשיהיידליכאלמיגזרבה' שמאיימתה דאהדמימשח :־
בשיהיי דבימן ר / 3י׳א  ..א ; .הא!מ ^ ןהכא^ ^ 3־יאזפמק | הדע ^ו,מהןפפב מעפ־
זאתיה מיניהא? מנממק ירע לי במי
? ; ,. .שהם  frmpלעשיתקיו® לבדין:לעיבך;.הן ענמלי למלאכי
ול? מוי& להחמיר בהמחנ׳מהשהייהשבמן שמממין לנירך מחר
קיחי,כייךשהוא) 0 :מיק  0ןמ 0ממקכר( ןביאהןלשאו;,דבריי .ב9מ פיעבאר/בדיפי
; «•.״« שמא יתקמי יחית( י  wמהוי לשמיר
־־׳> ר **״ל טיק Crpp'pא ' )
ברמץ וישתה יאסור אעי ימ אע מיקפיזבע ^ א©? רל3וצטלן בשבת*
ממין ( יש לחיש ייתר שמאיממין
ואס/כאמן בה© קדידה במקיה• לא היכרי בכך יאוירלבולמלן
אעי;קדלה מכנשלתבלפרכה(א >9מנממק ירע לי ינמק׳©שאין
©נשאל( בהקצאתןזלאב?ןללה 0מצהאלאמכערהכי ^(0יק
מכהג יליע ישלהשמיד( לאסיר בדעה האתרינה;
© Ä (3 , .׳ (כגון שמקפתן• מעל©שא(©? בביסד במקייקהמגולה
ו מת© ה*ומכההיא ! דלן שמוומינין קד^רה ברמץ סיס בה
ובזמל( יהןכיפלותמאליהן שאין זה,אלאנמלקילמן קפד סהתירו
גקליסביעריתנהרמץ כינע בקלילהסביביממעסזה לא
*©jfaiמן *דאמעין ן׳
אבי כמיקנה בקי ןיכבאר -בע ^*
אסרי חכמי© הממנה בדבר המוסיף הבל אלא הטמנה שהיא
בקדירה *« ימןןי * 9ע«ף! , ) ,ואס אין קןתן מכילה אסיר לסלטלן תבל
דימיאדלמץדהי (?,שהדבלממטמיכין בתיביגינע
א©ייקדןילבך מ? ת A5ל | באד #י  0בער0יןמןלאי .לקמיל©
מכפל
יקד
ולכל משי© נזירק שמא ימייין ברמץ דמתה בנקלי©
עימדית ואינן חפיכין לב עמו מיכין לעיבך אט ? ומן3הןאכ>
נמיר בשבתלבי' אית׳המכיחין הקדר 'ע3הפירה ומכסין איתה ’.
3 , :א יקלןלבך מיתרלסל &ן כהד^א (%ק© תו; נ־זין שאין עומד*
?פניביתיק  .בנדי© יהמלי© נתעי© בקדייהחה ידאי אסיר
מבסיתאינומ?0י לסק(ר <אבל ; #פכבולאינרלפחירה מוקנהקינריביןימ! ד
5יייא ?הסמב' מאסלו© ב%ס יאע׳ב שאמרנו
שישאש' אנ ©©מ ן בהן בלא ייקידאק מקפתןמגןל? מנעד את הבי׳שוי
בבל ומיתר להסמק בהס הייני בפאון פ© אש אבל קבא
.ןהסנזבלזתדהייק■־שכ?טלהבישר.מן .הקדירה שקואצ׳תירת בלי
האש
<קת הקדירה והאש מוסיף הבלמתלןממי ' ?® הבנלי© מן
עלתימיתרלהלמצדואע״ב־ $הימובי |  #מין עליה לא ^ יכעי■ןל
.ימ<סיעיןהכל 1אמנרימיהיבל שהו בעניין פאין הבנלי© נתעין י
'ןלאיבעשיתהביפייריפיס להן שאינו לא '4ל 5ס! ת. 3ההקדיר©
וקלילה אע״ב שיש אס תתתיה ביין פאיכז לרן הטמנה פלי י
■( אימביטל  W ) p $'bבקל.אי ©.לק?) | מן -הבל \
־' ׳ז' ״ •“'•
קן דיכא© מעמיד קדירה על גבי בירה אוביעח שיש בה גמלי '■0 ,׳  '.אצניסיולבכי©יצן -בהן ? ' תמשיסן ^ קיאה® מככי ירמי? מ , f
ואי{שולי ^קלירה״נינעק בותליססיהזי מקרי(אל הנומנ' ומיתר,
איןאד©״מקעיד עליה בהאי ^ .ןך |להש
■ע׳תהדלב ^■י*בתבאלי ב ^ רנ״ן יקאס כתן־על ■ \ nbV7p
^
ליב  #בבןמהרנקיא
ותב שאי־כ?:כ? 4תבפדיעקדירה.אי .ןכאןה «מ (.<5בן ww
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ליבוש $09 rfiim nim
©יתבאר בע״ה והוא ? קצא׳יותר מהקצאה דמוכין דלעיל לפיכך
קרוב לתשיכהשאסימיור להזכירם יומ  $מי «  £ו; Y)Y>fa
עדיין
יש
שה
5
ת
(
אס צריך לעירובי בטיילו ט( כ שיערב בעצמן
*©? «ן אתהקדלה בהם ציין שייחל ס לשם בך ד נטעם שיהיו
לעולסמזכנקלטרן להטמין בין©? לא פגי ביחיד שמיחדן לשכת
ולא יסמ< ך על כני ביתני שמא יפשע( והאידכא אין צרך לימד
עשרתס שאין עשפת תעשר כארצותימ . :
& כמו שיתבאר בסי' ש חבע׳יה (אם לא ימין זהצכיעם לשם .
( יעל «»< ןשעו « עיןו' »«מןשע׳ו )
כך להחמין כהן אסור לטלטלן בשבת* ( ומיל סימן
שיס) b
$
? טומן כקופה מלאה גמד שאסןרלטלטצהכבקשעזחלת
רסא
לסמור
ולא
יחד
?
לבך
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סוטא
הקדרה
זמן הדלקת ניחת ליענה ובו  '1סןןי '«
לכ
זחן
שלא נתקלקל'
הנומא יכול להחזירה ואס כתקלקל׳׳לא ייזזירנה לפי שמזיז הניזק
א ספק משיכה ספק איכן קשיכה (?(א בין השמשות פ?(א
לכאן ( לכאן ואפי לכתתלה יכול להוציאה על דעתלהחזירה אס
שפקמסספקליצהאין מעשרין את ?( לאי אס אינו צריך
אל תתקלקל (לא מריק משזה שמא יחזירכה אן אס תתקלקל
ל( לממתשבתא 5שלא ה* ה טרוד משים לתקון תעליא היא י
■ :
יהא אן אס יחזירכהאס תתקלקל לאו אישור" לאיליית קעכיד
( (ע׳ל < י %ט סעי יל (® ייז־ק׳נל >  ( -לבר שהוא תוקק אפו?
שאינה אלא טיל( 0ל דרככן מש ©5מגקנה ( ה< ה גזירה לגדר? אבל
צעשותבשבת שהלא חמס למצאנה .ולפי§ך בספק חשכה אסור
אס טמן כלכל הטטל שנתן סביב הקלדה דבר שניטל בשבת
משוסספקואע׳ג 7שטת בעלמא הלא וק׳לכלשישכ( משוס
וטסה ג  0עליה דבר הניטל יכול ניט׳ל הקדרה ולה׳תזירה אפילו
שמת .אל מרד בי טן הממשות ה״מ בשבות שהוא למין מציה
©תקלקלה הממא ויש או& רין מפני שפשיתזירה צריך לעשית
א( דבר שחא נוחל ( כתפו עלח י  . ( .ועל ס>שמ כ
*ז
■ «fj
נומה אחרתינראה כתיולת ? טמנה בשבת:
<צ יסירע &  fpt3כ ' )
אבל בחילתא כי האי שאינילצורף
ר טמן בלבד שאינו ניטל וכיסה פיה בדב״הטטלמגל׳הכיסד
מנות שבתגזלז אן בין השמשות לכן אין מטגילין אתהבלי©
(אוחז כקדירה( מנטאה:
שלא לטרף שבע או טירדא דהר במי שבות .דחתקן הכלי בשל
!* טמן כדבר הניטל נכיבה
בדבר
פאיכו
ניטל
ואין
הכיסוי
( < על ' 6ישכ/סעיף ? ) וק אס מערבק פיריב תחוח* לדג
מגולה קצתי א
פמפנה
סבימתהקדילה
ומוטה
על
צדה
הרשיעשהיא נקרא יביקלן מפליא ביו ן דאשייכי ? אקרא :
מכייבויכגפל* (
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ש׳ט
סעיף
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(ע׳ל סי עש  /סעי ^«ב ' ים* רעה מעי נ׳׳יסי תקשי ;«עיף ט" יפי
ויש אוסרין שטון
שהניח
כיסוי
שאינו ניטל עליו המ 5ההדיר?
שמל ובס ' סנ גמעי כ יעבא^ שט דינו אס קבל כ3ר עליי ^יפעיע
' כ־פיט
[
לבר
אה
#
ל
ואפור
לטלטלו
בגל:
שנע ועיין !' 4נ לקק «י • נד פעי^  jושי ף פיק פ׳ה )
«עיין
בפמזךט
(
ן
>
©
עין
א
'
י־^
וכ״ש שאין מדציקק אתהיני^ יתשהיא ספק דחוריית אכל לדבר
ן * ט שחללהיותכע׳ש יש 'ימ שא סר להטמין באבנים משוס
שמח לכורך יטה לא מר( בי מן השמשות ומיתר לפיכך מיתר
דהוי סמי בניין רש תתירי ן שאינו אלא בניין ארעי (משוס
לומר לגד בין השמשית להמיק כר לצורך שבת וכן ליעלו לעשות
פטל מרן שבת לא גזלו פכטין ארעי כזה ימותר:
לכ מלאכה שהיא לצנרן מטה אי שמא טרוד ונחפז על ה ואפי'
 1תנור שחפיחין בו הממיין לסותמין פיו כדן ושירקין אותו
עי שקבל עליי שבת שעה אחתאז שתי© קודם חשיכה חית׳צומ'
בטיט מ( רת לסתיל אותה© תימה כדי להוציא החמין (
לחזו׳
לניי להדליק הכר ישאר דברים .שהיא כריך שלא מרו מ?€י© שבית.
ולעתמו .שאינו חשוב בנייןושתירה כיון שאיכר
משוי
סס
אלא בשבת עצמו ( בדבר שהיא תיקון ( לאי אבל למאי שהיא
|קמ© י
( וחלפייוןש ' דשפין>>
ספק חעי& ר ואין בי ילאי תיקון מעשריןרד < ב עתי האין
0#
ימןרג
'
ר
«
יע
ף
מ
"
c
זאס
יש
בו
גחלים
לוחשית
יעשנו
עי
מי
מעשדן
הן
!
טנמטןאתהתמין
כמי
שנתבאד ( מערכין עירנכי
*
ניש
מממילק
חפי
כאקבו
גחלים
לוחשות
שלא
לסתור
סתימת
תצירות
ואע׳גדאיכאלמ״ד
דעיחבי תחומין ( עירובי הבירית
התכול
הטוח
בטיט
פי
ישראל
אס
איפשר
לעשות
ע׳י
מי
(
כן
א©
שטה דרככן מ׳ת עיחבי תחומין תשיב תיקון חעלי״דאסחכימ
א״פשר לעשותו עי ישראל קטן שאינו פר המה יעשנו לע ידו
רכסן אקראי אפי" ל < ד תחומין דרבנן כדאמריכן בעירוכין
ולא יעשנו ישראל גמל ואס א׳א לו בעניי ן אחד יעשנו
ישראל
ילפי־ק תקל© עמקי® וחקו® עביסהר כו׳אבלעירוט; קטחת
גמל יע שימי קצת ( הכי נהוג וכתב מורי מהל מאי זל ו?ל (ב׳ל
תימלא בעלמא היא (לא חקרי שביתה ותיקון מעלייא לפיכך
אה מוותר לחזור (לסתו® התבור היינו בי(  0השבת שבבר כל
ספקא לצין השמשו׳לא גזרי בו דבין השמשית קינה עיליב ש*<א
הקדרות הכושלות כל צרפן אכל בלילה סמוך להטמנתו ש־ש
תחלת קדושת היום:
להסתפק שמא עדיין אין יוקדרותמבושלו ' כל צרכן אש ור לסתו׳
ע ומי שאיני בקי בשיער זה ימהר וידלוק בעיל הממשכראש
התגול&גור® בישולו נהו שפחבאר יל רכז ואפי עי נד א©( כהו
האילנית( אס הו א מס המעונן ידליק בש התרכמלי■ ן יישפק
שנתבאר לעיל בסין שי מ : /
על הקול מבעי ואס הוא בשד׳שאין שסתמגול* ידליק בסיומי:.
העורבים מבע׳י:
רפ דיגי הבג& ת שנת ונו:myo 3
ג ואחר עניית® רכו אע* פ שעדיין ייס הוא אין מערקין ואין
טימטן משוס להא קבליה לשבת עליה וכמלךס שאומד*
א חצוה על בל אדם שירחץענ *© לכבוד שבת לאס אי אפש^ מזמור שיר כיוס השבתהיי אתירת המזמיר קבלתשבתלדידי»; .
ול לרתוץ כל מפו ירחץ לפחות פכי( ידיו ורגליו בחמין וגם
ד א*י שצריך להוסין תחיל לע הקדש יזתן תושפותזה סבלה
הוא
שאינו
ר׳ל
בגמל
?
חמה
זירחת
שכל
זמ
^
שהחמה של
יחון ראשו (יגלח צפורניו לככזד& ב ' ופשמטל צפירכיו לא ישל
מ
©
ששי
זורחת
אין
שייך
אותן בסדרן שכן קבלו Mpשכשמטלן כסדרן יש בו חששות
להוסיפו עלתס השכיעי אלא ודאי
לסכלות אלא ימלן שלא כסדרן ואמרו בשמאל יתחיל בקמיצה
ר׳ל מתעלת השקיעה שאין השמש נלאית לע הארק שעדיין יום
ובימיןבאבב׳וסי להם בשמאל דבה״נא ובימין בדא״גה« אס שעמ'
הוא אע״פ ששקעהממ׳על זמן בין השמשות ות״מ יכ;ללהגמיפו
לאשי ארומתחמה נ׳״כ לנלחן לגדוד שפת:
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הואיל
ושקעה
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הזה
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כ ובשיהיהפמוולחשכה י &0לאנשי ביתי ויזכיר בלשון רכה
מהלך ג' מילין ורביע ובתוך הזמן הזה אין בו שיעוד אלא אםרצה.
כדי שיקבלו מממ ויאמר עשית© הפרשתם חלה ויאמר לעשותו כיל( תועפות עושה רצה לעשותממכו מקצת עושה
להסבלש(} ציוד הדליקו את הבר ופמבוה אקרא דכתיע ( ידעת
ובלבד שיוסין איזה זמן שיהי׳ודאי יוס מחול על לקדש שאע/
2י *{(9אסלי ! וכקלתמך .וצא ^וטא וצא יאמר כל זהאצא
פשתת הממה מדק ולא *1ינס הוא פד ה תקלת זמן בין W ?w
■
^
■
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אחד האיש ואחד האשה גספ״יצו צדבין להדליקולברך im #
שהדי•
!)נ!בזמן בין השמשות אין שייך לומר הזסכהעליוס ה1
צליס בית וכיה בלאשפת 'יא שאין צריךלבלו שאיןשייךשלו»
«א פנק א© הוא עצמו מס/שביעי ואין זה נקראעיספוע"
דאורייתא וילפיכן להמקראי כית ציין שאין ארצלין ישייגי־ן מיהו בשחל פשבעמפרכיןשלא
ןבומנותזה הוא דרבקו׳ימ שהוא
משארשנעועהשכה < ( ( :ל!6יקמ%ד0ןגין>יאן«י«ןו
גג י'י* קב לאיסור מלאכה ביןלעיכד כמו שיעבאר בס׳יער״ח לשמת!
עוסגיועזה במלא/שבע הוא ׳מצות עשה חןהעירה ערי'שעין.׳א ) וכשמכוך 'יא שמברך עליוקוד® ההדלקה כמו
/ >??/ *3
;ממש ישלוא הדקפכל הברכות שצריכין לברך עובר לעשייתן ויאשלא
לדפדהם ק/מיהובין השמשות הוא ספק כרעלספק
׳ יברךקוד© ההדלקה משוס דס׳ל דחיד כשמרן קבל מליו אין
שבעהוא י ( שאין ולאי לילהאלא^ צאמידככני»ואילך )
הפפתכדבעינן למימי לקק ואסור ול להדליקאח )2/אמדליק
^ זמובין השמשותלזא בלי מהלך שלש רביעי חיל שהם
ולקבל ואח  /מברך מיהו כדי שיהיה עופר לעשייתן אין כהניןמאורן
אלף וע״ק אמה קודם הלילה ואם רוצה להקדים
עד אקר שבירך ולפיכך כהנו הפשיט שאחר שהדליקומכסין
רל 'י(7א
עליוהשבתמפלג התנקה ואילך שהוא זמן תפל׳ערבית
נידתן לפני הכר שלא יראו אודןומפלבין(אח /מחלקו"ידיהן
הרשותבידי  :י
לעשייתן' וכןמהנין* מי שאיןידו
פעעפש׳אורן וזס מקרי עובר
לקדש השנתבשלחן<ןחך ובנפות י ,משגתלקמת צר לשפת ויין לקחש היוס כר שבע קודםדשלי»
וסב
בית עדיף וכן אס אין ידיו משימעלקמע נר לשנע וכןלחמכה
,׳פין!
{
®
'
גקייח ומג
נר פבתקודס משוס שלום כיעדאין שלום פיעדלא ־מ וכר
ענייני הביע /יד חצופה' אסורליהכותממנו .י ( (?ג׳להימןמל/״ ) ”,
א ( יסדושולחנו (יציע המטות ויתקן כל
ל ולא יקדימלמהר להדליקו פקד היוה גדול שאז אינוניכוי
שימצאם ערוך ומסודר בבאו מביעהכנשעשפן אח!ל 'ב
שמדליקו לכבוד שבעוגם^א יאמר ואס רוצק להדליקצר
מלאני בשרת מלוין לו לאדם בע״ש מביע הפכסעלביתו אחד '
בעודהיו'גלול( לקבל עליו אפע מיד רשאי כי ביק שמקבלעליו
ט! גואחל רע כשבא לביתו ומצא כר דלוק ושולחן ערוךומטה
ולמעל׳שהו'
שבע מיד אין זו הקדמה ובלבד שיהא מפלג המנחה
מוצפת מלאך סוב אומר יהא רצון שיהא כן לשבתהבאה ומלאך
ונמוכה אתן כמל כלתו ואס לאיו מלאן רע אומר יהי רצוןשיהא שעה( רביע קודם סקייעעהתמהואס -היה הכר דולק מפעיגדול
'יככנו ויחזור וידליקנו לכבוד שבע:
גן לשבע' הכאה ומלאך סופ מוצה אמן פעל צרחו :
ו .בחורים ההולכיםללמודחיץ לביתםצריפי! להדליק כרשל
ג< ע/מי*ןר< ג/םעיף& '  :ונוכגץ להניח שנלחצו ערוך כל
שבע בחררסולברך עליו אפל חישהויאצל אשתו איןכריך
קשבעיאין לשכות:
 3וישעדל שיהיו לו בגדים כאי© לשפעדכעיבוכבדעוודרש* להדליק■ בחדרו ולברך עלעלתי שאשתו מבלפתבשביל? :
 rואורח שאין לו קדר מיוחד וגס איןמדליקי) עליו בביעו נא
שלא יהא מלבושיך של שבע כמלבושך של חול (אס אי איפש
.
 1J ,להחליף בגדיו לפחות ישלשל אות© למסה דרך כבוד .
להשתתףכ/דיטל :
ת יאדקבלתשכתתלייה /הדלקת הכר שכיון שהדליק כל
( וע׳ל עמן תק/טמעיףא' )
של שפת חל עליו שכת ונאסר במלאכה ועל פי זה מלמת
כמצ׳לקראע
ג וילבש בגליו הנאים שיש לו וישמחבביא'שבע
&דס שאחר שברכי והדליקו הדמעמשליטת הפעילה
קמגךמא־צא לקראת חתן ובלה שק המ עושהד חכיכא קצעכ
קוד׳שתדל*
שמדלקת פולאין ( אין מכפוע אועו ויא שאס מעכה
מענף (קאי בפניא למתלי שבתא ואות ' באו ובצא לקראת שבע
יו/עא ר ינאי אומר באי בלה באי כלה וילבש עצמו בבגדי
סאינהמקבלתשבתעד אקר שאמר החזן ברכו מועיל וישחילק*
שכתמידאחר שדתן עצמו כי זהו כבוד השבעועל ןכ לא לרחוק vואומרים0איצ< אועיל*/א שאיןקבלעשבעעלני בללבהדלקת
ל&כעאלא סמוך לערב כדי שילביש עצמו מיד דרבהבבשרויין הפר׳אלאיכתעלת תרביע שכיון שאמר החזן כרבו הבלבורשין,
השבעיוויי
ממלאכה♦י ובמקזס שכוהגין לימי מזמור שירלי(®
ומגדכועכפל יבלעו וכל המרבה לככדוהן בגופו הן בבגדיוןה
באדלה ושתייה הריpfמשוכח ;
שהאשההמדלקע ,קיאמקבלע
ללידה;בברכו’ (המנהגיווא.
שבתבהדלקת א® לא התניע מתחלה ואפ׳י תצאיבלב ס גיאבל
שאר בני הביע אין מקבלין שבע עד שיאמר החזן ברכו;
וסג  mo {»pSi ^nnai mסעו םוה ?0ןן4ן
( ' « <*• /ו רע< £מעיף f '#
; ! בוין » ^ 0ל  3ן■ ‘•־
י' .
ונ שכיס או שלשה בעלי בעיס שאוכלים במקום אחד יאשאין
,מכרךי!א אחד מהן והשאריוצאים מ אא שכל אחדמברך
א דהאזהיר לעשותני יפה לשבתשזהו גס בן מעונג שבין
על מכירה שלו בלי להוסיף אורה בביתויש בו שלוםבי עמעל
כשהתמלא אורה וזהו כקרא שלום בית וכל הזהיר בו
.וכן' מהנין באילוהארצות:
דוער הוויין לי בכים ת׳ח(© יענך נר מצויה ואורה אור:
י המדליקיןבביתואוכלין בחצר אם אץ הכמתאריבית
(מ׳ל דיון < יעא מעיף)  :ויששמכוודן לעשותב׳פתילו'
שדולקית על קלילה הויכרפה /טלק שאין עיקר הנר H
׳א מגל זכוראו ' כנגד שמור והיינו לפעועאבל אסירצ׳להוש*
חשעחשן! שרגא כשיקרא מאי אהד*
עד שיאועו לאורו דהיינו
ב או ד' לכבוד שבתהרי זה משוכח:
שמדליקין
ואין עיקר ההדלקה לברך עליה תלדה אלא בדרות
האכפי״וא״הכשי׳קייבי ' בו משו/לוס כתיה ואפי אין
 $אתל
על השולחן שאובדן בו שזקי פיקרשלן© סעאבלאל כשאל
לומה יאכלשואל עלהבתחיסילזקחשמן ומדלי׳אתהכר
 ן5^ 1ס־מןר< ן/סעץ? ) ׳וצריךהכילותשבכית♦
לנפודעוכגשבתי ( וע׳ל דמן הנזכימנ <יא׳)
מוזהרות וב /יותר מפני שמצוינתבבית שיעמיד הממרה והכר כמקום פיו/ה להציחכושס_ ולאשידלקנו
ג אלא שהנשים
בצרכי הביע ומוציא ותאתבעליהן ועוליש©׳* א  ,במקוס־זה ומיתנובמקו'אקר כלי שיהא ניכרופלא*שמדליק* ׳
ופוסקות
לנבול שבעולא ?/לך' אחל  ( (. •.ע׳לדק תי/ד ) ')•fm
.שהנשים מצמלעליו ביותר מפני שנבעה כירי של עולם פירוש
יאריחיד 0קדס:זהעפלל.על'שבתמבע*תלעלי ;1קבלתשבין
^מץמ ^קלארסהראשון  .ונהנוהכשי© כששכחה פעם אקע
ואסור כעשיית מלאכה ואפילו המכס שאימ ר־צה לקדל
להלליק■ עדלקעצל ימיה ג׳נירועלתקז עוותה:
שבע  pSשהזכיר קדושעהיוס בתפלה אי איתשרעל ©נעו י<ול
. 1וכשידליק חייב לברן עליו במושמברבין על בלהמצו׳ואס)
;
ואע /שלא.התעללו עדייןהקהל :
■ הס :ללבנןומברןבא׳י .אע׳יהאק״גו צהדליןנוי י"'
״*-׳
! '14
?
י • י״ב 4

'י:

• .

י V״

י3

»p
(^ ®J51ל( גלכןבגי? ןו2כ? ^ 03חידניטםלמהירבגי"

הכנפי  /כמפגין י/קרי־הם על כליוס ואסגריס כע6יי' 5נ

מלקכ.; 9

גי

& חל סבא צעירבע& ומקהל אמרו גלכו י!ן» עכ 5ע 7יי|
כי( ג%דול אס9יו עלי! מעותיו פוס  « ppכימוניכיל

לאקואינומפלפלה

יל אס היק יום המעונן י טעו עגור ומפמ פפמכהוהדליקו
נימעויתעללו עכלעערביעפל פגע ואמ״ב כג/כזרו
העבים וזלמה הממה חינם נליבקלתז;ר ולהי/כלל ערכי ' והוא
סהעפללו מפלג היוכמס ולמעלה אבל אס המכלג? קוד© פלנ
הי?חנ ה מוזליןומעכללין י ( וע ל סימן רל׳ג0׳ע ^ א ' ושמןרס׳א
סעיף ליוכימן לש| 0פיף ב' )
בליח כניכור בכיני! פהע^לל(
מתר כצג הקנתהמהור! זמן
תפלע
ערכיעצמ
■
ד
לא
ר,עליחו©
נכר/כלל עעס שניממכל
א
©
ימי
להוא
כפע
?
גפן מ־יךלמז<ר
ולהעפלל חפי הי/פלל
חמר
פלג
המנמה
שהעגלה
•
היעהשלא
גזמכה אליבא דהלכא& י ( ועל סימןדל  /פע;ףא ' (
!לעניין עפייע מלאכה גין נגול בין יקילמוי/ריג! דקבלעשגת.
היעה בטעועי ויא דמ^ מ אנעם שהדליקואשורי© כעשיי׳מלאב
7ה ;קל * שהיא קכלעשבת על ידיעמ &ה אעיפ שהיעה בכעו"
הניא קגלה ינעל מקבלה שעל ידי* עכלה;
טו יח שלא העבללדונתה והיה גביע הגכפע ואמרוהקהל
גלב? וענה עמה© הלי קגלעליו פגעושובאל יעשנו מול
לקעבלל קעלע מכמה מל מול חלא יעפצל ערגיע פעי© :
 1פ 'ל •ימן ק  /טע׳ף ה ?כ )
אבל אם צא היה גג״הכשאמרו
הקהל גרנו׳ יכול הוא עדיין להתפלל עפל׳של חנצימיהז לא יחפלל
גניעהכנשעאנל הניפוי שבבל קבצו פביצא יעפהרחול אנל•1
אצא יתפלל תו ] לבית הכנשת:

 mואס גא לגיעהנכשע שמלך לברכו קודש שהעקילו גרעו

יגול הוא להתחיל להעפלל מנתה עפלה של מול ואן ss
©בעולו מעפלללש מול יקבלו הניבור שגעאין בנך כלי הואיל
והעקילמדתר:
ונ ^ יש עי שאומר שמי שקבל עליו שפע קיד® שחשכה תוער
לומרלי&ראלקגירולעשועלו מלאכה ומועל הוא ליהנוע
»א 1הע מלאכה גשגעוכל שכן בת׳ש שאע ,ע מקבל עליו הנא
אעהפג*
הל
אסל<סיןי הרגה ממול על הקל ' ואפר עלענמו המלחפה
מ/ו לא
אלח מנאכעפכמו אבל מלאכ׳יזגירואל אפרעליו־
ומטעזה
כעב תורי מהרמאי׳זל דלה נמי במ״ש אס אעד hm
טענדע! עדהלילה מוער לו לומר להכירו ישראל שכגר העפלל
והגדיל פיעשה לו מלאבעו להדליק לו אירוע דבשל לנ ומועד לו
ליהכועולאפייל מבישולי שכשל ול זהעג׳״ל♦ אכל יל בלאה שאין
סיד«} דומה לראייה דלא דמי עמלי שגע לאעוקישבע דבעיוליד
©גע הדבר עלוי בבדדו וקיבולו עליו קדושע שגת ונובל לומר
©זה קבל עליו וזה אל קבל עליו אבל באפוקי פגע ' שגבר כאפל
מליו הבלגיוסהשבעיהוא ממשיך כקדנשעו בלייעל האיסורי'
כמ«יכ  0עמו דלא© יין לומר הועלו מקנען ומקנעןאל הועלו
©א  9מקבען הוערו כולם הוערו כמו נכי פלד וכיון שבולסאל ,
הזעלו שהרי הוא אסור כעשייעמלאכה סנ מקנען לא הוערו
וכיון שבשבת אפור מה שאמריםמבשלי© כין נויס כין יהודי נס
כמ׳ש נשאלו באיסורן עד שיברך ברכעהמזק ויסיח דמעו נס
הוא מן השבתוכלזמן שלא בירן בלפת המזון הרי קדושת שבע
עזדבו עליו ודעתו לכרך עול רוה וא״כ עדייןאל הסית דעת!
יון השגת ואין פעירלולאפול לברי©שצעבשלו ב&בעשלו אע׳ת
שבעבשלו בהיערמ־אייהבדור״עדולה ב;לעמ "© לבי׳בעל הטור
לקמן בהלכות״יב הימןער׳כד גביתשידי® שגאשככזשכוהני}
לעשותש*יימי© 1ה והיי יתגלצין כעשר? בכל שדר"יה אס הע
מדא׳ש לז ידה ממש
ל׳צ

)m
•כעוול<א'א

גיד®
ןןעפלר,גל

לשאר בלדבר ?איסור מלאכה מהנין
■? « « fwsfrהילהך
ממריםאל יבשל? לועכ׳ל*< כןהגיאיש© הקאלו? mvל־^5קן;;
ותשובתהר*  0שאשר לומהשתבשליןצ! .אי!רי 0ואפילוצהל ^
■
קמע© לאקלים  #דישאותס׳אחרי© יעשן להסא©5ל ע© .
הרי בהדיא שכיון שקבל הואעליו,להמשיך עוד * בלס א« !/יד! !
השני אפול ל?לאכול ג 9מה סאקליס מגשלין לו וא׳ב/ה
& V7מיהו מפיקשם־שמה©בשלו אמרי© לבוק* עבמןמועל [ן
לאכול ממפווגלגד שלא ירכו אנעם האמרים לכשלכשגילו א*{'
אם הלכו כ&כילו אשול לו לאכול נגס&» »Jהאמריםא®
הלכו כשגילו והאכילוהו ולא הודיעוהו הלי איל? עוכדיסעל;
לעבי עןל לא,עעןוי כש!ל מיהו אס כגר כירך ברכתהמזון 0
שעלייןאל הגליל ואפילואל המעלל מועל ול צועדלאמרי®
שיעשו לומלאפה־יכיוןשנסהנא הפיח לעמי מן יושבע ןא ע׳ע
שלא הבדיל ואגשלומר § נס דגלי רגינורמו7י5ל מידוכשככר
בירן והפיח לעינו מן הפגע אלא שאין לשונו משמעכןועיין

לקמןשיק ערכ׳ד:

לע
יצה סכיצכתי«  0כעי שקצלעלק פבת קול תספהכו דלאדמיוויולי
0
כת
לאתוקי
שגת
כו
'
.
9
קסו לי וזל הא ממקום סלקו«« לין ז® יון»'9
משמע
&
ואיןס׳ל
?
«
ןדין
«
יולי
ליעוקי
לדין
והלק
<
ת
ממיזשאתדו ן« 1א
ע
' השואל *מותר לאד© לומר למגידו« 50ללי עילוחי0מג ^ |מןגן'

 5>,»wfע׳-וק««׳  ? j jדי ?מי׳י ^ ט׳יק ^
לקע׳י־ו  J5JUJעב
סאשור לו לינ& ות בגון< 90אאת< רללכמ <?pp>jp־?  jyiwמ?
למ
לת& ות? ' הפכי *® ס בעמו־מז יבול זד לומר גיו ביי ן למ& ינעS5>pj
ילון; הרס  63ר« ה ב ?י שקכל עלי? שכיג קוד© מ& ס»&’ k<9
■?מורלמו(,
עול יוליכה יכול לומר צהנירז ס׳עסיו לי יי לאפס תלובית5א כצבי
S1
סת׳לקאפי מיג? יוער מא׳י ? לדה® דמי מזכאי 8כת נו ל« '*מעילתו
«נמלוייך גפי מכלל;& ד  0נ* א זל תכ״ל4
והסכמי לשס אלינ/וו
ראייה לגיון שלאייתג הלשנ״א
ד׳צואלא
כמי
שקבל
תליוסכתוקI• 7,
מסיבה מי' ולא קאמרכמי־ ה המכ *ש ש מ שלל *  rpהדשכ׳א ד«ונ <
>ל
למי שקבל עליו שביו קולס משיכה&ה< א 7ומה למירוע סנעתומך נו"
כלומר דאיסול מלאה ' למי שקבל עליו שדלי קי י® משיכה לומהלאיוור
ממומי ן דאייוול תקותק אישוד ק ל הוא לכקלש׳העוא עצמו יכול W
■
אימה מלאכה « גון יע כומכין או עיי וכי מח מין <  tכ מי שקבלעליו
«
 pjק;ד  0מתיב< ו איסור קל הואשנקל היה »; א יכול לעסומוגעמו
אפי
אלול
סקבלו
עליו
בגון עי הערה כליו שדרן איסור 9 :א ונכליו
אלא מ 6ו  0פדרגעלע ‘ לבך למ 9אנתוסלשב אלהדיוי ? סמלבתןמג*
התירו שדרת שיות שתלי לממ ; ס 0 '9כמי ו ?& קנל עליו « געבו‘ מל
 &V3אע ג 947איסורו אינו לאוי׳י מ ' מ יווא ממור ׳?למ מפניW;7pe
שיגע נמשכת הליו מעצמו וא׳נו מלוי ככליו יק הוא מו&ך גל ויון » ן
סעודתו של8 ». 6אל גייך עדיין לנס בו' ושלא הבליל כו׳כמו «
מצ< $
בן ? ה אומלאני שגס הלסכ׳א מודה נו שאסור»
מיי? הקשה עלי ע'
יוה שהבאתי ראייה עמה סנמב כלת׳ס גבי אומה8כ ? -גין
■ צפשותינ
♦עיסינסכעוליס מ ' ואמר הא ללאומי לדכא י  9מ® גבי כעוסה «•
ימי ! יה 9ןא עוסה נןמשו© ספיקא דיומא והוא מושב שגס קבירחנ>'נ
,איסור כבישולו  vהיאך יאכל הזאממגו
אכלהפאבכוודגההואימו
©מכירו מועל לפסוע מלאכה•ז ?7ל5ך
מועד
לו
ליסמין; ממצה ןא׳כו ה
כע שמכיל»
והסכמיןל :.איכרא לאו הכי הוא להר &,ג 'כ י*«« ויMfi
יודע לכקיאיגן בקיבוע לירעאועה שהוא עו 5ה א* נ! עושה אלאענן•
סומרא געלעא ומשום גלד סליו« ׳ «7מ להרבו ה .במסוכה וסל מ«ומדע
דהא מסיק ©0הראי© שעומר ל יסמל עליו ואי מבוס * פיקאדיומאל«
עושה היאך שיין לי*א.ל עליו אססגק לי ©הוא יב מה שייןהמראתי
עייר׳ © נודע לו ענש׳ו 7בקיאי כן כק3עו דילחא ומה שפנהוגי
עכעויו עשה 9ל כדדי שעות< אפ’ לי המיה א׳כו צריך כמו0ינ %י
נהלב 1תכדרי©*יצ לל׳ב «ועץ ו׳־אלאפל כרמךמשו© בדרלשממידיע
גב <
אע׳ג;  93להו«0ן> עלעסןכעו וסל׳עמו ואפ״ה אסור למכ׳דולנילא
דהע׳גכי
שכת
התירו
לו
במי
ש
הילדאינו
&
א
משוס כדר ויי'^ 5
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:טגעמי' | אוןלזשקזה״לז* ^ לנזיאנול׳לגזי ^ גז^
ז ? 5 p^ ^ }n ^ ^ *!^ 'f>^ P&yyfe־ jp15pp|rg5l
ה* מפצ<כיח ה #תיל 9תשתיהןאל }»%שא? איצ  $ומשכין
ןן« ן!«1ממא 'יל?.ק5י:־;מש;» יגלידושל «א יר?ס כפ'"5לי©* לשלסכיי אקר הבמימ #לא'יתק  :ז קמיד י ? בה הפתילה<שי למון©מת
•«*מא•וגא ? «Jtfועשובסילוזד וקאאל א'$
ייוקןבשבתאבל א ? ? לך  pptאל ןעגתאזקלבןל ?יב הבקולה
^' !3$ל
!,׳ jן «$ $כא ?ך■*?ילה" 1ימא פוו־* למר לאגילממסשפמנשלנסימד ועש ? עה© רן יהתלב (השעיה'( הוות נקרשין פמואש ?(<ן 1ןין
^ »ג ^ בשכיללדלא לק כלל;לאמה׳אע•׳ דכי *ל».מלמרלמשזמ( 1זה
אפי ' אהנ  $הפקולההלא י $הןתיללהבןללין ילק !להדליק ן $ן
ן!!ל !*&< ifoe ? . 53? (/סי  /מלעי׳ן < m & lבל סקללםמגס־מי*
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העניין פהדצקתהמנללה לאיןצריך ל? בהפהעתילק ; ׳
 pמ*מ למצלה מן««?? מבת/הנל להדליק הפתילתללבבלתה מ$
 .פי/הא מלתדכתרתאפת כה #מ׳ומאגר יעה *
ו 'ןאין?<.ד1יקיןב@מל *( « ין אפ \{<מקלרבין ן
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ישיח ׳ דין 5ל1י© רגוו,4
א להלאיללמבלה  -להדליק הניחתלכמי סבתמשי©שממת
להנאתשלי© כית שיהא הכיתי מלא אללה איין מד־ליקיןאלא
!®מגייס לבתיללתהממשיגין אלין לדללקין יבה אפל אס איןאללן
#:בהק•אין מדליקין מסידמיישי' שימא יעה לנס אביללכשמכים
##לרן מבהיק שןרין למקצס בכלעתשילליקל יעה מלל בהם
ןפמיסשאין -להדליק בה© .גדלה שמא ישכח ליתקכס בשבת
לפיכך אמלל מכמי© חי | שלשין שתילה לכר של שבת פין פרשעל
«ללק בין(?{ פר שמדליק כבי׳ת מדבר שהאלל אי «כאמז׳כו
ללא כשלך וב ( השלהבת קלכנת ; בנלן צמר לשער לגילכא בהן
אלא מזבל שהאורבאקו (כתלה (5כנק פשתהכפלצה ( בגדשש
עמר גבןלקכבל© (?׳*(?א בסן (א® הדליק בדפריש האסלרין
להד ציק בהן אכןלר להשתמש לאללן שמא יתקן1
? ( אש כרן דבר שמדליקין בל על דפר שאיןמדליקיןב< אס
פתכליין להעפלין הפתילה בדי להלשין אזרהאןלרגזירה
#ללא ידליק בל לבדל אכל א© איןל כגרכל סביפל אלאלהקשית
ג?ית {ק .כדישתהא עלמלתללא תשלשל למעיו ואין כמנתל
1יג«/ילה לןדליקי לא גורל כי למיתי'ומעת® זה מיתל להללך דבר
שמלליקין ?ל על גבי גמי א( קשלתתהשקולהבעשפיתלעלידי
־
שנד לקש הלא ליולעלה לאיפל פענת בשמן לכןמלתל ג  /לתת
־ ,גרגיר בלמליזלגליש0ל עגל כפי הגר בע׳יש להנימ קפקן !עליל
_־'׳ שי^אידללקיפהבשבת;
ג לפן תעע ם שאמלפל פגזלי קבמין בדברים שבליכיןתיקלן
 :המאיםכמיויתקןאמרלגיכ יאקמלליקיןבי ( 6שבת |א
ג^ןנישהכמ■ ^ אמר «עתילם (איןןל^כיןתיקלן ללפיצן אין
מדליקי!אל גןפ < ללאבשעוה (אל בשעןהתשלי מגרעיניצמל.
רק ^ן אי |דמ ^קק בעטרן אן ע{יב
ללא'בתליה (אל בםלב .ת?
שמתייפימכן.
ליש לתיש
< מפכישמתל:ער
 .שנמשךאיןרהבתילק
ויבא ולא יהיה ללשלל© ביתללא ?צרי ק .פני שריתיטלבןכלדף
ןישלקגש&תא גקתפקממצי ופמבאממ/%ייב מ&(5־מ? בה;
•.
ל1אפיל( ? #תן מעטשמן (אפילו שמן זיתכשמדי©אילן
^ןמד{יקיןבהןגזיל€
!3 3m 9השמנים ק! ק מאילוהנזכרים חדניקין פהןאןילו
־■ -. < .
י ? •.ביגייה( ;; ; .
 p'p. 1שמןוית־הוא מ§ו 9עןהמזבמר י{«1ב ייהזתךפעלדו
,איווי שלאכקדש! קרבי לגיס שכייממו אין מדליקץ בהן
גשהןלבדן גזירהמשל״קמשין אכל אס נתן בהן מעט שמן תאתד
שכ .מתמותרלהדליקבהן(לאשיוךכאןלמינזר
משאל השמנים9
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בתלבל נדרהשמאיהתעק ממפללפילןשהלא ?? ליאק|
®.אין הכלבת(?( לא בדל מיניהלבילן •שהקצהל לפר אס*JJ5 PS
ממכל קייבמשל® מכבהלא? קבר( ל< הסיד לא במי&יתמלתר
ןכיןן שהלא כלי אקד על־ידי התיבלר בדיל מיציהמשל©אי©ש•
שבין שאבודלטלטל הנד שהלדלק כל כשבת(
־ן וכן לא ימלא אדס קערה&<ון ( יתנכה בצד הנל (יתןלא®
הפתילה־בתלבה ?שביל שתהא שלאבתמשלס ןה גדלבלעה
שעא יסתכק מן השמן שבקערה ללא בדיל מיפהיה*א תקנה
לכר לאשלר להמסתכק ממכה קייב משלם מעפה *
אכ!;ר לימן פשבתכליאפי׳ליקן תתתהכללקבל ־
אש
'?ל ^ ממגלמפני שהוא מבמל הכלי מהיבח
מלמל לזהלהיא ע* זה מקבה דעתלממפל .לכל® 6בי/מחמ ה©מ
שיהיה בפלפל שהלא אימין כאי לבין השמשייה לאשירלגולסלל |!
השב( |?1אילל משבח ?המין דמי(m.״ \מיק נ״ה ממין) pf
אכל מבע* ליתנל תאתיל מבע*שיעמלד ש© כל זמן שהכלדולק
מלפל ע' מ,השמן פפלמףממכל ?שפת אבילל נתןהבלימבע*
השמשלין
אסלרלהןןת,פקממנ 5בשבתשיולקכה הלא השמן בבין
שכבל הוקינה לנו* למןללא"
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מפכי שמקרב ומ-ן בימיהניציביו  /מה אסגרגדרהמ&יכזשמא
ועשה פן משמשיפ׳לכשבעצמל הלא במל מכבהממשלמ׳מ מזמר
למה׳בעשש^
ליל/ןמי© מג שי׳שחדליקיןבהי 3ע*ש שצלוןדן אי®
ופלי/פין השמן nbשבילן סאיגל מכלין לפיבלי1א להגביה השק
לא שייןלתינזרביה מידי לשתא יעשה בן בשבת!"יא א  5י/לי%
 . . . .יןהמישגלרמיןעיטימד
כילד השמן לאין זה אפי׳גר*כיכיי ( ומ/ל«9ין 1%מי
? 3Vןכ  /והימן ילנקידממין ל) עששית התלדיה יהיא חלקי!
הל 1א ניגעלאיןגכגימ’מ®("
^ע שאינן משצ13
אשל׳ ליגע כה אע
»לחגה מ'« מיישי׳שעא ינךגן אלתה קות ע 1נגיעה זל ויומ
השמן אל ירחיקלזיהיהחבכה אל מבעי ! :
.
( נע ל® יקו־מ |מעין א'ימי«ן §’© מעין נ' )

©י שהחשיך נדרךזגו י׳ו

א

מי שהמשיך ל׳ל כליך בערב שבתיעי/ל נים שלjhpn
 mממרו לן® ןי עמל נהרילא יניק ביק 1»pp( 9
 »m׳'
1 tf i m

לסשחחור חרפות שנת
מפני שאדם מצווה
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אלא צוק כיסו לנכרי להוליכו ילמ׳ש לוקקו ממנו ואפילו אל נתן
לג ^ כרלככריעלזפוכתגא הגויבמפר^ קערחזאפי׳ צתנולו
תשמשיכה תותר דמ^מ הנוי בן לעת היא ומעצמו קטלת ןכ'0ע
הדחק לא ג/רו וב משוס שלומו להתירוהו דלא ליתי לידי איפור
חמול שיוליכהו כעצמו משום דקים להו לרבנן שאין אדם מעמיד
עצמו לע ממונו מלהצילו ואי'אל § ו־ית ליה לתת! לנוי אתי
לאתרי כעצמו ד׳אמות בר׳ה ודווקא ככישו&  pwבו קוד©
שהרוימו ותש עליושי לחוש לזה אבל א© מצא מציאה לא התירו
לוזה דלא חשודלמא אמד לאתרי ללא בהיל עלמ־כ/כאן דלא
מרח הב וגם במציאה איצו אסור אלא כשלא הגביה עד׳שתחשך
אבל אםאב ? לידו מבעוד מ® הוי כעיפו ממצחמותי!
כ ואס אין עמו־ נכרי ויש עמו חמורו יניחפו לע החתור מ׳ע
יוהד פלא יעבור על לאו דפביתת בהמתי והוא שלא יעשה
החמור בניע זה עקירה והנחה בהעבירו ד׳אחותשאין כקרא
חלאטה אלא כשעושה עקירה והפחה •
( וע׳ל  5יקמ? /
«עין א' סימן נמע העין נ וסיען
פע
«
ף
מ
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לפיבך יכיתנו עליו בפעק שהוא הולך שכבר עקר רגליו ויזהר
שיחזור ויטלט ככל שעה< 6ראה שחצה לעמוד קודס שיעמול
צג!ן שרואה שיעמוד להשתין או להטיל גללים שבאופן זה לא
עשה החמור לא עקירה ולא הנחה ואחל כך כשחוזר החמור
והולך ועקר רגליו יחזורויצית :ו עליו צד שירג לעמוד וכן יעשה
עד שיגיע לביתו דא שצל זמן שהכיס עליו יזהר שלא ינהתנו
כקול ר© ד^ל׳ משו© מחמר בשבת וכ '§  w$pmלא י0צ עליו
אלא ילך ברגליו ואם הוא ציין לצאתחו׳ן לתקוס מחמת יראה או
אפי׳ תךהתח ©1ומפחד מלהטים וא מפאר בכפה מותר יל אפי
לרכובלע  ,החמור ולהניח עליז האוכ^ שאין דבר עומד כעני
סיקיחנפש  ( ( .ע לשיקשכ׳שזמיעןשליימ ^יף ^ )
נ יה • עמי חמור וקרש ושוטה וקטן ׳י פאיכןיבפי מצוה יכיחנו
לע החמי׳ לע האופן שאמרנו ולא יתכנו לאחד מאילו איע׳ע
שאינן בצי ממה בניאדס כמותו הס דש במיבן מחוייב כמצות
\
ואתילאיחלופי
^ לגדול אחר שהואבר ממה:
ל היה עמו חר 0ישותה יתגצו למטה שאין לו דעת כלל וחרס
דעתא,יקלי 0א .איתליק :־
.
׳
9׳ וכן שוטה וקטן יתכנו לשוטה שהקטן יבא לכלל דעת♦ חרס ,
־ קטן שקולים הס_־ לכל אחד יש לו צדי הקדמה זע בדעתא ׳
קלי שתא ושד דאתי לאחלופי בגמליעקת ,וזה יבא לכלל זעת
י ; י' לפיכן יתנמ למישירצה *
 1יא שכשפיתצו לאחד מאילו נותצועליה©ג״ב■כשצם«.
הלכי"
ונוטליחהס״כשקס ,עומדים הא לאו הכי אשור ללא גלע• .
מבהמה פאן על יפ שאינו מצווה עלשכיתת© כמי בבהמה מ׳ע
אסורלהאפיל© איסור בידים . .׳< ו * ¥ח«מן ג וידועדחי־•
«סומל שמיןצצל8,קו 8לקען)  nvn :זהודוקא כ& מתבו להם
 .משחשיכ׳אזהד בתאכיצאיש!ר כילי® אבל א© בוק להסמבע^
מותר בכל עניין שאין נקרא מאכילם אישורבידיים' כיון שנתנו.
.לה® מבע) אלא שאין צריך למחיתביד סכשרואיו& ע 3שימישור
מעב בבהתשאפי׳הכיח עליהמכה)אשוילו.
להצימ׳לעשו׳עקיר"
והכתה בכלי בשבת פהריהוא חצויה על שביתת בהמתווחייב
ליעלי עימצה השמצה לעמוד ולחזור ולהניחו עליה כשחיזית
ללכת אחר שעקרהרגליה:
ז אין עמו  pisאחד מכל אילו אז החילו לז לטלטלו כעצמו
והוא שיטלטלנו פחותמד׳אמותדהיינו שילך פחו' מד׳אמו"
ויגיקנו צל הקרקע רחז5ר ויגביהנו וילך פחותמד׳אמו' ויכיח גו
ותביהמל '(.אי ישב כעצמו ויחזור ויעמוד ־ ואםלא .ההיחוע5
הקרקע או לא ישב אלא עמד ומזלוהלך*יאשחלקיןאיתו מדרבנן
ונתחןה? עלה;.שאי |זו? כקלא הכתה ׳נחזרהאלאב ^ כיחצועל׳־

גבי קרקע או ישגעצמו ( ^ יעמה עד שיגיע לט ^ א£1
לפשין
עמי אמד מן הנוכרים לא יעיה כן אלא יחצבו להםכדלעילג* I
דבליהז קולא גדולה היא0י&לחוש®מא לא יצמצם
יייליכן»
מלאתו' פר/ר ונםהמכל" « ^ יאי ^סלעלואע /
קקוךו׳
ובקושי התירי רק הוצרכו להתיר משים6אי ^ ד© מעמיל ע^
עלממוני♦
( ואילי>פריעליטלמל«לכ< נפמות>wb'7$
<pbj
לאפוייל׳אמומצר הוא <ע©9
מעילג ה® מוקנ<םאע׳הגמקו®*'70
לא nu
סלעןלמויןו׳מ> וע'לם< ק ^*öfr'eל  wjגj>»wולין,
"■
סויגיןג׳אחוח׳שפמוועי׳מומי׳שסו׳ב
מעין
>
9
?
זו
&
יקפ^ ^ ל)
לכךאל הקילו אלא כשהוא לכדו ואין אחלמאיל!אצ&יג^ז^לא
התירו אלא דווקא בכיפו אי מציאה שבאהליד! קודס5
ןי/מ0ן
דהדככיסו מחש אבל אסאל באה לידו קילס שתמשךלא :
וי וכשיש עמו מחור שמניחו עליי מיד כשיגיע הממירלגיון
לחצר החיצונהשמשתמר ת פסניהלו « לע המי/יר אס
יוט‘
כלים הפיטלי׳ואם איפס ניטלים מתיראתהמכלי/השקיפו^
ואם היתה מעופה כלי זכוכית מאותן שאשור לטלטלו
כגקשמש
כישות של מקיזי דם שאין ראויין כשבת לכלום לכי
שהן
«
#־0
ואם יכלו לאק ישברו מניח תמתיהס כרים יכשתזת גדיפלא
ישפרו ולמקא בחשואותקטמת פיגול לשוחטן
אמ״כמתמלןיהן
אכל אס הם גדולושאיפי יכולאת״כ להשת יט הכרים
מתחתיהן
אשור להביהתמתיהן מעבי שמבטל אותם «היכנס שאיןהכריס
עומדים לזה אלא פירקן מל האק-בנמתשנא ישברו אכללא
יגיח® כל גביהבהמה .עד למחר מדלמ׳ש «&!ס צער בכליקי!. ,
 :י  ( . ••,ד* ל •ריק תהסב<«#$ו « «• ). .
 vאא שפלהז לא איילי ולא התירו מגא• למי פהח שין Jבדקי,
שהיה סכור שעדיין יש שהות במס סקצתא ונס משיב אפל,:
חישיצא « כאווסמוךלדשיפה ושכח וסציא לרשות הרססלא
התירו ול שוס אמד חנלהדרכים• הללו לעושתהוא :
י חשכהול בדרן ותפילין כראשי אי שמשב כבית
המדר׳בשר'
■■;
וחשכה לי אין צריך לחולצן ולהניחן סס א!להביא«לעיר
טלו משוס בזיון התפילין אלא מביאן בראש שהוא דרך גוון
ומפיח ידו עליהן שלאיראו© בבי אדם ויאמיןסהי ^ ציח
תפילין
עשגתלחצוה שהדי שכת פטורמתפילין ,ג ? על p 0ל׳אסען
א '(סימןש מ « עין ד<ש<מןש א העין מ נ ומימןל5ז? ין ל )
ואס יש כיתסמוךלתומה& «« #5יס כתבו מניחן: «5
יא היתה מגילתו מוניות לו על כתפו וקדש עלי<החסון
תחתיה דכל כמה דלא עמד לפוש אין פאן עקירהגשכע
ורן לע פיכא לכיתו אכל לילך לאע«אל רעו 0עד® יבא לביתו
אל
ה תירו ול לגיון דליתליה היכירא אתי למיעכד עקירהוהנקה
דזמכין קחי ולאו אדעתיה אבל בלינה איתליה הביואבעוםה
שיצר בהליכתי ועז כך יזכור שבת ולא יעמוד וכי מצוילביתי•
חרקו? ממנוכלאת'יד פלא בדרן זריקה כמן מבתיפת
ילאחליו
אכל צא יעמו' אפי׳מעעקוד׳שיזרקכו דהא הפקיעןמלהלל?,
ועמידתו תהיה הנמה ממש יעביד איסור אכלכפזווקוכלאקל
יד אין זיו הנקה מעלייתא אלא הנחה כלאחר ילשלא כ7לנ<
וליתביס איסוראןאילייתא:
בי אז דווקא כמכילה התירו לעפות בן לפי פאק דרכן10כני
 .אדם לידן עם ? חבילהימאןדעביד הכיאיתליהיוינתל
«י לאגל בכיס.אל התירו בריב שאין
הריצ׳הינירבכיששלפעת,
.אד© ק 1כישוח5
«י 0א דה׳ה פכימימית ׳ע> מצין ג
<מ״לח״י|
f%וסימןp.
א
(סימן
ל״ן
)
מי
ששכתכיסו
עליו
ב«*נ
.והיא בביתו או אפילו כרחוב ועירבו יגול לילן למדיולהפילו* י
?ליוצשיעו יא© הוא כשוק או במקו© סלא עירבו אסור
להכילו
לביתו רק  wחגורה כשוקוהוח •ופל ואומר לגוי לשוחחואו
הגוי מגיא ליגייג אין לחוש ואם הכיס הוא תפור מגלו •1
לקמןמימן ^מהדיכו ;
.
יג עפא ארצקיכשב אסו׳ליעלן אע׳ע שירא ען יקדימואמר*

רסז דיני

־.4

ff׳ ג* כ אין לימד כיאל  0זאר < פ ' אלא לדד כשמגיע* feüj 'f
 ^ Jh 'rmnונו ! פ ^  .$ע :: i
; ^ ‘1
פ׳ 2פץפש ^י3ו• ׳־מתק־־לין ופריס' עלי?? «< 1אכלאמ כוהגי^
חיךהברכהלחתימקדחתימה ( לי ^ אי-ן
לאומדהדלאיד־מי " לל
^ ממסק ,לבתדו ^ ^ ללקתפלת מנח כמו בשאר ימות«Jim
הב שאיכה עיקל הבלכ׳אבל תיך הכרבה .אע  /ד£תכ
חלתמין
|א שאין מפלק עי! פציהסכ -א שהוא סמלך להכבס׳סבת■1:
כשבהיתי מכחיל לפיכך' א" ^
ה( אקשימ'ר' מ* מ  £ביתי מזמן
^ ומקלימין להתפלל תפלת עיעית יותר מהשאר ימותהחלל
לדלג! כפיך הברכה ' לפן־המנהג עכל איל( הארצות ( אין לשכית
להייכו
•כרי להוסיף מחלל על הקדשימ^יז לאיקדיח״ת מדאי־־
(־׳? גץ §מ׳זר פסיקל& א1ל נ1,י ישראל את ,השבתתו ' ל 5מר' םהם
«
אפילו
■קידם פלג המנתה 0עדיק זמן תפלת ערכיתלא הגיע
י& זורניישדאל צינתאין צריכין שמירה לאן׳ ע* פ פח־יביןלסמק*
ליי יהודה אגל תייר כשהגיע פלג המנחה יפול להדליק ולקבלשיב
? לתפלה אץ יזה התפלץ הפסק דנתי מעין גאולה הלא
המכחהכציעיצעתו .נחלל
כאפלת ערטת (לאכול מיד ושיעור פל5
פתישגתלתפהלכתן
פלכתכינאלעי{ שאםשמתכגי׳ישרמל•
שירצנה
לי
ה
לכ*ל סימן דל  /שהוא שעה ורבייע״קודס הלילה ו5ר6
נכאלין  p%כנאללה אח׳פת דמ-־׳א ובן ב׳ל לפרס  0עמ ׳
■מייד היו
שעה לרביע קלדס שתשקע לןתמס לק כנהגין בתדיבית 1ל
לואר
בפסוק דדפר תשה את מועדי יי מזמר בחיעדיס ופסיק תקעו
תל ; עךב* ת קודם הפקיע'
נ ^ יתהחמה להקדים ברצי ויךש-נמ 5
כקדש ש■ פד וגלי בר׳ה -יפשזקפי טו© הזה יכפר וגי '■כיישיקולמ
ואצכליןבמס ׳ ועיין במה .שכתבתי כ׳סימן רצ״ג ת״ג־ף א׳יזה
גאוצה אדיכתאי־הןזנמז פי1:א מבואר מל לקמן בסימן תק״ככ
כי מיכלחו (יתורצו הרפליספ ^ דש ^ פקו בזיון תפלה זו ( הספק
 ff0קני קדיש ואין אומרים ברוך יי׳ לעול^ז אמן לאמן
ואלמר
היותר גדול הוא זק שכללם מפרשיס פלג המנתה דקאמר ר׳מדא
כוי ליראל עינינו במן שאין אומרים פל תפלת"ת סכתקכל
שתה לרביע קודם הלילה יהייצו קולס צאת הבכביס 33בר'
הוא
ה ^וקי® כנגדנו בתל שכתכאד לעילרן־תן רל״ו <לשתקה*
&ורבז דלכ׳ע מעת השקיעה  3ר צאת הכבביס מהלך ר' מילין
מעהאהואבתו
כמידט הפיכה איית מעין שבע דהא חד
5־קןא שהה' 75יזלקים מן יין המעה והיינו שפה ורכיע כאלית.
שיתבאר כע ה בסימן זה;
 m !$מרביע ובאלתו זמן שבק השק־ע׳עד הליל׳אין סכקשהות*
ערכ״תכשבת ..לכ״ע כאן שיופלי להיסיפו? h
• להתפלל
כקדם כמו שאמרנו לעילסי׳לס  ymtfר' לא״ב לא יהיה הכיש
כמי'
כין ד בגן לרמדא הקבלת ’30ת יתפלח ערכית בע״פיאי
ועזמדמ להתפלל ערכיתfאלמריס' *ג רא  &$ית1ג'%npb
אי
חלמש
כמכלי  er /המעונן< :דא < לעיל הימן ר < נ שפיף יד ו ק
כמו כמולוייזצ־־ר׳ .שלשבתצאמזנ־מ וה« א.א <ל -קדםתכז*
שעה ו? ה 7ת? ק מאיוא לחלוק בזמן יקצר כזה אבל ל 5י מיה
''חרכיע
 3כ בחיר  -ן אפולו זנומר למה שאימריס לפן כתוב ויכללו איבו
וי
 ' ;rmpz TtTwסעהורבמדהייעו פלג התמזה מקוד©
קאי  $ל  pוכרבת!שצככיל !) א ?גלאל* שלפני פניו תכלי׳מעשין
לשקיעה■דע ' העוךעהתיסבזהיתקח שעות זמכז־לתכאשל כיתפל
'ק  $ילאר־ן  \pפתל ( יכילו תומברבתי מכל הימים כדכתייויכלך.
^עצתל< מתהדסןקימן 'א ' ואת״פ תורף עמה ההלך שלם יזעק
 1הים ( גלילחדשתי מכל ריזמנים .נדכרדב ; .אזד  0אותרןג( ^
לתהתתלתבין
ורביעחעת השקיעה ע 7התחלת יבין השמשית
שנזכר
 $ויאס ; cÄ־והתחיל תפלתהעול־ביהד אגתברעה
הומ) 5לתג/־ ^ יעיתחיל עד הלילה ויהיה היכל שתי שע< ת 7חקצא
■ סל פג  0"Vגז  -ר 3בל ' $אתה חונן ל״ם נזעל
&י 0עה ותתח־ל
 $ vpwjיע ׳י׳־ימן ה ? עה לא יקשה בללה למבה ^ מ שאצו כוהן)
.כבידה אחת אשאר כברכית בקכפרבי יכין כשחלייכין במוסף
להתפלל לע ;  ,ס תרבית זמן רב קידס הלילה דק״ל כרכי^הלדה
־בק במלאה■! / ?#הא פשלםדבדין.הלא  #יפעי לאצלגיי יחכרכות
פידעצל ת :ד במיודיעטד דמי ורעב ' כמר עהידעחז שבתב^
נזע׳ל פיק .תהיה}
נם לשיתאפי' בת; סק \ ה היה רפא**
בשי׳ד 1ג'■י?׳ ?0בשימן רס׳א וסיומן רס׳ 3סעיף"יד תקיכ׳ל דעת
' י 6כ טל שכת לא רציבזל לאדמתי להתפלל גל ^.
אלאשמש
#
ד1וריצ0ק ! אזין ספקי אולי* שמזה נתפסה ^ ׳כלגיס בתכל ערבי
<#
אמרלגימראותההברכשקיאגסלופק ר*ו 5
לפמךמה& את '
שעותצזנון
‘ •pהוא מפמ ^ יתהוחר ' בכל מקלט שהוזכר
^לס מדיכא אלא א! אמצו לאערואיוא׳ין •צריך לחזיר לראש וג^
ה
 pm ' 1לתת ן < שעיתדרבי 'יהודא צתפלת השאיר כולה?
^ כתפלתמיוס ^ א. < 17
ל^ אפרי׳קלהללנא־יאת״פשהתפילואפ
רד׳סעיתמעתהזריחה קאמד<א  $כין ממילא שהיא p
הלא מפני למדיצא־•'6־פל מכלתא! 30י הין יכינין’לה מכלל b
מקתע
מכי
'גתכצתמכמק לתרבית ' דקולס השקיעה אלא םהת \מה האתיר
״• ח יק לניסן* ב׳ה זנפשהלפצץ*  .קרגמתחוכותיבי בתתידי®
וחל ג־עלי הלא אדהריפעל תרומת ה1ן^ ! ^ מן א" סדקדק גזא
ממר |כ
<ב
לקמן! 1א דלא אמי-יאו ריככן pניחר
כלכעינן ,למיילד י )
ובמוספיס _ _.
_
העדןולא #לק על לפתל לחלק בזה אשר $ f»fi' wpph
יא כמו  3פין מא דכתפלתמוכ׳ז* פיסק אפיל■ באמצע נ רכדלא
יקאל אבל אותר אכי איל^ היה זה לבלתי עוהק ^ ,בזמנו ב ^ פיי
סייר האי עעי^יא דאי המי לנלויי כי-סאיין; מוסף ד .קול ;
וחסכו מאי דמלק< רבק קייס לעולם ל יב שעותתתתל י
התכונה
והימן’*■?.14סיציף א" ן
#? 1
? מעליית הסחר ע 1כאתהצגבתן .ולדידי טל מתך דבר)י
»  0התחיל לומר ברכת חול וכוונתו ליתר חתה חלצן ומי^
לעול
ן
ד־דכניק האג קייס 3פםי »לתש?ו ^ ת  (°mהלא ולא תיה דעין
| שאמי תיבתאתה מכר ין 1ד '«א'מר הוכן אס® כר & b/1s
מעל ^  .יק  .מעת זריחת השמם (אילך פד השקיאת וזא פיל
? תחיל אדעח $דחזל אפי ' אי קאי־ באחהקדשא .איו באתה אחל
׳ זול
מ .אמלי’’ בי :צק 'זה מתג! איתס3ש » ; !
ניס
הדי
צ
2
ב
'
למעש
גה
^.
תיקרי התחילשלטיול < אלתה כרבה אבל אס לא בכמכתתתצל
תלסכייל* אקצומין לומר במליצות חילו ׳• (4תי  $רא(  0קולם י^ .בית אתי דיילע סהואשכתולן־שכיה' לאתקי ! ליה לפי קיננו
צרב* כמל בפאר ימותפואול&£י ^ו  #האיל אזמריסאלעו כשביל
 5אממ| 1יפאנה לדכקט ^ תלפ ^ ך ' אתילן קאיבים«ת■
#ה״נ
נ^ :ק! תכמו אכתגא•'׳ לצ 4ל ^ מןרלו מה אץלמ < סמזךלשכת
שאיכה פיתאת! באתה איס .ןזמר אתהימונן דהל כמעא
אליחזתהאול'
ציץלוקיןבפבת• ? קוראק^ש בברכותיה 1כ&
תל שבת כין א« לוו דתיבת חתה התחלת תפלת *foß36
נ 5$
^• לאיניריע !כלא ת ^ו | ותעד $ p .בלכת אם |’ נל רק שחסכון.
אתה קד־ £ת אתה איזא לאע  /אהדגל של חלל נמ ס העע| 1
^א
עליג! סוכת תלומק* באי פוי© מוג ;ji
נחתמה
'%
מ*מ לא מקרי גדר יל רך החתלת תפלת אול כמן דידע דש 3
 0עלינו זעל כל ע/ת ים 1אל 'י ^לי  § 4# (1מת?זי 1ק לפת ! כלי
,
;•  Mל*0מ;  1^ 0ס ? ץ .כ ( ^ מן רע« כפ ^ ןסעיף ו׳ *
|לי
החתימה סמ; ןלחתימה'  wmrpßmpMע$
 7טעה להתעלל תפלה של תיל בשכת ולא הזכיר שפתכל|
לכחיךחצ/ין
^ דאגל #ד .דכשבת אין צריפי! שיאור פי םמ השכי' 1כע1חן מוא
י
אל את { או הזכיר בבתכח ך התפלה אף < פ שלא קבע
ובשביל
מא
11
 Jiי 2י ^ '■
J0
•!
$ m

לבוש החור הדיכית שכת
כרפה לשפת בפני עצמי יצא ואפילו בתעלתחושף אס אמ ' רק<
(כעשה לפניך את הרבנית חובותיכי באמירי סמ ובקרבן מיהף
סבתאע  /ממלינא■מסדרי)אותרבדכתמכנתלעיל סעי0י
יצא ול?א דלעיל דבתפכתמיפף ' .פיסק אפילו באמצע כרי/ה
ד  #ס שלמע מעיז שלע מפי ה  fiאין ' מתדרק אותו ;
*
דה  /לא יצא:
יב וצא עול אלא אפילו א cלא התפלל־ פללושמעחעיש^
ה ואס טעהוגחר 1תפלתחולולא הזכיר של שבתאסעקא
הברכה אחת מעין שבע חלאש יעל סוףע׳סהפתיחש
רגליו מתר לראש ומתפלל תפל׳של שבת ואס לא עקררכל־(
והמתימיזזמת^ ויןלצאתההימ תפלתערבי׳יצא מכמן שפיקד
וסיים אע/דהד דינא שחיזר אינו מחר לראש אלא לתפלה&
ל
תפלת ערבית רש וי ; הקילו בה לעניין זה אע* פ שבשאר תפלוין
&כת בגא לאתה קדשתאו לישת עשה אז לתהנחא* לאתה אמד
צייו להתפלל בעימז ילז ן הש ן׳ מיציא לא את• מי־ שאינו בקי
דאנלזר אחריהם שלש אחרזמת ונימר לתפלה:
 ( 1א ס כן אעי ' אה־ שמע הל סלע בילית ייפיץ ליי היה fernואיך
{ ועיל סימן קב« 1עין ג' ו«י 0ן
■*ה? 0׳ע׳ף א' )
גשמ׳עמ נג 5ה מעין 1*00הןא4ל ילה המעלל■ כלל ת< ה«*פלג! & W
_
 « ? frtv ’afti .עi
ו ' ואסטעה בין תפלות של שפת עבתו שהי/ף של זו בזו אינו
תזזר צפי שעיקר
יהא
זר ברכה
ברכה רב־יעית
רג־־עית היא
היא רצה
רנה במכיחידבז
פמכיחידבז ..יהח
ע בכית אה בל  prבבית חתמים אין צריך לוחי ברכה אקע
תעיין שכת שאין שיין  wטפס משופכנק להאתליז י
אחלה אא שאין עניין למוסף־ הס האחרות שלס הקליף לכ חושף
אי

׳ באקרתאואתרתכשלמופ^ מיזר:

רסט

אס טעהוקתפלל תפלה  hמול

בתדציתרלא קזפירfe

 rואקל שהתפללו הציבור בכרכיחקוזריס ואימריס (יכילו
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ששתק כלילה מחנו למחר כמים כלי לחזירלהשלימו
לרביעית
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.מעיין קוה ליה כיין מזוג  fh! mעלי? בפ׳הג ומקדפ*עלי< ;
שס אלא במקום אחר ונמלך אח 'צ לאכול& ס אינו גליך לחזור
׳
וסלימ«יון  'i 'iסעיף \ • ■■■) 't
, ,
ן -יי ) מבושל מבלכין עליו כפ׳יהג ומקדשין עליז דהא איפתכי ,לקדש דהה מ  /היה בשעת קידוש דעתו לאכול וכיון «איוכל
 , .לעולוייאי׳ (ען ' לםימןר׳ההעיףא' וה' ) (יין©התער"
כמקים שקידש שפיר הוי קידוש כמיקום כעולה:
 7יכ?ל אדםלקדש ל^ מרי' אע״פ שאינו אוכל עמסן דלדידהו
ון דבש או שאור ים אוסרין לקדש עליראס) אין3ו אלא מעט
הוי מקם שעודה ואע׳ג דכרכת היין שהוא בלכתהכהנין
לב<) או שאור אפי צמתי/־חרדל בקפמתמלא" כיון© צשוללמך■
צלגביהמזב״ויש מתירין לקיש עלתאתב  imssלניסוך היינו י איןאלסמוניא;:אחרי& אא  /כהנה הוא עמהן *  V ?:למימן
■ משום שלא מיעעו הכתוב אצא לניסוך מטע© סוד כמוס וסתום -קשוערג׳ף׳יטוכ' וסימן  fcpסעיף ל׳ וסימן יי ג8עי' ףכ' (.) 'J
ירח כיון דהאי בפ*הג הוא חובה לקידו״היוס ובקידוש שהרחיבה
בקבלה אבל לקידופ לא פסלו אלא יח הפסול מחמת מצחו אכל
עליה יכול להוניאס יודין ערבותסכלישר! 1נעשו ערכים זה לזה
מחמת
מן ונתערב• בו דבש ושאור אין פיפזמ מחמת עצמו
(מוציא זה את זה בלבל שהוא חובה עליו כמו שצתבאר למצלה
זבדס אתרים אילו שנתערבו זב לא פפלוהז וגן כוהגק :
נס בלכת בפ/גשי \א חובה עם הקידוש כקידוש דמי (יצול
ע  -כבלגתבתילמעלה דקידוא על היין אינו מן התורה אלא
^דככןדאטמכוהאקךא דזכרו^ סיין לבנון לפיכך בחקדשאין להוציא© אע' פ שאינו כאפה פמהס ולפיכך אפי כבקרכקידוש
היו© שאין אומר אלא ברבת הפהנין לכדה יכול נ* פ להוציאן אן
ויןמצן ^ <שמקד .שיןעל השכל ושארמשקין חוז! מחי©שכיון
שאין יין תציי ססהוו להו שאר משקין תמר מדיכ• שלהםומקדש* /ע ' שאין נהנה עמהס כיון שהיא חובה עליהסוניל שאפילג
כלבת המוציא של פת שאחר הקידוש יצול ג  /לברך 1הס אע' פ
' עציהם במקזס יין דא שאין מקדשין עליהם כלל אלא על הפת
ןקל?אש כתב עיון שאין הקידוש 1א כמקיס©עודה כמי שיתב-א'  ,שאינו רוצה ליהנותעמה® דביק לק צ אין קידוש אלא כמקום
סעודה א׳ב לאותם  .שקידש להס הוי הפעולה חוצה עליה לאמל
כשימןהפמ5ך (.עיקרהסעוד״היא הפתלעינך כלילה איןמקדש*
שס במקום שיצאו ילי קידוש וכיון שהוא חובה להס היי הוא
|לא לע הפת ובבקר שאין תיקון פועח קידוש אחי אלא בפ׳הג
יכול לברך להם אע׳פ שלא כהנה רק מדין ערבות בז' נ׳ל:
/תרתוכלקדשעלשכרועלשארקמשקיןשהםבעיר)
וככרגותיהן שהכל קו ד® שיברן כלכת המוציא שאס לאיקדש  «.ב״ש כשמקדש עלהפל*ל^יור^ז בלילה להא בקילוש סלילת יכוללקימו
פל קעע כשאין לו יין צמו שפעבמר לעיל ס׳ירע״ב ס / */ליפוללפרת
ש־יצוי
וגל שאר משקין לק יברך החוצי" לע הפתלא יהיה כאןשו©
לאם כרבע המוניא אף לע יע שאינוגהנ& יומפואל ! צןכא צאוציא צעל
מכחול ולא יהיה היכר לקידושא רבא יקעש ט המנהג בכל אילו
עשתהיי! חוצה לקידוש ואס קעכיס מסוכי® כסעול« א.ןעאי0א ליכול
הארצות וכשחקדש לע העת יאמר תחלה ויהי ערב ויהי בקר י(©
לכלך לסם ברפעי המוניא אעפ^ סאיע אוכלעמהש (א^פ> « נערביחל
מישי ויכול! וגו׳ואק׳כ מכרך גרכתהמוגיא ואינו פורש וגומר
להם ברכע «קלוש על היין כלי לס8כ 0במצות כמ! 1שפענאר לעיל
הקץ( » ופורס ויהיהלו ג© כמפה תחת הפת ומפה על הפת' ®ימןקא | «עיף׳ז® ואפשר שצם גרכע הקיליש י $מ לכרךלהקעכיס
כשכם לבלם גדי למגב* נממתדיו'« הא מאא ואיפשל שגסמדיני*
לנאות( שיהא מוצת בקופסא זכר ליק כדלעיל אבל אס יש יין
ס ייניס הקטכיםבקילו* לבי המצה שמפאר לעיל עימן לעא סעיף'9
“בעיראל יקדש על© פתאלא לע היין אפ> בל׳לה דכיון דמצ!«5
א«אלגשי©חייכו'בקילו« משוס דאיעקש זכור לשמור ומ וא׳יכהיןטג* '
מי שאימ
מדברי מופליס לקדש על היי) הוא קודם לפת :
ם? גיעו לחיכ; ךאפשר שמסק׳יכים ג׳בגקי־ל«' להא הס נמלאיעכהר
’שיתה יין משום ?לד יבול הוא לקדש עליו אע פ שלא יטעו© הוא
בשמירה קנע כמו שיתבארלקמןסי׳שמ״ג והואיל וחייביםקולןנשזיל"
י טעמו אחלי" המסובין עמו נאס־אין אחרים עמו יקדש על הפת
אפשל שיכיל לברך נענורס ברע הקידום כדילה׳ניאם נ* ל )
י לא על היין כיון שלא יוכל לעעו״ממבו אז ישמע.שילוש מאחל* :
יהואסהסאינם יודעים לכרך ולקדש שהרפוטרן מחיבתן אבל
הסעוד"
י כרכ׳היין של קידוש כיון שהוא במקוס סעוד צרכי
אס ה© יודעי® לקדש אולברךלאיברךהוא להם אא  /יהניו
הוא ומחמתה הוא בא ופוער הייןשבתין התעודה ואינו
עמה© וכשהו/קדש לאחרי© והוא עדייןאל קידש לעצתו כבית?
מזקכלכה לאחריו שברכת המזין שלאחר הסעודה יפטוראות?
*  mשלא ימעו© ממנו שאסור לו למעי©דע ©יקד© במק־ם
ואת כל מה שישתה כת ך הסעודה מברכה אקלונה ;
יעולתו;

ה ?» תנו

לכושחתדז הופגזה ש3ת
ע כפבג הצאיבים הא דאמריק אין קידוש במקי ס סעילה להא«  /יהמשחיעלהיציא t
( עמ» «<6מע ??& WV
׳ אין צריך שיגמיר שס כל סעילפי אלא אכיאבל דבל תיעט
ה6״ן  3ה< אעפיששולמנו עייןibhpi'äfhpß 0to w »V
^. %־
< jלאמיינן בעלמא דפלץ פלעקמכוין «א ’5י5כאשאין־ה/ 1מקד2
ארשפה ביס ייןשתייכ -עליי ברכה יצא ידי קידיש כי׳ ששת ביס
!יין אחר שחייב עליי כרפה חזן מן הכיס של קידוש יצא ידיקיליש ' בלה אלא משוסמנהג ולא להוציא איורים נלאית* למיל שייל ( 1לל'
מישן תקפי״עשעין ל<לע׳ $פיי*נ.עמ « ףכיא ל ;•
■ v־׳
;  ©;p,4סעי 7ה והילך וגומל סעודתי במקיס אחר ולייק"שאכל
t
®¥יין שאין קילס f»feבמקז׳םעוד׳וככר נזמרכזשהדלרןלל
.?£ W4שתיו יין שצקרא סעידה לעניין וה חכל אכלפירותלא
הנר שצריכין להדליק משיט ש ליס נמןזגיקחאיני1א בבל
׳ pm
אכילתעירית נקרא
סעידה כלל
ילפיזה המקדש לאחיי©
שעלהשולחן • ( ועליס ל« « /מין ל ) ^ לפיכך איןמקלשין
fei
עדיין
.
לא
קידש
בביתי אס ירצק לשתות שס עול כיס אחד
אלא כמקום שיש נר ויא שאיןהזךדזסתלויבכרשא" היא #הנק
ר 1לא&ל דבל מועט יכול לטעום עמהס ג  0מביס סל בלבת
לאכיל החצר ייתר מעני האדר אן « כני הזבוס־ס אקדשבחצל
 mvpוישתה mעול כיס אחר או יאכל 05קיימעחיכשיבא
<אןכל שט ואס> היאלילה (א 3לפ שאיני ריאה איו הצר שהבל•
לביתו יכיל הוא לחזירולקדם להס ואס ירצה שלא נטעי ס כבית?
לעונג כנטי ? (אל לצער יכןכזהגין • ( ילל פיק ער׳ פ פעיך )
ממס  .של קידיש הלשותבילו שבלי הוא כבר יצא ידיקידוש
והיה דעתו לאכול בכיתי יכבר חמרני בסעיף ב דבכה״ג למתל
רעד
חמנזניעת
הפתכשבתוגו ך iV ^ p
לאטל בכית אקר בלא קידוש וכ &7אס ריצה נטעו® חטט סל
י
י
׳*.: > '. *1
קידוש נס בביתי שיעול לקדש להוציאככי בית? .
( ז ^לפי'
א ( ביצע על שיוו עברייןשליממו ? כר למן לכתיב לקשלח®
י W ,ל לפי קע pקע׳
■ 3׳ )
מדברי לביני יימף
קארי
זל
ידברו
משנה • ( יעיל• ,עקפה ) שאוחז&תיהן בידי בעע
מורי רכינומשה איסרלז זל נראה5ה© מפרשיס דברי הגאוני©
הברכה יביצע מאחיו «הן • ישכוצעקמן העליונה אכלהעיקר;
שאחרי או שתה ביס יין שחייב עציו ברבה יצא ידי קידוש דהיינו
כליל׳הוא לבצוע מןהתחתז5שיש ב« טיל 9
*<5הקכל׳שהתחתוג׳
לומד אבי לא שתה אלא מביס של קידוש עצמושיעיר
שחיי״עלח
היא המנהגת ומפרצפת כליל שנת והכן י ודווקא בליל שבעי«.
ברכה והנא בכדיעיהנה ממפי דהיינו <5א לעמיו
ולעיכך
כתכו
כי יה הסיד אכל בייט השכתאו ב* טואפ ) בלילה איןיב ? ק*VW
שהיה מותר למוהל ולפמק לשתות מכוס שלמילה בשבתבשחרי'
(אין בוצעין אז אלא עלהעליוכה ;
t
אס שותק נסיעור אלא שאין מהנין כן יכיתנ׳קתל ;ב* ק עכ׳ל* י
כ ומצוה לפצוע פריסה צלילה שתספיק לולפל הסעודהןא
י ונ׳ל דוחק מאד שיהא זה לעתהנאוכיס ד  #ק איככול כל
הבי
ע/שבחילאל ייעשה כן ח& יס דמיחזי כרעבתמתכשכת
מימרא ות בגמרא י כל תחלוק?' כגמרא ת עוסקים
המדברי״בדין
מציהלעשוי ! בןכלי להלאות חיבוב למצות § בודתשבתשיוכן
אין קידוש אלא רמקיס בעולה במקדש שאין טועם מן הכוסלש
לאביל הרב יאין יה פרא' ערעכתכו' ביון שאין עושה כן כחול1:
קידוש שיעוד מלא לעמיו כלינו4א טועס תעט פלא כדיןסהרי־
(ע׳ל פי קם |®ע>א׳ולעיל מ' הנזכרנתבאר « f ?p)P ('*>ppy wי
אס עיע© מלא לוגמיומכוששל קידוש הד לט דברי הגאוני©
 p3<3נבכר קולסבלב? במןבמול )
30יר קידום כמק׳־ס סעידה לפי דעתס י<יז יחיק מאוד ואין ( 3אט המסובין שנים אי לביס מיעס הטנע לויולה יאח״ע
בראה -כללבעיכי לכי בתבחי על דברי הנאוטס פי' שפתהפו©
יסעמיהסיאסשי לפניכלאחד וא׳כנל( יקיא לחהמש/ :
יין אחל שחייב עליו פרכה וי וך מן הכוס של קידוש שזהו נחשב יכוליןלטעו'אע* פ שלא טע© הבוצע וממפעתיתו (מברך נר;
ול ל 0עזדה במקוס קיד5ש דוגמא שאמרו אפילו אבל לבל מועע העוין* ודין הזכרתשפתבברכת הלחין ילין חזרי/י אסשכע
0הוא חוץ מכוס©ל קידוש כן הבוק נ׳כחק מנוס של קידוש ולכי ׳' ניתבתי למעלה בברכיוהמזא שלחילסימן קכ׳חע׳ש v :
זה אסיר למוהל ילסכדק לשתנתמכינן של מילה ב& בת כשחרית
( יעי׳ל פ ' קכזפעיףה '( )
ר ( שעילה זי ושל שחלייואי אי פיפשר לעשיתס בלא בתאס)<
א %א© ירצו לשתות כשיעור דהא אין להםש® מקוטפעוד'וג©
למ׳ד סעידה שלישית יכיל לעשית בצא פיו אילי השכים
שה©
 ffrV .לה© שהכלס אתר לשתות ומהשמהגק שלא לשתות הוא
" ^ תלינא שאסור נכס ולא מסוס מנהג כ^ל  :ר .ואשר אמרית ט ת
עיקר® עידית שפע איניייצאבלא פתדבאותופסוק דילפינך.
מיטהלאכול ג" קעידייוכיו(ב לחם לכתיב היא הלקטחשרב • ,w
שחייב עליו ברכהאק כוובתי לומר שחייב עליוברכהממששהרי
יי
לאבלה ( עעס הסעוד השלישי שיוצאק בלא תתיתגא■ jijppj
ככר פסקנו שכוששל ק ידוש פומר לכ היין שבתוך הסעיד והרי
י כעיה בפירצ׳א
הז המש הוא למקדש ולשומעים ממנו כמקוס הסעודה־ ופשר
מברכה ראשונה עי כרכתכיס של קתוש אצא כוונתי לומ׳סיעא
חןח
וערים
חאשורס ייעשות ויאור' מאי ל
כוס החייבין עליו כרכ׳במקרשתקנו פיס דהיינו בבדי רכיפיאו
בשנת  31וי '
 5תיית מלא לוגמיו ו ^צרכתי לכתוב כן לגרור אחר לפוןהגאוט
נסעשס:
לפרש לשון דכליהס בלשונם ואת הטל עידלדין פשוט כתבתיי•
©« bמה ע כעבגיעיוו?לוא׳ 8ל*מיתי כוס<5זייב עליוצרצ« נ<'לע
 vbl/ 'iis 1'f! 6מר ואין ק( י' ןנספי ( 0רה 5ו ^פי' jrt
<ע« ול מניכש רא& וכה עכ׳ל« גראה מדגלי מנ׳עשענע הפרשע®
שאמרושגאוכי * מויקה כיש יין שחייב עליו  3רנ 0דר״ל בלכש
ראשושש
#לפזם ריהסאנריךעיון דשא ביבש ראשי גע אין לה שיעור אלי) ר׳ילי
ברנה אחרוגה עכ׳ל»
עשו נד עאה א5י על יונ׳יג לח? לא ? קלקין
בלפוכי שכיובעישס ו?ל אלא בוונעי לומד שיעול צום שמייניןעצ״ז
יניכפצא לא אמרתי שיעול ייןשחייבי® עליו ברגם צו'  fcbבום ויצ(נ«
:לזמר שצריך שיעור כוס בעקום שעתון בו® להייבו בצלמאוםשתקכו
וקזל בוס דהיינו שצריך רביעיתלכיון « •הת שיעור נזה חשב׳ לים
«נאוכי  8כ0עודה ו? ל קי לוש במקוםשעודיואכל א®שתהכל ש(#א
עא ג שצריך לברך מליו ברכם ראשונה אהיא ביכת בנקפין לאתשבי
ה הגאוכיס בטעמה לכי משב קידוש

W

במקים«וע7הו«םפתוםכל4

?מי שקלס בכיתוושמע שכפו נשוצחן ערוך לענת יוצא בר
דלדידיה הוי פתיר מקוס סענדה ומק שכתכדן השומע

מוציא כפיי נדלה סמא יטה אפ הנר שידליק יפהיפמצא'
מבעיר בשבת • < (*** לס^ י ^ הץ א' ן
יקב׳י היא גניה
עשר קנ «< ת שאינו יכול ליגע אלי( שלא מלקי מבתי בלב נחעע
זה ים לאסור ג*ב אב* היא בעששית אי קבי ע בחיר שבכית ו$
יש לאסיר כני של שפיה אע׳ב שאיןשייך מ נטייה יש לקיש(צ
שתא ימחוטויחתוךראש הפיעלהי ( יע למיבקילשש' י' }
( 3לייקא אחד אין קורא אכצ שכיס קורין ביחד שחס0א
האחד נהטות יזכירנו חבימ יהיא םשכיהם קורין בענייןא:
שאז ישגיח האחד במה שיעשה קכיח אבל בשני עציי ^סלא
ו*א עשני ספלי© אב* קירין בעכין אחד אסור שכל אחלמעיין
כפפרבואימ משגיח בעהשיעש' חבירוזחסעסזהא© 4ליקר
פממקכליליש שחל להמיו בסבלן כב ^ הכנסקשאע ^שכילן.

קורן ' כעניין אחד לכ אחל' ישלל «י ח לבטל לאין אקל משגיח
גמהשיעש חביח למפני שאין הכל בקיאי ! בתיוג! הבא לערק י
ישליווש שתא יתקן את לכר לראותכילפיבך אין אלמרים אותם
י פיוסיסלבקנהגלג י׳
( 3אס קורא בספר לכדו וים אקר עמו שאיכל קלרא לאומרלל
תן דעתך עלי סלא אמה מיתר והיה אס אזמר פן לאשת(
שכיק אי3ל ערלד בקריאה ודאי ישגיח עליז הואיל לאמילי תן
דעתךעלי:
ג 'י ׳
ן לאלה חסלב שאין דרכו ליהעותאפי בחול מותר:
נ בד״א בנר אבל כמדורה אפי ע 5רה פאמד אין קלרין שבקל
יוכל למתלת זלתק? במדלר 'י מ ניס קיד שידגיש בל הזנבות
■ אחד:
האודיס סתוביס לה  3לכל
תינוקות סל כית רבן קולין כפני רבן לאדר הנר מפני׳
!,
סתימת רכן כליהן ללא יטו:
ן ומפעם■ זה פוהגין לקרות כליל יה גסידלריסוכחחזורי׳לפכי
שאימת^ ה עליהס ללא יטל:
«! למלתר לקרות במה מדליקין לאור הנד שהריהזא מזכיר
איסור סבת לאין ישבח  :׳ ’
ש הרב יכיל יראותלאלר הנר מהיק וקראו התינוקית וכן
לשלל ראפיהפרשמתבפיו בסער■ לקורא כל שאד הפר& ה
בל עהיודאשי כפרשיות לאז-דלוקא :אלא כל ת־לדע הפיסה על
בב ובקנתנריך לראו ' כפפי סלי שמאחר שאיני מעיין בשפל
תמיד איתליה היכירא ולא אחי לבטויי' :
י למפחס זה ג כ כשחל פסח להילת בסיכת מיתר לקרדההנד'
כשפחסוס דהלי בעין ראשי פיקיס סאין«  ? 0אק בי 0י 1
 ,%תהא ההגדה,קצתסגלרה בפיל לעול הא אסתל זכני כיתל
 .עמולישדחל עציל:
בליסהדזמיןזה גזהיונריביןעיי! להבחין כיניהסיאסיר
יא
לבודקן לאיר הנר שמא ימה ואפי להבקיןכין בגדיל לבגדי
׳_ .
אסתל א / 0רלבד 5קא© בסד 5מין :
בי הילבך  0mשאין קבוע אשור לל לבתק כוסות וקערלת
לחזר הבר מפני שאינו מכירן לנריןעילן רב כילן שאינו
קניעדבא לידי המיית הנר לאין חילוק ביןכל 0ל  5תןזיתלבין
נד סל נפט אע׳פ שאלרל רב יש לחי ' סילא׳  mכילן סאיכלקבלע
ליש תתירי) כנר סל 3פג! אפ״י כשמש שאינו קבוע להואיללאלרו
רב לא אתי לאטדי אכל שמש קבוע מותר לל לבדוק כלסי׳לקעח ' .
לאור הנר בין&ל שמן בין סל נפט דהלאיל לעלא קבוע איכל נרי'
עיק לב * מכירס כקל אלא שבבר של שמן זית אס בא לשאול אין
הורין לל לבדוק אעי פ שהוא חותר גדיה שמא יסתפקמולכז ן
( אע?'נ ללעניק הדלקה
לפיק רע 'ע 'ו 5ע׳ך א ')
וע׳ל שימן
לא אפרן משלם הן גזירה שחט הכא דע* שהוא תתקרב לנר
כמתל' חיישינן טפי מיה ! אס בדק ככר סל ש מן זיתיאין מלחין
3יח ; ובשל גפטמורין ל׳ דטכא למיתש לשמאי ■יסתפק ממנו
יס שלא יהיו
משוס שהוא מסריחלמאוס
» .לומים כעט נידותלש #בתימשוס כימי מטה וכן כ ^ ני כל כר

א " נכרי שהדליק רנ בסביל ישראל אסיר לנל להשתמש !אורו
אפיל! לעי שלא הודלק כ פבילל חס״יס שנר אה שכעסה הגלי
סלותו של ישראל במלאכה דאלטיחא בשבת : :
נטוןגאין.
■וו ^ .9מ |ל< »לטי * 63ז' «ןל | לכ«ו® זלא א&לב^ ^ .ימז״סי^

4מי V&1ג?

w %1

ז4ק?ן ^׳מן עקמןמ* ין Vט??2
הין

ואין חילוקב״? קק לןש כרפצי? ? א(אל ק 5קצוא! עשאו כקיבול
אובשעיריתדהואיללהישראל  ? ,הפיה ממלאכה גמורה ענמה
הגת׳״תלשכתאשירככל *?יי ן מדאסמבלק .אקיא לכתיבאל
■י אפיללעי אחריה משמע ( לא דמי לש־יללח אגרו'
י?:׳;ה א;® בליל
לשריבקק■ דהתה אין נין היפראל בלכה  -מ 3ץ> השליחות אכלי
הפא נהנה ב? ף הישי־אל מביף למלאכה הנעשית בשכתבסביל
}ר<'3נכמייף' כ■ ) אכל
ישראל • ( ועל « ומןמ"! »י«3ן>  )9לסי8
אס ?דליק( ?גלי לפרט ה? סלי ן הילה כין יש 13עננה כין אין
•מ שככה או לנלק■ קטטס דכקתה  .שאין .ט סכנה דמי מנתר
לכל.ישראללי־ ישתמש לא זרל במן0המ* אכה נעשית בהיתר;
( « * ׳יל שי 5pמ }ppזל'< יח ) "יא ;־י .יה למי שהדין הנא כן בנד
סעלשיה מדיר' :0ע־ן לכלרבל אל לגד־ך טלה ’׳למי׳ימ׳כצנד׳שמנת'
לכל ישראל להתחמם צכנד? 7 ( -צמ! דא» רי פר איכרצמא ?אע״ע
׳< »?לאהד ס"?מדל"ס לאקדחו דורה למאס אעיע
5ןאז<$מאיד ? ב למ6
שש־^ימקמ®כ׳יבלמא? כמל לאחל לצאח״שיפן ®׳לא ירפה בסנ׳ל«
ד^׳לסימן&ייוסכגיף  Vלסימן '*<fvojfpוסימן ?קש ( ס^ י>w '3
שב ה מעי יל" א ) אא דווקא ככר התירז מפלס דכר לאחר כר
למאה אכל כמד ירה אכיל;׳ עסאה אגד לכרכו אסור לישראל
ל?החמ 5כ■ ־גדל  hzירכה הגד בשכילו* י Cדא1אש ה^פקין
לממס כמה' נ?! אדזליששאי^ק י*<« פק ;-אלא לאחדאיו ל& טס )
ולמקא שעשה הגלי  pבכיתי אל בביתיסרחל ללמתכישראל
י אבל*  9מדליק יהנד -ההר אל עשההילדנרה בכית ישראל מדעת
< 3נאו איןתישלל .ברץלבא' אע' פשבה*ה .מןהנ<י אי מןההדור'.
שאי ן ? בל ימין תא אה ל© נכאת ?כץוי | ^
ב ישראלים לכדה שהשיכל יק;* להדליק גד < ר מס בח ייס
'ימ״/ד צהשיךיש לא 5מ סלטי ך הריבהדליק ל  p -ת 3ישראל
או אפי מחכה על2לחכה אפור לטמא לטין ישי  Iהדליק ומשום
 חילמלא לשבתיוזלינןבספיקא ליחלמראלאס יש הוכחהשצצידךמים הדליקו? כמן שאכל רואים שמיל למלליקהמשתאס לאי,רז
יוע׳ת סהלוב הס ישלאציס מיתר דןר לאקל כר למאה |

;ן <ל<? יק ? קעו ^'ף |’ )
&^חחנו
ציזוו׳ן• תומרלעכח אי לי
ט ואסיהישראל ליגה לנחת
שיצבז ע?לו והדליקל את הכר אע* פשגס ה© פליכין לי אין:׳
זה כקרא לטרן המי כיון שעיקרי ההליכה היא לסרךישראל ־
ובישטללמיהל «.יחרללמרלמיש״לן עמלדעזל נרד' וין כב׳הלחך,
ואיכל לע שה הדלקה שהי׳איימלר דאוריי׳רק טילה־ל הכד בעו־מ ^ .
,״$1ס,ען
 * 7אםישנרבכיתישראל לבא ימ להדליק בר אחרמיתף
להשתמש אפ*י לא; ר אתל הכל כל זמן שהנר הראשון דולק
שהרי בלאו הכי יש לו נר לאין זה כקרא מש תמש לכר סהלדלק
ךל •
בשבילי אבל לאתר שיכבה ה גד הלא& ק סא לי לה ^«  0לא
»שט לכן אס כתןה 4לי סמן בכר קדנלקמותר ליסרתל להשתמש
<י 3ו ע 7בבדי סיכלה הסמן שהיה בו כבר יאלכ אחזי * ׳ ייויתר
למתות ביד נוי שבא לנבלתאללהדליקבריארלה;שי» שחן בנר
שאין בזה מסל□ סבלת שהרי איט■ מבמפלו לעשות סלסדבר אלא
לישה ולא לעשל כללם ♦יא סמלת לזמר לגלי להדלי ' צל כר לסעודת
שבתשהיא מ^וה דם*ל שכמקוסמטהאל אסחאמילה לגוי אע*
.במלאכה גמירה לע* זה כהגל רביס להקל בדבר לבמת לגנים
להדליק כיחת לטרך הסעודה בערס בסעלדתקתלכהאו מילה
לאין מומה בידסלש להתמיבינקויסאק טרך גדול ללוב העושק*
ת;קל■ ב על סברא זל ןעדיסימןשז ן
ה כארצות הקרות כמל כמדינות אילו מותר לגר לעשאמדלרה
ללבגוס ביתבגן; רף כשביל הקסניס שכס■חזליס אכל הקור
(מותראז גסלגללליסלהתקמס טלאעי בסבילהגללליםעפמם
«♦על סא הקור גדול שהבל תלליןאנל הקור  r #3$ j'pwלהמם

הלכות

•Tk/

׳»*ג•'"
 84ח 5אפי  #עאחירקלגוי שתווים $ה $׳ואומרי© להט שיחממו,
אתכיתקתלר?>:ולא ראותי מעולם מרבק ' .קטיט'שמומין בידן ,
!איפמר•• מפו© שהכלמורכליןב-ו ולא כס; לשכת כקרה ואפילו..
כ « עפ  .קרימתמנעדלהו .מאד והש.חילי© אגלה מפני ההרגל
,ולצך ען־לין ושותכין• על דכדי .רבימ ישראל ש כתג ולילי יתחתן
?ןלי הייתן מתיטאפילו האמירה בפירוש עכ׳ל :ומביאו החרלכי
 .פי ק ד& בת ולא חפו לע המתמלהין כיו ן דמדיבא שלי:

שס;

ואילומות
זאימי ביןt pipvüt
־4
ממגא< | שיתמש כאילןחה אמיר״ 0pfö 1pv .yp !( ,
ה תותי לכפות קערה על גבי כר כשב כדישצת־א ת?ז־£א?ד
כקילה? אע פ שממל הכליל מרך הקרה  .פאיכג טפלליע
ל £בס כיוןשאיכר ס 5תמ לקורה מחש ;היא שלא יכבס:
י
!ע״ל שימןשל ל'  fpnכד

rjn

א כר שמונח ,אחורי הדלת אסור לעתות קדלת במלושמא
יכבנו המתאבל אס היא פתיחה כבר מימךל; ע 1לכנמ*

 3ק;

♦Vrjjwo
ועל ד-ע

©עיף' א ' (שימן תקיד פעיף כ ) ואע^ ג שאינו מח״בדן וק ל פד^ם
 7לכר סאי־ןתיתכוק מו« גר הא אעריפן למודה■ד׳ש כפפקדישיה
גיעושי־כ
והכאיפעיקלישיה הלא • ( וע‘ !«*««*?תל6^0 ,א {:
©עיף ג ' י« ׳מןת jהעיף ין !©* #י<^ « A;pף י  rיככלשנ&ע< .
מאכה
0א") ישי׳י}' כו מיך־האז מ־׳ .תיקה 0מ וצית כה ח&סי
רתלע״ראע״פ שהוא קבוע בדלת עציו ו תוי/ר • לפתיח ולנעיל
■ • וליגא לחסלותשיסעלעול.
הל5ת♦' < מ׳ל־כימךערף׳  /י
הכר דבעי׳צת הדלתופתיחפללא יס סיב• ס! . 3ל כיון שהו ' מחוכר,

■ כיבוי גמייבמעא' 4
להדליקה את/הוי ניבויf׳ rמרן לגזעןשל

רקם " ד< נ?&דמןדי.ןז3ר -גש3
במוקצה מחמת חיסור כ׳ע אפילו 0 1מודהשאש! 'לסלסל
כיין©י« /בתל לקחן עב ה;
מאלה י לעמו לב (®,ח .כ*<; צמג

לפיית ( -,ו<צ סימן רע־ע סעיףא׳ו ) <5׳cלא ט* שיתבפיp

מר שהוא לבר התפזר דחפיבח הי . 6לנכי הגר וצא כעלהגכיה
 7ח גביהכי־ע היא חצובה ייס ^ילגכי הכימ4
1
< ן ^ לס׳יק ת*ט סעיף?'3ל' ופיק •שי סביק ן* ) י
'  9אסור לפתות הדלת הנגד המדזרה סטא קרונה קניןאל
הללח מעט© גורס להבעיר המדורה  ,שהי־יתז יכע־״ר את.
3תלור־ז־( אפילו כרותמכייהפאין דרכה להבע-ראש־׳י לררא
אמן פאיכו מצויה  2?vfaשאינו מכ? ק להבעיר פכךס  V7ה! א
רכסיק•י ריסיה .אס! ר ! כ׳ע ח בל הס .היה .הפ הת פת; ת כר גל
■החדורה חותר ל ^ -גרהואעיפ מהיות היק מבעירה אין בג•מש1
תנכה שאינו ע 5שה כ !׳ ©.ר!אל פוכר היית ואט תבנה תנכה

 .ד־כר שאיכר מתכר־ן הוא .ואיבו כש» ק' ליפי- 9דאיפמל להלהב .%
; ' .־׳
״ מ?גנמס־ :־
נ

כר שמכהו 'ע 5ה 3לא והוא כרין לנוגלא סא איפ& ר לסלקו
עי מי מועכ ואס לאו מבער את הטבלא וטפל ואפילו אס,

הוא דולק ובלבד© לא ימין לכנותו ואם כבה כבה פקדיאי־ן
פמנתישיכבהודכד פאק מתמין הותר אכל אס תציין לפנותו
אסור למלאכת מיושבת אשר? תורה ובלבל■ שיהא הגר של פעוה.
וכייו ^ בג או שלא יהא מ־מחן אכלאס יש ט  jp$י \ל פ די/״יפיה.
דאי איפשר שלא יקלבכל אל הפתילה או ירתיקנה ויהיה חייה;
מפום מכבה או מבעיר ודווקא ששבתו אבל? ©4הגיתו עליה
תדעתאסור לגערה שכיון ' שהטקז מדעתו נעשההטגלא כמיס
לדכר  .האשור ואסור לק־למלג ימ*מ מותי ליגע בטילא הואיל
(אינו מטלטל הכר • וה? ה ממיתר ליגע במכולה־העומדתאע׳ת
גוסטיזת דויקות עציה ובלבד מלא יכעמי:
.
■
9ft<$ס'ה־»טף«» V.קן
ועיל
אילן ד דלוק סס
ל מותר ! הכ חבר של שבת מבעי ?יל
לשכת דליכ׳לתיתש דלכטככ ליפקליה תטה וכמנ׳חשתתט
כמאוכרמטא אסור כמו שיתבאר לקמן בוטה להא בלא ג ה 5־י
איקצייה לכין־הסמפות לדבר קאגןור גאיתקצא־ לכולי

ףאד .ד:

א המכבה את הצר מפני םה«א ירא מפני גזיה’  #להטיס אן
יות לעס או בשביל המילהשא  fמ סכנה־-שיישן פטור אבל אפל'
אבל בשבי ! 50להיש*ש מ סככ׳בשכ׳יל שיישן מוי/ראש !י לפולין
לבמתיוכן כשאר אס יש בסן סכי; י ! פעמותמותילכתמצ׳וא©
כבה( מפני שת 0על השמן אבעל בכר א? על■ הכתילס עעי:ר•
אבל אהזכוכלאילו -העמזריסמשו© דה״ל מלאכות■שאיני.,צרינו׳
לגופן אבל אס ככהג בדי להבהב הכפילה; פלא הלבהבס כנר
ומכבה עכשיו כדי להבהכה שיזאהלהב טח ללוחי« בהכפייבא׳

כדי.שלא יעבנו הלוח שבזה אינו עושה הלוסלא מכפ׳ולאחבעי'
 pfהמן  ,בגר פעל השולח• רהוא .כבגד החלוך שאשור לפתית
החלון .ככגלו שמא יבבכוהריחי & סה 5א קתיע בבית ! שאחורי
הדלתאשור לעתות? לנעול הדלת כדלב 5שמא תהא הדל ' מקש/
עטו.־ גתכככו אלא פיתני} וגועל בכחתיאס הוא קב? ע בדלת
יהוןי1י
תרחיקו ןן£
אז iM'fviM
^ לגרר*1
עצמו שפתיחתו אג כעיצתג « קרב הסמ

היאמככסאזתכעיראסו ' לפיתתוולנו 4 0׳ (

שיכור ,רבנות הנרבשניל©1nSin1

׳'

י ^ י/דש

קצאמולא
הולכמאגויל לעלקןל ק ' ז »עע? יובל! צי< לי> :יל  1כג< יב?
עלעול  ps^ xr 't « 6ציהצלש -הוקוי? ?. r>p ' !j?6׳;־ jטעול  - iןראיי$
עהא  bp :$7נשילהי שבע דף קניו ע 4ג \ בה לב איאא ודל יבא ןד ? האל
גב" כ& קתפולה קלפה כלש בל מימקבזגימעע « - « .Mומחי דלו

צרי®!»( . .ק^־א&י־אן •.טגוקפוז מיזמת מיאוס יולפסכל׳םלג“כי־תקנע
מ' 1$״לצ

איסייכ!,׳ • ע' כ יזבמילא ל! '.ל מלפמק־י הג #לא .הילכתא נמוקנפ

מממ׳א־פלדלא פל& מגל► &cVi »V7ף במוקג ?0 /ע«.ו א׳סו־כ< ועול
 סקש :תלעאול ועבאת ** ה ראייוע -״חע& עעוע בו  <«4התלחול בקנעי* נךמו«נ * ( מדגרי לד׳ןירנןסתו ^עי ^ עעבוללהוןמעדעליגלש ^ף
בחוקןלחירוב&ו ^ר ו• אגל ב ^ ללותי ממכ׳ע״ -ה לך לצלול גמיסאלילל
ולח 5נני ׳ 1נ1
י :מ .ר ממ? זשסכיק לטנ ( 0פ ^ קיויו |ל גמוק שיח ושי'
והפזתלספדבלובזה ;  ocרבו כמו ינועאל‘
י בסוגייאומ ו^ פלפכיא
עמילי׳עי' ? 7מענפל( בעא .לב^ יילח י ראו 3די■:־־ ןל ן קנה ולגיוזף הסיק
ובקנתסמוי ?.שחכול כמג
יש ' שפליב במוקכה־ מח! ית.־&« 16ל בק  3תס
שאציולכן 9ר«  7עעפ 6נו <ל ז& ולמפל׳:3כ יןי ע .ל לבל׳ העשביד הגז^
ש־ שג^.
עהקנעדעתלזנ בפלט ב< ק;
יבעגיופך קאל,ו1ל .ו ? עוןעי
9הן
מולי ללוחי זללה השי! ;.עליו _ ן? יא מביק  £ע' מיל :ק במוקנה ־מממיג
ג* קוד צאקל ,ען fpf >pלב<<<  Ppp bpipמתה ו מקלאס  p&pjע' איכול
ש  7ת <ג צ־ל« ס פגיןניםהללוק< •י  ,צא׳ע פגע בזה מידה נ-׳ש ד^ סול
ואי^ ליק סס מי ( לאת קנאי לב ן סגמ& יר; ?;?י״קבאי לפ?צמ ! ומא*6נ
ר^ היןמ <ו«  9לבי ןז«« «©5ן«;,ו<ועת•
עוקבה ב דבר שלא לקח; בדליה
אי עור שהיה צו עמבמו כי״ון ?&; תט צחילה ב& בע שהקצה לפתומהק
כין ה& משיע עהעע איבוד איבד קו החי ש הי ס ב! ג והפליג ר'יש וכל
ללא אמליק ביה־מגי ד  •-מקצהי גו' ומוגצלצכלילא^זלמעדתנששתט!
לקולק בשבעוכעו שכפבקי לקמי בסימןש־ה כ? ניי> ב ' <ש ן גמעיגי
לפליבדש^
לסילדבכלמקוסדא קחבביוד
איןנאןקן״וא׳מןלגמ
מוומעמיסיימכישיליה צעזקגהמהמקאזמיל סו ^יסלא לק׳ח
במוקצה
בידיסאע  /לקצעקפרשי -לאבוגבוגן .ל! נאק׳ל הפי לדליצס׳י ו״וזי‘
בקבק בטוף דבדיףהגללק עקושדעל -קב?? קראק א« קה קי -*0א)נדולת
וק; קה יזלולילמ לפו ל ס אימא לך לא קללה ר*ש בלל וכלל מפו | ע! ק^
טלומק אישור תהו א אצ( ל ואי משוסלקשיא בגמלא סילכ ^א אצילנת^
עצה האלק׳ה אין אצי מא 0שו& קושיא גבאן לייקא גלאי ק ל צר6מקז|
פעיקצה למוקרהייצו כשאל מוקצה אבל נמו קצה עתמק איסוראל ק«.
פקוק! ►לא לכ יולא לחוהל כדאיקא נשי׳להי שנעשמבר׳תי ב? י

JM
י ®$

כיח שהייה הכפרעלי־? בהבצשעבקהשמש('ני »ה הנר זהבשי«
הרת& ין3מ1נעקותיו« וצא מזיז אס*י  8מידה
^« 6גד » « עי
■  hphiעל כלהכי® «ילכ^א כדצ ייודאצ«5א דאוהר.מוקצה «קת! Sלדברהאשירשהןאהנרדולק (לדביהמו ע בהואהניכר (אומרי'
אי&ןר;ול« 9לוןל13לןק.זליולק (לזמר לתאדאמר עלתרואלפליגלש
רכל לכרההע& ספשישלהי־ער (לאיפזר מיער לטלטלו אכל אין
נמוקנהמקמ^ א«« ןלןלא פליגכהלתוקצסתקמק,איסמיענ׳ליי ; -
לסמי ך גס על זה שהרבה יש לפקפק עלי( אפילי לדבריהמעירין
«  #4כי מאד.תא 7י ועי74לההפליא־» כעיני על עעלעךעלשבועתך!
מעיי שאין להעיר דבר כזה אלא צפהלברהמיערהזא ח3(1
ןפלדבויין ' 4והכס על שכיפתו אכי אומי לבך אנשךשכלעל
לכליך’ יותרוכאךאלפער לומר שהשמןתשיב ל( מער בייןפעכשי( היא
ונינפלס ממך אר?ל ככיוכאבזס הרוצה לנהוג נתצהגןן אסל כתבת הוי
צריך לי לבך אין לטלטלו בלל עי פכר;
נכשילגחופך הולך אלא או מלו כזה בקולותיו וקנתרומיז או כולו כוס■
יצמיע
תלשגגה?מג( לאעקצאי לנין השמנית איעקצאי לנילי
 !8ואפלאמלת כדדך תימא קגלןדר׳ם סוגר כןשיוא הוא עלי . 4כצל ׳ אעיל(׳ל£
וע ל שיין שי סעיף ח י« ןץ הלל העיף יל )
««קי ? אפילו בלחייה גילי« באתת עדייןגת ת בתק בסוגיית ת«קי ,
ליפים ושישע החליק תתנא©.ואמוראי« לאלינה ןתה4א גש5ס גיצין« :ה צר© הדליקיבשצעלתיה (לחולה שהיה משבנה (ילדיו
החיה ( כעדפיא החילה עד שאין צריכץ לזע(ד ( אח/כבה
נכלמקזסש?& עליגתא ב׳ןתפאיסאגאמיראי« ואי״ןתפולשמדבריה©
הנר תיעל •לס-לעלי  .דבלא ילדה המיה ולא נעלפא המילה
כלכמהההחלוקי©:בלעותיהס . ,אזי בכל מקלס פאיפשל למ .לקרב
כי
?יעותיה®  73בל למסתברלומיגהא לא פל״ג* אלומקרכיז הלימות
 .בסיטא :שהיערלעלעל( דאדלבא בשביל זה הדליקי בדילסלסלה
׳
*
'
«
רתוק
ה׳כי ללא ליהו׳ עלזבתא רי־וקהמל 5א לן ללו לעשיעעלוצתא4,
לצייןהחיה (לצורך התילה לפיכךאעיל(יללה (כעלפא (בביו
י
בריר
ווה
ביניה® ’אעלא היפיהזהזבפירוש’ גתיך לכלי מחלקות
מנערלעלעל( להא לא אעקצאי מעילם צשבעזהJ
 .־ :■'■ V׳
 ,:גבלמקי® »  .ללי■ ? ■
ויאוסואג}//ק׳ ל גר״ 0בזיו לטרי כיו
{יא' נאץ© אן אלאתוקצה ««מ* •
.
.
־
'
|
עהפבי
(
אב
.
בה
(
יק
לניכך מיער השמן שכבל ןשכקעיי׳ ׳  0הד1
««תבל)ר ב9מ«ך סעיף(הילצךל• ידה קצי נכר«<שנ*מוקצ«תת«ןי
 (50105,באןעי שכע יאפי אחר ימתו& א/ה7ליק<תע'ע *9(1ללחיי« גילי© ווה •הלליקו למין
^ס?ל '1י! סעפק ' mp
S
' m'&ßnnnpwwשהרי• למזלה &?לחי«איןזוהקצאה (ל•'דחייה ?&mתנאר«3י« ןועk
שכבה©6ור -מסןס p'sbfypjpfa
וה׳ה א© הדליקירנ
במסעפ׳מן השמן שבבר הדזלק חייב מ&ו ' מכבובמן דאיעקצאי 9ימן %פעיףא'מיתן*?« 1העיף) *3
לבין השמשזעאיעקצאי לפילי ממא אפילו לאחר שכבה וכן הצר בשכיו ב& וננ ובאהשימעד לטלטלו אע* פ שהעיד8היהד(לק
היה אשיילסלסל( אמרשכיבס■ « וער וטעמא דלא אמליכןמינז
שבדליקו ט באיעו שפעאפול לסלטלי אפילו אחר שכבה מינן
דאיעקצאי לבין השמשיעאיעקצאי לטלי ממא:
זאיעקצאילמקבע׳הינםאעקנאילמלייממאאלא■בדאיעקצאי
'
■' בהכנסע־׳תס׳השבעאז *מריק תעו דאיעקגאילכיןה3מש( ע
(־־ «*.גיל9ימן «*  9עין נ :וביופי לס« ושייוןיע  9פע־ךג)
נ ואפנר לטלטלו בק לצייך מכו בין לצורך מקיחו להא לבולהז ו שהיא זמןעחי־לעהאי&ו׳כשאר באיפיריעדכליעסאיסירמשר
טילטיל איעקצאי לגזעי ולמקומו  ( .נגק «* יישזת לגעודו
פהקציודעעו mi $מיד לכל הייה אכל  (bשבהתחלתהאיסור
לילקפשיפא ־ אפור לעל?ול  hsג« ( שיזרי  5עעסב«ימ ללכל קאפור
אל מקצהנהיה ' רארלסלסלנאמ* 5כדתה על ידיההדלקה (מזר
מילכך איעקצאי  V5גלכולי ׳(מא וע לשימן שיי טעין־ ( fלא למי לצלי;
ונראה קזר'להעיר( הראטון דאין מיקצה לחצי שבע;
ומלאבתולאימור דש&ני התם7לאאיתקצאי־ נין סיממוע •הדיי «י© '•׳
" < ו <<! 0י*ק >$ןת׳ץצ' )
«יתר למלטל( לצורך גופרא( לצורךמקומו זילנךאף נשכת ייזתי
 1במוקצהמחמתאיסויבמןכלשהלציקי  nכאיעל פבענין
i׳}
.למלמל( לצורך4ו <; א(לצורך«ק<מ( («3שית3א 'לק« |ע? *' ע
 /מישי^ א חיסעבי® (הכר מאיש עלי( מועד להיציאי דהר לובי
דידיה מרף של רעי ( המחמיר עע;/
( (עלהימן «*ת גמיךל״לול ’ ) ;« ,,י
ג ' א שאס העבה  ,מע  /לע ןר זה שקדל״ין וג שיסלטלצן
 :משיכבה אחל שכבה,מועל לטלטלה ש ^ ק זסהקצאה שביין
שהיונה עליי והיאאל כאשר לטלטל מנד מצמי& א מצד ה& להבע
הדילקעכג היי באילולא הקצה 5מעילסי (?א ללא מהעיעצאי•
שהרי אין עיקר לשין הענאי אלא שיאמראיט בודל ממבי m
שיעבאל לקמן סימן ערל  3 /ע ( /אה לע פרחי מוברח היא
להבדל ולהיקציעממב( ביןהשמשזעואיעקצאי לכ(לא ייחא ( פן
נמויןבמדיטעאילו מיהו עלידי (1י  0צ( הויןלטלטל( אפילנ
אל
בלא עבאי ( אפילומל ידי אמירה לסי אפילו שלא לציין 1יפ( (
לנירן מקימג רק לנירן הנר בעצמן שלא יתקלקל דכזה ק ' !
 m ‘jm lgבה תריצי© סביבשדוייה לשל פרקי ' אסר לסלסלה
להקצשמיעיל עצאי׳ כאילרהעכה׳בפיי -שהויייסנהלבימ ; בין
■ כזירה/פימטלבדתיס ; י ( וע׳ל «> <*« 4ין' }
הפמפיעשזה ודאי־ היעל  3*p e^k fawשלא המנה־שאילו העניו ;- -
דמיכחןשה«צשציה? אבך*' ' '  7ואע ^ מתבארל ^ לחיק יג - f
«עיך ^ ד«ו!ין ל?רע לגוי?1לך עתו וימול בי » Nfדליק כצר סו^יל
«ול־הצד׳געל 5ן/א/
ואיני « PSiהדלקה frmלאורייתאירקטי1
א ובשירצהליסן קוראק׳ש לע מטעו במיבש ^©ל ^ עדפא
י לןfw ««§3דילקדצ״מאתר&כגה
עיתר״אהירהלגוז
^■CC9
W ©Ä9
) .Sf
זהיךלקיתז עונתו ביעומיש התעה@■j»^ H)Smiהש|
ל?ן^יצרי
לפהבך ע 5כעע תהבריאיי© ׳מלילפועללילשבתיהיא;
 !^:עגוכגלצבה .ע? ל,
יויץל5רלה?)!ר
ין עלעול !ה!
ואין ביjpjp QW
^הב ^הל
ע («»רזלבעולל
עי כגר ס  $ע !ין עליה בפכעבשיט א
ד ול^לסל®.
?לאתכיטנפדלה;
§ !ן!נר  0לא סמורירלסלסל יע  .בגר שניעכין כשבע אלא
.ו,מ.ולאל3ד 3ראתר.
ר» «

^ ^השעסןעכבל -אעמודק  /סאפמילטלילוכלהשבע,אפי' .
של נפס שהיא מאוס מתמי שמפדיז(לא הדליקו בו באומו 0בע
ש' יסעיף
ק׳ל כר/שמוררלמלמל( י ( וללפי'שי «עיף
קא
ליד) זבלאהלימעמא דפ׳ל לעעמו טעמ׳דמפתברהוא&
שיין הקואע• מי־אוס לעניין שבע שלא לטלטלו בשבע בשביל
שהיאמיאוס‘ %ש שנע ' לשארימיעלעציק תיאום שאיןשייך
בעאזיא־דב© שצריכק להקצועמממ עי השבע ובין.
סקצאסל&
■י; במו ויתבאר «(מן£1p ■%
בטמווע  ffmאי גלשסבע
י;
״טעמאדק/בתעיהבזק ;' -
ן ומצירה שהיא סל׳ פרקיה' שמבלי לפרקה אפרים אבריס
בין היא ולילה כין היא קטנה אסיר לטלטלה דתיישינןשמא
עפול ועתינרקוייוזירכה( נמב עיסה בליבשצעואפי' אס אינה

YH

אחליטת< קד1שי« 5מ© באמצע ישמח מש« ופג ופייס0P .
בתולשזה ג© פן מתעבוניי שבתהנא וכן פוהגין שאיןדשממיס
פ״כ זאשמפוה אקרא מדלא כתיב; גקרבגות שבת בקר  .כמו  :משה כשהיו אמתיסו פמפרי© ולאס משה סכל השיעור
בתמיד של מול אלא כתי 3יכיויי הסבת 0כי כבשיס וג}מ' משמע
©העפילו עליהסבקש מפרעה שיק להם מס א" äöwשי ממ
 pונתנו ל( ובקר ביוסהשביעי (?אשר פנעיו על מ©השכין
■ ומסדרין הברכותופרש׳
בעצם היום מקריבין ולא בכקדדוקא
הקרככות׳זמשפת איזהו מקומן כסדר שאל היעים רקשמנעיפק ׳ עמח משה שבחר פז מהן ישתח משה pipmחלקו &מ מ «®
אה לכתיב לדעתביאני יי ' מקדישכם אמו* לי הק/הלמשה
בקרבפית וביום השבת ואומרים ברון שאמר ופסוקי דזתרה
מתנה מוכה יש יל בכית גפ ;י ושכתשמה ואני מבקש לית; ן
וכוהני! להושין מזמורי© לעי שאין בו ביעול מלאכהלע©וכוהג>
לישראללך והודיעם יע׳ב תקנו ישמח משה באותה מיופה.
להופיע המזמורים אמר ברון שאמר כדי שיהא לכזלס׳ברכק
ממלת ימים אותו קראת לכתיב רכל אלהי© מלשון בלתו
אבפיהס וברכה לאקריפס שהיא ישתבח< |והמזעורי׳שמושיפין
ה© כולם שמדברים אז ממעשה בראשית שכלו בשבת או מתן
נפשי ואס לאהוכירשל שבת ממדיין אותו ואםעקר מליו
תורה לפי סנתכה בשבת ומעע© זה אין איממם בו | ס כסדרי .מתל לראש ואם אל עקר רגליו אינו חוזר אלא לשל שגת ytm
 föהתפלה ואומר בקדוש׳אזבקול לעש כוי ממקומן כו׳חעגי
&הם כתלבי® בתהילים רק סמכו דמעסה בראשיתיחל ו 7מתן
תורה יחד והקדימו השעי© מספרים .כבודי אל שהוא בסימן  wשגשל -תהדיבוק הוא כיותר והכסא מתרומם וכל נבא1mm
בעהילים5ה;א הראשון המספר ממעשה בראשית וסמכו אחריו -אין מדעי ן מקומו רק אומרים כ 1בלשון פס רת בחךכויבנל
לדוד בספות וצו' שהוא בפי' ל'ד מעני שאותו מעש ©Vכשבת
מקו© שהוא ולבן נם אנו מתפללי! שיופיע עלינו אזממקומז
ובזנות הסב ת כינל והוא דאשוןבתהילים המדבר מעין שכת
אשר הואש© שהוא תקים היהמיסוהבןכ״ל י ואומרקדיסשלס
אמרהשמי® נאחריו שממיתעלהלמשא' שהוא בשי' נ' והוא ג' :כ
על התפלה ואומר פסוק אין כמוך סואין כמעיין פי 'לעשוון
מעשה בראשיתולכך© ומכקלג מיד מלכותן וגו ' להמליכו על נל
תדבר ממעשה קיא&ילן כסיס הרים יולדו תומ' זמז מור יושב
העולם שבראו ואמר פך מתעללין להעדר שכינתו לציוןגלבפזת
בסתר עליון שהוא © מוך ול אחריו מיד בתהילים ס ,כ״א והוא
חומות ימעל© להמוייהמלכותוהע עלה כבראשונה!
שיר של פגעים קבעו אחריו ואומרים אותו בשבת להככל מן
«מזיק״ןהמצזיי |בליל־פ 3ת• בי ^ את בערבי עסקים ואחלי* ’
אומדס הללויה הללו אתש©  Vשהואבסי' קל ה ויווא מדבר
«מתן תירה דכמוב בי יעקל בחר צ< יה  vmשהוא עי מ ת י גע
כתיב בו כל אשר חפץ י^ ע&ה כשמים ( באק יגושהואתמעש*
כיאשיתואומריס אחדו המזמור הסמוך לו ק״דבסי׳קל'pW( ,
הלל הגדול שיפע כ׳וכל״ח כמד כ’ ודייג ת סה־־־ו עבליאת
עולם עד דור מק תירה וכולםלא  .כתץ?מו בעולם אלא בחסדו
לש הש^ תבלא התורה כי אין קמ  3לעולם אלא סכית התולה
*כתיב םא לא בריתי ממס׳ולילה חוקת שמים ואק לא שעתי
ואומרים אחריו מזמור רככו נדיקיס ביי וגו' אע״פ שהוא בשימן
ל״ג מפכי שהוא פועל אחר הלל הגדול שירכנו הכליקי© כיי' ע!
רוב חסדיו ויודוליי' בניכור ומע' עלעל הקסליס שעשה עמפג
והזכיר אחריו בדבר "nשמים כעשז תומ׳ שקוא מעיןמששה
בראשית ופומפין אחריו מזעור שיר ליום השכתמובלהודותלי>
ונו 'שהוא ג© כן הודאה ל %על החסדים לכתיב להגיד בבקד
חסדן ונוע' והיי׳ב? לם שייכים למזמור הלל הגדול עהוא -עיקך
ההודאות לזית על כל זה ואחריי מומור יי׳ מלך גאות לבשוגן'
שהוא עמיד למזמור שיר ליו -ם השבת גנו' והוא כדרש על כבישת
rwnp
 ,השבתסיים הק״כס מלאכתי פת* 0ף כתפארת לבושו רשבלע
א ומוניאין׳ס^ תוקזרין מ ז גברי בער ' ה& בוע עכן הוא פדר
בשא קדשו וגו' אשר על זה פתוישד ל  Iאשד שבת .מ' ויש להארי
ולהכעיסבזמי־רו' ביים השבת דע ךא אל יאריך יותל מדאי צדי
■ קורק נ ' כ בון כמס כ׳וין 'ואי
המעלות שמעלי} בקדש הקול
אפשר לעיוותמען כהן לוי וישראל ברת וברןולו של מועל שאק
סיאפלו קזדס שעה ששית כדלקמן פיתן רפיח ובבל לו אס לא
אומר© אין מחז״ריןאיתו חק מלאל אשי שבת שהוא פתק!  .ביעול מלאה ' לעס כל ךכ מוסיפי} אקד הרי ד ' ובי ! שהוא קדוא
בברכות יוכר מחזוריןאזתד (אין אומרים באלו הארכות בשבת
.מתר מהן קורין ה' וביה שהוא קדושי ותר קולי! ז' וכשבתשהוא
!בשבת׳ וחתר שירת רושע
יחמור
קודש מכולם קורין ? ואין עוחתין מהן שאין תורילין בקדשאכל
מוסיפין עליהם כמו שירנו להעלות בקדש • ' < .ו < ל $ימןיןל'®
מופיפין כשמת מעצי הנשמ' היתירה שיש לאדם בשבת וגסשיש
בז מעניין יגיאת מצרים שהוא מעין שירה לכך שמנוה אחריה
«תץ> < לעלנ שאם יארע לאד ' שוס אלכש ולא אנ לב וק כל | ימי המנת
ו לא שמע ברכו«א ן ין נשכת מתי הקור *? },כינו ל׳בא ימ -וע׳ל %פ׳ן) .
ואין נרין לשתות כשיגיע,לולן לכדך אנחנו מו 7יסשאין■זה אלא
פ ואפי ' אס ירצו להושיע עד פינטרכו לקס ' זה מה שקראזיז
סיפור דברים מעין השפת ( 1ק כאן מקיס לשחייה זחזתמין
הרשות בידם ולפי מעם זהביע «> 3ע איךבולק■להימין
פישתבח ואומד ע׳ק ^ני קל»® אחר פעוקי דזמ<ה « מתחיל
עליה ס שלא להעליתןלקדושתשבתיגס לא לפתיתממהשתקס
(אומר ברבו וקורי! שמע בברנותיהזמוסיפין כברכה דאשופה
שלא להורידן מקדושתן וכן פוהגין חוקמבש^ תשמןםיפיןנבי$
שבח ותהלה להק בה עלינירתהאור ומעשה בראשית שהוא
פירצו משוס שממתסיוס התורה ( 1וע״ל סי תיפ״ע • 11י
מעין הברכה♦ קרא לשמש ומרח או ר פי' כשקרא לשמש להאיר
נ מן הדיןקכלעולין למכיין fאעילו אשה יקמן שיודע גיד
וראה שיבאז העולם לשפוי אחריו לעכדו אז התקין צורת הלכנע
מברפין אבל אמול א׳שה לא תקרא בצגנ ׳ מפבי כעול ^
בדי שימכעו חלטעותאחריז כאשר ילאו בי הס שטם* ואומלל
ידמקא להצעיד םע אנשיםלהשצי־ם מניקהמלואיס אי111
לאל אשר שבתבו ' ועומדי) להתפלל? מתבללין 'צ 'zmmfc
עליו® שכתבתי  bhשאין ציין לחשבים כל ? ך ?<מ תיו,ל ! .ו'
מקרא מדצא כיויב גקרבמ שנת גהר  ppp2 (‘2.י?ל מאי bpzwbסיא
■ {5א?לעולין
וולשמא?ויז לכתיבימי/ס וגו '■לא קאי אלא *ל הויש®
תשלנהאומר<Qt
עעאי ד יקליבלכבקל כמיהשאר <.?%הקול עכ׳ל י
באהמכקאמעל״מאהיאזל ,וא*ןיח » :לקלוק נדלל לגמול הלא ו«מעש
,קש<:ל? גןעפשנןהכיןלגקהלא ? דלא כפיפעולג  &/כקבשכע 5על.פולין
לבקר ל5ק ?ה 0כ5ל <ד < ת דעל9,7ב<* כילןעל עצגדסלא שמו עלעל
לבו 9קה לערש < יי<ר #ר על שי ביולי א ש 0כן« «כן סרנה; עלשכאממ
«ס בפלשת הקרבמק וק ק קרא וניל® הג$לג 3ל־הייפל אקר הק לקי*
«כקרא ילה ממש תקריבשנ -כב ^ש וגו על עולת הקפיד שעקלינגב
< 1לס זס אהר הק הקמהכשתקר^ ב שתאלה  #שאש ליפכווכק ,הגמון
ללמר מלבד עילת ?<ןמיד שמקריב כבקר קללההק המעס תקריבאין
אלה אהל הק התמה< »ה לולפתוב לת עולת סגקרלנשכה י והיה או
משמעותו ממש געשוטו מלבד עולת הבקר שתקריב בבקר הןכש קןוא
®בן השמה תקריב אע אלה טןסוי״ומ' דהיינו אקר הנן קפמה ומללא
&ע 3כן משמע נתירלש שי־יל שגם■ גילת התמיד יקרינו ביל? וס ב; ^
מ?אמר’ לפעלס » "?7אחר הנן ק? מק* הק נ ל נמל4
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^ כונ §©;ד© קז ק? .'5ס
^ עכד כגיעגי■כדין.אש ה ליווקאיו לאשהיהרל הלגזרה ואוו אען
אינראל בו" הגקכשאר ישי^ כמוש ^ צארעלצזשהבוץ,ואר-גפןי
מנול© רק נביעןוי הרח ' באימהוקידא©
 p%ואפזר לקרויגו ^ל ^מיזוס כקודל/ארה ן ( והלד׳מן©©^ -תיךו |*ך' )
י{ 9מתןרמ׳יי ^ לעל!׳ ל ^ורק .שהדיג  0לו ? יעצע& מייצפק!
■« 3גוון • כפפלנדי ? pוה 3ין להקעיר קכקיא קמויי} .קמדכד
בעל&ה ל א&ל©ק ןמ >$ין חיגי השני כערשע©פייה ; .י ' .
פיודע (-קפלד  ?#אעדמא< ע©&עלן
מ״זקאיתו ^ כייין פקלאו פתור '<?ן £מ עיין לקמן ריש סי׳ד; ן\ ד
■ ^© ) ו? והגק ©wl .עדש׳עשהשב^
;’{ <ל©זמןקל .ה©
מעלוגהגהעקןיר
ןקקוש©א־־ .ן -קירץ | מ שקעה ובמקום שקלרין מתר ממרק העי
נש י׳!סת & רמלק לקוות זאת׳ב קולין המפעיל וקולרן ע «ות©
שקנא® !0ניעיאוהאמרון  .חהןנןהמן 3
ממגיי! כקיזאי® אכל קחזל כשמפעירין
f
* ׳.זןרי© ככ?ה ןיודעיןל<ו?י מיי 4
T
»ä
יןמכש4ר יוזא לומפין הקרזאיה כי לא לגו לי®;,׳
תי  £עלה 5כד ?ילמ ^ יכרן .פלפון עע 1רק פעמי© מלאלעער©
 ^ 6מ פיגוזלמלאכה ' לע  8נ® פיה עעפתה לק !37להאךדף
נעעגייוה ק ^ מייגכהיא -ןריך© יקרא כ?» רק  ©pWהליאל
גקוייותתלשה אריכה מעע® זק תשו® התפלות סדרן קוא  :כתק* ק ההפקרה אלא כ&ןלא קראו  3 W3מ? שתןבאך ? ייפו
ומעני ?  7Sח־תגיה ? וירן© אמר©©זרה העטרה ליו©?© ממול
ןביוספמיגית׳קב תו ג פ
לקמת כתתה לא יהא עפולפעו{ ' וכפוי הפביאשוי! פלו׳©יו©
^ tp ;w׳עילזקמן ! אעי־לי כד׳פרשיות כבאדר שקגין מהן  .יקרא המבעיר גפביא לכדועמו ה! שקוראי© כט\לי 3לכדה הו©
לאייייתא אין מקעידין כמפעיר אבן סוא קען וקן בוהמן וב^
כבוד ? iymוכפול הפפ״א© וה1ל* ן ביו©© יש 13מוסף ©היי©
0צ& מכמ1רת שהדהתזן קיאהקולא ^ ישה■ ומ 55אי המכור
.ליהפרסי!  9יי69ף סיקיא איתה«©זקו© 5י#אג ו^מ-. 11י'
; אנלאיןקומ1-ן תיקרא  pppאסלמק §ין הקדןאיי© ל ©M9 pm
מברךקכרקהאיהה מע 3ב:תשהרר
!pppjfpן .המפעיר
'?וזקניי צעיל שעולה אעילז לתכיין הקדואיס! :אומריס<  $k /ןלקן<רד״קי? פדו־׳ ^ה ק ^ /.טילקשזס ?  7-0ק? 1ן־ה איןלשקרא® קאקרון
?מכק לקדסיס כי :שינ^ עק היא©קליא< #ןמ<« עיןאי 3סמ?#הכל צן
 & r ?pקדאיגהע/אמר !®לו ווגייןקס ^ זאיילקיכתעי1ון
ל<ז;  :ס ל־זםכלן; פרשת השג?מ הסל« לא מקכז לקרוס© אלא כלי ויל©
י "#ש ^ יי .הער 0יווןז  3תהיו® וקזלסשעולה המעעיר שכבר
סקכ ?ז נ;* לה עצ :פרל.צ כאיל; הקרוכוס לסכין וכמו© יעבאך לקמן«fH
©  iמצייןקקדיאי׳ו ?ד' { הראות פיס הערש עיהיהע אלו לקזבק
> לקרייןאלא ל המפעיל אאיכו קוראמשום0©IPאל©
לע׳ג לי;ךגלן<ן,ק3י
בין,
יוזהלי^1ן; י ( איןידלוקכ;יןא5ס הושיע? על «?יין־הקלוא^ ד
כ׳.י 7הסייס ומע $כך לא חו©ן ג״כ א© לא יקרא אז©יו©©«•©«©
ל
«
?
א
ןח ן;;& יכ "1קיןיקנרין ממין העולים ב -סית אחת עין-שקורי{
שקלח האקמןמ?? יןהקרוא‘© בפלש שלאןקיוכסהיאיל ו© יןקל*אע<
?pjm׳;r־? מן כת׳ /פ דת& ח• פייס פייש בו הפסדה©( Iועלי©
?}!כ ; !א*• פ& לפי טס© ן© גפי ל עישייין ' ובי״ןעל׳יו©» !«» ?©,
.לקל® נקדיש אחרשע*יחציןהקרנאי׳לח־וןתדמש וקול© לפעמי לק
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'שליקא ' לפפו הבדלה< כלזה.לשכת* ה* הליט•שבקרא• ג׳כ& בתון;
עליו ונריליסכערה* < זעל סימן .עלצא&עיף ) ומכאן
•מאיהמנלג צוגומייןמצ ^ כעד המתים לכפר בכדם ‘• ונו״גין י  ©9ויהי? רתישפר -יו© שכעין בחר #ה®4ל־' :יעל ההפטרה לא.
לומד אבר? גהוא .א^« ן הנפעמייס -אשלי סחייב -אלס לומר בכל  -תקנו קדיש כיו ( שתקנו .כ* כ כלכו׳אחליפ נ׳ל ויתפללו ?" ניכר
ת ^לתימוס» גראשונו׳ע׳אחלוכות וקדופת הח© באמצע< « א
יוס זמתזירק ה ^ מלמקומה רשבנהגין לזמר מזמור לדוד הבדלי*«
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הגאולה
דכמיב
אפרקה
להם ואקכצם ופי ' תכנת .תקנתלס־י ן
&ל שבת ניתקנו כעד Iקילגתפנאמרובו ; -
 3לור
כלז׳פדרעשבעמימקרכממי גי׳יאע״ע שי 0כהקדבמ
רנת רקיוא ר • i >^3miaum Ni pw
קרכטתיה חילול שבתאע׳פפ רציתכהן •  .פא כמפמי למעלה :
סזף פי ' רפ 1 • /ימ עוד רטתקלככותי ' ר״ל לא רציתשום קרבן
א חייבו חכמים1ל על כל אדם מישראל שישלים הפרשה בכל
את כ עכל עלתשבתומיןס הח/הלאקימה ואק ז בלא שבע י
־  .שבוע פס הטבור כ ' מקר׳ואיתרמס כדי שיהא בקי־ בתור'
בייתה פירושיה עם© דירי כפכיה ית ע 'פ ט את בני ישי £שקם
ושמוכן ו '4ה שמ #ומ כבי ישר& י״ת  /מייב " אדם ' לקרית /־ע
מבייש קיק שכת « יתקרב « ' המפורשי ' כה עם הדרי מערכו ' .
״שנים ' מקרא /א ' ' תרגום וזה חייכי ' כל כ׳ני
ישר״^ ובל העושה  ,פל לחם הפכים ששהמעיכ׳מתמתיגן שיתסדרין' כשניה תל& ון
גן מאויבי! לו ימיו ושנותיו ואפי ' פסוקי שאין עציה״מרגו׳כגון
קפזמהבסך א& גייוסן * מעמיה למזלם כמד ינחלו ע '& האגד׳
עטמ׳וליכק וה׳ה ראובן ושמעון וכיוכ׳בו קייב לקיימג׳ע כ ' פ
דבאתילנכי
בזכותצ
'
דברי
©
ישראל מתעכגיס לעצי העבה
(אחד מהם בזנית שבת דכתיב אז תתענג מל יי '• ט־ עמיה ק f
נמקוס מקרא יפעם א ' כמק 3הת<־ג!׳ס ;  ?( 1עיל סי׳קל׳ט סע* ש
כ לח שאם למד הפרשה בעיי" ר %קשיב במו תרגום שאין
זע? דילהמכבדישיאיתיוכמעי מאכל « « טעמים■ חיים זכו זיש
׳כוונתהתמיוס אלא שיבין העטין ועי פרשי יבין העניין
סומכין עלזה לטעום מכשילן מע׳ש שיבחין פלא הדמית יגם
יותר מן התמר עכשיו כזמן הזה אא דתרמם דווקא כיון שזכה
האוקבי דבריה כן ' וממסד מל סדר .אלפ׳א ביתא זו לעי שהיא
' התרמס& טמןבסיגייברשהלית וכיוצא בולפיכן־ילא שמיס
נשמפתעל הצאולה והגאולה עתידה
להחתסכותשכתשנאת
תא ילי שכיהם ויקרא התלנזס וגס פ^ רשי אבל בלשון לע! לכ׳ע
לסריסיסאפר ישמר« מכתיתי ינו׳וכתיב והביאיתים hהר קדשי
אל תא ;י
( ׳ שהרי המדגו© ונס על.*#עעלשי« טוה מ1י8שאי ן
 arיכתי■ 4בשובה ונתתתשעו; וכיבד כשמע׳על הנאולהמש/ק
» 4כיןמחיךהמקיא■ )'
 :מלשמ אפרקה לכם ואקכנס טפדיתי® צעע׳ם יטפו ההרים
ג וכל השביע קי! ס ראשון ואילך הוי מסליס פס הציבור שהרי
עסיס צףוטף אחל הוא* כמ/ך והיה יי׳לתלן • ימתו יטו שכם
 .יומחילין הגיבור קפר׳כי־וס שבתבמכחה:
לעבדו כי -עק כעין יראו וממריזהו תז " והד ג ב׳א יבא לויתן
ד  .זמס מן המיבמר שישלים אות® קודם
שיאכל
כשבת ואםאל
ויכרו עליו מכיריה אז מסיבי בנטת עליה פיקודם שבאי ישראל
השל '© א ותם קוד® אפילה ישלים אחר אכילה קודח המכח'
לפיני דהיי «־במר בב® ז עליה? מט « אז שהי׳לשון הקדת׳ק־םא 3למ 0ם ואילך כיו? 0מקלןילין אתימ& בר זמנה של זא» ת • :
מפעליו מאז ״ ומחזיר פ  fהמעלה ואומר קרושה רבא וביללק
( ולל « ימןקלה חעין נ״זסי׳זן לג׳בשעין ) '6איא  pfmיכול
בה קיש וטעמא כתבתי בסימ ן תב״נ סעיף ג ' ואומר קדיששל ס
להשלימה עד' יוים רביעי כדין הבדלה י  . ( ,וע׳לסזמןרצ״טסעיף
מל־המעלה ואומד אין  ppbותימזס הקטורת והטעםכימעזעו
«*/׳«] לע‘ מ פמיף ל ) דא מ וד שיש לו תפלומק אס מבר
עד
כייקתאחרת שש־׳קל׳ב סעיףיב ' ואותריה קדים וכפטרין
•י< 0סמקתתירה שאז מישלימין בל הציבור אמהתורה מ/רכלf
לכמיהלשלו׳מעלממזסן׳ היא כמק? קרבן מ טף וקרקמום יהיה ,
• ' התודס זכה!
זהבו מיד בבקר לפיכן זמן המעלה נ 4כ מממלא מיד בבקר אלא
ה :ויכיל לקרות « סמ/ת בשעת קריאת התולה שעפוקין י
שלכממלה אין להמפלל -אומה קוד® מעלת הסהר לעיי לא יאחד
 ; <,הצינוו .כחיית! עטין י■ ( וע*ל 'היעןעק נ סמיך . ) Vיהיה
אומה ויתפלל אומה מיד אחר מעלת טמלימזאס־המעלל אימה
•^ 5שאם אלט קורא אחד מקרא ואחד ממום  .צבדוואתררן
נ!ד ועיקר זמנה כמשך
נ סקוראין הכיפה  ,בב׳ק יקרא עם החזן הפל 6ה מלה במלה
וברי זק קייטשמ/ת אן מלכלי ל> קאל׳ו משמבאע׳ע ששומע'
 .מ/הש׳ן חייב .להשלים איית® שמיות יתר .על שמיעתו מהפין ^
הי; ס ז אס שב ח ועבר אומה כל זמכמאקלה תשלומין פכן קרבן
והס דבלי ר< למ/ס ואיני חדתמהילזא בפקא:
מוסף לא יהיה לו תסלזמין וכן התעלה ביו ןשאו מריבה את מוסף
< ; מלמדי מיכ? ק? תאק המבין לחזור ולקמת הע '
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יוס חנפליכי הזה אקלאויה להתעלל אותה אלא כזמבהאמצעיי•
׳ .קשלימראותס בשעה לראויה להפליק זהילט כל• הפכיע (
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יס להן תשלומין שאין זמ -ן־פל כקשת וחמיס עיבר יאפי ' כשבית
^כשאר הקריאו בנון במכח׳או קהעפר׳ -איןיצריך ( (■m m
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שאינה אלא שנחיתת כיון שהיא כנגד מפלה של כל יוס מהי^
; רחמי© יש לה תשלומיו בחומה מה שאין כן במוסף י
( ועל  p'm^ptßיסעיןעוסימןין"כ 1סעיף  ■iושיקק | סעי» א' }
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דהק׳זמ !&4 !Wäא לאכול א3ל הב .א/תי-יהיה .מנ«■8להקעכג• /
שד מקומיתשמשאין .,.בפיהן כמיטפין ©ל כל שבקושבקואין
 פאבילה £א סרונהכקשובהלקרוע גזרלימ לפי חייב להקעכוק•;;: .אטמהגיןקימעמא עלפי 'בק ח סעיף לד - 1
׳
אפיימיד קייב להקפללקפלקהמופפק ביןשי נימר כעיר . .,מס אמך על ביטולעונג סבק! ם 5בלהקעט׳ממד למת׳כמ׳רתפקיי
ע'י& קע*ףיה׳ > מיהי אם־
שלא יבכב בפ1וק ( . *:
בין אין ניבול בעיר כמו שאר קפלוקשאע׳פ שהם במקום.
 .תפש בקו ( אינו יכוללהתעבז '©כי -ימי® רטפ״  6גא יקענהקיל . .
.הקלבקקרבן־יקיד קייכבהןה  /הכי^::
18א במם אקל (■  6*:אס הי® למחר כיו® ■ •1h$pw %ל/
לחקר
נוכיוןש 7רן במב פעמי© להמשיך קפלק מוסףאל אהלג
.חכמים לפעום מעסקוםד קפצק המושפין .כמןאכילק -א( פילי ! או" יפפטשל  1למתאין :לנ להתעצות קיר אח  /יאימ
פיק ם ? ת הנהלים גחלםגז חלוס לע יתעבה קחנו מם•דע -קצי•
ביל וקאו אפילו פקמועס אפיל; פעימה שיש בה בדי לפעול "
•<
 .ליל ? ואז יבדיל ולמקד כיום א׳ יתעב׳  1bהק  #ו בל מי ^ בק
הלב אבל אכילקסעודה גמולה אסורה
דהיו לפטו שקי תמלו׳אחק של מנקה ואקק של מזספיןכגון  -מ 'יא שאין להקעכו׳קעניקקילוס
תלת דמני דא פבזלקהזה אקלהתעעוקשוס' ?äp
שאיחר מלהתפלל תפלת מוסף עדשש  .שעות׳ומהנה שהוא
"כשבקשאק אבו בקיאין פפתמך חלומוקלידע איזה סוב (איזה»
זמן קפלקמפקה כליך להתפצל של מכהה■ תפלה ואה׳כ ׳  30מוסף
לע והעולם אומרים שצמנא בספרי© קדמזעיס-שפל׳■fwln ' 3
למכתה היא קדידה בזה הזמן וקדיל ק!«•( ' ©7ע״למי« ן .קפ' מ
ס־גיף < ומיק לה מעיף א' ו« יקקלך . ) .מיהו אס הקדיםשל ;  .מתעטן בטבת  A1הן .ממאה ס/שכפרףא 1מספכפורי ' כסא׳’: .
בפילה או קימת פיתו אושיטו שצנפלית ויא הרואהליה אפילו
מוסף יכא להל!׳ מוסף . .זמכה כצ היו© דא .׳ דהיינו שכליך עקה
להקעללשתיהסכניק שמנה לאכול" ואסור לי לאכול פד סוקפלל
פלא מופקבעילה ויא אף הריאה שקורא בקילה אא אף הלואה
שמפא אפה והא דמקענההחאס& טו כוקלוקדווקא פיטואבל" .
מנחה ומוסף תמלה־קללכך ביון שכליך להקפלל סקיה׳של־מכתה
המאה לחייו שכפרי זהו קל! ס סוב סמקו המפנים עליו לפה:
קודמת כמן שקיא קדירה! ©1עקה עיקר זמנה ו< ע' ל >PhjQ
ן והמתענה כפבתאומל עטנו אחד סחה .קפלה בלאקקימ'
מגל א© אימ ל .ןנק לאכול איני כליך עקה להתפלל תפצתמנת
שקלי יבול לאחר קפלק מבמה עד מנחה קמנק ויכיל להקדים
( וע ל שימן עק& 'ס@ עיף א' וכי ) וגוללו  pb״{ $3ל ויאאל
לבון העולמים גלוי וידוע לפניך ס צאו בחוליי; .י
תקלת מוסף ומיהו א© הגיע־ זמן מנמ׳קלונה יתפלל מנק קמלה
® ? יא קלילה וזה הוא עיקל זמנה ולא יאחר׳עוךויס מי־ שהורה
ן פקיה -וקיאקלפבקפזכג :וכבדקוואק!ל' מיש ? קדימלא< . . .
הוא פועלו פגק -שפקעכנה לדפפלד׳הלילהיקילס׳לאעיול'
שאק עושין  pבכיקר להקדים קפלקמכמיו לקפלקמומף כדי
 ט'••׳' סלאימעובפעס -אמרת :
 .וזהו כבודו פלי שבק( אס האיחור באפיל' הוא עומי ל 5ננזןשעד ^ "
•ילא ־נקעכל׳יאתל& זהרכבודו בל ׳שבקוק יק שיש לוספודובפל
ניחזס אי
י 3ז
מ© ישנה בשנת להקדים ' או ( אחי פדי .להלאות שיפד לכבול
שכקואסאירע יו© שמק בו אבין או אמו" 5שע  #ב ^״יא ש •%
•4.ה« דגמ/מד& פכ ארית אוד  /ולא ר& יתדמיונק ען ופפמא...
 fואס יש אבל בעיר יכוללילך-לכתמו(:למו.ל' לכקדו (לא .א .חדי ;  -דמטקבל הוא © לא להתפנות בק® של אחריודהא טעמ -דעיק' ;'
•■  rמער צשבקדגדולה ג״מ מיהו  .לא יאחר  iבדרך » אזתו הקעטק הואמש־׳© דריע מזליה  13ביום שמקאביו א(
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.
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©
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ויאמר כפול
 , .אא? וכיקפעבל עצי נ׳ל Iי־ ( ועי׳ל שוק־קק/ח העיף « ' )
;יינטעל 6.א אומללו דברי קנמוחין שלא יופרו  pיאחר לו שכת■ ח אין מקפטן כשפק על  mצרה־מהנרותצלל וגם בפק אין.
 ..י
.בדוקק״ילאמקייעק; ש על שים• בלה ; ".
ט א מלזעוק ורפואה קרוב ? לבא ורחמיו מרובין שבקובסלו©
ונ קוץ « נלתה«זוכותםצלעקי©י עליה בפהיאפי/שבקאב ! .
אג! אין נוהגין מכר~ ולעמיו מרובין שגס הוא ; שק קחנה
ומעולרהבכי;
׳-
אל השופר וכן עיר שהקיפוה ניססו כהר (ספיב׳המשורפ*
 .בי© ואפילו על יחיל הנרדף מפני גייס או לפטיס או יוק רעה,
'  ,זועקיסועקחכצין בקפלה כשבת אבל אין תוקעי] כשופר אא'פ
י  .קוקעק לקק העם לעזוראתיהס ולהנילם סוה מוקלדהא אפ .1
■ להתעכגתבשבקואפ׳עד נ ' הע! קאש 5ל קפטפהוא
א אסור
נ'5&p #'V#tש ו«*3ן קין^
■:־חילול נמולמוקר לפקחנפש :
אק
/כזורק
!
קעצוגבו
■מס קעכוג והאוכל חקר ששקק לו
*  «;/ 1p״ 3׳)
לקקק ( אפילומד' ארמקפלל ©6ור.לאתרששי  ( :ועל;4״קג!,* 1י • ונידף מכני .מיז יעה שאמרו שזועקיםעליידצתפלהי-הי&ל
־ שפכנפה וב לוח שד יק והולך ׳שצח־ימכע צוהר או יבו{ .
 3יי  6מי שאגמר שארס  ip ' wהאכילה | אז' עוכב הוא ל 1ז
כשלא יאכל מנקרלו־להקעמקאחקששונל זקן© ללנה  • , .י וימותולא ’ דווקא רוק רעה 18א הה כלח״וילישיש בו© פפה היום
(  Yptמי 3ןלב 6חע* ףא ^■) ׳ ' '
וכן׳אה/עי©י© ל< עינגאם :, .זועקק ומתתנכקובן מהנין ממל » כלאי כשביעל מולי/מ#
יבכה  wקבלי' להקל הנער מלכומוקך מ לבכות פהבק "
ואדססדרכולהקענוקכבליוס ואכילה בסכקט ^ גער .לו.
ג,
קפני־'  6׳ני< « ק*א שלאו כמה חמידי ^כשי מעש״סהקעכנ.
■ זה וכןאמלו  #ןק היהעושםל׳יודא יוקשיד:
ב& נקממעת
 &mmזה■מ3לק  ^ .כ להתעכדכו קעט/לוס בסבת מפני
7
־ ־ פנפשועממ׳על חנותושרא '!חק © בשייקבםל  3ק £ר5משצ,
הפקצמובסעוד׳לילה׳
בקפני '© כןאח! ציפה קפטקלתלוס כאש לכעורק ואפי בשב"
( ׳ומיליפיעןל^ ןמעוף ^ ) יאקךדעול,.הי 5שנ,כקעטקחל 5ם
. a/Äמהו הנקרא קידוא/רבא׳ שהוא קדלבקלקדשיכיוס׳ ‘:1י
 .:לע-י
קורביןלו־גזר ליפו&ל < שנםיי‘ ג «.עיואעיקמוהרפ  .אזור ;
א״ב גסיסקבטקהוא עונג לי נמוקר לו' :',להקענוקפשבקקק
 .ואסמכוסו אקרא לכתוב זפולאקמס־ ה
וחק  /יבנעעל הלחם משביהכחובלילה  iwmוג©;.זהקסיידו"
נליןלהקעכית יוסאיחל שיתכפר' ' ע.ל,שענו  3ע5פגצשבק  7לא
וישעוס,בל
למי לעי שבאוכל מזקיקלנאו לתיפדלפו' ^ להקפכגק ככל/ם
ך*
וחיה(.

י־וט> כ׳הדבר׳  mmבזשאסאינו * יפה pfmp״( 9ptm
קודם תפלה ימן תל מפני שעדייןאל
־העידתהבקד• עד חייתה פעה כשיפסיק צחכוצדסיחדעתו « j
V7
חל עלק ׳מוכת הקידוש־ עדס־תפלל יY»t (:
־ היזפילה-לא•־'היש יכול לאכול את׳לבי יסתס  :האיצטומכא ולא
ומשוס ( אלתי הפלבתנמיליפא קיד׳אתפלהדבמיםליבה ג !(? ;
יתהיקלאנול• ויהי־האי ^לתו -אז אכילה־נסהדולא־׳־יצא ידימצוין
(V1לע׳יען כ׳מ©?גיף ■ ) j
( 3במידה שאין יי] מצד הוי שכר ושאר משקין חק מן המיס מע־דה' שליש־״ת אכל בפיאכל ' ' היד אמריה.־' ־עדייןלא• נפת©.
ההיינשמצאואין נקיא אבילתו׳ אפילה גהה אע׳ג האפליפבע
קמר מדינה ומקדפיןעליו  ,א^ל לא יקדש על הכת ד(א
שכתבתי לעיל סי׳רפב סעיף ע וחן אין  .אי־איפשל סלא בפארלולשמאי « פמשמכל לאכול עוד העט9fi
דב פינדמבקול כמו
יכפיק פעזדתל דמלקנה לש־כיס אע״פ_ פיידיקצא שבע מסעודי
ספל פולס היולד על הכתלא^ צ קידויאמר אא'!ק  4לבעל
עוני שבתבשבי־ל שאיןלו' על' מה לקד קידוש רב רגמו פעודתו י רא 5£:כה ואין פאן אלפה בכרכיית׳־ שלא לצורך כיקשהוא ע!0ה
 pנכפודשבתימ׳יחא ^ ־מלעשיה•'יכיל' לאכול העט אק 'שיתפלל
ויגון וניהנין להניח ?פלחן ערוך בל הפכת לכיבוד הפצת;
תכלת מצחה עסהכיפור• כיון שאנו ממין לא כול לפעוד׳סליפ*
אחי תכנת מכתה כמי שיתבאר בממון שית ל! שיתפלל תפלת,
ןן  .בשנת ישלים הק ברכו נע־דוו  /ובו ב ס
מנחה כס הכיפור ויקיים סעודה שלישית אמ*כ מיהגא® פשתה
א יבוק להרפות פיחת ומגדים בשבתוחיפי ריח ט 1כית& זמ• קני-ם מעלת הכתה יצא והי שלא אכל בלילשבתיאכל כל הפלא
־ עונג סכתוגס .כדי שיוכל לברך עליהם וישלים מניין מחה
סתות*' כיוס השבת להא כל.התלתאהיוס עיקרם לע תם הפכת
יסיחן
כרמת שמחסלים כתכלת שמכה עפרה(1»jp*o y$1
.כאמלו אתר פ?2ימ 1אתההןערקכקל ורימה לא התה כו אקר
ן<לשעיף > ' jואס רגיל בשיפת צהרים אל יבתלכו שזה גס להב! משהאכלוהו■ המם■ ומ אלא .שלכתחילה פירשוהו חכמינו1ל
על 3נ פ בת ה .יא;
על סעודותתדרך  .כני־ אדע לאכול דהיינו אהת ערביתושתים■
כ ואחד הפיכה ת במק מליתלקחת כתורה?
ככביאי׳ילדדלש ׳•■3 .יו©* יש כוהגין שלא לאכול כשבת כין אגת׳למערב :הודאית
 .באגדה& פן אמרו כמדרש אמרה תיל לפלי הקיבה רנ # ,ע .במדרש לכ השותה קיס־כפכת ביןהשמש? תבי1ו גחל חת ההא*
כשיכנס? ישל 1לאין זה רןלצלמן' וזת רץ־ לשלהי ואכימה תהא
ר* ל?  ötpהטדוכין כימי השבוע.ביציה ;" מתקדדין כמיס וע׳ע
עלי המדלה יש לי זוג■ שאני קזווג לך ופית שתו שהם■כסלים איןאוכלין :ג  Vכשעודתלישדתכדי־שלא לשתות אא״דמתד סוצ .
.מחלאכתסוייכולי׳ן לעסוק בך• עב צריך שיקבעו מדרש להודיע
פ־תעלל קגדם שכ; תקכג;?.4אן | יהקנח^ 0ור .לאכול עדשיתפלל
^
■):.״; ממשאמלו במדרש אתל לשתל'
בש,־ ^ ;
לצסאתמוק• האלקיס ׳’ את תורותיו עוד אמדו במדרש .בבר <•■ -יו* ל  ^ «8יל’ ד
■ הנהרות נאמר .אבל מים שבגיאמותרי ^*ש-שאל
ויקיל כעלי אנדה אמר? מתקלת !©Tw viippjק׳ה איןפירשה  .מיס על איתי
3$אחל < בה קהלה בראשה הלא עדשת•«יפלג ד■•שזיא־ Pתתלת .מפקין־לשר? דא פאק איפור 'סלשתיית־לד© (  ftpתין יכחדי^
לדנר בעניין הסבת ונחה כך אתר צו הקיפה למפה רד ועשיתלי • של אביו ואתג .ך־א עידשאותו תסאלא .נאתז 1י) .כע 'שי' כיןהשמפו
קצלזתגזולות פספתבדישילמלוכל• ?:דוריתהבאי<:0א;קריך בשעה פמגאין' מן .?.גיהבם,מתקררין כמיסיוכן■ המנהג־ ככלאילו
:
להקהיליקאלזיתבכל ספת כבתי בכסמיופדת־מדרשו"  .הא רנות פלא לא כיל הסעודה הפליעית 1אאחי תפלת
־לעשותכן■ ןהיל'קהל? ת ככל
:תתש שעה וכעני
לצחוד־כהסיתור ? לרבי ' ואסור לת:
ציקידדש
. .7 .’■ ,1אין צריך לקיש צפ ^וד׳שילישי׳דאיתקש קידוש היו©
?  3».1r4ל #רתגי צתז רמדאן בתסמני בחד וימצא והרי•
ד* < /ת 1ית '* א0נר*ך לכנוע פלשתי כברו'©/
־בבר־;ץ
'לעני*' נתיליבאכת ^ ת׳ת העיפיך׳בתורפל יתייהסמע־והתית  ;.בלע(?יושלי ^ יןע#ו-ס למס 'מ& נבדמשאק נלין 1א בכל אחד
.לר3.ךמ&ו׳דסמס כשי־ ירד לבל אחדב׳עוחר*
אוש• ,כ? מתי־.בעוצצאכי־להותתייה־קנת שהרי הם תתענג,־ ס ■;:.עלם.נצ4תםץנןע;0
; .־ ־ בתור?בלימודם ב3ל .ימי השמע t־־ ' "־-
 .ותכל ע?מ.:1עפו•©קי בצרותהרי .ד׳לשעמומדיאכליאתדבא*«
׳לואלאאחד
..בבקלואתד-בל׳ילשבתיואתל'בכקר.הדי.•■:
&' ם 1־V ;■ :
 Vsie ,פעו ? פלתד '.צכך .יקח .נ״כ כבל־אתל0ל-0זא* ןנ
א׳יזיז
1כ שיש גהחתי וניחת מכי
■ אתר׳ב ..עכלו 5בת ת! ד מה
ג^פ .׳
א ויהא זהיר מאד לקיים שעודהשלישית' והמאמן בתליה
»/
»W .W &eö
■
כ
פתי
■ היוס בפסיק הא דל
פק דרשו מדנתיבמלתאזיימכי
.,ןראייבגמלה ^ /ל ממתשנתפסתה^וכאנ באות? סימול קל?
ואמר מסה אכלוהו קממיכי שכת המס ליי ' הייס .לת■תקצא?הו
־ •ש0זי4:י ^צ ;$ $ללו 6בבל ע*פ כתי;שכ; תבקוליוללעיל פ' יךמי־#
נפדה ודר&ו דאכליהו קאי אכל תלתא המ׳&פקרא וכל המקיימו
כ־פכתכיביל משלש ■ « ,הגי<יל{ -שלא לעסן׳ממכ׳קןג׳להממז־כדי לבצוע על ^ בפבת
אי מ1ל כל למקיים• נ׳סעילות
פכרו גלול פכן
,וכעעין עליאס בכל פעודה ^לאלות:ולא יסאר-לפעולבשלישית
נירעצמת מחבלו פל חשיש ומדינה פל גיהכפנחמכתמתמנ
• יום ־זפתוב בחס הדק אנכי :־  :־לק ככדאמד ^יא •הי ^ש 'ל (הקמיל לבצוע  01בתעודהשלישית
וממנ מחבלו פל משיח כתיביוכא
הנביא לבכי כא מס ע ' 5מד* ;■ .:של ניהצס■ בל ת< יככל?תלמהלאי^פת ^ש.המגהנ־לעשב 7 :כבמתמאזתה
? 0צתלכסאתאליהל
'־ קלה נדי צישאמ& תים* ' pלש< מזה שלישיתאלא ממזזלתאשלא
נאיב הצא-ימס ( כתיכהתס מם עכלה המם?.וב:אר .אחלחמית־
כאילרמאוב־תיגבצז^ f*kעל אחד־כסעודה
מגומגיג כתיכ ? כאי <':05כתיב© תסיבמפבא 1וג%-ןזילז אם £ .היה מנהג•קדמוכיננ'
* 0:נישיתולןאנו טיניןר־חריבס ומעולם לא ראיתי אמד מרבנן
הוא ישבע יטל לקי»© אותה 3ככי5הו©הוא* 0יע? ר36־; ה ופכיע'*:
' ־ קשישי שהיו מפקפיןין כלכל אפילולח? מרח בעלמאI
ןרי 0אי איעשרלו לאכול כלל איע! חייבלצער .אתענמו דלעוכג
■! ,.rה ' <בת[ }ילתי ;ן' תג:ס קולות מ גב עמי© המש דכקיכי־ נבי
■] כפ/
נ ^ המלא לנער תח המב ^יבח■ עיני?• בלתבו  pjsיי?{?
׳ מ!!:התן:ר,יקלי.לאס 7.כתיב ה?.א .קלעה אשל נת; לעם :יי׳לו^
כ< בםברית הכקר כליללתן :מקואלסע? ד.בםלי ^ ת  :י
? מחצם־ ••.גריבק*לעי:יות< |??.של&׳>כופןד? ת .מפ .תו> |ביון 0 ,איןל-רך9:אד©
כ וזמנה מפיציעזחץ• ־ המ?3ו?•• דהיינותשש.
' לאבוליבנ ^י־ל ^ס־ •.פ״בבתיאביזיכןל .לעשותה .במי ^־תוגיתה
־
?.למעלה?א© ע 0אה קוד"לכןלא•קיים
עעך>• ? פלישת •־ 'סהיא־-מאבל -כע ^ י׳מאחדמה^מיבי .מגן ( יאאפי׳בגשרולנ^©
■
 ' .דעדייןזמןבעןדת:ת? זריתה^א . . :
 M1הצי׳ לי כפ :ר! ת ןניזכי6
־בסע־וזי.
 3ואם נמפכה בע־ד הבקר על 0הגיע המכמ^ כ ^
ן  iלא תמצאוהו rmw
ד״ויע^ ררבדץ .בלב'?; ת^ בסלןסי7תממ ^נןשע'ולי1■ • דדין << כתהמז1ןירב?5ד 7.ינת
 ur־ א$

״״,״ "
לחם מ״ח אכלובכרי©
אחריםלצא«ת^ח דהא אכולהונ 9כ עלייו קאי מ״מ טובלעשותה
בעתדהלקשו הםעודותלהדדיאא׳בהואשפע בייתראו רחקו'
שאי איפשר ול לאכול פתכגלן  3ע״פ בהל להיותישכתפאמלר
לו לאכול שוס פת לאחר מנחה פדאיתא לקמן בהלכות פהח
סימן ת ^ר שעין א׳:
 9כשי® חייבות בשעזד שלישיתדהא לכללם נמשה בסשל החן
'שכו |ם אכלן ממצו* (  Ymח* קןעע ®/ע<?*ל 9'&>p*m
< )
ועול לכילס אמל חשה אכלוהוהיו©
וגלמר בקלר.כשי6ביןלכשיס:
ר? ננ

סגחהבשנתובו ^ סעי"

א
במנחה נכנסין בל ^ ה ואיחר, 0׳ןאשרי ובא לציון שהיא
במקום סדר קלושה 0אומרים בכל יו® בבקר אלת שבשפת
אנו שמאריכין כתפלת שחרית וחוםן הכיחיה עד מבתהJ
{ ; ע ל \pwקלי׳ג< חטן %.ן $ימן3pי3״»
א  ( fאלמי עשוק
ואני תפלתי נן יי ' עת רדון« מ עלפי המדרס■ מ* חל בי יושבי
שער ובגינות סותי שכר וכתיב פתרי ? ואני תפלתי לן יי 'תע
לצון למאמר ד( ד לבבי הק^ בהרביסע אין אלמה זו בשאר א? ת
א״ה כששלתין ומשתבלין ה־לבין ועוחדן ; ואפל לא כןאלאעא ? פ
®שתיכן ואני תפלתיךל יי׳עתרצלן וגו ' ( 1ע ל סו ^במיגי א'
מ״מ ביטאין אומדס אלתו דא הטחס הואיל ללא תיקן עזיא
לקרות בתלרה במנחה בי ט לפיכך אק אומרים גס־ואצי תפלתי
וןו ' אבל תימא לי מה עניין זה לזה דסא תפלתי כתיב בפ0ז ק
וי 4א תפלת^יח ולא קריאת התורה ( איפשר ' לי־לגמר ביין לק צ
לכעינן  6ע חציו ליי ' אין  #כיח■® כרית פל כך בזמן מנחה שמו
 3שגתשהוא -כולו לצ& • ( ןעלסימןר,קכ « שע׳» א Cועטת'
»הו״בתקןעזרא לקרותמעט כתורה בישכתהואיללכזמ לנס»
^הוציאין פיתלהיא מתקנת ע%א סי־הו קורק בתודה במצחה
בשבתלקורין ג׳כהן לוי דשלאל וקירין עמהןלפחית ' פסלחי©
בפרשה הבאה*
קל״^ שעיף(ftppw 't
)
גאפילו־בפחל׳ייט להתתבסכתקללין .כפרשה הכאהלצאבשל> ע
בהא אל כיתקכה קריאה מ אלא ב 5נייל סבת ואלמלא שכת אין
קריאה במנחה פיט שאין כולך ^ לארהכי #ו ליי ' *91 vC
7W
®׳  ? a | wסימןמעןיה ^ן! !׳• ן לאק5בו « ידין -פכביא שלא
לבטל את העם מעונג שבת ואין חלמריסקדיפ לע הם״ת דדולק'
בסמפסיקלן באפרייאחר הקריאה אומדים קדיס בפצי ^ -מו על
 %3תאב 1בשבת במנחה שאק .מע ןיקין באש ! י ברן
ב / 0תוקדי  0שלפני העמיד איןצריךלומרקדיש הל הפתכי
הקדיש שלפני העמוד עלהקאי ולא רבו לאימרל תלהפימה מיד
אחר הקריאהמןהטעס שכתכתי כסימןצת ? ב גט קדיש דרקל; -י ■י ■'
■ בהעצית ^&ב״ל ! .
י־ '׳■ ‘■
( :ומיזשאומר?"קלי& אחל דק 68ת #פיוס,ז  6%נחולו^ עב,ד&גפ ,ל
« ו«
50ד
' 3לא ? וי9פמק מ ? #אומרים אשרי וג #ל3י ;ן בקהקריא 'ל?-ויןדי׳שאן»
?ר
יאחר #דד קתפתלדאקמוקדיש• .קאחנמי אעעילפ שפלי יאויייבאוע«
י?־ 7י® hjpppנלותסק יכו כמי® גיגבאל לעיל0י*ני׳¥סמ־ן 1ג (לים ? ן
מחתיואfp ..י־ '? אקליא ?  f>m .אמר *ימעל? ,.דבשכעא גי מזקול50
ד דק  :י 6שאק705ל קדושלאק ^ 5חפל<שי«־ייו•למאייי״גרי׳קדו«
 ©10,׳לוחי תפצח• סמייעמןול** p\t>jמוסף* 5ן ארודיס לק '##י ק7יש
ב «? :שכיזגאי לעיל סימןה 5זגר' 6נ אן מפיר קזי לפסק סד^אימדיס
<&רי-ועא לציין ג?ן הקריאה וקדיש שאחד סדר קלוסה אכלכ 5נייממ«#
.־ לא הי? נ7ין 0יסיו  0פ^ק נין ? קריאה והקליש שאחר סדיקדיאסמאיו'
לי• «^ וקןקדישקאי ג׳צאמ ^לע -סקירילג ואי׳ג מספרא ציכאלמימי דקאי
•י ג גהקריא*#.אשמהואי כ .למה לי וע קד«פ נ5#י ענמי על קלייאיג«8e
! #מישו והיית «#תע :לאמי 4לאליגוקלי*  #אמר סדר קרוסה קאי 5rj :אחפלת #חרית כמו על מדר קלס? א ^ האל קאי א קריאה אי» על פי
©1ייקי{א# #י^יא* י  #ע#ל .©« # #בקליאת #קול® ננינוי ##יס*

«#לי( אג<ן^  #ויוה 3יי סגמכאר
נעילםי׳הגזנד Vw
וחתכלצין ^ רא^ יכן/גחחרלבל ' וקדושת המס בתמנע #ם »#
וכו׳ותקבו אתהאסד .צנל עיי המדרש ד& יתא במדרס למעיל»
/ה על זההק׳בה ישרי! לושבתהק׳בה וישראל מעילין עלהשבק
שהלא ילסהמנלחהישראל P3 &1מעידין עלהק/השהוא אק7
הקלהו  36תמע \ דק?גל יסראל״סהס יחידים כאומות לעל עי ז ן
ניתקן אפה אחד ( לפי לפיסח שלפו שאין אומרים יום ממעה !׳ס
לק אומרים תפארת גדילה 1לללי[ י( 0ע < אצזחה*קדלש ' לעמן
 pppשהוא גזלי לשק בקפה י׳ל לל בפלףיעקב ( עניי ימחו?3
בלשון צקבה דהא לעיל קאיי ולפי ,ש׳ההגלת סמלו משחרתהפך*
שאפיל( עיי( 1ביעבשילי | שחי אברהם ,דכעייל ( יפמיאתמנלקי
חלקיתיותוריתי ( כתיב י | יהאת כני( זאת ,טתל אתר,־( בפי(pf
יגתק טתל אחיין זה יעקב לכך אפל מזטרק אית׳כתפל׳ואוחל*
אבלה® יגל דכתיב גילה באברהם אחרו בחירש גיל יגיל אני

צדיק זה אברהם בשעה שנתבשר לא ירשך !ה בא שחתה עגל
בלב( שבדפול אברה מל פעיל ויצחקוכי?) שבדרש גיל יגיל אני
צדיק על אברהם נחבא שינתק היא הבדיק וחני  (:רבה כצזיקזן
לכתיב רבב( צדיקי® לכך אומרי ' יןיזיךרק ועוד כשאמ׳אבמס
השה לעולה בני מיד ריבן ינתק ואחר■שירע ומה שידיה אחלשיד
שלקרבן יעקב לבבי( יכלתי בה דכתי׳ויחן יעקב איוכגיהעיל
ואמלל בבד שקבעיתחוחין מבעי הדא אחרהפשיחריעקכתי
השבת יעקב ( בבי( ( לא אפרהה ׳וכביו ולא ינתק לבליל סקרי נר
י #מעאל לעסו אינ@ בלחי® פו • ילבימתאהבהוגדבה ח':ס-3על
האמור למעלה חמתה וקדושה׳ לעמך נתת בייימה פתקצובשבת
ג פטיני־תפצותחת? קד& ת יפחת משה  tpb .אחדלל׳יע $
^קבואלאאתת אתהיבתיתכלימעבי שאילו ג’ פבללתתקכיח
כבגדיג ' סבנעתאתה׳
■ קדסת פהגד• שבת בראשית .כמי.שמוכיח
מתיכו י&חמ חשה בנגי שפת של חתן תירה דלמע המת
• י ביתנה תירה לישראל את^ האחל למד• שכת של עתיר ן
כ וכוהוין בכ  1המקימ? תלומר ג׳פשמך® שלצדקתךוהבוע®
" ¥שתיחיו ללמבצ-ללק■ הדי
■'■ על®« תיזד׳עה #בההאימה
יעה <; ^' 1תי קין׳ ךמ ^ ב  ) :־ ותסעס זהבהנו
לקבוע מדרש באותה שעה משיב ת -זם סמתכל כתיחדרבת
 ! .טליסו׳יאשלא חת באותה פעה ומה •-.שא :מרית צדקתך כ8גי{הכשעיס שיחזר? לגיהבס בת״ש ( ו <לי««#ק מק כהסעי^תר׳נן
ופוהגין לחור צדקתך ברק נעול® תחלה (אחר־
■־(? צדקתךאלה®
וגי/אהליו צדקתן פהררי  Iוממד אע ' פ שהה נתהליס מייפנ)
*#למשו© דוועלי־ן בצידלקיהדח פבל,-א :חד י ייש בו ליןיוערמ|
הלא פון ולפי שהוא כמי תתכה לכן פלמ - 0סכתאילוהיהא!יע
היגס בחול אז לא היראזמריס כמנחה צפי4׳ת תפייס אין אי%
באותו שפת צלקאך ואוערי® בקיק פרקיאכילת .נמלשלקגקי
מעמאיוב׳לוור ^ שיר המעלית גית  0כ .תצתי ג ' כ «®.יוא בל« ןוו
׳« <•-קו® לפיימנהצו* מעה ( לאהתעלל מכתה בשבתמתבללבמ?6
שתים שלחול וחכדיל בראפיבה שיש לו להקדים׳ אלתה
שזחגי!
עתהואיגו מבדיל בשנייה שהיא לתסלומיןשלשבתßsfö
הבדיל בדאשלכה? 5הכלי5$ישצייה  Wsע ' תהל(  1א 3(8ה^
עלתה לו דכיון דלא הגדיל בראשונה והבדיל בשנייה גלידעת*
שכיון בראשונה לשם תסלומין וכשנייה משזר• חלבתי לאיןלי
׳להקדים אלת®׳  #לתצלימק לחובת ממן׳וצריךלהתעללפע®
 ,שלישית כשבילאלתה על תמלומין ואס הבליל כ 5י5יה8א(!א
הכדיל בשום אחתמ הן יצא ( ? 'מ במעה ילא’התפלל מנחהנל
אבלאס טעה והתפלל שעונה עשרה כדפ*י :ולא הזכיר *
סבתיש מכי® לצאןולפאןישל( מר; אףעל פיפלא יצא גא®}
תעלה ואילואי® ממי'" ' מבעודיו • היה' ציין '׳'לחזולולהבלי
מצעה כרכית אפילו הכי לא יתפלל במוצאי שבת

שבבל התפלות בלכו׳נג־® עצ
%דנ לאיתפלללק*
■׳■־
■
־:
י:

«

כרכזת ? מהישל© '? :הי וג© יחע לינןיןה  #אברה© 1ל מפראן נחל קחר ובע!
לא 5יץ זיו לתשלומין דהא נבל התפלל
הנהית הקור היה  mומבקקמ8כהינ' ע !מ? כל ימיו במק שקכ|
ז*ל נ" ! לאילן גי0א ביון שלא יצא ידי תוגת? באותה תפלה הוה
יןמכ 1וכמתי את לכילדרוש' 11מקיר בע? מק הדעד § ( יגעתי
גאלו לא התעלל בלל וא© כן צריך להתעלל לערב שתי© והואיל
ועייני כעומק דקדוק שתיהלשיכויןמןשתי הכוסקאןת (את !1
והדבר מוכרע א !ל שהנכון הזא לנאתידי ספק ??תפלל למרב
לי לבי ןי ינעתי ומצאתי מעס מתןק כדבשלומדשכיה® כאקל
אשתלקובה והפניתבתודכדכה?אין צריךלתדש בה לכלשכגון
■ .יזה ?{א ד1ד6י<ג'לשאו^הק? !ן? אתה'?ופנתפן■
כתבתיכספרי
שמתפלל אותה מפפק איןךל חיחש גד?ל מזה :
בלאיכסעכיוןאקד דתלרבהבדלוב יש כיניתלכרכת אי !©
( זע #ליי« ןק'*שעיןדי'זשימ}יד 'ת 5יע ') ?«?%
המן לא כיתקנה אלא על?ןציפתק%את ( ת » בקכמעהמיית
עיסהבמשוכיג י ^ פיסך
העיל© חל שהכני השי כקניגה ^ 3שעיןי§ ירה שביון לכל אדק
4n
! !ינע? כיצירי !( מושכל לאש(! שיהא ט דעתלוכמק (מביןביכ |"
א
ניבית מאחרין אותה כדי להוסיף חתל על קקד ?6גוהגק  .הדבריםרמיסכלי־® כהודזתהעיל©?היצכגיתץ ' !כןהוא־משמע'
על
ל
?
חח
להוסיף
תכדי
?
עיח
:
כ
?
ובלב
'להאריך־ ב?ה(א רחוס
בנה' ? כן פירשו !? ! :בעל העיקרי© בסעחדלא מייד משה זק
■ הקדש . . . . :
כחכמי ! התולה אלא במה שקקהש© ית את האד :׳במוישכצול!
§ ? לעניין מלאכה צריך ליזהר שלא לעשיתמלאכה עלשירא?
בראשונותוגגקמת ^ יות (שמבין בךברלןי!זךד3ר :בנל ה?
 '3ככטתקטפיס ולאיסי? מפוזרים אלא רצופי© שאז הוא
?מכמותשישראל ואומות העול  0שויןכהס " ' אכל נישק אקק
ודאי לינ<< י■ (  1תל וי«' רל^ק קעיף!8? %מן יןק«?מ 9ין א ) -
הככי!צ? יראק לי © מתקן על שפתן לפו ה %שכל ( מדע להבין
׳ ■?א® י?4אי?© המעזכןימתי־ןעד 6י ! אהספקמלב? ;3
כדברי תורת? המחשה להבדל בין בל דבר שבקדושהוכיןהחול
ן מי® הוא אנוס כגין שהוא צריך להתתץ פלהתקו© לדבר
במו שבה להבדל כין קל?שי ! שבין שהיאקל־ושי! הת?רה ? בין
־  .מציה יכול להתפלל של p'nכשבת■ מפלג המנקה ולמעלה
ימיהק׳/לי וקהוא בפירוש משתעותל& קפוסא אל!ה קנפתנ?
ולהנדל וויד ובלבד ׳שלא יברך על הנר ־דיבן בעשיי־ת?3לא 5ק
■ ■ ־ . , ■-למדע י !? רתךכו'  %כ הבדל רב יש בין בשח אקק חוגן ל?3קין
א 58י עדי .נאתהגצביצ : ., '1י
אלוה יזננ'נת ? כ?  ( ’/מכנישהוא כ'ןקוזרין וכותלו} לוומר ולומר
מס ן אתה ק :כתצ? « « 51מאתך ידעה בינה זהקכל לקי<עלל ע|
נר דעי
וכריה
®לשהמדרגזתהללו שהס זי למעלה מן? כס גקכמתקת? 1הt
ותקנוהו לומר כברפתאתה קינן מפני שהיא חמה לה כעניין
א קירין ק״ש ומתפללין יח כמו נמול ואומר הבדלה בחונן
עחכמה -ופן משמע?  prnשכתב הגולר בפי' בשימן קעו שכתב.
 .(,ע ל דםשיד ’«}?,ס
;י 7קןגיזיוה חנו־תצו נס
דבר לדבר קכמה ®מקנישהקבדל' היא מכמה קבעוה בברכת חכמה היי משמע' .
®מת* ן0ה יא חכמה שכל היילע להבל יל בין
צפי ששני ענייני קכחות הן אלא שהוסיפו מכמה כחכמה דל
היא לו ונל 0כן היודע להבדיל כין קד ן לחול ?בין  0חאלןהוך
 5פיןן קבתוה ככרכ/קכמה שהיא אתה תוכן לאד© .דעתואויוד ־ יןכדלתקדסי ! התירה בקכמההק״^ יתפבכל אלס ?א© ,פן
המתחיל אתה « 3נת ?5ואיסו אומר אקה מונן עד? תככןמאוןן•
אתהחיצןכאד.ס דעת ומלמד לאנוש כינה וחנכו מאתך די ^ק
דעהיביניווהשכל קד הוא משנה ממש ממטוןע שקצפו חכמי'
!ינה והשכל וקת״כ מתחיל קתה חבנתנו ןו'איןלש !ך ממעבע
תפני שעגעוהו?? !קכ! וה על סכי ענייני מצמק כמי שכתבתי
שסכעו חכמי©• . :
( כתבתיוא?מ אתהחונןלאד© לעת ו.מלמדאל «® ביכה ומכח ־*[ פי .מנקגינן■ וחקא יל כמי דמני• עעייכיס ק© ? דלפ אלא .הן|
עגייןאחדיפדעת רכי !ו מסך קא״למל  ®? ,אל עיסק׳^ יקשה.
מקתך;.דיעק_ ביכמ?השכלואת^ ב חתקיל.א?הן חנצתכו בו' ? אין
1 .. .כי  0מןהתלמיד\ ■55שינוי הל®? «׳• דאעה חוכן שהוא לשק כי « ! ( ,אתה תכצתנו הוא
' !® !ית ממצכע ססכעו מפמי®
תמהו״קל זה? כתב?!5י ממיהתס באריכותלע -לין זה נאמר? למה לשוןעכר ....אכל לדדייתיישב .הכל על מכ 5נ( דכיון שאתהחוצן
משמע כן*ולכלי לכי' יוסף ^ .אי לע השכל הטבעי  ,בשעת יצירת האדם וזה ה?ה בכל מ© ׳
ל !ן ל;,מר ! ! ליס כפולי© ועוד .דלא
 pwjtfßpft .מעשה בראש ית נבלסמ  .לפך כיתק ןהיא כלש5ןי.
קא ח1ל ןןאל פוסקי© ואדרבהמשמתמדבליה© האיןל,ו.רמ
בימני עה?א ק?ק בן תמיד בכל י?©*  .אבל אתה ח* נו ! « לקאי ,.
וקאתה  J f551aחוצהז^ יךכה ההכללה .שבנוסח אתהחמת»
עלשקננ? ?השפיע עלי !? השקל הנחל הוק  .כבד .פשעת מתן_
&ו תקנה חמתנ?לכו־ו?במו& כתוב  pmpjשל מנהגי ©.ר אייזק
 mpבמעמד הקדוש והככחל לפט הר !* « שאז פשק,זוהמת.
 Y%כ 5! 2מכר ך מנחס .שכתב מל שמעות לומר אתה
יו -יךכא
^^ ^ %תהתונןדקאיוה,חבכת .(3זה;ב(( ! ת תמיהת© אע^ ע •האימותמעליפו לכן תקנוה? בלשק עבר י מס.כ' להופקה .לכק.
^איגולמנסי  .ה& כתי אליה:ס .א 7ךבהךבריכ .סתמוהימתס למק שכתבתי ,דשניענייני© ה©*• # ?:נ©.וה'מיג© בג*כ מק.
%.לכא |ל,כעלמת !?4י.0אשר,אכ? .נוהג) ! ® :שאלתי לפי הנופח שכתבתי למה . ,טפלין© כאוחכנו מאתך
שהרי מלכלי ל' אייזק
דעה בינה ?השכל ? בתעניות  :ע^ ימן תון ?  3מעיך כ' כתבתו .
כמות? בשלמקוס משמעכפיו־ו׳ ^ל שכיהסשכתג וולבמ׳סכר
מומליפאתה .חנכת!? בחוכן ^ דעוןעכ׳יל*  . -מלקאמר אתה ■שיאמר ענינו קוד© שיתחיל לימי כי א ת? ,פזמעמפלת עמך.
טנ׳ואח׳בבולל ,.כלאתה (®.מעב?' על , .בקסתשל שומע .תפלה,
יי ^ ת ^ לא קאמל אתהחמתכוכתקו© אתה
חמתנו
 pmלעתכ<" משמע׳שאוי/ר'© בל?!.סח,כלכת אתה ח;וכן כו' ובק שת עניית חןעפית -יקד? לא יכפול' .פעמי© יי• אתה;fi ?)p
יןבלתעמן כ«' דלא דמי למתת הכל נכללפפלל יכ אמה שומן.
:במושה:א& א0ק? סיפין בה ^מראתהתננתצו לל יכןחצאתי
תפלתעמך ! '1דכלסמיעה'? עניית ק %התפלה והתעט׳עטין'
שי,ש,לגייר' !4יה d*m©,וקלה גאמתממ !)
בפימ& :כבפר הגל בו;
ת'
אעח הוא♦ א !ל הכאלאסיין לפסליתפ 5ת;^ 3ן ^מפ ? הב1
''.עמדי על דעתי גס אנכי היותי ןמ עמממיהיס מאד על נועח
זהישיש פו לבליסבפ ^ ודכמ מוחל ®הדי אתה® ! נתכו יאתה  ?.קננו מאתן דעה טכתועפכל ! .כלליאקד להבדל?" בייש ןיניה־
ח? גן לכוס חההא עניין א״ה© ולולי שקבלתי:כן מנעולי• fllbnבמוחן האור מן הקשןולא סיועי להדדי זה קדשוזה ת?ל »£ליל« ו'
לכוללם כפינ א'בתפ??3צקש' אתת??*י למטן
ול? מהלכה לבקקשישי !ל הייתי חמל נס אשי חמכהוי ושלא
? 3 .א© מעד?לא דכליל ב <פלה.את :צרין %1m Hwl
לומרשכיה® אן משוה לא תמוש וגו'אל  .מורתי כי ט אמרתי
^לאפישישי' עכחהולאלקשסהגחולכיאבי!.ל מ 3ח זה בי ידוע • | -. ,.הכדיל,על • הבןת ^לת׳מפדילזבת ^ןוו״ב ^ ן.?^ •.׳•־(•^'5
מג ./ 7לג ( לן? ן •rm %'k
^ .,.

חרנותפכת
בכניפה פק־־דישוביציאס בהבדלה לומר שהוא מופד{ כקתשה'
בראשופשוף׳וכ*& באמצע( משאר ימים • י (\  t׳'ל פ-יק י*'#׳
העיףיא ( /הנדלה זו תקצו,נ®  pבכוש  hיין כמדבקי&<7י
■ ם 'ר בדיכוי/יק בשמים כר הבדלה ו& ימנן"יפעה■ ותעחא
נתקצו
יתבאר לפעימ בע׳ה ראשונה פפה/על טס של יין שהואפלש
ולא יהיה פו?© בכל דיפי בנימה המסחריס לעיל סימן קכ׳ב.
וסהניןלומרקודס ברכת היין דהבדלה שבכית הפה אל יש($ית

ולאיהבדיל אין עריך לחזור כיון שהכיס עדייןלפפ״ו■ ואספקה
סנ ‘ ככוס בסן שטעם קודשהבדיל על הבוס נליןלתזנ׳ילסתעצל
(צהבמלבתפלהאע/דח,׳ 5טכס מגדיל כיי׳שיכ! לי להבדיל על
הכוס אפי אחר שאכל מ״מ סנן שאכל כאיסיר׳ונס כתעלה•לאי
הבדיל קר יכן ביה טעה וגליך לחזורילכמפצנ
נ וכיון שטעס שאין גליך לחזורולהתעלל? ועטש ; דיךלהבדלי
על הכוס א״כ אה אין לו כוס נלין .לתזור ולהתעלל מישל
 'wטס'יםזעזתיאשאזנו' ליהודיםהיתהאורה -ונו' נצ<ציהתנהג
אה אקלו טס כלילה ויודע שיהיה לו פוס למחר אי? כליךלחזיר
ולהתעלל' אא׳פ-פסבור שא ףליוקרי לא יהיה לו כוס לפיכך . ',tu.מפורש© לכ כך הייתי אומ׳שם־פ מתר לומר רא  510כיסיי'nm 1
א& אואח} כהנה  1י  50עתי ו* תכ.ל :הודי־ס היתהאורס טסה
באב שתללהיות כאחד בפנעאס׳שעה וצא הבדיל בתעלה א ק
הליך לחזור ולהתעלל כיו?ש-בדיל עי הכוס כתנאי מ" כאבX
ל נהיכא שיש לו כלש דאמליק שא־ן כריןלחז;ר ילהתנצל את,׳'
ברבתהס® שהיא בב׳הג והנה אלe s־  mומתי' ־ מנד בבבת
• מידכש־סייס גילאתה חופן אין גליך לתלתאע״ע שעדיין
הבשמי׳שבאיס להשיב הנפש יסערשהיו/ה ב 0פ א ,כמו פי?כ< /ד
לא פתת כברכה פל אחריה Jי
כפי' שאחר זה כי עגיו שייך לומר הנהאל ‘* שועתו ומת ,שיבקע
■ ה ,ובכל מקים שאמרו חכמי שאין כריךלתז־מ* כני ן הכא ופגק
על הכיסים במסכה ופוליס ויעלה ויבא כלי-ל ריק ; עטפו
בו 'יתשיושיעהו' בהשבתהנכש כ טרוף• פארישועי'אשביבימא
בתענית אש רנה להחמיר לע ע נמו ולחדר אסךכ ' ס כל תכלתו
בו  pfופסיקליהודי' .היתה אורה■ כבגד ברבת הכי Mמהעולס
מהנין למור כוס ישימות לאיור הכה Iיסז/תי .ייששומכק־אותו
יכוללאזד לראש אותה התכל׳ולותר מה שטעה דלא ניע מתעלת
לברכת בפ/ג ונ״ללכהוג ולומר בלון®י■ כשלוקחיס המשבילו
■)
כלבה ומחדש בה מה שכברדילג י( ועי׳ל פיק ק ח שעף »’־'
&אעתי וגא
סס ישועת אפא וגו' וא מ כ יתחיל בקול רס הנה  iי
אבל באמנע התכלעכמן דמדיכא אין נריץ נחזור
 iונס אינו -mלדצש ) • חס היה קוזר הוי הפסק לפיכן לא
יחזור־בחמגעהתוגילה

אהד ן

דזגח

■ א וכוהגק לומר ויהי כועס לכי שהוא־מזמוד של ברכה שבו
בירן תשה לישראל כשעה ספיימו חלאכתיהמסכך ומהנין
■ קבלו■ ק1ל טעי  -פן־׳כשלם
לנעול כסלק אורן ימים אשביעהו שכן
השה היוצא מממזאומל  1/3סלל קדושה 3די .להארוך בעביט
תפלות לעי שעכשיו׳ הוא זמן הזרת ר&־עי׳לניהכס ששבתו בשחת'"
וממתיצקלה© עדשיפייתו ככשי׳חקרוכהישלישרל את תכלת©
ע׳׳כמאריכקבעכייני תעלותוע* כ מהנין נ כ »י -זקנת מקומו"להאריך הרבה ברה" כועס ופדר קדושה(פשיקי׳שליבירכ ד דתן
 ,שבת ש צועק  .התמוכה ע 5הרוחתחזר׳
שכבר סיימו ישראל את שדריהס? מתתיל׳ ן בי; תתה קדושולא
■ עי/ 5
 .ובא לציוןגואל־ילעי־-שאין ^ ולס כלילה  ! ( ■ .על ס? ק
>; %

• ואס תל  Pבאמצע אותו השסע אין ,חומרים ויהי

■ כועס וכן בתוואי"« מ א* א ..דאק ש״״ך לוחי ומע-שה '.ידימ-הוכביז■
(~mל•
עליכו כיון שאין לפפי& ו ששת ימי•החולילעשית יועמס•
%ק עקכ׳ספס ^ ק' } ופיון שאין אומרי׳ויהי כועס קין א מדי
נ  /ואתה ׳קדושייאבל עפיקיס לש ברבה לזית?ילך מ4מריהלעיגיפ
׳גמ״& כדי© יתערבו במעשה ידית© ומבדיל ש׳־׳ק כב״הלהוכיא.
מי שאין וצ יין שיוצא בזה ידי חיבתי שכבר אמרנו דק׳ל אף ע ע
שמבדיל בתפלה צייןלהבדיל• על הכוס  .ואומרים עליי? קדיש
• יתוס '־ .־ ויוצאין ימבה ופשכאין לבית־ אומףי 3כמט ץ שהוזכר
בהן אליהו' הנביא לפי שחקובלקיאפז שאי ןאליה בא לא במרביי
י שפיעתולא בערס שלא לחללן וכ*& בסבת דיס 5•".מ־‘ כדא ' <
בעירובי] ועל כן א  53מתכללק כיו ן שעבר הש בת ויכול לבא
שיבא ( יבפריכו בחירות טזמת:יש? עו 5?/תמ;וצ«

■)
( ? עלפימןמ״ע סעי^ ר.

רש

דיגיan־ ?nSלחיין -וגו ה׳יפנ^ ע ו

א 5שס 5יוייכא דס

לקדפאע ה0

מב

כנניסתזעל ה נ!ש

מדכתיחסל י5ס .הסכת זכרהו על קי ק כ ן חייב צלמתאואן־
סם דהך זכירה אמרו חכמי© שהיא בקבכניסה
ביציאתי
1בתכיגיזא
:־; זכמו שכת ולהכלילס צקח&׳מסארימי©

ןא <׳' כ ליהיזיס היפה אירה ג  /בלחש ומל  /כ־ס*שמ » תעככר
אמרו או יאמרכו אמיליהודי© צסלמכו לברכי /הבוש *■ כ בעש
®כית וכשעת׳ הבדל? יק עיניו בסס ובכר יכן כלהשומזגיפ
י
ייתנו כהן עימהם כיקשעליהספכירכה
 '9וסי לע״אסעיף י ) ',ומהנין לשפוך מן היק' עצ -יהאק/עכפ ;
השפיכה קיאילברמן ברבה כדאמריקצל בית
כמי .0א*ן .כי• סימן' כרכה לכךעושי! כן בהתחלתי השבופ׳לסימן'
ןיתיל כפה  /כ7י0.לא
כרכה ׳לכל השבוע" סיככי! כי! ר«. p
 .יהא הכוס פנוס בסייתחיל הברכה י•׳'(כשישי ©5יפתה המו׳גך
מימצו כמלא לוגמא ואייר  /יתזור וישפוך ממסלוע ה עלכשלחן י
לצבות 13את הנר כלי שיהא מ־אה לכל פלא הודלק 75זה אלא
למסה לנר' של הבדלה 'לברךע לי׳ יציהגרן לרתק באותה $9:צ*צפ
עיניהם ליו״ניוצ מטה ואס אין־לו יין מבדיל על השבר אסהוא
 ■-.ממר מדיגהיוה׳ה על .פאר מפקין מון מן המים תיהרטוביוסר'
להבדיל על היין אב״לו ?בוס סא פגו© מלהבדיל על שכדיומון■
׳מבמוצאי־פה© ם* פכנלכיין להבדיל על השכר אף ע/י'ש*!6הסן
יק  .מסוסדבאותנביעס שבר הכיב קליה©׳ שלאסתא5ה!צל
הכסת:
 3 .יאק מכדילין על הב/כלל אע/דקי*ר 5שמקד0ן* על הפין
י י שאני<ךדוש דק/שאין קידוש •1א במקוה -סעזדה ויהוו פין
 .מתפייט''הכריפק ׳לקיימש לכך אסא־ין לו יין מקדש‘ ׳ :עליו מ8״כ
בהכללה שאינה׳ במקום סעודה׳ ואדרבה הסב&ואבמחפשיקין
הסעודה לכך אין מכדילק אלא על כיס ( • ’«.מי׳ל ס*«ון«:ע״י

שעי.ף < « שיקתד/ק ופ??ון ר/א פעי ftw ' 4לע Qi/׳ }"kfs
• מיה7כשחלי* ע כמ׳ששיס בו קידוש פנאמ׳עג הבתאא•ש 0ךחפ■
עיקר ואנפהקילושימבדילק ג  /על התתאאישאזה/בד^עיקד
ויותר ט! ב לומרי־הק״דוש עסי ההבדלה ימל0 /ע <י ובתבמורי
ההריתאי1צ והסבר ה אחמצה עייקליאניי-יאי׳תתצכליהמקומות
דיאש״־גמ■וציכא.מי) |
 0פנדתימפ:למיס .׳ק רב יםיכנבצין כסברא
דממצדזפים  ■.ומיס? פשע שנלפםש 3ית.כש 0תש* סWp rsJ
בה/ 3ת מוריי מהד־'מחי !ציוהשפל'הרא •%5יטמל ובודאי• !.10g
'« /ובהב ^ו באומו 70ע שנד כס ראש? ן ^ דפפ־עלת-האאחכ׳•
 .במקוםהדא&זכי;•■■■• ':׳ -״ • -
 1יקאו שכד או שאר משקין׳ להבדיל עליהן מיתיי
: '3
ולא• חכיצתיא פא ס מצפה סיהי© ל 5למחרלא
יבדיל (אסיאקילו׳אלא ס© אחד !  6ינ1מצע?
שי-הי־ה  iלממר יריבה לאכולמועבש־״אבליקודסש״בדיל<יי:וי

?,.י.
״,

^ . ..א 5דצ ממה ^בדיל.

. .

«י .ק * p-mכיף(■ )•׳.
ליהמתמדיק?־׳• .״ (.׳•
?וצרכיןיעליהס אע׳י ביין על:ה 0בדיעבד לא י5א ינדן .לעזור
: - .
■
ולברך על בא ^יס-אק״־יסש :.
י .. V

• ^צד ^ בלכע צמז?) בלא צ? מ חה לדברי האימלים ברכתי
9.מזןן טעונה צי©׳' (לדכר^ האימ ^ ־/דאיפה ׳ממונה בין לאראגל
על ^ נדיצועיה מיידי טצו© זהלאייהיהבו אלאדביעייבצקצו" "ג־ ' 0קיסמלאי03.0מי© .שמסימק בנר 0ד,זךקנקני;הייןאף
עזפ&מותל־להריק בהןאין•' ,מכלילן•עלי^ 7 0לאו | ארוקי
'!צכל היהמזיי^בדי־כו שאס היה משי© בו מיפממד לא היה לאד.,
י ..
 / .י  ..עבידיאלאיללסס -היקשבקנקן ( •
לפתייהשאה3א כןלדב ^ הבל מבדיל תחלה  ppmiממגן מעט;
־
•ד ’* א/שמצוה־לללך צל ? # ©7למנו  pבמןדאיתעביד’’ציה.
פ; ע  5אמת דהיינו מצוה פל לילכ■  #3ביד ביה מ ' «$אעלתןו
^ | מלמי( סבכדיםמןבע1ב* 6יב ' לצאמ■-
אע׳ע& הואיבש .יאיךרימו מלן .כ* כ:מי ^ מא מליח קצת*
בברכת המבדיל רא ביין שהיא הלוויית המלצה אק'מלוין
{  &fyfמק &jיו«3ק < רפיל סעיף  Vיש׳;•) ־; דא שאין לברך
אלא במעומד וכן נוהגי) ול  #יק הקביעוע& ני :כשמי!חציץ * | ל
עליו עיי•}•פהוא~*3ם• ואינו מלי « .רעה אלא על 6ארכ 0מיס* מן
ועומדיןזמצג?זכ־י  fכדי לגאיג״  ,י ל ייימיר ^יהע* »כגי״לבאע
ו5עי א־קוע להימ}«ןש | שעיף ״יא (בשימן!ליב שען ף<( !tצ ־נימן
צוהגין־יבעל אילו  ■.במדינותולצונה־לגאת ידי בל ttwpwm
■• • עלי הלש -עס הבשמי© וימן• עליה©*••
'
,־■ ' .׳ קעדסעיף«1
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ואמד כך בוטל צהדס בימי י והייןבשמאל ( מכדך על ההדס
מריאס מ* מ אה נתטין להיצי ' 3צ“ בייתו׳או לאזצי־ מי& אימ
 6דמימ  0כל דבל םמברצין ' עלמ מברלאחזו בימין שהי״תשזב :
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ןמחזיל היין לימין וגומר ההבדלה© ביקר ההבדלה צמכה צהיוע.
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\ א 6 %מעו בל בביהבית הבדלה בבית הצלפת אי ^ צתצזונו
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עליף ד1א ידי שניהס  hהבדלסשבתכלה ;^  Mצל מיי שאינר
מגדיל לע הצוס במ׳ש או .שאינו  mwצואמריסpbiom :אינל•
רואה שימן  15צכ לעול© אבל' המבדל על הטב אושומע■
מאקרין שמבדילין קקב^ ה לןוראוקדוס ועושה! .סגלה שצפהיית
סגיתההצדלה  wpלסמלה (להמיתעיבדלק.לקדוש" מכל בעדא
י
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נריך למו< ר .עליו' 1כ ו} א ' ן’ יעיקי .י1יקו' 1נרכה זו אלא לז .בד
סכבראיהתודינמ׳״ש ^ הייבזבמל• ראשון לכי׳ליב ויאמייאלהיס
'יהי אור* ' ( לא*  p!hp $mהאוד ?; א ׳מגרן•? 0«$י׳! ן ל &ן־י&ל
ע* טכ $י3כק « ^ ןל cטא ®*pבח׳סאבל במיצאי׳יב' 0עיקר
מה שניר,ק!’ פמברכין מליו בשביל pvp ‘i>eהיה אסו׳לאשתמס
באש  mדלק סי במסועכשיי־ ת? ר להמירו סויכברצתהכדלק*
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הכי עד.שי
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אחרת ועל צ!< wsצסשאגל ב $5מיס ללאותכהן ס־־וצלליצכו''
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ה שאפיל?

1׳mיצוו

^ או

;"In

לפוש החור הד^
מ׳מהאעל כדחך יש בזה הבל שהדליק היסל 1מןהגוי p 'iamp
אוד ושלהבת ממה שהדליק מ? המי ותהיה הברגה על איתו
התופעות אבל מי שהדליק כר במ״ש ןת גוי אתר אין מברכין
עלתאע! פ גד
■ כאן תופעות שלהבת של היתר גזירה משו© נוי
ראשון ועמוד
ראשון
פי
'
דאי
פרית בגוי שהדליקו מג! י משחשב'
אתי לברוכי כמי שהדליקו מבעי ובאותו אור עצמו שלא כיתיס>ן
משתשיכה כגון שמברך עליו סמיך לחשיפה מילי ( ! ע ל ס« ק
«לפ׳דסע•» <)
ואין בזה גזירה לגזירה דכילה חדא גזירה
A

ועיל

L 1 _ 1-

_ _ Al A... AI - A״״X..

בא מ/ו כשהדליק הגוי מן הישראל שהישלאל הדליק בהתירא
אל יפ ןלמיגזד ואלילוא® עברהישראל והדליקן האיסור כ*ל
כשחזר המי והדליק ממבו משתשיכה מבלכין עלירדהא פימוסף
היתר ולינא למיגזר ביה כדגזריפן נכי נוי דמילתא דלא אבית
הוא שידליק הישראל כאיסור ומילתא ללא שכיחא לא גזר* בה
רבבןועודאיפ 0רבדישראל עצמו מותר לכרך מ ליומשכיתיסף
עליו מעת אור אתר שחשכה דליכא למימימשום,שמ , £יברך
עליו מיד פהוך לחשיכיזקזדס פניתיפף אורו דלא יזרו כןאלא׳
בשל מידשכיח להדליק באיסור ולא בשל ישראל דלא שכיח והא
דשריבן כשהדליק גוי מי& דאל דווקא סלאהדליק? המי למסבתן
מאיכו משב כמסכה אבל אס מ שב במסכה איןימברכין עליו
להא אעריכן שתס מפבתן לע 1ושתמא לע $הדלי ק ואין מפרפין
על רב של b
יג וע ל מימןרצ? סמ  fג ) ? כמוצאי י״כ
אין מכרכין
על
כר
שהדליק
/
זראל
מגוישאע״פשנמ״שמבלכין
עלי?
הייטמשוס
פעלתיספותההיתרהוא
מגרך
והל
התוהפו׳
כאור
היוצא
מן
העציס
או
מן
האבכיס שעיקר הברכה הוא על
בריאת האור אבל נתנאי׳־נ שאין מבלכין מל אור המצא מן
העצים א( מן קאכבי© אלא על כר ששפת בתו סכתכאר סימן
תלכ״ד הלכך גס עלזה אין מברכין לאי על התיספות ה'צ אזר
היוצא מן העצים או מ? האכטס ( אי לע העיקר הא אין מכרכין
על הנר שלא פבתביכ מאיפורולבך גזהלין ביב להדליק מן
הכירות שדלקו בבית הכנסת ולהבדיל עליהם יאותו ודאי פכת
מאיסורו« Lפ׳לשימן^ רנ׳דסע-ין ^ ' )

תמ

שבת

היו מ יליכין .,לפניו בר א׳^ ב הוא לכבודו אע״פ פג© צריבין,ל
עתה כלילה ופל שלא היו מוליכין לפניו בל במס אפהיכיאנ^ל
בלילה בנר מכרכי) עליו שאול» הוא להאיר;
יג
טמא אינו מכרך לע הפדבמ״ש אע׳ע שמביך «לבריא P
האור
V
מ
הא
אמרו
׳
אין
לברך
עליו
עד
שי׳אותולאורן
דהיינו על שישתמש ט להכיר בין ממבע למעכע או הין ניפילן
לבשר חהאיןפייך בסומ׳אע״ע שמברך יונר אור כחגדאי׳לביל
סי פס פעיף ב ' הייפו באזל היו׳דהא מ״מ כהנה ממני ע*אוזר?
שמאין ומוליכין אות 1בדרך ואין צדן שיראה הוא שציוו ט׳קש״ב
באן שצריך שהוא עצמו יהכה׳מחבו (ישתמש ט;
יד היו יושביה בביק״המדדש והביאו לפגיה© אולאל ימצו
כל א ׳ בעצי עצמו אלא א ' מכרן לכולה משוס דבלוב עס
הדרת מלן♦ ( וע״ל® זקןריגפע׳ף ) yj
ט? בר במוך קיקו או כמוך פנש או באין ספקלריא אהרואה
אתהפלהכת ואינו משתמש לאורה או מפתמ ' לאורהואינו
דואה השלהבתאל יברך עליו עד שיהא רוא׳אתהשלהב ( ישעתן
לאורה:

וצט

א' בושת ההבדלה מביאיןלי בוש ובשמי© ואבוקהלש אור
ומתחיל בלחש כיס ישועותאשא ! בקול רם ה 3ה אלישוונקי
ונו ' ליהודי© היתה אורהו « ' יאוחר בןיהיה לנו טס ישועדאנא
ונו ,הכל בלחש — ( ופ לסי־ מ׳ומע׳יף א* ץ
ואח #פאו«( ד
בקול רסבפ* הג
ואק׳ב בשמיס ואק׳ב רנ
זאח׳׳כבא* אלה
המבדיל בין
קדש
לחול
בין
אור
לחשך
בין ישראל לעמי©ביןיו©
השביעי לששתימי המעשה בא*י המבדיל טן קדש לחול דאנב
הכללת קדושת שבת משאר הימים תקנו להזכיר לכ הבבדלוע
המתבלות בתורה לעילויא וקזתס בעיקר שהוא ומנה עכשיו י
יש מהנין לומר אקר ההבדלה שהוא תקלת ימי המעשה
תחימת וריגויים
והפבפותופסוקיס של ברכה כל אחד גבי
מנהגו וכוונתו
לבקש
על
הצלחת
ע
5
ייניו
וממשמ אינניצריך
להאריך בהם♦
׳
4
יא
שצריך
לומר
מיד
אחד
ההבדלה לבש /החל
עלינו את הימים הבאי© לקראתנו לש לום יתסמיקנו בהםפשק
ושמחה? הביננו ולמדת?  wenימק בה השבעה? אומרים א2א
חסבפכ׳עליךפיותח שדשל שכמה שתשיר לב מפש ממטומכיל
יתיה לע עוריא רמתא בשסשמא קלישתא אל׳ימס אל*ק©
אכסיסאל ופאח״אל וכת מצא חן בעיט .א ייהי מל בכל דרכין
משכילויי׳ 4עמו♦ ואומד שיר למעלית אשא עיני אל ההריםיפ
מעתה ופד עול©♦
בראפיתנדא אלהיט ונרי* צבאותעמכ1
וגו '  1קימ ו 4יק אפותיג ו הקל עלינו אתששתיקי המעשה הפאי•
לקראתנו לשלום חשוכים מכל ק הא  mסע ומנוקיס תפלאשמה
ועזן ורשע ומדובקי) כתלמיד תורי1יך וחננו דעה בינהוהשכל

ן הט הולך חק לברן וראה אור אס רובן גויס אין מברכין
ץ עלי? ואם רובן ישר ! או אע* תחצה על מחיגה מפרס* עליו
דספיקא דרבנן לקולא:
ח מברכי! על אור•היוצא מן העצים או מן האבנים שעכשיו
הוא זמן ברייתו אע־ פ שאין מפרכין עליסט במוצאי י 5
כמד שגתבתי טעמא לעיל;
ע נחלים שטערות כ ' כ שאילו היה מכניס קיסם ביניהם
ה יה ,דולק מברכקעליהס והוא שעסדין להאיר אכל אס
אינן בוערותלכ או שאינן עשדותלהאיר אלא לחמם כנגדן אין
,
מברכקעליהס:
י
אור של כבשן בתקלת שר יפת האבטס אין מברכין עליו
שאז איג? עשוי להא״רולבשיף אקר פנשלפז אז כעשלקאיר
ואלרכיןעליד:
יא בר של בית הענשת אס יש cd
אדם
קשוב
אין
מברכין
אדם
ולא
קנאתחדב תעל ' לע לכיבוובלי
■ שימו ןעלינו ועל עמן
עליו שנעצה לכבודו ( אם איןסס אדס חשוב מברבין עליו יישל ! עצה רעה במלה ( במל עצתי פדבתיב יי' בפיו עצתגויס
י שנעשה להאיד ? 4יאאיעכא לכשיששסאלס חשוב  ,מברכין עוצו עצה ( תופר ומת ' רטת מחשבות כלב איש ועצתאהיא
עליז שבעשה להאיר לו וכשאין שס אל 3תשוב אין מברכין עליו
תקום בירי צבאות יען ומי יפר וכל היועץ מליט עצה מועיו
שלא בעשה אלא לכבוד שכיכה וא© יש שמש שאוכל ש© ככל עכין
קיימו וקיים עצתו באמור זקנותי את אשר אמון" זמזמתי את
מכרכיןעליו סנעש״להאיר לו והוא שלא תחיה לבבה זורחתשא©
אשר ארק© וברק• המפר עצותרעות■ מעלינו ומעל כל עמו
שי לכנה אז אין צריך לאורה ולא כעשה אלא לכבוד שפיכה
או
ישראלומקיי
©
עלינו עצתו ועצת© של צדיקים למוכה ברוך
לכבוד האד© תפ 3ב למד כדאית ליה ולמר כדאיתליא*
שלאעזבכו
וכן
יי
'
אלהינו
אל יעזגכוואל ימשכו ואל יסלימממ
בי
בר של מתיס אין חברכין פליו שאיני עשוי להאיר הילבך
יקסירכו לא בעה 1ולא בע^הב ועס הצדיקים בפער בשליםהנ<
אל
תת
ישועתי
שהיו
אכסח
ולא
מוליכי
}
אפחד
לפכיו
נר אילו הוציאוהו כיו®
כי עזי וזמרת י* ויהי יל יל&ועי!
גסg
.מ/מוציאין אותו בלילה כנד אקמגלכין עליו כיין שגס טוס <  #הת מלא לזנמיו ומפעיש טב כית? " אסוד לאכול V ?m
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ין צו אצא כוס אפל(סכור%כיא ו
^ !,רל& פראבל אם היה יושב ואופל מכע -י׳
לפסיון אפילו חשפייה דכיקדקבע' לכבוד שבע 3מ ןך השבע
בחןכיעפי אבלא© היה■ יושב ושומה לבדו בלא אכילה,ואשעה
■
 !1גיין להעסיק מן השפיי ה דקביעלפ שפייה לאו קבע הוא <
( » לשיק< <-׳ש « ע« ן ׳ל ) יא דה* מ בספק חשכה אבל בולאי
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ן ; »  ®sואבל קודשהעדיליכול להבדילאח  /שפח ולא הכד?
* ב < שעגדי 4עד סן» פס•  /דנל ר  :ימיס -כפי שבע' מחרו:
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 ßי־© ותל לנאת כסי» בשנימלב  psiזה על גב זה כין לגר«

כץ לכורך קבדדו בק&סה  .שני ח־ליקיבק מטס■ ואי סרבלי׳
( מפנ .אע״ע פמתקצרקצתת׳! מטע ,בין שני־ בזבעק זה על ' זה כין& ני י אנעליאוע■ זה על• זה -.pfto
 .נשליתו והתכסתבה כתיעו
' ; הוא דרך מלבוש לפעידסצנד לעעעים מעני הקור ישני חממ׳
מוערםגםזהדרךמלבוש  .ג ו <ל**<<!! עלג«#®.ף פ ' ) '.
יש מתימן זו עלזיייאפילו אין מלבוש מעשיק ביניהם דש אלסלין•
\ ושן מותר להתעטף  wßmרחבו לאורך מפו תחתהנציחה
 0איןדרךלחגירמכי ^ 1.חת !! עלזו וחשד הס אא׳כמלבוש׳
וצהגיאו לב ה אע פ שאינו מניחו על ראפ׳ו כדרכו•אלא על
מפסיק ביניה׳פכדך צאן! ר כין פל אחד שלא יעול איאל ינמר
ל,תיכ 5ולקטס .חחתהגצימה כלי לכסות( או מעבי פנשמיס מ*מ
אקריז  ( :וע 'לםי<ק&ל 'ל « כ 'ן> ת)
ל! פפו כדרכו מיקרי אלא שעכשיו הוא מתארך קנת מלמטה
מותרלצאת בשבתבבתי ידים הנקראים ׳נונט״אש# ?0יי
!® סליתות של מטה שלנו אפי׳איפו מניח! אלא על עתיפו שביב
לז
ג״פ דרך מלבוש דש איי שמחמיר להנריך שיתפרס מע״פ
הניאר שמניח נד הימין vעל כתיפו של שמאל מו ךק פון דרך
'/
בבתי ידים  * bלמפת אד&קי « ירהפ © קשר ׳סל־יךמאוראד,
ללובשוושרי :
■ איכס קשורים כקל הוא־מ ^יא©.
לחוש לדבריו מלא ייפפישא®' -
לא והיונא מעוטף כטליתו וקיפלה מכאן ומכאן כילו או על
ופועלין ואתל לאתדי ד ' המית ועוד מעפישאין יכול למשמש יעה
נתיבו אסכתכדן לקבץ כנפיו כדי שלא יעכבוהומלילך
בבגדיו כשהוא צריךלה© או לפעמי© שנה־עוקצת« איפרעום
אוחלעשותמלאפתי או פלא יקלעו או כדי שלא יתלכלכו אסור
ונליןלהיניאה ולמשמש כבשר« ( אחי לאתרי ל אמית:
פאיפו לרך מל3ו 0ואס קפצה להתנאות בו כמנהג אנשי המק( ׳
לח הי; אנ פשבתבטליתשיש פהציציתאלא ראינה מנדיצלן
במלבושן מותר וה׳ח נטליתיתשלהסשלא היו אלא יריעה אחת
כהלכתה חייב חטאת לא מפעי בזמן שהיה תכלתשכיון-
מרובעתכעי} טליתות פל מטה שלנו אןל תלמ& יס לידן שהם
שלא היה מנד והיה ביוקר היה תשיב לו ילא במל אגב הברד לפי׳
ע 5מ שיש בה© נקבים מנידיהןדמלין .ללובשןיצהיסיא .הידיים
מתוק כשהוא לבוש פקומיניא ידיו מתוכן מותי לתפוש קנת©
גתוולהנכיהן כדיי שלא יתלכלכו פוליו בטיט או כדישלא.
אס אינו מנויי] כהלכתו הי?:1א בהר חייב חטאת מיפכי שאיתן
תככוהז ללכ ' להא היאלכ? 0כק מאד שלא יוכלו ליפול והוי דרך
הה( עין מקר?'<ןש« ביןאנלו.למ 5וה הואיל ודעתו עליה© להשליס׳
מלבוש גמיר 3דה< גס במלבושי ה דיל :אס אינו לובפן בדרכן
אותס לעשותן כיני ת כהלפיק ( אס היא הצדיצת כהלכתה hb
?ל 1ני< יליו מתוכו ( מתעטף ומחללן ומניחן לע כתיפו הוי .מפד

1פ היוצא במפותהנרו רים צו בסדינו קייב חטאת שהרידרך
מותי לצאתבל אע* נ דלא שפיר עפיד ללכת כה בלא ניני תי!
,
הי גאתס בכך לעוברי דלכיס :
לבושו הוא ואין,פו מפו© אישור שבת 1( :׳*  4' V«1העי׳א׳וב
1נ ואס  mתפורי ' בבגדו הן מעות או שאר כסף וזהב עטור
בילה שיש כה רנוער& מועתיןאות בהס מותר להתעטף
טל
א כל אפור ד& מתירק במק 01פסידא כגוןשירא©יגזלו
בה ולצאת פה לד׳הרטאין הדמעות חשנבותלהיופחשנו
חתפו אס י3י:קס בבית וילך מבס שאין זה דרך הוצאה בשק
כמשד שמבוטלות -אגכה -הילען מותר לצאת כרניעיתהתלדות
מכורין אלא הונאה כלאחר .יד היא ?מיתר בשעת הדחקמשום
באבנט אע׳פ!5אין המכעליס קפורי© כהס דלא משיגי ובטלים
( פימצש ? רגז דברי •סרעירגיישי®ע־יד©
אגן האפנט־אבלייאס הס של משי משיבי ! ולא בטילי נאסור אם'
ן ללב פע? ף  ' 0וסייק  7 %העיף » 'זשי"
'' ■V
אין קמכעליפ קשוריס ' ב& סוה׳ה לכל דבר פכעפק מ | הגגד
6וש ^ף יע ו3י»ן.צל ח ס * ־ף tוסימןפ־ פ ייעיןג ז« מיקר •־« י
וראשו אחד עדיין מחובר כגון לילאותואיבז ^זשוב מיתי לצאת
^יבוש׳גנן&ז שעיףד ) יכןסוהנין .להקל חס הואנליךלצאת
בז דבטל אגבה  .ואם הוא חשו  3אסורלצאתבר דלא בטל
^ ©,בזמן הזה דלית לן ר״ה דאירייתא וליכא למיגזדמילי:
י" ז '  .ומשויהוא • :׳■
יע ^פ ^ן&י׳גשעיף -ימ♦פ? מןפ,5״ ןג »יף' '3.ושיקפש׳הסעיף ? « ^
מבע שהוא1
,.מ
מיהואסאיפשרל 3לישבבביתילאלגהתלא
*צג •ציף©׳ )
; .
ב .%ת אפילו בניתמפני שהוא עושה א©ל :
יצא וכן אס איכשל ול להניח© כבית שאינוחושש.מג* ניכה או
טילה ישלהחמיר « .ומטבע נק! פה שאינ(ייו 3אתבמפי במשא
תא ולעניין לצאת בשבת ככיבע שפלאשו העשוי להנק מפסי
החמ׳זאיןמ״טעח קו  fלראשו יש מי שאוסר משוס דקייש^
 Hmיגביהנ-ו הרוח מראשו ואתילאיתויי ד ' אמות כר׳האא׳ע
לד והידד©אין לו נקנים שמומאין מ ®»9הידי® ייותידלנאת
ב? עשהו״מק ופל על נתיעו שזהו דלן לפיטמ-י אע? פשאלן
 Hmמקדת בראשי או שהוא עמוק שראשו נכנס לתוכו ואין
־ציתא כרוכה לו עלאצבכו וחס אין הפודל תזכה ראשו ורובו
המק יכיל ל? ערידו מלאטו א? שהוא קשור ברגיעהת־חת גרונו
דבהכי לייצא למיח© צמידי בד״א■« עעויילהנין ודרך לכסותולע
א? 3ר לצאת ב ו אאה קשר סכי  .לאשיו למעה מכתייפת זה עסז©
מעיין  pf Hmכל כך דדכגליפולאס אינו קשיי?ה*ה א© הוא  .מצנפת? אבל פת© מצנפת וכובעי© שלפו שאנו מכסיסכו
ראשינו פשיט שמ ותל לבתחלה דליב ^ מיחש7יצמ ' אתי לאתדי
■ קשיי "® ידלנא ' מ
3דוצ מד® מתון גודלי דרכו ליפול אם אינו
א 8לא יאשרנו ונראה; דבסידמן לידן אין צריך להיות־©! לכסות
ד׳אמותסאין לרך לנאת בגילוי הראש דאדרב ' ק׳״ל איסור הוא ן
t
 /ועל סימן ^ סע ^ ו ' )
לב־? ‘^ ß V5** 5ן&5דרין לידן
,ואס; ודובי ..א לא צדי לכפית רי  3ו *
^!' לבסות3ו הלאם  .סנדלי® שלפו העמייין3־ ^ מרי© מואר
מב הח!5א תפילין בשבת בבזיקבמקי© פאק משתממן♦ 0
לצחת כק כלא אסרו כגמרא©צלל .המסומל אלא5ישו© העש©
אסים סככהשגזרו :המלכיתשלא להצית תפילין מכסן
יכ לפקענמו בסביל® דוחי פהס כתיב ואם
«לול
©היה איגהלגו על ידו כמה מישר ! ולא משו© אייפיר הונאת שכת
למעות שכבן ניכר שתפילין הס ולא
מ?נ< בחלעיכן | א אטרו! וא -׳רעמתאותז© סנדל׳ rmבצורתה־
״יזה אינו מצד בינינו לפיכן שלנו מותדין ונה נו בהן איפור;
 Aלגליוה©שיו ^©?ל .להביאם בר״הו"׳ ~ '
׳< » » ׳ -׳•ין •׳ ׳« ״  -׳  .־׳— «י־ ־ן־״ ״ ״־■ — ־ ״ — ין־״ ־ ׳ ן ־~ ׳־י• ן
אלא .יכ5ו ; 0זוגזונ  1לן לבישה עד שיכניס כולה ( אה הס רבי*
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® IIלא

ל*בושהחור
54א יספיק לו הייס לליבשן אחת אחת ילפככיסן זיג זיגיחשיך
' עליה® עדהלילה (יביא® יא© יראלהחשיך < מפכיהלסטי® אז
קתילי לי להיליכס בקותפמותמד״אמו״או יתנס לחבירי יחכירי
לחפירי בפחית עקות מד’ אמית עד שמגיעלחצר ?וחיגוצס
שמשתחרין שס אפל בלאי הכי לא התירי יל זה ( יתלסי׳רמ׳ו

fושימןש • ב שבין ? !? (סימן ת®® תךל וסי מן שהתאמן
 '4ו® ) 'יא דבשתנחן פלא לנו ערג׳כ הדין ק שיחשיךעליה"
? ( יאס ירא מלפטי© ייליפעפחיתפחזתמל^אקןתכי״דליכא
לחיתש צקמיעין שאין דרך לערוק לעשד קמיעין כמו תפיליןוכ״ל
דבזמן הזיו ודאי יש לעשות בן שאין דין כלל לכגיו' קתיעוןפמו
תפליןבזה/הזה יתפיליןשכוחי ישמא כפלי מאחד מזוכ״תעיצין
חג והמונ׳סתבשדיאס איצצפפתסכפיןשבימשמרי/מחשין
^עלימא© הייגשמי© מרדי© פתתקלקל הס״׳תהתירי לי
עשי© כביד ס׳ת להתעמתבעירי  1mומכסה איתה בבנדיי
ונכנס (3שזהוכבידה שצא תתקלקל בגשמיה:
מד הבא להציל כליי מפני הדליקה ליבש לכ מה שיכילללבוש
(עוטף כל מה פיביל לכ«זףימגיל יפי&טןיחוזרוליפש
!תציל דאי לח שרית ליה אתי לבבויי ‘ (  Vל ««יון5ל' דV >jfB
מה מי שבשלי לי עליו כמיס הולך 3ל© ואינו  mpשמא יבא
לידישקימה שאין אד© סיחט ב׳ב כשהן עצי( ילאישטח©
לככב® חפצי מראיתהעין שלא יקמדוה ו שכבסן כשכתכשמחין
אותו פ& יממן נשכת ובמןשאסידלשיסחן -מגדהעם' «©56
הלוא® ,אסיר אפי׳ בחדריחדריס שען היא מדות־הן של חכמי©
ילא
שלא להפ׳ציגבגזירי תיהן  ( ,י ע'ל®י«פן 3 #כ׳ף מ' )
אפל 5אלאלשועקן ב 8בת0.חאייבא(?(לשטוח .ויאמרו ׳שכנסן
הייס אנצ,אס פטק חע^פ לליסהחרובמיס :איןצליךלסלקן
 .שאין אדם בחשד לעשות עבירה שכלישל | בחזקתכ& רית ה®
דקכשריאיןאותילשעוח נפגתישרגליס (מק -ס צקופד( לא©
^א' 5ןלמה. :לאשטחןקאתמול ואסרוה( ביצאיאמרושנשרגלי
 iv׳־ . :כמי©שאין< 4כלמלעי© בזה:
,.מו  .כגלמהשרוייןבמ^ קאפי' מע״פאשרלכגבספחיךלא®
״כשבת דיכ ^א .תקח*ו» 3ש  3ת » 1יח©י «שו© מלבן ילא
®ט
^ןל 4אל שאסירי־אפילגלטלטל ^ כסבת; שמאיכאליזי ^
ופיא© הקפיד על מימי(< $אצ ישעחאד® כליו בפנתאפילי
( " mלוסיר גילך כשבת במקוס שמחליק ין ינופלין כמיס שמא
י& לן כליי ויבא לידי אחיטה' :
י
מגותפגאדספנמילימרנליו עאילוכתימותביאהכידו
:תח
לביתו?לא גזרו בזה® •festיבא לידי;©מיט® דגזירה זז לא
^יאה יבולה להתקוישא״ה אל היי יעילק ליחו׳ן ידיה® בשב״שכל
׳ 1המחנימסתפגין ידבר' זה אי  #פ&ר ^אל לעשז״מיהואל ימשל׳
לב1כי.שה©חש(.די׳® לע הנוקיסה*;•(( :.יעיל®« קש«» « '! 3ף׳ק ).מס בעצי .תסמין יחאין בפשתן סרוק וצמר מנוע ן שבראשן
אימתי כזמן שצבען בשמן יכיכן• במפיחס דגלידעתי®
 ,דלמב קיימי להניחו עליה ב& בת דלאולרעואה גייסו אצאשלא
 :יסרשגמלבושי( את מכתו (ה׳ילכמלנרדעלמא אבל אסאל צבען
כשמן לאומלגוש קיגהי ילאן להט קיימי והיו לפומשני ( א©ישא
$ :ה $שעה אח"מ  %אע' פ שלא צבען בשמן ולא כרכן כמשיח
'י' י ‘ מותר לצאת בהן זהא^ נראה דלמכה קיימי:
נ וק מיתי לכאתכמצצבת שתלין בצייאר למי שיש זל מעה
 • ני ד 5אובזלו? ג ובן .כפמלעןטין ;®©דוכי ן על היד א<לחהאצכע שיש בה מכה אס אסייצא  .כהןסתה אקתמכעי דילעי
• (אן יינאיין בהן בשפתשבל א?לי ;.אינןניחשנים'
"משילל^ סאלא ה© כתכשיטלה® . : .ג וע*ל ?«ון שכ«,
^ «א מותיר לרתןיליי בצהרבשבת ובלבד פלא י< טאק ! ע1ד

י ,המיי©עליה® ^ אמותחיןל |הר <« /להי

יכו'

 rvoViשבת
שב חגי גיקוי וקיפורי הנגדיס ובו י׳גp;syB
א המנער עליתי בשבת מעצי העל© עליי חייב משופנינוש
ודווקא בחדתיואוכמי דכהפך היי הניעור יפה®wß ti
והוא שמקפיד עליו שלא ללובשי פלא ציפור שאזפכרדמש[®
ללכבו היא מצערי יחייב אפל א© חסר חד מהצי מיתר שאין זס
בים© נמיר לאוסרו בכל עכיין אלא דימה לכיבוס ופ׳ש פשנ& ח
במי© אי ירדי עליה©גשמי® שאשיר לצערן© יש בהן ג 'כמשוס
©חיטה ידייקא בכלי®חדשי" שמקפיד עליהן♦ *א שאסיר לנער
ב' פ בנד שחיר מן האבקשעליי א© מקפיד עליו להיי צמיצמו
ליבוןיי& לחוש לדבריה אבל להסיר הכונו' מןהבגל 3שבתח! <
שאיןהז דימה לליבון שאין הציציתתת ; פין כתיבי פחיהמי®
והעפר מיה! על ידי מבבלית של קסחין אשיר לכבדן שלאישברו
קשמיהןשצמכבדית;
אבלהציעלמן המד קסמין יקשין התתביןבו עיהחריג?
וקשרי® הנשארי© מן האריגה הרי זה חי במשי® מג?

ג מקפלי® בלי© כשבתלצורך שבת ללוב& ס מ.במסודמקא
באלם אחד שאינו פרת תיקין כ' פ אבל כב בצידא ®לא
דהוי תיקין טפי ימתקן מצא בשבת אשיר ואפילו באל©אקל
ודייקאבחדשי© מיתר דהייפי בל זקשלא■׳צתככסג י©3שהם
לבגי" שאין הקיפול מתקצםכ׳ב וגס שאיקלו להחליף אכליש■):
וצבועים אי כלבכיסחדשי®ויש .לו להחליף גא התירי ליילפיכן
אשיר לקפל טליתות של כ׳ה לפי שהם לצורך מחר דשימישאיחר
דלקפלן שלא כשדר הראשון מיתר בכל #ציין שאין לקיפול?ז
©יס קמה יאין כאן מתקן כ: ®<5
 .ד חכפש שהיא פלי שכובשין בי כנדיס אחל הכביש" והסשעי
לוחיתזה לע זה ! הבגדים כיכיהס ימתתקכיםבכךישלבבל
בית איבו עשיי בל בך כחזקה ואין שייך בהתרתו סתירת,כלים
אל
מתירין איתר ליטול® כגדי© מתוכו לכורך שכת אבל מיס
יכבשם כתיבי כשכתשזסי וירך חול אבל של אומן אפילילפתיח,
"אשור מבכישהיא• משיי לתקן הנגדי© יתתזב בחזקהיומודיע
דימה לסתירה אכל א© פ־ה מיתר והוא מכיר כליו שבושומטן
מתיכו:

 9קליק לאחי בכיפה היא מתקשה ומ& פפפין אותינילי®
לרככו מיתר לעשותו כשכתשאיכו מיידן'אלא לדפכו אכלשילך
אשי" מפגי שמביןלצחצוח יהוי כמצבןזבובעין ושארכליפשי/ן
דינן פקודי יאשר® :
ן טיט שעל גבי רגלו אי פל מנעלי־ן מקנחי בכותלואינוכוא'
כמיפיף על הבניין שאיי ,זה דרך בכיין אבל אינומקני»
בקלקעדילמא אתי לאשורי נימות דפ «י «:אמראןבכיתל
מפי® כדין ויש ימ שמתירכשפיה©' ואין לאסור משוס מיין
אי אפוויי ממות דלכרשאין « תגרן הוא ואין כאן’ פפיקוי״ייז
?ג< ןא׳״.ן 0ימןמי«
י <( <לגדמ ן6
דקיימאלן שמיתר
לאוילעלעל*
יה  /שמיתר להסירו בחרס קטן®
 «f * pאc
כמן שיש כי כדי לסתי© פי שום פלידהד עמי בלי;
!®• ל מיק®'חמעיףן' 4
ז ועיט שעל בגדי מכסכסו כפנים כיצד לוקח הבגד בפרי
ומשפשפו זה בזה ושא מפל אבל לא  ,כחקדדמי (אמן,
שמתלבן ויכן ומגדלו בציפירן דית דה׳ח לח אכליבש&סילדהר
׳«! יחןאע׳ג להד לבל®אין חתכקפסיק רישי׳הוא rfmלהי
מלאכה שאינה כריכה למפה אסירה מלרבק :
 pאין מגררין מנעל בין קדש בין ישן (א כ9יב %כציפיח

זול4העור;קגימתחק;

«

קמר

.6 -

.^ .־■■ ערזדליעךמיס עלי  Mמנמללמפמ-וצ י 'אכללככפירדהייפך'
י'׳' .פהשפ>| 0יטד ^ המלכד( זהאםויר דכציי׳נלי ע:רוהנ ניכושנ
•:אבל בנד סיס עלידליכלי־ך אסור אפיל׳ ,לשכשכייפזה 5כיב 5סנ1א

»:קב?זנ כפמרטנט לח כקל (לא בלנמק פן יפחוט( בנד שאייןעלי(
•ליבצנך למעל לעעעליז מים מליטי סשביק שה(א נקי אין זה
י %מה אדרבה מ4פלב< בפך ידנוקא מעטים ( לא חמביס סחא
ייפח1טניש א«סלין בפל עביק■דימפיבי■ ילהנ דרך לינוןקצע;

ז '^ 1מכ ^ נןקשו ^ס
 ^¥ז^ ::ינא <1זי0וצ
 ,לאממיינאעיא לאעךא־ #אמועכך ^ אכלאסהס קשולייןלסעכס
י ליפא לאי'חשיל ? פיי
 ■fftttpfrfrpvtmד« קא נשיאיה שאין
דרכהלה5ך‘ מילויהראשי’ אכל בערלה שאינה חוששעלגילד
ראשה אפילו עבורה כסבכה אפלל דחמשען שמאיעקירסעס

" ה&בצהאא ^לאימליי ד א* 5ע :

ב :נלא עגא' אפה בכפה סל נמר ' דהיימ אנסי דעמרדגדילן
ג לשלייחכפנלופנכיט « )
י
נעכידק פי ה5פא (,דחביס כסקי אגפענעעשיעיך שק נלא
י־ ^ ■6הרומז ידי( י׳ננב© הימה כ<:מ•זי בזי להאדהחיס מהם
בחיגטעיילהיימ מהליעסעיליןב ? א -נסין שלנכמנוין מןנלין
אניע לכלה להפריח מחנה הזבנביס סאס יע'״( ל זבוב על פניה
היא מעכיי-עפ לטורדו לכך י^ללין לה זה:
סלייעבגך זהופ׳ימשנכע׳׳הג -שאין זה לק דרך ליבלוךוכן נוהגי " ?  :ולאיענא כעיר סל' זהב פימוישהןא עכשיט ?גילנמפיירין
אלא^להקמיד• בשפרע המיס מקולס הגימב נלכן מנערלרמז]
ס כעין עיר דש באמצע&זנןשממכדן'אנענילמצכנש( ph
הימץסנלמב אנעם כ 3נדשהטיל .יכנ עיכ« ק מעט מי דגליס כדי
 :פי' שקנא כעין עטיהלראש:
לנטלה׳ כדי שינכל לפיך נלהעפלל כאוענ בגד למעט ימ רגלים
ה כלילא ( הרא עכשיע שמפיחע( על פיחעה מאזזןלאיזן
מעיבנק מעפטלין עי כיגיכיאע* מ שאין מ הרבה מיס נאין
זה
וקנישרעו pöl&wwfif 'ApiPw & Dפייביןאה־נא־עשני
טניס אלא דרך ליפלוך בעלמא רקשמכביל אע ימ רגלים* 1
 Jמחעיכנת שיל זהב  fiitnßבחוט כין שאלעס
מעיפיעקכןענע
<  Vmשיקפ ס ) אכל לעעחי© ממש על המירגלי© כדי
במטליע מ 5ערע('לא דמי לטזטפזעדטנטפןעאיכניןכננר ( מוכח
^מלסולאי■ אסזר להני ככיבוש ד©רייתנ ^ממ3יו1י" זהנפיב01נ
:
י
יעלפ 7מע?בקל עוכל למפלפי נלמחד נא , 0כאה לקושרו איכה
((<למי?5ן
שע׳־ף פי  &Y >pסעיף vנסי פל׳ד שעי׳ב׳ג ננ״ד ) י ק! סי? אלא בסבכה אכל צלילא איפה מטחעו על צדקע ' בלא
אי
ביש
שהיה
ב
5
יין
.
א
1
מים
אסמי
לנגדי
•
.
במפה
או
כחלוק
קשירה יחיפי קלשרע? כשבכה אלא רציענעעלנינעכה נקנשרען
ימשו  0דאתו לילי שחיטה נלא דיר■למה שמכבביידמ במפה
 .בסס .ןל rעזפל בקל להשירם לפיכך לא חיישינן דילמא מסיפא
r'pכחלנק .דשאני ידיי שהסמצוכליי(" י;־נ 1כלך המפהמשייב ככרו
״V
זממי׳י ז
"

י < עילם««ןש״קטעיף#.ימי ..ן
 ,י .3ט שגעלפלכ׳יידרכטיט מקכתה בזנבהשוס נ3ז«כ הפרה
..׳ .נכמפה בקשה יועשןיהלאח•מ בה קינים  .אבל לא כמפה
ומקנחים בה הידי© שלא יעשה כדרך שהוא עושה כח(.ל (יכא
.
לכבס המפה:
ע אין מסעכלי ן בשבע נמרא׳של מעכע שהיא חריפה■ועשויה
■
כאיזמל ל ס
&י כך שיוכל הריאה בה -להסיר כה חיל הפימין
‘ המדנלדלין55־רי0י־נ] שתאישיר .בה נימין■המדגלדליןןאפיל 1אס
 bvקכנעה בכדיגל שלא וופל להסירה כה אסיר נזילה #טיאיכ*
י קמעה אבל מראה שאיט לש מעכע סעמאאיכה חריפהנליכא
•למגזר׳ בם אפילו כאיכה קבנעה מנער:
״״ < נעיץ נע!סימן ק*5ז  fmכ '«ש!מ.ןקפ״ב«ןע«ף ןי)

■יא .נק עכמ -תשסכקוטי גמר זנתכח 1טי
 .שבראשה « עצי סניילילהפ׳דס בשעע טפילהותילשי״ש ^ א.
מתומרלה טבילע מטה 5ע 0ירס נענליכס *7אמנעכרי״ס *
&

.נ 37 .יקיאפמאשסעיצ '
מעיל׳רחכהאמיישבהרצנענ׳קנרוע
מלנמענה לק 5פח כה ^ להךקרכצי ^ ^ להיהרק יפה שרי
נלא חיי'ש*כ /דילמא משקא קשרינאעי לאעדינהו דסנרח הנא
ומעוך פך עזפ׳ר נה ס אין ל? דניעו׳איסרדילמאאע־ לאעדינה; 5
5' f .לא < נא בקטלא' לטיב( בגל)0יש  ,ל( שצצין כעין מככצך©
(מפכ -סקבנרטעה' רתבהקלפיע ^ ב
לצאורהוהמד
עלד על לבהנהנא  3(0נמנריר  0הכ ואיתי למפלפאנחעןי :
; ק ■  .וכןאל ׳עכאיכצז ^ ^ דמשלפי ( מחד אפל מנאה בנזמי,
האז? מפני פאזציהאכ<סנ <בקי־פוריס  -דיריקא לה מילעא
5מש  $הנזמים ממנהינלאיגומי* ;׳ י
יו׳
׳כקדענאסיינ& ה .חייבעקטאע דמענו
כקובהאיפיתכסישלאשהפשרענייןאלא
חסוי (  *#לגס*
 ^4 ’^ .ש 7:סיק <מם? ניףא ׳ )',אפל כשאי ^ נקובה א©'־
.חצמל< ן .פהע?0ליה מ? עדלנאע כהצכעעלה דביק דלגניע( ^.
י מבידא ל « $9מ• אקיאוליס שלא יצאו'.־; שעמעיהקקילקשזרייו
■ &&7.ר באשהעדנה ;מ  *#לא,משלפא  01מיא י  *■( ,ע׳לסיון■ « «
.’ ;cV $* p.׳" 1 .אס 4 .בהחנמדע ^קישו 1יהאכ ^ ה .לכאעכה
ל י  ,־^jrr
•rHbה< א'
¥כ־י-5עא; מסלפא (ממניא . ^ ; :יי׳
י ולא עכא
למפעלי! חזעס ( אה יפעה חייכאחטאיו
15V.א^ן־זה" ד ^ סולסיל ^י^י ’;^ $ל ^צו'^’'
לוםוי־5י 5למימניי«ויי 5י1

׳׳; יעיעפיהן 'סעיף  T V׳ ואס הם קננענע' בסערה מיעד
מדחי לא  ötopדההכלאדהכי אסייר לסעור הקליע ' כשבעr
( ודל נשיי זשמעיף כ '( < £3קשיד $יגיף ז׳ ) ('מעיך בך עזכנלנלא.
חשירשזיש מי פח ופר גס בזה ו אס הם מעשיאריגה «(עריילנאע.
שבנדאי לא עסירס■ מצבי פאינס ח! מיס בטבילה מפגישה®
דעה?) חשגפק?1p'wuj
■ ו׳/יל?
לפיס"נהמיס נענסי/־איכהיניינהלהסירה .בשע־ טפילה נכלנד ■ !בר(ןשה(א.עצשיס'
אל ^ י כ*? גלא*'יואסמיף טיןסינה0עי* מ>
0לאיהו מטונפים סא ז פריכה להאירם מפני הטי ט•נהטי־טף '■ יא  fikענא כפנליירזהנאאאשיט & ק  05לעכ< מ 3עחיחלני־ן
כנבנשסשריח ^ נבנהגא
צמק אס יעול על ב& לה זלאיהיומנזהש ^ שאז תנשו'שיעקלקל( .י
׳כמיס נעפירס; 1׳
 ! •' ; 3מזקא פקנטיין שבלאס" אכלכחנטיןשכצנארה מנער מפני
שהס לפדייס ( א״מ:
נמכהלהסירסבשעע טבילה אבל
כקטצח חכגנאר אסנל שהיא מהליקע א יעה כד י שעראס plm
מדנחונגע ׳ כטנילה ( צריפה להסירם לעיכך.חיישיכן’רילמא
י) עיא לאעייי ד אמ? ע כרייה (לא• ענא בטיטפיע(
דמתויז
:טוטפיעיהנא
יננא  .כמין
פיק

"« גיע תאזן לאזןנלא כשרכי־מיןיהיא ג״ע כמיןגיןנאיכנמגיע
■ ^ לע הלמייסיועולה הל ע להלתידס פפרכער מכאן מןפא!

יב  .א! איו״־; ־ ־■■■■■«■  ,.י ••• » v־• .

. ,

במתומ ^ אס ה? א  3wkצא עןא ברדטק שהואמשנסה

ליה
כמלאה׳ימ.שא לשיפי öלע ־
׳•  -ז
ושחלת. V
 mhבר* האבלא (1?0א' שלפסןה< א  my .לפאר שיפי  6נאיפו
גיכל ^ י p ?6מיעללצ | < ט; נב׳ש  pשלאדסישמ( ערעX
יג
לא עכא כחנעל הקרנמא' למעלה דמענו מלה נאעוא'
למשלפאלאערי <$w0j <' 7בחכעלמלפפמא לא יבא
ןי !
ב$/
3 Jjfjמ7
®מ

(משלפאיליה גאתיא ליה אא׳בנסתה ללכת בו מאתמול
שהוא ( י׳דתה אבל איס מות שאינו מקפיד כ  /וכשאר מלמפיאפיל אבה מותלתשאינה מקפדת כל נך בשאר תלבושיס אף
• י'  .אט אינם עיולתה;
יד יוצאה אנהקב ? '%שער שקולע' ביו שערק בין אס הקומין
מסדין משעלה או משער מציתה ואפי משער גהמ׳וכלבד
®לא תצא זקנה בשל ילדה ולא ילדה בשל זקנהלמקעו מלה
כשיוצאת בשערות שאינן ראויות (ה ואתייא למעלעא.נלאתויי
ד׳אמותפר״הר* ( ? « iVי«ן•שא סשףז ) ד; צא פקומלתא
.דקמיעתאוהוא קשרשעושיןלרפנאתה קיטוף עין הרעצלא
י§ל! תפה'שהואתל בתכשיט הואיל וצריכה  4תבל ליבאלמיתם
שמא משלפא וממד דמאי מ $י ביה דגא אינו תנישיט גמור
וכמון עבאזפהש?3תגה,ש  0לבלוע לחה 0ל צואת באוזן והוא
 0ק30ר• ומהודק באזנה שלא יפיל יפ&צד . 4ובמנעל הסתותין
מכלכלאש)•אינו קשורמ; תרדלא כעילמיניתומותר ליתנו א#
לכתקלה כפפת וכמוך שהתקינה לכלתהשלא .יכול  07פלי־ק
שיתייבש רצפרה אפי איצו קשור דביון שהוא הא<ש לאהיישיצן
ליצמא שקלא ליה אפילו יש לו טתיד ודווקא לאצולה מצער
בלא מרןאבל אס מכווצת עדישיבלע ט הדס ולא יטנף אותק

הלאגוצימטינוף (אכורי

נ $ע'ל פיק ! אנכין^ג )

"ובפלפל שנותב' לתוך פיה משוס שדחה רע■?גרגיר מלק שנותנת
לפיה צלפוא' חולי הציצים וכן כבל בושם שתתן לתוך פיה לריח
סוב והוא שנתנה שם מבע ) אבללח תתצסלבתקלהבשבתכחו
שאר רפואה דאסול׳כשבתמשום ? ירקת החגים • ( <לשימן
®נ׳ק סעיף א' ) י״יא -וופוס סמא תערים ולאתתנס לרפואה
רק כוונתה לאתהא ^לאיציאוש צליעה לו במקי© אמר וכפית
אפי אם כפל לא תחזיר שלא תהאיפמערמתמלעיזהגס במין
באזנה ובעצדלה? לכלת אהודה לתתלנתחל׳שלא תהא כתערמי
(יוצאה בבתישוקי ;שקו&רין במשיחה הכיב שוקיה את עי שאק
 ? ,משיתה קשורה׳ בכס ולאתיתוי־נןשמאיסתלסלנלוו ^ • ויוצאה
.באועדה שמניתי{ בזרוע וא בשוק והוא׳ שתהא דבוקה לכתר
?  Öתשמע וישית ' שאוסר כשל זרוע דחשלפא ומחניא•:
ין• .ובכל מה שיכולה לצאת יכילה להתירו בל״ק וצאקיישיפין
־ .ללקא מתוא ליה טאין דרךלילך■ בלא הוא:
י ין;• יא.אם $ןר להביא מפת אפי בחצר הבית כי .אם ציד? אבל
יי לא בחגורתו שמא ישנת ויוציאנו בר ה*
 - .mכלמהשאס?־( חכיוי ^ אתכו .לרתראסור לצאתיבו אפי'
י ,למצל שאיכתמעורבת .חק מכבול ופיאה נכרית והוא
•י קליעת שתר שקולעת■ « תקי שערה .תמוקנ־תלנאתבהוולתצר
שאיכה חעגיבלוכדי שלא תקנכה׳עלבעלק שןגאי הואהל אם'
־ ^ | ךבלא כבול ועא •0צכלל ^ א־דבל שאפל! לצאת כ?.ל ^ 1אס)
•ילהתקש « :מ 3בית :אחודשא© תחקשס בקן .לבית ולאי תצא•
בהן'נ; כ שאין לרן לפשוט תבעיטרן ב $ינא אדם מוץ לביתוא" פ
’ בבית כמי איבלחימשבל הביחששות? ב/ז לצאתבו להצר אפי'
המעורבת מוץ מבטל .ובאה כפרית «טעתא׳ דלעילת/אפהכל.
מואר לצאתיבו לקצר אפי ' שאינה מעורב ולא נכומ |י ! האידנ'
 :<7 mד:/צהמ לצאת נבל תכביטין )א למלינא אפורות אלא
תעותזקיסאנו בהן שלאישמערלננקוטב שיהיו שוגגות  bי< וין
כליהם זטת
מיקיןבידזי׳ ויש שלימדו
מזידותלביכך אין אצו
■^ J ^ . . . ". - r
׳
י

 - •. . .־  __. , - - .-י
*^J׳י•״>״•״׳• ~  I׳ ׳׳*
גחןל -ק׳צבל ל׳ה שלנו כרקלית שקט"אין^ מטאות לקביםV
אמה ולא ס׳ריפואבוקעיןבהכדין־ר׳ה' וליפו נמצר שאיכה
ואע^ ב
מעורכת ומותרלצאתבו? ' ; נ ועל
ךבצארא אחריכן דכרמליתתחייב■מקצר .שאינו"מעורכתס״ת־
!?0ר׳?ז?מנדהותשש( נעדמליתמתל ללאליתי

למיתלףבר״הי < 3זמ הע(3כרמלי  #משוסר^האבלאפז pfe
לצו ר  /כלל לא מתממק כולי האיכברמלי־׳לליכאלתיח׳דליקי
לידי איסור חמור דר׳ה דאורייתא מיה? דווקא ק׳ח בדנליס
 5ןאממ בהן בל*ה עממי אבל אסור משוסמשצבא ( מקד (אשר!
בכרמלי משוס ר׳ה mליוקל בכרמלית לידן אכל ככל מס
דאיתמרבהם לדוב חטאת שהיא הר 'ה אסור מן המורה מפס
משדשי לאסור נם לדידן■ גערחלייתשלג! מק ממכעתשיהעליה
חומס לאשהופאיןיולי? קוי/ס לאיש מיס מי שאומר ח» הלגב
לבימיהם איתמר בהו קיווו ממאת בזמן הזה שנהגו האבספ
לצאתנס מובעתשאין עליה תזתס וקצשיס מצל/ות נס בפצע'
שיש עליה מ 5ח 0הלי־ הן להס ־בתכשיט לפציהס בין מישעליה
חותם ובין שאין עליה קותם בין לאיש בין לאשה וחומל ptä
כהן בשבתאא ע< ד מעם להיתר בבל התה שימין דעכסיושבימי
תכשימיהן׳ו?
■ כמן אן במול ואין דרבן להלאות
תכשיטק דובאי [
לזו לעי ' ליבא למיחש כהןדלמאימ&לע ומהדא שאיןהתבשיל®
חידוש בעיניה כמו בימיהם שלא היו שטחי ונאיה? יונתןכקן
רק בשבת והין מתפאדלתומיאותזולזו n'nייס להזהיי לנפס
שלא תצאכה כקיטליהן באהסותיתירותשאיק כריבוי להם
 •0בזה שאין לקןתועל׳בוי& מעולט*■ ( וע״ל פיק שא )Wp
י  0וכן יש להזהיר אותןשלא׳יטלעל( מת׳1־שכומלעוקצהא(
• מדה־-לש( מס -בנעיכמ»ס" סאז איןעס כלייעליהס׳ןאעודע
• לסלסל אא׳כפישלו מעש דחדיהלשס פך.
( ^לס ^ש׳מפכיךיא )
ךהבנו ת הקטנות שקוקנין אזלהס בלי לתתבק נזק
 :כשיגדלו ובלי מלא יסתמו הנקכיבו מתנין בלן קסמי׳מות
לצאתבהן שאינן מעוי כיון שצריכקלה© וק ה אם « תביןמהין
באותן נקבים שמותר לצאת בהן אם אינן צטפין .אבל אסהס
כמעין אסור לצאתפקדילמא משלפא ( אמדי
באי רופאה& 6ה רעולה והואשמעספיכל ראשה חוץמהפני ן
ןכ ויוצאה פל ובה והוא שמתתקפתבסלית $wבראשוהא'
יטעה ( קושרת אגוז או אבן שיקדה לכך בראשה קוני
וכורכת הרצועה נאגת או גאנןא >5בשבת נד שלאיכול
המליתאבל־על הממבע אפור לפרוף כשב דלאובריטילמולהוא
?לא מהצי ביס יקוד ואס פרפה פלי? מאתמול מותר לצאת?נ
 .י ;■
י ■ ־ בסבת ,.
■ ואסכמכתב להוציא האגוז לתת? לבנה ובלעה עליודנ
ען
■ מותי ; י.
להוציאו אםלר׳הדאסורואסלכרמלית
כ? ■ ?יוצאה כי/נן ת?ן? מהבפול /אבן אמד.שנופאיןאותו ה/65י
המעוברות שלא רעילו וכן כל דבל ששקלו כנגדו׳נישל?
ימשקלו י #ל? השןולהשלא תכול' האסה הנושאת אותויצאת מ
ואיתילו לא נתעברה עדיין;
1ה אפזר לאפה ,שתעבור סרק שהוא צכע אלוםעלי ' מיס
 ,עשבתמשוס מבע וכן מטעם זהגכ אשורהלכתולעילה
ו& תח״ןבןאסולקלסוח יגל בכיה בצ? ןממעסזק -שכשנ:ס!?ת
 תאליסהבשר  . :׳׳לאלהסיר
ו 3ן'’ ,נא ^.לק_ לעסתי|ז .לעתסערה :דל(מק -לבגיין(
ק$־עתה אבל לתגוקשערה מותרת}
ען ואסור לסרוק כמסרק בשבתנאעילו אותו פעושיןמשני.
שעלות׳.
 ...,.:חזיר ששיניה יפית& סורסשאיאיפשר־ &• יתלוש
המדולדלותבו ♦(■? על VpBק «חיךיב )ל ( אב /שחי)
מתמין לתלוש תסיק ריסיה דניתא ליה היא יעסיק ריסיהדנית"'
ליה לנ׳עאסורי י ( .ועיין לקק־ טיען סלז פ^ייך א '^ופזיק5^5
נ* עיך׳ג ? פיק לע |מעיף £׳ ומי יון6כ 1ו #עיך"ג ' וסימן fUfmfsa
!® יקש נ«* ין? גן« מק pppג  ) '$f9pאבל לפסק(לבסנם
ביד מותר* • ( לל&* <$יין<י««« *וא י 7עי?..א«ןקעכ?יןמ » י)
אא אפי צי/לות שערס שקולי ןשי׳על אסורק לע ^תבכלי
היא
י י

»tat
3יאתולשת  .©.ערןת נכןננהנותהצשיס לעשת© כיד באצבע
י ולאכבלי:
ף©  .ן [ד' &

זהענד מצוו' ^

שניתחו ובו p ' l

 bpפצח ^

נעלתזתכנינתוקנר|jj

ד?<3-גפישקנא:ין( נכלקב{ עלמ מצת 7מצותוקנא 03ק 5דל ^ | |
אינו אמוראלאו:מלאכתישךא | אכל מלאכתעצמומנתותלו
וגיתנשב ל 0$מנעיק אע׳ג דאיח  .קכ<י־ & 4לאל אשיעל  ?$ן
מל  #ת י& ראלפ׳ליומתנין בעכו■ג? יגמנר 3ץ כעבדתנשב
 3ין פנל  mpאס קיק ששה מלאעת ח״נ ׳פלא מדעת? וניער

א אלם מצינה לע שביתת עבדי ושעחתו שנאמר5מ?גן ירוק
כבדך? אמתן' וגד 3אתס עכד נאמה הנאמיי ' כאנויתייח
כעבד ואמהשמל? וטבלו לשס ענדות  .וקפלי עליהם מצות
לכלשאינני ע 1שק אנתק מדעת י3נ איג 2צ1יךל ^ריפ 1דלא
 ..ה;הת? ת כעבד־ נאף על בי עעכד שתל נקפל חייב ובל המצנת
?©.אשה מנזבד עליה© נהרי הנא כענמ? שיב לשמני את כשות' מעצמו לא עדיף מקקןשאין מצמקלהכדשנ*• ( :וע״ל 6י )£ n
ואס -ענןה מדעת1ב 1הנה צאילרדחקו §ןטנן  0הנאעכדוכ|
 ?pfo .וכן העיב פ< ידיא לא תעשה בו מלאכה? מ ' לעבדך נגנע
מיק ששרה התורה ע'יו נהרכו ש1א .יכועננ -לע 0ות מל^ כה »
מה סיעשב 0ת© ע «© מפו* עבודתו נפאילנ ןמהנ א עללי $ר|
אמי שאינו ופי קש ששי* לרפת הי3וראל על קאק ש© אמירת
 (.ן?נלעיחן ל& |>  .אפל אס לא מ{ ולא הפל אלא קפלעלינ'$
מ 55ת פכי3ת הד הוא כני 2&Wו«? ת לו לעשותמ לאכנשכת
ישראל מותלבכן הדין פגר תושב אשיבישל | שהואאצל?& %ח
לעצמן ^' pהשכתמ! תצנת בכי נין אכל אפור לעשיתמלאכה .ולקיעו מ מ אמר? ומוי© שלא יקצהישר |  3®3תעאגילמלאת'
ילש וק בע 3ד גוי שלא קפל שליי חס מצנק הלי הוא כשאר מי
לרב? ואתור  b &’ioSלנמר לו לעשרתלאכהכשבתלצנרך ישר|
 .אש מי שא?נ?בר ? דכתי" .ויכעסו כןאמתן והגל? אחל ניוגד זה
ומיתר לומר |ו לעשות שירי מולה 0אין בז©קצק נק־צרכי העת
ששה יחש? אומר גר :תנשכ או איכראלא! 15לקכשקיוא אזמל
־ :י v .אין רש מצמס כלל על שניתת?■;.׳ י
ס הדבמוגרן אשר כשעדהד גר צדק אמו עא עה אןימקיי"
( ו ^ל  £ינןןרמ*ל מעק> קינ& קון למז&ע־ק> י* )
®נו זה גל ת? שכ שדר שקבל עליו ? מצית בפי3ק? ע ,כני? כמ
הנרו׳יל עשהיר ^ תויהלכל י »ר |©לא־יע8ה מלאכה שלישי!
 . $זבפעז קנוי #גא לוותר' לעשות מלאכהלעצמן א© אק1
■לו האדון קיעקה בשנת לעצמו נתין עצמיבו כמס השפת
כצבתלבבל |ר.אנ .להרציק לנ אתהנרדא© לןנרןעצמנ הרי אין
^
עכענכלל מנות ונינק■ ועל כר ^ מיידכצרתופב0אי5נ עבד א© אמר לו בן ?? פעי מיתר שאס ירצה שלא לזונוושיוזנר
ק?רלי0ראל7אי כמכל הקגנילולישי ! אכי׳לא קןל עליו ©iß׳  (9קכממיס הרשות כיח ואס כן עושה העבד לעצמו וכלכל
• ש״ע שה זיו בצ? עא שלא יהא ביבר?־שד מןברואי© 4׳ . ..
ה• < א גני ומור ק?• זיח מ! התירה■©א@ ור לעשות
מצוק4א עזיי־ן
ג ובלעכד!3מצמק על שכיתת? אק  #בל מצאבמנת© של
מצקנר,של ישי  1כשפת יאשר לכלישל | לנמר לנ לעש מלאכק
י .מתלל׳ש אס יונאנכפית? אובנייזרי שביון שהנ׳משוכןרב?
כשבתצמרןישראל אבילנמישאיחרכן  .עקאמול ויבכשק
אמתן בעפד?גרן העתוב  V ’töl «.עכל־ערל שהוא נוי נמול
לת בעבד(Ipnקבל §ענזה 1בעצמומלקש 3ת |א אפי בתימס
!1
עילי? 1מ־צ? ת  .קד פתילאחרי?
אסנרמלרפק דקאקןימלאעקי־ןרשנזקא אותנבריהרמלאכת
■? כגר זה ברתנש 3קמו פאערכ? ןא 'כ פןנ־ותתדכ•
מדגל אתה א? תרכעפד ^ ? jוי «? »מ כעכד»ןע<
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הואיל ומובלת ללקתבו הנא תבפיגוו !0עכו ?מנתר לצאתכ?
עפדמה? לא? מר■האיית?
מקייס־ וינעוכןאמתך כעבר
־ ^ל בכתיב מד
,מתשובתה השוה  ,ה
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חמך

מושכה נחבל:

ת המוציא בהמה ואוא מושכה באפסר צריך ליזהר שלא ישא
.־ ראש הקבל מעתידו טפח למסה דדמי באי שפואאה בידו
 .ולא מתחדא שהיא מאפסייהכהתוהרי הוא צישאמשוי וגם לא'
עימהרכהמןהחאלבקילולבהמה ; כדי ^ לאיכניד עד שלא
• תמג־כמפת לסמיך לאיןב  7שתהא פראה& הפהמ׳ פמשבעבו
דאיאל ' לתמעחדא כטימתא דעהמה אלא פמפויבעלמאשאין
ואס« הו
גרא ש־מחוראשו בידו
ימאי ארוך יפריך אותו סכיכ(3אר?♦
*יייו&.
י' ’ *” r I
ח אין קמור יוצא בחרדעלב פזמןא^ יכה קשורה לו מע׳ש
י שהיי פשכתאסומלקושרט כמי שכתבא׳לעיל ובלתיקשור'
.ודאייקסור״צצאעבושמא ת 5ןל ואתר לאעדי ד' אמד כלה ולא
;9גא אז גישצציארה אף ע׳ע שפקיק ולא בסול® שבצוארו והן
& < 354קי 3לין סביב צוארו שלא יקבךמבעו ולא ברצועה
• |צ1נצי( וה<א כיוקטכעתעפה שעו&ןי מקש וקושיין כרגלי
.,:ונהמישבסיעותיה קצרותימכה רגליה זו כזו ועושין לה זהלהבין
שגתתבהז 3כזו (איןהתדנגולין יונאין בחזטיןשקושלין ברגליהן
לסימן ולא פרצועות&קופרין ברגליה® פלי שלא ישברו הבלי©
,ואין האתי© יוצחין בעגלה שתחתאלמתייזן שעושים להם כדי
שלא תהא האליה נגררת יאק העזים .יוצאין כעץ שנותנין
ז<;ט?דהן בדי שיתעטשו ויפלו התולעי© שבראשיהם ולא העגל
3
נעולקטן ,שנותפין על ציאח כדי שיהא למוד לבון ראשו
■לנשיגדל ולא בזמם שמניתין בחוטמו בדי שלאייפק ולא פרה
פעול שקושרין כדליה כדי שלא ייפקוה השרצים ולא ביצוע שכין
קרניה כי) אס היא לשמור או לפוי וכל אילו אסולין משוס דחייס
עצייהו ואי פעלי אתי לאתייינהו ורצועה דברה א 0לנוי ככר
אמרנו ללכד לגבי בהמה משד הוא ואם לשמור פלה איפ' צריכ'
ווימיר ומטב© זה לא יצאו שור ופרה ג* פ בקפל פכצואר® לפי
שאינם צריכין שמיר׳אבל עגלי® מועדים לפי שהן קטני׳ומןרד*
■״נקל* אין הבהמה יוצאה בקמיע שאיכה מומחה לבהמה אע ע
*י\א מומחה לאדט אפל יוצאה בקמיע המומחה לבהמהI
חי אין רוכביןע׳ג נהמה גזירה שמא יחתין ומורהלהנהיג' !
(  SV1מימן פל׳ע פעיךא׳וסימןתקכ״? ) ועוד אפילו אס עלה
; עציה ילדקשו© צער בעלי חיים שהוא דאורייתא מדכתי  ,עזוב
יצעזזב עמו דאע׳ג דנחול מותר שלבך נוצרה ועול אפי 3שכת
ג״׳לפי ^ תת
( {?
דאין זה כ ב משא דהחינואא אתעצמו*
ייגיף מ׳א וכפי וס פעיךב* 1 5מ'מ הכהמה מצטעל׳ברניבתו
;נצלה;ואין :זה שפיתה לה והרי אדם מצווה על שכיתת בהמתו
מדנעיב למען יפיח ומ׳שורך וגו' לפיבך אפרו לו חכמים לרכוב
מציה י ( > ע' לה'רמ׳יומעי ג' וגשי והסעי^ א' ) ולא כיתלין
נליהואפי כצדה אסור להשתמש בה גזירה שמא יחתיך זמורה
אכלכצדינדדיןכגון
להוליכה • ( וע לפימןע ^ הנע? ג ' )
■
:
 « דפר אחל מונח על צדה והיא משתמש וע מועדשלא נזרו כלגך זהלושכיעל הקרון בשבתאי ישב עליו מע״ש כקר׳מ&תמש
ינהמה ואסור אע פ שהגוי מנהיגו שהדי הבהח מושכת הקרון
יצאהגיי♦ ( ועוד «*א דחיי6ז פן פיוא יעגעו5וצסטי • וייד
כמושי«ד63רצקמן ® 1מן פ׳ש
ניזאיש3ח ;׳רל ואין לו אלא7
י ימ׳ףא׳יוה׳ ) עלרקין משוי ימעל־גכי ככמה כשבת ואפילו יש
נלך המ& וי דבר המוקצה פורקי־ן משים צער בעלי חייס ואין
ל׳זשפיתה  .בעודנו עליו וכיצד הוא עושה מפנים ראשו תחת
המשויומפלקי לצד אחדוהוא כופלמאליו:
.בהמהשצפלפלאחתהמיס א.ם;אינויפיל:ל1ש 5תלהתקפ
'  / ■,במקומה מותר להביא•  3דיס וכ 8תות'ולי תןתחתיה מש0 ?.
צער בנלי חיים ואע׳ג שמבטל צלי מהיכפו וכאילו שוברו דעי
^ןחהלטתירתבו^ן 3.ער; < תעלי  fש 1יא :דאורייתא;

ך

וכן מועל לוע' למילחלוכ בהמתו בשבת ממום צער

' ".מיי 8^ 0ןלב;מ^ 1ר^5ל^ :ל^' #ו"פובי ^-מ^ ^ ©(1
שזאגולתש חותרת  < .וע׳ל מימןש׳ךשעיך < ט' !'« יחון מין׳ה f
&ר
(יאסצריףלקמתהמן הודשלא י«§א פרחה כקולב לנורךי&
«דווקא כאאומר לו בשכתלחלוכ אכלא© עושה מעצמו אי#
 ■׳ ׳"צריך ■ :״■• • ־'
כא  ,גלפיכךמתירין גביכגתשלפעעיס השפחותעושו׳מעצען
 ..מחלב צול ישראל במן& אימ אומר להן שיעטר :ז־ " ׳ ־
 , .33יד שיש לו.צער'« 1י ורוכב על פהטתז בשפת כשמוליכה
לה פקוע אין בדיךלמוגעישהרי החי נושא את עצמו ואין
לאשגדמ& וס שפיתת בהמתו ד הא אפי הי&רו! עצחואיפיאסור
.לרפוב עליה מן סתורה מעעמא דהחי פושא את עצתו אלא
שחכמים אפיומשו© נזירה ובנד לא נזרו אכל ת'מ צמלמוכעג
שלא יען עליה « גדיו ולא שו . 0דבר ההוא משד שאסור תשו 6
■ 'י י
■־ ;:
■;
; שביתת בהמתו4
יג מותר למסור אפי בהמה גסה לרועה נוי בגון סיס ופרד
 .וחמור ואע׳ע שהגוי משתמש כהןבשכת אקכעך-כל 5ם
ביקדשלא מ דעתישראל יויא עושה ואיבו ממחין לקבל שבימת
( ועלמימן ר*  /סעיף נ*]ל* ).
ואם
מן המי בעד זה י
קישראל רואהו משתמש בה בשבחמוחה בידו ואס ריאה היסר 4
שמוליכה חוץ לחחוס של אלפים אחה אין פריך לממית ,כידו כיון
דעחומין דלפייאמהאפיבאד© הוא דרכפ | אבל כשיודעשהמי
חליבה חוץ לג' פרסאות שהיא תאום דאירייתא  4כא דר /אמו
שיתבאר כעס לקמן פ׳ל שצריך למחות בילו  ( .י <ל סיען מל)
וצ׳ע נמה שפוהגין עכשיו מוכרי השורים למסור הסיריס לגד©
להיליקכדרך למכוראות© ( לפעמיםמוליכין אופס מתרמשלש'"
פרשאותעל מהיסמובוגאיפפר דש׳״לפרשיורמ/ן ורש׳כא
דש צ אפי^ ב מיל דרבנן וכ^ ט ודאי מועדשאין אדס מצחהלע
שביתתבהמעו bkפשפתלכחיכביהלמען יפוחוגו׳ולא ג> ט ♦
( ועל « קס? 1V1ן«י* ענ׳הימ׳יג'ושימןמק׳ישעין ) )

שו

ב^ יזו  amrtמוהר ידנר בשנת ובוי׳ד

א ממצא חפציךודרשו ח?ל חפציך אסורין אפ 4נדברשאיפו
מושה חוס מלאכת עגון שאעיין פבטיו לראותמה הם צריכין
למחר או14ך על פחח החליפה פדי שימהר מיד לצאת בלילה
'לדפר הישות פנק למרחץ וכן אין מחשיכין על החר׳וס לשמר
פועלים וצן לא יעייל למצוא םופחוספיכס או קרון לצאתב?©
למחר אבל מחשיך היא על יותחו© להביא בהמתו ודווקא בהמה
שיכולה ללכתבעצמה ביק ש%ה יפול להביאה דרך כולנפין אם
היו ש© שהיתה לצה לפכיו אבל כהח שאיפה יכ^ לה לילן ברגליה
בגון טלה קטןאיכו רשאי להחשיך בשבילו פיון שאינו רמאיי
להביאו  hbא© היו מתינות שאשור לטלטל בהם שהם מוקצים
וכל מאסור לטלטל אסור לטרוח בשבילו:
( «'ל 0ימןש*חשעין> ל' < )
לתחוסיכוללקחתלהבמ
ואסהיתהבהמתועומדתאוץ
כ
 פתבא  :יג ותקשי־כין על התחום לע& ות צרכי כלה וצרכי המתלהביא
לו ארון יתכרינין שאילו לאו ככלל חפציך הס דחפני מנוה
וכן יבול לומרלחבירצ
ה© י ( ( על «יי<ן <«ז  0עיףב )
שיחשיךבדי שיביא לו אילו ויבול לומר לו ןל למקים פלוני למתך
לא מצאתם במקו© פלופי לך במקו© פלוניאל מצאתם כמפה
קח במאתיס ונלכד שלא תבור לו סתום מקח כלומר שלא יאמר
 ppבסך ידוע ופלא להוסיף עליו וכ ן מס לקח ממנו» בכר נשמב" .
א[ יאמר לו יתן יל עוד בשביס ואהיה חייב ול י׳ גא© אי איע  0ו לו

אא ' כ יזכור׳ ול סט ס תקין .מומר בכל עטין להא צרכי מצוה׳
עוא ויש אוסרין,מנ עטיןהזכרתסכוס מקק וק עיקר דהזבר■
ספוט מקתאל ( מ? 3ה טא f>iהצלת ממיט ולמה ימ* מ לומד לו:
כצ ^גמעץף ל ' )  .אאור לומר לגד בשבתשיצךח־׳ן
<
ו1מחו 6מיד צשבתקי!ר קרוביהמתשיבואו למק ' ל?0פי 7וסאין
זה צרכי המת אבל חולה לתקיף ליה עלמא ואמר שישלמו בעד
קרוביו ודאי חותל ישלח תטרף דעתי•והיי ידלל פיקת פפש :
ץג > כ" ז פיק מין* משתי^
מע-יף א (ם« יקתק׳נל ס?
■ 1 tע? ל3
 1>Vtי ' 1
;
השוכר את הפועל לשתול לו זלעיס ׳ אז דבל אמר ל 8לס לו

ד•

שכימתש! כל יוס-ייוס אמור לו ליקק שכר בשכתלפי־כ ן אין
אחריות שבתפלח ואס שהרז לחדש אז לשמיא? ל 3•3זע טמןול
סכר שבת כיון שבלל שנתב שפירית איל? הימים לפיכן אחליייצ
שבת עליו אן לא יאמר ול ןת לי שכר של שכת אלא אזמר לי תן לי
פכר השבוע א.נ החדש או יאמר לו תן לי שנר עשרה ימי© והסב
מובלע בת; ט אבל ' אס פכרו לקדש או לשפה נולה והתנה עמו
ל$ל© לו;■ לך וכך בכל מס דוס זה נ״ב מקרי שכיר מ ס ואפורול
ליקק ממשו פכר שכמ¬
ונסכשעגפלי© מזכים להתפלל י 5בירו אות לסנה א( לחדש
ה
להבליע שכל שבת טא אבל למנור אותס לרבת אט אסור
דהאציפ! 5שכר פ 3תו׳יט <p ¥ $<( :׳< 9 (%עי V <5« ' 0ל& >p
' 9t

זטק

ו@ /

עיג  /זסין

קיקעק

אא

)

כיין ללמצ :ה

&וכרי® אותם מותר לצק העמידז דבריהס במקוס מצלה והוי
שבירת שגע א׳מ אפוד מדרבנן)
בכלל קפצי שמיס ־ (
ל וחפצי שתיפ .ח< מרים לכתיב ממטח קפטן קפטן הפוליס
וחפצי שמיס מזתדיס לפיכך מיתר גב לחשוב■ קסבוכית
( ? לא 7מי לס 6לעגן אין מקדיפ־ןבשבי"
 0לחצו& ולפסוק היקה
במן ב*מבאר

׳®ל '« קעק"7

לשאכי

העעשל׳ז אצרי & ל.סקד^

3לי ימע.עש(©דמח!1כמקחזמע ;ר י ; ^ למ׳שכ׳נמעקלאבללא .
אסרן מלחייבענעדבלביר; לבבייזרא ה «<« 3ל 7מקאהק7ש מובחאו
דבלק הביע ^תזל להקדיש בשבתשי׳נא מרשות( לרשות בכזה י 7ו« ה
^מקחןעמכ׳אבל עכש׳ז שגילדין לכקלפזת ת׳תאן «גער& ־אן שען לתאר
וכי« נא כיזסמזתרלעי שזגלייןאיןעייחדין&ס לבר שת* אעי 0ןתן ואיגו
לועה למקת יעמגר * ( היסבל » יק נלק׳זע׳־נר לפי עעט וה ;.

ילפקח עלעסקרביס רלסדן התינוק ליארסולגמדו ספר
«אומהיתשכל אי־לו קפ׳צי שמיס הן מיהו נס באילו דוו קא לדכי:
 3הס אס רוצה להשתבר ומוצא בו אכל להזכיר לו סכיס מע׳־ת
אסור י יאדכמקוס פבוהנק ליתן לקידא בתולה מישנירן וניל.
לצדקה או לתו ,דאסיר בשב לעסוק כמה ימן והמנהג להקל דכא

מותללעטקצדקה:.

למדוד.אס^י©
בשב'׳בנון
 9ולמדוד מדידה של מצזהגיצ מימי
במקוה מ ' סאה ולחדור אזור ממי שהוא חולה וללחוש עליז
צמו סכו ? « מהנשים מותר דהוי ,בכלל מדידה של מויה < :

ח

הרהור בעסקיו מומר לכתיב ודבר דבר דיבור אסור

(הרהור מימי:
 wמת משו׳עזנג  50מצו׳שלא יחשבכהס -בלל בלי שלאיטריד
לבו ויבא לנעל עו 3נ שבי( תט הכתוב ס 8מ ימים תעבוד
ועשיתכל מלאכתן נכי אלם יבול לעהימכל מלאכתי כשבוע א׳
אלא ה ק יראה אדם בכל שבת באילו כל מלאכתו ‘משניה ולא
יהרהר כצל במה סיס לי לעפות ואין לך עונג סבתנדילמזה וזהו
האנו אומרים בתפלה מכוחה שלימה סאתה ריצה בה;
;
•

אי

להחליף משכון לנמכשבתמיתר אס הוא « לניס שיוציאנו
©נוי דרך מלטש שאין זה נראה כמשא ומתן וגס לישראל
■ -וע^ל סי שכ׳ה:
מומי אם צריך ללובשי
מותרלקבותוטת מגוי באל ] ישראל כשכתוחיתסהנוי
ומעלהו פערבאנתשלא© ובכתבשלה® לאיצי-־אאור אלא
תדרצהן ומשוס ישוב אק ישראל לא ; m

י « 5י פאפדה ^ אטדה מימר שינריזי$0 * 303
יכא וינידואפ>  06האבידסדכר שאסור לטלטלו י־נוי;ק,,
.
סת ?© דהשבמאב« דה היא מצלה ומי שיודע ממכה « « ה *'W
מה שיודע כדי שישיבצה מי שהיא אצלולפיכןמותר הכל בובת
למבכי שמים הוא ומלמל להמיר מרמי ציבור ג «< $ *£$שאיק
לצורך סבת הואיל והואוי ® פכופיא לרבי״הוי כעפקי רבי 'לשדי'
לדבר בס אפל אין « תלימין בשצתלסמ© מזב אל מקרא רן
נ
אא כ קוא לצורך ש 3מ מומס
■ הנמכרת שכל מי שיש לו זמן
יג להכריז בשפת על קרקע•
עליי יבא ויניד ואס אל יבא מלך זמן ק5ו  5יאכל זנותו'
אסור מאין■ זיו מעצי שמיה אלא עטיט משא וממןפמב מילי
מהר״מאיזלא׳ל וכן אסור להפריז יין כשבת דהוי כמקק וממכר
בע ל* אכלאל ראייני מהנין כן שיורי בכל המקומותמעו־יזין
יין בשבע אפי כשכוס מקח ואיפשר לומר למשבי ליה #עצי;
שמיס שמכריזין להודיע היכן ימצאו יין לקטמלצגרן קידוש50״
ד
"
שהואיוצוהכל  :י
די

מי שפודע לו בשנת שיובאו ■ כמו או קרובו  ,מציתזכע{
ברחו להמיר דמו להוציאו מכלל ישר 1הרי זו’ כ ?צלמצ5י0ו

ימצוה לו להשיסלדרן פעמיו להשתללכהצלתז ויוצא אפילו און
לשלש'*׳ רשאית שהוא ממוט דאורייתא ואי לא פעי ללכמ כףב״נן
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ל?? קא למשש( שאסאל י־תילדלרזהמתין ^ והוא בהול יבא .לידי
* .כ פ בשאר דבליי לבא 1וצימוקים שהם מוצחיס במקו׳יסמייבשיןאותס׳ יכל ביגצ׳בדגרי
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צילה  .הו*ו מוקנה■ מחמת יונית ,פמן עצי סיכהיתוייה עצ׳ל*,
ול הא כל -מק מ מ ומיס דהוי דומה לח( לה שאין כן סבנה:
( .ועל&י סי ( שי6י א״וקי סיבופא ז® מי» ?ל"ונ )
גא אמור לזמר לנ5י ב& כתה ילך בשד זה ובשל אות! לנרכך
עול  ■jp3תפילין מיעלי! לטלטלן שהרי אס פא להניח,ם ב 0בק
ואפי אין מזונותיו עלי( שכיון שהוא מתן ל,י את הנשר
אין א ^ ול כדבר דמאי דאחרינן והיי לאות זמ ' י*או& נימפ
■יע ' מלכפלו אע ' פ שמקנהו למי נראה הנ -ויכשלוחולבשל-אבל
ויש שהס .עצמם אותאין הכוופה שמפני זה א(0רלהכ'יתם -כשנ/
( זע' ל««8ן ס״ך סעיףנ' )
מותר לומר לו עשה מלאבתיך •
דטי! א שאין צריניןלהניחם מפני שה© עצמם א! ע אכלאיש!׳
כל ,כל פכותדרנגן מות ביןהשמשו' לנ! ד' קצו׳כמן לומ לגד
( ןע לסימן ל א)
אין בדבר ( לפיכךמותרלטלטלן*
 .להדליק לו נר .בין השמשו׳־או חס היה עמל5הוצרך לעשר.
ורע דאלבעה מלקי ©,הראשוני מסלקי המוקצה יתבאר( בע׳ה
כלדבר
י פיןהשיישית  ■( :ועל 8> et*?0ע* א .ו&יסי* /׳ )
נהלכותשבת ומלקהה ' .יתבארפע׳יסכהלצית׳יע ומלק ׳מ
.שאסור צומל לעי לעשותו כשבת אפור לוג״ככמוז ל( לעשותה
( מעיךלפרימצעבארלך שמוקצה מממק
נהלכותסוכה י
פפבת דהוי כאמירה ( המי עוטה אותה כפפתדכראה־-כשלית(
חסחן ביש אין לו 5ד הימר לטלטל( אך ג חלקים הצשאריס יש
אכל מותר לרמז לו על מלאכה שיתפנה לו אמר השבת* גרס
כהן צדדי היפר ב טלטולם על .דרכים שוטט כי כצי שמלאכי
י׳ מפיאין תבואה בשבת לישראל שחייכיןלווהישראל מקלו
לאיפור מיתר לטלטלו לצורך גופן<לצז< ך יזק־ :מ( 5אל צאשלאלא
מפתח לאוצרו והעי" נותן!! :סס התבואה ומלדדיס וחונים■ כפפי
מתמה לצל שהוא צורךאפלי עצמו יזה לא העירו ודברשאשור
האחד ישרבדים
כישראל יש מי שממול מ שוס דהנד כמלאכת עצמו היא עוסק ; לטלטל( מחמת מכו יש נו  /צדדי היתר*
«איפו& ליעראלעד־אתד החדירה ( המניין נפיתשנב עמו הח/ך
אמר■ השכתיוכן מי© העושים גבינות בשבת והי&ראל ריאה

לישראל קעב־״ל המי כיקעביד מלאכה כשבתמלאפה דיל-־־ה
■■ :
״ -
קעכיד ושרי :
׳

א למק הבי זל כתב הרמו ^ ס ^ל אסרו תעמיס לטלטל מקבת
דבלים כשפת כדרן שהוא* מטלטלה כחול ומכני• מה פגעו
באיסור זה אמרי ימה םא הזהיר( נביאים וצוו שלאזיהא הילוכך
■  5ס  3תכהיצובךםלחול '  ! ( .על*6 b 6p >Bיף  ■) %ולא
מימת  0בתפסיחתחול0פ ' ודכלדבר • ( < !-ל «««ן שישעי א* c
’ ק"( שלא יהא טילסול גישגתעטלטזת סל חול©די שלא יהא כיוס
חול בכיסיו רכא להגכיה ( לתקן כלים מכנס צפנה או מבי׳לכית
או להצניע אכניס וכמסת בהם שהרי הוא בטל -ריפב בביתו
ויבקש דכי  .שיתעסק בו ונמצא & 5אםבת ; בטלה? 1עס ,שבא.
פתורה למען ימתונו ' ועודבשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן
#סור חיפשר שיתעסק בה ס מעיו ויבא לידי״תלאפה:
ועוד מפ3י שקצת העם איפס כעלי
 * jע* ין בשירן © עין  j׳ )
אוחנמתחצח בטלים כל ימיהם כמן הטיילין ומסבי קיבות שכל
ימיהם סה שובתים ממלאכה ( אם יהיה מותר לילךולדב ולטלטל
׳ בשאר הי מיס נמצא© לאפנת שביתה הטכלת .לפיכך שביתה
בדבלים איל 3היא © ביתה השיה בכל אדם ( מפני דברים אילו
פגעו באיסור טילשיל ואמרו שלא יטלטל אדם בשבת אלא פליס
י (  7mמ?גסאקרשמלמ(ל
יזצריךלהם כמו& ' תבאר עפ׳ל •
 .הלבליס ה*ג/קב< ס כאפרמפכי גדר ההונאה כמו

שאמרן

פלק כלבע ל?©

אען עילטןלנתו מדן שונאההוא זע״לשי& י סמיףא׳ וכ }«<01יינ׳ין
«?גי ף ג‘ ) .. .ויקכע כצל קדגרי© המוקפים שאסיריס לטלטל
^ מתקגקיס לו ' מלקים ׳ הא ' כלי־ שהוא מ? קצה מחעתתסרון 0ןנ

הב ' יש דכליס שנליפין הככסהדית׳וד
שנשאלו מהבניין  :י
מקו© כמו שאמרו מכניס אד© מלא קופת? עכר ונגסהבה
ברכיו והוא שייחד ל?  ppזויות • הג׳יש דכדיס• נזנליכיןשפם1ן>
יאל למוד כמג שאמר( בגת על נדבך של אבנים♦ הד׳כיסויכול
גלות בטלים אם יש להןפיתאחיזה י הה ' האירו.לטלטלאפנים
מקורזלות לצורך ביתהנסא* ©ו ' התירו לטלטל גרף של רני
כלומר כלי המיוחד לרעי ואין פו רעי .מותר לטלטלו עי מיס ש«
• ה! התירו לטלטל מת מפגי הדליקה* הא" התר! למלמלהמין
מעבי הממה עלי ככד או• תינוק הט' התירו־לטלטל ppהמונח'
לשלשל
במקום שרכים דורסים  0צדיישלא־יווקובי* הי התירו
גרף של לעי כלק הרעי־ עצמו  7pmלטלטלו בין עי כלי ביןשלא
עי כלי* היי) התירן למלמל קליעי אגוזי© ע> שמסלקהמבלא
ונוערה( עניין הסילוק יתבאר מעה• י ה*ב התירו לטלטל שבד
פליס אע* ג לדמו לפרודות ( כלבד שיהיו עושק מעיןמצהניכן -
■ התירו לטלטל וןאישול בני פו שלא ^ מענועיליזאבלרס
ה* ג
_ מטלטל האיסור עבני -עמע ידע ואעילגאיכו פוגע בהזהגקי'
טילטולמןהצד -ואשל לכ שהוא .ציין לדכד האישול •" ׳ ;! מי
שמלאכתו להיתר שתונח עליו אחד חסדבדים המוקדס^יחלת
גופם כגון חבית שים עליה אכן,וכד שיש כלירמעות י& צו אב
דרבי ההיתר ומסכרס-י ׳ האחד אס צא הונחו שסמדעתהצא
ששכח© שם מותר להטות סאמתכדי שתפזל האם ולכערדגר
(© מעיתפופלזת דטל טול מן הנד לצורך דבר המות 0רי'ומט־-זי
טלו־־אףיעםי■
זה צי !.ן שטמנו בקרקע אס׳ מקצת עליו מג מת מ
פככטילתו מזיז עפר ׳ממקומו וכן פגה שטמנו כתבן מוע‘;יע» נ
בה מחט וליעלה •  :הב ' אסיהיתט חוניתחז בין .החבאתשאני
יכול להטותה או שהיהצרין לעקזס החבית יהנר מגייהן כף.
עהן ע© ©.אכ .ן והמעות עליהם ומפיח© במקום מקר ציין'foß
הנבקו ׳שפז מרעת• הג" אס בילבנז -סיפלוגעגופקעליקלבן

י

מותר ציטלו

 ffinnr ^pävאקאבליתללא • .לד־אנן
שגתידיין
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'•#ס סא ה־א,מ ^דק 7.מ? י< לטלטל׳ ע<
הטעס *; הה׳פלי שמלאכת?להיי 7שי < ט דבלאישור
?דנןהיקר ?א״אלן? 1רס כינק,כלכלה שיש כהאכין'"(פירן׳ירעובי
ן |ס'יןפר  0יעפד?:מ?רת ' לטלל31ה ?.כן כמפא אנה קעת־ה אע/
?'?)יבח'יכלוה 5בלי,עבים משלם דא״א לקיכקט חיטתא צתןדיה
^י׳אודש ״לי » 5«!5כ'?הוא׳שדכל hmpwp .מדכל האישיי!
55 ,%‘,ריןל ל& ן דפר המותר אי ל/קוס הפלצלה?קכלזקא ♦.כ|
^לבלי * .רכ ^ו מסן המשכיר ’ 51והנעתיס לפניך "להייע
« 0ד&ב־כין י שתן «רךאליה© נמק .שיתבאר לפניני בע״א'
?מעתתנבאלבאר; לכ לע ^י א*  '$לליטט אי/ך לאמך לפנינל
.מזדיל '.
ה־שה״למה,'.ששיער? מלשיני ^ תבמי האמת אתך הן
סדנדמיפדרךכניאך© להקמת אותןמפני הדפריקשפאמלן
 {.אהןדך לפלעל־ vpfaהסשאי [' לרן להק^?"ד ^תי $תכמתותרי£
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 «gאין אדה תקפה'* pp )mfs !pjp &7י'‘ לטלטל בשבתח׳ן
מכליה שאלסתס ק !« הס ומקןה דעתי? S») ®}p9jבשבמת <‘׳'
^רקטעפת?ששל^3מלן 'שמא יפתתי מלמיהן 9נ1ן יקצין jo
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חמגו!

־*r׳ ׳*  /*,׳ v»r׳pS'lf t JW/' \yv jWJ ßjJinfltjpj.i ’WJ :Vi> Ws.
כמכרהכמלל <&♦ פיכא ; ofoדקה לא& פק מבעי לאפי,בשכר"
|חיל' אקזראיכקל קיקא' זדי | ה  ppbtiקןעלד  cfאסי?*
נטלטלדהא הקגה ד?ןין 1ממ 3הק 1ד  0שכ| 3אכלאסזרקא
לאסלה כסיל; לאי באס? :דכיקסמ© מ? ק בץהשמשיתשיכ לא
כאשר־עיהקציא' ^ מהס׳כקלכ ^ ע (ליג^ מיקקי'«ויג? ןג  ,ן
אליאשמלכד :הק משחעזי דדויןא « שכרה כמלל אל/ר אכ|
כשבר ^ כשגקאקיר׳אע׳* $שןאג?  [$לצס 1ת יכה צלי והא ךאמר|
 JSהכלים שנ 0ברי  '’.אכ ^ כשכלמייןר'‘' { שיטלסכאהסהייבן
כ^ לי חכשבי כיליצ -חאיכה ( :
קזי לע5ןי*י » פר^6זן « כ|
יןכל< מש,׳•« ^: .כליאהלי^ן הואילוראוי©&i ':pvלקשיין ב1השיי1
ללי לאומלל' ק•ילדריוצלייגליכן ) אאליהיכא מי*רי כפציגדול
^בשכיהמאכל קקןצה'? עיקל' הקלי קודנז קיי© מפיק & ?$
■!
קןייןקאתהסיעסמיס« י 5ןאקקק1תיצעןו
נונקנרהמענילא

!? וסייןץן'&  3פץ»': ) .־ •די «קק תתיכתחרט מותל־ נקנקק
משוס ליןתיא׳מצלי  .ןןץןקןךתן5י ויןמלי? אכל לכרשאין מ
ן ::כית כל :בלל כמן ומרומא? אכניס; אע! כ :שראדיסלפס< ק
|י^ 0כלי אסורטל }טלן אפילו לגירןמפן« לגורן מן?מ} דכ|
^איכו כלי צלל ככל הק$ה לעת? מ 9ס  1גמך מבליכל!ד £ךןץין
"' בכולטזלאפילז  3ןרךג! ^} ייקי״ן " '>.י
ן* לכ הכלייסמיטל!ן P3hדליז/ 1יהןנטלי! ^ מיי/האן$$
©צקפרקו
כלן צ ^ע{ ק/ 1חןל בי) נ?ז |ךו)ן ^שכ
' ,שהן מידע כלי מ ^ הן׳אגכאביהז' '
 wדלת סל שידה עלבה ומגדל שלכוליןלימ{ההי^ןכ
* שאינה
מקיבריגילהס כ& נו מותר ליטלה קהס דאיןבכיין
יסחילהכפליס ! («? 3J'jיק'^^סעיןאי' ) א  3למ״עאסמי
צהתזירה מדרבכן נזיר ?' ^ מ |' יתקע* ׳כיוזלןהבמק ! יקדוי/
ייז^ל כחך מלאכה ומייב משיס מכה בעטיס •־ ’ \

( ןעיל'«1$מ'{ «w 'm'MWD $סי׳ 6ב®מי» ' 3מממודייזן ) ff
,״ * י * ץ• ל ‘ 1 !Vי  1יי’ 1 1

l ' ib

יwzit

'

.אכל של לול של תרנגולים אפורה בין ליטול בין להחזיר דפמן
למקובל לקרקע היא שייך בה בכיין לפתירה:
כיסוישצ בול ודנת אין צושליןאותה אלא א ' כ* יס להם
בית אחיזה לאז מוכח שהוא כלי ודזיקא של בור ודותסהם
עצמן טמיטם עקליקע ( איכס כלאים כלים לפיכן הרין לכיסוי
שלהם דברפמוכח עליהם שהם כלי דבלאוהפי משיבי בכיסוי
לקרקע עגמה ואסורים לטלטל אבל כיסוי פל פלי© גלדים אכי
פלהס .כלים גמיריס• דצולין ליטול איתס אפיל? אין להם בית
אחיזה והוא שתקנם ועשה בהם מעשי! ׳הכייס לכך שיהיו רעשי'
כלים אי©פשתמש בהן מבכי ח ז מ ועיל להם הכפה לפס כליואיי
ולא הכינם אסור וכיסוי של קכייתהקכיחית־ -..לנחלי בקרקע
איכס יוגאין לח? | ככיסוי קרק ימיי׳ודידס ככיסו-י בול וגלילי
,׳
ביתאחיזה להוכיח עליהם ש ? ס כלי:
יא
מחט
שלימה תורת כלי עליה ומועל לטלטל ? ט על מודה
או חילה הסול להויא כפבל כלי שדרך אלם לזרוק אותה
פין סבלי מעמת ובסל סם כלי מעליה אבל תדשהאע׳פ -שלא
נקפה עדיין מזתר לטלטלה שעומדת להיות כלי ! עוד לפעמים
אדם במלך על ? :ולא כקיב לה ותזיא לקוץ והוי לה בלי מש׳כ
 ' :בניטל חולה או חורה שאד© זורקה ונטל מיכה שסיכצי ; • ,
( ןע״ל «ימן ש/יפעי^ זןן )
־־, .
יב שירי מחצלאות מיתר לסלטלצעידיין כלי הם דחדילכסות
פהו פיכופח ואס זרקן לאספה מכע״י א  3ור לטלטל ' שבטל
תורת צלי מעליהם  ( ( *.ע<ין3:סמי .ן « עיף• !■ )
יג ( םילימטלנמתפבלואס יש בהן ג אנבע־תעל נ׳אכגכו'
עלנ ין בכל מיקר? ויחדיו לל פי ,ס ומותר צגילטל ן , .
 < hע "1פיק ' א ס? 3יףע ' <
( אסאל ( אסיר לטלטלן שאיכא
ראדוןלא לעשיליה ילאלפכי־ס?י  5מתירין אפילו אין בהן.שלש
©ל  sieמשוס לחזו לקינוח ללא גרפי מחית קטן* ( ( <ל ^י"
®״« 3עי ך ו ' (#ימן־ש״־9
<נ־־ן> ר'■יה '  iמ'לכד שלא ׳יהי מטלית( '
פל הכלה סאס הן
מטליתתכליי
.
מה
אדס
מדל מהם מלהשתמ'
פה© תשמיש מגובה פגוןקיכוח ןמבעלן בל עתו• סלא נהשתמס
פה ן כלל והרי כמל חולת כלי מ״ 4ה?? אפול־לטלטיס:
( '*? .לשימן סעיף ב)
די
ממעל קדש מותרלשומטו מעל הדע/ס אף .ע״ע שהדפוס
למלאכתו לאיפ; ר כמן דשס כלי ע לינ מיתר לטלטלו לכולן
מקומו דהייכו חלל( של המנעל סהדע'  0בי(3כ( .
גוו פנדל יש ' לי שתי רגועות אחת מבתו | יאמת מבפנים כין.
הרגליס וכשנפסק־הכפיתי לאד היא לתקנו ( אן על עי.
ש תיקונו ביכר וננאי הואי
■'
תכפטסלאמתקזיכ׳פיכשנפסק
החיכוכה איבו הגון סגב לתקכו לפיה ן כעסקה לרני עה פפטמ>
עדייןתילת כלי עליו היאיציולאד לתקמ ( מיתרלטלטלו׳נפסק׳
פקינוככקל מתורת כלי שאים ראוי לתקרו עוד ( אפול לטלטל(
 ohהרבכרמלי׳ממ/לכריך עלי 5גמי לת שהד מאכל ציהמ^ לתקמ.־
פלא יפולימרג !? עד פיכא לבית? ובחצר שהוא כפאר פס א©( ר*
סז
? אותו ותחכו בו קפהלתלותו ב? לתשי יפיל
;
0
(
מע
ל הקנה חכליאסירליקק הקנהי .מתוכו
לעיי’
לי יסל ליעלי מתוכו׳ אפיהוימלאכתו
לאיסור להא היה כמוצורך.מקיימן׳ כילה סבשמטק אפי' אק<
מירינותיה אסור לטלטלהגזירה ,שמא יתקע ובן©ו
סנשמט החל מרגלה; כש
גבי ספסל אחרת 1ליםגע
3
*היאפיל
(
בשפר מבע׳י אסוראא ' כ
ישב .עלייה  pכעס אקתקודס השבת  .־שהכינה לכך נסיאסגד
.
להכניס שס המל מ-שיססמא יתקעבחזקה:
יז
לבניםשנשארו מן הבנייןמיתר'לטלטלן דמעתה .לא קיימי
; לבניין 4א למזגא עלייהו י לגלות■ נלתעליהםשדיןז 5עלזע-.
' גלי לעתיה שלדצםלככייןותסו;לעלי&לן:

מארג * אד ו• / :עד ' סיכנה( מןw
סילא<.־ {prsב . 5וצכימלית אכיל{ טתא פעי פדילטלטל.

יש סול© לע עלייה שהיא־גדי ^עשד•,הל © יתב( נטא^
לכלעלוכיי פלא יאמר להטת ומ׳הוא גליך אצ 1פלpg
מיתר לנסותו ממקום למקים פגק מינלק לקלין פשיגןיאקלאכ3
לא מליכסו משונןלשחגך־צדי&ולא יעסה כדרךסהואעופהגקון
ויבאלצוד  . :ג .יה ל 0ימןתיןימ  ?«0ןל );.
פ מילי( ע  0לדקלמק^5ן .לםייע '?(^}<1ין ? ןשהליהק5
ןלשריע,
(אטיר לטלטלן י& ב עלייה© מנם מבע  /אע׳עשלא ^ע
עליהם ליסב מללה•0לממד  0 ,,ונמ לישיבה.ימותללקלסלןלי«
עליהם נשבתיכ׳ם אם קשרןלישב עליהן אן מעילי אסקשב
■טליהס מבע) לישב עליהן• אפילדכמיל !■
) ( tfjfw vo *h ip $3>h wp vzwh
באי ן 3ןעש ^ /סל (.ק וגמר ממפין
מפעי אי פנכען ישמן 1גלי דעתי& ללמכה קיימי אי פגמן
במשיחה סיתכס׳פל המכה׳' כשנת .למי ליין פהס מסזסהוקא
(משי 0׳לפיאה ,כמי ליכאי שאיני אלא גתו"י אל3ו 0יסיע!
בגדיו במיכה י ( יעלסימן& מ סהין כיב0 0W «01עי’
■« ג«בלן
אא דצאילואל סגי ^ייקשציז לפו .סאין לע מדין כל נן 1זי!כמו
שע( מדיןתריי׳סלדק! ליסיבידלפעתייקיצצק אתגינ1י5יג ן
כע ' אבלבדנן  .שלאשכי® אע* ע  3 ■.ח\& כ־על.י 4ממ0יאסיל
״ •.לישע עליי־שאמ דד ן לי רב עליו פצל :א? רכ למג
ד״ל ©למסזה על זה ליסב עליהם ויא שייכם כיורמת• . :
כג לכסות פי מביע  phאו בבקע ' אי לפנוי ,בהן
אח״הללע
א( להכות ויפן בברזי* אע* פ•  .שחשב■ פלילס .מבכיאסיר
 0אין |ן עומדים ללי היכללס לעינך אין מקשבס בלבדמ1«/ןי
כי• ם אא* נ יתד ום צל ך לעולם אפל•יימול "לשפת וז פלגילא
משכי 5ה ' מ פעל אילו כיון שאקדרק לפ ך לפ יכך גייס!,יחוד
לעולם(.לא־ מפניי לשפת אתת י 4נל למי לי דאנרחייה? פהכי-נמן
לפצוע בה אגייס ממי ..אפיל( כייחוד
■ לשכת אמת גיא1617
א*
©גלי׳אכי׳סיעש׳פזס מעש׳־פל• תיקון מבעי׳  **( {;:ל הימןמפ)
בד • מותר לחתך עלן גיעפי עלין■ ק הדקל מבלייייוקר
■ 4י> לקטן ט עליקשלקן כשפת להפליק הזביבי 0י 3ווןדל»ץ
תתנו עמאן כלי נמוד  . :־ (■' ומ« ן«ם * יך® )< Vjp
בה תולות בין שלונ׳ה שאיט .מקעיד --.עליהסכ8
יושכיןל(
אפצמילו
י שסתמן עומדןנמי

•מלווקאביכסין דקזילמחגעלייה?
אעלפלקרןלאידלאחזולמיזנ,
עלייה( *,נ מג*ל הי*ן ק' 5ע «גיף* ג ' )  .תאדמקאגעוח10.
בהמה גסה 0 .רא< קןלי' שב עליהם• אבל שלבהמה
דקהאסיר־
גו

להשתמש נח ין

עומדים «( לתגצי 3עציהם אב
!? אשור
למלאכתו אלא אס ןכ תיסב עליהסימנעוד׳י . " ,י «
־ליהספיג
לאורחים או תפתיס אחר:
.כן׳; * ««* הלאייןלכלבי '( קליעי היא דןלמאכלכהמופיווו|
אע״ע שאין בהן כזיתאי ©3תוקטן ומותרלהעכירסאני
כילי© מעלהשלחן אכל א© אין הקליעין לאויין למ אכל3המר1
( ועל בגון קליעי אגורש ז 3לפיוגא . £ @93.־ 0עכומוקהה(אפ(ל
לתלתל? פילים ♦( ■...דאפי״לר ^ לשט ביציקה  $773מי?א דמי
לכל הפקותלאנייה ל מאכלנסיניו ? ולתימן0 .!5עיףאייל )
?) א׳עכער אתהעבלא שהיא,יש תויתכלי עליה זהס מכל9 /
■ן !למל 0ל© עההקצ^

•יל

^.שא»־כר |'י? ,מא•!:
 % ?5wrrr5אגבי -ה ??
ריס'&פאינפ ראוייע
ךלמקום כשתמי ת״ י צי אין כציה 2אדביריס
י*«1אצליבהעהבצגד מותר'*לס'נ?  $וולטלמלה' ב! ת/עק(ש: 5
י 3מ «בי  4ונביס זמש ראוי,׳! למאכל בהמה
■ ק© ואפ \ הם גדול*
פ מיהו
«־כה מיתר•

ותמי צא קי־יתיצהכי חגא גהשק? לציכךגדךשיתק'צ® מע ש
־':
שיהיבמאכל ^מה '•:
■ ! $כלמי שהוו/ראד למאכל חיה ועוף המצויקמטלטצין
אותו וחס אימראוי אלא למחבל תיה ועוף שאינןמפויין
נאות! מקו׳אם יש .לן מאותו מין התיק ועוף מיתי לטיטל אותו
למאכלי
תראיי־לא :ע; המין ואם לאו אפור לפיכך מותרלטלטל
בצמות& כתפרקו מן הב^ ראפיימע^ש אס.אר ? יין לכלביס להא
 ■■• .בלכיסימצדיס■ . :
 Jגרעיני תמלא ב«קי ' שמאפילין אותם כבהמה חותלעלטלן
מ 'מ אלם חשוב יחמיר על ע3מי שלא לטיטלן^ אדרךשי «י
■מעני שאי ^ יכאכלין נס לטוחהאלאעלידי׳הדחק ; :
אל כפר מי אפילי תפל שאינו מלוחצלל «יתר;;ז©^מצ 1מבוס
רחזי לאומגא^׳ ובן אס הוא תפיח
■ מותי לטלטלו מפיס
דלחיייל־:ל׳יי־ס♦
י'
\י
לןיי :א3ן לג מלותמותר לטלטלו מפני שהואראו^לאוכל( חי %׳
■ ' ־ p-v?cודג תפל אינו לחדלכלים '
ולכלביס לאו אלעתיק.
למישלי־יה והיי מוקצה נמיר ואבוד ׳1
טצטלו
:
V
 Jקת־יע שאיני מומח ? י אית•שאין .יוצאיק כו מותךלטלטל?
( ועי ל 5ימן םיא fPuכי ה )
,׳
דל ■ כלדכרתטזיףכגרןרעי וקיא ׳־נוהה פיןטלחדס כין סל
•ך ..4תיע׳ילין י-ביוגא בהן א' ,0היו• בחני שיושכין כה מיתר
אש לאשפה תו לביית הבעח ואפילו פלאי כלי הואיל וגריפיך
ז מין לציינו בל יי! נר פיס כה*יאט היגכחנר שאינו דר00
א ^רצהינזאס ואע  /דק׳ל עמקינ מחמתמיאוס כר״ש דמתיר
)ע' ל ■ppש״י *
 bpiוסמןרע׳עפ« ^ <׳  'fc ).איפ&רלומר
דןלגר ממונף מחד כי• הנן מילהר״ש ד?ר %ילו דחייה כילי'
והקנה למת! ממנוכפירוש« במוקצה לגרוגרת ונימוקיו דעיא
ואט ירא מפני התיפיק פלא יתלכלךכה מיתר לכפיתעליה כלי
נביט |ק  ( ; .ויעיל פי קל& ס
ג"?|p‘®1•' 7רע! שעיןV
ושימן תק©,5:קע > ך ; ׳ )
,.
לק אעע .במותרלכוכ-יא' ונדף סל רעי היינו מפע-ררידשל
י .בברי’ ת* • ( ומ*
ליגפעיףגי';«?.י«שמימן (■»ימן
p -tfw׳ ב ? ^« [.פנ׳ע -׳עיף . c/ 3ומנרוס זההתיר( לו ג׳כ
י לקהזיר? באס לא יתירולבתז״רולא■ וניתנושיחי© על ?© טשלא
ילכד ר?ש; ס נבול תמימת התיל5׳ל? ג  0להחזיר הכלי ' לפיכך
ג& מתדרו צא ימ '.טצנ( לבדו ריקם ( למוקצהמע «עמי&וש הוא)
אלתתי ; לתוכומי© יואגבןהואימטלט  :אות! שבטל הוא אגב
הידס שראדק מליין לככמיתt
( יע ל  !mעק>ק ימ^ יף%
יהי«}' ^ סבק; א ' (משעש ! היקעירן׳ לפמדרו מןהאפעה א ?^-לן5לא

r
גדמקא■יש־כה;
ייש־בה,ש 1קבע
קגע .ות
סבבשת מ?frp
לפ״ ^ אן
או ה~ £3ת
וה אבל ע
 *wיסיכלן
י עי¬ אי־ לאהתיר« לו לקוניא מ;יףןגל לעץ
(
ל
ועל!מימן ?*<( «כ.ין> ל׳ג ושיק שלילמעיף ד ז
אדיזמיסי}.M15יזוחר«« »,׳!*-זמגייס׳ג•■ אחי
חל
מכניס אדם מכע< מצת׳ קיעיע ע  $ך ומי <ל צי , pp
זי׳ !
(מעינה כזהלעטותכו מה& יגטרך בשכתועושהימ כל
^רכידמיכת כנין ליטול ממנו לפקו׳כו ניא ? או רוק וכמנ׳בזה
אכל אס לא ייחד לו קרן ודין■ יכס! א«; ג עפר הכית ומי ]r 5
הוא (אם< ר לטלטלו לפיפך עירית ?  pjirpבתול מותני לייף*
משס שאין אותי העער מוקצה שקרי הניב! לעך מתכלהI
לש אשור לס ; על שוס כקמה יחיה׳ מגיףוכי! כ׳ק מ תכי שאי$ $

נלאנייןכשנתלשוסדברי

תש׳יופעיף ו׳וסמון& ׳ס־נףן'׳ ) ^  ,ובעודה עלינא״׳ור לעלט ^•
גאס
 (suי״ ^ ״ .״״ •um
!השכתאע ג
שייר־דו
ממנו דמגו דאיתקנאי־לכין י » מ « ת אתקנאי לכילי ממא י ע ל

 ' pעם התירו לדדות כלכקמה ומיה ועוףכיזנל דהיינו סאותז.
 .אותו בפארן ( בגדדין נמוליפן אס נריכין הבעלי חיים לפך
ת®?© נפר בע  4חיים
י( ןע׳לשיק שיהפעיף >pו׳ישופימן
יש'? פעי ף  Vאכל •א© אץ נריםן לכך אשור צעיצןל5ןל7ן *׳5ו© דקל
ד*ל’ מי?ידלא חו« ל&ל&ל .בנק בעלי שיים וכפנא  .כה® השששאין׳
פנולעלץ כולו כך אין פשלשליןמקנען .ודווקא נלןכל ?מידו ליו
א 3ללא כלעובחולית.,דמיי■}&xש-ואיגכיהס יון מארן ( » כא15שא ן
כל 9א?מימליתמשיה3קנר& איןכאןקששאיסורלאור״תא )

(כלכל שלא ימרה ס כעדיןשיעקר( רנליהס מן האל ]להואיל
?מ וקנין הה א שור לטלטלם אכל תלפגילת אסור אפילו לדחת
אותה באגפיה אע״פשרגליה 3אק מפד שמגבהתעג מה תן
האקיבנגא זה מטלטל אותה אבלדותין אותה מאחוריהכידי־ס
נדי מתכבס

( ןע' לסיקש' < סעץ ' « וע ) 3

מג ?משא אע״ע שאיבה מגביה אות? כצל אלא גוליתאןת?
כשתידגצמאסוד:

<.. 4< <'9מ) ילע" חש 1יף ( 4:גימן

מל העיף י?

#עלפ״עןעא בעין> ןי ) ׳
1S

אקע?  8ק <3ף

של

רעי צנתחלה

מד

העה׳סדייכאעל

׳למס ?גק< *£ח כבלעיכ1דןצלקללי ל0ל«ל8ו 7.גד&-לאשח־ין
•גו-עגד״י׳ ל
>־לכה..לכל ק» מ 0יד׳ דן?יצמ«ד ^־טי -טלואסלא מיככר
^יעע׳ -קמכצכלף' 50לכי גמ נימ•של מי  n .ליספכר ר~ליילהתיצש
כת״•׳;  0!«!:ננ«דבל.רי! עהיכי! ל?זדס ? b!aהעצה ז4ליל?  p?pי
דהיינעבכיא לפניו־ לכר

לו גדי לקוכיאו פשימאס בעתדז יאט ענרומשאו
' איןקונס״ןאנתויימ^ תרלמניאז■*  /־׳■
ילז' ייכ /במקיס 1אייכא כסיידא מיתי לקבועלכתחלהישיבת?
 ?.^ 7לאוס או מפט־ם מגנת! י אגל ניף של יעי יעלי

ואמיסושארעיפות

כסא5

חחאותסבאגפיקס

? 0מהלכיה במליהס ואיבן מנכיהין ועותר לדדות:
אמ האשה מדדה את ככה אפיל? כר׳הר וכלכל שלא תנררהו
שיהא גורר סתירגליו על האק אלא יהא מגביה רגלו אחת
ויניח השטיק לע האק דפעןעליה עד שיחזור וי טחרגל?
שהגביה § במכא הגא לעולה הוא בשמןלע ’רגל(האחת־והיא
איפה משאת אותי כר׳ה :
מ 5ימ״מ לי) גזרו כזה שמא תגביה אותו מן האר ] יתשאאלת?
ד׳אמותבר׳הדאפילן א© הימה מנכיקוונישאות א!?ת
ד׳אמותלא עכדא אימורא לאורייתא דגכיאדס חי כ״ע,מ?דןי
למי משא את ע צמו ואקפקרא משני מן העידה אלא דמדרככן
אשיר לכתחלה וכחללהאל גזרו דלל נדרה לגזירה מ׳מ גורל
אפרו גב דליבא למימי כזה אפי׳תי משא עצמו וגרע מהגביע

צ^ ין לצ; 'וו ־ ‘-ד -יכש:
ל( 3 -עק!5ר; כדי להוגי'  4V te1^ 15p ’3p1iדלי(

;<mיכ!ק ״ (א ^ <44תבלצד כמו
שיכענאג־ .כסיית0ע« ן

ג « * 'ל  p'}j>pcמעיף \}

מ*מ לא אשרו לכעיתאת יהסל .לפ 0יהאפחיויס פדי שיעלי
דרדופר♦ { ממיס לכלי היעל לגורךלגר מאינו נישל| p>p SVj

ללי שנתרועע לא יתלוש תמכו חרם לכסו׳מ א? לסמוךגב
משוס דמתקנו להיות בלי פשיבת והד מנה כפטישI
<

מה

ועילשיקש׳טיעיף יג ך

אסיר לשחיק כשבת דע בכדור מפטשאין ש© פליעלי?

,שימן : 0מסעיף9
מו אסורלשאתתתתאניט־ ידיו זרע התולעיס שעסקהמשי
מלא שהיי אסורים בטלטול שאינו כלי ועוד שהוא מוליד
בחומי התלעיס ומלאכת מחשבת הוא ואמור:
 rnיש אופיים לטלטל נגד שעטנז מפנייפאיכ? לאדללפוע
(הוי .מ־קגה ויש עתירי! דקא ל %מ מלבוש הוא •
יט

כ ij 1p

תת wm

לבוש ו! ח 1ד

«מ ומותר לטלטל מניפה,נשכת להכדת הזכוכיס דכליהוא
מט

' <:. .ו <לשיי« ן <י« מע ^ ע ' ן
מכבדות שמכבדים בהם קי
■י שמלאכתו ״ — .

לטל© דה*ל

( « ע"צמי ^ שצזםעיף < C
וא ע ב שאין מהגיןלכבד אפילו מרוצן הייני תימלא בעלמא
אבל לעניין טלטול יש להקל :
& 'יש מתירין לטלטל האצטרלוב ולהביט בה ויש מסתפקין
בדבר ונהגו להקל:
נא וכלי שמורה השעו" עי שמלא הצל הוי נמו מדידה שמודד
הצל והוי מלאכתו לאיסור י ( וע״לייס׳מן זה סעיף*ג %1
וכן אותו פלי שיש בל חול שקולת אוין< סתם
©* סעיף ! )
&עה יש להסתפק אס מותר לטלטלו שהרי הוא כלי אי פמא יש
לאוסלו«5ש« ם למלאכתו לאיסור דהד במי מלידה שמודל שיעור
הזמן יפשט המפצג לאסיר:
( ןא < נ ד למנוס שלי מדילםכימ&כיגבאדלעיל &  /סעיף  fמ'מ מאן
ל מ 6לן להא חשינ מדידהשל " מה דאי משוס שלומד על<ה א׳כיעלס
ליעוד? נשוסאישור ו^ הא שרי וחלילה ואע׳ג דלאזפדידע גמורהסיא
מדיי;?; הזמן מ;מ יש לדמותה למדידה ולזה נעמשע המנהג לאיחור; ן

צב

כל מה שמ׳קגה לעשירי© ׳ שמקצין עצמן ממנו אף ע* פ■
©לפעמיסקויקקקצאח שלהשעיע& ״ליתס תת הואיל
'והוקצההלקנה גם לעצייס לטלטל איתו:

פימלאדםאת  -בצו שהאבן כידו ולא ' משוב מטלטל לאק
א
והאבן אסור לטלטל' כמו שצתבאר סי״ש״יביס עיףVsh 'p
התירנלו לטל טלי ע© קתיכיק והוא שיש לו -.גיעגועין עליו שאם
לא יטלנוייתלה אז תתל שלא העמידו תכמי* טילמי! שלא בידים
במקום סכנת מ ולי אבל א© אין לו גיעגועין מליו לא התימלו
ףת נ? סכנת נפש *.אפי/שי& לו גיעגועין עליו ג ' כ לא התירו.
אלא באבן שאס יכול האבן מיד התינוק לא תיישינן שיגביהנו1
תאב ואתי כאתרי ד אמות שאינו מקעיר עלי 1כיב אבל ®6היה
ביד«  jeתיכיק דינך אסור אפילו לאחוז התת "(:בידו? הוא מהלך
ערגלת דעיישיק .הואיל ומקעי״ד עליו דילמא נפל ואתי אבוס
^יי ו״יא שלא אפר ו1א כשנושא א ת התינוק עם הדיבר בידו
דהר כמשל על הדינר בעצמו אבל לאחוז התינוקבידו אף ע* •$
בדי נר ביד התיסק אקיבכך כלו© כיון 0גסהיזי3י* ה( לןפארן
אס יעול הלינר מידו הוא עצמו יגביהנו:
 pכלכלהשהית© נקובה וסתמה באבן מותר לטלטלהולא
; אמ;ל^ שנעשית קסיס לדבר האסור דהיינו לאבן© סלי»0ש*
האבן בדופנה • וכן דלעת ®  «/לין בה א 3ן כדי צהבביד׳למלאד
תב מיס אס פ א.קשור יפה שאינו בפל מותר למלאות כה דהוי

כלכלה פהיא

לאה פירות ואכן בתוכה אס הס פיחת
י© יטיל אותה כמות שהיאשא©

ינער העירות מתוכה יפסזו ובמקום בסידא לא מרו איסור .
בטלטול האבן עם הפילות אבל אס הם פימת שאינם נפסדים
ינער© וינער נ© האבן עמכם ולא יטלניו עמיוס* ה׳ע כשאת;!
כסינעמה במקומה יוכל
צרן אלא לפירותאו לכלכלה שאז.
לס למקום שהו א צריך אכל אם היה צריך
למק«© תכלכלה יטלט .לכה כתית י שהיא .ע .ס האק וצפירות כדי
שמכל לזו& ת  0במקמוה ואי-ן צריך לכמריו ולנער האבן ממנת
דהןו*-:טל'רת'א .-ית ^ תשאיצ ' צליפה ? תיירי'יכמי א ^ ייוניט האפ{
©ייפו לאב
במדד עלהכלכלהאעפשעשאיב
ףריור׳־ז ג
מ!
67
?
U
^׳^׳'w 1
מ! מ כיקשקוא צי p
^ « Aסי«־י
»^
^ף•
י&
8׳=
■
!*■fes
3
האב? לגבייתו.

וו ^ מת

שכת

אכן כמדד על כלי ריקן כמן שהכיתי
מעות לע הכר כמדד הלי איליבעש«

עלפי המניין fjw $

ד « א© שכח« אכן על עיהמב״ ^ ^ -עלמעיעלהכראז-שלא
הכית©ש© כמדד זה אינו כקרא בשיש ללכד האישי"הואיל
(לא הבית« לשם זה לפיכך תטה החבית על כלה והאבן טע{
ממנו אל מנעי העל והמעיתצופלותואם  vpv .החביתסן
חהכמת בעניין שאינו יכוצ להטו תה שם יבול׳לצגב״ה א 1תהעש
האגן למקום אתללהטותה כ© כדי שיעול מעליה:
ה « הא דלא שרייאלא להטות ולצער דווקא בצדך לגוף הקס'
«הכר אכל אס כליך ילמקל© התנית והכר ללא rsipלן
ההעייה ( הציעודשהדייצטין ג* כ ' אח׳ב  pSö5התביתוהכר
מא 5ות המקום למקים אחרכיוןשנריךהוא למקלמס ה״ל הביען׳
מיד תא שאיכה כדינה לפיכך יכול לטלטלם■ ע® האגן והמעות
שעליה© לפנותס מתקלת©* והא^ דאמריפןשאס הניתן מוזיל
כבציסתהשבת« ני« שם בכצישת השבת א < פ שנסת-קו א <ע
אשור לטלטל© כל השכין דרג? דאיתקצאי• לפק  uuWאתק&
לכולי יומא * ( <ע״ל0י0ן שי 9י.׳ף  )' 4,וכ*ש שמעולם
סאסול לבערן שיעל« אע׳ע שהיה יעמל:לסלקם נשכת*  .אא
שאפיל(אל הבית© שמ1א על דעתשישארו ש  $בכניסעהשבע
וכיתה נמנתו מיט 1סהה© בם 5תלא' אי/קכא* לטליממא'
«מזמר■לסבמתק« לבערםפשכמילת א  0מ אלת כמנ״י
דעמפישארו שס כל השבת שהקנה הכל; ס הצלו לי
לאיפורכל השפע ואזאעילול־־ט•! האיש־ר מ©0ב 0פתאפמ
תר שדהכשיש•לאיס-־רמקצתהפבי
לטלטל הבלי לכ השבתדמי. .
והואהקצהו לכל השבתי משזר לצל השכתכילה ופן הדק כס
תיקנה
 ".5ה5למר כדאית ליה כמן שיו*בא•
מדמן שאתר זה♦« אס אלט' מטת דפר מוקנה לע של תניחל.
א ןי ריבן תמשה כ2דיס לדפי הא4יסיר מאין ארסאמזל רעדשה!:
©ל תכיר« שלא מדעת«♦• מי ששכת כיסי מלי« 3ע*&5והזא כביח
שהו!אגע©יכול לשלט ;« להסירדממנו יכיל-לילך להדי׳ן■ במקer
מוכנע 6ס« יתירב« הי© עס תגורו ויהימנו& סיאבל אט הו 'נשיו
א 5ברימבישאין סס מיריבאל יכיאב« לבית* אן־ייתדר מגוד
במקו©  .סנזפלע© דניה&יליפול■ ויכיל לומד לנכד לשומרוואו
■ 1יביאם לכייט לא־יתושי■:
בסר מנמלטצטל לכ ז עדהא -הע 0רע$יוולא

לטלטלו תפכי;יסה 1אמסריח׳זכעשתמוקצהמחמתמיאיש
וערלטלטל« אע׳ג דמאי© היאשמשימת« איווראוי
הלר^ש מוקצה■ מתמידאוש כי האי«הכי ק7נבר״ש
במוקצה מחמת מיאוס וכני כמגמי־ טעמיה לעילסד' רע 'מ;
 « V » »kי &«* »•

1?,% lcn3T
3יד « ו?
מוקמו מל!,
 V p%ד
 yt>HWi ( Iק״לנפמס ־«־« נרי&ןנוי״ש\ •? .
צגלערומ ונימוקים בלנד ובכמנו דבר<  0ק׳ל ‘ לא «$ר*© מ };-ו?! מוקמ
'ם <5*:משו® לגכמם לביים אפילו ר׳ש מודיד&5ןורייר < ן וען ל ה«' ♦P
 £0יף א'© יתבאר  05כל קיל :ק! ד?2י ענק 3ס בלדך קצריזr

« ק’*צ .ג ' כ רכ שמעוןבהא ס׳אין פגר® א<פצשהואמלי׳ז
כ
וראוי לאכילה דין מוקנה שאין אדם מקניה לבתו•מהם
האפילו תמרים ושקמס« שאר ׳עירות העותדי© לטיז־ר־ו מתר
לאכול מה© כישפת שאע '& « עס לאחורה דעתו ג  /לאפול ®w
ותפיל« תטיס שזרעם כקרקע '  1עדייןלאקשרישז '«כניס
שתתתהתרבנולת .ת« רת לטלטלן ובי תמכי־ם עלקוטיסן קודם
ביטולן יעוכקין א« סת כפלי© .והן מתנפלות תותר לאסלמהה
קודם כי& ולן וכן כפילות שהוקצה לה® מקיסש־תייבסוכנון
אערטקין« תסשין יכלשארקיבי פיחתיא ) « מפיס מקני?
' ; pp
• -י ־

י<

<מ
נס התחתון אסור צמצטלו בין לצורך  wnוכין ל <#רך חק?
'מעני דברהאסיוריהמוכת פלח שנעשה .צסיס לו הילגן חשה& ימ
עליהמע? ת ' א? אעייליאא עלי * עתה נהי( עליה בין השמשות
צביין הפמפנעט
"י
•׳׳
לחיתקצמיJJ
אפורנטלטלה 7ממ
( וחל0יכ3ןרג 4חפ?\ ף ) '2זא© אין עליה ׳עתה ע® לא היו
ציהיב ! ה& משותי ־ ייחדה למעות 1ה§ייק? עליה מבחגל חס

זןןן חגמגרית ( כיימקייןפהעיתן לובשן והקצה להם חק? ס עך
שחייכפנ בהא אפיל? ריש חודה  .דאכמלין״משזס מוקצה מפני
סללפך״קח חטליחין ביצתייסקנל© שיתייב& מכחין שיודע
שיפריח! ולאי הפיח לפת! מסס שלא לקמת דח שיתייבש? היטב
!יתקבל וכיון לאיכא מדתי דלחיסה( גידים וגס לא חזו המי
מיסצהלכ״עואתוד ] ופימת מחננרק לקרקע וחחופר צילה
!ניטפייויקנה דגליוגלדוגיח/קין לחיין < כמ | שלא לקטן תאיומול
 ?6wפירש שאינו יוצה ליהנות חהס
י ^ ליה באילו לחיצה!
זנג! ל? מ ? 0נלין פשיטא©אפורי־ן והילבךאעיל* לקטן גוי
> 9r»tשהמטה איפוע 1שהשוסוולאכה& אחמנייחין עליו המע? ת?אי3נ
6ס* ד! לה?ו לה? מוקצה ♦ ( וע׳ל3גימןול 'ו מעיף א' pm1
*ע>0הי' ;כי».ן רצ* ט 8עיף ק ' וקי'® כ 7סעיף ! ' ו»18ןש'6צצוט> נ '  Cאצא כפיסוכשאינו פפיט מלתר למלעל ד פ אנשוי־ן החן טייח לה
לקן מבעי להגי כמו•
ואט^ 1ה מדו נפל מחופר שיהא אס! ר אפילו היכא דלא היה
ציד!ללקטן ! לתא למימי 'שעיר© מהם דפר!שהרי“ לא היה יצול
מעפעפמןחעי/חן
ללקטן  tfsbחשניצן לה למיקצא דצאלת ! ג רבצו פצל מח ופר ©ה? ציא׳ המעותמהכו מע> אא* כ עפה<5
מלמטה נשצקרמן הייחוד נכן מהגיןמיה? לצורך ג? מ wכחך
ומח ^ר צדה שאסור אפיל? לקצן וצל ן מי ולס של גיי*
מרימי ?לורודלש* סלו * ( הלין פלישמלאכמו לא׳פזר שמוחי
פ־מן Upופימן מקי \ו ) ו^ א לאין הצנה ( הקצא׳ כשל
ו
ממה ובילו ולית כיה משו  .הפן ואפ> לעלעל« לנ« רךגועןן<;<5דךעקממכ5מ ם 0ן 3אילעילמימןם ' <קעין.
נ?י& איןלנד מקצה' דעתו
 23כ ׳ בכי ש
הר ’נ העין כ ' )
נ/ע״להימןש'א סעיס ל  /וסימן
נוונמת ? ציחיקיךנממריןאסל פחחיבייןודאי " שור אפי ' בשל
התפור כבגד מא״צ .ועיקר הכגל ענמד צלמ& ל/ס מביא המען'
• גוילה ע ועוד יחבאד טתחא מזה לקמן סימן סכ׳יה t
׳נ ככר אמ'רצ \ פעמיה' יכל לפר שהיה מוקצה נין השמשות מש© מנתר ללבוש הבגד דהד כמו מרך מקומו כי הכיש כטל
אצל הכבד 15 6אס© כח בו המפולג אסזד ללב? פ הכנד לעייט*
אמירינצ מתו לאיתקצאילכי׳ןהי& י?ח? ת א ,תקצאי׳ לכולי יוח׳4
שמא יבאבו אן יטלטל המעו׳בעיבם  « Vמזל/לטלטל הבגד ולא
ולירא קצ הצמשותא.מרי3ן הכי אבצ בעניין אחר צאאמליפן
אמריכן שכל הבגד כע© ה כפים למעות .הואיל ( אין השעות
«?קצזילמט שרת צנון לצר שהיה דאגו בין ה^ מפותואירע מ
מנכמיטעל עיקל הבגד:
לנר הצתק5קל ופיתקפה מקנת המס וחזר? כתקן לא אחריכן
חובלי שיש עליה לכרהאסור•ודבר היוותריש 53נדהיער
?! איל וגלחה טעה־אחתנשבת זז שוי לא יחחרלהתיל( כשנת
?$ולטלו כ נד כמן מתעה פי© עליה אפל מבעי© חותר
זו אלא׳ מיד שחזי ונתקןיחזרלקתירו בין באיסור אכילה כין
באיס־רטלטזל •
לטלטל האפר לכסות מ רוק א( בואה שבמן שהית* האפר מבעי
( ועלכיקש ת העיןל׳ס )
■ דעתו עליה מאתחזל י
גרוניות תימזקין שקי? מוקצין וכשהגיע זמן בין השמשות ,היה
.%
(יש עליו גס כן© כרי עט־ס פהס אשורי© לטלטל מועל לטלטל
כבד נתייבש!?ה־י; ראי? לי .צילה? לאילת? הבעלים פאות4
המחתהישהיא כליפמותסהוא עס כל מה& כת? בה נלאאמריבן
?0השנתייביש? לא אחליק כיון שהיה סמר בין השמשיתשלא
כעישי׳כפיסלל־ב׳איסוהואיל( יש עליהג' פדבר מות והאישדבר
ינשו עדיין הרי היקר! ל? כאי׳תה פעה ואיתקצו לפילי יגמא&f
ההיתר הוא משיב מלבר האיסז׳בגק הבא אכל אם דכי האיקו'
שיד שנודע ל! בשנתפהיו יבי^ יבין הפמשאמותליןל( דימקצה
משוב חיגר מדבר ההיפר נמליההיתיאבל! ואסור לטלטלו ( עיילי
בטע? ת אתמ■ מוקצה t
כמי בגו /הבא במטפה סאיאיפ&ר ליטול האפר שהנח דבר
 pומוקצה דחד ולא חזי לירכה אינ&י דחכלי ליה!איכי׳ה״רשי
ההיתר לבדו בלא האישור שהאיסור מעורב ביניהם בללמקו©
דצא אצלי ליה צריפה הזמנה ואי א׳זחניה שפיק ציה מתירת
*?קצה ואי לאאל אב ל ר בר שא יכו רא ר כלל אי י; הז מנה מועלת ?אפיל? אס היה « בער הפל מן הבלי לא היה יבול אחר .כן רקע
האב ר לנדי* אבל א©  *.כיל ליקח ההיתר לבדו נהיה פריך לךהיה
מ? ׳הזמנה לא! מ־לתא היא נדבר שאינן ראוי:
כדיך לכעל הכלי ?ליקק ההיתר לבד? ופן אס היהילנללפער
( « <ל ח< מןתצ/פ;עיף״מ א }יי
האיסור לבד? היה בדין לנער? ( לא יטלטלנו עס ההיתר.
ו כל דבר שאסיר לטלטל(׳ יזסירליתן תמחור כליכדישיפיול
ואינו מוחי לטלטלה •כמוח .שהיא אנא הפריך לאפר א? למקום
.לתזבו מפני שאוסר הצלי חטלטולו ? רוחה לסותר שט'? תר זה
'המחתה אכל אש א יכו פרץ  blלגוף המחתהאל יטלטלנו במיח
אפ/זחמדכן לעיל סי
־?צל' מ«ה שהיהיראדומוכןנו מתחלה
שהיא.א,לא! ־כעד האפר? שבדי העניס כמקומ׳ס ? יטילהמחתה
בשבתכלי■
האפרוחים
לפני
&ןח  0עיףל* מ שצופי? אתהשל
?תירי בג תהיה ההיתר עס האיסור עליו מבעי אפל א© היס
■! ירד?  ? ?3בעור! עלי! אסיר לטלטלו? לא אמיים שמבטל
.שיעלי
האיסור לבדו עלממנע׳י־הריפעשית לו כסיס? אחוד לטלטל(
עשויין
מעצמן
חח הצג מהי פסו דצוחניהת© נכעלי חיים©סה
ואיי;( יכול להניח עליו המיתר יק שכח כדי לטלטלו;
לידיד מחנרוחזזר השלחענמ? להתי׳רו הראשון אבל שאר הוקצה
( וע״ל שימן מגט שעיף נ׳)
&' 6נ?  . ivhibZמחנוצסיפוליעלח ..הרי יהיה עלי! כל השבי(
טקיבה שיש בהאוכלים? שארדבלי©חמוחרי© לטלטל?צם
וי׳ה״ה כ:י בפיל מחינ .יז נ.ל בסבת לפירדאסיר ליתפדמחתיו •
׳,
׳  ,־
/
ן..
4
יש בה מעות חם המעזתאינס עיקר מ? חללטלטלכקוע
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שהיא עם הממית אבל ע* פ התנאים שנתבאר( כמק תה:
יוכל חחי לצס? ת-עצי( סי זה א״צו יובמלו מהיכנד שי,יי אס
' י ד־ ני סת בס1
יקפ? ךחלכו  .ובצבי שלא תת ׳ !3כדי שיוצל לימלו בשועי
מתפימטצ -במקייש־יראעצי? מכפי הדליק כלמהישאיפשל
י צשיחביץ ל־טלו ולא יכו־׳סע אוח ?.דהרהלזזקפה ן
לעשות ב0ילמ?צ< על;ידי היתר י& ל? לעטות וזה כנוד( שלא
 /מ לטייק ש,חפמייף ג^ וקיען יוק־״ל מעיף ל ?»<«;•2צ* 3סעיף א,
להלל תלי? את כבוד השבלפי׳אס ישיככל א? תיביק שהםמותל*
• וחזדיאיכפר צומר -מע׳גדטארלער
׳חיו! עק? העיףא' }
לטלטל אגבסישלסלוה?עמיהם* ואם אין לי כבד א? תינוק אם
;ייווקנהחותר ליגע בויריפו כשנוגע בו לג? רךעצש
 .יש לרפת׳  /מטותמטלטל? על ידישיהפככוממטה למטה להוי'
תחהיצגיעיסלצירן היכר המוקצה תה אסור:
לעלעלרימ׳ח עליו מבתיזכר האש?ל hl 1
מגסצל מך הבד ואס אין לו לא .זה (לא זה מטלטלו טלטול נמול
א לבי
יס
 Ulכדי
נ %P

דבוש החור חדשת שפת
פדילהצילו אן הדליקה יא© הזאמזטל כחמה מטלטל! פאיתג
יפזתמממהלצל & ככר א! תינוק בדי שלא יטריח אבל א© אין
 (1ככר או תינוק אל התירו לטלטלו מתמה לצל אלא יצית»
נמקות! ביון שעדיין איב? מהריח ! אפי׳ממטלמטה לא יהפכנו
דטלטולמןהגד קרוי טלטול ואסור בזה כיוןשאיןצריךהחת
אלא מחמה לצל משוס שמאיסריח:
( ! ק לא שעירו בכאןאמיר« לג?ישאיה! א לא שבויו דרננן מן «טעם
««ו5ל> ( עודדס?«*,יל אין ל! ככרא?«מ? 5ק יבול ליג?1קעקנש
אמריו צמזשיתבאר בסמיך סעיףן '»?כיקשאסיפר ל?להציל? לוז הממס
עשני7רני© אלו ואי ?5צריך ללקועאל ? דלא עשור לא מ? יוזל להמירו
געכין איור7לנ?ס לי למדתי א?י» באפס «?איל ואים צייץ־ לכך • אבל
סאת שבבית שקרוב להמיייו א? במתשבספינה 'לאי אפשר לעסועאזין(
התקנה שנישאר בסעיף« ' התיר? בצל הללכיסהבזכייש (לדקי * לאו
ללאסת ?ל עשוסכבודהבריות> < עןכראה גגי הבלת אתת ןא הדליקה
סהתיין כל «דרציסאכ-זכריס אבלן משוגו דאי אתשרלהש? ת שסאועו
התקנה הנובלתב?
שעיף? )
נ אכל א ם הפליק בביתיא אכי ל! עדיין .לא הטריח
שקרוב להסדית ונמצא מתבזה בין החייס והס מתבזים
מחנו מותר להזציאראפילז מרה^ לפרמלית משוס ככולו דגדזל
כביד הברמת שדוחה אפיל! לא תמשהשבתורה שהואאל ! דלא
תסור♦ ( «7ל םימןיג «זגיף נ*?פימן לע׳עסעיףג ?ש**ן *יק
«עיף « ?7{Vסימןיגרה-ז® טיףכ' (שיקעקכ'?סעיף א' ! סימןשיג
«עיף״א ) מיהו אס היההל © מק!' לני -תכי אין מוציאקאותו
אלחחציתיס א! ת! במקומו והם יוצאיסמשס  .דא שלא התירו
להוציאו לכרמליתאלא זע בכל או תינוק ואע׳״ג דאיפור הונאה
ה; אחמירא מאיפורטילמזל? אס הוצאההתית•בישטיילט;ל *
( ( 6ףעל גן לאיסורשלט? ל  prrשהוא מיקצסג״ה אינופלא מדרבנן
!« ןאיעל׳ס  ,בלא! דלאס^ ? ר מ׳׳מהקדרי ק |ליו ^ד5 .קיש?
ר׳הגבאס,
לכרמליתמבמיסור טלמ?ל מ5קנה )
מ? מ מה לאיעשר לתקזגי
מתקטפןלפיכן הוצאה ;
דאיאיפשר
בעניין
אחר
התירו
משו®
עבוד בברמת ואיבת*
טילטול
שאיפשר
לתקן
על בכר או תינוק
מתקציכן¥ו אדרבה
דכל
שמוציאו
מדשזתלראזת תוטב לתפע
בהוצאה בכל מה
שיוכל
לפיכך
יוציאנו
לבדוכלי
?תיכ? ק  .טכל-מה• שאתה משביח בתיקון הפילטללאתהפתס
עהיצאת הכיכר שלא למדך והוצאת למת בלנדעיא שמיתית
מפני עבוד© בדיות דש מי שמתיר להוציאו אפילו לר׳הרמשו©
עבוד הבריות אם צריך לכך שאין היצאתהחתאיסור דא׳ -ייית,
דהויא מלאכה שאיכה צריכה למעה
( יע'ל)3י* קפ'? ס<גיף׳
« hג«*ען& ל״ד תמ* ףג ( /
שאין
צריך להוצאה זו אלא לסלק
מעלי! ! אס היק לו מקוס אמר  .לא היה צריך להוציאו הילכן לאו
מלאכמחפכ׳היא שאין איסור!& א « דרבנומןאי עליה בלאו דלא
תסיר ! כמתהתירו עיית 0יק* (  0!5pכביד הביי;מהדוק? לא
עעש׳שניטי«ולזייןע׳י 8י! 5גק ;לילמקןא*סורטל?ו?צ ) דהתינוק
אינו משד1ז כ מדאורייתא7׳ החי מ&א את עצמו אבל לא לע ידי
בכל שהוא אסור להוציא מן התירק? אין כבגד הבריות תתיר לא
איסור דרככן ! אינו טעללמת^היית בטל לצבי היצרית אמת
עצמושהוא מיתר משוס בניד הבריות תואיל ( אין הוצאתו אלא
מדרבנן !לב «ק שמיתרלעשו׳למת ע* נגר ותיניק מ? ית לומר
 51לנוי לעשות! בלא בכר ותיניקוכ״ש
■ הוא (לאו דווקאמשו©
בזיק דשלתין התירו הוצאה מרשות לישותאלא ה' ה פל מקים
שהוא .מוכת כבזיון התיר! זה כמן שהיה בהפיכה והיו הגנים
■מתאסעי־סשס לראותו.מותר להוציאו עלקדרכיסשכתבתי•
וק׳ה -כלכייצא בזה  < 0לפה מפני הדליקה שמותר להיכלו
שאין לן בזיוןנל1ל מזה•שינית ?:ליישרף ולעי" מה שכתוב ב& ׳ע
ד $יתי?©ף בתחלת הסימן גבי  .ירא מעני הדליקה כו׳וס״יש
 .דעליו 1p inוכל זה בא ות? רשות למשמע הא מרשותלרסרת
אשור אפילוישרף ®*ל שטעות ם! לפ הוא ! תדע דהא משמע
(?©mm
לדעי־בט®,רעינו עמן.
שלצם;1ער® מקישנאמ בג<
»,

י י• . , -י• .

הב ! צאתהמתדדמק משוס דליקה התירי ילא מפי© בדק ובאן
נאמרלמאן למפרש דקאי על כזמן שיאסור בדליקה היי1וז
שכרות קפ! כ!׳׳! זה אין מס <בר כלל אלא אף כבזמן קחמר ןלן
מבכי הדליקה ח? פ׳ל פשוט ובמרי ולא הייתי פרין לצ!?י /ו ^
יופכישראיחייעש׳ע שאמי כדליקה יכל ז? נאי ות רשותזאיג׳
לתיטעי למישמע מיכה אכל מרשיתלרשזמאש 5ל אפיל!יפר*
במקומי הוכרחתי לכתי כ כן דפ׳ל שהוא טעותפזעל ! לאא?ןלן
ממי לס רכיב! המשכיל זלא״ב ה ' פ ! כל זה פאותי רשיתר׳לtn
שאמר נתחלהשיחזר! אחר ההתיריס■ להקל׳האיסיר כחיזלכיא
ככר ( תינוק ( אס אין V )Vפתימטיתכו' על .זה -אחריכלזון
כאיתי רש! ת עממי שאין יראת הדליקה■ כל בך מס! לפתשאין
מתייר א  /היתרה אצא להרחיקו מן  .י־אס היוששה לחיקהשמא

י& רףבאזתרר! 5תעצמ! ידי! שאינם ב <$יל ' מלי! בל ו 3ןדומיא

דמונ1ל גחמהשאינוג' כ& א מירא׳שמא יסריח אגל אסהדליק'
מסובנת עד שצריכין להזציאואפילו מרשיתליפיתלאייחזון.
להקלהאיפזרבתחלה ממא תגבר הדליקה יישלףאלאיוצאו®
להליא על הדלניס שנאמרו כאן בבדק !ז! ואין צריך לימיז!
היאואע׳ע טהו׳דמק מ׳ח ב לדדיצ' הכי היא בלי פיס פקפיקי
( א׳גאפשרלומרדה ק? כל זיז ?wfo־שרודהיינו 1ו«נר
דלמנק״כאמן
לשי <ל&ימלמל! אלא על סדרנים הנזכרישיאנל אסאי
נ&וירז
שר ? עאלא מ \שמניא? לגימליםא! לי׳ה אז
אע
ב
שאפשדול
להוציא
?
על
הדרכים
«
נז
3ר׳©אפ',ה יש חל?/ן׳ דבותצקדפיפקייאש
* 6ל«?גיא? על הליני©הכזפריס א? ??7קא קמתלבל??לא <' «ללגי•
הנזצייסכעזשנתנאל3שמ?ןשכל מה «אפה משביח התיקוןל?1ילש!ל
אתה בג? 0נקזצאתהכבל ?כ?" )
ידי׳קאצביר ןהממהידת־
טיצטזצו ולא צלכר אי7ר
לפיק
*
אין מטלמליךאת המת אפילו
>ע
בכל א! תינוק לצורך כהריםשישאל! בבתיהם או■לסרך דנר
אהל5י  0מתימן ע׳י מיס !ללכר מציה כגון לצרך חתיכההעיד
■; חזרי מהרמא״י זלשראה » הנץלבנתר  %וויםt
ב ~-טי *ץשא! י!ר שאס רת; על המת לכישתשיגלטלטל? עלידו
אז כלייאחר0ה!א מ»5ב כנותן בכ׳ר אי תינוק דמי < :
ן אא עודשאפילו ק ) כמ3מ שהיא לבוש בהן מיתר
צטנשלן
(לאאמרונביאותימקאלאלמתעדיסן
ה והאדאמךי׳לעיל גת; סל בתמה מילטול מן הצד היינודיוק
בספריך לטלנול החתמקמ׳לצל שהוא צירן הימתעצחו אי(
א § אינו נלין לבך אלא פריך היא למקים שהמת מוכח פ&וא
לדבר שהחתמינח עליומומר לטלטלו ןמ הצד דהיינושה׳־צס
ממטה צמטה דכיון דלצירן דכי המיתר הואאעיפ  mסלסללע
ידו דגר האישור שרי שטלמול מן הצד והיתר טלטול עי כבר!א
תינוקאל התיל! אלא במת משוס כבודו אבל ב&אר לבדה
האסיריםלטלסל אין מטלטלי) אותם אפי/׳י בכר או תינוק  :י
נ היה המת מוטל פחמה ייראי //שמא יסריח ואק ללהתק!ס
לטלטל! א? שלא לב? להזיזו ממקומי ואוהל להכיל מן
החמה■
איכסרשאיןלעסותפשבת־( ופל \vmפט״ומעין א ׳
התירו ל 5לעשות על ידי העלמה כיצד יעשו באין פצי נכי חלם
ןי! שביןמשניצדדיןעלכבי קרקעשהוקמהמן'החמהואח' p
כשישב ו מעט יתס להס מלמטה מקוש הקרקע דצטרמלי^
כייא
מטותלעצמס לישב עליהם להעסיק ביניהם יבין הקרקע צי $
/יופלו עיד לשבת ע; נכי קרקע מענישח© להם המקים למט P
החמה שהזרימה עליה ואזזיז מביא מכותי (מם׳ עלי? «המניא
מטתו ויושב עליה דהוי טלטול המטיתלצורך החיים שמותרלנש
כדי שיפסידו ביב® וביןח!® הקרקע וכ&ישבוטוד מטסלע
המטיתייתס להסמןהתמה פעל ראשיהן אז מביא כלאמד
מחצלזפויסועל 3ביו לצל ואחיכזע זוקף מטתיוכשמת!הולךלי
וזה זוקף מטמו וכשמש והוגן ול כדי שתהא המחצלתמיםקין
על המינות הזקופותוכמצאת מת״נהפשדיה ח§יה *®יעהמל
ימת ןת התת שהמשכו ומחצלאו׳שמוכיתזי למסכיקצויטי!
;
פקלקי
I

*

** ;
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יפושחדזר

לח ^? ת שכת
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3 fei j4ap
! </צן<<ןנרי3ו ודרפי מ ע* יד '  *Sw »jg»teכמן קן« אי« • 14כ9מז '(ס' 5
לע&ימןעל זה האיפן להביא מתלההמטיל  /יהדר המהנלאי׳אן
במי טילה׳ל לרבנן דאלאי דלא י/ס? ד אסתגיארבכן ועמקו©
* * מאס קיימממיניס ממחלה עד מיחסהל © מלמט ' ייילתעס
כבוד יזביייתנדחה* ( וע*«0Vק יגשע* נ '  bk ktשעיןב ' )
וילכו דביאז
המטי׳והמחצלאי׳גס יחד היה נ ' כ מימ ולאהיה באן לפיכך המירי ח!ל לטלטל אבנים ב 2במ לקמת בה© שהיא כביד
 8וס חשש
אישור
א
'
נ
א
©
היי
חביאין
ממחלה
המטית
ליס׳עליה '
הכימת בכן יא כילהכליל ©/עמי לגג למקים סהוא צליך להס
ןלא /
על
תיס
הקרקע
היה ג׳ב מימר מ מ אמיר לבכןלפכות
« ומר ולא אמדיצןעירתא ימידא היא א  /היה לי:להעל?
©מ
נבצמאי
דאיכסדכלי
שיהא כיכר לכל פלנודך החיה 0עושק מאתמול שאיי אדם מפיק זה אל עמה ןןד1ל כציד הכר-יותיע»
לן  6ל/ירן
הממני אין מתללין אמהפב׳לוירןהממאפ׳ייבאישך :שיש ל? מקים קטע ימי יתד לבית הכשא יבול ל ;-עפי 0עת! אבנ?
ןוננן בגין
למפומלו אהל ארעי זכה׳ג מעני שאין כטל לחת .לקנח « לא היד •פא© ימתרירי לי עהס עכשיו יקנח בהם אחים .
לחלל אמהמנת
כשבילי מאבי משערין פנס א© היה חי ידאי לא  .אם י/פרך פערי יהיו מונחים במקום קביגגמו אכלא© אח fi
היה
ליוה
בזה♦
מקי© קבוע איכי ייכניסיעמיאלא כשיעור «3כבא קטפה פלאף"
 Vאבל מ 'מהמירי ל0יך הממילהדיקו ילשמטהכר ממחמיי
לקנח כ? עצה אחת א? ל יומר הזה הם מזקני© שאיני עימד
כלי שלא יפריח יבלבל פלא יזיז בישי© אבר יא© היה עיי
לכך יא© ניכר באקפקנחו בי בבד בעשה ת׳כן בכן ימ?מוי
מלן ונפתח
קישר את הלחי בעניין שלא הסין להפמת אנל להכניסו אפ \ היא גדילי הרבה או אע*  ®#היפ׳ממלא היד תות'
לאגלי
סיסגדמה
שנפתח
יא
אפי
קצתו
דה
ל
בת
?
חזיז
אבר
ליטול
כילן סכיוןסקפחו בהן הימי כ! לס לכך יא דייקא בחנני
והפעסזהבכאין
מענימיןעיפיישל
ממבפבמ♦
מזמר
לטלטל
אבני
©
אא״שאפילזעכרמלימלר?^ מזמרלטלטל
( < <לסישןמק׳כו ז
^
דהא
■ לאהד  3מילאאיסז/רבנן יחשיסכבידהכרמ׳המיריהז׳}
« טלטילמן
הנד לנירן דבר התי < מית למרי גווני טילטיל « 3אס ירדי גשמים על האבני© ונטבעו כקרקע א©רישומן
מן
הצדכינהו
דטילטיל
מן
הנד מבי
■ « ת דלעיל שעיקר
ניצ-ר מימי ליטלס בדי לקנח ולא גזרי בזה משוס; ;50ר
שילטוליבשבילהחמיג© הטילטולהואבמעי שלממלאיצי.
 0עזשהגזמאאזמש«© טיתןאה 3עין« נ0תןבירז*
לקמל אבלכשעיקר טלטולי מפוסדכלהממ/ל ינס דבי
המית
1
נמל
שעל! בז עשבים חימר לק :ח בו ולא חייפינןפמא
?!א שמטלטל אלא שא״א לטלטל אימי לבר החימר אאב יטלטל
ימל&« שאן אס יתלשו הל דבי שאין ממכדן שאיני אסיר
 mדבר האפי1״ בכה/חימר הלכך מעימששבח מל הפד « V
« [המירה לפי י ך לא גזלו בזה ואין זה משיק רישיה׳ פהריאיפש'
י 1מהכלוהןגיעלגת ונחושנתבארלעיל ט* שטימהאיטעמא
לקנח בו ילאיתלשו עוזבים״ ( !*״לסיק
!מיונק שמתי! באלן?אל השריש ונפלא במב« ן לזריעה א©
ל לא יטלטל אדם מב אדמה לקנח מתפ ^ שאבה לאייי©
יוקגת עליי «,מלין סמכל לאחוזבה ן  tmhבהן ונוטלי אף מל יע
לקינוח לפי פהיא נערכת ולא חרס שאסיר לקנח עואע*
«בנטילמי מזיז עמל ממקימי למ טמט?ל מן הנדלנירך
לני
בחיל
משי
©
שכנע
כשפי־ם נדא <לעיל סי ב :
קמימד ואע׳ע שהגיחו מבעישיהיהש® לכ הסכתאל אחריכן
* היו לעניי בשבמנרור ואזני חרם חלקים שפיק סהסחלק*
?0צכיןענ &ה בשיש לעפר פעליה וה׳ל בפיס לדבר האפי שאין
הם כלי׳זליבא תשו© פנכהמקנח־כאזק התר® שהיא לאיי,
ואוגלין משיפבפימלדבר האפיל ידמקא שלאהשלים '#אס
לאלטל בלאי הפי לצפות נו הכלי ולא יקפח בצרור שאינו ראוי
?®ליש איני ניטל להיי עיקל דבל מגידילו וגס דווקא שלא
לטלעללבלי© נדור ובשביה לקיס יקצת כעשניס ביון שהם לחיו
יתנייןלזריעה אן לע גב דלעיל
אמלינן .חטיספזרע© יאבל אסםה י י.9שי© .אע^ במיל אק מהנתין5ה©משו© סכנה
וקיקע !עדייןאל קיריפי
מימרין
שאני
חיויןפההטרפה
ניכר mmחלין ימתמ .יח אי /הבשר  ( .יעיל מיק > ¥ fpn $
‘בקס מיד טרבי
הלקח׳אבל
בננק
מיישינן
שמאהשריש« לאירע׳ י מקנת־סבשבת בעשבי® לחי© אבי הם מחומיס [קרחע
עדניעלני א;/
0
אה
כמניין
לזריעה יהיפין .מעפ; .מחעמליחימ
מ£בד שלא מחם מתקומם ומשוס יישממש כמחיבר ליכא
«קרקעהייכמי לשרשהאבל
 1א© לא נתביןלזריעה אן על יע
דלא אמר! אלא באילן אבל' לא במשבי© ריקות ועוד נ״למשו©
^הוסין
עחממליחימהקדקעליע
לןעסשנןדרע;
5
הריאמ
7m
הבריות לא גיריואי ^שראעי׳יבאילן מימר־ובעלק שלו
',
ויאיסשיחין
עולי
©
מי»
13
עיןאע
>
בחלק
ודווקא
עמלפיל
מן
הוד
אעילו יותזברק ולא מרינו שמא יתלזשדהאאןאס יתל! 5ה? י
jh
)
טעמע
היד
שהוא
ק
5
מ
ללך
ץל
#
יל
בכן
לא
התירי
אלא ■ מצאפה שאיבה3רי כה 1נס אי3י חנ 5ק« לא פס יק מש ,ה4 y 9
לדגי המיתר אבל טלטול שע* הטן  ~hbלנירן דבי האסיי
( m״Sש!^-ןש 1ו םמץ> א ' נ 4׳ ז1
«ייתר הלכך שק שעל גבי המטה יהיא מיקפה ל3ממ ?
להסקה rהיה נדץ לנקביו ! איני יכיל לפכי־מ שרפואתו היא לתש<
?/יא עימד מכענעו בנ! כ! ואם הכיח עליו מבע״ילכ א? נשמי
בעי המבעמשממפמש פם בצרור והנקב נעמת לאימשמש
 («.נענעיאעיל וביד( שהרי הביני מבע> לשכבעל׳־!?ה האכילי
עפכמכדרך שמחשמש במל דהיינו שאוחז הצרור בכלהיך
כשבעלת לשכב עליי יא דקגי פגי ומומר לנמנעי בילו < :
נממשחש בי מחי© השרת כימין 1אממשמש כלאחר יל דהיינו
י עילזמהטמינין בתבן או בקש המיקציסאע^ ב לן מכינין
סיאיזז הנמר בפתי אצבעומתוממשמש *
יאק כה© פלי 0מגןל'יכי. 5לתחיב בבז מקם איבושיני• • • ^ «.
■׳
■■
ג ו * לפי« יןגמייךג יג©«י{ן/ 6חעין> כ! )
מקמאיהתכזננערי מאליהןיאע  /ללעילגבי גנון הטמון
וי
להשתמש כברזאבעי  .הנובעתדינא ככדור שי  #פה*9
יקלקעהא !ר ליטל? חא  /היי תקנת עליו מגולהשי? נל לקחיז
םינ!י דהיינו שלא יאחזנואלא ב© ית אנו־עומיי יאשר לצאת
;נקןאכל א© הוא  !50מטס׳אינו רשאי5י« לי עי מקט א? ע?
פ mמנים מפר אפ* מקופה כולה במן דהואי־ל ואיפשרבמשמוש
הייני עם!© סי־טמ א מכיפה יא© ימיובי צי כוס א! מחט חיקוי
גרידא ועי שינוי יבהכיסגי דלא ליסתכן לא שרינן ליהלהכני©
בעישה גומא אבל בתכן<קםלויןבק  9מ? 2ס גומא :
גזלו אע* ע* שינוי ולצאת בו:
י
:
וו
אסירלעכומכשדספיר
בפבמשמא
יבאלאשדיניחית
? 31
גסה  0קגח וזג ^ דן לנקביו ןכ<« פןןי ן
( 5 *1״« «*< ויעיף& ז ואם היה& לה ח כילו אכיגח!*
►
»־
,
׳
׳
אסיר «פכי שדש את פירוומקלקלואמ הזייעה:
| כבר ילעת שגדיל כביד הצריז׳שדוחה לא מעש׳סבמיר '
ל אכויהגלולימשמצדדק אומן כמין מושב חלול ויושבים
שמא אצ « לצא תעל להתעלש דנת 4נ והתעלמת מה©
פליה® ג&דות נייקי© סחמחד לבית הנשא מומרלצדדן
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•א בפד ידעת שבנ״ץ אב מלאכה היא -מן .התורה JfowPi
■*
מסח כצ תה כחמה לבניין אעע  .שאינו בכיי׳ ממשואבי־
 3הופ■ ף .עלתמפס אסיר מיהו פקק הקלין־נגו* בודו או שאר h
דפר 0פותמין ש המלון ינולץ לסותמו ס א  10אס אינו קעור׳
וצא אמרינן דהוה כמוסיף על הבניין ביק שדרכו בכן לפותמו
ו<ת־ .תמו ונצבר שיחשוב עליותעיש לסותתוב< ובמחשבה מיהו
וקנה שהתקינו להיותנועל בואץגלי" שיקפרנו בד' ל/מ* מ
רמי -צנכייך 1לת מעקק המלוןגלא 0-יג במחפגה שיתשוב עליו
מאתמול? גלי״שיתקכנו לכן ללש? היינו שיתקנצו לפס כלי שיהא
ראוי לשום תשמיש נבק שיהא ראוי להפך בו ומום אולפנותוב
רל ' תאץגרין שיצא ראוי ! דבר אמר אלא• פתן שתק «'
 crr;<$ו.
 jujשה; 3ו מעשה שהכינו לכן עניי ד׳מיקרי עי כן בציישתלאכתי
ב־& יתר שתותר למצטלו כדאיתא לעיל&>& ״ח ונגד שהוא יתל
.$ג? ע 3ץש ותזהבין אותדבא& קו׳פהלמע♦ דומה ספילגכיץ
אס יתחבנו לפיכןאל פגי לא במחשבה? לא בתיקץ ואץ בועלין

לכת? ש ב? ®דומה לכלי פגי אפי אם מ ^ ל בתבל לק שאינו ( אד
להיותגימל בו שהיה התבל נפשק אםהי? פו&יל  /אותו ם ואפיי.
סא אי « קשנל בדעת פגמו אצא בבלית הדלתואפי" אס התבל
אריך ואינו תלוי כלל באדר אלי« כיל? מוכת בארק פגי בתני
ולו? מיחד כטבה כמן שהוא • בעגמו לומה לכלי? נם קישורו
*מכמן עליו שהוא עומד לוה יאס• אין ברא&ו נלגסטרא & אי«
לומה לכלי צרין סככה הפי שיהא כיכר שהכינוה? לוה דהייכי
®יהא ק פול כלכת עגמו חיל? אב ■ppקשור בללה עגל?? סכי
^׳ :כי ; אפי היא קפ! ל בחבל קד סאי 5ולא? י ליכמל ב? והפילו
5ול 5מונתבארק סגי ואס אעו קשור בדלת אלא בכרית גדין

jV/51
 ;■pwnבקר; זומתואימיקשור כלל םזהנרא״בטכה הואיל
1
נראה בימק לזה1
בוכלדגר’סאל^ נומייריישיואפקועה גבוהונסמע׳ץאות
במפתן אינן נוקב .בארק חבל אס כפלות" האסקועבעני^
 &.כשטככיפ הנגר בתור נוקב תי -תיו גאל קרוי בניין ואפו

ן  « .חגלת  5לקכי 8אוד ! ת שבפתח פנצנסין בה .ליהגה
 .סאתולי בבתי© ופן ערגה שגדרה בקעיבכעץ דלת שאין
.גשבשין ויוצאין בה תדיר וכתן .שאין מסתמ&ץ בה תדיר איין טה
ח 001לעשות לה דלת תלייה וקמעה ברא!י ):א זקופה ועומדת
געד הפתק וכסהו פותת משלהלארץ ו ^־סתלייותאבל 3גרת ׳
( יניוןפש ^קלוי ^ ונגררת עלט^רץא<ןןיזק5וע )
לארץ
ואילו .קעתש® הפגוע לין או סותתין הותן דומה לבנייןשאין
ניכר בהןפהס עישוייס לפס דלת ועיתזי כחגה וכמיסיף אהל'
קכע היא כיון שאיכה עשויה ליפתת אלא לזמט© לחוקים ה״׳ל
באהל קמה ואסורין לנעול'יל ^ תיחבשכתאבלא©׳ יש להן מר
 ..או אפצי אין לה© עתק ציר אלא שהיה ל״ן למ פועלין בהן אפילו
ה 0דנלרין הארץ מןשקשרן! תלאן לנעול בה©ולא ת;זיר כפינ"
שגיפרבה© שנוח דלת פיק שסיס לה© צידיכ״ס אס יש להם גיר
עדייןשמותר • ( אבלבלא ה^ ול יפלוי מת1י כבונה אע״השכיכר
ללר; על מר הואילואיכי קשור ותלד לכ ^ ול כה ) ובלבדשלא
יחזיר ?גלד ל ; קומה דמיתוי יותר נשעה כמו שיתבאר טע״יו

לקמן  ?0תקיט אפל אס אין לקולא היה לק גיר אץ מעל? פק
שסיברבזה.מה©עשויי}לדלת .
ם %פ היו גבוהים מן הארץ
(• מ  ppהעשוי לכביסה זיצ״א '

תדירנועלק בו אפילא היה לו yj

משלם והוא נגרר שכיון שתשתעשץבה תדיר הפל מדעין
פלדלת היא עפריה ולא ידמד כבוכהונסאיכו מוסיף אהל קבע
הוא כמן שפכנסץדוצאיץ כהתדי׳ה׳ל מוסיף אהל ארעישחותל,
במו שיתבאר  9'« 9סי שה:/

ד דלתהעפויה מלות אמתאינה ניכרת שהיא דלת  ftכקרן
שה 5א תן הנפיץ לפיכן אה? יש לה3רי ( אסקופהTppp
אץמעלקב! דחיתזיכבונה שפזתן קרש אתד ' לתוך הכותל וכן
דלת אף על עי שצסדיה■ מכמה לותית אלא שאץ לה אסקונה
תתתונס אלא עומדים על צכי• האל ן וכשעתמק כהשומעי®
איתה ושקרים אותה אץ מעלין שה אפי יש לה T3למיקזי
כבונה י -ודלתהעשויה ממרשיס הרפה ויש להם איסקועא אע/
קק  5ס שמעצק פקרסיס הרפה ו
הק״קה למפלה ( למטהשמכמש ץ בה ה -קרשיס־כנץ בשל מגומי!
דיבס כדלת הואיל והר! ' יותר מלות אמת פעל הדלת ;
ה פילה תינה ומגדל שפתחיהן ק הנד ; יש צהס כ ' נירים*א
לאפלה ואחד למטה אסיצאתתמתק כולויומ<ךמו אמר
לימדהר מירא שמא ׳יתקע כתוזק  .בסטן ויתדות והד jfp
בשבת ונמר מלאכה אכל אס יצת מקנתו מותר לדוחקו׳עד
שמחדלו למקומו שעיוןשהעליון<שא" במקומו בקל ינ!1לה?!זי'
הממתק ואץ כריך לתקש כתו ק אכל כשיכ״העלמן אע?מקנתו
& רדו למקומו שהעליון גמפץמגללתיקעו
א $וראפ*■לדוחקוליצח
שיתקיים אע? ע שהתחתון גפאר' במק? חמחייגר 3ןשמאיתקע׳
במחקוה׳׳ל גמר מלאכה יחייב משוס מכה בפטיש . :
מטהשלעלקיס אפור להחדרה ולהדקס &  mמלאכיו
!
גמירה היא ואס תקע תייב ממאתואס דרכה להמתרפוי'
.מזתרלכתתלה ' ובלבד שלא יהדק? לא ׳גזרינןיכזה שמאיהדק
לביין דדרכיזבך לכיית ייפדה<  1mואינו מקפידעליי 'להדק
לא מריען שמאיהלק מנשא מתר מבמוליאבל אס דדמלהמת
מהודק אף ע ^ סעכשת חנה להחזירה ולה& אי־דה רפויאשור
שמא יהדק • וכוס סל פרקי© יש חי שא ומד® דינו כהסןסל
פריך© י ( וע׳ל פיק ש ג! סעיף מ" ושימן יק ד סשף) '"3
סל׳ פנשמט אחד מרגלי( תסותלהחזירן .לממזמ< גדלהשמא
sVP'-.r
,הגיח? לשי אסור כיון שדרך הספשלי להיותרגליהן
תקועין אפור אפי רפד גזירה שמא יתקע ואפי לפלפלולהכייו
אות? גד השמוט ע  /הפסל אחר יש אוסרי! משייס כך נזילה :
 1י התוקע ע׳ן בען כץ שתקע במסמר כין 0תקפ בע׳ן עצמו
עד שפתאתדוהריזה ת? ללת  .בוכה; ותייב,תטאת ♦י
ת ' קורהשנשבי׳המיותר לסומכה גאר ^ ותהמהס תקןנ •4
ומות לטלטל"להתממ׳יה& ס פדי פלא תרד יותר אכל לא נדי
שתעלה לא״ב ה׳ל כונס ודוח פיהו רפויים שיוכללי־שלס נשייני
אבל אס מהדקס פיסא© 5ר דה״ל מבטל פ לי מהיכנוצ

'(< ע' לם' ש? מעיף? )
ט תגר ש־כתקלקלה כמימי גשמי© יכול לומת נס תבןנשגת
׳' ולא תשיב כחיס•* ^ על הבניין שאץ זה דומה גבנייןצ '
 %מ שלא חיה
י ובלבד פישנה ! לא יעסה כעוכדיןדתול והי
התבן לא בשל ולא בקופה אלא בש; לי הקופה מ*ה 3נג&
ויביא התק על&ו  4ס דהיימ׳שיצד אבל בידי© א? 0ר לזרות;
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בכלי© אץ מפל כהן לומר בניין א? סתירה  hkיזיקץכלי
אועשייתסאושכירת® וניע7ב5ייןא 5סתירהפניהפ®
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¥
&ב( אמ 5אכ( תואיאיפשרלי»י!
ג ^ייע אי צשכיר׳ס אף 'ע  3דצעשיית פלתגמור05כירת־ כלי
כהןג/מפוס מיין ושתילה אהסאב■ מלאכת
^ל ולאייש
!העשייה והשכיר ' דכליס הס תילדזתד 45ין יסתירה מן התירי
וסכירה גמורה אין כה משוס אכ מלאכה ולפעמים יש הכ פד־
^יתר לפשותס כשכת כמו שיתבאר■ בת׳ה פי $ד כגון ממת¬
 .ך& כין בניין וסתירה אכל כפחותש© כלי עליה אס נשכרה
ודיכק שמיה ספתאין הליבוק גזה ליכוק גמור ואינו מיין
#מ! 6אס יחוור וישכור אותי הדי?5ק .ג׳״פ אינו שכירה גמור ' :
לפיכן א® י® לכר כחנית
( » ל&ייקיצק״מ םע<^ א׳ )
י ל 38ת וכלכל■ שלא יכדןילכ« קכ הקביעה שיהיה לה לפתתוהיה
לי• מתקן מכא כשכתאכל אן היא שלימה אסור לשכיה אפילו צ
נעטקשאינו עושה כלי אפילו כקכ בעלמא אסור לנקובכסל־
יוחלושזה? שכירתדואפ״י׳יש כה כק 5כבר ו 3א להרחיבו אסור :
א© יותכוין לכך אכל אס אין ממגזין לכך כמן© פין שהי תקוע
נכביתמע׳״ש וכשמיויאין אותו כשכתאי איפשר שמדקיכ
 püהנקב מעס אפיה מזמר להוציאו כשכת ולפזולולהכניסו■
■30ריאי5ו מתכויןלהוכיף אא דדווקא שהוציאו ג/פתס אחת
 p'wשנעשה ־פתת מע 6י ולא עשיק ד־שיה הוא שמס ,1ף אכל
1ה לא הוציאו פעסאמתמבע) אשור דה?  ,פסיק ך״״— —־׳
 .כ 5קכ? פושה נקב וגס פתח לחמת;,
ב היהבהצקב כחכיתונסתסאס הו
אכול; לפות? זולכי5ן שהןא כ כ למסה וכל כיבד היין עליו
נוי ולאי■ שמימתו זי היא '© תימה מפליא ואס פותחו תשיב
ועותק ,וששה נקב מן החדאנל למעלימן השמרי אין השתות'
גלינה להין תפתוחה מכלייתא? ג© הפתיחה אינו קש? כ כנוקב
'י־■ י  .ומותרלפותחו ! V
■
נ ופמקו׳שמותר לפתוח נקב ישן מותרלכ? קכנ אכי במקדח
כמייןשכשכרה הכרזאאא דלא שרי לנקוב נקב ישן אלא
 :עןשמה 7קיןיהעןססותאי | .כ! הנקב מאל וקותפין את .דא&ן
עלדעתשלאילהוציאו ודאי זה הוא כמו יבקנ -קדש ואשור.
ז■ ׳ברזאשכחוציתואין אד© יכול להביאה מותר ליקק ברז א
תקרת ולהבות כאותה  .ברוא התחובה׳ מ אס הואלןודי ך
למתותיין 1שכת ובלכד שלא יהיההכרזא ? תמוכתקתהשמרי׳
 9.חותר לית! קנה תלול בקביתיאו שאר בלזא להוציא כהש

כיח שאינו מ©"ר׳
גלול שאיפודומעכגלפת

עושה בקע
כמג׳פה למעלה מי,'/ 5

ל?וקכהדלאו לפתק קמכוין שאין דרך צעשו
כמצופה מעני עעדוצחרות שיפלו3ה? אס לפתח הוא צריך
הוטל כל הממפה יכבר .כתבתן דבל חכיתחהחכד כאן מיירי•
צחכיתשאיבהימקזקתארכעי© סאה שהיאתשוצה כלי -אבל אס
?יאצלולה כ :כ #ר ?*צא? כד מקי׳ אלא כאהל למי ז& דץ כס ;.
בטין וסתירה ואעור;
׳' ז מזתימזתפי ' דלתות הבכ  4כמןשי׳ל-ה -תיבה ומגדל אס .הס
־ קשורים סום כחבל יכ?ל להתח א 1לחותכו כספי) אז להק)
קליעתו שאין הקשרי© ' יהקליעות הללו קיד׳ז קשר ישצ קיימא*
סאסור להתירו כמו ם־יןכאר בע* ה שהרילה -׳דרס תמיד הס
עשדעזולאי שלקיייזאוי©* ( !  IVשזמן  rpומימן ש 0 /ע? א ' )
וא 'מ&? ©כהיין והתירה ככר איומו•שאין צניין' ושתירה בכל*
ודזוקא ועין קשידע קבל ונמצא כו שאיפה סל/ירה גמורה אכל•׳
פותחת של מן או 10מלאסור להפקיע א? לשיער שזה סתירה
גמורה היא ובניין נירי 'והיצירה שייך־אפי בכלי© ות& ע© זה .
גס אפור להשיר הצ-־ירי©& אח* .ריי  wtpאס נאכל התפתח
 « ,פכי שבס תקות© בחוזק ומשיב סתרה ויש מתירין © אין

תשכיןא? ת?לפלגירהגמור’ ושכירמפומח ^ ^יצ־הזר #יש מתי"־
 . 8חותלותשלתמריס ? גרו־גרד אם הכיסדק& ור כמפל מתיר
וסותר שרשרות החנלזקותן איפ? ' כסכין ויופיו גמן) של
חנתלותשכל זה הוא כמו שש כל אגוד© או  .■,שקד*©• בדיליטול.
ד.
 .האוכל שכהן• .,.:ס•
 inומזתרילהפקיעולתתיך קשריי השפוד •.שקושי* ןבטלה או,

■ ׳ (־מש?»דא?ךכ5י*ן ושבירהבבלים ב^י
כתוף הבלו• ים י
סכמנ^ רן<; ע<לו6ע 'ל דישבהזןבכלי©מ *!,.א• «5כליששר< 6י?ן קשיי
לקבי5ןברי 3חפ ?  mmל»#ינףגעלושא’ מו&.פור&מי כ ;ppppכעי ; ו.
י ג !סישן
ß״p
£ןל >&#ן * גל! צו&ש *1
יגון שקועך
שגג ישפקלקלין כעיייןע
הש??לימתרלגשרי «< *#נ « ת «&73רוהן בבימועמוע •©ככלי»מתיל
<? 4ק< ק־( pיל?9נ! ן©ppמעיף דC
ןמעק

* pyp״

תליש? קשיי

'־  ■4מיתמותשכקלקע& .י | ללת של
ונהתירו כ? יכול להי׳רח ללאו קשר&ל קיימא׳והריו פומר י
להמיר תמיד אכל לא מפקיעומותךמשזהסי ^ להודומן׳םמשוי
׳ צקי?©; עלימנתסלא להסירו* כשבת שאז כקרח © תרה אף על "
כ®תלדה גריע׳תא
ממג3י ^ ^ י' נ^ י ק  4מידו .אכלא . ,

 0אימ בקלא סתירה כללאה )* :קרקע .

 yללא5׳יבאשתיר*

 48&b? *vf <7ילגהקרקעיה* כא לאי » * מו& ק אלא

מית י לעשיתו כמו ;  pp 'j5npזב■ לרןש© דגזד־כן חשו©
 ppwנפלה ימקפנו כעי/מרזב ברחה בעושה מרזב ולה דמי
לכרזת או קנה שאינו עושה בו עכשיו כלו© שבבר סוא עשד
ל ? אלא שתוחבו בתוכוו^ א :שאין חתזזל בעלה אלא במקוס

סישלמיששמא1

•זה

חג? הס יש (ו סיכה

וא ^יבשני© הגיולא.
י?ך 0!1פא© יתקלקל אתל■ הלי י© ל<
׳יתקלקלו י $ראכלי{ שמא יתקן המרזב ממש כולי
־יויישיקשמא '
&י לא גזתיק דנא י'1ילרכ | לסבי שסכלמדפין האיסולי
ז■ •מיתרלהתי? יא© החביתבפייף א  9כרין לח■שנילןוכו דלאו
 .לפתה• מפין במן שמכיל ראיה ולבבלי אגכפוליה אעו׳

?גוקי .הביןבח  5ית ע^עיו כין .מ? פה לודאי לפתרוקמכ-י}

כעלעאמלא

ידמקוייצ& מקר ויטבולעלרפהן ^'ל3ךיאויןןחן.י3מומ שבקרקע אף ע "נ©־
 7גליעי .פי? ןן מ מפעשו לחיבור ולטלוי וס ^ קמה פ ב; א ומשים ל ^ יי

בשותלאסירמללב?] אגל -בשעשייליוצרי;פא:ןנ &1נע ד?פ ? עשוכל?
ומטפס ז? ־תלת
לקיום שלי אתילכ^קל? אתי גבי  pp׳) .j
להמיר דף שמאמין א ת! לפ״התכורי© שהמאכל 3ת$וושורקי •
ל&
 35ךלקיו© & אלא
אותו כפי פ בטי מ לשמור חומושאיכ! ..ע
 :נקרא■ פתירה כלל אע /־ סהתטר
מנת והסירו
 >« ,הצוואה
#v״» »י אינו חסוי לקיוס ויכן מ .ערI
{ < ע■ לימיעןרועםע -ףC f
,.. .
יא בשה שאסיר לפתיח כל נקב חשוש  hptןהוא־.לומ  1בי.יין
כךאש׳רי ל© תיר כל כק 3מ® '©ב,י? ה זאע) בלמד 0י1״נ־ו
לשמיש בק סס או
«תמרח ואינו צא לילי םחיע 4כ נין

■ ".ין
בצרור בד׳א כסות© בתיך מקב&  pfהדס ^ דסיהמ•? «:־צ•
א'צצ
לכלכלהב? אי^ ^ ..־'• ^
" ^ כ״ע/ה5קצ
י ׳6

 « jAהחור nsSnמנח
* ** ©1ביבה א© י® בו משוס מירוק כנין כשע וה או בסחןעב
.$#יר מפני שהוא ממרח שהוא אב מלאכה מפיס מוחק ;
 jל %י®*( סעיף יא ) ,אבל פשאר דברים דגיתבהו מסו©
?»"־י? ק מותר והיא" שאינו עושה כלי לסותמו מת מת היק שהוא
מחני עכשיו שאינו מתקני אבל א© הייךוצא תמנועפ©ין
ך רן הצקאפו׳לסלתיו* ואפי ליתנו דלך הערמ׳לות שאינוכותבו
 teil .אלא להצסמקסם אסור זמיחזי כמתקן כלי ואס הוא תח
£א אסרו לו להבריק דביון דצורבא מרבק הוא לא אחמור עליה

איסורא דיכפץ אבל בשאר דבריס שוה לכל אד© :
( ^ .ל © קיזיון ©עי © יסי מק׳יכיי־עי 3דיי 0ימנ'ח  0עי יו®)
מ ;  !*©&0ק 41תקי ב <י ל ( פ״וןתק לג מעי) ' 0

יב © כין שהוא'^ תחוב ככותל סל
עץחבעינבכיתל ישבה
«שזק ביכה אסיר להוניאז בשפת כיון שהוא דבר מחובר
ואי איעשרשלא להוסיף מעט על הכקב הרי זה פסיק רישיה
והויא כפותח פתח בד א צסלא הוציאומכ ^ אכל אס הוכיחו
צחזל ותחכו מותרליווכיאו בסבת שינול לעשותו בלא ,תיספק
רקב ולא הוי פסיק ריסיה ואס יוסיף ה״ל דבר שאין מתפוין
נאק צאן פסיק רישיה ומותר ( אס הוא תחוב בספסל או כפאר
כל דבלי תלנש אפי לא הוןיאו כפס אחת מב  %מותר להיניא!
3כש דככלי׳אק בבס משו© בניין וקתיר׳עראי כלאמרי פעמ׳י;
; ולא דמי לחבית שנתבאר נע' ז?ז גסוף ^ף&׳ לדעמיא פס׳מ

מותראכזיב ה■
מאג5־מ ש אע פ שהית ני״כ לבל תלושדאפש*
לתלקלשאבי ; בי « פית דכסלא הו?י אנ מדלג י היד ?? ?oap >pדימש«5
יוקבופותח׳ לתלת כמג שנתבא ,לפילכשיגי ףהנ! ?ר נסליא יזה0ש< כ
צבפקגמ 1רטפ* מכש<ז?א מיניאהג׳כקמלכל תליש אתר יפני נתבאר
© |י ' ןה לבביץ גימל אתי גני כלזםא * יי *א*1״?י<יג אכיל? ' 54פלי©

אלאגב־ןעלא? >

א אהל־נ־גקצפרוס טמגצת עצמלכעהקונדיסין צהייו.
לאהל מן החמה אעיעשזס הוא אהל עראי אסור לעשותו
כמחלה כסכתמסיס בניין 3כן מחיצה העשויה להיתר טלטיל אן
למאך היתר צ 3וןמ ^ ג?ו׳ -קלישית לסזני ••,היא־מכשרת אין
הסוכה אסור ממום בניין .
י ?על סי&© /םעי ' א '  «'shששן׳
 "<j )aא ;5"»pןר ל \«9יב >
וק לעשות מחינה בפני אזר
©נר כדי שישמש מעתו אז
מחיצה
לפניספרי׳כדי לשמם מטת<
או לעשות ציבין אסו׳שהרי עו&ס אותה להתי׳תחמי׳או צרכיו;
{ ענ ' לחיר"  0מעין' זיז ) א $אל שהיה מכע" טפח שא? מית'
להוסיף עליה כשבת כמו שירצה 7בתז© פג תההל עראיאל
אסלן שאק זה דומה לבניין  1 ( .ןס מיקרי bfk ' )$ v9pלתקיצ? ן
©בחשןיכא אס• )  .אבל מחיצה שאיבה 3עשית אצא לצניעות
צעלמח ואין למעלה גג רוחב טעח מותר לעפות שאין זה ככיין,
אלא כדלת בעלמא הואיל ודרכו להסתלק ואיפו קבוע לסיד 00
תמיד ולפן מי תר ליתלות וילון לעני הפתח אע״ע שקכזע שס
הוא נע ונד תמיד יאק זה נקרא קבוע ובלבד שלא יעשה אהל
כגג רוחב טפח דרוחב טפח מקלי אהל יכן פרוכת לפני חרזן
הקדש מיתר להסיר זה ימצריס אתר♦ ג אבל אי  mח&יבי קבוע
אשירי ®9 *bק<ג«זיקל& םנכיעזע
לעואיל ומשיבי יןביע
«
 ©107כ5י} ו <ל טי׳<דן *ל פע־ף י) וכן מחיצה לפני המא"
או הצתה אז גפני© נירו ' שלא יכבה אות הרוח מית׳למסית ;
( מעבי שאיהןמשוניתקבוע? 9>Mjן עלוויין להעיד )
 fעציס שתוקעין רא שן אאר כלופן ה כפינה יכופפי ןראיתן
©מני כדוק הכני סל הסעתה וגודסין עציהן מתצל< /ל<

אס ישכרותבןטפח דמקרי אהל או אפי אין׳ כמק כןמעמןאין
בין זה לזה ג ' טפו!*־ 'אד ' כא למיחר לבוד מלי־ אילוחישתיכאנל
מבעי ומותל לפרו© עליהןבשכת מחצלת דלא הוי ^ ^ ת
אהל עראי ושרי ואס לאן הוי ליס תקלת מ& ייתאסל ואפול ♦
( ג <ל ש?מןש« ב « עיףס ושימןלמ " להעין> י )
ימעעסזן
ג* כ מק כלת שהיא כרוכה ופרוסה כדי טפח מותר לפרוש5אל
המחבלת בשבת י ( jTע״ל מישןיןלב? שעי ףג ' ייימןשי ; « <יג׳)
וטפח שאמרו סייגו הו fק הכריכה דאז סוסהשא״ תיספואק(
עראי אבל פקותמכאן אסור 7ל< עשייתאהל עראי בתקלה;
נ מטה כשמעמירייס אותה אטור להפיח יורגליסתחלגלהגיק
עלי־?© הקרשיס שזה? לומה לכצייןממש ואע׳ת שאיטמפו?
לבפיייןואפן ק?ל בלי שמשן לאלול לבי מאין מתכוקמזת׳בסא
V >26שמע!ן מודה דפי אמר ל׳ה דבר שאין מתכרן׳מגתל
היינו כגון שעו שהדבר ואין מתכדן למשותו אכל הבא קריה«ן
עושה מה שהתכוק לעשות ואף ע* פ שאין « תמין 5.מיק/מ
מתכוין הוא לדבר הדומה לבניין ואסרוהו תפמי® סירהתש©
בכיין* ( ועל סישל? מעי ' אושי ' מ  V3 /כ°ו ומי ד <? )%) 99
אלא יעשהו לשיפוי פינלישיסהקרשיס תחלה באדר ואוז/
ייתן קמלים תחתיה© שאין הז דומה לבניין כלל:
 1ןע*למי« ןמ ^כ סעיףא* ) בד?א כשהמליסהסלפייזקונו^
כמו דוכני פידכה פה© לומק לאהל אבל רגלי© לב מטיתאלון
וכן לגלי השולחן מותי בכל גוזנק שאינו לומה בלללבנייןואמו
דומה לד׳ קוכדימי' ,ספורסק עליה© ממפלת©ו׳־ שאשור mp
אהל עראי להתס צריך הוא צא וי ' שתחתיו שזהו ילך אהלאכל
היא אינו ציין לא ויל פתחתי? ;
ך
מתה שהיא מסורגת בקבלי© אס יש בין מבללתגלג׳
 ovsloöאסור לפרוס עליה מדין מ& וס דקעמיל אוהלא
וכן אסובלמלק מעליה הכגד ה תחתון משו© דקא עתראנלו)
אבל אס אין כקחנל לחכו' ג טפחים•הוו כלבוד ! מ? ית לכר
(13
עליה ילטלה מאליה דתו לכי? משוס עשיית אהל או שתילתאהל
שבלי בג הוא אחל וכחכך ובין כך א© היה עליה כל א? פסתאו
כנד כיוס מע7ש כשיעור טפיח מותר לפרוק .אז על כלהמטה
דל א הוי | א תוסעזיאהלארעי ושריזכ"® חטה .שמעמידי^אותע
ואת  /עורסין עליה עול לדמי לאהל ואפוי להעמיד ס ילפמש
עלייואפל מטה■ מחוברת כעיןשלכואס -היתה .זקז .פה אומועיו׳
על צדה ׳ מיתי להושיבה ע .1רגליה ללאו הילי עביד אלא יתעא
.קתלמא:
ה וכן כסא התמזיפר«) יק■ וכשלוצק לישב עליו פותחקאקג
והעור נפתח■ זבפמסילין אותו סיגרין אוות< ה? וור נכפל
י  ..מותר -לפותחו לכתחלה ; .
ן
חביות? ןמשמייז איתן זי ע  /ז! אחת  '&f « :תיסאל יסיר
אותה התחת; מת תאל* .יאת* ב סעלת 5חשזהו' 7.רךברי|
־ ואפלל 1א יאחז צייו העליונה ואח / .יסדר התחתוגותתחתיה;
? ודווקא בכיי ן פלאי בכגון אילו שאמרנו אסל? סציין
■ נאיר
סלמעה דהוי דומיית בכיין אהל אבל v־  pro fcכייך
לאייר סל מ טס שד לפיכן מועד להניח סכר אמך .הכאן3אי! י
מכאן ואחד על גביהן כשאינו צריו אלא לקרות יותוךה ^יון
ואכניס של בית־הכסא אע״  jם $מן לאיר סל מטה Mאגח
לשדרן כדרכו במולמפ *$כבול V&pnpv
,
: Jph
ח משמלת שתולה איתהצתתכטפמר'׳® לשרק ומותיקי כיה
לכל דן חשיבתשיית אהל ואקוד לתל־ תס לעשיית נאהS
על חלל הכלי;
ט בל אהל שיש בגג ) טפח זהו אהל ק*3ע_וא©;ר חן המוס
אבל אהל שהוא משופע ואין בגגו טפח ולא כפחות׳י ?
פל
ן לגגו מת ' עפת זה הוא' אסל עראי ואסרו לעשותו לכתחל
מ^ תואסעשאןעמוד;

 : . .. f _ .מליס זהיא משולשלא
. . . . ..
.
 ( , ,הגעל[ לארץ ונככס כין שצי־ קצוילה לישן מחי/יה בול
׳ ואין בגגה טפח ולא צפא( יצמג׳טמון לנג  pmאינו אהל קכע
אלא ^ראפ גאסלל־ לעשוי/ה לי תחלק אכל אס"היו לה אוט״ןא(
השיקול[  .מע7ש מותר לצפועה ומופר לפורקה וכן קפיופיצ
 , v' vודווקא כאיל; שאיכה מפוקכיסלנך - :
יא  •.אצל צילע מלנניס שהיאיצה 1גק על גבי פצי מניס זקופים
:־ ׳ «. ,צילכוין מהמטה י אחד לראש המפה ואחד  .לרגלה וקבה
׳ צעק עליהן ( הכילה' כמפה עליו,ומרדת לבאן ולכאן הוחיל
^ ^ יאוועיקנעלכךאיןצה משיי(  /אהל ומויצר לכצוועק ולפורלן'
לווי*
נאי.3ר! ר1
רוחב חדיא
דטמרומד.
לכמחלה דשרס אח
יא״*י^ דמ  0לה
■ מג
וח[
כפחוי
טפח וונש
בשפמאס איין בגנה
אפי
ספחיסעמי [ לגג׳רנחי טפח'והוא שאיבה יורדי  /טפח בזקיע"
נלא-שייפיעילמטה לאחר שכלה השיפוע להייבו מן המט"! למטה
להקא" ספק נעפיל[ קיר לאהל והמטה כעשימלו גג אכל מטוי/
דיקיאע׳ג' לנקתיפדיניס מפוריא טפא כיון ' לבפריפי/
סדיציס .על .המטה לייצא פלל ימש 61אקל  ( .איןכאן אלא מקיצה
לכדקלימלן .בק ולא לחי לטלה שאע/שאין ליובלה טפח לו״מ
דמי לאהל ו  #רI:
יב  " ,הטסה פרוכי :. ./וכיוצא' בה צריך ליזהר שלא' יעשהאהל■
'׳ ;• .׳ .בשעי |ש  0טה .א( קמ לפיכן אסהיא פרוכי/גדזלק .ואין
אלם אחד ימלנקלפרה  P33א  ppאסור לצטותה יאלם אמדי.
לכי שקישר וקוור■ וקושר כדרך בטין 5 ',נ 5גין ממטמעטאבל.
צפני בני אלס מוקרלכמועה 1פי שפולסין מקלה ואת^ ב קופל*
.או ^ הכי -תאקר/שאין^ אה נבטין שאיין דרך■ '.הנפיין לעשוי(/
סלדכפיצאקיצ ( א  0היקה טלהישיפלק גנאפי עפרהאסורין
,־למויי/א' שאייאיפשל שי/ג ^ ימעע מעלהיארץופעש׳איול עראיi
 .ע בנד ששוטמיך ע ' פ קניגיי/לכםי <( לא ישטמנו על פצי
כולו משוס אהל אלא ידח קצין .ממכו ״נולה וה ' מכשהיא
לקצי <או אפי ישבה דכלואיכה מלאה! 1א אשרה טפק שאות'(.
נכוה טפק קשיכ אהל אכל א©' איכה קפר^ טפק מול/ר דאין כא)
■  ■ ■ ,אהלך .י‘
’. f
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י \ו צריכין להפירו על מכת למזלי לקי& יי כגון ציידיprln
ןויגי
^
כה
דלן
שש
ייכיתןאקהשכיקפוך
כיון
שאין
לרן !
י להכיקישם : :
לפיכן הקושר אוהמתיל אפהקשר ע׳״יו לחזור לקנכרו כ& כפ
תייא חטאת ואץ לוייבץ כץ בקשירה בון בהתרטאלא על קשר
ן מ^לטלין קבל ךךדי לקושרן ראשי אתל כאייגיק',יראסהב<
העומד להתקוים לעולם כין אס הוא של אומן אי סל הדיוט סכין
בפרה ולא מיישר שמא יתיר ראע האקל* ןיכיח השכי קדש
היל קשרי היריעיתמסויין להתקיים לעילם ויא שאלן חייבין bi
אבל חבל דעלמא לא יקעמא  biדטעמא היא דקכל גדלי כיק
על קשר שהיא מעפה אימן סכל עושי ממשכן אומנים הי! יאקה
שמשתמשקבי לדברים אקד יצריכק יל אל מיישי׳שמא יפקלנן
גקלא מעב? אומן וקשר סל קיימא נגץקשל הנמליםיקשר
•ס ויהיה קמל לש קיימא אבל תבל דעלמא קיא עימד לכ|
ייעככיס וקשיי רצוקיפחנעל י 3גדל
שמא
שקישרי© הרצעעי' כשת l
_1
ומייתימ _
ירדי
w%
_y. __ _ £
יבמלניוינימבוr 1
שם יי
אא« ' י
טעמא י'*"
דחבל־4־ ■ י-
$%.
■■ תן ובן כל כיז^ו) כזהאבל הקישר קשר50יץימחג^יכי

אע׳גש1
ופפי׳ר^

« 5כתפייה’
לע׳ה 1מילון־

ו

! 150אכל אד ! יוולמא ^ןקכק/וולאל.א©לו

 pיל  6Vלקושרו באיב־פ זבפלהמשל© מלקנה לעמלקשור
לקלשרל
^מס לנערה אבל  #היה קשור באיבלס מגע? לחכה
בכלה©16קיעקןלד; נפלה מבע? ומנה לקושרו באוכל©חליע
^'כמבלדעלמא'ד©וי!נמיוקדלכך<אין (3אי^(ל;על©ו |ללא
מיי ®%מא כשיעי־ר ימול הק^ דהלאשוין ויביא השבי קייסלכזלי
נמלתר־לסבי ה.קעמי®י דלפעמא שקנלדמלמא
^,יילאעוישיב?
^אמלקנההב ^ איסל מלשכה דהא,יובי  55לבןמא ^ןל.פשקשרו
rnwinh .,לנסעמ׳דשמא י0יית5ו קשור שס ויהיק שלקיימ ^בא'
לאחיי§ו5ן פיון שנקר הי® קשור כאאד תסם להניהוצצנינרך
ךעאיע אאין רכלבללהניאהש© לבנדאיייאזוך ויפירבהלןא
[אתיישיק' שמא עשיתורבה יתיר כקשרהראשון .פהיסקאלר'■
 m ^ kvdvאמהקשר שקערבשבת* יהיה קשי 8לקיימ pi
האילאעייסעןכילמק
 ’.׳

נשנמונו

H 'Mßirp

(עיתה במשכןשבישלו
ן?^ ^ ׳» ./■.y־•V

י ' ׳״־•• ״׳

״ ' v /׳«*'־

 wHפקין אשלללן,עולמ < «ן התלגה דכתיבנכי שבמקדש
היא לכס כקדש מה קדש אהוד חף עעשפבתאסלר בו' (לאחר?
מ 3ןור  0בי? « ©,ד<בכ.ןזלמ'ש ימתו־ לאחרי© מיל לאיןגריכין
להמתין בכדי שיעשו דלא אמח בכדי שיעשל אלאבדבושהלא
•עשמזפאימורי ^-רבכן וגזרו בכדי שיעשו לעשות תמלק לד3רי%
וסל) יבאויצעבול על־לכליהסשימיקזלאוכלו .מיד בק,ש אףא©
יאשקל-ל^ה במס השבת אבל יע מייתהמתנתבבדי שיעשלאל
ינאי לעמריפל לבריה© כשנת שלא ירלימו כבן כללס דמחיבו
אפילייבאי© וד שהלא לאורייתלא שאך למי» 9
גסלעפויזג? עדע׳ש
נמ׳שכעדיש־־עמ( דאק^קי איפסי ברשיעי אל מחןקוכ} וליגא
לפיס® א* ןליפליה .מיז אתי !בשולי להמא לפוכך במזיד מיתר
§חריס  &V3מידלבשוגג אפל( גוביל© פין ל* בוןלאתרי©
(!מ/זמייד מותר נס לאתרי© נ© לי דלי־כא למימי מידי; :
< ע?«ן 1זדע« ,ימן
(»,:יל ?י»ען־ ?9עעיך יע.ל ^ימןw'f$p

י ע ^ 350 3ין ג) 7%"pfP ^p f3!5j ^ m

י" .־; .י

 • 3כמכסללתולה *בשבעבקתלהיהייל© פיןקללמאתמול.או
עקה !אד .מלאכה לתולה באבלו א%ג שהמלאכה . p:mo
אל ־בע ;1המב !ל כלו© כאיפלישנתפחלתל !חלל השכין
?י־קל 0
3
0ניל^ *.ןלה שישען קבנהדעיק?.מ; 3פס  .דןחה& כתב^
?יתכארפעהאימןפפ׳עאפ׳ה אסלר לבריא :אזלשארתילפ
ל*קיישי3ן.שקא*ייאצתבעביל! ?הלו׳
ס§ין3.ו,פכפה  1א3ול
ל #זאויייתא ואפול! א© נרסל ע? נוי בישנתסנכ יל התולה
^® böip .5אתרעסא
W
) ..
 4kעיכעיא מצה,חאתמלצ שאמישד ללמר פהיע
מפחוובהיו©  . poiעמזלע 1לא קחיייכילי^
ואתחול יודא שעא*ויה תצפה שיבריא:ועלדי,
שהוא יותיתזכבשיפתתנה .עיי© ולא עיש כאן
החב

לןצ  #ואי.חשל© בהומה.ביןקש«ס; ת.מ ; קןעחחמ?אי©ור .אב!
יוןלסי ! אי־תקכאי לכוליייומאהא  .אמי ;צן דק^לרב ’ס דלותליין
מ!יןצהמחמק ,תיפול אהאל יתיד  .בילצתבגל ^דמ ^צימוקו^
אפילו:א© מלההי ^ דהוהלן
fämJkולוותר.לצביאאלא .
למימי.דהויכאילו •דתייה בידי© .שלא היה .לעתו ג!ללש ;ח3ו« ן
{נמ 0שאקזה דתייה בידי© דכא לא .אסגק אדפיעה שיצמרן ל$
^•0יאין.זה©ק1אה ( ( .מועהטינ 0נ.ס6,י |ל(מ' 1דב«9ה ןז* וו^

{«« ז «

? ע נ< ויקלע ««,נין> . -w t

■ נ ל?$י <5ען• מעע©«5עבאל" ממזךידק׳לכר**דלייו (י® * $גןן
0עוף

«©*ע אי©לד אלא&-:<38,ס? למן^ 36ע ©”677נידם (כי( | 3כ©8
 .לפיק* מותר הכליא לא 10
והכאתי10,לאדלו״סעי׳ד© )'
תמכו אעילו בשנת חי יבלא קלי& ע* • (1על־«f־ ) V ***».6Vfj
׳ ו$ימשז© אימ*ל  ,פסתהרילאעבד גסותן!של©אימללשהל?
| 3בי ! ע ! $ק סק ? % 1תי ואלה !(© שיא ילבה,בשכילוהכא

•■ לא שייךשא״א #פי!( !קללה ש&3עמ בשבילןלאכולממפז אפי .$
׳ ןפ* $ pר הלקתמ סלו  $jhגאן  jApnבשביל הבמא דבנלה
 .אדמלדהדמיצהקפחיפו ; < לע צ סימן,עקג יעיף  ?Vסיקf V
 <6^ •0או ל& לב*י&?ז?י< | ל*ללן ליקלאל !®«8מאיגז»יומי ןב? 5חמ :ל
מ?3רל.י&לי1ב*(סן®??3ק«? 5<5ל .סיקבאיבסלכןע י«£ן עק '?» « עין

לאלקייה' כילי©ואע"' עא««ל « Vנb P
,
מליש*ן®© ״מי' ?מעס מ ©<6לנכיאמ ; ברלאי־ילי,ל ' פ mißדאש?ל
משו®עוין&3מלפלסלי© לליקסס מפעי ולא1יןט* א«עלעמי©מיפייעו
» 4וע׳לשימן®* י8עין> •
כמןפיעצארלקמן ומימן  « 1»ypעיף VgV
ב -וט 'צ מ(קנ <לכיש 3לאלחיכללללק*« בי7י1מ&•פנבעמעענריכ*
לי& חטע^מ(מק?ז(3ש5ין 3ד( קי פמ.ן& יענאל מגז3יזלכןנןשמיטה< עיא -
8ימן ע <ק פעזיףi ; Vי® יש ע1למ ג^ מיטתה ואיעתרשהיה ב 7עע2

 (}{pPPrßppfpסמןבמקאוסלא היה יכיל
ל&,מ?ס0אנא&צ.א צולקלי
13p9
ליעשוע מעסקיי עדי לכמזטה ינמןשאיןמכיעע?מלשמןט» P0fP
£׳תהאל $יק5.ן3ה מללא שמטה אקצה Cלאן§ וןנ׳ן עירית p
המחובר.צהולה״בסונחגלקכח <י’ח 0־חלפ עין© סא,סירלבריא '
 -דהא ח«.ןכקיעו© לבצכשנבכש שגי,£כו.ן .ה־שמןוי 1שעדיין היק

פממיבר אנא■ אפיל! תלהע ^ יג שאיפסל .לומר שהיהדעתוס
עלויה חאעמלל לקו נכההיל© צ »ךל המלה אפ׳הל $ול.לבריא
לאכולחב ^ בשב'מפל 'שהפירי ^ דל,נהולן בכל -פ ^ הדיכיעלפ^ ;
גידול בפילי בשבע דע שלקק ! היל סלה חזקג בשביל התוספל ' .
ןלא שיין לומ׳כמן סקלה עאיסמול הו ^ .דעתו עלוי.55לקובנן מיה:1
' .על מהפכעש^ לקזלה מידו דאבור !כלוא תפוס מזקנה א.למשלק
שמא ירעה ב&בול( ןעע.לבריו? כמ׳ש מיד ול§ ,בעי׳כבדישיעש{.
■ שבע או ג 0לננ אל במזיד*
דלא כעי׳בפדי שיעשו אלאכשכעתלל
^ע״לגי׳וןקמלמעין א׳וב^ /לעימן ©9'pGjj»>pfjfqp 3'2qעי| V
אבל באן שעשה בהילזד זאימאשי ^בריא’ אלא תשלם מלקכה אן
,משוס בזירה שמא ירבעבשבילל נאכעיכן בכדישיעשו.דליעא
^

.

• '© עיף Vומימן ןבעמ^יף י לא ) ״.
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. %־• (ועצל ע« ען עד^«1עיק,דע"
.למיגןל מילו

ג .כש .ק.שא© ר  5כשל 3אורכןא|3דלןנאל כתולמתהאו ^'
קנון קדירה שהוקמה' אבלהאשאשנר ליק בינה בצדן
^תכלה במי מל אן פזדר שנתקמס באש דיקיביצע כתלפל כדי
 p ^.ביאזל מןהתלריואפר( תכמי© ג? כ א $3
א ^גלה׳שכ ! !.הקנא7
^תיללותתמהבגלן פ? לי שכיןתימס בתמה1יתן ב-ל׳כיצהבדו
,שתכלה נזיר ©.אנול תללדלתהאלר ויכן בהעמינונקלל או באב5ן■
דרבום פסיחמל באת אמה אפור י:משל©ןה ; ןןירהדמאןדתזר.
.עבירתללד! י4הא *,ר  -כינקלילאתילמיקלף לכ!ל .יןנ 7ב פתולדויו
האיראבלבאמה עכמה אל  nqנ3ןו $ '1ן ביגא בתמה אל ליי
■ מי©  .בימה נדישיוקמו’ מלקרלתמהכאש :| 4מ ;ק ^לגזןר^ ,
,אפילל תבשילמצתבשציבצגר^ו ,. ,
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מפגס-כישול.אכל בעודו חתקאל ,וא©' #

,בתגשל כלברבל אעי 1לבת 3פלעמאצ 3בןדדל 3אי@יק*<יכי.כישן| :־

אפילו .נעודו דוחתוהניאילישיש ^ישיל אקי .ליסיל ^תבשי !'

שיש בז מלק אכל דבל שנתבשל בבל זהלא יכםןא ע #פ,שהו|
עכשיו גיבן מלמד ! חדר ( !שרותל בתמין בשג מ שאין זה נקרין
בישול אס סוא,מתח מס כתלעו אע״ 1דתללדומהאזרפאורלא
גזלו .בזהימיה* לחממו על גב האס« מחת אפיי מדרבנן יל 3ל
.יהשכלהלאדבל יבס כלבשלאנתנשלכלן
י
m
1

כנין כשר יבש שאיפלין איתו עי
ב& כתדחשוב כמכשל אכלמדיחין אותי כחמין כשכתחק מן
המליח הישן ומק דגמקורק קילייסהאוסכטן שאיפס רליבין
כישילאלא מעמ יהלחתןהיא נמר פשולן ואסיר אפילו להדיחן
מעט ופן כל דפר שהיא קשה ואינו ראוי לאכילה פלל פלאשרייה
אסור לשחתו כשפין שזה היא נמר מלאכתן אע'  pשאינימכש1
 .קיי 3חשוסחפהבכמיש;
ק *א אע  /שאין כישיל אחל בישול בדבר יבש בדבר שנאפה
פך כמשקין
ככל או בכלה יש כימשו®פישול א© בשלי
פהכישול מכמל את האפייה או הולייה לפיפך אסיר ליתן pp
לחיך המרק אפילי ככלי שט שהיד שילדת כי ויש מתירין בכלי
שט שאינו מכשל ויש מקילין אפילו ככלי ראשין דס״ל איןבישול
״!ליש ביפול אחלאע« ע .אלא לגבי מצח 9W7ן הה® מצה וליכא
!5י!וניק(ל מ | «#טזגס מצה? ע לשימן  '«pא < ועץ> 'ך אצל גט 4וא אין
בישול אחל אגןיי׳המשיל? ככלילאש? ן וייג״ל שיק קש ' ק פע׳ך י)
ז אכל נהנו ליזהר שלא ליתן פתלכתחלה אפילו ככלי שפי על זמן

®היד סולדת פו  -ולא מדיפא^ רמ׳לדעלימט מבשל אלא משוס
סה© קשי© ואינםמלנכשלין כ  /ואס אין אפו בקיאים בה© איזו
מיקרי רכין ואיזו קשין לכן פהט להחמיר כבל *
 1פלי שיתפו תכשיל קר אפילו אינו קל לנמלי אלא שהואח©
ואין היל סולדת פי אסור ליתפו על נכי קדרה הסמויה פדי
לס חחמ© אס הקדרה חמה בעטין שהעליון יכול להתבשל:
ד?וא כפימנפאל ?&ימך« עיף ' 7ליש פישול אמר פישולכמפכילש«ש
מלולווכצטקקצק.ואעי 'בבה*ג
!' כ?מר ^נ׳לו מ/נ©ל 3לצרפו א^חיה;
שאי?ו מפשל באור עטוי57א מנשל ptjhpsקא?ל ק«כ פמנפלבאוד
>, ) p'pyjpwypj'j tj>p$ym$ 7fi
3p$ptpsvpäx
נאס איפו יפול להתבשל מותר ואס יש פו דכר ח© שהיד סולדת
 :כו יפיל ליחפו עליה כדי שישמור חוחו ן
בב
שי

w
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אמבמי של מריו ] שהיה מנאה מיס חמק אע ' פ©.הואנלי
אי
• שט אקפועטלס מי® טנט׳מככי שמתה מיק שכאמכט
של; מרחךיתחממק הרפה הואיל ילרחיוק תממוהויתתאהנכר
ומבשלק אפל©מן ה? א ממי® חמין שבזו האמנמי לתץאמפמי
אקר של רינן דתתאה לפר ואינה ; תתחממין .ומידyppp
;; pV 1
י0

ומיחס שעפה המכז מי© חמי

1התפשל אכל מותר ליען לתוכו מיס מרובי©.כופפי®פלי
ומין לתךמי ©®-כפין אכיל?מכלי
חמי1
■ןזך
ר לא‘!
ואין לרךלחממן כ 'פ §5ואי? י h
ךלןמלכק
; ( ן&«
עקאה נ?ל איוילן אחאיפושלמרק] ) פד*א במי©מועאיןאכל
א© המיס מרוכק פ״פ שאי איפשרשיתבשלו1׳ק שיפע?צינל/ן
אעילג־כפלי ראשון יאכילו  $ופט 0לי/ין חמין מיער רק&לא
י 3ומיחד להפחיד קיו/ק של מיס אושל ■שארמשקקט/וך
כלי 0#3יש בו .ח® חמין להפיג5פחן .אכצןגלי א' אויר;
יד מיתר ליתןקיתון של מיה או של שאר משקין פכנלהאק
לאפי 5נ כפתן ובלבד שית ©3לחוק מן האש בעטין©אי?ן
/ד שתהא היד פי לדיו ברדהייטמקש
# :ל שתה׳היד© לללתואפי צהטחו© ס שעהקש?'
׳״— _.
׳י י - ! - -י-
שתפיג נפתו '?#יפי ־
רכל: ■,

 1ק ^ 0ט

האש ממש;
וו ולהטחדכר
׳ יא שדינו כמטמו כפנד המדורה וכל דבל שמותר להטחו
;עמד המדורה פחתו© שהיד סוללתכו כגון שיבש מותרלספיחי
 1ריא דהוי במטח על נבי פילה ממש
^ רתדה^  bברבו זאסינ
גוו׳
לימני
הוייכ ^ ול ואסור לדכרי הכל;
־*
 (3,זמן
מסייד |רלדת ס וכלי שני איפו,מפשל אע* עשסיד© 1'5דת
בו מעט,שאק דוכנו תיו חמין והולך ומתקרר לפיפך אסור ליתן
רב ליראשו? תכלין שמתפשלין נו אכל מלח מותר ליתן בו כיון
כישולא פפי&ראי דתזרא ויש א*
שט והמחמיר ppב

משאר דפרים וו
_
עכי.זגת׳
לאיסורי עבדלא :אםריצן סמאבל דהמלח כנזלעלגפיהמאבל
לןר ^של4 ,י .ך «V*7htאפילו ^ ?:לא «$n
וע׳ל&יען ק ^יבש^ יף jןשימן $ןש ^ף כ היינו סטעש משוסלריובטל
קילס שצעשסא<; 8רעי ^ ישלל לצריכא יויצקא גיש? לאגבכי ^יאליולרא
>־■ ויא דכצי לאתוןאעילןשקעיירוהומן;
! mP

סו

דבר שנתנשנ פצגדכו והוא יבש שאין פו .מרקמוט!
להטחו מנד המדורה אעיי י
ואבי

•דןל■ 0אימ טתט

לע

JUi
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׳ויממקילרןואו
נכי האש זא הבירה ־מחש
;סט לסקל סס א© לא ? W3ן לגמרי וע"ל
וימן3-<1

וחן עצתי• שהשומן שכהשבקרש' חוזר וטמוחתינו
שעד למתמלה אופלא והשתאאיכלא י י■ ןל««-למ«ר » ל $4ז*
וכ׳״ש קדירה .שיש כה רוטב י
■
’

"*

(ין

(Sfi ’öq
וכיונו להחסיר מיהו במקו' טרן אורחין ופהא* מוכאישלפיזיו
כתוב כשולחן הערוך אכלוראה לי שטענת הוא דקזלאולילה
היא זו ולא מנאתי כן לאחד מן העוסקיס וראוי להיות כמקיו
שאיןהיד©ולדתכו ו־פן משמע מדברי השלחן ערוך ;9פ $מ
לראוי להיות שאין היל©ולדת©ו לאם לא  pאפילובמקיו ׳
שייז

 .נדנללפזפלאקר

 'pBsmfphhpnwכל > mb pp h *fאע? ע p ?h,wp&ytt 11mהעוך >!?p
■
!ידס( | דתפך?© דת לנדל
»wואןיל? ה $ב״מיני©
נירהדש?זן& ןs ?p 53לישי ! והפשילו זהו בישלללללכא?ד&כ׳*! 5..ה$3יעפ& tgאקועלא ק?ןר
*99
& ןדה § ןי?דן יןרמלל ^ מעוך הקטכועאךאיעכא' שרי
זן*רר ק
הוא*ל ואיבו כליי  \mאקיד מי/יך קבירו לומיא לאוכל*jjpp
ה© 5ד'אכשיר  wאןעלין ?  1?fכפילוקן
וגפללעלשצ*
 r3!t#במלעהא .$ןל  -ליועקללע ן; ה5ןןלרר אעוןאובל אכ|
כעירולו • #ין ה? ןןרקשלה א  $יש ווזלק5וולירע אןכל מער

י! י .אפורליתן־דבר ן 5נן מצ המית® אפילותישי ? ותגו שפ אלא
להפיג© שתו כל«! פמיהס• מס ן' וש1ל היהמניתו ! psורכה
3wאלי־זי* -ןישולדה״יבל&יה*ה היד © .ולדת 13שליןמפי מ ע|
נגיקיקס קכדין ממק כמד המדלדק לאסא«3ז קס כ׳ כ מומר ן
מ3ליר^יs׳0!1ל׳!?? .כגל/שהאוכלשליו &fiipkpppv#יןואד<ן
׳ ‘
ה<אי;  0אלאעי׳ל'
יק
#לע© והקלידה והעבירן  wותקין מעל ןבי קאוד אפ
,־א
 9דמ* 11ע ($לע 9לא מעט1א& ההשיי©7m .
"י 1ל ויכל אין מיויאין•מה©  3צן שנמנא מגיהי
שממו פגרירע מאופל מער מ^5ירכ
לכפל וא© כתה&ל קל  $רפל מותר שאקבשללpp.h
pmsv pviTj .P'np
דמעי| .י כ$ירקי
בישול בעודו רות© אכל פמל ליללה אע* עשקל© הנכעאשלד
 f %לפאיוכוהלא ג &0ל8וצ איוהמיזכנלמןי^ ח ^ הפסול׳
עו&־־ן«הכ3עין
י
רגק& הל
״• ״ «* * ? wwש לחמר א(> פקדירה בכל עניי! ־יובל זה שאי( § כ 3ןללת מתך:<$3ה מן האוכל לגמי ןעח״כעיאכ{
לו ?שהאוכל
@בבמורו כ» גךהמדורה אי © כמןת©'5(05מך( $ה מןהא(  15איפוראפיילל |טל5
& אקוד להוק שמןושי© מלהיולי ב
אכיל!פוצההנלי «צ&שאע? ע 6הגלי ו 3ויפלןרפלואינן
3טל 3לוכ:.ונע 0לל< ו? ומ* מללד  9גב ?8י § $גשיןכמ ועדיין
 1אשל האש:
' 5ןלהמתו' <©
מינלרכ-ין ק פקליעתןעא ? פ שהק3יע 1ת ממכיתע '1וןאלכללק
מקלי  pmnpy !psעל האוכל©יון דאולתימוו ^ פי וקלי כמל
שלמר לפרי ,ללא למי ל » « $ותלקל55ין© כבר נערדג לגמרי מן
^אלכללכל?ההלא !! דעתיו ^ אשלהפ״לר ,אןל .ליעת הרמ? פק
£3
^«S'.
לבך 5דבשבתע  (£לתמתן
לנ־ידכן 5פמ ?/ס*ל־
א)צ | ואפילו עי
עלייה" קטאקגלאין עיקר לרך גרירה |א הבורר אוכלעתלף׳
וכשירככס*העשיל* לה דהייכו f £sיכ^ רה ליפיכך הבורר אוכל  %לש 'צ הבורר פםולתהת׳
 \hpk %שפיו נעפי! שני מיני אובלין לבורר מין וה ממין
1 3^ t r .
 .. .. - _ 7 -f .״
י(< ן s
&ילכ$ $הואו«! !כרה אפ״לו לאון1ל מיד קייב פקפקובעממלי• וא?4י׳'הא5כלמדל3סלי 0מלרע יגתל ^ לירלןיואלכצאע״הלא
 mmהפפזללן מת* ן האוכל אש1ל כדילא5כ |ללאליןד1א גורד
\ ברירה בנן צקןיצ 1מיד imp
 pb mibfppnהפ ^לדול^שספןול ^ וןקר על האוכללא
דלןהבורי^־סאלא הבורי לאונדשק
׳*
מי,.
!( 'אלא ^ל ^ ע ןלןר א
#01
#הפשול* ",ואו | ריןאמ הפירוח ! מוןורהאע המבואס אבל
שבורר לאכול לאלעד אין זה פדרו בולל ל^ יכן ה^ורר ביל!
ה״יג
ל^ כיל לאלעד אין זה דרך כרידה כלל אלא לאכילה קתכוקומוע
@י&צ|5י ׳
ו5
מ35י יןה
ל $יולה ידיקא בויל כיד א! ולממיךי 5ע8ולע לאפ5.ל לאלעד
יוער אבל הבורר לאי נדו לאחגי זמז קייכ אפילו פורר כידלעי•
לת מעיךיאו3.| ,ל.קיי | לןןרי ןו!ן' ? |
ןלדןד3המו  ,ל.ןיול־אש פועל

 gnpfcfrdtאוכלי© !ק? מיעל לפתר
?! הי נקראלאלתר$
 .5אבל הגורר אפילו ביד«■ אוכל מעיך ה (03לעש |אלאוכלו
?תו!שעודה
»9י.פר■ מיין הנבן חוע^ הכורמס הירקפקוריןמןהין מןקעצי־ן
;יי^ דפפין jcgpלא יפתי כיז־ל ל ^עזדה או© מון לה1ןי1<7
_8י0עוד  ,ו 3איכוגר א |א .ססאנריפין ן[א.1עה ^?ג!וה,שלא
■
י ^ יו ואס ישיירו הרי עקה אב מלאכה י עי" ניכח? כפרה ידו$ :
*  ^ ^ Pfע |צ?£נ,צ?י 1פע |כ־ גוךרתג מאמריו וקשר מלפ ^ ן
ממבע ^ ושין והבורר בזקהכיע ^ן ^ניק"5
נ  0<|$הלמב עלנאט
ויורד לרןוניל־ה ^ל ו,קפפר1מ נ האל ןןליל 1הפ 8וג י אב|
אסזי  iprp.לכעקצבלאהוי ד^ מי לס׳ידה לקייב קטאת לאהור
לפלאקר.יד ה! א דעיקד ביי1ה פגעה ובער© י ( ®1־׳
®י ..4כ c :עקקןי י ^ »א 3.לןין .לא רמי,לבור כלל ♦
ן שי 1לפניו0פי מ #ין א %ן<¥1לכין אותו והו" 11ה| לאכול
־ עעןקשלב $אוכל  pbm m * ymיוילכן בגרר אומו
#לוצ״צבכלל עןהאקר !אופלל עיז^ 11בללמ רמביקו כדילאוכלו
 3ילסכגון שפירן

 0Lי»ץ« ע» ן  ) >3זמני■מינידבי©שכימיניאוכליסה©

לקע ע©הלק  firpההוכגjtpp־ הכיב״■’ 3)P vmi
קלידז .
%מהואי | וא ^ מעד,קאלאכלא.
דפ? 1במגוק־ רקאכיול לפרק הלסיסאו האןווי© הגריליסממוך
קליעעזהעליוכה הירוקה « עלב להקמיר הואיל ( יכוליןלאלכלן
בלאעירוק ! < 1 1ל' ומן ^ ווין%י ♦ "
 rהיו לו מלבגע מעש ועדיין הס מעורביע ע©ה:
ו©מ  #ד נ m$p&1%כעה,וכפרה

נועיכפס־ג־ע ל?

ינ כמ
•  ! *$ £ןעעמ1
כיון דממילא
/ון

כרפ ^ין ככברה לאש אי .עביד <ל כיממלאאפו" מ ^ התורן
’’4 .
*
משמל^ .שמסכ5י | כהי
ליעןהב מס  -מס ־ 11הבנו מפלס גורר י
§בל  ©Iבען,3עם שמרי ם מ ^שיכו!
&ו.ק?1ובצו3ין «ן הו
המיס מפו"  msפהמי" עוגין
^מ ^עילו ^© י 5ן !ה©  4מין או קשין אין ?ה יירלי
מ
 1 r׳ if
״"'‘" '" ‘ י ; ״ ‘

«פולק  iß &jpmlהכי שאין כבורר אשזפ׳מלאכהאלאכדכר׳
שדוב? לתקן או (/לאכילה אולשתייה עי בלירה זגובאן אין מ •
׳ תיקון לשתייה דבלאוהצי יסלין לשתותן;
י גפן יין מהלא גלול משמרים יכול לסכן ; במשמרת( אין כאן
משוס בורר מע׳עשיש ס קשמין אן קמיןאל מקרי מרד
כדפרשינןומיס; לסמן ככורר אפודמש׳ס ליבון;
ו אבל כמש 0לת אי* /אמוי משןסלינין 7חפ« רפ » שמיה 3נן ואינן
מופ 6צליגונוקש כ ג«ו 0,97ק;0פ לליגומהלכךאשןלמש;ס 3יבין)
די! ושארמשקי־ ןסלולי ן מותרין לסכן גס ככדדלין שאינן מלבני'
«שם הס ' עכורים פין יין בין מים אפור לסננס משוס בורר
׳וצהר״מבס במשמרת■ יאסור אפי׳במיס י ( יין צלילים הואיל והוא
מפד לשמר כרמיחזי במשמר (' בזיל ׳כשכתולא״התירזנלולין אלא
כש; דלק וגס נסודרין לא התירו אלא כלוליין דווקא ולא עטדין
אמנס כשכתקגתותשדרן לשתותציק עכור כל זמן שהו׳תיסש
ייעול לערב ימדכליהתכית כשמריה וניתנו כתיך הסודדלסנכן
מפני שכל זימן שהוא  ompעדיין לא נפרשו השמרים ק ק יןי י
» »iל היין כגוף,אמד הוא,ואינו נקרא בורר '4
ףן*ן
?אעה לא קריאלאבכולי ( לא במשמית ואסרשעעיוי )לזלא עדין
ייןיוי-מיש5וא .תןמ«-מפ < דין5הםנלןיל<ן ;דאן>■ « /שנל(ל׳־« ה3ןצ־א
ייסנמשמר׳לידעת( ןל'מטעמ'שהתנא"
0״ךנשימשועגינרי -אעס א«(
גיוריסשבעע׳אילזע '
צמשיוי'«.
"
בשמיךדס(א?לוהו.א' עשוילשמר ב?
אנל לסניא ראשינה לפ׳׳גלייןא/יגיס50ס נליל<ןמ 5קרלפהכן&אי-לן
ג nwר  $wppלאיי כהן משו׳ג׳לר במן שהןנצ׳לץייןעגרזושהגאתישמ.
דין שהוא נצול7ב5היההאין
שליאה־י'צייסיולת 7ג;ןיןהן יין
ניוי
פהש »-שוסנןבלכה' צי)
כשמסננין היקיכסידר נר־יך ליזהר סלא יעשטמא לסודר'
יא
לק 3ל• היין גליי שישנה מעובלין -דחזלת. ,׳
^יב כל מקי סתמית' לסבן יין כפודל מותר לס•כיי נ  /בכפיפ"
מנדת« זלר ^ולא -יגביההכפי־פ משולי הכלי עכק כדי שישנה:
כרשמעריןבויין ; מהתביתגתיתן כפיוקשין וקסמין
יג
בחזקה לם 5ן -בהןשאין לך מפונק  .נמלה מזו יזמי למשמרת :
לל י מנתר לערות בנאת מכלי להביס אל תשיב ככירר ובלבד
•כינוצלתקטנים
פיצוין שמידישיפסוק ,הקינות
! ויכיחס' שאס
־הכישיפותעאחרוכהלטעסן1
לא יפת־ין חשיב צב? דר מת שבורר הניבומ ' מתיך השמלי• מותר
להלביה הח ^ תעיל שוס דפר כלי שיקלח מלונו היין היעב' וא• ך
־׳ זה בורר מתוך השקלים פהלייהייןבף למעלה . :
דימו  ,־קסכשת שנתן׳ בה חרדל לסננו/וותר ליתן בה; ביבה אע/
שהקלמין מרד למפה ע  9הקמלוקתלבון נשאר למעל/ס־
שהחלכק וקקלמוןשני מיני
הפפוצת אל תשיבי כבורר
אנבלין הן  .ונברא קרנו למעלה דבפכימיני אוכלין ישבהן ג״כ
משום בורר .שאותו שמנה :לאכולכקר אופלוהשני נקרא פקולת
מאני הבא'  0אין" מתמןקח [י»ן •:-לתין החרדל■ לאימי אלא לתקן
אה התרדלה
צאקשיבבבורראוכל מתזךעסולתילא'

שאין זה לימן׳אלא^3ל'וך ^ #ו ^^ ריקעגד& מיעו'*פ*צי&0
,
«7 f>hק $כשיש נו עיכיף ( *' ' %¥ש':£־שעי '*?כשי>*ל' ד
'גסיליבא לממזש שמח יבאלידיפתיבוה■שהל '■ ' מיד ה<א -ק* ע'
" י״,י יי>
4-. K
 6הו ' דמ מו? 2ןאי? ר.ת־'3
ין{«׳;
ימיי*  * 6ח,״!•
ניר׳

המתק עולזת מדדה
ח
(אגוזי ס בדבש לא ימביים בילו הל 5קחי
מפ/ל הרוק קייב מש  05זולה 5.: :1ע*ל ^ מ! ^  0סעי ך£א )
חגי סח ימח  $יסנחי ונז כ סען •* »; • .
עוך
א .סתימת עירות־מפרק הוא '  .שה! א,תולדה לדש; לפיכך זת0
«ונביס אפול :לשוחטן מן' היערה ( אס יגאו מעבקךאשולין
מדרבנן גזירה שמא■ יסקועלכי/תלה אפיל? לא היו עו מדיןאלו!
• לאמיל? דליבאלמיחש& מא ישתוה ללא טמא דה שחובו המ& $
3110ן
מק שתוביל  ? .פ יותר עסי משקיהן לאכול אפיה ביק
לשתייה וטמדין איישינן שתא ימלן עלי י® לשתייהלב ? וי מתיש׳
וענבים סדובןועיקדן ;.לשתויהעומדיס אכל תוידס ^רמוצים
מ׳עומדיןלזה(,לזה ב&וה׳יש א( כלין א? תן כך ( יש  wן מהןמצין*
לפיכך לכתקלה לעולה אפורילפותםן ג/רה אכילה א $שתייה
(אס יהא( מעצמן אס לאכילה על מדין מותל ולא ׳מייסייקשמי;ן
ימלך עליהם• לשתייה ינז־לה לגזירה לא.גזרילכך(א 0ילמה.קקלס
עויודיס אסור היונא מכס נזירה שתא ׳‘ פתוס ושאי כל הכילו'/
איןעוממןיאלא לאכילה ולא? א.ו .דת:יהו כלל וגסתיהה-לפי׳מותר
להויזטן לכתתלה שאין באן דש מיהו ביוקזס סדיר לפתות0אר
צתענויגציקכו׳
עיסת לפתות מימיק -לכמאכדרך’;.משקין אכיל?
ימער 5כתןדינס כיע -תים ורחוניטאכצ הם ,גא נסנו כסו
.לרפואה  £ןן אין לחוש וכל■זהי דווקא לפתוט . .אגל .לקנו ] כבין
המשקה שכה :אפילו מן המכבים מותר  &I5iכסאבפיירות♦ _
( משן© ד&קיטה לת;ך .הכ?ן לאנרקומה  5(h <.אכ׳לו;א?  $7ל?»ילרך
«ידשן בנן ?אכעיבאר ' נפע? ך לפין ש׳! טולניקיתי* י כיי.כ& אלאבלבי
נאפולי(
 70יבן צהמעמסיןה אעל נכא מה קשיכות ישלמשי} זיבתזךפ,מ.
אס ׳קמיןלמצקקעמל 8מתמשקה העין אוכל מ«ומשוב .ונמלה■לעתו־

דשאטסןבענס־סוכרכא בסס <  w׳3V/
אנלצלאד« )'
( לימונישומאל ' נבין ( כמכאבא
דיוקןנעהי/יקר׳ «ית?י ) :
' יע <ל«0ח  9ןעין לתין האוכל נין לשביל צמימיפמא ' [אויתייה(
כלל לתקלה איתן לשם מ& קיןוליפא׳צמ״מר בהו מידי ? לא גמד
אלא יש־מתירי־ ן ינסחו© אותן אפי׳לתיך ימיםי 525ת 2ק בהן נדקר
לפתותןלתענוג ואומרים  hWt$mא־תסר סחימת ירקלמק
אלא הששייתיןיהי סחיטת' הפרי* בלאי' תערובת משקה אתר א7ג
דצא מיתסר י 1א עססוחטין' מימיו לבד ואח כמעלבקאותןיאכל
לשקוט מימי( למשק׳אק׳פרי וכ*ש לסוחמן לי/יך התבשילדשרי*
ב וזתיס נענ5י § שנתרסקוי* .ע*6׳י » שקין הקנאין מקירשנת
מותייןשהס באילו כבל נסקיסוהול־■׳ ל ונתרסקו ואפילו אס
לא נתרכקו ימע יש אס ישייןכניגי׳ת שסענניס כתו׳פה אן
פי פלענביס מתבקעין' כפפת ’ ־בגיגית מותר לשתות? כסנת׳
שכל יין ה*י 3א' מהעננים מתבטל .ביין ׳שבגיגית ולא דמי נזנר
פב? לתמתן אוכל  < «. ( :לסימןתין׳ישגיך ג ' )
 mאע״פ שאמרנו למעל פמשקין שיש כהן קפין זקסמין מות"■
שיש לו מתירין שאעי ^ ^אל ^ לאבסיל ^ -יפלומתיליןיאהר
השנת ה׳ייו דאמקיצז הכי כשהיה האיסור בעין תתחילהואמה"
דלסככ׳ן ואין זה בורר הייני משוסשאיפשר .למ& ית איתן
הבאילאכיכרהיין האסירימתולסאלא
נתערב כהיתר; אצל
למשקין עי תדקק בעודהקשין יהקפמין בתוכן והיה יכול לשנן
המעשמעע שיוהא מתערב מיל ביי־ן י/ל אתמול:
המשקה בדרך•שתייה ביך 0יטו לפיכך תתרילסנכןבמשככת . v
יןו־ה' )
־ :כ סע
( וע!ין .נסמ«ך.סעיף ע א ) '.אבל מיס שיש בהן תולעים סאיבן
שימן <ק"יגש »יף כ וסימןרצ
( ן <ל@י'ש;קמעיף מ' (
יכןחןמימי״וזגיןשכתןעליהסמים־ לעשיתתחד•מיתר
יכול צשתיתן בלק סיכון שאסור לשתותן ולסננןדרן שיטו שמא
ג
־4מנןי ן מהם'ולשתות ' ׳כאפילו■לא פית ן מים  :והי״ין מתמנה
*׳בלע אמד מפס שאסיר ממיס■'■ שרן -אסורל| 5נם במסנכתאבל
מותרלשתיתן fpמפיה כשבתולא יהד נכוררומממד דלא שייך
<זב מאלממזיתר לשתותוי פיון שנתלשקו מפעי:
ד  .מועד לשקוט אשכול ש1פרב׳־ -תון ■-קדירה שי־
בורר וקשמר אלא במתקןהעכין; קולס אכילה אן שתייה שיהיה
רח<י למכולה• א.ו לשהויה ' ;שזהו• דרך מלאכה; 15 ,פוך?* אבל א© ’;
■הז דרך' פריקתו אלא' פמפריד אופל מאופלדא
פצכנתפנזייה  .מעכב את הפסזלתשלא ־ יצבסילתון יפ
לאוכל ואין
הבאילאוכלכאופלל דמי
מעין מלאכה ומותר וב/
שאין בה תכשיל א <נ
■" :עיובאין זה בורר כלל־ וגס אין כזה

 mfrr־לתא׳ -כוליה׳אי׳דלאוינ !
״•■*׳• -־■'* ׳
שיוותר ל©ק פו לקיךהאוכל

כקרא פתי •? אלא כעריקמיי •?ןנלי-מ  &$צן היא דרכו להריון
ממכ' הוי|וכו־דזמס .למנבע■ ( :י  #ל©*עןשלסש ?מ> א )

■ לעתו< 5נקכ
 ^ ' $מיקאואר דה׳ס
ייק־' קט? 3שפקץ כעקק סל ג »תן י& מי•שמתיר
 ® .בדוכצ-ק .ש “(כלאי[ כואתה־ק ^ ^ פ שאיאינגשר&לא
■־
•׳••• ב < %יאזם - 1בבושל -דלמקא' 'אסבול'שראו* .:לאיעילס«**$׳
• 3460אוכל'מאוכל אבל פושר שאינו ראא לאכילה.לאי:
יפתו • והוא הלא יהא תת תיו כצי (ה* ;!,הכמקע הולך לאיבור
■דבמןקאי3ו נהכה כפגימה ז! ה״ ( עשיק רישיה ללא כיתא ליה
!ד ( אנ״־׳האוכלוהשלה ד עתו אנל כצאדס ה׳ליהק& קה' הקנא
(־ממנו ^( 37׳אןצל .מתיך בסולתדאסול  ■ .י,
ומות ויש כינקץ ( אורו דאע/דלא פיתא ליה כיון דפשיקריש?
הואאפוך לכי/תל ? אע? נ ? הילך לאימד והפול© מהנין היתר
;ן מעל®ימן©« « סעיף אס
■; ■
ן לשקופכבשיס ושלקיתאפשולוסן -לנופן ־כלומד©שותת •י כדכד היכ.א דהולך לאיבוד« יש צליוד תליסם זכו׳דפיון שהכרזא
אבוסה< מ $א  ppלנעורת סל פשתן הפו ואין הירמגעתלפעוד'
; ; ההשקה  >pעליהש ; והצבלע בהן פדי לאכול הכבשים
!#קפן בכן ואכילה אפילו 1םקום-לתוך קערה פחי} בה א?לב ■ מותר מיובדהוס א& פוג .שיש לו ביתחחחס ת׳יו גרץ ליזהר שלא
ה! לת דלחו הברק ה 1א ולאולמפק הוא צריךזאסינריך לתיא׳הן.
יהא׳כיליתתתהתכית .כפעהפע* יףךן■ הצק מלי שילך היין
; הצפקש '  #בול י שיאדדיטפקים ? מיק לעדל שימןמ״י) :
«  #קעס־לתין ; וןררהשיא־בה :־חןפלדמשקס־הנאלאוכל'
ימ ' " .יש ימ שאותר  •-ש״אוכל״מיתיסאז-־סאד עירותהנוכע־ן
באוכל ; Wי '{ !t>ißr׳ " ) $ fp ft׳וה׳ל מעיקרי ׳אוכל וכסת •
צריו ליוסי שלא יגע בידיו נביעות בבגדיו או כמעיז
א!ב 1דמ 3אר־ שאפילו ־משום נולד אין פאן אבל א  0אק בה אופל
משוס יטבע אפל אס .כובע פתו במשקה הפילות הנובעי'
עכקהאק'
& אין זה
• ז ^כ ^ וקעודקתעאע •
,אשור* •,׳ <
^
^שק^ סזיהיובא מק שלא ואל 'צעזבן••" ) ^ ולריח כל שהוא פרץ'
לית לן בה דאין נביעה באזכלין:
וק׳מיתי ליק כרכום בתבשיל נאין לקוקלו מ £וס טבע
למיחהץתהבבשאתאפי׳סחא לקדירה 4׳  5בה אוכל ולדבריו•י ך
■ ר■ ' .
שאין נעימה פאנכלין ;■ .
■ ב?פ לעות 0אשצולצ( נבי -0לקיי1השחייב■ ממאת:
•,׳
אי■(השיה׳תדג לייוצדינוכפומם כבשים(שצץת.למיהייק ♦<
נ 1היו .מיסקין את השלג ואתסבדד בשב דהייבו לשבר אותו
לחתיכותדקותכדי שחוב? מימיו אכול יעש33דקמזליד
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.
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 3א ין תישק תי; מלק הרבה ביתד׳ לתתלתוך הכבשים שכין)
אסהיטמם כקמה או כצנלהחדורהד^ ככלוpותלי" ולאאפילי
' סעושסו כדי 'להתקיים■ דמיילתיפוד שהמלתמק־יימו■ אבל יכול
מכוס בוצי לג© בעולן קרופיסתולת ׳;" ׳ן
לעש< תמממ• מעש לתתלתץ התבשיל ואס ניתן משכישלישי
י והיי מעיקרא משקין מפתח משקין ואין כאןצזלד ץ .
י מלק אשורילעשב ממנן אפילומפמ מפכי& מרא כ «$שה •p"iw
קושששאץאס
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 3אשול .למלות מתג ות כבין ד" חז' 0מתלי■ מפגישבראה•
.
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 :דםיה |'•■;; (  iP^ Vmסל?סעיף) א
ככובש כבש* ס .והכזב•' אפוד מפעישהוא כמבשל ועולשה 7־
בי "' אפי להצרליימי רגליםכשי ג אי" ,בברד• .י״אק אותר דה?ל
דומה  #מד'שמתקנן י״  ( .י <ל מיתן תק־ שכיף ) '1אלא
פטי׳־קדישיס שנימוקי יהל' ס מרוציכבורג היה מתירו כמן.
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#ן צוס פל :מיס דמולנר■■ . J
מיד זו אמר זו ; ' ...
יי( ' מיתי לשפד הקרת כדי ליפול המיס׳ מתאתיו ואס עי פי
ל אכל פגים .תותר ליוולמן ד' או < אי ייתר מהשןריך■ ביתד
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מותי לדץ כלכלי} כשבתיזאין■ ען משו׳פקןובלכדשיעשה
טו^.השייו « |גד #נ״* ׳מיס שבו  Ypbשאינו חייבמהוס דש
עי שימי מעיבדיןדמיל והוא  r ®!«jrcד גמור בגוןשדדונז'
 42# .-.דימה לדש שאץסיץדישה •אלא-היכא&הזא נלין
של© ^ ןו 3קע!ד # ?'0במכתש •# ■rמיתר ליוך אפיל*
הלכך
ל ^ קההנסמם סמכלק ק;<:צי מ<*-קי־יפיהיא -מ ^ ס " כבת
הרבה יקד• י• ל '( :מפל®יען מק• ? סעיף א/ת•
בו
אכימכיוס ^ ודי על כי כקכי׳ת וליתן על גביו יובלי שדולץ
אתיפזתשיןמלח  -במדזך• נתב לו ע< ץע אכלמתש  pהוא
■יבא  .fabwwp7$הכנד«.ה?גש«י לערום*ג3מ תוי/י דלא
^ •( ,, . .
פיןמח5ל ^ ן ^ ק; הפ ^ הואי5ו ^ «
וזכי לידיכתסה שלויט תגשש לשוחסו הואילו עשוי־ לבן:
« ן jVf׳ד־׳לרכן ד©<י |; 3מד( ךמי  )» ».©»$5י ^כ' &;.שי ^ בקתא,
ד^
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יכאכ
<מ ;• * אמול לקלק מוכי ) נכי.קכ1יםי& כ. 5מןץץ& חא
של■ שכין ל־ס;יצש?ל איל ^ןרא ^תתריילכעאלה7.לן^ 7שצי ^»זכא ׳
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לינזש מחזר

'ודווקא מלח הנס אבל מ1ח שהיה דק מתחלה ונת^שלונעשה
פתיתין מגתר לחתכו בסכין כדיך שחותכין הפת:
ט מותר לחתיך בשד מבושל או כלי לק דק כסכין שאיןשייך
ב? שחן' בדבר' שאינו גידולי קרקע וגס יכולין לאוכלו בלא
חתיכת דק דק ואין ט מסוס תיקון אובלק אפיי למי שאיכריכול
לכעסו מא חתיכה דאזליכן כתי רוכא דעלמא אבללחתיך

..
.
.
_  1 .ךהק( יק< מט! . -
גשתיתיבםכתאסיסתה ׳«ותינו קודים השנת .מס חמישידןש
צמךלסתותגםגסנתשכןמאדרן לפואתגלשתיתושכע
ששי (
ימיס זה אחר זה ואס לא יעשה כן הו׳? ביה׳סכנה בד ,אלשרותו
כחמין אכל בצונן מוחללשריי!( יליתפז בחמה מפכל -סמ׳סצ®'
־אה אל יפתי  :תמנו כמן שהתחיל ככרצ& תתיוס ה דו© 1׳ *

בשר חי לק דק לפגי העופותאסורדהיאילואיכךכוליןלאיכלז
בלא חייסךלק קמשמי ליה אוכלא אע  /שיכו לין לכוס אותו בלא
יותיכ אי ן זהכקר׳אולחיה ( ובל סי׳סכל סעי' \ ופי׳עק׳שעס ' '6
יט • שוס (בוסר׳ומלילו׳שריסקן חע ' שאס סתוסרין ליפהאשו׳
וכן אפול לגמר הגניבה ב& בתבמורג תריץ בעל פיפיות
י
לגמור דיכק בשבת דהוי תיק; ; גמור ואס איןהחוסרין
כי מתקנו לאוכל :
אלא שמיקה ימתר לגמנר כשבת שאין זה תיקיי לפיכךמיתר
אי אבל לבר שהוא גידולי קרקע כגון ירקותאסורלחתכ׳דק
לגמור שחיקתהריעות שהיא דיים' בעץ כדירביקדירהשמשהין
דקסיש בהן משוס טוחן גבן אסור לחתיך גרוגרות וחמנ>
?
איתי על בג כירה כ^ כת למחר אחר םמזדידין איתוימעלהאש
דבעודן על האש  rט משש מנשל כ שמגיש כדכתימא
דקדק לפני זקנים וכל כיוצא כז ה בפירו׳דפל שמגדולי קרקע
י& סמשו® טחינה אכלינחס מיתר לערר לפניהתלכנולי©
סימן מי ח אגל לאחר שהיריד( מעל האש מיתר מיד כיו ן פעל
להואיל וכבר נטחן איןלחיש שאין טיחןאח׳טוחן ובל זהדולק׳
נתבשל בל צרכו* (« ע ל ««8ן&*־ק ס <#ף יק ) ומיתרלהחליח
כחותך להניח כמו כבורר דלעיל אכל לאוכלו מיד מיתר ואפי׳
?לא!5ל!
האוכל כשנת ולא הוי בזה מפיס ממחק .הואיל ואיפש3
אתד מחתן לצורך כל בני הסעודה עמו כבורר דלעיל סימן שיט
בלאזהומ׳מ המחמיר במאכל של תפוחין (.כדוחה שדרכו נלך.
סמיףג״וד . :
תע׳ב * אסיר לקליף פ ומין ( ניצלים משיה בורר.ודיזק׳כיפקמ׳ף
דכיון
יכמוש
שלא
כדי
יב חותל להשקות את התלוש בשבת
להצית אבל לאכול לאלתר שלי  ( :יע׳ל סימןש־שש? גק ג)
דירקותהללז ראוי( ׳ לאפילה ביימן מיתי להשקותן בדרך
עכב דין נוריד נשבח ויי ו׳סי; כ ם!
שמותראטלטלן  ( :ועל סימן מרפד וסימן פל/ס ^ יף׳יא)
יג אטר לרדיתדכס מהמולת מעני שדומהלתוצש (לווקא
א ביצה שנולדה ב 6במ אסיר לא; כלה נו בייסיאפי׳לטלסל?
אסלבוקיה ב -כמיתאבלאם נתל « מבע> איו שנתרסקו
אסירה משיה מוקצהזאפייגתע רב כאלףכילןיאמח דדכל
מנעי והדגש צף כמורת חיתי לרלותו בשבת :
0י 6לו מתידין אפילו באלף ליו בטיל מפול לטף עליה !יל פלא
ייל קמ ת קלי ןקןא קמח שלנת ; אה שנתייבש׳כשהן קצמת
תשבר ובלבד שלא יגע בה שמא vזכה  ( :ו < ל  hסי ) .'(' •«9
בתנור מותר ללס שאין זה כקל משה ללאו נר גיכיל הוא
ב ושנת של אקר *יע או לפניו נונלה בזה׳ איסורו בזהשאין
כיוןשהוא קל( יח׳חא? 0ל אין מגבילין הרבה מחנו גזירה שמא
עבת מבין ל* ט ואין*  11מכין לשכת יכן שירי בידל' שננו
יבא ללושקמח פתיכזקלי 4א מגיל מעש מעט לאוכלו ותבואה
בשנת א ס; ר להדליק בהס בי « של מחליון משיה הכנה אהאל
סלא הביאהשלישסקלו אותה ואיו  /טחני אותה טחינה גסס
סככה אותס בחיל קד׳ שהדליק נהה ב  35תדהשת׳הוכ9וכחול
שהיא כחול והיא נקרא שתיתמגתר לנבל ממכה בחומץוביוצא
וכן לפילים שכותיי בשבתובב? אסמהדליקב׳ט של אחדו פי
בי אפי׳הרכה נבתאמתסאיני נקרא לישה בלל יהוא שיהיהךר
הניבוי הגא ההבנה שבשביל שככב? כעס אתת הןכנמיןלידלק
אבל קשה אסור מפני שיראה בלם ואעיכרן צריך לסנותכיצל
בכעס אחרת  ( :ו ** ין כל זה נ*לכ « ס *י' תקיגשמיף ס* )
; גיתן את השתית ואיל דך 5זתןאתהחימץ חפצי§  lmדרך
 3עירות שנשרו מן האילן בפב׳אסורין בז במם אע' פשאינן
־׳ ליתןאתה #ומץתתלה:
מוקצין כגון שהיה דעתיה מלייהז שיפלו אכ׳יהאסולין
 :ען חרדליש כ 5משו® לש לבר גימל הוא ואפורללוש א« ס
גזירה שמא יעלהויתלוש ״ ( « לביישמימן■ 5י £1יען מק׳כל
בפבתואסלש! ׳מעש למחר יבול לערכו בין ביד בין כבלי
ולערב מנתרק מיי
וסימןשל־? סעיף ה ושימןבל׳!שעין כ" )
דליכא למיגזר .נהו מידי שהרי לא בעשה כהן 5וס מלאכהלס
«נותן לתיפו לגס רק פלא יטרוף למרכז נבח דהוי לומהללישה
; אלא מערבו מעט מעט
אישור בשבת  < :זעלסימן שיה סעיף '3t %ושימןשכ״סעעין
עז וסמלי® שדכן מעש אין בו ממס לישה ויכיל לתתלתינו
יוושיקעקפ׳וסעיףס )
(לכעיכתעשקסלאיו,ש« נגיבזל) כשפת
יין ותומן
נהסישוס תיקוןכלי דדבר העומד
ד אוכלי בהמה אין
לאכיל׳מוכן לכל צורך הוא לפיכןמותר ילקט?® אבי בסמן
ובלכל שלא יטרוף בכת 4אמעיב 1גק שים שדבדחע 7סלמחר
יפולליתןילתנכו-פולוגריפק ןלא יטריף  4אמערב״א שכל מקו׳
חש אג תבן לחצות 13שיפי! אצל קיפס שאינו אוכלי בהמה אני
שהוזכר מערב לא יערב בר ף דזהו ניניל(״ אלא ביד • :
 ,י
ליעל! כדי לחצזתבו שיכיו אסור :
לאחמינביבוליצ״כעדבלאסערע
< ^(97יל ובמיעח קיזשקס לעוכן
 1*9! jשיק תק׳א סעיף  jושימן לויךכמע״ףב׳ופ״תקיםסעי ד ),
^במ ,מב«לש<® מלפ/בה ופשמעיב iwגיבזלו וצעיכן שימ׳בשעת
ה מיתר לטצטל עצי כשמים להריח כהס « אק ,י  >37דיף f
י 5גימל דס׳ינו ביד ) דא דהאדסרי לערב החרדל דווקא שנתן
לעתומהס ולהניףהכ  0לתולה ומולל( ■ להליתבזוקגטעי
המםקתימפ ^ אכל בשבת אסור לתת משקה בחרדלאוכשוס;
\ י
להריח בו אחד קשין ( אחד לכין :
הבייושיס משים לש דנתיכתמיס כתוהו זהוגימצו.וא סכגתן  1התחלק לבגי ביתו מנית נשכת יכול להטיל׳גורל ממי צחי
י5א« כלת«ןלה ואיו׳כהתומץ או היי/ייועיס באצבעו פדידהוי
■^ והוא שיהיוהחלקים ש!ים
י שיצא גורל עלוני ידיה חלק פלוני
.סיוויגחלכמ♦ בשתיתדלעילובן צוהגין להתי׳ע׳־ סיכויובמקו׳
(אינו עושה אלא עד להשמת© שלא להטיל קנאה ביניהם יק
'סדרן לעשות 13עחול יתן בסבת החומץ תתלה ואת כ סאוכל
עס אחרי׳אסוד עתן שמקעידין זה על זה יבאדלידי מלה וחפין
עדילסניתמעזבדין דתול:
< ועירסי שחקעילי® זח מל זה/6י« ן  !*Wלע לבל מי״« ?: *m
להלוופ ן®  «1גמלה «המסקל ונ « יןוע « ליס «<wjjjcaיע
תר ופות י-־ « מ1ק מהוא יין ישן ד!5ן ופלעלין מכני
אנלליתזמכה גדולה כמד מכס קהכיזולהסיג
* « •כ » )
ק עלשקאילזכיצת שהוא יין יפןו,מים
Vi
^Oi
)פרשתק מפני שהוא לרעואז;
למייתתייפפקענהיגכ
»ללעליה© לחי יזעהגגדול «
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לינושההור י הליבות שנח
•ביתו ובחיל אסיר מפום קוביא לגזל הנא לאסמכתא לאקטא
ןננניכית( איכא חל מש דילמא אתי לסרנכי כקנביא נ׳יא דע ס
נרו זבני ביתו מיתר להטיל גנרל אפ? על מצה גדולה ככג 7קט 4
אבי בשב דהא הכלשלייאין שייך כאןמקפידיןזה על זה וליכאג״כמשנם מדע גס משים קיכיא אין כאן כיין שהכלמשל( אינו
עיש ^א בדילהטעימן טעמא דקובי שידעו כמה קשה המפפ׳י
י0לנ עי קיביא שיפרשו ממכה ולא ירגילו בה יאק כא ן סוסגזל
{ ןצס> לתד גבי ריצית שאשנר להלמת לנפי
לקא הכלפלו •
טתג קשעוביס תל פולחנו נר{ ג«תל) 4פש «:כתו להעעיען מתס ריג« ׳
שילבו במה קבה הריבית ויפרשו אמני דמייי־פן דלתא *pbלתיווך
כלאיתאבלבנש ע? סימן ק 4א סאני ייביתשעוא דאורייתא נפ״ש־כן
טבי אבל קנכיא שאיפו אלא מדרבנןבשתנשקבככינ (בצי -בי תג כדי
’להטעייי] קנביאכמסקפאולאירגילזבס לאאסרנהומשי© נזירדילמא
־ אתולמי 9רך כיון שאינו אלאמדבריה® ) אסוד להטיל גורלדכשפת
אבי עי גני ( אפי בדבר שאין בו משוס עדה ומשקל גזירה שמא
יכתיב?

.שי 4דין השארה.ו,3נק צרכי ענה ורודת
־3לים ותיקונן וטגירחן בעי' ופו י׳ם
א פ 5מקח וממכר '®ftגשנ'! כן טוא 9סזק ״לא  '‘ssaעזרא
פקראהמזכריס מחללים אתיזס השבתות מיתר לומר
ליניירנ מלא לי כלי זה (אפילו הוא מי; חד למלה ( ה׳יח כפכנעל
הל(תק מדה של מזכר כמי שהיא מלאפימנליבה ממי לביתו ואין
ודך לנמר אס מכיא הלוקח כליו תתנך ביתו זאומר לו מלא לי
■כלי זה פי& בה שימי מעובלא דאקח וממכר של מול אבל למדוד
נבלי הממחד למדה ולשפוך לתיך עליו של ליקח אסיר שזהממש
דרך מקח וממכ׳של חול ויש מקילין לומר שכל שאינו מבוין למד'
לגלויי כגק שממעט מעט או ל־זסין מעט פלי( אין פה משוס
נזלגשהמעט פידועלבעלים שהכל רגילין כלך ב? ט וכן המנהג
בנוט למדורככלי המיוחד למדה ולשפוך בכליו של לוקח אך לא
׳ .ראיתי נזירין שלא לכויןהמד׳נאיפשר משוס דגל משק חיאיפש1
 ihירתיח מעט ועי בך אי איפשל שיכוין המדה שנה בנוהאף
ע' פ שיש בה סימן למדה מכוונת:
ב מנת לנמר לחבירו מלא לי בלי זה ולמחר נמדוד אותו אכל
לא יזכיר 96מדה כמן שיאמר ןת יל מרה פלוני■ .או חציה
או רביעית:
ג מותר לנמר לחכירו ןת לי כך וכך כציס או אגוזי' במניין:
ל ( אפילו לחונכי יבול לומר תן לי ד' אי ה׳ בצי© אזלימוני®
! ■ וכלכל שלא יזכיר לו סכוס דמיס ולא סכוס מדה ולא מפז®
מדיןלומר ל! הרי שיש לך בידי חמשיס אגוזי' תן לי עוד חמשים
ויהיו לך בידי מאה שזהו דרך מקח ומחבר "
< לניון שנא לדקדקבצינצנם הקשגון אין זה בדרןב^ לחניתכי&ין
זכןצסכזסדמי
לנ״ק רגיל לדקדק בצתמס הקשממת בעיןוי) 5
אינו אסור^ א׳בכה׳ג• באומר לו כך וכך דמי־ט אט חייב לך כנר
תן ליעוד כבך וכך וי היו לך בידי כך וכך אכל כלאו הט שרי ובן
בשכוסמדהדונקא בבלגאסזר כגזןשיאמרלזקבאוקביים
קבין ויהיו נ ך אצלי כן ונך
יש־לך אצלי כבר תן לי עוד כך
א :האין שזהו דרך מקח וממכר שלהן אכל בלאו הבי פלי.
י ( נתל שי תקבלוסי&'<ש־  4ו' (  4של׳עפעי ל' ) ( אע׳יג סאין
בוסקין דחיס בשבת אט ואין ת/כירין ם  0מלה היינו■במד׳הלח
כגון יין ויו שקין שאין שיעור מלתן ומקחן וממכרן ידועוצר׳י כמן
תדיר אבל כאגיזיס ולימוטס ונמצא בהס שמידקןוממגק ידוע
 . ,אלא שאומר לו כך וכך אט צריך אפי אומר ל 5תן לי כפשוט או
בנניסובה׳ג שרי דאין זה דרך מקח וממכר אס לא מזטל לו
כמו שכתבנו וכן נוהגין ואף ע׳ע שיש מקמירין כנהגין
׳
להקל טון שאינו אלא תנתלא דרבנן;
.

קיח

ה  :המכיא פדיייק.ממק♦®■ למקים אל יביאס ד א( ^ בסל
(בקופה בדרך חול אלא יביא© לפניי אי על -כתפו יכיוצא
בזין שיפכה מדרך חול ואפי אין נשיבד קלותכמשא י& נ׳ לעשות
היכדא יא ס אי איפפר לרלשפות כגון שדתןאורחי® היפיוצריך
למפר להביא לפניהס יי ותל דא דלמעט בהילוך עדיףדוי; טיב!.
 ..להביאם בסל ובקיעה בעעס אחת תלהביאס אמי/אקע כל'fr
בעציעצמה♦  .ג ו <ל&י?קש‘;אסעיף .ג'ישיק  V <pp ■ppי 4
:
ג־סעיף פ'r ,
תרע 3ע« ף.p
 1מדיחין.כל' ס לצורך המס רמן'שנשאר ל( עדי־״ן נןעוד׳לאכיל
אבל לאחר בסעודה ג׳ אין עדיחיןוכלי‘«®.דיש מדיחין כל
'* :עלף ) f
לסימן , p
׳  $יוס שכל המס<־א(י לשתיה ( .
ז ומומו לבטטלפל“ ת דש הנח®* ין הב• י הטעין מציל ; *
( ( אתו .למשכה שלימה היא& איןמעפילין pbהכליס< -צגת ל :עו כלי
יש] צול ישראל המוגואנןש; סדיזיישינן א 6 -יית ליס לאצזגינלינהו כשבע
« »הי לסי תלשכה0 ,סןי) פמי 3spbtת< ן 3ך לידי ?קל^ לסש״גמ כסך
 vPnpזזה לא שיין למיג זר ,גבי כלי קדששא ן השמאה י5צ; י (3וסא
ליש אגפלין הכועס שלהםהגא ,ל 8״ל דפכל סכלים גזלן ו -אמש! ס יורדו'
אלאמ״ןן 0שמא יהלכג ניוגנילפו ׳ד אזות בר© א כ משזה מיזחן כל י
ןל56י הפעמיה אין שילגקב־ז ש ;וי ל ^ז ללפת© דראאזן גזר< יםמש!.ם
 ©<©*!<psaלש כי הגזירה ה;א ג  ,כמשג»< יטענמג (כ© ל התם השני
אין 8יליקיין כליסחד& ־שלישבי©< 1ל  0ימן מק/זפעי 4 ( 1תק׳פק
 4 ( 8,48תר׳גק שתי כ (שישל׳ס•ש <י נ׳גש 'רש״א®  4א ( שישכ ן
דש אוטרין חפצי שהוא כמעקן
 < 48 .גשיקתקיא  40ג׳c
פלי דרא שמיס ינא את כולםד־הייט סימן את ספלי לנד במתג'
דמזור ( ישאלני  (imמאז יכיללהשתמש מ בלא מכילה כלאיתא
כחלק עטלתזיוב נאם היא בלי שראוי למלאומב( מיס יחלאנו
מן המקוה רעלה לו טפילה אנפה :
■ ממכו מי יין ורוצה להדיחו מאיסור יקגסך
וטסששי/ה
ח
" הכלי
מנתר לסדימ 5לדברי ספל שאין זה תיקה פמף
( דג! >5סכלי היתד נסיין(nmbכשמדיחן אינן? ותקניקש*כ גנימציל''
כלי דהה\ 1האיסגל כג! ןהכלי ; מיתר כמתקן)
אלא כמסיר מחכה גרן סל רעי :
ט מנתי  4פ-%הנ :למןבכל דבר כדי לצחצתן שאין הציחצות
י תיק׳ה־צליומותר* ( «אע״גידוימגיןמליר בפן ואיכא'188
ממקק אפ׳ה■שרי דביק פאיכן מכלן ' אלאלכקנת? קד דבל פאק מה.כןין
תיק מכלי כסף גגיתקיןשאשור•
למיתר לריש זק ל כדתיה ;)
לשפשפן בהן !הנא מין עפר קשה מתקש׳בחכמתצל  pמשמרי
היין מפט שהוא עיקל תיקונו שהוא גנרראותומחיי מ& ו׳ממחק
ואע׳פ שאינו מפדן לגיררה פסיק רישיה הואדר׳ש מודה ביה
רען סמיףיא'נש״תק״הספיף fנסישב ס עעי י© )
של©fע׳^
י ( אין חופטין כלי כמלח מעני שהמלח צמקה בוהנא הנעף
בחזקה:

שכד

חניהכנת מאבל ליבהםח ובום ו ס:

א אין כוכרין התבן בבכרה שיפולהמקלאק ולאיפיחמ
במקנס גבוה כדי שירד המק שפל זה דרך ענבדא דתו ^א
כיסלהכברהזננתן לפיך האפנס אעע שהמיץ צופלמאליו פלי
כמן שאינו מנדן לכן:
כ (אל ימדוד שעירים ויפן לפי בהמתן כמלה אלאננקע היא
בכרי בקב עצמן וממלא את הכלי שלא כדיך החדירה
ומשער כפיאןמד ^עי/ן אבל לא ימדוד כלל:
ג מנרכן אע  ,נ דלאז בר גימל הןאיואין בי משיס לישה מ״מ
אין מכלין מנרסן לבהמאו לתרצגוליס בדרך שגיכלק בחול
אלא ישנה כיצד מתנין מי© ומפכימס בי עמוד או מקל שיל
וערב כמן שאינו ממרס בידו ולא משכב התלמד א 5המקל מלת
ומנערו מכלי אל כלי בדי שיתפרק היטב ומותר לערב המורסן
לדרכו

פד י מ ככל ,אחל ?אפי הרכה פור א/צזרייס זמקלק <ß {6בכלי
הרבקזנזתןלפכי כיל צהמהזצהמה חלקאזיש -אזסמן ליתן מיס
מייפ? ב £צתזלא איממאמזליפיןבז המקל אדהתלימדשי/י,
• ז גלבחלא;צשהמ המי©גאנזנין,עליז .מבעי זע״ל שחן שפ*א נצי
• &(© .והר -ללדה3ךי  9עמישיי־כי נ? צ -הכאפ ' '••

ייני פיכן ומפי־ ענייה שאיך ■ מזיצתן עליך■■■'׳שצם■ jipm־'
 •.למרףמביאיןלעפמן -יפן לפבימזיר אין כיתנין שאין nmv

עליךוהדמילמאיתילה./
יב■:־ זמתגיןמזלכזת ל ות לעתהמשי־& נ© מזזציתמ עליך ש?ל,
איס ס יכיליןלפאי  /תן הפיל;חיפה אקל מזי®תיי»^♦ .׳ •■■
יג מעמיד אלה בהמתו על גבי משפיס -מתוכריס ילא
־שמאףלת &5מהסבידיס דאימת& ב ' עלמ אבל לא עלגפי■
מ 5קפהמפפיפאיש 5ו 5קל זחיישיסן שתא יתןלהממ3רכידי$
ידדקא■להעמידה על גפי( ממש אשיי להעמידה מיקילעקי■
בפציה׳ עעהיין שלא מיכל לפנ׳יתאפה ואנה אלא ח־ן פ©;

■ ך• ׳' קהי  ,צלרוכליםשקז& רין׳ בשני© או בג׳י מקזממ  /אס קס
' *־ י קשרחסשלקיימא'יש אז5ן1לין להתירן אפי כדי שתאכל מהן
היבמה  mמתיליןלהחןרן אפ>קשרי©שלי קיימא' כדי שתאכל
מה© הבהמה׳ אבל א*©•5ר  :לספשך צה© בידי© צדרךשעזשי־ן
'" כאוכלי בהמה כלי ש״הל כלחץ לא׳יכלן דשזדיאןבלא בדבשאיכז
( יע׳לסיהפ׳עמע״י יאJ
י אופל מיתרילעשנתל לא/צלמשז© פערה של צהמס  ?( •.עלסימן
 ,אפל מערק כאזכילה בדבר שהוא רחד די כומלין מאפל מלעכיאמזרופ( מפיןלפכ’ ימירפאיכדמ(אא
 9ע*ך י©לה )
לשיר יאיפלז אפל אין למליין איתו מלפני שיר־לימןלע5י
לתפילה צא סראץלן ציה להכשיקולתקנןמתר לטת־תא-ייןיליו
י חמור .מפני © נמאס פל:דיהשיר  %פידאד עלד לאשר #־$
אל ! כלן :כך ' :
©ואפיק0יצןלה.
ה י עצי© שקלפן מן האילן דש מאפיליןאזתו לבהע׳פעודן למין *א/צל אלי (/והיל שלחת מכם י לא ה ה לעכי שאל מיפיpwvD
י  Pfמלפניאק < ( לימןלעפיאתרמ5
מתירי ןזמשפשפיק בהן להאכילן לבהמה שאינן ראניין©5
לרכה לאנפלן*
׳כלאשייעשזף ז« 3פא5השע&( ףה( אלה עמי11ßw !hj)ft
י ז " «יזת^ ח אי/הדלזעא לעני הכהמה• )  i $f>)iד? 5זןמן לא/
־ למאכל נממה קיית?  6לאאל ל© (צעי;:שלjp6״ 5סלי ע£ןס
ואפי צשלת־ה
כלדיןאשיר;
 c .p2piPVÄp7h&1$יהזאיפ-תלש( מאתמולשא®פי/לשי ' צז
ציוס ל ^ עאפתיןצפ^ מל לפיון דלאילקמן :מאתמזלאחציצהן
מדעתי־סודמ? גגי; ג; מת5פי'מ!קין .דדמיכה( בידים (א כעזר*9
■ ג ו < לני«ש.ש> ל׳׳ ) '
’מזדה דאזה ^ ךהןזאסןריןי
ז  ' .ומתתכיין אתהכבילה לפגיהגלבייה הכי.צתככלה היזם בין א מזמר לזמן גד בשבת אע/דב/ז אשור הייני סעמאמשז |'׳
׳» י שהי־תה מפ? ככת (צייתה• דעידה עלה מאל/מול כיןשכיתה
י שמא ייפה צשבילוחה אשיי מנו הזאילגאופקומנשצק
בריאה אע  /דלא הזהדעתו« עלייה מאתמול שהרי בריא' היתס
ב* ע עצמו ואסמי לכפל בשביל גזי גיע לכתיב לכה;אבלכשפין,
אין מיג©.לאסלר■ דצשכת  / reuשלא יבשל בשכיל( 5בע ישאש
■ דג^?ת׳מררכ; מלתי
הא ק׳לכלש יליתליהמוקצה .. .יt>ts ( -
0 pe
.למיזכס thג היעהpp2u:p־ « p''pכל ^א^לקמן ק׳קתקיחשעיף ירבה׳בשצילפ לכורך מקד מה בכך * < << .לשיע?ן«פ <
(' הייסזהטעסמשגסדלנב’שפע ק ל ־צל״ש לליתל־ המ!קדיז■
איצל־גנ* 'נמזתר ל  piלי מז 5נ! ת ממגר אעי הוזי שאין מזוכד/מ עליךt>p
הואיל( ק ל שמערפשין אזמן מכפי דרכי' שלום׳ חשי־ציבמזוגותע
עיין זלממניי מ לאזכלג במכרימלא פדילהוציאם ללה דא !פ.הד
 .הוא מי/מיל ההגנאעועושה <כי המלאכה א ה אשזרפמו.שימצא׳'
דשאצידילזעי) שדרך ה(א אפי א© ס« לד שלא פריך להס ב^ כת* לקמןסדמן־שמו■ בע/ואסיצסלןי 5נוי דפקלחי ] א:ז) נזקÖpf
צוק© א? ת9מע״ש מ© פק שמאייפטי־יך לה© פשגתזכיק שצא
נדחקא שקגד עלמדבקיר חבל אסעומל■ בתיןזעשע ילמפגי

לקמן  hnpbvדמיכהז בידי© מה שאין שייך■ צזמל כן גבי גבלה
אג לימן ל(  $אר  .קפפיס שלרבן להגמון
נדמעהוא
בד׳א ציגלה הקשה סאיאיפשד להם' לאוכלה בלא תחייכהדהיל  .אהידאפ*■ עומד ציפפיסשהלמלמכולז /ע < להוציא זעטד חד
■שלמתריאכלאס©ית©
נ המיררן שזדיחזכלא כדבר©איבר אזבל
השנאה׳ ואפילו אה קחפצי© של׳«וגזי  #ל ^( פי .00ל(אפילו
י
*
©
הכלבי
לפני
אותה
’ראזיהילה© בלא חתכה ארן מחתכיין
לחפר זאעילוייימדיל( מקמו מבעוד ימס יש לקקשרבזה 3נ .$
לאב^
;> < .ן דלממרחבאןצצ-א כדבר שלאד
' סיתכארב ע ׳היכליפי הוצאה מר׳ה לרהי(לדידן דליתלן ר"סלאי
י? Iעילפידן <א3ן?! 2ףמ? | P?aiש׳ג ^ין־ק> •
הממיר 3צ׳צ
בהח' יבין דקה כין נ©ה
פ קינא לאיצא  .־מפיס דרפי; צלזט אז בגי חצק.א־(לגזדך•
י
מפכידכלא חית!ך כמי חזילאגיליימטרח כחיכללת׳טרמי
; מבה כגק.ל? זציא/חקמציתו  /ב& בז .קמצל -המתעב '*ו■
עד
 .0איןיאזגסין אתהגמללהייני ,.שמאכיל( ^,י 57כ״׳ג
tp nrf
מ! מלי ('^ /אז לפלחו הי :.:ד •( ק&זלולרידן ל <לן?י’* <7
המאכל
שלורתיבין בכי מעיה כאבזש (לא -דורפק דהיינרשדזר״לז
■) &\i>%א#9ין> ק' ^4מן&ל’ד.מ ^ף
וע ׳לסימן  $ג / ^vctpf^pß.
?שייןן עקיח מציף פ ; 1.
בנרוכגלמקזס שאינו יכזללהחזירר  .שצל זה .מירקא יתילא קוא  .ל.מן*גקשע ^ עיךIגשי ^ ממ׳יל שלביףד
ג זמזי/ר להת§ת>"ח& כ(.ן צגד׳בשצתאס• סזא מ/כסיזמד׳ ?'5
כשבת הבל מיעימין אות( דהיימבאיכ; ל!1מפ.צ( ב?כ בעומק
היצזיהביתהיקלד^ /ך מנב;ש כי חין זה -דרךמשח !•־וי
־• בגרון6א עד מקים  '£כול להתדל( משס כיצד קיאזע&׳מחכיצ"
מעומד ומפקפ מע/מד (® תבין צלשיניין בעצי עצמן .זמים בעמי• .וגס כישראל אןמי בעניין ז? אה? .ישראל פריך•ללזב^(' מה/
מצמן ( פי/מאכילה מעומד מפני שכל זמן שאיכי מדביקה אי$ז
בגד שצי הוא שיקה הגדיהמסבק בעפת 5דנית אמר׳צמה א
יכזללתתזב כ/י(י  9זלק להחזירוכזתן ברשיפיןבעכי עצמןומי" _ ולא תעבוהישרי 1דס פי' נראה עע&א יממן בגני ?יביי& י 1כ “-זf
בעני עצמןשבישמאפילקכצתאקת המיס חב/ע׳ין את קכרשי
כמשאילוזע׳ל קוץעןיתן&! מדין גד המביא בשבי/איזה דני
לתוך בית בליעתהצעל בלקה * . ■. ..
. .. . .
■ א© מגמרלקכלז ;
לי 'רע /שאפא 5גיי;לענמז־צתכ׳ים איכרין משיב מדןפ ל מדת*.
י וימקלקמין לתרכנזליס יהיי־&ז לתן המאכל בשה© «( תנין
מזונות לפני אח זין זתלבגזלין דוכי בייתזתנצן לכלב מעני
ליה למיקפה לגרוגר("<פימ «קן שאשל לפ״ע ה(איל(צאכה
בשבת (אל אכאו בע #פ הד:כדיואי כידיס ל ( 1ע ל ; ® mמן.
&כל אילוהנאיל׳זמגדלין' אזתס בבית מ/זפתן עליך ;י
1
לעצ
ין מי !;9לא מזזפןי/לפ® לפוליס ולא
שי :ןאיקפ.פ לקמין .ן ( { $1toW ? pv $' 0pp & %( & *&?■?*#
>■ ; ^מ׳ו/מ

קרני! %כיף א' (p?p py $היעיף<א
ס?גין> ק
■m» sw psspyvhp ^ ßl־וכיון  hpf )bn$'h?$קלי
יאמר צגוילחפ«/צלאל . -מ•:־ (א ?  mpספק אס בי! חקקלל/ק?  0חסור כת? בודאישלא
?איל( לק|  7%יס )  / $.גו יה שמא
 .יבאו לזלזל טיודילקא במי מאייו .שמי עמל כערל אבל כמי
(נשלצו ^ מאיריןהלאיליאכאוהגדכשכיל נדס ולאבשכיל'
 «■.ושרוי עמו כטר ועירו« /המגדין כעיר .אין לת(ש משעק לאע* ׳
י 5י  , (:. 4ן^ן> אש מוקןילטג*להויקיוחד?)ו לא׳מזי׳לכלסלא הל,
צאאימליללקכה 7טן  ;■ -fkpwmא ס יש לגד :שט בו/יס אמד ק ן׳ ליזל ;5ס לאיול בי/ין ה«/חו '«  (/לך
מזקנטמשוסלט/גיליו טליאדש^
ß 'tfajpFWאכל tpW7fo*9tyכילי ^דס^5*<0.מזממי? ' • .להקל לומ* מת ך הי/חי׳טזךיתותי י לאכול אבי לאי סהוכ/שטלן
) pföpvpfyא'ל&ל<אס; נעקןהיןסלטל׳־נ׳ויה ?׳אלכשניל®
■־־ .'.ן * ל * ’! ןק«ןץ ( ?*יף } . . . .
י .:גד שמילא מילו לבבממל מסר פטא ; שההיטל לדה אלמלי
לגןי שהטאדלדלן ל׳:שר.6למדבר <5m p-pבמקובללימיטק
(«רלג -ליאלסש^ יי ע■ אלס f}*h ^ )'fßwt $trphסמשיעבא'
• לישראל.להשין?  /מבס .במלי/ערוא שאין לגדי׳מטרו לרנא
■;־׳ ^ 7 pj5»?>?3י|?עשל ' ל׳ג? י
•למתזששמאילבהכש 3ימ אפל § ציון :לא לגייך בהמט ישראל
נעסלקקטקן<ןןן״ 3י#י ^׳ ^
׳אלה• .בטןטעלל '•
מאציהס «9, .לכן ב(' צקעש אלה פעלא־סלין'  .אסירים למיס הללו לצל יסראלמ-ל מי 3י *ן $מי& מב &ליסראל
אלא?,גל י7י אלה■ )
&ל לי
על שאיאילז״
׳?(•;שליין1
■ הואיל  .ואתעטדבהואיסירא דאזרייימיו  :חס מילא מסלך
 ■ .אחי
ןכשעעאלאק'אל  (| 5לןw$p׳
 ' v $h $ & # p ' jpfiimppי  hi .צברמליטדלא אפעכיד בבל איהיך דדולייקא אומר להמר
נר־נשהידטא' יש צשיללךע־צ המתירין♦ ' ( Vצצריששי5ון ט
; © לאמגלאבשבילן  ; ..ן < לטיע׳ן?מזף < מימן ?ל!®8 «,י< < )
יק־שסלפטף '1וגליה׳ הימן ^׳ןמי « ןק ^לד «לג׳ך < > ■' :.
־ («
פשטלאד  .ליש מלךלק לאיריס שי׳ ן אס הובאולכור ך ישיאצ איגן (?®! ריס
אצ 5אשירליען מעועלגוי מע׳״ש״שיי/ן צל קפל/שיאעה
(«  blלבהמע ישראל ביק האיבה יכ< לפ לילד ; צבור ולשי/מ/אב(
י
י  ~ ' .אדעתא לי-אראצ קעטד■ ;' י "־• ־
ה־אמוילןמימר לש ^ מ/מהס הואיל( אס ידה מ/הקיה יבול
הדחקאוצכורךמניהכמצאכשעשק
ה ’■ וקאדמל/יריןבשע <
לירד בעצמו ללשמימ ליש מלדרין זהלט/כלה וק צ! הגי  0קיל/ר
הגלילע/עו ויש מעירי! אט• ־כצאדחק %׳« כפל/דציכא .
צמיגזרטין שמא יכא טשראל צאפ׳ו בעכמולאפצמל ^ לטש?צ־ לומר אף לכי/קלה לגלי להביא שיראו שתר לבריסדרך כרמלי'
אל בלא עירוב מ  0עס הז הואיל והי. 1ימלין בעבמן  ,גלמו שם"
ואבייה מלאכסחמורואהן ולבל נזהרין כהן ויצאכרשיעי עמקי
לכיבוכנל/ממלא מיס לפהמעל« -ל& עו׳גא ? ;! מטמבידז הואילמןשין למדן שכל/יפ 0.ע ' הדי* ק;
וה״ה כשסך הצאכ ^שעושס הגוי
לי־קש מי ע&ביי© ! rVך בהממו  .מ© אינרמכירל  ,מאכיל
אוימדציק& 1ßm .w3ph׳צישרא ! !השעמש בר  .יא
כבש
ישלאכאהלמ מלח .שלא יגע  ,בלס? לא ישלגולם &.־הלי
ן} ועושה < הגןי לע/מו* הנאפה אע' 3י 5טאאנ חצאפה אלא  •; .י
אכל א® עש
מוקט '« & הואיל ולא לקעש מאי ^מל קלחא באדי©דמרלצחוקב׳י׳■
להןצמלאטב/כגון
ואינה  ' 1\mבעיכיבכיאדסדלא רוטבי
דגיוגדר/וטמלקי § :הס אלא כיבל־יעשהעייןל פפניה״טועןן‘
וגד דגים ארליקשעימלעכמל . pהממלל אשולין 'ל*־שר | מ
•שלא מ־ בללכפו ו מ המון מצה אצא ל רך כס אכל להעמידה עליהם
 :שתא יבאטשראללעשועובידין טק ללא ממירהליה ; ' •י •
בהדיא אסור דקיימיבןשחא יסלס נירו ( יאכילכה♦ ( לעיל 9י<* ן
ל וא  %א ס&  pאס לקטן אוגדן ה גו יטוס אס׳ רין כן כמם י־
אבל אס מטרו אסור שמא ירבה ? שבילודכן
'ובל ?*עקיית• )
אגל ( עלב -לא גזר? כוי כלרס״דליפא .למימשילמידלמלנ/רין
■ ,ירפה בשבילן אפל בדבר
הדיןב -צמדנר דאיכא ׳למים *:שמא
■ י ? לידאפיאסודאיליקטן ונדן הנויקמם ; ’ י  .׳ •׳
מיב׳למימש 6מא ירבה רשטלל מקשהדלי ' נר לעבמו אווושין .
״■
י («? Vי*ן עק '«י' סעיף ' 9ו•' /׳" י : ■1,ז ״
ואס .לקס וכדכ& כעיישראל .י! םורי}' לכלכו פייס׳ו ^ ר׳בכדי ^■; | 3ש לירד ?5שכר לאחד בל למאה « בן ט ©35אקל ישלזילן לבל
ן
 .אבייל! מציח מלמו ;
שיעשה גד.רה 0:,מא יאהרלל להטאיופן " כמ*א £ '0דללק 3ו
שיאנשה גזירה יסמא יאע׳ כיב׳ יאסהנל״אומר בפיריששלבורך י& ואל הוא עמה אעילן
גשסל גוי וישראל פכריךלהילקי! ככדי
■ חיכומכ׳־רו אאלר אואע*-א® א ^ל -אלער ק אלא שמעשין
לולעשועו ומינגסזה גס״כעע שאכה בשטל י ישראל או בשביל
כריפכמ/לישל■
מוטחיםסליביוך׳ישליאל■ כלא וישהצגוז.,שהדליק
גוי ישיא ( אסלי• ככדי .סיעשו יאעי אס הפק אסילק&ון' בשטן׳
ואראל ' והלן נו .יוג1י  7{7אי:כשביל ישראל הדליק! אסור׳־;
י5וד 1אז שידוע שלקטן כשטל ישראל אלא ש £יןידוע אש 3לקט1
. ' .״  :ן  #ל ^ וקי ^ל ^ טף <? מ■ ■ )■-
כיוס אס לאו אעורי׳טב^גו כיום לצל חמעמעק אשור דאורייל
יג ואס £יק© הגוי עשכיש מאטלסלבהממישראל ' אק כריך
■ מיד ;
ונעשה כהן ( לערכ׳יא ככדי*!״«&' .ליש״סמתורין לערב
( 4 :מזי/יטדןל $י ^ עיהאכלאס רגילפכן לרי׳למחל׳בידו ♦
ק ' ולכי שאין כל קששימשדכיל ' (ממלפ  1א אהיכאעחל׳ץ לתחו׳
■לישראל ל5
יד ןד כעשה בשבי  /ארוןאי• תפלי ליג$מל מומי. .
 .שאין,עיקר .איס5רו אלא מדרצנן״לאין מתשש אישיר7א %
ליקכר־ «3לער  3מיד ואק׳נייץ להמתין כבדי שיעשו וא ם
.קילוכל דהייכי שאס  .הטאל הגוילע 3מלחוערא ¥בוטום אם
■ תשמן
עשאל פשטלישל |'לא ;קבר כל עולמימלגבי ממקתתירן
בכלל! דגכאי הוא לין?{ שיקב ל בחגי 4כמקלל^ נל .שפמבשביל(
מטאו בסביל ישראל מלקילטלטלק אט אי ^ הופא בשבילו א | 3
'שיאמרן עצמי/מיד צללני מגקכר כקבר ןה  30מחללעלמ שבי./
להטאוזלעיטאסנרככדישי־ה&ל .גדרה שמא יאתר לולהטאל
כשטלל ודווקא שהקנר ב  5ר?2יא ובחרון  hןבמ שהכל יודעין
ילאקריס מועל כוי כמם ,דאדלתי.שהובא בשטלו .מואר לערב
■ ® נעשיו לכצלטיישראללנ^ אי הוא<לישראל שיקבר כקבר '?? כולם׳
מיז כמןשלא•® עשק ס איהזלדאולייחא׳י ;( ®nYptיק מש'׳ *fpי
־ שכמחלל בל שנמאבל אס הוא כככעא מומצי־ ל״קבי לצ אציל(
וני ? ^ קן .שב ׳ 5פכיף ‘/נשו^} י/׳ה פיטן> ט וסימן אק¥־’  1העז ף ה יז )'•• ־
 נערב לס5א טמתון ככדי& יעשג5א  5מחמר יבא מלתר׳ממי'יאלככלמקוםשהמכבבדישיעשואיןהליל ' ע? צימןכתשכק
שמ .איא$ןר  1גוי 1ע ^ לו שימצא ק מבר מלבןמיד♦.י ( « <ל'* ו«לן
^ייןלהממקיככדי טעשו' .ככק ;1ט 1ם א ' מעלל '־' ה& חר מ  1כדיי■••י
& ^י £ן5האי'.ן0רי'לי 0דאל לםלנול אפילו • כשהביאו ה? 3ילעכמוי י §  )^ y ^ r־  .ואטלל• 3כדהטאאי 5לאשןראצא• צאוי/ל יפ. .&1
שכע $כבשביל; 5אמ.ליש5י 1אקרמל/ 5רי 5אע  /מט דכי שכמיה
דווקא כעין ד* אמלג/אל ־ציזנוך ה עיריהמלקצת אלמה דכללין ;־
י בואי §:אר לא! דו יקא אמא; לאפ׳ל '•צכצ -א ^יצל צ ^שצא; כע^ ה
«עאכארצואמלע למי 5,#ה? א שי/האי mקצעלדירה  .דהייגן,
צפ 3י  4כלאמרינן צטל סעי ^• שאניצכאידבקבלעכמזשהיא
טימעהמגקצג׳כיחזיןמוק ^לל/
ונעיישבה ולכסוף הלקע׳ושקם
הקרקע  $כעשפבה אישויא1א בללה ' 3sי
יירה ה! יהמג? שגאיישבה'! לכסוף הוקפהגאי/ם מפבדי׳איכה
כלפי
איבה פאשלה•לעוד ללא אמדיכן
■׳  ; e^ pדירה א3א,להגן מן האדאיס כשעת חימםן ,
־,,׳«
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ל הא אייןקורלקפו הישראל אמד אלא אחל השבת ולעיל.
קיד מי ם מ?רת י? מיס לתמר השפתאעי לאות!1ישראל עצמן
5J3
' 7«*Wל^ '?>)PPPP
״»ן ׳״ j׳ v׳״ 1rft׳ ; ״׳  pv j׳ jv w׳»,Jwi
.%3ילאוכשבילו  6לא שכמת החמירו לגבי אותו שגעשה כשגילו
צובכק שכסילוןמחמתחמי שבריא מה דומהלמממין בדצ5־
י, .או שנתבאר טעמא והתיר( לאחרי ' והוא 8ימתק בכלי שיעשז
המופץ* הפלבשפתשאסור לקסמי [ הדלעיל סימן לצו ואס *3
דיע  /דכמן  ' iphלא? ית ישר' 1עולמיתלא שייך באתר למיגור
שבקרקע
ללוחא
י־
י
נפפיפק-׳* ' >- -
וי ^ילון מצא מחזןלאמיו ומימיר*״ li
שימתין בבד© יעסו משום שמא יאמר לו לעשותו מ ' מ אל חילק
חצמייס בדבל-סכעשש בו מלאבה גמורה בשביל ישראל לאוסרו
בפד• -שיעשו ומהאי טעתא כמי אפילו כשנעשה כציכעה בשביל
׳
.זי_ * r-־Y * - .
■ • זן
יסראל !ק ולווין ( קבור וב ישראלאקר צריכין להמתין פכדי
ד לא ישתטף  6ד  0בנונןנלצועז דתחמס בנגד מממדן
שיעשו דלאחילקוחכמיס:
מפני® המיס 0יללימ מתחממץ©ש 3תאצל האש פ ?ז ' א©ל
פה©
יספוד
ילא
1
ישר
 1pגוי שהבי ' קלילין נשפת לשפוד כה©
דלא גרמי מפלי ראפק שאסרו לעיל ס* סיח  V *aועזד שנמן'
לא הוא ולא אתרים עד שימתין לערב בכדי שיכאו ממקום
צר? חן כל גועו בחמין? ככר אמרנו בסעיף א" שחצמי®אפרן.
י£י! עמל3ס?אים<9
קר! כ שאיפשל לומר שהובא משס♦ (
לרחוץ כל מ?״? כחמין אבל מותר לחמס גנב? עלולה אצל
ק £ןיגיע& פניוש<ווג<(1זורךד  /ונל דנל ד^ פעכיד ביזאיטוד׳דאול« '
לש& תטף את' כ בטנן לפכה׳גלא מרי שאין,דין רש" צה מן־
אפודנבלוגס?וע< צץעצין פומלאלקר שנ ^ שסנו איפור דאנדיע^
מגזי ד שאין המיס מתחממים כ ' כ כמו בכלי ראשוןי
ולא ימה מהס ועיין5פ? מך פעי ן>יי ולעיל פימ ןB״ משפיך צ ' )
י© ודווקא כלגוע! לא ישתטן אבל משתטן אל© בצונן בגת
עכמןדלא ידעינן מהיכן הוכאו אנו תילין במקום .קמכ לקולא
י -ליו ורגליו גממחמימין כגגד המלייה כעוד המיס עלי!"®
גןאס בבא לתלות במק ולקוק לא היה כאן שיעוד עד כמה אכל
כמן שה© מותטי© איפס מתחממים הרבה ועוד להא אכילו.
א© ידוע בודאי שממקו© עלוני הובא? כסבתימתי לערב ככדי
לרחוץ פניו ידיו ורגליו כחמין מועל ולא גזרו ביה כמו שנתנאל
סיפואו מאותומק׳־ם ^ הו נכדי שיעשו שלהן ואת  /למתרקבק
בסמוך  £0יף א׳וי־ש א? סרק אפילו כבכיו ידיו<ר3למ לציון
לאתרים בקלו שאין גגאיפחלילים כ 9כ כמו בארון וקפל ועוד  immnפכגל האש מיישיק bmיבא להקםיומי? אצלהא®
דסיתס חלילי© אין מניאק אותס לשם אדם אקד אלא לספוד
לרחוץ בהן ע3מ י?ימ ורגלמ לביב יזהר אל© שלא ימת® ילת אקר
בהס לפמ׳כד אד ' ולא קשי׳כ״ב הובאו בשבילי פלא כשהביאס
הנטילה אצל האש אסלא -ימכה • פה תחלה ■:
י דרך 1״ה שנעשה פקס איסור לאורייתא אבלאס לא הביאם | א
ן מותר־לחמס בבל ב&נתולי־תט על במ&י לחממו אבלאשו׳
דרך ברמנית כיין שלא כעשה בהט איפור לאורייתא אין נלין
ליפן על גב בסבו בלים  p ms mמין ( לכלתה אפי ,נקו|
להמתין כדי סיבאו אלא לערבמיתויס מיל;
יו ( א© סעק׳אס־הוסאו מקו קלתקוס או מת׳•ך התחוסחזשש^  vא 5ורימעןיי& 0נג שפעמי 'שס© יזתתיןיזיםפפ! 4עליוויסתכן
«•'1ל?9 .מןשב*מס » ץ מ׳ן .
■
שמא .מחין לתימס הובאו ואסירקבנדי שיעשו? ממקו^
:
ן «ןריחק בפהליבשב ' צריך מיכגע׳מעז יפה כשעולה מן ' m
J
©
ליומו
מחק
קרוב
כלי שלא ישאלו עליו המים הרבה ועולשי ד׳ אמו׳ככריי!*
לכי שבעילה מן הר חינה יש מבוי מיס מל גופי ויש כהססלסול
גהגעמ/וגח/העימיה
דעירח ^
^בו
ס* אבל ההולך אפילו בבה? חמי סוחף על ראשו ועל למוזאל
הקפידו לטוי עציהם אפילי בבה « פכישהס מועטים :
א אסרו הכחיס ללחוץ  mn hבשבת בחמין ואפילו הוחמן
 $על «*0ן’ 0א בעין׳ידk3> 1&'w
׳ '
כע׳ע םהרוא׳אומ׳היוס הוקמו גמובה״מילת דתולדת האור
מותראלס [ עב׳ל  jנוס /מטומאתזואימ דומה ל©כיל ' כ .4
ח
כינסו ואתי להמס כשבת ואסורים כין אס סס בקרקע בין א5ז
חע > I f
לא ©ר משוע מתקן מכא י ( ! <V
 %,כ הלי / ;#קן?־ופו באני הבא שכלאה גמןג |ר ( אפי אס עוכל
כמי© שלוחי  0לכפלד© א לס פא כשר ב מדקל פגמו כתי®
בהן עסי? ידיי ורגליו או שאר אבד© מ© אינו סקז בל נופו
פחחי© ואפי בימותהגשמי דליפא למימל ד  0ממי צמיקלגראק
מותר דלא מרובו שאין שביק ב* כ כי סתם רוקק בל גופו 3ד"' א
יורד ללחוץ עצמו.1gp׳  $ ( pאת  6בגופו■! אפילו כמיס לעיש
בחמי האור לשייך לג? יר כהואבלפתמי עבדי״מותר לרכון אפ\
ו  0ל! תיס [ כעמי© הוא ל! חןהפ ©  ,הטיט והטאק שעלי! וקד?!
בצבוע! יתד דלינא למיג?ר בה! מידי ואין ויין לומד כנופדץ
רע עובד ממנו בשמסחעג , i
!הא דפרו בחמי ^ כליא למקא בקרקע אבל ככלי לא ® יאמרן
< « ל *!>י 1ןגקףאוו*י |  « #מ*ן  3קט©** ף  • ' 4׳
בי כתתממו יאתי לאיחלופילרתק בתמי האור .
ט לכלים■ החשיד 0חת השער המעורביס כ; ’; .כויי״f &6
.בעילמ״עןע ^ אמעיףן■■
מפיל *%אטהלובה ! ,.א מ 1ברי  0המשיריס אין ה& עי אס< • .
ב 'א דהא דשייבקמי טבריה דווקר! כ־שאקהמקום מקורה
3i־ <^ wW «m13פקס ךוד 6י.ה© מ15ילי} חו |.יושער ?•־־ן
אלל  ■06ההקופמקזלהאפוי ממם' ד 3עי 6הגלא דידה
שהס סבא מאופן הדבליס .ואפילו אילו מפוקאלת לרמיץ ( ה ' |
ואתי לילי רעה נגבי בזיו ג״כעל הזיעה במרחץ בעט ענמה
׳וכן שהקמתו וין היל פסיק רי&יה ואס אלן תיסב מ .ןה 9!7יי^
<יכ \ לן כלא ר מינה ייטעמא דלעיל דאתו לעמם נשכתי
קמסירין מ; לק לו־חק בקן עניגירח ורגליו אן> על כי שאיפ^ר_
{ אועעעפיא ש ^ יויו ^ק כוופין ^ו ^סס ;»«<* ן אנמ?ו.וע*זן .נ« מון
בכך״יא ) ,י.צזמ' ע 3זיעתח «י שבריא מסו -זיעתסאר מרחנאו '■ שישירו«!»ל לבד סרק עי/כוין? אינו בפיק רי&וי׳ במן  * rAr,י'
&
(געלסי'  <1$פעץ■ ^ ! W40 ?x
 mכנס בדעה לח נזר 1אלא בחמי האור ו בתמי גיפדיא לא גזר!
מן ? לגרי© המשיריס:
^ ?נ» ״,j 6סעיך כן )
(אפי הלוקוס מקיר© תותר לדחי| 1להדע פחמי מבריא דט יד
מותר לרתק ידיו במוירסןכשבת ל״ח אם הס ממפלי־׳מע׳ -ן
י
האי לא גזיו דה^צ -כמו גזירה לנזייה* ( 7jmלא■ »£יןלמ.יג; ד
שמותרשאק זה ב־מל מה שמרפק א! תןבשבת אלא אכי1:
הדעה חלק גלו וי האידדריוייצה «©(!?יה 3ה 0אכל בקזוי עגביאלרקינ ׳
ליק ח תורמן יבש בילו ב ^ כע דפפין עליה© מיטבידז וחתן,
שריא בסס אין שייך למיגור בסו הז« עס את! פתילה)
כך מותר דניבול כלאחר יד הוא ושרי אפל לדמוק־ידיו נמלק
ב אמת המיס שהיא חייה אשור להמסיךלתזבה אפילו מע*ש
?!4 « .
 t fפ^ 1ו
ז
שתזיין
בכוךת
^
;־
9־ל? ןשלטקפי1א חמתוןו' 3ןקמים צ1צצין חקסילו^
tMÄfe
־
יי .
■

(3

בעלקא וק? א ה| 1ן

,א ' אשורליכנןלמרק  fאןי׳להזיעבעעי עצמו {)אלמבי׳לו

ייע״ינוי מילהע( ;

• • ^בור במרוקעמקום שיכול להזיע א ? ור | ■
,ן מלק שפעמו נקביו מע?ש וישמור מומולמ*3ן לוק פ?
י מיל אבל א© לא ועמו ןק  3מ אן  /ןמאליו,ה? קם בקבע
ןדן :להמעיןלעלפ עודי שיעשו שא© לא יוערך  »$מעק בבלו

ב יי  .אבל מי  $ Wמ/לי  ?®* kס ימ $ 9י!ל #ו אעהשב< |

^יעשו יכא לקעוע כןקליה בשכעלמממו^ כד שירק מיד אבל
 ,$ןיר  5יןראלוןוים דרים בה ויש כה מרקן ר? קןע בשבע
י אסהרוב ב? יס מועד ללקח 3המיד « *5ש # .ע ? בילהגד 9

לוון© ואסמךוב יןראל או אפינו.
!  proבה מד כדי
 riכשידע שאיןהישלוייס
מנמלה שירמן! בו ישראל נמז

כריןלהמעין בכדי

ו ? עיו )

סיחמובע״?? ׳ ג~ fa\’m־־ז/־

:ת נזיר משו

א
■ שח

?@
ה ואפור מ5

*כיוןסגוער

לרעוא־ולא

 3ן גדרהאבנ@ך®
*יין למימר ביק קידי
ןןן3י 7לכלאו הבי אן׳דדן ל8ץ3.ו -מעד® דמיו יקרים  ,ובם

<9א ומקים שפמן ורד **ני ^ וללך 3פי אלם  mלפוןבואעילן

1י 1ך  ffדואלי®  pjtmptp } fa &'wiאי יק{ |וי ? עפן י? ע7

וקדקכע< באזמי .וק ^ בקם ולאןימןעכהןשעירוש( ; ?ימיה׳
בקן יצאם? $ ^ -ס $ו  *' $ « $ $ * 2?$י שאפילו אקרים יןייען'
לזה שלא ימח בהם? הייפו אפי שחללו אין,השבע או ?אל־ עכימ'
 m *$ $ .דאל״ן אלא ערכק לפ,ר6ו פלא מילולמןייע לו |ימיה
פה© עשיוא להא פצר עקיב לא עעמוד על דם לעין ונם אין
עיר 5א 5ן! 5לע ; «ו אוק  1פן עיקיה ! .(! 3כקן ולא ימח כלומר
הוא עפיוו ייכו ^ לקללאע השבע נמק! ׳
לה* ע עע־ק פהס  $׳'לל ואי
|י ? יי |ו ?ו |’ |  rןען אן? פקילול® בעאן | אל עכיל? עוהוא
עבמואקיפק ^ ל:
.
ואן  9היא מפק■ של שנ < ? .ממללין עלייה אן• אופיפל אכן
ן
ש! מלל דהיוכו מן קשי?ים■ ןלעכים ושיפיין ע 3מ|3ןל$
אעיוווווזוק׳פכעקצקל אקר מהאבל) העפימין
מקלליין עליה
מממן מעה או .בועה,־ וכיועא בזה אבל מיק ושים בעלמא אין
׳בוןדא־ם מנה מיקו מי שווי  mבשיויו ומןוועל הרבה עד שמן'
די nmfe 03an
להוציאו אומר בסי ומזכיאו לכל דבל
י ועין ?( < | וע? 'לןימיףש* ון ' ןf
 7מ 2ה של מלל אוה כריעה אומד  )4אע) מן
ין וינה הקולה אין? אומר עלו© עושה לו כל מק שרגיל )•

ואין ? שאליןכלל' ■%.ל:ל&נל< פןי? דעיןומכילין 3אוןו קילח
דאי אפור לעשועלו? כ

ן ןכיןשקז דעמשמשין ביד בכל הגיף להצאעו »{־מדי.שיפוי
•דהיינו ש ^ ן&ממםמ* 3ימד ולא ימשמש ואקיב ופוך או ישוך
!לק  /ממשמש ?זה?

| א | 2מכה-שתיבה

%

אדבקולה ואין

עלא שבע עד
אן־ל אקד מהפפוד

1
'גו אפ) אינו

ה אלא לנימד בעלקא וזה לא

ן,

מנהשעל ננ ק! דיונע קדנל  ..וכןקישבלע עלוקה  ^plמי

■ אם ממיעאם־לא הרי ה© כמעה של עלל ומחללן עליו ן.
 rpו3ל 5וןע< ו ןו§ן© יען וןו |שעון> מ׳ )

!ירקת יקירה מ
ב? בשפע מעי

!ה

* * » ״*ייי»  6הנקרא פלונקרי בלע! וע5
*או עם®*מור עיי

קה מעפי
®קנא כיפר שאינו עו%־
ד

ליקוי זעיפזבן

:יו שתישבתית?
ף? ויד

בו סככה

׳ו -דדבל עי גויס ומתיי© וקנגני ן ונשי© עי גייס
!אי 5אי?;צומר,3

*4ן

ולה ממנו כל מפז פאז אע׳ע
כצפל למשכבדמי אין גומליןעלוו את©שכמ 3איס< רלאזרי<
אפי> יש  55סכנת/אבר!אכל אומרים למי לעשופול רפואהואפי■־.
לעשות 1ו מלאכה גמויהפ ^ ןלפשל?לאפיתדב?ה לאגזלואי $׳
©כזתדאמירהלגוי ד  4ת פיה מעשה י ג ו <ל <יןל ^םע)> ן' )
ולעניין לקלל עליו ישראל איתור לרבנן כעצמו יש בומקלמןת

למלל על התולה שיש בו  0כןה שיאמרו שהוי כיו לא הות
מי© מה ה 4?0ס שיין נ  /בקסני© שיאמרו בפעם אקר'
|א
~©לא יהיו ©0קמט© הרי כבר.לא ה« ^ לפו | אמ* קטט׳שאיפס
 5צי  ®'’imrtp & wאסייר• לעשות י• ( 7mלבקפוני© ח?ישיןן
וילמא ויונק לל.יעפה? ו £קילאיודודי i tp>np3ועי כותיי© לא
י עושי! 5א© אין  55סכצתאבר אין עווק  $א שאם אין 53קגנת:
$לא \ אמר המתי ה© מכפילין אותי -ובע^
אבר עושין&3יצ 5י 5אם יש בו © כפת אבר עמוק פלא שינוי?)/א
’איפור ופא להתנצל בלבל או י 0מןו פלא
אפי יש בו סכנתאבר אין עושק ול דבר שהוא כעמך למלאגק
פןרכןלךיתע4לי© בדבריהם ויתעצלו בלבי
^© טםוצפרס אצ
דאורייתא רוצה לומר נ^זן דבל שהוא דומה למלאכה לאורייעא'
עגון לגמול העין שהוא לומה לכותב? ק< אסור עי ישדאל 1א)$
©0אל י' |$ו מפט שיודעים שי פ איפור 1בדברותתעול או
נ ועול מעס&ומר לכ-עייס וכמס והיינו
בוי א״פכנ -ן לעשות רפואה לקולה שאין 55סבנה בפסש־שגו
תי 0ח© ולא תעשה ;־ ..
׳ קלי פלא תהה 3נפ קלה בעיניה ;!ה הטע® לא ןיין נ5י קהלי דקמ&
עיקר הנזירה משו® * מיקמ  0מטן שהוא לאורייתא ?הו גס-פן
,כשיגדלו« למי;ויליע; ק; ער שבק וציפורן ) לפיכן אין עושק אלא ; אסור עי ישראל אלא עי גוי אכל דברי ? שאין בה® ממך «לאנה,
עי ישד! גדוצי© זה-־רים ובני ד עת דאדא ס איפפר לעשות בלא
איחור
דיחוי וכלא איתור ע? פינוי עוש ( אםאיפש׳לעשותו בלאלומים למלאכה דאורייתא ונס ליכא למיגזרכהו,משו© pj)'p$
אב|
ועיכוב ע> גוי© בלא איסור כלל עושק פי מי© וכן צוהגין
0מכק שאין דברים הללו נעשים  %סמצין כגון אילו וכיוצאבסן
ונה/אלה ׳
-״־־״ “ “*
 3מין© שיש לקיש שיתעצל המי אין לעשות על ידי נוי:
ת וכצ הזרי» לחלל שבת בדגל שיש בו סככה הלי זה משוכח
מיקר ומותר לומר לגוי לעשות תבשיל
 .ואפי א  öמתקן עמ 5דבר אחר כניןשצדן לפרוס מצולק
לסתם צרכי קמן כחולי פאק זב סכמו דמי וכל0א ! 0ר לעש)' 5ע
להעלות תינוק שפפ $לנהר ומדע שיצוד עמו לגי© וביוצא בזה
{שי^ גםהחולהע #מ 5אסור לעשות! אבל בשע 5שהל 5הגוימות־
וכן מעקחין כ | כיק? ח נפש בשבת ואין צדן ליטול רשותמכ״ד
הגת' מיציו מותר לפתותולחמו!י
וכל המקדי־ס להציל נפש בשבת הרי  wמשובח וד ווקא פיקוק
כפש ממ 5ת | חייס  miבה© כתיב אבל לפטל אמר חן אופירה'
  .האינמיתתעפדא • :שרוצים לאונסו שיעבור עבירה אפי' היא גדולה תקמע | וגי ע
וש׳״ד אח מחלליזעליו את השבת כדי להצילו שאין? מצילופלו© %ת הקחז© ופןסכןת |צהע'א ותישקsnn© 53אפילו:.
* .^־ « •יי ״• ־י ׳ י -
 frv־ » w #-׳׳׳  ,׳* «w
 m׳  v vi׳ «,
'■
בתקופתתמוז ' :
שאינו מצוות עליה אס נאנס ואס יטל הוא להציל את עצמו&א
 mמולה שאין בי סבי
יאקבומפוספישיליגדם
וענ© ימן ש ו
שיש מ
פ!עג /© 7־ שמחללק עי ולן:
 5kביכול גרס צתיצהשקי?
ין ווולה שישוב © כנישהיה• צדן לבשר שומעי;
נאכילכו כבילה שהיא לו איס| ' 5א:ו ולא כחלל שבת V853
חילה בי הסבת דמויה היא א 11תולה שיש'15
ן א^ ןמתטן יין לתוך העין שנראה לכל למש
^,כיצו פשרצבנס דבאצא
יליתפו על גפיי א© פותח? שנגר העין כלי שירז לידה־
אסיר דמוכחא מילתא זלרפגאה ? יפיל אבל אס אינו עזו,מ
^ יש לו בשר בשל וכיקשלא
; הדי ו מק תפל (א1י
הותלהצו כבל© בחול כשיש,לו פשר בשר 3%ה5
בחול ובשפת היא לההשמימי* לגביה פיקוח נת® ! אין זכר  .על גביו אשךזמוכתא עי^ את דלרפ  %עביד 517לי  $יצמאס־ן-
עומד בפני פיקוח צפש* (<עמ־'10אןמא 99mחו.ל?ז .קן 3אכ׳'
אלא עלותו ו
'שחיין^תעכין•דכמן-ללי*.
״י־יגלימ®עין ע')
ןי  3ן,-וע / g ^®1הע? ^'«כ«
ד^ (§ןי0
!:ן8*1ומן<
׳ ל!לשר(׳4ךמג?
אבל אס היה החולה צדך לאפילה לאלתר והמ לה מוכנת מיד
יש איכא היעילא■ והוא דלאעייין׳
שורה אלשע? ;1
וכתחעיכיוישנראה
ופתת' pMvy
והפש ^ ובישול וזה־אפי׳בחול מותר?
ימן אמקוהו .הרופאיס שצריך לצמגרתאתתורצו 'י.וכרתו ב|
^ ^
מילתא דללע? אהעןיד ?
^
^ .גוזגרת והביא? לו פולס פטורייואדרכהצחשב^לזרי•^
מפני עהוא צימוח ו.%ל מיליד ואפי בגמד חפה לציכא
מקדימי צמד ' רשלה מ פכר•טוב מאתי> ואפי הפליא ביאשוכ׳ן
 mאמדוהו לשת־נרונרותולאמצאו1אםתיגרוגרותכשתי
ןעליהשמן 5חמק,
עוקנין ושלשה בעוק ^אחל כורתין העוקן שיש בושלש^
אעמ פ שאין צריצק אלא־לסביס פד שלא הרבותבבצירה לפרית
שעליהאבל נותן הוא חון למפה ופותת? ערד לתיבה ני
 pjpmעל נב מכה 0פז 3וחתוכות בגליס־ופשי ;הר «י
כ3
שתי עוקצין אבל אם היו פנים בעוקןאחד וגבעיקןאקר לא
שאין בה ס לרפואה אלא כדי שלאייסל©? כג
יכרתו חלח העוקץ שיש גו שכיס דלרבויי בשיעורא שלא לצורך
״׳*לא
®*י'־׳י1 -
MtMגי '#־1
א^ קלבינןואס הדבר בהול אין מדקדקין בכן שלא יכא (ילי

*v׳

י

נר

 #1חחור

* ©!!$על המפה אכל אס היו כבר לע המפה אפילו ימים שרי
לשוב איכס מרפאים .,כתן שהיו פעם אתת על החכה :
ולי ואץ מקגין גלד על גב המכה מפני שהוא מרפא אבל
»תנין עצה על ג 3המפה שאיני מרפא אלא משמלה קיק
מעלי נפנים שהם מרפאים♦
^ רמ׳יה שנפלה מעל נכי המכה אסורלהחזיר׳אע״גלמשי'
שחיקת סמכין ליב למנזר כיון דמאתמול היה עלויה מ*מ
וזרוושמשום שמא ימרת או ^ושהוא א  5מלאכה •
מיהו
ל
& גזה אלא כשפירש ונפלה על גגי קרקע דהוי כנותן לפתחל'
אכל א© כפלה על נכי כלי הרי הוא כאלו לא נפלהויחזיר,כ' יע*
נד יוותר להטקה אפילו בתקלה ומוי/ר אפי'לומר לנוי לעשות
לו מדי׳על מכתו או קבורתו דהא מולי שאין פו סככ׳אומר למי
ועושם (ען « ןג«מ< ךםע<' ח ולעיל 6V ’tשננ> כ  ( } Vאסור לימן
אפר מקלה על גט מנתז מפני שהוא מרפא יעל ידי נוי תותר:
צו מגלהאדס קצת הרטייה ומקנח פי המכה יקוזר ומגלה
קצתה השט ומקנק המכה אבל הרטייה עצמהאצ יקנת
מפני שהוא ממריו שהיא אב מלאכה:
 jjlומכה שנתרפאה מתטן עליה רטייה בתקלה שאינו אלא
כמסמר׳וליכא למיחש שמא ימרת שאין דרך לקלק&א כדי
6יןתפ5ט הרפואה בכל המכה וכשכתרפאה ות לי־כאלחיקש
למירוק שאינו מניח1א כדי לשמרה פלא ישרטו בגדיו את החב'
חנ המפיס מורסה בשבת דהיינו פפזתק השחין או קח־רסיו
אס עי&ה כדי להרקיב פיה כדרךשהרופאי׳עזשי'שמתקן
קל פתח ומכוכיס לרפואה הלי זה קייב משוס מכה בפשיטשזו
םיא גמר מלאכת הרופא ואס מתנוין להוציא ממנה ליקהשל
עכשיו שנה ואינוקושש א ס תחזור ות& תס מיד הרי זה מיתר
לט/קל שאין כאן תיקון מ־בק כמי' לא נזלו כהשבותמשי׳צער*
סנ
ימ שכנע' ידו או רגלו נימת ביין כדי להעמיד הדס אכל
אצ בקותן מפני שהיא חזק ויש בז משוס לפוא ׳ ואס הוא
מעונג אף היין לי צמג החומ׳ן ואפזר:
 Jעי שנשקטה פרק ידו או רגלו ממקומו לא ישפשפנה הרכס
כצונן שזהו רפואתו ורפואה אסורה אלא רוקן כדרכו ואס
נתרפא® תרפא:
 #ציפורן שפירשה רובה יפן ציצין שהן כמין רציעות׳דקית
שפירשו מעול האצבע הביב הציפורן אס פרשו לובן
נלמגי מעלה ומצערות אותי מיתר להסירן ביד שהוא דרך שינוי
9לנ בבל פ 5ו לאבל
( אס לא פירשו רובן טד פטור אבל
^ןלדגכצי חייב חטאת מפני שהוא קובל ומוציא לסשהו' חייב
מיוזס ^י״נתפנמה א*צ מפני שהוא תולש כמו תולש ככףוחי־יב
«.׳! ופממיוכפרשו רובן הד כאילי נתלשו כולן ופרשי כלפי
מי©14התחילו לפרוש בלפי ראשי אצבעותיו ור׳תפי׳שהתחילו
!<( מפלפי הגיףזהוכקדכלעי מעל׳וצרי׳לקוש לשני הפיר!שי'
1נו החושש ב& יניו לא יגמע כה© קומץ ויפלוט דמוכק ׳חי לתא
דלרפיאה עטד אבל מגמע וכולעאו מטבל כו כררכו *
מןהקיש& בגרונו צא יערעפו כשמן דהיינו -דלו שהי ליה תיך
גרוני■ ואינו בולעו וזה אסור מ& וס דכיון דלא בלע ליה מיצחא
יוילמא דלרפואה עבי ל*
( יעל פישן ש״בשעי ף c' 7אכל
בולע הוא שמן ואס נתרפא נתרפא;
לי קגזכת קבאב לב שרפואתו ליכק חלב מן הבהמה מיתר
לינקכשבת ממנה דמפרק כלאחר יד הוא זבמקוס צערא
4א ג ודי בה לבנן דא דווקא בצעי של חילי אפל אס אינו נוכח
 0רוצה לינק מתן רעבון מחמת צער רעבון לא התירוול
 לינק יאסור בשבת וביט מיתר;לד לא תיקלאשה חלב מדדיה לתך הבו® אי לתיך הקדירה
רתניק איתככה דהוי מפרק ומלאכה שצריכהלניפה היא
^ ביין שמכנשתלתך הכוס א י הקדירה:
מ אכלתתר לקלת
חלבמדדיהכדיפיאתזהתיניקאתהדל
i

קנא

הלימת שבת

(יציק דהכי כמי מלאכה .מאיצה צריכה למעה אכל אמיר להתיו
מחלבה לרפואה על מי שנשף בו רוק רעה שאיןכי סכנה דע!

כל רפואה ; na

יל אין ליעסין מסטכי ולא ספי) כו השיניי® תשים לפיאיו י
(אס מכדן לריח הפה ח! תר:
לן כל איכליןומשקי /שהם מאכל כריאיסלא גזרי בהומשי©
רפיאהומיתר לאוכלן ולשתותן אפי׳אין כוונת bkלרפוא'
אע* פ שהס קשים לקצת דכריס ומוכת מילתאדלרפואה עביד
אפיה שרי כיון שדרך כריאיס לאוכלןולשתתן יכלשאיכו מאכל
ומשקה של בריאים מי שיש לו מיתוש בעלמא והוא מתחזקוהילך
כבריא אסר לאוכלו ולשתתי לרפואה אבל אס אוכלוושוקהג
לרעבו ולצמאו או אפילו לתאוה ואין לו שוס תולי שלי דליכא
לח' גזר פיה משוס שתיק ושמבין שאינו עושה לרפואה יה׳הא©
יש לו חילי שכפל למשכב אע׳ע שאין כו סככה שמיתר דלא גליו
מבישולי נדס שהתירו לו כ׳ש יה שאינו אסור מ וסשמיקת
סמבין יכיון שכפל למשכב לא מלי טה אע* פ שאין כישעפה :
לת מותר לאכול שרפים מתוקנים ולגמוע בינה תיה פדי
להכעיס הקול שאין זה נקרא רפוא' ולא גזרו על טיצ׳כזה
לש אין עישין אפיקטויזין דהיינו נלמת קיא אפילו כתי{
משוס הפסד אוכלין שבמעיו שמתן פך הוא רעפ יתוזר
ואוכל מהר ואס מצטער חרוב מאכל בתול מותר אפילו בשם
וכשבת אסור בססמשו® רפואה וטל מיתר שהוא שינוי;
מ החושש במעיו מותר ליתן עליהם כוס שעירו ממני ממין
אע פ שעדיין יש בו הבל דליכא למיגזר מידי ;
מא מ* שנשתכר שרפואתו לסין כפית ידיו ורגליו כשמןומל©
מותר לסופובשבת :
* ׳
מב אין מתעמלין בשבת ואיזה עימיל שדורסין על מפו בגת
כדי שייגע ויזיע שאסור לקולה לייגע עגמו* נשכת כלי
שיזיע מפני שהוא רפואה • ואסיר לדחוק כריסו שלתינוק פד•
להוציא הרעי שלו שמא יבא להשקותוסמפיסממשלשלין*
מג מ וער לכפות כוס חס על ה מכול כדי להעלותוולהעלי'
אזציס כין ביד כין בכלי ולהעלות אונקלי דהיינו תנין
שכנגד הלב שכנפף לצל פט שצל אתל מאילו אין עושיןבסמני*
שביזות לשקיקה ויש לו גער מה© אע* ג דאית בהל רפואה ודימה
לעובדא דתל אפ׳ה התירו דבחקוס נערא לא נזרו בזה :
מד קמ נין בעי נלד וכמי חמתן וכמי שבריא ובמים היפים
®,ביס הגדול אע׳ג שהם מלוקים קצתואיבס ראויסכ׳פ
לרחיצה א ס לא לרפואה  Vמ טון שדרך לרחוק בהסלפעמי״אע*
בתל לרחינבעלמ׳ולא לרפוא׳תתלרקין בהס בשב ולא מוכח
מילת דלרפיאעטד אבל לאבמי״הרעי׳שכיס הגדול יבמימשר' .
שהס מאיט ואין דרך ליקוק בהם1א לדפוא׳ודוזק' ששוהה בהם
אכל אס אינו שוהה כהס מותי שאינו נראה אלא כמיקר:
יי ? לוחשים לתישות עלבקשי© ועקרבים שלא חיקו ואין בכן
משוס צידהשאי ן זה דרך צידה:
מו מתנין כלי ע׳ג העין בשבת לקרר( והוא שיהא כלי הטס!
כשבת:
מז עצס
שיצא
ממקומו
מקזירין איתי:
מק אסור להניח בגד על מכה שיוצא ממנו סד מפני שהדם
׳ יצבע אותו ימבע אב מלאכה היא ואסיר להוציא דס מהמצה או
להניח עליה דבר המוסך ליקה ודסדה׳ל מפרק הילפך אם ישול
מגה יש לייזו^ החכה תקלה כמיס או ביין להעבי׳הדססבמכע
ולא יצבע הדס שעל פי החכ את הבגד ו״יא שכורך תקל עכביש
על המפה ומכסה כהס כל הדס וכל החבולה ואח פ כורך .עלת
סשרטוש:
מש אסיר לסיס פתילה כפי הטבעת כדרך שנוהנין לעפות
למי שהוא עצור אא״כ ישנה מעובלא דקול לעשות כלאק'
די דהיינו שיאחזנו בשתי אצבעותיו ויניחכו בנחת;
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‘ שכט; עאמיSSna׳ jשנח ונו ט׳ס ^פיסג
א על פיקוח נפש דוחה שכפכמז .שאמרמפעמי© מלכעיב
«קי בה©( לאשימלח .בהם« הזריז הלי זה משובח אפי׳פפלה
,דליקה לחני אחרת וירא שתעבור לחצר זו «יכא לילי סכנת
נפשות בגקחולי©( קמכיפ שלא יוכלו לבר 5ח א« בין אנ כזה דבר
של סכנה שיוכל לבא ע* הדליקה יכול  ,לבבית בשבת כלישלא
תעבור « ( :ע׳לפימןשל׳ד )
« 3אין הולכין כפיקוח נפש אתר הרוב שאפילו היי תשעמי©
(ישלו) אחד בחנרלא מכעיא כאות חצר.דפשיטא שא® נפל

( ( מייןנעזמיקקנ״ד מע  yצ׳ i

 3ונקרא׳מלדתלחצל עציה שכתחשתשכ על ?משפראן '
10
כלשאני  /אותהבזלוע!»)
שהדסשומת«מדד או משעה שחברותיה
שאין ספ כח להלך כמן' שצרא׳ אחד מאילי ממכנ^ היאןמל) ^
י
עליה את השבת :
ד יאחר שילדה לכ ג׳ימיסהראשוני© אפי׳אמרב איבהצר<
עליין
מחללין עליהאתהשפמאס צרא׳לחפריעיהשנריב6
מסוככת היא חג' יעד fאם אחר ^ היא איני צריכה איןrjU
סתמא מחללין מנאןואילן אפילו אמרה היא נליכה אניאי
"" "" “1־~ ^ הרי היא עד שלשיס,י(® כחילהשאיןJ^pp
שאיחרלמיועלשה  ( :וע״ל
ל )

פס מפולת עליה© שמפקחין לה׳לקבוע וכל קבוע כמחנה על
 ,מקנה דמי  äאפילו פירש אחד מה© לחצר אחרת ולאחדעי׳א©
hbp3B3ךח
'
;משבר לחתה■ מפיאין שכין
רהלקולעין
ישרל אס מי וכפלעלי« ש© מפולתמפקקין כמן שנשאל קביעג'
" :מנה«מ 5ציאקה( לדשמאיחנ'חישאעי/ס5ן(
רמזקת אי מעול© Juc pp«7
פיקוח נפעכזהשלא היה עדיין
הראשון במקלמו חשכיכן ליה כמחנה על מחנה אכל א ©.ניקל«
.בולס וכשעתעקירת© פירש אחל ’ מה© לחני אחרת ופעלעלי«  ( .ארי אי[(3הגין עכשיו לקרוע?,גשנה אפי בחיל מעבי שאיןאנו
לחייחיקיישי׳שמא
פקיאין במיתת האס .כקריב פ  /שאיפש׳לילד
 ©sמפולת אין חפקחין פיון שנעקר קביעות הראשוןממקלת«
 .אמרי׳כל לפליש מר« כא קפריש  «( :ע״ל סימןv<%ש #יף < )
אפ?
 3מי שנפל׳עליו מעילת פפק חי ספק מת עפקהיא ש© שפק < עושין .מללרתלמללתלכ ל' יי© חבוי שהנכה קשהלחיה(
בתקופתתח«ז :
^
’ אע' פ שיש פו כמה ספקות^ :
 1הולדשמלדעוםקלוכלצרפיו מרקיצין איע««מילחיןא3ןי1
^
יטימגין הפליא כלי שיחס הילד יקיעכין העביר*
ד « אפי' מנא1הו מחנק שאין יכוללחיו' ו)א לפי שעה מפקתק
 ,להחיותו אותה שעה וב«דקין עד חועמי ואס צאהרגיש«
« ^ ; 1מכפילדלע׳אילזשהיאבן קייחאבלכילדלחאיוזק
בקוטמו קמת אז ולאי מת דכתיב כל אשר כשמת לוחחיי©
קיימא אי חפי׳פפק נן fאי כן ח' אין חחללין עליי אלא א/באפיי ל?® פגעו לראשי תתלה או ברגליו תחלה :
אבלישלדלי'
 n ®s msוצופמיושאזאיפשל להיות פ? קיימא .
© « אפילו היו שנים או מתר ומנא העלמניס מיןףם לא יאמר
& נפק בן ח' ו5א נמרי שערמניערביי אסידteSei
.אי שבק בןד
ודאי כבל מתו התתתיציס אלא בילק עליה© שמא .עדיין
קייסהס " :
נ גול© שנלו על עיירות שלישראל א  0באו על עסקי מחין אין  ,החלב המנעל אותהאן פ פ שהיא מפרק ע® היא להלבואןי
מחללקעליה© אתהשבתבאועלעפקי כפשותאואפילו "מלאכה שאיכהצלי׳ -ה צניפה היא ופמק«  0צערא לא גזל( i
 ,( . .יע׳לסיגין«גק׳מסעיף «' )• ■ ׳
סתם ספק נפשיתלהקל ייננאין עליהם בכלי זייןוחקללין עציהן •., .
אוחו■
דל  .סנתערקימחמת צער הלידה עייישריש
 .ע אברי ה«
אתהשכת♦ ( וע״ל פוףשימןC..affPBUf'pjfpwYB
נדלקא כי(© הלידה שהיא לי פיקוק נפש אפלבפעשאסלי
אלאעלעסקיתבן« קש
ובעיר הסמוכה לספר אפיל! לא באו
 ,אסיד דמחזי בנינה :
.מחללי' עליה□ את השבת ואפי׳עדיין לא באו  1א מחשמשין לבא
שכי( [ שהעיר פמוכ׳לספר כקל מכלי להמלט וא© צא יעשוינ« נ , 0י «. .מיער .לכזרס ,בבגלתבדישלא יתעקמו אברי« :
יתחילומיד להרוג:
י יא אס בעלה  phpגחן הילד מותי לשיסאנפעילתין־פיז
(לסלק הערלה למקומה אע״פ שפעמי'שמקיא• יויגליכנו
 t״ ^א שבזמן הזה אע (בבל מקום  1Wלא
א «ר «עסי״שכ*מ לגרמתקיא אסו׳יובאהד דבר שאיןתתס׳ין.
ממק' חקלליןשקזקה א©אל יכית(5דישראל לשלול שללולבוז
'ממוני יהרגסז והד עסקי כפשועומימ הכל לפי העניין:
דיןמלחיכשנתומי ' « ע -פ׳סן
מלא
מ הרואה ספינה^שהיא מטןלפתכיסויש בה ישראל וכן נהר
מי 1
פוטף או יחיל גרזן מפניינ © מיצו׳ על לכ אדם לקלל עליה' יא .מילה ( צרכיסדוקין שבתשכןמ׳זל מדכחי־'ןבי(©הת'
אתהשכתכלילהציל© :
 .פשרערלתמלא כתיב 35ח ימיל יג«'נפיי  8ליל6אלרכא1ס י
דןלאיי לא ימקיי׳ -גגמעדמי אבל אמי פיקס פלי(ומכיקעו י 1נ«י
,נער החלב שמנע« ס ( אפילי היא בעצמה יכילה להנדא׳ניד?

 3וכל המנאין לקניל חוזרים למקומם אפילו ככלי דינם פלא י ק .שפתלפיכךע«שקכל נדבי מילה בשנ! ממ(הלין«עזרפיןןמיויז
להכשילילעתידלבא:
נ ו?יתביןעלןה  -כמו ואפפלכית& אסלא  :יימס יבא 7bלילי
*/מן ,ר יג יו4רת כשבת וכו י׳א ס^- : 8?2
 .עצגהזפמן שהומר גמילה כשבע -הנמרל פ« 5יתהדכ«ל-לע&!8
כעצמתס חן המופקד■« למעין מפיל( עזר שאם לא חתךww
 . 0יולדת היא בחולה שישבוסכנה ומחללין עליה אתהשכת
 ' .לאהיסמעעכאתהמילה  :י
לכל מה שהיא צריכה קורין לה חכמה ממקו' למקום'(חילדין
אלתה ! מדליקין הל אתהנל אפילו היא50מא יאפיל( איןהנשי© ’ ב הלכך כל זמןשלא © ילק ידי חן המילה חחי אפיל« bצדן
 ..שאינסחעפעק ^ ת המילה דכילהקדא מנוה©יא־ «א®■
« 3תע 0ק«תיעמה נריכיתלכר שהיו יכולות להתעסק עמה בל
סילק יד« אי •« חקר1א על ניגין המעכבים אתהמילה(איליהס
צרב׳ינלאגר א <ה מדליקין נרבשביל' שא < פ שהא איכה רואה
המעככין אתיועיליו בשל סחיפה אפיל( רוב גובה של עטו* .מתיישב לבה ילתי כשיילעת שיש כאןכרשאלחרתאסיש לכר
ד
־ ■ .. :כמקיםאחד :
רנריך לי חברתי מאה ועושה ומיק בכל' מ <׳ שיכולין לשנית
־ .
«?!ש^ יןכמןא ^נריכק״להביאלה־כלידרך ר׳״׳המביאה לס חברת ; ׳  1כל שנמר שערי זניפמי« מלין אותי בשב'« אפיליסיאיד&י
בן ע כנין שפירש ממנה אחר שנעל שעיין שנאהסויי
תלד בשפלה וכן כל כיוצא בזה:
י' ׳'
אפלגדהעעו .איןמילדין אותה בשנת אפילו בדברשא י ן  ,זציפרכין עקזקיכן ליה כרוב ®©,ילדיי® שה© בבי יךא
פ
אבל
'
איב
©
משו
היינו
®
 «.3 :חילול שבת אע  ,ג דבקול מילדין אלת
(מהלינן לייואןע 1י \ שהתס בן ח׳לאו בן קיימא הנא מכל 01P
רשבתליכאאיכתדימלק לומר להרידןדנטלי  fypßמחללינן  Yביון דחיעיך הקילהיובא אי?« איסור דאללייתא שאס יה1ה,נן
.עבולייכן:
עייננככ
קיימא שפיר קמהיל ואס אתו כן קיימא הוי כחת

נעלחאעוא לפרגן לא יפלו למוהלו ואס לא גמרי לר פפח
מיפרניר• אפילו .הוא ספק בן ו או'  pח/איןצ׳יל' ק ח ' ודאי אין
^יןאיתו כשכ׳אע׳ג שאין בו איסור דאורייתא במילת למחתך
 3שללעלמה1א אש איצו  pקיימא ילא רצו חכמי ' להעיר סצט׳לו
 j,p 3שקלוב לודאי ה־וא שאינו בן קיימ׳ שהרי לא כנמרו שעלו
 f ,יימא אבר .אס־
־
י׳
ן ^ לכיו וגס 0
 3ן ?iדאי אפילו לא גמרו שעלו וציפרנמ מלין אותודס־תמו■
הי קיימא < :ועיי ן3ע | שירש׳((5לקמןש?׳ עק כחשפי' ט' )
ן>  .והא למילה דוחה שבע בזמנה פה< ח מס השמיני אבלשלא
בזתצה צנון שהיה חולה והמעיפו צו פד שהבריא איבו דוחה
פבעדבמק השעיפי כתיב ביעורא דשכע:
 ( pוולכעיב ערלעו למשמע מיעוסא פרלעי של זה .ילאיפרלעו ־
■ ,־■ סל אתר אעזל סבא למעוטי ספק ערל צפי׳אמרןאכלרונינד
שהוא ספק ז 5י ספק נקיבה ח ו כולד בי ן סב מ טע ל ה׳ל שי .ע
ספקזתגה־שפק אינו זמנה דפיוא פיוס ו ' כילד אין מניןאועו
ננפעאנא דוחין אועו עד ייס א׳רה׳׳ק קרא ערלה שיטת זמנה
«לאי בצבע לוחה שבע ולא׳ הפק זמפה בשבע דוחה שבעודרש(,
י ^ ללרקא• כטש לו מרלס לימול מליןאועו בשבקאכ-לכילד
 ,צפיוא מהול שאין לו ערלה אלא דינו שמטעין יעלנו לס בריע
אוי,ר<  puממט הד© נרית בשבע גסטלי מהול*  ,מי שאין
ד«ת< מתיוה' לידה כמן ייצא דופן ויכריע שילדה ואח׳ב נתגיירה
איין מלין אועו כשכעדכעיב אהה כיעזריע וילדה -זבר וטמאה
{{1׳י! כעיב• בעליה מיד וביים השמיני ימול בסר ערלעו לדרשיכן
מיניק דמילפלותה שבע ומשמע בכי כי עזליע וילדה וטמא 'י' .מ
חע; ימול במס קפמיכי א ' יל? נפבעאנל אס איכה טמאה לידה
 6.ימ סמול ל \ ופ הח" 5הוא 0.רע ומי שיש לו שעי ערלות נ^ כ אינו
דוקהשכעדערלעו חדא ערלי :משמע וצח פעי ערלוע:
ן 1ל״קא מילה עטי ה לוחה שפע וצרכיה משוס שאי איפשר
לעש? עןמע,ש אפל מבשיריה $5יפ שר לעשועס לוע׳יסיאין
דותץשבת .הילכןאס לא,הביאךטאי 4תל למילה מע/שלא יביאנו
בסבתאפי׳כמקגצו שאין בו אלא איסור דרפכ שהעמידו חכמיס
לפלילס אפילו ב מקי ס כלח כאב ואל תעסה ולומר למי לעפוע«
6פ הוא לבר פא© עשאי יפר 1אין בי איסור אלא מדרבפןאומר
^ !עופהו ואס הוא דברפאפירלישראל  .לעפןעי מן התורה
אסור' לזיול לגד לעשות? וע״׳ל סימן ' 1ז :
ז־ לא היה לו(«5ן סחוק מערב שבע לא ישחחנו בשבתאלא
ל׳עסן בפיפי(■• זק אס לא עירב מאתמול יין ישמן ליען עליה
לא יערבס ה־ו , 0אלדו יע^ כל אחד לכדו:
 9אקעוסיןלה חלוקו ה(א כפין כיס דלמק שעושיןלפשיעבו
אעראש בניד 73הפעלה יקובלו סס פדי שלא יחדד העור
לנסיעבגיד והיא מב־פקללק ל? סרפל״וש שהרי יכול לעפות«
 0^,אלעטין עליה סמרטוט ואס אין לו כולן על אננעיתי(
לין מלכיש כפפותמליך ההוצאה ומביא לרן הצר ,אקלעאעיי/
לא עייפו ימד . :
 öבזק חכמי בתלמוד יאק לא היו ריחציןאע הולד לפרי המילה ׳
וצמחי המילה? ביום ' שלישי לחיצה כמיס חמין היה הילד
מסוק לפיכך.כזקקו לט־ר מפפטויכשמלה המילה לידוע כשבע■
צ«ו * ב© מבוארי כ בג 0אבפ? סקישד והאילכא אי( הולד יסעכן
 .מןיונצענובליטס« כיר ן בא( ען מקומות שלד מגו ברחיצה•
כלציחס ל נ? לרוחצו בשבע דיג? כדק .רחיצע כל אדה וכמדימת
אצו נולגין׳ לרחצו לפני המילה בחמין וע 3חל ב 5בע נובגין
לרוחצו ' כחמין סקו חמו' מאתמול ולתמר המילה איי ,ר? חצמ אוע(
אלא על הלילה וכן אם היה יום ג ' למילתו בסכעוחאיןשיש כירך
לייחצו מכיפין חמין מבע*« ולוחצין אותו בשבח וכל זה למהס
־׳ hbp 'Pאם רואין .שיש לחוש לסככה אס לא ירהצי  mbחמל
?מיל? ולאי  ?;:עי ללוקצי ולפצי! עליואעלבבח ימיט  .ה! ה
 - ,אפחד קוצה פי־ :ובוסכנה;

יי אדם פלא■«ל מעולםאל ימולפשכת
«נמצא מחלצ שכתשלא כמצוע מיצה אכל אס למ כבר; פעס
א׳הוחזק  *pjmלחעכשכעואיןחילוקיבין אבי הבן לאח .:
דמילממא -עסיקריש?? גניי
( ולו ^ יגדגניאט הבךפלא ( 0למ ?»-ס
די דיה דהוי! ?; כ< ין צאקן p/5ג מ א ״ל לגני אקד לא עיקל!ל;״קי .ן *}$קו

.סמכסגלהיעדןגתלוממפדק כמן טעש .למנהנ ^ טלס &כ( הגץפייח
,עיין &ס )

חס מנעל

בשכעלמול פני מ׳הלין כגק שהאחד׳

יחעייך החללהוהשפי יפלח עיין לקמן ב?ו 1סימןל f 0בסופויפיס
אוסלין ( יש מתיד־ןוכ< קנא דעעמצרי מהרמא׳יז! שם  1א שכעב
םי& להחמיר אפל לא לאייל מהנין להאמיר ! אין צדי צממלעכיד
קכזהגין היער כי כ נמלי) משמח כהליא שהיא מנעל כאן
שכתבתי פס:

!כתוכו ד& ן
אין מילדין הבהמה בשכתפאין כה שכנה:
אין מפרגין לבהמה גלדי מיכה ? לא סכי
כגמר מכה דליכא אלא משוס תעמג ( אין צריכין לענגת
אבל בעחלע מכה דאיכא צעד לה מזער מסוס צלולה:
נ ואס אכלה כרפיכין׳ הלכהומצטערת יכול להריצה כמכר
כדי שמתייגע ותתרפא ;
ד ( אט אחזה ד© יכיל להעמידה כמי© כדי שעצטק דלא נזר י
נכיכהמה מפנס פתיקעסמנין פאי-ן אדס -כהןלצ* כעל
כהמעיידליעי לידי שחיק סמפין עמד לרפא( ת ( אס מסופ׳לו חס
נריג ' הקזה ואס לא יקיז« לה ' 07תמיתמועל לומר למי להזיזה!
מ?לה ה

של! 4

שיא  34נות

וותר

נשנה זנו

גוסעיפי■

א א! צר סל תבואה או סל כדי יין איי פ שמועד להסתפק ממנן
7הא ק״׳ל כר־׳ש דליתליה מוקצה מ״מ אסור להתחייל לעמי»
כפבעללכר הרסוע מפו׳טילח׳יעידה  31״ם פלא י;:מול ההפפאס
שמא יראה ממות למטה1י 0והי אועס כשבע אכל לפצוע« לדבר
ייצלה מ< ער כנין שמדממלו אולקון בשב' ואין לנמקו© להקפיס'
 mשאין מ ממיס נביע המדרש  mלו אוצל תבואהייכול לפכוען
'בשית כדי להכניס האיר חין00׳ או לפמ׳פס מקום לבית המלר '■
(כיצד ליפטה'4הי״ה האלצר' גדזלמכצה ממ ?3ה קופות שבבל
קמ » ׳נ ' סאין לאורח אחד ולא חתרדהוה טירמא יעילה לא הין
צס אלא ה ' קופותמענה מהסיארבע אבל כולו לא יענה שתא.
.
יכא להשלות גומות :

כ ורשיפנה איל? הגי א? הה ' קיפותלא יחלק בקועועקפמע
להוליכם בהרבה פעמים עלי* להקל העשוי מפנישמרפה
בהילוך•.ואמשא מ־לעא טפי " :
ג • ואל( קדאדהה ' קופ? ת שמפצה׳■ קייפולאוראאקד ואס בא(
לו' הרבה « פנה כשיעזר הזה לכל אורת ואורת ובלבד שלא
יפנה אתל לכונס לאיפא טילחא יתירה bkכל 706יפצהלעצת«
או אחר יעבה כעדו ולא יפצה איוד יוער מצשיעזר זה • קבמע
15ל יין שהובא 5על עגלה אסור להורידן בשבע אס לא לעבוד
■
אמתין או לטל ך מטה ? ?« עפעפה ,אוצר וכן כל שבותפהתיח
משוה צורן רומה מועל ג״כיגמרך אוו־ידס ולא מיקרו אןיתי ^ א
פכתאראואצל« בביתו אי שזימן אזרחים שנקאלחו אצל אחרים־
אבל ? ׳סדלעקו,ירמ לסעודה איל! לא עיקרי אורת שאינו סעוד*
מצור r>7j pd pkהרתיע ובסעולעתצוה אכי לחכירת תותי. 4

שי ד ך נ ד ^ קחבסבח׳ ובו ביזסעיש-־פ . :
א נפלה דליקהכ שבע אס׳.הוא כלילה קוד ' שעודה יכול להני5
כדי תזין של& מעידות לאסל אותה בשכע זן הראדלאדם
וכשתריעשישעודשעיפעודוע
לאדעיקראוי לבהמה לבהמה
לעמו תציל מקשת ס גולות ובמנחה מז! ן סע; דס אחעודווקא
כא 1 / * 1 3צככי
י

/

ל* נוש

החור

טתתך שהס פהוליס איכא למיחש מתיך שהה טרודים בהצלה
ישבתו הפכת ויבאו לכסת אפל שאל בתי©הקרנבי©ויראים
לה© הדליקה איכסבהנלי© כל בך(יכנלין להצילפל מה
שילבן דליכא למיגזר בה! מילי:
3.

י& מתירין לטלטל אפי׳מעיח״ודברי ' המנקבים כלי צהצילס

'או מעט האנסים הבאים לפיתללגוזל©

■תגזרי (חיסור מוקצה
צהפפיעס כ« קוס .טמון דבמקי© פסידח (
רכ &9היא שאם• כדליק התירי משו׳הפסד ממינו אע׳״גדאפפר
■ שיבאו טדי איפיקדאורייתסמא יכבה ב'ש להפיל מפני האכ^ו״י
■דליבא.למיח® שיבא לידי איפור דאורייתא דהיפאה כגנן כזמן'
לית׳ -לבו ר״ה ובזמע© יש היתד לאידך גיסא אי לאשרי" ליה
 5תא יגאו לידי יא הי ר דאימיתא דהייני היפאהלר#ה*
'( ?®( 7איכא למיתרלשי׳ל ל& גי יש מתירין לעלעלמפכי ה< «:יס כיון
ש״וניכו שלא חשז ןל |צ לאיעור מזקכהאפיל! במק?® שיש לח ש שיבזא
 15׳’ את כגון למי שהמשיך לובדרך שהתיר! לו להוליך
עול לחישול לא
ביפושלמע< ת ^ קות עתות מדי אמותברי׳ה אע־לו ב! ת5ם יא ^ בשיש
כמן אישור מוקניו וג  3אי כ א למי ק • עןיעב־רכוארכעאמזת בר״הבלא
הכאה בהתיס אעה שלן ליס ממיספסידא לממונו ן ע׳ל פי׳ רסתשעיףf
ושימן ש׳א סעיף ל/ובליש הימן ש 4ת ס נ הכא אע' 4דאי פא למיסששמח
יבא לידי א* מור לאורייתא שלו ליהמשו© פמאל ממונן זכן איכא למימד
 « 47הת© התירומעעמא דהכ״לאי לא שרית ליפכפח׳תפמות מארבע
אמות אתי לידי אישור לאורייתא להוליכו להליא אפילי ייתר מל׳אמות
בל׳־׳ה וע לשימן הנזכר ובזמן הזי דלית לכ׳; ר' ה אתיא ג* כ במכ׳ש ממי
דאורייתא כ& הכ׳א כוק הזה דלי^א למיתש צאישוי לאורייתא לשרי
ע«ו 3עפילאדממיגואבל א׳ס ייל| עלסבית{שאולולי© מישהתשגבי
י מי שהמשיך מקפא בזק הזה ש^ ין לצו ריס דהתה © די זפפא א«! זרדהא
^שגלתהאיסור להכא איכאלמימרנס « תס וןה' 3לל!ח«ן לומר דהת®
בבי מי שהמשיך לא התירו אלא בזמנה יינהקעס שלא יבא (« לי איסזר
דאורייתא אפל הכא א $מ כזמן הזה דליבא האי טיבמא או שיש יוילוק
עיןתיר ללרך לנכי לרך אע׳לן• בזמן הזין הויל׳הוהבדא ! ולנכי3ומ®5
ליש היתר לאילן 4יפא אי לא פרית ליה כן ' אי פא למימר ב׳כגכי דליקה
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פית שהדליקה כתובו לשאר בתים כמי גבימזונ׳ת שנתבאר בפעיף א'
היינו העע© לללעת סמתירי׳ק® ברא להתירבכול® יפן ליעתהאופדיי’
י&& ברא לא? 8ור בנזלש ־" היינו משום דדעתהיית רי© בשאר בתי « אית
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'‘ האןפליסש לאיעכא ? ל 1קא הת 9ח 5וק | לאיל& שרית ליה Pws 'wsd
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ה מציליןלחולה ( לזקן ולרעבתן כבינוני:
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( מיהי פין.במוכלין וכין3מלבו 5ין וביןבכלי
ציה אתי לבפניי5
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ו׳ עלינוד ( «*?®Vwליש ) ו את* פ שיודע הגוישעוש©
הדליקה ומן הגזלנים והגנב’©* ( ו& ע*ג ללא n'p3ככל
נחת לוח לישראל בכבייתואיפ? נקיא בזה®לוחו כשן דאעפ^ ב
 wö.pis'pßלמע 7ghכיון פ5תבל) י למיל*«*8ן' 6יא& ע׳ף ?י־׳אפ״ס
«וגר להנאת עצמו קמטק שיודע שלל
5לימציי'.דליקה «קילו■«? «4אוגצי ש?זל או?נ?« 0וע ל«.י« .ן <# d p*eס
הישראלישלס־ל? שכר? א! יהבהו יא
צ )
היי
;גיפלא כ& יזתפו הזשברי®
נו ובלבל פיהו ב? ג׳מתיט' ( לחיm
בהם
אבלי
; י סקוארה' ;
כבילות איין מצדן להפרישו שאט הבא
נוח לו בכיבוי wוהו® ליה עושה על ‘
mb $ robp 31
שי ונתבו משוא גאון שעיתי ל? מי לצד להציל ספמס מן
להפרישו בזה שהוא כשלומז ;
הדליקה אפילו דרך ר׳ה דאין איסור אמירה לגוי מ!יי ד
ועג פ ימן 5מ (, •fסימן« ©V
בג יכול אד© לזמריב? גט המי כל התנכה איגז מפשיר או א©
.מצי כתבי קרש «® ( - :אילזלאעציר<פךאל"גזפש9ייט? ' 0וע^
אין הגוי מזוק פאן י  $ול לקרותו פיבא אע* פ שבודאי׳ יכב*
יש
iv
«*««je
יי^n׳$.י*/
■
ס■
•
,
;מז •
פסיבא ופן כלפיא$א כ « ב ? יזקמא מק אד כתגיעעה מגייב
י ; ומפאר זכרי® המאבדיס:
סלייףפיולילקריתגרא ^ פםודאייתקכטכשיכא«
 5הנלייניסשלמשל®'■
׳ הספרים כ& ימן זה ב 7ימ הדליקה מיילל < ’
;® לויי© כין לגדם ואפי ' כגלות®© מ להסמקומזמ לעצמם אבל
מויגליס לע1
 \ mjלזהי& אכ( שרריןכין למיס ואנו כדליקה תשש כפנ"5פפס?ןי
שתאי לשלול שלל ולהרוג נפשות אפילו אס הדליקה בבית mp

י׳י
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 Mשמותי לכבות דליקה בשבת אפי׳בביתהגוי חודםשיבואו
לטכנת& פשות והזריז בזה הרי זה משובח ומ״מ הכל לפי העטין'
ושא© הי( בטוחיימדאי שלא יהיה להם סכנה בדבר אסוילככות
אבל אס יש חשש סכנה אל* ס £ק שככה מותר לכבי ' דספיכפשו'
להקל אפיי הדליקה בביתנוי וק מהנין ודווקא לבכותהדליקה
דהוי מלאכה שאינה צריכה לנועה שלא לפח מין היא צריך אלא.
להצלת ביתו ולא מיתסר אלא מדרבנן ונסשי סבכת כפש? ת
אס לא יכבה אכל כדי להציל ממונו ודאי אתר לחלל שפת אפילו
במלאכה שאינה צריכה לנועה ואס עבר וחלל צריך צפר והכפר'
הפנימו האחרונים שיתענה ארבעים מס אע ' פשא^ נס רצופים
אלא שני וחמישי (אל ישתה יין (לא יאבל ב סר כזמן התענית
דתן במקום חטאתיח פתטים לצדקה ואס ירצהלפדויהתעפי'
י־ יתן כעד לב יוס׳יכפשיעדם * יעיין בלבוש זע בהלכות כילה
סילקקפ׳ה:
פז גתלתהמונתתכמקוס שרכים ניזוקים בה יכול לצפותה
כין אס היא של מתפתכין א© היא של פץ דהא:ה 'ל מלאכי
שאין נר־כין לכבוי לצשי ת נחלים אלא כדי שלא יזוקו ואין חייבי
עליה ת ן התולה אלא מדרבנן ובמקום היזק רבים נא ג זרז.
ן ( ע ל סימן׳פ<«0( 4ף מ יי*(«׳מןעקידשעיף « ( סימן שיח  Vpיח1
והר׳מיבס אוסרכשל ע  fוטעמא משוס דסבירא ליה כלבי יודא
דמקייב עלמלאכק פאיכיצריכקלספה ♦(  mלת׳י עק> ני־ )'
לפיכך אס הנתלתשל מתכת דלא שייך הב כיפוילאוריית' דאין
כיכדאלא כדבר הנשרף אלא מדרכקאשורלככותהובמקל©
הזיקא דרכים לא־גזח אכל בשל עץ שיש בכימיה אישו׳דאור*־'
אסור לכבות אפילו כמקלטי הדקא דרבים;

שו*ח דין חבית שנשברה ובו nס ^פים :
א חביתשצשנרה מנילין ממכה מזק שלש שעזלותאפ* בכלי׳
הרכה לאילו בכלי אמר אפי מחזיק מאה סעודות מכיל
ואומר לאמרים־ באו והצילו לכם ובלבד שלא יספוג דהיינושלא
יפי© הספוג במקום היין דשאב כדילהחזיר (להטי׳פדלכלי גזיר'
שמא יסחוט ( אל*־ יש לו כיתאתיז׳דליכא כ 'כ משש שחיט׳אסו׳
במול(מתיך
&לא ־יעשהי *
■'
כדרך שהיא ;י
עושה*
_ _ . «1:
בךיכאלידיסחיט'.
ך?
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 ^יתילו לו להציל תייישינן שמא יתק1כו אבל א© לא :נשכרה אלא^ '׳<שדק .ועטדטזןטיןי שאינו בהול פ^ כ מיתר להציל בכלים
זללקו«ולצרף..כמו שיתבאר באם פשברה ברא שננו דבהמנך  .־
לא לכל זק לא תיירי אלא להציל מחצר לחצר אכל לבית אמר
 3TP0עמומצילי) כבל מניין כמ( שכתכאילעיל נפי דליקה:
ע ואם כסברה בראש ננו מגיא בלי ומניח תחתיהוכלכישלא
יטא כלי אמר ויקלוט לקבל מן הקלוט באיר לאחרשירד
מן הגב טילה שמא יביא כלים דרך רי׳ה וכן לא יביא כליאמר
!ויצרף אותו לראש הנג מה׳ט וא ס* מציל ככלי אחד יציל אפילו
קולט או מצרן לעיון דלאישרי ליס להציל f/hבכלי אמד ות ליכא
למיחשלמידי י ( ולל מיק שכ׳נ העיף !ושימןפק'?גת«5ניף' p
ושיקעמ׳חסעיףב׳
נ נזדמנו לו אולמים מביא בלי אחד וקולט כלי אמד ומצלן
'אבל לא יקלוט ויצלן ואתכ תתין האורחי ' ולא יעליס לזמן
אורמיס שאיכס צלי־כין לאכול ולשתות( אם עבר ועפה שקלט
וצרף ואח*כ דמן אולמי© מיתר להאכילו לשתות ממנו:
ד יג נית שיש בה עהביס שעדייןאל כדרכיוהתירוש ז ב ממ 3׳
בפב' והרי 6ויןן הדלן אינו ראוי פגרי המשקין שזבו אפיר׳י
< (עי׳לפימן ^ ךעעיף א* ) ואיינו רשאי להניח בלי תחתיו מפני
»‘ מבטלו מהי׳ככו כיצד יעשה יכיח שס מטחי או שולקכו ואז יהיה
ח ותו הדלף לפניו מרף !של רעי ואז יוכללהכית ש© כלי לקבל

קדצף כדי שצא יעשסשס טיט לעניו♦(
ל' (<0י׳יש 'י?& עיףג ) /ןכ0ית^לא 0צגילאתדלן « צג ;'4איןד'
שלאיפטלנויחהיכנו אלא מקק? בת?ך הגעיל ; שזבו המשקין ־
ממכה שהיא כבר מבוטלתמהיככה עליד משקין שכם משס ״ •
'
משקיןסזט .,:
ה כי/עזמ
^
פי־חח־
המצל
אמת
*
הכה (אמתהצה מ;ק0מעע
ממט יאיפל ילא ימן לתך הסל ( לא לתיך הקופה שלאיעשס
כעובד'דתזל(אס נפלולמלן« 0אחלי נותן אפ* לתיך הסל א(מל ?ך
הקיפה דלית בה טירחא כל כן אצל אס סעלי צתיך צלזלות
 .ועפמלית שבחצר אפ> למקום אחד עלקט א ' אמד ואוכל בדין
בורלואובל מיד (אל יקילתיךהסל( לא לתיך הקופ׳דצוהפבוולי
'־•  , ' -־'־'“‘ 0י(־♦1

ש4וי
ובו< .3
א אין■עזלין באילן כיין לח ביין יבש1
כמחובר לקרקעפלל ( הכל נזירה שמא יט!
פימת .א( עלין א< ענפיםזמרו בכל האילנות אפי אין ססלא
פירות? לא עלין■ ולא פכפיס < ...ו« ל6י«) תקצר סיק 3’n
העין•«'( )  ,עלה באילן בשבת בשיננחלתל ציוד פמזי':ק5ס1י(
להיותשס כל השכתואטול לילירד ( אס עלה מבעי הרי ציו עפה;
איתר בעליית! וכבל נמצא מנתר לנ׳ל־רד משחשכה אפילועצה :י
ע*מ לילד אקרשחשכה*יא להי׳ת היינו דפשע 1י 1מבעי היה
דעת!לירד ג? כ מפיפי1א שנשתהה אפל אס לא היה דעתלירד
מב %איור לו לירד משחשכה פיון שהיה דעתוילישב שם באיש *
שהתימלירד באדסישעלם לשט על הדרךשצתנא'
מפגישעושה' ׳איפור בעמידת שם בשבת אבל אסהכית&ס
מפץ מצעי שאין עושה א £סזר אס יצימט שס בשבת פכלטונא
א5$ר ליטלו כשבת שלא ישתושכאילן«3
'( < ע*ל ימן עק״יד
■י
יעיף'1ש£י;ן הדיןצן כ* ס עש )
ובל זה באילו וכיוצא בו דבלי.
שהוא קשה כאילן ומקופללקיקעאבל קנים היטיב צייקמוצל
להשתמש בהט אע״פ®  mמתובליי ' לקרקע שבס נידוני tos
שמיתר לילך עליקס כמו שיתבאר פסמיךכע׳ה אבל בורשית
(מערה מספא ותלד מטפס ועולה אפילו עמוק מאה אמהולאי
הקרקבמתכווין שאיןשכיח כ,כי
כמרבאילן והאדםכזהר -בזה יותר:
.ב שרשייאילןהנבוהי© מן האבן נ׳ ספחים נחשבים כ
ואשור להשתמש בהן פחית מכאן כקרקע משיכי ותותר
להשתמש בהן ואס באין מלמעלה ויורדי; למטה כלומרלאחר
שהגביהו חזרו וכפפו במקו© פגבוהיסנ׳אשודןלהשתמש כגן
וכמקום שאין נסהים ג ׳ חותרין היו גמהין ג ' ומללתחתיהן
אע ' פשמצד .א* הס שוה לאלץ ואין חלל תחתיהם כגוןשהקרקע
נמהאצל© מ 3ד אחד אסולין אפילו בצד השוה לארץ ניקשג
צילוקנראין:
ג עשגיספין לקים בין יבשים מות ! ללפת עליהם אף ע״ג
דאפשר אגב הילוכו תולש מהס הוה ליה דבר שאין מעניק
ומותר דלאו עסיס ריפיה קוא אכלמאיכ; \ יכ כנכות אם וולהם
מכוונים פתיק׳ריטההוי
ולשתותכלל כנפית כשבתא© א©ישתמש פ© כמיסדבקושי
יזהר שלא יפלו מי® עליהם בשעת שתייה או כשעת נטלת
ידים אכל מי רנלייאו שאר משקי אין לחוש בהם ומהריןלהטילן
עליפלכתקלהאיקמצמיחיס יכ אדרבה מונעי©אותמלציממ־ג
ד יש ליזהר מלהלין זרעי© כמקום ילידתגפמיס שסוכן
להצמיח ולל זולעואע^ ע שאיןמתכדן פסיק רישיההוא*ד
^; 0

לא היה כי אישיר לאנדיי/א אכל א© הייה רז אישיר דאירייע^
יי}סיש |יךלמרצנילי© לא ישליך אלא כשיעור שיאכלו כי ביים
 ;$ליימ־ם יאס הוא כמקוסדריטע רגלי בבי אדק מיער שאין אסהיהמעניין נס באיפי מענייןאשיר מדרבנן הילכך גירי
אדס ממה נשא? שפסל פין נדוליס פין קטכיםואעכישעישה
סופן לצמות יאין בז חשים זורע :
מרקפקדלן' ה?ל דפרשאיןמעניין וגס איפה פסיק רישיה אבל>
ה עשבים שעלי לע איזן הכלימלחיע ?כלי משיצק פממוברין
אס ממניין למרי׳ןפשיטא דא&ור ' יביס גסאסהיהימעסיןלא
לקרקע יהעילשן בשבע מייב :
-1
הייכי אישיר דאורייתא דאע  /דתוער מילדה לדש היאבשדה
י מסבי© שעחבן כעפרמכעי בלי שיהיילמי© מיערלאמי!
במלין המגוליןזלהזניאן אע ' פ שלא הוציאן פעס אמעדאי יכבייומש' 5פונהה*ח גמרא יחציכא שא יחנק בכך אכל ככסא
מ 2וס גומא פכר היא עשייה בחילימשיס מזיז העפר ימטלסלה מטה וספסללא .יפן מיעלרבץ הניעכיין שאיני מסיןלהשייע
ייד ליבא דהויא ־טילטיל כלאחר יד שמעצמה היא מזחה יהיא אלא שלא יעלה האבק ינס איני פסיק ריש״ה יבם כצאן א©היה■
מפדןלא היה אישיר דאילייעא שאין לרךלה& מע גימיעננך . :
 65השלישי שאסהשרישו ה*ל עולש ממש מגידולו יגסצרי"שלא
במינדן ממחלהשישלש? אכל אס כעסי־ן לזריעה דהיינושישרשו  ,3אבל לכבדהביעאסור&'א 'כ הקרקע מרחף מלכישהיא
מנווה נ?ח 1עאע* פ שאיני מנייןה׳ל פסיק ריס יישמעיר* י
מםיללעול[ 8אע #פ שעדייןלאנשרפו ( ..ן <למימן שיא סעי ח )
אפי' באיבו מרוצף דס*ל©אין דדךלהשייע גימיע מי כך (איני
ז ואסיר• ליולוש דבר אס מעצק שאינו פקוב ששם היא גידולוJ
 pיאפי העצין עצמה אעב שאיפה נקיבה יש ליזהרמליטלה איסיילאירייעא -דשמהמירין אעי׳בממצף גזירה חטי
שיאיגו
מרמן> יעיד שאי אפשרבלא נימיעיכןי־יהניןיאיןלשסין♦
מעל גבי
■ ק קרקע ילהנימי לע גבי יעידו אי איככביןשהיא
( ימי ' ל « | יק שיושיגיף יא ;מי*ןשל״ק נ& ין< 0 .פ* '«?3f>xנק> «< tf
&ל עץ בין סהיא של חיש מעבי שבעוד©היא ע ג קרקעהיא
ימקעצימיעחער ליןהארץ (כשהד־מגביהה ה׳לצעילששממעט מיה? ע* גד מיער יק ע* כנד אי מטליע אי כנף אווזאהקלים
שאינה מזיזים העפרממקומן צאיממשופנומיע יהדשימי
יניקעה יכן׳איפכא■ שביטלה מעל גבי נעילות ומניחה על גני
גדיל מיער♦ ( יניד<f $fשלפעייי
©מדיד< 3פל מיו
קמייבשילו
הקרקע ה*ל כזורע שחרבה יכיקע ואסירי ימיר שלאילןשכפשח
צלפרי* לקלי© א׳מצ& למילע? דבראדיר הקילימשישכציד שביןיעיל
0ע ש מן האילן זבי עירנעמזעל לעליש הכיריעמחנו
כשבע
־שי'שיא
א' יחי"<%׳
ל א י@ י׳ מק״ך)
שאין זה עולש ממקום גידולו כיין
שמעכשיו לא יופל-לגדיל עיר נ -אין סכין אע הקיק" ללא מדיחק אימה מפיס אשויייממימן
 . .שפפשדליחזעי :
ואבי ' היאמרוצף  ( :לואילואין נכססרך נ כ במיבציביר
ט צימר המקלח מיס מן הגגשעלי בי קשיםיעשבי׳פשיעמ*
הילכךגזח בהשאטי' במל־יצף אטישאיני ממ2ן> אליבא דני ע) ׳
ימעגביס קילומו ימימיי יוצאין ימעפשטין כגגודזלעי־ן
ד אסרלנדד חכיעעל האר׳ן דכיון שהיא ככלה יכא להשמין:
לניעממעכן ברגליו כצכעס׳דכיוןידמעקן עי שינוי היא שאינו
נימיעיראי נסייפסיק דמיה .
עישסאלא ברגליי כמקים פשידא לא גזרי רבנן ואע^ ע שכלמ©
ינחם וואסוחנ __י.
שאסיר מעבי מראיעהעלן אפילי בחדרי מדרי© אטור היינו
באישור מלאכה דאורייעא כמי גבי שוטחן בממס אכל לא כנגד
קול וכן ח׳סעיפ ס:
 ©.עס־שאס ירחי יסברו שבכסן בשב"  ( :י <ל»
יf
^גלהכא אפ \ אס יראה דורס כרגליו^
הויא־מלאכה
כלאחר
יל
 ftכל  5f fisnsvבנלי פיר;  6ס( ל  ftps&Tfjיתקן בלישיל
דאינה דרככן יבמקו״כפיד׳לא גזרורכקלאשוייכיידליטדר^
;:אשל-לשקישעלמדלת ,ונמצא מ שאינו דרךשיר מימר .יק
י יהדס־מקובל מועל להליתפוולאשייך  .למיגזלכייושמא.
יינא דלא' קעציל׳ מעש שלי ד לא נזח כיה הילכץ אימןשקלרין
יקוקפצאן שאין הכאעיא(א להריע מוזה יכוללעשועוג •,©.לתניריסןומלפצעיןכעיה  0פחי ציפור מנעי לעשיעו כסכיןי
כמחובר לא מיישיק ' שמא ייקזץ אועי אבל.
אעמגוכל ;1,דלא' שיין לממזר3י«. 8מידיי ־אבל אסיר להקיש בשפע לע הדלי!
דבר כראוי לאכילה אסיר להריע ירי
כמחובר
שמא
יקוץ
:
א
!
נע
בטבעעהקסיע בדלע אף .על ימ שאינימכדןלשירמ 'מ היאיל
.לאוכלו י ( ןע’ לפזמן ל׳יי סעיף )ל{©ימן ערנ/שסן}- %
מבלי מייחד לפך אשיר נזירה שמא יתקפנו יפ |השמ 0אסיר
יא השורה חטים ושעזליס יכייצא צהס כמיס .ירי זה
תילדיע'
להקיש על הדלעלקרא לב׳ה ע* הכליהמיומדלכך שחאיעקפכז
זורע ותייכבפל סהו־ .יעפס אילכא מוער
להעמיד
.
בעי©
א*א להקיא צילועלמללע  :־-
בשביו© אין זה דרךכטיעיון וכלבי שלאיהיוכהפרמי״יסישכי©
שמנער
 3׳*..
יא .
,מיער לומר לגד לנגן ככלי&^ר במופיע דאחירהלגד
שהס צעתמין מלטלומית המיס:
כמקים מציה מיעד שאין שמחעתקיכלה .כלא פלי שיל
;<ע' לםיערב ד י^ ימןp'gהעיף^3
ואפי; 'לומר למי לעקן הכלי שיר שרימשי® ככור מען יכלה יק.
$
■> טאפן©
שיכשובאיבלהןוכןאלןשיכשיפימתיובעידןכו
• כהנ? 1הק  " 4יע*ל בסימן שאחר זה '. :
העולש
מהן
כסצע
ץ
מייב:
נ זיג׳ ?׳מקשקש לפמי׳עשיי רמ משקיליעמי׳ע לעירפי ילהכינר
יג ■אסודצהשיותש;בצללי האילן אכל בצלי צללין מייןלעיב*
י מבעי בדי 'שילךדקשקשבל השבמ ילא דחי לרחייםדשאניי
אסורלסחור הסולם לבידי האילן דבי סליק ביה
משיןמש
ינכא שהכל יודעי©שרגילין ,לעמלו בכל מס עליי©< לאמריח
יעד יוקיע בצלי האילן מיעל
לסמיך
סולם
ולא יחשליהי שעיקכהי סייס שאיןידרך לעקכוכללV0שמקשק׳
מ  ( :ו ^לשי״רפסששיףיו ' )
ר המשמר פימעיו ודמעיו מעבי מיהועין» אל יספיק פן I
ככל חלהיממור ליגע באילןובלכד שלא יכידפי:
כף ילא ימשח כפיי לע ירינו ולא יוקל להברימס גזירה.
שמאיטולצרידדורוקלהסX
גיכודחכיח ודבר שא <ז סתנוין רכו
ה אין שיקקין כאגיזיס ילא בעפוחיס וכיוצא בהם שמא יבא
ים:
להסמע נימיע בסונה ודייקא ע*ג קרקע אכל ע /שולחן
שרי דליפא למיגור פ© משזס אשודי גומוע ושיא ישעין על גגי
א בנר אמרמ
■ פעמי® דק ' לכר*פ רכל לכר שאין חתכיץ
קרקעאל גזדינן דק*ל מילה לגזירה .ומיער לשחוק כטצחויו
מיתר ובלבד שלא יהא פסיק רישיה יג  0ל& לא אמר דדכל
שקרין מפין אע  /שמשמיעים קולהיאיל( איכס חב ויניסלשיר
 ^ ppshjnppwpfmאלא בדברשאףא® r3מעכרן
שמוק כעלעא אכלשוחק ב 7י | לי? ימ אטמי
אכיל!

אפי" שותק בתס ובחסד דהויפמקח וממכר ומ^ת אין למחית
כושיםוקטני®■ ידמו«וכשיהיושוננין (אליהו מזילין ולשתוק
בכדורגל• םימן <ח סעיף מ : /׳

 1אס 5ל לשאוב מיס בגלגל גזירה שמא.יימלא לגנתו (לתורבתו
או למשרה של פיתן לפיכך אס לא היהש® לא גיכה ולא
חורבהולא בליכה לשלות בהם פשתן מותר דליכ״למיגזר מיידי "
דא שלא אפרו אלא בגלגל גדול שמוציא מיס הרכה כיתד בלא
סולת והס נלילי© הקבועים בהם דליי© הרבה סביב אכלגלגל)
שלנו שאקתמלאיס -כהס 6א מעט מיס כפעם א" מיתר דליכא
למימש למידי שאין דלן למלאו ' לגינפוקורכה ושרייה כד  4קטן
אפילובמולן
אסו״לשלשלס
 tמיי שיש לופילותבראש הגג ורואה מטר שבא
כשבת לרן ארוכה שבגגדטי־רמא שלא למרך הוא ועובדא
 (.וע׳ל סי" מקכ׳א )
דמ*ל הוא אבל מותר לכסותןt
ח ואפי" לבנים הסדולין לו על הגג לבניק אעפי שהם מוקצים
מ 5תדלכסותן מפני הדלף כיון שאינו מסלסל  rmהלבני"
וגס אין מולח ככיסוי זה ומותר ליתן כליי תחת הדלף כשנת
ואס נתמלא שופט ותחזירו למקומו והיא שיהא הרצף לאד
לרמתה© מותר לסלמלו ולרחוץ פו ידיו כשב אכל אס איבו ראד
אסול משוס שאין ע? שין גרף של רעי לכתמלה מיהיכד״עב" ©6
כתן כלי תמ״הדלף©אינו ראוי לרחינ״מותנפלפמכמי״המאוש/
שבו אםהוא במקוםשישנם פ® בני אדם שנמאסים מפניה©%
p'pmשער ל '« ו 6יק מקכ״א סעיףג׳־
ועל \
11H10

3

חם

ויניס 3רט«  0דגומי' כש 3ת וכן

ז׳ס ^ יסיס?

*

,א; אין רוככיןע׳ג בהמה שמא יחתוך זמורה צדאיתא לעיל
־• ס׳יש ה סעיף*יח ושימןקת ^ •. :
3

ואין שמין על פני -המיס גזיירהשמא יעשה חבית©ל שייטין

ואפ> בבריכה קשנה שבחצר אסיר מפני שכשהמי״נעקרין
דונאין חוץ לכריכה דמי לנהל ועיקר גזירת חביתשל שיימין לא
#ייבא אלא .ננהל לפיכך אס י© לה© פהלבריפסביב מות' דפיק
לאפי נעקרו המיס השפה מחזרתאנת© למקומם הזי ליהבכל“
וככלי ליכא למיגזר סם משום© מא יעשה חבית של סייכדן p m

חסין כ 1בחבית  :׳ ׳
• *

נ' •

V

ו כ?

ונח מחיבן
ונספק בכמת די תות 1הלז דקקעקין למיק/ין
כהו משו" ד «ו9נכ שיהו אוגגק כ' 5דולאילא ישטחו כין רא דבזמן
הזה הוא מותר אס ) לפתקלה משוס© אין אני בקיאיצן כעשיית
ותיקון כלי שיר ו 4אב למיגזל© מא יתקן כלי©יל למילתא 7לא
שכיחא הוא ועל הז נהגו להקל בבל טיפוח וריקוד♦
אין
לפק בשבת מידה שמא יכתוב ופן
 pkמיבמי ואין בוכסין ואין
ולא מקדשין ולא מעריכין ולא מחלי מין(אל מפיישיןחידומות
ומעפרית ואין פודין את הבן גדיה משוס מקח וממכר.
 ' 11Vוסי ' שכ׳ג סע« ׳ד'mרמ״א© עיף א׳יוסי תקכ׳ד}
‘©
< <ל
ואין מגרשין אבי נגט שנכתב קודם שבת כגון שבאז הנה )ע
פליח דאי במגרש באן אין טתבין אותי אלא מ י-יייס וגט שכיב
מרע מיתר לתת לה כדי שלא ת « ין ־דעת(* ( « עול סיקילו
טמשוס שירא שמא תזקק אשים ליטס ) וכול© א© נעשו שוגגין
או מדדן או ימתעקמה שנעשה נעשה וקיים י וכיון©.אין דנין

ר אין

מהט חולצין
ןשזש"©
וע׳לכפי»
( ♦%
מקד

ה*ה שאיןתופשקומככיסי־ןלכיתהסוהייד שכתחייבאי־ז4M /
כדישלא -יברח דהוי כמי בפלל דקוכ׳ש פאיןמלק״ן®t»rf1)b
יברח יברח יי& מתירי{ לקדש היפאשאיןל? אישה וכטסואיפש'
דלה לחופה שלי לדידה!? אע  /דלא קיל ההר שאין פישק ח 5ע '

כשבת« »©

קניין שאין

קונין קניין בשבתתשו© מקקוממכל.

(בחופה הא קובה אותהלמרמה<למניאותה־ולמעשה ידיה ן
(ו <' לעןקתק <ו ? 0נדף יאובלבו©מןאמימן® יק לג® טף #׳)
למ סומכקעלזה כפעתהדחק כמן לפעמים שאינןיכולין
להשוות במס ו"  prmאמה קשט נממשיכין עד הלילהשעושי(
החופה והקידושין כליל שבתהואיל וכבר הכיני למעוד 'ו{יכ «,אי
והיי הפסדאוכלין ( כמפלתק וכלה סא אל  .יכנוס זא וגדול
כבוד הכליותלפיכך מתירין ומ׳ח לכי/קלהשי ליזהל שלא יבא
1
..
$־ךפן :
ה הכונס אתהאלמנה א? גרושהאל י־כא עליה כיאהראשונה
לאכשכת ולא גיא מפבישאין הבעולה כקניתבחופהאלא
כביאה ואיןקונק קנייןכשכ׳לפיכךמיי ח ד ק אותמקוד״השב' :
כמןשבכסק לסוכה מב&
(6רל 3ני (ל& א < עשי־ איגמעליש
&ק<;< תלולמרשפט הילכך כוכילגא עליה פיאהראשיפיוי^ כי׳נפנל!
דע ו כיין בלבוש הארגמןסימן©'גשיעיף ו" וגס אעואשיי לנאכליה
ביאהראשונה מ& וס חזבלכדאיתא לעיל©י ד׳פסעיף כ" )
ן אפול לאדם להשיט כמיס דפר להוליכו מאכלו אולהביאן
אולו וכ^ לטעמא מה מילה שמא יתקןלכ  8לזה להשיאו!ב
ולפיכך קסמים שעל פני המיס אסור להפשילן לכאן ולכאןלכ1׳

לנקות המים שיהיו יפיס ן
ז י 0עיכהי -אס היא יו& גתבקרקע הי© ואינה©הט כלל מוי/ר
ליכנס בה ואס היא קשורה כמנהג הספינה העומד" ממל
■אעפי©היא©הפ לע פני המיס מות ליכ 3ס כה  ( :ו*״ 1סי לס*

ובו י ד

י סכש 3ךיק

כיז(אחז
לעני׳!
? 1גי)
<־י לי״ל<ז* מ פיןגיד  pכ3י(
אאס
• 1
ן ■ .#
^L . . . HM1K
 © .ויזו*
^ י י  -״׳׳״■ !v׳!^iv!« /ז ^ רי0ח׳נ
ועול לאמן ידיו באתרי© והוי שינויומלק ע לבניין ,ממוךשקול(!
חייב אפיאב ' דלל מעש" תיקון נמול ודכרזה אפי" בתולאשו
משוסאל ילכש גכר שמלת אפה שהנשיס מקפידות בכך ;
פ וכן אסור ליטולהציפלכיים דה״׳לתילש ממקמוגידולו מ
 36מתמוך יבלתמנופו כין כיד כין בכלי בין ול כיןלאחר׳
נ המותק ליו שעל הקלף או שעוה שעלהפפק״אסשי במקו!
 -.כדי לכתיב© מי אותיות הרי הז תייב משוס מוחק דבב
ידעתשצל מלאכותילפי ממשכן וכמלאפ״משקלא יויומוחק
אלא ע 'מ לכתוב כמקומו ועל הכתיבה כבר קפלו ר!ל ©אי
מ יבין פחותליב ' אותייתממילא ידעיי היה©הדין כן במחיק'
( ן £ףע  fo? /דנעלאכתהמשכן ל& ה*ויממקקצלח ע מ לכלגוגול
היה ויו כיסןוהשכעמלעעמי© במשבן עעועעלהקיעnm ppk
ק״י לננן( 3אפרע כמקומואו * כ לשהיה כמשנן £א מתקין יוות׳ ות זל
פיה ^לזןשיה§ןיינשא 1נ*ממקא;עיומ ולאפל ממיק #רירש:נל,רקל
יעיר.
פא -׳פתייכעלוסמשזסדהאיעשננהבכפען ' נמאןדליעיהרמי (
מחיוב »כיל ^נק הנעינהקילכןקייכ אעילועלמתייןעפשע(
ד ,,ן !אסור לפטל העוגית שכתובות עליו כמין אותיותא;
ע* פ שאינו « כדן קל לאכילה אסור מדרבנןמשוס « ותק:
©#לכ איכומיינ מסאתאע  /דיוסקת אועיויו הואאעמלאנ? 'hp
ואינו מוסק ע מ לביןובכמו שנענאר בסמוך>

ד וכ׳לדה* האותןספריסשסתכיןעליהםבראשיקודהמי
למעל״או מצדדין איתיות או תיכות כתג שנהגו קנתשאות
הספלים אפול לפגתתן כשכתמסים תיתק שהדי שוכרימי»9

ווחור וויישתשצת

fep

«!אותיות וכן לחזיר ולסוגרן אפור מ שלם טתב ולפיכך נראה
לקחיר טבר פתיחת הספר משכירת העונות דבישברתהעלמת
אין כולא מ! קק לבדל אפל לא ש־׳יך כה מלקק ע 'מ לכתיב שהל'
ניקר האב מלאכה מן התורה ( כפתיחת הספר יש בו מלקק על
«נתלכתו׳סהיידעתו לחזור לסוגרו אחר שילתלד מתוכו וקרלב
אני לומר שחייב עליו חסאתפ7ל ; חבל הדורס בידל באדר כמין
אותילת מותר פאקבו ממש 1t
ה ' •.־־׳ומלת לרשום בציפורן על הספר .כמו שרושמי
׳י נס אינו א ית אבללרשוםכציפורכח
 .שאין זה דבי הו
•כמין אותיות ג"ל ולאידיאסו׳משוס כותב אע* פ שאינו מתקיי׳:
 t>m rהתפירסשנפתח אסור למלתחל משוםתופר:

שמג

ז ואלתם■שממדבקיס הנגלים סביב זרועותיה® על ידי החלט
שמלתחיןאותו ומתהדק אטו׳למלתתו בשבתדדוח^ לתפיר'
אלא אם כן הנקבים .שהחוט עלבי בהס לחכי; 9קצתיימתנקפין
בתפירה במיגיל :
’
'• י
 pמוכי? שנפלו מן חכסתבשכת י חותר להחזירן אסל ליתפן
בתחלהאסור מפני שהוא
ליסמכל) אבלי כשמחזיק כבד הוא מנא ללא עכיד כלום
ט אסיר לקבץ מלק ממשיצלת  .המלח שדוחה .למעמר כיון
 omמקום גידולו וכן אסור לקבץ כל דבר כמקוםגידול(
משלם מעמל:
י קמקבץ לכילה יעשה ממכה עיגול או שנקב תאנים להכניס
 .י» קנל :בהם עד שנתקבצו נוף אחד הרי זה תולדיתמעמר
,לחייב לק כל במצח בזה:
יא אע׳ע שכיתטן שומשמין ואגוזים לדבש לא יחביצם בידו
להוי תולדתדמחבץ החלב:
יב הנותןזל ע פשתן או שומשמין וכיוצ׳כזה במי® חיי 'משל©
של מפני שמתערבין ונתלים זה בזה:

א ןי ק העובר עצי־רס דאלריי׳ כגין ממלל שבע(אוכל נבילות
אין פ׳ד מצלייןלהפרישו♦.
( ««
נ״לקימןשל״לשמיןכ״ה
»־מן יפ׳ע ) שלא מביני בבל התלר׳שהזהירה גדילי מלהקטג>
 6א כטומאה ודס לשמים ללא בשאר איסוריםוליפאלמימר■כילף
מיכייהל ninלי»ו כשני כתלבין הכאין באחי שאין מלמיין יגט
האיללהשלשה 'ימשלאהזהירה התור®  hlפלאלהאכיל 'האישלר
אי לסמאס כידיסאבל להפרישם כשעלשיס מעצמם איןמנליים
אבל אכיל שחצייה לקככל במצית מפעוריל כ"סשמצילה’לנעגר
בל ולהפרישו מאיסורדאורייתא מ ,מ להאכילו איסור פידי׳אעי'
אתרים אסורים ואפילו באישור שאיכו דאורייתא אלא לרבנן
יקאסול להרגיל/חילול שבתלמלעל לאפי בדבלים שססחשי©
שטת • ו׳יא שכל זה בקטן פלא הניעלחיכ-־ך אפל הניע לקטן
אפי לד מצדן להפרישו דא שאין שייחימ׳פב׳ד& אלאבבלב׳"
וקטן שהפה אביו אל עבר מנירה בקטנותו אע׳ע שאץחט״לין
עליו בד תשובהכשהגדיל <מ טיב לו שיקכל על עצמו איזה
לבילתשובה(לכפרה אע׳פשעבר קוד© שפעשה בר עונשין ♦

ע .איןהובלין הקרס ואין קולעין הנייר מפני שהלא כמתקן
כלי:

שפד

יד
המדבקפיירותאופורותכקולן שלסוברים וכיוצאכו
הרי זה־עולדלתתופר וחייב וכן המפיק ניירות דבוקי׳יאו
עודותדבלקיס ולא כתכדן לקלקל אלא לתיקוני הוי תולדת
קורע לקייב:

היתר

גדחס

נשכת ונו 'a

סעיםים ן

א « תירק נדרים בשבת ודווקא שהם לכורך שכת כגין שנדר
שלא לאכול ושלא לשתתאע׳׳פשהיהלל פנאי להתירם קוד'
מכתאבל שלא לצורך שבתאין מתירין איקס דלמה נעש דבר
ולא לצורך היו© והוא ' יבול לעשותו למחר אכל יכיל __
להפר נדריי
אשתו א  4שאיפה לכורך שבת מפני שאינו יכיל להפר
גדלה
|א
עד שתחשך לאס לא יעד לה לא יוכל להעירם עוד:
נלבן מישנשבע לעפות מלאכה פלוכיתעל זמן פללני ללא
צ #תזן ל! לעשותה עד ילס האחרין של אותל הזמן זאלת3
קייס נא כשבת ויש לו פתחים להתיר כדרל מתייין אלתו אע^
בשבת שאס לא יתירוה היזסתרי יעבור עליז:

■ויוטעס זה.גיכ ^ תירין חרמי הקהל בשבת אע׳ע ׳יבם
לא

־ 5מין׳" בת מפטשאין דרךלהיותבנלפיא ; 1א בשכתיאס
יתמהו בשבת לא יתאספו גיוס אמר« נמצא סא״ן לו חיתך
לע!ל© 5עיל סימן ש/סעיף ' כ :

& ל& ותח למשות נין חשסשן'
׳־ 'רצו 'א שמושיעין מתיל על הקידש

מןהלערהמ׳מ אין חוחית איסור { וע׳לגד ' רנו ' אשעין> א׳>
ההוספה וכי) השמשית בקלמרי  /איסיי שכתעצמו יהא בין
השמשי׳ספק הלא לבינך כל הדכריסהש ס אסלמגשכי/מיברי
סלפריס לא גזרי עליהם בין השמשות להלא שיהא שם לברמכלה
אי חקק כיצד מותר לל בין השמשית לפללת באיל ןאו לשלט מל
פני המיס להניא לולב אזשלפר לק מלריד מהאילן אל מלניא
מהכרמליתעירלבשעשה לכן אס היה טרלדגנחפז לדברשהלא
משלש שבית מיתר ביןהשמשל׳למטע© זה מלתרללמ׳ביןהשמשל'
לגדלהדליק ל 5כר לשבתדהדלקי  /כר לשבתמניההלא♦’ .. .

ד מקסן כשבתוכו סעיף־אזור1

ר*ן ההולך נמרנר בשנת ובו ב׳ס^י'!

 6הסולן במדבר לשכת הילסשיש ב? שבת באיזה מס הלא
ז .הלי הוא מעכשיו בכל מס בספק שבת יאסור לו לפשות
מלאכה ואם יש לו שס ממה להתפרכס אסלר לו לעשלתמלאכה
כלל דע שיכלה מה שיש לווכשכלה הפת מסלי אז כיין שהואש©
כסכנה גדולה « יתר■ לובכל יום לעשות מלאצה־הצדיכהל( כדי
פרנסתו ולא פרנסתה מרמחתאלאמנומצמתדשמא שכת הלא
בו כיוס ולא סותרה ול לא משים פיקוח נפשו נלכד אבל אתזל
כדי שלא תשתכח שכתממפו יעשה לל יויבר להוא זה שיחנהI
ימיס מיום שנתן אל לכו שכקתו למקדש יום ה! דהיינל ש נושס*
קידלש והבדלה לזכי לן בעלמא שיהא ללשסתליק כייס א ' משאר
הימים כקידלש להבדלה לומר שהוא שכת כדיי שלא ישתכח מחנו
 6בת מיהו סג אותו סיום איצז צריך לעשותשכת גמור כי סג בו
ביל® יכול לעשות .מלאכתי כדי פרכסתי לפיקוח נפשו' וללכת
לדרכו אפילי חון לתחום צלי לצאת מהר מסבנת' המדבר כמו
בשאר הימיס» ( וע״ל® יק ר&׳א מעיך  Vושימןרפ״ח « פיך ו"
קרן «£ק35ק(«<£עיףש׳־ )
אבל אין לומר שיעשה לו מלאכתן
מאתמול לגורן היל ס כמו שעושים כשהוא פביתובע׳ש דחלמא
אתמול שבת הואי לנמצא מקלל שגת שלא לפיקי־ח נפש וא״כ

כל הימי© שדן אצלי1א .שעושה ביום זה קידוש והכללה לזכרון
בעלמא • ( ועלסימן ^ ע׳טיןעיךא׳ :
ב ואס היק■ ייודע מניין הימים מיום שיכא בו בגיןשיודע
שהמס ייס דאי יי®  Vליציאתו אלא שאינו יודע כאיזהיו©
מימי השבוע יצא מיתר לעשותמלאכיה כל מה שירצה כיו׳שמיני
ליצי-אתל שהרי במם כזה יצא מביתו ובודאי לא יוא בשבת וכן
במס ט״ו וכן ביו© כ׳ב וכן לעילם:
שמה דו׳

ל
הרמת שפח
יי
)
על תשעטזלא תשעה בכללאסהנארתכ ארבעה טפקיס על,
ארפעה ספקים הוי כרמליתשאין רבי© מכתפי־ן עצת 1נ 0אין
 •/ארבע רשויות כאתרי?  .לעניין שבת שהם קלגקין
דגרסין עליו ואס קינג רקב ארבעה על ארבעה פגי מק! ספטןך
תחסלו תמ שכתכמרבע  /ואילו הןרשות ביחידורשות׳ גא ס היה גבוה תשעה טפקיס■ מנומנמים גרפי© מכתפיןעלי(
וישמישאגמרדהה לגפיה
הויר/חפיחיכורוחבארבעה
הרבים כרמליתומקגס פטגר;
מתשעה עד עשרה ספקי© גרביס מכתפי ' עליי הגי רהאעילג
ב איזה היא רבי עקוסהתגקן תקינות גבוהים טפחים
איני רחב אלבפה ( מעשרה ולמעלה אם היא רקב ארבעה הד
־ ירש בו לוקפ ד' טפחים על  /טפתיס אורך.־א 5יית דהכי
בפניי
אגמרינן הילכתא .למפה מסיני דבכחזתלא הגי לשות
לה׳י דאמלינן גיל אס יק למעלה עד לרקיע יאס לאי הוי קחס
פנתג זבדי ד; י;ר הוי רשות היתד ואעי אס ישמנו כמה מילין
פטור אפילו יש 55מקו© כלי לקוק להפליק ג לארבעה דקנקוןק
להשלים לאי אמרינן
ח© מוק 9לדירהיזללתיתיג כעגלים כלילה .הדרהי « ק חריץ '
עמוק׳ ורוחב .ארבע על ל' ומתר וכן לת גבוה  yrrfA.ל' על'ד
יא יכן גומא בר/מס מיכה עמוקהשלש׳״מעמי® הוי ל״ה «׳ג
ארבע
זמתר מלהג הו; לפות היחידדבתל גטה* אממנן מכל
יעד ) אע׳ג ריפים משתמשים בס תשמיש עי הדחקהוא
«תשמיש עי ' מלקק לאו פלייה תשמישי לפיכך אס .היא רקבה'ר
נד 7י? נול אסיק פני המתינה על ראשו ימולא ראשו מגקן> מס
גלדי! נחלנו ל מה הגא לפר שהיא הלכה למפה מפיני:
היא כרמליתגא© לאג היא מקים עמיר גא© היא עמוקהעשרה
היחיד
כתלים המקיפים רפלתהיקיד על גביהם ?יויירשות
נ"
היא ר %גהיא שתהא רקבה אלכע/העומק והגובה' מלחמילל/א
האדר
־מז
'מפי אינם רחבים ארבעה כיין שהסמיךפיצ> ב%
היא יקד דיכא איתלהי ח!ץ מעומק מ" שאין שייך פס מכקפין:
יב ■ ל׳ה אילה עועשת אלא עד עשרה אפל למעלה מעברה הד
שעל גביהם מסטיןלאגיד  .שבקלל שהזא להי על לרקיע כמג
מקוס פט«ר ואין לומר שהגאכרמלית דגם כל מליתאיכה
שיתבאר בע/גאממקייגודאסיק מ -קגד׳ המחינו׳בחיץ׳ולמעל ,׳.
תגפשתלא פד״יכמגשכתפאר כע״ה יפ« למ שיעמדדאגרייתא■
ר גבן קגרי'שבכתליירהי& פלפי רי \ נידוני! ברחי שמנרפין
י קילכתא למשה מסיבי אנמליכן:
עס האדר שבפנים ואס־סס כלפי קוץ ( אינם כלפי פנים
יג מגריםשככתליס כלפי ר 'ה .אס' הםינ( 5היסלמעלהמשלש'
כידגכין לפי גכהן כמי שנתבאר פיתן זה פעיך יג .
ה גאויד לסשא רהי עד לרקיע ואפי כליכנגן תיב׳א« תגדלי
כרשןתבפכיעבמןכפימדותי<! ן
אינם כל/אלא כיחכים
א 5כמלת אס יש לרבע■ כ« ארבעה על ד'  1הגח נבגה יהד ^ כיבד אס יש בהן ד ' על ד" יגכיהיס י רה״י ואם יש בק ר על ד
רה׳י פד לרקיע
«אין כגוכק עשרה הגז כירמלתגאם אין בהן ד ' על ד ' הוי מקיס
בין
0
רק
בין
נחון
כין
גבוה
« וגל מה שבלה ,כידו.ן כרה' ,בין•
פסול אפי הס גכיס יס י « בלבד שיה! גבוהי© מן הארץ נ ' של01
אין גגגהיס נ ' הוו בלמד וכר' !?5משיבי:
קנדי שק דרן־לבנגתבלה'?גלתת זג למעל׳מתקטניוגדול׳י;
ז איזהו לפית הרסיס לת! בית ז& חקיס הרחבים יו .אמה על
יל איזה היא ברמנים מקגס שאין הילוך לרבי© בגין יס .ונקע#
 1אנטמכית « תנטג וכה שלפני העמודים בר  /והיא לקרח
.־ 'ת תמה ! איכס מקגרין ואין ל&© ממה א 5אפי יש להםקומקי
אס הס מעזלסין תשפד לתער ואין; דלתותיה' נפולות בלילה הוי
ארבע וגבוה מוועד י שאס איכה רקב ד ' מקגס פטור היא ד ם
איכס גכגהג׳ר  /היא ואס היא גבוהה ' ניגן דרקבהדרהיהיא
רה  /גאסקסל אקתמקאינג כקראי ל/ר גטעמא משוס שכבר
וקלן זדגת הסמוכה לר הר כגון מבואות שיש צהס ג מקיניע
ידעתדכל הלכותשבתילפיהךללג ממשכן וקיט צהג לתכמיס !ל
דנתי
 %חשבון מקב העגלותשהיי .להס לשאת בהן המשכן במו
(אין להם לקי ולא קולה בוזק רביעיתשא ס היה להס לקי JV-
רהי גמורה וקורהכמי כרה׳י דמיא ♦( ד -חי משוס מק׳ כהועיל
לקרא מק היג רוחב רקגכותשלהן בדגלי מלבר גא  /לא תייבא
התיר ? 1א  0/s / 7גאס קשר א' מכל 51:אינו חמה לר /שלידם׳
סימןש«  3 /עי ף* hזיב וין ןט:( 5«1וסימן קל ל ס?נ :׳ף fוכן קורה
!יתאומסם עוד שירכיה ישית הרבים י1א א ' כ היא ממש כר/ר'  .אפ׳גדלא הוי אלא משוס היכר כמו «’ מנצר נשי &פ' .ג סעי^ ט׳ן וכ'
ממעל ידיקורק  b'Piלרשוע היסיל ( ע׳לסיקקזחכרסעיף אדיל )
לדגלי מדבר יגס .במספר ש' יבוא דהיינושהיג' עגבר׳י בהן בכל
 ’.מס פשיס רבגא שכןטיתה מקצה ישראל לפינןגסעכשיגיאס  «.רשגתהרביספיש עליג תקלהיתצ מישבי ד ' על ד ' ואינו גבוהי
וכן חריץ שהוא ד׳עלד׳ןאינג עמוק י כל \ו יש להם דיןכרמלי:
־ אק&שי׳ריכגא עובדן בו ככל מס אע  /שיש בה רוחב השיער
 (0בית ,שאין תכו 'י גקירגח משלימן לי יש בו ד ' על ד ' קירו
הנזכר אינו ר׳ה^ ( ( ע׳לסימןשתדבעיף p9>p«/שנ׳אסעיף
כרמלית שהרי אינו גבוה «/על גס שהיא גבוה"י הוא רד
מ' וסימן שה״ט סעיףpo ?fשש"(פתיך <*' ושימן פמ 1סעיךאי' )
ואס חקק מ ד ' על■ד ' כאמנען אפי רחוק מן הכתליםגהשלימן
ת תכו תגלו בל חיבות י! אתה גמעקצדן בקצתןואין בהסייו
צ׳י מתוכו נעשה סלו רסגתהיקיד אפי מה שבצד המקק ל?! י
'אמ׳־דיא שאס איבןלאורך ר  /משיבי כר,/ענתה דכיתא
כמו קורי ללי ( אפ? אס יש משפת הקקק׳ ולכותל 'ג מפקיר ונא
תשמיש דל  /להס:
למי להא לאפיינן לקמן גבי סיכה ' בהלסתיסגכה הימן תיל׳ג
ושלישגב/אשיה׳מפגלשיןללססהג'
ט גמבגאג/רקט׳יגאמג'
ר וקב ' מ יאשהגה•יר  7 /סע  /שאינה  0Sבפני .פנמה מ׳ /ת
©עין ' של© איבד גסהי»’ יוקקקיבה לב שלימה ל׳י שאס בידב&ן
שלשה פס׳־לה.לשלבי סיכה דכעיכן המתינות סמוכות לסכך *
־ כיחדר  /גמולה יש בשני לאסיה זכזקעין .בה רביס « מהל כין
©נעיף ע )  .דבלאג היי לא מיקרי,סיכה ד ל
מר/לל  /לבך זג/מבגיהגיבמג תשמיש דיל גםבזו■המבוי  .ג « ע לסימן ק,ל ל
זחש־בא כר  /ב נמו גגיעמא דרגתביג אחגתגסליש מסג' דרזקכ
גבי שבת אין כרין יק שהרשות יהא משתמר עי הל!ממוות אבי'
הס רחוקים ממג! הרבה קרדגשנת היחיד ה׳ לכן עי המחתות
בי האי שיעדו חכמים דיפגצין לעכור בה שתי יבקיתשל ארבע'
הקיכונמתדגכיהות׳י יקרה רה/אבל לא רע הופכיימיו/אחששת
בקר בשפודעית ז! ג זג אחת נכנסתיאתתיי^ אויתלפי טתא
כקקק מנטל ך עמי ס במן שרקוקי© ממנו נ ' הכתים *.
תשמיסי .ה בה במג בר/יאכלפ׳קו׳מכאן לאואפיעגמד׳ביןשקיי
.עז  .ביתי דג יד התלימר היו בל גגות &לי; ס ׳מלקי . 0ולא היי
׳ רה״ר לא ק־שיבא המבוי ליק  /בפתגיתתכאן . :
משזפעים ואמרו קזל על גנים שלהם ע הבולט על מידם'
י כל דכי שהיא בר  /אס אינו גב וה ג' טפחים אפי הס קזני
הבית בעניין■שאין מ׳חינגתהכית פיכמתלעזמד על הגגאפיל«
אג .נ?אי 3שאין רבים דגרסין עליהם הרי לס כלבגד ! חסוכי' .
הוא גנוה הלבה ורקב הרבה אינו אלא כרמלית• דקמןשאין
(ע ' .לסימן  >p ?05לוזסימן
כקרקע זג עגין אדה והוי י׳יה
גומד על הגג אל שייך לגבי© למיתר גול
המתינות
^ ; בעיףב -שקעלעיאס־גיף׳?'  dpi cהגא גנוה ג>י׳/-ש׳»שי;

מזור •faarflüVi
05יק5עש $י רשותהיחיד /הילבךמיי9$0נשבולטת tpi :
ראשיהםלר״ם ולא חינכרו המחיצות על גביהן #יין ככרחלית
ןא ^ד׳ לטלטל על גבן ד• אמות ואין לומר כיקדלא |שלטיביה
דנים שהרי גבוה הוא אין כעשהכרמלית אלא מקום עטור הד
מקו© פטור • < ;Vל©י @ עין ו ' ) והא לאמרי׳ לעיל
איןכרמליתלמעלה מי ה׳* פ כרמלית שעל גבי קרקע אין האדר
שלי שהוא למעלה מי כרמלית^א מקוס פטור ואס יש חלון פתוח
לגג מןהניתבין לגגיס שלה© ביןלעי 0שלנו הד לה ' אן> ע ג
דליתלים מחיצות הד כחורי רה ' שהםכרה׳י♦ ; י 5ן <ל סייק
ץג> ג ' וס־קשת ל ©ץע> ל׳ ) וכן זיזק הבולטין מן הכותל
ש / 9ס?
ויש נהן -ד/על ד/הוו כרמלית׳ואם חלון פתיח לה© הוו רהי .
יז חורי־כרחליתאיכס ככימלית שאינם בשלים לגבה כיון
שהיא עצמה איכה רשות גמור לא להולא להי |א הס לשו'
נככי עצמן ובידוכין כפי חדיתיה© גביוןורחבן כמו שכתבתי
לעיל גבי חורין שבכתלים 9עין> ' ג כסימןחיה t
ןמ גלד הברמנית הוא שלא יהא פחות מד ' על ר ' כאימה
תועשת 1א עד פתיה ולמעלה מי הד מקום פטור דמים
ונחלי׳ג׳עכרמלזתהה אפל מולדין■ ©#דה מפני המים ולמעל'
:דעי© עצמם כאילעא סמיכקא דמיי ^ הילכך הכושל מה© מעל
כיי המיס עד ' בא וירהו כל מלית למעלה מ׳י הוימקוס פטור
כור העומד בכרמל‘ ת אפי עמוק מאה אמה ואיכה יוחפה 'ד
על ד׳ הוי כרמליתאע  /דבכל מקום פחותמד׳ הד מקוס פטור
נכרמלית לא אמריכן מקו םפטול כמי שיתבאר'כסמוך כע׳ה
ואס הוא ל -וחב7׳ על למי ואמיךהד רשותהיחיד♦-
י ■ 0מקום פטור הוא מק!© שאיןבו ד׳ על ד ' וגבוה מנ׳ולמעל'
עד לרקיע או חריץ כרו פאי! מ ד׳ על ד׳ ועמוק יות מג'
אני' עד התהוםוכ^ מחימתהגביהותמג׳ ולמעלה ואין בינים'
ד מלר '\ ( ועייןכ9מוך© ע* ?ולקמןה«מן5נ״ל©עי^ א׳ ).
וכלזה .דווקא בעומד בליה אבל בכלמלית אמריכן־מנא ימין את
מינו וכיעור והוו ככרמליתויש ח ולקין ואומרים דאין חילוק בין
ר׳ה לכימלית אבל א© עומד ברה* לכ׳׳ע דינו כרק׳י שאויררה*
יעול 9עדלרקי" ויורד ער־לתהו׳זפל מה שבתוכו הריהו א כמוה!
שכן הוא דרן רק  /לבמת בו תחתיות ועליות יאפיות:

w
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לעמוד עליו (להחליף ' מזה לזהדלא בלוג רכק ויש מתורין!

( « ^ל «ימןם?ו'בפ?נין>^ )

כ ק התורה והל׳ח אין חיוכ אלא כמעביר ד"  .איזידבר״ה
( יזכמיסאסדזלהעבירגסליאמז ^ ככרמליתיתדיגמכי
;
כרמלית כני ןי© ובקעה©מוכין זה לזה מותחלטלטל מדלז1
קת ד" אמות דכולי האיאל נזרו משום שתולשדות! .
נ קרקן> שהוא יות׳מביתטאתנסשלא הוקן> לדירה אע״ג דמן
התול ה הוי יה׳י גמור שהרי יש לי מקזצות וכל שיש לו מחינו*
הוא רת י ( וע״לסימןשמ ה סמק> כ ) ק ; מ,אסרו חכמי©
לטלטל בי אלא תוך ד׳ אחות מילה אטו  1״ה שכיון שהוא גדול
כ ' נ עשאוהו בכרמלית וכיקשעשאוהו בכרמליתהתירו להוציא
מחצו לכרמלי׳ אחר הפמון לו כמן בקעה העוברת לפצמאע״פ
שמן התורה הוא רהי גמור ובבר אמרצו שאסרו להוציא מרה*
לכדמלית הכא אל נזרו שאםנאטורלהיצי ' ממנולצלמצי׳יאמר*
עליושהוא ל ( %יטלטלנו בכולו מתוך גודלו יבאו לפעמי©
'לטעות לומר שהוא ר״ה וילאו שמטלטלין ככולו( יבאו לטלטל גם
שר׳ה ככולו לפיכך אזל דחוטב להתיר להוציא מחכולכרחלית
שהוא מידי דלא שפיתוליכא למיחש כ׳ב שיבאו מתך זהלטלטל
מרה׳ילר׳ה וכשיראו שמטלטלין מחצולכרמלי' יאמרו שאינולה*
ולא יבאו לטלטל בתוכו בנו לו והוא יותר כמן להתי׳ממה שנאפו'
להוציא מחכו לכרמלית דביפו שהוא רה' ואז יבאו לטלטלבכול(
והוא מידי דשפיח ואש יטלטל נו ככולו והוא גדול יבאו לטלטל
בר״יהיותרמד אמות  ( .ןע7ל&י« | פע״  6$ע<ף ) ' 3
ומן הטע© הזה אסשי ניכה יתירה מפאתי© ולא הוקעה לדירה
אע ' פ שהיא להי ובקעה לפטה והוא כימלי׳תזתר לעמו׳לפניה
וליקק המפתח מן הבקעה שהיא נרמלית ולנעול ולסגור אוקע
ע® המפתח והיא רה׳י ויבול אח  /להחזיר המפתח.אלת ובלבד
שלא יהא ביציה© אסקופה שהיא לה׳י במן שהיא גבוס עשרה
ורחבה ד ' או שיש לה 'כ מחי־צו׳מןהצדמןש? פ רחבים ארבעה
(משקין עליהםרחבה ד שאז הוי רהי אע׳עשאינו .גבוה י(א5וו'
להכניס מהאספוקה לרהיאו איפכא גזירה שמא לא יהי׳התקל'
ד ' ואז אס אין האסקופ׳נמה שלש׳יש הל הדיןכלוו אותושלפני©
“לבטלה גכיהואפי אס הוא גבוה שלש/אחר שנלהרשויו 'שלב(
ה© שרמליתאמריק מצא מין את מינו וניער כמו פנתבא׳לעיל
סימן שע׳® וכן א© התקלה רחבה הרבה (אי! לה מחיצותמן
הצלרין דינה כדשו׳שלפכיה וק בגגין שליבו הבולטין לפני הבת^
-הלי אק להס מחיצות מתחתיהם ) דינם פרשות שלפניה© 5
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 iמן התורה אין חיוב׳ אלא כמוציא ומכניס וזורק ומושיט
• מרה׳י לר-/א( מר׳ים לרהי אפל מלה' אקמריה לכלמלי׳מות'
 Jמן התורה אינו חייב1א כשעומר חפןמרהי ומניחו בל"©
־'וכן «ןהכרמליתלה© אלאשחכמיסאסרו להוציאולהככיש גס^
או איפכא שזו נקרא מלאכה שלימה שפן היו כל עקימת
מרהיאומר״ה לכרמליתומן הכרמלית להס גזירהמשו© חלה^
והנחותהחפציס שבמשכן דמיכיס ילפיכן בל מלאכיתשבת הי(
לר האואיפכא  -אבל דבר שהוא מקום פאו׳מותר אפי׳לנתתל'
,להוציא וליוכוני׳ממפו לרה׳י ולר  /ימא© לתובו ובלבד שלא יוציא
מטלין מן הקרקעשהיתה ל^הר זהניחוס תוך העגלותפהיורה^
או איפכא אבל אס אינו עושה אלא חצי מלאכה אינו חייב שכן
יור %למקום פטור ויעבירצ( דרך מקום,פטורלר ה או איפכא
מי׳שעומד• על המקום פטור ונטל כלי מרה' ומניחו .בל^ה א( רד !ל מקראיפ׳ק לשבת מדכתיב גבי חיוב חטאת מע© האר ן
בעשותה העיפה א ת כולה חייב חטאת ולא  mשא מקצת©
איככא זהו אפור מדרבנן משו© דמזלזלבאיסזרשכתלכתחל®
יחיד ועשה אותה קייב שנים ועשו אותה פטולין לפיכ׳אם פמד
לגייס הוצאה חרהילר׳האו איפכא וגזריפןידלמא אתי לאפוקי
,לידיא מיהי לר/אראיבכ/אס בטל והניח פטז׳בד׳איכפעומ'
בחוץ כר׳ה ועקר חפץ אחד יפשט ידו לפנים ו ^תפץ כידו ולא
הניחו על גבי קרקע ; אלא בא חבילו העומד בפנים וכטל(
*לומקו© פטור ונוטל בפנים ומניחו בחוץ או איפס אבל א©
מידו או עומד כפני® ופשט ידו לחוץ וחפץ בידו ובא
;עימד כרעי ויוציא אימכניס או מופיט וזורק לי׳ה דרךמקו©
חבירו העומד כחוץ ונטלו מידו הרי לא,עפה פלא ' .לא■ מקצין
י ^ יאי איפבא חייב פהלי לא חנ על המקום פטור דמילך לא(
מלאכה זהעקר וזה הכיח ושניהם פטורים אבלאסורי® לעשות
כעומד דמי ופלי הוציא להדיא מרה* לר׳ה או איפגא:
כן מדרככן שלא יבאו לכלל מלאבהשלימה • ואס פשט ידולפג*
<.זע״ל ^פמ! חעיה ' ו«*י( ןיח '(;' עע^ %לו ( .:c •.אסמקו׳הפטו'
&ן
וחפץביל( והניחולתיךידושל חבירו העומד כפני® אושפוו
 pmipדרככן כגון שתי אצילות שלא ערבו יש אופריןג׳ ב
יל(

לבו « החור
 mלפפיס רקני ' ( | « 5חפ ] מתיךידו של חכירו העומד כפני©
׳■'(הוציאו לחי ] שנמצא שהעומד במוץ הוא לכדו עשה בלהמלאכ'
עקר מיד מכירו והניחו בחי ] או איפכא דיד חבירו משובה כד'
על ר' ועקירתי ממכה והכתתו עליה הזי עקירה והכתה גמורה
הוא חייב יחבירו העומד בפנים מיתר לעשיתו אפילו לכתחילה
מפח ליפי לשבת שהריאל עשה כלום באיסור שכתאלא© אסור
לעסותו משו© לפני עירוגוסמכ&יל אתחבירו ומרס לו להיציא
החפ ] ולבא לילי חיליל שבת " דא אפילו העומד כמק הוי נוי
אסור לישראל העומד בפני© לעשית כן מדיני דאיסילשבת
מפני שנראה שהיא ככותמ לו על מנתלהוניא והרי ממשבי»
ולמלאכה ומלאכת מחשבת אסרה תור * וכן הדין בעומד בפנים
והוניא ידו לחוץ וחפץ בידו והניחו כיד חבירו העומדאב  ] :או
שעפטידו לקכית למק ונטל חפ ] מיד חבירו העומד בחי]
והכניס בפנים שהעומד בפנים חייב שהוא עקר והניח ! העומד
בחק פטור אבל אסור . :
/׳

עפח דין חפושיט מר פות לרעיות ונו ס׳א
א היה עומד בלה* והוציא ידו מלאה פירו ' לחי ] לר׳הר והוא
בתוך* לארץ ד&< למעלה מי בכל מוכא יכיל להחזירה שהוא
מקום פטור שאק  %ה אלא למטה מי י•(« ע ל שיישמ׳הממי ' נ)
לפיכך אס היא בשוגג מותר להחדרה לאותו חצר שהיא עומדבתיפה אבל להושיטה לחצר אחרת לזורקה שם אסור שגזרו
חכמיס דילמא זיחכא אחריתי שלי־ לסו לר׳ה ודווק׳בחנר אחרת
שייך לגזור הכי ילאשיר מפני שגס אס לא חרקה לר׳ה i kלחצר
האחרת יש בה קכת איסור שבתדהא כתקיימא מחשבתו שהוא
היה לפתו לפכותחצירו והרי נתקיים מחשבתו אס יזרקס לחצר
אחר ושייך כה לגזור חשים ר*ה אבל לאותו חצר הא לא נתקיי'
מחשבתי לפיכ׳לא  naבה להחזירה לו אבל אס היציאה במדד
אסור לי להחזירה אפי לאיתי חצר י
( דמא׳ל ינמזיד הוגיאה
ק<05ה< « להחזיר אף לאותו תני )
ו׳יא דה׳ח כשהוציאה מבעי
והניחה שס עד הלילה שאי איפשר לו לבא לידי אי־סיר סקיל׳אפי
אס ישליך העירות לאי ] לר ה כ שבת ד הא הויא לה העקירה
ביום ולא כעשה בשבת אצא ההנחה לפיכך קנסוהו שלא להחזיר'
אלייולהיותידו תליה כל השנת ואס לא יוכל להחזיקה וישליך
ישליך שלא היה לו להניחה בקו ] עד הלילה שאיפשרלולכא לידי
 51ןצתחימל שגתאכל סא הוציאה משחש־־בה אע־ג לאיסור ' עבי
׳  -לא קנפיהו מלהחזירה אליו שאם יקנסוהז להיותנו תלויה כל
השבת חששו ימא ישליך הפילות לאל ] ויבא לידי איסו ' סקילה
דהא עביד עקירה ברהי והנחה כר ,ה והכל כשבת • בד*א
כשהוציאה לד ת אכל אפ הוניאה לכדמליתבכל מונא מותר
להחזירה דכ  ,כ לא נזלו דה ל נזירה לגזירה:

שממ דין ארכעאמות כר^ה ובו הב ^ פםן
א כתיב סכו איש תחתיו ופי ' ישיבת לכ איש ביוסהשכת
 .יהיה כשיעור תחתיו יכלומר כשיעור אורך כל גופי ושיערו
חזל דאורך האד© שהוא שיעיר תמתי! הוי נ׳אמות וזה אין סבר
לומר שאתלה תירה שישב האדס כל השבת במקום אחד באבן
דומם ולא ילמנע את עצמ ו או יטלטל בלי שצריך לו שהוא אצלו
מתחתחרגליתיו ועד מראשותיו ושיערו חכמיס שבאורך אמה
סיש צו קי ] לגיפז יגיל ליטול חפ ] מתח ' מרגלותיו ולהניחו תחת
מראשית! לפיכן נזל כל א ©7יש ל? ד אמו 'רכ  ,ה סיכול לטלטל
בהס ומודלים לו כאמה שלו דסתס כל אדם יכול לטלטל בארבע
אמותיו שכן הוא פרן האברים בסתם כל אדם ואם ים אדס
שאבריו נדוליס ואמתו קטנה שלא יספיקו לו ל" אמותיי והתירה
תחתיו אמרה בגופו תלה רחמנא לפיכן נותניםוצ ד אמות

הליבות עירובין
ביניטותשפלאחתהיא 'ו
מעיי© שכןהיאענאמי»
ביבוכי ‘
מ׳לסי׳שצ׳ו:

כ < ד אמות שנתנה התורה קיסהל ( להעמיס לממכ *,פ
אמרה ובכר ידעת דעל אמתא גליפוע היא אמי/א( r>p
חומשין באלכסונה ( אסכן ד׳אמזת ממכעיס ק ה 'upwb
חומשין באלכסון לפיכך היסיפי והמימ לכל אדם למלמל כ0׳
אחות וג ' חומשין ו* א דעדד ' אמנת עותרלבתחלה סהתולן
אל אמד ? בבילוש אלא ד אמות ומד עד ה ' ע ' מומש,יןעשור
אכלאסול:
ג
מותי לו לאד© לעקור מפץ מר׳הולת « למכייו«ה
אצלדנת׳ך ד׳אמותיו זמניי! למכיר! שאנל! אע׳ע שהשק
הולך כמה מילין בר׳ה לית לן בה שהמורהאל הקכידי\1א<jj
האדם שלא יטלטל כר׳ה תו ] לד אמותיו דשני איש תחתיוtpp
אבל על הפליאצ הקפידה התירה ובלבד שלא יוציאנו קרן,,ppp
שלן שלא ילך הכלי יותר מרגלי נעליו שיש לי רשותלפלך
אמה כמו שיתבאר נע״ה ויש מי שאוסר מדרבנן אפי מקלד׳
אמות הראשיני© משוס דאמשאחילתא וקולא נחלה היא ויפאן
להעבירו להדיא י (ועייל «ימן ש׳א סעיף« נ וסי« ן  stכ ) V «#
ד היו שכיס מקצ׳אמיתיו של ז ? בתיך אמותיו סל הז כגוןיש 6
ביניהם ' 1אמית מביאי© ואוכלי© יתד באמצע ובלכדנלא
יוציא כל אמד מתיך שלו לתוך לש חבי׳רו היו נ׳והאמצעימובלע
ביציה • בגין שכין שנים החיצוני© יש שמפה אמית האמצעי
מותר ת© לב אמד מהחיצוכיס מה שארבע אמיתת מובלעים
" בתיך שלהס ישציס הקיציני© אשורי© זה ע© זה:
ה
בל׳א לשני בני אדם אבל לאדם אחד לכ׳ע אסרו מעמים
להוליך מע ] פחית פחות מד אמות אע׳ג דמן היערהשלי
לקולא גלולה היא לעשיתק ולא התימאפי  pהשמשותואפילו
ככרמלית* ( ןע'ל סימן ש׳א מעיף < ב<< 0ק שע׳בסעיףPi fי

ומימןרם ! סעיף ! )

ןש

דין ה3חניא ראשהרובו סרמותלרעו'
ונזר s ^dם!

א עומד אדס ברה׳י ומוציא ידז לר׳ה ומטלטל שס חפצי׳שאינ'
צריכין לו במקום שהוא עומד טס \  bשנוטל ס כריה מכאן
ומניחה לכאן ובלבד שלא יעבירם ד" אמיתולאמיישיקשמא
יביאס אליו ביון שאינם צליכין לו כמקום שהוא עומד שס וכן
הדין לעימד בר״ה ומכניס ידולרהי הלכך מיתר לעומד פייס
ליטול מפתח ברה ' ! לעתוח שס המנעול וכן מרה׳י לרזה אנל
אל יעמוד אדם ברה* ויוציא ראשו לרה יישתה םש או איענא
אלא םא כן יכניס ראשו יריבו למקו© שהיא שיתה שכיוןשהיא
צריך לאילו המיס חיישיכן שמא יביאם אליו למקיס שהוא ע?ימ
וישתה שם אבל מיתר לעמיד בלהי וא בר׳ה ולשמות בפרחליע
אן איככא דבברמלית לא מר! ויש מפרשים דהן גללה כילה
אל מלן לא כשתייה מפני שהוא עכ׳כ צריך לקרב© אליי יח 3ג*
הצויכין לי היינו אס כלים כאל ' ה© ששותק בה ן והוא צדןלס©
לפתיתמהם אבל אם הם כלים שאיו© נאי© אע פ שהוא גיל
לשתות מהם אל חיישינן שמא יביא© אליו למיתר לו לשהמזבר®
אע ' פ שלא הוציא ראשו ורובו& א' שהושיט נואר! לבל אבל
קלטוציס חוןמשתייהא ^
פליסנאיסוהסכיינקנו מ!יע
לטלטל פלא גזרו f hבכלי כאי׳ובשות בה© שהוא מקרבןעל ין י
כ אל יעמיד אד© ברה ויש תין אי ירוק ברה ' או ככרמליתחי
איפכא אפ* אם הוציא פיו ואמתי למי ] דהא יכ עקרימחלל
נופו קעקרו והוי עקירה ברה ' והנמה כר״© או איעכא:
ג ורוקו שנתלש מפיו ומוכן לזורקימל י ] יש מי שאומרסלא
יהלך ד אתו/ל העד סירוק דביוןדצתםליי׳קאימייוזי מא

 6כא p

לייבוש החור

 mד*
ןה<

 ipmלמושכואכלי :

א מזחילה שהוא ניבול ארוך מוכת לאורך הנג אס איכה ' p!ta
הרבה קר פיה הגא בתך שלשה עפתי©© מוך לנג אמריצן
לבוד והריהיא חשובה _ ר <י כג נ ענמו לפיכך לא יעמוד אדס
ה %ויחבל יד( למזמילה לקבל ממכה המיס .הבאיס שהרי הס
באיס מרקי ( המחברידו אליו כאילו שואב חרכי לפיכן אפור
למיש< ומד כר׳ה לקבלם ממנו מן אס הוא למעלה מי א( למעה
חי שאס הוא לחט? 5מי הלי הוא שואכ להדיא חמד לר  /זאס
 hmלמעצכ מי הלי הוא שואב המיס חרהיוחעמליס דיך האניר
■© הגא למעלה מי שהוא מקוס פטור לר״ה וכבר אמדנו ל ^ יל סי'
שמיו שהוא חייב בכיונא בזה ונס,אין חילוק כאן כין אס רחב
ד או אינו רחב ארבעה דלעולס תשוב לכי כיון פק; א בתך ג
ילננ והוי כשואב אלק* :לר״ה כיון מחבל ידו לטנור אבלצקיי־ ט
«ן האדר לעולם .מותר לאס הוא למעלה חי הא הוי האדר מקי ם
עטור ז־מ׳־תל לקבלם ש© לקביאם לי״ה ( אם הוא למעה מי הרי
קחדר־הוא ר* ה.וק « המיס כריה(,הוא גס כן עיתד בר’ה ומועד
לשאוכימש® צהביאס אלת פצלי הפז תוך 'ר אמותיו אפילו אס
«נרן  mתין נ׳למזחילה דלא אחריכן לבוד לנביידו ( אם הית
המזח־לה בולטת שלשה טפח־© ' דלא שייך ביה לביד ( אינו תשיב
מג להיותו ברכי נכן שתס טנור שדרכה להיות מלט תשלשה
טצמיס אס אינה רחב ל׳הלי .היא מקום פטור5<6לי אין רצמיו
תכתפק כליה ומועד לחבר ידו אליה ונקבל המיס להביאם י) מ
לרהודמקא שה© למטה  &bחז הוא מקום פ «(ר וגם ליבא
למיגור בה אטג רחב ד/ל ל ' להא אפיל( איהוה רחב ד לע ד'
לה הוה bk

5

כרמליתכיון שאימ גבנה* ׳איןלביס מכתפיןעלי(

ועלפיען 8מ״ס

מעין ייחי«ן&(Vשעיףא',׳ ) ' גכרמליעגופה

נז לה ואכן ניקיס ( נגזר נזילה ננז רה אעל א® הס למעלה*.ח
אטב שאיכה רחבה ארבעה אסור לקבר ידו אליה לקבל המי©
לקטאסאלמלר׳ה אע/שהוא מקלס פטור 5גסהאדר שהוא
עימד בער (:הוא מקום פטלר גזריכןביה משוס רקב ד להא אי
ה!ה רחב י' ה! י להי ( צוה iwh .מן הערה לשאוב ממנו מיס
להביא אליו ללה אפילו; דרך " אויר שהוא מקלס פטודתוריען
בחיןלחכד ' משוס לקב רוא(5ר ( לן אס הוארתב ארבע׳וסוא
למטה מעשרה הוי כרמליע יאסור נ? כ לחבר ידיאליקס לקבל
המיס דהוי בשואב עכימליתלר׳ה שהוא אסור מדלנק:
ג ועל < 0מןשמ סעיף׳א ז

א היה קורא בספר על החשק«

נתיןמ״תסלכו (?תגלגל ראש האחד מהספר מידווראש
השני כשאר ביד! גוללן אכלו אפיל( נענלנל חק,לד אמות ואפילד
בר״ה והאסקופה ברהי מיתר להואיל ( האסקופה נדרסת כל( '
’סדין קצבים .עוכרת לרן לה ויש פאן' בדון כתבי קדש התירן
נגולל! שקלי אין כאן הכופה גמורה מר׳ה לר ^י דקא ראשו
הממד עודצי ביד( ( לא נזלו בזה אטז פשכפל לנמלי מידו והוי
איפור דאולייע רקואילואיתכאן בזמן בעבי קדש לא רכז לגזור
בי? אבל כשאר לברי® אפי ' לא כפל אלא לכרמלי ע ואפי רחש(
א׳טדי גא התירו חנרמליעלרהי כמן דנתו שס בנד האחר :
 " 3קיק קזרא' מעל הגג ונתגלגל ראשו האמד מידו לחוץ לנד
יה על שלא הניע ל*י מפחים התסיעגים הקרוביםלאר׳ן
#ללו אצלו ואכיל( הכותל משופע וכת עליה דהזא עדיין למעלה
.

^חןכאקפס; אחלףי כפור ^ ( &'b

הליכות עירובין

itffsp

( ועי
לחימן8
מ״ושיגיף < ) וא©

הניעל* טפחים התמת־כיס פה® אן• ^ rאס״הפןת{ ]psw
כעכין שנח עלי( אע׳גשעדיין ראש האחר בירו לא העירו למלל(
אצל( נדר אטז כפל מל( ( כלי שלא יעמוד הסער כבזמן הופכן
על הצפע ( חנית 06 5עד הליל ?< מן על המעל זליכא בזיו ן כ* כ-
(אס אין המעל משופע1א& רא (0שככללפ ( יכא(י ' אעי ע שמא .
למפה
מיואפי׳ככת׳תמג׳לאק< איכ5־מפ< צק ממכה אלא מלא
ח! ט(הגא כל׳ה מלל( אצל( כחן דצא כת על פוס דכי אין צאן
עקירה מר׳ה כנלילעו אכל ;( אפיל( היעכופל מל(?!ל 5כופ( מן
קאדר פס לא הוי חייב לפיכך אל גזלו כיה אפו כק דה״ל נזירפי
‘לנדרה :
. .׳

א

שני בע־ס בשני נדי ר /

יהס של א לס א ' אל של

שנמעילכנ

חותל צזלנק עזה לן ה פלא מי \ מ במשכן *היו נריכג ן .לןמת
שוסידבר ארכלי מרהיילריי ! לוח פ ר,
®? נ,אמנע מפסיק ביפיע
לפי ' איכה כקרא׳מלאבה& א ,שכ&
הס
פל
שפיס
שלאעירבנא
®( ׳
מדרבנן כתג שיתבאר כדיני עימכין כעיה אכלכשעי 1כ< אג,
 0הס ©ל אד ס אחד תיתל לכעחלה,רד״א כ& הם שדס זה כנגד
הז דליכא לתיח׳סחא יכול הכלילריה 5אתי לאעדילחזמלהביאו
&יו לרהי אבל אס אמד נסה ממכירי אפו׳לזמק מזה לזה לקייש*
מעיך שהאחד גבלה< ה0כי כמלך לכריך לאמן' י (7תגכוה לצמוך
אזאיפכא טרידבהודילמאמיגכדרהכצי ונפיל לר*ס ( ה<א ילך
לתדר ( להביא( אלי( ( אתי לאעויי מריה לרבי אצל מ-ש! ס פצילע
קפלילר״ה ליס לירקי יכי ' חטאת למתעסק הוא אצל הונא׳שלא
בעכדן צזמק לר״ה לפיכך אס הלא צלי חרס וכיונא בהן שאס
יפלו ישכרו (ליש א למיתש דילמא אעי לאערי התרסיס מלער
לזנרקס מזק לזה בד׳א במקש שרייה עמידת כיכיהס אכל אס
קיתהכלחליעעוברתביביהה בכל מוכי מותר אפי אמד נבזה
מחבור( דהא אפי בר״ה עוברתביטהם אימא סיר אלאמשי©
נדרה דלתא מיגכדר בו' ואכן ניקו©< כג מריכרמלית אמו ל? ה
 feנזירה לגזירה ולא גזריכן י (  1ע 'ל «<מן' « .א&<’ך « ' )
ע ‘ זיז דהיינו דף׳ הבולם מן הכותל לר׳ה א© הלא למעלה>מ
מפתיס ויש בו ד׳על ד יתלק הביעפעות ל( משעמשין עי! מ
ככולו אפי שלא נננד החלק וככל מיני כלים אפי ' בכלים שאין
כיפכרים אס יעלי ולא מיים״כן דלמא יעלי ; אמי לאעי להא הזיז
ק זה הוא'5ה' כפני עצמו (לא נרע מתדר בפכי עצמושמשתמש?'
ס ק הביע לתדר בכל מי׳כי עשמישין( אס אין צ ( ל ' על ד ' אף
ע׳ע שהוא מק! ס פטור אין משתמשין עלי( אלא ככלים שודאי
ישבח אס יפלו אצל לא כאתרישאנו ממשין כמן שאין כורחב׳^
ידי© להשממשס שמא יפלו לריהדכיא׳אלירואס התלוי תשלימי
לארבעה מי 3שממנו לפכיהתלק חשתמשין עלי( ככל מיכי כלים
שכיון שהוא 00רחב ארבעה יס בו רחבת ימס להשתמש שם
(לא קיישיקשמא יפלי (שלא ככגד המלון אין מרחכתידיס
להשתמש 5ס וקיישיכן שמא יפלי לפיכך אין משעמשין שס אלא
כבליםהנשבל־יס א ם יפל(♦
ואס הי( פכי זיזי© זה לחטק חזה
(ה© של שני אנשי© אעיפ ששניהם למעלה מעשרה מן האון
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ויבוש החור הריבותלרובין

m
דגיחצו/פחותמד' ,(m
וסג־וכוג׳ס
א שיער(  Mpשפל אדם צריך לשימושו בכל מם צפחות סאתיס
מי© סירחק בהם ידיו ופניו ושאר עניינים הפריכים לו
שישתמש בהם צלפיואת׳ב ישפכם וכבר ידעע שאסור בשבת
לשפוך מך?ז צד ה או אפי׳לכרמלי' ודרך כל אדם לשפוך שופטו
*לחצרו הסמוך לביתו שהוא רשותווהוא ג  /רהי ומוציאה מרהי
לו־הי וזה ידוע דסת© עצירות יש ביו© טמו׳החמה עפר ואבק
ורוצה כל אד© לזלף קצירו ולרבצו שלא יתאבק זיתעפר בחצרו
,לפיכך שופך שם חותן © יפכיןשמשתמש ב© בכל יו© ושיעלו
יי !ל דכסאתיס מיס שמשתמש נקם סתם אדס יכול לזלף ולרבן
חצר שישבו ד' אמות על ל' אמית־שמסטביןאתהעער ועאכק.
ושוב כולעין שס בקרקע יאיכס עטכעון
■ החצר ואף אס אח* כ
יצאו לחק הא צא נתקיימא מחשבתו
שדעתן
היה סישארו בקנר
אפל אם הוא פחות מד ד אמיתעמי® הללו מלובי© הס לו ואס
כולסימתיז בואיצם יכוליןלבלועשסמיד ומטרף בה® את
חצירו סכעשה רפש יטיס ואם שופך ש© ולאי מחשבתו וכוונתו
שיצאו לחון שלא ים3ף אתחצירו ובשבת מלאכת מחשב' אסר®
תורה לפיכך אמרו חכר שפחות מד' אמות על ד' אמות והיא
סמוכ׳צר׳ה אין שיפטן לתוע חי® פשבתטמויהחמ׳שכיוןשאין
;בה ד׳אמותואינו ראוי לבלוע פאתיס מים שאדם עשוילהשתח”׳
בכל יום וירא שמא יטנפו את חצירו וכוונתי שיצאו לחו׳ן ודרך
המיס לקלח לקק והוי כאילו שופך לר ,ה דנתקיימא מחשכתו
©אסיר ומאי תקנתו יעשה גומא שתהא חללה מחזקתשאתי®׳
מיםושיעול ? הוא שתהא חצי אמה על חצי אמה ברזם ג׳חומט
אמה שיכנסוש© יומי© *ומשתמש בה© בשבת ואז ימתרילפע ן
מימיי לאור אפילו בשבתנחוט תיךאותה הגומא יאותהממא
איןחילוק א® ישבהמיסמע׳ס או אין יה מיס מע׳ש או אס
יסעמש בשבת כמיס אפילו כמה סאה ככולס התירו דלא תלקו
יוכמים שאין זה אלא להכירא בעלמא סלא י& פיך להדיא לר?ה
'! כיון שהיה להם הנקה בגומא זו מה בכך אם יצאו אח ,כ ממילא
לר 7ה כבר פסק כחי ואס עושהיאזתבתיך החצרפשיע׳שמיתר
©נם הגומא בכלל רהי היא ושופך מיהי לרהי אפי' היא פתוחה
־למעלה ואם רוצה לעשות אותה בחון בר ,ה סמוך לחצר1כ* יכול
לעשיתה אנא שאם עו5ה אות׳בחון פחותמג׳ספחיס אפי׳היא
: '/ליובה הררה שמחזקת יותר מסאתיס ודאי אסור שעדיין היא
^ רידונימלל/ר ביק שאין עומקה צ ©פחי׳וא® היא עמוקה ג* ט
הלי טא ברחנית ואייר ג  /לשפוך לתוכה מרה^ אלא יכסכה
בנסרים ותהיה קז נחשבתלחקו© פטור אפילו טא פקואם
מעומק צ ואז מיתר לשטן לתוכה מרט ואף אס היא עמוקה i
 7הויא היא עצת רט אסרו לשפין לתוכ׳בלא כיסוינסלי׳דחייש*
כמא תתמלא קרקעית הגומא סיס ועפר ולא יהיו כה^ולאן
אלעתיה וישפוך לת 1כה והיא כרמליתבייתר מג' עד י ובפקית
מגהיא ל^ הלביכך צריך לעילם לכסנה בנסרים אס יעשנה
בחון י ( ו <לסימןסח ש«ועין*א ) ובלבד שיעשנהלעול©
,שתהא מקזקתסחתי©׳ דהיינו .כלי כל המי® שצריך האד®
לשימ ישי ואס®
■©א ? פחיתמשאתיס לא התירו לשפיך לחצר כלל
גזירהמשו© שהא ישפזן סאתיס בדי תשמישו ויבא מתיך כך
לשטן להדיא לר ־ה בטרחה שהתירו לו לשפוך שס כלתשמישו
שהוא סאתיס והוא ולאי יקלח לחון אתילמימר אפי׳בל״ה דשלי
גשבוךלהדיא אנלא ®.הגומא מחזקת סאתים ככדיתשמישו
התירי לי .לשפוך לחצר©לימה שיינה אעילו במהסאקולא גזרו
בה טיןשי& בק בכדיתשמישו זים לו היכר בזה יסגי יואס יש
בחצר שיפור יד יל ד׳אפיל? איפר , .מרובת יולא ארין וקטין בגון'
חחרון ח׳ אמות ורקב ב׳חמיתתתר לספוך הב כל5מהשירצה
איו; שיש בה עדילבלוע סאתי׳כדי תשמישו שלאדס טוס בלא

טמוי 1החמהמטשגלוח 7חמרןקהכ עימיתהגש מיס מפי
כלשהו מיתרל& פוך צל מססיירנו.דלחאיכיתוש אי'משו׳לניקן ..
ליה דליפקו מיא למק כי היפי־ דלא ליט? ףשנלו ^1יךמחשבו/ו
ליכא למיחש להבי דהא כלאי הבי חצי ' nמקלקל וקיימאואין
כמכתו שיצאו לחון ( אן אז אם יבאו לא מקיימא מחשבתןולי5א
איסור כדבר ( אימשן® גזירה ? לא לימיו המאי׳צקון שלילזלןח
בהליא צר׳ה דמה צי בצינור מיו צי כר׳הר ממי זאתילמיסצד
הכי טאית החמה לשפוך להדיאלר׳הרליכא לתיחש לספי דס <
טטרותבימלתהגשמיס מקלחי' הס ואתריזני ג שמיס
כיפהדשלא
יבאו לעשות כן בימות החמה* חצר ואציסדרה שאין נא'5ן^ש
לבד ד׳אמית וקב' דיימאזת שלפני צ׳עלייתיזעליהסמסזיכש
שראדין המיס לפלות כה© ( הס  n'mmל" ייכסיטןלד׳אמות
צהלער לשפוך כה© בל׳א כחצר הסמוכה לי׳ה אפל אסהיא
סמוכה לכרמלית אפיל( היא קטנה הרבה איכה צליבהמקא
אפי״טמותהתמהדכת 5ככרמלית לא גזלולה:/נזירהלנזיל",
( וע*ל «9מןשע | )
כ ביב והוא חרק העשוי לקלח סופכין שבחצר לר׳הוהוא
חכופה למפלסבמשך ד אמות על ד׳ בר  /וכבראתרכז
דק ,ל דבד׳אמותיש שיעור לבלועבה3סאתי׳חי© שאדםנשף
י להסתפק כבל מס וכששופכין לפוכז תייעי תיא וא״ב לאפיית*
דיש נוי מים מבע* במן לרון ימות ? שכה עשויים ליכלע ה/ט
נפקי לפראי לאו להט איכוין דליפקו אלא דליפלעו וכילןדצא
נתקיימה מחשבתו סדי לטבך מותר לשפוך אפי־לופל פיהביב
עצמה ואפילו בימות החמהאע 3פ שהמיס יוצאת מיד מידולתיק
• אל גזליעןטהדהא אפיל? איבוקשיצא( לאו איפולא דאורייתא
איפא הפא דהא לאי נר׳הר זרק להו אי? 1מפיה אלאמאליהן
מצאין הלכך טאל מכווין שלי לכתחלה׳/פלבדסיהא כדיןשל
עפר או אפילישל־אכבי© שהמיס יאו -יין ליבלע אכל אס הואשל
ע׳ן אין דרכו לבלועש© אלא מקלחדע ר  /להדיא ואשורי׳
ולהר ,מבס אב* ביב אר ך ק׳איוה' וצינור ארוך ק׳אמה לאישכון
על פי הניכור או על פי־הביב להדיוט היא פלרצפתאמיס
וינוצין ליבלע דהוי כשופך לר׳ה להליא וגזי? שמא יאמר(צינורו
סל פלוני מקלח בשבת פיון שהס מקלחיןעכין פששופןעלפי
הביב עצמה ויאמרו סהוא סופך להדיא על דעת שיצאוהמיס
לדה אלא סופך חוץ לביב והם מרדי© לביב שב® יורדין מתי/
(לא יאמרו ש& ופך סת5ך נר/ר :
( «לוחך*$״« <Mwpp
כימותיוגש? ©,ל^ י״י׳ת לה־כילשין©  prn ’äתימלע הג&עי© «קל^
) '!by999 '>$3jw >p? w9>i1ft99j:>9nvbt ? 9
נ נד׳א כשהמי׳יוצאי לר׳ה אכל א© הס יוצאיןלכרמלי' מועל
לשפוך אעילו על הביב עצמה אפילו טמוע החמהלכחן
בנרמלית לא גזלו דה״ל גזירה לגזירה נמו שכתבתי בסמוך ♦
( דגלסומן  0כ/סעיף  '#וצ > 0 .א© אין חילוק ביןכרמלי?
לר/ר בכולהו גזלווחרא גזירה היאודווקאככרמלי׳סהואכתוך
הביר דדומ׳לר  /ואתו למיחלף כל  /פצמ׳ואט כזמן mדלית
לן ר  /גזרו אבל כרמליתשהיא חק לעיר בשדה או בתוך הכיל
ולחצר אחר1א שחינה מעורבתשרי* ועיר המזקעק חומה(H
ערכו בה כל העיר כחצר שאיכה מעורבת ד מיא אעיכרהופוע
ואיכה פראה 1א כחצר ולא גזלו הב ואם.הצימר למעלהמעסרה
שהוא מקלס פעור ועובליס המי© דרך סס לכדמלית־לחגזרו
דש להקל וק עיקר  « ( :עיין m
)

שצח

איזה  nwfoנקראיס' □ 1קפ? םלר 5וח
ונחר

א כבר ידעת פעמים פט
ממלאכתהמשכן וגס הלא דבר ידוע שהמשכן והיוצראשל.
טן היק^ הקלעים היה א(לך מאה אמה בר< תב חח
ובשתלבעק' אמותבלוקב/מסי© יהיה המרובעשבעיה
י ■ 1׳ ' ,

ולספקי©

*•“  0 ^ 5$ע{ ע אייהו -ד׳טפתיסנעוידדבר מועט והוא רוחב
אצבע ולא « «'לו חכמים להזכיר « פני שפות מועט אבל לחולם
ןליכינן 4ה בשיעורא שכן אסמכוה אקרא לצבי־ חשפן לכילב
 <$ן החצר ק' באמה ורוחב נ' בחמשי© ודקדקו זל מאי בחמשי
?א רותכו אמשיס וארכו ק היה אלא אמרה תירה טול ממסים
§ארמ יתר עלי רקבו וסבב בס ממשים הכותרים דהוו לה ע'
אמותוד׳טכתי© מרובעים כיצד חשה מהן ה' לנוחות סל עטר
אמהלותב< אדבן ממשים השכב האחת למזדח! האחת למערב
 .צרי לתפס חחשים ואלכה ע עול פיס אחת לצפון ואחתלדיו©
הד ע' על 'פ אלא שהקלכותפגומק בכל קרן וקרן<נ פרי חל
מסל חול מן החמשיסל' חתיכות של עפרה על תצרה ושיס בד'
מרכותוכתמלאן הד־ לן מרובע כשזה ע על ע' ונסארהעוד
לכוננה אתת של משר על עשר אמותשהיא מ' שפתים חלששי®
 Wsbחשהאותן ט,ו רצועות כל אתתרוקב ד׳טפחיםואורך
 ,ע&ל אמות צרפס יתד תהיה לך רצועה אחת רוחבה לטפחיס
גאולכס ק׳ן אמה תק ע אמה ושים אותם למזיקוי« וד שבחי©
אמהושי© אותה לדרוס יהיה המרובע ע' וד' טפחים על ע' וד'
שפתים רק קק מזרחית דרומיתהוא פנים בלוחב ד ' על ל'יש
לך עיד רצופה הנשארתרוחב ד כאורך יאמותקח מתנה ד על.
ד'למלאות ?קרן ישאל עוד בידך רצוע' רוחב ד׳טפחיס באורך
וטאימת וסכי טכחי׳והייפו דבר מוחא אצבע ועוד מסה! שהד
מן הסאמותוב ט כתם הורן ברוחב ד' טפחים תופל לחפות
לטעיתקטננת -כל אחת ברוחב אצבעויהיו^ו רצועותצרפס
יקדיקי!׳ קמ״ט אמיתוב' טעמי® קח מהם■ ע' אמה מ*' טפחים
ושים אות« למזרח וחיל ע' אמה וד' טפחים שים אותם לדרוס
יהיו קמ׳א אמה ושני טפחים קח עוד מעט להשלים קרן לרומי
׳?מריות הפגו' במחכאצכמ על רוחב אגבעישאר לך ת אמית
,רוחב אצבע עחיתרויזב אצבע ולא חפו חכמים להזכיר אותו
 69נצע ומפהז לפיכך לא הזכירו לעולם בשיעור רק ע׳אמהוד"
טצקיס על ע' אמה וד׳טפחיס וזה הוא שיעור של ביתשאתי®
ר,ל שרקד לזרוע בז סאתיס של תבואה? המשק הזה היפמוקף
ןפ בקלעי' פשיעות והיה להסרשית היחיד לפיכך אמח !לשכל
דנר שהוא מוקףמחיצזתוהוא גדול כ' פ כשיעור הזה שאמרנו
ודאיהואנתר׳רה* ,גמור (מיתר לטלטל בכולו לכולו רשותאחת
,היא ואפילו לא הוקף לדידה שהרי המשכן לא הוקף ללידה אלא
®חילקו חכמי® בין ילוקף לדידה לשאינו הוקף לדירה באס הוא
גדול מתר מבית©אתיש שחפני שכשהוא גלול מנית פאתי הוא
דוחה קנתלכרמגיתאו לר ,ה לפיכך אמרו כל היקף שלא היקף
(לילק כמן גנותזעדדיסין ובווגדן שאינן עשו״ן אלאלשמור
נתונן אע׳פשמן התודה הוא רה' גמור והזורק חרהר לתוכן
.יוייג  nvכיון שלא הוקף לדידה אם הם נדיליתיותי מבית
פאתוםהרי ה© לומים לכדמלית או ,לר׳ה ואמדלטלטל בתי כם
יתר מל אמות כמו כר״הל נזירה משוש ר׳ה אבל אם איכס אלא
כדי שיעוד פאתיס הרי הם רה^נמול וחותר לטלטל בכולם כחן
צילצקואפילו אין בס תמירה ולא בית דידה פל^ גמזקצר
למשכן שהיה בוטאתייס ולא היה בו פית לידה וכ ,ש אם היא.
צי
<!קת מזה השיעור שהיא רי \ אפילו אינה בית דידה וא ם' היא
^כהלדייהאפילגי© בי ק מילין הרי היא ר קי גמור יתתר
לטלטל בכילה כיון שהוקפה לדירה ושיעור בייז סאתי׳סאחמו
ל שכשהוא ממבע או כגזל או ארוך וקטין ובלבד שלא יהא
לרנומתר משני® ברחבו כת^ ל מהשכן שקיה אורך מאה אמה
ד<< חב ממשים אמה אפל אס ארכו יתר חסכיס ברחכו אין
׳ ^{ טלקבנתלא ברחב ארבע אמות
ארבע אמנת כיון
שאינו ממה לחצר המשכן:
צ ומה נקרא ?יוקף לדירה זה מקום שלא היה מוקף בתחלה
בו נ-י׳תלי? ה זאת* נ .הקיפו או לחב?®אחורי

ספת® לו פחי! חביתו 5את/ן הקיעיאב!
ככה 1ו פיחא 3פה « לו פחח לא מקרי■ הוקף לדיד' פהלי ההיקף
היהקולסהלירהינ״לטיעמא להב'כמי ,ילפי׳ממשקשקהיתה
הקמת( פתל כד הקי־מנ המשני ,דהיימהקרשים• ■-שלי אהל מיעד
חמלה( היא הפיח ?ילה אשל ם© מתק לשכיבה נאס^כ הקיפוה(
בקלעים ( אח ג שאיכו פיח לילה מחש מ*ח למיא לפית ד'מ ה
נאם היתה מיקפתשלא ל 5ס דירה ואח׳כ פנה אצלו לילה(רוצק
לתקנו שתהא כקל' מוקפתל& ס דירה אין צריך לפרוק כולה 1א
 .יפרן ן פיו פרצה במחר מעשר אמות פ מפה י שפתים שבזה
בחב סל ההיקף שהרי הוא פחית כאילואג הוקף להא אף'א©
ביתה ימקפחצדילההיה אסור למלמל פה פעול ? פרצה פתק'
ע&הר נחו שיחבאל כע׳ה -וכמצא הביתפתוק פלא היקף ואתר
כך יקזו׳ויגדול הפלצ׳יה׳נפתוח ולכסיף הוקף לדידה סנפתח'
לוואיי] חילוק אה 1mחדד כל הפרצה כולה א ו שצלל הי־וחדלע
עשר והעמידה על חשל ככוליפקרא פתוח יללסיף הוקףלדיר ,
דה״ל החסר אמות מכוונת נחשבות לפחת כחי שיתבאר כע ,ה
דק*ל כמו ה וקף ואס כרן אמה חדל ה וקזר ופרץ אמה אצל מה
שנדר ונדרה 5קזר ועשה  pועשה כן על שהשלימו לעשר מיתר
וא 3קשה עליו לפרוץהכיחל יא שיש עוד כאן תיקון כקל מזה
והוא שיניח חפר אפל הכותל משני צדדיה עד שיתמעט הכיחל
מגיבה כשרה .ול־קב העפר יהיה לחב מד׳באודן עשר אמות
באורן הכותל ד?זל כל איחו ר 5חכ החפר רשות כפכי עצמו.
והחומה משס ואילן איכהחפוה י ופאילו נפרצה החומה פאיתלק
מקום דמי והוא שלא תהא החפר גם כן גבוה  ,,כגון שפל נבזה־'
הכותל אינו  6kיט שפחי׳ומניח נוב׳העפל י טפקי׳פחו׳משהן
זב שאל עיד מן הכותל®' טפחי ומשהו והיה כפרוצה שאס הוא
נטה י ה׳ל רה' ע 7לרקיע ומד אסיק הוא והרי איכה פרוצ׳אבל
אם איכה גבוה ׳ הוי כקדקחית ל קלפ ף ואז יפצה פו פית לירה
ואף אה חוזר ולוקח משסאח״כ העפר מותר הואיל ובטלו סס
שפת אמת ויש תולקיק ואומרים דאין מועיל ביטול לעפר אא  ,פ
אין עתיד לענותי לעולס* " א לפתה קלפיפותשלכו מחזקיכן
לייו מוקפות לדירהדרגילי' לפתוח פתח בתקלה ואח  /להקיף
ופתה עיירות אין מחזקי מוקפות לדירה ( ע׳ל סימן תא)
"יא לכל קיפ ף וגינה שהי׳סמון לביתו מיקרי הוקף לדיר' דהואיל
וקרובה לב״ת! דעתיה חלדה להשתמש פו תדיר זכה וקף ללילה
דמו אכיל! הס גדולים הרכה ויש חולקין בזה:
צ תל[גביה י אף< xפ שהוא יהי מן התירה דהא אחריכן גול
אסיק מיו הואיל והו׳פתו וי עשאוהו כקרפףוכמו שיתבאר
עול לסימן זה בע^השאם היא כמותמסאתי׳אושאתי׳חכווכות
הוי רה' נל;®לטלק בכולו ואס היא ייתר מפאתי® היא דומיו
קצתלרה ואסרו למלמל פ? י לא פדיאמות פיוז ברה־:,
ד קרפף תהיה יותר «שאתי® ובא למעטו פאילכית שנטע.
בתוכו מועט אוירו אינו מתמעט בכן סכןדרךקרפף
להיות פו אילנות ואפי״הס גבוהות *י ורחבי® ד׳שקילקיס רשות
לחצמן ואיכם עכשיו בכלל קדפף איןממחטין מפגי שכן דרכן
סלקרפף ופן אש חפר פו בימת אע״ששה© חחוקיס 'י ורחבי ,
ד איכס ממעטים מפני שק דרכן שלקלסףאו ניבה זק א©
עשה פו פית כינוס המיס להשקות אתהגן אינו מיעוט מטח®
זה שדרן הגינה בכך:
ה פנה בו עמוד ונתמעט בכך אוירו מסאמיס הד מיעוט©א
הוא רקב נטפקיס אכלא© פחות משלשה בעל אדרו נפי
הקלפף יצמאן דליתיה דמי ואיני מיעלט♦
ו קרפף שלא הוקף לדירה ורוצה לתקנו שיהא נקרא מוקף
לדירה כבראמרבו בו למחלה תיקוניה וא « מכרעו 9
תיקונים אחרי׳והוא זה שאס בנק כו מחיצה באורך עשר אמונן
וצופה* טפקיסלפכי מחיצה הראשונה לבטלה שתהי׳כמי שא<
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ויבוש המור חגיבותעיחנין
ויהיה מיקף לדירהע׳י  .השנייה אס הרחיקה מיוראשינהשלשה
טפחים מיתר ד ה'ל מחינה כפפי עצמה ומבטלתהראשלכה
ואס לא הרחיקה נ״טפחיס הרי היא כלבודה עמה יצא עשה ולא
כלים אבל לעניין מיעיט איירילפחיו׳משאתיס אפ׳י לא הרחיקל
דאמליכן לביד לא אמליכן בזה לבוד להקל לימר כאילי הס
דכוקות וכתומה עצהדמיא ונתמעט האדר לא אמריכן הכי
דהוי קילא יתירה לעשות הלסד כסתיסלמעט האדר יהדי היא
אדרלפטכי:
ז ז1א אס מפה למעט האייל עי תיקון דימה לזה פריך להיסיף
על עובי הכיתל כמן שיטיח טי ט על מחיפית הראש יפית
שיהיו עבית עד שיתמעט האייל לפחית מסאתיס וגס זה לא
מועיל אא״כ יעשה הטיט עבכ כ שאס תיבטל מחינה הראשינ'
לאיי הטיט לעמיד בפני עצמי יא ס לאי לא היי מיעוט:
ח עיד אמרי לעניין תיקי [ היקף לדירה אס פנה מחיניתע׳ג
מחיפיתהראשוכו׳להקיפו עצידס לדירה אינו מועילשהרי
עיקר דירתי עדיין באדר מחיפית הראשונית והס לח היקפי
לדירה יאס נבלעי התחת׳כיתינשארי השלמכיתמאליהס כיתר
על י 07דהא באיירס היא דר י אבל לת ייתר מטאידס יעשה
מחיבות על התל סביב להשתמש לע גיבה התל לא לזבעיא
א © ,הרקיק המחימתעל נצי משפת התל שניכר בי שעיסה אילי
עליי י אלא אפילי

עסההמחיניתעלשפתהתל דש ©0למטה

ממני גב קרקף יתר הסתתו ס שאיני מוקף לדירה וניראה 1b
עיש ? איליהמח״פיתלהשתמש למסה ותל כעושה מחיפה ע׳ג
מחיפה לתחתיניס דפאטדי התל נחשצית למחיצה לתחתונים
אפ׳ה מיתר להשתמש ילדיי על גביי■ התל פהדי מ״מ העלמנים
׳באדרמיחיפיתה© דרים ; .
 0קרפף ייתר מסתתיס שהיקף לדירה ונחת •חבל כאילנות
אפי חיק נטיעין שוליתשיריתיאין מכטצין הליל' שכן דרך
קרפף לנטוע מ אילנית להסתופף כנלן י' יאק זרע ב :זריעיתי
*זרע ריבי הזרעים מבט לין הלירה ואסור להשתמש'בכולי אפי
י אק כהס אלא סאתיס יאס נזרע מיעוטי אס אין כי  ßסאתיס
מיתר להשתמש צכילרדהזריעה בטלה לגבי השאר יאיפ׳מכטלת
קלילה אכל אס יש מייתר מסאתים אס! ר לטלטל אף במק סלא
כזרע צפי שנפרק במיליאי למקום האסיר לי יתבטל אתהליר' ;
( וע״ל סיף סימןהכ״ן )
י אכל הנד ירקבה שאחורי הכתם שדירתןתשוב יות ' דירה
מדירת קרפף נסתפק לפיסקיס אס הזרעים מבטלי דירתן
לעניין זה שאס ריבן זריעיס שיבטל! כל הדירה אס לא ואפילו
את׳ל כייןשחשנבין דירת״דירה ממר מקרפף איןהזרעי״חכטצ׳י
לידתן הזריע מיהא אין שס דירה עליי ואם היא ייתר משאתיס
איסל3ל החפר ואין מטלטלין כי אלא בד אמית יק אפילי א©
איני אלא סחתיס אי פחיתיהיא׳ ריבי' הזליע מיהא פס קרפף
עליי דלאניחא תשמישתיה כמי חנר וכי תימא מאי כ"'מ אפילו
אס 0ס פלפף עליי יהלא קרפף (חכר ישיתא' הן איכא׳{מימך
דכ״ח שאסיר להיפי׳ממנו לבית ינס אס היא ייתר מסאתי׳שאין
מסלטלין בי אלא בד" אמית* או שמא אין הזרעים מבטלין אלא
חרת קרפף ולא דירת חפר ירקצה שדירתן חשיבה ייתר יטיב
להחמיר לפיכן מי שיש לתיכה צח פירי אס היא ריב החפ'אפ״י
(לסיק©ע  /העין א'< נ ) ' דשמא הות מבטל ליר״החצר

ואס©יא יותרמסאתי® .לאיטלטל בה יבחפר אלא בד אחיל/
 :דהזריעל חיהא איקשש דירה עליי ואישר כל החצר ..
 /יעל שימן סכ׳י העין ב' ).
יא® היא מיעוט החפר אסיש
ה /מתר מסאתיס אנ * ר
כל
התפר
יא
©
י
ש
כה
קאתיס אן& pip

J

אפירלסנ״א ממני*לכית:
הסראגיין לשתרי״אין מצטלק הלירי? להא חזי
לתשמישתי׳
יאין לך דירה מעילה מזי יאפילי ני/מלא כילי מיס יאפילי הס
עמייךס הרכ׳מידי דליה אצרי  fדפירי יא© ־איכןרא (,ירן
לשת״י׳
אז דינן כזרעיס להייכי א© נתפשטי ברוכי סלי אשיר אליאין
בי סאילם דכתצטל דירתי במיפוי ( אם יש כהס מעימשאניס

.כילי אשיר יהיא שיש בעומקו* שאז מבטלין מקימן מלי■[ קיק
■*
אבל אס אין בעימקך חיכי צחשב אלא כטיט זיקק %pli
ינחפבקדקע יהין חילק רשית לעצמי;
( יע'יל] פיק ישעה סעי ן ' 7י)
יב קרפף בית ג׳שאין וקירה ממני כיי  /שאה העירי אפי אס
■ .הקירוי משופע ואק פאן .פי־ תקרה דנימא י! רד יסיעמגע׳
 .דחשט־קבאיל! הוי מחיפה בס ין הקייזי ולא לשאר אצא v.Wp
לבית שאתי© •( וע׳ל 9ימןשש״א&  >pג ׳
)?
יג קרפף ביתסאתיס מנומצס■ וחפר אפל! ונפיני כמיליאס
זה לזה קקרפףהי־ £אסור שהרי כעשה עתה ייעל מטת
סאתי© ילא שארי החפר גידם לי ליחשב מי/ר מצית ס #פ
שהרי החצר היקף לדירה יכל מקי® שהיקףלדירהאיןשיע;ר
לאדרו י1א מק? ס המח 4פה שנערפה תיתראית עירס
צייליקשק
* מתל מבית שאתי״אצל החצר מותר כדאמרן שאיןשיעז׳לאימ: i
יד קרפף ייתר מבית סאתום שלא הית?> לדיר
כדפריפי לפיל שפתח בי פתח יעשה מחיפה צפניןייתר
מי יה5רת  %מחיפה זו כדאמרן לעיל& על ימס כעלההראשיפח
פלא הרתה לשס דירה יאח״כ כפלה מחיפה ז 5האקרייכה לאאמר*
הואיל והיתרה היתלהונשאר ה בהתירה אפיע ) מחלג
הראשי®:’,
•  ,שלא איקפה לדירה אלא קזל לאיסירי הראסין ; .

מגע

ד:ן רחבה שאחורי הבתי׳וכו ס  $ףH

א רחצה שאתרי הבתים  .והיא יתיר :על כית סאתישולא
 .היי ^ה לדירה הרי זה כקחק>  .יאק מטגמ(.ין צה אלאבד׳
אמית זאס פתח לה פתח מכ* תי !.אח* כ הק• פאקיי ל ^
־היקף
לדירה ומיתר לעלעל אפי' מן הכית־• למוכה יאפ \ מ אסישנולןי
כיבה לבין הכיתלא אחריכן דהך פתח הד פתיח לשה המיןי
ילא בסביל הרחכה ואין כאן■ פתח לרחצה&אמשכיבןהךפימח
לרחבה דלקילא אזליכן בעירובי! שהיא דרבכן’? לפיכךמטלטלין
נ׳כ עכשיו מן הכתו© לחנירותשאחיריקבתיסחשי״דשמטנן
דכזמן הזה סתמן מיקפין לדירה כמי שכתבא"  Wבסישקול־
זה גבי קלפן בסף®מין ב' . :

א כ 4הי קף מחיצות שאמרנו טוב1
.מפת ,יעיב שאזמנתר .לטלטל בכילה אפי" כמתרמסאקי©
ואפילו יחיד&עשאה :לעפמי אבל מחיפה העשדיס&תי או ערב

ביב מן
לקרקע פחית מג' מפחים צמשהי דהוי כילו עימד כלביד דתי
יתמנולאמצעי ג  ,י״פח־ת מג טעתי״משהי .הרי ששה עימפחית
כ' משהדין בפייסהאיירים,ומאמצעי ל/ליין ג כ .עתנתמנ׳הרי
כג׳־אויריןט' עימד פחית שלשימשהדין ועובי.החבליםיתר
•על ספה ג' משהד ין כדי שיהא הכל "ינופיוי״םהיא-םיעו׳מתינ ,
כמכה זי היא מחיכ׳של ערב בלא שתריאיזק היא מק״פה שלשתי
ב ין שהקיפה כקכיסנצוהייס י נעיפיס יעימדיס סמוכז' זהלזה
פחית מג" טפחיס להיי כלפידים סכי כ 11היאמחיכה׳שלשתי
כלא עלב אבל היא תקי '3גריעה
(

הקילו כהחכמי׳יהתיריה■
כשאתי•

* ' # wיי ויי!׳I #

?ft
■ v^ t ij*l

נשאתים אכל כיתר מסאתיס לא לפיכך יחיד ששפת בבקעה
התירו יל לעפית לו מחיצית לצירך אותי שכת לסלסל פס אפילו
כמחיצות נמעותכאילו איהי כיון שהם מקימת גרופיתעא ^ ע
שנעשו לשס כך לא התירו לטלטל פכולי אלאכשלא  $קין אלא
סאתיס אבל אס הקיף ייתר לא התירי לו לטלטל בו אל צד׳אמו'
ואין חילוק בין אם היא א' ששבת בבקעה אי הס שכיסששבת{
פס דק חקרלהם שאין מתנין לשניהם אלא ביתסאתים אקד
וכמו שאמרכי אבל אס הס ג' ישראלי© מרך תשמיש ןת רב הנא
זחפיבין כשיירא והקילו להס ייתר יאמרו שמיתריןלטלטליבכל
#יס
^
דן
.
44
חססיך
5
*ר
מה פהקיפי אפי באילי המקי־מתהגליעיתיאפי היא גדיל היב"
'
ה
.
ופי כ פ;[ נ־מt
מאד מ! רת להס לטלטל בכולו ובלבד שלא יקיפו מתר מבדי
א ע שהוא שמוך לר^ה כצד א' זכשא׳צדדין היא ע׳מד כחצר
צרבפשלא ישאר ביתסאת־־ס פכוי שאין צריכיןלתשמי& ס אבל
רה* וכצדלי׳שהוא סחוךלרה* היא נכוה*•ובצד שהיא סמוך
אסכשארביתסאתיס פביי היא אוסר עליהם את הכל ואין
לרה איבו נכוה*,1באותי :נד רכייס משתמשים בו כניןשמצתע*
מעלאלין בכלהמיקן אלא בד' אמית♦ כל^א השהקיפו ייתר על
עליי שם הרי היא שס כר*ה יאפיל לכפל הנג להשתמ׳בומחטרו
פש שאין שיג*ע לא לוד מתך מכית סאתיס אבל א© לא הקיפו
עד שיעשה לי שילם קבוע מחצירו שעי קביעו׳הסילס הלא מגלם
ייתר על שיש סאין כיון שהס ג' סחשיבין כשיירא כתכו לכל אחד
דעתי■דסלקי׳לנג חכח ר׳הואיהו ניחא ליה לאשתמישך ביה •
ב' האין יאע ע שיש סא תיס פניי מיתר לטלטל בכולו ודווקא לג'
( ועזל-
־שימן « כססעיןס '(& ^ ררישעין> ) ודווקא בפילם
י& ראליס הק־לי לקשק כשיירא אכל אס אקל מן הג הוא מיאל
קכוענצי דעתיהבן אבל כסולס ארעי כיון ד « םלק ליה כמאן
' הקילולה© ואיכי מצטרף להייתם חשיכין כשיירא להקללהשכים
דליתי'בוא  .ואיזה שילם קכ ע כל שקבעו& ס כין לחיל בין לשבת
צשבילקדא דלה לקטן לא' הקילו ואינו מצטרף להיותםשלשה
ליאשב כשיירא  :׳
קבעו לשכת ללא לחלל וכל שפן איפכא אין זה  Dpע ידליק שהיא
עלזה האופן פחותת* כנד ר״ה וי בנד רה* שאסהיא גביה>
ב הי? ג' ׳ הקיפי בל צלכס ימתא׳מהס בשב השט''הצשאריס
גס סח־ :ך לר׳פהרי הלא רה* נמיר ימלתל לסלסל עליו מן החצר
תתייסבכל שכיון שבכנס השבת כהיתר הותר להט לכל
 1פ5לס חיני צריך לאם הלא סמיך מי בכל נדדו אפי פילס חבוע£
?סב יכן לאישי׳צמן שהיי שכיס יהקיפז ייתר מסאתאטתספו
לא מהכי לסלקו מבח ר״ה כיין שדגים מפרפין עליי :
עציהסבשבתכשארי באיסורם כיין שכככס השכתבאיסיר
ב יזצר שנפרצה לר׳ה במילואה אי שנפרצה ביותר אילר*ה
ג היי ג והקיפו צלאיודלענמו■ זהבצדזה ועירבייחדאס
הלי חלל החצר היא כידון ככרמלית יאיצו רה*גמור־פילך
 .החימכיס רחביס■והאמצעי קצר כזו
שנפרצה ומקים המחיצה היי טמן בטלי ר״ה ילאי כר^ה דמי |א
שנמצא האמצעי פריץ במילואו לחיניכיס
נ  /יש לי דיןגרמליתגמו החצר עצמי ( 5וזיינילןמרדאםו«י'
5!1חינ; ניסיש להם ניפופיס־עודפיס עליו,
לפלפל לכקיןל׳מששלי*ס אפ \ עיך ד׳אעייע כלי׳ן אישיר טלטולמכרעלי
׳מצצנדכיתטפלהם כלצרכס באמצעי
_ _
לר< 5כ « מצתגאר לעיל » roaו wף א ( אילי היה  :קשכדמהיע
יזטהיא גד<ל הרבה שאבו רואי© כאילו
מיתראע*־ לכ/:קלה לטצטל משש לר'פ כעין ל כמישצע* אר לעילשי"
כילס לריס בתכו״סהוא בטל אצל כולס והרי יש נ׳ביחד ונעשו
ם?ו"ט  *<0א' ק־ה״ל♦ ואס כפרץ בקין זית אפי בפחית*מ
שיירא באמצע יהוו להו׳האיכך כחצר לגכי אמצעי לכך כותבין
:׳׳ ללארומי ב כפתח לפת? וא כקרן זזיזת לא עבדי־איכשי•
ל״ס כל צדכס אפי' לקימכיס י* אשסקיצוכי© איבם מותרי' | א
וכן כי ת שנפרץ בקרן זימת אפי בפאזתמי יכפר ] נסהקירוי•
.עדסאתיס לאין מתכין להם אלא כאמצעי ואסהקיף א' מכס
ערש& שאר באלכסון ..בזה אסור דכי היפי דילא חשיב פתח
ייחל משאתי׳גס האמצעי אסז' שהרי הוא פרוץ במילואולמק.׳©• .
בקרןמיי תה צ צא אמריכן פי תקרה יורד יפית© כקרןז׳־ייית
 ?.אשור לו  .*.לאם החינוכי® פריצים במילואס לאמצעי והאמצעי׳
דטעמא כלהיכי דאמריכן פי תקלה יולד וסיתםהואמשים ׳
,מגיען דלדידיה לא הוי פדיץ במלואו כזו
לימי לפתחי׳כיון דפתתאבקרן ».יותלאעבריאיכש־ ה* ס דפי
1י0יר בכל אחד אין כיתבין לכלא' אלא בית
תקיתמרד וסותם כמי לאאמריכן י ' ( וע ל ש״מןפש ' נשעיף
מאתיים שהרי איןג' דמדם באקר דדמרי
ט »« קשש״© סעיןא׳ ) אבל פירצהשאיכה כקרן זדיתאתרי
?אמצעי בחיצונה חיל להכא תלי היא דאיפא
בה .פי תקרה מרד וסותם ותשביכן להכשתים .אפ* ביותר מ *:
וזיל להכא תלי הוא דאיכא ובאמצעי ליכא
(צנון שפי התקרה חלק ורחב ד מפחיםאבל אסהוא משופע
אלא חד*
ואסא׳חהחיצוכים ייתר מביתסאתיס הוא לבדו
או אין בו ׳ד׳טפחיס לאאמר* ביה יורד וסותם יאפיל! בפלט 'ב
אפר ואיבו אוסר על האקרי' שהרי האמצעי מניפן והוא מותר
מחיצות שלימותאמריפן פי תקרהזורד וסותם אכל צפרצוג',לא
(מתיי את האקרים עמי׳{ יא© .האמצעי מתר חסאתיס גס
אמריצן יכהו פי תקרה מרד וסותם יאע* בשכיס דאתריכןפי
צקיציניס צזלס אסורי׳שהרי הס פרוצים במילואם לתקנ׳האסו'
תקלה מרדי וסותם הייפו דווקא כפכפי צישכיס זובצד זזאכל
לכס ׳ אכל חס אקד ככל אקד מהחיצוכיס ושביס האמצעי
או'
בשצפל גו ב זי כבג ז י כלא׳יות מפולש ילאאמר* כיי תקר׳נו', 1
 0טס בכל אחדמןהקיצ  35יס ואחד באמצעי טתטן לחיצוט׳כל
ן וע״צ עיעןער׳ ל  pssה ' 1
לחשבי' בל מה שבאמצעי כלו הוא כחיצוניס הואיל והוא

! כפכפים אלא שהם כתיייצההיאשזצהשציירתי
יה כלאהמבחוץ ישוה .בכעכיםוכידון משוס לקיוכזלם
חשובים .ממפפים וכאילו אין אחד מסם כפרץ לחבירו כייןשיש
לו אייקון לחיואיןמתטן לכלא' מהם אלא־ביתסאתיםדחדא
כאידךלא שייך וכל א ' קיפן כפיי" פנמי הוא וכלהיכאדאמך*
*<תכין ל?  0כל נרכן נחי לא אמרן אלא שלא יהא  01pכיין
 .שאקדס פכוי מכלים דאל*כ היי מפי מנדיצרכן ' " .
 . .,י ( ו <
לש׳ק,שע״ד 6עץ> ג/׳)

מגופן הוא שליט ככולן ואזליכן לקלא וכשד י האמצעיםלכילהו
׳■ מכח ולהבא יהיו להי נ׳בכל התיצוציס נחשיבי שיירא כפל אקד
מלסיבותצי© לבל החיציכיס כל ציבןי כד^אכשא״ב׳פתזחי©
?ה לןה כיי תרת* אכל אם הם פתוחים כיותר
ן —ן
להפרצ׳וגס  .המגועפיאשורי׳וכאיכ
ח■
fi
ימזתישו פ״יתר .מעשר במי לא אמדן אלא1 1
11

■״שנז ^ יקע :הככנשיו8לגדולה'

כן;
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שסב

איזה
זבו < ' ב

א

מחפה
סע־פים;

נל«<i־56 pjא נע6יעלד( י נימ523swsAbib !<3וי f
או לשמיר מה שיתר? בתיבה אי ליישב בה כדי לשמיר השדו'

שבתיבה מוקף לדידה א© הוא מתל משאתי׳ח

וולדי /למטה אס אינןגטהיקפלשה מ ן הא רץ דה« שם כלבודין
לקרקע ועיקרן כמקים שמחוכרין לאילן הו א גבוה עשר חשוב
מחיצה ומופר לטלטל בטלו והוא שימלא האדר שבין העכפיס
בעציס או בקש שיהיה ביכר שהוא למחיצה יגס יקשור העגפיס
שלא ינידס הרות ם^ ! מחיצה שאיכה יכולה לעמוד בריח מצויה
איכהמחיצה*
ג /.ל שיקעל״לסע« יץ )
ודמקאעדכית
'סאפים הוא מועיל למחיצה לטלטל כת כה אבל מפר מפאתיס
איכז מועיל למחיצה לטלטל ככולו אלא בד׳אמותאפייאס נטעו

עתה אס קרוב הדבר שידעו במן # .ע #ם מהם מחיצה
אקרתוכזדע להם כבר לא יעש ' מה© מחיצה 9סל .ד #חא ימיש(
כלכל קילס שישפיקן לכמרר המפיצה לאפר פן ינמרוה
מחיצה כעמית במזיד v :
1
מיהו אס כע&ו מחיצה ממחלה שלא לדעת והרגישו אלפ
אץ לחושי
ז יש מי ש אותר שנס אומו אל© פרוצםלהשפמש.במחיל־ בם
אדם לא יעמיד אומה לדעתו דזה נמי הוי מחיצה לדעון

לכך ביון שאינו עשר לדיר בתוכי אלא להפתפף בצילולשלומי'
v
הפדלת:
'  3פל שהוא נכוה ה/השלימו לע 8ר 'שעשה עליו מחיצה גבוה
ל
המצמרפין לעפרה יחשיב מחי ^ן לסל טל ולכל דבר:
נ מחיצה השמדפמאליה דהיינו שלא נ .מאיתל& ס מחיצה
כפרה ואפילו נעשית בשב שלא סמכי עליה מאתמול כפרי
והה כל מחיצה הנעשית בשבתכשרה וה׳מ שנעשית בשבת
בשוגג אבל במזיד שיח מחיצה להחמיר דהיינו לחייב הזורק
חר׳ה לשכה דקא מ״מ מן הפורה מחיצה מעליא היא אבל לח
להקל להתיר לטלטל בתוכה
'
דאסרוה רבנן כדי פלא יהא שמא
בשכר שיהצה ממלאכפפבת במדד ופ׳ /מ שלא היה שס מחיצה
החלה אכל אם היפה שט תחלה והוסרה וחזרה ונעשית אפילו
במזיד חזרה להתירה האיכינד כגון באו ג׳שהקיפדבמחצלאופ
םבימתיהן כל״ה והבדילו נס ביניהן במחצלאות וערכו יחד
בדי להתיר לטלטל מזה לזה ונגללו המחצלאות כשבת .נאסרו
ואס חזרו את׳״פ וכפכפי' אפילו במזיד חזרו להתירן בראשון:
ד ספינה מופר לטלטל בכולה אפיי ייתר הסאפיס דמפיב f

והייא ככע שית ביחיד אלא יעמיד אופס אחר 0לא מדעתו»אין
לעשי׳מתיצה מבני אדס רץ כשע׳הצורן ושעת י 5יח?ן ואס' שב?!
לנר אחר בר :/יומר סוב הוא להוליך פס תוצוקוישיביא? המר
בלא מחיצה -מלעשות מחיצה של בכי אדם ושי־ביאס גלול וכלכל
שנס לקק לאיעשכו על דעת אביו שאס יודע שנוק לאביו בכך
אהוד להוליכו פס דמפתמא על .דעת אביו  .הוא סומךומושה
ונלאו הכי לא היה עושה וה ל כאילו אביו צייה! לעשוקומאכילו
איפור בידים זע״ל סימן שמי נ l
0
פחז מרובה על השמד אסור כל״א בפרצות שהםלינ״ע
ומעלה
אכל
אס
היקה
כל
פרצה
מהסעחיתמג׳מיזו
«וילואע״פ שהפרק מרוכיעלהעומד דבלפחויחגכלכודדמי*
 0ופרוץ כעומד מופר אפילו כל פרצה יפרלע ג ' ביןכשאי
בין בערב ובלבד שלא יהא במקו□ אחר פרוץ יופר מי אחא
אבל בפחות חי עד * מופר מפני שהוא כפפה 5יכן ידפ׳פפן.
היכל* אמות;
י ואס עשה צורת הפתח אפילו
לפרצה
יפירה מעפר מותר

מוקפת לדירה
■ דהא עשאהלדול בה כל הימים שהולכיןםב
ביס .
סעלעיקשסו )
כפאהלמר תחתיה פקת־־הודאי
הוא דכי  .לטון פכפאה לדור תחתיה כפייתה זו היא עשיית
ממיצתץ לדירת מטן לפיכן גס עליההוי דין רה* דהוי כמו גג
של רהי כמן למחיצות לדירה נעשו אף ע ' פ פלא לדירת מעלם
כעש!  « Vאמלינן ביה מד אפיק והוי בהיקףלד־־רה ה  /כי
אמרת ביה גלל אסיק הד היקף לדירה♦
( -וע ^ מיקVj -0
$עיף ט ו
אפל א© כפאה לזפתילא היי לין רהי עליה
לגמן
שכפאיו
/
■
פתי
בטל
מח״כזתי׳מתירתדירה ליאיכן עומד!"
בל זמן כפייתה לא ליירתמפלן ולא לדירת מטן והד בעמיד
בעלמא וכי אמית בהו מד אסיק הד היקף לותר מנית©אתי©
&לא הוקף לדירה זברמליתהיא ואין־מטלטלין בה& א בד׳ אמו^’אם היא מפר מבית סאת© במו שנתבאר לעיל סימןvp ^ 5
סעיף א ' *

( וע״ל&ן««ן ש/ופעיך׳ג׳וסימן® ע ג סעיף®' )

 pככל עושק מחיצות ככליס ובאוקפיס ובכל דבר בין של
ערב לבד בנון לש חבליס או של שפי לבד במן של קנים
נעוצי® בארץ אבל זו אינה מופלת אלא עד סאפיס כדאמריק
^עיל ריש סי־ • ' ס יכסאתיס מופיתאעילז  tp /בישוב ובלבד
פלא יהא בין חבל לחבידו ובין קנס לחבירו ' 1טפחיס ועושק
מחיצה אפייבבעלי* חיי© ובלבד© יהו כפופים שלא יצודו דכע*
מחיצה עומדת שיכולה לעמול ״ ( ועל שימן מר׳ל מ* יף ז M
 ym31סעיף \  ).ובני אדם #עומדים זה אצל זהבפחופ מן׳
קטעי מפת יהוו מחיצה גמורה יבתיה׳רש ואפי כשהס0הלכ*
ושא שלא ידעו שהועמדו שס לשם מחיצה לאז הוו כמו מתיכה

ואפילו לא בעץ 61קיצדיסק בדילוחות ופסה צילתהפתח
על גביהן הליחה עפת גמור ומופר זה ימ כחצר ומבוי שישב®
חולין ודרך להיות שס פתחים הרצה אבל כבקעה שבא לעשוק
היקף לטלעל בעופו לא מהני כשכל הרוחות עי צורת הפתח
ודווקא בשכל הד' ' ליחות ע* צורת ספפח בהאאמריקדלא
מהכי בבקעת אבל אס היה ההיקף כפקוכו אלא שיש כה פרצות
מתל מעשר מהצי ביה צורת הפתח אפילו י בקעה אפילו אס
הפרוץ מרובה פל העומד ולהרח׳בס אין ציית• הפתח מועיל
לפ רצה יופר מעשר אאץב עומד מרובה על הפרוץ;

( (מ1״ל.סיקק?־"לם«יף ה' )
יא ומהו צורת הפתח קנה מבאן וקבה מבאן וקצה על גכיק
אפילו אינו נוגע בהן כגק שהגביהו ,למעלה מהן הלבין
ויש ביציהן כמה אמיתובלבד שייוא גובההקני ' שמכאן־ומב '־ן
י" טפחים ויהיו ממוצק חמש ככגד קצה העליון שכן הוא דומיו
לשתי מזוזות ומשקוף על גביהן אבל אס קיבר הקב׳ העליון ל5יצ
הקני ' וא לאחד מה ®-מן הצד לא מהצי שאין זה דוהה לפתח שים,
לה ספי מזחותומשקוף עליה© דפפחא פי אה לא עבלי איכסי
( וע׳ל פיק ער׳ל סעיף) ' 5
וצריך מיהו הקצים שבצדדיס
חזקים כדרך מזוזזפלקבל;
תליית
דלת
בהן
מיהו אפי''לקבל בג ל
שהו סגי כמן הל קש אושל קנים אבל קצה שעל גבןסגי בגל
שהוא ואפי/מי מהצי שאין המשקוף צייך לקבל בלום:
יב
צורפפפי! העשויה ככיפה אס ים ברו ליהל־הי מ קדס
שתתחיל לד תעגל* טפחים מותרתמשו ס צורת הב׳?ת
שזה ג ' כ צולפפפח מקריין

הנעשית בשבת בשוגג דהויא מחיצה אפי׳להקל לטלטל שם אבל
אס ידעו שהועמדו סס לשפ מחיצה הד כמו מחיצה הנעשית
במזיד ( לא שיא מביצה hhלהחמיר כנין מי שזורק לעופה מר׳ה
חייב אבל לא להקל לטלטל בתוכה ואפייאחד מהס יודע אסור
כלי מלא יבאולזלזל ל ^ שות מחיצה בשבת* ( ועל®« ?Vסע>

א יקבל! ח! לפמן התירה כל מקזס שיש לי ניימחיצית־איגור* •
ומותר לטלטל בכולו מן הפורה אלא פחכתיס אסרולטלטל
 53יותר מל אמות גזירה משוס ר? ה־ דדמיא הל על שיעשהשי®

הודיעי פעו שמיוס מתיוהי

תיקון בחח
רכישת ופיק שאין נלין תיקון
אלאמדרמן
 ,התירוהו בתיקון בל דהו במג שיתבאר  iפכיכו בם*<I $

( ' yין« ק  %$ל סעי ך יג ( « ימן©' א מגיף' «'® ושיק  Vrpהעיף 9 iזע

ג׳ א )

ואפי' אם

אצ

J

VP

לבוש החור חדיבותעירוכין
ן מצר שהיה מוק^ בכל וללח ונפק במילואו למקום האסור
קדחיקן מן הכיתל ג' או שהנביהו מן הארץ ׳ג עסוליא©
לו אע' פ שאין בפרצה יותר מי כיון שנפרץ במילואו באס׳
הגביהו purstמגימשי3י אע  /שאין כי אלא ז־ומשהו כשד
הקכל לטלטל בכולו  blפד אמות כיכד יתקככו אס היה הבלכ׳
מ' תקתובות אמר? למד והרי היא גבוה? t
אי
עד#י אמות ניתר כפס לתב ד־ © פמיס שיעמידנו מכד אחד
אפיי לא משאו לשס למי אלא שנזדמן יל שס מאליו שהועמל
פיקוס הפרוץ ונחשב פמקיכה ואס ירכה לתקני כשני כידי
ש© במקרהשלא צ 8ס לחי או אילן פגטעו לסם פסר •
<
ללמי
הפרכה לי לו כשכל פסין סל סכי‘ מסהויין שיעמיד אקד לכד זה
משיקמחיצמ ^א ! אלן ק״ללעמי wהפומ7ממ|5יה קזיאpi>pp
ואקל לכד האקר להיכר מקיצה רביעית וה״ה אס נשתייר מקם
?מי שמב&ד לעילשיעןw ?> pף ג נעיין נשעןשעץ
ז
בועל פנויכשיעור ד מפתים פמקיס אקד או אם נשתייר בהם
ופלנל שיסמכו מליו מ <שאכצ א© אל סמכו מליו מע״ש כגין
מהשני כדדיס■ מישהו מכאן ומשהו מבאן יכל זה כגיבק 1טפקיס
שהיה שש לחי אתל שסמכו עליו ונפל בשניןובאין לסמוך על זם
אין צריך ת״קון יותר ואפילו אין בערכה ד טפקיס ביון שהוא
מכאן ואילך פשול אבל אס צא היה  06לחי אתל מע׳ש אן*ע 3
דלא
אסיקו
לעת״יהי
במילואו כליך תיקון עד שיהא בה פתיתמג ׳ טפקיס  .ואס
מע׳ש
יש
לסמיך עצז־ןכ !1סמכו עליוtf &i
פביצ׳ייתר מי אמואפ׳יאיכ במילואו צריך לתקכו בכיר עפת י
דמי פיון
שלא פיה& ס אתל♦ ( ועייןי?*י» ן פעי ן עת )
יב
מיהי
אב
?
סמכיעליומע׳ש
ג מבוי שיש לו ג מתיכות ופרוץ בכד הרביעי התירו בלקי
ג׳בילאמהניחלא א '< 5יהא
שעוביו זרוקפו בל שהוי שיעמידנו פפת המבוי ויהיה
צובלו
פולס לפיך המכני כפחות מד אימת ,אבל אס הוא מל 0
*•סעמי׳וחבל דבר שיעשנו כשר א 3י מבעלי קיי׳זבלבשיקשרנו
לתוך הממי ד' אמנת אין סס לתי עליז דאויך ד' אמויכקריחבף
 mכקנליס לכותלי יומכד ביתידותשיוכאיתמן הכתלי בעניין
( ועיין פשעיך מעין ? נ  fוהוי לוו הבליטה שם מחיצה למבוי,
נאיצו יכול לרבוץ כדי פלא יתמעט צובקומ״י © פחיס וק׳ה אם
נלא סס נחי כינן שלא היעמד לכן♦ נ <א«#ג לק’ל ללעי onp
«קינה
ימא
קשרשסאדס קשיפנמיבלתי*"
<יו «יבל,קצע * * יק  947לעי נעמה )
ואע׳ג דאי
עבדיה
' ד■ ואם יס קכתתתיבת בותל ברוח רביעי של המבוי עולם
משיה3ית היי פשר אפיכדיאעו׳דמשום דרימפספימיןו
משוס לקי וכלבד שיהא בו רוחבעפק ואע  /לפלחישגי,
לאיצרע מלתי משהו ואי משים קופידון במבוי מ׳י כייןדלשס
נחשה! לשמר כנותלעצמו צל  ! ,להיות רומב מפק משוס דאין
למי הועמד פס קלא איתציפדלשס לחי היעמד 00אבל קפא
ניכר כיב במשהו מן הכותל עצמו כמי בפס נמול ודזיק בתיקון
כינן דלאי להבי אקבע שהרי עימד מאליו יצא כעשה לשסלק*
.יזמי צריך כשיור מן הכיתל פכמו להיותריקפ מתח אכל בתיקון
לימן ליה קלא ואכן בעחשכה לא מכיק לאפיקיה מתורת מיןל
קצר שנפרץ
בברכי במילואו לסמוך בסעיך ב כשרוצה לתקנומשכי
ולשמייה למי וכיון דבפיק ־ליק מתורתלחי נמוא שאין תיקון
צדדי
אפי השיור בכותל
עכמו
קני
במשהו
אע
/
לשניה׳
 jמפד זה מפשן צחי תקנו לתקן הממי וזה אינו לקי 4וכריךלתיי
מקצר והמבוי בעודס אינם מתוקכיס לין פרמליתלהס ע' מ
אתל להתירו ומעמידי פרית שכנגדי סיבילויהכל שבעשה לחי
ונותל החבוי אין המשהו ניכר כ׳יב כמו בכותל שבתוך קקצוי
לתמי זה נא® לו |ה להעמידו אכל זה הבליעה יעשנו מעט עב
לפיכן כרין תיקון הכיכר ייתר מן הקצר ללי
או לק ייתר מהכלימה פדי שיהא ביפל לבל שהוא לשס לתי ידוקא
נעיין בלע קעיף ל
במבני שרקגו עת אמותיצמעלה דהוי הפרק ממפעל העומד
 9לקי לאי נשיב ביה ויקא אל מכי
קאי
אל
אפל
חשי׳לחי דלא עדיף
אס אין הממי |א < אמו׳מכימומותאפי אס הלתי העומד
ממתינה שאינה יכילה לעמוד בלות מנויה «
אינה
מתיכק
*
©אליו כול© ד׳ אמית לתוכו שר* דהא לא הוי פרוץ לי  :ובה{ע
ן ע‘ל מימןשש ? «עין ׳א ומימן קלל « c^ i
׳
העימד |א עלון כעומדלשרי» ( יעלשיען <« כש <י <נע' i
 1וציין שלא יהא הלחי רתוק מן הכותל ׳נ עפתי© דבפקית
יג לקי המושך פס דופנו של מבוי מקשהעמיד תודו  bלקי
מגי אמרינן כלבוד הוא לביתל אבל כרקוק ל טסיתים אתי
ככגד עופי הכותל ונראה כעאריך אעדנען האכיי למכסי
אוידא להאי גיסא ובהאי גיסא ומבטל ליה ן
תודו של לקי כעובי הכיתל ושוימבפכי׳וכרא* מבתק יכתמומ'
ז לחי אבי שברים ושברי שברים מדנבקיס כשדס מ ובלבד
יוראשיכותשכיירתילךלעיל « עין 'ם בשראם־כקוץ וא < נראית
שיוכל לעמיד בלוק מכויה לפיכן נוהגין שעוסק לחי מסיד
בפני׳שאין תודו של לתי מעסק כל עופי הדוק שרעב ממנו א©
מתוי בכותל שבי הכיתל הוא ראוי לעמוד יבלבל שייזהרשלא
הלחי עתות מד אמיתנידוןמשי « לחי ומשתמש מתידו הפנימי
יתמחק שתוך לארץ יותר מג טפתי לתילא תווללתיולא לכורע
נלכניס שק הוא הלין בכל לקיסמתמשין « ן קזדהלחי ולפנים
הבת׳שכליפין לעמו׳עד הארץ או בפתיתמג' לארץ והוי כלבד צ
נלא כנגד רוחב הלחי ואס הוא רמה ד׳אמויצס הלקי נידוןמשו©
מ וצחי סעסאו אפי מעכיאשירה כשרללקי דאע׳ג דכתותי
מבוי
ואשיי לקשתמנכל המבוי שהד אין פאן לחי נאס ) הוקבע
מכתתשיעילא <מאל גרע ממשהי יאע׳ג שכליך שיעול1
66לש « לקי ביון שהוא רקב ד יכא מתורת לתי יכעשה כותל
בגובה ובי תכתתיכןליה צא יהיה* גובה הא אמרינןדצקי כשר
נאע׳ג
לאמלינן
בסמוך
סעיף
?
ב
לאי
עבדיה
מסו
« לחי כפר
אפיל? כשכלי « ברים וכי ?ימ מקשבת ליה למביתת לא צלע
אפילי
פד
אמות
היינו
כשמעעילו ברוחב הכותל ופלצתביפן
ממןודותקמכזתהמדובקים■
זהלזהא/דעעמא דמבתותיי
עעעא למשי© דליפה נסתימתי אל גדע מלקי משהו אפל הכא
;מבתתשיע?ליה הנא לפי שעומד לשליפה ופיק שפעילישישרן»
העמילן לאורן כמ 5ן הדופן יאיןכאן תמימי ואינו לקי לק דופן
וימשה אפר אה גבל? ועשה ממני עמיד מה?י משוס לקי לפיכ ן
עעארין המבוי ;
גט ל .עולנו לא כשוף לא קפסיל משו© דמכתתשיעוריה/' J
ךי  .ענד mהכשר למבוי הפרו ] כרות רפיעיוהוא  0wיכי#
ולשימן<'f ppשגגין ג'  \&w vקר׳מטהעי^ 0׳(?שמ! ך «עיף צ
קילה לע יאש המבוי והוא להיכר בעלמיכמכדזהשאסרן
.ןש ^ ־ןינ
י
קכעיס לטלטל בתוכה פלא זה ההיכר שלא יבאו לטלטל בל׳ה י
& יאק חילוק בלחי בין סנלחה בליטתהלקי לענמדיס בתין
לפיכן כריןשיכיתכה ^ל כותלי המבוי בעצמם שיהא ניבו לכל
 .המבני ואיכה כראק לעומדיס בחוץ.0 .ק .
6
הזנת
שס
לשס
קורק
אבל
אס
צעץ
«
אד שנראית
לעומדיס
תיימודיתא
?
ל
קמכויי
במף
פקק
לכל
ר״ה
אב
'
בסייין
לו
ואינסכראיתלעומדיס
והניחה עליה© כסו ! דדי? שעיק׳
.׳  rtSד ־
כזה1
הקולה הוא מוכת קוץ לבופלי■ המבוי לנד ישות הרכיב ל '! קשיב
א( .עזק■♦
עו וויין שיהא הקיליו
הז .מונק ע( פועלי
הייב־ז W1,ק'״•?

ר

לאחיריסטכד ^לאסלאיוןפט גש©

כןפניןקזרס; .

 hppl 'lpimכדי לחזק המפליסאיניקיריר קמפי׳יאעי סמכז
פסילה ילא דמי ללמיהעימדמאליידק  /שהיאכשר
עליה

אסשמש עלי< € w0ד& אפי לחי שהיא משים מפינה (מחיצה
טעזמדפמאליה? דאיהיא׳מחיצה״ ( ן <ל פיק tfבמ?3ן^־
 ) <$אכל קירה איני אלאמש 5ס היכר יכפה( ׳
ן 1וב ^יך ם^י» f
עימד מאילין ילא הינחלש© !© אין באן היכר:
מ יקירה זה שאמיצי כיין דלהכירא היא לא הפיריה? כמשהו
כמי נגל לחי1א נפצי כי שיעיר כמי שיתבא׳בע  /יטעטא
.היאשא© לא קיק3י אלא משה? לא הוה כי קכיכא דפכירי/פו
ר; /׳;לכי שעה ניפצה פ© אבל כשהיא מכה יבריאה ראד לקכל
טלח לבר משא כהי פיפכא׳כע -ק ציפי ימפירס לכלשלקבימד
׳ ^ שמס טס לפיכן אס עשא׳מעציא שרה פסילה לעמןדלשריע׳
קיימא כפיתי מ כפת שיעירהו
ח יבמה שיעיד הקיר׳אמרי חכמיט צריך להיית לפפי׳רחבט
טעח ו עיבייו סני כנלשהי' דכמן שאין דין קילה1א להיכר
לא שיין היפר bhגתחב אבל כעובי אין היכר לרואי© כ^ כ מ״ט
כדי שלא יטללז8ןלפי שעה הישמיו ®0אלא ככויצהלהתי" צריך
שתהא חזקה כלי לקנל אריח שהיא חצו לכנהש 3נ׳טפחי©יא®
.,היא רחכה ד׳ © פחוס@ גיי בהכי ( אונה ציונה להתפחזקס
נראהי ־
לקכלאריפשכרחבה לכדה
 .המפד הישמהש© :
ימעמידיסרהיימאפסמןהקירה
^ח
הכיתל® אין כרחבן טפח ילא כאילכן נ © פחיס יש אימא
$צליך שיהיי חז קמו לקבלה ולקבל חצי לכפה <^א שאין צרץ
י' ־■״
©יהיי חוקים אלאלקכלה כלבד :׳
 Pהיפה הקירה עןילה ציין שוכא בהקועה ג',יןנפחי© פאו
יש כרחבה טפח!
ך ככל אמלכי פקקיו־ה הזה הבא להתיר המבני צריך להיית
על מתלי המבוי ילא יהא חיץ למממטן צריך שיהיה בתיך
ץ' אמה לאק ילא למעלה מהם  mלא יהא פחיך תיךי טפחיים
לארק שאין כי היכן כשהיא כמוך כל ןכ וככל הג' דברי© קלל»
&שינה כ? כ היפה פסילהיא ®.היתה עקימה יעקמימית׳ פיטה
חוק למבוי אן למעלה מל אמה אי למטה ימ טפחיס ריאיןלכ
©אילו יבטל העקמימיפיאקכיןזה לזה ג טפחי© כשלדאמר)
יי׳
לביד (  •#ישעיטה© נ' טפחים פשילה ^,
.עא היתה ייצאת מכופל זק יאונה פי .געפ בפגפל זה,פגןן

■
8טמנז .לע עמילי© וקשתי קירגפאמת ייצאה מכגתל w
(אחת,יוצאה מכותל גה יפגעי $mfa .m nהליכיי ■ אפאק
ביציה© ג' כשרהלאמריק כביד יש ביציה© שלשה פסולה i
הב  .הניח 0תיקורותמפצד■ 11לא כזילקבל אריח ולא הוו¬
 .לקבל ארית סא יש כשתיהן ביחד כדו לקכלארק®לריתב?
רהייצו טפח ואין כין זי לזי 1טפחי© אמריק לנוד ; יהויכמז•
קירה אחתכשיעירה יאיצז צריך להביא קילה אתרתזא© לאן
צריך להכיא קירה אחרת י גיא שצריך שיקת קרימ זי לזי בתין
©פח דאע  /דכעלמא אחרינן לביד כעמיתמני* •©.פחי© הפא
$א אמריפןלבוד כתין ג׳טפחז יטעמא משיס דהיאיליקיר׳טשג
היכר היא כמן שהס מריחקיס זה מזה מפל מטפח אין יכולין
להכיח עליה® אריח אע׳' פ שעס חזקי© דרימב אמקאיכו אלת
טפח ימחצה?אל כיכר שלקביעיפהישמרשס שנמ!  9אא ' כ ? ס
טמיכי© בתגן טפח זא כיכר דלקביעיפ הישמיש© שאס יצפן
עליה© האריח שרחכז טפח ותתנה כין שתי הקולית לא יפיל
|אק,שיסמן כאצבע מכאן יבאצבע מכאן לפיכן מצטרעק
קטעס כעיקר דק
 #1לא? אין' מנטלפין יבנמנא כזה היא
 hקירה שאמרי מצריך להייפחזק לקנ^ ארימלרחנישיוי׳לית

pm

שניו•«« יי«
 pmמן האליח שאר חצי הטפח®היא שפיאפכעותעלכיןליס
פטיכא אצבע מהאי גיסא (אצבע מהאי גיסא ( לא יפיל לאק*-
כג הי הפ אחתלמעלה י^חתלמטה חאין את העלמצהכאילי
היתלמטהיאפהתחתיכהכאילי היא למפלה ypmw
בזי כאמצגיכהן ייהת זי אסל זי יאזליאק המשך שביניהןקרי*׳י
לעל כקעין להטמין לכפחיפחג׳אמרינןלליד יו/אסלן^
שהיי קמימפ nלזי כפין 'נ פפרין (א® לאי פסיליןיליא' ד!א
מכפרי לעיל אאיב ה© סמיכים כפיך טפח הכא כמיכליא״ן
©משן שביניהן צריכין לטייפ סמיכיפ כפין טפח אכלכגילה
לב׳ע אט י©ביציה • פחיפחג' אמליק מאין כ1י זי למעלהjp
למטה יאס הס נביוויס מ מזן מפל מג לא אחריכן ריאיןזג®
כחיך '2צריך שלא פהא העליינה למעלה מפי איהפחתיס׳לחטה
מ) ייש עיסלין בכל דס׳לדלא אמריפן ריאיןכלל1א לעיל׳נד^
ילמד כלאופליה
כד פימועלהקירהמחצלפ יאינהמגעת עד הקרקעאע
 ,היא גניה מןהקרקעירטעמי© פסילה שוודי כיסההחיל'
 ©,איפה פראיפ (© בורין העם דכמחי נת^ המטנלת המכייצ־תד
ובטלה מהייפקירהלמחיצה ג'כ אינה כיין שגכיהמן האק%
למפלין
זליכא למומר כילמד אכל אס הכיח קירה רחבה כגונה
;יא אפי' כמשכפעד למטה fpכפרה דאע? פ שהוא רחבהm
קילה עליה והרי יששיעיר.קירהלמעלה מ?יהאידאמריפןלפיל
סעין׳ב ©א® עקמימיפה ניטהלמטה מ*יא© יבטלהעקימייין
דש כין?הלזה פ פסילה קייפו כעקמימו' כזה
שאין בעיקר הקידהלמפלס מ* תןהעקמימית
כלי© אכל פקיד לחבק שמגיע למטה מיייעיל"
טחני גס למעליו מ) שיש ממשי שיעירקירה
קה׳
■
גי למפלה מעלליוכשלה*
ןה כען שפי יתידית עקמט׳על שפי מפלי
המציי יעקמומיפם פיקה לפין המבד
כזה}4
 1נפןהקילהעליה© ״ '
(אין כיפידיפ טפחשהנאשיעזל קירה להיות
עחשטו״כקילהא© איכס גמהי׳מצותלי יועכד
כמאין כנטיית®  3לפין הממיכשירה ' שאמ חאין כאיליקי
עזבקי© על מפלי המימי ימ) »0קילה .מגעיו על מפלייהחכיל
אפל אס יש כניבהן אי כמוייפן ג פסילה:
וב ממי שאמרכי שכיפר כלקי אי קירה,הפירים אילי3פגן
קכמי© רייקא כמכיי שהיא גמה בחללה אתך ימטכחיל
 1$ m \mעשריסאמיפמצימצמיפילא ייפהישאמה יהין
חפר לאאמיפמפימצמזפ ישפהאיאדכהלעקותארבעה.אמית
מרייפיפ יכמפר מאירן זה אין הל שיעיר יההכרש אכין
מרייחתילאמיו מנימצמת חגי אנכעעזה ליןלהיי'תע •■«ביי
שקיא מן הפירה רהי ייחכמיט הנמכזה חוקין לחי אי קירהכיינ
שנתכאר אכל א© חסל אחד מכל אלי אין לי תקצהאלא כ3ירין
הפתח תיןמנכיה בחללי ייקר חן' שאס היא נמק כחלליייתר
שאתבי |ר ניתרתהיא
•מן׳ אע* פ שאיני ניתרת כקירה מטעמא'
בלחי  mp mmדקירה להכירא היאיכל© היא נמהמכי
איניהיכל דלא שלעאכהעינא״ ’ ( יעלשי׳מיל/
מעיין \ ) אכל,ליד הןאמשי© מחינה יהיא סייר
וה« ין
־עפמין
לקרקע וא  /להאת נמה לק /טעמי® .י ( ©mגתכ^
העיןג' } ימהלכי‘ אן החמי גמה כמה אבל אש היאכחיכ f
בחותעיעפחי׳אירחבה ייפררא אימת איני דימה.ע /לר%
איןמנעיליןל,ה; $
יהי־א ^ימ׳קצפלר״יו שקיא עריצימאדלפיכן
התוקיבי' לחי יקירה שהס פיקיסי׳ לכ לאי יהנרי־ליס תיקיןייחד
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דומה לרפי .וצריבה תיקון מעציא ; וצידת הפתח חסני ככל מק :ם
הוא בחללו גב והיות מכ ' אמה ורוצה לתקנו בקול׳ש־כיחכו.
למעל׳מחלל ך אמה צריך שיעשה בה טור וכיור שהכל משתכלי
 3ק ועי כך מפתכלי© נס כקורה אע? פ שהלא למעלה מך׳והר
הטלא ובשל או יבנה בכיין תחתהקורה באלן שימע& צו משם
עדתקירה לפחות מצ'י ודיו ובניין זה צריך' שיהיה לפחית -ראפו
נופח כרוחב הקורה אבל א© אינה גביה 'י וחוקק בולהשלימו
לי צדך לחלק לפחות ד ' אמות תוך המבוי על פט בל רחבו
וכ״ת מ״ש דלמעט מגובהו©יג ! בטפח רחב ולהשלים ל׳י צריך
לאמותכבר תירצו דהתס בימה מן׳ל־יוען כלומר שכב כקרא
דופן אלא שצריךלמעט קצת בהיכר בעלמא סגי ובטבת הוי
קינל אכל הבאי .בנמוך מי דהשתא הואדחטויליה לובןדבלי
נמועמי לא מקרי דופן בעינן דליתחזי האי דופן לשיעור׳כ&ר
אורןמביי שילם ופיעור הכשר אורך ממי שלם הוא ד' אמות
נין! שאמרנויבריש סעיף זה לפיכך צריך לחקוק ד ' אמות תוך
אילן המכד על פט בל רחפו ולפי מה שכתבנו בסימן זה עלת
כידינ ו אע״פ שדין חצר■ ודין חבוי כעוד שאיכס מתלקט ' דין א'
להסי& ניהס כרמליתה® .מדרבנן מ 'מ תיקונם אינו שוס כמו .
סגענאר יאקר שקבעו1ל תיקון נפט׳ עצמו לקצר ותיקלןכפט
פגמו למבוי אמרו שאיןמכוי טתלכלחי אז בקורה עד שיהיו
כתלחי־ם לתוכו ב ' חקרות ולכל חצר כ ' בתים ולכל בי<ע פעל
כתחחד וקלח יהא בסלפתח מאילו פחות מ ד ספחים ותהו
קדמדט אוכלים בבל כית שמקים הפתמרס שכל מבוי שיש לו
צל קעיאריס הצלו הוא מבוי הדומה צלה ופ׳תקפו לו דין לחי
וקורה מן המעמיס שאמרנו אכל אס חסר אחד מכל אילו אינו
מטיאלאחנד וצריבה התיקונים הנאמרים כחצר הפרק
במילואו וצריך פסל ' מעמיס כצד א ' או כב ' צדדין שני פסק
מון׳משהויקאוילה נמדשכתבאר לפיל בריש הסימן סעיף ב'
כחצר ועיקר קטע® הוא מפני שכל שהוא עשיי ייתר למלה
ול־;שיוי&' בנכע צריך מתל מחיצות גמילות ולפיכן החצרית
שדרכןשל ב"ז יל בתים להשתמש בהן יותר בתשמישי הפכת
ולאכול בהם צרימת חתי » ־תיומר נתלית ופן הדין במבואות
שאין מ/יס וחצרי ' פתוחל״לתוכן דיוריהן מועישין והן חשתחשין
צ?ש יתד שאיכס בושי© כ* כ לאכול ולהשתמש כהם ולפיב ' הרי
י5ס נמכר בי לפי רמי הליורין מתמעט תשמיהמסיובמח־־צה■
נל דהו סני מיהו אפי ' היה הכית האי ' לאב (השבי לק 5אע׳ע
שהכן מקפל פרס משלחן אביו 1א<שאובל' בבית ה״י הס כידוני]
כפרס כתו שאמרנו שחקו׳העת נירט ( נע״ל>0
ם״ע) V
ואטצלו א" נוי וצד? א ' ישראל כחשב כב׳וכיתד בלחי( . cs?1p
ן לקשיגא דירק גר דרה לקולא למשלייס למנויבלח* עי קנמ&ל ג;«
יללשי ' שע״ב סעיף אי ) ( אפילו כל התצרות עתותות זו לזו
פעיר דחיונחסב נרבי׳ויש חולקיןבזהואומרי׳ כיון שפתוחות
זו לזו נעשו מגםכחצר א ' וכבר אמרנו שאין מבוי פיתל בלחי
יקירה עלשיסו ב ' חינרית פתיחות לתוכו פי ' ♦
עוד צריך
 ..נחמי שיהא ארכו יתר על רחבי שק הוא דרך חצוי להיות ואס
יישל אחל מאילו איכו טתר אלאכפס ד״אושטפסין חשפי
יי״ ׳.״  H pßאי נילתהפתח •
נז בלשארכו ,יתר על רקבו דינו כמכיי ^ י׳הוא תצר וכיתר

כלקי או קורה יאע״ג שאין בתיס־וחצרות עתיחקלתוכב
ייונצקיזקורה -דלמקא מבוישהיא קרובלר״ה יא® אין כת©
י״דרוי/למטן הרבה פתיחות לתוכו הוא יותר דוחה למצד
נ ^מ שי הצב•! לערךר׳ה לפיכן צריך תיקקיותל ולאV5
^ אי קיר ' .אכל שתם חצי הוא פתוח למלויואצי המבוי הוא
ייחה גש כן כמבוי׳ שתשתישתן כמעט דוחים לעיי ד
; גתצד להתירו כלחיוקילה■*'יי ז י •־ ,
1
?
י Vמטישיאיןברחבו ג' טפחים הרי הואבלבול.וסתו® 5*k
י 15י ’1תיקין
י  mכת הוא לא?

הריהואכסתיסואיןצייןתי׳קק ? ' אאפי ' .הואיקבג" mbן,
שאך כ 5ד" הוא צסת ( 35אין צריך תיקון $
כט ממי סמי© שא ' מצדדי( יס יא שאין צייץ תיקון דשתי־חת
הי« 6חיצהמעלייתאיויאו* א שצריכה תוקון' כאותו צד
דמךש* ' שמא יעלה הים שרטון של וי 1לואבטזתתכטל המחיצ'
ויטלטלו מןהמבוי 0ה?א־ר %מן התירה לפרטוןישסוא פרמלית
■יק אם ׳היה .אמד מצדדיו אשפה חשוב כסיתסואין צריך תיקון
,בד׳אכאשפ׳סל רבים דלא חיישי׳שמא יתעזהו שאין דרך אש ^ ה
שלרבים לפנות אפל אס האשפה של ימייד אינו חשוב כספי®
• דתישי־כן שמא יטלט משס ותתבטל המחיצה:
לכבראמרנו& טעס קורה הוא משום היכר זלאמשו'ממינה
לפיכך הבד שנדן אחד אריך( *73אחד קצר ורוצה לי; קמ
בקירה (א יניח הקידה באלכסון חראסיהקצר עד ראש הארוך
שאין הפילו כלאה כ/י'?שרואה בט המבדצמפכיןי « שת «שק
בד״ה חלץ מבנגדמתצ הקצר אפיילפני® הן הקורה אות חופר
להשתמש בר׳ה לפי־ פאק אופו עו ד ף דומה שיהא מן הממי
שמחשבין איתן לר׳ה אלא יניח הקורה מראש הקצר לכותל
שכננלו כשזה פדי סלא -ישתמשו חיץ לקורה אפי אין צל הארוך

אס ירצה יעשה צורת הפתח באלכסון אפי צי הארוך הוא יוער
מד אמות עזדן על הקני' לפיית הפתח'הבל יודעיןשצחשב
כמחיצה בד׳א שלא יטחנו ב1כסון כשרוצה להניחהקי־ר'מראשי
הכותל הקצר לראש הבע
■ הארוך אפל אס מניח הקורה באמה
המגדיכוללהבית4כאלכסוןויושתמ& יקצר על הקצדובאיוך
י * פד האי־ ך שבזה לא יבא( למעות Xי ,
צח לרך המבואותלאחרפתקגום יערב כג הדרי כמבוי יחד
.־ וצל זמן שלא עירבו יזה אוסרעל זה כמו שיתבא׳עוד ב׳ע׳ה
זכיון שההרגל  pהואאשור ' ב ט מבדליחלק זיה מזה־כדי 0תעו
ויזכרו הכל פזי המבוי נתקנ׳ופעשי׳כרשות א׳לפ״כן אס העמיד
לחי באמצע המבד אס יש חצר מהלחי ולחון ועשי גם החינוכי'
לקי לראש המבוי־ הלי באילו תקצו לב המבוי בתיקון א ' ואופלים
אילו על אילו עד שיערכו יתד ואם איןשם.חצר א 5שיש יוצל ולא
ע® החיצופיס לחי לראש המבוי אות© שמן הלחי ולעט ' מוי/לין
לטלטל ואותם שממנו( לחון אסורין דביון שאין התיצוטס יכולין
לטלטל במבוי לא אשלי על הפטמיי ' אכל אס עשדכאמצע טלת
הפתח אפילו היא יחכה מחל מ* אז -איצורחביותר מי ועשו
■באמצע שג^■ פסי
המבוי כל אחד
מהתיקון ולחקיועשז כס היויטטס תיקוי
יפזל לערב לכלי ויהיה מויוד בחלקו ואין־זהאוס<
עלזהדכשתי .מבואות,דמייןשאין זה אופר על זהt
לכ והא דהע& לבו כמעמיד לחי באמצע החכוי־ה׳ה להעמיד
■קורה באמצע המבוי למכשיר על האזפכיס סאמלצוופל
זה בתנאי נ* יכ שיש באותו חציהמבד-החוכש ' תייתמבדדהיינו•
שלא יהא יאלפו פחו׳מד׳אמי ושיהא ארכו יפי על לחכוושיהיו'
.יכו הא לא
י  iפס ד ' כצד׳אחדt
לב « בד סרחב'כדאמה עושה כס אלון ר' אחות נכוה עשרה
טפחים ומעמידו באמצע וחשוב כל צד מצדי ,הפס כמבוי
כפני עצמו כינן שאורן הכס ד ' אמות ויעןקירי״ לי״;4־" ־ "ל
ב ' הנוחלים והוכשלס המבוי
כזה י
«•יך־ג׳ ^ פח־ס וצלין שיהא בכל מכוי -מב ' אל
 ,בתבואות פהפס « .פסיק ביניהם ' כצנד
הפס
בהיס ! חצרות
זי מבוי ימה שקהפס עד ? ייתר
פל מגוי יש7
©יתבאר
דינו
כע׳ה
בסי
'
סאחרזה■* הלי אילו
שכיהלוצגאצת׳מתעק« י  /באמצ ופתוחים בב'

■ראשיהן5ל#ה*‘ ויי! מאי)ל 5דק מבדעקי® אא י כיס »ן הפס
שיהיו ראד< י( לינעצ פגי צעיפך אם .המ משוקעות בעפרpW
עד כותל מאמצעי עשל אמיתדה׳ל-מן הפס עד כמתל שיעור
אותןומתקנן עד שיהיו ראדותליפעל (אחר שעשה להעיקון
^
מבוי כפט עצמי ' :
תיקוןאחרלמבד& ב< אךחנך אמות  .דלתותחשוכה■ כ?לי 5כחצראמד ( אין מבואותיההקפולפין (ן
{ל פלד איפפר לעשות
נריבין י/יקק5יא מבוישרחב /אמז׳ושליש (מכיראשיי
שירח ק באמות מ ן הכלתל רעש ' פס רחב ג׳אמזת ויעסה
לר׳ה הרחב״י? אמה דיכי ג  /כר״ה יבריך דלתות משבילאשי( ,
ק .נס בצד הב יישאר פא מצע פתח רחב 'י אחות אי אס ילבה
?ישייין'36א סעיף <)
( וע*ל שימןrc
' ירחיק אמה ייעשה פס את? ומתנה ?ירחיק אמס ייעשה פס
■ באילי י \החפזלשפעקורתן^
ג י ממי עקום במין דלית דינו
חחהימחצה יפן יעשה בצל השני אי ירחיק שט אמית ישני
דפיליש שהוא מפולש לחפירג היי כמעילש לר׳יו וצריך pji
שפחי ס דע0ה פש שצי אמית ( אריע? טפחי « (  pיעשה בצד
י

mp

יכל

כיוצא

כזה

שיתקן

באיפ/״שיהא

הפס

אגהפפיס-

יתר

הפתח

בעקמימיל/י

יבש ט

ראשי ( לכל

אחד 1ps־

| '

אייחירה

v

 1על האייל שבק החמשה אמית שבצל זה יק כצל השט דלל אי בירת הפתח ככל אחד אשכי ראשיי
יי
ף
■< דהאי ( לחי אי קירה כעקמימיתי־• כזה
«! עימד מיינה על הפרק זא*לכ אתי אדרא להאי גיסא
הפתק ]
גיסא*מבטל ליה יצר ן ליזהר דלא לשבוק בתקא רבא ל״ל איתן ( אס עשיכמין ק ברייך בירק
ב& פי עקמיתוקי( ובשני ראשיי לחי אי י
* אמיתפהטח לפתח לעייל בזוטא דיל לעיילבין התייג־יס שבין
כזה.
•איל( הפסיסדמןהצל שאס עשק כן בטל כלתיקק .המבד&הרי• קורה .
יבטל כףאמיתמלהייתפתח[וכהצא מבר זה שהיי! לחב ' יאמית איצור ת הפתח בכל אתל משכי לאשת
.
__
בלא תיקון אא׳יב עפה ציית הפתח לזוטא שניין&׳ע$ה ביית ( לחיי אי קורה בכל א ,מעקמימדדיi
ד מכואותהפתיחיס אילילאיל( ( אין העיקנס *לאחל"?פ
הפקח לזוטאחפכיבןשתיהןלפתחי© הגדולה והקטנהדשקולין
ייאיי/ו.
מט' לי׳ה כיון שפתיתתהמכיהקיצו! ^ לל ^
קן :לחמי אתו בפסל בפתחי© הלבה והיא הל מבוי מתוקנת
לקטנה מונח לחפיב תרידיהו לפתח מבוי־םפיעט אליו נעקמימוען חשוב כפתיח לר׳הר יכזמכוי
שבעשיית מרת הפתח
הפתיח לאיתי מביי וכן פילס !
(כי הדר עייל וצפק לא תחזי דמבטל פתח הבדילה לשתיהן
ה מבוי העשד ככדל דהיינו חבוי גדיל שהרצה מטאיתחמג)
.קשיכי ליה זו משיהגדלותה (זי מ&יס מדתה אבל .כפלאעשה
בזק
פתוחיםול ( ראשיה השכים פתוה 'ס לר׳ה
מרת הפתח לזוסא לעייל וצפק בה י שנק פתה הגלילה מיחד
^
מפדל'& אס פתחי מכואיתהקטט© מכמכי©
דקשיב לה לזי הפתח ינעל הגדולה מהיותפתת והויא לה
Oqq
זה כנגד זיו דהוי להו החכיאגת הקמט®
סאינה מתוקנת נ
אמך Pu
זה שאמרט שעיש למ5נ ט רוחב המבוי אין צריך שיהא השני©שה® זה כנגד זה כמבוי אחד
הל ( פס
.פס אחד פל© אלאאפיל( כקנה קנה עחגת משלשה סגי ,והוי מלהוכמגד מפולשת מב ' צדדיי לר׳ה
שאז ולאיצלי5ין תיקון במקום פילישן למבוי גדול מלתי5פי»
לכתות משלשה בפלס דמי:
הקטנים
ילקי אז קירה מצד ל׳יה איאיפכא ל*ש אס אין פתחי
לי מבוי פשיה מתיב« ימוללק לר׳ה אי ששוק לר׳ה ימודרק
שמכאן ישחכא] מניינים זה כבגד זה דע*נ פמסי עקום ונח6פ
לתוכו אס הולך ומתלקטמעטימע® עדטמגכיה^ מתיך
כאלי זק!ףכילי ( איןצריך■שוס■תיקון .דכיק עקמימיתילפיליש ועושה לכל אחדבמקיס פתימתילמייינמל
 '1אמות הלי הוא
שהוא מקים עקמימזתי כירת הפתח ובראשי,השני הפתוחלר׳ה
 .שהיא מתלקט בפת׳תמד ' אמות אל ניחא תקיפתה על גבי!
נובגק לתקן כל קמביאית כמלת לחי א ו ק ורה או איפכא וכממיהגדול א© ?JPJ95ולש מ&ני
?הרי היא במחיצה • באידצא
צדדיי עישה צירת הפתח מנד אחד ימצדי השני לחי אל
פתח שכל המבואות שלנו יש לה© דין חציית מעט שאין
ואס הנא כתו© מנד א ' עושה לחי או קולהבראש( הפט"
כל התנאים הנאמרים במבואות בהעיף כ*( לפיכך החכהנ
 ,הפשיט במדיפית1י לתקפן יפי קבל הקשזי לרחבי של מבד ודין
־ \־ חבל מ איכה קורה שהרי אין רחבו טפח ולא מהצי אלא מטעם
דץ מגוי שגמוץ וכו ח ' םע מים ן
שםח
בירת הפתק דמהפי למעלה אפי ' פנמיכדאיתא לעיל סיף סימן
©ס  /יעל כן יש לי זהר להעמיד תחת החב ל ' 3קט© גבי( עייםז׳
ממינים תחת החבל ואז מהצי אפי׳המבוי מפולש בתורת צורת
הפתק א( אפילו בחצי ינבל מק;© שצורת הפתח מהכי (כמן
זון פ׳מןשס׳״ב :

א ממי המפולש כשכי ראשי( ישכיהס פתיקין לכרמלית צריך
מרת הפתח מצל אחד דמש 5י לה כה כסתימה מאיתי צד
והיי לה מבני סתומה משלש רוחותיה יאח? פ מתקנה בלחי אן
בקורה כצד הרביעי מיהי אפ׳י צד אחד מפולש לד ©8וצד השט
לפרתלית או אפי ב' ראשי ן מפילשין לר׳ה סני ג  /בהכי בצירת
מפתח מכאן ( לחיאנקזרהחכאן אבל אס צדי האחדפתיח
לר׳יה יצדו השני ליזכר שאיכה מעורבת אין צריך  3 tkת אי קיר׳*
בשפי ראשיי יכל זה מיירי פ "! יש לה כל התנאים המכואלי ' לעיל
עית ן ש©  /בדין מבד אכל א© אין הל כל התנאים הממארי®
במבוי אינה .רק כחצר וצדיך תיקון חצר משט נדדי: 3
« יר׳^ה עצמה דהיינו סיטיאות ופלטייאותהיחבי® יו אמה

מסי שפפק בי פרצה מצדז א׳מהכתלי׳שכצד ארכיכלפי
א
לאשי סמיךלקור הימנה י לעני׳א® כשאר עומדבראטפש.
רקב ד" ט ממין הייא מחיצה מעליא יה ה אס לא כפאר qdר'
| א תיחצה 1־עשפס ד׳פמקז׳הערצעסמיך לקול© לעניהימנה
(מיתר לטלטל בה והיא שלא תהא הפיצה יותד פל י דמיאעל
הפרצה תורת פתק פד 'יתא  :ת דפיין דיש הכ 6רא'ןרן מיד
מהקורה עד הפרצה גא בטיוליה תירת פתח מפתהא קמא
( במילתיה קאי יקירתי מתיירתי ופרצה הכותי' מון דלא!יוער
מי היאג* כ תיריג פתח עליה י( יע׳ל כר  3 mפעיף מ' }.
( ממי איב 5נפסל כפתמיס׳ הרכה ן (* ע לסי ' שקילס ו־ז כעי® )
( אפי ' שבקי בכי מבוי פתחא קמא ונפק ' ועייני * ההיא פמיז
משנסדדוך קצרה היה להט הפיה לא כעלה ppsp &pוקיויה
עהראש 5ןמפ(© דהוי זו פתח לד ' ?©  pwלו ה( איי 1אור 1ל
לאייים לקורה דיש כהס מבשר ממי  ; .אסאל כפאר שספש י
אז א© הפרצה פחית מג ' טפחי® הלי הוא כלב( 7יק \ ףן ה?׳נ5י
דפ־ימ קורה שיש בה כשאל בהתיל י אבל א© הפרצה jטפי׳יש
אופר כל הממי דמי ן דממעטין בכי המבד בהילוכן ימיךגיז
אתלרכס,לרך אותה פרצה קיישיק דילמא שבקי פתחא והא
יא עלצה ביון שמקצר 7לפ ובטיל ליה פיפתא

x

המא ובמלה קללה דידה יאק קורה למטי זה יא  /והא נהיה  ,איבה מכמכתכמד
פשותנדיומקקגו להשלימו ליה כטקיק לעיל סי/ש/נשקנהק׳־ ר־ה סנ33ל1ו{א
ערפלופלגתעמפד!! הנר מכד! ^>jsd
מהמשך ד׳אימת כמי פגתנאר בסימן פ/ג פעיף כ*\ אלמא
מכותליאמץ׳ המגד
■ ' כזה
«־? גוראודך מצי ד ' אמות־והיכיפסין ' הצא דא® י& סס פס ׳ד
שאז
כל
/
סמטי
אמן
ומושך
®;יל וא/משמעדשיעור ^אירך מצוי  /טצתים כנר תירגי
עד ר  /שנעת
 ' mדלא דמי לגבי ההיא לאזקק להוי
ט׳קק מ משדליש « למ משי© הכי נפיצן משן* ר' אמית אפל
הכת דס! ף « ימ ה< א שכבר היה « מי אלא שאירע ט תסיל
ומהדר ל&וייה « נוי לכן צדי העמיס סבי נ

תקלעמנוי להשתא? .מיי׳,זי,פתפיצש*

כיצו ליעפה

 3מפלגה>כ 0א« למ פגי

.גידולי « « 5ר אפילואל
המתל מסוד•שלו©
 hmללא בקעי בם בגי לפות הלכים■אכל אי נקעייפה רסיס
אמינו לא כפל ] לק ד שפמים לגני ממי איני כקרא עתק:ר©
דרך הרביס וגליך שסתיקק: .
■׳'
 3ממי שנכי ] צמימא? למגר וכפרן
 !.ו
למגי מכד הפני לי/ר
מה
׳  ’.ך< ׳ *־־ץ
סא לא על  0בגי א/ 5ס
ככי
ה
«
כד
הקש'  ! . .ך~
_
י מוכית ונלכדשצאי?א כתיגה מתרימ
)1מותלכיין־די« 5גר אל נפלן נמיל׳תו י יצשתיירו נה גית ופין
«;פאן ומכאן לנצי לידיה כתמים פיכהי כשהס פחותיס מי ואין
'כני":כוי אסרי עציה פאין ממי חוסר על תגימתהפתוחיסל?
^,עילו אס כפין הקצר לר/גכנד פרגת הממי למיקזי באילן
גוי המצוי מכולם עדרל  /אפיס איכו  .א; 0רלע• הקצר ואפילו
גקעיבהרביס מל/ל לרן המצרלממיאיןהמגרכאשר דלגב

גפתייר מן

( א  #פ&.אין « ,לנעהקצר_

מסן משני ככג.ל{המ1דכ<׳ ^ י;הנ י ^ י’ 1סע ,( 5מיוזי ק?5כמ;3י

 ).®Wאג אפילי פא« ®3שמחבהמ *י עול?»®ל ? מכד'לכל
גד אצא ספיגת המצל מגל השעי כפנלה<מימ | י ipto q£97{9
למי&לימפולש♦ ( ועלהימן »0.ד סע«^ א' )
•׳
 .א? אע \ אינה כנגדה זהקגל היא שלי יחיד חס,ר שכיד ^ אJp

־ייוי ״יי ' «» « 0י| יייייל־ר2לה " ' " יד ימיזב ^ ס פתני
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?* נושחחור
 (.אס אמר שאינו רוצה לערב עמה© ; אעיע& לא מיחה בה איכה
יכולה לערב בלי רשותו? אפי׳אס ?(א רגיל לערב עמה ס ועכשיי
אינו מצה אין האשה רשאית לעכור על לכתי אלא בכי חצר
בעצמם פכנבוי

י [זכית לי ככח■p3tj?*füיונש
אלא בשביל המעה שנתן ל; (ממית■,־ איק קונית ?מביא0אין5ן
פשא«
חלק כעירוב אבל אס אמר ל( עלב לי קנה עיריב שהד
שליח לערב לז כעטקשיועיל ( במן פאי אעצור להמת תעירמי
אא׳׳כחכה לי במו לאחד׳הוי באיל? אחר בעייוש׳שיןעב (עבמן

אבל טפין אותו בבית לין עד שיאמר רוצה אני לערב עמה© .
ימישאיכ? רגיל לערב ומרב עס בכי
אי ב׳ד מללין,לנכסי? -
חצר וחזר מעירובי במלהשיתוף? צריך למזור ולזכות אבל א©
רגיל לערב הוי עירוב בעל כרחו ואינו יכול לחתכו דסא יכולין
■ ) אפילו לטפו מתחלה;

לאחריס (אפילי אס אמר זכהלי* א© לק לי כלי במילר;קטין
שיקנה לי בו קכס מיריב שאי בקטע לי הפת ־’
סידר יכן אס זיבה לי הנחתו׳ע׳י אחר אימיהו

שפח

» 8אדור

שיירנו גתקלקלהעירוב

י ! D S ' pe 'n wi

; א מרבו יאח״כ נתקלקל העירוב יבא אחד מפני החצר לחזר
) ילתקצז אס בא לערב ממין הראשון אפיל? פלה איסי צריך
 :להודיע? ואפילו מערב עליהסמשלה© דא? קמי' להי אמזקתייהי
י לודאי יתרגל כולס ממין זה במו שנתרצו ככר ? אס בא לערב
 ' m7לא יתרצו לערב ממין אחר ויקפיד? ייתבשל העירוב וא©
מער׳משצי אין נלי׳להודיע פלל לודאי יתרצושתפילה© זה דמאי
; הלאם זן אלא נתמעט׳ משיעורו אע״ע שמערבמשלה© אינו
נלין להודע דפיון הראשון עדיין קנתלקיי© הא אמריק בסמוך
אם נשתייר אפילי כל שמא עשר;
■

כ טתיסעי-דיירי  /כחצר אם הכית פתיח לפתי מצרית כרין
להודיעם מפנקשאולי לאירצו 'לערב ע®  ikלק ע© החצר
’האחרת אבל א© אינו פתח אלא לזה החצר אין צריךלהודיע©
דמסתמאיתרכילערב;.
3
י■

נכמהשיעור העירוב במחלת? בזמן שק ע? שמנה עשר
ושמנה עפר ככלל שיעד1ל.פיהא.צפ < עד שיגיע גרוגרת

לכל אתל  .ואת ה  0י? לת מסק?< 8עשר ואפילו ה© אלף (יותר לא
הטריחוהו אבמיס מתל  11ות גליגרלת .לכל אחד רקכמד?
שתיסעידיתנ״לכדשיקנהאחד
.סשהבציסוטעמאדשיעיר
מהס  00דרתרקכוע לשתי שעידית שפת ערכיתימד ' ויהיה
;קיחפכ^ה ואחרים יהיו כאילי דדם אצלו פי לא רני להעריק
?יותר וסהחא עד  mנרערית ' פדישיהא חכי גחנחר 11־“

__
.ז
ד היה כי כשיעיר ינתמעע
הראשון קי כאיל? לא פירט יצריכין  ,לערב מחדש ואס
בתמע© אחלסנכנס שבת הראשון יכפתייר בי אפילי בלשהיא

כפראףלשארש ^ית צ
ה אס נתעעש פת העירי' ונפסל מלאכו ! הרי הוא כמישכלה
לגמרי יצדן לערב מחדש ילכן נהגו לעשית הפיר? פ חלת
ועוד דיפוליןלשוחרי
מ !ה מפני שאיכה ממהרתלהתעפש♦
דמיהעסח יכל השנה שזה ©! פ ייתר משי־עדבז בשאר פת
•שיתעכש מהרה ויצטרכו לערב ככל שבתישכאי בשתי שבתית
(יכא ( לסבות מלערב מיהו א© רוצי' לערב כלערכשבתולאכיל
העירוב כל שבת הרשית בידס  ( :וע״ל « ימן) V36־

פבדילעירגב יכה לי כעי׳ריק שיהיה יל חלק עמהס בשביל
 .מעה  nאינו ונידב ואפילו' עירב החכווצי לטל© וזכה ג©לזיו

הפחתו׳לזה אי שקצה במעה שלק לו לק© מן־הפיק הלי ה ^עיש
זוכה בשבילו באופי ככר בשפה שמושכו מן המוכר (קבהpr
עירוב ואס נתן מעה לבעל בית ואמר לו זכה לי בעיליבקינה
עירוב לפי מאין דרך בעל■ הבית למכורמשלו■! לזפתש1:ק
כמעותיו מן השוק אמר לו והוי כאילי אמר■ לי ערב •׳״

■ מליחלמרפוחזקתשלי« '
■י

שע ד־נימיתיףגעירח
א הלל בבי תשער«  Vfפשיש לו ד ' ממיני‘,מ^ ח פיק דדפיס
■ לבתיהםדרך שס אין עליה תייתב׳תאלאp %*.
עוברי©
חצר יפן הדר באכסדרה (מרפסתשבחצר .איכו אובלעלבני.
י החצר שאינן חש׳יביס דירה אבל הדר בבית התבן ככיתהמכים
בבית הבקר בכיתהאונ? 1ת אוסר דתשיביןדירה ; •
ב בעל ביתשיש לו הרבה בתים בח צר והשאילו או השניון
 ' :לאחייסיישלייבכל -אהד מכיס כלי© שאינם ניטלים pm
לטלטלם
מחמתאיסור א 1מחמת עיבדן שה© דמדם שאסור
אפילו לכירךמקימס אין הדליים בהם אוסרי© עליי לפישנעסי
טל  0באירחיס אצלד יטלס רשיתאחד-יחשיביילפיכךנסיהם
מיתרי® להיויא מבתיה© אע׳ע■ שלא ' נתכיעת־וב .?omיסצי)
בשבתאוסרין כיון שיפיל להוציאםמש® ״ ( ןעיל סימן5יק י
מישאליתא־לא
יא© אין הבתים שלק לא קרויות ולא שכירות או-
 8יש לי בהן דכלי© 0סא  1ר לטלתלזאיסויס זה  #ל ושאיני כב׳ה
נה© איכן אורחיו♦"יא שכל זה־היא כשאיןלמרק כחצר אלאה«
אבל כשיש דמיין אחריה (מיל* כיןערזכןאנלן צריכיםפלאי/ד
לערב דמני דא ©דהכי הציכתי אסלי* אתד שסכל כיתקהנוי
■ מן  -בבירהלמגיריר© .מתחלה לאשנר*?
יהמפירמדר־אמד
אדעתא־דהכיה׳//ל כאילו כל הבילה יש לו לבד? ויושבת השד מן

הבתיםלמיכירו ויש לי מתפישת יל איני איפר אכל אס8כריו
■ דהכישישכייה? להכיר( קמליה־בב3עיס
מי/הלהאל־עתא
(אפילי שכרכל אחד ב פכי עצמו מןהמיואיסר זה עלזהאמ*מ

עונלין
ג ה'הכימתהשבתי בטרקלין וחלקוהו במחיצות אס
המימןוכילן
כולן זה על זה שאין עתה פתו ת לה© בחב
ע ?,ברין דרך עלי? אין צריכי! ליען בעירוב אלא שכיס הפנימיים
 ( .צלהמתריס חפובין כביתכת *;•' :ס שאיןלהס אלא תורתחצר
מאיל ובכל אחל אפיליהשלישי -מל־ט שצי© האמרמי׳שהסלבים
אצלן עובדן דרך עליי אבל הד אע  /דהפפימי האחרון פה!א
החמישי עיבררד ך עליו ג  /אין לו דק בית שער דכית פעי
ליחיד לא שמיה בית פער יא© היה לבל א חד פתק פתיח ל״ני
אז שאין עיבדן זה על׳זיורת כל אחד יש לו פתמ ' לכיתשעי
שלפניה© והבית שער פתוח צחנר אםהמאיצי׳מגיעיתלתקרס
אי אפילי תוך ג ' לתקרה דסיי במי מטעות דכלכידית דמיוהיי
כל אחל חדר בפני עצמי אב ^ ק שלי יידע? ת יש בה) הילק
רשייו׳נפני עצמן לעציין זה שא© יש דיולין אחרי׳בחנר ומתיי!
העירוב שלהן באחד משאר כעי .החצר פלא בזה ה 0רחליווד1

בעירוב שכילס דכיס כביתזה יפיתשמכיחין מ הי
 ..נלין ליתןעיר( ציץ ג Vwהיען שעומעיף3

יכן אס אין דמיין אחרי© עמהם במצר שאין מי שאישר עליה©
אין צריבין עיריב לאס חלקיהו במחיציתשאין פינתית לתקרה
טלהיכחדר אחד למיין י אפי׳ אס « תכין בגי המג ־ עירובן
נאחד משאר®תי! החצי׳ לי בעירוב אחל לכל החמש חבילות
נאס היי לרין בעליות ממש אפילי פיתטן
■ בגי החצר העירוב
נפרקלין צריכה כל מבירה וחפירה לתת בעירוב לאס מקצתן
עשו מחתית ימקנתן אל עשי איתן שעש  .4הס מחולקיםושלא
עשי הס כמ& ותפיס ־׳ חבל מי שיש לי מלמד חד פיפר בכיתי
וגןהתגמידיס הליימדיס בפגי הרב ילרין כביתי כל אקל בחלדי
אעילי יש לכל אחז* פתח פתוח לחצר • ואוכל יישן בחליי איצן
איסריןשבייןשכיל© משתמשי׳בתיך הבי בכל מסקיתשמישי
כאפייהובישיל יבכל דבר  .תפיביכילהי כאילי אינלים דשנים

נתאמן דרךיקבעאלא לשלשיסמס אי פחיתאי « אושר taבני

החצר יסיא להם מיתרים בין בכיתי בין בביתם יאפיל( אם
האירחי© רבים יבתל כית אחד ידמקא בדאיכא במל כמן
אתל קבוע שא! האילמים כעלים לנכי ? אבל אורחים כיתד
אוסרים זה? 32זה מיד* וע׳־ל סין ם ,׳ש צ* א • יגיי המתארת ע׳ל
מימןסע׳ד;

כשאחד סכני החצדנפרד פעםדא
ובורסעיפ׳ים».

א דירה יניא בעלים אל < שמה דירה יאיכה אוסרת לפיכך
מקד מבכי החצר שהניח כיתי י? לך ישבת נקצר אמרת
אפילו היתה סמיכה למגידי אס ה0חי מלבי לאין ל עתן לח זיר
עצזה ימט לסלוקיצהו יהיו כשכירים ולקיטיס  ©hאמריכן בסי
לביתי בשבת זי הלי זה איני אישר עליהם פל׳א בישראל& דלמ
להחמיר ידבר כשוט היא ללא אינשרכיכן להט חכמי אלא
כדי■ כןכשמסיח לעתי מדירה וו לשבות כלילה אקרת הלא שגכת
להתיר בשאק לבעל הביתתפיסתיד בחקי׳
שהשאיל לה© שאס * ©  0כל המס ! אין דרכי לקז׳ר בשבתאבל מי אפילי הלן לשבית
י\ה ליתכישתיד דהיינז שיש5י בכל אחד « הס כליסיסאינם
בעיר אמלתאישל עליה© עד שישכלל ממני א ת מקימי אס היא
ניטלין  bכמו שנתיחר לפיל נרי© סעין ב בלחי הבי טעמי
קרוב מה^ ך ייס אקר שהרי איפ& ר לי שייבא בסבת יים לתיש י׳
 .הד שלי־;
שמא יבא
דגכידידיהשכתמם התיל שיין הןדוצא יבא בכל מם
ל אישי חצר שהיי כילס איצלים .על© ילחןאחדאע  ,פשכל
אבלאס היא לתיק מ <ר ממהלן ייס איני אוסר דלא תיישינן
אחל אובל מעיסיע וכל אחל מ £יל בית כפני עצמילישן
©יבא בפבת׳יא שגם מי אס הלן לשבות אכיל? בעיר בחבל
שסזנסארצרנמאיצס צריפים עיריב חפצי פיס כאנשי ביית
אחרת לא קייסינן שיכא ואיני אוסר יכן עיקר י ( אס אב המי
אחד לתק -ס פיתא גורס וק אס שצרכו לעשו׳עיריב פס אנשי
כשבת ע״ל סימן שפ״ג:
חגדאחלעירוהאמד לכולן יפת אח ד כלבד מוליכי{ לאיתי תקי'
כ ישראל בן תצר זי שהלך לשבות כחצר אתרתיאין לעת«
שמצלביןעמי .יא© היה עירוב בא אצלם אינם צלינין לת<
לחזור בסבתיה׳ל היסח הדעת גמור יא© אק״ב כמלך כסב
עידיב כדין פית שמגי חין בו עירי כ שבל <1הכתי© כבית אחד
וחזד איב? איפר דגמן שהיתל אותי סכת יע היסח הדעת
 sgחשובי  0יכן אם הלבה בעלי בתים אוכלים בקדר אחד כל
( ( עלשימן&ש '« פמין> ז ישימן&ע" 7סע« ף׳& יע׳ )
©ובלא׳
אחד פג©( לקנו .אע״פי© כל מחד ישן בחדר כפני עצמי עירוב
תיאסר ודווקא כישראל אבל בניי סחזר לכ׳ע אוסר כייןשיכיל
אתדצכ/לסהיאיל ( אין « קינה מפסקתבין מקים אכילתם היי
לבא אין יזיסח לעתי מועלת לכ ךכ לשצא יאסור אפילו לכשיכא
בחמסה© 0בתי בטרקלין ס ( אע ' פ שלפעמים פירפין ( ילין
לאתגלי למבלע דלאי היסח דעת היה ליה:
y
לבניהם לנגיעו ת לא מיקלי -מתבה הואיל ואיכה שס בקבימית
מי שהיה לו בית בחצר ילא עירב עמה® ימתוהכית רשותו
©בשע ? שרוצים לעשיית לבל של צכיעיתמיתקיךאיתז יאק׳ 4בך
לאחד מבט אותי החצר שיש ליג׳ב ביתכאות? ח3ל יעירע
מסלקי! אות צניי אחד יעוד© אין הוילון קבוע מלמטה והרית
עמהסאסמתהמילית מבע* אין היורש איסר על כפי המצל
פיצינו
ומביחי וקל כל מחיצהשאיכ׳יכולה לעמיד ברוח מצריה" סהעירלב© עירב עמה© לע ביתי©י© לי כבר חל העירזנ גס על
אל
שמה
מחיצה
'm ) - Xל חיק חפ״ב סח<ף א׳ )
מה שילם קזד׳סנכנס שבתדהא אין העייאבקיבה&  6משמסיכ׳
? מי•שאיכל,במקי ' אקדדשן כמקים אתר מקו ס
אכילתו
בשככפ׳שבתובאיתו
הרא
העת
גס
זה
הביתהיהסלי מפה ל( העירוב
עיקר ד  .־תוישס היא א! פר הילכךהאתיס שאוכלי׳ כבית
לע שגיהס יב ^שא© גס התדי׳עירב© אין המר® שעירב אוסר
אביהם יישטס בבתיהם איכס איסייייאס האב ניתן להס פר©
(אס
מת
המירי
© משחשיל יהיא לא עירב עמהס הרי נס היורש
רילסיטזתס ; איכס אוכליםע! פילתצי ממש ^ א אונליס בבתיה׳
או©ר אע פ ^ עירבעמהס על לשית סלי איני מיעיל למהשירש
אוסליס זתמכסכותט© שאר בכי החצר עימבן כמקים אחד
אק׳ב בשכתממי־ סלא עירב עמהס שכבר כבנס שפת מכה(ל
מבתי החצר להואיל (© יזקקו' לעירוב .אמריכן מגידשאר למלין
עירובי על בית שלו ועפסיו לא יוכל לערב על זה שכבד נבכם
אסרי הכי כמי אסלי אבלי ג ט היו שאר בני המצר ציתכין עידיכן
שבת יהיאיליבאפר כשנכנס שבתשגבאל מכלי להתירן לסכין
3ח ; יד מבתי& אילו © אען נזקקין לעירוב
לביתשמגיחיןב<
זיכעיריב;
קע׳לוב א :יב גדין ליתןתתאו © אין
עמהס
דמליןאחרי׳כחצל
רואס איתישהיה יל בית -בחצר עירב עמה® ימת (הצית
«חזק׳קין אותה לעירוב אין צליבין לערב דכ״תידיס הס:
לשית? לאחד שלא עירב עמה© אםתמ המוריש משחשינה

; . 1יג ןימ ©י©לו ה בתס יה' עבדים מקבלים ממניפרסוכל

אקל א וגל ׳בביתן חי כן איסלין זה על זה ׳אם אין עמס©
דעלין במצד אי אם העידיב בא אצל© :
 tעד״לה בתם זהלפגיס מזה וב  ,.*? ohבריס מזה לזה זיוצאין
רוך החיצקלחצד© צים הפצימייס לגד הס ' הנקראי׳ בתים
ע*
ל־־תן בעירובוהשאר פילס
אין צי
יכין
וליניןi
t
ליתןלעיריב
י
f
־f
״־
סחצונין גילן עבית© ער לרבים זה למקנתס חס לכולם עד
©ני© האחר י גי© © נקראים בתים ('.אפילי התשיעי בדאמריגן
!
לעיל לבית שער דיחיד לא שחיה בית שפר:
ע המתחלק בחצר אפילי כתאלת כבית כבכי עצמו אס Ä

אין היורש אוסר שהרי כבר עירב המיט© ( אן ע/שהיירשאל
עירב עמהס מ* מ כיין© הותר ישית הזה למקצ׳ יגשכתכתקלת
מנסת שבת היתל לפל הפכתושוב לא נאשר באזתישבת*
(! Vל « יק®«'לשמין> ) '$
(א©אל עירב המוריש ימין
' «© תשיבה וירשו אחד שג׳ב לא עירב כל זמן שלא בא המרת
לדור עמה© בחצר זיה*ל לשית הזה בדירה בלא בעלי© יאין
המלש איסר עליהם יאע״ג דבספפנס שבת היה אסיר שהריאל
עירב המילים עמה© כשמת היל המר© בבטלרשותי (מיתר יא•בא אייר© לדיר בשבתבכיתמירישי אישרו שהרי לאעירב(
עתהס לא שנא ילא אירישי והיא איט מבטלי שהרי אפ לדיר w
מ2

8M

H I

'

זה*ה אם מת המוריש מנתי וירשו אהד שלא מירב ג״כ שגל
■ ז «ן
&לא בא היורש לדיר עמה© בקצר זו דס״ל רשות הזה כדירה
שאין לה בעלים דלא נרע המוריש ממי שהיית ביתו והלן לחצר
אמרת והסיק מלבו שלא לחזור בדיאיתא■ לעיל בריש סימן זה
«היורש עדיין לא זכה בז וה׳ל פביעל רשותו ואינו אוש׳וכשיבא
לדוב בו בשב^צא01ר וכן א® עירב המוריש ימת מבע>*היורש

לכליםשש 1f<3בבית אננר 'fobl
צ 1צחיג זייכ]יכ'זצי fv׳ rדאינו-אלא  .מדרבנן וה׳ל נזיר &זמזן,
ב ׳והא -לחצר וקיפ ן לפות • אחתק ?  ftpכשאיןבקרע*
תתדמסאיתיס■ או יוקף ! לידיו &pl &»-yp}*4mb2p
חמי אנו לא הומע לזיוהישצ? די! כימלית ( ו

מקיעןגקי -ען?מ;
א | וילת  pPצליל/
אין ממלמלין ס/יכו אלא ד״אמותומזה לזה * 4כ שחי jÄ׳'pp
וכלא עירב המוריש דמי דהא פסק עירובו קולס פגתוהלי נם
המרשילא עירב 1איפר עד שיערב עמה® אפילו אינו דר בו
ושת" אמד/הזיו לקוניא ולהכניס מזהל!ה $.י;■ •.י 'ג אע 1שעירבו בצי חצרזויחדיוכלי 'שש £ת<■ בבתמז■.
חןלצלין•
עדיין שמא יבא לדור בו בשב דלא שיין כאן 3בי יורש הסיק
L
; דעתו דמה שלא דר בו היה מ שוס שעדיין היה מורישו דר כו
מ לד חין יע ? העירובאנאנהוציאע
«שמא מיל כשמת המוריש הפכי ס בלעתו לבא לדור בו כשכת • מן הניתלחצר זו אכללהוציא'בלי© ששבתו בבתיסלחצראקר׳,
ד א שאינו אוסר נ״כ כל זמן סלא דר בו ללא נרע מהפלת דעתו  ,.אמיל מיהן אס רוצי© לערבגםשת* החצירמויחללה»
ואסירש! אחד שעירב עמהס א© היה היורש דר ע  8המוריש
 Iא ? עירוב•שע&ו
.כליה ששבת! בכתי&■ אין צריכין .ענד! ב►
בכית אינו איפר עליהם אע״ג דהמוריש לא עירב והיה אופר
כבר יוליכנו יחל .מבני המצר בשביל *p0 7pfo,mpvW3
הקצרהשנייםזי־המכויל®.פמשפין; אמדעירוכןכאולו• לריסpo
וגהצכסת© שגתמ״ק כיון שהיורש עירב והוא היה דר בבית אצל
ואז יהיה לבסמותילסצטל-
סג  .פלי®ששבחויבבמ^לחצו האחרת
׳ המוריש זכה לו עירומ דמינו דזכה לו כביתו זכה לי גם בזה אן
 1הוא שאותוםחגלין העירוב יהיה אמד מאותן סעידב עמ?ס
ע׳ע©לא היה שלו כיון שהיה דר בו ואם לא היה דר עםהמוריש
בביתאלא בבית אמר שבחצר זו איפר אעפי שעירבהיורש
או
אקל
מאומן
שאינן
צליכי) לערב התבוארי בשיק V0כגון
לע רשותו כיון שלא עירב המוריש ודר היורש במצר ז?
בכית
 .אב ובכיי .ורכ ותלמידיו ואי !  00דמריןאחו׳י©  1-אם*רצהיוליך
.אקר אופר אע ג שלא נכנס בכית לדור בו שכיוןשהו' דר כחצר  0 ® .אפי• עת ימשלו בפ3ילן,ויהתפ1ל® מיתרי®(®!א־תעירגן
וז וראוי לו להשתמש בז חשביצן כאילו נכנס לדור בביתואוקר  .בכי המצל השנייה גס כן לענמם'.ש.מלתר .להפ לט;©למכקן^®
עליה© כיין שלא עירב ואת״ג שהיורש עירב עמהס על רשותו  ,להצר® ־ .,יאבל,א ®.לא עירבו לעצמם לא עדיפי -ב ^ מנר^
®דר בו אותו עימב אינו מועיל לסת שיורש בפבתממישלא
מאיצה! גופייהי  ompfti-לטלמלשס אפ^לו אס יו  4כ!עי־וובש
לתוכו יא© עירבו גס בצי המצר האחרת והוליכו חינועירוב©
לתוכו אז בצי הקצר השנייה,אין צר יכין פת אקר אלא העירוב
ה ישראל וגר שהיו דרים בקצר ותמ הגר' מבע* והחזיקישראל
&  mככר ■ הקירן למלמל ■ כליהם שסכתו בבתיהם לקציW
 .אקר בנכסיו אפיאל המזיק  mעד שחשכה אוסר אע״ג
מאכלם שעירב• עמקם בהולבת 5ת®'לש : 9
דכשקשכה מליין הנכפים הפקר היו ולא אסרו דה׳ל כמו דירה
שאין לק כעלי© יעדיפימינייהלישאילו לא הי? צהס כעלי© כל 3
דואין בתי מצי ית יכילות לערב יקל אלא אסבן יבאפתק
■• ביניהם או קנוןשיהא מ ד עלד' « פחי® והוא שיהיהקצת«
ממ $דהאתמ ה גר מבעי נמצא רשות זו תלדה ועומדת ולא בי
בהון* טפחים כסמיניסלארץ -דדלמה נפרש כיון שהואיבל כך
הותר למקנת שבת עד שיפעל רשותו כשאר יור© מתמשקשיכע  © .מיך לאדן מיהו בבלשה;א נתון עשר׳סני !  -ז אס רצו מערב*•
כל אמד לעצמו,ומסורין זו ע® ז!«&  0לצ 4מעי• בין כולן יקאI
אין המקדק אופל דקא הותר למקצת שבתדהא כשנכנס שכת
עדיק שלנר היה שהים יחי והוא עירב ע© הישראל וכיון שהיתר
ה ומלון שנין &י במים אביא בוא למפלס לא אס ל נו לב ן
יחד דכיתא שמכוסה למעלהגמאןדמלי דמי והויכתאן
בהיתי הראשון עומד ולא נאסר  %חזקתו של זה ואס ^ קדק מ
ראו•לשתיו ל0נב י '
דכבצידמהכילח מזי להכניס ולהוציאכיון
יץ< אחד מבני תצר שהיה נופם אע  /שאינו יכוללתיות ;,דח3
שהוא צר והפאן דליתיה למי ואין מערכין בוגמ " י *© « מ
ניבסין למיתה וב סו® איסר על שיזכו לו פתויערבו עליו
כליגה לפכי הקלון שנסתם מלהכניסולקוצי'וכ0 .צ׳«ת -רתי נון
וכן קטן א ־סר אע ' פ שאינו יכול לאכול כדת ותיקונו נ© כן עי
כלל וה  /ארובה שבין ביתלעצייהאפי' הוא למעלהח* אס -לנו

צעיל 0י«ןש 'עצ

 3?pדגיעוח®« הדחתל ^רובונוי׳מס'
א גגין ו קצרות וקלפיפו׳כמן שתשמישן אינן תדירו׳ומיוחדו׳
אינן כקראים חלוקי רשומת אלא כולן לשות אתתחשיבי
לעניין כלים ששבת! בתוכן שמותר לעלטלימזק לז ו
אפילו הס של בעלי© הלבה עירבו יחד מיתר לטלטל מקצר זו
לחנר איזיתאו לנג וא לראש הכותל שכיניהם ומגנ לע אקר
הסמוך לו אפולו

גבה ממכו הרכה ימנג

לקרכ |> שאינו מתל

( « 1שימןםג קש?גין)  bז נ ועומן שמושעיף נ } או צמכד
שמתיקן כלתי או קורהעא ' פ שלא עילכו 15ו.אע׳* פ שעירבו
בביהקנרלעצמן לשכיקי מאפידבתיס .כתצריאפ׳״התותך.
למלמל כלים ששבתו בחצי לחצ 1אחלתולא גזריפן משוס שמא
ימלמל ג  #כלי » ששבתו כבית לחצר

אקיתאו צגג־וקרפן אן

ולהוציא הוא ובלבד שיהא לקב ד' על ד ושלא יהאבו סריג?׳ :
1
ביתשבין ב קצלחהוא כתיקלשתיה ס יפילב בבסי
אבל המצילות כא עלבו זו פס א -אשול למלמל כלי 0שw -‘0
בבתים מקבל לחצר ע* בית זיו שכיניה היה כין שתי3יוכ ? ד
כותל גבוה* מעקי© אי שהיה קריעתו של אמת מן הסדרות
נבוק מקבילו ם מפחים ועשה עלה 'מחינה ה .
להשלועו׳ל*הוו
להו לשומת מחולקים נאיןיכולין ; לערב יקד  -ואס היה הפות!
לפנית גבוה* ובראשו כילות בני שתי הקניון' ימליןלהור•רי1
לקנ<1ת 0וכןלהעלות*להפגמ© עליו מפימתששבתוביוצי׳יית
ולהורידם אק ' כ ממנולתצדםאחית בק-שהכותל• אינורקל .ל'
ו© כמור  .וככל לכא. 1ולכאןכ*ן■■■ שהוא לקב
■ ל׳שהוא
הנמס בל ה
והכתה לשב ת דם
הן כמו שנתבאר מדזה .סעיף■ א' ♦
אם הכותל רקב ל שהוא רשות בע

ץ (לא להורידם ממט ואס אינו רקב 'ר מותר למקום׳ פעור יווא
^על לכאן ולבא Jעיין לפיל ס*י 6מ( ( ♦/ע״לש״י פמ׳הסעיף י « )
#ויי מפסיק ביין זו לזו  .גגון פהעלע!1י 1כה 17ליס .ואק בקlrV>f
«ו} ם היה הכותל גבוה לאחד מן הקנימתי ולשני אינו נמהf
ג׳טפחיס
י
5
ו
:
פקדומהני׳להתיר $ה^ /0ש ^ תעל.ג  •3הכותל
ננ{ן& קרקעז של אמד נכוה משל קבירז שאינו יכולין לערב יחד
אגלאל ' .מהכי .למיהמפתק לער  3ימל/.ע ^ ותגיע .סאנטב 'יסמוך
בלאיתא כסמוך אותו שאינו גטה לט איבו כקל ' לו
מאינ׳ימות/
לראשי הטתל כ,ג ' טןגחים? אס יש ביצי?® ג ' ךת כיהגן!.ומרע? ע
ל ^מת מ אף ככליס ששבתי כבתי© מפני
שתשמישו
בנק
לכן
י כאייר.אל  .צומיהמי< ^?וג ?-אל מקני אפילהשתמש;
 3לתסן לו כל תשמישן והשני אסור לזשתמש בו אף ככלי׳ששכתו
י  3זיז״היונא מן הטפל ( יש  13דיעל ד והכיסעלי׳ו( 0 .לסג|
נחנך ו ^ א שיהא הב ותל רקב ד ' אבל אס אינו לקב ל' מותר
.סהואאפתאין ( 3ך .ומעמלד«■ בקרקעי (ס*־! ן ראשוכזיז
לשתהןלהשתמש מ אף מן הגתיס  bbעירבה כל אחתלענק ' י גוי ג ^יימיי ^ א״נמקגי״להקיי ןל .ח *$ו8ע 3 ,סג<לת ד?; אשלא'
;-־ ' דכפלה לנכי שתיהן  :־
•ש 1יבה ^ .תמע ^ ה־גטה י! האר?־ולשש .ולא* הא• כין שליבם
ן נפיק הכותל עד׳יאמירהדהוא כפת יהוא שלא יהא נפרק
לשליכה ג 7דה ואכולה! פלפול יקשיב כקיד *( ימוטא *?■1.שיכץן
במיצ? א 5שכפיק במילוא ו איס פתק ? אס כפרק ביותר מי
הסול© לולכג  .הזיזאב* .אם .ה; מכ 5אגלי לא דצאהד׳? .׳
 mbחשיב בקני אקד ונריכין לערב יקד וכיש אס אין טניה'
מתקח\ 5דל גא מיזואיןכא; מ !:פ.צ שמ־ז ה .£$מ?ב־דצ אן הקרק'
מק* ג ננידיי דנריכין לערב יחל ואם עירבה כל אקתלענע ' ה? ה
הלכה י וכל זמן שאין גבו«.5ה .כותל? מפי?"© די -מח א' שמפיק(,
נקולק״ן את עירובן ואוסרין ^ על £חישכיה©אס׳ירין^להשתמ" ;
כאמנע ואין נכוה !,ממנמלמטהולא ממט ללמעלה ויטללעמוד
עליו
?
להשתתת
עליהיפותל
בנחת?
הכותצ נ
ח כותל שבין שתי מנחת גבוה".לשניה© והעמיד אצל הכוקל
!
דין.׳*׳*•.
אקך ..,כל;?!.ן
owrw .*\ uv
התמתיגים ? אמד■ י
קחדנמענת סמכו
:פילסיקב ארגעה יכןפבגמפקנר השניאפ׳י אין הסולמו"
ה 3למד ס שאס היה הדז גמה י קן הקדיי•*  41פג,
־״״־־1ליה
כשולס
י־־* ״־ ״ י1־
הז כבגדזה״א© אין ביניהם ג ' ספקי© הוו כלבודות ?ק שיני
3ל שהוא מידי דה;י אפ־ילצ דכעיא  ?$לס ר
ננתח היו מופלגים זה מכנגד זה ג ' מפתיס אס־העיתלרקפ
0־׳ \ ן .ק ' ( הוא©
הטיתשלצס
אב • יהי הזיזיןזה גלגלmשל
ל עדיין קמוט© בפתק מפכי שיכיל לעלות בס1לס זהולילך
מזה לדה . :
לע הנוקל על הסילס< לת 7בו אין בו רקב ד 'אל משיבי; כפת"
גי
ביון 0ים מופלגין וגס הכותל טכיימג ד ' אין לעלות בנד זה
העמיד
שני
סולמות זה בצד .זהולאסיה כתכיה© משך• ד׳
ולירד ב? בנל״השכי באיזה סולם אמרו בשיש בו ארפוג׳שליטת
!קרמיקה .זל.מז , 0כדי שיהא כשניה© ד '  .ומילא האדר
שטפיה. .פקש אייפו מועיל לאלפתגךו .להשתמש•עליו:ולא; 1ערכ
®היא טלס .קבוע תמיד היא סס ודומה לפתק כמן© קטעשס
יחד שמקמן מעמד הרגליס הוא כאמניע הפילם ואין ראוי לעלו'
קרר בפתח אבל כפחותמכאן היא נוחה ליטלסל משס לפיכך
cp
ואס
.
אינה ממעטת אח  /בפולס חזק שזרועותיו ושליטתיו
העמיד
.
©
©
כבדות
;
לס
כאחגוהקת מן הפד .מגניכי׳־} להתימ
.להשתמש תלת .בין לערב יקד ■ :
9אז :טבל« קיבע? אע -פ שאין ב? ד ' שליטת♦ ? תםאין הכותל
יד
;
,
'
,״
.
אין
הסול
©
למג
ארבעהיתקק  ,אצלו כמעל להשלימו ילד'
גטהאלא ^ מ ^ מצמיתוזקן׳ סולם גבוהי! ומשהו כמסן ד׳יאנל -
•הכותל מתירו בין להשתמש עליו בין לערב יקדיכ?ן שלאכשאר
׳
,
דגלו
שיקיק
ל
גפה
י
ואס לא העמיד סול© כלל אלא מקק
ן' עד ראש הטתל ייויא כמגיע עדראשהכותל* ״• ( ׳ 4pfaדאין
ככותל כמין© לרמתשל ©.ולס לי* לותטפריך ■שיחוק בכל יניבה’:
?3ל« ע דמן® נימ ^להלצ  ■fנתן ptvs&.prsjm׳« עוך לראס ממקל
המקל ולא למי לחוקק אפל הסיסל י להשליט לד ' דדי שיקוק׳
למי כ?ו«ל< מגיע לראש הגועלמעש ?  sie׳דהוי■ נלבודדמי עש נ גב*  :בגוכה״י דשאני התם .כמן שיש מלה שמגיע לראש הבועל וסח

יעל ר' ®bfinmi 'frih :ל' ע;5ך'  )^ .לע|(

«יומנא שבתנמר־ בממו־

יונם .fi

מעיף ק'שאי3ע מגייגעד עמיךלר $פ
הצ/תל• לעליתכו אלא ללא משי כ ' למיהדפתח בניר מרוחב 'ר הילכך
 <93 inכן&  ' •? &$$מל ?" במו 'פ 5ענאל .כממוןמע׳ף הנוכל
)
ג
א
ע
"
ג
לגובה
■
הבוי/ל הלכה כי מ 16י ליה ר? ת 3ד כגובה עפרה
עקל ק! ליח מראש הטתללמעמי ממב ' יא© יש בו ככותל.משך
פת תא הוי׳ אבל כשקקקככותל׳ עצמו ואין שים שוס סול© אין
ל' מקניגין לעניין,,לעשותו כפתח לערב יחד כין לענייןשיב?ל '
מחילעלית כ  /לפיכךאל מית שב לעתה עד שיהוק .ככל גובה
1השעמ ' בכל הפות ( שתשמישו משם ננחת שעולה לו לרך פתחו;
' עטתל ואז׳ ׳מועיל יכין להמיר• תשמיש 3ץלערב יקד:
 9Hחין ט מכן ד׳  7mj ^ bכפתח לערב יקל ( כן .אינו מופיל ־
10
היתאילובנד הטתל ? פפה? טול© לכותל אן> ע #ג שאסור
להשע!ןש .בןל; הטתל’ אלא כנגד המק?©  ,שנתמעטשס מות ! ..׳;•
לעצות*4צמ מש© 1שטתיאם לני!■ מערבין יתד דהוי כפתת
להשתמש דכיון דלא גבוה שסי לאו לסומא היא:
הואיל? איי אי© מ אלא מלוכנן אכל אס עשיאשרה פילס לכותל
 0בכה אינטבא למטה אגל הכותל למעט! ממטו ^ אםשי
אין מערכין ימל ללא מילושב לעתה מכפי שאסיר לעלות עליה
כאצטבא ׳ד אורךכמשך קטתל וטלטתד׳דכיקא לעמוד
#ל גבה ולהשתמש ככותל מועיל להשתק ' בכל הכיתל אבל אינו ימן התירה שהיי היא אסורה׳
בהנאת ^יהו ^אש כתג כהיפך לאילן:
ןי !ף ^״ר
חי1«,.(3
רי׳מ«im
** •> « -
״ ^  »<.׳ •׳־ » ״י ׳ • ׳V** t ' 1
יזש! נ כפתח לערב יקד על שיגיע לראש הכותלשאין דומם
שכתואין יתיר ויכין לכר לשבת הו? לה? כשני ם? תדין? באפילה
לפתק שאין דלן להשתמס י״ע האנטבא בנד ,י « ינ שבכות כמו
אס היא יבשה סבילא ליה להי׳א® הואיל ( ליחכה משוס איסיר
כפתח ואס אין כו ד ' על ל '
אינו מועיל להתיר אפילו להשתמשנ שכת לאילן יכש ליפאלמיתש שמא יתלוש ומתל לעלות עלת
מנד? שכיון שאין ט ד ' על ד ' אין ראוי לעמוד על האנטכא
( ופלס?«;של '(  ^ ? 0א ' )
מה3י להיות ס?לס' לעניין שכת
להשתמש ולא דמי למקים עקירת חוליא שאס אין ט ארבע©
אע״ג שיש כה אי^ ור אתר שהיא איסור פז:
משתמט מיהא,במקוי׳שנתמעט להת ' עומד על הקלק ומשתמט
©ז קליק יכין שתי מניות עמוק עשרה ורקב ארבעה הרי זה
 93במקו® שנתמעט אכל הכא אפי כנגד האצטבה אינו יכול
מפסיק ואין יפולין לערב יחד אפי' הוא מלא תכן וקשלג
ל ^ תןי& שאיט יכול לעמוד עליה כמן שאינו טלט ד ' :
זמן®לא
■ בעל?  30ואס היה מלא עפר ונחמת אפי׳סתמא שלא
י כפה אנני ספכלשיש .ט ד׳ על ד ' וגבוה בל סהוא ומיעט ■-
בטלו קשוב כמלא וכתרנ א ' דמו ינריכין 5עלכ יקד  #א דאתי
בו גובהואל מותר להשתמ ' ברגר המיעוט ובלבד שיקבלנו
אס מלא© t
אוני״י*•* .
לעשיתשס
■1־. - .־! .: -
לדין■■ ־״•■
״׳״יי־״.
כטיט שיהא .לבד קטע ילא יהא דבר הניטל:
ח נתן עי:מ נסר במ״ן נקל משפת החליק אל שפתו אס היא
(  j?jל מימן שיד מעיף> )
לתג ד׳חשיב כפתח אם י נו מערכין יחד 1אס רנו מער*צ
אי
מה אנטכא ע 5אכמפא,סמיך לטתל א© יש כתקתוכה ד'
גל א' כפני כנמו ( אס;< ין /ה כ/ס ן ^ה דא  3מלאו בדוקבל

בדבר המכטלו ©0דהוי בפתח כתות מכאן לא חשיב פתק *
ואם פתן הנסר לאירן החריץ כמון ל ' אפי ' אין כי אלא כל שהי
משיב בפתח שהרי אין כמליץ במשך ל/אילו  -שהיא שיעיל פתח
רו « כ ל ' טפחים להא מיעטו בצפר זה :
ואס החריץ לאחדעמיק י ילשט אינו עתיק * ליפי כביתל
מ«
שניתנק איתי למי שאיני עמוק י יאס הוא לשניהם שיין
דין שניהם שיין בו  ( :ועייןב&מזך ס*יף ר )
י9ן ( אס יש ביניהם גדיש פלתקבעיד שהיא גביה עשרה
היי מחיצה וכל אחד מערבלעצמי ד 0 ,נתמעט!כחיל
ו בפחיתמי היי כאין לי מקיצה יצריכין לערב יחד דבחפר
' 1אחד דמו שאין זהככיתל ממש דפיחליטלי מ«נ  1ובעודשלא
■בתייעט אסירלשוס א מהס ליתן מן התבן לתיך קופתי כשבת
להאפיל לבהמתי דמיישינן דילמא שקיל טיבא ימחעיט ליה מי
וקא אתי לטלטל כחצר האסירה ואפי להעמידה שם כידיס כדי
שתאכל אסור דשמא יקח הרכהויתן לפניה אבליכיל לעמיד
בפניבנדישלא יהא לה דרך לנטית אלא לשס דכיין שמישה*ע
שיניייזכיר י לאיתן לה בידים אלא מעצמה תאכל מהשתרצה
דא
וא ז אל קיישי' דילמא ממעיט יהכהמה קלי קליאכלה *
הטעם דלא יתן מן התבן לתוך קופתו בסבת משים דהאי תבן
מיקצההיא מאתמול לממיצהזויאפו'לטלטלו( לפיכך אסיר ג״ב
להעמידה שם בידים כדי שתאכל שתא יטלטל התבן בידים אכל
לעמזד כפניה כי  ,כדי שלא יהא לה דרך לנטיתכי' מיתר כמי
שחד? )
בשאר מזקצהי ( וע׳ל •יק שב׳ס מעיףיא ושימן תקיק
ולהריאש אפי במזלאשי' ליתךחמכי לתך קיפחודידאי .אי בעי
לסליקי כולי־ה מני מסלק ציה אכל לא ית} לתיךקיעהייאכיל
מעט מעטדילחא ממעט ליה כע״ש סמיך לק שיכ׳ולאי אדעתי,

וקא מטלטל בשבת בחצר האסורה יכן להעמיד הבהמהבידי©
אפי במיל אסיר מהאי טעמא דח1ישיק דילמא יתן לתיך קיפתי
©מיך למשיכה זיאכילפה ולאי אדעתיה כו *,כד*א בגדיששכין
ב ,מציריתאכל גדיש שכיןשפי .בתיימיתלהאכיל ממנילכהמתו
בידים לכלהעירושי© דמון דאיכא תקרה ניכר סגגהגדיש
מתרחק מןהתקרה יאי מפתת מי למי אנפ&יה הואילימינכרצ

שעג

דין שתי גזוזטראות ככ׳ ^ אות וכדס׳א

^^
L
א « ית נזיזטראיתיהן שפי כסייס הבילטיתמשתי פליי׳משפ׳
? תקרת העלייהלר׳״ה ז ו כנגד זי ופתן כ יפיק כסר' רחב ר'
הרי היא בפתק ימערבין יחד יאס רצי כל אחת מעיכת לעצת ,
ואס אין המרחק ביניהם ד׳ 1אפי כלא® שר כמי דיכא הכי שמציצי
בנגדזושאחת
לפסיפמזילזי יהיו בפתח אכל א© היו זי « לא
בזי | ja
משוכה למזרתוהשכייה למערב
| ^ |
איכס יכולין לערב יחד שכשיתצו הנסר מזי לזר
יבא מקרן זויית של זי לקרן זייית של זי ילא חשיב
פתת דפתמ׳בקרן זייו׳לא עבדי איכשי •י ( וע״ל ״ש פס״א ftmב>
וכן אס היתה א ' גבוה מחברת לא משייפתח יה׳מכשמריחץת
זייזיג ' טעמי© אבל אם הס תין ג' בין בליחיקזו שלא פצגד זו
כין כגובה משיב שפיר פתק:

ש ^ד

גסתס בשבת * תח או חרינן במקו 8
שז^ירב ובו ד' טעפים:

א עירכז דרך מלין או פתי שביניהם יכסתסכשכתמותרין
להשתמש דלן צובה הכותל וחורי! דקפיית העיליב הוא
מיד כהכנסת שפתישפתעיין דהיתרה היתלה יאפי אם עירב
לשנס וכסת© הפתח כתיל אי אפי סתמה במזיד דהשתאלא
במס השכתבה* תריכפתק ב'?#מזל©עיליק^ התיחסלאשין

ילהרמ׳פם אין מוי/ד למלמל אלא לצ אמי  /לעצמת אהלמזו
לא שאיני חשיב כפתח כיון מאל מיה עתק ב 9כנסת . p30
וקאסהיהכיתלביפיק ועירביכל אמדעל 8מי ינפח
פ
בשכי/מיתרק לטלטל כל השכתפלאחד בחצירו אפ׳י
ששבתי בכית דסבת הואילוהייולה היתרה יפליסששבתי כק^
אפי מחצר  :למצר במי ולייקא שי/י קציריתשבערנו זי לזי שזן
(יהי כזה ואין ביניהם אלא שזה של יחיד אמד יזה של ימידאקל
אכל חצר שצעק פשכת לר״ה או לכרמליתאסיר ולא אמ; <{?:
הואיל והיתרה היתל׳דהתס לאו כעירוב י/ליא מילת דאי איפ0׳
לערבחציריתשסיס חן התירה רהי גמור עם כרמלית אי ריהל
&א במחיצה י/ליא מילתא יכיקשפתבטלה הממיצה אס? ללעלעל
ליש נתבטלה בע׳ש אי בשפת עצמה דהא מ״מ אין כאן מקינן
ונעשה החני בימליתיאסיל לטלטל אפ* בתיבה ייתר מלאמו׳
יכ׳ש מיצה לה מיהי איפא מימרא כשפרצה לרה מעכעמס
לגרמלית דכפפרצה לר״ה אסיר לטלטל מהחצר לר^ ה אפ׳י פתון
ר' אמית שזי כרמלית יזה ר^ ה יבכערצה לכמילית מיתר לטלטל
מהחצר לכרמלית תוך ד ' אמות* ( < על' מי 'שמ ' נשעיףנfa
©ש׳יזשעיף fיש׳יין שע*א שעיף '3ול ' )
 3חצר קעצה״שכערנה במיליאה לגדולה ואין בפרצה ייתרf{5
אמית דהיא שיעור פתח גדולה חותרת להוציא כליששבחו
פפיתלמצר׳אס עירבה לעצמה ילא אשרי״עלהפבי קטנ״שאיכ'
&א פפתתלגדילה יקטכ׳אשור׳להיצי׳כלים ששפתו כפיתלמנרה
&א א׳״ב יעלכי יחד אפל כלים ששפתי ביוצר מותרים ככלמינא
כדאמריי ,לעיל ליש סי׳שע׳ב דגנין חציית יקרפיפי׳כילןרשיח
א ' הן בד׳א כשנכנסין כיתלי קטנה יבולטין לתוך הגדילה להגן
שלאי
ניפופי דפ6י להו שעימדיס מאחרי פרצת הקטנה כלאי®.
מאיתי כי לת היא דאס לא כן קטנה כמישריא דהא איתלה
עסי© דאע  /שה© שיים מכפני© הרי הס כראיס מבקיץ (איילי
נמי כשכיתלי קטנה מיפלגין ' 3טפחים מכותלי אירן«הגדילה
דאל 4ב היה משתריא הקטנה ע* לכוד כלומר דהגה אמליחזיכן
ראשיכפיסשלכיתליקטפ׳ספופי׳לצדסתלי אירן הגדיל
ita
להדר היי א לה הפציס ,להך ניפיפי נלאים מרחיץ ישיה חבכני
ומיירי כעי דייקא פ& נפרנו קידם זה השבת דאי כבפרצו בשב׳
זה חיתרין באותה שפת יהא ק*ל שכת כמן דהיתרה היתרה *
^ ( ועלמקשח * פעיף ג" וסיגגן שה  /העיףם' ) j'j
ד וק גג קטןשנפרץ קודם שכת במיליאי לגג גדול אשיר
להעליתעלירכלימששבתו בבית וגליל מיתר יהואשיהי
מחיטתהכיתפיכרזתלמישעימד על הגג אבל א© איכן כיכרי׳
כמן שהגג כילט עליהן לא אמלינן מד אסיק יגדיל כמי אסיי׳מא
א ין יל שים מחיצה וכל שאין לו .מחינזתאיני רה* והיי כרמלית
ומיהו אס חלין ד ,על ד פתיח לי מהנית היי פתילי רהי;1מיתל
דק׳לחולי רה* גרה*♦

( ו < לסימןש ^פ המיף ד ' ויוI

ש ^ ־ן מה חם היבדי השתייםכד& ר שאתם
  ..אוסרים זכו ר׳ סעעים5;
מרפסתפהיא גפיה* יארזכה והרפצפתמי עליות פתיתין
א
לה והיא עיחדתבחצד יעולין לה כסילס יכבי  mלירמרדן
' מתנה לקצר יעיפרי) דרך עליה לרה ועירבו בפי ה עלמת אינם
אוסרים על כבי המצל דפילס תורת פתח עליו והיי כשתיתצרו׳4
יפתח סניה© שא© רצו מערכין יתד ואס רצו כל אמד מעוג
לעצמו ואינה איסרתעלחכרתה ובלבד ש־ערכי כל בני מרפש,
לעצמן כלי שתהא רגל המיתרתבמקיתס ורגלהמיתר במקימה
אינה איסרתשלא במקומה שא© לא עירבו בכי מרפסתלעצי(}
אסרי על בפי התצרדרגל האיור׳במקגמ׳איסרתשלא במקמי ' :

בבתי׳אשורוי/
לש׳*ן5ע'עםע’ףג'וה ) ,ופניה ששפתו
( י<
ל&לסל

ל^לשל תזה לזה אבלכליס&
שבתי.כחצר מזתריןלמרפסתותצר
וםותאחתהן כמזגנית(
מכירות
וקלפיפיתV»)) Xשיי<5״ב
סעי< '£וס; ולו
סעי) %

&$ w,לי;/ךהמי© הא נבלמקוס ^9ג«3ן
.בלא בפבאולחצא .יתכבצים
ששכל/
(
כבית
אכל
בבלי
©ששבימ
(צתצר לא בעיפן שיםתיקון דכבל א (37pפעמים דקציח ר ? $י

יהא עדני ימס מדיא )

ב אסאל עירכי יחד ועירנו לעצמן דש כחצרלת א 5עת 5ד
אס הוא של אחד מה© הלי ה5א' לסמא לחד ואיןאחרי־ס
כ?א© "איןהכולקרוכ לל קח^ ירזת אלארחוק מכל אחד ל
א?פריס♦ (-ן?ללמי' הכת  >peל )
טפחי,׳ כמן6
יאסהוא משיתןכין■
־־& שבילי  ppכין.שת ,,התינימתוהטי כתיבר־
שניהם א® אי « גמה 'י טפחי© מקרקעית הקצר אן ע »שיש  (:,אק דיורק פתגחק ל( , -
כזה
.
יr
מראש? למדפפת׳י טפחי© ובס רח 5קהתממ ד' עפמיס הד(1
אלא ממלאי,׳! דרןחלומ׳הפתוחק לי ימ החצילו'
«סבי' כין למכיר ביןלמלפםתדתשמיש־שפיהססיץמ דאע׳ג
מזתרק שאין אדם .אוסר לין אניר ודמקאשימעלו)
*§ ימראש© עד המרפסת? !© רחוק ל יח*מהואיל?
תשמיש©
לספחים אבלא© איקמופלצין ארבע מבתים הל
שליהס דון ירידה
כוח להס להשתמש עליה© נמו לבכי המכר תשמישןאפיל( לרןחלוציתפצחת ( הדבתי שהבור
יזהאיפר על ז? ופניהם אסיד© להוציא פס כלים מכב-תי® זאם
הטה בחצל זי יתמה בחיל משרש«  &/ציהסשולש? ; שםואוסר*
־הס נכ? היס מקרקעית הקצר*י טפחי© זהס בתיךי למרפסת
זיו בל זה ולש א© למרק כתו חין לשביל אפיי סס מ מתקין ד'
? 03סמ1ביי  0למרפסתת? ן ד' טכ  $ *$בכי מרפסת מיתרון בהן
?ירן כד
■
הקבר אנהרין עליהם לטי שתפמישן בהן מחתלנמרי' נ מכי בתיס ( ביניהם  .שלפחלרמת פי' מחיטתפרוצותז(
כמן.שה? אןזמיךל9ן וג 0שתשתמשי} בהן ע> ירידה אוביש?© ,
לזוזאקבטםדייירקדשחלזבמ^ בכמיס פתחיס לחורבה
(נגיהחנר-הואיל יה< א גטיו להן הלבה מפתמשין mבקשה
(אפילי טס עומדזת בטורה זס א כל זה כמן שהכעיס■ דה יקצמ׳
« חירמת־ביניה©;.
כזה
לדינו ?Uריקה סימא תשמיש ק שהמתשמיש ש  bירידה ?.כל
■יי,
^
זה
תשתמש
.
כחודב׳הסמזל
ל
שלזה ננחתלגמדיולו ? כקשה כיתנקלעישתשמיש? בנחתיאס
; ( זה עשתמ׳כחזמ
עסמיבה ל( דרך חליטת ע׳י
זריחהד־ה( איל ואי! ל
בטומזקיס מהרפסתד' טפהיס־אי יזתל 030 p'&frסס נבוא*
f / I
י iי
..מנןיקצלהחצל*? הס במכה בתיך' ,׳למרפסת הרי היחלשדה©  $3י/פמיש ימיר כמ! נ 0י? ין ל 3 1ס ppdעתית-נה
'נתסמיסקסםששפוהס אי אפשר להשתמש בהן אלא פי !.דקה
אלא חלק אקפיצת המחיצה איפרתי ימותו ל*& ת^ «/7יבה
י סגל סותיק ל טפחי© אין תפמיישי אצא fßזריקה יהלידשו ת
(כל אתל איצו ינול להסתחס־דרך מלון מרחוק אלא ע* זריקה
 soasבסיבה( !,איפללןזה לע זה לפיכךשכייה© אמורי'להוציא
לפיכך איןאחד יצול לא ס 1ר מלמסייר( חורבה הסמוכה ל( ( אן
 5סכלי® ששבתי כבחוס עד שיערנו ימדX
ע? פ שבחיל משתמש כה ע* זריקהשזורק דרךא?ירשל? כמלכת
'נ■ כיתה מצנח רחבה ד' טפחי© אק המרפסת איסות על
עלתוך קורבה זז אינה אוסר על תביר( לרך אדר כמן § אץלי
בט החבל שהרי נחלקה מה© והוילכ & ותאחרתן
יד וזיזיםהמצאי© חהכתליס בל שהוא למטה אי טפק^י הרי זה
עלתתפמיסאלאעליץ אדר אכל בסמוכה לחפירו לא י 3תמש
 .נחשב מהחפד«־בבי החצר מסתמסין( (3בל שהוא 3עיך%
©מ׳ ן לחל( « והוא יש לו הכ תשמיש בקשה אכלכאמצעי׳שכיהס
0 •.פח; פהעלתט^ הסמזכי® לעלייה כחשב מ ן
העלייה (אבסי מותלין אפ' 0t»w7 3משתמשים בה בתול ת מ הואיל ושליה®'
העידהמשתמשי! פו♦ והנשאל חן %יותתתומס יל תתנת >
איכס יכילק להשתמש כס אלא  bזריקה דרך האדר זאע ' פשיש
?עלמניס מן ?vpr -fזכאי [»
י.
טהס אסולין בו דרשותשני?© להס בעלים אמריס -לסירמתלז נ' כ איצס אזסריס דלל לירה
אין
;ר עליזה ( משתמשין .בהן בכלים ששכתז
שאין לה כעלי® וקילדיר« שאין לה בעלים לא שמה דרה♦
; .כבתי© אא״כעירבז יחד ;
בלא כשעזמדין כסירה כמו שכתבתי אבל אם עזמלי" כקנזפא
זים שהאמצעי עימדיפנגד שתי
כזה.
כבי
חורטתיתצופייתבל אחל
א  .בורא« באר שנין שתי חומת שזה מיס ענזהיגמה שפכוד
חותל בח<■
ואין ביניהס פתח א! חלון שיוכלו לעדכ יחד
ולא פיל ם אין ממלאי! ממני בשבת אא* כ עשו או שיש ביניה' שמשתמש יכה בתול לרן י זריקח׳סאי/אלסאןסרעל־
ביניהם
מחינה
״* ! !
*
׳ ,-
«*»•*fc
זז1
חבירו בתשמיש דרך אויר אכל האמצעיתאסורהילפכיהס אע׳ג'
שמשתמשי! בה ללךאזיל־ מ*מ ?מאייל ופניהם תשמישן שם פצח'
לאילווקציין^. " — r ,.
דרך פילשול אזסלין זה על זה דרשותשכיה׳שוה־כקיזאע׳גשהיא
 61צריך שיהא טפח חמסו משוקע כמיס©תהי'מחיצת ההפסק
3יכל ת כמי© מ  /אינה צריכה לינע בקרקפייהכלר דבהבדלת פרוצה בישתי צדדיה למקוס האפוי לה דהייבולשתי' הס «! כות
י"
הל שאמיחת לזה? לזה לא אקמ? ר רבנן במקום שאין לז תשמיש
טנק במיסקכיראמעליא הוא להא |א מיעלכי מיאלהדלא♦
' גימל שיהא אשורמשו© פרק:
; tfil'pf 7
ש״ פ'3ה ««> א" (( . ) V 'oאס היתה המחיצהד
ד .בית הכסא שבין שביכתי© ולא עירבו יחד הרי הואכביר
כילהיכתין המיס צליךביהא טפח מצא ממנה.ילמעל' מןהמיס
לכריש fpזהזרפותשביה© שולטתבו■^ אסיריסשאזסרז©
נ 7ילתאציצדתך 0ןתוי! חרש( <זהי ופן אס9נשו למעלה על .
על זה דש־מתילין מש?© לטאה מקוס פט? ל ה!א שאץ' דדןש? ס
יפ  #פת עבולק׳רם למכה י טפחים זה ממלא מצד זה חן
הקולה וזה קטלת מצל האחל -לבקור' ריוכם ד'א.מל*י -מד אקיץ אדם להשתמש עליו והוו.ליוו שניהם פתזחיסלמקיסעמזר ואין
כריבק עירוג*
( וע ל®.ימןpb
®' « עין כ ע׳ )
זיולדיקותסיכאילוקורה הוי מחיצה ונמשכה (ירדה עדהמי©
יללק רל לשותלפצמו  ( .אגלקשס ל? מש ה ^5נ5י קור® דל#
כעד זו
ונטק p?s>yניצלת נמי©
יהא ^ ייט מיא למדיםוג־ני
למ«
■צ? »,ולה מ!.יק «ק׳צמ< 5כ& ק תכלה,בידסגמןשפפהאי ב^<מך
ובי
^
לץ
.
קילה
ל מבהג0י«
מה<?3ונמיר®דוזא־ל^ אמייק סד
א שתי
עליות הפתוחותלחצר ז? כנייד ז? (
^זיקבו״יאלל! ע7צמ׳ן$
אחת
®יל
.
עמקה3
?מזן
לצו
•
לממאיעלהמי
®
אל
<
ה
"
©
ו
*
■
** .
7מ« קקי׳ 4טטסד& תל67דע « נן צזזחקיעעל
פרא( יק

לבוש החור היינותוןירופין
©ראוייןלכליע בה סאתיס מיסשאד© עשוי להשתמש בכליו®
&נריצין
אסלעפות גלתזתכדאיתח לעיל סי'  böוהשנייהאל עשת
במת
עירבו
יתדשתיהס
חותרות
לשפך
מימיהן ואסאל
עירבו
שתיהן
אס
ומת
ואס
אחת
עירבה צפבחה והאנייה לא
עירבה פלל זו שלא עירבה אסורה ! שעיינה מגתיתמיה! פיון
«חבר הת אל עירבה והוי ליה נקבר אחדשעירבו בני קניה
,סאסוליס אמרו שגס זו שעירבה אל תשפוך לפדיא לחפר תיך
הממא אלא תשפוך בעלייה ייי© יורלין לגומא דלא הוי אלא כחו
וכחו בחני באינה מעזיבת אל אסרו בלל דכא אסרו חפ אלא
בכל מלית וכ׳תא ׳ב אפי אותה שלא עירבה כחי לישתייהפ * נ
pr
אפילו יכ תלמייהיאל עירבו לישתלי כה/כיזןדכחו בחבר
©אינה
מעורנתלא
הסרן
.
בלל דשאניביאל עירנו לנזרו דלמא
תת! לאפוקי תאבי דשבת! כבתים לשפת הגומא לשפין לתוכה
דכיוןשיהמגר.הוא פחותתד אמותלא ירמ לשפוך המיס למעלת
אפי בעלייה דחייש שתא יתקלקל החנל זיורידוס נכליס מלתיס
מיס לשפת הממא וכבר אמרנו דבלים ששבתו בבתיס אשוריס
להוניא לחבר שאיבה מעורכת י ( וע'ל פיקשש ז סעיף פ' ופי
8
ע' ב fcpo״ > אבל לאותה שעירבה אע  /שגס ׳היא קסולה
אל גזרו הנ
ג׳פ
עיק
שעירבה
ומן
הטעס
פאממו
אל
אסרו fk
בתגר שהיא פחותה מד׳אמותאבל אם היא יתירה חד' אמות
^ע״ג דביאל עירבו ודאי אסור לשפוך לתוגהתמש < מכל 'א
®(
פבתבל& זתה והמיה הולכי® מכתו לתגר אפי איכה מעויב׳
ולא
קיישיכן
שמא
מטאו המיס נפלי' ששבתו בכית לחבר דביק
סיש בקבר שיעור אל חיישי 3ןלנן דלא מקלקלא החור דהא
מה׳ט נחי לאהברימה צעשדדגוחא:

( בלפי^א לעיל סימןשב?סעיף& )
©פלס לא קושיא איות קשה לי אך אל לבד ענמכ׳ת קשה לי כי גםלע
הטול ועל מש׳עאל שמי עליית ? עתיסות לתגי ז< שמדיו יח עשתה
4
?האבו והשכייסלא עשתה גומא אס ערכו יסד מ ' ( 08לא עירבו
שתיהן אסויוין ואמהות יע בהלעצמה  .והפנייה לא עיינה כלל וו
#לא עייגס אסויה ושעירבה מותלתעכ ל *
( ק״ל קישיא נדולס
ושןםק פאי האי
לקאמרית« והאתתעייכפליכיו' מאי אמי ומחי מועי 1
סעילוב אסעילב אתל לענת; ולא עייב תכירו עמו וכי ב ' כעל«כתי©
עדרי© בחנר אתל יוכל אתל לערב עירוב ביוצר נלי בעל בית סנ׳היש
איעשר לעס לדגי כן י אה ודאי במד ופשוט שוה הכעל כיין שינית
עירוב לענ־< ואימ אלא בגיל וא־נו יודע מקהוא לסין עירוב שהר*
אין באן
עירוב לשויוי; כעולם וכאילו לא עייג7מ« ואס ק קשה הבא
למה ן! שלא עירבה א ; ורז &jעידנה תוער »p
ועוד קשה לכל מס
,שנאמר כפימןןס לכ דכרינסהוא ננגדמשכמפלימה לעוף עלקבינל
5
'׳עשתתפין לתכן התה וכן שתי ליוסאותוו־כמד וו מקצתן עשו עוקס
A
ןאקבתן
לא
עשו
ע/קס
את
# Iעשו
1
■* tעיקם י» תי׳ן ואת פלא
—!-
עוק*
1n*»m
עשו » iaht
ירכו יויתר׳ן ע כ הכם#dj
1v& 7jw
׳^ uv - 1*1
קשאלס י ומתוך קושיות הללו אתה מכס להגים מספריה כו? הל&ון
שתי עליות הפתוחות לסכר איות עשתה גומא«העניים אל עשתה גומא
את שפשתה נועאמותלת ואת «לאעשתה ג » אאהווס ומי׳רי ללא
עירבו עירובי חניות צא זו ולא וו ואפי הכי איו * ע1הפ גומא מותרת
ל התוך
בעלייה ו«ס ירדו לגומא ללא הוי אלא כהי וכמו בסצי®איפס
מעורבת
אל
גורי
ואת
«
לא
ע
#
תס
גומא כפילו בכה 4א« ולה דילמא
אתי לאפו יק מ׳א במכי לבתי לשפת הגומא לשפוךכאובה יכ הגומא
איפה «מופה לביתו אן הלא פומדת ככל בית יזבילו ורחוקה ממנו ואס
יסומן
כעלייה שירלו דמיה עפכמס למפה כחצר לא יפלו תכף לגומא,
לעא
ה
3
<
«
א
רמוקה
מענו
אלא
יעלו
כסנל
ייעגעו
את
?
חנל
ולכן
גלי
ליוו
©
על
החצר
מתי
לסוצ
*
א
מיס
ככלי© «שבתי בכית להדיא לייטס
בקצר
ויטלטל
אותס
לע
הגוייא
וישענה
של • ולפן אשור בבל עניין
אבל בעל העלייס השנישעשסלוהנומא סמוך לביתוואםי« פון «א ?"
בעלייס ירלו מעצמן מלמעלס למטה לתוך הגומא ולא יטרפוהה <ל
גלל ולכן לינא למיגזר דלעא אעי לאפיק ,כו בע *ל י
 hu ppfa nmדקדוקן מותק עיוכן נ7י}  ? mניאון ליפוללת

קצת האמת בהוף לכריך כא*ר אבאר בע"? אנלכתתלתלסדןאלא
*תה ביוון ונפצאתי מסלמתוך עומק עיונן* «קושיאהגדילסשעסמ
לפגין סמ שייך לומר לשוןעירוב בנעל®« תסא 7שיערכלמציוי ש?ד!
הוא ככסיל מ אין מתוך קושיא הגדולה « ואת אל נפלת על<pcs
אש תת הלכי והוא7אצ ימ ירי המאה בדיוסאיתשאין דרשם אצאב^
כיין אסל כגל עלי יק אלא «« ירי שהלב? נעליבתיסדריס בפלפלים
שכן9*9לרבם  /כןמ0עמ מפי לסי גהד׳א שפי 'מב&כס « לדימוי
ו
}למקצתן נ5י העלייה ?איגת עפו עוקה בסבר « בכי האחתלא עשן
הכי
צ
ירי
יושמע
בפי
'
למיידי
שיש
הלכה
דיוריה
בכל
עלייה «לק;ל
פלמפיייא פלשכ׳הס ואב הלי ן תלויבש3יהס כעשייתגימא/כעידו;
והכי קאמרי נן סא אתת עשתה גומא סא עירנו שתי העליועכולןימל
כוצן מותרות לשפוך מיעיהסלסבר .אפי ' אותה שלא עשתה גומא וא»
ע' פ®הסכר פיוותה מל אמות כייןמי«  «0גומא כ/לן מותיין ואיצא
עירנו נלל לא שתיהן יקד ולא זו לעצמס ולא וו
לענמהשתיסךאסודוון
אפי אותהשתשתה .גומא וויו פירוש לביי
לא
6
«
לרנא
ונ יןדמיירו
בהלכה דיורים בעלייס אמת ממיייוקהיוכק׳ם ואומרה ואסונו
©עצי״י* האסת עיינה לעצתה יל שהיי כיון־שישבהידנדיןלרכה ע'פ
כריכיה הה עיי וב פניהםשפרי נל אמד אופי תל מכירי ומיידיכאוינש
״
פכי העלייה פעשו הגומא שהה עיינו מעצמם והשנייה לא עיינה tts
צלל
או
איתה שעירבה לפנמה מיתית לשעוןסמי • כאופן שירלילמנל
לתוך הגומא שלהן ודווקאשעשת ' גומא אבל אס לא עשתה גומאאע׳ע
סעירכה לפכמא אסירה כי« ן« ההיי הסית■ פד' אמות פהושפתביור
לעיליפ '  foeוגומא כלא עייוב ג ג אייבו מוע ל להם כיון שישהרנה
דיודי ןבעלייס ואהל אופר על«ובירי י וה 'ס אם ג© בכי הבכייה מפן
גופא ועידב? ,ג© קש לעצמן שהיו מותדין לשפוך באופן שירדו הד•
לת«ך גומא®להם ויתל לציין®כתבת וכתתטע© לדברמתת 'שהגומא
קרובה לוה ורחוקה מזה סכל לכרי הותר סם ואינה אעתיי» כי אין
הלרכ תלוי בלסוקוקלוב לק בגומא ובערוב דבעיריב לא גזרומש «
יוני לכתי ופלא עירוב נ זרו הן רחוק סן קרוג ומעתה כל לפרימשיון
?  51מבוארי • צעכיך> ג׳ל
*

ש«

חן

דין הצירות הנתיחות וו uSונו ה׳ס!

$
שלש  pirfaפתוחות 51לז pmvm 1לר״ה דהזיי כל אחת
רעויגלענקה וי>ין?3ס דמפעמל זו לע זי זעירב@ לכ'ח
מהחיבובויג עס האמצעיים והחיבוטיבלא תילכו יחרהחיצונים
אשולויגז! ע© זווסאמבעיח .מופרע ע© כל אחיבמהסיה® י
מועדו׳עחהבד׳א כשסקצק אמכפיעעיריכס מ 5ועיחכ׳ז בוו
דדמיא אמצעיעכ1ו דרה היא בהם ואין דיירי חיבוכו׳נאחגע*
לכימא דכולהו מדא  pmהיא וא שבעפוהחיבובוח ,ידוזנן
כאמצעית3&3י כתן©דהש < לא מיחכרן חיביכומ בהדדי אנל
א
© נתבו 6ית המיצומעעירובן כאמצעי' בבית אחד סמ כולמ
כמלא
רשותוסלשי/ן
חותמת
זו
פס
ז
!' :
פ שתי חברות זו לפני© מזו ופנימית פתוחה למימני» ולא
למטי !מיניבה פתוחה למטי ויש לפנימית לרי 0תהרגל
על החיצונה אס עירבה הפנימית לעבמה1לא התיכונה או
©עירבה כל אחת לעבמה ושכח אתדחןהחיבוכה ולא ערב
עמה® פנימית מותרת ואין התיבוכה אישית עליהוחיצוני!
אפילה לשבח אתל מהם היא אושר עלייה  1bלא עירבהכלל "
עירבה תיכונה ולא פנימית או שערבו שתיהן בל אחתלעצמי!
ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב עתה שהוא איש עליהשתיהן
אסורות לטין דפטמ״תאסירה בחכיה אושרת 03על ?«
י־יניניז-
הואיל ויש ליז דרישת הרגל עליה וק״ל מל האסורה במקומי!
אווירת ©לא במקומה ואס ערכה כל אחתלעביזה  bיזיזת
מותרת בחברה זלאבתבדתה אכל אי) הפנימית אוסרת על
החיביכ׳דרגל המותרתבמקימ׳איכה אופר' שלא במקומה אע’ נ
שישהל דריסת רגל עליה י
(
ועלסמקסע״פסעי^«!0« ,
#ע
העין
ב
ובממון
סעיף
ס'
ב עירבו ביתד
ונתנו
עולובן
בפנימית
ישכת
א׳מןהתיכונה
לערב עתהןפנימית חותרת לטון פעיטבה אבלה ואין

א(® תרצההפניעיתיכולה לסלקהחיציפ׳מעליה דהיינו פתסגו'
זולתה!תשתמש כמודה ותהיה עירובה א ולה ואף ע  /שעירוב
ןחיכ׳וסטגתון ניב בתוכה יכולה לומר להלתקונישתפתיך ולא
לעמתי  « ( .ע ל »?ין ח׳יא cואוו שכח אמד מן הפניחי׳ולא
מירב שתיהןאצןלח׳דהואיל ו השוכח הוא מן הפנימית הרי הוא
אוןר עליה וקוי לה הצצימית רגל האכורה במקומהיאיסר׳שלא
למקומה©י© לה דריסתמל עליה©* ( ו < ל««״« Kmכי׳ב ן
ןאקצתנועירובן׳כמיצונה סכת אמד פין מן הפנימית כין מן
«קינונוצא עירב עמק שתיהן אפודות שאם השוכח #ן הע3ימ>
קרי מיא -אוסיתעל המיצוב יורש לה דריסת רגל עליה ואם הוא
מן©קיטכק קרי יומיצוצה פפיטא אמירה ו הפפיהית מהתעשה
תסגור דלתהלאהוי עירוכה אצלה יבכר ידעת■שעיקר' ?עיריוע
$אלומר' שהוא 1ר שס כלומר&צריך להיות במקוי דירתו ואם
לא עשגזר מק< לא אפורה דקא עירוב׳ הוא כמקום האפור א&
לרגליק י ואא' תקנת© ינטלהשוכח רשותי כמושיתבאר ב <ה
כשמין בדיני כיסולהלפות;

לעס אי קנוי׳לבם וקסיזועין בו מיד*ע 5ודורםין ( יוולכין בוואין
צריך להקפיי  /בקניין סידר יפיל לבטל אף משתחפך אן ע׳ע
שאיןקי«יןקניין בשבת אין זיז קניין נמול אלא תקנתמצמים
שיא שיסלק ממצו להתיר!0טול בעלמא (סד מילוק ואס דר ע®
ד׳אוה׳צריךלבטל לכל אמד ואחד שיאמר ישותי מבוטלתךל
ולך '19דא־שדי־ הוא כשיאמר רשותי מבזעלתלבולפסבכלל (אס
ביעללשית* פתס ילא יפ ' שמבטל יפית שיתו איןכמשמעותן
שביטל אלא לשית שיש ול בחצר  ,שהיא רשותכול© ביחדקילכך
מס.מיתי 1יס לקושיא מכתיהס למגר וגס ה(א ולא אמרינןשמזר
ממתנתו&א חשבינןליהכאורא בעלח׳אבלכיל©אוורי׳להוציא
מציתה לחצ' א?1הוא שאין דרך לומר דהוי כאורח בכיתייעיד
שא© היה עוציא מביתי,קיח כלאי שמוי כי מביטולן אב* כמור
 .ועימרכמובא « ®#לגלא יהיה ביאה לכל שבאיסור;משתמשין
כבי חצראפילו3מצל i
כ.
היילפך 'יא שצריך לנעיל ביתי בלי
שלא .יבא להוציא
כאישור
ולא
יפתחפו אלא כשחוק לצאת ולבאויקעל « מידאחד
ואתו יביאו עד שינהל כפירוש־חצירו ת© ביתי דהוי אורח'iP3
 :לנבייהי ואז היא־ והס מיתריןלהיצי׳למצר בין מביתי בין מבתית'
וקוא מלא יוציא  w imויחזיקו הש במי סיתכאיל כסי ' שאמר
זה בע״ה . :
■
כ יא®איכ'( ייגה לבטללה®  uwאלאלהשכיר("יאשמועיל
במי בישול אא שאינו מנעילכיון שאינו ע:שק מרציןבאיר
אלאמשו© שכירותוליקק' איתס בשבת לא הי טפול♦
ד" כני אמולשעירבו (אמכ -שבא ולא עייכ׳עמיו® (כמלו כל
בבי החולובטלי.רש« %לנביאותו ה אחד שיהא בלהמשל
בתש© ל&ל אחד שאין צריך עירוב היאימיתי להוציא מביתו

ין וה/שלש חציליתזולעפיס מזו ויחיד ככל אח*( יאמת אן
ע׳ב שפכים עוקרי© ו׳לורשין על החיסכה מכים©.י פלה©
7וי9ק לע אקד מיקרו לכיםאפ׳״ה אין איסרין עליה ואע כריכי
עירוב שבל אחתהיתלתכמקומה נא® המ שכים כפנימית ולא
בירכו■ הד ה© איסיי® על היחידי© סכאמנעית ( פבחיוונה
כיון פן© צליבין עילר במקומן זק הכלל כל רנל האשור כעקיחו
#מ! פלא במקומה ורגל המותרת צמקגמה אינה אוסרתשלא
שמקימה:

לחןרולא מבתיהם שלא תינק? כעמם.מבתיה© אלא מן החול
לבדו ונעשה בל החור  mtnאסאל שציטלו בכירי שאף לשית
בית© יה© אס ריס .להיצוא אף מביתולמניייולא׳אמריכןלגט
דלקושיהתעאורמי®׳ אצלודיידד :ועשה אורח נפי רבי©ואין.
רטס נעשה אולמים לנכי
■ יחיד־'  .וה׳ק אסיהח שביס לבלולא
עירבו וביטל אחד מה©
רשויטלחבירו
התבטל
סשיטא
שאמוד
מכיתו לתכר דהאביסל מצירו לובי מהרי( ואין לו רשות במול
אלא אשור אף מביתל שלמביר! לחוד ואין יחיד בעשה אורת
.אנלימ״ר" ! מטח מותדב&ולעבמו אפילו מטתו לחוראבללא
מבית המבטללחצ&סרימכיר( לא סילק עצמו מביתי ! כןלבי,
©לא עירבו© נתנו רשות®לרבים .שערב! שאין רטסכעשיק
אורחים אצל רבי©* © כיס מןהחצרששבחו ( לא עירבויכוליס

 7נכר ידעת שלא הצריבו חכמי© לערב אלא כלכל קדומה
לר״ה דהיינו מחים שיש בו הרכה דמיין כלכתבצו לעי ל
ויש©ימן שפ  /אבל אם אין דרים אלא יחידיה לא הצריכו לעלע
למינן א© יחיד דד כפנימית למיד בחתונה אינם צדט׳לער'
ואט ח©שכי© בחינוכה ועירבו שה© כריכי® עימע אי{ היחיד
ננבנימיתאוסר עליהם ,אע^ג שיש לו דריהתרנל עליה© דיו^ל
לגל המותלתכמקותה שהרי איבו ןריך עיירוצי ומל המיתית
נמקימה אינה איייתיה׳ה רכים שה® כיחיד כנין האב ובכן
 mותלמידו ובל
קתביאלי
© לעיל שימן ש׳ע שאין צליכין
לעל*
נ* באיפס אוסרים:

ד*ן חזנירות וגתיסניגיהסו » נ #פ1
 Jשתי מצילות( נ כתיסטניקס תתותי׳זן לזו !רוצי .לעלע
יחד  pחנל זה בא דלן טת שאכלן ונותן עירובו ׳בבית
.שבאמצע וכן עושה השנייה ומיתרי® כשלשתן שכל ביתשאצל
החצר  3mלו כבית שער ואין כריךליחן פת לעירוב והאמצעי
הוא ה 3יתשחוויןיןנ<  4׳ 3אין כריך ליתן פת לעירוב;

 Iשתי חכירות וס בתי® ניניהם (לא עירבו יחל 1א כל אחת
לעצתובא כן מנר זה דרךטת שאכלו וקניין עירובובבית?
שנבל החצר השני זכןעוה השני שהגיח נ® היא מילונו
נט^ העמא לח3ר האחרת לא ׳קנו עירבו ממ״ג שא© נקשו׳סכי
מצתי© בגית-־שער לחצר שאכלו יהד 3תננ עירובן בבית שער
יאים עירוב ואם נחשובאות® בביתגמור הרי כל חצר מעסיק
*תביני יבין הכיתפנתן בו עירובו ואין שייך לוחי שהואדר
כמקים העיליבכיזן לרשות אחרתמפפיקוי

ומד  -הקי •*® ".
א אחד מבני החצר© שכח ולא עילבתס האחדים אישר
#קטמה תקנת יבטל לעם רפותישי ^מל רשותי מבוטל,

לבל

אמד בין א© מבעל ין לאחד פלא עירב שבעשה הבלרשותאמד
לנכי המותר לעליטל אבל אין מב ילק לשנים שלא עירבו ט)א©
המבטלין רפי© ועירנו טין סא הוא יחיד פלא עירה שהרי אן
 .לאחר שיגמלולה 0ל®שכי® ואחל אוסר על מכירו ואפילו אמר
לאחד מה® אני ממל לן על מכת שתמזור׳ותבטל־לחברן איכן
מועיל ביוןשהוא' עצמו לא זבה ,בחלקשבסל‘לו בע :ייןשיוכל
ריק מכירו אי סר על״ו אתו ייעול לתעד
ולהקנות! למטח
■:

ועבר והו ^ אוגו
א ©«ובמל רשות והוציא אח' כ מביתו לחור כשועאיכואופר
שקדי אין ציינתי למזור מכיסולו במזיד אוהד שקלי מוזר
מטטי.ל 1י  3ט 3צ בל׳ /א פלא® חדקו התמרים עדיי  /כמנדאכל'

1

אם

 5ט השרין 5ככר שהביאו מכגרפסלחצר או שהבכי® מן המכר
,־ליכתיהיסלא שפא מ ^ עי ל* ס משתפיכהאיכו יפול למזור 3 « .י 8לו 1
 0כישטנעפה -הפל רשיתפלה© .ולרשי אין  mpמועלתאא* ג
«זד4יי

־ שעליי
■ב

יש ביטול רפות אפר

מקצר לחצר r/ 1שתי ; מצרות ופתח

ביביהן ועירבה פל אמת לעצמת ולא עירבו יחד שא©אל
עילבג .כלל אפילו כל אתת לעצמה היאך מפסלין הא ק׳לדלסני'
' שלא עירבו אין
 ©j .מכר יש בו ב
 0בצ יזחל אוסל
יקד מיירי ׳ .שיכולה כל אתת לפטל
 .ר& ותה_. . .
■■ מצרות זו לפנים חזוי
■ ולא עירבו אלא החיצוצה לבדה סא©אל
עירב( כצל אין מכעלין לשני© בלא עירמואס עירבו זוילעניד
וזו לעצמה חק צליטן טעו [ ד הא פלאתת מותרת במקיתוקיל
■רגל .המותרת במקומה אינה אוסרת שלא במקומה כדאית׳לעיל
©ימן פע׳ח פעין א ' ? ב ' ואס כ יי בה
הפטמיתלבדה לא .מצו
*בעלי רפוחייט לרפי התיכונה שלח עירבו דאין מכמלין לשות
[שני© שלא עירבו 1א בשעירבה החיצונה לבדה מיילי דהו© לה
©פצימימ
■ מל -האמרל במקומה ואוסרת על החיצונה טבילה
העהימיתלבמל לה למיצוצה רשותה שיש לה להשתמש ולדרוש.
גקימגה .י ^" « מ »
פצתתסעסמ » AU
ונתתי»®•«
ר?  blבשעה
שצריטלנאת

פשמ  0תמשיןשם  4עשןתצלכ® והא דאמריסן־בפצ מקו© דליפת
הלגל :אופלת אין בכזוגה פלדיסת בתבלתהיגל לבדה תאתור
4א דריסתהרנל ע& עשיית תשמיש צרכילס כאותו מצל• אוסר'
■< עלא תשמיש כהעברה ; בדה אירי אוסרת וכפרונ לכטל רשותה
בועלת דלתתלהראי* ת שבעלה ר&* :תה ואינה חרקשת לעשית
תשמירלבחצר החיצונה בשבתיזו .לק בשצריכה לצאתמכתחדלת ותעבור בהיצ 5כ ופן א© ערגליהד ונתנו עירובן כמיטבה
תזכק
א׳־מןכעכימיתןלאעידקיכוללבעלרשיתודהייסז נרגעל
*לשת« לכל־ אחד מבכי .לפנימית וגס לכל אחל מלניההיציגה
ויהיה היא לבדי■י־סור ( סלס .:חותריס חא© לא בי 0צ  1א לפבילד
ולא לחומצה כרי הוא אוסר תל החיסנה שיש לו דריםרגל עלי©
' ואסאל טל1ל !!א לבני התבונה !לא לבבי הפנימית עדיין׳
■ יעכיא> .
באיסורה עומד ת לפי שאין עירובה בחצרה ואי איירת תסתלק
תן החיצונה הרי כטבלא עירוב וכולן ארסטן זה על זה’!&«(. ..
 ,־
 060שכח אמד מן החיצונה ולא עירב שהוא מבעל רשותו לצל
_ א חל ואחל מבט הקיטצה ומבכי הפנימית במן שהעירוב  # .א.,
בחיצונה והוא אפר5צ3ל  0מותרי ' ופן א© כחנו פייופן פפנימ?■:
ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב יכול לכצול רשותו לכל אחד■ואחד מבלי הפכימית ונס לגני הח־יטב הואיל ועירובו בפט־%
ויהיה הוא אסור ^כולס עותרים אפל׳ אם שכח אחד מן החיצונה
ולא עירב והעירוב כפנימית הפנימית מותרת ואן ביטול אין
.במכה תשזם־דאהדא לדשא וממתמשא שהרי עיריבה בחצרה
■ואמרה לחיצונה למק וצי שתעתין ולתלעמתי כדטתא לעיל■fp
שע׳ית התן ג׳מיהו כי שכח אחד מן הפנימיתגייכ׳לבטל רשות
לבכיהפכימי׳וילא -לכני המיט'5לא פליק לפנימי ע׳דנית'׳תימוד׳■
(  knות0מת &-ימשויסדלא .מני ' לחית לתמנהלתקוכיפתפתיך
^אילעוותושבטהע« ות .לא #י גמינינהבא אלאפ׳י הפנימית׳:
ג וישכי©?ל רסות־בחורבהישאס היופכיגתי© ( חורכ׳ביפיין׳
סטא סל סניכס וצוכמו (אל עירבו יכול חמל לבעל רפות!
למגידי! 'להיותו מותר בה ולא הוא:
ד  .דג טי; 1ל רש! ח מבית לבית ־■ שאם היו שט בתים 1פתת
כיניה© ( לא עיpp* 3ך  \w~r ,ך.*,־״  .ז,

החנמל חותר להוניאמביתו לבית חבילו אן «  fרגביהמבט{
רשות חוירו אסיר לולהי ^א מפיתג לתצר כדאיתא .לעילסי׳
&1׳פ© פין א ' י שאני הת© פיס לו חלק בקצראו  0היהמוציא
מ 3יתו לחצר היין צראה כחוזר מטטולו אבל הכא אקכאןקוזל
»» .1.» .
־**־—**׳ 4־* “~“ 4מחזיק1אכשחמ׳ומכניש
ולמחת אחרתאינהחזרן
מגיעתכיל( לביתו שאז היה מזר
(מחזיק כרסותם 33
לו * וכןא© ישל 1הדר פתוחלביחונ?
־>

״״

י

V / / • rvr

יי/׳H | *M

בביתו ( זאשאיןצכסצמז ^ מכיעלביתילאיא״פי ^איל ללקלל
אתל שלא יבטל ׳.דס׳״ל'שא  0מעיל גימול מגיע לבית מכלוגל
אפי' החדרים יהיו בשלי© ( יהיה ר 5ותג© למבעל להיצי׳מנמע
לביתחכימ 8הי .י« 3י '  W55 pשל אות( שביטלו; 3א ' כ05
תל
תורת עירוב שלא יתופועל & ות עוד עירופ כיון•׳ דמשתל(כולקז
בכיעולאע/דחסתכל בעירוב מבכיטולש?יג הטמ׳יהיה מז<
ל( להכניס גתחבית חבילו לביתו Skiידי עיסזל איכויכול
להכפיש מציע חפירולניתו לא יתוסל לגן סאינסמקעידק
כ ' כ לע הפפסת®
מטתחבימלטתו כיון שמטרו יכול
להכצי@
לו לביתו שהרי בעלו אולו אבל ספ משאיר לו ת דר בניעו וי*,י?
אפול להוצי ' מחדלו לבית( יסתבר סובא" בעירוב מפבייולילא
ייבנו{ תורתספירופ שהרי עיהפימביהיה מותרלהוטא נס
ממלח לבית? לפיכן אמר? פאק לבשל רפות מבית לטתאא■ כ
ישאיל לו מדר אמד ( אז מועל לו להכפיש אפיל( מבית מבית
לביתו ולא אתרי׳& חוזוי ומחזיק ברשותו שבעל טון ס עדייןאסור
לו להוציא ממדרו לביתו3ג© לא קייטכן שמא יבשל עולת עילוכ
כיון דמשתרי עי בישול דניתא ליהתת «י לערב מבבלשול כדי
שיהא ול לשות להוציא גס משדרן לביתו*
( (ל0בראאר ??£נ
יש נימול לשות מביע לשית ל,עי׳ כשלא  tp$pfafa9תלל © kלאניטל
(לא חיישי׳לשמא  «,!«php b’jjppמבבהכי היינומשו' דכי pלכפיי^
לכ « למון בית שבילו ויזוזר;.החזיר© לביק? נלאה $ק<ןל עמביטול(
וכיון שמעמיד׳ בדבר לא ביטל עורתעירוב פהדיהמתכר ע)כיר!?
®יכול לחזורולהכפ־ ם  pbכליו מבית טנירו ל ביען «ש 'כ גבי נ׳טו5
®נר^ה כשווי בו מביטולן >
 3mלהחמיר לכר/גול< שלאלפשל
לשות מטת לכ״תאת׳כ ישאיר ל? חלל לעצמו:
 pשפי כתיס בשני גלי ר הגבאי גד© בשבע והקיפו ' מי!י*$
לווהרי אוסרין זה על זה איכס יכ5לין.לבסל א קד למטרושכחן
 ishiüלמקצת שבת שהרי פשפכצס שבת לא3מ יסלקלגלג
לעדיין לא נתשיתהמקיצה נאסרלכל ^תג •
א
( ( ע^ לטמןשפ׳ן,והימן > ap
? אכל יורש שירם רשות זס בפכתכנלן® |א עילג מורי « JW
 ,כשבת והיורש נא לדור במצר וא01ר אע׳נ לאי־ הזק »י
לעמ׳מאתימל לא היה יבול למדיין לא היה סלו אפ״ה יכול!!פטל

© y«8דסאני -יורש דכרעיהדא3וה «א' ) t‘n \p**Y0t < .
r:

א

מבמלין וחריין,ימבמלין יפ ' שמכמצין רשות© בבי חצר(1
לבציתצר אחדת או לאחד מבכי חצר אמרת לע שיוציא

דירת גוי כלילת בימה ולאו 5מה די רה .

סל ל0ימן

 jwשטן כ/־
■ )•
הילכן הדר פס בנוי' במצר ^נוחוטל
עליו על טעו שני יפר 1יס דלים בשניי בתים זאזפליס׳זה "
והגד דר עמה© אז גס הגר א/סר עליהם 6עפ*י שכס עילגי
סגישיבמל
■ להס הגד לפות? אלא צריכים לסכור לשותי-של
» .הא מסכז־ 884ולא
..
W׳

ויבוש ההוד
1cp31t

 jsurJ f!'* Twדירמיפר^ עס מד ;י! ; ;fr ; :

דדפ
&h

s’shם?יהד^ יל להזכיר«קוד® לכן הוא עכשיוחנזרעוI
יא ( .
■ מהתקנתואסאשתוחצהלהשפירשלברין « מ » וא®*®
 .שמא
■מיחס .בידה!©ps־כדן ?? שכיח ולקיטי אע׳עשהוא
חותהישכירו׳ולק.־©{  .ילשכירוולגךטו
■  .של  3הפלזשפיםגז®
 .כשכירו (לקמ 1ושלפעלה 5״ועפמי;
י פ ' לאם נ־ה א־לו אינ 8רוני־© מה תקצתז י/קרב אלי« אמדןמ
הישדאלי׳ מנכי החצר עד שישאיל לו רשותו שיהא לו רשות

«ד ן ע® הנד י [ מר ממעשיו הילכך אמרו שיאסיר עליו אן < נ
«־דירתו איני נמפבת כדירה ונם לא יהא סני לו כניהוללשותו
«אלא דווקא על ידישכירה ממכוי במעיין אע 9נ שיצטרךהישר&
שנורבדמיס יקרי® שאין דרך הנוי [ השכיר רשותי כרמןדחייש
לנשפים  ( .וע׳ל עייון על׳גתעיף  ) $אפיה הצדיכוהזלשכור
וטןויוסכדי׳שיקאדילתמי כתיביישר ! דצא ממנו לדור כמקד
&<ןו אמתיך פך קרוב לודאי שיצא ודווקא כגוי אחד בין שני
להפיח מ שום דבר ( היל זה  Wrפשפירו ולקיט(ומשכידשלא
יהזדי־ם נזלו צך אכל פנוי אחד הדר עם ישראל אחד לא נזרו בז
מדעתהגדאבל כלא שניר «  /לא הב• לתחתממד הוא קם ולא
צלוסמפפיי שאינו מצוי שידור ישראל אחד פס נוי אחדשמעצמו.
עדיף מיופי* ( סילכךלאאמדי[ 1פואל בשבילכגל® ולא ינ?ךר
תולשב•דמאז^י ישראל ללא סשנייי קזל לנכ׳י גויאלא ב& :ירוין tfm
פוא מופע שירא סמא המי יהרנכו* ( ו <ל ס«מן ך'העיף ב" /
מויס
ןךדוייש?וגי
■«לפשעי®
במושכתבארבש^וךשזויף ^ אב -לא^
גשאל®
לציכךלאנזדואלא כששני ישראלים או יוער לריסחע ;וישראל
‘ופז למילהיעדר* »?םג שגויוכו ^איודשיכל ב&צילכזל& יפמן יא^כא'
י5השאילאוה8ציר :כיי/ו לגד אפלו שפים ישראלים דליס עיי,
4מאמרידלא השאיל או השכיר לו ביתו כדי שיאסיל עליו בשמיךשעיף'0
לסתםשאפיששו^ * ובר בשבילכולםשן ?גוי אבללפ
אט' אס הבית של נוי ושכרוישר £יס ממנו וגוי דר ל < ת עמהס שואל ב!.בילכול© )
דא שישראל יהחיפו פריך להשכיר אלא
םאינתג הוא פ&ו שיכרו הוא מאגד בעד בזל© והיא פות! עירוב(
(נימיואכית שנוק לו בשפידתהדירה איפו מועיל להס להיתר
כנד רשותו שיש לו בפיית הנר׳ ידיו ולבי ז ז א בילו אתלשא
טילטול אלא צריכי־ן שפיריתא חלת להתיר:
מנכי החצר יכול לעשו׳זה ונם לדע הראשון אם אותו המתקרב
ק ושרםוא ג' ישראלים ויותר הדרי© ע© המי אין להם תקנה
למי איני מנכי התגרורונה להשכיח לתתע־דובהרשותכימ
אחרת אלא שישכרו רשות הנד שאפילו אס חצים לכטל
מואסאצל א ' מעם שיהיה הוא מותר להוציא מכיתז ומכתילם
ונס הק־לו חכמים כדצר־פדאילי אך על גגשכל כמפת© שאמת
ליזגלןלאהם כדי שיהיו כול© פחשכיס כיחיד הלל עם .הגוי שישכור רשלת הגוי הוא צדימיקש ז בע־פי הישראלי דירת הנוי
באי« אושר עליו איכס רשאים דא 'כ ביטלת תירת הצירות מן ויצאעייפומשי© דככה/־ נ 9כ מקיימא תקפתה דזמבין שיקשה/י
נסכעיני ?שכיר ( .לקיטלהשכיר י א< יקשה כעייכיביהלהשאיל׳
?מי0קת 3י חול מן הטעם שכתבא׳וקישר& שהשאיל או השכיל
®יתלתכירו אעיבשהשאיר ל^ צתו תפיסת יד כבית לא מהצי ; מקום לישראל אע  /שמתקרב לו ולא דייל ישראל בהדיה;
ליחשב כישראל אמד יצליבין לשכור רשות המי :
<
. ,
ז ■ י
אס אין למי דריסת מל על הישראלים אינו אושר כמן שתי
ע ודווקא כה 3שהשאיל יל סתם מקזס בישותו וצא אמר מ
חציית הפתיחו׳זו לזו ואין ל הט דמס * ינ ל wזה(3
ז< §ר
כפי זה המקום אני משאיל לך יה ׳ל כאילו השאילו לכ הבי
איודרד נוי וכהאמר דרים פכי ישראלים או יותר ועירבו לעצמם כאיזהמרך ס שירצה והד הז 'כשלוחו לה 6כיר אגל אס ייחדלן
ממיסיןומיציאין מחפר זו לקצר זו בשבת דיך חלון שבירה© הנוי מקים בבית להשתמש ס ולא בשאר הכית אינו יכיל ליתן
ואין כריפין לשכור מן הנד דהכא לא החמירומשו© שמא ילמד עירוב כמלואו להשפילו כיון מ ^ כוכ & חו ככל הכיתשאין
מיועציו פיון שאינו דר עמהם כחצר ואין ול אפי ' דריסת קמל
ול מקום סממחל לו:
עליהם :
,
י
יד שברו משכירו ולקיטולזמן אע ' פ ששלקו הלייתין הזמן
ד והשוכר מןהמיסתס מועיל ואינוצריךלפרש לו שהו׳שוכר
מהיותשפידו ולקיטו מותרין עד תום הזמןדשכירוולקיטל
להתיר הטלטול ואיצו צריך לכתיבש< 0חתימה על השכיח ' כמוהו והשוכר ממנו כשוכר מהאדון ?ועצמו והד כאילו האדון
)מות?־ לשבור אפילו בשכתשאיפו שכיר? תודאיתאלאצכיט;ל כעצתו תשפירועדאותיזמן והרי האיון עדיין קייס ופכר
רשותוהיכר בעלמא :
אמר ^© תוך הזמן איצ< יפומחזור ש "
י 5ולפיכך ג*כ שוכרין ממפו אפילו בפחית משיה פרוט© < וע־קנהיויךשעיףו ) ,אפל אםשפרו© םת משכירוולקי «? 5
דכחית משוה פרוטה לנטגד כח& פממון דהא בן־פח מיד פשילקז האדון חזר הישותלאדופו' ונםפ!ה זמןשכירתג
מרנאפיגו על פחית משוה פריטה יגכי ישראל איצו כחש " 3דמשתמא לא פתן לו הא דין לשות להשכיר אלא כל זמן היותי
ואיכזמצוה אפילולהישבין :
שכיריולקיט •/וגס הז לא שנר? ממנו אלא לע דעתכן וכן א ס
י ושוכר תמכו אפי׳ לזמן מרופה ואין צריך לשכור ממצו כבל עכרו חנזגר המלך ונסתיק הגזבר לנתרי מן המלך שכלה זמן
 mשבתובלזמן שאיכו חוזר מנעילהשכירו ת ואם קוזר
שבירתו אכל א  0לי סילקו המלך רק מן הנזכרות ועדייןאוכל
צו איצו חזרה לאסיר עד שיחזור הדמים :
פרש התלןעדיק מקלי שעירו זלקיפזדבול לשכור ממצו ולכןג®
י)  oftשברה ממפו לזמן ידוע לכשיעלה הזמןצליי׳לחזחלשמר
׳.
ש ^לותהראשק עדייןק־יס:
שפית וצריך לחזור ולערב מחדש דאין עירוב הראשון חוזד ®ו
אם ישראל ומי דרים בבית אחד זס משתמש כשלו וזה
וציעול& ככר צתכטלבכלותהזחן :
משתמשבשלו צ לומר דיפא הואכל אחד משתמשי
יי יא© שכרו לזמן ידוע ובתיך הזמן השביר הגוי דירתו $מ  ,בחדרו ואין לזה רשות להשתמש בשל חכירו
■ וכן האתר לפיכך
אמד די בשפירותהראפון  mלאהשכיר ל 5אלא כתנאי אקהישראל יכול לערב בשביל הנד שאין לו רסיתבחלקהנד
?כ! זמןשלא החזיר הדמיסאל יוכל לחזור ולאסור ואפילו צא
בלום לפיכך בשכני החצר רוצי׳ לערב צריעין לערב עסהישר!
התכה בע> כהתפה דמי כיון דדיפ׳הכי הוא וא 'כ לאכק ה  (&5כר לסכור מןהגד והיה שתי מיס הדרים בכה  /בבית אחדצריכ?
שיעמד השכירות שככר שכרוהישראלים :
 61כ?ר משניהם לשתי רשויות הן ואין לזה רפיתלהשתמש בשל
מ חמשה ומתר הדדים ע© הנו כחצר אין צריניןכל  6חד ל
מכירי*
לשבור בפצי עצמו1א אחד שופר בשביל פולס כמו
התערב w
ואס יש לגוי ה שכירים אי לקיטיס אפילוישראלי©דלי©
יאתד מעיב בשביל כולם <צ הפא אחד מזכהלכולם;
בביתו אין דירת© חשובה דירה שיאסרו זהעלזה ואין
* ואם אינו ריצה להשכיר אין יכולין לשכור תמכו כעלכרחו
צריכים לתתלעירות דשכירו של נוי איני אוסר א© שכרו מכבל
שכרו ממ5ו בעל פרחו אינו מגעיל שהרי לא זכו ברמתו
הביתדהכל פלו:
דכ
א &4
ן  rש•/

זנלפטסמזג ' ,יישראלבפטקיתנגד(ישראל
.יו־ ‘ שמי; ':א3י ל (ןל
והפטעיתמצתית שאין הגד
־” בקיצגכה הקיצנצה אפורה
״ ״ ׳ ׳׳»«+׳׳ |* v
■ן־׳״׳יי.
אוסר עציו שהמאין לי ררישתרנל עליה ואקדא דשא ימשתמשא ■יי •*״״ •ץ״׳־-׳ » ׳* ׳י״״י*«
ו 5יפא למיאר א ' פ ה׳לפתווכה גדאקדדשר ! אקל דק■ ל לאיכר
בהדיהאצ מילתתמן הגד לגיון שיש פתק .כיטה©כדא׳־ל* ib
דלעמו בביתן צפיכך לא אסר( לערב בהדיה ניש מי שאועלאע
אנסי דמ ' מ פיקשפישל ! הפנימי נ/ענב עלי( ממיל עליוקיצון
דשכאןמקים
ב* לכשצי; ישראלי© הדלי© עשקנדיבתיצזבש
אס פקת פתק ביטהס אסרג מטעעא לבירית גביקלון ן ^
אסמ
הנדלפיכן
אלתקפתתכמיסשכווכז למניע רירתישראל עם
ך קצרשישר ! וגוי® שחים כה<י8ת קלזמבתנקנתמסתישל!
ישראל
(
בפטמית
אפילי בלגמה .לישראלאמד' אבל ישראל נגני
CS
קלומת1B
זה לבית ישראל זסגעשן עימב דלן
בידצופפאיסר
ישראלים
jקיצוצי® אן אפיל( בלי כעכימיע נשכי
מנמלי© להוציא מכיתלכיתדלן קלוטתהריהסאמוריש'
מערכי כפלי הדלי־ מירתת הישראל ולא־ .דייר בסד*?
מערכי בהדי הדלי לא מילתתדשאר זיירעס הגדißtsh /5

פדשישיטמ■
להוציא מניין לבית דין פתקי© מפגיימד

כי האי
 .בגד אופל וצריך לסכור ממצו
( וע׳לפימןשע״מסעיףד׳ )
וטעמא משוס לגבי ישר ! ליכאלמיקש למידי למאן דידעפהוא
לרש© יחידי ידע שאין רגלהמותרת במקומה אוסרדו שלא
שהוא דר יקילר סבר עירובי עירב ולא נפיק מיניה קורבא
אכל גבי נד יש לקו© לתורבא דשמא איכא 7לא ילע שהגוי דר
■ מיוכ1
ממט דאי י 3ויג לספרי
©משרגמשין־בתיצוכס יאמר פיוןשמש ^ מסין בלא בטרדגממפו
ולאי הלין כן© אין לריס׳הרגל אנסר״אעי' בישל ! ^ '3כבל ע -ירנ'
■שלפטמים■ יקיציכי© מועיל כעקו© מי בלא שכילויגודווק בגד
'פפטמייגושגיישראלי© בקינונה אזסדאבל ג? י כפנימי ' ( יפר!
אקל בקי־טפה איבו אנכל דהשעא אפילו דל עמניבקנל ענינו
אמריכן,בר.יש סייזה דלא אםרב׳״םלדריסיגרגלו לא אסר ניש מי
שאומרסאעילו גד כפפימייגוישראל אקל בתינופסאושר אע״ג
דאפילו דר עמו בקבד-איבו א 5ו© הבא אוסר דבהא כמיאיכא
למיקשלמאן דלא ידע פהנא דר פס יקידי ש אמר הרי לריס&©
לבים וביון דמי לא בעי? לאי לא שכמ ממט וא® פן הרי ה©
אוסרייזה על זהנאעי׳ה אין דריסקרגלס אוסלוגעל כן הקינוג'
ויבא לנמר או דריסי/רנל איבה אוסריגאפילו בישר ! אי עיויב
 .שיל פנימיים וידננכיס מועיל במקום גוי בלא סכילוק נאף ע/
©ישראל הדר יחידי עס הגד איכ 1אנסר עלי 5וצא ק-יישיכן לזה,
©אפי המס ללא בפיק מיטה קירבה להא חץ ליה שהוא לר
יקילי עמו אבל קפא שדליס בפנימי ' ולא קזואיגשיכמה ללי©
 ■. .בה הי !פך חימןיכן דיצמא נפיק מיטק קורבה:
לחבירוגדאש 9שאל לו ©(0תפישה
יק גד שהשביל טתו
פכיתכננן 5ךש לו לשות להטת ש© שוס כלי© יכנלין לשבור
,קמ « דלא נרע■הוא משכיר( ולקי יו.של השופר סיבולין לעכזר
עדיין Iתפישתדי
המשכיר ■עי®’ לו
■ מן
לפבור
יכולין
ß mmה:/
ןt
(
s
\>e

דכולי
יכוציז -צשגור ממכו ^ א מן השוכר* וה״האיש אחדשיש ל( תפיש
ייאיסי המשכיר יבולי! לשכור ממג? ללא גרע משכירו

מי כלאמרי לעיל' ס עיף ב׳אבל דלן מלי/אי « כקד עירובמג (ל
ליקשב כימיד■ פינן שאין יושמיפנ צהל י א* ספיגה שיש בין
לבי© ( ישלה© במי© תיוחלייצריט לערב ולמכוררשן׳< ג{ יyyj
הספיציאג־לסבליעו בשבר הסביכה ; מ ע"יל סי״שס״ו מעין ג; )

עינג
א מי הדר ע® בישראלי© ( אין הגד בכרת? איני אופר;עלי?י
?יעלבויה© דהיי -תתריס כל זמן שלא יבא פגני לכיי/נאב
הגד כשבתבסל העירוב ( איפר ( מיהי יכוציןלשכורקת « אפי׳
בשב ( אקר ששכלו יבטל האק׳רשותולקטרו ( יהיה היקיד 'pp
(לא המבטל אכל צא אמרי מיקד פעיל! כ לקדמי!/ 5אתריששפמ
מןהגי (יי 8יו שטפם ממגייס להואיל ונתבשל אי3ו קקלוציעור
זאע^ב לגבי אתל מבני הקצר ש& כק-ולא עירב להוא כמיאופר
עציהם צא אמריצן דעילויבן כטל אלא היקיל מבעלרשותו ל1וק?
מצא עילכו(בשאר• העירוב כקדמזיע״ומיתרין להכניס•ולהוציא
כדתתא לפילפי׳ש  /פעי אישאצי היגס לקזוכוצהנלאיערוגי•
מאלול?; ל אלא ! 30כק צעיפך אי] העירוב נשל היגסי• זסני-צזש
כביטול רשותו אבל עכא אס פיה הנני בכיק״ו מאתמול לא מי
 9ט בעירוב עד שיעמר ולפיכן איין׳ שייךג  /לומרהבא& נע
הואיל והזק׳חוהנתרה .דרשות סגד לא בוערה מענלס תלאש א
סייה״אותל כשאינני בכית* וכשבא הלי איסר יבריך תיקון®לגלי
( יע״ ^ פימןימעאשעיןיס׳ ) נתין
#כירת דשנתובליכו•♦
להקשאסון סיף נמהר כריכו ל& כ 5ר ירש גי כבישול.לקודיי:5ד?א
ביון שביש  ©:מקל .לשוקיה לגבי אידן ה״ליקיד במקו ' מישאינו
אוסרי׳ גדאיתאלעיל סימן סע״בפעיףא" ואיןלומרדלא
מסבי בישול  rpiwmdבמק; ס גדי מסוס -דא׳ככימצת קנית

אילהקיר
©פ  >po /א 'ינ' 5דה /כשאיב© יונים לשכורבצל !
מעקלה' עי ביטול אבל הכא שהגני מכה^השכירבשבתאקרת
תורתםכיח׳צגד כתקנת חכמים בטעמיה'
כמצו לכדי מתתצסאצאיע) מקר® סקרה י

 ! Vבינן שא 9לא היה הגוימתלנ,

^׳ 1־**״ ׳״׳* ’• .. **r • 1* +

יט מגר טמלאל (.ג! ידליפ בי ובית אקל שלישראל אגל ביתו
שלזה ואיכ ובתוק לק נר אלא לריה איכן יכול לערב עמו
לרן הקלוןשבלטה© כלי להוציא כליו דרך בית שכיבו הפתוק
לקנדוסעמא משוס■לצעיל® בקשי קכעי© עילא למטע דירת
המי לא רצו לתקן כלום ביון שאיבו מצדוברוב ? ישראל מעצמו
הואמוכע כלכתיפכא בריש סימן ז? לפי ^ך במקו©שישראל
אקדוגוי לרין 0ם־אע* פ,שלא אסרו עליו מ'*מ מ0אנ עילהשלא
■לסייע לו סגלורע® הנד ואמרו®.שפיטו ;.לא יערבו עמו .כדי
סישאריקידי -עסקגד ויירא מממ שלא יהרגמרצא (לפייאמרן
כשאין־ביכיהס  .אלא קלרמת שלא יעלכנ לרןהקלון ( כילא

נביהד
 pyv ?>bי§ גד בעלמאנהצרי
(בי־סול  r/siאס ^גל המי בשבא שלא הי?•■ 5#לייןלער*m 0
©סגד סיס בביק* ' יאסי  pmבפביג שיבסליאקדיצחבימדהיס
סיקיד ? וותר סארי׳אין־כאן מי שיסבור ממה :וע^ל בעיי& ע א*

j&»yj־ Öז
אס כבלששלאיבר® ^
אי <#אופל.לעזל© ־ © הדי אי .ןלו'כלו© ר 0מ ■:בבייג,יא®

ג«
& נישות  0Bהוא
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הד יפ לורשו' נבית להניח שס כליו ואומד ’.ואם אינומיל אינו
אז&׳עד ל' יו© שכב״החזיק במקומו להפח׳פלת כל אימתשייבא:
 9אנשי חיל• המלך שנכנסו בבתי היהודי© פין בחזקטביין
בינון אסיש  .תפיסת יד לבעלי פתים באות© מקומות
ונכנסו כגון שיש להם שם כלי© שאסור לסלסל בשבת איפס
"אושרי® עלים©
■ יחמתמא לא נתרצה לשםכדי  0יאפמ;עלמ
& 335סיס בחזקה אינם אוסרי© אפילו לא פשאר לבעל הבית
פלו® בבית שהרי אין להם רשו׳כלל בבית וכל מאי דעבדי ענלי
בחזקה ולאו רשות דילהו הוא:

 1ין צדוקי ומומר כקנירובזמו״ד

פןיr

א צדוקי והה הקראים הרי ם©פי 0ר» « ( 1סלים ישות© ואין
צריפי® מכירה אלא שכירותדלא תקצו ק |ל שבימתגבייה(
.נדלרמקס באר גבי ניי הואיל ומקיימישבת הם אפל סירו׳עמו
•אינו מועיל כמן שאינם מולי© בעירוב ואיך יועיל להם:
. 3וכותי© גוי© גמוריס הס וצריך להשכירהמ © בכל הדינים
הצאמרי® צנדס:,־נ וישראל משומד לע? או לחלל שבתת בפרהסיא אפילו אינן
מקללו אלא באיפור דרבנן הרי היא כגוי ואע  /דדצדוקי'
והוןרא^פב׳יפינו ^פ אינם נזהרין במילי דרבנןואמלי׳ידלעכין
נימולה© כישראל שאני צדוקי© והקלאי© שבינינו דאף׳עלגב
רמזידין נחשפים כאנוסים " מעשה אבותיה© בידיה© וה*ל
נולכוק העשבה בין הגדס שהוא פי&ראל אבל ישראלמשומד
אפילו אינו מחלל אלא בתלי ד לבנן מזיד הוא והרי הוא בגוי
( ©6איבו מחללו אלא בצנעה אפילו מחללו פאיסזר׳דאומיתהרי
הוא כישראל ומפסל רשות'הואיל ומקי*© שבת בפרהסיא"
ד ישראל שהמיר והיי לו בתי© בשכונתישרז1י© שעירבו לפל
השנה והוא המיר אחר הנחת העירו 'באמו״השנה אס אין
ול פתח אקו פללהרי הוא אוס׳פכל שב' שחל לאק שהמירשהרי־
שנתזהלא הותר כלל ולא שיץ למיתר הואיל והותרה הותרה
ואע׳עשעירב פס צל בני השכונה לשפה והוא המיר באמצע
שפני! אין אומיים הותר למקנת השנה הותרה .לכולה אכל א,ס
י& לי פתח אקל לשכונת הגויס אקילז הוא פתח קמן פלא היה
מיל מ מתחלה דוחין אותו אנל הפתח הפתזח לשכינתהגוי©
ואינו אוסר על השכונהt
< ויעל
מיC

 wדיגישיתון» ^ 3יונ
ופו־׳ «■סןיפזסן

א

למבוי שאינו
מפולש

מןהתורה מותר לסלסל מן המצירות
\ לכולן רשיתהיחיל הן מן התודה *< <( :ל עימן« 4 0פעי' .'b
אלא שחכמים אטדו לטלטל מן החברות לממי .שאינו מפולש
מכפי שהמבוי חשוב רשות משותפת לרבים יותר מן החצרות
זחמנפנדן לר״ה בנגד ריוי ונזלו בהן אטו מדהי לריה א? אי פכ'
ff<0אש־ -רין דאורייתא אבל התירו© ע׳י שיתוף כמו ייתבאר
בע*ה שכשם שעירוני חצירותמערב כל בתי המצד כןשיתופי
מכואיתמשתף כל חצרי המבוי♦
( « <ל «
־־מןש«״! סעין) ח׳ t
^ןפק־מפעין־ ^ )
ומהו השיתוף שגובי! פתאו לבר
ממיצי מאכל מכל חור וחצר ( מתנין■א ותל פע תן החצרות
יאז אפו לואין כאילו פתוח פל-יומבוי לאותו חצר? ©r-0שיש
*ייליק בין עירובי חצרות לוויתפי ממוחות  .שזה דווקא בפת
מכל מיני פת וזה בפתואפילדכ& אר מיני מאכל ומשקיןהוא•
יינו© לעירוב חצייית הוא משוס דיריו לינרבג דיר תן
( יללסימן פ « פעץ>  *4ו?!'> לעשותם אקר ודירתו של אד®
אינו כמשוך אתר יין ושאר משקין אלא אקר פת אבלשיעיף
דוושי איבו אלא לשת $רפותהתצימת שבעבדולא ר& ותסבתי

וקצר לאו עלי- 1דירס
לפרתערבקבכל wS־?! jwsüFj
השי־תלף&א ל« תף החצרות .מאין ביון דיר® ינולין ליעפו באויר
החבראו כונית&אי :ן  0ד עליד׳ואין צריך  wSעבית רקשיק*•.
 ©^ 03המשתמר ה-ילעך 'אין■ מתצין אותו באדר® ממי שאי§5

.מהתקרה♦ ו ו <*לשי*ךפ« ומעק>. ) '4.־

ימדמני©
 kמגי" מקומות חלוקיםוללתית
ינ|??מ 0
?י־( 0 ??/צ ® בלילה והשמש גנבה קמח מכול®
אי «?« #יל לה®■ להשלימןש־ויתו ' המבני פריך שיהי ' מונמ כחצר
שפמפוי (איל( ספפדלין זה .מנה ורחוקי© אין שיתופם אמד ( אין
מבנאי ^ גאמד נאם עירבו במקנס אמד אין האחרי ' שלא עילמ
אנשיי! עליהם מאיל ואין לה©; דריסת הרגל זה על זה פי אין כל
הביר חשוב׳כמפוי אמד אע ' פ.שי » כיןבהיקן> • ppb vpip
נ פנל מס ^ ס־־ עירובי חצירמשיעורונשאשתו מ עלב משבול(־־
«* מערבין שלא לדעת ן א© אין הביתפתוח bkלמפר אמד
(שקטן יבול ^ גבותוושיכולחא ' לזכות למלם ומאם היד « תעין
כסמנרה אין פריכין לערב ךפ די 3י פימנף ממאנעj
ד בבל מיני מאפל מפתתפין מין מפמדנד& יד שנעשוקשיי®
מבנישאיב© ראוי© ענד אלא לודע נצא למאכל ילא בתבלין
(לא כפולין יפשק (לא בעלי בנליס מלא גדלו אניןי■ זרע נלא
בכמהין ופטריות ולא בכפניו׳והס עמרייסלעזעסלא -בשלנכל
צרכןנכח פעדפי ' (לא במשי© 1שעומ ולא בירק מהנא במיל נלא
בשיל שכל אלנ איפס בפי מאבל הם יכן אין מערכין במס לפדן
(במלח לבד? א פל א ה עירבן -יחדמיתתפק בהן שראוין לאמל
עי טיכנל שמספלין בהן את יופתדא לדווקא במהקן לתוכן שען
(אין בשמן לכד 5שיעור דיויי « מזק שמי שענד נע הפרפין אילן
עמהן העני שמלפקין בהן אה הפה ניש מתירין גם פן כתבלין

׳<״

מהאיהעמא*

ז בל דבר שדגילין ללפת בו את הפת שיעני( שיהא פדי ללען׳
 בו 3ת הכאיפל לב׳סעודות נבל שאיןמלבקיןביאת הפתטיעודו כדי לאכול ממ0ז עצמו ב׳סעודות ובמר חי אין דרך
ללבה בז את הפא .לפיכך לא כח 8ע■ בכלל ליפתן (צריך צדי
שיאכל ממני עצמו כ׳סעזלות אבל נלד הד לפתן ושיעורו כדי
ללפתנו פתהנאכל פב' 0עוד נכן יין מפושל עוי ליפאן שדרך
לספל ב( את אפת לקינוח© ענדה ;&ז עוד 1בדי שמביאין המצז
לקינוח 0' 3עיל! תאבליין חי לא הני ליפתן שהוא לפקדיהעומד
ושיעורו שתי רביעיות ששותק רביעית לתע© אחת וכן הוא
©יעוד שאל משקין וחמון׳ יא ששיעורו נדי לסבול מירק כשתי
סעודות דא ששיעורו ברביעית:
ז משתמפק נ ב בניב אפי־׳חייס ובשני רמופי© ווה׳אפרסקין:
בליטרא ילק יבין חי בין מבושל בפולין לקין מלא היד
במפוחי ' יעל מלא הקב בל אילו שיעלו חפמי© מה© לב׳סעוד( ' י
כשיעור שנמנו לעירוב * ( לועס נ׳סעודזת הוא בלי להראות
מקובעש ס דירתו או שביתתו ופיתיפו עמת נל השבת שהעיק'
הוא זמן סעודת הלילה וסעוד היום דסמדק שלישית איפקבנע
פ^ ב דיונאין כמיני תלנימא ( 4 Yaוע״ל סי" מס״ת © עיןג ')
ח ימשתתפין באוכל אע׳ע שאינו ראוי לז א® הוא ראוילשו©
אדס כמן לנזיר ביין ולישרי בתרומה וכן הנודר מאוכל אל
נשבעשלאיאכל « משתתפי© לו נו שלא אסרלואלאאכילתג
ו3א שאל הנאותיו אפל א® פדר או נשבע שלא יהנה המכו יא
שאקמשתתפקלזבה אע! פ שמערבקלו בט עירובי תקומין
היי־נ ו טעמא משוס דעירובי תחומין חין מערכין אלא לדבר
מנוה ומנוע לאו ליהנות ניתנו מה מאין כן בשיתופי מ(9או (א©
אמר קת© הכאתו או אכילתו עלי לפ׳ע אין משתתעין לו כ$,
נזירה אטו א  0אמר כצר"  nהקדש ד© ת® קונס חמה להקל»

דפ
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II

ט

מושההור
ע ^ 1אמרפע ש על ככר אחד היוס חול ולמחר קלש אולןזנ©
נסתפק בגמרא ,אם משתתפי! בו או צא משוס דתרודיהו
פ׳ל העירובוההקדש ! יכם חלין אלא בין השמפותובקהשמשות
ספק הוא דש למגש שמא ההקדש חללע ‘© קודס קכ״־תהעימב
וכבר אמרנו שאין מפרבין בהקדש ומסיק בגמרא דמשתתפין
בו ונועמא הואיל ובין השמשות ספיקא בוא איזה חל קוד ס
' ! מספק לאמפקיכן הנכר ממילתיה קמיי־תא שהיה ק ל
(א׳וקמיכן ליה אמזקתיה למימ לקניית העירוב חל קוד©ילפיב ך
במי אס אמר הי(© יהא קדש ולמחר תהא חול שתהא פדוי על
תעותשיש לי בבית אין מסתתפין לו כה דביק שהוא היו© קדש
לא יופקינן ליה עמילתיה דע שתתכן ולאי וקניית העיר וב hi
שיתחיל כין הפמשותוכין השמשית עדיין היתהקדופתו עלי!
ו אק מערכין כהקדש יחכר הפתוח לשני מביאות < שיפףעם
בל החד מהס מותר ע© בל אחד לטלטל ממס ליוצר ומחצר
לתוכו ואסור לטלטל בליס ששבתו במבויז? למנוי האחר דרך
־ החצר ואסלא שיתןישם ש 1םאתד תה® אס  #ארגיל ע© שניה' .
'לצאתולבא בחול דרך עליה© אוסר על שביסס וא© ה:א  .מדל
סע האחד ופסהשבי ' אינו רגיל אותו שרגיל •mאוסר ושאינו
רגיל בו אינו אוסר ואס שיתן עס אות? פאינ? יגיל הותר הרגיל ׳
לעצמו א©© יתעו' ביניהם ואין זה אוסרעליה© דכיון דשיתן
עס הסצי -פילק עצמו מזה שהיין רגיל כו-ופן במי א© היהויגיל
עס שכיה ששיתף מט החדעהס סותר■ השני נהלי סילק עצמו■־
ממצו ואם המכוי שרגיל בו שתפו כמדה© ואות?שאיפ 1רגילאל
"שיתפו והואאל שיתן לא עין ז ? ולא  m mממק אותו אכל זה
©אינו רגיל דסתלק מאותו שרגיל פדישיהא ,מותר,כיוןשהוא
■י
אינו מפסיד בדבר שהרי לא שיתןעעה© וישיריוק לאתרי׳שע !זה יהיו מותדן כועין אותו על מדת סדוס ך

ךןלנות

עירובן

עלי! לבטלה עב' | ואני 6ומר כבוד• אדוני במקומומלצחאגל׳
כמדומה לי שדבריו איכס אלא לנרי נביאות בי מי הניד לתר׳
שבזמן התלמו'אל צתנו בליציהמצר לשיתי׳ן רק א׳מבניהחצר
אין זה ס ת  :ר כתלמוד ( אן אס כדברי(  :פן הגא סאקד מככי.
החפר נתן לשיתן מה בפן הרי הוא מזבהו לטל©יהזה.כאיל(
טלם נתנו לבך כ'לשהטה  bשלפי הואשא « מהנין בדברירכי׳
■
מפה כן מיימין1ל יה(אהלשזן■הראשןן שכתב « דמ& מע מפוך :
דבלי(שאפיל(אל מירכה כל חצר לעצמה אס.נשתתפו פעי /־
סוחכין עליז ואין ברין לערב חצרות כצל ?(איל(אין טחשש׳
■ זה אני©(מנין
ל-שמא ישנת תורת העירוב,מן התי « ק? ת ועל
לגבייתסקמח « 50הוא כין( שיתין בבין שפלי עסק ממנן
חלתמצה אח( /ועקיימין אותה כל השפה בעמי מטמת ( אין לן י
פו  esנכון ■
לתימקות,Jגדולה^ חז
הטלא
מכאךצאלו״ג ־כ*׳
כ״ל י.!-L
 1L״״
,. U״,
 I״,

פלל יפ הבמה הוא 5פרפק :יודנר לכלשעשי «  (3סיפוןמביאו■
(ישמע( ג© התיכוק? ' ( לא ישתפח מהם  pdpעימב id ¥3 p
לשמם יפה בריר ונכון ■ :

שפח רן אס אל עירבו החזנירות וגס i -iS
נשתחפוכסטי ( ביסע* ף' אחד;
".

א ככל כתב « בסי׳כס׳ג שמן התוד׳רל מב(י ש־שליג׳מקיצו'
קיא רה^ אלא שחכמים קצליכו לתקפה  ,בקורה?למי' ג«(,
שבתבכו עיש ג© כתב « כשי׳מפ׳ו שמן התורה מותר .לטלטלמן
הקצרותחל בד דתרוריהו יהי הה אלא פמאמים הצדמלשתן
כמו שכתב « סס טפחא לפיפן כל זמן שהמבוי נחשבתככבי
עצמה שלא נשתתפה" ע© הקצוות י הפתוחות לתוכי ייגש •
החצרות לא נתערבו יחד בואר כל אחד כמדרגת! לייזשב
( ’ וע#ל «8טן'ש ^© שעיןל■ )
רפות היחיד ומותר לטלטל מן החצרות למבוי לסביר ! ליה
& 3ז
■ מותר ג#כ
ע! ות« יןב « כד זגריכ*ן לערב החצרות  .נמתוחצריתיקדפיפות ( מכד רשותאחת הן לביני
לטלטל פפל המבוי שציתקנה בלחי (קורה כליםששבתו'פתופו■■
 1 :מ סעיף יאחר
א קצרות הפתקית לחמי ושיתפו במבוי־ נליכק 92כלפרד &! ' ,עירב לכ תצר ע  0הבתים שנתו©  i 'Sלא עירב חס לא.
בחצירו' ואין סומבין על ה שיתון כדי סלח יספקו התיביקך,
מעלה?אל מוריד לחמי דלאי כתי® נורמץיושיתין א לא עירוב
החצירות לפיכך אס עירב( הקצרו׳יחד שנעשו כולם במו ר « ת
י/ודת עירוב שהרי איןסתיצוקו' מנילין מה כעסה במנוי בד״׳א
 .עששיתפו כדבר אחר ,שלא כפת אבל אס שיקעו פפתסימכ״ן" אחד ולא שיתפו המבוי עמה" הדא המנילגבייהו פחו ר הזאין י
עליוואין צ ויכין לעדכ כקצח שמתוך שהפת חיי האד עיכיהס
מטלטלי} במבוי אלא פד^אמות(לשרה׳כסי הא•דממלשלין 3מ
אל ■
המבוי כשלא שיתפו היי « למקא © לא עיר « החצרות כלל
תלדו' מ ומתן בךמכימ נס כשעשתתמייןבו במנוי דיא שאס
זה ע© זה וגס לא  99הפתי© שנתיב ס !לב א© עירבוהחצרות
לא עירבה לפ חצר לעצמה אין סומכין על השיתזן אפינושיתפו'
עם הנתיב אין מטלטלי} במבוי אלא כד׳אמותונמגמא מ «ם
בפת וסיכן אמרו שס(« כיןעלקשית* ן כמקום עירוב ועל
דס׳ל דאמרינןמי  ,גרס לקצרות שיאסרו על המכדלהצריפו
יועירוב במקו© שיתן כגון ארבע אי דו
פזל
ה' חצימת פתוחות זולזו
פיתוןלהוציא מ] החנירות לתוכי בתי® «א דגרמילו לאיל !(
לעצת
'
עירב
חצר
ופתיתו' ג״ב למבוי וכל
משו© כתי©  Vל קצילו׳ומנוי ישות מ דהא ק*ל דגנותיחצרית
ומבוי ר& ותאחתהןוחנולמלק מזה לזה כדאיתא לעיל סי׳& ^ב
במכדבפתאין
בלינה ואק׳בכסתתפו
ומיהו ס*ל דהיינו דווקא כשלא עירבו בתים ע© החציחתדלא
צריכין עירוב דרןפתתי׳סכיכיה׳ומותלי}
שכיחי מאנידכתיס בקצר הילכןלעכיקטלטול ככל המבוי נמי
כיאל עירבו חצרות  mהבית© שרי דה'ל בחישנשתתפי מ
עירוביאו © עייפי לין פתחיםשכיכיה׳אין
כמבוי ומןתריןלהשתמש החצימת גס כמבוי
ליאסרולסצשרן למיתון פתים גרמי ול ואינה
.
ל? ך גרס למבוי
שכרי נסתלקו ממני לפ זמן שלא עירבו עש המצל ומותר1הוצי/
העירוב שעירבו דרך הפתחיםבמקו© שיתן♦
י "—1עירוב אפילואל נשתמעוחלא
מן החכמת למנוי באילו צשתתפויוילפ ן לב המבוי נחי מותר *
וכבל כתפנו
י
שיתין 1כ
פיקוק שומכיןעל העירוב במקום
< ( ע' לכימןשע  /סעיף? .א' )
®י׳שס׳יו שאכרצוהגין לכתחלהשלאלעש' 1רקשי5
חד בקמת
שפט4יי שי® ליוחנן פתוח למבוי 1מ ס׳א.
וכתב .מורי מהרמא/ןלי « ע 0לזה (אמר זלונ ^ הסע כי פירוק
דנ עלב במבוי שד לו פתח או חלון אחורי ביתן
סלנו׳שכלאמד מבכי החצר מתן לסיתיןהוא כעירוב ושיתון
ביחדולכתחנהאיבלעשות יותווסא , ,דפצרינושיתו 4ועירוב
לבקעה או לקרפן אכיל( אין בו1א ד שפחיסעלארכעה
טפחי© אןעלבישרחת ביתו פתוח ג© ,׳לממיאיצואושרעל
סייג! בזמן התצמוד שכני הסצרצקתכ « צסיתיןרק בכיהחצר
בכי׳מבויאפי׳מצני ומוניא,נחלי© יקרומת לרך הפתק במטי)
■ מעני החצר נתןלשי־תןאכצ נכי© Jfלפע
פ ^ןד!אחד
פל היו© מעבי שחבק מתד כאותו פתח או חל» fcw« $
•תיף ׳ י ואי עביד  wהוי כלביושמבלכין
מ¥וומ!

א

פחית •

מאחוריו לפדו סיס  .לוש© אדר והד פהחו ־ 5פמבד במישאינו
רגיל שאינו איס זהו״שיש פכקע או בקלכף יוה תפאהידנציש
אןיריה יניקא ליה פה טכי אפל א© אין ס אלא מאהים קטן
; ?!א ילא ניחא ליה כיה •
וישראל שיש לי פהח למפיי 5כהח
מאתידיו לקרצף ושכח ולא עירב עס פצי ■המיפוי א© הקיפף
 ,ייהל משאה^ יגא הוקף לדירה שיש לו לין כרמליה יאסור לישר!
pr,לאי&המישי פה הרי זה אינו מסלק עפת! מהמבוי ואוסר על
; מי המביי יא© היא כחיה מסאהיס אינו אוסר על בפי המכני
.מ :כישראדלי למלמלפ© יאעי׳נ דלגפי נכרי חשיב זימר לגבי
ישר 1נכיש הוא להא כשבהליכא קיפאו' משיאיק יהירי! וככיש
■ ה5ילא ממבד ימני ליה פהל»י יאס היקף לדיר אכי/י !הר מסא <י
איני אוסר כיוןשראוי ל? להוציא שס ימה שצריך ימסהלק עצמו
מן המבוי ויש מי שאיחר דאלרפההיקף לליל?  $פ \ פיה  0אהי'
׳ רן שמי ן שהיקף לדירה הד בפיה? שאין פי אדר ואינו חכן

! 9המביינ

ץ סבויש * דו
א

מבדשצידו אחד

אחדגרס ו^ידר

נוי וצדו אחד ישראל ופיה של

אחד

ישראל אחר

 :אצלה כהיח לדהו ולא למבד? חלין פיצו לפי ׳ישראל הדר
כמבוי אינו יכיל לערב דרך החלון שכיניה « להיויח כלי? לקפד
דין טה ^וראל שכני הכהיח למבוי אבל א© צהח פיני?©
מיהר דש מי שא לשר אף בצהק פהיח ביציהם יעעחא דכל זה
( ועל «!מןש?״צ סעיף ? aסע^ ףך' י) גפי חצר כעניין זה כן
הטעס ב״כ כאן* ( * <ל מימן  ©fmע׳ן ל* ) דמפד כזה
ניהל בלחי אי קירה אע״ג שאין בי אלא חגר אחד של ישלאל
ובפני רד כי בוי דירה הבד חטבא דירהלקילא $
צ עכר שצדראחד בד יצלו אחד יחל | יס ? היי חלומהפהיחד
מק ני לחצר של ישראל ועירבו כיל© דין חליטה אףעלעיי
שגעשו ע/העירוב באפסי טהאאד ימיהליס להוציאילהככי©
זרןתליניההרי איל? אפימסלהשהמש פחביידרןפהתיסעד
שישכרו ק הגוי© יכל
זהטעעא פימן m׳ .; 1

א■• ככל חשכעי כיעיל למי©שצח ?אל עירב כחצר? פן היא
במכד שאסשכחהחצר אחהולא נשההעמפפלהר& וחה
 1שאר צצ׳יהמב־וי א? ה© להאעעשה© הרפי׳יכפר אתרנו בפי
^פמאין■מכעליןרשנהלשפי© שלאעירבובע־י חצר מבטלק לכי
לשפכי קצל גפי מפיי חשופי© כיחיד בחצר?המ סצריכ״ן פיסול
דווקאכשלא• ערבו הקצמהכול© ייחד דרך עהקיםשפי! קצר
לקצר אפל אסבול« ציפחי© זה לזה וערב? יחד:קא -צריכין
'נישיללסימכין עלהעיריפ בדעי׳לעיל0 .יצוןשפ 1יככל משפטי
יישראלכחצרעס הבוי כן היא פמכיי או כעיר המוקסין קימה
על שיהיו שהיחצרית של בהי ישראל בעיר כהיחיה להונה שזה
לימי עלזה אפל חצר אחי אל אכילי א© הרב?  äv <3צלישד |.
פיוייי© להיכל והוא שחרא העיר מיקעהחומה 1לדירה יפהס
חיירוהמקע<' לזי « וסה© מבנרי״איצ© מקציסלדירהונשיש
שתי קצביה פל בהיי& ראלצט־כיסלשפיר יוכל חצר וקצר0לגוי־
 pkמהפיק פחה שישכור משר העיר רייא דווקא לעניין להיטא
*להכצישללשוההבוי^ שאיןפהיהגוי© «רשיה© קנייס להןר
אע
&ע
הש  0בכו  %החה־? לעבוד וה אין לי לשלבדיגיז דמלהיע׳
עזיל איה© מה© לקחהס לעצמי אפל לטלטל בחביי יציללשכיר
 ? pןל שהלי לרן ? מפדשגא׳של השרשיצ?
ל PMלה©

לרך?י53ל לסלק צל ? מיס מ 0ם 3די3א דקלביהא י בד׳א כשך
•שאין יובהס&ל? ע© אין לז רש? ה להשתמש בבהי כפי  T99בלל
.אפילבכשעה מלחמה אצל פמקי© שכל צרצי העיר איפה כעשי'
אל ^ על צי חפר א? הממונה שלי? דאי ששטיריה מהשר ההוא אן
משכיר( ילקיחימהנייהואיל* ים ליי העיסה יד ככהים שהרי יש
לו לשיהלהישיב אנשיו יכלי מלקמהו בפהי כפי קעיר נ׳שעין
 .מלחמה שלא מדעהס ; ! ■.
 3ישראלי© הדרי© בקפל ימידייצעירשל נוי© שהיא מיקפין
ןל { מ? 5עפר1יה5די#א ^ לרךס 3 0שכ? ו זכתאפהמ פמפר
אחרהאיצס איסרי© עלי?© לא ירח איג! איסר (ג© הה<שפיון
איצו אלפייה צל האיהיוי© ימיהד© לבלבל פצל הציר ;
סע״׳לסוף הימן סיעI

שצ 3דיג* ^ חכיןיל^ ובו חי ס^יפיס:
רי

א  .ציר  ©jmקניין סל יחיד הרי היא חשיפה• כילה צחצר*א
יאצילו פעשיה אח׳יג סל רפי© יש לה פין מפר אחהשאוסר?
?ה עליה צל שיערב? יהיאיל יכילה כקיראקהאץ■ יכולין לער?
כל מפלי!מפלי כפפי עסמי אלא משההעי© כיל© פסיתיף אקל
דטליטלן פצל העירוכן א 8היתה&ל רבי דש לה כהק אמד הדא
©מו חצרגת& ההעי" כינס© יחניף אקל אכל א© היהה של רפיה
ויש לה שט צ-תמיה שהע© צכצסין .מה•« #אין מ© אס,קין
פלמוני? בע! לנה כלילה הלא פה וצא שייך כה עיריפ ( אס
דלתותיהצעול< הבל'ל©© או איכה ר״ה אלא ליפה ככרמליהאיו
מערכין א  pכילה בימד בשיהיף אמד אלא מטמין ממפהשייר
מקי© אמד להט־רא שאפו ממלהלין פה משוס עיר«® שהריבז©
השייראין מ& לטלקכמ! שיקנבאר בסמיך?אכיל? צעשיי;
»כשמשליסיד פריכה סיורדדילמא הדר-א 1מהעכלאש|
רביס יאה? ! עלובי פילה ובפר אמרו שאין לערש עיר של רבים
פלא שייר יאעגשאין ר*ה במורה הקני | 5שלא השהכח ? yp
«־ 'ה וכמה משיילין אפי" חפר אקטיביתהל ? כה  ?mמשעתכין
השאר■ייהיי1י ההשההכין כול© מוהרי© פצל העיר חין מבאע«׳
עקל© ששיירו ויהיו אוקההכשארי© מיהך© ןמקומ© עי שיהין
 owöלעפה© ואס היי הנשארים רפי© אמרי© לעלעל כשאר
כל העיר יכל זה משי© היכר כך שילעג הכל שהעיריב ההיר
להס לעלעל כעיר•זי אט׳ג שרבי© ביקעיס בה שהרי המקיס
פצשאר לא פשההף■  mmיאקמגולטלין מ&א אילו לעצמן י1ן
ל <קט יאה רצי לערב אבוי מכד בכפי עצמי כ*ש דמהפי דאין
שייר .גדיל מזעואס המבואי* רת\ 3י צריךלעשדכס ד א? פ פ  0ין
©ל ב" משהדח או פ רה הכההא® הן רחבי© יהר מ^ אמוה ;
פ
ועיר לש רפי© שישהל פהח אחד דאמרינן דהויא פקפר
ימשההפק כול© שיהיף אחד ואינה פריכה שייר אפילו
העמיד! הל פיל® פקקי© אהל סהילכין פה מעל לחומה חין
לעיר $א קשיכאכהח ימעלבק אה צילה ואיכה פריצה שיור
ואפילו העמיד הרב© ילמוהזהפבד זה עד ר! חפ עיר לא חשיע
צפהח יא© יש לה שפי פהתיס דש אשעה לעני־ אחד מה© הלי
היא כאילן אין חס;1א פהח אקל כיין שאין הילכין דרן האשע' i
4
 .ןהבהיס שמטחיס איה©לשייר א .ע 7פ שאינה פהיחי©
לעיר !א אחירייו© לעיל ופפיהסלקי ן סבי כמןשאיכר
אלא להכירא בעלמא ואצילי ה! ח יק פיה אחד אפילו כיין
־הפקר■ ופיה היןפןשאיגצל־יכי׳ילערב ע?& קא? <שי?ר ( מערבק
אההשאר;
i
מבד פעיר היי היא צפיתכחפראו כמו הצר במפיי וכמו
שפיה שבקפל שלא עירב עמהס אוסר על כולכן הכי m
מבוי כעיר שפשההפו כל יושקה חין ממני הרי הוא אוהל ע{
*& öאלא שפתפד הואיל ואין • דריסה לפגיה על שאר המביאוין
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■; הבית נחבר אמר? שיכולץ לסלק אית משאל ?מבואו'
?אני בפי
•לחלקה לפות ככני פנמה ואחיה יהיו לכ שאר המבואר מ? תל<
עינך שיבנו מן ?3על פתח אותה המבוי ואזאל יאסורעליה©
דהויא רשות חלוק יוהס בעני מנחי ואימ אוסר עליהם לפיכך
פיל שהיתה קניין יחיד אפי נעשית של רבים אין מעלפץא( י/ה
לחצאץדכולה בחד חצר חשיבא ואין חעדבין חנר לתנאין הכא
במי אין מעלבין העיל לחנאין& א או כילל או מבוי מבוי ובוכהבכל חבוי ומבוי מנת ? על פתחו א© רונה לחלוק רשותו מה©
בדי פלא יאסור של שאר המביאות :

« yע״לק׳מןp״ pח?4ץ> #'3 fMp ' pp \rnfbס״מן ) $ f3m$>u
© בדיא שאין מערכין אותה לחנאין בעיר המוקפת חומל
גבוה 'י ©פחי׳דש לה דלתות שהיא כולה כחצר א מד נעכשיד
'
באין לחלקה אינה מתחלקת פי העירוב לבלו דאין הברא לומר
כשמושיף שימן התייחדות בחלקהז שבשביל הז תיחלק חצק?ז
מחלק האחר |אכשעושה© ימן חלוקה בגין בנק תכבסועט/
אבל אםאל היתה העת* בילה מבפרכמחינו׳מבבר היא חלוקה
ובאן פכ0מ להכשיר חניה לערכההרש? ת בידס:
׳ 1זק פאחלננשאין מעיבין אות? לחנאין היינו לומד שאץ
לחי וקילה מועיל לשלק׳זה מזה כמו שכתבנו מעמא בסמיך
אבל בבש ל׳אי בפני פכי! של פנימשהויין ?מ נמי מי' חלוקה
י; וכתלקין אילו מ |ו הנערכקלתנאין ואס הוא לחב ז אימתפושס
מב ^( .
לעתח.. .
מחיננכיה^  /״
נורת הפתח ומחצקה ׳ב? או :י}יעשה  - -׳ - . /

 0קב( עגי-ו תיפבית שכת  ( .ועלשי׳לשיא M 'm
השלו־סר
ג ,עירב לשנים לאחד עירב מבעי יכה כל עירובו בין
ולאחדעירב בין ? שמשות אזלתן בתמריהולקולא (סניה'
קנו עירן' דלאותו שנאכל עירובו כיןקשמשו׳אמ חושביןאןי/נ
לילה ועלי ככל קנה עירוב ולאותו -שהניע עימב? ביןהשמשות
חושבין אותו מ© ויקנה עי חב כפתחצך ניד אי בליא שלא נאכל
עירובו יק ד© שי/ח שן אבל אס עירב עליו בין השח פותונאכל
העירוב ג/טןהפמש? תלא הוי עירוב■'ולא אתליצן בחד בין
?שמשות מקנתו יו© ומקנהו לילה דנימא 3שפ שהטתסעירזב
יממ׳הו״ובשע׳שנאכל לילה הר לכולי האי לא אקילנ״לבכןלשוויי
בי !השמש!' גבי האי עילוב מקנתרמןהיי© ומקומןהלילה;

נ nt

בגוונו$ <.'4ןי *י  0ן,

ון 8פק א 8י היה קייס בין השח פות אסלאד
הש  5יח 5מדתישס
מותר והוא  #״היהלן חזקת נשל? תבמ |
ואירע בו ספק דחנקמינן ליה אחזקת? אבל אס לא היה לו חזקת
כשרות בנון  $פקא© הונח 0ס א© לאו בין עירובי שאירית בין
©יעועי מבימות בין עיריב ,תחוחקדין הפל?0ה 3זה:
 3ונריןשי ?א קעימב ביןהשמשית כמקזט שראויליטלו
 . ,משס כיוןשהו' קינה שס דירתי א? שביתתו הילבן אס נ{ 5
עלי! גל א® יגוללי « לנ בלא מלא  fa 'imכשר  .נא  3לאו ככול
להוא לא יכול ליעל!&  mמלאכה יחיל לאיר שתחלן אין נלין,.העירוב לקמ׳קיים מתל דיבת טון פחותודהנתלה ויכוללאוכלו
?יש לבנועעליו 3מבתפ  8הליתדכמן סצעשיתמחדאמנז?
לילן לי׳השבתוכה ו מחברןואלתר ז? עלהז אבל | לחכה כני ב• rיעשה ן! גן .מנוה ז* אבל עדיין טעי ,לערב בעת© אחת עלבל
^עבליסצרא© «* אחד ובכי פני העניים לראש אחד
כדי; שלא ישכחו באחד מןהשכתייג
השנה כדלעיל© ימן
*
כשער
©
מאילןשאי |ו מנאי© בסער זה וא•  .4מנאי
|ה םת 1ק
מלפקן ד 3אנ לטלטלכאישילנלאידיפיכן שמא יתעעשולאו
תיקון
זה ואחלה® דריסת ר גל זה לע זה מערכין לחצאי! יעישין
אדעתיה למון ! עושק אותה מ |®יתילץ  .אמ/יו כאדראינה
ביני?© .כמן שהתבארלעיל©י ' טס  /דעד>חמהכילחיי א? קיר?

(3יתלמעאלנורתהעתחך
השמשית
 4ותנו 3מגמ ונער בעניו וחדד המע תח ק 1דס כין
שהית? של רביסאע  /שכעפיתשל8חית
 m: iשאמלנו״עיר
א© איאעפר לדלקושיא• העימב אאב נפפיומצא^הגמור־
ולי©
נריכסשמלבד^אשלא ןתמעטהפד פתנתעממש»־ די
ביןהשמשות .הרד זה במי שאנל  ..ו.אי$ו עירובשהרואיאיעפר
:יאב .לא© נתמעחה על שלא כשאלו בה חמיפיס׳דתריכן נעשית
לאו ולו א 3ל א© אי  3שר יל 1ל? וניאו נ לא מלאכה ןמ? רה אע/
לגמרי פסליחיד ואיפה צליכה שמי ן
 .שנריך לפשות מלאכ׳סיעבנר כה על 0ב? ת7ר 3נןמח?עירוב
א' ; המזכה בשיתק 4לכל כני העיר א© עירבו בול© עירוב י דחשיב ראוי ליעל! דבל יפר שהואמשו' שממלא נורו עלי! בי!
אחדחיבו נריך להודיע ? מקוד® שזכות הזאלה© י ליןיע
;
נאע׳נפלאאמחקאצא
 ( *jpm909ופ’ {* «.ךc / *8
לשייתבעיר
שהלן
1pssiאל כשתתף ע© בני העיר ארימי
כשיש בו 5ורןמנוה וגבי עירובי חנח מאימניוה איכא .ילדכיון
נוי שהיה עמה© כעיר דן בול© כדינם בחנד ומבוי:
שאמ לא עת־ע איפשר  .לבא לסלסל באיסור  •.דנשממלב.כור©
מאיססש מצו ? משיכא tf faדחשיב שעת הדחק יגיתתהדחק
ף? מ 3 ?:-רו  .3מ
(§I*mימןשייו ®« /ימן f $v %ב״3ופיגקרפ'< |
במילא גזל? י•
בעין .א'וע׳לעימן«« « jינץ> ?'ן0יען< 1£ו« /פ« ןט'  ..) .ואסמצא
 ? .מפתח;.א  '0הוא כיו© טוכ בין כעיר בין בשלה הויעילוס
תבואות כיס
שימלנלעלטל? ולהביא ו ולכמות אע  ■/שלא פיה פילוכשעת
איןלןערבץ
כמתקן
לנראה
כדילעלעלכשבתמשוש
 '.להי« תפ <ש
■ להיכיאו אלא עי
קטית ? עיר 5ב בין יוטמפ? תולא םרסאיפ  8ךלו
י©
"
©
ימי
פני
חלו
!
מע״יע
עירב
'
ולא
שפע
©
א
;
?
!אלא יעלבמעי
■ מלאכי נמוך© כיון שמשני יווא « ימצאמ•חש3י0ןלייו־כאילי0י?
י©©',קין ®.ן' דקד עינייהו קול הוא ׳ופכליגן לה? ממעקייעדב
כילו ומתירי־ן לו  mnואילךי .וכשבתא© עכארפעיל -הויעירוב
ליס א' לע תכאי• ויאמר א© קיום חולהואיסא ז?' פירוכ לנודן•
מיכול לה $י' פ>גבין ?.חנר'5ב©' 7אינו עירו'שאי «■יכנסהב־או♦
t
.. .
^ הי.ן  0קל© אץ בדברייכלו© ולמחר יאמר על אותו
!וועירןע אן א ס ירנ? יפ 1ל ליקק עירוב אקר ייאמר א© היו©
spö mאדורן
2£וו חן 3רגו#
סד;& הר* עלבתי מאתמול ואס י8יו© חול יהא זה עירוב ואפ/
א .משוה למזור אחל שיתופי מבואות ללא ליעי לידי איסיי
דאמ בקיאיק בקיכועדירתמיח מכ ? גאכית״נ? בידינווקי?
■ כאיסור כדכתיבנא ® עתא לעיל ש*?שמיו
לעמלי נלאפנקי
■כשני״יטשל' גליות יאכל כשפיית של ויה לא דכממא אריכתא
ציו על מנד
דמו  iViסימן תקכיח:
■' .
^ אקל עיל ובי קנילנת נאחד שיתופי מבואותט?ן דאינו 1א
וממבוי לחכמת ומהסלכתי©
יא ולהכניסמחברות
ליעיל לש( תהקילו ח כמיס והתירו לערב אפילו ביןהשמשל
!נלווךריס כעיר מזאת  .ומאימא
זזי־ ;?׳ ק בכת ואתי אס ככר קבל בצק ת? שעותפכתד#
מברך

.א .עיריביחנרותושית״פי‘'

שתל

י  ' ■. .־ ? #ושמחווי
 1ח5ךי עלמ ©6אחד מזנה קשיתון למל© מכרךכשןגישמזונהך
גכיולזאקוב  toi pmאותו גן ^ י!ד© ^ ן5ג3לל ( כמןדכי1י 3
הת® חק גבי גכיל לרפיגן ?איל( כאי׳הכא 0 fwtyצי<גא ווי®!
מכבי המנוי שזה הוי עוברלעשיית! כמו פנל המוות שמנרכין
יומקותוג' כ חק גבי גבן•!ויוד?י דפין קין■ קמק 5ת 1ב יובא pp
עליהן עוכר לעשייתן אבל לאחר שצתקקהריפאשית המגלה • ןכת; ב התס־ומדותס חקלעיראלעי© ®# ..וזד 6יכןכ&ו כתיב
®כבר עירבן ואין חוב צריך לכרךדאע* 3שלא פלכי מיתרין
הכא ג׳״כ אל יצא איש ממ־ק/מי חק לחלפים את hf 9זהi&fs
לטלטל דברכותאיכן מעכבות הילבך צריך לברך כשבא לקננו
אלא אסמכתא• בעלמא לפיכך כל• ; קל©  pfcר לילך קיןלאלפי©
ן ! עלסימןו ' סעיף ג* וסימן6ש  ®/עין» ח '« ) ומק שאפו כוהגין
אמה  ppמלאעיתמ שה® לו בכיתאו מהתקוס שינתנו חיסו
לכוך עליו נכיתהיכנסת אחר שכנר פתקק וצאפה צ״ל מעמא
סיוןשאייצו אלא אשימכתאהתיא.
גצכת יותר מאלפי©
דידןהוא משוסשדלך לקק קמח מכל הבתיס שנעיר ואחר בך
את® .foעילוב כמי שייענחך׳כע*® ואפילו-ה^ לכי מדברי שפ  0מ
כשאופק ממכן המצה אין ל5קחין כל הקמח שקננו מי© אלא
!לערב באציסתקייב .ין געמ׳וכי תחוחק אם מפיס לצב’' יות5
קצחמחפו והנויזר מציחין' לשמש המנה וכיון שאק ל( ק׳תין כל
י ,
מאלפי©
אמכן
■י . ’ *V -
«! קמת הריאל כ& תיעו כולם לשח' קמח של כמה בתי׳לא פיליח
כ אן קדש עליועיי•® נבקעה' ואיבן יק־ע תחון שבתמהיין
כעור 1ולכן ממלק המצה הגאעית■■ ביל® וגופין אופה ומזכין
■ אלפיםעסיעיי (פל ’©4ת!חז^® בלון■ י ׳י
* .
יזת׳ לבל נכי העיר אן* למי יאין קמחו בתוכה וא׳ב הוי הנרב׳
ינ במקו׳ שאל׳קוג? ש© שביתתו  bäקו& ג  /כלין«?®מ<תי<
בשעה סמזכין להס דמסתמא גס הציתפי©’ לכ לעפ כן®פצו,.־“
עמווגש
®
פאקאד
©
ר
& #להלך ^ כתי  6טא  $אלפי©
0יזמ חלק של כל אחל לכולן כ׳ל ואס גבהו ושכחו מלכרך
עלץ
אמה לפל :חמ בך כליו{ pfeivgw־ יכול ק* ס' אדסלהוליכ© קין
הוי עירובשאי! הברכה מעכבע וכ*ל לפי מעמאידידן■
פכתנתי
לאצפיב אמהסל כעליה© !א© עירב; קיא לרוח אמין איןאקם
■לעימצהגיכו לא היי עירוב אס® בקו דהא לא זיכוהו
להס
ואין
יכול להוליכ©'
■  "P1p(ifn !iאפילו פשיעה? ppbמקו®®אין■
אמח של פילספיל®
כמוכן ואיצו עירוב עד שיזכוהו להס צ׳ל ■ I:מנעלי© יבוליה לילך *gpוא  8מ5רע 3מושרה למי במקל©שיש
•• לאיש שמציאה מק לתמי®
’׳■* "
ד כל בקומ < אעיד  03ברגלי החע״עא©• אין3
פןמ־י1א-דןע•
אאךאפ!י .כן נר? ותהבעליס כין השחשותואלנס מושל'$
אומן ל? על למקל כין נ® קיסיס © ביתתןע® המעה®ודא*
ג
כעפס?
7עלו ב?צ ס1
מפי® ולא מסלה לאחדמכס מעיב }® הלי היאברגליי,.הבעלי©
א
לקמן דלא כילל ךעיןו®  gfeצאיימשו׳םמילת ^ נמרבדעתי■
לנל אדסד אמולג למלמל בכל מ
' '/ r׳ ' \ י*■  "-לאעזק* מר&י .ת*ה
ן  Vי •..
ע3ר? ינא חון לי/קוס1
© והמוס׳פהמתו לכפו הלי&י א במל' האב  Mtאפיןמדשות *I
אקל שט חיש מ«־/עי« לאיע!
ס־שיבאו’ .מין ^ פקום .ללקומ
ומודדין
ל 'שור «ל ע  ®0עלמי מל יוקמו לשוחטוגא© ואב* הואמעיי®
ל3ל אדס נאמה שלו יא,ס הוא 3פש באיבריו פוחפיןצו ד אמרן
אמר״יחקלתקו' עליקךר ;1ובא לפא{ ע?  ■iן
ךע<ן,כפלי©' למוכרןצאצשי© אמריס  .עלןמאגו
:לנ \ pmnרק שמגפל<1להלך pwt '1-לבל כד' להירנו עמהה על
,מפכי שהואמעןע tו,קכל■®ו«על© 0 .עעזוו״איס
!;זה!®
שקש! בעליו עצמו בין •נמכר בארו יכל אחד וא  $לי
■ מן הלוקחים
אמות ע ס
ם שהוח m
צ

׳גס - 1
 Oעעז

׳  0אס״ הוא < '
מיקח tJ
לדירה 'אמ> tאיןe

:ואס איבן מוקףלדיריהערסאמיס © שינכד,י
; 0בעבפיל גבו ©.ובקתה קצורהושבלי® מקיפו׳ א5ת.ו משיגי כד׳
אמועעד ^ אעין ( ( ♦.ע למ< מןפכח סעיןא׳ )

? « .-דין « ניתח;חיחידוכריזוסתלר
*»
פחוכוי׳חס •^יןים:
:
.

א 3שי עי ;רות .אחל,
18
ל'שמח <יטין .
ן אנל§ 5רשל לזפהאיבו אלאבדגל׳יאועה.T?f .ואפייעירי
י .הרועה עסעייחי  # /ונע אינומוציא ■ אופוחקלעחו©
כן מעצי

מעני כאחי

לי' לאחד מזהחחין
' ©352Dי

•r■■ .

א לכ״ע יש! 1רשוע | כל אדס חןהמגרסלהלך ג פרסא^שה©
^בעלציבלגימבשהי© זעימעישראל במדבר זחוקל״יב תיל
? 6שהוא אסור חן התולה וחייבין עליי יחהאע ויא שייפו אלא
דרי כן מיה! מ |י החדירו עוד נאסרולהלך .מעדעאלעיס אמה
ציןמד׳אמזעמ אותהמקוס ? שנענו ואוומכיהאקרא דכתיב
&.ליצא
■ איש ממקדתווללשו• דיואי מקומו פירושו אלפי© .אע©
יהמילעיפן לה;כעחלה"לפי?ן מקו© מחקו© כקוב הנא מקים
•יצעיבהתס ושממילך־עקו® .אשל ינוה שמה וביון דכלרבש©
דיכה גני מקו© דרשיכן כאלו כקיב הכא ^ פל&,וןכיסה,בפפוק
אליצא .איש מיקומו ו -ללר  .דבין כיסהמבי^ה סקיכןוכאניס^
;יכתיב ■ ^ ה .ס..מג3ג.ל עיל;מ(ןלפןו  6םל• יכו© .וכיון דכתוב םם
•גנוב א! #פיס©;ללשי?ן באיל? כתיב הבא  .בעפיק אלישא;איש
תלוגותי ג' כגייסס ע  0גסלוהלר דצין גבול מגבול נתיב סבא.

ע שצי© .ששאלו חלוק אמד זה לילןוב ' שיזרית וזה לילך?ב
 .ערניפלאיזליפוהואלא
הצית בל אחד עימכו לוווף אל
,אביתידע  .מקי© שגס חבירו יכומילןש<
אלפי® למזרח מה  mlb fpbלמערב לא יז -־זוהו עמקימו* p
ן ©פי® שלקחו חני ^ .יין בשותפות ■pjsp־מלק 9:ו ph .חלקן
של .א.חל,הגא .-כלגלמלק לנרררק ישכרידך״ל© ענ 5ומ
י  50חולקין היין לתכיר בחלק זה היה מא.חמו^1ל;זה ’ חצ׳זה היה
•של זה גחלקושלזתקנהשנ״עעל עמו.וחלק? ש! ז |,קל 9ו ipprw
,עמו .אבל®יכ ©שלקח־' נהחה -נ& ופפזת י&ה ^ה ניס אן עליע

©לקחו נל# .ד.מ? ת? אינ© מוליכי׳ ^!@ב& ל ©TO ®f .p) pi
, ,יכו 4ן לילך נכי! ן ?הנהמה היפה ביןיושמשותזומי■ ס ( vק?
האבריסזסי ^
הז  .שנשחה^ אק » לך  .נא־ . 4דך ליילל*
^,
■■ השו | בצי מחכיר!
^
^»ליו ? ד ה f

י  .כרגלי השואלדהא היה דעת? עליו מב  %ואס מאלו,ממנו :בי©
אע’ פ  .פד לכו לפואצו עמנו בכל>  0הוא כרגלי .המשאיל למין■
ילע© זה יבא כיפ לשואלו שמא תעלן לו:
על י מת ותבלקלקדרתה
בי  .הא  0ה שפאלס מחבית מיס ומלק_
ביט הרי העי© והתבשיל ברגלי שתיהן יאי) מזליכין אות'
אלא למקום פשתיהןיכילותללכתדכ׳עיפה המים והמלח של«
פביתעעמה והקמח קכה שכיתה ע© זו וכן גבי תבלין.
(קצה
לקדרה:
יג לקח ממעילו  %ט גחלת לא יוליככה אלא כרגלי הנותן אבל
׳ אס הדל ק נר או עץ משלהבת חמיו הלי הוא כרגלי זע
י ©הדליק לפישאיןבשלהכתממש שתקנה שכיתה עס כעליה *
• יד בור של יחיד המיס שבה הס כרגלי אותו היחיד שה©של?
ושלאותה העיד ברגלי אנשיאותה העיר דהיינראלעי©
;;
לכל לותוכברי שמלא מהוו אינו « וליבן אלא ברגלי אנשי אותק
העיר ואס עירב' אחד מן העיר לצעק (א ' לדיו© זה מוליך לרגליו
לכפו) וזה מוליך לרי5ין [ לל(© להא הסר היא של שותפתם וקיל
דיש בלירה כדלעילגבי חבית אכל א© נבלי אב ומלא לעצמו לא
יזיזם ממקומם לפי שהמיס שבילו ה© -שצ אנשי יעיר .והן מערב»
התחומין 3 wז© והוא לא יכול להוליכן תןלתחיה של זה (של זין
אכל אס א ' מן העיר מלא המי© ובתנן לו מוליכן ברגלי הממלא
 ®/ערי מחלקו מילא ונתןול  .ובור פלהבקר העומד בא© הדרך
הרי הס ברגלי הממלא ממנה כראשונה ב»® זה:
 113נהרות המושכין ומעיינות הכובעי] אפ׳י כשארין כנומית
נכיפתן ואינן מושביןחא ) ה© של יחיד אין המיס פקלאין
שלו לקנו ת שכיתה עמו שהדי באין תמקו׳אחל או כי כעי! תמיד
מ [ הקרקע ואינן כרגלי?  1א ברגלי הממלא ראשון במו בהפקל * ,
הרו כאין  fppלתחוב לתן התקוס מ״לאין מה© בשבת ואת
כריך לומר ביש ;
ת מילא מיס מכור של הפק׳׳למר׳קכימהרי הן כרגלי סממ 1
שאות?שכתיולא? לו עדיין אל ק״אס דקל המגביה מניא©
לחבימ לא קנה מכירו לעניין שתהא כחמ 5תכאילו היאברשות?
לנמלי ! ליחשב כדגלי ו לאע  /שאין המגביה יכול .לחזור ffp
\ עדיין ה? א ברש; ית שיכול לטעון עליה משפה הייתי ל .ך כדאית
ה© עיר׳ ^ עיכן נס כפאןהיא גלגלי הממצ'
בלבוש*% 8 $
שהוא המגביה:
ח

מי שהוא נעיר זו ופירותיו מנפקדין געי־ר אמית לחוקיו
תמכו ארבעתאלפי© אמה ועירבו בני איתה העירלפא"

'1לבאן לא יביאו לומפירותיו עמהסלפי שהן כרגלי בעליהןשלא
עירי; ואס עייב הוא פיל׳תיו כמוהו ויכול לילן לשם להביאן
עמו כד׳יא פייחד להס קרן זומתלה?? כישית? אכל א© לא ייחד
להן קלן ז! י? תהלי הם ברגלי זה שהס מובקדייס אנלו:
מישזימןאולקיסאצלן 3יט לא יולימ בידם מנית למק?©
הי
שאין כעל הסעודה ימללילך פ© שכבר קפו שכיתה WP
 ,את  yמכה להפהממתמעיט ^ אתרי© :

ין ns « o shttובו י׳א
 d ^ dפ;
א

הבא למדוד האלפים אמה30תלוו ט העיר אס היתההעיר

.הסממען  #היתע העיר m ?ft'Amלה &ע? תיפי
אימה ( אח כ מופיאיןחיץ למרוכע אלפיסאמה לבלרוח ; "
ג נכשמוסיכין עליה לרבעה חרבעין אותיו בריכיעהעןל®
בדי שתהא בל מת « יכה חשוכה הנגד רמומי( ת (סעולס
ומבניצת כנגדה? עיקר המעה בבלהדבריס הללי הגא אפני
^
דאסמכו רבנן אלעייסדתחומי} עלאלפייסדעריהלוי©
בדנתיבכא לעיל?מכינו בעלי הלדיס דבתי׳ומדותסמיזיץלעיר
אתעאתקדמהאלביס ־כאמהואת בא ת מ ב 1פי  0כאמק(נ('
הדי שהקבילה דווקא על יוחותהעול© יעלזניגי  /לכך תקח גמ
כן לעשות בן כתחימין דיבת כמק?ש שאין ריח ית ו! ר( " ; p
ד כיתה למכהמפל אחד?חכרה מפד אחלריאי©איתהג |נ
כולה דעכה י היתה עשויה במין נ© אי בקשת אה יש p
שגי ראשיה עשותמד אלפים אמה שתחומי הקנמת מוכלעין
זה בתיך זה מצטרפין צהללי ומידדין לתמז היתר ומאין אתכ5
הרוחב שבק היתר והקשת כאילו הוא מלח בתיה יא® מיה גק
שפי ראשיה אלביס אמה אין מצטרבין יאק מילדין1א ?ןהקשלן
'?,יא מן המקום שנתקצר 5ס הקשת עד שאין כו עול ׳ל אל  4י
אמה .ופל?ה מיידי שיש בין"וקשת והיתר מתר מאלפי©לגיון
דמכי כתיק מביתו הולך ל?תת ©של© מקמי ל3י« 0י ליתר Ü
משחיכן ליה מן היתר אבל אס אין ביניהם אלפי© מיללין כב5
עניין «] היתר אפי הוא יותר מל' אלפי© אמה ועעמאדלעול®
נשי®
כשיכוללהלך העל חלל הקשת בעניין אחד מן היתר כמן
ביתי׳ פחותדמ ' אלפי© אמה אע״ב שיש מן הקשתעדהיתר
יותר מאלפי© אמה מ מ כיון שיבול להלך דרךהבתי • שניב
הקשת עד שמניע לאחד מן הראשי© ומש® יבול להלךלראשו
החלקלשווייה כ שתי עיימתורואין איתה כאילו היא מלאהכתי"
?חכירותיה׳הכמיאס אין בין יתר לקשת ! אאלפיסאע׳עשיש
בק& ני לאפי הקשת יותר מל' אלביש אמה מודדקקהיתר
להא מכו אתו דלךה־י,ר מהראש האחך לראש האת עמןלפית"
«ובלע תיך אלפיס של קשת;
כלבית דיל© מהנא מכא מן הפיר א©יה©<  mוהיןהעיר
ה
ע ' אמה וב 'שלישי© שהוא פלעשל בית © אתי© המרובעת
במו שיתבאר לעיל©ימן שנ׳חסעין* א' או פחותמזה הריןז
מצטרף ע© העיר (כחשב ממכה ובשמודדק לה אלפי©אחה
לכל רוח מודדין לה חוק מבית לילההז ? יש מק^ליןעודואוהלי'‘
שאיןמתקילין למרוד מיד מןהביתאלא מותחיןחוש על עני
רותהעירכגד הכיתומלחיק/משש עמ׳ע׳אמה ושיירי ומתחיל
משם למדוד ופן עושק בכל מקו® ממודדיןע׳אמה ושירייס חן
העיר ותוכה דלפוההקרא לכתיב גבי פריהלויי© מקיר העל
וחיבה אשמע®התחיל המלירה מחלץ לעיר לא© מוןלקיריועיר
ממש וקבלו חכמי© שזה החזק הואקרפףשלבית©אתי© מלול
אע^ פדגכי עלי הלוייס יש' מחלו קת נכי עירוביןשש?א לובנן',
׳7
יש»להקל♦
ו היה בית קרוב לעיר תין  Vאמה ישירים ועית 6בי קלוב
לכיתראשין ג׳ג תין ע' אמה ?שיריי© ובן  3ית© ליןי קרוע
לשני תוך '30אמהושיירי© יוכן עד מוולך כמה ימיש הלי נחשב
הכל בעיר אחתוכשמודדק מודלק חוקלבית האמרוןאלבי»
ולישמקי־לק שהזכרתי בסמוך מודדי! חוק לביתהא הרון פיל 'ע
אמה ו& ורייס ואירג^ פים והוא שיהילכתי לילה ויהיזדאחות

ארוב וקצרה א? ש^ יתה מרובע׳ולא לרבוע העול® שיהא צפופה
לדפין העזלס ודרומה לדרו© העולס |א עומדת באלכסוןאב׳^ה
זויותשזותמכיחין אותה במות שהיא<מ? דדין
ז |? אי 3ויש לה ד '
לה אלפים אמה לכל רוח מד ' רוחותיהמכ < תשהן:

עלארכע אמות א 5מחר דפעקית לא מקרי ביתדת־־ה.
ג וע׳לח׳קחש׳י מעיץ ) . 4וכן ביתהבכש' שיש בו ביתדירה
לתוכי© או ביתע? שיש בה בית דירה לכומרי© והאוצרות פיו

בפין הי .זריבע? « ולדין חוץ מנלעות אותו מרובע אלפי©
לבל לות שנמצא משתכר הזומתבחו'm/m 'tepw

בהן בית מרהלש? מרי© והגשר והקברשיש ב? ביתדיל'לשומר
בקבר וכל אילואפי' כערשיךואין עליה© תקרה ואפי" אין זרי(
תבשת  4mא שיש בהן שלש מחת

■
3

היתה הע־ר עגולה עו& ין לה ? דית ורואין אותה באילו היא

דימעהחור
גהן דאמות על ד׳אמזת  9hיה עליהן עקרה ומעזיבה שגי
אפילו בשתי מקימת וכן ביתהפפויבי© ( מערה שיש בכיין
על פיה מיש בהם בית דירה כל&ו מצטרפין ע© העיר אס ה©
 3תין ע׳ אמה ושיריים זמאותז הבית היוצא האחרון לואיס 1b
ק1ט מעיק על עכי כל העיר בפיה ומודדין מאותו המוטואילך
במן אם כליטותהללז אצל קק מזרחית צפונית׳ רואין• כאלו יס
כלימה אקרעכצגד מזרתיתדרימית 5ח 1ט מתולו־מזו לא .ומורד
 .סןהחוטיולתוןבדייפיהא התחום שיה לע הקמות ולא יהא כאן
קצר ובא ן ארון* אכל שתי מחיצות שאין עליהם תקלה
שדרין ביציהם 1הג8ר והקבר וביתהבצשתזביתע! ( האוצחע!
&איןבה© ביתדירה והנויזהשיח ( מער׳וסזבןזביתשכספיבה
©מדעבל^ו וכיוצא בהן אינם תשובי© ואיןעצמלפיןעמה©.׳
.׳להי( תנופפי * פליכואם.הי(־ 8ט כתי© כאיל( נגד העיר דייה
׳•-
כעיר העפזייה כקשת כמז שיתבאר:
< המי שתי עיירות זו סמוכה לזר קמ׳א אמה ושליו כדי שיהא
■ע'אמהזשירייסלזו ! ע אמה ושיריים לזו הרי 6זמיצטרפין
וסשןכקשתיהן לפיל אחתינמצאת כל עיר מק מהלכת את
נלקעיר השפייס וחוצה לה אלפי© א מה ול^ ת עוד ע אמה
זשידיס  .יפן חומת העיר שנפרצה משתי רוחותיה זו כבגד זר
וחדנו הבתים שביניה׳עד קמיא אמה ושליש דינהכסתיי׳לעציין
?3ולירה אבל בית אחל אפ׳י היא גדול הרכה אין לו דין עיר
לתתלו ע' אמה ופידים.
 0היו נ־ עיירותמפיולפיות בנון■ פשתיה עומדות זו כצגדזו
•( .שלישית כעל אויר .שכין שתיק או א© יפיביןיהאמצעית
(ניןכלאחתמהחיצומתאלפיסאמה או פיתותשיע -ולין לילך
הל נשבתיבלא עיליב (כשתראה האמצעית ׳כאילי היא עומדת
נאויר 0פין הסעיס עדיין ישאל או?ר קקע״ג אמות ^ איתמלי©.
מלנירוקב העיר האמצעית כלי שיהיה כין כלאתיתמהן ( בין
?אמצעיתקמ׳א׳( שליש אמריצןלואין כאילו' עומדת ביניהן
לענייןלמלאית׳'האדר שפיציהן זאפ> הוא גליל הלכה יזתל מד׳
אופים אמה יעי ראיית מילד העיר האיילש© לא יפאר אלא
קקפ'גישריתשופק.של 0ת| כעיר אתת ועודידן' לעיןהאצפיי׳של
כל רוק מקוץ לשלשתן ואפילו׳ לאמצעיתמוידדיןל© ) עיס ממק( ׳
צמודד־ןלחיצובותולעון יאפ׳נלגני עיר העשדייה כקש׳ אמר*
סאסיייש בין שעיהלאשי® מתל;מ.ד' אלפי© אמה מודדין לכתי
עקצתמפתתי ^ ת© (איןיאועידס כאילו  .ביתם נעוצה כמקום
היער* ־ ( ז פיל בשמיך העיף ל'  Cשאני התס דלופא למית׳
'מליר׳ל פלא צובל לומר סאקהבתי© שבקשת ( hהם עומדים
טיזרשאין׳האויר0ל היתר ימעד קפל הכתים שבקשת זלאשייך ■
{מיעליואק־על מקצת כתיש מה©' דלאימתלקיקליהויאבל הכא
?א יש אויר בין שתי העיירות התיצינצת שיכיל כל מחפי הפיר
האמצעית ויוער לכך אומרין רואין וה׳ה כמי אס היעה העיר
לאמופיענדולהויעי עלהאויר שבין פ ־התימני© לא אמריכן
מלי* דאד ^ב אין נועצין האלפי© לעיר האמצעית׳?) לא מקיר
?עיר ( ח! ^ דאל״כאתהמפשיד׳לאידךנישא כמיפעירהשפד©
נקשת יאין תועיל מהשאוערי© כאמצעים לואין כאילו היא
עועדע כ ^ אלא לשתים החיצונית דחשבינן להו■ כאחת טל ידי
שמאין האמצעית כו׳ ולא יפאר לא קקפ׳ג אמה פחד שלוש פו׳ :י
מי׳ עיר שמשנת על שפת ׳הנחל :שרוב העתים׳ אואיבש
’■(«שתמסין בו שאינו מלא אלא פשעתהגסים" אי׳ייש לפטה■
יוצגה רוחב ד׳ אמו׳על& פתהנחלכדי0יעמך 5עליה ' nppm
ננצל נס כאת ה '03ס נמצא הכחל ככלל העיר ( ^(?* דקל^&עי® ■
־^;־׳ מישעתהצקלהשצידעשהט״צחל כילה' ככלל העיד מעצי•
•? חצכיהעשויהיכצדה׳ שפלידהימשתמ1ןיןכ3חיל :ג® כשהיא מלא׳ •.
 $לא היקפ©ימצבהיאיןמודדין להם ^א מפתק כתוהוצמצא1
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'•מחלצעדדקכאלפימי&לק©  :י• ••׳־׳•%׳•
״׳■

קמו
! ו

יושבי

צריפים

דהיץואיושבים

באהלי ! ' אע ('0

יין

ftffflit

(ערב ? ( נס אין להס היקף מחיצ״י אופיין 'י סביב האהלים
אין להם דין עיר ליחסב פזלה כד אתו״&אין י& יכתן 00נח  0פ'
יסיכה קכיע סקלההיא לי^ קר " מסס ( לפיכךאין מזדל-ין להם
אלפיסיאאהאלא' מפתקבילהס ואס יפביניהסנ׳חצויתשכל
אחד יש בו שפי פעי©
׳קבועיה־שלאכןאושלצהדסהיקכעו
;כולם ע• ׳!וליהמתש נתשבייס״פעיר דש לה© כל דןעיריומרבע*
א*תיזיצ -ת!גין( .ה א;  &\ 9אמה לכל רות כשאר ׳העיירותזאם־יש
להםהימיצה * סציכיע אז תריק* חשזכה כעיר אפ> כלא חצרו׳
קבועיס:

יא0fs<:.ה5קעזלנ0י-ן;י30ה;
ואיכהמי(0כי 5סלה
עדהיזזע׳

כפגא צקדולותמזמיה אין תיללין לה■ מן החזמלא' ממקום
ישיבתה דקואיל ( קדמה חומתה לישיבתה לרן תומתה קשזכה
הימה לשמייה פילה נדי'אימותהואיל ( ישיבתה חדשהומודדין
מן הבית׳©' ׳,אבל א  .3ישבה1לכס 1ף היוקעה מודדין לה מתומתע

וקשס-
מודלין«?אלעיס< pהדי? בכל
המדימת:
׳' ( יועיל שיחן חכ׳הפע ^׳ת )

ומקום המדד

וסראס ^יס-ס :׳ .

וסי׳ הואי

א אח^לאקמודדיין עמוסהעיר■ אלא נחכ 1של פשתןשקיא
אריך ממשים אמה לא כמגע זלא מער לא עמית " ,ןעכיי•
שה! א3מיתח ביותר ומאדן המד׳ולא אמן מתר מפכיסמתע'
איני הוא מכביד©אמצע :ואימ יכול ל ימתח כראוי ( נמצא
שמתמעטת המלה של אלפיס הרבה ( לכל זה אשמכזה .אקרא:
לנתיב אורך יומצר מאה אמה (לויובממשי© בחמשי© כ" יתיר'
 .לימד ןל כמכל פילממשי© אמה מדד:
ב ( אס י 5כהר לפניי לפקדע׳ה אמה ( הנהר היא רתכה מער
מכ׳ה־אמה ילא מפל למדוד כחבל שלחמשי' פ פעמיס ב'
סהריינל ^ באמצע הפימי־ימסה ק לאתר שמדד צ' אמה חוזר
לאתוירי( כ*ה אמה כדי שיהא־ התבל ©ל כ אמה של© עד הבהר
ואמיד ימד 5ד כקכל זה משפע קנהל הזהלע א מזלי עבד השד-

■׳?$יך^
דףוןך
■ ♦t

ג ■(י® ים רא  1החבל כנגד לנו ׳ שכן• קבע( לו חכמי©מקיסו?
זה כדי שלא יען זה האכל כנגדצנאלו יזה כנגד מליו
דרך ישלהומנוו 3ת קכיל 1א©
יש הרי©’ וגאיות• כנגדה לא ילך מכבידה מלה למקו-׳שקוא
ישר (ימדודש© מפני שמח פס למדוד( אח? כ יחזור כנג' הפיר
לפי מדה שמדד להמת צופה מס© כצנד קלתולא יעש׳קמפד
ללפעמיה יפש© פבנד הפיר הריס וגבעיתשיש ל( להכניעכימו
שיתבאר לפיכן ימדוד כנגד הפיר וכשהגיע להר אס הוא כ' כ
זקיף על•פא ס מדדו חוט המפקולו׳מראשו עד לארז ל?׳
ממוט מ כבגדי למעה בשיפילז ד׳ א
מך לממד כ ' פ
הירידה והעלייה הביון0קוא.זקו■ 'כעד דלאתזילילךיע!
סיעועו שהוא פחית מד' אמית הקילו כי תכמי)® .פאק צריך
ליעיל גוב שיפזע; למידעהתמרמפטסיפ «( רת  «$דידתובלי׳יא
כשגם ברא $ההר אין בו מישור דלא כיתאלההעמה עליי א?איז
מודדין כל כהדפכלל התחוב כילל אבל אס יפי מי& זר בראה קי 5נ
לניתא להשתמש עליז מטל ראה ק 3רבעדדיו’ םת ••0#ואיי
©ע׳עוממעשהתקו® מ 0ו©.ד3יקא תעת ^ תיסעלמי •©%אי
בראשומישור (אין'השיפוע' גגו* .כ׳ל
בזקיפה vp^ puip

תמלקק מכבגלודי׳אמותותעלקעההג ^בעין־ה; לע*ב*•p -

ץ

■ י".רמש? .

! שיפוע ההר פזלה י© פחי© דשיפלע כזה פלח
תיושה אמלתש
בזה הפיחו מדידתו כמו בכל יומדיללתדהייבל כחבל
להלך עליז
אמהלרלאיס א© אי} משפתו אל שפתו אלאחמשי©
של חמשי©
אמה c
אמה מבליעו כחבל©ל חמשי©
זוקף  pגבוה בשפתל מזיו(  pאחד ככגלל בשפתו
כיצד יעשה
מזה לזה ימלתאותל החבלחלש  3כמדיד לפי׳
מזה ומלתת חבל
לאס הוא רחבילתל מפ׳אמהעד שאינו יכול להבליעו
 50התקלס
אמה מלדדל כמפל  hר' אימת וכיפריעשה אחל
כמכל של' 3
בהל לחסין לאחד למעלה מטפל ארבע אמית לכלתן
נגלחד ברגלי
סלמפיןבמדידה1א לעתדירי/אד© מזממה שהלאילע
בצגד לבי יהעלילןכנגד תלילשמרדחק בזה
 tאין
התחתי! התפל
©ל לכ ד אמות חני קומתאל© (חא  /עזלה
לבקי כמדילתקרקעלת:
שיתמעט מדיונו
היה « Iתחלמי שבתמלחזקין לעא מלמח׳אחדזמדדזריעה
ת
אמו
אלכע
ד
5
ע
עללה
להעלילן
העליון
ח
התחתון למק!© שמלמד
כבתחלה לכן יעשה עד שימדללכולל* לאס הלא משלפע
שרישין
® בושלמסקלו אן בתח05
וללולרי}
בתחוסמהםאלמיע
י/יליןלזמר הראשלניס אל מעמל המעל פל נרכןלכפ׳אמל*
שעהילוך 'ר אמות .עילה  fמפחים הלי זקיפתל בילתר
©אצל
 ביותר עדהתבל בכל כתל ו3יש ששימעקלל פתחל© שתיעש
אז הקי5ל בל ללא המייחל להנליעל כמכל של 0׳
שמלתחין
שאי} ה 4לוכל נוחה
לאמדק©ראשוני® טעללהאריך י8מד $לק א©מדל
יש
כמיו
אלתל
ישכל
אמה
'
3
כל
ים
אס
bk
©
להחמיר
אמה עי זקיפת עני
לאס יש בל מתחנ׳אמק מלדדו פחנל סל' 7
פמזלחיעצעזציע ^ירה על שכננדה בקרןמזרחי,
אל לעיא^ מד הדעת
זמנא מדתו
החו® שלסימןהי/חל© כשלה כפיהמקל©שריג'
עאלפךשכתככר שאין ב  /פולח בתדירה נזל:
אימלתעל
דרלמיתמלתח
שמלתחל מזה לזהבאלפס?ן דחייסיון שמא הראשוןשמדד
המשקללת
לגיא; אס■שיפועו הוא כאלפן עד שח! פ "
כל¥
« 1הגיע
אלא התחילמילתו מן העיר לנד זה למצא דלךמלידתו
מכננדללמע© ד אמית שיבולי} להנך ב&יפלעל
אל סעה
מתרחק
אל גיא שהיה נריך לקדרלהייול כחבל שלד׳אמלאללמלדדו
מאים אסיכלל להבליעל משפתו אל פפתל מלמעלה
הל
קני/אז
להייפל שאין המלדרלן ממעט מלתהתחל® רק hm
כ אמה עי זקיפת&פי עני© פמו שפתכאר מבליעו
בחבל של
תדיד׳יפה
השיעלעל ת-פמלשפתבאללפיכך
לחבל ייתר מג אמה הניחו מדידתו כפל המדידות
אל קרקעית הגיא ללא
 .ביק שאין
המישלרוכילן כאלפ&לן אז ימדוד נס הלא מן העיר עד לכאןלאש
■ מ 5אמה מודדו בחבלישליד ' אמלעל האלפן
מניח«
רחניותר
לאס הלא
אל3יא שלמעין לללר 3ל/מו יאמרעל כריש םפי' מ:
והלא שלא יהא עמוק ינתר מאלפים אמה אבל א©
לא ימנ׳הר
בהל
שנתבאר
פאז ספי®מימיו*® למדדז את התחלס אחד ליבהלא'
מ 1פי 'מלדד היריד׳ל ? עלייה של כל השיפוע כמו
ט א®
הלא עמלק יותר
מיעטהללמין אחר המרבה לקולא לאתריפן השנימעה
חלקה פכילן שהוא עמלק& פי 'סהלא שיעלר שלתמל/פפי
כקרק
הלבה ילתל משיעלרימתיחתהמכל לבלבל שלאירב'
בפ < עצמל לאע פ שנהר מודדן כחבלשל ד"אחל'
ואע/ריכה
/ענמל חשכוה
מודרוכל למשמע אפי ' הלא גבלה מתר מאלפיס שאצי
ילחרממדתאלפסופס לש אלפי© אמה דכה יכ עעואינשיפמז
כדי למעט
כינ 7כעת שירכה זה על זה נאמר שמא הראשוןמדד
ילידתו
גיא
אפל
הרפה
לעללתעליל
שיתכאל
הר דעלייתו קשה זאין־דיך
מקרן אלכפלן של עיר למדד משס פאלכסון ללפיכךידע'
קלה לפיכך חשבוהו למישור כפביענמל • 5f0למהאי טעמא סמי .הלפי©
מדתל לכמנאנלעריעלעש1ל בימלבין נלע העירפחלתמלפי©
אס מתלקט *י מתיךהל ' אמלתאל מתלך ' 7א!אל
לא חלקו בגיא
מדדהאלפיס מבלע העיר בדנזלכך ריבה אבל
אמו'
קלה כל י לא® אין מתרחק מפוגדל למסה ד
לזיו האחרק
פיון דירידתל
ילתר משיעלר זה אין שזמעיןול ©אין לפו כמה לתללת
ביותר לאין נוח לירד  mלגיא אז אס יפיל להבליעו
אס רכה
הד זקופת
שאין מחזיקין עלהיאשלןש «עה כילתר על זה:
כ אמה מבליעו וצא התירו לו כאן לפי אומר הדמת
כחילשל
אתהתחל© בריבלעשל© דע שיהיןיוזליל' עשויק
דשאכי הר לפיק שהלא עשוי בידי שמיס הקילו להיות
למודלין
י
בהל
1m
מרלכעת דהייצל שמלדדאלפי© כשלה לע פויכל
שעשוי טדי אל© כליך שעלסין גיאאלת ועמ?ף
פסכלא
אומלל אבל גיא
למזרח חן קיר העיר לחלבה וסןאלפי® על ענילצ
לחוזק לא הקילל להת•אזמדל אלא אפי אין החוט
אללך העיר
סביכלת העיר
העירלנעלן אללדרל© לאח׳פ ללאיןבזלילת כאיללהיען
פן
מכנגדו ר' אמות למטה ודלא חזי להילזך מבליעו
ללמב
מתלחק
( לליכרא< 5מ?ג*א דש^ני פי שיזיס(3
מרלכעתלמלא כל«וקרןלהיינל שיהאהתחל" בקרןזלילע
סתבז התו ' בם© ל /
®פלא
' ן  ps>1fענילצן הקילו ?3צנל הבא שיכול לפ5לימ
«ן1מ למלמגעי צלמפעו למעלה כי ק מחינו מקבצלא& צמה -
שלה לקכללערכ ליהיההתחל • בקרן זיילתשל כלזלילת
 3לצ סולק משכתו
כלישלע
נייך רק ויעמוד וה על שעיני ענאן וזה על שביגיסגא)
בריפלע
העירכאלגסלןאלפי® להתאמה ד« ^
דהאאץ ש ל *’sאמה<שימ כדך ללקעתהמצי לבךלא הקילו בל)
Vstnw'n
זמכליע כהבל
הדא אמתא לתלי חלמשיכאלכסלן •
׳ג  /הוא טעמא למה שאמרל בהר המתלקט י מתוך
אפלאל ימדלד מאמצע הקרןאלפי
למ& תע שזה כחצל שלד׳אמלתלמעט מדריפל אפילז הלא נבלה
ה׳דילולדו
סזה
לאלכסק
ובגיא חילקו כין אלפים ליותר מאלפי® אבל
 wמאלפים
לכן  3קרןשפעדו ליתן אחר ךכ החל®
הוא נ 'ל לב מעם נכון שמפני שאין מנד כ/
הטעם שכתבתי
«זה לזה שא/מפשיל הת׳תשבקרן
לשלות להריס פמל לירד לניאיית הקילו במדידת ההרים לאעלה וג©אל יהיההתחל© כנגדיועילבשלה
הגיאיות למט אע״ע!? לדאי כיסילדדק לגיא דעת'
ילתל מכירילת
אלא אלן לתב/אמה למשהו דהא
מקפידין בכך בילןשאיכל רחב ^א ש' אמה
אלן ותכ׳ח כ3דנ העיר בשלה לאש  /תילדללבקרן
לחזל׳ללעלותאין
ה? א
ילתרמקתשיס אייה לא יכו יכיל להבליעו בחבל
כשתמדלד
לחב
הלא
לאם
של 1ן יתכ׳ח יתישפלתרי חומשקשל אלןלתפ׳ח
לא הסריחלהו ילת' ואימ :מזדד כל הפיפלע של היליד'
של נ ' אמה
 fsmkpyvrפחותל׳ חלמשין נרפס יחד יהיל אלפי© פחותי'
להלךפם ליהיל תקע /
להעלאה אפי הלאיעתלק לתר מאלפים פיון פאיןעלת
תלי חלמשין מאלן ה©  '7אחלתלתריחלמשיןמת,
חלמשק להא
האלפי©
כלל אלא מודד ליקב המישלר של מטה בתך
יתריחלמסיןמב  /הס^א אחה לחומש נלפס יחדיהיז
בירידה
הס קי®
אמה של מדילתהתחלס:
לכשתלסי ן יוד׳מלמשקלמלאלתא/ים
לכל מה שהלא ממנוכת 3דג ®עיר.הלא אלפי® פקותל׳חומשי}
ל הגיע להר או לגיא

8ל יסלללהפליעז כמן שיוואכמזרח
רחנמחמשיםאמיושאי
אורךמזר© איפו יכלללמפלי©( לההראל הניא ימ^ין׳
העיר ופל
העיר אם יכ?ל ליוכליען פתוךאלפי® של נד{©4ן
חקלתחומי
ילך דכליעכל שם כילן פיווא עדיין כתוךהתחל® לשלצ
לא דרי©
העיר זא דרלס העיראפל א® אי «יפיל להבליע?בעלך
נפלן® של דע נפק העיר א* דרים העיר אע #פ שיכוללהכליא
אלפי
העיר ללא כנגדהתחלמיןאל יתרחק׳מנד העיר
חק לתחלמי
לש
חדןלתחזמי® להבליעל שס גזירה שמא יאתרועדתתקלמין
ודי העיראש ® לכאן:

_ _ ..
משהועל אלן יתכ׳ח לכך מודדי! בתקלה
אלעחס בשוה
כנגדצלע
מזרק
וכן
בפנל
צלע
צפון
ודרו
© וכן
ומערב ואח׳בחמלאין הזויות מרובעות ויהיו ממלא אלפי©
על אלפים ויהיו אצכסיפן'של הזדותאלפיםות׳ת :
s
 ,ונתן דתחומי דרבפן הקילו כהן להאמיןאש) עבד ושתק'
דהיינו אפילו עבד ושכמה כאמנץ לומר עד כאן מדדו
תמו© שבת אבל קטןאל בעוד שהוא קטן ולאמשו©פסוולקו !א
משוסל&מא טועה הוא ואיבו מבחין אבל נשתדל באמן לומד
זענר אביש» ל באן הייכו באיס בפבתכשהייתי קטן וסומכין
על עדותו דודאי מבחין עכשיו האמת למפרע♦

 nויזמישישכ לוכדרךלגוחו^ אירעאס
ה! אנחד
א

מי
לא

שהיה בדק
ידע שהוא כתחו׳העיר וא < כ מנא עבמז סהו' כתחומ'

הרי זה קבה שביתה כעיר שאע פ שלא היה יודע שהעיר בתיך
תחומו ביון שאילו היה יודע שהעיר תיך תחומו לא היה קובה
שביתק אלא ע© בכי העיר הרי הוא כמי שקבה שכיתה עמה©
<י ^ס לתוכה בשבת ומהלך את כולה' וחופה לה אלפי© אמה לכל
רוח בד*א שהיה כדעתו ללכת לעיר הזאת לפיכן קבה שביתה
ע«הס כיון שהיה עמה© בתחום אבל א© לא היה דעתו׳ליכבש
לעיר הזחת קנהשביתה' במקומו ומש© י פ לו אלפיס לכל רוח
ו 06כדס החלפים אמה ממקז© שביתתו אפילו בחצי העיר
איבו מהלך בעיר מת מחציה ובהיה דעתי ללכת לעיי הזאת כמי
אל אמרן שקעה שביתה עמה© 1א כסתם שישב ול בדלך וחשכה
לי ולא אחר פלוסאבל א© אמי בתימשגשביתתי במקומי הלי
עקר שביתתו מאנשי העיר ואין לי אלא אלפים ממקום שביתתי
.
"■ "• '׳־"■

Kn

די

אסורות למלאות תחנו אעילז בתיך תחומן" שהלדס שבתוך זה
התחיס קוטן שביתת העיר וחתפלכין איל
י* י ׳ w -
מיהו
׳ • « ff״" 5י '1׳« ׳ 0י ׳ '» 1
ין *»r fct״«? 1 l
להפסיקן / V #
תלרס
'#
■ י
אפי׳מחיצ' ״ « f׳V
.שאיכה
'
מגעת
לקרקעיתהחרק
ואפילו היא של קבי© בעלמא
 0יג דקל הוא שהקילו חכמים כמי© שמבטרפיןהל © כבי אד©
הרבה וא <ג ראמליון לעיל סימן תא לנכסי ספקר איכן קוטן
שאביהכא שמיס אילי כיון דשמוכיםילעיר הס דעת בבי העיר
עליה©ותשו  ,הכי הריהן כרגלי אנשי אותה העיר וכיוןשחרי׳ן
זה כין שתי עיייית למתאיצו יחילו עליהס נימצא שמבי המריק
הוא לאנשי עיר אחת והחצי השט הוא לאהשי העיר האחדת
ומתערב ין יחד .לעינן בעי חחי בה יוליךשיזהר כל אחדואיחד
מבכי העיירות שלא יקח מהמים סל העיר האחרת י ( ועל b
.ש ^ וסעין ילושימן  1Veסעיף א״ )
ואס המיסהס מי נהרות
׳המושכין ומעייפות הנובעיס  .איןצריך « חיצה שאיכןקיצין
שביתה אלא הס כרגלי הממלא י
( בדאיעא לעיל סיקסב׳״ו
סעיף מ ו ):ובור סל תכן העומדת בין שבי תחומין חביו בתוך
תמו© של עיר זו ומבי? בתך התמים של עיר זו אילו מאכילן
מכאן .ואילו מאכילן מכאן שהרי התבן מוכח ועומד הוא ואין
מתערב וכל אחד .קובה שביתה כמקומו ואין חופשין שמא יקת

חחדמחנק חביח
רונ
א שבת בבקעה והקיפוה ניי© מחיבות,נקבת לדירה איבו
הולך־בה בבל הנב< 1ח' לעי© שכיון
שביןיהשתשו' בהכמן'
סבת לא היתה מ* קפת ולא קנה שביתה אלא לאלפים אמה לא
נעשית לו כולה נד' אמות פ׳י הקפתהמח־־צית שהק־עוה3שבי3
וקןלעכייןטלטולג?כא־־פו' מעלמלבהככ 1ה .שנת ! אבד' אמו'
ששבת ביו©' כאיל( עדיין לא ה! קפה כיון לבין השמשדלא קפה
יותר לטלטול רק דאמותנמקוסיששבתהויא לה כצפרצילמקו'
האסור אבל עיי זריקהמותר ל 1לזרוק אפילומי ] לאלפים אחר

א מי שישן בדרך וחשכה ל? אע* פ שישן קנה שפיתה במקומו ^ ;< ;׳ ׳להלך בכולם
(ישלו אלפים אמה לבל רוח ודווקא באדם ומעמאמשו©
לאמליפן הואיל כלומר הואיל (אילי היה ניעור היה קיבה לחל
יצא איש ממקומו' כתיב כל איש בכל מקום שהוא ובכר אמרנו

ביקשלא• יהיו

הממיסתימבעי:

חי

.קיצה ובכל מקו ס שהוא קונה שביתה חפציו וכליו כמי קופה
ווכיתה במקומןלהוליבן ! עי® ממקום שביתתן אבל חפצי הפק,
שדותיןלאלסהיסן איפס קופי© שביתה אלא ה© כרגלי הזוכה
צהן תחלה שיכול להוליכן למקום שילך היא אבל חפצי הגוי קוכק
 :שביתה במקומן אן ע* פ שבעליהם צאו בפי© ביתה כינהו זה©
ימטלטלי! אות© ת ] לאלפים גזלו חפצי גוי© אטי חפציישראל
(אס הוציאן הגויחק לתקומן והביאן לעיר יכילין ישראללטלטלן
וכולהשכולה כד' אמו׳וכלבד שתהא מנקפ לדירה וסתעיירות
נתוקפיתמוקפיתלדירה הן'© בונים בתיס? מל׳ואח״כ מקיפין
איתסופתס מבצרי© אינן מוקעין לדירה לפילבמנפל או בעיר
י שאונה מוקפתיש ליזהרלישר ! שהשאיל כליו למי והחזירן כשנת
 .שלא לטלטלן חון לד אמות שהרי הכלי© קני שביתה אצל המי ♦

חג

 4חרק מלאמיס
נתחו© עיר זו■ ומקכתו כתחנם עיר אחלח©ת־ העיימת

J

g

א

כבל כתבנו עעמים דהל׳מ־שאין כקרא ר׳ה אלאלממה יד
הוירשות אמר ונקרא מקום פטור
כי ח1ל אם& תחייימ י -אזייי למעי«
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י הרוצה לקלן חין לתחום באדר למעלה מי בקע

@ס יה שרובה צמר ע

ל' י" ספחי
י ורחבי© ד

ללא ניחא תפמיקתייהו דבגבוה*

<י' #ר לעלות עליהם בתך התחום ולירד מהם,
«צד השמשי( ] לתח!©״מ 7רב0ן ולמ*ד* נ מיל הוידאורץת׳א©,
עשה ק  9bמיל מל ידי^ ס א< ע* עמודים הויאיםורדאויליית"
בד׳א ביבשה .ללימה rAלי
■ מדברוכיפרידעתדנלאיטומשגת
ממלאכי המשבן שבמדברז־ל^ יק אבל ימים ובהיות שאין03 .
איסור תחומי! לאיזרייתא כלל אעילרביפמיל־לדברי הכל לפי
ן לדוילימדב׳פקילו ברואקרו מי® כא נפעיבבספ'
אס ח& פננג* שבת יעל•שהגיע■ לגמל לע־לסהלכו!
■ ״׳ vO

?ל 2ות* nrirf
«1בומתתמי ו1
הספינה למעלה מ* מקרקע הים או הצהר יורד ממנו ואינו
נמנע דלא קנה שכיתה למעלה מ* יורד אפי ' הלך יותר חיב
«יל כשבת?אם הנמל הוא תוך לתחום העיר דינו כבכי העיר
הוא  /ובהיתר ילד ואס לאו יש לו ביבשה אלפים אמה לכל רוח •
( < ע לשיעןרע *  1ואס פגע למעמ״י לקרקע קנה שסשכיתתו
ד־ם לן אלפים ממקם שפגע למטה מ* ואס ספק לו א® היה
למעלה מי או לא הואיל ובדרבנן הוא אזליק לקולא ואס בכר
ייצא אלפי© ממקיס שפגע למטה ת* דהוי דינא שאין ול רק 'ד
אמית כמו שיתבאר בע׳ה כסימן שאחר זה מ/ו אס צריךלצאת
מן הספינה מחמת גשמים שיורדים עליי או מחמת שהחמה
זורחתעליו דתצטער וכמקום צעראאל נזרו וק שצריך לילד מן
השפיכה מחמת שצריך לנקביו וירד ומתוך אחת מן הפכיתהללו
הוצרך ליכפס לעיר כיון דעל «ל והויא ליה לכ העיר פד׳אמותיו
(ו©׳4ל סימן/ת ) ו ע ל סימן לס  /מי© רוכב פדלך 3ע1
וחפפה לו ביצד ־פשה:

הה וין היוצא חוץ4הווום ומט' סייפים ;
א מי שיצא חון לתחום לדעת אפיאמהאחתלא יחזיר ליכנס
< לתחום להיות כמי הפיר ואיןלו& א 'ר אמותממקו עמידת
לגליו ולחק♦ ( ו <ל 0ישנ ) /
 0סיתה יגלו אחתתיך התחו© ורגלו אחתחיף לתחו׳יפצס •
 34מי שקדש עליו היו© והוא חזן לתחיס העיר מפי אמה אחת
לא יכנס להיית כתני העיר ואינו מהלך אלא אלפים אמה
לבל רות ממקום שקדש עליו היו© :
ל ימ שיצא חוץ לתחום שלא .לדעת התירו לעשותול מחיצה
סל כני אד® שעירבו לאותירוחדפילין לילן סס ויעשו
\ הכיפיו כמו מחיצה ויכנס כיכיהס שכיון שהקיפוהו 3ני אדם
■כמתיצ׳ה׳לכעו קלפן מיקן דחשיס בולו כד ' אמות
וזה ילך בת ך ההיקן לצד העיר ונמצא
(< ע'לנןימןע r /
שנענש לתוך תחומו כהיתר וכיון שנכנס בהיתר ה  /כאילואל
' ייצא << < ־לתימ/שעיף ) cוהוא שלא ידמו אות©שפעשי
פהס המחיצה שלשם כך בקדארשאסוליס לעשות מחיצה כשבת
< ?ע ל «ימ ' !£5/נ!8עין> ה״ יפימןיע ’ל פינין ;ב ) אכל אס יצא
לדפתלא התירו לו לחזור אפ* פ* מחיצה פזי ואין ול לק ד אמות
כמו שנתבאר;
 9ונם ביצא שלא לדעת אפילוהוציאיין! גוי או רוח רעהוא
שאד כל אונס אוש& גג ויצא ואין ל( מחיצה6ל כני אדם
אין לואלא ד אחותואם החזירוהו לתוך התחום ג ,כ נלא דעתו
הוי כאילו לא יצא וכל העיר היא לו פד ' אמית כ 3תחלה וחוצה
■ הל אלפי® אמה לכל רוח וקאס היה כספינה ויצאה הספינה
חזץ לתחום1חזר? לאחורי׳שלא לדעתי וכא׳לפחלהראשיןשיצאה
ממנו הרי הוא כאילו אל יצא מפס אבל א® חוזר לדעתאקלו
אלא ד ' אמות:
 1הוציאוהו גדם מון לתחום ונתנוהו כדיי אוכסהיייועלה
או כעיר אתת המוקפת חומה לדיר׳אז שנאנסבשא׳אונש
שש נ נ כשאי אונס ויצא חוקלתחוס ונככס לאחד מאלו וכזכר
או
והוא כתיכו הואיל והיתה היציאה מן התתו© שלא לדמתהתירו
לו להלך כבילו אבל אס יוא חזןלתחימו לדעתןא ע’ פ שנכנס
לתוך אחד מאילו שלא לדעתאין ל! בהם אלא ' 7אמית אן ע/י
שהוא כתוך מתיצותה ברי לא שבת בתיך אדרהמחיצותהללו
ובמחינות ששפת •בר יצאהת © לדעת5
ז ואס קנה שכיתה בעפיכפכמו שנתבאר לעיל סימן דמ׳ת
והפליגה ספינתו כיס בשכתמהלן אתכולה הואיל ושכת
פאויל מחיצותדכ ולה כחשכה לו בד ' אמותוא© כפחתו דופני
•פפיכה פשכת כשהיא מהלכת מהלןאתכיל? דליכא למימר

'

דלא קנה י1א ד׳אמותיג& היהעומדש© כעתשכפיזא? פדפנ« ן
דהא השכינה כשהיא חהלצתמ׳ז! כת כקפיצה כפל קפיציית
מד ' אמותומיד כשעוקר את רגליו ליכיך ל אמיתאיזליתהוא
יונא שהספינ ניטלת? ותוצאתו מד׳אחו׳שלו ומכניסי עלכלח(
כי/ץ 'ר אמות אחיות והו© ליה כמי שהוציאוהו גויס Mkp
אמותיו ונתנוהו לתיך ד ' אמות אחרות© כיתפיןלו ד^ cP)pb
וכןלעול » ולכך « הלך את כל הסכינהדלא© ייצא לקכותאלג'
אמותממחדית אכל כשהספינה עומלת אינו מהלך בה אלא ל׳
אמזתשהיה שס כעתשעאד׳השפיציודשס קנה שביתתוהואיל
ואין לו ממינות שהרי כפחת( הדפנית בשכתואס נשאלו קצ<
מחיצות* באמצע השכינה ולא פפמתי אלא ברא®? אזליפן כעל
אמצעו (פא *אל » שארו כלל לק כשאר מקים כ? למקיקיאמרי׳
קוקקיןלהסלים«
א י5א מן« :תחוס לדעת? החזירוהו גוי© אע ' פשהחזירוהו
©לא לדעתו אין לואלא ל אמית וכ^ש אס חזרללעתזאפ)
היתה היציאה שלא ליעת במן שהיביאוהו מיס כיון שחזר לדע׳
איןלו&א ד אמות ומיהו אס הוחזר לעיר המוקפ׳לדירה נכ&י׳
צו בל העיד כד אמות ומהלך ככולה אפ* יצא לדעתותז׳לדעת
ה׳ל כאילו לא יצא:
מ כילות שהוציאם חדן למקום bbומן ©קנו שס שביתהה׳ל-
אפוסים©הרי לא לדעת הוצאו לפ״חם היתזיו אפ* *4זי'
©לי הן פכתחלה  <bלא הוצאווכל העיר להם כד אמיתוקיעה
הל אלפים ^ מה לכל רות אס הוא* ט שאין ההוצאה אסירהואס
הוא שכתמזתלין באכילה כמקומ© ואפ* החזירם במזידלצורך
ישראל מותרים אפי לאותו ישראל שהוחזרו לצרפו כיוןשקפו
( וע׳לשיק
שכיתה כזאתהעיר ומה שיצאו היה עי אונס :
שכ'* «עין> < ) ולא דמי לדבר הבא מחיץ לתמים דאסורשליז
פיתה שכיתת כזאתהע ^ וכל זמן©אל הוחזרו והס חוןלמקומן
אס הוציאן בשוגג מיתרגם לאוכל® שם ואסיהלטלטל© חוןלד'
אמותס ואסהוציא© כמדד אמור אפ* לאוכלם ואפילו למישלא
הוציאם ולא דחי לפא ממון לתחום כשביל be 1ד? שמותלישר!!
*ש
אחד שלא הובאכשביל(♦ < «?נ 'ל שימןתקע ? פעין פ 'ו*ל
8ב" סמ ^ מ׳> דשאציהכאדאתעבידכהואישוראדישראלן
הוציא׳והת© חיילי כגוישהביא •לישר 1זה ויש מתימן נסבכאן
למי שלא הוניאס כמו הת® למישלא © באו כשכולו דלאנזרי*
כאחרמשו© דידיה* וע׳ל פס* הנזכרים;

תו ריןפי שפא וזץ דתחו'והחנרך^נןבע
ונו סע ףאחד י
א מי שיצא חיןלתחו© שלא לדעת שאין לו אלא אלפע אמית
לכלמח והיצרך לנקעיו התירו לו חכמים לנאת מון
לד ' אמותיו עד שימצא מקם צנוע' לפנותש© דגדולככו׳הבדיו
שלוחה לאתעש שכתילכדאחר* פעמי •♦ ( » ל©#גייג* )' 1
ומי שאירע לו כן בתנו לן חכמי© עצה טובה שיתקרבבצל
תחומוושא© לא ימצא לו חקו • מוע לע סיפטלך ליכנסלתוך
התחום יכנסולאחר© נכצת הואיל וכהיתל נכנס הוי עאילו לא
יצאאכלא • מצאמקי© צם פ לעפות קולס שהגיע לתיןהתתו'
ופנה שס ולא יככש ואח*כ יתרחק ממקום שנפנה עדשיכלה
הריחיש© י©לו ד ' אמות ואס מתיך התרחקו מן הריח נכנס
לתיך תחומו הרי זה במי הוי נכנס כהיתר וכאילו לא יצא וכל
זה דניקא©יצא© לא לדעתאבל יצא לדעתלא התירו לח?אלא
אפ* נזדמן לו ! «6גפ תוך תחומו אין לו אלא ארבע אמותוזה
שאמלפו כהיתר • שהוצרך לנקביו*א להתירו לו כל זיואפילו
לקטנים ו*א דווקא לגדולים דבקטניס אין בו כ/י כבודהבריי'

להחווחקמ? 0ולבקש מקים מות כך .ימ
לכ

זת

ה

ום
א מי שיצא חז ] ליזמו® בלשי ' כגון חכמה הבאה ליילד להציל
המילדתאו ההולך להציל חןהגדם וטוגא בזה שהמירו
להם אנמים ללכמחזק לתחום ובא לי לאותו מקום סיעפהש©
המצ!מי&1ו אלפי© אמה לכל רוח באומו מקוס שהגיע שס ואס
הג <§ עיל הלי הוא' כאל
■ שי אומה הפיר דם לו אלפיסימקייעיר
לכל רית כמימס:
. 3ואס בעולו בדרך אלורז לו כבר נעשית קמציה שאמה הדך
־ •לעשות והוא כבר יצא חוק לתחומו יפ/ללמימקוספהיגד לו
»לכיס אמה לכל .ריח ואס האלפים הללו הס מובלעים יפכנסיס
לקין מתום עירו שיצא ממכה הלי זה חתר לעירו וכאילו לא יצא
למי:
$
המצאי© להציל כפפות כגון להציל מן המים או מן הנהר
אימן המפולת יש להם אלפי® לכל רות ממקום
להצילו בו ואס הצילו מיד גדם דד נדם
מקיפה והס מפחדים לשפית פ« קיס
שהצילו הרי איל? חוזרי© בפבמלחקומם
והתירו להם לחזור אפילו עס כל
פלי זייכס בדי שלא להפשילם

הלכות עידובי תחומ ן
ftft

דין הנחת עירוכ ויקנץ חעביתח וכוד'

א ומעט שתחומין דרבנן כמו שכתבנו כמה פעמי© הקילו
גהס חכמים והמירו למי שצריך בסבת ללכת ארבע אלפים
אמה לסח אחת שיפיח עירוב של פמבע״ש לסין אלפים דלך
מסס! הלאה חלפים .כי אמרו שהמקום שיפיח שם ׳עירובו יהיה לו
כטס היה ©0שביתתי ודירתו כהכנסת שפתאע* ג שה? א אינו
האדם כמשך ' אחר פת ובמקום

לן פס לב
 ifoßMלעיל נכי עירובי תצירו׳והרי

פת הוא דמית כמו

ממילא'יש -לו

חצס& פיס

צמהלכל ר! ח • ושיעור העירוב הזה הוא
יהיה פת מזון שתי
סצודות שנאמר שיוכל לאכול צ© פת סעודות סל• שבת§1
עודתזסל ׳שחלית כי הסעודההשלישי ' חצאבמיבי תרגמ  #ואז
עא ' כ שלן כביתו כחשב כאיל? ששת כמקים שהפיח הב '  pbד ת
וזהו הנקרא עירוביחלזומין שיש ל 3להלן למחר ממקום עירובו
לט אמק לכל רוח דדהו מק ספפכל בגל זה .היא מפש-־ד כנגדו
הצל האחר האלפים שהיו לו מעבר שפכי צילעולס אמר י אין לו
לאדם להלן בשבת | א ארבע אלפים אמה וכיון דתסציק מקו®
הנחת העירוב למק-־ ס לירתי ואיןלר ת& ס אלא אלכיע לבל ריח
הלי היא מפסיד ה^ פיס־שכצד האחר שפכגדו אס1b־®'sb ?S
 pהעירוב פגננדו נעיר שהיא' לן ושיבת ביה באמצע ה עיר לא
יקי סמקוסשכלז לו האלפיסא׳פי ' בתך העיר אכילי אייה אחת
גלח& נלו לו האלפים באמצע העיר אבל אס כל הטל היא
מ1׳מעת .לו בתיך קאצפיס שמן העירוב אז לא ר; שכינן ליה כל
נפיראלא פד" אמותוישלי© מדתו חוצה לה
גיגדהרישהגיח
מחעיליט כרחוק 'לן .אמ׳עפיתז׳ שבעיר לרוח מזרח ביייג״ייהלך
לחמי ממקום עירוט אלפים אח© למזרח ומקלן ממ׳קזט עירובו
למערב גט  pאלפים אעה דהייפו אלף אמה סמן קעיר; פ עד
טי/זומכימו לגד מערב כית? גם פן א לףאמה ' ואם העיר היא
נליצ? יכליןאיתן קאלןיאמה במין העיר מהלך עד 00יי׳ (*,,
תעי״געיל עוד תתל אפי״את אתתלצד מכו פ ביי ׳ ‘

היה מפיתו לנד מערב עד ®.זן העיר פתותמאלף את®
אפילי .אתה אחת שנמצאת מדתו פלת׳סק לעיר אז תיחשב לו כל,
העירי טלה כד׳אמו׳ומהלן תיגה הל תתק׳נו אמה לתשלום קלעי©
'לפי׳אס הניח עירובו פריחוק& פי׳חפיתי שבעיר הפסיד אתפל
 ,העיר פחביתו והלאה לגד מערב * חיני מ׳; לן Iא למזרע י 3עילו 3
אלפי© אמה«  pהעירוה עד ביתו לגל מפלג& פי© אמה ואיכן
מהלך מפית< העיר לנר מערב ביתי אפי״אמק אמת* ייאpr7
הוי׳תנמרא ימיר ' שא׳ב ימ שדר בעיר גדילה וצק עירובו חוצס
להיילפעמיקו יהיה אפילי ממל מאלפים על כימי לא מכל לחזור
לטפי יא"' כ לא משנת מי שידיר בעיר גדיל' שמכל להניח עירוני
תיזומין ואח זה חידת חפע :ס שיתקנו דכי ׳■ דה׳ל ריעיתא לזה
שיפסיד כל עיר! לעירן אמרי אפיל! כלמה מדת האלפיס כמין
המיר מהלך פל העיר טלה -הואילולן יצה אכל לא מוצק לק ויש
להקל •  jאנל ש^לא הל 6פ? כ־ ל/יתלה
הואיל 3ריך לילךל־׳ 6יתו
ינד&9נ* רנ<* ע״פ©" פשיד כל העיר אימקוש& הילכך צא הקיל? בה>
(אסבמיךהאלפיס שממקום• שמניח שם העירוב פגע בעיר
אשית אס כלמה מדמי יפיף אימה העיראין מחשבי! כל הפיר
דק ג ^ אמומימשלימין לו פליק כמי שכתבט בפיר שלן בה אבל
אס כלמה מדמי באמצע אימה הפיל אין צי שם אלא ז 1פייס עד
! 9ף ממומי אפילו באמצע העיר הואיל ולא לן בהוהיבא דכל1
החלפי־מבסיף תעיר דאמייצן לכל העיר מימשבלו כד ' אמית
ונותצי/יליו עירממ < מ אמה מיק לעיר היינו גימל פכליה& פי©
בסיף חוחתקעיר אף על יפשייש?» ד• עיטר העיר מק לעיר לא
איירי »«mנקר א א מנע העיר.דהיה׳ לי דין שכלתה מדמי בתיך
העיר לתר כדאי׳ליה על סיף האלפים ולא ממר יניא כל העיר
ולא ממל תינה לה לא אמליכן הכי אלא משביק קומת העיר ס ף
קעיל ונימכין לי משס ממק״ גי אמה ולאחשיבי־פ) עיטר העיר •
בעיר לעניין זה להחמיר :
3

המגית עירובו ברה' דהיינו במקלם שהוקף לדירה דינו 1b

שבע נה שקלי העירי ' קינה לו פס שביתתו אפי׳יויא עיר
גלילה ככמה ואפילו היא מריבה אי מערה הראוי ' לדיירי! מל©
נתעבת לי בד׳אחותדפלו מיצה להדפיס אמס לכל לוח יא© לא
קטח עירובי במקום שהוא ר ט מ היחיד אז איני קופה כת קו©
עירובו אלא ד אמית על ד אמית ואז אין לו האלפי® שקופה לכל
רוח אלא איר ן אלפים פרוחב־דאמות עכל ר וקוגיס מ ליי הל
הקרנית של איתן האלפים אלפים על אלפי© למלאותהקלטת.
בלי,מדינן לעיל סימן שצ״ח סעיף ב ' •לפיל־ ך אם הניח עירובן
לח זרק העיר כשדה במקייס שאיבי לשית היחיד אין לו חלא אורך
אגפים למזרח והלאה בליחה ארבע אמות ומיד אלפים משכי
בסוף העיר דאחריפן לעיל שכל העיר כחשבת לו כארבע אמימ
אז מומר לו לילד בכל העיר ארכ׳ורחב ' וג® חוצה לה 1פים אפ
>י
לצפון ולדרויס ובן במערב בכל האורך שיש לו כומכיס לו אלפי©
חשקי רוחומיראן לע ע־י שאין לו כ כ רוחב נגבהמקוס שקצם
מ העירוב:
גהמכיח עירובו במיךהעידש& במ בה או בתיךעיפור'
המצטרפים עמי* סמודדין התחום ק ק מהם לא mp
כלום שהרי אין הנחת העירוב אלא שיקצה שס שגיממי ודירתו
וזה בלאו הכי יש לו העיר טלה ועיבורה וחוצה לה אלפים לבל
דוח ומה יקנה לו העירוב שס לפיכך אין מודדק מחקו□ עילונז
לכל לוח:
ד
נמן קירוט וזק למקומו לא עשה פלוס ד* יאן יקנה ©s
שבימה כין הסיופג והוא אינו יכול לילך שם פין הפמשו'
*< 1ל כאילו אל הגיחו רש ול התחום « כימו ו כבכי עירו:
< ן < לםימי יו־ א )

כהא

£ .$

1

m

לין

לינוש החוו* !׳ודימת תחומין

דין
נרי־ינגת■

~3rופר< /

שהעירוב בתוך ארבע אמות שלו וה׳ל מ א ועיר<5
םח
רייןvy
אחד דמיך ד׳ אמות נמקי© אמד מיקרי לפיכן קכה לי עיליכן
ן « V3שיק \wmt*3Bת*ה )
א« © כמגלגל  ppלארבע אמות איפג ' עירוב א© יתגלגל מ&ן©
 6כריך שיהיה העירוב כהקיס שיוכל להגיע אליי נין השמשית
קודם כין ?® משית שהוא זמן קניית הפירופ אכל ?3/#ןולגל
©הלי קונה© פ לידתו אכל אס אינו יכול להגיע אליו בין
משחשיבה הוי עירוב אפילו חק לארכע אמית דסייזשהי? כין
?לשמשאכנק כה /יעיליבו בכית הקברות איפו עירוב ו* א
שנבית
השמשיתכמקומו אין אכיחוששי־ן מ ? שנפש© בו אקר כןphj
ככר
קפה
שביתתו שס 2
הקבלות אפילו לישראל אינו עירוב לפי שבית הקברות אסיר
כהנאה ואע׳גלמנותלאו
ליהמתכתמלהנחתעירובמטההיא
 1וכן אס אבד העירוב אי פ& רף מנעי,ד יום אי שהיהתלמיס
יבסמא
מבעוד
יוס
איבו עירוב משח שיכה הייזה עילוכ
כמו שיתבאר ס־תט ' /מ* מ כמן שהוא לינה בקיום העירובש©
אחר קנייתו השביתה הלי כהנה בו אחר עשיית המניה ודווקא
שקניית העירוב כין השמשי הוא ואס ספק  iאס נתגלנל.מן » )
שאיסור דאורייתא מופעו אכל א© אין כ?  bkאיפור דרככן
כמן
חק
לארבע אמות או אס נאבד אסבשר ף או בטמא .מבפ*הרי
שפתנו כאילן אע פ שאסור להשתמש באילן כשבת הד
עירוב
זה
עירוב לספק עירוב אזליבן לקולא  .עין שהוא דרככן?הוא
שזמן קנייתהעיריב הוא בין השמשות וכיוןסאין־כוי& א איסור
שהיה לו קזקת כשמת כגון אלי שודאי היפחו שס ואירע הספק
דרבנן גא גזלו עליו בין השמשותכמקוס קניית העירוב שהוא
אקר פך אבל אם לא ־היה חזקתבשריתייעלה פגיךשספקלו
נדבר מנוה וכיון שיבול יל סלו בין השמשית פרי♦ ( ועילהי
%ו
אס
הופק
סס
אס
לא
הרי
זה,פסול
דאדלכה
אוקמיק
ליעאקזקת
 f3mא י
&ימן **' כ ) יפן אס נתנו כבית הערס שהוא ספק • שלא הזבח וע׳ל שימן שצ׳ד* בתנו בכיר א© היא עומדתכמ*
בית
הקברות
הרי
ז
?
עירוב
ואפילו
לכהן
מפני
שיכיל
ליכפס
0
©
ודאי
הד
עירוב דהא הד הוא ועירובו כמקים אחד להוא בר?»
במגדל
כפורת
או
שינפח
והולך ס>־ 7כולאםעיין של .בית־ הפלס■י והעירוב שבכור נ© כן ברה* דר ?* כם© שפוצה עד לרקיע נך
משוס פנמית שנשאר בה© כפר הוא דענמותבלא כשר אינו
הוא יורד עד לתהום ואס הוא בר׳ה והמר עמוק עשרהיר?יכ
תסמא באהל וכשמכפת לפט רגליו אס י® ש© מנס גדול שיש בו
ארבע שהוא רה* אס נתפוזן לשכות למשה עשיטא דהויעיריב
דהויא היאועיחכו במקום אחד ואס נתכוון לשמת למעל? אס
כשל נלאה מ 1יז 5ענ© קט ן כלאה בנביחה ואינו מפיע ברגלית
כנפליך שיהיה הוא ועירובובמקו® אחד כדי שיהיהאיפשר
צתכווןלשפועחקלארנעיאעותמפפת־הכזר אינו עירוב למי
לאוכצו כין השמפו" לפיכך אם נתכוין לשבו ת בל יה והניח
הואכמקוס אחד ועידונו בחקי© אחר היא בישותמ־ביס■
פימבו בלפי י אי ברה* והפיח עירובו כר ה אינו עירו" שהרי
אי
והבור היא רשות היחיד ואפור לו ליטלו א כילו ביןהשמשותכיזן ,
איפשר לו להיויאו מיהי לר״הר או איפכא בין השמפותאלא
דכשכת חייב עליו חמאת ואספתפמן לשמתתיך ארבעאמוק
כעבירה אכל א© נתכדן לסבות ערה* או בר׳* ה והניק עירובו
של שפתהכור היי עירוב אף על 3ק שהעיחב הוא כבוישהיא.
ככרמליתאו שכתכויןלשבותכעלמליתוהכיח עירובו כלה*
או
לפית
היחיד
והוא
כרשות
הרבי
© מנל מקי© פיון שהיה לעיע:
כל״הל הרי זה עירו  sלפי שבשעתקטית קעירן 5בהוא בין
לעקור דירתו מן העיר ייש לו ממקום שדעתו לשבות סס אמע
קשעשותמיתל להוכי" ולהכניס מכל אחת משתי הרמויו׳לירמלי"
אמות במו שאמרנו לפיל גבי נתגלגל סעיף ה ( הארפעאמות.
לדני מנו ? שכל־ דבר שהוא מדברי © ןפלים לא גזרו עליו .בין
 9 pmwד הכור אף ע^ ע שהוא ברשותהרכי© ואינו יבולליעלר
קן הכיר שהית רפות היחיד מפל מקן  0כיון שהוא תן אמע
השמשו׳במקאהמנוה או בפעתהדחקוהפחת העירוב ג׳ב דבר
י
אמותיו
חשוב
מטה הוא שאין מערכין עירובי תחוקק אלא לדבר מצו ? במו
הוא
ועיחבו .במקו® אקר לכיק שאמרו תנמיס.
|ל
הנותן
וימנו
יש
לו
שיתבארליןמןס י /תמ < ( •. ; ;/ע לפיקpp״(© מין א׳)
ארבע אמות הזה צהו אותן ארבע אמית
 7נתנו בראש הקנה או הקונדס הצומחים מן הארץ אינו
רשות היחיד ורשות היחיד עולה עד לרקיע דורדעדלתהוס,
והו ? ליה כאילו הבור עומד בישות היקיר זהוהנייו הוא,ופירה(.
עילות מפט שמאחר 0הס רכים  .נוחים ל© לקסום וא©
כמקום אחד ונהי דלאורשותהיחידממש הוא אילו הארבע
יקשוס בשכתיתחייב קסאתגזרו פהס אפילי בין הייוטתואפי־
אמות
לגבי
אי©
3
רא
דאורייתא
לעפיין
למישקליה מןהביר
כמקום מטה ולא למי לאילן שהוא קפהוליבאלמיחש ביה שמא"
דאסור לטלומפס מן התורה להא על בלעני© הויא הניר ופית
יקטום ( ליית ביה אלא איסור קפמיס שאסרו להשתמש כמחובר
לפיכך לא גזרו בו בין השמשותוה  /גבי קנה או קונדס אס הס
היחיד והמקום שהוא קונה 00שביתה הוא לשותהרפים מכל
מק!© לעניין מיהוי הוא -ועירובו במקו ס אחד הוי קד רסותא
תלושים ונעוטם בקרקע הרי זי 8עירוב שאין כאןקשש אלא
איסולא דרככן ולא גזרו כה בין השמשות:
מדרבנן כיקשקנה הד אמות ׳להיות שלו הוו רה* מדרבנן עני
ל נתנו כמגדל ונעל בפניו ואכד המפתח מבע
*
או
שכפל
פירוס
שהוא
דיכצן
הקילי
לעשותחד כפותח:
עליו גל א ס יכול
■להוציאו בלי עשיית מלאכה
לאורייתא
הרי
ז כיבד עשיית העירוב אס רונה לילך כסיף התחום או בת!נו
זה עירובדכדרבכןלא גזרו כדלפיל :
( {? ו״לגשיקשנ׳ד *
להחשיך׳  90זהו עיקר חנותו שקונה שביתתו ברגליושהוא
עומד& ס כפתשנפנס שפתיאכילו לא אמר םכיתתיכמקימי•
ה כל המס ח עירובו במקום אחד ישלו פס ל אמותקחקלס
העירוב  <bהוא פנמו היה שס כין השמשות בשעת קניית
אלא החשיך ש© ושתק קנו לו רוליו ליש מי שייבא מבית! לססוה
להחשיך על התחו© לא שנא מי© בא כדרך וחשכה ל!קוצה
העירוב לפיכן המניח עירוב תחומין שלו בסון תחומו ונתגלגל
אלפי© לבל רות כלא אמירה אלא בעמידת רגליו מיה; '®■
משם מבעי ונשאר כתן ד אמות' הד זה עירוב דהואיל והכהו
ד אמות תובלעק בתחומא הוו להו כתחומא ואע* פ שמי שקפה
חילוק בין יון א מביתו להחסין למי שבא בדרך ותשעה:ל! דתי
עיר ובו כעיר אמרו שאסור לו להלך חוק לתחו© אפי׳אמה אחת • שיו |א מביתו ומחשיך יעל התחוב נייך■ לפחיתיי י ם '<בוין׳
וצפי זה אפי״לנאתד אמיתפרוות מ5והו קוה למ למשליאל דמי
לקנית& ס שכיתה 1שאס אינומתמין ולאי איבו קונהשנימה.־
במן שהוא סמוךלכיתו קופה
בביתו אבל
דהתס כיון דנתכנין לשבית כפיל היא חשוכה לו בארבע אמות
ואיןצו ד ' אמותאתריתאכל הכא שהיה מצה לעקור דירתו מן
כדרך וחשכה לו אפילו לאגתפוין לקנות שם שניפה על
הפיל לאיי לתת לו ד אמות במקום © מטח עירובו כי  mביתו
בלחו קנה שביתה שאינו יעול לילך מתר זקנת אלפיםi3i
דוחותמ ! אפילי הנא ישן במו שנתבאר לעיל© ־ימן *tfp
ונותניןלוהד" אמות כסוף התחום ומשם אין ד" אמות לעירובו

m

שבית?

הגא

*7בוש החור הייממ ?ימביחהוטין
_ רוצה לשרות לעצי שם עד שתמשך ילך
__
ד ..״ ,ז_
יזנעי דגיה שס מזין שתי פ ^ ולתמן הסעס שאמרנו לפיל
סעיד פרני^ סאילת שחיי׳פל אתל כפי מזונו' פםעזדתו של הול
אע  /רלסעילת ככתהיה כריך מתר דבשנתאפיל אי׳פיש טפי
לבס־ם תבשיליה אה!ל דבצדיתעזדתו של הול סני להקל וגם אם
? 3א הזלה או /קן שיעורן מה דתזי ליה אכל רעבתן שיעורו שתי
סל» דו׳ כימטות אכ ' פ שאוכל הרכה כטלה דעתו אנל כל אל©
דא לתוגה וזקן ורעבתן שיעיר{ שוהדהשוו מפעי®מדותי־ה®
והשוו שיומין* ב פעלדות פינוט׳הן ששה בניס זאע׳ג דבעלמ'
אמדכן לשיעור סעודה אחתסתס י הוי ארבע בנים גבי עירוב
? ,קילו שגם  rהלבה בט אדם דסגי להו בגבצים לפיכך יניח
שגה בגי& מבת אז מכל דבר שאמרנו למעלה שמשתתכין כו
 5יתפ \ מביאות ואס היא ליפתן בכדי ללכת פו .כתבכ ' סעזדו'
ניני  .די־מר כזה העירוב אהיה תיתל לילך למהר אלפים אמה
krך׳מ יתזזר ולן בכייתו יאפה מודלק לו תהומו ממק■;'עירובו
 » nרזאין פ8ו דר® ס" .מתלמידי■ האוכלים אנל ? כעלי פתי©
ובידהס בשדה ימוזריס ולנים בבית רכס מודלין להם תהומס
<טתדב 0ישרוא מקום לינתן שהוא להם עיקרישנס .בבית רב®•
 :.היו מפטם יותר לאכול אילו■ היה להס סם עזינס:
א " .אס'1־' רנה יפלה העירוב עי שליח ייאמר ה ^ יה כשמניחו
כדק מו בזה העירוב יהיה פלוני,חותר לילך למהר אלפי©
אי* ? ל■:ל רות דשיוהוסלאדס כמ׳תולקכזת השביתה במקומו
וגלבד שיהא  0לעת לקנותו לא יהא חרש שימה וקטן אז ® אינו
מודהב^ יייב כנין מי ואס שלחי שמיש 6יכה .וקטן או ע*י גוי
ןא תחר שאינו מודה כעירוב אינו עירופ7א  0אינו מדע לקנות
או אינו מאמין בקניין זה היאךיקנה לו ואס שלקו עי אילו וחמר
לאחר לק'כ5ו ממנו להניחו ול שם במקו© שרוצה לקנות ואפי׳אס
שלחו עי הכיל או עי הקיף ודאה מרתק שהגיע פס זנתנו לו הד
עירור .שאין העיקר אלא הההיזה ואין פליהותה מזיק ואפי ' לא
 vhשאותו האחר הטהו סומן עליו דחסתמא סטהזדקזק®
צלית עושה שליחותו וכן רפים ספשתתפז בעירובי .תחומיןולנו
לשלותעירובן כיד אתל הכי אילו חשלחין:
 wאהד או לפי© מאמרו צפל־ה נא וערב עליב? ולא יחדו לו
מקז ס באיזה חקזס שיערב עליהם ובאיזה רות כבלמקו©
שיטחנו ובאיזו רזה שירצה הרי זה עירוב נמצאים בו שקלי
אל יתדו לו מקים ולוה ;
■* ■ אפל אס יתד ו לו הקו© או עירוב לא ־♦® כה ®שלית מדעת
המשלת נ#ין האזמל לתבירו עלב עלי כתמרים ועירב עליו
ממגרות בגרוגרות ועירב בל ,/בתמרים אן שאי,ר ל? ה 3ה
פמנדצפבית
מימני  ,במגדל והפיחו בשובך כשוכןוהניהז
מניהו כעלייה כעלייה והפיחו בבית אינו עיחפדכלשליק
טופפה שליחיתו הרי גילה דעתו שבעל שליחותו ולאו שליה דכאי
משלח היא והיאך יקנה לו אכל אס אתרול  .ערב עלי סת© ועירב
עליו נין בגרוגרות בין בתמרים בין כבית כין בעלייה הריז®
עירוב:
מי® פא בדרך ומכיר אילן או גדר בסוף אלפים אמה וירא
אי
שמא ימשיך קולס שיגיע שס ואומי שביתתי תמתןז כעיקרו
קנה שביתה בשקרו ויש לו מש© אלפי© אמת3כל ר; ח אף&' 2
שאינו יכול להניע  00מבעי במהלך בייוט אלא א ' ב יי,׳ ]? מתר
לי־נך פס כפחת אנ׳ע  ®.אישו מגיע  mן)א אחר שי משך קנה® 6
סטתה כיון שהיה יכול להטת® ס מפעי יע ריצה אבל ד ס לא
ט? יכול להגיע סס בלל אתי ' יע רינה מבעי מיד שתחפן לא
יזגזיפמקומו שהרי עקר דעת; מכאן ע®@® לא קי ה והרי איין לו
®קו׳מיומד שנאמר עליו  3mת סם ודוקשייהד ד׳אמו׳מיוקדו'
והא בתיך ! כיס כגון שאומר שביתתי כעיקרו .שהוא מקז׳חיזהל.
' «האילן ; מבאן עד שקלו אין יותר מאלפי© אב [ א© אין

.כל האילן בתיך ! בים ו19א לא ייתר.מקו® תחלדו לא קjp » &2׳*
כאומרו ®סתתי ? s» jלייא -כיה בדעתו מל ד ' אמות שהם
חי ] לאלפיה ונס פאן לא קפה י ®,הרי עקד דמתל מכאן ילאי « ן
ממקומו ואם מצו  .ענמדתון אלכי® .לרגליו ולאייקדמקו©
לשביתתי פג ין שאמר כפיתתי תחתיו הפס יש לוארנע אלפי®
המקומי לנד ביתו דהיינו אלפיס עדהאילן ואלפי® הק תמנן
דביק דבל האילן הוא מן אלפים הרי המה נפשך יפיללילך הל
 pppהאילן דכל ארבע אמות שאמה נזק לו לשביתהישלו מ©5
אלפיםאיי ? עד פוף האילן אלא שמן האילן ולהלן איןלו לנד
פיתו אלא אלפיים הו ] משיעור משך תקתיו של אילן לנעשהןל
 ppתיושלכל נטיית טעו  .של האילן המר גמל עלומד זה מושכו
לכאן וזה מושכו לכאן פיצל כגון שהו ' בא בדק־ לפא לביתו דרך
האילן מדרום לופון וסקב נטייתפוף האילן מדרום לשעון הוא
עשרים אמה ישלו לכי פיתו !פי© פמותעשליע אמה פי כשבא
לחדול בטוף נטיית המן לנד כיתז מנד נכון האילן כדי שיגיע
לביתו שהוא הנד הסמוך לביתו אומרי© שתא עוינת שביתתו
כיתה ב  9יף כשית הנוף שפנל דרוס שהוא הנד מןמוך לרגליו
בהרי הוא סתס אמר ולא פירש אמה מקום בהר תחת האילןוי©
ךל למדור הנר דרוס וכסמודדין יל משס ! פייס לנד ביתו ימסרו
לו עשרים אמה של חח נפלן פעלף האילן ונמצא למלק מניתי 'ך
אמה ולא מכל ל לך לביתי ואס יבא למדוד מנד דרוס מארבע
אחזתהראשימת שתהתהאילן לנד רגליו פדי שיוכל לקור
לאמור מ בשבת ממקום רגליו אות© העשרים אמה מולדין לו מן
הנכון ואומרים לו שמא ד׳איוות סל סוף האילן לנד ביתו כהרול
ומשם עד מקיס רגליו יש לו אלפיי® מבוונות ואין יכול להמר
לאחוריו אפילו פסיעה אתתאבל .ד ' אלפים יש לו ממקום רגלי!
לנד ביתו כחית עשריס אמה מה  /שמקו© ליהב האילן הוא
הפסיד וידו על ה תחתונה כמה שלא פירש לפריו כאיזה נד של
החיל ן היא ל ;.הר פיון שכל האילן הוא מובלע בקין אלפיי•
מרגליו יצברח׳נס תלי* הכל בשיי© מקום לשביתת( שכתבלע
הקונה שביתה נרהוק מקים ולא סיים מקו© שביתתו לא קנה
שכיתה סס -אבילו בתוך אלפים כיון שלא פייסלו מקוס אבל
כמקים שהיה עומד כשהשעה קבה שביתה ויש לי שם אלפי© לכל
שביתתי c
יוק יכן א© סיי® מקו©®.כייתתו שאמר
בחקי©■ פלוני והוא■ רחוק ממנו יותר מאלפייס הואיל ולא קפע
צביתה מס קבה שבית בדקים שתמשך לרשם והאומר שביתתי
אהישתתתיושמפה אמותאויותרלא קנה
תחתאילןפאט
®ביתה אע׳פי&הוא בתו ן ! .סייס כיוןסלא סייס מקום שביתתו
לפיכך צריך למין לשבות כעיקרו או בד ' אמות® הבהונו או
בדלימוזאסכיה .תחתיו כהות משמנה אמותזאמר לשבוע
תחתיו סתס אן על פי שלא סייס .נפיח® קנה שביתה תחתיו
דהא מ ' « .מקנת מקומו מפד© באמה יואמנעיתממ׳פ דאי
איפשר שלא בירי אותה לאם« .אמנע האילן בתר לו ד׳ אמות
הרי היא מה 3ואי מ!‘ הנדל ין מאיזה נד® יהיה הלי היא מה©
י0

וקדמתהי ^ בזה:

היו שט© אהד מכיר ואי אינו מפיר זה© אינו מכיר מוהר
שביתתו למכיר והוא אומר שביתתיוו במקום עלובי וקנו
 0ם שביתה שפיהם$

יג

חי

ודווקא לפא בדלן התירו ול בהאי גוונא אכל לא לחי 0הו#
בביתו 1ייט אמר פן לא עלתה לו (א־ ן לו אלא שפיתת פיתו:

דיןןז « ח * ק כדרך

חכ

לקנות

עביתח

0 ^ yD4l3t
ה

מי שנתכוון לקבוע שביתתו במקו® ידוע אצלו■ והחזיק
כללן והלן בדי שיניע לא ותו מק זס ויקנה פו® בית אעע
פ M H #
הפ

לבזשחחור

הדנות Mwin.wqr
פלוניללאיימד ול עקו© והלך(עירב ל( לנ& חשכה f>m
<(%jbipcןר
מאלפי© עעיללפל דאגלריכןלעיל נ בי אילןשלא■יין ן #
מלןומו <totyp
.־« עצמו
שפשעשיזיק:לו.ל« לערש אכל עי שליח לאפשעאעילן^1^(7
דלאילןק<־ 5ה שביעהבמקל •שחשבה( ישל( אלעיסלכל מת&
ינוללויול■
לשליח לעקזצישללעיךכל'כ״ל ) אל © ?שליין 8תן .העיי 1.ב.בע©ן";

אלא הגיע« 65עמדש® אלא החזירו מביר«ללוןאצל«  16שחזר
מעצמו ללון אושצתעבב יש לו להלך למחר עד מקום שנתכזוין
 «5ומאותו המקום& 5י© אמה לצל רוח שביון שנמר בלב« לקבוע
שס שכיתתו « החזיק בדרך כעשה כמי שעמדש© אי שקנית
עירובו ש© פד׳א בעבי שאין מעליחין אות« להניח עירוב או
שהוא לו למשלח בתיך הסלעים קצה פוגי ^ י^?ן(© עי1ן:^ ((3י
ץברחוק צנון שהיה אב בדר אבל אס לא היה עני ולא רחוק לא:
ל( משםאלפים לכל רות ( לא מביע( דעקר יעיע.מכמעוגיון
 3נזה שאמרנו שהקיצה שביתה ברחוק מקום שיחזיק בדרך
דלקנותבמקיס העירוב:
אל שצריך שיהא מצא « ילך בשיה אלא אפי ירל מן העלייהלילך
לאותו מקום יקוד© שיצא מפתח החצר החזיר« מכירי׳ הרי זה
החזיק ( קנה מביתה וכל הקונה שביתה כרחוק מקו© איני צריך
לומר שביתתי במקו© פלוני אלא ציון שגמר בלבו והחזיק בדרך
צבר
שעיקרקכייתהעיחי הוא
^ צל שהוא קנה שם שביתה ואצ׳ל עי שיצא ברגליו׳ ועמד כמקים
לכל השבתאבל איןמירון :לחצ׳י שבת כיצד כנקשע״רשני, .
עירובין אחד לחגי־ צמס הראשון לריק צפק והשצילהציסי(®
פקונה בו שכיתה שאיפז נ״ל בלי© \ hביון שגמל בלבו קבה :
צ אנשי העיר ששלחו אחד מהם להוליך ליום עירוב©
למקום
השבי למח לריס שמעה הוא והיה סבור שמיתר נעשית קולילך
ידוע והחזיק בדרך בלי ללפתש  8והחזיר( תכירו
ולא
הול*
שתריתכאן ( ערכית כאן ( הרי במצוין לשתיהן ואת *קבעה(1
עירובם הס לא קצו שביתה באותו מקום שיורי לא הונח  ; 60ואינו מדע איז 5א< סאמרלשפיס עירבו עלי(אחד עירבצלין
עירוב® ואין להם לקלון מעיר© אלא& פי© אמה לבלרוח והוא
לצפק ( אחד לדרוס (צרי ג' כ י 6לפי ספק איזה קינה לו וממ׳כ%
קצה שם עירוב שהרי הוא בא בדרן וצתפוין לפכות© ס והחזיק
קפה (3שהרי שכיה©שלוח*( לפיכך נותבין עליז מימיי עירובn
בדרך לפיכך י© לן לילך לאותו מקום למחר ולילך תמכו
אלפי®
«חומרי עיל(צ זס כיצדיאס הכיח בל אחד עירום נפו ^לעיןן
אעהלבלרות:
הריזהתמר גמל ולא יזוז עמקומג ואפי׳פצניעיחאימ ^ין
ידוע איזו עירוב קנה (3ושל דריס מפסידי האלפים שהאלן
היא מי עווז ריץביתו במזרח וגחן
כבכי עילי מבי *( לצעק ושל צפ קמפשיל«ה! 1פי& קיו לו מכי^ן

תיב דיןחחודיקעיתכוומםעף א'!
אאמרנופעמי'
ביןהש^

׳העירוב

/

א

במערב וכן

אחר ג

מי שהיה בשדה במזרח פיתי ואח׳לשלוחוילערב לו כמער'

ביתו אה נתן העירוב מהלאה לביתו עעפיקשקוא רח׳ק
ממני כשחשכה יותי מ ! פ \ ׳ וביתו קרוב לי בתיך 1פיס העירוב
אינו בלו© ונשאל ל( שביתת ביתי דביון דקדש עליוהיו© .יחזק
מעירוב( יותר מאלפי© נמצא שאינו יצול להלן וליטלו שהרי
עירובו איפו קוצה לו אלא אלפי® לכל לוח .
( לע׳ל הי'® נ ד
מעין ב' ו«ימ{ < ת « חין ל ,וסימןיד״טפעיף ב •ל?׳ ^ ) 5וכיון
דאיכו עירוב ה׳ל פביתתו בביתל ואע׳ג דאמרי' לעיל שי׳תם

כבני עילן לדרוס להא לח צתכדן לקנות שפית
■אלא .כמקין
העירובין ואינו יודע כאיזה מקס־ ע׳ב לא יזוז ממקומו(
אשמי■
כתנוהעירוביס בסין האלפים שלך מה שאיפשישיקנהמפע
ספיחס כיצד צתן בלאחדעיחני לסין אלןמפיתזיש ל(אןעש ;
באלן אמה מביתו לכל אחד מהעירוביש ממ* נ מאיזהעירוב
שקנהיש .לו אלפיס וכאן אין מעירוב זה לעירוב זה אלאאלפי©
וחק להעירובי' אינו יכול ללכתאפילו פסיעה אחת
דבצלייאלוד
כאמר שמא העירוב שככנדו'ק5ה לו יכלו כאן האלפיס ואהני/ן
האחד למזרח לס׳ן אלן והשצי למערב לסין <ק הולך למעת
אלן מה ששייר לן העירובשכמזרח (למזרח« ה!לך  1ן וילק קכ< ן
מה ששייר לו העלוב שבמערב :

 8עין )א אם אין יל האילן בתיך אלפים והוא לא ייחד מקום
ישו"
לא יזוז ממקזחו ה 'מ בבא בדרך דביק דבחקו© עלוני לא יכול
לקנות דלחוק מ^ פיס הוה ובמקו® רגליו גלידעתיה דלאציחא
תיג
דין ח ^ 0יב 5
ןרביםומס ^ ( 15אחד:
ליק דליקצי אין לו שב < בלל לפיכך לא יזח ממקומו אכל בעומד
6
בביתו או בסמיך לי בתנך תחומו ועירב במקו© שאין עירוצו
החפיב 5רניס& םל 1אומי הוי «־ר! נ זה  383יוג! «י
קוצה לו בגק הבא ולמי
■ ישלו שפית בחית« ד « סתמ בביתוציח*
העיר ( כעירוב זק יהי( כל בכי העיר מנתרין לילךלמחר
ליק דליקני כשאין
עירובי
עירוב
אא
העע
דלא
דמי
להא
דלעיל
אלפי© אמה מעקי© זק ובלבד שיהא כז מיון שתי סעודותלכל
משו© דהת© עיילי כבא בדרן וכיון דפעקופלובי שבחר לא היה
אחד פיון שבולם קוטן שביתת׳ןודירת׳במקו׳זה לכל השבתואו
יכול לקצות שבית שהרי רחוק מאלפי® היה ובמקום ר גליו לא
בל ימ שירצה יסחלך עליו ומה שהצריכו יוכא 3בי עירוביתמומין'
הוה ציחא ליה דליקני לפיכך אין לו אפיתכלל שהרי הוא פשע
ב׳סעודותלכל אחד ואעי׳הם הלבה וגני עירובי חכירותהקילו
בעצמו שהיה לו לפרש דבריו ולומר א© אפי רחוק מאותו מקום «אמר« דבפחות מיח סני בגרוגרת לכל אקד וכיס«למעלה פגי
יותר מאלפי® תהא שביתתי במקומי וכיון שלא אמר ק פושע
בפתי סעודות לכולן כדאיתא לעיל סימןשש?© עין/נראהיל
בעצמו הוא אבל הבא ששלח ע* שליח היה ל 7לשליח לדקדק
לציינו מצמא לעירובי חצימתתקצו לאפרושי מאיפוראולכך
בשליחותי סינוין שכסקידשהיוסלא יהא משלחו חו׳ן לתת?' וכיון
הקילו לה® ללא ליתו לידי אסור מס׳ע כאן שלא התירוהואלא.
«לא דקדק יכול המשלח לומד לשליח לתקוני שדרתיך ולא לצוותי
לדבר מ0ו« 5לא רצו להקל וכמי שיתבאר לקמן סימןתטי‘( סעין
והרי הוא כאילו לא עירבו עליו כלל וקכה שביתה במקימו♦
א׳
'
כל
♦
?
צריך
לזכותו
להס
עי אמר הראוי כמו כעירובחציר! *
►«6ורגעלדג״« זלו ' עק 5על  3י  piהטעלאמלק המ שנתצ&ר
לעיל
&
*
'
 jועל סי׳& ש׳ן סע\ף ; « ; fשימן שעי© עין ג׳וסימןקגקכז&פין> י ' )
מ׳מסייףד7אססמן <ירלנל יק לעמוסלא פ6ק כלום (י® לל
ptßp
וכךך להודיעם שאין מערבק לאדם עירוצי תת ומק לאמדעתו
 rמניינו ( אנל״עשמי׳לי& סין סואיצמל יגייובי<וקלי^ מלסללא יע שציק
דלאו זע«' הוא .לו שהרי מפסידו הרוחסכנגדו«שמא©לאיערנ'
אצ׳סלאאקריכןדעשע (איפשרלומר® t ®p®3לעי «מיס עדא6לן
לערב באיתלמח שרוצה זה ואין חכי? לי ®#שלא .מדעתו י■ .י ־
דספא דמפתעא בגיקל כימאלי* דליקניבשאין עידונו פילוב עכ׳ל
ל לע ל@י*עי”ל 0עין> א' סי '®ש וס «*' ’ ? <*’£ויך? 3ןפין>’ > '15
«אלעד אס®ולאי בן הוא דלסעמ * יא 6לן אמריגן בן אבל גס קיאלא
ובל מי שהודיעו מבע)■אפילו לא גיור בלברלשמוךעליו מגעי •ft
פליגי נו* עלהעעס*רא« וןדכל נניעלכילוא ליסדליקני^ tpppDא
סה^א אתו לאפמלעיק אפילו בינקוס שהילשלחאיןלל  6ניע ' אעיעבשל® י אחרסח0הכ הוי עירוב דאמיי הוברר הדבר למפרע
שקוד׳ז״ן•
עקוסשיולך למקועל כגון נא בדיך(א« דל&ל<* לן לקקלסועדנ לי גנל
קניית העירוב היה דעתו לכך דבדרבנן ' ס*ל לי© ברירה לפה־

-

;.־ *ינושחואור

אבלאסלא הודיעומב %אינו יכוללפמוך עליו לאחרשתחשך
 h2mלא שיק למימר בדירה דהאלא• היה ידע דאיבא עירוב
דכיח' דעתיה קלויה הזה וכןחי; שהכיה עירוב לכל סבתז׳השנע,
איזה פפת מהן שארצה אלך ואסמוך עליו אע ' פ שלא נמר
כל$ן באותו ע׳ש פרוצה לילן עד למחר יבול לסמוך עליו פמי
מסעמא דכלרכצן יש ברירה למפרע וכן מי ששמעשישילתפס י
ל:-ו? בשבתלא' מן העיירותהסמוכו׳לו בד׳ייאלפיס אמה ואיבד
מלעלאיזה רוח ובטח שצי עירזבין ואמי לאותו צל שיבח החכם
יקנה צי עירוב לדוק שבא ללהלזכם קנה לד דאמריק יש ברירה■=
בדרבנן והוברר הלבד שאתמול היה דעת? לכך ( אה אס אמר
מס לא יבא כצל אהיה כבכי עילי ולא בא הי/כס הרי הוא כבני :
 :עירוזי& צו אלפי® לכל רוק מן העיר (לא הפסיד כלו© על ידי
העירוב משוס ליש בלירה♦ או אס יבאו ב' חכמי© לב 'מקומו"
?$ש מק© שארצה אלן הפל לפי תצאו  .וכן אס אמת־ ל&כיס■י
53צג' הייט־׳מערב על איזה מכס שארצה אע* פ שלא בירר את
מי רצה עד שהמשיך הוי עירוב מטכס ברירה לקבעו' יום היה
דעתולזה:

' 31:סעי' ז
א קין מחרבין לאדם עירובי תחומין&א מדעתו דשמא אינו
׳ רינה לקלדח האלפים שבצד זהג כדי שלא להפסיד ה&פי®
שכנגדי ועמו שנתבאר לעיל *
אבל מעיב תדס לבכו ולבתו
הקמניס -מעילו שלא לדעת© ואפילו חיתו גו שלא לערבאי־מ
מיחד ( אכי׳יעירגו־הס בעצמס חיכו כלום ויוצאין בפל אביהם
ועעמא משים דהא אין מערכין עירובי תחומי; 6א לדבר מציה
כמו שיתבאר בסי' השמיךכע״ה'
( « י״לין ק  ncף "י
ס«' תלפ׳עמעיף ן' ) ׳ וכיו{ דאין עערבין < ת אלא .לדבר
יוניה וה׳א רונה לחנך בצו וכתיהקטנ־י«-ל« 5ןה יכול לערב י
עליהם כעל ברקס וצן על עבדו ושפחתו הכבעפיי׳מערב בעל.
נרקסיאפי' מיקו דהא גופם קנוי לו ונמלי בתל ר 3ס אבל בנו
־ ינקו הגדולים אפי' סמוכיס לע פולחנו ועבדו ושפחתו העבר׳י
ואותו אינס ברשותו ואינו מערבעלי׳ה© אלא קדעתס ואס
עירב עליהם והס שמעו ושתקו ולא־'מיתן'■ יוצאים בעירומ..
לח&תמא נתרצו זקנו אפל אס חיקו בו או ®,עירנו הס עירוב

 •• 9קטןשהוא ק ('שכיס או פחו׳נריר אמר א^ווייצא בעירו'
אמו ואין צריפה' אפי להציק בשבילו מזון ע' ם עודו לעצמו
משום שהואכרוך אחריה ואוכל עמה תמיד ' :

לדבר הרשני; ד' אלפים אמהואס עירב שלא לאחד מכלאלג rt
י לזכרהרשזי^ הרי זי; עירנ 3בדיעבד; 3עירובי תחומין הואיל ואפמוכה אקרא יש להממיכהן (אין
מערבין אותי כין השמשות שהוא ספק שכבר כבנס שבת
(אי{ העירוב -קוכה $1בהבכם' שבת במו שנתבאר פעמי׳זטעע'^
ע*ל שימן דם״א :שעין א׳מיהו בדיעבד אס עירב ביןהשמשות
אזליפן לקולת לומר עליין־מס הוא ועירובו עירוב:
ג אמרולזפגיס צא וערב עלינו' וערב עליה® לאחד עירב"
עליו מצעיולאתל עירב עליו בין השמשותזה שעירב עליג
מפעי פא כל עירובו בקהשמש< ת?זה שעירב עלי וביןהשמשות
כאבל עירובו חשחפיכה שניהם קנו עירוב דאזליקב&פיה©
לקולא ואמריק מלבין השהפותפפקשבתיזוא אמליקפזיע.
 0.עירפ עליו מבעי ובמקיים עד בין השמשותקשפיק ליה בין
השמשות לשכת(לאי ובבל קפה ללעירובי .בתחלתהפנסתכין
השמש( ,ומא^ לעקאלן מיצה שנאכל אח׳כ בבל קפה זה עירוכג
ולזה שהפיח לו בין השמשיתקשביצןליס בין השמשו׳לחיל והואיל
וצתקייס העירוב עלשמשכה" ודאי קפה לו עימביבעתשחשך
ואין פריך קיום■ מתל ויש קולקין דה״ל תלי קולידממרן־אהדדי
ולא עבדינן  :־ ( * <למימןשלג )
ר וכשמציח העירוב יברך באי אחה אקכרעל מבוא עירוב
כמו שמבלכין על -ברחפונהושאלמפותדרב־פץוביבן כמפני
בלאו דלא תמול ויחל כזה העירוב יהא מותר ל‘ לילך לחקר
אלפים אמה לבל רות ואם מערב לרבים אומל יהא מתל לפלוני י

*?
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־ 1
4

י' ט פמוכץ־זה לזה וקפה שביתה בהככפ׳׳יוס הראשון מהם y .
שיהא קנד שביתתוזו לשני הימי© מדאמרי' לעילס^ תיבפאין

ב'®•רוביןלב רוחות(©ומך ע 5איזה מהם^
מדק״ל דבדיכפךי.ש -במר כדלעילזעל העירובשכרוקהשכיייז
למס השכיחו מערב עירוב אחד לרוח אחת ( סומך עלק כאחד -
מב' הי « יס באיזה מהם&ירצ' וכיו® סב' מקפ יהיאן כבני העיר
ובאלו לא עשה עירוב ויש לו אלפים אמה לכל לוח בד׳א בב' * ע
של נליותאבל ביק  / rkהן פיוס א' לקדושה אחת ק ואינו
מערב לב' הימים אלא לרוח אחת* נ ( < ®ffpp ’a¥9י) '9
ובן מעפה אדם על עירובי .יאוחר עירוב זים לסבת זו אכלאל
אולימיס טובי© ילא לשבתות:

א לא התירו חכמים לערב עירובי תת ומין אלא לדבר מציה
וכ״ל טעמא דיצסלמא עירובי מצירות ושיתיפי• מבואות'
כיין לשתי קדושות הן ואין זה תלדבזה שהרי כשפי >טשל
שנזלו בהם משום רה ונקל11באי לעבור יעלי  8 93אין כל אדס
כליות אם היום קדש מחר חול אואיפכא לפיכך אעיפשעיר®
יניליןליזהר בהם הצריכו לערב בכל מקו© .אפילו סלאלצירך
לרות אחת לשני הימים אין העירוב הזה קיבה לו בביןהשמשות
צלי שלא יבאו ׳לעבורעליהס־ילהדיא■ אבל עירובי תחומי■)שאין
היא שון לכל&ני הימי® אלא צריך שיהא העירוב מצוי במקומו
 .צויכיןלו !א לפרקים ותעוטא למיעוט' הן דנרינין ליה וליכא
בליל הראשון לקמ׳בל מ© לאשין וגס כליל ב בין השמשות כיצד
למיחש ג״כ שיעברו עליו במזיד לא התירו■ אלא לעת נזרך
פל
הוא עושה מוליכו בע*ט או בעי׳ש וממשק עליו ופוסלו בידו ובא
יזצוה בנון שהיה ריצה לילן לביתבאבל אי לבית הליכת
לשמחה
לו לביתו אס ליל הראשון הוא* ט ולמחר מוליכי לאותו מקום
של נשואין או
להקביל :וצי רבו אז חביח הבא מן הדרך וכיוצא • ומניתזשם■ דע שתחשך'ואוכלו ם® א® היה ליל סכת או
'צלילו מין
שרזצה
לילן
ב׳ים
או
צמבת לטייל בפרדס שזה ג׳ב
מביאו לביתו א© היה ליל#י© דמותד בהוצאה יא© כאכול העירוב
יש נו
מצוין
מפום
פמחתשבת
אט
או
מפני
היראה כגוןשרוצה
כראשון קפה העירובלראשוןואינו .מירו  £לפני שהרי ב׳קלופות
לנייח מן המיס אומן הלסטי® וכיוצא' בזה התלי ל׳ 5לערב
הן* ולא בבת בלבד אמרו ק שאין עירובו קני8לשכיהימיס 1א'
■לגתחלה ואז כמןשעילב לדבר מבזה מותר 13לילן ג  /אפי׳ (
?
אתילן עילם בדגלת בראשון צי יך לערב נ© בשני בפתאן
הכ
נ  111 2$בונלמ
כ

המערב לשכי׳ט של גלייתאולשבי ! א « הסמוכים זהלזין

זיפושחהורהלינות אירוניתחומין
כרגליו והוא שילך ויעמוד טט ראשון באותו אקר דתשוב בלבו ץ נעגל והנשיסלא רעל לשיייע לאנתי מעשה כנתינת נזמיה© «J1
שיקנה שם שכיתה ולא יאמרכלו© כפיו מפני שאמורלעשויצ הק׳כה קדושת ל  /מן הזכרי® ונתנו לנשותיהם לזכר שלא קין
© 01הכבה מ/טלשגת אז משבתל׳יע אפי׳ כדיבור/9ב ©איב1
באומו התעא .
) ואפשר שלכךאל
יבול לערב כפתשלא עירב בו כבר כיוסהראש! ן מפנישהיה
אפרה א ית^ המירה כשום מלאכה מעני שהנשים סה כפופי©
ממי/יד
בעליהןיאיןפעי
)
צדך לקרות עליו שם עירוב ונמצא מכין אותי העין לעירוב,
טל© ליבטל מחלאבתס בלא רשו/
וסככה אסורה • עירב בראשון במאפל אם רצה לערב נשט נעליה©* דא 7מ  /מלאכה בכילה במן לתחש ( לזרועאשיר
/רגליו הרי הז עירוב ואס דוב ' לערב בפת צריך לערב נאותה
אף לאנשיםדלפיכן לה מלפתי 3גט לול שאמר צו יטנתןאשל
פת עציייו שעירב ביו כראשון שאין צריך לומר כלום שככל
נסתרת שס במס המעשה ומרמס מנתן טומאדחולא?( :
©ת
קיא לכת wפ© עירוב שא© אינו כן אסיר שהרי צריך לקחת
נמס ר׳ח היה וקרא לערב ,ל •/י(© המעשה אלמא רחלאו י( «
לו ש© עירוב ומבין הוא משכתל׳יט א 1חיט לחול והכני אסור  iהמעשה הוא ומעשה מצאכה/טל® משמען ג® הנשי® לאמ 8מ
ג זה שאמרנו שיש לו לערב כ עירופק בפתי מתותל& טהיח* איסור&א כמ 3אטתשעו& ות להשתכר ביק־אכלמלאמתשאין
עיי « שיהיהאיפשר להניע לכל אחד משט העימביןכיו©
עושיתלהשתכר בהן כמן לתשרולתקןכליהעיתאיןפ׳הגגת11
הלאשוןשא© אי איפפל להגיע לעירוב © למסהשנינםבמם איסור דמעיקרא לא קטלו עלייה! אלא כן■ל* » ת 1ממזני ממש
הראשון אין העירוב השני עירוב שעיקר מצ< ת העירוב הוא אבל לא לאסור בכל מלאכית שאינן מן*י | להשתכר כמן ט©'
דלזס לא30יל5
עצייהו
שיהיה כסעורה הראויה מבע׳י שתהא מוככתלבניחו קודם
הטסת השבת וזה הואיל ואינו יבול להגיע לזה העיחב טוס
;
(
עלפי> /רנאפעי^ ב*( כ& ימן ע*י אעשןב*>
הראשון הרי זו כאינו מוכנת לו שאינו■ ראדמנע! כי צד הרי
שהניח עירובו כסוף אלפים אמה מפית! לרוח מזרח וסמן עציו ח ח דן תקגית בריח ונו ה" סע*יףןו
ליש ראשון והניח עירובהשני ברתק מביתו לכד האחר אמם
אתתאו מתר ופמךעצמצמס השני אין זה הב׳ עירוב מהרי כיוס א ר ח אסור כתעט ( 6במטה אקרא מדאתקשר/זלמועד!
• לשמחה לכמי׳וטוםשיותענס־זגמיעליכ ובראשיהלשיב׳’•
קראשקלא היפלו הז מעירוב השני ראוי להניח! מבע! לפישלא
היה לאד להגיע אליו שהריאל נשאר לו ברוח מעיבבלו®שלא אבל אינו היקש גמור' לאוטרי כתענית מן המורה טוןשלא
' אסרה נו התורה מלאכה אינו כיט ממשI
יהיה יכ1ל ללכת מביתו אליו ביום הראשון אפילו פסיעה אחת
נ הילכן אין מזרין תעני׳כתחלה על הניטל כראשיחלשי® ,
מחמת עירוכו שהיה לו במם הראשון למזרח כסיף אלפיםמביתר
וכן במבוכה ופן נעורי© ואס התחילו שגזרו להמעניתבן
אכל אס הניח עירוב ביתוק אלן ות׳ק מביתו ברוח מזרח וסמך
וכן ימים והתמילו כהס קודס ל׳ת או תנוכה ופורים אפילו יום
עליו למס רא שזן והכית עירוב שני רתק מביתי לי ות מערב
א ' אין מעסיקים אלא ממרין זהתעכין ומשלימין כהןI
בתיךייו׳ק אמה וסמך עליו למס השני הרי זה עירו׳שהד איפשר
עלפיקעקעפפטך® '
שיגיעל 1טוס הראשון והיה ראוי להניחו  13 96כיו©: .
ל  /ליפו כשבת כין לעניק עירובי חציית בין לעניין עירזט ג ויחיד שקבל עליי תעגמת ךב וכך ימים ונגענו ל׳א או
©קבל עליי להתעמת כר  /עצמי אס קבלו כלשון קבלת
תחומין לזהנמישבתמיקרי (אסור בכל מלאכותוהפפש?
תענית בעלמא כגון שאמר הריני בתענית ילא כלשון הרי עלי
והונאה כמוכשכתאלא שזה עונשי סקילה וזיו עיניו כית  :׳
 9דע עירובי תחימין נוהג בה© שאסור להלךכה© ח ין ©הו ' בלשון כלל אי© כדך התלה| ואימ צריך להתעכו׳שאין צח
לתחו׳ מדרבנן כמו כשבת אס לא  Hעירוב כמו תמעלבין בדברי יחיד לבעל האסמכתא ששמט עליה רבנן וגזרושלא
להתעמת אבל אם קבלן עליובלשין הרי עלי שהוא לשוןבדר
ל  sפת tאכל עירובי חציטתאין 6יין לנהוג בה®© הרי הוצאה
הותרה 13hמר׳ה לרה^ אואיפב ' אפי׳שלא לצורך במו© יתבא' ונדר סל על דפר תטה ( <ל מי*קת ע ונע?  %דמ״ן j
במו על דברי הלשות אב  /שגם פללו במל מעני גז־רתצו מ/
בהלכו ת*«עב ה מתיך שהותרה כמליבא לממזר כיה תלי■י*
כר״ךהתלתתח ויפתק ול כחרפה * ' אמי <3אילו נתת אל לנן
( ( עלכהלכותמם עוכפימןתק״ח ) :
ל׳ק פלוס® ייתמדר והיתר כל הנדל לנדרשהותר מקציט
הותר טלו;
תיז הרמת ראש חרש ונוקע ף א׳ ן
ד נא© כשפע להתעט׳ פן וכן ימי© זאירעכהם ר /השטזג׳
א ל׳״ח לא א« רה התורה ט מלאכה* ( יגל feעכג ח״בc
מלה עליו אף על גב שאין שטעה חלה על דברי ממההיינו
מ  /יו® שיש ט קדושה הוא מתר משאר ימי החולץ במן כשנשבע בפיו לעטר על מטה זג בפרס כגון שאומר בם טעה
©מטאין ב? קרבכותמיספין כמו פיט לפך מהנות הנשיסשלא «אתענה כר/אבל פשסללו עם שאר ימיס שאמר אתענה נן
לפשיתבו מלא כה י ומנהג טוב הוא כמו שיתבאר לפנינוואפ> יכך יהי© יצועי© ור  /כלול בהם השמעה חלה מטעםאיסיר
א© יהיה ב ימי© ל  /מהנין שלא לעשות מלאכה כב׳החד© בולל לעיט דמייל על שאר הימים חייל נמי אלת ואט אשנת
בי מצות ל  /אח^ל שהיא מוטלת לע הנשי® ייתר מעלהאכשי® א® כה ' נ יזיילא נמי מל© וצריך הערה יכתת תרמה ואס 3יבע
מפגישז ט שלהם הוא שפתןהל © הפ׳ה©רפ © לפי שלא רצי ליתן בפירוש להתענות פר pfלגקין אות! משו׳שבועת שיא1אין3רין
נזמיה© לבעליהן במעש׳העגל שכן כתי 5כתחלה דאמר 4ה®
להתעטתי
אע*ג דמן התולה מ; לת להתענותחכמים«ע
אסרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיב® ב » פ© זכנזתיב® חיזוק לדבריה® שלא תמול שבועתי והוא ילקה עליהלהואיל
להביאואלי  .ואח״ב כמעשה כתיב ויתפרקו פל העס את וזמי
ואממטהאקלא הוי כמו דאורייתא _ ואע״נ מט מללאמרינן
?וזהב אשל באזניה© משמעבאזכיה©©ל הע® שהםהאפשי® דלא עשו מיזוק היינו משוס דג© כשב '  ohצריךלהתענרבכיל(
 rkבאזני כשותיהןשלא נחלצו הנשי® לזה ולפי שכתחילה קבע ולא אתו לזלזולי בר  /יותר משבתנו אפל במפרש כיון מסב׳
הש* 'יב לאפי חדשי השנה כנגד ז פ שבטי ישראל הזכרי© והיא ד® אין צריך להתעמתשאין השבועה קלה על לבי מטה אלא
:יה הלאשונ׳טציאתמצרי©© נ ' החדש הזה לכס וגו 'ראשון לוקה ואי » מתענה החזיקו לכליה®  ©3כן בל /להייתכמ!ז®
לכס יגדר׳ל ראשון טא ליכקדשי ?שנה א שר אנכי -ק! פע ו*3תדלא ליתי לזלזולי כן נ׳ל טעמא*
■ (  &'pס׳י*j»»*pp״■p
! כגביב שכטיכס וזהו לכס ככגדיב© וכשחטאו ישראל  « %ונע!® יק יי) 1
דא שנדן להתעצות דטאילואינו

 vvhהחור
אימי דאורייתא השבועה חלהעליו $
ה המתעבה בר׳חחנוכהופורי© תעניתחלו© נריךלמיתב
תענית לתעניתיה כמו כשפת ו״יט מעני שחיללקדושת© ;
ל< שיהל חשעיף ל וכפיקע ? חשעיךV

מימ מצותש^ירת ר׳וו ובו סע*ף אחר;
א ומטה להרפית בסעודת ר׳ח כמו במועד שסמטה ג© כן
על ההיקש שאמרנו למעלהסימן <יח דאיתקש ל׳חלמועדי
לשמחה פפסלק דכיוסשמחתכהזפמיעליב© וגו׳J

<ו<*צס’וי!
מקגמס<מך <וג' )

חג דן נשים המקוננותכריח וכוכ׳ס ^ • *־
א כחם שאסיר כתענית מהיקשאדלעיל!

מזההמעפענקו מיהוהנשי© מפנותשכולן א! מח׳כאעין
ומשפחות שמכות כן אל כן  .אבל לא מקוננות שתיוא אקת
אומרתואחלותעיכיתאחריה שזהו עיקר ההספד ואיןלעשותו
*לח שהוא כמי"י® י יאח׳ינקפ׳המתגםלא תענו'וצאמנופתו'
אין מי$ג ין לומר כדוק הלי? וקדיש 5לא להרגיל ההספדי אכל
 /מברין-אתהאבצות׳ח מנתר להספידו כר״חבפניו • :
 .ן*#יןגעז ס׳י f>*Pסעי
<' 1וני' ילד;  0ני' א<1

הגא
א גוהגיןלברןר^ח כבל שב שלפני רח נדי  -פלס"(להודיע
לכלהעס שידעו כאיזהיי© יהיה לח ואומרים מישעשה
גיסיה ט' רקבשלשלפני ריה אין מברפיןהחודש מ%דגתיפ
כנסהליו© מנגו למיילי בר^ה כלומר שיהא אותו המגמכוס©
ולא יפרסמוהו כמו שכתבתי עעמא בהלטתויה  ,להעלימו מן
השנון סלא יקסלג עצינו אבל אין לימדשהטע© הואמשו© זכר
לקידוש החד שאקמקדשי!החדש ק?ד© יי 1ר ffשמיד©קדשוהו
 .הרי הוארזח ז :ותקנו לזמר זה הצשוןמי שעשהכסיבמפד לפי
 6יןצית ר׳ ח היא המטה הראשונה׳מיד©נגאלו  ;.מינרי^ לנך •
חפפללין על הגאולה בכל פע©שקובעין ר^ח'  \¥ .הנוע© לפי
שנזמן המקדש היו מקדשיןעל יפ הראייה ומתעללין שיקכן
גדחכו ונחזור לקדשו על יפ קלאיי  /וכ׳ל שזיו איוו שהרי מנינו
שגס כזמן התנאי© שאחל החילכן היומקלסין לע פיהראייה
נ״כהסע© הראשון ליל עיקל  .עלזחאק מפליןבמנתמפני
שהוא©מון לקדושתהיו© < ( .ל סי׳ קל אפעי ך )
אומרים קדיש שלס מיד על תפלתמנחה ונוהגין צומרפלשת
ובל׳מ ! ירח כשחרית בין הקלכסית של שחרי׳מיד אחר פרשת
נתמיד כל״תי( על סי <מ סעי י ו«> יפ/ש ^  #׳)

תגב0ררחה 3

הל

גר׳ח וחלליכו ז' 0עי« ץ1

 $ערבית שחלית ומנחה ינתפללק ניכית ק׳ש יקתפלת״יח
כמו בשארהימי® אלא שאומר יעלה ניכא כרנה קול©
וממונה<א© צא אמרכערביתאיןמחזילין אועו  < .וע4 .1
ת׳זסייןז ! < )
כין שלחיו© אחל פא שהוא שניימי©
מפני שאין מקדשין הקודש בצילה ואע ,ע שבתחלהאזמרי׳אותו
ימוביתקיינו פסעה שאומר הפרכות יה© חופת היו® לא הד
יעלה דכא הפסק תיך ה3רכו'וייןשהוא מעניין המאורע אפל
אשכיה מחדרבשפילו©וי חזרת הביכה מפוםר יה וכיוןשאין
מקלסיןהקודבניל׳הדכרכתילבעל' ♦ Iע״ צל  %1ןמע> לז
 hkמחיית ומנחה
אי •אל אחרומחזיריןאיתו י( ע׳ל®1
«?
*'*$,
 f׳ ).ואס נזכר
קול׳שהתקיצענדי׳אע ^©אע׳הכלכ1

הדטתרוו

nap

 Soמק nm6יי!ק61ו! 5זפיבי!)  Vrr* fitגיניזאיוי׳יוי
כמו תיך הביכה* < עלש>ק׳יל ) וא© לא הזכיר דע אמי
שהתחיל מודים קידם שהשלים י/כלי */תחרלרנה♦ ( עלהיינן
קעיז «עיך ו' וסימןןי ? ב הפיך< ) 'fדןל#אמרנה« /חשוכית
כאקתואפי הולים כל ה?ק כרמת אלא ישעדיקלא עקררגלי5
בנון שהוא כאלקיננול איוו מחר אלא למה שעדיין בתפילה
עוחל* אבל אס לא וזכר דע שתקי מליו האל לראשהתפילה*
( על ס״ין ק׳יל העיך ) fיא© הוא מסופק אס אתרו אסלאן
נלין לחזור לחזקה ת !5שהוא למוד הואתזכיר ( בודאי לא אמרו
ביין שאינו וניללאחמכל החיתי ( <צסי*ןיףל0עיךק )
ו׳יא& אין נריך לחזור מספק ד ^ק תרנילין בו בכל ר״תועדיין
לא כלו ל ,מס יאמרואמרי■ כיון ס״דע שהוא ר״ח^א תמסועק
א© אמרו אסלא««/ליפן לומר שאמרו כהמלו בכלל״ח  .ולמאן
דאת' שחיזר בשה שיחיד אוזר כך
הש״׳ן  #מי חוזר חון מבחריין
©אין הפן ׳כריך לחזור
כשחריתשמפני
סירה
ניכו
"
הקיצו
עליו
לשמ?ך על תפלת
תיסן
כיין
שהיא
מיד אחר זאת התפלה.
( עצה* j .foityי ) שכתולאהתפלצמנההבמסשלפכי
ל,ח מתפצל ערביתשת־ס ומזכיר יעלה ויבא בראשונה יצא
בחנייה שהשנייה לשסתשלימי© לעילםוהיאשיפק לתיבתשהוא
«ודיי ותדיר קוד© ואס תזכיר פספייה ולא בראשונה שכייה
עלתה לו וראשונה לא עלתה לו וצריך לח,מר ולהתפלללתשלימין
בלא הזכרתי־עלהויבא * ואס הזכירבשניה© או לאהזכיר
כשי© אחל מה© ינא ; שא©הזכיר ב& נייה שפיל עכיד דהא
עכשיו ר־ח היא וא© לא הזכיר בשזס אחד כמי ינא להא אותו '
שהיאלש© תשלומין לאו ר׳ח הוא ואין נריך להזכיר ומשכי קוא
משו© ערכית וככר אמרנו דתפילתערכית אין נריךלחזור •
( <ל וימן ק׳השעין ״ח יי ויאוכסימן ת 9ן שכח ולא התפלל
מנח׳נל׳ח יתפלל ערכי׳שתים כצאהזכר' להא עכשיו לאו ריח
היא ואה התפלל מנתישל ולא אמ׳יעלה וילולא נזלעד שעל
זמןמפחה  ¥שנרין להתפללערבי׳שתי© בלא מזכר׳שכיוןשלא
ינא מוי כאילו לא יותפלל כלל .דא שאין נלין לקמרלהתפלל ‘
ערביתשתי©© הליאל יחדשעכשיו©ו® דבר ממה שלאהתפצל•
3בל שהרי ככל ינא ר^ק ואין פריךלהזכיר ס 5ר?ח בערבית
מילין כיון שהדבר מוכרע עיב ובכיושיתפלל ערכיתשתי©
אכל לא יתפלל את הפנייה בתורתתשלומין אלא כתייתנדבה
אולי צא ינא ואין צריך לחלש כה דכידכ מן שמתפללאות©
מספק אין לך חידוש בדולמזמ ן
( מ' צ1י?נן קלד•שעין> י ' ובאייוןרש׳ייעוך ע1
 3אין חייכין לקיית הללמצאביי© לאיקרי מועד דהיינו חב
 .ואיקרי קדש דיל דכתי׳פיה מקל׳קדש לענייןעשייעצאב'
שכהשיל יהיה לכס כליל התקדמויא!ל ציצההמקודש^חג מעון
שיל© ושאין מקודש לחג אין מפין שילה לפיכך אין קורין הל{
ישנת ש 5בל השנה דאע׳ג שהוא מקודש לא איחלי מועד*
וגספל׳ח אע/דאיקלי מועד לא איקריי קדש לעניין עשיית
מלאכה* י ( על שמון מ׳יזסעיף נ■ ) ואיןמייכיןלקרותכו
©ללשהיא השירמ״ח מכחמנהג קלמוני© מהנץ לקריתהלל
,פין ניכור בין יחיל ולכלך עליו תחלה ו©< ן בעמלה תינרכין
לקרותהצל ♦( ו <ל «׳ תב׳ח סעיןא' >
ולבסוןיהללוך
ומנאולה©©מך לקחתהלל כלח מעני
שרמזה
?
דוד
כתהילי®
כמזמור הללויה הללו לא בקדשו שאמר  ¥פעמי© הללו כנגד
yחדשי© ולפיכך אנו כופלים כלהנשמה תהלל יהמשי©ש©9
מעוברת שיש כה ׳יגחדשי© י ( ע״לשימן'8א העיף (f
אכל אין גומלין אותו אלא קורין אותי בדילוג שמתחיליןהצלויה
נקורקעד חלמיש למעיינו מיס  ; .ומדלגין צאלנוומתמיליןי^
זכרנו וקולין על ואנחנו ככרך יה מפתה ועל עולשהללויה.
ויודלגין אהבתי עד כל האז 'כוזב ומתחילין מה אשיב דע היד?
ועד ואן קורק ב{ הנבול כיחזואח׳יג מתחיצהו׳ץ לכדיהודן

רנו ^ חמר ■חלפות״ממו&ץ
מפני שהיא פסיק ש 5שבא נייער ואמרי הת?ן לקהל שמדיליי" ©כו^ גין לקריעבשות^ ייתרמ! כי'ח!* מ בילע יצ1^ 1ו
טל כל חסדיי שעושה עמכי יעיפין הקהל אקליו וחקר פך אימל
נס פן לקמת ייתר כמומשהג© בשאר שבתית הש ^ ז *15יע<ן•
החזן יאמר כא ועופין הקהל אחריו פות י יכן יא מרי כא
כיע
עישין שאין קיריךיתר ח^ ראש כשביל שישבו שתיקמשות
אהרןזעוכיןהקהל הודי  .יכן יאממנא יראי יי׳ ישכין
הקהל
קדושת שבתיקדיש '* ט נורידהיחקדושתי שלשארשבתי׳השכה
אחריי הידו מפני שטל© שבח יהודיה על חסדי השי יאמר כך
שניהגק לקמת י יתד כפי מכהג© • »ידי טע© אחד שאין מרין
<  wל הקהל יחד חן המכר :
בדית  fkד׳ משוס טנרח ציפור מפכי שאין בטלים טל©ממלאכי‘
ג יכופלין פסוקי אודך* יאפן מאסי • ומאע יי '* יזה•הין©  ■-אלאיוכשי©» ( .וע׳לםי*יאז ) לפיכך לא הטרידועלי׳הס,,
וטע© בפליעס כרין פירוש אר; ך עיין בפ׳ע״ע י ימעקיל
ייעד והיא סטפס ' 3׳ע שאין תפטירין כנביאמ*',מ כייןששפשיס
החזן אכא יי ' הושיעה כא יעיבין הקהל אמדו'* ־ יכן כאכא יי
בטלי® ממלאכתן הוסיפי מד גברא:
הכלימ׳כא י יאע* פ שהוא פסיק א׳• חילקין איעי מפנישאמרוהו
ב וקורי! בפ׳יפכתוו פלשתתמיד ופרשת טיס השבע? כרי
שני בכי אד© מכיי אמרי ליד יחכיו אתרי אחיוכדאיעא*23
ובראוי חדש־כ׳ ימה שקירין פ ' קרבן של שבתברת מפני
ערבי פסחים ע/ז * יאעב מעחילין הציבור ביחד ברוך הפא
שע׳בצריפיןלקרות יותרחפרש׳ר׳חכדי לקחת ד נכרי (אין
\ וכיפלין איעייק ! יי׳דאללס י ובן אלי אעה* יכןהודי♦כיל©
בפר׳ ר*ח אלא ה" פסוקי© יאכל נריגין ג ' פסיקים לבל גבלא
מפלי© עדשייוי•הפסיקי©שלזפליס £פסיקים וכל זה איני 0
יכיוןשצריכיןלהיסיף מוסיפי! פרש העמיד שהיא בתיב״לפכי׳
מנהג בעלמא יעיקר -טעמא היאליפוע הקריאה
ולהגדילמכע;
סמוך לה ישייכא ככ 3ייס ולא פרשתיבחדש שא׳ הכת פ ' אחריה
הש ' ולהידי כשיל על רונ קפריואשר עשה
ועושה
עמנו
לפן
לא
שאיכה שייכה ^א לפסע יכמן שקומן פרשת העמיד ופלש׳ ר/ן
אאריך בטעמים׳*  .יעוד טעסאקר
שמדלנק
בהלל
כר׳ח
משו©
צריכין ג ' כ לקרוע פרש׳ שכתשהיא ביפתיי׳שאין יודלק בעירה י
דר׳ח היא מס סליחה יכפרה לנפרעל העימק< עמ&! ם אסכד"
במד גברא כדלעיל סי׳ קמ״ד * יבקריאע הפרשה דילג פירוש
שהיה מיל•,
ליעילעליה© יקיבן רה מכפר עליהם ובמןשהוא  :כהן קורא ג׳פ 50ק* ס שהם וידבר נזיאמרת י ולוי חוזי וקיוא
^כיסליחה הוי כמי ר׳יה ויה שה© ימי © דק יאק אומלי& שיל
§י
יאמרתוזה פיריש דילג שדילג לאחריי יקנרא עיד שתי פסוקים
גמירה •
( עלסימןתקע ד® עיך א׳ )
א ע הכבש ועשירית האיפה יישלי! קירא תיל׳ התמי׳עד זידאשי

ד וכיון שאין קירין איעה&א בדילוג אין חמור לפניי ן העמק■■
חדשיב©♦ ורביעי קורא יכדאשי מלשיכ׳ טלי
■דע ס 5ן> והונרכו
כק״שכמו שהוא הדין כ שגומלין איעי 0-דינ! בקיש ( יע׳ל !  ,לעשי׳ק מפפישצריכק לקוות ד׳גברי ופרשיית&י אין בנ^רשע
0י ' אפ^ ©0עיף א"  ^ /אצל בר׳ח שקורי! אוע 5בייצוג איני כ
כי אלא ח׳פסוקיס׳יכפ ' יפיו© השבע ב׳פסיקי© יבפ׳יברא&ף
אלא אן באמצע& ואלבשלו© אדם נכבד שצריך לנהוג בי
במד
:
מדשיבסה׳פטק* ׳וא’ 7כסיאךיעש 1יקראי בשני© הלאשיכי©
ומשיב שלום לכל איים אבל בעניין אחר לא
יפס־ק:
כל אמד ג פסוקים שהרי איןפימעין לאחד מג׳ פסיקיםכדלע?
© יאס הפסיק ושהה אפי שהה כי כדי לגמור
אעפיצס
יאפי'
סי  %אם בן׳לא ישארי בערש ' אלאב׳פסוקיסיאין משיירי!
שםיהמחמעאיפש שעכביהו מלקרוע אדן כדיך•לחזי '
לראש
בפרשה פחותמג פסוקים משי®היוצאי־ס -כדלעיל שימן ק׳לח •
כיין שקולי! איעי בדיליג • נ  Vל8יקן© 'ה פעי א׳ונמימןעת 'מ; :
ואס יקראו פרשת צ׳ ,כולה בשני© ויפאר עדיין fפסיקים לקרנת
חגגיף א ' ובשיק תית ל מ*> א ' ובחימן תר׳ נ מעיף א’ ) :׳
כהן ב׳אכשיס אי איפשר לתלק׳שא© יקרא אחד פר׳וניוס השכע
קרא נטעה ואיני מדע היכן טמה יתזיר לראש הפיק ידייקא ;
שהיא; פ עשמן® יפסיק אמד -יא שכיס מפרש׳יבראשי
חדישיבם■
שאיכייודע • ניכן טעה אכלא® ' ,כזכר שאמר בל הפרק ודילג•־,
 :אין מעמילקבפ׳פמותמג׳פסיקי׳משרהכפכסיכדלעיל•סי׳קל׳ת
ן 7יחזור לאיעו פסוק? יקרא מפטיאילך • •:
 " ,יאסיקרא פר/פמם השבעוג'פסוקים מפרשעוכראסימל&יב'
,
?<iy3ן< ק ס״דפעי ^ ב)
לא יישארו אלא שכיפסוקיס לרביעי שהרי אין בפרשה ז$ 5א <
';1סלל .למפרע/גהקירא למפרע לא יצא,י© מפ ים/..
קמזרחשמשלע  « .בי  . ' #תהללשס וי £פלימרכמי  .פסוקי© נאיןקירין לגברא פקוע מרפשוקים♦ יאיןל1תר נדלג
פסדלה ממזרח למערב ואיפה׳ -הילכעלמפרע כ | י לרביעי פס•; מלאחוריו להא מ*מ יש כאן חששחשו© היוגאין;
כדלעיל טי׳ קצ״ק י מפפי בך צריכין לקריין ג׳כפד׳ כי יאע׳' פ
ת %ה .קלולהשי בקדרילן .למפרע . . :
שאין בה אלא מ׳ פסוקי© פשדילג האמשעי פסיקאחדהמלהי
ןעלןןיקתד  06גץא ' ובן« מןתל גש־ציך. '. *i
ט׳יקידא השלישי הר פסוקי© האתחני© של פרשת יצ ופרשת
 . • rומכיע קריא׳ההלל חעיח שנן כעי׳בי הללי עבדי יי׳יכעיב
י בל עבדרי? השמדים בביעיי׳  ppמליל פסח שקורין איעו ,ועיי® השבע פולה כדי שיקרא הלכיעיסהואבאלתיספי׳קדוש׳ :
בישיב׳מפכי שאין קורק אועיבע/קינישח-זלקין .,איעילש5י ' ועוד ^ היי© פלשת?.בראשי.1מלשלב© פולה לבדישהיא ג© כןעכייכא ;
י  :שהוא בהסיבה ודרך חיריעלא© נליכוהו לעמיד  4״ ; ; .ליימא ומס© דילג יחיוזקיראהלוי בקריאתי של כהן ואינודילג י
הישר& בקריאע״הליי שהיא אתריו  #פרפה תפני שזהו מער טוב;
תכ4
שהרי הטע® שאין משיירין כפרש? כפתיעמג׳ פסוקי© היאr
מפניהיונאיס שיספרו שלא יקראו לזה שקורק אתרע-יאת© Ä
א
יאימר  föקדיש של© ותתקבל על תפלת׳ת ומיציאק סיע • כ׳ פסיקים הילכך אס יקראוע© הלוי עד שישארי
פקוע» 4י
יקירין ד ' -גבריאין  5וחעון מהן ואין מוסיפי ן עליה׳ ואין '־ מניפסיקי© בפרש׳&י פאןטשש היינאיןואיןלק© שסכקקמי*'
מפטירין בככייא•
■ יעצמא שאין פותתק מהן הוא לומר שהי׳עדין.
שיאמר לי שידלגי לשלישי לקרוא עיד פסו׳ לאחוריי אבלכשידלנו
בלוי ויחזרי לקחעפשק ממה שקרא הכהן אין צאן אלאמשש
מ ב׳ יה׳ של חול צוקילין בהן ׳ג • ( תלהימן קלפסזניף < )
כנגד כהכיס לייסוישראלי©  ( .איין מוסיפי* ( עליה© לומר^& א׳ן ; הפכנפיס ׳שישכח שצא קראי פ©  -הכהן רק כ ' בש־קיסואות© ,
קדושתי כקדושתי© שאין קורק אלא ה׳ וחה פקורין ביט ה ' ’ ישלהם תקנהשיש <1לאועסשהיוש© ייאמרולה©שדו1ינ?דמאן.
דעייל שיולישייל* _ י  :אן; ק3ה למה לי למדלג כלל לרי ישכא|
לומר שהוא קדיש יוער מ %ח .
יכן ב׳ה קורי! ששה לומר
תיקקאשר בלא דילוג דהיינו שיקראו שנים
מראשוני©פרשת13 ,ייקיה
שהיא קדיש ייתר משאר״יט • יכשבתקז לק Iצומי שקדישעי
השלישי פרשת וכיום השנת ןפשוקאקד או פפים
מעיש׳/כראש־•קלש׳כ
מער מפולס שהוא ראש לכל המיעדותחדוני סקילה ממייכ
■ בשא.
שאן משים היונאיםליכא למיקש לאת׳פ דנה  /הי,ימסייר< נרשמוצי®’
מיעדועי ־ ׳
< ע ל'®.י ר׳ע׳נשעיף! < .כתי <ע-מ£.ןשדף*ג ע
המגתש^ יא איכה אלאשני
עשוק־ם הא ככל נתגאר לעיל מימןלק פ
<נש׳ק תרכא « עי ן> א )
ימהאיטפאא  Tsכאיתן fpfav

imwihh׳
©־וזפל לשייר רפ  98שאינה רק 51׳יג?וק*ם ולפסוק 91י
ויומו•
«נכפשי© נעיליכא 7מאןד?ניילפיולישייל׳ ו6מח ילשיותר « 0נ הוא
©;;*קו? יני דילוג משיקלקו הפרשהששיא «וובעהיו© לפ« ים דסואיל
ואמ^ד ליןקןקניין ?כקראי©יע ?« לוגאקר לארציל« לק הפרשה לנ ),
«כי תימא בל ככל שכתיתכמי נעביד הכי לקלות פרשת וכיום
השבת לפי סעס הראשון שנתבאר סי רפ׳גדמשו® שיש בושכיי
פשוקים אין קורין אותי ניקד פרשת וביום השבתאעיע שאין
לה אלא 3׳ פסיקים ונוסיף עמה פלשת התמיד דשייכיתבכל
י :ס • יל דמית כיון שאין עיקר הפרשה אלא שפי פסוקים ואנו
נריפ*ן נ׳ פסוקיה לקד נכלא אין כאן תקפה שאם כקרא לחל
נכרא נ׳ פסוקים בפרשת התמיד יב׳ פ סיקים פרשת היום היל
לטפל יותר על העיקר חש׳בכר ח להא לפחות לחד גבראיש
ג ' פסיקים(ייתר כפרשתהיזם:
 3ואומד .חט קליש על הקריאה ומחזיר
סיתלמקומז
ואומר
אשרי וכא לטין וסדר קדושה ואיןאומדם למפפח יענך יי׳
טוס ירה ללאו יוס נרה הוא אלא יום שמחה ועומדיםלהתפלל
ין 13.ת מ־ סף א בותוגבוחתיקלישתהש© לאשי חלשיםיחית©
נאי מקיש ישראל וראשי חדשים ואין זה חותם בשתים דהיע
מקלצ1יי£ראלדפלאלמקדשין לאש חלש וכןפימשחקדהישר1
ונזיוכיק לכל המועלים •■ ופן פכרבתהמזון על הארק יעל המזון
פ יזש על הארק שמיטאה המזון ואומר ג׳אחלופית ומחזירשיק
שמפלה ואין אומרים פעלינן אלא נקיש ביון שאיפי גמור• ,
ומי !/לעי שדרך להתפלל בראש חדש תפלתמוסן בבוקר קודם
ג שעות על היום ואין לומד עדיין כבודו מלא עולם יעבשלשה
להשונות הוא יושב ומתבודד ועוסק בתורה וכסטיה הואיושה
ןדןאתכלהפול© בדאיתאפיקלע! ושייך לומר כבודו מלא
עולם<  wדווקא כשכתותדט שמתפללין המוספים אחרשלשה
 pm ,על היו® אומרים א ותו אבל בראש חדש סמתעללין מוסף
בבוקר קול© ׳ג שעות אין שייך1ומר אותו י וגם ^ל מאיןאומר>
ישמע׳" ישראל ולא אני יי׳אלקיבם במוספי ראש חדש כמו בשנת
.דט שלא תקנוהו במכת אלא לזבד ההא היופילסס שפעסא'
נזריוזגדר מלך ברפ שמד לע ישראל שלא לקיותק ש ותקנו
סיהיה השיק אומרו באבלע בעמיד בכלתפלתשחדית בין וגחJ
וין בשבת והבס יעפו אחריי בדי לפאת ידי חובת ק*שובקשו
וחמי® יבא תנין ובלע יוזגלר בבית משכבו ובטלה הגזירה
כו& ותכטל השמד בסלו לומר בן בבל התפלות וקבמזלאמר©
בתפלתמוסףימפפי שני דכךי':האח ^ «עפי מאק בתפלת מוסף־
י קש והשני כדי שי׳תברפס הנס לזלורות׳ ולהודות ^ עלבייסלל'
השמל ולפינן אל תקנוהו בריח שאין מס 5כ רוב פ® בב ה
בריח נמובשכת ^ ט וליכאפר0ומי  3יסא ב׳ב*

( «<ל©י«ןקלי נ0עיףא׳ז9י«ןתקע״* )
ד ניהניןלחלוק תפיליןכשרוט׳להתפלצתוסף שתפילתמוסף
היא כמקים קרבן מוסף ובעת הקרבת המיכף הוא כמו ים
«מש ואין ברין א; ת׳ ולי־ נראה לחלוק התפילין כפת קליאת
ממ/קודס שקורבן ובראשי חדמיב׳ זלא גרע חיסן לקריאת
הסי״תממוסףדתפלהמל;

הבר

דין הזכרת ייעלח

דכא ככרבתחסזון

זכוכ ^ף ^חד♦
  Iתזכידקיעלה ויבא בברכת המזון ואמרי מביכהירושליםליעלה ויבא הוא תפלה ותחכוכים יכן בלכת כופהירושלים
היא נמי תפלהושייכי© להדדי • ( ומיל®״יקי*
■"«סעיף© ׳)
ואם אל אמרה אס נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אף עיע
®.אמר ברכת כונהירושלי© אומר כריךסנתן ראשיחד&י׳לעח(
# .אל ל׳פלוןוא ^ הת ^יל כלכת הטופ והמטיב( לש סאם גמר
%

rftmm
קפבו
 bהברכה שאקמחזיריןאותי♦ ( וע!*♦»V
■Mpטע«ף | t
כיון שאין האכילה ממה מן פי/ורה א ' כ אין ברפתהיומן ת כין
היום  mבמבתדלא פני דלא אפיל לבך כיון שבירך כיפ המ ^ן-
מל אכילתו אין לו למזור מחמת ריח ואעיג דאסיר להתעעית
כדלעילסי׳תיח מימאי בפי לא אכיל כ/ש־מיי ^ ככרכהתזון:
חבח

דני ר׳ח ©

 wnVSnכ * מן ונו

ד׳ם:

א י׳ש פחי! להיומ  psesערנית  6 iiarw rwri xrnncגע
במו כ& אר שבתות ואומר יעלה ויבא בעבודה ואינו מ זכיר
8ל שבתביעלה ייבא שכבר הזכירו ברכיבת* ( י < לiw >$
 9ע  fג 'ו1ימן תפ״ח  >peת )
וכן בברכת הלוזון אומר יעלה
ויבא מיד אמד רכה ( אין מזכיר בו של שבתש כבל הזכירו כרפה
ואס לא אמר יעלה ויבא בין בתפלה ביןבברכתה «זון .קזילין
חזייתי כמו  pbäבחול שהתבאר סיכת * ב בשחיית אומרייימל
אילתהשחר' את? אביר הגביר זולתאמונתךפמדבלי  0חעמן
י ריח ואומריםהלל במו בריח שבחן**
ב
ומיניאיןב׳פפרים־קורין פלא שזכה זבפדר הייס -ואחר
נמר הסדרה מניאק הטית יושט׳ ה אגלה ואומר חפי קדיש
על שתיהן? בשנייה קורא מפטיר וביו© השגת ובראשי חלשיב'
אע פ שבשאר שבתות השנה אין■קזידין פרשת וביו® השכ׳הייכו
משי® שאין בה אלא ב בסופי© ואין קורא בתורה פחות מג׳
פסוקי© במו מפתבאר למעלה* ( על יימן רכ׳ג )
אכל
בד ' מ ושגתהיאיל וקורין ובראשי חדשיפ׳קורין זאת עמה שהיא
סמוב׳לה ׳ ומפשיר בנביא בישעיה השמי© כשאי שיש כה עניין
ריח© נאמר כה מידי חדש כחדסו ( אפ) ריח אליל שחל להיות
בשבת מכשירין השמי© כשאי ולא עטיה פוערה אן ע  /שהיא
מז הפשרות לבחמתא מפני דהשמיס כסאי יש הב תלתישיש
פה עניין ו׳חויש בה עטין נחמות ירושלים שמחו אתירושלים
וגילו בה וגד ונם ענייה© וערה■ים לה תשלומין בפרשת כי תנא
שאומרים אותה מס הפטרת רני עקרה שהיא שחופה לה בנבי'
פמו שיתבאר בעה כ  %תקפיא♦
אבל ריח אב שחל בשב« !
עפטייין שמעו דעליין עידענותוכחמותלא,הניעו* ויא שנם
ברת אב יש להפטיר השמי© כסאי ופוק חזי מאי עמ׳ דבר.
יא© אילת ר׳ח בד׳ פרשיותמפשירין בצל פ' חן הד׳פרשיו׳כמו
שיתבאר לחמן© ימן תלפ׳ה׳
( אין מזכירין של ריחכברכת
ההפטרה בריח משום שאלמלא שבתלא מפטירק בר* מ כלל •
(
ועלסימןמטנםתיףש ' ) וכיוןשעיקר ההפשרה בא בשבי5
שבתילא
בשביל
ריח
בילה קרישת ל׳ח גבי שבת פלא להזכירו
בלל בדבר שבא כשביל שכתביו ן דלא הוי תישפותקדושהי
.
( <ל פיק ריגיל סע׳ף ) 9ולא דחי למנחה של ׳יכ םחל להיית
בשבתשאעג שמלמצא יוס כיפיריס אין נביא במנחה פפפת
אפ’ ה מזנילין©ל© בת בהפטרה היינו משוסדכשב׳יש תיסעו'
קדושה על קדושת יום כיעורי׳ ולא בטל שבת לנסי יו© כיפולי ♦
(ועיין ב  0ימן תרכיבC
ן וריח שחל להיות באחד פשבתמפסידן בשבת שלפניו
ויאמר לו יהונתן מחר חדש ואין מחר קדש לוחה ענייה
שיערה וכיש הל פרשיות׳ ובשלוח שני ימי© שבת ויום ראשון
אין מפטילין מחר חדש אלא השמים כשאי אפ׳ג «« מכין קדש
הבא מיוססני שהוא יזם לאסון של מקר מ ' מ אין מפטירין מחר1
מלש אלא השמיש כשאי שלא יזלזלו כו' במס ראשון של ריח מיהו
"יא ג׳פפסיק יאשון ופסוק אחרון למחר חדש כעל כה לזכר
שמחל ג  /הוא לח ואיןאומדס אויום פפוקים כפדסחשו©
שאין מדלגין מנביא לנביא ׳ ( ו <ל פימן קמ׳ל שפין״א « ל >
ל יויסןפלשבתולת אומר אבותונבומתוקלישתהשם
גאומל את 3יגלת< ב( ; לכה בל שבת ושל לח ואומר און

■-׳ ׳-־■

מסבי

#ושפי

ט׳זהקדב} ® בתיקרבןדיח כחמור וברחשי חדש״כס

ישמחואלהימ יאלהי אכיתיצי רצה במנותתיפו יתדש עלינו וכי ׳
 :וחותם באימקדש השפתיישראל וראשי חדשי© י יאין לתמוה
היאך חית© בג והרי־ פנל אמרנו שאין לחתום אפילי פשתים
®אין לעשית המציתמפיליתמפני שנרא שהם עליו למשא ולסן
כוללם יחד יאדלכה לאד וככקלברך ילשבח על כל אחת בעני
עצמה שאין כאן חבילות יכ הכל קדושה אחת היא יהפ י*פ
וצאי מקדש השבת כלימר הסבת מקודש יעימד מפיו׳* ת יאין
ישראל צריצין לקדש« יכ כל יי©  fמקודש מעצמי יעי שהיא ית
מקדש השבת קדש אתיפראל יכתיב אות היא ביני ופיניכם
לדעת יפ אנייי ' מקדיפכ׳הרי שעי אית השב ישר ! הס מקודשי'
(אחר ןכ אימל ;לאשי חדשים כלומר ועי ישלאל היא מקדש את
הראשי חדשים שהרי ביתלי/צריכין לקדש החודש 5איכ מקילצוי
מעצחןאלא הבד מקדשי] אותם לקבעם ביו© הנראהלה©
ואפ״י מיטעק ואפ> מזייים פו׳יבן הפ \ פמועדישאומרי© מקדש
השבתדשראל והזמנים כי קידוש הזמנים תלוי בקידיש W
חדשים באחד לחדש יב לחודש בט (5לחודש t
וע לסימןיןצ״ 4סעיף ג

ח3ו כרבת הלבנה וזמנה ונו ר' sB'b’jjö
א הרואה לבנה כחידושה יברך עציה וכרכה זו היא פלפניז
יתר לע מה שחייבין לברך על כל הפככיס כשיגיעו לתחל'
מזל טלה פדאיתא לעיל סימן לב׳ט וכיתקצה מפני שרואי© כי5
בתנועת הלבנה תעשה השי וגכזלתי יותר מבכל המכבי ' שאין
תנופת© נראית כ׳ /כ לעין לכ נמו ת^ יעתהלככה שהכל רואים
®היא מתנועעת ומקבת כל הלק ע בכל חדש והיא לכו כקבלת
הפכיכ׳ככל חדש שלואין פה גודל מע& ת יג© יש בה סוד שיותז'
לשפיכה הילכןיברך עליה מעמיד( יתלה עיניי כנגדה ייאתר
כאי אח״האשר במאמרי בלא שחקים יבריח עיי  hצבא© קיק
ר׳ל מציה שיצויתס
«זמן נתן בהם שלא ייני אתתפקיד© •
להתנהג פהילוךתקופיתיהס ואתם מפטם • ששיס ( שמחים
לעשות רצי ן קונם פיעל אמת יפעולתי א « ת ר׳ל הבורא היא
הפי לע אמתיפטלתי אמת& בלין מיעט את הלבב '* יללככ׳אתר
®תתחדש עטרת תפא רת לעמוסי בטן העתיד להתחד כמיתה
ולפאר ליוצרם • ר״ל מה שתתחדש הלבנה נכל חדש הוא® ימן
עטרת תפארת לישראל שפקראי עמיסייס מני בטן שהם טובין
לחדשי הלבנה שאן ?© עתידי© להתחלש כמיתמגלותם ולפא'
ליוצר® ע* כ • על ש© כביד מלכיתי לעולם ופד פאי תחדמדש*
וא׳חב יאמר בדיך יוצרך♦ כריךעישן • בליךקזפך־" כדך
י ; בוראך י ז© יק יעקב תפני® הלבנה סימןלי סנקיאתמאול
יוקטן והוא נקרא ו ' כ קטן יעוד שהוא ®* מן לפניי פיתחדשי
כמותה ואח 4כ רוקד נ פעמיס כנגדה שה! א סימן שממה כיון
®הזא כקבלת השכינה משמחי} כנגדה ( איתר כשם שאני רוקד
כנגדן ( איני יכיל ליגע בן ךס אס ירקלי אחרים כנגדי להזיקפי
אל מכלי ליגעבי וכיון שהוא מתפלל לע אויביו שלא יוכלילתע
בי מתפלל שיפיל השי עליה© אימתו ופחדו יאותר תפול עליה'
איחתה וכחד בגדול ירועך ידמו כאכ( ואחר פך אימת למפרע
כאבן ידמו זרועך כגדול יפחליאימתה עליה© תכול • ואותר כן
נ' פעמים ואתיב יאמר גיב סימן הגבלנו ולכל יםר4םלו©« iץ
וכועפיס שלוסזזס לזה נ ' פעמים אט ה© סכי© מי הרבה משו©
®מחה שקנלז .פכי השכינה ומהנין ליתר לוד מלךישר! 1תי וק*©.
מפני שמלכותו כמשל ללבנה ועתיד ג׳ב להתחדש כמית יננסת
שהואהקבהדוגמת הלבנה
יסלאלתחזור להתדבקכבעלה
המתחדשתומתדבקתע© החתה שנאמר שמש ( מגן יי '* וילך
 ^ .ביתו כלב טוכ־נאילו קכל פצי השכיצה;

הקבלי! שפיצה אס היאאי^ שרלייבוק
כוכיין שהיא גיס
שלא לברךעליה&א במ׳יש כשהיאמכושס!כגדי«כאי©פלו•'
להקביל פני שבימו דרך כבידיכשמחתלפב • יסליזהרשלא
לעמיד נפיח .אי תחת הגג כשיקדש הלפפ׳כי המקכל פניקעי־מ
אי רבי הנדיל ממנו איני עימד פתיך פיתו יתקפלי אלאייצא
עננליחיןלכיתי לכפלו ימקכלייקידו׳הלבנהיא ג״ככמקפלת׳
; פני שגינה לכך ישאלמי ] תחמאדרהשתי®ייקדשעיו:
ג ואקמכרפין עליה עדמיתכש© אירה דיעליליהפי'מאילה
®אין הברכה י1א על אירה והוא עד® יעברועליה?ימי®
עמס היילדו ימהיט נמי אין תברפין עליה אלא בלילה כאורה
•וזהיר אבל לאביי© דשרנא בטיהרא מאיאהצי :

ד

ועל מתי מברך עליה

פס עיד

שים

עי

שתתמלא

פגימתה יאירהשאין

פגימה יהיא עדיי©> ימי(© היילדי ילאלע

בכלל שעד שס היא הילכת ומוספת אירה בכל ייס mmיאילך
אורה גורע יעומת דהיינו על עבורחציכט׳יפתפצ׳נ ממם
היולדה קילפך אין מנרגין עליה אלא בזמן טובתה ותוספות
אורה ולא בזמן חפריפה וגרעונה י ואם היה לקד לכנהכאותן
מלש מזמןהלקוי ( אילך אין מברכי} עליה יצ עתהלקיי היא
ממש אמצע המדש יכיגיד האמיתי ללבנה ימשש יאילך היא
עתמלתלנמע ( לפתותאזרה* הרואה הלבנה בתידושסבימיי
המיל ימצה להמתין מלברך עליה עד ליל מיש כדי לכרךעליה
לפפיהיהמביש© יבנליי נאים אז יראה א©אל יהיה מששריצה
להמתין עליי לילות הרבה בקדש כגין ט אי ) יפה היאלהמתין
עליו שאן אם באולי תהיה ליל מעינן ילא תראה הלבנהבאותה
&ו ד או ה'לילות אתריה שיכול לכרך עליה ואין לרן
לילה עדייןי
שתהיה מעינן בכל אלו הלילות אכל א© ליל מ״ש הבא תהיה
לילותהרבה בתדש מק *א ומתל טיב היא שיברך במיל ילא
ימתין עד׳מ*® ד& ייא יהא מעיק ג" ד לילית אחרי בןייעפור
זמן הברכהיבשמקדשי' אותה כתיל יש ללבוש בגלי© צאי©יכיל
שא® אל ©Vהראשון י' ימי© עמדש אי אפילי ה 4,ימי©וריאין מ
הלבנה באורה רב ( מתיק שיש לסמיך ' על תלמידי ר' יינה לפיך
עליה אפילו קול© ! בעזך שהיא מביס© משחתת שבת יבגדו
נאים והיא יותרט<  3משימתין על אסר ! ויהיו ימי החול ולא
יוכל להמתין עד שבת הפא שמא יהיה ליל מעינן והוא יהיה מתל
וביש
 «¥ימים נחדש ימין להמתין עליי פמי שכתוב למעלה
אס היא בציניריהקהל מצאין מב*ה שהוא יותר טוב מ8ו'ברוצ
עם הדלת מלך שאין דלן להתקפןהציכיר כן בתול כמושתש
עכשיו מקובצי) פשהילעין מבית הכנסת י  • ¥8בקדם אבאין
מקדשין את הלנכה קוד© "13יאפיגס במוצאי ט׳ב יכןבשאר
מוצאי תעניות אקמקדשיןמפני יהעס שריין כצערואבילות
יכן אין מקדשקאותה קילס^ פשה® סליי) כתעפי׳אבלכמוצאי
^כ מקדשי) איתה אע״ע סהוא מינאיתעני־*סע© צוריןבשמחה
•יפני רכטוחין שנמחלו עינותיהש י יאפי שמעתי שיכיליןלקדש
אותה קודט  yוהטעס שהליהואמצי? וי® לנולע©? תאיתה ׳
קודם"יגשא« גאולי יהיו עיניתינושקילי© ע© הזכמתתכדע
זאת המציה ופוק חזי מאי טמא דבר♦ אין מקדשין אותה ימ '&
שחל בי  0fכמן שביעות שחל ביים א' יאיפש הטעם הואמפצי
שהקידום הוא שמח שהי׳כהקכלתפנישכינ׳כתושכ תכנו לעז!,לה
ואין מערכין שהתה כשמחה פמית קכול שכיכה בשחחת״יש.J

הבז

בשרחשניימי  0ח ^ךכותביןנשצור!'
ובו סק ,ן* אחד!

א הנה אפנילך מעט לידע עבין מילד הלבבסומידו®'ומהות
דעשהלב? אין לה איר מעצת יכ היא מכהומכורה כ«יא'
עצומשת יהיא תקבלתאולה?ין ? חת והתמה היא בגל;צ רכי^

מללוש©

¥4

ה

לכושחווור

מ
מל «ןי למעלה יהלבכה היא כגלגל תקתק יקרי אוד החמה
וותנזצק על הלכנה מלמעלה למטה כי כל הרקיעים הם ׳ספיליי'
וזט© י ובקע מ עיון תוכל להתכונן שבל עוד&יולבצ ' מתקרב'
אל החחה מתמפטתאורה מנדה התחתון כי ג/אור מכה עליה
מלמעלה ואנו מלמטה ואין אני יכילין לראותו עוצו וכל עוד
שהלצנה עומדת כמלקק רחוק מן החמה הרי אור החמה מכה
עליה מטלק התחתון כמקום שהיא נראית לכו ונוסף לנו אזר'
והוא כשתהיה החמה תחת הארק והלבנה למעלה במו והוא
.
כאמנעהחדשכזה*
פנשהחמה היא נסק על
הארץ עס הלבכ ' אין הלכב'
«איליכללשאורהקמ׳שהוא
על האדן הוא מכהה אור
נלננה מש? כ כשהחמה
למשה תחת הארץ והלבנה
למעלה כמג שהוא באמצע
החדש כזה♦ ואף על פי
נהאק מפסקתעיןהחמה'
והלבנה אין צל האלץ מגיע
עד הלבנה יאונו מונע אזל החמה מןהלפנה כי החמה היא
גלילה מן הארק ומתפיק א! רה סביב כל האל ן מכל צלליה6k
שיש מעם נל מן הארק מה © הוא נכגל החמה ( איתי הצל הוא
עחשץלכידטה נפי לילה בבל מונטתיפי במקוב שיהיה יוצל
במו שילועלמי שיודע מעט בחכמת התבונה ובאשר ציירתי(
לברן זכתחלתהחדם כעת היי ילד הצבצה עימלת ממש תחת
.כזה
כחמה יהא זר מכה עליה מלמעלה
צמק ם שאיפה נראית
ל3י ומהלך שניהם; 'M
עלגליה© הנא ממעלב
למזרק אלא שהלבנה
נולכתכמהירות יותל
מאל כי מסבכת גלגל?
4לרך השווי ובהעבלין
ינד שתחזו״ותגיע .תחת

,ממשכב טימיס
ימיסיכסעות

ת.שצ

ג.

מלקיםיהקמה אינה מכככת גלגלה אלא «©3״ט יי '0ו״ -סעית
נרי כקל תבין מן מוציא דבר כי ונערך י ' שעות בקירוב ככר
יולכה הלבנה ונתפרדה מתחת החמה והתקרבה לצל מזרק
מרחק מעט הילכן בתקלת החלש קלוב למולד בשעת שקיעת
צחמה כלי פפק הלבנה גם היא קריבה { פם ^ א שהיא מתקרב'
מתר לצד מזרח וא ' כ איפשרהוא שהחמה שיקעתתחת הארץ
והלבנה עודנה על הארק ונראית מעט וכזמן הקדמוטס שהיו
וקיאין טאתהחכמהלא קדשוהו ילאעשי ר^ ח עד שבאי עדים
שלאיהיוג® דייקא ביריפלם שהיא באמצע ישוב העולם זג© היא
מקים ?  7bהקכנע מןיי׳תיל והיי מצוזים לקלפה ע^ ע הראייה
סנאמר החדש בזה לב ם ומ '( אר1ל נזה לאה וקדש♦
זעחה
צעינותיכו שנתמעט חכמת חכמינו תלינו מארצנו לא נסמוך
עול׳
■ מל ראיית עדיסילא על הקפטן שהעמיקו בחנמתס זג©
איתי לחשבון לא « מלי לני בדמק ובעיון דק לק עלדרךהשוה
שהכילו? לבדיה© כאילו .היו מרכז .החמה ז מרכז הלבנה הילכיס
במעגל א והעמידו כל החשבון לע מהלך הזהאע* פ שבאמיתות
חללכית© היא ע? ל אחר ח* מ הס כעומק חכמת יברזח בינת©
?טחוומסדללפו הח& כרהפזה הזה כי אין כל אד׳יכזל לעמו׳על
יחשטן הלק האמייל גתקצוהו בלחמת© לפעמים נדחה ר^ח
?׳  0,׳’21׳גליי  986פשמן־הדין ל 1יה לעש? ית כיום ה?זללו עצמו

רח
®לכן נקרא ר״ח פלימל כייםהתחלשימ׳ח כמן < 0דבל שאי\
יטלין למוסרו לכל אדס בדקמקי האמיתי שאץ כל אדם יכו
להכינו על טרי? הכיחזהו על יושוה ( אם לפעמי׳יגלע אי מסין
מהלכי האמיתי אפשר 'לכו לו/קן כקכיעותולחמת שמסרו לנו
וי© כמ כיד מעמיס לעפות זה כיז< 8מערי הקכ*ה כיד קכמינן
זל לקטער״ח ( מועלים לכי חכמת© זרוח בינתם ש ; ן כתיב
בתולה אלה מיעדי יי ' אפל תקראו אותם יכתיב איתס כלא או
דרשי ' אפר תקראו חת© כלומר אמר הקב? ה כל מה שתקראו
לפי חכמתכם הליכי מהכיס על ילבש ,יאף עיע 0נתט סתמיה
אתרים על
ד/דחממסיתכאמלמסה כצכסעמיס איכס אלא
להעלים ( להפליג עניין ,סוד העיבוד נהם סעיפים לטעם הזין
שגליתי לך ל& כך אזני השזחעי ' פלא יבאו למצוק עליה׳ב! תטעם
לימר באמרי שלא כתני« ומעמים .הנזכלי בגמר׳יכמו פיתבאלג
לפטבי אלא כדי להעלים זלהפל ג עטין הזל העיבור בחתאמר
שאין א 5תם המעמיס אמחייסיחלילה מלילה אלא לכינוי לזמר
שחכמיניזל כשראי בחכמתם שיוכלו לחקן המהלך לאמיצי*ע
דחמתרת מיזם המלדז © מכי על איתם הטעמים לבחור באלו
הלי לחייתשיתבאח מכניאות® .המעמיס 5לא כחלי בלחיות
ימים אחרים אכל לעולם עיקר טעם הדממת אינו אלא מפני
תקנת המהלך ה& זה יהאמתיכדי שיכאז עי י ן לקטע המועד*
בזמנם האמתיסע*© התירה כי מצילה לני צמשיד מנמיכוM
מי 0בימו׳לדקות ימי יומיעלי© ותק• עתר/זאיסוו אכילה ? 0
זנטילתלולב יס״כה שקים תן התיל ? כאיתן הימים ממס יכלחיה
איתם ליזם אחר .מן  -המעמיס החלישיש הללומתיס דלקיאעו*
א® לא® סמכי• על החשבון האמתיוראו בחכמתס  1b0השני ';
לאיי לדחותן מי־יה היזלמ *0פ החשבין© לני לזמר הואיל ואיל מי
אידהיוקכעוט בימי׳שהיה בראה לכם שהו ' ראוי ונכין לקובעו
בי מן הטעמים הנזנריסמתרא כי כן פיתן הרשזת כילם זל־
אתם אפי מיתיים אתס אפילי שונגין אתם אפי ' מזילים יטל
70׳; הגא הסשס כו ' « קראוהו© נד הנגיכוד כי היא סיד שאינן
מפיך לכל אלא לילאי-רי ' וצחו& כי שמו לכן אכתוב החשבון J0
דין ה«6י בעיון גם לנייר לך בייל מין נ© 75העיטר הזה יאף
א® לא תלד למזמין התפיההתבין (תשכיל הבכה ניזליתמה
על יעלה רות ממריסימלאה הארק דעה אתיי ' תומרי♦ לעבי
מרגע שתתחבר הלבנה פעם א׳עס החמה מל פתחזנ׳יתתקבר
עמה פעם שטת הוא  obימים יב© פא תפ/צ קלקי׳שתת״רף
מהם שעה זאילר לא היה אלא  0bימי© הין  bהמולדו׳מקודט
אחת שהם כלין ב | יחחבין לעילם לתקלתהנקידהצגין אס היה
המילדוויא־דרך מפל 3יזפ ? 0 Y6טתהיוגןב 5המולמבנקיד '■
זו ימעט שהיא כ׳ט* כשת * צג נמשך כל מזלד אתל חבילז מס ׳א
^ישעית
יתש/וחלקיםכגזןשא© הראסיןביוסא ' ג״שעית
יושט ביי© כ '■
מ׳וסעיתתת/ג חלקים  pjלעילם כי הכית
ימים הולכיםכד ' שבועית שלימוא הילכך כל היידע מולד קלס
א ילינה לידע מילד של קדש הבא אחריי יתן עליו א* ב תשנג
ויחבלהי עם הלאשין יבמקזם שיכלה השטנו פס הוא המולד
וכיין שיתל־זן חידש אחד על השביעיות היא א* ב תש׳נג אם כן
יתרץ לשוה פשזעה שהיא *יב חדשים יתריפס 'יב פעמי© א׳יב
תש״נג וכפתחברסיחד ותביר מהסהפביעייתסהס שביעית
שלימו ' יפאר■ ד׳ח -תת׳עי ולמעיבל שהוא ת חדשי׳ישאר ה ' אל
חק׳פט יוילכן מי שיידע מילד©ל לה אחד ורוצי* לידע מילד
של לה שלא חליי אם השנה הזאת היא שכה פשיטה יתן על
קמילד של לה זה לח תת״מז ייצא לך  75mשל לה שלאחריו
יא© היא מעוכרת יתןעליו ה לא תק״פם* ידע שחזלקראי
לים פריס מחזיר קיו ללככע במו שתדע 3עמ© אחר זה וליע
שנים יש* 3עממית זז מעוברית והמאילי ג ' י׳לזיו יד ידיט.
וכשתחכל  rפעמים לחתת * «  fiבעתים ל לא יולפע

י {.

 snaSהחור
המדע מולד של

ותסיר השביעמתישאר פ "מ תק׳צה לפיכך
זהשל ראש המחזור ורוצה לידע מילד של ר׳ה
הבא אחלי( יתן ע 3מוצל זה ב ('4תק/ה שהוא יב פעמים ד" ח
תלוע( ( Iפעמי© ה ' פ א קת פע 5כמקן׳ שיכלה חפנוצו יהיה
מולד של ראש המחוור השפי ( אם אינו מדע/לא מולד פל מחזור
לפ

ר׳ה

ראש המחזור

,גלא של הישנה ולא של יוחד© ( מבקש לידע מולד אחר יצרן פ3
השציס שעברו מבריאת ע 5לם עד אותו החלש שהוא רוצה לידע
מולדו( ינופה מה© מחזורי© של יט פכי© דחפזב לכל אחד מה©
כ^יו תק׳יצה ומסי שיעלה ןל מן החלקי© שיקק כשיעלה לתת רן
יעשה מ? וס שעה דצרפכו עס השעות שיש לו כבר ומה שיתקבץ
לו מן הפעותכפיפלה לכ  /יע 0ה מהס מס ויצרפו עס הימים
«יסיר השביעיות ומה שיוותר לו יתן בל כהר׳דעילושליל ב 'ה
פעות ל׳ד חלקים שבך הוא כקבלה בידיכל שהמולד של תשרי של
 fהשבה שבו פברא הפול© היה לאד להמתפן אס היו המאורות
< ובדואים&א שהמאוחת עדיין לא נבראו פד יוס א ׳לשפה הבאה
אס׳פלמידבתשריפכראהעיל©? למאןלאמר
סהואב^ ה 3)b
 ,בכיסן כבר המולס עד מס א׳שהוא ך' אדר אחרי? ( י״ל שלאחר
כק׳לד* ( ע*ל בחשבי) התקלפות גבי■חשבון של ר׳ יהושע דאמר
בכיסן צברא העולס ) אבל מכל מקל© חכמיפו; זכלזב-ס [ ברכה
העמידו בל חשבון העינור על זה המולד בה׳רל מש! ׳ למקצת
הפצה בכולה וח& ביכןלמ^ ד בכיסן נברא העולם• חני סכהלשב'
׳שלימה ולמ״ד' בתשר! נברא קשביכן הי׳ ימים מכ׳ה באלול עד
ל 7ה לשנה פלימההילכך יתן כל החבבון הסל על מולד .בה ר׳יד
ובמקום שיכלה חשבומ ש© הוא מולד של לאפ הממזי< אשל היא
עומד פו ומה שכשאר מן הפכים פלא הגיע לכצל״יט יחשוב לכל
חתתע׳וולמעוכלתק/כ׳א תק״פט ( יצרפס
פשוטה ממנו ד^
דתצס על המולד של ראש המחזור ובמקי© שיכלה משכיבו הוא
מולדשל ר׳ /ה ומה שכשאר מן החדשים פלא עלו לבללשנהייחפו'
לכל אחד א׳ג תש׳צג ויצרפם ויתרם על מולד של ר״ה ובמקיס
שיכלה ק ^ בוכו הוא המולד .אשר היא מגקשיאו' אסיירצס יצרן
החשבון המותרות מביו תק/ה עם מותרי השכים שלא הניעו
לפלל מחזור ועם מותרי החדשי© שלח הגיע לבילל השנים ואחל
שק .
שיצרן הכל יתנהו .על ביה־ר׳ד ( יידע המולד אשל הואמי 3
ובמן שקדש של לבנה כ״ש} נ תש׳נג אי אפשלקבוע ל׳ח ברגע
המולד■ שאי אפשר לקובעו בחצי קו©_ .שיהיה מקנתו פל יוש
מחדש שעבר וקצת! מחלש סבא לבימיס תלייה -רחמצא דכתי"
קדש ימים ימי© אתה מוצה לחדש ולא שעות לפיל ך פושק החרב*
אחד מלא מלחם אע* פ שחדש סל לנכה פחיות מזק בחיות 5א
יובחנו יום ואגו״׳ע שחדש של לבצה יותר מזה בש§ ו׳  ih -לא היה
חדש של לבנה אלא כ 1/יוס וחצי היו פל הקדשים אחד מנא 1א׳
חסר ו ׳ מלאי© ו י* סרים לשנה אלא שחפצי החלקי© שיש ביל
חדש יותר עלהחצי היום יתקבץ מהם שעות דמי© עדשיש
במקצת השנים חדשים מלאים יתרים »ל החסרים ווימקצת 0
חסרים יתריס על המלאי׳* ויו© שלשים עושים אלתו לעולם ל׳ח
מפני שהוא לרוב פעמים׳ יו ס המולד וא□ יהיה©םד שעבד חן
החדשים המשלי  0שיתבארו בסימן שחתר ז? יהיה מס0ל£י©
מחד׳הבא וממנו מיפין יתי החד® הבא • ואס היה החדש שעבר
מן החדשים המלאי© יהיה יוםשלשי© זה ל^ק ה« איל ומקצתו ר״ח
שעו גולד הלבנה אבל מ״מ הוא כילו תשלוט החדש התלאד שעבר
(יהיה ינס ל7א מחדש הבא וממנו יהיה מטן של ימי הקדש הנא
.הוא יום הקביעה זלפייך עושין ל '׳ח אחד יי© א׳ והישפי ב׳יחי ,׳
וכשרוח ב׳יימים פותבין בשטרו ' ביום הלאשק ביים ר׳ק פלוני
שהוא ייס שלפיס״לקדש׳ פלוני שפני י3י? 9.השני ב ותבין פאתך
העא4
לקדש פלוני כו ' ומאיתי יוס והלאה מוכיןימי החדש
ונשחעבריס השנ׳כויתבין באדר הא׳אדלסת© ובב״אדר הב׳
' ( וזה דמקא בפאר שטו זתאבל ננט מדקדקיןיותל♦
נע'יל סלכוש סארנמן סי׳  hpסעלן ע >

חאנותר׳ח
תפח

חםו/ד< ם
פדר קבי ^ו
ונוח'  0עי  #ים:
י ^

‘ I

וקריא '

הפרש־ו׳

‘

א ( לפי שאצו צליכין ל < $1ת חדשים אתל־ מלא ואתלזג 9ר
הסכימו קדמוכיש( לעשות לע1ל© החדש שהוא משיב יופר
מלא וקראו המלאי© מלכי© והטפרים משרתי© לה 0ואילוק
׳ החדסי© החשובים הפקראי© מלכים ושפושלס אותו מלא ציסן
מלך שבו חג> המצות הוא מלא ( אייר הוא סמיך צל הואמשור<ל/
והלא חשר סמןמלךשכ 1חג השבועו׳מלא תמוז סאחליומ^רקו
משר אפ מלך שכו הין קוצצי ן עצים למזבח מלא אלולסאקוליו
משרתי מסל מפרי מלך שנויהמועדזתמלא מרח& ק שאחריו -
משרי (/משר כשלין מלך שם צעש כ© חנוכה מלא טבתפאחר '{
לאילמתמלאאדרשאחדו -׳.
 mmחסר שבט מלךשכיר'‘©
משריו! חסר וכל זיו כשהשנה הוא ע8דר ן שסם ז ' מלאיםו׳חשרי ; .
ואינה th .שכיד ימים פה©* פ פעמי״ל ט"יב אכל » .עט היושצג
חלקי©® כתנאח למעל׳כשיתקפצו יורבה מה© ע׳ככעש מהס
מם וצליכין אפן לעשות את השפה ארובה מ© אחד מתרמשאר
השפים ויהיה איתה הפצה שנ*ה ימיסיצדביןאכו למלאות עוד
חדש א׳ אז ממלאים ©3חלש מוחשוןזלפעמי© יקרהעי הלחת'
 :שיתבארו למטה שאנו צריבין לקצר הפצה יו© אחד וצעסועו
שפ׳ג ימי© וא  /צצטרן לחסר עול חלש א" אב? מחשדין אותו .
המס מפסלי( י והטע© שאצו עחסרין א? מתלאי׳&ו השפי התד%
מרחסון ופסלי( ולא& סט אחדס מעפי ש־כויכתימ לחמר או
למלאיתקחדש הראשון שפיכלבשפה כדיפלא ישתכח הלבדא®
בריתנו ע | :סון הפצה ונצסלך למלאות א רד אן לחפרו ולא יהיה
רק כיח י & דנלאז הכי א יצ( אלאב׳*© כמו שנתבאר ( מכיסן,
חד אלו לחדשיס שהם אתר תשרי לא מכל לא לחסר ולאלמלאו׳ ־
חלש אקר שהרי .מכסת עד העצרת שהוא צריך להמת ששה
בסיד} שהות יום מתן תורה אצן צריכין לספזר ב׳ מס א  /אין
אנו יכולים למלא? אייר או לחסר ניסןשא 'כ יהי ? עגלת? נסיין
או ה בסמן ( מעצר" עד יה לא®וכל למלאות אז לחסר קדש אתד
כרי שיהיה ג.׳ פעמיס ארבפיס י(© מעצרת פד יכ׳ענגד ג ' פ ת'
מס  r *mמשה בהד וירד ביה״ב םע הלוחית שנתכפרלבס
מעשה העגל יקבע א! לת השי למס פליחה ( מחילה לד5ר 5ת5תשנ ' ׳
אי אפשר לחסר מפני שקה מלך ליש בז המ? עדי©(כקר 6תדש
האתכיס לפ \ כ ^ יא אפשר למלאותאו לחפר חדש אחד&א ח׳
הסציסשהסהראשוביסוחב לפי זה יהיה סדר החדשים
מאל(
י תפרי לעיל© מלאיטבתלעול© חסל ומש® ( אילן אחד מלא לא'
־ חסר על הסדר פיצל טבת חסר שנצו מלא אדר חסד טסןמלא
אייר מסר סמן מלח תמוז תשר אב מלא אלול -מערתשרימלא.
■מרחשלן זכמליו לפעמים אחד חסר והיא מרחשזן ואקל מלא-
והי,א כסליו ( לפעמיס 4י?© מלאי© ( לפעמים שכיה® תסיים
(כשיהמ -שכיהס מלאי© צקראת השפה שלימה וכשיהיו שניהם.
חסרים נקראת עוציו חפירהוכשיהיו .אחד מלאוא׳חסר בקיא"
הטפה כסדרה " וכשהשכה מעובלתעושין שני אדרין ללא תלש
אחל -שצי ונעמי©.מסו ס דכתיע בשביס עפר ה? אלח © אדר?א©
יעשה חל& אתר כפול לא יהיה אדר השני© עשר כי טפן היא
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סמן
'ו פו שלח לן לג פו;
תמון ? 6קרח בו במס זאת חקת! נו בלק"יד פות נתמה יום
לענח© לא בו מסותומסעי לח פו;
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שמותלא בוואראלחבו:
מס ל בא ו ' גו כשלת"יגבו יתלו ל מ מספסיס י
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תשלי
ל
©
מ
ללע
©
מ
ערפה
לפו
ושפתו
ל
מס
וכה
©
גל
תשר*
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אלול
"יעבו מלח לו בו:
בו:
לג
וילך
תמוז
לס קלת ג ' כו חקלל נן לק  /ט?!י
תשרילשנה הבאהיו©  Iלג יוס להאזיוו ל פו;
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ב ' נ אמירה'' בי כהר 'יב בי לגבעימר מם י׳ ז תמ
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הפרכה ולתמ© י׳ כראשית  13כ? :
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א 0פ תזריע ימצילע ו׳ (3אחלי יקדישי׳ יב פו לג בעוע'
מס ה ״יק בי אמיל כ׳ נ 1בהר יבחקיתי  hט:

©מן

מס ג במדכ ה" בי שטעמים א כשח יב בי בהעליתן

"יסבישלקכ/ט:

תמוז להקרק נ׳כוחקת^ בובלק ^בו "ז בתעיזכדתה
לייסא״ככחסכ׳דט:
יי© י ' חבית יייפעיבבי הדברים ט' ט  bכאב כדת'
א5
ליים א" יאתחק׳יי ט עקב כ  /בי י
תצאטתבאכ׳א
וא לאהכגכייספיפעיס? בו
אלול
 .,בזכצביסכ׳קבי:
תשלי לשכה כבאה ייסב׳ צ ,ג ייס ד■וילך ו ' בי 3<3מם ד:

שעך י' הח א סעדנררת יסיח כ

ושכתותיהאלהי׳ם1

א yw

יל/מס ה האזיני ג" כו צ״גכלתהלייס א"3״כ מס ז
#לי
סוני ת מ® ה ושבתו Kגו ערבה מס ד"  » bמסה"
״
הברכה ושית יום י" בראשית כד 3ו;
'\ V

י׳א ומג פעוטר־ז ימיה חיא הקריין
ושבתותיה אי׳לי הארץ;s
וראש השבי יי®  Iנ#ג ייס ב האזיני ת בי צ״ב יו©'ב
©יכה ת I 9שבתי היאשין ט 'י ט ערבה יום ו" שביע
פנייה ישמיט עציתכ׳ב בוהבלכ״נשמחתתורהמ©
א כלאשי״נ׳ט כי:
ח״ב פח ו״ט לן לן״נ ט יירא כ" כי חיישרה כ! כי:
ג׳ד תילדיתד' בי יינא יא כיוישלח יק כי חניכה מס
!יישב פי כייס כ/׳ ט ;
 {Vמקץ כ' פיייגש ע ' בי fבטבת י{® ׳א רסי10
בי שמית כ/מ.
יי© ז (אלא בו כמסאב מ ' ט בשלח fisכו יתרו פ״ב
בי משפטים ישקליספ׳ט בי:
א׳ב תרימה« הפסקה 1׳ בי סימן כ 'י תציה סטר יג
ט ציסאפתר מיקד© למס ה ' פילי© מם א 'תשא
ופלה כ כ ו ויקהל ופקידי יסקדסבז מ:
יוס צ ויקרא ת מ ני*ב ט פסח מס ג ושבתי ט
שמיני«קשה קפל כ׳ו בו:
ד׳ה תזריע ימנילע ג בי אחרי וקדושים  fבי אמיר
) rפילג בעימל לממד יח ט כהר יכמ״קיתי כ״לכי
מס י ' כמלב׳ב׳ט שביתריו© 7בשא ט בי פהעליתך
מ בישלת לנכי:
1א קרח בז פייס חקת? בז בלק*ד בי 'ח בתעיז מס
צ פנקס לא פי מטיתימסעי פ pבי♦
מס כ' הלברי© ו' בי ת באב י ים לזאתחנ/׳י ג ט
עקב ׳כ בי יאהב ! כי:
לד שופטי" ד בו תצא"יא בו תפא ' יחט נצפיםיילך
להט;
לשכה הבא© יו®  '9האזינו ג בו צ /צלח פ כיום .ז »
'
©ער

ושכתוהיהביכחא ^ רז

ןק 5ב׳בכו לא ? כ■ ונ מ:
•א? ב פזפ3ף! V $בו תטה' ע כז תבא כ' בו פצני  bפו i
«/פד«* לשנה הבאהיו  #נ .נ  jp /ה' רלך ה ' בזנ*צ י< ס ק'
; : m ?f & rfo
'

קמריי וראש השבה מס fצ  /מס 'כ האזינו ת בו p'sיום ב׳
סוכותושבתו ?  nבז ערבה יום?' ושבתושפייק
$עד י יד זחז> מעונרף־ין ימיף־־ןי
לב בו הברכה זש׳תמס א׳בראשיתכט בו:
«וחשדן א פ' נחר כז לך לך 'יג בו וירא כ יכו חיישרה כ 1נו :
נ׳לקולדותד' בו ויבא יא ב< רשלק"יק מ חנוכה מם' |
בסלי!
הארכזקכונ׳כתסבסזנס
קמסזנ/חסכ'
ור?
.עשרי
' דשבכו ביום כ׳הבו:
ןפבתק׳‘* ב< פרנס י(© \ז  0בתוה 0נייק*פי״ע כ' כ «
טיק ה׳ז מקןב׳בו ’ ויגשט׳כו^ כטנתמקא׳ ויקי יו בז
הבלכהזפ׳תיזס  '£כדאשיקכ ./מ . • ;.י
■x
םמותכיגיכזיד ■י ■
מ ב -בק רבולן לך יג גי דך־ז כ' בו מיי כ | בו v :
יוק fוארא בז כמס בא ק' בו בשלח ט) בו יתרו כ/
שכש
ריס ג׳תזללויתיר כזזינקיכבחיס ^ז׳וס ? .‘PW
בז משפטים כ׳ט בו:
׳
מ© ו' וושנלנצו ;
&דל א  /תרימי\' כ? תנוס#יג בז תשא ב" כ בו ויקהלושקל׳י
י; ס'ר מקן ד׳ פו 'ייכטכתיזס ן' זיגש>א מויקיצת
PSW/
ב 1בוי
בו  1« 0תב 4:הבו ; '•.
ואדר גיד סימן ד׳ד פקודי והפסקה '7כו דקרא וזכור  ¥כן
יו© ה' ואלא ג בז בא ) כו בשלמ׳ז מ יי/רו כ^ד בי :
שבק
אסתרי,זק ב ' פולי© מס '3נו ופרק} pבז שמיני
ו | משבטי© בי ביו© תרזמק Pבז«/כוס ט  fכז תשא
אדר
יההלשב/כז:
 ?3ב ב? דקהלזשקליס כ” ק בז |
רפן מס■ה' תזריע*נ בו מנולע י' מ פסק יוק ה'ןשכתד י | ׳
א? בסימן 5*5פקיד ’׳׳׳והפסקה י' בז ויקרא וזכור*3
ואדל
בוא^ ריזמשהקבלכ* 7ב? :
בונוס אפתר 'מיקד© ל<ס י? פורים יום א ' נו ופרק
אייך ו | קדושים בו ביו© אמול < בו בהר ט rבו לב י עוקל
־.
 '$בושמיכי«• מיש®* *? f
יוס נ*י ק בו כקקותי כ? ב בו במדבר ב'*© נו5
חס .נ" תזריעק" םתכידע י? בבו פשקיזסג׳זשכקז'י
9מ | י מקיא' שביעותין  0ר וקבתו זבו כשא"יד בו כהעלות
 8fב? אחל?1מפ׳ס• קבליכיי בו ן
..
ב*א  5זשלקכ* חבו ! ׳■־
ך ¥קל■שים ץ צ? <עון יא בו גהר יק בו לג בעוקל
מייד
ותקוץ יום הכנקס
קמח ב  /קרח <שו חקת ובלק יב
?ס בוממזתותסעי ^ ובו;
־ כים שמעז׳מס ד׳כ-שא פ' בו בהעלותך
מתו
אב יוס ד הדבלי #ץ בו מ' ־כאכ ייסיא ןאתקכן ׳ א בז עק" ,
תכאיבו  5נביםר :.;;,7מ?,:
־  ffל;ר& כיב׳־© קקת? בו בלק׳דבו׳זכקמחמס
ה/שופסיסב' בותנא ^ כז
אלול
•• ג צכח 3פ ¥בימטות ואספי פ/ז בז ; • '.,
; ל 3בו:
י מ בי'■ גזבר®-ל ט■ ט ■:כאב יום ב ( תתחנן/מ
קשרי לסנה הבאה מ®  fנ  /מס כ האזינו ק'■ » ^כ,,י? ס בי:
• ' י '־ י
#קצי ל בי באס • : ^ h
י
פיתבא׳יקבוכנכיס
 :ג׳ד־סוו & יהרד/נית ^א•
ת;:
י ? משח נ' 4מ
ווודז
וג זח"** $
.
־■ ;S .לגגו'  :י
■  pz;zlיובאק -חסק נ;כ נדחהקאזיצו לבוI
משבז־ןהתק "ן?.הךאכקת 3יע •קקקוו.
קשמ זקאש השפה יו® ו נינ,מס■ פ האזיפו מ בז נ?כ .מס b
מ א!  mr5יש לק גדי ■ קפ ^ קב׳ד זמניקקל
©וכה ושבתו ®fp .ו תלבה מן .ר נ  5#תנ שנייה ו© /
משתינה׳« לן .הח ^ קעכי השנהקמ ; ר לקום ומת זס לקור לקך
'! נ' פ בז הברכה ז ?0תיו  9א' בראפית כ׳גן בז:
יג ט וירא ל כותיי פלה כ 1גו  '; :וולקרהקנקלד׳ קקויפזקקנלז*.־ י*יק ,שכמו שה 3מ/וח!ל; לקשבק
וש?ן״ :א׳ב׳נתר בז לך ןל
מר5
התולדותמהלך שויוולא עהלן־אתיתי  -מטפסשנתבאר קת׳©4
בשליו יו© בתילדותסב( דןא יב מוישלק ' מ בו קכוכייוס
ב! פשו ב ב במהצן הקקיהניקו בה חשבון כ |ו קיא הית מהלבין
 . v , ,ריוישבפ ^ כז  :י
אל מרכז האדן חהלןאקד ויובאוקקלבקהשוהצשקיא-יעהלב^
יונת ^ יוס ר קקן ד בו  fכעבתמ® \ ,יינק#יא®ו,ויקי#יק ט
תעגל גלגלה בסס׳ה מס! רקפות זא? כשכתהחמההיא יקיריו
 pm :תה בו:
בלשנת הלבנה ייחי® בא .שעות רידמלגן© מוהלכק השוק
ש3מ -יו© ק׳ וארא ב בו!נא> בז כסלק*ז קו יתלו  fpבו ♦
ק' ןוא® היי « ע $ין לעולםקשב?? ב קדשי הלבב? ולא יוקר היק כא
אדר ז!® ימן 01ז תיפעי® וןקליס בו ביזם קרומה וזכור
"יפו נוס ,אסתרמ© ה סיריס י וס ר תפוס«  Vpojsoו בו
קשא ופלה כ כ בז ויקהל ופקודי והקדש.ב״  1כו:
התורף וכן קג הסוכותג־ב מפני^  .ןימ הי ימי ^ מינטרפו ברוב
■.
ך©ן י•ןי © א׳ זיקלא fב:ו נו 'יד |זי פסקמ© א׳/וסבקו ל׳א מ
 ^ wk 'ppn7 mיהיהפסיוכןמןהאביב יכןקגהס? כר
שקי ^ ומס© קבל לק בז ; •-
משק.
התיר קג■ האפי
אייל ב  /תזן־יע ואנורע ה' בו אחלי וקדוסיס׳כ בז & ,
כתפי ל .ט ס?ד הקיטר כדי להשוותשכת הלבנה עס שנת הקמה
• '! נעזעי ^ ר^ קבזאמןל ' ¥בובהריובי־ןקזתיכ׳ובז:
זלחיב אותם בקירוב היותר סאפק הילכך כפמנאכלסה ^' ראך'
פיון '׳יזם ד במדבר ד׳ב! סבזפריז® ב ' נקא׳יא כז בהכצותך
שקואיזמן
 1^'npvÄגיסן ןהיתה הממה עדירןרקית ^ קז'5מלה
V
״? . Ai
J
־■• ׳• ־ ' _ ׳ !  . .צ׳■ _ \a
■יחבד&לק קזה, .כו;
•יי /
קרוב גג־פיכ?א ר*ד בז
ה^ ביב יהיתה רחוק בערך
תמזז י תז:קרח ב^בימקתיב־ כו בלר ^ בז  -ק בתתק .ין© ת
בלא לתיותזכיסו1א אקר סדי וי7קוו;,פסק .לע קקי־ית קביויק ^
יv
 - " ,פנקס לגבר:׳
כ « קר תדשסראג
י*3
י״ 1׳ V«c/׳
אבי ימת! pmp :ולופעי בי

1 *1

הלנותר׳ח

/מדם פה יא חדיש אדר כ ' יגמחדפי׳השנהשעבר כי ניסן למיל'
הציעב אימרשגי(© ד כתלי  ( ihtinßwדאיכןהיא
 :ראהק לחדשי השנה הבא ולא לביו לעשיתק לעפר בכל שבה'י
 V7שעיתעל סמס בתלי המאימתחעבישלעיל© נ,שעית^ל
הייס החמה היא בעיבומהשל זריחה וכבל ידעכו שפל מעו?
 ,ימיה לקרכס־ ככל שכה ושנה חשים שנאמר חדש בחדשי לחרשי
הספה קדשים אתה מיכה לשפה יאי אתה מינה ימי© לשפה יא/
כראשיתכחלואסוכבבייפס®בראויא'צ התמהיהלבעהנכלאו
שכיו־ש
ג״בבעל  /מליאתם שקנא ג' שעית לע היי© ( אז עמדי
בשפת העיבור נקראויג חדשי  ,שפה • ולפי שע  /החשבון הזה
הנלילי׳ומצינז
אחל שנעשה חלש העיבוד•' בשפכטרך לי תתקרב הלבכה ע© בחלון אחדושניה® שייןבפלאיש5אמ©מאירית-
שקיומה קלבבה יאמרה אי אפשל לשבימלכי© שישמשוגכל[י
 .לקמה בכל הקירינ הייתל שאפשר ביט& כיס קלאי* טשני©
«חזיריאחדפאז .לא תהיה החמה יתירה על הלככה רק פעהא*
אחד יאמר לה הקב ./לפי ומעטי אל  /ענמך יפי אימהבדעה
ותת  /חילקיס צשתתש־וב יפו בעמי© *י כ׳א  7Sיתקח תמכו כל
לא שמשהילא® לאה אירה עד שבא אדם הראשון יקדשהיקזלה
 ,לכ׳ח׳יב תשיכג יעלי ז■ תעמיס נ״ט יבתש׳כגיישאר א ,תפ״ה
ואכן כילדה ששה שעות קידם לכן במי שאמרנודהיי®{ אלחשד
כנימי שכעת ירגע שיהיה בו מילד ניסן בסיף * ט שפים לא עיי' ל נ"ש שימעל הייסדהיינו ד' מ״ו עדי' /יהי®יי© א׳ » /
ת ^ יה חמה לחיקה ממזל טלה כמהלך השיה דק שעה תחיתפ/
שעית נמצא שבזה הזמן הלבה התמה יפי/רחקהמתעל/יאזני®
ק/ך '* ידע כי הרגע שתגיע הקמה לתחלתטלה קראי תקיפה שנבראה פי מהלך שהית מעתפרי־אתה עד עפשיוואתהתשבי;
כלימר שהק״פה הקמה מהלכתה בגלנלה וכן כשהגיע לתחלת חשבונך חב/לד (לקמת .בבגד צל הופה שפער משבי׳הבריאה
פרט! ילתחלת מאזני ' י לתת לח .י ד וטעמ׳ידוע למי שידע מעע *יצא ר  /שהיא מהלך התמה ממר על מצלך קלפכה כאשר כן
הוא האמת מייסהבריאה( אילך וא׳ע כשחשבנו פלה/אלד
צתכמתהתציכה שבארבע ערקי©  Hי־צ לחמה שיה יי מהלך מה
צלו׳פלפיי
עד עכשיותשכנו"י¥כ ר  /אחד יימל ממה שהלכה
ממה שהיתה מהלכת ק/לם זה ילכךקראי כל אחתמד ' פרקי©
^י תקיפה " הילכך הלינה לידע חשבין התקופיתמבריא^ עיליו חשמציפו מבהר  /אבי אומלי^/ו עמד הממ׳עס הלבנ/איתו
יעשה מהשנים שעברי מבריאת עילס מחזיריס של׳ ט יטשכי©
הפעם פמתלמ מאזנים ילא אזרה החמה למחלתמאזפי® h $
ימיםב״אשעיתר  /תלקי® אמר מילד י״יד קש היסחהלבהא®
ויחשיב לכל מחזיר שעהיתפה חלקים ( יפרן׳מהי .שיעלה בידו
מכילס יאט ירצה ליד ע תקיפת נישן של ראש המחזיר ויע * יז יזיתה הבראת פעתצהר  /ולפי האממהרי היא כביאתיע* /
בתחל׳מאזניס מס א' יפרשע< מקידם מילד דל כמנאשחשימ
תתלתתשביכי מכיסן שג הכליא ' יסיר מחשביכי זט תמו  /פי1
מהלכה יימי ממהשהלכה® אמת יפא רר וא' פ  /נלפםיתד
ימים ט  ,שעיתתלמ׳ב־מלקיס יטעמא יתבאר בקמין בע/
ומה שייתר בידי היא הזמן שתהיה התקיפה ל׳יל שתגיע החמה
'יהיה הכל יב ך ר /לע ק כרץ־ אמה להסיר מחשבוון/ן
לתחלת מזל הלה אתר שהיה מולד לס אר 1/ניסן הילכך יתן איתו
ד 79כשחשבתתמבונך ממשלי הראפין התוהו אשר היה לא*1
לה־יתמילדי בכר  /אס היה צצראהעול© י ור י־הישיעאיחל
היתרין?  35מילד איתי טשןשהיא■ עימד פי יכחקי׳שינ לה קפ 3ימ
בסיסן בנרא העילס וסבר שנמלי קמאיריתכתחלת לילרביעי
שם היא התקיע ; יאס ירכה לדעת תקיפתתשרי של ראש המחזו ,
יסיר,
ויעשה חשמכי כאילי בתשרי של כהר  /נברא העילס
ואימייי© 'ר היה כ  /אדר ישמשו יתד ט שעיתיתרמ ,פתלקיש
שייתר
ימה
 .מחשבונו* נ כד״ד יפ ' 'יב יחים כ' ששת ר ז ד חלקים
זאת  /קטרנה קלבפה י יקימה כיזיפהשפעמימי©שלחי®כדין
יהולל®
ואביה יריק ירק בעביה מפל© שכעתימי© יאמ׳צ תזרה
' כילי יתן ע 3הולד תשרי שהיא עימד בו יבייקזס& יכלה חשבוני
והוא היה מילדניסןהלאש 5ןשל כליאתעולסיא /בעיןמילד'
שסהיא .התקיפה יטע© התרת יכך ר׳ד לתשרי או ? ט תרח/
ככל הלכה יכתלחקה התמה ממחלת מלה עד שנולדה הלבנה1
לניסן דע כי כחלקי ר! ל במתכת סנהדרין אס נכלא העילס
ימי© יט׳פעיתותרמ  /תלק1ם ואפו חני© להעמידקשבופינו
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דעקגתהשנהככיילה ואילוהה  ■,ימים חרשביס אנו לשכה שלי« ה -למחליןטלה עד יכא; ר  /אחר המילד של ניסן ולעיהאמתהרי
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עבתיקחח׳גתתק/ג שהיא שלש רביעיית מיכ״א ר /ייהל5
י « עתה יצ -לסא5ל למה היה מילד הו־אשין של הגדא® דר  0המ איי» ע© המותר המ פלא עלה לתשבין כ */פ תש/ג זיי! |
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לינת • אותיותלש ימי דקקועטשככל ביתוניתתל • אצבעות מלכלמ
!כ®
•וצרך לתתיב כגית כ«; קתק5 *7חוא יום תקו • פ׳חןלתולס גשנהרא0
® »:מזור גלולותל׳צלמתלס כ ' ( אמי כך ג' כי קסט התק פות ג?ש1ןל
האננע  fa7הג׳או ( מלי( למפלס לישו© מילשנש׳7מ
מתן טחי« ןלזה
•אל • 3י ? ן  5באננפ זה לגל( כקל<<5ל לידת מכסי ן האותמת הלאו׳,ן
לסיזתכבג 0ארהאצ 5עןתד;ק ותמצא וצשתתייןטגזמק כציורipimffi
אסל עתבתי ןל כאן תביןותדעתתונא לפר סכל הכיור שציירת׳ phmm
פלי לכותכם
הלילך
נו
לצייר

המיתיותי1ל שכתבת*«
לפי((s
פן(

ולממקס

תא ?ז פ?«« פיהיפמן
תל פי 7ת תןלתיפוהקדופם< 7ל נהפל פ׳גזת5
«מ ן נמו 6ה,לך הכתב שלמ& בגד כו ' מצד הימין לצרשמאל> ילכיהציוד
•לך שכתבת וצתת ד פו ! למעלה היה הכל  ..היפך ומהופך הקפדה מלפ׳ס
«מש כסגללת תירת־כ; שהרי בשהיית רונהלמשןסבערקז היד הייתנריך
'להתחיל בפכיס היד לממה נקממתמתון שכאנבע נגניי « והיה סכל הפןלון
«תינתתודתיפי עיין ד ^ זתפנחשלפי כיויך ?* וכל סקושייתשהקש« ' מגי
מפל׳םלכקש/תיפליך* ולד הי -איכס קוסמת כלל ומעתה כיון לכאננעיפ
היל תל כלחיכי ה״י; נר־® » 1להתחיל לממס עפלק התחתון (לתלוי׳דרך
למ ^ לסל <יבך נסחשג־וןבמה במול® שמל,שפיןנלעללהתחלתי ג כתכיק
•תיותק למלות למפלס כך סימה דעתיבציור אשרניירקי בלעס  .ודון

L

יד*/
 1צללאלמילתאהגח•דך •®«אל־תעסהאגודלתלשעחפ<ורהיל&׳.
לך עסהצנודל ותפנה בעדקיפכיךד סימניתותמכא הכלממארהישג5:

עוד יש3י לממזר־ בידן־ 0זד אקדיז!8די העיבור י1כ | ראויהו f
לברסחו לרבי׳ כלוז' (ßslrnפע!ןי מוא מזבן למדעי׳מעענתכמת
הי/בוגש ואפילו לאימו תדעל©לרן<0רמ .הגמר ״ ( הוא זה* דת
פעה שמסכיןכלוהיי  /השש  kpהמולדועיק שלהעקעסאיכס
מכווצי© ע©איתס־השע ^ 6אמ מוצק מי/מיל׳ליל כל* 01וייס ד6נ'
'6(un *9rAlמויייאז
— jr

־| -

jW V־

 j -״ ״#

(Ptw1 J*!) W

שהוא משמ היזם 13ביזם איכן לומ לקפתיהשמש שלכלייספהמיג
החמה מאזעז יזה על מש הקיפי :ת&רי ( פןמ<^קזע ^ לבשריעז
קה ! פה ניסן ובן מחר חלילה בי -מחתת©לזהקועה כיפן( אילך1
עי/ארךהיו® בבל מה על הלילה לא ידחה קשה הפקיעו6ל כוטמ
לשאר 0pעיע0ל אחלין דע סיף p &fpכישן ד ? יימ לע פתני?
החמהלראש®ל בון 1בשעגיע לעחלתפקוד ' פרנוןזיהיהש© ה;ו1לן
דס'ן |  ; - ;c piש  :ייס ד-צ®•V,י ׳ fr-rנ ;*ל ז י זוי ' למיויו חסוי ?<®׳׳
צפןעלכלסשוד ^ ל<:ד״ן ' ;-הכיוכןי® .להק 0זת &1אמלצס&  0סעךמ < יןimpfo .אל יהיהבעחל׳הלילה פלאיי׳/יצו רק בבתו חציישעהקודו
הלילה ולק' ת.ק 5פע טפן שהימה עי/חלע הלילהאס:את (8כ ח <(
תי ס *דר.ימ 5ן> לרב כמ ת מהכן־ת 5ד התיייתופי׳ליןתצ׳יתעלייס׳ למ « ' רוך
לחשו(
בך כ׳ל  kbiiMhקי  7ןאת..הא4נ ^ .ל.וה' ג«ושצ'י« לתי « אן לתני מטת ו 6ן  ,עקנפת י/מיז ז שענע ומחצה אקר עקועעפיסן אי אכעד
וגטגסגאפוצמר ת ןה מת«ך ? Iל ק מתיך ססגו דל
■»
״®* ההסל -עליהמדר;
אועןה!  6עו <ז« מצה מעקלעליל עקזעעעמ וזביאיכזמפמןשפי
‘פיסהצוב«} מלמעל® לממס כדיך  bכתי נתינו אעיוצו עם י י> שאגו גיתג . .:5הקמה ילהנצכהכנ,לנל® הזלפיןבכל מס j?8pשוה לבליום!אות
 :מלמעלס למסה־אגל לפי ציורוה ד !® אגודל סמכית י » «ר אן צריכין למס( '
הק& עועלא ישון כמשויו היו© ע  /אי אפשר לך לפוין אבילומהלן

•חשבון דרך אמור מתס" למפלס לא ככתיגתיגו פאצמפו כותבי® דין פכי®
מלמטלס לממיל ? לא לרך אקויממעס למתל?־ לק כתי 0הא? מומ.י 8ת?.ל®
' תשובה ואשר §א5
כי,תכין ל רך אק! ר« ממעה למעל ? ע י כ הש^ לס4
מכ׳תבציית היד סכיירת* לדעתן׳הסך כתימני־מ א8יי מ א® "* כי ',מתוך
•תיכתך אפי רואה דמצןליןראי*« ן צי! רכיד  -מי? בב ? הת ^ פללא fop
נאם fo'pלא שלש ואס,ש ;® .לא יל  £ולא הבין כו כת הכיול של מק,פות חיל
<יאעו כוונת הכיור לא טתה רק לחשוב סתקומס ׳פך מן הטוי • מנומר• תל
 wmהפייר לא 15ה ^יר ולא ז • •דרך לא כ צמה כתןלבתי ופ תמ׳*«ן יד
«׳סיכול לת  Pitכ ח נתיס מרוכפים א 5מגולים או תימסה אמרת יד לח•
 p 6nsתכלית ה5י!ר ' ס! ס לא היה אלא כדי שכדביל «#יב חשבון ס« ןץ! עס
גק ,ן 5לא שוט שמרי בלאש!ם נתר מל •שש • דק תל גב פרקי האכניעית
שציד! <?0א אצלותמיד לע לרך 1,ה ויהיה הכל ; מעיקולי שלא היינו
׳כילין לבשת הכיור זה כמכיןאמר ד כשסיומגד׳ה המח& גיןהתקוגו גיד
מצמוץ־«לא מכר ובלא צייר חלקו בבל אנפת שבעת רחשי פרק »,כדי שצל ׳
וצצעויויתנאב׳ת ראש׳ פלק־מכמצייןשסי תחזור גדולולאשיעבלק« «

!/׳

הלילה יצריך אעב לומר שהמ/בבעי ש®  pwbאחר חמתשלהי(3
שלפטה שהיעהחמה עלראסך וא׳יעאח׳כ עהיה קקועעעתוזזו
עש  5עומקצה אתר קנועהיו© «ל היום פלפכי העקובהVDלא■עי?
ל 01עועומחנה קעקלעאוח״ההלילה כי מהלך מק 8תק3י.המם:הימ
הואלעול®« .ה זה לזה לזה כיד* 1עמכמע קעפוצה 1כן הל זהסדרן
בעקזעע טבע עס עקופע עיי ' יע פעקופח ^שלי תחזורהחמי!
*יי*
■
■ , m«A1־* יי
לעררפה& ת96י 0ה  3ניפ« •יוד!*««
י* —-

 /׳./

►i

ןtv% 1a/!vעו

שאינו מרגש כל כך ואין להקפיד עליו בצירזף ©איכס «מולל
עאמתיי־ס ואע^ ע שנס הפקועה איכה האמיעיעאלא השוהמ׳תל
חהשקכגנז מן הסנטע בין לנע תקופה לתקופהלכאורה נר
 1»mלנוטלחקיפיעהשרת דש להקפיד עלמ אף על פישהן»
איה•
■ /

Iftii

Ml׳?/

עמפתר& ע<תיןתח 1ת־

הלילהאבל

המפעל ה 0עי  0פתכתי לשלמי פלואיס יי"' .
פ" מ צי בתת;׳?• ת היל ול׳ל כן בודאי לא
, f <3p:r &wt
אלן ^ מנץכמקרה דק צעלייכה נלילין רכללצל לתכליתמהי
■ סיוח•דית;
ל*»ה«משל
^'w
^
"מנהנ:ח?ל
כמאמר ה5מ&■ למעין משל יוליכה לצלי מכתים ימידיתס ע* כ
<!גיאיוור© 15nsבצימצי) אלו-3צורת היד׳־׳•׳'-לפי־שיחינז פשוטה•
י& ס® ׳01ה הוא*ית מצבת את עולמו י אשר׳ עיקר הנהגתי,׳
•ימגתסכפביסישיהחמש היא מעתלית לרגלילה .שבההcn
« .ינעש • ילי הלא לשק עלי בלשו ן הגע ' " א׳ייז© היא מל& ק זמם
 •*.לע 3 /היא מצהין עתן דמי® .הלא לי לה //על־ר חכי זיתם לממשב.
•ויידע א*י®?! גט אשר כתן לכי הש© .יתברך אשר מ שלחנו מעיל,
•; ארניטיגט דמי© היא לצי ינתימבפי בי בלוב עוטנו על  ■pב׳א.
׳■&ין5אאלא־^סין צקשהא!*י מלשיןעיד  /מעטין רכך עלציארת•
.עלי צלי בי קפה ממך■ נקשת‘ הענר־ןעיד אתה שליי תמ^ חה אין.
עג '©! ילאיזמ*י(אל יעמד ע  /אחהיפצרכריתלת האפס ינתיב
.והפיכה אל אי0י הראפיןיגלמיד ( י/עשיה ימיצך לקמל(ip )b .
נ? 0המ״ילש ל \ ישי 4המל& יס בנלית הזה
נתמיניה דאז ח! ק
 mחזקי ס להתגבר על צל האזמזתלמזקב ( לתקפס הראשי)
ול ! ננא 1צס ( צתדתפציעסיי ' נמ׳  :אכ׳יר בר "/כצ 7צן נצאעי

L
שאין

מניין

פנ* מ

הלכתאירברבי/א פיצהיייתר מבבל שאר
 f £s .®rידירפק בכס ק׳דפ נפשת לחם להידיע^ לעס אין
 1ימלהנועדבדס  pfeלה© תקצכ ת  fהפסהמק• טחינת הטין
« (,עותצליטיפיעיר ח«ק§( 1אמ אקישיסין.איתן גהלכתקידס
הכטעציתלהז -תקכתאבפסהיהלכן ליידשיןאיתן קידםהעיסא
< 0׳ fe /דצ׳ייטסעפו שברי מפה עומד כפסח לאפון יהזהיר על
פשת פצי.י 3י 5ןפלי  01ין כאיל? מל פ ין בכולן ( ציין שרישק ככולן
יעצתמ־ ^ יפכילעכירבי אעי ' ע?שיי .כמפלתא■ אחיין יכילילפאיל
'־ליבזייצי' עשת ילאהדפיד נלז כמציין יזהי -־ו נכ .מהפהמרנ•

׳"׳‘׳ ״'iv
.״ 1a« 1אלא להתעציתצל חד«

לעניה יא

 p00i ?.fvzw ,ואקאימריצ צדקתך צמפחה בשפת■♦'
•ענןאיךאיעניטיריסאחר חמאתהתיר׳יסהוא כעותאצה וכן אין
׳• p׳  ^ ?wקדיןזקדישעל בילוכקכלו < א©יש’בר « .ינן ( אין
ממעיין( אין -מאעידי] כל האדש ( אפילו מס שתת בי אס׳ איאמז
אקמתצסן ' אבלאעפיתחלו© ה־תעכק רהא מי/עצי! אפילי
׳( לא תענית
י ( . .יע״לפאקדבת& עיף ד? )■
נשכת '
,אוזר קשים .שבאחד ס 1הוקס המשק יהכ& יאיס הקייס קרבנס
יום זה אתבזה יצל א׳עאה במתי« « יע  /ע׳טיהקרימ הכסח
גפבוא ^ יאיןעאן אלא מס א ' עכיי יה(א" יצס יג פלא• עשי צי*י«
 I i ’r / 4יהיעסח־יהר־ ^ נאלהס לל יב של חדש הקליפה ומאתר
•שיצא ר ^לעקלגשה כיהבין קליפה מט ככל החלש 0 .אין ^ .תע?;ין
בותקעןהנכוחתשתתפצין כע* ע זכר לנס שמתי כצויי תצא
ובצוגיי ישל1יכיצ(צ\ בדלקת ןסי ' ת!צ * « נה' נ לקנות חצי |'לחלקן
לע ^ סלג!רך :עעח יכלתי שדי 'יצי תלש כעיר נריך לית! לזה;

■; עאט הסיןלאיתה .פרשה חק
ה ^יל .אהיא .אועך  %ח בדי .להזכיר ר״חג^ כ
 m׳  pfPßP2rלפחי' פשה נבלי

י שס׳תסנייה יכת© י 5פני( 1ברא5וי ^ ל 6יצה שהוא תביר מתל
 .,מצרפה ,ה< זד& יתדיר קולס  ( .יעי י\ל<$ ,לנוי«(} « '* - ) 9■b hi
(אז כיק דשלקי כל Iוגברי שקורין בכלהשבתיתמניתין השליפה •
אצל?! לאלמר מצי קריש צל שתיהן? סלל הרחשופה עמקן♦ י
ובשלי־שית .קליין ערשתהחדש עזה לכס ולעי שקרא( עיש ' התדע
כאחרינ׳מעטיריין,ו  /הצ  0רלנפר& ילהחדשפ ^א כאמי למד© י
 1גי ' (.לא־בהשאי׳כשאי ^ ייך ל%מ דלעיל ' מפטרין ממאי ד&לי 8ן
מיכיה כקריא״ז ; (“«« Y? 1רפי ד השף ? ופשי מד פד « עין ג" )■
ל/ז נ״סן אינל באי למלצס אלא בימי אנה! לא© יבא כילם fסליי .־
כבר אמרכל מנהגלדעי*« 3 iמד 6פכתהצלילמסעמא שיתכא'
כשמלך לאימי צל יוצר אאמייר איכן כלילי אש זללין אז פארסת י
קדיפתא ;! סיס כ צעד ן פלל אלה־ המתות דש מעטירין וערכה
אע׳־׳ע פלח מל בע ./אא שאיןמעשידן לערבה אלא כשמל ש 3י 3י
הגדיל ג ** פ ■ ( 1צ 'ל טעמ לחבבדריןוערכה צבל פבתהגדול:
משים לכתוב כה־הנה אנכי© «51לב© את1יהז .ימ ' שהלא דלמיו ׳
לבשירמשה מא(ל ' צמצריס והר מעין התאירעככל שצתהגדיל .
וארוב שאיין מעירדין וערכה לא כשחל שכת הגדול כ %ע . ' psw
אחריתאהיא מש־ייס לכתיב בה הניאל אתצמעשר .אלבילן.
תי׳דהייגוסעירה ^של  .כשנה רכיעית דשמטה -חמן
האיכר
הניעור צא הייה אצא כע־״ע -כעןי שפ)ר&י* בעירוי« החומש' 53ר׳ .׳
להוא מש ) 33׳ובמן.
הכי עזר כי תבלה לעשר ונן׳כפ׳כיתכא
מד מאי• עמת לכר י?* ס ש ל ר׳מכיסן כייס■ אג 5/אז•יהיה־ מלשין י
החדש כפכתשלעני 1ז /כהיפיתעאר -טעמאקל « .ן3מדש אדר.
ישבאשאמר ל* ח יביס שיתפ »י שאין אימרי© בי אל מצר זגא.
אופן ולא ש<© דבל ושבתשאח ' כיהיהפכתעגדיל כי לעיל '«וש.כ ' .
 :#ומיךשצפני הפשח קיליין אית* שבתהגדיל מעצי שבע© ' כי נס,..
גליל י־מהז הב© שפסתמבמס מקמי כע« ירלחד& פיה כדכתיב
יו־• ■
בעשירלימדש -הזה וי קמ? לה  &0ה,צבית
שיכא! י ^ יאל ממצדים היה3יי?שה' י« 3כא %בחדש היה שג? ן
כל אמד© ע לעסתר יניריהי  bהקרקע'• לכזו׳לעיצי
ילקתי
המנרי 0© 1ח??' דח ' ן אותיל 1והיקשרר ^ יתי ינכרעיייומטה וש ..01
ה?יכליים למה זה .,צנפ (היניבי ^ 1שמטי ל© 0ענות קעניתהפ©
^ #1י?ידמית 1יהיהן כייהמצל^י
מהמיפ
עטה נ ! f;rf5י.״^ .
 f$tרן ;( ע ע^•  4’ü׳1יע»'יי
•ע? צלץ  4ירת § !ה 'שכעוצי׳ יע" בית?«:מ
 5כ}ש ה ^ ממז (לא■ עת רפאק/ימר
קזמןאיתיישצת הגדיל יאיע״ע0הכצ
(ייתר במס דש^ חטיעיי ^ מ עיקר הנ5

3ה?וחלה

־•י־עי©עדהע©
§ 5לית? י 0ד1

עסידהס יבמי המומס ( שמגיה
JJ V
הפתח אשל ש 0במרי יפראל יאז כתקכוז בכנרי• מ5
אצומיהם נאצליעלעה לבקש ממור0י6ל
ילא רצה פלעהישריי ׳( עשזהבעיריממלמעה בעירווומיימהס
הרבה :ה %ד למכה תנדיס כעבירי?©• למכה בכ! מ מצריםאל ־

ילא.המיכי©♦ ימהישתיליןהצט כשבת ילא בימג)למל& אחהמה^
המצרי/זהייישל ^

סימרי׳הול׳עמנרי׳כל ^ יע׳כמרהי( מעעיס^

י8הי('ממפלי©'ב%מ ביוכתי3%ך©אלן© לכך קומןדיזק' שכ<
הייני » ד
הגל(צ

כידגניסןמר9

ע נדתי

y,

דמע התר יה ^ותפסח
צאו דג{ יראה לי3א כשהייה  4ל מ/איפור עשה דתשביתו
איבא כיד ומכלן דתסכיתו׳ביד מיילי לכתיב  fימי© שאול לא
ימצא נבתיב® למשמע ימי&שלימים !אפי׳שעיז או רגע א/תוך
השכע׳לא ימצא( כתיב אך ביו© הלאשקתשכית!שאור מ 3תכ' תלב דין ברבת גדקת ח3ץ ובו כ׳ס^ ניס1
על־ביעוו•? #ק
אמ  /אקב׳ו
יברך נ4
?ד שיתחיל לפדיק
משמע במם הראשון מן פ? תשביתו וא״כ כשהיא משנית! במם אוק
הראשון מן השבעה ימי© הרי ע^כ שהה פו במס שעה מיעמתהא
וטעמאסמכרנין בעל! לא בלת ד לבער קנאמפנבשיוית
כיצד אלא ע״פ האי ראשון קודם קאמר כמו הראשון אדם pוולד
מציה שאפשר להתקיים  4אחרשמ ^ עחאעי׳ ^א -מד ^ לכן
וה7ק אך כמס שהוא קוד© השבע ימיםשהוא 'יד ככיפן תשביתו
מפרפין בעל שפן מפמעלשק על כיעור כלוילא הקעילעהעור*
^אולמכתיכסומ׳יחאין,לא! שרו מבוקרו שלמס׳ידמדכתיפאך
אלא שיהא החמץ מטעל מן הכית אפי/לא י5יהב ' האלאלפ
חציו
ובל מקזם סנ׳אן מיעוט הוא והרי מיעט חצי 5להתיר וריפא
אחר שהוא מנער אפילי אין החמץשלי «.לכן אפ׳ילו*  fe &tכית
בט׳ע
צאיסורועוד אך הוא אותיות <ץ באצפי״א ביתא דאחי׳ש
מנעד כעצמו מברך במל שלא לשמי הברב שאיןמברכיךבצמ׳ל
 1יףדפ׳׳ץ ! בו׳כי הא״לף היא במק! ם ח ( הנ׳בחק־ס צ והואלשין
אלא במצוה©מיטלתעל האדם ואיאפשר לקיימה על ידי&לית
חגי בלומר חצי המס* ומשעה שנאסר החמץ כאכילה מן התורה ובתפיליןשל (לאש שמבלכין במל  s>*ßk .שאי אפשר לקיימהCp
אנ סר לב בהבאה מן התירה שצאמר לא יאכל חמץ בצירי תחת
פליט טממא אחריפא יש בה כמי שנתבארלמעלה -כמקוחו/ע
היוד ולא כתיב לא יאכל בח ולס משמ לא יהא נו היתר המביאה
ומה שמברך על כיעורוהוא עדיין איפוחפער אלא ב? דק מי?לן
לידי אכילה והיינו הצאה דשת© הנאות לידי אכילה באות&ל! קח
לכרך על בדיקת מעץ מ׳חפיון שבדיק?  51היא תקלתסכיעור
פדמים דבר מאכל♦ וכדי להרחיק אתהאד© מן העבירה פן
ותכליתה שהרי אין הבדיקה «-ביה אלא השיעור יקהשיתיפלמפ
תתחנן לסס החמישית ב 0כיעיתל.ל שיהיה שעה שביעית ויטעו
©מוצא יכ! דע לו שהרי מי־שבדקולא ביער לא עשה-ולא .כ1ו©
ליחרשה אחמ״שיתעל הי!  0דכהכי דרך בני אלם לטעית 4
הילפןמברביןעל ביעור* ! עוד שמיל אמר הפריקה הוא??בעל
פחמה ויאכלו חמץ בשעה שעיעית ויאמרו חמישית היא לכן
מזמר החמץ שלא נודע (,לא מצא והוא עיקר הביעורשל ?מורה
אסרוהו חכמי© עוד כ' שעות ק! דפ חצותדעד כאן דרך בני
סהיאההשב < עמו שנתבאר למע1ה לפך איני מברך על בדיקת
אד© למעי ת טעי לא טעי ד שעה רביעית זמן סעודה לכל היא
עמץ  .ןאע  /דפששוא מנטל לבלו בלא בדיקה איבו צדך לנרן
ולא אתו למטעי י ( ויגול עי / ppפי ^«4א" ) והשעותשאר!ל
כדבעיק למכתב לקמן©י ' על 1העיף ב שאני הב אשעוש ' ג !ן
די *ל מעות זמניות שאינן מהם אלא יכ כיו© כיןשהיו©הואיארוך
מעשה הבדיקה שקיא מנוה מדרבבןפולליןיאגבה.מצויח»הפיע!ל
 rובין שהוא קצר שביס הארון גס השעות ארובותיבמס הקצר
בבלבב nשעושין בס מעשה שכודקין החמץ גדי ל 5על?5משעש
סנ השעותקצמתוא׳פ עד שליש המס מותר לאכול חמץ ב  4פ
זה ג ע אין כריכי! להניח פתיתין בחורי הבית פדי «יאכאם
פשנתה?ו \'בור•י
ולא מתר־ בין המס הוא קצר כי! היא איון
הבודקכמו8 -עישין קצת כפי ארס ! כמנתס כדייסלאיתקא נדל
 fty/pppa V«\ 1א״ ונחר לל׳ו  4aא' ׳) ^ אדאעי׳פסנת
לוגנ11ה א© לא ימצא מחץ אפל איני מן הצ׳ין שהריypzm* 3
״ העיבור לא אשררלא עד בפעותישתמיו ת קוד© htämpüp
לבטל עלמה שלא ימצא עמו שאומד® אחר העדיקק brPP b
■ .נילוש שיודאט מרשותועתמשכת*
אפילו בביטול בעלמא שגי
כו׳דלא חזיתיה כו/א/קאי הביעה על ה3י  0לp4H &1£0
יהשבתק ה0 <1ינ
9ינ דבתיב תשבית; וצא בתיב תבערו
■
נ׳פווובדיקילא הוי הנפק! ח ?© יאיצו מברך־על ביטילחהקששו'
לא׳מצןאכו
!
<ואעיצ
1
ע
3
 ..שיפטלנ? בלכו•ויחשככן פ |ו הוא .עפר
לב בלל ביעור הוא הביטול שכיון שמנחלגשאיבו שלוהד כביפת
דלא
בשית
ישאל
אס
יראה
תכיתו אחר בך לא יעמר עליו בבל
ככלליהניטדלהביעוייוןהפיתשהבדיכו ה!ל■ לפן
 mmßואין׳
 .יראה לך כתיב שלך תשקע ואחל מבטלו׳ אינושלוו | אשהחכ.מי©
מברךברכהפלשק הכוללאתשציה <א• -התחיללבד?קולאבירן
מ
הצליבו להוציאו מן הכית אפילו אחל שכפלו לעי שאלס רגיל
מכרן כל זמן© לא סייס בדיקתו,דבל מכוס:שיש לש מכך זמןבל
ויג׳לש׳מן
בל השנה חשו שתא יבאו לאוכלו אס ישאל כביתי (
היכא דבריך מקמי סייס קמצוה עזנרילע^ ייתו הוי (
דקיס
0
כ
(
בחוךין
עליי® עין א'  cוהצריכו עוד לבלוק אחלי!
&ןעין י ו«* ת 4< 3פעיף נ } ואין צריך לביך שהחייצו אע׳גלמזמן
ובכל מקים שדרךלהשתמשש© חמץ ג וע׳לייק %י העי) V
לזמן קאתי מאור יד לחיי 'יד דסימכיכן אזמן דרנל כמןשהבדיקה
יאכצפו
ולבערו מן הביתמשו© חשש שמא ימצאנו תיך הפסח (
היא לצורך הרגל • ( וע־ליימן כיב ממקא' יישי״ק לא״גםי*«ך& W
ולבדיקה זי אל מצא ו שעת©»ושר אלא כתחלתלי>3ד כ? מעפי רע 4א ופיתל® f &s*fptp pd ?6א?,פייקתר/אשיויףו ' / $/ <&{.
שצליך לבלוק ולחפש במירק 1כהדקין ציין שתהיה לאיר הנר
«* ק < ) יצריך ליווי© לא לדבר בין■הברצ׳צתחלחהפליק'
דאור ה־יס לא חהכי בחורין ובסדקין ובמן שצריך שתהיהלאור < וע׳לסי״ 4שעון ז« < w״ pעלבו ) אבל א© חחחא  /לאהוי
הנר קבעוה בלילה מפני שאז אורו מבהיק מתל מביו® אפילו 'שיחה הפסק מיהו טוש פצח צעשנק פסיא׳כנףל עדעיג׳מורב!
במקומות האפלים ואפמכיה אקרא לכתיב אחפש אתירי&ליס הכדיקספדישישיםלפז לבדיק כבלהמקו ^פמצ ^ שקגבחק5
בכרית 4מ דסתס חיפוש הנא  4פירותועתי וואתי מסן ויחפש
 3־ וכ  3רכ א׳׳ישזללפדוק כמק כתי© יא© בע1הניתאמ* 0 <5נה
ווומרוימצא *מ״ דסתסמציאה היא  4חיפוש וכתיב גבי חמץ
■©'מכפי
ל  0רומ ולבדוק פכצהמקומו' שבבית יעמיד א ' או
לא ימצא בבתיפס בלויי צוהשיחפשו אחריו ויבערוהו על פאס ■ כיתו אבלו נשעה■' שהוא מביך והס ענכין אמן ומצאיןכברכתו
אח  /יחפשו עוד אחריו לא ימצא והוי כאילו נכתב חיפוש גבי
רתע זרו אי©איש' במקומו  /ליק על סמך הברכה© כירן פעל
הבית 0 %עו 0ין מכגס אחת א ' מכרךתל  5לן וסס עופין אמן:
חמץ ובבר אמרפו דסתס חיפוש יהיה עי צדות לבן צמךלבדוק
לאור הכר ולכך קבעוה בתחלת הלילה שאז הוא שעה ידועהשבל
לזלידי
אדס מצוי אז בכית  ( :ואף שהיו7יש • נ דוקק5ע-לאאעי '
הד'. 4׳דינינדי
'5י,קלי«יןלמנות < 4להימן ^ל 4כפסמ-־יןא ׳נעז «ימןר« בסי^ יףא'
עוצילוקן • 7ותן אישורו סוא אח ה ננלק׳ן כליל 7fמן השעס שנתבאר1
 3צכן יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יא כל עד
שיבדוק ואפילו אס יש ול עתקכוע ללמודבי/חלתהלילה
בליל׳זולא ממוד עד שיבלוק שמא ימרד פנירסיואתי לאימנועי
ממציתכדיקהואעי׳א® התחיל ללמוד תבעי פ! 0ק

<®: fנדיקה גי ןפי/היהל^ר ® י ד£ס«כיה<?< ך 6נר!*!י
%ל  /סעי׳א׳ :י ולא לאייהלבנה,ולא לאור החמה א© סלק
ביו® כנין שלא בדקבליל 'יד ובודק  ,במס* ד אביהכרין "
ומלקק<עיה4אכסדרה■
ובדקת

7־

לעציר תחתיה בלאשתייה חיישי׳שמא עבר תחתיה ועתי פידס

מליקת לאייה ואפילו בחדר אין צריך רפ
כניד החלון אכל,
מצדדין גרך כר :
 :ן
 3אקטדקיןלא׳יר האבוקה מפני שאינו יכיללהכניסולחורין
{לכדקק♦  1(/ע ל סייוןתל׳א פיגיףא ) יגס -ירא שמא ישרוף
',ט אתהביתויהא לכי טרוד ולא יבדוק יפה ולא בכל לש חלב
&ייא פמא יטיף על הכליםהכפלים ( לא בכר של שימן שיראשמא .
יעיף עגיבילי תלכי ולא כנר של שמן ׳שירא טמא יטיף לע הינדים
:ונס חיכי יכול להכניס*לחורין• ולסדקין מפנישמ׳תפבה בסטייה
:תער  imולא יבלוק יפה׳הילכך אין בודקין אלא בצל.של.
שי׳־גוה.
וצייר שיהא5ד יחידי ולא כפיל ואפילו קליע כחשב כאביקה
זיימרדת לבי מלליקתהבית ואין בודקיןכו ;י■
י  .בתיככסמתוכתי .מדרשית' שלסיצליבין בדיקה מפני
 1.ועלני"יל ;•'3סע ' והימן)fpupסעיףד*“ ינע! פי׳״יא פעיףא ׳)
שהתינוקותמככיסין בהן חח׳ן . :
נ' ו « 70ךככלי המקימיתשיש לחוששמא הכסיפו בהן מ׳ יץ וכל־
יא המכבד הדיי כ?ג בכיסן ומכויין לבד יק היזייךלכערז אן
<  v3rככ* ת .והעלייתבתזק'שמכציסין כהן ה« ץהםוצריכ?
 < ' .פ&:נזהרשלתלהכני׳שס עוד חמץ אע״פב כריך לבדוק
 a sיקה טפעמיסאדס ככצס בהם יפתי גילו♦; .אוצרות ייןשאין
בליל 'יד דהכי היא ידקיןתבמי' !ל לבדיק לאיר הפר יכלילהישלא
'מסי־  4ק,מק יק ייתכן?כייצא כהן אין צליכין בדיקה•שאין .לרך •ל? ק7י  0הבדיק’ קודםליל׳יד׳שקזדס .לכן אין כזהריןע״פמלקזנל•
ליכפס שה ופתי בידו* •' ׳
ולהביא שמ תת־ן אתי סאין־האיסור ׳מיעל כליהם כ? כ♦ יצריך כל
 •Vמורי הכיתיהזידן הבולטין חן הבותלין
שאינן
נביהין
הדעה
אל ס מרי חת בכי בימוי לכבד המיסיתיזהתטתוהפיםיס יבלז\
ולא צחיכ׳ין הרבב צריכין בדיקה אבל הלסהי׳סאין יד האד' ךי  0של הבגדים שלפעמים מתנים כהן תמךבכל מקיםשיש
יג» ת 5ם  :היחיד־ס פחית'מג' טפחים אין צריכין בדיקה שבין
' לתיש&צצרר-י  0סחמץ; כפיהתמג(לי© א( עי דבלאיור:
,לרך(:המצא• :05חמץ שאין משתמשין הם זה מפני■ גיבהו חה
׳,..׳ ך
״■ י
 .מפסי ספלותיI
הדר ד סס דנודגי תנף אחר הבריק ובור ס

נאס -היא כמוכה אין נייך לנדזין צדה הפכימימ2י( |©איכ( יכול
לעביר בלא  ,שחייה 5לאי לא נשתמשש  0שאיין דרךלהשתמש
־ ■ בפחייהיולא ידי « יבן שמא שחה יעכל ; ־ י
ט מרתף שמסדרקט שירית של חכמת זז אכל זי דע שנתמלא
כילי וחוזרין ימטדריןשירית אחרי"על התחתוכו׳עד הקירה
וחסתהקקממציייןילפלתני' אין 3ייך לבדוק&א פירה העליוכם
ואקרתלחטה תמכה דהיינו שילה אתת על פכי רוחב המרתן
(לאעלכלשטק׳ המרתף אלא תליינה הסאה את עקירה יאת
׳ לפתח ואחרת למטה ממכה;

ה  • .ע המש יפע אין;צריך' בדיקה אפילו הוא בתיך הבית חפצי
. .סאיצולאויינתשחיס' ; .
ו י כת בקר אינו צדן בדיקה פא® היה שם חמץ ? בהמית,
.ד יאכ 4הי וכןליל•פל תרנגילי׳איכו צדי־ך בדיקה שאס היל שם
'חמץ התרכגיליס יאכלוהו יכן אמצעו שיל חצר איגי צריך בדיקה
חפני שאס היה פס חייץ העייביס ושאר עופנתהמנויין שס
^אכליהי יה״תמספק חמץ אבל ולאי חמץ ציין לבערו אפילי מן'
המצל כשיגיע,זמן .איבודו ילאיקחכו& ס לאחר זמן איסורו
אזעתאישהעייביים יאבנוהי פהיינלזמן שלא1אכליהיהיא
'צובר עליי בבל .מ אה י  < ( .עלש*«ן .עמהפעיןג' •) ' מולי
■  '.׳ '.המצר צליכין בדיקה שהין הע ולבים מצויין בחורין:.
? חת סכיןיהידי לחסרו ; יכל אחד סלק עד שידו מגעת
והכאי חב טלו בלבו '•ודיו שלא הטריחוהו חזלמתלושדין 'י
כשפים היא ,עי
ש"
יצולי לגוי אין צדין כדי
דפכיח
יי ■ 6ייבא לילי טכצק•<אע*גדשלוח

א יאתר הבדיוןיבא כזבל בקת ]פמסיילין להצניעו כדישלא
יל כרך בדיקה;אחרת כמן אס•עלבי עכבר כפנמי־או אם
יחסל לחמי כני; שהכית עשר כברית וימצא ט' שאז צריך לבדיק
כל הבית כעס אחר׳אבלבעתם שאיני יידע אס חסר מעני אס
לאו איןהזששין שמא גררה מילדה מ,חכי להצל יכי בדיקה" כיצל
היא מ! שה כיפה עליי כלי אי יתלבו בא וידיאו יפיחנו בתיכ׳מקיס
סאיןעבבר יכיל לבא לשם ואם עשה כן ולא מנאי' איבו צריך
לכקק אחלי? פילאיאד© נטלושאי.אפשר לחולד ולענגרליטלו
וכען «אל . 9נטלו ודאיהוני־אז מן בבית ואס לא עשה א" הי!ל ילא
«באי צדן בדקה אחיתלשמא חולד׳איעכבר נטליהי וניריקו
לאחתמה -רי ^כייתיבתיך הפמת יתגלה (׳"פ אי־ לי לי מכשיל♦
ב ואמר הבדיקהמיד בעיד שהיא עפיק בו יבטלנו ייאמר בל
חמירא דאיתיה ינרשייד דלההזיתיה־ודלא ביערתי' ליבטל

יליהיי כמער׳ויאמ'הביטול כלשוןשמבין־וא® אמריבלשון ס תקנן
 h;?0 :hלשיןתלמיד והוא כל קמירא כילל חמץ ישאיר בלשון
יץ
׳ .־ .הדקא פאסי t
כתלמוד אע״ע שבכל מקום  smpשל שאיר חתירא ותרגוםיול
ח -י  .כיתאפספתמש( בו חמץ בחורין וספל הכית ( ממ שה נר! אב)
חיץחמיע לשון ארמי לחוד ולשון בעליהתלמידלחידלס ^ סק'
הגצאיניכמה גטעחיסש? וא עודני ככדי חפיפת
הכלב
בלשין זה ייצא ידי שניהם  .דהייני בקמירא ' אכל־ספאר לשונית
' והיה לני לכיש  hmהכלכ יחפש איחריו תיך הפסח ויגלהו אפ״ם
■אפי׳כשיאמר כלשון הקדש צריך להזכיר כל ת בפני מצח י חמץ
;לאהצריגוהוי<%ללכ 4וק אחריו ביון שיש כו -סכנתעקרב שממי
י
זשאור דהאיעל סציה׳הזהירה התיר' בלאי דלא יראה האיר יחמץ
בגלים יאע* ג 57לוח'י חסה אינו ניזק ,ן וגס א׳ין כאן ברי הזיקא
והשתא אתיבס ישאר בבית חמץ או שאיר שלא מצא אינו פיכר^
;ג׳צ' תישיק שמא אחל קיהלים כיל בדיקתי סשוב לא יהיה עסק
עליז דהוי הפקר ילא לילי” היא ולא יפרט לימ׳כל חמירא דאיק*
בחסה יחפש אחלחחט שציאבד׳לו ייבא לידי סכנה יםמבסחם
בהדן
ביתא
'
כדי
לבליל
אף
חמץ
שיש
לדכמקומותאחרי© ( אע׳ג
אגל במי׳ .עששסיחמץ אס■ איבו נסה סטפחי׳פיבול הכלב לחפש
דעיקר:הביטול לאיי הוא להייתפמיך לזחן איחורי דא׳לע מם
'מיךהבסח צמןלבדיק -אזוריו ( להוציאנו משם
'
י
מע־ליביטיל זה יעדיין דעתו לאציל עוד
■ חמןילזפזתט כמם
"בחרא יחצינא פעסין שאין בי סביצ׳לשמא יבא הכלב תיך .תפצח  « .יאכל בלילה ולמחר מ״ח כיין שהיא עסוקי ט בכדיק ' קבעוהו
(יחפש אחריו ויגלה! ולא יקחינו ויבשלו בו יאה יש עליו■ ג טבחי© ׳ מיד אתר הכלי קהדביו© סמיך לזמן איס׳ק איני עסוק־ בו ייבא
.,מצטל! גנבו וליי שאין הכלב יכיל לחפש אחריו.ולגלותו  :חטה
לידי שבחה ( אע/דכ& עהשסית היא ע ביק כי לשירפי כאותם:
המוילקןןכל הכית'מכותל■ לכיתל מאיצי יכיל לעציר אל צד האחר י סעהאלכו׳יצול לבטלו שכבר נאסר בהנאה מדרבנן ואינו עוד
׳ ^ ע ב ה^טה ;' או ישיח וילמר תחתיה אקייש תחתיהתטם־  Wשיתי לכטלי' מיהו טיב לחזיר ולבטלו ביים יד כיזזףשעה
ואבני© בין היא״נבוה בין שאינה גבוה איגצמךלבדוק לא צלה ׳ חמישית פעם פנית משים קמץ ששייר בלילה למאכלי מקנם
צח 0ן פכלפי הח! | שאין דרך לעבור עלצבהואידאמלא גשתמש
כי׳® יל שאיהדחחץ לא נתבטל בכיטיל כלילה יא® יפאר מחצו
בפותיעכור עליו רעל יר׳אה יפי” אס לא יבסלכו * '■-
01 .יזקץ* יאס אק; תחתיה .עציס ואבפי׳אז א© היא גביה סיכומן
 Jי*5לם ( עמד »קע /.כ >׳
לעי" זי? /ת/יה,בצאפתייה בילק .אף צדה הפנימית כיין «יכול■

י jriיי׳1
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 Ulנמ 'מ

השיא גחל* .שמא ' יבא בזק סלא -ייפול לבט!' 1זשמא' יבא *SdÖ
ממט כנרכא נפי ילפי( לעלי ספיקותכילי פאיאל * ו 0 ',יכןמיה•/

«מ"* מ לא יסמוך על ביטול הי( ס שלא לבטלו בליל/י ניטיל הליל/
קיא עיקר בשעה ידעה מיד אחר הבדיקה י ולינאיילמיחש אמא
ישכחכו מש  /ככיטיל יפ  05דחיכא לתיחש שמא יש :חצו ולא י י כשיבאדק © ליל יד עב  /בדך Jן'ד© מניתכדקפ בזמכפא ^ "
ע׳' פ שבשלו כברואסיגא זשכת י לא ביעד כשיגיע זמן איסימ
יבטל יכשיכטל• (:במס יכ « למ קודס התחלת סמהששילגיפאתר
קתחלתלשעהששיתהוא כאפר עלמ בהפא׳ואיבו עיד בילו לבטלו
יבמל־כמקויס שהיא אפל לאיכרך על הביט 3:אפיליי מדעדלאי־
שיש לי ממי ן בכיתי ביין שעיקר הביטיל בלב 1י ( אס מש; ׳כ בלב1
שאיבי שלו ולא יבטלכי קידס שישרפב( כדי שיעשה חציתסדפה
לבטל פני שלא מצימכרכסעל מחשבה שבלב* << Vbp>t 1%
כתמךשל( אלא אחר השריפה יבטל אם אוליצש ^ו ע 5ד תמך
ואע׳גשביהג^
;שלא ראהו יבביטלל הין© לכילי עלמא אין מברכין עלי( לברכת ; ע« ף א (3ש 'לע ' גנ} עיף א ׳« כחמףאשעיף);/
■ כל הלילה'( צל־סמס
קלילה כגרלתעד אמס דפא־עסקי© בביעיר
לימד כל ממילא וכי ' ,צא מביבי שתקצו ח!ל לשח זה flשבהוגי' פן
(איןמסיחק דעתסמממ ; י '
(ממיס עמי הארך שלא ישכחו ביטיל הלב ׳ פתנו לאימרי שבמן -
שנוהנין להיקפן מפיהסלא יבא(  /כ ליד שבת שדבר שישיב
כביסרלהמסיאמרבליאמיראדתדתי׳ודלאחךת' ׳דבערחי
ג׳
י נדלא בעלת/שקרי מבטלהכל ואיכו משיי׳ לעכמרכלו׳מש/
מ ושה ויכדן מער^ אע  /דכגחרא דדן אמר רביי׳הידיו אמרילב
כלילה שאין רעתו לבטל אלא מה שלא ראה אבל מה שראה הוא
קמדק גליך שיבטלעלבו© מנך לבןיקס מיד דאמר כל׳חמירא י
רינה לאוכלו יאס יאמר בלילה ןכ מחזי »* קראיה־לפן גלילה ׳ ליאיכא בביתהלק/צטל זב(׳ משמע ת/קגרתבמיטתלמולימר
:ת חכמי התלמיד האי ,ייאמר
לא יאמר אלא ללא חזיתיה ( דלא פעיתיה  •:ע
 ׳ בן ; וככר ידע שמבדכיןא/ג לנכי הפקר אש
ד< שלוק; של אדס יבול 'לבטל במיתי
:תו בעידית תנת בנכי ק שמר דקאי אתתלתדכריו לקאמ צדך 'י'
י אמראד® לחביריהפקראת? כבסי* אקבכן ג  3סשיאכי * שיבטל כלבי ימדאמר בלגי תל תמיר כי׳ יכן הדן ' בע׳ש ' די!,י'
אזבל ק 5בט' 6וסתיטא ' ואקדעתו לפגית־ ותחתיה ח־״קסדכקיזן
חמך כשיגיע זמן ׳איסורי פ•35איבו ציפית?של .אדם שהדי אפור
כפצאקיאלא שעשאיהגתיבכאילי הוא בישות? לעציר עליז כלל' ©בעלה עליי מפילתויורי פיא כמכוער היילכךק/ל׳ייס לא תלה •
עליי תיבע פיעיריכי' משי ההוא שעתא  .לא מחייב לבערו דפא'
יראה הי/ך לגלניידעתי׳דילא פיחא ליפ -דלהוי ליס זכותאכגויס
פר פפפלה עליז מפולתיסני סניעיל  ..תין ל׳מס פל עליי ]pxp
פני ישפיל דמי ( כשהשליח מבטלי יאמחמצי של פל 5ט י־הא בטל
כיעיל יצריך לבעלי קיד© שלעשצה אזכר דהוי לבתמלה* יא ».
ואס איןהאיש כביתי יבטל -כמקים שהוא סס/ ( . *.ממיטב.
דעתי לפגות( אפילו קידם עשת ברין לפערי דחייש/יוא יאתר
׳־שתבטל ג  0האשה בבית כדי לצאת ידיספקשתא לא ביטל הבעל
לפבזתי יע ע פ ויכלה בע פכקהשמשו׳ולא׳ ידל ל׳ פנאי לנער.
 /כמקים שהיא וראוי להזכירה כזה ; י
״ א' 3שמא לא יכלה לשגיתי כילי רשאר פס תמך מסשס כפק; ת־
■■
מג׳טפת״ס יכל פחית מי׳טפחיס במקוס שאין ב .5םכנפמק
■ ’ ר .וכו־סע -ף 'א
שריאכי־קסליל
תלח • ד-ין מי
" פכא ציי׳לבערוכמ/דצא ידעבצירורשיש .שס חמ׳ןחיישי׳שמא
אי׳ לא כדק בליל יד יבדוק בייסוד כאיזה׳ סעה׳שיזכור מסיום
לא יתן \ לבו לקיויאנ ילא יבדיק אחריי סמיך לפסח לצן־־בערי: !:
הפסח
לאבדק כליוס? דיכלוקיכתזך הפסק לא בדק בת ך
קולס לבן* " j 'lpps / *•( <.שע! ף ת ) י איבר קיגויס-Cß0'ß
הפסח
יכליק :אתר הפסח־ כדי שלא יכשלכחמך י שתכר עליו
•קע״ם מחומצי ' בקרקעיהכויר א© ענפה האיכר ל׳ מס קוד/שח,
־
׳
כלל
יברך
שהיא אסיר בהכאה ועלי הבדיקה שלאחר הפסח לא
א פ? זקיקי' לבערר&א ׳מבטלי בלצי יליז מיהו לאתר הפס כשמכל■
 .דמאחדשהואאוכל חמק ואיני ׳צודקיאלאלהבדיל בייןחי־וךיזה ;׳
מחימציסקי דפ
.
קאוגלא© יל ליהב; תמא( תןשהי  0ד? מ \ ס גופיו
■
וידז» ימ4lAוי®!****m r%)*,
« 6 firnד * 6061
,י״& עפריעלידהפסח שלא יאכלנוקחמךאחר היאך ינרך על ביעור׳
.
1
■ מנ( /תש  5ית
שאיןסביעו׳מניהאזאבליצתון הרגלסהיא
׳* pp
ן -מפפקאם
ושלא ייראה  mחמך ברש ^ ( לאייש לברך על המכיה ; . -יי׳
להשל־־כ« שלא ליהכותחפי© ;. ' V
 ,י0ס חחיחציס כדי
תא  . . .׳ד ^ ־׳חס ^

דשביסוהיוצ ^ כ ^ יר; ,ובו

א

המפרש תיכשק ליס אנמנא בשיירה

]pi

ואין מצית בכיתימי

שיבריק ויבער ( אין דעתנ לחזיר דע אחר הפסח א© היא
ק־ודטפלשיסיוס לפכי הפסח ' אין צדך לעבר; אפילי אי לן .
(דאיממך כבי ית וצשיגיע הפסח יבטלנו בלבו פמיןומשהיאיסם.
ודיו ואס היא בתך ל׳ייס נדןלבער שבבר תל עלמ חיבביעיר
כייןשדירש״ןכהלכו < פשמיי•  ,נ« /לשזקעכ״טשעייף ) %
 ; .אכל אין צדך לברך שעדיין עיקר ןמכזלא קגיע ; .׳־ ;י' ־
3י (

אסידעתו לחזור

בתיןיימי

הפסח צריך

לכעראכילצאס:

הוא יוצא קילס ל־ מס הרבה יאכילו מיר״הדכשיתזזר איחר
י זמן איסלמלא יהיה אז בידו לבטל( ( ♦.חהד&י«( רהכ/ייזיע(אינ*
 115ןכשליאפו

עוכריעל{ ה'« ע״ל « ימ ן  3pד

'לחזןרבפסח,מיי.שי&,מל

’י ‘י '

יז

קציף׳.) /

וכמן

י׳

תלז

פדגת;

׳

© sp | 3)|?p׳ ' ,- tb ' }? jJ ?-׳  » -׳׳ן׳ו .ן »(1031 • .

קילס הכסח קמיחיישי׳סמא יאמר ביאתי עד; ערבי
לפתו
קפסחיבק קומיות ולא יהיה לרתבאי לבתר י ודווקאכשיוצא
@&יירה' אנ 5 mmי 6דהוידיךרחזק מאדחייסיכןלכילזפאכל
תצאלשל
*{frי

ג ישראל הדל בבית נר (ייבא מאכי תן  3מס סאיך לפסק
(ניכנס בבית אקל בעיר זי אי הילך׳ לעיר אחרת איני צדך.
ממגישהרי׳ייק/סמצ 5ת ביעיר.כזלנמ,
לבעלכיתיקגדשייבא
כאיתי כיתאחר שידיר פט אבל א© היא מער/יסידוצא בשייל'
(לא יכבס בפפח בבית אחר יש מי שאימי שחל עליי חיבתניע!
אכילדונא מבית גני כיין שהיא תן שלשי ייס אע/ינמדאיי הוא
מתייאפ ממנן ואין לן הפקר גדיל מזה .שפלי' יכנס ב 5הנוי מיד
(ידיר כי כפטח < מסמ ן שהיא תין ל׳מס חל עליי ח״נבתניעוך
כליללך® מנות כיעור אא שאם לכבש כל קמי אינו צד׳ ניעזר
אהרי פמייטלפ? יאין לן הפקר (כיטזל גדיל מזה ;

; 5מתר לקני

א "המפכיל כיתלחביריקיד® 'ידלצ( לןילןממכזןאי*ז ן1קנא(
השוכר באחד חן הדרבי©' ששבירת קרקע נקבה בהס
( (עיי ן בלמש ע'ש שימןןי ב©כיף& * עסיסגןיןכ א שעיף ט >.
נתל יד ( עדיין ;; החפתח ביד המשפיר׳על י המשכיר לבדק פיק
שהתמך שלו והבית עדיין מעוכב אנלושסלי המפתח בילייאק
הפיכר 0כגש  68עליו לבדוק ( אס לישר המפתח 'לשוכר קוד/יד
כמןשקצאן כדצריכילן ( פתתיינא׳ןככנט על&5יכר לבד('(אף

~7T

י«*1
 5 *5פאיןהחמן־שלו מ מ יש לי לח יש פמאייכניל פו ויבא לאגלי
,נכפמ פיוזשהוא יונאוככנ© בתוכו  < .וע■לי שי'־־l׳“ iS־' ,
־־ י> )
ומיהי;ףא ע 3גב6
אי־ן״ה.חמןשלו יכול לבטלו להול כמושלומו&ל.
משכיר ציון שהמפתח בידו♦ ( .וע ל היק תל ח 3עק ד. C
אד אפילו לא קנאו יושיכר בדרכי הקצייכי׳והמפתמ פיח חיית א מ כ״כור ין  30רכה? אחל 35חמץ? כא עכבר וכטל מאחד .
מה© ן3א .ילעג? אי־ מנה נמלאו חמץ נטלןככפס לכי׳בדוק
לבדוקדהממכיר־ ,,איך יככ.0ויבד!ק שאין ׳לו
;
■היא.
מפתחומיהו אס־ לוי? חומלי־ס;75׳לאי לינה נטלדכיזל בתל n .באלהמ;
הפקיד אד' מפתח ביתי אכל אדם אמר אין
הנפקד
חייקלפדקו
?צטלו העכיר ממקאקכ״עת? הויכמהכ׳על מחנק כמי שיתבא ,
 5אין ךרך'־< הכפקח1צאת?]ל3פפ ;ונתיכוי; לצמהלחייב « לבדקו.
טעמא כע״ה כ 3כ &1ע! סי קי• ׳י סעי ^.א' היל־כך אס הכיכר היא
7:זל ?אי אעמר 0יאפ5פז׳ה  $כפר צריך לחזיר ( לבדוק;& אין ,jfo
בתוכו ויבא לידי תכשול לכך מושל עליו לבלקי

"הלח

ולבטלו בתילת

 :י;■י
׳  -שלימזתן -׳■-.־ . .׳
ג .השוכרמחכיר? ביתפ׳ד .לאינו .יודע אס -קוא צדיקאם־
 ./לאו ואין המשכיר כעירלשואלו■ חזקתי בדוק ומבטלו בלבו
 !.דיודמזקת? המזכיר• בדקו בלילה®! פנמי שכן ירך׳ בלישראל
• הנ0ילי 5,0פדוק פאיהס
פליל״ידובליאחדיחישראל-כחזקתכשר.
_הלא י ( ועין נע? הימן קי« יעקא'  ) *1 f $m־ ואסהלא
בפיר צריךלשואלו .א© בדקולכמןידפ ^
שכה־־:הכית בחזקת
שיש.0cממן ויכוליןלי כדר הדברבשאלה «כררין . :
( ןל«ו ^מ< 5פן אתוקד0יזלי חזקתו בלוק ואילו נהעהאע׳ג־ד^יפא
קמןא ^וי לל>3.
דקיכןל« בפולהו טרפות אלא
מ/קמ־כןל?קלוזקפא'
כי־וש?תבאר3מ? 0ימן.ל*טסעיף א סייכוסמע© פ®(® 57אכי
עכיי)בחוקתכ&ירס
■מפכולד׳
& בל בית כל
כי&ה פקזק
שיויר? נלוקדוחי)
ג" השוכר כיתמחכיר! בחזקתכדוק.דמכאו .שחיכרפיוקאינו•
יכי* 3למזור זלזמר הטעיתני
במקו פ שא ין מתנין*.שבר
 39הסמקה •כ 3אמד .כידק בעכמו' דנית' ליה כחיטש למדבד
אצוה,קגופיהאלא frכ) גמק :ס שמהנין ליתןשכר ע5יובדיקס
153׳ אינו יכול למזור בי לטמא ליק לאיכיש למעבדמני׳במחוכי'
(׳וע״ל-חיקן7/מעיך ד )־ ,י *?\ .א. 1?V7כריך להחזירשכר
הבדי׳קשהואילךהתנה .בפירוש שיהא בדוחואפשר.או
.צבד־קבציצייצמךלהתזיר לושכר הבדיקה:
ד■ •  3ית 6כות! ק.
& לא כדק? המשכיר ואתר! אשה אוי
דרננןהגא :מיךלמן.ב5ה1
על ^ויש״וכוא שיהיה קסן

ענד או

שיש בוי

דעע

ונו ב ;:& 3yo
א; עגנך .שבכ 3ו ( בית עדוק ? .כפל בפיו ונכנס אתרי?  p״s
פלורין אפילו כדי כל הנהי צלי !,למזור ?( בדוק  bהבית
כאין דרכו של ענכל ^ערל׳מזפי פירורין מעלמא אתו?צריך'
לבדוק אקר  bהבכר שהפנים הפכברי ותינוק שבכנס .לבית
בדוק וככן .כילי ! בכניה אחריו ותצא פירורין אפילו איכס  .כדי
יכל הכבר אק צליךצבדוה ןדרכ! של ית «ק לפיד .ביות אכילתו
וחי
■*? תיל ן ׳« זפיו ודין כ<» כר שהכנך התיכו והעותר אפל הקיטק'
ואס לא מצא; פידומן כלל ני'  ’ fלבדוק שמאהתינוק־ |הניחו
נת< ריןופשדקין ולא .אכל(  ( . :.ועלש*
אז )׳'
_ ('< 1׳שאםואין בפימרק כדי כלי הנכר כמי •■ כי  fלבדוקאחו¬
־׳ . '. :י ׳•׳ ,׳־ ־ הבאר שעא טמנו התינוק :י
■-

י '
?53$ק'א ססיו!5עתץ׳ן>
.ע /
לטי ^ פת קלקולה י תוך הפסח דבא׳ לאוכלו
אנלאכטהתמז? ב ^י 4 51ייני | ^ותו' ליפ 1ות( ולבדר?  1א
 .מבטלויבלב? ודיכאו! חן
ששין 0 ,חא יעלנוזיאכלכו
 ".הכא? ע ^ ,מעשיי לא'
אעש
*
?
ן
הפלאה
.
ואכילה
שכיון
'
ש
^
ינפאות
 ?.,א ע*מעשיו מ ^ ן' כן ?.זכ? ך איבוך? מ ^ סאין כין בנפיל הקולה
לש^א :ירדכמק'1א 1יאנ 1מךסיכנן0יבא ' לחימעפאיןדרך
לאכו 3נכ־לי

אלא  pp'£Dt7Pf! PPOיליק

(לח י ף ע נ .־פחי«

 tסט בבו־טולאלא.

דאורייתא ואפי אס■ הואקיד© זמן
כריך לבלוק אמריו שקלי :כל עיקד-ש 3במיף
שמא ימכאכדדאכלגו־תון  :*•.הפסח אבלאה .הככר אינו ' צדיל.
סיאעמר שאבלי העכ^ ר׳פיד׳ ספקספיקא סמק חח׳ן קפק מצה
 Jr/nממן אמאאנלחאין כריך לכלוק אפי לא ביטל (■ אפי .הוא
אמל?.מן אי;ןיר1ש3א י!כל .למו3ו עיל  .׳ואס אירש יוכפל חמקיי»V. :
קביעתו זכט :5העבר .ר משםפכל מנין אין כריך לבידזק דכל
י 7פ'לישמרזבא<זא 3ריפותי3ין־ 3זמר כודאי מצעכט .: 3י
ו ועיין בע?סימןש גשעיף .א׳( *85ק*.שביך ^ )
כ מגי טבורי ^ מד 50חתן ואחדסל מנה ופני בתיס אחל
בי -ק? אחד אינו פד?ק ? בחיש3י עיכבריס אמד כטל מחן
•ואחדגטל מנהוככיסדלילז כמוס ימין ידוע לאיזה כיתככצע
אות! הכיול המק אס ביטל ללא היי אלא טפייקא דרככן אפילי
אס הבכל כדגלשודאי העכברלא אכלן ןא> ן פאן אלא ספק א*
אח כריך לחזור5ל5ל 1ק הבית .הבד וקדתליפן לו .מר .כל; קד' למימ.
אזיל מחן לחמןישהוא הכית שאיכל כדוק לחכה לכדיק וכן אט לא
ביטל לאין הבכר גמל דאיכא עלי ספיקי שמא אכלו .נאי 0ל לא-
אכלו שמא 'לבית -שאימ .בדוק נככס ההמןאין,כריך לפדו׳הפד? '
ייכבור אמד  kמק ושוי ב תיסי בדוקים ובא עכבר(כטל־יאין
יד ע ל £יזה גירגפפכס אס שני הפעי® של אד© אחד אושל&f3
ופאו לשאול בבתאאתאו שבא אמדלשאול תלין ועל מבינישזיו
'  msשל׳אדסא ש?ה 5ךאה הואילאדם אחדשכיהס גליכיןלבדוק
אפי 1l^9 :0 frשאין זה הפק גמור אלא חמה לודאי דהא על
פרחךיש  .חמןברשותזשל אות?שש; 1עלץ יאפ*< אין יוכפר• גדול
®יש■ כאןעע שמא אפלל בעכב׳כולותואול םאין .כאןי1א© פק'fr
כיין לבדוק
■שציתוא® פאר לפאולזה אמדזה אפילו הככל גדיל
׳ דלא הר לפל חד& :או 3פק -איוד אין «!  0־אתחמהה צריך בדיקה
לבד׳ ק הפח גבי שבי פחוס שאני הואיל דש 5מ לתלנעפפי׳יאקך
עדיף,טפי דבאחד כדוק ( אחד חיפו בחח תליקילזמר כל אמד
לאיכו אזילדהייכבממ׳ן? ממן שהוא הכיית שאינו בדוק■ (מכין
לצדוק ! בשט בתים בלוקים וכפור אחל תולה כלאחד במכירו
ומטיל החי 1כ על מבייו פחמן ;ס שהוא מסופק בו מש 'כ פט"
צכורי© שאיןילי׳פמי לעלותחיוא-עכדיק«
 bנליקתממן שצריך לבדוק מספק -התנך ככול.
ואתא עכבר
 41ונקל ופפכס לחבר& לעני -קבי' ואין׳ ידוע א© נגמן
»-1״■._ 4 ».
4-1 L-,L
צח! ,י ׳ " י '
■צשלתיאם צא־בהה כמי ניפח
ווובתיקבדי -שהמוטלעליואם לאוו
■גדונ -נמפי במצית
 iבויס״ 0ואין כליך לבדוקאפילו
\ ’
לקומרא בוועק
עיקר לבדיקה אשפיק תקכוה
אבל בתלי ספיקי־ לא אתמוך .להא אפי בלאורייתתזליכןלקיו)*
פתרי ספיקי כל זה ב״ל לפי דעת הר״מכס ולש* יהנאוכים
ספמקו נכי' « ,ציביירין שכריבין לבדוק אפי בטל משרדכל ספק
בליקמ^
מלמרא,שא<1כ; אין טפס נכוןלקלק; ביניהם כלדו’י ק •

ולא
ע>

«4י<־
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זלא׳מצא אפיל; לא כט! אין צריך לבדוק מתר־דהא' בדק«לא '
יוצא ( אפי׳הבבר גדול תלי ק ל! מר מזל ויצא ולאו אדעתיה מון
 0יצלק וצא ' מצא ואם בדק קנתמהכיתגמצא אס כעל יוליכן
.להקלשזה? שהצציש ואין צריך לבדוק עוד וא״ם לא ביסל ' צריך-
לגמ; ל בדיקת כל היית דהוי פמג -ספיקא דאורייתא דאזליבן בה
לחומרא « ה5א נימי מספקיק א© זהו שמצא הגא .זה שהכני©
הפככל׳אג שמא ח 5ק אחל הגא וזה®י> כני& העכבר עולב« שם
לכן צרין לבלוק אחריו:
נ הצית תשעה ביירות5תצא*י צריך לבדוק אתל כל התשעה
ץ « בן בנית י ומצא ט' צדך לבדוק אחלי כל הי שאנו אומלי©
חה ההכיח נטל נאיל 5אחלי© י כהכית ט ' ותצא* צריך לבדוק
אחר בולם סאין דלן בכי אדסהמציחי) אתפלה׳להכיתז במקו'
אחלי שבא אתד שהיו י ככרגתכידגוהפיח כאן שלא היה מובת
כאן כלום ני הג ' 1שהשיח הם׳ כגר כלקח? ושמא עכבר א! חולד'
נררגים ‘ ,ובהכיח׳י ומצא א׳דאמריכן צריך לבדוק אחר כל*יהי״ת
בשקשורין יחד דודאיי מי שלקחה לקחס כולם יחד ושמא עכבר
א 5ח« לדא נררגם ואילו אד© אחדהצימס פס אבל אס אין קשור/
יתד אין נלין לכל; ק אלא אחל האחד דלתה טחוש פגיסלג כיל©
( יע׳ל סימן תצ>f
גאילו אחמם הס טון שלא הי« קשוריןי*
ד הכיח חתן בזויות זו ומצאו בזומתאחלת אס בטל אין צרי'
לבדוקדתליפן לומר זה הוא שהצית ואלס אחר פיכהו לבאן
< גאס לא כיעל נלין לבדוק שמא אילו אתליס מ>♦

!1

בהפסק מפתאפ׳ג לגט בשר « קלב מותר פהפסק׳מפה הפי)
אסגר * ( « עיין נע!שימן כ 'מ שעיף כ׳ ) דכיגיןדממ ן בפפח
במפה« חקשיכן שמא יתערב פירור את ד של חת׳ן ,תוך של ישל|
גלאי אלעאיה* ( « ע ל «יען קיג/ונש*« fwמע>וי ' ).־
ד ישראל שהפקיד תמכו אכל י&ראל תביר« אל אפל«3יאפי פ
שקבל פלי« הנפקד אתריות המפקיד עובר פלי« בבל יראה
ובבל ימצא א© איני מבערו דקא שלו הוא ובכלל לן י8גא שלן.אי
אתה רואהואע׳ג שהוא ברש לת אחרי© לא הגי אלא כחןשהשאיל
ל« הנפקד ר «« «/לשמן ר קתכ« וביתו קריפן כיה « בשביל5קבל
פלי« ה $פקד אמרתי  /מפני זה לא יצא מרשזתהמפקיד'לשלא
יעבור פלי«« פלי« מגמל לבער« ( כיון שעל המקפיד מ? סל לנפח
נלאה שאין הנפקד עוכר עלי« אס־הגא ישראל דלא לחיא עליה
לאטיוחי לבכורי קמן של ישראל מביר« אע  /שה«א ברשות« ןא
זה פקרא רשותו דהא השאיל« לאתרים ביון שהמפקידישראל
היא«ה״מ מדאורייתא אכל מדרבנן חייב לכפרו כ& הגיע©עמי
אבל
ששית בלי שלאיבשל ב« כדלקמן סימן חמ* נ ספין כ
ישראל שהלוה לישראל חבירו על תמצו והתשיון ביד המלגה■ ק׳ל
ישראל מישראל קופה משכון דכתיב « לן תהיה צדקה « אס איכ1
קופה כדקה מניין והוי של המלוה ועליה רתיא לעעגרי אפי ' מן
מהיקענ t
התגרה« ( « פיקנלניי ^
הפא

דיגי מי

מ־לוה Sy

חסץ ובו  ' 3סעי ' «■

א ׳ נכרי שהלוה לישראל על תמכוומפבכג כיח גא׳ל Jot
«« עכשיו יהא שלן א® לא אפרע לן לזתן פלוכי והציע mb
תם
זמן ולא פרע« צקכה ל« לנוי למפרע« תל קמצו סל גוי mm
(אפי לא הניע הזמן שקבע על אמר הפסתגכתיך הפסח ע« דמ
היה ברפות הישר ! לפדותי אפ׳ה מיתר איתי התמן אחל הפס'
א אסור להשהיתחמן בקין בית? בפסח וק בכל ^י
דקכאי הגד למפרע אכל אס חפר אחד מכל איל« שאין המצכון
בלש יקי דכתיבאל יראה לן שאול יכל נבילין ולא .מבעיא
ביל הנד אלא ביד הישראל או שלא אמר ל« ממכשיר א«שפרע«
־ ממן סלו אלא אפילג חל אחרים גהגא קייב באקרחתו כמן גור
ב זמצ? « אבי אחר לפסח  Vל תחצו של יפיל שעבד עליג הפסת
פ׳זפק׳ד חי׳צו אצל ישראל וק 3ל עליו בישראל אחריות חייב
(אפור» ( « על 0י״גן  «Vמעיף ו» ' ) אבל אהקבע ל! זיין
לבערו מרשוקו ואפי לוזר הוא« ? פקידו לגוי אחד חייב לכערז
לכיירעון b7)pהכסח« המ 0כ 1ןביד הנדילא כרע« כז « צו אפי.
דימן שקבל עליי א? וריזת נעשה כשלו דכתיב לא ימצא 'שיאור
מהתרה עמו שאיל«.
לא אמדלו מעכשיו קנאו המי כשהניע הזמן גמיתהקמץלאא'
בבתינ ס מ״חי ואבי לא כעשה' עלי? אלא
הפסת שאין דין אפייכתא למי דמי© ומן דעתו בלא מפ«5מ . :
חיייבבאחליותדגטבה ואכילה הלא כאחליז׳ת דפסיפהיאפ״ה.
לבערו ואס) לא קבל ^ ליןאתרי« < ככ> אלאםבנוי אנס 1■ 3ישר^4הל('ל<^ מעל חמבג אם חסכנו בידו4א*ל מעכ&ה
 חייב־והמע יוזמן אפילו לאחר הכסח ולא כלפו אסיריאפיל« אין
־ « ■oteץגדע בו הנפקד  %ס יאבד או ינגב יכבהו לשלה נכסה
האחריות עלי( לקצי ליה למפרע  «.הלחמנו של ישראל שבכל
' ״ ./יי׳ ' כפל« וחייבלבכרג { ..
;
■עלי« הפ סח אגל ל© לא א מרצייו .מעכשיו או .שאמר לו חעכס-ץ
■ ? גויי^אלס ולא קבל עליו הנפקד אחליגח איבגחיי"
« $א© אין
«תרעו כזמנו  .אע  /שמפכנחנידג הותר דיפראל מגדלא -.קי\
לבש רו לכתיב לא ילאה לך יכ< ' סלן אי הקל רגא׳אבל אתה
משכו ן לגבי .נד ליתליה צדק ? ככלואת( «.כי« ןץ&  4ןלו שלקה
׳ רואהשלזי 1חריםואכ) לא ייחתלי מרן© מיוחד בביתאגא אחר
ככלואתו אין לן קטיןיכגכו ולא הוי חיגצג .של ישראל אלאשל נ< י
ליה הניחו .בכלקת ; ס® תיצוו ; אפילו בגוי כבוש תחת ידו גפרד .׳
־״  4״־״־ " -־1,■■‘" 5
עמו בחצר מ וקל להא מ* ח  mbסלי אלא סל .צגי דוה לכו שה גויי« .מיתר והוא שאין האחריות פל הך״*,
לא גרע
בכ*ש תחתיו פחמן אינושל« אכל נלין לעשות לפניו מחיצה
נבוהייטפחיס פדי שלא ישלח גיאכלכויכן אפילו .קבל תלין
תיפיקד לחריית אלא שי״יחד לו לנ«י קרן זויית מיוחד בתיך ביתו
ברשותו
להציתו 5ס איצו זקו׳לבערו דביון דהסאיל לי המקג׳איפו
א  fyחמן דק נהיר עכגש כלת לכתי כל אוכל .חמן ו 2כ1הת
«הגי כש ומר תמנו של גוי בביתו צל מי 7לא אסרוהו ומחיצת^ .
אבל תבלנבלו חמן כג«ן כיתח הבבלי ושכר ההלי והמודל
חיה(■ כעי שיאיבאלאכול ממכו  -וה׳לוכחגס אבלבשכר אכול
וכיוצא בל בריס אלרממרי© הכאכליןאע ' גדגן״ל ; אין בה©
להא משתפי באיפילי הנאה ימיה? בדיעבד סקבל שכרו חותל
לא« יש בה® פלנתלהתגל׳לומ׳כלמתמצתלח ' ^אבלולרב« '
' ««י־<?* ׳« •* V
דבריס הלל? סכה בקראי׳מחמגת -כלומר? 5תתחב 1מלבך אחי
,נ נד הרכרס פב פח בביתו של ישראל גהניחשסחמצג כוכה
הילכן אייכיב© אלא לא« באכילתן ?פירוש
גאינה כעיקר
^לי? כ:י« אסלה הליחן אלא כשחר נעצמו ג,ס וחמצו בידג׳
כוי/ח הבבלי שמפררין מפירורי לח ס להחמיצו י  1mנחרי
אפי ' לוצל לאלול  00איכו ציין לה«כ> חג וגס מחיצת* איכו צלין.
שינגתצין גב שעגדם «.מיס להתמיצז וכן חומן זן 6דמןי ^ות? יןמ.
לבחןשפואביד ני והמימסמרולא הייסינןשמאיבא לאכול
נתעחכתחיק ;לכ
גהמודיי® י& בה ג ' נ תערגבת ח ת
ומיסשיחמיזוהמגדיי
®עורים
®פורים ומיס שיחמין
עמכן אבל לאכול עמו על שולחן אחלזהחמן חה מצה אמאס
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י
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 rבצק שבסדקי עריבה אסי 0פזיתבחלך® אמד ככלמקוש
שהוא חייב לבער שכל מה שאסלק לבר התורה בכל תאכל
ק׳להלכה ל׳מדשיעורו ככזיתוא® חין כדת במק :ס אמד אש
עשוי לחזק בו שברי עריבה או לסת*' מ כי הנקב ביל כמיעוט
א3ל העריגה ואס לאו קייכ לבער:,
קחי עצייהו נחו דכג ירחה ובג ימצלרסתס כת בענן עוכר עניה
בגי וכבי כמו בחמץ גמול דבל הים מ לאי באכילה ים .בו לאו
כפהיה דאיווור אכילה ואישור שהייה כי הדלי כינהו*
כד*א*
נדגריס הראויין לאכילה בפוך אילו שתחרצו אבל לבר * יש כו
תערובת חלוץ ואינו ראוי לאכילה אינו בלאי אפ> באכילה שלא
כאח לא תאכלו אלא כדבר הראוי לאכילה לפיכך מות גס לקיימן
בפסח שאין לגזור בו שמא יבא כו לילי מכשול שיאכל אי&ו׳׳שגס
אישיר אכילתן איצו אלא דרככן  .עריכת הענמין שנתן■ לתוכה
״ . »,».״! » יז  «'»» **m*1 (nkי « •rimm«Äי*ז*ו* »ייי

ח ואס היה מ פציחצאי זית כתפי מקומות ותיס של בצק
י כיפיהס ומחבק לואין־כל שאילו ימול הח; ס * מלין עמו
חייכלספר דקזוהל ( כחחופרי' במקוס אחד ואס לאו איצז צריך
 ,׳'
'י' ־ ; . -
לבער ; • י
ס כד*א בעריפה אפל־ בבית חע׳פשדואין שאה ימולקתוצו
אינה צהלי! עמו .חייב לבער מסכי שלפעמים כשחכמי
את הבית מקבץ איתן יחדומתחבריץ ( יש לחו׳שמא יתקבצו ת? ך
הפסח דסיה כדתבמקז® אחד גיעכיר&
•
ליהסכעל ייאה;
י היה חנבדת בבית וחני דת בעלייה או חגי דתבבית¬
; ומצי זיתכאכסדדה א? חצי זית .בבית ■יזה וחגי זלתכב -ית

שלפני© מחמ .הוא(¥אילוהקצאי'  .זתיה .יכוקיצז־ככתליסאו
בקירות א 3בקרקעותי אמד■ חייב לגרר ולכער אלא מבשל
ממיס חייב נבער דעדיין דחוינלז ביצה ? זח *• .ובן הקעור והל?}■ ה
בלבו?ליו ודאקא  omדטקיה בהה אין צריבין אותו לגיל
והאשפלצי והתריאק שכתן־לתיכו חמץ מותר לקיימו בכסח
ולבער דנתן מס .ס יטקיסאל תייתינן שמא יעל? כתיךהפעק
שהיי כפסדה צירת החמץ ואיכן לאדןלאכילה;
•
ויתערבו במאכל מכל אס איקדבוקיס חייב ! בער ר ובעריכה
ה וכן אפילו העתעכמל שעיפשה עד שנכשל אפילו
מאכילת
כמי לאמין לפתות מצזית למקוה העשוי לחזק אזלסתז' שאינו
העלב קודס זמן איסורי או שנשלן>.א<שכח  ,ן עד האיצו
חייב לכ? י5א אמדן אלא בעריכה *אין לשק בה כעסת
באר לחבילה ומלוגמה שנסרחיוד זרןאיפורי אינו חייב
לבערו
או  -אבל  V *fשלשין פה בפסח כריו לגודלו היסבולהגפיליו
(,
לבי2!5ח .לא קלעליק אישורח*ק) .
ובאין לפיץיכהבפשחנמי צא אמקשפחות מכוית אתו
ן « גן בגלי© שנכסי איתס כחלב חמק ובןפיירית «דבקו
חייב לבתי אצאכפדכה '׳שאין לשיז בה אחןבל . :הנפק אבל
אופס בחמץ  13כיוצא כוה מות .לקיימן כפסק שאין צורת
עריבה תצשק כה חמץלב ה£צה לא *צמיא :שאין לפין כק מצק
החחן:-.עומדת ואינן לאדן לאכילה
אפילו לכלב וקד בעפרא אעסת אפיליכהגעלק §א*אפילו‘ אילופה להתמתיאין’לשח ין
בעלמא ואין איכול
קמץתל
עליהס;
על * פםר*מ*י־ןאותו כחמין ומנקייןאות; מן התמ׳ה" אי• אפם׳

ך מיהו אע  /פאיןצורתהחמץ עומדת וכןכ״ד שצתערב מ

■לפיך אותןשלא י&אר בין י:
יח(?ו קל שהולך מזה
הק אע 5שאיצו מאכל אל© או פאיבו
מאכל כל חדס כגון  .לזה מכרעי י '׳ <׳ (
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י ־ הילכך
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גמול־ < •-אח העמיד גבי! 3תבחלא לשכרשעורי! או חשין חייב
י לגזר הי « כ לכ הגתליס'(<ופ&  $ת 0צג < ,כאס• חמןומכהג יפה
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למאעליס וחמץ בפס^ במשקי כמי שיתבאר בע  /ואס יש חמץ
 p8Ptככלילה זו מיני
קהניתוגלעיניןםי לחוש שמא כזלייפו ; ככלקיס  %יצו יכו ! לאשש אחריו ה; ככ י ^ תכלמ .מעש מיע;
ץמח ;שעירבו כתוך הבוקר וא׳כ הזא  mmבו קמח ודאי
עת כק״יס צתערב כה לדמי מפי לפוקר ואצו מקזיקיןהסללון
זעץ גמור מפני סל־תתיךההטין כמים קודס מחינה אמגם לא
 «:ג עלמא לאהוד כולי האי ולאד להורות להס שיתנה לגד חוץ
לכיתכמתכה גמורה ויחזיר ויזכה בהן לאחי הפסח;
_• ותורה וח 11איסדיהו עודשתישעו#
 yומיל «ימן עמההעיף ג« jV ]jh!?-3jכיף < )
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|לפיס כבצק אס היא תן ל" ייס לפני הפסח ידבק בבנק
) מיהי לכ שעה חה&י׳לא אשרזהג אלא באכיל'
גלילתו; לכה מאד כלישיבצי' בל הכצק בין קדכ ^ ולאיבצבץ
אכל מותר כעפאה ויכול למכרז לגייסיאפי' קרבה בימדפוראי
ז! ן מיהו אפילו הכי כשיצא הפסח סוב לסיח! כהי 13מבחוץ
אנ יאכלצו הגוי כולו קולס הפסק׳ מותר למוכרו לו
יד &לא יראואפי רושם מן הבצק תוך
הפסת*י4iלמשהו
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עידוקמ׳ן של חפיר( בפקדקןלניע הע® יעע3פ( על' סעס
אמיפיי/פמס  :יד ממיל/יכא (יקיןצ(  (.אסלא•  .בא- 5צעלי(; ימפרמ.
לגוי קולס איאסריבהצא '( «צ< ה קןכיל; ל%ל פמסיפ אפיל" דסא
■ יאשר בהכאהצמבילו ( אס לא מבר< צ' 1ך 'ל 3ער ■;1בזמן
אמיב
• ז  ,י»י 5ונן ? יש יד כדפדמצ* ה כניק .,״״ י "»,, ..י"
איסור? אפיל? איבו מייב באמרי(?  ?/ולא; למי למק של גל סיס
בפקמןדשאצי הבא׳ שהרי גס למביר? המפקיד ה?א אפ( ר
לילמזו 1לעימוןלפער ולמזנ 'צ*ן 9*8ן.5י« זוד ייבעינו׳ לעל כמסי
בילו
ייכ(
 .כהנאה .;t
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מחר־על .כבי3ה־עיו5א שיעור לאליליו/בפמייי/מיכזה 'עא * ע‘־
הוא
נ מיו ץ אע׳״ע שהיא אפור כהנאה איפר מ? פס דמי 5לבי מא
 5ללמ « ל« נ( ;מ11א  #רימ? מ< ::דפצןלתזו׳כמןש' 375' !!%
על,המ 5יפין זה [א אמריק אפילו מין הע0ת־ • שהיהיכ
פימ ^ האיסור
יססלפו ב ? ??31מ ואס אל פיס יכול לממלסצוי (/אס היה־
מצרלא
סהמצין:
מה
?
9%נ( כלבראמר' אה $א«ור זמן איסור
ךי^1הל
?;/ר לפי?  ?/אין פלך לעזמביה? ןלבער 1אפי 'ה 5א חעךמכגיצ'
פ? הוא  7pmבהבאה:
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[מלהמתיד או למעלה על הכיסוי או
נכלימגחקעולי ה  4לא מחמריקמשוס דברור למ דבלי בסן
«ושובי® באילו שהסמשוקדים ומצויירי׳לא שכיחי כלל פמרתיתין
בהן אצל האש זא* תל איכא לחיחש שאירע לך אז שתא הרתיחו
'בכלי אחר ועירוי מאות? כלי רומח לתוך כלי .כפן זהוק׳ל עירוי
בנליראשון מ^וי אין להחמיר פי׳כואע  /דאמרי׳כלי מתכת חס
מקצתו חס כולו לא אימריק הכא דהולן בליעתו בפילי :
« ע״ןבע | סי'3ר 0ע׳ף < ו 0׳מן p*3פעיף ל
ושי״קכיאסעיף (' )
' !5שפוד מזן® צלו בו כשר מגוח ממלח פלא נבדק תחמ< חח'®
צלו בו |:זב :ות בתיך הפשח העופות מהתריס"
( עפ9י בסתםהאיוןש*'5ע למלס נתבטלקוד© סעקח אנ^לכחקיל׳אין
לנפיל למי שיש חולקים וסוברים ליווזר יכיעור במו  jbspzzל^יל ׳ P-Tן
מע | 0עץ> ד* )  ,מיסו אין.להתיר רק בליע ^•* בחית  kחביות•
ייןמהגין להדיחן יק עצים■שככיתל 'שיויחכיז בהן כצי פת
חגנ

המיס מפלימ׳עצמז ממה ( ובתוכו& אין נמי׳ששי כבגד בליטת!
דפשימור פיפי כל דועפזתיו כעיק י ( < « ל@ י  <« «&Vף  0׳
וס״ון קע׳ז סעיףס״יבע *0 /ק פג״ סעי^
) ד הא לא ידעיכן
כמה בלע ואין לך כלי היהא ס' בקללו כמד כל דופנותיו נמצא.
שהמים נילס כאפרים ומוזדי® וכגלעי© בכלים; הכגעליס • .
 :«:אס מפד®.איפס כ-קנוכספל©עג^ מר5ל־סען ) ׳(3ן אס רינס
להשתת׳גפש' ב מרה זה צריךלש!ו' ולהנעיל סיורה 3מרשהבדיל;
פגהכלי׳ -בחשפש הראשון שנא&ד ממי הנעלה בד א .כשמגעילי1
משעה חמישית ואילך שכבד הגיע זמן איסורו©ל ממן וה/זיבכ1
ימוין הפנה הפא להגעיל כלי הבלוע «ן-האימו׳איןלהנע־ליז 1א
א ' כ לא יהא הבלי  pממו או  .שיהא במיםש&״ס פדי לבשלו אבל
הרוצה להגעיל כניסשל ת מן לסרך הכשת י? רת שוב הוא שחסר
להגעילם קודם שעה חמישית פעל"! לא הניע ומן איסורושל
חל ] ואז לא ימוין ליזהר ולדקדק ח ם הכנים בצי ממן אס לא
דאפילי אש היא בן יומו הדצ״ש בר '5ט הממ׳ן כוהן שמס בכלי
^ והכלי בחיס ותחרונבלע ככלי? כזול הי  ( %ועייןב  *#ו po
נה סע יך '3ע'> לפיכך אין צריך לדקדק י,וכן כמי אין כרין
לדקדק י! סיש פ' כמיס כנד כצי שמגעיל אס לאו שאין הסע©
הנפלט צריך ל זזבטלאלא&,יגא ממנו והא יבא וכךאין צריך
ללקלק אס מנעיל בלי® סלליעי/ן  .מועמתעסכיליםשכליעתן
מרובה וכן .אס חסהאהבליס כמין המרה  wמלאי ואינו
משהא אות© כ 2יבן שלא יצשיך להגעיל היורה הגדול/מגעיל*

א הדר הנעלה ללקח יורה גדולה מלאה חיסומרתוחסכלי
שיעו׳עד שיעלו הרותחק על פכי כל הכליחכל ?
־־כריו פ .פכי
וצחי ] ומכניס בה בל הכלים שחצ׳להגעיל ויכניס אתר אמד זה
אחל זה:
 1ולא יכניס פני בלים או מתי ככת א ' בסל אחי או כשבכה
 :־׳ אחת פדי שלא יחצי ] אתל על חכירי שלא יעלו בה המיס
בז מחלהישי ן דבצולהו אן אה יבלעו־ הכלים׳ הגגעלי® הוה ’:״ jj
.
החתחיייאע״ג דגכי טכיל' כה  /שרי ובי הגעל׳סנייכין לתיחת
ברפ/זלי! יתראפיון• :קודם זמן איסירא הוא ודין יורה גדולה
המים בכל הכליש?היו כפתן להפליט לא סגיבכה״ג ויזהרשלא .כדין שאר כלי© כמו פכמבאר♦ אבל שלא יכ״תו המיס לירתיחתן׳ ,
מוחו המיס מן הרתיחה בצעה שמפני® שס הכלי שאס ינוקו
ושלא יכניס הכלים עד ©ירתומו המיס כ*לשצריך' ליזהר אפילו
אקוד להגעיל בהן כל זמן שהה נחים עדשיחזרו ? ירתחושאין
בשמנעיל קודם שמה חחשיין דהא טעמא הזאפ& אין החים
המיס מפליטין מה סבלוע בתךהכלייאלא■ כם*!ן מיתת },ולא
מרפיח
ין
חיק
מפליטק
וא/ישארהחמן בתוך הצלי ומה לי
א
©
מה® ? מיס מןיןרתיח’> אע’* פשהיד סולדבהןויזהר שלאיפה®
מנעיל לאחר זמןאיסורי או .קוד זמן איסורי א© ישאר בכלי
.הרבה לתוךהיגרה! שאסישה® הרבה יפלוש העלימהישכתוכו
טפס ממן וישתיוש בהספתיך הפסח ולא למי לשאר הקימקי©
ויתמר?יבלע ממי הנמלה שהם אשודי^ מחמתהחדזן הכפל© מן
©אמרנו שהרי בכולן פולטקהכליס אלא שחזזרין ובולעים תעי
הגעלה
וא׳באין
טפס
חמן
לכלי
שכיון
^ .ל ^ לתגן וצזהגין להפכיס© ולהוציאם מיד שפשהמים רותח?
שהטע
•
כבר
פלט
ממג ! י
^0י5ומ מידומסב© זה יהרוצהלהנעיל־פליס .הרבה ביתד
אע׳ע החיזר וצולע־ כו עס המים כבר כקלש כועס הממן כבו
 ppp wp .,לעת לתשמישן שלא יהיו כצי• ' ממן ב« 5ת ה©נעל® .ואיי! נייק שעס -כתךקעסח ועוד' שהוא כטבל צ/ולהתילא
גיסיה טעמס
פג! ד וכיין '  0טעמ  0פ ^© איןאו $ריןאת המי®  -קודס שיבא לאיפור אכל•בפמגעילין כמיס שכחומלת־־חת; נין
ויחזרו
ויאסרו
את
הכלים
דה
ו
ו
ליה
תלי
מעמיס
להתירא
3
ט/
הטמס
הראשון נשאר נכלי ואוסר בבסת  .והבי הפיר גס את ,זה
וצ׳? ,ו
ביצ
?
^
להתיירא
ושרי
אתילו לכתחילה♦ ( וע ל?וימןfpp
ואפסר דס״ל אע* פ שהמים סצקוחרתיחתן איבן מפליטיןמ/ן
« .ין> '$וע <! © מן צ׳ם סעין ) V3
וא .#ירצה להגעיל בצי
קס מקלישין את הנגע© שבכלי והיי כאילו יצא וחזר ובלע וכ׳ל
יומן יזהר שיהא נקי© ששי־ נגד כל כליובלי© יגעיל בתיבה •׳
 ,להחמיר;
(ללייכו מל3ל עוני דועכי לפלי שככל פלי וכלי לנפילה פלי «« עיא
ד אקר שהנעיל הכלי מיד נוהגין לשזספובמי® קרים ולא
מ? 2 w §p!sהמיך 0ע־ ף) '1
םאסאיךבמי®© /אשרו המי®
משוס שיש בו תיעלתלצנרךההנעלה דמי «» בלון ים בו דאי
ותזרין וכנלעין ב/לי
ואוסרין
אותן
דהא
טעתא
דנןיומוהוא
משוס להדיח מי הפליטה מן הכלי שלא יחוור ויכלע בו בזה אין
וס לינח ואוסלו וא© היורה שרוצה להגעיל בו הוא של תק
תקנה בי מיד בשהיכיאוה מן המיסתרותמין
■ בס עלייתו היא
והוא ק יומו
בזלע
כי
אי אפשר לצמצם מכך למהר ולשפוך עליו ועול»כ
צ  ,וכןצלי גדול שאיכו יכול להביסו לתיך היורה מחמת
גודלו ^ אפי׳ב־תזךתמי® א©חשאי] בו מער ממה שצריך הגא חוזר ובולע
עישה שפה לפיו ממיש כדי שיתמלא היטב מל נל
גדותיו
אין
פליטתו ולהכי אמליבו נח עלה דבעילן שיהיו במים  0בצגד
יגעו׳ המים רותמים בשפתו וממלאו מיהומרתיחזאויקח אכן
הכלי אס הוא כן יומו ומנעיל לאחר ומן אישורו ואז איןלקוש א®
^בחחדלעיך אס וישליכו לעוב? פעודירויתח ומתוךנך ירתיח!
חוזר ובולע דכבל נתבשל ?
■עט ה כס כמו שאמרנו אלא ששיפע
^ '®1יות/יעלז על
ויפלימושס איסזר דכבלעו כךפולצדן•/
זומבהנ בעלמ׳הואואסמכוהאקרא לנצי יךשי© דפתיכ; והורק
 1פי' 5כ׳? יןםג( לעו
שפעיסהלי
^
ת
&
^
ימ
!
רכךיפלע!
2
/
והל! לון 9ph
ו 0זטן במי©ואד )ל הריקה בחמין ושטיפה בצונן ו«״ח לבעיון
5וכ?,זקצ^ עי& יטצ( 6כ< מ$ןםדעימוה ול*ז הוכנפס ליוון כלי ממרונשע"
^' J׳׳!T״ 3f1s5Pכך נ 5ע' °פליעעא  $פ®ל^ הכפ״ ^ ׳לעןך עלי& הרל?&יל ; שטיפה ימיר מ בצוק אחל ההגעלה נבי קדשים ו*!פיפן חיפש
51מ»
לכלההנפלוחח״מ צריך■לשומעו מיד אחר ההגעלה* ׳עיסויא■
יליזיע י ספ יעה ויועלס ׳היצוצ־חעלשפיג-#פגול0ומיעו• שכה מעז «'
;
’לאשעפו
מיד
.
לא
חי
חל
נאסר
ן
«
מעת
ואס
בעי
לא
■
הגעיל
לא
.
;יעשה
קולס זמן אימווו יעו1
אי י^ נן רומח לש מזגמל נפלי
׳^
7
שמא
•
אל
יעלו
ה
^
ו
^
רועמיס
על
שפהז׳עסיו
ולא
יפלוט
האיהיד
להגעיל
בע
'
פעד
שתי
5
ך אפילי לאחל זקאיסולו אבל בחזך
5ן
&א« ו?ק'ל< ש&יסזר .געכקל.« .ערפה) ^עעי »'וי,י  .אפפרשלאעלה
הפשאפי בח  /לא מפני פאז׳ההמץהוא במשהו והמעט® ממל
׳/
■
יי־א
איית
ו
*
לע
'
)
שאס
לא
יגעילהיולתתל׳יאסחמיד
ובולע לחיוך בכלי אפי הוא מעם פגי© אוסר את הבליבמשהו
אג
ג &$
 IIIגע״ל

nm״

© ttS

אכל « ות« ללכן בלים מך הפסח
( «*״ל& יתןיומזספיף* )
והטעם קללהכין י והא למתורין להגעילכלי©53ייומן ^וד©
 8פה חמשיפזהו דווקא פשמכשילין כלי©לא ד .לכ לבדס או אל
לכליופחופאמדמיופאו©ל
אז נלין להיועשלא יהיו כני יומן
וכשראו של חלב דאז דרי©א 5ןע סאיצו קיומו אי3ו אופרלאווע
*©ן ' ק יומו לפי שהי׳פוגפ יכן אואי שצן יומו אירו אוסר לשאיצו
כיי לשודיפכדידיה לפישיש ג ' נ^ מ להיפר המעס הרא שק לכצר
רא& ק והכלי לאמן למי© וסמי© לכלי'® ני שאינו pממיז? ׳פליין
©מןרהוא  :׳ :׳ ( להאקד־נליי^יכו׳ב^ ומא« לניד©ה<א וה ואי&ול
כשר כמלכ אינואייור י^למ■ ע״י5צי?יפ ועיין' כע ^ קכ״ה אשן 4י f
אכל .ק© הי? ^®לי׳®ליכ© ר.ז&ל -חלכ• שכיה© כן יןאן ואגעיצו הצ1
כייפפאחפ -אפילו  .וןד©ו' < .פעופאסור ' אפילוכדיפכזדנפי,
■ מ«ז© יכשרפח 1פ איכא .פ& ניהסכ/ולשפח
למ^ זסחתץליכא
ומיד© נפלמין המפמי «•©!©פילייפל א? ךהמי© ימ ^ דביס יחד
סאיןיכאן כ מ  3ל
•«עשו• המי© חפיפה לנפילה
^  8להיער כלל  *.וכן הדין ככלי חמן ע©״כלי' ימים שאסשכיה©
בכי ממן אין ל^ נעילן כיחד אפילו ק?צ© < *«ר< :
הגייה .:דכהי דמ«!© איאור יומ׳ן ליבא הואיל" וקוד׳ זמן איאולא
הוא מגעילן והוי « ,aבר  ©Vדאימ \ פנעפאר בסאוך
<* מ אי® ולא לכלי ג!י© א־כא הואיל והם כיוכוע! מע  8לאפיו "
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קמי 8כ 5יר  ?4להנחילעולעאדגןהמישד&אעיגיב? ?
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■  /מנה גפי יודלי
מד #0פ דתמצ ,אי@ וך אביצת ,ח $ץ וחמבאכיג׳
'fcl v4

 0מ דה

ןמיי8ה*2חי0ציידי

1,3
כמנה• ושאין באין לילי מ״מ;ץ אין מנאין

לפמ ^ פ®מ ^י*©הן ין* חיקו־מצה כחנוון(נשעוריןונכופמין'
ליקתידווקא מ «ין  0ה & ? חוכחר ומוקד® למפוה ו #3ן |.
חפי© יינאין פשאל ^ יני לגן אפל לא פאורז ומתן -י<פאר מי3י
קמכית שאינן כאין לידי תיהוץ&.א לידי פרין!! בצו׳פא© מח?* יק
■
אותן מפדימיןואין' מימונן.צקרא אמץ מיהו כויוני־ן p& fivh׳'
שלא לאמיל ית & ילשל אולזודומן ועינין (? ודפי! ושאר מיניfjcp
יפן חילל אין איכלין בפסח אע ' פ& אינן מחמיציין יאפיל«* fp
עמא■
כי^ ול אין צוהגי! לאזכלן כלל* ( וע׳׳למיקןתש׳ד ז (®
מ©!© דקרו באילו; אחי הממפה מיני דנן לדג! מעשה הקליר$
ה  8מ .עמ קלייה יגזוי הא אי

«אפי׳אס ^ כליחמקסלישראל איצו פ״י^ הבלינויפנ^ ג׳כאסול
מ© ׳ ©1זה 6הלי נעצו המי© מ׳יל חעיכה’ דאיפזרא הואיל והכלי
"צ
ממצפקליר 81מיני .דגי ( ענד יש p i-mpnשעוסק כי/מק«
גויס  8 \pm hע© לשבח וא?© ריס הכל גס הכלי של איסור לא
ןאתילאיחלזפב כשאר .מיכיעתלאכול כל'? נתאעי 'דיצן&צעמ?ןן
יומ/ר י ולא דמי לכשל פ « לפ 8נמגאריכממ( ןו 5ןאע* <© אחד
זג 0פעמו" יו » אה מע?׳ר 3ת פה! וא׳א .לפרא יפה ונאפה
הואיל
מין© בי אסהשכי אינו ^ אימ ^ וסר «®י© פפר בחלב
כמשה?
!א דיסאכיהע© דאינו אסור עישציה©
הארנו׳להתידרכק *לאוס•־  4מיה< א© כעל מהס תיךהאנשיל
?ר מ8 ?6
■ מה© א׳
היצבך כשאחד
■■ אין איילי! א ».ויוכןיוו £ד להדליק *שמבי© הצעסי® מה®?נס
אפלקכא
 *1351מוך?ומכשיל ופן מיתר להשהותfe
©8 •..יאדכ&*מושךי [ א®
©ע© לפלס מיה פנן « ון
,מיכיקטכמת כ בייתי ארעיאקל ^ א! sPsm.אל׳ינדראינ 8מיצי
ככל זג® יובלי  hאיסור לא הופר
עדכאןהג״הי■
ואס הכלי ג?י  0איכ  0פי ׳מזער 1אע  ®/הכלי פמ׳ן של ישראליו©
■ ^' -..׳;־ הגה \משח 5ד§ זאי ( באןפנםאימי
■■ ׳
ג>יצ < לןכ : 8
דאיסור קמץ ליכא ה! איל וקוד© זמן אימנדא הוא מגעילן יהד
כ׳טכר ^ ס דהי ע׳לא ואיבוד כלי גויס במי ^
פ״י והוינימלפג© ודווקא כשמגעילןקולס‘,
מגעילן לאחר זמן איסולאאפילו־' ככ׳״הגאפול משו© איסור חמץ
דהואיל וכלי של היעל בי צופן  8< 8חלץ במי© לשבח יקתלין
המי© ואוסלין ג© הכלי של היער עכמו ולביזה,/3ל דפה כמי

לייבא הואיל ותל מהס בוק « «ש לפנס ' כנעכאל בסמ! ך מ ' מ
אי? 0ד חמץ איע דהאאותושיון׳ב) נועןטעס איפור קמץ׳ל« ב 8
כמי© הואיל והוא בי ? מגעילן ׳ #תל זמן אישולא ואז מלולי ' המי© .
^לבל איןמהגין להגעיל «ו© בלי© הוא כן יומו:
 8הרוצה להגעיל כ גכע יגלגל הכי
(י־אחזנו כמק?® אחר דנמימר© גנתלא סליק ?■’ 6קד
I
״s
״'
ון
?  3ל י^
וג®*
© !ל
במי« «
äIjוייי ^
■ :ן קין מגעזצין2ח
■ ׳׳^ / .
1׳ -
וחמי מכריה חע גסריגס
י מ^ קין עלעהלהס ההגעלה
*1>8,ר»«*ז ^קי
׳עה■
ואי! ד' # :ילק כמוכן• אפילו׳דבלי© שדיצס ככל״׳מציי לפי שאיק
^לדיעהאור נכברא.ר !ל ככולע? ולךע?לטו ' מק צולמו  %י» לח <.
ר  pו  #כאאיי"  .%ממי' '‘ טבריהאכ  8ר לסכפירן
■

׳־■

■׳  Ä3־־ד* ‘ ל &*.פ ' י המי

האור ^■ ״■ ׳ ■’ .

;

קט#יתרילז ?מיביפסמ ' ס ו « יייר לאו -נלן העשת צ
ג

■< ' 1kהמיגין ועישהמהן עישהא•
ואספ ^ -אץ  991אתל

לובה אורז מימקיא  nstולא שאר מיכיקטדת ממו© דהאוווגוור הוא אמרה״־נ!?קר?  3הוא למיני דגן ואיפא מ׳ד בנמ&הזא
?ופי מ מ
 .מין דגןממ ?.6ממ פין  11תימ׳נו
■י
די 3ן שיק
לעניין !וירוה עמה© אשביצן ליי! 5
הדגן® בקיכז מאדיכפ הוא נחל לגבי « יעו « דנןי& עמו m
נ® אותו כדג! וייפאין ב!* ת יורה mי 3כמלה♦ ׳
 9י י* ^® p .י" מ®עיץ | ועוכ ^&'1׳מן 0כ*ל& עיף של *
 1אין ודך לכלל הממיןמא״כלת ה£פכרי'©אק©מ©'p
מממ־ץממיעוס דנקשכפי'© ככפר♦  ( .ע לש״  ,יףו
®כיף א ) ׳ ; ■* אכילדא ^ל■שיחמיץ אינו אמד מאלף ומתכטלק
הן ב§ יטחק אתהקטק* ( ? כנר גענ^ר לע״ל״ש  0ן  hpפ <$ןכ$4
■ מקשבככיג  •®• 7fכמנחיל עש* י  ,ןא*! 5ןאן « ג© צין איסול
לגתמלהטאינרפוקעד לבטלן  ' (■ :ומיק ®•1*5יק נ עשכיף
הו ולקמן מיק חקו wף נ »מיוון מ®! סעיף ק ) ■ אנל תמי!
©צמחו « ליחלוחיעכא< ן כןולין כצ״א מרז דמ׳אקכין הוא מ«)
גמור וצריך לפדרו יפה יעה עד 0לא יהא פו א ' מ© כפגדנל
©ח 8ין שלא נמח ואע^ ג■ לקיי ירש לילש מ׳״מ יהיה© עתא כספי
,אפייה וגס צריך ספההאפייה קוד ' הפס < א©' יכ כפטיןצומחין
דאי נכסיו אפילו פל שהוא אופר־לכן יש ללרר הפ 8י  8יפה יפה
 .חה  ( .♦8יפן יכ כחפפי רכי '© ועי -׳נלברי ' thומפרשי׳להאי י
(גפצריךכו^ קאי למפל כל וצריןלכדר יפה יפק גז׳ופפמ׳פפופ
זקא!מריים ש 7בלי נ  0פיףזה הס מופלין  6ז 6ת  ?1ונס אפילה
 ©-.כפכפי לאעלה רשי'׳ ...פית? סעיפי ל .וג ' ול ' יופ « ועיין »**
;עי '©©* לא לקדמו
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ומור

פרראתהחטחיהיה
ואין כאן סתירה פלל
!©  ftyדבלי ופשיט®
כר ! תבואה הניממי'
האק דרשה■־הנאשי ״נייח 1הרכה מהפז כפתא"
 «..ריש הציהיתתבאק^" .יא© היו-טישני©•' איתטכךבלא פרירה
משעמא לא היה ס' כמל -הצימחיסכמי31י®«!©׳ #ל״עבפר*
דלעיל " ..יעזדישהצמיתנהיאמיחק נמיר לצ׳ך צריך ׳לברכי יעה
ואע׳ג דהיי יבש פיכשידדיני היא  7בט 1כריב ימיתמא איעא
רוכ -שאינט ציתתיס כנגד■ הגומחיס אפילי כלא בלירה יא^ ב
הרי בכל פמבפ (ג;^ .ר© העישתמ׳מ אעכדנתבטלי פריב״יהיב
«ציפיד ויהיב שעמא פי,,א 1ייה ^ה אינו מחר יצלעור ע״י אפייה
לפיכך גס א< ו*לשיכ« ליןלסח -ן הפא .עלביטולי ;הריב כלא
ברירה א© היה סיקך .ע3כי « לה? 1כ כלא־פריר״־היהצרי׳שי/הי'
® #י"קיד הפתק דאי כפס" בא לאפותי אפי"לא־היה « תערב
נשעתהאפייה  ^..פסקמקאמ -של הצוממיסכתיך הקמהשל
®אינן®« וחין אלא כל .שהיא היהאו& ר אותו כיח שלא נתבטל
 "03קילס העהח ♦יעל־זהש 5יעמידכרי ואמרתי לפך יש לברר
שמט־ פ יכה יפה מה© קודטיופשתעד שלא יהא מן פיממיס א'
;מש" נגד שאיפה צומחיס ואו מא -יע רת לאפותו אפי" כעש©

לן יש ליזהרשלא .לס3יק
■ הרכס

ומזהעלגצ *©

ח  .שיקגיןלנקרהדית‘® ?  C5E5דז׳־מ
•לתותה לשילתיפ* מ täpft 'imסטייונין
השידין פמי© סיפ שעי& ק מהןשי
שהזח .תמ | נמיריטומציןי -איתי 11w8לח  £ןנ!ו
שהקמח סד #ן שנטמןאתיר  .הפיקוד  piאוכלי ®.אות*3 ..ש «<ן•
 .שמא נתערב נ! מעט ממה שצד 3קבריחיסוסומריטאיתודע
אמר« ( ♦1,375יאנ5ימעש©לגיל ©5ל* לך0*3$אל ?ל9ן!8לד& ן#
_.׳■  p?p« .ק*תיס8
ועש* כשוק )
ט צריך
לטתיךהחטקיייסאי
ממיםצפני
הצישה
(
א© פמפיה(.
 • .בע׳עיאפיר ללוש ממגי מגה ב< בי!© לעי שהקמח בשעת
ממיופהינע^ ״ליתת מתפיעתהריחי© ימתח© אתהמיטשלשק נ$
ינוסהשיש© להחעקויקריב« ודפי לפא לידי אישיר;
הנד

כא

mir

א אין ייצאץ \ לי מצ׳כעת& ופקולא כעתמירשן שהביט"קרא'

למשש® fימיש -תאנלפלמ.
מצי׳למ©;<1
איש׳צקלאי •צח®

'לפישאיצי/נקד׳לח©  flמירהראד למאכל אדם דצמדג פי לא;1
דבבי&ל ב ^ אץ^ תיוליביעור• ■..כך א© הצעת' דבלי בלישי®
על הלמה לפדי ימיה האלה־ועוד נכי מלה כתי״באבלפס על#י
 ,הארץ משמעשאי [ צקדא;לת© 1א ע ©?0 $עצת© איפלי׳ימשפ '
■'
עגיהסמי© מאעתקבןר©97!f7 ( . -י ק©להביסילסמ«ונ 4י
זהלצ -איןאדטיוצאידי מוכת אגהאלא בדברשמיי ; 3בחלה•
אפל
לש
היא
■
אמי
האישה
’
בעובין
שבה -ופמורפןן שפהדיצאנס.
׳ואעחכלה אקיא, .
רכתיפ״יפמית׳אתהמצןתואט ^א וצ לשומרן דישאין .כמצההעשדמשולתנקיי? יאפי׳היא•1יעה במצעהלמה.
משעת לבצירה
לפחיתישמרס
משעת
טחינה
לפי
שאז
מקרבין
אע׳פאקראה הכתיכ&ו® עופי כבר ריפתה התורה ממ׳מגזת
"הרפה עשעי®לרבותיאפיליכ״מצתו  -של שלאה והיאך מקיי׳אני
^אמילולמדין  bsiMבןדעתכד -איכמפ שרוצה ליי© עיצי פימשיהי ציהלשליעאהי־א דפר של השיכים או פרע
ן 3יצ ( # b .אמינה
למצה עשירה העשדהל־שמן':ו  # %3רית •כמי שיתבאר שימן
תנ׳ה®עץ> א■־•י■ W iיל"*«?pW
■י
מ?נ^ ר שני
"ימה
*כעי • רליף צה® «י*<$
 59קמ
ונאכל באציצות לאע« קימעשרש3י לאינו נאכל.
יוצב י לל כל ימיהעשמ מק
■מליל כאש _
כאציצית לפתיב לאאש1תייב ^ נ
; %ממני וטיכ ליזהדלכתמלה
יאכל תמ  fכאי שיתבאר:עב #ה יבשעתהדמק שאין מיפא•
■ליקת מלאלעשותה למש ' מתר׳מלאי ה £ז1מה *#שה #מצה כלשון
מטין.קיתל׳יליקתאע) ־קמת מןה0וק •י -( •.ליבול'ללשית שימול
הקדש :־׳
■" י"
נ&<עלי& > 9ייאכלו מן גייס וייצא בו ידי תוצת מצה אפי"
s
עימתהפלני© צזמן -שס 1וץ®
זי איב׳־
• מאציו' מצאי© כין

ftpimi 'Hiשעי•> 3

מה שאין זי ממימיתלשסמצה׳
נקראת למס על זמן שאין הריעי©איבלי
אלא מאכלאדספדלעיל ״ ( (עייןפע? פי«ןש?ל  6ע ^ ע' C
נ כל מין מלוטה אסירה ןאין ייצ 4ן
זיי
ד ,מצה גזולה איןייצמין

שרי ליה בתטין m

יצליבי© נהתיר
;;'"ק1ד©
:06מפמסזל^י*53$ 6
איציי־מתכבש ועודדהדבר
;יצוש ונדבק כנגדו
«Z.
Jf
;>' Ä,0a p

■ «עיכזשיכל׳
.׳®מיו שנתך׳
גולן•

הכאה כעכיר׳יכתיב יכזנע כרך ניאץ י*י יק״ל אין עבירה
מציה בלומר דבר שהוא עניר״אין מצא בי ידי מצ<"לכ *א כ8גחל
זיט־׳ס אי קמח (עשאה מצ״ יוגאיבה
גד היא0ייב לי • ( &י) 1מיהן יש מעי
 1ו? '%כיה  3?,fmוצשי־תקעלמעין'

כל

.

׳-

#3׳  pערמ׳סשעי^ א" )

יעד ה? ן> שלפוהגזימ&אפתממ׳ן :ושלש! דגייבמיסהלמ״אין'
מנאין בי ידיחוכת מנה .שהריילא עשהפויהנד־שימודלפס מצה
ואפי אמרז<.ןגוי .בפי'שלשה
של ® מצהיאיצו שימיר׳דכאי ^רמ ^ ס
א < המוו' את© ילא נוי® משמע אכל מיתר לאוכליתיךהשמוד"
וממלא פרי ® ממנו אבילו בלילה .ראשונה ובלבד שיאכל בזית
ממנה

ילא

גבה  7mפרנילה מבהמה

!

. .«'ja

V.V,
r

לבו « החור ה ^ שת פסח
חמצה שעירה לשם « באחרונה אכל אם לא באה היפראל
®ליפסחתחל׳ועד© וףאפור אפ \ לאוכלו שמא נתאמץ ביד גוי:

נחלות מהעשרתשלגי© יגשתיסלווב יותר לשאוב מןהכארמן
פימיההעשר' 3מ' גשמיס תמי© י( י/י מן הבאלן« :/
 3מיס החכוכסיס כסיססלפא והוא בכין העשד בקרק תמע
המיס וסביבותס כאלו הסמבו 3סי  6עכלי*יא& חותללו®
5ה » םחיךלשאיכתן מיד  ,־והרי איפס מרתיחים חלזחתהממו!

 frאין לסין אלא במי© צומיה כדי שלא יתחמם העיסה ויבא
לילי חימק וכחלק?  inבזמןשאיבתן ישמח© שאומרים
שהמעייכית במחי טסן הם לוקחים .בקעיו© פין כלילה מכ *י
סהחמ ?ולב באותו הזמן כשיפולי הרקיקס ^ ך לארץ ומרתיחה
המעיינות בין כי ום ובין כלילה ולי ך שי בריס שמותר לשואב ן
אימתיסירנה בין במם ובין
כלילה&יו8צריך לשהות איתןכבלי
דע שינענעו ושיעלו מ!ל »
ב
*
פשעותהסמננוכגיס
ולבן
צריך
להשהותןכילי חששא  5ן ' יכ  fvbmmיכול ללוש עמה©  .ויש
מהס שאנמרים שאין המעיגות רותחים ביומי ניסן אלא בלילה
בשהמחה הולכת תחת הארץ יחרתיחתהמעינותבל הליל" ואחל
בן ביום ה® תזרי© וחכסנכיין ולפי דעת זו על כל פצי© אשור "
לפואבן בלילה בין בתחלתיו פין בסופה פמיד שתנא הפח תחת
האיץ ה®
'
מתחחמים וגס כיו® *יא פצליניסלהי׳תחחוברי©

המהלכת תחת הקרק״שהרי הבניין מפסיק כיניהס לקלק׳וג©
אין הממה מכה עליהם מ 'מ אין להקל בלק־ א& לא בפע׳הדחק
שפינינו רואות .שהם ממין מתיי במזרן* משאל מיס דמיי גיסן
מדיין ימי החורף ח&יבי *
נ אין לשין במים ממין אפ  /לפו כל הלילה ולא נתחממו אלא
כחמה • ולא במים הגרופים מדוד נחל&פחש תי עבה1תלוי
על מקו 0האש ומים & בתיכו פושרין תמיד f5.frכשאין האש
תחתיו ואס מכר ו־ש בין כאלי פין®מי® שלא לכו rnefrחילק*
ומתיריןכעכר ולש בלו erשלא לני ו׳א דכמזיד הס אשודי© $+k
בדיעבד ולש לקנסינן־ל■־ ? דענר אדערי חכמים ובשוגגמותר*
דש לסמיך עליהסבשעהדחק דש מתירי! אפי בנא דחקכסונג♦
ד מיס שלא לכושפתערעו ויתבסס במי״סלני חי ®.עיי חותר '
ללוש כהן לכתת {? ׳יקים לה י לי1ל דבשיעור זהאינש
מח־ידדןה** וים:
ה אין לשין אתהעיסה  \ tפסחאל כמיס וקמח ואיןניתכי©
.בו שוס דבר אקר לא יין או&מןאז דבש וכיוצא בהםמשכי
שהדברים אלי מפשירים איתו שנקראה מצה עשירה והכתיב
אחרחל © עופי ולא מצהעשירה«אץיזצאע .כיו בלילההראשוני*
( וע׳יל <י ת < ב שמין א׳ )
ומלת וקנח ו« אר תכלת יכ ,פ
צלפליין אין®ותכין כו בל
ימית
הפסת
«
,שוס
שדבריי
®
אלוה©
חדים וחחממקאת המיס/מחמיצין אותה מהרה ואפי בדיעבד:

( ועל&?p'/>p»äעין
א׳וגשימןתעC/

hm

לל?®
 0אין «.תקדרק אלא בקרקע צי; היום לכך לא
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וקפצקהגלבק
עלפירורין_' שיעלי W3 .לישה ועריכה
3כלי® אני מנמל אזעם .פדי& כמנא .שממולם קידם קמו ןשאש
יתקממ קוד©של® טל ®:יהת אסזלים פהגא ו « ב לא יהא .מ־פג<©
'לכפל® וישכיר עליה® ככל ילאה? כל ימצא עד פישרפס;

ל אין.פישין®ליקי! ה״צייירץדידיטלנייר .כעין ? j« Vp
?w )e®'öj.&» ) .גלי ®5לצייל ן (  frןממוקידזר לתמרדנחמינין )

©וב ליזהר לכתמצה שלא לע ^ תכ ^ תצו ^ שינטרן‘ להניהס מון
!תגור זמן לבוא  0התמילו ב ' עיסות  pfihjfosוהממיצה הא׳
ביד׳ועשהאמינה' נס השני' אפ׳ימיןלואין בט סימני מימי ] ואם
אתמיצה על .שיש ננה טדקיס אפי לא נתערבו השדקיס זה בז?
אנא אפל קוצן קצה ואחד עולן' הכה הלי מימון גמור׳ והאוכלו
מייב כרת ואס אין ס סדק אלא שהכסיפו עבי? כאדם שיעמלו
#עדותיו מת^ ךפתד ורתת וענייו מכשיעיס אינו חמץ נהו׳לסי׳יב
האופל! ׳כרת אצל מ 7מ אפור לאכילה:
 3אס האשה 0היא .לפה חק& עתבמים יפ ' הטווה בהם פני ’
היתירה לא מקמף כאותה מיס שמצצנתבהם ידיה מפני
שה© מתמממיס ומתמתי© את העיסה א לא יהא הל כלי אמד
עלא35י© שמקצוע׳כו מיפו אט עבר׳ולא ציצנט ידיה היעיס׳מות ' ;
ד וחל; המיס בין מיס׳ פעקסעתכהט בין' מים צחציסכתקב
עס׳שיארה ^ פ 0רותציסבב0י" העריבה ושאל בלים א©
לפה אמו־ פביגיע זינן'יאיסזר; ממץ לא ת& פכם לאיבמקו.
סלאייתקבצו למקום אחד' וימתצו ל׳ש איטי הס רב וא מעט:
והכלי׳ממתקנץבהס המצותוההכיי}© תותכי׳כפס העיסה
ה
יגלירס תמיל בשעת עשייה פלא ידבק בהס הבצק ולאתר
העשיי׳ילימהיוינוב היטב למזיל ולזקן בהס־עעס ב וזה עדיף
תעי ממה שכוהני© לנדרס ביי אי' אפטר לדק־יתן היטב עי בריר"
והמתמיד תדרן ואתג ידיחן יביט מותילעפיתה ע׳י גוי אנ ©/
איין גוי י פילס לציה; א? ייתכס ג׳כלתניר שפבצק שעליהס יאעהוהעריצות& אפמ לתת מי® לתיק ידית ויש ליזהר בעריב׳שלשין
הב ^פלא יהיההב ©! ב ממא או סלק פלא יבא עהס בצק 3ת<ך.
הלישה שמאישיכת?ל אייגרלצו• ויחמיץ ואתר פך כשמתרלו& 'הב
ה .תערב כבצק י  .אל יעמיד העריכה שלשין בה על פד א! צפת
ל© צמר בשעתהלישה׳ מעצי שמתמס העריבה אבל תל טל עול
שרי שעור איג® .מסממת ; י'
נ תירוה שהיא ' רכה מאד אהמת שבדכ 1בה מיס# r »! fi&83

אכלכל מה שעישין א! תזכמפרק כדי סל& יתפת prpi
&מנקפין המצ 5ת® ותר מסעם שיתבאר המעין הסימן♦ וק׳ע
מי 3למהר לעשותןשלא ל& היתפה® :
ה מפגין לפשות המצות רקיקין ולא כפת עבהטפת  .מכפי
שאין הרקיקין לוחהרח להחמיץ כמז פת עבה שכשהי עצה׳
לב כך אין מוס ב׳/צ■ ר0ילט׳ מ מהרה ?מתקמץ ערסשיאבה
(מהגין .לצקיפ קמסת כלי שלא יתפתו וציין ליזהר פל 48לכקוב
®תילקיקק בכלי' אתל לכי שהעיפהשיקה מ? מתמצת ,לפיכך
בעל כפם פריךלשמות? מעונה לעונה א? ינררנו«ן יטב כין כל
עיסה ועיסה  .וכן העץ דמגלנלק כיסממתיגדרמ היטב נין
כל מיפה ומיפה ובן פר יך לדקדק כפיסלר הפתפתבו ' פלאיגעו
הז בזה לפישהק־לתים עדיין וא״ן האור שולם כקפידי הפת
זאקמועמממע:
 1אין להקל כמה שהקמילו הקדמיכיש שלא לעשותפבא׳״לש
אופלאו 'פ&:,

שהליחו'
© שלימי/מצה שתאפה עההס חפכי
 tאיןליתןבצי
היוצא מן הפציס מעכבים את המצה מלאכות דש למון
שמא תכא לידי הימה:
V,

הסא  1ני

^

תהסצות

וביה

פעי ^ ס?

א תצור שאפה 53חמק צריך לי! פיקו יה « כ מן המחקשבלע
ופשיפיקמו? צדן ליזהר שילכו ממלים ינאפכיכ&ן ואין
יד לו בלהבה דכמו שקולת  bנתלים כן כ ולע מי גמלים ושיהא ;
■
כיצי צות ציתזיןממט הלכו אס הסיקוהו במה פעמיסקוד®
לפפתאיצו משתיק י! אא 7כ מין להפילו לצורך הבסת כישמא׳
אל הלכו הנמליס ע״פ בולולמ  .זמן שלא פיון לפן וילאו אלפתית
ויש נוהגי" להטיל כ? קרק %מדהה' גדי שלא ינמיך הי 9ק . mm
יפה הוא ובלבדתימילי בו ' קרקע עבה בבלי אצבע או יותר יל
י פניי כול? תכל הטמידמיעטמ בעלמא כדין תקצישרס עושותנ׳ל /
’ אל  -ביףכה קמת בתוך הליטה לפי שהקמח ס £ופ׳ .יעין מים
שאיפה מזעצתאאיכה « 5סקמעפי הפליטה ממתשפלוע בתנזל;
םל5ש ונגכל יפה ויש לת־וש שמא יאאל מעט קמתבעין בתוך
העיפה? אכיל! לאתרי אפייה עודם בעין ד  5מא 1א פאפט אותר" וצריך גס הסק ? ופעמכסיח על ידי הישק ט" ב דמר הוא ( מרצן.'.׳
ולנקותו היטב אמל ההיסק ולמזור וצהס* קו לצורך סאעייה< לאx
קמת יפה ר& לתיש פחאיפול במרק בקערה' ויתהמץ:
לע& תי .כלע* הי 5קאתד . J :
,
ץ וע״לש״י «יא? ^ *8׳ ) אלא יעפב ע־יפה קמצה מניבול קשט
פ וספקאשל מרס שהסיקהמללוש ? ועל גבה אין גמליה ולא
מאד ויעלבנה הימג עס הפיסה ,הרכה ויקבלו זו מזו למלומית
שלהבת ואועיןפה־כלתשנה 'יא שאפול לאפות בה' פכבת
ויבשות פך שיבאו .שכיבס למדה ביטנית ובלבד שתהיו לכ זמן
א ^יהקיקוהחמלאיהדנמליס לא מהסיליה הסקה זמיישי׳ילמא
שילושו תינשפקש׳שיתיפקו -תתיד בעיעזו הרכס
מיי& עליה במו כשאר מלי קרש.י! נ< 5ל® ימןמפא .ס2י א ' יג)
אפל קדשה אופין בה ולא אתריק דכיון שהסיקה מבמק אין
חס
המוס פולה בה צראויוכיתיש פקיד© פתאפה המצה תקתק לזה
לא קיישיקדפיזן שהאור שילע  rpppאעי אק ?שלהבתעינ.. . '#
א פכר אמרפי למטלה דמגיתטל מטה צריכיןשימור לפחות
על גבה תירתע רתק והפת נאפת תיל ואינו באהיליחיח־׳ן
מישעתליכה ;אילך דצתיב יט ^ ית© את הממית;
ובלבד שיסיקמתקלהקודסשידביק5 .ו אתהפתד׳־ח־כידכיק
(' מל שיעןלי  5 / :ציף < ) הלכך אין מטחי? לא ללוש ולא' לאפות
בו את העת בין תכו׳בי) טפק׳אבל ל הדביקוחת ;? את"כגהפץןו
חגה טל אג! עת עי " ד וגא עי תס״׳יי אפי״י׳ירירי עימדיס על ג©3
)
דיצאובטשימור כינהו * ־( י <ל 0יעןאא
יעשו חמ־! ת ברמץ מפגי פמתמי׳ן קיר©שיאעה:
■*• ׳ בחם' טל מם ? ויעמוד
 3ומג? ה על כל אד® שישתדל בעט
על עשיית© לחי ז העיסקיסכלס יסייע בעריפת?  tpצ ' הכת איני נקרא לתם עד'סיאעה מכך מצה ציקתקרא©
התורהלמ  0מיןי 5לתס כוכי פרץ כתהי׳ אצ-־ יב?3ל«ת»'
לגץהין»m «4M«r^ »nv«m
© יטפל הלא עגמל במגלה
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יג ד ,1אס נאפעהעדשא© פורסין .אותה■ אין חןטין במפכין
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<* 3ןר $קילעעקיס מבאר באיען (  fPbאפז׳כליט1
תהוראילא הים דפתהר״אש מעולם אלא צךהוא• הפסט -שסזכין
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גצור בצלי&צ מישצ? 3ני' ח? בבורובשלו׳באיתן מ ?) א? לנזובהן
&ימאיקיתק.המ 0התב « ך המיכ“ וגתהמכהישס יניס  mpדאעייה
דציצ? לא בלע(לא
ט־פי* מי־יל״יס פליפפל צחז& פתצ ^ ל« <ל ? .
,ק׳י .בכי  !0ל ומפעפע מרכדאיתילי'03ל ה״צית ומר מידאית ליה
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7לקה קיא ק אמ1י'נןצי ן ,3לא בלט ולא פלט ' אפילונופפיושקו
אפדבדיה שמשללין המגוה -בכדי־בטילה אבלאס נמצאת כמנה
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'אפויה א 5פרי-ן:לע ;א 5.ת« הייש' אע -ג דק ר ד אפייהאל הדכגיפיל■
מלימה<;ח©( לח© מ) המלט .לי בקל־פה&אייכה מפעפפ כ'כ ^
ואינו .תל ן הט־גס ככולה מ׳מצ׳ה ^ ן צבחמיד ולאסור בל אותה
במצהוהאממתא ^ פ שכנעו בהכתצודמיתדו׳סאיכו מפעפע  .מליחהיאפ״ג דכשאי איסייר חצק ק!ללאש-׳ר3משקו במליחהכמו
פפישול• בקעה שקיא  2>ipלאמאאיכין צ ©4,רישמחמיו־ין ממל
^צויאפילרטעס -ממץמפהואיןצאן ; ;•( ויל־ »י־עע״אעעיך• «׳)•
שמעמיק כ 5פציניט קמטה וחותך ומשליךקו  6אל:מו<זגר' יקי^ל
וראיתי למורי בנאון למ״א! 3שבתב שנהגו שאס כמנאק צת־ן
שי 3החפ'_הונקטליקאל ^¥כלהאמייל
לאפור אומקהחלרב כולה
« ופסח צזמןשתמן במשהו צעיק־אופמןלל העיש׳ואס נחבאתיפ קליפה,מויפטת ואש אכה יסל למסר;הכל לסיצמו #נאצאר
צמכה אמתאומיק כל אותה המכה בין  o vpבין אפויה דאמרי׳
פקאל ^ העי׳אע׳ג דאין מהנין פ ן נשאל  #לופ ת« ]  Sfeמפ#
באן .במכאתפאןקיתה וב < פ לחמן 3ס ' אי [ אוסליס קל כדי
כתפהן £הוע> מליתקישלהקלכקצדפי'; ; ,׳"!;יי
;
 (0ותרכמלתיגצרה'ם 3ק3א בה קט© מכוקטתכתן ^פצמ
חותך מקו® פפפיעו לפי אומר  vpti mfimמח.צילה
 ©,דוליגו במו שכתבתי ובן ב־סנ אני אחריה© :
אקדיהדפעת מעל זק פי־כבי עוד נלנלי  ;#מ ימד ? לעזלק קיומיה ׳לפישכשמבפכי׳קשפוד מתפפ ^ טפסצכל קתלבגו ! ן 3ן;י 6יי.
עאד גביעי על׳דגיין ואזרמי בגול אדוני במקומן מוכחכא  1ג  0ו 3ר< סאלשר צלקקמיטלין';הכלות עמה פאותז השפוד קמנפו׳ז! :סד
גלעי סגופה היא עצל בעיני משוס דה׳ טשאמר ?ל קאמליכן כאן כמצנק
מטת . 0והכי ? fiקיפוךהפפלד :מאצשטמשהו מ;ללזז׳דכיהיכי
? באי ק עה אין לו מסיקכלל לנ&ן  7אדרג* אי בעי ק' « אול« ' קכאדהאן .דכשאל' אי פוליס אס היהצדי ליטן© עם בכילס היוכיולס*Wh
®יעקכו׳קוס לן לעיסיי צסקמנסהזאע נין גחיק בין גאעו-י׳סאם• נאמר
« 5ן קיעהעל כרמן י :ל ולא פעה געי© אלא מכ& יו כפלה לכאן א״כ
■אפולו־ג® סקעעמועלת קאמהסאחי; שסקטק קמונה• היאעא f99V9
׳העקא דשקאלא גאו עליה מיסמיגולם שכאן נפלהקמניז וי כפעקזלי& א
 (,עריגה ואמי* אע ל גאו עליה מים שמא לא קממיפק וניגיפק ז׳ ולאי
•לא עעעמנק מער עןיןעישק מכמה כמו ואעלכן למעלה» ואי מייש
^ 0מ 1ג? ג® קיעקואיתליק וסותנע עעסמשין( אעילו גניכן אם בן
כלקעיעקקיה לולאיוי עב אמרתי לבת • אקלאסזל כלו • והאוער

׳

^ הצקחן

צפפחצהואפמשהי:

 mחטה או שעולהשנמכאת בזצאלש »ו» אע' פ שקבהב אע
• העוף ספ קזכקיהעוך מותר ' |אין הסע© ינכאדלך הזצק
לנשר לע ידי הכהוב  viwאעושיס שהזפ ^ מע©יקוהמטה
והשעול׳עכעה כליך לשודפןדלא השיבי נמעוכלי/נחמןןל 5יטי
®כתחמכו מליאתהופק ואטמלס את התרננולתע©קזצק »
ק ^ כ & ו/אעמה שקלי  wהמיט מתוולב קמעפ בסלה*?
עטה . .

ויבוש חדוור
ןעמן| 1םאו ®1ארלגולכקער ^ ולא פתרנניליעצמה מיתר
שהרי&קע ©פיקא הוא ספק :שמא נתעכל .בתוךתתלנמלת
*) קכאןחמקאס היא מעוגלת דהוי בפרשת בעלמא זאת׳ל דלא
©קענלבתרכמלתשמא השתא נפלבקערה ובתרכמלת מפולס

׳'  JSהתגואת׳ל קי©פתרנגילת& מאאל כתחמצה:
■ ׳

־

־ ' ■ ' ־־

. .

ווסת  ttSvא^שות פויאב׳כע'פ אהד חצות
זבוי' >B'B>yo

ומימת פסח
אפז התחיל צה ממתק Jלאעמרנה אס הוא  0>pr9מכהגו hh
לעשוי  /הפל במק‘ &. !?-נעגו לעשות מותר לולגמזר מס&שתתיל
מאתמול אפי '; איפה למדך המועד ( ו <ל ?«‘רנ*& שעיף כ t
וחייטין ! השפרין והכו' כסיןהןתס מלאכתן היאלכל^ ךהממד
וסתירום מכמי־® אפי ' להתמיל מלאכת כיום׳ידשא יכולין למ -מר'
קוד© חגית,כמקים שנהגו לעשות אא דמותלי© אפילז׳כמקי©
שנהנו שלא לעש;  /כמן שהם מיוחדים וכריבין הלבה לריב בע©
לכורך המועד ואין כל אדם יכולים לחסר לעתות מקולס לכן :
ו מושיבי פיככין לתמגול 'ב* ד דהיינו לתקן להם מקי ' שיעמדו
שש התרנגילי׳וסתרנגונתיק מושיבין אותם על בכיס לגדל
אערורדס ביד כל סיום .
׳
, rוכ״׳ש אס ביתה מעל הכביס שישבה עליסס נ ' ימים שיפול

א אר1ל כזמןשהיה בית המקד׳קיים היו כוהנים אבותינוככל•
יו© שיחיד מביא קרפן הרי הוא לו ליט כיון שנתכפר מ
ואסנרלו לעפותמלאכה ( ו ^ל סימן תכיט סעיף כ ') כמו כיט
ובעי 5כיון שכלאתד מישראל חייב להקריבקרב? פ0מ הלי הוא
להחזירה עליהם • ג «״ל&«?ן עק׳־לז שע׳ף ד ) וכן אס
ממה
מ
?
רת
טמלנלישר! מ״מ כמן פאק זמן שא־ימת הפסח  riממכותהיו© .
להושיב עליהס אחרת כדישלח
■ יפסלו הבנים :
ואילן כעו פג פ^ד יוס לחדש הזה כין היגרביס ת גשו אותו וגו'
מ נירפין הזבל מתחת רגלי הבהמה שלא יצערה :
וביןהערבי© פירושו מתנות המ® ואילך מעתש מעמלת החמה
ט אבל הזיל שבחצראל יוציאנו אלא יסלקנו לנדדיס ואס
נתרבה בחצר יוציאמלאפפה:
לנשותלנדהמערב • (נע׳לשיעןיל  /סעק ?' tבשימן) r’ip
לעיכ^ לאפהנו איפור מלאכה ג ' כ 6א .מחניתהי< ס ואילך
הלכך
י
חוליבקיומביאקיכליס מביע האומן כל המס אפי׳לאקרקצד
כזמן הזה אע׳פ שבטל קדיכת הפסק שחרב ב״ה מ*מ
אישור
ואע״ע שאיכס למין המועד שאין זה מלאכה מרובה בל בך
עשייתמלאכה לא כטל יאסור לעשות מלאכה כעיו ^פשח*©.
ויאסרוהו ♦ נהגו פלא להקיז דס כפיס עיט נדלה משים עי ב
יומטתה־ז© ואילך וכל העושה מצאכ ' מחצותולמעלהחש מתיק
שטעותשיש בי סככה שהיה יוס טבוח כמו שיתבאר לקמן כע׳ה
ליה ואפילו לעשות©מכס אפור 'rvvrtjj ) Iג ' בד? שממיכןליה
 0ימן <נ  . /נע׳ע אק אומרים \ אדן אביס ולמנצח מבכי& הוא

?פלו ן"׳ לו העושין מלאכה צמרס פב ^ ות ויט מן המכחהיליועל® אין
עובש; יקשאינור5א? סייגן נרכס למולם אבל אין משממ׳ן אותו8מו
שצעבאל לעיל0יע ןר #א העיף א ועול לאלו?זעם מן.העצמהולמעלה
הואילאהוי שעון למכמס לא כמושפעבארמימןיזצוכר ; השא אשור אעי'
«אמתופל וה עשוה דקליבין העשאממ  :ימ(אילןוסני כ rc
■ ומיהגעינוי חותלי ' י • (•; ושע״ג1 7אושלי© עי גוי מס;»דמלעי"
עלאצע -ע ^ מישבית ואילך למלאכה  v‘mוכמו סאהור בק האעיל« עי
עזי פמו שיעבאר לקמן שי׳עק מג סעיף א ' בן הוא^ s &sרןצויגואילך
אזנ ^ ימתרעייגוי בע׳פ ^ש;ס ללא ׳שי־ך אמירה לגוי שבוע כא גני
מבע ר « ' ומ האכל לא כעיני פנתועזיימ >
פ כל ^/צשכושה מלאכה להשתפר כה אז אסורלעשו׳כעציוו
או אפילו בחנם ^ ( וע׳ל סיעןרכ״א ) והיא מלהג? גתול'
&נק3תכור בגדים הדשיס ממפ׳אבל ייתקן הוא' כליו ליט וכן מי
נ©  .#פפריס ;! .עצמו דרך לימודו מיתר דכיון דדרךלימודו
הוא לא תקדתמלחגה אצל לאחרים אפי בקנס אסור:

ג .קג  :דסתצית <ל;,י  3מנהג מקי© שנהגו לעפות פישקוייקז©
י ® כהנו שלא לעזות  .אקעושקוכתב מורי הנאוןרמיאבל
יגלדלן מקום שנהנו שלא,לעפות הוא ודווקא מלאכה נמוד אכל
פארמלאכותאפי׳מנהגליכיא אעפר שכמקומו נהנו שלא לעשו'
קודס מטתיוכפאר מקומית ראיתי הלכה 0המ לעפות אפילו.
מלאכה גמורה:
ד ׳יהררן ממקום שאין עושק למקו׳סעושין סא דעתילהשתקע
 00.מותר לו לעשותלהדיא כמנהגם י יא© לעתולחזור
מתנין עליו תומרי .מקים שינא משם ואסור לו לעשיתמלאכה
מדינה יאע׳פכ לא יתראהכפכית׳שהו/על שפכי האיסור מכני
כמליקת אלא יראה :,עצתו כאלו אקלו ימה לפשות ללעזלס אל
ישנה ארס ממנהג המקא& הלן לשם ואכי׳לקילא מכני המחליק',
גאפיילג אין דעתי להשתקע שם • וההולך .ממקום פעוצק לתקיס
שאין עושין אפילו אם דעתו למזור לא יעשה מלאכה בפניהם
מפני הממלוקת אכל עושה הוא כצבעה כיון שדעתולמזור'?אס
'; ; דעת!להשתקע נוהג נמותס ואפור אפי ' בצנעא  :־
© ואפילו במקו© שנהגו לפשיתמד מטת  .כא יתחילבתיזלה
מ ^* פהכיד אע^ פ שיכזללגומרה קוכמצזתאבל אס התחיל
 h^phf .? 5יבול לגומרה כערב המועד עד חצית ואפי 'במקו©
סנהגו שלא לעשותכל המס פי־ק שהתחיל בה מאתמול מותרלו
 iiypsß ' is .ptöלטרן המועד אבל א© איכה לכורך המועד

יט ואין אומרים מזמור למידה כע ' כ ולא בת׳ה דפסח לפי שאין
מכיאק קדשי׳לבייתהעםול למעט זמן אכילתן וקרבן מ דה' כאבל
ליום ולילה עד המת והיה צריך לאכול למתי מזרה של יזחץ עמו
לבן לא היו חקדיכיןקרב) מילה צע׳פיוכ׳׳ש• צח* השאיןאיכלין
ממן .כלל ומוןשלא י; מ תקריכק הקרב? נס המזמר אין אוהלים
אבל ג׳עלמא חומרים כין הקילנו דאיזהו מקימן משכת ה ת• ד©יי
פו׳ואכםל משו©•שאינם ד-יצים לדלגהמשנה בין המשכיותוהשב*
ליה כקירח כמורה* ( יעל ס־ מן  V5םע« ףק ו} ומניה ציחק ׳
(לגלה שערו בעיט וללבוש כנדיס באים כהו בע/ע’ יןלעל * י׳
נ־״שזרס׳״פ:

תסש

שלא לייחד בשר•׳ 1פסח ובו סע־ן» א'5

א אסור לומר בשר זה לפסתלאמבעל׳על גדי אל על טלה היי©
שא& ור לומר ןכ שהשומע סמרשהקדישו לפס פסת והדי
אוכל קדשים כמון אלא אפילויעל פמוטים ובז על כל הין בשל
כין כהת כין מיה כין עוף כק מי בין שמוט אסדלומ׳כ ן’ש השומע
©בור שהקדישו לדחי פסח וכן מהגיס כשמזלמי; בשר לצורך
פסח לא יזכיר פס פסת עליו; אלא יאמר בפר זה ל׳ט "
וגדי
מקולס פ> שלם על ראשו על כרעיו ועל קרבו א  ' #פ .שלא פירש
ואמר בשר זהלפסת אסור לאוכלו בפסח שהריאה סכור שלי ©
פסתהוא אוכלו שכן היה דינו  ( :ועל a׳  pיוע"ז 0עוף א׳ זכ>
אנל מותר לומר חטקאלו לפסח לכיון דלא דמ־כלל לקדשים לא
אע־לי׳שמקדישן למוכרן ולקנות כדמיהן פסח אלא כוונתו לומר
אנכיעס ואשמים מידי סימון כדי לאוכלן נפשק:

; pnפהכנזרותםזת?ןנ5ןבןן1פ:ןכו4

א
הבכורותמתפנק כע* פ זכר לבס שניטלו ממכתבנגלוע
ומתעט
בין
ככור מאב בין בכור מאם שבכולם היתה המב'
דא שאפילו נקבות הבכורותמתעכין שגם בנקבותהיתה המבין
ואין כוהנין ק וק גדילי הבית אין מתעכק אע* פ פנס בהן י< 3
המנה3א כהני להחמיר כולי האי מפני שעיקר המכה וההתראה
הכתובה כפירוש בתורהאל היתה אלא על ה נ כורים זכרי® !
ב ואס מל ע* פ כשבת מהנין הכפויות:
להתעכותביוסה'
©לבניו דא הואיל ואדחי אלמי ואין מתעצקכלל שהרי אינו
אלא מנהג וכע^ פ דווקא ואנו מהנין להתעעומפיוס ה *

מ1

ב  U 2pנת׳ל

7נ!-ש החור
ו < ע׳ל < דקתר* ע{עס « ףנ' ז ופיפגק ע׳־ד שמימיש/מ 0ה־א
בכיר הוא « תעצה בעל בצי הגכזל עדשיגדיל ילכשיגליל יייכל
להתעכיתהזא מת -ן איתי היתחיל להתעציתבע׳פ יאה קאג
בכיר תד יל ^כ גן בכיר אז האס מתענה בעד הקt
 1חי שהיא אסטניס כל כך שאם יאכל ביים איני יכיל לאכול
בלילה יתעס בע״פ כדי שיאכל מנה לתאבון בליל-הראשיג'
עהיא דאורייתא לקיים מנות בערב תאכלו מצית כת־אכון:

 aynא4סורא5ז^ת,פת אחרfvyppryp
ב ^

פונוב״ס ^ פס ■■ :

א כל אדם אע' פ שאינו בכור אואפטניס אפיי לאכול פת
בע״ע מתחלתשעה עשיריתולמעל■ ונתנו לו Imשדענר זה
עדי שיאכל מנה לתאבין צלילה אכל איכל היא בשר «י« ט! פילות
ויקית יבלגד שלא ימלא פריא'י חידס ^ ( ( vלגיקרמ ^נזעי^
שלא ייכל לאכיל אח  /בלילה מצה
 « 3יקתמע זעיףב)
לתאבון דין מ! ת.ר ל שתית ןה רב הן מעט כי הוא גייר תאית
המ ;בל (יא,ד7יזק' הלבה מ? ית לשתית הכשהי׳שיתה הרכה מרר
תאות המאכל אבל יין «? 4ט אל ישתה משים דחהעד פעיד  :׳
 ( :>3קילס' שעה עשירית מיתר לאסל פת י «הו .הפת שיאבל"
עמק אפורתתמלת שעה קמש״תילמעלה כמיש־אמלכר
 .למעלה מגה פמי לאסהיא אסירה אפיל( ,כלהיוס יל ע׳״ע שכבר
אא |ל האוכל מנה בפ׳ע ככיעל אדיסתו בבית חמת בלי׳דפמו
 5דב? פל אדיסתי בפלדה בבית חמיי לוקה עליה מנת Pmn
מלרצנן על שמראה סדל תאיתז ושהוא להיט סעזך בזימה ולא
יוכל להתאפק דע המכנית לחופה שמכרכין עליה ז ברכות בן
הוא האוכל מנה בע׳ע עראהתאיתו ורעבתנותו שאי « יבול
להתאפק לה־מתין מד הלילה שיברך  fברעות קודם שיאכל המנה
בנון בלכות יקז ט ב® / .דירקתיברצת התוניח וברפתלע
אכילת מנה ,לבן לוק״ןאיתי ג^ ג חבת מרדית מדרבנן אס אופל
במס קםד כרכו  hקברכותהלל! הלכך לא «® פיות פת שיוכל
לאכול אל מצה עשירת שנילושה במי כימתשלא אסרו דזל לאכול
מנה בעת אלא אותה מנה הראויה לנאת בה ידי חיבתי בלילה
זלקהטעס שאמרמולא משוס שיאכל שתה אכילת לתאכין דא״ה
אפי׳יי ^ .עשייה היה לן לאסיר לא כמי שאמרפי משוס שלא ירא'
לעבדותו שלא יוכל להמתין עד זמן ברכתה ייכא להטות אחרי
) וקטן
עאותיןסהיא מילה מגופה «אד״;
כאיפו יודע מה מספרים בלילה בהגדה מיתי להאכילו אבל אס
יודע איןלהאכיל? * ויש כוהנין שלא לאביל חזל'  3ע* פ כדי לאכול
«( לוי לתאבון בלילה ויש מממילין עוד שלא לאכול פימתבע׳ע
פלי לאכול החרוסת לתאבון (אין זה מנהג שהחרוסת אינו מנויו
לאוכלו אלא כדי לבטל הארס שבמל( ל במי שיתבאר ( אדרבה
ב 4לה אסיר לאכול הרבה ממנו גנריכין לנפצו מעל המרורשלא
 yלפטל « עם המריר ( א' 3למה לא יאבל פירזת ביום"שי מחמיר׳י
שלא לפרד או לקבר המנה בע* פ סלא יבא לאביל « הס ואין ויו
מנהג יב חומר׳יתילא היא מנה שנאפית כתקוב ( אלב נתפלל
?נילוסה כיין ושמן אינה נקראת מנה עשירה ( אסיר לאוכלה
בע׳״פ כאין נקלאתמנה עתירה&א כשנל(פ'מתתיצ' פ♦ פילות
ואיןבה 650מלס* ( י ע לc׳  ) 5Wpזנל מה שנוקגיןשלא
לאכול  Ä5משוס שיאכל לתאבוןבליל׳יהא נזהר ממנו געביו©
.ראשון של פסח כדישיאפל לתאבון כלילה שני ואפילו חנה לא
יאכל אפילה נסהביוס ראשון כלי לאובל׳כל ^ ששי בתאבוןשהוא
לכו כליל ראשק בבל הלכותיה:
^
 aואם התחיללאבןל קולס #ה עשירית( «שבה פעודתג עד
בלילה לימ במו בבאר שביעת א© שנתבאר ©ודמ׳ן רע^א
.ספיף ל׳א שפורס מפה ומקלש לפ הבו® ( איממברך עלמ בפ׳״ה
במן שהואתון סעודתו ומביך ברכתהתוצי' ( אע׳גשהגא עתזן

חרנות rm
צדן לביך,בדבת המוציא« ,שוס דהקידנש הוי:
כיןהאכי־להראשונ'?׳?שטיה ילב ! ^ ייך {לןז1ד  51ברך 3דכ1/מוצי'
לע מה שיאכל מכאן (אילך (אל דאילנרוב' יה יןשהרי גסהקילוע
■' '4י
סדר ,־ ‘ן־ ^ ־״ ' “
לעיקר “ ״•^
® ^־*^,־
הי*/
הדהעשקדשא י^ ״״
?שנה ייי ו " «
הקידוש •  - - -י * ׳
בך שמכרן ברכת היין ואח״כמקדש (םא בן אק הקידו& ת&כי
הפסק לברכת היין ילפתיהמש׳  /גבי פתדמעיקראלא נתקב׳
ןכ ( « כרן על אכילת תנה לע במצוהוממל ספולת( (מברך
ברכת המזון פ (' ;
r

ח $ריבי תס בוז וד כוסות ונו* ifwyo f
-ב

א (יהיה שלחנו עריך מכ ^ נדילאבזל .מיד בשת«שך (ךא א«
קיא בבית המדרש יקסמשוס שמונה למהלולאכילבשציל
התימקית שלא ישנו אבל לא יאכל קתוי שתחשך אע /דכשאר
( < <ל 0י«יןז| #
שבתת דם ימלחלתסיךמחזלעל הקדש
פסח שאני לזמן אכילת מגה
מעיף ב ;&<יק ?־ש * « /יף) '3
ומחר אינה אלא בלילה דאתקש לפפח דבתיב על מצית (« Sn
יאכל(?( ר*ל את הכאת יאכלי מס המניתימרידס יבב® « כתיק,
(אכל( אתהבפל בלילה הזה וגו' (כיין •אין אבילתמנה1א במק
אין עסק כל מה שפייך לסעידה זי אלא בלילה הילכך לאיתחיל*
אפילי אתהקידיס אלא בלילה f pfaדקידס שיסיים ההגד' (יגיע
לאכול חנה ימריר יהיה לילהממש מ?"<לביס של קידיש היא אמד
מן הד' טסית ( «ימ שיתבאר 1«1£3עע״נ 9עיף א'<יפ ^ן מע׳ג'
המחוייבי© בלילה הזה יגדך ג  /לפתותולב ל ז בשעהשלאייס
עש ' ,נ >
לאכול מנה ומדל♦ ( ו < ל סי׳לג׳ג סעיף'ג  %<iתיליפו
 (?1356יפה פ בליש כאיסכפיבחודכי) מקים מז 6ב1
(יפדר
שי& כבהפיצה לרך מריתלזכלבנמשיכי בני מ ייןבליל«
הזה ואפי' שצי שאיןל( כריס וכסתגתישב על הספסל:
נ וכשהוא תיסב לא יטהעל גבי (לא על פניי שאק זה ןרן
תימת וצא לע ימינו אלא עלשמאל( ואיןמילוק בין איטריר
ימינו לאתר דפבנתא היא להסב על ימינו שלא יקדים קנהלישע
ליפט היא לע דנ ימין ( נפתה הכיצע שעל פי הקפה « 4פשהוא
.ז
» iפיתן ק1א « עין ^(« אק ק ^גשעיף ב^ ( צ ff
jד ׳אש ה אינה צריפה הסיבה דלאו אורח ארעא דאשהליזסב
בפגי הכלייתשאינו ל? דרך צבודזאס היא אשה חש!הב !
לרבי :להסב ונייפה  « 3Wואין פיהנין tp
 pבן א 3לאבי( גדןהיפיצה -אפי׳הוא לכימיכהקדמשתמא
 ,האב ניתן לפית לפני להסיב י תלמיד לפני רבן איני ציין
היס <&אל יראה ח־יות('קלי ' ראש לפני רבו למורא רבךצמיר'
סמיסייאפילי איכן ר ?« 53נהק אלא א/יתן לו רבורש; תוהיושב
כבני ת׳ח מופלג בדול( אפ  /שלא למד תמכו עלום׳«  510כר <3
עמן שהוא מופלג pnmmלכל הדור יאיני צריךהיסיבה צפכיי
פשאזבל עמועל פלתן א׳אבלאסאובל על שלמן אתנד׳היסיב" I
נ ותלמיד הלומד אזממתלפכירבו צריךהיסיב׳זכן השמש ני*
לישיבה ומה הס הלב־ריס הצריכי' היסיצק בזיתמצעשאימל
כלא פיכה !םש אכילת ,מנה< בךהבזית של אפיקומןהבא זכר
לעסת הנאכל על השופע וכן הד ביסותשכל& באים זכר לחרות.
א 3ל הממל אינו נליך היסיבה שהו׳זכר לדמיל( את חייסס:
ז 181 .מישגריך היפיבק א© אכל או שתה מי פנייךה׳־סינה
בלא היסיבהחל יצא ינריךלתזור (לאכול■אזלשתותבהי&יב ׳
«  « pבכיס שלישיאו רביעי שאה שתה אותי בלא הישיבהלא
יחזיר לסתזתי ¥ר לא יחזיר למלאיתי ילשתיתי יע׳ל שימןעת *#
שעוף א׳שלא יהא נראהעמוסיך עלהכיסיתכי( [ שכפלגמרכל ׳
סעודתי ( בפני כימית קלאעזניה יתזולזישתיו בלא ביפי® זי!
כאכילת מנה יחזיר(יאבל בלא ברבה כינן שעדייןסעולתז

« ..גתקמג

חדצות& פח:

'ין* זתק :ו :תעמ ^צריך,כ 5אדס לשתיתד כיתותזכרלד׳ךאולו'
לקייסהת ^ י 5יבל לסמוך גזל
על! •5למך :ן 4ןל* tfpf
'(דילשוכ? תשנגא(לה!הצאי<־ר .ס  .גגאןלזתצריסמגזארא
 t6ßלאתהיההימצלה ל:ן©' הסעוד'וכ&יקזיר ו'ןוןלי5:סיכ* 5לא©( |
■ • ׳צהיצאתי והנלתינגאצתיולהתתי;יממ[־׳ י;•
.לא<:היה.ה.3ר0י^ ; כקלהישאין כמילה 'pw jntfi'3f.>fשלא היתי5
ק, .׳׳ ;.ושיעורהבוס רביעיתיתלתהכלי שיכ;לצוזארכי.
כריתה
ב'
אלא לטסר יל
■ץ משפ& וצז ולא משיס טהריתהצשילהשה־יא לכורך
י ; •5ודלץ?-כן .יתב;1גזבהוכצגמצ*כ*3יללי; יי « ..גודלימומש'
הטיבול ? .־ק"  tיןתלה בת״ה ואת#ביךדזש .ה.ממ5 &-יוי  ,מואיכן
נזל ל5א"פ שימתהגול( אלא רוצו* < 1 ;.
י
מגרן
ש
 ?-©$סיס לעי  •/ ,prgלא? מר<' נסנ ^(א ^ מ 31׳פ ^ 3מל
(אש ? -י .?-פ בדול.דש מ הרבה לסיתמ'
שותין
תמכו
לב
•
בכי
תתלהידבלז !«»5י «ל"ב«#״& אומךיקגה! יין■ קידוש כר הבדל'*זמן׳
כמ3ין .דכיפי* ת 0ב? .ויוצאין יאס ?  rקזק ציין למוזגו
סהל
מזב
וסדדמכת ההנ*לה ג %י$מ \ה המבדיל מץקורסלקול כין.אורי•
מתר מ? ב תצשהו׳תי כפהו׳תזתושיעיר היביע־״תלאקלשיי׳זנכו
לתפך•כין
ישראצילד׳מ*© בלךוס ?® ביעי ל& 0ת ימי המעסה כין
» tראים; 0תאו קייצא .ובלבדשיהא מ• רכיעית׳ייסת? רובז
כלא
קן5ש־פצתלקדוש  #פבדלתואת יי©’ה  0גיעי מפסיימיהמעש'
הפםק.נלי<לביינתיי© לפיכך צא יקה אדר כוס שביי ני פק־יין
ק .דשת קקרלתוקישת את עמך!ישר*3 1ןח
& מ ך ל< .י המבמל־בין־
 .לק ן׳ 4א 1מעצי שלא מכל לסתות כרי
■ יציעיתכאתדוייןשל
«
:
קדשלקדש («מיז& ?«5זגץ׳'היסיף׳ (לחודיואע מסעשניעומש&יגייו? ,
באל« הארגז ת אעיצי לניזתלה איט נריך הדי-ה& אימ מזק ויותר
המ׳ישז קד& <מ־ :דללצ יי ק.ד £ע א ? עמך יצראל נקדי& תך « צף
■ ע' 2
"ע■ ב הואי בלתי ימזוג מבפהוא־מ -דג:
7צ־ן? 0לאקעיךפתית? ( לא5ועין<!.ת<«ס ואלרב? <? וע »jt
 ßJ5p/ק י
יי" ואבזמי1שאינו• שיתה יין תבנ״ שמדקו אושיניא! צריך לדמוק למ?;ש ^^ :ל;
ל' (מד.צין <.ן» שמ שנש לקדו*ת׳• טקכללע קלישיאמר

ממין ממיתיז׳ סמוך ל  ;.גיע•^ ;־׳ זז פ!,מ& SiPcj ^ g!9 :ס< ; 1הנללז״כן } /
י■ י «נילי ( לישתיתו לקיים מצית•■ד'■ כסותוצליך^ לשתתן כסדר
שבנופק .יוה י מ? הב 7ליגשמציל*תב ! יה _..ואמרו ת 1לםנך.יבין
עיי ^-אר? בשיעךוא©© תאן זה• אמר זה שלא על השדר׳ לאיצא : .
לזמרי־ביל ; י־ךדלותדמבדלגוקד& ת
■ אתעתך ישראל הון שמי
אי ' מ'צ ה־יקז־ר אקר יין אדו© מפני תדרכו להיות משוכת תן
הב׳דלוא י׳ ?כי ? ח< דס ולייסתישראציט ׳
■  ( ,ו 9וי מעיןשעי?«
הלבן וכן אמך הכתיר״ אל חרא יץצ־ייותאד©.וגומר • .
צב },קדשלקד0י -״ג*ל •« שןתיןג ט )
ויישוס-מיביוהיו© כהכו
ל«,;.ע ל סימן דע 5סעיף ד«® ♦מן קת ה סעיך) 5
לפיכן א 0
י לאימי ' פילס כת״שביט■ מתללמבשאר מ* 0או 'יש ואס שכת לפקד!
מ^ עגצי שג :פןשיס מ ו היא מש־ביןמהיידי-ם הוא קיד© I
ולא’ כזכר■ מד■0התקיל ?? נד ? לא יפסיק כלבד? אצא ושליש .
בי זייצאיץ ביין מבושל׳וגקיכלימק&הדי ק^ל דמביכין עלייהו
׳  :י•? . ■:הגדה דע גאל ישראל ואת׳ש יבמל;
- .
בפיה וסרי הס כשאר יינות 6למ• ; «גל סי:יןרצ כ ס <י * -
כ' ושותתבהךדכה וא - 5ל־אהיתב ציץ לשתות פעס אמרת
ע וחכי עניהמתעייס מן הציקה אס■ לא נתבו'ל! כדי צרכו
י ביהדכס שהיי הוא יאק ד.מ ד 1,מעמזע .
> 'מכור מלבושו׳  56ייליה 16י 5ציר יצ ימי בפטלייןלד כוסות
כ' ואיני מכדך אמריו•על לגבן יעל פריהנפן שללי א©•ירצה .
(■« < לס<קיגרבאממיףיא )
לשתות ל.ין; כיש ראשוןלשבי .אפילו כמה כיסית הרשות כידו
<  fהצל מייבק בד פיסית וכצל סיימת המהנותגא«הת לילה*•
בצק מצה ימרור אתדאבשים ( אחד כש־מ זאע/דבשאר לפיד ך לא יברך אתר הכוס הראשון כדי שתעלה ברכהראש?3ןי
נס על גל• שית שריג? ל& תית■• כי ? ..ראשון לסבי ואם היה מברך•
« .צ?תיע.צ׳ו שהזתן גרמא הנשי© פטורות• בלו המצית הס קייכו'
אמר יכיס'?יאשזןצה״הרוצה ל  0תית אתליע בין השבי היה צריך
•גפהס צייפאיייע הנמשל יציאתמצליס' ! '('■. :׳!רל ^ תלע -ע
 8.עיף,א ד״יז? הרע ה« מין«5םי'«ן -רנ  « tעין?1.כפימן יוסעיף ב • )׳ לכי־ך ל:פ יייש והיה5לאהצמיש:ף על הפוסוק ( ,ועל© יעעא•■■"
«»  r hp pו׳מ -ת ראוי ליזהר סלא לשתיית כק לאסוןלשבי ••׳
 .ווו • נסהתכמן׳ת נוהגיעו לת־גוך מציה ליתן צכצ אחד כוס
 :־לפ« 2לפיס©■ מיס  . :ד.
י. -
לא -למיך גדול ׳כדי־ פלא ישתפר דיוצע מלעשית המדר־ימקריאת
ל?צ~ה .׳• :י Iוכשקל ל«ל פזאנשש•׳ /דמזאד ליקרותפהגליזכיועל.
פז ־( ממהלמלק צד הקל ילצואמדכדי שיראו שינויוישאלו' .
<ליד0ייפיק:.לה*ו«י» 9
טעס 1rמבצר לעיל שי רעי ה מעיןט' ) "י
ל p;rbmלצהייב ה .קי* מ 5פכה .ג׳ מסת ומרור,ותר7* 6; ©:
 tyn׳ .יז} .בי ©' < ^ ^ וןדפ*  1ד  0פ • ^  1יכו&• .מנ<
י ft fמתאיזיהמיןשירצהגמלמןיאומלתוסכיבת & יליןמאיז ' :
מיז{
׳׳׳}׳*ך־*Hיי sei ? #המצו׳ילדז?לתה ה© מל© יתכא" מתיך דבריכו
מי־יא זנרלזימרדויות  ?.זייקסתרוסת זכירל -שיהסהמ :
.א •  1מקגץצ& דא& ון ואם חפש לו לא ימזוג׳ הבעל בית עצמו
אמתייי ת סתעבדין מ ושאל ילקו' יתבאר לפכיס למה הן באין
 :ד•  ::אצאעיחקר סיהאליבמשיתו בלו׳׳דרךמירות& בלמעשה
0כ״-יתכ0יליזי?'מד .זבללכפלוואמד זכר למגינה • -י
,הלילה .הזה יעשה דרך אירית זכרליניאי^ מצליס י ומקדש עליו
ה ונמרוד אל |ל שאין בירישי כל דבל שהוא מרזראבי׳מרהד
ואקגו ן  3שולידמ קוד קידוש•לקתת-ש אןכךצךך־נטיצה 5אע #ג
; ;0ל.-בהמה .או .סל דיג או עץ׳ הרזאעכי שהוא רמ דמדהוקסה
דסשחדימות השפה בסבת? מ .ד?ו מהגיסליטול קוד קילוסואין.
 %*tönהקיד־׳יש׳ הצפק בין הסעודה לנטילה אפשר* 0ריגו בן  ,מרור למפות דבתי׳על מנית;ויוךורייאכלוהו אמריממיא דמב׳',

מסוס דדב ימית השפה אין יין ממי לנהצריכין אבו ,לקדש על .מה ייצה מין זלעיכז אף מרור מין זרעים ומה מצהמצאין ר מימן
הרכה סבל 7בר ?בא ללדי מימון מצא בה ידי ייצה אף מרול
ביפת שאז צריכין ליטול קידם קידש,לפיכך אפילו אס.לפעמי©
©׳
מיניןהלגה .שכלפשב מריוצא ^ו־ידימליר ׳?לא מימא ממדי■
גתצי! לנו יין ו מקדש ין עצ היין ל 6ק& כיפן הקידישיצ *פפ ק אכל
בתיכתריתיכי »ו5 /א*  1( ' .עי לשימןתב/סעלףא' ), .׳''׳
בליל פסק &-אין לך ע « ביפיאל שאת ל« ייןלד׳כיס׳תא׳ין צר ך
לפיכך אי !לאלו ?ן ירקות שיוצאיןצהן ידי מ\ כתממר ק^ רין
,הצ לה קזדס קיל/ע״י ע !< בל8י רע 6סעיף«1$נסי עכ|
ו ^ די׳תל טובאצא"שלאלישו ;שהרי • ׳אנרמהגיס לתדר (ליעיל:
עיולשיס תבא־מלחכינה  .מריריאסהוא לעכס ובולןבקראק
.לעמל
הראשון׳ולצריךעלי? כמו שיתבאר  .ב«מ« ן איס«  ©6יטול
לורורג ^ ין הקרש אלא שזה המ״ן י יס לי ©6הכלל דוצאין בעלי{' -
 .,יד ' קולב• קידש הזי אותה ביכה על הנפילה ה .זכ׳:לכ©' 3׳כיון 0ל ?ן וביקצתין אל;לצא בשורשסלהן שאין העסמרורכשרשי ,ונם
בעליהן ח ק מיכאין אא' כ ק' לקין שכשהן יכשין אין כהן עמם .
דר:ליסכיצן■תקללויס ( הפסק לכן לא יטיל ואס לבדצוקבןשלא
בלל ובחלמין:יוצאי'ןביןלשץ ' טןיבשי®©אעע׳י עהןי 3שיןכש^
לשמתמכהגן■ הסא מ נתן לידי איוב רסללה מצד אאר כגון להסן
'יגלין לשפשף פתי׳ס ורז תיכל ליעול הידיס ולברן עליהס׳ואף •סעסמרירותן־ב^ ה אגל יאק יוצאץבהן ^אל כבושין ולא
&&
?צ ^ ינ 1אליצא להלכתא כלאיאא לעי ל פי׳ ג מ״ע .בלי ©ליקיו׳סתכזפיליןשכברכשתצה ג » מן %הפבי«מ והביסול
כע
ג ip
m

אמשחחורrrasmsSrv
נכזלס « צמרפין לכזית& יןוא »ייעור פלה®  8הדי בולם&© ממר ליה? ג ששרי נשאי ימות ?5etאין ? ןהיין אפילי 3כיילסז\ f 3
לנין עליק© ד& נקבלמת לפ/ל ו < ל  $ימן קכח חע׳ף«w ! ' 7עע״ח.
$הס דוצאין בבולס יחל׳יח מריר ועיקר המצו ' היא בחזרי  /א <׳®
®היא עתיק זאקבה .מלגלות ® 9כ כמי כתאל ^תלניין מ׳מ קים • עזף א 4ז $וקח חן השחל ילקותשה© לעניי ימברך■ עליה׳כ׳ע'
האדמה ומטבל אוי/ס במי חליי אי בחו״ו׳ן ( כשחל ליל ®#חיג&גק•
להי לי^ל® ידעו לדבר בלשון הקדשיותרחמכ( שעיקר שס ממד
$ןך ישכח למשיח מי מל <ןי«ל© סשגע אסירל משיחי כשנת משיח ני ^זל ת ל
הכתוב גתורע הונח עליו תחלה יעיד ®תחלתי מעוק
#5
• ימן גפ שסעיף נוליןמן סימןעת י קל מעגל אז נחימןC
זפל {( ימררו את תליה© בעלן ממילה געה רך זא < כך53ד ן
ואחיכהושאל עלהאמליס הדומין לז במרירות ואס אק לז חזי■« /׳ בתריס פחלים חגיי/ו מס המרור ואין לאכול ממנו ק!ד© ייצ5ות
יחזור אחל לאשי/ראשון בעי הפדל שהס שמיס במשנה ופוהנין { אפי אין לי שאר ירקות שגם יובילו יזראשק בחזרת ( אבי׳כיבת
המרור שדך לברך במיימליאשקבמי® יתבאר לפניני־ בת׳הי
׳ ־ ־
'"
אעי׳לקנותו ־׳ '
חפא ־ י 1י
לחזורxאחר ־
סיתכ׳מילתא
דשמא
בדמיה"יקרים
אפ* ה אין לסבול כמרושת ביין
י זע לסימן עינה סעיף נ )
הוא כלימר לרמת דחס לתמכ עלן ושמעתי דחס א הוא מה שאנו
שאיןבעיבול ראשון מיקר מציתי ואין למל Iכריס־ ממני קידס
קוליןזעלזון כלשון עולן זחמריע ' שהוא זכר לטינו שהי! אמתיפו
מצות! בדי שיאכלסו י  -תמציתי ' לתאבון* ( י« ל הי קחמ א־
זמלכלי׳תמוצין
משתעכדין כו לכן נליכין לעשותו עב  /כל לטיס
סעיף נ שכמנאל שס ליש כיהגין שלא לאכול מזיע כע Pכדילא;3לן
וכר למרור* ונוהגין לעשותו מתחלה עב זבי לעיט ואחר בך
ייורלעאמן cואופל יוה© כחיי  /מעדת; דביק שהין סימל זה
כשבאים לסבל וג אתהמרור נזתכין לתוכו ייעסיין אותומק
אלא להתמיה התינוקות גבל דהושגי׳ _ ומוד אס היה איכל  #הס
לרככו ורגילין לתת לתוכי יין אל וה  /כל לדם יניתנין בי תבלי)
בזית היה מבטה ׳ נמו היגכק גרבה א חרוב? שהיא ג 1ראינב©רי
בגון יק מון וזנגביל הדומין לתכן שהיו תגכלין כי הטיט ז.פ<תכ?8
וכי" שבחלקי רבזי/יכי כדבר• אס אבל * והה .כזיי/אס 3רין למ ^ו '•
כי תעית זכר לתחת התפוח עוררתיך פי׳סהיו הישרות יוצאו׳
כרכה אתלוכה או לא ביין תאכל מגס כדת אכל כמחית חפ* < /
לשדה כמנרי© ויולדות שם בניהם בלא ענב בדי שלא יכירו בהם
כ׳ע תודי שאין נליך כרכה אחרונה* ( וכל מיתן ל? שעק א4
הלנלי© דשליכים ליאור וזהו שאמר שלמהע׳ה בשיר השירי׳
ללא לחי לכרנהראשינה דאינה אלא ברכת הנהצין וכרבת*
תחתהתעוח עיררתין ( גו׳ונותבי׳) בו אגחי® זכר לניפתאגיז
הנהני ן בכל דה! בליבה אבל ברכה אחרלנהאיכה בריכה אלא
ירדתי ותאביס עייש הכתוב התאנה תנסה עניה( שקליס ע׳ש
כדבר למקרי אכילת& הוא 5ז־ת ל״ך ט ר.יי ! א שלא יאכל מסס־
לחנינה
®& קד הק׳כה על הקץן ב גת שילק א / ,בי לכסח ^ 1זכר
כדת לנדב ל ראשון* ( ^ נלמלזר נלין ליקח כייח «יחי שיתב&ל
« והא ד^חילו 3שע 0מ3מ 'ש לוקקין ב ,עבשילק «/ f>tאש ! אין רצן#
לקמן סימןעע ה כעוף 6ומ ל® יק ת ע ב סעיף ח שנתכ&ל למלול©וא׳
ליקה <j>ibחנ £5׳ל 0כנגד הח ;יג 0לע׳שאן ל^ © יע® יוי-הת ^© «6
נהגו לחזיר‘ אתי ברכס שהוא
ת־ונקהעורהלכך גליך נז < )
*©©e׳  »0>teדומסהשנבאעה לוקח׳/אויגיויה« «© שוסלנ׳קשא►«
אי& ן סי הוא ילאיאיכו מחל יח<ד כשיוליש בו למז׳ג״כ שהיא
"אלא לזברנעליוא אין לת;ש_וא7ר1ה-ה©7ח? ק בז? ז2ראש שעו&ה אןען
אותיות® ' פיך רמז על■® ל־מא ■ שעבדו גמצריס עגיודתערן■
כי/יןקלשיה ע©ש> ןע ל© יפןע« טוכ«״מןתע ^ עעיףא4
ויצא* לחיח׳בצילה זו ואוז אין לו איפךיקת אי־זי מק ירק ישימה י
ולוקח מאיזה מין סירגה ולנהג ל חק זווע של בהמי4ן ובינה זמע
ויקה חכה האמצעית ד & עפחלשבי© דתן לאחד מן המסיבין
רמז לזרוע פטדה ובינה נקיא בלשון אלמי ביעא רינזכעא
האע יקומן מהמכה ??שמזלה עיש
לשד/רה כדי לאכול ממנה את
,רחמנא למפרק יתסא בדלי א מרממא ״ ( ועוד ע׳א ישו©שהי׳
וכוהגין
ישמלתס ^ תקמכית י♦ hp ( ■( /סיעןעען־יעעקא)
 mלאנילוי בי« יל פ« ק תיו שייף ב׳ 4וכהנז לנלית הזיזי
לתת אותה תחת הנובה זכר למחזרו תש ב :ורות נשמלות® "  .י
( ויזה ג 5יהגק לג -וין על
זכר לפסח שהיה כלוי 1לא מגזשל♦ ־
©געלוס ;0«9ישו® שהוא ן ?ל לישע ופ -יש לאיעי®כנלס ׳» לא3ש1-2ל
וחניה השנייה לסי » בין שתי ההלימות' כדי שיפנת אח  /כשצ<
על לימון ואס כחול אקל שי; 7של דימוןיס׳ה טורח גזול < עפקע/לי!
תתלה ולא יעבור על המנות ( יכיל ©; מן• 4 %(ftm p'p
ואקנרין להניאמפל
*  71m wאלא ילגקליס בצמפש  -ילז
כשיבא לברך כלכת המווי/מתפ ' יפ צו לבצוע המזג«p ,ושליח׳
יחלק
והוא
לכדו
הבית
בעל
אצו לעני גל -אחד ואחד אלא לעני
<  .יע׳ל פימןעק מ©£יף ש**©"®ן עע׳ח פעיף א  ,זסעין | )  •:זמ#
המני׳כשינטרן
חל
לעבור
פרין
לבול© ויסלרקקערלעציז שאינו
סנוהני״לתצקה ק 1ד©© יקלאההנלה כלרשייאתר עלי©•הל
דדי ,׳
שנריכיןלו
למעלה
ירקותיעא
לו דהיינוהכרכס והס השאל
עניא ת? דינו של עני געריסוה ןא באן כפרושה,.י  .ועוד
מן
יותר
 mmvyßby־ןאו  yמלח שעיבלין אוי® כי קעזןלי
ויראו התינוקותיישאל? מפנימה אנו מעתעיןהמצהועךיקלא
** * ?*  ^ ^ ffäfäאכלנו ומתון יסתאוב׳ככא לסכר ביניחז  ,חכרי כרלפיל י רגב
ממ!  ^ 1י^ ,ל
־ - *iS׳ הקערה פעה © מצות ויאמרהא לחמא תניא כו׳ עדסה נשענא
•נתבאר ואתל שקדש על הבו© ק< לב שיאכל ויבין המוציא נרי
לק  5#אזינ? ? להסירה מכלי פניו ולהניחה .פס 1ף הפלח! כאלו
לאעולירקות שאינן קע תריר ולסכל אותם במי תלתפדילת®(
כבראבלו בדי שייאז התפוקות ישאלו למע מ . 0ירין הפת? עדיין
התפוקות
שימי כשעוד® זו משאר השעודנת של כל השנה בשביל
אל אכלבו*שי מדקדקין להוניא התבשיל מן הקערה• כשמגביה"
לוה
®ישאלו למה עושי ן בליל®וז ® ימי הז שמובלין קולס .ההעודיו
אותה מפו® לאמרי׳ גשר־ אין ציין להגביה אכל מועיה" ה© |
©אק דרך לעשרכן בשאר הימים נדי® מת ן פןיבאולישא וליתן
ואין צריך להתילז דלווק׳כשאוחרפמ שהלדאגותי « א וכרן בהא
גענין יציאת מגלי© גלילה הזה לקיים מה שב/יונדת | בכן ונו ' • :קאמר©ל ^ להבעה -שלת יהא פלאה כאלו הקדיש כה?? ת־«׳« ליוו
ו וכץ) שולין לאכול הילקית ולטבל אותם נקנו לימןלידיה©
לכן .אבל במה שמגביה הקער®© הכפר שעליה איכק■ כ^ אהב זה
לבק־ עליהס מפיס לק?ל נקנת-עושקי׳©׳®®ופריס׳ לב דגר
שאלו הקדמובעמחן ©הכל יוד -עון עאיפו מנכי© משו©© גפי ; ik
משוס תמנה חאומר -עליה הא .לממא חפיא בו׳ זעו 3חואי -לגי#
®עיכולו במשקי? נלין נעילה לטהר ידיו משוס דמשקיק עלי לק
לססלטותאה ( אעיכדבשאר ימ«ת< 5שכה אין נזהרין בזהאבשר
לנשים ולקס ^ש מה פאומריסכדיית ' דעג' השתמתה(ילפ׳ ^' ומלו
ע׳צמןעצשינ
ח  5ום מוכת הרגל ושהוא •יכול®{ ענוה נהג?
מסדויבעלאותיי*:׳ ־־ ■ 1
 .; .׳
גטהלה יותר ולכן גומלין ידיהסומברעק ' ענילטיכילזה ל 5ן
ז ׳ ותזזגין מיד כמדשפי עדי שישאלו התינוקות למהפותין כיםי
כתכ ^ ט© מנהגי ( רמיזונשר! ל ימות©§ניז«6ליעיל« ליווין לפלך
עצי קידם® עודה• ואם אין חכמי בפן י1פא5ל אבמ מלמדו
«ליזסדקאנ*; עפגיקכאן לאין לברך על פפילע זמכןינעק נסי׳/רח
לקיים כי ישאלך בנן מחר וגו' ואם אין לו לן אשתו פיאלה! יא®
©ע 6חקיופהגי בליל<ה גס לפיך
חב* | ל '< ^ עק .כלכזת לעקלואעע ע«
לאו ® א®ואל אתתנמו ואפי ' « גי < ת הבקיא־© בפלגותפפמ; .
ן? אינאכצ *רן « יבא 57טע נהוג ושיכא7לא נחוג אי)

‘ » « *irn
׳ !! אלין 91לזה  '13 999 *65 99כדישיבנאזילתשזעתשאלהלשפר
גיניאת יננריס נבל ההגד׳&היא מנ! ת ע «ה גלילהה זה וכ 5הנן
או אשששואלת! אין כרין לומר מה כשתלה אלא מתחיל עבדי©
«יינו וכשמתמיל עכדיס הייגו3ו' ממרר הקערה שבה המנות
לבדו כלי שתהא לפ5מ כשעתהמכדכדאמרי' לחס עיכישעופק
עליו דברי® ולכך נוהג ין לגלנתהמנה שיענה עליה את כל דבלי
שהגלה וגס פתהא לפניו נשיאמר מגה זי מריר זה כמו שיתבאר
!כריך שיאמר שבכלצלילו' אין אצו מהבילין את י /עעס א׳הלילה
הזה ב׳ פעמיס שפירושו שבכל הלילות אין אפו גוהניין למוביל
אכייפעס א׳ובלילה הזה מהדן להסכיל כ פעמי©בלוח׳סאז־נו
אלא מנהג כעלמאצדי שישאלו התיציקית אפל אין לומר שלכל
הלילות אין אצו חייבין לטבל כוישא  ,ב היה משמעו אכלבלילה
הזה אבו קייכין למכל כ' עעמי© וליתא דעיצול ראשון חינו מוכי
■י 1אהבהו בעלמא כדי שישלדהתימקות ואזמר שבצל הלילות אפו
אופלין שאר ירקדהלילה הזה מרור בלומר מציה ילנא צאכזל מלול
וליל? הזה ואין אומרי® פולו מרור שהרי היכלין נ® שאר ירקית
1אג?ל בזמן הזה שבבל הלילויאבו אונליןכלי® ליק ומבושל והלינה
מזה בלי שהפס היה כאפל כלי שהרי אין לפו פסיז כזמןהז? וק« רא
3ל ההגדה עד ובאייר לפכיו הללויה וכשמגיע ליה יאם זתמיית
עשן נלהגין לזרוק מע® כאנבעו מתיך היין שבכוס יכןפ־שתזגיר
?מכות כפל© ד® צפרדע פיי ! ןפ כשיאמר דכ״ך■ עד׳ש כאק׳יב
וידו&ך הזריקות פין הכל יו לו^רש-־זרוק ד© אויבינו עי מרבו
8להקדנשכ׳ש .שיש לני! פניס • וכשמגיע למצה זו צריך להגביה
להראותה למעיין שתתבב המנהעלי־הס ' דגגיהעכה הפרמויו
שהיא כלת© עני ובן־כשיגיע למרור זה אבל כשאומר פ0מ®?וי
,אכותיכו אובליןאל יגביה התבשיל שנראה  5bהקדישו לכך וקני

&'מ«trp'wמיך<)
כקלשיס ימין 3ח9'mYst( *\ '9
וכשמגיע ללפיבן אוחז  SJאמד כיסו בילו ומגפיה ואומר עליו
לפינן עד חתימת בלפתנאלישראל בדי שיאמרלב ?  ?rsעל
?יין ; ( נמ׳ל «ימן קל©9עין> ׳ נ ) ונבון באנתו פ  ©fלכשנת
( וע ל סי 9.ע »*#עוף־ V
המצה שלא יראה הפתבישתי*
קידשקל גליך לגלות המסויג קניז <73לקייה אמי®  ifל«©«מגילקש
ן׳»כין^ ,ן לבר׳ה סרגק מהבארבעע<ך ) ואין גוהגח כבין}5ל
וגג ?  picדאיתב ? פליגתא דרכרייתא ׳ ®(.בירא להו לקצתציון
שחמלקין אנתילשו,־■׳• תציו קוד® הסעודה וחציו אמר הסעודה
פני בפסק ואין צריך לברן עליו וין*ל גל דגר שים ספק כברבת!
אין,צריך לבין דברנות איק « הכפות לבן אין « פרפין עליו
( ומ§שקוי״ן ?הלל
שלא יכניס עצה ולספק ברכה לנמלה •
ך־  > ) fומתתילההלל
mtבלול «:צקכארלהיל «י«ןינב' ןםע«
וקולא עד למעינוימ ® מ*ז© מ/מירבצאת ישר 1ממצרי' וגר
דשיין עיקרולליל? זו זמנרןכלבהצאזלינאומל ב ^ אמ? הא § ר
גאלנו נחות© באי גאל ישראל תלין לומר וואפל  mמן הזבחי®
ומן קפבחי® שצריך להקדים הזבח דהיינו חה גיגה קוד© הפסת
סהוא נאכל לע השובע♦ ( יזע■ל שיפן יגע!מעיף א' ) ו.5gדה
לן־ פיר חלש ואין לומר שירה חדשה שזק פווניזי עלגאול? 0ל
#תיל והיא צא הלה בלשון זגר לימישתהיה כזבי שאין צער וגלות
א^לי?המ & לא היה כןבגאנל( תהלאשונו'שנגי ?1וחזרו ובצ 0עמ
גגלנ אמר והיו בנקיבה פמולידו' (?מליסה זנר וחיזר? ור* לד׳:

תע׳

על« ,ם שגיא® פנרכין ע *ו וכי ס׳ א ן

א !שיתהפו© שני וביהדן לברך עליו וגן על לב אחד מן הד'
בנ 0זת  7סבילא לן דעיוןלכל חד וחד מצוה באנפיה נעשיה, .
י 5י^ צריך לב רך עליבסלע ; בל בן 0יפו© •'׳;  mpr ( .כ« ע של כרבע
^וייזיז נלאו עאיעט ?ו'דג 'זך.ל5רךיעני« בינה ראסונפמעם ?׳«ה הלעק
^זצעשקה c'fr^ j&äjYjpv Ym׳ *■ירתיח«"1רכ<ויניזי 5רונה אין
י  Mn)Wpwעג w3wוהוא אחרוןופועלMוגל®.-
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כיין  mעיד צייית לפציוידעיו!לשת!(/עוד#ןי
מפרכק אחראותן© שתהעדהאאירון■ : '.

( וע לש"*ןעע* 4מעיף ג 'וצשימן מ צ ויבמיען) fs >p

מעיי ־ימר״דיני הסדר -ומז;
א  . .יפיל ידיו¬
'לצירך ? סעודה אף ע 7פש5טל ידיו למיביזלראשון
( וע’לפי
צייךלא זול וליטול ידיוולברך
י ע <ג ספיף ! ׳ )
בצייעת 1יקר> אי/
׳השיה דעתו פריעת
שככר׳השייז
לפי שככר
הפעול? לעי
יןהיסעוד
עליהם־עג*לצ?■לך
ההגדה!גין־המילה־הראםזצהוהסעידילן  ( .וע ל שימן^ ) jfp
ואפילו׳  ■©#כיון לני ולא המיה דעע! לאי ישכין מתקון חזל שתקפו.,
ליסילכלילה' וו פיפיומי© משוםשהא ה« יה דעתי שלוב בכי אד© . :
®® ימיסבהפטק גדול בזה • .ועל סימן ין 5ד.סעיןו ג' ) אפל
פזב ייתר הוא ולא יבוין לפוויהי ק ידעתו כרי .שיתחייב לכיפה.
זי רקה ? קערהש?מ $ות בתוכו כמדד שהכייחזס השלימה למפלה
!והעלופה תמי/יה ו^ 5לק? יזל על איזה ההס יכין הכיציא ועל
איזה אפיצתמצי? *א'כיון שדרכו כל השנהלעשו' המיציא על צו,/׳ .
א)
•לימהיעשהקנ^ כפלילההז ?♦ ( < 5ל $׳מן rep
ומשוס 0יך» ה הכיתוב לאס כוכי ימה ע0־ דרכו כפרושה פו'
יניך על הכללת מצה עלי הפרוסהי׳יאיאדרב ? במן לברכיהחוצ*
היא לצמיךעיקר הסעודה ועיקר .הפעיליקרא הכתוב לחס׳עמץ■.,
1ריך ל  80וז .כלילה הזה פרכת המיגיא על הפרומה לאה עבי.
דרכו בפרוסהבו׳ וברי -ת ?מצ? «,הלאאיכ ;ל■׳  /מכה כדיך לעשת
על השל־״מה לרמרהמצל ? ■ הילפן-לצאתידישכיה ®,מו 5היא.
©יאמזס הלה עתיהס בילו■ ויברך•המיציא על מעיהסולא יבצע
עירי איפו לפאי לאכול פרועת המוציא עד& יבדן ׳פל-׳ -חכילו//׳
תא * כ יבצעמשתיהן,
מצה ויברך על א 3י לתמגה נ  /על שתיהן5
ביחד דמכזל כמלת  .לפי  6איןלאכ« לעת® :מערכין עליי תפל -.
בלא מצחי מפלס הקריבהו פא צפתה ץ ונו' ואנו אין צוהגין לטבול • -
כמלח כלילה זזעשו^ ־פתהא צחשבילחס עופי אף ע  /דבלאי הכי
לא צייצו צריכין עיכול כיזן לפת נקייה היא מ*מ ,המנהג ככלי
ימי הפסת ל^ יריכה עיכול חיץ יובצילה הראשופה ען .העע •t
( וע*ל®יעןק 8ו 9עיך י ופימן ענ יעיף ו '.,
'© כתבתיI
ודאכל© כיתד בהפיב?י  5פעסתחת שמכותשפיה© שויס כאמת'
«? רי אין"המוציא בלא מצה ילאמ & בלאהמוציא <אסלא,הייסכ-
לא יצא וא ®,אינו ־יכול לכנועמשריה© יתד :או אינו יכיללאביל־
יי■
כש3יזיתי© ביחד
מ תחל? שהוא תדיר
ומה שמברכין  #לאכילת
נתייר קוד© זאח׳בשל אכילת
כי עעצאסצבצמיד הול! ־ מ &ישתנכיא -מיפהזואת עצמו .
ואמרי® עמו וכלברכה־שמןטסיאחלים עעגצרין לומר<  isיכן• .
עלאכילתמיור שכן משמע■ לשק־דעל שמה■ אותנו על עשיית■ .
ממה זו ולשון דל< לד איןמשמעו1א על עצמו פצו? אותי לעםוי•/
מצוהוו •  .ואח׳״ב׳יקתבזיתמרזד ששינן שכנא מצווה על אכילת. - /
מן ?תור׳צריךלאכול ממנו בדת שאין עקרא אפילה כיווימכדת*,
וישקע® כממשתכולנ פדי להמית את האר© שבתוך הממרו׳א,
«ין תולעת י*  mp9וימות תן החדושת ולא יפהכז כתובו כלי /
שלא יתציול טעם מרידתו ומ  0ע© זה ג׳ב כליך לפער החליסת :
■ המרור ויכדךעלת על
מעליו שלא יהא עליזצלזס כשעתאסילת
אכילת תיור ויאכלנו כלא היסיכה שאינו כריך■ הסיגסשהיסיג®
היא זכר לקירות והמרור זכר לעכיית (  %ן יתחכח®כיה©
והשהפכי©♦ ( ומלתי׳עע״נאמיףב׳נ*1מןיןע/׳מעיף  >A.fי
מיהו אש היסב אין ככך כלוט אבל אין נדיך לכלך עצת כירא
פרי האדמת ^ פכל נפטר בררכתפורא; פרי האדמה'■0כיו5ך,על
הירקיתב ^ בול רא שון שקלי גט המרוריה ? לפריו כשיתאוח~ ®.
יוררלהוהיתהדעתיכברכהעלשתיהן ׳  (,ו #.לפי" מע_/שעי^ .
■;ולא  .עשיכא קייא .ת :יוהגך«ו | סקיצילןי.
■ ע )•
(> -תפעוךל'*ושייף
דעילכלכתכעילתידיס kהילתנתשאי־  -ת
 9דעתכיכיתיים .אל

^

עי׳מרת

׳y'rmivvh

.n

 >flfcpi $ $&r»zp $mp ;hk &# 1pההנדעהפסק דשאה"
מצית( מחמ© יאכלוהו  prtriדיאכלוהו ff e$ tlt $״ ;א5־חן•
׳קת® ׳ללדקרהברכה ד  %בתלזנהעל .אכילת פת? *.«.וס ס־־ךי אמצה זאמת/עכ׳ה ^לל יישב דלאימי־אכילת מ .:פלאכילה’;
£רומה*®לאיתהא הפסקצין־ברצת < לבלכתקמיניא לתכן
אדוךדאפילתיזצה■ אע׳גשיזיא זכר לגאולש נתיחת!' תייו עיקר
•לנעילהברכי»• צארפיח& א _< סיאן יפסל אותה ני שערןעל ; ׳ אצילעיזהיא צאכ(.ל לפ */בי1לתלא א ^ כריישוכשהי״א רמכ לפינך '
ירקותכתןשה)** הפסק?© יסתהד& ת ^ כ״  .׳(*עיקגשיחך « ;■>9מצא כה 6ן ככליעין דגש בבליעה מתמלא הכיס ואיכל למכן"
א 'ולעיל®* קנהוכמי; ק«*  0אבל כלכת בע״ה חייכי© לברך
צפשו אבל אכילת ממר אינז למלא הכרס אלא?כר-לוימרמיאת
עלחצילתיוייקית סמר על אכילת מחר וביקשכירךגתחילס• *.דיהתואי׳ב היאך יצא בבל^ ע ' ואינו מרעש סעשהתרמןו׳שהיא' '
(אכל הייקות וציה המליל  jצ לפכח בשעת -הנבבה יהיה דעתו  .׳ זכר לדמררו לפיכך במריר איני מגא בבליעה דעעס חדור כע*
תלי' 5פטר אתשכיהס * ^א דנם למרור הדהצל« הגדה אפסק •-וכחנק מגא דגה כמצליס.אכלזיולמצאו׳הכרסבג© א יןלהקשית
מצשתהדעת ימהשאין מכרכין צפ*הא על המריר הספס היא
א׳ב אמאי אמרי ' לדל .סימן <פ״א שעין ד שאין מסק במגה
מ& וס דלתמנ׳קבעיה תזכה לכתיב מל «פותומלורי© יאכלוהו
צשילהדע׳כמשי ' שהפסיד מכס מנה שא דיל דשא גי מנה כשל<
ישי כמי דגלי©,הרגילי& לבא בתיך השעורה מחמת הסעודה  ,שאוכלשיוו ' מועס 0ע© מה שאוכל ואימטוע© טעסמצה(ה( א
 :וברכת הפתפוטרתן* ((«* ל שיק קי}.
 c %ואין מברכי)
גמע‘ ייתרמכעאיכל וממלא כריסי ע> בליעה שאיכי סיעס סיס’
תל לקריסת אן ע ' פ שהיא מחה דרבנן לפי שהוא טפל למריר
טעס 4א ממלא כריסו לבדו יק־ס ל? ו לרבנן יבליע ' כמיאכילה
■; ' ופיו? שבילי .לע העיקר פפד’ אתהטתלד־י י
מקריגיל* %צ דיאבליהי להכא לא קאי1א על הפסתשיאכלו
 Vל־עמ«/ל*ב « ע« ןא''(עצ< מןעע (-׳® ע* ■)' <f
• אזתועפתמצה ועסהמרור ולא קאי אכיל ן על המריר רפשי
^ כ ואס איןלי שאר ירקותלפימל ראשו/אנא ממר יביךפלינ
פנמיולפ־צך .,ע  :דא הוא מ " שח יכה כי התירה במרורבשש©
צסייכיל לא& ק כפיל ( על אפילתמרור ולא יטכלנו בחרוסת מריר ת^בה אבל נכי מנה דבילב כה כהליא כמה פעמי׳אכילה
כמו שכתכנולמעלה♦ (< ע לפיקעע גאפי ך ■ ) 1ובטיביל "שבפת יתיסתאכל חנות ס יג בכלימה דכליעה כתי אכיל?מקלי•
השכיייטבלצו בתרי® ת דאכלכו כלא בלכה  .מבג סיב לחיל אחר
אבל בשלה ודמומה לא מקליאכילה כ*ל♦
קיכהג׳ה
שאר ירקותלטיגזל ראשון לאפיקי נכשיהמפלוגתא  • .מנה ׳ ואפ*ל( :אס,בלפ יונה ומרור כאלורינא ידי אכללת חנה פאק
שלישית לא באה אלא מטכס לחם מפנה שתהא היא לחם משנת
גלימת המריר תבטל טע© המג ? • ( ואע< לאק-במרור !ה
ע© השלימה למיד שצריך המוציא על השלימה מימי בה מ לצאפי
כלל לבא יל* מרוראל יבא ) כאןשלא לעסו ! הסעשלימנהכשאר.
נס עמה ידי מלכת מחה אחת והיא מניתכריכה ישא שפכי
יכא ידי מנה וירי .מד ילאל יצא ,״ כלקבסיכ! ללעןאףיד ' מגי.5
גחלקדרול בפסוק רל מניתומרור*© יאכלוה פירוש את הפסת אל יצא שאין גדוגז נהנה מתנו פללשאין ,דרךאכילה' בכן ו«אך’
 .סקציומהט והיא הילל ע*רש 1שנר ין לכסן© לשתן יחדפסת
כזיי קאקלממת -:
^3ה«(.רלר בכרך אחד ויאכל© יתד וקצת©.
■■ והס רככךאמל
«
.
ד
אכל
מגה
בלא כמנת אכילת מנה כגון שאנסוהו גויס אז
׳ דיאכלוקו בל חד וחד לחידה משמע
ילאאתמר
הלכתא
לא
כ״
ר
לסטים
לאכול
ענה
■
יהיה
ליל
פסח
זהוא
מדע
שהליין פש^
«לא פיזר לכך פזמן הזה שאין לנו קלפן פשתאוכלץ תחלה החגה ,וי< א ושהוא חייג באכילת חגה אלא צאיט אופל לשש מנות מניו
י לקולי ' ימברפין עלחז ואח*כ ! וממל לחודי/מברכק עליו ואח ' כ
מחמת סאזנסינא ידי קופתו שדלי ילעשהוא מנהו כיוןלאכול
׳ כורכין אתהמצהיאתהמרור יחל ואיכליןא; תן יחדלקיי© ־דתת מצה וידע® הלילהליל פ #ק1א; סלא אכלהלש;© חופה< .מ«ויתיו'
•*ז!# .ינל& סוגד ןכ ועוסק אותה סע המנה שלישית שכורךעלייןאת כוונתו לאכולמנה בזמכה ^ פלא© תיהסבוד שהוא חיל אן ע׳ע
המרגר ואומ׳זכר למקדש כהילל כלומר שכן היה סילל עושה כזיין שס1א ידע שהוא מגה או שיויה סבוךשאין ן© מנה ; אע^ עשידע
®היש/כ ;קיי© יאיבל® ביחד אבל אק נריך לפרךעליה  #ככל• שהיו® פסח לא ינא פאי! זה כוונה כללואכן חגית נרופו פומה
ינאיליברפתאצילתתצה « כרכתאכילת מרורבמגה ומרוד
^ בעינן ; < <( ,לפ 'מןתק * מפע« ן 'ס ועי■/״ ®.עין ) 7
שאפל כבר כל חד באכפי׳כפשי הילכך יזהרמשבירך |ל אכילת  ..Vאכל ^ זיתמגה וה?א; נפעת« אכלהבפת ( _,wmאחר צן.
חצה (אבילתמרור !שלא יפיח בדכי שאינו מעכיןח ^ דה עד  . .צתיפא בעוד לילה חייבלחזור (,לאצול אחדשכתרפא לפי
שיאכל סג כריכה זו כדי שתמצה ברכתאביצתמנהומרזר ג©,
שאותה אכילה היתה.בזמןסיויה.וצטור מן :המנות ,דשולנה היה ♦
לכריצהזו*' (««f (rt b J^ * 'W׳וסי ק ^סמייף < c'iנריך « :אכל כתני דתיחזר ואכל קחני דת^א© .לא
שההיביןאסילפ־.
היסיבתאע  /דממל איבו נל־ן היסיכה  7« .תפיק דמצה
גייך; .׳ ,לחברתי! ככדי אפילתפרס &m .כלי .אכילתאלגעטג ©•
הישיבה ואסלא הסיב לא יצא ונמרוד הא אמליכן אפ 7ג דאינו
מןטרפות ויצא ואס שהה ככ7י אפילתפך* אחהאכילות
׳צךיךהיסיבה׳יאסהיישנ אין בכןלכ (©:לבך«וכליפה נדיפהפיבי»
 .מצטרפותולא•יצא ן; ..
'.
ואין מהדןלטובל! במדגס ' ואפשר דטפמא « « ם־שאין החרוסת ז ,אין חמב אכילת ייפה 1אצלילה הראשוןכלפד דכי/יב $3
אג אלא להמיתהאי־פ־או« ותולעתשבתין המרור וכיון שאיני
 ,גערגתאכל(• יזטת וגי ' אבלמפאן וארלן  bיימת הפסת,
אובל! לבדו איןצריךלהמיתאותו שג©עט © ?!מהשאימל תמי ■ אס ילבה לאכול דבר אקר ולא מצה הר^ רכילןובלבד 5לא יאכל
מחליש כחיואינו מזיק כיל* ,
•,
חמק& קחקאי( 0מבלז ^ ןכתיב1דעי ' שאזרלאימנאיבייכ'
נ בלע מצה ולא לד הה יבאדי ;אכילת לינה דגלית׳נמי אפילה
ונרעא  #ג שג׳ב כתיב ז ימי© תאכל מפות למדז רבות בו באחת
מקרי ואדרבה>אש« מת מן המובחר הוא לכמכס ולרסק
מן הת מדות שהתל ' נדרשת בהן®אין הפסיק הזהלתזכ׳גאחר
 :אתהמצה בפיו ןאח 'כ יבלע כזיתבבתאחת דבהכי יגא ילי
אלאלרשותשבמקי * א ' נאמר ז יאיס תאפלחציתוצ^ קי אחד
אכילה קפי אבל בלע מדור לא יצא דעמם חרול געיק יליפא 5 Iאמל .וי־ ימיס תאהל :מכותזכיו© ה*1וצצתת ^הרר*.ו  aה!בכלל,
9צ ,פי
ונ*ע <צ מרור ממנע דאמרי^ גבי ממרעט ® חייל
ה.1ימי© היה כלאכןל מצה זאחיב* נא ממנו שקראו עבית ולא
בעיק-זליבא תבי « נה כמיסע© מצה בעינן כתני '' .מי? כלאכו 4ב.1מצתס׳חדרשותהיא׳ולא חופיו••'!ה ^ לברשהיין;
שנתבאר לעיליפ ' תס׳א סע־ין ׳ל ואפי' הפי אמרינן דא© בל? נ ,בכלל .רינא מןהכלל .יקיל תג מרית שהתירה נדרשת כהן *נ1
אמצה יצא ולאמתצתלטעסמצהךב3יעתז
ועודדגבימרור r .דבך שהיה בכלל ייצא;תן הכלל ללמד לא ללמד על עצמ!,ת&
טעס יורור בעיצן ולא סד בבליעה ובתנה אמקי׳ דינא בצליעה  /אלא ללעד תל הכלל בולו יצא מה 1במת אן> 'נל .ה1רשותי
לבליעה3מ* אכילה מקלו ופא חל יאצלוי45־ אתמייהי קאי ע {
נשאר קרביו אלא בליל ראשון שנאת ' ע5
סי כ 4ל<ש פטרב ת־יכ^

-

,

ינת' :.

/

ייבוש החוד
עצוק ^ ינא למיח' הא צמיךםוקדא׳יכ קרא דבערב תאצלו מצו'
למאי אתא ועוזי דהא אל נאמר כשני כקובייהללו דהיינו בפסוק
«כזכר בו הכלל וכעסו' שנזכר בו היוצ׳מן הכלל&א ימים משמע
!לאלילות ובצלילה הלאשוצה מעול© צא היתהתיך הכלל אלא
מ 5וןנפבי; עצמ® היקהמבערב תאצלו מצות זליכא למימי
«ליע ללמד על הכלל בולו יצא ונשארת בחיוב דבערב תאכלו
מטתואפי' בלילא׳במי אס לא אבל 4א כזית מצה יצא שק הוא
!י 1מ כל האכילותהצאמלו' נתירה שיעורן בכזית ויכול למלאות
בריס בדברים אתרים רק שלא יהיה חמק ♦ פבר נתבאר בתוך
דבריבו שאפו צוהגין לעשותג ' מציתלליל א' דעסח וכן
לשפי־יה
ונתבאר למה הן באין והוא לשתי© מהן ללחם תשנה דלא גרע
כפתמשארשבתותו׳יט^ אחתלאכילתמנתמצוהולאפיקומן ;

י ןמ׳ץבסמ< ך«*יך *' זניונסיק י'#זסצין> א' ונסיקמקנ״תפעי
וי ובשיקעמ  4חמין c' 1ע' מטתהללו פוהגין לעשותן מעפרון
א׳ שהוא שיעול חלה זכר ללחמיתודה שהיוצימבייהאסורין מביא
תודה ואנו בעסח ג״פ יצא <1מבי׳תאסולין ממצרישקיינו אפורין
בשעבוד הנלותלכךעושק& זהמצות שלמטה כעין לחמי תידה
♦תודה היו בה ג׳מיפין סל מצות חלות לקיקין רבוכה וכל מין היו
3ה; ׳נ עשרוציס ישליש ומכל מין היועושי!*י חלות הדשהגיע
לכל ג' חלוקעשרון א'  3fmעושין שלשתןמעשרזן א' צ
הג^ה ואע  /דלעיל סי'גת  /סעיף א' כתבנו ט׳א לשיעור זה
*  .דהייט שאין סתטאסה יכילה לשמור מןהחמז  fבעיסה
עהוא גדולמזה ח״ח תלוזייהו מצריך צריבידאי לאי טעמידלעיל
«7א להא דאין ללוש תמ מעשרזןהיינובלילה ראשוצה שבהיצאו
מבית האפוד© אבל לליש מצה לאכול 15ימי הפסח אפייפנדול
 mמוקד לפך הוצרך טעמ׳דלעיל לכל ימי הפסח ואי לאוטעמי
דהכאק״א לעפעפיי במה מטתמעיסה אילנך צריביצןטעמא
דהכאדלמיצה  kמציה דהייכו בלילראשו! לא יעשי יותר מעיסה
ח רק נ מצות זכר ללחמי תודה אבל בשאר יעי הפסח יכולין
לעשותאפי' במה מניתמעיפה א׳ א״נ אפיי לילה ראשונה פתי
תרדיסוצריבי דאילאי טעמ׳דלעיל י'3א דיפול לעפות ב' עיסוע
מעשרון־א' ולעסוק תהן ג' מציתאו עימהא' גדולקדיעפרוג•'
לעשותמחציו נ' « צוק שאז היה עושה גם ק נ׳מציק מעשלון
א׳אבלהשתא מבחטעמא דלעיל אינורשאילעשות עיסה רק
בשיעורפסרקא' * הוא שיעיר חלה ולא יותר כמי ינתבאילתל
«ימן הנזכר זג©אל פתותכנקב' עיסותמעשדון א' ד©אאסזר־׳
לעשות עישתו פחות מכשיעו' בדי להפקיע ממנו חייע ח לה כמו
•נתבאר בע! סימן שכ״ד מעיף 'יד םא לאשל« ביט שאז מותר
ללי • פחותמצשיעור פדי לפטור עצמו מן החלה כמו שנתבאר
לעיל פון סי'נת  1ואי לאו טעמא דהצא®"א ליפול לעשוי מטת
מעשחןא במה שירצה ובו' כדממאיכסמון הלכך מצלך צריכי
!תדווייהו :
ע׳ב קג״ה
ועושי} בהןשימןילידע איזה
ראשונה ואיזו שכייה׳ ואיזו שלישית פדלך שהיו עושין בקופות
׳ «תולמק בהןהצשב' שהיו כותכין בהן איכיג׳לידע איזה נתרמה
ראשיצה שהיא תקרמתלמציהראשונה ה 'כ עישין מטה ראשונה
נאותה שתי שין ראשונה הילצך מכרכין לע הראסיכה המיציא
?8יא המצות הלאשונה שעסק ע  14 3המצות שהבביעה סעישין
קיל® ההגדה אינהבלי© אלא הכשר מלוה צדשתהא פרוסה
לפניו בשעתה? נדה לומר עליה הא ליומא עביא כמוככתבנו
ועל ? שנייעיביך על אכילת מצה 1מ״  8לישיתעושה הצליב' כמן
סכתככדוקטעס זה וביחס,לב בסדר הזה נדי שיפגע כראשונ'
תחלה שלא יהא כמעביר על המטת ואס החלין אחת בחכרתה
אל עצב י והסימצין שעושין בקן לידע איוק ראשונה יזהרשלא
חושק עסימכין מאותיות אב״גפמו שהמע .{« 1פקופזת •,מפני
•נייך לשזכלס׳ביום מזב ואס ישכור האותיות ב/ט יהיה כמוחק
?כתבנדטי
(ןעל«־ ק «'«וועין  ") '4אלאיעשםתקריצי©

הליכותnbs
אז מביקבים זכה/וצדך לאפזתן נ® כן לע סדרעשיית) ‘
( ם&' לכ מעיתועילקליעת «יינקן > ואםבתחמןה א( נאבדה
אחתמלג' מ*3ת55ין & פות מ השלש אח ^ ו כד שיהיובול)
מעשרקא/א© צשברה אהי/מהן יכיליל9ןיואי/השבור' כמקום
הפכיה דנלאי הכי בוצעין אותה קודם ההגדה ואפי' היקההיא"
הראשונה אז השלישית ליק לן כה דמשוסהקדמתהלמצוהל^
מטרחיכן לאפית אחרות זראד לעשותהג'מצותרק־קיןוקטפיס
ולא עבי& יגדולי© שאין זהלח© מוני :
4
( וע׳ליפ ' ת'®ש <י Vוכס? מ fav 7 9א' ) ׳

תעו מנהג אבלהצלי<

פ©ח ובו בס ! ן

א ואוכלין כל צרק ♦ במקו" שנורגיילאכיל פלי ולא חפשו לגזור
מפז© שמא יאמרו פסח הוא איכל וקלפי© פחזן היאאיכל׳
איןכליך להחמיר כל עצמו שלא לאכולונמקו© שנוהגיםשלא
לאכול אין אוכלי!  f mיאמרו נשר פסח הוא אוצל:
 3ואפי' בשר עגל ו ?£ן וכל דבר5£00ן שחיטה אסור לאסל
צלוי צמקו' שצוהדשלא לאכול צלי שלא יחשדוהו וגדי חקולנו
בצל מקי© אס׳לאסל גלילה הזה והוא שה צלוי סל כאחדשהוא
דמה לפסח ממש שהיו עזשיןקונראק כ4ו אובל קלשיס כחק.
ג/ע#ל ם«׳ יןס ע ) ואס היה מחותך או שיופר מלינו אבר א' אן י
שלק בי אבר א' והוא מחובר הרי זה מותי כמק © שכבנו לאכול
בלי ואלו הארטתמקס שנהגו שלא לאכול כלי הס ינהגו בקצת
מקומות לאכול בסעודה זז .כניס משי© לבעת רתמבא ופרקיכן
נדלעיל בביצה שפל הקערה ויא זור לאבילות מפני שבפסוק
קל מצוק ומרורים יאכלוהו מרומז החורק לומרשביומשאיכלין
מצות יחיל ט׳פאב יהוא ממריםלשי' א׳קב׳שכז' כלומר ותהא
גילה פרעדה ויש נוהגים שלא לאכ*לשוס טיבול כלילה זה רק
אוהן הב טיבולי© שפישיןתוך הסדרלהיכיראכעלמ׳דזהר פלא
יאכל ולא ישתה הלצה ייתל מדאי שלא יאכל את אפיקומן אכילה
גסה ולא ישתכר30א ישן מיד ולא יוכל לגמור ההלל ; .
( » Vשיקציג
! %ובשיק תת* « )
ע

ובו כ סעי ^ ס *
א ולאלו' גיר צל הסיעיזד׳אונלין כל א/אזית ממנ׳השמירתחת
המפהבאחרונה ע ( השובע זעל לפכח הנאצל עלהשובע
וקיו אוכלין עמו מצה ומרור פני מלמנות וממרי' יאכלוהו ומה
פהיויאזכלים אזקז
ולא בתנך הפעולה הייכז משוס-
וד«אר טע© פ  0יו ומנהמפיו' ועוד ט׳א צדי פלא יבאליד♦
־סכילעצם דכת) ועב' ,לא תסברי בו ואס היואוכלי׳אזתובעוד©
רעבים?תאבי© לאכול היו באיס לידי שבירת עצם ובלבד פלא

יהא שנע עד שלפו ק׳ן נח שזה הנא אצילה נסה ועליו נאמר
זפופעיס ינשלו םב דאכלנו בהסיבה ולא יברך עליו מאינואלא
אלא זבד לקרבןבעלמאוהוא אי3ו קרבן ויהא זהיר לאוכלו קוד•
חנוקשצן היה דין הבסת לאוכלו קוד© מטת דלפיצן לה מקראי
בג'& דבקיב גבי עסק ואצלו אתהבשר בלילה הזה וצתי' התם
ועב יקי בארק מצרים בלילה הזה מההתס לחטתשכא 'במצוין
הלילה ומיאן כאן עד חצוי לכןיעוה קנ׳כעםהמנהשאוכלים
ול יכ לי אצל אין צריך לקרכןכמדל ולאלטובל? בחרוסת במו
שהיה מיפה הילל בזמן שהיה ב״הקייס שהיה בורך כלשלשתן
פצח מצה ומרור יטיבלן בחרוסתואופל©יחד אנו אין עזסי•
קצי יצאנו ככר ידיכול© ולא נשאר לצו לעשוק לזכר4א בנגד
אבילתהפס' הצאבל על השובעלבדו י ( ועצ •י' עי״ע )99נ״f
דאסנסההללשאומר׳*® תוק לשכת וקהלה לע אותו הנס צדן
להקדיש לאומרו ג׳ב קודס תטת;
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פ (א  ©£גח£
אל  :אב{ אפלקומןן  $כזבר #דשנטליליו לכרך
 ,או שאמרהכלן  ,ונכין אופל אפיקומן בלא ברכת המוציא
( (ידל •< עןן <עס »יף ) %.אע  /דבעלמאתשי  3כה  /סילוק
ןב ?יךל« חוצולב/ן:;.שאכי .פפא '.כיון לאפיקומן מנוה דרמיא
לתמנא עלן איכא למימי אתכאלירחמצ׳סמכי׳וא© לא נזכר עד
שבירך
בוטהג

וה״לממזיףעלהכזסז  ( /דהא3ריךלא_ .5

_ל

.

bmשיע; לנדן מל׳( נרפ' המזןןט«שתבא׳לעיל מ* קע זסיג׳י ר )
אלא ישיל ידיו ויברך המוציא ויאכל האפיקומןויחזיר ויברך
ברכת המזוןעל האפיקומן שיאכל שיעור שראוי לכרך עליו
ברכתיומזון דברך בפ׳הג ויגמור כלהסדר ואסלאכזשל עד
אמרשטרך כפ*ה א ע* פ שלא התיוילעדייןלומ׳ המד'אל יאכל
אפיקומן אלא ינחור השדר קפט שמיה ברין לברך כפה/על
׳ הכוס אחל שבייך ברכת! המזון שנית על האפיקומן שאפלונמצ'
מרבה נכוסותוצה׳גכדי ה  5חצית שלמ לסמיך עליהם כיכול©
שמורותהס משעת לישה ודי לו שיסמוך פל הממת שאנל בתוך
הסעוד מגופםשתצו׳& לכו כולן כחזק׳שמורות הן מעתהלישה ♦
נ,ע ל  Vענ׳ג דעי ף)' 7
ומסעם זה נ' כ אס נאכל האפיקיחן
פת ן השעידה או נאכל יכול לסמוך על מה שאכל כבר ואקצר*
יותר ואס לבו נוקפו יקת מצה תחר׳ויאכל ממכה בדתעל השוב'
באמלוסצןכלמכו' שלצו כחזק׳שימור הן וכולן דאויין לאפיקומן ¬
( !ע׳לש«« ן ?«'&
)
ומי שנזהר לעשות שיעור למכות
ממה משעת
קצירה
אפילו
לא
כזכר
.
עד
אקר ההלל יטזל ידיו
וינל־ך
המוציא
ויאכל האפיקומן ויחוור  ,דברך לע הכו©
ברפת המזון ואין לחוש כמה שמישיף על הכיסותכיון שדרגו
(מנהגו לאכול מנהשמ! רה משעתקצירה ה׳״ל כמו כלר שלא
לצאת במגה אמית והרי זה לח יצא ידי חזבתו בשאר מצוק*
(ם ^ן pwל׳וזיז׳* לסם ש* עורמ » ^ קחרי הלבךאין למושנמע
על הכ?מ< ק , .הין באן כ* יפה עיןשליש  ,לרביעי ואך «  2דאין
לשתות נין שליש׳ לרביעי בען שיתבאר גםלן<ך©'  jppט דכיוןשבשלישי
שיה בטעות תזל נוסשהוא מ^ רךמתה על ו לסי!עשלישי ו?נ*ל מיק
תש«3תי ןובשמ; ך סימן עע מ>

נמקים אחר " דבת״ב כבית אחד יאבל.ואפילו כ מק ים -אחדא©-
לאחר שהתחיל לאכול אתהפסת קילס שאכלו בלו היה'i ^ |P
תשב הפסק ולאסיה רשאי לאכול עוד משים לכראה כאינל
עשתו בשני מקימים א! היה נראה כפני פסחי© ה  /לענין
אפיקומן אם הי/תיל לאוכלו לא יעקור ממקומו לאוכלו כיוק־ס
אמר ואס היה ישן ואמ״כ הקיק איכז חוזר לאכול עוד ואפילואנ
כשתקע אלא נתכאנס לא יאכל ואס היו נכי התפורה הלכהא©
dv
:־  5כל כסי המכורה ואפילו לא נשתקעו כשיכה אלא כתגמ(3מ
כולם תשיב כספת הדעת ולא יאכלו עי ד אפי נאות; מקי'דיושיכ־
■במקיס אתר כיון שישנו אכל אם ישסו מקצתן אס צא כשתקע(
בשינה אצא נתצמכמו מעט לא תשיב®יליק כיון שקצת תהסצא
נתכמכמו ומותרין לאכול עוד חמסו ואפ \ אותן שכתבמפמו אכל
אס נשתקעו כשיכה תשיב סילוק ולא יאכלו אותחפ ^ צו ויא י
לכמקצק אפי' ישסו ונשתקעו כשיכה חחרין ואוכלין אפי׳א! ק
שישנו כיון שקצתן היו כעזרין אל הוי הפסק עד שישנו ס־לןואם
בתכמכמו מעע ילא נשתקעו כשיכה ואפי נתנמנמו כילם ל א
הויהפס/חזזר* ואוכל* ופל זה לא מיילי י!א כישפו אתרשהתפיל(
לאכול אתהאפיקומן אכל אס ישנו נתך הסעודה ואפילוישמ
כולס ( נשתקעו כשינה לא הוי הפסק וחוזריןואוכלי! יזה שידכו
ואוילין ג© האפיקומןבאתדוצק דבןליהאיאל גזרו מיהו לאפל
צלילה הזה פתי מתודות כשני מקומותאשור אפילו אס ' ע ת:
לאכול האפיק :מןעד סין סעוד שניי׳אשו/זירה עשו׳שכיפשל* .׳
■

שמכרנו© ^ •*

א ואת  /מוזנק לו כוס שלישי ומכרך עליו ברכת המזק ומברך
כפה/ושותיהובהיסכה שהד הוא מן הד' כיסית וצריט©
היסבה כמו שכתבכו למעלה וככ רכתבכו שאין כדך לברך
אמריו כיון שיש עוד לשתותלפניי לוס ד'  ( :יע ל  9? ppר}
ואס שלתיהו בלא היסבה לא יצא וכריך לשתות פמם תחרת*
( יעיל©ימן מס ס
ואיןהז כמוסיף לע הכושות כיון שכפעם
הראשי! לא שתאו כתקיפו לאכתשב לכו' כלל וכין כוס שלישי זה
לרביעי צא ישתה כדי סלאישתבר וישנת מעיוור אתההללי ־
( ועלפיקמ<  /יע' ) 4
ו* אשמן כ<& ה&לי&י ענמויכלי
תזןח
סיא S« »Sאחר אמרת אפיקופן
לשתיתאפילו כמה פעמים•ואפי' שתהו  .כפעם לאזיון כסי -פכה
ן  3וב' ס « 7יפ!
והכל מחשיב כוס אתר אע  /שהפסיק בגתייס כמן שהכלחכו©
א "< כמןפאפיקומן הוא -זכרפל & חהבאבל על ה*.ןעע כזהגיס■ אתד י ומבזה לחזור אחר זימון כדי שיהיושל&ה נסכשעת ׳ק יא'
ההלל שיהא אחד אומר לשפיס הנדו והנדזל שכהסאומר׳הומעי*־
'  6ל־א לאכול סיס דבר אפילו פירות אתר אכילת אפיקומן
ואצא יי/האחייסעוצק אמריו או הנד יל יתןדשזתלהקשן'"
פדי שישארטווס האפיקומן כפיו כמו& נ־הגו אכותיכז באצילת
( ומלל סי' מכ׳ב סעי ע ) דכזל לברן לזימון לעניית ההלל אע*ג'
אפפח (קראוהו אפיקומן ע׳ש המסכה סששיכו איןמפבדרי׳אחר
שלח אכל עמהס וכהנו פלה עצמו הוא מכרךכדגתהמזקכליל' ;
קפסח אפיקומן ומפסירין פירושו מכין פתיחתפה לדבו׳מלשון
זה משוס לכתיב סוב עין הוא יצרן יהו-א מקלי טוב
■ עיןשאמר
יפטירו'בשפה א  /לשו [ נפער מתפיח .כלומר כסכפעלין .מן
פלי דככין ייתר ויכיל עי' ואם אין צושלפ ה סני•בא פתו ובנע
הסעודה אין חסיימין אותה לומר אפיקומןואפיקומן הוא שתי
סהניעו לתי<ון שיאמרלה© הודו כד :
תיפותאפיק! מכ* וה׳ב אין פותת־ש פיהס אקר אכילת הפסח
לומר אפיקו לנו מיני מתיקה כמן פירותלאכול אחריו ואעסר
ת
®
0
דד
3
וס
יבי
^
ובו
סן ף »דח :
לומר שאנו קורק אתהמצה' עצמה אפיקומן סתם מ׳ששהיא
במק־ס הבירית שדרך לאכול אמר הסעודה בפעם אתר ואגב
קפייכותד« $-־׳ה שהיא מביכה יעלימ כבירותמתיקיפאכי קזדן
א זמוזצק  iפוס רביעי נלמר עליו את ההלל ויכזלין לגמדהלל-
אן פלא כמק־סהפעולהומתתיל לאלמ וג! ואוערוכלא
אותהאפיקימן כלומר שאומר לבני ביתו או כל אחד לתכירו
ברכת ציוןשתלק1ה< לשכיסכמו שכתבמ ' למעלה ( אומר כלכת
ק? לנו מיני מתיקה והיא המצה שמתוקה עלינו ממתה , :
 $ובזמן שהיה הכיתהמקדש קייס שהיו יכוליןלמכו/ל הפסת
כשיר ופליגי אמוראי במורא מהי בלכת הכךדלזד אותיה!י!ך
ותופס
מלן
מהוללכתו
»
•
'
(
מדאמרכשמ׳צל
מ
•
(
ולאוכלו כלינו אל היו ינילי ; פל אחד לאכול רק מפס אמד
חותכיסתביו
דצתיב תכיסז־ על שה שה אחד במשמע ולא היו ר שאין לתנ ות ולא א תיור ? לכתא לף* כמרולאכמר לכך עבדינן פתידיהג
עצמן םע שתגחבורותעל שני להמ ס דשהאתדאמר רתמכא
שאומד© אחר ,ההלל יהללוך עד מעולם יעד עולם אתה אל ואין
ולא שנישייס  -ונס כיתה התורה שהיו צריכין לאכול אפילו
את
תותמין כאי אמ׳הכז' דציוןדגמי• ללדחתס אתכ כסוף יס־ ^ י
הפפק האחד כמק( ׳ אקד אל היו יכללק לפקור מהקוסהז לאכול
כדכעיכן למכתב.
■ באמוףנ״כ  mppה־א מלן נדילבת^ בתמן׳
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&i 'bתי חתימו׳במד מוצא למה לי ואומר אמ ' כ הלל הגדיל שהוא
«ומחליי׳ עד לע בהרותבכל שהם כ״ו כל״ת ואיתר נשמ׳דשתס
«הוממק בא״יאלמלך נדולבתשכמות* טע© מליקת הלל מכני
זמני הלל דקידם השמידה מדבר הכל ביציאת עצרי© ושייך לכל
ההגדה שקול© הסעודה דאיירי כילה ביציאת מצרי©בא ל מצי
13ל האחרון! סנ ריב סיפירי ההגדה שאמר הפעילה מדברים
נ&אר הגאולות ובגאולה העתידה לכך קכעי׳יקד אתר הפעולה
ימעעס זה בוהגין ליהרשפזך תמתן־< ןד '׳ לא לבו ומהנין למתית
הבתתיבפתתמילין שפיך חמתך לע המי© ו גימל להדתית שאצו
!* מומיס בשם  ■j>fוליל שמורי© הוא יבזכותאמוצתד ינא משית
ר& פ 1ךתמתי על המיס יאנו מהני׳לברן בצ׳הג לע קש הרצויעי
הבי
‘כיערה 5( -׳- •:ש)!2יצ ד;)
ו« צ?י בהיסבהיאספתהו כלא הישיבה צא יצא יצר ן לשתית
נמסאמרת ? מכרך אמריי על הגפן ועל פרי ז יפן ועימר עמו
 mאתהשליטכברכהאמליבה • גו *' לם* תעד)

ומימת פסח

קעי

הפג

כמ<
צריןאד 0לח? 5דאקרייןלד
א
צצרךלקזור אתרלילבזאתרוג סיונא מןה ^ רה שהמןיקו
י תכמיס דבריהם נשל• תירה ואפי אין לו צריך למ כור ההשיפלוי
ואס אין
יסי' מע 3פעי’ ' *,ניג )
לקיים♦ 'Q*p 2' 0>P ’iD
יל יין פלא אכל לאצא א $ות לקצית־תוזור אתר כימיקק ויסרא
איתן' במי׳עד שיהיה כהן א ־גס ייןהרבי ' (« ע*ל פי רעב } «'4n
ו& יתיק> על האי© %מזר המדלה כמל שצתצאר לעיל*
( ומל פ* ׳ע< &3#עי  ( ) Vאס נס זק לא ימצא לק״? ת יקדש על
 :הפתיסצדיעשה ימ; צידיו ( יצרך המיב־אשהוא׳ ' ביוקוס בפהב
( וע״ל #יןי ' ן מעיפ* וווי לע*צפימ׳י מ '«מימן־
דקרי© לקימש י•
וביצע©? גימידילעל' הכת על שממר אלן.י
יע׳המעיף) 1
 .הקידוש שכאן שהקדש על הפת הוא לו"פ « ק 1ס הכיש וכמי! שצריך־
עצשילאתזהפתבידו׳  yומיל פי
לתמוז הסס בידוק:צד ך
יגמור הקולן© :
קע ג פעי ד  :)00 frp ' piל ושיקיע אשיעיף )
ת®* ש^ איישתיתאחרדנוטותוכוב׳ס!,
ומביך עלאצילת ,הצק ואוכל* ולא יכין כל אכיל(  /מצה ' קודם
הק* לוש אמר המוציא ׳שהקידוש קנא יזליר יקיל תדיר ושאיין
תליי תדיר' קול© ' I .י (ועל פיק 3מסעיף אנמי קע פסע׳ פ ) .:
א צריבין ליזהר שלא לשתות כליה אמר ד כ יסדו .ימי שהיא
ונס נא יאבלפרועת .המוצל כלאברכתדבילת יוצק כ״י־סיזנה•:
אסטכיסאו תאב וצמא הרכה לש  $תיכ;ל .לה׳ס ' ף כזפ<
’
ר& חר עציו הלל הצלולויחשוב ליכי־ה זה כנגד סש ש 5לוה של
לפיך; על אכללתמצה אפי ההגדה,שמן&•־?שה « Ffן-שישלו• יין *
) 0אקרשתמלא
■«.ן■ ע* '&4ע־«ף 1
■; פעלסע* ןא־זנ'#י
ולפל־פי '
גאולה העתידה ילא ישתה ייתר מק■ממי©מש ! תר? ס לשתית לכל
 .׳ עמשו יממצרבפרצת המוציא היהך; יגיך עליה .אע״ב•*
■ כל מארימשקק איני רפאי לשתות■'־*■
.אדה אכל
ונלאמדכןגפימי& איןלזשארירק; ת 5ע>׳ לכי 'עת ' נ
 ;3וטעמא משוה שתייב אדע לעשוק כל הלילה« :הלבות פסיו
הג '&■ ..
וביציאת מצרים ולספר בכסי ' וכפלאו׳שעש׳השטילאעיתינו
©עין! 'ו הס •.אין;לומרש־יברךתח־לה•  .כרכתי.המוציא■
קולס קידוש הליכו כצת־באר בסמיך וימתין מלאכול בלישת'
נדשתמטפצו שיכה זאס ישתה ישתכר מוץ ממי© שאיפ׳משכר?
המוציא על אתר אמירתהמדה כדילברך ביצת על אביל׳מצל
מל דין ׳לילה ראשון יש לדידן,ללילה שכייה יצוהגק כשתי ל־לות
אקר ההגדה כמו שמכרן כשיש יין דקא איני רהלזי להפסיק בין
הללו שלא לקרות פל מעתו -רק ע ' ישמע שהיא רדו כ חש? ס ק '&של
ברכת המוציא לאכילה באתרת ההגדה כמו מכתבתו למיל*ע
גגיבהאבל■ סאריענייכי® שקולין להכין מן המזיקין אין צדץ ני:
^* 01י«ן .ר 6.«1עוך $׳ )
4ל®מורים הוא מן המזיקין^

ז »ב

•יא •

,יא; י ימי' פאין! 1מצה; שמורת1 .א בתיתאמד יעשה׳ כל הסדר עד
.לשיניע לפרכת המוציא דברך ברכת המוציאע 4מצה שאיני.
 ,מ2דור ביש לו ועל המשומר אי אפסל לברך המוציא &הרי צרך
ל?0אירה מד אמר הםעוד לאוכלה*Pbב כלישישאר פעםמג*1
שמולה בפיזלעיכך מברן; המיציא על שאיכה שת :לה ולא יביך
עליה על אכילת מצה כמן שאינה שמורה( אח׳ב יברך על אכיל"
ממל והכריכה?א שאיכו עו* שה כלל כמן שאין הכריכה ממן הזה
^ 6לזכר בעלמא״ ( !?ג׳ל «'יתמ ©  ) ' 3) 90והיכא דאיעשר
אצשר ^ כא זלא אפשר לא אפשר ו ^ צכמן שאין מברפק על
( כעו פנזצאר ל׳בילסי'
הכריכה אעי בשיש לומצה שמורה *
ה  /כשאין ל? סוב הוא שיעשה הכריכה עם
ע <העע « '3׳ )
המצה שאיבה משומרת כד י ש לא תשבח מ« מ מצות הכריכה
ל& ב׳הכאה ואוכל תומר כל הפעול ' כמצה םא < מ «מר׳' ולבסף
מצרךעלאכילת מגה לע אותו כזית  « .סומר • שישלמאנכלו י
באקרוגה וכזה מקיים ב ' לברים קלא שמברך מל אכילת מצה
על מצה המשומרת :נדיכואמל שאיכל כדת מצה המשימלת
יאתלינהכדקאפיקומן * / <..וע״לע« עןתע?© ע« ףש" }
ואינו טועם אתריו כלו® כדי שיפאר ,טע© מצה שמולה בפמומי•
יבין  J35ראשון
*אין 4י לק ג ' מנות שמומתלכל הב ' לילית
המיציא יעל אכילת מצה ובן הבריכה הבל מן הערופה דשמור
פתי הולימיתלליל פנייה בדי שיהא לי .למס משבה גהכליל פט ■*-
.
 ••^ . , :• •,,-.וע׳ ^ ^ ע ^ ו ^ יקקןעעעעי׳• ^ י )

לה כל מאידאפשכואין מפס־קק ביציה©  8א י״קידוש לפי שהוא
הג׳״ה  '.' , .לפך יברך גס .על אצילת מצה על
תדיר׳  •.י■
ערועת המוציא ואונלין♦ 9pfo ( .., ':ע< ופ #יק נזה גץ אסל,
לחבילת ממד ליע׳לן גהשלא  $גלינו ת1ללא׳פלן& קכין פ*א נכלע*
כעו שגעפארלעיל ם ««.וןעע הסעיף ע) ואת כאוכל שאל ילקית
בטיבול ראשון אבל איס צריך  4סול ידמ שכבך מיל ידיי לפעיד'
קוד׳שהתתיל הקידוש והרי הוא לי עכשיו תיך הסע< דמ ^ יעעיז
זה הטיבול שאע^ ע שהוא לי תך הסשוד יש כי שיתיקצת שיאכל
הירקיתיאת/יאמר לסלק הקערה באלו גמרו לאכול והרי עדיין
אל נמרו ומתון^ נךישאלי התיכוקות וב״ל שצריך לברך עליה©
כפה״א שאע׳יע שהוא לו כתיך הסעוד ' הוו כדברים הבאי® של<
מתמתהשעודה כיון שאיממלפתכק את הפלן.
(  91ל «1מן קע | • ע< ן i

) ואוכל הילקית ויסלק הקבר ^ יאמל

מה נסתס וכל ההנד״עד  bי5ר  1ויברןעל המייל ויאכל וא < כ
פולך מצה ( תרולואופליכלא כלכ וממ ' הסעודה צנל השד פלא
 ©dיין" ובמקומו ' שכוהגין לשתותמשקלהכעשה מדכששקורין
מע״ד אז שאר משקה שהוא .טיכהל © כמו תמר יידיצה יכיל 4חק
אותי משקה לד עויסותבשעתהדמק שאין לו ייןא?  1נ דלןמה׳לן
במ״ד מאין עושין קילוש במשקה ן1א עלהיין כמי שלעגא׳־לעיל
®י׳דע״ב  $עצין ר' כימותשי לעמון על ק׳ל דמקדשין על פאר
משקין א© הוא ממר מדינה כדי שיוכל לעסית לכ הסדלננדאו

(לקייסל׳נוסותי ( וכ ל©*מן רכב )

/

/

׳ .

‘ימעד ' יעי
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 • •#מאן 7כפי לכריבי כתרי אוכתלתא -כתי היבי עמד « כדך׳
כלישא■ סטת לילה יא; כל בל מאידגריך ימגיך ברכ׳המזי-ן
והדר מברך לכל מל ־ «ד ב ביילה יפתי אינגי כסא לקידיפא
ודאנלתא (אצלבילקי ומגה יאיהי לא אכיל ושקי .כהדייהייעכרק*
־הל ? [« גמר © תודתח יייכלכי איבה? כרכתבהזין וחי לא ידעי־
יקרה מצה כמלה וגומר לבסההלל• 131*1ן לפס לע טס 'ר וסותיןי
והדל אדל לגיתא אתריבא יעביד הבי אע׳״ג דנבדכת הכהכין
ןו ל 6אימ יכיל לב י ן לאמריס חא^ ב?הכה עמהס s׳<3י ברכת
ממוציא• ׳׳שלמצהוכרכתבפ׳הנ• 0לקידוש .היום .ושאר׳ כלבית
הכא־־סתיכהבזההלילי; אפיפ שבס ברגתההכחה n'nה© ביל,
חיבת הלינה מש בהם משזגחנייכות לכלישראל ערבים זפלז«
•בלבך יכיל לכרך'להוציא• אמליס -אן .פ? פי באיבו נהנה «
(  .ןע' נ מימן ufשע״ף ך ? סימן Vpפעיף  7.וסימן 5יע 4סעיף4

־ vי

והדר אדלצכימי׳ינומר הלץצר״ת־ כפאדהצילא«אי כעי לאקדומי
להגן כהי ברישא כיין להי ; לא אכילולא ס 4י?,הדר ^ זילל־גיתיה
ומקדש כו' וא« ס ילנהייגהיל הכלבביתיה? אח״ב ׳יין לקד׳גכתים
מאחרים ולא יאכל ולאישתה .עמה© ד; רת בואה לישיס/חי' כביתו
ויאמר כל הסדר עלגאלישראל־ ( יכין-המיצית?על'אב־* לת מגה
וחמר והכריכה קודם שיאכל סעודתי ואח^ כ הילן ל&אר כתים
ועו 6ה בן ?.אז יכיל צאכולעמה© מנהבר.גגל .ן למס• עלאכילת
הנה?ל 0תתעהה 0כל פ?מ■ וכיש שמכרן למס&ה?א עדיין תיך
 0ע;לתי׳ ןאימ כמוכי ף .עלהפיש; תשהס :כה היא בנפיל ?אתר f
והדי ג© הוא נהגה  « #קם? אינה נראה כאוכל כ ® מודות בשני
חקוהות דאמליכן לע 3ל7א?ש; ל* ג ן דג’ל©<ף®«! קע <ח }
דכ\וןישה^ לובתך סעידת! ועל5ון.אל עקר עעודתו-׳איב? מבר'
;4אלי ^ ־אאחלי ,\0די חיכתןולתזזרלמקומו ראפיןאיןזה בראה
כ כ סעודי ת,ככ מקו .מןעשאעיפ i rp7 .אע/סיצא מוציא יו־ מ
מתל יפיפה ^ היכא 7אפ5ל ליהגיתעתהם שיהגה גס יקיא

 .האי אפשר ל? לאסל המצה אא  /יסיך להם כרצ  -£ה 3#י  ? £ז;־
 .בלס תעמוטא ככרכ חנה הצאה תיבה לזה' ?ל׳לה ופןגכ-
יש£
של•טיבול ראפוז אע/דלה? היסה היא .אלא להיפירא.לתנש ^:
יש&אל?יכ?ן© גיא״כר׳בגירס לספל ביניאת; תנרלס ע':
•
חשייכשעירפכרכתלמנלה של זההליצ ^ ואע׳עשיצא-מיני’'אכל.
מ היו ה« זק אינה מייחדת למצות© דל ז? הלילה אלאקיא ק ^'
מ* טלת על כל אלם שיאכל !.הלי היא כשאר כי בה אחיינה[ 2
כנכס© ( כיין שלא בהנה״עמ« .ס אסיר לי לברך יאע׳ג שנסעלי5
יוהני כיס• אהד .מן הד בי סית הכאיס מיכה בזה הלילה לו״מ
יקומח ברבע המזון אי «  puגא לקידיש הייסילא ליש״פי־יציאת
מגייס ואס שתה אד© ד• מסיע יצועה מס ־שלישי בלאי ברפע
המזון יבא דבל שבעה ד"כיסות־הוי השיר זכר לד' גא׳ :לח.רפא
אע* נ דאמריקגנל־ך לשתיתן על הסדר .הזה ואסלא שתאןלע
הסדר לאיצא־ י • ג? על  paע <בסעיף * ) הייניהותאןיזמ
אמי זה? לא שידר• בין פל תחל ואהל אה התקבו על השדר אגל
כאן שאכל■ סעודתו לין
סג־יילהליהייאמ ^ יה שיתה סלי&י מילאי,ל
לפעידה פלא ברבע הממן מי בל יי ן גיר ת הי־מן כלאעיש
־? אח׳צ -מזג /ל 1סס' ( '3כירך  • vhתא בה קלי עניין ' לבוס09
ברכע״המזון הלוך ברכת המזין לא חשיבא בי פת ,הממה פל
ח! בתהלילה הזק.אלא :כלכתיוצהנין? פל-־שינאאז© אימנדך
לה! 5שדייןלא אכלאימ« .־כרך להוציא אחריש■ביון' שאינו נהנה
עמהן;א  0עיסה מזלרלאחורי©  hהדרך•שגב בני שהוא לי תך
פעו 7ית ואע״געייכוללמעום _ עמהעכשמרן־  !-הס&מוציא ;ו*ל
חפדלת• מנה. .ןא  )3אכל עמה© בזיע מנש מ׳מ' אי « יכיללבלן
לגס ברכתבמזוןלהליא שבמן שה/א חייב בגו בה זי לעגת!לע
מהשיאכל ,אמ׳באס יבין למה לחדיא הרי©01יא פגמי pß
עצה? .ככיפה זן מכלבתלמזין והיל עיןרין© תודתייש 5ב אפל
ל? לפזור ולאכול;לימור הפדל כבית ^יא׳כ ה; ס אוכלכ׳פעוח'
ממש בכ׳מקומותוהוא אסיד ואס ) ידי׳ אפיקומן גבר ינא כדגה
©אכל במו שבעיני כמעלה יפל& ק־אסהוא■ צמרכל הכדני
שאכל לכירך הכל בביתי יעקל .כל  .שלחנו לנמר' שאסירלי ש1פ
לאכול דבי?  /האמרים פזיתחנה( .לברך להס ^ רכתהחו;?להדיא
דה; ב העידית בב מקי,ימ .ת הנהן■ אין צךתקנהילצרךלאמרי®
' Vבדגת כחזק להדיא אלא ה©-י  "?3יכילעצמן איי הגא יקראלה©
^לעכיולה
דלא גרע פרכת המזין מברכת ככ/אשל•עיכול׳
 ,ר אשק שאי כי אלא להיביראכע־
<ימא ליןסקית ואפ״ה מי,י־ךלד,ש
 ?Vכמי כ/פיק כת  1:fמ$לל 3ןדר עלע ביעניה פכיר חגית
 $31$הלילדבול ל־יומךאחרי׳להדיא וטובלכחמיכלי•3
לאלהינ*
ע •9שמיס לבמלה אלא יקרא לגס מלה כמלהאס אבאר ; א■

מברכתו וכלכח/המזק ^ לכי אינה? לצ/צמן א©יודעין־יאם
איןתדעי-ן תקרא מלה במלה ו« כדן.ל?ס על;הכ? 5ןינימר:-להם
הכלל ימבי; ן 3-הי על כים הלכיפי׳  mתה ע??ה  0שעליין היא לו
תיך' סעודתדואל^צ חיזר לכיתווממ׳סשרתו זכלהפדןאסיידג ,
לחזור לכיתי כעיל• שהםאוכלי© סעידלזםהלשותבידדיצ ^ עידתו
בכיתרוכל ה  0לר ?.חת׳׳ר .יחזיר :דלך לפתיס.המתריס והס יברכו
על•לחוגם ואם נא  .ידעי יקרא להס מצהיבמלה ויסתי יאתל כך,
יגמיר.להכוהקלל ו חס״ ך נהם על פיס רפיעי דפי/וסל * וא" ת
י■י'
י■*••
מ׳ח כרכת החתן מכל שאריהברטת סל זה הצילה שאמרנו כלס
^ל ^
IU
כורניצחונוס ^ ,
חאע׳^ ע■ ס;אצ מוציא יאעי א© האחרים איצס יולעיס צכרך אין
נריךלהקרומ־ -להסימלה במלה אלא קיא מכרן להס להדיח אע^ ת
ק? אזכלייצהמיל
 6אימבה .נה.עמה® יה© א( כליסו&וחי  .0ובסיבת העוון־אמריכן
פסח שהין השביעי תלה לבעל אעכמציק«אובל «צ  0$כי :1
שא© ק© יודעים לפלךאיפהוימפרבי יאם אינםיידעיס יקר©1
מופכע ימומל היא מהל פתגלקיימהוהיאן ישבע לבטלה דמאי
מלה־כמלהיהיא לא יברך להס להדיא־דע שברכת המזין א-י אפש'
חזיתלצכיעע״ז( חמורה  pהראשוצה 1דרבה•,הראהתה; תאי
לעשיתכעניין אתרשא© היא מאיתן הדרכים שכתכצי שמברך
ממירה שכוללתליףמכליהתורה כולה וזי היא סביעע וליק©
לסאחריס.
■ ככותס אתר©גמר הוא© עילתו כבית? כשיטא שאפת
עליעאכל א©•א מרשבועה■י• שלא חיבל מ.גה .סמ .׳ס מפיר1.אכיל
ל? לברן להם אמר שביק־ כלכת??©'' פ©אה היא עדיין לא התתי
.מנה כליל,פבח דק׳ל לשביעה עלה לכטל  &2?$ .phכ&כ/לי־ל,
לאכול כלל כבית? איאכי״התתיללאטל בכית? ולא נמר סעידת?
׳תעשה כמלל 'מון .זי אחריכן בי 5ך .הביעה חיני דעייצא אמית
?כאי ל? לבית זה לכרך ליס ולא אכלעמהס יכן אם גמר■כל הסד,
־כביתו ואמ^ ב־פא לכאןלברן׳הל ? 0אימ טועס עמהס כלי אסיר ׳ .דכל .הסנה-סאין כה מניה־חיילא־נחי אמנה' ללילביסת אף•על פי
שיש הכ ממג • ־( ו<* ל3ןימן7<.ז■/ממ*ף Vוה?»־£ןע  fתשבין•;.
לי לכרן להסלהדיא ברכת המזח מקיא אינה אלא כלבי" שאחל
Jי
רכד י0
מ׳־־ | :א יג’ ובבימ} א )
•יברכמהכהנין והרי•היל!.לרו כיהנה עמהעדב^ למא #אר כיסית
הבאי ©.מוצה כזה הצילה אף ע* ע
חסדדנק ^ ור ר  3 10גר: 4-.מ ובוס״א*.
■ עק כרכת הנהכין ולא כהגה
עמה;« אחר? ,חכמינז־סיכול ל 4לן לההלקיניאס <דיח? 3ה כיין
הה © עייוקןים חובה לוה הלילה? אתי כר 3תהמ(3יא דקנה׳ניק <א 'י לתישכתבת ^ זל כקליכה; £כ*(וכמ  .ידלך•קצייל
י' י

'

*

י *׳ ־ v

; ־ מצהבכ( "
* * *"יי

י הקורא בו* « יכא מדתהצפםימהר׳ לאכול
 1ד0.נת יסבו העינוקוע וישאלו ובלבד שיהא ודאי‘לילה ( יפמון
הכוסותי ( '» .ל « יק קכ'ג ?עיףמ* ) דע) לפני כלאמד
ואחד פו® פל רביעית הלוג הכשייס ופ& יס ושף ויקדיש מיד קוד©
■במילה א© אי) לי ידי© מעופפות  -ואם הס מעופפויעבגוןפהע־יל.

• לדםילא .י& הט בתוכו בד שלאי־נ & «®  0מרמי דברן עלי« If
אכילת ממר ולא יכרךבפ?האי ־( ראבלנרבלאהיסיכה שה«א״/כ<
לוימררו אתת״ה׳רמעך מללהאוי׳שביןהילקלשער ®יהא®יעוך
׳מיתנמד׳ענמו בלא .האי•  "/שנין ■העילי! ( אס לא היה לו0א 4
*רק? ת אלא מחר כעיבול•ראשון -מלרך עלירמגה׳אועל אפילת
מר« ,ואובל יבטיבול '» «« *,isי  4כחח 3ות  -ואוכ  4בלא :ברבס

קידוש זמן יא© הוא פבעאומר עמלה ויגולו ואס הוא45m״ pw
אומר יקפהדין קידוש נר הבדלה זמן ואינו מדדן &.עישהנשי©
לבי שעתיד לאומרו בלפיכן ואומר יין קולס לק־דוש שהוא עדיד
 71pßnpלהבדלה דאי הוה מבדיל ברישא היה נלאה עליו שבע
עג הבוס דומן מומר
אועואפי׳פשוק ובלהבפמי© איני נריןלברן דעמנוג מ . 0עופ
עומד במקו© בשמים* וישתה רביעית או miביה*שיבעשמאל
א ^ אסהוא אמר יד ימינו ולא יכרן .אמרמ יכיל לסעועכין m
מוגה ואה© מ ע לאוכלי עדי ממול ידיו לפלך אוםאמר הב לן
ראפק לשני אפיל? במה פגמי' יא© לא היסב כיין לשעות עעס
ונברך מותר ל<׳לאוכלו<&  pצריך לחמר וליטול ידי! ולכרןהמיב*
^הרעכהיפיבה והיפיכעימין
והרקדן לא ה<י הישיבהואישה' ואס לא כועד עד שביין כדפסתזץןיוד׳שכירך בפ*הג לא יכלך
וווכהבייכה היפיבפאכללא אפה שאינה חשובהיבן
איל אביו  .בפ*הג אלא יטיל ידח דברן פמלני ויאכל האפיקומן (יחז ודדברך
גרץ הישיבה אפילו אם הוא רבו ותלמיד אכיל
■ רנו אין פדך.
ברבת המזון על הגוש 5יכךך בירא  .פרי״הנפן ואס לא הזכירדע
הישיבה אפילו אינו רבו מובהק אא* פ יען לו
רשות
ושמש
פריך
אחר& כירך בורא פרי הגפן לא יאכל פעה א מ רע ייסוול ידיו אן
הישיבה* ויביאו לפניו קמרה שיש בהשלשה
מציע
®
דוד
עזו
&
ל
?יא רגיל כמיס אחרוצי© ולא יבי ן עליה© דרת כיס על כרגלי
זוומרור? שאר
ירקוע«®פי עבשילין ורוע מסלה וכינה פין אס 3 '' -פכ ( ©*-יסמפ3ו כמוץ וימלאכוידחחונו בימך ' דברך יושב בלא
נסח בסבעאו בחול ונוטל ידיו ואברך עני ולוקח פעוע מפזיע
היסיכס ( <ע*ל© p 5ק‘'"א שעין; fיז(כ> ^ ק  / afפע* ן א גל« V
ח 6אי ירץעשלא יכניס עצמו בספק ברכה אחדובה והוא פמוע
ויאמר יעלה ויבא נכונה ידוסדס* ואס שכיד דיצ 1מכזרע
למעלה בהלכות!,שעודה*
)> י

שכבר לירך  rpbמת ממגס השלישית ומרב? עסכויתממחר
(אין בריןלבלבלו® המצה העמ 1מפסל הארס ואובל! בלא ברעה
«בר למקדשכהלל־רש־מצריציןהימי -ב׳ג« לןאע זלא ידבד שיקע
מוליןפיןהמלצדאבילתמנ? לכריכה כדי פתעלה ברבה ראשוב'
גם לכריכה אכל \ mו כרץשר־י • « נומר ס ע( דעוואוכל<& גת0

דברן בפ׳הא וסובל במי מלח ואס הוא שבתישפח מלעשועימ
ימנ^ל אע קחי© יסבול בח! הץ*  V»Jל  \roפג״א מעייף ב׳' ftii
*• 1מ/שעץו' )
אבל לח בחרוסת ואינו מבין אחריי בורא
געפועכז ובוצע מצה אמצעית מ) ה 6לו
מן הא «( נין לשומרה ומשים אותה עחת המפה לאפיקזמן
זכר לחשארותם צרורוע בסמלועס וחצייה השנייה ישים בין ב
 ptinהשלימ׳ית ייגפיה חק׳זגרה ויאמר אה לתמא עפיא (צר ,עד
מה נפענ'ז  $ין נריך להסיר ממנה הסני תכשילק שהרי אינו מזכי'
©לק®ויח 5ירהקער מלפניו מנד השלמן כאלו ביר אכלו בידי
  $■mהעינדכתהמביו־ין הקער׳ועדייןאל •אכלני?מתזי׳יוקער'•לבני! וא־מרתה בשתפהוכר וכשיגיע לד© ■(אש (עמייתיעשן
יצ' יסכיל אצ »?3בכוסו .דזרוק לחיץ וכן %מכו'וכן בדנ״ך עד׳*®
נא < כ וכעיציע למג?(יגביהכ׳־לפן למחזה וב שיגיע לפסחשהיו
אטענו אופליןיח יגביה העבשילין  .שלא יהא נראה במקלי®
קלסי® בחיןובשיגיע ללפיקך יגביה :כזבו ויאמנו בידו עדשי*
גאל ׳'»יאל בדי לומר©:רה ולהזכיר הנש על היין ואו יכסה הפת
אפר n# 0נאלאיגאבותינו בו ' ( חועס באי ני ^ ישראל ומברן
נע'גה .ו&! תתפ׳ס  ®.גיבהיסיכה ואינו  .מברןלאחרי(ובוטלין
יילינס מ?! מסיבים ל « עודה ומברכין עני .רקת הקערה שישבה
נמצועיסתי' הפליימת< הפחס'ג \ניק© וישיש ידו עליהם ( יעפו®.
גזלם ב״דומשיה למה משנה גיברן המיני'
■ עלהשכימה ולא -יכגע
ילין■ על אכילת.מצה על «גרועה ויבצע מ^השלימה העלמכה
יאןהברים' כאחת כויע מכל אחת שהיא שיעור חצי ביצה יאבל©
'חי נה׳פינה ולא יאכלס מעט  .מעט אלא כזית בבת אתע5א©
י)כל ללאקיסיפח צדך לאכול,תפס אחרת ואם אי ?3יכול לאוכלם
ביחד יאכל תחלה כזית מן השלימה שהיא של המוציא ואח׳כך
«ן הפרישה שהיא של אכילת מצה ייקח כזיתממלורוהיא ל3מגא
הבקיא הפא או קר״ין או פאר עפב מל ויטבלפו כולו בעריסת
 jיתלוש אתתחמסתכית כשעת  ; 3otבל

K

דברןכורא עיי הגפן ויפתה כהיסיכה ולת יברך אמריו וא®
פעה בלא הישיבה כריך ל& תית פע@ אמרע זלא ישעה כין ביס
ן ? לרביעי יין (מתחיל שפץ ובו ' ואומר לא לני כלא ברבע .
וממר ההלל יאומר יהללוך ואימחועס אלא אומר עדעול©
אתה לא יאוחר הלל הגדול וכשמע וחותס אל מלן גדיל
כתסבהות אל ההודאות ס הכומר בפירי ומרה עד ומברך
סרא פלי הגפן ושועה מדביכה ומכרך לאמריו עלהגפן ועל
ערי הגפן פו'■״ ׳ ואס© תאו כלא' הישיבה יפעה כעס אמרון
כבישיבה וכריך לכרך לבכיו פע© אתית ואע  /דב& אר בושמן
םא סעאן־בלא■ הישיבהדאמריק כמי בה׳‘® 3לין ליומי ולשתות
ולא אחריכן שיחזור דבירך לפני( י שאפי העם רכששעהכפע©
ראשי} כלא היסיבה לא השיח דעתי פלא לפעיע עוד פהרייה 1
עודכממנלפנמאכל בכוס אחרוןזהגפשעאו בלאהיסיכהלא
©פח אלא ההיסיכה אבל הפיח דמעו מן הפעייה ולא היה דמיון r -v
לסעועעודשהרי?ה הוא בוש רביעי לכך כשמצד שלא היסיע
ורובה לקזור ולםעיעברין לחזור ולברך:
{ ןע׳ל •ימןעע' ג גועיךבוגפק ינע ««« /מןוי <® (ביימן וןע*
 ) ' 7ואיחל לשנה הבאה בימשלם חסל מלזרפסחיכו׳"
ואתר בך לא יפעה אלא מיס ואס ירבה לשתיע ביס ממשיאל
יחת® ביהללוךאתר ההול ישועה אועו הבו® כלא ברכה לפכמ
ולאחריו ואומר הלל הנדילופפחת ( ימת® ופועה מסממשיויברך
לעניוולאחריו  .בקריאת שמע שעל מעעולא יקיא אלאפרשי®
לאפוב' סל שמע שהיא מחוייכח .מן העולה ו פאי עמיקיס שקזרין
מעבי המזיקין אין צריך לקרותם יב ליל פמוליס עואשמזימן

תנו

א

סדר היום כשבי ימי®הראשוני « בלילית עדליקיןע' נד< <
כמו כשבע משוס כבוד*® ובן ככל ימי©שןכי'ומ 3רןע«
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דצ

לגבוד> « .

לבושו החור

)י׳ )ד « <י '* fro j'si '-M1
( ו« ל < '0

ובבכסין ללה לקיריןקריא׳שמע כי" יח תמק ופסס
׳« < )
משהלאיןזההבסק בין גאילה לתבלין
ואלמריסבסלקלידןר
3 /מנןארלקמןי-יסלמי! ל ק «ימן
דכגאולה אריכי/א דמיא •
קמ עב ) למתבללין ערכית שקלית ומנק הג׳ראשלכיתלשלשה
^ שת היל « באמכעאל/העקרת?(  pןתיןן 4ליי"
קקלונלתלק
« לעלים לשממה חני© (זאפיפולששן חקיל® קן
אלהינל באהבה
זמן קירלתיכל מקרא קדש זכי ליציאת מנרי®ללא
המצות הזה
מקרא קדש דע שהרי עבר אמרכל מתקל באהבה
יאקר כאהבה
לשמקה בל׳ לקאי כאהבה על בל דיני המלעדיס ןכל(
מלעד י©
לי לשנותו על דין פברעי של ? « ועד שהלא מקר׳קלד©
!א־ כ למה
ולפי זה אב* קליעו« 5כ <איןכריך ללקד שאהבה מקר׳קלדש
בל'
בשנת יהזור ויאמר באהבה מקרא קודש לכר
בנ אד דפשקל
קלדשדשבתקל׳-לי עליה© ישראל באהבה במרה
מ #ל § דמקרא
ולא כבה עליה© אר כגיכית אכל©אר י5מ |לת
קזז® שבא( לעיני
בסיבי זבפה עליה© תק׳כה הד בניצית לכן אין
®
קבלו
עליה פלמי המנל׳כאהבה אע״ע שעל© כלל אימר^ כאהב'
אג מריס לע
באהבה מועדי « לשממה על הביפ אק אימרי® אלת!
#אזקל©8
יל לומר עע© נבלן דודאי כלל הי/ייס קתמא קבל!
| 1ז ע לאכול שהריהכיפל ע?סמ עשל 5תהי «י© ב «ז שווהלה®
באהבה תדע
 .כפייה לא שא ק׳ב בשמע© ריבי י 1«1י/פרעי (ת«
מ& '$בלאשום
תא לא ילבלז לקיימס להונרכ^ ב^ יית הר כגיגית לפר
מדעזע! «
© עלהפל | כאהבה ללא על הברק ק צ׳ל ( אזמריעלהדבק
אלמלי
© מקדש  .ישראל והזמני® ןא  8סכת לזמר אין©
!השיא •(
לתלת יעלה ליכא יוא< אבי ה3א פכי/להזכי״שבת ביעלה
בקלת?( יאק '
© י« ראל לזמני© לעישק־דלש ה  wתליי כישל4
ויבא יןא למקדי
* יי' אשר תקראו את©  it >3pשכ׳ד&ל י&|ר
לבתיג אלה תועד
® לבי דעת® לעלידי קידזש® שמקדשין אותם הס
קלבעין אלת
אמר ©C3מקדש השבת( « זי בל תוך נדי דיכ( ל
מקודשי© (א®
ישt
ישראל( הזמנים י3א אקרי שהלא יודע • הוא
ן | מר מקדש
אומר אתיל® השבת הזה לאת ילק קג המנות הזה
ואס קל בשבת
וקלת© מקד® הפבתלי&ראל והזמניםמקדים המכתלישראללבי
מענחל בשקידש קמ( 0איין ןרין קידוש בד ( h
©השבת מקודש
ישראל נלבקיב אנת היא (?( « ר לרעתיע
ק^דוש ה& בתתקודפיס
מקדישכם לבן אומרים עקד® הסבתיד «ל 1ו« זקבי•
אן1יי '
לעיל בקלנותר  ©« ,ימןצת ? ה ואין ננה/ין להזכי'
במו שבתותי
כ  Jp®rלהילת כעבת בילס ?® בת הזה31יו® יונ'
®יעלה ליכא
זכריכללעל' שיורי עכר הזכי׳שכת כריש אתה בתרתנו
©ע |דהןה
ענית עז®לן הנרבק ®מלן לתתמה וע׳ל כןי'
ו ^ןלו צהזבירז « אדעלמורימהר/אי ! לאצתב '®מזעי ^ ם
לת ^ פגלתמיהבי
ניבאלא ^ ע  /שהאמת הלא «הלא דעת קנתגדולי
#בת ביעלה
מנהוי מהר^ את כן הלא אןל פמעת® f ni
® ®!#קי׳לגס תסקות
קש*שישהי( כקיאיםלמלמקי© 3מ«? ני ( 0לא ווזכירויו!
■קז3י©
#יקי שתיל 3כ?«©( 8מעל ללא וער!® ה© לנס3ל
גס בתה לכנןק

של© לאק? כ ברכלומעריב ליל שיימרמו אותי א! fp
(אימי קדיש
ואלמי ( ידנימש© אתמועדייי׳לגןילר ןמ ^עללין
<כי' עד ( ברוק
תבילת ערנית קדיש שלסעלימקדישיתל^ ;
מקדש בלה פלילי פקק ל 1י שאין לו «® jbss’ir
ג יאיןהשק
ל( ד׳כלםית יא  /כל אתל מקדש בביתלנאיןצליד
ץשאין

לןאתכקידלששץ !

bm

0ב ת ביעלה (יעא כ«(® מקל© לבל « בעמןהז ולאי
<אקד מה©
על מןהני זק! ויןו' ! 1לעעלנמה לי©שמעתי ••ע
מביאי© ראיה
^©הלי עיקר יעג? ייבא לא1תיי© ד אלאלע
®בלן®צא להןב
» nh%דכתיבלביו©
הזכירה להפקיד®לאין © ייןזןרלן אלא S3
לבמלעדיכס לכראשי קד «יכ®לגל' להיל לכ© לזפללן
שמקתנב
לצא הל זכר שכת באלתהפלשה לבינך אין נריכין להזני״שבת
וגל ,
שעיקרו משלםזכללן©הלא עשלס ר״ק נ?מלכדאמריפן
כמקום רא©«ה  3י ©.ימז תק׳ע  © 3פימן ' ; כר} 1אווד !(ל׳לכאן
עהלפות
י ללעאן ע" « נ׳ל :
אסילא אמר את© כמרתנל לאמי יעל© ליבא להזכיר
ע מיהל

3ל שכתיבא

ןי ^©

7

מלב סעיף יג אבל נ״ע קני  /דלעיל סי׳רלטילעלר׳
לע,ל סימן
כב/בלשכתלת השן© אליתמפניי
ה© ע© על©א למקדשק
' בלה ועכשיי אל 4דלא אכלי אןלמי״כלהלא
מאלרקי'©אוכלי
ילעי אזתלה  0ע 9אי ולקלק כקליל עןקלשאי
בהלה התקנה
« א® לא שנאמר®אף מעיקרא .כשנתקן הקקקבשב)
שבת« ז א
היימקדשי" בלהבלילי np®.שאין שוס אירק כיןד|
האירתי׳לא
כיסיתבלילי ® « ת אבל מהשמל?  ifaהה ללכל ההיד
שאין ל( ד
עני בישראלשאיי ל? לפיתימיכל עני מקדש בביתך
לעי שאין
למשמע הא א© לא היהלה® ל כלםותהייכלמקזשיש
אינז נפק
פ© קכדיצקלךא העכייסשבעיר שאיןלה©יין
עלהאףבצילי
אף א© הייינו מקדשי© להם בלה איןיל |אק נא1ןע
הלא
* Pי
קידוש אלא במק©ון *מדה כמל© נתכאללעיל «ימן
קירלש דאין
> א׳לבפי העיר אלנלין סעידת© כבית® ללא קד לי$
רע  § / ,עין
דידה במקלם סעידה לאבילל לדעתיא ש 3קי> רע/שמ>
קידלש
אק קידש במקל ' א" על דעתלאכזל ומקלס אקר תעיד
א' דם יל7
כששב׳ ,המק p *23pw 5א' כנין מתדר לקדראן
למי היי » ללוקא
כמל שנמבאר לעיל בסימן הנזכר אבל מב/
 .מאיבלא לארעא
אפיצל לדעת וא לא הלי #מקלס©בודה דעשלמא החלרקין
לביתי
לאבול כב*ה במל שני/כאר לע״ל©ימן רש/ז ה<
שקיל דרכ 0
 /בללקיס סעלדה אבל עניי העיראל ©לין
לה!® עיר קידיששבב
זב?וי בתקלס שעורה לנ?ו נ׳ע .קנת מ ? 'fopptלעיל
לקו קידוש
שהעעס0ל־קידוש ב/הוא מבניהאלרחיס לי$
®ימן« ©V
?ל לא^הת תקנה הלא יכללק קאלרקיק לקדש עלהעי!
קלנרכל ח
© כדעת הלא ש  ifבמלשגתבארלעיל© ימןרע/
בלילישנמלי
© תעמל בפימןל  ?£ךף הנזכר י ©3קשה ק»®
©עיףג '1לבדמבלו
עסק למהיל ©עמא דאין עני בישראל © איןלל אמו
הבא בלילי
דילשמע פא אקלא היללהסל' כלולע קייולמקדשיה
בו& לת
כדילהלניא® אן בלילי פקק למה לי קיללש ן*
בשבילה בכיה
לקלויא© תאחר שיכללק לקדש אן בלילי פסח על הנע
דע? קעדיייןלכמלשכתכאר לעיל שימןתב׳ג ! כתואר שסביןל
®©אין.ל!
אצ שיש ללקלק לללמר שבתקן תקנהזו מקורס שןא
יעהס א®
של®
אל©היל פוכרים דכשיש יין בעיר לא יקד©
קרא  #לעולס
ןמו שנתנאל לעיל שימן רע ב© עין ע
אד® על הפתבביתי
לענק א1רקי'אל עניי® הדין הכי קיש להלציאסבקידן■
נא Vs «! ,
לאל יקדש! בעמן© עלבי  /מאתר « יש יין בפיך
עיין של כיה
©jrmי' רע © /ע־־ףז ! ןכ© ימן רו ®( ,בין < לד;
,
!  '' /ימ ' מ  ; .׳* ׳
■'■
.־
•" . :
® בת איןאלולרי©מעריכי© לבי שאיןבקיאין ב!לח»«?
ואסהלא
ימה

הפרלכןככל ! /שקל

להילת כ «

פת ( & ?8 ¥מן  1יג/

מייל( ) V ©fאיןאןמלי 0נ'  5ןמהמדליקיןנדרהתסלש
להיית בע*ש שאין יכיל לנמר pעשרת©שאין «ע6לי|
^עשחל
לבןאיןאןמרי£אלת!
/ב ! י י ( !© «1י«לן07זאלאיף&:ו )
 jאביליביט שקללהילתב& בת;
כרכה א״מעין? שהיא מןןאבלת לבי&כת5ןנ'
ך ! אין אומרים
בפביל המאקרי®בב  /שלא יזיקלס המזיקים

( < לל «ען יעיייקין  *^ Vfי/ל׳עק

והאידכא אין נליןדליל ««מריס הלאילן המ/יקי© ז
• •<«ין ע <! ;מנילא © ענאיהעע •הא'•«®וליו
( ^ימ «•תבארעוף
ק)
לא > ע ««וללה< ;
אלת( נ«
\ v־ w־ m -׳

•שחמר

חוח
־

סדרnS»»nשחרית « ל neuוכו 'j
םעי* יס:

א פחדת כעב® ין לבית הכנסת וקורין הזמירות פלשבתכמו
! ב& בתומתפללין תעלת שתליתי הש׳ן התחילה ! בתעצחו'
!$ן  3נל השלש רגלים שה® זפר ליניאי!מצרי© המוריםלע
 n)9pm $wויכולת« מלולה ואומרי^3ר אור^ שע מאושרים*
אונן ראשו י זולת אהבוך נפשי י גאולה ברח דודי* ומתפללין
נמו בערבית כדעי׳לעיל לק במקי ס שלים רב א; מי ברב כהנים
ולווין ההלל ומכרכין עליז לקרא אתהלל י רא שמברך לגמור
אתהלל ואומרים טעמא שאין הפרש בין לקרא ללנמור בפירוש
ושניהם הוא לשין קריאה בעלמא כמו שמנינו בגי׳ייא ותיקין היו
 ,ןוערין קש א 3ל נ׳ל כיון פאלת׳פמברכין לגמור מבי־כק ק דוק'
צשנומרי־ן הלל מחש וששאוחריס חני הלל כניןבר״ח־׳ות*® א?
אומרים נ^ ב לקרא הרי נראה מתוך מס״נס בהמכרכין לגמול
,שווויםלומר ב 0ון לעמרה על גמירא וא? כ יש לחו  sc piöה%מ
ואמר כשמברך לנ״יר אס יחסר ממנה תיבה אחת או אות אחת
רה5י בלבה לנמלה הלכך מי סרונה לברך יברן לגמור בין בר׳ח
■ «"ה בין ברגלי© וחנוכה שאז יהיה פי׳לנמוד לקריתוהרינה
לבדן לקמת יברך בן ג״ב בין ברגלי© בין בר׳ח ויו*ה וחנוכה
איל אסיפכה לכרך פל״ח לקרותיברנלי' לגמור הרי ודאי כוונתו,
לשון נמירא ואס יחסר תיכהאו אותהוה כרכה לבטלה נ' 4
«כיון שגומרין אותו אין מפסיקין בו אלא כדרך שאחיו בק׳ש
נאחנע הפרק שואל בשלוס אביו אי רבו ומשיבשלו® לכלאל©
וככל שנתןול שלום ובין הברקי©&ו ! בפלוס אדם ככבד ומשיב
(ועלכ״י׳מ׳וש^י» %ננסי'כע בשעיך ל' )
סלו© לבל חלם *
ואס פסק כאמנע ושהה אפילו פדי לגמור את כולו אין כרין ־
לחזור לראש אלא למקום שבסק:
נ ואפל! עשרה בני אדס קירין אותי כאאד אע״ג דק#ל דתיי
קלי לא משתמעי שאני הלל לגיון דחביב עלייהו מסי® זנרון

הנסיהכי לעתייהו ומשתמעי • ( (ללוו־ען ץע״א8ועי |) ' 3ונשייון
#רמל&עי^ ב 'נו ^ יוןתי ן■ עץ3׳ ) ואומד הש׳ץ קדיששצם

;

 •.אין כחץ ז י ״

 aוחוניאי 3 ,שפרים ואומרים שמע ישראל ושל הפלוקורין
 .ממש ^ ס -ה ' נכדי ,בפר^ תבא מן משכו וקחו דפ מאק
ועליסעג נבא; שת שהוא הפרשה הראשונהשבתורה קמדכלת
כענק עסת שהוא מעניינא דיזמא פ כהן דע עזלס* לוי  pעס4
״ י76חצמכרי  • 0רביעילדורות®* ה ' על כבאות©« ואם הוא
«ת אוקורין ! גבריומיסיפין כ 1פרשיית א כדביכם • והשניי'
במקו©
m%אות ׳ ומכיחין שת השנייה אגלהראשונה וכ׳יל
 *.נמניס כשאר שניסת הוזנה נהוסיף עצ ו שיוסיפו גסבשבתסז
כמצ״יס וכן בכל ' « שחל להיות כשבת טא׳לב הלי הםמזלזלי©
 1 :קמנגןפנתזה מקדושת כל שבתית השנה ואדרבה איפבא
#תברא בהרי נתחכלו ביים זה כ קדושותקלזשת& בתוקדוש'
 afוכבר נתבאר לעיל סי׳תכ  /שסע© הוספת גברי הוא משוס
ואומר חני קדים גול
תיסעתקרוסה די/מא על© ימן תב. /
,שתיהןוקזיין למפסיד ומפטיר קורא כפני׳בפרש פכי! ס ובחד©
;הראשון עד סיף הפרשהשהוא  .מעניןקרבכית ליומא<א!ל ^ל
נקבה לאברהם בזמן שאין ביתבמקדש קיים0יהיו יפו ! קירין
 103ר הקדנניתומעלה אניעליהם כאל? הקריבוםלפני ומוחל
אני להם על בל עונותיהם♦ ( וע׳ל < p >cסעיף ה) ו^ פמיר
גיהיסע מן ויאמר יהושעדע « יהי יי' אתיהושעשה? א מדבר נ©
נןמעניןהעסח ואומר אשרי ויהללו ומחדר הספרים למקומן ♦ ,
*אס הואשבתאומריונרדפבת לאלאסר שבתואח׳כ כלהסדל
 mwsיחלכחזלואזמליסאתה כתלתנואלא pMpyswB

mmaSri

כע  §I.התפ״לותובברפת  swszpואומריקוס ע זרקן msבשאר

שבתית ;  v§ppw inptjrc&f ,( .כעעלה ( אץעוקלץמ•
■ ?&'•© שכיות? 3קרעפו יכול לכלול oj
 nphmצבדכע  mpן■ס« מ
 3<:שביןבל<  cmשימול§?5של «®מ'יפ ן 5אר גוחיו& נקוע כי* ומחמי9
פלאית״לעיל -סי׳דנ״גמה#איןכן ננרכע
לאפת^ ן אלאpvpjppGmv
?3.;!vn״מ.להדכא מ ©:ר ®?1לא5(5ל ,לכלולכל ע ; ין שנתכיעל? דכא
גתו fe)?gכ(Iל גל& ק ל?$מהרכש ויומליע! ( לולשאי} ע*2ןלשכת א נל
נמת& לצין תעלת
*תלה ;יגאגלאמ ו^־ לק־׳ל3ש*עןשקלפ זס )
מ; םף -גראשונות אתהכחרתעו ווו'מפניי־סטאי «  '($עד מא«
עבדיך גא « «־ ופחדש הדאשון בארבע׳עשריוס פרובתיוש׳עשר
יי© ילמדם כו' והקר 5ת' עולה אשה  Hערי© כבי בקר פכים (איל
אמדובו' עד ו ! ני תחידין כסלכתן וג' אחרונות ואס הוא שבין
מזכידאכתבבל מיי וסואוער מוספי יוס השבת הזה ויו© « ג
המכיתהז? «' ישמחו עמלכזתין כו'א4סיצוזאלידאבותי « רנ< ו
במווחתינבעלך רחמן רמס עליכמפו' יכן ומוכי כמנהגי * אכל
ג*ר שאין פאן מקומו לומר דנה במנוחתינו דמה עניין ינון
■מלן רחמןכן' ? 3ל שיאמר אותי קוד© קדויבו «'
המכוחס אגלי
אחר ואמרת לברכיכ( ^ מל !הי5ו וי$1י אבותינו רפה כמ ;! חי/מ
(קדשינו במכותיך כר רגביקרישה •ץ־ ל שון המאייוה כמו ככל
השכתית וכמו;פעושין כר* ה5יכ שאומרים אותו קוד© קדשינו
|עוד .תינת כתפילת מו« ן כשאר תפילות פחו"ןי דינר ויוכח«
היכא נימריהא© לא קודם קדשינו דהיינו כש־ג־ע לומר כאשר
רגיתזאמדת לברכינו יאמר !יהינו  11סי אכותיכו רביו׳בחניחת«
וקדשינו כ«'' .נ*ל ותותס מקדש השכתדשראל,.והזמני© פו' ואין
מזכירים נש© מתפלה ז! ואילך מכל בתיך התפלה הזאת עדיין
הקהל מזבירין הנש© ואין הקהל מפס־קין אותו עד תפלהמנתס
עדי פלא יהא הדער מעורבוניכיה® שזה יזכור ויעסיק יזה לא
יזכור ולא יפסיק ומה,שאין מבריוין כמו כשמיני ענית ע׳ל פי'
קיז♦ אכל כמנחה אחר שהתפללו המל הכל יזכרו ייפסקו וכן
פושקי׳מש© ואילך בברע ' המלל מלשאול על וחמר כברכ׳השני•
על מ וסן של שמיני עברת ואס נועה אז הזניל מכאן ואילן
מבואר למעלה בסדר היום סימן קיז וממר שליח ניכור התעלה
ואומר על מלן עוזר ומושיע ואומד הטל משוס דמיוס ההוא ואילך
א ונר ת טללים בעתי/ים ומתחיל בדעתו אביעה מילות כיי אתה
גבול עד להופיע תהומות וכל הטל עד מפיק הרוח ומוריד «טל
לברכה ולא לקללה לחיים ולא למות לשיכע ולא לרזון מכלכל מיי•
בחסד כו׳נערינן ומוסיף יאדיר אל־יריכו וכן בכל « fמתפללי•
פיבא ה שיח ויהיה יי׳ תלך על בלהאק בו׳ובשנת אין אומלי•
אתה בחרתנו ומעני
איתו דגמירי שלא יבא משיח כשבת ;
חטאינו פו' וקודם שיתחיל העזן רנה עולים לדוכן ואומר ה2לית
ביכ ור ברנה ותערב לפניך ואומר בלחש ברכנו כברכה עד
עהני© .ב? מן שהקהל עונין אמן על ברבת ההודאות וקורא כהני•
וא® אין ®5כ?ן אלא אחד אין גריך לקראותי שנאמר אמורלה©
ושאר דיני נשיאות כפי© מעזאדיס לעיל בסימן קכ׳ח ואמר
הדוכן ממר התפלה ואומר קדים שלם אין כאלהיבו קדיש יקזוו
למנחה אומרים אפרי וכא לניון ג וע״ל פימןקל״ב שעין א' )
חני קדיש ומתפללין כמו בשחרי׳יק שמדלגין מפיב הרוח ומוליד
הגפס ואזמרשלוסרב כמקים ברכינו וחוזרש״ץהתעלה קדי© <
מלם' ואין חומרי® לא ערקי© ולא שוס דבל וכן בכל יום טובדיו®
טוב מניו5כ© הוא וקניו לה כפר קיימוהו כשחרי׳ומוסן ומנח«
וכיון שאין אומרי' נלוס נ® קדיש יתו© אין כריך לא ומלו דעלמה
יאתמהו שאיןאומרים קדיס אלא אתר תפלה אי פסיקים וקלי•
ד תבלה כבר אמך' החזן ושוהיןבין מכתה למעריב עדהליל׳כדי
זהמבעוריוסלנורן
פלא יעפו מלאכה מיוס « וכזה ליוםמוב
הלילה ד שמא שני חול הוא ואסו׳להכין חיו® סוב לחיל יאפי׳לסניא
ייןוכה ! ,אעוליס עד הלילה עד שיאמר ברכו וכן כנל יוה ימב
 IIאפילו
*$
ל3

/ vaSnפסה י
אפילו כיוס שזב דר׳ה דקדישה אפפה© ויומא ארי כתא הגא
ה*מ לחלמרא ילא לקולא רק נרות נוהגי® להדליק חסחשיכה
אפילי קזד© פרכי מפזש דמשתשיכה צירן עכשיו היא ( לאתקרי
מכיןמי©לחבירו " יככ״ה נוהגי© להדליק אפילו מכע ' דננ׳ה
^קי^היא לעיל© אפילי כייס ״
גועליי
■ ע ^ ליע׳ךה» 11
ק*3דמ ^ ך יר
•מ«ך <׳ ינייקעק/מעיך א )

 canסדר *phnbtnשגיןם#־רתזןן« רומ
ז®י1

מי׳ כך כליכן הוא משמעית לשק העזר 7יאץ הפר® כץ «
אי ^;
היום כך יכן מס לעי«(־ אישיא « היוס כך יכך ימיה כלאצעוקל
אבל ייעל ראוי ליתר לעימר כדי לבאר יזתר יאמר הכרכה יאמל
יהי לנין כי׳שיבנה פיתהמקדש כו׳יהטע׳לפי* שבזיון הזה מכיר
היא מדרבנן כיין שאין לכי מק<® להקריב העיאר לכךמתעלליך
*רשיכנה ב*ה במהרינקייסהממה כתקזכ׳ואיןמכרבץ זמן על
המעילהמשל© שהספירה היא mvצירך ' ט ישמכינןאזמןללגל
( ומלש*,תל׳בשעיךא' )•
יעיד י® סע© אתל משי •&עע©
הסעירה היאשנוכי הש ' לספור שבועות דחי© עד י! סממ 0י®
מ־וס שיצאו ממצרי© שבו יהיהיי© מפן פולה כאד® המלבין
יתמפץ על מס התוו בל לי לילת תפנה מדיכ׳אן לכר אהל עיממה
ני למהוה ומייחל חפי יהיה אותו המס שיקפל אזפקהאלבין^
ההיומד׳לי וכבל ייס שימקעהשמש היא סיפר ומגלןלאלהין
שמכר זה היוס ומקרב איתי היי® אשר היא מען כי גןfypfflj
לספיר כל היהיס יהשכיעות עד המס שקיויניהי הוא יו© מ«!ן
תיית־מלתגפ עליניאת התורה ילהלאית שהיא מגיבהעלינו
ייתר «יום הגאזלה של מנרי© יהיא עיקר התם סקילנמו ואר ק
הספירה היא כעבור פימלפהתמישרה שאנו מלא© שיאלין צע
הזמן עד ייט מפן פירה יפכל ייס אם מנרכץ ימסבמין «ניע
אית! היו© י 5תקרביו » מתןתורה יא© כן אין נכדך זמןלע
הסכירועדיץ לא הניע היי®שיךייניהי #הוא עיקרהשיוח׳פהזא
מפן פירה שפרי אין מברבין זמן אלא על דבר ששתמץ כ!
(כספירה אין בה שממת לפך אין מכרנין זמן:
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אול יי© הנף לפי שבלילה זו קברי א ת העימר ואפילי כשמל
לאפון כשבת שאיןאימרי© מעריב בליללאסק אקאומרי®
מעריב®
כמיכשיכית משיהאיריי©
ן לפפיר ימתכללץ נמו בליל לא« זן לא שמדלגיומשיב
 tvwואס לח כמ׳ש איתר אפה בתלפצי עד עלינו קלאתואומר
ן<;*7 /עפן ט' להבדיל כפעל® • ומתןופ '" ואמי התפלהתתתיל'
לשפוי אתמעזייר  mmמתמילתליליי • 'י פניפן שפן כתיב
וסערת© לכס תממלת השבת מיום הכיאכס אתעימר התניעה
 fשבתתתמימות תהייכה דו® השנת ר׳ל יי© ראשוןלש כסת
דפליה ^ישהיא^ ט 66וכתי  0כו ממלאכה וא׳כממתר׳ הסכת
היא מ בניסן מאופי המסמיבין fשבתיתשה® מ"®מהיהדכתי"
תעימ<תש'מ סצדיביןלהיותה! שבתיתתמימות ילא ימסר «? •
( ו<ל.מ ' יכ).4
לע  ©5יא צריכים צהפת־ל לספיר מפתלת הלילה שנכנש1f®r
כ א®  1mביי® המעיק וכרכן על הספירהקוד© זמנה
בניסן
אש © ימתין כפ ךהלילה< כ  €עד לממית! במס '( אל יהיו
מחיי© לספיר כשתקשך דהיכי לימת היום י ימי© (אינה
0תכ <תפמימימיוילכך מציה מן המופעל לספורכתמלתהלילה •
אלא מ שהרי כשברכו עדיין יוסט הוא לכן לאני שלאלמנוע
נא  8שכחלספיר העומר כתפלת הלילה הילך וסיפר כלהליל•
עדצאתהכככיס:
דבהס שקניית הפ לת היתה כשר כל הלילה שהריאל היי מקריב'
נ ייקום שנהני הנמר להתפלל שרבית מבעודיי •ומעין
אלתו עלהיו® דכתיב כייס הפיפכט את העימר בן הסעיר•
הסעירה ככ^ה יטעמא היאמשו© העמי־ האק שלאישכמי
כשירה כלהלילה ומניה על על א" מישראל לשכירלעצמי (אין'א
כלילה תונה היא עמה® כלא כרכה מימל יאמר אס אזכירכלילה
יוצא פספירפקבירי אפי' אימר אמןשכן ««מעז״יספרת® לכ•
ככיפי איננייונא וושפירה יז אלא אחזיר יאכרך כדיןרמזור
©תהא ספירה לכלא' יא' יצריך לספיר מעומד לכתיבמהחל
ומכרך בלילה ואפילו למ׳ד מצית אין צריביתפוונה פ « מן הם<
מרמס כקמה תקל לספוד ? שביעית וקבלי ר!ל אל תקרי כקמה אכל א • איני רונה לנאפבו איכו ייצא כנ 7פ זא* נ נחנאסלא
א |א בקומהי נ יע ל§•'עקע״המעין  #וי׳יין ע •עין א'( ««'
אברך לבטלה יא© אשכח הלי מניתי ימי© ושבועותלמציהיאין
 b'zipסעיף < ) • לימד בקומה זקיפה תחל לספיר וצריך לכרך*
הברניפמעפכופ הל  5ךא 0מכה סתם ולא כירך ילאהיית?
עציה תקצה כמו עלשי^ ר המצית שמנרטןעליה® וכריךלספור
כמנת( שלא לנאפיכא:
הימי©יהשכיעזתדמדכתי' תקללספיר !
•כיעותיכןיספרת® ד
לפיכן כריך ליזהר מיששיאל אופי מכירי כמהימי®
1כ© וגו" !® נמית תמיחיתופג משמע סצריך לספיר® כיסית
כספירה כזה הלילה והיא עדייןאל מגה שיאמרל{
נמדכפיב תספרי 7יו©
משמע סצריך צקפור ימים לכך • וערי• אפתיל היה פך וכך וממילא ידע מכירי כמה היי® שאס יאמרול
סניהס איכר כיוס
ראשון
עומד
(
חברך
נא׳
אמ׳המק״ביעל
קייס כן יכך נמצא■ שכבר מנה ואי » יכיל למזורילחכית בכוכה
יו
©
©פילת עמוד היזם אמד י ושאני יאמר היי • וניימי© יכןדע
ודווקאהשהטעזמן הסעירה דהייני כץ השמשות אכל א©שאל
•מגיעל!ימי© ואז יאמרהיי • שפעימי •®יוישביעאאליאמר
אופי קידסיכין קשמסותיאמל יל כמה יהא לני מהספירהואין
ממד בדל׳ית שהיא לשין זכר שכן מלתשביע הוא לשון זנל דנתי'
©כפת© טעותהב  ,ילא כתיב שנעוכיעותיככר ידעת דמסער הלילה • הול לומר לו כך וכן הס יאיןכזהמשס עיון שאינו זמן
 ספירה :סמעשרה ולמטה הסמויה על הזכר כמי • לשה ארבעהממשה
ה
א ® -פפה יאמר כא׳יאמה אק׳כואדעפא דלימאהי'סי;®
סשי!ופ ' י ( וכי ע ^ עלשמדנא לע על♦ • נוע1
עא ) (יו • •
"
ד  #היא פכרשה 7ד׳ינזנלנשיי© בי7יה© ה׳אי איפכיז פפה
יאמרהין®© חכה ימי® שה» שכוע אמד םמ אמד עדשיניע
אדעתיו דליייא ׳ד-יהס ד ו«[ עהיסיי© כה׳א דשפירהבזמןהז»
ל׳ד ואז יאחר היי® ארבעה עשר ימיי ®הם®פי שעועית יכן
דאירייפא יהיה ספיקא דאורייתא יצריך לחזיר ילכרןדספיקא
מיכה יהזלן עד מ,מיו • שה® שפעה שממית יכ ,ל «אל יאתר
*אידימא למימרא וים אומדי 0כמן
■ ד 3זמן היה ציכא הבאה
®®יו©י! 0אחד אישהיו© שעיימי© שא׳ההיהמשמעואב 'שויכו
עומר (אל קלע ן אינה אצא מדרבנן יהיה ספיקא לרבנן1ינא
ליער שהיגכך יפן בעיחריהיה משמעתישכפר • יי® הזהלעיל•
דספיקא דרבנןלקולא;«נראה לי דכקלמ׳ד דאורייתא יביןלמאן
היא ךכ ונךלעיחר ואק זה אמתאלא יאמראכ ' אמיהאק׳בי על
דאיור דרבנן דיין עזיו שויו שאס פתח אדעתא דלימא ד׳יכש
ספירתהפנמר קיוםיו® אתל או שניימי® כ 7ומשמעותהלשק
ארבע ( יעה לסייס בה ' לא יכא אפילי לחאן לאהד®פירה
היא כן בא׳אמ׳״ה אק/ו על פעירת עוער « כלל וכייןשנוכו
דרכבן ( כריך למזור ולנרך ( לספיר דהא לא מנה
הן הרינימקיי ,מניתי ועכשיו אוימעך אנאדהיו • מספךיצן « Sאס היפה מתשכתומתקלה לנמל ארבע יה
יוציא
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לאינאואס״עתת״אדעתא צחסייול״תקצי׳ i %ב 1חל שכ׳ולחסדקלחברמל.אל תאצלו עד 0$$
' 1ד  3?.זכר יס*י©בהי ' והסה׳ינא אכיצולמ״ד״לאורייתא אין
המס הזהיגז׳בכל יחשבותיב׳׳ ובבלימקים*p &'ä 'fimptyf fip
ח*ל במש « ע ?<ו 3ס היו© ה?ס ר*ל ייבטסןשהוא מערתמםהשב*
'־' ^ךלחזור ולברךדהא אל נרע מאלו מ :הי' פתסיולא בירךכלל■
■ עיש©* ■im ! * Vf
ל© ייס׳רא& וךפל עסעידעליה קאי באמה׳
לאמרי' 0י5א לברכות אילן מ^ בכיתולא דמי להיעא דפקת כפא
לשכרא בידיה וכתת אדע את דממרא סייס בדשיכרא לאמריק
בכלל הלכךבא* דבקיאי בקביעידירחא אימא& ול? 1י 1פד תיזל'
יא פוהדאורייתא היה כרין לחזור (לבלך במו אמת ויניב למ’ ד
ליל ח כטפן־־ולדידין כת׳ל אסור עי תתילתליל ׳יח פהלי מס ?(
לליין הוא 1ע שפיחספק שמא יו© לאפון הוא וה ( voVא©ןכ
לאןריית& אס ספק אסאמרואולא פנייךלחזל '? לאומרו דשאכי
©׳*ל ין© יז ספק 'יו הלכך :אכיר לן עדתחלתלילית:
־התס פעיקל -המכוה; היא הברכה יא© היתה דאורייתא אסיר ליה
למפתימד שיחזור ויברך הברכה שהיא דאורייתא אבל הכא' אין
חפיות  .מי «י ויופי רחה וכו מ׳ם
סדר
הברכה דאורייתא  .אלא הספירה יהא שפר אותוה*<© שהיה לוי
צספר,ומה לנו פלא ' היה דעתו כן בשעת'• שבייך לא גיע משלא
׳ ז :׳רן כללשינא שאין הצרכו׳מעכבו׳כפ׳ל ( ( ע ל הי׳ר׳ע שעיי!<  ffץא  .יום .שפי מישללק לכ הסיר© התפללו כיו© לראשון ואומרים
 • :יוצראפיק רנן אופן נל כעול א יחלים הקהל ( ^׳ךמתחיל
ו יאק נ״ל אסכפפתח הברב׳איבו יודע לחשבון< פ .חת מדעת.
יולי*!וצמא;ןד  -נאיהל כלת מדיי :vקלושתח׳אסירים* הל נא
דלסייס כמי שישמע חמביל? ושתק עד פ  0מע; אמביר ?3סייס
יבד :ומוגיאק ©:ני סתוקורקגבדשתאמור שור אמפ עדסון
כמוהו שיכא לכ י ע אפיל! לת  rספירה דאורייתא:
כשרה כל הליל'  .לעכין♦ כהן על א3י יי'  ..לד לא תעשו  .ישראל אלהיכס* .רביעי
א עיקר המנוה היא בלילה שקהיתה הקבירה
שבתכסיחמשיישראלי ומפס־ר קגדא כשנייה כאי .במסראשון
• נכסך אסיר לאפילכשיניע זמןהסעגלהעד ש־שפר כדי סלא
ומפסיד געצגיס .כעסת דיאשיה מדמית למלך עד ואחריו לא j5p
יטדל באכילתו וישכח מלספר ואפילו התמיל ל־וכזל פיסק יסופר
כמוהו •אשרייהלל? י חופף כדאתמולרק איןאומרימ 1יב הל «ו^
מיסו א© התחל לאכול קודס שהגיע? מן הספירה אין צריך
(לא לטלזאומרי־אין כ 1היכו עלינו קדישית©♦ מכמהכדאתמול■
להכס־ק אלא נ? מר אכילתו וסוער א ת ב ( וע׳ל « י׳יזלא סעיף כ"
במונאי ים חתפלליןאתה חולכתנו כמו במ*ש להגדיל כתפילה.
ואס 2פח ולא ביק  bהלילה יספור כיוס בלא נלבה :
'(אומד* יעלה דכא ברכה»•מכליל*? על הכס בפי *»:בביתי כפ  ,הנ
מ ואס פכמ לברן ולספור כאחד מן היחיס כין יזם ראשון בין
והמבדיל כין קודש לחול ולא יברך ג ג כבשמים סכים אין כאן
אחד אשאר ? 5־מיס לא יסע? ר משס ואילך בברכה דסעירת
גפמיתירה*? עוד גדיה שמא יקסיסיהדש ג׳ט להדיין בי להבדל׳
שבעה שכועות תמימית בעינן יהא ליכא להא מסל דמ יומא
וגם על הכד אין מברכיו אצא ביו'& שנברא כ?  <:ועל ה״תגיא)
אכלת « פיפר הוא כל שאל הימי׳כלא ברכ׳כד^א ששבח מלפעו'
כ י<  0שלישי hmßmשל מןעל אק אומלי© מזמור לעי ד ה וכן
לגמרי& אפילו לתחרתו בי(© לא כזכר ולא סיפר כלל אבל א© צא
־ בכצימי ח ה דקנ הפסח זהמעס כתגתי ועת גע׳יע סימן
שיפר אתמול כזמנו בברכה ונזכר כייס ממרת יספר בלא ברכ'
,מקיא ; ערביע (שקריתומכהה מל/כלל כדרכו ואזמר יפלה ויבא
ביגמסיפר מש© ואילך פל הימים בכלבה דאקרי ספיר תמימות ,
בעבילה ( אם לא אמר? מחדל ין אוי/י וכן מזכירין איתי בכרכי/
קואיסלא דיננצספול מחל מןהימי/־ג«ר.י ואפי ' אה היא מסיפק
ה?»ז .ן? אסאל אמר? אין מתדלק אותו ( 5ע'צ פ*'ןי ?«',ו «עי !>
אס דינג אחל מן היתיסלגמייאסלא יפפורשאר הימי© בברב
דגשצמאבתפלה לא® 3י' ללא יעפלל וכיון שלא התפצצ כדיכו דין
' \ ־ ’.
דבדיעבד כה־ג תמימותמקרי ;
;־?■■  .׳ ■_■■ ■.
בנח שימוגר אכל בברכת המזון אי בעי צא אכיל לבר המחיימ
© .ציל; שבתיס מברלין (®! ערק לאחר קיד? 6דהא קידוש,לברך בלגתהקזוןשהרי אסרןבה לאכולעיח' ובשר ושאר דברי*,
•  ( .צעירה כ?ידדי חיילי בנאת הפכבי® וקי .mשהיא תדיר
א ' ) ועוד0הקדיש' חל עלי? ; ח« ן -ממ גהחר » נידו? בלבד שלא יאכל חיו־ן הלק־ אס לא רעיעלי*
היאקודם • < ( ,ע.ל.^ 15ן
(יבא ב־בלכתהמזק אין תקדרין אלתוי יא,שאין מטתן תפיצין
אפילו קידם צאת הככפי© יק«■© כין השמשות■' ,דמציהלהיסיף;
גק ה שנם היא '® שבקרא אגע ( :אקצריףלאות דתפילק ואצו
זי*?ז5ל מג לקוד® י (^יו׳צמ״מןריש -א מע« ךנ } .מה# ,אין שייך
כשכירה♦ '* במיצאי שכי/יייט « צרכי׳יסופריס קוד© הגילה אמר םהגיין• להגיח י/ביצין <מל,לכי ן עליהם נמדכשאר יחי התיל
 7הפ ילרהמיל איקלו ובמוסף,.מפיל ין איי/ס דבפעת הקרבי/
קדישיותקבלדלית־קייומאמאמרינןצי©♦■י ג ועיל’  ^ .4תיציא
) וכשחל ' ס אחייןשל' ע 0חב5ו'ים-(0-יז■ יאחר  ,הקרב/מיהו« « הוא ( אין כרין אות■• ומוסן כמקיס הקרבת קרבן
a -'w'fM
■ הוא ובן גלח ונ׳לבתה ובןרב ’ח ד® ®®,מסיריןמוי;© קוד©1
י  omffכדלק עפעס אחתעלפוס אחד יפ לסב ור נבית הנ נסת
קיילס שמברגי/על הב!® בב׳ ה כדי• לאחר י■ הה'בדלה .פל היותר
שחקכלת( מ קדושת
•סטכל' להמדן^ תמלעל הקדש  :אן
מה שיכוונו סו ל הד
הלולב פקוד ההלל דהא ע /שדל
.בברכהסעלהנ׳ו® «׳‘ חקלוסתשכתהיא יותר קדוש מקדזשתיע
פרשיות שבתפילין לש בשוד הלחיצין שבלולכ וכיון שיש בידינ3
•ב« 0ין לו •  .וכובגק ל -פפגל הכומר בליל מ ^ חרסאחרו | :ד'ר׳
אית למיני הלולב אין צליכין אותדתפילין לל י וחתפללין כדרך
קדושה וקליתתתקבל (? בל איןיעגפלקעיד אחר הקדיש0א?מן>
פחתפלליין בחוסן של יו© טוב אצא כשיייעלעל« 1לי משה עכדן
חי׳י התפלה ^־פני פא< ת 5קדים אי « סלם ועדיין לא בנימי!
;עעי-בב «דך כאמגל אומרןהקדכת׳עולבבומר עד לשני תמידין
תפלת ^ יביתעד לאתתקבל צמתה!) וכז׳דקאיחמפילת* 'P
כה כתן ואינו מתחיל וכיזדש הראשון וגרשיווא עבר;
 %עדביתדבצות? ק'יי\'גי ( תפילהחי'^ תפצתייח; ) t?’s >» Ymi
צץ צק הסדבדציל•שבי המהדר‘ ,נחינין בבל דגר נח? בליל לאפון -ג איןנוהגין לומר לאגיכיולא בח׳יהגתתןלנו ס' את> מ
חקלא קדש הזה כן׳ דמ׳ש להזכיר מקרא קדש גבי 'יט משאל
■־ אני מייסרונם לאביל ולס־תיתלילפכי׳אחד ההלל , £כצ ושית? ואין
פגיי גס ס שלא החמירו מ גב שמוציא עצמו » בללה « ? דרי'
ז■ ; '- #׳'׳־־ ׳־.
■■*■ $צהליצות*ט • ■
ממריןאת
האתמביס שליש אין
ולימיס
שללה
כל הימי©
ד■
:ועיבר לע דברי חגמיס שאמרו לעילס לא יוציא אלסאת עצמו׳
ההלצ^א קירקאותו גדיליג כמו בר ת דכתןשאיןע מע חלוק
«? דנלל ־ ישאנסי© 6עהנז למעש אכ' ילת 8בי?  0דאשי'ן -של פסח
בקרבמתיומיוס ראשון ואילן כמו סוכות איןקלזשת? ד&אל7
ולי שיאעלו מצה לתיאבון כליל שייאנל תתייה מותרת ליין ע! בא
^מי® כעו קדושת סוכרבפאר יקיס שכלתם יש mקדושה בפגי
חגררנרירולאגרעמע׳פ♦< !• ( vצ©ימןע ^׳א ' tfw
מו rמה PDDipffa
עכמו ביון שיש ול תלקגפני ע5
^ # :ל לאב?ל חדש יין  fäjב? ה לק הת!מלת «ימ; י^ ^ פ
Fri
w
צ %P a

לפייאין גימריןפל איוההלל כל שבעה לומרשא-יין קתשתל ^ ־ךל\p-z
יי/סדא0ל -ן.?.ייפ .:ע 5דטעם כמדדש• «:פשאין גומלין ההצלכליידי•
כפסת-יהלא צפי שצסבעז המצרי בשכיעי של בשת לכתיבככפלל׳
 .אייכיןאלת ^זתל<ל' תמר הק^ בה מעסה יליימובעי' כיסלאת©
אלמדיס פמ -בכב;ןן:שביל 0שכיעי•■ פה5ח ז-ת לא ינמחההלל לכן
 ■,אק <<מיין תלתל כל ימי  ?Vשלא יאמרו ימי -חלל סל מזעי עדיעי
ממטיהצכיעיסהלאינ 1י; ־קיאקדשזי׳דאןלזלד! כ!*p ^ Vm ( .

 yp'fpלעיךא'לכפ״קעלידל<» מן'יגיפ. •),3זאתרההללאלמלי׳
•קדיס ö;d .תתקבל .על תעילתית לק בכל ילס שי 0ב; ? חזסףאלמרל
קדיש פלס קילס היצא ת ^ ת עלתיכילי /יזכר  ( .:מ אפ«ןק <?15
■
ןי  .לחלציאיןכבלילס פיספריס -לקלר־״ןכיים האיסלת^ הביבע'
כא ! פרעה מןקדש “5עד.סי ^השלר כהל א ביב ליי ימ<
ישראל יפייפ״יאיט אזמר ע !מ קייס כי לא 05למ ? ^ .ליין תלכע
עילי ה* יס פהס -ד לפן ככל י,מיס למ׳ה אין אגמרי׳קדיש על השית
קדאפלכש*־׳ •I ,ןע\לש*«! /יתב « עיף  > fjגכ&צייהקזלי־זרליעי׳
בקרכרליו המיספ -ס לפרשתבכי• פ ימתתיל זכקרנתס עד© זן
פי  3קא י' לאיילןחצי קייס‘*יהללו';־ אסלי .י לבא ^טלן♦ 'ימ ^ קליש•
מ© 5ןכל ' • ביס שט דה^ היקידק בפרשת ,ואל.׳; המפפידס מן אס
בסעתלזת את תמי עד לאפת $ל גדי בחלב אמו * ׳ כהן כי מכלן.
׳ אט  .ליי ח עד ב עמל* ישראל כתללאתו ־ גהרבייתי3מ 5אתמול<.׳
וכן ככל ימי ת ?*,קירא הרביעי להקרבתם״ כי׳ס' %דת הקלרין
כתרשתכי עשא מןפסל לן עד לאי3כ קל :גליי כמלב אמל * כהן
ולקלתגל < ללי אלהי מסכה’״ישראל כתצגאת? • כ׳־זס ד דחא, .
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3 .״• במישיר יה יא • ואיןר «כו• © להק/ם0 , .יאחדו 8. :ירהטלשן".
שמעשה .יךי 5מפעל ביס* ח^י-הלל*קליש&!.ם*,אי] כמזן' . ;,, ';:.,
ק' רמז^יאיןשצי  p*pיקזרקה בפר& בשליו :מייש סילרא?וד
דלפאין* כקן לפט העם< לד כידלמה׳״ 'י&ראלתתריש1ן ,.׳
רביעי נלחם להסבמעריס •*.לומישי ללפאיך; ; לאס; ה(א
מילין ! .נבדיזחללקץ .ב׳פמדלתלעטס קזדתייתעלמפעיל.
קיריןלהקוכתא כמן  #03 ..ויעמול כשמאליי ] דלבל דלדעד י
ס׳ השילהעהיא מעין המאורע מושל© שוךמץ־כתלרהבשו « , •./
ליל& ע שהיא עטן דלמיא כמן עט/באל גפמיך סם עכען ?מצלי'
כי© ( כצ5ל(ישרת | לכך קי דן נ״כ שירת־ חד שמיכייסשטגל,
יואדבידל ^סת מקרשישראל ר; זמטם £
מ( ,אסלמ י 5ס Iכסכת אזמלכליל& כת דכלל מגן אכלתלאין.
 .חלתמיםכהזמט'לכן כבל יעשחל ב& כתשהד ,אס pspybאיןאלמריםמנןאכלתב׳יע
■■? אס  pלמס יזמר שליש בברכה מ
שאינה כאעבשביל*
■ «י־ י ( ועי<(&< » «< <ע | ) 'סתרי 'אגמל *.
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אהלבלךדלדי,
לה׳ מ־ח לנד י מפן ס .פכשחל שכת ביזם ! אז;אל יהיהישכתכת״ה
לצדפין לימי שיר השיד׳פמם 1שלעולם .בשבתשפ ^א .אל בשנת
די! ס fקזלין שיר השירים שהוא מדבר כשידשל .יציאת מצדם
וכילן שאומד® שיי הפילים כיזם ! אימריס נ׳כ הפין « המדבר'
משיד קטדסוכילןשאומר*' ברח דלד שמא נא! |הלכריכין נ' כ
לזמר י® ליבמ׳פהיא צאילה ה שייךלי׳־ר ! מקדייי.יןל« ו'יוהצלנשש
קו  07שירק חלפה ובלח דללייקידר גאל יפראל לפן ככל פכם
שיש מ מ׳ילה נמס פא! מריס בז נא( לה 535ן כשבתזע 6כיןע #0
לעצרת מקדימים לומר מ »'ליכ^ ה,קילס מרה מדפה, .לטעמא
; מש זים למס ליעפה ■ «.תחילה על שידה קדשה גתייסדה ן נאזלה

.ק• דן בפרשת בהעללתן מןלידכר יי' אל
עד ( לאזרח הארק
*‘ כקבג*ישראל •4 ,ייבזהייי^ כס י ישראל ללאזלתקאק  ,שבת.
 0ק 5כ ^ פיעלכיתשתיי' למכתה מעפללין כדרכי סלסכתלאגמל•
'י «!ה ליכא -כעבלל שאיןקדלשתת ^ כ*כ שיקבע? ב? תעלה הפכי
7ת «א אזמריס קלדס bישר !  .לפקדלפתא אלתד© אלתוהפיזפ
 mp ,כמ(קדלש< .י?ו דכטל כי׳א לנר"  0כת.אלא& «ל כל פכיס
הפיץ למס ! והלא אותלתץ למזכידן שבע ככל מק־ס בתפילה
בריכין להזכירה כפבילה י״ כתריתילצדאהלבין ן אלפן לילי *
ופקיס ונכדכתהמ/לן לבהפערה י ואלמדם מציהצל" hivfy
מלתאלה !כאלה♦ גאולה בלח לידי י מטההלל• לקדיש סלס לקזרין  ,סיר השירים יקל© פזרקןלמיס  fלכן'* ואו אין אומרים במם פס
.׳ סירהשיריס .מ2י© סמלברלמסלרר תל באילת «צרי© למכרפין
אתל הארת ה0ייךליןד פצי אלא שלשני כיח עשייךלייםלאסון
" א 4ל על מקרא מגילהלש? ח4יצו .דהא מזמןלזמןקאקי" י לכתב
במן6ף 0דור  €הגדול שהיה ת 3א אכל מ*מ איןאלמרי-יס האופן
תלרירחא^ !ל .שהפס נהגל שלא לברן כלל על אלן המטלזתר^ל
; סירהשירים( לועי לאיכי תדע למה .לא יכרבלעליל לעול תמיהכי
«הלא של ילסא ' שהפייען סדר^לילס פצי ( למה ישצזהל לכמוסן*
« !י ^־אן ידע זה קתבלג כ* כ כתפימיתתלליהב ! ק למן כלת 0
לשט׳יס האתרזט© אלמדם סדרמזסןכחל ב <ה" נאיבי מדע
׳’ גמק 1כין 5ל 0ש ימי הגיד לי שלא בדפוכצלסאה
שמעיסקצתמהס
מכס למה ללמפיפז פסק וכמס:השביעי ,מקרא קדש יהיה לכם
אאכל^ז ?0לא ממשלון ידיעה .פשלישלא קלאו בהנהיתמהלא
בלתלאכתעגלדה לא לועשל פקדי אכל צלמיס למכיר מקרא
מירבאלאלת׳שקרא? בה כרכי שהד כתיב ש© בפירזש שמפרבין
קדש לאיתלר עםיית מלאכה בבלקמזעדי© ולמה לא -כהגיקכן
פל !ל יב מציללת* ואלמדס אתית קדיש יתים כמל ^אלמרי׳אהר
 jע <13השכן ימים וצ׳ע לאפ& ל ל! מד ליישב המנהג פאקאלמל*
פ ! הפסוקי ! לאין כמין קליין 1גכרי בפ/י תשא תן ראה אתה
אליו
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המכלה אין לצל מקלסאל למלןפא®
|למר א לי עי בחלב אתו״ א ' האדמה • 'כ ארקס י "3יזבלי♦
ד'
כמריה מיד קלדס יהרןרבתס אתר מפי בקרן כאמור■הייעו
 :.מחלת «" ,ה׳תי ^הןל " ^ אלליישר ! " ! יפייס "4למפעיל קללא י ממין בכתיב ב ^ רה שהריכתלרה בחלב_ פםלק לבילבי -
ß
וקקרכתס (« פצויי כיחזקאל מן היתל עצי יד ק' עד סין* העצין
םשבייעי אתר להקרכתסמש*פ בשארהיוועדיס 0בתיפ■ מקרא
למעמאמשיכשיש לכו קבלה מפי תזלפיתמיית למתים עתידה
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הקיסוהקרבפלתלאלמרע
להילת בקיסן לצצחת נלממגיג בתשרילמשל© הכי כציפן מפטירין
ליפי
הפרשה
כמללה
מה
שלא
היה
ק
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הימ׳ו מקלימים
תחייתהעצמלתהיכשלתשביתזק ! לכתשיי כשכתדתיס
דסלכל^
איתי קילס יהקרכתס לאש כאמר אזתו מיד א חד לכקרכתא
כילם בא גלג ״
ג וע' לסימן Wג העי^ ב )
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קללפלמכתמק לאה^ה כיפל איוריו .ללמר לתןתעם לקאי כל
1:
הקרככלתלאם כאמר אלתי אתל למכתי/ס פכר פירפק יתד כל
 .״קפטרהבח ה♦.׳■ .
.קקרכפלקלהכפכיםלהתמןל^שליזםהשכיעי בהלכתלא ^לבועל
Vכלילי"יע האחחןמקדפיןעל
היין? אין
אזמרי© זמן לאבליל!
ללמדאמריל! כילסקשניפילנלמר לקלאיל לאידמי אלתללפןאין
ולא כליל ת׳סאיצל רגל צפביעבתי כמל^ ע אתרלן דחן״כיר ) אלמלי© אלמג כלל פ^לליישכ,המפהנ י לא©הל p-3p.fc .מזפיל6ל
השהלא fשל פסח הלא׳ימ״סדל התעל זיין חיריתיכל בבשבי ימיה ®פיולאלמר•מצתןלכעא«  « (,לשבת הזהליל© תג המצגתכל׳לנן
הראשוטה" ערכיתמעליבלתשעיייא(© למלשתלתדסתר״יילבר
במלסף אלמל באהבלכרצי ןבפמת׳ובששלן שנתל מלעדיכל׳לאלמ
ישמתל כליאת קלספי יוס לשכלו הזהליל® תג המכלתהזה
לחליצה
ותשע®® «■פרתאלפןלילשע !אמלצק" זזלתאיפתללם"גאללה
׳מסלייכאהשבליהלא ^יל©® כקלעבלע*©" י קללקת ^אלתןתין׳
תקדש השבת וישיא ! (יוזאציש שהתתלה כאה כשביל שכת י 55י
 ?.איןאלמלי© אל נא מטעס שאמדבו למעלה שאיןגלמרקהלל ב !'
יוהשא 7כדאתתןל קידbwhis ©5
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נ׳נ מס ליבשה שקיא גאולה של אתמול שציין מהעייטצי׳ לא ־.
אג ^ אקרת למס זה ודאי קמבו שיאמרו  kאתתל במו שא(מר*
'׳ איעתרוש שה?א זי־לתשלאתמול<*  prpזה זבן ' מפיפזיקמי׳עמש*
.פמועדיס בשביעות ( סוכותשאומליסעממ׳ס ש ( אתמול'.מג 0
; ספיהיכא דלא קלפו העימופי© תיוק מדש למס 'שפי• ( ליוהלא•
 ^ .עשק  pג© בנאומיו© ליבשה? ו ^ .ת » ופ?ל שעעויפעל במפהג*
®זילגיקבמס כ' ואיתי הממית המעה גס  -המדפיפיא שלא'
הלעיסוקו כתקזירי©  .של יוק *m : "3בן כ שתקע מלאמרו אבל
איו איישר קלי הייתי מנהיג לאמד^5 5ל 1ואס׳ת! יוסאמרון פשע׳,
אןאומרין שיר .הפירוכיום אקמן ואז אין אומריס אתה הארת
?! 1אלאאקזבין יוכר קשייך לשפת לק ©,המדבר מש^ר האיריס
וגסאין אומליק אימתכיראתיך 1א א ותיתיך השייך ל ;ו ' ראשון
,וי&ו© שיש בו שבטי יה שיקלו רב ' שמעון הגדול ומשי© כבודו.
 :אומרי© אוקן אקר .אהובך מעכי שהוא יקדאיתו גז כ ואז אומר*
©ין© ראשון שהוא מס ו ' קדושתה אימת ניראלתך ׳־במס אקלון,
©קואישבתאומריס אותותיך י ואויורי© חפי הלל שידהשיר־יק
■ .-וקורון בצרשתלאה צל הבכיר עד ' סיך הפדרא ׳ פהן כמי©־׳ .
לוי ק*יך • ישראל מלאכה • \ 'ך הקק* ק האלה • ה׳ יס־יס י וא©
©ל פשבתשפריפין 3לקחת ייתר:שהר 3קירי [  Iמתקילין עשר
 .קעשר ומוקיעיק*כ תמךות* א ' אשר תעשה • כ ' בבל אשך
ןמפעיר קולא כדאעמינל ומפטיר בישעיה עוד קילס
תעשה*
ןנוכ לעמוד עד $קלי ורוני* שכל אותה קצטאק־מ״ידייבנק קל
ן 5קדכ ואותו הנס נעשה נ״ע בפקתומזפירין בשתות ואומליק
אן קרקמי׳י מה שמזכילין כשמות כייס אחרו ן דעקקקזא' קשר
©מןי ן לפשוק כדקה מפני צקורק בו פ בל הבכור• שכתובה נק
איש כמתנת ידו ימי • שביון שפ ^ויפלקה כקגוהו ליתןבעבור
הזכרת קלשמות שיזכור אות©.אלקי© וא נען יזייל אותפו עמהק
לקובה בזכות© לכן מזכירי© ,כשענתבבלקמליס במסשקורי־ן
כ! כל הבכור וביב '  .מזכירי© מפו®  hmיוס־קדיןאע״ססאק■׳
קורק בו כלתבעור י ( ז <ל ט! ין  rp7ובמין ער׳עא סעי׳ו־ )
א(©ך כלאיןמול♦ י וקימן הערסמת־קל כל ימי הפקח כתפו הזל
«אץ קורי א קד ^ בכ ^ פא פסיל במל׳ברא ש 3לח 3יכ ירא\ד
' i3pavשיך או כשב " קדשי לי כל ש§ו♦7י א© בקף תלוה'♦ .פ@ל לך
ןהךב^©יכי♦ויהייכשלק • בליקבכור •  mpjקריאתיהעישיות
•קללועל׳וןדרהזהקוא מפני שככל© פרשיות הללויה; ז 3ך בקין סל
•:־ | שח יק'ורי | אותן על׳סדרשהס י ניןמין בתורהאלא־־סקורין
שיייאו כשב או עז כשני לבי יש קו עכין של מס ראש? ( ך pp3
וכקמשקעשל יו© וכר ופרשיתבשלק בשביעי לפישבויביו ' עכרו
ישראל אתקיס ומה שפתנו ח |ל מימן בלשון קזה פיל  &/אי אפשר
סכבצו עליו במקלה כלי סן© כוופק׳בי ודאי נתכוקו כבמצה ורמז
בידול' רמזו יכו במנקנס ! 3ל חקוק שאב* ויקהקלה■סלה© וריפה
קלאודכ׳״ש במקום הזהשנתפוהו  %לקריאתקדו  0ת התור על
צןאןיאומרשרנו לרמז בןק«5ןצשזנ© זקמקשפעשק לישראל
הו  ,פ ©ל הסימן חשך תורא ר? ל כשמשכו ישראל לע 6ית לה© אין•
קבנית השור לק! שמשכוהו ושמטוקז לקם מתקתןסא הכבוד
שהואאקדמןקד פניסשבמרפבהדק  0בן© פך5ל אןקד© 1קן
(עשאוהו בצסן ע׳ש הבתו׳קככ© ף הרבתי לקס וזהב עשו לבעל
ייפסל שעשו ישראליבמדפרויןק נעשה!
בלומר©שלק הבקוסתמעל עבודתו וכי ;
בעגל♦ ומעני שעי עיקרהגאול ' הזאתבנחר ! קצבולי־לעבודת

ךשלח

6יםך •.קא *  $כד מי!  •£עפשיעתןזכל  £י^ 1ן^ 3ימו  4ח * ,
הפל;ר'; ^? ׳/שתרה אלאצ^ קלתשחכמסק ^ :י ( ' מ ^ מימז״לל^־
למיל&!«מן<.ןפ'יקי » ע( א .ןאיןךאויל’קנ<עפשח-
t*ib
־כשמל־<ג^ק.כ« ן© p .כ? <'fpasfpp
כ״׳א4.מ< ( 0ז ?.ו 3נן לא קמניז ‘ 4
ביי  13 13533 (^ 3ביושידאץ&&&-סכ * ? וכשיצא כינס ג יבא י
£ובת< \ו '8תמ #י  0נו שסימנו פסל•והוא .פךשתר $ז -.אתקא ^ ל
יצןתשק
ב שיביא פסק• ב יוק ק'שא<
6ל\ 135 :■.
!'iv.*<r,&»%-'85r״ ' s fד*» מ«• » 3**.י1׳ 11&%srי 1מs^ K״
?,0ד'r' -1־•־. ;:
^■'?ו- 3רתשיןוייסב דפקמ מ ^ייך ^ר קועמסשצישי
.קוךח יךע 3ק  6פא במ׳דבלא -ג ^ רד ההן בתזביס ב־תורשלענלס
קורין נ שבת !5r'3.pV7״ 35ל!  5ץצןכעזמת פיץיאהאתק אומל'
אי* כמו®  :צבאי 4ימ< ת י©  1מאמשום־לויש ש© באותה פישייז
.מניתי ספת (רגלי® 0 s.bprצ מו/ -ד דעתיב א ת חן קא | וק תעקור
8מימכי למי׳־נו איסור מלאכת ק*ל 1$ 1מועד־כמשכתקניגק ( צא(
שיתכארלקמן בקלפיתמ* הכע? קולפי• שנריכיסליקרותפבעה
קתחילין לקחת מדאה אתקאימר אלי יי  *3תז שקלצהמת3303
<]’?» ןלעי( לס בימכק׳כסדלה־סל ipfaשבוע ואומר* ' ואפ* י/פלאו׳
י'.־ ( אלן אוחךי© ן! 'ק וערכיתאומרי־ס אלקיס יקננן i w

 pובו נ פ? [ י1
א ' 3מו5א י*ק' בין3מו 5אי* טלהיל פין עמח ^יי* 9לק* הא(מל*
•אתיו מונכמכו כתפילה כמי במונחי שית*
( .ועיל 3ר*ש  )0.ק  ('8ובת׳י;5י ( מןי  %יי$ר'א& ע* 'b

חעי^

ה' (לשימןיג « מעיף א' (®?מן«!,ל ; ך> 3עץל )  .ומכדליןעל
הכו© כדרך -שמבדתץכמ׳סמלא•עאין״מערכין• לאמל .מפרולא
על הכשמיס על'.הכר לא דפמן לזט מיתר כהדלקת צנרלא3שייך
לכרך על הכר  3יו |א * 5זעל סבהמיס לא,דנמן דסעתדמכלבין
עלקכסמיס כק׳ס׳ ‘הוא• «ש?© להש״בצפישיהותירה י שפא בדה
ב%ש וב* טליכא פשקה יתירה הלכך אין נדן" לכשמיס אן> ע' נ
( ן 5ייאין ?בלכון
ךמ 'ש £יס־ נקי איןמברבין על הישמיס
 ypspypitpא׳ )
'&! אלppw <£
קת© הוימעמאיימפוס' דתענוג 'י5ו וחתמתי® ושיב פפסיעצאקדה
( ן <*׳מיזרצו שפיך 'א ומוץ«ןר כליפעי׳
׳־׳■ ן'ןי^׳יל <ןגן כק&) ßא ת" ... C
 3י•׳ *11ישק $להיית ;-בק  #בין ח® רא& ון 6ל ) ע ;בין חס שפי של
*מ הואיל ואקאומרים ברפתא הת ח־כןואיכו יכיל להבךיל
 :כתפילה"• ילימי אתהימנפתנז3ק« ץקדעת .סהרי אין  #ריס
.אןת < הנרכה  .מנדילין ככרכוןקמשתהמס (חומדיק קמק5מ(
(תנדיכמשישבי :כל0יא «!הבדלה דהיימ ^איקדי׳אתה כתרתפ(
'מל -עלימ קראתימתמיליןיתודיעמי^ 'אלהיכיעשצמי צדקך
וכרעל ( קדקתאת׳עמך יםד | נק ^שמך ( תתןןפנ׳יאאלהינר^ א
; (עילס״יגןתקע״ק ^׳■
, .

mn

.

 .' .׳ , - .׳" ' .

׳ ’?׳ .־ ■

וייןחןןגירוי  5ח €י אחד ח  0ו

^ נ) ! .נן

■ •(3.הגון 3פל אלי' הארןיתלהתעפיתע• ((Vיו׳ אקדהפפת
•£׳
 /יפן אקר הסזפחאין מתענוןאיתה בקדש עיסןזתהדו בניהן
איןמעעפין איתקכמזשפתבאל לעייל בהי^ ןתלה ^ף־בץ
( 3ת 0מ אין מתעפין : 1? m .לןי יהזא

מריבהבמןעדיתלנך

סהאיידקפיננה  ®*wfifaויש לאישלפכנתסימיהא' ^שיזיק

■ האר^3אהפותה•
•שלא \ךק לקפשימי

מא ר :הא׳ן נייק■" הקןיולי׳& הסימי התשתק

«

 ' miWי ^ מתופסח
ןד<ןיי ' .־ ;

!»• י ^לקלסלספריסשפחי ^ להיי׳להס

ח*4

./ -

ד ניס הכוהנים3י פי יימןן  1,0נ 1ד^ סעי•/

^ ^ כי^ 0נפימב 55רל(מרסליה ^ ילקייי/ייתליעיין'. y.mn53
י '
^ *;
«*' «  f «0ב׳  .אבל אמרענישיא  ,גומת
 6 p ,5WPSאימ ' א « ולגין«! Sה״קימימ  900foi* f» 'i> Ssלהצר׳ויט* '
אלאסני•« -ס זלאשניח כיהשמח? נייבאכ־כ

כ « ,בכ־מ 1״נ ״  .פלאלהר3ימבשמי » ״ »93פנאיתייאזייתיתלמידיי"
הפיכימ• ינסי״ימהחניכה א*״פ «א מ ' י«יפ אין נזלני׳בהס
״T״* ״״יממת ״* ״ »< נ< «יןדיייזא *Aלמשוח «•
שימש
0מ-מסיינייהש9ריאיןו) עספנזייס״מ 5אנתסי«ודלאלמ,6הן
»! יאע; קיהפ״ייה • (ו<1ל' < >8וי 1ס 9״y . ) ' 9
וששמהצמני• ( ו«׳ל  9״<ןשי־ע «, .״ -׳״ ) (מ3ר ־ צחייפינקי שפיי דמי '?( ,6א '!" 3ימיP°״  tז 9נפאי!
י)
מי < ,כבה ידדכשנתהרחפין פאחרליית אייר א,א קורי׳ח אומי אגל אסאב ל« פיתן «ממלה איןייירילולשיוימעו ׳

« .לששון ינימיין ״י שביין ני ״י פ״קבל שליי להי« נ
" ,אסמ
יצק• מי שאמו אדן גפ איתי חי שבייך־״ ! צי־יזליינל עליי יוינל
^« נ־איאימרםאימי «י שבייןאשל א, 6י*ד5, 0
לל  1ג 9״

«  .מ «נין נ' כ סלא־להפמפדבאימי ז"] ייש « פמפמ, %1
נעי״ריאילו »אייייי®שאי ע 6ש 1מלש 1ש ,, !,מ Li ,
אשש נ ניוימימל  /געי״ו יאילן ימי דביישס אי5ן »,״ * 1 ,

ני• לסייס ב׳ג חד! משהברימכרותש
בי • וככל י! ת«! ממאי« י השק * ציניכין ניאל לריפא63חרי ^
 «.ממיוס •והציריל אין אימריט אימי אלא מינק3 ;,
רש ' 3ש 1מע
מפליז ילאבגמימ ייםיססמא  -אח׳גן בולמוס יי״נאשה "

ל׳יצי״״C^ .. ».
יבאציהארניתייהביןחנילהכושבייש
,
 r , , ,י « סממייןינישאי! יאיןאימייסגו ת״ניןילא
 ?, _ .״־״ י « י השנית ולעי חנהניני wהיא נישמ׳אפ «•
__
ןנוט כייט נלנדאל שמי יבי״־ס שלאמריי חזריtpm

הםת3ידוכמל בין העס.פ8הפ״מ• ואי״יי 0ב1־ששלי״( מ  ,ייייסלדיאילןיגייסל נ ־®יייילא ס *י'י! " מיפיביו®• **.
בייפכ׳הואש־ןאימייסישראלש״ך .אלהיסבישואל :< י;י>לא־ן« ״ *׳ » ״־״®ל׳ד »אי׳יניש■מי־נא «1. » " ,
«לאכי »ומיס • ,פייסה אי״ייפ משכיתציכיי•אנשי
*
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סמסאבו& מרהיינימתרנמבךמאי״דניפהיא תלויבאימי י
יום דייקא לפיכן אסשב״ יאבל בז מאי־ אימי היי־ ישמהנה
לפישאהי
^ ־יין המימיאמישקישמה״,״

<

^ ׳״*

סאי;יל (  « £ס״פניש 5רןל? מעמת *סהצ' ניר .
ד« <ל־יקשק'«« « ׳ *' ) מילה שמלל בייסכה׳כ׳א״ציה
;לאכילעל הש־״יהאי ’! בייך כתיביאע׳ג לדבר שאיני אלא
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זינועהחור חובבות■
שפקפסח לעצרת אומד® יוצרותי היד 3רים מעציןהגאולה
ונחתאיכניס כזמן הזה אחר זכרין גאולת מצרים על הגלותועל
הצרותשיפ לנו עכשיו בין האימות שיגאלכו מהרה ומזכיר  fכל
הגזיריתשהיו ב1ו המדינות ובמדינו ' אשכנז מתני שכעוזמתיכו
כולם או רוכס היו כזמן הזה לכן מתפללי׳אכי לה0י שיזכו יזכות*
ונימי מצרים יראנו כפלאו׳ומכרכיןהחדש ( אומריסאב׳היחיא•
אחר ברכתהחלש ( במנקה מתחילין לומר פריךממפב ' אמתי
ונ׳ל הטעם משום שכתסכתא הזאת יש בס■חמשהיערקיס ( ע®.
התוספתא שהיא שני חכמים שהיא ממהלה®  wס 0ס׳ שכול*
שדגרים בזכרי תוכחה ומישר לקפל מליט?!?נ תורה ומצות וגם׳
הכרקהא׳הוא ממרבשלאלתיקכלתהתיר׳מדול לדורממר/ה
8ד פין כל התנאים לכן אומרים אית® «bהיששהשבתיתיהס;
«זמןגאולת מגריס מדינם מת! תולה ויש מקומו ' שאיןאמירי® י
אות® אלא פעם א ' עדשכועות׳^ וישמקוימותוגחוזליןומתחילין
לאומרם אחרשבועו׳ואומרי ' א 5ת©;כל ימיהקיץ ?וכיון שהעסיקו
י לומרברכיגבסי . .איןתוזריןלומראותו עדזמנו־■ «הוא שבת
׳ גיאשית במו שיתבאר לקק פיק תלפ׳ט בפ*ה♦..כשבת יאחר
ר׳ח איי 1מכרכין בס׳ב במו שמתבאר בשי ' שקודםזה♦ בשבת
זילת’ אל
שנייה שאחר הפסק• אומרים מאורהשמחי' יעלזי♦
אל ?וי ארנן • גאולה שנותינו® עי♦ ■« אסהוא ר׳ח אייראומרי®
םג ייצר ואופן מ־״ח» ופ׳ל דהיינו כאותן ארכת שנזהגי® על עי
מנהגי מהד׳אט שאין אומרים כאלו משבתות ' שכין פסח צע* ר<
®ז® מצל אבל לעי מנהגי מדינות .עולן פאתו ריס יוער בבל אלו
כפבתית נ ׳ כ א® תל ר׳ח אייר כשבת אומרים א׳תי היוצרשל
אותו השנתשהוא תדיר ותליל קודם דהיינו ארנן פ? ' .
וחין אומרים משל ל׳ח רק האוען
* ן <ל « ' כ' ה שעייא )
בשבת שלישית אהבה מלוכה'
והשאר בל הפיין לחוות « כת«
אורתין♦ זולתאלמתהדיחו* גאולה שלודיס נדודים* נשכת
וי .יפית אהבה איומה נשאתי י זילתאלהי גן אחבק* גאולה
וכול® אכולה• יגשצתתמיפ* אהב שגזלתי משכתין חסל י זילת
אלקי® לא אדע * גאולה יקום בעציו ובשפותהעיכור שרגילין
להי־ותנהר וביזקויד חלקי * .אומרים יקו * בעניו 363ת רביעי
5קירין כ! כהד דשיין׳ לפישתבהר משו® שיש מי -אלומת אתרי.
נמכר גאולה תהיה לו ואתאומדים יכולה אכולהי 6’3כת חמשי .
ולפעמי® קוייןכהר כשפת סלי&י כנין■ פנת ה״ש 1ה*ת מעוכרת
ואז א ומריס יקי® כעכיוגטכתשלישי ופדודישבד ושנולה־ בה  /י
וגיוס? ח באייר הוא■ל*ג בעומר ואין נופלי{ כל י 3ת« ונס בערב
שלפניי אין נופלי{■♦• י וא® הוא כי(  0א ' אין אומרים נ?^ץ בשבת
( וע לשיחן
«לבניו שהוא* יזבאייריוכצי שהוא כמי תחנון .
כשכת׳שלעני שבזבית
קלא עעין1׳ (»ע« קר 3״ן0.כיף נ ' )
חומר מגל .אהלל בצלצלי0עמ י אופן אנלחת אראלים • אחכה
מנה יעלת ח ן♦ זילת 1הי אקראך* גאילה מצה נשאת• ( כשקורין
יב « תגשאבםכת « קזדם שכועיתאזאומרים גס אשר יחדיו
•« ייבא לערש ' זו ואותרים אותה במקי  9מאורה קוד® אזר תדא
 *13וי • מקוקותפאוחד® מכר ומ כפעל אלו השבתות ורוב®
ידנרים נע נין חתן תורה ובהרא 3הלא וככטיק פוק ממ מאי
«תא דכי סי,לא כתבתי אלא מנהגי מהר׳א ט* רנ׳א והגהותיו
אשי גתעשטו ככל אלו האינות ואלו הן ההפטרות השייכות
לפרשיית שבין פסח למצרתלער ' שמיצי מעטירין כשמול ויזשן
הוד דוד וגו ' והוא שייבא לפר ' זו-־מת :י שיש כה עניין ערץ עוזה
«קיב מתר מדאי אל ארון אלהיס ורמגש עליו־ והוא לוחי למיתת
«לביאביהו שהקריבו אש זרה לפני האלהים ובע 3שו עליי מיתה
מתזייעמפטירק כמלכי® ואיש בא מבעל שלישה וגי׳שיש כה
יוק צרעת נמאן והוא מענין הי■ המדפית בטהית מצורעים
לפ ' מצורע מפטורין ג* כ בחלבי * וי' אנשים הלו מצולעי ' והוא
■ ..אלאשמקלימי{ עגיןנעעןל .תזריע מעני
ימשמעיןהעלסה'.
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שהיאסי® קזדילד׳אושי • וא • ה® בעולי® מעפיריןנ״ב
!ארבעה א*«י'הפייך ל«*יי'שפיימו בהעל אחיי מות « ע® ידן
בתיי עשר בעמוס הלא ככניבזשיי© אשש לי (היא שייןלשרש•
זי « עני שכזו העדשה הזמירה השורה כמעשה ארץ מגרייסלא
תעשו וגז׳ וכתיב ולא תקיא הארץ אתכם כטתאכס וגו׳וכייד
עמוס *® וכמעשההכושיי® שהם אחיהם שלמצריס דבתי' ובני
«ס סש ומכרים וגו' ובא הנביא והוכיח© לע זה שא© לאישיכו
תקיא הארץ אות® דנתי כ והניעזתי ככל המים את כיתישראל
באשר ינוע ככברה וגו' לע קדו %מפטירין כיחזקאל ואתה בן
אל® ה תשפוט וגוי והיא מעין הפרשה שהוכיח® הנכיא® עכרו
על כל התיעשיתשהוזהרו עליהם בערפה זז וכשהן כפילי כתיב
במנהגים ובמרדכי שמעטיריןקל ^ ככניכישיי® (אפשל שטעמו
היא אן ע׳ע שבשאר פרשיית כפילות כהנו להפטיר כהפטרה
בכאן נהנו
ו ן *׳> ל *י*; רה'ר 3ע׳ן> ) f
השייךלשנייה"
להפטיר כראשינה מעני שהיא כיללתכל הנזכר כשתי הפרשת'
וגס שיגאלו ממנה אקר ההקאה דכתיב ביום ההוא חקי© © וכת
לוד הניכלת וגז' זה כתכתי לעי מה שהוא במנהגי©& למ וכן
היא במרדכי ע כני העיר אבל נ׳ל דהכא ובתם  0עיא 9יפי־
הוא לעי ההקדמה שהקדמנו נטעיוא דלעולס חפטירי/כפניייון
משום דסליק ידצהוא׳ב מ׳ש געזלין לקכא מכל הכפולין עשנה
דמפטירין בשנייה על כן אומר אני לודאי למדין מן הכלל הזה
דלעולס מפהירין בפנייה גס  5bהשניס ר*ל באיורי מותוקדושי'
כמו ככל השאר דת׳ס והיינו שחעטירי בהתסכוטעשהן כפולין
כמו כשה * חלוקים דחפטירין בתשפוט לקדיפי' לנ׳ל סעיטעו'
הדפוסים בחומשים נפל טעיתאשר בפי הכריות ועי זה נפל
טעותבדפוס המנהגים והחרדכיוהואזהכבר ידעתשכתב
כעל המנהגים נהקימת( שטעז׳ועל בחומשים סכתכז והדפי 0ו
התשע( « לאחדי ימת והוא שיין לקדושיס וכן תקן הוא יסדר
לומר כבני סשיי® לאחרי יהתשפוט לקדושיםויוכלל הנמסר
שלעיל * מבנךרין ככבולים כשנייה נחסר על כילטכ& וה ומה
 9נמםר על עי המנהגים והמרדני קוץ מבאחרי מותוקדושי©
הואגמשר על החומשים שנדפס התשפוט לאחרי מ ת שהיא
הראשונה■ ועפגיו שככר נתקן המנהג ונתפש ט פ  /מהר׳יא
טימ׳א לימר כבני גושי םלאחרי וכלל© הלאפון שנמכרלה©
דלעולס מעטירין בשנייה חוץ מכאהרי מו תוקדושיםבפא כיד 6
ויי® היבריס שהכלל ההואכמשר עליו מנהג  50עכשיו יסוכרי©
®רלשכאמרי וקדושי© יעטירז נבכי כושיים יפשטו המניג
יזמיטעהקהוא לגמר כבני בזשיים נשלם נפולי' אבל כ׳ל פייינו
אמת כי הכלל של חוץ מאמריוקדושי® הנאמראל נמשר אלא על
®חומשי® ® היה כתיב כה® התפעוט לאחרי מית והכלל לא
אל *יזהם הגיהוהמרדני
וקדושי' זתי
כמשיאל שתם חיץ מאחרי
(שמנהגי® ( הדפיסו בעירוש חק מן אחרי וקדושים סמכטירין
כבוי ני סייס ( אמוא « תו?ה נ״ל עסוט ואי איישר חיליאב *צ
המנהגבבני כושייס לומד התשכוש גסבכפולי)•י
הראו לי® עיאחד * דע * מקרובושמו' מטס מפה וכתיב כז בס*
ת 3ד בנין הבעיה זו ומשיקש® שיעבירו ככניכושייס כשה*
בעולים יזשיי® בסון דבריו אל וכתבתי זאת לאפיקי דעת
חנם אמד כתנ נסערו נדפס מחדש כי מנהג טעות היא ולכי

אומרשאין לשנס בסבלי •חדשי® ג* ישני • וממנה לא־יעוז r
ענ׳ל .

והנה להיות

יכ

ראיתי דבריו אלה מניעים פציעצור

במיליןאל אוכל (אראה לו עעזמו הגדולשטועה כפשט הגמרא
אן זכותאחד מנאתי ול מתיך דבריו שהביא דכרי תב© אחד
שהשיב לו דנרי® כמי פאביאמאח׳כ י ואמרתי אלו היה בעל
הפער הזה סומן על מט׳החלא המן ע 3משענת קנההרצו ן<*ל
ההואכק  8שנתן העפות בפין כעילוש מוטעה ומשוכש כמו

לנושחחור
%־באר אז י5יה  0זכלו  .ר׳לאסהיו פעל המען מפה מעיין
ומדייק כעומק כעצמו בגמר׳בפון ערק הקורא עומד ולא שמע
מהוא פילוס מוטעה מאיתי תבס© הטעהו בלי סעק אבלישהיה
■־ ו rמעצמי נופל אל האמת בפשט הנמלא אן הטעם התעל
!
ה ריר «.למי ת שיתן בכיו ההוא חבס הטעהו שלא דייק בעמן
כעומק בגמרא וככל בטעיתזה פפשטה סלסיגייתקגמר' אשד
י ביע צעכיך והיא ז . 5פנינו ס© במשנה רבי אליעזר אומר אין
«פטיריץכהילע אתירופליס* ותפי פלה בגמרא ת׳ר הודע
את ירושלים את תועבותיה נקרא ומתרגם* ופריך בגמ׳פשיט'
!תשני ( אפיקי מדר׳א דתכיא מפש'  3אלס א' שהיה קורא למעלן
ייר״א הילע את ירזשלם חתתועביתיה אמד לירח על שאתו
בודק כתיעכ! תיר 5״לה אצ ובדוק כתיעביתאמך בדקי אחרת
ונמצא כי סמק פסול פ* כ בנע סין פ' הקורא עימד*'הרי' גפי'
דע״ג לא פליני לכאן יד״א הת® אלא בהילע את ירי 8לם את
תיעכותיה שהיא ' tprwjיו* אכל כהפטרה זו להתשפיט דאנו
קיימיןבהיהיא' כיחזקאל ע ' פ לא כתלקי כה מעולם ועל בריזך
 0טע& ז? לא פליג ר׳א התם מפום למולה כה 0*«7תיכמית
®כהפטרת התשפיט ייבמה הבטרות& מפטירין כהן כבל שכת!'
יהנהאומר אני
ופנהשי© כהן תוכחות רבי תרבו משפר *
דההוא תפס שהשיב לבעל מטה משה « עמלפפטר׳זו להת0עי© ,
©לא לאומרה טעה כאחת חב' ® עי! תאישצאצמל  0פריתזק1
(יושבדהידע את ירושלים את תיעב וידו והפטר ! ז 5להתספיונ
אז טעה כדברי ד׳א
פרסה אמת הן לפל יג בי! ר. ¥ורבנן*
©אתל לההזא גברא עד® את? בודק בתועב ת ירושלים בו'
מלהזכירל; ירישליס קשב לעיקר פליגתייה! היא בכל בפיטיית
שהוזכרו בהן תיעכיתיריפלי© ואפילו לא היזכר כה בפירוש& 9
ירושליס כנין ההטיה זו דהתספיס שהיזכר ב? עיר הדמיס ולא
ירוסליסאלא סהמיבה עלימסליט • אבל הוא לא ידע טע© מ ©,
תיכמיתימסליס פלא לוע טיל בהן מעל שאר התובתותשוזפיחו
כהן הנפיאיס אתישראל ! « פסדרין בהם* זבדה הוא טעםשל
הכל חנכו כמי שהביא כעל הממה מסו ואמרמשי© שלא הוזכר
3ה תיבמה כללית לפלישראל אלא תוכחהלירוסלי© לבדה וי שוס
הכי לימין איתה לפביד ירושלים יחפטיר־ן כתוכחה2ללית*
והיא כגני כישייס* ועל הטעם הקלוש הזה  kאותו החנם בכה
בעל המטה משה יטודו יחתר לו דרך למצא בזה טעם למה כ*6ק
■ אותה ואייר כשהן
,כפולין דוחין אותה■יעשהן חליקין אין לוקק
כפולי?שיש© תיהכטרותלפניני אתת כללית ואחת פרטי' טיב
לומר הכללית יכ 3ק חל! ק׳ת שאין לני אמרת לפרסת קדושיס
מוכרחין אנו להפטיר כז? עיין בלדריי שםסייאןתכ״ד • ועתה
\ראה כמה פמס הטעם הזו דיוש < מסיס שצרלנז המקיס ככל
'פפיאותהנבייאיסשפיייל ועשרים וארבע למצא הפער ! קשייבא
לקדושי© מ 5נמך  0אמ להפטיר בזו מכני הליען כסהן חליקית
זזה תימא ובי מעט תיכחיתכלליית ייציכו בנביאי' הדומים לפ'
הפטרת הפפרדיי© לקדושים תיכיק
קדושים להפטיר כהן •
הנדפסת ג' כ בקימפיס שלנו והיא ג׳בכיחזתאל בסימן ן' יהיא
ג  ,כ כלליתיללי .פרטית שהרי לא החבל כה לח תועבותירושלים
נלא תועבות העיר רק תיעכית אבית© וגו «' ולמה לא כפטיר
אותה ג״כ אנחנו בייןשלא נ « צא אתלת כללית בכל הנביאים
לפי דעתי • כללא דמילתא משום דלא ידעדאקכמים האלהיםעם
ולפלונית דהודע את יחשלס נתבלבלו בכל זה א.5ל; האחת יעשו
דרנודט״־חא רכא איתכזהבחה דעליגיד׳א ורבנן דויקא כ'פ
הודע • וככל היזיפקית האחרית וכמצאית בכל הנביאים הן
כללית הן פר היית כ׳ע -מזדיס& « פטירין בהן זייתת־מק איתן
מסים דכיחא להוליסראל להיביחט  r9mכפביהס תחובית
 .אבות® הן כלליס הן פלטיה יל*יתבוששו .לח « ן ^דעוי־פל& וג
ממגגש הה הרעיס נלאיאתזג מעכה^ אבות״בס i£p) SFTj
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בלינות  9סח
 Wממיcisn 'jift
לנאלס מי ? 011גשמיו אל יו5וי *
תועמתיה עטין אחר יש כה דעליגי בה ר׳א זימן כאשל אכאל
בלי ספק זאדרעומזנק מתיך הפרשו ה ?יא ללא! פרמלתקיא
רק  3קד0
אלא עלליתלפל ישראל כאמרה יאפ״ה פליג ל׳א *
דע הרכינו משה חייחלט כתג ב «*ו
הקלייה אות והיא זו י
סדרהתפלותשכת פיפטירין הודע אתירושלס אתתיעבזתין
לפי שפית* זבן כפל האכידרהס כסדר ההפטרה שכתבJfi
111שמו' לברי ירמיה על רעה תבא עליהם נא© י> -זהיא פתקילת
ירמיה דש מפעירין בן אדס הודע אתימסל* את תועבותיהיגל׳
דע בהדרי אסר •« יד .עליך כאם י^ אלקיס והיא בימזקל «1*3
ודעת היש מעמירין האלה היא לעת המיימיט
האבילרוס*
«פיהק דלא כר׳א זבן ווא דעתייואלעסי והר׳א® פכילם עוסק*ז"
יעל כרמך כשנתבונן כמה© עה שייך הפשלת
מא כר״א*
וידע לב שמית נמצא בה טעמא רבא והואהז * התתצת הנביא'
והי' מהתלת בזה הצפין בן אל© הודע את ירסלי׳את תועבותיה
ואמרת כה אמר י* אלקים לירושלים מפוליתיך ; מילליתיך״מאק
וכבעניאביך האמ׳רי ואמך המתי’ימילליתיך ביי© הילדתאיתך
לא פרת שרך וגו' * ופרש' מבומתין כחי מגיריתץ5ה?אלסין
מילדה כי' אביך ואמך אברהם ישלה חהס כהלי גדולתן יכני מת
כתפי להס קבר נו' בייס היללת איתן כשפמרתי כך כמצרים
היית בלא שים תיקק* ולפי שדמה הדבר צלילה הזכיר כאן בגל
הפרשה תיקוניהיולד* סרן כמו שררן י מב׳ל רש> י היי בל
הפרהה הזאת ב 0פר יחזקאל מיירי כמק ל לידתם ®Jישראל
,רנתיבתית גאולת מכרים והיא בעיןהמ © כזכר בפרשתשמית
•התתילח במקול לידתם במורים ! הנגאל« «  ©6ילס «רדי בו
)  pלנך סדרוה לבכן לפרשת שמית * ור׳א עליג עלייה!ללא
לימרה בטבור ולאמשי© שגנאי להזכיר תןכקותתעבו׳ילושלי©
במעשיה' לודאי כתופעות המעמיס ראוי למגיה ב  0אתישראל
!ff

ככל הפמרית פל שבתית לשנה במי שותפתי רק הפמרה זיס׳ל
רל *א שלא לאימרה כצינור « שום שמגלה חמצה נגע הפכי'מאד
בייעוש אל ישראל לגנאי שקרא אברהס אמירי יפרה מידת י
?פ׳ל& זה גנאי גדול לבל י  8ראל לקמת ( לתרנם ברכים לפנית
לכן ס״ל לר׳״אשלא
אכרה® בש  3א מורי■ ושרקנ& ס תתיא*
להפטיר כה שלא ליגע בכבול ישראל לגנאי • ! ליקא ימי למסים
עב יד יחיש ישראל היה מקפיד ר׳א ילא מש! םהמעפים רעיס
פהחכלו בה שהרי כשגער בהה!" נברא יהיה קורא לפניי הפטר'
?ולפרשת שמית מפני שהיה סוכר כרבנן  ,ונמו שפסקו כ|
הפושקיס גער כו ר׳א ואמר על שאתה כולק כת< עבזתירו5ליפ
פדיק כתיעכיתאמך יאי משים הזכלתמעשיהס הרעיס גער
בי היה לי לימר לו כנערתו צא ובדוק בתועבות מעשיך ?רעי®
•יש בעצמן * תועכית אמו מה ל! ילה להזכיר אצא על כלחן
הייני טעתא משום שעיקר לס ונעפו פהיה לו עליו היה מחמת
שנגע בייתיסשל י& ראל לגבאי לכן רצה להלאות בנערת! מאיזו
עס ס קנן עליי דהיינו תפוס כפיל היימיס רימה שהזכיר בגעלו
לישנאפייתה בילק כתועבות ידוסליס ולא אמר ל? פדשאתה
בילק בייחוס אבותינו צא וכדיק כי׳קייבו  ,מפי© שבל כן היה
■האבי' כרניס
מדקדק אפי' כריגזו פלאלהיצי' מפיו גנאי■ייתים
לכמת אערהס אמירי ישרה חיתית ו  0זךשרוכ העולס ייי־מ
הדבר כשישמעו ? mnר«tבלשון ; אג יבדוק ב » ם© ת איין
בעוד עמעם׳:זה הזכיר לי מלת ירושליס כדילליתלו פמקעיי׳
כעי « על תיכתית כביאה זי זיטפוהי הכל © הוי ככל הנסאית
של תוכחותיו &ל י ת*יקאלשחפטיריןזנהן לא היזכרססירישלים
בכירי  cרק בזז • יב^ל דמשו' הקפדתר״א הגדול כל כךשהקתיד
ואפי' בליגזז סלא■ להזכירפגםהייחום טהגקאבחנו דרןעלגב
שגל הכימקיס מסקי כרבנן אנו במדיניתאלו כוהגין סה כי?א
בארן מנסימןהוד פ לשמות רקהבאי® ישלשיעקב ו ט '• גל ♦

למש החור י ח^ נוה * ns
 b m %בחיית יושת יתברךיפ& ראל זפתן לפז את
רא«ין «היא
המדברית בתיעחיתמעשי© לאינם צזגעי•
|נלשארהפמרית
יתוריווהמפטיר ק( דיןב& וטנקרבצותהי(© 1ביי® הפפזרי^
אביתליבא מאן דעליג שיאתרו אלתן כדכתבתי ♦ לעיכך
גייקוס
?מפיוירין במרכבה דיחזק& מפיס «באיתי הילסכאיתלהמעמד
קלישי© יפטיר?' ?תשעל  0אעיללכשה© כפולי® י ללא
הנביאה* יפיל© קנןפיהוגיגדילו«®
סי עג
הנבקרהשיגלכילם־למעלת
המטה משהשנןיי© בדכרי 5ימתפה לא תזלז ללדאי תזח
נד*ע
אצבי ( לא יהיה לך מפי הגבלרה ( כלי שפק «פילם השיגי
«מעי
! מהנהג הואשלן יתמחיק כמנהגי' לבמרדבי כאשר כתבתי
מעמל מעשה .מלבבה  :ככל מה שהשיגיחזקאל
1תזל
וכיאינ/ז
ולא תאמר בזה? ינהג עלקר הלכה דמכה -ג של משיתי היה
שנאמר נפל הפנו מאיה אתהקללות שרימז כיל(למעשה
פךי
ע«
כ; עטן
עמי שאמרתי ילא מנהגלתיקי® ‘ ילע שנ מל שתי שט®
לכן מפטילין ג  /במעשה מלבבה  hmמעייןיומאלרע
»תחלהכתני כל זה בא לידי® פר א׳נדפפ זה כמס שני׳בליטטאה .מירפבה
אמלי
בשלישי© שפה לגי'«אימל אשרי יהלל( יבמ(©ך מזניר
ומתחילייהי
אותו כספר תיקל/יששכר י״כאתי ש® י1ל לעילם מעמיר/
נקרא
קרבכלתהמל« סי© יביס העבירי©■ ימ עדשניתמימןבהלכתן
?ן לקדושי© בין בשהן כערדלת .בין כיהן חלולנרית
לאומר בייש אתההכיולתכי' אזש® מאמן בן׳I
טןתשפל
עבי'ל ♦ «« ממתי כי 3מכי 1הים כדרך
ליל שטי מעריב יירד אלהים על הר סיגי י כיו© פני שמריע
מסעמאדמלקמיכיה׳״
ב
ע־כ ^ לפשליו לקביע  pהלכהלילעש' להפטיר התשפלט
זי | לאילי ; אהבי®* אלפןחילת בדאתמול י•-אא אירישראל
|מעי
הבל״עדפתבתי;
לקילשי© לעללם♦
ז0י קדזפתא אורח חיים* ואיני יודע מעה י
נא י שהרי אמורי© חי « ךםיכי ע■♦ הלל גמיר" קדיששל®
אל
מבטירין ביחזקאל לונבהבים יהלייים כני צילק וגג1
 | < ?(,סזמן<0 3עין» ש׳)
לפרשתאהיר
ןקוריןמטלתריתלמכרנקע ^
דיט כהיבהעשייכי®.מערן .הביפר ממש * לפישת ,
פיפבה ריב
מעשה דבגע? היה בימי הקטר מטי® שבלה במג
מעני פאיתו
מפגוירין בירמיה הפה מכמאל כן של לס לגר המדבר מענין
« מביאין® יע הלח® ממעי©?בעי מיעדי® פת' אמיר
בכר
השכועלת
גליתכבל
כה
הליכי
יעלד
הפרשה
פזל
החבל
®
 ,קניתי שלית
ובקצרכם אתקציר אוצכםוגל' לעט ילגר עעזיב אית©
כתיב
טד הכשמשפיקראיתי הגלית היה ע׳שנה בעלןהשמטים;
אמר פרשה שתי’הלחם שמביאים כשבועותלאלת© קיי©
יט' מי׳ד
®געלי בזי הפרעה .יבעלו© ע' שנה כ^ גד פ' שמיטלת( יובלות
®? לזכרי
■ הית? עטיה נגמרת לכך קוטן
ביעז ואמר שיל שסילי יגימר ידית
< msשעי המפרשים לע בחקלתי מפטירין בירמיה יי׳פיזי יחעיזי
במ  9יקזרקבבלשתראה בפרשת כל © בכור עד הלך
שיש בהתיכחיתייעיןהחוכחית «היזכרי' בזל הע׳ועבח
ריתבי  '9גברי יכשבת מתקילין עצר מעשר כמביאל לעיל
וגומר
השידרא
מפטירין
פ4ה בימיירמיהדע «®תקיימי בלהתוכתי"ל < ב״דב
שיש בה עטי{ הרגלים♦ ימעטיר קירא כדאתמלל ימפ%
בעשח
בהישע יהיה מ© על בכי י־בראל כתל הי©לני'שהלא
בפרי עתי
י יי"  .בהיכל קדש? עד למכןמ בנניגית שהיאj ' 3
במכקיקמן
«צמ -א כה•ישראל למ « עשית 0לבית אעית® והיה
©עקהפרעה
מרבבה ימוכילין נשמיתכדפ׳ל® ימן p׳ 1העיףט' י
אכלתיכי « .יין מל/ן עד ־ מעשה
«ןבר;ם ייתר מששים ריביא בברכת
אב הרתמים יכוהנין ל? מר יטב בתג® אחל פ&ו׳ראשיך
יאלמו־יס
%פל וח׳בזנלל שהיא יי© אפרי חגפוובועיתאין כיעליןפתקכין
בי נ* כ מעטן יומלבבה והמלאכים ♦ גמלסף אמר התעלה
8יש
 5הם ימי חצית ©  baהיי ®  .אין מקמץ ד® בערב «בלעי"
אזהריתהעשייתעל מנין המטע בדאתחיל לעי&הוא
:מבט
אמירי©
ימפתא,מסג© שבערב®בלעי' הוא יים©בפה מ«י®
יק נבל עתו
מתן תלרה יכל מקי© ימקמו לבי מנהגי♦׳ ובוהגין ב?)י האר%
טבקלאי .לא קבלי י6רל א ת התורה■ יי®
נ^ 5נפק טקא לעיצס ששמי
אזקיתלאשיתיש® תל שביעית אי * 13אחר בשבתאיין
להל לדמייהלילבארייהי ז?3רי ק1ל בבל ערב^ט « {א
לימר
®יה ןובח
מעליבים מפנישאין העםבקיאין בה© וקיישינן ןמא
אומרים
להקיז דם מ® ים עלב שביפית ן
ייבא לתווותג® אין אומרים במה מדליקין יוועמא
יקחלכילית
משים  rשמל בעש שאין אימרי® במה מדלי |ין יבשבין
ו 3ר
נדרה משלם לכתיב כי עשרת© ברואי{ מעשר-ין׳ ביט לפיכך
שאקריי
«ל* מ צ& בתאף ע־עשיג© י ' היה מול אין אומרים .במה
 Iכיוס © מפיס לפפי־רתעימר היא גמ השביעית
נ@ 3ש
® ״ ( נעל «ויוןין& |מעיף  '4ו}:W ®! •** ®* ** *®3
נד■
?
־יפירישי
■  $ממרתה 6בתה #ביעי ת תפערי ממ«י© ין©
מדליקיןכי
■ לאין אמירי© פאקים במכת® שהרי
עדממט® ת© עמימ «; ממ©י®• ענמיאל  .ימזכילין שיות בבל' מקים
ולא עדבכלל ^יחו־
יא© על1
היא ?® ימציילב© י; .יג ן <ל■פיק®  »taפעיך> '4־•
כמיין
«
«® עלי כי הוא עצמיי ®,ד נתיב ביקום אתל שבעה
שבתאימרר© הפרק כשבת שלפניו לאין אוחד®אלקי©
במלןאי
שביעי׳
'
ישבע
ליי' אלקין נגי'
תסביר ךל לוי ' געשית חג
תקפק לאיןתיזפ 5ןבי® לאלחריס יתלדיענו ייקנה! |
ל«3ול  0ע^בי^ ־ יחנכו שהלא
השבלעי״יגחציהגין
גת
יעןית
’« סמ*מ םת לא %כ
*® דעביעיתהלא א «רי מגיאעלרלהתקפי׳ כ« מפגי
נ במינאי
וכפתו® זכר ל« ממ מתן תלדה «היי ©« ב1
י״ « דשניעיתבלה
4
•®היא א© י׳פתנ ידביק5י יעמביהי אקרא אהרי מנבעבית?
® יט  Mגם הבקרלה |אן אל ירע '#1 «.ש׳משהיה « 0
תילהעשי איעיר למג יהיא כקרא גם ק מ© ®עי©
הר
®ביב
אמרה
♦ ערביתאימרי״לירד אביר יעקב כל' (® דר קריאת שמע
מרעה
?טסששהיי® יבמיןקלבפית ראייה יתגיגע של ייס עיכדשויען^
י התפלה בקי יי? ס ©לב «ל ® ©0א.לא..פא?הרי  1ותתן
(ברכותיה
מעט שאלי קרבצית נקראו קרלכית ימיר יאין קרבן
אחר ה׳יט
בו׳אתיג©  pהשבועחמן הזה ייתןתלרתיגל « היה נגביל©
'יע דכשלעא של עשמיםיעיזן המזיכ%
לנו
ימידלומהלאעבתןלא
בחל ש  5ת! כ בפלש תיתלו והיה מתן תירה8שה
בחיל מיעד אבלשל ^ יעיתקין ןריכין לזבימילהקרי^
ןמקלשין,על' הכןש «r®1־זכנ־ית עלהפ^קן בפ ^' יאסוי
יחקריבין
שלאמרייילפןעשאיהי  mלאפרי בתענית5ס© עד אפילי
השלישי
במס
■ שט סימרית
גילר בטזי !תן לני כמל כתפילה (®הקיינל וכן עליל
קזה ואך <ג; דגזמן שהיה הב יה קיי® היה חיתל בהסעל
® אמנניאופ | ועתה  .בכים שמעגל' זללתאבכי « מעת
בזמן
^א דביתהלל הייני בשמל עויתבשבת « )mלא
מצר אד
*תמטיתאל
י אלפא {עזל  fתיעק <ק »י אתיp # n
קחשתהארך
הכדקיסשהייא^מרי© ;עצרת מללעיל® ביי© « {
העלייללמערקהללכשט הימי©®אומדים שיריו על
לקיי© דןרי
ביי® א' בשביע « ^ יאימרי© יופרימז לב©
יחקים אלה
אמדהשבתלהייוי
^ חלטא־ן 3ז «* תיקיריןכיל® ראשון  vsmנכדי
הייכי ממחרת שבתבראשיתלפך ?מ®נימין מ!ל
יתיצתהתירה
ממחלתיושבת
בתל «©$8י«י עד®לך ?®ידרא יהי" פך
איתיז » במיל פ« מ{  3#שבת בלי ©לא יאעיו
בפדפ '
מ© שלאחר
גישמעיתח,מן המאורע .י א" אל בכי י&דאל ב" יעלי נהר
,מתן תולה והיא מעין

 !^ hmרעיד ^יוויי® 1׳

׳

׳

*
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׳r

׳/

דגו® החור
ל)© והמנו דווקא כשת! כשעתהתת!©שין !זה אכל כשתל כשא'
^וי השמע קי! עושיךאותו ב 'י& לאיסיו כהפעד ותעניתושזמן
תזה אל תיישינקלצדוק״ס מעני 0אינ 0מנוי© ביפימי וכוהגין
גתתמתלעול© כין כשתל כשכתביק כשתלכשאר
ימות הישמע:

 < mופ & ונ
רוצת * ft

? ביום מזב ובו ד

 #בת־־כ בחדש הראשון כארבעה עשרייהילתד© ביןהערכים
' :פפתיליי ' י »  .ובת«8היע 0י.יו®’ למדס הזה 0ג המצית ונוי
לע מלאכתעכודה לא  mpוהוא י<© ראצנין לכ עמת וכן נאתר
בשביעי שלויז& עכרת! כר׳ה יפדא&ין !כשמיני&ל מג הלכך כל
יולאכיז האפורה כ שפת אפורה בים יוז׳ק ממלאפת אוכל כפ6
לכתיכ ןא אשל יאכל•לכל כעש היא לבלי יעשה לכטלעיבךלכ
יוה שהוא מלאכה !* מרכואינה לציין אוכל  mואפורה לעשות
ב־שכתאשורס  wh pmhואתי ' שכיתת בהמת! ומאמרי דהו!
בכלל לא  mpמלאכה הואיליאתקש^ עלשכת־זאעי׳דבר< 3אסר
תפוס שבותכשבתאפור /ג ביט ופן על & פאפור לישיל לומר

הדנות יוס© וב
6אד© רגיללקצור שדהו ולכצויר  msכאחד ולדרוך
ולטאון הלבה ביתד ומש(מצמי־ס :שא® היו מתילין אגי»/
יוי© ? יה קוצר כל שדהו ימצרפל ערינמדורך לע עצביו<י^5
ן?
משמחתז ט * זב] צידה אפרו מעצי שפעת*© שתעלה מג?7־^
לני© הרכה מתר ממה שצריך לי«  s>*$hשלא טרח כסיותיו׳א
דמיא לעובדא דחול לדן אסרוה כמן לנידה עצתה שלאלנור״יח
אב מלאכההיא:
( צנל לפי vmדממידין •פענ& רבשמיךעפ * ךצ ' פין כריךלשן!
ט? 3מיבלל&י5רי<
ןכירי 0וקמעה וזכירהישייעע<ציד?ו ע  /על p # b
פהםביונא ב?זם
צ
כ
ליפן
פפיגין
0
עמןא
•
עשאן « «frrצ כ נ«גיז§
י* ליען
מיעמאדלעיל
(
הייני
מ
®
(
«
מיריו
fas
עיח
^
לסי/לאביין*« /

«פיד ע״א ל?ז5י מלאכ; ע כמן קצירה
ועמעהיכר 5נל ביוצא נ?«
 » u»yo *mfrtיי  :ומש?® דפל מלאנת מכודם לא תפשן שאמי ?זכען׳
בוללבל סמ שדיך טעגז לעשותלאדינז ( אין יו 3ב ♦3אל® ע1שיו
 tpibלתצעןאלא® וכרית אמריה לעשותן לעי שפוזהיגי בזלאמעאל!

לןע<« «<3י מ עבדיהוש« ;5ו <(שיןמלאנוק הדנהלאדוני ג? אכל h
מלאכה * דדך רובבני& לס לעשותה בל אמד בביתו לתנפו לא<;?6םר«$
לעי שאינה מלאכת עבדים שגש האלן3יש עושי® פיתה ולוה כל מ !י!ב*
•אדם עושה מפנה לתנפי ליפי » הרבה דרך לפשיתה עימחרים נוגן
«קררה< ה*! ח5ה«ביוצא בהם צבל אפייה יליי*ל& מימיו לבישול אין
ע $ין עין® ליפים הלבה5ר;  5בהי אדם עישין אותן לענפן ולדן ק
עותרי » ב^ « לע 6ותן מעלבימןתק׳ו 6עי^ כ׳)

ג

 ,וכן איןמוציאי־ן משא ע׳ג בהמה ביע מ שלם ענבדאדמול
זעול & אי [ לושתמ& י© כב׳ת כל מיקד:

( < ע"להיפןשמשעי ^ מי ^ פןתק'( 0תיף ) )

א| ייעשה עה© עצירי בדאיתא צע־ל 5פימ ן ל < נ נכי 'י ט כתיב
דלתינן מיניה קי׳ו לשכז לתד דאיליית' ולימוד גזול הוא ולמיד
ואשמה
!
שהואיל
ועושק
הר
^
ה
דרבנן הפיזכתא כמלמא .
מלאפותכ* ט מה יאקעושק
( וע צ&«מ!רמ׳ן&עין> «3במיקן
 3שבתתשו  Jfpשמא יבא לזלזלו « והתמיר!  53כירכהעפייט'
רפ< 5f9Cb^ 9aגשי«ון®ל 'תובפ׳ 'פזםתיף ד"ובשי? Cb fro spf
ובן נדבי חולה שאין בו  mspמאמיריסלעשות© על ידיישראל כדי־©לאלזלזל ט כמו שיתבאר כע ^
גוע 'ל<» '-ן <ל * כיו
עשבתאסוריהיג׳״כ לעשות© ב> עע> ימראל אכל מותי לוח לגיי י  ®,ק ** '  cושל מוקנה שאינו כעלי מיי© כטן אוצל&לכיללת
לעפות© אה>׳ כמפתחי '& ביש  < ( .ע ל סי־נן וכיש® עי׳׳) 1
ועני© פני כשיאמר מכאן אני בועל ואין צריךשירשו©*וחילוקי
די3י מוקצה עיי ןיש ש* ש© נתכאמכולן ויש מתימן 01כמוקצה
כ « ,ולא אכלי לא כנולד ולדפריסס נולד אתי ' כשבתאפול ע{,

ף (!#קצהאעג שנשכת מותרהתמיר! מ ביט י<דת תנשכע

■ 19k<3
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דמתוך׳
,
שיהא בהם צוין קצת כאשל יתבאר בע^ה ;
מעילאי  fapppppwHא׳ ) 'יא דלנכי הבערה אין' אמינרינ^
לעעמא 7ימתן פהיתרהכויאלאילכינן  .להכביר!© יוקרא
דוחתרתדכתובלא תבערו א© ככל .ומ ^ גיתכ ©,ניו© יושבת א לדידן נמלהשאפו  wן שני ימיס «!פיסמשו© פעיקאוא
.והאי3מ ,0הפכת חמיה 4הנא .דהא בסבת עיילייקרא הלכנח
 mw ,אבותינו כל מלאכהשאשורה כראשון אשירה אףבשני
ומנדק
עלי
«
למי
שמזלזל
3
1
יא
©
הוא
צירכא
מרבק אין מתמיוין
דעילעיובמם הצכיעי יהיה לעס קדם שכת׳ :מ ' וא ' כ כיו© השנ׳,
לנדות
!
׳
)
לחה יל אלאלוחרכ&תב קוא־דאפוד הבעיה■ האכ׳ם שרילי  5י
א ח 1קיןא 1ות מפתמרחתמלכריה' שכל איפורו  3זמ|
איב
! אלא מלכריהס מעני שאבו כקיאיןכקיכוע דירקא
 wכל קבערה מותראק ) שלא לכורך היום• כלל מחיתהאימיל׳
וידענו הבירור שהתמזל היה* ט לאורייתא r
,
בפכתשיווא אפוד לגמרי ה/הכ־תר הוא חותל לגמרי אכל ח/ו
(friל׳3י«ן תקע סעי ן ש׳C
אסל! הכחי׳אא׳עישכה צורך קצתו כן מכשירי אוכל ככששנר׳י
3
ואין
חילוק
כין
לאשק
לשני
אלא לענק תמ שאפול פיאסון
לתיקון האוכלים מותר לעשותכיע ועמן שלא׳היה אעשרלו;
א©אל ע> גוי וכשני לא התמידו מ ועתיר! א* 5ע> י& רא|
לעשותן מאתמול אבל א© היה אפשרל־ע&ותן מאתמול אפוד
לעפותן ניט כמו שנתבאר כע^ה פסי תתט5י 6מחחיליןאת* משו ס  m nmשיתבאר לקמן פיתן תקכ/םעיף3א ' !ד' יכן
לכמיל©אין א& איןכי סננה והיה שאר מולי שאק בו שככהאשו'
■באוכל נכש עצמו בל שאינו מפיג מעסכלל א© עפאו מעיטאל
כראשון
תי
ישראלועי
מימיתר
וכשני מו < אפ? כייט־י!שמשני
יעשנו בים  { .ופעע© מ« וס bre vvtjיגי?ז אדש מלאכושאעפד
הנאתה
גון
אל
התמיר
!
פי
בשבות
דרבנן
אכל
דבל
■
©
הוא
אפ
לעש יק מעי טל^ ע ופי#אצ יע מלו הולך בעשיחא«ען מלאכזיגjfspv
«שמשת* <^ (א »**..לו ע 9אילאכ«ל( <ל1נל<פ *ימןש מ ) J
מלאכה אכול לישל Iלעשותו אב ) ב> ט© ינ במולי שאיןוב ©כנה
«יה! א©אל עשאו חמי©ויש ט צורן♦ט ת ותר לעשותן לע ידי
מון מפני ימי© פל ליה דשני תימי׳קדופאתתק וכיומ ארינתא
 ©.ימי כמו שיתבאר לפנינו פעה* והוצאה ליו רצו קזללאפור ?wוכלמהפא&וכרא0קאשורנ© נשפיכמונויתבא'
במקומו
1V9D
אע׳ע שבל יויצאה היא מלאכה שאפשר לע&וי/ה מ5רט ח ,ו־ לא
אפרו© כדילהרכו ' כשמחת' ט וי וליך ויביא כל מה שירצה
וישלי©
ג כפי ארקיפראל ש 3אז לחיל אפורים לעפותמלאכה כ*ט©ציי
חפציו ולא יהיה כמי שידיו אפורות:
©ישוב אה) לעתי לחזור ופל זמן שלא הגיעלישו© אתי ' אין
זפת! למזור עותר לעי שעדיין אל הוקכע צהיות כמותן אבל
©א
ב קנייה וטחינה ובצירה ושחיטה אע; פ שהן צורך אוכלכת©
הגיע
j
©
!חותל לעשותן ביט מןיותורט ^צ :זיס אשמס WVMW
 ts &nwi 51כעמק ואסור עין במל «*

 f»fלפמוס׳אק נימכמ' מ! מ חומרי מקום שהלך
׳  ..ן  • .למסאפדעת^ צמזןי:

<
■;  Vמאזבי© מוכגי׳גמזו

פעלשיזמיכם בפירופ- 1

 H...וביצ ^הוא הדחון מוילד•:ואומר זה »?nאפי גימל למקד ואין
י
ל® ימן3סן *הי־עיך ד,ובשי
דמעין־ א י כ- _■ .1׳
;  ; .ציין לצעיצפפיגימיס ; א 3ל :א©י' אמי -ם ^) מזעא | אכי .נמול ־
לממד לא סכי רחיישי" דמבין דמכח כמוש ©4י־שקיל שמ3י© ינמ^ 3
י un
׳ך^ :המ'1ז #«4
^וגות
■ ס ^ יפיס :־ .
.
שטלטל אוח© שלא הזמין* ( ׳ל^  $גיקיל<ז גע* פגיוש? פ -מ:די ?ו
'*< & מימן ע;־c, 4
א*פ דמ< 5במ בולהו כחושי© ואקילאמפועי
;  - 1ככר אמרבזטא  0רו חכמים נידה׳לק המשסשפפכא .,לפיכך
י  •:איןצדיןלגי® אפי׳מן־הביברי® כיי אע  ,פ :פאינןממו;©לי* •י * משמחקיטולפיכך צליךשיאמר -מעיט זה «.ה א$י כושל שמאחד
.גילה ממש מ 'מ ני 1ן שהביצל רחב הרבה 1הלג־© 3 .שמ^ךס הכה .־ פאי « מקפיד• ליושמש בה© כפליעשפים בדעתו ביןשיהיו 0מ$
כין « יעיז נתןשי© ולא אעז
■לסלסל ולמאבק ;
; ׳ ’ והצהלומהלצירסך■ ד ־  . .׳
יא יא® זימן כל הסמך ואינו
כרין
אלא
לזי־נ
איפי
מועיל להד
 9־׳ מיקשאפויר ל ^* ד© אשוךצ^ ב לפפ לפכיהס  .מזופופנזיר©
ג« ןמ5א |אכר « »ל מיהואסאפשר•  .שיצטרך כל השובך
’ '  /שמא יבא נצוד דליקת מהם • אאדצעי־סיאסול ליפןחז» 5פ•;:
אכל להמתין נל השובך דסמא יצטוךלכולד גלמוזר שוטל ^ ק
^צמקדש*
מפרלצידןנמוכסתימפאמפהמ־ש כמו יזיפבאל
'י
■ שצריך :
׳ .-
^יזךאפ׳ה ^ זיפו״אסור ליפן להם ביט ;;.דה’ל ט ' יחא שלא לצורך:
־ חג«אס ממן שמידי© ומצא לבניסא ו איפבא פשיסאשאסורי'
׳ךוליטאפפללהס כלא מזונותמכפי־ •שהם אוכלים .שרשי כשבי©
 ,להא הל ך אתריניינינהו ( איכס אלו שזימן אלא אפיל« זימן
קרקע וגדול־ אוכל' אפהקטן• ולפי ;ה בלגי ס סאבו קופין’ ל* ע
‘1י '
׳׳ שתודיטבתקזם לבטס ולבציס במקו©
וווצניעק׳אופן במים שבכלים שאין שם עמקי ® ולא לגיס קטניה
יכו מ/ירן דכיקששיכ? מקומן תיישי׳& מא
ויוכלו לאוכלן מיפי לתפלבפיהטמזזכית •  .ואס -פפסאמפהמיה ־
 • ־  -״י■,־הלנולהסוהכיאמריניפיפהובד^ אבקי^
\5מ 3ה וביציאה מעי© אפילו היא ארוכה הרבה .מופר ליקט
ממנה דגי© ב* ט כיון־ סאיצה רמבה דנים שבפוכא הוו ככצולין י ׳ הממנדליס במחיצה .כדרך שובכי© שבקיניס אבל בקן א  ,פולין
להקל ואתרינן ולאי אההפיכו והש אלו שהזמין ימלפרין י •* זימן
 «» .מדיםשאיצס ינזיליןלהשמט ואעי״זמק אינם צריכים לפפיאפ
«פרם ומצאשלשה א3ן? לומ מע׳כחי הראשוט© אזלו כולן ;משיי
האמה ז; היא דמון שלה©  :׳
 .אחריצי כיכהו הא .אמריניהס ? אילא *מריכי ניצהיאלא נתערכ
ן ומה פיש בה משוס צידה אפ ^ פפק צידה אפור© במן מצולו'
ח* ל מים ועי©  rשהיו <רושי© מע״יט ולמקד מצא בה©  .אח ל בהס הרי זה אוסר צולם בתערוכתו וליבא למשריפהו
ן
 ; 9על®  fw?pפעיף ש? 'mכע! פיק ק ע גשימןקסעיף <ולקמן
1סוד 0שמא היום ניצודו אא ' כ ידוע פצצודו מבעוד יוס:
«ימן עקי&4עיף א ' וגעי!  6ימן קג שעיף } feמשו© למדבפרי¬
 Jרז׳לשפק מוכן וקל שנק מובן tשור גיוס נ; 1ברשפין< ע7ל פי מן*P
' בטל דב׳ח משיבי ולא בטללי' :ומצד דכל דבר שיש לו מפירין אפ* '
#למ5מרמ.וקצ־ז מלנר?וז{שוסר 5יד 9וע« קכ£י!וךשעיף י) ' 5
ד• ואם מנח המצזדופ מקולקלזפמע*© ולא רמה א© היוםפ
ןי ^ ".אבל זימן שלשה ז«3א&נרם' איפרין "דאמריפן מפי איפהג .
פיצזדיס מדוע שמעיט ניצודו והפיג׳דיןקלקלוהו ומופרי©
לאזמיןומלא צעלמא אזל ואפילו היו מקושרק פימד אימא
גד,א ניט רה&ון אבל  vhסבי ספק מותי דיס שפי לדידן אינו
ךכעתיאהללי* ־ .׳« <.״ ^מ5יפ'
^).,
אלא מש־ם מנהג אכופיכו דהא -כקיאיכן בקיבוע ,דירחא וכיון
;
האיבו אלא מצהנ״אין להחמיר בו ביפפק מק זה$
וח
ממן
כפין
הקן
וייצא
לפציפקן
ולא
(
בתוכו
מל
שי
1
אפודי
1
® דהואיל
הק*ג סעיף Vונמימן תקב*יו וגאימן תקע? סעיךf ' 3
?־ זאי :זך 4קבין ספקנידה -לםפקמוכן  •:כגקמוקצהופולד ';-־ v־ «איכן כמקומןאמרי׳ הצי לעלמ׳אזלי והצי אמריצי פינהיצ
< ו« שומדיאמדינןל5בזיןד<צ הלך אמר ■3mכי מ3א ללא אמרינן אלו
1צ^ 5רדיכם שנה כין־בי׳וס ראשון בקפמםישגי ;‘ '  ;.׳ י•
ה© ם ד«ן ב? ׳ך הקן שהיא קרוב<(\ mהקןאלא א*רי5ן׳&מ*למאמק*
 ; 1אמזן וערנמליס -פכפיפאי שפאצר ^ נזמדי©; לאפילהמיפור
'  W & ftן
בממ לב לי® אמורי©שיש ש© קן אחר סמוך
י ';ל ^ ־ין ול־קא?* כרוי מהם %14 .שירצה ׳שכיון מכול© «.ומדי*
׳ש ובצו צבאמש© אגל א -0אין& ם קןאתריוצטמוןי .מותךי© אשדג;
.לאכילס סלןמוכעס ועותליס הס רכיל לטל« ! ;להב ^א(< 1א*מו•
גן לכליך אחרתואפילו זימוןאיבם שמכק• יאבל א® יש יכה©  ..איכן יכולין לפ 1זמ אלא מדדין מעט מעט אכל א© ימליןלפריפ.
וממדי׳לצךל בצים בליבין .זימון מעיט שהרי הס ממןפי -מאביל « ' .אפילו אין שס קן אמר א& יליס דמעלמא אפי וכשיש  mקן
אחר כמדדין נמי לא אמרן דאסורין אלא כשיש קן פין ממשי®
׳
ואוי/ן0לא -וימןא©וריןלמלנןל' •. :
•״
 Iזשארכלמיה זעוךכל© עאוהמה צידה שצריך לומר הבא  ,אמה אבל יופל מממשי© מופרין שאינם מדדי « כל נך־ וכשיש
קןבל/זך חמשי© נמילא איזרןדאסולין אלאפשעימדלהדיא
מצודה ונצידכו כלומר בזנליו לבקש מממללמלפיפשואהור
שיוכלו לראיפ מקן זה לקןהז בל־זמן שמדלין אפל אסמינו
י לציקולימן
לפניהס
מזופיתגדרה שמא יקח מה®
ויאלטלסי.
עומד להדיאיבעפין שיוכלו לראותו אלא עומד בפיך קרן ז< יין
• ילל שאסור׳לאיבלו או להשתמש נו משו©&© וא מוקצה אסורנ׳״ב
אפילו הוא בפיך ממשי•
לטלטלו י ,וכל 6אי 3ן מח« « דם צידה עומר לכולן וליק לעניה«
י ■■■',״:. .,
■ ך מזגפותך  .י
■ ׳
פצח כסיכיטן  s»>wjjץvי>ן«-׳-׳>
'•׳»׳י כי ן "■׳"י ן•*« ייי
<י ־;איל*יצבי שקפצו בפיד© דלל« בו ע׳פרים .ועדיין ה© קטני «•
&איןצרי© ין צידה מוקמה אפילו בלא זימון ודווקא לפרדה
«מין למיד בפיך פ ׳אמה*
( ו« עפ 7ע׳ אמה ע״ן געלפוע
־עח3ין 8״אןשכא )
דפיו! שהוא סחון לעיר 7פח יה עלייה?
אם איבו המין לעיר צח יהא© אפילו דחק איבו מועיל:ל©
 . ' .V , .עיקטמקומרע צידה  ; - :י
מ ־״ט שירן ויי יכ פלייה■ וצפרים שקפפו בטפיחים אסיר .לצוק ״ .
!כיכן איןדמון מועיל בה© ו < .מ במולי© ישיבו לין לפרוק •;.
פקפניס שא*כ « מבדיקין « ותר לצנדן אבל זימון צדיכין כמן
 4זותדדיזמממיס למקוםול׳חצי:

קיכיפן בכל פעם איכס מדדין ובודאי אלו הן שזימן ומופרי׳ואו
הזמין תוך הקן ומנא לע פפח הקן מופלין :
ווו
נד שהביא דורון לישראל ביום טוב כני מטם קמצי«
עשיככו שיש לו בעיר כיון שאין 5ריכין 3דה ונמלא
נאו מק לפון<  0מותרים אפילי לאופי שהובאובשבילו ( א•
בא ו ממק לפחו® מופרים לאחרים שלא הובאו פשכילן בתו
בירות© אין במיבן במחובר ואך על נב דביופי שובך שלישראל
ציוכין זימון של מי מופרים כלא זימון דבשל ישראל אמריפן
ולאי הקצה לפפו מהן ובת«
א% %1
לשין

I

ודי ה" 7יו ס.פופ
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ואס הפיאא
צ' וע ^ טימן ש׳תt
ד-שייך .הקצאה $ריךהכגה אבל נשל גוי-לא  .שייך הקכאהשהוא בצזפיקו י- :קז
■ ' נדם 0ך שכלהמטא
מיסאואפי׳טיגנו  ,זהואב ^רשלגכה'•
אינו מקנה מהם לכיבןהפבה אינוכריך !, ; .״ ' .
■
׳־.
 .לגילו הרוב שבעיר הוא מסיא <•  • .׳"'•• < '/
^  •■•. •. . -ןV& .סימןעק׳טו סמיף♦׳ וט׳ו
 *. < .ע  #פי'תק* 0י 0.עןןז' . ) ,
^ 0ז השותט בהמה ביט ט 5נהוא ׳&לא יכדוק עדשיעס־טפה
ißßhrföibpm
 ' :ר ופהמ* תהילועות 0למחון| לתחו©
';' “ ':שאס'יבדיק<תמנאטליפהלאיהארסאילהפשיטה:*,
י ,-תולקלהקל ולמורמ 3עלכהכניכןוחק  .לחומה
ת שכיוןשהי  #טריפה יאיצה ראויהלאפילה «ובאסו׳לטלטלה
אכל ^ ודסבליקהמוקמיבן .ופ׳ש המתטותככקד שחזקה מנעמ־המיסןל ^ך• * »?©ול,ין'
״ ( וע״ל«9מןמק?מסעיףו' c
'
 • • "  ..־צריך ל״זזליגי7נלי חשזקיט ;.י' לה בחזקת כשידה דגקמהעשנשמס?■ בחזקת כשירה עומדת *
שכויצד ב^ ס אס האם עומד׳לאכילה׳מותר לפיחט?JV7
!., fעיליט ^ן תג׳ע סעיף ע ונע?׳ש ' נ'ס סעיף ! ושי ליו העיףi 9
א .עגל
־ מופיןאנג אמןזאפ? לז  06ןגיתה הא©.שליפה הילד00ל[
עד שיודע כמה נטרפה (לאתר הבדיקה אס צמכאת טריפה
עתידו למוכדהלגויס פדיך פהתירומנירה ל&4ראל &5הי'פשירה • ..ממפהב* ט מותר& גס הטריפה מוכנת ד׳גזמדתהיא לצלביונ$
דהיינו שלא ישקול ולא יזכור סכום דמי© ואס אינו מאמינו יקת
להג׳ב מוכנת ! איןזה .מזק$י 1מאיל•ונ |־ בה -עומדתלנדל;ןלדנן
.תמכו משכוןשא© לא יתירו לואל ישטוט ואתי לאמביעי משמחת
לארהכיאשול•
והולד מותזהוא-־דקיס לןבטיה שכל־ לן m10 :ד^י-
?ט  ©rj ? < :כלא? מ*יפן גבי יתי^ ת עורות לפני הדורטן
צמדשיכדגן
עלליל מ  0ק’ ללידיורמשוס ספק -נפל ריז ד־נפיק-
על גב קדקע .שלאייהא זב חשש•;•׳ רתווק״יאיבליס דמייאיקשמא
•' ועע שי/פ״טשעיף ! ׳ובסי׳מנ׳ת מעיף?' וכ ^ עקיט שעין א" )
יראה כי ליעותא באיפימ  htofimä #שעט־ בייטשלאלטלך
י1וצ <', :דלמ mT {ßנ  /:טדנוך'  jwjtoי
 .ואס האס עומדת לגדל ולדות אטור דה׳ל .מוקצה,אנב אמו •1א©
היה שפמי וי׳ט סמוגין זה לזה5ו !ד -נזה .הדור .בזה,דלא.שייך
ן חכמי התלמוד שהיו נמניןשלא' לטטלט בהמה בסעץ
הכנה כלילת עגל כמי; נכי לידיו ־• גיגה .דחשיב הכפהןמלדיגז*
ע"  7שהלאו הסכין לחב© לראותאס ראזי לטחוט בו שאינו
ונס הפיכההיונק
יאש?ר כזה כמו שיתבאר לקחן
ע5י© אפרו חכמי© לתגס ליט לראותו' אט' הוא פמסאעלא
יותר לאכול כפניללהמכשכמצא? ?"ל .קצת הפנה.אצ |ולד נ&מ
■גדרה שמא' ימצאנה פגומה ויאחר לו אפוד לפחזטכה מפני
הואטוב :לאטלה.וראויי;. .לבל .דבר ב&צמצא  ..במע* אא.ז& $ך■
פניהתטדלך דחדידב? דשחיזפה בענהזתוא© ראה התפס את
שנשמטה כמו אחל .הלילה ״■ < < (:.לש״ק עקיב *?»ף ה' « .ש .
־השכין לפצמומעיט היה מותי להשאילו לאחדים .״י לפיכך3זמן
\; '.
עקפ fמעיףש' .וכע |&ייון.י« ״צ אפיף .ב' ז».ימןמ* ז0ת« ן < ».
י  -עזה& הןן%ש מאה אתהשכיןכעפמז לא יפדקכהג ^ /ט גזיר'
ו י פההה.מ0וצכתשלרא .שמא תיכתוסא אכל כבר(איןצוין.
דטמיגו
@מא ימגא׳פמסויחדלנה כמשתז לא יבדוק׳ אותו מעיט
ר? ; ל'&(ח 0יו-.שביק■  8איןצרץ-הל ) 3טהלו ^
• לה מיום א 0
v
־
:
׳
•
.ו » ״ןבע |®* | « ב*ף « ) '/זא 3יש .מ
mpmשלא .יפנוסזיטעוע בהכינו אז ישאילנו לאעריס
שוח© לצירךחול -
מע״יע
בדקו
■ ממנה גוית צלי לבעול מס ואכיל!אין8קמי
 6א מיהו אסאל
( tf jfrwfo
 jועיין ?
ביו©כדילאב־ול
הכדיקשעושין
והוא שעת הדחק יבול לבודקו ביט לפיכך ילאה©
לביוחה ולכודקה■ ל/מלה מותר .לפחטהשאי אפשרלאבילבזיבגלי
^חל השחיטה עוקר לבדוק שהיא צמו שעת הדחק ואפשר לזמר
יזן>
ממפה כלא שמיטה וא ' פ הדהשחיטה כולה לצורך*  0מיהו
עג© היא .אשודתויע מיד הסכין' והבהמה ..בחזקת כשרותויאכל ■.משיש פמותכיזסיאשוילטלטל -עורה שלא התירו,לטלטל מורקft
דשוקט מדעתו למצות ומחת׳יט  nwפועהמשוטתהלתקגלי
’כלא .בדיקה א ערזב& גם כבאן יש לגזור שמא ימצא• פגוע'
מיומ
?תאשר תשמיט וישחיזפהוישחוט אמרות ד • אזסרין יי«מתירי־)  . Iשלא ימבעמשמקת^ טאנל הפותטקעסוככ׳אימ®וח 0צ&
’ ע יכיללהוליךהשעין והבהמה׳אצל' הטכחל& חלעזקעטכת ; nfאלא משוס הכשל «-מ׳מזשלא -תתנבל לא התרי לו 1א w »w
יכול להוליך יוסכק א5צ הבסמהלקחנט ומעילו גביקמןשצי^
.ולא טילטול העור נא  0הניט יה ־' אגרכשרמטלטלהאנבאזיזו
להוליכו על כתיפגואפילו דרך רסותהרכיס ואפילו שהיה אפשר י אפר♦אא׳טאיןלהפשיטה פלל -כמן שאימ&.ומטהימשו©;?0ןמ}ט
ו וע״ל  f>; iffjmfcp peו0ימן-ת'3טסעיף
מאתמולאפ׳השריטנרדהוצאגאובלנפשהואכתקין
' !© וליפו
ז א  0 0חט נהמה • כשדה לאיביאבהיצעיר ».פמוט אונוווטק',
^ו 3#נפש נעצמו ולא במכשירין״ .שא י אפשר ליזהר ולהניא בל
ומזלזלכיהשקוא
דהיינו בשני כני אלםזא « פא' תיללוא״טעי
^ה•שצריכין מאתמול ותיקיןאונלבפש עצמז אפי׳אכם" ל ^מיתן
עזבדאדחולאלא יביאניו נידואיבריי© איבריסואע/דמניו
^מ ^ ט שרי דלא מפליגיצן כין אפשר ללא אפשל אלא כמריירין:
■׳
וע-ל סימןבת ,ה סעיף א' ושימןקת  /קפיףכ ולא 'בהלובא הכי עדין טפימשיביאצהפמיטדהדיגעובדאו
עג /
( ומ׳ל מיקש''^ פע יף '3ונ 0יקשה'פ פע׳ף ה <ב*ימןi %
־■ מיישינן כשמיליך־יונהטה ־ אצל הטבח לילמא■ אתי
; |אמלוגי ויאמר פשבוקהאייכהמ' כחושב ואייתי פגהת'אחריתי^
מ וע » שכדרט כדגלי ^ אדס^יעלתוש שנתרפקו אבליוולנ|
■ ופיל® יק  hpסעיף"י וכן לאחיישינןפשמוליך'
^שמינא מיוה־
 •pi ,שפייט מעיו• ׳לעי1ויל 7י^ ; .8אמלסטיטיואםגיןר 0ן
!עפבין אנל הטכת דילמא ,ממליך ולא פטיט ההיא בהמה ונמצא
משמחתי'י ע  /הג׳ט •■ איבריו א© לא" .אטימשעהא מעעגעיג .עותרלשומטונימזלל
 .עטלא־פלא לצורך״יט כלי שלא למנוע
•ורנעותחו׳ן לתחוםוכאות׳'• ז 1נו <• כתוך ; עיישיק שמא ימגא טריפה  Pmnהדרישה ונמצאששןמי1ו .נמ10
 .fh .כקמותשיוצאותי
שלא' :ל כולך ' .אעג דאיעיליד בה ליעו ^א ולעגיןמליניין |
' י ,העמוס הלי אלו משזנותמוככותולוקחי! f'imw 'jwאורגן ? .טונ־’
מממילין בה להניינה בדיקה  ,דלענין מלאכה%שמקלינןנ"*
,ביט אכל הלועותולצות' חוק לתמוה אס באופ^ ע לתוךקתתו׳״אין.
^»1חטין אותןביט מפני שהןמוקצין ואין דעת אנשי העיר עליהן ; ; ואוקמיגןליה אתזא ^ה' דקולט לריסה משוס
; זה”מ כבהמות של ישראלאכל של גוי לית בהו משום מוקצה  wdלאחליב! שרוב בהמוה  lyfrpwmטריפד
«בתכנולתעלה דכשל גוי אין צליךהכנה אא׳ב כאו בשבילימ< 1
לשומטו בלא מום;איןיי',?®5
 ":1ןאזאסור׳גזיר שמא-יאמר לו להביאה בפירוש במוישלתבא׳לקמן
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הי<ם משוש איטר איתי ואתבע! מ״מ משוש כעד בעלתייס
תה רי ׳חכמים ( י  Vfסימןעייןס עץ י « וכ'ושיקשיד ט?גין>ז® <0י?ון תצ״׳ס שעץ ד cוי•© הזא םמ שדאר לבלוע בז ביצה מוער
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שניהם חןהכ! ל כינד מ^ לה את הראשין על מכת לשופטי המס
ביצה שקילליה כמי< מנמליק על הדס■ואס עכר (שתם' כבל מותר
ואינישיד&« .כי יאמר סייאהשייטוכ מזה זמצל׳ה גס אתה& ני
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אי בקמה שהיא מציה<זל גיי וחציה סל יצראלירוליןלסומטה
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שהכניסו לעשות מ צרכיי ה׳ל מוצן כלא דקר נעזץ־מכע/פי
לא הצריכו לקר נעיץאלא בקרקע עולס שלא הבט (0לשסךכ
לעשות בו כל צרכיי במי י 5נא • ( זי 1ל «ימןש י« »
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אפלל לפיתעו ול( |י&ממנ אותולכתמלה וישמור הדס עד הליל•
\ :: .לא 1/ %i 3-דכסכג

רכו ^ דוחור
כשיים׳ ?« • • ulץ ל !«£גאכלי!הו& ' 65• S3לעייי* «זר ■%
דיזין׳בעירורו ?
ויכשבו זה אי אפש ' לעא ^ פא© ישאיס לתי  1ה3לי ק״ל איןשאטק
■ (« fcn«:עכ 6ע שאין  t!k t & ' pppjsknfoסדומק .אסור . i $ '$f׳1
^©
לתיך הבלים שמא יאממ לזמקדמי לעז כמו שנתנאל בלכיש ע!
י_ש' מ פפיף 0 5אס לא& נס?ו0ו כיע ענסופהמילו גtepv9ib 1׳ 'fpbppי
סימן^ א אעין,ג ' יא© י 6ח! ט על העפר יכלע בארן קין© הלילה
■ י . ; .ד '  1חין מולמיין את החצכר© ילא מהפכין  .כה®■ שממי©, :.©<%
עד־אלאיהאיד ישומי ניכרולא י(לכ ;לכשל"נ יע״ן’ 3ע>1f3n>p 5% .1
לאדי© לאצולה מיק ^׳י־הןואסור לטלטל© אפי׳לשישחן' פ׳ג•;
לבך אין תקנה לשיתטז לכתחלהקאס עכל יקקט קין תבשין את
יקידיתיאע׳פ שנשחטה ביס® אין מתקלקלין עד אתר ' ע גק
למי אפי׳יש לי עפר מיכן מפני שהרואה שמכשיןאת דתי יאמר
למלית פשר עלי ?© כאדר אפי׳לצלישמקךסאק דרךלמל? « על
ולאי חיה הוא דא״לב לא היו מטריתין לכטית א ת דמי כאט ייבא
החל 3יס מחמתיאיסואן מוכחא מילתא 7ל  #כד [קעביד♦י■
להתיר מלכי י אבל לערב כמינאי*יט א© רישימי של ד ם ניכר
.ה ' עלי שהוא ד . >$פב וכבד וכלי היא י אלא שמלאכתי לאיסור
יכסנו דכיין דלא מפסי׳ ליה ב^ ט אע׳נידמכשי ליה כחיל לא אתאי
׳לכתי© פי פריירית ימ
ג עליי בשר צנזק־ יע
למי־מר ולאי חיה הוא להתיר תלבז כד 'א ששקטה כמק  05שאין
ומשים פ ^ ק ^( 5טה <ילי אב
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^חצר במקום שבפי הבית מצדן שסאפי׳ד© בהמה יכיל לכטית "« ט א©.ל לטלטלרודומףזחמה לבל שהו׳לצזרך העלי ® לא יתקלגן)
אסיר'ל טלטלי אבל למין נועי זמרן מקומו מיי״»״ ,' . :
א© יש לי עפר מיכן דה ^ כנלף של רמי  ivצריך לכסותשלא
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י© שחט כהתה יחיה יפתערב דמם ויש ול עער מיבן איאפר  ,חק ר גיס
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כילה א© יכיל לכסיתי בדק־רהאחת ש4דצז צריך להרכית .
עיקירו׳כשביל ד© הבה < יכהנו ! אס אין יכיל לבסיתי בדקירה
א  ’-׳אין קזבין פשר ק הטבח .בפיסוק למי©!  .לזמר לטבח  .קלי.
אקתלאיפספי אפי ' בעפר מוכן  -שלא ירכה לטייח ביט לעסות׳■
י בסלע או פשתים שזה* דרן״מקח ומחבר וא .פ« ר  0ט^
דס הכהמתישלא לעירך יאע־ילז דקירה אמתלא יעשה כיין שאין
( ר* ל פימן® 0 j :תין>  ) 7ובן לא יאתר לי הריעי שזקן עמן
יובל לכסית? כולו הלי איפי מקיים מצית כיסי יהיה דקירה אחת ;
כסלע• אלא מחלק לפס שלושמתאר רביעיית בעי החלקים שדרך
סירת שלא לצורך מציה יא© אין לי עפר מיכן או אפל בירה אן .
לחליק בעיר בלא פיטזק למלם ומכיא שתי בהמי ' ששיותבדמייק
פ׳ /פ שיש לי דקר בעין מבעי ' בעפר תחיח אסגר לעסותו אפילו
דאמל זז בזי ( למחר שמין הצשארת ' וכפי מה ששיק מלק « זי כך
יטללכסיתי כיקיר אתת כיין שלא הזמין ה» פר לכך כפירושאל
יפרע לו* דא דדמקא ישראל .לגכי ישראל סרי .בכה  /אפל• ישר!
4
צריך
יטריח לטלטל העפר ויכסה בה ידם הבהמה שהרי לע כרמי
עם הגד אפי/כי•־ ' גאש5ר דדמי־א טפי למצוא ימתן מ© מי© ינ׳ל
לשטיח עפר יותר הדבממה שצרי׳לדס החיה לכדו ימס שמטלטל
דדייקאככשר פשר שיכיל למפגר לישראל שבי זן שיש לי קיר®
יותר הוא שזרח נסביל לס הנהמה פלא לעירך:
ישראלים לא רעי להתיר מ0א ומתן ע© גזי דדמיא טפילעובדא
( <עזי}1נ ^? שימןכחשעין> ג )-
משא ( מתן של יזיל אבל כמקומית שאין @5מבקריישראלי© לנקרי
ילאכישהאתדמילא יכסנו  0ט אכל
ך מחט צפור ממיט
האחגריסיביליןליקבבה  /האמורים '.למיס בלא פיסיק דמי6
* יכיל הוא לאוכלי פיט שאין הכיסוי מעכב האכילה לעשה
מטעמא דלעיל פהתירו סזפן משזס תחלק שלא יבאו ליומכע,
צעליו׳בככי עצמו הוא א < נ דכששחט כ^ ט מיתר לבסיתי קייכו
משמחת׳יט ( לא ירנג לשחוט בהמיתל^ טJ
מפני § היא מן ; קדברי© שהם מכשירי אוכל נפש שאי אפשר
כ אסיר ל& קיל בשר אפיל( בביתו לידה כמה יבשל זאפ^ליתכו
לעשותן מע* ט אבל כאן היה אפשר לעשוק מעיט שהרי שחטו
ככן מאזני© לשמרי ח ן .העכברים אסיר א® היא תלדה,
זעילסימימנהסעיןא ' )
כע^ ט ; (
■ לשקול פה « פצי• וכלא ' פשוקל ( אפיל{ לשקול מנה
פמקיסישרנילין
כמד מנס אשיר זכל זה אט! ר ,משז׳שהזא עז 3ךא דחול א 3ל חזי/ל,
 « xnד< גיםןייגה וסיליחהפי׳® וכו ה׳ס ^יפי ' '
לשקלל כידי שלוקח ה,חתיכ ' בידדוחפער כמה יש כה" ( טבת אזמןי
אפילי זה .אפור אבל א© יזיע לסין דרך  /חתיכת! לחתיך ליטרא
פשמפתטקהבהמה
א אין מרגיליןביז  0יסיצד בקיא .ממיליין
אס מיתר להטיל.
אי ח ^ ליטרא חיתךכדרפוואינו.מיש • ♦
מוניאין כל הבשר מרגליה כדי שיוציא כל הפירשל© ולא
גורל  ohכשחילק*{ בשל אז©*־ס דבל כיין כסי׳שב  /סעיף י ' ;
יקלע בדי לעשי׳ממכה נזל או מפ! ח וביוצא בו וזה אסיר לעשות
ג אין ניקפין 5קכ בפשר פפכיןלתלנתי פי « עבי שהו׳דרך היל
ען ביט מפעי שטירח בהפש׳וה טורח גדיל ואין בו צורך למועדי
 3אסו׳למליג גלי כדי להפשיטו עי בך מפפי שיש טורח במליג
שכשמוכדכשק במיל אישה כי כיתיד וניתנו ללוקח להןליכו
יופר מבהפשטה ואס ליגה למלגי כדי לאכול עומ שלי דהוה
לכיתיוב׳יט כייך לשכות לע ^ תהיפר שאין מקק וממכר מותר מ
ודמקא בספק אמוראנל ביד מיתר שאימדרן חיל יא© עשה בן,
צורן אוכלכפש:
כלי לעשית בי שימן מיתר אפילי כטבין:
ביומה שצ& חט כיט מיתר להגביה פייה יליתן אותה במקו©
ך ווולגין הראש והרגלי© ברותחין כדי להשיר השערומהבהב*
דרישתסרגלים כדי שלא תתקלקל וא ^ פשאין עליה בשר
אות בא! ר אכל אין טיפלין אוקבסיל ( לאבחרשיתילא
פלל מיתר למלוח עליה מליחה מועטתפדלך שמילחין לצלי אע׳״ג
־״  rדמתד כפיס ד ואין גת זין איתן בחפפדי שנראהבביש
דדמי קצתלעיביד ימות לנעלי' למולחו כאן מ* :ט יבאן מעט עד
■ ״ ; לצורךהשער■ . :׳.
י
שימלח את כולו וכן בעין שנשחט ביט מיתי לטלטל הנוצית כדי
מיתי למלוח כמה חתיכו׳ביט כפת אחת אע #פ שאיני גרן׳
ס
להצביקובל זה התירו חכמי© סופן חש!® תחלק "
אלא אתת דקל טירמא לכולה! ״ (  «/ ktלצי ^ טע*Sb »:
(וע״לפ׳־עןעלז& ע ף ' ז וסימן?p'sסעיף (' (שיקתקיע קעיףft־}
כסאי& ריייראסאין המחיר? « ?־א נמך לה מי־עקפת ומשכתצללכיולייין־
שא® לא גתירלהס טלטול העיר והצוצגתשלא יתקלקלו לא יסחטו
כיש ויבאו למניע משמת יט אבל א© נשחטה מפ׳טאסיר לטלטל ; «  ftר ייכ־כרוע,ל שיתק/סעיף י/׳ינזי׳שי׳ל סע ^ יא ונסי '&? אתת« ה
יאע׳כשהיה אפשל למילתו מעי ט ולא מלאו מיתר צמיצחו כ׳יס
העיר והכוב( ' זכ?ש למלדעליהמש!© עיבידדניב למיגזר ילמי^ רי
מפני שטוב היא יותר כשמלת? ביט כי הבשר השוהטהרפה במ( #
סיפן משוס תחלק דאי כמי לא שרית ליה איוו נמנע תל& קיט
:י ׳מ ^ שדהא יבול לשוח טל ילמולחומע״יש . :
ואפילוא®
ב וע״ל י! ק < « ftעין ב )
מפיג• נועמ<*
איני יכיל למולחו בבת אחת יכיל להערים כדי © לא יסריח,
ע■
&!עלידה& קיי למיוני על«י«
( « 1ע׳ג דאינ להימרלאעי' עעיטכמילי
הבשר שאחר שמלח אחת מהן או שתי© או יותר׳לאובלס<8י! פ
ואכלסה כ׳וירסיימבעע* ללא אעריכן ללשערי&«  sjמאי טעעאאלא.
יכיל

/

;׳יע (לל(מר׳מי3רי ^ה עדבה מלי יןתללא «גלה־הי( 0־ 7מיזר ?מוליוה:
?דךקתדקדידע«^'pajp,
דמא(©; דאק עיביריצאוכצין הק;ל< כמליח׳כשר \pp * P$gp »» ,י«  $ %*•3ל3
|3»3P&tP> y ^ HfiPfHn $?{>»»6,1?S'»'©■».{*..f&OP
ילגכי עירובי'5צן 0יל ' ןאמריג:ן ראם בישל  t »jי דמיק 1ס* נן $ « ■: -
גרמה לן .י ■**1.אצנו;<■* &?.ל£ל?ן .ל4צי*׳ &Pppגןלדר©^ מ:.3ל3ו'0©5לו<*
ליה אפי■  .מצמדלהרג® הייב  tftvsז ׳ ;.לפיי :שכשיע? ג«
■ל;3רך©«<ן* ן $ן
^מי'» 1שהיהלולי 1כימעירובי וןכשילקאבל הביו שההפסד בא לן£ß'W W . .ין.נןגב« <*pt*3
־
*ייךי&* 9אק «/יעו כ; ;ק  /עלס'׳ fapfשיזהיה־-י/וך•הף,מז $מ& |!
־תא ^ שק ^ לולרל ^ ערי© •■ ( שעל• מימןעקשדסעי^ ד < מל !יי•
דש ' אקע,מכל אלו הרי הן
%
(« ל<י & psכ^ fe;3יל ) •'•י' ואס'א
•ע ^ איללאפלי׳להעריס -אלאל ק־׳דס שכ־ל ^ שרמן י ^פ :עור • ■ .מוקכיל5אקי «בייר<מ 0£:לאסרו5ה לבשל קד״רי/רב ^ או .אפ>■
אכל לאלאקריה: .
ה| 8ןלמ-לעגל< ו 5לאה כאישהלה־כיז פ
צפני*■
£3לה:יביל.הןא לנכב פג« 0p7 0
>
 ! « .ע ג6י< ק תק ב
7y ^ ^35y??-| phnSj׳  17# ':fe0לבוק־ -מער-הוא מג 5כן׳
. 1־ י 3מנין ל 3קר' כ& ר ביט «} עי  /יבש.יש ל« עינן■&אין 0.י* ן כאן
 &.קדרך? *5$ב־למכסמליו® ממר ליןדירמי מיכה < עליו ' t
פורר אוכל שכלאקד סוא מוכח בת•*? «(  c-j ? < ... .אין כאן ' .
' דכל ה 3שריןןער בגל ׳מקים  ye &}2$ nMבמקרקציעוע י ; •;.? .־’ עג ^ציס־ ^ל' גכ^ \ ס ^עי’ \כ :שפ■ מאממוליבקרכז* ת $יכי
.,.ן«^1אוצלא
יוכל באןזה דבי•,שלא• יהא•;• ' ־ ;־ פמפמריין ומזקטןנאכ ^וד^מכוכפיס '"! לא fjnteהמא
מ ' מ סוב לשמע קטן אס
׳ ' «שר■׳•)
ימיין כיד* שדרך הילק לפורן לא שמנת ' דיופיסעלייהו .לשבר
כדרךמזל }־׳ « '(:ענל.עיאנעילש* קתק®ית^-א' יב׳דצלנכש*
׳•שו ^ ^ ליני צד ^יס .וג© 'ה«א?ל•<גפק© מציש< ז.5שר צצקל מעי‘« לאין .;,,׳ ולאי&ר »ז «.פןד |• יכ׳קצה  zwippiואס הצית עליה -0מאפמו |.
צלי ככדש§א י 3ןי 0 .לחמ&רי י© * וכמסזממזילים■ .
לבך.
ר?! ק?ל «ציינמעשן•; אדרכהין?&ימ 'שעי( Vל  tp^ föה
;•אוג ^! נוע ק 3ע ן« ה«ימ\ישינ -י• שרי למנרא '« להאג <דאקל<-מצאכה  ::.:9,. .. ,עביק0כ&ר £מ)<ן^ילןע>& ; אין «ש׳מךן 3ה |שהןמוקצים
גמורהשהיא: .צ;ןר איצלכעש אך אה אפשר ל #ש« ע תעי©  7p 5$לצנ׳;ןי ׳ י  . ..י פתרי לא היה■ דעתי עליסיירא/מול כיק שהין עודףמוצרין
ע'יטיכ«׳ -כמ«לינת־מלת «<* 3ל םימןתדךיל©■* יןא ' יעןל■ itp ’feל
די׳
" .באילן * ^ • ( :יןצ ^ןצקוש ^ ^" ׳)''
'“
;
^.
' ׳מעיףל״ן&יקפכאס״׳י^ ע׳ -ןי י‘
 .־' י
ן כלי® ; ! (7050בים יא # £יץי;בהן « פדישז®גילדיידהא;
ס
ר
.
ונו
ו לה ^קההמיק־ימי ל «' 1פ<*ן&?יו':
סודאסוחך<
 . npaי ד׳גי צן < ה ^
■ אתמזל׳בעודן
■ .־ ?& $״'*

אצלימהיקיןכש  5ם •
&*’ן>•«' ו&ין©?5:ך<©©דןליס&©דדי«לק • } -

איןמבקעיןעקסמןהקורו ^ ׳שעימדיס לבכין תפ׳פי שהן■
א.
•סנ״ברו צת/יטלג דחיק מגעי *« יתריין יהסקהאוגכלי׳סלמי®■•/
י
.
ע
^
לע
ואשזר
« :וקצין מתתעקיסלא בים פהוקצי לילכין
; עכמןשמיתל ל&לפל{ מומיד־להשיק צק* ׳מיהויבכלי/ול «*© מיד
״ן וע׳ל  4 !«4ן י ' ( .אל מקורה שבשבירהכיס« אע״ג דהשתא-
בשהודלקו ונאמן בהה האש קצי? ,ח « «־ להפ? ן כאש דאזיהוו שמיי
י.
לגסקה קיימא .בין השמש« /לאו להבי קיימא ז ^ ל׳כןלד כיס ואפי •.פליס׳מהמלהי כולד י׳לא ידעה .יעניה ע'5יס -קככי 9לבפלס■•".
?יתהכו ליעותאמע^ ס ג« צל שיקש ת© ת«ין ן'(מי -.ת' 5משע׳ 'ש ' נ
;( ן < ל» pc pשמ*ן>  ;• V fואז יהאס1ר& לי:עיך כא& ;:
ה״ל/ה דעי/יה מליה
וקרובה להצצר לא אמרינן כיין
ן # .קידיס ואשד& צכק יו& \ מ מס־ק־־ן בקמפיהן כי «• דה«להל
לבמיקה לכיי/שבר דבל מידי ללא mי פין השמשוע לא אעליכן.׳
« :ובמ© ל&«קה 1חכעוד ייס אבל אס אכלן ב* מ אין «סיקין
דעאיה עילדה ותשוב שלד אכל אס נשכרה ־תעיע .אס איי אבשר:־
 .בקליפותוהן מעבי&ה  0כ ילד גס אין להציק עםהאגוזי׳והשקדי©*
לדסק בלא כק ־ע מנק1ין ממעה כים «־ ;יפו״נדןלו ונ $הבקיעה י
■ להשקה אלא לאכילה אא  /הט עדיין
מצאן מפני&&יג® ־: nכיס
בהלולאבמניר׳מפבישהוא:
נרץייפיכדשלאיבקעכקללוס ולא
בקליפפס « «וכציס -הןלהיסקאלבהקליעה * '« cיייפמולהאן־•
וומפה אימן ונראה כעושה מלמ ^ גמורה ן> א יבקע 3.קועק שאינו■
לפידים ש׳נשארויביטראשון<צבדאן ^ ד' למז; דגנקדליקס כיס ב'
«עשהאן־מן «; צל הקצר שלו אבל לא בצי הדחביש״ש לו כ׳יפיו;•,/
אפי׳בימב& לר׳ה אי.ימ5ו 0לאח'ה«ב'( צא אמרי; סצ \ ק  0הודלקר
אוןד קני & מ 7רמכיוהלהב דומא למגאביו אומן ויש איתירקאכ״י
מציבלהדליק 2,עע•שניין,
5י״ ס אימו/היכימ5המתיי« פל' מןבופוצ1
גקיעי׳ץ לכי ; א־יןיצנו מלעין מיוד• ק 5פין ולא הו/ירו לבקע אלא׳
■< יזל ^ מב';:־ל #ט אן ' ס מכין לייבירוןבזה ק ^ שאשוילעשדק"
שיצ«’י גמור « מלא ^ איק׳יאפי׳בקזעי״ק א־ כסכין לאד:7
PÜ3
 { • :כד^יזי-גןכצי ציצהיימגאי ג*י#עקעהעיף ה ) שזה לא מסוב
׳ ■• ^ ר! אלאבקזרקו .ל« להדאי־אכפדלה 2יק( פלא ביקיע
המהשאין נ'קריז; הכ  $0אלא כשמבין יכיי ^א היהעכ !לש״אכל
 iי ^בלי׳עא -םשלהסחה -יפהסגרולישקנלרוראדק ^ זקהבלאי
; / 4ביק׳יג'; לאירקעס כלל • עיין פאפןדלהפיק בלא כיקי־ע ■
' ^ לשיכדיפייציר יס־אופריןמפוס דשביריו עצים לק:ס־ה( אא'•'; 5
.שאילן מ< /קן אלא 7ער שישנו ; כעזלס ככר הי כ כלא גגי שיורי
«לי ^ה דנו! 5קקמלאבסשלא Vלב :רך;ה*א .טיןשיכול להשיק כלא■■<
( יליןשמרי ע* ןילק שככו ביוש לאא(} של ©S
 . .פחילהרלפילי© •:
 0ט 1ה ו5פא ^(בל 0ל ואסור לעשו! טמ וממעכה נ© בשלרמבקע־
•עין*יל8גי ’ן» .V»r1
שלצכי*טיעבאד0עמ®כ <עp$׳pעיי« ן
אי; נ& גת
«קייהינתלה ^א יבקע (\ m )3'p $ 01׳'יאבל לממיכומןועלא ©ימןלר'%ה 0עזףא' י25ימן <ל© י ’ rוא■ [להקש ' פד? חאעייה
( ן« ן לנ־ימן ^ כת -סעין'?ג מב V • Cל מומן ואע״ב דאפי׳יבקור^ ,זביס־צ• לברך ממר אסזלים משלם הנצה כדאי < לקהי סימן'יוק ' נ
;נלולע־ואפי ^•שיסייהוי־מויסירק פאפש ^ לעשוקשמ *יס ואסיר
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י» "־ מיוp:■, (.ר
מתייר 'קצת .ומפר.8מ<פ למחרמן
אלא אוכל ממנהוהולך«
 Iי כהמהשהי!
יומשדיר ואס ירצה יוכלללוש עוד עיססאח ^ /כ׳יטזיכמז׳ יחד
בה אמגדל ולדות ארי היא מוקצה
'תוקצה♦ י .
ויפריש מאופה?נישה  .נ  0על מה שלש מפ׳מו דהפל&ה אחפפל
 £יןחייך לומר אן
( ואע״עכמולב ל^ יךדק י5־ 9סי© בי?אזכלין
V■ : .
;
'« תיהזסגי ; ■.. :
’7עח כחלב אוגלא דאיעלעי!1א?ל'י3ה9ומ מיקגה היא > ' :
ד כחמה שבשקטה אפילו מידיט מיתר להפריש החתמת ^יט
אכל בהמה שהיא עימד ^'לאכילהור ^" ^5ל?  3יאותה ילאלולהחלב
עאין המתכות! חמות לחלה שהרי ניכרות• יקך כמקזחןקידם־
אס מלב אותה לקדירהשאי ן בה אוכלים .תמלכ -אשמיה דסיה לה
פפרפה כמו לאתר הפרשה יא^ כ כי מפמש להרהשתא לאו מידי',
כולד שמתחלה היתה עומדת לאכילה והיתה גילה כקרא אוכל
קעביך יאיצו תתקן כלו® בכךמש  /כעיסה  :י
דאי בעי שהם לה ועכשיו החלב כמאיתמשקה:
 ■9המפריש מלה ביט גוחן הזה פהלא טמאה וכליפה,פריפה,
,אבל א© מלב אותה לקדירה שיש ב<
( ז ^ל סיק מ״יי מביף) f
לא ישרפכהביטשאיןהורפקקדשי־ט %ט "
להיו׳אוכל.
וחזרה
א :כלין מותי דיו^יקר׳אוכלא והשתבא לאוכל
( ועלמ׳יית  1 1וגס לא יאפה אותה כיקסאיכה ראויהלאכילה
(37ל מסקל הבא לאוכל כאוכל לע׳ ) יאזכלא דאיפר׳הוא מות׳
אלא מניחה עד ירנאי/ט ושורפה:
( ן <ל.מ« מן שיך חעיך ׳ יי י?’ )׳' י• ודווקא‘,שבא ה•החלב לתקןאול• 9
התאבל שחצצו לתופו' 'איש ;ש בה פירורין שהחלב כבלת נה® ,
וכנפית אוכל אכלהחילב כל צאנו ומפיח פרוסה קיטניעכלי לומ׳
לחון אוכג.הוא חולב זה הוא הערמה ׳ואשור,ת \.סהיל ^צקמה
סלן ביט וישראל ריאהו יוותר ’ נאוגלק3ואי'ן שאך מוקנה ומלל
•כדבי®ל גוי^כדעל;לעיל ס^יתג^ח אן כסצרנואישורואיןלשנוי!.

מיהו ביט שנישל< גליות חות^ פלא רהמבז איקנר* .׳ V
 X,י

צורךקדייהכלרך
ף  '1#אאיפו
איןמודדיןקמתציטבד
.א.
שהד היש יכוצ לעשותו מאתמול שאיןיוקמח כבג® אם היה' י
ך' ^ז תה • iע* ן 4׳)
מאתמול( ( '9ל®*  pppך
עודדה
( ועידדאין ב1לך למדוד נדיiwjijs
ויודירהאב מלאכה היא*
יולד נתין יגהלוסהמע® הייגו דו קיאבימיה® שהיו ייתן א־ קגד
,עצעועייןנע |ש« ׳ 8ג' ג  bf9uודיובפי׳•׳שנ׳ד •עין)  ®,ולעיל חיוק
!®*י העין1׳ ומעה ? 1לאשייך ?אימא שירי איןאהו ת«יי»ון עתה
עלה*ג  mp hועיין בע1פי«ן6כ בשעין ה' ) אבל מו*לן ליקיו
קחח חצלימלא ולח חיידצןבמתשיעשיגומא בקמח אאיןאיוןור׳
משו׳גומא ז1א בקרק משו׳חורשאו בנין זכשיק׳יקח באומד הדע׳
בנוא שיעורהדי■שידע לתתממנה חלה או יפחות שלאיתעייע
־״ן ׳•׳ •  vי 7

ן7

 1מותר לעשות אפי פתיןגדןלי( vf3 0לא תיי־פיקשמא מתו׳
 ,יי עיעשה פתיןגדוליס;ימ שה הרבהמתר ^מהישכליך\■ י ;*
 :וע׳לשימן תספעיןיז׳
':
 - tאדסשיפלו פת כקייההדכה בביתו איפו אופיו פתאחרי!
אא*כ יש לו גני בית שרגיל להאכיל ס פתהליאה ואס י שלו
א

פתהלראה הרכה יכול לאפיתפתפק־יה משוס כבוד 'יע :
פיה ול פיסה או חמת בשותפות עסהנד אסורלאפותכ^ ט

שאפול לו לטרוח בחלקו של נוי בייט אלא ייזלקכה ויאפה את
סלן  .ן׳ ( <עלסימן Vממעייןיא0־  .׳■ ׳■>" .
י
 9אשור לעשזתשאגר ביט להחמין העיסה bkע* שימי מפני4
שאפשר לו לעש( ת ת? מט0איכו כפגם כבך• ׳
 1-־ ■.

"

*י■ י• י): .

&וכוז'העי0'3
תק? לן<פ<  mהבמ
א אופיין כפורצי דהיינותכורייגדולי' שלבו ופיהם בנידסולא
חיישיק לעדת׳ נדולה ובלבד שלא תהא תרשהדחיישיישמא
תפחתויפסידהלחיוימפפמשמח״יט ורן מחממי׳חמין באכט;יכ
והוא יורה גרונה ומשחר חומו הלבה ולא חיישיצן שמאיאמרו'
לנירך חולמואעישה:
ג אץע׳פ שפנים שנשרו מןהדק [ ביט אוב1תפ שלפני* P
אשורלהסיקן ב*ט מפני שהיו במחובר כשכככש שכתולא
פיר עומדים להשקה ועכשיו כשנשרז הוו לקו בולד ושייך לנזול
כהן שמא יעלהויתלוש י ( «< ל• %כ ב שפין ) Vמ׳מא©"
פשרו מןהאילן ב> ט ונפלרלתיך התכור מרבה טציהס עני׳מוכרי
דע ^א יהיו עכי איסורניכלים" < « :ל שיחןתרבו ספיןא );
ומבעלן אפילו להתחלה דפיון מאין האיסור אלא קדרבק ^וך
שהאיסור כשרן קולם שנסכה ממכר התת־והו לבטלולכתחילה
ונלכד שלא יגע בהן עד שיתבטלו בריב שהריהם״מיקכים:
<'9'tfP9f#f \W$.¥0r:tנש |םוען בעהעוןה׳וסעי^ רולעיוסימן
■j'fljfcשיגון נ׳ואע /דק 'לדבל .דני1י
־■■

 ל שיווי שעו אבמלאכה . , , ..י , ,
של בולר ואפשר לעשותו מאחחיל אכל אם רקדו מאתיוול
ו?לפ בז גרור או קיסם ורינה ליקרו פעם שניתמיתר אץ כלא
פ*?3י פז? לא היה אפשר ול לעשותומאתמול «הדב׳נפל בוהיוה
ויפאוסרי • אפי/ליקח הצרור אי ק £ןפע פיח משו • דדמי חפי
לכ׳רר כתחלת הרקדה שסדיש^ ך הכיור והקיפס בכפה פחו
שיפארו הטובין כתחצתהיקלה י (• ועל •יין י 3יף העיןג*)
:1א© לא כפל פו דבר אלא10נ 5ה3רקדו^שנית; פדיש2הא הפת
יאה איךזההלקלהש ^ לד? ^ .חתיךה«ובי [שהח :הכלר(איןnn k& ht jati9iifcbv3$ - .

/

®«Ijfc'ifcsןי !י 9«?<.ןןראומ «<« 1ן ירע < -.&pונה* מיי » הינין ל‘יא־
אבל מותר  ©Wiפי * ת!נור־גי*י « זרפ »• שכעלק" לפך-מאתמ^
דג  '".אכס׳נפל ב׳יט -אבלא© נפלו בשכת־עסמ ן .ליט לפ־״מאישיר
•
־
אש 'פ׳ «*  0יקהאב עלאבהתילדה .לעמד® י• ; (; «{0 ,ן^ « לזלי&8ץןן <יט שלאעייחיפכ־מןתבשדז בשיעהד
בהיןאיעו; לאורי■ ' ' ’,סעיןיא ׳) ' מ 'מ  $ורךאובלצפש*«{ v ?j?3tnp2>-f5)Cיט -מ־פ*
עשופ הכנהי פצעה שכפלו כ& בת הוכנו 1ה  0יק• יל® ־ שלאעריו־
®גלעזב או שעל שפת ׳הצהר ונתרכך .מאתמולויורי ?(א מ? ק
<כ  #פ׳יכ<© השישי ואשינו' את ' אפר 'יביאני  -:דווקא מול יי " מ
לאיו מעכמו  j*Vיעשה.813
>?«.ן ע«3 %קז©'ש.ר1קצ ליקחזיכתקו
מיביןלשבתיןמול'  :מפי;ןל> ט' ןקין*יט מפין לאפו( ואיןשבתמבין
עערעותר לטיק מ פיהעצור"
 4פ  .׳ ( ןללי 4מ;יוי/יג©5ינ ^ )
( כמן שהאישור לאוריי"
 .אהיללכצלס גלוכלפיעקצפיאע״פשהאיסיר נ& רן קולע שנהנו
' ׳'
■ ; ;"■^ ;:׳• ־ :׳־,׳' עמכו:

נ  5אפגר ליקק  pמפקפמפיסליומציא פוהאשבאגור׳משי®
'שסתס עציה איכס פ«מדיי® אלא להפיק בהן וענפיו כשהיא

3וט:ללא ^׳בו
האשיהו; 6־צמתקן מפא vbואפו''»:;?9חכהבעון* ;

'ל מכור שצפלילתוכו משיק הטיט אם אפם 1׳לאפית( ' l
 p üבו
'׳׳ פלא ( ריפה& לאיתחרך הפל(" אז הוליאפורלגמ־פו שהוא
עטלטלז ש& ילנירךאבלמותד ליהשפיב האש והתפר ישבו כלי
עיקא מלק ! לא יגע בבפפצל אן  51שאס היה פעעלא היהפיו
9לאי׳לקללו אפ^סיקומר להשכיפו כדי• ’•שיהיה־חלקאבלאסיש־
קפי < שכפל צפוצו צדילחדיך ה ^ פאוהבלי אס היק ניגע בהן
אגגצ שאכשל לאפ< <•< לכלופב־ו כלא :גריפה אלא מפייראשמא’
לא מפל לטהר ויגע ט דתחין ציון■ שיש ־ט בדי .להמחרן מותל-
לנלפו• לחשיב .ע!טול לגילן* וליקא במכוריםשלה©שהיי .מדבק*
קעמפביבןזאין כייגיס לנדבה אלא מהטיח שנפל לי/וצו אבל
וגן<כזמ ז
ישל3ו'&אי אפשר לאב/מ בהם בלא נריפמ׳גתליסמממד
לגורפו׳ מהאברי »״נקלים אע׳פישהוא מכבק נאי אפשר בלא p
דכשס שת; מל להבעיר לכירך אוכל 3פש כך מומר• לכטמלצ« רך;:
אוכל כבש?הרי זה במציק בפר עי ג גחליסלכלומו .שמומר אן
; עיעיפמבבה ובן בהווי ( • .י* ל בי*ןביך7ש*« ן> )
ק מכור וכיליי©חדשי©&  Wלאפיפבהןיאן .ע? פהאיןאזעין
,׳ בעורכי קדשה5מז פכתבאר־ במחלת סימן זה היינועשו®
קפולכיהוא גדול? ים לחוש יותר שחא מפחומאבל כמנו׳ונירי'
קענים לא חייפינן שמא יפקמז אבל אין סכין אזע© בשמן כליי
j
הקליק)’ ולא עציןאותה.במטליאעש־ס 7מיתקןבי ן;הר^
׳מעקן
עכא בי ט אבל מ; רע להסיק? אפילו קיפק לאשון !?• ין ע ¥
' ^ דהא:ין' בגמרןאמעזקע) ההי 0עלפיצנבמבכ<ןכ -
^ש
א? ת? ב^? צןה? א י מתקשה וייחעזק בכן? הרי טח ממקצויב^ מ
■ לפיכן אל יעיגכו-בכוכןכדיי.לחממו״•  .־־(• וב ל j«»cןי& גפ/י  ,ג
ו5ין <ןמקו־ 0ע׳ף' <) י'  :ואיק-קי& קו׳מתל־עדאיוהערכ-וציהפיגו
 .בצוק צדי נתעועכוואיי»׳ אכשל לאפית בו כל שיפיגמ/מ׳ מל•
■  :לטצן5־א/ל לתתבמיח״המנבדוצשע^ בדין בויאמהממאעע
 ' .׳ • '־ י ׳•'  ,סמככיק' ציון שהוא נזיין האפייה:
י .ו
׳מותרלאפותתכירמלאיפעאע? פ' ' ^א 4נוצר־ץאלאפת ^•
'
;
מפכרשהעתכאע
^
פה
יוער
'
כשהמכרמלא־ודוק׳׳בתניריה©
; ©?מ׳קטכיס והיועדבקי© • הפת-בדיענותיהס וממין שהוא חלא;
קין מקו®.לתומו [ התפתה ונאפה הפתיעה יעי בן אבל בתנור
שלט אין לחעזתיותריחעש  ,שנלין ל׳יע8א[ יטריח בקנה?א®
 rלחול גא'-:ן;הת־מ כאפה יומךאמ מילוי׳וגמכז<ד&לני{ י ' ־
י׳ . ,. ■.׳■ י * 0לי ^וןתק « 4עיךא.
ז י אסיר לנבל טיט
■ כ>® לי! 1ח טיפי התנזר .לשמור חומו אע ' פ
.׳שהיו ' ל 5רך א? כל כפ £צעו הבערת א® ע; מ
■ חשלויהו חכמי®
Vpj Jש*«
ן־שכל־ס?ףי -ב ו6יקשכ א « עין ע< רו> מטס קריא ס
שיאי׳ירו *לנולך-־בניןהי(^יוג 3ל •:וענבל אב מלאכה• הוא תילדה
!דלישק זעודמזה אפשר־ לעשית! «אתמול;אכל !.-אעי איתר■ לגט
בדילסתי©  \ 3המכיר שאק-דרן־לנכל תפר לככץ והצל יודעין
יי סתימת■ פי הת־;* י לשחזר קולא הוא צריך■ואיןלהקשות
> • -־" .׳י® ישרי שהרי יכיללני־* להמיי ^יהא ^ פר דרכהלהתייבש
 צשע  5 f ^vיגב ^ קמ ^ ט לאייוצללטוח״בא■ ^ ?תצור ב' פ

א א ין מלפנק אפני׳ורעהי® כדי ליכ לימע&יהס .מפני©בליבון
.
מהסיפתיווזקיהיןה׳לפממקןחהאיכ׳מזכןאיןשזערין^
החד® ביום '®  21ואין מותבין אתהנייר לה 5י*ו© .
 *Jsrwמל'־
האשכלא' ®לא  &$רן>יובלי מ &מו סל הא ^ כלא  :ו 5ן לאיביונעין׳
.הקכה1יה 5יח תחת המלילת על האסכלא•־ חו׳לעשות ממכר& פזד
לכלות בו פ& גאלו מתקןייוכא היא ואפורליעי $ותבי 1ט  3m״
( « ע׳ל «8ען1*6ומומן פ 0יה* ין'יג )
 '• 9עותר לפמע אגחיס׳בעטלית ולא ק־יסיקשמא■ יקרע § אן
:.י א© יקרע מקלקלהוא ואק וד '  #מלאכיו שאירי' קןלי 4מ׳ע
; לתפור לפיכן לא' גזלו* . ( . ,י ^© ימןש ססע־ן > r

ו  3וו

Byo׳ m

א מכשירי אוכל נפש■םא' פפלע©י׳תן»ועיש אין לזתין יי© « מ
 .* .לכאוב
•יעשהלב©.ז 7 ,ל;&ינן ,הוא לתהומי .כלזיא
האוכלנפ«
ימ
1
יוו
■
«
הוזכר
■
'
•
בפסוקהוא
לבדומגשה' ,ב*טזלא
מפ«ילא•
אכלי
מכשירי
־אובל
^שי שאי אפשר לעשוק מע*ט דוחק

^ .

קמורה׳ עכשיו

" י ’׳ י' • ־צלצל פיכםוכמין•
שמימש,

עזר ורעמה בלג® מסתפר .צמדרע
שהיה אב&ר לעשוק ממי והריכד למהשאי
יכך שעוד שנילין ט שנשבר אז שנרכש
&תעק® ע  %ס איןפזפטין אזע? כ* מ לתקגז כדי© יוכלו לנלוין

כ;ים ןט^ לתאשצא לצי׳רן הגא וא® איךטלי®.
'כיתקנממותל לתקט כ?
 .לעשותג { ללניס «לא ,יבאו לתק&| ,2פילו
 .; :׳ועל 0י<.ז 3ה^ 0.:ן>  .פ , ,י :
'  :9י שעוד שרוצין לנלועבו והרז ארוך ' ינמר ' מדאיאשדר.וממוך•
 '.מענו פדי לקכיו לכן לא יניענבבאש • אס-הי ^:4ל* ; tי*
.שיסרן תבע ויקבר ד?.ה מתקן .יבא « .היק אפעל' &y
'j m׳מע)®
הוא'*שציןי 8ע« ודוז מלקתיךתו; פכעו.מ® אפיל'ר 5פנמ ?
אין
ייו& קידןאמ/ו כ «« עומשלח « קיא מלאכה 3מ(הר אב5יויידדין.
אופה  fp /#או מדקאו אפן שאין ptמלאפיו גמורק••ץמי\ .רופ
 .לשמחמ ^ו עיש זה אין « לרין הלצהלעשומפן־לרבי־ס .רידי&לאי
יב ^ו-ילקדויה במשמואפיצז :במגמה חע'4׳® כד״א כ 0ו< \ 'לתפז^
פדוקק"אז שנע נמק בפוגיפהגעלמא דבולין למקוך בקוד 0אנל
הפנימה.ול' כאלאימשו5מא -יבא(',לאסעיז 3מי0ה> ^־י^הא5לא 0
איכה; יכולה לממיך צכל אין משחיזיןאויפהאפילן \ל<; ע'ןשגזרו
בהי־ חכמים שמא’מיי 5ך&.אי5ה;יכולה  .לאת־ן■ ככלעא*•.שעילן לין
השחזה פע׳ן ויבאול^עקידז ע ^&תזפשלה בדרכה י/?3א מל -
הכ
 .במורה ׳‘?ה -כהגי 3ו איסיי .א ^ע.שהוא,ג*כ גזיר אוצל כעש הוא.
 .ול ^היה ימל־לעשואו ממ/כז ^עלי נפנק' הייהמ״פפוצדיןש ויגה
ב׳ב 5ירךאו.פל * פ& במו £צוד'  0אפ& ר:לאכי" לבלאס .בקמק4ךר
ועוד..׳‘שאין כמייןוןהשפ :ד -כל כך'מלאכה■.נמזרה צמובבששזין
עציןבחשקמשלה ^ פמק!
שלאייבא לזלזל ביל®© לב,5
.׳ :י ' '" ' .׳■ •
־ ג : . &ww

׳הלכותיו® טיג
עופוע שממלאין את© בשר ורצי© חוחי לעיערסבמס טוב

ולהסי׳אועזעמון«
•■Iן® jצורן אוכל כעסהואמ*מ לקעךהח!ט

" זבטני©© nsy «wועירן©© מעזרבי׳בקלי
ערובה £ל האופל׳ הכמות! מיתר לברר© מלו מיקלי נגבייהו
■ למייל עכמותזקליעמ
י • -תעולתממפה* .חן ד.אזדת*  #עה fj *•4
• ,
־ .יושאר פש/ת :
 3אין משצדן אתהקדדל כמשצבת שלו משוס דמחזי כבורר
©,מ©  4ךמתזכ< איתהסוכיןשלו (  Pfהיס אפשלעשותו מאתמול
׳© לאהיה־נפגע אס היה עושה! « אתמול וק מהאי ; ׳טעמא אין

אל יעסה ביט שהוא דבר שיכול לעשותו ; מערב  wוגס־יאחר
!עבירה יזהר שלא יחתוך החוט הנשאל^א יהכהבכו באור פד
( ופ׳יל מיאןשא )
?0שרך״
ד ובן אתזין תמגו לין הקשודין בפתיצ mבסיורטו « לא יתיר
בקשירה ונסאל יחתבה אלא ישד1ן> הפתילה או הסמראוע
 . .ממתקיןאותיכגחלתשל (ו ).מעני'שחפפה(.איבלילהסיקמידכין
דב שיתר קשירת©♦ ( וע׳ל טיק שין ופיען ! tסעיף « C
י מתכת לפנינובתזבז «ותר  .שאין שייךנו פינוי י דכל לנר
אבל גליי© יעיפנתהמקולסיס ותכורי© בחוטין מיתר לחתיך
 :י ©אינו ־כשרף ואמו כעשה פ«  ?0תחי לבעועסהיס'
■אות© אזה כולך אופל נפש מאש היא:
(«  Vל שימן של ל«  ©15f; ( fp <pהשקת! אין שייך בו כיבד i
ברזל שאפו בו מ ביום עלא/ןיל חלב ״
! מות׳ללבן 3יט כלי
י יל  .אקתולין ט« 350ת ב* ם.ל© !ןי $«3שמיי© מפיני סהז׳עוכד'
ואחר הלייכון לינה לאפית בו פשלידא של בשר או איעעא
י דחולולא מנפה  ,Vט כדרךשעושה י .בחוליאטהיתס תלויה
!הריאל היה יכי ל  .לעשותו מאתמול©אעז בז חיום והוא®מיד
זעומלתמות ציתן בה שמריס־לטנכן שאין זה דומה לבולי hm
 8יתלבןיתננ 1על המאכיל סמנהלעשוי» י קול© שינעקסיהא•
©פיליו אימי לימן פה רימוניס־או בירוא זמתןיבא׳לייחוניסאו■
ן<א*19לש'לנ« רךכן הוא מלכנו< בד?א כשמלבמימבארלחלב "
■ ( לגפ׳מ
עירותנדי־שיהא .פיאה לפלשלנורךזין היא תלדי®'♦
או איפבא שאז אין כריך להון גחל־ב* כ עד שתשיר קליפת? אן
לאו .ע? נדא דחילהיא ) ואח׳כ מטל מחכה הרימוני© זכיתן 3ה■
שיתן עליו קש ,
/ * ,תד & חיק ע* האתכאן דהיתיר 4בלע1א:בבדי
©סמלי וסא׳דיני סינון הס נ׳ט פח?’צשב' ונתבאר{ לעי׳ס* ט* ע
מאישור
בליע
הכלי
וישי ף סגי יאי־ןכאן תיקון כלי כ  ,פ אבל אס
 . .ע*© ♦י Vל‘מימןשש*( מעיף  vושימן שיי הפיף יא י
י
ץל
<
!
(
קליפתי
שתסיר
ממה1כיינ בה סנריך ליבון גדול עד
 ,.הי• אין פ<1לן 3בי 3ה נ* וג מבני שהיה־אפעריצעשזתז « .אתמול
נ עע  .) V fזהאיןלעשו׳ כ^ ט ממי® למתקן כלי נתור מ-א ; :־
הלא היה נבג© בבן לגבינה לאל/מול קשובה כשל היו©'׳י ;.
אמ׳״משז■®.
חדשי® כ*ט
 1יק iהנעילכליסב^ טילהטכילבלי©
ופן אין מעמי דק ח 1כב׳יט ( אין מיציחק .חמאה־מן החלב ניע
ורונה
מליח
 ,מתקין מבא מיי »© פוד•שכלו בז! בפר©חיכז
©ויה אע  /דכירך אופל נפש הוא פוור/דול הוא וע׳יד שליןלחשו*
להמר ילנלזתבזינ ^ו מותר ללבנו  .שאין זה נראה כ״כתיקקכל'
הרפה ביחד דפק מ* « לתזל ופולהגישבהו« .שי© פורר1א «זר
וו© זה אקגר ך ליבון גדול&ד » פייטה אינו אסור מן התירה
אפי' ע׳י גוי לאמירה כה  /לגוי מבת היא יאפי' בלבי שאין גז
• ודין הדחת«שיפ6ון> כלי®  vhדייו כמי בשבת:
אלא איפול דלבבן■5
־פפיף ג. . . 1
1רעיל «*«ן& ב®sע* ף tא \mt
_ ירק פלוש ויש בו ראשי בלק נלקכין זכמושין אקג־זדץ אומן -
ב^טשזה היה יכול לעפות! " ו
 1אקכוקכיןכקכקדמ כחבית
_בע  8פרייס 6דר  5ןלאזיןפן■ 3הן «ן היזחזפר«010הרז־אין ־
.
■
.
)
!
מותר.
1
זסעיף.
א
*יף
9
ד
?
■  '!-׳ \ ןפ .ל©*חןש
מאתמולי־'
’ שיראה המטעריי© בידו יאמר המיס ליקטן חן המחוברי•  •••.׳
לעלעל ׳ולהסיר דפר « ,:וקבה גנירן ׳ תזכל כפ.0זשמחת!>  0כנין
; קופדה יעכבמתמה© ירקויתחי© בהן טורח גחל לתקק;-־
ל?&יר אפר נירתאע״ע שאינה חמה על■שראוי לכלות בו כינה
ן
.אעע* ע הנמר לתקנן לאכילה וחזי/ר לחלוח ?  Wמפינוי | נון
' .
בדי לאפומ שספש ^ דאאו פלא/ן וכיוצא מ :
 ..ציחדעיסאע* פשב© < 1א©ור' בזט מותר שהדיהזא־אוכלג ®$
״״ "
 ' . .ניס א! סלי®» '  Xן * ל מומן שנ׳איחעיף לול״• )•
׳ { ^  W״  aji 'mאו
^ וד״ן, .' :י  ,א .ע* ע©הוארה עורה תיקוןנדבי־ « מולה כיח ?.התר »/נא" י
,
ח
צא & רל1
 • " אפי' שלאלכורך• פחו שנתבאר ונ׳ע  .בכלח?!© ,לשנות ממן kpיעשה ואע> אק& סינוי  .קלות ה *0רח והמשא
ץא ע^עעהן׳ מ »ןריי© « פני asmצורך אופל
| ו5רבה יבר:ס'
ובלבד  0kירבה בטורח לפיכן • לא ישא אלם משאות גדולוין
׳ נפ!§< ;,.ח .׳כמןסתבשרלעשותןע 5שינויהצריפימבמיס!.ל
וגדרן־ «ח< אעו©ה ^/זל אלא יישנעפיסד המביא בדיייןממקו 0
לוו ^תןי ^ שיויד״ואשרו© לעשותן בדרכן בינד מליליתלש מעי©
© א׳ע׳ע :שחופר להביא® אפי' מחקו© רחוק עין הקחו© 'י
^די© בידו מותר/מוללןכשדקרכיס דרש כלאחר יל הוא וען ■למקי
ן
*ירל!;.י  «Vלאיביא• 83ל ונק־עהלתתלת ^ הל* ‘
אומתרעי
שרביטי קסכיו־ת מיתר לפרען גלהיכיא הזרע י ©בתוכו יתנפח ’
או©׳ ציים כיבד אלא יכיאס מל באופו או לפפיו בידו אמך אחד
נחליפו־ק' יאימועמעמעעע ואוכל ואפילו בקנון זבתעחדמותל
או שני® שני© דחזכח מלנורן> מ;הוא .זלזקאבסמוליכס «מקו©
אבלבמכלא ונתהיו ככר ? אפור מתניתדרן
! ׳ידיך הדחובטהרנהבני אד© רואיס אוועאכלעמיע לעיון"
מי־הה ביחד ואיחזי נמאן דעביד לנורך מחר.יי  ( .וע׳ל&* ק י למק
־׳־
בכית אח ל או־אפי' ,מנית לביתיעאייתיי ':חצל בצלענקימוווד:.
■%׳»©ע* ףד'ז( ע < גג #יפ;נעה'''» ?9א9ו ■1קעוענויר׳אע<לויצ־מ • t
י י דלאאוושאמולתא♦■■ ( .ו <ל »יען  8נ1י * פ^®■) ל".
ג ■יי8ב/ו ריקסצקעחו שאר מריעשרונהלאוכל© \fביז׳פורוי
.הקופה לאח 5למפדר*5
• 0כלרכו,דהיינו& כ!ר 1את הפסולת » רקי ומניח ^ תהאופל;,.
;י’."1
 ! .וגידיו
_>v .
וחיק ^ כתממ ^ י•׳ .- :ג ? עלסאון !*® )  :אבללאכטכלאולא.
בדיד ;./י « קמשא « ! שדלק .לי שא אופן במיה ישא אומן על3וכ
גבכלהיולא ננפה מעכס דלעיל נד )/כסיס טירתיוי/ר3
מאחוריו ומדרבן לישא אופן מאחוריושי  # .א« ^ן -על |עיעני
?א<  35יזבכרירת הפשולת במן שהאוכל מרועה מן הפשולתא/
ושזיק  Mאיען יל הכתףישא  •..אופן בידגלענייאז • יפליס‘:
אפי' כמות עפולת הוא&וה עמך האוכל והאוכל הואקל דקשא !■»
עליהן בנד להצניח וכל כיוצא  .בזה משינוי המשא ופשה נאם אי•
שי ג״ 3מורח יוער בברירת האכל מכיירת הפסולת אכלא©
־סול«
לי-
ויפבי< ת * :האוכל& ויסבבמיתן או אפילו האוכל■ יה אממב© .-
וה 05ולת ?ז.א 7ן* דק8אז יס עורק :בברירת הפסול ת מבלירת.
*«!־יכל אז בורד האוכל ונוטלו ומניח .את העפילת בחיקו או,
ותמחוי אבלא® כמויגהפפולת מרובה מבמות האוכל אסו׳הכל
אפילוג

ך ^כועעחחור

וזנבותיו &0וב
>>

לרבן במולאבל מביא כמצ1גתתזבתיק( ;

■'ג«י טו3וד״מ4
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צריך למתי ידיה שמא ירבה לבשל בפנילו אס לא ישפ*ק?ז®
שבי* של צבר ודווקא להזמינו לביתי אשור דכמן שיבא הגדלביתו
(מבין הוא ביקרו ים לתיש שתא לאישציק( .ירבה לבשלבשבילו
אבל לשלות למי ממהשבישל ( הכין לביתי שרי לשליחעי מי(
אל
?גי ישראל שאין הישראל רשאילשרית ( להוציא לכורך גד " בד׳א
כמי שרוצהלמזמיני(לכבד; ישלתיש ©אמ ירבה כשודלו אבל
עברי ושפחתו שכחוך כית* זבן שליתשכשמלמ ל! א; מי שנא
אצלי מאלי( לתיך ביתו מותר להאכילם עמו< לא מדישיצן f>H
ילבה
עב51
בשבילישאי^3
? י
חקפי׳ד '
לעבדו 9
ומותר 1
להרבות ב שביל* ׳'

א  .כתיב ין אשר יעשה לכל כפם אדם הוא לבדו יעשה לכס
ודרשו הוצ לכר השוה לכל כפש אד  0כלומר דבר .שרוב בפי
חדה צריבין לי היא לבדו יעשה ביט אבל לברי© שאין הבל צליבי
להם אלא קצת בכי אדס מחין שהס מעוכיךס ( מעוגנים צריפי©
סס ללכד זה ושאל לוב טב אדם אין צריפי© לו אסור לעסותו
ביט לפיכן אפול להתש מיס לדחק בלם כל נופו אעי״איכו רוחץ
כבת אחתשאין רחיצת כל הגיף שזה בכל בכי אדם1א למעוננים
ואפילו במיס םה< ח «( בערב יוסטוב כוהגין לאס; ר לרחוץ3ל
גופו מפיס גזירה פחא יחמם כייס טיב וירמן בל גופז ואפילו
ללחק בהם חין למרחץ נ׳ונז לאסור <
נ ועל*8מן שלו סעיף
א' ובשיק יוקע״ה סעיף> )
נאסור לבחס מים כתחלהאכיצו
לוהק בהם תיפיק שהוא דבר שאיכו שיהבכל כעש ואפילו על ילי
גוי אסיר צהחס לצלכ( חיה! א© הזחמי ככר אפילי עיישרי! מותר
לרחצו בה© לגבי תינוק לא גזרו שהיא רכיתי וגס אפי לכתחלה
מיתר להקם הלבהימ © ביחד לצידך כבין להדק קעחתליזם מיכ
 1כה^יג ימן הפירייס ריחצין נ© התינוק דכולא חלא טירחא היא
ליחיא לקמלאהאפהקדרהכשד שלתכא׳לעיל סימן תק׳ג שמית׳
יוהאיטעתאi
»י ,׳•*׳ «מכי ע ?שתיו< נמ ? וגיגימ חצנבזי < ןה ; זי צאין״ל* הצק שיIne
־
&ס ל*־י1מכ?< שהרי משל יסיחל פ! תן לזמש*ככסי!? סמי& וק8ה*1מצגי
 3יש אימריס שאפיל לקחם כיתהקזרף ב׳יט עיישראל א© אין
למיל וע׳לשי שפס® עין! ) b
 .הקיר גדל שאין אכל צריכים לי | א מפינקיס
מנגו במדינות  3וכשם דאמעיט נוי מדבתיב לכם ה  /דמעסיבן .מלב 'בי » ת.-
אלו גיסגין ( 20הקל בהכל חולי׳אצל בית י־חילף חמה יה׳ל דבר
לכז 8ולא לבהמה לפיגך אשיר לבשל ולאפות לבירךכלבי׳ונן
השוה לכל נפש וכן מיתר לעפות מלירה להתח^יס ככנדה* ופן
לגבל המורסן לעופות אסור כ׳א  hשיפד דגיבזל אפשר לע ילי
להחסימ ® לרחוץ בהן בנח יליו ורגליו ה :א דבר הש! ה בבלימות'
שימי חתר מבישול ואפייה וב& היא מושה פגיביל יע שימי אי «.
בראה
אע׳ג שאין זה צירן אוכל נפש הא איוריכן מתיך שהיתרהבעריו
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^ודין רחיצה בחמי טבריא דין  p&ctvfשזין בי:
מלאכי! הוא אע׳  1שהותרהאפי׳שלא לצורך לצורך בהמה אפור'
<ע״ל ש>& כ*<סעי ' *' 1מסי ' יעו מעין9׳ ונחי  Vק מעיף * '
דמבטהר«זמ  :אבכלס♦ מיהו לטלטל' יומנותוליתן לפכיי* מותר
3
אעעשאין  3זהגיןלטבולכליסביטמפי© מתקן -מנא"
ואבי ׳ להרבות לבשל כאותה קדירה 6מנשל למנחגייזתר דתזא
( 1ע 'ל « ׳מן6כ ג מעיף !rB31fמקע העיף ו) אבלאדסמיתל
*• רחא ה־׳א מיהו גס זה לא התירו אא/יש לז דבר אתר©היס
למבול עצתי ל,ע :חאת< שאין אייך .בו תיק; ן  ( .ו ^ל©ימן®ב״ו
יכילליתן לכלבים אסהיה רונה שאיןכראהזה הכי 12לאלא בלי
העיף יו'1
למלאות הקדירה לשריקמפצי שהיא עובה ייתר ואמ׳קן « יתד
ל אין ע 05ין מוגמר דהייני' לפיל מיני בשמי© של הנחלי© בין
ליתן הפותר  mלכלבי© אבל אם אין לו רכר אתר■להאכילן
■או.
"לגמר חתהכיתאו הכלים כין להריח 3הס חככי שזה הוא
ברא ? לכל שבצבילן הוא תבשל יק׳לכעיסק « תציב שלישראל
ג^ כ דבר גאיני&וי 5בכלגפח אלא למעזיגיש'* ( וע 7ל9י 1ר« 5
וקו  rשל גזי ואמור אפילי בקדירה אמת י \  mל מ*מ? m hp
©עיף  c Vאבל א® עושה ק נדי לית! ריק טוב 3פימ למתקן
ע ובםייוןתצ׳ה «מיף *׳ זגמי׳מן י?.קייו © עין א '<בשיש .ן ppג"'© עין
■א
אל ״בילה מיתר אפילי אם מפזרן על גבי גחלת של ען לשייך כה
ובסימן מק י סעיף «pכ«0יןן« עלסון «,ף 1מוסעיןיישf
.
כיבוי מיתר שהרי זה היא לצורך אוכל רפש וצורך * #י ? פס מית
בל דבר ילכל אלס אפילו הוא דברסל תעניג ואין הכל רטלי׳בז
 < pnחן ביצת
ב ^ אר ימות הפנק מותר
דדבר שהוא אוצל נפששוי! בכל
י •4..
נפש קליק ביה ומהשוק מיליןוגו בכל ימית השנה הוא יפני
א ביצה שנילדה ביים טוב מיתר ליגע בה נניעהב^לתא - :
שאין מציי לה© מ> עממציאי־® אות© משוס שמחת*יק ויווא פיה
(■ ו* לחיקןש ח סעיף ) 1אכל אפול לעלמצק מעצישעייא
בכל .
ואין לאטיר תשו© ׳שהיא^ יכול לעס! תי ב ^ט במו גבי
מזקנה' פלא היה מן הה כן בפככנש ^וופ׳ש שאסורלאוכלה י
חללל
לעיל
דחלדל
אינו
נפגסכליכת
לילה
יייתר אבל
פירית < זע ל 0ח 8עי 6 *8Mי?3ני * '1ז© י 6כ©9עי&;בסמיך© 'Vמ ן
היו
נפ
גחין
ייסקיי
מגמלין
אותן מאתמול לח תקן לאכילה •
!י ואפילוא® שפין
■ היא א© נולדה ל ט או בסזצאשור מ 0ע<
«
({ יקבסי?ן « קיד 3חה ««♦ף© ) א ;0ר לסחיףכ? פ או לבר אחר ׳  & vיפלומתירין* . . . .
מבישס לע הבנדיס משוסדחולד כהן ריחא:
1 jא© נתבשלבשוגג ע® כסי ומכשיל א
תק* כ

שד׳א  •yuxS S » 3hגוי

ס׳ם י  3ו t o ' j

א איןמבשליןלצורך נויב 1/דכילב הוא לכדו יעשה לבש
ודרסינן לג© «עשו ולא נגרם*  Jוע״ל שימןתק ח סעי >'3
נעיצן אסור להזמין נוי בינו יאפי ' הוא בישל פנלל 5מהשהיה!

© ישששים ככנדה
העע© כ©ל יהכל מותר מק מן הביצה עצמה שישליפנהוא
יצימצה עד למחר י
(  2 4Uדב׳צה *19«1דני § יש 4מתייי|
בעיל :®m
מבאר
נםמזך
!
־־
©
״
«
דווקא
כצקיא במ«ן י/גל« כ«ז
ג ' 9ועול
דצא
אגיייגן
לא
כמל
*
אל
דוקןא
עעוכז
אב
!
0א( 1מינ*
$ vj, $w
שעוא
דגי
שיש
ול
«
תיל
"
©
ובינ
ע
©
בשר
ותבשיל
מין M93
עיט » ל סימןעיוו מעין א זכעו ®׳  pק כ • עיףא ( ל)

' .׳עוון

|1ז
I

■L

זינושיהחור

הריגות

יוסט! ®

אבי•מגילי{ לימי&ידאי&לותמזל ^ן» *
» מצה כה
« *fj»»*jvwjן»^ל'1
w ; ww FM
דאיכא זכרכהדה מ1פ ^ עדששי© ןת> ס
כלילהדימקא
יולדת
יז
דעכיל•
■ עילי
אצ נ זה יופל אסור דכל
גהר שאין ני גשר שיובל לבא הנצה שאן
■• נגק שמלאו כתרנגולת וצי
^ כהיא לגכי המאפל ינלבד ©צא יפסיק
יולדתבלילהדבש©שאייןתשמישן,4*1
נעולדת
לא
^
כאל
■ למשמא 'ילמזותא אצילי .
 6ך ן»עיף ב' > י כשנתעכרהמן הזכר איבה
כטיל אצלו ( Jיע׳ל סי׳שיק סתיךע ' ז0ימן
אלא! ביי© אכל אי ליכאזכר כהדה דסעכא
*לא
^ שליה כלי הלא תשכל •זכלבד ענ
פייס רך אין לילתן
ן אנלימתד לכפית
שתוליד בלילה ואס לא כדק מעי׳ט שאז
•
■
»
«
יל
י
כפירצה -לקזור וליטול הכל
־ לאלעיו אל שאז
אבשלשס מא ^מיל(הש;©' 5זמנא;אפי! אי.ליכ#
י  .כה הבלישלא׳יזידכה
*לא ילע כודאי שלא היי
איגותבטל( מ<!יכג5שא© זמע1ןדטל 5י i
( דכנפזתה תליה הבלי
לימד .מאתמול־היפה שס׳דיך כלאזכוןי
■ אפיל! כאלף' כולן אשוריתעש!© ' .זכר כהדה שריצן דתליק
נתערבה איתעהכינה
כייס יאיזליפןכתררונאלומר©3זומאיגמזלילדה
■*אס דצרשיש לי חתיריןשהרי<:א© יכית3־י עדמוצאי*•© יתזור; ליצן מלדית
שהוא
כצי® מן ■ הגיס בליל רא0וןשלי"!3לאוכלס
'ל? מתיך! יתענה? הממיין .בו שכמי ':
לפיכךמותר ליקה
להיתר מעצמו*« למייעיש
 1ק כליל שגי נתכיי׳״טשל ג 4ותV
\ מילרת
'׳®לא יתנט 1אעי ,כאלופי מתל טוב ה? אשימתין• מלאכלי ער• כיס דתלי 'ל»ימךממ שוןשל * ט כילדופשרי <£פה יולדתבליל®יפבר
&י  1תליפןשניו© ר^
09׳ ביטול׳; .י ! ,וע למימן■ י
יט של גליותפ?ללה בוה מותרתבזה ן
שבשגי
שיגיע זקן איתורו׳מוויאכצכי 5כאיסורי תזן> ה?תימןתנזמתיך י 8תב0ר
עיןתתותידףהן^י» ןתמ | 3
גא הליל שצי0צ -רזה:יצאיב 5ילי{© ט 5ב שאתראשכתלהימור
נ§ *ני0
ה,. :i. /י ך. ..:
אכל
ד 5p,p >$?ap13r
" מ אי־בשכתפיל׳יש ואין זה מביןלזה*
&
.
•
•
האקמולכי־
.גליות■ עותדתכ^ ט שפיעמ ^ פעשך
ראשוןישל,
©  .נילדעכז ^
ב©י*? ףועין> ה ',לשגי -עשל יקי  .אוfywMPJBwf
אצו עיוין כ/ישישימד  :תלייה? מ^ל הוא וון' ז דננינתבאר
י״ן® )  . .נגני המביא פצי© כייסראשון
׳ שהרי משתק
דקדישה -אית הן .ז ? לזהגילדה נו® אומרה
■ להאלאו
פיתו לעמוד עליי
בזיואשורהבזה
כולדה
לדידן
שללה אבילו
■ יי‘
מסיק צפיפותו
.שפתכאר,במקומו; כהלמת לה©*« .ן
צמו
אומר■ ק©5.הלי אס כילדו המס הס  .מופיע
 .ובמחח אלינקאדמי יא■ 0ןש .ב<3עיכין.זה.לזהל 'שזא© הוא
: . .־מ מקמי הוא
בקי בטיב של ישראל אכל א© יודע הנוי
ערשעין■©•• עx,
שני.פגון^ טסקל׳עמסי ^ אי ציי« ! ;f5נ*( לע 3זש יופר והוא שאין הנוי
ז©.ראשזן;אי0f
תדע ג*כ■פממזיקין א־־סור כנולד כיש לא
בסיב של ישראל ודאי
■)׳
תקז מעיף*3ו©י* תר®? •ת«׳|א**ס«״תי©.1
.אסירה כזס»  .Xועל פ« '
 5להמירו הוא אומרכן • ידווקב׳ינו
אע׳ג דמן ?.תידעאס ,צ״ולד עראשק  . .:משכי ימי©הלל? ,היה ראוי סמכיפן עליי דלהשביחמקח ביפה שגולדה mאיפה א©ורה 1א
וא 9בול ■ :#וופל גאענע השביע לבלגיה
דק״לדפל שנולד הי?© נגמר;תאתמיל
להי? קשיערכשכי
^ סמתל באטדבש ^יאימדשמכמ©
■ נקני
שיל .נגמלה' .:ודווקא  .#וילד
עדרככךפמכינןתליזאבליב
־
לעיש שמא כולדה כשבע ויש כאן בי׳ה 'איסיל•
3לא; 0ן הלי־־תאתמולבשרשכיוןעמלד בשבע שאתר  .׳ימי® נולדה שאז יש
מפפיישי® הללזהןא אסיר מןהתמה
לעי־תימינאמן♦ ־ י
,דא*?ימתא ..ע&ן& הכותאתנדמה׳א
הרי• פגמיה .והופצה מאתמול וכבר .כשבא'
י'  0או כ/מישאקר ®.בת
וגיבושגי־ןוארגמן■הי '«)© תי/׳יילוט״וI
מכייןלשכתימיל תכין ( מגלסימןעקפו©  frג'"
מבפוק יהביכו אתאפד יביאו יגימכתיל
אלא נעלזתאאהמשוס עיגוכא ידמקא
מכיןלשבתמ !מ גזרי אזליככל -שלא האמינו ' '.גייווצ׳ת
בא׳ב אכל ©fr .הכי בגין שאל׳יס*‘M9
יאין״יע
לתו ןר! ין 0
בייט ל  1#ן כגיןשקל י ©,
פתמכיןליסכפכת  .לאוסרה נשבי ששא,מר:י 5שצת,אי
ביצה שנולדה ב^ טאי-נן ואע׳י & ט"& מדל״הינמינאמן דקא אכן
נאמןדא.י 53אלז/די ^
© סשי 5י 'א  8מנילל,כראשי}’שלא לאוכלי
בשבת שאשר קי « כשה
יגס׳ט "שצי דר׳ה אין לכו אלא דרככן
דילקא
■
בקיבוע
גי׳פ,גיירה
?
בקיאיפן
אסרוה
נשפי
?
וכשאד? מ;-משן©ימוקצש> א^ זקננין.המיעדי ©,עמסראשין . :
י' T , .הא
 3יכי -©5כמן ■שקיא אסור׳ *} :העירה שהרי ; '.
| מוערימיאע*
■ « שוס נולדינשני
השיאנותמגולתמטימנאכהבניסגמיריס
ז
לפ ^ תאלתשכק ^ מ -׳ואשךימיאע^?.
מיישי'־©מא מא <ת|ל נגמרוויאשרו
והיהכה מי' מ
יביס©לאתרקשכתילא
מוקצה אסור ' mmהפכה׳ ?,אס תל>©
^ר©שי© הצפה1אכשצילד©;
כה
דלית
עשיס פכ5ה דלא אמריייפן צתהא׳א
■עימדתלאצילה
■ כשבת מיתית כיג©;שפר• תעעפעשך
 , ,להילת ממר המס & הלידה (ה1ידיו
שלגלמ ^צה© א  #ונ?לדה
היו© שאז הימה #תמול
ודאגיוע■
■הציצה
.שאס פוא ^ טהדילאהיהייוסא ^ ^ טאלאתזלואיןזהינתמפין«■ :#ויא ה3מל .אע הבכהשליאתמיל גשוו)הלידהפעשה
י ;׳■ ואס אמי^ ט עשיטא  wmד6עכ
חיוו .עיקר3מרו א3ל;צשלא נגמל^הלידה'
ל> מצשי■6קול סנרלס
טי;תן 7#נ«.:.עי־-ן 4א ' ינשימן להיותבולד כה אפרוק « .נין לקולי 1 .הג  . • /וע ^'1לא מיקליהפ1הצד 5יז« |שהיא כמשי אמה
נקפיעא •© ©yמהככ #דאעמז
&7ף  # 2}#יואודצאאקנקיאיצן
נגמלה  *%דלא אמאפןיפן שאסריהי *m
'p fsm rOp .ופ. >¥־ולעיל;.0ת© ,ראשון ?אז .ולאל .קודש !לא נולדה לא מיקרי
; אן #יייאקדאל'פגארה; אנ 1כ! זמן■
,דירקח על פי-־ הקשבק
הי(ם
שהרי א 3ן מ? נין -מיןס .דאשיןד ^העא ©,
אכיל? בשכי  -#פלף ^
י * « האלא;פשמללס מאפמול כנמלה אדרבה כימא היו©
שלא נוללה למק נאמר
ע
<
ע
.
(
6
קד
0
י
ב׳ד
,׳•
יעד הכהכחזק <';שלא 'נגמרה :הי <י■-
אב? כימין עכ&די צמו בזמן
?© נגמרה
ממלקכן 'לפגי #־&ל:נלמע כתורת  .סכקכפגו
ומצאתנמורהוהי © אל פפממה קמרומלת 'היום לאהיק©
דקגמריויא
מקמתשעק אע^ ע שאין© ©10עקצו*
עדיין אכיצו החידצא
♦ ( י <ל ניאןתצ?תשיגיף©' 1C
יולדת עד לממר
מקזיין*
עאון
^
שלד
©
 ©frאשור מפום מוקצה ואס נולד %¥903
שהדי אצר רקי־איןבקכיעדירתיצן׳כשויר
אער! וו שוולד
לצי ע) קשכקשיררא&ין'
אותן עדיין’ כקדושה אחתאע׳יע שברול
© הפנה יש בו שהרי בעודו בקליפתו "
©frש לאמריו.קנסמשו
קת  :בת וכן נראה ככל הלכות יו© טוב
 0בתהמהיפןמשכתליוס שוצ* .
לכדי הוא5ן? לכוע?ל שיתן
:אינו לאוי לנל ^! פשינאכ
©ימן  wißpwYßסעיףב׳י -יבסימןתצזסעיףל'
יגוך מתין<vלע* ל1 vyPBp' irp ’M
( ועל
( |עי« ןב«
 5כ ^מךתקילט ; ©עיףי״א' יכסימןתק,שז
ושימן תק'־ נ  3עיף א'
■׳
'©
׳* '
 ■% ^ m׳
עדכאןהג * .אט/פי [דה..־כ ^© תותר
חקר
'•* כינתשיצא© מכהעמ > עיתורה
;' :הבערה שאי אעשך לעשוע איצ | .
?<  3fככולדק מ ^ע ןאף ע^ג א •.אל האירה יויוורה אלא
י דמיל שיצאה חכה משיב לידה1
-.לצולך ^ עוהגתי
דלעתז
:
'
דתתרממב
הקנה
?4 .תלןי כ© לעייןש© ית© תין לא
נפה' ד ^ והיצהאמריבןמתזךסהזחרה
~
דיוזלה
■ אי אפשר לעשות # .פ ל;..,
היי© שדרכה-5ןהוא לקיכךאעי 'א© 'שלא לנ! רךכמןש 5המרה פפירוס5יורי
שתתזיד־צענא׳
עליתהיתה
כאלדנכעככיערה בעידישאכלציפוי אב
בקיצה של תרנגולת מעי © 0 ,מוך ::לקשיבה■?לא־• מצה בה ■ כבש זולתהלהירך הוי
בדק
וראהימצכהנצי©מותרי•
עצקכה ?!א ונשאל כאיעימ כמי כיכתלעיצך,אהיר
!בניקיילמתלהשצי/נקי
 $' 1שכדקאתמילולא

לבוש חתור ומינות יום מוכ
הדליקה׳ב ט אפילו ריאה את פיתו מנפלף אס שיש  ©mהנוי בלא
אל

כפשיתשזה
אפי׳בשכתמיתר שאץ:סיס דבר עומד בפני פיקוח
^׳י»
צפש־' .־ ׳י•
( ״ -־־
mtstיי(7
C
של :ל סעין ־.
צ׳ו-,
•!
ואין . .י ־ !
הבקעת
מגבין •את_ בקעת
#.
סילו׳כלי
שצאיתעשןהביתחו הקדירהואסישלו מקו׳להשליכן
לתן
משליכן לפס ואס בבתה -הכתה שהרי אין כוונתו לכבותו
«* א
כד׳א
שאפול
כשעושה
מפום
הפסד
ממונו כנין שיש לי כית
אחר
אומיךס אחל לבשל בס קלילתו ואינו חככה אלא להציל
ממונו
אכל
א
©
אין
ול
כיתאחר לאט ש© פעולתו או אין ול מקר
אחרלכשל
ש© קלירתי מותר לכבותה ש© א  0אין ול מקו®
{השליפה
לקק ש;הו ב׳בצורן אוכל נפשדפמחת*© היאלאכול
•אז
אפי
'
׳
חזר
(
דלקי
כלא
&
בכיתילשחנח
יןוכפה
ושלא
מותל
לתזענ
יחמשוקדירתו
:
.
.
ולהדליקואפילו
ביס
ו עיין
מאחרהשבח .או כסני׳יט0ל ר*ה שככר הובן <mPה'*
בעמון( fב׳סיק ^ק׳ו סעיןד )
סירי
שחן
אסור
ע איןכמ 5
להדליק
^
ט
יןאתהנר
שאחר
אפילי
השכח
לצורך
א
ו
כ
מכי*ט של/ר
הכאתיט שאינו אוכלכפש
׳־־ שנדן
משרלה
&
מן
לכבותו
ניל
כלי
טפי
לשמש
מטחי ואפי׳להשוחו פדי שיתרחק
 .זהכל אפי'כיתשאחרכשהודלק פעס אחתוהד הכנה יישמתירק
השגתזכ׳טסני
של
*שמן מן
ר׳ה
♦
(
?
«®י פלא
הפתילה ויכפה מהר וכ^ש להסתפק ממנו אפור שאין
זה נקרא נרם כיכר אלא פיכוי ממש <
( ועל סימן5ל ' ל סע׳ |>
׳« ©<4י9וןלש '
ה 0עיף ליו' 9לע״ 4םעיץ אוכ«« וךגסעיףשאחלוקובש^
ימ־שעי
:ןדמקליקליאיפורא.
על ^עי^ ונסזמן&« ו© צ ^ א > ' דאףזה חשיב ביכוי♦
j
( זע* למיק®
0א;3י עי&השו® לנר אל* סירמהר כינוי והיינו ע«< « דלא
<
}' sppty
עמ
;
ג
גר
«
כיב
;
י
6
ל
*
עי
3
*
7
*יפו
פוגע
בד
5
נר של
רהל(לק *לא עושזי חו®5
בסלה דהיינו שאינו נר ין צו כלל אסיר להדליקו אש
לה
ע׳ג
קד
^
דוגל© גורס הכיני.׳ כשיגיעש«? לנר הלולק או בשיויפס לבל
למחיך
עגור'
שהיתר
?
לבעלה
לצירך
הותרה פמישלא
®כ׳נו׳קו
7״6
״ך « '
י 7ליקתזהו דוק קע־נ גיס פינו*ושלי *בל השמןוהעעיל*
חיצירך קצתיפעיפן׳ אע׳ע שאינו אופל נפש אבל כר® j
עפייזס
גולמין
®
דליקה
ונש
^
ישהמעשה
נא״ל
מה
©
פית
בעולו
דולק
הכנסת לא חשיב • מלהשהדלקת
כיריחבפהמטין© יא'
וגול
®
נכן
שיכפי? משיב נימי<ל* ני© נימי ^
לעול©
משוס פכוד ביחאלהינו לפיכך מומר להדליקו אעזכיו®
אבל מותר
להופין פתיניתהרבה נדי תבעיר הרכה ( יכב״מהר"
טופ שני
אתר « ונחה ואין כי «שי© מכיןלתול כמךשכדלקתוי©
•יבלה
השמןמקלה
^דק׳ל
מבעלה שלא לצורך שרי לנכי
יוניה לאותה פעה♦
©בערה
אמליפן
(גר ’ ל xfip H1יע ' < ו %קכ״ד סעיף V
מחין
וגו
'
ביין
שנאמר
כפירוש
אכל כגיבוי לא <ש« ק®
לעלשעין 9׳ ) וצחקן הפתילותוהעששיפכ^ טחחר
אמרינן
מתיך כמו בשאר  hמלאכה ואסור ציקח פתילה מכר
מפחהאםייצהצהדליק כ 1ביוסמיתר וא© לאו אסור וסמיך
הדליק
אפילו ליתגה מיד ככר אחר סהרי מיד כשמוציא מכבה
לחשיפה
מוא׳להדליק
אפי
'
שאיפה
של
מצוי
!
אע
איתו
/
©
:
ומאי
מהני
דא/מדליק
מיחמל וידליקכה אחל כך t
לצורך
הלילה מ׳ת הא משכה ולא מפל לראיח עכשיו ונהנה ט
 0צר של
היד
חלב ושמי,ן קלוש או של שמוה שרוצה להדליק ביט וח®
אעיפשאיפו לילה ממש¬
עליו שלא ישרוף פללו יגול ליתן סביכז דבר המופע מלמלון ו
אין צותפין נר לע נכי אילן אפי' מע> סלהניחו סש כיו© m
פעניןשיפבה כשיגיע לשס ד גרס פ״כוי מותר ולא דמי לקרחקת
דחייסיכן שמא יעלה באילן ויחלוש עליו או פריויכ<© טוב♦
השמן מן
הפתילה .שאסור דגתס -מיד פ« « 6ע־מ את השמן  .מכהה
( * «7ל סימן רע? מעי^ ד 'ובשימן /$ל  0ילףא ' C
 !#ר
הצנ
ולא
יזהיר
כ
'
כ
ומכגחו
 rאין
מיד -ימש׳ב \ hשאיכואלא3ר®
פותחק אח הפר של מר® דהיינו ב פודו רך כמו כניס k
גיטי
לטויגיע
לשס
.
(
1
|נשמ .וןא:אורו מזהיר י .מיהוג׳״כבזה״יא
יוני
ממענק איחן ניד לעשיח לי כיח קיעול-אסירלעשות«
•אין
 15%משו©
להתירו1א קוד© שידליקד אכל את(׳&5ידליקג ׳ אשור זה׳ל
דאחקן מפא ולה שאר עניינים שנראים כחתקכי©
במו
כיכר
מחש
אחר
שהדליקו
והיה
עומד לפרו?> גילו« .מותר
אוחו
' להדליק והוא גמר עשייתו ולהיו׳ראוי להדליק ט אפרהשג®
להעמיד
הפר
גדי
שיכבה
במקו
©
שהלוח
דביל לנשב ועכשיו אינו
תיקון פלי דהיינו מצה כפטיש :
מןשכ אבל
מ  piאין
אס הרוח פברמכשכאסר ול להעמידו שם דה׳ל 1b
חיתפין את הפתילה לשני©שמ ? ס תיקון פליהמתקן
מכבה3
הדי/יש מתיריןלמתוך נר של שפיה הדולק עי שמדליקו
ועושה תפתלה אתת שצי » אפל כפי שתי נרות שנותןשיו!
ראשיה בפי
שתי נרות ומדליק אותה כאמנע ונעשית עתי' מותר
והוא שצריך
לשתיהן
ללא מוכת אז דלתקיכי-־חכא קא מברן אלא
תתפרעי
כלי ודאי אסיר (צ© פשמחתכו ע^ הדליק׳יביחנו לאחוז
להדלקה
בעלמא קא מפרין אז מותר אכל א  0אין ורץ־ להדליק
ואוי היטב
$לא אחד
כפתילהשיקלע מאליו ולא יקרענו כגת♦ י • מוחק
ואינו עושה כןאלא פדי לחותכה לשפים אסור מפו®
לר הנשי©
ליזבות
י
האור
בליל״יט באפר כדי שימצאוהו לחמר
!ךקקכלי״ ( « ¥ ptימן %
ד4 ■%
ופפי
שממס לכיבוי גחלי© ויי מתירין♦ ליקח אוד מן המדול׳י•
®לפתילה
נקרא כלי ביק שוליכה עשרה ותיקון ולכן אין
זתירין
שאינו
דומה
לחסתפק ,ממנו דהכא כל אוד ואוד דולק
מהבהכין אותה ג״ב להחריגה בדי שתהא נוחה לידלק:
:פני
ס
וכ״יו
שאסור
לגודלה
עצמו • ופסכיסס נוטלו ואתנרו־ עמ 1ןאינ( מפכה את
מתחלה
אגל
םא
הייתה
 73ולה ככלbk
!פשאריס
•איכה
כמרב ' נרית חזלקיתשעומדיס זה אצל זה ונוטל
קשה לכ נדכה ולווה לתעפיו בידו פדי להקשו׳מותר
וחד  :מהס
ומיתר
לשרותה
 .שפוחד אף ע׳ע • אינו מאיר כ כ האמן הנשאר במו
בשמן וכלכל שלא ישרה אותה בנר שיספה פעיל'
השכיס
V
3.
הנא
מיהו
יס׳בזהלין
מזה
:
דלוקה
מפני סמחעט אח השמן זהוה פתסתפק ק הנר •א0ור
 1ן ,סר
משוס
מבכה
שדלק זנבה דרטהוא סאזהוא גות יותר לחזורלהדליקו
אתהפתילה הדלוקה i
אח
^
שבבר
הונן
מתר כדליקה ראשונה לפיכך כל שכבה ®* 7
לשיקדשיה®עין » וז  8יקל®' •®עיף* <3כ©מ)ך **3ץש י**ש
^טזהוא
י
פחס
שהוא
כשניסח סל גלמת ורונה להדליקו בו בלילה או כו טן•
כרחש
הפתילה כשהוא דולק ומחשיך אורו *901
ותל.
למחות לתקן ראס הפתילה מיד שבכה פדי שיהא נוח
להסירה בידו ומשליכה לארק אן ע ,פ סככה נמככה א «יר*
ואקבר
מ
&
(
©
תיקק
איןכונת?
כצי& ככר הוכן 'ע ,תיטי אתי'
לנטת !א פדי שיאיר יצה הול רולי ה & חדלי׳מנל^

נמור* ממיטה אלא שע* ממיטה מתתקןביצתר מיזאינמקל ית«ןף
י
ודווקא כשרונה לחזור ולהדליקו ט גלילה אי־בז במס אכ{
סא
רונה להדליקו כליל או ביו® פני אסור למקני שאין ממחנק
מיט
ליט
וכ
*
ש
מיט
לחי
 < 4ז #ל®יק מק/מעיף *׳ )
ולהדליקו פך בלאתיקק מומר כיוס שט דיס אכל אם בבהכשב
ורונה
להדליקו>3ס שאחריו או שבכה ביוםיאשי)שלר׳קאסור
להדליקו בלל כליל שבי אפי' בלא ממיסהותיק ק
יאפילזלטלטל®
אסיר שפתה
שככהבראשו [ אפי' כלא מחיטה הוקלהדליק ט
במסשבית!
®
"
ל
מכין
משכת
ליס
א
©
לא שהודלקה־ונכפה ממיס

ז*

משהחזר

; | ^; |רי להשק־מש לאור? מיחר;והכיכ!י הזה דבר שאין מחכיין
^ 1,ליממך־'
%3אצו :ר 1ה& ייה' ^ פכי'&היא'" מחקןא^

'אותילהייהד<ןיק ^ מצאמאא - Vr1Y\tייגןלפ ^ סז ^ א(5י^
ן? | 5תץ> ת"׳ותו ?.
חי־אלצת?^ תיאתקד ל?דליןן.תר
^^#*» ^ .קע ^סנוהרל^תס ^ ת ^שי ^ ת ^י ^ יףד׳T
•.
אי • פמדלי׳בר שצ יפ גייך לכרך אק״מ להדליק יל שליט מפני
יי ••;• :״• !הללמין :הכרלט חציה ה; א:ל;^ 7ר אח הציחמשיס שלים י
י ; , #»^ ;,גצמח ^יש» ׳ ״ ( 'ן ^ לפותןיפיצק» ^ נ' • 1־
 ?:גי להשתמש

חקסו ;••  :ר.׳) .דצד -ס-ר־־כ ^ ם חדן ^

יך

רמחוס כי '@ ,

וזוכות

יזסטיצ

• צרשרצי־פפי יןבן ׳לפחי  fבלילה יויי ^ ק  ®?ü & htTPלעיל•

;י!51ורי '  #עילונע ^ די5א #זק $יןהן לאקלנהודעיווההיכייה(
\, ■;pß & 93ה* ט*.היי מלק"* המזיי;  yvtyמידה' ופןא© #ל 8ן
ה(4י ל?ו 3ח< או
צפביל *<« fcrrr׳׳® ממרין לי& ך 1אהר לצי
לעת היין הי*צי דוק ' בערב (א׳״י־׳מיד כלא שיעירפכק־©יעשו*
( -
%ימי «שיט ד?ן 0ל< לא5ג? ** ע ? מל6כ ? גשניל ^• ולאלאדגן*
:׳ «&c
ל?
8
קד׳וין
•
;
*
יץ־גומ׳פןמפ
!
סגיישימ
«
«
5
די
?
ל
*
<ק5פ,ממצ *$ע1r
•היי
י
*
^
ל
(
בי
«
.
0
הש
5
ע
*
<
<
ל
ל«
9
<
?
תמין
?
ijs»p»jjc
«
לתנתו הדתגן
מי1א מיס לעלמין משק? 6ל!רתי יפוסל" (* יל מקןשבי ? םעין> ' אלא
,דהנאאשיר«.ש! 0עי7ן ?3ילמקא .קינייס אבללתיה שבני יבא ? יו•
ז ימבייקל/א » רימק 0ז אמאסיצללינ&ן ? ?  wypיזגו•&לאייגמריג«7
?כ ן אין םי{ך ל;?! י שעא ׳אמי לגן׳ להכיא ל< ב' ט בל,סיאכל ל! גרנ מיד
אלא־ ( •v6>v6>?? »)J5ישדאל אבל 'ס &5מ<ש?כשב?ל ' « ( iv$p.ל טומן
•־.>j!»»Vafcמ4כפיא1ש^ו«©-ב ^ # .׳י' 5ומומן < << $ •>j*w׳׳ ן ' ;

 ;■ Iניי » הביא לזר pלישי־אל ב \ש^  0יש• ממיני במקיברא<
 : ;Vשיוחיסל צידה א 15יר אןי לט<50א־י• היכאבשבילילאכלי בי
'ל« ס ?:אבי :'4מבר•׳ יכח ?3למיץ פח ילעטו אטיר לבלהי• כי ביום׳*:
אגי1יס־ ^ יש .ע5ץ 0א;& א « זרץ * כלאדםאפיל ^ ליד&לא־ה5כא<
( ועלשיק& 3ה פתי^ 7׳ ׳•>
(אפיליל «! סמאשיר מפני
זנמגילי ^ ^ ׳ץלפצ ^ ^ דסמשן© «*5ןנ ? ישיע(ר בכק״י;.׳%כרוי 0שהיי■ במקיצר.אי
חלא
3
יי
4
?דיד
.
«
עיטהס «? קנהמג ?ר"
 0יעשיש5ריך ^מ ^ןפלי?3דפכ'7שמךהגיילמקיש^לק)«
:לכ״פרמרלא נקחןא? נק .מאי/מ?ל ה׳ל• אקצ״כסו׳מרפהיה? / ♦.׳v,
ויגמ ^!-יןמלא |ה״י^מ'%־’ ^אן ^ ^ -מ 5ק.לו' מייי-4ן0ינ ^ ימענן
(• ?תול סקשי־ןבייען ^סשתיףה ) שהרי אי אע שךלפשימע
;  .לפתמ  55ק ^ יאימיןיץ• ליומי® ( העפמהל^ מאי ט ? (3ניןכן
׳ ^' ציאפ׳בדצבי־גד לח שייך דקנאהצלאיחח^ פיל :%שי,שהרי
■׳'.,־קל־‘■ 7י '  - -׳אפ | ^ .מ:ר; לימן? נןאאגקהלפה :ן - .Vי; ’ • .
אין בלק־ טה .ז ^ירה אסורהיל? ביט לא רבי חכמי® לקצןכוה׳ •
ג ;י ^ אס -ה^ אספק אסבלק ^ איו כוכידיהיי© ז אס לאי
בדבריסאלישישבלקיטקנז איסירא דאיל״חא ^יל « יבאפ? קן
i׳•»^ 7ד<ך^ .אןחלק 1מכמיס*ג ' ( :,דק*ל;  0עק מ? כןא?6ר( ע:ל
נבלי שיעשו ברי שלא ייהנה אפילי -מאלאצין׳יייההתש־ ^ במזיב
סימן
(
ד
<
וקא
5
?
זמ
0
ז
5
דא?£ן .אבל נ׳יטשני מיתר
( (ש' ל9ימן « ד׳ע (י?«מן %־מ סע ^ח״ןוי' « / xtלין״ל להי -ןנשלVc'3
וע?ל'מי*ן ?ה*| $ ^ $לקייןא# ; .ליקקאי ניצן בשביל ימיאלא ($
•מני ^ דלתיג ע« תל.80אצומ)
בילן מיד כ«ן&כ ^<זל .לעיל מיקש? מ ם?ןא « מזן אס סמלי אןנליןמז ?׳  01איבלאסלקשן<3דןסגוילתנימ
«ע ^ ת׳ ^ יבסק
ליהסתאת״לר
^
תל
^
תשגת
(
פ׳שד
&
עבןי
^
ש?
אאננד ^כאד 'אסמוךשמי ^ ג-דאעל״ליןשן '< 1דןיד$ילי<; « 0
רת< •
ןמלאכ?•‘«•5־3
זידל
^סתיי (א' כ;:
תל
®
<
זקר
באן
?
«
*
W
5
P.
?
•
;
*
»
"
לייתר
למיגאמ ^ מזנאי יג 1ואיןנריךלהתתין נכדישיעשיועלסי׳&פ ' ? •; ?
6מ 0
מבנוישתס
?
03
<
p
*
*
יאלממה
פתה ? י& דיול נפיגג לצתלפא "
אקצאס4י ^ בהסשל< |צלי| עי ןא שלא נינזד,1הי 1ס מויברין למי
 .זלאשסס לא נוי( !ע׳ל סימן שייןשעין א'  cיהאדיותרי״דלברכ מלאהיל ^גש^
דל ^פי׳; קיקמסיא®5א ;כאי מקיץלי/תי©
^0ונרקבבדי שיפשי הא לאח 1,כןימיי/רין הייכואפילרלפרב א' , .מימריין מיידאפי■ | מי שליבא? לשביל?? אפילי' לא ציפר צהס פצו'
הזא.לי 1ז מ שגי פמי ח( <רין :צחחר בכדישיעשו ,ממלכ&א© ־,
| 0מג » יק.לייל;  1$לא ימיי :
■ משיק־גפל' עןימ&ליאציצזמהא©
ידרגה מ5ל קרי המתין ככדישיתפז ( לא כהנה ממלאפ ^ש■• ואס ,
’י
■ ס*׳מכין עליי להקל צא־־סירא דרככןכזה >" :״'''
הלילה קדא נמצא® פלקט? ולא• הוהכאן « לאכחיט פלבל* גר$
• ״» J '.'/יי!'ללג?ש0ןןארנמן סמן־ן01ע<ך ג׳
■ %׳־ י
.כאני-י ^ ליצלייחשעיסין משיה טבק לממא אן א© היבאג/ס
ד י | ס קזי:3ממל :להמאגבת®; ^  1זזביאלדד 5רין;ל? שראלפמנ :1
יאפקמ-רמ ;בלרלשנובכדיאישש??ה^ק אסהובאביסשיישצל^
ץ ה׳ -דלרסימגבמיצד -ב׳חיוובדאומקזפל• 'צילה• ימויזיאחסי:
לדאח },בק׳כק ^ כבלי  ,חיפש? אבל כשניז פאל :דהפה&
 •זבלא \ הדקיימאלןדלמיחדא גןדזאסא| 1ת; הסיסלהממיריכ?ד?א' ךקב׳ <
חלסיחהס־מיךלשית .דפיד-קדיעןמיהןכ $ןסיי©  .ס  .$לא הלי פד ע '& להא אי} חס סיב מכין לשכת גשציעי מי©,
n׳ fc'af
אייייב
!
יאק
©
’
י
*
ט
שאין
אמר
מבין
^
ניאבכקמלפכח
סל׳יט זס צי־ ■%אחד קש* כי וביומא אריבמא למי אב ^ בשאל
נין «
לאחרי
(
יא'
9
היכא
ביהסין
פקך
'
|
החתי
.
ןחלקמ?
צןאי• ^ י|•;1
 ,של נלהחאפי ' לדברי ה^זי &איסר ^לאוכלו עדמיצאי׳ט ^להיןל
׳הפחיובבלי
^
׳עקי«;< :,,,
לפילטי! מתין£-•' p# po 4/׳•■•.':י (ישי, ,לאכלו :צ& צת  0לאהר 13* ,בכדי פיעסודכולי
חאיאקלהקמיר
מבלפ־ן ^ הטעסחאהר(
חכיןיס
.
:
'
דזקןנ
(
ישיש
;
כמינ
1
כמק
1
פר׳.,
משיס גדרהשמא יאמר לציי להביאו לאיפדן נ ' ייד© האין; דרן
יא? אחופי נידב( ככדי0יעש 1הייימ השום גןורחישמאיאמרלמי
לימרלגר להביא אחדג \ היס 1׳ ' ( / .-.א3ללפכראירא§^ (:ר .מ^
^ 5נ :#ביסירא& ןןצזיי0ית?־ללזא5ו ^ ני ^ .לספ( ב אהחת>מ " מועינלילפס לכל* איתםז דהא ?? • frצאי כיוס **אריחתל ? f 34b
רקיק ,אטה'" אבאה .בפכ'ר?; 5להאי טעמא .אפיל('הוכאיכלאם? ן
הכיאבחעייללחל מ1צ־'י? ימילא( אי? 'סאש ? לן päiw ' a 'fivfv
י*^מ אייאיפר ג ל בלילזא'1ני״מנ .מ 7^7 ypjßיויסיהי מול ?«I
1,לי־ן!לה^<יך אבייפדיורב  $ק:שה( א <.י? 1נאי ישבכדי;&י?גא1
לאס
ד
#
ז
ן
ןי
<
!ד
8
קא
?
רי
ה
?
י
?
ןי
י
^
ל
<
ל
יא
שכ
שהיא
ןו;ק^צדאןפ «^ יאמר'ל'3יי;'
מיל
הל 3
צבלי «« מ •!
או «3םלאהון ^ד־מ ^צל.י ^^ ®%
ואיתי וא* יום מנייןז ^היא ^ ?רי ס31א קיטהופמדליחא׳שאמרזו'
לחקרחגין מ ^י ^ #פולהאי י .fypp :לא שייך אלא .כגאאפיפה׳.
כ^בילישדאלריסאייכיאטיראלא לאויןוישרחל פנע^היבשבילי • מיל סל)<א כ יש חסחילסןשנת לי 'י 6ולמה יא«ר בליל ^ וו 06ייפר
•מכדיגשי־»:שי.-ש0רי תעילן;גין0א״ .פ? מית(יןל■ תש!?!י 5בליריל ( 9ו?' 1
•דלא5ח,י .פלא כ ^שקיהשביל? ליכא  ■.למימב ^ איאחרלגא'  1יביאי
״ ?ןצא-לל)&.זגי,ש ^פנן-;.ה1א א&ןיד.דשןת9.ןלש;?ו^!א*כ.יד «ו^ יארמל-ל«ל .
פה־ ^כת למימר שמא? השנעשהג&כולי; .יאמר ללןשלביא; לזס
י ע סגי צ?7י
שיפשייוצהה ?^ :א?יל ער'.מי5י ^^ ע <נדרוו«?»< ' < 1י
סלאבעשה כ0כיל(;;האין אדם'מיט׳ולאלי ( יי^ לס ,ת׳ד «מ> l f'ff
־בריח כ ^לוי^שאיןצל^ כין ^ ס יקקין והכהה« ^®  %שימא ע״ ’:#
 iלכי־
צךאפ׳פטההנ,ד:כשכילפ^מ;(
מא כ;מביק(ליפרא | |1י׳
צדי לאכלן כשב ^ אצלידכד אצייך ידיןי! יהכבה כשמ שני©הוא
ציפו
^
אחרשלא
ה
?
כא
כשביללה
^
לערבאיד
יאס
ניצ
?
דו
 ©Vבדי :לאפ־צןכפכ כצלןשהביא ^ ניסשאסריצהאל «גלןצ© ^י |' י
^' 4יןס או פה־»«  jשב פלו קן׳האיל) צי ם מאליהןבל  /מנערין
נדיןלבפלסביו^ש && יריןשהריאסורין :לטלמלןפ ^ ממו? !©
.ל -ל:אדא לעי? הרהשון.מיד
■ 'דס  :fלא נפשה כהן מלאבגחב ^
ן
צזה.לצירןייאורקי® יבה״ג שיי דכ״כ אל ' קדיל( #ס 75ק ^ פמן®
^מו ביק צהצס; מחלאכח \ טיעס;לא שייך להינזר שמא יאמר
®עמאיא  (3אלא מ -לה שמא יאמר » vיבכמ^ יאלא 0י(« « יאיןד
 ^ # #אפי
ל(לא ^ ה־גזל  toימלשיס
ללאו
י':
״
י' .״דלאשפימא  :י
'־■ יי

&

א WW » 1 %t

ליביש

החור י

וזונות יום טוב

סצריךככלי '
’ ^ ;׳• <’.ימי |%י «9להוי:ביותז< 3וייגםאיבו -מה< סד בילה־יעזבא .׳ ";* ^ ללאידך ממיוא
תע׳& צת \ ע ולאקשיסגדיהי׳אעשי׳ &&7ר !'.”.,' v/ ■■yjy &' fr־
•מח ^ןצתתי© אסור׳לאוכלן ^ י שהיבא כשכילו לי ולכל בצי ביתו  P.י .וישראל ש %גל ד!־רק למכידדע) גי׳צמעימ?׳tßif$$pp3׳.
׳ ׳דכלתה; סאיכא" כשכייליפעליהביתהייבא■ .גשביככליבנייליתו י . ■;'. • £־יהניאסצ ) טמתןןתאומיתי״א ^ ^ ד'הפ * באנ »״ל1
לאבלםדהפאליכאלתיי ^ תפ ^איאמרילו להבי׳& מציר ^ א*&# #׳
י*<ז& בי| 3ציהדדתידע :ידת :המביא'® :אץהכעל :הכית אוגל ^ עעמו
׳כג מהשמכיתין ־ לו ודעתו " עלכ ^ כציהכית^ יאכל הכיל מותך לו ל£ל' ק אכל אשיר לכל ישח 1לפ*1ט; ס יוקאל 1ז 3ע• אמית©.מי׳:?:ז׳?ד־'
•ל©  #5שכיון לזמרים מ! עדס אעי׳לאכול לא אראהו לזה י •©fr :או תין לעירי  .התיקפת -תמה אי .מון •למבצר מי׳ח^;& #mf
לדירה • < להואיל  jfrpiלת< דהאתו• 4 .ןלהסאצאד
יש<*5ן 15הץ’ ף T i
״( !*'ל שיסןתק/יסיויף < נ
צטנמצ
; מיהו לא יטלעליהז אלא בעוך ארב ע אמ; ת " להנימו « 0 .הנד מצתצארב& עיך שעי^  ' ) ' 9דיולגוךז־י׳סהיה ד  #יןז עלי /תאת־וולי
■ גצנקומן < פלאיתא• שיימןיתיא וכיון :כצין שידע .שמכירו ישלה לו ..דלית ביה איפור מוחצה איל
למעצי -:הגדקז5י'ן .שכיתה
סהיכאו מהין צ תת־ 8אין לה© אלא ד ' אמותיה השהזצהי ש© וא  .. 0סא לא היה .דעתי מלת מאתמול  ,אפ׳ג דלית .כיין איפיירלןיו’ 1מק
.אפיי מעגס .מוקצה.רכלשל ישראל ציץ הצג  t׳מכ& ל מס■ ואיר
'הות  .תתיך עידיה ^ ןפתהומה■י כשהעיר איניפחפובה אלא פד'
למישלא ק 1כאו בשבילן חפו" כן -אפיק מוריי ול ' כשולתן' עלן ךאינל
מעות ותותי ל « [ט< ככל העיר ואפילו©םת • עיר שאין ידי ת
ופ 1דא ^פה( קת' לדירה־מותרל ^ פלז -ככולהד ^ .©^ 0ץרו^ מוקפו' י ’ דכראעעזה -הוא• עעייצי דמקמ?קצ־ £שייך כאן .דא׳פאפייליכשדר
אמתנימאאס 4שך  iאמך מאדן' אתמכיל ( ל :טלאכ־לה 0חגןיר
־בלירה ה^» שאין דין:ל? דן׳עס אלא על שיפיגו ? הכתיסתאלה
לאמל עמו וכרי• .לא .היה דעיצה ^ז <.למ אאתמול אלא מאי
• וידזלו שס גאת״ב מק* פז  ■fאות© ,יפן א© הואכתיך מכצי שידות
 .•.אמן Jך ליוימ׳בץז ? .היה  pßiתפילו;יש יkר,ז :מ 5ה iעלץ מאJjrjp.
 0,בולןן צלילה •  wifrדמלתלו^ פסל© אכל 3ת© «בצר לא שאק
■ «*לאיו'לו&לין
״  0ת  0מכצרין מוקתידלד^ רה••  .ן«.ע׳ל־5ימ.ןיי • < ^?ון,שכ' :מיש< • מותר לכלישלאלהיכ״הכא האתיקה דעת מקילו•'
יוא& למזל ואעשך * ,.למלין נלומד דשאצתהפא"' שגאתיבירו .הקצה
׳•׳ « •.ו ^ן <«־ <©•ן ^* ןא ' ן" ואשלי© שלתהוכאוכסצילןואלי
כס אורת־ם בכיתי&צ זה שהובאו .כשכילזאלאשאיה ».כפיכיתו ־ ־דעתי יומכו שהלל שלמו מביתצודתהו כידיסיאכל ץג? י;.המ3יא
■ תלי; ר מותריס לאוכלו מיד לפיוןשאינןממ ^ ן תליל פל פולהפו ,תלעילפת© • למכור דכי שאן צתיקו  .כממיבד .ךאארי 3ןלעיל
 0מותר לבל אין להקשות וכי ידע זה .הקיאה שזהתג ד יפיאהיו©
י..
י ־.
• •*
^ יי •״ ,־-
התי ' לאותו שהובאו בשבילו לתע לפיון לאיפור תתמין דלכלן ־ :.למכ< דך©אצישל :נד 0 .איןשץך  .כו יי -ץצהוא< 3דלא..ד<?^ .לוק
‘ " '•" , :צבי דורח  3כה/לאאתידרת 1ן• •  .ת■,׳ ;.
תוןמשלתפדסאותואיפא
; לון■ המינור בי בולי האיואעי ' הלצא
 < .יןכי:יזדיני 0שגצעבצפי£ן זה מכו^ליש ^מן שפ״ע:ז) ת
'ל <ד דשלש תלפאזת הוו תתומין דאורייתא אתילו הרי יאיתרין
ויתתרי© בו ביים ולמי שהובאו בשבילו לערה 'יש ראשון כבדי^ןר  :ני 1© #ס
א־ז״ודניים ^ תיי ^ ד
תקיו
■  %ע©ו לכ׳ע אפי ' לעי במתמי־ליס ואפל־י כ » תסר עד מיצאי ׳ פ
©כי דלא למיאיסור תירעי ן לאישו' מתבר ומהזת צייה למיזוכר.
 1תת  0דצ' לה איסורו פ? ת .בכל .שהוא מוקצה ׳ לכל אכל המ שהוא
" ';,א ^' מיתרלשלוח'; ^כיר 1דור\.[ 1כ 2ו אפילו,דרך ו ^ ק ה «מ
ש$ ©6 .ןא ,הזן ( המוס לזה שהוא ;
מין .לתתוס איןאיסול ו -שזה בכ1
■ לאתר•®,הוא קייב לו לדי '.הקילו בו י ׳ י " י׳ שלתבישילהראוי לאעינהאוי  .כתמה תית; ,ץ ' ^ כין .תץס כין
'רתק ממגן 9mpifm :wff
״841יו>־'« זעייכזתיממכי© \פליו ^נ'■ וקצוציות ^פל א ,4ראדיןלאכול
ר< W׳f 'p ^Of 'c | pq84לסימן ר <«  9עיף ג ' וקזמןשג^ה מ ^ יףrp
ץ  6ת< ;? רךהי < אסאכללא»א ^ 5אהשממ* 0ר '&  € $ה שהמלאכה
»ית״ ^ ן א '©a« 61«<9.1*$.!,מ .ין כ '<'ש״עןך©' <שע« ןא וצ>6
ה #נרה  %מואי |■■ ראד .לאוכלהתה .יה< ה;  #^ «/אל »רך.מ(ל
■' ','.י
; X; ' .י ( •./, r׳ ?0 ; .גוס<מן  5זל Xיי ■׳•
;"•׳
 yואם הוא ספק א© ה! בא « מק לתת! ס הא נא -א ס הוא גוי • "י '• י י ואש• י I׳׳’ ; ׳' ' (
rmswsv
'עיל׳ואפילודברי© ';י; מותך' ים,לשלזמכיתלא
!• :י wpyi 'Qf,ב #ייל : :צבתיריתכסביןמצויין• צעירי תלינן להקל
 •.׳דהייכו .%שה5 .י^  '-אדס.או״מתר • ני^ איס• זה אקל ותכול • י
•^ ':.קר »,גך• זה׳אי |דנתולתיז לובביתריפילדויאלו״ומותרצןאפכ למי
■ כ! 0ן
;© קובאר;בקצילו V ( ' /ל שימן יע״ו ה ^יא״ונס׳מן §? «« ועין ^ ) ימין אמדמפפי מהוא אמשא מ• לתא■ תראה׳ כח&לקזיולמכור
';jען | א«« ן #שיסעיף< £4וש*מן־תקפ׳ב .ק* וף ך ' ) י אבליאשכל.
ן 3קפ תתומ( ן לרכצןואזלד לקולא בלרבפןואע׳ג לבלב שיש לו
;  ?.ותידין ,אזליפן לת; מרא ואברבפכק׳יט ספק ת5.ל .אפליגן ביצה  ' "XYאמדל! הא' מןאתדמ 5תידליתכהאמשאמילתא :.1
•שכולדפו ביו© אע׳ע ׳שקיא דדבבן « שו׳שהזאדכד ש*ש לו«  ' .pvנ' י  £ Xfe ;fe ) '«Ä :מא1צ ' 6תפורי'פה©ראדןלשפןקליהה׳
׳ןאעייץןצההכלאי© '" מיתרלשלה® א© ה rep .0שראויש
 ,לא לתי ל 3י3י5ךבי4-לי :יפ מןקתלה אאזקתיה הרי לאכולדיוכשאד' . 1
■להציאאקתיו ’ואץצז־משדלאייעלה עלץן
■' 3אש«8והי -״ושן*! תקמאיכר ; או ממוסר צידה לכימוקמיכן ליה
ץצלבד  ;ffeיהא כשרוצינע בהם כמו■ שיתבאדבען כהלכות
תתזקתיה הרי הואפאילו לאכינוד ולא גתלש המ שאין שייך לומד
’ כן באיסיי תמומין וא® איכן שלוי ; עמי בעיתאו אקתפיחת  :כלאיסלע׳ ^א ^ תכילידמסלייין׳ואעיזיךן ^ זאע ^שאינן
אלא■ כמזל :ומ*מ היא־ל ומותרפל (בולה ^ ממ .י ^ש ש
י :־־מצויין ^ עיר אסןרילצימאקיכשידהואשבאו• ■: :
;*• אנין
וצפיות מתנויג:יתד־ ^ עי! רע 30ן < ( ’,•*• £לל 0ומן־■■  p^D-^ iל
;  ; fגוי שהביא לעיר ® ת |לאכור; :דבד שאין כמיני במחובר א©
׳* יוה ■/כל דבר שדאד והשתמש מ
לטק־קחב היא ■_
יי• ה; אעירשרזכה גייסמותרשגלהיזיוא
מביא נא© הוא מחנ? על ממצה''; או שידוע׳ שלקס לצ?רןצ &:ציהס; י ; 3מיל<איהו מחופר חעשה מ^ רת לשלזת ^ עיל 5ך,לךדן ^היולא דמי
 Jלתכואתלשאבי תבואהדאפי׳במול כמי יא אבשר ליהכדן ממכה
ט דברשאי? גמייזבהמיברשהיבאלישל& ב״טראשיןשלר׳ה " י::אלא (pjMr >j $:pn wi 'tytötiföp .משוס הכי אשמהו ■ :
דקדושהאקתהןמותר בשכד  1הלי איןעליו.
'׳'; אי ^ ת ללול
ן <קח; ^ <-.גן:
איסנדהכצהולא .ל־כרקאלויבין׳יוסהשנאמתקלושיןאמ  0הן^ א;
 •wn .pmp m -$:בהשמאיאאדלזילהבי׳ידץ אקקנסיו בראשון"
^נבלהיוק הליןבשבת ^ מ הסמופיה זה לזה <

 . ;%י־׳ 5חעה במיל •
שאץ
■ ויין׳ .ל£ע )$1י
■ עמו גלמי•
^ א 0־
שמחיריומאמיכו א;דמ [ ומרלו קןלי ^ אומלה
וסן
:ושן ^עיו ^ ,ןלי :כתןיא 1ירץ
ולצאעוש פןליפשרולמכ ^ ין ^ .
 ©,^ Vידעוני© יכל
בייכא
5
ן
©
*
וכלכל שלא אקירלוש© ׳
♦ © רן
מדי? לומר ק
אמרנו בסייןהצ ^מהזן■$8 | J j$ | )3 &tm . ,
לי ppאו קכיי© ולא©כו©־דמי * ל;מל אמול כן
א
*
כל
&
וכך
e1
מערסכמי®אל לנ־רךאובלע׳נ © אכל ^ מאה!{ .
שעדדינר.ולא שכוס מכיץ לומר כך ופך יא יזך פיל ; עןיל
ובלבל©יכאיכ
עול כך וכך יהיה לן
כך יכן מעצי' 5צללו דומיךויןלמקמ
^ כורך  rfyאפילו אינק לנל&.?5ל>גו;.אלא לןויך
«<5י 5פ?(4
מן « נרי נועל «ו ^ ^ ב 0,/עוףר )
קסן לה1ל?וש״הלקרויהבו1לול 3ל5אה 3י מוהר?P®5
אכל צשיאמי״ען 4
©מוחי
ל
^
ניא
כך
 fכגיה או י
הנהר
לכחויר
^יי 1ומעןמ ®<0תהליון v
ייעוצי© ^ ג  4מ .ה ^ ל« קעוממכר כי־אין דרן־
ן
3
*
*
׳?
P1
&'$
לעכוא
?*'$
V
ככיאו
וגס
כעה
^
הוא
עיגסעץ ? ' (#ע«?ןתק*« « עין **
נרין ולא מופע דאשו© דמי© אוע>
?פן
א
©
צרי׳לילך
®ןועמעכווכי
לכ״האולשייללשממ׳יש ואינויגוללנ
® ^ ,הקמן
יכוראל הכל ®?נוונ׳י נזי אסודליקמ
ממנו דגיר ©«73rבח |יי8
©.כיוימ
מץ !־כ;*ל©וןיאג«ןמןו3ן מעהה א<©או* כלי$
לימוכרפמא גלקוג היו©  1א p %כילד כה© שלא לקמו
^
א
ליז
^
?מ
33
היו©&
ל
א
^
^
0
לבר
אמ
©
^
מעושי
במז
 4י ^ללקנליבנעמגי -
כילה© יא ניצול הי?© ולא בניי® ppö
?»p
׳
poV
>
pff
$׳ <■y
«לדו היו® ibps 'vst ( .
&!  hןרני תכשיט יכולליזיפיא
למילעימןסעזף ^ למל א£וא
מדי
למהק
®
!
©
:
כי
|עילן א 6קגא גכקאמכלקקו א
«
יפן
נינולוסיום
(
מהשישבי
מש
ppo
!
ה
מקיג ועי» 'פ
מיל .מין בלול לפמקS3
ifapo*ya
| 5W0 ^ WJ
אכצ לבל© העע® למשאסור ©»י$ק&©כילדמע*© או ועול; |'
!*« Vיק©י *©*י* ור®  rוכן  3למין
איש
אין
צו
םה
?
העי
לה
9
כלי
ה
1
ממוכי
ולא
תנ/להזניא
1
מאיס
אפילי
נילה
ולאמשו© נולד
ני׳ק וא© הכיח מיליון
עועד ליקע
מק
מעכו
*
י
א
'
למו
פיל
<
א
©
העה־וב
הובא אאס״מעץ לתמו®©הלי לא
® מוי/ולמלמל •ולהיציא  m b ,מי® לוjpniü
©זכאכ ^
בילו
לגוי
אלע
^
.
©
יל
עא
'
פ
ירלצעשיההכיא
P
©
*
(?®*ל©?מן®צ*®
 i#ל1ז יו©ץ1$ $ל ^ לז | דאאיןלומןדו/כל1
©מין
» . 7ון&
ק/ע׳וכסימן  m"?zסעין> < ) { 3ןPt#' ?®fr>$?p n%p
בכיסוצץצאבקן ואין ינ ןו 1ן ^יה ( ס ^ |(ל .1
ל^
ןמ
ממנו
*
לעיר
עןניזע
® מ®! :עיר*א וע׳ל<מ*.י }  ^ <%ץ א> ,
שלוכה נו ייס דאלמחא לריצא  wmלה!PP
׳11
©
3
ועןו
©
אשור5הי
הוקנ 'ליצא דהטין נהי הוו לכוש בין«•®מ&ו׳ולעצויו
|יא שועדבד לנו1ך הגוידלא«  flהא*כל נפה
ז
©כן
^
היר א&מז מידלנסבהיב
■;* ?*  tffp Wיועץא׳וג)
דייאאורליויגועוד דכל ל 3ר שהו׳© [ נוי לא& י׳ן ב® מיין^
*אשעוא
ויי
אלא
י ^ע׳לסזמן ©•feע) 3) ,
וןרין־י
ל
#
ךר
לו
כי א©לדברישי© בהינו במקוצר
האבקמ #הון ?#הרי *:
ןא
לימנו לו מ*
« .מרפי
גוי אמד אכל לעצמואל דצראי־םפיביי«א ו« ןהלעי■
צילה!להחמירו כז? לא הלקו p3נויליבראל* י-
כלא
? ולהיכן?
אל
®
וסול
אעי
'
ליק
?
$
!
&
1
י
nn
ni
אתר
אשור
*
(
V'*f
לכדצנע׳מבממ ^ד או דבל סממויי
>
 ®,להאצלה
© הסצידימועי ^.©!55ןמא לנולך *woע® ול ^ ו
ווידוי %ל©
יצן הקז ©<©.עץ > %אבל נכי הלו® שדעה .המי
עלמ צככתינו
אינו
 1ועל »*יין מין 0#
ץע !ו 3ניקו'מ ו
שלו! לגוי ומוהר פושעבאישור ® אמה אסיר© לן הלק? כיןש{
ליחח
פע
ן
ההה
ל
4
לקמ
!ייכ ! ס שגב שכאבה פוכיי©
עץמאי (5מממלל& פודוןלהבו &שדא «דלמלוול(
*
זלמאי כיגעש עמא
דבמן
.
#
®
«
הממד
לספוד
א
יכו
!
לי
העני® צנאעה ןן©י<©©א ק^ל אין
זלאמד מלו »«פמא® -
י 0כה
#עשה 5fw
עציסעעמ -אא '© 1יא© ולהנאע  ,' .׳ ^<ין» ןצעויו',קע#,
! m ?nל #לשל* ל^וייא אלא שומעו והציהו עי8ין ' ,
ומיד
ו ^ יןp .^ 7מע*ע )
וה5ו® שהא כ©הן©קמת©י(® נ© כן
בקלן זרהכדיהלאיו?קו מ עניהביה אמי' אין מליו3
%ש
'לינ 3כלאמלן' גה,
9
גלל
ן
אסרחהבכשנה
.
.
שלפכ ^ ההיהרלקנוהו
p »p * V«1 (. ' 'f״ #®aץ  ©pvp ^ vעץ?מ ן
•*ן$אר,למ3
ו $ע זלא ע־ץ סזהעכהימכין
דאוכן©feנלאצזגקנה !אפילו
ה< <0ל« 0ע&ך ;לשושןמשו©פירך׳©מק *p*p
:
■
■
־• ^״יי' ^' 1
י •.אפילו
; :יע©ו <ק<י ! ה ^׳מע-ידץלקבוה £ץג <* ^ »<(,עי’צן© נ ^׳ * עץ %
%?itfrsמ סול® ק©ן מיןלש סוכן־אכלשבמכלול'
^
ד
גגון של עלייה
׳כביה? זילההלו העמיתבעדו־ .לאדלאועןרן
אסור למלמל* «שוס®החאוו ׳ יאמרלתקן®וא
ומלין
לפיכן
אפי
'
זהוה עיכדא דהללן■ '.־■. .
משוס בעמו אישורלשלשל■ שגל ההש&2מיוגמי®’
© י0ראל :
יזראיפ
עין
אפילו כפדדימדרי© אמר;
סאהר לגוי העי© קנה יל יוני© למהר לכודן^ שאל
1
ועלשימן
&
א
»
י  '?3ע
עיס
0
©
מ״עוווומןש׳ייומעוןומ^
שציה'ל? | נ« ה$ו®®;ונרגן ©(©® ,׳מקמדויךעהיו'
ומהכל על
ה
<
©
ל
יה
מועד
בילו בלא מעיה אהיל ®לא ההילז לקניהאלא
להוניאגרן שליעי לאשפהמשו© כשוד!יאשו 0
,לאמררז
' &לת
להייו יעל דאן הנהכאר בעמלק
מד ^כעהואא ^פשימן להובויד© «עמנע$
■ זק עשיען י
־ 4 i^ ii
אגב
>ען
יה
©
#4
יועf
אפילו
די
^
וק
רפיעלא
®
?®f
^ fל׳־ ) ' קיבו 3דיע3י?
נרןהוהי לפוכיאומשו׳כפוד כנלי(«
אכל
צקגה לן עי
אשיריל?כיאכל 5מ דגרשפהידלמאש כדיצקהיא?
צי«מ מוהר צאכיל מהסאפ ^ נ^שוכלפד מלאיקיג
5
לעשימאס
ציייוני‘®•
I
מעליהי
ג
©
m
¥
שאי
?
©
«
כ
#
®
ן׳
.
®
«®ץע ל׳דו ^ יול׳ו »
י
אסידי© משו© מוקנה דשהא ניצודו
ן
גהמש
«
ממה
%
י
0
א
®
©ע©•״
ל
■
.
?
Vp
^}Pעוג!
ידהכיושיכנהח ^ שמיהרלמלמל©
®ע^ך ד/ק^ ן ) ןא® דביל כעך ( fjipf
־ .לאכיג
מעס
בו
כיאב
&
י
$
לז
קנה
בבי
שימשv»ä7
דאין זה מעו.כ !יעבד כיו!

•יי  © .מ'לב ^ ! " '

י ׳ ׳י " ־־־ ׳

I
ה« וו
לימילהכירו; הלאליפליויויאעילד ®#וא היוקד
.למדעוכצכדקגא
יליש© הידסלוהר הן לי עך® פל%
?| 5ע© ^'א© ץ כןב
כעב״כה
?
m ip } & £ f»'$ itälffofiw
וי ^§ וכן.ל?^ ויל3
■ורלוהשכהכאיו■ ׳בעימן שע €ככ©גפי<ן© 3ה'
. ’ ;,
'
 "; fpfaJwwifrי־־ •־' "■ •־"
■ י
^ fומדוד
אד® שעניין ויה? לכהעהי אלאמ©עי לעיtPlP
■״״י־יייייי־‘ 1% ^ ^ ^ **,י ^ען > יקע־ןו ' } ׳ ’ " '

׳

־׳/

ע« דל*0עוצנד * עץ!
©,י5יו!
 ,ולאחחנה ממקומה!
r
«יויו־לין0עריהה?!בה ? אס
הוא
היב#א « אמ ןאהע
ע«מי בידו או räp3שאיןיפולץ לשכב עלי? ולא לנבלולהיך
בו־גליו ועסהמא להשקה עומד אפליה 3
א* « |^4jis
א! ליעגהקוציס דרך
מוקצהלאוצרולכמעע א? לנפללמיק למיןושי!
י
יאסור
למלמלי !
•־ ׳ ׳
שן <ב© ^ ן• '  0ומימןויעץ « - 1
I
 §?@ & 0 ftן

חלמת יו©  3ווב*
-,ש ׳שזכה העשויה שלאלמכיתפובה א5אלכ{<וי0אר* י1ושמך
"5ה אכלדפנותיהקדסולא ארנן עסהרנוותתומרליטול
יע ^תן העצים להצדק בכס פלא בסלש אגבשוכ$ואמ&מוקכיה
•" וגם אין'בהם משוס שתירתאוהל כמןפלא א מ ן פסהדפנות■ן
-. )' bf ^ pY-jp^ tpVpfifוקאשיזלק תכ ^ת־פלהשכן
<אי 0:במלותעס השכן כיון׳ שלא התל אגדן* :י•  (.יעילסימן
^לע«,סעיף י)(’® שימןשע׳נסעיףל )
ומיתרל״צולן(להשיקן
;א&תן:השכךעכ #א('אעיל( מןהתפילותשהתיל :אתודן ואפי'
׳היא מעובה הרבה .ורוצה.ליטול' .מןהבליוגות ?,תישאר היא
 jnpr &tämה ^י» הנארגים פס הדעכותאעורלי& זל מהם
־*אהיג? אס התכה עליהם שאיין בהם משוס תוקצה מפי! ה 0f
#מסשתירת׳איהל אשירליקה© משםאבל א©כעלה כ*ששהוא
ו2ל 31ת $ליהםבהד הכללפיתכאו בל׳א בסוכה הפשדהלכל-
רנדאמרן אב{ בסיכת התג אפיין תכאי לא ־מהצי ואפי ,בעצים
י ' ^ פ'מ־;כיס? כחכיליתהמקושמת פתו שיתבאר לקמן שימן php
י" " בעזרתהקם :יי׳ .־
י «  . '.ציתעימר׳.tas -מלא פימתמזומד© זפפקת כיוס שוב
U
נועל• מממש הכמת מ $עצעישהיה
לה? הפילו' עוקצין תקעת סתימתהבית שאי אפשר לסתיוביש
*.ין
■ציגןי.שאינןמוקנןן משמיתעצמן .וגסאיכן
בשי® לדבראיסור ; • י
>

זיבן מחובמת
צ■
(עומדתפשוק !®?.גל אותן כדלת■־ (?  [pptyx&mי
עילתוהושג! לפגי המכות ומסדי עליי,כמסת חכלין לקיבדן
עותר•
■ לפליאת הדלת כדי לה ודא עעפתתצלין<מה־ 55דך ל*ע
ע& '
פ,לק
'
ל
'
י
*כבין !«תירה כפליה מדלבק :־« 08ששמתי'•*ע
לצורך
אוכל צפעהעיח למגס-לההדד הדלת למקומה מותר אף
 1ע״פשאיןתקזלה5ןלן׳'* ע התירו עופו משוס תעלת! דאי לח
.י ,פדיתלהלהשזיילא®■שת■( אתילאמכוע״משמשת* «"• ־
 •(.וע^לש^ן י^זישעין 1fומימן עע׳ק סעיףוין ^ ק (?ןנ׳מה^יף ב ',ן
1!< ,ל!א .9יש;לוי ’:כמכאפזה |33א< !תרלשלקו• ואשורלהמזירי
דפכיתלא התירו שופו  !php ®mדביק דכלפית! דכהואל
; אתי ^מכועי־משמקתייטשתיכויוא ! הבימז פעית בבית!"
« '.ד ^׳נמי«!5*,צירבאמצע ;הד? עןיתלדלתפליטה׳ שס כמד!

להפקיע  ??re.בכיין  « .שאיריו גמורה ( אסווהאפי!? פגליש
■בקה לגמסאמוריס פ 5י'ד'\ג {6אל אכלעי גוי ישלהקל(%w r
■0:ל קרקע כמן דלת הל פור 8קפור בו בחבל יכללהל1יח דלא iß
ק* ימאהוא& הרי להתיר תמיר פשר אפל לא מפקיע וי5#מך &#׳
דהוי שתל דבבגין 30קרקע יש בדוהז© כני,ין(שתיר'1א 3ד <ג.
 « jנ*ל סימן15יר )
ד
אוכלי בהמה אין פהה מווס תיקון פלידדבריהלאוי
.
,
לאכילה
מוכןהואלכלצרכי(•צת .אד-0ל .ביגך.מ?לת
לקמן©  0frאו תבןלתכותבו פיכיז אפילו בשכין אפלקישששאיס
אוכל בהמה אפילו לשלו פלאקמייפה■ ולהכות פו .שתת ,#ר
דמוקכההואיי?.מתל לעלעל עצי’בפמי׳ס ׳כלי להדש בהןאפי y
הןקשיןקוי1מין («ולליןאיק פדי ל^ ריע כהן  :י
 .,י
(י ועיל פ/ק שכהמעיף ל
׳
ה
קמשין
פפז
&
ין
הנשים
בבתי ז.מ <#ת  5כנתישגקיק -אמר
לפשותמפז
®
תיקזןמנא
:
נ
;
עילסיען ? * נעין# f
י -.
•
*fi
א מותל לרב׳ן אתהעית־עיון שאי » ממיןלה..
 ..״ . ..
פלא יפלה יאבק וגע.
אינו פפיקייניה• ידעי® אין עתמין
מותראפי׳כיפבת כדבר דל 6ה'וי
י יי
*«•7/ /$
העיתאכולא׳•i
רימה לאי  fihimbישזוה
נומותונוהגין להעתיראתילן; בכיי[.ממ5ף' כאכטס'מי»5וע'
ממכן־כאהטסייעיהיעיןמי
שקלי׳הס-ואייס מ «
ואיגםמנןןוי»
עותר ועי בגד או מכלית או פנ?> (:
אנו .©'/שקלי׳הם
דלא
-luהויפשיסרי&יה!
«מות מותר’A
אפילו #ל יד *•“ fl־
ישראל'*■-

א  .מי שהבית פירותמ כלאש הגג כדי להתייבש וראהנש«י9
ממשמשין ובאיןהתיר? לושכמי®%ש לשחק למדדלביתו
בקבל דרך ארובה שבגגשאיש•מותן מהתיתנאין נ?שורש• נ 'פ
להוריק דרךשס  :במול אמ{ לא התירי! 5לסמש״לשרידס אי
אפילו להפילס דרך■ חלון פהוא נכוה נכות (  .או מוקף wנות
מכריך ליוגביקן עד החלוןוא ^ פלהשליכן• שזהי טירשאדת^
שיש כה מורק מתל .וכן
לאיעלעל® מגג לגב ואפילו הןפיי© שאינםכבוהיס זה מז? ;
 3מ 5תמכש<
תפימתאנכדיחא(<'

לה (לתעה ^פיל? pmpj
[ויופי
לשלקן להוי שתירהלאודיתא על״א כדלתות שמשלקין ומפידן
דבטליתק אגפן ואין באן לא בפין ולא עתירה:
(
* יקש)ל יעיף ^ וגמייון עי״ב ) Vfw
ב
צליס
שהן
מפתלין
כגון
מצורה
פלחזליותעתא
זםלקשזן
 ,עשייק קתיכ? ת

 ,איןהלזעהיוכא בתרמילו ילאהשומאבמקלו תפוס fe
לרך חול ( ועלשיקשיאמעיף* מ?. C
איפאדלייתא
ל״יעבד^א ביכול לילך בלא מקל ואין הולךכו אלא לתרנני10גיא

^ 4ילוכלאמקליכול , .לכאתבו אפילו,05 .דן

ff,
ןלמן  ;$עשוי לכך

'< $אסיר אנראה כאלו מנגינת למכור♦ י

( «?  V3םמן «*1| .וכדיין *’ סMty

ןיודעוףכ׳׳ו ^מן ^ביחכיך ג?«& יק ?0ין.
נודס -יו

הבהמק׳בוערלת&לכו ב*ש חגגכיפמשיד
ותולשיאע השעל תע* פפאיכ 5מכוין לתמש אלאלגייר «Ff־
דלבר־שאימ מעבוין ’* ויחי יא* ע&יק"• -רישייה הוא מאיאפשוי
׳'ל
סיץןןש /העיף כ! ובפחגן של ^61י.ן> א'
;לות ו!& »'ע*יייןא< עע < ע מקנען
•י( מ(.הבהמא:kjhבעשייע׳תכולה ח  /איןמצוין.
.
לבך?« Ftדבל  phpמעעדןואין צאן פסיק• רי& יהן
 ■# .איין חילזיןאעמבקעה  6עאפל משעדיןאועדהיינז שאותו
שולד בדי שלא יפיל צאר׳ץ וימפת לו .כמוצוגוו שפחירע סעוחק
בלירן ופוען הדל לתי .ן .פע שעל אילו איכס׳  t»©T0יתרה ב״ * /
ד באמה שהזרה שדחקה ולו ה ש 5ר  fשלייעה כמיס דוולעין
׳  .מליו פזי שעריח ר5מ•; ותלתס עליו חה מיע' לע^ות ,ביט ובן
מועליען מלא אגרון מלמערחע פרי םעזפי״צעררלידה ועד<
עלץ אבל .פכה » '־ « מאהח 0יר לעשות לה כך מפגי שדרך בהמע
״*״ י* ייי״יי״קהוצלה ש? כ נא תלחש עציו והוי־טירחע ינ"

י '  -יי־"־־

.״׳

' " ון

ולא nf3פה& מא ינעוב וגס כיע ?8
:בידשנזק? ס לו פכ?ד אחר ליט אסמסרע לפרומ
מעחליואעי לאטניעי.מ שח העיט־
■ ! (( V9ןי*5ן«ן?סיוון> ^ ן
 9גבאי צדקה נזבק/החצר( עכ*ט אבל לא יכרעו כדדך
עמנדידס כתל אלא מבין כננפא גבועניס לעוךחילן®

א חתהמזטל לקברו' אסהוא ביסראשקמהוא לאזרייע&הריי
א? 1בקיאיכן בקיבוע דירחאחל יתעסקו  15ישראל ואעילו
אין כאן גוי®  :אפילו יסרית לא יעעפק? בו ישראל אבליעעשק?
 <9עממיס אפילו מע5ו ביו© ואפי'אמ יבילק ליושהןעו/דלמתד
 8לא ישרי לא אסר־ :במע־אמירה למי משוש תפוח ואע׳גשלא
ושרית מ  /בבורו בוי שלא להלינו דהמדמ׳מוויעיהלי זה p2m
בדאי״ א כס fסימן 0מ* ועוד דאיכא עיסעת צפי לקריפמ*

וסלזה 0# 3״  jקבר !אמן ועכליצק §ה | חלאצונמזלו האפורוי^
מן «עירה ולא שיין בהן לנתר מעיך שהוער( כוי לפי׳אסנרי®?ע
א אי־ן פולין  J9אילן ביש גועה עמא יתלוש ולא ריככין /ע
בהמה» (< ע ל■®י .פי
<&י«ן  vסעיף נ !®יי"׳של-ג ^עי'^׳ וישר ! אבללה {ב*ש5י(לתח© לו פיס לטסרו «להנציחחו! ?#מ בקבר
סילהישמא יקת? ן זעולא לנכהיגה ז( ן ^ נ 0מ< ן<}צ'
ע.
שכלאילו אי ©5אפויים במקו® אחר אלא ? ו«  9שבועדרבשן
ן*1־ ל סימן ויאתביף/ב } בחפלא ןזרו? מ(דת ^ אפן־לז3י׳?ן
ו «מן9/ 0ע ,%,ק ׳} ( לא פעין על פני ה ^ ס גזירה שחא יעשק
<
דאבו
ן
עי
ישראל
שהיי
יש
בו
צורך
מנוה
ואמריק
ביש
חתיךכן* s
י מפיעשצ -שייטק 'totצלי•של גומת שעושיןאוע כחין תכיעולחד^
י
5
מ
;
פב
שיעשו
פי
ישיאל
ממיע
&
ו
יע
מי
®
השמאי
©
בולשוט* (
יאק
בו
סכו?
?' ) ולא .מסעקין דהיינו
לחת ושוב ליזהר לטהרולס ידיקשוא ' ע  /עול א( נפר■
־ לבכות פן %ילך ולא מנופח <fה ; ל 3כן על פן לאבתחעו ולא
דרך
ן וון'ל םחק ^ עעעיף ^ טךמן  0 if|pע>ף<>* }
תימחה,שמא יתקן צלי שיל* ( !׳כ*״ פיקן 6J8מכון
ן'־■' '"'
'•’
■ & צא ייבאו לידי 6ח־*  0ה שהיא דאורייתא♦
גו«9ק ^ש! ״ע׳ף א י ) ובן 1א מלקדין מהחי קעמא מפע
ע י יו׳ז אסור להלינול?\ 3מעכיזםשועי
^ ובריק׳דביהגי ).לנקל ♦ 4א זטןולאממדימיןוצא ,חקדשק
כו־עממין ליש רא& ןמ&ילינו אותו כד? עי׳,
\  hSפונסין • גלתחיעע-ן ולא תלצין ' צ  #3גדרה ^ חאיצעוק
ישראל
־ וברוןאועויעצין ונן לא ענית;} חפי צו יפגע• שפצעב כצרחהאיי
כדאמרינןלעי־ל-יא©" אי אפשר לקברו ביש ראשון ורו ניס
ג$וע«א ^ יי (
 «# .מן נ כ  5« :קמק/ן « יגףא' ) ■• 01!/» ,Vלהוציאו"-מן תביעלכיעהקוירועניך לקברו למחר אלא «משוס
:ז» אדאי | כןשסקמפו  6שקונהחזע ^ייורצמ * « ^ ( :ןבלנו®
וגמע נפש אינ  8ריויס להלינו פפיון או .משיט הכעכים•לי)
• #ג<נן §תןן «'צחקיף ה' 'ו«^י ףע■)  •.יצן/אד' איןעגרפיןמפצי.
יעפפקו בוישראל3יו 9רא^ זן כעוס דבר שהוא מלאכה אפי׳ יון
הזבלים
שהועלו
לעי
(
אלא
כשלש
(
ל
בלבל
דהא׳ליפא בהס צוק«
פחקנק שהיא קינה אעענמה'לזכועביונייאעה ובחע^
׳ 1 ■■,
*דין■* ־ ו< 1ה
<חן[
ך' 1
היו
®
כלל
ובן
אעילופשמומו
לקוברו בו פיו© לא יעעסקז ישרא|
0
אפל
שצי
^
לרע
לתק־ין
.
לי
?
עלח׳
^
באורוצהלגרש
חוח"
אלא חן הרחיצה וצרכי קבורה ואילן ואפילו לחמס מיס למעזך
 .׳  .אפילו בש ^ ע| 0א #׳י ^ לעתו צליו־* קא מקליין ואין
מ׳ אכללש 5ע1ו להניחו מן המטה לארץ לא הוי אלא וגמעע •לצ$
^ 4^iז! ׳ י■ - — -־*:״ י ''׳ '«,6
יהיה «ית—1
©(Lכהן וכן אין פולין■ אעהכן
#אינו׳ צורך קבורהאל יטלטלו הו ישראל בהדיא אלא על יליפעס
;ח
וממעל
שמוציא
חרשזעו
(
זע
*
ל
©
י
«
ן
#
יאדעי 0א ' ן
'ן ׳ " !’Kץ ( ».מחצר ג 1פו^5דחש! ס דכעיב גפישבע
ן׳ ולוקח כי® יתעסקו פועמימיין
■ יון העולה העירו בו1
,עצ/צוא■ חפציך ד  43ןפבע  0זק  ♦.f-fsץ ח §מקל! ןמ^ נראעיל’לי
■
< tלגןיל׳ז לגווולמלהקדל ודלה ה׳^ »V
ב* כ ולש בשבעלא* תעסקו ב־ו אפילו מחמין ואפילולהוציאן
|'  pע <לה'ת  4יףיהז9ימן«'0החיף ן זאימןק? ? /ע< ף 7וסידן
m
שייאחרי
פעחלל
עלץ
שפעמעועעו
 # rpjjfmbfחין ג ' )
; '׳
 p /עפרי שין תדוומע
; י*(
שע  1ועזתעקן יישירו מות• יצראק בחתקן . fh9 *y '$ tefap
;  rוע'?« 1נין *י'& « וףמ' )
< י'
כדי
ליעבס
.
לבי
$
ן
ב
?
כיוס
5
יאה׳
ב״ב
דחשוס
«
עק
ןעושה
פן
ד
מס שוב פני כייןדלדילן דנקיאיפן הקיבועדירח׳איוג
אלא
מפו
©
מצה 3אפועיבולנעי,עעלא@חשייוג?
'' |א -שכראעשעושק פןכדי שישמק בו בכהן שמחתיט אפ^ האסוד
’ דח׳ח חעקן ה*ה ולוודא ד/פילחאעמזל אכל בכול כן גיוס כגון
ישראל אפילו כיוס יפני דר  /דל&אר חילי חשביכן להו כיומא
• ^§ ^י |וי מי׳«1®1וערצהפריש חמצה חצה,וכולן אס עק^ן נין
 fapipikpg 'ifiנחנ& נעכאר כמקומו
סיחןעק׳גשו! ' ! ! !
׳י :
* •• .
» m j
 Moי

» ®» 1החור

״״* p
■ ״ * »*־׳יו< אלא ל״מ ״״*ק «#.״
-» t .׳
״! JmB?i1׳
t f^ a6־'*£ *& *' \ ( 6
.״י»1
ייז
^לייו2יייתי«»{
לי ^* ^יל«9ל ^• •
י■ •«! *ח
■ T r I * Hfiä&»V
ל »יי f׳ לי ייי״א®1יחי*,״*מש״«?
P»p*.׳** ^p׳ |.Mיי •«?».
W׳
*ftrm* ttttft14wW
JS2׳
^ä71
מ־ M « P
"»ftמ**'
frj
אנלבל
,
S
ףף

למ

למאי ?<י »*' ייזל<ענלא א'**  *ftf״» ״יין׳ i״
«
>WWwאואיאארא*ילה• יין  . -1,£ £ * « *,L ,pr,i״ זיי״ן.
אעולשעממיךמעוקיב( יפלאל דכפידה ^
ליפימעהקיב
(
■יי/
יי־
'
׳
■־ * • ^־ ת י

»טד **^ «*#ןו « ני••

ייזמ?1ני? אאייולכ־יאעצ

«ןןג־ר&איןלש** (0פ - 8דעמןשקבר מן$ל

w

חיןפו דין ;bänän,f׳tT׳Wfemft«i'a^ i
^
*

■.י*««
ייז«?־־*c־•• »«"
י״'«« •»
אשימ) י•« * !.^!.ל* .
»״י*<'.יי
יף *?.י
לי״אייי״את

י? 1
»•

 :׳

« £

ףי! ןיו

* « «

"1
wי
“»isi.׳' »
süw׳”
1 v«&1א

|ז

1g » p

* י * " « ■■" * .

 53ן 215
»'iÄfw
!toJÄ

גיך1ל* ״ " *" • fי י*•*• ״"י״י *י־ייי״*״י ’ ׳*• ל״ל״׳״לאיל** *
־ח׳יאיא* *%

ß •Ärt

»vfi
אייkf* !-
יייאזא*יי נ’?’י’׳'ז> ע!
י,ת
לאי׳**
ורלא-
&!
״״יין«*י י «׳ •יי״ז**
ייייאל*״י *
יי •
*י'**3ין י»*
ועיקר*'3
ליי־ו־ייל(ל«0
wmmb״׳
יאפא׳אלא6
״ ,״
' ]£״ ff
 6vj£יי?
^^

אי ^
הפל  %ישראל^:
י״י״״״יןי־ל ^־ *י»«•»
ייי״**י»*•*» יי^י
^ tt«ls
**י****& י *•««^וי»•«< ^
.£ 3\1ft1
ב״ימ

סעי

[ה

מיפנשנמשצמןישהמחיל

förocpti
מהה1
&ה י
 'i■jrfyi'piMtibilfאלא
פממל?
לא ימ #$מיסירע'1מ_»רונת&©  %פ מי? 9נ «יל ^ ד ^ן! ן» (*‘ '•א{3י  $לן יל #
<^
«##א* 6ו?י' 'fr { $#
 töiwסציק
שא®**
הילן• ■
לעיבד המוח ל( ^לקהל©'©ר< j ?pפפושאל לבדי©© .מיידיש
 «.%גמלן& Päק׳י יו*® &  ! hומיל אפ! ל(אעי׳למ׳ד
 1ע/ 0י/פ>מ■ 0£דו-לעפ 1מעפ 39גמיממהקילו ? דעי ' ;v
#0א לא(לייאאמשל© הככ ^יאי/להי |.%הייאן•« iM« pjהעירי® 1
י;
■1
• {עקמי אי $מו הפצה פה& ; אי& זי יאניייימא שאין שייך אישר

'pj *ppfa sm.pr '9• i
אמהממיי/ק*׳ה<ת(©.מ?0 ©(0נמ *

הנצהדאנ ^
מי/אלאיהי^א שמל |דב7פא\ןיצ<ללי' #מהימפו

׳ »©*?4י אעילןתק |עתי(.©,ף« עליןלחמי לעק; מן.ב< ביי©
«! 7תו ד««0©3?« 9׳ של ' ,,®'^Vt'®®*w
^T
*^ *5ף ?־
^!
<^ <..0.
n*!vיויי
תת;
*U
?.! }^.
©{?lifthל לבי  < ©r־ ^
RlftM
3*feiמ^ן^  Vfע86׳

 '©%פנק שמבשל* 0ן לת& יצה דליצא למיאר הואילזאקלעיi
זאללמיס תך.לה< אןל כ0מ©3ל&-יל& דאי״ן למימך&3ילנאי5יןל$י
<ל
א 5י9ך© פ■" 1

•it«?«:דת©ןלגב,

9

ל *9פ  .״.

ןאעילזעלי ?קבילה ספלליפז

©לא יאבדיייפשיל®לעמוד (

 ®ypמן&b
■ שצתצמי* ע ff/jfע»/ #׳ w״«# rw־*'*
ו׳׳ן ״y /»#

(

^לי© לןי י( 1?30צרפי wp$0f׳  'jp ''fpוי(8אילןי » א מ 53ןי
־׳ ' י י׳יי
" " ־ ' י י  ':תסיפה  .ו

ייקלממ ^מ!.דק יל<!מךל•
P’cj
ועי מ

ן^ .מליי©# ,י§מ( /אש1ריסלרעז.ב יעל

©יג

:.י (
אעי׳יואפלי- # ? 1
ייב®( סלאמ( 3י ;(5להפיל דציפמ׳עממיו
א© ©אל מעל לילן ברגליי לא יליגי אפלהקיבדיסס5ריפ*'לןיער(
 ©6א© אי אפשרהל©לילן•ממי'יל©לפ©אפי;׳ליעיב ע /עהמ
ין ( ( ;.; % f '%איסיין #
גי <{ ב 3ןן' כגר! ^אר |עיל «« ק עיןכ׳ל
■]■ י־/ ,
■ ;ד •
.‘■■; .ו
»
ין
<
;
)
■
;
■
י■"■^" • .י' *.,
>3 prיב המיר אאע שפודעליו©pp§ .
ישראלירת?קןמ ® ל'אי
) ׳’י ק ימיה ילא גיעןלקבילה א «' ע שלא מעלילהני^  ©Iעד

ב בהגבשאיי׳
ל  3יפן3ה'.psti.y^ p ^ m pw '0tmTPpmi < 3
i»hs .fipיא ^ אשלפפ &ל( ג&ל< מסמע #ין!  ilpmfעל©אפוי
דיית ' ,לפ^ 1.^ 1כל
בדיעבד
V1
<אין מנ& ; t
לין1א* על «J .
׳סמציסל מ ' פיפ 5ו
«
אפ?

הע' 0מ דמייילי
בבליימייי ^ ה באפייה < ( ’ . :יי 'ו׳ סינאסייזדללן•
®ריק ( אע׳נדלא המככלל \my» %3׳־־לא ^ רמפ551ן א ^בע״קד

?|| rןל©עועדמימלי© לןאפלדלךב׳יע »דגדילעהלקבילפ(
© לי
" ימכ!?ל זמזפללהביא מפב׳ש שגי מחקלפה(
״  .״(, « M״״ , »,״ .
״״
' wiÄySf
wwww
*
 *•• " WVm׳  -״״׳ “ ״-
? l ,T
■I

\>

מ^

^? .ימ *

Tlr

^  ***/Jllי^

י'  **** -י^־*'׳״׳ ־ -׳ י*

^

^

^-pp
»P7fämfעיין .ג0ע('ןתעי ^'« )• ב׳•••

ג ןשיעוריעע נתיעס״ל
אחד
לאימיפיןלמא©
י ביןלאל׳עיס־בין
כמתלפהנמ
.
י
»
בין כ0י <(־פ3ק פגאפל1Ä

י  .7,־ ■ ypmזה  3דןשיהאראדללעת( 3,א! ? ה 5מ ^בן<3יפיד
©עש ^מל ©שפ <לאפןקי דייסא ללא די ״ס׳ לא:מלפ <«א־ן

ZT

.
mm
 mm pעל
מיני
מפשיל
ראןי
לכך אעיץ,לי־ןא &4ק אזצפזמ
אןמע 5סן יאפילנ מיןדנישקעגי® ׳®«ודיתן®*«3עידן
א

;׳

 - * -י '

_ וי3ל( אלאמכיתגיוד
»א 1אבלייך-; ,T- T^ :־
 . . ,.׳ ,
0לכ?; רככן 3מ*ל אפלופלאין מ3יה נקפילמולעי׳אדןקגזרמן'.
זנרביי דיתה ^ו י ( ?«( דןמuw ! 1ל ?#יי עיל ^ fiזה « jw
6ל הילהאךש זנה 4לשסייזמשנסת 3®» ®®«fי >אמיען> 53.שהק׳בן
 A1־ & w .8( ,על® «i^ jישלאל\6
?& * v
ד״ש® iה f

ייהצקרא

^ אא :י 1 <,4

ניה '8ופזייו

I

!

ויץ

דודיכות8 tff

גו

30א ל& פעאלצאולעלוכי(עלובי א  0יר ^ לפיסאובסמסלפא
ולכל נפי יועיל הץאע< ואם איפו יזיע .פלפון הקולעמבלל< מד

^ין נישול® ומול1אערן&®18עישזליג ^^ | .ה :י^ 3יבי&1
י
 .לעעיןעילועי •.יופשילין .להיויוןמבשיל/להא־' ל§ ממשו®קישילן
 ,נויסצאז משי© דלא הוי מכשיל1א דעעס איסולייהוmifS 'wp
\* ■ ?®®חל לסיוע ציום  fpוהניח עילוב משיט אע/עאסול
׳^‘לעגןועל שהוא פאב | צמופש^ וא חיאין . .קירוב הלעע ^שולן.
\ , .בל 0ל %טל  #ן לפצע .דיוחק׳ל לחכן בקראיגן בקיבוע
אבל עבשיל עיסו הר,לאמון -עליו משוס עירוב? . ,חנשילקאקל
&3י ללבבךואי«
מ״ע דבל .דיראא ואס פן מס  1אןון הוא ולאידאורליתא ו&
־ *מליחה בלא עישוללא איףע^ ע שצאפלין יכן פמלחן
,אלא מפוסגדרח־פמדא שמא ח/יח(? יהדפללקלקילו
■  ..בישולבעיכץ :י
•״;
ד. , .
.ד
 4#? jל8׳מןתקינ «ע  $( ? fיקע?ן’כח ^ ■
י 1קצזס לע כל אחד ואחל■ לערב לעצמו וקצוע ^ כ -על נ 31דול.
V
כל• עצי ווירו-אא | נאולי •־ ;.ן4מיו יבןל דונשהעלאכה יעירהצמסירחשון* ־שהוא ולאי־ קולע
 : .עעיל כעיעלע לעצמו שיעלבלע :.
 3j ®.ינעל שיממין עדלמחךחו ^הואחול שאיני מלרכפן ;
<עש 4ן לופצאיאץ
•,והיס; ןוחדמבציעילךטרול (אנ
יערניוחופאעלשיצא' נעילועו ;■ •ייל• אס הפיק צדלוא על דמעלסמיך עליו ’פל !מןשיהדסיך®
&1:בח ולא יערע או פאפס או,פהפימ עייל
י י• :י׳ .ואפי׳ניסאמלעגון ןוכוי/שקל להיוע כיוס■v$׳(סכיין
ן־
ואעממהו אקרא לפעי® ושלחו עפוע־לאין כפא .לו מאי | אק• כעואו ,עירוב צערנ סוצח־ג לפמין עליו ך© ביס אחלוץ אויכיח בעלבי
־'0אצס.
 .לו' למי שלא היה יובל להכימע^ ע כלומר אהיה^?1לא(
" 1- .יוןחל 'יו 0ן/ 8שיעיעקיי© על אחל שוכועי׳ילכיוקלסלא יסמוך
 1ישבח אז מצא ־כקיזזבו של צלול העיר•וה׳ק עט״האצ׳ן שאלנו חלע
§ !זפ 1אלא  •..עליו ,¥3אחל•ךלעולס טוב מער הואשיפיח•העיו< צ באומו עינו
ד ' לערב אבל ימ שאעשל לו לעלע .ואיני .מעיב אע״ע
עצמו' ״שמעוך צךיזצולמיגך ביט״יפנע ויעד ודמפס יפה לpf
;עלעעו©לו^ ה,לפמון על עימנו,של נקל הויר ,צ :קךא
פושע י ומכס ופסלזס  ,׳ אך | בדיעצל מנלל§ מוךעל'עיךו3־אקדלעל
שאינו חרד למןוזןחכמי© ואינו מצ  #עעיךונו ש.1צד1ל,העיר ♦
. •:
■ עיממכשמיעו־פלו^
■  %עעל זמןיסוא קייסובלבד.עיאמל כן ?
ן9יך לפרועb .
* .בממעיע־על ^למ ®,
לסמוך עליו לע זמן®®'וא׳קיז•© אפיל?  &3אחל שבשאמל כןלח
’׳ מכיח עעלל לע לע בכי,נעיר  ..וכל מישהר
' ,עירוב י,המצאי על העירוי ן ,ועליו היא©.ומך ביט אמך אבל אםאל ' אמר
מצא! וב אבלמי שהוא חק לעמוס• איצריוצא נו אי )-הציח
עןל  $יסמוךעליי? אפילו קא עולפוקיי׳ס ^ הלילא.הפכה י ' י
אל ;מיס לעע
" עחומיןשיב1ל { .עא 1עאןאי/13יוצא"• עו למ©.ממא.
 *.,גדול עליו למעממא .אמריצן לעיצוקל •. .צל מיאאוא•■ באמיעו
% ^.כיח בהליא שד עמו -י '״ ׳ ב י©4י1ס #ן* יערב אוא על ¥שעליי/
"ולא לע יק © איווחע ^ומו אא׳עסעצה

■©ו  .הניחעירוב׳
י ’ לי׳ ׳
■ . . .י■ ־ ..־"’ ’ /
 5 .. ,. ■,״צעליו !',
•■;.
 ""* .׳ .לוומוךעליו׳ולצאצאא׳כנשמייל ממנועלון:
 ppf 0מניח בעינך©? טין'להי’ ^ אחך!^^
־•  .'mולאחר «*קין  3רט  ityhpfäלאוצלומידן' ,׳
 ,,,שעכיחובשבילו 1אבעיכן־כשא<  9נמס ‘.י ( mb4m
ח"  ' .ןאהוומחילעעיפמו עעודע ^ יוה ^לועקיי® יניויךרן
רק קיוליעועולממל
??^ .ן <? 7מעין א;,וווימן» 5יועע « ן*' )
יי' י נאצלל ,או פאבי ^ילו© נומלאז״יג »,יפ®׳? פ&מתיל '*Jtf .
® טוב קול; שיאחיל לבשל לצורך שב » .וא  10לן #.ולוללהציע■
.עי־ו
’,ממרוה׳עא© היוחיללנשלזפאעלא( נאכל שגומל אוחי י/כשי|
י י!' ...
 . .על־הס;בצל©3ה©ו ^יןעל־ו׳מעעמא , J
בי^נאיצו נלין5ז $ווצ .לה »?ע

 :י קהימדל '-'$־• ;■■ ׳־ .-־,.־ . 1־  . ; .י

 , 5.ב) 3איפוחעךעאלא לו
ונפצי^ ׳בומז -מומלק 50 .ולי®קוקי®  ,קי  .ןא 0אפס ןע וגיו©לנורך? מ  <1ציפצ מורן  ¥ועדייץלא
•  ,אחל זכ ^וא מעלע *? ל
^ ^ צאכלעצי & מ האפייה והבישול
; ׳'
צוו•| נקוקה * נ^ *<' &39ץ $$ 3ך <:.יצו^ 1יח©5צ? רך§ צע אע^ פ& הימה כמכחך
? ,mpm .,,סקך  fוןימןק) , ,:f 4ולאחיבהל*© <י
נילמאנלייאאריסלכורן ’v 't
 4ילף8מ© וינוללאעוק ^
'אע^ ח® איכס 0א; |י©:על8.למפ(זלא .%-בבלו
 Upjy ^ pBppiM :צעשיחאלא; ושביל נל ^י הסעודא*
אל ; זיעס.אל < מ0:10ה?א עביחלה©
אצ .(5
י יך  7סשלאצוה© כילו_ (
זביןויהנדולי© /אפילו פמוצי® עלסלאצו יי' ,׳" /מן ס 0עמי© 8-נמ 5ארו וצרפי האעולעקוא מיק.:^ 1אע1
 ,אבל מזכה הוא עיי פנו
אצ  .א0רו מעמיס לעי ' קופד להדליק צר נ*;סלצולך ■
® ,אפיל[ ק® קםגיסועמוצי® ע| .לפ #ך 7נליי,
.ועל ידי' עבדי ושעחעו® עבריי
שלא קירב  - •*:ליאלעלךבראסןרעלאפירובומי®
» . .לחנו שצטצל® הסאוכליס ובלימשלה® ,ק® אוכלי®  .ואיןיל©
 :ללענין עירןפין הקילו י.שאקכו,,העירוב למקא,במיני מאצל מעפי סולכךהפעוד׳ה *|א
־כילו ומ) אשעו אעילו מפלה להמזוצוין
עיקר  4בפאבל  1קל0נ;  0הללקה ה3ך אסורלצורךשבת :א ■£
'  ®.אק יליו -כילו ו*יא 0איך.חז 5ה ע? 3צו; ובפו®©מועי®.קל בלחפו
גלולי©ולא  .%עען • אפיל;■ אין* ©.עובה #ל שלחני יל  .לא עירב ונץ מ ^מפופח .פרעמהפימ פלצולהני־' ק׳לשאומר?
•• אעי/ה©.
לאדלוקי שרגא0״יו שהעירוב מועיל ג©לאדלזקי;9ןלגא•^4
זמןשצח בגרה
ךו ■ל|§ 3
קאיפו® ומךע-5מלמנ( ך  .״קישלא' קילה■  ,בשםשאש<, 1לנשללינלמו% ,.ך,א0
;:מעשה ילין עמזוגופיךאנלמזבס 133;%
אל ? פירב כשס
©לקבן ן*? אוקו J .לאאריסולא אחיי® לו ואפי' בצק® י ^ין |
 :אעי?®(אקטן־ועי בעי־שבגלה ואיבה©מוע׳על•
ללנרי& ניה©.הי.מע ,שאשוללולבשל מ*י© לחול לעצמו מן היו יה מי ^ציפז עןאסרו
®•,מיצו מעלה׳להמזוצוע ולעעחלס נווב;לחלש
הוא '.קלמלבשל לשביצלאחךי -נבץאחךיסאםני^לבשלילנשאיסול.
^אפעל•־ -וצליעבל©ומעץ׳ עלדבלי המיקל ; ,צק■לעילוע
סעישולקל עליו עלעל מהשישול .בעולצושלולפיצךאין לו תקע־
• עדלב3ן<צ | ^דולש©וא ^ו1י א©©ףא ^ פזשהואעעוןעל1^ 1®.
׳ אלא שיקצק קמחו וקבשילו בחלוצהלאחלי ®.שעיל בו והס א ופין
■אצירעזעי) קלילצאעי ' לפינחליי* << v
י;״• • •
ע;פאלוקח®עירוב בידו ,ומבשליןואעי/בביפ? בלמקה*,ךשלס©,סוא6.קפו נמעכה vוהס י
־;אי ־ וצשהויא .מזעעלאעלי® צינרהוא
"עירבו ואח*פ *מלין וציתצין לי מכ של ןאס אין שם אמר),שערבו
לזצרלאחרי׳ןאוחר,.זע 3:3עירוכ י,
^לידמי® ישלוזצימ
־  "-י יו » ^ו•
’®*J.. ...עמיידוול .צוצקי,משו® בדיקייו ומשוסבבזל
•זהפעפילעלוני׳ופלוניצויאךבשביצעל -העילופועלו? וזועמי:
ע לבר מוע© .נ3וךלאע 1ע בצחצוס; כבך אחד :;:ולכשל
:וגליךלהנבי־הו מןקקרקי טפח דכמןשהיא.צרשיימ המזב; א' ימ
,.קדירהאקהילהלליק לכ אחל ; אויעייס ויין.חעו ^ לקדלמנך
אל ; הגכההצ  :r־ נ ו <לאימן80ו' ® עין« )
זוצה'3
אזוכה־ :ומצין .יא)  , , ' ‘:1 9fpbךלוקלחפששוסחעקויכיקכוד? לקעלהלי!{ה •:״.ד
ו #מ #חוזרהמזכס ובונולו מיד
ועכרבמזיד
ןאק׳בו על מנופעילוב♦ ואומל בלין יהא שרא לבאלאפויי
.
אל  :אנלקאנ®,
(
;
^ ^ולי וצאטמוצי ולאדלומי שרגא ולעשוע לע צלצוא מיומא
לעןרןמאך
לס
7
ע
.
אקפ
;
ל
(
|
9
ס(
׳ ^ וון9.מ©][
כטס;
■ ־י• ' :
״ " ׳'
׳
■
י
;  7י'
 ' ׳־ ׳־״ ־ ־ י ' ־ "־ ' ׳ ■ ■• .׳ .•.
 i ■- ■- ■ -י,־

לצ־■..
 | ,א\«אם!לא.ע;

■ ״r

"  .״■ ■ .

ןלכמהקךירויע
אישנן_ןכי5

ליבועי החור הליכותוי * *31
מיw:
לאוכלה ומפני המ פממירו על המעלים יותל מעל
ק^
יל
שאס
תיער־לתעיי ^' פמכאוהפל מערימיס ' יישתבת פס
ב־רוצ
תבתיני
/
אכל תזילין
רשמיי ס הס ואיןתנויין* ־ ( וע?
:ל>
^<%־ ^ד«ימן יא
יפ״וןתקשפץ
p
y
)
ומשוס ככור שכתלא ר3ו
קב/.ים'-
קצ ^םן
וג
©
כמתריס
(
הקס« ו1א לו אבללאחרי*מותר"
|,5בלה
(
אס
כץברקילססעודת
פתרית
מלא
עירס יבשל הרבה
«קדירה
אמת
מ
<
ל
®
יכן
מק ) /דותיר לשכתויאשאפי'
לבשל סמה קדי/חתיו׳תר ביקפהוא קודס אכילה והואשיאכל

tepקהילה<קדיל'פ יבד « יעה © אין wפיאה כ  /כהערמה

^י« ן6ח<פצ תפל אמי ;א לשמתת  /הוא עושה ובלבד פיכפל«
 4צס בשממת קולסאפילה אבל אחר אכילה אפילו אוכל חעע
מצל א'<ח' אין לדי התדמקדנ ^ה מזו שיורי צבר אכל ואסור1

^ ע^ /

w

 f7pp 7על//קי דלז ^ דלוש

היוס קיל-ש הלי יהיה מתל יזו! ואיני נלין לעירוב ואס היום ת!ל
<מחרהיד־ש \?,3ח 3זה יהא שלא1ן לאכויי !לכשולי צו" ולמתר
< #של [צורך הכק ואין נלין לומר  $!hשאם קדש הוא הרי ,כבל
■עייכואה תולהוא איכו נדן לעירוב♦ אא דהיינו דווקא דאית
ליה תידי לכפילעאתמי [ ®שומן על איתי תפשיל שנתבשל
מאתמול אב  41לית ליה מידידונש ^ מאתמול  .לא מכפי תנאה
שעל מה יסמוך♦

(
ופ״ל־שיען צ*jfp(&$&'&f*3שעץ|«w! '9

)

רור^ ן ^ ^ ןו

^ 4

עכ  .מי שעירס ולא עיע כברכתו־ בעירוש היתר כל סמלאפות
להיינואפייה יפיסול הטמנה והדלקהנר לא אמד כסת©
כליןיה 1שררלן למעבד כלנרכנא אק זההיפר עירופ תבפילין
וכלשון זה משמע שיונה לעש־תכל המלאכר כמו בתול וזה אינו
^לשותנוכהו והוי כמי שלא עילבכלל צ
ימ שמתענה 13%אסור 53לפשל לאמלי© אפילו לצורך3ו
'־ :י* ־  Qfמכשל ול דהוי כמי®אל העת עירו׳תכשי^
־ן*נו 7

^ ^ ר ^-

 #ככד אמרנו עעמיס רמת למתק שהותרה הונאה ( נוזן
*מהותיהנמי סלאלנורן ( -ועלסיקתקזיומע־״אוכש»,
[פיכן אין5ליעק%סלא עימבי תורותולא
י^ ^ יפ מבואותדעול©משוס הונאה נתקנו וה ^אהתישויליהו'
ונלאוככימזתרתאבל עירוני׳תקותק•־
■מש ^5ןנה׳'0יי־תה# .א
^אלן ליההוא לרסס כמקז©כמני׳ת ,,עיללצוו ^המ לקצין בית
כאותו מקו©..לעירן נלין לעשותו ♦ 0%וילהלכי' תקומין כפ1
נתבארו כהלכות עירובי תתגמק; .
 > %ם■שתללהיות®« ./אין מערכיןלא ,.עירובי תןירונולא
עירובי תתומין לנוך׳שכ׳יאכייהנ״ח עירוביתגשילי׳ד ^ מפי
תזזותין לאתהני1א לכולן סעודה והדלקה ככללנילןסכוד׳היא
^קאוכלקבצי! כד בליל שכת; עירוב מצירות ועילזכיתתועין
אל [ » ןר שעודה ל«א ולא הותרה להטת%מ לכירןשכתתילופי
,מניר! ת מתר כמתקן .< .
,עע״ל
 ®.עץ ®?! 'Pייןת/
־) ועימכיתתזמיןקופה פכיתתומימזי כקונה בית
י«גי »ס,קצ  /כע׳ו ( מפהלכרכ״כירוכקכרותאו תקומי) •1/p
©ל ©Sאין י  $תקנה דקדושה אמתה! וכשאר  ofשל נלייתא©
כזכר כיו©לאש! ן שלית יכוללערע עירובי׳תנימיכתפאי’ לעירוב
!* טלותאינו אלא טפיל ר&יתבעלמ לעינן יכוללהטת! בתנאי
4יאמרכי(©ראשון א© התם קול בעירוג זה יהא מוקרלעל^ל
צ  3.%פכת© כ ^  m #קולטאין

בדברי בלו®♦.
עדמעיי[ <! £W *0שעץ ב scjשעג& .עץא< '05יוקב1ש<י f s
ולאתר יאמר אס המס ק׳ילס הרי פכר ?  :jפכי מאמיז? ל( 0%זי
של
«׳ל בעירוטזה נהיה ימתרין למלמל כשבתזו&  «' $סכומןהזי»
בקיאינן בקבוע ד? רקא ואין /ס שט אפליפו אלא מ?הפ אכותיצ-ו
(לאמשום© כקנס בזהב 4זטן& נהג אבויןיעס■ אבל עירו תתו.%
אין מטחק פ/ן  4ט ' ויתפאי
 pmpmiתקפי ביתקוא וכיק!
%טאל
קטקאעילוכתנאי ;
( ו < ל \vmתק* ג םעץ/ 9ןימן 'fpuhpך

ד  4י' ימ » יזח י ' חו  3וד׳
א
כתיבעצדתתטהלפס וכתיב לייתירשו
מציוליייומטו לכה מטו ליי"ידה* 19לבית הקדל/זציו לכ|
,דהיי־-פילאכילה (שתייהואל ־’ ט<צ® בהונאות יס ונלין ( כנדן
ולמכני כמושבת לעתיב ולקיום ה ' מנוכר ו/דפתי קדוש יי ' הוא
להאמקיא קולסמיקרי ומייב להציע על פתי נכרות כית כ&ב*
■
לוע׳לfo.
« 4מק לעיל fHא״«-בי? *0מ כיבסו ' ) ptp
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מיהו
מעודה
שד שית אין » כניןלעש(?:
«ען©®® ומעיין עלומה &אוכלי| כמה תבסילין גיט דתפ3
אתל מהס לסעודה5לי־ 0יתאע' 5פ שלא כירכו בינתיים :כלכת
המזון ליתלןבה דלאהתתילולעשיתתעולה 3ליטת 1עט ע!;?!‘׳
ובהפ& ק פרתכ !המזון אלא משפת משוס דתלתא היום ב&כ׳ת
פהליא הואדכתועי ולאב/ו א®;׳ 3דלעטן ירידת ה« .ןמדןי} ת
/ל #נתלאהתמיר!  %ע( הפלמפ? ס שממתי « מכעמיכאית
פה פיר@ אכ 0עודה* 4
■ *( -מי'©$ועןו <א?ובץ ' # .ט•<תיי£
ץ לקמע
פלהמקוליפעלהיק
מפ
<
כ
8
תכ
ובנדי
5
ef
יהתיותר
תוכי©
מפל 0ןתד3גלי© יש נ& ןשמתהותייסס בשמיזת/ו מת׳מבשל'
דכקיב ושממת בחטן ומאתריןלכא  %טלכית הכנס ' שנליגימ
לפרוח במעוזית/ו וממהריס לפאתמשום סמקת/וי ואפור
לאכול ע &%ןמ המכתיו( למעלת כמו הערב סכת בזהו מ.כלל
©כבוד מיה! סא מל &%פשכתיכ<ל לקיים כעולה 2י ויאכל כל(
«עפ מפו© כפוד׳יש ולמין &*&3 pppלכבוד '  #כמו בע׳ס פתו
®כתבאר1עיל סימן* Vה ( לין תעטת כמס סוב; כמו נשכת
י  ■ ' .׳ " : /׳ (וע״לסי־מןר ^ מ)
׳  rןעל ^ק
סימן
וכעיק  ^ «<sקע״ה שעץ{ %
}%
« היי !  0713להיות  8 .ממ< «ו 3לב במועד היא1י*« ת1יטי&
; ובמו וכלהפלד « אליו כל אמד כלא וי לו&,כ  #ר .vpm
בקטן אתה ופון ופתן ועבדן תו ' כיצי 5«-.יופהק«3יס -:ן<|1
לה® קלמתואטד ימצלט זהפשי׳קוסבהל © מלי׳ותכטטן כעי'
ממופו ומייב להאכיל לנר ליתוםולאלמנה פ® 'wsפריי® מפן
^יים כפסוק ופלד הנר ייויתו© ז ^ ענה וני׳אבלמי 0מעצמ?*5
פיתוואופל ; פותה ע© כטוואשתו ואינומאכיל זמ«ק* לע « טו
ולמרי ככש אי{ ז« יוט ^ אפמקת ע ^סי*עלי989א79יזכהי «ן-
כלתם•עופי« לבס לכ אוכצת .ימהאו »י לעמ  0לפפת©ה־ א  : -ן.
 4אע  /שהאכילה והשתייה כמועד מטתעשהקיא לא יהא
י איכל ( פ־׳תה בלהיו© אלא פן היא המלה כל עו 3ם מבכייית
לנתיככמחתלצפ ^ מלרפותועתפללין וקורין בתור במכיןהיו©
ותגולי} לבתי?© זאזכלין ! מלכק לבתי מלר&ותוסוכין עדתג*
ר\ו! 9מתכללין תבילתה מכתה וחוזרין לבתיקלשתות®חרהיו©
עלבליבה " ׳ כשאדס אוכל ושותה ושמת בר3ל לא ־׳משזך בכפ9
?יין ובפקוק יקלותראש ויאמר ׳כל המופיע בוס תרבה בפי ^ ת
ענוה לפי שאין השתיק וקליתיאש כמתה אלא הולל׳ת ו$כל^ 1
ולא נןמויכו  3fההוללות והפעלות  « k Uמתה m

^טושחחור
י־
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 f׳ חייבין כ׳ד להעמידשומרי ' ברגלים שיהיושןמטין (מחפשי"
נגבות ובפלדסין ( על הנהרות « 63יתקבצו שם לאציל
ל&תזתאבשיסננשיס ( יבא( לידי עבירה; .ופן יזהיח בדבל',זה
לפל«וע© שלא יתערבואפשי" ונשים בכתיהס בשמחה ולא ימשמ■
ניקשמא יבאו לילי עבירה " מדתהחשידי״אשר השס^ תלנגד©
עמיד ונבל דרכיהם ידעוהו ובעת שמחתם  .אז י< לת צמתי
־'מברנין ימשיביץן להק״כה אשל שמאס; ויאתר האדם בלבו כעת
וומחתו -והנאתואסצך היא שמאת העולם הזה אשר הוא הבליכ
יש אחריה תוגה ( צער אס כן מה תהיהשמא ת העה? פ התמידה
מחין אחריה תזנה ויתפלל להק/ה שימה לב? לעבדו לעשדרצ( «
צלפכ״שלס ( שישמחצו בשמחתהעולם ' יחצצו לתיי העה /ליאיר
באיר פצי מלן פייס "
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א הול המנעד והס ימי החול שבין לאפון של מיעד הפסח13
סלווכיןראשון שלמוסד סופית לח״שלו  .יאש־^ ס מותרים
י

לאידע m Im

mft
 .בתך הרגלl
'נ  . :ואפילו' מי שהיה אמש'  Msהיה יכ?ל ^?! ^ ינ^ .ל?ננון
..׳ ש 3אבד לו אכידה בערב התל( מל־א אחלי $א 9ור •iלגל*
פתיןהרגלוגן מי שקה חוצהכעל ? מדגל ־  5-3.0 " 1%גיח
מפכי שאמרו חכמי ? רופאים  £mסכנה למי MA?4
■$
עליו תלתוגתיע׳בתון המועד .אפ 'ה אפול Mi
*
^׳15v
ד בד*א אילו וכיוצא
־ ■ ,בגדף<י שאבדםלי.1א5יד$
 ( *. .גמ 'ל %קעוןל
אין ידוע ( מתורוום צכלישצחללה נו אב?דהי יק חיולה אין הכל
יודעין «היהחולע אגל־עשקל׳אןנמ -לכר:י1ה(איידוע ו«פור©ו§
לרכי® הפיל( לגלח לפיכך אמר( ואלו מנלחין כתוךהמועד• מ?'
עהיהשבוי (יצא מכיתהשטיו (לא קקלו פנאי לגלחקודכחועד
יגלח שמצדיק חיי שאיה בביתהאסורי־ס 'ףצא ( לא היה ילו פנאי,
-..לגלח בערב קמועל יגלח במועל (אתיל( היה קקש פילישראל.
.והיןחשיחיסלולגלח אפ״הנמן שמיה חמש־היע כג  vולא מיו
דעתו.מאשש ' ע1מ ונא היהיכול לגלחחרינן פיה ומותו לולגל<
עמוע׳וקעממדהשו
113׳ :פר .551p 3בעוד היה ?פידוי ח 3ער5
ערנליגלח .במל
היה אסורלוי׳לגלח
( מיין )&6הי®דב ^מו קולס ? לגללעייס
אע נפל דינו חקחאסמ״ממתדל?לגלוח מ#?5ד ) ישן.מיי.שפדל
שלא לגלח ממלך בתוך ארגל (.צקחר®ונשאל.על  .נדה בתוך
הרגל מיתר לגלח ברגל שאע׳ע שהיהיכול§שאל־ק 1ד0הרגל*V .
אלא שבתון
לקיי. 8גדוו
דעתו
•היחה
 V9 \ ß״ '•
« י'
'  .׳* . 8
W-fcל!
הרגל נתחלש ובשל איכסחשבי׳לי־ס ( .
& '< ק הנאממליצת®*  0בח״ה אופערביהמועדולא חיה
שהיין כי באס ל-גלח מיתי לי לגלח במועל והוא שלאיצא מ
לח׳ל ( למייל אבל יאס יצא למייל מאי לתל דאית באן לת
לליעותא שלא הלן אלא ;מייל וגםמאי
■ וב,של&.כרםן« ןי
ל( לגלח  ( . -מיוןדבעפ״ן
לח ללמייל 3ק דשלא למדן?< ßitלא כל^לפומב ^ל®וללצי^ וt>3b
יגל ם $9ל ft?5אי ? ,כל נחל א^ילוילח«ל 0ק דנר& וע יג& חומרלגלח
3מןעלוא< 1| >j?liא©< נ$ייע&" לחליליומיסמוונועיו ניזן&י &3לחור
שעלת

'רואילוהס ימיחגושמחהיעדיעי הס מד  /אףע״גדילפיצן להי
מקראיסנבאיסאסירים במלאכה אשמכתית בעלמאציבה( אבל
׳ עיקרס איצס אלא מדרבנן ק הטעם פאחרכו (הואיל ומדלבבן
צש לא רנו לאסור כל מלאכות כת? ביעי ידס״ל דבר שא יןהצבור'
 :יכולים לעמוד בו ליפטל מכל מלאצות 1א( תימיס לפיכ׳ התיח
דבל האבל כלומר דבר ההיה אבד אסאל יעשנו עכשיו והתירג
•י גל נרכירביס ׳? אפילו צרכי יחיד אם איכי מעפה אומן והתירו
גל צרכי המועד ואפילו בדכלי־ס האסורים התירובשביליהפועל.
(לרויח׳מכלן אם אין לומה יאכל ‘ ( וע׳^ שיגן בק ' s '•«» !3«7ז
לא שהם אסורים במליצה מןהתנר ' והלמידי© דלוותמעצייתא
רצהו כ; ימ הואיל( לא כתבסהתורהבפירוש כמו גביתו אלא
י < יתיד.ש בעלמא כמןאת׳חג המצג תשמור פ <א מיותר (אר!ל
לומר מןוכ! תעעפי בשיןלי.מד׳צי-זי חומי לגלח3י« עד לעי שיצא0 $ 3
**
ן< אגיל;  6»ebלויופמיה קיבה לען ^ועי! .fowכדי’ לןוי'(יקימגר0
לרטי/חולגפלימועד (צןשאר ייחמיס ' לפיכן אמרו  Msאפרה
התורה על י־גאנוצמו ביט עצמו כמכתה על מקצת מלאכות »&*gpjjי £יןז ? קרד י ;פ שלא נר0ת? פכן btp.לרן גל 5)'mppור<&עילן
.ו& ותם המקצת מסרהאותס לדעתהאכמי® לומר איזה אסורה ־ תא ppa -j kpמלו״לק'ל( < ל 0ידל V »b@0מ&ימןp״ Dפש!י> ('p
■־־ ‘־ ־
יאחה׳ מ ותיתכת? שעשתה צתורה ׳גבי׳קידוש החיש' והמועדים ,׳ ( אפר מיפשחיה ל? לגלח לת יגלח בפלהסיא א_ ל - y־
י'
;/צ נולד במועד
■.וחסרה ליזם ואמרה אתם אפילוצונגיס בו" וכן נבייעיצני " כ
 1ד 6צק דגיי קמן לא שייך למינזר
פןעיא נבי מלאנת ח״ה
.ןלדלא( צי «צ( ת'י(8א
^כה אסור'(איזומותלתלעי©ברת©
 ' ^ 30ד ) fppihpipm׳
נסימפים הבאים בהלכות אלו (מסודרים על זה הסדר תחילה
המס פכ1
ד 1רים שבגופו' ' ,נאתרנן דברי®הצריבי© לו בענייניי האפילה
י
^
ואח  /דברים הצריבי© לו לשאר ת& מישין ודבר האבל בעצין ".- . .ן ^ זתיוחפת&ג&יס
קרקע ודבר האבל בתלוש נמשא ומתן ובטןמלאכהדי(© 5נלכי נק׳״ל שהרגל מבטל גזירת שלשים במן שיתבאר לקק■סי
'לביפ וכתיבי וכניסתכשי© ותכשישיהן יוספד וקליעה וקבילת ( ( ג#ן6ימן §צ 'ט« עיןג ' ) ( אס לא היה שכת היהמגת
בערב הלגל ( במן שהיה שבת לא היה אפשל(3לגלח (יווי אפ 5ס
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אל ; בטמללכת/רצל(י '":רקיק שישזב ©ירחא■יתירנ! ( א® אמת המים עזכלתכיניהס^ פאז
׳'( .ב'־וצתכהן -מהחהוא; צרכי הרכיבה א©
'!,״ י3לנ .ך® ^•רכי קמלאכתי• במזעך*•' .( '••:געל סיעןעק^ עד. x.'b §pvא* צןפו  0קיןאותך;• אעילואצאיןדיצי -השדהצאדלהשקית מן
האמהאלא׳עי©מיע האי© הבאיש■ מןהכהלדלך שפאצ ^ מיתל
וחותרלשליקהשיה כיי :לילפיתי ?■ מיתר להק?! ד© לנהמה
!. '>% :
^דלאת'ישי '; שמאיצהוקציין 6נא; האמה .נפצ ^ לתיכה’ ל ;•־'•" :בי<
 ’,דואיןמוכע^ ^ מבב־כליפ ^אפיל^ ישבה מלאכה•*
בושלידןפהואנבוהויסבהחעיין דש בהוהצית השלחיןאחית
יי ' ;; ^«ימךתק ^ צהע ^ ^ .:׳ .־י1 v —:
•׳ממכהוחימו• הילס 0 .טעיןלשלה הבמיכ^ מתקב^
שהיא
;  ' 1אבלאין מרב^עין אותהתפבי שהוא טולחבלבר שאין כו
פ® ונע& יןבריכהכלזמן:שהמי© מנטפי(| .נ; . 0לאכסק המעיין
! צ! | 5המועל ןגס ח> מ דכרהאבדאם ^יציחנו דע אתר
י ^'  - :4׳' 1׳ ד״״'׳ ;׳ ' ;.המ^ 1יה ^ ־■ ד' • ; ; ;־־־ r 4■.י
כ( <יל }להמק('ני הודליהנימוצה}« :׳הכליצה שייתקבכ -סכן־המי©
דיבן אין מסיביןתרננילתעלהבנים לגדל אפריחיס מטע®  Vאנל א© פ&? ןהמעיין היאשיך סלאפילילאפכק אלאשאיבה
א©  .קושיבהקולאקמועד ינךחה יגוללהחזיר©־ ' ׳  :תפטעיןתתר׳'א© 5י'לה0ק< ת״( ןהמי© ישבשארי כצריכה' .שהרי־
־  :יזהאכל
^ןןורימןהמשקהדצט ^לדלצתימעימןיהפליצההלכ ^ דש צ( .
יקוא ס ^א כתון ב לבריחה שאז אין טורח ב׳כ בחזיתה אכל
נדרחא יתירה  :׳ ׳> ׳-
''■ אקךג" י(5ים';לבדיתה; שיע טורתכחזרתה ' מפגי שעבר מחפה י' -
ל יירקיתשריצ© לאכלן במועד יצול לדלית מיס תיך המוהל
׳חמימותאקמחזירין איתה יאיןצריך לימד שא ץמושיכין עליהם
#י ^מקי© שיש צי טירמא יתירה כלרשעדל( דהמראייי©■
 .: ,אקלתאפי מתהיןרא:ש]ןנה :מפיאיתירתא«?3יב 9אמית יותר& ׳
ליטעד ד© (&ה( אלפ ^ ךהמיעד?לא.ק,ש( לטירתאיתורה (א© איני
עכמושיבצכתקלה* (ומי לסייען ע«״« י« יף ( •4f
יונה לאקלןצמיעדיאי־צ(עושה^א צדילהשביתן /#רלה ^ ןתן
ונל׳אפלוהמפעשדיןכלאיהשקאה ^ צלא©וי ?וכב@ 1ין
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אסלא היהמשקה א< תן משקה אותם ממק0© 4אל | כ< ' fßw
י יתורהכמו שכתכבז נכיביתהשלקין ^ X. *:.;:י■
■,.א_ ■'.אע ,פ& הידרן חכמיםלעשיתכמופד כל׳דכרשהיהאכוד
 1ין בתעצה החרידן ? «© ני&יעייקיההנע® ^ ; .נ
" אסלאהיהעוקה( ע ,מ כל המ שאפטרי להקל כהילת׳יעשה
 1מי© להשחיתקנכצי׳ ^ :זמלאצהגוו(^ 1נ^
או ® איאפש  'mlיעשהו בדרכו כלא שיכוי לפיכך ביתהשלחין"' ;,
:
ימא שלה שכליךלהי£קיתה'מת ^ישא<׳ לא■ אקיה■  #יד תפהד*' ; ׳' ציד וויי־יןנבתקיקט־ ^ מיעל^ גתקנןכ ^דע ׳ (ר׳
 Tpp& fתתהפהיה כנאש( 3הלסד' נע? ו
מהי/ריל לחקותה קידם
yfowpepti

{!#

כלא[

הממד

אגושחחוד ! .
* וכן אמה המוטבת .מיס לשדה אין פושק איתה משקל׳ היתה
׳ עשוי ? לצתקלק 1ןיכיל לתקני ואסהתקילבה קילס המיע ולא
תערכה אל ^ פפממעח״קה במועל עוד ה טפלו־' « יעדי עמוק'
סמהספמי© היתה עמוקה .טפאייס ' ׳תעמיקה על fאכל לא מתר
'  fiäjpfikלהיות מתל תממן והד טירמא ית* רה ? ה  ? ,היתה
עשויה בנר יגפתמא וכפאריבל רוסס טעה התר ומעמיקה עד
ןאיעלזכמויבמדפה♦
f
מופביןאתלמיס מאילן ל<£ילך& הא לבות לזהין לבית הסלמין
שגיייכ־ן
מיס
ללבה
לפיכ
ך
התירי
להשקותן אפ* כח׳יז ובלב'
שלא יצקה אתבל הפדה דה״לטידמא יתצרה  .ואסהיתהשלה
למה אינה צריכה רוב השקאה וא״ן כאן הילמא ית־רס ומותר
ליצפקזתה כילה ועוד שכיון פעכעה למזיהתמ-לה להתייבש אם
לא היה משקה איתה היתה נפסלת ביותר:
ת ־אסור לפתוח מקיס לשדה כיי פיכצפי בה ? מיס להשקאת
ואם עושה כדי לנוד דניס לאיבלן במועד יכיכי פלדעתןפ
היא עושה כבין פפיתת מקים למעלה בדי שיכנסו ולמטה פותת
מק 9 1שיצאו « ותל א׳ע״ת־ ששקדשין גס השלה.ש•;׳  rדבר סאיכו
 .ממפיק הוא ומותר:
ע וכן אפול להשוות השדהילצורן
תלישה
במועד
ואה פיפר
שמכוין כלי לדוש לצורך
המועד
כ
גו
ן
שמשיה בולה מותר t
י ובן אסור ללקט ? 5גיס ק ן השדה ליפיתי למלישה ואס ניכר
שממין לצרפו שצריך לעצים כגון שנוטל הצלול ים  .ומבית

הקעניסמותרt

זלמח  'Sinהמז?*8

.שהוא אסור לעשזתי אסור לימי לגיי ^עשיתו  {#ילאיס» ^
ולא ימט?ר שימר לבעראי\ 1הצאן שמזל ^ השומרא ^צאן ^ .
והמפתל השדה שיזכל ככל מקו©' מפמשעראה כשכל(
לשס זה להד מכרן «■ אכתו במועד ואס ? גוי היא שביר
 0כיר יפצהעומוכאע* ^  £ןב < למוילור לתסזילזישגמרלצ« ^•:
אגן הצאן כיון שתתתל*• לא לפט זה שכרו איןזי 5כיאיו מכןין י
מלאכתיבמועד •
< 0ל «י 5יןלמדפמין> א ; )
?.
טי • אסיר לקצור השלה ל .ח? ה אס היא כעכי־ן סאינו כעסדא^
יעמיד עד לאתר המועד יא© אין לי כבית 1מה יאכל אפ* מי5א
כש; קלקצית אין מצרייכין אותו לקט מן השיק 1א ק־ צר ואעמל
ודש ! זורה ובורר בדרכי יבלבל שלא ילוש « פרית ef־ cדאיישא׳
מילתא דכאו לזלזל כמועד כד׳א שאיני צריך אלא לי לכדי אנ|
אם צריךלדיש ל! 1רךךביס דש אפילי כערית דפלא ציית י 6בו
׳ טילחא יותר כשהיא צריך לדויש הר 4ה ' :
 •m׳ די שיש לי כרם א צל פריט .הלגד׳יהסי ביצי א ת שלוכת״ |1 :
ואמלא יבצור צס &Y *? ' rio bhh %*$ברצואיוצרמן,1,
דהיה למרמס יכיל נס כישראל לכיצמ ילדייך היין לפש׳׳המצי ! ,
וכל בלפיהיין בלאפיצו־לה׳ל לבי האבר דפולקפיעלי" 'ישר 1י|
לעשותו לו א «* נ רלנכךדידה( לא לזה דצל הא בד דש להט מ|
שיאזינוהתירו להפטשום אבייה דבעל הביית שלא יחיו ל< ביעלי
אפריט שהלייפועלי© נ2י© אי אבשל כיה ׳שהמירו לנעל הבית,
כשאין לפועל מה יאכל שהדי לע כרמו צדך ל ^ לפזעליי׳ישרא^
■
דצועליפנזיםיצשבוהיין . :

אי
וכן אסור לקק ענפיי האילן לתקיו< א& ניכר פממין בשב*
הענפי
©
שצדן
להם
להאכילן
‘
לבהמתו בגון שקכןמלן n *5pH .
בטהע<י ^
&־  1ג ^ מ ^ סיפ ר  3ויך& •0
«( צד אתל מותר♦ ז ? 3למר? ם בללו יביזנא בהן ראוי פלא יערי©
׳■
ונרו'  Yb -syoי '
רתיתיבעינןסיהא במכתו להיתר ומעשיו יה* ציויפימין וניכרין־
 8ללעתצ « ן ההיתר ה;א עושה כמו שכתבנו אבל אס פוינתו
א מי שלקע זיתיו ונתר,ן בכית הבד ( יופק בפטן « .מפעילי»
לאיסור אע ' פ ממעשיו מוכימין .פלד עת©יתר הוא עושה ופןאס■
א© אינו דורכן מיל ובן תי שעריו יימכבוד יצליך  .למרכז .,
ואיירעו
אונס
פמכתו לענין צורן ה^ דת ואקמפשיו מובימיןעלו תש 1ד -
או ששבע או נתעצל  ,שהיה סבור שהיהאנזללשיה« 7
ת* האילנות שהתליעלאין
נזטליןהתיגעתשכו ןאקמ « מין
אקר הרגלולא משאה קולס הרצל ועכטת רואק .,שאס■ לאיכש ^;
טבטמנןתוהואפשיש תכה כאילן;2צשרמ• קצתקליפתו
מיד יפשל ויתקל ^ל־.< (,ל דצרהאכךר  .מופל ללחן־ אומובדרצז
ולק־ להפליקםש זבל ולקושדר סמ שלא ימות האילן אסו ' לעס 5ת
ותכניםזלמבייפז« זפ/הקכתתפיז' יף» :ת :ביןג1ילי ^ -ן:'>^:
בו « ועד :אכ #5־נן סקטעו מפן קולס המועד .נדי  0מ$״א כופות
( רננמלד! א׳נא ע:ויל^♦מירא  .יא לא 'נעיתלע־••« מו£9ל 8ע ^ א %׳י
(בקשד׳תליכא
טייח
■
־
*
יעיראנ
^
ד
ו | רבה ' סביפמ ^ ס .הנ< ףע« :
ליעי
?
«
לכו
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 » Hסיזקיס יהא/ ".
תו ?ל©? ופ בסהן .במקוט ? ק ^ ע:9
קל
#
מים
זאיכא
«
'
וידע
.
פלי© לא  <fifäכןעעידן' .מ!רת
יומצאאי
;
לשיך
אל
ה
;
בשמן
ס
שנא יפפדי& ז?ז לכד;
יזיעף זצ׳ו־ 7מ<ל;לקדש«ץ ׳;
בעיןלימדמה עהב < שלימה-P
*
האבד מפלא יעשהו ואין בו
: v!3.M $w vpripjsjL JH0
נ
^ נ .כ#ו 1מתלעק;ו ?!הי « ס:
ןי
איסותרעבכריס©
פיעעוק  *#ץ !כיושב על ילי־נן דניי עא 7#פ #סלק51רםב ? זיןל׳סל&6
מעכיביס
כעדה
אילן הוא הפסרמדוכא
תל <* | 1נמצייג צ » עיקון<? עקלי 58דןדאילנד קא?ל ק?'® זכו? ' f
זמיתר לצידן בתיעל אפיי בלרעודהיינו שמיפר גומא %W
 9$ .הממדהזאפי בסדתהלבן■ הפמזבה לעדה האילן מותרלציק  ..וגן החכמת כדרכדבלאשיפד! עגן שדןפעקלי־פ #ששי .כצ הבדך^
 לו כדרכו בלאשי' #ל ״ובלבד;סלאייכ ^ן אלאכתי  •,כמוטל אלא «כדלבו׳עפכיזסמצאק ממנה ו ^ נסין לסדההאילן .ומפפידק
מה סיודע שיצמרן במועד• .ו *יל' •.לעשותו קח׳טהמועל;
תאלנ? ת ואס אינהפמוצת לשדר האילן אק נלין איתי& ס אלוא
יעשנו ופן פולה אדס עפי ^ו׳ תן העשלהי -אסיהיהכבמד ש®• ••:
עיסיבוי שמעץשפיד בארק ומבעבעלכאןיליאן עד שנעשית
פ. .
מותרלהבביספירו׳מפטהננביסאסאיפגוממקצ׳המפעע• ;•..
 ^ :מא ותולה״בתהמנודה.״ ויא שאפי' ;כשלה הלבן הסמ׳; פ■ לשדה י
/דה; י כמי דבר ׳ ? אבוד ומיהו יעשה 3 /ננפאבגוןט <ציס•9־
האילןאינו מותר *#י ^ ובאינה־סתובס לסד* ׳האילן אסור
•בלילה<:אס .הוא בעדן ציי : Jv & mäQwktyW '& feofeiä
■אפי ^ ע* « 5מיצ¬
לעשותו ו& כיק* תוכדךל< ת; יכצי©® ־בישומ  #ק©' יןיאד 5רפ ^•
רי
אין מבכיס״ןצאן לדיר במ״ה לזבל השלה מפצי שפראה
אבשר לעשותן אצא בפים» 5גדז ht {■$דבר האמל יכ?ל לע ' 4#
במוצל
<
^
נמ
! וקיו זבל הוא תורש שמשבית תא בקרקזב
■׳ ' .־  •.כדרכו כלא »י 3ר*■y" -
•תה ^ומק ויפה לז וע כה ימס הכניסןהנוי
■ מעצמומותלהכיחן.
נזסא  5ר להשיט עמוכומעיר לעיר אש לא כשביל לבר !אפ  5ל
הכ אפיה ^ נת ואיט פריך למ ^ כידו ןאעי׳א© מ תזיק ל! טובה׳
( וע׳ל « ימן עקלא ש« ק> ש' > ' .
;לגוי על שהצכיסן ובלבד  fmיתן לו& נר לןוי שייראה לביתא ליה
ל ,. .היו ול תאביספטימיס כפלה לייכש־וירא תהייער ■$ fp
טלאכתו בשבת?הוי דומיא7מלא  5תחמשבתשא© .להתורי 5ואפ׳י
יפשיל© מיתר למפותסבקש; א^3לו ת ^ יי אצ ן
,
איבו ניתן לו אלא שכר מזונו אסור בשבת*
וב* ט שאיני תמיר
ן 5®-^ ( -.פל^וי ® יני fובשי« ן:מ?{ באשי ^’#צ' וציזיקיפז
כשנת לא התמיר« בו תכיויס ג" כ (יכול ליתן' לו פגר מזוני ובל' ^
: 9 .
עישישלו-
סמירהיואכלא ^
הפבוהמממה ^כל
^ ע' ■
שלא יתן לי שצי אתי וכת ה אפיל! יתן לו שבל אחל בלבד שלא
ותתקבל מותי להפכהחב ^ :
ישבדנו בת^ ק« twpiנלאהכמכוי[מלאכת 1כמנפד
■ל&;  9 1עכדן
י׳'־; י* '.־; ' י ־“

&■־?7 ,בר ■.ואינומנןר
'אותה מעמיומעקירק א 5ה< לכ< יהט־תתגא ?ק~*§(בנבאחר־ק ■י"  .עבאואן& ?© ז_ ...
 ©ftלא עשאא ,??fop׳
■« י לכן אמי. 51לתש־תאסאואדצרלז^לד
 &wprlח 5רוין0מ<ךן ו (א ימתי?.53נד* אתיקמזעד :ת* לןד «ך
$א  5ד ומתיי .-לקפוע מקט ולמכור לקס אפילו דכר שלאלטרף
עד׳א 0אצ;0שאתה אי -שקיבעא אותו .לאצדתול-תפי ^ר׳במלאבת
תשמיש? אלא;ל ^ ^ ^?|( ר^5לה 0מ ^ר ני?יה לילידי »" הן1^( 2.
־זכר שיבוא«!צי? כל׳וגי ביז־עד .מבי Bעגאצתאעל
■'
א! אורג אוב1ו .פ 1ש "זלאכת אמלי^כיד? ?בקובה ועפו א׳במועל אין •ולישאולימיששגבדלבי& ?prjדעריהעומדוה׳לכמי דברהאכד«
«פקידי? ס*זלחרת
צמו «7 1.עגלעלי«מ פןס .»?«*§«£! .מיני? ס? ןימ3זי ה 7אינוא« 1מ«ן<. 8
ששיא של אמר' -0אובל;ק׳השי© .יי^ :ת? כ® ן
!׳3-?s*5י■הי״יח4,ד?לי ת על צ״תבל .ד ^ א-שלאליזנשות שד כב «ממכר
■שקי?£
אלא ינדינגן אמי/י
■« כ<*< ווכיגפאר למיל ןיקן
ימת« ;
ולא מקליעתפוין׳ *  < &s?v? 3fו *יי'ן ,ג«מ 5ן®עי»  ' ) /אבל מקוקת©ג^ליוסו
צ;  #ע' ל'■׳ש « ןע< £שת?<ך ׳ >
עד
חע
מסבפיק בשב;  $לב: 3הציר ועביבותמ יקרוכי© ליזאינן מות*-
;עלאצתו
כמו
תתת
0
יןלגמ«רישכוי® מלתיש.לא .י׳לכל להמתין
(עכורולקטתרקמ© השוק שבתץהמויתד י שאין זה דבי׳ מאפ?נ י
עד אאר המו עדיין?ויה יב?ל נעשותק? « ' .^ 7מועד וכייקבמךד־
|ע&! ת צמוע,ף .אבל א©■ היה מתעכל אוישוכת או שהיה ספור מא’  6איעויכמפר או  peppבץ p515p 6שבתוך mpדו יקנה או:
מיוצציצלממין עד אמר' המועד ועתה מתקלקל על© כליך למ* %מצור ביושהשוק יאמר המועל < ותמי• שקוצה מזה נמוברלוין י
• #פשמ -ואסלאייי ^ תפעיד זה לא מקרי מבוקעלאעתו עמוער ®וי־ד א ( יד  wpjוקוצה וקנגד; קותל שזה3מי לכל אבלהואאת
:
ועותר'לעשותה עעועד. :1
ומס פהתירו בליל
isriwD v
e ^ jpri
מיד־?* דבל

א הלסתויהיהירמא• היא ואסור אפי '
.
'למכיר■ואפי׳א© הלוה מעותס  1מכתשיתגו לו אח׳יכייךאו
®מילה אמרת .כפרתי? מ׳־כו כדי להשתכר כה זהו נ© ען קניית
עיוורה היא•יא־־3ו ישל ללכתלתיעע© •־’אא״ע■ אי 8$מ 3דק אמר
«מועד ד< \ל דבר  -האבי אש-
אל 'ילך  %היי ת^ע© אז מיתר
לתכע© במועד*א© נזדמן לו רתת מריבה במועד מותר למכור
^יןנן ת■5כגעה -דתיא לשמחת^ ס ייתר׳ממה אהיה ־דעתןלמזני־א
'( ^ב;קא’כמ:ק ד ^פ׳עודק ה;^■לאומד א?ל נכיעכנפמא
■ ppjw 'yfa
■ג׳גמ׳מגג• .גלה^וי^ין פ ^ יך שפו? ;׳נ««
"#ד « אפילו
אישור
סנא פצגן נמ?ס ב ^אע אומרבג״מג ש;3נכאי י <*ל&ימן «כ »«JP&/

י

7׳יכהזי< ןת?ן5י7שעי ^ ס
}■

f

 1מעפר אפל מניאיה כמן • ימי שסכין דני© על שע׳תז .איכו דב 9
«י& ומנוי ע*צ וחיןזע < הנלינ'  6ומן *  gTjrSאשור למרות
 tehעליה לאספם  teilאא׳צ"היי ראוי׳לאכול מהס; פמוע?
שאין זה נקרא לפר האבוד פל פך א  0ימפפו מעפה אנא הפננל
׳ '׳׳־ '
י ' הוא ועודשיג
׳
*'
ר | ו להתיר!

pp
יפרע לי תן זק קבוע אמד סרגל פייוא קט^ לישי מתימן
שאין זה ערקמהדא אלא הלואה וע* קר הקנייה היא לאתרהמנעד

צ הלויאית י! נ© שדרך צהליותי  #ראל אחד לקבירו כטועת
.ס  .הכאה בלא מביתאינה שקורה .,לפיכך עי שהלוה למבירו • דש אוסריםמשו© הערמ ^ ותווה8א© אתה עתיר לעשותכן■
עעותמיתר לת ^ו
 ״' ■• ; .אתד המועדזב״;ץ* המועד יהיה הלואהI.עב* שא ין לו על.(,
« ,ןהגד־שהוא ' .כזבל .האפור © הנד סערה .לישראל יין כמזפי עיתוי לקפלי ממנו כמועל
ר -׳ דהיישב^ ^ית■ !? ואפילרבמ? צ :שיש לועלעיפקרן
דבמנול מידו.דעי ! '.
( 31ייןבהיווך ^» ןב‘ . i
־■
׳ ■| :תבל אס ^ כ ^-ל ^יר< פ< קמעיאקודשי©מועד לש
*מ
5
ע • עישהליךלקצותי• יין כעת ©בגיר לגורן .שת ייןכל ה& נת
שאשי־רלתכיגידמיה בת; עד .דה;י כשקורה ׳תאב היההלזקת
ו  #יעביר המועד לא׳ימנא כמו דכרהאבדהוא־ומותר
י קי 1יבמ.תי ^  .האוכר ונזדמן* בת■ה דהוי כזכר
07k
(קנותולתקן המפיות ו& ופתן ובלבד• פלא ימין מלאכתן אב(
ויאבלעציןיי» ית סכאן? 4.קן .עליו סעעי בעליה קוד'  7jmמכדישתייתו .לשכהלאישפה מפני שהוא בראה כתמורה :
.״־"״;י'
^
&m״ י•‘ ׳
 » yznבנוי. .
כבלואס ״
^ .אורה'ומותר
T,.
לנבלתה. .ממנו כמ׳_/ס אפ^הוא
< ־ תופרי* פירזתכסזתוכל*© כל השנה עותרהל © ג  /למכור
 Q7Äש־׳
<
ןוי
במק
r
העוכר,וכן
?
ע־יןי
'
(
קיילפמ
&
פנו
בשביל
 . :לבכי הפיר לגורן המועימיהו פיון שזה הוא מלאן ' כל התנע
 ..ב ע '/יו ת ^ ^ יכלנכית• ..־ ( ו<י |& יק«  1ס& עיךד׳ ^שוק
ויש לחושינ״ב שמא יאמרו שעוכרי׳אפי* שלא לצורך המועמפשר
עק :כד¥ frך׳ש ; .דפקכאל »1ל 10«.ע אש ^ןיל1’5
 mmPhnmע* פ כפרהפיא עמו כפארימות יושרה 1א ישנן

רי
י<כן מ? י. %ל-״שי -ת ^זקיעה ע© תוציתיו צצוצלןימד במותרכדיי
וויהא  wדצג זה בכלל דברהאבו• הוא מיותר  :׳
 *7יבב יבלי ^ תנדס' פא©  hlימכלניו  .עעהיפע:ד י מן הקרן ;;.ד<  ^ .־צימכר׳אבל אס לופי ^יד -תן הקרן אלא שאס ימכרנו
■עתש•״■־ לי; י5קן־'.מסא  0לתצי־נס אע  /אסיר למוכרה ♦

1

<.קלי.דכל פ§ כÄ 7

«^תקל |«עגף ^)'־

ג ! הק־ן  .מצלי־וק א׳" יאכל כלי פרצסת! אז אפיי׳יש לו־אלאשא®
י־מ רכה ע :י /יהוו לו .מעית ברמא זמהיאמתללשמשת*ט מותר
&■ נ? ר ^! תי לא צאמרו לביישהללו• אלא במישיש {? מעו'מוע%
4יש ; \ה.שיולהיצי-א ב? פ לשית ^ד !כדי׳.פלא יגבלך ללוות מן
~4ר< י* ד ^ ה־יה לו מעות .ברתק יהיה מזפ
;! א מתי אבל מישיש
 . .4מכ?יתכייי»ק .גהוטא ל^ מקת״יט ככלאשר.יתאנה אלאשיננא

v.

'ועי©

נד< 1אבל א®סי׳
האמוק■של  mהסוכות שהוא מה שמתה כיותר והוא רגל בעני
’עכמו-מיניא .ומעטר א תעשוק כפירות׳ נ ימ׳ל היין תלF9f
<* !' פנ ,עס* יויק #ל®*.א וע* לטייק תקי#ע • ע•®?« > .
כאכיל' כבור ^ מקת׳יט75־■ א בכסותופלי©  .זפיגזתתיצולין
(ה־תקייס אבל מוכרי תבלין או ירקותוכל לברשאי©יותקיי©
ו? תתין ועופדן כדרנן כל יעי מ*ה כפלהסי* מהצל יולעין מה©
|נ 1רך ה״זעד ומותר לקכיתלכורך״יע מפי מל״ימהאמרון אע׳ע
®אינו אלא מנהג התירו דלא ליתי לזלזולי ביה ( להא אןןבקיאי■
 h7 *&9נקיכועא ד? יאא ו ?,ליזול ואין עו6יןאועזאלא יויימייויה
אב;ת«כן י^ע?ז ע; ■5pכדי מלאלזלזולי ?פא מ?איש?
מנ #יני לאמגדליאן
ןליל ^ ^* יי ^לןלן ;ל< ביס ¥91עיתקינ סעיך®"וןמי« ןקןע

 . ffiי/ין לדף* ןכמים ואכפי ' ומבדז®®« .מ® { נירן& * » $
א 5למלן © מוכר שאין jjמס יאכל או ( « רן השכירקמזל־־ן‘
הדכליס העקפי׳לכיפהיןועה© אין לן• מה יאפל ולוקאהטדאיבא
י® מושל
בי • קמח® ... . .
 .. . , . . . , . .״ .
ידהו למי©
שרגיליוללופממפו
.
מופל
שי
©
למוש
pm
'ילבן
*
'"
\ ו .ודלבאו  $לווה 7
דנל הא  ■7$ואפי׳לגד© שאינן מילין לבא אפלו' תמי7
 0 *?1J ’jalמני® >« ■/ e»t/»s!»1?j&jj/jsjj־/.-
יר #שימ -לומס
ישי«
״זד* #!* .׳־ »■ ימע® משממפ יוו? נ@ .צפ #מי®
וקכיימי® ימיול ™ " ״5״** ,״
!  jב?* ״  pממהסהיא
■ לשולסיע® $יס * *»י »»י* « ייי
יל

יהצ 5ך״ —״׳־
■
1
ומיעל אפור אלא הלואופבשולממפ וקיימן§m
ל? מה ן^מרקלן_ןןיי
ן»5ז5עריiä fMamזי«**-׳ויי
f

 ;.ד? [ מיןן ? ת<•
 " pכנין אפילו כל שהוא' אפור * א סעפי'
יןז מ -פשידא ^ איכא |פיצךכויעיןיאו <® מש«®׳® ז' ממ לשייכו
®קניה אכ 3יס n y nו ^ נ ^ומ כ®־׳® .אל גודר• אנפיפיןט®-
ו^ ומא וכיו נא בהן זם אס & ייו מפ ^ הילנוג? צלנק אוזוהמשש®
®דיוטאכל כופל מכר 5wךלל  ®®7נפל דאיכא פשילא ימוריל־
דעיילי ש® גנבי כ<31וו נדלכי אכל אינו ^ ומיו -לבפהלקבדי
לבכנפה מוקה■ מןהראפין ןא® היה מטה ליפול דש למון .שמא
^ול« Sכט אד®© ופלה מפט® פבכשוחחל ובוכהו כדרכו שלא
י ונא לידי־ הפ  0ד א  /שןיאסאיןאפיו אתילו ל? לפזול ולכמפ•ימעש'
 5לא יפתרמ ויהיה סכנה׳לכרמפמשרהכי

»®
■® כ

א ' ׳מייוי  7J*)7$ #*nmäג  $ממלכס& סוא .מעי׳יולמיואב{
;לאיאלנוני  :#מ 0ין«5ן מעצי® היא מ ^ הא^ מן : .
פ • משמ; ן המשה פי ^ לאץפ; אופק®?  •ärcwyכמנלי® שהיי95
י גמולה אכל״ל  $י #פול® © 4#׳ fc®iw
2

:ימין1מ* 35ציו הקחעי®
אפור ׳ולא אמרי 7ליוד ללל׳האטל
ש 9לי *וי ^ןציןצנ -ממד א® לא ייואמגדלא מיקרידכךהאפל“אל #־•
כשעיקר קדפרעפסד א® ' לא ימקנו אבלבשביל  #ע '9תמ » *׳
ןלק3צ צא מוןדי'  7כרהא 3דהלכך־א 0ו ' גיס ל $מד לנד למאמידכ'4
 #0 «* .ללעשוי1רא©< ריגס'ב | לומי '’ למיל * םמ ; וי #ו  9מבו#
?לצנן* צ' ופ״ל&< *ן< דןמ/מע« ן א' א¬
® • מי

׳®:עממיזפמממססגזן פ* יוכיסהממ#
•מיי

להייכו יכ ד ובו
.ד

ןכסי כמועל

הפ0ד'בלולהוא א© יטתrnpBi'ppsp
נד מעיי'® 93כי® שיכאו ויגנכו
 !üwfבמועד:

 J020לי

בגל כמד*׳ 0אנו אןא סדמנו כמלאב ^ המייעזא

•® דישו< |© הוא אומןמסי ^ במלאפה זו הגי ? ואיעושל ממש®.•.
 '.הדמע להייכו שיפש ^ ?4וי 1ד #ד5זכ? פ ויו 5יי 'א »?1מל <ל® ואה ».

כ כג 0ו6י < שכניפמופך’ליטל( כלל ? ו < 1ג למלאן®
היא ואימדבל האכדאפ^ השליכיון דאי3מלאפ׳של

נילהלמ
הפמפופה והקולה ויו!
 iröürtjכי9 .)6 7

 ®‘’®5יקרמיימותל פן ' שממ  #כין לגידי•
®כ ®« ,כדי ללצגן :ולרכק וכ^להמציק®  9ה זבוכד כלרעא

« ? ־י
^  15ין  « :־ # 9ימי
■® ^J WÖT®7P'.®T2S

* fe ? #
..
ז

 .?:עאי[ 3מןמ .ח«ו,־ .-א 5א'ל'
!® שייגןכמגללמויסו
.ימנתמממ ומיהו !?©־׳& ימ ממן לי שיכרקמפיאלא■& אמ
•; ע« ן בשכךו® ופר®&ןי ז®  -.כ ^ וכדאדימומהה^ל נ .ד 3ל; יו#

 5 .יכל מלאכהמומךלמשופקי■ס) עמל י& יIשאין ל? לווויאו
כדישי«ופכר ד 1דמi

<י וכ&ימן
א
י ^שה יוליו®

 .;:לימ < כמןאכו  ^ 0שלממשההטומ;
*s?s
 Sלפי55ל

שיווא

למדן המויגל בי! |

t-JPäSS
לג ?!:ניףfp ß' *83)f . .
צאעויובלכמועל
ן <! ןכו.1של ^ ון צהפיי* ^
■
^ מומן,ות©-צמז
פיופו והעול■® גל
י
■■’ '■ « ופלל ^ןר ;׳ 1״דיפמן 8כ
?■ ' • למ •« ללד■.׳• ;־י;  .אושגללי®«׳© 5העשיU» 1»-7.
*;

מ לבר•ישמ *ור®*.׳שותה:ה© ור גיסצומר צנדצמש׳י » •:

כ■',ואפי' לברשמופל1פשופ■ כשכפיאוב*מ '׳בגיןגד-סקכ.1
לבבו® 1®M p:hא oiftpVp * 1אייר־ וג©.אין פ( לפיראמריו
הבית פעכין '" 8איןישל & ׳רואין;5<0נדבזע®
v׳»
י ^ יאל לילך׳ ,• 88$יראוה? הלבן,
 ; ..יד 3רפ «שיש 5פןממ
גוי מופר י8״« כ? ןכלמפ |בל ־מכיל 1יו 5 ^.8ל
*W

לכוש
#

חחור

מותי ליתומי מלאכה  .כקיכולתאי כשביד •?© עיעשבק

יי . ,אקראי ט

וכלכדשלא׳

ימדזדוי&קילדמכה

בדרך שעישה

ןחול דאשצריך לבס! ק עמן שלאיעש  ?:עדאייר המפל ואס
פשק כן יאתר נן ע?6ה גיי המלאכה"במנעד׳א־־־! צריךלמתית
3יד)ן;
( \ rpל© ימן 7V3יעיף- C '4
ד  $1רפ<
א

דכיהיכח1 .

ינגו<

צרכי רכים מיתריה לעשית כת  ?,פצין לתקן ?דרכי©
ולהסיר מהס ה׳מכשילית ילצי״ן הקבריתקהיזקרי בסן

«וכהפיפילתקןהמקיאיתג
נ כורנתימעי־יפות #ל רביס שפעל כהן עפר יאפבי׳ננתקלקלו
מותר לתקפןואפי״אין רכים צייכיה להם עתה עיון סאיבו
עיש״מעש׳אימן אכל למפיי להם בורות מחדש שהוא מעש׳אומן
אס רכיםצריכי׳לסס עתה מותאפי׳עימפו מלאכלבמועד ( hfc
גפרהסיא יב מילמא יתירתא יטעמאמשו® הציבי לפי© אינם

דזייהווןחי ^ ר& חןך
שמ « מק תפילין בח*ה אפילו עדי שיהיילו־הון #תת מיןר3ר#5ו
לומתת׳® כבסר ויי) מה שלא היה מוציא בלאוהני מו<ןוי ! גם
פמקי®
י! כתופ תפיליןלא א.3וו אלא הבי/יק ? שק&
מלאכי? מיונה יסירמא אבל «pשיים ' ’* ipm
$
!״’  pלא וצפיק<ןק?ו  8 /עיף נ׳c
  9מומר לכתיב תשביניתמ1.ליוש ' 5ניאותי( השוס שאין אד$מקעידבתקינ? יהד ממשי» המים ־ י*א 2#ןם דיוךכלכול*
האפוד אפיל 5י * ם « וה^ ה הכתביםשפיתכיין פ&מלזין על מסבנו*
מזמרים לגיתבן־לןכמן סלאישכק ייאכל ממיני | עעך אפי הם
שלא לצורן ,ל «! עד מותריס \ ( ולמעה ראשון אין גרין *<© 6י;5ו
5סלי סנ«ןי ?3ען?וס%עש?תקקי ו$י *י « יכיין•ואיןאי? פיקיכמי | ?!<f
ינאל ולסעס1פי s*iאיןכריךןזס^5ד כיין למרהאביל ?(א כ9נן

?געכאו ®? ?(?pןת*עיף א י 5קימןpp״©סעיף ל' )
ה מי5ר /לכתוב שטריקיידן& ין ושטרי פפיקת גיטיןושוכרץ
*" תיקי ומי#הילן' פרממלק יאצמת שים ששמי ב״ךלמלול5
וכהי ליה ואגרי׳הזין שמדי מליוהומיאונין ושערי בידולין פל?גי*
בירר פליני ליין ?פשקי לי «®יאבריי ! שאלי ! שלים שאדםשילין
ממדס אלא כשעת הנמלה משום דדמילקידרא דכי 5י תעי
ואס לא יתירו להס לעמית כשעה שהם־ כשלים ומתמכרים כול©
לחבירי יאפיל? על לכר ערקממיא שאיפה אכילה שכל אליהג*
ימד  mלא יעלוהו לעול© והיי בדברהאבוד לפיכך ?תירי©
«פשה הדייכו שאין אלם מקפיד כתיקונן 5ייפית כתב® ( «שין
אכי׳נמוכו מלאכת כמועד ו׳פלפד שיהיו רפי© צרי5י* להם עתין
אע׳פ שבריכין דקלוק ר® מ*מ אין מקפידין על יעד הכתכ אלא
על בשריתו יפיל דפצורן רכים למי יג© תקנת קפייין יש שמא
ואס אין צריכיןלהם עתה לא יעשה ציון שהוא חמש? אומן אבל-
ניחת שיחלן ומער? ת של יחיד אשיר להתיר אית© מחדשאפיל?
ילך לי היעל ליזדיכתהיס י ( ועוין ?שמיךמעיף ^(
בשי׳יןקיו'®
•פין
ש
'
יצשימן
ולק מעיף ל" יבסימן מקני'? סעיף < ן
יאיתם
א© צריך ל? ס עתה יא© היי עשויין פכריכתקלקלי א® צריךלה©
עתה תותר לתקנן יא© אין ןריך להס עתה אמיר לתק3ן אפל י כתי שהס מעפה כ״ד הס כ כ צרכי לכי© שמותלין דשאושרי®
 &$אילתשלים ופוהכיןלהיימי" אפילי בעתיכע שלפי ששיא בידס*
חשיטאלמעמממבי כל מפשייכלייפעליפמיכנע ישאישלין
להזי כשטרי תיק שלא לפזרן המיעד ייש מתירין  :י \
#מירכי©
כניןמכ״לתכיריתותיקיןתןשיליא p .הדרבים
ן ללצל קאנןל היא פי י& לחו5 6אמ יבא ערעג־ נלסנייהיוואיש® I
׳ ^ .ייצא כהן כנץ לעסיתמדח &fל דכי© ללחי ן כי5ףש כי צע9
ן ואין כיעבי} שסדקוב בתיע׳מפכי שייכל להמתין מלביתבו
?וגוף,אס לאיילת :ן ת' מ שליחיד אשיר שיוכל לרתזן כמקום אמר.
פד אקר ה; יעל ואס איכן מאמי?! מלוק ללי? \?ליה ברין
וכ#ש מה
פו מש!& פנכה שמווע• אכ | דכל שאין פי צורך
מעות למועד או שאין לשיער מה יאכל הרי זה יפתיב ומיתר
הנוף
אסור
ואתי
לי
צככיתכיתהכצ ^ תיאפילו להשלימו שהתתילו
לכתיב שמרי מכירה דהיי כדגל האכדש.לא*חזור *
לפביתי בגר אשיר מתני שהיא נלין ייעשה אזמן אכל דפר שאין
ן! מעש? אזמן י היא צנלן מציה מיתר אפילי יש לפועל מה יאבל *« %־• « «׳ !£ס ןאיןכיעב< ן ששיעביר ? אלא על »יןריןפי? 93ר ? עכאמ
לעילשי" מקל"© מעיף ' ב לאין לויןיוין בעז© אלא לצורך ?!«יעד וה« |« |
ו ^ין צדץ־ לשכר זה מ! תר ♦מין די?> ממונית ידני נעשות בתיו
!יוצי*־/וא׳׳ ^אלא ל«3יךשעיעןמ-יעל לכעיב שמל עדישיופלי? בעיער
מפט״שהיא ידקין העז לס יצירך לכיס" ימשמתין? מכין לתי שלא
אכל אי? לפמיפשטרי -אדסן■ ! ץבלפיתסקקלי קוד© המועד;
וקובל
את .סליןנ וע* ל פ* בקל״ה
בין« '*י אן)
ן בל הדפךי.ס *..מותוין לכתיב אפי" כלאשי? יימייןך יעלמע
5.א& ־ר לבתיג אעיל? ע' שיפייאהירt
ע מבסששלמי ל? להאול יומני ס1ה יאין השלית ריצה להתמעע
פד אמר ? מיעד מיער לו לכתיב תשובה על אומההשאלה
א אס :י צבתי  3פתה נתב המתקי־י׳אפלפתב שאי « מתקיי©
§זה הד לכר האבל א®לא י ותיכ עכשיו פ© אגעוהשלי ? שאחר
כגיןלפתיפעל לזמ׳שלפעוהמיתר שאי « מתקדם
אפל
המזמל לא יהיה לי פס מי לשלמי יכן מיתר לו או לאיור להעתיק
ןת 9קמת! ךי  0אפודואעללקציה אית אמת כשפל אשיר
שאי®
כדי שתפ ^ כידו מפד שמשיב דבר האבוד אס לא יעתיקנה:
ן־ב דבל האבל א® ינייזצז עד אחר המועדI
m
וכן אה שמע דבר מיזיש מיתי לי לכתיב כדי אלא ישפע יכן
ג Vnשימן ^ שפעיף ' vז,ןסמוףשעיף ע" ) -
אס ראה הער ממידש יירא שלא ימצא להעתיקו לאתי
 ; $מיהו© ת שלבצ ? ר שאין לאס ש׳־יתחמרת שהיא 4nfiVs3
פמיעד קזתר לי להעתיק? כמימד
( ויוגד ^ 0לפיכומגמידו©
פה בצבור מיתר להגי ? במ ז ה כדי־לקרר כה צמיעד כצמר
 66מעאין א ל© רז סר עאד נעקון כעיןיגו ©אין « ונמו<>ל 1שלאיג? וכק
' ונין ה  /שאד פתכימקלא ותלמוד שצליבי® לקליתבה® פמועד
מעין כמו שכעבאר בממןך© עיף'ל ומס שאסרו לסגייאעילי אית א®•!
אי לצמיד בה© מיתר להגיהם במועד משי® דהוי כדבר
האבר
 3עפר
 *..אםאי; לה©' <  #פלל א© אפשד למתבה צולה פחי? כנין >ע
' »1פד"©
הרכהיפתמהידצזרךהמיעד הואלקחתפתיר״פצכיר
במועד "
ושארעכייגיכתיגהפהואלצורךרביסא© איכילצורך
®מועל יש אושרי© ויפ מתירי© וכיהנקלהקל להתיר בכתבשלב?
שאיני מעשה אומן ו •
 iבמקו®שצ^ ני להצית תפילין בת׳ה כ «ן כ1י הארצית כויופ
אדה תפילין ומזוזות לעצמי ומלם ביןגיד כין בפלך תכלת
|ויצ 1ת!׳בכלי אכל לאחרי© בפער אשיר בקנס מותר י4א@ אין לו

'  mmא? #מקי®׳־

 mשגתנאר נסמןך שעי׳אילא כהיש ג׳כשמא ישביווכלהיןער#
גגיהמטי^ מ& תצ ישכח זע! ד דמגוע איכא מפז© ואלתשכן גאילןפול®
©ג* מ ©jj-pדע©י.י סזא לחמרולראותסכ © נלעביס לכן *עוע? א •!?

$ע׳יןצען<<3ןדע״ עםעיףא" ) אכללק& יכתקיפותימילל? ת
אביר אע״ג סגס הוא מחדשמתיך תי& יבו מולד מ״ש או**rnfj
מדשה פלאידע גבוי אין זק דזמ״לממכון יציאותיו או לדכד פפין
ממ! דש כהלכרהתס מ& ב^ליה לדבר האגד שמא יפכת ימתירק
אכל משכקהתקיפיתידוע הוא למי מכקי במיבוביתיותקיפית
י ^ל^יתיאיןקז מיביא מלכי דבר מתולם אין זה1א כמי שכיכב
מה שמקזעל עלתה:
ו! 3
וו  11יי

לבועז החור חדיבוח Sinופועף
*

דמן פין דיני

ממיפ« ת כין דיכי כפש« ת «משמתין« מכין למי
ו' ח; 8וק 6נ*9וזעוף < ן
פ;:י3צ 3דמ
«לא יקפל:עלי« הדן שזהה?א מכי רקה לדקהדיף?
■׳״■ püfibפי׳אפנלס׳■ &!9ת פאמת שאין זה.הה«ל* ־
צ ועל ס
י
1
•
"
.י ממפה אפל לא; <ק5י "?®3שעהא אימלבה״יבןלן { pfiftfw
יא;
מ« רת לקכיל נשכיל  (fcpjpכת ה לקיל דפל קאכד א©
שכזההטתתןרליןכח הפכי«הה 0צ 4הרבה #מ$פתי 'לסכ( < ׳
לא יקביל:
י כף איל פן נקברהמתאף: jn&p 6$י ׳ ; ;
(^ ‘y ^p‘^ ip> p »iS ^ 1 .׳j»pp^ 3i־ 7מןסעין ) 's
ז ^ל פימן מין■ 0פיף א יכ^ימ) <ר^ 'ן  reיןן
ג
ואפילו
כל
שלשי
סינס
לעני המנעד אס«.3לה 0פידעל:מת■
10pn
3 [mtomחי הוו.1ח& ק
י חמת ול מלפנישלשי© מסק«דס:האועד כדי שלא יפא הרג?
איןמעלבקשמקהאחרתכשמקת״ית שפאמ׳זממתתבחגיך ולב« כעצג ( הנא מאג (מזכיר שק הדרן כ0ה«א .י« פ(לראכלן־
א
«.לא כשמחה אקלתלעי׳אין פישאיןכשי© כמועד לאתפ «לה איה« משתהין מלנועדשלשי® ; מס; לפיכך לא יעולל האכל אלא'
ולא אלמנה (אל מייכמין כלא יביח שמחת^ ט (יתעשק כשמחת ישירהאפלות( הדאגהמלבן’ למקלבולשמקה ( אפילייאסי0לן
קאפדבלא זה כגין שמי  /לומתעתהשאיתו מותרל& ופדזאפי׳׳
אשתן im ) > Iע׳א ן©ייפ?משו©יכ?«ל מריש ורגיה ע׳י שצאיששה
גישאדע «ימעד ( עייןבלסש ענייך גק שימןק״ג מעיףר 0 S'j 'jיפן; מת־ עלב הרגל מפגישהמסיר« ת .פכר הנא.פלי ז מי!מייק,ת קpn
«צ״עמעיף < ןנפיקמקע/סעיף א' ) אנל מ? לת צאר© ( כלבד «אי]  «3ת«© פ« תתפבי' ההםפד׳( אדי־כה חתךהיושפדוהצעקוו
הנא מתאפקמיגר* וי& מחלאקל זמןאפ׳הלא יספיד ms .על.מלן
שלא יעשה שענלתאילוקק* ■( י%לםייוןתקק׳'א'שעיףיכ 1מי>
.
.
.
.
שמ
<
ל
«
לפנישלשי
©
י
«
© קוד© המועד♦••.
■ ^ * yקיף&) ' 1
לאיר(®],פלא®ענדה ליפא שמחה 3ד*א
כ 0עודה&
עןשה
הקתןבכיתאחיפתו
.tefr
&
p
m
"
ל .׳3מיה( מיישבאה ל( שמנע פפזךפלש^סי«  3קידס .הרג! &:מי./
m1pßp
(
מת
לתני
&
לפיס,מס
מנתד
.
לשיפד
!
די«-8השמועה•הה©
מליעי( שלאבכיתארוכת! יק כפיתאלנהת? שלא פשע״איר«©*
המיתה
לאי
X
)
ojb
נמס
קפמועהקמר:יויזקככד ,ה;א נלנויגל
מיתר נ 5ןמנתר לעשותריקידי] ימקנלית כת^ה שכל השמאות
'pp’Pהמין (אין פז ת(&י(4י.5מה5י ?? וסעי)כללן כצנליןככלל שממתאמנעדששמי! כשמקדו(1ל 5קל המנעד
יו
י
«
כימין
®
שלגילין
להזכיר
כשמתהמתבת
^
שית
אבלו
אין ,
לאפנקישמחה ע© אשת?שיא• ימחה מייתלפעכי-עצי^ היש^ קת.
זהבבללהסשפד«מזתרלהזכיר כשמתהמת תוךפלי־ז׳יסמם
«מועד כשלה אנלה ; • ר « ע למיקסל״מסעיף3('?4:פי«ןמקצ''^
יין  nwrrאפלות '©־ .אישכחקהלב .שלפי® מ®.
;,שמיףא #ו«’«3ןעדו״י מעץ•.״’C'1
׳" יי"
כ ומנתר להק?יר גלישת« מן •הצשואין ללית
כי אדרבה דעתם להפכיקע״ייקןאצלות?שהרי ^ דלקלנבשי®.
צה
שמאה
אכל
©ח
«
רי
0
«אק
*
כ
מ
$
ירי
9
אותסייליכסיסמ^ לכנתI
 ,להחזיר גרנשתו מן האיריסין איתנהשמתיו ( אסור.?/
ן
אין
קורעיןעל המת מדת1א לקרוכי׳שחרסלהתאבלעלין
^ ןע ל 0י« ןתק < ל ג@ ימן5ל^ ט 3עיףצזבלמפקכליך גיץהימןp״3
' ,
קמיתיןאפיל
?
איני
!
;' ©.עזף (' ; )• :... ..
בפניו
.
'
אלא
שיצאה
לפס שחנעה ממק( .6
ן
נפפיפהמלהכלמותריסלינאי פיזפתנליתכיןאלמפנת' אקר על יקריב שמתקורעית״יולמד• ' ( הואששמע« •« עדיין ה'ןא.
«לעשנת
ה
שעודה
ראשונה
תן
בלינה
כרגל
ל׳יוס
«
כן
כל■
למיתה
■
«
!
על
ימי
המ
& תה׳
מכס שחת' הפל קורעי] עלי« אפיל■1כק׳א'
כדג.ל,שאיןזה עירזב שמחה כשמחה שאין עיקר השמחה אלא כין כפ3ינ פין שלא כפני«' (הוא ה1ך שלפו5יי 5ס שהכל כקדוטו-
 ¥1אפיל«• היא אקרשלשי©« על אדס  '.כשל פל מישעימדפשעי/׳
בנישואין לכק אפי-כלא שעולה כמםהראשי«! ( מפ^(אילךאע* ת
ןע« 1ן כענדנתעל fימי המשתה• אין 00׳ שמחה עלקרית אע״פ יציאת השמה קולע « על השמופהלש ? איני« ק« רע6א 3 /ודע
שמכךכיןוכלכנת■ישהשמקה פמענפ( .ן© ע( זה ׳הראשנכה ובן כין מיתה לקמרה גכאשכנזיסוהניןשלא (קר«® כמועדכי< £מל■.
'אכין ן'על אמר*' ועלשאלקמכיס ק< 5עיסילאמר,המ«לע «.במקו'
ו ועק גלפו« ה .#גחן «»0וןס׳״ג ^ ןא ^ לקינןשיינןתק ^•«
 .שאיןמכהביש לקמת על כ?לס«במל פכקבט♦
׳‘• ן ^מןתר^ < שעיףי• 1י׳
\ איןיה«ילנון' כתן> 1א קמכי«' של מת שחיי  3ין 5הת #ל עליו■
׳! נאם צזדמן  £דיק ה  | 3א« כרית מילה
פמועד
«עלקכסהכלחוצצין:
©כינן פזחק קבנע אקלעפנל
אות« כשפיל דלש זשמאת ק מכריןאתהאבל פת?ה נתן פית« יאכל לא פרמנהשהוא;.
פרהשיא גדולי יזילזנל המושלנקחכי(  50מתימכרין אפילו’
וכרית מילה איןבה פ׳״כ שמקה מפנם צערא דינ« קאשהלי ת® ^
כלקבס ונפמברין 3תיןפיוןן לאיפמאלאפל מפותזקופזת,
והני׳כאיןמפרבדףש ^ מקה3מע«כנ
פשענדמיל <מש« ^5:ערא; לפי©אין; כפייתהמקה כלל כמל שהיי איןאפל« נ 5הג במועדן
דיכנקא(י ?,ע׳לקצ* <'0עיףל' ו»
׳מןיעל© סכין'«.וסימן © ועל קנס הכל מבוי! (אפיל( נתין יורתבה כדק* שעפלין
קמין fונע!סימןס׳יס 9עיף 1ר א1
קר« כים את האבלמו שעל® פ© הכל קלועיםשהצל אכלי*
 9יג«שה אשיו כלתכשיטיהכמועדי; פיחלתופוקאת«
מעפרת עלי( (אפיל( אינן מסקנתהאלא י«סהשמועה(שלא.בפכמדמ©
®לקינל תנת!«׳מ«^
לתמשמהבשיד !פייפא פי ייזהוא ._ ;te »jsi
 . ,׳,התמנתהבח« בענתדמין
לסלק« כמנעל שאע׳יע שהיא מנילה עכשיז הןא משמחהיחתכגה
י י ענשין כל כרכי המת כח׳ה גנזזין שעל( נמכבסין כחיווי
לאחר | מן ותעפרת© כיןעל פדחתהועל פניהשלמטה«
מתכל ׳• ; «פוש,יןל« ארנןפק^ רשפפהמתכךשיהאפיכל' והנא «3יך י
שעל מפיתהשתי«מפית הער«ה כין פיל
&מת(א< ול^ היי להם נהלי[ מכיאין קנרית«בסדיוי .תה® נ0רין :
כצכעאכתיך הכיתנאסהיה אדן  $mmענפין אפילובשוק■
חקבז מי שטת ול תמ בח׳וז ובו
הכל יודעים שלגרכנפנפק* « כמק«© שמעה ^(דיס דריס'
א•  .קול המועל א©(ר פהשפד« תעכי׳שהליי בתיכ פ«שמא׳א©  3.מק! ס;אתד«הפל:י( לעי0פשיש .מת  .כעירהכליקשופיש כאדם
מע1ר© ן (ענשין הכל ' אפיל(בשיק .אכל אין ' כורתי© עכיסמן;
אירעילמ איןמכיקאתהמטהבלא 5כשלא להרכרכהשכד
היעל
לנסנר
ממ
3
(
ככיין
לאלון,
«
אין
קיכניןאננים
לכמתכה
•
<כן מטעס זה אין מנליפין המת לפיית הקכר«
תעד שיהיה הקפה תפר צ ( ( . .ליא למ«
ליזדששמ(יןר  .למעיך לר מקמקנבראפיל!
מתקךשאסתליפיהזלש© קו  7לפןירפיטם להספד
מדשיתנקן כי( מק:ןב ' ןגיאפילן ,על* זוי6לאל ;.ע3מ<  ,מ«׳שנעבאדלע«.ל'©ימן.
פקפל ^ < ן <להיפן« לןסעיףכ'נפ ^ן " י
.וןקלוסע« ן ן 'דשאכי ה7ה■®1ידוע 'לול •ש*(א דצ1י; 4י  ^ :מ<

י פיס _יי#ד*&3ל'ל3ד״<  pען ? <7רipß
;■
ל  -לעמודצני׳לך {?*} ?<& קמכן  /י
י ־*• .י י
אקקועדי׳ןסכיס ; קבן ; פכ ^ ר-3ד ^ צט! מ יעכלם למגן
ח)" \" ' :שיימופיאתל־המועד מלל מתככין אותן ביט;& הס תעיי־יס'

riTtaFjjr
ס wsן0כ-וי «■
 iת ל סימי « Iסעיף 'vו«י* ןתין' $
ס ^ יף יגישימןשע ?  freiע׳־' t

 .9אע״ע& אץתכי;לית  :מ?.נ ?*» מד.הפיכותכ?1ג.כגשא 9מין
'׳< לומתבת*© אסיר בכל הדכייס שאוכןאסורכהסשאימ
איצל בשל וחיני שיינה־ יי .ןו  3ט!ר; ;מבל המצופ וכלדיכי אוק
 & ,רואי |ו ביקיני מקגתומארי«( :־ ימראיבי כמי פנדיךאע^
 6אינןלמרך • ה?» עד <וץ מ_ ציק  wך  « '.נוק־וצרבילכייסקוא .המכואר׳י® להלכים אבל סי* שמ׳א בע! .וטעמאמשו© שיהא
9תיר ? מ ; ־קגפמלאבה ' -אליל*׳ פלא לכיריןיהמימדאכל לגוי׳ך
יקבול  pnoבתיך ? מייעד שיערי! אבינו כתהלה געיך
?מותד < ( Jע גמימן־קקה ושעיף ד1
צפ<ו& .עלפלולער כמועד ׳בניי ; הקני? לק? שמהג^
לע& ופבחול*א־־ן אימר־ ' צידוק הדיןוקדישבתול׳ המועל׳
■• שהיא יכח. : jfpi^ y 1׳
-

j

&¥

פימןתך « עיןכ■ ( ע׳! 6כ 9למעאכ» בע| r T > jtq

שסח; ד ^ני־י*
א אין' אבילופ מבג ברגל שהרי; קם ימי שמתה ואתי מ שא
דושממפנתרך ^ קוא ' ע& סידרביסומתס ? ןשה דאבליפ.
Vי
׳אפילו יו  8ראשון סקואמציפעשה מן כפירה דילערלה מדכמ>
■ לכהיני׳ס יב ש לישי' אלN
מיפהנים לס יעמא מטה ודרשי בו מציה
וכן כתב הר^ מכס במצופע& ה5לו& ימןצ*1נו7/מ? מ הוא כדמה
עשוסלעשה דאפילות הןא,ע  5הדית ' ד ועשה דיש 1זמפהרנל׳הוא
עשה -דרכיס יאפי עשה לרפי©5ל מי עפהדאביליפשבוא עשה י
דיתיד דעשה־מ־גי•© עדין לפיכך מי • שתפלו מפבאתד -מימי י
י הרגל א( כמש׳מ לא קצב עצי( א פצית במועד אלא מתחיל למניפ
'1ימיס אמר הדגל ונוהג כסס דין שפעה ודין פצ/זיס מונה מיו©
 ;/הקב־ יה על תום פלשי© ייסלליוס הקבנרק . !' :

כעץשימןשגיקשע׳ף א' • 1
ע 9(, 1 . -ל  0גקע5ב'וש« יף( f
צ  ( .לדידןסתפו׳טיוגיןל.ע& יפ.כ ישמפקיצלמפית? מ4ועשני
האקדין אעע שגס אבילות -אין נוהג ב! דלק גרע מק׳/שמ
■• הואיל ואינו אלא מלבריהס עילה לד לתנין?ומשל’©
'מ״ א
,י ׳
• ׳ ;  .״  .י יעלת יעידהשה 'יתיס■כלבד  :י
כפי־שלי^מ שאתרוצי׳אבלאסמ' פונקצר
כ .כל^א פמתקמ׳י־פ
ביט האקרון של עמס,ושיפי ' או ב? ט& ני פל עגלת מל עלמי
 53 .,דייט איעצות להואיל וייס ש* כ .שני לידן הוא שלדכציהואכיצו ׳
לדבריהם• « פני י
דייזס קכירס ומיפהיהוא&'5תורה• נדחה עשה
s
י
;י
•.
•׳4.1
עפה שג מיצה ודווקא מתיונקכר .׳בו כייסאב( יתכ״זג כיס שט
אכל מפילא -ציקנר פו כיוס או נקצר וצא מק ס :כחס לויןאב״לו'
נוהנכוולאק•? י ^ ©5בורהואיפה כחד יומא נקרא ח <0מריאכ5י
אסמתוקבדוקוצ׳ינגסכישל; !*© אינונ5הג ס.אכילית-לשכיהס
•ביומא .אריאפאדמייןומ^ת דברישסבצגעאנוהצבז:
ל וגסימק שאמלכו שהקוכרמתדכדגל לאחלה עליואבלופ < מ

׳ 'לכוי־ |3.פ <פלהמיא' .מכל יי דבריס&ל צנעא .נוסגמיהו מןפר•י
5י0ןעש׳אשפ? באדכגאי־בוכרין תמילהסאע״מפאחאביללפ
• מהג כרגל כ׳ע ידעי שאשור פפשמישדדכרי® ^• כצכעא נוהג Öfייבאו להקל וצא דמי לחתן פתפ;;  55מפ ^ .-ת© יש לחוששמא'
^פקע^יגרלבכיאה .ראכזגה .;.ומה שאמרנו דאביליפיפוהיג בתא.
#ני ה?ת'כשכעה ^יפ ' 0שק מן; הפור׳במן אביו mmרכנו יכפו
ומת״ו #א 3מ ואתו'ת_’£הביסילה■מאכאיואישתו' ללא אפי פמתנ  0ט .
נציססואדרכאן ודחי עמסלאנילגפדאוריזיפאבליאמיו{אתיתו•'
מאמ 1וכןאמוד»'• הנשוא׳ע ^ו  :אכיבהא^ ' «עותק אבילפ/הס
מדכליי שוכליס •יאקימפאבל״ן  :כליה] גא© טובעני דלא אפי
ןושק ללכ )3ליקיל ׳ודחי עשפדלנייהס לדבי® אר שארן•לנהוג
 ©(#אכיל 4תפ 5נבדהסיא עלסיס מתאפי׳כיוס טוב פני דבולהו•
ד־י פ |א רכדיספצגנעא וכן עש© המנהגואין.ל 5טפ מפו©׳
’מז ^
׳'« לאאיןיע«ה דרבנן ' רדגימתליחידדס?לדשוס' א 5?3ופאימ
י־ודיש־ ,(#י;
 f/ 8i׳׳? .S־•״ä׳» ללבנו

^ עב ? לדבי« *

מ נרכיקמיס אז תל עליי דין אכיכוין משעה שמחשיך פמתחי{
'לשפע© ' בנרביו אפלאש מ  ri /שפי׳ ־והו לונה לקוכמבולוי(©
אי ניעדאשוןילו 3יז לקוברו ע׳גרה בי במשתל פלייאפינוי/עד
םב< ןבר• שאע׳יע© קיבר? עיגויי©  *Vהוא כריך להמצי׳להסכרכי
קבולהואד 3ן וקכריכי!  ( '.:וה״לשי ׳!ן <  #סעיף א ׳ יכע1שייר |
של׳ע&עיף ל ושיקש יקששרף < f
■ אע״ע שאין אכילופ
שבבכעאי
(ל¬?מר&  :חכדכו ? נ ׳ ׳דבלי© ~.
מתעשקין' .בו כרגל לנאמז יימי
של עיהשיא מסג בדגל מ
הרגל עולין לחמסין פל& יס ,ולאתר הרגל מפתיל דיןשכינה' כמל
 5כפבצו ל־? עלה־ימ״לו אין דין שבעה אלו פשאר  1אלא בש*כל( f
ימים ממס מיפפהמפ אע? פ שעד״יךלא כלה האכילות' לש שכעיו.
של אחר הרגל :מ״ע.הילאכפז העשיפ■ ע״ייאתריפבבפיהס אכיל?
בדבר שא"  ( :דבר■ אבד דדפראבד אכיל? סוח/עצמו עושיו
(עבדיו עזשין לו כל גרביי  .בצנעא או כפיך כיפי 5אק .וריכין■
לבתמיו חקר הרגל מנין המדשפייממזהן■ ברגל;
ז ובשם שאין א 3יל< פ ” מסג כי/קלה כרגל ק הרגל מעמיק
־האכילזפ כינד תפלו קת קידם הרגל ונהג אביליפ אע־לד
פעה אתפילפצי הרגל כעלה חתנו גזילפ שבעה ותשבילן לאיפה
שעה לשבעה ימ יס כאלו כה { שבעה ימים כי הרגל הכס יק דמי
י הרגל ע ולין לחני!שלשי" הדי ו לפני הרגל וימי הרגל 5מ שליעליס'
עד שלש־סדרל; קא שנהג אניצי ' באות שעה אכל הס שמאו הדד
ולא נ ?  :אכיליפ באיפה שעה אין הרגל מבעל מחכו אפהאבילופ
^לא יהא קפוא צשכרוכן אס היה קרוב ־ למשיכה ולא היה יסל:
לכהוג אפ* ליפי אין סרגל מבעל האבלות'׳' ודינו כדין קיבר אד©• .
 3מ1שכ? סי לפריסשבכציפא? מפתיל למטע  Jאקר הרגל דמי
יקר גג
 53למדן שלשיס כמל©התכהו
ק 5׳ sfנהג•שבעה לפני הרגל וסרגל  ..פוגע בז כפיךשלשי© -
ייבף 1סיגל ממנו נדדתשלשי© אפילו אס  jnיוס שביעי ־
בערב ארגל מואר לסבב ולכבס וללתון־בערב הרגל דק 'יל מקצין
הייה בסלו גענין אבלי פ לפיכך יו© שכיעי עילה לו לכאן ;ל נא ן
 1ןפ׳ילק* ,קלןצ׳אמעיף  1fנע 'i& bSיטמעיף ג '< «י «?' הסי* ^ א ' i
פת־־לפיו©■ שביעי הואייפשל!® השבוע ואת׳במיר מפתיל דין
 1והרגל  ümwומו ^ר לרח קילספרכז גיוס ובלבד שהיא עמיך
■ כיכר שמעט הרגל הוא עושה ואין צריך להמפק עד
לערס שיהא
קלילה ואין צריך לומר א 0תל מ© שמיני פלו להיות בשכפערב
המל שמופר לשער ?לכבש ולרתק כע? ש  #5לא גילת צערב
הרגי מיפי לגלפאקר הדגל שהרי ׳ בכד בקב «צ ממנו מידתל"
מעיב סרגי אבל לפיך סרגל בא׳ה לא ינלק כיוןשסיס אפ&רל<
לגלח קוד® סמל ולא ג-יי! ת איהרדאעשץ אשפשיה יקגסוהו שלא
לגלתיבת־ך? .רגל־ואס אל יוע שביעי־שצו  .בסבפערב הרגל אסור •
ל? לספר ! מעש וצמ? ןץבע 'ש  0סמעדיין דין שבע״צוהג פמקב"
שבפושבי  /עונה לבאן ילבאן והרגל מ׳במל ' ממנו גוירפשלשי©
■ נאצ׳ל לרקלן כת  /כיון שלא הי ? יכולול
ומוער לו לגלק ילפבש
; לגלת ולכבס קולס לכן ’ :מי . ; ; ; .
ש  &hקל ^ מד מ* «י• האבלנפמון  .מהשביעיכעיב הרגל
י ?5 ,ס! ייס לינת אבל תיפרלו לככס ! לא ילבפב! עד הלילה
שהרי עדיין .לאהשליס  -אבלנפ 1עד ככיפא  .הרגל .וטוב ליזהר
שיהא כיכר& מעכי הרגל היאיפגב©
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1בל
לרמק אשזלעד ה5ילה דנתן סאעשרלרחק כלילה למה
מן
המעמיס בגעבאח למעלק גפיימןתיןל ^ ^י ^ ' שכל א{!
'ירמ
^
בח
©
׳♦' ^’.ן<«» 1עןתק/א'.עפ « ן' ע■'  ' xאכלכיטםשאשיר
אשירין לפיכך די(&כחשכ ץ© מ ' פ 1יחים®לימים דשלי®׳עציה®
כ ^ ^עשה כי
ניכר ;.סבד־וכלנל שלח יקדים קודהו ייגית 4אאמר חגית
כדי שיהא
של מ ולא יבטל כל יין ל ' דא׳לכ לא ינהונעל א ותמזת דין i
נס
הלבישה
אסירה
על .הצילה ♦ (ניצ! ח אי
• ,,..׳ כלל ונולי האילא .הקילדרבכן  •• •' . :׳ .׳ •
אפשל
כלל
כערב
?
!
לגלעד כלות ל' יי© שהרי אין הרגל מבטלfk
יז
8
מע
«
מוע׳קריבה
בסכה
,
אי
כרגלילמ׳שימל כעןי׳רקןק׳
גזירת fולא גזירתל' כייןשהיא כמין/ ( "fעין כע |ס«מן«< 0
שכלול ' חס באותו;*1־ס דינו כדין שמע שמועה רחקהאתר י
תעיף<( 'fשימן סן • עין׳א ן» ימןנג פ « עיףהc
דש מתלי}
הסכתמלגל -להייכגסאינו כזהג מער ?; סבת אלא חם א׳ כדין ׳
|ריזיןאמלתכיצ< גמנחהסמוךלחשיפה.שעמדו מכמתיםמאבלן _ »
מזעהרמוקיה*־מקבתל ככ 5לז מיה! ג 0נר ותי P30אז כאויע
 b*i3כ״קיס שאין מהנין אישיר כיבים ולחיצה כל ל' אלא תיך
רנל בזהו .דכייס שפכגעא :
( וקי*(מה< 7 0כיק9M6:>p: t<1
 Iאכל לדידן שאני נוהגין כמיאיסיר כיבוס.
■ ירחיצה כל אטיל
קמבה הי? 6זה בקיבר « מ! ברגל ועיין כפ״זזן&  1'y fsג
נ! כ
יח
לכבס ולרחיץ יערב הרגל שהיא חל מא' עד יו® פסי זב'‘ »
שמע' 0חופק לח! ק בסבת אי ברגל איגז בוהג ב& בתוכעל1
גילוח
שאסיר
שהרי
אין
..
? רגל מבטל א 7ממנו אלא גזירת fילא
אפיל( לברים סצנפעא אלא למ׳ש א! לרזובאיי רגל כזקגפעס
גזירת
שלשי®<\
.
;
אמתודמ:
 '"" .י.
י יהא דרנל מכשל גוירתל ' לתספילתה׳מ כשאר מי1יס אכל
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רומאית יטוכלית בדרבן הין מליל ט* ב כמי .שיתבאר לקמן סי׳
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ע אפל קירא ה?א באייב ובדברים הרעים שבירמיע
כמסכלים את הלב יאט יש ביניהם פסוקי מחמהצריך
לדלג© שלא להתנח® וליישב את לפו בדברי נחמה ומותרללמ?
*ד
עדרש אינה כדיי להזכירחור 5ןהכיתוכןא 3דותהחורבן כפלת
הניזקין וכעחלקולקריתבקילבן הנזכר ביושיפין חותרוכר*
 1ימנלתיןדמיילי ריבי פהלפיתאבילית יפן פי ' איכה יעי ' איי5
חיל/ייס♦ < ללוין לחלקבין הבירסי?קליאה<א<מש!ששי<3 6עי! ן
ביןריד  #טעילזש לעדיף עכו׳ עזי* יעי יל יעיין?  «!virש < ד
העיף/ל ) מיהי ללאפ ליתן(לפלפל ע© אחרי ' אסז׳דמפר^ חא
 .׳',
מילתא סיכא ויש בי שמחה כפלבילי:
< )s 61 9ן*י הרהור יש מי שאיסר ללחיי

0ל כיתרבן כםלי 6בי מסאי טעמא:

יאפי' תינוקית

 :ל כלחסשהיא פדר יחיכתהייסכנין פרשתסקרככיתזמשפי
איזהו מקומן ימדרש רבי ישמעאל שתקני כנגדהתמידי©
מות' לקריתי דלא גלעמק^ש יברכותיס ימס שקילין עתור׳מעין
המאורע כגין כל כי די ציד כניס יהפטרא דיומא אפוף אסיפם
ומיתר לחזיר אותה עדשה ביחיד • איסור אכילסיאיסירשתייה
כע׳ב כדרךאיסורו ב?ה1א שזה מדברי תירס ועונשו כרתיזק
תלכד ק־צלה ועונש! מבת מלדית •
( ו <ל«*עןער>ב■)
עיברו׳יתניקות מתענית ומשלימות פט  /כדיך שמתעכר
 • '/ומשלימיתכיע אכל כגניחות הא חיים א© התעצי׳מנטער
להם«פ  1ח* צהתעכי׳מ  /ראוילס® שלא יאכלו לסתעכג במאכל
ובמשתה אלא בדי קייס הולד אפילו בשאר תפניות אבל פסגו
להחמיר להתעבותא© הם בריאות יאיןלהס שכנס כתעניתI
ן < ע ל© יק עק׳ן סעיףא״ו3טי5ון יק׳מהסעיף 9׳4
ן מיהי חיה כל ל ' מס יכן חילה שהיא צריך לאעיל איןצריפי©
אומד אלא מאפילים אותן מיד יבמקים חולהאל נזרי עכ
יבנןיאעי ' בט׳ב מייוי כיהגין להתענות לכ זמן שאיןהל ® צער
גדזל®היהלחישלסכנהוהמיקללא הפסיד • ( ועלסיקעלי© )
? !
כןללזיצוסיבהאעיליןבש/במןזאפייליוישיעאצבען
כמים אסיר♦

© (אפילו© Mלכורך תכלה יכרעל©61 .היו,ידי 1מליכל ( ««:
י כטיט יציאהוריח ] כדי לקעכיר הטי? 15הצואה שאינו p ?r
לתענוג' מילוי להעביר ?לכליך !הפלאי? ? פי קכורן:
\
ן ז <לשיק * דע1
יי י ימטל אלט ידייםמרי' פםע*מד חתמתי דשתם ידי׳מלזכצני'

פן< ןלי' ליזה/לא יטיל פלהיד&א עד ס ן קזרי־אצכעיתו י
אי
ולאחל שנגב ידיי { עדק הן לחית קצת מיעללי•להעביר©
על מיניי ( אס היה לפלין יג/עיפיי וללבי לרחצו כמי׳ריחן
להדיא ומעביר הלעליןיאימחז®®־ דה׳ל בניאס י,טיטשריחן
בדרה( (איני מומש ואבי ' מי שאין דרבי לי־יחצש ככל יי®אלא
ברוצה עתה להעביר ק!כ 4ך וחבלי פינה ח ^ל עיניי או «ריצה
לבנן!לקרר אתעןמי מיער ל? לפחתמפה במי ' כע/ןבילהוציא'
מן המיה מגעי והיא מיחn<<U \ bi 15
.
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פיון שקיא כמעט נגיפה  .הריו׳לקנח עניימשי'
אשמנישי׳שאיין
דמעי מיימכתעלין מד שיקנה בחיס נלאה דבט׳ל אסיר אע׳ג
ד ביב מועל דסאני  /דצריך ישוב הי 4עלת״ ^יד /אבל נש"?
ה« בכן שלא תהא לעתו מיישבע עליי אדיבה ק לאד להי«מ
שתהא דעתי עממה בט  /אה צא שדעתי לשמיהמש©:תפ״לת
שחריתשיתפלל ב ט  /שתהא דעתיממשבי( מלחבאיתהתיגיה
ירקמכא לבא בעי יעיבלהמתיד־פ׳ל  < .ע*ל הימןתרע)
יב ההולך להקביל פני רבי וא אבי! או חישגדול .תמניא<
לשאר מרך חווה מועד ול לעביר במיס יעדפיארו «אינו
מגשש דבמקיה מני? אל גירו יאפי' פיזז״ה מותי שאס אל מת ר
יל לחזיר לא ילן מתחלה יימנע מןהמציע•
( ו <ל פיק ת?• /
פעין ,ס 'י וטיק«  ) ' v ff * /אפל  1Bקי 5לצל תצמידאצ
פתילי לעביר המיה שהם עטרן לי תלמידי ילך הוא אנל לבו:
״? 4הולך לשמור בימתיי עיבר במיה דע ציארן 5איכי mp
דכמקו® ©5ידאאל גזלי אגל כמזיה אסיר :
די

יע

 pמיהי טבילה של מציה בזמנה מיתרתיפזמן הזה שנהגיהנש!
עמה חזתריתאין להם שים טבילה בזמנה הלכך לא תטכיל
פו דכלאי היא כיתאלקיפו לאבד עליו טצילסאחתעשכה.
<<« י׳ן 5ע | טומ ןקלג חעיף א '(  hקצ׳י ' b<pttיינ׳לסי «/ל .עס §
*<$9י«ןה ^נ0ע<ף < ) זהה לפי זה נראה אפילו בלילמוצא
ט״כ צא תטכיל למתי תדחי  fזתיוון־ שהרי אפילי עיןהשמשית»
עלז אסיר לרחוק וכלילה אי [ לרתז ] שתהיה כליל לביתה לכך לא
ישכיל אפילי במוצאי ט ,עאכמש^ ע' 3כ&»ויורי! 4רמו^1
י< »י*
— —  - . .־ .י *—-׳~ u׳ « ״■ ^ /׳ » 1׳יין  7נסבן
עערכיט  /למזרן ולחוןולמוצאיט  /תקבול במי ביב לשאט
^ ט״בעמתפלר־ן ג יוכר ויושכין על הארק 2?mצריכה רחיצה
א <כמשי© קצינת האבקוסעפר לבך היה׳ראיילהחמירפזה
§צא אגיכילבמינאי©  /כמן מהוא שעת הדחקכיסניןהיתר
 msשהא בג•! סימן קצ7מ וכמי שכתבתי למעלה בם«ן תק׳צא

(א ^׳נרה ז כעט /פיהניןהיתרא© אי אפשר להלרחיקנט/
 .עצמו אבל .-דאינ׳יל© תיזהר מלקתפלש באתר בי ביום יאן ע/
©קולפי© יחן אפע להם ללכיש נעל של כנד ואנפילאות כיסה©
"יתרי© כמי שיתבאר♦(,לתפלה חיתי לרחוץ ידיי דהוי נטכילת
עציה ובן בל הייפפשעישה צרמו יצריך לכרך אשד יצריכיל
ליטולידיו • עיקר ולין ליזהרשלא •טול כל ידיו אלא לתיהצירך
להעבירהלכליך;
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הבא חן עדיך ימליי פהיתמותר לי לרחוק רגלייבעי׳שאין
 Pfמשיה תעני* אלא עמי רפואה*
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אי תשמיש קמטה אשיר יאפי 'לישן ע© אשת? במט׳אחתאנ
משוס ןל ןל אמרען נזירא סחירטחיר כי ' :
ייע יא© חל ט 3קשפתימיתי הפילן חזן מתשמי׳ ע« ע «»
איעול אפילי בשכת/רזנין לעפריזובב ־ה להודיע4
 5אשיל כמו האבלמשי© דכריס שבצנעא • ( מידי&? ft V
מעי נמל שודייה עד&*ר הרגלןא 7 /ברי«שבצ?אמ ?!יוגי ך
§8י  £#י ל*יל שימן תק׳מח מעיף  <1ps*|V7גקי מ׳ב ק«אהיון«
ואשיי נעויד«  fp/pjp ; puppמיק ט .
סעיף <1
ך אין שאילת שציטלחפירי בטיב יכ אל עתשלו© היא  pי
וער
ייללה ע4קזרהן בית ההקדשיהדייט-ש שאינןיידע
ופיתוי® שלים משיגי ן להס כשפה רפה יבביכדראש י
»יין
ש <השעיף <ילקקשיען ע ^עשש^ יף f
אע יא שלא ילןדא ® ויטיל בשיק בדי שלא יכא לידיסתי׳זהח
בע נייזגין עכשיו בכל חקומזתישיאל עלאלעשותמלאו
3ע 'ב «פיס שיש כס ««» «.ייייייי י״—•■4
לאילדצי3
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לש״שעכ& ח במנחה # ffeיקרזמןשעדץ־צרm
. .מ&
לבשלמש .מ#יל©.אזמר4עצי&
מלע #ערעהטתלבל.אתקאלרעל'

•*•• י״ משזה דאיקד מועדמייאיע  pנמהלה«3ן 5מ •־*•..
לעלל®
, 33וכליהעלשה :טלאנה .-כט/אינל רואה © יעןנדכה-
מחזי•^5
בשארתע«ימנמר?אסלאק?כירל^ 1ח ^אין^
■ms
■ :לעשלתמלאבלת,נדני
■ נזי״**.ילפר
כא׳מה מלאכה מיהלע )
היתל אפילי כביתי לק פלקמטיא אפורפט  /דכלמקנדכלאכ'  ( *Ijnjiיו ע/סיעןעק^/םעין©זל&«?ע|ער 3/וניען,;’ { 8 *$p
^״ג׳כי׳אסזר׳ ^ עכישישבה שממה■mלפמו׳מסימא י מי®,אבל  / ®iכ3יןתולה למל-שנתכאר ;;'.לגת״ 0ע ^(י(7:..ע« .0
אפילהנרקמ
בבלכינירושלי®j . 5׳
•  *, "' :אמרגח® גבןדכע מממן
לעמל מן ן$5כיללתי* .וזה אשזדכט  /שלא .-ישיתאדש׳דעתי מן
'®אביללתיאנל לאפהמאיהיללא גמלאכמ-ולא -בפיקממיאאלא־
עדמנות למד מנית 5המליותמיירבכל • מלאכה פיט ; הב שיהד
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.קנפלאפי׳יממשה הדייט•0אי 5רמו03ה׳ אלמן אבל-דבר• פאק/א
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תללתצלג
 4מי' כנין הדלקת כרית אי קשירש־זפיללך בהן ניהגין יו*.
לילממידי'
;א  ,א׳כהנ-כשרפלא .שלאלאעלל בשר (שלא
גןלי׳אם אנשי לגשימעי נייה־לא ממליג נעצמלאה יש -לה נדה* .
וללמ.מש ' לי שריגל6צ היכי
ביפצער ירבייט ת&יעי•
תק"ל*;) 1
כד p2Um .דבליאבלד מימרגמיינחיה* \j
•גה כל,האלנל להרמה בע כאנ;יא 5לללאה'גשממל-/ירל6ני « -לגל'׳•י י35״י 0גי• את ©:אלרד03ר.ף.לע  jprpהממה של ימו  fאלא משלס
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חאלכל כשר יישלמהיי־ן׳גסעלדה שמפהיק־פה פלמהכמיכ
א קלי לאדנןלשי/עצג ביי© י׳ לישכליוגין להחמירביל© )' ינד -חכות
אלחללי^היימלכיו© עלפכמנת© ׳לכל מממאנל <ליךל '%כראלי
■ לאי לא שמשיכלחכל הי? רארלהתעכזתג® .יום ) .אלא שאקמנרין
זלנהלמאה ׳בשמחמהאצ׳׳שישו אמהמשייגלהממא ?%ןליה •:
גזי׳רה מלהכנבל -אאק ריב הכ/ל ' יכללקלמהלד בל לחות© ה? מג/
;׳סיילן מק מל חפיךל
שלאלאכול& שר ' mm hlmיין עלילמינאז©  /יי לה©■לכהלג כן
אפיליא »ילל©• גכיל© |'לכדחה  ®.דמ© א״אע׳פשבילה* אאין
שני
ונח■ ^■ז ^

׳( ייןמ/כל<מ£אי?;.נ׳כשאיא ליל יאי®

| כוהנין שלא להכית עפילין בי /בשחריחנכעל
הראשלןסאיןיל ^מר גמל מזהלהחעיליןבקראין־עאר * ־
(( Vpb ^Vפעץ ^ לכעןעיקשע'לועעיףא •C■’■,יעיוי/איכה
■׳ הוליך6«.מי® אקתעאלע^6אר  •11׳■ ׳ .
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גיכייצמכצ -לבל שאין־זיו אלא אסמכתא•לג ^פלהגין להצית גיכייג
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לרןזלשמימ
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־ ממין,קמאללעי ־צנל' ימית הפנה כנין !  /מניבלשלדי©־שאומר)

משו©
; אותיגמל -הקתפיל;ת אלא/לא נעגילאומריאלא/כמכחה
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רןמשלעאגוללמשליל®^ : .
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■פיימילב /ללמך
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גלשיכ j«< %מללי קקג :•1אתל .לועד לאזרראיגט ,לק יכלת
להדציק נלדנר אקדמשי©  | pינכה כרו שליעחקעידלמול מ
קל  .כרכתתדביתשן
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המצותבין מגילת איפה• ויה « ראה
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גואל
שאין
גאולה
בלילה
י
( ועל «דון ער 8:נ « עי)' i<-
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 .מאמרו כחמה נחה בפונה ירושלים דא אותו נס כפמליתאמר
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 .בביתו בת׳קב■ והמבדיל בין קול
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חששוש!#א יאחז »בצלמות<<חצשקרן ב מעלתי ומ״לשיחן
*קסיה׳פחיף  4אבל לעשין קבלת תמניתלא חששו לבילמיס לאף א*
*אקזכובולי»מ ונמבא שקלןבקבלת« את התבנית אי «חשיב נ«א* ב5
כמן בשנמגא שקלן בתמלתזזמ״לימימן f<vשעין מ )
והא מרין לומר הליני כתענית יחיד כדהיי » לכתחלהמש!©
©א© יאמר 0סת היק מפעע שמקבל עליוחומל* תענית ציבורי
ועודדתעכיתכיכור־,
אי/כודיךלקבז'3ע©;,< 5יא *ו תלוי בקבלתו
כתו « יתבאר כסמוךסעין ) כמיהו א©אמר® < 9אין בכך כלזס
ואין כליך לכהינ 1א דין תעניתיחיד  ( :יע'ל©י'תק <ח « מיןו/
ו ואש היה בלעתי להתענות והרהר בלבו קבלתתעניתאע״פ
©לא והוניאובשעתי( הוי קבלה וכריך להתעמת דהאהתעב*
בוא במו קרב]שמקריב; מלכד ודמו וכתיב ׳ נכי עולה בריב51
עולות ® ׳ע :דכנדבת לבו© ני והוא «הרהר כן בשעת תפילת
קמבחה שהוא עיקר זמן הקבלה שהיא מיייךליו© התעניתאבל
א© הוסר כלבו כן שלא בעת תפלת מנחה לא הוי קבלהלהתפלל

ענינוביון© לא קזציאו בפיו :
 1> 1jסימן תקמיע פעיך א ' ובסימן תק / 3ממין א ' )

ז

אכל אס הוציא בפיו אפי' פלא כשעת תפילה הדקפצה ו*א

לאפי' אם היציאו בפיו שלאבשעת התפל? לא חד קבלת
תענית אלאנלך בעלמא 1צריךלמזור' ולקב לו עליו פשעתתפילה

1
לחנקפכי » :
ת זא© קכל במנחהלשתעבותשני© אושלשהימי©רצופי®
או מתל זה אחל ז? אלא שיאכלכלילותשכינתי® הויקבלה
למלס אע  /שלא קבל כל אחד ואחד כמנחהמלפניו !אפיל! קבל
עלי; כסת® ב' וג" ימי© ל ויפיס מותר לאכול כליליתשכינתיי®
פדשיפר® בעירום להתעצות גםהלילות:
«
ומתפללעכינדבכל י« ס כמן שלא אצל אלא בלילות® אין
דרד להמעפיתכה® אבל א® קבל עליו גמנחה קרגה
׳ ותעציותעאלמפי־׳זה אחר זהמסתעקין בו אייהומקבלהלכול®*
או צא כיק אהכסיק כאצילהבימי® שכיניהס מ״מנהגזהעול®
ג& מברכין בה*ב שאחר פפח וסוכדמי שרווהלהתעכדסמקכלד
אותם עליהם להתענות כענייתאמן של הברכה ושוב איןמקכלין
אות© במנחה הסמיך לתענית ואע^ פכ מתפללין עכימ מ׳מ אין
עניית אמן קבלה ממש שיהא מקדיכ להתענדכל מי שענה אמן
אלא אע׳ע שענה אמן איכן בדל להתעצות אלאלענין.זה כלבד

מהט עניי תאמן שאין צריך לקבלו גמנחה צן סיא המנהג;
י ואס קבל עליו במנחהלהתעוותשצי© או שלשהימיפרצוש)
פ©הלילות ©ביניהס׳יאשאע®חשובי® אלאכיו© אחד
אמן לתביןשאיפדנריך להתפלל ענינו אצא גאחדיוה®דהיינו
גמנמה בין©שני* או סלישי ועעמאדמסתצר הוא כיוןשבדר
אחל ה® תשיבי ביוס אחד אריך וישחולקין  :זע״ל סיחןתקפ׳א
®עיףא׳ואםשכחואפלגלילההאמצעיתאיכדתמציתוומשלי
'3ימי® או נ ימי®אחרי® ומתפלל עוינז כשישלימו האחרוני' :
יא ;א© אל חןל עליו התעני׳ במנח© מבע* וקבלו עליו אמר
׳•■:
ÄWüpקבלהכיו/שככר-:כצנ®היוםשלוצוו.־' ■'.ל:
לקתעהות ברשהלילס הולכתאחרהיו • ויש א ומציס דמזתרול
אעילו לאכול למחר כמן דלא קבלי מבעודוי® הד כ 1דלא קבלו
בלל¥ו את  /ללא קד קבלה היינו לעכין שאינו מתפלל עבי»
אבל ק א צריך לקיים נדרד ןאשור צו לאבול למחר גאפילדקפל

כמנחה3התעפ« וי<® « wprfsfjww-wונ!3י_, 3
£1
התענית במלך להתע » תנ®□־ז?יו»5י ולןגתעניתו והח ®
וה&צים נס ין®השצי3ש3י ^ מ ^«9י< (^יזי/ג1ל עניגועיון®
אל '״:
קהלו במנחהשלשני! א! שלא  M3P3 pfl6f33 &$ $p?hpו;
' ©לעכי&ראשוןנ ■' .
" '■ י'' ': ' -
י 3תעניות הכי/ובי© כפהוק מקיוסכיפור וד׳תעפיוון
©ל חורג ן אין פל יחיד נלין לקבלו שהוא הבר מו« 5ע
ופוחדעליה® וכן תענית® נוזרין עלסצבור אין כל יחיד ויחיל■;•
נדן לקפלועלמ■fV mמכייז־התעבית והיי הוא מקובל «לח
אגל ידי גדרת%ד(אעיצו לא«113ליתדשנזרדקנביר «דלמחר :
גיוס התפנית והיא פליין לא אפל כרין להתפעית עמה*
ולהתפלל מפיצוויא ה  /בא? «היה להסכשיאלפי שנזירתו קיית
לע ב  $סלאל אנולבח
■ לכייכיס כל הכבמי לקבל תל ענת® ;:
כיחידי© « כלאחדיאקעלעל; עצתו ולכןאקנוהגק גו נס p
חומרות תענית ומל עשגוזרק תענית כ%ל־ !א כתענית יח? ל
'דמוי♦ ' 7׳■ ־ ׳'(;:דופ#למי« ןתק
 15ח« #יךד -ן •■■׳'
■•"■
ת מי שנדר וקבל עליו תענית תלתצאי א • צאאעשה בך וכך
אשב בתעצית דבדאפמכת׳הסואי » צדד בד׳אכשהתנס
לדברהרשיתבגוןשאותרא© לא אלךלחוק®פלוכי ! עלובי וכה׳ן
אשב בתענית מי אסמכתא ואין כרין לקיימו «לא גמר בלבו
להתענות אפילו צא ילן אכלא© התנה לדבר מציה בלומרלזרו
עצמו ואמי א© לאאעשה מנוהפלוניתופלונית אשכ כתענית
ודך לקיימו אסאל עסאה ולא הדאשמכתא מדאי נמר בלבו
להתעכדסא לא יעשה כלי לזרז עומווכןא ס התנה להכיל עצמו
מצרה בעת הכרה במו '" ביעקב א© יהיה אלפים עמדיוכיוצא
גזה בנון א® יצליח דרכי אתענה מועיל ולא הוי אסמכתדודאי
נסכן נמל גלפוצהתעכותא©יכליחאו א®ינצל<הריצין5לאו

^■vhpחר!?וניח פ3גד!מחיאן•
יתנרי4וכו  0עו* א' ו
•
א אף על פי פקבל עליז התענית כחכחה מיתר וללאציל
עד ©יעלה עמול הסחת בין כתענית יחיד בין גתעצית
ובור© אין צריךלהעסיק מ מבע* ואפי ' נמל מלאכולסעודי!
הלילה מותר לילחזור ( לאכול בל זמן « לא ישןאבל יפן אפי' בתוך
הפעורהאפור ו7זוקא׳שיכת קבע אבלמתצמנ® שלי אאדאפיצו
©ינתקבעכמי© אסורה לאאמרן אלאדוקא9י 0ןאחרמנמר
®עולתו אבל ימן כתוך הסעודה לאלפסי מותר לו לאכוללגמור
®עולתו על סימלה עמיד המחר ואס התכה לאכול עודאפי׳הי®'
התנאי כלילה אחר שנמר סוודתוקוד© מימן מיתר לו לאכולרע
»יעלה עמוד השחר אפילו נמר ויפן שכל זמן מיש בידלאכולי«,
גידו להתנות ואין חילוק כין אפילה לשתייה וישמקילין כ&תיי«1
אפילולא® תכה מציון שדרך בלאדס להיות צמא הוי כאלוהתג®

׳עיהו&
הגולהיעותל ^תבל ^
יצתונצון; ;'••־
חתע ^ ותונן ס #ןנ '#
א וצריךצהפצי® התענית על צאתהכככי© דהיחושלואין
©לשה בפגי® בינוניים* ( יע׳ל סימן רל׳ה סכיןא ' i
או שהלבנה זורחתיתאיר לע הארק כנח שמאין אודה על האיץ
שאז הוא ודאי לילה ואפילו כתענית יחיד
ובלתעדת« 6
השלימו דע כאתהכככי® אינו תענית להתפלל עצי » ולא מנעי,
אס אצל גבל קוד® התפלה מק שהתענהלשתותסאי »
«
מתפלל עניכו אלא אפי"אל אפל אלא שדעתו לאכול קידה
«פפציו אינדמתפצל פנינו נא®  pכצ תענית נלא קבלו ילה

■ן*

ליממווחור מו * בוחח<גימ

^«ותלי&
תהככט'איג;תעכית

תקפת י•" דין תוי4ון-.
־י ^ נו

סעיפיס*

להתעלל עגינז א ^'  wגת^ חיל לקא לון׳/ל מגןענין לפעוי!
מתפללין עצינו צריך לתיש שקבלו עליו
מאתמולונסשקעהv
7,
*ליו מתה יהיכי משכחת לה כגון שקיבל
מליו
מאתמול
להתעהו
'
א יחיל אזמר ענינו כשומע תעלה ל*ש יחידשקכל עלייתתני"
לת תציהיום וכשהגיע מני ה 3קפלן עליו לגמרו אז ,pcכל כליו
יידדצ׳שיחידהמתבללעתהט־ורבתעני׳צבור״וקהש׳ק
וגאתמיל
וגאתמיל אס לא יאכל למתי
למתי עד חגות
חגות שסכה
להתעטתלמתר
שסכה להתעטתלמתר
כשמס
כשמס די
דר תעלתו
תעלתו ^כלמש
למש כימיל
צש־ת :
כימיר למי יאומרז צש־ת
( אבל ל©
מחצי היו© ( אילך ולתמר נמלך!,אל אכל גספחצי המם הראשון
כין גואל למעא כ 6ץ כמו שוחג&ישייון תק מילמין) ש ' לאין ייויל
א3ל אם © יצל עליו מענית על• מגיהייו© ואכליאח׳כ ' אן שא({® $3כ* כרכס?  ! ttsvלק פריך לאמייו קיל כיאקה שימיג  ntולא יסתן•
על חצי הי־; ס והתענה משם ואילך אפי ' קכלו עליו כן מתתמול ’ w «*3ב * ע נר® ונו דא׳לנ אז סוי קיבע ברכש לעעיוו בין  meמפל©
י
: ..
■■  .לרנז )
אין נקרא תשני ' להתעלל ענינו מיהו כקרא מעניתלענין שצרי'
ואס לא אמרו אין מתזיריןאותדכמו פיתכא ' שעמא בשמיך
;להשלים כדרר וקשה לי על ז ? למה לא יתעלל היתד תניפו שהרי
שאין יחיד קובע ביפה לעבמו
■ ואם היה מייב להחזיר ה׳ל
אמןיל אינו אומר ענינו אלא בשומע תעלה ואי 5כ למה לא יתעלל
 ,עצינו אעילו לא שקעה עליו חמה
לכ צרכיו בשומע תעלה כמו שנתבאר לעיל
למין כו שמין יחיל קובע צרכה ל
ציפור שקובעין ברכה לעניכו לעצמו שפיר שלא יקבעו ברכס לא
בתעניתפלס אלא יחיל שאומרוכתוךכרכתשותע תפלה ואינו  <.וע׳ל►« ק רעי pהמין ) fוהיכן אזמלו קילס שיתחיל צומי כי
אתה שומע תעלת עמן ישראל ברחמי© יאמר ענינו ולא יחתו®
קובע ברנה לעצמו מאי איכא למימר ואפשר לומר משוס להוי
לומר כל תפלתעציכו על כאי העיגבעת גרה שאין לשית ליחיד
כתפילת שקר שאומר ציו© צוסתעפיתיפו וזה אל מקלי
תענית
לשנותיו «•; ע הכלבה שלשימע תעלה  fiכש־ניע לככל עת צרה
א*פ אין חוצה עליו להתפלל עביצו קאת ' אבל אס ירצה
להתפלל
וצוקה יסיים לומר ט אתה שומע תעלת עמך ישל 1כרחמי® בא*
ולומר אותו כביצת שומע תפצה ביחיד הרשות בילו
וקפזהגין
שומע תעלה י ואפי׳אסיתענה תעני׳יחיד אומר מפיצי כו׳בלשון
לאומרו בש׳ת אפי׳אין רצונולהשלג© דע הלילה ודוקא ביחיד
רבי© ככליל עמו שארהחתפללי® :
( יע ל ש*ךי & ע  fל׳ >
אנל ש ן׳ לא יאמראותואא * כ «שלימין • יחיד שקבל עליי תעני'
גואין כוהגין לומר עצינו ffeכמנחה של תעכיתאע /דנשאל
שתם בע׳ש צריך להתעצות דע צאתהצבבי© אסצא
שפירש-
מעין המאורע שכתפלה
אוממערביתשחריתומנחה שאט
בשעת קבלה שלא יתענה אלא עד שישלימו הצביר
תפלת
!
♦
עצינו שאס יאמראותו ערבית ושחרית שמא יאחזנו בולמום אן
« ׳( ע"צשי« וןרמ*ט ) ,
כשהלכה וורחת ומגיע
אורה
על
הארק
יארע שאל אובש שיצטרך לאכול ונמצא שקרן בתפלתו * .
נילוע שכבל& קע
תמה
ומותי
לאכול
אפי׳איכו ריאה ככבים כי
ג ( ע׳לייקעי׳משע ^ ט ' )
ואפי׳ס׳ן לא יאמר איתי א{ א
מנופיס ה© מפני אור הלבנה כמו
פקס
מצופי
©
ביום
מעני
אור
במנקה י
כל׳א כסמפדר התעלה עט הצבור בלחש אבל
החמה ע*ל שרגא בטיהלא מאי אהצי שאינו נראה* מי שרגיל
בשמח
דר
התעלה
יאמר
אותלשתרית
ומצחה
א© הוא יארע
להתענות י ימי תשובה כולם כיון שאין רגילות לקבלם בתפלה
לואונס ולא יוכל להתעציתאי א 3שר שלא יתענו קצת מהקהל
אין צר■ ך להתעב ות עד צאת קככביס&א עד שיצא מלתשאותן
והוא מתפלל כשביל כל הקהל כשמחזיר התפלה •
תעכמתאין חתענין לשס תעכית אלא לצעורי והכנעה בעלמא
( «* 'ל שיק עלך;!  f xwג 'ובשימן9כג לפעין א )
אצל
על העתיד נדי שתתקבל תפילתם ביומי דיני הבאי© לקדאמיי
כערבית אין א ומרים אותו כיון שעדיין יאבל ו כלילה זו:
© שהס איו©
זר דינם י ודווקא איתן שמתעבין כל הימי ‘
{
וע״ל
&
ייין
יל
|
)
ובד
'
4
זמ
? תוהם 'י בטכתדז בתמחy « 1
1ריכי  0לקבלם כיון שנהגו כך בכל שבק מקובליס
ועזמדיס
ה©
!נום
נדציא
;
י
4
אפי׳יהיד
אומר
אותו
בכל
התפלותדאפי ' יאחזנו
מנח מבהגם אבל המתענין שביס או שלשה ימים ולא
נול
©
הרי
בולמ׳־ש ויאכל איבו שקרן בתפלתו לעינן שתקנו חכתי׳להתענות
ע  /נליכיס לקבל עליה® קודם ; לכן כאיזה ימי© שיתענו וא ' כ
מיקרי שפיר
יוסנוסתעניתימאע׳פ שהיא אינו מתעכתיו®
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ו  4ןרממ ללמתו ולכרעו יכול הוא לעדות עצע; בממון משו®
רקבלתתעבית הוא כתו צרר לצדקה כאלו התנדב מלבו ; דמו
לגפיה; תמורתו נותן לעניי׳ לאומדן דעתן הוא דאדעתא דהכי
קצלו עליו ושיברו ליתן ^ פשיטיס שהן מטבע מיצר שהם כמו
שיען <ץו״ה העיך ר >-
גדיל וחציכילכש .
 3מי שהוא צדור ובא להתעציתסך ימי תעניות יכול לדחותן
■י׳"' /׳'דע  .ימותהחירן> א*קת 3ןו :ה» מי  ;10י
^אששכי ימיס וב' לילות רצוכי® ישלהשוות© לת תמניית

נופלות "• !?
■א א  0הק; רא כע? י/יאא י|  tfהלןאהשכושא א® *0
ו«מ י־ו ח ^•׳&איכו ©.עת בעילהז וו־ריאה 6יותפופ ?$ת :קו
5יכי< ;  .אבל  .» 0 ®*Wמ לחייו מלו®  amמואש « תוקמצ ! | #
עליי יעה♦ למתעכה ת' עכיתחלו « 3.0בתאו אעי ' ? ) * ;.כק?צין'־;:
אי כר־מ ( ז ^ל ^פ<מן? < ) pאי בחנוכה ועוצי© אן כע׳מן
3־<  •3P3r>Vfתעביתא לי; .מניתיה לע שביטל תענוג ישמתת
אותתימ*  0וגילנון לעתעצוע; אמ© הי/עצית « יד ביו©ראשון
צ | אער הימיס הללו נדי שלא לעעבלבקש' צ1יחתז וכעדתו מיהן
א® קתעיהיבסצת׳&צתפוכה אי&3בת&ל  £פיר* ח אועיריצן
•אין צריך להתעגנת' מידביו© המחרת אלאעדיציאת חמכ * ~
ור׳ח•יעוריס !־©•ןא© תשש כמי להתענות שצי ימי© רציתיס אין
.צייד להתעבות מיד מיהי בע*א אין לבעל המכהן ז• ׳(  «:ע *

המתענה כשבתב®

ד? • _4פעי ף vיק ן!?'*• 3ל ד0פ<^ ) p

י;ז ל<לייזר «פיני עיין לעיל כסימן ר״ך ורע’ מ:
■ אין לין תמני׳ כביד בכבל ליאסי במלאכה ולהעסיק מנע!
1
תאימאץ עמהס הנשיא מקמנו׳ באב בלבד הילבךיחיל
צקבל תלת תמטית לא חי״פי־ון סמא תענית צביר קבלעליו

 nmiSwswmט  35לומרבשעתקכלתהתעני׳הליני כת%
יתיד לממד כחי שנתבארלעיל $׳•
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( ? %נ סימן מק פבהמיף ?י ו «ס« ןתק
 1כשאירע מס שמת בו אבי( באדר ( השנה מעוברת יתע&ןי
באדר השני שהזא עיקר חדש אדר שהרי עושק מעירי®
אא צחתעגק בראשוןוכןעיקרכיזו שיתכאר לקמן0י«ן תרע ' *
א® לא «מתי כ 8כת מביר באדר פכי אז יתענה בספי כעיביר
דש חחמירין להתעצות לעילם פשניהס!
מתעניןמם המיתה שחוא עיקר מסתמר ולא יו® הקבור! ,
*
* א© אירע י<©& מת  pאביו בתח או במכת אז כיי© *; כאי
בפאר ימי© שאי | אומריס בלסתחמן *א׳ידחה התמכיין
למערתי ואין פזהגקק אלא אין מתעפק בלל ך
מי 155ר לילך על קברי צדיקים שבמקום תליני ועכב ימינן
י
 .רבי׳שלא הלן יפתיך כך השכירוהו ללעתש©׳ ליל 5בהליכע
■■ wr »fלא כדר להוציאמגטתיו אלא ללכת( הרי כלך י
־
א וכן אנידר לאתעמתפךיאי© .רציעי© 1פעג ב  #תעכיי/
פל ^ יכההרי ויו עולה לו למניינו .אן>«  fלבלאי הכיהי©
 5Pהפלד בתענית בין שהיה מתענה לע צרתו אי למ חלומן
בין שהיה מתענה מס הצבמי על גרתם הרי?« 5לא ינהיכ
עילונין בעצמו ולא יקל יאשוולא יהיה שמח ימוכלכ אלא דואן
ואוכן כענק פנאמל מה יתאיפן אל® מי גבר לע חעאיו |

י  03רלועיה ו^א דנוקא לאד© חלש פגיליה כב ימי©
 $בריא צריך ג* ימי® ודווקא למי שגתחייכלצי© « יו©
 05bßרצוני© מכח תשיבה כדילהצטעל׳או מםייכן האיצערא
א 1יחיד שקבל עלת תענית עלצרי! ; מתענה 3 ; 3י 5ס ועבר*
להאיצערא אכל מי צביר ל ©?3מ יום צריך לקיים מהשנז ;רולא,
או על תלה ( כתרעא או מת צריך להשלים כלהתעפית וא
 mכצער של  4יו * דלא גרע מיום ן© שצריך לקייה צדדו ואינו ■© תעציתלם שקנלעליו &א@ לאישלי© בראה כמתנה ענו ח «*
לון ועודע" ואפילו למ״ד דאעי' כמסןי© לוה וכורע הנא מוד®
ואין לין יחיד להתנותע©< ןימ  ( .ותלמי' C *} ]mfrp
©צריך■• לקייס נדרו צנלר *ßיי© וליכא וכ״ש < י«®שחתעכ־ין
אבל צ?3ר© מתענק על «© דבר ונעצוקוד© חצית לאישליחן
מד״ח אליל עד^ נ מיבלרכו להתעבות קבלס עליו שהם לזכר
ואין מבריחי© על הצביר מתר מן הצורך ועוד דצבזר לגביין
#יתמשהלהר צאקלהסתשלומיןמיימי©רציתי© אובה,,
( וע ,ל «» קתקמ>המעין״יו )
דיןמתנה עליה® כצך <
י אצל כיאד דבלי®© בלב אינןדברי® :
אלאמ^י©1מ« :שצריךלהתעסתצ  :.׳' ׳׳
* צוהצין להתענותתעטתחלו© רע לב©לו ועיי באותו יו©
( «ע"ל ^ןק  ,ל • עין « 1 <s>» /sfp ’wt '1 fj?D^ t /apj» V
צו 1ה הח |ו 0כלילה זצעצי! אקראל מהצי ואיןצמיז"
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אלקיך כשמעי דבריך ש׳תעצתיפתגה לבד להתפנותהש* מקכ1
יכן א© מרישמד;וגזלו׳
■ שלא להתעטתיקמו.עליה©־להתפטת
כן .יכן ימי© לכ
&דעע'
השמד
:
ויתג© לפ<*8Vmקע < פ tf'm

א  .יחיד שקכל עליו להמפכית בך יכךימי 0זאילעיפהסשבת
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הרבה
לצירך
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פעודותשלשכשיהיה הדבל
’• ׳בה©שאמר א מעפה באלי הימים ע׳כאןילאכללן ע© שארהימי©.
סאיןגריךלהמעכי' בס® יאסקבלי®ליי בין כלשון שביעהשאמר ?ומיה.לבראתפלאכיו ^ רמתלהס פדיק שגזמ.פת  .טת |יז© w
׳' «ליני״גתקטיגבשביעהא 5הליט כפבע להמעטת;׳ יכה׳ג כין סכזלין שרעל בא.לעילם,ויפקיעו ה^ עליס י אכלאים.מתחילי{
כמם בטיתפרס׳יהדבל קידםיי© ה^ ( .ידערהכלבי 5ם .ק 'שבשביל
בלש־ןפדר שאחר הלי עלילהמפט -צך יכן ימים פסואלשק נדר
חויאיל יכללסעס שארהימי© פמימללהמעכית' בהםהדאיפיר" * • התפטת,קיטן .כן הרצה . 4. • , •: :
.,
.נילל זמיליידחלי על שאד סיחים חלים כאי על אליהימי© וכריך  3איןגאלין תעט׳בתמלה לע קןביד כלאשי קדשי׳איכחנ!5
 .התדתמבם ייפתח כמרחקשיאמר' ילליאלי שמת אל לבןשיארעו ׳  ,א 5בפורי -או בחולו&* $יאס-־נזמילאי^לע (;.על,דעתןשי&י 'י
בסס אלי הימיס.לא הקית מלל ומקור לי 'ipmכל הבדל דכדר י~ מבוכה אי פילים;כוד ^ קודס שהתק ^ויאיןתתתיליןילהתעימון
■ שהופרמקנקיה?קלכולי♦ •
בהם יאס״הממיליככר 1-התפטתאפלייס 4חד .קיןם .לקיפנע׳.
ב
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פגמן אז יש מילוקיס כין בדר לשביעה שאם קבל עליי
יא
אל
ויו׳הלפילי© יקפינה י $יצ ג©יי לץ
■כלשיןכדר הד לי3א ימו בכולל יבריך ספרה שבדר חל פל דבד
• < ומה;כמ« מ{ 7בר רפלת ןלהלמבס כין בכולל בין בנודר כה© י
נתבאר כאיזה מקים יאמר -עטנו'ן3קי3ן> .י; s:.-
ג.־ צכיר שבקשי
למגרתפטתנת׳ב' ונתנו לפסי
ימכאי©יפגעי
' 5#מ© אסאל התירי לי,כרין להתעבר כס® כין כשפתי*© שהם
■  3ט/כ » ידחזמתעטת■ לשכת הפא ^’,-:כדי-שלאימרי...דאודיית׳יר^ק יעיב נחי הואיל יא© ממה אקלאי צריך להתפפית
־;<{ ^לשיען דע' ע; נ©ימן ) p pדליכא למיגזר שמא יזלזל לק© '' .תענית ב'0ו כשכם hmר׳סילאילמ ' וק £ז לק/באבמיהז א® ,
קש ^לאגרייתא; .אבל כחטכהזפיטס צללי כשל מעט .
■יכיין..•.
■ גזרי והתחילו להתעצותלא .עדיף ממכיכהןפיל*©;.סאסהתתילו.
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| ההולךממקוס שמתעיין למקוםשאין מ ^ עפין פסולעת(
■ • ' לחמר צריך להתענות כהן כל תעניות עקצלן תליהס בכיי
פיח שפיק שדעתו ליזזזרכיתכיךעלי( חומרי לוקוס ,שיצא מש© י
נ ( ההולך ממקוק שאין מתעכיןלמקיס שמתעכיןשס (אפילו¬
 ,דעתו למזור יתעכק פמהן לכמןשהיא  .צפירס לא יפרוש
י■•־ מהס^וי& תתף ענלתהמיב( כמן שלא קכל עליו התענית אסיצא,
«ן העיר חק לקח(® מנתר לאכולוחקא שפא לשם במסהתעצי ’,
.
■ ■אבל• א© היה שס מפע׳י צלין לקבל( תלי? להבליח( :
..ב י  (.אס לא קבלו ושפח (אפל אללראת׳כפכיהסיישאכלואליראה
׳■ :עימנין' :בעצמנלמור• הואיל ואכלתי מעפ-אוכל•הרצה בלי
'•'•&5א יתקנאו בו ויבאו לילי מחלוקת ואפי' שצא בפניה■ לא יצקונ
״; עילו 3יןפעצמושמאי( 7.ע < < מג’ לשימן תש׳הסילין ל )
■■■ %־כל& פוד  0מן הצימר אינו  .יו  1הבנממתןוכל החצפער
עמהן זוכה ורואה בכתמתן שכן פתיב בילוסליןס שישי אתה
■5■:משוש בל המתאבלים עליה קלבך בשנת לעמן ממה לע פל אד©׳
פ .להלעיב -עצמו ואסור ' לשמש מפתיבמן ^ העילס-ישמי בצעד
•; (אסממה■ אקרא דכקיב וליוסף יולד שני■ בבס , .בפרס תבא שנת
־ ברעב והאי גמר® «• וימתתר הוא דלמין־לי מה לרקוד® או אפ׳יב'
■אלא הפי קאמר• קלא .טיס :תכא .שכתהלעע צולח  .אפל בשנת
 י ־  :•' .הרעב-לא היו נילחם .שאסורבתשמיש .המסה■ 1 { יעילמי«ןתק’! כלס ע©ב •מיהו איפה אלא -אסמכתא בעלמא ( לבךבלילפ ^ לתהחותל■
 5י .ישהוא ממה וכן קשופי נכי© מןתל^ בפללילתיעדשיתתברנ
■ ■■ ׳ ■  -נשותיהן י סע״ל ^ קד ^&עי ^ ב )
:י

,׳חקעח •
י•

’ smtb

■ יה  4שסי® ונוי״נ  0ק< <15ם .: .י •' .:",

המשא והמתן מפני ,שיש בו שחקה ובשני לעת הערב פותקין
מעתהאציות .׳שמופרין;.בהן מיני מאצל צדישימצא( לק?5לן
לסעודתקלילה ( ביזמתה פותחין כל  *.היוסהלזפיגי! המובחיו
מאצל חיפני' פבו׳לאשבקאלא.שמש 3יןח  0$שאס יםלק( 1ת » /
׳פי/מיס פומת אחתומעלאחתואסיש לחציי[ אצשכאלצפיו
והיא כסא צ־לפני הקצות רהשתא אקקחנותפתויזה לר/ואימ
פיאה פ ' פ אס ק?א פת! ק פותח כדרצדבאמישיואינו קזש»
ופאר קנמת צל בחורה אין פותחין פלל לא כפי ( לא 3ת ;
 Iן*״ל' §ימןתקל’« מעין י ויא > \ '
ה  .ייברות( חניקות אין מתענית אלא כני אמצעיי«!(,כש5שי*
לאמומתלא דעדיק אין צרי ' פ?פ דלא קק יף חגזיה דק* כס
כילי האי ורזאדןחמתלא מפני  8;#רציסילא מכלי לעחוד
כפס ומיהו לא יאכל( אלא כדי קיום הילדוא $ר להס להחמיר
• • ילפתינ־ת .מפיס® .מת הולד* ׳.

• :

< päu&ps siiב?י5ן בעליק ן^21יעןעק$״דסעיף> '0
ז אחרשגזרו*ג תעינתתאלן ( לא כעצי אין נ(ז 1ין  itpתעניות
 ( .לח כשחתעכין על הגשמים לפי שכפעפח אלי כנר עצרו"
זח?הגשמי ' ואין בהם עול תועלת אצל על® אל עורצכיוימקעג*
־
■<ה 5לטןעד  # <0נו :
ז  ..פשחתצביןעל וגשמיס ועברו" .יב תענתת אלמלא־ נעכואף
 ,.ע* פ מאי?  pmעוד תעציתמיח  .חמפטץבשחקהכבני
»« $חח כנימצ קכותצ -ציפולינמויעה שלאחקהומחעמין
באירוסיןוטשואקאא״כ לאק£י  ;0פריה ( לביציחמצשיןבכ1ל3
שליטלחפיר« סהק׳ק לא ישאלו שלום זה לזה אלא־יקגהגו כבצי
אדסהנזופיןומנודק  .למקום ופס פאק שנותן פלס מטבקילו
&& f
( ועל שיק h ’$pמעק>» ' 3גמייקתקזעל
בשפה רעה♦
ות' pלצדס חתפציןפה^ב עד
; ה ? כתימן כק״פל3ע! ףך' )
שיצא פי־סן שלתקזתהשאףע^ פשאיךהגשמיסכ׳ע תועליגחל
■לאל ) עיד :צמי .:־צזחן היגיעה  Vtתועלת קצתיש כפן י לכך
׳
מ  #נק הת׳ח אילי יעני אנל אין קטריחין את הנכור יותימדאי
;צחן שאין צקכ ^ תיעלת ממנה (.כשמתעכין מיתרי)לאציל
.׳צלילה(כמלאכה יכשאר הדברים ! מפסיקק בר*מ קצוצהופול*
•כמלצנתעציית הראשזמת יצא נישן של תקוכה-והוא צש הגיע
החמה לתמלתמזל פור 5היימ ל *,מס אחר תקןפת׳ניסן ולא פעי(
אין יותמדןעיל שאיו הנשמים מפס ואילך אלא3דק) קללההוא*
מלא יללי"לב  .עיקל בתקלת הפנה אבל׳אס ילדילה© נשמי ' נבלי
צפנה זר איכה סימן .קללה נזה הזמן*־
. •,
■*• )
( {«  ¥מימן קיז&  >pא״31
,׳■ .-.

פדדתעסיתשמתעפין בחי על הבשמים כך הוא הניעתו
א
 t./- ■:פמרחשזן פהואזמן רביעקיילאירדו.הגשמי ' מתחילין p 'ß
, ■.בלבל להתעמת ב תעניות בבבוכל -התלמיחס ראוי© לפך
כלומר פכל אח 7יוכל -לקחזיקעצמ 5בנכין זה לתק5אין ס'mp
קהלא שאין זה מהלא .אלא,צער ועיבוי*  .י ( וע׳׳ל-סיגק ק; ן}
 ( • : - v wדיןתעכמת אלו כדין תעכיתיתיד:
י  3הגיע ר״ח פסליו וצא ירד« בשמיםב  ,ד מזרין שדביתעבמת
  ■■-י # -פכיור' ב ^ ב׳ןגלהעס כפפסיןלפתי פנסיות■(תתפללין .־■ וצותקק ועתקפני  jכדרך שעגשיןבכלהתעטותודין אלו ,ג/
 .אימאלא כדק :תעפיתיתילאלא © איןמפסיקיןיכהן נר 9אס •
 • התחילו' כמו פכקבאר לעיל סימן תקע׳ב ; ;*מ
 .ח■כל לסדר של תענמקשזכךמלא אמרן1א נפלא ירח ג 0
 .ג  ,עברראלן (אל בפמב^ד גאךיןעוך ג' קעכמת אחלי' בה  ,ב
5ן  .מפע/כמ( כ? פןע (:'57אס 5רין .• ,צלל כתקילתרביעהראשונאכלאסירד 5כרביע 'ראשוכס
•־ת■י■יכאלז,אעסיקי-ן.י(אפ1ל' ב
מפיייזמלאכסביו© שלאיסיחודעתן מנערהתענייאכלבלילה' ;זצמ’ ת 5יופשניסוהתחיל( לייכש מפניישהי{ בפחים מועטים הרי
^( ' מתעכיךוזועקיןפד שירדלגפמי׳אולייחזרוהעככי׳לכדאותן
תעמנאסור
,׳■' .לא& איןעיקד״התעצית אלא '.כי( ס.מיה( דב^ לפ
אי עד שיבשו הצחחיס לגמרי שאחר שיבשו לגמרי אי) מתענין
 ,אן בלילהקלכך אסולין כרתיצתכל הגוף בחמין לעינך לד
עיד ששוב אין תיעלת בגשמים שאיןיע ד תקצה לצמתים שיבשו
י; מעלין־את .החלקצאות אבלפכין ידי( '(רגליו .בקמין( לקינת כל
•■ הגוף ככונן מותדואשולין פסיכה של תענוג אבללהעבייהזוהמא לגמרי " יכן א® הגיע זמן הפפח א? קב יב לי שקיא זמןפליחת
האלמתצח* ולא  ntבשמים הראויה לאילנית הרי אלי מתעכין
י מותר״ ( ,ועלהי? 5ןיוקנד 0עין>  ) fpנאסןריןכקןגתשיוא
מןעקיס עד שירח בשמים הלאד®לאילצזתאו -דע שיעבור זמנם
,׳ ;־•••■ ,.המסה ובנעילתקקנדל בעיר אבל כדרך מותר*
 1ד& וב אין לה ס תקנהעוד ,,וכן אס הגיע זמן סוטת ( לא ירדו
(יתילסייוןתק״נדמע^ יז ) .י'
 «.מתעלליןבב ^ יבנסיותומתקננין כבשאר תעט{ תז' ■ בשמי© הרצה כדי למלאותמהס הבורות (השיתק יהמעמת נדי
;, pi־ .עכרו אלו .ילא נעמב^ ל׳גוזלי) עוד ! תעניות על הצביר כי' לעשו׳להן צרכיק ( לשתות מהם שחבשתייתןמי צוריתהס הרי
׳■־  ( -ק׳ןביות וב ',וה' ובד/וכלמה שאסור בשלשה שלבנו אלוי ■אלו מתעכין עד שירד בפס הראדלממת "( אס איןלה© מים
ויעלןאל ^זלי עין כה {''.בשופרעלייהבלפות־ לשתות מתעכץעלהבשחי ס בבלעת־שלא יהיהלהס מיס לשתjw
>&?<( 0 .י׳ביןבתן זמקצנללין ברחובהעיר‘;להנדיליולערפא'הנעל■ (אפי' כימ? תקתמ ? אסןפסקוהנשמים; :sm .pלגשם ארבתי»
■ תלי זק מכתבנירתומתעס ; מיעקיןעל■
תסינימות־הוגשמיס׳*
־■■5ומ? ל? ךך $ן'לה( כיקס {א( 5יפיך0שי! כרכותכשקרי׳וכן כמנקה' ■" ■.
 . jkpjPji :pi3m m :.קין^מ ת?ן^ ליןאת ’.קק?3יןתלח ^ .שילד? נשמי® א? עז שיעבור זמנ  0ושובאיןתע ' תכהס:

י:

מ ; בלא

* בד׳א בא*יו <צ הדומה s»Sאכל מקומות מ^יבתמשת־־שלה'
ק! לס*יז נמלי! prאואהד זמן זה כשיגיע זת ©5ולי« ירדו
בשמים יחי מם מתעדן נה״ב ומכסיקין כל׳ח תנופה ותורי®
.ועומק אח׳ב כיח 5שה יתיס • ( «* שעומק אח*לעמושש? ימי*

 .א  msשמתעדן ומתריעק לע הגש * םעך
r
*־ W
עלשארפינתפגוןנדם שכאןלעשן ^׳ תלתח® עלימלא$י
או לי«1לתהש מ© אוליקת מידם ארץ ןא לגמרעצי®׳ סמלאפ*
ג « מ® ק! היוד אלו « ת*נץומתייקדן עדשירות עחבצהעי*
אשר&ביכיתיסחתעה* אפל אקתתליעק אא״ה תקעי להppp
״^11. ..
להם «
חל «®’
לפזרתסואפ>•צא באי אצא לייסר דלךחaאמם שאין ׳*

שניוא©לא« ?0היי© פד ימתפנ,מלפת?כ! <

v
*
״ ־ן - -־  «-׳•־"— ״ ■’ ^T
צאפ:מ פרע® נכה להלחנה כהני} שיאמר
אלייהלא"*׳
הה  4ילך הלך יהירה אצ הלין אתם המש יפ אל ביתמלחמת«
ואפ׳ה נתגלגל הדכר שנהעכה המלה מה על ישראל ינהיגןס
אי ^ פכאיהה מלחמהt
י
כ וכן ע! פדכר מתעדןזמתדיעין*׳איזהדדבר® « תעדןעליו
עיר גרש כה  fpלגלי פנפדי® לכד חעף ד» םיסזקצ* ם
וינאיממצה ג' ממיםגפ ' יחים בזה אחרזה ה!א לבד לודאייצא'
הקצן» מאתה%הואיל .יהיו לצופ4ם הז אחר זפזב  «,אס ישבין
עחיתמזהאצל א© יצאי כיוס אחד אי כד'יחי© איצו לכדשאין
זחקכועאלא אקראי בעלמא היא ואעיש כה אלף לגל*ויצאו
ממפה ששה כשלשה ימים זה אתר זה היי מ .ןלפר ואש ינאובמם
אחד או בארבע ימים איני לכד ובין לעיל׳ לפי המשכון הזהיאין
הנשים וקמניסיזקדם ששפעו חמצאפת׳כבלל המתים לעדןזין.
מפד שהןקלי&י החזק ואפשר שלא כלכלמ/ו י היה לברלא*
מאמדן שאר גליות עליהם«אס׳ הגבירה 1ליחה שפקהלא פ?ש
ודווקא שהיה לבר ב*מ בפילה אבללא ^יזקצתה שכיון שהפילן
מקצתה ניצלת תנכל :השפחות עמה♦ היה לכר כמדיכק אחת
ושיימתפילכותוכאות ממנע למדינה אקרע כתשכזעעאתע
ושתיהן מתעבותאע' פ שהן רחיוןית זומזז;
ג יאם יויה לכר כחדרים מתעדן מעד שמיעיהש
לימין
לנצי׳
אד© ועיון שהדבר מי/לבין בהן י • למוש שמא יעכירהסיע
אג על בני אדםזכ׳שא© היה דפר במי • ולא בישראל שמתעד
שלא יעבור הבושא*; 1
.
ד וכן ממעדןומפריעי] לע מפולת שבעיר ואיזהו «בזלת
שכיפלין כי/ים חזקי©שאיןראוי© ליפול זעזמדימכאקן®
שאינםראוי© ליפול שימידס הוב יחזק אבלאעעימדי עלשפת
הנהר אב* ה© חזקים רארס ליפילי הם שהמים מקלקליןהקרקע
ושוחקים את היםלי ואין מתעדן עליהם וכן על הרעשובריתייע
®מפיליןהבכייני© מתליעיםעליה© ג
« וכן על תולה פילל לעיר בניןאסכרה אז חרחירודיצ׳נה©
וירד עלאנשי© הרפה בעיר אסהיו מתי© מאותו פוליהריי
?הכית ניכור ויתעבין זמתריעין עליה • ובזה אין חילוק ןד
מתי ניבג' ימים כין מתי ביים א׳ יכן ביןנשי© ( $ '5pוקמצו®
*במן שתתי מחולי זה היאע אין זה אקראי עי הדבר שאינואב
אלא מכח וריצוי ועיפיש האייר אינו חמה למר זה שמתיפתאד
בלי שהיית זמן בחילי לכן אס מתי כת® ׳א אימא אקראיכבלת"׳
הוא מפ׳ב פאן ואםאיכ׳מתי • •וחנה איןמתעדן (איןמתריע$
וכן חיכין יוצח היי היא בשחין פירחלש מפלי • שהוא ער מאך
וא  $פשנו ברוב הנסר מתעדן ומתריעין עליו אבלחיכיךיכש
אש  #קשה ורע ב׳ב אין מתליעין עלת אבל צועקיםעליו¬
ן ופן לע חיה דעה שנשתלחה אע*אל הזיקה אלאנלאי׳בלכד
מתעדן ומתליעין עליה בכלמקו® אב  fהרחוקים אכל א•
אינה עיש « אינה לא מקלהיאק « תעדן עליה ואיזיוזמשזלת*
ביאתה בעיר כיוס הלי ז<חשולחתשאק דרך החיה לבא פעיל
מעד מורא ותתתבדאד© אס אל שנשתלחה להזיקשצאתך
ומוראכם וחתכם ונומר ובלילה אעילו בעיר איו® משולמת^
ררפסציננס לעיר בלילה בדאים פשלה ביום א® ראתהנ׳פד

©ייפומקו® שנן * חרס כא* שמיילשזזג״א«! במרחשין ולא רד<גשמי
%5עילי'« »עגיןבש בד׳נאו כ* « יק כל« לח6ון<אם' סו«עיר*ימפסליו
?,שמיםב׳ידנוזרץ *•מיופי*•(« «לי ה «מיס«0
«ארומעדקש« ן
•ד
■ ;; ;•!מ הרי פ«?ימים (נש^יזני •«ו מיורק
ריוכמליו־עתת״ל*
^׳׳ ^ ,׳*! י

$

^ אמש

:••:ז*.1ןי 5י•  roteכע :ש* cימי*(א ל העפעאלמקי««
מאז,גלוי•; )4ע< ין' נס־ייו סמק ל  ( c Vאס לא ירח
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מתענה ומתפלל על צרתו כדי להכניע לפו ויחפש כללכיי כעת
ס& יה » 5ממעמקי®« ףאתיךיי ' ילל הגלולומ־וךשאמרןילז
לצור אל יי' כיבד סימלו חילה אי תיעהבמדכלאוחכוש
הלא יעמל זמן ק 'ש יאמר אלו במזמורי® 3ין יוצר; למנ $ <#
׳כבית האסוריםיישי  .לו להתפנות יצכקש רחמי© בתעניתו ולא
יאממבשחריתאלא זמירות של קול וכריך שאמר וישתכחומיל
יתענה; בשנת וכמועדיכחמנ© ופורים ור׳ח וערב 'כ שבכל(1
עד גאל ישראל♦
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אסולין להתענות כיון קצתן מן התירס וקצתן מדכדהס כמו
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שנתבאר כל אקז כמקומו:
ונבומ׳וקדושהששאתה מ ק השיבנו וסלק לכי דאת כ 1ישצ-יחן< ן.
והדדלון והוידוי נדולבכלל® ויאמר כםממאובקדבמיכתצ>5
 ep&nפדר ת « /ת כאאהתעגיות זכו'ג
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כבהמה שאקהשי שומע זעקתיכו וחתיך  -פ ך יעלו אללב© ל(6כ
וישוב מרון אפך מעמך ומעירך ומנמלתיך מי ® ענהלאברקש
\ כיןשונה שליייה עדשיחזר! ייהז כבניאדם,היזעוליס •־
אבינו גהר החוריה הוא יענעאתפס וישמע קול צעקתכםביו®
( ומהשכל9מ 0בקבצים וי״צאיסרל * בנשלעיי מיינועעמ*לומדהזה פאי מאלישראל • ועוצק אמןותוקעין תיחתכי •ונותעש*
; ־ומין« בצנעא ולא געכינו מ,יה עצמינו גפיהסיא ) ופועכיס עפר
לזעוק ולהריע לע לכ בלה שלא תכא על הצבור שנאמר עלהצר
מקצה עצבני ,התיבה להבדיל סבכייס .ולהכניע לב® שיתן צל
הצורר אתכס ( הלעיתס וגו" בלו כל לבר שיצר לבב זעק?עליה*
אחד לא לפו לומר ראולכ ?צנוע היה לנו ונתבזה כעונותינו ונם
והריעו ודבר זההוא מדברי שתשובה אח׳ב אומר דעמרהיו®
; V -נ פית מתקם אפר ע׳ש עמו אנכי בצלה יאבל כדי לזכור
יבואובוחשדךעסרתחיך היו® הרק עלינו מי נשמיךיאס ע 6
לנו• זמעעיךדתי• של יצחק באלו אפרו נמל על גבי המזבח* -
אם כעבדי© אס כבכי® וב ' אתה זוכר מעפה עול© ופוקדלנ
־ | ועוד לאפר ענןלקו עיגלממשהו<) וג1^5הוא מ*<נר נמס )
יצולי קלס יכ זבר כל היצול לפניך בא מעשה איש ופקודי ׳
 rואחד״מן העםמעצ שעל ונותן בראש הנשיא וראש אב ביד ( הם
 ,ועלילותמצעלי גבר מחשבותאל© ותהילותיו יצרימעלליאי*
אין מתבקבעצתן פדי לסגדיל כושתן וכלימת! נתתזך כךישובו
אשרי איש שלא ישכחך יפן אלס יתאמן ין כי דולפיך לעולםאל
©אינו דומה מישמתבייש?(עצמולמתבייש ; מאחלים ומניחין
יכפלו ולאיבלחולנצח כל החוסים בן ונם אתכת באהבז
את האפל במקו© הנחת תפילין יכן בל אחד ואחד צזתן אפר
ז כדתותפקדה! בדבר ישועה .ורחלדס בהביאך אתמיהמנול
.מל ראשו במקום הנחת תפילין ע״ש הבתוב לשום לאבילי ציוו
ככתוב בתילתן ויזכיר אלהי© אתנח וסוכל עסקי לזכרונוע
לתת להם פאר תחת אכל* ג ילל יןיון עק »&»ו» ב)
כמו שאומליש בל׳״ה אלקיכי (אלקיאבותיכו זצליכו בזבלוןi«0
ואח׳ב מעמידי ן ביניהם זקן שהוא חכס והסמשכין ע  /קרח ע
לעפין ופקדיכו כפקודתי שועה ורחמי© מ שמי שמידק ©1בעביר
לאסיה סש זקן שהוא חב© מעמידי© חכם לא היהשם לא זקן
שמךקנדול ישוב חרון אפך מעמך ומנתלתיך וקיי© לסו אע
ולא חכם מעמידיןאדם שלצורה אי החבס סביפיסן שדברי(
©דבר ססנמחתנז כתורתיך ע) משה עבדיך וזכרתי להס בלית
כשמעין ויקבלו דבריו למדך אתהלב ואומר לפניה דפרי ביבושי ן
ראסוכיס אשר הוצאתי אותס מאין מנרי© וממר מי שעצה את
©מפכרקאתהלב בנקאחיפואל שק ולא תעניתנלרמיןאלא
־ תשובה עכלבל ומעשי® טובים גורמיןשלן מצתי באנשי ננוס ^ מפה ואפותיק לע ים סוף הוא יענה אתכם וישעע ק;ל צעקתג ס
"במסהזהבא* זוכר הנשכחות♦ ועוקעין ערומה תקיעה תהנה
שלא נאמר שסוילא אלקי© אתוזקס ואת תענית® אלא וירא
ויעבור היום גשם כלבית תכין אלקיס היוס מלא מי© פלגאלקי®
1 nקים את מעשיהם יכ שבו מדרס®©לעס יכן היא אומדנקבל©
הרז© תנין מטובעך לעני אצקיס א® ככנים אה כעבליםונו׳*
*־• קרעולבבכס ואל בגדבם ומוסיף בענינים כאילו כפי כחוץ עד
אתהנגליעבענן כבודןלע ע© קדשיך לדבל עלוה עו׳כמושהוא
שיכביע-ו לבם וישיבו כתסובהבמוריו ואחר שגיור דבריכיבושין
■ ואס ־־בתפילת ר׳העד וםיץ בסער תימן ויריע העסד׳תקע בשופרות
עומדיןלה?!*לל ומעמידי! שין הראוי להתפלל בתעגיות k
ויהי נשמיע הע© אתקול
■ השופר ויריעו הע© תרועהגדולי®
היה אותו שאמ^ד כלי הכיבושנןראוי להתפצל יוו׳ מתפלל וא©לאו
ותפולהמומה תחתיה ויעלו העט העירה■ איש נגמוילכדו העיר
< עורידקאקר ומי היא הרא ^ לסתפלל כתענייתאלואושהרגיל
ובתורתך יי'& קינו כתוב לאמר וני תבאו מלחמה בארנכס ע1
כתפילה יבכל הברכות וראוילקרותפתייה ! בבביאיסיבכתובי'
הנר הצורר אתכם יהרפותם בחצו 1רותונזבלמ 0לפכייי 1קינוע
>ושהוא »®ופל ואין לי במי!ליסת4ל5ס דס לו יגיע בשד©©מתוך
ונושעתם מאויביב© וזכור לצו יי' אלהינוזסעו שליהושעעבדן■
כן יתפללבכל לבו גבכוונ׳שליתה ויהא פרקי סאה שלא יצא עליו
היו© ודמע עלינו למען שמין ימ עענה אתיעושע בגלגלהיא
 dsרע מנעוריו,ונהאל יהי© בפניו ובכי ביתו וכלקרוביו (הכל(״
, %
יענה אתפס וישמע קול צעקעב® במס הזע ן  %שומעתלוע©
\ "Sfrבעל עכלה אלא יהיה ביתו ריקן מן העכירות ויהא שפל
ותזקעין תר״תדעבור היו® לא תזכור לנו עונות כנושה ה יוס1
כרך ; עניו וחלוצה לעםפלו׳מח עם הבייו׳שמסכיתיןלתפילתו
תשיסשמיך כנחושה • ; היו® זמר  4ךבר^ תאטתס ^^א®
־ ויש לו נעייו' וקולו ערב< אס היה זקןעה לכ סמדות הלט אה טוב
בבני© ובו׳ביר יומעליתל ייבצרעה יל קראתי על ? wp &qm
^מה נעת! וא ם אינו זק fהוחיל ויש בו לב מדות הללי יתפלל.
אנא  Vאלקינו זכור לנו היו© זכותו שלשמואל מזזך ירת עלינו
 1זע׳ל ^ון נ/מעיףל *' 1׳ i־־
למען שמך מישענה את שמואל במצפה הוא יענהאתכםוישמע
ב ,יזהו ם'יד התפילה כתחלה יס־ר לכ הברכות והקרבפי׳פמן
בקול צעקתב « בייס הזהבא* « ומענעקה♦ ותוקעק תרי?גה
;בשאר הימי© וזמיר;ת של שבת עד ואראהו כישיעתי ואומר
ותקיעה תרועה ויעבודהיו • עניני בגשמי רצק בלעהונדכי»
אלו המזמויי© תפלה לדוד פמעיי׳לדוד אליך יי/געשיאשא לדוד
וטובההיו© ענינו ופתק לבו את אוצרך הטו׳א© ככני© ומ׳שיר
משבילאשלי;כשי פשע בבא אליו נתן הנביא • ?ך דומיה תהילס
למעלות
אשא
עיני
וגו
עד
סוף
המזמור
אנא
יי׳אלקינו
זכורלפו
רציתיי' אינך לד ;ד הטה יי' אזכיר עניני לדוד ברכי פפשי און
וביתו שלמיהו נביאך ורח® עלינו למען שמך מי שעבה את ׳1יהו
יי' הללויה הללי עבדי יי' שיר אמעלות אל יי׳בצרתה לי קראסי ^
בהלהכלמלהוא יעבהאתב© ישמע קולצעקתק© ביי® הזס.
י״י
אלי !
את ת יג לולי יי'
כ ^ מנקעתכצ ^ נתיןעין תקיעה נערועסותץיוה ויעני׳היו •'
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נעילה י נעילה קדיש מל לעילא זע״ןיזבזר הקהל לימי יזה אצו
האדמה היו© תעלה אד מן האדמה
ויתעללו היחידי© יח כרכות ועטנו ב שומע י/עגילה יאה המברך
"« ןהאתגל האלמההי־י©;:ת׳  3שר ברחמי© אל תיראי' אלמה
את עמי ישראלבשלו® יאמר; דרד ומה נאמרלפכיןיישכמרי®
| ^ננני© וכי׳שיל המעלות ממעמקיסקראתין'׳ ;:יי'אצא <
נו׳עדאתה יודע  #אפו3ו? על מוחלוסולחדחדר ש ,ןהתתל'
^חטל לנו היו® זכותו שציזכה  33יאן זרח® עלינו למען
וישמעו־ מל© לח גנו ונוי הדדדין אשרינו כר ועינינו כו ' מה אנו כו'
י*• יונה כמעד־אלגעהזאיעצהאתב® .
־ " “4,
אתה הבדלת אנלו כר עד וא© יצדק מה יתן לך ואומר ואת*
הז»בא*•העונה בעתכרה•*ותוקעק -תחע׳
ויעביר היו®© עתר  ©(4זעעי3£יכמ*®•-היו©י :ערחח ןהר3י© דעבזר עזרא הבועל ראה בעניינו ובל הכימות
עמו עיוני לנהנ?5ידי© וכרכתכהניס יש־ס שלום קלי' hppp
ווה&
תענו ותעתימאת ^ תעלת ערבית ;!
 hknfmד/אלקינו  totemי•; 7
נגל'0ו3ו :״תפי<ה נעכי־ביh
ן0פת שלדיד עבדךמשיחן׳ושלת בנרמלעךוו״א© עלינו למען;' ;־,
tm
!« י« ישענהלדול-ושלמתבנו ע« מ8לי©הוא•.יעכמ; אח(' 3י©מ ^י,י ;
^ 4קתבסביו© הזי  %מרת© עלהאיך* •־*• זחפשמקלימק ;■hא אלו הימי© הס שאירעויעה® צרו׳לאכותינו וראוי להתענות
 Jלעןילודו§ | מי אע©09«/ת-קוד®■משו© תבעי למיתת";
י בה® ואע׳ע ימקנתס כל׳חשי מי שאומר שיתענו 13ואין
נ(כס'אחר« ,33מר«ו3-0ל־האק־!דוהופלמה מכינו «.היגעללו ■53״
■
 ;• . pfcז״לתנקע יןתק?עיו■ תמעה תקועה-־דעכור היו®גר ® '•:
■׳  3בא'•עני®[ .מתו כביאהרן  .כעשרה מ מתה מלי© ונסתלק
נמ #ונ?לשו©-שארית  3אק המקגש® אלייפילה• לקות
;< 7■v
■
 ^ ,המאדבב^ ובומתיהושיעבן נין ' ■ .
עוון• עמנרומהובן־-שת  3ע־הארןא 0כבני© נבו^ ׳>׳׳
באייר  13bמתו עלי הבהן ושטי כביו ונשכה אלון י׳י.
מאימיאיאלהיבו וקבלפרעמיסזברכזץאתת ^ ילתינז ומלפניך7־
בפיזןבכ* גבו 03ול
בכ׳ח בו מת שמואל הנביא ;
■  (mmimpבוראעול® במרתלחמי" במר'■ '
«לכיגוליקתאל
עד" מביכורי® מלהשלותלירושלי® בימי ירבע® כןנבע ; כב׳ה
פעמו ישראללהודיע!מד  .■'4והדרת ג 9מץ v,ובל הפינית
בב!
בו כהלנרש־  33ור ישמעאל ור ' חבינא שנן הכהני©*
קליגוגופרפתשמעוקוליגנ׳עאריךלאומרי®■ שומע תעלהןת ■•:
!«9
כתמון
העולמשלו ממובן 13 .נשרף ר' חנינא בן תר דיון יע׳תעמו ;
פ | ומטל לברכהלע  :פוי האדמע ועבעי^ ת-
בת 13נשתברו הליחות וכעל התחיל והובקעה העיר דורן
»לאידיצויימברפותין■ ומ ^שר'מ ^ ^ ימךשמרה ^כילה^  0נע
כאב
.
אעוסעמי© אתהתורה והעמיד3ל  9כהיכל ;
באחד  <3מתאהרף  Wבו כגזרה על אכוידנו שלא יבפ0ו לאלןr
5מי 1קופואחרי $ל ^?&* ור׳חהעלינוזעל ^בת ?א  0פיר 3תיה : :ונחרב הביתבראוונ׳ושטיה •  phביבבה פר מעורכי כימי אמן ■
מינה כג^ימ• מון׳ •:ערפה ובלבה ותיו® ו«ו3עשלו ^־כשני®
?® ננתוהסריממנו דבךוערב י  ,ורעב וחיות רעות ושבי יניזה ־ ; .באלול ־•  -ב* ז3ו מתומוניאי דיכתה  #ןבמגעה £1ן ,
על 3י©רשעי© היו ובאבודרשעי© רנה מ 'מ ברור הוא יכ בבא
זיצרהרע וחזלאי< 8עי® וקשי© גמאודעותילעזון ־־וקשות וגער ־
נרתס עשו תשובה ולא נתקבלה ולעי שלא נתקבלהתשיכת©
כלינו׳ גדרות' עובותמלעננךויגולו•■רחמיך על מעותיך ותתנהג '
בתשרי בג בו
■ '
יב  .יזשכתן ליעלים גרה־ומתעניןב! ; י
ברעמיסיוברכק• את תעילתינוכ' 8נגץ-
פמךתרתמוס׳וקגל %שומע תפילה רבה ומולי ' וברפת '  -והרג גדליה כן אחיקס והיהודי© אשר עמי במצעה* ;בחמש®■
אתה  2mתפילתבליפה.
( פדמ ^ותופחו׳ןפתומר •:י׳ 13 :מתיך אכפיס מישראל ונתכש רכי עקיבה בן יוסף בבית ׳
,נבט© וקלישעדילעיצ־א; מבלער^את
 :לתחינה■ומיושב א®  .:האפורין ימת י  bבו נגזרה גזירה על אבותינו שימותו בחיה
■ ויאמר
®ציתות5 ':ול© עד בליל שמך kn
; ' וןרעבובלבר מענימעשה עגל ואיני יודע על אמה יומשה עג4
עוגיבו  mפנגוקליש עד לעילא ופומוביס ! תיבתות * ומשאין.
■
.קאמרי■*א® העגל שכמדבר הרי«עשהיב*ז בתמוז ונהלגיג& פ**
א/וקורין נפר׳ א© בחקויד להודיע שעליעז ^ ךתעאת© באה י
■^
■־.־  ■.,איש ואיךכמשכהי ;הגדרה על1בתשרי■ וע1דקנ־י ^ :בםהוא
בורמגיותלעול® |י*וווו בתשיב דננ5ו;מכרה 0-הןע11ענין' עליה /
לכמח* לוי רע והקימותי את בריתי י..תב&זריכתכפר להס -אותו העין ולמה יתעבו על הגזירה ואיפשר.
קולא בהןעד וישבתס
הקללותעדבהר סיכיכיל ; לומר אן ©3fpנתכפדב  /לא ׳נתעברה לגמרי אלא להאריך
אתב© ישראל והנא המפעיל עד סוף
פורעניות עד כתמצא פאת® כשביית אחרית ע/־ובינ׳עקל«
חשה קדיש דע לעילא ולקרא המפעיר בירמיה לע דערי הבצורת
■־
י • 'ץ במרחפון '
ואחרונות לע מגן דוד ויקראצה בניגון  ..נגד א* נ כעגליא לירכע© קאתיירי ; ,
ויברן ברבה״לאשונה
■ ■ •־" 3ע©5ין■ ,
#ונא  .וידרוש מי שראוילדרז" ; 13,בו עורו עיני נדקיהושחמו'בניו ' לעיניו; 1
הפעלת® #3יאמר עכלאין
קריש תתקבל ןל דומיה < עפ״תבו שרן יהדקי© אתהמגילה אשר כוןב ברון מעי ילמיה%
וקליש לרבנן ויחזד %ת למקומו ויאמר
בשמונה בו נכתבה התורה יומתבימיתלמי
בענת
יתוויליוהליעויקראקנתבמושקולין
קדישועציתותואסילנה
המלך והיה חשך לעול® נ״ימי©* 03׳ בו יש מתעדן ג׳ב ולא
נליליב או ייתר עלזמן המנחה:
כי ב! סמן מלך בבלע{
גודע לפו מל איזה נרה שאירע בו *
 Iנאחל #פללו יוגאין לביתהקברות 5התתנן!ש© ולומר
בשבע הפ בו מתו מזקני© שהיובימיי
בר ^ ע הרי  #נחשבי© עמתי® א© אל תרת©עליבו ירושלי©להחריבה ;
'הושעבןניך בכ׳ג מכתקפצו גלישראל עלשב© ככימיןע5
®ג
נזכותס ולעי עע© .והאיןהולבי© קר על קפלי ישראל אבל
באדר ב! מ מתמש®
עדן הפלגש ועל פסל מיכה ;
ישמע® אתל והוא^ להבגיעלבמנלומרהריאת© במתי®א©
לביניע*ה י בע כו נחלקו ב״ש זב/מ על זה והואיל35331
לא תשובו מדרכיכם הרעה ולפי עע® והאפילו א ! אין קניי
מחלוקת כ 1ןח 3מי ישראל אן על עי שמחללקתס לכש היאr 'n
וי
מתיישראל 3עיר הולפק על קברי גוי® " י (< < 1חיק תק
נעשית התורה מ  /כפתי תורות 5זה אופר יזה מתיר מהמטמא
ימ״י י««׳« ן י» ן/א■ י  fל ומ׳י יגל׳®■> מבחה אשלי וקליסעל
תהממה׳ואיןיודעיןש?© דין לע בוריו הרי הוא כידגרה ומתעגל:
לעילאאנארןאפיסויוגיאסית וקוליןדמלחהןולדומעמיד1
לזב *  -עול גזרי חול תענית־כבל־ פני וחמישי מנניג לבלי© מל
נקדישלע ל ^ילא נמפמיל * וני דתפללו היחידי • צמו כמכר
י/ורבןהכית יעל התורה שנשרפה יעל חילול הפ  *0ומפני0א |ז
ואומ׳תחיני
ויחזיר ¥ןהי*5ה במו ביוצר ניידניין 531הגרנות
• .הב׳ימיה ה® ימי.רכון שבאלבעיס '(© ' האחרזני® שממד?י  0ע
ומיישבת® עוניבו עכו בנו קדיש ותתקבל נמזמזר שיל לןדומי׳‘
דרדביו© הב״עוד®׳זעעקבג© m
תהצה ^־ישעד געילא עזע(3י© ו 38יוןמי( ^ויצי© ; עד שעת

\סא .מרלוהש*©$יותי פיבריך עלהכיוס
ה/ירלכמס '3לכך
קבעו  /כ להתעפנת אלי הפני ימי©
שיקבל
ה
%
את תפילתיסו
«ייועוך לכו פל -התעכמת והצימלת
לששון
(
לשעתעכעביין
© נא׳
^ ' והתכתי אבל® לשפזןונחמתיס ושמחתי© מינ5כ© :
( ( ע' למימןק < דח ^ א )
כחמשה משר באב אין
ייתעפיןלאי}בלבלי! על פניה
לילה
ליי
©
לעי
©
בו
הותר
!
השבט*
נ ר /אלול<וחל להילת פשכ ת מפטירקששמי® בסאי אפ׳/
לבא זה כזה שכתחלה כל כתיללשתבחלק לא היתה
יכול׳להינשא
שעדיין לא כלל Iהפטרות של נחמה5א3י שממיס פסאי
כי א© לאחד מבני שכטה כדי שלא תפלב נחלתה < 6נט לשבט
שיש עיו -נ׳כ« .בחמלת ירושלסלא  /ה״לששמי©כעאיישהיא -בל{
 .בעטיין:שנאמר וכל נתילרשתנחלה ממשית בכי ישראללגימ-ד
©כתור  /תליי לתליי קודם למידשיש ל® לענייהש־?:גרש
ולא ת 0לכ3מלה -יומנ?ה למטה וגו" לפעס אחד פחלל שיעשר כי ;
©היא הפשרת אותל המס תשלומין לפרשת כי תנאשאלמרי© מי
׳ ־ שתא& ע! חכמי׳ י 110ומצאו קרא ידרשו והתירו הדב כי בתבל
*י.
תקרא לנש ענייה סופרההש ©שמלכי© כנכיא אכל אס/ר
| ,א&,סלא W*. -לה רברזה ,אלא לאותו הדיר בלבד שהיו שכובשי
^ אלול־ כיוס א' איו חפטירין מחר חדש כמכת לפי שאין כהשל®
^ האדן כימלה־כדישיוכר ומחוק כל חלק וחלק של בל שבט 1 .
נחמה י( ל& יען יןפ'מ מעין< } '$מנהג לתקיע כש? כד
ושכט אבל לדליות הנאי© פפצר הוחזק פ ! שבט' ושכט
בנחלתו
«ל  /אלול ככל פקר אחר התפלה יפחקצת מקימית3©4ערכ
וחלקללא הקפיד
כעלשההנתב משס ואילך ולקרחה ממה' ©פתיה■ ; דע כ  /באלול *,הסע©רכ  /תוקעין משלט שפל עלה משה רע/
'כתחצתאוחג
זההדכדאשרנוהיי׳לכפיתצלעחדוצר
להר שיצי לקפל לוחית אחרלנו" והעביר? שלפר כמחכה מ שה עלה
וצלמקיס ■ שכאמר זה מיעל «
'
©
להר&
אל י תפלישראל ע• ד אחר■ ע! כמלשעשו■’ כראשלנה wm
©לא כלנמר אצ ציה הכתוב דבל זה אלא לדור של
נפלת
נלעתד.
כחשפלן יעשו את העגל וא 4כ  %אותו© יפר 3תעל/ש/כתיירא:-
ובמן שהיבלר להס לברזה להיה מיסכס ביניהן ימונו לןממ
אלתו פיוס ט״ל באב עשאוהו כ׳ט חפט© שמחל כזה© ייכלל בנית י0עמ 5עו ישראל מלחשלא לעל  ffכאחד עלה אלהים בתרועה לכן
אכל תלקעיןנס .ק כדי למפלע העשמחטאלעין כילןשעכשיו;
ישראל לטכפא כריוהלמי ©ירצחייטפ כעמדה© וצא יתעצ־מ
מתקרב הזמן© למס הרין &הק*3ה ילשברכ  /ללןכ 5הע1ל»
 1זעלר כעש" כיו ®.זה שהות©םב כפימין־לפא פקהל אהדשאסרוהו
במעשה דפלגש י בנבעה ©.נשכנו איש מחני לא יתן להם כתו י כללז והרי הוא כעמל שימורו מרע והאי מר  311 /דקאמרע״צ
ל׳ליל© א' דר  /שהלא כמכה ע® תשלו© ל* ימי חדש אכ דת./
ודייק! ממנו אבל שכטהס׳לא נשפתי יהתיריהי כיוס הזה ועוד
ל  /הלא אד ©
לאקהאק׳ילדכ/ירדמשהמןההרעסלזחית
חבלי בו מתי מלבר סכל איתן ארבעים שנה שהיו ישראל כמדכד
שבמת והדי עקד כהר מ יוס ואין לן ת' מס אלא ממס א' דל/
כיה הכריז ייצא לפנית& ע כ ל ערפ ©  /ומביח ואותר צאו הכל
לחבור יהיה לכ אחד מ־־סראל יוצא לחפי ר לי קכר כערב היה כל
.אחד לן בקברו למתי היה מפריז ייצא
ומנד־מ/אוח" הפדלי החיי יל© וע לילה אלא « בוקרושל כ  /פאב עד כוקרזשל  /להא
מתיך התתס לגל ליי שהיה ןב ממש
הי
ה
חומד
ויינא
ימי
©
היה
עתידלמית טה 'תולעת׳ייצ ^ מתכל ווטימרחנכפש לתיך  .ע י« •
ואש

ד» שנמ
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ולן זקכל

לילה כל ט י באב כילן שראור שלא פראית הלבנס חקרה כלומך
;’ «נתמלא ע־מ  /ידעו בודאי שכב עכל ט" כאב והיי הוא בחט
 mmועדיין לא מת אחד מק® וידעו שבטלה יחזירה וקבעו
אויעו המסועשאוהו/ .שקוד© לכן היה לה©לחי©©' מא/עלבימיי
החד© לטי באבכדייןלא הגיע* ועוד טעס אמר שבו נתני הלוגי
י « .ותל לקבור'  ? .קל כמה לכלי" נעשז מ לפןעשאיה?ביל® טלב .
לעניין נכילתאכיס (' תענית :
בספת מלמוקלרין
לעול©? אתחנן פפך תקביהל
קדמ
5
כינ
5
כלי
סי
פא
כל
&
ת
דבלים.
5י© כה תלכחיתמשה
כסכתסקולס
«
/
לומ״סנ
.
כי
המפיח
משה
4אבייו* מולא•השגיחו; וחטאו עד שנתמלא סל• סת ינחרב הבית
כדיחכה ובהטיה כתו© פתוכלמעלה׳וכחן© הוא הןכת לאסק
«אקד ט' פ•  0ח 0ריס-ל9זכיר .כוכחמות זקתחילין ! הכטרלח©ל'
נחמה והיא בפטרה.פחמו נחמוכל׳אומריס כי מנרותהמדברי©
 ..כ/מנחעתימסליס וישראל יה© מכך אלאל שדי אתהגן *.ןאו5גן
©אי מנחה•*•' מלעי שים כפרשת ואתחנן פל« <© מעי© ו 4שהיא

עלה לכימא לתמיז דההלא שתא מלייי מלילה לעי מה שתרשי פת'
עקר פעי' נוכ/כתחוז עלה פח ' האמצעיים נמצא שירד כב/
כא 3יפסל ליחלתאחרזבית יבכקר מזללעלה י
והא דקאמ׳י
דבר  /עלה והעבירו © לער בראש חדש אליל הייני מפלס דלילו
הראשלבה דר/השלימה מ© ולילה לש מ© ראשון מן העיל© ,
ואחר כך הגבירו שיתר כמחכה והודיע! על ילי התפלת השלפי
שעכשיו ־כשלסמס י5לא־ 6ק •ל עליית!  13mואילך ימצולהשלי®
\ מס ולא ישעו מלל אתי ע! * נ׳ל י ואח  /כמן©התחילו■משו'
©ורמלע תיקעיןג׳ב כל החדש
שיעשזימלצ• ו  #מן ליכד,תקעו'
בחדש שותל משמע ©* תקעו תדס®ל© י ומלא כדי לעורר הע•
©יעשו תשלכה על הראשונית לייויל ג© חרך על/כר יי"לעשות
להכאלהילת® חרדי© לע לפרו כי קל « יפר מחריד ותעירי
©נאמר אס יתק ©fוער בעיר ייוחס לא יחרדו על©לן ומרי מל.־
דכרל שהוא חרד לעשלתממתמתר מכשאל ימית השנהלהעיג®,

שמזכירליי© הליןשנאמר כילם ההוא יתקעבשותל* גדיל »»יד
בלי לערב $השען שלא ידע מתי מ© ר  ( /יקטרג ועוד ש־ג׳י קול
ה שזכר הלא מתערבב לעי© זוכר נס יום דיכי כמו שיתר אי
פרשת ראסיב' « ק/אומרי׳ג״ב אהפה״יהיא מעחלת שתי פעמ>
לקמן סימן תק/ה  .למה שחתשיהין ביו© כ  /ואין ת? קעיןג®
;,מקיימיס כ!" שהיא©הלכות ק׳ש ואל מריס אות ^ כאהבירלכי
כערב ר  /הוא כלי להעסיק עהבדיל כין זה השלפר שהיא
סאהבה רבה "< תהלכל הט כוונתן לכי החנו" הזאתלייחדל ככל
מתקנתחכמי®לשיער©ל ר  /שהוא מן התירה׳ .לאין מכרכין
תספממיסוכשלתחוזליס לאלמליס עניין נחמה ( היא אמתמשל
ר /תשרי©הלא ל  /כעל שמכרפין שאר ר  /לנס אין חזכירן
' « י/ו »' • .,וכס' כתפי©תעקכאלמרלסאהבהידילפליק,ל « י ,ר/לא בקרכטת זר/כתפלהפר  /והכל מטע® כדי לערב©
־ « 3ר© ת « קכ,יצ^ 3כרשת יהיה אס סמלע
שהיא בתלרהוירפה א ת השטן פלא ידע ילס©הוא י/ציון©לא קדשוהל וסימן לדבר
אחרלבה מן הד כרשמת הכתלכלת
בתפילין
לכן
אלתריס
תיך
בכסה
למס
קנינ
ו
שיהא
החד
©
מנופה בו שלא יזכריהל למשמע
^סתתפ״לקדרופיימכו
^
(
«
^
;
•
י
•
זהג  /איןאקחיליןלקמת ערשתבראשית

במסר ©/קשיו

תנןיפב1
ת כראשית׳ כר*הי דהאיק ? :כמשריי ככקה  $ו©
־דהייכוצמ■0ר -ס
התקיילההבלי־אה ויהיה לא/י• מבביןתלקמצי .
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^זא ^לה  ) '!4 '^:הת:מילק -נז,את'. .
הצןירה ( הוא מסראשון .
&בבגא צי הע(ל.(-.
3סכשצ־מ ;שאתלמא־ןממשלתי ד141איצואירמי
מיקצ’א  8ןי ^ <}
ו' |ג/אלתהא(.צהי
תי
ד
ה
איד
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*
ד
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 pW *# 5frבר מ 1ן ^'|fp r־|3 ^ 7J7
גמליה
ציז
6
?
<ד
■  .וזה f!5tב/א &p
■')Sfsno
 rfriתאה יןפ& כתפימיתר ^הפהמי׳כריפיי{',. ■.
.־לה ^ם־ ^
לפפיויס ^פיסיימל ^ יסיב וסובא• וק3לימקצא? תמי%
■צת״תיויי
מר״מאסל
פד
יב
'
צלוזוד
&mbmp
ס
4
^
p
<ןופלקיבוצי©
^i ®>9ta # $p£ )'5$ p ii>ri>&0p0 >te p
{מבצבהשכ^ת;.
יגת 3ת* מ 0אכי מדר
כל׳'העומד' ,׳© אמר^ה צמונו המס סמבהב הואי כן
^פתתקריג?  pהלת דהיינויצשמ"לי* •.©(^ ?«5ה׳יתיויב^פ׳״תקרי ^  ,בלהיות פיהבסוק
;  0 0קיד§ ^סגיגן  ^ '#1בנ.ג.ל -.פמקי תמומן'
לב -ר ,ה( גשק |ר״ה < , .ה0ליתות
פניה .4לפמוד• נבקדצאםתור <ביו0י ^&פל '
עם•? 1ניעל( <שא וימרקגין ppb yוא $י | ס©'כי*קמו•
גיע3ו -כ" או ס מת
תפלת ית שע* קר הין * לה
^לין• ^• וור ביו© א^ שלפניהשה( עממ | ד^ה
עציה•
י להימכצתזכה' וביגגץכןת 0ופ אמגהגלול.התילסשישעה* עשרה • 5מן;אמ • 1פל'* ק
0נלזעיי *<^ימי | ~ & כאמ $ .בדמ •.ל 9ךנ•$ # &/
,נ/ל| כיתיסc<<:
י׳כ כ 3יד ייתף ת& נכהולעילס ימסרו דיימ־סמרייוו ■ 'א.חליה 0קדי
& :0kפ© תתקכל כא< אמי צאר ®' faß feהשכי*
עד^ -ככ׳יא.
מצלו להצןפמ /בי 0־ דהיימ)ג״י.מי® ר״הוציכל! וןאזגה wpptwpt .ן
ככל מס עד ע  pfגקשא׳א פצןיתה יב א© ציו©
•vמעי ב לכי
■•:ן־לכ&
יא פ? ןוא $
מל ד^ הציוס ^ א? יפוצק להמפציתד«י ;  0קוד©־
mphיש* ן .מה3ייןשיתפלל*!י׳ שיש לו  .גגי׳ויבא& מים
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 4אד לקס ©יאאללאל■ לכל הכמות קודש בר־ך שאמר/דישלא
יפסיקו בין ברון שאמי לישתבהזאס אפ 50להתל שלאלאומר©
■וללמסמונ לאה3עי 0יפיי אדרבה חוששכי:,הל © לחימן ונידוי
־נאילו רוצי© להכריח הש*י שיקבל תכלמס בעל נרחוי ע' השבתו'
שסגולת ההשנעלמ האחמ־ית כןהנא " שהס ימן לב© לשנת
לאלמן « לאט© שיעש« לבר^ המשבי  %בלא שןסזכומותכלה
שתקפולפל ח1צאל מקט© שימקנלל עי ,היוקביער ללחשיס חלילה
לצו.מ^עיתהאיצומ׳הללל א® יתפלל בכנלנ׳שליחה יזכה' לתמקב :4
מפלתו לפןכתוככמכלרת המאלרכר שפי כלל תשיעי פרקשבי
למ כן נראה לי שההשנפה אין כאןמקלמה יתר מל רובה©ככ©
העלמדמלמ^שמאצה נקודה אחממן השמלמ שאין אפל כקיאין
כה© מכי רב מקובל כע׳י שיפוי נקודה אחת יבול להפוךןי 5נ ^ה■
ומהפך לי הברכה לקללה ח״ו לכל מי שיוכלו לבשלה בלא מחלוק'
מע׳ב  .עיין בשפר עקרים מאמר שצי ערק כ/אמבשאשילצ'
 4מל אלתו כלשין תחכלגי® פגלןיר" « כל' כלא©זכימשל©שמלת
מ/המלאכי© הריזנתכידל לבצבד שיאמרו קוד ,במך& אמרשלא,
להפסיק בין הבלטת ידי לבו כמקים הזיו י זכר ה תכלאישפה
אדס מןמנהגי העירלא כפיכלכיס ולא בפילמי' סדרב© לומר ש® ,
חפצישמבלבל א < תיש־כי העיר ממפקג© נתמוך כך יתבלבלו
בכללכתתפללתיהס* למתחיל המלך ילסב פו' ואלמלי© יושב כלא ,
ה׳אשעירו « שהל׳ילשב עתה על כסא דקאבל בה א המלך היום׳;
פירושו הרגיל לי< 5אע ' פ שאיכל יישב עתה לאנמר כטגון כעי
9סלי© תתרלמס ובדברי צדיקים תתברך וכלשוןחשילי© מתקד׳
ופקלב.קדושי© תתהלל שפלינז בהן יצחק רבקה לזכור זטת
עקידתו ואלתר קדישלנלכרלא״א ז( לתבר/דיכ לפי שהן ימי
ילין וראליין להזכיר בק בל ייע&ה בראשי׳ שנברא בר ./במלת,
יח מיס ובאחת ויציבקי $ןל' פעמים אמת כנגד י׳פעתי' אמת
שנרמזו מכלאפי' עד ליכלילל בצלן כרא #לקיס/את ,ויברא9אלקיס׳י.
את • 9כיא׳אלקיס* לע «״ת  .-ונןבשארימיסלכללימז© הכל
כיתד" שש פעמים זה אחר זה צכנדששת1על© שיתקיים העול©,'•;.
יי! להפסיק' טפיה© ׳ , .בזולת יעוד .שאיןלהאריך בתלת צלי:
ק■1שלי
יח בזמצ׳שהואע© הקהח/סמכסרשהןא  .י
■ יו'ס.הדי [יש.
פורלתר״מכפאר ימנתהשפה ,לקרותק■;;,/
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למי שיתפאר :
גס « לןטג הלל אבל יוצר לאופן לסחירישוררואומרי׳שהס -סיפורי
כעלמת סל שיי סל מלאכינוישאפל מספרי© מה שהמלאט אומד*
ומשמ־טם ו/ןזה שירה אלא סיפור « עשהיהמלאט מהשעל 0ין •
כ^ליל©* «! « :ין קליאת שמע בזמני למתפללי{ ידיךשהתפללו
ערכית לק פחודלרימכלכקכהני®לשי©שלל© במקו©שלו© ר  3י
 fßfמחזיר התעלה מלס במלה בכולנה למוציא מי שאינובקי
וכלה נין«5מר פילשיס כתן תפלת הש׳־ןכלמקל© ומקו© לפי
מ4הנ< זע׳תחין הארק לאתה היאלאח 9כ « זגריך אזתלוקלז׳רין
יפו תחין יילתל קילס אדירי אילמה דע הסילוק ׳ לא© הלא שכת
•אומרי׳בפיג® קטב קלל זטר׳מזלגרילן הילס מלכן ככל מקל׳
שהוזכר תקיעה א? שלפדאלערי׳זכרלןכל' ׳למדלנקיאדרת ממלכהי
משלש שהחל נזלת אשי־ בלי מאסדי© לע תעיר
כל' להרי אין
מריתין כ&תע לא ומר• החקי׳ בלחש ובכן ליי פקד אתשרה מעצי
שק«רין©יל© ^ עת פרשה«מתחיל מיד אחריו בקול ד©צאצאיה .
•כקיע ^ ר ^ ^היל®קדוש י1אלמטןז' אסאשר בצדקעז׳ י לא/
אאפידנ«4משי® שמתחיל בחרמו'מלן ממ ^ כו׳לילדעי קרלחה
/#כן;מלן  wirאחת קרן לק שמע קול שופדתשלש «ערלית
©,^ .כל איט שייך כשבתטלן שאק תקעין הילכיוא מתאילין
; ^עיו® ^:יל© צדט שמרמפחרי© כו׳ מפניסיסיבגהאלק׳ < חכ$

י■ .%י ^©!:אם; ^ א/שכת «'׳*'• "ועדלגי'{-שכתמגהל; עןן^

 0mp mimיךט,מפני סהזזכ■ כיו תוקעקלמריעקכלומ
קמת «צו ^כל׳יאי «^ אתן ^( ^ לק<ב( זת?; ךןלאדימ ^מי ^:
ב* ( ?:9כייסב׳אימרק.חרוזות ע«? סייךע& פבח « גדול עיזואח/
■ ' אדרת ממלכ׳והאפיד כו׳לא׳א כל  /ו*הפלל «®nsדכשל* «JM
•ראעוליתילש©  /ק בה נדן לבסעתהמן איןלזמר®ירה ממי•
■־
אימת פדי?אח־״גידפערכ■ ל׳ה יאמריציאה « פ  ?,עושיס לכרי©
הרבהיסמלאיןאמבו; סאט בטןתיס מרוע גזר דין מ  ,מכפעי|4
'® לק שאני 5אק זהיד* ך מוסרלהקל לאש׳י'.־; (
העין ל׳ וסיקערצ׳ג )
כשעלמד בפני הדיין אע״פשילל «:-
©יצא זכאי בדינו לאפילז הבטיח(הדיין «'« יעמלדלפכמ פאי« •
(בירא׳ועודישלייזר דשאבי הללשהלא© ידה לשממה לאין הו דרך
«
■לפר סיאמרשילה אל יעשה דבר©ממה קלל© שיצא דיבל אעעי׳־
©יודע
שיזכה
ברקמה שאלן כן כרחיצה אל חתיכת טפךנימן :
שאינן דבריש©ל שממה אלא שמראה שאיפל מתעצב לאיכל דלאג
מאיממ לינל מפצי&ילדע שמפה בדין פך כ׳ל • זלאלמליגיא* »
ממאכל לפניך שהלא כתיסד מפי ר/קיכא כנ3ד;3רכו'אעצעיןיע
של שאנכה עשרהכי״הג' רא& לכות יהג׳אחר ^ ית כפל אמרכל!1צ
ה© כנגד האמצעיל& א*מ חגיפל יעפינז כגל חלק הדעהחזיר #ט
בתשובה3דג הרלצהכתשיבה♦®לח ימחל גגד סלחלכל♦ פתביהו
,.בשבר גאולה נגדגנאל/דאל -. .שלחרפלאהכנדד״איצל • מד»
עלינו מנדכרך עליפל י הרס קרן פנל תקע כשוער י פט{
מעלינו פצלהשיבה צ ^ וכסר ממפל יצזן לאפמה כל ׳  .כלס בלרצ >
נגד שיכר אליבי©♦ מחק ברחמיך הרט® כנד יי $א 5רחמיך.
הרס קרן משיחין פגד לקינו תרלס • הצמח לצל כצד חציליח קרן
ישלעה♦ שמע קנלצל פנל שלמע מפלה להזסיעל עליה® שאילת
צורכי רבים» לאומר קדיששל® עם תתקפל דאתפלת׳יח קאי*
«אין כמלך י לא© היא שבת א  /א ז ח* 'יא הטע© מפני שהל♦1
מחיפה להרעה בפה לאין מריעין3שבמלאין ? ה ב׳ל ©פ®  3כלןי
רכ  /בא שמשלבי® ׳ כתפילת© למלל©הרי יורכה עיל «י©לש
מחילה לסליחה שאלמלי© אפל פ״ל הטע® כמל שכתבתי פלא
גתייסד אלא בוגדהאמצעיות ,שעיקר קמ 1פ®אל היה אלו|
בחיל לפיכךכשחלי ר /ל? ב בחיל כיוןאיל© זה איפל קבלעלהיליב
פי י  /לעיל© ואפלאהיההיל© ר  /אכהיל אימריסל! הברבלין
עצמן פכשיללפישמל היי® ר/דכמשלימיןאותןע' שיגיי בא ' מ
אבל כשחלק בשבת אפי אשלא היה ר/ל* כ לא היל אומרי׳פיל•
זה ^ הברכלג® כשמלקבי ר/ו* כאקצר׳י *$להשלימו בהם; V8
פ למנציאי־ן ^®9מלקנריןבפי׳לייא יה׳פקד אמשיה עד*מי©■
רבי׳לפישקבלו ר !לשצפקד׳פרה ברה לכן חגה צ  /הימה
פקילמיל3ר^ הן לגךפמ
^ ןבפקידמחנה כמו שיתבאר:
! ו/ל ^ ת< /םמק־&' ) יקנרין חמסה גברי כמו קכל״יטשאנק
פוחתין כה© « הגברי לומר שהלא קדלש ייתר «עלה  #חת מר/ך3
לח ♦4/פר׳כהןאלתו אלפי® י ללי זרע* ישראל מצלי® • 'ד
ברית• ה/ב *©4דש ייקלמזתפנלהגי׳לקרלתהתזקע «מפין©יע
הפוליס לאכשר שפאגל כןמשל© שיהאלברשחמביהמלר^ משמ^
כדכתיב פקלדייי/שרי׳לגל׳לע* כן יאושר כאז שילכל לתקועיפ&בלא הפרק אל טענ׳כיאהיטעההרי׳הוא® ןמןדע1לפללח'( ב « נ
לכ ש קגזל מפלה שמפני זה צריכין להעמי״מי שרגיל 3מפלי כמנ
שפרש*בריש ע" שדר תענית כיצדוא® הלא שבתצריכי׳לקרלין
 Iנכרי כחל בשאר שבתלתלאז «( סיפקלמשי"%פרשילא[ א כיל©
הנמל אתיצחק ב/א^ר הוא& ס זכב׳כתבתי לעילבהלכל׳פמע
חבחק/נלהני בשאר שהתיתלקרות ייתר «? שגס בשב“ א©אל
יפחמל מ «צהנ® זה • לכננ׳ת©צייה קולת למפמיר בפרש' ככת®
קופצימהמפוכחלדש« 18עד אשהל״י' למפעירכשמו ! ליהיאי®
אחד «ן הלממי© עד לירה קרין משיתז ואומר לע המל לכל׳לעליו®
י5ר«ן הזה© כחמלגו לקדושה ולמפלח׳ לא ,א לששוןללשמח׳שאין
®? וח׳מן המלר' 1א במני׳לאיח׳ ודברך אממפו׳פמי הקידושלא®
^ (־  /כ& במאלמר יקוה פורקן שהוא ברכה לקהל ולמיק;
 14ג
ןן ! 3 0
^

נ נני אי • היובזשימכדעקאסוד • אין מכיאיןס״מאבל®
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8וא ולען אעיל( בדיעבד וא האק לו® ועלאחל אינו מ4אבשל
ד ניןןשהןא ע5י  0מ  %אקיכיהז כא לעתידן.
בלה ואין ב׳ל עקלכי לוב האיותשאיג® מלולי®אלא י® עב®-
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הסתיתהיולא «שת*. 9פ!ז© .-מממת© יתימה מ ' מ םותימ׳מהזתת׳
בזכלי© אלא שתקע כצד הרחב לא יצאמ ־ט יבתיביהתכר©,
אלתו©קלל להיי כ ^ילל־ -בא מחמתעשתיתס יכן א© הסתימהשלא
«כר תדועה דין העב־יתל בעינןלכ (?רז בדיך תמזנת $ m
בעי « אע״ע שנשתייר הבישל® יחזדקילי .לכמית שהיתקיד©
סהאיל מעפירי גרא&ו מחיי© כך צדךלתקיע ה? דהיינו.במקל®.
®ניקב איני בעל לנכי השלפר להליקלל השיער זד׳א יפשיל למיהו
הקצר כמלשנברא  ( :לי*,ל®« מן ppן סעין> )י■)
פ* מ דללקא לכתחילה לישללי& לפיד אחר אכל.
בדיעבד אל שאק לז _ י נצ אכל אם היה אלךזקצרל א© כשאר בל שיעירתקיעקכשל,
#ופר אחרימיאין כשצסממה במיבו -אפי־לל אל חזרקזלי לפמזין
 :שאיןזהשיכלימעמיפלוי שהככירזהאילבחייל  :׳
©היהוהיאשצשתייר ריכל דאייגא תרתי למעלייתא ופן יש להן »* ■י די
זפן אם גרדל משכניה אז מכימ׳ן עד שכשאי קל מאד כנ{ל
אפי' ב& תמושלא צמיגי כ&צשתויר .לובו יהיא שתזר קילי לבמלת
ג© זה איני שימי מתמזנתל שהיה בראש האיל לכשר:
על
שהיה קזדס שניקב דאיכא תרתי למעלייתא ■ _ :
הקרן כשהיא מחיבר באיל הזא חליל חתיבל בפפלפרע
w

אע׳ג

דמקכפשך הייני

כקפעניל

אבל א® נסדק לארפז

אכי כל פהיא פסילייפטשמחמתריח יחולק התלךעל׳הפדק
ו? 5לךימיהין עד־פיפליקכילל :לכשנפדק פלללפסילכמי שיתגא׳.
זכש ריק פילל רמי הואיל יעימד לסייק* ייש מתירין לכרוך©כייב
«© דק תט אל משיחהילהדקי יפה שלא מפל הסדק לה־שין עלד
והיא שישתייר שיאזל 'שיפר ממקל® קשירת החי© יליזעלה לצד
הפהלא© אין' שיעיר שיפר ממקיס ק׳וירת החלט למעלה פאזל
שכיין שהחי© הוא מר© לשיער זה פלא ' סדק מתר היי באילי בא־.
כק!ל עי החלט לאין זה קלל ילפד* ׳י^ א שאיני עסזל כנשדק עד
^כסדק רלבו יה/מולא דבקי אכל אם דפקי אפילי נדפק פשר
ואבי ' היה סדיק לופל ולא נשתייר צלשל©  1א מעה ! דבקי בשר
ואין דבק נקרא שלא כמיני שאין נקרא שלא במיני1א ססות®.
הנק ^ חתיב ' של קרן אתית אכל כפמתפרי בדבק מיזר לכחית
^מיה ואין הדבק ניצל בין הסדקים יאינל כקרא « פר לד״א י׳יא
©איגי כשר עד שיחמח! באיר עד פפפשר לישכר קמתיי זב «®
זה כלא דבק שזה היי במיני ידבק חשיב שלא במיני יא© נסדק
כילי לארבל מראשי עד סיפי אפי ' מצד אחד ללכקי פעיל אפילו
חממו באור לחבר סדקיל זה ע© זה דפיזן שנסדק כזלי פקע
ממפל  0sשיפר שהרי איני מיד כשפיפר-׳ושלב אין ש© שפופרת
.חיזר עליי
סאיןשפיפרתאלאבשצבראכשפיפרת וזה שנעשה
על ידי אד© לא מיקרי פיפר ובקרן שניקב מתוכו ועשאיהו
חלנל דמי :
( יעיין בפימך סעיף מ׳ל )
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פפיל
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נשתיי׳מכסדק לצד פמשיעיר שובר
אע - 3 ,שמא שלמט' יממנו יש בי שיעיר שוב ר בפט עצמלימעמא
מסל© דביק שנסדק ליבו צרחני הלי איתל חתיכה שלמעלה jb
נחתך לנמלי לפרי אין ב! שיעירשלפר• ומפפ׳יק כין פיי©ל תיקע
לבין הצד שלמטה שיש בז שיעיר שלפר לאם־נסתייל מהסדקלצדי
:פיל&יעלר כיפר יהזא שיהא נדי -סיאחזט בארבע נודלים כמו
 ©.יתבאר' כשר הפי ' פסדק ריב רחבי יאפי׳מעפב התקיעדחש>3
לאילן מיאן לשקיל יה״ל אריך יקצרל לצאר*
( לעייןנ ו.מ?ך
׳ ממ< ךג )׳ _  ,ליש מכשירין אפי 'כשצשתיירי הד' 4גודלי© למעז
שלא לצד פיו שמן התיר ' שלפר בל דהייא כשר לשיפד סתםא «ר
רחמנא למה שנתצל ח!ל שיעיר שיפיל ' טללי® היא מפני

סכשיאחזכרדתזקע .בד ' אצבעותיר הכינוני© יהא פראהתעע
לכאן לצד פיי שישימו לתיך פיו ומעט לכאן למטה יהיה יוצא
מתחתילל כדי שיראוהפל שבשופר היא תיק ע ילא יאמרו לתן
ידו הלא ירקע:
י ^ דתק שלרי  mmזה עס זה ועשה מה© שלפדאתד אפילו
יש כשכר 2כנגד פיו « עזר שלפר פווול דשיפר אחל אחר
,

רחמנאו | א שני שופרות:
ופן אס הישיף עליז כלשהוי ' בין במינו בין שלא כמינו5י 0ול
מינטע® הזה ואפילו היה בו מתחלה©יעיר שופר :
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יעצם אחד

קולע מן הראש

יפנ׳נחתל
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חללי בזכולת,

בכקט׳ת זפשעוסין ממנל
■ שלכל מיציאין איתי העצם ממכל לא©
לא הזציאז אלא הניחי כתיבי יתקע בי יצא שהרי קיל שלפר היא
זהזפריתאי־צימפסיק שהיא עדן ממיני אבל אס הלציא אלפו
העצ© טל! ינקב אלתי לכדי לעשאל חלל כשיער יתקע כיאל יצא
•איתי העצם אין שם שזכר עליז שהרי איניחליל ב&פלפרין
נעזלז בבהמהיאין נקיא שלפרלא במשמעות לשלנל שהיא דכר
שנברא חליל כשפיפלתבעידל בבהמה:
( ועי«ן בשמיך מעין מ ' סעיף& )
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בין כצד ^ קצי למעלה במקים הנחת פיל הזי במלפין עליר
לכ שהז׳ופסיל שהכי הקיל ייצא ומתתתךמןהזהבלהוי קלל שיבר
דז *א ( אפילי לא נשתנה קולו מחמתהציפזימעודשבשהזא־’׳׳ {
למעלה במקו® הנחת פיו הלי הזהב חיצ׳ן כין שרן יביןהשיער,
זאינל תיקח כ « פר 1אבזהב• ומהאי עעמאפמיאס צפהו כזהב־
באורך הפיפ׳מכחק ומתחיל הזהב מיד שמיך לראשו בצדהקצר
פםזלאע׳פ&לא נשתנה קיל השופר מחמתהזהב לפישהתוקע
מכניס קצת( בפיו
שפתילשיפר :ושפתו מכם© עלת ונמצא הזהב תיק פין
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■•;■.
חי
זבן א© הרחיק השזפרמפיו ונפח וב מרחוק לתקע בל לא
יצא
כיין
שאקהשוע
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ניגע
בפיו
לאס
צפהז
באורן «מופר
מבחוץ כמק!© שאין נלגעש© בשפי^ז ונסאל «© ין תל ארכו
אס
פפתנהקולו־מחמת .הניפוי פפזל דהזיקזל שלפררד״א !א©
■■ לאו עמדי
■  ■:׳■
.׳ - ... -,
\
םי י " לפיכך אילו שחציירק את©סופר במיכי' 3כפוניןל5איתןל
אל יפהוי®.יע&יןשמא נשתנה קללו חתמתהצמרי! אע* פ•׳׳
שאין כילי מציפה במי^י הצילרין לפעמים הק ל -תשתנה.במם׳
אבל אם אין ס® מיצי צפעוני® אלא שחקק־י !.צירות " תצמללש
«פר פלי לנאותל אין ככןפלי® אן ע״פ שנשתכהקול( מממע
החקיקה ליתלןכה דהא על בל פגי© ק!ל 5של שיפר עצמי היא
לאין ד׳א מעירה כז והיי במי גלדי יפפמידז על נצלו דפנר : :
 1לע« יןנחומד מעי® )1 7
ן בתן שלפ׳בקיך שיפי ותקע בלא 0הפניתי עודן בלפחיצו!
תשני צדלין מלמעלה ומלמטה שאז איצי שיעע אצאקיג.
הפנימי לבדיצא ! הלא שלא ישבה קולו במה '®«לא בתי? בתך
הידצזז אהל אס נשתנה קילימחמתשהיא נתין בתיךזהפשלב©
אי שאינו עודן הפנימי עלהחיצון מ&ציצדדין אז אי אפ ^
ישלאי
יפמע םניי!© ! אעי ' לא כשעצה קזללמחחת שהואבתון בתיך
קאחרלאיצא דשיפר אחד אמר רחמנא ללא' 3אל צשיפר-לת •

אי
ל ,עוקנחמיךסח<^*י ז שר מכשירין גם כשאין הפנימי « דן
על החיצון למטה כצד הרחב אלא פניקספחי® שםצמעה היאין
«בי־ןנסעיןך) #
 להפטתי « ידןעל תחיצק למעלהפתקיס .שמכביקל לתך פי!ל אי |■יב בפנלזתקעכילא יצאל״ס הפרלבדרךשמהפכיןהחליק
©ומעיין אלאקזל; של פנימי ויצא וב א® לא כשעב© קילל מחמת
©« הבטן הפנימי למק יהמק לפני® ל,ש א© הציחזכמו
 ',־שהזאצתקבפכי© ■; : -י
«סי© אלאשהלח
■ כ את הקצר וקיצר את הלתב ל,®,
לאפס® אע ©זפר© $ר״האיןעחלליןעליו ) « ואפי׳פלברשאיןכו
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ולא ע5לין ^ כשכילו כאילןזלא דכבין ע׳ג בהמה ולא סטי] י מים& 3ה&(
ממ ^ה* להאקיאהבלא אובהי או סופה בלאי* »ילה*
שהשימ,
'• לשם פוזיפה
להכיאיללא הוי/נין איפו לפקס א< 3דכראאיןגזאלאאי0זר
 ,דרככן במן מג |שאין  7לך ליוין3י  33ך
יד i3אילו י$אש«עי1א«  .Wלאר ^ ך׳מדאי•  $f $Pלו/יתילי
^•p .־•.אין•לויאופל מ^ר'!:ין7א3
אכל אילןאיווור. ..וה"<$פקיפ <שה$יה' פ®ולק &מן•דבהצי׳.1:ב!0לה |אלצא גם
■  WpWה© .והעמידו לנ3ן '.
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לדחותודע  ,סבתמשוס א%ו לא אאריגןיקבעבו במס ('וידמה
נח צלהמרדות ת טאו אס תוקע כעצמו מק שאיןשייך  pנכי1
סייין אל׳רכלי שלא תדחה התקיעה דדחייתאל*( הואמשו®
 9ובה שאין צדהשבדות מועיל לצד קת ירות כלו© דכל אחד מן
המתיס׳שלא יפריחו וגדול
כטל הכייית סחחה עשה אל תקיעס ׳ המלין הולךלסוב'כעצמו על??®עצת* ואוכל ושועה ויושבכשלג
׳ כשכואל־תעשתמק'/
שמחה
אפילי
אל
•
תעשה
י (י
)' ואיןהכירי מלעיל לזה פשוט ועול אעילו א© ת׳ל שהאחדמשייע
למכילי וצד פבדלת מסייע לצדחירגתללכת לסיכה מאי׳בנך
הק ^ ט ' < 0חם
דזראממ ^ תיןפת ® מוי « ו
אעו אסגוי ישא׳און••?
ישלאללשוכה Wעתיעו אל ישאהיפלא{
;.־• י
יליסופככתמיהככקכאדמ׳ס :
'
:׳־־
■;■
' ו אעש שצשיה פטור ות יכולותל תקועלע |« ן ואין הכמשי©
שכותד׳יס שהרי התקיעה חכמה היא ואיבה מלאכ׳גקאתר
;  *<yאיבו יוצא כתקיעתכל ימ שישמע מת « התקיעהאלא
שיצא כבר יצול לתקוע להן פלי להוציאן ולברך להןאעיפפא®
ןכ אמרו חבמיט ?לכל סממוייב כתקיעת שופר׳ מוציאאתרי©
עמורי׳ולא שייךלימר בקוצווכומ^מק/יגמצויש להןכתקיעיןצ
גיכילי קיבתןאבלמישאיצו מחגייב איכוחוציאג׳כאתרי׳דכמן
גמקכלין עליכסבר להא ככלל כפיי ישראל הן שחעסן הגתיס
שאיןס >0חפן בו בעצמובמצגה־ 11הירך ־וטאאחריס ; ;
( ו*'לש«ון ' וסעיף ב׳י  fמחילה ^ע© הזמןגרמא אכללעיל ,
 00 >4 ? pהפעורי© מתקיפת שופר תש׳ו הס פטורים מכל
הישלתביד? לעמית ומקבלקעליה© שבר אלא שגלגל הי*צ«#
■'
-
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*נס׳ים מוצעn ?5.!3?3־  aשיממען פצ ה־
#ל י |*ל;  1#א /
אנו; קזרן;& /רועה ■.כי®ייכור -תרועה הנאמר
שאצי׳לתוקע נס
את עצמו עמק כבלכתו ואש ככר יצא התוקע ;ב #ס■ הי/בג
 1יניח לכר'
ימות כין 5שיתבאר לקמן -ב •://ואת  /עזשיןי
הכשי׳בעצמן
שהרי
נוהנו/נשי׳לברך עלעל מצי ' עפה
«* ד ' תקי ;« £י ;;
ועישין
כןיג
'
עיעמי
®
דשחא
תרועההפאמדם
^ '״; /הומןגרתאיא ^ פ
 3יויר ? םוא:ש*
יכרכו ק לעצ? 5ן ולא יפי1
יםם
(
יצאנויבזה
/
'
;
■
י
(
אמר
כך
תש
/
נ׳
פעמים
;' pf v v,התוקע פילאלצור׳א© כ  3ריצ .( ./וע 7ל0וי<ון תר״ג 91עין ו '>; •:ד&
תא/מפההנאמרת בתורה אינה סציה© אלא א׳מה© והוא
\ :; ;■ :מיהו התיקע:
לא/אע פ/הו/יצא כצר יכול צכןךצהוציח' את• ■• אותו סקירין
•' ?־;,
שבלי/א/פתקית ת תש//לא עשינו פלו ©.שהרי
■׳האיש : ’,כמן שהאיס
תתוייב ■,לתקוע מן התרהמיתר■ לכרךלי" ;ילילהפעיק פין
'■/י
’
התרועה והתקיעה אתחכיה?אפו בעינן פלא מ»
/לאיתא
לתיל־סימן ? דכל ישראל/רכי/זפ לזה נסכ/ס׳להו^
הפסק■"
׳
ביניהם 5ק( לאחר כיון שההורהי©?  ptלהדדי הינע ך
יא/ליא/תכירו׳לעייכןמברך '.לולפעירערכתז •: .י■•׳ "'’׳' ;
ג . /ניע תש /
היא ו/וקעיןאת/נ" פ ג /רת  /דשמא
ץ• /
תרימה
הכתוכ פתירה
יליל
המודר״הנאה ממכירי מיתר .לשמוע :מממ תקיעהישל מציה
ימן איתי מריעה
;:;:י י י4
^
;
;
;
ולצאת
בו
'
^
«
ציתילאזיליתנות־צי/מ ^ .< . •#.לפי^ ןמקיפל•־ ■א ' כ הפסיקו
הסכמה פין תקיעה .ראפונס לתרועה ?לא יצאנו
 :־? .;:י• «
עין־
׳ל
V
 .ו <ל < מלע« /גיף
 , : 1/7ידמק׳כשהתקע־ ^ קע• ;■ פ© דר תש/תוג©אל יצאנו כהדר
תש/הילכך ?/קעין גס כן
־ן ^ /
^
תלהוצי/אפלא/אמרול ה ^( דכ/ק(.1והוציא 3יאסורידהא •/תר ת יא ין'
•
להקשו ת איה היה לב? לתקיע ג  /נ /רת  -סתדשמא
סלמזותא
דידיה
קעביד יאיןלך' הכאה; גדולה;;מזו  4ס -יאמר^5ש••
;
־; ■תרועההנאמרתפתירההיא -סציהסורכהצה םת<ןל( סתמעם
//קיעותז עלי ככל ענק אשור ״ -.
לשצרי©■ :
■  / .יוע׳לפזקמי ^עוי עעיף) V
דמפתמא דמילתא כך ה? א כי מי/רע■! באינם מילתא'
•׳■ ־;.
■־וו י
ברישא
ק״ל־דמנית צריבות כמכה הילכך צריך׳התקעשיכדן;להי^
מכתוהדר יליל י וא/לתהלי־ כל הכי והלא די' בתש/ת"
אתהשומע
והשומע
צדיך
’
להתכוין לצאת כהידי .ת! בתז ׳ ג  /ואח  /ש /
וכ ' פ תש  /יאק •/ר  ?/כ /רת  /שאס תליע
;
למתעסק
כתקיעת סיער כגון להתלמד3ואל יצא לא הוא (לא ׳ ; היא שפיה© הרי
ינאכי כתימן  .תשרת ;•  .נ  /ואתהיא גינת לחוד
'
;
■
/
5
?מע
.
ואפילו
 phphלשורר כורנותן דעתו לשמוע קול ש« פר"
/עלי* לי
;
אל
תקי/האחחסושל תש׳דתילעשמוו* שלפני תש׳  /זכן
.
יצא
תכ
ן
שלא היה לעתי לצאת ידי תקיעת
מצוה ואס נתצוין י אתה אומדעפל תד5/
וי '^ ,משמי ^
שתעלהל ביין,םע׳ 0ה :התקיע.ילס  0פסומ/אחרי*
יותרועה
או
לא רצו
להיציא ולאנתכיק תשומע : .לצאת ; נתכדן השומע
לפפימה שלפני התרועה אע  /דלעיל
;:
■;
לצאתולאיכתכדןהמשמיעלהןניאואת/תכיקהמשמיעילהוצי ' ’
■
®ימן
/
ק/ח
סעיף
ד
'
אחריכן
גפי
סבי
©
זס
מחשכה לו לתקיעת
' ;■ / /עצמו כיין:
פלא היה דעתי ל ?זציא אתיו ^ומע לא ינאעל
אתסנהוזה
לראשיצהיסאכי
■
התסידשכי
©
הם
ופל
אחד
מצוין ב <׳
 ;.ךכ?ו5ו:שןיה© שומע ומ ^מ^ע '&mVpp)5 .
ד’ ו><»5
מוצי/ו
מה
שצלי׳לס
אפל
« ';:עין^' ;V,
הכ/םומ׳והתוק ' דהיינו התוקע והקהל
 f s*9»ypp 31וג«> עד״ן
*»$ S1Hף'■s
(יהיו /ריעי ן!
למחשבה לתקיעה אחת .לכאן ולכאן וזה אינו פכון•i
/י
כתאיתידהתקעאכלשק ה יוקע וכוונתולהוציא א < כל'
 # / / /.יק
•■תשומעיס ושמע השומע
ויגתכו
דילהא אתו למת?ני ויאמרו שאין  .צליכיסי -ע  0יפ*
;
להוציאו לצאת־ידי/בתו אן» ע ' ■ /לעמיועיון׳
תל כפרנו
 ;’:סאקקד _
שאימ-
שנתחל/הת/תאין תיקעין אלא פ  /שלא ידען
יודעויואיצורואי
»
(
.
■ ׳®
התקיעה
אתרופה
של
תש/ת
עולה
לרא
סונה
.
אפ* ה;■יצא
של
© פ:/
השומע' שהרי ב/כדןל«18צי־א כל ?ויישי& תפצו הילה"
ני .י ©
ייעור
תקיעה
היא
צתרועה
ופיעזר
תרועה
היא
צג איכות
/,׳עוכילפצי־כ״ה אךםיו« ב ונכיתו ושמתקולי 0זפרע«יץ שו/ 31
"  .הצי קי©
להזלרכק שזו כקרא המכרתקול סוער שאמרה
י• ל<כ < /ק.ל/4א 'יכא ש/רי9.
שזןמתג־דן.ל ?ו5יא -אתתרכי® /צל’ י תורת והוא
י ;■ ; ^ ״
שנקרא תרועה ואס תרועה הנאמרת צ/ורה היא מה
מישישמענו:
שאנו קוריןפ3
.מס,הורשיע? דתר? עה&ל תמאו כשלשא שכדי»
 »,©ärואי מה&
■סדרהך־ ^ חי
אצו קורין תחצה היי שיפזר/רזעה .כג׳יכחותשל
■' צל» §-ו $
שאת
©
אריכי־ס״כ
/
צמו
סכרי
»
היל
<
ךיז
*
ור
שלאיאר>
 -,ב56ך’ אחל 7p
; ;;;  •/נ .
יככית סל ינחע  /שא/ייצא/כללישפר■ ונעשה •
פעמיםנאמר .כתולתתיועהא• ,כיוכלדכתיב והתכלת'•'.
.תקיעיו
של
.
!'
תר/שהרי
היפר לת
שיתור תקיעה הל תו/אינו אלא כשלשה
יעה.כתמן הפכית ;ובר  /כ תיב פ׳  «' hp 'wpי•
קולות
נול
כל
שיווא
;;;
שלתש/תתתד כשיעור תרועה לידים« נריך.להאריך בתקי& ' •
ץי; דכ3;/ת &.7השביעי קאתדלחד/רםי/לפם־מכתון
■ זכרוןרת ^" ■.י
׳יי
;
/
/ב
#
;
#ל תם/וכשלת«  •/תתל מכפלרת  /דהא;
/רועה
יהיה
■
לבס
וילפינןמגיש• דשכיכישביעי לי/ן ׳
«יעוליתק/ה
בתרועה
לידיה
י
#
/ת
.
אנו
•
עושק
.
משוס
; שמא
, :י א/האמוליבזה לזה הילכן נרין
לתקיע .כר  /שלש תליעותיכל ; ;' תרומה
הוא
צינת
דליל
/ע
,
צריך
להאריך
כתקיעה
שלה פשיפזר
תרועה צריבה העכר קול
פשוט לפניה ילאקריה דבתיזהעכרת •« .כיה
©
ותש
/
אנו
פישק
םח
<
ס
שמא/רועההיא
•
^<0פר
• נופחשה© ^
תרועה ומונסיפאדקר כתיב תעכלרו שופר ככלארצכם
אלופי© יויליל
׳י ולשין
המכרה
משמע
הילבך -צריך להאריך בתקיעה ששיעורן־ יתר/
העברת
קול פש וט אמ ד הרי השיל הכתב
עושק משוס־
שמא
תרועה כק שני
ה
?
א
יליל
העברות
לומר
לקאין
נריך
שצריכה
להאריך
־
פשוטה
כתקיע
לפניה
דידיה
ופשוטה.
1אלא כשיעורו
,
ומיהו אם תאריך הרפה כצל תקיעה אין למוש שאין
גהר׳ל־הזהוא פנקדאמקיעה הילנך מציתי  /היא לתקוע
שיעור למעלה
ויכול
להאריך
כה
כמו
שירצה
וכן
.
כתרופה
תקיעה
אע״ג
ותרועה ותקיעה תקיעה ותרועה ותקיעה תקיעיתרוע
לשיעורה■
ותקיעה :
; ;7
כנ/נבות קייינו סלא■; ,יפחית מהן אקל להוגויף :בגין
■• ־ .־
■■ז
לעשות
ד׳
או
ה
או
מתר
ימל
 ^.כ ייתלוע ז!
להוהיף כמרשילצ׳וכן כאכרי® יכול
אין אנ( י 5לעיןמהסיא-ו1א מדמתרנמינן תד/ה "
י
,
:
להו
©
יףשקיישגריס
;
היאתר
(
ית
5
;
י.
.
;
■ /:׳; ;
יבצא ש׳משהוא כקיל 3אד 0
מסמיעכשהואב? כהומייליל ';ל
והתרומף
וכן
השלששכריס
שה
©
צמה
לס
,
במקו
ן
׳
יככא
מרגע
צריך לעשותן
דילעי ' מחימיה דססדא דכתיכה ותיעב ועדיין
• כנסימ
אמת לת ^ עה כתיב משמע ככתאמת אבלהשכר>
 ,אקאכורודמין
אסהואכאדס הגונהמלטכללך .עה(/ 5תשמיע
■■׳׳׳ ־׳ ותרומה
לתש/ת .אע׳ג דשניה© משו© תרועה הכאתרה פתירה
ל^ ^ ^ רי©' ק( ל/תל5/ל  « (7אריך :כק&! קנת
והו/נקר/צות ;
'
•
עכדיכן,להודשמא/מעה
גנותי־
ייליל
:
ה
(
/מתליל
א :מ^מ אין־צררלתשותן
וקוק שמשמיע קילית קצריבי תבותין זה לזה ;. F:כנשימת
״(.
אאתרגבית ייליל כנשית־ אחת לא .עבדיאינשיית/לא
הי/הנקר/ילילאו
אסתוא
שביהס;
כאתדהיל/ךמםכ?קאאצו • /פסה ציציהם
.
^
בהפסק ,, .יותר■ מצדי גשימהיהיאיל ;? :5שס יאתר
יןהתלכתקלה
ע1
שיןק [ /שועו ^א; 0סמ'• קורק לו תקיעה ; ■.כללןרמתצא"5
ק; המנהג .מיהי אס/שאןכנשימה״אמ ^ /אללע
,/
(
ש/קזלנת״
כנגני/ת  oh .קויין©ברי© ׳ (6ל& ם קולות
ואדרבה
איכאלירל למתל ©גב היא לפסיק בלי הפסק ביניהם
• ,
. ...אצא
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(  ftiiישלעמדתן־?« •  wציה■ד«$חג;?& יז לרך
&*> *. *T*>privpכיה©?«®! ;©,ערו «#ןהצצמיה־5א'׳יא הצל'«?לה?
ד0מ £י• יילגלינדזד דליל< : tyיכע< נ.ןשעע&ו מ<ל(עפ; «  ,. wiftyrwהיתר 9&jP $:$fP \PP
ד  #ב 4 'Mא?  ' /־אילק־היבווימדהיסליוצהיססכל ^־פ ' ^ ^'
•
'
א/תמר׳תת
בבל
אול
?
הזי
*
?
פסק
«
העמיד
גס
׳ « בל .#ו&ד» $ס יל  %רתב« מימה ? ßpfcבסדליס יעסהבשמיי.
תקיצהן«
י■ ;•-׳^ -.צשימזאי 3אק :א־יפליהדעית ^ לא שלא פהמבך' t
־-יע ^ דבי' לבידה' א?  ;'■:^ •tr«l3s yiהמלכסן; <מעק .אד ^ |
־
לע§?הצמרשיתבאר לקין'מימן ה«ן *»®-33ן א׳ ) 1המאיסה׳
■ $זליכה;נשיתזרפצי ■p)Vfßיצא תאתי:לתפ? תק
 : ' ,לכתתלה ^י -המא ^ &-ו 10ןסעק,פסמויס’ ן ׳•׳'׳•;
ס < ,.:מק•??-׳ס^יעא? פ מעהעתקיעה ממימהאמת^א תי ■5להא ^
 - / , /מצוא ^ חתהואאא ^ א'י5א׳שהדי בתקיפה היאמ״יישמחה  .י ס’ ,׳ מ)  6תקע
ככוגן ישתהכהלימיאיןסר ץ;;לח?? ל א
ומלוסכ *?י שצא « ל.וביי ?-ס יוהתתב© « « ועליע®'? מלול ותקעא © '•
וגד י,תרועה היא הימי בכי■ וילילהתוסמו יבינא« צי»םגיאמ׳י׳צי
י ? כבי .ניסגקי למסלה■•  ';^ pk ?»teד ^ יניו׳ג א® י$3
תליאותלקפח באיצבס אל הצל סוודר אתים? הלתותסעומל
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©ופרו׳סל אהללה פלא הוזכר פ©© ס«0ע |א קולסתס« מגהנימ
סנק יותל להקדים מלכיות כלי לקבל נתחלה ת«ל מלכותו עלינן
1א? סג הוא יכלה ? בריטנו לפניו«'© לכה מי ם 3כ 3ע לנינ«להי«!5
כאיל« הארצית לתקוע תסר^ תלמלכיות« כןלזכרוכו׳ןק לסיביית
«מעם שלבי הוא דכיזן דמספקא לן תרועה דקלא מאי היא לבך
^י ל ,תעל דבריו כעת תקיעת השיעיות:
אש © תרועה דקיא היא « ריס למיד #0
בקשל^ ת יו«אי 1ממ״ע
י & 0$צ מץלתישתןלזלע? תוכוד 0QWH p׳־
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קי ^יייז׳ 9י8ילז  TWipsnpהמיזי* ח* W1ייו ס3ייrr » 5
יואיאית לן למימי דשמא היא אממוהוי אידן העסק בין מחע'
לקרא לפשועה שצפויה או שלאחדי׳להא אל תיישי דהאק׳ל שמע
«תקיעו׳כע׳שעותבמ© יצא ולשהייה דננתייס לא חיישי ' ה ' נ
*; וע ^ שימןעקעמימיןו* ) יפ׳תא׳כ מה היהשריך
לתקן לבי אכהותשר ת תש׳תתל׳ת היינו לכתחילה אבל הכא
עמן שנבל יצאנו ידי בלהפסקוממששו ל«ודח ציבור ולאמששו
להפשקותואפילו להעשיק קול אמר שלא מעין המקיעלאמששו
«א® עיינו תיקעין בישיבהשברי® ומריעה בנשימה א 'יפסלרי©
בב נשימות הוי שעיר ספי שאז היינו יוצאיןידי בלהדיעךלפיון
דלעעפק׳לא מיישיק הרי קתקיע לסדליע ינאנו ידי על יפיקי
דר' אבהו ולא נשאר לנואלא® עק אמד והוא דשמא מריעהי®
®ניה© יהד;וצריךלעשומבנשימה אתתואותו® עק היי « מצאין
 3תץע ' דבמיושב אבצ איפפא ודאי אין לעשות שיתקעכישיבה
עשתי נשימותובסדרי® ,בנשימה אמת זה&hשהרי בסדרי®
׳®ה® עיקר אנו רוןיס לצאק ידי עעיקזתדל אכהוו 0פק אמד
מה© ה1א שמאתחעאדקראהיאעמש תרועה ש ^ישפיאיליל
או © היי « תוקעיןשברי© ותרועה בבשימה אתת לא עיי « בלו'
דח׳ב הוי©שבלי© אצל התליעה במי תקיעהוהוי מרמןמתיך
תקיעה  ipiדמליע מתיך תקיעה לא הוי אלא תקיעהשאין
עןסופין כדלעיל אבלבתקיעות& נממשב ליפא למימש ליה
ביוןםתלקפיןנהתעתתר׳תן
מע׳לקימןתק fסעין ד׳)
ע ויש ליזהר שלא לשות שימה כעילה שלא מעין התקיעה גץ■
תקיעות דמיושב עד גמר התקיעות דמעומל בין התוקע
עין הויבזר ששלי בשביל לב הציבור הוא מברן לשמוע קול שועד
וא״ג אין ידליק ביניהס אכל לשות מפין התקיעה והתפלותשרי
«א® * ח כוכיה® לכלי® אמדי© א < פ שלא יפה עשהאקבריד־
!חזורולכרך י בבל עע  0אתןקעץב«דרי 0א(« מ אמריההיו©
הרתעזלם דק*ל בא׳כתשלי נברא העול® זראך להזכירו בשעה־
®תקעי ן שהוא סימן לתכלת מלמתי במ ^ שתוקעין ומריעין
לפנתכתצוורז ' כיו» קנצת מלגיתו ומלפות לארעא כו ' וארשת
®פתי « ונ ' וא • הוא שכת אומלי© היו® הרת אכל יארשת א׳א
עעני שהוא כמו תחנה ואין מתענקבשכת לפי שברה דס׳ל כן
נביא׳יח אכל לדידי לא נהירא למבחא דא׳״ממשו® תתיכההיא
"עמו שכתבתי למפלה לפיכךלליליני׳ל השע®©א׳אארשת כשע
®{א מעני שייסד כו הפיי© ןמאץן ומקשיב לקול תקיעתיוי וזה
®ק שייך לימי כ« ןת שקרי אק תוקעלן היו© • ואימרי© רצה
נתער 3לפניך וכי׳יתמזוה יכו 'יש© נעבדן ופולק לדוכן ואומלל
®יי® שפעה פעמי© כנגד fרקיעים אע׳ע «במחזורים כתוב
מו׳פעמי© היום מדלגין הייס תכתבינו  ,לחיי© מזכי© לפי שאץ
בא  yחושבין עןמימ בצדיקי© גמור!© שנכתבל 1תר לחיי© עובי
׳ בר׳ה♦ ואומרי® אין כאלהינו עצי » וקדיש יתום:
ן יחיד המתבלל שלא כצינוראל יפסיק כתקיעהבין ה כרבות
•  « '■1אפי׳יפןנאחר שיתקע לו לתקיפה  %הפסקקפ 3רפת
יחיד ! »! כ ונבון קיא שישמע אית© לפני הכלבית פלילערב©
תא ה« ןמ שלא יקטרג עליו פשעת חפילתו ואין צייןלשחר
יל ^גי ®« יתבתוך הברבלת:
לקא מנהגינו לדקדק שיתקע לע סדר הביכו ת דייקאאוי®
; © תקעכמתשב אלא מניחיןלתקוע או הוא או אתרן
• ־׳••י 1י וע ^.ש* ץפקג^וי«עץזךי ' )
;

fiSwiton

/ mtyין»« יתקעוא©אינו
הש 1א בקי באמד וה׳מ שאינו יידע
_ <_ , _.״ #י
אותו « קצתשיודע אצל תשר׳תתש׳ת תר׳ת איןמעצכ 1תזז0$
דשא3צ עיקר S5נתקנו& א מ® וס שעקישמא איי© סדר «jta
יידע ?יא אמת 1115350לנךיתקפכו וכן כרכזת
מעבנותזז אתזו ואיזהשיזדע מה® יעש?
המן שהתעלל קול© שתקע יצא יק א® תקע תש jf
'•' 5^ > Sw »07)p
י

א יודדשלאתקע חצירי ינזללתקיע ול להוציאודי *w3m
דהא פשמיע׳תליא מילתא ולא בתקיע ^מושנתינא׳נופמא
למעלה סדמןתיך3ה אכל יחיד &א־'התפלל© כרפיתאין®יכילו
יעיל להוציאו שאין ימיי :עשה שליה ציזבירדלהיביאז ידיתפל*
6א ' נ בעשרה שהיא לבר שכקדישה יפל דפרעבקדישהאינו
פפתזתחעשרהפדילפיבן לעי לסימן צ  ®/עין א 'ומ 5קד»
©י
פתזן־בפי ישלא וגזמר ועיקר יסודו m׳ 9לצריה עש הדיתמלך
! 'צ• כשמשבחין ומשפרין כפילי של מלך יהיה כריבעהמש״צ
פתקיע׳מ״מ אעי ע שאין ריב עם גס היידלצריןלהתעללולפבל
פשגמה ^ להיציא  mvphיי־עגדפשאדברכית אחדמעיא
אתחבירןהיי » דבר שי® מחובה עליז יכל ישראל ערכיההז
כזה לפיכן עישר אקל א מ הכירו אנל מפלה שאני שכלאייל
«ימייייג לבקש רמחים עלעכמי* (עי "ל© יקפ? עעיףןt
אאשאם היא א* מ יכול להתפלל יכיל מכירי להוציאו אפיי©יהיו
^
« $3היא מופה עליי ויש כה דקערכזת:

m nsp/1

בתפדיח

א מכזה המקימה יזמר מפפכפזת שהשקיעה היא■ tpäjifa
 JWmהש דיהק ימה ®דרשי מןה ^יקי© דלפי!
'אסמכתא הוא הילצך מי שאיצי ג י 1לאכתקיעי*! Wכמעלוע
מ?ןש ד 6לעניי® ית עיירות כאמתיש שיער וצקיאיםכתקימיה
ולא  php3מושן ובאחת נקיאין בתפלתמזסףזאינסבקיאין
גתקיעותאו שאין להם שוער ילך לאקז®®צקיאיןבאקיעריאפ)
התקיעותסעק כמן מאיצי יידע פמלאי א® ישש© תיקע או
אל
אלא דעתו צו«השי *«© שיער ימזקעיאי ^  3יד^50קיאין
כפלפומאע/ילך למקיםשי ©©0 8קע צמא ימקעו לשעיקא
דאורייתא עדיבא עילאי דרבנןלויזה! א® יציל לילך למק®
המתעללין ייש פהימכיים שישמע א< 3הי ^יע( 'ב«ק! '
שתיק<4
יקיים שעי המבי׳שצל היי© כשר לתק* •( #נע״1יm
! 'IV

 , vtpnונו 9עףאחדו!;<:.ךי;ל;

א לאחל שנמלי כל התעלה מנהגינו לחזיר ולתקוע ל'קילו®
עדי לערכב תא השען מיהו איק מעכבות שאה לא יעשו כן
אץ*מופי© בלפל שהרי,כבל יבאו ידי !®.כתן י •• ו ^ ז׳כלעםרי®;.
־לעמיה©לשלי© ואין צריך שוב לימדלשכה « יןה :תעתפ שהרי V
אמר מתייפה שהכתיבה ביאפעת המעילה בג׳שעייתראשי&יי!
ispn
 mחכר 3ותוחחקיזןות )0ן 5נותוו
או
©
הוא
בימני
תלוי
ועומד
דמ
?
ב
יאיצו
«
נתב
יע
^
ו
ואין
אתזווסנ׳מעיניסו
להק® ת א? כ למה אומרים שוב וקתביפובשער הקייםקו ?( ,pfi
®J .״©®ij
 ©Näiעו 'כ >$ימי תשובה דלא דמי דנדאיפל ארעגסוחך
 >1פייותשל ר״ה ^ פמינכפית 1rאת זזשא© איפזינדעפול®
היא מחזיק ע 3ע* לבינוני ולא לצדיק ומורלעי׳קתעלל בעל ^ יעי
לא יאמר כיל אפילו אות© שהוא יודע ן
 i״  0Jf pW ?p jp& pfapfןז 0א® 0זארגזי־די01יטמ תשוכ׳כל א ' על עצתושיכמבהי הכ׳ה לחייס וווביב*© יובא1ןה
׳* ען*עלהה®

■ . 1־ ־

|6ר*  :ג« מ  ^ ■:אתלאעלעאקזה מדרךהמוסר שיאתרי למכיר! ,

וליקל«ל 5 ;9מ(& ^קמר
■.גע״ל -למן
..י V .

א■
^ן& ח;ד.וצו -מ -ורני 3יןלילךאל «הר • ::זנד :לעקידהת 0ום דא״$
 ..פעדרס בשי 8לךאפרהםאבינדעה 3.עקיד א < ינתק בטהיליבג
■ בי באו
.השמן על -עבא עד צוארו ב ««© :ואמיר אבלה׳ .הו 1יעה.־א
מיםלע  5-:פע .ורנילק :ליצן במקום שרואין ©&.דגי© .לזגזד.:שאנר
עשוליס׳ -גדניםחייםהללו  -שנאחזים■ במצודה■•■ פןן־אנו נאחד©
 :״• ׳במצולתהמותואלין ומתוך  pנהרהר יותר בתגובה; :
 3ר :־ה,וג^ 1

^ גהעין § {3 ■(-
JTtM

*א •• ערבית׳מתפללק גמרבליל לאשוןזאםת " 5במ^ש אומד•
המלור״האימלאחגווא
■ ריומייעבראע״פשיש טועגיגת
׳
רנל^וי «■ ב1־ היכי דאמרינן ; כמוצאי* מ בחול לכ ? מלק .גיןיו$
השביעילשסת ימי החעשה■■משו© דסדר הבללותהוא מוצה ה* t
‘* «' ליחייעג״א^
©דרהתיקי־וטא או« /ןמקדשיריקכה? t
. ') ■'tf *» fppi »*ßr'kfv0 6'1pfPi&t 'p־.

א ואובצק ישיתיןושמחי© ואייןלהתענועבובלל לא בלהולא.
< בסמית תשיבהאמג©‘.לא יאכלוכל& בעם  .למעןלאיקילי:
א^ 6י «י©& לר? האיכןג&אר^  #של j)»f)pfe}»ßPrJjשגי
.1.
/,.׳־V
^ ':רא&©■ותהיה יראתה עלפניהקר .
ימיסמאוסםפק וביצה אנוללה בז© מותרתכזם דא© בח©
ע חי מגדללהתעצוישכי©1של ר^ ה ^ יךלקייםנדךרולא רמי;
קודש מחר חול או איפכאאבל ר* האימבן 1א שניהם,נק&בי©;
"ל 0רא ?©' ושכתכמן  .שישכוקןקלהתענות  .וח 1שביןאןת.5
ממ(ין ש■ (בהייון
( « «לי
גיוס ארוך ובקדושה אחת*
; r»»i »Sיקלאניקי© ( נאסולאותו• למי6נךרי&יקיי ©.אתבלךו.
והנו*©.
ןי ^עדפיגי^ א׳יב ^ מןיני׳אסביךב'«בשימןחקי כ«ו )
ןן  1נאתי .אכלנ #ל0צריך.ל0י< ת מי שנשבע -דאילרברלאפילו
משוס דאף בזמן ב/־שהידמקל&ין ע ' פ הלאיי׳המ עוהין לפעילי;
להתממהט/אוגנדךהתרה. .
בשאר •ט נריך ל? ך© מלראל ^ל
*© ר'* קני• ימיסביצךבראשוכ׳בשהגיע .יוםל' באלול היו• נועגין
)  ,מיהו איבו נר־ךלהתענזת ע*מ אלא יכול
( ועל ^ ק־ע«
איסור מלאכה וקלו& ת היום « בערב לשמא יבואו ערים למחר
61אול .על רדיו או לע שבועתו דיא שיש קכלהבילם־& גל מי שתיל
ויאמרו שראו הלבנה ויהיה היו » לה ול*ה נמצא שהלילה היה*«
להתעבות פל״ע ומשנה לגינתו ואינו « תעכעאיב!משלי© פנתו,
וגם ביים היי הלל יי&כיןכירושל© ומצפין לביאת עדי© רואי
ונם יעקכ |ה ב ^ינג מקלמובלגושמי שהמענתעע© אתת ברי ה
הלבפ׳אולי יבואו וכל שעה שיבואו ביום על שמחוך היומקרש*
עוגכ״ת קלים':א'© הואביו©ראשון 5י! ן לאתפגוע סנייוימיק של.
רע פעם; החלש איתוהיוס והיה הל פו ביום ומארויהיו© והלא׳היו מוכין
 #כל י «י( ו <פי4״א'© חל בשבתהואיל והראו לו,סימן
ל׳יג <לח  5? 4זכ 3מ והיו עמיר רגיליי לבא העלים קורס זמן
אחעג ^ה'יבהתחלתו בלילה הראשונה רמזו לר& תעבית? חביב
המנחה פע© אחת צ&תיןרהעדמו עד אחר המנחהוהקריבל
בשמים בר״הלעיבך ' .יעשער <וןש «י©' ויתענם בל שני יעי©,
»עמיר של ביןהעלניי" ו5קע ^1ל«הלוי  0בשירואמרו שיר של יי5
ברייךל־״& ב תעניתלתעם־תו עשבי!
•דויומא אליב<^א דאו ;. .ואין
והיו© כנדה שלא יניאו« ועליה עול היו© וב& נאו 3מנא קול®
שטול• פונו .ימיהואיל ( הראוהו מן סשמי19עוד דהא יששקו&בין.
והיה קלבר נראה כזלזול  rומאותו יום והלאה התקינו© לא ימיר
5«0וה?' התעמת בר״ה ואפן איך בחזיקינו  ,.לעבירה להנייב!
מקבליןאת העלים אלא על המרמה וכשבאו1אחר מבא ןיעי©
תפניתלתענית? • ( ו<  1ייתן עקפה פעיך) •- 3ץ .וא© הוא
איתו היוס מעובר למנות יו© זה■ סמ שלשי© פל אלול ולמרותליו©
פיוס פני ל ריה יתענה בל ימיו יום שני בלבד ולא יו© ראשון לק
©ביפולי ולם? פ? ׳ממם המחרת  mmביר■ ב״יו לעשותזה דכח*
י » ת שהצילנילהראו*לו.ה© י' ליעלמו מ© בלכדו♦ .והמתון'•
אלה מועדי <אשר תקראו אותס אתספתיב אתסאפי׳מועעי'׳
ליבשותיולאפ־הפגוןלאפות ולפשל לא ^ אלא
אתם מעילו מזידין« מי׳חיפואע״ע® אין מומןלימשדי© יומםזה:
«  h pisהיי© בתפלה; וגתממני© או ילמולכלי-הייס עשו©׳
יהשזכי \ימ'יהיה למחי& "« .מלאקירחוולזליםבו שהרי
נגמי 1טא
דביון ם• 1ייני מקיי© חנתלה' וחגיו לב© נריך!לקיי® כיל?לה׳ י■
מן הלי] היה ראוי הוא להיותכם מן התורה1א& נתןךשותבל "'ד
^. - ':א דאש ^ש 3 &,ה ^ לא'1
( ;^ «.שימןת <© חמ« ךמ'
 נרבי• הבית' ללחות? לבי־כך היו•מימיי© אותו באיסורו ובקדושתו ערקלילהעצרי*זר והיא מתעטת ^בילולאפיתיוילבולןחש ^ ב3
מדרבנן ( לקחי עושק ל©יל » לאורייתא יהמקוהו* עקיולחוקי©
קמןשמיא•מ«י<  £בלתלכך^ ממתעב כר״ה אקב; 1יך לומר•עכימ•
מירושליסהע פמביןלעשותפבל שכה שניעו דשמא יבאו העד*
בר 0:איגו מס תפנית אלא יו© שעומד « ,לדין ואיך יאתר3ע®
אחל המגמה לפיכך קדושתן היאקדושה אחתמחוק תבידס
■
■
י'.־■ /■:
ומנומס שנתנה הל © המילה נאק שייך לומר באן ח «פי חד
t
וזינייהו חולד& עאאין כאן חול אלא שניהם קידש שהראשקקול'
«לין תולה פהיה בו המולד וראוה? עדים שהוא מסר״חלר״ין
והשני קודש ממו הג׳לשנתנה לה© התיר יוותלמנותהמועדים
א  «| .נקה .אןמל שן תתלהלתל־ ואומר 0לר< י
■ וקדיש על© וא© חל בשבע י ממס המחרתהילכן החלק? שגיהק לקדושה אחת יביים ארוך
;  (•.^,תהפללזןכמו3יונ וא« וממא״מ
וא «' פ& הם היי מוגי} * מועלים חמס השבי ואנו מונין המועדות
<י תפלתי * קידיןע' י! 6ב? ע ומתפללק וא״אא״חוג©
אי ^ ך / 0אל
«' יק יאשקח״תאבו »הנין יה בשיניקלש ממנהנג*דשל דיבל
 ;?1קתן א/א «,פ3י.שה 5א<נ /ר ח« אקחאלוךן בין ליה לשאר ר׳ק
א״  -שהי© אחר הקורבן ולא היה עוד חששקילקול השיר והתקין לחזור
ועןל0-
*.י 4יי ויען ל.נ נ®ע*ך .ב' ובש*«ן « ך «יג׳ך נ' ),.
ולמנותמיוסראשקאךבשבאוהעדי©,
ולקבל העדי© בלהייס
םפגי 0ם?ה.-ן05יסלין,..דואין לפורר הדין © הריבעו * :בצדקתך
אחר ? «בהה ת « תקשה! הראשונהלאנעקיהממקומה לעשוע
מ 0ןם־ךי ^ יםר,בה יזההמעסהנאנם פן©א^א אותי ב^ ב שחל
הי!© ק« דם«-ל« הר .ק« דםו8ציי '3קדושה אחתאריכתא ה© הילכך
 pjwואפ* נ סאיערי© איתי בשבת תשובה שכנתיי אינו עיקר
ביצה טנילרה ביו© ראשון של ר!ס אד  0ןם דבי אחי שצתלן חן
ג; .נע*לחי« ןעדבנ , , ( UfPB
י
במו
המחובר «■ ן «ה שניצל ס אשיר נספיים שה 1י דכקדושת<
רפו ^ין כק ענתה למעיב_ גע?בשאר׳«« .ואין עישין שום מלאבה
•• ;•< אריבתא דוקאתד נתשבין : . :י
יזלי1:ה ד ^ ^ מחבין לחב־רי [אעיג .דאמייבן קמשה אחת
 ^ .ן'.
ע מיהו לעניין זיין בליל*© שני?גלהקידוש
irpiז«1קא0j'?^Jj’?3iי7הומחוברו5י5ם1אן0ד/
 U ftfנ
צו 3
•
תר

war

שנזלד׳כד״ון ודינו

הקידוש ו  3ו' 4פ

לכושחהור

.־י; ,

נ וביו ס שני על השופר מנהגיכז לזמר זמן בקידזש זבשופר
(אע^ נ דקלושה אקק הןזלטעמא לתקנת לריב! אל ידה
לזמר זמן דהא קלושה א מק הן מ 'מ למקנה ראשונה שבזמן כ׳ה
■ המועד יקמיו® מחרת והיה יו©ש ני עיקר ר׳ה מן
®היו עוטן
•קיר׳ ולאי היו מבלכין זמן כשני אן על גבשזדאי ככר קיף!
©קמול זברכז זמן קוד׳ כיחקהעדים מספק הקרוב לודאי־ שמא
יבואז לכך אפי מכרכין ג כ שני הימים יזם ראשון לאזרייקאזיז©
©ני מבת התקנה שהרי אותה • קקנה אל נעקרה ממקומה זמ׳ע
פדי לאפוקי נפשין מפלונקא מי שאפשר לז ימזור אמר ערימד®
 (k־ ן תדש אז -מלבזש מד® ויהא ; פייךז אז לפניו כשעת הקידז®
 « דפק! עליז בשעת בלכקיזמןזמנא מידי ספק" ואם יש לו•נכים יפקזט אות ויעשה מהם קירזש ויקל© עליה® ויהא דעקז
בשהמיינו על הקימש ״ ( « מ׳ל יימןיע/מעיןב ) ,
דפ א שלא אכל עככי© כבר®אז מייבלכרך®המייני לע הקילו®
©בל אם אכלככר ענבים אין נריך לברן שהחיינו ע | הקירוש
ויחזור אמר פלי מד® י < נמ׳ל « ייזן ינ״ממלגיך ) ' 9אכל
מ/ז אפילו איןאל אמד מאלז®? מכיןאטע® דצעיל ומכלביןזמן
נ ו«ן אע ,פ לק^ידגאאכן3קן איf
כקידוש ובשופריכ? ס שני •
;לעולם יז • לאוון הוא קול •  #ילוכשני
גקכיעס לירחא2
י'  0של ל׳ה אפ ה הוי כע; בזמן נ׳ל ועליס ? ן  j rppפעין ה'ובמייון
 j pjiשעין א ( בשיעןקק כמזנשימןעלא מיין נ׳ > ז ^לשז•
•זק ה 0ע בלולב שאין מברכין עליי זמן ביו©® ני לפי שלא מוינו
פקלמוני© בהיז קבלכין שני פעמי׳ זמן בלולב צמזשעשוכשזפר
וקנהג אכזקיכו כידינו והזא טעם כנין ייקר מכל מה שכ׳מ בל

גז <

לסימןחךפגסעיןכ ' )

ך/רא סדריו^שג« רך׳רז ונו*3

■
;

מחם ת ( אילך עדיוחל׳יש תתיליןלהלאכול יפןככלקעגית
־הנקוביס כאזקז פסוק חז ] חנ 1׳צ כמו שבתבאי לעילסי׳תק ^ל
סכיזףות׳ל אין שמד כזמן ^ה אין מממירין מ כ*צליילדזלחולי
(יס מאמירין (אימרין מיו©׳מ (אילן• והמיקללאפה  0יד ןאםק{
י ^ שכקלוחיןיאזתצצ ^ז® ^ :( V1ל ם ^ןמין'ן יעיף ג' «גשי*זןמרמ העין ו !
כ ובכל הימי© סכין ר׳ה ל^ כמרכיס כקפצזקוכקחכיני*
*תזסיפין באב 1קזברימ זכגטרוקמי כמוך (צהנלא ' יכתןע
«בפיס שלום כשפרט ז 6תרחזרקה,0צ אק הקפלה אזמל א 'מ
ככל מס ככיקר« בערביה־׳מידי ©.׳מקפטן כה© קן ] חבשב׳ועיכ
שאיןאזמרהב © א ' מואיןמקעכיןכהסבלל< קבאשמ׳ל׳אוחל*
סליחות זג׳ךעמיסדדוי וקחמן קי ] מבערב מס טפודסשאין
©זמרים אלא פעם אחקוידד זאין מעלין על פניה©אפילו
באשמורת" א© חלהיל \ זק מילה כין כסא לעשור אזמר אב שמזל'
זכור כריקכז׳זאל קפל וגספזתין למילה יה אמס כ< ׳זאזמרי®
א ' מ אנלא׳א זהזא רקז© וקיומן כמילה ( אפי׳ כנוס גדליה אכל
■נזקהיןלשקזק'
 Iאדך אפיס זלמבגק אזמרי©* מברכי! על המס !
לילר זלכעייס זבן בס באב" < וע״ל «9מןתקר <& פון ^>
קש « פ כמילהדלאחיישיכן
ואפ* כמס כיפזיי© מהנין ליק!ילה© 5
דילמא אקי למסרן* ( ועיין לקמןjp*oתדיב״א ) ,נתןשאין.
המילה קלירה ביזםהז דמוקא במילקא דקדיר בגון קידוששייך
למיגזר בכהכדילמאאתי למסרן אבל כמילקא©אין :קלילאל
נולי'* אין מחלשין הלבנה!!א על אחר ' ב מפני שאנו קלדין בדין
זקדזס נריךצהיזקמקי׳ךשמקקהלב כןהזא המנהג( אני שמפקי
שכ © גדול אמדשאדרבה ט? כ פיקדשז אותה כקין פשלה יקי
קשובה כדי שקנא מנזה זז ( קיסין #ל זבמקיצוהקודמוק׳ואולי
תכריע היא  #ק הבן לזכות בין© הדין יסכלא נכונה היא פיוז
קיא מפמחק הלנכ/׳& קוסין על זכיקממ זקנדעינ*צ! כזמןכלי
לקיי® המנהג אפשר לזמר במןשממי/יכין "לכבידה כדילקפלי!
בשמחת הלב הזי ההמתנה ג׳פ מנזה*היא היא החצלצתב׳ל;

© כפני מקפללין מנד זקוקעין נמז  ,בלאפון זפיקקיןהאדון
י למלך עליזן ולכל שנאני שחק זמנלכין שהחיינו על התקיעה
פמן ענקבאר למעלה וקורץ כפרשקזירא אליו מן זה^ קיס נשה
©קאכרה׳עד סין השדלא כדי לזפזר לכו עקידקינחקז1ז קזרין׳
׳ה גי ד <  0'pbכ׳יחזיו ג/לאה ד׳שבע ה׳יסיי® ומפסיד קורא
ככלשקמיפן כדאקמול זעפטירבירמיה כהאמד יי׳מןא |ח
א א פילו ימ שלא נזהר מפת של מי® השאר ימזק השנה נוהגין
עזדזחזכק
וגז׳עד הכןיקיל לי אפרי׳ מעזה דפקי׳זכזר אזנרכז
להזהר בו בכל עשרה ימיתשובה«היינו מל׳ה עד״כ כדי
•יוס הוא לזחל זכלזגז׳כמז® נתבאר* ( יעיל פיקק״צא מעין
להנהיג ענמזכמהרהצאילזהימיסזלזכזרשה ^משזנ^למעליזק'
? »? קמ  #״דצע׳ןב ) ואוסראשלייהללומוסןואומה® ] ,
יוקר משאר יחזקהשכה ואס אינז יכזל לאפזקכענמו יכעידאק
]
על מחייה סקיס וצח יאמר מסוד מכמים®אינו אלארשיקלש ,
התנוך שאופין וב הנוי© .שישליך צו ישראל קיס® אקד כדישיהא
תאין
על נפיזט וכיון שאיןאומלין כאן פיזט ככרל רא0ן'3רש(
בראה כמסייע באפייהצדי להעלזק על לבב מ שאנויוזכדלי©
®לין ואומר לאל עזרן דין והקהל מקמיצין« נקנה תוקף בר המ © בקדושה זכטהלה וכעשה תשיבה• ( ומיין
אקכזקניןחר® גיןל 8/ל* צעצאחר* כלעי
כדאקתזל זפזקחין הארון לצאל עזרן לין זלנתגה Pוקןזלהאנחז ©עין « ; ) /
ןלאזחילה כרזכמונאי״יט מכדיליןבין כתפלה כי? על הכוס נחו
שאצו קלזין בדין זאין לעורר עלינו מלקהדיןוהמקסרג • וי©
עמ״שאלא®אין חכרכיןעל הבשמים® הרי אין בז כשתה יתירה
נוהגי* שלא לדון בין אי®למכירז • זנ׳ל אדרבה מקר טזב הוא
פינו ונס על • אש אין מכלב ין סהרימותר להבעיר ביט אקקא®
לדון מפסיק הדיןכין הכלי וקפדישיהא •0לזס כיביה ^ב ועוד
( וע ,לםיין  #אשעין א' ונהימן) «' {pß
לנון־ך :
הרי אקזל כמקוםיש® דין אין דין זמקוס שאין דין יש דקר /א©
ע אן כאל ] ישראל עזשין שני ימים לאש השנה זיעת נתפאר
כעשה הדין למעה אין הדין למעלה זאסאיןבע0ה למפה כעש•
פסימןשלפניזה  < :זע,ל ה־׳תקיג סעין ה/כסי׳קקצ׳ת>
למעלה5א 'כ א® לא ידזכו לחשה הלי מדק הדין למעלה מקו®«
ה(ליכ ( ת,ו ע ' כ פ׳ל ©יוקר טיב הוא ללון למסה! להשקיע הדין
 rmלםי < השוכח ונו 'ב י^ 5מ ן
שלמעלה יפ לע הדין העולם עומד של אמקזחשפטושלו  ..שעמו
בשעריפ׳זבוד נם מנד הקונע יש לנו להטפל לדינו שהרי נליכי*׳
§ לממרקו מתפנק קבלקקעכיק לפי שבו נהרג גדליה ק
כל י0ר 1להיוקלהםשלו© זה עסזהכ׳י • והקובע כזי יבערלצו
©מיקסויואב«© •®ביעי • נאמר פפפוקאתוזסהרביעי
 .על נקבעושיחזיק© ק שלו שלא כדין ויהיה שנאקז עליז כלבן•ג
ו/<3ע:א קעכיק ביבזר ואומר צו השליח ניכור ענינז כיןגואל
מנד© נקבע©בז צו לפקק לו ליוזציא נזילה מקקקידו קודפב©
ןלוכא זקזליןויחל® מרית ומנחה נספטילין דרשזכמוככל
יזם הדןהגדול ! •קדו® ותתקבל תשובי[( יוקר יכ בעוד הגדיל•
תעניקטפזדוקקדיסקכןפאשתורק הכוקרואזמרים סלימוק
פידז יהיהחצ • •קד כומנל ו«ר ] בילז <כ אכי אומר יכ שמוק
^דלפיעגיע״עלר ^ אפ^אמליו •© תיכיןלהצה^
*עור •(© ושיכן©  9דע ^י© פ |* ען1וכ© גיןשלא למן בראה i
V • © .V :

וד 1
 *?4ב ואמרתי איןממרימק היינומשו״ישאין הקהלריצי׳שיעומי?
«לי? ס מדת הדין חבלבקאיש למכיר ו למה לא ידינולהיציא
ט? לה מתחת יידו מיהו אס יש עסק שביעה ביניהם שק־בל עליו
■הכי/כע ליסכע יטח! השבועה עדיאיר ) 3כבשבועה אין כאן
תלעומ' תלת< גע * שבת שבין ר״ה ל* כ קייין סבתתשינהשהוא
«ד׳ תשיבה ועוד שאומרים אפפורה שמהישראל י כמנן אכ« ת
 «.ומוי" בז ? יזלן הקדס כוי מכר אשמר איפןהאדנו מלת אדעה
הפעי? שיבה עםהתיספית פסיקיםמיי!<א*א בו ברכי נפשי
תשו׳האיןתתיאילין ברני נפשי עד סבת כלאשי׳מן הטע׳סאכתו'
לקמן כע׳״ס< ג© פרקי׳א׳א ט יכר*ל הספה<? שיט צמהגק לדרו*
בל ?'.י « בתזה ככל הקהלית אין צריכים לימי פרקי© שעיקר
עפרק־א א״א בשאר סכתותאלא שיעטקו בתירת ( להשמיע לפס
דברי תיעד יתיכח(' כייס הפנוי ובשבת זה בלאי עבי דיר&ין מ
ואין צריצק לפר< ךק? לכך מפיימין אות® כשלת פקר'־.ר״הוכמן
סהבפיקו שוב אין « חריןומתלדליןלומ' כלו□ בל חוס תשרי עד
סט  /ג ראשית שיתחילו לימי כרעי נפשי♦ בת"«קילש* כ כשתל
במיל א״א ויהי ניעה שהרי לא יעשו הע© מעשה ידיהסבכל ימית
הסבי « הכאה מכרי מס אמד יהיההב ' 3י ( יש לכל אדס לתפס
ולפשפש כמעשמולשיפ בהס כ* ימי תשובה יספק עבירה צריכע
ממל תשחנתמעכירה ילאית כי על עביר ,ודאית האד©‘? תתרע
עליה □כללכי< ספק! עבירה הוא מתברך בלברלאמר «זואלא
בשיתי עבירה ואיני מתחרט עליה תלשה גמורה והרי?שאר
עיכס המעירה עליו ולכך היה צריך קיקאש® תלי להיותיותר
ציוקל « קרבן חטא' שקטא׳באה על ודאי ואסס תלוילע ה09ק $

ר^כות וי® צי* 1ך

חר 1םרר ^רב^ פובוגס?(יגיפ1
א

כתיב* עניתם את נפש יתיב© כתשעה לתדש נערב לגומר

ו ^ ו « בפענל?  iwח • כיפור' ואמור להת ^נ?״כר& ם 3רד
להת׳ענית ב? פיק ל ?יל:ס <ן תק׳ע ס »ןי ב' ואפילריועני׳מלו•
אל יתענה טיס זפאע*ג דבסארזט ואפי 'בשבת מותר ( «! öl״
תעניתהל«  < <. •■0ע*לפויזן1י״ך .יצ*««ן < ע& ו*3״זן ק?' •. '-C
דשא 5יע* ג דכמן 1הא3ל\ *מ( 0כ במ 1עיניי למהיתענ4א יעיב
א? תי לויהאעיל׳תהיהעי ? לחלום במסותחב ? בשאר ימיתתענ*
«*מ '? הר פלא לאכול אלא
ן נע*לשימזוןק&'מ ם?! יף) '$
מאכלי' בקלי-ם ונימין להתעכל כנין עופות ודגיעסלא יהא פכע
«מי/גאה ב*? בכעתתפילתו • והיין סאםור להתענות הרי הוא
כיו© טיבולכך אין ציפלק עלפניה גפיה ילה יכך ג© כאשחזר*
הכיקר כשמשבימין קיד  0היוסאקאנו מאריכין כארניתהאילנ
כ* כ במליחות כמו בשאר ימיהסליחו׳מפכי שהוא^ ט&אאומרי"
לך יי הצריף עד שומע תכלה ער י שגי הלייוות פזמון אתד דדו'
העם א׳מפף! ילחך עד ? רק «'© והםליחות ואויור מיד קדישt
כ נאק נופלין על פניהם לא באשמורת ילאציוצר וא*א א • /
וכיש מקימות מהניןכשחל? כ בשבתשא? א״אא״מבנל
התפליתשל יב א? אומרים א ימ בע?  3הארית י או #א כע' כ
למפצת יעלךינו' 0אינו מס צרה וגס אין א?מרי© מזמור לתודה
תפני שממן שהיה ב״ה קיים לא היו יכולין להקריב קרבן תודס
 3פ* כ שלא ליי יכולקלקייס ומן אכילתו שהוא יים ולילה פד חצית
שהרי כליל* 3לא הי? יכללין לאכיל עד הצותוכיו ן סלא הי 1יבזלין
לקייס כל? מן אכילת? אל היו יבולי! להקריב אות! גלל כדישלא
למעט זמן אכילתי ולכך אין לומר ג״צ המזמור שהיו הלוים אומר*
כשירלע ?דוכן פומן הקרבתו שיוייחזמ׳ר לתידה כדי שאם יכנה
פה במהרה ב־יימינו לא ימפו להקריבו;

מרח

סדרמרגמתתמרי/י׳ג^ בוס׳א1

א ?* .הנין כ6ו ארצו׳ליקת  3ע* כ תרעיל לכפר'ל?

רכ

ותרנגולת

לנקיבה ואומרים עציי זה חליפתי  nתמורתי?ה תתתי ז« ן
ווידבתיבכערב שמעינן דלא קפידקרא אעיניי6ל כל י« !
כפרתי ז הילך למיתה ואט אלן לתיים מוכים ולשלום ומחזיר«
התב־יעי אלא מזמן הערכוירלך ואם היה נאתר כתשעה לחל «
סכיב ראשו ואומר פ 9יקי 0אלז גצייאלם יישכי חושך יצלמית,
כעיר .יעניי[ 0את נפשותיס סהיה תוזר מלת ועיניתם על חלת
אסירי עוני ובמל יי גיא ס יוחישך וצלמות ימיסריתייום ינתק
כערב יהיה משמחיתי ,כפי כמי0 ,אמרכ 1כלי שיס פיקפוק אכל
אויליס מדין פשע© ימעזצותיה© יתפגו ויצעקו אלה כצר לה•
מחחר ההקדיס הבתיכ מלתיידניתם קודם מלת כתשע ? וכתב
מ^ ציקותהס יישיעס ישלח דברווירפא©<*מלמ משחיתות© ייל«
עיניתם את גפשיתיכם בתשע ? לחדש משמע שעיקר *עיכ 1י
ליי/חסדו ינפלאיתמ לבני אדם כפסך תיות כפסי ועז פין צן' 2
י־היה בת ^ גגי יתב כתל ' אהדדי יתד ע^ כאקכויצתלשין עי נ^
פעמיס יסזחכין עליי יליהס דינליתשמיכה כקרבןוש< חטין
תענית ממש שבמן שהעיכוי פהוא ? פסקתהאפיל? אי3י מתחיל■
כיזם התשיעי אלא עד הערב אין?? עינוי ,כיון שאוכל ישותה כל יכ אותי מיל לתכן' לסמיכ׳שתיטה ונוהנין לזרוק הנכי מעיי' מסר
שדרךהתרכמלין לילן אנה יאנה ומתערנםין מן המל לכן אק
היי© פילי יכעלב מפסיק א #ג לא0ייןל&?} עיני מהרי הואשצ #
להמתמהטוגס היא אוכל שקגיס ורמשים ולכךאין לאוכלו,ביו•
ולבו ג® באכילה לגך דרשיגן להבי משחעיתא דקיא התקינן
*«© ימהשמדקדקים ליקח תרפנול< לא עין אמר או בהמה הוא
עצתכם כתשיעי כאצילה?שתייהזפיי® תיצלו להתעני׳ כעשירי
משום דערנמל כקרא כלשון הקודש נכר והאדם וקרא ג® פן
ומדאבקיה קרא בלשון עי 2ד ולא קאמר כהליא ואכלתם כתשע'
גבר יא״כ יבר כנפי שפי מהצי ומעלי מיהי אסאיןלו תרכניל
לחדש עד אערצ ומער׳עד הערב תשבתחנו ע  ,כ ריל צשתאכלו
לוקחין מיןב״ח אתר כמן א«?־© ותורי' ובני יוניה?יא אפי לגי"
בתשיעי מפלה אני עליכם בחילי צויתי־ אתכם להתעכובתשיעי
* (רמלי& ליתנס לעניים כדי שיהיה כפרה לנפשו אופידק
«התמכיתגו-ואע״ג שבלשון יא צלתם ימ׳היה גפ עשמתיתי׳לסו׳ן
איתןיגיתניע פדיונם לעניים ו׳יא סיש למניע המנהג הזע
■מציתעשה■ עלהאצילהוא כ לחה תלה מצות האצילה במג?( !
העיצר^ל דכבל מקים פנצטנינו על האכילה אקכינמת האטלס ?אומריס שאדרבה איסור יש כדבר ויש יב מנוה לרכ -האמירי®
דאי  mקיבןמריתרנבול אסור לקרבן ועוד שהרי « ומטו כמון
?שגרקייס «ציתה נ כ מחנה כשצר קי ס מגיתיומינוי זילפיס
ונראה צשיחס קדשים כמון ואני אגמי אדרבה יהיא הניתנינ
■צער א אנרא דמציתהאכילה אלם הקייס אית כרצינו הטוב י! <
דחשים זה נהג! ליקה מיניס פאינס ראוי© לקרבן בדי שלא יווענ
ממצותהש־גוי לכן אשמעיגן קרא באן־ כשיקיימו מצות האציל©
מאתיהיה שבל© מריבה באילו נצטוו להתענות ו?עת « כזהנ  ,לומר קרבן ממש הוא ויביאו להקלישי קליעת הנון ממש 9hh
«  £רגמל  ? w .גלזהמאהבת עש * 9ת את ישראלשלא^יו© י' עסחימתובחק לבך לוקחים מתי®הללו  « ,ידעי הבל *118
לקאעצמצאלא' 01א 8ך בשג^ ו?אך עשרהלחודש ב)ה ילהינת® ן 1ע© קרבן הצהינוש אלת כדי להשביע עינו6ל רשע היא ינל
הרע הןאשמןה( אמל 6ךהמ< ת המ ^יואמי ^ ^י ^ קעלג
 1בתי» ,יצ!תיה ?'0צוה ^ 3ל< דשת? יוםשחל* צא ' כדיסייכ ^
וישמיע״ * יי!  3י
לעתות  30 Wדתתבדי שומסלו במי
! ^ותולא יזיק  q?Jהפיצד  pi -wleמנוה לאמל?
ימ« 3
לנUI * 4 5
;

Jf
י כ
דת « לבא?גל  :שמע את עצמי אק ל« מקו® לקמדג בל זע׳ד
®מיד המשתלמלמזאזל כןנ׳ל לקיים המנהג כי ראיתיתדקיק* j
זע הרבה שאפי ' העיכרת ליקחת ב ' תרנגולים אמת נקכה«א■
זנראאס תלרזפר יהיה זכרוה כפית«« הנקבה היא כפרת
עכמהיא® תלד נקבה הרי כפרת' תהיהלכ לולד ששעיס יכולין
5י«תן בערה אמת וכיתרים תרצגזלין לבני » םא אפשר לד'50
אס יהיו מטאיל כשנים כצלג ילכיג«« בוהניןלשמוך ילין עליהם
לוגמת סלויכת הקרבןלומר® יהא היא תמורתו«©» קומו לילן
למיתה ולהשאיר ול תיים יגםש1מ 1ין אותי יויל אתר ההתזיה
סכיכ ראסו ורשתיבישלא ל& הית כדכרונל גדולי מדינית 1b
כ« 5גין ןכ ואין לשנות« כי מככג ותיקין הוא« « יד אלכ נוהגין'
לילך לע כיי! הקכיותולהרבות ש® נדקיו לנער לע נעשית וב« :
פוייןאתהככרו׳יהכל מנהג יפה היא • ימ שהיה כפית הקכח,
כערב ר^הוכירך ברכת אשר ינר אתכם כדין כו׳אין נריךלמזור
(לכרכה כע* נדכיון שהוא תוךשלהי »:
■ יום לברכתו אותה דהינו
כ $רה  ! :ז* 'לש*« ןילד « יניןז 5ו 'ג )

מיץ»&mwור©.חביויו :נןןיג.וי  0ס»ןףיי•
■-
ומר - - tmyu
( 6יתן גלאדס אל לכיכ ^כלפיים לכלמי -פפשעכבנת
.דעכירוהנשביןהקב״ה לאדס>ה מכפר שנא׳ פי כיי© הזה
יכפר עליכם ו < «2לפ5י < ת»?ר« כלומר מה שתקאתגגלעבי יי'
ממס הזה «  wו«« מ תמהרו אכל מה שמן אד© לחמיו אין
^כ מכפל מד שיפייסי« ואפילו אל הקניטו אלא בדברי®צריך
לפייס׳־« צריך לילן אצלו וא »איגז « תפייס גראפונ יחז( 'דלך |•«
0#31ושת׳־»« שלש לילפיכן מקיא שציין לבקש כל אד • מחילה
מחבילןינ * כמן שעשו אחי יוםן ליישן דנתי‘ אנא שא נא תשע
וגומל ותת« שא נא« גימר הרי ג״פ כח שהוא לשוןכקשה ש?! קמ
ממטמתילה ' $כ «בכל פסמ יקת«ותו׳ נ אנשיי שיתייס(שיינתול
:לו שאיסור על אושיםגו י יאי אינו מתבייש בסלישי אינו צלין
מיה« ה^מר הדכי איר בפני'עשרששכיק'קיממנו
©אילאוהואלארכהלמחולכדישלאי״^משדויוו שמנדז נצני«אז
'די  '$ואין נרץ יותדואדרב ' ייא ע •®אתשל? ושעמימל ממתי;1
ואמרו נקיא אבזרי סאינו tiJHt׳ למח! ל«3אל ימחזל לו «| $
•יו »«י ^ת »’
מל \ 5י ^ ולאיעכורה ^ מל מידותיוולמחול■ לו  1כבי
'^
אהתדה
ה
5
כ
1
ו
ז
כנגדי
המיד
©
r
■
בד^ אבדברי׳בעל
מ ואפי שמא
יא עציו רע * ין קמריצרי
 .דיתמנגעצ ^י ^ י
■ ^ ^ ; יצבל  #ה  5ס :יתיי; תכ  #את'
דמן ר7$ל פואק'ואתי ע^
רא
;
^
שי
« ע חרפתו מא חרי׳ה^ אמי^
^לדכדייעי־ פהוציאאלוו׳.ח® רע־ ולאיכוער{<" (! ת ע« מתד W

^תוי^ נ-ע־נאא ^-דמי^; אפיליאלא אעמים
'%א$
יייתרנין'
■ ^תס ^סימייגאס״לא^ ^ה ^ ^ «^ .איןאיפו׳׳כזאויגייללמויל'
■ 1ן־א ^ קת?1ה"« כ | איתא בירוןל 5ןיזכתכהח ^ א1ל לאמת רמזי’
^תכאדדלת שמע אי* '#5באא«יק ק 5א מסאולאשמע כפייהו
צבק האי גלד :מידי תשדא יםם;למיא#כ היאןיחח«ל -לו 'iwf

בכפן:אין'לועתח«(
חת"פכפמוךכדי

»ובלאתברי ולא יפקדו כי ' י' אכ^ כאן אין ימחיל לזה מכשיו

 i& lt.יבאאתריאכולואתהם/־ »®« תייוציאvmi 'ippt

עניו עזדאזילמויוקאזאת^ ,יידא ואין לאיזכינודמיי • נאקי
תלזיוםהזניאתליו יאפיומא«^ אתילו יול ^#ן • מתדאינא דסמת
מיומקער«
אל ;ם«מי במייס ייוששאמרנ« ׳שאין ציץלילן י« < ר'
יע׳ פעעים( '4אביים מצי ייילילקמרואבללרב« ןריך להרבמן

מלתו^¥עלשית5ייסI

עירה כייגא »מד «(
ןןד

' #אקגמויאמד -ת ^ית &לפי ;’',Mi#ולפל«9
« ?פיוס הזה©מ« מן בל אתדלחביר«© טע'וי<א כדי -מהיהלבכל
י.0ראל0.ל? 5היעס «rrלא ישאתק« 'ל©0ןלקמרניע ^כדאחר>
 .במרקיריא ראה ס"ואלמלא ׳תנא ' .תמא ב*ה,־כי& זדחל אחל;51י!!*5
ךב; « כיפלןמםאתידנאק׳ כמל -אמהורתמה מלאכיpmtn.
ישעי מל אךישראל יחעי מל מה מלאכי ?מרי
■ ! איןכה’ סקפינב •
אןייתראצאיןלהסקסיצה•כ^ העעומרי׳ע ^רנליהםי מהמצא3י
הסרתנקי1־® *כל •היא ןא יפדאל נקיים מכל  rvpמהמלאכי
לפיתשלי» כינימם אןישדאל •לוס גיכיהס $n» J09*f »t4h
• *ילותןי«ן.ה« קמרג ומכ <לה® מל כאן י יא© לא ימה לנס rb
זהע«? האן!־י ^ המקיםלסק; לקפ״ג ויהיהל« כתח« ןפיןלומר
רכ׳סע העימדיו לפניך ימכק& י© מקילה ממך על עמציידהס
למנהג מתה» כמידתם שהרי הס ־אין יוצקלמתול ?הלזה
גס אמה לא קממיל להש יא נב זה מזכיר את עוימתיהםואומר
וה פפע להררי לגר תופי* ואיני' ייגה למחול לי קת זע »ים
יעשו מג? ן שהםדג «ל  #ומנו«י '«לצו לתכות« אייך ממה?ללה©
לכןיזהרולתחול זה לזה ולא  ©w, ? ?bהניהגיס לכקןמיןילין
אישמאתתכרז יא־ש מאי! ד?ר5ו שיודע שלא פ& עכנגדווא»
■מסע בבגדו איני -גז סר ל« שגאה וכמי שעשע כעד« איני העייק
,ונוער לגשבאהאין זה אלא$ונ? נ 3ממ!« אדרכה הס ממומי»
מלעויוש מי די ! תלין ליתן מק׳־ם לכס? לקערנעליי; » ;
ן ״ ^« עס המדרש הזהשאומר  :בכס נקיים יי« ;:צמ 0ממ«י- 1/
ג׳מיוהידי׳גוהגים לסהרולטבול עצמם מםומא ' קרי ב&ע
«אינייךלטסל רק פעם א ' שהרי יכילה אתי! מטהרתממייזא*
וגנהויקי אין צריך לזמר אגל אין מכלכין מל טכילע ן? ואיבה
«כה שהרי גמלה מכילי! גמל קל ' לתפל  $ןל ...יהיי! מאה גן
וכשיו איבה 9וכ ייתר פכנשיך לכרך עליה י < Vp pm i'&f׳■ י
ואוו אי אפיי לילטבול.משמי ! הוא רק אנסאיז « «Jקישיי&פיך
• » Iראשי ינימי לפתות « קבין מיה אפ׳י' ה».יות £ש ^ ייועיר®
פמקי »סכ׳־לה® בן®ימרו ח1ל שבמלה וו יכול אדה להמהר . t.
ד *» דליכי «ל { עסןתכאיזהשמה־  .שירכה מתיו® ר |םתמ $־
י קוד • הלילה אא שתיוא דוקא אמי מצזת 'הייי® . mm 'Pfn
©הלי  6כ היא  imאכל ם« ת  4מי! כיןך׳י«.8ל$כ4 ' !<;« .לרח ■£ $
1ל?נפ«ל ב %כ עדחנ« תל* כ מבטל גויי! < 55לאע* ע « 850.י & '
'  .לל
?ן{ |'כל'שלמיסי© 1טבילממ ^ מ( י!ך • /
 (.ועלמןמןמ ^ ימימין
 6f» .*v 1/m fלמקאשהיא;:
אהל ׳ג ת!י»שכסת© דמללחנל הסהואתן ם!ס«ז ימי&א״ן■
מתודין לו ליחיןלז »כ«צ | א >0נ ?! כילבןירי^ שבעקואק ^ ^ '■
 0yxj ^ !tä3Pp )? w1שלשים«,ה ^ק{  .אפ& תון

חח

פניננחהוגו ו

א
כיין%כ קוא מאפליחה וכפרה לבתיכ כי מיש יוזתיככר
■עליככזגריצרין גלאד© מתוודה על חסאמכייבןמנינו׳
ככלקיכניתשכאל לע הכפרהדכתיב בהם והתידו אתקמאתם
אור עש«« נו׳וכמי ס^שס כהן גדול ב>ה •©תודה בעלו זמדכל
י« ראל דכתיב וכפרכתדז וכעד מתו ובעד כל י5ר 6ספירימו,
סיתזד׳תמאתריאח׳כ תמאייפר ! ןהנה'צמ « תהרלרחן .הדין בוא
כשיכנאי« סאדין ויאשן«יתקדם הי« ת 0ה« 'זמןהתחל הכערולא
קזא לכןו!א  #חוו תנ«סי שמא ילםדןדמתי באכילה בעמודי
םמכ9יןת0מא ישתכר וביתא מ«למ יוכל להתודותלבו תקני
»יתודה פל אד » בעיכ כמנמהקולממאכ( קעודקמהאסקת*
1ית 3ן אומלה כקיעילתו
 mteminphלמיבואתר ברב^
»pm
תבאנכ ^
אשןממ־או  ?/את» יודע חי
 5r1n««fciיאות איןול מר נעלהממך ^ ן>3מור הואfc7
עמעען
^.יי

v' /

מהחור

ימי

י' 8

«יימיך גן יק Iלצו לשוב מעטיית שטדז וגוהטןליק* יניע*
שצעגלמקית כו שנאמר כמלקית ונק ?.1אהיךלייכיך ימייך
ליה לאתחסיס שור בלישו וגתיב ידע ®רקוכהווממרינוהגץ
ליקת - pmiכל לסי שאין זהתלקיתנמירריןלוכריןל« ליןיתt
?־©
קל ?«?ובכר« *«ן ן*« « ינין וחלק וי גמ,ר « « #3
( !««ד®*
 W9 p$f$ן < .ל*«0״' יל |  * : cוהבצקה’0«1ה.ל< עו * י(לאיוש 3
יוצני׳ולבעון 1ואחוריו לדרוס אז איפכא ולא למזרח או3%M

וו 5מ עואין כלהדכליס בעלחיס  j? mpאבל קצע הדגלים ה•
געלקיס■ממכז לגן יאמר אין דפר כעלם ובו" 0עירז6ו אין שים
כפל רעילים כעלם ממך וכל ויאמר שמכפר לצי על לכ מעאמיוו
ויוסלק לנו על בל עומעיכו ו* /תח?ל לרמול בל פשעיגז לנפלה
 8ייךגפי יומא..ל 5עלכפאו{-י;.אכעלה כעד מע אעפסוקליחיךגט
מק "50שלח כא לעין העס דוס ומחילקצכי כשע& נ אנכי אנכי
הוא מותה פשעיך (מאיל«4מ(א עציי-ןממליה^ • על ממא על סדר
■ «'; t׳
וכ" ■ ואלמי,עדשלא• ניצלעי כל•}יאכל '  0ע,0מ^ומועמ«^ 08צסשר1יה.ש 0׳* י (י ן* *«01!,ן« / 4ע«ך
אלכ^ א,כיעא ופל׳אעאיס
; ואומר דלוי ב" פעמים אשמתי " והמלקה אייר 1פעטיס hm
■
!
•
•
!
בלל
דיין
שהוא
סהאכו
•
אנחנו
• עיקרצ»יכוי .אכל.
רמוס ולצל מלה מפה אתת לטשיש ט* ! תוגות וג^ פעיוחיינ
3׳ ־ ׳ואין צריך.לפר « פא המצא כחניין 0נאמ" א שרי כשוי פשע
הלי• ל* ט כמניין מלקות»* כאינו מכעראלא *{®פכיהמאימת*
כפוי משאה ומה שפורטים כמדל^פ״א כ^עאילעל תשאכי*
בכפרה אכצהמכעמ צו זמתשב גלכו .יע מועיליל * כצרט אימי
אין זס בקרא פורש כיין שסכל אומר '© אומרכשוה זכומח אחל
מועיל ואינו מכפר צו בי היאך יכפר לו ;קיא אימעצקש ז?
%שאיכדמוטא•■ אק דה נקרא -פולש1א:כי5מי המפילהי בך
המושא
היא מזהו אנ׳רינהלכרם הרשומכידו שלא כאתר אשליונראא
פיאין כליך גד״א .כ.שמי 0ולהקכ ל רם או• ל א© ממווד כלתש נכק
,י?®*»
{:פול *© שיי״מ כס!י חנואהס :א כיון שאינו כשמע לבכי אד©
מקתובוד
דרסעודחהפ »
הרח 0
׳מושוס -שאדם ממבייש '( מד־זממחלם -כשפירפם -יערסםעלי! §.
כעכק ^ ^ יכלבמפה כסהמפללעל יפר { 0פי־?ו המעא• מ * אנא
■
א ואוכלין ומפסיקין קוד© קגהשמשדלילפיקמקרא פ 5ייל^
*ו
&«א.המש■הזה ® שא כלולה  niויעשו לה© { ק«• והב ואין להק&
' להימין מתיל לע הקולע •עק־פאיסזלאכיצה־ושתייה -בי!
מהבא שתוכה הוא לכלכו דהאי קיא איכי |א אסמכתא
באי&ור משיירי מלאכה ויטאיתא כפ׳קדל׳ה5תיביתסלאיו
גפשותיבס כתשעה { תל • יכול במסעה מל פעלב איי כערע
געלאא דעיקל׳קיא הבא הכייפ" שנן א מרמ $ס לעבי הק׳ב©
תמ & *m 1w3ps
* ת׳ל כתשע* אה כיצד *תתיל<
ד ^יע -ככין י? ה .שהרניפלה @.על סאמרזדי ה! א נר© להעשעש!
קאמלנדרשינפד
^היזהב־ו אה דדךהפלנומהתצוא להמעימה
מלמד שמוסיכין מחול מליוקודוו
■®■ W״
להשכקל ר%ק-רבש^ ע :וראיח^ אז מןןאהצדוליוכממשכומ ^ אב{ < ' *#צ דלעיל סי ית '? ««יףון ?ש* קימלא3יל» עזעי*« 3ע
כד« שיוכללפ«מ *?8גע«ירי,-ובגע *« | 1מעלמאן דמי;&ל«9צ«(«* ע? ,
©ה עשו לח עחזאלא אלהי והב (אין ס «מש נוליך נאם כ | מה
■עמ; ל'15לי«ליק■יז * דאגיל« «*ב ' « .מ«?.אילוה«ימק■®  .מיאן
•איכפתצן וכאיל! לא עסו פלו© :׳■
ג* ש«יוי>לב *ני «ל« ן' « פסי לעל בפי 'סגגיא•י
נ ! כיין להמיודות מעומד להכי זיי דרך הכנע מפי ! התמדה • די®לאביל« י4
ויין י דאכי סאןלדל 'שסוסי®ןי יויויל גו׳ä, 1pmm^p>» tptps9׳
כלב 0 ?0ואפי' כיי שמע-לה «&  /והוא העמלה ככל
׳ דרש ר^בילע •זי * וס^ל « יעיסמסיגן*וימי? י.ג'ל 1הכ« דיי6ו
{עמוד 8.ןממיייכהציכורייצתן ^ לחומרם׳ כלחשפסהש״ן צמו
ל׳ויפדאכילעי ^כ•לסודי? איואלא■ יי? גדין ל.כ«;3כ יל ? בערב לן
 - :■':׳■■
גישיעיכוז «3י לעל* «* יב עד ערב « שבעו וגומל W
■; :*■-׳■; ,
■ לקחן ;
מיתכאד
ןע*י « 0אע
אי־כעש{ןמצ0עערו« ן
 tרעיוניעסהתיולה עליהם %כ שענד אע״פ שלא שינה כה® " « .רווינו מייהוצייכיס ל*רל 6יה ־לא<3ל ? 7 3C0
ששר•
■ vצ « נה תימור :ומולהע  4ה® ■:כלריפיהי! ממיל■ חטאתיי *ע ' יע אסשל ליודפו דהאלג ה« י«קכול? מיע« ב«««* למל®.
 v$&mלננ־ד/יביו וימאיכרעליהם *צא ישוב עוד לכשליהושנ' «על•*«'*ך בעשור לחלש זע*  r*«pwג**ו«יב•• גג
•:־י .• f .גשין> ה0ייש?1-ןגו«ם ^« 15שוקי^0׳<«' :ל« ז*י<«דב־על-ער:3
 :•■.ט -פשעי אני -אדעושעאתי לנגדיעמיד *• . :• ,
ככיתת® •?" ןכעקינו מגמ« צ«$4 "« «.כ<ל«#«0יי  1כר*®#וכלו נ?ו«(י«3״ל«?§ר
ה . ,ואח נזיךלחמיה כוידוי %האליהסןלחךשיזרי
גו בערב ל«נ?זלי 4א למידיס גי?05ייל * למן  ppfMmיל? fmt 7sA
כ* «■•ביי כו׳מגון המלכהלשלות !אין לעתים כ מתימרמעכיין
יכולבס ' ה ל ג*גל בו ' יכזי* זה «יר««נן? ע2יע© כמג׳«
פלתצנ<
א' כתסי!-ה אתתיאפי^ ^ ע•עכמו אע*ש שאייןיאומ“  %כ
על על« ב« ' ואי ללי* ל«ו« יייןלעזליה
פיו׳ג״פאין תותמי -ןגיין שככל ?  fe ipi dברצות שתיקנו מ { 1י א« «בשועיכס ' «5לוודש ובהרג נוי! ו?« ס*0הע« ע«ס
צא מפין ואומר אלהי עד©אל כוכלתי כו'שהוא ו #כ כעק וילוי *ן'מל ?זב«ב *5רג גלא ויו ל« נ««6« .עג?'6י»«אי
@»5י<
גל<אימעי !«*<«» נ*'״מ ^ בערג7
ואומר/תל ק־אלהי נצולכו' ותתל ש  fתפילת' £ח כזךצר®
כמי כשאל ימים אכל nr soאיגז חזה־ צא כתיך ? תפילה ולא *’״«־דכיינע« jtsitapipcגןהואלעדר® *.0*5יד דריm $Mtpfpy:
ר־’; 5געילליפ ^ %ל • * ןע׳גדלו
גיוס « וגד ו.כ7ב«
{אמי.׳הי/פילה.שכיון שלא נתקן הוידוי כמגיה אלא משי© שמא
■ 4יב«צעןב« רג דבלאוהר* הועדי8י 3ןמ 3י «3' *Vן
שהיאלהיציא.
יאיעצואז?® וכש/לאסיין ^ כתזרת^ התע ^ה
דעו3 «0׳ן*כ יצרץלמ3גע<ה«-ן 5ל;0וי(1ב«3יה |ו
■ ן אתל תת תיו שאיןללן'
אשי  #שאש יארעי לו אונופיפמוד »*
«;010קד סשייע ®«9א*יוענ«**.ען «יג«3. 0מי ליש
4יאזד^*  s 5/לבל לניבול' ואע} פ שאיןי ^ ת האיןאלא'להוציא צמא)לאי«.ליס ? <3ו«אן דלדישמקרא' **<*#אלי« 4
י"  /נוכקי ( אלכשמארארע אוב® לשאיגו בקיצא מ& ותכ %י דכעיב מיוערסוא ד« 'לדלארגה'הבציב'לסמוך פל£מ
־שמ « ^י ©35,9איב®
י !43ת[{"{תקן כאטלס
יגל הערפהרק הולוליוהולרן׳ לגמזג ועניע« ב?ר
ימ ' .. %־( ת4י{ נא,ק« ,ל יפ״י א '!®**  'C*4 fcs©o' ptאימ« י<33״• ג« מ ני" -ולא «»*סדרשי׳ דמוכיגין נד
?•fי
דיווס׳סיןקרא אי!רי5א«ג  5יע1מו נ
ועול ש?רי כל אמדיכול,.להתוודות עפגי עצמו כלשונושאין
אין לי אלא ככ w 3ביציאה מנייןיו׳לימעמ•
היידוי צליךטל ! ת דיקא כלשון הקדס כמו התעילה הלכך תהל
*להצילה ועד■ בכלל כלומר מעש מיןהצי
על אתו שיצעוד את התלוי כעצתו שיהיה בקיטדתווד״פפניוו
צהוסי■
 qjpjh׳מדביק כל  * 1* 36וז « 0 -צלמ
כע^ כ -כמכמה שכל אשד תייב להתוודות בעצתו לפטיוכרו' כניק
ך 6דורסין אוזעו מדכמיב כמרישובתציר
©דעת יצלשון שהוא תט < קוד© שיאכל פעולה המפשק לסמא
יאל?נ לו אוכס ולאמכל להתמדות אמ״כ וא״א אציכו מלצכו
כייןלומללאמו׳מלים וקציריצוא/מאור

3חצחהוב^ שינחגוןשהמהוסיטא :י'יו ! על0ימן «ויךומ^ < ך
<■

נממיןלמית  3צאקדת5קיי<

יגלי

^ ימילת מכמה

א״כאמובשעי1המדמ 0 pw&p 'rqw

5אישכ 5עא 3אא «

/מיי^ לקרא גש3י

י'

®» S,

החור

סיירי אלא ש״שמתכשכיעית וליזריש ולקטר של שכיעיתענמז
נמי צאנרלך דהא כבר נתיב שדך לא תזרע זני ' אלא חריששל
ערב שביעות הנכנס לרביעית יקניר של פכיעיתהכבב ' למינאי
שביעית תשבית מכאן שמיסיפין מחל על הקידש בשביעי" ?ק״ו
לשאר שבתית 'י© יתיספי׳זה אין לי שיעיר  Hקיד© ביןהשמשו׳
סאחזל שזמני מהלך אלן? י/׳ק אמה קידס הלילה 3ריך להיסין
מחיל לע הקודש מעע ימ 'מ נרץ היספה שיש כה שהייה הניכרת
מעט או הלכה כתי סירנה קידם קין השמשית דויקא דאילז בין
השמשית ענמי הנא ספק ייס ספק לילה ואין כרין קרא לרכית
דליכא פפיקא קמי&מיא אלא לנוהיא© פק ומיטל עלינו לבר'יש
מס? ס ספק איפור שבת יא© היא פנתעל כיחך התיספית היא
קוד© לכן •
( ומ^ לסיק ימ 'צ® עין ב ' ובסימן יואנ) 3
ע ואס העשיק חאכילתי כעיד היי׳גדול ולא קיבל עליי התעל*
יבוללחזיר?לאסל בל זק שלא קיבל עליו התענית!קבלה
בלב לא ה ד קבלה* ( וע לסימן) x 'pp
 iאיתןהנשיםשאיכלקישיתיןעל^כין השמשית? איכןיידעין
©חניהל ^ סין מחיל לע הקודש מן התורה אץ חנחקביד®
שלא יביא« לעשות ק כזמן למיטב שיהיישונגין יאליהיי מדדין
וכן הדין ככל דבר איסור שאיני מפורש גהדיא כתירס כניןהז
אע״פ שהוא דאורייתא אמרינן מוטב שיהיי שיגני) יכי ' אבל אס
היא מפורש פתירה ימחץ בידם יא© יידע שאין דכריו נשמעין
אל ייבייוס ברבים לק פעס אחתילא ירכה בתיכחית היאיל
ומדע שלא ישמעי לו אכל ביחיד תייב להוכיח? עד שיבנו אי עד
שיקללנו;
ך ויזהר כל אדס שלא לאכול בעלב* כ לק מאכלי® שהכןקלי©
להתעכל כדי שלא יהיה שבע ימתנאה כשיתפלל כ*ה יכמו
סנתבאר לעיל® ימן תל״ד וכן לא יאבל לכלי© המחממים אין
הטן שלא יכא לידיי קרי וכן מאבלי חלב לא יאכל מפכישמרכי®
אתהזלע ומביא לידי ךר רק כסקדת סמליתכיהדןלאוכלן
;
סמעכילין קידםהלילה♦
ihn
■

דין

חממנת ח ©■ !  3עיכ ימו
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כיעור וגו

אהדt

הרינה להסמין כערב‘» כתמקפדי שיוהא© עידתי מופצת
מידכת( נאי#יכהרשי 'בידי ואין באן בית מיחז׳בלל לאיסור:

< דסי | סוצ סגין«יו «ל לקולגאע׳ני ל « י 5ינ ע  /כיד ורמיוינו לסעור
תומ 6 /ין כנן  mbונעיין נר ,ךל המכיןג׳יוצאי 'ס שיעי מהסיויוין©
יק דרה נא ?  * «;0 gלא מני5י ין אלא במל ^גק הצעסיע באיפזר אנל
וישעמן ב«*תר * ק גריך ללמעין וע“ל סימן מק
 3* 15סיף א ו«פימן
סימפעין . bוב וע?ד כליה*מ3א סעודתו
מוכית
בייינא׳ יה העייו
להט ; ׳ן שי־לי  ?474מ וו המירו קהיבין ירק מן המפתה ולמעלה כדי
להנ< ן שעו; jp7יע׳ל מימן תלא © עיף נ׳פ׳ש ה «מ 9ע מאין סמועד

יא שאין צהטמין«שום» V«7אין©<מ?ק התעין אלס לכבודהסג׳יע׳ל
סץ *יען לכ1וכש׳מן לס א©ץע א ' אכל ן?ו סאונל בקול געונאי'9
עין ל< להטעין לכבוד החול י3ן המצהג נייליני ? האילי כלעע י״א )
אכל מהדן סצא להטמין להיאיל ומשהה כיב על © כילה לכורך
(0לכראה במכהל מ׳ט לחיל ואין זה מבשל מי© למול ממש להא,
®י טמן כהיתר קא ט ק אלא עיקר שטעם שנראה כרעכתמתא
ס ^ ננמנה להמתין כמובא ^ כעל שיתכשלכן היא להום אפר
r
האכילה ינראהפרעפתניתא»

 rpbin niiדגר כיוס כימרוטד׳ «׳ע«׳« !
 Iעניין הדלקת הנרבלילה"י תליי כמנהג ונפי «נהג ייקימו
 /יעשה יכ שי מקומותשניהנין להדליקשד • יקימיתסמהגין
»לא להדליקוכילה  /סד טעמא איתלהו וכילהו טעמיישי לש׳6
« «שבא ליבא בעי שכיון סחסיר כתשמי • המסה כינו שיתכאו

'

V

הלכותי'3
לפני « הכיהנין !הדליק
®«יתיך כן
f * » tw ' >15
פ?רי אס5רלשמ 0ממתי אנל מר (הכי ^יןשלא^ לזדליקסובלי®
אדרב 'שמת1ך מיראה איתה יתאיה ויעביריאימריםדהכי עדי6
מעי שלא יראבה ולא יקאיהיאגי נוהגין להדליק ילכלך עליימ
מהלי יש כי ג״כסליס בימן
; ו זינ׳ל סי מןליה העין'י  6ובסיתןתר <0ונס’*} ר •

יו

יעץ i fi

כ וכמי שמכרכין עלהנרשלשכתמהאי טעמא כןJכ' ייכרתו
לןלכר 0ל^ כןע< דלהיאאיקדי' שבתסכי»ן  -וא©?ול>כ
בשבי  /חייכין הכל להדליק אפי' איתן שנ! מק מלאלהדלי׳בשאר
^המדלימין כשמל j^ sjמשיהשלי® כיי  /לכבו׳רשבתייוכרבק
עליילהדליק «ל מל שכת ויכי י נ’ל דהייצידיוקא לא 5י/ן שמהדן
להדליק זלברן מזכירין יב אנל אימן מאין כיהגיןליזדליקכשאד
זכג 9ע  03מאיןכלינק להיכיל יכ כברכה.
ו וע״ 1ייבן« וי 'ס <1
גי ונוהגין בכל מקנס להדליק ככתי משמתיבכתי מלד@ן<
יבמביאי׳ אפילות ושל נכי חולים ומהנין בכל «קי ' להרכית
נריתבבית הכנסת כר לכל אמד יאחד «שי© דכתיב jאילי®
בכליאת יי ' מפירי ' באילים במלאפי׳סבחו באיריס ב«ו#למי
שהיא לשזןאיר יכן תינס יינתן נפבסיא יקרייי ' דכא יה הנר
ויכפר על,ההשמה שנקראתנראלהי© שנאמר כר אלהיס כסמין
אד© נם פישק כר מל נשמה לאביו ולאמו ממי/י מיש להם כחי/
ריח ב! • יה נרות שבכו כ׳יה איזלימל לנד להדליק לאמירה לטי
שבית♦ ( | re l '*tרע '? 0עץ>  '9מסיין  ©■hעץ) V
מי שכבה כיל? ביב סימן רע המז צי יתקנתי היא סיחוי׳דדליק
איתו לאחר#יכ ולא ובבכי עוד אלא יכיהני לדליק עד גמירת ונס
יקבל עליינל ? ינ כן בל ימיי שלא יבכה עןד כילי במיגאי יכ-הכא
אל הוא ילא אחר אלא יטחבילדליק נ  /עד גמירח וכן כל ימין
ןכ נמנא במבהני® ישנים
\i
ר אין מקבלין שמיה קהמשיחדי® להדליק להם כר כב■©
פדי שלא יהיה להם כפרי דהלעיעהי לרשע יגי '’ יאמיי׳כמי
ולקדוש יי ' מכיבד יה*ה שאין כי לא אכילה זלא שי/ייה כבדהו.
ככנועצקייהיע״׳ב מכבדן אותו ככל מיני ניכידיה«מטע®
?ס מהנין כמי להניע כנדיס כאיסכבתי כנפי? ' נס ככתי^ להטע
ייפה יפה מל ה&נחן במיבשבת ; ( V« £מימן יןדכא העי׳ ש)
ניהגין ללבוש בנדי© לבנים מךי 0דיגמת מלאכי השר׳יכןסהנ*
ללכיש קיסל שהיא לבן ונקי יג® לפי שהוא לביס של מתיהלעיי
מנהגינו יעי זה נכנע ונשכר לב אד0לעסו ת תשו כה שלימהX-

תריא  b'bvיום3י9ור וינה כיומו 1מ כ׳ם1
א וכיון דגפקי לן מקראי שנריטן להפסיק מכעיריים כסו
שנתבאר צאעלה סימןרת *ח סתע מיגה ^לילי <יימ : bn
יוה שאסיר כיי© א1ורכלילה» | ומההה הדכריס האסיר»,מלאכה
אכילה ושתייה דחינהיסיכה ונפילת הסנלליי/שמיש הממה
יכילהו נפקי ןל מקראי בהם בכלל הכפש אשר לא תעזנה תי vf
ממלאכה בינד מניעת רחיבה נקיא עיבוי תכתיב יפי הקענית
ככל אשר התענה דולאביוגדינת״׳באותי עוניי יכ אמריכע©
רעביעץ 1ןמא*0מ דמישה?א כיף כקרא מעיכה נכתיב
מי© קרי© על נפש עיפק וגו׳ ש״מ לכ זמן שהיא חסר מים קרים
לראי ] נקרא עיף הריפוא מעמה*
מניעתהסיכה נקרא
מעיכה דכתיב כדטאלי? 0ן אל סכתי וגו ,וכתיב כתליה דאמר
אלי לא תירא דניאל כי מן המם הראשון אסר נתתלכן להבין
ולהתעבית לפט אלהיס נשמעו דכרין י סינן ימן כקרא מינוי
לכתיב בעינוי סל דוד וראש לו מפני והולךיסן♦ « ניעקתשמיי'
נקרא יע «י דבתי ' אס תענה תא ככותי ואם תקחששי׳&עירישו
שהשביע לבן ליעקב שלא יענה אתכמתיו להשבית מה® התשמי'
 wלא מעי» עליהם עולכשי®  pmiינצאיצז אינם לרפות
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חרמת<

ויירו
כ

אישיר העימי כ) לנ רדר5עי'  6יני  i>1peעליי גנראיש!'ו& «
לא התעפםא[ פי׳ מדבי איסור תץבפלי(3תיי3עאלןי«תו .# ^ 1
י ל -י• משוס איסור עצמו ו& חתמשי®? • ^׳;•;•
■ ונליהאופלץ  ,מצטרע■ ן לכשיעזד ואפי ' מלח שעל הבשר
'ב
וציר שעל הירק « !® רעין עמו להשלים לכשיעורואע׳ג דציר
וסקההוא ו אובצין ומשקין איךמצטמיין שאני ציד0על;הכ 0.י
דאכשורי אובצי ד teנבל־אבשורי■ אוכלא תשוב אוכלא■ אבלשאר
אוכצין ומצקיןלגאעל<1צוw * ,־ »  #חצי שיעור אין מצטרבין
;;?,ז  :־ \ 6 ,/שאין .דכתיממשכתבנך  .-■) ; , ■t׳' 1
♦ ו;ןילזון« ^קכ?0ינין>ב׳נצש ^ך סביך מ. 1.>1
':
iי *.אכי ^ מנטרפיןבטן שאבלמעע״יוהפסיק׳גחזר נאנלמע®
' ' עד פ0י #ר חצטרפץן  :׳' ;
ד י ויוו | פלא שההמתחלת האכילה ראשונה עד סזן אכיל© '
'אתרוצהמ ^ ר מכדיאכילה פרסדבהבימתייש ' דעתו ואס
אאה יופל־ איןמצעי ^ ין ישישור״אפילמפיסיש אומרים • היא
בד בצים ^ א שהוא שלשה בצים שותקיפ:

ומורות אלא שחצינו בתורה ק׳ פעמים לשון עימיגבייכ ח? )
מעסוק אפר לא תענה ומי שהוא כמו כלל לסל© מרפיק הימיני
עיבויהז ©אילו * מיהו אין חייבים עליהםגרתאלא במלאכה
ואכילהשו תייה כי כן כתיב כפירוש כי כל הכפש אשר לא תפוג'
וגו׳ ונכרתה מעמיה ומי' שאינו׳ אוכל ושותה כקרא מכונה מחש
דגתיב ויענך וירעיבך ויאכילך את המן*_ ומלאקה נמי בכרת
דכתיב והנפש אפר תעשה כל מלאכה נעצם היום הזה והאכלתי
את הנפש ההיא זנו ' שפירושי כיתאבל בסחר עינויי© אין בה®
 fpfirphmbדנעק׳ מקראי שהוא ככלל לאתענה «Vכיון
ללא כתיבי צפירוש בתורה כמו אכילה ושתייה ומלאנה אלא
אריכיי דשכתי] מרכיעןלומר שאינם אלא כמו שכותולעומי
קיא דיודביכן להו זגזלהז לא רמיזא לאיקראו עינוי אלא מדברי
קבלה לא! משתכרא לחייב עליהם כרתאע״נדעיצד לתשמינמי
כיזיב נתרה כאס תענה אתגנותן ומ׳כמל דעכך דרעינך
 «%ילפינן עינ וי דרבים מעינוי דרכים ולא ילפינן עינוידלכ>
לעינוי ליחיד כלומר ללא קאיאלא על בניתלק אבל " מ׳ת
; ■Y»trשיקמ׳טגתין |י* עייק§ p*pטעין נז■ ן
מדביקלה וכילה! חלימידשבתק ובלשכות הדומה לעימי ואן '׳ה־ י :והא דבעי 'שיעיור־היינו *א© עשה במזיד שהוא חייב. j ?13
דאינו מיטיממש כמו גבי שבתדמרכיקמשבתן ב ( הדו« '
ובשוננ לחייב חטאתאכל איסור דאורייתא איבא אפילר
לריל^ נה' ה/עבתון מרכהלכ ; הדומה לעינוי .והואנקוא פבזת י ככל שהוא דצתיב גבי אזהרת מלב כל מלב שור ועז וכשב לא
לפ נוי במו ג 3י מלאכה דשכת  30קרא שפות למלאכה ואינם
תאכלו למשמע אפילו כל שהיא תלב לא תאכלו וגבי עונש כתיב
עינוי ממש אלא «מסרן לפסוק  ,לחכמי© איזהו לשם תעניג
בי כל אוכל חלב ונצרתה ולאכתיב אוכל ^ חלב דלא עפש אלא
מ פדוהו משיס.א0ר אל עת < נ ' ואיזהו שלאלש© קעצתוהתירוהו
לע שיכור אפילה שהוא כזית  pVלשאר חיפויים אישורן ככל
•ומלאי; טעמאנמי• כקילו בכמהעכייניס בדבריסהללומהשלא
' שקוא ( עוכשן בשועורן:
אקילויכן באכילהושתיי׳ומלאגא כח'ו שיתגאיפס^ פלעי־נו כע״ם  1אכל אכילה נשה פמור כמן שאכל כעיכ תמוך לקשירהרע
ן" ו^ דלאוקמק ^סע ^/ב/ובסייון־ מ ^ד -זימין 1.y
שהיה שבע וקץ כמזוכו והפסיק ואתר מיד כשחשב שעדיין
חייביןעלי•
 .;;•.3מ |אכה כיצד"כל מלאכה ' שחייכין עציה בשבת
־'
 ; .היה שצע ומצא חזר ואכל 'זו היא אכילה גסה ופטורי
ב^ה שגן כתיב כל מלאכ׳לא תעש( ביה צמו־בשגת וכל אה
>ש  ) /מפני שאינו כהנבחמנה זאדרב׳
( ו!«״לשימןרן 'א«ע ן
םביסבת פטור אבלאשור נ'.כ הוא כיה אלא שבשבת זדונוכקיל'
שכיאמזקתלו וס/ב אשד לא תעופה כלומר שאוכל ליישפ
בת
ויה זלוק ^ ראשק בתוב בתייה בעי' וכל איכורי הונאת •
דעתו בה ער® 'למזיק עצמו והוא שא כל מאכלים םאיכ׳ראוייס
בוהגין ג״נ כיה דהא מיקרי סכת וכל דבר שאסור לטלטל בשבת
אלא למי שהוא רעב אכל א® אכל מאבלי® הראדיס אן לפוגע
מדלבק ומשוס מוקנה אפור ג כ מלנריה© ביהוק כלצבר
זמתובלין״פיש בהם הבאה אן לשבע
להדליק
שהייךפגותדרכק אסר סה הילכך יזהרו מלומר למי
וגסה♦ האוכלב'יכאופל*
דריוח’לבסועישבית חייב
ב ה את כנר שכבה א( ליקח ממנו השעוה שנוטן בדישידלוק
שקינן לחיין צאכתה כגון עשבים המרים אזשריעותהכאושי®
יבהוכה׳נוכונ© בהו שנתבאר כהלכותסנתאלא שביב התירו
או שפתה משקיןשאבל] ראויין לשתייה בנון ציר אז מזרייס וחומן
«ןהמעמכ ולמעלה לקמבירת עי" להסיר ממנו עלין המעופפין
חי הרי הוא פטור שאין דעת? מיושבת בה© וכדיין מעוכה הוא
•ולהדיחי ;לתקן אותם לאכילת הלילה שיהיו מוכני© מיד במוצאי
אבל מ"'מ אשור ;לאוכלן לכתחלהואפי' לטווס דבר ולחזור
^מ־תשמל
'יב ! כ; התירו לכנוע אניזי© להבין לאכילת הלילה5
^ >
@
להפליט( אסור ואפילו עצי כשתי®  ( .וע*ל סי ' יוק
בחיל אגל בפס/לא התירו דלא גרע משאר שנתותהשג"שאסור
ז אכל עלי נענים פטור ולולבי נפצים אם לבלבו קודם ר '®
לטייח ולהכין דבי לנורך החול והאידפא נהגו לאוסרו אןכשחל
עטור לבכר נתקפו ונפש ו כע׳ן ואינן לא ויין לאכילה חכ5ץ
חזרו
; ?$בחול מפני0הקילובהם לעשו תם קודי זמן המנתה ולכך
לכלכו אתר ר*? עדיין לכין הסוחשובי© אוכלין ותייק עליה© j
מיתי,להציל
חבמיס והמזירו לאפורלהם י אם נעלה דליקה באב
שאיצןראויין
עלפליןיבשתאא( זכנכילאיבשקאפסור
לסעודת המנוה ; n
בי״מבאחת לצורךהליל ? במו שמציל בשנת
לאכילה וא® ה© לטובין ראויים הם לאכילה וחייטעלייו■ :
« ילל*׳עןםל' 7נ'3דמ?3י[ לדליקהבשנ«ן <ובז 1כומןבול1
•  .ט שתייה אין שיעורו שוה'  feiאל® לא כל אלם לעי מהשהו^
י ׳;■ 1יי
גדול לפי גדל« וקטן לעי קטנו אס שתה מלא לוגמיו תייע
^ סוראני ^ ה < 3ב ^ ^ ורהןכלדג* 1
3h .1
ולא מלא לזגמיי ממת אלא כדי שיסלקו לנד אמד געי 1וירא®
כמלא לוגמח ^ ק,ללי!ל למתיישב דעתו בזה (הרי עבר עלאשר
ח אכילה כיצדהאוכל •יעיר שמתיישב ממנו דעתו ניבקו#
לא תעונה והוא פחותמרביעית כאד© ביכוגי!
רש© חייב לכתיב כל נפש אשר לא תענה ונכרתוכשאונל
י וכל משקין מנטרעין לבשיעורן שתה מעט יחזר ושתה טע®
שיכור שמתייכב דעתו ממנו הרי אינו מען3ה (חייב ביתושיעלו
אס יש מתחילת שתייה לאעוכה עד סין שתייקאחרוג®
מזל& כוא ככותבת קגכע והוא פחו ת מעט מככינה ואין חילוק
בלי שתיית רביעית מצטרפין לנשיפור ואס לאו אין חצטרפין•
בין אדםגליל א ^ כעוג מלך הבשן ובין אדה ננס קטןבול©
יא סשייעור נירון השתיות קדי&כילת&ר.ס נמרצירון אכיל( '*
•יעיל© שוהסכותכתהנסה דקים להו לרבקדכל אדם מתיישב'
שתה חוח ]1חי כבר 1נתבאר למעלה שאין ראוי לשתייה הוא ועטו'
(*לאדצוליעלמא«ומיישנתלכעפ «וצא
דעתזבככותכתי
ימזג כלן שן פויתא ) ולא שנא אוכל דברים החותרים או אבל אסור וחוק מזוג ראוי לשתייה הוא ומתיישב לעתי בו,וחיי'
דכייס .האםיריס 1גין עמל ,ונותר וטמא ונבילה ומייפהשהרי * על כלהלבריס שחיכםראדיןלאכילה שאמרנו אס אנל#מ
תתוי&כ לעתו< ליככ ככתוב קמקוטניתסיללמעי״קו} ' כשיעור אע׳ג שפטור ממלקותמכי( אגתו מכתמלליתמדרנפן

אותר ליגע ^ הוליסלסל כלאוכלי?? משאין שאינההזותכים׳ ס? «
־*לאןיק הןלמ/ך לקסכ׳ס ולא תיישיק שמא ; יאכל או ישתהאנפ
 .נגיעה מסוס דאיחל/׳ב עליהס ויהכי אדעתיהו■ ;
;
רח
׳; א

ג

& & ור

( ע,
'ליס«מן

תאו© עיןא' )

דחפה כיום פיי 1ר 1מ־י בס ^ ־^

לחיבה כיבד כל רחיצה5ל תענוג אמור .כיג מסוס אשר לא

תע׳נסוגומל שלכן אסורלו  pמקבת גופו בכל מפו בין
כממי־ן ביןןגמ?-ן ואתי'צסןש!© אנכעי ב «ג© אסור אכל מ® w
^ות:ר 1למ וא שאל מקוס ככ  3נ?עי מלוכלך בבדט או בטא ס אז
שנעףדסדמ ?וטלמ « ותר לרמצסשזהאי -נו של תמביג ' :
^ וכן בבקר כשעומד ממטתו מו £ר לדמו• ן^ידיו ולברךעליה©
• :•^ .פ^ ת ^מדימ -ימלןסלטתהמכבקרנענד שרוח רעהשולי
<יי  ^ -יהסיויתכרמשנההכבה אסאיפודיחב©*•׳
ג וכןכב ^ המסאמר• שעשה כרכיו נקנח זא יהיל מים ושפשך
בילו מותר וכלבד שיזהר ׳שצח ירח׳ן לכ ידו אלא על סיף
^רקי אכבעותי? ולא יכזין להנאת לחיכה רק להעביר' ינעל הילי
,קלוהלע <hפליכלין ואסר וכה להתפלל אמת אפי -אל קנח או
א^ שיפ& ף ipwלו [ימ5ל עד פרקי אצנעותיו משיס שנא ' המן
,לקלח 4 /ןיךוגו /וכן הע& ט^ כפליבק לעלות למכן מיתרי! לרתן?
■יליקם.פאי־צסדוחני©משו© הנאת ננפ  3אלא לטהר ע !•• ס כמו
שהיו הכהניס « קל&ין ידית© כשעת קעכ? דה וכן הבא מ! הדין
<רגצמ כהות מיתי לרתכס לכל שאינו עו&ה משוס הבאת מען
מותר לימון:
; ך מי שהוא איקטטס ואין לעתו מיו שכת עלת על שיקנח פניו
במי© מותר לקכע>3ה■ וכךכלימ שי& לכליך לע עטו או על
נכי עייטז ימתולהככיר? כמי© ואתי' כל אזס לאעי׳בלאליכלוך
ןאעי"יע ©אין ללכו צעשות כן בכל ילם ועושה מתה כ « להקל
מותי לו לסמא מפהבתיס ולסחטה עד פינאו מימיה ^יס
!למחר מעבירה ע  /עיני« אע״פ שנשאר כה מליח ניחתהמי©

מציתסל6
י?  0יןעשומיזוק'•-לדבריהם מתר מב&ל<וי  1רהב  0ב:
|?
* < < ( * W# Jל©יינן חק׳כסכיןת ונ«» 5נן«  1מ<ipöj> 3|*jpp
סק׳נלסכין י>' )
ו ^ הרכלא התו « לעבור כמיס לילך אגל
11ח ^ י ^ -יס ^ ^!
יאצח יאפי" אין התלמוד ־* פ&לילןי' אלינכבון>’®■®'1לישו© ^ :יכסלא פלוגרבקי  .־
.,; ; .
§ז•;■־,־ ההולך לסמור&■  ;! <$התו « לן לעביר? ה מי©,שאין0 $ 0 .
 ;.לתע נע אבללתיובלא ^ תריו ^ שאס יהא לתטעשלאלהלןך■
לית• לןפה 7דמקא :נבי? ד 3ר -חטה התירו לו לחער:תש« ס!&<3לן©
ולא בדכד .אתל ופל מקו© &  ?£תר לעשר במי© אפ^היהזלן ^;
תישל לתקיף כיב& ׳תזתןלעבירפעי© דלמעט בהיל! ךע  £7טכי' *
וי:
 ty >»ep *pp{pm9i/ff1ppןנמ' ע/כ ^ typp .
פ•••־^4תליל'
ההעהן-.ב-ומ «•א »'*מלש .כג  #ת:־ל0ל »ית? הושאן
 בי סיפת עלמ להטפיח אבל&?>? תהי■ הי" אסיריכין
■
יינקנר,
להצטבןבכל תיביפילות ? בתיפוקובכל מיהי כלי© ישאשיהיל

יתכענווי& עוךהמיס עליי ד© אןסליןבפלי רת «ישפיסאכיל(
רקי׳לפישדרבןלכלוע הרב1כשמצ #כה*ן כהן פ1לט קמה©בלש(
ותשיב כמי לתיבה:
י כלה א© הוא כתזךל׳ ,יי© אחר טישיאלסקית ^לבחון ח  9ע
כדר  5לאתתנ 3המל; בעל19
',
יא מי שראה קרי ב^ הכזמן הוה&אין כעליקדי? סיכליזלמ%
כל ימיתהשבה .נ©:סין® .לא יטביל  ,.אלא אס הנא .לח מקבת ׳
 9עפפ ידי? יא© הנא ינש שכתלכלך הקליככשמ ל -ו הן חן®
©מלוכלך לבד ומתעלל אבל■אטור לו לרת5ץ,כל :גופ? או להןבולI
_ • 6 $ p-'PNk$ !.?h;f.■.
V ' //
י©  :.אפ^אשה כשהגיע £ייןתבילתה כי כיי® לאתסבוללעביל׳

' ?pt >$
 t(>h¥p pמכיההיאןא׳כלמתטת ,%תמתיןמד
^יויל; וה'. 0לסאדהייבי0בילות ®איכ©
ש1,וכלין 5& .ואן> עלפי.
»בשאדימנת־השכהמוא־רכיל ^עכיללמכלתאל ני 0ביל,ב*כ דק*ל
,קצת׳כלכד־שלא■יהא בה טפח ע^ אלהמפימ עא® היה כ«.0וזע©
דאיןסבילה נזחןהזפלבעל קלי אפי 'ליוכלמ .בק&.אין ' יביל'
ע?מ להטפית והואשיש נ?
למות פ #כ עד שמניח אל©ידזיעליה

לס* עבחז־מבליכל כביןעסימאתמת* (ג ^לתיהןע'«יאשיק

' תעלה כה צממ/כ׳פ מדשא© יל נקנה לידו האמרת תדבק בה
:לתת בידרה שנייה אויש כר מסו© חיסור רחיצהומשו©חשש
 0איפה ויש אופיין אפי' אין בה סיפח נו׳דעיישיכן שמאאל
 .תניגב יפה ויבא לילי פחיסה י ■,ח?לה אפי׳ -אין בו©כבה רוחץ
כדרמ וק הרומן משוס רפואה ד  0ת© רחיבתעיני©  ,רפואה
היא ואיצו במ זין לתעביג שריי ורממבא ליבא פעי אבל לרחוץ פח
•ושיטז אשיר כיון שאיןבו סכבשמא יפא מעט מי 9בגריצ( 1הט
אפי" אקס סכצ׳או שיש לי הטעין בראשנהך בדרכויאיגו
©,יעוד אטור מן התורה מיה? נהגו עכשא להחמיר אפי ברחיצת מושש שאינו עושה משיהעת »ג אכל3לא חוליו אזחשסיןאפילי׳
" י  -־ איש סן לתענוג לא להעפיר הזותמא אסיד ל 9יכה .אינ  #כלמי^
עיטיופהיא דומה ק, 3תלרפואה :
,
כי הכאתי מלוכ׳וא ^ איין כמנתו לתעצוג ** עתתעצגיהיאב-בןג
 $הה .לך לבית המדד א? להקביל פט אביו או רבו או חי שנמל
חן? נו במכמס וא לטרכי שאר מטת יכול לעביר עלצוארו
כ בעילת הסנדל כיבד אסור לפעיל מנעול של עור זאע* בת{
גמי© וגן במורה מ? לת שאס אי אתה מתיר לו החזרה יצא לידי
אחד אפול לנעול« איין חילוק ביןכיתלר׳ה בכלמקום אפוי
מכשול1שימכע מלכלוך לכתתלה״ ) .,וע ל ©:י  ©b'tע' פ «?,עיף
ואפי' מנעול הל עץ והתועה עול וכן קב הקיטע !כחצא ןפ הפד
« ן0יקע ' כל פעי״ ?  cאכל בין בהליכה כין כימרהברי׳לעשב
ודווקא
סל
עוד© סו/הבה נצעילתישמרגיסשאינז©ולן יחף חב{
סיכוי?? ח& ״אי< 4יא ידבחשפתחלוקז כלי שמבור 'יב 1זלא 1בא
של
עץ
ושל
נמי
ופל
קש
ו
*
|
ר
חיבק
ואפי
'
אבכליאות ®,ל מד מתר
לידי סמטה • צ וי* ^ ודלמ?לשל 6׳« נ«ש ידי? ממחין יעיו
חלוק!
שאינו חתענגגכך שהרי קושי האר  fמגיע לרגליו ימוב& ששא
להגנ׳ה פותיולוק? על ורועו משוס מנה  /איפו נד®? נחלנו
©
®
לש
ימן ל׳ש ככית יצ׳ש כר'© וא « פ שכשאר שבתיתהשבהאשיר.
גגו*®? על כמיפו ®/׳*ר *ר ני;3
® נמליע מקופלחב8תנ
חייג
חינ
^
ת
לצאת
לר
 9אלא במנעול של עור אבל שאל לברי© א *8רי© גיה
;!  6p >siVיא פפין נ © )
ומשוס
ציםסליבאדאדרבה
דרך
שאבי (  91לסימן ס® © עין  ) «Vלנסאל ימות ? Y $0ע מפלין
לכללן הוא בבן :
( ופ ל0י«ן 8״נ פעיןע1׳וסיוון ס « ©,כין
כסל עיי ואין לרן לנעול כשא׳מיטן קוו שארחיביןכיו  0לשאיב'
ז? וסימן פל׳ד
סכין
נ״גוס
7
)
?
בוא
שצח
יהי
?
המיס
רדופיס
מלמוש אנמשותגזירה שמא יחלוץוישאס ד ' אמותגל ^ מפ*
לח' כ חן בחיל מסגד יופני הסכנה אתי חינס מגיעי© אלאלע
שילעגו עליו כמו שמטאל סעמאכהלכות שבתכד מ׳א אבל
וומתבי® t
שאשור
כשל
עוד
?
1
(שאר
מיבימלבוש
שלה״ולא ילעגו עליי דית'
<
לו (
וקאצעכ(
1
כג
1
פ
(
עדטאלו ©( תוא  3ני{ «  3רצסןע

^ י :יי'
^לפייון׳ןב־ןישיגיךת''' **." Y־

ן*ו© נעיפי {*ולפיהן  *#אייוק  « Vווהי  t r J׳״׳' - .־ rr ' f
אוימייהובהב * ,בללה כיון?7ילמ *ומיייזי■ כ?זהי
ו#**4י פיח־ינילאן
«יגי©4וא<י»ןי וי? « י «ו^ לק׳»«פאני ?גני«) «׳ ©«« #«#איי

לעזלה»עןן* כין?9ןפוי© )

לאי; ו

ן  « .יה בל©לפיסוי « מיתרתלגמול הפן© גנה שהוא קפהל©
?; ׳י וכןמזלה א «> אין  ©pכ?וי אלא *« ובינהקןה לו וו ן «י ויה
1ו מכהברגליו « וי/ר לו לנעול וכן א© מנכלילךלכיתי «כ יה
ניב או איכבא דרדי גשמי© והוא איפפני© ומנער לילך נו יחן
מותר לו לנעול מנעליו על « מגיב לעקייוו * ההולך וימ^ וספי©
עבנת עקרב מזק ! לו ל ! ע<ל אבי מנעול «ל עור ואכיל( אינו
«ולן לדכי מנוה אלא למייל מיתר לנעול במקו • השכנה;
< וע׳ל פיהן מק׳וד עמ *tn >*fייק* < ! **  fן׳)
@'ו
ד ים ימ פאנמר פמיןלכרך 5*3פעפיתלי לכ נדביכמן6א
לנעול כמנעל ואינו נכון לכמן « יפ לו נד היתר]ל3עו 1כנין
ונפקי®© כנת עקיב וכמגא בו הייבידו והרשות? הוא לנעול
<כ יכזל לברן במו כפאר הימי©י * V'jr« ( .מוןץ* עפ 'ן>  1׳

«זכנאי «יעגע ^ה ביצהוו ע) בעילה*§גל|ולכ׳ל ג*«'ה$יכל
ש«*לכיןכ«הן ניכוק הל שיודיע אןעל <<הלא ע&׳׳ז אועזלצי
א 50לכצ העקגה עליו ובצקוהיכוע האין׳ עניכק אא׳הע׳»©אןע* ל |י.
,,ו*נרך« « (« , 104רלעמוד בב ;« וילכדי» יכמתייוכיכיא^

^ פאיין בז מנוה אומד לנוייעו«« ג
• 3ומי« «« נכין אותןלהר ^ ן 3י? * <■1נעיןמה©שעה אי!|י
אי מתר מ«ה פרגילין לאביל פא© ? יה מיל להאכיל איתן!
כפתייסעית מאכילין אותהבכ זא© היי ונילי{ בג מאיליו
א1ת {בד' כיןדקטן פ© ןא פקיתמכןה' אין מענין אותי|3ל
*3כא?יג■ לפעות ואפי' א » רינהלהממיר ע 5ענמו « מין9ילו
כדיפלא יבאלילי  8כנ' 1כןמ פני׳פלי ^ בבחא ו* פגי©פלימוין
3מילה ות «5 6יחגביןאיי?י לפעתשאמרני «©*©ציןטכש|? 9
לכי כת© כן מניו לפי ««שיוכלו ל©כול < וכן ראפלימי'«תע? 9
ומפלי' מדרכנן בדיצמנכ© במנות יאק פילון כין זכי לנקיב«
ונזה פלא ימ מ««י®לתממיר■יכל3קכ© מתי «ו יופי אן ינלמי
•«« הו « להיות נליצה מפי© דעיקר תקןתמ©מי • הוא הפו•
הז5רי©א 3.לכדכר פהוא דאיויייןאיוא״ליקדכיה© פהאפע
«מהיי! ליה«1גדיל? פנהא^ ת קיד©וי ?!אי* פ3גי ? בפני•
ויו© איוו הוי היא בגמל© לכל ובדיה וזכר 3ן/ג פנה ויו© %
הלי היא כגדול לכל דכוי*ן ולא קיד© לכן והיאשהביאו ב'© עיוון
וא •' לאהכיאו;שתי«6.רו « «ויין י©  r :1piלכל וכליה© p
התירהלקיעלה(מל 1לפהאפה «היא© ומניו « ־כפהיאגת^

•ני&יו< •א'וזהו ה«« •®«©בהיהתור׳לגדולהוהאי« איני יוגי♦
ןו& ל  wפאק זעדרן הנאיונעיל© 1א כפהיא • p^ iברגליז
» .י© יומו בן*גויו« א' ל3ילן איניתנ  3.8כלול לע זק©,ומן א*$
הי ««« יי«^ 3%
•אפה «©כמהיהיא ממכריו גמצתהמןהאי«;.־ פכבל ידיעהיא
בילה * בפכרות ההפימניגדלות• ובל ומן פלאהביאו
■דברי «
;«
•’«®רותכימכל« קעגין « ליוה «©« •©ילכן כת*3ויו©אי*
ו*)3ג פני© די&א'?*שלימיןמן©תיל© א©הכיאי $תיפכר« ן
א תפמיפהיויוה אסיר י4א מפו© קריאלא «פי • עינויה
.זין■ .״•<' <■« ע ^,
הצילה 7.׳יא׳י^«״יול «1ייי.הן
%
זי־״׳יין  *.־*• .יו׳'■•
T 1או. *t
<■«יר«Tf
״יי״ך׳' "
י•
״־
 9Mלאהביאן < יעמתאק מפלימין אלא מדרכנן וא© התיכזן
אכי׳נזמן כזקפאיןנזהגיןטכיצ׳לכהלקרי למעילפותהר «ליפן או «תינוקת רךוכמו©  &jnכ« איןכליך&ה*לי© כזמןדרבנן

עם אפתי במטהואכיל« ליגע כה יזהר כאלו היא נדה עןיכ1
; ' 1לץיהיהור< קי^ ד 1ו» ^ולמןי «) פר «ו© ן ^ :ו) :
קבלו
ע הרואהלק ? ב^ כידאג כל הפנהכולה©מראי© לו פלא
■ אנו רותק בהן פערות א*ן להן|
; א ' או m .a*P $א׳א*%שאין
כעבדשמחכ
מעניתוזה&5יע 5ה( כמה פכיל© ,להפביעז
«ה® «היא נוביקא דאיר״ת© אין א,מ בקיאק גכדיקת ^ ןיממן
כיפלרבו ז 4ץכ יל הקיתון על כניואי © עליוה« <1תנ «(כ «מ
«© מרותמיכן ןה רארי |ל*י< ת וג© פמא  ■«rלהןפכו־ית ונפר!
ול שהוא כן עכב« rfאא© ולאיישלו • ורכה זכייתפהניכו «ליו  : .הלבן אע* ע «.תתימק וטיפין *!א ןי או כתו& וקתן באיבריו'
ןיאכנ' ^ ^כזלאיוץכי0א «.כפעל« • ול הפנהאדרכה■ ידאג
איןלהקל כ* «  • 3kפלא יבא לידי 1כבנהפ*« אעיכנדזלמותר
?מ«ד זיכפכפכעע« יו ויתקב© פמאקיפל זנמיויןמפ 8ולע
פר ומי .בהןןלאפימויבכ©ן ^ כודך:פממפכי [אן «ו באכילהגכון
« rייו ונשאר ערום ממנות פכגר קיבל«  naנ
נן -אמו -נ« עזכדמיגהתויכה יבזיון  plwבוהגין
לומ? ןול 0ך אי «® כלל באלו© ארכית זאתי '■  9t% toנ

בל א® לאיינעילו אןל כפארדגרל • פ© ון«* 1עוי« כה•
§יןלמינ«ן מהס ומיתר להאכילן אעי' כידימ ולא דמי ליומן
®2 ,גכ ^לאמליגן «* יייפ  0בו כרת ילא כלילי אינפי מיפיה אסרו
^ »יל ל ^« פיןבו ככמת״  ,ג' ו<1יש!יןמל'א « ^ ,ן׳ 'i
 Uכאכילפ ^ ל"4כהי« לנו אל ©נרלהאכיל© .לקו*.הי« «« מ
ג*כ ים בי» כיתולא כדילי אינפי מיני©  *.פאני ממןכעהשהוא
מ 9מוקרכפאר מינייואכל«א « יתע©ק בי «153יבאלאכול
■ «מגימש ן כ* כ פכיון פאעור לאכיל כל מיני מאכלומשקי' א©«
^ דעתיה מיניה ולא יבא לידי אכילה פאימת*כעליו ן
מע ".
< וע ^ ^הן « י* נ יייין*יצ ^ימעווא ?ייי י»ע' למי םימכנ'פל «
•עין א • דכען ל׳יזעורבמיני מ&לנ
■$
^*1נממימצקין;*■« ©Vין
אכללרקין
©« « v״יייןמ) mä!«4 & 1.
י ^יו ^ון 7
א »{־ ^© קידי© א «ד .שכלהפןגההיאענמו נמנמה©©
■X
י
%איא'פן־ורו« ןימ ^ ק יש״עכאכילה

)

אבל מותי לימדלגוי ל:0ך ולרתוןהתיב* קאשי׳
-

 -זיגו& ןו  :צ־ 1,1

פהרית«
אכלב*כ וצנןכפאי ימית הפנה
פהרימה«
 $עוברה
קאכל אי« ור ואעילו הר״והאי&־ו « מור או •אל יתנוליו
« « נותפתכןהיא אוהולדלוספי® להגיזזנה «היא  #אופ ^א
א©זרדפמא פפמההאי ««־ איפהוא^ ב וכפיוכרולההאיכור'
תשימדכתהמן המאכל«0ו© יוימרתהאי«1ר או מפג© מוממן
■^
היי© ולא תבקש תילוא©^תתיישב לעתהמיטבאי © לאי נוחגי
הל מענו מ;ןנזר ועבשאין כ? פיעו׳כלתכלי *^piוליה ןד האי? ן1
עבמי אולי ^תייפכ דעתה או ©אל תתייפב לכתה כזה כיו/נין
הל אכילו כשיעור■ יאהאיפיר■ואכילו.אצ איירה *!ריס© -אני אלא
«אנורואי־ן '.פבתימורו ' mst׳««« תריע«©.אכל• «® יכנתהיא
 , .וכ 5.תנקל 3מהפתרנה^ ■ -
נ -,ולאי דיגקאעיכיה אלאאמי־' לכ אד® פהפי • ר<« א?לכ ן
•׳ '•;גנתמוטיו -תכיומהופן-הו־אא «.לא; .מ ^ו ול ופו«ג ^ילי; ^ 9
ע־גרן

חמר
.ן »י שהריתשמאביליןאותזקתמתהריח ביתדןלז כן כ |מנים
 ph)prvhלנו אומד בישוב דעתם ספעמיס שמקי ישב כליהב
$$ם וכתמי’© צויטסלהרכיתמן; באיסור עצמו אכל מולה
מלדתתיןשל&© ימי© הראשזניס ללידה לא תתענה 'בלל
שהבנה הוא לה מפלשה מד Iאס אמרה צריכה אט ניתט׳לה
כמו למזלה משיאן ואילך הרי היא כשאר פכי אדס יתיך שלשל יתיך
& 1נותט© ל© לאחסט3ןלה « עת לעת כגון סאס ילר©בשבעה
בתשרי בערב שיאטלוהטכ עד הערב אפי׳לא אמרה כריכה
אני מפני שעדיןהיא תן ג ' ימי© מעיל אלא הנן ' 3משט לה
לפי סלל הימי© ויום הלידה נחשב יי© שלם אט' יללה בער•
ומיד כשנכנס תם ד ללידתה מיקד לאהל ג ׳!  pהfרעי©*
תריח

רי

א קולה שנרך לאב:ל אםשי מם רוע׳ א׳בקי ואפי׳אם הוא נוי
שאומר אס לא יתנו לי אפשרשיכבד עליי  ..הקולי ויסתכן
ואף על יס שלא אחר שמא ימותמאב׳ילי© איתי דמי מדע גידל
ההכבדה* (שא© תעלן ליווי bnימית א! tew 'w
לךמיו ! #יאמר !«לאי^ כל שמאיימויו ׳אלצהלופא דלהו

לומד א® לא«אכל 9ע©5־שיה3דעלין מאילה דמתכן1

(אפי׳ קילה אומר שאינו כוך שומעי} לרופא ד& מא הוא נבעת
ואין מרגיש בקליו מריחת רוב קולשא ספק נפשית להקל (א®
החולה א ומרסכלי ך אפי ' אינו אומר ג״ב ט© תצן אלא אות׳שמא
יכבד הקולי י ( דאי} ה<וןלי*6גיאיוז ה© אי נקזאיתמ® )
ואפי' מאה ליפאיס אי «דיםשא■ ן ציין מאכינין איתי ע׳פ עגמו
(בלבד שמזטרין יל תחל© שטו© שמ כינ ל ד« מא ספק אבל
אקר שהודיעוהו שה״וס יו© ט דוד יבוא 5ואללאפול אין גרץ
לדקדק עליו מתל דלביודע חלתכפשו יאמדקי איניש לרטעא
אל מחדקינן* ( גע^ל®ימן •’1וי ® ע^ן> ל׳« 0זג©' ^#0©fM
'■״ג*•
נ יבסיעןקק ^ ל  fpvן ' 1
; gןא© הוא
איען
^
ומר
בלום
ורופא
אמד
־
אוחלנלךורופא
אקל אומר איני צרך נותנין לו לפפק נפשות להקל:
ע
^א ןל; פא עמו א 3מד© שאין כרץ ורופא אמד אומד
שהוא נלך או הוא אימ אימיכלו® יחס א אמד או© ׳ צרך'
'  #ניס״אימדס שאיני צדך לא יתנו ול כלו© שאק דבדז של אמד
פקקיםטס © כלן© בד^א כ& שניכס שויס בחכמה ובקיאי׳®אין
׳א מה© חופצב ומומחה כחכמה כמתי אבל א© האחד מנמקה
ומופלג ווחכיוה ומותזק בכךאותיותר יחיששין לדבריולהקל
ולהאטלוכיק שהיא ספק פפשותאבל לא להחמיר בגון שהוא
אומר אינו כדיך והשנים א ומלים צרך אף ע״ע מאיק בקיאי ן
תמות! מאכיצין אנתו על פיה© טוןשה© בקיאין ג ' כ כמלאכה
מ אין דבליו נביאות במקו®&יש© כ 5ת נפשית:
ד ואם שנים איערי© צרך לאפי ' תאה אומרים שאינו צריך
האטלין אותי ואפילו הוא כפצמו אומרעמנס שאין צרך
פותכין לז שאין סולטן בעפק נפשות אחד רמג דעות •
ד
 %וע לזכ«« ן©?3־'?» ©עץ ) '2

טין משני© הכיןאי׳כח! אכ׳

זל אומד® טךא ע׳ע שמקנתמן המאה סם מוחזקים למזמקה
מתר קזמטן על אלי השט® להקל יה  /אס החולה ומפא אקלעמו אזמרי© צרךא ^ פ שמאה אומרי© אין צריך חאכילין אותו
נלא מייטנן סמא החילה ייממתבעתיתא אומל גלי׳ לפישמאת*
1נפא ז^ צאומר צרך זה לא קייט 3ן דלפ יידע מלת נפ& ו t
 jחגה&
תא ?»לקל/מל«שהעולה ^מלצליךצ8י ד^ נמדעעלתממו
pp»bh
> jכ ^זיןא
חלשקיםלידבגדה 1טפיוכיאתילאהלך
#יע:4ת * JWבעיוות* הו* ד6מר « כי היינו מ«י • | W7
JHMO

ל^0תל« 5ןהטלקול< ! ,

.

חייבות י‘ ט
<5אס המולה אומר אי « צדך והרופא מסופק הד־?ק נע•
צפיות שמריאסטיוסחעא אומר ו דאי גרך־היימאטצין
איתי עכשיו ג  /מאכלי} איתי מספק דספק 3ע » * להקלואך
לבליל לע המילה שאומר אי « צטןבלז© דשטק היא דמתמ? ן
כעתותא דמוליו אימי פן אכל א© הרופא אסר איטצט׳ויומיל*
מסופק שקעינן לרופא ראיט מדע לתוליו לאו כלס© וא דאי«
מכא ידע רוקשל סיליםאיי©יודעי־ ' ועקיאין בקלי שלססיולפך
לרופא סעעיכן «אומל מדעטא «איבו נלין מאין הפק *£91
מיד ודאי:
 1צד״א שציתטס ול נירועא ימולפק תת פשריפא בקי נמיע
מולההי אלא שאין מבתק אס ונפיל עליו התילה ב״ב«א
לאי אי האי « מומה« ייויתזין בכקיאותפ׳כ אנל אה הליפ׳עטוצ
אוימישאינזמנילכ3רכ הילה יה הרי רופא זסבאיכס דזנלווא
לעטקהז המילה יאיןמאטלין אות* לע עיי מיהו אם נתלש הלבה
ד• » «יאה לדוב בכי אדסשאצליסהיא השוכן סא אל יאכל
תאבילין אותו:
ן.
וכשמאטלקאתהמולהאיאתסאשה עיניה שהרימה אהד
 ,,שכתצו לה מן המסע ולא נתיישב דעת? יאכיללאלת®
נתהלה לועס נהלתמנכיעיל דאורייתא אילי יסטקו נזהולא
יבא ליד חיוב כרת הלכך מאפילין אותם בתקלה כמי ב" שליט
פכי© טטניות־ סהא פהותמכטתבין לפ* ע הישהקאיתזכד
באפילת ד׳ פגים שהוא שיעור אפילת פרם יאה  /מתנין לו עוד
פיעורכזיז ופךפדשתתיי& ב לסעד!
' «« 1ל סימן עלז« מעיןb
> 's
< וכיתר? יתדו ול בתקלה פתיתמעפממלא ליגת* שלמלה
וישערו פמולס עט» • ( וע ל •י«}  ** «'wך ) '9וישהו
פין שתייהלעיכייה ג  /במו טג אפילה שהוא0יי*ור אכילת ד׳';
בכיס אם אפשל(א» אל אפשלהי ?» בין שתר״לשתרה כמישיעול
«<&  jHרביעית*
( * i״« 4ק  ) yvpjhpן
אכלק
אפילה לשתייה
אין
כליך
לשמת
פלוס
שאינם
מצמלפקאכל אע
יאמר קמעא
שאין
שיעוייס
הללו
מספיק־ ן  6מתגים יל כלן
השיעור אפי ' אינו א ימל בולאי אלא שנסתפק בדכר אישהיא
בעגמזיאמ׳סאין מספיק לו זה הויעור זא מסתפק מ נותני׳ל« ,
פלנרבובבתאקת:
ע « יםאהת בולמוס ובוא מולי שבא מהמת רעבון סימנו
שעיני! כהייו ואינו יכיללראותמאפילין אותו פדשיאירו
עידו ואפי ' דבר איסור מאבילין איתי א 6אין כאן היתל יא©שי
כאן שצי מיד איסור אקדממירתחטרו מאכילין אות? אתהקן!
תחלה לקקלעלמהאץ סור ואםטהצמךלבשר ויש כאןבהמה
לשמוע ובשר מוען נבילה ע*ל  %שכ׳ה סעיף *: 7
י מולה שאכל פ* נ ונתיישב דעתו עליו בעטן 5« 4לברך
לבין יתפזר&ל יב בברכת הימי ן שאומל יעלה וחיאנבוכ׳
ירושליס ולא אעריגן מנוה הכאה כעבירה היא ולא יביןעליה
שאין האכילה עטיה נכי קולהשיס כי סכנה כי אדרנבייצלה
היא לנטה דומי פי 01אמל רממנא ולא שימות בהן יהד) ב לגט
דדיה הוא נשאל}  vלגבי שאל אדם לעדן אכילה מילסן מניה
היא לו לאכול כמו כשאל 9fטין שיש בו סכנהולכך־ברן ע!יה
לזכור  /סעלס ויבא בכיותירושלים « :■ :ע 'ל  %תקנל.).
רת ®

« דר  S >Sיזם יכ * ורז  2ז ד ' ם ^  -#ה:

א ערטתכפב© ין לב  /זפוהגיןלהתעעף בטטתמביט יללי1
עלימאס שכיו להתעטף על אלילה אל יברך ללא ק' 1בפו ת
מס טיב אףבלילה י
ו ו «'ל «י<« ןייו©*׳ן> * וג ' ) < /
«והניס 97^ 0שייכללו מיוירי׳לכל וי עברייני ' והס העוברי*ע :־
גדחתיומרמגתה קקל ועתירין ליום בדי שיוכלו להתפלל עעמן

׳ V

יהוא במקום אגי M3
«טרי « אני אלא©» 5ר
%:וי 5ו  Mינק©י  $יתיליהל ® יתידיין לה© חן»ןו ^ :אמרינןכל
במליתכפשגאנדרנאßäwrn :
ישראל  %0תל 3נ?»' הקולע כמו רפי' אכל הנ* א
ןןעגק ! נינירי &ן מעפישעי-
גין
ני־ת ^
יהילכיז&
*•s!nwmע■
סיובי
■ יו&רי©.לע & 1ןןמןיס,כחו0יו עלסקהקד^
.ן&  00תגאכי 1ם' ה©
■ ׳s :
■־ *’ -
 .זי'. 1
ו־
׳. • • i
־
> -.
1
 ■ f׳ ־ ■.
!ז
שבמקוס לני א{ מדיסג5ןךנ(  0ל ^ גמ^ ד^  #8א< מד^0בא
פצישי| .דדלהת״ר ' .יגהתעי
יין.יק? ‘ יעיתדי®׳ אג ( התזןשהוא.
^ 0הע3דיעוים,מממע 5ס.פל׳כלרי .אין^ך;יןני ש3ל נדרי אי? (' **״  $ ia > pבמק? .©.כדריגבאוחרי© נדמא כב־וחינ•  ,1| 3כגןימנז
^נ
3ן■'  .היא3אל< אער־על י תשיגו ענןכלליני ואסריכו ושכבתיכ<ול5
'אלא-ן | גא (להכא ואיןצריןני״גת?׳^ ?:wßjtßft;3^s ,.,ןעגת.יו
לשיןהתנאי ענת״סל כלשון יחת־.מי/מלה שיחכה כל אחד כעגי
ןןעח ^י2ל; נל?' דנ•? תי־יכן כל־
.לשי.ן5:ל בדריעולי ל #ןן יחיד
עגמו■ ע^ גלרי(ש׳י־ע©»  ,הט לי לייזר על נכשאי :יכן מיראי־ ל♦
פ־לעמזדי
 iצריןנהתג (בפצ' פותי |ל 6ע 1קי
.גדהי ואמלילא איס .מ י^ טעתאי לא םכיעות למ כן אוהד א& י
דודאיעולפטפות הס אלא שגתייפר מתחלה בלשיןתרמס&א
פוסהצשתטשיכ^ mm ^ :יכי&יבהשצית&ק; על לפתסמקו©  ,אנו בקיא£י מלכך לא רקדקי כהקדמיכיכו הרכה i9pp3m
'© מל; ככפריים יראדין כולם לטית המי שפתכתי ^ יפד«® ן
1על^ :ע ^ ק^;5תתידיץלהתפל ( פס® עכלייגיס מיהדבלאן■:
■כעשאי׳ ־ וי ©:ףיאמרנדראילא פלד־
וזכי 3ריטםןלהפמ ^ .אתד לימין החזן יאחד לסמאנל־יייוס כיעיל
•לאדלהתתיראםרגאעל
0הןא.תעכיתביפיר *•־ ; ג '<’1־ל <י' ^הו # ** :דאי־לא אסרי -ישכיע ^ לאפניעלת< %כ כל לפין 3לכדרי
 !^5הת3ו | יתמפגי
 .)•.ומניגז כמר׳עהטיס ^ נזר תענית נכיר כמלחמת  0 ’< -מנבני©; וב עכ&מ *?מיפים איני מדוקדק ישעית היא התחל®
■’ אמד 'fmwT
י שג' גאהר/יחיר« ןמני טויי מז.ה
בל0ון ימיי וב 8יף בלשק מי׳וככר אמרפי© אין אמד יכיל להתגו*
מת 3ית־צפול .היה 1א פאי[3י?יב©^ קלכ■ . :׳ בעד מכיר? ו.א 0כ;המ  .שאומר לכםיף לשונית סל רכים איני עי©©
■{י1חוצמ0י©;0
■ %עליסזאט׳ תנאי פגעצמו■ לא אמר ילא התכה כליס לא הפ׳ץ ילא
•;«  &$רק pbß 'fapmהלאשיצ^דיו ל3י סאיןכגיכה להעתיק
־ ׳ גאל נל מינסאבל 8<.ח?ןי ^פ נהגי ג*צ להעעיר לפני ; :הטכס י■■ :הקהל•;א'־ כ• אמירת כל פדריפכל שכה כניסת?ה הכדפ׳כמתזיר*
בריס רגשת© ימי לי  /פרנטס יתנהיגי' העיהקים כצרכיגכיר ■■ 0לפ ( טלשמיןמהת 5וי© חיןשפדפ© בהחזורי כתחלתו לנדרג'
כלא אל״ף*5ל שהיא סעותסמפתע? « נדרתי לשין מבר מהמדפר
ץ ימנ« ר© על דיך שלנס דיגתא דחר^ עה והיא שיהא אלם הנין
בעחייא5א .שכאמת בס כלשוןהי א־־מ מדוקדק שנם אס היא לשין
^ממצה לכצ הקהל* יטיב שיאמר ה,מק בלחש קילס שיתחיל
עבר ראו• י2ל 6ל ?$ות3?-,דרי $ '-כן' ה5א כדקדו קסתמי׳פל כמדבר
:ית בלשון יחיד לבקש עלענמז
;©תכלת תכלית
כעדי במכל « נין אמרתי שלמתי נכה״גייאמד התרנים אמלית
_ ןגל תפלתי יכלכל שלא יאמר בלשין השבעית
_
«לחית ותמגא « הלכה כתמי© החימש עלבןאינט נרי׳להכיא
ושמותכחו שכתבת ,לעיל בהלכות ל ה סימןקת ?הע יאחר כן
אתת־ לדוגמא כי הואחלאפלכל גדותיו לפיכן ניל שראוי להיית
«תחיל הש״ןנל כדרי ומה שאומרי׳ חיתיכלשין ארמי לט שנתקן
בכאן דאיבדלכא3א*ןל האיתן דסיה פירושי שאלול אני וא״ע
יבגגלסהיה -עיקר .י לשינס ,לשק אלמי לכן תקניהי כלשון אלמי
 anגיסא של כל כדרי חשל כל 09:כמחזיריס אין יכ ממשיאיןלנ
צדישיביניהגהכל ואומי ח* כ?ה עד? גב הב על יכיהגין כן כדי
» 01ס )'־אא הממן כלכד'יאי׳כ© יידעים יאיב© תכיני' מה איתרי'
להתמת׳ פל :כ 5בדלי©שילר< בשנה הבאה שיהיו פעלין לעישחין
ואס איי& יר מילי אתקניגיה י וכמס פעמים מיתי לתקניולל « מ
« .עולם ^ הייספנדרי ^ועיברי^  %כלדחל ד -נרו וגומר י לכך
יכולים צשכיתכעת תעלת© מפני היגל
.ע^נקעליה© כאילי יעכול על מקד מח©במינגשיכנלעןקעונס י לתזנים כהוגן ולא־
פ? כ א( מראכי הלינה לדקדק יאחלכי לבדו
כמנין שגפיהם*
• ? 3תנאיתועי (ל 6לא-יחזל :-.הצמ־יעעיקר! מה שימר אמ^ כיהזא
 ©..לאזכור■ התנאיעסעתי;:£דר, -כסילודאת' כ-סא?ש היא. .זיכוי' 'בחשאי כאתתקנתי׳ילא יסאיך לע הש״ץלימר אחריי «לה כמלק
יכי ידאי ניחת סל נופית היא מה :שאימליס ואיני תנאי•ל*לש* ]
.־< | .נא( זאע* ס הנא■בודל הרי מפה ( .כתנאי והנדלי- .ק־יס אכל
ללא להקהל יק צעצזן דניים בפלמאצמדהוניפרת־  •:שחנפצעין
■ ?י'כ?  #תגאיא ;ימעיל• התנאי;ילבן נ ^ ^ להיןייחרימכא
■*אינ’
■^
׳•'יבסק -כלימדא© אשכח ואמר מעתה אניאתחלס_ע |י < ומתגה .ואין' צכם ^ ימרה* (•' ימהשאזאריס איתי נ? ת־ :הנואם היא מפניי
'np<mמהישאיא 8הותיהחזו כקיל רםהואכדי לטוטר ^ עהקהל
נננלין מעבשע' ומיהי• כיסולאיג^ מועילאצא'׳׳כדלי׳שכידר
■ פישבע מענמי אכלכדר©יופ*וד■ מדיימסהוע©  -סיאמריהז גם ה0י־־תמעל 3:למה 0:'0ידרי ( 5ה&צהיאי ( יייסאד•
' « עגמו .ו& כ«מ©.
%3ה אלא0עמ ולא נתן דעתי כפעפרא§ 5גדשמעכס^יי׳וא©
• שהכילו יא כיד מ& כיפין אוירו אק מועיל בהן לא טפיל יצא תנאי■ שמעפשכ*ה ישמע לג' וכן© דרות !ל ככמהמכייכ %לימ איתן
■אומר' לא
שקלי היא:גולר־על דעת חביבו ויעל דעתכית דין־והם*ץ
ג״פ מניעם כיינא ־בי בגין ייגל זה כו׳קיפה זי כי' יללן נילנין
למטה קולי כפעם ב׳ייתרימכא׳וכג תתל מככ׳ -כדי&ישמע?
כילה ייתכיהם לעצה© שאין תכאיי מיפיללאדס אלא חהשיתנע
:די־סיתנהכלאקד־לווגי׳ ענמו על ודליו• שידודכל השג' קכאיו
היא » גת ,ילא אחל חתנה כמדי יפ ^ יןייכלאזסלהתכית לי©
'©;.:אי'ן' ק^ חי' הם' /מועיל.לאחר>( 1לעיכןחל נתקן לשין של כל נדרי
■ ®!&5ן מתנה למגמג ולכן פריכי© '0תר \ מ לירה לעסי׳יאימרי ' איתי ז־עילמס קורס פלכי:ותמשיא
.פלשון לטס אלא׳פלסון יח -ד:
ב :גי * כז עד קלילה כדי שיתחיל תכאי תכף כפתהא" של המס* .
הק׳• ^■לאומרו בהעמו כ< מת יהגתכניכחילסי י >5נדקדק מחד
י־* 15שהיא תחלתהשנה לתנאי יאח^ כאימרי' תשיק ונסלח לכל
עאד כחי 0אכא׳כע?ה שהוא פיתח
כי כ■ ( שנויא מי©
מ  7ח יגו' ואיחל איתי המין נ פעמי׳יהקהל עתין אחריי ב׳נג׳ע
3ל  0ין יחיד כאשל לאי־לסי? ת וא3י( כי « סיים.כל 0ק דני© כילשין
דהינדרנא• ודאצמכפכאח־אמליחגתלדאנורבאו-כול© .הסלשין ‘'יאת״צ יאייהתזן סלח נא למין ומ׳ועונין אחריי הקהליג״ע דאת'
י יתיל כא 0ל ראוי להיית חפיר! 3׳ דא2ד־רנא ה!א■הארור אפיי וכן  ..יי׳ סלחחן נדכליןלזמר שאס ידיר ביה השנה וישכחזה הכי©({
יכן  ■.יאי 1־פכ יעכיר עליי בדויד שישלח לי ה 0סשאפ? פ סככר פיסלו
דאשתכענא 0 %אר* גע אני וכן דאחדימכא .עילסאחלטאני
 :ודאסלנא׳פייפאאפו׳אע׳ל (זון אפלה חיסר וכי ,אה 0א! מ׳חמ* כ
צריך כפר׳דק^ל הדצ׳לאכיל פשר חזיר יאכל כ& ר סלהפל דעת
ג היא איפיר צריך סליחה צדילכינן מאישה הפירס יה׳יסלח לה
רדריפמ) כהק עי ' אתחרט אגיסעכסיו5ל; די כןל  ?^ :0ז .יתיד
תתלבן׳ כעדו© יו תכה על מה שיעשה,להבא .נחה שאימד׳א ת כ ־ למשתע׳אע״ג לאישה הפירס' צריכת פליחהפייה הכתי ' מדבר
0%ה בנדרה; יםמפ■ פעלה יהיכרהל •והיא לא ידעה שסיפרל©
מל נפפכא וקגס־ף 3דרכא והמרפא .ישבועתכאאית© סלשינית;
כי* » ״ & 5 5ון רני ט כי הנ׳׳א 0נ: 2ט תיבות הללי חימו תןדי' על <-1בעלה ישיתה יין יייעמאת למתי© אע' פ שבהיתר פ 0תה; שהמ
ידסחסמנ׳ידאשתבפג' כעלה היפר להמ״מהיא לאיסיר נתכיינהוצדינה סליחה ׳ י
,טורו עמו הלא פכמיל׳דרוינדרה
פמפיס א ^ א  .אל!' כ יבין שהתייני  ,בלא כיס דהא מזמן ■ לזמן קאתי
על החלגל » 17ןפ! סק cw
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לבומחחור^ 5בזת י׳ 9
שבא מזיון לזמן מברך עליו דמן ולעיאפ < אעש ל^ ימרי 5#הכי«
או'יא רג? &!ן»ין< עמ.קד* 3ן _ pp 'is
במי
בשאר )© שאמל שאמר זמן בברקנליה ל^ ב עליע יאי ^ך '
כךרן?ן .כמנ< מ ^ נר« אבלזהנת־לצן יי׳אלהיפז נ ^ ג? 1גר5ןן
ל״ה לי ^ ית יל«יתבי';ליניקא' לא תפער משיס .לקיישינןשעא אתי '
 •:.סבתו} לשךך&תתי .בךישראלאיהכי שמוינ * £ימ לאיממ W0 :׳
למי© דךןיבא לשעיתביס של בדכהב^ב אן לאירשחנלל י
■מכלה• על כל שלתית 5כ& נהב& * ה כמי שמתמילק '4
כ*  :תטע*
<,ע ל ! יק ^כז )  -,ואע״ג שאכי מאכיליןלקנוןילא קיישיק
?ה
כשבת .יתתןלנו יי  0£ימ באהבין .איו יי • ׳השבין הזה\ 3דקאוי־;'
,עלכל שבתית
דתעא אעי צמפרך י ’( , .וע״ל «« ען ער '( מ« יך  ) 'iשאני צי•
■ ה& כה" (מה שמשיימיךאלכ יכ אתהאליוי©)< pp
*ל קידיש שהקטן איני כתא יאני מיןכי ',לי
של ז |5׳ £סד היא שחד'
זדכירך אמתיקיוס לעד כא׳ימלך כי׳יכ׳כבכל הי׳ליריהכלפ^
לשתיתכיש של קידוש יישתה4י כ כשיהא גדיל מה שאין למסכן
פמתכלצין בהה הדביל ! ^מיהני מאד לעי מה ד ^ל ^דצין
בשאראצילעישתייה שמתניןלי•« .(, , .ןע'לשי' ר 6ו «  ; /יכבו•
'לסדי 8בכליהכרכי' מעין המתיק? שמיך ליותימה איך דבללדור
בלא שתייעלא אצשר דק׳ל המברך על כיגצ ייר ל « יןיתממנ(
כי אין? אלהיה אמין י דברך אמין כד סמיךלברכיו מלך מ | $
אז ה(א אי אמר rג זע״ל שי flpעעיך \ןםיען'
>י  :.4יעיךב' ויי'
(שולתכו' מאי מעין החתימה יש כאן לכןר לל פהכ(& ק י
^איןיי7
ל <כפעיי) < /
(לא דמי צמילה שמתכחלתימקשמכי ^לה
היא כמי שנדפה במתמיי׳במור  ftpאיוהתכל׳וופקון -למע<
 » ,איבה קביעה בכלשנה (ליכא למיתסבה ילאא
אתי נ ^ היך • יאמר יעזיר' ציבכר לעביך נדפ -ו .כס כי אתה ' Ifp 'ii hHjpJp
ן ז < ל ^»f ypo f $ppנשי׳עדנ׳א שעיך4׳
)
* וכיין דלא .
מלךמ«ול.כידש ; הקיא .ממש מ עין המתיחה כמיןל #זי-מ.ה' (ןצ ׳
אפשרלמי  0עקיקאןמ זמן כלא כיס י (פמכי צאימלן קיד© ביכו
פג ס הדביל Vכן ישלא ליע .כנלביב ידברך -אמת
■ וקי®׳לעדכן'1
מש סשבכל מקוב :אומרים זמן קוד® עשייתה מני? י וכשאר יע י ׳
בקעל־? ישתית בכלבפידידי״יע׳לשי* תק׳נב• סעי׳ףת '׳" לל• י]
• שעיקרממתן הזא אכילהישיוייהאימריה
איתי קידם האבילק  ,זקותמק מלך מנחל יסולא לעידתימ  ,זלעונית  .עמי כייןימואל
אבל ^ כסברגיהיא קכלת״יט (• מנהנימ,ל?
ארין :אמ ^ ?טליטו' ממעביד אסמתיכן ככלשד* יפנה מילךעל כל האק,מלןדעיכלו):
״ ותמניניס זבשאר שירית יתושבמיתשה®
עיקר
חמק
.
תכ
®
,
.
ןייסכי
©
יה
®
'
מכעילי : ®.י' ־
כמק;©אכיל ^ישתייה של שאר Vאימרי • איתי קילס מכי ימן
ג *א • קל בפניו אימריסותתן { מ'יי' אלקיכי באהבה איו יון
הלין הרשיתבידצלאמד צכלןזמן לעכמיככלמקו® pm
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אלא שלא כי^ ניכן מפבישאיןצממקוס קביע לאגמח יתיתוינן
&ראילי׳הואימל ( ידיי.4עבודה־יהנדאה כמישאימריםביעמע
שתא ובא לידי שבמה היליך לא נקני היחיד© לאימרו כל אתל
<איןוי ; ור הש*ן׳ התפלה בערבייומפד שהיא fhpmלה&י)
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במה שיעג? אחדיי אמן שהיא בתקר מייחל יקבוע לכל .
כשדלהיוס סי׳רל!אלא־מעחיל כהליימי  /יבתיז<3דם צל| 1p
הקהל יהס בימל ולא ייבאז לידי שכמה* כהניקנתמשידי®
ייאכשי .ומאיט לצי מנהגי איקמסהרדדיס נעועאזמל© באשי» רן | /
מעשה לעמגד בל היום יצל 'הלילה על רגל״ההע״פ המדל׳שהיכא
ימי השליתי׳ ואס מל בשביואי «ריט..זיכלנ? ברפת הבן אדת נע•.
בכיתין  hpשאין להס קפד® 0 ,כ כמלאכי השרי ! ».ומישירצה
בפאר שבתית (אוחריה ימקיו© ה ! הקדיש המלך הקדיש יק?1ן|
{עמ? יייעמ<ליתי,ל  :כפיתחיל הש; /ךבדכי ? ילא שמיסאל יעמיד
מקדש קשביתואינ? מזכיר בשל׳יב שהרי אט לא הלה שביואל■ מ
על פדןיכשתותשלעורשפיא יועציו לו אכל על אתדיתמיתד
אןמרי־סמגןאכייוביב ; ( זעיל׳סזמןבע* ל0.ע*ף <יבש^לרג
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לישי
!
יטה
להפלאו
&>בחשאי; מ 15לאד© .שגכמאפן הפלערין■'.
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כבי^ כ כתיב ג״כ מקרא קדש כמ< במיעדי© יה״ל דמעות? פ5
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עוציתידןזקל ^קדש זכר מ (א?א באהכ׳עקראקלש ^ייןשהיא
,:גל ?לילה 0כך;•י« 1ושיןבזמן שב׳ה היה קייס מיקד ימשלי!לא
חס הלק יבמי שכתבתי מעמא לעיל נ' כ %ה©>י קת ' כבסעיך
'' :אע׳יצמנ^ אי׳דשסישן •יכלת© סיכן צמנשכתבתי • היי י& ניס כל אזעוהלילה^ י*2ל שצזמן הזה שאד ממקלהתפלל
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מקרא קדשזכרליציאתמציי'?כ״ל פיעלכהיגגןלע״ה יתחל״ה
וכל -קמועד ^איאריס' כןיאומר^ עלהרכאכ^ מקיל $עי( « תינ! '■ ועקכוני® כלילה יל^ לצשן לביתיעל־מ ^יע ' .כדי פי& ן עיניוקגי
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:ןד <.ק ' כזמןשתה ב*ה!« ך© ^ יז וע& ין ןכ « יא היו $י  $גק 0 .תן&
־' גל• י;ד׳ו®;.כחל שאיי פישק בסלא הי? עח&געכי׳גכ ?י(© .בב פא(
 :בבתי כנפילת סלה© פי» «להי!־ותונימנתין  .בבתיהם©מ© ו מול.
־■ סכ פיו ע?שק ןכ כדי■ לעורר את ,הככן 5מצי שנח יארע מ קרי
; כ5־יככ (' ^ וגללמסודפח  #5כ' שייך מיקהוהתגפר© כמוכי׳ .לא & מל & יאקב תת?או«7רשמעישראל כו׳גדל(כי׳עלהכלגל1
יכיונת תפילתה
כל הלילה צי מפשטים
בשרשי' אמרי<  pnשהוא עטיכל שלהיי©מריש
כאחת קורין
*1.ישיניה רםסי ^ ״ני© ככ*ה ונס  hג ^אק ני תסימתלאקדל®" ןוידרא־-עיי רעש!באשר $וה;*•י' תא מפת יקירין יו נכריחיוו©
ויאריב ישבנקגתבדלן כ*ה יע? ד עגה פס אינו יכולליפן־ ^ נון
 5fcית 3מ ©5למחר
קכע■ מפני■ הכללתלשכבנפי© ' יהי יגאי© והרי i
קע© • הה ' תטהל V *1אתמשה י זה© פ 4ב& בתקולק fכמו
בתת התכ  1וקלחגג%סהיי עי שין  pלא היו עלסין 11כדי לשמיר
שאר שגתלתשנה והפרטה הנוטפת 5m׳׳  &© ,ע* ר החי וא©
זכיבוגו

זגקיל©
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 n >%חתיי־לאקפן תדלוק מת  0הנריתלכן איליגריכק לשמרן
■ אגו חוששק לזה וא*ב מי'©י:0לל שומר לאמור .הנמתלמה
«כש׳איי
■ ילך לי& ן בניתי כדי
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• <ק בב׳; ישכרו מי שישמור את הגדלת
שיתפלל למחר בכמכה שלימה3״ל5
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 iשחליתמשכיחי.ןלכ׳הלקרו'ק*ש בזמנה <מ© דלק הכלבית
«"
•לפסוקי דזמר ונש <כמי' כשכ/החקמתחיל המלךיכמוגן1
©הלאוי © הדין דושכ על קהה הלין ומתחיל תפלת ייגר (אוחלי©
■  093מפס' פיוסים כדי שלא להארין הכ נלקחתקש’ בומבה כמו
וטתחין האלין כפהש״ן
י נ ומ׳לשי־ק0 w%עין> ) %
אומר© פותת לכו שערי  miס כי׳ואמכ סוגלקואלמרי׳חסא«
גיריגגכוי׳ימחתילפייסיוכל׳קידיךק^ שומתפללק הנכד! ברכו
 0'Wכמו ;כשל ערכיתותחייב מ תאילהש ^ התפלת לאלתר כו>*
לשונות ת אחרלביתנ* 3ריריציי וכליהותבכל מקום לפי מנהגו
י ולא דגר : $י 2הלא ולא מגד אובה אלא•« כת והלדאה והזהלת
•וכלת אילי נז  :ה' בדין יאכל  J5Vחובתהייס בכרכותהאד ^עי©
לימד של -יתי־תזיהמים ׳ולבןאזמרהחזן הסליתיתוהידרי© כ< ןק

יש שנהג גשאד סכתיתלקמ' יותר « 5נ© .ליבאל יפחת! דאסכן
מורידין ה© אוחומקללשתל■ובשנייה קורק מפטיר 5פ' הקרכמיב
שככנחס (כעשורלחדש ( מפטיר טסעיה הכ אמר ר© ונ&א יגלח'
מזלו ® יצל לע כי יכ יי' רכלמשו© שיש הב מכין תשוב© יתכנית
לכתיב כה (לקדוש י* משכל ולרשל בל זה*כ שאין 13לא אבילין
לא׳אבברכין
| ועלה5ןמ ^« ע« ףל )
ולאשתייה כ< 1
העטרה מלן מגמל ושולח 151כי מיו תכין מחילה (® ליחה אגל
3ר  5ת ההבערה בנבי 6יס 1א אנמרגדבלן אמת « ך& לעל בא*
מלן על כל האק מקדשישראל ו* הI
 3לא© הוא שגת אומר יקום פורקן ובברכת ההפמלה אומר
אל © יש מילה5כ* אומרי׳כשמלית
מקדש יושבתיו 0ר | וכל'
גאולה יםליבשה ו<כור כטתדחילה ואל תערוב ' ומלין בין חגר
למלאן אהרקריאתהתור׳בעתשמזבילין כשמל׳כדי שלא בגטרך
'לעכב זמןהמ מןהיל®משי© המילה שמאאל יהיה שהיתלתפילו'
למוד דגילוי שכיכה הבאה מחמת המילה ראליה להילת אתר

קריאת התלי'» («*" ל5י«ן חקיי׳ע מעין ד eלאמר המילה
א וממס אפרידש"3וה 3ין למול אתר אסרי כמלרב  ©4שתל נשכת
כמל פגתבאר בהלכותיה©י' תק׳גא ואס היא במקוםשבלית*
לגאתמכה שאיךגילין ’ להגיאהתימקלפ׳י* שאין נהם עימ 3
אין חלין עד אחרחזרת&* תלמקימן משו בזמן© ' תסלא להגי •'
ילגאתל־חה לחמרק לבה ואגעלים קדיש ;
נ ^א שמברביןברכ מילה בלא ביש שאי אעשרלמעעמ׳לליכים
?אין חברכק&לןכ | ^{א א״צ מותמין ממכו ואסור להשקות
!h)Tfואתדבגלרלילת ^ מל ל^ מעאת 1הי’ליללייםא.נ< יאמרם׳
י מממ.קל | ^דלמא אתי  -5jSÄואן ע* פ שכרכה שאינה קביעה
י
התפלה
רתיל כתתלתיפע© אחת כד־תפיויתיכשממזירתתיג
ליכא למימי ל& ט במו שכתבתי לעיל© ימן תקכ׳ט סעין | גט
־מ ומלקהגב־מ• ואוממ $וידויק עמו הדי < וידוייןיוכ״עעמי© 4© .ב שאב ^ שיתביאלמי ברת ,ליאללמל  $ש .כיה * יי/ל-יל •©׳בערב א' כמנקה וא׳בפדטת* נוהגין לפתיח האד« ןקי ©7אמרר ופאר תעניות ואב שר שכן סב היא לעת מורי מהרמאי לו ׳שכתכ
י מל הכי© לגיתנקלתימק הנימול למשמע אכל לא
לשאר תינוקית לב «* כ כתב שנותגין לשאר תינלקלת אלמא ס׳ל
^ליי תדיחני 1:כןגכגהד תפצותדיכוסעמא׳משי© סישבגלות
חומראל׳יב שאגי שיש בו כלת לחישםין בשאר תינוקית לילמא
אתי למסרן המ שאין& ייןכן בתיכוק הנ מול אבל במנהגי©
 rtמ ^ :מו הוא יפן ברהמי© '.מהל שיין• לתם זה סהיאיים הדין
©למכתב שמברכקעלסם .יביתכין לתינוקותלשתית יליכא
«נריץ אגו להתפלל שיפן עציכלממקלמל לרחם מלינל לימון עמל,
^ •^nwב^ תגת חנשהמימדוסש מיפו' סלימית-י פזמון .לכ חקו©
למיחם דילחא אתי לחיסרן כמל כטב ושאר תענית כמןשאישו
־ .$יגי מגהסגו׳ויאקעולקלדיכן 03מליתכמדבשאר שחי״תשל
קבוע ופיק חזי מאי עמא ד בר ואין לממית כיד מלהנין היתי
1t
ג ה ^ה אע-׳יג שאינל«  •ßשכללתיי אפ*ה אץעילק משום מורח
כן בל* (;« «« Vמןמר׳י «  0עיךא' לנמיינן מקגי< ) ימזכירין
5ו1:רואימרמן א^ח א© הא בחלל קלי©של© אין בתיך ישוב" הוא
כשמיתכדי לזכור זכית המתי© ינידריס בלקה כעד© כי גס ה©
כריכי© כפרה ימתבפריס כפדקה סמתבים בעד© ויש© תן
^א־ל ^ לין בתתלתייכר כדי למהר !להתפלל חים 4ק ;דם׳ שעה
מע׳ עגלה ערופהשאר?ל בספרי כפר לעמך ישראל אלו החיי•
דהי־יביקידם• חגי יוסי יא© הארץ הקת יוקר מלאי ואי
א5ר פדית אלו המתי© מלמד שהמתים נריכיה^ כערע עול י§
^עזד?8לא׳יאחרו? ןמ מל& ן • יםלדלג©לימית.וא^מ כלי'להתחיל
תוכן קווים קני׳תכי אס יאמרו אותי עד־אחר מנית היום ככר
 0מן מדכתיבכפ״סצי© הכעירי© אחתכשכהיבבי לסמיךלי©
?כתני איש כופר געשייל * זב״תמש זכיתי© לי למתשהתיי כלתנ^
תגי-עי ^יאכמנתהליכמרכללהקדי© מנחה למיס{»משי© תדיר כי*
נ.פי.שגתכא סימןער ? ע^ם ומימכ האי יםידלמ' קנח0 .ליחל^ א«#ל
כדק בעכורל *ל כי ע* כן >09כוחן לכלת החיים יא גב זנ? ר מעש׳
בה©
תפלתמלט» תידסשונה «"־© יתמפיארי «
היהנבניקבלקה
המתים ןאו? ורא© היהאותו המתבחיי©

לפושחחור מ 6מו?
$י
ואגב זוכר לו זפותו ואס היה עני אותו היות אך היה לכי טיה
והיה פיתן לרצוני אס היה ול אז תיעיל לי קצת בי הקי יכיללבקש
להקל דין המת כדוד על אבשלום יכל' מאיר על אתר הלכךגיתנ>
לכבודם כדי שגס הס אס הייה®צדיקי' יהיומליצי® עלצאצאיה'
וקריכיה׳אבל טא פיתן כעביר רשע אין מוע5ללי ( !ע׳לסי׳דע״ד
ואומדאב הרחמים אשרי יהללי ימחזיריןס׳תלמקימי יאומר ש׳ן
חני קדיש על אשרי שאייריהקהל ,יחתפללין הנב5ר חיסן אבית
וגבירותיקדישת השם אתהכקרתני ומפני קעאיני כי ' עבודה
והידאהיברכתכהכיסוידוי* ימקזירהש׳ן את התפילה יאי קר
עייטיס ונתנה תיקן ייואיקז אתה בחרתנו מעבי קטאיניואומר
עצינולשבח א יחילה כי ' אז׳א היה ע© עיפיית ני ' :
ד יסדר העמל' ומתחיל אמיץ כחכנ׳נלד • כי׳יסדדדשהיה
כ׳ג אימר ומתודה ב^ב ונהגי לאיממכלעין עייס וקריאת
וצא בלשון שהיא שניי בחשכה ואין אימרים סדר העבידה אלא
עמיןש שלא היתה עיקל עבילת הכ׳ג אלאכתיפןשל ׳יפעם
קר בכיתשעירי© של יב ;
ה סדרהויליי כיצד סדר הוידוי חהאתי עויתי פשעתי כי
חטאי© הם הסגניתועינית אלו הזליכית כליחר התפירות
סעשהאית » במזיד לא.שהיה יל הנאהמ? ס יעש'איית© להנאתי
ופשעים אלי המרדים ששישה להכעיס כלא הנאתי היצבך צריך
להתידית תקלח על הקלית שיתכפר שליה© יתח׳ר .על החמירית
כעצי/שב' פניאית חי יכין גס מזלי®משיך י « ' יכן?? ציני בדיל
חטאנו עם אביתיצי הערכי והרשענו יכן היא בשלמה היפה יכן
כדניאל יכ׳ת אס כןלמה אמר חשה נישא עין ועוכל של פשע
ותעא© ה׳ק משה צפכיהק׳בה לב׳שעבשע' שחטאי יפיל לפניך
ועשי תשיבה עשה לצי זליצית ימרדיס כשגגית יג כשמים היה
מתילההפ׳נ ^ כ מתחלה עליו יעל ביתי מ 6יס קש? ט עצמך,
ואח׳ב קשיטאחרי© ואחר פך חיעדה עליי יעל ביתי יעל אקיו
©כהני® שהם בני אהרן יאליבה ' דלויין היי ע 4הפל יהג'הי®
על כל ישר אל

ן ויד© אימרי על השמיר המשתלח יכילהו ילפינן מקראיוילע)
מקראי ג' כ שצריך לימר אנא השט בזהקזלפין דייקא יזהו
ציסמו אנא© שסי חטאתי' עדתי עשעתי לפניך אצי וביתי אצא
כשס כפ׳כא צחטאי׳יצעמדילפשעי׳סקטאתי ישעיית־ושפשעתי
לפניך אני וביתי ככתיב כתירת משה עבדך כי ביזס הזה יכפר
וצו' • וכוילוי© פ היה מיסין יהיה אומראני וביתי יבפיאהרן
עס קדישיך ובגילוי הג׳ קיה אימר חטאי פוופשעו לפכיךעמך
כיתישראל אנא בצס כפךכא לחטאיםילעי «ילפשעי'סקטאו
ישע© ישכשעי לפכין עמך בית ישראל ככתיב כתירתמשהכי
כמס הזה יגו׳ ימהשאימרי® אותו בלשין אנא השם ולא בכינוי
כא׳ד חפצי שהכהן לא היה קורא איתן במקדש כמו שאנוקירין
א «י /פא׳ד כשאייהשמית אלא היה תירא איתי במקדש כד'
אותיותיו ככתיבתו מה שאין אנורשאין צקידאו כן יכ הוא הנק'
ש® המפירש שהיא המקור לכל השמית יכל השמיתצאנלי' תמנו
ועליו אמרי הקיגה את השם כאיתיותייבגבולי® כעקר מן©מיל•
ח5ץ חכ׳ג
ואס היינואומרי® אכא י) בא׳ד היה משמע שכן
היה לשין כ׳ג כ^ ב כב׳הברלויין ( לזה אניאוחרי© אנא בשסאצא
׳ ח ®5ם' • Mלא היה הכהן אומר זה©ש©של ד' אלא שםשל ח ,ב
אכל השט הג שהוא כפסיק לפני יי' תמהרי אבי קירין בכינייץ
צא׳דאע׳גשג© אזתוהיה הכ׳גקיר׳ככתיכתי מ'מ כייןשפסיק
כתיר היא אני קירין איתי במי שאני קירין אותו כשקירין בתולה
וכשיגיע החזן מפני יי׳ היא שיתק והקהל איחריםיהכהצי' יהעס
־ בי׳ופירעיס לפני ה •® כמי שהיי עושי׳ כמקדש שעל כל אזכרה
כליה כ׳גאימר היזאיקרי® ימכרכיןגוכ׳חלו וכזרעיטעל
כר כיההימשתקיי׳וצןאכ{ עופיןג׳כדוצמתו וזהי שיסדהפייט
ואחהןאהיעמתכויןלגמול -אתהפ© כנגדהמברכים imh :

v

*סיהמאייךכשם כנעימת קזלפדשהיו כירעי׳יאיחרי׳פשנ^/
יא ז מסיי© יאימר תטהרו ופן כ^לייכל 5שבק מהגיס לי ^ וע ן
פניהם יחיזרהש'ץ ואומרו וכיפלנ® כן  bפניו י׳יא שיש !(jfißp
ביד השיץ שלא ליעיל על פניי שאשיר לי לעקור מייקימד כשעת
התפלה שהרי עדיין היא עומד בחזרת התפלה אבל ככל 003
?מנהג שנס הש'ץ כיעל על פכיי * צ נ < ל מי׳ יךל «  feב׳ ע)
ומעני פניפלין על פניהם מהנים בקצתמקומית לשטוחעשכיס
ע  /קרקע להפסיק בין המפה וכין פניהם שלא ישתטת על
הרצפה דשענת על הרצפה אסיר איץ למקדש\
( (0 \ p׳מן.
יןל'* יעי • יc
יאתר« וענייה מתקי־ל לנמרסליחותנהדלויוי
ומאיל ©בידיו יי/עלב יהידאה*עילין צדיק הינם תאמציניהין®
כי" כמי בר ,ה קר שאימדים גט תכתביל .ילחיי® טוטם ביאב!
מחזיקי© עצמיני כביניכיי־ה שיהכתכים יכחתמיסיכ׳ב ? א )/אין
ת&היצו־כ> כ לבי שעיקרי לא מזקן8אלהשיצי' הברכית.
שמדלגין
כסבתית '/יט מ/ה׳יק כללית יביב כלאיהכי משליתין הברביין
 .בד׳תפילי׳זכהרפהביו טין כמי אהללך ב י' לכך איןצריבתל4מר
איןכלהיכז־נספטיס הקיטירת אין צריך לא? 55מ לפישהיאכליל.
כו -לוכעכודה ונשאר שליחות יפייטוטואומרים קדיש ש! ס ;

תרכב 'סדר תפילת פנחס וכורowpd

א

למנחהמיציאין *' תאמת■ ואין אומרים לק גדלו והכל הכו
כמי בשאר מכח©:של שבת:

כ וקירין כי ג' כפ עריית באחיימות עד סיןקס״דרא
ימשו®
סכפשוישל אד© מי/איה להן יייזל׳דס לעס שהריכיס לקדש
עצמן מהם ימתקילין מן כמעשה ארץ מצייס עד סין הסידר♦
ערשה ראשיכה עד יחי בהה♦ שנייה א לידך אני.יי'* ''®לישי הא
©קפטיר ק *.רא עד הין בסידלא ומבטיל ביינה לפי שיש כי נ;
לד
כת התשובה ומסיים וכהמ' רבה♦ ומברן .לפניה יצאחליה מדן,
&טרךכשחרית< אס מלכשבתמזביר בה של שגתיקזתה נ?סל'
©פת פתי בתפלה ולא דמילר׳ח שחל לידת כשנת שא יןמזפילין
של ר׳ח פכרפת ההפטרה בלל לשאניהת© דאילמלא שבתאין
נביא בר׳ח כלל ולא באה ההפטרה אלא משוש שבת דווקא אבל
ב^ כ במכת' כשחל כשבת דא ע/דאילא י * כ לא הד נביא במנקה
כפכתח׳ח כיין דאיכאיכביא בסתרי ' אפי' כשבת ולבןמזכירין
ב& חריתדיבשחל בסבת נס סל שבת לפיכן מזכירין אותו ג'כי.
כהפטרת מנחהשל^ ב ועוד נ׳לט׳א דשאפי יב שחל בטבתמר׳ת
שקל• להמתכסכת דך׳חשחלכשבת לאי באת« והעטרה&א;מ©56
יןלושת שבת וקדושת לח קילא לגני שכת ולטל לנביטייסלא1
לעזפירה בדבר שבא משיב קליפתשבתאכג׳ב אפי׳כפחלבק?'5
הא איכאכצרא שהרילעילס יש נביא במנקה כיב ועכשיוסקל
בשבתכיתיסן בה קדישהעל קד<ש-'-הי 1ס -הלגיך כל בלבה הבאה
בשביל קדוסתיב אע׳ג שאיל באה כשביל שכת פהלי כבלשכין
א׳א שבמרס כמנחה מ ,מ גליך להזכיר ג' כ של שכת עמהדלא.
בטלה קדושתשנתלגבי קדושת" יכקנ׳ל לפילש הרא׳ש ייור׳ן
ןטמרדכי פרק במה מדליקי) ע׳ש אבל ע׳ע מנהגי' שלגי א׳א
עד ברנתמגן דיר יא 'א על התירה קו־ כלל קלפי שכבי עבי
עמדת היי ס לא יאמר על העכייד׳וא׳ב איני חותם כלללהפקר'
כמנחה לא ביכ ולא כשגת י ואומר יהללו ומחזיר
■ ה  , 6תל«קזמנ
מצי קדיש ומתפללין בכור כמי בשקלי׳וא׳א א שלי׳ובאלצייןקידם
קריאת התירה כמי כשאר מנתם של שבתית ו*נו שמתני §י ?:מין
להאריך כתפיליתיב צריכין למהר לתפלת חפת' בלי שלא יעניק
ןמ5ס י ( יע ל סיווןרל /שעין א' ונ9י 0ן ymi 'lpצ'ובסייין
אנ״בםעין < ) ואע׳ע שצליבין להפסיק כעכייכי פ0וקי -0יטן
תפילת חיסן לתפילת מנה ^ שכןכיהנין,להפסיק נבל התפילות
ולא יהיו שכי תפילות סמובית זו לזו בלי,העסק פסוקישבק •

 <.וע׳ל ויען ק׳ח ועין ב'י•).

1מבמה שמפקיקי ! ' ב קהמבלוא וישראל<י  81הביפימס  *fernמעת 9k03Ji & bויבאfo 10
'וקריאה < מבמז בין יוגבצמו 0ף .ומ$ימין;אשרי.ובא לטין אמי?' .יומועליס כשאומר אומו באמ |ע המעילה ק«ל® החמימות כמן
.ו« 3מו.דע ? שוויון נקם בין תפי,לתהמנ ' 0לתפילתכעילה•? בשאומליעלה ^ באזמשואמאסל ^ תכיר0ל » במביעלי!לבא*
ואנייעלתי ifk 'tpאומו להנבה אפילו
אבל כממוביר יעלה? יבא בעסזה יבן בברכי  /הממן אין מ!ביר |.
■ ע&למ * פ -בשבמכיהמ
בה של שבת כלל מיהו א©לא ה ^י 0ב ^ ג -8כמ3לה_( יכא30א^ •#0
!אומליהאומי במקמא בשאר פכפיע בוא -
ע״ ע• המדלה
■ מלמו ב?•
«מ3י  8ערוגנלנומ' 10.ית שבדאערקד המלך ע׳סלעכי הקפה התעילק אינן מחר שערי בבלהןע ? שכתכממלת אתה במית «.
ואפו איןכזהגיןאעילו לכמוול?  Jה^כיל©.ע« ויב «ל $מכא אפילו•.
רכ׳& עיד״הכששיתין{ משתכריןמפבק ( מעטןואכל .לא כןאל י
כעב
?
/
?
!
.
■&אביתפלתי ? כןאעפ \שא ׳ ־ ,
׳ —* י
 £.׳?ד
»מוג׳ « ׳ «?
־■
בשבע למכתה לקמר
שא
3
מ
hm
♦' y
ה P®j»8ir
קעילהעד המרגש כמגשנתבאר.
ת 5לא®יין ב^ ן ?• ?, ( ‘ ..ע״ל־« ^ כו״נ  8ע ^׳ < )  -ימתדב״ש"ן׳
^פלה ואומר  p$פמןויסוסליח! ת(1יד(יי 0פלמקמו׳לב? מנהגו
> ב ' דחזיר f905קקפלה־ ? אומר כערינך
^מרהזירדבאמג«
ן ; איאןתעלב שאין פש׳ב במפת© במושכתכאגי פ?׳ ןןכ■ f
(
א" 'si
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 0 fvpp ptyעןן ^ V
א^ לה ^ן אומר אלהיצן בד ברכינו כמו כשאר *pm 'p
׳ 7®%הת^
סל א 50ש .שהיתביו© אמורי® א?מ וא § לאו מ 5יתי|
:ץ ״.
י אות! פד לאארתפילת נעולה-.. ,. 5
 .ן' ^® ® אע  $3א 'א .א* מ הלל,אתל תפילת כעילה 5ההע©’  ! ,:,א׳אא? מב) 5שת | עשכמשהואיי©  .תחכה1פלית@ פבב.
רהבאל למעלה תימן־יתקפ״ד פעיןב וא^א כדקחן אפילו כשק|
שכ  5תכיןת(  3ב! מןפהין תהי© רכה ואי) אנו מכקהי׳משפ^
מב .0כי !{רי^'אלא-ר^ מלן ולפני© חמורת הדין כעכין&בא' א1
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|{יין!?£2ל?%
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הב ^להזאק׳מב ^ בלילפןאימלן

א?מ אפילו בשחל?  3ב& בת§ 0ב 55 j!#ß if » fת?ן< ס נמביכו
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אמ׳שאיןהלין ועבומי • ווןוןלוןה «למעלה 'מדשייפלמז י^ראל

לממיו8־^$והן^
אוןללזמל
ואחו0מ |י§
לאי|®פהה
לשהאמד־ו
פעמי§®5־ןועו
בחך! ס
אמריו
®מ־מןה? ףלמ
בךהי«
כבודמלבות( לעיל© m
}?$ hfימלץ ק?בי5ןיו
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ציעסיאתס קדש נפי שתג השיפיתי׳בא כאותי©«ב $4
« .ו3ריןצה(0ין> מחזלעלהקידשג© כנאתי כמי כהככסתי
סכתרכה מריכיי לקרא כמ< שפענאר לעיל סי ,תר׳ח (היא
סימתיןמעמאחר צאת הכככיס דשמקימןתשאיןנןהגיילהכדיל
נכ׳הי ^ ע מ׳מאין מכדילין( כיתניןלשתיתלתכןקו׳כמישביהג*
כשארמ׳סאוימיס טיני©( אפשר דחשיס דלגדיליס אשירלשתי"
עד ניבדילכל אחד ככיתז לפיכן קיישיכן לקטטס דלמא אתי
;״למשרךכראהלי־ך'■,׳■
ן ומכל ליןעל הביס בכיתיאין מברטן עלהכשמי© (אפילי
אס היה כמ׳ש לפי שלא היה כי כשמה יתירה מפבי התעפי; ,
( Ur\mVmמעין אומימןתצ'אמעיןא ,ומימן תקני1
(אעקאיןצריכיןכשמי® ;
ל אכל מכרכיןעלהא(ל
שדכר
חדש היא שהרי לא בהט ממנו
 .הי(  ( *0וע׳ל®* מן רנ״מ מעיף %ושימן מלא מעיף ^ )
©לכן אין מכרכי bk /על הצר ששבת ממלאכה ב) פ כמןעששית
שביתה דילקתיקילכתכל היוםככ׳ה(«האי טעמא אין מככין
אתהכר שדלק ככ׳ה אלא ליקית איתי לכיתי כך כעודשה(א דולק
ומכלילקפלינאו בכר שהודלק מממאפי׳עכשייויא שאין מכרכי
על איתי כי עצת( שדלק בכיה כיט אלא צריך להדליק ממט נר
אתר (לברך עליי ( הטעם לפי שאין מכרכי /אלא לע הכרשהידלק
מעמלה להאיר יזהלא הודלק לזה מתחלה אלא לפכיד היום (
אל
להאיר ואט משי© הנאתאירו מכרכי/עליו לכך ידליק ממנו כר
אחל להאיר ייכלן עלי( אי יכככי זיתזיר דלליקט מכר אחר של
*ב ייכרך עליי לפיכן ככין היא לכאת© טהלעיתדהיינושידליק:
י מלאחדקזההכלשלייכיג© אתזהלאיככהדכדילעל שטאס
יחד ( מיהי5ל שהודלק אפילו כ>ה אס הידלק כהיתר גגק לחיה
או לחילה מיתרלב ^ עליי אפילי במ(צאי* פ:
© אבל ישראל שהדלק מטי אין מכרכין עליי שהד לא שכת
ממלאכתאיפור יפן האור הייכא מן הפכים א( מן-האככיס
©היטא עכשיו (עכשח י8וא שננרא ולא שייך שכת ממלאכה אין
אברביןעלייבתוכאי^ ב אע? גדכתפ מברכין עליי אפילי על נר
שהידלק מן הגוי שצא שכתהייכי מש; 9שתחילתכריאתי ביתה
 1ג <ש במו שכמבא בהגדה במ^ש זימן הק׳כה לאדם הלאדן שני
רעפים יהקישן הז כזה ייצא מהן אש 1בירך כירא מאוריהאש
לפיכךסכרכין במ^׳ש לע כל רכ פכמולס (אפילי המצא מן העט,
ותןהאבני©  hmמעין כריית! ואפילו שלא שפתאכל^ כ שאין
©טע© אלא מפטשהוא דהר חיליש שלא גהכי ממני כלהייס אין
מכיפין אלא לע איר ששבת אי שלא נעשה כאיסור*
ן וע’להיען1נ  /ימין '& '1ונ* מןער׳יסעין ל )
ייא אפיל(
נמגצאי יב מיתל לכרך על האיר המצא מן הן לעטס א(<h3hr
מעמידראשין (אילך מדליקיןנר אחל מאיתי שיצא מן העציס אן
מן האב ; ים שג© זה נקיא א( רששכתיאימא( רהננרא מחדש*
יאזכלין ישותק כשמחה כמי טט דכתיב לךאכיל נשמחה לחמן
ישתה כלב טיב• יינן וגי *,קא צריכיןלעשית שט ימים יב כזמן
©זה מננפק כמי נשאר? ט משיה שאכןכקיאין בקכיעאלירחא
וי! 1עין א (3בידאי שבייסתם עשירי וגס אין שוס מקי©שמקדשי
ונ  ,עיע הראייה שנפתת/צו שמא קדשו יום  '3דר?החחת׳׳איחיר
 ,יועד© אי שיגנין או מזילין אי טעית אחר הלכך איןלתיש ( אע׳ג
?פאד מאבי עיפין שני ימים תייני משיס& מצאכיכןלמנ^
אכותיני בגילה ימתזיקין מכהג אסתיפי בידיני יהיא מנהג שאנן
יכולים לעמוד ביצקיי© איתי כשאל 'יט אכל> כ שאטיל באכילה
כשתייה היא דבר שאין רוב העילס יניליס לעמוד מ הלכך לא
בחתיר כו לכימיה? לפעמי,כמצאי חסידי© נאפשי מעששמילין
לעשות שביימי©#ינ (מתעכין שני ימים ( איתןהכוהני ,ק צריכין
לנהוג פלדיט^ בצבק א יסור מלאכה ושאר כל הדכרי׳ הטהגי 4
לייוגחין מןהתפלס
פכריביןלקתפלל  .ממילנתשלחלעםשאל

 ' . .י,׳׳<
הקהל משים דממזי פמפד^ אם יתפללו תפלח ייט כפני עצ*, #
ואתי לידימחליקתיכתיכ צא תתגידדולא תעשי #לי<? ^ 0לן'
ךא פמטי© יטציחית יאמרו כביתם כרטנס ( לא הצינות ד«ןי©
לא( כרבהלבשל? במן שאשירק לעשות בן נכביר (אפילו ס? 0
לאיתפלל( כבני עצמןלברן כרכתשליכ מהאי טעמאללא
תתגודדו יג!מר* ( כמן שאש׳רין כמלאכה א©מ־׳לעשותחלאבתן
אפיל( ע ,אמרים כמו כשפתיאעי ,אמרים לא יכשלז להםכין®
שט יאסחליככייםק׳שיו© שטשלקס ?(א מם( 'אשי ' ג© לאמ?*
להכין כרפי מאפל© לשכת אלא יאכלו כשבתעס אחרי© פלא
הרם כשביל® וגס איתן האתרים צא ירכי כשביל© יא©הרבג
נשכיל© ומתני© להם לאכול בשבת הרי אית® האתרים עיכלי׳
על לאי דלעפי עול לא תתן מכשיליגש• אסור להם להקנותקמח®
(מאכלם לאתרים כדי שאיתן החחדס יע<* לה® כדשריק כיט;
פח! להמתכע״ש למי שלא עירב 'עיריב תכשילי; שאס התירן כן
מ* ט.לשכתדמלא( רייתא כרכי שכתנעטן ב*מ לא מדרכגן קיא
לאשל( מן הפה( שעמי לברק כ ' דביכת ( נתבארו לעיל בהלכוע
ות סימן  Ufpלא נתיר משים הכי היכלשבתדמדאןרייתיאסור
(בברת הלבן לא שמפן עי הערתה מיהו היא מיתר לאסל
©מ
פכי שלן אחלי ' למדך עצמן א כל היכא דיזתסין המבשל לברכות
נשכיל(אשיר<היכא ללא חתסי ן לעינית כשביל( מיתל אמנם
כאיקבו יכמכיריצ׳עאס מיתר לאסל מבשילי דשמא ירגילו כיב
אחר מיתלל בע?ש למצד ה« א שחל להיית ק מייי כישראלבשר
ליבא למיחש שיתפזר אלכט עור לא תתן מכסל אבל הצסןהלא
שלא לגהיגכ/לעסת פני ימים> כמשז® דיש לחוש שיבא ליד
 9כ • ©3מי שנהג לעפי ,פעס א &,ט:ימי  $זכ ( היה לעת צנהיג
כן כל ימי? אי אפילי בפת« הרי הוא* עלת ^ איפיתכדר כלימת
אפילי לא עשה לא עע© אתת מיהי מיתרלשאיל לע פדרולהתיר(

פגיבמי בשאר פדר לכמן שאבן ולקיאינן גקכועא.דירעא(אין
קכלתאי? 0מפיא משים©עיקא לא( מיתא1א למימרא(5אםידג
דעלמא לא נרע מפאר פלל אכל סמתעכתעט חלו׳בייםמחרתו7
של fכ אי{ כריך להתעמתלעילם  :מהגין לקדש הלבכהכמונאי
' Jמכפי פכחשכיס הקהל במל(שמים (שתחיי שנממליעיניתיה©
יעילפיןסי ת!* גמהפכתבתישה  .כק*כלס? ' 0א ' אתח '(:ט
(אין מתמנין נהם אפי׳כיי© שמתניאפי( אי אמי לפי פכו בזמן
נשל® כ? ן ביתהמקד ' שבכה שה״עהועיד שהרי הפי איןתתחיל
למסב העימת לש ישראל אלא «יי© ראשון דפימתכלדרשינן
לעילמילקתת© לבםחנ ® הראשון שהיא ראשין לחשכיןעיטת
לכך עושק אל( הימי® כמי׳יט  ! ( .עלחיקקל‘* עעיך ן)
זח  0יש סכתכק״יכלסיכי׳קורין האדמימפטיריןדדכר דיל את
השילה נמכגדשירתמסה גימלים מכמתהמלבד׳מעטן הזמן
שהיא מס םנדאה«<.ן* ט( אני כיהטןלימר מצראתהש© הצבכי
?) יפן יחילשי /זולת אזבלה מקדם« ד& מקימיתשאימליס איק
יתיר על ןי (א׳א ט 'ץ באיתישכתשכד אס היהתגללא ה* י
אימרים תחמןמונכלמםשא׳׳א לןתחכקא© היא מיצג©א©
היא שכת א׳א ט״ן שסבליק הדין לע מיתתמל/ה שמת כשב,
והיא דומה לתחמן* ■ ( ( <לש« ׳רןכעעיף < ח » « ןC> f !m .
המדקדקיס טהגים מוד כמזבאי * כ להתחיל כעשיית סיבה כלי
לצאת מתמה אל מציה ע׳ש הפסיק ילכו מחיל אל חיל יראהלהי®
כטקיגימר;
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הליכות3ו5ח
@^  6י 0כו פילכית אי&9fa
ןהו6י)3ס ^ס» 1עןי 6י ^קאידגי
ןןהקפילעלמו© ו5כ  #ב'בצצזנת מצמתהסובהלזכד מימן
שלא פלפלתממש לצה הכתיב לא לער בשיי היה  we׳®לי« »
כיציאתלוצליס ועשה לה© לבר כי ( לפן כיה כמצותמוב׳ לזבור.
הכס נמהל הכס שנקראשפ ©© לכה הה «כבי כבודו שהקיפן בה©
«! מ *לכל**& א*תם שרב לשמש ויעינו עליהס מן האזלכי®

■* tbfam .JWנ «דן« :מיפייןגשצא ו/האבקר'מוב ! ^ ו
#לכה בזה יש לקלקיהלא ש #קאילן 5לי» מ1יפ ^ ממתו^ 05
בכל עצמן אןא 9ה « פק ביידימכל עצמה מק שגי כ $ה «J
עצמה #לופה מחמתה®פן ?!יא הכשל יוכה כתו שיתבאר בע׳ה
<ה 5וללק מחתת האילן שגס הנא צלתל מדובה מחתת( ' כמו
אפי
© לבה ישרה והל״ייבה הלומת סיכה יעשלה ואפי׳עירב ענפי

ז!r •t ,

^

 « » 0ijV f r, 9'*S^ßיון•»

׳י־יV

׳״י

~ — י לדי

■י־
־יי‘■*K

־־«/

■ T,rי ~

9כ!רא ^  phכלה אלתצל שכתשה אותהגחדש
לציסבבפיתל«אשחבו
 mהג©תי©י.דיךבצ אלסלצאת #עלבתי
י  #<4מ]הכיתלישב־ בהלנה ppיראה לכל שמנית המלך היא
עשותה' לזטד הכהללכןהיתה ג /מצי < דווקאיילס ה
«1ינו {
«®ללמלש נמל שהיציאה להתחלת ענני© היתה בחמשה עשר
3ני©ן«מ 'מ באן בה מצות בלהילתקצתן הס הלכה למשה מסיני
ןמגתןה#מדליק»תמן'#בי»ני#לכלי9ז,ע«יקלת 4לייודליעלת
ליודעי© מי לאגלהן®נכה זז צליבשתהיהבמקל® הלאלי לעשותה
לעמיןהראלי לשיהיל ןפכלתיה בראליבשיעיר® לבמכיכסשיהיה
י  #כנה בלאוי ושלאחהא .גבלה חתר משיעורה ללא במלכהבקלת,
משעלרהולאקטכהמשיעללהבאשרצבאיבע*ה ;
1
הדס ח ^ ושח  ruft #יזחת p *Krt.או ההרין
ר ii ,ובו ג 1ümm
השביעי שהלא

*• ,־  .״• .

־•

־

כללי ממת? של עצמי אפל אס אין השלכהצלתה®ל תומה מליי
מהמתה |א י).האילן נלין שישפיל הענפי© דעלבספסהסכך
הניר בעניין שלא יהיו ניברין יהיה השיך רבה עליהןומבמלו
#יהל צחשבין בשכן תללה לכשר להכשיר השלכה בי כן הלין כפ#
איסללין שבתללה לאיור שנתכעלל כעשה האיייר היתר גמל׳במו
שצתבאל כע*הבלבוש ע!גהלכיתתעילבתאבצתימא לי להא
ק*ל  0איןמכו51יןאיס< רלכתחלה למשמע הבא דלכתתלהשלי
לכתחלהייצו
« ואבשר יצ ללמך להא7ק*ל אין מכטלין איפור
וצ' ׳
«®לס גזירה שמא יבא להתיר בלהאיסלר א3ל הבא במצלהליכא
להבעביר׳ ^ל
יןלאיעשהקמ4
למיחשלהטדכיקדלמןליוקמכ(
לאלמריסשאבילו
לישמתמירין
)
< ועלבוןיוק?
אס ה;#כה צלתהמלננהמקמתהכצא אילן להאיצןחמתל מלוכה
«צלתו עה ענב" האילן « בללציןבעד סבןהכשל ולא עירבו
סלצה בין שאילן קלס בין שהנלבק קדמה בטלן שעגתיהאילן
*
#כווניה כצגלםלך הנשר הלי הצל פא «?האילן( לא מןהוכן*

כן  wלקלי נסנן הנשל פכצגד עבפי האילן נמאןדליתיכלג®
ן לןקז  #קראני ניוד במל שהמכניסהיל תיותאניר השמיה
ול של תצפי האילן לא גחוב לכלוהשהלי הנאפסלנזאזלאיהיא
יע• ^ הפוכהתחתאוירהשמי© ודרשיצןזהשהקפי הכתיב
צלהסלנהוורובהמתקאהאבלאס .'.העגפיסבנגדהאל ^שבין
#ן יעיד
 # .לזה מדצתיבבסגבתמשר ל׳לטןבןלת^שהלא
\הספן «וכשראלאפי׳הסכצגלהסכךהכשך אלא שצלהאילןהלא
'#שמע תמתסכןאמלולא במלכה שתקתסלבהוצא ג» לב *Qm
§ל כך מפה לגלאי'סכך סתאתיו יהא שלתה שלשלנה «רוב®
הכית ללאכשלבהש לת האילן שנלאיל; היל שני שבכיס זה על
מקמתה בשיה הואיל וצל הנש מרובה מחמתהשאפיל« אסינול{
גב ז? והתילהאמרה פינת חילן/שנן אמד ללא שני סבבי®
הסכן שנוגד האילן יש שיעלי בנשך להכשיר לאס הניח השכן
?כבל אלל אל שגי לן הין אס
ג;< #ל »י ^ ?%זשעוף ^ c:
 « ,כשד על השכןהפיילזההלא• #קריעיללב1כשל$
השוכקקדמה אל דכליס הפשוליס קדמגדלעול® השלכה פשלה
#בן 010#שלבקשתמתסלבה אפי׳ מללבן לאפי׳ הסוכהצלתה ' } העושה § לכה למשה כטת תחתהג3ש^0יר( הר« פיס אן
מל יכ שנשאלין בליין העציס הדקין סהרעפי®מזנחוית
#לובה מקמתה מתע' פנק בדיצה ,שיתבאר בע*ה אכ?ה פשלה
עליהסממוברין הסלבה בשירה מפניסאיל« העני® אין דין 0כן
שגדלל( צעשז באופן
ועפעי אילן בכ2י עצמןבלא סנן את אפ 9פ
בשלל עליהפ שאינן אפילים לשכך בהן אלאחשל©תעשסל |א מן
#עסין א ותה לסבןנצלן®4ש בהן שיפיל שלנה לנלתסמליכה
הפשליחלאדפשלליןלה״נלמפנישלאפעשלמתחלהלשססיביך
תממתלדלנהלעשימחיבל' תתתיההשלב פשימא שפשללהמשוס
שוכקלצל להגין משלב לשמש אלא להעיקעליה® הרעפיסצעשן
שזהאפיל! בשבן שנעשה בתלי® פסיל אס עשה הסכן .קוד®
■$
מתקלה'אשא שעכשיו הוארלצה®יה« ה® מסיבלך האלבהלאע
®##ה .המחיצות כמל שיתבאל לקמן בע״ה סלן סימןלת "לה1א
אעי׳יעסה המקיצותתחלהזאקו־בןגעעאיצן לכאן צש® ®לבה' שה® ־ממ 3יין 5מ#מ'לליה לאסהייותאלת עשייתןלשס^
סיכון סוכה צקגיןמשלב י3חש היו נשליס לתלושיצבשלןקבלן
והסליש פשלביון  t>mמחוכר לקרקע לכתיב חג הס! מ תע f
בפר לסוכה כמושיתבאר -לקמן סימןלת ? כס בע?ה והואילואין
לויימי© כאפכן״מגלנך ומיקכך ללל&ינן ממה שאתה מאסן
ממרכך!מיקרך עשה לן כלכה דהיינו בפסללתגלרן כגלןקשין ש©  ppפסללעציה© אע^ פשה© עצמה כפולין חשיסתעש׳ולא
גזןאשכללתלק5י/וו #ורלת 1עא דלילקא ןמ wליאיצףפיסלקיסבןהפשלשתמא® כייןשהשכךשתחת!
סנדושי וב^2ללתיקכ <
הוא בשלי ליס ולכה* .ן 5*» «-ו «ןער 1א #עין )/ #ו mm
@ לכהילא לבר הממלכ׳צקרקע הילוך עצפי האילן
תלי® בטכן ל
• שללך הלא שעאויד הלא לבכיכיה® לאפי׳ תקשוב הספן «תחת®
בבל עניין פסילין לפלכה$
במאן דליתיה עדיין צל הסוכה הלא מתי מחמתה יכשירהסלב®
ב «אפי׳ א® קצן ענפיי ונפצו צע המלבה {המתה© השפך לא
שעניין בכית תחת הלב ומשכטן אותה יאחר כך מסיליןהעצי®
כתכשל בכך סאיכל משלב תעשה על שיצעצע את הענפי©
אקר שקצןגל אמד בפצי עצמן בניעצוע גיליל לעשיית סוכה והדפי© איפלתמי© אתהארלבה שפננישמיסציןאלתה משוס
ונלין להגביה בל אחלצבזל«להניחו על המלכה לשם סנפהיצ 5שבשעה שסכבלה בעשה הסכן בפסלציישל© הגג®  riוהלא
ואמלא0ןכ פסלל אןע׳ג שבעשה לצלוצהגין מ€מכמן ■כעשה #קור®
של ©©ופהוצצופןבלל®
למוזר ומגביה את קבירו ומניחו
י«ע !#בקעלשאיןהגשמי® ' ביציןצירלס  10כןפסוצה«א * ,
עשקבןהסלכהפמללהמ©ע»תעשה !{אמןהמשלי ! («*׳!®
ן1א < בכשפ<תתיןהנג נעשית
גועיצמ»«ןוןוצ | -ו«י »
) או  9לתה צעהותשכהכשלה מ«ןפן כשר
•מגב®

V

*®
יכה עשייה מאליה יהיה ליה ממשק ולא מן העשוי ( kmהאל
 pfipmmפין סימן יול ל״׳א בה שיה הסצך׳ מיד® עשיית
 ^ל ^שמדחמריכןםהיא -פסולמ מעעס זה < ^:mpלא מןהעשוי
מאליה
ייס
?
׳
«
/ירין ספמןטנע^ה ממחלה הז הסכךלסיכה.ולצל
הסלתכרעפי© ופתיחת הוג הוא ןמל ממעשה :המכשיר אין,
הכונן אע ./שמתחלמה כעסה כפסול ור׳ל״סיאאjpm״ לפפמלה
■' ואפס
' שהעע'היא מפזם שהרי כל מעשה הפלכ׳כך היא שמת^

מרנן

דיגי

חישןמופחופוד׳

א
ותי *יפי לכעינן שתהא קשיפקתתתאוירהשעי * ן4איש£
©
®
ן
אתי עליה ה  /בעי5ן שיתאהוא כאויד הסוכ׳ולאיה^
ס3ך
אתל תיצ׳ןביכו ל « פ*  0ןכ כתוב ממרוסבפןוכ{ ' תמכו ,p׳
סתירישי כי/יךאייר הסיכוין ,תשבו;
•9י.
לפיכך היק ב ? תתתהמסק:א® היא3ביה"© פי ^לא ת 1
ואייתיה היא פסולה שהרי מעמלה כעוד הסכךמעס עליהשי
לה<י אה * 1פכיעצמו זפן כילה א® היא f 9153,בפחים ר& ף
ל
©
גג
טפח
חשוכה פאסל ילא יבא אבל א® אין לה 33רוחב הפת
הכל,ממילא יה ל תעשה Mtמןהעשוי
■ אע ,פ פ .ן פשרה ס״ה הבא
#ו וי
© לי גג יאינה גבוהה? ^ פקי® ויי דלא יויקמ א*ל בע f
ןאעז /פ שיש לחלק דסאכי התס שהיא
מתעסק
פמשי*תיוצלוהרי*
פביח^אין פאן חפן איור t׳
©א
עושה .סוכה ממש כמה&עו6ה הצלואי‘ אפשר f op&'pmd
ן
מועוי
®
קייצא
^
מד
,
תחל
ראוי
אכלככאן
הממה
אייר
לפרז
®
כהסרתהרעפי
©
עניה
©
סדין■
ופי/ימת הארוכה היא mtp
*אויר והגלשהוא ע?קל
ככר עשיי׳כפסיל יאין?ה תעש* או  1ילישןתתתמ אפי ,אמיו ^13ה י משו® דקכיעי  wמכילי
שי
3
י
אהל
ולא
דמי
לתחת
השהה
ללא
ממ
אמדינן
אלא
,
/ 95333
ה;אי 4לא אירע הפשל כספך? וצמו אלא מתמע ד״א מיניו
הפתי
®
יפחית
.
וליק
א
ל<
ע
’
ג
שהמיטה היא קבועה שאבי ppp
כוהוין היתל פעמיי מ הסיעיא הללי שעיש ין איתס תמת קגניע
החמה
שאיכה
עשייה
04
ן
תחתיי
אלא
פל נכת לכךאל י;שי3
( ^ כ פימתין אותם ולא דמי
■לעצי׳הד-קי©הנשאר»'אתר יו 8רין
תתתתאיול
אלא
פ
?
אפל
אלי
העב
8
®
9
ע
$
יאק
ח
הוספיס !34057הל לפיל
f
משי
©
'ראשי
תעשה
המכה
םה
ולא חן קס»מ לפי.סע®
לתיכן
עשרות
לישן
בת
^
יתקתמס
®
השבי
פורםיץ
ע
4
ק
©
©
לפךחשת$
דאחלי ' דויקא ח6י שפמדר הוא רב כר זמפמע אס לאו
ספי
אפל
אפי
•
כפתייויא׳ן
(
שיק
הכי פי
יגק״ג?ppףש ' )
אכל
&ללה ד 0אכי  TOשאותההעב־© הדקי®אל נעפי #תתלי*
א® אחצא פאמצע המתק בראייה יה& ני כקדגלותיה מנת
4ל
ולסיסך
,
אלא
לבבית
עליהם
הרעפים
.
אבל כאןהר 9הסכך
מיתר
להפיח
עליה
©
פלונמות
ילפרי
0
®
דין? .■*943ולישן תתתן5
נעשה ממחלהלצלולשכה י ולאדמיי נ*כ להא דלקמן פוף סימן
שאינו אייל -חתכי שויא משפע לפאן ולכאן :ואי ן
■לה ע רוחק.
fhßשהעיפה ה 5ןי קידם הדפפות פ*יליז דה*® לא היי כאן
חפת לפעליו יחיא ולא יהיוג׳ב־יקי© 'י
■ אפל א® ק 9נכיכיס פ&רה
מתיצזת ^לא סכך ולא דפגיע!* עשרעהדפפימסעעיסוהסיכה
א«ור ץא
ע/דאין
לה
33
®
פח
מ
©כה
9
זם
דקביפי
חפי
מכילה דין
לדיר כה והיה ליה עמסה« לא מן העסד אכל הנא הכל הוא
מכשירין
אפי
׳
מכוהים
י
טפחים
דכמן
®
אינו
ריתב
קפחלא
נק
תקר* 5א  ( 49וע 7ל0ייק  fvpפעין> «%בוס* חדיילספי יג)
ל
יי
53
ח
*
ק
!
/
ביית *דין תתתקסכן לנוי׳ אם היא בתיך ד מפתים.לסבך
המחיצות
.
שק
® דאוריימא3ריכק -להוהתיר®
כשירה « פייןשלא עילוי לצל ולהגח מפני החמה אלאלנילי
קרארי״ס
3
3
פוכה
»  1nrוד רינעי מדאפקה המחיצית בלשון
פיכה דפתיג נ '&
כיכעוגו
'מיביי®}»5ימיז ^
ממי »^מת 'זדד» .
פלכעיי^»^/
ימרלממ?
בעלמא הרי הוא כטל לגב" השפך ילאתש* 3אקל זג® איןש*
דיג! מימה שיהיו 3ממי
למימר
®כך
עליי
׳לחשם
לסכך
פתיל מואיל יפעםקלפו* א3ל א© היא
מ^מ עיקר
דצתיכ תג הסופו ' תעשא
רתיק
מן
9
ננ
ד׳
נופס
^
אינו
ביול
לגבי
הסכך1היי אהל נפלי
§ן ,מכשירה מיהי פמלקלקי !5כזהלין '
אכל לא ראיתי ל 7מה®שבוקר «
אל
 ( tללש* ח %כחפעוך? ע ) (א®איכרלנוי!
אלא
פפירשז
ו
®
על
למכן
לה
גי
ן
בעצי
החמה
Jאי
תתתי׳ו
כדי
סוגרה אן ע״פשנסמרה־חוזל יפופלאי  /מסיכיו ppmsm
;®אל
ינ
&
רו
העלק
א
^
ייכיול
ל
3
*י
ק
9
ךכ
אמיכ
הוי׳
ואדרבה
לה
.
היא
,
תעסה
■
עלמי מן
ולא מן העשוי אלא ודאי נראה
שפוחכין |ע " הסבךיש©
 mmשוגעכתי מיהי
פכךעלי;ואפי"ז היאבתןךד■ ® פחי© לסבך פסילק
אסשרלת5ק-ד0אכיהבא©
כעשיתעתתלת
יכ הסדקשי
לי
ל
כ*ע
י
שהרי־ מקבל כוימאה וכל מהשהיא
6ר ולא מיפעלה כ? כ בפצירה5:אל ממזור }קכשילעקראשין
פ*
\  **#ו5ךת3א 'לקמןסימן תרכ  #במ?ין,
הפתיחן? כיוןשלא 2,ע ^ מעשה במן הסכן פנמעתבהכשר •
.
לתלות® ©1כיי
אבל
מליי
■ בסייכה אא• פ סמיך pm
כ׳עמ׳שממיפע
דיי
מצפלה על האות אתל שנכתש
ולא
■
מבר
הא
<
ת
5
את
*
כ
חוור
( וע׳ל שיעןעל׳כש_f '1t &ps"3 m $
ומעל
את
הטיס ימכמהאותשפוסל
לעיל
סי 'ל  /ב שס הר׳יאש ויש לחלק לכ דהתה ה*וי  ' 9מתעדבע
■ועתקשית ע© הדמ©! האותעצמו עד פבעש הגון אחד כל זמן
#
סמגלח sbלפיכך לא מתכשר האות בגרירה וא בנעילה אכ|
פעוציוחשו
הבא
הגג והפכן שני גופי© מתולקיס סה ואין האחד מכט 4את
®ובהשתחתסיפה
♦
'
(
וע־לתיק
^
מכירו
״מתע
^
וע
'א
:
ד
י
f
\
נ
יה ' ח
דיל דקרא תוכח
הכי מלכתמגתעשה ותימה •©יביל
יותתתופק לקבל כרי©? כשוע לש עליונה& אז ןקרא^,
ילפי'ולא «ן־העסוי סח
דייסעתעשייה׳
קפיד
רחמנא
ץ
דומיא
*תיו
'לאמרי ,נכי נימת
מדכאים
תיבה סוכה שתחת סיבה כיין שראוי לדיר כעלייפה אבלא©
ועשו לה© ממתלאפעת עשייה
איבה
יכילה
לקב
^
אז
אין
?
*
למנה
&
|
•
©
ופה
עליה
ביין
סתי
ן
ראי
9
קפיד
לדיר
רממכא לפיכך אמייל ן דאין סופן בתתלתן כלאיתאלעין
כמוכה למשכו כעין מדירו כתיב והחתתונה' כי .:ריק דלא
0י«
ן/ב
ה
*
כ.
6
ין
צריךסופהפתחלת
?
וכיוןשנעסי ' כהיתר5יע
 .לא
יזיק
לה
©
מלוקרימיכה סתתתסוכק תיקו אפילי אסאינפיכול ^ לקכל לא.
מיתה
למ * לעינך יראה אילי הסופותשעועין אותן
ע* הדחק פסילה כיין שראוי לדור בעליונה יע הל חק ליי' י
נןתת
■ י עי
הגנות® נפתיזק ^וחר לסיגרן מפמהגשעי ^ילתזור את׳׳ע
מקריובסופי* ייית ארעי © גי כמו «יתכאר כתה והוי ®כין
ולפותמןזלהינרן %ונ אהשי (ה© מרין כמו
דלתות¥ל ספזתמץ ppßi,סיכהי  ( ,-־» Vשימן יןל׳לנהעיף
%ןן <וןי' | ר; i
«® זגלרןואין
בהן משיס נמיןיופתירק ג ועץ סי ' ) ולא ;« 9
כריך
©
יהא
מניה
©
*
עפתי
©
שאז
הפלמפה
«
*
©
וכה
עלי!
משי
ם תעשה ולא מן העשוי וכלכד שלא ישב תחתיהן כעולן
יכ כן
קיא שיעיר גיבה © כה לפתיתי ספחי® במו© ית ^ ו

וש החור דדינותמוכות
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ראויה לשכיבה בין שאיכה חלקה שאיכה ראויה ! שכיבה א©f
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הי/מלה לשכיבה והכי מילי שאין לה סבא אבל א© ישM
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בתל פרי גרירן ואז צריך שיהא בפסולת לבשל האוכל והידית
עסוליןדסואילואידתו אידחו ואינם חחרק להכשירן:
ואס
קצר
©
לסיכוך
אז
אין
ליי
תורת
אוכל
ואדרבה
הוא מצטרף
 1סכנה בחצים שאין להם ביתקיכול כשרה דפשוטיכליפק
עסהעסולתלכטלהאוכל • קצלס לאוכל וצחלך עליהם לססך
' © ס ואין מקכלין טומאה אפילומדרבנן " י& להסכיתקיבול
אין המחשבה כלבד מוציאה הידיתמתזרת אוכל עד שיעש ' בה®,
עסולק שכללכר שיש ול כית קימל מקבל טומאה והוא שנעשה
מעשה שניכר שרוצה אותם לסיכוך כמןשידוש אותס:
©כית ^ ימל כילי אל© לצורךקבל ' דגר אכל קצים שנדלו מ& יקן
יא ומיכי פירותשיש לה© ידותארובית אין לידות כולן תומן
כעניין שיש כהןביתקימל מותר לסכך בהן שאינן מקבליטומא'
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■ '« רוהעלין « /היה ממעה מרובה מכלתה ופירש עליקשל*
פלאתתיכש א< תתתי׳ז ^לא ישרזהעליןכמן שהשדין מל ; 4
פעל ידן נשאר צלתה חרובה; מתמתה פסול ? אכל אה קי|
' כההמק מיני עשצ. 0:שאינן לארק לאכילה שאיןמקבלי®
מסוכבתבעניק שאין לתיש שתתרכסאז יוכפל כ^פ עדr ;^ ß
 !#מאה אלא שריחן רע אופנושרק עליהם
דתיישיכן שמא מעיך !י 'י/ה מרזכס מצלתה ולא כיקכעריסת הסדק אלאלנאותהy
שריחן ער או מפיך שעליהן נזעלין ויפלל לתן מאכלויצא מן
כדי להגק מפני הממה או מפני העלק פלא יהו כוסלו על ?;« .מ
־ ? « :בהוה׳מלכתחל? אפל בדיעבד יבא:
כפר ? אא כאפי ' אעלא פרפה ס® אלא להבין חפ1י הממה א5
מו וחבילה ג*כ אשרו לסנן פה משוס שדגילין לעשוי/סוכה ,
מפטהעלק שלא יהיגופרין על שולסמ׳פשיצה שכיון «לנזלך
ככית כל ימות הסנה למקצה ופעמי® שאדם בא מן השדה
הכריות היא אינובטללגכי הסבך ואיני חותר אא 'צ תישה סה
כדילעאותה דכמן דהי פירן סוכה הוא בעל אגנה יכלבל
ואמיכ כמלך עליה לפס סוכה ואותה פסולה מפיס תעשה ולא מן
שיהא י/זך ארבעה להק־ שאי הוא כטל כמו שנתבאר לעיל
הנשוי כפ 0יל כנין זו שלא נעשית מתחלה אפילו לצל אלא לייבש
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עסו®.׳מעש ? ולא מן ?עשוי אינה פיתית בהתרה לבד
11א צריך
ניעמע
של © סיפק וכל תטלה שאיכה קשורה נסכי ראשיה אינה
מסלה זמזתל ל 3נן בה ונראה שאס היא קשורה באמצע ' במחק
אותה מדכי שרימו רע שיבעלכי ימתזך כךיכסדן־; ללכתמי ן
לסוכה
וכן
לא
יעשה
מדברי
©
עדרך פקזשרין אותה לט־טלה ק זי היא־ג״ב נקר׳חביל׳ופשול ' :
שמתויכשיס הרפה תוך ! עד סלח
יהא
בהן
 mוכן אסרו ל« נךכנסדי  6יםלתכןד ' עפמיה מעכל «דומי!
שיעור מחיצה כמו שיתבאר כשמ ן בעיה אבל אהיי«
למקיתהכיתדסתה תקלה כסליו לתנין ל׳ותייפיכן פמא
בהן שיעור מחיצה אפי ' ממתן לש לפטת ממבעמגלתןכשר׳־ז
«הרי
אל
?
קפידה
התורה
על
עשיית
?
דעסע כעי «הקפידיך
י ' כעשייתהסק :
*■■. -, ■ . ■■ • .
צ■■..
 9מיממייתורא
שכתבה
המורה
נ
עניין שהופק • ג  Ynשקעדל׳א « עיי>  ) %אבלנסרי®
* פ בסוכות בסבת פמובק
שני
®
»אין כ?ן ד ' כ«-ו® צד כשרי© שאינן לומק-לסתס תקרה ואפילו
מהש? •■מסרי® בלא$ .ואתר מלא כמי ילפיקשיהו
«m
?דפ
5
מ
?
פ
עשויות
כראוי
בסיעזדס
**$y
שיפיס שלימין לכליס לא מרובהו ג יש מתמיהיפוהרי ?®
 9rm 'pהוא&נדצ«
להיות
לפחות שלש דפצזת  «.כקן שכ׳/ב ? התורה פ ' עעמיס מסי
ואמימלא הריכאן ד* פ כ«זכית«?מלא לשון רט'ומי^<שיציס
סי׳תר״כו מעיף א ' מדכתב מנרבך ומיקבך כל מהשמקבל
*!? מאה  ,מ״ש •pעאתמדרס משאר מקבלי טומאה ונ* לפאיןזו
קושיא שאע^ ע סראוייןלקבל *« מאתמדל« סתם נסרי© אינם המחיצות פצליבקל? מת <מ״?ו אד 11שנם אילו הב ' מחתותלדון
|מדלסעשויי} אלא לבביק ואינה לורדק לקבל טומאתמלרס עד
צריכין להיות שלימות דאע׳ג דיותרכק .המחיצות מקראי דג״ע
סיתקנה לדרישה או&  9mעליה© {דריסה כדק בל מקבלי
סוכמ/מ׳עככר בא ליו בקבלה ג״ב הלכה למשה מסיפילכשות
'י־
 בעירסבמ ^ תכליספלומתי
5
!תובן
כל
השיעורים
ימק
ג׳עפחי
®
וד׳עפמיס כסכך פסול
לירזס וכן השיעורים הצאמרי® כיל® ה® הלנה למשה מעיני ואמרן טון
אכאלצל
שנלחרו ?חמיצות מן הנסקר וגם בקבלת הלכה ודאיההלכה
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היי,צלתה :מריבהאב״הפסיל©
.8'ifcשבציליןפלהפיפהבכללה-
כדפכיתאריכותודיפן כאמד®? מסן מם הק0יס-סעל־השבך
י ביין& ^ןקיםהפס( לבפמענ«ביש.שיעורסיכה!
יעשהיביסייתפבעאוד אלא כלי #י «א־ .לא חושבעלית®ל« 0ה’£ <.־«עמיןהפיכהאלא תפציפצמי'עימד
 . .ג • וצרין לכתתלהתלא
הכבביס הנל-ולי® הראיס■ מתיבה סבן ה!א מ5מעיתלשין .יכתעאשאק לי אלא ליפן אמד שהיא תלשן הבמשן אפילי הפי
פשרהלאמריגןתיאקכי^
 ®,יכההבא^רבתורה שסתם pp :ללבילהייתבן^אבל,בדיעבד
אפי׳מעיבהבעיןכיתבשירהלע״ע שססיבה עלמבד׳א־פש©'י
ע1 ,בפה תשפילי! ©הס פתילים לשצךבהתשסר־יתקבלי©
בל ' « מען> * ' •) יאיןכהןרומכ
■׳ 3.-איפן שאיןהבבבים כראיןמעיבה אבל התמר ימללירד^ית ^ה
תימאס^ ( *6Ymת! $
$אע*ב שאין הבבבים בלא ים ביין.שי<יל המסרליירלמיבהשם ד « עמי© יגס-אין מה© וויכתי© רוחב ד ' מפחים?«3ןמי אמד
 irmפין שפיל ;’ל©עיד־פ?גלא שפיל יבתן ש© & ןב פשר פפין
•§1הכ מיקרו אבל אסביא מעובה במק w »P'pעד■ שאין המעל
&אי}יוה&© סוכהעליי1א בבמבמק ^׳ ©.אי אפתי לצמצם שימלא בלהאייר  -מסכןכשל זכמבא לפסול
.ייבול 4ל.ל' 4פשה©פולה,
'/מרופה אפל םא התדיתא״ןתפשר מעת פל הפתיל אי אסהי©
.רש׳מב ^לק (יש-.להממיר . 4
©.קל מאידשישבה #ל■ .הלבה אלא6מין©.ל»ה פת ^לל^יןשתי^צתןהפפרלמ < איאיעצא03ל&א | « תמ$
\!ד ©ית,פי)@ר
© '.'.פמי© א 5ילבמק( סאתדוי& ביןהכל 5.לתה :מרוכ׳ממחת; לת האמלמעפך הק© יא ^גתאו הויסעסול ^ כיכעוהמל<ן*5
י. 6אדרב ^אתד0.י& בדמעתי ,פבילה אפיי תשיץ*עסיל פליןכפימל כשר להא ה ?בכלל•תמשה אפ׳גב
' בתלה אבלאס
עה.יכ'אופן שיתבאל.בסימן < שאיל Mלכאייל עמ&תפילהליכי ת !^ 5ל?רו ;מלתיל אסתייע מלתת אפ|
■ :בלתה:■.מלוכה ׳ «ת^
■ '  . ’ . ■• .מ־« jvומס■i
הבא האאי־ןלאןאייר !פאתיהממה ידיקא@3ש !דילה־ייז אכ$
, .שלא ^יייהשיעוריתיוהתגקגמק ^ אמד t
■•■הי ^ה׳עילה ^צה-יניל
■■ -%׳
« 'h $-אמלע ^יעלקכסי'צת *כט שכל מה  teגמליקרקע
אבלוהאל! אתל למעלה ואמד למהה באופןשאגיליאק
■ «עא&ותלו&ן אע' 3שלבסיףמסייי מותר’ לסכך
שמתייך,
^ל  8מריבה יוממעה אלא
*מיעמקבל׳
.ישאס-־היו•מיכמיתבביה הי©5,
'י י^המ:ל'ןהתירהמןתתלס ^ פב1ריסא§ייתתב^ד ^<'
.באיכהממעי©בשיהמממהבאהבין ^ יס מןיבבלדיס יע^ בן
כרןכממ ^!© מיתר « והמירהאלאשמנמי© אסלילסבך
• ממתהמרובה-מצלתה אב בבשורה>יהואשאיןקנ ה #דעיל<
תמביירי■ ג « פ»י 0לאו אמל^.ןל ^י |באלי ^©מו&בבין^ה ועסיי!©׳שימתן ד'«שמ»0״ר©©אמ ישב תמתהתקרה לשםסיב*
&מה
- ,אבל wד3ל3יד? םלמיין יאע״ג דעח < ? ירובהמצלתהליתל!ב©
התירהכמי,שיתבאר י©2חןך יסת« תקרה
^התקרההיאתסיל מן
בשהיאגגבה־מאיובע ■יש׳כ^ןרומב ארפ ^ל ^לאאסריאלאפפסמם&  rכהן ארבע'
©איןהממה באהאלא.״מןב3לליס יהיא
® אבלבאתצע"ההמו 0.ןלתה מריעה p31,היא בשילה אבל «ותקלהשהואיפהיל ;• קהת^ ההעפסהלא'■מימשלס©ס© »
בשמי
^ דיצ םפמי© ימתל אקאימליםליאין תקרה מוצת פא יפן שאין רשמים ־יכוליןלירל ביןימ והיא
^ס -קכה אתל נביהממ
כלטדי©יפסילה ;.׳בלא בשאין בבל וןנה בתולה!ליתב־ פסיללאי-לייתא פקי■שנתבאר א.יי« «® שיש עליי מעזיג©
 ®,איכה
צזמתמן 4
והמעובה היא שכך־פמיל דאירישא סאיבי
 nbkfwmיש ככל .קהה־ העגלהרימכמפתאתי1י בוא גביה
הרי■
איתשיש «סתם תקרה לא הי5מ הכה לגל©.
 ,ת ^ניילו נ׳ספמיס וייתר בשיבה אע״עשהמת .גככס עןהכללי!  :הקרקמ
’ יי  ' m8תמ3ה• כ6זנ PW . 5י• ו -$מ&« 5בע ת© יך
את־הביתאדלבניעיתפעלע^
& ^.ש3ע ^ #וי |
 »,ב<ל0יןיק©־©* ק3

י"

 Iרא® ;

ואס ישב תחתיו עכשיולש© ©וכה ה״ל תעשה ולא מןהעשוי
ולפיכך.אסוכי -לסכך בצסר^^שרחבן ארבעה כדי סלא יאמרז מהיל
חלש' מה לי ישכיךויבאו לישב חחי/מקרעהביעלשס©וכה וגדלה
זו לא שיין אלא כשלא היה כא ן ממחלה עקרה ( עכשיו הוא בא
לסכך בגסריסלש© סובה אבל ביעשהוא מקוריו ככשריס שאין
עליה© מפזיבה (באלהכשירו לשם סוכה די בזה שיפקפקהנסר*
פי' שישיל כל המסמליס לשס שוכהאו שיעול מבין כל שפיכשרים
אחד ( יעןסכן כשר צמקימן ואז כללה כשירה אפיל« ליאב JW
הנערי© ואפילו הכפרי® ראבוע׳ד׳סאין שייך פאן לגזור שמא ישב
חח/הפקרה .שביי ן שהצריכו לפקפק או ליטול אחד חבכעייס
ודאיידע שמשוס גזירת עקרה׳ומשו© לגעשה ולא מןהעשוי:
קכלימקו לכן כלומראיבעל בזה ממשה הלאשקשלא ׳ '
־י
וקא בו מש  01תעשה ולא ןמ העשוי ויעשהו מחדש לשה צל סוכה
ןלא יבא לישב תחת התקלה העשוי כבר' וגס בודאי צאימשכו
כעכיק שלא יוכלו גשמי׳צירד פקוכן כיון שעושה אותהלש©סויכיו"
וכיון שאין כאן שוס משש פיסול התירוהו בכל עכין אפי למק ד'
י ; ועלעימןתל ; <@/גיף  ( 'jכעיקעלכעסעיךיא )
ויש מפרשים שגס בז? צא התירוהו אלא כשאין הבסריס לחכין
ד אבלדחביין ד' בבל עטיןפטולה ויש להחמיר1
י
סוכה שאין לה גגכגון שהין לאשי הדפכותדבוקותזן בזן
; ; .״.כמין ציין "י'",
בזה ,
|נ ססמך ראע,הדופן של סוכה לכותל  .כזה
אעי׳פ׳שעשה הדפכךקק; *׳עעי״ מ^ בA ' 1
כש׳ איואפ׳עשהחציי׳סלמטהמקדש׳י • ; x 1
א? מלבדי *,שאין מסככין בהסזחטיס
של מעלה מסבן כשר אפ"? פסול סאק כאןאל דופן ולא ע־אכ5
■ י \ /נ
' '
׳י

לישן ( לאכילתחתיו בד 'א באמצע דארבע' טפחי'
חשיב הנא וחפיכא להפליג ( להק בין הדפכי ^ עד0אין ?דעכן^
מועילות זילז<« בלאיתיכפתי סוכות ולבל אחת שתי דפנותא53
■מן הוד אינו פסיל אלא בד׳אמות דכפחוית מד אגמרתן ?ל5אאח
,,,

נעקס' ייחשב זק העיכן הפו«1ל' מג ^ ממל .אילכן יניע
הבשל לכיתליא פח! תמד׳אמוית כשילה דאמוילןצ׳ופןיע ^•
לכל צד' מיקי אין\5יצ © תאתיוכל זין היש ב« ד >:טפחי!!7 ■0א
אל
מכשריקלפאלאמטעסדיפן■  .מיןיחהי ^ כהיס?
• ^חפהדיפן;ילא;
חאמסנךשיכיו ;יאקליש !תחת&כך ילק׳Ir
בעיגןוליכא קילכךאיןישט© תחתמואטכסאל
דלא אנמריכן הילכתאצדופןעקומה אל ^פאי ^ מד'5 .•;^ (( 1
בד״א דאחליצו לסכן פ 9ולייח  0כ עדארבע אמנל/לליל? מ •'%
גסיכ׳נדילהפיש באמאד‘ פיל יפק״קאנויל דספחי' עלז<& י \•
שהיא שיעיר הפשל סיכה אבל י• צסוכהקפגה שאין בה אנא ! ל:
 1יבע5ךאילי"1מפאי© יאבה סכך פעלל ביןבאמצע בין מןי;׳
בג׳טפחיס אמנלה נפחת מגצשלה .לעייף היא מסייר13׳<,
מג' דמכשרי 'ןאמלי"
ה; נאיא( כציןדשטל ת ^
׳■

ומצי*;להשלי
שבטלה?

!'יבול דחסביכןליהצסכן״כשל
כהר נדי

דבר המתבט 1שפעל?' ה£י10ר -היתל• אבל ק  #על טעסזה ד-
לא אמריצו הכי1א כשאין.מכירין האיסור שבמערב• כהיעל• ^■
כאמצילין אותו הא כרין להשליכו וכאן הא ל( איןומביילין'א«י!ן"’
וא! ךיעפה » ה< אקיתר וצ״ע*אי־פ %שג'0זה'הצ׳חהוא p־
 •.אגמליכןא* נ מן התולה אפיצויבמ& יא האיסור בטל גרוב ד$$י
'מסכהלדין יליפיכן לה לבטל בריב והמס י ידעיצן חיההזכהמי
המחייב 1אפ* האמרה:ת 1רה  hבתל רובאוכאיסולין& גדק
להשליך האיסור'הייגו קדרכנן'וצ'סןצ׳׳של מציה לאי נזדו דא
pippi
אדאתייתאכ״ל ;;
<  ;%כע! טי« ןצ״חטע ^ )

אס \ קוא אויר פשר׳יואפי׳לא שחכ'לכ1י/ל' }א שעפא׳ ' י
במק צטף והעמידה " על גט יתדות■  ( :הגסה אן
®קלקשי טפח .
 :כזה
'  $<ps3ואפי ' הס אויר דחפכין לטפח פיל מטה4
.כאלידסוא סתום ולבוד למטה כשוה במפןומצלפיס ' '
 3איר בין כגדולה בין בקטכה ש« ין דצייןנאמ 1ע3
־ עמו מןהשעוע עדעשר ? ט' פחי 0י (חשט ליה׳ לדופן
^  3ג ' טפחיעסילהולא שייך כאן לזמר ליפןמקי'
יןהשאר .לסכךוהוא'  8יהא כסבךהבשר הנשא׳משס ולמעלה שח
 :נכי' 0כךפטילחש 3יצן הפבךעצמו מן׳קדופןלאישציו
סיכה דהיינו לאחר שעלה בגובה^ ' מפ<וי  0יש בו לרבע ז מפחי©
לחמלה ; אבל כאדר לא' חייך ילמימר הכיידכילן שיא באר1כצ&ין.
על !.שפחי© ואז היא כפירה ,כיל? אפי^לישב .תחתהסכךשי©
טפחיס שלימות הוי העסק ממי כיןהמבן לדופן וא יבין שכןwי
לשנן
זה
יאק
כאן
■בהלמטה -מ׳י טפחי©« כלנדפתהא מ ^יכב -תג® ש© ביסגךכשר
עקומה של פלנטיאבליבפחותמךאמליגןכה
# ,ע״ג שצברחשבגיהו לדופן לא גרע אפסלקיו ^מן הס« כ הבשר' לכול וכשילק"ויוצ© רן;אפילילקשליס :'':ה | וכהלכסי 3וראקל'אן'
א<כל; ןואין ישבי תחתוו ד?א ח" יחאעא3יא'
השאיט־הואאיצלאנ
יש ן (אל בגלט? כה ולא דמי לסכך •בטול פא7כלישוינציאענןפיג
או עשאהפמק צריף והגיח למעל פתוח
טפחכזה
כשהואפחותמגי♦ יי׳
'אפי^'■ הןאאויךהוי כסתום מקוס לכוא "
) • • :־■-
■-

וחשביכין אותו טפח לגג ומצרפינן עמו מן
להתס מכל מקי©  .תחתצל• שיפה  \ Wא וכל או ישן אלא שפס!
הוא
וכיון
שנתבטל
 :.הסכך עדשיהא■ .ס לרבע '  !/שפחי© טל !’ טפחיס ואח" פ א®יש;
כע?0רהאי' טור הימר־ במולישבארמלמעלה
בשיפיק ,משס ולאטה^ טפחי© חשכינן לה לדופן והסוכה טלה
חהשאי) שייך לומר בן גביאדר ; אף :על פכ 1הוא #אתמשלש?
כשילה ואפילו לישע תחת סבך הבשר שהוא למטה מ^ כדלעיל דא ■ואיומכן בי? לבוד 'itaiסתוסהואדהא; ,מ 1/א« יל הואואיןכאן
.ולסזכה
במהילבליסאמורי© כשהולךהאדר׳ בכל איין
;כשמגביה .הטפת מן_ הקרקע צריך שיעשה בטין זק? ף 3ג« כה
ל&דפה
אכל
אסאיכו הולך ככל אורך ?© ופה אין לקיש דא® לאגן
 מן יומתלציין.שיעשהטמיך לכותל סכך רחלי טפח ולסמזן מלין .היאך יוכל האל .©.לקזהרבאוכה פקוא מלאה נקביםשלאייסן
תחתהנקבים דכרשאי אפשר כענץ אאר הוא 1הא לאלו'פיסל
ראשו פל שיפוע העליוןשאין,אויר .חשוב כמחיצהאו כגג א© אין
,שטפבלחחיבהאוגגאקרדשצחןשלדבךיהם;
בג׳יוסכך פסול פוסל  %׳הייגובשוכקישאיןהל ' אלא 'sדפנזפ
ומאחיל בדופן האמצעיומשלך על ־פכי  73 75??3)0? hהפ 5ק
דהשתא מפסיק'; .עאויוי וםכך הפסול בין ®',בך־ פשר לכשרולאי
כשאי מכל צד אלא טתידפפות -אפלאס מתחיל מןהמנן
©כןקפ ,|1אי3ו חשוב כאךרלפסוליבשסה טפחיס״אלאמד׳
סימהוךזמהלךפד הדופןשככנדו אס השאר מהכשר לצלהדופן
,האמצעי; ' כדיהבשר מכס■ הפנימית ' .כשרה * :.האאית 1לס

.

^׳בלמה׳?־ !f
® wא ד
^ ןמי1נןד :שמעכל הפמב■ א® &:P
^כא לצנד .אגל א©© כך פה5ל מבס־ה ;■ביבי?©(:גשאל:א5
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יןעשבי \ -

מפמממה ? ירפאלעי ב%

ימיעמשמע © אין

צרץ

הסמגבכד©

|אלד; ורבע? כ 36 £ע | ?סיו׳וי5ן ריריזגאלע* י ( (3$pאי,אפשרי;,
לוערשע ^ יפיכה ממן שאי אפשר לאד©לישב© כעימי© ts)to

כשל שהרי ישוב■שיעול© יכה וין  .ול שלשה 7פ !$מ ! הכדהמיכק
!ג׳צ בשל •%דופן ^ ןימה שאנו• ־רי ^ ןל־פן האמצעיבאיל* היא ;שיהי?,די  5ישיבק כסוכה פע® א  #ז כפל.יופכפהיימי .0לאץצ
גבפף וצעק© אצלהכשר•היויצו׳ן ומ מלאבנ  .ס 5הפפומי,שנאע
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ר׳ ^י' מז§ ©

 5;« vר« } | ה{ <' מלמע?

עכ 1שמהאי■ ? fsn
 1^7א:נ«■י1ע” ;<ל  31ול כיו^ם.
מייעלאמולןושווושייתיןמם^ )
■.ףהי ^ם-
; .■,
^ל ^-הראוכם מייכ׳לאתי׳לכה אתי ' עמותמכטצין■ דגמרי■מ״ו
עאשיצ® אכי!תמצהמןעה הואשבא«ן1
<ו,ימלהל | לילה
 ?#ו?!®צו•«  ^ #דיאכ '4מ ^< | ^ נא)  ^ #ןםש( ע; :ןא ^ כאן לילה ואשובה
■ מצה
להא בטנישוהא כלבנים הז -מכותו

 w wtf $rmמ5אןיאי!''ä >t $m 1

;  -דא.0ו ®3א© ילדו■ושמיה■ורוצה;לאכול ; כשוד מןהעוכ®
ויכול לאכול כניתו וא ^י״ןז ^ כסיכהאיכי צייןלאסל3ה!' ?1
שהזלכי״לשופ^5
י סמ שכוהגק א $י' כ #יא■ ימי המן כשירדו נשמיס
ומושיץ3ה כ.גר « ן®מוציא1אוכ  4ןכ® כמהמוציא -גלילכיןב®
ל; .ש 3ככיכהרכר מ(ית ;-הגאואלדכ .הלל;& איכ :ה4אשלא ל^נשלין
^®» ליכיין mw #$מןהש! כהביכתלייכ' ,כשופהןוכע
 m'Hצליכעכיאואפערלמישל® לפרכה לכ 8לעצ?ל"

-

סועל ^מן

ך׳ ן .

® .וכמו! ושמי® ירדןשהוא כעיר מן  mwmכדלשתשרתשיחיו מיעיתלמזןהש31ה שאשירד* למון
הת53יליכסל ןאכילואין לכניו וןכשיל שיעק־קל יגול לצאת מן
מפיכהלכבך מצשערהאלסומצשער פטור כדבסמזך, t,
 ^ 4גל &*ר עהכי לא .כמ ולו* ואמ?« ו?מ כמועןמוצא*^ Vהיען
ק ) וצ׳ל אם העת הוא רק שממןרי®
ק^ י«1יף %ו ^ןו
ממאכלים השמציס להמת ^ ןםים לכטו עד שלא יוכללאוכל®
מתון הםוןהמותי לאוכלם כביתי לדמי לירד! ושמים דע כדי
-

י

,.

1

תםרתהמקיןהו* לן;

 ,ן ,מיהאוכל מ 1וןמוירדו  .נשעים 1נ85מ לכיקו ; ןאו§ל ועמקו
מגשמים קוד© ש 4מי יעילתי אק מחייכי 'א 1ות למזור לעוכה
$ך®יומנו© עולתו משום דמירחא יי־א kmxלמצהער wpm

־ י :־־מןמיג? /

ן וכןאםהיה ופן כמכם יידוגשמי" pmiלתוךהכיזכ0קז
מווייאקאןמולקן? ו ;לםינהכלאות^הלילם

 fjעון| למשמ דצ« ה

ja

i

na ® rtttbrt
משכתזידשיכהכל •לילה נ© עו דה אחהלמיא שק היא דלן הבי("
 ®!#יק בחציה •ס יכל ׳מצער •
באלוהצעדמחיתטטומ _
ןאס עלה עמוד.השחר ק ודם ,שביעי משנתו איןמטר>תלןי; ,בניי.
מעצי שיב אוהציצה א 1מעבי fW 'pתכופי© או תתמה •ד« •
גיהו לכער? ולהקיצי מסבתי שיעלה ל ^ :כהו עד שיעיר תעצמו
א(
ריח רע */ sgiכממצא מימה ינצל מן הצער • זה  mws־
אחר שעלה עימדהשהר ! .
ח מייבוא■ישן בעוביו וירדו גשמיםאץ  .צריך לשער בכדיי •שיכה בץחלאכיל כה ץג מלישן  05ומצטער מ « וראסטק® י.
אקרא ג׳כדכתיכהבא כל האזרח בישראל ישכו בסיכות* • תיב
®יהקלקל «הבש’ לדנ;גש?א מועטיס יש צערלישן ש© ופטר
(מהערה כאורה רענן יירשו בי איזהו אזרה שש יי ליישב כעיכה
•מצה ויוכל לנאהוכל הפטור מן הסוכתואיצו יוצא.מש© אינו
מי פהז׳שליו ושקט ורענן כמוך טבעי סייכליל© כ בהכשמח׳לכ*
מר^ל עליה  5כל ואינו אלא־הדיוטוהבעלמא ולא משילות , ..
אבלאל המצטער מהמהישיבה? בה ומ* ח בלילה הרא10צ'שחייב
וכשיצא ממכה מחמה גשייס לא יבעט ויצא אלא יצא כככפע
לא
מל בה מנ׳ש דט/ט׳י אב' הצטער הייב בה יבשאל ימיה . #
כעבד שמוזג לו כוס ללבו ורבו שיבכו לו על פניו £
נמי לא אמרן דפטור אלא דמקא שבא לו הצער במקרה אהל
שעשה הש שיכהו אבל אין לילעשו' סיבתו לכהחילה במקו' הריה
 m mחפ& ורים סישעת 9ו  3ר־זו  3ו*#
אוהקתילימר הצטעראכי כלילצאהמאצי? * ואין בל איש יכו{,
לזמר לגל לכי ן המצטער אני למיער אלא בדכי שללך בצי אל•
להצטער ♦ 13מי שכני לו כירותיו כשיכהבליל© כה שבמג ויש1
א נשים פטורות מן הפוכה משוס דכהב בה ר« זמצ9
לו
פד
כהלך
בייט
מותלנאת הן הסזכולאכזלכתיך ביתי במקו»
כל האזרח בישראל ישעו בכיסה ודרשיפן יזדבתיב האזרח
הכר שצער הוא ול לאנול כשיבה בלא כר ואפילו יש להכיר!רצ
ולא א זית למעוטי צפים דהאזרת משמע המיומןשכאזרחי' שה®
«?
•שיכהו א׳א לזה הבא פעולתן לפזב׳קכירך ואפול ש© לאגד הצר
אגשים ( לאהצשיס ועודדהד מצות עשה שהזמן נרמה וכל
מצו
ה
דהא כמי משוב צער מעצי דאין ערב ול לאדם אכילתו אלא בעלי
עש
ה
שהזמן נדמא נשים פטידוהוכיה א  /האזרח ליל
מיהי אס אעשרלי לבא למכה תכירו בלא מזרה נמיר ולאכול שו
צריעא ללא הימא כילףט"( 0״< מפסח מה פשת נשים תייפזון
אין ל* קל בדבר ומוהר לעדו® בגר או פדין למין על הבל מעבי
^צגהה^כ תייפיהכסוכה קמ׳לן
י(«ע״ל©ימן •י׳לע® ע' צ׳
המת הן הנד אכל לא התה השפך י (1ע'ל®יען *<* '« כמק <־
ונסיען מע ב סעיף ' ד)
ואלג דבר*
■ כנסוהדהוי ג' כ מ׳ע
«# *05ןיןד״ 9 «5עק׳® )
מי שצי לי כתוך הסונהיל& ן
טש
שהזמן נלחא ואמרינןדישיס תיינוה״יל דשאבי ב כושית שה 6
מפני םא* מ יכול לפשוט ידיו ורצליו לא פטרוהו מפגי צער זע
מצו י״לרככן׳ועפו חכמים מחוק לדבריה® מתר משל תולה ולא
מלישן
ש
®
משוס
דאורתא
הוא
לפעמי
®
שאדם
ישן
בכפיפה
גועו
«ילקו ביציהם בין זעדיס לנקיבה דלא ליה! להקל כהי גסהאכשי"
ואיבריו ולא מיקרי מצטערפענוץ זה
( < 1לטי' <  Vw1ן
אכל סוכה דאזריית לינא למיחש להכי?עוד כיל למאגי ד כומין
המ שנהגו רלבא דעלמא לישן תון לתוכה פכר אממולמעלה
הוא־ל ותקיבהו רבנן כעת אכילה המציה ועי םע? לה חצהיכיון
•פומכץ על לכר זה שיראים מעבי הצבה והוי בתולהשאין מ
•הפשיס חייבוה במצה מן ההילה אע׳יג שהיא4״כ מצוהעשה
®ככה או במצטער שפטו מן האופה שאין לכל אדם כר׳י וכפה!( /
©הזמן נרמא כמו טצהבאד בחק־הה חייכיבהו רבכן ג© כן פד"
שיוכל להביאם מין® סוכה ואפילו יש לו אין כל אדם יכול לעמת
כ? 0זת שההקיפו עס כמצה זכר להזת! הנס אכל כשיכה לא מצינו
בכללילה להביאם ש® ולמהר לפמהס ואיןךל מנמער גדול מזק
« • 1דבר שהס חייכין מן ההול • דכללא הלא לבייל
k
הילכן מה שכתב המרדבי ימ שעושהשוכתי כמף׳סראוי לאשל
מצית עסה שהזמן נלחא «שי® הטירות בלי׳לפיכן\
.
ולשהותש® אבל אינה ראויה.לישן ש© מעצי סמתירא מלסטי' או
«מסאי טעמאזמצליסג״כ פעילי® שאין •עבדיםת^ %לימכיון
מנככיס ואכלש© לא יצא ידי מוצה! אפילו ידיאכילה דסוגס
אלא
מה
שהצשי
® תייכזתדגמריצן בג/ת לה לה מאפה יאכל
בעין החרו בעינן וכיון שאין יכיללעש! תש© כל צרכיו אכילה
י  .חגיי עבד ויזציובן תורק מ״־כ בה מפי® יכל תירוה 5זפו t
ושהייה
סיכה
כלא
נער
מהתלה
לא
היי
סיכה דלצעורי קיימי ג ¥
(ועייל©* מן ^ &p*ppק fוטי .מטיס 5אצמזניהו5ו חייכי® ;
דעכשמ שליב׳אץ מהנין כן לישן כה לא מיפסל שיכה כ ה/כמן
'חשפק «הס'  0פקאס זג ^ סא 0פקכוח,ה<*£
( וע״ל ממנך!
©ל-לאג העי אץישיכים בה מיהו י© לחלק (לימרזדמ*מ לאד'לישן
«וכיף ב ו 0״ק ןג '׳® ® עין*« 'm '%ע' ןחץ?סע
< ) V
ה:
בה כעיכן ל־הייזוי כעין דירה ואע׳פ׳שאינו י «ן בחנוכה כדאחד*
יקש%ם פמ(רימ ללאו כנימי 1כד מציה ניפה!*
ב
בעלמא כלהראוי לכילה אין כילה מעכב בו וכן יא וי גביאי^ ידס
מיהו
קטן
שהוא
גדול כ  /שאיןצריך׳{אמו דהיימ בן ה וא
בעינן  «Vצימא הבא ראוי לישן כהנעיכן *  Vג שאיצו ישןהכ
כן (" כל אחד לפי מבמה! חייב מדרבנן כדי לחבבו
במצות
׳ לכך יש
להחמיר
וכתבתו
זה
•
.
מפצי
&
הרב
•
בעלי
•
מום
 mכהן
אכל קולס לבן כפודורצ ; ןלאה( אפיי חיכוך איבו צריךלהואי{
בלתמיזתובשוקי® נמקי® גלד שאין ראוי לישן  mוג© האכיל•
והוא כרוך אחר אמוואמופט -רה יגל מי נטיל לחנכו♦
ג
איןאיכלין שם בהשקט מפניהעובלי׳נהשכי' ואיןתוששץ .מפנו
לא חייכה התירה לישב פפובה אלא כליך שאדם דר כביתו
r
לכתיב
שאינם ישניס שס אלא א-יגלץש;© במפזון ויוצאץ ממכה מיך
תשבו
שפירושו
תדורו נלי^ געץתדימ לפיכחיליס
שלא יפה הס עושין ייש למחיה בידם
ומשמשיהס יומצטעריס פטורים מן טשוכה שכן דרכו כבל
ימי
•
אכל
חייב
בשוכה
אע
/
דמצטע
פטור
ןמ
הפוכה
ה
^
ח
צער
עפכה מישמא חילה אומצטער מהמדד במקו® מיוחד לו ולא
.
הבא לו מחמה הסופה אבל הכא אילו דקמצערספשייאיבעי
»לי «יש מ פכנה לכד א לא אפי אין בו סכנחכנון תש כראשו
{יה
1
ית
»
י
לעהי
ייסרבעס
מלמ
<
f
או בעיניי היא פטור דשמא הזיק ול טרחת עלייהכאו ישיבתו
*
חתן שנמשכו פנע' ימי משה שלי תוך •גח יש פ< טיץאייענ
בסוכה( יחי בהם אמר רחמנא ולא «ימית בה© ואפילו *שמשיו
?
«
«
ביציו
מן
ההוכ׳סאץיכילץלשמוחבפוג ' *© ה 'יהןיהגיי
בה  pפטוריס לעוסק במניה והעוסק בחציה פסיל מן הלונוה
להז מצ טפלי©ייפ«<לי© מן הם!הפ י׳
(< <ל סי« ן w'fpשעו»
כדלקמן ויש יח שאומר סאקהמשמשי פטזרין!2א בשטהשהחול•
נ׳ימיץ
ל
"
י
9
עיףן
)
ויפ
ממייבץ
מפום
שאיפפר לפסלשמוח
^< יךלה® ; ; ,
יי
בתץ הפ(צה י המקיז ד® חייב לאכול פסיכה דלאי כל במיני•
 tולאי זייקא חולה אלא אפי"
כל מגטער פמיר ק; prpf9nm
להניא צער על עצמן ויפטר מ) הסוכ יצית את •הקזה על אתל
אל הקילו כ* כ במצטער כמו בחולה דכחזלה הזא
הפוכמןויאפל בביתו או יקיז במוכות ויאכל בשוכה ועודדלא*
 pumכדאתדן ובמציגפל כוא&  T$mm lmחייבי • {7או <k
כחיביה{#דן יצער

אכי לבטול פצען מן הסובב

ביהלב•

roisnaSn

 4כושחחור

ר3ז

ופעוד פרית מילהjst
©6עזךהשאיבלי) אבל היולדת בנון שבוע הבןחייבי© כסיבה :
ן והעוסתי© במביה או הזלבין בדרךמבוה' בנון להקביל בפי
רפו או ללמוד תולה או לפדיוןשפוי© וביוצא כזה פטור^פין
ניו© בין בלילה שהענשק במניה בטור .מןהתציה» ג< 5לסימון.
יו׳> ובנקשא© היה צריך לחזור אחריהבליל׳יתפעל
נס כיוס חמבותה בלומד שיתעפב ביוס מחביתי ילאשתתבע{
המניה לנמרי אא© תתבעללנמיי  03הילך ־לדכי הרשות נעזד
 :׳״ 'י;
אסהיה מתכמל אותי העסק מחמ׳חזרתי אחר ה 50כ1א בעיבוב '■ ' ■■v; -s: •' .״ ' י  yrnvofrsmלאפי«(  Vיי ;
מיירי כ׳ל אבל א© הולך ביום פדרך מנוה ויכיל לחזור אקר©ובה•
י• ואזל' «!0ק  pw | %אד©א' $א  0ןאר*  ©#אין א'  1־
גלילה פעפיין סלא יתעכב מחביתי נללך לחוור אחריה דביק־
חיו!
תר 30
©יבול לקייםשחיה® ינא ידי שתיה©מיהו א© הוא באופןשא©
ילין חון לסונה יוישן יפוח מתר ויוכל לעסוק למחר חפי במניתו
חשיב י! פ3עו0ק במנזה ופמזר ג©בלילה
 0לר הי?© ערבית כמכין לב ס וקורין שמע בברכזתיהווזהגין
יותר
בסוכה
 nגבר אמרפו למעלה שלא חייבה התירה לישב
לומר מדריכיה אוחזי מד© ד  jwותותמיןופרו© פו' וידי י
ממה שדרך בפי אד©לישב';בבית בפאר  .ימית השנהוידזזן  .מאיו כו׳ ימאאו מביאך לעיל גהלגית ר© מי' תקפ׳ג !.מתפלליו
כשאדאדל ;יושב בביתו בפאריחיתהשכה א© יבא לידי עכק  , ,שלש דאשועותושלס אמרוצית אתה בתרת?ו ולפתן לנריי* אלסינז
ווה שיצערך ללבתלדרך בין במם בין בלילה הולך היאלדרבן
באהבהימעלי© ־לשממה חגים חיווי® לששון את מ© חג המזמין:
ומפיח את ביתי וכן הוא הלין בסיגה דתשבי כעין תדורוהוא
מה? מן& מחתיכ 1מפלי׳  kmזמן האשין■ שהגליותשמחיןיפ ־
הילבך א© יבא עשק מה לידו יהיה מה שיהיה ויצסרך לשוסלדרך
וכתיג גי© סמחהאע*ג־ :ד 3ם בשב?* %כתיב פיה שמתסישמחין■
פעמיו א© הולך כליךכיו© פעול מן הסוכה במס וחייבכלילה
למגי יי׳אצהין שאבי סופה דכתיעיביהלפ פקחה ושמח׳בתניך
להמתי׳עד
וייול לאכול בהמת! כדרך אימתי שירבה זאיפו בריך
יגו׳ והייתאך שחח' ונד ועול להתי לא כתיב אלא ישעחיןלעאך
0
י
©
א
בלילה
הלילה או מד שתיע למק!© שימצא ©©6וכה אבל
יי'א{ היךחשמע דווקא בבית המקדש לפני יי׳ אבל הגא פ 5ןיפ ׳
סוכהבמקו©שילך ש© חייב לאביל ולישןבהאו © לן במקו
■ גוי© ' גיה .פתס ! שמתתומ* ואין אומרים באהבה מקרא ()ולש» ׳
לו
לעשות
©,איןש©© וצה או פשדה פעור נס בלילה ואיבו צריך
 l>^Sג& $1וע גחקשמוןקע?•)•  ,אלא «קרא.קוד© י
{
#
לעצנ
אסנחייבכו
 ©©0זבה לליירה שאין לך סורח ובער גדול מן©
 .ןכר ופי והשיאפו יקדיש ואס הוא שבתאין*• אומרים מעדיכי \ 9
בלילה
כדרך
הולך
©
לו©ובה גשרה אובק המיסוליסב בה נ5ךא
שפמןשאייןהעול© רגילקבהןחשו  •:שמא יו*ל!'גר! תיו) החלודה־
ובלילה
ביוס
לילך
נייך
עמול מן ה©ז3ה בצילה וחיובביו© וא©
לרא׳ת־ב־הן ■ ואז אומד© אוחזי פיל©בליל'שפיה  -ו5ןלל .ומזכיר■
:י
י '  .פעור ביןביוס ובין בלילה
' נ® של שביגבפלהתפלות■ זבקיזנש אתיימ ץאשגיומהואיןיוןש י .
 , 9ומה© ^גפומריהעור בי !עמודי®ביו©!:חייג?םבלילה;י' • 30הפווכות הזהוחולו©■’ לוקדש־השבת■ !ישראל וה? ח 3יס■ ויכלו.
.
 ;7והשומריסבלילה פעולים .בלילהוחייבי© פיו© ; 7י
■ ־וכרכת'מ ^ אפ* תבדצל( ! ( 0תם 3ה בשל שבת לבד שלא בתקפה ־
'’
י יושומריפפיתופרר %פעורי בי[ 3יו© .וכיןבלילהשא©יעשה ' .׳אלאבסטלי& בתלגדכדלעול* גילל©זמןתכ®$עין <«?©> ־
■׳ ..
^ :שומל© יכה במקי׳קמעידעיהנכפ© יש לשומר מק^קבוע  :. . .לש ^® *#ן.:א;י«ה׳;וה0י' תי׳ישיעוךב' ; ^מיהןת«ן'פ' 5וועיך' ^ 4
ג©5
גתזויבאיויגפוב.במקי'; סאחיי  .בעתייאכלאוישןלפיפ׳ א® .י_  .אקאוחדםבמה הדליקי) גדרה מפו© זיע שחל להייתבע׳ששאיין  .י
7
:
אחדחייפ
.
®
.במקו
:
פולס
,לשאול
.
שיכול
תבואה
של
כרי
’
שזמר
©יה
■יי
,אומריםא \.משרקםי;ופ!■- ■-׳שאיין מעשריס ביה לכך איןאומד©
{עשות©'ובה.במק«©" ן© ^רש© וכךקזדי© השבודיס {'דרוך 5ן ■אעי" גשמל? מ בשבתעבמו -ומקלששץופעעד" לפ ^ הן . ©W
'בנתית ^ךהחפחייפי©לעש< ת7שם©וגהשהרייכי4ן {עשיתי'
׳ ^ אופליןזשותין בשוכה:
•י
מלאכתן זאח׳ב לאגול;ילי® [ הסזכהוא©;צריעיןלשמ 5ך^1מיר;,
גלישלא י 4והגיי© כיקפע ^© בין ויו©ביןבלילהי
לזריזיןמקממין
ננייי #
הגי© !אין חפךבין
למציה*ל;ל'פי©אין חייכי© לברך■ שאחייני אלאהעושה׳לעצח?/
׳ !לא©עושהלאחרמ 5ומכשמ מהניןשא*
'׳לעמה פט אד©׳ יאין©פלאפיבייךהעוש'
 :ברכת הויזןיאלא לדפי שהוא שמת כעמיתהוהעישה ;לאחרים
'י אימשמחבעשייתהאלאהעושה■■לעבא! לפיכך בלאחתשהיא'
• .לו<ג # %א&^ 1יג לפיך גמו״הלוכש מד אדם אב*פשהו' נא
' עשאו !אין הכל ב ^אקבזה' לאן פהני לסמוך כו^אכסבקיךושא
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שדרשו

בשבת

זכריהו,ע | « ויין

ואחר

כך על

קידוש

היו©

•ןאמ״ג ע{ הסופהשא׳׳א לברך על השיבהקוד©©יפרךעלקירו©
העושהסיפהבקלענמובק לאחריה איכרצריך ל 3רך .ע{’ היו©שהרי מ{ בלחן כליךהיי© להתקדש קוד© שיתחייבלישג
אי
עשייתה דפלמצנה שאין עשייתה נמר מנועה איבו צריך ; ג<8כ©.י■  .ואחז כ מכרך ומןכדיי © יחוור הזמן עלקילו© הי©
־■
■ ׳ :' 7 7יעל מנותהסוכה . :
"
יעזד שהרי יבול
(  Ystיי^ ןיע סמיך
{בדך עליה«
ןאע/שעל3ל מבות חייבי 7לביו עיפר לעשייתךיא’  5ה#ב
0
ציייהאעובתנפ״בך^שיר ^ ( וע״ל עייןבייל? ?
{עשיה ^;
לויל־
שי־ב.©3פהפהרו.
וכל מניה שעשייתה כשרה עג ידי גיי אין ישראל מכרך עליה ;" ־vובי־©«הב היהלמל'ברךע^ה קוד©
אלאאיווי'
דקיאן יברך אק/ו וגי׳ והל' הנוי יגול לעשות בשבילו ואי© השנבג© בההואעושה.המגיה מ?מ לאבהגיו לביך

קדושתו ♦אפלשהחייני היה ראוי לברן ,כסעזשה איתה למנמן ' םיוסיג!וישבו©ביב $שלק אע  fשהוא אימרלישב כסוכהשהוא;
©כל דגר חדששאך© עושהלעבמי חייב לכרך עליז שהחיימ | א
לשון עתיד יהד כבר הוא יועב מ?מ כמן שהמבוהכמשפתבל זמן
האכילה ובל זמן ששוהה בה הפירוש תשבו תדנדיו יתתעכב! במן
האגו נוהגיןלסדר אותו על הכוה של קידוש היו© והוא פימרלב
ומן השייך למנותסובההללפן מי שלא אכל פסוגהיפלילבאשונה  :שנתבאר לעיל©ימןתל^ג לא שישבו חמעדלב! לדרכה וא^ב
גגון שאירע לו אופס אע יפ שבירך זמן בביתו« Jקידוש הינלמח"
לעשייתה^"7
עחן6יפ לו לישב כל זמןהאב #מקרישעירק? דה.
בשעת"
גשישבגאובה נלין לכרך זמן על הסוכה נמן שלא כייר
"ו
\■mהל« מ.
! ן <ל®!«ן־ <&עין> '1וחזקrkf9 ^ i %
■«ז1
וביררו חיד? 5ה
 '§ tä&n%aדא ^ פישינלו

עשי ^ הזעעת ;שפו^ ק בן 1הביחפרג <
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לכי® החור
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פאק לכו ' עיקר קטעותיהיגת
© ובה א |א טשיבה© 3קזדה ■ %״ , .קר בכימים הראשוני׳שאניםובו ?  trשבל סמ חלוק נ?ןד^ 3,־, 1
ב הילכך .כשארתיטס נ ' צ
אין
'
ממס
תברקיןלישב
שלפניי
פםיכה
1
חשיב
א
פל
אחד
יי© כ״יס בפני עבמז♦ ' ( ! על
>.
כרכתהמיניאפקגע
ענמו
לפתידקודס׳שיםעו׳הךהככיע'
 $«0ף' %י*<« ןתטפנ< $יזן קע״ס המין  ) %ימפרכין לגמיר  #ע,
שמיו
ן
.
שאק
עיקר
המטעיתאלא האב־־לה נלין לברן על הפוכה
בהלל בין ביכור בין יףידזאע׳״פ שאין קריאי» אלא מד ' סתכלכ>.
•קולס 'שיאכל' וצא יברך עליה .קול©■שיברך ברכת  ,ה.מ! ציא? .אך
שיש למש שמא לא יגמור אין מלי? שאסיחפל מת « ...
כאין אבו מביט} כםכככ©י.ן בה לעייל ולשינה כל זמן פלא טדך
אותאתתהרילא גמר .אותו אין ^ ניבה לבטלה שאין פי' Je
3ר < המז ^ ' לא חשיב ישיבתו קטע לברך עלי« עד שיקבע עצמו
לגמור א5א כמי לקמת מלשן ותיקין
גימריןאתק׳שכג<כמ .
ליעודה דהיינו אחר שבירך ברכת המוציא וקודם שאכל ואין זק
שמן ברין גומלין אזי/ו אין מפפיקין מ אלא כלרך םאמדובק׳ון.
 ppi?Vבין הבלג^ ' וכין האכילה דכיון דכרפתסוכה על האכיל©
באמצע הפרקשי 1בשלום אכמא 1דטמןיבי ירא ? ומשיבשלוש
קבעוה מכרכי אכילה חשיבא ולא הוי הפסק דומיא לקול כריך
לבל אלם ככבד שימן לו שלים מפגי במלו וביןהפלקיםשזאל:
או נביל לתולי ללא הוי הפסק*  (.וע׳ל מימן קמו מעין ו/כשיען
בשלו אל© נכבד ומשיב שלום לכל אלם ?אם פ& ק באמ^ ע ושהה
^
ק ^ווגפי« ןקי^ לעסעיןב׳ )
אפי׳ בלי לגמור את כולה אין צריך למטליא© 1א למקז ' שעסק :■:
ואעע שיש לדין לע
זה
לישב
המנהג
כתבתי
כן:
j
$
*
י
|
יל
&
ל
■V^ b3,^9 Mובשיvftip
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 3בהלל אפילו י קולין כאחד דאע׳ג לתגי קלי לא משקמעי
מד  0ר
ינ5י הח^ וכונ © עי:
שאני הלל שהוא מכיב פל הכליות מפגי ^שהוא@ יג ז שכת}
להק׳בה וכיוןדחנ -יב פלייהו יהטדפתייהו זסמע{  .ומדקריאת!
א  .שחרית משנימין לג ^ ומסלדן© ברפות« קורין הזמיר ! כמו
 fMÜכ ^ תיו׳מ♦ '< | <.ל® י׳יועת?*9ןי ה וגסי ק*״א. )$9ב' i
ב  0בת( אומר יוצר אכתיר אופן אאמיר זולת אנא הושיעק
גא{ מתפללי; כמל בערבייתומחזיר ש  fהתפלה ואומר קלישתא
אדמתי לפי שהוא© מון ליב אמבב זכו ' שגיא כתכר' ואין א ומט
במס ראשן אל פא כי אומר במקומו א? היתה מנדת© וכו שהוא
nmn
בב שיר ושבח כמו אל נא ופן שמעתי מכמה רבנים יפישי ומזג*
קשישי שבכל יס שלא יסדהפייבון לומר תיקים אין אלמלי׳ ג כ
לא ב £קיפפתהוא,כתוב בחנהניסכ 7לשהוא
נדפסבמעזתט
עמדפישיס נמשכו אחרהממזולי© והגיהו המנהגים ומה שנדע*
במחזורי© כ״צפנפל המעותמשוק! שכמחזיריסהישני© היה
כתוב ב»ה© מל ;לא מצוקי רנפשסיי׳דו בסיכת ת* יקים כו׳יהיה •
פתוב כהן אל נא מיד ,מפבידקאי לע חי וקיה ס' ש< מ^ וקיימע
ט כ; לאיתי בתיב במחזור ישן נושן יותר מל ן שןי - 0אבל אנו
שאין אנו אומרים מצוקי דגג כמו שכתיב במגהניה א ' כ גס אל
נא  ffhופן נוהגי ; בכל הקהיליתהקלוש!  Uית ואח׳ב אומרים
הסילוק אקחה ברא <; <5כז׳ ו אתר חזרת התפלה כוסלין הלילב
ומברכק עליו ע 1נשילת ל 5ל< דגמיצה בלבל טא מציתו דכת־נ■
«לקחמ  5לכ©יוכ< ' וציין־,לבין; ולגענע מעומדריחרי ' לכםלכם'
דג/חו מעומר שצריך להיותיפמעגמד %כ ןט לולב !'(. -ע״ל■ «5
ח/וסי* #ןת, £ש«:כנ י ן <) '■ ; ומברן עליי שהתיינו
■ אן ע  /דזחן•
לקידוש©wfר ו;ס מבית הסיכה ו  %כ למס לא יפתור גיס מצ! ת
,הצולב טיטאשיס לשאט סיכה ©ייסב■ בהכש ^ ה &:מברךאכל
 .איןב־כייצמי א© אינו יושב כה בלילה בשעת קידי& צריך לחזור
ולברן; עליה זחןלמחר כטפפ בה כמו שכתבתי למעלה ה? כנכ^
לולב שלא היה בילו בשעת זמן דקידז ש צריך לבין זמז פשעת
נעילה ואין? מ־ן דקידושהיז© פו 0ךו וכתוב במנמי׳& לנו שינענע
תיזלהואחרכך .יבין־ שהחיינואת *ני יידע  pVברכתשמחייג!
'« ה חשאגכלכמ שהחיינו פסזמכין 'אותו׳ לעולם לברלתהמןוה
קודם עשייתה ה? נ■ יפ צנו לבין שהחיינו מיל אחר ברכת עכ״ל
קוד הטענועוכן מפיק בא״ח וקב -ל♦ עיקשפמלברך שהחיינו
ביוס ח ' יכרך בימים האמריסבאיזה יו ס שיזכור ובלבל איברך
זכשפיצהכעילה ואעי׳גלנעילת יוס ׳א דאורייתא וד&אר הימי©
י5וא לרבכן חמןדא? רייתא הא אזיל ציה תז מ אל נרעי שאר ימי©
דסוכית לעניין נעילתלזלב  -אשאר מצות לרבנן בגו ; נר חנוכה
שמכלכיןתציה זמן ^צ;‘ י  fpfaדמן הדין קיה וצ לברך שהחיינו
כשעת תעייתו לא נהנו לברן אלא בשעת כאילה !צ 5עמאכמ!
שכתבתי צבי סוכה מעבי שאין צל אדס עושה לילנו בע3,מו אלא
א׳עסה כמה לולבים לכמה בכי אדם לכך מסדרי© בולם ברבת
הזמן לע הנעילה  ( :וע׳^ל סייק תל/א פעיך  ) %וגומלין ההל!
כנן כל
ח׳ !רי החג ואלג דבב J pp,אקגומלין אותו ^ל ימי החן קב 1

א
כתיכילקמת ? לכ^  3תתהראשוןפריעךהמ* כפו" תמר^
וענף
יקעכו׳וערבי
במל ודרשו11ל פלי ען הדר זה אתרינ
בפות תמרים זה לולב ומה ^ ע | עבית זה ' הדס ומלבי במל!1
ג מרבה כמי שיתבאר .בסמוך סל דרשו לו שנלכד ' מיג  fאוקשגv
להללי כחד קרא לומר לך שכל הד מיכל צריכין שיהיו הדר ויפה
כמו האתחן שנאמר בי .כפירוש מלי מן הלר הילכך אס כשתכה
אחד מבלייתי או שהיה תחלת ברייתו משיכה שלא כדרך מינו
איןז< 5הדר 1כן כי^ הוא בברייתי אלא׳שאיצי הדר בתוארי פכיל
ומפני שהלולב הוא גדולשימלס ומליו היא הכרלנדלקמןאע׳ע■
•©כמשב בפפ! ק.לשני ? כאל א 1תורל! שינה ; <.פפותיתמליפ  ,ןהנ,
לולב שהוא ןדלעלאילן §ול תמרי© ועיריש
■ כפית מלין של אילן
 .תמרים ימלפתבה רחמנאלשו ; כפות ולאכתבה פלי תמרי ' ' מ מ
׳ pp -שיהיה מאותן היולי; הרארק לאוגדן:ולב :ופ <ן •ושאל מיני
מנפים הגללים ־ *ל התומר אונן; לאיי; לכיפת? ילאיגדן תפני
שהם קשי פכן וכמוד; גבין השאל עגפי׳לן בהן קתיןשמסלמין■
אתהיטם .נשכוםליןאיתן והתולה היא דרכיה דרכיכ? מ  0וסן ',׳
 ,וכילאילא כיתה לין
55ל אותן
מראיןאתהילים ^ אין ? ה כמ 5ם'
׳ .לענק• איןמי׳כמותתמרןיסאלאימ ^׳הלולב
3
 mתוארויגידולו דדן המ^ ג כפייגא הןהדקל יו |א כולן
מן א׳ כחץולאחר שגדלמדל® נפתח הפת וכל מה שמואיך
 1,יגד 5נפתחקעציו יותר יכל זמן שעליולבזקי© .ו 0חזטןזהעל
 Wהוא מנוה מן המונח ! עפני& ןריןשימיו עליו כפגתין \חד
ולא יקי? פרודית מדכתיב כפית וזה כללו יא© שהה כאילן על
שגפתמל  .ינתערדותצי־ו זה מעל זהולא נתרחקו מן5ל משלדן
בעלי הוזריותכ& ר אפילו לא 6ןדז להט הוא ברייתו אגלא©
נתדלדלו עליומנדרתי ותלויין למעה ואינועולי© <© יושדחו
.ונתקשה מקום חיכו ! כעלי החריות דע שאי אפשר לקבר® .עלין
 Iמיין הרי ז® איני כתות יפסול וב׳פאסכערןו מעקרן'{ממ© ;
מן השדרה לפסול אבי' אגל ן וכל mברוב’ עליז אכל
א• ©ימ * 1מ:
מליו 3פ®( כךישאל פליז נוארומ |מ ומצפין אתהשדרה כשרX
נ
ברייתהעליןוגדולתןכןהיא כשלםגדיליסגדלישמס שני©
זה
לעומת
זה משני נילי השדרה וכל עלה כפול ודביק מגבן ;
ופתיח מלפניו תב שלכל עלה ופלה הדבוק הוא הנקרא תיומין

הק

׳י

׳

’

*

הלכות דיולב

רנח

שייצאין שלשה עלי! * * pamoלזה בגבעול .אמד בעיגול© אין
שכלולנפסילי) * ^fäשאס כחלק העלה העליזןהאמצעי;שמל י
אקד מהףנחיך מחביס שכשהס עומדיס שאופן זה ( לאי W
השדרה עד השדרה זהי כקרא נמלק קימוא ופסול (הבי כזהגין
מצפין צ ! היקף•  ( mזהו עבית אבל אס יצ ( שצי ע5מ כשי«
דש חחתירין לומר אפיי לא בקלק כל אושי העלה1א .קניןז©פשול
בגבעול זה צנגד׳ זהוהמלה הגי למעלה או למטה מקס איןt >t
לפיכך מציה מן המוכחר ל/טיללולב  /שלא צחלקה אומי העלה
עבות אלא נקרא הדס שיטה ( פ« 8ל אפי׳צשעת הדקק וקראוהי
העליון כלל ואס איבו כפול מאחלע בלייפי פופלין אופי נ© כן
ש! טהמפפי שאין עליו• הולכין כסדר־אלא מ( 0בשץכ! 6טה * .ד
שאין זה דרך מינן  .היי לוג עליואמלג( אמפ מפמלפכרייל[( (צא
מבשיליןפשעיוהדמק -יעליהססומבין באדיסת הלל( לבר(־ על
היה להם יגממע כ 0(5שאיבס כפוליס או שכל עליו כפול* כדרכן ׳
איל( ההדסינדהמו׳באיטלמ ממרחק ובמב אין־כהןג׳כגבעול א'
אלא שכולם עלו מציל( האמת ונד השכי עלזס בצא עליןhks .
®ט
מ?מ מברלין עליהןי אא :עיד..-ד9ל'0יס ׳שעליהס־שטס) ע ' ג'0
שאין זה הדל* ■■ .
וכן־עזד ילמטצ :מהס בצד -האמר של הגבעול 0ט • על גבי שביס
ל דרך גידול הלולב הוא לאחר שיוצא עלה  .אחל מילכשייפול
וכן הרביזהע׳ג זה דע שממכסה ' אתם כקראים הרס שיטהזהמחנריבנמרא ואדרבה אוחרי׳צמן
שתי אצבעו׳יונא עוד אחד
כמדחלקשבעליוטס ( מפסייהגכעזצ
זה על זה אלא &השכ' '© -התתת?סט ה©
פולו ,בהלכי עליןזה עיג זה<א© אין ןל עלין הרבה
0להן' מ' £3ט>; ה 3דדק שבצד -ההליוטם היי זה עבית ממש פעליו
מכל צד מצא עלה אחד למט © מוךצעיקרו ( עולה דע ראשו פסול
■ מכנןין־אח•; עצו מכל מ 7י 51כ 0דהוא' לכתמציולבךמכרכין עליה'
שאין זה הדר וכן א© היו■ עליוהרבה ולאשיה זה טלגכי זה אלא
 ,בעל הארצית האילן»י1אה־?נאוד& לנ $עליו בקן אמד ונשיו אהן
זה תחת זה סא לאש( ש ( זה מגיע( לעקחשל מעלה ממנודע
עי ׳שלא כמאמימכסיאלא ב בקן אשדשא * כפלו רוכן בגין שהיו י
שנמצא כל השדרהשלל(לב מכןסהביעליןכשר.ואס איןלאש(של
שבעמן? אמדילנעלרמהםדזצ&-ארז■ גיעדייןעביתהוא ( צ0ר' ׳* י
■ זה מגיע לעיקל( של זה ע©(ל פאימ הדר .י
העביתצלהעלקשלשעיראולך
■לצששנב׳ ^י ^
ד ־
ה לולב שיבש שדלקו או סב עליו פ© |ישאימ קדלופמ׳שיער
בהדזו ^הליכ? 6 /הו תלאא׳־תצתאעחר קיצאבכל® יע־סאורך
 היבשיתהפוסל משיכלה מראה הירקות .שבו ףלביכו-פליו,;■:תי  ?;,־׳/רנתמןית  ?;#אס -קי ה בן ובשלי עליחאפי׳כשיו
ן״א דלא מיקרי יבש אלא פפכתפלך בציפורן מחמת לבשת(
 0י.יס< 0חס^ 3דו  :?50רמני  #0א< רך ההדס כשר
(כמד ינותהללו® אין לולבין הרכה מנדין׳פומבי • עליהם בשעת
■ שב שיען ר אורך ההדס
לי -עליו
 +חי
90
הדחק י ( 4ןע ל סימן לןר׳ימו סעיף ! )
עמתולאמלובשל
׳ : mka׳^  ^ cT!snhשתת ^ א חלוב
רובמספרראשועליקהעלמני
•יו־  :נקטםלאשודפליצ( ם3קטמו
שהסעמת
דלה גל צ •־!הי‘  .צו ,ונשיו 5טעמא משיש שצשעליו
אפי ככל שהוא פסולשד «כשירין בשעת הדחק שאין לו אחר
אשעציאיןמשרפוגמתהדרו!
מכסי©
׳ יי
לברן עליו #ללצרךעל זה וכן םא בקעם העלה העליון האמצעי
׳י■ " ■ ■׳
ה •י יפשזעלמפסיליכמשוייצשר* •
אפ <לכד( פסולכשיש שס אחלזאס אין לי אח׳יצול לברך צלי« :
ן ( שיעורהיבשות אעילו■ אס' נפלכו בציפורן א  0עדיין יסקין
. fנסדקו־ ראשי העלין אפילו דמין כשל ואס צתלחקו הסלקין
•' הסששרשא© יפר( איתי במי© יו  0אן ממיסיחזרו לצמו ..
׳ זה מזה עד שכלאה פשניס פ© ול ואפי 'אל נסדק לוב העלה
שהידבמישוען^ באראיתן < אצ 0כקלאיןי 3שיןאלא משילבי׳צו'
אלא מיעוסו הואגל ונלאה כשני© פסול אבל אס© 3דק סב העלי
עניה© שאז אפיי אס יפיי אותן ציד© לא יחזר•(י לצמה שהי( .־
^האמצעיאפ^ הוא לכדוייאאוסרין ( אפיילא נתרחק הסדקעד
■  :י יע לצ ^ין יצ עהס ^יף& '  1״ 0
■״
 '■ : : :.י
שצראה כשטסכמישצתבאר למעלה ויש מתילין■ ":־
■;':י3י 0זמ ^עלי('ו3שיגמ;3ראש בל בל מסב בלקקן אמד (צו;
«5־ י יש ל( כמין קוצי© י׳וצאין מעדלתד א( שפצמת « ככןקאן • ז
י פלשה עליןלאי ן בפר .חיישאעאסין־• שאפילו אאי; 0מהג ' עלין
•י•שעקי ^ #צפיתילת9י^ ע  0שנעןר 'שדרתוב 1צצעלמס( מרד
אס• '  .שפאדיןיצא״יבשבשטשולא-ינשאר ; ׳יכי 'אסעלהאמד■למ :בצלכד׳
פ ^ליוכןא׳ס־צעקסלאחד אצלליו פסול שאין זההדורי אכל
י "י ■
■*־ •  -יך •־ '׳־ •
■י ׳־’׳■ ' -
י •■ vוצד,פשדג
כעקאלאאודייצשו־ישזויהיא ^ך בצייתו ן ^־ י(<• ,
מ ׳? » א© יהיה א< תי $צלסי פהואמוירצב,עלצטהןלת׳ שהוא ’
ךוקיצששדלתו•
?ו• :,ואס כצ? ן בראיןצאגמוןאפיילאחוריוצפול(
•׳' ':,העיקרוכי תלדההדגל ־צי הוא נראה־חתר מהאמריס ( לפך’
׳־ כ ^ זבה חבל אס עליו העלמטסצפופי© בלאסו׳ לח! שדדן
צריך פישאל היא לחיואם אותן הג׳בדים הכאאליאשלאצמייבמו'
׳להיו §»| ^ ^1לןןשיכשראא כשעליו העלי־וניסכפופק1בראשו
אי ' ®3למיסלגמרי כמישין*יא שהוא פסול׳שאין אציל מידיייבש :
שהוא כקל מתרימצשהם פשוטי ' מפני שכשהן צפופי אין העלין
לעשות? הדור אלא הלח ההדירי אא כמן דק׳ל צמוש צולו כשל
מתקלקק ואוומתי צשארקי־ימתיותר י(* 3לדתקא עלמ ^פליוציס
ה* היאס*ב  0צול( (כשארו ג בדין כמושק מצי לין נ׳צוצשר :י
 .אכלא© בל עצת אורובןכפוכיבל שהוא פסיל תדאי זהושינו
ס הדס שנקטם לאש עצו כשי אפיי לא צלתה צו זומרה וה* ה1
מצליית( ו אינו הדרכלל נ*ל♦
^v
א© יבש ראשו והשאר למדכשל ואן על גב דגני לולה
וערבה פסליכן בנקססדבש ראשיה ' הדש -שאבןדימשיו© זפנפיו
דינו הדפ ובן $ ppp ;Vן
הרנ*ו
'מופק אפי עט אין קסימתו נראי׳ב־  /כמו:צלילב וערבה ועדיין
הלורהואויש פוסלין כין כ בקט ס בין ביבש בראשו כמובלולה
■ שענפיו שאס
 .האמ« ר כתורה פי' ענף מען
& ;" ^ 3ן־ ע
ןאבות שמכסין אתעציווהייכו ה^© שדרכולהיותי' (ערכה (יש להתמיר במקדשאפשר באתר (לא מקרי כקטס אא״ה
עליי עביס עד
■ סעיף(*<3ס' עןמןי« ע* ךנ'־ז
כןן5א נקצא מי | אחר מן המיני© ה טובייוהצי שדרכו לציר פן י
נקטמו עטו * ( וע* ל  p9ער עס
והס מיפי סמי המית  ,י ' איו עצביו מרובין מעליו אש ה© ירויקית צשר׳ -פהס ממצאיו
כ אע יפ פנמנאו מיצים אחרייש׳גידולןכן
 fopyחיכו נא© הס אדומים או  pnmל*ש' היו פן מתחלה
אכל״ככר אמרנו למעלה צי התולה דרכיה נוע® (׳פשיעיא.
לי®«ל אותן קאינים עהס סמי י המותלסמא יבאהלה'  .או נשמחר( אמר פך עסול־שאין זה הדר זאין ממע־טין א( א(זצ «‘ .
י$אל תצוה
מפני שה?א -מאקןמפא ביט זדמיא למלאצהשאסור־ & כצ( לקמןי
 .מה© במקרה לתך תיושלהנושל( (ימיתנו ואיןזה! 3עס
'יי או שלקמןאיאדאמיד׳לאכילה קלייזה חזר לכשרומי ־יי .
דשלותיאצוה איגהצז5קיס.ה*כאח דפריהוייקא/שאציי ועורשמא
■ ; "< 71ל©ימן ע> םעיף ג ' וב  1בד ןליק״ן :נ* שאי}5זילוק ' צי? אש(:״ו י ^ לב
*י־
 * .ח / -:,אמר שיגמור המצ׳הליזדאן לו החח
.מ־ז;<;מ ^« ?:.סיר
דזאי<1
י $ ? /לא&*ודיצ>מ (א '/ #׳לישןלעל 5ן ?’זר ;1לגש?
■ ■י .
■ י '*■ א•■ '•׳ י '; ;  ;( /זעלתיע;הל״ג  " .i'p.fm־׳׳
 S töi ,אס
? מר*5.מיקמ״^ :א,ןנח( י?  *#ק(•! לא
'  > ,ד  :יליייר ■ .
# \ / ' ;.״ךת3ןתהןא  .סחצאי׳ס, ,־•*

%

^_v
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 « ^3.לנראפ ונליוע&ןא לאמזא פני אכה תיי ד5ל שב־לו לתקן
אל
לני לפוי;(17*2 3pלר^ק; ק5א כגזן ליקען לאנילט ועע;י1ן פגענאר  ,אפל לאתרשיכשאל ילטא
«fasst) prpk rp'WtofferJי■
אפ«'צש* ח ^ או  $לתצלשהל'נקיב'עעוצ׳עוהצק»• כ’מ! שיע•; ^':
5*3י® םילנך«.ו 1זר מראה .ןח-אי ) :״ ',מיהו לא ילקהילאעייצ׳ב ^'
נשמין אפל כמן30קבשאץןלע ? יממן עשר יכיל צהעכייג*
אלא מי שישיל! « .דש אחר שאין כווית? צתקפו אצא לאכילהשהרי^
מחם לכל קלס ( אם ים וג ליחה ירא ' נקי « * ( אתרוג « כירך<ן3י5
יש ל 5הדס אחל צנרך בליל אפל מישאין ל? הדס אחל לאילקה©
נשבה שעפרה ( עלדכל קיים ( ד ^ ינשהואלפש(צנ
לנתת1ה אפי' לאמצה דעיון שאין לצאתי אע  /־ שאין מיפתו.
 3אתרוג שניקככקב מפללש כל שהלא אעיצל איני חסדכצל 9
צתקפו אסזמאע׳כ דק״ל בל״סדאימר לעדשאי} מתכיין עות׳הא
עמיל ישאיפל מעיל«  ’:אה איכל משי כצלם יהיה כאי®* פעו(
מודה  .ר׳ש,נפסיק לישיס ללא ימותיי ' (  Ymעיקשל|
לאה חשל א1עי ' כל שהלא פסל ! אא לגס מפולש אינו עשלל אא ' כ
(פיק  fhפע׳ן נ) ׳> ?ההא צמי בפיק דשיה הלא כיון שאין לו
שי בו מסדין כי סהי׳וכשאינל מפול' אינו עפוצאא  /יש כלחשר^
אחר «  tנעשה כשר על רדי לקימת! גאפלל אפל אם י«ול
ננאיסור י להיכי משכחתלה בקב רחב כלא חסרון כגוןשעת®
 .אתר< V5נ לפסיק ליסיההיא« .היא « תוקן בכן מ?מ מלאכה
נויתל עב וציקנ כעניין שלא חשל « מפלכלל® :
©אינה ציינה לגופה היא שהרי איני עריך !5לנרן עליו לאין tf
 3ומפזלש יש מפרשים אלעד כפשוסו יהיינושניקב מנדזה
פהיקלישיה י (  0 Ym.יק «ל’רי פעזךבץ  ! :אס איןצ( הדם
לוד זה אכל « גד אאד אפי' ביק׳עדהחלל©הגרעין בתוכו
©עצבי( מל?כיןמעלמ נ* ט נופצו לאיפל מנר׳עליל מייהל איט כסיל
אל היימעילש »
ליש ילעיהין שפילן שניקכ עד אדרי הלרע
'אלא -פמם ראפלן שהוא מן התירה כמי שיתבאר לקחן סי'רת * מ«
סהגלע״נין נתוכג מיקרימפללש * אתליגיס שיש לה© נקבים
אפלחילסידא«(; ואי 1ן.שה( א מדרנק • כשר ( «ערכין עציו דלא
פסציהי -דמ^ מהדס ו״מזדהלא אבל הדה שלפה? הוא הדס שאין .גדולים שכלאה בהם חסרון אלא שאותן כקביס פעפיה נשעלן
נידילש נעודן נאילן ע?יקו3ין ועורו* כשיל קייס ניזגל להכשיר
עליזחופקרלכ? דהייכל שאין ילצאקתלתא כחד קינא פשלל לעול’*
סכל נקב שכא לן בעודו 3אילן החל צנלייתל כאילן לא היה כן
םאי |  pfנקרא ענן> עץענל״ת 1פהלי נרייתל אינו עפלת$
«עולם כיי ן שהילך יגדצנאילנותמיי» אס ללאה שאין
העל׳להכש■
קיי© מין הפקה פסול לסברא הראשיצהןא ע* פ שאיכלמפיל©
'דינ<! 1יכח^ וכ ׳נ 1 6 >i ^ D
«מש לנשעת הדחק יש לסמיך להקל כספרא השנייה ולהפשיל
תסללןשאיני! נאיסדואינומפלצש©
 ftערכי כחל אח!ל׳ «אין משמעיתל לעקא ערכה שתהיה גדלה
י אתליגשבימלח כל כשלל נפנים לקציפמו תחיטכיו קיימע
על גבי כחל דא׳כ -ערכת כתל מפעי ליה בלשון יחידל9לדכת^
וחללי ה! רע קיימין כפנים יש מתילין ויש אלסדין ;
1
ערכי לשון רכיס לכתה התליה אעי■ ערל הגדילה כהרי ובחלפר
ה כ® דק לארכל מראשי לסלפו אפי' איכל חסל כלום ( אעילו צא
פהיא כפירה? למה תלאה הכתוב בנחל מפני שרוב אלת? המין
בסדק אלא חב עוני הקציפה החיצלכה פסלל שאיאכש׳לל
נדל על הנחל אכל ה׳ה הגדלה בהרי©? במדבר פהיא כשידה - .
להפקייס
פלד
רקילך
ליתכלנה
דע
סייכש
אל
ירקע
(
אין
הדי
אי פמי לא תלאה■הכתו' בכחל מפני שגדלה על הכחל 1א לתת כס
?כל
שלא
כסלק
לוע קליפת( העבה לא מקלי נסדק ילאה נשאל
'סימן שתהא עלה פלהמש! ך כנחל כמו שיענת בפחון למזל כת;(
בל שילל מפה מלמעלה ( « למסה אפי' כל פהלא כשר שמפל לחזן ,
עה עוד שיעפיס אחרי© ואל? הן קנה שלה לדוס ועלה שלהמשוך
לכריאתל *
נ« **$שולית אמך פן ילעלם דילדיליק ליהלמין
וכיה .שהלא מודל ש•! העלק&הל חלק לגמרי יכזיס לה כל© סימני
*
מליכית לנרמת ו3פלק לאזלכה ועיין נע |;0י*ן ל'« מעץ} 1
הללו היא ג& ירה 5אין חילוק כ « קום שהיא נדלה שס בכחל או
ויש מי שאומד דדלקא מלתח■ממכשל כשיור כל שהלא אכל לתעלה
נהלים אל כפאר מקומותואן 2*pשלוע עלבה
כפאנל «# &3: f 573ע הםדק׳בחלסמו אפ*'כצשהיא י פשזלהילצך גליך ; להיית'
עליה ללאה הלא קנה פלה ירלק היינומשל© דעשמותכי [■ אלתו ־
כשעל פל מעלה צ׳ל שהיא מתחתצחוממל* (למה;ש*שלל ?®לק
עדייןהוא ענן רך ולא גתכשל יעה ביומה לחס היו תניחי) אלתו
נמו ^וש»יג
 11נ 8אר<5ן(זללתעיקצש«(ך פתיןי׳ב ^
®..אילן עוד והיתא■ החמש זורקתעליו ונתבטל היה כעסם הקנה
.
נ  ®.קלן ממנו קליפתו סח־ג&ה קציפה לקה בע -יתשלא■ חשד
סלהאדוס■»  ■:דסילןאחתדזמיהלערכה זכקלאיגנפנפהלהיא
• מכשל( צלים׳צפשאר מר ^הויידלק עמלת שהיא נכלייתל א®
פסולה מה סימנה קבה© לה לכ׳ן ועצהאצה ענלל לפיה איצחלק'
«קלס כילל פסולשציי! שכולו נקלף הללך ימתגוב© לאינו תדר לאס
השאל
«
מכי
־נחלקא ־שעגימיתיה הללכלתככלחן שיש צננו.שניעוקצין במגירה.
ע! שהיא בשל שעל ידי אלת? כל שחרא היא תחר
אבציש עלד מין&לישיערפס פקנה שצהאדוס ועצתשלהמפזך
לפליאתו והלא פלא כשת&ה מלאה האתרלנ אבל א® כסמכ׳מרא*
1ציה איכה חלוק לגמרי אלא ^דלמה.צתגל פפגימותיה
עקומות.
חאתריג אסהלאכמק;© אחדבעשצ ני? מלא© היא עב אינג'
(נלט׳ית לנד א'נהיא -.ג #כ ב שיר יוזל היא• קעד 5המכיייסנארכלמ5
מקומות פסול אפי׳במיעיסל שכיקבבתפפס בכמה מק«5ל'&» כ
 3ערכה סיכשהא( כשלל ללב עליה אלשכקמס ראשה פסילה
איני תאר לכליאתי לאס הלא בחוסמלאפי' כל שהוא פס ; :כיין
שאיני הדר אכל כמישה אל&בשרל תקנת עציה כשילהליש
חזז״ת שיתבאר בסמיך ויאשנריךשישתייר «מכי בסלע :־;׳יי * •'
מכשירין םג כנקסס ראשה שלא כיעל,הדלה כקעימה:
דלמל^וק עלמינן ליס תגי « ליגהאמר! ?גללדערעזז ואס ב^תייל«I1
 3ילת .לול?ז לתיין נת1שייון« 'ש מימן א' )
( fr
כ «ליו
;חיסרו.
מז אתר ^ ובו
נבנק^ ו
'פטמתנלהלא ?עןשהשוש;ן שכראשיפילחכז כסיל לדלק פסה' «[*
'
ול
עממה
כמלאי וניעצה שניכר חסחנל  9wאינו המו־אכציס'
א עלי עץ הדר דלפו «!ל מדבתוב עץ הדר וצא כתיב פלי
אתרוגי© שלא היה צהםפמעק■ « ימגילס יאין נפסלוסבבן ^ילב'
הדל פירלסל פרי הדר כעט דהיינג העומד באילן
משנה
.
א
®
אין
לו
פעתהפםצלקסייי;אלתי מן האילן כשר שאכל תידן צומי
לא
היה
לן
צשכס־לזה אתילג מ  « ,אין לשק הדר ייכא מירי עשלעל
מעיל
®
פיון
דמשמעל
א
שדפל מכד הלא סישאתייג  *?,הרסו
יל
הדר חמש ואס איבו הלל ממש פפול הילכן יכש עס ושיעול
שאין להם אלתה פסמה ואסהיהלל פ « 0ה ( כפלה השושןשעליו
יכשלתל הוא כשתכלה כל הלימה׳  mואינה מלכיא emלימה
בי
ל
יש מתמירים לפיקל( זיש צפחמיד נמקום שאפשר ע
הליחה לפרי הוא כ« 1סלס לגשר החי לא© איןמליחיתאיכי תי
ןי יכן אס פיסל העלקךהיא העץ שהלא תלוי ינ באי&ן  $ס< { .
אלא מת,לכתינ לא החתיםיהלל(יה(יןלתל(נל ל %שמלאכי חמה
להוא שנתלש מעיקרלולא ביאר « «כל כלל© נאתרלן אבל1
 smhכל המינים והיאך אבל ילדעק -אם האתרוג עדיין לח הלא  .אס נשאר ממטלכ « הוא כאתרוג כשר והלא שיהא נשאל בתוכי
דפ שתהא כלמתב ? מתא «
אם לאפלזמןש < לקמפיאכיעק
hm wpi ®pä % 1 w
WPPWripppfpnrnb
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ה^כורוsViS
מקצת׳וכשאר « w
9ת«תון הוא דעכשדפןמטלה
שמש במי שאמרצו דהא© איי׳ אפשר בעדן אמד להא עלבלשן
שריבין לחתוך ממני גשמזתכיןא< פומן-סאילן’ אבלבפטמס
0מליו3ה מחתילין ייתר בבל שפיפה לי פטמהוטעל ממ  53אפי'
שקציוג אן ' #ע שכשארלכ  .הניבפא שכתובו יש לפוסלושביין
© 1בשביה הפטמה שהיה לי שיב איבו הדר.
© עלתה בימוזיפיהיא כמי אכמכיפיפימש בי,ממש.שמ^ימי
י ניכר כמישמיש היד שהיא בפיה מן קאפייג א® הואבמקי®
אמד אינה כיפל אלא כריפי יאם היא ב ' 3איבג ' «
כמיעוטו פסיל* ( משי • דל^< הלל הן< >
י והוא שנתפזר הטמור ברובי אע׳ב שבשמי המברבירי'*
יוצמן היא מיעזט אבל אם בל הפיזר היא במיעוטו כגקשביל'
מצל אמד של אפרוג בשר ייש פיפלין נס בוקj
אי לאס היא ממצה על מכבה כמקים אמד יש מבשיליןשביין
שיש « בידי אד® לשערי איפשר לצמצם דש פיסלין דבל
®עפוצקשפושלק כריכן פזמלין נמי במחצה על מקצה רבעי ריב
הבראה לעיטם דאי אפשר לכמצסi
« ( ללפיייןימ״בםפ ^ מ' יע«/ימן פיל׳י*סעי^ )
 9יא© החמיתהוא פמיממי דהיינו ממקיס שמפמיל להתקצר

ולהתחדד בלעי ראשי משס עד הפטמה עייל חח -פיכל
שימי מדאה בכל שהיא שאיני הדר משו׳שנראה שם לעיט©ייתר
משאר מקימיפשכי שבאיפישיפיעאדםביפןעיכיי* ייסימ
פישילי׳פיסלי׳ש® ככל שהיאמהאי ט«מ'5
מאי« לה  rיבש ישאל
גי ואיתןמברבולי ' הנמצאיםבאתרוגי© סקירין בל׳אט מא 'ל
פשרי© « פטשבאי© מן קשלין ששוככין על איפיהמקו©
פאפייגכעידי כאילן אעע* שלימין קצפ לחזייפפהליאיג©
לשביחיורגילי
««ראההאפריג ממש אפ״ה בימיןלהכשיר דכיון
הלבה אפליגי© להייתכך משיבי מראה האתרוג ולא ממרי אינו
הדר בכך אכיל*  »9מפוזרים בריבי אי ממיממי ולמעלה יעיד
זה שאין חזזיתשהריאין מישושןנבוההחןהאפריג ; :

מ 4ומזזיפומנומר היא כשיל המיורלקבשי׳דהיינישא©עלפה
בשקילפיבאיפן
מבלגיריפבמקי© שפישלו או
בימוזיאי
©אי« ממשל ממניכלי® ימיזר למראה האפייג לאחר שנקלןהרי
• היא ממר להכשירי שמזר להדרייבשל♦
©ו גפל עליו מיס כפליםישר« אי אפילי לא שיח בר מ רע
אל#ם 3פ .יהפפיהאישכבשי במימן אימבי&ל אימנומר
הליזספשיל:
 mיא© היא שפיר אי לכן במקזסאחדכשיל בריבי כב׳או בג'
קמ (מ(פדי« כ«מיפליפס 5אפיליכמיעיטי י
־ת יהא ישמר פשילדמקא בארמ׳הוחוקו׳מארץ כוששהיבא
לשסיאין יטלין^/הביאלש® אפרגי© מאק ביששהיא
©יבדלה© אפלהשמוכי© לכוש ורגיליןלהביאש •אתרומ׳שחומ*
יבשמיכישיקריבי ' לכיש כמי לא אמדןלכשר
שוארזן כישכשילה©
אלאשהיבאלש© מארןכי© אכל שמיר יהזא גלל כארץשאין
דרךלינדל פ®שמירים #ילי היא מריבלאל ן כיש ספ ילשהיא
6י5דהל ®* *א שאין שקיר כשר אצא כשהשמייפאיבימשמיר
הרכה אלא מראהו ניטהלשחרות « עט וגא זה איכיבשיאלא
בחקוס שרגיליןבי ואיןחילוק א© היאגדל ש© אי איצו גדלש©
אכל א® משמיר הרכה בשמייפבטאד© המפייס הלי !הפשיל
ככל מקי׳אכי כאין ביש שאיןהז זרנו יהדי« יאפיבאיפי ארן נ
י« הינניל כבמר פטול שאין דרכו ליייפכן י
י© גדלו ברעו© שעשה לי דפי© בעודו קטן ומחובר באילן כדי
שיגדל לפי מלפהלפי© יפיזכפיאסעשאי מצידה אתית
©אינו מצירפ האתרוג כסיל אכל אס עשאו כצילפהאפריג אפי'
 jלפין בעיןשעושין גלנל יחייסשל חיה «©בשכיר
בירקווגשר י
־
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!הבע p ©3ויגע1עלין
'  35יס זזק ממס לשט© ' :י
: wpmיסשדספסולשמדיי! לא ממרפרי(
! הדר שים נעשה ערי גמור י01
יי הלא והוא שידיע שישאל בירקותו אפילובשמשסין
כתלוש אבל אס יודע בו שהוא סחר למראה אתרוג
ין אופו בי/ליש ממר כדיי היא« כשי אפיעילו בירקיפו
שיכיר אפליג ממן כמותמכביצס כשיל אפ*לו יש פיחרא*
זכ «ר היא ילא ממר כריויהפורס פרי
פריינוקא .ואפיידעיצן ביסשא־זיפילינדל
יופר ( הרי זה היא ממרבלייפו בא יה פישר קריפן לייו ( לא פל*
ביין שדרך רי3ן להייפ גליל יותר אבל אה היא ככיג 9אפר«א
יי דמון יב שאה היש מטמין איפ< באילן כיד שיפי היה גדיל מפר
אלה בשי■ מנמר כליייושבי ' לייו שביין מיל מל כביצ׳עותב
כז ליחמטעמו כפרי נמיר י ובנדל( ' אין ס שיעיר למעלהשאפ>
היא גדיל ילבהדע ^ יין לאזמזי ליפי ידמבשרלהדר קיא ן

תמים דכריס חיסולה כד" «ץ ונוו'©}^"
* אין ייצאיןבל׳מי־צי ' הללו אא יכ ה© שלו לבפיב ולקחתםלה®
כומר משלצס משמע שיהאשלו ד*ל של בל אחד וא׳בשיברך
עליו אכל שאילין פשילין שאינן שלו ולש נציביםוגוזלי© בה®
כסולי׳ימטע׳זה יש ליוסי בזמן הזה שלא יקצץהישרל בשבילואחל•
מן הד מיצי® שבלולב לטרך לילכוששפ© גזי© נזזלי ' קרקע יפיל
הסוישלמזששמא  .קרקעוובגדלהמישראל צאתליד!& למי
וקרקע איכהכגזלת(איפס קטייה לגוי אפילו ביאוש ( אפילי« 3
גדליס בהרק׳שלו כמן3יד 5ע שמיד גזי ' באה לידו אז ליד אבותיו
«יישיכן ואין «ילוק בזה כין א^ יא פ״ל לפיכן יטחלג! י לקצנ©
ויקצה ממנו דה?ל יאזש ישיניי יפית < יע*ל פיל) שעין ג ' )
ב כל׳א כיי© הראשין שהיא דאורייתא דכפיב בהדיא כקרא
ילקחפסלב© כאסהצאשון וממר אבל מיו© הראשון ואילך
שהסדיכצןכמו שיפבאר לפכיבי יוצאין כשאוליס אבל כגטבי®
וגמלים אין יזצאיןכלימיסחג בין לפט יאוש כין לאמריאו®
שנתייאשו הבעלים מחבל יא«* פ שקנאה ביא וש אק יינאין בו
משוס לה‘ל מטס יובאה כעביר 'נאשייכוה אקיא לגפמהבאת׳
ג!ןל את הפשחאיפקש נזיללפט « שהוא בעל חזם מהתש« ליפ
ציה פקכתא להקריכ( ע? גבי־ המוכח אן מול ליתליס תקבקא
להקרינו אפילי ביאוש ולה כשאר חצית שאין לגזול תקצהדקיא
צדן לכרך עליה© וסיה ליה מכאן דכתיב ובוצע ליין טאקה ' ♦
«עין>4' 1
ן  iVrשיעןחקה«‘,שעין צ יצסי צ״היעק 'כ
ודיוקא בשצא קנהז עדיין כקטן אחר חיץ מן היאוש דיאוס ככדי
לא קנה אבל א© גזלו זקבאובלא© יוע המציה כמן שנזללולע
!שיכהו אמר שנתייאשו הבעלי© להזה ליה יאוש ופימימעש©
כשר מיהו לא יצרן עליו לכפמלה ובדיעבד יצא:
 0» 9לכשעשלכס ßwקכ«<? עס0(69עצו©
« עשוי1t<7
סבא געבייסאין כאןמאיל וק5מי בלא סיוע «*צ«« (9יש< ל9יב< ף
לע*<לנעשל«ןלא < ג דיןגאוביאי®והיגוי ע« 9ה( 9איל ועמל בא אין!®
י(צרןאלאמ 5אןוע’ל %״ן 3ס  0עין>ב(ע 9*0ןע 5זסעקד׳t
אא דלא גפשצ נציב וגזול אצאלנכב(לגולן לגבי דידיה הל״ מצו•
®באה בעבירה טפי אבל לאחריס שמכרו ול או שגתכו לי סגכב
כשר לה!ה ליה יאוש ושיכר רשזתמיהו ג© האחרים לא יברכו
עליהם הי(®הראשי) שהיא דאוייית שאיןהז שלכם ודמקא הכא
©ואיל והיא עצמו הנזל אלאשקפא( ע/יאזש ושיציי רשית אי מע® '
אבללעיל שאין המין עצמיכנז 3אלאשהקרקע «הינדזל הכ קיא
גזילה כיי הגוי והאפיינלא היהכעול® כשגזל הקרקעלעי® »

.בשקיצנ׳הנייוהיא ק<פה א< פ!ממט דה?ל יאיש יגדיל ושיביי ישמ
שמבאה כהןזע״ע מולו שחברבין עליו אפילו ביי© ראפין:
א  5Bן  -נ
יל
-

מחור
; ן •א®®ר*מיני® ה 8ו א 1אשדהמ ® הואלש עיר יזנדחת אולש
ע |צש ישרלשהיא אסורה בהנא■ ואינה כטלה לעולםלכתזמי
שנתוון שיעולאאל יבא דהוי כמו שאיןבז שיעור ולקמן יתבאר
לפניו!בפ׳השכיצ©בדיני©שיעור* ( וע׳לסקיוי « « עק׳א
ו*»ימןעימ' י • וק פ  i 3וכןלש שאר איסורי הכאה כמןלש
©1רלה ו1יונא וב בגון הימדראבא® מלולבלש משירו ואמלולפו
®לעצמו איבו מצא בובת • א׳שביזןשהוא אסור כהנאה הריהוא
פאלו איבו שלו שהיי אין לו 13שום יטתר הבאה ואין זהלב • אכל
3ע1שלנדל3תחלהאל יעולדממאי® לגבוה וא© בעל יצאואע״ג
דאפי׳ע! לש גוי א© ור לישראל להבות מחנו מצית לאילהצית
שיתנו והוא שלאנתפודן לזגות 3ושא 0שתכרן לזבוח  13הוהליה
יאשליהראל דפשולי היל 3ןצאיצאפ!אלא י(יו© א'ואילךדלא
פעינן לב • אפלשיו® ראשון לא יצא ממ׳נ שאטנתפדן לזכות בו
©׳לפ 1שלישראל •אסורה בהכאה ואין בו שיעיר ואמלא בתכיק
 V03ft fה׳ל שאול ואק מבאין בשאול כמס

אר

שון דבעיון לב©

מימת«) aW

י"'■׳  .׳
■׳■ • י־ ■ ; ו־■,■■:׳

*דמני • St«41לינ<ליסהלמ «םל«ש מילב • 0p~$ ?jh*wihs
מסה הנאא צענייע©ואי !וא« 5ן אלפ עדיננן f iw 1מ) «עאו ^.
מסין ח .איסור כמןלמ ע 1או מפגישאות* אתרוג אס!רבאכילה
כני ן ערלה או מפני שאינסמינ© כ 3וןהדס • יטהאזצענפ«
וכה׳גיא ©ה© מעירי י »עי יי אות® פסולים כין כייס ראשון כין
פשאר הימים וציהגיןוהתמיר לכסיל כלהפסילי 5חוקחשא! |
ומשר • מביכק עליו בשאר הימים !®יעל פטמתו אזעייןכז *־צ!
כחסר ימפיכין עליה® כשאר הימים מיהו א© נקבי היהעכערי«
אל יעלנו אפילו כשארהימי© משי׳שהוא מיאוס עד שיסירכיוןןך
העכברים אבל יא היה יבש או מנומר שיוו! כל 1אפי׳ אימל^ ן
היכ& מ׳או הנימול פסול כל Iהואיל יכא מכה&סיל ואיימי איז*
בד׳א שפיפלין היבפיתאפילו בשאר הימי® גאי/ח 3או בעמי
אבל בלולב או בהדס צזהגין לברן אפי׳יבשי© ואפילושילאמריו
צמים ואע  /דחשר בסר כשאר הימי® אין למלוק אמרו! ל3׳ א
לג' חלקים ולחלקי ילבאת בז אפיל! ושעי! הדחק דדוקאjcßj
משאר העיקר קייס כשר אכל כה״ג חתיכיי^ אתמג מיקדולא
אתרוגי« שכי חשיב לדיקכתו יו® ראשון לכל הפעילו© דוכן
הוא אא הואיל ובקיאינן כקכיעיינדירחא ואנו יודעיןבודאי
שהשני הוא מול אלאפמצהב אכזיעיבו בידינוופ* ממלו)כשגיעל
עסולי רראשין אלא שאין מכרכין עליהם שאסיה 1מערכיןהיען
מזלזלין וב שהיינו עושק אותו ודאי מול במן סמכרניןלע ד3
>ר
הכפוליסביושראשין :
( «f»Vw1״1 Vff * *>*| j
 1ואס שעת הדחק
שלא
נמצאו
המיני
©
הכשריסממלין כ1
הפסולים מתחת
מו
©
אבי
*
ביו
®
ראשון
פדי
שלא תשזצה
מורת לולב ואין
מברכין
עליה
© ילדעתהר 'אש נם מכרכיןעליהן
ודווקא
בפשוליס
מחמת מו® אבל פסולים מחתת איסור כו'א>5
ליעל®
לידו
לזכר
בעלמא
כדי
שלא
תשתכח
תורק
לולבלא !«ei
יב היכי דלא לימי למיטעי בהו ליטול אות נס שלא בשעתהדמק
ולא דמי לפסילים מחמת מום׳דהת© ביון שמומסאיכר לאחיי%
דילמא אתו למי טעי סהלי ייאואתהמוחין אבל בפסוליםמעוות
אישור שאין הפסיל ביבר בו אמו למיטעי שד מתירין לימיל נל!
 .הפסולים בלא בלכה אבל תפוחי® (לי־מופיס לא ימול בידו 1M
בשעת הדחק שאין אתרוג כסר נמנא דלא לימי למיסעילומרג»
כן כקראים פרי ע׳ן הדר דיגאק בה' אפילו שלא בשעתהלמןמי
שאי) לו לולב יכול לברך על של חבירו אפילו בלא ידיעתו ואיןei
שואל שלא מדעת •יהא נקרא גזלןדצימא ליה לאימשדליעכד
מנוה כממופיה ודווקא בשאר הימי® שיוצאק כשאזל אבל ניס
ראשון לאיבדךאלא מדעתי שיקב«® לו במתנה ע'מ להחזיר נוע
שיתבאר לקמן• ( וע״לפייק ® עין'ך «»שימןעיע״עעעק«׳
»י שעשה לולב באיגוד! מיתר לכרךעליו שלא הקפיד® האןי•
לע «עשייה אלא פל® נטילה ואינידו איבו מפצה ואישישלילור
הוא® אוגדI

ת חו & 1,יחן חין« '« שעץ נ׳וי׳יק*®׳ « 4עץ
►ול) « ,והואשלא
©תנשל3יד ווי קדם שפא ליד ישראל
אכל
אם
נתבטל כידנוי
אפילו מתכדן לזנות בו יצא
כליעבד
דהא
נתפסל
מפו:
ליד מיהוצכתחלה אסורה
שפכי
#
מאסלגנוה
ואיזה
לולבשל ע1
 .עגוןששמיז «< לע 1לכבד לפניה קרקע וכה׳ג אשל גבית
לש
תשמשי ע! בגון שלפלמיי* חותר ליטול מה® לולב או שאדמיני®
ליבוה •ה® אינ®שמירי®ש® אלא להכאת עצמןולא
ן
4ו®  feiואפילו האילן ביותלפפי ע! לע ומן שאינן
עובדי
האילן
להכאת עצמןנעזשהו :
י® חצין להכשיר אות®האתרוג^
הבאי® מן הפרד®
שקורי
)
נרומיא ואביאומר •סה פסולי© מן
חתור®הרי יזוע •ה® מורכבי׳שהורבב עצן מאילןאחרוג « /ין
לן מארצ/א 1לימוב׳א וא איפפוהרי נעבד בו ענייה להרכבה
ואע׳ג שהרכיבו דג האיב
.
פ ^ילוו׳
אמאי
®
לגביה דומיא דכהמת כלאים דאפ׳ג • מיתי באכילה
אסורלקדפן מעע׳דבעפד בה ע ^ ר׳אמאימ׳לגבוה ה׳נ הפא נל
© ופלשאר «פסולי© חיץ משאול כמי שפסיליס בראשון כך
פסולים כל  bימי© אע״ג דחדרבנן הסמ׳ח כיון שחק**
{יטלס זכי למקדש כמו שיחגאר לקמן כע׳ה בעינן הדר לב ה!
דבפין דאורייתא תיקין מסי • היריד מניה • (לאפוקיישול !*oh
חלכשי מיו®ראשין«®►לךלד * בפיק ל• 3משלג® ע׳ל «לתן
ונשיתןחרנ׳ששעין*ב ) זח ] ממסר שמות קיום א'
ואילן דהא לחסר פסול שמס רא*ןו לאומשי© סאיצן הדר! עסלינן
♦יהדשא א • מסר hm h ' >96פסליכן ליהאע /שאין ה«*8רון
®יפר יעדמןהדר הוא ♦אמשו® דפתוב ולקחת׳ שפירושישי/קא
| ®ליףוה תמס אמ משרון כלל פסלי׳ליה מילא בתיב ולקחת וכיון
®אין פסול! אלאמשי® הז איבו®® !♦א ביו® ראשון דוקא ד«א
ולקחת® ביוסהראסון הוא לכתיב אפל מיו©אל ®) ואילן שאינו
! אלא מדרבנן אץצריצק לקיחה תמה ואין חסרון פיס $מ י
מת עימלרחדסוערכתופרבמעייים ן
פ וע׳ילמיען מי׳חחמעיןע׳ )
 vVא© ניקב ואפילו נחסר
 1תמצוהר «5א©9שאר ממנו נשיעוראתרוג פשר ידו® ראשון
א י קבלו ר1ל הל׳ח שיהת לפיוזת©יעוד הדסושיעורעדב♦
ואילן ואפילו לפתחהל מיתר לאכול ממשו בח׳ה קר שישאל ממנו
נ ספחי® והלולב ל׳ ספיר® אורן השדרה לבר מןהעלין
סיפור
אתךונ סדי לנאת וצ נד׳א םיתנה ק כפירוש קול®  pfהעולק למעלה מן העדר •יהא®דרת! למעלה מן ההדםוהערכה
•מפךייי כולוליו ^ראשק יאקצתי לשאר הימי 'אפל א© לאהחכה
©פח בדי שיכול לכעכע - • 13ושיע ור ספח זז שאמרנוקפלו
ןכרוכש
לכלכה
פן בפירוש אסיד לאכול מאני למוקצה היא דהא על כרמיהצריך
סאיצהמבתארבע אנבעית בגודל שהסיש®
!הפרישו פולוליו®ראשון • הרי חסר עמל3מ • ראשוןושמן
אצבעות בקשגה נשאר שיעור ונפח אלא אורך כל טבח ק
*טפירם
הללו
איכהכיאה
^
לאתקןאי ,למקתה המג אחקצאי{לכ ימי החג וככר בתבנג 5חעפ
פחמש
אצכעיתקמנות נחצה
תאין אשו בקיאינןבלשק התנאי ( זע׳ל •♦®ןחלל® 9
ששיפור אורןההד© והערכה ט׳ו אצבעות קטניתשה®טש
שפמי
*
נשפי
כטדלהש © ^ נ(  %ועמ־תו לש לולב יהא יננאלמיו1
לבןסי להממיר יזאגש ® שאר לכ הפסולי> חממת חומיןאי מפס
מה©
צזלוגניכה איכש פיולין א{א כיו • ואשק ולכדולא •שאושיור®
p \9# b9m
«,m psoupsmfתויו נחי♦

' rnä 'iהחוז*

יי*
hfa

ג׳טפמים כגודל.ושליש מעעשהוא ב  ,ב .ויטולהאנודה• »  .הימט * וה  #עמג ב8ו & מ '3-#
^
־מטת־והאייסדא מטה *־
אבנצנותקסנותאא שגס מפתים הללו טפתיס גדזציס הם
*« fti &p»pn '* <lf*94 *%wFt.fmfmmין> 1 f
,בשיעוריההד& .זתלבה  3tגודליסושירתו'  kליצכתגודצי״צפתוון
&
ומקאי& ועמג ^ מבלכין עלהלולביפ<  0ר אתכולס מפטסהוא
3תמלהולמעלה אקצה® שיתר שאם י/לגס יוסף כתו
*.ה 0בוה־בתוןהאגגדה&הוא .עיקר לגבי אתמג ןא> על&3
<| p
■בבדיל
מיגיןל« דשלעגל® '?  wyשדרתו  kלולב שיהא ארבו ג.פתנ #־
יוילבב<ב
&י?אתד! 1הוא• פדי .וחשוב לנבי& מגיס באנודה היא מיקרי׳לאיון
מתל'מןי־סהל ^ הערבה שאם יאיין־אהידם והעלבה הל 3ס
<#צתא מבזתואם נגנצןבזלןבימ אמתשי מי0אומרפלא ! *.א.« .נתק
■ב?ה
■יארי ! ג®סצוצבלת 5 ,רכס ם5מ יותר;
בכתן 0תלק ן הכתוב <אל בעב וי<& נייפות *  ffשלא יתבל*
׳ ?מד; םטהםביד חמת\*
5. 6
 fiüi׳״te
ואפילו אס הואאימר יד ימלכו  hwהאתמי כשמאל לכ אד®
נ
 & .היאימעי ל ^ר; ימץועמאל& ליובא יעלחאא&לינןולא
• אנותהדעמק הללו הוא שיקת כל• אתי מישראב wf >M
W
ימי -■{.וידידיה אע  /לנכיתפילין,אדליק בעד ימי)5סמ1
ח!
• •  . -ואתתב אתל ע' גלי הדס ושבייבד־י .פרבה• .־ סב ).ירשו
בעל
תמריבצא ייירמפמע כפת אמדלהיינו לידיה '■(־* עזלםימןכז %נף <  tואימי גדין להביע עפילין
בפסיקים תרכתיב נפת
< |• בשמאלושהיא ימין כצאדס .שאבי התם לביד בההתלאה רחמנא
אחד ופרי ןפ הדר .נם כן פרי -אמל-משמע וענן•' ע |' עגו
לולב
יהינו היא כהה לו פהלי מ&תיוש הגל בשמאלי אבל הבא
.של& פת״מתמדצח כתיב ;• עיף עבות או ק עבות‘ היק עגף א' ' והרי
בבינטילת לולב שה< אתיקין דרבניםלי&ול בימינו חסום,
הריב נערבי לשין רבים ומגעו׳ט רבים פגים מיהו
עןא׳עבותא
דתלתא מנות סבול הוא .נכי גל אדם וצא אזליק1א כתר
pmn
בבי הדשאיבהררשה נימרה לעמיל אפיליכסעתהדתק
חשיבות
במד•דלא קטום הניא יהיוביהתוטלת ימין וסמאל פלבל אדם ולא במד לידיה דא דגם 1ני לולבאזליכן
כשר אפי
טדאק-ללע׳הדים מישראל ^מיצבעבעו ואק אתל מוביא את ביתרימי) דידיה דילפינן מתפיל׳ן ואין אנו כזהב'ן גן ובדיעבד
אל בל אחד יואתד
גש 'ל שימן»ע  7ב* 0יןב' } ושילש בפתי ידיולכ׳®
יבא* ג <.
לנתיב ולקחתה לגסבלשו ! לביס ולא כתיש ולקתתןל
■תגימ
גומל הלולב בימין והאתרוג ב&מאל ככל אדס ;
«ליען הדר תומר משיותתתהאהלקית״לבל אגוד-ואתדומדכת^
ג ;גיד® שאין לריד מטלםלולב בורותו זכןהאתלונX
טעות תמרי׳וענף ןע עבות וערניגעל ולא כתיב ׳וכפות תחלי"
הוכשיטלס לאיטול אותם אלא לרן גידולםראשיהםלמעל©
בויו כתתלתהת? פס ובו״פהריכתי כ פלי  pקדר לעיל מיניה
ועיקריתם למשה ואס הפגםאל י3א שכןאכו לומדי׳מקרא
^ דפריעק הל< יהיה  ,בעט  #געו והשלשה עבים ב® ק כפכי
ש
־גבי משכן עבי שטים עותדי© מכאן אח1ל0 ,לג הכונו" אין
ענחן הילק־ יעשה מההדס והפרבהוהלולב אנוהד אהתאע״ג
דנתיבבהם אלא דרן גדילתן שזה פירושו פל עומדים כלו' ב?מ
יונאי־ן
 ieprלולב איןכרין אבודה פאק משעעותהלימגד של הוע אלא
ג־ומ״ל& יקתי^ לפבף׳ב )
־«יהיו שלשתן יתד ברסיל׳אחתזאפילו כלא אגד תא מנוהלאבלו
פהס עוחד־ס כנידולם«
עיקר המניה!? יא הנטילה שיטלס כידו כלדה " מיני© שכן כתיב
טשוס כד לכתוב זה אלי ואנוהוהתנאה לפכיו בחבות ואינודונד
© לכס וניחר וגריך לברן על־הם כליך סמגדכין על
ה
וברין צאוגלי איגיד מוק לקשר של קיימא שני קהלימ^
ולקחת
►ואלו
מוכה &אר המצל' הילכן מיל כש טול הצולב כידי קול© פיט ל האתרי!
באופן שיהא מהידק יפה ^ זהונוימ וכיון שאין
לט זה
על מוילת לולב ושהתייפו כלי שיבין קיל" לעשייתו שעללכ
לאוגדו* אפילו אגדו במין אקל שפיל דמי לגיון שאין כאיבוד
יברך
המצויג מכיכלן קודם לעשייתן
מבותהלקיתה אין בו משוס לב תוסיץ אם־אגדו במין אפר
מכלל
< .יכ^יערןקיל״׳מזתולתאתלעמיקד*קילמלעש״תןד^ ממןןעתכב'
כמי
קביבה
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אין י$כרכ*ן אלא כלב®
בבטלו
 ;$ *.אע זה י < ל סימןי'  0א .ק>  3דמאי
הש -זאלנאגתר'
ליגת אע* ג שהקשר מפסיק בל^יד^ ללולב דכתן
■!
מלבמילע לולב על גל ארבעת מיפיןסילגלבואמיגדק'
אין אל -סימקפיד עליו (א'3ו־חזבקוא  0נשמ מעליבלולב או תפליץ  « ppb׳:דיך אבד• לק«6צמז לאגדם «®! ס הו אלי זאכמח כמ!׳ 3£יןבא'
דלולב א
בררן האגודה כעניין שמפסיק ביי) ידו ללולב אין
•0א וא ב מן יזלין יגיללימלן כל .אמל ליגנמועא ’ה אין
טדסוגשאח
נ* 0יך3ע<
!למוש דקקבמי « אינו י? וכץ אבלשלא .כמינו מרק כלכלשאילו
מל׳יהסברכ־ -ליתמ:שזס דמציס אחתתיא■ פה׳רימפכנין
פ
מבירגין
®יתבאר ב& מן פעיץ * כזאין « בלכיןלע כל מלק « ל
לבורן האגוד* < ומ׳בא׳יכן ^ לקלי»<תו אגודה4 ppb
!ד תא ןה במי
מ3ויז .נר©?אמפוע׳יין 3ש«5ןג ב «יף גי '׳
ההדשצשמכיאי״אותו
לפיגיוהרלהסירהאבט שרגיל להיות סביב
. v
!  ©6היה נוטל  ,ארבעמן קולס שיברך נייבא שבכר יבא קודם
ממלחקים ותםאל אגדו מ ע'ש■ או שהומר אמדי ב^ט שאי אפשר
שכיון שהגביהו יבא או יהפין הלולב ארהאתריגל« «©
! בקשר גחור ניט שאסור לעשות! ן^ש משדדקבר שלק ימא
שמכון
׳לאוגר
דע סיכון*ונמצא שלא יצא כמן שלא נטלו דין גדילתו א׳ב יכוין
 1ק;א מחבותמלאכות וזהמ 1קייחא הוא שאיני תושם להתירו
 3באתעד שיברן ♦.ולא יבין עליהם קולם פיטלסכידו כ5צ
ניץלחזגדובאגודה
^לשישק& פ<א' 6
אל
0
ג
עולמית־*
בעודם מוכחים בכלי ואיכסמזומני׳בידו דמלתא דלא מי&תכר"
&לללק .שכולן•האגידק סביב ועוכבו או ת\ מב ראשי■האגודה
שמכרן ואק כלו® בידו" וא״תכיין שאנו מוסכים כל אמד
.לתוכה ב־לאיקשירה ואיןאנובוהגין לקושרו בקשירה אלא בכריכה
הוא
השלש© מיגים ימד ותימכיס ’ מאילו הדרכים עוכרלעשייתן למה אנו מבלבין כפל ולא בל׳מד
■ •  0כויכי:ם עציהפרבה דקים סביב
לים;ל לולכשהוא ' לס/ןעתיד דהא פלבל מבית סמכרפין עוכר
היטב שיהיו מהודקים יפה ויכניס מקלס והערבה■‘תיך
ראשו
גדיסישולכלהשלשה■ מיכיסבימד ,כשעתהנלנה כילו
ל עשייתן ברין לנין בלמ״ד כגוןלהתעטץ בביצית להנימ תפילין
הקשר
?*א לשון עתיד יש לומר חסום דמןהלין כיון שהגביהו מיל
ומפגין לעאיתגס בלולב שלפה׳קשרים וא בליבות כדי ®יהיו ®
היה יוצא אלא שאנו עישק אמד מן הלדניש כדי שיהא בחשב
נגליו גפותלס יפה ויש לקשר ההדס נכוה יותר תן התרכהשפרי
לא הגביה .מכל מקיםאל יהיה ממ 6עיבר לעשייתן
.
אל
תמלה כפסוק ועוד פדי שיראוהו כשהוא מברן«!לי! !
כאילו
«וזכר
סהדי נבר התמיל כ בשילה מעט אצא שלא גמרה לכן
*אתרו שמכרן כלא הלם ומטעם ,זה ב׳ל שלא יפה עוסקאותן
.לגמרי־
,אביתבדכקבתל  :מושמע; על עשייתהמבוה כסעתעשייתה
; WWppnÄ
דב ערבהעס הצולב עדשכל ׳
»ליק ^ן
7ןלאי א©;היינו מכרכי! עליו קודם נטילה כידו נלל כתולה
היב* נראיזמפטה© " והלי כתנת© להדר המניין !הוא
ואין■ ההד®
כי איןבייבי! י< רת תשני « ,׳• לחיסכנל* ^ יינומברביןכלמ״ד שזה היה עובר לעשייתן
■^  | tועלי ^ נאמלגל-המופין גורע
אלא שאין מברא לברן עציו כעודו מובס} בעליי
בלי2גלב ^מכ * שיתבאלבע ^ ;
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עושים אינו נקרי עוברלעשייתן'ממ,תי' לכך
מבבכיןכזנל (יברךמעימדדילעיכןלגפ .לכס מספירת עומר  .י  :משי© לכתיב יאמתהושיעמ ,שצואבוללכל י 6י | { גךמי & נץ‘
בז אבל ביאמרונא בות 'אהרן? [ 5ביאממכא .יראי יי׳ ונדפאינן•־
(
פפ׳עמעיןי 80י« יק'ק פי<4ן א׳ ן" ■ ואין נליןלברך
כצל -קמסאלא פע© ח" ( אכולןצ<טל( הרצה פעמי©למס־שאיכו׳ כיללי ' פל-ישר 1אימיינעכע♦ ^ . ( ..לסצי5רו ;מכ;נב ^ןא^ •4W
 .מע? י p5»rpקודו .ננלאקד .מס©יכברצלגכאר ^ך® :ליכין לפ?5,י«®1
מנמק אלא פעס אחת לכן משמע לשון ולחחתס בלקיחה אחת
ההא ^לי© הודופין * מו־ן ונקהקדלימשו©■יןיא׳לסולו5ק' נ« מוב ;,*iwj
 ' :בעלמא סני  :י
י ; • ; .ג .׳; "' ־־'
ועצמימן < ג סעיף) 4״ ואין מ 5ת;י | בשע ^אחרו הפס
ו אין נוהגין לכרך
שתתייפוכש^תעשיילןהלולב אף 3Vשמן
לא בהודו< צת כאנא  ".ומועס מפיס 5בעת שייאמר השס פריך
 :הדין היה ראוי
לברן
שהתייפי
תיכן בשעת עאדתר; מ״מ
לפיק אי/י יכשמנענע הוא טרזד־־בכיענועואינו יבולל 5דןכ§
מניחין הכלכה
על
שעת
נעילה
במי נקי סוצס וטעמיהעיין
כך יעיד דסאכתיב אז ידמו פגי היעד לפ^ י Vשהריסון ייואיל *־
לעיל כסימן תר<i t>r
יצא?»יי•■ כלומרכשעה שאומר;!  opוכהזלו -שבסיןההלל jppי
י-
ז וליךחה עי לא שמה לקיחה הילצך אפי" ע'שה בית יד ינתן
• מנענעיךב' פעמי® כתן• שצ< פ 4ן -א(רת ;י •
 .ב! $לולצ שכיל דמי אפילו כל הלולב חדן מידו יבלבלשיהא
מ~י והכיעמע הוא שיוליך ידו מכנגדולהלא© מנד מזרח©הוא
צכאותי ודרך כבוד ולא הזי תכינה שכל מה שהוא עושה בית
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.עכע('יבשעי'/ההולכא.ז
כלי לפאיתי איכה חנונה לבטל היא נביליצביי וכן מי שיש כידו <ת<
הש  .כ} .נ' פ?»הולכזפ׳שעאי״צהלכ ^וא ^ כ ^פוסייח -לנ׳דאאל’.
םבעות אלנו נריךלהסירה אן ע/שאינןעשיייןלנאותכהם
ועושה כן וכן לבל לצא ורוק תדרוחזת"העול© ־ :כןלמעלה«למטי®־
בלולכמ׳מדרךבכןדהיא בעודן בידוכשעכטיל׳זב״ש
יינימות
 1*5$9פעמיםההילגוא .זההובאועיח; דפמ'לה(יד<1ול31ן1
חיי■
 50תפילין אין חפסיקין שהו׳דרך מנוה&א שכלא סע© דהפסק'
שארבע רוחו? /וממלה »וטי! הס פלו כדרך מאומרו צתכ 5ע ? דפך
ביילשיסיר© בשעת ניעמע הלולבמשו׳ שאי־ן נריכין א 1ת בשעת
וונייןהניעכ1ינ  ©.ה©  ’♦1*5יש מן הפיםקייסשאומרים©ההולכה
יצגיענזעכיתלולכ ע© מיניו גס כןהס למלאות
שיצאנו זכאי י נאאובא׳לנדה ^ וא הניעכיע בלא הנעת שלדה ועלץבמושעוש*
הלפני השי ביי© הלין שעבר כסמוך שהוא יב ודי לנו צהם סימן
בל/כובה ממש וקראבבי  -פיך1ש1י אז • ירמוישראל■וישמחו־׳
־ וי .זת® אנחנו עמר; כאן מרעיתו אשר
ישגיח עלינו תמיד כ בל ■ כעצי• היער בי׳זקאי הרינון על-
ישראל־ולא-על העניס אבל מהגין;
■מה שבא ברמז התפילין בפל ט בטעמי פיליהימנית ע* פ הקבלה
ל5עכעשדרה;זעלין’ לכיון דילפי׳בניעכיט מהאי קרא דאז ירככו'י
בל/הבלרמת .זמגזארבסוד הלולב .
ומיניוצנלמהשכאבסזד
־ נלאה ממנו שצליך לנענע שדרסלעלין כדילהשמיע קולשטזהז י
התפילין כידוע למידעי״חן לכן לל שיותר טוב הואלהסירןכשע"
׳ השיר והריבון של.העציםשכן' הוא משמעות ריהועלשק הפשוק
׳ נ 1ע 5יע וברכת הלולב* (*®Tjpiמן נ ס ם«#ן> #יג fמ?מ א 0
. ." , ,־  ,שהע ^ ס .ירננו * v f
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צא השירןאיכן מפסיקין אבל הפסקה שאיכה דיך בכד כגון
ונייןלקבר ..האערוגעס י הלולכלשעת׳ ניענוע ולנענע
®נענו'
■ככלי ונחלו לא ינא וכןאס כרך פילר מליו או שכרך סודני
י
בסלסיחד דכוצס מגיוהיאחתהןונס' ישבו ' סיד עלעי'
מל ידו
זנטלריא
לא
:
נח שאיבו דרך כגזל ואין מ לקיחךיוהואנן  :■ :הקדלהפאנוירלהרתיק' האתלוגמןיהלולבJ
לקיחה
תמה לעינן
■ דכתיע ולקחתם לקימה תת/ז אפי״בשוי כמין
«ממן 5ה«.ר $דק'{ # £להלןאעווי י )
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שצריך
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ושחנינה ואינו בטל לגבי לולב אי לגבי ידו*; «ה » מצלכין על } ׳• ^, .עומלבשעת הפרכה וההלל ועניו למזיק י^ ח׳ב ינענע
נטילתצילב ואין חברכין בלשוז הפסיק על לקיחתלולב בלכתי־כ *לדחה .ואמי כ•ללוצרב;ואמיל :לנכון ואית׳ב לא עלה ולמעה ואמרו
\| 1קחת.ס־לפס יראה ליץ הטע®חשוס־דל0וןלק < יס בחשאעולשון־ יכןיי • »© דקל כל פ״כית& אתהפ'נאי לא יהא אלא; ילךימין • .
קנייןכלימר רןע״ס שאיני אוהזדבידו אל״ 5 /קויווו ?ע ,אחלמן •.ל*-ע״ל& p
יו ונסיק < י?מ0-עיף.)• '%
■ ,יעיר «הו כן
הקני-ינים שבאוברשיתי® גי 11מיצתיכ ילקתתס שגרץלקיחה; ׳ -סדרךיידןב׳ל‘ לדרוס& «'  f־ בימינו פשסיח עזמדוכניו'•למורת
חיוהיצפי" שגליןלהגביהו .ולאיאזי בידו לפיכך תקנו לומרלשון ’ אבל אין®* 5לפרשיה בן יפי החוש .
מכימיש(פאיןידרך־האלס-לעבוע׳
נטילה־  ,שזהו פירושו■ שאומר בידר יעויי 0ו עליו כמשא כלומר
•• פן־ כי אדרבה רוב בני'אד© יכשעומדים ועניה© למזרח ופונים
#מגביהו כלשון הפס יקי יינטל® יינשאס ! נוחי לפיכן תקנו לברך  .ענמן עונים מזרח נכון■ מערב ללוש■ ותכסהו ; בעניותך
 ־• עלנמילי^לילכלזמרשצריקיןצהגביהו־נ?ל ■. : .י ׳ ׳ «ובעץ• כמקרה בלא צאנה תראה שרוב כני אלס איכס פינים
א
 pהתורכבלק״חת הגנהה געלמא סגי צמי שנתבארלעיל  .ע 3מןב  0כע  0בעכיס אחר" רק מזרח 3עוןמעיכ דרוס וכן נ״ל
׳ לכתיב ולקחת© שביק שהצביהן יצא אבל ח1ל אמרו ש3ריכ^
גס בן לנענע בן גס הקפת המזבח כ״ל שהוא סיוע לזה גס סדר
לכענע ואפמכוה אקרא .לכתיב אז ירנצו עני היער מלכני יי׳בי
הכתיבה ועיין .לקמן צקלבתחכיכה©ימן  :תמו/מה שכתבתי
שס
מזה
מיהו
בל
בא לשפ? ט אתהאקכלומרירכנו כעניהיפלכאשרינאו מלפני .
הגיב׳גועיס אינן מ® כבי׳וכאיזה דרך שינענע
יי׳ ז ; אין כשבאלשבו « את הארק דהיינו כ^ כ והפוונה לפישכיה
מבאואפי׳לצתחלה ובלבד שינענעלכלקששתקצמתאך ע * ,
באין לדין ישראל
יאומותהעולם ואין מדעין מי ינא זכאי ומי  ®..,ודהקפלק נ״ל; 'מיקר כמו שכתבתי  -לנשפעממחבמושהיין*
יצאחייב נתן הקי׳בק מנוה זז ליחיאל שיהיו שמחים
גלולכיה®
הקפתהמזיח מזרתניכון מערב דרו© בייוסוד־והבמב בשתיהן
כאד© המנא לעני ה* וכט זכאי וגוחן לי השופט מקל או ל״א .אחד ליחד האתריג ע  f 0הככיין ללהמשין לו חורו של מסי והכן זה
לסימ ן שהיאייצא זכאי וישמח בו יהניענוע הוא הרימ.ןהיל ^ .ואל.תשיבני מהקפת מגרשי עלי הלזיס לקשיב שם חזרתדרו©
ינענע מיד כשעת הברכה * כןכ0ת* קייאתההלל שהוא השיר
מערב בבון שפ׳ותמת© מחק לעיי את פאת קדמה זאת פאת
גגכ
וגוואת
פאת
והשבח להק כה על נסיו ונפלאותיו אשר משה עמנו ירכן גי כ
יס ואת פאת בעזן׳ונרוסעי כתוף וגו׳ראדרכ
בעניהוערומכענע כהודדבצלעפ © שאומי ^ ותו כין החזן בין
תשסראייאדצצר ידפת חלתהלים שהיאבחהדין גסידעת
הקהל וקנא נא רהושימהנא אבללא באנאיי ' הצליחהאנ
,העידשהיא הוג מהמוקפעחכל במוח הדינים וישיא מדחס לכך
וסמכוה ג׳כאקלא זהלכתיכ בתריה דהאי קרא דאז ירככו
תשיכ
עצי
קעיל
כתווך
וחונה לה הד החינוכיות התקכלי׳מן הפנימי
©■* ער וגו" הירולהכי טוב זגוחרואמרוהושיבכואלהיישוננו
כלו'
וזהו
שדקד׳הפתוכלומר,וחדות לשיןמדה לפי שעיקר קכלתה מן
ר^ הדלמי בהודו( צהושיעה אנ ומכשר! נ1גה החזן לנענע גסןכ
וופאד ול5ך חשיב ממלב וכעין כאחרונה יחד בתגמרתדיכם
כ & ותל יאמר נא ישראל ובו" מדגתיב ואמרו ( גו׳וכ״צ
הטע©
כצישוס החשב מוס
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1F
.
ה! ה» צת הטע& זע הוא להמשיך מום  hחן׳5י
׳תדיכה כפו שהיתה '.מוכתהןעתה ^כמזולפן
ודיכק לה עמיל כמזרחולפייס  .כדלוםלהמש*ךהרתמי© (? תפד
|תערכ שהיא ה ^טזלצל הייתות^ א׳כ אותם התכעכתי© מזיק
 cmתערכצפק לא ידעו• ולא יגיד ?׳גז׳וקזראאכייעליהס©ומר
עתאיס ^ פלא•יעורר« מלק הדין מ pw /ן 'ל ? .והבין להקות
ראש ה 5<1כ לכל ממ שהוא מבעבע עש« אן כשה«א קיריל למק?
עטה-ראישזכלפימווס «' א5איןלי 3ט; ת ,ראשוכלפימםהמשי©
ר?1ה פלא כמין בדלת««.ין« ןדכשצפלז © לא כדדך :נוילת1לא
ייתא כלו 3יענ« ע $מי 3.ךד לעפרן ךמ צדילתז«$לר פאק זבקענם:
«כיק & אי |ל שבריך לנענעלמפלה '«לל?הת « ןכ לכל ה ^ רזחית
®מי■ שמטין ראשלה (לכלא« ת« הדה שהוא מנתבע פקזע ^ אין

ך־גהמל« |א לנד מעלהואע^גבוקק
גדילת«©אק*ה'«
 mדרך

\ 1ft

,לולב שהריגירך עלי ? 1כר  flיעחם סכמה Sf
שלאמצוין w&ß
 | #ד ? בר  ? afy «iדן .אזערבס שבתן
'
כתחל<נס ? אלא ^י©■ כלעקישיע!ונ 7#כ פ© מ
■תורלאצעטד בפרטו הואפינה  %ע; איןנםילם א« תיםז
עןיינטילס■דצקיחה קתס בעינן ((!wiT731
•־; ג ; .־•
 T4זעש© שאין עוע/קמןהמזניס p
מין אפר«אס הזשין ע |יה© p ($
קיינו «שיםש ? $ד אלצדעשים פעילה? | #
פדן
ללנאיתבז הלולכזמינט■ יקוא בעל לבנייה( אכל כ> 5יילח‘
r;ל ^ן« 5מן  5מו*ל? ?.ד  0#ץ *:.3p )*W *©5
עאלת© ? ' 1מיני© עצמם י$ול ל.קי.ם; ן עליה©/כמי ש 'לצהאע־יי'
שלאצק %הגה 4קקזר׳ש״עזרא1לעי♦ 11
&לא לעם« ת אבללה< םין יכול כמל עירנס כ*ק' §א '3-ו מלוין מין
-,אמר rimj &m . > ..ואמן חכיתנע!ןי?זב ש•* ש ^טל«אעיצע
כמד אפא אחדנא מבד פ?זא מין אחר &ינז מחין הערס ד#
>עתיר« לסופין מקא לעזי על נ ' כדכע  5ת הגשמת מענישהי f
תינ« פהרי 1דלקכעמ4ס אמת ו8קו כמלאה« גקגמסאלאשן©
אצ ®מלין תמת מה איני תצא נעמת אכל כתנימעמל< דאי
ייי«
■עעול פהד אינו ,עמת כדלע*ל ;« :נ« i %פיתר*«( ועין ג" 1
ההד©
© איןיכיל לסופין אצא על
שאעי׳באיל«?)מיני
ו« 4א
?!,ערד ? אבלכלולב (אתריצלא י -טולמתל אצאליל ? איור
רד ;ו ^ <
&אתחנ אמד הואילונתכלהתיר׳בלשק יחיד $רי* נן׳ <
ממד© פלא Aקכ %ה •לתיוק0מ< 2סנ כן לשק יחיד זלא יהין
עליהם אכלחלכיבמצמיעזח חלכיפת•© מ« מחןה׳ה© רנ ' כי
הכלבכללזכן ככלל עמתמשמסרכה עיפ 5המדקי קיעגש נהל©
׳זמינה אין ימפיעק יותימג׳כדםדםזשמר כדיערכחכדיכן
הככיין*
© סס1כנד | "'s•.
־*"•«©«
*יע
כמפעים *ם לע••יכ  tהקבלת״fl
■ל צ׳ב «L
■י ז?

ה״ה שכך נועק א* ת< לני מטה ? לת לתעת•© כשעת
כידלס כאילןהזא נוטס לצדדןגאער אבחט ^ ג כמה עעמים
©«א נוע ? למטה■זתולה פאילן כנון פהזא ארך קא( ד/גדלבן 1א'
מעקר גדלת! כתמלת צאתו הוא נדל לנד תעלה לע שהואדג «{
עעט ןאמ׳בנ« טה לנדדקאז למטסה ^ גןלשאר נדלים ואלרכ'
ג׳״לשהיא םנכ מתר להעג« למט יכ אין הביעבוע לד׳דתגולמע!
ל « %טה1א לסרא< ת&ה«אמזשל 5כצ( ככוד( הלא גל האדןומעל©
«מטהול׳רוחזתי למגיי^תכרך© וין סן מה מראה אות« כהעיתו
ראש הלולב לשס «מסשאמרו;0כרין לתמל לרןגדלתןלאומרו
אלא פפעתננוילה מידאמר הבלג שסואדאןל^את ;« ^® יטם
לכל צדלרתז ©« «! 5י ®י! לפעכע לכמבה פ&מרצז צ
ת 3ארבע מיניםהלל« מעכבי© זהתא ^ה דכתיילתתתסלגס
לקיחה תעסככל סמיכים הכתופי ' לקטה©אל יקפדא?« ד
מהם« איןםי3וק ביןי«ם לאשק לחאכהימים אלא פזה דאורייתא
זיו שאל לרבנן זכל מהשתיקצז דככן כעין לאידיתא תיקון :
ייג הילכתי אס תשר אחד מהם לא יכרך על הנמצאיס כיד« "
( ^^עילאעיוגעמד«ש5כ 9׳רקאוען #0ד♦ימיהלהקעיקל
ד׳מינק
&«<5י דל׳ « ׳ןץ «יהא וליי ' ?*א אכל סבא מיקי ? ממס
היא© ייעו1׳׳;ל פיכן עי«׳ ©,סעין < ) שאין מירכי] יעל חלק מן
המניה אלאתל מנ« השלימה ונפרנס כ«לס הליהמנוה חסים
מ ,מ ימיל הכתנאיס כידו ,פצ | כרכה כד פלא תשתכח ממנו
תורת Wב ולא יקח ידן אקר  1p3ס אותי פהשר כנין תעז©זא
®ימקכ ^ום־אתלע (.ב׳ימ•דלא ליפזקתיד© מולכה.שתא•יגא?
;לומר פתנחק כמק•הז ואתי למישרךכו,,ליקח פגל סנה^ה התק
«יכרךעל (,ולא יסדר אחרקמ ג 0ר « aאם־י'© לי5וצס& עי  $לא
גטלןכיגדאלא כשצןבזהאקרזהינא<גלכ 7שיסתכולסמיבי^
לענת ייטול הצולכ׳תתגה הואיל ו ^ טדגברבה ךכתןר ^ללולכ
ואין נר  fאג-ד אין צלין ליעולגצ הד מיני© בכת אתתאצא יכיל
^טלסכל אחד לעצמי אלא שנוטלןתמ־ זהאחר זהולא יעסיק
«יטיהודמנוה אהתה© וכלבה אחת עיעלתכילן ואין מכלבין
לת בל-מק*קק  ,בכפי נע «י שבל מין איבו א4א חלק מוטה ואין
בי ?ה© בדך ^כ? ץ?  1 1׳
ימכי5י |עלגלק 'תציהיא©שח3,
ואחלכתט־עצחזימנק שנטל י& 5פתחלה גפיכךלע
גחיתה ^ל  -אח^כ האתמגיטכלך עלט .על ^לתאתרג -גוכן
7603.הילכך .י-זתל•טוב ומצוה קין המובחר ?^א ליתלסככת אחת
יוחס ט נחי אפי כיל© פאק ל! |א די א׳יטולגלולכטד־ז-יהא ^נו
גזרוע ה#פי פרקט© די כלישיעל© בכתאמת דכעילתרןר«זע
ממה תחלה הלולככידו זאחר
־חפיב נעילה זםיאיייתד טיב
& מעזתת בכין
ךכ האעיו?■«ק ה םא איןלדרי© קללשיקחסיע
אעתייצא ידי נעילה♦ מי שהיה בועל אח הלולב כידו לברך עליז
והיה© יפי שישפן שםכל*4ד^ ?*דפי®«כירך על־יהסזאמ^ב עיי!ן
®ס© ומאה פנקזור כה© מין אחל א« סל 0או ערכה אל ימול
*? / #יסמקשידהקסר גצד .ייכרך עלתלגד אלאיחז^*ו
םי י^ י !  V51סיהי לא יחזיל ייכלן על צטילין
 ^ ; fד יי3

¥
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<5לבכת  0ולאכלילהדכתיעילקמתסלגם כיזםהא*
היא שכל סיים כפר לעמיללולב  Vמ אל יעשון
.אד©-בעטיןיז תחלהריכפךאח׳ב עלגלזלכלעתהעוכאןכחצי
«יו©רורתין « קדמין למדת גלג ^ ייפכס אברהגבקר מ ^ כאן
למלכי שכל מישיש  4לעמתדמ ? יכ כיזסכייזל ^יכ©  3כ?ן1
אסכילזלב עיקרוריזותיהה 5את 8תנןהחמה לגתחלשהי׳התחל*
עיקיע < פןידמם א» ^ דזישבםד1כי אכרסגבירזשיסוא
®בקר דהיימקודס ככן הממס  "#ינז מ«« ם שהוא לא גנעזהלע
«עקידס לעפותה■ כיה ד«קא דלא& תיג יגיה םק לון* הי?־זךי* ;
אעייקזד ^ הכן קחי׳אכלגבי לזלב גיז& כיןיג זאין עיקל מ 10א
אתל ־זדמתהחמהו «א כל התםלכך זריזיתיה לוקא משתכןהתמר
^אפ באנח אז ©תכ ליעלי& חיית־כומלז דע סערן אבל עיקם
* ?{#ע הוא כשת' יןמלל כדי לכעכע כהולו זהזפיעכ ' כדא ©.תטמ
אקראי דלעיל מיסו אס איכז יטל לסמתקכ ^ןשי 3לי לכאתלדרך
^!ל לימלו מ^-ד .כשעלה עמוד הפער סהואנ׳כככללמםכלפון
«עיאדסיקכתפיסקיסת1רז סבן* ^ <.מי׳ ^ן״ע» ימיןא"׳
ו ^י ! נ*י« 3ןמ ! ' ? $יכזימן 3מ 'א יי» ן■ י' ) -וקורא את ההלל כלא
לוצכ «®יודקלק כהשפיו יעשה כאמך יהפלים ©היה אלם יוצא
מבית! שקריתזלולכוגילו היהקירא ק ©#יחתפלל ולולפו כיד«ןא
1את?ז %תזתפילקפשעתפלה&מא יתפתל פכמכתי
3%
 5אכי הבא במן פלכד מבי «©יאליטלו ?» ד« איבו עלי? לטורה
ולמפא ילא חייפ^ בן 0י 1יתבטל מכויצתו משב יכ תזתעילין
שטון פאיסז מנוה לאלמןן כידו©זית עליו למשא יבטל מבמיחן
 & *. ( ,מיע)ל« 1מין׳א ) וכשקוראגתזרה•שנריך צאזח 5מכיל©
שיין  V %עייןאי ) ׳
■ * . :׳
"8
» ^ ' S0
»״
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החוד
אי אסהיא־כען ונושא את כעיו מניחו עלגכי קרקע י' ההילך
לכח® אכלי© לולבי בידו לצקר מילים לולבובידו יכל הו איצו
מעיקר המציה אלא קדי למכבאתהמציה בכנעלכיתהמדרש
לעיין בהלצה שיהיה מרוד בשאעתימושש שמאיעול מלולבתלדו:
׳משגרילביתי ביד בכו או ביד עכלו  :ך
ב ואסרי« Sfiלאביצ קולםשימלנו כדי שלא יטריד ויבאלידי
שעמה ואס שנש ואבל קודם שנמלי ונזבל והיא על שילחכו
ביו© הראשוןשהיא  pהתירה יעסיק אפי ' יש שהותכיוסלימלו
אחר שיאעל עיים ראשון ואילן א® יש שהית ביו®ללויפשי ' כיון
שהיא לרבפן יאסלאו יפנ(יק יא© אתמיל לאבול קיד ' היו ' דהיינו
קילס שהגיע זמן תייבו ;כמי מצי שעה אפילו כיוס רא*זן אין
ברירלהעשיק שהליאיבא שהיתהרכהביוט היאיל נהתמיל
:היתר:

התג

הדסאפמותרליהריחכו וגוני ס ^{

א ' הדס של מציהאסי׳להליא בי שעייקלו איני עימד1א להריון
;  .ימזה היקצע וגמריכן לה מנויצה לכתוב הב ליי ' לימישמל
ש©שמי  0עלעצי;ש( כ^ ליאסרבהפאעבל שבעההיאיליהוקצה.
לחצזס ה נ הבא הריהיקצהלמציתי אבל נאתליג שעימד נ© בן
לאכילה א© היא ש 3עציה #רת להרימ וכ שלא היקצה מלהריע
■ y?p׳« V
בן |א מאכילה מיהי נמלקו פירבותינו־ ( ו <ל!h %
יסיעזתייל *** ןא ' ין׳ > אסצריכיןלברך
עליי כליך שנתן ליק טיב כפילותכשמליתיס ביאס לאו הואיל
ופיקר י לאי לריח עציד הילבך מיב לי למבוע שלא להריח כישלא
להב׳ציס עצמי כספק בלכת הריח יאיתןהמריקין בוכשמכרבין
 V.׳ ., . . ,, . :
; עליי מנהגשל©שית הוא ’ :
 ; yאחד מן המ׳יניס הללישהכי} להיששכא ילא אצכק® למיפק
בה שרי כהנאה דהזליכה לאי מילתא היא , :
( ן ע*לסימן« 7ג סעי^ 4 i
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 bא ע* ע שחייבאד© למת בלעתוני כדי שלא ימסד על אהת:
ממציתהש ' לכתיפ ואהבת אתא יגי׳כינל מאליך  vvבמצי'
לא©puppלא יעכיר עליה כיף® עשה א® יכיל לעמו ' -אתעצמו•
אפיבפל מאילו מחיייב היא לתת בל ממיצי ולא יעבירעללאו;
אמד כמרדאבל במציע עשה שלא יעביר עליה אין אדע מפייה
לתתבל מימצי וסבילה להבי' את יצקו לידי ייני (להכיל עצמו,
על הצימר שהעני חשיב במת  -3mלי לישב בשב יעל tetätp
היא מניה עיברע יידכעל ? מביהוייףס• היכהמפיתבצגדה
משיביא עצמז לידיעיני המשיב כמיו ימל יה אמרי חזלהמבזכו
אל יבזבז יותר מחימש הילבך אמרו !#ל מי לקצה אתריגשהוא
כשיעידי לצאע בו דהייצי בביצה מ.צ?מצ 9ילא יותרואח״כ מצא.
וליל ונאה « מכומטהלהיפין/ד שליש מלגיו מדמי הראשיןבלי
לפמליפי במעל נאה ממבי כ »] א® קכי׳מראשוןבששע .משין
■©ינ© שעוא"ה&צישמלגיו ייקצהזה בועצה  ••:כדישלאיבלךלע
אתליגמצותצה אבל א© הלא שין היא צליל יכאה ייתרמשיעילז
 mnאיןצריךלקכיתאקר דא  /אין לדבר שין דלעילס ימצא!
נדילופאה מעל מעה מזה שיהיה עילו׳לא ^ וערך לבזבזלצ
ממיני לשמי שאומר עיד שאהקנה כבראיודהשרתיילנאין
בי ידא^ אימצריך להעביד חעית היאשיבוע ילקניתאחראלא
מ  #אנא ^|  *10Mאתרוגים והאחד הדור מחצירו יקחאת
ההדיר  efeמלגיויותד בדמי קבירו אע אין מייקדן אותוול
וודבז
קמן היידע לצעבעלולב בדינו אכמ שריך לקבוע לולילה
א
שומן י *,:עיןנ׳}
• ; פלילמכבי |מצות*

*פובו׳
תרנח

דיני  : W7גי׳ט ראשון ומט '

פעיייפ

א^ מקכלתאפהאתעלילבמ^־׳״בנהאו *יי בפל < ימקיירתז
 . jfcפתע היתיב ילקמע לכס כי«® הדאשק יגי׳יסייעושממון©
 ' ^ :למיס ביט ( נם תיבללהזמיף עלהמיס אס נריךיכלבדשלא
■ ;לעצייבאלהיכששבעת ימיסלמשמע  .שיפמחיעס הד'
•■ fP׳’־ג*-
מבתסיע #■<;( *:י!:p•*y
״»״>
.תקליפסכ ^סצוירת תוירה י״ * ןופי
;־ יזיניס י &* צב שבעהאי ^ גלמה אמר בתקלה כייסהראשי) הרי
שאין
.
עזה
}
־עעי ^אזסומן ^ו -עעץ-״יא•  i׳; יבשבתכזמ
קראי לישא יניבא סתו־י אהדלי ילר& ימול .לפנייי׳אלהיפס
כ־טלין אותי .ט אס; .ה׳ציאיהי מןהמיס אסיר .אפי׳להמזירושהרי
א& .מסראשון
;•© ^ :גמקל^ ^ תימיה ^-עבבולין 6נפתיו!ו;0
אס5ל איסי׳ לטלטלו שמוקצה הוא טין שאין קברבק־עליו» ;־
מבאןשהלולב ציעל כמקדש פל; 1ימק למקדש רק חסדאשין *
:שעין ׳נ ' ) ;יב < ה מציהלהחליפו .ולישישאר
\% Ypi
אכל אמר
( שומן.לע  ®«,פעין&׳ ופימן ^ש®ן« ן') 3
 Mיהללמל »ק ^יהגי/לי־קק צ ^ הבכל סמ פי־פה חלס ' משים
סתיויבןתקניק  5fשיהא ביעל בבל מקים כל שכפה זבללמקדש -ז
?ידור מציה . • J׳;
 $וןלן מןמשבתשאמח וזול שלא יהא הלילב ׳נישל יכ ואןילג
;  01מל ראשון כינתשהיא דאירייתא אבי כזמן היה אפ׳ס
& 3m m
ןזלישלא ליעילכז נדדהמאימלצי צילוילעבימי כר׳ה ד׳אמיין
סהוא אישירא לאורייתאשהעמידו «:וכמים דכמהס אפ׳ילעקיר
ליןו5נ א
לאל 5pwל?!1ןדם
*j fדשבועיא<5לגציל ^
עשה מן התורה בשב יאל תעשה* נ ( ו <ל *#י«וק׳עש**«hi V
* אותו שהובאבשבילו {לצרך ^ליו שלא אסלי תכמיס לבר
של׳היי£־ה■« ^* נ 'ג 0ו$ןי  ,} '1ואב* למלמלהלילב ועינייאשיר,
 m famלתמים לאותו 5ה( כאפפכ%יל אלא צאצילה ובהנאה
כשבתל?יי כ 6ק אבל קאתיע מיתר באילטיל דראדלהריק13
^־לפל«ס.אעי'0יאבעב« ופלאמאת('עותד ^כ^לולבנ?כ
ואסירלהביחי פ 5הבגד אפי כינו דמיליבבו ריחא עכבלמ®
• « ^ר לימלודמציתלאולייהכיתציתגו יעיד זלא □לו‘® ןת אלא
 ,אסיד אפי ב* טו  :געי  ,למ«« ןעזןאמע ^ ל.0
^ישצ ^יא׳מל לגיי& יכיא׳יצכי מציה אל לזרו »^ ין שכימשיעע׳ ׳ י
«:m :ßציה הבאה כעבירה רא דמיתר^אפי׳לומל לו לצתעל׳ ^ מ " ן  .ןכיוןד ^ לדליצכדאידיתא כיוס ראשון אפ<; בזמןהז  #אי|
דא ©מצא ביי  9ראשון בלולבו לש מכירו שהשאילו לו אא׳ג
^״,^»4־ :אפי ^מקי® לחיקכחקיסשישדחיחןגין שאיןלי אתרוג
יתמו ול כמתנה גמירה לכתיב5כ®משלב® ן ,
' דק ;ל דתמנ? ד/דלב5ן ; ' .יהד לייו אמירה זי־ שבית י
<•%:״־:
ד ומעכה על מגתלהחזיר שמה מתנה והוא שיתכנו לו3מתכ®
 pjknלסמתפמקיעעציהאל <".I*WJיע״לסימןעק׳ען
ןקירהע’ מ צהמזילו ול אבל אסאער לי יהא  6לן עלשיוצא
'' 9י* #ות [יעז «עיסיא׳ »״ ן ; י'
אל .י $א®א » צשמ מתכה אלאלשוז
פ?או <ב תעדרסו 4
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חזינוח ^יל ■
? 1ז שיתן< לוי מלקי עמת «» .ואן קנה . . •w
שקנו באמך אקרונ .ורימון מנליש' «ית4י© ת הבית ' .איצ 1מצא
באתר  $עדןיתפו 4מלק©.במתנה;  jfgtoפאיק מקפי?ייןזא#
היה אוכל ולנהלו תקפימן עליו לאיצא כ!* מעבי 'שכל שאיןש?1
מאותו המין אין מתילי ( ןכ< | ת©.ת{ עלתשאע״פ אאי 89מקפילין
ה מקפידין מל המנוי! שאן ה© -ייצי© לקיים המ  4ה
1בשיש© ס מאותו המין אעילו היה זה מעילהמאמרי©
מתיצתן כמתי! מועלת לעי שאינן מקפילק היון שגם ה 0יצולין
לקיי' הממה ! מעות האתרוג גובין למי ממון להדור מנוהמועל
וביש מקומיתהוהגין _ _
© •5-.--.
להעניי -
טפי״.י .ד, . ,; ^^ /

*ייןשאיןפיתפו ןל אלא נדי לנאת מ ולא לדכי אמי wfmןקרא
י< תנת44בשנותנו  4א«ואש 4לגמר* <ג^09י 4באתנה4מ1ל®;
1מפוין בזמה®" מ« לא־ ליי• 4את בי בלבל מיהו א©אמר (;ו
שלאתקלושפו ,א ^ ן*מ שלא תתצעזלחבירן
הריני נותצו לן *:#מ
•ינה #מו־י^ .^ -כ מת^ $דליו .נרע-מצ  4א??ר:ל< עימשתחזירהו
■ אלאשעת»© עמושיחזירה!
י( $האומר ע^ מנאומי ■rmm׳למי
־־סג ^גי ^ -ינממע׳נמ^
 4אק׳בש״בעמתס׳גמורתמילבן א ^
 w «oj!0fi{w1פי«ןירה4ול !־רייך לקיי׳תנאוצהחוירהולווא8
© -151Sw5רווקיי8תצא( ;.ואתנאי<.מ $1א.-למפרע . .שאתבתו
«.
אל ©* ומיהו
**ממילהמיתה .מתנשגמילה •.י |אלמפויע־־אבלא©
הרי;אל קיי© ת3או■ו90י.נא■המחנה בסלעלמעוע ולא תןי<לאו■ממיןתו $ת לפיכעשו ' כנתיניהמשימיה(?שחלל y
לי אתר בך
ל^וי >.•V.^Vj»1sלק3ייפ ,4אתו ^?ל(  34פציפ ^ז ' גדלקייסהמצוה כהלרק
■'1^ #:
יצא* ;' ^
0ין; שאיבו^ #1מוי 0ה ,4למר< ^ ^ ^ ^  ©^ ©* Vefo v.4 ®Wמליתןלמעיתאתרו |הואיל'1אין©
או '8י;שאנ ;8מידונע
י  /וןיינממד < למ3זאגנ0א 6הןמןנרמא ; י
מ
^
י
4
אחרלא^
4
^י
4
ריך
4
4דממ;5א^אן ^;ן ^0מ
4 9
ו?
! '" .$<.אעילונתנו לי 0ת© ולאיפירמ״מותממתזיויהו
צקת3.ושאיי « יו* •
. .. ,,,
צריך§
ביון ;- 0
שיחךרכו לו <. ,
.:ךמתו%ה
לאהחןיל[$ 4א יןאעיהואפילו ',אל החזירו‘לו ינידו הוא נעצמו
#לא-גוא פת •4י ,ל #ד3תנאי ^;או 'אעילו ^ ת0ויןאקר.לאתר
׳יהאאי* | י9א ^לביליהיצאי- ,מי  4במ?]0לבס! ן ;.האנתקיי©
־לפמל ^^^ ^^ייךאותילב ^יו צריך שיקנוןל
הש ^ן־-
תת ^^
ג*ב במתנה שיהיהשלוויפא3ו ‘ וה ^ דאמרינןהיחירויצאדוקא
כשהתזייו לו במכין שיגול עדייןלצאת:בו אבל אם לא החזירולו
:על-שעבר £תןמ $ותלא*,נאידאומלן  ,דעתא הכי הואשיתוירתו
ול בעודו נלין לושכשמחדרו ול אמר זמן מציתואל הוי אלאחזרת
; >למיסותזלתזומי® פאתלינ לא הוה מזרה לודאי אאתיזג קןיר
;.- 7 ■7־׳  ^ ^ -א־אלתיגיתשעדיין נליןלו י'■’.
׳׳*׳»?.$תתעב:׳ומ ^ עיכן תשלביו אל ליקני אינש לולבו לקמןביומא
קמא ןקוקתקני• ק,ני מליבב!®תוןמ ^יזכייה' אכלאקטיו
>
^Ä.1׳יך^
 %ז
■»
״»» . !ti|.|»»j ;J
m1..i
הקנית»*־י •-יי..?;:
—^»1.י^ן*י^
מוין>-ןי«"
מ^■’.5
׳־־*!״־^>^־#
זי*^־.
ל ^ תבואמרשהניע ';'  4ק5ל קשן ואין
קא 3ויי.לא ;,יבוללהקטת נסהוא
לזמג־דהאממ ^יצא  '.ג 51יא .
ותחלה.,לאקנאןז0הלי,לאנתבי לי 1א ^ מ 4תזירוהרילאקיי©
:׳?
:,תנארי ^ית ^ לתלמפ^7ק*,3צל^ :.אי’שוו^1י©שאי | פ0ר
•י; 4חק״יםגא ^ו.,.וקת^מןליובתתלה;;ה^א< בשלומתנה,קיימתי
©׳ ^ # ?#בותעומג-הה ;? ׳■• .: ^.:ג ^ין & ויו
־ווודאי ^ -קפי ׳
*.
״)1ל(<1ןסי ^ #סעיךג׳ ,י cוים מישאומרי©7,חקחקטןשלא־
שהוא¬
> .,הגיעלעו ^תהמעי1ייתאבל.א© הגיע J.לעופותהפע׳נמות
 ,בבןשם א! בבןשכע אקנויי נתל מקני יעיתד^ ,ובשלת הניע
עמו? ::1Tולאצתתלו תז׳ן אידושפיר
*■■• ■ , , . U׳ - ,דתי,שהריאל רבאתרשותו !.'.<■v / .
מפ ^ותלןןאתדמה©
■'■  $־•
■:מצאבו-יוד; תזבתוג»ת©ראש1ן:מדתיתן,לותבירותלקו
׳*-.,יי ;;

לתווית lS\ ri131M

תדננן iw -^ Tia
אחר

־ ^יו© ראשון בשבת אין נימלין הלולב ואעמא צאו
נבי שוער כמו שנתבאר לעיל בסימןפקוד* זא לחשו תכמיא
.
שמא יסלנו ויעבירודיאמותבר ^ ר  / iי;p«s9V:m( ,.
שעין < \ ולת ןשתל השבת באחד משאר ימי המיניתשהין
הנאצלה מן התירה אלא מדרבנן שאין טמלין בוהלולב ( ואח^
שנמלי אתההללאומר:.קליש שלם ואין במון ובר ומי ^איןשת,
©פלי־© באתת קורא מעניינו,שלוי© בפרשת אמור' ומתתילין
שור אוכבש^ נלילעשותהברפיותגייותיקיריןה■ גניילהעלזין
גקדישהיותל מר*ת.בתדנבראכיזןשהעם כ?ולל 0בו ממלאב'4
,תרשה ראשונה אפי'? ^ ב^ לא תתשי *17אני יי אלהיבס*' %
שבתצס* ה אל בניישראל י וא©.תל.בש?» ת מועיפקב .פרשיות
 .ן«עייי(ק;שק. 4©3מב ^ו©כו ^?©..שכתוכ;בעישה צ"עעמי©
בבפחשובחחש״עשד
המועבין — ־־־
קךבנות '*-־־־
ובשנייה .קורא המבעיר- -
.
"

■מ©לתלשה'1בז '’ .ואבתיר^ בזןריה הנה יוםבאיליי״וני 'עיש©5:
נ^ ג ממפוין שינ? ת1חרתא2בהזמצים ואם הוא שצתאומר יקו©.;,
_ ^נרקן א 5מ יהללוומתזיר ה© פמ׳למקומן ואומר קייש ומתפלא
הןיביר מויוןג׳ ראשיטת .יצי אמליטת יקדישת היום באמצע
אמא בתלתנל נעפני ממאיכו עו ' ^ s)P p fcיוס חג־ הא וכותבו ,

התבל©
.באחור ■,״וכמחשבעשר מ 0לחדבהזהכו’  :ומחדל ft
׳•.׳ • :י•••' ^ 1
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ט ועוציןצדוב^

ח^

׳י׳

מווונו^

א ואמ? במגגיאין©*תונזשאין אותהעל האנדלונוםלבלאתד
3ולב? ^תלפי בילו; ואותךי© או 6ע«ה; .בלמקז© .ומק' ו^
לפי מנהגו\ ואנו מהביןלומר ?? שבנה בו  -למעןאעיתס
.ןי ^מה שאגוצוהנין עמדיבית הללו  pfaאתיתל©מנויי!לפו
בהופעתה אלי© בלוד ובן כל ימי הסובית אומרים כהושעה ©4
••  7 -פבב^קהל־ Mfןאתחנ -אמר 03ןתבי ^^מ ^ יןכ.iפאת©
כלולתוקמשבתובשאומל ^קושענה .מנענע©,בלילצ ^ש• אן
באילופירשן
תעתתא  .הוי ^
ןןע $תעמ עקצאזהו בדילצאת וב _ _
^. •©..
'
ירכנו יב? מי ;
^ 1ילק©  14יישנ! י 4פדי ^ תבו 1לי מציתו
תא ?©׳א04ותפין«א? לאמלן ;'שאין ^־ 'ן 3׳ ' ולוהגיןלהק־^ המןד' 3פע©’ אחתבבלמ© {?p*m ®W1
.׳ ^ו,שי ^ ירהולג©.וצתיזה:-אחל חלקו לתבירו הייגןדווקאשקנאוהו ' י' ' ז '¥התבהב 0מקיפי! אותגכדי 4ק ^הש* ת אשלס wrt
 ,מצאיןעו מר פית! בל
^ד^ מנית «ו .43אב 3אעקנאוהו; ׳’ מו ? ,שאךןילולולבאינזו ^ במושיתכארבתחוך :וביום אשבי< י
ימחולה־לאב ^!-.אל לגאתב
למקדששןהמ' םובביםאתה :תפמ 7לולג' וירבת
י■  ' .מקיפין | ת !כ ^
ופייודו^ןייא ^קועג ^ ©-מ^י 1| .׳
'*•־ «תחילהיבדן ^?ני^י!©ומ*ןצ«©וי ^
! אתל! ני© לאכילה תתעי@ ת הביתמה | 7עדמשוס .שמוןמ התג שנקראזאן שמתא על א |"אני;קמ %5ן;ת^
 J© .אחי©;תירפזאויבקב
לאיתלקו ונמל אחד עהב אתרוג איור״ י8מ^לל .והש י תע 5תתמק '©1מןבתנסבןמשוס';שמתיו i 'n il:׳'
■ .׳ :ז;;.וש  5שרמאכיה׳ ועדיק
fc!r

הזאותמע״א^
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לבושזחחור « זרממלזייג
מ׳ו «א השםהראשון ט נבשוקי ' הללו בכל א ' ים ע  /אותמת
קא יד5ש זלא־אשוכה לזמן דסוכה כמייצא
והמקזכליה קכלו שיש בהה שס המעזרש של ע״׳ב שמוק  .ע,ד זה
 06ילל שהיה חיל ולא יצא ידיקידוש ת*מ ידי ומן דמינה יוא%
אותדאשון של בשיקראשי? ואות אחרון של עפ; ק אמצעי יאזת
(זןן/לש««ון ^שק «ה^ •' ) 1דהא ןמן ד « <«ן הדין היה צו לגי׳
אפי
'
שפ
<
עשי < |אשכה» להגישו לבוללו של 9ג*מ זאע/מלפי
ראשון של עשוק אממן יכן זה השללככילס נמצא שהשס ראשון
הוא(  jVוי מוישע ה ' אתרונה לש הצילה ג דויש ואני הוא סש•
הספק
א
8
לא
חיה
*
מ
ליל
יאמן
«
־י
אל
היה
לו
ןמן
ששייה ולא ומן
•אמצעי סל אילו השמו׳לפי תשכון זה א דישראל
נרא& וכ׳יהענן ישישה « ׳« המןשמקד •ןי המםאל נרש «זמן עשייה ושוד אה ין׳ל
 0וד דקלים ומה שמזבילץ אילו השצי שמו ת יותר מן האמד׳על
דכקיאיכן בקימע דיליוא ומם שני הוא משוס תנהגאבזתיצו
ש© עמו אנכי בצרה ומקדימין שס אט קודם וה׳ועל שס
הגתוב
בילינו לכךמוינכק עליישלאלח?ז' ולכרךזק בליל שני לע הפיל
ואט בתוך הגולה והו׳א אשור בזיקוס כביכול  .וגם אטיה^ו
שומן שדיין ומן אמרהפיכה בליל לאשון עכל יצא וג ילי מובין
גגימטרי ' אנא ה  ( -ועלשיען ץ :׳מ • וין א׳ )
והקקנה
זמןהפוכה נא #ג ליופיעשיק גליל שד בברכיו «וכה בין הקייוי
תהיה דרך ימין יוזלח צפי ן מערב דרוס מש! • כל פינותשאתה
והזמן במן שאין צריךול • ( ואין לוקווין «*W ?7ויין *שנש
פונה כו '* ( וש״לסייון ק:׳ש שעין י! ){ וכןטהגין והוא קצת ינויןי$ן «יאיני « קני | ו '1׳לפייון ן ! • /יגיף • והעה «יון ל*«
*ן
סיוע לדברי מה שכתבתי לעיל סימן תרינא בסדי הניענוע ט
לש הינדלה ייןלש •קילון ולמהוווויקין •יובלה נין •קילזי לדן
ללש ליגי יםן 0סנדלס עעזנע נד כייזמ^ייש (*׳ל ישוי ן מ׳«
שמ *ן^ ;
בסדר הקע׳עקיטן לע פי מעמד האוחז הפ ת על העמז׳לככיד
׳א לעינן איןלסעסיק גויוןכין נרנין נו'«צ ליודלס אגלהכי>בין"
הש׳תשהוא עומד עס הש״ת זפכיולמזיח ואס הוא פוצהיושם
ומבי איני ממוכי כוי «ה1יןאל ןי £י אלא אנוש לק׳ס^יא® ק ליה
לראות תהיה פנייתי ממש בדרך
שפירשתי לאלו לאידך פירושים «ב*י«
<ן <3לכ* ע<גהכז (יןיל{ • לוק לעינך »«כיןסדןל<ךלו* ו <ל
שכתבנו היה להסלהקין כאן לב מזרח דיו® מערב צפון שהד
סון שזיון הל ן ן«* מן יוד אי
לשיאןמור״ ^ שמין א׳ >
מתלז ^ המעומדים פניהם למזרח בעת אמירת ההושענו ' והיה
ואע/דכקילוש היום זעשייתיעאין « ומגין שלהבקיאהפקמנו׳
להם להפמתדרן ימין דהיינו לנד דרוס לפי בירי שם אע 9פ שגס
ליימא היינומשו« « נהנ אכותים טדב? אבלבכרכת ויון ללא
לאידך פירו שים יש לוציס ליישב ולוממשום שעיקר הסיבוב איבו
היהצההשוהג קבועלברע • כשעתקידוןדזוקא «מכיןלע ;
אלא לפכב הפ״ת שעל המגדול וא׳בכשפופי׳מתתלה החזןוהקהל
x
הביןאויןב} 1במומ־מא ^ל 1
אתפכיהם• « דבפ״תסעל המגדל אז כשמש בכין תהיה פנייתן
ג״כ דרך ימיכם לע פי פירוש׳ 5א*כ אין לי סיוע מכאן 1א0האמ" מרו» ג  rי« ־רתוי ^ תוי«»
מגי 9
סובוו 1/בוג'&
• ׳ ■ •• . ' . .
•.
 ..־
נ״ל מפכרא צדתקהוא מאוד ועולמייאמי להם שהחוןיהקהל
פונק את פניהם תחילהלס״תשעל*דמנדל ואת׳ב משבבין
אין
א גייס שד יויושללין קילו בראשוןואומי מצי אאמץ אוקן
אחד ממאה מקפיד על זה לפנות פטו לס ' ת י־ק פינה עניו חיל
;גדאתמול זולתאנא תיבקלושיןא י אית ן ננ׳גמוכמ;מ
בגד כותל צפון והולך ומשכב נס החזן ונס הקהל במישפירשתי י
וקי • אלנא ובו׳ונוחלין לולב ומבינין על נ*ילתלולכובןמכרל*
ובפגתאין מקיטןלבעז שאק עוטן וכי לח  npבלולב שהרי אין
י עליו לכ שבקה כמו לע שאי מצוק דרבנןX
טטליןקללבבשכתןכ א -ן עושי! וכר למזכק בהקפה
בשכאכל
פ ואין מפרטן זמן כייס פני עלהלולב א ע׳בשמצרטן ןמן!ע
•הושעחזתאומרים♦ ואפי״אם תצמםיאשוןבשפ׳םאק
הצטילס
השיעי כייס שט לולב שאני לממ ^ יפא 3ןמןשאערטוח
^כרלמקיש  flדאזדייתא אין מקיפיןמשי© לא שילוב כיון שאין
ראשון שאם היה* טשפיר י |א ואן א « היק מזל והי! • #אע׳יי)
בוטלין הלולב הילכך נש בחול לא יקין יי שאין לי לולב אכל כל
י3א דלא ןיע מאילו היה אופיו כשעה עטית« • ימן מצא ולא
מי פיש לי ל<צכ יקיןואפי הזא אכל אע׳ע ש " הקע משוםש«תה
היה נריץ צנרן ^ןו לב  3כ« עתנ%לה יה שאין שיין לומד כן
קיא שמשה 6%־ בהעצ« 8הוערויא «אכל אינו מק־ף כל ׳ל על
בשוער בל שועי אינו חייב לכרך כפממ עייימו מלמה טפחים
 0ארהמי/ר?כל* ג חדששל•אבלותאביו ואמו1כןבוהגק
יבשכת'
מלא פאיןעלאד • אומן 5ע « ת® והי וטון שיובניט-אה ^ איבמ:
שבש! כ< ת אומדים הושענות אוס כנידה כהו שעת אדם יציר ואין
יכוליןלעשזעו לעצמן אצא אחייסמושי •הל •א* 3איןקובקעה■
מ ^ יאקם^ וןבשכתכיון ׳ שאיןמקיפין איתה אלא עותידןאת
«וגול עליהפאלא ^ד פעיקעין בוהילכןז«ן שכרעו אעמולעל
קאלוןכשאומרים ההושעמת ואומרים קריש שלםארןכאלהיצו
התקיעה איטפזמיןמןילתק־עה דהמסדשעאאעיזלמיל היה
עלינו קדיש יתים<פע « ד • לבתיהם • ועלהשלתן טון שנריך
ויןדאיקפל ^מראעילו העושה יוני לעצמו איצו ^ןד י לכרך :
לקדש על טרן קודם שא וכל הוי סתייעז ערקי קביעת הסעודה
עליו פהמייממלא דאיןפשיית השופי מזמן לזמן קאתיכמג
־מברך בפה ילישב בסיב? עלהכוש וכן כיוס
שטוכשכתשכחב
עשיית הלולב שהד בשוער אמל ^! 3ללתיןוע כיה •כר #קשייד»
אעלבמל
שאוכל קידם ששותהבריךלברךל '& ב בסיכה לע הפת לעפויוו• « ,לש מיל ן5ק:הש| #גללפ •צריך לעשועז ייודשבשל
קולם
שיאכל
במו שפתכארלמעלה •ימןרת ^ גך
^ 4ן^ ^וט ^ן־ «שטולש.צהתר?,ך
לאוגדו
וצל
שלוה
;יעל
<או feinע$יו ליגרך שהיייל* בשע׳איזממ
מרסא סדרסגהחו^רניתד^ירמגי
לאתי יזמן ^«) ועודצ-ל » עסאחר " שאיןפד ^ילכרץ שהכייכו
על עשיית שוער אפילו העושה אותולעצעו ' ^ בסלמאגכילילק.
א למצחה אומדים אשלי ובא לטון ועפילה במו ביוצר יא® מ5
שייןביה ^ ימה פצין ^טזל ^־וע • מ ^ מזההואע'0יתו.
כשכתאוגרים זאטתפלתי וקירקבכרפת מאתהברבה
אבל הת במותן אועואומיטו מן׳ האילן אין־והנקיא׳י-עשיייוג
ומתפצליי וקדיש שלס ושוהק עדהליל' ואין עושין שיה דברלעורך־
שאינו
עושה
וב
•לילה מלאחר כרכי דשמא היום קד 8ומחר חול ואין  ¥תטן עאיל ^ איצו שיש ז
מחדשבו$
יפ •יחהדכך %
דביעדשאוצרנביא
עהותכי
?קi n
אויתי שע
אלא■ מיט< ל.
לחול ״( ä׳ ל טמן עק aועין& ' ) מינית אומד׳ תעליב
מנוה לאעד תהו עטיתי ואו מימל עליו לברך וין בשע* אמד *׳
י««חו כמגיה • ופל התפל* כתו בלילה הראשונה ואב הוא «ובאיי
אלא §מ«היןאו £ה ביבה ע,ד שעת נפילה תמעמא פכקבת*
חנתאותריס ותודיענו ועקדטן בב׳העל הבוש יקנה? נ }.
למקל • אגל נבי שועי אין שייך בי קשייה בלל ופרי יקול לין*•
ג« !• Sfיינן תו״ג « ח׳ןש׳ )
קלן
מ
ובקידוש שעל השגחןשללילשצי
ן האילכחו־שהוא נביא ייבול לתקוע3ו בליסיסתיקקיימה
*4תר קידוש נזמןאמדיו ^ ואק ב « וכהדזיקלא קאיאלו>
« ^ י)י 4י& « » י ? ^ *!*' Wt ’fM״ * ?הבי ^ונ * ן 5א

/

לבוש החוד הליכותלח־יג
ממיייק^אלא שק^ קךד^ של להואדומ<1מ ^ כת קלללב ימינממן
 .האילן© אין מברלין .עליו שבעכמל'• איכן עישהפלס ממשקהילכך
לא רמי כצל לולכ לסזפר לאין שיין בל לכו ך סהתייפן בשוע ב© ע>:
עש״ה'אלא בשעת־'קק ? עה■ לאין© המייבודתק" עק ;ילבלאישוך'
ביטא שהאיייבלדקקיעק ילק שפי לחקיעתא אחריתי היאליל©
אקל היא״אאל שהחייכל דלללב שיש לכי ללמל שאס אקמול לא היס*'
?קיהיה קשהאיאמ על ע״שיייקל שייך שעיריללת ד& המייפל לאקמל!
עזטר אקהלזלב מלברך מליל שקמייכל היוס דלא גרע ע |ו בירך
עליי בשעתעשייה ו$א דמי לזמן לקילו©©כריך לאומלל כל <'שכי
שאותי הזמןהוא פשביל קדושקהיוס לצא בשביל הסוב ואי -איפת.

חילעפימא^
'־צכרןייקןקלןעךקזדםשיומןמוהייס-גאםהיה ^קמג^

דלא יכא בזמןשל אי ^לול עלקילשת היום0ל עבשיל ללבך כריך
למזורלאלמרו; בלילבמש״ב בלללב^ (  Ymשיען תדםעיף ג )■
מיהי אס קל יגס ראשזן בשכתשלא כשלל אקהלילבבשב״פשיעא
קןל ^ כלןןמן בשכי שהלא פעס קשצלסלל ביין שלא אמרי באי * י
! :ומלגיאיןכ? ם* קזקודיןבא?ות  5מלאתמול־ימפעירכבבמו
אקמול למפהיר כמצביס ויקהל! דע בהזכיאי אוקס מאק
מכריסיחפכי שיש כהיעכיין חבזפק הביקשהיקה באוקו א©יפ"
באג הסלבוקרתחזיריבהספרי ^למקןמןלאזמר קדישגמהפללין"
גמיאתמןליזאזארקרככזת׳יהמזשפק .לכקמשה ; עשלובז״ב' ^
,אתמלל שהרי עוא  pfpיק©כאשון :ואין,;..א* מילס ו3מ@ השט
מבמקעמןאדילאא :לפן בקריאה בדי שלא לעשלתן,שיל דלא ליקי
 ;,לזלזולי גקדלשק האס לאלמריס הלשעכלק אכןשקויה כהלשעע
א5יס ל כלובל©דר הילסבדאקמלל׳במלכאי? « א לקאקה קכ3כק ל
בחיכן הדעקמלבדילין ־על הבלשפכ * ה ליומבדיל בין קדשלחיל
יכו"' יאיךמכלכיךקלהכשמיס .שהד -לא העזה }בשמהגתיךה .ב?ע\
ולא פל הכל שהלי מותל להדליקו ביש ) ’kiwtfm \v'vYv \( ».י
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מדרזז ®«

>:
ya zmiynn

;א יבתולבמועי אכלבוהגין הל  5לתתפילין' ךכמל .בקאר'יער
"יי המוליצמקפללק■ ערבית שקרית למכמהבמו כשאר ימית
״החיליאימרי^ למרבאכפכילא -עימלין־הלולב  :זמכרפי) עציו
וגומלין האצל ככל א ^ולתדמילתול׳■ המועד דפיסתשחלן ממרין
כי ^ לדשחכייחיל המלמדדסוטת 5כצ מס מס-מיב כפכי עכתל
) ,היא שהיי :הי״ז תלייק בקרבדתיו■מיל© שלפגמ  1.מק־פ.י;ן הקיבה•'׳
ככל יוסחיץמ& כיתכמכוהגלמיל למלניחי -ןבתוקורי! בור ' :
ןכרייכתיבר׳חישא״עפ שאיכי׳טכמילר מקלקול©הגא״מתכלשא*"
ק? ?רין כקרלנז״הקג י
כלימיתה1הכ  2שהעסכסליס 3י «מלאבה;.
ה־א© הוא
,שכפרשתייפכקס?'®דל וקריאה  pהגא-ילם.כאשל'ןחל ! -
' יייס שלידדסובז׳קגדיןלב הן כייסעשכי -שהוא יום פכי.פשמתחיצ?
• למכזתימיוםשכי ^ 7עשהוא בפק •.מס ראשוןוללוי.ביו סהשלישי
וליפלאל ד? ס הרביעי ולרביעי חארין זקללין דיס השבי יביים
?«,:שלידשה)שפיק'׳דילמא©1ייכי-יותר לרביעי ,מסוס' שהרכיקלסףיי
ךמ;0י %קדושתויזס'; ו3ן כל'' מ ,תהמג קוריןלכהן ביומו וללוי'
.כי  '#שצאמייו ולישראל כיו© ©ל אחר אחריו ולרביעי שפיקא
דיומא ומה&£ין ק?רין נ  0ערש' וביו׳ס הפכי בייםשבי .לי© מפז®'"
סעןקא דיזמא דלא ליתי לזלזולי כיה לומר שהוא קול מוי קלי'לע
הש ת יהללו ומאזיר טפי תורש למקומואשרי; ובאלכיון חכימלי*
®לי פסיק' לזגא’■לגיוןומתעללין תעילעמוס • fג* ראפונזת!'3
אחרזגית וקדושת כייס כאייכע אתה בחרתבי ומפלי חעאינן
ואומר יסבטל יוס בקרככית המופפיס© פיקא דממא כיז'הרא|( 0
כחול המועד אומרכאתור וביים העכי פרית בו' וכאםהשלישי
גו וכשכי דמול המיתל אוחד וכחם השלישי וכת© הרביעי יכן
| 3ציו© ייש •זמרןואיןאומד ^ ןמכקתםגיןיל© שכי לחסשלישי
אןחליאוורת  0שלישי קאיאתלמיה? !i
®וז® 'F67ז 0::^ #

נבלח  0אין ( 6מדיםויוכמתםו'3יןימי* Sy | toRשטעות3ממ!יר
היא שקלי אס הייס יום ׳פכי יהירי׳כאילו■.הקריבי הקרככית בלא
חפקהובלא כבסים©הרי התפילה במקו© הנןרכמתתקכוס ואין
 0כךא לומר למכחתם האחרון קאיאתרוומהו שאין הלשין סיבלז
«עוד לנראה כשיקרא דמשיוע *« נקתם שלשכיי הימיםיחד•' 09
גןקסאיגו על כןינראה .לי שישלזמר ,ומכחתס בין כל מם׳ ח©
והימןשלח ת& עא כקרבנות לעיל® הכריס ויו*חיס ביחדיה©
?ר 'שמהשכתחסרו'המדים בתוספו .הימים (אומרי 1-0קימ ואלהי "
אמתי5ו מלן לממן כטהשיאנו לכה ומודים ומזכיאיןספר תורה
זכלשאיץ־על המנדל ומקיעין אומו ואומרים הושעכית היכעכא׳
אמלוך ,שועיפהושעתאלים כוקדיש סלם מהליכי קדיש ייו ®,יכן *
ככילמס״עושיין־זצעדליהןה עד'} היסעכה רכה רק שאומרים׳ כל•
ושאגכה א  0רמ חהי 8ימכ© .לעולםאנמלים אמריךשועיכיו®
יזס'®
א ^ הוא׳חול 30מועד מעכי שיסיט גליתי כ $ו"םעשזעי שסאר״ך•
סמיך׳ ל*יה אלאשאין?אומדים■ אומי כ׳ע א!  3שבת חתניש?> 4כ.מ«
ממיכה לכן אזמל  ©,אימי ביזם הדאשק
■ הימי© שיקול בקס החג מקו ©ידלן
 .האחרותישקמ ספרן לעיי
גשחליוס ראשוןלסיסמגמם השבת יהיהיסידרן איסי-ככלר©
גחס״ראשקשסי'שבתביל© שט למען,אמתן3ייים8:לישי jiWBT
שהל !ראשלן ?־מול המועד אעלון© ועי כיוס ד׳אכן סקויה כיזם
ה ' אללחושעותביום ' 1אדון המושיע לממרקו הושמכרבה וא©
חל מס ראשון לסזכותביוסיב,יהיה סידרן למען אמיתך בחס
ראשין לאבן שתויה כילה סכישהוא^ ס וכתם.רא 56׳ן דמול המועד
'אעחך שלעיולמחרקואזס■ אבי מ. 5מק ולמחרתו' !למושעלת £אין
אומרי^ אדוןהמושיעקולס-שישילתגמשו© דמיילי תיקך! במים ■
והמי׳׳ה© סימן קללה כחג• זעפשיו מס ששקכח! :הלא׳ שבקלאומלל
כל אז© ככללי אכל כשאר השני© שת1חם,ששי ©צ מג כקול אומר?
כל אדון המושיע אף עינג שהמיס הס .סימן קללה במג׳ «* מכילן
שכבל יעברו במעט כל ימי המג , ,תוןממם אמד ליק לן הב לעוד
שבאלקליל© רמוז בימיך המיסיבתלרה דבקיכביה לנסכיה כ?לל
כהוא לשוןדהים משמע שבי כיסובי׳כיסין מיס לכיסיו *)' לפיכן
א© «{ ייקלאשלןדסרכלקבי ^ שלישי אל ביו© חמישי יבא לעולי
«  # ejaשל מג כמזל ואוחלי' כל אלוןהמושיע לשאר הסדיי&קכין
יי '
’׳' " עלפי השבתי•• ■ . ,
ב ־’ ושבתידחול המועד ערכיתמתפללין כדרכי כשאר סכקלק
מ .אק אוא:©<1כימה,מידליקיןמעעמא  .שכתבתי למעלה גבי
ייס' קאק מ& גשליןגמ׳ה־שקרי׳ק ומכתה מתפללין של שבתפלרכן
ואומריסימכד אעאר־״ואופןיחג^ו • אל יחיל ערןכלמקוסלפי
כע ? מ?ולתייעה לברהואי?לר*עלה ויבא כתעילק כעכלד׳זאומר? ■־
וןה<3לעלל  0ינשכתידחול המועד דסובותאלביום שמיני ע | רק
"מפוסשסוכרהוא ;זמן שמחתיכמספר
■
גילת שישממל בחלקסיולא" ילדפ'1אמר•
לכויהמ «? ןוה 3הבה תמהשישלומתת ' ,אלקיס קיא<איןכנהגין
לברן  #צ׳קהלתבמל מלשאגהמגיצלית© 4אשבללןבאמרוכרות
הקדש יקהלקאמליסלמה בחכמתי ולא כרוח הקלד© שעליו שהיד
«?נעם לא אל מלל עליה !ל  1שתגומא אתהידיס־ במלשאר
המכילות מבכישאקקלישתי בקדושי שאר המנילות אכלקמיהט
שהלי הקיג1ללכ^ זרלב המדרשית מסכימין© נם היא כילקבבלא^
כיארלר'לא( מריסאחריהקדיפ ית! ס אין כמון; ב^
» י' י'' ”,״
;'■ :׳:le־■־',1^ 1 ( ■■■;'-סימן

V־׳מוכיאיןב׳ספטקזרותןקלליךבארו ^ וככריכבלכיקשא
 ; vדאה אתהאומר א 4כיתבהלנביךשזכה ■.נבבכייהקלרא
«פמיליבביקא.׳דממא לפימהוהוא המס ומפקירכיתןק | ביזס.
בא; געל*קלנ .לפי בעתיד תהיה  pfjwteג 5ממןז4כקשלי״ י  .׳
ל03%ימן •. ; >: p^ pzYpממכרן לקל ^אולמכותהל!©ש ין־.
'(י5זתכי "1אע? גשההפהוה
זיבה

.וו^פותסונומ
אינה באה כ 3ךיל ח  /אלא בספיל שבתמהרי אס לא היהי סכת ,־ פיצו פג יותר שממה כשמנפבע*'© בלא אמד® אלאדאהמגו®, .
 .לא היואזמר־ס ההפעלה מ״מ  .כיין שעניין ההפעלה היא מעני*
אקרא זה יאימל פלל גמורוקדיש אין כמוך * מע יסרתלבחי פיע
לע הכל
השיין צחיצהמיעל ח 1ת~ ק .נם כהזמצים .יאףתננב דכשבת
דעזירזיגןקרא לכהן וכמס החמישי יללד וכיי׳הששי ,
דח״ה לפסח איני חותס יהזמגי® שאני ח ' ה לסופי כמן שגימרין• ילתן<& זבי( ' ה ] (אי אפשר לעשי כמס זה בחו בשאר יתי׳להתח*
!ן קהלל יכל יושהיא כרגל כפני ענמו כמן שמשתנין קדכניתיו
הכהןכממי דהיימ כמסהששייללי ביזם השביעיולי 0יז1ביו®
טפי 'י ע מחול המועד לפסח .
( ועלמ׳ען רל׳דסע« 93
השמיני לעישייססשה ^ מזהוא יישכוקדזי׳כפכיעצמו ^ סד]
! ) « fpofp p !ppנס לפי ?סיד®.יש כחג הזה צל מס הוא
לעשיתט מלאכה לכך אקלקרזתאותה ערפה במס שהוא חיל
חג כפנייעכמחרולוזכל ייםכסודו למה©ירמזו פל? ימי
הכשת
להן תתתילק לכהן יזם שלפני ממי פדי לפייס לכ היחי׳עסישל 4
דהיינו ז ימי הפסח רומדס ל& מטהאח׳ת«  Iימי הסיכות פ־ל אחד
והרביעצ חמר יקיל ביים הששי וכיו© השביעיהס © ספיק׳דממא
רימז לשחטה £ה® ז ואחריה יכא שמיני עצרת שרומז לסיד ייכל
חצי קדיש יהללי ימחזירק הש״ת למקימי אשליוכא לכיין חניקדי'
•הצליל וה/ן לפיכך מזכירי! הזמנים נס כשפתלחיל המועד ג י; •
ומוסף ע  ®8פיקא לממא כיי( בשאר הימי© ( ' 0׳ן אימלצערינן
ןגיחפף כלאשונותוג אחיינית (קדישת־ ^ ום׳באמכעאתע
בבודוופ ' כמל פיט« ג/מל בתפילה זמתידל היפמנות \ :
פ־חיתנו? כילל עמי השבת לימי א ת מם השצתהזה זאתיי •
תג'
כ יטטלין ערכה פייס זה מלבי עלבה פכלגל זכר למקל־סהיו
לסייפו׳הוס ומות® מקדש השנ׳דשרלזקזעגיס ( *.ופלסית^ ץ)
ניטלין עלבה כל שנעה הלבה למפה מסיני ( אין מכרצק
עליה
שטע
©
ערבה
זי
אפי׳במקדש אין לה עיקר תן העירה שלא
תר
& 1ר
הושןןכתרנח -וכו י״א
סקןעיסt
הוזביהבתירהכללואעי׳ברמזאלא הלכה למשה מסיבי היא ילא
א חס חמישי של  ?Vשהיא שביעי של שינבקירק איתי הי 0ענ'
.לכה לפי פחרב־ן ט כערבה כתי שיתבאר יכיהגין להרמת
פיבמזמיריסכמיביט ,יכן איתריס מה״ט יןדישס רכה במוסף
והיא נעריצך כנולי מלא עילם יכי ' ומלבין ק 5ת בנימת כמו
כיה לפי שבלוג נידינין על המיס יהייס הוא יוס האחרין של דין•
עמיס אפרכל חיי אלם תמי ' ן במי® יסכל הולךאחר ,החיתי©
ועוד כ״ל נוע© לתעלת יוס זה על שאל היתיס .יכ לפי סדר השני©
^ועיבורךיהיה יים הושענה רכה כמו ן כ כאשר כתבתו בדרשות.
והיא זה ככד ידעת ששנת החמה יתירה על שנת הלבנה ) ילא
כ״א ס ענת ר  /חלק ©,ילפי הז נקל תיכל להכין שאס קכעפי ר׳ה
כראשון גיוס©מולד■ כאשל ראוי להיותאל  -יכלה איתי שבק שנת
'החמסאלאכח ^ יח  ©:אחר התילד של תזני הבא והרי יהיה לפי
זהריה©ל החמה ׳בשנה הכאה ייחיהאתרהמילד והוא יב של
שבה השני י < נ לפח rבשכה המכית כשתיזיו ־ל שכת החמה בי" כ
לא יכלה איתי שכת החמה עד יי© הישענה רבה של שבה שלישית
«אח? ככשנס השלישית כבל ידעת שמעכרי} ?ש  :א< יחזירלהי< ת
כשנה הרכיפ׳י ר׳ה של החמה ביי© רי ה של  .מיוד הצפנה ואמ״כן
׳י־חז!ר הסדר בשלשה שפי© הבאי© כתו שכתבתי באיליהשלשה
©כיה וכן יהיה לע?'ל©״חיזר .חלילה יש© כדישיתי פתכת,־התשיכק
■מציי ן על איפן זה ,מינים■ במאת עילם עד פכשי-י עלכןאזמר
אני ש< האחד■ מן,הט וחים לכיזנת התירה שקכעה לעול©* כ;
בעשר לחדש ושקבע המריו ^תלעיל© חתימת הדין כיוס יוו& עכה
בכס כפי קכלתיו האמתיתשכיין שסיקדפליהיקכעו אילי הימים
לימי דין וסליחה וכפרה מתחלת הבייא ׳מפני שהיו יחי׳קלאשוט •
משכתהחמ-ז כמשי כתבתי אע׳פ שלפעמים לא יטיכו ממש כן
כחדש בפרט כשנת ח ' יזים למחזור קטן כיד 1פ ליודעיםחע©
כחכמת העיכיר  ©Vלא ז®■ ממק! מן לקיבק לעיל© ימי דין
וסליחה יכפרה וזה כ׳ל טע© במרחסידית טעמי התירה השי
יראנו כפלארחתירתו♦ יהמיעיס נוהגים לפטל באשמור ' קוד©
©תפילהחכ ; בעיב אי לטהר עגמך3גו' קבק שה ס ר׳ח בני׳יאפי
ה© מים פושרים  .שאיכה אלא משים טהרה בעלמא דש כוי .גי ן
ללכיש הק* טל כחי כ^ כ ( אומרים מזמור למידה שהרי מ* וי חול
©יא לעניין שהיי מקריכים קרבן יחיד במקדש ביי© זה ואומרים
מזתיריס של שבת ג׳כשיש ביקדו& הייתר משאר הימי© פדפר>
ואין אומרים כ  rmפאק הנשמה מתאמנת בשמחת יזם זה כמו
פשאר יע נמיר אלא אזחרי© ישתבח כמי בשאר יעי חיל המועל
ועיטלין הלילב ינוהנין להתיר הא גידה של הלולב בהי שענה רכה
וסמך ל דבר לכתיב ,כפת חס ר ויי לימד ז ' ימים יהיה ככי׳דהיינו;
באגודה ולא יומר אכל עקר הטעם הוא משו© להרבות השמחה

נאמדה ההלכה לעשיעה אלא כמקדש שהיה מניעה להקיף נה
את המזבח כל שבפתימים יח!ל הנהיגז ניטלה בגבזלין כייס ה!
זכר למקדש ויזקיפק פה אעהמגדל שכעה פעמים זכר למקדש,
שהיו מקיכקאת המזבח טבעה עממים ימרפי® תמנוניםלש
המיס וכיון שאמו אלא מנהג לכן,אין הכרכין עליה י
( S< 1טמןאי )
יא׳ת יא ' כ לתה לא תקפי אי למה אל בה»
לטילכלהזכשסשתחכיבלילב
( גע׳לשיקחריסחסעיףא׳)
כבל עלבו כגמרא למב לאי < לה עיקל מן התרה בגטלקסהלי
מס ראשון מן התולה היא אפילי בגבולין עבליק ליה זכר למקד®
אן כגבולק לכ שפעה ערכה דלית לה עיקר ח; ישתולה גגמלין
כצל אל עכדינן לה זכי למקדש בנכולין לכ שכפה אצאיוס אחד
י« ה שקבעו יום  Iלערכה לי קא ייתר מיזם אלזירח! ימי© הללו
היא מפני פגס כמקדש היה ייס זה יותר מיוחל לערבה משאר».
הימי® שהרי אפי אס היה חל יו® שביעי בסבת כגון בזמן שהין'
מקדשין על יפ הראייה שלא היי ליחין חל׳י יהיה יכיל לכא מס/א
לסוכות כייס א׳הייו ערכה דוחה שכת מ* עמא היא כדי לפלפת'
שהיא ןמ התירה לפי שאיבה מפיר® ןמ התירה כהד ' ! א מההלסו,
שבקי לה ר’ותא למידתי שכת חד יומא כלי’ לפרסמא ל<1שהי' מן
התירה כצימל מהלכה מפיני ולא רצו לנזו׳בה כמי בלילב שפתיב
כפירוש כתולה ולא יבאו לשבח? אס פעס אחת לא יעלו אותו.
עגקכשמל בשבת כמן שהיא כתיב בפירוש בתירב אבל -בערב®:
יבאו לשכמו אם לא יעלוהו פער אי' ימפניכן
■ כ&לצו ח?ל לקכיע
יום אחד זכר לערכה שבמקדש קגעו ייסהממחד מתר שהו׳ יום
ה! ועיר שהו׳יוס חת < המי  0כדילהרכו׳עמה מתפוכי׳על המי 'Z
נ ,וכוהנין להקיף כיי 0זה אפילו מי שאין לו לולב אלא בערכה
לבדה ומי שיש לו לילב ניטל שניהם כילל ועקיף לשאת יד
כ׳עדאיכא פלוגתאננמוא כתה כיתה ההקפה אי בלולב א®
בערכה ואנו נוקגין ככ׳ע יאחר שהקיפו עתה וגמלו ההושעניין
גיהגין לחבוט איתה על הקרקע או על הכלי פעמים או שלש וכ5
«מנהגים הללי שעישין כחג ה® משוס שמתה דכחיב ושמח׳בחגיך
כמו שעשו בי שמחת ביתהשואכה כמוזכר כגמרא צימ׳&אל נהי®
כפויי עובה ונשכח ונשמח לפכיו '« תעל דיכוי שפעת הטיבה
שהשפיע צבי שכייךאתה&הצ שעפרה בתבואת האק וכפירות
האר ן וכפיריתהאילן יכן ניופלל לפניו שיהיה בן לשכה .הבא®
או ייתר טובממנו:
ד וערכה זו שיעור ארכה כשיעור אורן הערבה שבלולב ומיהו
:
גס כפחותלא מיעפלא אלא אפילו עלה אחד ככל א ' פגי
אלא שמכוערהדבר לעשות ןפ מתחלה שאין זה מנוה חלולה לכך
טובשיקח טרבה בשירה כמו כלולב י (< <ל • יין
סעיף א >
ה ואימה כימצתאלא כפני פנמה אלא יאגוד דבר אחר עע®
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אסיכבה ג׳ב עזבתן «« Äא לך פדל מהישגי/דיושעצ <המ
אבלל 3 • >©1פימדבל שמי פלא איגוד עמה אין למיוןI
* ואיןא׳ »(' « 1אילי מיגיע במינמ מ ^לב אפיל ; א» קנטה למען אמיתך* אגןשתיה* אנס אפי תימה" שי() המושיע " אדה
יפהעה♦ אלמה מאלי ♦לעעןאיתן  .ואין אומד© תתכפו שכבל
•־;<| ',ממ שתי מעמי • אמי /לס© לוצפ ואמתלש© עלב ׳דיומא
י& לנו> ה(שע( 5ת ובקצת עקימות אין אומרים אלמה מארד
ויש אוערי® « ייכא ?5אגל אין כיהגין גן |א פיסין ערבה כפפי
ואיעדם במקומה תתננו♦ ואועדכהושע" אלים בלוד י אבא
עצמה וקודןלההושעפס ע׳ש שא!חריס עליה ההושעציתולכן
צוהגין ג  /ליטול 1גדי® נבגד fההושענית שאזחריס ממה*  ,י אזין ♦ Iבא תעינו י למען תמס♦ תעבה  .רמס  -או©עיני♦ןנ<{
 1רשמישאומרעזדאייכהשאינו יכילליטלהעס ?לול׳בשע ' מבשר ♦אזמןישעך♦הושיע׳וממיס* גלהס׳תוישמכביסיןפיין
אחתבכל פע© שהקיניי בעם אמתדש שאינן חיצ <ימתתלה  1א
שהוא מבא ידי מזג * נטילת לולב של מס זהוא©' כיטלעמה
עוברמשי ' גל תוסין דרבנןהואיל!היא מבנה בעבי עגמה אלא  P*9tואפי ' שי להס הרבה כל מקי® זמקזס לבי מנהג!זאזמר
יברך בבחילה פל הלולבדט!ל וינענע יאמר הניעמע הראשון קדיש בניגון0ל* ט אין באלהינו עלינו קדיש יתו©  .ואי)מילין■
•אמדהברכה יבול הוא לסלה מיד עס הלולב כשעתהכיענוע לעש< ת מלאכה לש מול על אמר שיינאין מבית המסת מעבי
•כהלל כמן שבבר יצא ידי תיבת נטילתל(לג ! כזש בשע׳ההקפה דתש עי ק לרה ליס כל זמן שהם גבית הגבהת( יששמסירי© אפילי
כיס® בשעת גית הכנסת כאיליהוא * ט נחזר ואס יש מילה
ואע׳ג פגעה שכתבתי אם פעלה עמי עופר משום כל תוסיף לא
אל קיימא לן לזיתייהו דהא נכר כתבנו למעלהשא© הוסיף על פהושעשיו רבה אומרי© זכור כרית כהושעכה דאנא אזין מין כי'
הד ,עיני® מאילי הד׳מיניס עצמן לית כהמשו® כל תיסיףןא< )5קידם שיתמיל אבא הבט לכרית© כעך יאמר זכיר כרית יאח׳כן
* יתחיל המזין לומר אבא הכס לכרית עו והקהל יאמרו אמריו אנא
לגתמלה יכיל להיטין על ההדס ועל הערכה כמושירצה♦
( I *,שיפן עד'« *3ע« ן * ( ) ^ זב״ת שאבי הכא שאינה אגידה ןכור לצו אס ידעך ביבי זה העזמיןיהושעכו ' כאיליהאלוזז׳כול•
שייכי להדדי כשמעיין בה© ! שיינק לכרית מילה!
עם הלולב זה איבו דהא קל לולב אינו צריך אגל נא*כ איגוד אינו
.
<
ולמור _ lו
מעכב ע?מ לכתחלהשי לחוש לדבריו דהאאיפשר למלח
תרפה ©דאוד אתרוג וצשסק״י דגו ?
מציה
דה׳ע כאמד משאר הימי® אבל ביום זה שהערגה היא
בפני עצעה יש בה משו©  bתוסיף דרבנן א© « מלה עמו ועוד ׳ א אתרוג.בשביעיאשור (אפי" בפסל לאתר שבעשה גומצות!
נט הערבה הזאתצריך ליטול לכדה כלא לולב עמה דהלזלב הוי
אפור כל שכפה שהרי היקוה לכלשפעה ( צסמיכיעברמיתר
הוספה לנכי ערבה הזאתהילבךאל יטלב ׳פשעת ברכ׳של נטילת
ציין לתפס העיב׳לפדה להיכר (לדידן דאיתלן תיי ממי משוס שפיק ספק שמיני וא שביעי אפו'
לולב4א אחר הנטילה ! הבעבוע
אעג דלאכטלינן ליה בלל בשמיני מ*מ אמיר דאי שרית ליס יבאו
עעמיעבמי
•היא מוכה בפני עצמה וכן פשעתהמכשה יוולבה
לומר שמיצי ודאי הוא ולא ישבו נ״כ כסוכה♦ ( ויעד «?ג • *«ד
דצא ידי מוכת! t
'
!«ייוזיננל» מיוןלאש«נא •ליעי וי יעל דעצלוא לאלזלשר5מי$י
ת היוושענה !הערכה שבלולב אע ' פ שנזרקת איןלפשוע עליה
אכל משום מנו דאתקצאי לבין השמשותאתקצאל
•ניעי )
משוםעיזוייממה • ( וי4״למיען ^ * #עין < )
© לאחרנטילת' אהאלהתנה .לכולא יומא אל אסריכן ליה ונאמר שלפי זה היה אסיד אן לבבי
« וג® אין ליהמתחמנה בוכיי
א* זה לאאמליב ן להא לבין השמשות דירה גופיסלאאתקצאי
עליה מעיקרא דלא תתקצאי לכולא יומא רק למצוותה ויש
סהלי בין השמשות אינו ראוי לתצית אתרוג כל שגמה שאעי׳ לא
•והדן להצניעה ולבער ' עטה מעץ בעסע דהיאיל{ איתעבדהפ
נטל בל היו© איבו נוטלו בין השמשות דביון ללולב בזמן הזה כ|
תדא מצוה ליעפד בה מצוה אמדיתיג "
־ ;, ,
שכעין הוא דרכקבר מיו© ראשון וביןהשמשיתכילה! שפיק•
^  1והלוויתן •נ״ד * עין < ן
>
הוא ישפיקא דדב$ן לקילא אבל בתשיעי ספק שמיני עות(אפיל!
י יש ליזהך שלא יקיץ ישראל ערבה בענמו משדה גדואפיל(
מל כיוס מ שאין זה צ^רא הבנה משבתל* ט שנאמר אקשבין
ייש< תהמי פחו שנתבאר לפיל בשי ' תר״עט3ערפ 'דלילב
מתק ל׳יטשהרי מ©השבתמתירול׳יט במןשביוס הסבת עצמו
iß# 999 7>pt׳ש 3נזילהי© מ ^א עשיס דשא® נוי® גזלנים
ה יה מיתי דלית ביה משום מוקצה ולא מפו© מיגו דאיתקצאי*
סע וגיזלי© זה מזה ומיישי׳סמאזה השדה נזיל הוא ואפ׳ע דידע*
שמכרו לו גזלה לפין השמשית כי׳אלא עשי© נזירתישיבתסובה בדאמרןאיןזי*
פיה כגויהז שלקח© עאחר תיישיכןשעא אותו
בקרא הכבה שאין וב שוס איסיר באתרוג עצמוכלל נ© כשב וי•
זאין כאן שימי לשות דקרקע אינו בנזלתובנינע היזהרו על
איעדיןכשעללהייתכיסא׳משסדש׳לשנסכזהיש הבנהדכיון
זה עזה וה׳ל עצוה הנאה העבידה דעלבה גזולה היא
מזל
ששב« ; סמ!ך לפני! אין שכת מכין ל* ט • ל וע״לש׳ען יע | 6זשיין
ונזל הנד אסודלישראל • גן ע,ל «*« וןתיל!שע* ןנ ' ויי פימ״ ע
ע«ך4ע« * ן ה׳וסיעןגי«ן? שעין נ׳וסיעל״שמעין !(«*« ' עייפתשע*
שיווי
•עין < ) ; אלא יודחלקוץ אותו טיויקמה טעם דהוהליה
ן
א ובשימו־׳לעפעין • ' )
< דסטנביך דג אתך שקצצה קול© שתפאלישראל:
ב ׳ הפריש ואתרזגיס לו יחים כל אמד יוצא בי ביומו ואופל
למחרכדפי' דהאלאאתקצאילניןהשמשית♦ ( ומודע' •
■ &׳ ^ :משענערבהשמל ל&י< 1פין® ל 1וקצצו טיס ערב בשבת
[
פשייהדיגיי במלאכתו ימאעוסק ואין באןחצוה ?<3וןדשעד*ש5הע פיגייגי • ל?ייני • שיי הו • כיגעפע נע׳י •*«*י
והביאוה
מתו)
יקניאמגיאלאל«
ן ^אה בעבירא * מיהו אם ומי » יאיאל לקוצצה ואיכא ערהסיא
ברצישי להתעיי א© יש לו ערגה אמית♦ כהנו ששמש הבית אכל בתמי מיבא אסור כאכילה שהזקנה לאותו היוםבולו •
הצנפתטביא תא העריהלמוברה • בן היה מנהגם נ*כ
בזמן תרסו דין מומן ניוה השביעיärsiקין*אחר
•ה יא יית המקדשקיו© גדילשמאו ולתת לו דיות בה שיעשה
 $ ■.פיזי» #י #תו בתמימותד (בפמיזה תוהגין כשעהשאומרים
א אעיעשנמר סתילתי ביי©  Iלא יסתיר סי כתי שמא יזדמן
.היממאמתלהוציא עלהספרי תןחתשכ ^־(ן 1משאין על המגדל
לו  97mאמ׳כ ויצמלך לאעזל הב שצריך לאכו{ ולישןבי»
ומקיימן המגדל ע • הלולב יהושינית שבעה פעמי זבלצירימו
כל אותןקיו© שחמתה כל שבעה א בל מיציא אתהכלי® ממגי*
•שבכוסו 1פעמי© בשפכשיהו ואסעכיה אקראי !ולו אסובבה
בעיר ואידך ואסובבה את מן החכח"!להע!ה ומתקן הבית לכבוד* * האתרון כמק^שיסמיד
•ניס כמסורתאקומא אכ ואסובב©
« «*5 qוא© דווה לאכול בה בשמיני •אל לשפ .ת*? ת שיכפו כגון
•נונמן * '  imbבנגד שסבבתי ^ העיך 1עעעים והי׳ ^ימו
שאין ■
־׳ •

» החור 3%1Sn®Sn
שאין לומקום אמדלסעודש© סריך לתמיתכה ד -עלל* להמית
היכר שאקתסבק©הלש© עצות סיבה שלא יהא נלאה כתישון,
^;
דמקא־ילבצי  $אאי
ןש־נבטמייעמיו}-בליכק
בייכק •לישבבה בשמיני ויו©  .סבי^י
שצכס
;
יוא
לה
®
תול׳
.
הילכך
יעוצין לסותרה ולפתות כס אבל א.;3
®נר <ין ליצכ^ ביןבשמיט' « «© פפילןא דיומא אין ל־גו לע <הב י
^©?וייברא• !©,עפול שהרי ־כיוסק ' אפו משבים בה שמא הוא צנן.
נ<© ( #51ע  $יןאו  %עמשו© פהאהוא מ© < ואסרוצתלישע
8ה כתטעי שלא לשם מטת סוב© שאי אאשר יצ צפתיתבהביו©
־ « ׳»; צגי «הוא י©
כה ואסור לפותי ' יוה יעשה להכיר׳אס היא ' mp
©אפור להביע
את
הנר
בשאר
הימריניענו
בה
ונזה יש הביר'
 ©foולא גדולת שמותר להצית תכ את הפר ינית בתוב ' פלי מאכל
 ©üאסורים לתניתםבתוכו בשאר ימות החג כדי להזכיר שהיא
«פולהושאצרנגמלתמצותת*
( ו <לשימןמר׳לע©עון < ן
עד׳א פצלין לעפות בה דבר
היינו
כשיושב
כה
תב
'
צפני  %או
כט׳צליק אכל אםירצהליסב פה כשאל ימות תשנה אינוצריך
לעתות בת דבר שאינו נראה במי© ין בשאר ייו! ת השג©שהבל
יודעין דלאולמנוהינשב עת:

מר® איסוד פוכח וגויח roo» S3וכופ׳א!
א פוכת ונויה אפויה ג  /בשמיסיאפילו כאי להא אי «תרעי
ליה סעודה אפילו בין השמשותצריך ליש? כת ולאכול בה
מש!© ספק שביעי לטבק דאורייתא לחומרא ומינו דאיתקצאי
.יעיהואאתקצאי
«? •ידן ג'ומימן

עיסה סעץ א«3׳>
וסע ג מפיג  mיזמריגן עיגודאתקכאי
ל ^ ן השמשית כן '
כשהאישור
מחמת
היו® שעבר עוקצה למנותו
ממ ? ' מפי ולדידן
שאבו
עיפק
שני
יע
תש %ספק; אסוליי נם בתשיעי
סהוא :ספק
ח/כ
עהאיס :ומוא « י.צ שבת בואט איווון  hחג יש

«תירי! להסתפק מה© בספת דאין שיין הבכה מ#יע צסבתויס

מהנין שלא להסתפק ג״ב « נוי פ! פה עד מ  /שהוא יו© עשירי
יכען
שאין שבת מכין ל/ו בך אין^ מ מ׳ '־ין־ לעבת דכיון שבמוכין
זה לזההוו .
( « עלמימןקו׳ג «עיך ) («׳^ ןיוי ליויעי׳ ^ועיר’
ער״*
ה© ע<ף א" ומ< מןעק; 3פעיץ ה ושימן עק )© מין^ fp m 3

ד וב«׳מןתק 'ג סעץ>  ) %כמיקיושת
מ© אמדואיןזתמנין לוה דביו׳אחד דמייזודב׳שנאס׳ואתקצא׳
למקצת תיזסבאשר וכתקצה לכל היום אכלאיןאיסורו «ש/ 5חמ
דאתקצאיצלין
השמשות כשנננם שבת אתקצאי לכלהיוםדתלי
mדכה /אל
אמרינן
יהא
בתשיעי
אל
נאסר
געי אלאמס^ס
«מ דאתקצאילצין©שמשות טליה בי׳יאי תיי אפרינן להו כשב'
«שוס מגו כו/מליהתרי מגו ותרי מני לאאמרינן * ואין לפנית
עשולען מן הסוכה ביום טוב לצורך הלילה דהוי סככה גאיך•
^
עכקלמבירז:

nein
3

סדר nSanריל שמיגי ויומו ונז ב׳#

ליל
שמיני ערבי׳אומרי' מעריב אעפיד  ortיוה ועתפלל>

־־'
נ׳יאשויותוגאמיונותוקדזשתהמס באמצע ותתןלנו יי׳
אלמנו אתיי© שתיני חג העצרת הזה א < פ שלא מנינו עצרת
עצקלא מג מ/יציון
© לכתיב צמא הע״ עצייג וגו׳ וקאי לע מה
סאמר למעלה ביום לאפון כיי© עישציפמם השלישי ונו ' שכולם
הקראומג לכתיב חג שבעתי «•©שפירוס© ביום היאסון  bמג
תעשגכן וביו© הוני לש אג,תעשוכךיגו' ז ^ולם א  /מ « ם"3
3יו§ השמיט וגומר הכי פירופי  ©«iנשמיט לש יג בלמדשהו"
יוספלויכי משהתתיל גח הסיכות ילרי הוא כאילו קרא! הכתמ׳כ
גת אצל הוא חג בפנייניו ונקרא ענית אכל אין צימר יאיתג

פמיפיי< 3ענר ^ הןה0היה משמעימושהו ' גמ סעעיני .הנקד׳עצרת
כו׳וא׳כהיה משמע לשונו שסוא החג ^ דניוזה שקרשסין ^
סמכה מגי© בשנה וג© אין לומרפקאילע ה0ן 10תלבליי5א?ז 4
פכצייס מימי המג הוא תג בנכי עצמוסוהב  /שקר ני א ןכח' 4
גמ בפטעצמז אצא יום השמיט לבלושהו' תג בעט עצמו צעכיין
 ftיקש  /ואע  /שככר אמרנו לעיל סימן תר׳סג שניו אמד מל
,
« פני עצמו טיכו כדרך אפמכת ' ומדרבנן בעלמאדאפמבו^
ןב
מעני
הפודהועטי
פו
בקבלה עמו שכתבתי למעלה אבל אינו
כןמיקתורההנגצי ' שכן עשעע« תהמקרא שבנזלסבעוב יבמ׳
ב<מ ובשמיני נתיב ביים השמיט בלא«יו עפמע!6הראשוני©
כולשהסבצוציס כמג אמד ויוס השמיט אין בוללו עסהראשוני©
אלא
©הייהוא מג בעני עצמו ומקדשג□ *© לע הכיס ואומר שהמיינו
הוא
מג
כמט
עצמו
כמו
שנתבאר
מדכתיב
ביו
&
בלאו׳ו
י
( !ע ל ה ןמ עק׳לס 0עץ ) Wואם הוא שבע אומר ויכלו חגך
אבו?  /ואק אומר מערי® ובמה מדליקיןכמו שבי/כנו לסעל/יו•
<אשון ונפערין לבתיהן לשלום ואוצלין ישותק בשונה מענישבו'
סבק שביעי אכל אין אכרכין לע ישיבתה פלאיכאז לזנזלכז
לע » ת< מול לומר8ה?א מ© הטביעי ©ל סוכותויזהר שלא יאכל'
בעוד יוםאש ® יאכל ביו© יצעיך לברך לע הסוכה שעדיין יוסf
סל סוכות הוא ומוי שהיה צריך לומר ביו • מג הסוכות ה©fואיםי
«יה מברך על ישיבתי היו הברכות פותרי{ אהדדי דאי יזם מוכה
היא לאו שמיני עצרתהוא< אםש* ע הוא לאווי® סונה הוא ואם
היינו מברכין לע הסוכה הייני עושק אותו מול לפיכך עכדינן
למימרא ויתכינן בסוכה מטפק ולא מברכיי עלה ל ביפו ' אינן
מעכבות ונוהגי{ בומנהג* « למימרא היינו שמנרמכןלקדש
היו© דשמאהוא יוס י #ע אסל כלולב לא יפו לתקן שימליסי כלא
כרכה ממתק כיון דלולבכל ו איבו אצא מדרבנן שהוי אינולון
התגר?&א מ© ראשק כלבד לכך לא התמיר« כו נלע כמכה שה א
מן לתורה כל 30הע ועוד עת פלא רפו לתקן בלולב מעט6£9
הוא׳יוסשמיניהלוצגעוקצהצעלנול שהרי הוא 'ימוהוה מימרא־.
יוילתא שהוא נוהג בו מנהג מיל  :ג וע1#יע< וןמר ?י יעיף נ■( <'׳)
אכל
בי©שיבת שזנהאל ©ייך למיער היאך בעשנו חול ©ב ן דרך
בבי
אד
לפעמי
©
לישב
פצל
סוכה
שפזכתו
עריכה עליואב״לו
שלאלש© מצית הוכה אבל אין ישויה בה שאין ירך בני אד© דק
אב שלא לשם מנוה והיה נראה שעושה אותו חיל א© ה3הישן׳©5
מקדישיןואומרים זמן שיורי הוא רגל כתבי עצמו ובן לממ/סב*
בה על לאתר הסעודה ««ועם סכתככו:
3

מבקר יושכימק צב /

ואומדים יוצר או©

באיהין א .הן

אראלים מלת אמונים ומתבלצי/מו בערביתוגוחר^ההל I
ומוציאיןב פערי תורות וקירח פאמ׳ממי ' נכרי ברא© ימתסת*
עשר תעשראעי' בשחל בהול מעט שהוא זמן אפיעיו©צריפין
ליתן מעשר עני ושאר מתנותעכיי׳וקורין וגד שוך השלל/ישת
ענן אשרתעשה  .לוי בכל אפר תעשה י 'ג חייך • רביעיYm -
האלה י ממישי אשר נתן לן י ואס הוא שבת קורק קויולתוהמעש
;
שאומרים קויולת במג מטאילמתלי ס* תי״סג וקזליןו גבריאש
המנהג
הוא
כן
בשאר
שבתות
כמו
©
מבואר
למעלה
;
נשמיט לפס*
ואומרים יקים פורקן והת עמיר קורא במט § פכהס וכיו השמיט
עצרת עד 0ן השדרה ומת ^ד במלאכים ויהי בכלותשלמ׳שהיא
שייעא ליו©
והשכתוב כה ביו© השמיני סלמ אתעע© ומובייין
ושמית
ואומרי
©
אב
הרחמים
אשיי
יהללוועיזזיר השערי תאופר
עוי קדיש ומבטזהס׳ן מסיב הרומ ומורד הנה© בדי •ידעו
הבל שיתמילו לגמר אועו ולא יהא הדבר מעורב בין הקהלשוע
יאמרה! ווה לא יאמרהו ואין עושקק מלאוממעד יוםראש«
לעפהוביו
בזי© ראשון דפסח מעסיקין משיג הרו « «מתמילין«׳Jw
וטעיוא
שיצא! לב
המועדים
כעל
יב
«
«
ל
הוא
לעול
©
3
^ ברב'
«הגעתי ' במג םה מהקללה לבן אין עעקילק לאוממעד גל< «JP

 14 .ממחחור וזדבלתיסיסאחרוגיסע^ חנ
( *  JVסי«ן מ©*מ שעיןג ' ובסיחן ק ^ * ע« ן>׳ג ) נאם׳ טעה ולא
•הזכיך־הגישםבל זמןסמהגין לאומרו אם נזכר קוד׳שחתם ברכת
מחיהיהמ < יס■ ח וזל לאתה גיבור ואםאל כזכר עד שאתם הברכה
אם מליין לא התחיל אתה קלוש אומרו עדיין בין הכלבות מסיב
הרוח ומוריד הגשם בלא חתימה וליו  .שאז הד משמע׳בימתןמה
אל־כתא באי מתיה המתיסומ 5יכ החח ומוריד הנש ואס התקל
אתלקחת ומפס וא^ לך אימת סיזכלנו חוזר לראש התפילה לג
מ?« 0ית חשוטתכאתתואין סי* לאומרו כברכת סומע תפילה
דמניב הרוק אינו לשון תפילה אלא לשון שנח ותהילה (צ״ס אם
עקר רבליו לחוזר לראש וק הדין כימות היזמה כזמן סאיןניהגק
לא «! «« היא שעה ואמרו דכמו למשיב גועות להחזיר א© מדלג
פנחמתרקמה
 3םכחו&.ל הק׳כה כן חשיכ מפותאם אומר
«גטך לאומרו שאין זה שכחו של מלך סחשכיוין איתי כמה שאין
תמו נריכין לו וכ״ש כדבר שהוא רע ומזיק לה® שהגשמי® בימות
החמה רוב פעמים מזיקים בא׳י כי כל הברכות מתוקנים צפי
<5רך  $ואגן בתלייהו נרירינן ואס ספק לו אם הזכיר א®אל
מביר אם הוא נתן שלשים יום בין להתחלה נין להפסקה גרין
».
כלימות•ג ; ׳
■ מה ' שהוא למול לומר
^תזורחיאי
?ד *».וא בל ימות הבשמים עדייןהוא סגור בפיו ואם הוא סיוון
להתה ^ דאיאל אמרי ואם היא ס« ן לכפסק^ ודאי אמריובשניה^
את המר-־נן ש 5רין לחזיר ומי ש־רנה להרגיל עגמ 5שיהיה למוד
צפת בדי שלא יגסרן לחזוי אפי ,תיך שלשים יאמר ביים השמיני
עניתתשעי© פעמים אתה גיסי דע פין הברכה בלא חתימה
פכגד־& לם־ם יו® בכל מס ג ' תחילית ואזי אם יסתפק בדכי אם
תמרו אם לאו אי « מין לחמי דאמרינן מה שהוא למוד
הנא אומר יהרי למוד ורגיל לאומרו כמן שאמרו ג״פעתים «V
ן< ' ל  fכחזיר למנהג
בהפסקה ; ( גכל  nעכוצי ג'צ ל?ג«ליפ « ן
המס ממדר&*ק התפילה ואומר כאי וכ דע ומישיע ומגן ומתחיל
פיוס חן ברי וב אתה גימר דע בי להושיע ואומר יסריח פנ י
זכו*
ן־אלתיכז ו£י־־ “ 4־־* *“
־״ ^־‘ "״“1י 1“ 4מן מ ,ו ^
אלהיממשיכ׳הו־ום
בו'ח׳דכגדקתם חזן חשרת מיס #אתההוא
ומוריד הנ&ס ופיתתן הארון לברב• ולאלקללה ט מכלכל כראת
■םז’ה ביוס תשמיכיכרותערכועילין
מום» חס שמיני חג mim
לדוכןקדיס■שלס״אלן כאלהיגו מליט קדיש יתום ואוכליןבשובה
ואי^ מכרכח ri׳ :נסוכה ואס הוא שבת «וכה לאגגל סעודה
םליסיתיאכיג? גפ כ בשועהמיד•אתל ספוד* הבקר םא הוא אמר
תגותהיוס םקודס לב! איני•מצא ידי סעודתשליטת.י
ואחר כןחכיאיןלתזן «! בוכה
כi
■k'toptm
*# «*-
דש׳ *« !1ין%י) • וכשמנא
״■ . :■.ע«מ״ל ^ ק ^
פליאכילה לפוסלה
ממכה כלי שלא לאפולבה עוד יאייר יהי רציןוב ' ענוכה לסגה
למנחהיאומך אשרי ובאלגיוןבבאה לישב כסוכתלרתן*
ומפלה קמו למנר ואם הוא שבת אומד ואני תפילתיוקורין*ג
כבלי צב תאתהברכהומתפללין ואחר התפילהקדישסל®

«א 1ן ■' 1
• ^»  0ןפר ^ילה 0ווכמ%8

מיון«  m»tö .שפ5ו 1תזמז .ונ ^^ 1א^ד
&■' ^ ^ ^ ^ " 0חתורהוכקראנןע״פםשחחקמלעשות
חממה 1ממתח למממשלש תירה שקולין למחר פרשתוזאת
יכה שפן אמרוכמיישחירהשירי׳ת ד ויבאלירוסל®ויעמול
לפניאנק זגו׳ויעש משתה לעבדיואמר ר ינחק מכאןשעוסק
ספוד' לגמרה של תירה ואומר מעריב אתייס «שמיניומתעללק
;עפ ! בליל שלפניו ואם מוכאי שנתאומ (יעדיעכו ומקדסין בב׳ה
&? |ר^^מןואה״כ «פקיןפלהעפריתולותשבאר(ןושליחציבור
 «:סק״תגימומק^יג אגא ם השיעגאאלהיהדויותכ׳או ^

lfc-1

חרתו'(מסבב אתהמגדל והעםמע 1
לע הבל והזלכין עלהמגדלומללין«0 r»Sי ת להעמיד לע עיסת'
סי^לא( לממרהראש1וה עלזזאין קכרכפיהפנייהמליב | ^ £
קב | .£
והסליסיתעלפרסתקרבעיתבפכח« ביוסהסלרני כו'1
מקימותנוהנין לקמת צל הנדריס (למכור אי ^ם< תזמרי ^yrjr
ואחר כןעומדיס ע® כל חש״ת ומתחיל הש׳ץ התקב ;וג 0י«.ן
וא&ריכ 0אב יבא נמת מכל אחד שנים או  rakחרי.ז! תוהקהל
עכיס אות® ג״נ ומתחיל יכללו אמן עולם והולכיןלכיעה'לשלו!:
וכוכים משיכה ואוכלק בפית י למקל כסתרי׳תתיזילסליה ג טל
כשמתמלומלימיר ^ יונראםרי העס אותן אסניי זמ< /אזכק?( ב
עטו ט ' שהוא מעין המאורע בפר׳דמת מס? כו/עתעללין כמן
ליו® סלתניו הלל וקלים שלם אתה היאת וכי® מקימותאומד®
ן< &באר< ו
אית! גס כלילה קולם התאתם*ת< קפקינ) 5ל צם?
וסליתכי־בור א5מר »מעישר 1אגזד גזלו ומקכב ממוללשלאתמול
ואומר אנא יי הושיעה כאבו׳ואומלי' מל הצלומחזיריןעלסס^
מק מסלפה ספרים שקורין באמת וזאתהכרב' ומסע® זהקולין
אותו שמתת תורםלעישמסיימי} וב התורה וראוי לשמוחכס׳ומין
ובשנייה קלרין מיל בראשית מד ס! ן ויכלו וכיהגין ק כדיסלא
יהא פתחוןהת ל •הן לקטרג ולומר לכ״םע נכר שיימי איתואיב'
דוניסלקרותעוד״ ג וע׳לם*)עי ? וין ל׳ ) ומהשמסיימין ׳
ומתחילין התורה ניו® אחרון דסזכיתילא כריה »הוא יוםראשון
ןמ השנההיא ג*ב להמעיתאיןהשמן #לא ידע מתי יהיה ראע
השכםשה*א יום הדין ולא יקמיגלע י»ר 1כיו שנתבאר למעלה
סימןתק׳פא שעין א׳ ובמן שנדיוה הסיום וההתחלהימ« ם ר"®
דחוהו דע כלות לב הימים «ובים כדי שלא יצמרכו להפסיק
התדמותלש היום מוב י זכוהגין להרבות קרואיםסל תוקזרין
פרשהאמתכמהפעמי© סירנו יכן הרבה לפי״אית ואיןאיסור
כרנה לכסלהכדכר בדי לובית כולם כקריאהתורה כיוםסיומה
עוד נהג( לשיים התורה אפילו על ק*ן העילה ואין קפילאעכשיו
שהחזן קורא הכל ובקריאתו יינאין השימעים והממייםוהמתחיל
נודרים נדרי® ונדבות וקוראין לתלמרעיה® ימו שיןחשתם
ושממה א «לסיימהש 1תירה י וגםלישית קורא המפמיר כמו
אתמול» ובמקו םשאץש® קי שכי ס״ת קורין בראשונה וזאת
הנדכה ובשנייהגראשיתוחוורין ( לוקחיןהראשונה למפתרנק
עושק כגל מקום סצריכיו ג׳ס״תואקלהס קי שתיסוקפסיל
כיהושע ויהי אחרי מות משה סהוא שיין לפרשת תאתהכרכם
שכת! נ הכ חיתתחשם רכינויע׳ה ואן ע״ת שבשאר ימית הסכם
מפמירק הפמרה מה שסייךלמה שקראוכאחרונה
< **"צ «• וןיכ׳לזטך ]  tביים זה #קירין א(ות *« חתי%
משום סיומה סל תורה עושין עיקר םמ שקראו כשיו®יותירם
ש ^א מיתת משה ולכן מעמירין ויהי אמרי מיתחשה
*מנהגינוהואשקוריןכראשונה יזאתהברכהעד מעונהאלהי
קרס ואז חוזרים לראי נ" או ג״פעחיםאז יותר כדילקריתבלבם
גנרי® לכבוד התורה ואמ״ב בל ?בערים יחדבדילמגב! כמנות
קריאתקתזלהוקזרין לה'מעוג?אלה5־ קלס ומכרכיןאותס בעל
עה פסוק המלאך הגולא ט וקינים חתן התורה והוא המסיים
אתהתולה יכין כהן יבק לוי יסולק לקנותו כיון שכבל קראו
מתר מחמשה שמורק בי®* < וע״ל «ימן קל׳ה ) ן #רז
החזןמרשות ?אל וחהרין וקורין לו מעובה אלהי קלם כדילקרו-
הפרשה ע© גדול שכבי לא קראוה קר םע פעייה קסכיס מכן
חוזלין וקורין דע ולכל היד החזקה ואז המתןקורא אותו פמיק
לע לעיט והקהל מפיימין לעיני בלישראל והמתן עמק® ועונין
ואומריםבקולר® ח! ק:
ג ומ׳לם««{ קל'« סמק>) 1
םפ  .ב<-אלםי:
ושליתציבור אמערלסתן תישבירןבעמר ' ^)
;
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הדנותחנובוז
מט עד בו' וקז? ין חתןכראשית והוא המתחיל לקי ותהתורה
מבראשית ואומר לו מרשות ׳מיומם
■ וקוריןלדמכראשי׳עד !יכלו
והחתן עם הקהל קירא ויכלו על אשר כרא אלהייס לעשות ואומר
' לוש ^ מישבנרן כזלעיל נמכימין ©" ת שלישית דמיכף יאכל זו
* דכראעד ו | ומר חגי קדיש על שתיהן* (&friypi 'jh.ע?c %
נקנרקכש ^ שיתלמפכרבכפכח© ביו© השמיניכדאתמולשהרי
קואספקשמיכיוהמפטי׳מברךאשרבחר כצביאיס ובו׳וקתחיל
 .ימי© -שהיתה היוק! הפ צ׳עשיי&ל כךימיס'• מהיל
עכנקאחד מןההפטלמיהיאחרי מותואומר אשריך הר העברי© השאלה פיכסל־ו יב באות! זמןנריך העולש .לקמו היפה׳*בער©
והןא שנקבל בו « שהוהקהל עוטן על כל חרוזה אשריך ואחכ בא׳י ולכך מתפללין עליו כמקומו בברכת ©?',גיס& ?! א'אייך.לזפ
נומר הקפשלה ומכרך ומותם בהזמכיס* אשליועומד הש׳ק עס לק כשהשנה שליחה תסיה'הש&ה .בכשליו מס אתל 'p'pmpjfwי
*©* < ואומר אשר בגלל אמת התקכפו שישו אשליכ ס בא יבא
לתקיפהי בתשרי והימן■ 0פי  0למיס׳ פאות מס יכי־<< &י/עיה
בעת יהללו ןמחדליןהג ^ ולמקומן וחתפללין מוסף• כדאתמזל השאלה© מם אמר התקופה ומס©׳ ..מאמר1<^ '0ר ^ ל1מר
ןאקמהנקלעלותלדוכן מפני שמחת העם שטרומן בשמחתן השאלה שהוא ותן טל ומטר פערבימשןןלס מ®© תשד ^אפר•
וספיהישכרות V ( ; .יל ס״י
םע<׳ < ובשי׳ עקפ׳ושעין מ' )
!דל יעלה מן הארקשהוא המטרר^ללעיל© מ/ו&יב״המ©
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התקלפה כמס ב" תהיה השאלה במסה׳  «.כבעולם מה ממאלין
׳באשרו
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אותו
לישמתהמג
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שבת
שאחל
החג
נקיא
שכת
מימי .השבוע וי שארו לך '7ימים פד תשלום©' מס ושתהיה■
בראשיתלפישקורין בו פ בלאשיתואיממס•יוצר אלכשא אופן קש& הודיניהפ& האס שבת «לאומרה וכל ליציהמבואמכהלפו׳/
באלדשחקיס זולת אחשבה שמדכרים בעניין הבריאה וקולי! תפלה© ימןק^דיק״ץ .
לעדשת תולדת ממ 1יךן; בתגיעשר"
הראשית .ומפטייין כימעיה נה אמר האל יי' בורא ׳המיס וגומר במלאכי משא דפר ה אל ישראל כיל מלאכי וממר?מיים־דגתוב
שהוא מעין הפרשה המדברת בבריאת שמיס וארן («  Vולא .
 ? ©fוא;בה  ,מתיעקכ ואתיעשן
מנומר
התענית בה ^ סצריפיןלהתענות אחר ה© זכות כמריפצתבתי
ן העדשה* לפרשת דגא מפה רק דברת
'לעיל סימן תנ^ג מפוס שנאחר בהייתטוב בלומר עמבלכי!ר׳ת־
 ,1מתיfהעלשה י ( ; .,עד©ען ישלין
;שהוא ט(צ אל תקרא דע פה! א נתעכיח  :למנחה באות! שבת
מפלדריןבתרי'  -.עשי תוזן .עובדיה ש-״יה נר אדומי  ..ומבאיעל
.׳בוהנין להתמיל לוח ברכי‘ נפשי • והטעם שמתקיילח אותו
בשבת;
'מפלתאזוסמתמה .אתיך יעקב שהוא מעין הפרשה•י"לפלשת'.
; זק .מסיתשבל
איתי״,העיזמור ;.מדבר בעטיין vfpp
כראשית
לכן
וישב מפטירץבת׳ע בפמס טי אמכה׳על;שלשהעשעי
■יפלאיל
מתחיליןאיתי
בשבת
של
פיסת
בראשי
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קורץ
אות
?
משם
ואילך
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ונו' על,מפרס ככפן>■ צדיק 1מ' שתדבר במכילממ ^ מעין הפרש
בנל
השכתית כמבחה בדי לזכור עליי[ מע שה כראשית באפוקי" * לערש מק׳ןאסתלהי׳נןדס חניוכה' « .פצךרכמלכי©ויק׳ןשלמא
;
דסגתשהוא זכר לחמשה בראשית" וכ״ל״פמהשק! רין הט׳ו
והכה מלו©  $ m 'mלומיא ד ^ סמותערעתמעי5 ?4רשע ;.־ .
©יךהמעללעמז הוא ככ מהאי סאמא שהיי אמרם דוד.כשכריה
רג1בה
;• השיתקזקפא ^סומא ובעילמשטפיעלמלחזזר אות! לתהוובהו
כלאיתא כמדרש ועל ידי אל! הט,י'שי'ר .המעלנתחזר התהום

גמב ^תהמם ^ •*מפטירין&©ם.א .חת -yst

הככיאיסוגוימם( ס דכתיכב? דאמר.ל « ועדהזה .כתת ji0v
חובקתכןזגזמישסדא.מעיק עניין מה שכתוב בפיס־ה'. -לפרשת
מיישר ?מכשירין והמלךדודזקן בא' בימוס-וגוימ&ה 6Sלועקהפ'
דכיויע כה• ואביב© זק? באטמי'©י  **;.ד j
ראשחדעשלזכאחדמימיא ^ג ״;• »«,L
מן־ ■ לתש:
קדהשכרכקת־מימי:מבד.נ^ן5^ :ג® ‘-כמל

םוךוצו ^

רוסכחגזכרח

; ^מולמזצעשה קמס למעשה כראשיתלכךאומרי© א!מי גסכך
עס מזמזב של כד .פי נפשי1אומר! ס ןכ נרכיפפ&י ושיר המעלות
■■  0ך שבתקנדולשאז צ( הניןלימר' בחכחה,ההגדהתעצדיס היינו ־
עללכפכע 5ע? ממינככלילזכורכסיגיאת « גליסכיוסשכת ■ .א ’  ,בעשריסוהמשה ימי© פכפליו מאחילין• :ימי ממכה ואס
.הגדולשנעשה .כ^ הכסהנדזל במכריםכלאיתאילעיל■ ס^ ת׳ל ומה
• , -שמורהי ^ סרנועיןשאיןמשפידין :כהס' ואיןג(^רי} כי 5ס
תעגיתמשו©הה® שנעשה בהןשכשנבכמותומםלהיכלטמא!
שאי |:א!מריס לא בלכיכבשי ולא פרקים בשכתיתשחל בהן &
בלהשמט© שבהיכל שהכניסו גז עד! תקרובת עז ותקרובת ע1
'הייבו משןסדק״לבכלהימיסטןכיס.חצי(ליי' וחגי! לכס ■.
וביון שהוא בלוכחה שהוא אחר  -מםמ 6באתל<כ 0נבר 9.יד מלכות .בגל משמיהאישקוא היהיותכן
( ,ו <ל סימ ;ל! ק כטסעיף א ),/
 pmשסיא בקני שלנן אין .אומריסצפלום״מהשאין ק כשאר • פ* כ! נותוסבדקו׳ולא•מ^או  ...אלא  pאמיד קטן&ל .שמןשהיה.
ו שהבימבוישלא יכלו המיס להסיטו ימתו׳
שבתותהשסה שהס כולם שבתליי׳! כיון  ', p ^ lלהפסיק
■ מלומר
־השכת;שמלונ> ט .עגמ( ל! וךאין; א(תד! ם כלותרסיבשכתד ^ ה .־בחותמו  .עלב  /והיפמכר בוסלא כנפו•  13 _,האוניס בשמן כגון
ושבתות שכינהיי© כגון ,כין ר״ה או בין ^ לסוכותכ ^ <״ ובקגת;• שנאמרשמא .שפכו לתוכגשמן טמא ..או שמא 0פנ,ו מת3ן; קנת
עקומותאומריס משכיל לאסף משוס דכתי׳בו אתה יונבת גבולו׳ וטמאוהו ׳חזר ו ונתמה! בת כו ■ 1גס' הכיר1הו -שלא הסיטוהו כי
אק! נ( ^,מרחשו ! ל ^לש 5כא׳מימיבלה!  .שבתשאתרל^ ח ' תהי©© מטעא .כמיס והחזיקזהר•; פמזקתשמן -סהורלהדליקננ
׳מכרטן תעציתביה  /אקר אשמ קזדסיהללו'ומי& אתר אמן זו
א ת הממרה בבית המקדשוהדליקו  .מ ולא תע צ! סמן לה צלי
ואין 3ייך.לקכל! יותליוליכיכה׳יכושליחזקי!
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^חדשאייר;סימן.גת 'ב ; לפרשת' נתאפםייק ^עי׳רבי עקיה; • ׳שהריבגעו ־בהרוגי מיס י ומי מטמא בפגע■.ול.א .וימיאיעשד:להם
^־;• ^ < 4תוכ־כ ^ .ט,עיכמ*זא(<לל; ומ.מ  5ההוא מעין הפרשה* ׳ לתקן שמןטפור עד שינננמ■ •,על 5הם'.שכע§ מויס לסהר! %נמ&
(:ה; ;;..־
’ ,כןס^י ^ למו תאמריעקב־ונומר'משום  ,י ^^.':וד-:לפתי©^-ז<
לכו!נ^נן31ן־'ל9ב5ר ^•;
*«100
ופין־
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 pqw® sכדק יקראהו לריגלךמנמרשללשזסד; 'בךיהיתהנשארההמכנרה כלתי •.
ד־ !נלקיןלןלי .שעשהלהסהקדי'8
' •:1^ 4ד ^ ס,פ״הרכס^ לכי ס ^דא ^ במסכתתעפיח* לפר׳ ■ יכרוך הוא כס'שהדליקו ,יבאוהו .$9ישמגאו כלי השמג^י־מיני
■ ' ^•; c ::t ; ;.שתדבר במ© פחךהא(מן' קבאג מאברה ׳
עלשהיהלהס .שמןמהורלשנההאמרת' .־קכעי ©:שמכהית®

■ טובי©
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הנרות rpai

« ^© לממי־כשןכלל ולומרעל.הכי0י 58ה ^ה©הלי כבשהיה'־
כוילקיכל הפאפה ימיס.׳•© אפ^לו ביו©אר $ן -הכירו תרם פראי.
פכקרכעתהמכתהברנתשלחצשרף 6לח לדי מומש מןה1מן
וחיה מן הראוי לפי המנהיג כענפי פ :הא כשל ין שיפור חנייהשמן
^י/וזווד הלילה יתיר לפ איו©וכיע ^ כם שהדיין היתההמנור"
^לא' 0ןמ וכ ' תהיחן עשו 0הלל 1וק התבור ולא סמאו אתהמצול ';.
#׳את ה'© מןכהפט < הפן'^ל שפיח אתהשמך  %ע) אמן פכ? מ
#איכומקכל סומא׳וק הדלייקוהו פ^ קע ארץ גכ׳תהד־כמסולה
מיתה טמאה שמד© מאן המוכים ,צל הנליס■ כבראח!ל פעשו
׳מכור׳של ןע ואע׳ג פיעשו לה בית קיבול ועל נדחך כשע' ה׳ע:ו־יי:
# .שרצו לתוע בה׳ ן &י עץ פיש ל? כיתקיבול מקבל עומק• איפע'
 rrלעששכיכיש מהודת©אל רגעו כה© אחר ,המלחמ׳נתחכנס
א פעדס ארוטס ולא בגעו צסכיכיס  mbmכסהלרז  , .וקרא?©
מצוצה ישען תיב! ת חגו כ ' V2ולשון תנו משמע שחנו מביפיעתס•
למלתע מלשון וישעו ויחנו ולא עלפון שדתה מקלאכ גלרך מו^

א ויען יפ אירע הצפ כנרותקת :ו להדליק פרותבכללילה « ן
השמגגה  P !Hהלצי כדי ל -זעיי הנש נ  :ריך בל אמזלהזהי י
מיכרפע^
בהן׳ מאד ואפי׳עני המתפרצפ עךהגדקה שואלא*
ולזקחשען להדליק בדי לפרפס הנם♦ ( < <ל ^ מןיש 4מ ^ ^

j ?fs »/ *pjstyf 'j

)

ממי*
 * ".וב«קז© פחיך» מןד <

גוהגקליקע שעוה יותר מכל השמנים עמי ,שיתבאר נרמןתלליג
«הזהיר כהן יהיו לז ככיסיה לכתיב בי בר מיז ? ותורה אגר*ע
גר מניה ל& בתאו חמכהיפא' אלי• המירה לככיי ולא שייך לגמר
הואעגעו יוכה לתורה . :ג* מ « האי©י ^צ© י? גר׳» כברהוא
.׳׳־ .במלמלתיגי  .י

ב  ■-■.גוהגק להדליק כי! אמד מבכי ^ כית  jליל ראפק דג אמד־■
«בליל שגי כליאמד0 .בי׳ גדג ^ יכן ' בגל לילה פלאחלעמדן
י שע במלא :׳* אבל ח׳ממהנותהצפי©© לא לעפייו « לאכ׳בעןל
מללך גר אחל כד שבאחרונה ידליק כל אמד שמבה& יריתפי &
עכירות דולקות להורות  ,שמס' אסזרים למ©תמ© לחיק כלומר
היא הדגל למג? '  8כה -דעמתכירז הכל -במה ימי© יגאכהתמת!
'שח®© בך ה© .מ! נעיתממלאכהמכ ש-יהא הכירא% i '9i (-
ותספתהצפוכשיזכירו ימייר מ* ך< ת( סע« תהם3־ סהי?? מן רע
ת?« ו«3מן<ל ^ג סעץ צ׳ ) כלא ישתמשו לאור הדרות  ibכדי
יש בג פרפומא כיפאושבח חמדלהש* ויימלתו הגדילה והגיד
©לא להשיח דעתן מזכר הגש פושק לפחותאותה שעהכמו׳יט
שמעלק כקדש :זאק מורידין •י ־ ( ומל **:מן תקצ׳א העיף ד )
ולהתיר
<מ במקומותמגוהגין איס׳ר מצאכפכל היום אק להקל
ובלבד שיזהר( ליוון לכ אמד מאחד בילגתיז במקש מייחד ילא
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/ו{ | ^איעהי ^צ ? כ  #לחמוששקריאן בח’ ! אכ 1י1קש«מ׳לא(
והעעעכדישיהא טכדלכל  .שהיא נרשל•מציה { פן סס הגש*
.א ,איןמציק אלא בהרלק? שביק ניכיוערפי© הנסזלא כהנחה
 ( ,׳® • / • '© Vעיןא'« גוגקוקרח׳המעיףא• } י ״ *-5לד עמן
 .כיצד ני שמומו׳/כמקומה •  430לשם ממתתמכהמדלקקה ■? .
iw «*!#
ע• * נש *כעשה כממרהחקנ׳זה ע© אוהכק » יה
90לס© • חמתמכ -כה ואקגדך .להשדדהיוליאור ילצגיחיו ' ^־
כני
 9ה?כלל©ה 7י לפכיההיתסעימדת בהיכל• מקי 0
לפנו מצית• חניכה זעפשיי׳סהיתה דולקת; צל; הקתכמןתהלליקק ■אד© תא אורה«אפילו ת5מי 0אלפי כטן -לעיץ כהג{ tp ’Vp
( « תןלאויהאסורואעיתשמיששל ,קדישהכמןצלמלד;  . nmעע׳ש לשסיתמתחמכהלפ״ש 0ריך |ככיתהזלהללי3זך לעס מצו' '
^
מביכה<אין די נמה שיינק למסיע אי להיסין תלין נר א^לחזור
שיעלרא׳^« ישתמש לאורה
עצהינו לאימור ולשמא יתן בה חתר «
וצהני ^ ואע״ג שאין הלשה ע< סה לומה  Vמ נלין פידל׳קנ/חקו'
אחר עכור ומצה שאומלתר להשתמש לאייה עילעיל■י
הסתתה מין כזמן שבי* חדליקין על הפתח כחי ןא© הדליקי
צ Vmשימן עד׳עג •עין ב) ציכא למיתש שמא אמ׳יכ ימה או
כפנים והיציאה למיץ כשהיא דולקת יהטח׳עלהפתת כך כשיד'
יכבסייחזיר דדליקכדכיצי האי לא חשתי ומכניסאמדלהשתמש
חלקתלא יצא שהמתה איחר לגירמ הדליקה בעני® זלאלש®
לאויהנהנו להיסיףכר אמד הכו מדליקי [ את כולם יקירן לו
חציסיק אס עדיליקהכמין יאתזהכידי כמקימ׳לא יסח סהמא'
שמש מעל שאם ישתמש כהן יהיה השימי׳ לאיר איתי הנר ואיתי
אימרלסורכי הוא אותזה יאין כאן ערסימי כיסא&א כדן להכי<
הבלעי ** נדזל מהאחרים כדי שידלוק כל ומן שאחד מן הבירית
כמקומה יאמר כךלהדליקה ;
מולק וישמח׳ לאימגס יכיחני מרותק קצתמהס בלי שיהא ביגר
ב וכיין שעיקר המניה בשעת הדלקה ברין שיהא כנר שיכיר
©משתמ' לאורוכשישתמ׳כהן יעיל לתתהכירא פאיפל חן המניין
שמן קלדס שידליק אבל אם הדליק ללא היה פי שיעירשמן
הצריך לאותהלילה♦ יכשמדליק הנידות שהניח להדליקה והכיח
ואת׳כהיסין עליי לכשיעורלא יצא ידיחיכתמכן מטעם וה נ ' כ
אמד ייתר מהצורך אצלם כדי שישתמש לאידי מ־ליק איתי הביסן
כילן שהדלקה עלשהמניה אס הדליקה חדש שלטה לקטן לצאן נסי
באחרינה שלא יפסיק כי כהדלקתי כין הדלקתהנירית שלמציה
מיעכד מצה נינהלעא * נ שהניחה בדיל במקזמה אל יבא:
שהדי הוא של חיל ונס יכיחכו קנת מרוחק מ ן הנייו* ,צר חניכה
נ אבל אפה מדלקת ימימאה אחרים ידי חובתן שאן הה הע
עהיא אסיר בהכאה שנתערב ע© ב'שמשי© א« חתר לאין מכירק
כאימי הנס אל משלם שנעשק הנם ע* אשק ששמה יהלדית
איזה הוא «ל חניכה ואיזה היא השמש איבו כטל בריביכיל©
אי משלם שאן עציהם עמלי סאויבי® לנצחם ללמפס לרע®
אסיד© בהכאה שהרי במכין מדליקין אות© ודכרשנמכיןלא
יאמיכתס שהרי גזרו על הבתולות שיכעלי להגמון מחלה יכיניל!
בעל אפילו באלן:
/
מזה זא׳כ נס לה© נעשה הפס • ( יע' לתימןחיע' «מעיןש"
ן אק מדליקיןבנרשל חרס אא' כ היא חלש ואס הוא ישןואע)
נהיהן  #רעסעיף»
; לא הדליק בי אלא פעם אחת אל ידליקבי פעם שנית עז יבהיק**׳נ מעיןיד «בשימןלי • •מין«״<
ואני *כנהגי! להדליק כל אייל כפכי עצמי קטן שהניע לתימן
שיסיקכו באיר מפני שהי׳ מיאוס יהוי ביולי מציהילכך5י -יד<5קיו
( ומל•ימן מיי! • •ין׳כ >
צריךנ'כלהדליק .
עדשים בכל לילה אי יסיקם באיר וני של מתכת או של חרס
מציפה אין צריך חדש שאיני מאיס כ ,צ:
מדרהברכות  npbimוכוחסעימים:
הרעו
ד ופתיליתאין חוששין להחליפם עד שתכלה שאק בהן אויון
מציה דאדרכתה© מתים להדליק ייתר כשהן מודלקי בכר:
צריך לברך
ה(
וכיין שהדלתה היא
שמנרכין מל כל קמצותימאי מכרך בליל ראפין מכרך קלל'
להדליק כנר לנר ונו ב* • ן
מסוחר
תרעד
שידליק שלשה כיכיתעל ההדלקה למל וכיין הצם יעל הזמן יה•
להדליק 3ר שלמכלב ׳ ישמשה משי© זשסמייני שכל ממת הכרכין
א מדציקין נר חניכה מנר חנוכה״ילאחיישיכן •יוכח ש !«1אב
עציהם קידםלעשייתן*  « ( .עלסימן«' •מיףב׳ומי׳קנ • ,פמין- '*:
קנת חליחליחית שמצי שהרי נס זה של מציה היא ידייקא
ומה שאומרי׳להדליק ילא על חגית הדלת' נל חניכה אע  /שיניל׳
להדליק זה חזה בלי אמצעי מותר שאין כאן בחדמציה
« דלדלקה ע««ש מציה במו® נתבאר סי' יגרע״גסעיף א׳ומי׳תיע" • י להתקיי׳עישליח וק׳ל דנל ממ׳שיכוליו להמקיי׳ע* שליחחברכין
בעל שכן חפמע לשין לע בללמר שנייצן ורצה געשייתיימהn
•מיף3ללבל ^י היה הנמס עיסה ההניה אסירלהדליק ^«י נר הנינה
מנייזניכ׳גל^</מנעי דניין דהנח עסההיונ ^ב׳ יזדלק׳ללי ממההיא
שתיעשה על ידינו מבלי שיקפיד היא * ת מי שהואעושה א«עת
«^ ינצניויי ממה בהדלקה וי העיי י • שההדלקהעדיין *•ן כאן ני
זאכילי השליח למיתיני אבל כשהיא איחר כלשין משמעלשניו •? .
אגל להדליק זה חזה)«
לעשו׳זאתהמצי ' אני בקנמינל יכניעינל"יל כיין שצריךלאי.־זתת! פי
•מק והשיב כפר •ל ««ל על •מנימה )
בפרוטה כמל שיתבאר בסימן סאחרזהה׳ל כאילי איבו יבול
כל -סל חיל אסור מפני שכלאה כמבזה קצת אתי הנר מציה
N
להתקיי® ע ) אחר :
שמדליקין ממנו רנ של תיל שנראה שנועל אורו לתשמיש חיל אן
ת׳ע שריצה לחזירולהדליק מ ני של ממה אין הכל יידעיןאותז
 - yמליל ראסין לאילן חברך שתיס על ההדלקה יעל הכם לא•
לא כירך ומן כליל ראשון מכרך איתי בליל שני אי אימתי
דש מתירין סנ כעניין וה שריצה לחזיר ( להדליק מחכו נר אחרשל
תציהיהוא שיזהר שלא יככה איתי הנר של חול טרם שידליק ממנו
 1שירנה כשארהלילית ב שעת ההדלקה:
יותרלש מציה האחר אכל א® יש לתיש שיככה בריח קידםשיניע
נ די שלא הדליק ואיןמדליקי! עליי גכיתל לנס היא אינו עתיד
להדליק בלילה וי כמן שמיך בשפיכה ורואה כרית חנוכע
לפר של חמה השני יידליקפי אסיר:
ן יש מי שאומר שכר סל כית הכנסת ושל שכתישל חצופה כילן
כעיר אס הוא כליל א׳מברך שתים וגרון הנם להזקן !עשהפיפ>
קרזאין נישל מציה ומיתר להדליקהז מזה ינרשל תי ת או
ושהחייכי לב שאד הלילו׳אינז הבין&א א׳שעשה פיסי® כלבד לא•
•ד שנריכין למילה מיתלהדליק מהם וכר  30תמכה סבבה אחר; היא פתיל להדליק כאלת לילה איבו מברך כללם על הראייה צדי
סדלק שיע<ר< וריצה לחזוי ולהדליקואל ידליקנו מנייו׳ של *sw
לקדצם כולם לע הדלק׳עצמי וכשבירך ויין בלילא׳כפתהראייה
וא < כ בליל׳האייתבא לביתי וריצ׳למדלי׳בעצמי אי «צרי׳לחזו'
%
היון •אין חיכה לחזיר להדליקו הוה ככרלש תול
יצכרן ומן לע הדלקתעצמי שצבר יצא בזמן סכירך על הראייה:
ד
ולסימןקב׳לעעין^ך >
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?  fהמדביק אמד שהדליק ואמר הוייותהצלו אנו מדליקין על
ואק יוןא בצל בעל הכית ומיהו בכרוטם&
תמ
הישועות ועלהניסי® ובל הנפלאית סעפיתלאכותיכז>ע
 meסגיןאסמדציקין עליי בבית! אי] נרץ ייתואסיש ליע/ח י
׳ק אקדוסיס וכל שמיותימי מנוכה הכימת הללו קל®
.
פתית לעצמו איני ייצא במה סמדליקין עליי בביתחלא בחס•■'
«ן«אי  %רשותלהסתמס בהןאלא לראותן הלבד כדי להודית
; ולהללילסמן הגדול על צפלאומין ועל ניסן ועלישועין״ך;  ,,שישתתף עס כעל הכית מלא נרץלהדליק בפתחו מ ®#־ תסדא *
ואפי׳ איתי הפתח אינו מיוחד צו אלאלשיפהויו׳יאאוכל כביתו4
• 1אכסמדליקמתרמנראחדכשןמליל יאסוןואילן יתחיל
של בעל הבית גליך להדליק בכתתו זבןהאוכל אצל אביודשן
< פצד סיולנדגלפנותלגדימקמשום פל פונותשאתה פונה
בבית אתר בריןלהדליק פ© שעיוןשישלו 'בית מייחד לשינה’
1איהו אלא דרך ימין*
<עו *ל הימן קהתסעיך״יז )
ה ^ ךמי סיס לו• כלי מיוחד לנידות לס מנוכה פלש בי י' פיועא♦ והעולם ךואיןאותו יו |א ונכנע וב איכא חשדא אס אינומדליק
מקו© ממחל סבו מדליק הנ ^ ת ראוי הוא סכליל ראשון יתח ל ש » פאקהעולס יודעין שאוכל כמקוסאתר (« על «יקמי״עא ־
f
ואעי׳לדידן שאנדמדליקיןבע־ניס סיויך לפתח ׳.
פנל ימיני אן נצד יותל ימיני ויברך סול® לכן בל הג׳ברנו׳ ואת
ומסתמא;בניהניתיודעין®איבל במקיס אתר אפ*ה שייךתשד 0
פך כליל סני כפיופיף נר אחד סמיך לו יתחיל ויביך כל הערכות
על הנושן שהוא יותרסמאלינדי להפמתלימין( כן נצילשלישי יב השכנים עונרין ושביס לפפי פתת הכיתורואין שאינומדליק׳
סיוס־ן עודאחד® דיןלשתיכירותהראשוכו׳יתמיל כוהררנות נ ומלשיאן עיע׳יאשעין מ' ונ* ימן מלע״בשמין )' 9אאלבזיו)
ואת^ כ יפנה לנד ימין וכן בפל לילהולילה « « ׳נ שתמידיוברך על הזה שאנו מדציקין בפנים ואיןמדקדקין א© הוא סמוך לכתת ־
 yהנושן סהוא מורה על הב® ,שהיי בתוספו ' הימים ניתוסןהנס ,אס לאו ידליק במק^ שאונל וכן אנו מהנין ‘ אנסכאישאדליקיך
אבל חס היה מתחיל בליל ראשון להדלי' בנד&ח 1או בנר ה8מ1י .עליו בביתי ורינה להתמיד מפיס הידור מניה ולהדליק גפני
 וגסבליל פוג׳היה ורץ להתחיל הב וב/בגל«! לילית כדי להפנו^ עצמו במתים שהוא הרפות כילו ובלבדשיכויןבמתפבתוקולג*ספת ההדלקה פלא ירצה לנאתבמה פאדליקין עליו כביתו
אש •1
|« מיןנמ4אעא  ,פ שהיה פונה דרך ימין®  Vלא היה מכרך כל
לא כן היה ברכתי ביכה לבטלה ואינו גייס סצרכתבירוהמדלי׳י"
♦ימי חנונהאלא עלכר אחד ואין בזה כלכך פדשום כי0א • וא® .
עליו היא לבטלה שהמדליק מדליק להיויא את  Hsג' נ:
איןלו מקו® מיוחל או כלי מיוחד אז בלילראשון יברך כלהשלשה
ע
הלן בבית גייאפי׳איןול פ© תדר מיואד רא הלן ניערוא
פרכות קודס&י-תחיל להדליק שכל המוות עברך עליהסקוד®
ההולך כספינה ציוך להדליק פס ולברן אע*עשמדליקין
אפשיית  /ונליל שני יביך ברנתלהלליק קוד׳שידליק הכרהראשון
עליו כפיתו ולא דמיל אכסכאידאמריקא®מדליקי! עליו בביתו
#ברכ ^שעשהיפי ^ ם יפלן בשעת ההדלקה עליןנר הציגיסן
®אותו לילה שהוא עיקר וברק הנס ופן ככ 3הלילותבאופןשיעז fאל בעי לאשתתופי יפאני התס שיש ברפומינישאבהדלקת
אושפיזו ישראל שרואה סנ הוא אתהניבות וזוכר איו הכ | א ^3
ערכת שמשהניסי • קזז® שידליק הפר אה חלון ואומי אני
®אי [ | יפצ  -פובותשאאהעונא וכ כן כמושאזמריס הסאלא כשיזוא כין המיה או כמקי ם פאין בו יהודים אחלי® «מדליקין
יצייושו ^ל הוא כדרך הכתיכה שאפו כיתבין שהיא מצד ימין פרין הואלהדליקולדאות הבירית נדי לזכור את הצע אןע<
י
'׳שמדליקין עליובביתו ;
י
׳ י.
|עדמש | צילאלאנס הי® הכקתהבת ע׳ד זה וכן מוכח מהקפת
ן שורתהדין הוא אפי׳אצשיס הרבה הדרים בביתאחדיפולין
®עזבחשהיה הכהן עולה;.בכבש שהיתהכדרו©י ־' והתחילב׳קרן
,להסתמן בולם עפמןילצא׳בפר א' אכל להידיד מנוה נוהנין
רךומי׳מזרתי׳ואת׳ב מזלחי׳נשכ^ נפונימברבי׳מעלבי״דלומ^
להדליק בל א נעניעצמיואסל ,פן הסמוך לע פלתן אביוואפילו
ואס היה ייפול הכהן^עמזל כמקומו ולזרוק הרי הוא ממש כמו
קטןשהגיעלחיפץ הדליק בפני עצמו ומברך פיוושכתבנו
^עכתיר עדיןהכתיבם ^וע  '3צריך אלה לאתסיל מבנגד ימינו
־;־ למעלה !
 ! ;.ו ^לסימןמד״עשמעין !»> .
'והלאה כלי שימשיך ימינו אנלו אלא אפכי' שהמזבח היה גדיל ולא
ד הבותןפמן סתם לתן נד• להדליקו
של ® מצות חניכה ונתן
פיה איעשר לזדוק כעומדו במקום אתלהיה ןרץ להלך ולוקין
החזכת  #מ ¥סהיתה בה ואת גופו גי דית אתל ימיני שהרי היה  • .בס מתל
שעברמכשיעור נבר נתבאר למעלה סימןלת ^ עב שעין
 9פאתי
זמןמצועו מותי ליה « לאורו או לכבותווליהנד
ולין
לזריק יימינו יהגעעצמך בעכע ובה רגל לכ כניאד® משמנו
ואם
אל
נתן
בו יותמבשיעוג |א שבכה תין ומנוונשאר
®סח,ססכין
את
עומן
במקרה פנול במחול תראההש ® אמם
מ מן השמן שכבר הוקצה למנותו אסור ליהנות תמנו אואפילו
קסבבי® יען ^ ם ענמןמצד סכעס בלי כוונה ולצון לק בדרך זה
נתןכו יותר מכשיעור והקנהו בפירוש לפס מצוה וכבתה פאן
או ' כיהי®;®דר ההדלקה ממש כהפך מה שגתפתי ובן היו נוהוין
ג 'כ הוא אסור בהנאה סא הוא גלילרא&ין ינייין עליונליל"ב
«גני אדשער^ ך ובן ^ לה ^ה למעשי < פ פני עדים נאמנים
ומדליקהכיתי ב  $ל 0נייווודן עליו בליל ׳נ ומדליק וןןבב{
®כתיבה וי! « בע;וחו#המפולש ה ^ ת! המוכח וק היה כלאהיל
הציליתנותר ממנו כליל שמיני עושה לו מדור כפני עצמוזשורעו
^הוג
בעניין כיעמע הלולב מזיח צפון מערבלרו עיכ
כיקסהיקצה למנותו פוב אסור לקחתי לדבר אמיודיפז ב פליפת
מפני
סרגב
^
םפומלין
עס
פניהה
לגל
מזרת בשעה שאומרים
( וע ^ מ«מןהיע’• 4מון ב נשייון מיידימעיך ן'
י־ ) ואה נתכרע
ווה
^
ככגד
^
לק
ומתחולין פמזרת ואמ׳כ®וכיס עדרך הפויי׳
ממנו בשמן אמר ואין וב שפי© לנטלה אפיי להוסיןמלת כדי
 » « ,כעיתלןד נכוןכןכ״ל א®אל סנאמר 0כנ* ענוע 5
יוןשורץ לגטלווצא דמי לעני" •נמלו ןמ הדקל לתק התווי ניטשמרבה
רותות העול׳יגרור ג* כ גופו אחל ימיט כמושהיה
עליה® #יצ© מוכנים ומבשלן דשאני הת© שאין כלנהמהסעז*
®ןהן עגן® כה ^ ת המזכח וא? ב '®® סומר בהלל׳ ועניו למזרח
אתר פיעולן ואין האיסור כעול© עוד אבל הבא עיקרהנאת*
כ ^ןגן  fיקלקדרוסימערס
צפוןוקווהגקרובהעולם
א ^ ע עהואץומק כמו ספעןת לעיל מימן מרנ^א אכל כעניין הוא כפפה שהכי דולק והשמן עודכו קיים ואפוי . .געו 17אומן
מ ^ד מעיךו' )
ואסור גיכ לשהותו לשבה רפאה לני תנופה

^ ^• לקן ^ ותמנופה«.יה | כןורה אחת ייראהולא־׳לפהוג כ!מ
םעו ^ ן ^ כם מנד ^נולצל ןומא5ו^ ופמו | 1תבתי& ^  -־

מדע1ין אנמגאי נחנו5ח ופו "1פן3יניה•
I

אכפבאישאקמלליקקעצינבעייו

.־

\•

ידיכלהדליקכעניעכ^

 .־,

■־ "
7״

דחייפיכן שמא ינא ליהנות תמכו ביון8שוהה אותי בל בןזמן
מרופה ואפי' א®תכ « בכלי מאוס כלי פלא יהנה ממנו אע?ה
מיישיכן הילכן אין ול תקנה אלאשריפה (אין להקפות Wß 's
יה ופה ומיה לשרינן אמר התג1
 jי* תנ וגי םי ימקבויל *«ען ועיל י♦* תרלי «*» 'm H
f
ישאוי  mהואיל שדרכן להפאיאחר | mע* נ םהק '5אות!

חניפח
»^ 1 .לש •® וצעת1פרויןלא היעלעתז מקוזלהלהקןי׳איתן
לנמרי אלא למכיתן עין ימי עחג יליוזיר יליעלזאמר כחג אכל
•מן.ועתילקשע<שיןלהעבער י לגמרי עי יעיב למי פבלמקןה
דעתרעהם לגמרילמויתןשאין אל® מכעה אימתי תכבה כלו
9ילכך א» .ושתיירןהרי הן.,אפירין® הרי הקצה אותן למ |ותן
^מרי ולא דמילכר ,סל שכתשהקצה ג״ג פילהלמצותה
והכין אחר השבת מן השמן ימן הכתילה סכשתיילמשי©להת®
יגיקדמכיתי.שיהכי מיזכי אפי' כשעת מציתימש  5,כור מניב' I

הרקח קריסת גר של שגתאוש^ חוונח
׳ ומאעףאחר

אי :במיכאי «כתחדליקץגרשל תמכה פיןבעי ^ הבנעת; ^
 ’.כביתי ק#ד 0הפלס כדי לאחדאפיקייימאזאח'בקבדילז§ן.
רע וגהעין1׳ ) ’ ;־
ן .ןע-לסיקי«נע?ט
 3ואין מעדילין על הנר ־של מגופה שהרי׳ אעיך ליהפיתאל ) מ.,
ואחעמברנית ההבדלה היא ברכמהכרלאין ע? י5י[על
•כר עד שיאותילאורו ־(ןע׳למזיון <יי »®? ן ל ) יזה אי י
אכשל כצר של חטפה הילכן אין מכדלין עליחיא פס יתי מכליל
תחל© ואח״ב מדליק  17ין 0יץ כאן אקזליאעיקייימ^כיין ענן*
מבדיל( ולה אלא שאין נוהגין כן |

י•? _• #
«mn
סעי:
תרי 3חךע ה91י0נחןוכר ,ובו3
I .

« $י שאין ילו משגת לקמתפר מנוכה וכר של שית יקצהשל ^ צלתיימ ,מ? 53מאימיי» ניןןתע5ה !ין כברכת קמזו
פכתילא של חנוכה לכר שלשכת עדיך שעשיי ליהכולאורו
^
עלהטביס שעיקר חביבה לפידי׳ילהלל קבעי דהייכזלהיקלט
©ווישלי© ביתי שלאיצטערי להשתמע בחשן שהריגדחציכין
«לשבח לה %על הטיני© שעישה עמכו ואומרו כברכתהילא׳פנין
ל<  9פית עדין יאשמעיה אקרא לכתיב
1סור להשתמשלאורו<©
כתפלה כברות מידיםקלל© שיאת יעלכל@ יתפרך יכן ןבכלכת
השלי® פפשי יארזל זי הדלקת כר שכת שהיההכבי'מקיכן
יתזבמ
המזין כברכת הארץשהיא נ  /ברכת הודאה קידם שיאמר יעל
עליז פמיצרככו לישב בחשן ולא אור יעי כן זכמכימשלי© ש7מ
הכל יכי׳יאס לא אמרי איןמחזירי{אי?» שביין שאיכידאורייתא
א 1ימדכהכרבית לאיי כרבהלכמלה♦ ג נעל©ימן יצ׳ןעיגזי
•אס ישכי יששלים • ( ןע,ל ימיין ער׳ע פחון f' 7יעל קשלו®
גית עדין מכר חניכה" יש לי נר של שכת ואין לילקבי' שלחכיכה
*"' יר ^<*0oss'pן> נ'יסי׳ ! fspיבסי ל' ע ! < <יב®* רעי« 0ע« \
ימי מ ה® בזנך כמיתה בלכה עצאי כל| זמן שלא הזכיר אתהש©
מין1קדישהיי© יקנה נירות ולא יין דפרסימי נישא עדין ן
אבי' כין אתה לשםיחזיר • ד א בכלבתהמזין א® נזכרחיל©
<וע  ,לפימןרעא פעין ן ) אע^ג דקידישהיי© תדיר יג©היא
 •vrךא 1לייתגא ינר חפיכה דרבכןאיפשד לקדישי כפת•
שסיימי כשיגיעלהרמחןיאמ הרחמן היא יעש׳לכי ניסיינעלאית
בס©שעשית? לאבותינו בימי׳ההס בזמן הזה כימימתתילן
 V'lf %פיעןרע | ®® ין®' * **' '? { %העין ן יע f««1רש  1ספ> )
עקקידוש היא לאירייתא אבל על היין היא דרככן דאעמכיק
ולק ועילי®♦ (ג <ל 1יעןקן?שעז» ל ין®?' קע׳חשעין);, f
אקרא הילכן מיכלקייס שניהם לקמת כילית ולקדש על הפת•
ן וכמיסן של שכת יר׳ח שבחכיכה כריןלהזכי׳ג®של «ניע*
«ןיכ © נועה ויין להבדלה נר חנוכה עדין «פלעלשזמי נישאI
;■■ ואע׳ע שאין מישןכחביבה מ7מ כיין שכליך לימר כרכיב ,.
מולי© במיסןיאמר נ׳בההילאה 0טתק< כ© עלה®©5מאיר© ;.
»אדוד
וזר!®»' ^בדןזקרימחו 3ומו1
איןאדירי© כעל
בז? הזמן  .גןע'ל0ויין!ד!ןוך »« ק> ן )
הניסי© בע© פעשיתה כיסיס לאכיתיני נר גןתמפה למכמ^
חנופיתחלה
דחניגה ידליק
הזאתלבי שכיכתההידאמ היא על שעבר נלשתכזעעשהלרן
עדיין
הגיע
זלא
נמול
יום
עדיין
שהיא
וי של שבתואע׳ג
כי׳היא תכלהלהבא (אין מערכין להבאכלשע3ר 1א אימריס על
עדמנ־פעין׳א' )
ןעתהילקתצלחנוכה י י {וע״ן -שזמן
העיפי® (!$לי:עןרקןיבי שעשיתה לאכיתיט3ימי0הה© יבזמן
עייןשאי‘איפ |ר כעיא י |א בכך שהרי הכר ידליק גס בןלאחר הזה ב 4י ושיירלש־ן עילן היא לשעבר שאבימי־לי© לן על^ הכיסים
השק ^ה ישא^ ידליק כי סל שכתתחלה יקכל עליו אישור שבת י שעשיתלאכיתיכיבימי© הה© ע© אפו מודיס עלי הניסי«6חי מי
ושיכ יש  13קגתאישיר להדליק לכתחלה מבט שכהיגל& לריב
לכי בז«ז הזה שינעל׳יי© די© הוא עיישה עמט כ־פי׳ נגלי עסתל^
?דליק
ינטאל© היא לקבל שפתכשעת בהדלקה מיהי בדיעבד5
כזמן הזה צמי כזק אן<תיכ(1א%ב מכרש יא מל קבתמהכיסי
צל
להדליק
©ל שכת תחלה ולא קבל עליו בחחשכתו יבול היא
מה פ ןןה לאכיתיכיבימי© ^ 4ימעיןהמא 5רע הוא הה# .עש®
י ^•;.׳וןגווהא < ככיק'שלאקןנ 1עליו אתעןעע ^ליך׳
בלמי מתתיהו  0ולןכעירי©־" בימימרדכיבוי •ייש •יולקד^ |;י
;’  p ®V®l fו® /מון ! ' ) /׳ .
■ /
:K
לימ׳כזמן הזה בלא אי ; יהיה הידאתיט עלהכיסי -שעעלאביתיצז
כזמןישנה יחדש כזתשאפי עימדי׳ בי עתה י לחתהי׳ההידא׳רק.
|יר | • ®  ^ kSהגיחהנר S3׳  v » S־  rסמוך
«©^ 3ל חכיכ אי® Jפיריעבלבד אבל טל שטיב ייתרלנמ׳ני*!•
דיתחינו ^ ףאחרו ■:
'
?וי1גליל'כליהנ (%לע * 5איתי הב® שהיאעכשיימעיןממאי«*
שק דרןכיסעתקכית «ולטבל מקי© לבליל ןלהדברי׳הלית*®,
 '#נ5יyVP3t 5לי * • 1דנרלין1ץ  Pי 5ו! 'ל$י » ב» ניי
• הלכל שהיא כרין לברן עליי נטן! .ונתיזילי®,
 Jיי #הרוח סלא יפנה הגיח פשעותח הדלת ן© לא יקבע הפר ית
«כמעתאולי© יפייןא ןה© נ׳ל J
ע® ?ש בדלת עצמיאמירי?ולתשאע^ עשהדלתכעלה לצפי כיין
ימסיכא ממ יבי לקרקעלעניין שלאגעשית כעי© לדברהאפי ר
» Sm!13wpרךא^ עסז» !!; ^
■ומותרלעל©5יךןנ0הכירות .מ*מ פעתיחתו או ככעילתו מרחיק
י ' . .■■.׳ ' ■:-׳
התאחדו  -י ׳ •
י
9שמן מ |העתילהאי ^רבו אליהוהוי מכבה ימגעיר ואן עליע
א גל שמיכת יעי חעיכסד אק אימרים אל ארך אפי0ילי »ן®
; !איני מכית לפן ידבשיק יישא ואפול■ולעי ן® בני של®עי®
^ל
וק׳ייקארמיסיתחפנן (ג 0כערעח |( כ ^כמ< 3אקא(מ1
שמןמשו־
‘*י1- '"4א ויין ביה קייוב ! ריחוק ויש מתירין אעביכשל
וןןאיןאןמרכ®
תעניןן .ג 1ע*ל! %ן קלא&עין?)•-
דהדעשיחר^שא ללא טמאליה ? ־ ;
ןידיקעלקבלימי מצוכה(צומריןי?ללבכל:ייםמעהי• שרוע®
גשיי[רפויןפ^ ואינפמין »ל!®ע?» א*/
; לחילו עלמו ^ל׳דשיכיתפמעןי |בל'א®©ליק בקרכריתיי גומי!
יד«
עי ו13
דר^וגח ^
י' ] יי 0תכזכהגמיח 0ק'צ:3יי© בטריתי( י  :־( וטל «ויין
ועןד
א׳ jwjiער׳ען®ע? ן <יןפימן«ןל׳ול )
ז«מו1

עכ?ש
א.

פרש3

ואמ*פ
ויכרוע5יו?־

י;

 « öSד .חור

הרבותוזגוכיז

\נמ ^
למםדסכתחדש הנק יכיתיתף יייאיי לגמור עליו אי; הלל; :
לחגזנחבברנח הימ*נ 1ד שאין הפטרה
באחרנשפיל fefr
וליןקריאותי צתגאי חלןנתי כהלכת ריח ( «קצתו בהלב <:סוב -
■איקלאו דיסבחחין מפטירין בהמנם׳"
מ ^ לחי׳רפ׳ד 7?.:יכ ' ז
ואחר
ההלל׳אומלי׳חגי קריש ולא קדיש שגס שכיון שמין בי מופף.
מוסף
מכיחין
הקדיש
תכנת יעל הניפיס יח״א גו״־ן& פכלמס שא׳א ,י<! נוןח•
של
®
לע
אחר
.
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' '■: ■3ולאו■דבמא-לקרותה .כל אתד בעגלמ אלא אמד הקורא זאחל לממכ^9אתהקשןמ1
; -העימתינא להא ק ? פימע כפיכועולדאיכ׳הפי ערשימי■ 1־׳ אלא מליבק ^כ <« נןמן | י« יומי שקיי אעילי בפאר חניון
 0אי3ואלא; « לוינן:דמ %כמי? ןא ^מגילקהזהל3כיי» תרי מלרכנן
־ ; ן״כ מיי |יןי 2יךיאת שאן'  ifife ;!^ ©iהכם& נפ-מלימ 0נגזרל;4 .אכל ^! נ  0נדילדכשאי״מןיתעוא לאירי ^א במנילה אלימיא
!ליתהמלינהזנינילו ת ( #f »p;/pp1p*p¥9iלועי' ?®*jwj׳ ■ .תי(3א « כ ^ אינ 1אלא קד מדרכנן ילכן אין  pppמיצ!יאו דל^
אתיתרימדרבקימוניא חד « דרכון ( -
;ונייקרנ״ש« עין ( ) ; :יעיל שעוקר הנע נעשק מ ^סתייקילבן!;:
ויהגיךלקביאוןמט ^ קמנרלאאיעמקקיא
«‘ יביןכקניאיוה והייני לפמיע ממגילהמניגלילאז לקרותה
ונמנמןאכל פייניאוה® אתקאנשי©אל  .ללא אליסאמזבותייהו ; הגילה למנכ© כמכיתכישי© ני©א ימטע' זה  5ימניןקקהללקמ?
איליהבשיקיש בקזל ל • « «0עיקל התמלת הנפחשיקו זה•
;להיניא אתהאנפיהידיתובת© וקן אין מןהרעין ^ אבלאמין
לויויאה אתמאוזרת  -אאשא© קילאה אינה מכרעת על מקרא  -אישיהירי י :ומרדכי ינא♦ ליהימאו;•; גימר ^יג ;" ;כויי!:ימל*
מגילה שאייה תייבתכקדאה־ אלא מבינת לשמועמגיל®שהיא
מיולה ו 5יאה««יז
 4 $ו mm y :

«יבומחחור הייבוחפור־ס
י .׳ .׳■ יי*

.

. ■ :׳ ■.

׳

ל • .־עשועע אתהמגילה ממי שהוא מילר הבאה ממנו יצא דמנו'
? לאוליהכותניתט< ל  -ימ׳לעקע׳ה־ ^«1.ע< תקעו
ת» «ף כ .ו< )
מקם שאין שם מכין עסריוואמדמהסיודע
 ,לקרותהמטלה ואמרים איכס יודעיס אמד פיטר אתכלס אכל
א ס כול© יודעים מו®היא שכל חמי יקראלענמו הואיל ואיןשם
עשלהדגעפרה דווקא שייכא פרםועי טמא דמקרי ניכור;

אפי שהה כלי לגמור אתכולה ינא והיא שלא יפסיק בה)#«$9ß
אמלי® < <« ( ,ילםייקש׳ע «מ׳ « •< f״© <
ע *.: •)/
«יינך היה 'ציתכה,כגקש?הץ | | לא כסיקכמטלה שנימה וכשח !׳•
«? .קקיכתבא? זת הכסוק0קלח ואמדנן מזר יקרא פפוקאקר
ובתכי ינא וכלכלש ^הלו כתובהטלהצפטוכמגילה  0מעעיק
יומנהוכן א© היה קולא עסוקימגייצו אי&קיר 'פנ ^ןליילנ ^מ
והוא שמנו ין לקרותה כראוי לנאתבהינן לאיפסיקכהכעטינ*
אמדסלשללש (?(א שיקרא^ ^ #5נייאכל א0ןןר  #סימםי)
והוא שקיא נפיק לאפון זדולג הפט יקירא השלישיואת/ת/ר
(קיא הפט לא.יצאיל ? והצי® למפר ע  .״.
ן והקולא למפרעאל ינא פלא קרא זכרוןהכסכהוייית׳יכתיב
נזמי© ונעשים היקש זכירה לעשייה הא עשייה למעלע אי

וווץ דיני יןדיאתחוג ^ ;1ח ^ 0יי8לך
א המגילה אינה אלא סיפור דכריס לזכור את הנס יאק פם
כקריאת' משים אימה או יראה וא קדושה לכן « יתי לקחתה
כין עומד נין יושב1א הש׳ץ הקילא איתי כניכור לא יקרא אותה
לכתמילה יושב מפני ככוד טנור וקלא יקרא אות עדשיאמרו
לו קרא מעט כניד הטבור:
כ ואפ^שכי© ואפי עפרה יכילי® לקחתה כימד ויינאיס
©ה
איפשללעשיתמבמיקודםיוסיד כךהקדאהלמפרעלאינא
וקשומעיס אע #ג לתלי קלי לא משתמעי ה׳יו בתולה ודבלז ®ילק* אש דילג הקולא פסיקאל יקרא לפניו דמוז׳ ויקצאפה © ק
אמרי© שאין לבותהשומעים כמשני© אמליהס |א אם כן ישמין
סדילגאלא י ^שיל מהנ50קפלילגדקלאמשה^ אילן:־
אותה כפירוש אפל כמגילה שקיא סיפור לכלי זכרון הצס
לפות
| קטלה נקראו ^ .ככל לפין וכלכל פינק אותו הלשוןשקורא.
לשומעים כמשני® אמריהם ויהבו דעאייהו ואפילו הרכה קולית
י י שעיקרהלאנתקי  $אלא
לידעולזלוכיאו ^ המן .i
כשמעיס
ןי והיא שתהא נעיכלפטיכאועולשיןשא® אינוכצופלעכמ
■להם < « ( :ל הימן מצת העייב והימןתל^מד יעין
■
כ׳יוסימןקמ׳ת
םעיןכ׳
)
.
;
.
'
כאותו
לפון
שהיא
קילח אפי׳היא מכק כאותולשו} שכתוב
ן ונריןלקלית׳ פולה כדי לזכור כל תוקן דבט הנסטלגזליו
לפט« ואפייויא{1שין הקלהיי כקד׳על פה והתעל הפ אל ת׳ן
ופכותיו שכן כתיב ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי
ם יכן אס היא בתוכה לפציו כאותו לשון שהו קולאוהוא־אי׳צו
אתצלאוקן לקיים וממר יגרץ לקרותה מתיך הכתב ואם
קראה
מטןכאותו
הלשין
לא יצאכיזן שאינו מכין מה שהואמלכ%
על פה לאינאשהרי ג© היא מן הכתובים שכחה הקדש ככתבה
4ן נאן זנל« ןהנ 9יני( ןשה(א אל יצא ©1השומע ממטאל יצא
!ולכלים שבכתב אי אמה רשאי לאומרם על פה ( ו <לש^ מ׳« )
אע׳פ סהשומע מבקאזתי הלשין יהיא כתוב לפטפקורא כאימי
מןוד לילפי׳זכייה זכייה כתיב הכא כזכרי׳ ונעשים וכתיב הת
®
{שיןאל יצא השומע שכיון שהקולא לאי־גאאץינא השימע וכ^ל
זכור את אשר עשה לך עמלק מה להלן זכור בקריאה כפה ומתיך ^ שה׳ה אש הקורא מטן אותיהלשון׳ » נמוכה לפני ובאימההלשין
•ון0רפ כדכתיב התם כתוב זאתזכחן בשפל נלאיתא לעיל סימן
סאמלכו שהקור׳יוצא הכ אסהשו« איכן מכין אומי הלשון השומע
אינו
ייצא
טין
שא
^
טמכק
קא
כאן
זביוו
פלסגכי השומע4
'תדפה אן כאן זפירה כפה ומתך ה©ער י הילכךנריןסתהא
־בתוכה חלה לפניי שלא יהא ספר מסר שהרי צקראתספר
ולא
י כל׳א כשהיא כתיכהתיטסא( כאמל « שארלשוטתהגיי®
מקנתשפר ודווקאלכתחל? אכלכדיעעלא© השמיע .יוסופל
 vאכל אס היא בתוכה כלשון הקדש יקילא אומיכלשוןהקלש
תיכותאפי! על מניה? קוראה הקורא  ,לפ פה ינא לכיוןשנקרא
הכליוכאק
וכ
אע׳פ״שאין
מכילי
®
אוקו
לא
הקירא
ולא
הפלi
^כ אנרתאיןמדקלקין כה לפועלה בבן ואין קחשתה
כקדושת
סכיקשתמלתמקונה;,וכתיבתה הימה כלשון ;הקדששפיל הוי
 Vתליפקל כמשרו ויתיחת והוא שיהיה דילוג התיכית
מאיינעו'
,עכקויויציסא ככן♦ הילכךמי*® יודעלכ 'הקדש ופאר לפוני '
אל
העניין ולא שתמסר עטיןשל® מעניינים
המאורעים
אכלא!
^ יקלא אותה אלא כלשון הקדשמיין שהוא יולעאיתו ועיקר מנית
עפל כה עטיןלש© מהעטיכיס
קמאולעיהמין
מתחצתהספר
קליאמה הוא כבן; . :׳
עד איש יתילי ההוא ענייןשל?ן ונק׳ג הרי הוא ספר מסר ונלין ייא  ,סע ישלמחותנידהקיר
■ איקי" איתלכשיס כלשוןעל ?את*
־ שיקראאותה מספלשלק& הח נקיא ספל מיהו ביק שיש לפטו
קיא כתיבה לעז | אדוקא בלשון הקדש כייון פהקירמניר
לב הענייני® המאורע*® 1א שמסרית קנתתיכית קוו
פדכרים
■
j
כלשון הקדש סג היא קול א
הל © כלשון כקדש ואס קראהמקצתין
 :הנכתבים וייאשו פרקי' לזכול כל הענייני® ינא בהם מ 'מ טון
פלפון אמד (
קמ 0יוה כלשון אמל והוא מבין כ הלשונותינה הי1
®קיא ? קיאת ספל והיא מן הבקיכי® צדך להייתהכתיב לפתו׳
בתוכה לפטז ךב ינא וככעבלא קפדנןשאסהיא כתוב׳לפטו
׳ תניפאכל אס תשר בה ביותר ממטהואפילו ה® כתובוע אלא
כאותו לסקשהו׳קיראיזןעמכין איתי הלםיןיונאאע׳פשהכתה
:
 mympmaואין רישומן טכר פסולה אכל
אםטשומןטכי
כאגתיותיו אינה אפולי ' ואיני מ #ד לבני .אותוהלשון5יתלןב*
י
<
<
rj
אפילידובםמסושעעזתכשרה
;
.
:
.
•
.
;
■
^
.
^
להא אל
בא '--ולא׳ כאשחעוד
לא דקדקו מרדס
/
פעתכהלא ־■
י
כודאי י
^ ימ שאוחזכילו מטלהשאינהכשיה■ לקרותפה־מי לשמועv
אותה מפי עין שיש לפניו מגילהכשרה לא יקלא עמו מפט
^כה .ולשונה כדי שיכינוה הכל מיהו נוהטן כזמן  mלקמה
׳®הוא ניתן דעיויפקדאתה כאותו מטלה והרי היא פסילה
והוי
׳
הנלכליוןהקדשולכותגהבכתכיאותוותהקדש:
בקולאעל הפ ואין נריןלומר שלא יסייע סוס אד® למק על פה
י® קראת מתנמנם יצא ה׳ד עתנעכםיע® ולאיכ » ־תיל ולו
 1אלא ישמע מפי  f mוישקןקיכן הפסיקי© אנהגוהויכורלענ^
תיר דקרי ליה ולא ידע לאהדורי סברא:
בול® ימד ת< זרהש^ ן עליה וקורא אותם מתוןיסת יקס דיתקו• יג ולוקאכשסקודאעצמו מתנמנם ינא הואיל והוציאה מפי
לפי פכקריאת הטבול לא יצאו יד מוכמן שהרי קיאו אותם על;
אבלהשיע׳מתנמנלא יצאסאי אפשילכדןדעתילקריאת;
; פה לבןלאי לנעור כאית® המשמיעים קיל ^הקילאי® פעל פה זח  -הקייאאת המגיל׳פליךשיכו ק לנאת כקריאלכילקוטכפי
ומאיוט®
 wpiהאמלים השומעידשמאיתנ? לכלוהשקי^
לכל השויועיס יג® ןרין שיחין השומע לנאתכשמיעה*
 .כעל פה ולא לתקילאיצאו ן ■ -״■ :־ ;
^« ,אה הקיראהיאס׳ן בכ׳ה מסתמא דעתו מלכלהשזמעי© ו3
איןלהפסיקפקריאתהמנילה מפט שנקראתאיגרת וירן
הנותןדעתו לנאתיונא ואעילו הוא אמורי כ׳הואין השיקאח
' ■-, .:אותו דעתו עליולהוציא ו  :י־
איגית לקמתובלא הפסקה לכן נדן לכתמלה לקייתי כלא
הפסק כדרן שקולאין אינלת אכל אם קראק סיליצין
דה״מ
(ולסימן
תק׳פדסעיןק׳ועוכעימןר/סעיוכ £
שפסןישהיובהואק׳כחזרצמקו© שפסןאו אפי׳סת ביבתיי»
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 ;Wwwגייף י* « fawrמין

״ק־י 0ץדבק עד »ילי® wk # rJ» wwi
כתבה נזי אי היגויי

*
מעוכל 5ב!ל שאינן כקרהיס שפר
שניסי׳
8א ^ן
*  wateמ'* « jwJ r» w

■ «׳«j »mpprfi >r » ia rmm j
מפיו מ!ל 9סינמג » כ «
« pftiפאן09 jipaiaולסדכו5ה מדאאיגיי 1י.י■) וג7י«בלאין
מגילהמשו© חסירותויתימת דלא נרע מבשמי « כין
* לכסיל
קסוער אוי/תדכשרה כמוסבתכא׳כשיתןתדץי מניצה מגזקל׳
אכל אין ע «ןל ק; אזת <לכתחל ' כע 4בס׳תוג© איןלכתו*
כסירה
כלן הראשון סלה הברכות« כיוטין ע״תאיצה נססלתככך;
עשדתכני המןיש לכותב כשילוצא כשא׳שירן שחלק על לכי
נ
מה
:מ/א אלא מניח חלק כין כתב צכתג
; פשהכןפק1הל והואשימן שלא%׳ פלסכלתא ואין
ואםצא

 1» » «* JT ’ ” rימכ  1פדפ !
^ו^ ^ 1מ! זמצ( לנה משו® כ ^לה וא ^כ מכרן כרכה
•*^ | ;:היןוראקולאש© המןיאמר ה «« «ש©רשעי ' ירקה
*1
מש
■©*
V1A
שיין•
׳־«
©*״
סהמןיישלה-
׳ " תימקות ציתשכשמעס&־^“ ־־1
©& »,רשעים ירקב וכתיב מחה אמחה את זכי עמלקולבך
^.
ישלכתיכלהשששהמן עלהעני©שמבקשי© כו ו %הכקישה
 1sאמךלרנר והיה א® כין הכות הרשע 1&mקיצותפח* [
^?1p1
 1עיבןאקלמול להש׳עבהנהכקיש שנה» התימקותכי אל לחנע
pk
יי '" נגמכן$
■
"
כשהשולה
יהאלהס מקומהגמכוי/ן ^
מכילה ב? מנה כמן^ד לבבי עייריתיט?( לכני כרכי©מצוין
pfa
יין
כעב מלוגי חלק וחלק מל נכי כחג הנא
לחזר כדי לקרות כעשגאשו© פיסועייב©א שהיה כוכיו©
|יס_
כמיחנאה היס הל בלימנין וסיני חומה
1
מיהז העובר אח5יר כ״ה או ימ שהיגיחני שמוךכל *ה אפי׳לכתח
ושןהמשני
זלחזקהיכולין לע&יתה אגל כשכחומההיא
קריאע
«יכול לעמוד®( sלכוי | לנווייצא? אע׳ג שאין אבלו^ 8
יש־ כמחילת
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דנושחחור
ן 'כלע ה3י©י 8ואומד© קדיש  a!sויונאיןמבתשאין «תפללין
ערביתעד קלילה שגריך לאכול הסעודי קוד© תפלת ערבית
©א© יתפלל ערביתקוד© קוה ל*׳ה לילה וסעולת פירי© בריכה
לעשותה ביו© כמו שיתבאר לקמן (< ע*לשי ל' סע* ק וצס* יח)
ומתעלליןערכייתבלילה כתן ביתווא״א בה<

דין© עןתפורם!

työ 'l

ה© עודה לאחדימנתה ומתפלליןתנחה בעוד היוםבדול צדי
■* .אז לותלן
לאפול ריב הסעודה ביו© וכשהיא כמ§ כת .עדהליל |
 ;.ציוצי חייב אד© במשתה ושמחה בחט & מתן |ד 0 ^ :צן כהנ<
, ;.לייץמשתהושממי ^ ניב תשמ׳שטהימיסזנהנו לשמוח אףבליל
■j
_ ׳:׳■•
■׳;■• ; ׳ע  £שביטה© 1
נ " ואומד על הטםיס ’.בבי  3תהמזוןב< 5ודאה 6לצ ! על הכל א•
 ; ,מברך בעוד יו©*יד (.א© התחיל סעודתו ביום (משביו עד
הלילה יא שמיך לזמר על הטסים■ אפילו כליל « /׳ דגתדתחלת
סעזלה אזליצן (*יא שאין צריך ואנו נוהנין לאומרו* ( וע״ל פי'
קפ׳ח® עלן* י ; cעודי® שחללהמת■ בעד« עופין אפודת פולי©
מבעוד יו® ובלילה בריבי© לקידוש׳ונריבי כמי לייטע® מידיי ביוד

א חייב לכ אד® ליתן מתנות לעניי© ולפחות א* מתנותלשני
ענייסדנתיב ומתנותלאביוני© למשמע שני מתנות לשני
* *יא שיש ליתן מעות פוליס מחניתקי המטנע ? '(צאמשו© סעידתשכת_• (; »יל«!מןלע'?3מ<ףד'סימן
אביוני©מקו© !כאותו ! ק וכר לחיוניתהשקל שקיו מבין באדי קיל(«א
כאות!
ויפשעו פי®© עודתס בבקר יו© ש&י אפעל
״מ * « עין**' )
כלי להקריכ מק© קרבמתניפור מל״ח טסן שהיא תחלתהשנה
 :מורי© בע׳ש כדי שלא לקלקל סעודת שכת:
וכל קשנק !מאמרשכתוב ג פעמי© תרומה יש ליתן נ חצאים
ד וגליך לשלות מטת איש לרעהו שכןכתיבומשלוח; מכות איש
אפיכן נותני® במלימתלא ! נ׳חני גדולי® שאין לנו מטבעööc
לרעהו ומצות הוא לפא רבי© לפיכך גליך לשלות לפמות ב'
מחני ת עליה מלכד זו ומהנין ליתפה בלילפורים קוד© שמתפלל
ממת לאד© אתל והמטתיהיו מיבי מאכל או  vMשתייה שאין
עגמה ואין חייבליתמ רק ימ שהוא מבןעשרי© שנה ומעלה שבן
לשו ן מטת אלא לפון מאכל ומשתה ועול שא^ן© ע©-־הישלוחאלא
כתיב 3פ' שקליס מבן עשרי© שכה ומעלה יתן וגו ' ו*א שיש ליתן
פדי שיהיה לכל אדס לאכול לי סיפוקו ודברי© קחענגי׳ומשמת*
מחניתהשקל לנדקה מלכד ג ' מחניותאיל! (אין מהבין כן:
את האדם כדי׳ לשמות בפוך© הילבך בל המרב ' לשלוק לריעיהו
כ מעותשבבו לחלק לעניים כפורים והיה הרבה יותר מניכי
היי זה משוכת ואס אין לו כדי לשלות ממתלאח׳ילהשאיר לעגת(
עטי© שבעירלפזרי® אין הנזכר דשאי להעריש מהם לפי
מחליף ע© תכירו זה שולח לו סעודתו לזהוזה־& ולח פקודתו לזה
דאזתעיניו לנורך עורי© !יתןהשאר לכיס של נלקה לה« טאנ
כלי שיקיימו שכיהס משלות מנותונס ספולתפידי© «יש לשלות
לנדקה אחרת אלא ית©5כול© לעטי© שבעיר לנורן פירי® כדי
מכי ת כיי® בזמן ח! בתה© ע! דהולא צלילה יא® הוא שולח ותביר!
©יפתו ! יפחתו כריות הואיל ונדכוהועק © לצורך פודי© ודויקא
איני יוגה לקכל או מותל לו יוצא ' וו ®.הכפים חייבות כמשלוח
הבבאי לא ישנהו אבל העט יכול לעשות ברעהש^רצה » ^ קיה!
מכות ימתכית לאביזפי׳כאיש דלרעהובתיבוה׳ה לרעותה דמידי
למס לקת כה© הנזברמאבל ומ&הת לרוב ונתן לעטיםבפזרי©
הוא טעמא אלא לשמחה וא© פן מ*ש איש אב-א׳שה שנס הן היו
כעי רג«םנ ולא קספמןוהעטיילאוכלז !הותירו יכול ליתן המותר
באותי הנסיואשה משלחת לאפה ואיש לאיש אבל איע בא לא שלא
לאחל עורי© לכיס של נדקקI
יבאו ,לשלות אנסי© ל^ ממויבאו לידי ספק קדושין אבל כלותטת
 1אין מלקדקיןכמעיתפור־׳ם אלא כל מי שעיש מיד«ליטול
לאבמט© אין לחוש ‘*א שאסיהדק׳ .אתל את תכירו■ מכת שמתת
ניתט׳לישי&חח בשמתתפורי© אחד # ( bVד ג«י חש«©
פומסשעטולמלשל© ועיי} בלבוש שז& ן בדיכי כדקין:
דרכישלו© שאסאל • תנו לו יש פסאיבק (ה,מ כמק(©שזורגלו
ט
גה«י 0לית? לב© אבל כמקום שלא הומלו אסוי ליתן לה©  Xתרצו דימחוו©ר וחעניח ידיייזמ ^בח
כשמחתי ^ ייתערבזי ומתנו"'לאביוני© כאבמגייסי.ל מדרי
נעורי® ובו.חMt *.
ד ׳ במק "«.שאק םש עטי ישראל יכול לעכב מעות פו<י©של!
לענת! !ליתניכמקז© שיינה:
א י• עוריםמותלעעשייתמלאכה לימימשתה׳ועמתה קביל!
עלייה« ימייוסטוב לאסור אותם במלאכה ל 4קקילועלייה!
תרג«ז דיני בעירת פורים וט&1עי9ים!
שקרי מעיקרא כתיב שאמה ומשתה אט־ (לכ0וף :כתיפ^לחסות
אותם ימי מפתה ושמחה ואילו ' טלאכתיב עלא-רגילקכל©•
«* מנוה להרבות©3ע!תד פזריס למשתה ושמחה כתיב - :
עלייהו ליום טוב כאיסור משיית מלאכה מיהו כמקים « הנו פלא
כ " ונלין להשתבר עד פלא ילע בין אדור המן לברון מרדני
לעשות אין עושיןוהאילנאינהגו בנל מקזס-שלא לעשות ואעושה
ברוכה אסתר ארוריהבל הרשעים בייט© כל
ארירה«רש
אחזל שאינו רואה סימן ביכהבאותה מלאכה לעולס אא׳ב היא
©יהודים דכסיניע לשכרות בזה ודאי הוא שהוא שמח ו*יא שאין
בניין של שמחה כמן בית חמנית לבנו או אבולכקי של מלטם
^נטך להשתכר כל ךכ פהרבהמנשולו׳ יבאו על ידי פכרותפהזא
ד&רי וכן מלאכת מנוה שרי כמן כתיבה שלחמה ומותר לכתוב
ווים לגלוי עטיתוש״ד וכחם עבירות זולתן ^ .ןאזל םי׳ענ״ה
תסקיקלמת וכשמי חקלאותשאד© שחח בהסכדכתיב פקודי
לפיכן לאישתין
 wעקמו מעין נ  wידן 4ג 1ם* ץ) 7/ 4
המן אי ישרי© מומחי לב וקאינרן שלשלו© ומזכרת חוכיתיו מותר
 ■fefeמע© ינתר מלימודו ויישןי« ת ך שיישן אל ידע פין איור
וכן בל אבר סאי] צריך עיקנמלמנתי  ( .יע׳ל ס^ תק״מה)
וב ' ואחד המלבה ואמד הממעיט ובלבל שיכקלבו לשמים:
!למין פולים אעילו מלאכה גמורה מותר לעשות תה®! דך
נפולים
)ואין להתעכית כלל
<,ימ*ל •י'ג״״ ץ זתי״עיןיי'
■..׳ .־י־, :
יי .
לשמחת כורי© :
מנכד תעניתתלו©  .נ«**לשימן מ ^י'וי * 4יקעק' ע ) וטוב
עי ואפי ' במק«© שנהגו פלא לעשות מלאכה לא «®  ■#לא בינם
לעסוק בתורה מעט קילס שיתחיל הפעול ' ופחך צדבלליהודים
מקיא עגלה בלבד כמן*יד לבני עיירות־* ס ^ לבני'־כלבי©־
לאכול
היתה אורה ושמחה וללשי״חורה זו תירה קול© שמתה* יש
' ■ -
;אבל לאסור של זה כזה אינו מטונ :
ורעוניס בעורי© זכי לזרעונים שאכלו לטל ( אביריו נכבל שנס
 ’ 3אבל הספד יתעני' אסורלשתיהן ב&כיהס יכיןרני עיירות
מעגי ^.היה -נ׳עע>; לניאג .שהואהמן '-לעי 7כךירזל >!' וצריך
 7יוק! רי־ןהמגילפמז  .כין; בני,בלביס־הקורק בגן׳ין6עג1ין
 07m ? mfiבי ^ .ואטאנלה־^ 4לה' אפי״בליל ראשון לא יצא.
בהספד« תענית בשניהיידסדימי־משתה ז© מחהעתיבp::‘cP
ת^ .^ ,.לינ:?0 ,י’ סק<א אחל פוליםשצפו/לימי מפתה ושמחה כתיב
שני הימיםנעשתה.ושחתה
;3קבצו
 .ו .ן© .מ& מע-"-חיהו ימ ^ ן•שמחתן.ג© תוךחליילח ' ! « הנקלות
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שאמר בתפניתז שמחה מ ^? י שסרכהספל ,מ־הו חישסשבע.
להתעמת כפוריס יא פיק לקיים שבועתו '.שאין כח בפולי©׳

יתא
יון
פורים שהרי
מאמרים הםעודהיכדלעיל סימן קר/ה*
ג ועייןפע! סימן
רש* ות י
קךשיסמעטתיבהן| 5למחסכולס׳? נוטת כאאת
׳ וחספחית& מטת 5ף& בןאכציצא
מקוכנדשתק/אחתמדברת
(כילן& ונזתאמריה& זס היא עיקר
ההספד
כלא
בעוד
שהמת
יןמל ;לפניהם :אכל נקבר המת
לא
מעוננות
ולא
«
טפחות
ולא
מק? ני* ית ופלא לאיטש דעלמא אכל ללח מעמת ומקוננות
כדרכן ( למק בפני( אבל שלא כפניו לא ויום שחופה אפי׳ רחוקה
כבפני! .דחי עיין בע 1סי׳ לא* ולא צידיק הדיןפ״ל * אפילו
לע לח כפניו משוס דטדיק הדין דימה לתחנון זלא תחכין
בפגרי® סהול© יוביי! שא׳יא צידוק הדין ג© הקדיש אל לעל
מה יאמלי הקדיש אס לא אמר! מסיקיס •  .וניל לתלאיניש
ד־עלמא אבל לח בפניי שהספידין ! דירשין מליו אן ע ' פ שלא
’•
נימק הדין אזמריס קדיש׳על הדרסה לל:
4
•
ודווקא
בהספד
אסיר שהוא לבר של ערהטיא אבל אבלות
נוהג בו ולמ דברים שבציכע׳במו בשבתדלא עדיך משבת
ו |בל דכריס פכפלהסיא לא דהא יחי שממהיהם• ( וללסימן
עלןכ׳ל 0עין צ״שמימן פק״נח,שפין .יו )הינכך מי שמתל 1מת
בפוליס אי שמתקוד® הפורי׳ופנעכ! פירים בתך שבעה ימי
האפלות אינו צריך לי& ב על הקרקע אבל מילין לו למניין fתמר
בשפת כיון שדברי© פפצינעא נוהגהפ © יאח״ב משלי© אבליע
ומ^ מ אק אפילו' ! 5הג בהםאל ביד ולא כנו"( ^א לברים שכנינע
ואינו יוצא מפתתציתל במי נשאר ימי אבלות ומתפלל כפיתו
 .ואחייב ילך לב ,ה לשמוע הקרא מנילה יקפיצו הוא מס ראשוןשלו
לא יבטלנו למקרא מנילה ליחה אבלות ח ^ו שהרי אפילי את
»עכול׳מחה כדיצפי' מקרא דמשפלומשעחהאכילו ' לא לש •
(V1ל «׳«! spp״  fP0Mו ' ובשןמ * fai
כ־ ן
הואס חל פורים פלש יה״;צב הילן  :פ׳ה כשכת למנחהילא
 ,יצא מכמיבמכחה־ אלא ישב שם מל תפלת ערכית ויתפלל
ס© תפלתעיביתעסי־ ציבור וישמע נ’ 4כ' בחקר מגילה ולמפלת
־ יתפלל כבית? אח״כ ילך לג׳ה לפתע מקרא מניצה:
 1וחייב לסלי תימנית שהאבל חייב בכל לחנות !משלוח מנית

ה ^

־ותמידיט.

תרמי ששמחתותלדה בתקצתמרלכי ופיתדיבו נד  .ה״כ r
ליוהל שצח צעפולצ־נישואין כפמ י© ביו©* ד שלא לערב.•.! ;/ppp
גשמחאנתקצתמלדכי ובית דינו יכ מיהי שעולת מילה וכדחן
קה ודאי צח ידמה מפני שהוא זחבס ואי אפשר לדחות המט^
ונש הואאצ ידחה* 0ידתפודס דע למחר פמו גבי שבתדלעיל"
דהתס הוי מנלת עשה דרביס ודוחה עשה דדכרי קפלה אלצ הכ t
עשה ליחיד הוא ואינו דוחק וצ פעילת פיריס ' bmעשיזדרכי*
מדברי קבלה עד למחר טל • חילה כפורי׳מלין פין קריאת התר׳־;
ל ^ את המגילה אחי אהכניפו הס״תלחקיחה משוס 7כ  7פ
בה במגילה ליהודים היקה אזלה ושמחה וששון יגד נדרשיכן אירי! ־
זק תורה שכ ותירק אוי שמחה כמשמעו ששון זה מילה ׳< tc » 50
אבני לע אמרת ך כלומר סמיך לתירב מילה  :ביזם ט׳י הוא שושן ;
פורים ( א״ א כו לא ארך אפי© ולמנצח יק ,ו תחמן ( צדקתך כלק'
וחייב כמשתה ! שמחה כמו פלאפון© נ ' אתשכי הימים קאלק  .א
׳מיה שנהגי ללבוש לפוליס פרצועי‘‘ וגבר לזבש שמלת אפה ואשת 1.
כצי גכר אין איתר כדבר הואיל ואין מכוןכין&א לשמחה בעלמא
וכן בלבישת כלאים דרבנן כוהגין היתר משוס שחמק וק בב*‘
אל© התעפין זה חזה אין בו חשיס אל תגזול וכלכל שלא יעשן
שלא כ? וגןל ^י לאות עיני מוכי העיר:

תרעז

ד 5ן

תחגחגעוריפ ופו yo

1

א איןזע ^ין פורים אלאכאדר הסמק־ למק כדי לסמיךv &bfo
צגאזלה גאולת מרדכי לגאולת משק ושמאתאמר נעכ י ?1.
בתדחייהי ת״ל לכ שפהושנה " המ כל® ?5ושנה פעם אחת
אך:fi
■■
בעיבור פעס אחתומה לכ שפה .ישנה באדר הסמיך לניסן * 4ך ;;י
כעיבור באדר הסמוך לניסן 1כי תימא אדרבה המ גל  ;•:י* 8
ושבה באדר הסמיך לשכם ךא כעיבור באדר הס» ן לשבח ו
דאין מעביוקעל המצותסמיכת גאולה לגאולה עדין קילכך ייש ל
יל וש/שבאדר הראשון אין דיני פזלים כוהגין בהן ו*אשמותר<1\ ! 5
אכיל< כהסעד ותענית מכל מקיסנהנו©*א ליפול בהם
יגל פניהם ושלא לאמר ?3ס אל אלךאפים וחממן
זמזמיל יענךיי ' כחס נרה ומטה לבימת
בהם משתה ושמחה ק  :ת לסוס
־ '"' .ליומי סנ כינהו וכיש שאין ינוהגין בהם הספד

נחי « ציה בוא עיין בע? כך' שפיה אכל לז איןשולמין כ5
^בחדםשלאטחאמו שיש וצ שמאה וב גאס אין בעיר אלא האבל
עם אחר חייב לשלוח לו לקיים משלות מטת אלא אם כן מחלילו
?7/
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.׳■ _ קלבזש ©,הללוקנתכלצים ממנהגי מוליד
דית ד ודחי עשה דרבים לשמוח כפירי׳ דדברי קבלה פינה*
אייזק טימא מןהדכרי הגאי© לפלקי© ישעמיה® כאשר מדינו .,׳ •י
זה© כ  4ת אע* ג דלעכיין שבוע׳ אמרי׳ לעיל שצריך לדך שממת! .
«ן העמיס למעןאל ;מסל ל<פא ^ ד ק*ממ אתת מרקמת הלבו שV 1
ונדחה עשה לפורים עפציו שאני שמע ' שהיא^ ממור׳פכצ העיל®
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א ר״חושכת אומרים מצדאילתהשחר " אופן אכירהגכר"
.ודווקא בלילה קייב במקרא מגילה ותפילה וק 6,
אןע׳פשמתז
<!תל אמונתך י הפמרה השמים כשאי*
מוסל לפט! ביון דלא חל עליז אנינות אבל ביים שמצה לקוכרז
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דאין מער כין שמחה בשממה היינו ברגלים דנתיב ושמחת
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.סעודת פדיון הכ ן שלא צעבזל העשה שהגיע זמט ופיל לפי מאי
מנהג קדומים 619דכתובים קצת® בפסיקתא וקצתם כתלמוד
דדרשי׳ צעיל סי ' קליפת פורים שקל בשבת לבני ס־כים שיעשו
לכךקבעינן
להו
יותר
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מחה הד׳ פדשמתכי הארכת ערכין ,כק*יג® כתלמוד !קבועי»
כמתר

סנד ^ם

נ\רמד

אייך שהיא כסכתאומריס י« כר דר׳ח יאיפן דלי! אכיר ה נכיר
לאתר יק׳י ממדמדש שאיני דוחה דה פרשיית יגם© ימןדש^ת
מפכידריח תדיר יג© אכיר הגבי׳אינ( כדמה מן הטש׳אפתבתי
^ג( 1אוה מעניקל '’־; כי חל בא שחל להיית בשבת מפטירק
ואהו׳״כג כל מה דסייךלאות* עבתזאימרי ' גאולה למילה י©ליכשס
".־ ®.מעןילאהשמי© פפאיפלפתיבכאלעיל©י ' תקלטל;■
קוד© שילה קדשה כדכתכתיטננמאלפיל ■.■J :ד ' " "
 •' 8זאםאירעב׳׳תכשבתשעימכהכי׳^ע אלקשלש' כנין לח,
ה ׳מתינהכשכי/שלככיפציפ ^ ^מריסבשממגלמ ^ןיהשאר"
גי ;אל(ל שחל להי( תכשבתמג1ט 'ריןהשמו© כשאי בלכתיבנא
 xכל השייך לאיתי שפת המדמ ,כפכייןחינן ^ לס ןפכי ^מל ' .
אממא לעילםי׳יתק^מט^ יאפ-שי חתינה  rbהשבתיתמפולין
עדין יבמילה א׳א רק הגאילה למילה קיד© שירה חדשה אבל
אלו ההפטרית ינס כשיש אשיש מקצתה על ישיש עליך אלהיך "
חתיכה כשבע שאמר שביעית אימריס כפמינלחת) ךיצר דיימא
נן :0כך ' פלשמת אי כשאר חל ומחר מלש ישבתשילה יחכיכה.
שיווא תליר « איכן לחתן יהשאר השייך לאימי שבת נכן הדין
שאין נדחק מפני הפטרת חתן יאירע פהס חתיכה מפטירין
כחתיכה של השבתית משביעית עד ר׳הt
איתן ההפטרות יגס כשיש אשיפעל אלקץ ( אע/שאמךי שאין
שביעי ' חדןמבה׳ש
\ ככל קשניסקירין פ ' נשא בשבת שאמר
מדלגיןיחניהיא לנביא הייכי כימיה® שכל© פריהסהיי כתיבים
 vובלח חעיברתשקירין נשא קוד© שביעית( אזאזארי׳אשר
מליין ילא רני להאריך בגלילה משים כביד ויפיל אכל האימא
; יחדיי באיתי שבתמפנישהוא שייך לב זי לברכת בהט יאימרי'
לאילנה בלא גלילה שאיראן הארכה^ ליל משיסבביפנ ^מי; איתי כמקי© מאורה פלי • לא לדחית אהבה דאיתי שבת שהיא
'כעירדקי ’ ייחילהחחרהפלשה ביים ששיי' -ימנהגי לחזיר נם .איימתי מכה יעלתחןממקימה יעיד דפימת שמי לע בכיישראל
שייעל הפייט באשר יח7יי היא נ׳פאורליפר&  .כיהק ' כהכקרא
איר ישראל יקדישו כפסיק כישעיה לעינך שייבא ג׳בלמהירה :
' #י&ש 3לבו 3י{  0ה00י שהןא יוצה:ל 3את  55יליקריאתו &ל
 rמתיבהיחילה ב« נת אתדאילירי© כשמת ומנר דחתן שהיא
תדיר מתל לבא כמנת ואחרכךאיעןדמילה( זיצת דחתן
 Vמ עיקר הטעם שהוא
כליי  _ .קיבה יידע בבל שנה מה מאילה דמילה י י׳ה יחתיבסאימרים נ^ תמ לחתן יייצר יאיפן
דר׳ח חילת דחתן זנןר׳ח ימילה ייני יאיפן דר׳ח יז ילת ינאיליו
חפט״לין צפרס :זי ם" כ חיך יהיה שיין לקיית הפיית שיש אויש
דמילהיטעמא משיסדריח היא תדיר ייתר מחתןימילה לעינך
,
שאיני» תדירהללזו^ ט! אסלחתיכה ; r
■ אית בלתית* איפן אתרי ייקלימין הייני יהאיפן שיש פי מכא יקלישתהייס ישייך לאימת
'  '1מילה שתהיה בשכתאימרי׳ייעל
מתל מעין המאורע יעיד מפני שלעילס אימדש איפן זה כר״ת
אימה׳ זילת איקברית׳ גאילהמשליכש^ שיש בה ג״ב מעל
אפיי כימים שיש כהס פייט© אחרים כמי שיתבא בועמא פע״ה
#לה אבטן ^ מך המהכמילים ׳ יא ^ אירעמיזלהפשבתית שבין
לרך הניחי לעיל© האיפןאנלהייצך • ר׳ח ימילה יחתינה אימרי'
עסתצענרתאז אןמלים ייצר יא יעןלמילה והשאר השייךלאיתן
כשמת דחתן ייינל יאיפן7ך,ח מן הטע® שכחכתי אח* נ הזולת
®כתיאימלי© י© ליכשהשהיא גאילה דאילה קיל& שירה חלשה
דחתן שהיא תדיר בשבת ייתר מן המילה יאח׳ב גאילה למילה:
«נאילהדאזתן שנתכמקימה קיד© גאלישראל* ואפיג לתליי
?• שאיוותליר תדיר קידם שאני:מ 0ל<0ה' דשייכא לשירה חדשה ת ר׳משבתאיר^ חאדראיר^ חציסןכשביא׳אכשלר^ח רק
איירשחל ‘ עאיפןיהשא 'השייךלאית :0פכת  .ר׳חטכתמשז׳דפךסיחי
|יתל (כןאש ר׳ח ישכת בין פםח לענרת כנין ר?ח
כיסא דתכיגה עדין ידשל שישחת פרשתשקלים ופרשתהחלש
#שכתבתבבמכהניס שאימריסיתריאיפןדרת יה&ארהשיוך
עדיפי שהרי אימרים בהם ג 9כן פייטים ייתר ולא בכין לחלק
לאותי פבת יכבבכתפתי בסימן תנ׳ג דהיהנ^ל שפאב זה לפי
הפייט של איתי.קייס יק האופן אימרי׳ כשל ר*ח ח0ו ' דכא1פנ>
יינהנמשבתב; ש ^אבשבתית שנין פסח לעכית יינדית רי
אהב? תזמא!ר ^יז  #תיג ^לזתכע( שכתב שה גחנמיי אבע  vשל הפרמיי׳ לא המכל מעיןהמאיר/יאבירהנכיר עדין מיכייהי
כתדיציתאלישאימליס נסיינרימ-פכלהאפתיתהללי יאימרי® ואם אירע כהן חתיכה אימרים כשמתיאוען יא דל 7ח 1א לחתן
<2״ל ל מר דר׳ח מן הטעםשכתבתי ♦ ־■  ,י ;׳ ' ,. . :.
לעילם בחבתשכייהשאחר הפפח ארכן חשדן לבקר גס א© יבא
ע מילה בד׳פרשיי׳א׳א מךא! פן עאילה דמילה יהשארהשייך
®' '■9| rp r1p1היא'ארנןח 8דן 'צבקר
prT־©’ ©.w ! 5r1/i ^ T
;לאיתן שכת לפרשיית עדיפי יתדירה ממילה יכן בהכטקה
 ,שהוא לכי תדיר בשבתזהיתדירקיד׳ילא אילתהשחד לריחשאינו
אימריס אופן יגאילה דמילה יהשאר השייך לאיתי סבתיחד־יכה
;תל־ר לבא כשבת יאח ^לאיפןאוערי© איפן דל ,ח שהיא אכיר
כהפסקה אימליםבסמת דחתזדינר להפאק׳יהשאך הבל דחתן
מכיר יאתב מאילה דאיתי שבת איימתי שמחי יעלזי יכלהשייך
ינ׳לטע© שאין בפמטיןשל איתי השפתכל בך « עין היזאוךע
1איי» שכת שה© תחרית יבקשיתלאילי השבתות שכין הפסח
#ענלתמפט טהיו נהם כמה צייתיגזרית לקלמיפינישכאשכנו ׳>«ל איתישבתשנאמ׳שראך לאימא ייתר מלחתןכ׳ל• חל וחילה
תישחת יינידפלשמת שהם עדיפי :פדלאיל סעיןיח יאח״ה
,פעו שבתבתיגהימןתנינילחמ לינלן ואף אתל דייק מיקרי
תדמי ייתר ממנך ארנן משיתדאי -אפשר שלא יבא לפחית שכי 'איכן דר׳ח יזילת לפרשיית דעליפיממילים ( אחרבךן | ןעלים
; ד׳ •
’ כאילה דעילה  . ' ■. :ל ;׳ ■,'rT
פעמי© בשכהקכיעיתלחכשבת ועזההטעסכ׳ל גטקשאבי
תקדיאיןלעיל© בקליאא פ ^ ת כשאירע ליח בשבת באחת מן > מילשויותיגהכשכת הגדיל אימריס בפמת דמתן יגאילה
דמילה ומשאי השייך לאיתי& כתךהזכרתיניאתמצליס ינם
תפיסמתדשלי׳ק  elfלאיתה ׳פ עתי שכתכאךבפטס ינם
דשכת הגדיל עדין:
; .׳לוןשן סעיןפ/כע־ת ^«{ תהנאמד גיפאחריי אביר הנפיל
יאחילק כיוםשבית*׳ אי שמיל לפסת :אין .איתאפ.מןנאילהן:
ןצאאופןדאזתרשגתיאילי « « ןדקייקאלן אבירהגביל שכת
דללה'יאפי׳ חל בחי{ אומרים מס ליבשה מפני לשייך חתל
; נדולהיא והחכיכוכפ* חש רת מהשאי) כ}אב 1פכי 'שלכישאכו
| iימךי© בא^ 9אמיתשאק סזםמעי) המאירע ^ יזה הטעם לח© זה שהיה בדקריעת יםסיןי אשר זה הפייט כתייסלעליו
מצרית אבל בלשאר 'יט יפי ©,מילה שהיא בחיל א״א א® ליבשה רק
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 :יספיק
■■ 'V, : / :
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