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 המחבו הרב בןהקדמת

 מדבר רפה ובשפה ונדכה נשברבלב

 ונתך ולשון אומה מכל בנו בחר אשר הדרו ויתעלה הנוראישתנח

 שארירנ לנו לתת לנו שעמדה והיא אמת' תורת תורתולנו

 יתאמץ' אדם ובן ישכחנה שלא איש אשדי הזה כהיום לחיותנובארץ

 בחלקות ואך סלע, יפוצץ וכפסיש מדה מארץ ארוכה התורה וזאתבה,

 מקוכו אל הולך והכל חפץ שלבו במקום דרך לו בורר א' וכלית

 המביא' גדול ותלמוזי כוכ' לפני נ"ר ולעשות יוצרנו כונת לעשותא'

 וכמשפטן- כהלכתן התורה דברי כל את לעשות לשמור מעשהלידי

 ב' בזה וכולל נמרץ וחשק ואהבה ביראה והכל הדעות כל ידילצאת

 טוביט" כאל ושניהם והמוסר הדינים חלק והוא מתוה"קחלקים

 הרב- כונת ולתכלית ועושנו יוצרנו בוראט בעיני ימקובליםורצויים

 דינים קיצורי של יאת אסיפה וקבץ אסף  יצשה שפעל זצוק"ל,א"א

 בדדך- והכל האחרונים הסכמת ע"פ דינא לענין העולה ודין דיןכל

 בס' הובא יא והן מוסר, ודברי  ה' ביראת ובלול צח ולשוןקצרה

 חידושי, וכמה נפש, לכל השוה ודבר הנצרכים דינים אלא הזההתו'

 ומעלרב הן, ביראת עמקו לפי הרחבה בדעתו וריבה חידש אשרדינים

 בטועמר חיך כל כי בזה להאריך צריך ואיני מאד רב ותועלתוהספד

 דומיו4 ולו למחסור אך בזה שפתי ודבר הוא. כן שכדברי ויגידיעיד

 לס" הקדמה עשה חי בעודט זצוק*ל אוא הדב כי ,למודעי וזאתההלה,

 ז"ל. הס, בתחילת מ*כ זה את דק והניח דאבדין, על וחבל הזההתורה

 לנפש,ר בוחר משכיל כל העולם בעסקי אפילו וז"ל בתשו/ הר'כתב

 באפשר ואפילו ומכשול נזק מכל הקמשומר בסוח היותרהדרך

 כ'. עוד והמצות, התורה בדברי כן לעשות לנו שיש עאכ*ודחוק

 וז*ל. הספרבתחילת

 הוא. בסתם כותב שאני מה שכל זה בקונט' אורחין למודעי אנאצריך

 ומה; האחרונים, בספרים או בש*ע הכי הלכתאדאיפסיקא

 הלכחשנ איפסיקא דלא במידי הוא אוסרים יש או י*א בלן כותבשאני
 החולקינג הם וגדולים רבים אך לסמוך מי על לו יש והמקלהכי,



 וומהבר הרב בןהקדמת4

 יש בל' כותב שאני ומה להקל, ראוי ואינו מערכה לקראתמעיכה
 מסכימים דרבוותא דרובא במידי הוא שאוסר, מי יש או שאומרמי

 הפוסקי' מגדולי גדולים או גדול יש אך הלכתא, איפסיקא והכילהקל
 דאידקי סברא אבל כולם, ידי יוצא וי"ש בעי ולמיחששמחמירים

 כיר"א, נס"ו כ"ש ע"ד לי יעזור אלהים וה' כלל הזכרתיה לא.לגמרי
 הטהור.עכ"ל

 הלכה בספרים מפורש בא אשר כל ולקבץ לאסוף לבבו עם:ךהיה
 לכל. השייך בדבר חלקים הדן כל הש"ע ע"ס ולסדרםלמעשה

 'הקדוש בם' יבחן צדיק כאשר נכון בסדי 1.הכל זמן ובכל עת בכל,אדם
 עצום והדבקות והאהבה היראה רוב ולפי ה' יראת בעומק והכל.הזה
 אלא היה לא ורצונו ומאויו וחפצו חשקו וכל מרובה פרוש היהאשר
 בחשיקה בדביקה ישרות והנהגות טובות מידות זמן ובכל עתבכל מאדי ובכל נפשו ובכל לבבו בכל ליוצרנו נ"ר לעשות לידו יבאמתי

 רצון עשיית נגד עיניו לנגד כאין הכל עולם יסורי וכלבחפיצה,
 ולילה לילה בכל ומלקיות נפשו, בצום לענות והפליאהבורא,

 פעמים אפילו וטבילות וחרולים' ואפר שק תחנונים בהןש,אומרים
 וכזאת וכזאת שלגים, וטבילות וטבל ונחת דברדא גזיזה תבר יוםלכך
 יקדושה החסידות מדרכי וגדול קטן דבר הניח לא ידו מצאה אשרנ:ל

 למחסור, אך בזה תקאריכות מהן, נפשו את מילא יא אשרוהפרישות
 והתלהבותו התעררות רשפי עומק פרטות בפרטי לפרט באתי אםבי

 לאמונא הלא כל, מכל בכל דחסידותא מילי בכל וזהירותו הן.ביראת
 דבר בכתב לרשום איש יוכל איך כי ומגילות ספרים יספיקון)לא

 והתלהבות מוסר בדברי בחכמה פתח פיו כאשר ותמידי/ ורגיל,קהוה
 להבין נקל לנבון ודעת המתגבר וכמעי'ן נובע כנחל היה.ידבקות
 ויראעז ישר'ה והנהג'ה רתבה דעת ה' חננו אשר האיש מי בי_ולהשכיל

 לו רב ידיו כי ודאי הא עצום, ודבקות יתירה וחסידות טהורהה'
 כל לעין בחסידות מפורסם היה וכבר קונו רצון לעשות הרבה.ילו

 גלוי היה לא כי עם מקודהם, אחריו עונים העם וכל ומכיריויודעיו
 וגברא הרבה ראה ולבי עיני, ראתה מאשר מעשרה אחד להםוידוע
 אשה ע"ה אמי מרת חולקיה. דנפל גרמא לו זכו שמים סייעיהימריה



5 המחכר הרב בןהקדמת

 בכל ושלימה בחסידות ומפורסמת ה' ויראת דעת לה המלאהטיבה
 ספרי בקריאת והתמדתה רוב, לפי ישרות והנהגות טובותמדות
 מסייעתו וזכה היום, כל ה' ביר'את א"א הרב עם יחד נדברו בלעזמוסר
 שיכו ואשה איש שבקדושה דבר לכל ולהועיל לעזר לו היתההיא

 ולא טהורה ה/ ויראת וטהרה בקדושה ואדוקים טובים כאחדשניהם
 הרב של מוניטון יצא וכבר וזיעעא זצוק"ל כלום עלמא מהאי להוהוה
 ואלו הדפוס מזבח על באו כבר אשר נפתחים ספרים בג' בעו,לםא"א
 בהן זהירי דלא במילי רז"ל דברי לקוטי איים אורור2 ספרהם

 מרובה תוס' עם מהרי"א וספרי וזוה"ק ומדרשים הש"ס מןאינשי
 רמז דרך למראה נחמד הפרשיות על המגן אלף וספר דיליה.תו'

 קטון דבר הניח לא אשר יועץ פלא ספר והנהמד ההביב וספושמוסר.
 בספר כתו' לא לא אשר ישרות והנהגות ובדיעות במידותוגדול
 אשרי המחבר הרב א"א של שבחו מקצת ניכר ומתוכו ההוא,הקדזם
 האיש מי כי זצוק"ל א"א הרב העיד וכבר בו וקרא בו יחזיקאדם
 הנז' יוע'ן פלא דספר מילי לקיים העוה"ב לחיי מזומן להיותהחפץ

 הזה הנחמד דספר ומילי ישרה, והנהגה טובה מדה בכל שלםלהיות
 בהצטרפות כי ל,בבו, עם היה כאשר הדינים מכל וממולא שלםבהיותו

 וזאת ה/, ויראת ומוסר ודינים במידות שולם הנה הנז' ספריםהב/
 ילזרעי לי פלא בן לשם כינוי את הסיבותי אנכי אשר לסיבההיתה
 ויצאתי ה/ זיכני אשר לגדולה לשמחה לי ולתהלה לש"ט ע"עוז"ז

 לכל מעשי יגיעו מתי ה/ אל תפלתי ואני צדיק, אותו שלמחלציו
 אלהיכ לבר דומה ימיו במבחר עודינו ובעה"ר וגדולתו, תוקפומעשה
 שכר ולקבל ה' בנועם לחזות טוב יבא נפיק שמיא מן קל ומשמשעומד
 עזב למנוחות הוא הלך הארץ מן חסיד אבד טוב, שכלו בעולםטוב
 הסידא רבה גברא דחסרנא לן ויי ואנחה, יגון דאגה צרה לאנחות,אותנו

 שכך לאזנים ואוי ראו שכך לעינים אוי עולם, יסוד וצדיקקדישא,
 הותיר לולי טוב' כל וחסרט מה' תקותי אבדה אמרתי ואנישמעו
 חסד סמר זה הקדושים בספריו ברכה אחריו והניח שריד.לנו

 השייכי' מדינים רמ"ד סימן עד יו"ד לשוע חעב בידי יעידלאלפים
 מלאים בעתו דבר נחמדים מדרושי' נחמד ספר בידי ועוד אדםלכל
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 ספר אחאי רב ביד יעיד אנכי, דן בשם ונקרא ה' ויראת מוסרויו
 בשם ונקרא החסידים ספר על ויסודתו ה' ויראת מוסר מלא.נחמד
 תפילה ביון ספר נפלה ומאד נחמד ספר בידי ועיד חסדיםיעלזך
 וכל יועץ פלא ספר הנחמד בספר מקומות בכמה בא כבר זיכרו.אשר

 היוצאים דברים הבורא אהבת התעוררות ברשפי ממולאל אתוקדושים
 מותיב ונחמדה מפוארה שיטה האביב חדש ספר בידי ועוד הלבמן

 מחזיק מעט קצרה בדרך והכל ישרה וסברה וחידושים בפלפולומפיק
 נמצא כבר שבת שמסכת אלא עירובין ברכות מס' על המרובהאה
 שאראי מולדתו בעיר הזאת המסכתא שלמר ממה ציונים קצת.אתו
 תמיד יום בכל ללמוד שם כנהוג העיר חכמי כל בחברת יע"אדמי'ב

 ועוד העיקר על מרובה תוס' מדיליה שהוסיף אלא הלכה של אמותד'

 ובקיאות בפילפול ארוכה בדרך בהן בא אשר שר"ון גדול טומוס_בידי
 הסד הנחמד ספר זה שבעתה ועל תורה. של לאמיתה הדין אתדן

 וירא ליהודים וגדול וטפסר שר בלב ה' נתן כי באתי הנהלאלפים
 להוצאת נדבה מממונו והפריש ולומדיה התורה אוהב מרבים ,ה'את

 אשריו הדפוס ,הוש:את לכל שיספיק אני מובטח אשר גדול סךהדפום
 המצוה ואין היא, דיליה תורה כי הרבים את וזיכה זכה תלקו.ואשרי
 לשמור ממנו וילמוד בו יקרא אשר אדם וכל גומרה ע"ש אלאנקראת
 הרבים זכות דורים לדור לעד עומדת וצדקתו לו הוא זכותולעשות
 שפתי דל על אשא לא שמו ואת דפוס( ערך יועץ פלא )עי' בותלוי
 אשר הטוב מעשה וכל היא טהורה בקרבו אשר ה' יראת כילהיות
 ציוה הוא ולכן ח"ו פניה שום בלי דוקא לש"ש אלא אינו עושההוא
 ממעל בשמים בא כבר וזכרונו זה ספר על שמו את להזכירשלא
 ויתמיד הודו ירום יהיה, ברוך גם שיהיה מי יהיה צדיקים שלבספרן
 הרב וזכות הזאת והמצוה טובתו מבקש דורש אנכי הטהורדרכו
 מאד וגבה ונישא ירום המגן אלף שתגן הוא כדאי .המחבר הרבא"א
 וטומוס ויצליח ישכיל יפנה אשר ובכל אתו ה' באשר מערכתוככב
 מנדיבי לכמה זה, לבבו והיה יתן ומי צדיק ראש על ינוחו ברכותשל

 המחבר הרב א"א גדולת תפארת יקר מעלת את המכיריםעמים
 ספרי הני כל לאור להוציא ולהועיל לעזר לנו להיות הספריםומעלת



7 המחבר הרב בןהקדמת

 העיד העד וכבר בהם תלף דורים לדור הרבים הכות ז"ל אבא ר'דבי

 ליה דלימטי מאן דכל יועץ פלא הנחמד ספר בהקדמה ז"ל א"אהרב
 כי למודעי וזאת במיטבא, לשלם עליו הנשמות בעולם מניה,ןנאה
 מוסר ספרי להדפיס לבבנו את יש ראשון ראשון לידינו הבאכל

 היה ורצונו חפצו כל כי דאבא במילי ידענו וביען יען תחילה,ןנז"ל
 היתה וזאת ערמה לפתאים ולתת דעת אדם וללמד הרבים אתלזכות
 מהם אשר הספרים שמות הזכיר לא הזה הנהמד בספר אשרהסיבה
 את לזכות אלא בזה כונתו היתה לא הוא כי אמר ההוא הדיןמקור
 החפץ האיש ומי לרבים בו הקורא ירוץ ולמען הארץ מעמיהרבים
 סימני ע"פ מסודר הוא כאשר לו הוא נקל הדין מקור מוצאלידע
 אדם כל ביד מצוים אזולאי מהר"י וספרי האחרונים ספרי הנההש"ע
 דברים הם הא"ה הלק כי ובפרט בנקל, מבוקשו את ימצא סימלובאיהו
 הוצרך לא לכן בו ממשמשת אדם כל ויד שעה ובכל עת בכלהנהוגים
 לכן בו ממשמשת אדם כל יד שאין כיון יו"ד בח' אמנם בזהלהאריך

 מי ציין באה"ט בש"ע מפורש בא אשר מיבד וקבץ אסף אשרכל
 בעודנו הן נעשה כבר הזה הספר עם הנז"ל ההקדמה והנה דברים,בעל
 מזבח על מלהביאו היתה עכבא שלסיבה אלא ז"ל, אבי מר סדרהי

 אלהים, אותו לקח כי ואיננו האלהים ארון נסתלק ביני וביניהדפוס
 הקדושה מחשבתו ולהוציא בקדשים להתעסק חובה בניו עיינו חלולכן

 אחאי רב עט"ר רם אדוני בצווי דקב"ה בהורמנותיה ובכןלפועל,
 גופא היא הקל ודבורו בתדילה בו זכה קום לאמר לי ציוה כן כינר"ו
 דברו את לקיים בו ונתעסקתי כדת אל אשר באתי ובכן גזירהעלי

 עה"ק הזה המקום אל ויבאני וחסדיו רחמיו ברוב ה/ וזיכניוהואיל
 אותי ונתן עלי חסדו גבר ועוד סומרים ושל חכמים של גדולהעיר
 הרב ירושלים מיקרי המיוחד אחד בפני ולרחמים לחסדלחן

 בית מדרשו לבית אותי ואסף נר"ו פיזאנטי ככהןהך"חהכולל
 את ועשה א"א הרב ביד נמצאו לא מאשר חשובים ספריםמליאץ
 תודות שלם אוכל לא מתוק וחיך רך בפה והכל כזוכה זוכהשאינו
 וישמח זש"ק זכרים בבנים מעולו ישלם גמלני, אשר הטובה ע"כלו

 לי אמר אלה כל על כי ויצליח ישכיל ימנה אהער ובכל חלציוביוצאי
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 פרטים אחת ני ע ראתה מאשר בכתב לרשום תאה נאה לי כילבי
 איזה צ"נתי ועוד הסימנים' סדר על ולסדרו הזה לספרהעףיכים
 לד;ת המקובלים פה את '2אלתי מאזסר הסוד עפ"י והנהגותפרטים
 באותו מקום לו זסמתי דבר וכל הקדוש האר"י עפ"י מתנהגים הםאיך
 אחרי הלכתי צ"נתי אזור הציונים ובאלו דבר אותו העףיךסימן

 העולת אלא רזסמתי ולא המחבר, הרב א"א זטל הקדוטיםעקבותיו
 הרואה. יראה כאזסר אינשי בהו זהירי דלא במילי דינאלענ"ן
 לר ילעיגו רואיהם כל פן סחדתי פחד -טהוספתי המעט בדהה:נד:

 ולשו7 לעחן וחיסור להאריך זטאמרו במקום קצרתימאשר
 ולא לו, הראוי במקומו ודבר דבר כל הסדר יטמתי -טלא ואפשרעלג,
 הספך זה כי חדא בדבר תעחבות שתי לי יש לזה אמרא. לכץןידעתי
 באמצע -טעברה בזסנה כביר לא ימים זה לידן ואתא בידי היהלא
  זטל מספרם ציונים איזה לו מציב הייתי הסוכות חג ועד הקיץימות

 בסי דין כל ומכניסם מסדרם וה"תי זטם זעיר 'ןם זעיר תשובהבעלי
 ומרים רעים וחולאים ה' מלפני הקצף יצא פרק ובאותו לוהראוי
 עילם יסודי צדיקים במיתת מאד לנו הימר וה' בארץ ה/ חילהאזסר
 עברר וביתי אני נפעף על וגם ירושלים. בחוצות תאניה המספדויגדל
 זטל רבים ימים יה יסרני יסור סבבונו רבות רעות הזדוניםהמים
 מבורך. ה/ זטם יהי  זטחת. מרדת נפוסנו פדה עלינו ה' ובחמלתצער,

 בזה להתעסק הכחסר זטעת לי היתה 'שלא היתה עכב' זאתולסיבה
 הש"ע במפרשי ללמוד התחלתי מאז כי שבט לחדש ג' עד ה'מלאכת
 כי ולהטת אצלה ונתחדש הזה בספר מפורים בא לא מאשרולציץ
 ןי היה לא כי מעשי ולהחיש למהר הוכרחתי קצר הזמן כיראיתי
 המלאכ' ותשלם ואדר, אדר זסבט חדשים ג' אם כי מסכיםהפנאי

 הזמן מטרדות זטקטתי לא המעט הזמן בזה וגם ניסן לחדשכתשעה
 לרוב ויפרצו -טיחיו יה"ר המה ,טלשה לי אזטר חעתבים תלמידיםועול
 קרבו כבר זטבת להלכות ובהגיעי בתורתם בהם ומסמח תורתםתגדל

 ובגלל בהן העיון להקל והוכרחתי לפסח קודם יום זץל,טים ןףאתי
 לעיל, האמור מכל אזטמתי יקל הזההדבר

 ידיעתי קצרה וקצור ירעתי זטלא ידעתי כי וא ו אחרת תעתבהרערד
 בעצמי אני ומכיף ההורה, כידיעות ולהשכיל מלהלביןוהשגתי
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 רואי' כל לעין ומפורסם הדבר ידוע כאשר שבערכין פחות המךערכי
 חוקר לבות כל לשונם תחת יכחדו אם יאף ידיעתי קיצור מרגישוחל
 ובכן פי. הודאת סהדותא תסגי ודלותי שפלותי ידע לא ולאשרה'
 ואיש הכשילו פיו אדרבא האומר יאמר ואם עיי אשמה עון ימצאולא
 ולהראות ספר על דבריו את להזכיר מידו בקש מי לו אלהאשר

 איש ראית לב רוע אם כי זה אין עליה מחכו ידיעתו קוצרז;עמים
 מי כי ידע ולא ב"ו, לרמות ירו לאל יש כי לו וכמדומה בעיניוחכם
 כדי בהן שיש טעם של מדברי' וכדומה הזה כעם וחכם נבון גדולגוי

 כל רגלי כפות לפני משתטח אני לואת אי אמנם תיעה. עלילדבר
 ולא עיי לרחם התחינה קול בשפל ומתחנן מרחוק ומשתחוהמבין

 יודע לב כי בלבבי. אשר ודאגה יגון לצרה דיה כי חובה לכףידינוני
 אור ראה ולא חשך הולר ימיו כל אשר מעיני ונעלם נפשומרת

 האמת על מודים להיות יאתא מהם אשר שרידים נמצאו וגםהתורה
 ח"ו פן מחטאת לי וחוששני כזוכים זוכים אינם ועושים העלמ'והיתה

 לי ויש התורה תפארת יקר הוד את להשפיל בנזיקין גרמא יהיולא
 ניתז אשר פשע דבר ע"כ עכ"ז צריך, אני שלקצר אלא בזהלהאריך
 מפשע אני חף בזה כי במרומים ושהדי בשמים עדי כנז"ל עליליאמר
 כי גליא שמיא קמי רצוים מעשי אם לדעת שכלי יד השיגה לאואס
 מפי חיים אלהים דברי הם ציינתי אשר הדברים כל כי רצויהכונתי
 מוצא מקו' איזה ציונים עשיתי הלא טעיתי דבר באיזה ואםספרים
 דבר באיזה ואולי אמת' יברי קשט ידע ומשם הספר אל וילךהדין
 בעדי טוב להליץ לי יעמוד זאת לחיכם טעם וימצא האמת אלכיונתי
 לפום גרסאי אגב ונסתפקתי בהן נתעוררתי אשר פרטיםובאיזה
 אפשר מ"מ ומשכיל מבין כל לעיני פשוטים דברים הם אםריהטא
 להבחין זוכין אינן אשר כערכי אנשים הארץ מעמי לרביםיועילו
  המפי לביתויכנסו

 להם ויורו ה.ורה בחדרי הבקיאים פה את וישאלו
 אשר כל כי למודעי וזאת עילאה. יתקלם ומנייהו בה ילכו הדרךאת

 הכונה אין להאריך, מסכים הפנאי ואין הקוצר שעת להיות כיכתבתי
 מיציא בחכמה ומביז בענין מפלפל הייתי מסכים הפנאי היה אילוכי

 אלא היא, בי לא הזה הדבר את כי אמת' דברי .קושט תעלומהלאור
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 באמתח' ודורש חוקר הייתי מסכים הפנאי היה אילו כי הוא דבריכונת
 למי זאת בהצעה די כי אני ומובטח מפורש דבר אמצא אוליהפוסקים

 את ודן יתברךי בריותיו את ומצדיק הוא חסד וחפץ טוב לב לושיש

 א"א קדוש מפי נקרא הזה הקדוש ספר שם והנה זכות לכף האדםכי
 והוא שבו נוטריקון ע"ש יטעמי לאלפים חסד בשם המחבר'הרב
 להיות ה' ו.חנני ו'הואיל יצחק, מולידו פאפו לאליעזר דינים חומריסדר
 מר עט"ר שם להזכיר לעצמו חובה וראיתי אמרתי ע"כ ידי עלגגמר
 לאלפי"ם חס"ד כי במספר נר"ו חאירן 3האיך כה"ר השלם ,הח/המי
 לאלפים טדבים חסדים עמי גמל אשר הטוב שמו על מאי"ר ז"המספר
 אהבה בהוראת והכל ומחצה שנים שתי שולחנו על סמוך בביתווהייתי
 והכל ביתו בני וכל המותי וממרת ממנו רבה התשוקה ועוצםוחבה
 פעה"ק לשכון לבוא לבי נתתי וכאשר חינם מתנת וברחמיםבחסד

 כל. מכל בכל לעזור ומעיר עיני מאיר לי היה הוא תובב"אירושלים
 זכות ומגלגלים טובים חסדיו עמי גמל כל וטרם ועתיד והוהבעבר
 ושלימה במעשיה נאה היא לאשה לי נתן אשר 'בתו כי זכאיע"י

 בבנים בשנים רבות ונחיה שנזכה רעוא ויהא וישרות טובותבמידות
 ומרבה חסד חפץ דנהרא גסא האי שם יזכר הטוב ועל כיר'/א.אמן

 עמי וגומל בידי מחזיק ,הוא אשר פרחי יצחק כה"ר החה"מלהטיב
 מתעסק הוא בידו לי שיש ,משלי ומעט חינם ומתנת חסד טוברב
 מלבד מדיליה לי להוסיף ומרבה מרובה תוס' אותם ומרבהבהן

 באופן עליו, הטובה ה' כיד וזמן עת בכל אלי שרלח אשר רבותמתנות
 התורה על ישובי אשר מוצק כראי עמודים 'ב' הם 'הם וגיסי חמי מרכי

 משכור' ותהי פעולם ה' ישלם עליהם, 2שען תובב"א ירושליםפעה/'ק
 בידי להחזיק ל.התמיד ויוכלו ויצליחו ישכילו יפנו אשד ובכלשלימה
 בידי מחזיקים ורעים אהובים קרובים כמה ובלעדם עולם ימיעוד

 ברך הוא רק שפתי על שמותם את אשא לא המה רבים כיולהיות
 הם הטובה לעושי וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפהלקחתי
 להם יעמוד המערבי וכותל עה"ק וזכות להם אשר וכלובניהם
 ימגא פי ה' ותהילת רפה ושפה ראש בכרבד המדבר פי ע"ע,ולבניהם

הצעיר
 ז"ל פל4א בןיהודה



 המו"להקדמת

הליכות-הלכות

 והדינים. ההלכות למוד וערך גודל הענין ומפורסם הדברידוע
 בערן הפליגו רז"ל והתפלות. הנהנין ברכות דיניובעיקר

 אליהו דבי בתנא שכתוב כמו יום. בכל בהם והשנון ההלכותלמוד
 רבותינו הבא". העולם בן שהוא לו מובטח יום בכל הלכות השונה"כל
 החזרה ידי על כי יום, בכל ההלכות שינון על הדגש עיקרשמו

 מכל אחת לעשות ובבואו בוריה, על ההלכה את האדם לומדוהשנון
 יש ובפרט וכהלכתה, כתקונה לעשותה ידע תעשנה אשר ה'מצות
 בהלכות יסודית ידיעה בלי כי והת.פלות. הברכות דיני אתלשנן
 יש להיפך, אלא הברכה, או התפלה ערך שממעט בלבד זו לאאלה,
 שמים שם הזכרת של חמור באיסור הברוך דבר לבטלה לברכהחשש

 רע"ד עמוד בפנים )ראה לתקן במקום ח"ו מקלקל ונמצאלבטלה,
 אחרים(. מקומות ועוד ואות

 שונה משמע, תרתי "שונה" יום, בכל הלכות השונהכל
 שצריך דהיינו נערותיה" ואת "וישגה מלשון שונה ועודכמשמעו,
 ליום מיום לטובה והליכותיו מעשיו לשנות הלמוד ידי עלהאדם
 לו" עולם "הליכות וזהו ,הקדושה, במדרגות מעלה מעלהולעלות
 תולדות הרב כמ"ש כמצבה, אחד במצב שישאר ולא הליכותיושישנה
 מצבה". לך תקים !ולא פסוק על יוסףיעקב

 האדם של במהותו דוקא נמצאת וההשתנות ההליכהתכונת
 כמ"ש עומדים בבחינת שהם המלאכים כן שאין מה הולך,הנקרא
 לשנות האדם חייב ולכן האלה". העומדים בין מהלכים לך"ונתתי
 כשם ברוחניות, וגדילה לצמיחה ולדאוג יום בבל לטובהמעשיו
 הלכות ששונה מי להגיע יכול לזה בגשמיות, להתקדמותושדואג
 שמקיימם מי כן לא שלמה, עבודה עבודתו תהיה ואזי סודםומבין
 וקולטת היין את "שמוציאה משמרת בבחינת שהוא הדינים ידיעתבלי
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 על י"ד( כ"ח )דברים בפירושו ספורנו הרב כמ"ש השמרים",את
 במנהגי המצות שאר את ימירו "ולא הדברים. מכל תסור "ולאפסוק
 בוריין על ההלכות למוד ידי על אבל מלומדה". אנשים ומצותהדיוט
 חדירה האדם חודר "שונה" מלת של הכפול במובנת בהםוהשמן
 שיש העמוקים והסודות הפשוטות הכוונות לידיעת ומגיעעמוקה
 עולמרת ומתקן האדם בונה ,המצות ידי על כי המצות,בעשית
 ונשמתוי רוחו בנפשו,העליונים

*. 
*

 היראה מגדולי כאחד ידוע הזה' והחשוב היקר הספר שלמחברו
 פאפך אליעזך הרה"ג כמוהר"ד ציס"ע ופרישא חסידא.והמוסר
 מתוכם אשר והיקרים החשובים ספריו ע"י בשערים הנודעזצוק"ל,
 "פלא היקר ספרו ובעיקר ובחסידות, וביראה בתורה גדולתונגלית
 טובות למדות האדם את ומדריך ה' ויראת מוסר שכלוירעץ"
 זה זכינו ב"ה אשר אלים" "אןרןת היקר ספרו כן ישרות,והנהגות
 בהגהתו שהוש,קעה הגדולה והיגיעה לעמל הודות לאור ויצאעתה

 שעסק נ"ע עט"ה ח"מ הרב וההשוב היקר בני ע"יובתקונו
 דבר ידו מתחת להוציא כוחו בכל טרח ואשר תדיראבאורייתא
 תשכ"ג בתשרי ה' ביום כקיו"ש נפטר הצער ולמרבה ומהודר,מתוקן
 אמן. החיים בצרור צרורה נפשו שתהאיה"ר

**

 או"ח. השו"ע סדר לפי בהלכות עוסק הזה והחשוב היקרהספר
 לאהבת ומחנכת מוסרית בהארה מלוה והממוצה, הבהירההסברתו

 נפש לכל וי~וה ומושכת' נוחה הדינים בהסברת זו דרכו ויראתו.ה'
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 לדעת המבקשים לפרנסתם לעמלים והן אומנותם שתודתם לת"ההן
 ויתלבנו יתבררו הזה בספר הלמוד ידי שעל בטוחני החיים. דרךאת

 מעלה-מעלה לעלות ויזכה לאדם הנחוצות 'ההלכות מן הרבהלקורא
 נאמר אהטר מאלה ולהיות טובות ובמדות והיראה המוסרבמעלות
 אתפאר". בך אשר "ישראלעליהם

 עתים שיקבע מאד חפץ ובמצותיו ה' את הירא האישאשרי
 הליכותיו- מ.פיו ימוש ולא ת ו ד י מ ת ב ,ה ז ה ה ר ו ת הבספר

 ר אש וך ר "ב ב'ברכת להתברך ויזכה הנעימים ומוסריוהלכותיו
 המחבר הרב בן ולברכת הזאת" התורה דברי אתיקים
 ת ו י ה ל ץ פ ח ה ש י א ה י ,,מ הזה לספר בהקדמה הכתובהזצ"ל

 להיות יועץ פלא הספר מילי לקיים העוה"ב לחיימזומן
 הזה הנחמד הספר מילי וכן ישרה והנהגה טובה מדה בכלשלם
 הדינים. מכל ממולא נהיותו לאלפים*"חסד

 ישראל ולכל לנו תעמוד זצוק"ל המחבר הרב שזכותיהי"ר
 אמן, הדורות כל סוף עד וז"ז זרענו ומפי מפינו תורה תמוששלא

 שזכות יהי"ר שבשמים אבינו אל בתפלה כפי אפרושבסיום
 בכורי בני במעלה ראשון היקרים בני ובעד בעדי תגן זצוק"להמחבר

 וטוב לשמים טוב השני ידו על ואשר .היוו ישועה ר'המשנו"ח
 היקרים, ונכדי וחתני וכלותי בנותי ובעד הי"ו אליהר הרבלבריות
 רויחי ומזוני חיי בבני דמיטב מילי בכל עליון מפי כלםיתברכו

 אמן. שמו יתברך לעבודתוובבריאות

 על העומדים הם היקרים ידידי תברכה על יעמדוואלה
 העה ולומדיה תורה אחהבי רצ"ו שבקדרשה דבר בכלהפקודים

 הי"ו. שלום נסים מר ואחיו הי"ו 2טלרם יצחקפר
 הי"ו שומר יצחק מד וחסד צדקה רודף היקרגיסי
 עבאדי גד מר האדרנים וחסד צדקה רודפי היקריםידידי

 היוו. הכהן אביהם מד כהונה מסגני היקר:חתנו



 המו"להקדמת14

 ובניו הי"ו קצין אברהם מר מזר"ק והנעלה היקרידידי
 הי"ו,היקרים

 יויה מסגני שבקדושה ד'בר לכל ראשו7 והנעלה היקרידירי
 הי"ו. הלרי בטיש משה מררצ"ו

 הי"ו. שיים דרד אברהם מר רצ"ו והנעלה היקרידידי
 ובפרט הי"ו ובניו הי"ו חילר כהשה מר והנעלה היקרירידל

 הי"י. חילו סלר'ראדור הרב רצ"ו דט"ל והנעים 'היק'ר תלמידיבנו
 תרצה. ידם ופועל חילם ה' ברך הברכה על יבואוכלם

 התשכ"ג. שבט עיה"ק.ירושלים

 אמונים שומר החסיד בן עטייה מרדכיהרב
 נ*ע ישרעהח"ר

 הבירה במקסיקו צדק" "רודפי דק"ק ומ"מ רבמלפנים



טעותדף

תיקונים
תיקין

להקדקםכו
ואףל
 וצ"לחסרמח
 וצ"לחסרנב

הרדיוס
אםצה
דגמראקט
 וצ"לחסרקטז
 נמחקשבלתירלד
 וצ"לחסררנו
 וצ"להסררסב
פיר'ותרסה
 וצ"לחסדרצד
 וצ"לטעותשלא

צ"לשלה
צ"לשסג
 שורהחסרשסה

דאיישעד
ואםשצז
 וצ"לחסרתט

 וצ"לחסרתי
 קרשאינותכ
 ידי עלהנרותתלב

להפרידם
ואם

 בלילהתפלין
 אסור המותרמן

דברים
ישעל
דזמרא
 האנשיםבכל

 שלא המשמר עללעמוד
 שיאכל עדחושים
 מכביצה פחותפת

פהות
 הסעודה בתוךמשקין
 ואח"כ פסיק, שםוהמחו'
 הרבדברי
 אחרבאופן
 דעת שנוימהני
 ויש הזה, במקום לאבי נםשעשה
 הנס קודם שהנולדים שאומרמי
 לברך חייביםאין

ראיית
וגם
 השמשות בין עד שיוסיףמצוה

 להוציא שיקרבומי
 הםשאינו
 גוי ע"יאלא



טעותדף

קרהתלו
 צ"להסרתמג
ונוטותנט
היושביםתעז
בניהתפו
 וצ'/לחסרתפז

 וצ"לחסרתצה
השדתצח
יסירםתקז
עגולהתריב
מרובתקטז
שמרתקיז
תקופהתקכ
נושםונקכא
 וצ"ל שורהיתרתקכד

אסורתקלא
 ליהדליתתקלד
 וצ"לתסרתקמ
ופי'תקנג
 וצ"לחסרתקנט
 וצ"למןתקנט
 וצעליתרתקס

 איןאםתקס
הביתקס

ברה
 נפש תוסן לקבלבלחש
ונועל

השומרים
פניה
 הטליתלקפל
 לגוייםברבית
השר
יס'ריה
מגולה
מקום
משמר
מקום
בשם
 שלא יודע אם כלים להדיחואסור
 עוד לו יש ואם' ב( להם.יצטרך
 כללאיחור
 ליהדאית

 לגוילקרותו
ואפילו
 בשבת מגוילשכור
 המלךמעבודת
 ברשות שלא נכנס אם ר"לבבית
 מוסגרוהשאר

 ישאם

 )המשר(תיקונים

תיקון



אלאלפים א' סי' הבוקר הנהפתהל'חסד

 ה, נעם ויהי כו' לעולם חסדך ה' בעדי יגמור ה' עש*ו עמ*יבינ"ו

 כוננהו. ידיע מעשה עלינו כוננה ידינו מעשהאלהינו

 אסימן
 הבקר השכמתדין

 מעויר הוא שיהא בוראו לעבודה בבקר לעמוד 3ארי יתגנרא(
 כל לקיים כאדי שיתבבר היהדות כל תלוי בזההשחר,

 תאוהו לשבר גבורה וצריך רע כל מעשהת ידו ולמשוך טובדבר
 אמרו השעות בכל ואם לשטנו. ימינו על העומד יצרו עםולהלחם
 שהוא משנתו קומו בעת עאכ"ו ליצ"הט דמדכר ליו2 דיצ=הרבעידנא
 סמוך ויצר ויעשנה חובתו מה המסכן האיש זכר ולא בשיגהמטומטם
 ובקיץ הציגה מפני בחורף רב וכובד עצלות עליו ומפיל ויסתמסיתו
 שכב לו אומר או מוכן נר לו שאין מפני או בשינה. שבע שלאמפני
 כל ישן ונמצא שינה שחוטפתו עד אזון עוד כי תקוס עתה מעטעוד

 יצרו י7וקפו היום שבתחילת ומאחר בצבור, תפלה מאבד גם אוהלילה
 מן אינשי ואמרי עבירה גורר,ת עבירה כי זמם, אשר את בוויעשה יצרי על*ו ויתגבר יצא רעה אל מרעה היום כל יד.ו יהפוך ישוב בואך

 יעשה בתחבולות חיים החפץ האיש כן כי הנה היום, טוב גראההשחר
 בזריזהז יקום משנתו שיעור שתכף תוקף בכל עליו ויקבלמלהמה
 באותו וסיגוף עיעי באיזה עצמו יקנוס יעבור ואם בוראולעבודת
 לרשיען קדמיה אמרו, זה כגון על לצדקה פרוטה2 אי"ת ליתן אויום
 יוצרו. את ולעבוד יצרו לנצח הרוצה האדם תורת זאע2 יקדמינך, לאעד
 מבעיא דלא ר"ל מתפללין. שהצבור החפילה זמן יאחר לא עכ"פב(

 אלא הרבה, טובה מאבד הוא כי בצבור תפילה יאבדשלא
 בזמן מלהתפלל יאהר לא ביחיד, להתפלל כיכרח היא אםאפילו

 רצון. מי הוא אז כי מתפלליםשהציבור
 הצדיקים ובמעלה בתורה גדול כלל הוא תמיד לגגדי ה' שריתיג(

 ותמעותיו האדם ישיבת אין כי דואלהים, לפני הולכי'אשר
 מלך לפני והוא ועסקיו ותנועותיו לישיבתו בבקתו לבדו והואועמקיו
 וקרנכיו ביתו אנשי עם והוא כרצונו פיו והרחבת: רבורו ולאגדול.



לאלפים א' סי' הבוקר הנהגתהל'חסדב

 הגדול שהמלך לבו אל האדם כשישים כ"ש המלך, במושבנדבורו
 כמו במעשיו ורואה עליו עומד כבודו הארץ כל מלא אשרהקב"ה

 יגיע מיד ה'. נאם אראנו לא ואני במסתרים איש יס.הר אםסט~:;ר
 אנוש אשרי תמיד, ממנו ובושחו הש"ית, מפחד וההכנעה היראהאליו
 יראה בניקוד יהרה עיניו כנגד תמיד הויה שם שיצייר זאתיעשה
 נעשת מה אך ז"ל, האר"י משם כמ"ש היראה לענין גדול תועלתשהוא

 אשר את עכ"פ אבל אלהינו. שם רשכחנו עמנו בל לבנו בעון הןכי
 וכל נוכל כאשר בפעם כפעם נזכור אלהינו ושם נעשה לעשותבנמנו
 בשביל שלא דמיטב .מידי בכל גדול כלל רזה לדהעבון. עולה ופעםפעם
 מעשרת לבמרי יתיאש למעבד למ; בדמבעי הכל לעשות יכולשאינו
 לעשות בכחו ואשר במעוטו הרע יבחוך אלא מרע ידו וממשיךטוב
 וגדר י"ח, שיצא בעזרתו יהיה הוא השתדלותו ה/ ובראות יעשהטוב

 בנקודות אשוררת בכתב הויה שם בנייד שיכתוב וכזה, זה לעניןגדוי
 ה' אל תמיד עיניו יהיו ובזה ישיבתו במקום אצלו מונח ויהאיראה

 זכירה, לידי מביאוראיה
 רם מלד לפני מובה כאלו תמיד לצייר האדם ידצה שאם אמהוהן

 אנחט ב"ו רק מהעש אנתנו אין כי עמוד. יוכל לא וטרא איוםונשא
 עם בהיותו פיו ומרחיב לבדו כשהוא ותנועות דברים עושה אדם~ונל
 רם מלך בפני כ"ש נכבד אדם בפני עושה היה שלא מה ביתוגנשי
 אוהגו מרשה והוא מידיט. זאת ביקש לא הקבעה שגם ובודאיונשא.
 לפניו, עומדי' יזדיר שאנחנו מאחר עצמנו נצער ולא רצוננושנעשה

 וכן אלהיבו ל,קראת שניכון צריך התורה ולימוד התפילה בשעתרק
 היום בשאר אבל כבוד. בדרך לישב צריך ה' לפני אשר השולחןעל

 לצייר שצדיך מה רק ואיש איש כרצון ולדבר לישב רשותביתגה
 תמיד פנינו על יראתן שתהיה לענין הוא ונשא ום מלך לפניהיותו
 שנהיה ובעבור במעשה ולא בדבור ולא במחשבה לא נחטאלבלתי
 בושה מלא כלי ליתוש יאו!ת כאשר ההכנעה בתכלית נכנעיםתמיד
 מארז"ל וידוע תמיד. עניו יהיה ובזה ונש(ב רם מלך לפניכעומד
 מן היותו .בעת ובפרט רבה וצריכה מכולם גדולה ענוהשאמרו
 קרא בעצמו ולקיים ה' לפני היותו לחשוב לההחזק צריך אזה:עלבים



גלאלפים א' מי' הבוקר הנהנתהלןחסד

 ה' תענה אתה הוחלוני הן לך כי כו' אשמע לא כחרז1 ואניכדכתי'

 טפה והיא הן מזכירת הנמשכות וההכנעה היראה מצות ומלבדאלהי,
 אל תפנו אל וכתיב אלהיך. ה' אעל תשכח פן לך השמר כמ"שמצוה,

 המקובלים שכתבו בה עוד מדעתכמ. אל תפנו אל דז4ל פי'האלילים
 נותן ה' גם הן אל עיניו האדם שאם במרז"ל נמי דא" ליוכמדומה
 לפניו מראה שיש לאדם למה"ד עליו' ולהשגיח להשגיבו בועיניו
 בו, מסתכלת שבמראה הצורה בם שבמראה בצודה מסהבל הואשאם

 נשמהו הגוח שם האדם מחשבת. יהיה גשר המקום שאל בזו":הקואיתא
 לך השמר לכן להפך. להפך, ואם יהיה, קדוש בקדועזה אם פרקבאותו

 בחיים. ובהרת רעיםמהרהררים
 בהצנע גם הש*ית בעבודת עליו המלעיגים ב"א מפני יתבי"1 לאד(

 טוב מה בהצנע מעשיו כל לעשות האדם יוכל אם הנהלכת
 שולט עה"ר ואין לש"ש שמעשיו הדברים ניכרים כי נעים,ומה

 חכמה ומרבה תורה בדברי נהנה ומהיות הגאוה, מחולי וניצולבמעשיו
 שנאמר עד הצניעות מעלת גודל ולמד צא חכמה, צטעים אתכדכהיב
 משפט עשות אם כי ממך דורש ה' ומה טוב מה אדם לך הגידעליה
 לפרסם טוצריך אופן יש אמנם אלהיך, עם לכת והצנע חסדוזט~בת
 היכי דכי בחושבם תועה עליו שידברו חהטש אמ כגון מעשיוקצת

 נפשיה לאודועי עליה רמיא חיובא אז עבד, לא למעבד ליהדמיבעי
 מעשיו מפרסם אם וכן ומיו1ראל מה' בקי להיורנ כדי פעולו וישר זךכי

 צניע הכי בלאו אבל טוב זה גם יעשו וכן יראו שממנו כדילש"ש
 ת"ח הוא שאם חילוק יש אז בהצנע לעשות יוכל לא אם אךמעלי.
 מיחזי ולא מקודש אחריו עונים העם שכל בחמידות מפורסםאו

 יוכל לא אם בגלוי אפי' רחסידותא מילי לעשות יכול אזכיוהרא
 יוכל ולא וליו ומלעיגי' בחסידות מפורס' איגו אם אמנם בצנעא.עשות
 דאיסורא מידי הוא שאם משפט ומאזני פלס צריך אז בצנעאעשות
 שיסמוכו מה על להם ואין אינשי בהו זהידי דלא מצוה איזו עשייתאו
 לש"ש מעשיו יעשה רק המלעיגי' מפני י.תביי,1 ולא יחוש לאאז

 שאינו או דחסידותא מידי הוא אם אמנם עונם. את ישאווהמלעיגי'
 נזהרין שאינם לרבים להם שיש קל אימור שהוא או כ*כ חיוביתמצוה



לאלפים א' סי' הבוקר הנהגההל,חסדך

 מקום בעתנו מפסיד שהוא מצוה הפסד יהשוב אז שיסמוכו, מהעך

 כל לא אמרו ולכן שכרה כנגד שוה אינו עליו ולהלעיג להט~אלרבי'
 זהו תויה של שביטולה פעמים ואמרו יטול. השם את ייטולהרוצה
 ימנע לא וה' ביתי. בקרב לבבי בחום אתהלך בעצמו ויקייםקיומה
 ינחנו בעצתו אה2ר חכם עצת צריך הא כי כל בתמי/. להולכיםטוב
 יעשה ככה המקום ולפי אדם שהוא מה לפי  הכל יח~ל וממה יעשהמה

 יהנהזק ימלעיגי/ לחוש ושלא לעשותו שצריך ובדבר מקום. שלרצונו
 ךעשן'ק עייו שמוטל מה מעשות וימנע אדם מבני יתבייש אפ כימאד

 רבכות אלפי בפני לעו"הב לו שיגיע בושה לאותה לה אוי התורהע"פ
 ואל ימיו כל שוטה הסיד לו שיקראו לאדם לו מוטב קדושי'מחעת

 שמלעי' הדבר לעשות לו י'ערב ואדרבא א'. שעה המקו' לפני רשעיהי
 תם אהיה אני אדם ויאמר השאנני/ לעג לפי שכרו יגדל כיעליו

 ויראו לערה"ב, ואהדי ואיכול ליוצרי נ"ר אעשה אני אדם, בניויצהקו
 להו לימא רק המלעיגי/ עם יתקוטט שלא בתנאי אך ויבושו.שובאי

 ע"ד לעבור שלא לנו באה וכך חובתינו היא כך שיח בנועםבביהותא
 ועליו ישמע השומע וישובו ישמעו אולי טובים דברים וכהנהקוננו
 ומתיירא וחסידו' מצוה דבר שעוש' מי הבן אמר טוב.)א( ברכתתבא
 מותר מעשיו להסתיר ויוצה מלעיגי' שאין אפי/ או המלעיגי/מפני

 כו/ דמשנו רבנן עבידי מילי בתלה בגמ' כמ"ש ה'. סי' חיים לבלשנות.

 בדברי בה ומשנה לגלויעע דעבידא מלתא שהיא יודע שאם אומרואני
 במשפט דבריו יכלכל איש ואשרי יצה"ר ועצת פסולה עמה העזשקר

 משפט ומאזני פלס צריך הכל ועל שבפנים בשלם תמה עבודתולעבוד
 לבית ללכת מקרהו ויקר מתענה שהיה במי נס'תפקתי ב(כנ"ל.
 לח דבר והוא לחוץ יצא וחבירו לאכול דבר איזה לפניו ויביאוחבירו
 להסתיר כדי לאשפה להשליכו מותר אם בחיקו להצניעו יכול,2אינו
 הוצאת כמו זה אועד תשחיהמ בל על דקעבר משום אסור שמא.תעניתו
 תשהית בל נאמר ה"נ עדיף דגופא תשחית בל וכמ"ש יחשב,מצוה

 עדיף(. מצוהדהעלם
 משנהו שיעור ומיד שוכב הוא מי לפבי ידע משכבו על בשוכביה(

 אל יתן .בשכבו ר"ל להברך. בוראו לעבודה בזריזותיקום



הלאלפים א' סי' הבוקר הנהגההל'חסד

 האדם את המעוררות טהורות מחהמבות ויחשוב שוכב הוא מי לפנילבו

 ושמיד שיתעורר בעוזריו לו יהיה זה בוראו לעבודת לעמודלהתגבר
 אם המע"ה דוד במאמר שפירשו ע"ד והוא בזריזות יקוםשיעור

 כתבו הבן אמר )ג( בך. אהגה באשמורות אז יצועי. עלזכרתלך

 אלא ואלמוד, במט'תי שוכב הנני הצדם יאמר אל הזוהר בשםהאחרוני'

 רגליו על שיקום אפשר ואם הכון. משום כראוי וילבש לעמודצריך

 שצריך אעפ"י ד( סק"א. רבא אליה מאד טוב שינה לידי יבא שלאכדי
 יעמוד ולא מעט ישהה קימה קודם מ"מ עצלתים בלי בזריזותלקום
 ועמד, שתה ועמד. אכל למיתה קרובים דברים ה' בגמ' דאמרופתאום

 מעט ישהה ע"כ אשר ועמד. מטתו שמש ועמד, דם הקיז ו;מד,ישן
 שם(. יקוםואחיך

 ענין בה"מק, חרבן על ודואג מיצר שיהא שמים ירא לבל ראריו(
 דור שכל הגלות אריכו'ת על ודאגה שעבר, ,מה על הואהצער

 אלא אדס. לכ'ל ראוי וזה בימיו, נחרב כאילו בימיו בה"מק נבנהשלא
 להתעורר ירצה שכאשר ירעש שהוא מי אם כי זאת לקיים יוכלשלא
 דאע"ג משים בנפש צער ויצטער לו מעיו יהמו ולהצטערלידאג
 ברמה קול תשמענה ואזניו השמים צער חזי מזליה חזי לאדאיהו

 אשר האיש אבל יצטער. שלא אפשד אי מבכה רחל )תמרורים בכינהי
 אבינו לבין בינו מבדילי' עונותיו עיניו לנגד אלהים יראתאין

 מה אך לעשות מה כדת בבכי ולהתעורר להצטער ורוצהשבשמים
 אלא חייב, אינו אדם כל עכ"פ בקרבו. יחיל לא לבו כאהטריעשה

 יללה, וקול בבכי קולו את יחן יעשה לעשות בכחו אשר אתכשיעורו

 רהל תיקון סדר ואחר ברחמים ישראל עמו בכית קול שומע ה'כי
 הוא ברחמיו אלהינו ציון בנחכע2 שלימה באמונה מאמין אנייאמר
 הלילה בחצות הבן אמר )ה( מהרה, מלכוחן עלינו ויהדשינהמנו
 על יבקש הלילה ובסוף וגלותיע' השכינ'ה גלות על רחמיםיבקש
 מידו' י"ג ולא סליחות לומר אין )ו( בראשית. פ' ריקנטיצרכיו,
 )כוונות(. יוהעכ' מליל חוץ בעולם, פנים בשום לילה חצותקודם
 לימוד לענין וכן כונה בלא מהרבות בכונה וטחנונים מעט טרבז(

 אלא טוב ג"כ כונה בלא שההרבה דמשמע האהתורה,
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 עכ'/פ אבל כונה חסרון אלא בדליכא זהו ממנו, טוב בכונהשהמעט

 כאיל ומדלג רץ הוא אם אבל ברורה. בשפה כתקונן התיבותאומר
 רעה, מרוצתם ו,תהי עליהם נאמר אז תלת. ופאדי חדא דקריבאופן
 הקריבהו ה' יאמר כי תחנונים ארתם ועל לימוד אותו על יענשועבוש
 האנשים נוחלו ומה פניך. הישא או הידצך כזה דבור לפחתיךנא

 עונש ולקבל לריק ויגיעם להתחנן או ללמוד עצמם שדוחקיםהאלו
 זו, מדה לידי לבא שלא וגדו. הרע ממציאות טוב שההעדרבאופן

 לו כשיש שאז בקביעות הרבה תורה ללמוד עצמו על יקבל שלאהוא
 שבכ" זאת יעשה אבל המלך בדבר דחופימ יצאו הדצים הקוצ'רשעת
 שא.ין הרבה ואם מעט אם יוכל כאשר יתחנן או ילמוד פנוי שהואעת

 שעות. אלא דפים מונההקב"ה
 ,בם' וכתב יום, בכל הקרבנות ופרשיות המן פרשת לומר טובח(

 "ו מובטח יום בכל שמו"ת המן פ' שהקורא לריתהישר
 הלב כונת ואחר העקידה פ/ לקרות טוב וכן מזונותיו, יחסרושלא
 ויעקד בפ' יכוין העקידה פ, כשיאמר הבן אמר )ז( הדברים.הן
 על קטיגוריא המדברים כל ויקשור הקב"ה שיעקוד בנו יצחק~ינ

 העקידה פ' אומר ואם התפילה בשעת יקטרגו ושלא למעלהישראל
 לקמן הוא )וכן י"ד ס"ק רב.ה אליה בת"ש, שב אם עונו יכופרבכונה
 האברת זכות ,להזכיר יכוין העקידה פן כשקורא ח( ג(. סעק ןסימן
 יצחך שמסר כמו הש"ית לעבודת יצרו להכניע וגמ הקבעהלפני
 לו באים מזועתיו שכל ויאמין יזכור המן פ' קריאת ובעתנפשו

 בגמ/ דאיתא משו' הקרבגות פ' לקריאת וטעם מהש"יתכהשגחה

 ביה"מק שאין ובזמן הקרבן הקרבת בזכות בעולם מתקיימיםשישראל
 קדבן, כהקרבת להם חשוב הקרבנו' מעטהן בס' שקורין זמן כלקיים

 סק"ג:(. אליהוכסא
 המנחה תפילוז קודם שחרית הפילת אחר הקרבע' לקרות טובוןוטוב:

 קודם שחר של .תמיד אחר קריבין היו 'הקרבנות כלשכן
 שהוא בעת יקרא עמו מסכים הפנאי אין אם אך הערבים, בין שלתמיד
 חשיב יהא כך במקומן אותן הקריב כאלו קריאחו שחשוב שכמופנוי
 מקדש שהוא דוקא בבה"כנ לקרו' טוב מה וכן בזמנן הקריבםכאלו
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 דבים, וכן שלמים בהם שנהגו ותחנוני' למודים סדרי הרבה יישמעם,

 הליו הקריאות וכל השיעורין כל נאמרו שלא המפרשי' כהבו כבראך
 שהוא ה/ שחננו מי אבל בבינה, חלק להם שאין ישראל המון לכלכ"א

 הוא המדרש לא כי ומוסר חכמה ללמוד לבו יפנה ספד יודע אות"ח
 מי אף ולכן מעשה לידי שמביא תלמוד ויפה המעשה אדאהעיקו'
 שיעור איזה יום בכל ללמוד יקבע ואהלות _בנגעים שעוסק ת"השהוא
 ממנו גדול יצרו מחבירו הגדול כל כי יותר, ,לו צריך כי מוסרבספרי
 מוסר תוכחות בקריאת חיל שיאזוד וצריך כזדובות לו בעשותושגגות
 בכל א' פעם לפחות בכל ידו שיהא לגבר וטוב ביצה"ר תבליןשהם
 ומדרשים ותלמוד משניות הש"ס וכל הכ"ד כל שילמוד הייוימי

 בשמים ובונה מאד ח~נוב הוא ולימוד לימוד וכל ופוסקים,וזוה"ק
 מהאר"י שמענו אזהרה דק כולם, ידי יוצא שמים ירא לכןעליותיו

 בליל או חצות אחר השישי בליל כ"א בלילה מקדא לקרות שלאז"ל
 לקדות יו,-עים שאין הארץ לעמי זאת לגלו'ת ראוי איל אך קדששבת
 ובטלים יושבים יהיו ולא מקדא שיקראו טוב ויותר מקרא.כ"א

 אלא מקרא חשוב שאיגו להקפיד שאין שאומר מי יש תהליםובלימוד
 ויש לך. להודוו2 אקום לילה חצות אמר המע"ה ודוד ובישבחו'שירוונ
 ש.תננו מי ולבן מקרא, חשוב 'הכ"ד בתוך דהוקבע דהאידנא שאומרמי
 אגדה ספרי הקדוש וזוהר משניות ,בלילה למוד לו יבהר דעתה/

 זוה"ק בספר בשבחו מאד הפליג הקדבנו' סדר ולימוד וכיוצ(מזיגים
 בתנאי אך מעלינו' והמשטיגי' המקטרגים כל לסלק מאד מועילשהוא
 הלמוד אבל דלבא, ורעותא בכונה בהם לכוין אליהן דדהו את יתןכי
 שתורתו מי אפילו ה' ירא לכל וראוי נשמה, בלא כגוף כונהבלא

 לכך. צריכה ה,מעה כי ועי"ת אלול בחדש בכונה אותם שיקראאומנותו
 וצריך עלינו' קמים רבים ה' על להתיצב ד~להים בני יבואואשר

 הנהגתי )ואני הפורענות בפני כתריס שהם הקדבנות סריאתלהקדים
 ימות ובכל האלו בימים ראוי וכן מבתה( תפילת קודם בצבורלקרות
 סליחה ידרוש שיחה שישפוך אופצותו  שתורתו למי אמילו ג"כהשנה
 תורה תנלית כי אשמורות לראהן בלילה שמים חפצי עלויתפלל
 אמר לרשע כי רצויה תורתו אין תשיבה ואלמלא ומע"טו2שובה
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 מי על טוב כל וחסרנו מאד דךונו בעון והן חוקי לספר לך מהאיהים

 בתחנוגי' ומתפייס ברהמי' המתרצה שבשמים אבינו על יהשען לנויש

 צריך קרבן והייב ששגג מי הבן אמר )ט( פה. כל תפילהושומע

 יביא בימיו בהמ"ק ויבנה יזכה שאם כדי פנקסו עלשירשום
 חטאה_

 מי כ"ט. סימן מלובלין אליהו יד ששגג, במה ג"כ לרה2וםוצריך
 שיאמך טוב מלימודו להתבטל שלא כדי הקרבנות בסדר קוראשאינו

 קרבנו: כך הקרבנו כאילו לפניך מויוצה שיהיה יהר"מ זה,נוסח

 התורה זאת וכתיב כולם הקרבנו.ת כל בתורתך הכתוביםכפרוזיע

 ה"א חק"ל השלמים' ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנזזהלעולה

 בשעה או דזמרא בפסוקי ותחינות מעמדות לומר אסור יא( א'.סימן

 צפונה כו' אותו ו'2חט כשאומר יב( סק"ו. א"ר ו~זפילה, חוזרשש"ץ

 הש"ית לפני לטובה זכרוני ויעלה יצחק בעקידת יכוין ה'לפני

 אדם היי הודה, פ' שיקרא לו ראוי נס לו שנעשה מי )יג( י"ד. ס"קשם
 7ןל"ה(. ו~שם ד' סימן ס*הכלל

 הן בתפילה או בתורה ולילה יום יחבר סוד כתב ,2ל"ה הרבט(

 דבר לק"ם יכול בקך המזטמר על העומד בערב, הןבבקר

 ערבית ואחר גדול היום בעוד ערבית זזמתפללימ צ מקומו יש כיזה,

 ובפההי וברחובות ב7טוקים עצמן את לרעות ץטנימ 7טמם יחדמרשעדים
 'טל דברים או אסורים דברים רעהו אל איש ידברו ודברהחצרות

 אלא ה' דבר את הירא חלק כאלה לא הרבך, טובה ומאבדים בכךמה

 ידו תעףג כזמטר ץטמים מלאכת מלאכתו לעשות הביתה לבאירוץ
 קבלעוה דחיוב וידוע פסוקות הלכווז או זוה"ק או מזטניותז2יעור

 בו והגית 7ס2אמף מה לקיים בלילה בין ביום בין הוא לתורהעיתים

 ד"ת '2יעור איזה ללמוד לעצמו יקבע אדם כל ולכן ולילהעמם

 חק לימוד סדר היום בתחילת קביעוון ,ט"ס כמו הלילהבתחילת

 הקצריכ בלילף אפילו יעבור רלא הלילה בתחילת יקבע כןלישראל

 א' פעם יוסי דאר' בריירם?  הזמלחן על לימוד לקבוע נהגתי)ואני

 היי מ7טמרות ם '2ל אומר ר"א כו/ לחורבה ונכנסתי בדרך מהלךהי"י
 7ט?הן על י2אכלו ג' אומר ר=,ט כה. אומר הימא בן יהודההלילה,

 בר"תות קורא אני ובמועדים ובזסבתות אומר, רחב"ע כו/אדחי
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 בתורה ויום לילה לחבר והנה תימא(, בן יהודה קודם דיומאמענייש,

 ארוכים' שהלילות בחורף אלא זה לקיים יכולים אין העולם רובנבקר

 דלא באופן נקביו לבדוק שיקדים ,ונשכר זריז יהא שמים ויראוהלואי.

 ויום לילהיתבר
 בהיות~

 יד( ותחנונים. בתורה אם כי הכסא בבית
 כעעקיימת והמלאכים, הככבים שמשודרים עת השחר בעמוד המבדךכל

 יוד. אות ב' מערכת קדמות מדבר אדם, דכל ברכה אפי'הברכה
 מהוצאת ינצל ובזה ידיו יטול  כשנעוד מיד של"ה הדב כתב עןךי(

  בצל כל מרשכב, שנשאד אף לישן רוצה אינו אם וכ"שש"ז.
 לקיים ויתגבד כגבר יעמוד לכן עךז"ל הוצאת מאיסור וילפת יחרד52ש
 מתגלגל יהא ולא בודאו לעבודת שיעמוד מצוה גוררת ומצוה זאחנאת

 הלילה בתוך מים לשתות צמא אם ובפרם בשינה ית.גרה ולאבמטה
 גדול אונס ובמקום הברכה מפני ידיו ליטול עצמו וידחוקיאנוס

 בלבו. הברכהיהרהר
 שהוא פוס' ודוב האד"י לדעת מוסכם היותר חצות תיקון זכוןיא(

 ומעלו: בחורף בין בקיץ בין היום חצות אחר שעותי"ב
 אדם ובן זאת יעה2'ה אעש אשרי בזוה"ק מפורש רבה כי חצותקימה
 שלא הנולד את הרואה חכם שיהיה .וצריך הבן אמר )טו( בה.יחזיק
 ותפילה ק"ש בעת ומתנמנם עמוד יוכל לא שאם בהפסדו שכרויצא
 תרי"ט סין בהגה"ט הכנה"ג כמעש מפסיד הוא מרויח שהוא ממהיותר
 ישדה דרך היא זו אלא מדאי יותר בשינה יאנום שלא צריך ולכןע"ש

 וילמוד הסדר ויאמר יעבוד ולא דוקא לילה בחצות לקום מאדיהאמץ
 מעט וישן מטתו על שלא במלבושיו עראי דרך ישכב ושובמעט
 תחטפנו עךלא ותפלה ק"ש בעת לעמוד שיוכל בעצמו שיודעשיעור
 הבקר עד ניעור להיות א"ע שירגיל עד מה זמן בזה ויתבהגהשיבה
 הההחלות כל כי היהדות דרכי לכל גדול גדר וזה .השינה יאנסנוילא

 טבע(. נעשה וההרגלקשות
 ורבימ מיתה, חייב שחרית נם"י בלי ד=א שהמהלך בזי*הק איתאיב(

 הארעי הר' מסקנת ולפום ידיעה חסרון מחמת נזהריןאין
 צריך הענ ליטול, חייב ביום הישן אף ולכן מילתא תליא דבשינהז"ל

 שחרית, נט"י כהלכוונ נטילה בלי דעא יילך וי2לא בכלי ייטדלליזהר
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 הרהק דמיא דזמנין קדישי מדבנן לן עזמיע יוסף ברכי הדברכתב

 שבת גבי שאמדו כ(2ותה מד"א, פחות פחות ילכו ובלכתמ מאדםמאד

 שיהא שצריך ומ"א בט"ז רס"1 סי' עיין שבת ג~י  שאמרי  מהולפי
 ה"ה היא, הליכה ,חדא כולה שעומד, אף דבלא"ה ישב, או לפושעומד

 מד"א. פחות כל לישב ליזהר צריךכאן
 היקון שיאמר טוב וסליחות חצות, תיקון לומר פשי אין אםיג(

 אמך )יט( מהסליחות. ויהתר יותר גדול עיקר והואחצות

 שיאמר מוטב וללמוד חצות תיקון לומר שהות שאין הקיץ בליליהבן
 ט"ז. סימן הרמ"ז אגרות ללמוד, פנאי לו ישאר שלא אף חצות,תיקון

 דבר ממנו יפול אל השנה ככל חצות וני' לרמר יש ער,ה בליליז(
 יש ע"ה שעלה אף הדחק בשעת הקיץ בזמן יח( עעא. די"אשם

 יאחר, ולא לעה"ש תכף ודוקא י"א סי' )שם התיקון, לעשותמציאות
 מקומו שישנה צריך חצות תיקון שאומר בע'ת יט( ע"ד. די"ב הייםל,ב
 ונובב"א ירושלים מעה,ק נוהגין וכל לאה, תיקון אמירת גמרעד

 ודוקא רחל תיקון לומר אין השמיטה בשנת כ( אל. ביתבמדרש
 אין סוכות מוצאי עד ומר"ה העומר בימי וכן בחו"י ולאבא,/י
 לאה, תיקון אפילו לומר אין שבת ובליל מקום בשום רחל ~תיקוןלומר
 נתן אליו בבוא מזמור לומר יש רגם לאה תיקון לומר יש י=טובליל
 תיקון לו/ אין הלילה ,מתחיל' שעות י"ב אהד כא( מקובלים,הנביא,
 בתורה יעס,וק חצות תיקון אחר כב( הזוהר, משם כתוב משפטר"ל,
 בזה יכוין ואם מבחוץ, העומ' השכינה אל והעלאה נ"ר לתתויכוין

 )כונהרנ(. דמטרוניתא שחמביגא נקר/ אז בצערה עמהלהשתתף

 בסימן
 בגדים לבישתדין

 מגולה גופו חצי שנמצא ערום כששוכב מיושב חלוקו ילבש לאא(
 שוכב בעודנו וזרועותיו ראשו בו ויכנים חלוקו יקחאלא

 לשבת מהול חלוקו כשמחליף וה"ה מכוסה, שהוא כשיקוםונמצא
 על מונחת הישן החלוק ותהא הזרועות שיפשים ליזהר צריךזכדומה
 רגליו דרך הישן ישלשל ואח"כ ראהטו דרך החדש ויכניםכתיפיו



יאלאלפים ב' סי' הבגדים לבישתה,'חסד

 כלל. מגולה גופו יהא שלאבאופן

 הארץ כל מלא הקב"ה כי רואני מי חדרים בחדרי הנני יאמר אלב(

 מגולה. בגוף לישב שלא כדי  לחשוב צריך כך אםכבודו'

 בכבוד לישב שיזהר פעם ובכד בסתר, עבירה לעבור שלא כדיעאב"ו

 עליהם אשר ה' ממכבדי זה הרי כבודו הארץ כל מלא אשר ה/לכבוד
 אכבד. מכבדי כינאמר

 כדרכה יחזירנה הפוכה לבשה ואם כדרכו ללבשו בחלוקו ידקדקג(

 של פשוטן לפי התפילה, מעכב שזה שאומר מי ישכי
 בעיני ויו7גבה המגונהת התפירות יראו שלא כדי הוא שהטעםדברים
 עאכ"ו לקח ויוסיף חכם ישמע ת"ח, גבי טפי החמירו מש4ההבריו'
 דאיסורא במילי ובפרט יותר גנאי של דברים בשאר ליזהרצריך
 כל נאמר זה על אשר הבריות בעיני ש,נאוי להיות לעצמו רעהוגורם החמוי ה' חילול ואיסור גנאי איכא השער'ה כחוט ידקדק לאשאם

 ר*ל. מות אהבומשנאי
 של חולץ וכשחולץ שמאל של ואח"כ תחילה ימין של מנעל ינערלד(

 וכשרוחץ תחילה ימין יד רוהץ וכשרוחץ )הטקילה,שמאל
 תהילה ירחץ בע"ש בחמין כשרוחץ וכן תחילה ראשו ירחץ גופוכל
 תחילה יניח כשלובש דה"ה ונראה רגליו, ואח*כ ידיו ואח"כפניו

 המלבוש שאר ואח"ך ראהבו עלהכו,בע
 צד ישמאל ימסור והימין ימין ביד המלבוש צידי ב' ישימה(

 צריך שבת במלבושי ובפרט תחילה הימין וילבשהשמאל
 בזה. יותרליזהר

 מראשרתיו תחת מלבושיו ומלהניח יחד מלבושי' ב' מללבוש יןהךו(
 לשכחה.דקשה

 שלא שיזהר טוב ומה הראש בגילוי ולא זקדפה בקימה ילד לאז(
 ראפל' הצורך לעת לא אם רגע אפי' הראש בגילויישב

 דשמיא, אימתא עלייהו דתיהוי היכי כי ראשם לכסות נכוןלקטנים
 ירא הראש בגילוי שהולכות אדום בערי הבתולות מנהג טובולא

 החיצון בבית במרחץ ואפי' כן, לנהוג ביתו אנשי 4~7 יניח לאשמים
 הפנימי. לבית שיכנם עד ראשז לכסותנכון



לאלפים ב' סי' הבגדים לבישתהלןחסדיב

 ביד אלא מהני, לא בידו וכיסוי הראש בגילוי הן יהזכיר אסירח(

 ברכ: לענין הטובלות הנשים בזה ליזהר וצריכותהבירו

 הראש 3ילוי לענין כמברך ועונה כעונה דשומע אומרים וישהטבילה,

 המברך. כמו ליזהר צריך לצאת מכוין אם ובפרטוכדומה

 מנעליכ ויקנה לו אשר כל שימכור רז"ל אמרו כי יחף ילך לאט(

 ואקי' למק,ום מנודה הוא מרגליו מנעלים המונע כילרגליו

 )להנקרא עור של רגלים בתי או אנפילאות בלי במנעליםלילך

 רמי רבא בש"ס אמרו ע"ז התפילה בעה בפרט גנאי הואמישטאש(
 ראוי וכן ישראל, אלהיך לקראת היכון דכתיב משום ומצליפוזמקי

 לנהוג. שמים יראכל
 לידי ומביא ונקיות זריזות שהוא ובקר ערב לפנות עצמו ירגילי(

 בשביל בלימודו ממעט אם הת"ח ,בעיני ירע ואלקווש',

 ואיך אלהים בעיני והישר הטוב לעשות לא אם מזמן לנו מה כיכך
 וכל נפשי ברכי כתיב הלא צואה, מלא בגוף ה' את לשדתיקרב

 שרוי קדוש כאלו אדם יראה לעולם רז"ל ואמרו קדזעו שם אתקרבי
 אפי' לומר שלא ,ליזהר יש ולכן קדושן בקרבך דכתיב מעיובתוך
 עליו שיקבל הרוצה .בש"ס ואמרו גופו, שיבדוק עד השהרברכו,ת
 ק"ש ויקרא תפילין ויניח ידיו ויטול יפנה שלימ'ה שמים מלכו,תעול

 קודכ לפנות גדול סוד ויש שלימה, מ"ש עול קבלת וזוהיויתפלל
 הדהק. עעי כ"ש אפי' תפילה קודם לפנות מאד ישתדל ולכןתפילה

 כי צואה מלא גופו יהא שלא מאד ליזהר צריך תפילה לעניןוגם
 דברים של סודן לפי חכמה ראשית הקדוש בס' בעונשו מאדהפליג
 צואה מלא הגוף שהיות המקובלים וכתבו בחול קודש מערבשהוא
 ורוצה נפש בעל שהוא שמי ובאופן המחשבות לכהלרת גדול מונעהוא
 מועיל וזה שעה כל נקי גופו שיהא מאד ליזהר צריך בקונולדבק
 לר"ה שאמרה מטרונא באותה בש"ס כדמוכח הגוף לבריאותג"כ
 אסירי תרוייהו והשיבה בריבית ולמלוה חזירים למגדלי דומיםפניך
 בכלהו. נפשאי ובדיקנא לב"המ מביתי איכא כסאות בתי כ"ד אלאלן,
 וכן ח"ה עצמו על דין מוריד כי בזו זו ידיו אצבעות ישלב לאיא(

 ברכה בשעת שמגביה ע"ד מראשו למעלה ידיו יגביהלא



יג לאלפים ג/ סי/ הכסא בית הנהגתהל/חסד

 אין ורבים הקדוש בזוהר אמרו כן לעצמו, קללות גורם כיענט"י,
 ידיעה. חסרון מחמתנזהרים

 גסימן
 הכסא ביתהנהגת

 כתב שפירא מוהר"ן וכו/ מכובדי/ התכבדו יאמר לבי"הכ כשיכנסא,
 להעביר כדי לאומרו טוב הוא לי פעם בכל לאומרויזהר

 לדברי תמיד פתוח לבו ויהיה רעות ומחשבות הטומארן רוהממנו
 לאומרד כתב האר"י הרב וגם הבטהרה בקדוש' אותה ללמוד'תורה
 ולא האלה התועליות ראה מי בב"הכ. בד"ת יהרהר שלא ניצולשבזה
 כל ביד מצוי ואינו הטור בספה כתוב והנוסח והואיל לאומרויחוש
 שיהא עד קטן בנייר יכתבנו לאומרו והרוצה פה אעתיקנואדם
 שמרוני עליון משרתי קדהעים מכובדים התכבדו בלשונו.מורגל
 של דרכם שכן ואצא שאכנס עד לי המתיגו עזרוני עזרונישמרוני

 ע"כ. אדם,בני
 שלא והנכון שישב. עד עצמו יגלה ולא הכסא בבי.ת צנוע יהאב(

 ולפי המקום לפי והכל טפח. ולאחריו טפח מלפניו כ"אלגלות
 ימעט, בגילוי למעט יוכל אשר כל מלבושיו יטנף שלא כדיהצורך

 הקדושות. האותיות מטמא כי דבור שום שם ידברולא
 שירגילו משום אי הקטנים על גם בזה להזהיר ויש יחד ב' ילכו לאג(

 דפריצוהנא במילי ירגילו שלא משום ואי דצניעו.תאבמילי
 שהרי ליזהר צריך רע עשות יודעים שאינם הרבה בקטניםואפילו
 בגדולי/ וכ=ש יונק תינוק בפגי להש,תין תיקום לא דאתתא בשקסאמרו

 על הרבה לעמוד צריך פריצותא דשכיחא זה יתום ובדורקצת.
 לו. הדומה ומן הכיעור מן להרחיקם הקטנים עלהמשמר

 אש- ברכת תברך ולא מב"הכ תצא ולא לב"הכ תכנס לא אשהד(
 ויא ואנטאל( )הנק' סינר בלי תלך ולא אנשים בפנייצר

 תביק ולא תשכב ולא אנשים בפני מטה של פניה נגד ידיהתגיח
 וקרוביה ביתה אנשי הם אפילו אנשים בפני מגולים בדדיםילדיה
 אנו~ימ בפבי שתזהר כמו הצניעות. דרכי וכל יחפים ברגלים תלךולא



 לאלפים ג' סין הכסא בית הנהגתהל'חסדיך

 מהמה. ויותר בה דגייסי ,ביתה אנשי בפני תזהר כך ונכבדיםזרים

 כל וכמעט משובהת זו הרי הצניעות בדרכי ליזהר המרבה דשושהכל

 בזה, תלוי לעו"הב וזכייונה ולע"הב בעו"הז האשהעונש

 כדי מבפנים מסגרת ויעשה צניעות. משום בעדו הדלת יסגירה(
 הרבר. וגנאי הדלת ויפתח פתאום אדם יבאשלא

 מזרה בין גדולים לפנות אסור מחיצות מוקף שאינו במקוםן(
 לעשדת דאפי' דסבר הרמב"ם בדעת שפי' מי וישלמערב,

 ירא לכן אסור למערב מזרח בין פירועו שיהא באופן הכסאבי,ת
 לכת!חילה. יזהרשמים

 וצדדי למערב ומרגלותיה למזרח ראשה מטתו שיתן ננון היותרי(
 לדרום, צפון ביןהמטה

 האמה באצבע יקנח 7א בשמאל כשמקנח וגם בימיל לקנח אסורה(

 די,ריה בשמאל יקנח יד ואטר תפילין של רצועה בושקושר
 ניצוצות מפני מעומד ישתין לא א"הב )א( ארם, כל ימיןשהוא

 ככרות יראה שלא כדי ה"ט הלבוש וכן ס"יג ש"ע רג7יו עלהניתזין
 נופלין וניצוצות כיפה עושין רגליו מימי אין שפכה דכרותשפכה
 נראה זה וכפי ממזרים, שהם בניו על לעז מוציא ובמצא רגליועל
 נהעזין ניצוצרת יהיו אם שאף באופן בגד של רגלים בתי מניחדאס

 ידיו ליטול שלא ג*כ 7יזהר דיש ואפשר לחהם אין בבגד הםנבלעים
 למראה המים מראה בין שינוי שיש נאמר ואם זה. חשש מפנימעומד

 כמראה מראיהן ששתה המין נתעכלו שלא כל במ"ר גם הרי רגלי/המי
 מרהוק וכאשר במראיתן להבחין אצלו מתקרב אדם שום דאין ועודהמים
 הו"ל להא איתא דאמ ע"ז לי דק,מה אלא חשדא לידי בא ה"זנראה

 לחושדו באים אין דב"א נראה ע"כ אשר חידושא האי כי כללאשמעינן
 ולפ"ז מ*ר הטלת אחר תכף רגליו על ניתזין ניצוצות כשרואיןאיא
 לזה(, לחוש אין אדם שם שאין במקום משחין שאם מינהנפקא
 האוחז שכל בש"ס אמרו כי וישתין באמה יאחוז שלא יזהרט(

 לבא שיכול מפני לעולם מבול מביא כאלו ומשתיןבאמה
 לצד ולמכחע ומעטרה עמו ואשתו בנשוי היתר שיש ואף שז*ל.7'הוציא
 כלל לאמה יד להניח שלא ~החמיר הנכון שבו חומר לפי מ*מז:ארץ
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 בעצמו ק"ו ההוא ביום וישא עבה. מטלית ע"י או בבצים יסייעאלא

 קוץ לו ישב שאפילו בשאם אמרו שהרי להתחכך למטה יד יניחשלא

 ולא כריסו תבקע מוטב כי להוציאו ידו יקזלח לא מקום באותולמנח;

 לו שהיה בא' מעשה היה וכבר א' שעה המקום לפני רשע עצמויעשה

 שאלה ונשאלה ז'ל שיוציא שרפואתו הרופאים ואמרו באמהחולי

 שאמרו עריות גילוי סרך זה כי לאסורא הלכתא ואיפסיקאלחכמים

 שז"ל מוציאין משחיתים בנים דמשתכחין על וחבל יעבור ואליהרג

 לדור לו אוי זכור במשכב ונשכבין ושוכבים בידים אחרים ושלשלהם

 הרדה בנימ שיחרדו כדי שבו חומר ידעו לא כי בימיו עלתהשכך

 עכבו'ה 'דעצ'יראה גרמא ודין קדושים יישראל לעשוה, מה כדתגדולה
 יעשו לבנים ואב ועיר עיר בכל שומרים להעמיד וראוימשיחא,
 שבי, חומר להודיע קולו ירים וכשופר כארי וישאג למשמרתמשמרת

 בתשובה לא אם .רנקנה לו אמז כמעט מנשוא עונן גדול אלה עוש,הכי
 בתשובה לשוב י"ה לצאת יכול הללו בדורות אדם אין אשרגדולה

 שחוטא פעם כל על עותו אשר את לתקן למעבד לרה כדמיבעישלימה
 עולמוה מחריב הוא ממנו שיוצא זעל של וטיפה טיפה כל ועלבזה
 באופן ומרים, קשים עונשים עונו ונשא ישוב לא ואם נפשותרהורג

 רעים הרהורים ע"י או בידים שז"ל הוצאת של זה בחטאשהרגיל
 וכזאת לעו"הב, חלק לו אין כמעט בזנות או לדעת עצמושמקשה
 ומדרשים בש"ס רזי'ל בדברי כתוב הנמצא כל יודיע לבנים אבוכזאת
 יעשו ולא וישובו יזכרו אולי עונשו וגודל זה עון בחומר מוסרוספרי
 קדושים לישראל כראוי לאלהיהם יהיו קדושים אלא בישראל,נבלה

 כשר. יהודי של לב לי שיש למי בזהודי
 בל משום ובקטנים תשקצו, בל משום עובר נקביו המשההי(

 ע"י עוברים ורבים עקר, בך יהיה לא ומשוםתשקצו
 אי בתפלה או בלימוד בעומדו כגון אחרוה סיבות או עצלותמחמת
 ישוב ולא חלציו יאזור הירא והאיש וכדומה, עם בקהל אובסעודה
 הררב שעל גם ומה חובל הוא נפש כי נפשו את יטמא ולא כלמפני
 מננה ונמצא עצמו משהה הוא איך הרואים לעיני הנדאה דברהוא

 בושה. תכסהו ריעים בפני להפיח יבא אם ובפרטעצמו,
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 ויש התפילה מעכבת הטבעת בפי צוא; כי בקינוחו מאד יזהריא(
 שלא מי ואפי' רוחץ' לא ומצואתו כמ"ש במיםלרחוץ

 ידחוק אדום. ערי כמנהג מטלית או בנייר מקנח אלא בכךה!דגל
 ובלאו וטהרה, נקיות הוא כי במים לקנח ולהדגיל מנהגו לשבותעצמו

 בפי שהצואה בבה"כ קצת כשמאריך ובפרט נקי אין כי חרששביהכי
 לכו במים, לא אם יפה, ולטהר לקנה אפשר אי קצת מתייבשתהטבעת

 הזכו.רחצו

 דסימן
 ידים נטילתדיני

 ידיי ירחץ."(
 הומנית בידו הכלי יקה 3יצד בסידוגין, נטילות ג,
 מידו וידיק שמשני, כלומר השמאלית: לידווימסרנו

 לידו הימנית מידו ואח"ך הימנית, לידוהשמאלית
 השמאליח~

 ככה
 כי יוצא, הידים על הש,ורה רעה הדוח אין כי יד לכל פעמים ג'יעש.ה
 מחמת נזהדין אינן הארץ מעמי ורבים בסירוגין, געפ בנטילתאם

 דבוקה הטומאה ונמצאת והפנים כאחת ידים בן ורוחצין ידיעההסדון
 ד"ל יוצאים רעה אל מרעה כך ומתוך הימים כל תמידבגופם

 מי א"הב )א( לעשות. מה כדת ויעשו ילמדו למען להודיעודאוי
 חיים לב ידיו, ונוטל חוזר ידיו, נטל שלא מי בידיו ונגע ידיושנטל
 ודב"הכ, שחרית נטי' קודם ומשקיז באוכלין העגע ב( ס"ה,מימן

 ולכן לב"הכ אותם הכניס אם והשה ומשקין. האוכלים אותםמטמא
 כהרב וד"א נטמאו דכבר לב"הכ, שהכניסם במים ידיו ליטולאין
 די לא הטאבאקו, עפר ושואפין הלילה בתוך הנעודים ואוונםיב'/ץ,
 ולכן בתיבה. הנשאר הטאבאקו דמטמאי' בה עוד לחוטם. ידדהוי
 באוכלין ונגע עבר ואם ישאוב, ואחוכ תחילה ידיו שיטולצריך

 מים עליהם ויערה ידיחם ו-האוכלים לאיבוד ילכו המשקיןימשקין,
 וזה קליפה כדי מהן יטול מפעפעין ואינן קשים שהם ופירותגעפ.
 אינו גוי אבל בישראל, וה*ד ידצה, אם מאכל דבר בכל לעשות,רכול
 שם משם. יוצאה שהקדושה במקו' אלא שורה הטומאה דאיןמטמא
 שלא מעט אלא מים מצא ולא ממטתו הקם ג( ס"ח, ס"ז ס"וסימן
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 קשרי עד יטול הפרק, עד יד בכל ג*5 ידיו בהד ליטול לךיספיש
 שמים ירא ד( ע"ג. דח"י צבור שלמי דיה"כ, דנט"י דומיאאצבעותיו

 ריקן וא' מיס מלא א' כלים ב' מראשותיו אצל שיזמין צריך נפשרבעל

 ואם ארור. והריקן ברוך המלא ונקי. מכוסה בריקן הטלא את:יוק

 וקכלי יטול ידיו ליטול רוצה וכשהוא ויפה, טוב ומאוט שבוריהיה

 יתננו ואח"ך א"ע לטהר החסד מימי עליו יהמשיך בימינר מיםשי

 כנה"ג לימינו. משמאלו וישפוך לשרת וראוי השמש שהוא השמאלאל

 י.ברך לא לנקביו שצדיך בעצמו ראה ידיו כשנטל אם ה(תגה"ט.

 להגביהם צריך ידיו כשנוטל ו( שם. מב"הכ, שיצא אחר אלאענט"י

 הידים מן  ופרישותס הקלי' ריחוק היא הנט"י שסוד לפילמעלה

 אחר תכף לכן משם.  מתרחקים עליהן  ששופבים  החסר מימישע"י
 למעלה ידינו מגביהין אנו הקלי' משם נתרהקה כבר אהטרהנטילה

 הראש עד הידים, להגביה וצריך החצונים אל האורות ירד שלאכדי
 ורמז הברכה בעת ידים של הכפות לפשוט צדיך ז( כונות.ממש,

 הכונו,ת(. ס' משם סק"ה רבא אליה הטהרה,לקבית

 ליטול ראין לברך אין לכן הניגוב לאחר עד יוצא רעה הרוח איןב(
 מסתפק ואני הבן אמר )ח( תחילה, ידיו שינגב עדהפנים

 אם מה זמן בעבור מאליו שנתגגבו אלא במפה ידיו נגב שלאמי
 כאן. אין רו"ר כאן איז הרעים מים או"ד בידיו, דבוקה הרו"רנשארה

 לשכחה, קשין שהן מפני משיוריהן שוונין איז מהן שרחץ מיםט(
 בברכה שמזלזל מפנל ידיו בשיוריהן ירחץ אל מהן ששתרן מיםוכן

 יברך ולא ברכות ב' מברכין אין א' דבר ועל ששתה, ע"משבירך
 לר"ר. דקשה ועוד ענט"י' ערד יברך עליהן ובירך ששתה מיםבאותן
 לנט"י דשייך ואפשר רע"ו סין דמשק מהרות שבס"ם הגאוניםתש.ובת

 ו'הכא(. הכא דשייך אפשר אולסעודה
 כלי לו יהא יעשה, ככה הדעות כל ידי לצאת הרוצה שמים יראג(

 תחילה ידיו יטרל משנתו שנעור רתכף למיטתו קרובמוכן
 ויעעךה וינגבם בסירוגין יד ע*כ פעמים ב' ועוד יד עעכ רצופיםג"פ

 לבה"כ נכנס ואם יצר אשר ברכת חיוב לידי עצמו שיביאצרכיו
 לקראת ויכון פניו וירחץ וינגבם בסירוגין ג*פ ידיו ויטוליחזור
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 ברכות סדר כל לברך יקדב ואז המלך, לפני כעבד במלבושיואלהיו
 אם הקיץ ובימו,ת השחר, ברכות ע"ס אני מודה בשבח יתהילהשחר,

 ת"הש. קודם רגליו גם לדחוץ צריך אנפלאות בלי לבד במנעליםהולך

 ואמ שחרית לבט=י פסולים לסעודה לנט"י הפסוליס דמים י"אד(
 ידי יצא שמים ירא לכן עלייהו, מברך דלא י"א בהםנטל

 לסעודה. נט"י דיני יתבאר ובמקומוכולם
 ולא לאזנים ולא לחוטם ולא לפה לא נטי' קודם בידו יגע לאה(

 א~י, נטילה קודם לאמה יד גתן ולא מבחוץ, ואפי'לעינים

 הלילה תוך הטאבאקו עפר בשאיפת לחוטם יד נותנים ורבים-ל,הש'תין.,
 מחרשת, יד מסמא, יד אמרו שהרי להז'הר וצריך לשפשף לעיניםוכן
 אברי על אלא הגוף אברי על אמורים הדברים שאין המפרהטיםופי/

 יזהר. גפשו שומר לכן הובל הוא שנפש נמצאהנפש,
 יזהר וכן נטילה קודם בגופו ולא במלבושיו ליגע שלא ליזהר טרבו(

 של בגיגית ולא הקזה במקום ולא הטבעת בפי ליגעשלא
 נט"י. קודםשכר

 שאם ואפשר כלי, ל,תוך אלא קרקע ע"ג 2וטלין אין שחריה נט"יז(
 הכלי ישפוך ולא מותד. שם אדם עבר לא אשר ,מקוםהוא

 שאין מקומות ויש להם, רעה גורם כי אדס בני שעובריםבמקום
 רבי:, שם שעוברים במקום .הבית פתח לפני המים ושופכיםנזהרים
 הדין. את ליתן ועתידים לרבים מזיקים שהם נמצא רעה יגדמוואם
 ירהרץ ולא להשקותם הזרעים עעג ג"כ ישפכם ולא ליזהר צריךלכן
 צריכים דויכים ועוברי דבר, באותו נאחז רער, הרוח בי דבר שוםבהם
 למטתם סמוך להכין לנטילה הצריכים כלים עמהם להוליךליזהר

 שכר נשכרוהזריז
 טוב_

 ממשרתת יטול שלא וכעש שחרית ידיו נטל שלא ממי יטול לאח(
 אמר )י( הטמא. על ,הטהור והזה דכתיב נידה בתולה אוגויה
 ס"ה. סימן חיים לב הגוי, מן ידיו יטול שלא ויזהדהבן

 ידיו יטול היום אור קודם השכים או הלילה כל נעור היהט(
 האר/'י הרב הכריע ש.כבר ואף מספיק(4 ברכה בלא היוםכשיאור

 גורם. שינה אלא רעה לרוח גורם הלילה לא כי ליטולשאאצ
 מ.'י
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 אין ולכן להקל. יכול הדחק בשעת ולכן הפום' לס' לחוש טובמהיות

 כלי ע"ג ליטול או ללמוד שלא או ד"א לילך שלא ליזהרצריך
 שזרה רעה שרוח ז"ל האר"י הרב שהכרעת ביום הישן אבלוכדומה,

 וזמלא כלי ע"ג וליטול ד"א לילך שלא אלה בכל ליזהר צריךעליו

 טוב וכן שחרית~ נט"י חומרות ככל וכדומה האסורים במקומותליגע

 רוח מפני הוא הטעם שם דגם אלה בכל מב"הכ כשיוצא ג"כליזהר

 בשהרית 2עהרי בשיעוריהן רעות הרוחות שוו לא דע"כ ואףדעה

 מהיות מ"מ הכי בלאו סגי לא ובב"הכ תקצץ הטבעת לפי ידאמרו
 בחנותו לו שיהא ליזהר נפש בעל כל וצריך דאפשר, היכא ליזהרטוב

 וכדי ביום כשישן ידיו ליטול כדי הנטילה לקבל וכלי ליטולכלי
 כל וזה פת, כשאוכל אחרונים מים וליטול פת, לאכילת ידיוליטול

 שלא כדי דרבה, בהכנה עצמו יכין ה2 את ירא יאודי הוא אשרהאדם
 זהירות. לידי מביאה וזריזות ח"ו סופרים ודברי תורה ע/'דלעבור
 הדחת וכעש מגולי' במים שהרית ידים ירחץ שלא ליזהר טובי(

 כדי פיו להדיח ליזהר ויש הלילה כל מכוסים במים כ"אפיו
 אמ'ץ;,ב )יא( להדיח. שאסור צבור !תענית ביום זולת בטהר'ה ה'לברך

 מהם לרחוץ אסור מגולים מים וז"ל כתב יו"ד ס"ק אליהו כסאוהרב
 גברא מאן. חזי ופוק תובב"א ירושלים בע"הק ובפרט סכנהמשום
 כתב קי"ו סי' בחי"ד פרעח הרב הוא מילתא האי על ס,היד קארבא

 שנתגלו דמים וכתב ועקרבים נחשים נמצאים דבירושליםבפידוש
 ואפ*לו ורגליו פניו בהן ירחוץ ולא בהז ירביץ ולא לר"ה ישפכםלא
 בהמע2 ולא בהמתו לא מהן ישקה ולא חלקים שהם הרגל וגב הידגב

 ה~צים, ושיעור לחתול אותם משקה אבל טהורה בין טמא*ה ביןהבירו
 הוי אם אבל ומזיק בהן ביכר הסם שיהא כדי נתגלו אםשיאסרו
 בשאר הדין וכן מותרין אלו הרי המרה; בהן שתזנכד כדימררבים
 בס' וכ'"ב עכ"ל, מהם ירחק נפשו וזעומר יע"ש ז"ל דבריו אלומשקין,

 ש"ץ(. כה' דלא קוס סי' כנסיוו2בתי
 או שיוציאם עד שחרית נט"י של הנטילה כדי נגד יברך לאוא(

 רגלים. מי כדיןיכסם
 מבית והיוצא מהמיטה, הקם במים, נטילה צריכים דברים אלךיב(
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 אחר, עסק לשום אלא צדכיו לעשות נכנם לא אפילוהכסא

 בידיו מנעליו והחולץ והנועל צפודניו והנוטל המדחץ מביתוהיוצא

 דגלימ בתי בידיו נועל או חולץ אם גם לרחוץ וטוב הגישמי"ש.כגון

 בבית וההולך דאהעו והחופף בדגליו והנוגע מישטא"ש הנק' עודשל

 רמי הפנים גם לדחוץ וטוב אותו, והמלוה במת והנוגעהקבדות
 אם כי הפליא לא דאפי' ואפ/ כינה, מצא לא אם אפילו כליושמפלא

 והנונע ממתו והמשמש ליטול צריך ב"א כמנהג פדעושי' אחדלחפש

 מכל א' עשה ואם בידו שבגופו המכוסין במקומות והנוגעבכינה

 יוצא ת"ח אינו אם משתכח. תלמודו הוא ת"ח אם נטל ולאאלו
 המתגלה ימים, ז' מפהד ידיו נטל ולא מהכתפימ דם המקיזמדעתוו.

 מפחד ידיו נטל ולא צפדניו הנוטל ימים, ג/ מפחד ידיו נטלולא

 פגם שגודם שנש,מע העונש ,מתוך מפחד, ממה יודע ואינו א/יום
 אומץ יוסיף ידים טהרד לכן בנשמתו, והקליפו,ת הטומאהואחיזת
 לא שאם הקודש מן 'הטומאה לבעד כדי ידיו ליטול אלה בכלליזהד
 דעה אליו תאונה שלא לעינים ידאה אם ואף ,חובל. הוא נפשיזהר
 שאמדו מה וכל ולע"ע לעד יקיימי' חיים דז"ל שדברי נאמנהידע

 בגופו לא אם ספק שום בלי יקום וכן יהיה כן בכך, נענש כךהעושה

 לו ומנכין לו ש,תול'ה זכות לו שיש או בעוה"ב, בערה"ז לא אםבנשמתו'
 ויוצא מהמיטה דהקם בשיעודיהן שוו לא אלו נטילות אמנםמזכי'ו,תיו.
 ג=פ, צריך מיט,ת.ו והמש'מש במת והנוגע המתי' בין והולךמב"הכ

 חיים לב והרב אמ"הב סגי.)יב( דהוא כל בדחיצה 'מילי לשאדאבל
 ושיטוך ג"פ, ידיו על יערה נט"י הצריכין מילי הני דבכלכתב

 כתב יג( כ"ג. סימן נט"י בלי אמות דן ילך ושלא רביעית,כשיעוד
 נטילה(. צריך כלן נטל לא אפילו צפורניו דבנוטל זן ס4ק אליהוכסא
 שיא בסירוגין גקפ שחרית בנט"י שיזהרו לנשים להזהיד צריךיג(

 הקטנינ ידי לרחוץ נעים ומה טוב ומה המאכלים.יטמאו
 הקודש. גדולי בטהרד* שיגדלו כדי בעריסה.המוטלים

 הגדון ומן ולמעלה הקוב/דו מן הם בגומו המכוסים מקרמותיד(
 מליגע ליזהר וצריך דס?זן ותוך רט?ף ותוךולמכאת

 אמר )יד( ידיו. יטול נגע ואם התורה ועסק ואכילה תפלה בשע'בהם



כאלאלפים ה' סי' הברכות כונתהי'חסד

 אך בעפר או בצרור ידיו מקנח ידיו ייטול מים יו שאין מיהבן

 לרו"ר. יא אבי ל,תפלה ויועיל ידים נקיות על ומברך דמנקי מדיבכל

 כמג"א דלא אהרן ויד ח' ס"ק אליהו וכסא סק"ב וא"ר סכ"בש"ע

 דשחרית ברכות לברך דיכוי מרן כתב כ"ג דבמעיף ואף כ"המ"ק

 למהרטד"ל ידות~ שתי הרב כמ",ם חכמי' לו הודו ולא נט"יקודם

 ה', ס"ק ברכ"י והרב הגב"י כנהעג הרב דבריו והביא ע"אדק"ב

 אף לבדך התיר כ"ג דבסעיף היינו עלי,ה דפלוג דמאי ברורהחילוק

 ידיו דמקנח מודו דכ"ע נראה כלל מים לו כשאין אמנם מים. לוביש
 בס' וכ"כומברך

 ההיר זה בסעיף דהרי ות~ע ס"ד סימן חיים לב.

 דאסור. פסק שאה"ז בסעיף ואלו להה.פללאף

 הסימן
 הברכותכונת

 מברר הוא כי לבו אל יתל החי המילות, פירוש בברכות יכויןא(
 שמדבי הברכה לשון כמשמעות ה/ פני נוכה הכבודלמיזי

 אם כי לברך יקרב ולא ילבש חרדה ובכן אתה. ברוך ואומרלנוכח

 יוהר גדול חסד זה כי לכך שזכה על רבה ושמחה ואהבהביויאה
 החסד ומהו מחיים חסדך טוב כי ע*פ המפרשים שפי' כמומחלים,

 ונורא איום מלך לך ישבחוך ודל עני ששפהי מה מהיים טובשהוא

 שיתעורר מצוה גוררת מצוה המלות פ" מכוין ובהיותו ונשאדם
 לעשות. מה כדת רבה ושמחה ואהב'ה ביראהלברך

 כגון מברך, בהיותו דהוא כל אפילו עסק בשום לעסוק אסררב(
 וכדומה ידיי מנגב או ואנא אנא הולך או מלבושיולובש

 לברך עבירה גוררת עבירה כי עראי דרך ה/ לברך כזאת תהאןא
 יב:ין, מי ושגיאות סדרן רבהפוך ואותיות תיבות ובדילוג כונהבלא
 הרמז קול בקולו יתן ותפילות הברכות באמירת אם ומר רעויותד
 אד ברכה אותה אמירת בדעתו האדם יצייר ואם האר"ש עלהרומז

 הוא איך יראה בעי:ניו עוז בקול בחבירו גוער בהיהתו בלעזתפילה
 עאכ"ו הדיוט בפני כן יעף2ה אם וקצף בזיון וכדי ואיטלולאכחוכא

 בקביעדה ברכותיו ויברך וילפת האיש יחרד לכן הכבוד מלךבפני



לאלפים ה' סי' הברכרת נונת,הי/חסדכב

 לברך גדול וגדר יאות כאשר הלב בכונת בתיבה תיבה באותאות

 למאורות. יהיו הלתפילות הברכות אז סגדרות, בעינים או הספרמתוך

 יומשך ושממנו הברכות מקור שהוא שר"ל יכוין ברוך כשיאמךג(

 כל אמרו וע"כ שלו. נר"7 ועל העוןמוון לכל וברכהשפע

 אדון שהוא באדנות קריאתו פי' יכוין ה/ וכשיזכיר מתברך.המברך

 אלהים ובהזכירו ויהיה והוה שהיה העי ביו"ד בכתיב.תו ויכויןהכל
 ובתוך הוי"ה, שם יצייר ה' וכשיזכיר היכולת ובעל תקיף הואיכדין

 בודאי יחד. וישלבם , אדני ן יהו כזה אדנו,ת שם יצייר אחרונהה'
 שאנהנו גליא שמיא וקמי בריותיו עם בטרוניא בא הקב"השאיל

 הטוב מונעיפ שהמ עונותינו ומחמת הזמן טרדות מחמתנשכורים

 כדת ואזכדות וברכות בתפילות לכוין יכולין אנחנו שאין עדממנו

 במיעוטו הרע ולבחור להתחזק עלז רמיא היובא מ"מ לעשות'מה
 באות. אות ברורה בשפה כתיקונן והברכות התפילות לומרלפחות
 בהזכרת לכוין יתחזק נועט דעוד המילות פי' לכוין יתחזק מעטועוד
 ימנע לא ה' הזכרת ובכל ברכה בכל כן לעשות יוכל לא ואםה'1

 לחשבון עולה הכל שיוכל ובהזכרה שיוכל ובפעם שיוכל ביוםלכוין
 זה דבר האדם יאמר שלא שמים דיראת נוילי בכל גדול כללוזה
 לעשותי עצמי להטריח לי למה א"כ בו לעמוד אוכל ולא עליקשה
 ליראי הדרך זו לא לעשותו, אוכל לא 'הרוב שעל מאחר ביובלפעם
 אלף להרויח יכול שאינו בעצמו שרואה למי רומה הדבר למה האה'.

 אחד, זהוב להרויח להשתדל ימנע זה מפני האם זהב, דינריאלפים

 עוד אחטא א'/כ יאמר האם מלקיות מאה ונהטתייב ימלך  שהטא מיאו
 יעשה לעשות בכהו אשר כל רק שיטהת דרך וזו מאתיים,ואלקה
 בתמים. להולכים טוב ימנע לא וה' בעמלו .טוב שכרויקבל
 רנה בקול ה/ ,בהזכירם שגו ורבים מלרע לאומרו צריך אדנות שםד(

 עבדי. שפיר ולא מלעיל אותואומרים
 שמזכיר פעם בכל הלב חרדה מעט שיחרד נעים ומה טוב כההה(

 ה', תאמרנה עצמותי כל דכתי' ע"ד והטרא הנכבד השםאת

 וזכור ותשכח בדוק ולמודו וברכותיו בתפילות?ו לכוין גדול סיועוזה
 תשכח.אל



כגלאלפים ו' סין יצר אשר ברכטהל'חסד

 וסימן
 יצר אשר ברכתדין

 עשה לא אם אבל יצר אשר מברך צרכיו שעשה מב"הכ כשיצאא(
 וידקדק בבקר, אפי' יצר אשר ברכת מברך איטצרכיו

 כל חולי רופא יאמר לא ולכן תיבות, מ"ה בה יש כיראותיותיה
 העם כמנהג ברכהו אחר אמן יענה ולא בשר, כל רופא אלאבשר

 מגונה. הדבר כי עונה, שהואהארץ
 שתהיה כדי בבקר צרכיו שיעשה טוב הלילה כל ער שהיה מיב(

 אינה שלכך יצר אשר לברכת סמוכה נשמה אלהיברכת
 ואח"ך בקומו הכף צרכיו שיעשה טוב כשישן וגם בברוך.פותחה.
 לפי כי אחת בבת השחר ברכות וכל יצר ואה2ר ענ*י ברכתיאמר
 השחר ברכו' ע"ס ענ"י מתחילת, הבדכות אלו כל דברים שלסודן

 אמיץ.הקשר
 ועכר יצר אשר בירך ולא ושכח צרכיו עשה או מים הטיל אםג(

 יצר. אשר יברך לא שוב שעה מחצייותר
 ספק ואם אח', פעם כ*א יצר אשר יברך לא ב*פ מים הטיל אםד(

 כלל. ויברך יהזור לא א' פעם אפין בירך אםלו
 ולברך לחזור לו אין השחר ברכות בביתו שבירך צבור שליחה(

 לאומרמ להמתין ירצה ואם לבטלה, ברכותיו דהוובב*הכנ
 נועם ויהי פסוק אפין יאמר ולא כלל ילמוד שלא ליזהר צריךבבוהכנ
 ללמוד צריך אם אבל חנה ותתפלל ופסוקי חסדיך ברוב ואניופסוק
 שנוהגים ובמקום בב*הכנ. שוב יאמרם לא התורה ברכות לומרוהקדים
 פסוקים לו' שלא כדי המנהג לבטל טוב הטוב בב"הכנלאומרם
 חשש דאיכא ב"פ התורה ברכת לו' שלא או התורה ברכו2שקורם

 לבטלה.ברכה
 יאמר שיתפיל קודם לב"הכנ מביתו היוצא החסיד מי"י קבלהי(

 ויאמר נוהג( אני )וכך המזוזה על ישראל ש,מעפסוק
 אחרונה באות ומסיים שמו של ראשונה באות שמתאיל הפסוקתחילה
 שהוא 2יד"י שאחרי באותיות ויכוין 2~די בהמם יסתבל ושוב שמושל
 רי"ש צד*י יו"ד במילואו יצר באותיות יכוין וגם כה"ת קדוששם



 לאלפים ח/ ז' סי' יצר אשר ברכת הל,חסדכד

 ושוב המחשבות. לטהר מיעיל וזה יי"ד אמצעיתל שד"י תיבותסופי

 כעס ומכל ומלה"ר חטא, ומכל חולי ומכל ליצה"ר יצילני שדייאמר
 עני יחלץ צרה ומכל רעים ומהרהורים ומעניות רעות מידותומכל

 ישמור ה' וכו' ואהבת ישראל שמע בצריך שדי והיה כדכתיבב;וניו,

 ירוץ ושוב א"ס, וע"ע מעתה ולש,לום טובים לחיים ובואיצאתי
 באוך ונלכה לכו יעקב בית כו' לי באומרים שמחתי ויאמרלב"הכנ

 וכו/.ה'

 זסימן
 היום כל יצר אשרדין

 אשר מברך גדולים בין קטנים בין צרכיו כשעושה "יים כלא(

 לישן אלא ענ"י ברכת נהקנה שלא ענעי ברכת ולאיצר
 ד,בר שאכל מי א"הב )א( פת. אכילת ולימזצרנ משנתו כהסנעורבלילה

 יצר אשר יברך מים הטיל שיברך וקודם בנ"ר אחרוסה,בברכתו
 ע"א(. ד"ה ח"א זל"א וע' ב~אע"ט בנ"ר, יברך ואח"ךתחיךה

 לעצמו ולאומרם לחזור יכול מחבירו השחר ברכות ששמע אע"פב(
 יצאת שלא נתכוון והוא להוציאו המברך נתכוון שלאמאחר

 בברכות ירבו ולא ימשמיע שומע שיתכוונו הי,ה טוב שירתרואע'/פ
 דקשה מאחר מ"מ צריכה. שאינה ברכה דחשיב דאמר מאןדאיכא

 א', תיבה אפי/ יאבד ולא לכוין המשמר על השומע שיעמודחדבר

 לברך יקדימו וי"ש הזריזים אבל לעצמו א' כל שיברך טוב יותרלכן
 מאחרים שישמעו קודם וכדומה הטלין וברכת השחר ברכותתהילה

 הדעות. כל לדי לצאתכדי

 חסימן
 ועטיפתו ציציתהלכות

 מיושכ, ומתעמפים טועים ורבים מעומד ויברד בציצית יתעטףא(
 הוא. נהפוד מעומד, מניחים יד שלותפילין

 לצאת כתקונה ציצית מצות לקיים הרוצה הן את הירא האישב(
 רחלימ צמר של סלית יקח והמקובלים, הפוסקים כ"ידי



כהלאלפים ח' סי' ציציתהל'חסד

 שזורימ ציציות ויניח החזה. עד וגופו ראהסו שיכסה בכדי קצי2גדול

 באופן הטלי71 יקפול להתעטף ובבואו חוטין מהן שזור היט כלשיהא

 קצות שני ויקח הראש כסוי כדי רק הסלית מן פשוט ישאדשלא

 הבית תחת בשוא בציצית להתעטף אקב"ו ויברך ימינו בידהטלית
 ויתעטף ראשו על ויניחנו שמאלו ליד השמאלי הקצה ימסורואז
 לאחודיו השמ~ולי כתפו על ימין צד של ציציות. הב' ישליך תחילהבו

 בצל אדם ובני אלהים הסדך יקר מה ויאמר ד"א הילוך כדיויעמוד

 מקור עמך כי תשקם עדניך ונחל ביתך מדשן ירויון יחסיוןכנפיך

 חסדך מ'שוך ויאמר לפניו הציציות וימשיך אור נראה באודךחיים

 כליה, תעדה עד כו' בד4 אועיש שוש לב, יישרי וצדקתךליודעך

 תחת הטלהת יסובב וכשמתעטף זרועוו2יו ועל לאחוריו הטליונוישלשל

 לא כי עיטוף לעעוות נוהגין אין ישראל המון ורוב גרונו סביבפיו
 עיטוף דוקא 2וצריך הכמים קבלו שכך שכתבו פוס' דעות דאיכאידעו

 ניתן לא כי העם המון דסוכרים להתעטף ברכה תקע ולכךכישמעאלים
 ילמד ה' את הירצ האיש אבל וחסידים, לחכמים כ"א עיטוףלעשות
 ולקיים שלימה עבודה ה' את לעבוד חכמים של כמעשיהמלעשות
 מני לאהי אפו' בעי ולמיחש דכ"ע. אליבא י"ח לצאת כתיקונהמצהה
 בכדו אשר וכל לב.טלה, ברכתו תהיה שמא או י"ח יצא לא שמאאלף,
 לכבוד שעישה ע"ד קונו לכבוד יעשה טוב היותר צד עללעשות
 כי אורה היתה ליהודים בת~רה גדול כלל זה הונו, ולהרבותממונו
 כשמתעטף וז"ל כהב ע"א דל"ב ש"צ והרב א"הב )א( זכירה.אתיא
 שיבש ואחר א' בבת גופו ועל ראשו על כלו תחילן; ילבשנובטלית
 ומנהג הישמעאלים כעטיפת ויתעטף צוארו על הכנשת יעלה זהכןרך

 בוהגים(. ירחמלימ מיקירי מעשה אנשי .וכך נכון התוזה
 כדי סופה עד ההפילה מתחילת בטלית ראשו שיכסה הנכרןג(

 בטלית ש"ר התפילין גם לכסות וטוב באימהשיתפלל
 רבים. בפנ- אינו אם ועיניו מצהו גם שיכסה טוב י"ח אמירתובשעת

 במצות מסובב שיהא כדי לאחוריו וב' לפניו ציציות ב' מהזירד(
 כתפיהס על הצואר סביב מקופל הטלית המנלחיםואותם

 כסות י"א בעינל הגוף דכסות י"ח, יצאו לא לפניהם ציציות הד'וכ"



לאלפים ח' סי/ ציציתהל'דזסדכך

 גדול שהוא בטליונ והנה בזה נזהרין אין הארץ מעמי ורביםראש'
 שיותר ונראה לפניו הציציות כל נשארים מאחריו גופו עלכשפושטו

 לפניו הציציות ב' שישארו באופן כתיפיו על הצדדין שיקפלטוב
 שאין אומרימ שיש אף בארץ נגררים מציציות י'היו ולא לאחריו:וב'

 עדיף. הכי גדול שהוא בטלית מ"מ המובחר מןזה
 טלית יקח כתיקונה, קטן טלית מצות לקיים הרוצה שמימ יראה(

 ויברך ורובו ראשו שיתכמה כדי קצת גדול צמרשל
 אחוריו על ויפשטנו ד"א, הילוך כדי בו ויתעט' בציציתלהתעטף

 ואם כמנהג, צוארו על יניחנו ושוב ממש גדול בסלית ז?עושהכמו
 ברכוה כי עליו, יברך לא צמר של שאינו או זה כשיעור גדולאינו
 איני ואפילו מזה בקטן אפי' לברך רשות שניתנה ואף מעכביןאינז
 פשט שכן מתעטף אינו אפילו ציציונ מצות על לברך ויכול צמרשל

 יברר ולא יעצמו יחוש שמים ירא מ"מ המנהג, כח וגדוךהמנהג
 לעשות יש בט"ק א"הב עדיף.)ב( שוא"ת בפלוגתא דונליבמידי
 ומבטל גיסא דהך ואוירא גיסא דהך אוירא ליהי דלא רחביםהכתפים

 ע"ב(. די"ח ח"א זל"א להר'ב ועיין ג( ה/. ס"ק א"רליה,
 יפשיטבו ולא חלוקו ע"ג מלבושיו תחת שילבשנו קטן טלית מצויןו(

 מעליו יחסר שלא הוא הכלל זווגן בשעת ואפילובלילה
 שלא הציציות יכסה לב"הכ כשיכנם רק במרחץ ,בהיותו כ"אהציצית

 בגלוי.יהיו
 פשטו ,?לא קטן הטלית לפטור גדול הטלית בברכונ לכוין טרבז(

 ברכה: וצריך הפסק חשיב דלילה מ"ד דאיכאבלילה
 מצוה, קיים לא שזורים המ שאם הציצית חוטי להפריד צריךה(

 זהירות וצריך שזורים הפ אם להפרידם אסורובשבת
 ל"ב הם כי לעצמו או"א כל ויפרידם אה"ב )ד( מע"ש.להקדקים
 ע"ג דכ"ט ש"ץ לעצמו, נתיב א' כל חכמה נתיבות ל"ב כנגדחוטין

 . האר"י(משם
 הפוסל חסרון בהם ההא שלא הציצית בחוטי יעיין שיברך קידםט(

 והויא נפסל א' חוט נפסק שאפילו הנקב במקוםובפרט
 ציצית בלי כנפות ד' של בגד שלובש מצוה וביטל לבטלהברכתו



כזלאלפים ח' סי' ציציתה4'חמד

 שהךא או בציבור הפי' ויאבד לב"הכ לבא שאיחר כגון הדחקובשעת

 חיובא איכא בלא"ה אבל אחזקה לסמוך יכול לתקן בידו עואיןבדרך

 כשהולד ציציות עמו שיקח ישראל לכל ראוי א"הב )ה(לבדוק.

 ?לל אדם היי ממציה, ויתבטל שבטליתו ציצית לו יפסל שמאבדרך

 ז'(. סימןס"ד

 דעת על אחר צורך לשום או ל,בה"כ ליכנס כדי טליתו המפשיטי(
 פושכ אם אבל ולברך' לחזור לו אין מיד וללובשהלחזור

 להחליף והוצרך ראהטונה של בעלה שבא כגון אחר ולובש א'טלית
 נתן אם אך מהטתילה, עליה דעתו היה שלא האחרת על ל,ברךצריך

 בעל שבא מידו הטפה שלבש קודם שבירך ותכף טלית השמשלו
 ספק משום האחר על לברך יחזור לא אחר טלית לו ונתןהטלית
 עליו מברך ובעודו להניחו טליתו שנטל מי א"הב )ו( להקל:ברכות
 יד הברכה, ויסיים טלית למקום וילך הברכה ימשוך מידונאבד

 הגב"י(.אהרן
 הטלית שלבש בחבריהם שכשרואים הארץ עמי מנהג ראיתייא(

 הנקרא בגד חתילות בסנפיו שיש הצד דהיינוהפוך
 הפיך הטלית ראה לו ואומרין בו וגוערין מוחין פנים לצדפ'ירמאהם

 ווה עליו ומברך והופכו חוזר ותכף בכך י"ח יוצא שאינו סובריםכי

 שנית מברכין היו לא ואלמלא כלל ע"ז להקפיד אין כי בורותמנהג
 למעבי דלא .כדי ליה מהפכנא לי כשמגידים נמי ואנאהחרשתי,
 הוא כי הדבה ישתקע לברך שחוזרין מה אך אינשי, בה דתהומילהנא

 לבטלה.ברכי;
 והוא לברך צריך ומתעטף וחוזר :במתכוין שלא טליתו נפלה אםיב(

 רובה שנפלה אע"פ כולה נפלה לא אם אבל כולהשנפלה
 מעליו טליתר נפל י"ח תפי' מתפלל בהיותו ואם לברך צריךאינו

 ימשמש תפילהו כהסמסיים עליו אחרים הניתוהו מהמללובהיותו
 ויברך.בציצית

 כל שנזכור כדי בו להתעטף הקב"ה שציונו בהתעטפו יכויןיג(
 ותהי נאמר עליו כך, מכוין שאינו ומי לעשותםמצותיו

 הבורא, כונת מקיים שאינך ונמצא מלומדה, אנשים מצות אותייראחם



לאלפים ט' סי' ציצי'תהל'חסדכח

 תזכרו. למען וכתיב וזכרתם אותו ודאיתם ואמד פי/שהרי

 וגידי איברי שיתוקנו כדי מצות תרי"ג כל לקיים חייב אדם כליד(
 תקנה לקיימן, אדם כל ביד שאין ומאחר ונשמתו רוחונפשו

 התורה, ככל שקו' שהן צדקה ומצות שבת ומצות ציצית במצותיש

 היכי כי א?ו ד,בדים בשפתים שיבטא לגבר וטוב בכך לכוין צריךאך
 בכית וסמכתיו יהוד לשם סדר עשתה ידי וכבר זכירה יידידליתי

 למי לכבד הבע"הב יכול בבית מנחה כשמתפללין א"הב )ז(תפילתי:
 חיים(. רב וע' ד' ס"ק ס"ה סימן אומץ יוסף שלו, בטלית ממנושגדול
 עליהמ ובירך השחר עלות קודם תפלין והניח בציצית נתעטף אםטו(

 היומ. כשיאור ולברך לחזור א"צ טעותמחמת

 טסימל
 בציצית ח"בים בגדימאיזה

 בש4:ר כי רחלים צמר של טליתות אלא ילבש לא שמים יראא(

 אלא דאורייתא מצוה בהם מקיים דאין מ"ד איכא"יגים

 בכסף. ומתדצה זהב להרויח יכול שהיה למי דומה ץה ןהרימדרבנן

 את הידא לכן עליהן, לבדר ושאין איכא נמי דאיסו' מ"ד נמיואיכא

 לעשותם קטן בטלית בין גדול בטליו2 בין יזהר חפץ במצותיוה'
 הכל. את יענה והכסף דוקא רחליםמצמר

 ציצית ממצות יתבטל כך מפני לא צמר, של טלית לו אין אםב(
 של טלגת שכשעושה והנכו7 לידו' הבא מן שעה יפי יעשהאלא

 הטלי;; ממין הציציות גם שיעשה וכדומה, גפן צמד של אומשי

 ושל מינן' אלא פוטרין אין מינין דבשאר יעא כי לזעמן, טווייןויהיו
 פשתן. של ציצי,ת ויעשה מינין משאר טוב יותדפשתן

 הטליתות שיהיו והנכון הטללת מצבע הציצית לעשות שצריך י"אג(
 וסימנלך לבנים, יהיו וכדומה האימרא תפירת חוטי ואפידולבנים

 ללבן. העטופיםוהיה
 והם צמר של שנראין יש כי בטליתו.ת חקירה יעשה יטמים יראד(

 משל גרועים והם משי והערב צמר שהשתי ויש גמלים,צמר
 לגמרי. מיניןשאד



כטלאלפים יא י' סי' ציציתהי'חסד

 יסימן
 הטלית כנפותדיני

 שנעשה עד קטן בטליונ קרסים לעץ2ות האשכנזים שנוהגין מהא(

 וכטלית כסתומה דהוי לבטלה ברכתו דהוי י"א מלבוש,כעיז

 מב' פתוח לעינים הנראה רוב וצריך דפטורה, כנפות ד' לה'2אין

 הנא סתוס היה ואם .מהחגורה למטה הקרכים יעשה ושלאצדדיו

 יטיל שיפתחנו ואחר תחילה, הציציות להתיר צריך רובו עדלפותחו
 העשוי. מן ולא תעשה משום מהדשהציציות

 כי נדאה לכן ציצית' מצריכין יש שזמ/ל קיייז שלנו בסודרב(
 לכ"ע, פטור דבהכי עגולה ולעשותה א' קרן למתוךטוב

 כנפות וב' לצואר סמוך כנפות ב' להם שיש שלנו במלבושיןוכן

 עגול. אחד הקרן יעשה י"אלמטה

 שההיה כדי מרובעת אלא עגולה הקרן יהא שלא ייזהר צריךג(

 בציצית.חייבת
  בנפות  ששה בת יהא שלא .תכף לתופרו יזהר טליתו נקרע אםד(

 וצריך ברובה, בנקדע וזה הציצית מן דפטורה מ*דדאיכא
 להטילם. ולחזור הציציותלהתיר

 יאסימן
 הציצית חוטידיני

 שהוא הטווי בתחיל,ת שיאמר לשמן טווית שהיו צריך החוטיןא(

 לי טוי לאשה שיאמד או ציצית מצוונ לשם כןעושה
 הצריך דבר כל וכן פסולים, לעעמן טורין היו לא ואם לטליתציצית

 בשפתיו. להוציא דוקא דצריך י"אלשמה
 להרמב"ם לשמם שיעשה ואומר ע"ג עומד וישרזשל גוי טווזיןב(

 וצריכים קטנה או קטן יטוום שלא ליזהר יש וכןפסול,
 ויש פסולים, לשמן שזרם לא ואם לשמן שזורין ושיהיושזירה
 ליקח שלא ליזהר צריך מאד ומה לשמן, לנפצן אפילומחמירין

 לזבמן לעשותם שבקיאים בהם שיודע מאותם אלא אדם מכלציציות

 ציצית. מצות יבטל ולא לבטלה ברכתו תהא שלאכדי



לאלפים יא סי' ציציתהלןחסדל

 גודלין י,ב שיהיו והנכון גודלין, מדן פחות אין החוטין אורךג(
 יוסיף 'הגדיל על מוסיף ואם ענף והח' גדיל גודליזהד'

 מה לבד עקף שלישים שני נדיל שליש שיהא באופן בענףג"כ
 הבגד. קרן עלשמונח

 עליהמ, יברך לא אך מכשירין ויש פסולים גזול מצמר עשאם אםד(

 גודל מקשר למטה או אצבעות מג/ למעלה הנקב הרחיק אםה(
 ואלו באלכסון לא ולרוחב לאורך ביושר למדוד וישפסולין.

 גודלין ג' למדוד מקילין ויש זרת, קמיצה באמה מודדין אצבעותהג/
 לחוש. וטוב פסולה, אצבעות מג' למטה הציצית הטיל שאםוי"א

 או למטה וירד הנקב וגתרחב אצבעות מגן יותר רחוק היה אםו(
 אם איפכא וכן פסול, 3שיעור ונשאר הערב חוטישניתקו

 בבגד הציצית הטלת שעת דאחר כשר גודל קשר ממלאנתמעט
 הוא כאילו אותו רואין הציצית ק,2ר ע"י הטלית נתקצר ואםאזלינן,
 הנקב סביב אימרא לעשות וטוב לחומרא בין לקולא ביןפשוט

 הבגד.ובשפת
 הוא הטלית בסוף ממשי שעושין אורילייו שקורין הגדיל אםז(

 הוא עולה אבל פסול בו הטיי ואם הציצית, בו יטיל לארחב
 בתוך שהנקב כיון אצבעות ג' ול,הרחקת גודל קשר מלאלשיעור
 ג' תוך ויהיה הגדיל, בלא גודל קשר שיעור שימדוד וטובהבגד

 מקצ:ת~* יחתוך רחב הגדיל ואם הגדיל עםאצבעות
 לאורך השתי מחוטי קצת מניחין שלנו בטליתות מס.תפקים ישח(

 לחותכן טוב לכן אצבעות ג' למנין עולין אם לטיהטליונ
 הציציח. הטלתממקום

 ויעשה י"ג ובד' י"א ובגן ח' ובשני כריכות, ז' א' באויר יכרוךט(
 השביעית והנריכה לגן, ג' בין מעט וירחיק ג' ג'הכריטת

 וכעד"ז. מהשמנה ב' עםמצטרפת
 אפילו כרך ואף בכנף שיתחבם קודם הד' החוטיל דאשי יחתוךי(

 משופ פסו' חתכן ואח,ך א' קשר אפי' וקשר א'חוליא
 בסכין הציציות יחתוך ולא עשאן בפיסול שהרי העשוי מן ולאונעשה
 כהלכתה מצוייצת עמ"יתה צמר של טלית א"הב )א( בשיגיו.אלא



לאלאלפים יב יא סי' ציציתהל'חסד

 של חוטין בו ש,היו הטלית בשפת שעושין המשי של בגדילונמצא
 בבנף נשאר ולא הטלית מן ולנתקו הגדיל לשלוף דהוצרכופשתן
 משום ולקושרם ולחזור הציציות להתיר להחמיר ראוי גודל והטרמלא

 הגב"י(. אהרן ידהילמ"ה,
 באופן מתעטף שהוא ע*ד הציצית שיתלה לדקדק שצריך י"איא(

 הקרקע. 3גד ות,לויה ולא הקרן על נוטפתשתהא
 בהמ שמכניסין הטלית נקבי על בגד שום ליתן שאין י"איב(

הציציות.
 ח; ע*ג זה פעמום ב' ויקשור ז'ה מצד וז' זה מצד חוטין דן יקחיג(

 ואם כריכות, קצת הזן סביב הארוך חוט יכרוךואח"ך
 מן אחר בחוט לכרוך יכול הכריכות לכל מספיק שאינו קצרהוא

 שישלים עד וכן וכורך וחוזר זה ע"ג זה פעמים ב' וקושרהציציות
 אק כריכות, מלאים ביניהם אוירים וארבעה כפולים קשריםלחמש
 גודלים ד' רותב והקשרים הכרוך כל שיהא רק לכריכותשיעור
 גדיל יהיה ששלישיתו ידאה הציצית האריך ואם גודלין ח'והענף

 שלישים. ב' על המותר יתתוך או ענף חלקיםוב'
 יבסימן

 בציציות הפוסליםדברים
 אחד חוט שנפסק להסתפק שיש באופן ראהמים שני נפסקו אםא(

 כדי )דהיינו עניבה כדי הענף מן מהם בא' נשאר ולאשלם
 אז"ה שקורין בעניבה שני וקשר. שלם או' קשר הציצית כללקשור
 כדי בהם 3שאר אפי' ראהטין ג' נפסקו ואם פסול, יד באחתש_ניתר
 ד' דהיינו קולימים חוטין ב' שישהוירו דמצריך לר*וו פסולעניבה
 אפילו כשר רש*י ולדעת גודלין י=ב ארוך מההחשין א' בכלראהמין
 היכא ר*ת לסברת לחוש וטוב עניבה, כדי בהם נשאר אם כולםנפסקו

 לא אפילו דאפשר היכא הציצית ולהחליף לחוש יותר והטובדאפשר,
 רזין בהו אית חיטין הל"ב דמנין דודאי מהה' א' ראש אלא3פסק
 הטלין מן שהתירן אירע אם וכ*ש השמימה, מגיע וראהמןעילאין

 לכתחילה. בטלית וליתנו לחזורשאסור



לאלפים יג- סי/ צציההל;חסדלב

 שאם הנק.כ במקום לבדוק ליזהר צריך ביותר הציציות כשבודקב(
 מצא אם א"הב )א( פסול. א' חוט אפילו שםנפסק

 בו לבוש ,והוא עליו הטלית בעוד יתקננו לא שבטליתו בציצי'תפיסול

 . י"ד( סי/ סק"ז א"ר ימתקנו, פושטואלא

 יגסימן
 בשבת ציציתדיני

 בירך ואם מצוה ביטי ז'ה הרי כהלכתא מצוייצת הטלית אין אמא(
 ולכן חייב, לר"הר בשבת בה יוצא ואמ לבטלה ברכתועליה

 אלה, ע"ב לעבור שלא מאד לחוש יש בפלוגתא דתלו במיליאף

 כל ידי יוצא שמים וירא בשבת, בה יצא ולא עליה יברך לאילפחות
 הציציות. והכה2ר הטלית, בשיעורהדעות

 אלא בשבת בה, לצאת הותר לא כהלכתה מצוייצה היא אם אףב(
 ומונחה קפולה היא אם אבל לבישתו כדרך בו לבוש הואאם

 בזה נכשלים ורבים ואסור, משאוי אלא מלבוש הוי לא כתיפיועל

 על ועוברים אזוריהם על או כת.פיהם ע"ג מקופל הטלי.ת,2מניחים
 ללמד וצריך בשגגה, העם ,לכל כי בעד יכפר הטוב ה' תורהאיסור
 בו י,תעטף או ר"הר דרך טליתו להוליך שצריך שמי דעת העםאת

 כמו שיראה כאופן הברכה בשעת עושים שאנו ישמעאלימכעטיפת
 ויתן לקומתו רחבו גופו על מופשט כתיפיו על יניחנו או שלנוש"אל
 זהו החוצה יראה שלא באופן עליו ביני"ש הנקרא העליוןהבגד

 ישרה.דרך
 אסוי להניחם שיבול בחול והוא בעיר מצויים ציציות יש אמג(

 כבוד גדול אמרו לא כי הבושה מפני פסולה בטליתלהתעטף
 אבל לתקן, בידו שאין במקום אלא שב'תורה עשה שדוחההבריוו2

 של דבטלית נראה ומיהו עשה, על יעבור למה לתקן בידו ישאם
 כתיב. בגדיכם כנפי דעל עליו מוטלת ההובה ~מאין מותראחר

 ללבוש שמותר מצהים ציציות שאין במקום או בשבעז אפילךד(
 דוקא זהו הבריות, כבוד משום ברכה בלא פסולטלית

 התפי"ה באמצע פסול מצאו אם אבל של:בשו, קודם פסול מצאואם



 ג, ש ע' "/ק יד סי' ציציההי'חסד

 והפשיטו דלבש חזו קא דהא בח2ת ליכא תו דהא מעליויפשיטמ

 ידע ואם בושתו ולפי אדם 27הוא מה לפי הכל ומיהו הפיסול,מפני

 מאתמול. לתקומ דהו"ל בי2בת ללבשו אסור פסול '2הוא '2בת"קידם

 לצאת  7טאסור ריקאנטי יהרים והרי"ף הא' ישעח; רביב דק~זה(

 ציצית זמן לאו דלילה עובת' גליי נהלכתא מצץיצת בטליתאפילו

 אפילו הכוכבים צאת קודם מבהכ"נ לצאת ז2נוהגין מה דלפיואפיטר

 ד27רק מודו רבורתאהני

 ידסימן
  7טזלולו; ז וטלי אעוה 7טן3עחזו: ציציתדיני

 דינו וקטן בטלית, הציציות לתלות אנשים להצריך מחמירין י27א(

 לכתחילה. להוש וטובכאי2ה
 פלוגתא הביא והמרדכי פסול, כונה בלא בבגד הציצית הגמילב(

 7טיאמר ליזהר צריך לכן לא, או כיק2מן ו;וי איבסתם
 טתיה לעניז ערוך הן2לחן כמ"27 ציצרת ל"2ם אותם ,עתולהבפידוש'

 ד' בבגד ציציות להטיל מוכן הריני ליקבה"ו לומר נהגחן)יאני

 כסותך כנפות ד' על לך תעשה גדילים תורה שאמרה ,מה לקייםכנפות

 ולקיים ולעשות ולשמור המצות כל את לזכור כדי בה, תכסהאשר
 כך לבן בחוטי זו מצוה מקיימין שאנחמ שכשם או*א ויהרמ"יאיתם,

 הכנף ציצית על ונתנו בתורתך .כמ"ש כתקוגה אווהה לקייםתזכנו

 אותמ ולקיים ולעשו'ת ולשמור. מצותיך כל לזכור ותזכנו תבלתפתיל
 לבא לעתיד דרבנן לחלוקה ונזכה זה בגלגול נר"ן תיקוןולהשלים

 כו'(. נועם ויהי ותרצמ ובנו תחפוץ הרביםוברחמיך

 שלא הוא אם גם ומה שאולה, טלית על לברך שלא מחמירין ישג(

 לס"ת לעלות כדי אלא לובשו אים אם שכן וכל בעליםמדעת

 בממוניה מצוה ימעבד להשתדל ויש לברך' אין בודאי שאזוכדומה
 מעכבות אינן דברכות יברך לא שאולה טלית ללבוש מוכרחואם
 זכור להרב ע' )א"הב לכ*ע. לברך יכול הקדש של בטליהותומיהו

 ט"ו(. סימן רע"א ט' ד' ח*אלאברהם



לאלפים טו סי' ציציתהל'חסדלד

 במקומה דוקא היינו מדעתו, שלא חבירו טלית ללבוש דשרי האד(

 וגמ אסור, אפכא או לביתו להוליכה מב"הבנ להוציאהאבל

 שוה. הדין בתפילין, וה"ה שהי'תה כמו מקופלת להניחה צריךבמקומה

 באקראי .ואפילו ידיעחו בלא חבירו של בספרים ללמוד אסירה(

 יכפר הטוב ה' בזה נזהרים אין ורבים בהם' ללמודאסור

 בעשותן לריק יגיע ולהיות, לטרוח לגבר יסכון דמה היא, שגגה כיבעדם

 אדם ישב. שאם טוב ההעדר הלא ענג, תחת נגע לקבל בעננירהמצוה

 למחול ישראל לכל וראוי מצוה, כעוזם'ה שכר לו נותנין עבירה עברולא

 בסיבתן. אדם שום יענש ולא בספריו מצוה למעבד ליה דניחאולפרסם

 עלמא דנהוג מאחר ,הכנסת ננבית תפילות סידורי דהמניחיםואפשר
 שם דהמניחו בפירושו סתמך בידו, ,הבא מן לתפילה סידורליקח

 וינחינו שיחזור ע"מ בממוניה מצוה דלעביד ליה וניהא מקפידאיני
 ידיעת בלי למקום ממקום יוציאנו :לא נמי ומעיקרא שהיה,במקום
 ימצאנו ולא לצרכו בעליו יבקשנו פרק שבאהת.ו לה דמשכחתבעלים
 להוציאם דשות ניתנה לא הקדש של בספרים וכן הנוטלו, עלויכעוס
 ותכלה איב,וד לידי שיבאו למקדיש ליה ניחא דלא מכהמ"ד אומבהכ"נ

 שהם. במקום שילמדו אלאקרנא

 טוסימן
 הטלית נקרעדין

 אהר בבגד ולתופרו הציציות עם שהוא כמו הכנף ליקה יכול אינרא(
 הציציות יתיר אלא להתעטף, כדי שיעור בו שאיןכל

 על אמה עטל יאפי' דכתב סק"ב בלבהם ועי' )אהעב ויתלם,ויחזור
 אסור(, אחר בבגד לתופרו ורוצהאמה

 אשר האימרא או הכנף לשפת סמוך אצבעות ג' תוך הטלרת נקרעב(
 של הטליה. אם צמר בחוטי לתפור רשאי איגו הגקבסביב

 לבן ובצבע המין אותו בחוטי  יתפור לא מינין שאר של ובטליתצמר,
 שישתייד חום אותו יקח שמא דחיישינן גודל, מקשר ולמעלה מגןלמטה
 נשאר ולא מג' למטה שנקרע דכל וי"א הציציה, לחךט התפירהמן

 חיבור לעשותו תפירה ביה מהני לא שוב שהוא כל אפילומחובר



להלאלפים יה יז טז סי' ציצי'תהלןהסד

 ואז אצבעות שלש על אצבעות מג' יותר טלאי שיטיל צדיךאלא
 הציצית. בויטיל

 טזסימן
 טלית ש'עורדין

 ראשו וברוח.כ באורך בה שיחבסה בציצית שחייב טליונ שיעורא(
 לובשו שהגדול במקום ודוקא שנים ט' בן קטן שלורובו

 אין עראי בו לצאת מתביהם גדול ואם אדם, בני בין עראיפעמים
 דעתו, בטלה בו יוצאין אין שאחרי' בטלי.ת יוצא הוא ואם עליולברך

 ה' בת אמה על אמה הוא קטז טלית דשיעון הפוס' רובוהסכמת

 ועכ"פ לר"הר בשבת בו יצא ו'לא עליו יברך לא מהכי ובבצירנפחים
 היום כל ילך ולא ברכה בלא שילבשנו מוטב מזה קטן אלא לו איןאם
 הקטן, את לפטור יכוין גדול טלית על בבקר וכשמברך ציציתבלי

 יזסימן
 בציצית חייב מידין

 לפניר ציציות ב' לעטוף יודע אם ובפרט להתעטף היודע קטןא(
 ק"ש בשעת בידו הציציות לאחוז ויודע לאחריוושתים

 שנים לג' שמשהגיע שכתבו ויש לחנכו ציצית לו ליקח צריךאביו
 כון, הדן ובשנה ערלים לכם יהיה שנים ג' לדבר וסימן לחנכוצריך

 ומה כגדול, בציצית הייב ואילך מי"ג אבל י"ג, מבן פחותודוקא
 נשים שנושאים עד בציצית מתעמפים שאין האשכנזיםשנוהגים

 יהא אשה ישא שלא דעד אשה אצל ציצית ענין ומה עושים, יפהלא
 לא חפץ במצותיו ה' את. הירא האיש ולכן ציצית, ממצות ובטליושב
 סומא )אעה כגדול. בציצי.ת להתעטף בניו את וינהג זה למנהגיההש

 . ק( סימן חיים לב עליו, יברך לא אמנם בציציתיתעטף
 יחסימן

 ציצית זמןדין
 להיות גמור שאיסור גדולים כמה ודעת ציצית, זמן לאו הלילהא(

 וכתב החמה שקיעת אחר בתפילין ומוכתר בציציתמעוטף



לאלפים כד כג, כב, כא, סי' ציצהתהל' הסךלן

 בטליה להיות ~ולא בתכלית נזהר היה ז"י האר"י שרבינו ז*למהרחעו
 שקיעת בעת ראשו מעל מסידם היה ותכף החמה שקיעת אחרותפילין
 שיש האר"י מדברי הנר' חומר לפי זה, בדבר מאד חרשש והנהההמה
 תפילה שבאמצע וחושש מנהה ?התפלל איהר שאם נראהבדבר,

 יניחם, שלא טוב . יותר החמה תשקע י"ח בתפילתבעומדו

 צריך ביום לובשו אם ללילה המיוחד כסות דאף הרמב"ם דעתב(
 כנפות ד/ של בכסות להתכסות שלא לחוש וטובציצית,

 צמר. בגד של היא אם ובפרט עגולה א' קרן יעשה או כשישןביום

 ב?א מדות יעג לומר 'ואין להתעטף צריך התיבה לפני העיבר כלב(

 בתורה. כקורא בטעמים יאמר אלאעיטוף'

 כאסימן
 ש,נפסקו ציציותדיני

 בהם, להשתמש אסור בטלית קבועים שהם זמן כל הציצית חוטיא(

 מצוה ביוי משום בזה, וכיוצא ד,בד שום בהם לקשורכגון
 הטליהות ליתן שלא ליזהר וטוב לגונזם, טוב שנפסקו ךאהרואף

 ארונים הם ואם ציציותיו' יגרור שלא ליזהר ויש לכבס/ גוילכובם
 מאחריו. בחגורתו ציציות הב'יתחוב

 כבסימן
 להתעטף, ברכת אחר שהחיינו לבדד צריד חדש טליונ הלובשא(

 ואינו חשוב שאינו מדבר עשאו אם קטן דבטליתונראה
 יברך ש"א טוב יותר תפילין על וכן שהחייבו, יברך לא בושמח

 שלובש. ראשונה בפעם אפילושהחיינו

 כגסימן
 משומ המת בפני או הקברות בבית מגולים הציציות להניח אסררא(

 לדש.לועג

 כדסימן
 כדי היום כל קטן טלית ללבוים זהיר אדם כל להיות וננון טרבח(

 ציציה לבוש שיהא יזהר לפחות רגע, בכל המצותשיזכור



יזלאלפים כד סי' ציציתהל'חסד
 וכרכתה ציציה מצות מצו,ת ב' שמרויח ומנתה שחרית תפילתבשעת

 ויראה. ענוהומלבשתו
 לבו כנגד לזרת קמיצה ביו שמאללה ביד הציציהז לאחיז מצוהב(

 ויאהיב הארץ' כנפות מארבע עולם אהבת בברכתמשמגיע
 הקשרים ידיו בשתי יאחזם ואז ויאמר לפר' שמגיע עד לבוכנגד

 ציצית שמזכיר פעם ובכל בהם, ויסתכל ימין ביד והענפים שמאלביד
 עשה מצות לקיים ויכוין בהם, יסתכל אוהו וראיתם וכשאומרינשקמ
 ע=ג יעבירם לא הסומא אבל עיניו, ע"ג ויעבירם אויי וראיתםשל
 וקיימד' חיים ודבריו לומר שיגיע עד, בידו ויהיו כחוכא דמיחזי;יניו

 מלדו ויניחם עיניו על ויעבירם ינשקם ואז לעד ונחמדיםונאמנים

 מלב המצות לחבב לבו אי יתן ה;תי מצוה. היבוב הוא זהוכל
 שעה ויפה בהם, ישוו לא חפצים וכל מפנינים הם יקרים כיומנפש

 העוה*ב. חיי מכל בעה"ז ומע"ט תורה שלא'
 חכמה נתיבו' ל"ב סוד בר"ת יכוין בציצית להתעטף כשמברךג(

 להסתכל וטוב ל"ב, שהם שיניו יכאבו שלא סגולהוזה
 גימ' הכעם ומבטל והשגה גדול ויעלת וישיל ורגע שעה בכלבציציה
 טוב חלוקו ע"ג בגדיד תחת ללובשו קטן טלית שמצות אף ולכןכעו

 כל בהם להסתכל בחיקו מונחים ויהיו שלפניו ציציות בשנישיאחזו
 ספירוה לעשר רמז קשרים עשרה הציציות בשני שיש ויכויןשעה
 להסתכ? צריך )א)ה הוי"ה. שם במספר כ"ו עולים יועד עם חוטיןוי"ו

 הארה אותה .תכלת לנו שאין גם כי תכלת בהן יש כאילובציציות
 ו"ל(. האר"י משם ברכ"י נפסקה,לא

 אשורית כתב כל כן וכמו בטלית' תורה של פסוקים ליקום אסורד(
 שנכנב קטן בטלית ובפרט אסור, קדה2ה בו שישוענין

 נשים מקצת שעהגים מה ולמנוע ליזהר יש כן וכמו לב"הכבו
 שם בהם שחקוק כסף והתיכות זהובים עליהם שנושאיםוקטנים
 המשנפים. ולמבואות לבה"ב בהם ובכנסים חכדדמה שדי ה2ם.הוי*ה
 והנודא הנכבד השם לכבוד מהם ביהו אנשי וימנע יזהר נפשושומר
 כתכי בהם שיש הקמיעין וכן כו', אכבד מכבדי כי נאמר זה כגץעל

 יכמס וגם עור' מחופים היו אא"כ לב*ה בהם נכנסין איןהקדש



לאלפים כה סי/ תפיליןהל/חסדלה

 וכדומה. חיקו ת,וךבמלבושו
 ואנוהו, אלי זה משום ונקי ומכובס נאה טליתו שיהא ישתדלה(

 נאים מלבושים שמתלבש למי והבושה מהגטתוכמה
 כלימה ויתעטף בושה ילבש וקרוע בלוי והטלית ידו תשיג:אשר

 ד"ל. הנקמ' מן וידאג עגומה תהיהונפשו
 לקיימה ציצית במצות והז,היר ציצףת מצו,ת המבטל ערנש גדולי(

 דקי"ג אעפ"י בפ' )אה"ב שכינה. פני ורואה זוכהכתיקונה
 בתי בבגדו, ציצית לו שאין ומי כו' הם ואלו לשמים מנודים ז'א:והו

 י"ח(. ס"ק ח' סימןכנסיות

 תפיליןהלכות
 כהסימן

 בפרטות תפיליןדיני
 הת,פילין כיס והמניחין ,תפילין יניח מצוייץ טלית שלבש אחרא(

 כים להניח שלא ליזהר צריבם א' 'כיס ל,רעךוהטלהת
 קודם להניחם ויצטרך תחילה ב,הם יפגע שלא כדי למעלההתפילין
 ת.וך התפילין כיס והמניחין המצות על יעבור שלא כדיהטלית
 בימינו הטלית שיקח מקיפולי הטלית כשמפשיטין יזהרוהטלית

 ונחילה הטלי' יניה ואז שמאלו ליד התפילין שיבואו באופןויפשיטנו
 יקח אה"ב )א( תחילה, בציצית להתעטף דוקא צריך הסודועפ"י
 כסא בזיון דרך הוא ניעור כי ינערם ולא הכיס מן התפיליןבידו
 שם שהיו הכיס בתוך אם ב( רע"ג. סימן החסידים ס' משםאליהו
 להניה יכול למעלה והוא שבת של טלית שם ההק ותפיליןטלית
 בזה ליכא ללובשו בדעהו ואין דהואיל חול של וליקח ש"שטלית

 ברכ"י(. המצות, על מעבירין איןמשום
 מעוטף מביתו ליוצא המגיע בשבח מאד הפליג הקדוש בזוהרב(

 כרוזא הכנסונ לבית והולך בתפילין ומוכתרבציצית
 וכהנה דמלכא לדיוקוא יקד הבו דמלכא, לבריה יקר הבו קמיהכריז

 ברישיה תפילין בלא כנישתא לבי דעייל מאן דנא קבל כלברכווש
 אן אמר קב"ה ביראתך, קדשך היכל אל אשתחוה ואומרוב.דרועיה
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 יהוש ולא כזאת ראה ומי דשיסרא, סהדותא סהיד הא מוראיהוא
 להשתדל בלבו ה' יראת נגע אשר יכי וראוי הרבה טובה יאבדשלא

 ליוהרא חושש אי1ו אם בתפי' ומוכהן בציצית מעוטף הבית מןלצאת
 רעהו, את איש יכיר בטרם לביהכ"1 לילך שיוכל החורף בימוהבפרט

 לעשות זאת מעשות יעבור לא הצינה מפני כן שעושה תואנהואיכא

 ובפרט הרואים מפני בציצית להתעטף יוכל לא ואם ליוצרנונ"ר

 זהיר הוא אם בנתיים גוים של רחוב ויש מבעהכנ רחוק כיתואם
 ומוכתר בציצית לבוש וילך בביתו תפילין ויניח ילבשנו קטןבטלי.ת
 הכנכת" בית בעזרת גדול בטלית יתןטף ושס לבשהכ3נתפילין
 יוכל לא זאת גם אף ואם הכובע, תחת בנקל לכסותן יכולשהתפילין

 יכנס ולא בהכע3 בעזרת ותפלין טלית מלהניח יעבור לא לפהותעשות
 שמניח ביומ מנחה נתפילת דה"ה ינראה ותפילין ציצית בלאלבהכ"נ
 בעזרת יניחום יום בכל להניחם הנוהגים או בתענית כגוןותפילין
 מלהי:ת ותפילין בציצית הכנסת לבית ליכנס טוב ויותר הכנסתביונ

 אור קודם משכימים ר(ושונים העשרה אם כגון ראשונים,מעשרה
 בימי כגון הכנסת לבית להשכים מוכרח ואמ עמהם, ימנה לאהיום

 הטם אור קודם שמשכימים תבורה יש אם ימים בשאר אוהסליחות
 ג"פ ידיו ויטול לחוץ יצא היום כשיאור לבוקר, משומריםלהיות
 והתפילין הטלי'ת אם וכן הכנסת, בית בעזרת ותפילין טליתויניח
 ויניחמ, לחוץ ויציא ויטלם רכנס שיוציאם מי לו ואין בבהכ"נהגיחם
 נעשה מה בדעתו האדם ויצייר ביראתך כו' חסדך ברוב ואני יאמרואז
 כבוד הגו קמיה ומכרזי ביקרו חפץ ב"ו מלך אשר לאיש וגדולהיקך

 בפני הכ.בוד ממלך וגדולה יקר להשיג יתלהב ובכן מלך, שללאהבו
 לך שאין שבשמים, אבינו לפני נ"ר לעשות והעיקר המרום צבאכל
 כבודי וזהו רצוט שזהו נדע השכר שמתוך אלא מזה גדול טובשכר
 למלך נור  לעשות איש יגבר בכח לו לכן טוב שכר כ"כ שמשלםעד
 ולשומיל לאחהביו לאלפלם חסד ועו,2ה טו.ב שכר המשלם ונשארם

מצותיו.
 עם כי כונה ב?י אותה לעושה בכוונתה מצוה העושה דומה אינךג(

 בלא ומצוה ז"ל בתיקונים כמ"ש עליה; למצוה מתןכונה
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 רושם עושה הכונה גם ה' קדם למיקם לסלקא יכלת לא ורהימודהייו

 ואהבוק ירא'ה בלבו יתן המצוה כונת ידיעת ע"י גם העשיה מלי~תר

 ובונת התפיליז ענין והנה ההיא. במצוה יעשה .תיקון מהברדיע:ו

 סביל מוחא כל ולאו מאד עמקו הנחתם ע"י שעושה והתיקוןכתיבתמ

 מנד',ן הטומאה כח מעביר תפילין הנחת שע"י הכונה, כללות רקדא

 סגולת בכח שכינה להשראת וזוכה נרען, על עליונה קדושהושורה

 שככה אשה ילוד אשדי עליותיו, בשמים בונה להיות רבה כי'המצוה

 אלהיו. שה' העם אשרילו
 פרשיות דן להניח הקב"ה שציוע בהנהתם אדם יכוין יפחותאמנם

 כנגד הזדוע על מצרים' ויציאת שמו יהוד בהם שישאלו

 עמנו שעשה ונפלאות נסים שנזכור כדי המוח, כנגד הראש ועל'הלב,

 ובתחתובים בעליונים והממשלה הכוח לו ואשר יחודו על מורימשה,ם
 הלב וגם במוח שהיא הנשמה להקב"ה וישעבד כרצוע בהםלעשרת

 ומאחר הנאותיו וימעיט הבורא יזכור ובזה התאוות, עיקדשהוא
 נמצא אלו, דבדים שנזכור כדי היה זו במצוה שציוגו יוצרנושכתת

 הדי לבו על יעלו ולא יזכדו לא האלה והדברים תפילין שמניחשמי
 הנביא יד על ואמר ה' קצף וכבר ח"ו. אבנים נמו אליוה:פילין
 אנשים מצות אותי יראתם ותהי כו' הזה העם ניגש כי יעןו;2עלה
 רה"ל. כו' ופלא הפלא הזה העם את להפליא יוסיף הנני לכןמלןמדה

 עשיית קודם בשפתים לבטא שמו וחושבי הן ליראי דאזי כן כיהנה
 באיזה נדפס וכבד זכירה, לידי מביאה ואמירה המצוה טעםהמצוה
 המצוה כונ' במ:ם וכלול תפילין וקודם ציצי' קודם ליקבה"ו נוסהפדורי'

 אם ואפי' בפיו, שגוד שיהא עד לו וכתב כזה, סידור לו שאיןומי
 לא לכוין ויכול שיודע מי אך מועלת, האמירה מ*מ בלעהק מביןאינן

 אעהב )ג( בעי, לבא רחמנא כי לכוין, לב שים בלי באמירהיסתפק

 דבשאר ואף וסוכה בציצית וה"ה כתקנה מצוה קיים לא כיון לאואם
 שערשה שיכוין אלא הפרטית כונתו בה כוין שלא אף יוצאמצות
 למען כתיב דבציצית שאני' הגך לעשותה, שציוה ה' לשםהמצתק
 כתיב ובסוכה בפיך, הן תורת רפהיה . למען כרגיב ובתפיליןי:וכרו,

 כ'(. סאק ח' סימן רבה אליה דורותיכם, ידעולמען
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 על יד בי וסי' מיושב, יאמר הברכה וגם מיושב תתילה ש"י יניחד(

 יעשה האצבע שעל הכריכות וגם מעומד, ראזע ושל י"ה,כס

 יסעו. כן יחמ כאשר לדבר וסימן כקיהולצן, יעשה וכןמעומד

 ש"י ויניח מצוה אותה על להעביר צריך תחילה ראש בשל פגעאםה(
 שלא הצד מן עד'ר שיניח טיב והיותר ראש, של ואה"כתחילה

 אה"ב )ד( .במקומם. ויניחם יזטם יד של שיניח ואחר הנחתםבמקום

 הכי: מן להוציא ואין רואים(, שאין במקום אלא אמרו דלאואף
 אהך אדם הדחק בשעת אמנם אה"ב 3ה( יד של שיניה עדתש"ר

 י"י(. רבה אליה תש"י, מניח בעודו תש"ר לומתיר
 הה':2 קריאה מעט שירהיב ר"י הה"א החת בקמץ להניה יבררו(

 לההניה. ההין שני כמו שקורין ע"ה קצת שטועים כמוולא

 קודם הקיבורת על הגחה אחר יד של התפילה על לברך צריךז(
 והידוק.הקשירה

 ואם ראש, של לתפי' יד של תפילה בין בדבור להפסיק אסררח(
 היות ואפי' תפילין, מצות על ראש של על מברךהפסיק

 וקדוש;: וקדיש אמן יענות ואפילו אסו' באצבעותיו קורץ בעיניורומז

 חוז' אינו תפילין לצורך סח או בעניה הפסיק שאם אלא יפסיק,לא

 אבל בדבו7 יפסיק לא עליהם מברך שאינו דר"ת ובתפיליןומברך,
 בברכת לצאת מכוין שהוא מי א"ה )ו( וכדומה. אמנים לענרוומותר
 לתש"ר תש"י בין להפסיק אסור עכ"ז להוציאו מכוין חברו וגםחבירו
 בבית ש"י הפילין הביח ז( י"ד, ס*ה רבה אליה יעצמו, בירךכאלו
 דעתו היה הברכה שבשע'ת אעפ"י הפסק הוי אחר בבית וש"ראחד

 הגהוט(, בנה"ג שיירילכך

 בירך לברך. יחזוך לא מיד ילהניחם לחזור עעד החילין שחולץ מיט(
 לא אמנם אחר קשר לעשו' והוצרך הקשר ונפסק יד שלעל

 הניה אם אבל ומברך הוזר אימ ש"ר הניח שלא זמן כל דעתוהסיח
 תפיליו מניה ואם אה"ב )י;( ומברך, מהדק יד שי הותר ואח"כש"ר

 ה'(. סימן ח"א אמת זרע ולברך לחזור צריך גוונא בכלאחרים
 עם היו"ד יקשור ההידוק אחר רק בקבורת כריכה שום יעשה לאי(

 %ה על מקפידים וראיתי לזרוע, הרצועה וימשיךהתיתודא
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 ולכן הוזפילה' עם היו"ד לקשור כדי בקבורת כריכה לעשווזשצריך
 ת;יועד, דעזפילה אל פמוך ההידוק שיבא באופן רחב הקשר;ושין

 התיתורא מן היו"ד יפריד ולא בקבורת כריכה שום לעשות יצטרךולא
 בעת הכי ואפילו גיד של בחום קש,ורה תהיה לעולם אלאלעולם,

 הרצועה. עם יכריכנההנחה
 ש"ר ויניח יקום כך ואהר מיושב הזררע על כריכות ז' יכרוךיא(

 כריכות שלש אמה הנק' האצבע על יכרוך כךואחר
 תחתון. פרק על ושנים אמצעי, פרק על אחדמעומד,

 צריכין רשוש של תפילין וכז תש"י, כשמניח בסליתו 'אפיליב(
 פנים 'הרצוע'ה להשחיר סוב בסלית: מכוסיןלהיות

ואחור.
 שלאחר קדיש לאחר עד בר"ה התפילה יחלוץ שלא והישר הטרביג(

 מוסף מתפללין הצבור היו אה"ב )ט( בהיכל. מ"החזרת
 ואפילו כת!ר' קדושת לענות התפילין יסלק עמהם מתפלל היה יאוה'וא

 מח"בר(. לעצמו/ מוסף ,תפילת התפ'ללשכבר
 עד ונפילין יחלוץ ולא לך, נקוה כן על גמר לאחר עד יחלוץ לאבחול

 יזכה לא כי הממעיט ואחד המרבה אחד וזחילה, בהםשילמוד
 א"ה )י( התפילין. עם יל'מוד כן אם אלא נר'/ן חלקי ג' לקנותהאדם

 יעורר זה באופן המיותד ה,מם ליחד יכוין ותפילין בסליתכשילמוד
 ראשונה, ה' מאות לה/ ולאהבה יוד, מאות ה' את ליראה:היראה
 השם וייחד אחרונה, ה' מאו'ת תפילין של וו;מצוה וי"ו, מאותוהעורה

 ה'(. ס"ק באצבע מורה שלים, ביהודאהמיוהד
 וכן נשגב. סוד ויש המילה לאחר עד יחלוץ לא כוילה שישובירב(

 ית"ש האל מצות כי הסעם יודע שאינו מי גם לנהוגראוי
 הכובה בלתי שנעשית אף למעלה רושם ועושות בסגולהפועלת
 מצות לקיים רק הזה המעשה שעוש.ה בכללות, שיכוין רקהפרסית
 המצוה מעשה בכל לדקדק אזהרה ומכאן לפניו, ב"ר ולעשותאלהיו
 כך וסודותיהן רמזהן יודע איתנו אין כי אף וכמשפסן כסדרןשיהיו
 זאת כל את אותנו אלהים הודיע דמאחר אומר ואני הפוסקים,כתבו
 מגיע וראשם נשגב סודם המצות ודקדוקי דחסידותא מילידהני
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 כן כי הנה ע"י. מתרבה שמים וכבוד ימעלה דושם ועושותהשמימ;

 הדברים לקיים לי די באומרו בהן ומזיזל לקיימן בידיה דישמאן
 בהיות קונו כבוד על חש שלא נמצא זה הדי הדין מעיקרהמעכבים

 במשפט אלהים יביא הכל שעל ובודאי שמים, כבוד להרבות ידולאל

 בעלותך ובפרט והשגתו ידיעתו ולפי כחו ולפי אדם שהוא מהלפי
 כחוט דקים דקדוקים על ומעניש מדקדק הקב"ה מותו אחרבמעלות
 ישרז; דרך דחסידו' מילי הני זה בקונט' לרשום לי הי,תה )זאתד,שערה
 הדעת מהסח להשמר יכול אינו אם ומיהו הדעו,ת( כל ידילצאת

 רק לחויצם להקדים טוב יותר וכדומה רעים ומהרהוריםומהפחה

 עד ס"ת שיש יביום לציון, ובא קדושת אחר עד עליו יהיויפחות
 הם"ת בפני תפיליו יחיוץ לא ועכ"פ בה,יכל, ויניחוהו ס"תשיחזירו

 למ"ש דומה זה כי אחר לצד פניו יחזי' אלא הקדש היכל בפניולא
 רבו. בפני תפיליו לחלוץשאסור

 של פרשיוה ד' לומר אדם כל שחייב ומהרח"ו הרמב"ן כתביד(
 אומרם כבר שמוע אם הזיה שמע ופ' עליו בעודןונפילין

 פנאי היה לא ואם ת,פילה, קודם יאמר יביאך כי והיה קדש ופ'בק"ש,
 תפילה. אחריאמרם

 ומוטב ותפילה ק"ש בשעת עליו ותפילין ציצית שיהיו צריךטו(
 אלא תפילין בלח ויתפלל ק"ש יקרא ולא ביחידשיתפלל

 עד עובדת, ותפי' ק"ש שעת תהא .שלא וחושש ונפילין לו איןא"כ
 תפילין לו וכשיזדמנו ויתפלל, ק"ש יקרא אזי ותפי.לין, טליתשימצא

 ק"ש. בהם ויקראיניחם

 כוסימן
 א' תפילה אלא לו שאיד מידין

 עליה ומברך לו שיש אותה מניח אחת תפילה אלא לו אין אםא(
 להניח יכול שאינו אונם שום לו ויש שתיהן לו יש אםוה"ה

 על מברך לבד ש"ר אלא לו אין ואם שיכול, אותה מניח אחתאלא
 משום ותפילין ציצית מצות יבסל לא אבל גמוד, באונם ודוקאמצות,
 ותפילין ציצית ממצות שמבטלים דרכים הולכי כגון דהו כלאונם



לאלפים כז כו, סי' תפיליןהל'חסדב?ד

 מצוה לבטל בישראי כזאת תהא לא הגוים לעג חשש מפניןנדומה

 אם לן איכפת מאי כי הגויס' לעג השש מפני ח"ו איסורא למעבדאו

 א' מצוה אדם יאבד ואל כמוהם ואלף יאבדו המה הגוים עללנוי~תקו

 לעטכננו חרפה היינו בעון הן בפניהם מצות נקיים לא אם ואףקטנה/
 שמחשיבים מא"הע הרבה ויש יש ואדרבא דסביבותינו, וקלסלעב

 בשם איש ילכו העמים כל כי תורהו ושומר מצות שמקייםלמי
 אנחנו גם לכן כל, בפני תפלותם עושים באלילים והמתהלליםא,להיו,

 מלכים נגד לעשות מה כדת מצותיו ונקייס נזכיר אלהינו ה'בשם
 לו שאין מי )א*ה לעומ"ב. נכלם ולא בעוה*ז נבוש לא למען נבושולא
 ש"ר תפילין תחילה יניח דר"ת אליבא ותש"י דרש"י, תש"רא~א

 ג'(. סימן ח"א יעקב שבהת ו~ש"י' תחי' יוציא ובהוצא; עליהם/ייברך

 כזסימן
 הנחתן ואופן הנחתןמקום

 שבין שבעצם החופה בבשר שמאל בזרוע יד של הנחתן מקרמא(
 בענין הגוף לצד מעט התפיל:ה ויטה השחי וביתהקוב"דו

 הסמרך העצם בראש להניה לבו, בנגד יהי למטה זרועוסכשיכוף
 לעטחי. שסמוך העצם בחצי לא אבללקובידו

 לצד עליו והתפילה היב לצד תש"י קשר של היוד שיהא צריךב(
 היד. לצד והקציצה הכתף לצד וטהיה והמעברתאחוץ

 ראש. של בין יד של בין לבשרו תפילין בין חוצץ דבר יהא לאג(
 וכ"ש חוצץ, עפר יהא שלא תפילין הנחת מקום לרחוץוטוב

 להסתפק ויש : פירוק"ה שקורין נכרית פאת ע"ג תפילין להניחשאסור
 חשיבי, א' דגוף חייצי דלא אפשד סודן דלפי תפילין זוגות ב'במניחין
 ואינך דהלכתא אליבא שהן באותן לצאת שיכוין פשטן לפיאמנם
 ר4הם בשל בין יד בשל בין ליזהר יש בודאי בעלמא. כרצועותהשיבי
 זה יהיו אלא האחר של המעברתא על האחד של דעעפילין יתןשלא

 הבהטר. על כולם ומוגחים מופרדים זהע*ג
 תפילין הנחת מקום בכל בזרועו מכה או בראהטו נתק לו שיש כויד(

 לא אך שבזרועו. סמרטוט וע*ג שבראשו כובע ע*גיניחם



מהלאלפים כז סי' תפילילהי'חמד

 ישתדל ותפילה ק"ש בשעת ועכ"פ בבשר מניח שאינו אזתה עליברי
 כלל. חציצה בלישיהיו

 בשמאלו מניח בשמאלו מלאכתו כל עושה אם ימיט יד איטרה(

 י"ח יצא לא אדם ככל הניח ואם אדם' כל של ימיןשהוא

 ושאר באחד כותב ואם זודם, כל בשמאל מניח ידיו בש'תי 'בולםואם

 שהיד וי*א כחה שתש ביד תפילין שיניח י*א באחרונ עושה מעשיוכל

 : שכנגדה ביד תפילין ומניח זה לעגין ימין חשובה היא בהשכותב

 יחלצם ושוב כהה ש.תש ביד ויניחם שיברך כע; לאיש הישרוהדרך

 או דהלכתא אליבא שהיא בהנחה לצאת ויכוין שכנגדה .בידויניחם

 אליבא שהם באותן שיצא ויכוין ק"ש בשעת ידיו בשתי תפיליןיניה
 בעלמא. כרצועות יהיו והאחריםדהלכתא

 הקשר ממנה ויקשור הזרוע את שתקיף כדי יד של .הרצועה אררךו(

 ג' אצבעו על ממנה ויכרוך אמצעית אצבע  יירותמוח

 אבל תפירה, ע"י אותה י:תקן ולא פסולה היא מזה ובפחותכריכות,

 כריכות שהשבעה בגיד, 'תפירה עעי ל,תקנה יוכל זה כשיעור ישאם
 וקדושה קדיש עניית לאבד שלא רוצה אם וןכן טוב מנהג אלאאינם

 תכף ולהניח האצבע על הרצועה למתוח ההידוק שעושה תכףיוכל
 כריכות. הז' יעשה ואח/,כש"ר

 צריכה תש"ר הנחת מקוםז(
 להיוו~

 קרחה שיש במקום מונחת

 וכולה קרחה שיש במקום התחתון קצה שיהאדתיינו
 וסימגיך התפי' מן למטה שער מעט שישאר וטוב שיער. במקוםתהיה

 וחשיב המינין דרך זו הרי מצחו על שמניחם ומי נשערה,וסביביו
 נכשלים הרבה כי הרואות עינינו בעון והן תפילין, מנח דלאקרקפתא

 בהם מוחים שיפעמים ואף מצחן על ממש התפילין ומניחיםבזה
 הן ונופלין, שחוזריז בזה הועילה לא למעלה טתקן והואהרואים

 וליקח בפרץ לעמוד שמו וחושבי ה' ליראי וראוי בעד יכפרהטוב
 שמניח ומי )של*ב במקומן. מונחים שיהו באופן הקשר ולקצרהתפיל'
 מצמיחת למטה הקשר מניח אם וכן השער מצמיחת למטההתפילין
 לבטלה ברכה שברכתו אלא המצוה קיים שלא די לא צוארו עלהשער

 הגה*ט(,כנה"ג



לאלפים כז סי' 'תפיליןהל'חסדמך

 וכן בעורף שיש מהגומה למעל' הראש מאחו' הקשר שיהא צריךח(

 וצריך העינים, בין 3נגד הראש .באמצע הקציצהתהיה

 אמצעית על יהעבירם הנרהגים וטועים הראש סביב הרצועותלהניח

 סביב. מהודקין שיהיו בעינן דלעכובא י"א כיהראש

 הטבור עד ימין של ויגיעו לפניו תלויין שיהיו הרצועות ישלשלט(

 ושל המילה עד ימין של וי"א החזה, עד שמאלושל

 יחסיר. ולא יעדיף שלא להקפיד וטוב הטיבור עדשמאל
 שמי הגאונים ב.תשו' וכתוב הרצועו,ת, יההפכו שלא ליזהר צריךי(

 של או הקיבורת את שמקיף במקומ יד של רצועהשהיפך

 דהו/'ל משום בתענית למיתב מחייב הראש את שמקיף במקוםראש

 לכוין אדם צריך שהמצוה הנח.תה. בשעת לתקנה לו שהיהכפושע
 : תעניה צריך כמצותה שלא שעשאה וכיון כתיקונה לעשוהוהדעתו

 מצוה כל ועל פשע דבר כל על תעני:ת לעשות באנו שאם אמתוהן

 יחיה לו זטנותינו ימי יספיקו לא כתיקונה עושים אנו  זטאיזומצוה
 להתענות י3ילים אנחנו ואין כחינו כז~ל בעון והן שלפין זטניןגבר
 חייב כשיעורו הא כשיעו,רו, אלא חייב אי'נו אדם כל אמרו באמתאבל
 ענין והנה ולרביע ולשליש כשירה נמי לחצאין כולה עושה אינוואם

 ש.ל מדינה ולהצילה הנפש על לכפר מועיל שהסש מלבדהתעני,ת

 להעכירו ש~קל לח לדיו שדומה לעבירה תבף כש'הוא בפרט.נהינם
 וישמור בעדו שיגדור ממנו נמשך גדול ,תועלת עוד מארז"ל,כירוע
 לא אם שאף בעים ומה טוב מה 3ן כי הנה להבא' החטא מןעצמו
 במקצה, עצמו לסגף עביהה נדנוד ע,ל עליו יקבל עכ"פ להתענותיוכל

 שלא או מועט.ת' אכילה א' פעם אלא יום באותו לאכול שלאכגון
 דבי יקבל ולא וכדומה, לצדקה קנס ליתן או חריבה פת כואלאכול
 מל הדעת והסח רעים הרהורים כגון במחשבה התלויות עבירות עלוה

 בעון הן כי וכדומה ומצות וברכו.ת בתפילות כונה וחסרוןהתפילין
 ביד שאין וכמעם יום, בכל מהם ניצול אדם אין כזה יתוםבדור
 מונעי' חטאתינו כי ברוח שלים אדם ואין המשמר על לעמודהאדם
 ויקוץ. שיבול סוף אלו ענינים על להתענו' ירצה ואם ממנו,הטוב
 או בדבור התלויות במצות, חסרון או עבירות על זאת יעשהרק
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 אשר הדבר טוב לא כי ויראה העורון מן עיניו כשתפקהנהבמעשה

 בכתב עליו ויקבל נפשו ועל קונו, כבוד על יחוס ימהר עושההוא

 וכך בבך עצמו יקנוס יוסיף וכה יעשה כה שאם נדר בלי מה זמןעל

 ישרה דרך זהו טובים, בדרך לילך עצמו רגיל ש' עד יעביר,ולא
 שמו, וחושבי ה'ליראי

 כהסימן
 התפילין וחליצת משמושדיני

 ב'2ל וימשמש מהם שנזכר שעה .בכל בתפילין למשמש אדם חייבא(

 ראש. בשל ימשמוע ואח"כ רטהילהיד
 דיש התפילין מן הדעת. הסת בענין מאד הזהיר זל*ה האר"י הרבב(

 א' לגדול בשמים שהענישו בקודשו דבר וכה גדול/פגם

 היו אז צייט יאר ביום העליונה למדרגה להעלותו רוצים היוכאשד
 נלד ולא לריק ניגע ולא באומ' מבוין היה אחת שפעם על אותומעניש'
 מן דעהו ותסיח שכח ,ההיא הכונת וע"י ושז"ל בקרי יכשל שלאלבהלה
 ובעצמו ע"ז במרירות יאנח האדם והן אותו. הענישו ולכןהתפ'לין
 גדר ויגדור לשוב וימהר בתפילין הדעת מהסח לו היה מהישער

 יוסף, ברכי הד' עכ"ל ב!תמים להולכים טוב ימנע לא מרחםואלהינו
 שמצוה לו' הייתי סבור לקיימו שיש הקושי ולפי שבו חומר לפיוהנה
 יתמי אנן לכגון ולקיים 'לשמור לשמוע אפשר שאי דבר לומרשלא

 בא הקבעה אין אמרו זה כגון שעל אמורה מילתי כבד גבלדיתמי,
 בכהו אשר את ועכ"פ אדם, שהוא מה לפי ת;כל בניו עםבטרונייא
 יתיה~ם שלא רק מגעת, שידו מקום עד יבבר ובכח יעשה~עשות
 עכ"פ כולה עושה אינו ואם ליוצרו ב"ר לעשות וטורח עמלמהיות
 מקפח הקב"ה סאין יאכל הרבה ואם מעט אם בעמלו טוב שכריקבל
 גדול כלל זה הדקה מן דקה אפי' טוב דבר בו נמצא כי בריה כלשכר

 אנשי ראיתיי התפ'לין מן דעתו להסיח שלא גדר ולעניןבתורה,
 והנה יצפילין כונר2 כזה התפי' בסדור דף כל על כותבין שהיומעש'
 עסוק בהיותו רק דעתו להסיח רשאי שאינו זעל האר"י משםכתבו
 מחשבתו מעט הפריד אם אך העמידה, ברכות ה"י באמצע אובד"ת



יאיפים כח סי' תפיליןהל'חסדמח
 היןב הומר גדלה כמה וימד צא ונכף. בתפילין לחשוב צריך דלנורהמן

 לבנו י"ח בונפי' אף שבעומתינו אנו שכגון אומר ואני בתפיליןחכונה
 בתפילין* שנכוין הלואי חשכיםהולך

 ב' וגם מה(וצבע הכריכות יסיר ראש של תפי'שיתלוץ קידםב(

 א4ך והסרת ראש' ,(ל יסיר יאחיכ מהזר,וע כריכותג'

 מיושב יד ושל מעומד שיהא צריך ש"ר ילפילין חליצת עםהכריכות
 אלהיך ה' לקול תשמע שמוע אם ויאמר פסוק חליצתם קודםויאמר

 ע"ש ככנפים התש"ר לכרוך נהגו )אה"ב כו/. תעשה ,בעיניווהישר

 בא"הט(. יונהכנפי
 יפגע להניהם שכשיבא כדי יד של ועליו ראש. של נתיק יניחד(

 של הרצועה להניח שלא להקפיד יש אבל תחילה, ידבשל
 לצד ראש ושל יד של הבתים יהיו אלא ראש של התיתורא עלהד
 והיותר זו' ע"ג זי יהיו לבד והרצועורה הכיס ש'ל א' לצד א' כלחוץ
 ולכן יד. משל חמורה קדושתו ד,תין"ר מאחר עעז גם להקפידטוב

 מונהים ויהיו רהב, הכים שיעשה הסוד ע"פ וגם הפשט עפ"י טוב'ה'טוב
 תהיל'. יד של ליקת יראה ובעיניו בפנים, פנים זה אצלזה

 : חליצתן ובשעת. הנחתן בשעת התפילין לנשק החכמים מנהגה(

 מצוה, חיבוב כי המצוה את לחבב זאת יעשה אדםוכל
מצוה,

 פרידתם קשה כי להראות בשמאלו והטלית התפילין לחלוץ נכוןו(
 רתיקין. כמנהג היום כל עליו שיהיו היה שרצונוממנו

 לסימן
 הנחתםזמן

 ברהוק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה בבקר הנהתם זמןא(
 להקדים. ולא לאחו וטוב , ויכירטד*א

 לצאת רוצה היה ואם בהם וישן ישכחם שמא תפילין להניח אסורב(
 בדרך, בהיותו להניחם יוכל שלא וחושש בהשכמהלדרך

 שטעה מי )אה"ב ויברך. בהן ימשמש זמנן וכשיגיע בהשכמהמניחם
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 כשיאיר ולברך לחזור א"צ עייהן ובירך לילה בעוד תפיייןוהניה
 ג'(. ס"ק א"ר :היום

 וגם לטלטלן. ג"כ אסור ולכן : תפילין להניח אסור וי"ט בשבתג(

 להניחם. אסורבה"ה

 יבסימל
 התפילין כתיבתסדר

 לכן וסופרים' תו"מ אלאיסופרי אדם לכל שייכי לא אלו שדימ)מאחר

 תחי?ה ומעיינים הם שבקיאימ סופרים דהזקת הדינים אכתובלא

 בפלוגתא ומילי דחסידות' מילי אלקטה אמרתי רק ואחרוניםבש"ע

 ברירתא(י בהו והירי דלא ומילי רבוותא כולהו ידי יוצא שמיכוירא

 דשמע עין וגם קטנים דלת' ד' כמו גדולה דאהד ד' יכתו' צריךא(
 גדול,יעשה

 ליוהר וטוב יד: של ואח"כ וישחרע, לגמרי ויתקננו ש"ר יכתרבב(

 יפסיק ולא רצופים וש"י ש"ר פרשיות הד' כללכתוב
 כלל. דבור בשוםביניהם

 הישראל, מסייע אפלו פסול הרמב"ם לדעת גוי הקלף עיבד אםג(

 יוכל ואז תפילין לשם מעבד שהוא בשפתיו להוציאוטוב
 ירצה. אם מזוזה בולכתוב

 בהמה, מעור עדיף טהורה חיה ועור המובחר מן מצוה שליל עררד(

 באכילה. שהותרה כשרה הבהמה שיהא להקפידדטוב

 טיפש ולא חכים דלא תינוק ע"י מכשרינן דלא שאומר מי ישה(
 אם אבל נפסק, ואה"כ האות' כהלכתו מתחילה כשנכתבאלא

 הינוק' מהני לא כתיקונו שלא מתחילהנכתב
 המהק. ועל הגרר על בתפלין אות שום לכתוב שאוסר מי ישו(

 הפרשה. הקף כל לגול כדי בחחילה חלק להניח שמצריך מי ישז(

 כרחבן, אורכן מרובעות שיהיו צריך ש"י ובין ש"ר בין רצפליןח(

 נתקלקל ואם הבתים, וגם מושבן, מקום לרבעוצריך
 זהירי לא עתה בעון והן ולרבען, לחזור שצריך שאומר מי ישריבוען
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 בירד לא דעתו על שעמד שמיום יעקב זרע בשו"ת וכתב בדיבוע,ב"כ
 עיכובא, איכא מסיני למשה הלכה הוא דריבוע דמאחר התפליןעל

 הימים ברוב דשכיח זהירות צריר בזה וגם הלמ*מ תפלין של שיןט(
 תיקון, וצריך השין צורת ביכר ואינושמתקלקל

 רשימא או ושריטה התפר, עד שיגיע צריר לבית נית שנין חריץי(
 למטה חודה ד,היינו שין של חריץ וגם כלל מהני יאבעלמא

 והרואה התפר, על נראה יהי,ה השין וש:לי התפר, מקום עדרגיע
 דמשתגחין. על חבל כן שאי,נם גתים בהרבהיראה

 החוצה שעורה שיעור מכדי פחות השער מן מעט שיראה צריךיא(
 בצד שמוע אם והיה פרשת אצל שיניח וטוב העין,אל

 קדש. לפרש,תהפונה
 נזהרין. אין בזה גם ובית, בית כל בין התפירה חוט יעביךיב(
 לא בדפוס עשאן שאם בדפוס השינין לעשות שאין אומרים ישיג(

 ע'/י במלקט העור יקמוט אלא תוכו'ת, כחק שהוא מפנייצא,

 ירכות. בחקיקת השינין סעיפי שעוש'ה עד העור שכופלכפילה
 לדעת ויתרות חסרות סדר מפורש גה בסי' זקגים עטהת בס'יד(

 בקיאין להיות והבודקי' הו"מ כותבי וצריכיםהרמב"ם,
 ולכן כוזב, אדם כל כי הסופר, חזקת על ,הבודק יסמוך ולאבהם,

 יחטיא. ולא ספר מתוךיבדוק
 דברים בו ש,מערבים אעפ"י בעפצים שמתקנים דין ר"ת לדעתטו(

 לכתוב ופסול דיו מיקרי לא שחור שיהא עדאחרים
 מעשנים. .הנעשה דוו ויקח כולם ידי לצאת להחמיר נכון ולכןבו,
 קודם מוציאה ואם מ(וליו, השער שיפול עד בסיד העור יניחטז(

 דפתירא. דהו)ל עליו יכתוב לאלכן
 סתו"מ לשם מעבדו שהוא העור עיבוד בשעת להתנות צריךין(

 אסור שאל"כ צורכו, כל בו לעשות רשאי ושיהא וכדומה,וקמעות
 להורידו רשאי אינו שוב בו לכ.תוב התחיל ואם חול, לדברלהוציאו
 )א"הב התיכה. באו.תה לכתוב רוצה אינו אם יגנז אלאמקדושתו
 תש*י. לרצועה וא' ש*ר תפלין לרצועה א' עורות ב' לעבדוצריך
 יכוין ובש"י הויה, יכוין ראש בשל ומים בסיד העורות כשישיםולכן
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 ז"ל(. האך"י טשם סקי"ז א"ר לשמם וזהואדנות

 אדמומי; רושם רק נשאר ולא הקלף מן הדיו כל קפצה אםיח(

 הקולמום, ולהעביר לתקן יכול אינו הדיו שלמהחלודה

 כסדרן. שלאדהוי
 למעלה צפורן חצי כמלא חלק למעלה להניח שמצריך מי ישיט(

 למטה. הורך ע"ז .וכן למל'ד שלמגגה

 הרבה. מצוי וזה אחרת, אות באויר אח,ת אות בנכנם שפוסל מי ישכ(

 תקנה לה אין הכתיב'ה בתחילת שנדבק דאות שאומר יש אךכא(

 להמ אין ובתפלין האות, כל לגרור צריך אלא הדבוקלגרור
 בסדרן. שלא דהויתקנה

 תיבה כל בפיו שיקרא צריך הכתב מתוך בכותב דאפילו י"אכב(
 שיכתב,נה. קודםותיב'ה

 ואפילו לשיטה חוץ נמחקים שאינם משמות א' אות יצא דאם י"אכג(
 פסול. לאחריו לשםמהנטפל

 להקל אין ולכו דמעכב, וי"א שחור, לעשות מצוה הבתים עןרכד(
 לחזור נתלבנו אם המשמר על ויעמוד דאפשר,במקום

ולהשחירם.
 שני מרוחב קטנים לעשותם שלא הגאונים לדברי לחוש טובכה(

 דרכלם בעוברי למחות ויש ש"ר בין ש"י ביןאצבעות
 להיות שצריכים מהש"ס מבורר כי מאד קטנים .תפלין להםשמתקנים
 בא"י ס' עיין )א"ה הם פסולים לאו ואם מאצבע יותררחבים

 כשר קלף עליה יכרוך ואח"כ פרשה כל על עגל שער יכרוךכו(
 כשר קלף' עליהן כרך לא ואמ שער עליה וכורךוחוזר

 אחרים. תפלין אין אםבדיעבד
 אחרונה פ' נתקלקלה ואם כסדרן לכתבן צריך ש"ר פרשיותזך(

.

 אחת נתקלקלה אם משא"כ תחתיה, אחרת יכתוב ש"ר
 חק"ל הרב ומשם שאחריה, והפרשיות היא לכתבה צריךמהקודמות

 נפסלו לג' ד' פן הקדים אם וכן שלפניה, הפרשיות גם דפסולותכתבו
 כלל. תקנה להם יאיןכולם
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 שטחים בקיאים אומנים איזה מקומות בקצת שנוהגים מהכה(

 עב הטיח אם ומצהירים מהודו'ים והם עב בטיחהבתים

 לפיכך המותר, מל שאינו פיל מעצם בטיח שמו אם או הבתיםמעור

 שיהא ליזהר צריך בבתימ דבק נותל אם וכן לפוסלם, להחמיריש

 טהורה. ננבהמההדבק

 וכן עצמה אך נוגעת שלהן היו"ד שאין שהאלפין שאומר מי ישכט(

 שאין והשין העיל וראשי לגנה נוגע,ת עמאין הפ"אנקודת

 ולא חכים דלא תיבוק קריאת ע"י להכשירו ואין פסול' ש,הואנוגעות

 שאנו קטיעא ו' כטן באו,ת מסופקים כשאנו אלא זה נאמר לאטיפש'

 מועיל אז 'ו"ד, היא אם או ו' אורך לשיעור הגיע אםמסופקים

 מדלא לה יש ו' דאורך הוא, בעלמא מילהני דגילוי תינוקקריאת

 קריאת תיעיל מה כצורתה האות שאין דפשיטא היכא אבל יו"ד,קראה

 ולכן אחרת. או,ת. שהיא לומר יטעה לא הפירוד מפני שהריהתינוק

 כסדרן. שלא דהוי תיקון להם אין כך שאירעבתפלין

 הו"ל האבק רכשמסיר השם אותיות ע"ג סופרים אבק ליתן איןל'(

 מהאי השם אותיות על הקולמוס יהעביו וכן ה', אתמוחק
טעמא.

 שנכפי במה דהיינו הבית, בתוך התפירה אין שאם שאומר מי ישלב(
 בעור התפיררת שעשה אלא המעברתא, יתחת הביונ מלעור

 פסול. הנז' הבית מעור ג"כ תפס ולא לבד,המעברתא

 שיהא הסופר צריך ודקדוקיהם ותיקוניהם תפלין כתיבת דיני כללג(

 שילמוד עד סתו"ם לכתוב יקרב ולא היט.ב הדק בהםבקי

 ויש דיש ואחרונים ראשונים הפוסקים בספרי והתיקון הכתיבהדיני
 אליבא פסולין התפלין מהם קטן פרט חיסר שאם דינים פרטיכמה
 בכל מברכים אותם המניחים ונמצאד הפוסקיון גדולי לדעת אודכ"ע
 עונש ונמצא תפלין מצות בלא יום בכל שרוי וגם לבטלה ברכהיים

 שמים ירא ומאד בדינים בקי אומן להיווש צריך ולכן מרובה,הסופר
 נעים ומה טוב ומה ותיקונם, תפלין בכתיבת המונעסק ה' לדברוחרד
 מסומר אלא סתו"מ קונים ואין לכתוב מניחין שאין אשכנז ערימנהג
 לסמוך ראוי אם תחילה הרב אותו שבדק בידו סמכה כתב לושיש
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 בקיאים ונו"מ סופדי שחזקת ואעפ"י שו"ב, בעניק שנוהגים ע"דצקיו
 ולא בעי מיהא למיחש חפץ במצותיו ה' דבר את הידא אבלהם,

 ה' וידאת חכמה דוח מלא בקי סופד לעצמו ויבדוד אחזקהיסמוך

 סופר ימצא ואם דכ"ע, אליבא סופך תיקוני בכל תפלין לושיעשה

 האפשדי היופי בתכלית ח"ן ליודעי הידועות כונות בכתיבתושיכוין
 ל"ז סי' ב"י בטוד המפודש טוב דב כי ומסתברא נעים, ומה סובמה

 ודקדוקיה, תיקוניה בכל המצוה למקיים אלא אינו ע"ש, תפליןלמניח

 המצות לכל וגם קונות, מעהת ~תודה דבר כי במיעה ליחוש לאלכן

 כי זו' למצוה כ"ש כתיקונן אותן לעשות כדי כסף לבוז לאדםראוי
 אותו ומקדשין עליו שודה ה' שם כך המצו'ה ועלימות לפיודאר

 מעשה מאנשי דבים שמענו באזנינו וכבר עליונה' בקדושהמ~מעלה
 בארץ אשד לקדושים הכתובים תפלין ז,וג בעד זהובים מאה עדשנתנו

 ע"כ הוא, עצום כי הנמשך התועלוז דאו שהמה בודאי השם,אנשי
 וכו'. מצוה זפכר חשובון בואויאמדז

 לגסימן
 והרצועות הבתיםדין

 להחמיר יש זה אצי זה הדאש מבתי בתים של עור נתקלקל אםא(
 אם אבל הדעות, לכל לחוש ישנים בין חדשים ביןולפוסלם

 בבית ובפרט הדבה שכיה וזה רכ"ע, פסול חוץ לצו הבתים עורניקב
 לב, ליתן וצדיך להנקב שרגילשעי

 אידך ושל התיתודא לצד ,למטה א' בית של הקדע ואפילו א')אה"ב
 עאעבתים וכל ב( א'. סעק אער פסול, אפ"הלמעלה

 זה בצד וזה זה בצד שזה אלא סמוכים הקרעים שאין אפי'סמוכים
 בתים ב' בשהם שהכשיר למה ואף ג( ג,. ס"ק שם פסוליןשכנגדו

 מושב עוד שיהא בעינן מ"מ ושלישי, ראשון כגון זה כנגד שלאזה
 ד/(. סעק שם קייםונבתים

 או זו בצד זו תפידות  שתי היו אם התפילין עפידות נפסקו אםב(
 פסולים. להרמב"ם זו בצד שלא זו אפי'ג'
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 וצריך הטהורים' ועוף חיה בהמה מעור שיהא צריך הרצועות עורג(
 קלף לעניין ל"ב סי' לעיל מ"ש ולפי לשמו, מעובדשיהא

 ה"ה ישראל סייעו אפי/ פסול, הגוי עיבדו אם דלהרמביםהתפילין
הכא.

 פנים מצד אבל מבחוץ' שחורות הרצועות שיהיו ימ"מ הלכהז(
 ונכון וטוב מאדום חוץ שירצה, צבע מאיזהיעשה

 ופנים. חוץשישחירם
 דבעינן משום פסולווג הגוי השחירם ואם ישראל שישחירם צריךה(

 לי כמרומה נינהו לשמה בני לאו וגוים לשמההשחרת'
 להם אין כי הרבים את ומכז2ילים בזה נזהרין אין סופריםשהרבה

 יכפר. הטוב ה' שיסמוכוע"מ
 וישחירם שיחזור במה להכשירם להקל אין גוי ,השחירם אםו(

 שלום(. נהר )עייןישראל,
 שתקיף כדי ובש"י הראש שמקיף במקום הרצועה .נפסקה אםז(

 אמצעית אצבע עד שימתה וכדי הקבורת במקיםהזו-וע
 זה שיעור בת.וך נפסק אם כריכות, ג' אצבע אותו על ממנהויכרוך

 מחמירין ויש לגונזם, צריך אלא תפירה, ולא קשירה לא מועילאין
 עז- והאהרת הטבור עד האתת, הרצועה שתגיע כדי עד ראהב בשלעוד

 המתירין על לסמוך יש מצויות רצועות שאין הרחק ובשעתהחזה,
 שלא כרי ב.משיחה אפי/ יתפרם מצוים גידין אין ואם בגיויןול,תופרן
 מעכבות. אינן דברכות עליהן יברך לא אך תפילין ממצותיונבטל

 לדסימן
 בתפלין זוגות ב/ והנחת בתפלין הפרשיות הנחתסדר

 בבית המניח משמאל ק~ז2 רהרמב"ם לרש"י בבתים הנח,תם סדרא(
 ג', בבית שמע שני בבית יביאך כי והי'ה ואחריוהחיצון,

 הג' בבית ולרעת לימינו החיצון בית שהוא ד' בבית שמוע אםוהיה
 כרש"י העולם ומנהג שמע, החיצון שהוא הד, שמוע, אםוהו;

והרמב"ם.
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 שניהם ויניח תפילין זוגות ב' ויעשה שניהם ידי יצא שמים יראב(
 דכיון בחסידוה ומפורסם שמוחזק מי אלא כן יעשהולא
 אם הדעות כל ידי ולצאת להחמיר הרוצה כהדא הלכהמשיאיפסיקא

 בחסידותא, ומפורסם מוחזק שיהא צדיך בפרהסיא לעשותרוצה

 דמאחר דמילתא מסקנה והנדאה האחרונים האריכו זה בדיןחקנה

 ויש ונשא רם וסודם צריכי רטיוילהו ז"ל האר"י הרב דכרידלפי
 מנה דלא קרקפ'תא הוי שניהם מניח שאינו דמי שכתבומהמקובלים

 הכל ומיהו זה לענין ת"ח עצמו יעשה אדם כל כן כי הנה ח"ותפילין

 הרוצה כל לא העיר גדולי אלא להניחם נוהגין אין שאם המקוםלפי
 אין מניחים שאיז העיר גדולי יש שאם וב"ש יטול השם אתליטול
 מילתא שעושה שמי הפו' כ'תבו וכבר להניחם מהם לקטניםראוי

 נידוי, הייב שגדול מי בפני או רבו בפני רבו. בה נוהג שאיןדחסידו'
 עם ומתהסידים ה' יראי הם העיר מאנשי רבים וכן שלמים אםאבל
 עוסק שהוץ דמי אומר ואני יניחם, הוא גם אותם ,ומניחיםקונם
 ונפילין ב:'זוגות ל,הניח לו ראוי אין הבריות עם מעורב ת;ואבמ"ומ

 דבר כשיעשה. כי העם לפני דחסידותא מילי בכל בתסידותרלהתנהג
 כהוגן. שלא עמו שעשה לו ידמה חביר,ו דעת שלפי או כהוגןי?לא
 תפילין זרגות בן להניה אזוגי דקפיד גברא חזו לאמר פיהו יפערתכף

 הבריות דעת גונב אלא זה אין מעשיו, וכך כך בחסידותומתבהג
 לקיים להם ראוי אלו כגון אבל מתחלל, ש"ש ונמצא בלבו תועבותוז'

 לבבי בתום אתהלך דכתיב וקרא אלהיך עם לכת ה;צנע דכתיבקרא
 שניהם שיניחם הוא זוגות ב' הנחת מצות דעיקר ואף ביתי,בקרב
 האמור כרבר ה' ולחילול לירהרא למיחש דאיכא במקום מ"מיהד,
 בהצנע בביתו ור"ת רש"י. של ויניה יעשה לעשוונ בכחו אהעראת

 ר"ת של יניח לפחות או רשעי של אלא יניח לא יבב~הבנ ק"שויקרא
 כאילו לה' וערבה רש"י, של יניח ובבעהכנ ק*ש בהם ויקראלבד
 ישרה דרך וזוהי דעזפילה, וכל ק"ם בשעת עליו שניהם מביההיה
 לא אם בחסידות מפורסם שהוא דמי אלא חכמה צנועים ואת אדםלכל
 דבר את הירא עמא לשאר אבל בפרהסיא יעשה בצנעה לעשותיכול
 ימנע לא מקום ומכל בצנעא, אלא יעשה לא חסידא למיהוי ובעיה'



לאלפים לד סי' תפיליןהל'הסדנך

 ':לא באופן דהסידותא מילי לעשות יכול אשר כל בצנעאמעשות

 אם אפילו ואז יוכל אם עצמו יסתיר ביתו מאנשי ואפי/ אדם בוידע

 בחמורות ונכשל מצות בעיקרי זהיר אינו שהוא בנפשיה אינישידע

 ומצות לחוד וזה לחוד זה כי דחסידו,תא ממילי ימנע זה משוםלא

 אתו נמצא אשר האיש שכר מקפח הקב=ה ואין זו, את זו מעכבותאיז

 מצוה גוררת ומצוה ליוצרו נ"ר עושה אדם ובכל טוב דבר דהוכל

 אשיוד לא ואיך וכזה כזה בחסידות מתנהג אני הן לבו אל יאמרכי

 ולההפלל דרש"י תפי' להניה הנוהג )אה"ב לו. ורפא ושב הלכותגופי

 דד"; תפי' והניח לו נתחלף א' ויום דר"ת תפי' מניח תפי'ואחר

 תפי' שהם ר(2ה לסלקם וכשבא עליהן ובירך ורש"י שהםבחושבו

 שא, היים עליהן ויברך יחזור דרש*י תפין אח"כ כשיניהדר"ת.

 א'(, סימןח"א

 לושפי/ דרש"י מתפילין והבתים והרצועות הכיסין להחליף אסורב(

 לעשותה ראש של רצועה להחליף אסור וכן איפכא אודר"ת
 הרצועה בסוף להניחו הרצועה מתחילת הבית' להסיר אסו' וכן יד,של
 של בכימ להשתמש אסור וכן מורידין ואין בקי,ם מעלין משוםוהכל
 דדכים עוברי שנוהגים כמו חול של דברים בהן להניח דתפיליןטלית
 תפילין של והבתים )אה"ב שרי. דאז בפירוש מתחילה התנה אםאלא

 ג'(, ס"ק הטב באר : רש"י משל קטנים יהיודר"ת

 וישים בזרוע ויכניסם יחד שניהם יקח זה באופו הנחתם סדרד(
 של אלא הקיבור.ת, על ר"ת של ואח"כ רש" שלתחילה

 רי'; של תפילין ואח"כ הכתף כנגד וסמוך בבוה יותר יהיהרש"י

 כורד ואח"כ הרצועה, עם שלו בבית יווד ,כל ויכרוך לקוב"דו,סמוך

 של רצועות תחת ר"ת של רצועות שתהינה באופן הרצועותשתי
 תפילה יניח ראש בשל וכן רשוי, של אם כנ מגולה יהא ולארש*י,
 שמור וסימניך ר"ת של תפי' ועליה עיניו למראה למטה רהם"ישל
 רה2"י של רצועות בראהם  שיהיו וכדי רשוי אותיו' יש,ר וראה,ת'ם

 רה2"י של הדלעת שיהיה בקשר וכן דרעיש רצועות ותחתיהןלמעלו

 של ראה2ין השני בידן שלוקחין מדקדקין ראיתי ראת. של הדלישע"ג

 ד*ת של הקשר ע,ג רש*י של התקשר למטה ר*ת ושל למעלהרש"י



נזלאלפים לה לד סי' תפיליןהל'חסד

 הבית' תחת שיבא דד'ינ הרצועות בתוך רש*י של ושביתומעבירין

 והקשר למטה דש"י של שיהא באופן הדאש, על ומניהים ר"תשל

 ע*ג דש"י של הדצועות ומעבירין ר"ת של הקשד ע*ג רש*ישל

 הרצועות וגם העין אל החוצה ידאו שלא באופן ר"ת' שלרצועות

 ישדה. דרך זהו ר*ונ ע"ג דש"י של יהיוהתלויות

 אם במנחה גם תפילין מלהניח יעבדו לא אודחותם המישריםה(

 ביום בלבד לא החמה שקיעת קודם אדת"מתפלליז

 בכל אשד הת"ח כן שינהגו נעים ומה טוב ומה יום, בכל אלאתענית

 ה*ח. עצמו יעשה השם את ליטול לו שטשה ומי ועידעיד

 ברכה, בלא לבד ר"ונ של במנחה יניחו זוגות, ב' המניחיםו(

 דהייני דבא שמושא של ונפילין שיעשה טובוהיותר
 הפדשיות ויהיו אצבעיים בדום אצב' על אצבעיים גדוליםשיהיו

 המניח ימין בצד קדש פ' להניח שיתחיל דק דטד'י בסדדמונהדת

 בן להניח יכרל שאינו ולמי עליהם ויברך במנחה יביח התפי'ואלו

 הם האד"י הדב דבדי שלפי לעולם, אלו יניח יוהר(1 .דהסש נגפניזוגות

 אלהים עובד ויהא כולם ידי יצא שמים ידא אך חגות ב' במקוםעולים
 במנחה. תפי' יניח לא ועי"ט בע"ש דקבמוי2לם

 להסימן
 השיטין מניןדין

 בכל שיטין ז' יד בשל יכתוב הקבלה ע"פ השיטין במנין נהגו'א(

 פסל לא שינה שאם ואע*פ פ' בכל שיטין ד' רזנש ובשלפ'

 יד בשל שיטין ראשי  הן ואלו לשנותן שלא מאד להש.תדל דאוימ"מ
 פרןסה תורום ; ההוא ; תג ; להת ; יוצאימ ; היום את ; וידבד אהפ'

 שמע גף פרשה לאית4 ; בהמה ; הקשה כי ; לאמר ; בשה ; רחם ; והיהב'
 פדש" מזחוונ: , ידיך ובלבע~ד; ; לבבך ; והיו ;אה

 ובכל ; והיה ד'
 ; ובשעריך ביתיך ; עיניכם בין ; ה' אשר ; בכם ה' ; ואכלתנפשכם

 ; זה כזאונ: : מזה ; וידבר א' פרשה ראה2 של שיטין ראשי הןהאלו

 דחם פטר כל מבית, ממצרים ה' חמור, פטד וכל ; והיה ב'פדשה
 : עץןב והיה ד' פרה2ה על, לבניי, : נפשד : 'שמע ג פרהעההזכרים,



לאלפים לו לה, סי' תפיליזהי'חסדנח

 השיטות לכויז יוכל אם עתיקים שההברים ונהי : בניכמאת , תתןלא
 השיטוה ראהסי לכוין כדי האותיות יקצר או יאריך לאאבל זהבענין

 בתש"ר וד' בתש"י' שיטות ז' דוקא צריך ז"ל האר"ידברי ולפי)א

 ד' ד' ראש בשל אלו הם 'האר"י ע"ש השיטיז ומנין בהו יזהרל.כן

 ן והיה ; פעב ; בצחתי ; הדש ; מזה ; ודבר ; א' פ' הן ואלושיטין

 : לאות ; לב'ניך ; נפשך . שמע פ"ג . רחם פטר . ממצרים ה' . "טרוכל

 ; פ"א ,הל ואלו שיטהת ז' ז' תשוי ; בשבתך ; יבולה ; ונתהי ; והיה ;פ"ד

 ; מצרים ה' : לי ה' ; שבעת את ; זבת ; בחדש ; היום את ;וידבר

 אה. שמע, פ"ג' עיניך, לה', לשלהנו, זאת, ; לא אם ; רחם ; והיהפ"ב

 ת'. ואכלת. ובכל. והיה. פ"ד' מזוזת, על ,לאות, בבי,תך, היום,מאדך,

 ובהטעריך* ביונך עיניכם, בין ה', אשרבכם,

 לוסימן
 כתיבתןדקדוק

 אחד שום צורת ת.שתנה שלא האותיות. בכתיבת לדקדק צריךא(
 האותידת 'תחונת 'הביא בב"י מרן לאחרת תדמה ולאמהם

 וקציעה מר והר' אעיכנזים, כתי,בת תמונת והיא שאמר, ברוךמס'
 וצריכים ע"ש ואות אהת לכל ספרדית כתיבה ,תמונת וכתבשרטט

 בידי נמצא לא )ובאשר בצור.תם בקיאים להיות הספרדיםהסופרים
 יא לחוץ כשיצא תפילין הכותב א"ה דבריו(. העתקתי לא הנדהספר

 ל"ז. ס"ק א,ר בגד, עליה פורש אלא פניה, על היריעהיהפוך

 הארץ מעמי ורבים ל,ספרדיס פסולין אשכנזים מכתב תפיליןב(
 בידם. הבא מן ולוקחים בזה נזהריןאין

 שעל נקודה. להיות צריך לכן אחד גולם להיות צריכה אות כ:לג(
 ועין השין ויודי שתח,תיה, ובקודה יוד כמו שהואהאלף

 וכן פסולין, נוגעת שאינה ובאחת בזוות, נוגעהו7 שיהו צדיואחורי
 פסול, נגע ואם בגג; הרגל ליגע שאין וקוף מה"א חוץ אותיותבשאר
 אבל אמה בריחוק היטב יכירנו בנוני שאדם כדי מהגג הרגלוירחיק

 הגג. עובי מכדי יווטי ירחיקלא



נטלאלפים לו סי' תפיליזהל'חסד

 שמאחר הדעות כל ידי לצאת כדי לתייגם שצריך האותיות הן אלוד(

 לדעת מהם א' חיסר אם אבל פסל, לא בתגין הוסיףשאם

 כל לפי התגין כל לעז2ות ליזהר ראול לכן פסול. רבא שמושאהגאון

 דש"ר ושפילין להניח יקרב איך כי דז2*ר בת!פילין ובפרטהדעות

 התגים. חסרון מפני לדעתו פסולין התפי' והרי דידיה אליבאלצאת

 תלת, דהיבוסי ס' ו' 'תגין, חמש צ' תבין. דן המץ של חן אפרשה

 א' אמצעי על ב' ; שמאל על ג' ; תגי ששה ; דאשר ש, ; תגיתלת

 מס תאגי ד' ד' דלמען למ"ע תגי, ג' לי של יוד י,מיני. ראה2על

 של ה' תאגי, תלת תליל דתורת, ת/ ת' 'תאגי ג מימים שלסתומה
 תאגי, תלתימימה

 ז' ה' תאגי, תל.ת תלת הראשוז פטר ואות'הת דיביאך, בן בפרשה

 תאגי, ד, ד' דישאלך ך, א, האגי, תלת תלת דהזכריםכ'

 ארבע דלשלחנו, ח' תאגי, תלת תלת דידך כ' דהקשה, ק/ דיד,ד'
 ב' תגין חמש המש דלטוטפות ט' ט' תאגין, ארבעה דונתנה התאגי,

 ועל תאגי ארבעה טוטפוונ של פן שמאל, ראש על גן ימין, ראה2על
 של ה' ונהרוג של ה' הקשה של ואחרונה ראהמונן ה' א', תגהת!יו

 תאגי. ארבע ארבעידכה
 על ב' תאגי, ה' ועליה גד'ולה 'דשמע ע תאגי, מ דשמע שן גפרשה

 טוטפויג של פן ט' טן שמאל, ראש על תלת ימיניראש
 דגנך, ג' דמזוזות ז' דנפשך, נ' א', תג התיו על .תאגי ארבעארבע

 ג', בפ' זהו תאגי, תל:ת תלת דהארץצ'

 וה"ה שמאל בצד זיינין תלת אות בבל צריך גקץ שעטנ"ז דפרשה

 תג צריכין חי"ה בד"ק אותיו,ת פשוטה, ונון כפופהלצדי

 מהן א' כל גב על )תג שנותנין הזמן כסופרי לא בשמאי גגהבסוף
 תלת ואספונ של פ' בסתאומ שהם מקוס בכל בך לתויגן צויכיןואלו
 ועל תגין ארבע 'ארבע טטפת של פ' ט, ט' א' ה'ג, ואספת של ת'הגין.
 איז האר"י דברי ולפי אה"ב ) תגין. תלת ואמפת של ס' א', הגהתיו

 וכ"כ עוד ואין חי*ה בבד"ק א' וא' גן'ץ בשעטנ"ז הגין מתיתלהוסיף
 בתפי' דאפילו ונראה ע*ב, ריש סן דן שרעבי למהר=ש שלוםנהר
 בתגין תייג לא דאם דם"ל ואע"ג הנז' התגין ע4 להוסיף איןדש"ר



לאלפים לו סי' ונפיליןהל'חסדם

 המוסיפים כל האר"י דעת לפי מ*מ פסולין, התפילין בפניםהנז'
 צריכים שבינפי' התגים ואלו תגין, בן יפתה של פ' נתן(:מגרעות
 צריך אלא בתגין די לא ג"ין בשעטנ"ז רק מקלות כעין גדוליםלהיוה

 האות. על זקופות זיינין כמו התגיןלעשו'

 הגאון לדעת אלא איגו פסול התגין באלו א' חסר דאם דהא נהיה(
 לפחות גץ שעטנז אווניות תייג לא אם אבל רבא,שמושא

 ולא ולתייג לתקן וצריך דפוסקים רובא לדעת פסול קטניםבתגים
 וניוג. בלאיניחם

 נוגעים ואינן עשאם אם כשרים תגים עשה לא שאס למ"ד אפי'ד(
 )אה/'ב לתקנם. וצריך פוסלים בזה זה נוגעים אובאותיות

 וצריך  הגה"ט, כנה"ג באמצעיתה, אם כי האוה בסוף יד.בקםולא
 והויו היוד על ובפרט האות צורת יפסידו לא דיבוקו שבשעתליזהר
 לכן קריאתן ויאבדו יתקלקלו בקל ווווי"ו היוד כי דקין התגיןיעשה

 לן(. כ"ח ב"ה מ"ק א"ר מאד, בהן ליזהרצריך
 אב והיה בפ' אמנם כהרמב"ם' נוהגים אנו ויתרות חסרות בעניןז(

 הרמכ"ם שלדעת ור"ת הרמב"ם בין מחלוקת יששמוע
 שיהא צריך ר*ת ולדעת אחרונה, ויו חסר ולטוטפוונ לכתובצריך
 ליזהר צריך פסולים, הם א' אות הוסיף דאם ומאחי 'ווין שניחסר

 וכן דסתרי, .תרתי ליהוי דלא היכי כי כר"ינ לעשוונ דר"תבתפילין
 פסולי' שהם עפצא במי כתובים יהיו שלא דר"ת בתפילין ליזהרצריך
 הפתוחרת לעניז בספרים לעיע הסופרים יזהרו וכזאת וכזאתלר"ת

 סופרים רקדוקי וכל האותיות וצורונ והיתרות והחסרותוהסחימות
 אלך כי חובלים הם המניחים ונפשות נפשם כי יחטיאו ולאהנצרכי'
 מעומדי' ודבריט בשערד, התלוים .הרריו והן שיעור להם שאיןדברים

 עולם. שלברומי

 לזסימן
 הנחתן וזמן תפילין מצות ~וכרגודל

 כל רבא ואמר ימים, מאריך המניחם שכל תפילין מצות גדולהא(
 לו מובטח ומתפלל ק"ש וקורא .בציצי' ובע,עטף תסילןהמניח



טאלאלפים ?ז ס" תםיליןהל'חטד

 שויט גהינם של אש שאין לו ערב אני אביי ואמר הע"הב, בןשהוא

 ערב אני אמר פפא ורב בע=הז, יסור" ע"י לו נמתלים שעונותיובו

 אפי' אלא בו  שולמ  גהינם שאין מבעיא ולא לו נמחלים שעומתיולו

 ואין יגמרי לו נמחלי' עונותיו כי עונש שו' לו יגיע לא העולםבזה

 כל עוהוקשה תפילין ממצות יותר שבתורת עשה מצות בכל גדוללך

 צריך יכך בפיך, ה' תורת תהיה למען שבאמר לתפילין כולהההורה

 דקדוקי' בכל כתיקונה זו מצת; לקיים בהם וזריז זהיר להיות אדםכל

 בעושיו ישראל שישמח הועלת זו מידיעה לנו יוצא ועודדתיקוניה,

 ליוצרו גדול נ"ר לעשות זכה אשר על זו מצוה בקיומו הבהשמחה

 דרבא בה2"ס וז"ש עליו, נקרא ה' שם וכי שכרה מגודל נראהכאשד

 מנחנא. קא תפילין ואמר טובא בדח קאהוה

 שלא נקי גוף שצריכי' מפני אבל היום, כל עליו להיהתם מצור~ןב(

 יכול אדם כל ואין מהם דעתו יסיח ושלא בהםיפיח

 לפחות זאה, יעשה אנוש ואה2רי היום' נל להנ" שלא נהגו ב,הםליזהר

 קוני עם יתחס' תובב"א בעה"ק כבוד לשכון זכה אם ובפר' זקנתולעת-
 ודרכי .בתורה ויתעסק חדרי' בחדרי ביחו בקרב לבבו בתוםוילך

 קדוקו" יקנה ובזה בתפילין' ומוכתר בציצית מעוטףהתשובה
 ומהרה

 לו. יאמרוקדוש
 ואיב בהם יפיח ולא ישן שלא בטהרד* .תפילין לשמור היודע קטןג(

 שנה י"ג בן כשהוא דדוקא וי*א לחנכו תפילין לו לקנותאביו

 קודם עצמם לפמת הגדולין יזהירו הלואי זה יתום ובדור אחדויום

 עמהם לעף2וונ ושלא בהם לישן ושלא בהם להפיח שלא כדיתפילה

 שהוא בגויה ליה קים אי אלא הקטנים לחנך ראוי אין לבן וק"ישחוק

 הטבעת בפי צוזמץ מלכלוך נקי שהוא וגם תפילה קודם יפה עצמובודק

 טוב. ההעדר לא ואם וק"ר' שחוק דברי מדבר ואים עמהן ישןואינו

 בשני שיש זיינין בז' יסתבל בראשו ש"ר תפילין הבחת קודםד(
 סתימין רזין בהון דאית ויכוין ה' עיני ז' גגד שהםשינין

עמיקין,



לאלפים לח סי' תפיליןהל,חסדסב

 לחסימן

 בתפילין החייבים הםמי

 שיעבור מוטב הפחה, בלא להתפלל יכול שאינו לו שברי כויא(
 שיכול לו יראה ואם נקי, גרף בלא שי,תפלל ממה התפי'זמן

 לק"ש אהבה בין תפילין יניח ק"ש, בשע.ת נקי בגוף עצמולהעמיד

 עליהם.ויברך
 לו א"א ואם אשה, תאות בהר,הור ליזהר צריך תפילין הכהניחב(

 את ליתן עתיד אבל להני'חם שלא מוטב הרהורבלא

 לאיניש ליה ד'מבעי עבד לא למעבד ליה כרמבעי אשר עךהדין
 וזאת ידים, בשתי מלבו רעים ההרהודים ולדחו.ת דעתיהליתובי

 ומתפלל תפילין שמניח בשעה כעש רגע, ובכל עת בכל האדם,תורת

 זרות מחשבות מיני כל מעליו לדחרת .ומכופלת כפולה חובהעאכ"ו

 דומה זה שהרי בטהור וטמא בחול קוד,2 יערב ל,בל רעיםוהרהורים
 אף יחרה גם אלא י'היה לרצון לא כי קמלך במאכל צואהלמערב
 אוגס דן שאינו יצוריו על ה' ובח'מל.ת בו הבער וחמ'תו מאדהמלך

 באים וההרהורים ברו:ח שליט אדם שאין גליא שמיא וקמיכרצון
 אין עבירה שהרהורי רז"ל אמרו ונבר מדעתו ושלא מדעתו לאדםלו

 ולא בריותיו עם בטררניא בא הקב"ה ואין יום בכל מהם ניצולאדם

 המחשבות מעליו לדחות גיש יגבר ובכח המשמר על יעמוד אםיענש

 בחשוב תועלת מצאתי )ואני ברע טו'ב אותם ולהחליףוההרד)ודים

 ברעתו מאריך אם אבל חזור(. חזור דליבא מעומקא מידו'תהי"ג

 בתו2ובה. ישוב 'לא אם היא רבה כי הפורענות מן ידאג לב שיםמבלי

 לבו דטריד משום תפילין להניח אסור ראשון ביום אבל אהיב)א(

 מיד ב' ביום ,אבל לבוש מהם, דעתו יסיח ובודאי אבלותובטרדת
 ונקבר א' ביום מת לו מת ב( ה'. ס"ק באה"ט וייב. החמה הנץאחר

 תפילין להניח אסור וכן קבורה, ביום ה.פילין להניח אסור אהרביום
 ערבית מתפל" אם ואפילו ומח*בר( )ברכ"י קרובה שמועהביום

 דאוהו שע"ה סי' בי"ד וקי"ל הואיל קרובה שמועה לו ובאמבעוי

 "הניח אסור המחרת דביום ה"ה א"כ אבלות למנין לו עולה אינויום



סגלאלפים לט לה, סי' תפילין'הל'חסד

 ימי ון למנות ומתחיל ברגל שמת מי אמנם גן, ס"ק א"רתפילין,
 ואפילו 'שם( ראשון ביום תפילין להניח חייב הרגל לאחראבלות

 אבלו, בימי דר"ת תפילין להניח לו יש אבל ג( בחו"ל. וכ"שבא"י

 עדיף שוא"ת כתב שפ"ח סי' דבי"ד ואע"ג מהרעו"ש' משםברכ"י
 ע"פ הן בסוד הבאים אצל מנהג נתפשט תוב"ב ירושלם פע"הקמ"מ

 בט"ב וגם ז"ל, מהרש"ש כדברי שתיהן להניח האר*י רבינודברי

 מנוד' ד( אל. בית במדרש חסידי' בקהל שתיהן מניחים יטחריתבתפי'

 ל"ח משם שכתב חן, ס"ק א"ר וע' סי"ג, ש"ע תפילין, להניחאסור

 ונראה סק"ו במחב"ר וע' ברכה, בלא להניחם דטוב ונראה להתירד"ק
 ולהניח(. להקלדדעתו

 לטסימן
 תפילין לכתוב הכשרים הםמי

 שיהא בקטן, להחמיר ויש פסולין. מוסר, או קטן שכתבן תפיליןא(
 י"ג בן שהוא שערות ב/ שהביא דהיינו ממש גדולדוקא

 שנה, י"ח בן שיהא עד לכתוב פסרל שערות שתי לי איו אם אבלשנה,

 התפילין גוים ביד ישראל גוף או ממון שמסר ,מסירות שעשהוכל
 לכתבן שפסול וכל הראויה, תשובה שיעשה עד פסולין הםשכותב
 לאוה אות עובין דבק ולגרר התפירה כבון עשילוע תיקון בכלפסו'

וכדומה.
 ,ייא כדי הרבה דמיהן מכדי ייתר הגוים מן סתו"מ לוק.חין איןב(

 רקנוה וחייבי' לוקחי' יותר מעט אבל ולגזלן, לגנבןלהרגילן

 שמא מדאי יותר בזול שיתנם לגוי לומר ואסור בהם יזלזלו שלאכדי

 הצריכין תפילין ואפילו א"ה )א( בזיון. מנהג בהם וינהג הגוייכעוס
 ג(. ס"ק א"ר מעט, ויתר בערכם מהם לקנוונן צריכיןגניזה

 לקח ואפילו ויתרות בחסרות שבקי המומחה מן אלא לוקחיןאיןג(

 טוב בפעס כפעם וגם הנחה, קודם שיבדקם טוב המומח'מן
 לבדקן חייב אינו דמדינא ואף מזיעה, דמתקלקלים דהעכיחשיבדקם

 שני לבודקן חייב ואז נתעפשו שמא דחיישינן לפרקין כשמניחןאלא
 שחייב למים נפלו אם או שנתקלקלו רואה אם וה*ה שנים בז'פעמים



7א7פים מ טל סי' תפיליןהל'הסדסד

 המצא שאם דנהי בלא"ה אפילו שיבדקם טוב מהיות אבליבודקן,

 ,מפושעל חשוב ואינו חטא אשר עון עליו אין פסולין שהםימצא

 מועיי זה אחזקה דסמכינן חיי.ב אינו דמדינא מאחר בגופןישרא7
 מי כשמוצא אבל ולתופרן ולחזור לבדוק שיוכל מי 17 שאיןלמקו'
 בודאי פסולין שהם יארע שאם הרבה טובה יאבד לא לבדוקשיוכ?
 ריקם לבא טעון הבא דומה ואינו מצוה כעושה שכר לו נותגיןשאין

 ב"ש משם כתב והא"ר )א"ה ,הרבה, שכר נשכר במצות זרין שהואומי

 תפי' הרבה ראיתי כי שלם' הבתים שעור אע"פ עתה לסמוך איןוז"ל

 מלאים הבתים היו אותם וכשבדקתי קיימים הם כאלו נראיןהיו
 בהם נראה היה לא בתוכם הפרה2יות וכש.היו בראשיהט ימעיהנקבים

 זיעת מחמת נדבקין האותיות היו וגם שחרורית מחמה נקבשום
 סק"ה(. שםהראזם

 יד לו יש אשר בקי אצל ילך מזוזו,תיו, או .תפילין יבדוק הרוצהד(
 בדברי תחזינה עיניו לבדוק שכשבא הפום' בדבריושם

 ומוליכין בעיר סופר שיש ובמקום יתטיא, ולא מעכב מה הפוס'כל
 לבדוק הסופר אצל ויש7ח ידו שימשוך טוב הטוב לבדוק' הכםאצל

 וכל המעכבים הדברים ובכל ויתרות בחסרות ורגיל מכיר הואכי

 בספרי יעייז לבדוק הבא סופר' אין אם אבל ידע, באומנותיהאומן
 כל גדול כלל זה כי הם מומחין הסופרים חזהת על יסמוך ולאהפו',

 כוזב.האדם

 מסימן
 התפילין בקדושת לנהוגאיך

 עושין יפה ולא ברצועות: בין בבתים בין תפילין יתלות אטררא(
 תפילת קודם בר"ח הונפילין דכשחולצין אנשיםאהרנם

 ההלועת בסויגי אותם תולין בכיסן להצניען פנאי להם ואיןמוסף

 וצריך עבדי, ואיסורא בזה זה יתערבבו שלא כדי הכנסה ביתשל
 יתלו תפיליו התולה בש"ם אמרו שהרי שבהן וחומר איסורולהודיעם

 הנחה בשעת אפילו מנגד, לך תלואים חייך והיו נאמר ועליו חייו,לו

 בראשו שמניחו עד תלוי יהיה והבית בקשר לאחוז שלא להחמיריש



סהלאלפים מ סי' תפיליןהל'חסד

 ואחעך במקומו ונבית ריניח דבוקים הבית עם הקשר בידו יקחאלא
 ולא הצדדים על אלא הבתים עי יכרוך ולא )א( במקומו.הקשר
 סק"ד. כ"ח סימן באה"ט תלוים, והבתים לכויכם ברצועותיאחוז
 מורידין שאין יד בשל ליתנה מתש"ר רצועה ליקח אסור וכןב(

 רצועה נפסקה אם ג( מ"ב, סימן ש"ע קלה' לקדושה תמורהמקדושה
 קשר בו ולעשות למעלה האחר ראש להפוך אסור לקשר סמוך ידשל
 דמורידו משום למטה לקושרו הקשר בו שהיה והתתיכה ידשל

 סקקב(. מקב סימן ב4ע:קטמקדושחו.
 שתולין לניירות וה"ה ~הקדש ספרי שאר או תפילין בו שיש ביתב(

 מטתו בו לשמש אסור ופסוקים שמות בהם שכתוב היולדתבבית
 שם לעשן'ת שאסור וב"ש כלי תוך בכלי שיניחם או שיוציאםעד

 וצריך 44 כלי חשוב קאגא"ש שקורין של'הן התיק רבספריםצרכיו,
 הטלית תוך היא אפילי שלהן הכים לתפילין וכן אחר, בכלילכסותן
 מטפחת שיתן אחר כסוי וצריך אהד כלי חשוב גדול כים תוךוהטלית

 הנה כאחד, חשובים כלים מאה אפיל,ו ל'הם מיוחד  שהוא דכל גביהןעל
 לכסות כסוי איזה שמיחדין האנשים אותה עושים יפה לא כןכי

 דכל במסמרים שם וקבוע בבי.ת אשר שבקדושה דבר וכלהספרים
 המזוזה אם וכן כלי, תוך כלי כסוי י"ח נפקי לא להם מיוחדז~הוא
 מוני לא גנאי של תשמיש שם שעושין במקו' או החדר תוךהיא
 אלא חשיבי אן כלי דכולן עשיית:ה, מתחיל'ת כסהת בכמה יכסנהאם
 היכי כי לה מיוחד שאינו בדבר לכסותה עקג קטן מסמר שיניחצריך

 ר"מ. סין לקמן ועיין כלי תוך כלידלייהעיב
 רוצה איע אפילו במטה אשתו עם שישן דכל שאומר מי ישג(

 מלכסות. וישכח תשמיש לידי יבא ד,םמא לנסותן צריךלשמש
 המטונפון במבואות ועובר בתפילין הכנסת לבית מביתו הולך אםד(

 בסודר. או בטלי.תיכסם
 התענית יפדה או יום באו.תז שיתענה נכון חפילין לו שנפלו מיה(

 לצדקה. פרוטה יתן שלהן בכיס נפלוואם
 וכן בראשו ות'פילין לד=א חוץ אפילו הקברות בית ליבנס אסירז(

 נראה )ד( רהרצועות. התפילין שיכסה עד מת של דאאתוך



לאלפים מו סין השחר ברכתהל,חסדסו

 להניה אסור אפי"ה מצות לכלל 'הגיע לא שעדיין קטן קברדאפילו
 גדול הוא הגלגול בסוד דאפשר חדא אצלו, ולקרוה ותפיליןציצית
 מ';ה סימן אהרן יד העין, מראית מפני ועוד לרש לועג בה יישכ,ענים

 סק;ץ;(. ע"א סי,מן לקמן ועייןדגה"ם

 כודר עליהם הניח אס אלא עראי שינת אפי' בהם לישל אסורז(

 שעליו. בטלית מכוסין שיהיו מועיל אם מסו2פקואני
 אלא בכיס התפילין ע"ג והסידור הטלית להניח שלא ליזהר ישה(

 הטלית. תוך התפילין בים כרוך או הצד מו התפיליןיניח
 כ"ה. סי' להמחב"ר ועיין הרואהבית

 מוסימן
 ברכות ושאר השחר ברכותהלכות

 שיעור תכףא(
 משנת~

 הדור אלהיו לקראת ויכון ידיו ויטול יפנה
 אשד אדונימ גדול בגדולת ויחשוב מעט וישבבלבושו

 וכולא עלמין וכל  ושרשא עקרא ושליט רב דאיהו הקר איןלגדולתו
 שבמקום יחשוב ואה"ך בזה, במחשבתו מעט ויאריך , כלא,קמיה
 סגולה לעם בנו בחר עשר ענותנותו מצינו שם הק.ב*ה שלגדולתו
 כי לו יחש,ב ולמצחה בשמו ולברך לשרתו והרשנו במצותיווקד,פנו
 אשה ילוד אהטרי אליו ברכותינו כבודו כסא לפני ולנ"ר לריצוןעולה
 ומקובל חשוב והוא בפניו ונשא רם למלך לברך לכך, שזכה רימהאנהם

 וקודם מזו, גדולה טובה היש מזה, מתוק חיך היש לפניו,ומרוצה
 ביראה בתיבה ,2יבה באות אות לברך עליו יקבל לברךהתחילו
 כראיי. לברך יקרב ואז לעשות מה כדת הלב ובכונת וש*רואהבה,
 למלך לברך .בבואו ברעדה ויגיל ליזהר רמיא חיובא הברכון בכלוהנה

 שיצ~ כדי טהב בכי שיכנם השחר בברכרת החיוב יגדל אמנםהכבוד,
 זאת אז כי הטם, של עונות להת~בון ראשון זה יהא ילא טובבכי
 ועבירה מצהה גוררת מצחת כי היום, לכל ולמכשול לפוקה לותהיה
 כי הספר מתוך או סגורות בעינים לברך גדול וגדר עבירהגוררת
 טוב ומה הרעה, מחשבתו ישוב הספר עם אמר סימנא איתנחכבר
 התעוררות וכזאת וכזאה. האלה כדברים בנייר בכתב שירשוםלגבר
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 גדול כלל זה לברך, עומדו קודם בה ויקרא שמבין בלשוןבקיצור
 זהירות. לידי מביחה וזריזות פלהמה תעשה בתחבולו71בתורה

 ותהיה דבר שום ידבר שלא עמוד יוכל אם נעים ומה טוב מהב(
 ליוצר לברך במצוה מתחיל משנתו בעומדו דבורותהילת

 אלהי יתחיל יצר אשר ברכת אחר הגף )א( מאד. טוב הנהגשמתו
 האר"י(. משם ע*ג דמ-ה ש*ץ כלל, הפסק שום בלינשכתן

 אמרו ובאמת דברים בכמה שגו רבים השחר ברכות בנוטחג(
 וראוי ע"ה, אם הוא ה"ח אם ניכר אדם שלמברכותיו

 וארשום יבלם, ולא יבוש ולא וילמדנו חכם אצל שילך ישראללכל
 אלהי, בין להפסיק צריך אינשי, בהו בקיאי דלא דוקני נפחיקצת

 טהףרה לומר אין הנשמה. היא הוא שאלהיו בראה יהא שלאלנשמה
 כו' נשמות המחזיר עד .תיגות מ"ז על להוסיף אין טהורה, אלא-היא
 טהורה בי שבתת נשמה אלהי. : הטסח וזע:ו הסור ע"פ נתן מגרעותכי

 ואתו בקרבי משמרה ואתה בי נפחתה אתה יצרתה אתה בראתהאתה
 בקרבי שהנשמה זמן כל לבא לעתיד בי ולהחזירה ממני ליטלה'עתיד
 כל חדון המעשים כל רבון אבותי ואלהי אלהי ה' לפניך אנימודה

 ברכה אחר מתים. לפגריס נשמות המחזיר ה' אתה ברוךהנשמות,
 שכתוב כמו ולא כח ליעף הנותן תכף לברך צריך ערומיםמלבהם

 יחיד בלשון צ"ל צורכי כל לי שעשה ישראל. עוטר אחרנסידורים
 שם הזכרונ בלי כרצונו שעשני ברוך תברך האה2ה דגושה,וה:"ף
 עד בספרו לרשום שמים ירא לכל ראוי יכזה זה כל והערב,י"ל רעה* מאשה בסדורים כמ"ש ולא רע מאשת רע מאדם צ"לומלכות,

 בפיו. מורגלשיהא
 נתחייב לא אם ב*הש לברך שאין מהפוס' ורבים הרמב"ם דעת'ד(

 הוץ כולן אע7 לברך ז"ל האר"י כדברי נחהגין שאנו ואףבהם
 שאינו יצר אה2ר וברכת הלילה כל ישן לא אס מברך שאינו'מענט"י
 במקו' חיוב לידי עצמו יביא י*ש מאמ צרכיו. עשה לא אםטברך

 סגי ולא "חראל אוזר ברכת קודם האזור גם להניח ראוי כן כיישת לשמים לבו שיכונן ובלבד טוב שכר יקבל מעט ישן ואםזאפשר,
במכנטים, . ~.



לאלפים מו סי' ברכות ושאר בה"שהל' חסדסח

 נזהר הוא אם צרכי כל לי שעשה ברכת יברך לא ויו"הכ בטעבה(
 יברך האבל אבל וכלל כלל עור של מנעלים ללבוששלא

אותה.
 שלא טוב והיותר בי'דו מוחין אין גוי עש,ני שלא מברך אם הגרו(

 שהכנסני ברוך שיברך כתב ושכנוהג )ב( זו. ברכהיברך
 ומלכות(. שם הזכרת בלא לברבה דטוב נר/ ומ"מ השכינה כנפיתחת
 תפילה אחר אוהם יברך תפילה, קודם ב"הש בירך ולא שכח אםז(

 בברכת נפטר שכבר יברך שלא נשמו.ת המחזיר מברכתחוץ
 קראוהו ואם עולם, באהבת שנפטר התוררן מברכות וחוץ המתיםמחיה

לקריאת
 ס".ת~

 מברכה כ"א נפטר לא התורה בר,כות שיברך קודם
 והער.ב תורה, ע"ד אקב"ו אחרו,ת ברבוונ השתי ויאמף בנו בחראשר
 קצת לדעת כולן את פוטרת שהיא עולם אהבת עדין בירך לא אםנ(2

 ב. ס"ק קס"ז ס"מן לקמן כמ"ש וכדומה. בהרהור ויברכנהפוסקים
 עיקר 2סהוא ה' הזכרתל ובעת אסורים מתיר לברך לו היה אם ג(י

 מתיר שצ"ל נזבר ושוב כפופים זוקף לברך בדעתו והוה טעההברכה
 לברך יוכל לא דאן אע"ג כפופים זוקף אלא יסיים לא מ"מאסורים
 אדם חיי הברכווש בשאר וכ"ש כ"ט סלמן לקמן ועיין אסוריםמ,תיר

 תתמעה., סימן חסידים ס' ועי' הן סימן חןכלל
 לא אסורים מתיר שיברך קודם כפופים זוקף רבירך קדם אםח(

 מנה. מאתים בכלל כי אסורים מתיר שוביברך
 י'ב כבר יום ובכל לפחות יום בכל ברכות, מאה לברך אדם חייבט(

 מברכות שחסרי' ויו"ט בשבת רק חסר אין ברכותמאה
 במיני .להו ממלי ברכו,ה, ר' או כט"ו הסר הן חשבון ולפיהתפילה
 ריה ומיני משונים הפירות שיהיו ודוקא טוב ריח ומיניפירות
 מקומו ושינה שהפליג לאחר שונים בזמני/ ויריח שיאכל אומשונים

 קצת ולהניח בשולחן פרי לאכול רשות ניתנה לא אבל דעתו הסיחאו
 שאינה ברכה דהו=ל בברכו/ רההבות כדי בהמ"ז לצחר עדממנו
 החןל בימות אפילו בזה שגו ורבים תשא לא משום שעוב'צריכה
 מעט לו מזמין אחר אם רק בידם היא ועבירה מצוה לעשותוסוברים

 למנות טוב )ד( איסיר. חשש ליכא אז כנהוג בהמ"ז לאחרפרי
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 וכל יום בכל ממאה יפחות שלא כרי לא' א' יום בכל ברכותהמאה
 ע*ד. דמ"ב ש"ץ לו מוסיפיןע7מוסיף

 כתיקונם אותם שיברך צריך ןחשבון ברבות המאה אלו שיעלו כדיי(
 ברילוג אותם יברך שאם הלב בכונת בתיבה תיבה באותאות

 מלכולם אלינו תה ברוך שאומרים בורים איזה כמנהג ואווניותו:יבות
 מובטח כתיקונם אותם האומר ינבל הרע ממציארת טוב ההערראז
 לבבנו והיה יתן מי יום בכל זהובים אלף ומרויח העו'ה"ב בן שהואלו

 וא'ילו עשרה או זהובים מאה כהרוחת ושמהה ,בחיבה הברכותלוטר
 אבל רע כך כל היה לא תזשכר הריוח הרוחת הפסר אלא היהלא
 ה/ שמזכיר כעם כל על הישראלי האיש יענש ענש כי חולה רעהזו

 מן ונהנה לבטלה ש"ש שהזכיר נמצא בכונה, ושלא כתיקהעשלא
 ואגיר התובחה מיום לנ,ו אוי הדין מיחם לבו אוי ברכה בלאהערה"ז
 וייראו בנים יחררו למען בספר כתוב ראיתי אשר נורא מעשהלדור
 ז"ל יצחק זרע המחבר הרב לב"ע כשנפטר והערא הנכבד ה'את
 שנפטר א' לצריק מקום פנו גדול רעש קול מעלה של בב"רשמע

 מה קיימת ושאלחןו נזרועו ס"ת לו ונתנו גרול בכבודוקגלוהו
 להנא'תך שלא פ"ור שהוא ראשונה מצוה קיימת הן ואמר בזהשכתוב
 שנבראו המלאכים ובאו בך מעיר מי יאמרו הן, ואמר לש"שאלא

 נבראתי אני אומר זה בו והעירו מספר אין ער עשה אשרמהמצות
 ש"ע טורי ד' לפניו הביאו אח"ך כולם וכן מזו אומר וזה זוממצרה
 כנ"ל המלאכים ובאו מעיד מי הן, ואמר תשבע"פ קיימתושאלוהו
 חזרו וידום. לבטלה ש"ש מלהוציא נזהרת שאלוהו שוב. בוחהעידו
 מלאכי גדורי ובאו עדות אחר והכריזו מירי אמר ולא ושתקושאלחהן
 אבי אומר זה בו והעידו שחורים ומתעטפים שחורים לבושיםחבלה

 וזה כונה בלא בתפילה אזכרות וכך כך כשהוציא פן ביום.נבראתי
 שמלותיו קרע הוא וגם מעלה של הב*ר כל שמלותם ויקרעו כךאומר
 ונגמר כו' והמרא הנבבד ה' את יראת לא איך סרוחה טפה לוואמרו
 עכ"ל מבגלגול בגהינם ובחר בגלגול שהחזור או לגהינם לירד אודיע

 הרין יום על לבכם שיחו בקצור,75סעשה
 הגר~

 בבוד ותנו והנורא
 תהשך לא אהסר עד דרככם והישירו מעוותגם את ותקנולאלהיכם
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 חזק לבבכם ויאמץ חזקו קוגנם כבוד ועל נפשיכם על חוסוונשמש
 לנו. יעזור ברחמיו והוא אלהינו בעדונתהזק

 מזסימן
 התורה ברכתדיני

 ולא מקרא לא יקרא שלא מאד בה לקהר צריך התורה ברכתא(
 ואפילו החערה ברכת בלי מדרש ולא גמרא ולאמשנה

 בדכת קודם פסוקין יקרא לא וכן אסור טעם .בנתינת דיןלפסוק
 בא אם נזהרים וראית'י תחנונים דרך אומרם ווהוא אע"פהתורה
 לו' קריאתו דרך לשנו,ת התורה בדכת קודם נועם ויהי פסוקלומר
 ישנה ב"הת קודם לבעהכנ ליכנם בא אם וכן כו' לינו נועמךויהי
 ביראתו. קדה~ו היכל אל אשתחוה ביתו אבא חסדו ברוב ואניויאמר
 בדברי הכות'ב לברך צריך אין תורה בדברי שהמהרהד אע"פב(

 א*ה )א( בפיו. קודא שאינו אע*פ לבדך צדיךתורה
 אבל כותב שהוא מה ומבין לימרדו דרך לעצמו ספרים בכותבלדוקא
 לבדך. א"צ כותב שהוא מה להבין מבקש ואינו ס' שמעתיקמופר
 סק*ג(. מ"ז סימן וש"ב ס"ז סימן אומץ יוסף ס' ע' ב' ס"קבא"הט

 והעהב אמן( )ויענו תורה דברי על אקב"ו התורה ברכות נך3מיזג(
 כל וצאצאי צאצאינו וצאצאי וצאצאינו אנחנו ונהיהבוי"ו

 וישפוך כו' לשמה ונורתיך ולומדי שמך יודעי כולנו ישדאלעמך
 ויודה מאד ישמח ג' ובברכה בהמעד מיושבי שיהיו זרעו עלנפשו

 התורה. ונחינת ה"ם מעמדעל
 לחזור ושצריך הפסק הוי מיטתו על ביום קבע ששינה י"אד(

 הזכרת בלא או בהדהור לברך ונכון התורה ברכתולברך
 בכל וה*ה לברך שצריך האומרי' לסבר' לחהי טוב ומהיות ומלכותשם
 להקל ברכות דספק מבדכינן דלא יתיב דדינא בבדכות ספיקותמיני
 וילמדט בידו תיטק שיקח או האופן בזה במקצת ל'תקן טובהיא
 מאחר שישמע או חייב אם יעח לצצת ויכוין באות אות בדכהאותה
 ירא אמרו זה כגון על חייב אם לצאת ויכוין ברכה באותהשחיב
 הף דעלמא מלכא מרן רחמנא בריך יאמר את כולם ידי יוצאוממים
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 י=ב. ס"ק קם"ז סימןלק'
 פרשת בקריאת חייבות שהרי התודה ברכת מברכות נ,טימה(

 וקרבנוה והפלות וברכות יעדה נשתכהה ועתד*הקרבנות
 זה פסק על ערער יואד סימן חק"ל דהרב ואעעג )ב( בנות.מרבות
 כוברי דהעיקר וכתב שישב ס"ז סי' אומץ יוסף להרב עייןשבש"ע,

 סק"ד. ברכה שיורי בם' וכ*כהש"ע
 עד הברכות יברך לא הלילה כל נעור הוא שאם הפוסקים לעתו(

 קבע שינת ולישן לחזור ודעתו בלילה הנעור וכןהבקד
 שינחו בסוף לכשיקום יניח והאחדרת התורה ברכוה אם כי יבדךלא

 דעתו אפילו בקומו תכף הברכות כל דיברך כתבו המקובליםאמנם
 חצוה בהגיע כלל ישן שלא מי אפילו אלא בלבד זו ולא ולישןלחזור
 יה"י עד לאומיה א*צ ישן לא שאם 'התורו; מברכת חוץ לאוטרםצריך
 וע' )ג( מאד. לנפשו ומזיק גדול פגם גורם כן עושה אינוואם

 על ועומד 'האדם שמתנה מה דכל שכתב פ"ח סימן חעאבהלק"ט
 קיים(. תנש שנה ממאה אפילודעחו

 כהעמביך יום בכל שיכוין הדעות כל ידי לצאת הקנתא קצתולעד"ן
 ואז לילה חצות עד אלא לפטור רוצה שאין  השחרברכות

 ישן לא אם אפילו התורה ברכת ואף הברכות כל בחצות לברךיוכל
 דעתו שיגלה דעתא דבגילוי ואטשר ישן, כשלא בבקר שמברך דרךעל

 יו5 בכל לכוין וא=צ לגהוג רוצה שכך אחת פעם שיחותיויבירר
 עד ב"הש מברכין אין ערים שבהיותם הפוסקים כדעתוהנוהגים
 גמצאו אם אפ*לו השחר בעלות שתכף ליזהר צריכים ע,הששיעלה
 ברכה בלי השחר עלות אחר ילמדו ולא מלימודים יפסיקולומדין
 נזחר אינו לבו ש.ת לא ואשר הלימוד ארהו יהיה לרצון לא כיהתורה

 עבדי. שפיר הנאו נזהרים ראיתיולא
 חצות קודם הקם חצות קודם בינה לשכוי הניתן ברכת לימי איןי(

 יתפרדו. ולא אן קשר הם הברכוח כל הזוה*ק דברי שלפימאחר
 ברכות לברך צריך קבע שינת שישן כל הדין דעפ"י אע*ג א"הב)ד(

 סי' אהרן פני ההרב סק"ו אליהו כסא הרב כמ=ש שיעור תכףהתורה
 ולמאי יחד הברכות כל לברך חצהת עד להמתין טוב הטוב משמ(.ג'



 לאלפים מח סי' ברכוו2 ושאר בה"ש הל' חסדעב

 ותשבתות: שירות ישורר או מותר 'הרהור כי בד"ת יהרמר בינידביני
 שלא בודאי יודע שאיבו ברכה כל ב"הש באמצע שינה שחטפו מיה(

 הוא אם החורה בברכות ואפילו מספס יאמרנה לאאמרה
 מחוייב. שהוא מאחר ישמע אלא מספק יברך לאמסופק

 מחסימן
 בשבח מאד הפליג ובוו'ןהק והקטורת התמיד פרשת אומריםא(

 פיטום וסדר התמיד פ' מקויאת הנמשך ותועלתהמגיע
 וצו מהם הנמשך התועל,ת עלמא ידעי הוו דאי שאמר עדהקטורת

 דדהבא כעיטרא רישייהו על עטרה לון ושויאן ומלה מלה כלנטלי
 ואשרי שא~מר ב'מה ויכוין ורעותי' לביה דישוי ליה מיבעיברם

 ה'תמיד פ' לומר 'בידו ספד ויקח ליוצרו נ"ר לעשו'ת כחו בכלהמשותדל
 בחושבו לבו ויכנע "הלב בכונת בתיבה תיבה באות אותוהקטורה
 ניחוה לריח וה,יה לעולה כבש מקריבים היינו קיים שב"המקשבומן
 ו'הקטורת עליונים עולמו,ת ולתקן לבעת העולה היא העולה כילירצדנו
 בעועונינו וע,תה בשמים 'למאורות והיו העליועת מידות ומחברמקשר
 לרצון ודמנו חלבנו ונקטיר נר"ן שנקריב והק; יתן מי נלחסרנו
 לנו הותיר צבאו,ת ה' כי נחמתינו זאת ונורא גדול מלך ליוצרנוולנ"ר
 ונשלמה והקטרתיע קרבנותינו במקום שעולה שפתותינו שיחשריד
 ואהבה ביראה בהכנעה הלב בכונת לאומרם יתחוק ובכן שפתינופיים
 הקרבנו כאילו ומקובל חשוב שפתותינו שיח שיהא נזכה אוליושמ"ר

 האדם. כל זה כי ליוצרנו ולנ"ר ניחוח לריחוהקטרנו
 בשבת התמיד פרזסח אצל שבת מוסף פסוקי לומר יםלא הנכןןב(

 אומרם שכבר בשבת מעשהו כך בחול כמעשהואלא
 קרבן במקום העולה היא שחרית שתפילת ומאחר מוסףבתפילת

 לשחרית. מוסף להקדים איןתמיד
 ציבור קרבן שהוא מאחר בצבור התמיד פרהטת לומר מאד ישתדלג(

 יאמר לב*הכ לבא אי'חר אם ולכן בצבור לאומרוראוי
 הצבור. עם הקרבנוו2 פרשת ויקרא בלבד ישראל שמעפסוק

 הרב שסידר העבודה סדר ומנחה שחרית לומר נעים ומה טוב מהד(



 עג לאלפים מט מח, סי' ברכות ושאר בה"ש הל'הסד

 הרוצה האדם תירת זאת בסידורים ונדפסה לונזאני דימהר"ם
 סרר זה ויקרא לבהכ"נ לבא יקדים שלימה עבודה הן אתלעבוד

 ז"ל כתב ח"י סי' עין טוב והרב )א"ה עצמו. לבין בינוהעבודה

 בכח אנא ע"ס הספרדים של כסדר הזמירות ו~חי' לומר הנכוןחהסדר
 כמרמד"ך הרב שסידר כמו התמיד עבודת היתה וכך ובכןואח"כ

 מקומן(. איזהו פ'ואח"כ
 א' חיסר אם אמרו שהרי הקטורת סממני בקריאת מאד יזהרה(

 והמדקדקי' הקרבה במקום והקריאה מיתה חייב סממני'מכל

 אצבעו' בעשר סמנים הי"א למנות וטוב באצבעות הסממנים אתשנים

 במצוה. ויתעסקו כאאד זוכות ידים שתישתהיינה
 צבאות ה' פסוקים גן אלא יאמר לא הקטורת פיטום סדר בסוףו(

 ושוב הושיעה ה' בך בוטח חדם אשרל צבאו,ת ה'עמנו
 התפילה. שבסוף הקטורת פיטום באמירת יעשה וככה לה' וערבה'יאמר
 הזמירות שאומר ובשעה בתורה שקורא בשעה להתנועע נהגוז(

 ה' נר דכתיב הנ'ר דוגמת שהוא הזו"הק עפ"ל רמזויש

 שלא נבון היותר י"ח בתפי' אמנם מצוה נר כי וכתיב אדםנשמת
 ה' בהזכרת הברכות בחתימת רק המלך לפני כעומד כלללהתנועע

 הוא. ניחת שמי מפני דכתי'ב עעד בנחת מעטהרננועע

 מטסימן
 עאפ לומר שיכול דבריםדין

 לאומרם רשאי אינו כל בפי ושגור רגיל שאינו שבכתב דבריםא(
 תהליט בקריאת מפקפקים ויש בפיו שגור אפי'ע"פ

 ובטל יושב להיות רוצה כשאינו טוב והיותר ע"פ בפיוהשגורים
 אפי' בפיו השגורף משנ"ו'ת או אדם כל בפי השגורים דבויםשיקרז2
 המוציא ש"ץ כל בפי השגורי' דברים ואפי' פעמים כמה חזו'רחזור
 טךלא להחמיר ויש )4ף,ה ע"פ, לאומרם רשאי אינו י"ח הרביםאת

 חק"ל קריאה בדרך שהיא כל הכתב מן שלא אחת תיבון 24פיןלוחאווג
 י*ד(. ס"אאח
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 ןסימן
 שאמר ברוך עד הזמירותסדר

 העולם על'כ מלוך א"וא הזמי'רות ב'תחילת לומר נוהגים ראיתיא(
 תפילה היא כי והנאני משלה בכל עד כו' בכבודךכולו

 קודם )א"ה רצונו, לעשות ויראתו אהבתו ברואיו בלב שיטענודאה
 כל את לאהוב ויכוין 3מוך לרעך ואהבת מצות עליו יקבל תפי/כל
 ישראל, מכל כלולה. תפילתו תעלה זה ע"י בי כנפשו מישראלאדם

 ע"ב(, ריש דנ"טש"ץ
 כמה עד ולבו עיניו וישים גדולה בכונה יאמר העקידה פרשתב(

 שלם ,בלב בלבו גמר אע"ה שאברהם ה' עבודתמגע.ת
 שגם אדם יאמר ואם ממנו יותר אהבו אהמר יחיד בן לשחוטושמח
 אלהים הלא לא"א שבא כמו ה' מאת לו בא היה אם כן ערובה היההוא

 אלא ליוצרנו נ"ר לעשות כדי שלם בל'ב עושה היה שלא זאת'יהקור
 קל שהוא יצרו את כופה שאים הראיה אאע"ה מעלונ להשיגכדי
 על יאנח במרירות ו,בכן ליוצרו נ"ר לעשות כדי בנו משחיטתיותר
  קדושה התעוררו:ת וי'תעורר מאד מאד ית"ש 'השמ בעבודתקצורן

 אהבה. רצוף הן את ליראה ולהבא מכאןליזהר
 מעלה שרי ה' שיעקוד יכוין בנו יצחק את ויעקוד כשיאמךג(

 יהי ואל תפילתם ומעכבי' ישראל על מקטרגי'שהם
 וכת' בכונתה יתאמץ ולכן הדין מדת לכבוש העקידה וסגולתךו:,ע

 עונו. יכופר העקידה בכונת בתשובה שב שאםרז"ל
 כל לומר גדולה והכנעה וש"ר ואהבה ביראה מאד יתעוררד(

 לא וקולו נעות יהיו שפתיו רק נמוך בקולהזמירף
 לבלוע שלא ויזהר קדושה בנעימה קולו מאד ירים בש"ק רקישמע

 כתיקונן לאומרן מאד בהן יזהר האזכרות ובפרט האותיות אוהתיבוה
 מרארונ סודות יש ותיבה אות בכל 3י נאמנה וידע לעשוח" מהכדת

 הראי/ בכונות לכוין יודע אתנו אין כי בנפש צער לנו ודי"הפליא
 כמשפט במספרם התיבות לומר נזהר ילפחו'ת כלמתינו ותבסינויכוין
 את האיש יתן כי וש"ר' ואהצמה ביראן בהן ולהתעורר פשטןולהבין
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 וידע יתעודר שלא אפשד אי בעומק ותיבה תיבה ע=כ אליהןרוחו
 הספר מתוך הכל ויאמר היחוד ולצורך עמוקי', סו' הכל כי כללדדך

 עומד. הוא מי לפניוידע
 הרוגי עשדה נקמת ינקום שהן מאד יכוין ה' נקמות אל כעואךמךה(

 העשי' בעולם אשד ניצה"ק יבדרו קדישין וגופיןמלוכה
 גאים, על גמול השב אומרו,וזה

 ז"ל וכ' מנורה בציוד בנגיבות למנצח באמידת הפליגו מאד מהו(
 שלעשו? לנו ודאוי עמוקי', סודות בו ויש ועצום רבששכרו

 קלף. על כתדב מנודה בציור בכונה אותו נאמר ליוצרנונ"ד
 כדברי' לו אשר תפילה סידור בתחילת ירשום ה' את ,הירא האישז(

 ימצא אשר וכזאת וכזאת הלב להתעוררות המועיליםהאלה
 עיגיר בין לזכרון ויהיו בקיצוד, הלב את הנוקבי' דברי, במפרי,כתוב
 בעידנא כי בתורה גדול כלל זה כי תפי' כל קודם יום בכלתמיד
 המביאה בדאיה לר,טיעא קדמיה ברם ליצ"הט, דמדכר ליתדיצ"הד
 מלחמה לך תעשה ובתחבולו' עץ2יה לידי מביאה תכידה זכירהלידי

 מוםדי.בעזר
 הזמירות כל כי ועיקר כלל ידבר שלא יזהר זמירות שיתחיל מעתח(

 דרך ועל במלי', בדברי' יפסיק ואיך עולמות לתקןהוא
 כל כי הזמידו' של הדבקי' בין וכ*וצא מזמורי' ללמוד נכון איןהאמ.ת
 להפסיל נכון ולא עלאין ורזין הסוד ע"פ .מתוקן הזה והסדרהפסוקי'
 דברי' למדבר לו אוי תודה בדבדי זה כל ואם אחרים ד*ת!בעניני
 ליזהד ונכון ח"ו, לשכי' קלנא דעביד מאד מאד החמיר והזו"הקבטלי'
 הזידנ* לשון כפשט החמי' בשעת שלא אף כלל בבהכ=נ לדברשלא

 מקומו? באיזה שנוהגת המנהג גנות תשמע אתה דבד וממוצאהקדוש
 לדבר ובאים הזמידות באמצע וסנדק הבן אבי או חתן עללהמתין
 "2תקע ב*ו בכבוד ועוסקת שמו כבוד ומניחין ציבור טודח וישבנתי'
 הרקיע. כזוהר יזהיד אותו המבמל בישראל, כזאת תהא ולא זהמנהג
 להגיה אחד לכל וראוי בסידודים שנפלו שגיאות בנתב ארשוםט(

 עבה"ה עבודתו תהיה בעבור דווקני נוסחיבסידודו
 אין יהא לעולם כע"הז, מפידותיהם אוכל שחדם דברים אלותמה,
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 הן כי כבגלויבסרטי לומר נכון אין דעתי ולפי ובגלוי בסתרי"ש

 אותם ועושיןכהי'תר ונעשו רבים בהן שדשו רבווש עבירוה ישבעון

 לולא עליהם שנסמוך כלוס במעשינו אין כי תהו מעשי'נו כל כיבגלוי.

 אמונה אנשי בסדר לומר שלא נהגתי דבר וממוצא הסדיו ורוברחמיו

 הוא אומר אני אלא אין, באדפ ישר ה' יאמר פן יושרנו יגידהוא

 ותגביה : מש,כימים שאנחנו אשרינו יבחר, והבוחר בעדנו טרביןיץ
 וישורון, ישראל שמו קראת : ברבים שמו המקו*27 ברוך למעלהסרננו

 הודו. שקודם ביה"ר וכן בימינו במהרה ב"המקותבנה

 מנים ושמונה וששים מאות שלש נעשי.ת היתה כיצד הקטורתפיטךב2
 בשהרית פרם יום בכל מבה ההמה ימוונ כמנין שס"ה בההיו

 חפניו מלא כ"ג ,מכנים שמהם יתירים מנים ושלש' הערבים .ביןוסרס

 : הדקה מן דקה מצררנ לקיים כדי בעיה"ך למכתשת מחזירןביה"כ

 כיפת אף הקב, רובע לומר ואין רובע סדומית מלח בחולם,הצורי
 כמידתה אם הכלל זה הצפורן, את בה לשפות כדי שהיא, כלהירדן

 וכו' וקטורת כו/ מסדר הוה באביי כו'. א' חיסר ואם לחצאיןכשרה

 עד למנחה ואברים לאברים וקטור'תל רק קודמת א' בכל צ"לאין

 כל צ"ל בכח אנא כו' לתמיד קודמין ובזיכין לומר צריך שאזבזיכיל

 טוב כי לה' הודו א' פעם כ"א לומר אין הודו בסוף ביחד, תיבותב'
 וכאן וצ"ל החלוקהוש בב' כצ"ל אחר טעון לטעון דרין'ש ג:רייתאכל"ה,

 בסגול; צ"ל וישעך יו"ד יישעך חסדיך ה' הראנו א"'ה )ב' כתובים:ב'

 סק"ד(. נ"א סימןאער

 אפי' בי"ט וכן 'השנה, בכל הנוכת שיר מזמור להתחיל שאומר מייש

 והוא פסוק השבת, ליום שיר מזמור להתחיל צריך בשבת חלשלא

 טוב. ביום ולא בשבת לא כלל לדלגו איןרחום

 דרבי וברייתא מקומן אזהו פ' התמיד פ/ אחר לשנות קבעוי(
 מקרא יום בכל ללמוד אדם כל שיזכה כדיישמעאל

 פי' להבין שישתדל צריך וגמ' משנה בלימוד אבל וגמראומשנה

 מי יש התיבות אף יבין לא שאם הענין פי' יבין שלא אףהתיבות
 שנה שמידי לפחות לגבר טוב ולכן כל'ל לימוד נחשב שאינושכתב

 לחול התפילות כל פי' וילמוד חכם אצל ילך האדירים בימיםבשנה
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 סידורו. בגליון פירושו ירשום הקשה והדבר וימועדיםולשבתות
 קיים שבהמ"ק שבזמן לפי הקרבנות ס' אחר הודו לאמירה טעםג(
 בערב ומחציתו בבקר מחציתו ה~:מידין על אותו משרררים הלויםהיו
 ובתמיר תרעו אל ולבביאי עד מהודו אומרים היו שחר של בתמידכי
 המנהג נתפשט זה ומטעם לה' והלל עד לה' משירו הערבים ביןשל

 ומן הצבור על להטריח שלא כדי לא, ובחול וי"ם בשבת אותוישורר
 כמה רכל הודו למזמור התמיד סן בין להפסיק דאין נפק"להאמוד
 דבר וממוצא מעלי טפי התמיד לפ' המזמור אמירת ךסמוךדמצינא
 עד בביתב הזמירות לומר הנוהגים עושים יפה לא כי תש-מעאתה
 אם וכוש בלימוד אפי' או אחרים בדברים מתעסקים כך ואחרהודו

 לבהכ"ב באים ואח"כ וכדומה וטוטון הקאב'י בשתייתמתעסקים
 כהטהצבור ד( ע"ב: ס"ד דף ש"ץ כן לעשו.ת נכון ואין הודוומתחילים
 דס"ה שם עמהם לעמוד צריך לשם הגיע לא אפי' מלך הןאומרים
 המזמורים באמצע יו"ט של מזמור ביו"ט לו' נוהגים ה( האו"י.משם
 קדושים בקהל ירוש/ )פע"הק לה', שירו מזמור קודם שבתשך

 לאומרו(. נוהגים אין אל בית במדרש האר"י דברי ע"פהמתנהגים
 כמתלהן ח"ו להיות שלא וברכרת תפילות באמירת לדקדק צריךיא(

 לקח, ויוסיף ,חכם ישמח תיבות קצת ונזכיר זיקיםהיורה
 )אלו ה', את כהוגה יהא שלא להוה אביי בין להפסיק צריך הוהאביי

 דגש שיש ובאות להפסיק שצריך ר"ל נקודות ששמתי במקוםהתיבו'ת
 אלילים, העמים, אלהי כל, כי, בהודו דגושה לקרותה צריךבתוכה

 מעולם אבינו ישראל אלהי ה' אתה ברוך דוד ויברך עשה שמיםוה'
 ים במצלהרנ צ"ל כמוך אל במי אבל בחולם. במצולת ירדו ; עולםועד

 כעופרת ; צללו כאבן ידמו : כמוכה מי ה' באלים כמוך מי :בקיבוץ
 דגושה(. גימל גאלת זו עם ; אדיריםבמים

 בא; כן על ומחריבן, עולמות בונה "ש לשמאלית ימנית שין ביןיב(
 ימין על לומר המשמר על ולעמוד לידע ליזהר צריךמאד

 כי וכדומה, הנז' בכל יחטיא ולא שמאל, שהוא שמאל ועל ימיןשהוא
 שאירע וכמעשה חובל הוא נפשו ופעמים ומגדף מחרף נמצאפעמים
 ימניה בשין השכל חונן אחלה בברכ' אומר שהיה בא' ז"ל האר.ןיבזמן
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 משמדתו ועל וילמדו חכם אצל ילך לכן ר"ל, בנים שכול והיהונענש
 עבודתו לעבוד טהסינתו שיעור יהודי הוא אינ-י האדם תורת כ"זיעמוד

 שלימה.עבודה

 נאסימן
 ישתבח עד שאמר ברוך מן תפילהדיני

 מאד וגבה ונשא רם שבח והוא מעומד שאמר ברוך יאמרא(
 והנותן מרקיעא' דנפל פתקא ע"פ כנה"ג אנשיותיקנוהו

 אשה ילוד אשרי ברעדה יגיל בהן ויעמיק דברים של לפשטןלב
 אלהיו: שה' העם אשרי לושככה

 אין יאשר סדורים באי;ה הנדפס הויבות פ"ז של נוסח לומר צריךב(
 ולא בשבת לא זמן בשום ישתנה ולא בסידורו יכתבנולו

 יאמר הוא אחר נוסח יאמרו הקהל ואם .תגרע, ובל ,תוסיף בלביעט
 מגרעהת והמ,מנה עמוקים סודות יש כי 'תיבות פ"ז של נוסחבצנעה
 כצ"ל הבריוונ על מרחם ברוך מעז גיל עמו בפעה יאמר ולכןנתן,

 בחיריק. ה'ת.י"ובתשבחות
 ואז ב"ש סוף עד בידו שלפניו ציציות ב' יאחז ב"ש כשיתהילג(

 לענוה יכול ב"ש באמצע א"ה )א ויניחם.ינשקם
 דברכות אמן לא אבל דקדיש ואמנים יתברך עד יקדיש וקדושהברכו
 כ"ט(. ס"ק זל סימן גודל קשר סקעב סקי סי' לק' אק"ש דהוהמדי
 ויותר אמן אחריו עונה ההזן שיסיים קודם שאמר ברוך סייםןאם

 כדי אמן יענה ואח"כ לתודה מזמוי ג"כ להתחיל יוכל אםטוב
 לא החזן עם סיים ואם עליו שמברך להדבר הברכה בין יפסיקשלא

 ברכותיו חחר אמן כעונה דהוי אמןיענה
 ואפי' א',ן )ב לישתבח ב"ש בין לדבר אין מצוה לצורך אפילךד(

 לעא(. ס"ק שם להפסיק איןבהעוויקה
 הפסוקים ויאמר יקדים גדול צורך שום מפני להפסיק מוכרח הואיאם

 וכטןחחר כהה"יה עד ואמן אמן לעולם הן ברוך ויברךשקודם
 :מו דהוי מקודם הפסוקים אלו ג"כ יאמר שפסק ממקוםלההחיל
 בהוד ותחינות מעמדות לומר ואסור ולאחריהם, לפניהםורכה
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 אמנימ יענה אבל התפייה, חוזר שהש"צ בשעה או דזמראפסוקי
 דזמרא. פסוקי בתוך וקדושה וקדיש.

 לכל ומפרנס זן הוא שהקב"ה ידיך את פותח בפסוק לכוין צריךה(
 את פותח בר"ת ג"כ ויכוין כננימ ביצי עד ראמיםמקרני

 שהוא חת"ך וס"ת אדני, הויה שם כחשבון צ"א עולה פא"י שהואידיך
 עמוקימ סודות יש כי נאמנה וידע הפרנסה- על הממונה המלאךשמ

 האומר שכל אמרו לחנם לא כי עלייתיו, בשמים ובובת זהבמזמוד
 נדע לא ואנחנו העוה"ב בן שהוא לו מובטח יום בגל ג"פ לדוד,תהלה
 דברימ של פשטל לפי ג"כ מיהו וכו', עלינו אלהינו ה' טעמ ויהירק
 ימצא בעומק שבו תיבה כל להבין הזה במזמור רוחו את האיש יהןכי

 ומה ותשכח' דוק והנורא הנכבד ה' את ולאהבה ליראה ופלאתועלונ
 קשובות אזניו ו:תהיינה בו יכוין אם ידיך את פותח של זה בפסוקגם
 זו מתשבה לכל, ומפרנס הזן ,הוא השי"ת כי מפיו, מוציא אשראה

 על הרוב על כי פרנסתו, מפני קונו עבודת, יבטל לשלא הרבהמדעלת
 כי תשמע אעזה לן כי הנה יחיה, באמונתו וצדיק גבר יפשע לחמפת
 שאומר, מה לפי כראוי שיעשה המעשה, אלא העיקר הוא האמירהלא
 והיא צריכה ת;כונה האמירה גם אבל ערשה, ואינו אומר יהאולא

 דברים של פשטן ידיך את פותח בפסוס לפחוה כיון לא שאםרעכבת,
 פסוקי בתוך שם שנזכר במקומ אהרת פעס ולאומרו לחזודצריך
 כון, ה' סומך מפסוק ,ויתחיל תפי' סיומ אחר או שם, יאמרנודזמרא

 לינקון: יכול מעוותובזה
 את ליראה דזמרא פסוקי באמירת להתעורר שצריך נזוה"ק אמרוו(

 וכסא ושולחן מטה לתקן לכוין אדם וצריך לבו, בכלה'
 שולחן, בזמירות מטה, ערבית בתפילונ השכינה, תקוני ד'ומנורה
 לעלות יכוין שחריה ובתפי' מנורה, י"ח בתפילה כסא, וק"שביוצר
 יצירה, יוצר עד מב*ש העשיה, עולם ב"ש עד אבי"ע, עולמותארבעה
 שאין דברים אלו והנה האצילות, עולם י"ח ונפילת בריאה, וק"שיוצר
 דברים למעלה ההגבה ימצאנו מי עמוק עמוק דרזין רזי שיעורלהם

 בדברים רוחו את האיש יתן זה את רק עולם, של ברומוהעומדים
 על יעצוב, אליו ונשמתו ורוחו עתיקים, הדברים כי יבין ולבבוהנז'
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 ואשר העליונות מידות וזווגי ויחודים בכונה לכוין יודע אתנו איןכי
 עבודה. עבודתו ולעבוד דברים של פשטן יכוין יעשה לעשותבכחו

 כרוב הללוהו צ"ל ג( והכנעה. רבה ושמחה ורחימו בדחילושלימה
 ע"ג(. דה2"צ ש"צ בקיבוץ דגדלו גימלגדלו

 אבל דזמרה פסוקי סוף שהוא לפי תי"ה הנשמה כל פסוק כופליןז(
 ימלוך ה' פסוק וכן או'תו לכפול אין מלך בה' אותרכשאומ'
 תרגום. וא' מקרא בן לאומרו צריך השירהשבסוף

 פרוטות ג' יתן בכל מושל ואתה כשאומר דוד ויברך באמירתח(
 נשגב וסודם השלישית,, ואח"כ א' בבת הב'לצדקה

 בהתמ' גם מה לצדקה, א' פרוטה להפריש או מליתן יעבור לאולפחות
 אמרו ,2קרי מנחה/ ,תפילת קודם בין שחרית תפיל'ת קודם ביןביחיד
 בצדק אני דכתי' מצלי והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר רביבגמרא
 לבן אל ערב זה מי עונות המלאים דיתמי יתמי אנן כ"ש פניך,אחזה
 )ר"ת יהלך לפניו צדק לא אם הן האדון פני אל ,הקדש אללגשת
 כי זה באופן הויה שם ליחד יכוין הצדקה נתינת ובעת ד(צל"י(.
 יו"ד, נגד הפרוטה ראשונה, הא' נגד אצבעותיו ה' ואו אות נגדזרועו

 סימל באצבע מורה אהרונה, הא' נגד העני או הגבאי, יד אצבעהתה'
 י*ב(, ס"קאן

 תיבה שום ידלג ולא בנחת אם כי במרוצה הזמירות, אומרים איןט(
 דבר על מעות: מונה כאלו מפיו יוציא אלא יבליעםולא

 מטבע נעשית בעזפין המרוצה בעון הן כי ה' יראי נפש דאבהזה
 מהרה ותפילתם ליצנות, דרך ואומרים הזה, בזמן העובר הואחריף
 הקהל ש"ע מלכו המלך בדבר דהופים יצאו הרצים ולכן ברצון,ויקבל
 רץ בטובתם, שלא ע"כ ה,, יראי את מריץ והחזן החזן, אתמריצין
 לנו אוי הדין מיום לנו אוי רעה, מרוצתם ו~תהי ירוץ רץ.לקראת
 כדבריכ אם ויאמר כזה, קהל על האלהים יקצוף כי הת.וכחהמיום
 זאת ביקש ומי פניך, הישא או הירצך במרוצה, לפחתיך דברהאלה
 להיו' לנפשם היתר ביותר מורים בחורף בעון ההן חצרי, רמוסמידכם

 אמה והן משובח, זה הרי פיסח כאיל ולדלג לרוץ והמרבה כצבי,רץ
 נה2א כי בגחת, כ*כ מהפלל איע אם עון כ*כ *חשוב לא שה'דאף
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 בשוק יושב היום כל שהרי מספקת, טענה כ"כ אין כי ואףהצינה,
 להתפלי תולה זכוה קצת יש מ"מ כפונדקית, כהנת העהא ולאובחנות,
 יאמר אם אבל בתיבה, תיבה באות אות ברורה בשפה במרוצה,קצת

 חוכא אלא ותהלה שבח זה שאיז הקדש את כבלע רבהבמרוצה
 המספחת פשתה בעון והן הרע, ממציאו' טוב העדר אזואיטלולא,

 כעומד בב"הכ שבתם עליהם יכבד כי בחורף, בין בקיץ ביןהזאת
 זה מה לו ואומרי' בנחת קצת לומר שרוצה בחזן וגוערים גחליםע"ג
 נצא מתי היום פנה כבר כי מהרה, לך רוץ היום כפור היום,ר"ה

 במהרה תפילתם מקדמין מע"ה ורבים לביתינו נעשה ומתילחנות
 החילו' שכל רוח, ורעות הבל והכל לצאת להקדים כדי הצבורלתמילת
 שעה לרביע עולה אינו בנחת, יותר לאמירה במרוצה אמיר:ה ביןשיש
 במד' אמרו וכבר פקחי', יעויר היצ"הר כי עינים, סמיות אלא זהאין
 בשוקא יתיב יומא כל ישראל בי יגעת כי יעקב קראת או:תי ולאע"פ
 מגיד הגיד וכבר לאי, כנש,תא בבי חדא שעתא יתיב וכי לאי,ולא
 דעצירא"ה גרמא ודין בעוכרנו, היה שזה השמים מן לו שהגידוא'

 זלות כרום כי על ורעים, רבות שנים מאות כמה זה משיחאעכבות
 עם בהם, מזלזלי' אדם ובני עולם של ברומו העומדים דברי' (2דםלבני
 עבודה בוראינו את ונעבוד נפשינו ועל קוננו כבוד על נחוסה'

 לנו אין טוב, כל חסרנו בעון הן כי מגעת, שידינו מקו' עדשלימה
 בכונות לכוין יודע אתנו ואיז כו', קרבנו'ת. ולא ,מזבח ולא מקד,םלא
 מהמ' חשיכי' הולך לבנו יהיה ולא בפשיטות אפי' שנכוין והיה יתןומי
 שלא כשיכורי' שאנו עד שפלותינו ורוב ערכנו ומעוט טרדוונינורוב
 לפחוה בעדינו, יכפר הטוב ה' מפינו נוציא אשר את נזכור ולאנדע
 ברורה בשפה רוח בנחת כמשפט במספרם והאותיות התיבו'נאמר

 ביתו לדביר העבודה וישיב לנו ה' יתעשת אולי קדושהבנעימה
 יהא לא ה' את ירא טוב הוא אשר והאיש בב"א, כי"רכבראשונה

 מקצר ויהא לאיטו יתנהל אלא רעה במרוצה ולומר לרעות רבי'אהרי
 כונה, בלא מהרבות בכונה מעס טוב כי הצבור עם להחפלל כדיועולה
 לו האומרי' מלחשי' לקול ישמע לא ה' את: ירא הוא אשרוהש"ץ
 לאדם לו ומוטב שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי כיתרוץ
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 לפגי רשע יהא שלא כדי ברעב שימות האפשר תחת נכנם היהאם
 מה ויעשה טובים בדברים הצבור עם בנהת ינהי ומ"מ א', שעההמקו'
 שיוציא הוא הכלל שלם, אמצעי רק יאריך שלא ובלבד עליו,שמוטל

 טעם בטוב אם כי מגרעת בלי כתיקו2ןהתיבו'
 ליבטל עתידות השירות שכל ב.נגינה לאומרו יש לתודה מזמורי( ודעח~

 חוץ חדש( שיר לה' שירו דכתיב בבהמ"ק שיאמרו)פי'
 בתי בכמה לנגנו נוהגים ירושלים ופע'/הק ה( לתודה:ממזמור
 שצ"ל י"א בחול י"ט כשחל ו( סק"ט(: ל' סימן לעיל וכ"כמדרשות
 תובב"א ירושלים פע"הק נוהגים וכן השבת ליום שיר מזנוורפסוק
 ן2יזהר 3וי ואמן אל(. בי,ת במדרש ה' בסוד הבאים הסידיםבקהל
 הוא מה ידעו יא כי מזמורים משאר יותר בנגינה לאומרו זהבמזמור

 ליזהר: צריך בהתודעאבל
 דבירוש' קדישא בקהלת ז( הים. שירת באמירת בזה"ק הפליגויא(

 שירת לומר נוהגים האר"י רבינו רברי ע"פדמתנהגים
 וסודה האזי2ו( שיהת לומר המנהג שנתפשט כמו לא בט"ב אפי'הים
 וע"כ עוזינו לשכינת ונ"ר מאד עיליי שהיא דזמרה פסוקיאחר
 בתוך ביבשה עומד כאיו בדעתו ויצייר ובנעימה בש"ר לאומרהצריך
 עונרתיי לכפרת ס'גילה תהוא ניצול והוא נטבעים והמצריםהים

 בטהר' תלוי והעיקר בידו כ"כ אינ' לאיש השמחה כי אמת התןכידוע,
 האדם צריך הא כי בכל עכ"פ אבל אחרים, במקומות כמ"שהנפש
 רוחו את האיש יתן כי עד האהבה א'ת תעוררו ואם ,תעירו אםלקיים
 מקום ימצא טהורות' מחשבות בחשרב השמחה ואת האהב, אתלעורר
 אשר האיש שבעולם בנוהג הנה כי כבודו' ויגל לבר וישמהלשמוח
 ולפי ידו תמצא אשר הדבר חשיבו'ת לפי רב שלל מוצא יהיה אוידויח
 בעד יתן לאיש אשר בל והנה : שמחתו ותגדל תרבה כך זוהתואהבתו
 אחת שעה יפ,ה כי הע"הב לחיי לזכות כדי מחיים מוו7 ונבחרנפשר
 יסודו בעפר אהסר האדם והיות הע"הז חיי מכל בעו"הב רוח קורתשל

 גדזלה השגה הוא חקר אין לגדולתו אהחר ונשא רם למלך למעלהאהוב
 סוף ים בקריעת והנה העוה"ב היי מכל עצומה והרוחה רמהומעלה
 צדיק ומלך המערכות שידד 3י וחמלתו אהבתו אלהינו ה'הראנו
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 תשך ברכו הע'חטז
4 ש /ת,= ג" ע  

 היס עי עשי נים ועשרה הדץ, משית לפמם עמט עשההשר
 פלא דבר והוא גדולות נפלאות עמנו יעשה גוי מקרב גויבהיותינו



 שכתוב ממה ולמד צא מגעח4 שכליע יד שאיז מקוס עד ופלאהפלא
 ובמופת' באיתות במסות גוי מקרב נוי לו לקתת לבא אלהיס הנסהאו

 עשה אשר ככל גדולים ובמוראים נטויה וגזרוע הזקה ובידובמלחמה



 ,4, ')ק,, וג"יו "י'ו ש",ן טו1 גד71ה אהבה יש ואם כו'ונם

 כמארו"ל לקי"נ א1תי דימו הקשה הדבר  שכל עד בשבילנ1 ל1שקשה
 אבותיני את 1לא כקי"ס ש,א מוועהיו קשים כקי-ב 117וגםקשים
 הים שירמ, א1מריפ ,ואנ1 פעם שבנל אותע נס אלא ה' אהבבלבד



 ישכפ,נ, שלא נפשותינו את לפדוה אהנה אוהה מתע,ררבשמח'
 הגו,ס על המתו וש,פד ,חטאהינו טעונותנו ומטהרינו הזדונ'םהמיפ
 קמך תהרוס נאונך וברוב מהפללי, שאנו יפילה בלשון בשירהכאמור



 עייהם תפי/ ע~יו קמים כאןו ו,וא עיינו הקמים א1תמ אהבתושמרוב
 השירה דברי אל לכ יתן וכי עתיקים, והרכרים כר ופהדאיט"ה
 דברים של פשטן לפי אפי' לשיוח מקום ווויבה תיבה. בכלימצא
 ר11 ה' י"י עותי יי111 1י1י ייי ייי י"4יי "איי יי *י*.%ףיי-יא



 הקדושים ישראל חכמי עבדיו ע,י הכטיהנו אשר אחרו ועדכף
 וה למה הא עונות'ו, ע-כ בשמאהו,י414לק,לו הים שירתיהאומר
 בוי שמח לו אומי אה?ז ובאהבתו למלבות יאשי שנתחייב למ'דומה



 מזה מתוק ייך היש ועי. לד מוהי הריגי ובזה בשמהה י"ני!תשורר
 אל יתז החי כ,ושר בלבו לשמוח שלא א-א באמת מוו עוה אהבה"יש
 רנה בקל חיצונית שמהה התעוררוה קצת שיעשה לזה וגדרי11

 בלבו. ושמח הלב את מעורר החיצוו ההיוררות בי מווחמומומו,מ



 נ-ר לעשות בדי אלא עונותיו לי שימחלו כדי להנאתו יכויו לאאמש
 אשרי  בעדו טוב שבר שמשלם עד מזה גדול נ-ר לי שישליוצרנו
 הלו,ר הנאמז העבד יאמר אמור ליוגרו, נ"ר לעשות עיוכה אשהילד



 עבורתי כל עי משכורתי יהיה זה לייצרי נ"ר לעשות ואזכהשאונל
 כו'. במוהו אין טוכ שכר זה כי אחר שכר במתן חפץ ליאין









לאלפים נב סי' ברכותהל'חסדפד

 נבסימן
 ישתבח עד לבהכ"נ לבא ששהה מידין

 עם להתפלל כדי ועולה מקצר יהיה לב"הכנ לבא שאיחר מיא(
 הקרבנות פרשת ואח"כ ש'מע פסוק האופן זה עלהצבור

 מפ' משנה איזה : בכח אנא כו': צבאות ה' פסוקי ג' הקטורתיפרש'
 אל לה': והלל אמן ויאמרו עד הודו דרי"ש: ברייתא מקומן:איזהו
 שהות כשיש זה וכי שאמר, ברוך מלך ה' ': יב"ק המיך עדנקמות
 שהוה אין ואם ז,ה לכל קודם הללויות, כל לא, ואם הללויות, כללומר
 הללו לדוד תהלה מזמור שאמר ברוך יאמר הללויה, כל אפיןןומר
 יש ואם תי"ה הנשמה כל עד בקדשו אל הללו השמים, מן ה'את

 המזמורים ידיג ובשבת א"ה א( הים. ושירת דוד ויברך יאמרשהות
 כבוד יהי פסו' עד וידלג ב"ש עד צדיקים רנם מן בשב,תשמוסיפין

 למנצה יאמר ירתר שהות יש ואם .תדירים הם כי בחול כמוויאמר
 לשאר קודמים והם למשה תפילה בשנותו לדור מספריםהשמים
 לדוד ו~תהילה ב"ש יאמר שהות אין ואם בזו"הק, משמע כןמזמורים
 יכול שההת אין ואם ב( ו'. סימן י"ט כלל אדם חיי וישתבח,ונשמת
 כבר ואם לוותב'ח, לדוד, .תהלה ב"ש, בשיאמר דסגי עד הזמן לפילדלג
 ישתבח גם לרוד ותהלה ב"ש אפי' לו' שהות תנין יוצר הצבו'התחי'
 קוש יקרא אלא סק."ב(, 2"ג סימן )א"ר לבטלה, ברכה דהיי יאמר,לא

 דזמרא פסוקי כל יקרא ואה"כ עמהם ויתפיל הצבור עםרברכו.תיה
 ברכות כל תחילה יאמר ומ"מ שלאחריהם ולא שלפניהם ברכהבלא

 הסדר על הכל ולהתפלל להתחסד רוצים הארץ מעמי ורביםהשחר,
 הירא האיש כי לכן ימאס, לא כביר אל הן אשר על אלא לסמוךיה על לנו אין דיתמי יתמי אנן דכגון ישכילו חכמו ולו ביחידומחפלל
 ומאבד הצנורות שמהפך שאמרו ינהי הדלוג, סדר כל בסדורירשום
 עז בכל להשתדל לאדם ראוי כן ועל וכסף, זהב .מאלפי הרבהטובה
 שמאחר' בעיר אחר הכנסת בית יש ואם לבהכ"נ, להקדים זריזלהיות
 בנפשו שקר יעשה לא דילוג בלא עמהם שם להתפלל ויכוליהתפלל
 תפייה בצבור להתפיי אופן לו אין אם מ"מ חלילה, בדילוגלהתפלל



פהלאלפים נב סי' ברכותהל'חסד

 יאבד ולא כסף אלפי לאבד מוטב כי במיעוטו הרע ויבחר עדיףבצבור
 שטהגים המנהג גטת תשמע אתה דבר וממוצא ומרגליות, זהבאלפי
 בהשכמה באים ובמועדים שבשבתות מקומן באיזהו אנשיםאיוה

 לבאש ש"צ שיגיע עד קרט~ז כיושבי ישבו שמה בעזרהונשארים
 ישתקע וקטופה חטופה תפילה ומתפללין הכנסת לביוז נכנסיןואז

 כזאז רטהא ולא בידם שימחה למחות בידו שיש למי וראויהדבר
 ומצא הכנסת לבית בא שהקב,ץ; בשעה _במדרש וארז"לבישראל
 מסתלק' שכונה מקדימין ומקצ,תם מאחרים מקצתם הזמירותשאומרים

 שבר ונשבר זריז והוא למצות מקדימין וזריזין הדווים כל ידייע"ז
הרבה.

 להתפלל שיגיע ביוצר להתחיי יובל אם לק"ש סמוך בא אםב(
 התפילה חזרת עם להתפלל יגיע אם אפילו הצבור עםי"ח

 יבול לא ואם הצבור, עם י"ח שיתפלל הקפידה דעיקר יעשה,כה
 באות או,ת הסדר על התפילה כל יתפלל לפחות הצבור, עםלהתפלל
 שמתפלל לצרה דיה רעות שתים יעשה. למה כי ידלג ולא בתיבהתיבה

ביחיד.
 לדלג שהותר עד בצבור תפילה מעלת גדולה במה וראה הביטהג(

 טובה ומאבד השפע צנורות מהפך שהוא אפילוהזמירות
 לא דיחיד דצלותא בזו"הק ואמרו עדיף ,בצבור תפילה מ"מהרבה
 ואיסתרי קב"ה בה אשגח תקיפא בחילא אלא קדישא מלבא קמיעלונה

 בחובייהו אשגח ולא קב"ה קמי כולהו עלאין דסגיאין וצלותאבחובוהי
 ויש"ר אמנ' עניית מצות מצד האחד הצבור' תפלל' מעלת גדולתוטעם
 העושים מועטי' דומה שאינו שנית הערך, רבי שהם וקדושהוברבו
 יותר, הרבה תתעלה היא כי אותה, העושים לרבי' המצוהאת

 תפילת כי הג' ראל רבבה, ומאה מאה חמו2ה מבם ורדפו ע"פכמארז""
 אינה וכיוצא ע'בירות בעל שהוא או כונה בלי היא אם .היחיד

 צלותהון תתקבל הרבי' תפיל'ת עם התתערב כה2תצטרף אבלמתקבלת
 עילא קטנה בסיבה בצבור תפילה מבטלין בנקל ע*ה עתה רבי'חהן
 לישב ובוחרים דבר בלא א?ילו זמבטלין להתר שנעש' וסוף דהואכל

 מעריכין שאין בצבור להתפלל יבא ושלא ובקרנות וברחובותבהןוקי'



לאלפים נג נב, סי' ברבותהל'דוכודפך

 שמתפללים יוצאים רעה אל ומרעה א' זהוב שוה כדי אפילואותה
 א.י כלל מתפללים אין ולפעמים בזמנה ושלא וקטופה חטופהתפילה
 עבודתיגי זאת כמעט כי התוכחה ומיום הדין מיו' לבריותלהב

 כתב ובבר טוב כל חסרע אשר בגלההינו צרותיבו כל וזהלבוראיבו
 הרצועה הותרה איך אחזתני רעדה וזעל דרמ'/ה לאדן ככר בם'מהרי"א
 ובמד' נידוי ,מחייב רז"ל אמרו הרי ק"ש אחר וגם ביחידלהתפלל

 דברכות פ"ק ורז"ל וקדושה קדיש ביטול על נדוי שחייב אמרוכונן
 ביחיד להתפ' ומר רע ואם בצבור תפיל' במעל' הפליאוובזו"הק
 זאת על לבכם שיתו קדושי' ישראל בזה, להתמיד ק"ו א', פעםאפילו
 ואמצי חזקו לבבכם בכל ושובו נפשיכם על קונכם כבוד עלוהוסו
 כמנהג וערבית מנחה שחרית בציב,ור להתפלל כוהכם מאמציבכל

 לקמן בזה עוד ואכתוב נפשיכם התחי שמעו הכשרים ישראלבני
 מ"ח. בטי' בלולה סולת ובם' בש"'ץ, .מ"ש בם"ד צןס'

 נגסימן
 התיבה לפני לירד הראוידין

 סודו כי לעמוד להם אין הצבור אבל מעו,מד ישתבח ש"צ אומרא(
מיושב.

 באותו טלית לו נזדמן אפילו לישתבח דזמרא פסוקי בין יפסיק לאב(
 קודם בציצית יתעטף הש"צ רק ישתבח אחר עליו יברךפרק

 וכן יפסיק ולא ישתבח אחר מיד הקדיש שיאמר כדי ישתבחשיתחיל
 מניו שיבא עד וישתוק ישתבח עם השעץ ימתיז בב"הכנ מנין איןאם

 גמף אם וכן מיד ישתבח יאמר היחיד אבל וקדיש ישתבחויאמר

 דאהד דן לצרף ויכוין מיד ישתבח יאמר הש"ץ קודם דזמראפסוקי
 שדעי. אותיות דישנבח י"שעם

 ושלא מעבירות ריקן שיהא הגון ואיזהו הגון שיהא צריך ש"ץג(
 ומרוצה ענע ושיהא בילדותו אפילו רע שם עליויצא

 וכתובים נביאים תורד" לקרף ורגיל ערב וקולו נעימה לו וישלעם
 המביז שנה יעג ובן בו, חפצים והעם נעים וקולו זקן הארץ עם ישואם
 מי אלא ממנים תוין : קודם הוא הקטן נעים קולו תוין שאומרמה



פזלאלפים נב סי' ברכותהל'חסד

 שנה י"ג בן שהוא מי באקראי אבל הצבור כבוד מפני זקנושנהמלא
 כל בו שיהיה מי מוצאים אין ואם התיבה לפני לירד יכול א'ויום

 ומע"ט. חכמה בו שמוצאים שבציבור הטוב יבחרו הללוהמדות
 וראוי : ע"ש( הש'/ץ בתנאי הרחיב האריך צבור שלמי)ובספר
 לבחוד עכ"פ שידע חכם עפ"י אלא ש"ץ למנות שלא הקהלותלמנהיגי
 ולפחות מדע וחסרי קול נעימות יתרי אחר לילך ושלא במיעוםוהרע
 בחיוב המדברים בספרים ללמוד ידע כך ומתוך ספר יודע השעץיהא

 ונפגם פוגם יהא לבל בחדש אחת פעם לפחות עלי'הם ויהזורהש"ץ
 הש"ץ ויחרד העם לאשמת יחטא המשי'ח הכהן אם נאמר עליוכי

 יקש:וף שלא ישר(ול ובין ה' בין מ,ליץ להיווש הקדהם אל בבואווילפת
 העם לכל ושיחת כונתו, חסרון או עונותיו מחמת קולו עלהאלהים

 ולא באמונה שמים מלאכת מלאכתז לעשות מאד ,ליזהר וצריךה=ו.
 תפילהו שיתפלל דהיינו ח"ו, רמיה הן מלאכת עושה ארור בכלליכנס
 שיזהר רק במרוצה, מעט אלא טרחא יאריך לא ובנעימה ברורהבשפה
 ובין לשמאלית ימני!ת שין בין החליף ולא א' אות אפי' יבלע שלאמאד
 הספר אל נתונות עיניו ויהיו וכדומה, לתיו דלת ובין לעייניןאלפין
 מה פירוש ויכוין בש,מים אל אל ישא ולבבו ואנה אנה יפנהלא

 לבכו ויכנע דלבא מעומקא ה' לפני נפיטו וישפוך בשפתיושמוציא
 מונעים חטאתיו יהיו שלא ומתפלל !תמיד מפחד ויהא רבהבהכנעה
 תהיה לבל כעפר ונפשו מדותיו על מעביר יהא ולעולם הקהל מןהטוב
 מסובלת תפלתו ותהיה עמו ה' שיהא לו וצריך מבקש הוא אותהבי

 ודקדוק' ותיקוניה טעמיה בכל לקרותה בסות .הפ' בקריאת מאדויזהר

 בפיו שגורה הפרשה ,מתהא עד השבוע כל ינוח ולא ישקוטלא
 דהוא כל ושינוי עתיקים, הדברים כי יחטיא לא השערה אלכתיקונה
 נדנוד צד מכל ולשונו פיו שומר מאד ויהא למעלה, ופגם רושםעושה
 קודם בתשובה ויהרהר מגואל, בכלי בקדש לשרת יקרב לבלאיסור
 הש"ץ חיובי דרכי קצות אלה הן ת.ועבה, רשעים זבח יהא לבלקפילה
 יועץ פלא בקו' א"ו בפרטים הארכתי וכבר לקח. ויוסף חכםישמע

בס*ד.



לאלפים נג סי' .ברכותהל'חסדפח

 התיבה, לפני שירד קודם מעט לסרב צריך קבוע ש"ץ שאיט מיד(
 שניה לו וכשיאמרו מסרב ראשונה פעם אלא מדאי' יותדולא

 היא לו האומר ואם יעמוד ובשלישית לעמוד, שרוצה כמי עצמומכין
 אפילי לסרב יכול וכבוד שררה ובדבר כלל, מסרב אינו גדולאדם
 ארץ, דרך מנהג ינהג ככה המנהג לפי והזמן המקום לפי. והכל :לגדול

 שטעה או לישתבח, דזמרא פסוקי בין מופסקת התפילה אםועכ"פ
 כלל. יסרב לא בידו הבא באמצעהש"ץ

 מחמת הוא אם ערב, קולו שישמעו כדי בתפילתו שמאריך ש"ץה(
 תע"ב, בנעימה להש=ית הודאה שנותן על בלבוששמח

 מכוין אם אבל וביראה, באימה ועומד ראש בכובד שיתפללוהוא
 שנאתיה, ע"כ בקולה עלי נתנה באמר עליו בקולו ושמח קולולדהחמיע
 מה מפני אחי כ"ג לרי"ש אמר ליהרג רש,בוג שיצא בשעה )בש"סואיתא
 ונהנייל לבך ושמ'ח ברבים דורש הילת שמא לו אמר ליהרג יוצאאני

 שכמעט הדווים 3ל ידוו ע"ז ע4כ, בחמתני אחי 'לו אמר תורהמדברי
 ההדורשים והמשוררים החזנים, יגברו בכח רק ונקה, לומר אפשראי
 ולחשוב בקונם לידבק מחשבות לחשוב בען"ש בין ב'כתב ביןבעם

 ויקדימו כמותו סרוחה טפה חציר אדם בן לפני החן וששקרבפחיתותם
 בתמים להולכי' טוב ימנע לא וה/ ומגינם עזרם יהיה ה' לפניהפילה
 ושהוא לש"ץ צריכים תנאים כמה בראותו הלבב ורך היראוהאיש
 ידיהם את המושכים הצנועים מן יהיה ולאחרים, לו להפסדקרוב
 בשאר והנה וכדומה, ודרשן ומשורר ש4ץ מל,היות אנשים, שישבמקום
 בעצמו שיודע הבן אותו יעשה מה פרס' טטל שהש"ץ השנהימות
 אבל היא, אלא אומנות לו ואין צריך הוא פר:נסה אבל 3דאי,שאינו
 שיש במקום וכדומה ברבים ולדרוש נוראים בימים להתפללכגון

 ושקט יחדל חדל הזאת ולצרה לו מה ונקה, לומר לו ואפשראנשים
 נמנעים היו ארץ מוסדי איתנים דהאמוראים בש"ם ואקתאושאנן,
 יעשד ומה תעניתא, גוזרין הוו כי ריתחא בעידן התיבה לפנימלעבור
 הדין ימי האדירים בימים התיבה לפני לעבור מוכרח אשר קיראזובי

 תקוה. יש אולי לבו קירות מתוך נפשו וישפוך ישוחידכה
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 לא אם הציבור' טורח מפני עושה טוב לץ בתפילתו שמאדיך כלד(
 להאריך הקהל ברצון ואף וי"ט בשבת ואפילו הקהל,ברצון

 ושאר גי גי גי בנגינוה כשמאריכין גם ומה מגונה, ה"ז מדאייוה"ף
 יש נוראים בימים וכן ומר, רע מנהג זהו במרוצה' אומריםהתפילה
 דחופי' יצאו הרצים היומ, פנה כי ובראותם בניגונים הדבהשמאריכין
 דבריר יכלכל איש וטוב בישראל כזאת תהא לא הנוראות,בתפילות
 עד וכדומה קדושה או קדיש מלומר הממתין ש"ץ )א(במשפם.
 שפיר לאו נעימותם קול להשמיע הם יאמרו ואח"כ הצבורשיסיימו
 דצ"ז חיים בדרך להרמד"ל י,דהת ב' הדין, את ליתן ועתידיםעבדי

 עקש(. תתי"א סי/ החסידים בס/ וכ"כע"ב
 נאר שהוא להתסלל צייט ייאד לו שיש למי או לאבל להניח מצךהז(

 יודע שיהיה צריך אבל גהינב, של מדינה ומצילולמת
 כי טוב, העדר שאל"כ ברודה, בשפ'ה טוב להתפלל שיכולבעצמו
 להתפלל שעולים הקהל דואים ואם חעו. נגע לו גודם עונגבמקום
 שיתקנו טוב יותר מחלוקת, לידי שבאים או מהוגנים שאינםאנשים

 הקבוע. השעץ אלא יתפללשלא
 מסלקין ואין פיסול בו נמצא א"כ אלא מאומנותו חזן מסלקין איןה(

 בדינון אפילו לכתחילה למנו'ת אבל בעלכעש, דינון משוםאו,תו
 הנותית עם שבתפם עדים עליו באו אם אבל למנותו איןבעלמא

 וש"ץ אותו מעבירין בזה וכיוצא שבועתו על שעבר או אדם שמסראו
 מגובים דבדים שאר שעושה או הגוים בשירי שמרנן או פיוהמנבל
 הש"ץ כי אוהע מעבידין שומע אינו ואם כן לעשות שלא בידוממהים
 לו הדומה ומן הכיעור מן מאד ויתדחק חטא' מכל נקי שיהאצריך
 צבאות ה/ מלאך כי כו' דעת ישמרו כהן שפתי וכתי' הוא לה' כהןכי

 שנותנין המלמד כמו דדינו מכדעת הדעת החזנים שכד על )ב(הוא.
 נמי שייך טעמא האי יאכל, מה דאל"כ הזמן בתחילת שכרו חצילו

 ק"י(. סימן ווייל מהרויושכא,
 להיות שממנים מנויים שאר וכל ש"ץ במינוי לדקדק צדיך מאדט(

 מיני ובכל ובדעות במידות שלם האיש שיהא בקד,םמשרת
 באופן לכל מדוצה ויהא הבריות עם מעורבת דעתו ושתהאשלימות
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 חרטהם יועיל לא שאז להתחרט יבואו ולא הימנו נוחה רוחםשיהא
 הטררה וכל פיסול בו נמצא א"כ אלא משירותן משרת מסלקיןשאין

 משרת להיות שהחזיק מי פרנסת יקפחו שלא עד לסבול צריךשבעולמ
 ה' אל בי'תו ובני העני  יצעק כי  פרנמה  הקפחת עון גדל כיבקודש

 היטב לעיין צריך במיטי אדם מנות קודם לבן הוא, הקהלוחטאת
 להם המועיל באופן תנאים מיני כל עמו ולהתנהת מחשבותולחשוב

 לר חזקה טענת יש הדין מן כי הזקה יטעון שלא להתנוה טוב וכןולו,
  היה שהאב יארע כי רבעת מחלוקות מתגלגל ומזה לדוריתיוולזרעו
 כאשי אבל ממנו, .טוב שימצא ואולי מרוצה איבו חהבן לרביםמרוצה

 בארמנותם. שלוה בהילם שלום יהי שיחותםיבררו
 הכמים רוה אין אחת אגודה ,מתוך שלא ש"ץ להיות המתוצ,ה כלי(

 אינה תפילתו ואלמות נ:חזקה 'המתפלל וכל )ג( הימנו.טחה
 לכל וכן כ*ה(. ס"ק )א"ר ברכותיו, אחר אמן עונין ואיןמתקבלת
 אפילו מהלוקת מ,תוך ליכנם ירצה שלא אשריי בה' הבוטחהמנויים

 וקטיגוריא מחלוקת שיהא יתרצה ולא יאבה לא בדבר שמוחה א'יש
 אותו ולמנות הדין מן שלא א' לגרש רוצים אם גם ומהבסיבתו

 מבטחו, ה' רהיה כחו נ:כל מזה ירחק נפשו שומרבמקומו

 ושבחה, שיר יאמר הפסק בלי יאמר שבישתבח שבחים הי"ג כליא(
 מהולל, מילת בסידורים כמ"ש ולא ותפארת גבורו;גדולה

 התי"ו. החת בחירק בתשבחות כצ"ל העולמים הי אלמלך
 נא הקריבהו משום ש"צ להיות מום בו שי,1 אדם שפוסל מי ישיב(

 היו יהצבוך הים שירת שסיים במי נטת,פקתי ד(לתחהד.
 הצבור עם ונגרר קדיש לענרת שם והמתין דיוצר קדישאומריט
 אס יעשה מה נזכר ושוב ישתבח ברכ' לומר ושכח איר ביוצדופתח

 או י"ח תפילת לאחר יניחנה או ק"ש דברכות הסרקים ביןראמרנה
 לב"לן סמוכה דבעינן לאומרה אין שוב במקומה אמרה שלא כיוןנימא

 דעצמו. ישתבח ברכת אחר אמן עונים טעמאדמהאי
 התוכחות בפרשת לקרות וקראוהו שונאו שהש"צ שחושב מייג(

 ויוכל יכלו ה' ועזבי בעו,נש יכנם ולא לס*ת שיעלהמוטב
 של זה בענין והנה לגברא, גברא בין מקודם הכנסת מביתלצאת
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 שבוהרין מקומות איזה מנהג בעיני ישר לא בתוכחוה ס*תעליית
 אונאתו, על ויצטעד מאד ידכה ההתנ והאיש ומדוכה עני לאישלקרא

 תלונותם, תכל ובזה הש"צ יעלה או העולה שיקדאם הישד הדרךר,ק

 אם מהני לא הצבור כבוד משום חכמים שאמדו דבר שכל י"איד(
 כבודם. על מוחליםהצבור

 בסן שכתב אלשיך מהד"ם הדב לשון להעתיק ושאלתי נא הנהטו(

 גם ומה הש"צ ובפרט אדם לכל שראוי השדוןחבצלת
 בסידורו הלשון זה יעתיק הדין ימי האדידים בימים והתוקעהמתפלל

 וזעל. ,תמיד, עיגיו בין לזכרון לולהיות

 בין האלה הדבדים יהיו מקובלת תפילתו שתהיה הרוצדו הש"צהנה
 בשרו שעדת תסמר ואז עומד הוא מי לפני לפניו וישיםעיניו

 על לבקש ב"ו מלך יפני יעמוד אם הלא בי ראשו על יעלהרמודא
 ויראתו חתיתו ותימול יגוד גוד הן כמוה'ו בוו הוא כי גם ממנונפשו
 הן לפני עומד כאשר להבין יגדע ולמה ידבר, מה ידע ולא פניועל

 בניהם חטא אין המלאכים הלא לבו אל ויתן יתיצב מלכים לפניכאלו
 ואופני וחיךת גדולה חודה יהרדו חרוד קדוש לומר להם זמןובדגיע
 ויראה באימא שערמדים בפר.א כמ"ש גדול ברעש משבחיםהקדהם
 אנוש יעשה ומה ונפיק נגיד נור די נהר פנקקם ומזיעת וזיעורתת
 לבבו ויתד יחרד ולא אל אל פניו ישא ואיך ומרמה עון מלארימה

 יבהלוניה. ורעיוניהממקומו
 לבו, אל וישים העם ובעד בעדו להתפלל עם בקהל יקום כי גםומה

 שיש השדלן מבק,2ים היו בקשה איזו ב"ו ממלך מבקשים היולו
 המליץ אם אך ריקם, פניו את ישיב לא כי בעדם הוא לדבר ביתונאמן
 אה2ר העם את וחיבל קולו על יקצף המלך הלא רצונו מעובריהוא

 והוא חצרי רמוס הזה הרע האיש מיד זאת ביקש מי יאמד כיבדגלו
 מלאך להיות מספר לאין :חטאים מלא בא אני אנא ובכן כליעלבן

 דברי ויהיו פני ישא ואיך עולם של מלכו להמלך העם ביןמליץ
 אה2ר היזק להם אגרו' ולא יתן ומי וירחמ' וישוב חימה להשיבלרצון
 ייכנע אלה הדברים אל ולבו עיניו יתן אלהים הירא ש"צ כלע*כ
 ברוח ופשעים ועונות החטאים על דמעה עיניו ותרדנה העדללבבו
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 יא כי לי אוי בלבו אומד ונדכה נשבד בלב תשובה בהרהורינשברה
 עצרתי ואיך עומד אני מי ולפני לפני אשר אט: לו:בין לי אדםבינת
 ידי ומלאתי לפניו חטאתי אהסד ה' פני נוכה קולי במרו' להשמיעכח

 וכשל רצוץ קנה כמשענת ישענו עלי אשר עדוני קהל עללהע:פלל
 בעצמך יקנה בתהי' תפיל, סדרי יסדר כאשר וע"כ ח"ו, עזור ונפלעוזד
 יכפר עצמו על תחי' ויבק~ס ובכי בצום ומבהךן מבית יחידההכנעה
 כמ"ש עדתו בעד ותחנונים הפיל' יעדוך ואח"כ אליו, הנוגעבעד
 מה יורהו שיאמר. נקה ויבי_נהו יחננו אל פני ויחלה כו' בעדווכיפר
 כנה"ג אנשי תקנו וע"נ בלשונו, יכשל בל לשון מענה לו ויתןשידבר

 כו'. שפהי ה/ תפי' ,כל קודםלומר

 נדסימן
 לישתבח השייכיםדינימ

 מעורכי עלי'ה וחוזד נ:ידו היא עבירה ליוצר ישתבח בין המדברא(
 בנחיים, ממעמקים המעל:וונ שיר יאמד בעי"ת רקהמלחמה,

 שאין בתשבחות ומהולל גדול מיך בא"י אחר אמן לענות איןא(
 העול,מים חי מלך עד אלא הבדכה סיום ואין הברכה. באמצע אמןעונים
 דדינו נר' ישתבח ברכת ,באמצע קדיש ענית לענין ב( ס,ק"ב.)לבוש
 ב'. ס"ק ס"ו סי' לק/ וכ"כ נ"א סימן לעיל דינו ונתבאר בב"שכמו
 האומרים עושים יפה ולא שלפניו תהלה בלא קדיש אומרים איןב(

 ולא )ג( מקודם, פסוקים אמירת בלי ערבית תפילת קודםקדיש
 סק"ב(. רל"ו סי' )כדלקמן כו' עמנו צבאות ה' פסוקי' ג' מלומדיפחות
 ותחנונים ת'פילות אחר ולא תורה דברי אחר אלא קדיש לימרואין

 בלי המילה אחר קדיש האומרים עושים יפה ולאופיוטים
 קכ"ח, מזמוראמירת

 מנין אין אם ולכן במנין יהיה קדיש עליו שאומר שהדברים י"אג(
 ויאמר מנין שיבא עד וישתוק ישתבח עם ש"צ ימתיןבבה"5נ

 לזכות הסב"ה דרצה בדייתא יאמר תשבע"פ וכשלומד וקדיש,יש.קבה
 דאשרי אחרוני' פסוקים ג' ב/ או דרבנן, קדיש יאמר ואח"כ ישראלאת
 מנין אין ואם שלמא, יהא קדיש, יאמר אז בבהכ"נ המנין שבאיאחר
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 קדיש ויאמר אומר רחבח"ע יאמר ואז שאמר ברוך עד יאחרובהודו
דרבנן.

 נהסימן
 קדישדיני

 ב' שהביאו גדולימ זכרים מעשרה בפחות קדיש אומרימ איןא(

 מעשרה בפחוה נאמרימ שאין וברכו לקדושה וה"השערות
 גדול הוא אפילו שערות ב, שיביא עד למנין מצטרף שאינווי"א

 הם והגדולים למנין שנה י"ג בל כשמצטרפין עושימ טוב ולאבשני',
 דאי במקומ אמקילין לסמוך דיינו כי בהכ"נ, בעזרת בחוץנשארים

אפשר.
 מקצתן ויצאו בעשרה י*ח תפילת או קדיש לומר התחיל אםב(

 דאו"א ברכה ואומר א( תפילה. אותה ש .הקדיש אותוגומרים
 בפהות כפיהם את נועואים אין דכהנימ אע"ג י"ח לתפי' דשייךכו'

 ומ"מ רובן שנשתיירו והוא שהתחילו' סק"ג(,  הגה"מ  )שכנהעגמיו"ד,
 מק'צתן יצאו אם אבל יכלו, ה' וע.וזבי נאמר ועליהם היאעבירה

 יצאו ואם רם בקול התפילה החזן יאמר לא יוצר שהתחיללאחר
 דסדדא קדושה אחר עד להשלים יכולימ רם בקול שהתחיליאחר
 אלא גומר אינו גרירנא מרן דבתר לדידן אמנם ב( ונתקבל.קדיש
 והגב"י סק"ג הגהוט שכנ"הג אחרת וקדושה קדיש ולא תפיל'האהתה

 סק=ו(. כהבאה"ט דלאסק"ג
 בעשרה ערבית התחילו ואם אחר עניל דזהו בתורה קיייל איןאבל

 יאמרו לא אבל התפילה שקודם הקדיש יגמור מקצתםויצאו
 י"ח. תפילת אחרהקדיש

 עמהם לעמת יכול ואינו לבדו להתפלל עשרה מן א' התחיל אםג(
 שישלים עד לצרפו שלא להחמיר יש ישן הוא אחד אםוכן
 יש הדחק ובשעת. מתנמנם לפחות ויהא הישן שיעור ועדתפילתו

 ב'. לא אבל בט~פלל או ישן שהוא א'לצרף
 שני. אדר עד מעוברת בשנה מצוה בר נעשה אינו באדר הנולדד(

 שנת והיתה מעוברת בשנה ראשון באדר שנולד מי).ג(
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 הגהעט(. )כנהעג ראשון/ באדר מצוה בר נעשה מעוברת ג"כי"ג
 שבקדח~ה. דבר לכל מצטרפין אין ואונןמנודה

 בתוך והעומד עמהם וש"ץ אחד במקום עשרה כל שיהיו צרירה(
 לחוץ נשאר הפתח ש'כשיסגר דהיינו ולחוץ האגף מןהפתח

 בגראדעק ערמדין מקצהם אס וכן מצטרף ואינו כ~חוץ הואהרי
 מצטרפין אין בחצר ,ומקצתן :מעקה, ומוקף גבוה שהואבוראנרא"דו

 קצתם אבל הביעהכנ יצורך שהוא ההירו בהכעב של בתיבהודוקא
 ולפנים. האגף מן שיכנסו עד מצטופין אין בעזרה, ומקצתםבביהכ"נ

 עמהם שאינו ומי וקדוש,ה קדיש אומרים אחד במקום עשרה היךו(
 טינוף או גוי הפסק יש אם לענות יכול אינו מקוםבאותו

ביניהם.
 שיבואו בקנסות זה את זה כופין בב"הכנ תמיד מנין שאיןובמקום

 ולא ערבית מנחה שחרית להתפלל הכנסת לבית מניןתמיד
 ע"ז מקפידים שאין מקומות ,הרבה יש בעון 'הן ועתה התמיר,יתבטל
 שבשעה שאמרו בש"ס מרז"ל וידוע וערבקת מנחה בתפילתבפרט

 מדוע שנאמר כועס הוא מיד עשרה בה מצא ולא לבפהכנ באשהקבעה
 סרוהה טיפה אשה לילוז- לו אוי עונה, ואין קראתי איש ואיןבאתי
 א' וזו הפורענות מן תדאג העיר חותה ונישא, רם למלך כעסשגורם

 לפחות עיר בכל ראוי לכן שיחרבו, כנסיות לבתי ו~גורם הדבריםמן
 תמיד מתפללין שיהיו עשרה ישכירו או משמרות ביניהםשיתקנו
 בימים לצאת רוצה מהם וא' י' אלא בה שאין ועיר יעבור ולאבב"הכנ
 חילוק ואין במקומו אחר להשכיר או לישאר אותו כופיןהנוראים

 בי"ט, יחזור שלא כל לא או י"ט קודם ארוך זמן לילך רוצה אםבין
 מצרפין אין המלך בפני לדבר יכול שאינו לשכרות שהגיע שיכרר4ה(

 כשוטה דדינו מצטרף אינו לזימון ואפילו לעשרה,~עתו
 כי אותם, שמצרפין כאלו שיכורים דמשתכחין על חבל דבר'לכל

 בהספה מדבר שאינו דהייבו זה, לכלל בא השורה מז יותר מעטהשותה
 הרבים את להכשיל שלא ליזהר וצריך בלשונו, מגמגם אלאברורה
 להצטרף, ראוי איני לומר יבוש לא ביותר' שתוי שהוא בראותואלא
 דאגדה דכיון והטעם דאגדתא איש*ר עלמא דקאים ריעל אמרךט(
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 רבא שלמא יהא גברי ענין וכי ישראל, ישמח אדם של לבומושכת
 נהגו טעמא ומהך עלמא וקאים למרייהו ניחא מצוה של שמחהמתוך
 ואומרי' ישראל את לזכות אגדה שהיא העם ישמח בעבור רחב*עלומר
 לשמוח לב על שם איש אין אבל רחב*ע, אומרי' ישראל כל וכברקדיש
 הקדיש לדברי כן גם לבו אל איש יתן וכי הדברים הן הלב כונתואחר
 על גם חלקנו, טהב ומה חיינו ומה אנו מה כי לשמוח שלא אפשראי

 בכלל והן דקב"ה, שמיה כו' ויתנשא ויתרומם ויתקדש יתגדלידינו
 הראויות בכונוונ לכוין יודע אתנו ואין מאד דלונו כי לבבויכנע
 ודי מלמעלה הטוב מונעים חטאתיו יהיו ח"ו פן האהם ויחרדלכוין,

 לב. לו שיש למיבזה
 דאמרו מניין יש אם לראות לגולנולתם ישר' את מלמנות ליזהר ישי(

 טועים ורבים מצוה לדבר אפילו ישר' את למנות אסורביומא
 ב, א' אבל דהם אונו לומר הוא דהאיסור להו דמ,ם' ג' ב' א'וטונים
 במחשבונ ויטנו העין במראית יראו אלא בידם הוא וטעותשרי
 למעט צריך כך צריכה שאינה מברכה ליזהר שצריך כשםיא(

 שלומד באה 3ל על אהד קדיש אלא לומר שלאבקדישים
 קצת שנוהגים כמו ולא שבע*פ, תורה על אחד קדיש שבכחב,מתורה

 ונביאימ לחוד חורה ועל מתהלים, וספר ספר כל על קדיששאומרים
 וכדומה.לחוד

 לפני לעבור אסור כך י"ח, המתפלל לפני לעבור שאסור כשםיב(
 קדיש.האומרים

 שיאמרם לקטן מניחים ואין היום חובת שהם קדישים ז' הם אלךיג(
 תתקבל קדיש העמידה, שאחר קדיש : ישתבח קדיש :לבדו

 אהטרי שלאחר קדיש במנדאה : לשבח עלינו קודם שהוא בתראקדיש
 קדיש ולפחות ערבית, הפילת שקודם ברכו קדיש . תתקבלוקדיש
 ואינו בלשונו מגמגס הגדול ואם גדול אלא יאמר לא דברכובתרא
 וכדי עמו, החזן יאמר אלא לבדו לאומרו לו יניחו לא כתיקונואומרו
 בקול הכל עם יסייע החזן שירגיל טוב ולהקפיד להתבייש יבואושלא

 ברורה. ובשפהרם
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 תיבות ב' ברא די וי"ו בלא עלמיא לעלמי צ"ל הקדיש בנוסחיד(
 שמיה ליהא אמן בין להפסיק וצריך : ברכתא כי מיןוכן

 אבונא קודם כו' ובעו'תהון צלותהון תתקבל אדלעיל קאי דאמןרבא
 בשמים, האלהים כי וארעא דבשמיא יאמר ולא וארעא דשמיאמריה
 ,ובון, אלהנא קדם מן ורחמי וחסדא חינא ולהון לנא יהא כו/ ישראל?ל

 שבטי למספר בקשות י"ב יש שלמא ביהא אבות ג' נגד בקשות ג'והם
 בריכו. ולא הוא' בריך דקודשא שמיה ויאמר ביו"ד ~תישבהתאישראל,

 עושה יאמר ואח"כ לאחריו פ,סיעהת ג' יפסע תתקבל קדיש אחרטו(
 התפילה. חזרת של ,פסיעות' ג' במקום תקםשלום

 נוסימן
 קדיש ענייתדיני

 כונתו בכל ר"ל כחו בכל איש"ר לענות הקדיש בעניית לכוין ישא(
 אלא עליו שית.לוצצו גדול קול לא אך בקול, אותוילענות

 הז'ה השבח באמרו מאד מאד ליזהר וצריך הפנימים, אבריויזדעזעו

 במהשב' יכנם שלא וכונתו, דעתו כל בתכלית לאומרו ת;2ורא'הקדוש
 כמ"ש אתו שכ'רו הנה וזריז הזהיר וכל וכלל, כלל אחהת מהשבהשום

 בכל אמן העונה כל אמרו ועוד שנה ען של גז"ד לו שקורעיזבנמרא
 ליוצרנו עוש' נ"ר כמה נבין השכר ומתוך ג"ע שערי לו פותהיןכחו
 מזה גדול שכר לך אין ליוצרו נ"ר לעשו' שיזכה אשה ילודאשדי

 ליוצרו. נ"ר לעשות נפשו למסור הישראלי לאישוראוי
 וז"ל זה בסימן ב"י הרב שהביא הזו*הק לזסון להעתיקוראיתי

 דפרזילא וגושפנקין מנעולין י!תבר דקדיש דאקדושה
 לאתבא בעינן ואנן כלא על דקב'ץ; יקרא לאסתלקא ביש~ןוקליפין
 אתבר וכד דסט"א, חילא דיתבר בגין מברך איש"ר תקיףבחילא

 מנעולין ותבר דקב'ץ; יקרא איסתלק דסט"א, חילא דאבקדוש,תא
 יש ומכאן ,ולבנוהי לשמיה קב"ה ואידכר בישין וקליפיןוגושפנקין
 לשמיע כדי לרוץ להשתדל יש ו'כמה בקדיש לכוין יש כמהלהת'בונן
 מועטים והנם עליה בני ראיתי ועתה ב"י, הרב תו"ד זהוקדיש

 הדין מיום לנו אוי כח בכל איש"ר לענות הקדישים בכלשמכונים
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 ואין ליוצרנו גדול נ"ר לעשות יכולים היינו מועט בהשתדלותכי
 כח לשבור ותעצמות עז ברוב יהשתדל קונבו כבוד על חסיםדנחע

 אנחמ ואין מאד דלונו כי ודיינו בעועתינו, הגברט אשרהסט"א
 לכוין לבנו נשים לפחות הקדוש, סודות ועמקי בבובות לכויןיודעים
 י"ה שם ויהא עמלק זכר שימחה הכונה וכללות דברים שלפשוסן
 ויכוין כשיעורו, אלא חייב אינו אדם וכל שלם והכסא שלם השםרבא

 הקליפות ולהכניע )העולמות. ל'העלוונ הוא בכללות הקדיש'5,2עולע
 נוראים סודות ותיבה וניב'ה וכל ואות אות כל על יש כי נאמנהוידע
 ולבו ז"ל, האר*י בכתבי כמבואר מיוחדת כונה וקדיש קדישובכל

 יא הארץ מעמי ורבים השגתו, וקוצר ערכו מיעוט על בקרבויחיל
 כתיקובן, אותן אומרים שאין אלא המילות פי' יודעים שאיןדיין

 במצותיו ה' את הירא והאיש בעדם, יבפר הטוב ה' יבין מישגיארת
 מילוני וכבר הרב'ה, טובה יאבד ולא ודלמדנו חכם אצל ילךחפץ

 מלהיות יתייאש זה מפני לא לעולם לכוין יוכל לא שאםאמורה
 בדעת יעשה ערום וכל כשיזכור, פעם באיזה בתיקונו לענוונמשתדל
 בחדש א' פעם לפחות ובשפתיו בפיו לזכדון האלה הדבריםויהיו
 ונעשו בעקביו ד,ם שאדם דאיסורי, מילי לכל הירא האיש יעשהככה

 בדרך לילך שירגיל עד בפעם כפעם שבו חומד יזכור זכורכהיתר,
טובים.

 בכונה מענייה טובא גרע כונה בלי ואמן קדיש שעניית אעפ"יוהנה
 דהא מלענות, יפחות לא לכוין יודע אינו אם אפילומ"מ

 אדם לכל וראוי למעלה, רושם ועושים עתיקים שהדבריםפשיטא
 והיה יתן ומי וקדישים אמנים עניית על ולהמתין לרוץלהשתדל
 על פרוטות, איזה ריוח עי כמו וקדישין אמנים עניית עלשישתדלו

 רבים בעון והן ה', יראעו תבין אז ככסף תבקשנה אם נאמר זהכגת
 ומשיחין ועומדים בבהכ"נ, בהיותם לענות חועחמים אין הארץמעמל
 דגע אפילו ממתינין שאין וכ"ש משיחתם מפסיקין ואין זה עםזה
 ישמעו כאשר אך בשגגה, העם לנל כי מריההו להו שרי לענות,כדי
 את ויתקנו להם יכופר ובזה וישובו, יזכרו האלו כדבריםוידעו

 מים מקור ה' את עוזבם ומר רע כי וידעו להם, ורפא ושבבעוותם
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 ובפרט איש"ר, עענות וירוץ וישתדל נשברים בורוו2 להם לחצו,בחיים
 במררש שאמרו ירוץ בו לעם, התכם שרורהם אגדה שאחרבקדיש
 ראגדתא. איש"ר על עלמא דקאים ואמרו עועתוהם מותלשהקב"ה
 אשר ועריו נפש לעילוי הרבה שמועיל הקדיש תועלת מכללוהנה

 בועבת אף קדיש לומר שראוי ז*ל האר"י משם כתבו זהמטעם
 המת נפש להציל הקריש תועלת שאין חודש, י"ב לאחר ואףוי"ם

 המעחה אל במעלות לעלות לו גורם זאת גם אף איא לבדמגהינם
 בניי את לצווו2 הלבב ורך הירא לא"ם ראוי כן כי הנה הנחלה,ואל

 ערב זה מי כי הימים, כל תמיר יום בכל קדיש איזה לומרשישו2דל
 ונהי כזה י,הום בדור בפרט הדש, י"ב לאחר נידון יהא שלא לבואל

 מו:הרה"ן גיל,ה כבר חווש י"ב בגהינם רשעים משפט חז*לשאמרו

 לגהינם, חוץ ומרים קשים  עונשים שנים כמה שסובל לאחר שזהוז*ל
 למיחש וע"כ קל, יותר הוא ואח*ך קשה משפט הוא חורש שהי"בוגם
 נמו שמועיל באמת הנאמרים :*ל האר*י דברי לפי ום ומהבעי

 המת לנפוע הקדיש יועיל לא אך גברה. מעל גבוה הוריו נפשלעילוי
 כמו לא מתיבה, . תיבה באות אות לפחות כתיקונו אותו באומרםאלא
 כמחרפיד שנמצאו ער וחליף חסר הן אוהו שאומרימ הארץ מעמירבים

 פשיטא הא כי כל שגיאות, רבו וכהנה יתקדל שאומרים כגוןומגדפין,
 גם לבו לשית ה' לירא ראוי כן כי הנה הרע, ממציאוה טובשהערר
 היטב., הרק הקדיש וילמרו הכם אצל שילכו בגיו את ולצרו-חליאת

 הורם עבור קדיש שיאמר יודע אידה ישכירו ללמוד יוכלו לאואם
 כבורם.ווהו

 לע_נות כדי יפסיק ולא בעלמא דאמירן עד הוא .הקדוש 71נייתל(
 לאומרו יזהר .הקריש האומר אלא הוא בריך אהראמן

 בריך אחר אמן ויענו בעלמא דאמירן עד הצבור שיסיימו באופןבנדהל
 אלא ליזהר יוכל לא אך הרב~ע טובה מצבד אחד חוטא יהא ולאהוא
 יוכל לא וממהריס יחר רבים אומרים אם אבל ביחיד, קדיש אומראם

 א'. בנשימה מברך איעך*ר ויאמר מאחר, וזה מקרים זהלהיות

 זוי ק*ש באמצע או דיוצר ברכות בתוך קריעו לענורנ הוצרךאםג(
 4א נצור אלהי דהיתו י"ח שאחר בתחנונים או אפיםבגפילת
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 דהייפ חובה, שהם אמנים ה' אלא יענה לא וגם יתברך, עד אלאיענה
 דקב*ה שמיה ואחר אמן אמרו ואחר משיחיה, ואחר רבה, שמיהאחר

 אמן;ואמרו

 ואין קדיש, האומר מן או וזנגברך מן יווטר קולו יגביה לא העינהד(
 לענות ומכוין ושותק שומע אלא החזן עם הקדישלנגן

כראוי.
 קדושה לענות התחיל כבר ואם קדושה, לענייונ קודם קדיש ענייתה(

 ענה ולא קדיש שמע כבר אם וכן קדיש משום יפסיקלא
 טובימ כי וקדושה קדיש י"ה שיצא כדי קדושה עניית יקדיםקדושה

 כאתד.שניהם
 הראשון אחר יענה מאחר וזה מקדים זה קדיש אומרים כששניםו(

 דיבור מכדי יווטר לחבירו אחד בין הפסק ישואם
 וא/, א' כל אחריענה

 עמיה שיסיים עד עומד לישאר צריר מעומד שתפשו קדישז(
 והקט ההלל, ושאחר העמידה שאחר בקדיש כגוןאישער

 שאומרים בעוד לבהכ"נ והנכנס הקדיש, אמיר.ת בעת שיבהמפני
 ולפי ידיעה הסרון מהמת נזהרים אין העם והמון וכדומה,הקריש
 הבו לדוד מזמור מתחלת שבת בקבלה לעמוד צריד ז*ל האר*ידעת
 כל וכן יוהרא משום בו שאין לנהוג ראוי וכן ברכו, שיעמהדע

 בזה,כיוצא
 ובו מעט לכרוע צריך אמן שעונין מקום בכל הקדיש האןמרח(

 יתברך.אהר
 בברכוו2 דהייע הראוי, כפי אמנים בעניית לכוין ליזהר צריךט(

 כי*ר, הוא אמן כונת ובקדישים אמת, הוא אמן כונתהשבח
 אצבז, לכוין צריך ושאלה שבח בהן שיש אותן העמידהובברכו'ת

 שאמן ויכוין זו, במדה עמנו שהתגהג וכי"ר ית*ש, מידתו הואווכך
 דקדישים שבאמן רק אדנות הויה שמות ב' כמספר צ*א בגמ'עולה
 ומה קבה"ו יחוד יחוהדונהי יכויו דברכות ןבאמן אידהנריהיכוין
 וניין, וחם*ר אמנים ועניית וברכות בתפילות בכונה ליזהר צרידמאד

 נשמונ בלא כגוף כונה חסרון אמרו באמעזכי



לאלפים נז נו, סי' ברכותהל'חסדק

 קטופה ולא המברך שיסיים קודם דהיינו חטאה אמן יענה לאי(
 איזה יודע אינו אם דהיינו יתומה ולא אמנ"י או אמדהיינו

 יודע ואם לענוונ לו אין עונים שאחרים ששומע אף מברך הואברכה
 עם לענות יכול בה מחוייב אינו הוא אם מברך הוא ברכהאיזו

 אמן העונה בעונש החמירו ובש"ס הברכה שמע שלא אףהעונים
 ויתקטפו חייו ויתחטפו יתומים בניו שיהיו וקטופה וחטופהיתומה
 שימ בלי זהירות מחסרון או דעת מבלי נזהרים שאינם ורביםימיו,
 קב"ד בסימן בזה עוד )ונכתוב יכפר הטוב שה' והיה יתן מילב

 .בס4ד(
 הוי הניגון כי אמן מיד הוא יענה אמן ואמרו מנגן הש"ץ אםיא(

 כו'. ה' רחמיך זכור יאמר הניגון אריכות בשעתהפסק

 התהילו כבר והצבור י"ח שסיים או הכנסת' לבית שנכנם יחידיב(
 עמהם. יענה השלימו שלא כל איש"ר או קדושהלענות

 לא עונים צבור שמצא אלא הקדיש ונחי' שמע לא ואם א"ה)א(
 אדלעיל דקאי אמן יאמר ולא רבא, שמיה מיהא אלא לענותיתחיל
 לק' מג"א הן וכ"כ יו"ד ס"ק כדלעיל יתומה, והוי שמע לאוהוא
 סי"א קכ"ד סימן לקן דמ"א למ"ש פליג דלא ונראה סק"ב, ק"טסימן

 לענות. יכול שאינו דסד"א קאי הקדיש עניית לעיקר דהתםדאפשר
 להרב שו"ר כעת, כנלע"ד קמ"ל הקדיש נוסה מקודם שמע ולאהואיל
 אמן לענות דיכו' וס"ל המג"א על חולק סק"ז ק"ט סימן רבאאליה
 סימן כנוהג הרב וכ"כ סק"ה קכ"ד סימן הלבוזם מדברי וכשמע"ש

 .קכשד(
 והיותר אמנים ב' עונה דברים שני על אמן לעעת לו נזדמן אםיג(

 ואמן. אמן שיאמרטיב

 נזסימן

 וענייתו ברכודין
 המבורך הן ברוך אחריו ועונים המבורך ה' את ברכו ש"ץ אומרא(

 ורבים ל"ו, המבורך הן ברוך ואומר ש"ץ וחוזר ועדלעולם
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 ומאברי' המבורך ה' ברוך לומר חוזרין עואין ברכו קדיש נאומרםשגו
 ליזהד. צריך לכן הרבהטובה

 ר"עק אמר וערבית שחריוע זו בר"תא יאמד ביחיד כשמתפללב(

 מצחה על וחקוק ישראל ושמה ברקיע עומדת א'חיה
 וכל המבורך ה' את ברכו ואומרת הרקיע באמצע עומדת.ישראל

 יעשה לא וזה ל"ו, המבורך ה' ברוך ואומרים עונים מעלהגדודי
 לו אין אם אבל חולה שהוא או בדרך שהוא כגון גדול באונס_אלא
 כמה שמבטל בציבור וזפילה לבטל בנפשו שקר יעשה לא גדולאונס
 וברכו איש"ר שמגרע מי כונן במדרהס רז*ל ואמרו גדול, ועונשומצות
 יאמר ברכו אמירת בעת בב"הכ נמצא לא אם לכן ר"ל, נידולהייב

 בהכי. סגי אחריהם ענה או לס"ת עלה ואם אחר, בקדישברכו
 אחריהם עונה ברוך עונים הקהל ושמע ברכו אמירת שמע לא אמג(

אמן.
 אין זה נוסח הצבור אומרימ ברכו בנגינת מושך שהחזן בערךד(

 נביאים. מפי נזרקה שכך ממע, לגרוע ואין עליולהוסיף

 אדיכות בטיעת אלא לאומרה ואין תיבמת ל"ה בו ישוהראשונים
 בסידורי' להעתיקו ראוי הנוסה וזה האותיות חיתוך בשעת ולאהניגון
 ברוך הקדוש ה4לכים מלכי מלך של שמו ויתפאר וישתבחיתברך
 אחרון והוא ראשון ו,הוא ותהלה ברכה כל על מרומם שהמוהוא

 בשכמל"ו. שמו בי"ה בערבות לרוכב סולו אלהים איןומבלעדיו
 ה" ברוך לומר שיסיקם עד ממזרח פניו יהפוך לא קדיש הארמרה(

 ועד. לעולםהמבורך
 נחסימן
 שמע קריאתהלכות

 בדחוק קצת עמו הרגיל חבירו את משיראה שחדית של ק"ש זמןא(
 לכתחי' לקרווטה ראוי שאין שאומר מי ויש ויכירנו אמותדן

 הנץ עם וברכותיו ק*ש שיסיים בכדי לו סמוך או החמה הנץעד
 לעשית לכוין שיוכל ומי החמיע בהנץ מיד התפילה ויסמוך.החמה
 דרב בעה,ס ואמרו יום אותו כל ניזוק ואינו מאד מרובה שכרוק



לאלפים נח סי' שמע קריאתה,חסדקב

 כוליה מפומיה הוכא פסק ולא כן שעשה א' יום לו אירעברונה

 בכל כן תפיל,תם לקבוע  להעאזדל שמו וחושבי ה' ליראי וראוילומא'

 שיאמרו יתרמי אולי כן, יעשו ביחיד בועתפללם לפחות או בצבוריום
 החמה שהנץ ב"ד הרב כונב וכבר ליוצרנז נקר לעשות בותיקיןק"ש

 הזמירות סדר בהתחיל  הוא שהשיעור וכתב בארץ, לנו כשנראהאימ
 בעונתונ קעש יגיע היום כשיאור מידשלם

 לקרההטה להקדים לו יש החמה הנץ קודם שתה קרא לא אםג(
 מקדימים זריזים מארז"ל וידוע שיובל, מה ' כלבגודע-ן;

 דהעמא לרגע רגע בחייו בריא אדם שאין יש הטעמים ובכלללמצות,
 מזוזת אצל שמע פ' שיקרא לגבר וטוב אונס, שום לו יארע אוומות
 יקריב ה' בה יבחר אשר את כי ויכוין ההסיד ר"י משם כמ"שהבית

 בתורה. כקורא יהא ואידך חובה, לשםאליו
 בני איז וגם ולסטים חיה גדודי במקום אינו אם לדרך הירצאג(

 ע"הש, שעלה אחר לדרך יוצא אסילו כ"כ נחפזיםהשיירא

 משעלה לקרזת כן לעשות רגיל הוא ואם זמנה, שיגיע עד קוראאינו
 ק"ש. י"ח יוצא איגוע"הש

 ע*הש שעלה עד ערבית ק"ש קרא ולא הלילה כל אנוס היה אםר(

 ק,ש י"ח ויוצא ארתה  קורא  החמה הנץ לא שעדייןכיון

 הגץ לאחר עד שחרית 12ל ק"ש יום באו!תו יקרא שלא רקד?רב"ה'

 אופן. בשוםההמה
 בימות ליזהר וצריך היום, רביע עד נמשך שחרית של ק"ש זמןה(

 בהיותם בקיץ וכן קצר, הוא ק"ש וזמן קצר שהיוםהחורף
 אחד אותה וקורין לב על שמים ואין עברו רבים בטיוליםבכפרים
 בלילות והנה נדוי, חייב ק"ש  שהמבטל ובזוה"ק בש*ס ואמרוזמנה,
 ורביע' שעות ד' היום רביע נמצא שעו/ בז' ע*ה שעולה הקצייםקקיץ
 שעה הצי הזמירות להתחיל שצריך ורביע י*א שעת עד שהואבאופן
 שמאחרים בערים ליזהר יש וכן בעונתה, ק*ש שיקרא כדיקוים
 בודאי נגונים בזמירות מאריכים ואת*ז . ובמועדים בשבתות:לבא

 הץאיש זאת על לב שישיתו תערים למנהיגי וראוי קאן שעתעוברת
 לקרות מוכן הרני ליקבה"ו תפי' קודם יאמר לתקן בידו שאיןהייא
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 אתעה בקריאתי זמנה יעבור אם יוצרנו שציונו מה י"ח בה לצאע2ק*ש
 כקורא עכשיו קריאתי תהא זמנה יעבור לא ואם ביוצר הצבורעם

 כולה. ק,ש ויקרא כוי ה' נועם ווהי לבדבתורה
 אין אבל ברכותיה עס לקרותה י'כול היום רביע אחר א' שעה עדו(

 בלא אותה יקרא כך ואחר בזמנה אותה כקורא שכרלו
 לבד. בתורה כקוראברכותיה

 תשלומין לה שיש י"א בערביה ק=ש קרא ולא נאנס או שגג אםז(
 קוהתפלל מי כן כי  הבה בערבית' שחריו2 של וכןבשחרית,

 חטפתו ואחיכ ק*ש י*ח יצא לא פוסן הרבה שלדע.ת מבע"יערכית
 אוהה שיקרא טוב מהיות עה"ש ועלה מיטתו על ק"ש קרא ולאשינה
 לג תשלומין שאין למעד ואף תשלומין, לשם שחרית תפילתחחר

 בחורה. כקוראהפסיד

 נטסימן
 דיוצר א' ברכהדין

 בתש"ר ימשמש ולא ש"י בתפילין ימשמש אור יוצר כשאומר)א"ה
 צריך כן סק"ו צ=ג סי' כדלקמן דלחהע י*ח תפילת קודםאלא

 חסידים בקהל תובב"א ירועולם פעה"ק מהבים וכן הסוד, עפ"ילהיות
 אל(. בית במדרש.

 קדישת וכן אומרה אימ יחיד שביוצר קךהקדושה אומרים ישא(
 בניגון יאמרנה שיחיד וליזהר לדבריהם לוזוש ויש לציוןובא

 .יה2ר החזן עם אימר. אם דאפילו לי חזי ולדידי בתורה כקוראוסעמים
 שאומרימ עשרה יש אם יודע מי כי בהורה כקורא בניגון שיאמרטוב
 מהיוה בעי ולמיחהע בעשרה, אלא מילתא תליא באזן ולאו החזןעם

 הפסיד. לא טעמים בניגת בעשרה אךמר אם אפילו ושהריטוב,
 גורל ובקשר )ב( מיושב דוקא לאומרה צריך זו שקדושה י*אב(

 ואט מיושב דוקא צריך הסוד דעפ*י כתב סק*י יו*דסימן
 לישב(. צריך עאדהיה

 ה* ירא לכל וראוי זו בברכה שיש דיוקני נוסחי להעתיק ראיתיג(
 לרשלכו תמה עבודה ן2לימה עבההה בוראו את לעבודהחפץ



לאלפים ס נט, סי' שמע קריאתה'חסדקד

 יחטיא ולא בפיו שגוררת שיהיו עד הראויות הנוסהאותנסידירו
 צריך ויתלמדו, סידורו שיקחו עמא לשאר או לבניו ג"כוידע?ל
 מחדש, ובטובו צ"ל יוצרור, לישוזמע דלא אור ובין יוצר ביןיהפסיק

 כולם קדושה קוניהם, רצון עולם, ומלך חיים אל'היפ דברי בקוליחד
 ברוך לאל משבחים, לעומתם השרפים לעומת באימה עוניםבאחד
 צריך גבורות בעל וקיים, חי אל למלך וכן הלמד תחת בקמץלאל

 בקדושה ח"ו גבורות בל כקורא נראה יהא שלא היטב העיןלהדגיש
 בסוף ונו"ן תיבה בריש בוי,ו כולם כו' ומשבחיז ומברכיןובטהרה,
 כקורא יהא שלא היטב הפ"א ידגיש ה/ לפני תיבה בכך גם'תיבה

 כקורא יהא שלא היטב הוי"ו ידגיש ה' אל קוה בתיבת גם ה'לבני
 יהא שלא .הה"א ידגיש מהרה תיבת גם ח"ו, רפויה בבי.תקבה

 היטב האלף קריאת ירחיב ה' מאת ברכה ישא בפ' וכן באלףבקררא
 לקה. ויוסיף חכם ישמע וכז4עע וכזאת ח"ו, מת יובןשלא

 אהובים, שמהוז, מע"ב א' שם מו"ם ר"ת משרתיו יאשר משרתיםד(
 עונים מ"ב משמות שם אב"ג ר"ת גבורים,ברורים,

 : היום אותלו כל ניזוק אינו אלו בשמות המכוין וכל עעב ר"תבאימה

 למעלה נ"ר שעושה השמים מן ,מרובה דשנרו ליזהר ראוי הא כי.יכל
 לעית"ש. בריא להיותוגם

 םסימן
 כונה צריכות ושמצות לק"ש ב' ברכהדין

 לכוין צריך הלכך מצוה אותה י"ח לצאת כונה צריכות מצותא(
 וכן בם והברוז יוצרנו שציוט מה י"ח ב'ה לצאתבק"ש

 של זו מעע לקיים ויכוין בציצית יסתכל אותו וראיתסבשאומר
 לקיים יכוין מא"מ אתכם הוצאתי אשר כשאומר וכן א"תווראיתם
 קיים לא וכאלו המצוה י*ח יצא לא כיון לא ואם יצ"מ זכיר,תמצוה

 ולקיימה. .לחזור וצריך דמיהמצוה
 ית"ש האל אלהועת עליו לקבל א' פסוק כקריאת יכוין צריךב(

 שהוא ולכוין גזרותיו, כל לקיים ופתרע לאדון עליו מקכלויבהוא
 כיון שלא ומי העולם, רוחות וד' ומטה למעלה ומיוחד יחידא'
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 שאינם ארצות העמי ידוו ?ה על ק"ש, מצוו2 קיים לא באהלפחות
 אורחות וישיג יחכם הכמים אל והולך ימיהם, כל ק"ש מצותמקיימין
 יוצא שמים וירא י"ח יצא לא לבבך על עד כיון לא דאם וי"אחיים,

 כולם.ידי
 )א*ה רבה. אהבה צ"ל בי"הך : הם אלו זו שבברכה דווקני 3ךכ(דץיג(

 ועא וכ' ווילנא מוהר"ם בשם דע"ב צ"ב ד' ש"ץ ה/כ"כ

 אין תובב"א ירושלם ופע"הק מדע למביני הם טעם של דדבריםי/,ל
 ולא נבוש ולא : שמך את ולאהבה ליראה לבבמ ויחד כן(נוהגים

 באמירת נפשו וישפוך נבוש לא למען בסידירים כמ"ש ולא כצ"לנכלם
 ובעו"הב בעו"הז וכלימה בושה ןו יגרמו שלא זרעו על אלותיבות
 טהרת וסן השל"ה כ"כ ב( נס"ו. יטשוע אל הרבים וחסדיךח"ו:
 גם. זיע(, כלי מכל ניצול האומרה וכל זו בברנה זין אות שאיןהקון

 וסתיי ה.קבלה לחכמת שיזכה לבקש יכוין נכלם ולא נבוש ולאבאומרו
 נר"ן. תיקון להשלים ושיזכהתורה

 וישיממ. הטלית צדדי ב' יעלה כו' עלימ והבא מהר כשאומךד(

 השמאליה בידו ציציו'ת הדן יקבל ואח"ך כתיפיו ב'על
 הגדיל יקח ואז ויאמר פרשת ער לבו כנגד לזרת קמיצה ביןויניחם
 וקיימי' חיים ודבריו שיאמר עד הימנית בידו והחוטין השמאלותבידו

 ויניתם. יבשקם לעד, ונחמדיםונאמנים
 ונסתפק- והגבור בהגדול עצמו ומצא ק"ש ברכות מברך שהיה מיה(

 ברכת שיתאיל טוב מהיות שנ"ה בברכה או א' בברכה קאיאי
 עולם.אהבת

 מ*ע, קוהם זכירות דן זו בברכה לזכור ז"ל האר"י משם כתבךו(

 לשמך' ובאומרו סיני, הר מעמד יזכור בחרת ובנובאומרו

 גדול, השם אין שבעבורו יש"ו הרשע עמלק מעשה יזכורהגדול

 להודות באהבה, היינו שלא במדבר הקצפנו אשר 11ז יזכורבאהב"
 לקהר. לדבר ולא להודות נברא שהפה הנביחה מרים מעשה יוכורלך

 זכירות עשרה לזכור שצריך שסוברים הפוסקים מן הרבה ישאטנם
 במצותיי ה' ירא לכל ראוי לכן בלב, סגי ולא בפה לזכורושצריך
 יום בכל יאמר או בסדורים כמובא זכירווש העשר פסוקי שיאמרחפץ



לאלפים סא ס, סי' שמע קריאתהןחטדקו

 ה;מן, והשבת, יצ"מ זכירווש עשד מצרת מקיים וש-יני ליקבעהונך,
 להקב"ה אבותינו שהקציפו ממה ה*ס ומעמד יש"ו, הרשע עמלקומעשה
 דעת למען לאבו' לעשות ובלעם בלק שיעצו ומה בעגי,ובפרם
 חכרת ומצות ירושלים, וזכידת הנבי~מק, מדים ומעשה ה',צדקהת
 אל יתן כי 'הזכירות מצות ועיקר חיל, לעשות כח לך העונן הואני
 ימצא בהן שהמעמיק ולעשות מאד ולש,מור מהן הנמשך התועדתלנו

 בם"ד(: יועץ פלא בקונטריס בארוכה כאתי )וכבר הרבה:'%נוללין

 סאסימן
 בק"ש ולכוין לדקדק צריך כמהדין

 ראוי סגיא זיע ; וזיע ברונת ביראה באימה בכונה ק"ש יקראא(
 יפקוד וכי אל יקום כי נעשה מה בחושבע עלינושיפול

 הש"ע, בדיז כנזן כתיקרנה א' ק"ש אפילו חיינו ימי בכל בידינושאין
 בעיניו וזיע ורתת וידאה באימה ק"ש לקרות שצריך לאדם נאמרואמ
 כי הדבדים הן הלב כונת אחר אמנם זאת, לקיים אפשר איךי5לא
 שלהבת אש דשפי מפיו 'מוציא שהוא ,התיבהת בעומק לבו אליתן
 אהחר הויה גדולת וחושב אלהינו ה' באומרו כגון בקרבו, בועריםיגה

 הוא ואעפ"כ תכלי:ת, אין עד וגבודהו ותוקפו הקר, איןלגדולתו
 חקר אין עד טובות עמנו וגומל בפדטות עלינו משגי,חאלהינו
 ואם כמוו;ו, שאין מיוחד יחיד אחד הן לפניו, מכעיסיםבהיותינו

 שהוא הקב"ה לממ"ה עאכ"ו ודעות במדהת השלם לאיש אדםאוהב
 הקב"ה ממ"ה כאלו יכוין ויוהבת כשאומר וכן השלמהת,הכ4ית
 לו האומר חזק בקול אותו ומזהיר גרינו מתוך מדבר או לנגדועומד
 לבביך על וכו' האלה הדברים והיו ובארמרו אלהיך, ה' אתואהבת
 הדבדים כהעיהיו לך די עזה אהבה ה' את שהטוהב כדי שר"ליכוין
 יהפוץ ממ"ה שמלך אנחם מה לאהבה, מצוך רם מלך אנכי אשרהאלה
 לעורר לך די בזה, ותעמיק לבביך על  שתוסים בלבד "ה אותו,שיאד,ב

 דברי בכל רוחו אל יתן ני וכזאת וכזאת שתחפץ, עד האהבהאת
 התעוררות ורשפי ופהד אימתה עליו תפול דליבא. מעומקאהק"ש
 אבינו ה' אף שוחרה גורם יהיה חוו פן ופהד ויראה הבורא,אהבת



קז לאלפים סא סי' שמע קריאת ה'חסד

 אמודה מילתי שכבד אבצנ וו.;ן ועדא' איוס ונשא דם מיךשבשמים
 שבשמים אביגו- יבין בינינו מבדיייפ שעונוהינו בעוכדנו היהשזה
 והערא הנבבד ה' את ולאהבה ליראה דעתינו יכוין יכולין אנמנוואיו

 כשיעורי חייב אדס כל מ"מ לעשותן מה כדת שלם בלבביעובדו
 הלב את המעודרים דבדים לבו אל וליתן לכוין עוז בכללו2שתדל

 טוב. ימבע לאוה'
 כחדשים בעיניך י,היו יום בכל לומד היינו היום מצוך אנכי אשרב(

 אצלו, חביב שאימ פעמים הרבה אאו שמע שכבר כמיולא

 שבבל המקובלים מאמר בושלות הוא כך, לידי המביא מהדבדיםאחד
 ממגנ חדש תקון ומצותיו בתפלותיו הישראלי האיש מתקן ויוםיום

 לעולמים. היה לא אשראת
 תיבות ש"ץ חוזד דמ"ח להשלים וכדי תיבות רמ*ה יש בק*שג(

 מפיו ושומעין הואנל יוצא אדם כל ובזה אפצ2 אלהיכםה'
 הש"צ עם לאמרם ג*כ רוצה היחיד ואם אלו וניבות שלשה ש"צשל
 ומאחר ומשמיע שומע כונת בעינן בוה דגם ונלע*ד בדבר, איסוראין

 אלו לחזור ביחיד קודא כשהיה טהג ויהיה האר*י בח2ם ג"כדכתבו
 על כהסמסופק ראוי ולכן נתקנו, ליחיד שגם ,יומ תיבות,השלשה
 הוולשה אלו בעצמו שיחזוד לא, או ל'גוציא ומתכוין יודע אםהחזן
 החזן, עם הק*ש לגמור שישתדל ודאוי החזן, על יסמוך ולאתיבות

 ביחי אמונ ויאמר אלהיכם ה' החזן יחזוד אז אלהיכם ה' שבאו'באו8ן
 שהרי לאמת, אלהיכם ה' יסמוך החזן קודם גמד ואם תיבווע-השלשה אלי לעצמו הוא יחזור לא קודם, ל'ממוד החזן הקדים ואם החזן,עם

 ואה"ך החזן, את ימונין ח2ם יפסיק לא ויציב לאמת ויאמד ביןאמרו
 כולמ אמת לומר החזן אל שממתינין העולם כמנהג ולא ויציביתחיל
 התירו לא שהרי טועים והם לאמת, אלהיכם בין ומפסיקיםכאחד
 שעל ובק"ש איש*ר, ולענות והכבוד היראה מפני אפילו שםמהפסיק
 ויושלמו יאירו ובזה רמ"ח, להשלים נאמן מלך חל לומר יקדיםהמטה

 נו"ן. אברירמ*ח
 הדברות עשרת לקיים עליו לקבל בק*ש לכוין האום צריךי(

 שאינן ומי החודש בסידורי שכתוב כמו בד,הרמוזים



לאלפים סא סי' שמע קריאתהל/חסדקה

 יד. בכתיבת אגלו יציינםבסידורו
 תיבות מ"ב יש א' דפרש'ה מכוין שאינו מי בעונש הפליג בזוה"קה(

 7' הפרשה ע"ס ואח"ר תיבות ע"ב ושמתם עד ב'ופ'

 בדבר אשר אדם לד אי למכוין, טוב ורנ תיבות ע"ב ויאמר ופ/תיבות
 חסרון מחמת הרבה טהבה ומפסיד גדול עונש מקבל אתהגקל

 נתן, מגרעוונ א' תיבה ומדלג מדקדק שאינו שמי בכלל, וכןזהידות,
 ומילה מלה כל יאות כדקא ק*ש דיקרא איש דכל בזה"קואמרו
 ביממא יאות כדקא ק"ש יקרא לא .ואם דיליה, אבר בכלמשפיע
 בישין מרעין ומכול רעה מרוח יתמלא דיליה ואבר אבר כלובליליא
 באותיותיה מאד לדקדק ויזהד וילפת האיש יחרד לזאתדעלמא,

 ה/. לפני ולנ"ר לרצו7 שונעלה באופן לעשות מה כדתולכוין

 ובארץ בשמים הקב"ה שימליך כדי אחד של בחי"ת להאריך צריךו(
 יחיד שהקב"ה שיהשוב שיעור אחד של בדליתויאריך

 רק זה, משיעור יותר יאריך ולא העולם רוחות בד' ומושלבעולמו
 כ"ש ע"ד ב"ד מיתות ארבע לקבל מוכן שהוא יחשוב בשתיקה"ח*ך

 אשמ"ח, אותיות נשארו ע"ד הוא אחד של ודן שמע של ע' ויכויו-ית/'
 שאר וכן ואקיימנו, לידי יבא מתי שאשמח עד הוא שהקבקהר"ל
 שנראה בח' כ"כ יאריך ולא בשתיקה, יחשוב הכל, יודע אםכונות

 אחא"ד.כאומר
 הדלית כאילר שנראה מדאי יוהר ידגיש ,לא אבל בדלי*ת ידגישז(

 א"ה )א( יפה. בפה שיטעימינה הכונה אלא בשו"אנקודה
 ל'הכר"ח הרבה ע"ב דק"ו לונזאנו די לדר"מ ידות  עותי בספר.אמנם

 כי הגם דאחד בדלית להדגיש שאין הדקדוק ע"פ ברורותבראירת
 באלף יאייך ולא ברי"ש(. מתחלפת אינה עכ"ז כדינה רפויהיתראה
 חד אי שנראה בה יפסיק לא וכן ח"ו אחד אי כקורא נראה יהאשלא

 מסיק הנז"ל ידות שתי ובספר )ב( כפלים. ובדלית בח/ מעטויאריך
 אדנות הויה יחוד שהוא באחד יכ~ין ג( בדלית. כ"א להאריךשאיז
 כל תמגה ואם י"ג גימטן אחד כי זה באופן והוא צ"אגימט'

 כ"מ אדנות, הויוה כמנין צ"א . בידך יעלה א/ עד ולמטהשמי"ג  המספ-
 כ*י(: ספר משה כ"יבס'



קטלאלפים סא סי' שמע קריאתהל'חסד

 השני לה' אלהינו ובין לה' ישראל בין ראשון בפסוק להמסיק ישח(
 אחד ה' יהיה אלהינו הוא שעכשיו ה' כי נשמע שיהאכדי

 ברוך ובין שם לברוך שמע פסוק בין לועפסיק צריך וכן אחד.ושמו
 שלא לאהבה, לתיבת היום ובין לבבך לעל היום בין וכן לואהבת.שם
 כדי להן נשבע בין להפסיק צריך למחר. ולא לאהבה היום נראהיהא

 שמע של יוד ידגיש כה"א. נראית תהא שלא העין יפהלהמעים
 וזכרונם,  של וזיין תזכרו של זיין וכן אשראך נראה יהא שלאישראל
 לבבך על כגון שלפניה תיבה כסוף שתחילוען תיבה בין ריוחיתן
 באל"ף מתחלת שלאחריה ותיבה במ*ס שמסיימת ו2יבה כל ביןוכן
 נראה שלא לאף וחרה בין וכן מת' נשמע יהא שלא ז~ע ושמתםכגון
 וכל ח"ו איד נראה יהא שיא את ואהבת של וניו ידגיש וכןוחרף
 המדקדק שכל בגמן ואמרו באו,תיותיה, לדקדק צריך בזה,כיוצא

 כל אדם שיטרח די זה דבר ובשביל בהינם לו מצנניםבאותיותיה
 דעת שאין גהינם עונש רנוקף לפי גהינם. לו שיצננו כדי חייוימי

 ליוצרנו נ"ר לעשהת הכל ועיקר בגוף, בהיותו .לציירו יכולחאדם
 ואף וזריזו21, מיתון וצריך קשות ההתחלות וכל בהרגל תלויוהכל

 יזהר וכן בכך, ליוהר צריך בתנ*ך וכשקורא ובתפלה וגמראבפסוקי
 נראה יהא שלא יפסיק אתה ברוך כשאומר בגון בביכוהלדקדק
 מל כאומר נראה יהא ש,לא העולם מלך בין וכן ~טעה ברוכאומר
 במזוותיו נראה יהא שלא במצותיו של הצ' להדגיש צריך :העולם

 לקח. ויוסיף חכם ישמע ותשכח דוק רבותוכהנה
 קריאה כל וכן בתורה ש,הם כמו בטעמים ק*ש לקרות צריךט(

 בניגון לקרותן צריך בתפילה שיש ומשניות תנ"ךשל
 בדה לקרהעה צריך הדקדוק עפ"י לבבך דעל שנית הבי!ת )ד(שלהם.
 האט(. פ"ב ק"ש ה' כ*מ כמרן דלא ע"ב דקעה ידות בןס'
 יד של בתפילין ימשמש ידך על לאות וקשרתםכשיאמךי(

 בשל ימשמש עיניך בין לטוטפות והיווכשיאמר
 אנשיפ מצות לב שים בלי העור ימשמש כאשר ימשמש לא אךראש,

 שכתוב ומה התפילין שיזכור הדברים הן הלב כונח אחר אלאמלומדה,
 קדשנו אשר בעושיו ישראל וישמח להקב"ה, ולבו מוחו וישעברבהן,



לאלפים סג סב, סי' ק"שהל'חסדקי

 בהס. ועיטרנובמצותיו
 זו אחר זו פעמים ב' בצציות יסתכל אוהו ייאיתם כשיאמריא(

 יעבלרם גם עי/'ן גין ק"ל מיצן אל יכויל פעםובכל
 יעבירם עיניכם ואחרי לבבכם אחרי באומרו וכן וינשקם עיניועל

 העינים: ע"ג והעברה בהסתכלות סוד ויש וינשקם עיניועל

 סבסימן
 ערמך אם מסתפק ואני בפיו שמוציא מה לאזנו להשמיע צריךא(

 שישמיע עד קולו להריס צריך אם רבים קול בלבולבמקום
 אחד במקום קאי הוה אם למיש,מע מצי דהוה בק,וי סגי אולאזניו

יחידי.
 הוא אם יעשה וכן בלבו ק"ש יקרא אחר אונם או חולי במקוםב(

 משום לנקיהו יכול ואינו לגמרי נקי שאינובמקום
 ליטול יכול ואינו לש,ת"יה וצמא בלילה הנעור וכן בלבו' יהרהראונס
 ידחק שמים וירא לצאה לכול שמיעה ע"י וגם בלבו/ יהרהרידיו
 הוא ואם שלימה, עבודה בוראו את לעבוד שאת יוכל כאשרעצמו
 יהרהר להרהר אפי' שאסור באופן מטונף במקום האסוריםבבית
 אמרו זה כגון ועל לקיימה, יכול שאינו על ויצטער המצוהבחיוב
 עשאה,. כאילו עה"כ מעלה עשאה ולא ונאנם מצוה לעשו,ת אדםדהטב

 סגסימן
 יכול בבדיו וללבוש ולחזור לעמוד טירחא ואיכא שכב כבר אםא(

 שפניו דהיינו פרקדן יקרא לא אבל שוכב כשהואלקרותה
 לטעלה. ופניו גבו על מושלך או בקרקעטוחות

 נק' מעומד ק"ש ולקרות יה2ב כשהוא לעמוד להחמיר שרוצה מיב(
 שמחמיר ומי דזירי' שינה להעביר כדי שעושה לא אםעבריין,

 ואם אותו, מנדין ליוהרא למיחש ואיכא שמותר בדבר רביםבפני
 ורבו רבו בפני מחמיר ואם אותו, מנדין אין שמים לשם שעושהידוע
 לא להחיר כ"כ פשוט אין ואפילו לש*ש, אפילו אוחו מנדיןמיקל
 ליה דניחא קפידה ליכא אביו דגבי ואפשר רבו, או אביו נגד*המיר



קיאלאלפים סג סי' שמע קריאתהל'הסד

 זילורטע משום איכא ודאי דאז רבים, בפני יא אם הבל כח יפהשיהא
ויוהרא.

 בלחש ויקרא חזור י"ח יצא שלא א' בפסוק לבו כיון יא אמג(

 שמע שמע כקורא יהא שלא כדי מעט, שימתיןלאחר
 שסיים לאחר בכוגה א' פסוק קרא שלא נזכר ואם אותודמשהקין

 על ואילך משם ולומר לראש לחזור צריך הק"ש באמצע אוהק*ש
 למפרע. קריאתו תהא שלא כדיהסדר,

 לחזור . שצריך י"א בכונה אמרו לא אם במיכמל"ו פסוק גמד(
 ולאומרו לחזור צריך בו כיון לא אם את פותח פ' וכןולאומרו

 לכוין יודעים אינם וגם זה דין יודעים שאינם העם המון יעשוומה
 פקודה ליום יענו מה אבל בעדם, יכפר הטוב ה' המלות פ"אפילו

 חסרון בשביל חוזרים ואין לב, שמים ואין בהמ'ה ותבובה רעינאשר
 באלו כיון אם תפילתו אהר לבו אל ליתן ה' ירא לכל דאוי לכןכונה,

 לו, ורפא יחזור כיון לאואם

 יראה ולא בשפח:יו יקרוץ ולא בעיניו ירמוז לא ק*ש הקרראה(
 תהא שלא כדי מלאכה בשום יעסוק ולאבאצבעותיו

 ק"ש בשעת בב*הבב מחזירין שהגבאין מקומות ויש עראיקריאתו

 ביחיד שיתפלל טוב ויהתר קאמרי, מאי ידעי לא יבודאי צדקהלגבות
 יש וכן י"ח' תפי' אחר הגבי"ה יעשה או עראי תפיל'תד יעשהולא

 וכדומה בתינוק ומלגעור חוטמו ומלקנח הטבאקו עפר משאיבתליזהר
 היאך מדרבי הקו' מן אסיר פרק באותו ישתוק אם דאפילוונראה
 ש"מ שרי, מצוה ולצורך שניה דבפרשה ותירצו קאוטל בןמהוי
 לעשות. מה כד.ת ה' את לעבוד ליזהר יש לכן בשותק, תקנתאד4,כא

 וי"א לבבך, על עד לעמוד צריך ק"ש לקרות. ורצה מהלך היהו(
 מאי ולפום מעומד, עדיף יושב ולעולם דמי כמהלךדרוכב

 דרך מ*ש עול שמקבל לפי יקרא לא דפרקדן טעמא הפוסקיםדכתבו
 וסומך יחסב אפילו אלא פרקדן שוכב דוקא דלאו נראה וגאוה,שררה
 דהוא כל יקרא לא צידו על מוטה ואפילו למעלה ופניו מאחריועצמו
 ובזיע, ברתת ביראה באימא ק*ש לקרות צריך שהרי שררהררך



לאלפים סה סי' שמע קריאתהל'חסדקיב

 סדסימן

 חוזר א' פ' שסיים ידוע אם וכדומה ק"ש נאמצע המתנמנםז(
 לראש' חוזר עומד היכן יודע איט ואם שניהמפ'

 בלילה בעור שהיה למי בשחרית או המיטה שעל בק"ש מצוי זהודבר
 י"ה. יצא לא אחת תיבה אפילו די'לג שאם זהירותוצריך

 סהסימן
 צרכיו תינוק שעשה כגון אונס מהמת ק/'ש באמצע הפסיק אםא(

 לרא,ש. שחוזר י"א כולה את לגמור ושהרן וכדומהבבית

 קודם הוא אם דזמרא בפסוקי עומד רהוא ק"ש קורין הצבור אםב(
 הוא ואם א' פ' עמהם לקרורנ בדי להפסיק צריך שאמרברוך

 כאלו נראה שיהא עיניו על ידיו יניח איא יפסיק לא ואילךמב"ש
 שקורין צבור ומצא לבהכ"נ ונבנס התפלל כבר הוא ואם עמהם,קורא
 והעה בתורה, כקורא שכר ויקבל ק"ש כל עמהם שיקרא טובק"ש

 עמהן. קורא וכדומה לדוד תהלה כגון אומרים שהצבור דברשאר
 מניחן יוצר שהתהיל אחר לו ונזדמנו ותפילין טלית הניח לא אםא(
 בהן ימשמש י"ח תפילת לאחר אלא עליהם יברך ולא הפרקים.בין

 מברך לכ"ע התפילין דעל דהכרית סק"ד בא*ר עיין )אשהויברך,
 להפסיק צריך ובהטכמל"ו א' מפ' חוץ ק"ש פר' באמצע אפי' ב(ע"ש(.
 בעלמא דאמירן עד שיש אמנים ה' ועניית יונברך' עד קדישלעניית
 צדיך ס"ת ברכת המנרך ואחר וברכו, קדושה ועני"ת אמן,ואמרו
 עוד. ולא לך אנחט מודים תיבנות וגן ל"ו, המבורך ה' ברוךלענות
 תפילה, דשומע ואמן הקדוש דהאל אמן לעטת ג"כ שמפסיקוי"א
 וישתבה שאמר ברוך וברכת יוצר ברכות באמצע להפסיק שצריךוכ"ש
 גודל קשר אמן, כל עונה דזמרה מסוקי ובאמצע ב( דזמרה.ופסוקי
 אפילו אמנים לכל מפסיק ב"ש קודם וכשהוא ל"ד(. סקק ז/סימן

 ה, ובין הפר', לתחילת חוזר ענין' באמצע כשמפסיק יוצר,דברכות

 אלהיכם ה' יאמר אלא וכדומה, קדיש לעניית יפסיק לא לאמה,אלהיכם
 והתחיל נתבלבל חדזיה בשירה כשהפסיק ואם יפסיק, ואח"כאמת
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 ויציב. ואמת שמע קריאת ויקרא יחזור העמידה, תכףאח/,כ
 י"א בתורה לקרות ועראוהו ברכותיה או ק"ש קורא שהיה כהןג(

 עולה ואם עביד כמר ודעביד מפסיק שאינו וי"אשמפסיק
 שברך, מי שיעשה לחזן יאמר שלא וכ"ש כלל, החזן עם יקראלא

 וקדשתו ביה דאית בכהן דאפילו לומר היינו דנקט דכהן ונראהג(
 דס"ל הי"א לס' ומה;ו כנ"הג מדברי וכ"מ מפסיק דאינו י"אאפי"ה
 שמע את קורא שהיה כהן )ד( סק"ח. א"ר ישראל אפילו היינודמפסיק

 ואם לרצה ש"צ שיגיע קודם לחוץ יצא בב"הכנ אחרים כהנים ישאם
 מפני כמשיב והוי יצא, שלא הוא הצבור כבוד הוא אלא שםאין

 הגה"ט(. י"אהכביד
 ישראל גאל שאמר לאחר יפסיק שלא לתפילה גאולה לסמוך צריךי(

 גאולה בין לו ונזדמנו תפי' הניח שלא אונס אירעו אםרק
 לענות איז וכן עליהם יברך י"ח תפי' ולאחר ברכה בלא יני'חםלתפי'
 לא אבל ויענה/ חדשה בשירה ימתין רק ל,תפי' גאולה בין וקדועו'קדיש
 אבל )ה( וישתוק. יביט רק .הס"ת כשמגביהין דשזורד, וזא.ת פ'יאמר
 וקדושה לקדיש להפסיק שמותר נראה ערבכת של ל.הנפילה גאולהבין
 שחרית לתפילת גאולה בין אפילו הרי רשות ערבית דתפי' כיוןוכו'
 א"ר ערבית בתפילת עליהם לסמוך יש וא"כ דעונים פוסקיםיש

 .סק"ג(
 פנאי לו ואין ק"ש זמן יעבור שמא וחועהם ודחוק אנוס שהוא מיה(

 לו כשיהיה ואח"כ לבדה ק"ש יקרא ק"ש אחר מידלהתפלל

 אם וכן לתפילה גאולה שיסמוך ויתפיל ק"ש עם הברכות יקראפנאי
 ק"ש ויחזור ונכון ביציב יפסיק להפסיק הוא מוכרח ק"ש שקראאחר

 לתפילה. גאויה לסמוךכדי

 סחסימן
 לומר ליוצר ישתבה בין או קוש בברכות שמפסיקים מקומות ישא(

 מלאומרם למעע ונכון עראים, ימים בת5ילות ובפרטפיוטים
 שבה בתוך כמוך מי באמירת להפסלק אין וכן א( הפסק דהוימשום
 יאח תפי' אחר לאמרם ויניחום ח"י(. סי' עין טוב זכור לשבתנשמת
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 הוא יעסוק לא ומ*מ יאמרם, לא הוא  המגהג לבטל בידו איןואם
 אומרי' שהצבוד זמן כל לעסוק אסור ונורה בדברי אפילו דברבשום

 הרהור ע"י שלומד מי ומ"מ בטילה שיחה לדבר שאסור כ"שפיוםים,
 אומר שהחזן בשעה אמנם איסורא, ביה לית ומהרהר בס/שרואה
 ומי הקדיש, בעניית לכוין הרבה שצריך בספר להרהר אטורקדיש
 כגון ואמוראים תנאים מהראהעונים שלהם שהפיוטים בעירשושא

 אלו שפיוטים בטוח לבו ונכון הצבור מן יפרוש אל הקליר ר"אפיוםי
 קי"ב. סי/ לקמן עיין בדבר, דהטש ואיו האמונ דרך עלהם

 עסימן
 נכון הדעות ולכל ק*ש של א' פסוק בקריאת חייבות ד.נש,ם י"א"(

 שחייבו' וי"א מ"ש, עול .לקבל כונה עם א' פ' שיאמרוללמדם
 לתפל'ה. גאולה ל,סמוך ושצריכהת יצל'מ בזכירונג*כ

 ק*ש לקרות שיודע דהיינו ל.חינוך שהגיעו קטנים ר"ת לדעתב(

 ולכן כר"ת, לנהוג וראוי ק"ש במצות לחנכו חינבאביו
 לילה וליל'ה ליום יום לפניו ילדיו את לקחת אדם כל שיזהרצדיך
 י"ח לצאת כדי ותפלה ק*ש להקרותם או שיקראו מפיהםלשמוע
 בעצמם' ולקרווש ספר ליקח כשיודעים אפייו א.מונהם, עי יסמוךולא

 שאין גדולים דמשתכחין על וחבל כלום, אומרין שאיןשהזקתם
 אביהם. צואר על תלוי והקולר קטנים כ"ש בלום,אומרים

 שישתדל מי ואין ממונם בהצלה אפילו רבים בצרכי עיסק היהג(
 יקרא ואח"כ עסקיהם יגמור אלא לק*ש פוסק אינו הואאלא

 וקורא פוסק ואם המצוה מן פטור במצוה דעופק לקרות עת נשאראם
 גידל ולמד וצא הרבה, צדיק תהי אל אמר זה כגון על הדיוט,נקרא
 אפשרי אם ובשכמל"ו א' פסוק יקרא ועכ"פ רבים בצורכי עוסקמצות
 אחרת מלאכה בשום או לאכול התחיל שאם הפוסקים דוב דעתד(

 צריך באיסור, שהתחיל דנמצא ק"ש זמן שהגיעלאחר
 ונכתוב : אח"כ לקרות שהות שיש אעפוי ולקרות מאכילתולפסוק
 התחיל דאפילו שאומר מי ויש בס*ד, דל*ה סימן לקמן בזהעוד

 ק"ש יפסיד שמא מתיירא היה אם הדעות ולכל לפסוק צריךבהיתר
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 מקדרמין וזריזין זריזות לידי מביאה וזהירות משובה, הא וקראופסק
 אונס שום לו יארע שמא או ימות שמא בעי מיהח ולמיחשלמצות
 תמיד מפחד אדם אשרי נאמר זה כגון על דשכיח שינה בפרטאחר

 בתורה. גדול כלל זה תורהבדברי

 עאסימן
 במת והעוסקים אבלדין

 ומכ;. ומתפילה מק"ש פטור עליו להתאבל שחייב מה לו שמת מיא(
 רוצה והוא בשבילו שישתדל מי לו יש אם ואפילוהמצהה

 שנמסר או מבה"ק האבל חוזר ואם רשאי אינו עצמו עללהחמיר
 לבד ק"ש יקרא רק י"ח תפילת יאמר לא היום שליש אחרלכתפים
 שאחריה בתפילה להשלים צריך ואינו מ"ש עול לקבל ברכותבלא

 פטור. היה חובתו שבשעתכיון
 טוב אל יום למחרת עד יקברו'הו ויא בשבת מ,ת לו שמת 3היב(

 לקרות יוכל שלא הלילה בשביל מבע"י בשבה ק*ששיקרא
 באוהו קדיש ויאמר המנחה מפלג כשקורא י,ח דיוצא מ"ד איכאדהא

 באבלות, תלוי קדיש אמירת דאיןשבת
 משמר א' ב, הם ואם פטור למת קבר והחופר המה את המשמרג(

 חכמימ שפטרוהו מי וכל לאלו וגם קורא, וא' חופראו
 בהשלומין. חייבין אין בזמנה, התפל'לו ולא קראוולא

 ונתעסק מת לו מת הזמן ובתוך שמת קודם תפילה זמל הגיע אםד(
 ונשלומין לו שיש י"א תפילה זמן עבור אחר עדבקבורה

 נדבה בתורת תשלומין, שיחפלל וטוב להשלים, חייב שאינווי"א
 ק*ח. סימן לקמןוע'

 הקבריה. בבית או מת של ד"א תוך לברך אי קוש לקיוח, אסורה(
 או קטן של וקבר כד"א חשוב בו מונח שהמת החדרוכל

 חוע אפילו אסור בה"ק שבכל שאומר מי ויש כגדול דינו מ71קטן
 וצריך קבר ושל מת של ד*א תוך שמברכים עתה רבים והןלד*א,

 י*ח, יצא לא כי תועי ידעו ולא בשגגה העם %ל כילהודיעם



 לאלפים עג עב/ סין שמע קריאת הל'חסדקטז

 י"א סע2 לו שכעז ושמע קעש או ברכה או תפלה באמצע היה אםו(
 כמר ודעביד שיפסיק ויעא בהיתר שהתחיל מאחרשיגמור
 לסמוך. מי על לו יש עביד כמר דעבידעביד

 עבסימן
 'המלוין ושאר פטורין חילופי'הן וחילופי וחילופיהן המטה נרשאיא(

 וכי המטה, נושאי מצות גודל ולמד צא הייבים, המתאת
 שלא ובלבד למוטב, טוב בין וב'חרת למלוין נושאים בין ישחילוק

 בקולןת אנשים איזה כמנהג הרבה, טשא להיות המצוה .אתיחטוף
 י,היה. לרצון ולא לבעז זילזול דאיכאומריבות,

 שהות שאין כל שחרית של ק/'ש לזמן סמוך המת את מוציאין איןב(
 קשש. זמן שיגיע קודם ולקברולהוציאו

 באנשים נו,הג הספד אין והאיונא פטורין, בהספד הערסקיםג(
 בי ליזהר וצריך גדול לאדם !הסמד כשעושיםאלא

 חכם של בהספדו המתעצל רז"ל אמרו שהרי שאת, ביתר שםןהמצא
 בחייו. לקוברוראוי

 וראוי אבלים תנחומי מצות גודל ולמד צא פטורים/ ה23נהמימד(
 מה לפי ודעת' טעם בטוב לקיימה הרבה בהליזהר

 היא. רב'ה ,מצוה כי הלב את הכעזיישבים דברים אליו לדבר אדם,שהוא

 ע"ה ע"ד ע"גסימן
 אאשכ קשש יקראו לא א' טלית תחת ערומים ישנים שהיו שניםא(

 אוסרים ויש ולמטה ממתניהם ביניהם מפסקת טליתהיתה
 ראוי הרהור משום דאיסורא טעמא ולפום אומר ואני באשתואפילו
 שניהם אפילו במיטה אשתו עם ק"ש לקרות לעצמו לאסורלאדם

 להכם תן נאמר זה כגון על וכדומה טביל'ה בליל ובפרטלבושים,
 עוד.וי.חכם

 ואז לבו על בטלי,ת ולחוץ לדחוק צריך בטליתו ערום ישן היהב(
 הוא אם וה,ה אסור' הערוה את רואה דלבו משוםיקרא

 מי ויש ולברך' לקרו'ת אסור אזור ובלי מכנסים בלי במלבושיולבוש



קיז לאלפים עז עו, סי' שפע קריאת הל'חסד

 לערוה. לב ביז הפסק איל אם באשה גם גוונא ועשי כישאוסר

 א"כ אלא ולברך לקרווז רשאי אינו המים בתוך ערום העך23דג(

 בערוה. מסתכל ואינו למים חוץ שלבו או עכוריםהמים
 אסור חבירו בערות בין בערותו בין נוגע מאיבריו איזה אםד(

 עליהן שוכבת שהערוה וירכותיו להתפלל, או ק"שלקרות
 אוסרין ויש בהם יגע שלא בענין להרחיקן' או בבגד להפסיקןצריך

 הכים. נגיעהאפילו
 כנגד אפילו אוסרין ויש !גוי של אפילו ערודז כנגד לקרות אסררה(

 שדרכה במקום באשה מגולה טפח ואפייו קטן שלערוה
 דבאשה וי*א כנגדה, ק"ש יקרות אסור אשהע היא ואפילולכסוה,
 בקט-נה, ה"ה אם ,מסתפק ואני ערוה, הוי מטפח פחות אפילואחרת

 באשה. מטפח ליזהר צריכה הא'יה דגםוי*א
 אשתו ואפילו כנגדו לקרהת אסור לכסוהו שדרכה אשה שך שערו(

 ואפילו אשה, זמר קול בשמיעת ק"ש לקרות אוסריןויש
 שבקדושה. דבר לכל ה"ה בק"ש האמור וכלאשחין

 לקרוונ אסור סומא שהוא או בלילה או עיניו עוצם דאפילו י"אד(
 גופו, כל שיחזור עד פנים ברזחזרת סגי ולא ערוהכנגד

 למדין נמצינו הרהור, משום ערוה נגד ,לקרות דאסור טעמאולפום
 להסתכל שלא וראוי ותפי' ק"ש בשעת מהרהור ביותר ליזהרדצריך
 בכל שמענו אזהרה כי ואף הרהור, לידי יבא שלא כדי כללבנשים
 וטהור ות"ת, ותפי' ק"ש בשעת מוסיף איסור איכא זמן, ובכלעת

 לקה. ויוסיף חכם ישמע אומץ יוסיףידים

 ע"ז ע"וסימן
 מקומות ושאר ק"ש בשעת רגלים ומי מצואהליזהר

האסורים
 וראוי ולהתפלל, ק*ש לקרות אסור סנדלו חהת צוארנ יש אםא(

 שנכנס במנעלים הכסא לבית ליכנם שלא ליזהר ה'ליראי
 לב,אהכט כניסתו, קודם יפה יפה לזחתיהם יקנא או לב*הכבהם

 דמי, עוברת כצואה חזיר ופי כנגדה לקרות 24סור עוברת צראהב(



 לאלפים עז עו, סי'. שמע קריאת הל'חסדקיח

 ד*א. וצדדיו ומאחדיו עיניו מלא לשניו ממנו להרהיקוצריך

 )יש לקרוח. אוסרין יש כבגדיו ומכוסה בשרו על צואה היתהג(

 מצהאה מטונפות אינם ידיו אם דאפילו להחמירלחוש

 אליהו בסא לקרוונ, אסור אפי*ה בעלמא לכלוך בהן שיש אלאממש

 אפילו שאוסר מי ויש כצואה די,נו בשרו על וש"ז סק"ד( ע"וסימן

 הנכבד הן את ליראה ראוי ולכן ומכוסה, בגדיו על הןנ"ז או הצואהאם

 המשמר על ויעמוד בזה ה' דבר כי בכלל ח"ו להיהה שלאוהנורא

 לטבול זהיר שאינו מי ואף נקיים, שיהיו המלבושים ועל המקוםעל

 נעים ומה טוב ומה בשרו, על ,ש"ז יהא שלא היטב ירחץ לפחותלקריו
 השי"ונ, לכבוד ה'תפילה ןשעת מיוהדים ומנעלים מכנסים לו יהיואם

 שיוכל נדאה לאונסו ולחולה אכבד, מכבדי בי בי ,2יקוייםבודאי

 יבטי ולא דע, ייח וליכא ומכוסה כבנדיו כשהיא המקילין עללסמוך
 וברכות. ותפילהק"ש

 לדברי לקררת אסור כבגדיו מכוסה היא אפילו טבעת בפי צואהד(
 גט בזה נכשל הוא יפה לקנח וזריז זהיד 2יאינו ומיהכל

 להשגיח הקטני' 2:ל גדולין ויזהיר יזהר ה' דבר את הירא לכן דעת,,בלא

 שלא תורה להם ללמוד תקלה 'ת~א לבל יפה מקונחים שיהיועליהם
 תצלח. לא היא כיבטהדה

 ממנו יוצא הדם ואגב דם ממנו וזב הטחורים חולי לו שיש מיה(

 דבר בכל אסור רע, ריח לו ויש מעופשת סרוותלליחה
 מעצמו תדיר ויורד שות.ת אכ רע ריח אין אם ואפילושבקדושה,

 תקנה. לו אין הטבעת,מפי
 הצואה שאין עבורים הם א"כ אלא לצואה מועיל אין מים כסןיו(

 מועיל. 2ךלג כיסוי אבל מתוכםנראית
 ומצאה התפלל אם וכן בצואה להסתפק שראוי במקום ק"ש קראז(

 והרב הרמ"ע ודעת להתפלל או ולקרוונ לחזור צריךאח*כ

 במקומר צהשה ומצא להסתפק, ראוי המקום היה לא שאפילוהמאירי

 לא ותפ" ק*ש י"ח אבל מעונט שיציל לאונס דיו מבחוץ בבגדיואו
 בתורת ויהפלל שיחזור טוב ולכן וליכא' קדהם מחניך דבעינןיצא,



קיט לאלפים עט עח, עז' סי' שמע קריאת הל'חסד

 קטנים, ונינוקות שיש ובבית ברכותיה, בלא ק"ש ויקרא ויהזורנדבה

 המשמר. על לעמוד וצריך להסתפק, שראוי מקום דחשיב אפשר-

 רביעיה מים לתוכן שיטיל עד רגלים מי כנגד לקרות אסירה(
 ואפילו א' טיפה אלא הטיל לא אפילו שהטילו פעםלכל

 מי להלוח בו שיש מ(והר כנגדו, לקרוו2 אין מתטת, של הכלי יריקאם
 ד"א. ירחיק או מים לתוכו ליתן .וצריך להטפיח ע"מ .טופחרנלים

 בהכות לשאר ה"ה ותפילה  ק*ש לענין הנז, הדינים כל אעה)ב(
 הגב"י(. יל"ט סי' שכנה"ג)עיין

 עחסימן
 תמיד ומטפ.טף א"ע לעכב יכול שאינו האבן חולי לו שיש מי)אה"ב

 רגלים המי הטפת ובשעת ותפילה קיש יתפלל רגליםמי

 הגוף'ט(. כנה*גיפסיק'

 עטסימן
 הריח שכלה ממקום ד"א להרחיק צריך מאחריו חדם צואת היתהא(

 ד"א שירחיק צריך מריח שאינו חולי לו יש אםאף
 עיניו, כמלא להרחיק צריך ומלפניו שמריח למי הריח שכלהממקום
 עד לה,רחיק צריך אותם רואה שאיט סומא שהוא או בלילהאפילו
 דרך כשיתקרב אם מצידו היא ואם ביום' לראדת יכול שאינומקום
 כלפניו חשוב לפניו, נגדו הצדאה תשאר הצואה אל צידו דרךישר

 כלאחריו. חשוב לאחריו .תשארואם
 הצואה מן רחוק יהא שהמ,ברך במה סגי לא י"ה אחר את המוציאב(

 שומע כי ממנה רחוק שיהא צריך י"ח היוצא גםאלא
 לשתוק צריך בבהכ"נ צרכיו תינוק ועשה המתפלל ש"צ ולכןכקורא

 מן אן יהא שלא אפשר ואי י"ח רבים שמוציא מאחר שיוציאוהועד
 הריח שכלה ממקום ואפילו הצואה של ד*א בתוךהקהל

 ורחב י' עמוק או י' גבהה אחר ברשו,ת הצואה אם דאפילו י"אג(
 שרואה, כל לקרות אסור אחר בבית או מחיצו' מוקף אוד,

 שיכול כלל מהני לא סומא או בלילה או עיניו עהצם אםואפי"ו



לאלפים פ עט, סי' שמע קריאתהלןחסדקכ

 שמגיע לל רשות שינוי ולא הפסקה מהני דלא י*א רע ולריחלראותה,
 ההאיש בזה' להקל יש מריח שא"ע למי רק לקרות אסור רע ריחלו

 שבו חומר ולפי הקיץ בימות בפרט הר~כה דשכיה בזה יזהרהירא
 החינוי הפסקה מהני דלא ולמ"ד ר"ל, וכה בז,ה הן דבר כי בגדרשנכנס
 ק"ש בלי ונשאר י"ח יצא שלא נמצא והטור הרמב"ם דע' שהוארשות

 ידים וטהור הרבה ליזהר צריך לכן לבטלה, ברכותיו והווותפילה
 יעביר הטומאה ריה את או הריה שכלה למקום להתרחק אומץיוסיף
 בכל רע ריח ישאר שלא באופן מוגמר איזה ע"י פי' א( טוב. ריחע"י
 בבית צואה העבירו אם והן/ה לו וטוב פ"א( סימן לק' וכן הביתאויר

 ליזהר. צריך רע ריח.ונשאר
 מצואת כמו מהם מרחיקים עורות בהם נתן אם וחזיר כלב צרארלד(

 ועוף חיה בהמה שאר צואת כדין דינם לאו ואםאדם
 ריח בהם יש ואם רע ריח 'בהם אין אם מהם להרחיק צריךשאין
 הריח. שיכלה מקום עד להרחיק וצריך אדם כצואת דינםרע
 ונבילה חתול וצואת הדרך מן שבא לאחר הרכה חמור צרארלה(

 וא"כ רע' ריחן מסתמן והני אדם, כצהות דיגםמסרדע?
 ויש אדם, כצו,עז והרל אסור' מריהין שאין אחד פעם יזדמןאפי'

 תרנגולים צואת יכנגד הדרך מן הבא חמור רגלי מי כנגד ג"כאוסרים
 שעירים, אותם שמאכילין תרנגולים צואת ג"כ אוסרים וישאדומה,
 חמורים דשכיחי במקום לעיר סמוך או בדרך בהמה צואתוהרואה

 בחמור. ותולהחושש
 עד להרחיק אדם כצהשת ודינו סרחון בו יש הרנגולים הלולו(

 רע. שריחה אשפה כנגד לקר'ות אסור וכן הריח,שיכלה
 ואם הריח, שיכלה עד תור~ה בדברי אסור מלמטה רוח ממנו יצאז(

 עד אסור ק=ש לקרוה אבל תורה בדברי מותר מחבירויצא
 ולקרות. לחוץ לצאת דאפשד הריחשיכלה

 פסימן
 שיגמור עד מלהפיח עצמו על לעמוד יכול שאיע לו שנריא מיא(

 יתפלל ולא ותפילה ק*ש זמן שיעבור מוטב ותפילהק"ש



קכאלאלפים פא סי' שמע קדיאתהלןהסד

 ומונפלל הוא אנום תפילה זמן עבר ואם נקי, גוף בלא שיתפללממה
 יניח קעש במטעת עצמו על לעמוד וסיוכל לו ירןה ואם  שתיםמנחה
 אחז היצה*ר לאשר מגולה 'תוכחת ומכאן לק"ש' אהבה ביןתפילין
 יפה, עצמו לבדוק חושש אינו לבהכונ להקדים וכדי עיניו,שמורות

 מלהוציא מתעצל הוא :,פין באמצע רעעדה קצת לו יתעוררראם
 הפחה לידי בא וסוף הצבור, עם מלהתפלל שיפסיד חועוןם וגםתפילין
 ואינו רע ריח המריח הסוג מזה וכן נקביו, שיהוי ולידי התפיליןעמ

 יש בזה כיוצא וכל אחר, למקום הולך או הריח שיכלה עדשותק
 מיום לנו אוי בידו, היא 'ועבירה מצוה לעשוונ שחושב דבריםכמה
 העגלה וכעבות השוא בחבלי העון מוש3י היי נאמר זה שעלהדין
 מצוה הפסד מחשבות לחשוב איש יגבר בכח לו לזאת איהטאה,
 מלהפיח לעמוד שיוכל לו נראה שאם נראה ומיהו המצוה ע"ישמפסיד
 עדיף: בצבור תפילה נקי גופו שאין אע"פ הצבור עםיתפלל

 פאסימן
 בכדי דגן כזיוש לאכול יכול בו כיוצא שאחר לכלל שהגיע קטןא(

 וממימי מצואתו שמרהיקים י"א זתים ח' לאכול בדולשיכול
 מ"מ בטבעו שחלש כגון לאכול יכ4י אלנו הוא אם ואפילודגליו
 להרחיק, צריך לאכול יכולים 3מותו בשנים שגדולים שאחריםכיון
 דגן אכל הקטן כשזה אלא יחזור לא .התפלל או וקרא עבר אםומיהו
 להרחיק וישר וטוב דגן, מאותו היא הצואה שזאת באופן יום,באותו
 דמתם קטן אצל קאש לקרון2 .נכון ואין ימים, ח' בן אפי' קטןמצואת
 וקרז זריז להיות צריך קטנים בנים לו שיש ומי באשפה, מטפחקטן
 קדוש מהנהו להיות המשמר על ולעמוד יפה, יפה לקנחם אשתואת

 ריח ע*י יעביר הטומאה ריח חשע ולמודים, ברכוונ אמירתבשעת
 ווריז הזהיר וכל והנורא, הנבבד הן שם את להזכיר יקרב ואזאהר

 חליו שמים כבוד מרבה ה=ז עצמו על ומחמיר ומדקדק אלובענינים
 אכבד. מכבדי כינאמר

 שו2שאר באופן גופו ההפוך או ילך כצגדו צואה וראה קורא היהב(
 כדלעיל סק*ה א*ר הריח שכלה .ממקום פי' )א' ד"אלאחוריו



לאלפים פג פב, סי' ק"שהלןחסדקכב

 ,במקום היא שאם וי"א דאא לצדדין יניחנה או סק"א( עעטסימן

 לפניי לד"א חוץ שהיא אעאפ צואה שם שיש לבו אל להטת לושהיה
 בתורק. כקורא הפסיד דלא בקעש לנהוג יש וכן לראש לחזורצריך

 פבסימן
 נפרכרג אם אלא כנגדה לקרות שלא להחמיר יש יבישה צואהא(

 לשנים תשבר אם אבל פרורין שנעשית ובזריקהבגלילה
 יקרא לא אפ"ה גאבן הרבה נקרשונ שהצואה הקור ובזמן מהנילא

 ירצדע אם האיש בומוק'י לקרררנ שרי בשלג מכוסה ואםכנגדה
 כנגדן, לקר.ות אסור מרטיבין היו אם בקרקע עונבלעו רגלים כהיב(

 ניכר. רישומן יהא שלא דצריך שאומר מיויש

 פגסימן
 )וא[י' הצם)ה ממנו פיבו אפילו הבסא בית כנגד לקרזת אסורא(

 א* שעה שנדהה כיון אפ"ה בסיד וסידוהו וניקוהורחצוהו

 להר דליתיה ואף סקאא(: הבב"י פ=ד סימן מ"ב אהרן יד התר לואין
 הכסא הבית על גמלך אם אבל עליו הכסא ובית שם בעוד אלאאיסורא
 דנעקר וכיון בזיון, מקוום דטעם מותר, _ביונ מקרמו ועשה אהקווהרס
 בס' וכ"כ דבר, עמא מאי חזי ופוק בזיון ליבא 'תו ממנו בהכ"סשם

 מרחץ. לענין ,מאירותפנים
 דא?י' י"א הקרקע על מונחת הצואה אלא חפירה בו שאין בהכ"סב(

 לבהכ"ל מיוחדות שהן כל י' גבוהות מחיצות לויש

 ד"א מאחריו להרחיק וצריך רעי של גרף וכמו עצמה כצואהחשיבי
 מיוחד הדר בחצרו כזה ד,כסא ביינ לו שיש וכל עיניו מלאומלפניו

 לפניו הכסא שהבית כל הצר באותו להתפלל או קעש לקרות לואין
 ואינה הנקב תהת היא אבל חפירה יש אם מסתפק ואני עיניו,כמלא
 דאפשר מבחוץ רגלים ומי צואה שיש יחסר לא אם גם ומה י'עמוקה
 בבעי מש' וכן כנגדו, לקרות ואסור רעי של כגרף חשיב נמידזה
 מחיצות הפסק ואין כגגדו, לקרות אסור לכ"ע רע ריח לו מגיעואם

 מועיל. הכסא ביוגטול



קכג לאלפים פז פו, פה, פד, סי' ק"ש הל'חסד

 ציכיהם יעשית ל"ילה אי היידים עליי שמושיביו נקוב ספסל3(
 הנקב לכסות וצריך כצואה שדינו רעי של כגרףדינו

 ממנו להרחיק צריך צואה שום אין אפילו וזה לחרץ להוציאו אוכולו

 יחזור. אאצ קרא אם ומיהו מצואהכמו
 לקרוה מותר בו נשתמש לא ועדייז לבה"כ. ספסל הזמינו זסםד(

 בתוכו. לא אבלכנגדו

 פז פו פה פדסימן

 ובמבואות שם ורוחצים ערומים שס שעומדים במקום מרחץא(

 לקרויע אפי' דאסור וי"א שלום, בשא~ת אסורהמטונפות
 אמרו וה"נ שלום הקב"ה של דזימו משום שלהם'  שש,מו לאדםבשמו
 שבת מלהזכיר ג"כ ליזהר צריך וןכן איקרי, שבה דקב"הבוה*ק

 ב2" שם 'לעמוד שדרך כל ערום, אדם שם אין אפילו הואוהאיסור

 ערומי' ומקצתם לבושים עומדים שקצתם אמצעי ובבית עדומים,אדם

 המפשיטין החיצון ובית מותר, הרה:ור אסור, דבור שם, דוחציםואין
 שבת או שלם שלום מלכתוב ליזהר יש וכן מותר, הכל בגדיהםשם

 לאהחפה, שנזרקיםבאיגרות
 במבואות או בבהומ להזכירם אסור ,3מחקימ שאינם שנהותב(

 מלומר ליז21ר יש ולכן לעז בלשון אפילוהמטונפ~ת
 שהוא לשון אל*ה לומר או ספרדי, בלשון ה' הזכרת שהואדיי"ו
 חטא. מביא דברים והמרבה בזה כיוצא וכל ישמעאל בלשון ה'הזכרת

 יזהר דין איזה תבירו לו עחסואל ומי במרחץ דין יומר אסררג(
 יאמר ולא לך אגיד לחוץ כשנצא דוקא האופן בזה לולומר

 לו שיאמר דין לומר מותר מאיסורא ולאפרהסי במרחץ משיבין איןלו
 טעמח~ בלי מילתא אסורזה

 המרחץ בבית מים לשתות הרוצה )א(
 מה כל לפטור ויכוין אחרוגה ברכה משיעור פחות וישתה בחוץ .יברך

 יאכל למים צמא אינו ואם סק*ג( פ"ד סימן )אאר לפניםשישתה
 משתייתד שעה חצי עברה לא אם לחוץ ולכהעיצזו וכדומה צוקארמעט

 אחרונה(. ברכה יברך בפנים ששתההאחרזנה



 לאלפים פה פד, סי' שמע קריאת הל'חסדקכד

 פסוקימ שם לומר שרוצה ומי הטבילה בבית המברכות הנשים-ד(
 צלולים המים ואם ,ראשו לכסות ליזהר צריך מדו'וי"ג

 פתות הטבילה ביו7 פתח ואם לבו כנגד יפסיס או למים חוץ לבויהיה
 מידודנ הי"ג פסוקים לומר זלא להחמיר יש המרחץ של הפנימייבית
 אפילו פסוקים באמירת ירים . מח ויש בהרהור ותימג.י מוכרחדאינו

 הא2.צעי. לביתפתוח
 ובמבואות המרחץ ובית בבהאכ אסור ה_ירה בדברי להרהר אפילךה(

 ההרהור את לדחות גברא הדבת .תורה הרהור לו יבא ואםהמטונפות
 מטמונים מוצא היה ואם. בבנלינים או חשבונותיו שם ויחשוב כחו,-בכל
 בד"ת להרהר מותר רודפו רע הרהור ואם וכדרמה, עושה היהמה
 לסדר אסור )ב( רעים. הרהורים איסור חומר ולמד צא לדחותוכדי

 להרה'ר יבא דודאי תלמוד או פסוק לשום מליצה כתב בהרהור.בבך1"כ
 פעה(. סי' ברכ"י התלמוד, בסוגיענקצת

 נשמע ומזה המטונפות מבואות חשוב רע וריח סירחון שיש כלו(
 סריחים מים ואצל המטבחים בביתל רביע דאיסוראדאריא

 דברים שם להזכיר אסור וכדרמה עורזת שם ששורין משרה מיאו
 פקוהות עיניו ולהיות ליזהר צריך וכן הכסא בבית כמושבקדושה

 מים. שם להשונין רבים שרגילים המקומותעל
 לאחריו הכסא בית של ד"א תוך תורה בדגרי להרהר אוסרים ישז(

 סק"ב. פ*ג סימן לעיל מ"ש ועיע עיניו מלא לפגיו הואואם
 ואפילו )ג( רגלים. ומי לצואה שמיוחדים עץ ושל חרם של כליח(

 אחר ל.תשמיש ג"כ שמיוחדים אלא בלבד לכך מיוחדיםאינם
 וצריך כצואה דינם נקיים הם אם אפילו סק"ג(. ברכאי להחמיריש

 על אותם שיכפה נאהגי ולא ומחוץ מבית לכסותה או מהםלהרחיק
 לתוכם. מים שישליך איפיהם

 לא המטה אחורי והגרף לארץ מגיעות והמחיצות י' גבוה מטהט(
 תחת גהנן ואם לכותל מכותל חוצצת המטה א"כ אלאמהני

 "ארץ סמוך מג' פהרונ עד מגיעות המטה מחיצות שיהיו צריךהמטה
 משלשה. פחות נמוכה המטה שתהאאו



קכהלאלפים פח סי' שמע קריאתהל'הסד

 פחסימן

 כן כי הנה ומתפללין. ק"ש וקורין בתורה קורין הטמאים כלא(
 להתפיל ושלא לברך שלא סלסול לנהוג שרוצותהנשים

 לידי דאתי חומרא דהוי עושות, יפה לא יולדות כשהן או נידוונןבימי
 הדין מן שמותרוה מאחר דבר בלא עליהן המוטלוה מצות לבטלסולא

 בחס,רו:ת. ויחנו .חסידות לעשותחושבות
 בין בד"ה בין ואסרו הטמאים מנלל עזרא הוציאו קרי בעלב(

 תקנה אותה בטלו כך ואחר שיטבול, עד ותפי'בק"ש
 שמע ובקריאת בד//ת מותר קרי בעל שאף הדין, על הדברוהעמידו
 המחמיר שכל בש"ס אמרו אבל המנהג, פשט וכן טבילה בלאותפילין

 להיות שמו וחושבי ה' יראי לכל וראוי ושנותיו ימיו לו מאריכיןבה
 דכתבו מאי לפום דחסידותא, מילי מלל יותר זה בחסידותמתנהג
 שהאריכו ע"ע ש"לה הקדוש והרב הכמה ראשית יהקדושהרב

 גורם הגוף שטהרת בטבילד לרגיל המגיע בשבח והפליגולמעניתם
 מאד דלונו כי על הכאב שיגדל ראוי לאמונה והלא הנפש,טהרת
 והנורא הנכבד ה' את ולאהבה ליראה דעתינו לכוין יכולים אנחנוואין

 ובעידן חדוה חדוה בעידן לעשות מה כדת שלימה עבודהולעובדו
 להשכיל וחדל לבנו אחור נסוג בעין והן האדם כל זה כי עצבו'עצבות.א
 מרובה קללתו שאיז יום לך ואין מטוהרה לא שנפשינו מחמתלהטיב
 בפרט טהרה, במקוה לטבול איש יגן:ר בכח לכן השגתינו, קצרהקצור
 וימצא תקוה יש אולי בטהרה, בוראו את ולעבדד מטומאתוליטהר
 מלטבול יעבור ולא כל מפני ישוב לא ולכן בבוראו, לידבק כנגדועזר

 אגרא צערא ולפיס קרים במים בחורף לטבול יצטריך אםאפילו
 הקדש עבודת סדר בכל גדול כלל וזה  רע' דבר ידע לא מצוהושומר
 ממנה יסור לא יזקין כי וגם לו ערב וכשירגיל קשות ההתחלותשכל
 בלא סגי לא דלתפי' וי"ח חיים ושנות ימים אורך אתו שכרווהנה

 לפחוח. קבין בט'רחיצה
 חובל הוא נפש כי חוו קרי ברואה להחמיר ראוי בה המיקל אף'ג(

 וכתכי ולישזבן, ר"ל שקר זרע פשע ילדי ונבראיםכידוע



לאלפים פם סי' תפילההל'חסדקכו

 שיש לו מובטח בתש!בה ושב יום באותו טובל שאם ז~ל האר~יגורי
 ורפא שגברא המשחית ולהכרית חטאת ויהתם פשע לכיא בידוכה
 ויטבוך דברדא גזיזי למתבר ראוי קרי עון תמרור הומר ולפללו,
 וטומאת הנפש טומאת בו טומאתו בעוד בוראו 4טע יעבוד יגשולא
 דאתי חומרא יעשה לא אמנם טהור, לב יו שיש למי בזה ודיהגוף
 לא אופן בשום ךט.בוך יכול שאינו אונס לן שיש שבמקום קולאיידי
 אלא וכדומה, בצבור ותפי' מת"ת יתבטל או מפ"ו יתבטל זהמפני
 ליתן געכ יוכך ואם בנקיון ירחץ רק תורה דין עי פעם באותויסמוך
 ואם טבל, כאלו לו שיהשב ובודאי טוב, מה הברו קבין, ט'עליו
 ךעשות אדם השב אמרו ש,הרי ידאג אל זאת אפילו לעשות יוכללא

 עשאה. כאלו הכתוב עליו מעלה עיטאה ולא ונאנםמצוה

 פטטימן
 וזמנה תפילהה'

 עד זמנה ונמשך הוומה הנץ עם שיתחיל מצותה השחר תיילתומן
 זריזין שאמרו מארזן'ל וידוע היום שייש שהוא שעות ד'סוף
 מקדימין כאחד כנסיות בתי ב' א' בעיר יש ואם למצוונטקדימין
 ומה המקדימין מן להיות שיבחר לאדם ראוי מאחדין ובאהדלההפךל

 יקדים מנין שאין במקום עומד כגון ביחיד לההפיי מוברה היא אםגם
 תפי' לומר שיבא באופן השחר בעל!ת ~32ף הזמירות ריאמרלהתפלל

 .האומר כאדם האהבה על מורה הזדי:ות כי ההמה הנין עם הכףי"ה
 בחייו ברי האדם שאין ועוד ואקיימנו, קוני את לעבוד לידי יבאמתי

 לעת מעת לאדם יהזדמן מעותדות ומניעות אונסים וכמה רגעאפילו
 שבאה תכף מצוה כל לעשווע זריז להיות יאדם דאוי ולכן לרגעומרגע
 שכתוב השחר תפיל:ת בענין גם ומה יאחר, ולא זמנה בתהללתלידו

 שיאמר בחורף בין בקיץ בין הרבה ליוהר שצריך ,החסיד ר"יבצוואת
 ונשכר. זריז להיוונ ישתדל יוכל וכאשר ההמה הנץ עםהתסילה

 ואילך מחצות אבל חצות עד להתפלל יכול היום שליש עבר אםב(
 שממתין שחרית התפ' ולא יאנס או טעה אם רק להתפ'אסור

 שחרית, לת~ולומי אחרו2 תסילה אחרוה ויתפלל מנחה שיתפללעד



קכזיאיפים פט סי' הפייההל'הסד

 יתפיל ולכן גדולה מנחה זמן עד הצות אהר יהתפללמתיריל
 נדבה.בתורינ

 אלו כל לאסדר ימעשה לחוש יש )א"ה תפילה זמן שהניע כיוןג(
 סק"ז(. א"ר ערבית של תפילה או ק"ש זמז משהגיעגם

 הבירו במוצא ואפילו שלום לו ליתן חבירו לפתח יהקדים ל-אדםאסור
 צפרא אומר והמשיב )ב' טב, דמרי צפרא אלא לו יאמר לאבשוק
 לחבירו לכרוע אבל 3ריעה בלא וזה הגב"י(. כנה"נ ואריך טבדמארי
 אסי' תפילה קודם תבירו פני להקביל הולך ואם תפילה, קודםאסור
 או בדרך אוהו כשפוגש אלא הישון זה מורטר ואינו אסור הלשוןזה

 לכבוד החתן לביה- בההולכי' ואפשר עסק, איזה לצורך לביתוכשהולך
 דמארי צפרא לומר אפילו האיסור בכלל יהיה וכדומה לבהשכללוח!

 הברכות. עדין אמר לא אם ובפרטטב
 שבקוממ שיזהירם טוב שישמשוהו שצריך משרתים לו שיש מיו(

 שמע של א' פ' ויקראו הברכות ויברכו ידיהם ירחצוממטתם
 שירווע. יעשוואח"כ

 ד"ילכה השיידה אין אם לדרך לילך או בצרכיו להתעסק אסורה(
 או צרכיהם וקונים ע"ז עוביים ירבים י"ח תפילתעד

 שמאחרימ עבירה גוררת ועבירה. הפילתס, קודם במלאכתםמתעסקים
 הרבה. טובה ומאבדים ביחיד חטופה ונפילה_ דמתפללים לבהכ=נלבא
 ביחיד להתפלל שרגיל למי תפילה זמן משיגיע אסור ללמוד אפי'י(

 מטריד דילמא למיחש דאיכא וכדומה בבפר שהואכגון
 מוחר, לביהכ"נ לילך שרגיל מי אבל וונפי', ק"ש זמן ויעבורבגירסיה

 לבהכ"3 שישכים טוב יותר לביהכ"נ לילך שרגיל מי דאפין אומרואבי
 ויחחר ואהלות נגעים בביתו משילמוד המע"ה דוד  בשירי שםויעסוק
 וגדרי איסורי בכל גדול כלל וזה אורחותיו השם ואשרי לבהכ"נ,לבא
 יסיך לא אם שאף אסור ולא צריך אני זה ע"ד אדם יאמר שלאחז'ל,
 ע"ד עובר בגדר ונכנס עליה רביע דרבנן דאיסורא אריא המצוהמן

 מועטת במלאכה אפילו יעסוק לא ולכן ליצלן, רחמנא גדר ופורץחז=ל
 להסתפר שסותר מרן שפסק ומה הפילה קודם מועם בלימודאו

 סמוך שנקרא תפילה זמן קודם שעה חצי דוקא היינו למרחץולהכנס



לאלפים צ פט, סי' תפילההל'חסדקכח

 ימצא לא אם שבת, צרכי מלקנוונ חוץ אסור הכל זמנה משהגיעאבל
את"כ.

 ושותה אוכל היה אם ואפילו תפי' קודם ולשתות לאכול אסורז(
 להחמיר וראוי להפסיק צריך השחר בעלות תכף עעה,קודם

 הרי"ף דעת שכן שכתבו מאחר ע"הש משעלה מים אפילו לשתותשלא
 ישוכ או רפואה משו' לא אם ולאסור לחוש ראוי הרמב"ם דעתושכן

 קאפ"י. כעןהדעת
 ולשתות לאכול אסור קבע שנת שישן כל זל"ה והאך"י הזוה"ק לפיה(

 מיני או הסוקאר עם קאפ"י לש'תות וא'פי' לילה בעודאפי'
 לאחר מידי חהטועם אסור הכל וכדומה ג'קולאטה לשתוות אותרגימא
 ויקרא ע"ז כעובד הוא הרי תפילה קודם עה"ש, שעלה לאחר אושישן
 שינת ישן שנשאר אירע אם ואפילו תנאי מהני ולא ומנחשמעובן
 ואפי' : ולשתות לאכול עליו נאסר במתכוין שלא .הלילה בתחילונקבע

 ולפי אפיקומין, לענין כמ"ש שרי שבת ליל כגון חנבה סעודתדבכה"ג
 .תראה וא"א אתה, נפש בעל אם ב'לועך סכין חממת נאמ' ע"ז שבוחומר
 בכגת עליהם לממוך ראוי אין בה שמקי'לין השם אנשי בתורהרבים
 העיתים כל ולא סכנה בחזקת הדרכים וכל לההר דרכים שישדא

 להתפלל כדי רפואה משו' שטוכרח מה כי שרה אדם כל ולאשוות
 מיחוש, במקום אפילו שמים מורא מחמת והמחמיר דשרי הואבכונה

 השמים. מן תמצא מהר,הרפואתו
 צסימן

 בדרך הולך ודין הצבור עם להתפלל הראוימקום
 מוקף אינו או טפחים ג' גבוה מקום עעג יעמוד לאהמתפללא(

 הבתים על 3למוד ומזה אמות ד' בו שאין אומחיצות
 מוקפת ואינה ד' על ד' בה שאין ספ"ה שקורין ספסל בהןשיש

 עליה להתפלל שאסור ד3ראה רשות חילק שלא רוחות מד'מחיצות
 מג' בפחות אפילו ליזהר המובחר מן ומצוה בוה נזהרים איןוהעילס
 שהיא דהספ"ה ואולי דאפשר היכא לקרקע ביט חוצץ דבר יהאושלא

 בהכי. סגי רוחות מג'מוקפה
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 להתמלל כדי ירושלים כנגד 'חלונות או פתחים לפתוח צריךב(
 העמידה באמצע אמילו או העמידה התחלת וקודםכגגדן

 שיחצו וטוב לבבו ויכנע לשמים יסתכל זרות ימחשבות פונה לבבואם
 ישא שלא יזהר )א( בדבר. סוד ויש צד לכל ג' הלונות י"בבכהכ"נ
 התפילה ,מעכב דבר ואין התפילה בשעת ברזי של דבר שוםעליו

 וע"ד(. ע"ג ד"ך הש"צ שעטנז, בגד לבישתכמו
 בשרה, להתפלל שמוכרח אורח ועובר פרוץ במקופ יתפלל לאג(

 שאין ובמקום האילנות, בין צנוע במקום להתפללישתדל
 מלהתפלל בדרך, להתפלל טוב יותר אותו מפסיקין דרכיםעוכרי
 הרע יבהר הענין לפי והכל וגוים גילולים מלא הבית אםבמיון
 הדדך מן להסתיק לו א"א ואם יעשה טוב לעשות בכחו ואהנרבמעומו
 להסת' א"א ואם זוית קרן באיוה במלון יתפלל יפסיקוהו שלאבמקום

 ידאה מ"מ עדיף בדדך תפילה זוית קרן ימצא לא ובמלון הדרךמן
 ואם ב( ע"ז, שיש בבית יתפלל לא בגינה או בחצר להתפלל יוכלאם

 לאותו להתפיל אסור למזרה עומדים וגילולים נכרים בביתמתפלל
 כלל אדם חיי ה' קו;"ק, לבית ויכוין מזרה שאינו אחר יצד אלאצד

 סימן(,כ*ב
 בית של מזרחי כותל שאחורי בחצר להתפלל שלא ליזהר ישד(

 לכותל פניו שיהיו שצרין- י"א הספק לבית נכבס כיהכנס:ת
 הוא שגם דצריך וי"א מערב, יצד .מתפלל שנמצא אעפ"י הכנסתבית
 רשע נקרא להפך עושה אם מהדעות אחד ולכל מזרח לצדיה5'.ל

 ליזהר. ישולכן
 בשעה בו פתוח שהפתח בצד הכנסת בית אחורי לעבור אסרךה(

 נושא איגו אם כבר התפלל אם אפילו מתפלליןשהצבוד
 זה הכנסת לבית שאין או בעיר' אחר הכנסת ;בית שאין אומשאוי
 צדם וצדיך להתפלל, נכנם  שאינו כיון ככופ" שנראה מפני אחרפתח
 ומישדאל מה' נקיים והייתס כדכתיב החק~ד מן ולדעורחק מאדליזהר
 וערבית מנחה עדיין -התפללו שלא לאותם מוסיף אסוד נלמודומזה

 עמהם בכנסים ואין להת5לל שהולבים בשעה לבהכ"נ ממוךועומדים
 מעלבון לבדיות להס אוי ככומדיס גראיס שבודאי לעסקיווהולד



לאלפים צ סי' תפילההל'חסדקל

 אפי' כבודו כסא יפני נ"ר לעשות עבודהו מחשיבין שאיןהקב"ה
 הטוב ה' מרצם. בכל ששים ב"ו מלך רצו7 עשון וכדי פרוטן, שוהכדי
 ויראאזו אהבתו בלבע ויטע מקרבנו האבן לב את ויסיר בעריכפר

 אכי"ר. רצונולעשות
 ביה שיש ומי הצבור עם הכנסת בבית לרעזפלל האדם ישתדלי(

 מנין שם אין ~ופילו להתפלל בו נכנס ואיט בעירוהכנסת
 הצבור עם תפילה חיוב היכן עד ולבניו לו גלות וגורם רע שכן3קרא
 יצטרך ואם הצבור עם להתפלל כדי להלך צריך ורביע שעהשעד
 התפללו ע"י ואס חוזר' דקי"ן ח"י שהוא מיר עד מררכו לאחוריולחזור
 הדין מן חיוב לו שאין  שסתבו יש ממון, הפסד לידי יבא הצבורעס

 עם להתפלל מחוירב ריוה מביע,ת בהעום אבל ביחיד לההפללויכול
 בש"ס אמרו וכבר מכיסו, ,להפסד ריוח מניעת בין יש דחילוקהצבור
 ואין חשכים הלך אהסר אומר הכתוב שעליו לבהכ"נ בא שלא מיעל
 ועשיריהם בטת ולא ה' בשם לבטוח לו שהיה ה' בשם יבטח לועגה

 פתי מי כן כי הבה חיל לעשות כח הנהתן .ה' כי מאהינים כולםישראל
 יותר ירויח בצבור תפי/ ומבטל בוראו בפבודת  שהמקצריאמין

 כל השופם סובלתו הדעה שאין דבר זהו יפסיד, בצבורוהפעןפלל
 ריוח ומראה עינים שמורות אהז שיצה"ר רק ימעפט, יעשה לאהארץ
 יא הו.מור אמת לפי אך הצבור תפילת בעת לעסקו כשהלךיותר
 והן יסובבבהו, הסד בה' והבוטח החסיר לא והממעיט המרבההעדיף
 משתדלים שאין עד ביחיר להתפלל הארץ )מעמי לרבים בעשהבעון
 אונס בלא ואפילו ס"ת שמוציאין ביום אם כי בצבור להתפללכלל

 ביחיד ולההפלי וברחובוה ובשווקים קרנות יושבי להיותובוחרים
 פשתה וערבית מנהה בתפי' ובפר,ט בעומעה ושלא חטופהתפילה

 לפי פרוטה שוה כדי אפילו מצוה שכר מחשבין זאין-המספהת."רבה;
 לבהרר לבבם הליה יתן ומי תורה ביטול ג"כ הוא דה ומסוג בעיןשאינו
 הפסד להם שאין בזמן לפחהן בצבור להתפלל ולהשתדל במיעוטוהרע
 משקל בעת ויקל טוב שכר יקבלו בשנה יום יהיה אפילו כך ע"יממון
 ישכילו חכמו ולו ממון הפסד במקום בצבור תסילה שמבטליןמה
 כגון ביחיד בריופללם רב ומפז מזהב הנחמדים מאבדיס מצותבמה
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 מצות מאבד בביתו מהפלל ואם וקדושה ובדכו ויש"ר אמניםעמית
 דיתמי יתמי אנן וכגון ימאם לא כביר אל הן כי הכל ועל בה"כישיבת
 שנשת' ימ דאוי כו~יקונה תפילד, להתפיל מדע וחסרי עונו,תהמלאים
 לרצון שיהיו תקוה יש ואולי בצבור להתפלל ותעצומות עזברוב
 מעלו'  ימה טהור איש ואסף ש"ץ הרב הרחיב האריך וכבר פינו,אמרי
 שהמתפלל שכתבו ויש צריך אני ולקצר בבג;"כ בצבור למתפללטובות
 מקדש הוא הבה"כ כי בכרת שהיה הוץ שחרטי כעין הוא לבה*כהוץ
 בעוה"ז לבהכ"ב נכנם שאיע שמי כתבו ועוד כקרבן, היא והתפי'מעט
 הירשבים האנשים אהתם ז"ל מגרמיזא מהר"א וכת' לעור;"ב נכנסאינו

 בבה"כ המדברים ואותם הכנסת לבית בכנסים ואין בה*כבעזרוג
 רותחת, בצואה נדונים שיהיו בבירור מתפללים שהצבורבשעה
 ואישתכ' קב"ה בה אשגח היחוד בתפי' מאד שמדקדקימ אמרדובזון;ר
 מהפך דלא דסגיאין בצלותא הכי עביד דלא מה בענ דההואבחובוהי
 דליבא. וברעות' בכונ' כולהו דלאו אע"ג תפילת' את בזה ולאבהובייהו

 ואפילו מצוה דבר לכל וכן ד:כנסת יבית כשהולך לרו'ץ 23צרהז(
 כגבור ישיש מצות לדבר גסה פסיעה לפסוע שאסורבשבת

 כאיש אלא עייו שילעגו באופן הרואים בפני ירוץ שלא רקלרוץ
 ש,;קב*ה ברהטים אסור מלך ע"פ במדר' ואמרו במלאמ;ומהיר
 אבינו אברהם שרץ ריצות ב' בש.ביל בגלות ישראל עם )קשור(אסור
 אברהפ רץ הבקד ואל .האוהלה אברדם וימדטא דכתוב יכבודדע"ה
 יצאו הרצים כנגדם מצוה לדבר רצים דכשישראל .בזה"ק ג"בסשמרו
 והעיר ישראל על זכית ללמוד מקדמין סניגורים המלך בדברדהופים
 רץ הוי לכן ח"ו לעבירה רץ כשאדם וההפך ושמחה, צהלהשושן
 עצמה בבהכ"נ אבל הכנמת, בית פתח צד כ"א. ירוץ לא ומיהולמצוה
 והיי,? הוא, הכבוד מלך היכל כי ויראה באימה ילך אלא ירוץאסור
 אלהים בבית וכתיב תיראו ומקדשי דכתיב בבהכ*נ מורא לנהוגאדם
 מרוב לביה*כ כשיכנם בעצמו תאדם וירתת שירגיש ר*ל ברגשנהלך
 שלימות אל מאד מועיל זה וענין ית*ש האל בבית בכבם איךפחדו
 . ויבוין . מעט ימתין לבה*כ שיכנם וקודם 'תקדש רוח והשגתהאדם

 העני פסוק לומר ויקדים ית"ש אדיר מלך לפני ופהד במוראליכנס
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 ביהכ"2(. ער' יועין פלא בקו'נ' מ"ש' )ועיק כניסתו קודם חסדךברוב

 דקאי ביה"ק אמרו כי הכנסת בבי,ת ראשו7 להיות מאד ישתדלה(

 אנוש אשרי דמלכא רחימא ואיתעביד דצדיקבדרגא

 עשרה עם שימנה כדי הכנסת לבית אדם ישכים ולפחות זאה.יעשה

 מתוך כולם כנגד שכר נוטל אחריו באים מאה שאפללוהראשונים

 ראוי היה זאת ישכי?ו חכמו ולו ךמעלה גדוך נ"ר שעושה נדעהשכר

 רבים הן אבל הכנסת י'בי'ת ליכנס להקדים ניצים העיבריםשיהיו
 אם יאפילו ראשונים מי' ל'היות כלל חועחמין שאין הארץ עםעתה

 בטלין דברים לדבר יעמדו בחוץ לבא שמשכימי' יום איזה להםיארע

 לפני באמרנו כלימתנו תכסנו זה כגון עי יאהרי/ יהר"םוהביחו
 קולנו, עי האלהים יקצוף כי יכך/ צדקה עמנו עשה שבשמיםאבינו

 זהב דינרי איפי' אלף מידו ליפול שמגיח לעני דומה הדבר למהכי

 בשפה ימטירו לו ילעיגו רואיו שכל צדקה ומבקש להרויח יכולשהיה

 ושאור היצה"ר עז כי אפס בזה וכיוצא הזה הדבר כן בנזיפה,ישתקוהו

 שא"א ימי אכי"ר, כ"ש ע"ד יעזרנו ברחמיו השי"ת מעכב,שבעיסה

 במנחה ראשונים מין להיות ישתדל בשחרי.ת ראהיובים מי' להיותלו

 מי' היה לא אם אפילו הבנסת לבית יהקדים ישתדל ולעולםומעריב

 הקדושה. שורש אל קרוב יו,תר הוא המקדים כל כיראשונלם

 ביהכ/'ב שיקבע במה די ואין יש:נהו ולא יתפילתו מקום יקבעט(

 שיהא צריך בו, שקבוע הכנסת בבית גם אלא בולהתפלל

 בכל שם להתסלל מקום יקבע בביתו כשמתפלל וגם קבוע, מקוםלו

 בבית, שמתפללפעם
 אם הפתח אצל ישב ולא טפחים ח/ דהיינו פתחים ב' שיעור יכנםי(

 ישיבת כאילו שנראה הפתח, אצל לו מיוחד מקומואין
 הקיץ ובימות בזה .נזהרין אין ורבים עליו, למשאוי הכנסתבית

 שמאבדים וחוששני היום לרוה הכנסת בית בעזרת לרעזפילבוחרים
 פ' במדרש רז"ל מ"ש וראה ובא הכנסת, בית סמלת של הרבהטובה

 החיצון המחח על תעמוד אל לביהכ"נ להתפלל הלכת אם תבאכי
 מונה שהקב"ה מדלת לפנים דלת ליכנס מכוין הוי אלא שם,לדעופלל

 שכרו מתן ולמד וצא ~פסיעה פסיעה ע"כ שכר יך ונוהןפסיעותך
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 שפסע פסיעות ד' בשביי בכיפה למלוך שזכה מנבוכד:צד מצותשל
 כו' כצבי רץ היה לבו אל האדם נותן היה בלבד ז'ה אם המקוםרכבוד

 שבשמים, אביע רצוןלעשות

 בשעה להתפלל יכוין לביהכ"נ לבא יכול שאיע אנוס דעא אםיא(
 תפיל' יההפלל מאהדים הצבוד אם רק מתפלייסןשהציבור

 ונפי' וכן יוכל אם ההמה ה:ץ עם להתפלך זריז יהיה היחידשחרית
 הככבים. צאת אחר עד ביהיד להתפלך איןערבית

 להתפ' ילך עכ"פ בצבור להתפלך יכול ולא אונס לו שהיה מי רכןיב(
 נשמעה- אדם של תפילתו אין רז"ל אמרו שהרי הסנסתלבית

 הפילה קודם לטייל ההולכים און2ם :ואלו ומה הכנסת בביתאלא
 שן מתפלל הוא אם ואפילו לטיולים למהר כדי ביחידומתפללים
 רג(יל הוא א~ם ובפרט הכנסת בילד2 מסגולת הרבה טובה יאבדבצבור
 בבהנ": להתפלל ישמור רק חעוכים ילך שיא יזהר הכנס.ת לביתלילך

 כבהכ":. חשובה בהכ*נ עזרת אם מסתפקואני
 בתפי' בין הצבור לתפי' תפילבן להקדים אסור בבהב"נ הוא אםיג(

 יהתסלל שמקדימין ארתה עושים יפה ולא במוסף, ביןשהיית
 בקיץ המשכימים אותם וכן קודם א' שעה למהר כדי ביחידמוסף
 והולכי' מצוה לעשות וחושבים לצבור קודם בהשכמה להתפללודוצים
 בעזרוז התפלל דאפי' ונראה בידם היא עבירה ביחיד להתפלללבהכ"נ
 מצוה לעשות שחושבים הארץ עם רעת ולמד צא שנא לאביהכ*נ

 עבירה.ועושים
 ומינה מצוה לדבר שהולך לא אם לרוץ אסור מבה"כ כשירצאיד(

 למהר זה -אה זה הדוחקים עהמים יפה דלאנשמע
 ואומרים יוצאים לשבח עלינו שבהתחלת אותם וכ"ש קודםלצאת
 הם הרי התפילה גמר קודם שיוצאים אותם או הילוכם, בדרךעלינו
 ואסורא כבד כמשא בהכ"נ ישיבת עליהם שכבד ברורה בראיהמדאים
 לאיטר להתנהל עצמו. את ירחוק לעסקיו מהיר הוא אם ואףעבדי

 הכמים. ע.ד לעבף ברגלים איסו' יעשהולא
 באפרקמותו יביעמ אלא בבהכ*ב כלל לרוק שלא חסידות מידתטו(

.
 בבה3"נ לרוק והרוצה בהכ*נ באויר הרוק יראהשלא ,
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 מקום בכל זריז להיות צריך זה וזהירות ברגליו לדורסו למהרצריו
 אי לרוק שלא וליזהר ו:כף, לבסותו החוטם צתות 4ע רוןשבהמליך
 צואת או רוק המוצא על ומצוה אדם בני בפני החוטם צוארנןה,2ליך
 כי ע"פ רז"ל אמרו שהרי שיכסנו, כסהו, ילא אהרים שהשליכוההוטם
 שעתיד חבירו ונמאם הברו בפני הרק זה כל על במשפם יביאהאלהים
 ע"כ שימחול למצטע' ~ראוי עושה חסד המכסה נמצא הדין, אתליתן
 כשהוא ירוק שלא ליז.הר ראוי ג( ידו. על נענש תבירו יהא שלאנדי
 מזכירין שאין לפי ה, הזכרת במקום הוא אם וכ"ש ושבחה שיראומר

 ע"ד(. דק"ט הש"צ לשם בזיון דהוי משום הרקיקה עלש"ש
 תבירו חייב ערבית, בתפי' :בהכ"נ מתפלל יחידי אדם נשאר אםסז(

 בתפילתו יתבלבך שלא כדי תפיל,תר שיסיים עד לולהמתין
 אהרון נכנם ואפילו ביום, אפילו ולהמתין להחמי/ וטוב פחד-מהמה
 קרא בו ומתקיים הנירו שיםיים עד וילמוד שם שישב קעבידמצוה

 וכף. שלומיך כנהר ויהי למצותי הקשבת לודכתיב
 וטוב הקיר לבין בינו קבוע שאינו דבר חוצץ יהא שלא צריךיז(

 אדם. שום אחרי להתפלל שלא יוכי אםליזהר
 נגד להתפלל לו יקרה ואם וכי.ורים :ניורים בגד להתפלל נכון לאיה(

 להתפ' אסור .המראה וכנגד עיניו, יעלים מצוייר בגד אובותל
 שלו. לבבואה כמשתחוה דמחזי משומ סתומות עיניו אםאפילו

 אסור שלהם התפילוו: עליו לעשות הגוים שרגילים הסידאג"היט(
 הוא כי בבהכ"נ וכ"ש בבי21י אפילו עליו לישבלישראל

 אין ורבים סגידה לשון סדאג"ה אותו קורים ולהכי לתפילותמיוחד
 לישב הכנסת, לבית ביה"ך אמתם ומביאים .בכיתם להם וישנ:הרין
 שעושים כיון בודאי כי הבית מן שיבערום להודיעם וצריך.עליו

 ירחק. נפשו שומר עליו, שורה הטומאה רוה תיפלות, לשםאוחם
 לפניו ולא רבו אתורי ולא רבו בצד בבהאכ כשאינו להתפלל אסורג(

 אסור לרבו ואחריו דלפניו וי"א ד*א, הרחיק א"כאלא
 והיה אם רבו אהורי ובפרט בבה"כ אפילו להחמיר וטוב עיניוכ_ולא
 )ואני בבה"כ. אפילו אסור פסיעות שלש מלפסוע לרבו לעכבגורם
 רבו הוא אם דשרי באב-ו ואת"ל אביו אצל הדין הוא אם"סתפק



קלהלאלפים צא סי' תפילההל'חסד

 שיבואו יודע אם תיגוק והשתין בתם" עומד היה ד( דאסור(.אפשר
 לאו ואם המים שיבוש עד שם ימתין המ*ר להטיל במהרההמים
 בולה את לגמור כדי ישהה ביני ביני שמא תפילה ויגמור לחוץיצא

 ע"ד(, דקי"א ש=צ הרב ועי' ומורםש"ע

 צאסימן
 הפוי בראש או מגולים ברגלים או אזור בלא להתפלל יעמרד לאא(

 לפ-י המקום לפי הכל הכלל זה לבד במכנסי' או לילהבכסות
 הגדולים בפני כן לעמוד שלא להקפיד שדרכו כל אדם שיעאמה

 בבית בהתפללם נזהרים אין ורבים 'הכ'בוד, מלך לפני בעומדועאכ"ו
 לתהו. וצריך הקיץ בלילות ובפרטביחיד,

 ראקג* על ידו והנחת מגולה, )בראש מפיו הזכרה להוציא אסררב(

 כסוי. חשיבאלא
 הנקרא עליון בבגד עטופים כשהם אלא יתפללו שלא החכמים דרךג(

 לקיום בזה כיוצא לכל תןת עצמו יעשה אדם וכלבינ"ש,
 מככיי כי נאמר, זה כגון על כי ישדאל, אלהיך לקראת הכוןמצות

 עליו. ילעיגו שלא המקום לפי והכלאכבד
 צבסימן

 לתפילה הכנות הטאר רחיצה ודין לנקביו הנצרךדין
 בלל אדם היי יצא בדיעבד ברכות שאר אבל יעחתפין וה"י )א' תועבה תפי' התפלל ואם יתפלל אל לנקביו הצריךא(
 לקסנים אבל לגדולים דדוקא י"א ולההפלל, לחזור וצריך הן( סימןג'

 בכדי לקטנים צריך שהיה אירע אם דלכן ש.נא, דלא וי*א לחזור,א"צ
 וחומש שעה .הוא- פרסה הילוך שיעור )ב פרסה, עד לעמוד יכולשאיגו
 דכשההא לנקביו, בהנצרך להחמיר במהלך, שיעור דנקטו אלאשעה,
 יכול איע מהלך כשהוא אבל קצת, עצמו להעמי' יכול במקומויושב

 "התפלל סק*ב(. .השלהן ערך יושב שהיה כשיעור עצמולהעמיד
 "יר דרך בזה ויש ספק, ידי לצאת כדי נדבה בתורהן להת8לליתזוד
 ושניה קצה לאדם מחעורר שלפעמים מות, דרכי ואחריתה אישלפני



לאלפים צא סי' תפילההלןחסדקלו

 עצמו, מעמיד לבהכ"נ להקדים דוצה ובהיוהו תפילה קודםלפעת
 ב(שמצע תאהת לו שמתעורר באדם הזאת המכשילה ימצאוביותר
 ביחיד להתפיל שלא או להפסיק שלא וכדי יוצר, באמצע אוזמירות
 אם ונפילה בלי שנשאר הרבה, טובה יאבד זה וחוטא עצמומעמיד
 בידו, היא ועבירה לבטלה וברכותיו הועבה, היא ותפילתו יחזוריא
 התפילה זמן עובר אם שאפילו אמרו ש,הרי שבו חונא- ולמדוצא
 בכח לו לזאעע אי לנקביו' צריך בהיותו יתפלי ולא זמנה יעבורהוטב
 ואם תפילה קרדם יפה עצמו ויבדוק ה' דבר את הירא אישיגבר

 יוצד, או זמירות באמצע לגדולים או לקטנים תאוה איזו לוגתעורר
 להתפלל יקרב אז אלהיו לקראת ויכון צרכיו ויעשה תפיליו יסירהגבף

 ישרד4 דרך זהו לוונרצה
 לנקביו צריך אם להתפלל אסור הרבה עצמו ל.העמ-ד יכול אפילךב(

 שיעבור רואה אם דאפילו ויעא תחילה' עצמו שיבדוקעד
 עוברת בהעעה מקילין ויש להתפיל, לכתחילה אסור אפי"ה תפילהימן
 הצבור' עם י.דעעפלל דמשון נראה אבל פרסה, עד עצמו לר,עמידויכול
 בפיחה. לידי לבא דיכול גם ומה לגקביו, בצריך דאסור מודוב"ע
 אוי נאמר זה כגון על נזהרלן אין ורבים סק*ג(, הא"ר וכשכ)ב(

 השוא. בהבלי העוןמושכי
 מן משוקץ שטפו זמן כל תורה. בדברי אסור לנקביו הנצרךג(

 בעומדו הבריות כבוד משום עצמו משהה שאדם פעמים וישהנקבים'
 לעבור שלא או מפניו שיעמדו הרבים את להטריח שלא עםבקהל
 ראשיעל

 עם.
 הפסד ומחשב אורחותיו השם ואשרי וכדומה' קדוש

 תפילה לאבד יצטרך שלא כדי נקביו לבדוק יקדים ולעולםמצוה,
 זריזות לידי מביאה זהירהת הרבים, את להטריח יצטרך ושלאבצבור

 נקיות. לידי מביאהוזריזות
 כ"ב מתאוה אם לקטנים תפילתו באמצע תאוה לו נתעורר אםו(

 מימ ויטיל שירחיק טוב .היותר תשקצו, בל משום ביהדאית
 עומד היה אם ולכן הפסק, הוי לא דהליכה שפסק, למקוםויהיור
 מים שיביאו עד ימתין שאם וירא בבה"ב תיעק והשתיןבתפילה
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 יצא או לצדדין, או ד"א לפניו ילד תפילתו, את לגמור כדיישהה

 תפילתו. ויגמורמבה=כ
 דבר וכל האף וצואת וביעו כיחו להסיר !לפילה קידם צריךה(

 בעומדי לדף מדף לחפש ימתין לא וכןהטורדו,
 בתפילה,

 דבי לו הצריך המקום לציין להתפלל שיתחיל קודם יקדיםאלא
 מקדימין זריזיןבעיתו

 לכלוך להם יודע ואם תפילה, כל קודמ במים ידיו ליחוץ צריךו(
 שחיבך או והאף האזן בצתות או המכוסין במקון שנגעכגון

 די עד דוקא המים אחר לחזור צריך וכדומה, בכי,נה נגע אוראשו
 לאחוריו לחזור צריך מיל עד גם ו,חומש, שעה דהיינו לפניו,מילין
 שיקנח סגי אה התפילה, זמן שיעבור וירא כלל מצוי' מים איןואם
 שום להם יווע אינו ואם. דמנקי' מידי בכל או בקורה או בצרורידיו
 ומיהו בנקיון, סגי מזומנים מים לו ואין מהם דעתו שהסיח רקלכלוך
 ידים' טהור ולכן היום, בתוך ידיו מלכלך שהאדם לודאי קרובהדבר
 מוטלה- זו ומצוה יעבור, ולא במים ידיו ליטול ויז,הר אומץיוסיף
 בזה כיוצא כל בהכינ בעזרת מים מלא כלי שיכין בהכ"נ שמוםעל

 בו, תלוי הרבים יזכות לו הוא זכות אוהוהעושה

 צריך מטוגף במקום שנגע הנזכר בתורה עוסק או בתפילה העומדז(
 בליננ"ן או בתפילה בעומדו זהירות וצריך ידיו,לקנח

 תינוק, בגוף או בגופו המכוסין במקום ליגע שלא אוכל כשהואאו
 שיתפלל מדי הראהם' לחכך ושלא האזן, או האף בצואת ליגעושלא

 בטהרה.וילמח-
 לרחןץ צריך אלא בבט"י סגי לא שחרית שלתפילת הרמב"ם דעתה(

 יהף. הולך אם ובפרט לדבריו, לחוש וטוב ורגליו, ידיופניו
 עד יתפלל ולא שבח דברי ולא השם את יזכיר לא הרוקקט(

 כדי ישהה שירוק קודם וכן ד"א, הילוד כדישישהה
 אמות. ארבעההילוך

 ,?2י להקביל ההולך במדר,ם אמרו תפילה קודם צדקה ליתן טובי(

 שיראה עד צריך טורח וכמה לפזר צריך מעות כמה ב"ומלך
 הככוך מלך פני רואה ותכף לעני פרוטה נותן אדם אבל המלך,פני
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 לעני פרוטה יהיב דדעא בגמ' ואמרו פניך אחזה בצדק אנישנאמר
 נקדי' במה מאד מאד דלונו כי דיתמי יתמי אנן וכ"ש מצלי,והדר
 האי כולי בעדינו להליץ יה~ך לבנניו צדק לא אם שבשמים אביעפני
 קוד' יימ בכל מליתן יעבור יא הידא האיש וע"ב ונקוה, ישואולי
 ועכ"פ ימעים, לא והדל ידבה ל'ו העשיד לצדקה פדוטה ומנחהשחדית

 מלא איש מלכא קוד' יקום אנפין באיך כי אפשד, א- כלום.בלא
 יהלך לפניו וצדק בצדקה, חטאיו יפדוק לא אם וחטאה, ופשעעון

 בעדו.להליץ
 מקו' יש צדקה, שגובין צדקה גבאי יש ישדאל תפוצות בדובוהנה

 לאחד ויש י"ח, תפילת קודפ ויש וה' בשני ויש יוםבכל
 היא אבל ~צדקה' פדוטה נותנים בוים יזטדאן ואשרלהם י"ח,תנילונ

 נכנסה הזאת הצדקה כי שמו, והושבי ה' ידאי בעיני כ"כ ישרעעלא
 משלימין צבוד ~צורך יחסר ואם צבוד, צדבי בה ועושין הקהללכיס
 לעניים ומודיד מעלה אינו זו לכיס שהעתן באופן ממון, לפי מסע"י

 טוב הלותד אבל במעותיו' מצוה שנעשה תחשב דלמצ.וה ונהיבידוע,
 וכל ביהכ"ג בפתח ויניחו בד~תו והוד תיבה שיעשו ישרה דדךהוא

 יוציאו חלוקה כדי ובהקבץ ידו, כמתטז איש שם יטילוהנכנסין
 מתפלל כשאדם ואפילו העיד לעניי יחלקחהו הכסף אתהגבאימ
 יעבוד לא הירא ,האיש כזו, קופה שאין בעיר או בדרך אובביתו

 בפ"ע בכיס אצלו מונחים ויהיו תפילה כל קודם פרוטהמלהפדיש
 בית בפתח קופה שיעשו בעירו לתקן שיוכל ומי לצדקה, שיתנםעד

 היותד הצדקה היא כי נעים, ומה טוב מה כנ"ל העיר לענייהכנסת
 מקבל ממי יודע איגו והמקבל נותן למי יודע אינו שדבותןמעולה
 מצטרף פרוטה וכל דהוא, ובכל שער, ובכל עת בכל לקיימהויכול

 נתן פזר אומר הכתוב רעליו העניים, כל עם וזוכ!; בדול,לחשבון
 הצדקה מעשה והיה בכבוד תרום קרע לעד עומדת צדקתולאביונים
 לו~בות צדקה 'לתן הריני ליקבה*ו יאמר הצדקה בתיגת וקודםשלום,
 אבותי ועונות עמותי ולכפרת עוזנו שכי.נת ולעילוי ליוצרינונ"ר

 בעה"נ ראמ שזכות כדי הנס בעל ר"מ נשכע2 ולעילוי נשכעזםולעילזי
 לאורך תמה,. עבודה שלימה עבודק בוראנו את שנעבוד בעדינו,יגן
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 פניך. אחזה בצדק אני ענני, דמאיר איגא חיקם, ושנותימים

 צגסימן
 לשהות צריך שיתפללשקודם

 לבו אל ויתן למקום, לבו שיכוין כדי להתפלל שיקום קודם ישההא(
 מארי קדם יקום אנפין ובאיך לעמוד בא הוא מילפני

 מה היא נדולה צרה כי לצרה, תפלה ויקדים בתוטובה ויהרהרעלמא
 שלימה, עבודון בוראנו את לעבוד דעתנו לכוין יכולין אנושאין

 צררה כל מעל יותר מרחם, אלהינו לפני זה על להתפללוראוי
 י. 'ועל -הגוף, רעהת מבל ויהזר יותר הנפש רעת רבה כי,העוה=ז,

 כשהוא ובפרט תפילותא השומע שבשמים אבינו על להשען לנויש
 לזכוה כדי גדול זכורנ שצריך נראה אחד מצד כי עם כ*ש,ע"ד

 ההכל שבעולם טובות מכל גדולה טובה שהיא לפי ~הטמיאלסיעתא
 תפילה' שמים חפצי על שואל היות מצד עב"פ אדם, של מעשיולפי
 לשמ בסדר )וכבר לחסדו למיחלים טוב ימנע לא וה' פירות,עושה
 תפילה נוכח באמר רשם תפילתי בביה וסמבתים שסידרתייחוד

 וטוב הזמן עסקי יערבבונו ואל שלימה עבודה עבודתנו שתהא"התפלל
 וקודב תפלה כל וקודם סה2ם( קחנו תפלה כל קודם נוסח אותולומר
 לבבו יכניע שבקרושה דבר בכל ותיבה ,תיבה כל וקודם ברבהכל

 לפני במחשבתו נפשר וישפוך וה2גתו וקוצר ושפלותו דלותו עלהערל
 מרהם אלהינו כי הרחמים, מן יתיהשש ואל כ"ש עעד שיעזרהוה'

 בתוך או התפילה בתוך א' תיבה אפילו וברצון ברחמיםומקבל
 בעמע~ טוב שכר ומקבל לחןיבון עולה והכל בכונה שאומ'הברכה

 אותו*שמסייעין
 ממהר שהוא כמשאוי עליו נראית תהא שלא הח:פילה אחר ישההב(

 עשרה ישארו שלא עד להתעכב וטוב )א( ממנה.לצאת
 שלא עד נתעכב שהרי השכינה לסילוק הוא יגרום שלא ובנסתבבית
 אחרונימ מעשרה ראשת יצא שלא ומכ"ש לעח. מקום. לווכינהנשארה
 ווכנסת בבית הישיבה כי ועוד השכינה לסילוק הגורם עיקרשהוא
 רבימ והן כ*ד(י ס*ק קנוא סין לקן וע' סקוה הא"ר בפ"ע. מצההאוא
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 כל לעין הדבר ומראים כבד כמשא עליהם .וןלפיל'ה הארץ עםעתה
 אה ודוחפים דהופים יצאו הרצים התפילה לומר ממהריםבהיותם
 אמירת קודם אף לצאת ממהרים בהיות וגם לשלחם למהרהש"ץ
 עד לפחוונ רב עסק לו יש אם ואפירו עבדי יאיסורא לשבתעלינו
 וכ"ש כיל מהירות יראה ולא יעץ2ה לא הכנסת בית מחצרשיצא
 בודאי הכנסת בית ישיבת עליו שכבד רק לעסקיו נחיצה לו_כשאין
 בי יגעת כי קראת אותי ו~א ויאמר מהירותו על האלהיםיקצוף
 חפציהם עושה הקב"ה כי כלום יפסיד לא בודאי הכנסת בבית.והשוהה

 רצו,נו. עושהשל
 ולא שחוק מתוך לא והכנעה, באימה אלא להתפלל יעמיד לאג(

 סמוך כגון מצוה, של שמחה מתוך אלא בטלים דבריםמתוך
 יעשה יריאיו רצון בו שכתוב לדוד לתהלה סמוך או ,מצריםלגאעלת
 קודמ תהלים מזמורי איז'ה ללמוד טוב )ב( אוהביו. כל את, ה'-שומר
 : מזמורים נקראו זה דמטעם : המקטרגימ להבריה שסגולתם תפילהכל

 ותשבהות שירות דברי שהם ועוד בשלום, תפילתו שתעלה.כדי
 לבוט יתפלל, ואח"ך מקום של שבחו אדם יסדר לעולם רז"לדאמרד
 בשמחה ובזמרה בשירה ת:הלים האומר אדם ואה2רי סקט"ו, א'סימן

 והבנה, כונה ובלתי ובמהירות במרוצה לאומרם ואין "הלב.ובכונת
 וכמעט מזה זה וחוטפים בפסוקים ומדלגים ,בקריאה ששוגים כמהויש
 וברר4:י י"ד(, ס*ק א' סי' רבה אליה ח"ו מנאץ אלא מברך זהאין

 מצרים גאול.ת באומרו מכוין אינו שאם הדברים הן הלב כונת2ואחר
 הרי וי2מחה באהבה להתעורר בשפתיו שמוציא מה אל .לדודותהלה
 הכי ועל חכמים ע"ד וערבר בטלים דברים .מתוך מתפלל כאילוהוא
 יתן והחי עבירה בכל שיש ופרט פרט כל על במשפט אלהיםיביא

 לבו:אל
 לעמור לענין פי' דמי, בתורה כעוסק צבור בצורכי הערסקד(

מתוכו
 להתפ~

 בצרכי שעוסק לו היא שמחה זו שגם
 ל2~לם דאעצ וי"א להתפלל, לפסוק דא"צ ךענין דהיינו וי"מצבור,

 דצריך ויאא פטור, היה חובתו דבשע' מאחר אחרת בתפילההתפילה
 בצרכי העוסקי' מעלת גודל ולמד וצא נדבה, בתורת ישלם לכןלשלם
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 העוסקים כן כי הנה ההפילה מן ופטור בתורה כעוסק שחשובצבור
 בעסקם שמחים ויהיו במלאכתם וזריזים זהירים יהיו הצבורעם

 גמולם. ישלם כפעולם האי בעמלם טוב שכר להם יש כיביודעם
 לבו יהא שלא הלכה מתוך ולא דין מתוך להתפלל עומדין איןה(

 באלו עוסק היה אם ומיהו )ג( פסוקה. הלכה מתוך אלא בהטדוד
 דלא משמע סק"ג(. באה"ט עמהם, יהמתיל להתפלל הצבורח;תהילו

 לדוד, ותד,לה הקטורת פטום סדר מנחה קודם לומר שמקדים במה:גי

 כגון מעט בגירסא ולעסוק פלפולו להניח תפילה קודם צריךאלא
 טוב. מה בעתו דבר ודינים מוסרספרי

 ולא יקדים לא יעמוד אז תהלו,ת, דלים, לעוזר בבקר כשיגיעו(
 בהתהלת יעמוד וערבית ובמנחה נגעגב סוד יש כייאחר

 וימשמש למקומו יחזור רשוב לאחוריו פסיעות ג, ויחזורו,קדיש,
 ובכן לבבו, ויכנע השמים אל ויסתכל עיגיו וישא ראש שלבתפילין
 עוזר ובאומרו רבה, ושמהה ואהבה ויראה בהכנעה להתפלליקרב
 הוא כי המלך היכל פתח על דופק ע.ני הוא כאילו עצמו ישיםדלים
 יתנן אם כי המלך מן לשאול ראוי ואינו ומע"ט ממצות באמתעני
 תפילתו תעלה ועי"ז בקבר, כעניותו עגי אין כי ועוד ברחמיו,עליו
 מיד אצית דקב"ה דעלמא צלותין בכל דלית עניים תפילותעם

 לבא, תביר דאיהו דמסכנאכצלותא

 צדסימן
 א"י נגד לכויןשצריך

 ולמקדש לירושלים גם ויכוין א"י כנגד פניו יחזיר להתפלל בקומוא(
 אל ישים חכמים, דברי לקיים כדי הקדשים קדשובית

 פריה. וזה הזאת הכונה צורך הוא לזה כי יעלה לו ומורא לכויןלבו
 השמש זריהת נגד התפילה וצד הארון מקום עושים שאין '"אב(

 העם. אמצע )נגד מכונים רק המיגים, דרך דהו כיממש
 לצד מעט שיצדד ר"ל יצפין, להעשיר ידרים להחכים הררצהג(

 רוצה שאינו שיאמר זה הוא ומי צפון לצד אודרום
 מצדדי' אנו כבר מזרח לצד עומדים שכה2אנו שכתבו יש אבללהחכים
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 לצדד, טוב ויותר ישדאל ארץ של באלכסונה שאנו הערי' מעמדלפי

 אהדת לרוה או דרום לצד הקדש ארון את בו  שהעמידו בהכ"נד(
 הקהל כל ואפילו למזרח פניו להחזיר צריך הכיאפילו

 יוהדא משום כאן ואין מזרח לצד יהפלל הוא הארון, לצדטתפללים
 שהציבור לצד יונפלל אלא היחיד ישנה דלא וי"א איבה, משוםולא

 אהך יצד הארון העושים אותם שגו כמה וראה הביטהמתפללין

 זה בתגר לוזכנם בנאי אלא עי זה ואין בהכ"נ נוי משום רוחותמשאר
 מזרחיוו קרן נגד מזרחי וכותל הארון יעשה במצות לההגאותוהרוצה
 ולא מקום, של כבודו וזהו בויו זהש יוכל אם העולם שלדרומי,ת
 האדם. כל זה תוה*ק ע"פ ה' לפני וירצה ישפוט אדם עינילמראה
 בהגללו. מהלד כוטהוא אפילו להתפלל מותר בדרד המהלך"(

 צריד בהמתו שיאחז מי לר ויש לשיירא, קדם ואם)א(
 א"י כנגד שלא טנפילו סק"ה(. א*ר ברגליו הולך אם  וכ"שלירד
 מיושב להתפלל מהתר בקרון או יבספינה שבשמים לאביו לבויכוין
 לאחוריו פסיעות שלש ויפסיע הכריערת, בשעת יעמוד יוכלואם
 ועולה פסיעות שלזט לאחרריה הבהמה יחזיר הבהמה על רכוב ואםב(
 מחמירק ויש שלום עו,טה באמירת מורם(' בעצמו פוסע כאלולו

 על כשרוכב גם דמי כמהלך רוכב דקל"ל וכיון ג( באבות.לעמוד
 הוא אם לדבריהם לחוש וראוי סק"ד(. לבוזם באבות, יעמודהבהמה
 במלון בהיוהו ה,פילהו להקדים נעים ומה טוב ומה סכנה במקוםשלא
 כתיקונה, מגחה תפילת ג"כ להתפלל כדי יוכל, אם טוב בכיוליכנם
 להחמיר ושלא לההמיר שיש במקום להקל שלא בראשר עיניווהחכם
 איהור בעיניו וקשה ויתפלל יעמוד שאם קגון להקל, שישבמקום
 יראתי ולפי הדרך לפי ההכל לכוין, יוכל ולא לבו ויטרדדרכו

 דעתו.וישוב
 מעומד ויתפלל שיחזור טוב כשיוכל מיהעב להתפלל שהוכרח מיו(

 בתפילה גדול כלל וזה פלוגתא דאיכא מאחר נדבה,בתורת
 לצאת נדבה בתורו7 יתפלל בפלוגתא, דע7לי ומידי סמק. מיןלכל
 ואם לחובתי תהא חייב אני אם ויאטר ויתנה הדעות, כל וידי ספק*די
 מכונים אנחנו שאין שלדידן האחרונים כהכו יטיהו נדבו4 תהאלאו
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 חחדין אין ולכן ךו21פלל, יחזור אם כיוהרא מיחזי אדדבאכ"כ
 מהלך. או מיושבבהתפלל

 מ"מ להתפלל לו א"א ואט צידו על שוכב אפילו מתפלל חולהי(

 מצוה לקיים חיל לאזור לכך צדיכה והשעה בלבויהרהד
 צערא ולפום יגבד היילים יעשה לעשות בבהו ואשר יתידה,אהה

אגרא.
 תפילה בשעת לכותל אע לעמוד עצמו לסמוך שלא ליזהר ישה(

 חולה כמו לעמוד יכול שאינו ההברה צד על לא אםי"ח,
 זקן*או

 צהסימן
 תפילה בשעת אבריוכיוון

 בבהמוק, עומד כאלו ויחשוב לארץ למטה עיניו שיהיומעט ראהטי ויכוף אהד אלא אינם כאילו בכיוון זה אצל וה דגליו יכויןא(

 ויניח עיניו יעצים בע"פ מתפלל ואט ךשמים, למעלה יבוין1.בלבו
 לפנים יהיו והגודלים השמאלית, על הימנית כפותים לבו עלידיו

 ובפחד בידאה באימה המלך לפני כעבד ועומד הימני, עלהשמאלי
 בעונותינו וע;תה ב*ו, כמלך ה' המלך כפונדקית כהנת תהאהלסני
 וכמעט ממנו רחק לב.נו כי ויראה ובאימה הלב בכונת מאדדיונו
 מה נא נעשה לפחות לעשות מה כדת דעתינו לכוין יכולין אנהנואין

 להבליע שלא לב ונתנה גופינו, במעמד ויראה הכנעה להראותשבידינו
 אם תהנונים בלשון לדבד בפינו אבינו א.ת ונפתה ואוהיות,הי,בות
 יעזור אלהים וה' שבידינו מה לעשות נשתדל עלינו נכון, לבנואין

 בעדימ. יכפר רחום והואלנו
 מוטה יהא ולא לאהודיו לסמוך יטה לא מיושב בתפילת גםב(

 ישב אלא ע"ז זה ירכיבם ולא רגליו יפשוט ולאלצדדין
 וכבודבאימה

 מלאך עליה מקדים בצלרתיה עינוהי דפקה מאן בזת;"ק אמרךג(
 ועתה נפשו, בצאת שכינה פני לראות זוכה ואיעהמות

 משוטטי עיניהם להתפלל ובעומדם בוה נזהרים אין האדץ מעמירבים
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 עם אם או הוא ה' וירא ספר יודע אם ניכר האדם ובזה ואנא,א,נא
 ברע מראות הטגיע הצער גודל ישכילו .חכמו ולא הוא, ובורהארץ
 פני ראייינ על והתעמג הך4באה וגודל קודכ' אחד שעה המוה.המלאך
 כל יתפלל זאת על רז"ל אמרו וכבר הדבר, על חרדים היושנינה
 ליום שישחק האדם מגכענ להיות צריך וזה מיתה, זו מצוא לעתהסיד

 ליוצרנו. נ"ר לעשות יהעיקראחרון
 לפי והכל מאד, שיכוין כדי המפר מתוך מ,תפלל היה ז"ל האר"יד(

 סנורות בעיבים טוב יותר לכוין יוכל אם אדם, שהואמה
 דעתי ולפי .הספר, מתוך ל,התפלל לו טוב ואם מגורות, בעיניםי,תפלל
 דאפילו דנהן המפר' מתוך להתפלל טוב יותר דיתמי יתמי אנןכית
 וחזקת נקים מירכיה הלשון קאמר מאי ידע ולא לב בלי מתפללאם

 כרע ל'מודים מטי דכי לרישין טיבותא ומתזיקין שליחו', עושהשליח
 אבל מבפזמיה, פסיעהונ שלש פמע שלום לעושה מטי וכימנפשיה
 מחמת לברכה מברכה ולדלג לטעות יכיל מועט בלבול ע"ילפעמים
 עם והאמירה וכדומה דרבנן למודים ממודים או דומות שישתיבות
 יכוין לא בודאי משוטטות עיניו יהיו שאם לכונה, מאד מועילהמפר
 גורר והרהור הדהור' איזה לו יבא שלא א"א שיראה דבר על כיבלל,
 ושיהא זה, להרהור באתי מהיכן לומר האיש שישתומם עד הרהוראחר
 התפילה כך ובין כך ובין ההרהור, זה לו בא מהיכן למצוא זמןעוד

 בריה שיכרות ובלבוד מחשבתו ישוב המפר עם אמר אם אבלעוברת,
 כולה לא אם בתפילה לכונה תועלת וימצא לחוץ, כלל ימתכלשלא

 בחזר' וגם אותו ממייעין לטהר והבא יושיע עינים המח וכתיבמקצתה
 מה על פקוחות אזניו להיות בידו פתיח הסידור שיהא טובהש"ץ

 הש"ץ.שאומר
 אחר )עד הש"צ עם קדושה שזשומר בשעה גם רגליו לכוין טובה(

 וה'. בב' שאומרי, רחום והוא ובאמירת סק*ז(. א"ר הקדהעהאל

 ברכה כל בגמר רק י"ח בתמ" כלל גופו לנענע שלא טוב יורזר4ו(
 מאומ. ומהדר הן מפחד גופ,ויר'תע
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 צזסימן

 שום ולא סהום ספר ולא הפילין בידו יאחז לא מתפלל כשהיאא(
 עליהם שלבו מפני עליו, יקשה מידו יפול שאםדבר

 שמבטל דבר שיש במקום יתפלל ולא כובתו, ותהנבטל ויטרד יפלושלא

 ובהי י"ח תפי' להתפלל מותר )א( וכדומה. דברים קול כגוןכונתו
 פרי הרב מלהניחם להחמיר יש רפויים הם אם ומ"מ בחוטמו,עינים
 לכוין יכול ואינו דשורץ על ספר לפניו נפל ב( ע"ד. דם"ו ח"אהאדמה

 ההוא יתפלל לא ג( סק"ג. א"ר הברכה בסיום להבביהו מותר זהמפני

 יפול, שמא דטריד משום גאליג/אה2 או סואיקוש הנקרא סנדלנועל

 הגב"י(. צ' סי' אהרןיד
 דהיינד יפהק ולא רילולדאר שקורין מה דהיינו לרצונו, יגהק לאב(

 שלא פיו על ידו יניח אונס מת!וך לפהק צריך ואם.בושטיז,אר
 דהוי התפילה בה2עת הלחי על ידו יוניח שלא ויזהר פתיחתו,תראה
 ואם בסודר מבליעו לרוק שלא א"א ואם לרוק אסור הרוח, גסותדרך
 נדאה, יהא שלא באופן ועזחתון, בבגד בכסותו מבליעו סודר לואין

 להבליעך יכול ואינו מאוס דבר לרארת יכול שאינו אסטנים הואואם
 לפניו וכ"ש לימינו לא אבל לעומאלו או לאחוריו זורקובכסותו,
 כתהו תתבטל שלא להסירה בבגדיו ימשמש עוקצתו כינה אםדאסור,
 ולאתעטף לחזח4 יכול אינו כולו טליתו נפל אם בידו, יסירנה יאאבל

 ככולו. דרובו וי"א הפסק דהויבו

 צחסימן
 בתפילתו כונה לושיהיה

 בשפתיו שמוציא המילות פי' בלבו שיכוין צריך המתפללא(
 הכעץשבות כל ויסיר כנגדו שכינה כאילוויחשוב

 ויו"2וב בתפילתו, זכה וכו:נתו מחשבתו שתשאר עד אותוהמורדהת
 יפה בהם ומנוין דבריו מסדר היה בוו מלך לפני מדבר היהאילו
 וחסידים מדה2בות, כל חוקר שהוא הקב*ה ממ"ה לפני ק"ו יכש,ל,לבל
 להתפשטות מניעים שהיו עד בתפילתם מכונים היו מעעמההאנשי



לאלפים צח סי' תפילההלןחסדקמו

 בתוך אחרינ מחשבה לו תבא ואם הנבואה, למעלת קרובהגשמיות
 מרוממ' התפילה קודם ויחשוב המחשבה, שהעעבטל עד ישתיקהתפילה

 קליה דמישתמע מאן בתיקונים ואיתא הטודם, ובשפלות י.תעיההאל

 כו', אפי ויהו' ה,  וישמע מיד דהייו, ביא באורייתא בין בצלותאבין

 והתענוג וריק' וד;בך אין הכך כי מיבו, ו;זה העולם תענוגי כךויסיר

 תוזנונ/ ודרך ויתפלל שלימה עבו'דה אלהים עובד להיוה הואהאמיתי

 עני שהוא בלבו ישים דלים, עוזר כשיאמר הפהטה, על המבקשכרש
 שרוצו; בלבו ויגמור יתודה קויט ובשמע ומצות, מי~רה ועניבדעת

 מאד עמקו כי ויחשוב עבד, עצמו ישים אחרונות בשלש הסי(ילהיות

 וכך ימצאנו, מי עמוק עמוק בם אשר עילאין ורזין ,התפי'ברדות

 העומדים דברים הן והן גבוה, צורך הוא הכל שבעמידההשאלות
 קדישי הקדון רבותינו וע"ד ב"ה המקום ע"ד ויכוין עוים, שלברומו
 הוא שאמר ברוך עד הקרבטת אמירת כי כלל דרך יכוין רקעליונין,
 היצירה לעולם תיקון הוא יוצר עד ומב"ש העשיה, לעולםהיקון
 דזמרא שבפסוקי יכוין גם האצילות, לעולם תיקון היא י"חותפילת
 כסא, מתקן וק"ש וביוצר השכינה מתיקוני א' להשי"ת שולחןמתקן
 במצא מטה, מתקן ערבית ובתפיל71 המנורה' את מתקן י*חובתפי'
 זוכן; אשר אשה ילוד אשרי ומנורה. וכסא' ושולחן, מטה,שמתקן

 בעושיו ישראל ישמח שפתותיו בשיח עליותיו  בשמים בובהלהיות
 שתהא ליזהר צריך ולכן הקרבן, במקום היא התפילה רבה.שמתה
 הקרבן, של אש יקוד במקום באש בוער הלב בכובת הקרבןדוגמת

 בלבך ויאמר בקדשים, שפוסל,ת מחשבה כמו אחרת מהשבה יערבולא

 חסדיו מרו' לא אם הקב"ה, ממ-ה מאת יבקש בא ובבזה דל אנימי
 בקשת. הקב"ה שיעשה הוא ראוי יחשוב ואל בריותיו עם מתנהגשהוא
 אולי יחשוב רק אדם של עונווניו מזכיר זה כי בתפילתי. שכיונתיכיון
 בהם מתנהג הוא אשר המרובים, רחמיו בעבור אליו בקראי ה'ישמע
 והפוסקים. בש"ע מרן זת"ד פה כל .תפי' ושומע בריותיועם
 לקיים לבכם שיתו קורא ה' אשר השרידים אקהא אישיםואליכם

 האלהים כי מגעת שידינו מקום עד ותעצמות עז ברובזאת
 את לעבוד כחינו בכל יגענו ולא  השתדלנו לא אשר על במשפטיביא



קמזלאלפים צח סי' תפילההל'חטד

 התלויות במצו.ת כי ועם לעשות, מה כדת שלימה עבודהנוראט

 לא המשמר עי העומד עביפ ממנון הטוב מונעים חטאתי.טבמחשבה

 והחיבה שיכוין והירם אגרא. צערא ולפום ושוב ברצו שיכויןיבצר

 א' ברכה על עז בכל ישתדל ולפתות לחשבון, עולה )הכל בהשיבוין

 ברכה כל שיתהיל קודם ואה"כ י"ח, יצא לא בה כיון לא שאםשאמרו

 בלבו ויאמר כאזוב עצמו וישפיל ויכנע דלותו בלבו יחשובוברכה

 עליו נבר ואם כתיקוגה, זו ברכה גם לומר יזכני נא הושיעה ה'אנא
 להזור ויתהזק יתמרמר כשיזכור תכף לחוץ, מחשבתו והוציאיצרו

 אנצלה אטבעה ואל מטיט הצילני יצעק למואב ולבו כח בכללכוין
 וכבר בתמים, להולכי' טוב ימנע לא והן תדיר יעשה כבהמשוגאי,

 והאיס ע"ש. -תפלה בקת בקונטריס התפילה כונת בהתעויר,ותהארכתי

 אולי יום בכל עיגיו בין לזכרון והיה בספרו יכוה זז; ירשדםהירא
 ר.וב כמעט כי הובתינו, ידי קצת לצאתנוכל

 שלמות-
 הישראלי האיש

 מה כדת בכונה או,תה באומר.נו כי ה.פילה, זו שבלב בעבודהתלוי

 )א לעית"ש: משאלרתינו וימלא קוראנו, ביום יעננו המלךלעשות
 סוכה כגון מעףטיוונ במצות ה"ד כונה צריכות אי.נן מצות למ=דאפילו

 א"ר הומה אדם שלב ובעבור בלב ?יקרא ,תפילה אבל וכדומ,הולולב
 בסוף שתקנו תראה הלא בלב. ולשומרה בפה לאומרה לנו סדרוההבל

 זרות במחשבות לבו ואם לבי. והגיון פי אמרי לרצון יהיוהתפילה

 אסף אמר ולזה כך, ליוצרו לומר יבוש לא איך המצפצף כעוףחהוא

 ירננך בשרי עם לבי צריך אבל הן. לחצרות נפשי כלתה וגםנכספה

 שאס לרמוז אלא לזה זה ענין ואינו בית, מצאה צסור גם ליהוסמיך
 ב( סק"א(: ה' סימן רבה אליה המצפצף, כצפור ה"ז מכויןאינו

 אין ג( כנסיות(. )'בתי הקבר היבוט מעוגש ניצול בתפילתוהמכוין

 סימן אומץ יוסף תפילה בסדר והמצות התפילות כונת לסדרראוי
 שרעבי מוהר"ש קדוש מפה שמע ושכן הרמ"ז, אגרות בשםמ"ד.
 כונת ע"פ המתפ~ים חסידים בק,הל תובבעא ירו,עלים פעה=קאמנם

 בסדר והמצרת התפילות כונת לסדר נחהגים אל בית במדרשהאר"י
 .התפילה(



לאלפים צט סי, פילההל'חסדקמח

 שאין בלבו לקבוע כרי בבהכ-נ הקט,נים בניו לנשק לארם אסררב(
 להקדים שלא דוגמא מעין אומר ואני 'המקום, כאהבתאהבה

 יאהבת ילריו אהבת להקדים שיא השחר, ברכות קודם בניולנשק
המקום.

 אומר ואני נקיות, משום לתפילה מיוחדים מכנסים לו שרהיו טרבג(
 מוצנעי' לתפילה מיוחדים מנעלים גם לו שיהיו ראוישיו,תר

 ולאו מנעלו בתחתית צואה שידבק ושניח הרגיל דבר הוא כיבבהכ"נ,
 ולפחהת בזה ליזהר מאד טוב ולכן נפסלת, תפילתו ונמצאתאדעתיה
 מקומות ויש לבהכ"נ, בהם שהולך במנעלימ לבהכ"נ יכנס שלאיזהר
 שם ולקנח לשפשף חד ברזל קבוע .בהנ"נ כניסת קודם להםה~יש

 בית אל תלך כאשר רגליך שמר .נאמר זה ועל טוב, זה ןגםהמנעלים
האלהים,

 צטסימן
 ושכור שתוידין

 אסור בלשונו, מגמגם שהוא ~המלב בפני לדבר יכול שאינו שכררא(
 מחמירים ויש )א( תועבה. ,תפילתו תתפלל ואםלהתפלל

 כקורא הפסיד ולא בר,כותרה בלא לאומרא יחזור לכן בק"ש,אפילו
 מכל ניצול מתפלל אינו ואם ע"ז, עובד כאלו הוי התפלל ואםבתורה
 כמה וראה בא שאחריה, בתפי' תשלומין לו יש זמנה עןבר ואםצרה.
 ליזהר מצוה לעשות שחושבין בשכרות המתפ' של עיניהםסמיות
 כעובד בידם היא ועבירה התפי', לאבד שלא שכרותם בעתאפילו
 על וחבל תפילה, בלי ונשארים לבטלה וברכווניהם פסולה ותפי'ע"ז

 סעודתמ אחר בטיולים למתפללים כאלו פסו' תפי, כמהדמשתכחין,
 פורים, סעודת אדר ט"ו בליל ובפרט גדולות, סעודות כל אחרוכן

 מצוה הפסד ויחשב התורה, עעפ במשפט דבריו יכלכל אישואשרי
 של שביטו' פעמים אמרו בזה וכיוצא ,ע"ז שכרה כנגד מקייםשאינו

 ק"ת. סימן לק' ען קיומה זהותורה
 שתוי ש:הוא בעצמו מרגיש שאם המשכר דבר כל או יין שתהב(

 המלך בפני לדבר ויכול עליו מיושבת שדעתו ה:קצת



קמטלאלפים קא ק' סי' תפילההלחסד

 ביין רגיל שהוא מי ואפילו ב( ייט. שיסיר עד להתפלל שאסורי"א
 עכ"ז המלך בפני לדבר ויכול משתבר אינו הרבה ששותהשאפילו

 סק"א. ברכ"י לכתחילה יתפלל אל רביעית שתהאם

 אם המלך' בפני לדבר שיכוך שהוי כשהוא להתפלל מקיליןןיש

 דבר אחרית ורואה בראשו עיניו והחכם עוברת, :תפי'זמן

 או החילה מנוא; שיתפ' לא אם גדולה לסעודה יכנם ולאמראשיתו,

 ידיהם את מושכים ה' יראי ו.הצנועים יינו. שיפוג אח"כ זמןשישאר
 התחיל שאם וי"א ישרה, דרך זהו ובמשורה במידה ושותיםמלשתות
 יהפן לכן תשלומין, לו ואין מזיד חשוב תפי/ זמן שהגיע אחרלשתות

 כולם. ידי ויצא נדבה בתורתלכתחילה

 קסימן
 לסדר צריך המועדתפילת

 ר"ה של אף וי"א ויה"ב השבה ראש ושל מועדים של תפילהא(

 שגורה שתהא כדי שיתפלל, קודם. תפי' להסדירצריך

 מותר הסידור מתוך כשמתפלל אבל פה, על מתפ' אם דוקא וי*אבפיו.

 בש*ע מרן לדע'ת לחוש הרוצה אבל נוהג,י/ וכן שמתפלל מה רואהדהא

 ובקל בשכרן' בא להסדיר, צריך הסידור מתוך כשמתפ' דאףדסובר

 תפי' במועדים המתפללים ברם לבהכ"נ, בהשכמתו לקיימויוכל

 לפחות ליזהר צריך לכן שיסמוכו, מה על להם איז ע*פראשונה
 נוראים ימים ותפי' ובפיוטים הספר' מהוך ראשונה תפי'להתפלל

 בזה. ספר מהני ולא תחייה להסדיר צריך פרושם'שחמור

 קאסימן
 בלה"ק ושיתפלל באבות לפחות לכויןשצריך

 בכולם לכוין יכול אינו ואם הברכות בכל לכוין צריך המתפללא(
 שכיון אע"פ באבות כיון לא אם באבות יכויןלפחות

 כונה חסרון בשביל חוזרין אין והאיד:נא ויתפלל, יחזור השארבכל

 היה ריהטא ולפום יחזור, למה א"כ יכוין, שלא הוא קרוב בהזרהשאף
 תפילה י"ח יצא שלא ש"מ לחזור - שצריך יתיב דדינא דכיוןנראה



לאלפים קא סי' תפילההלןחסדקנ

 ולומר לצדד יש אבל יתפלל, שלא טוב יותר יכוין שלא לו בריאואם

 לומר להם היה דאל"כ לבטלה, ברכותיו ואין תפילה י"ח יוצאדעכשפ
 באמצע אפילו יפסיק בה, כיוין שלא א' ברכה שאמר אהר נזכדדאם

 מכוין שאינו למי שבו תומר תבין ובין מיהא' גקוט מ"מברכה"
 עתידים מכובים ואין לכוין ויודעין זה דין והיודעים ראשונה,בברכה
 עוז ברוב לדעשחזק ראוי לכן הדין, מיום לנו אוי הדין אתליונן

 ילמדט חכם אצל ילך בקי שאינו ומי ראשונה .בדכה לכויןותעצומות
 ה'. את ירא איש אשרי הבא, לעולם יכלם שלא כדי ראשונהברכה

 יכול אינו ואם ישמע, לא קולו אבל בשמתיו הדבדים יחתרךב(
 עצמי לבין בינו חה".מ קולו, להגביה מותר בלחשלכוין

 אליהו דבי בתגא איהא אמנם צבורא, למטדד דאתי אסור בצבוראבל
 שהוא וי"א שקר' עדות מעיד היז לאהניו קולו ומשמיעהמתפלל
 ד71פיל' על הממונים מלאכים מחית ש"1 בזוה"ק .ואיהא אמנה,מחוסד

 מכנימין אין אדם לאזן נשמע'ת  עיהיא  הפילה וכל ה' אזני גקדאיםשהם
 האר"י וגם החיצונים, אל נדחית והיא למעלה ,תפילה אותההמלאכים

 החצונים, ביי יתאחזו שלא תפילתו קול להשמיע שלא הזהידז"ל
 להזהד ראוי ז"ל, והאד"י והזוה"ק זשל אליהו מפי יצא שהדבדוכיון
 שטהגים העם המון עושים טוב ולא יתיב, דדינא וי"כ בר"ה וכ"שמאד

 באומרו יתירה זהידות צריך אך ויה"כ בד'ץ; וביותר קולם,להגביה
 דוק ז*ר בג"ד וסימנם באחדות הדומות אותיות יהליף שלאבלחש

 מחד. ה2מורותשבח
 בשבה, רק בזמידות, אפילו קולו משמיע היה לא ז"ל האר"יג(

 שהיה הנראה ולפי לחיצונים, שליטה שאין מעט קולוהדים
 ביותר ליזהר ראוי קיר אזובי יעשו מה החיצונים, אחיז,ת עלהושש
 חח2שים החיצוגים שאין אפשר )או ואולי. האי כולי בלחוןלומר
 קדושים. בתפי' כמו בתפילתנו להאהז דה2ק להם ואין עלינו,כוכ
 צדהו על פרטית הפילה כשמתפלל דגם לומר שצידד מי ישד(

 כי צדרע: על מתפללת שהיתה חנה דוגכען ישמע לאקולו
 צעקו פסוק על יש בזוהר אבל ישמע לא וקולה בה וכתיב לה איןבן
 בשבחו, שמפליג עאש עקתיה מגו קליה דמדים היימ דצעקה שמעהה'
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 כאשר אדם  שהוא מה לפי יבחר, והבוחר בחזקה ה' את ויקראווכתיב'
 יעשדנ ככה יורטי לכויןיוכל

 וכ"ש הקבועה תפילה אפילו בלה"ק אלא יתפלל לא דביחיד י"אה(
 הנשים דאף נר' ולכן בביתו, לו שיש צער שום עלכשבעזפלל

 משיתפללו מבין, באין אפילו בלה"ק שיתפללו טוב יותר הארץועמי
 וגם בזה לאחח וטוב וקוץ, קוץ בכל סודות צפוני יש 3י לעזבלשון
 בלעז שיאמר טוב יותר סליחה ודרוש וחרטה וידוי בענין ובפרטמזה
 ידכ"י. אז ונדכה נשבר ולב בוכה במר עין בעי לבא רחמבא בזז;בי
 כדי שצריך ממה ביותר קולם שמגביהים בדהנים לגעור דיש י"או(

 כסבורין ואמנים וברכו איש"ר שיענו כדי לצבורלהשמיע
 ה"ז בתמילתו קולו המגביה אמרו שהרי עבירה והיא עבדידשפיר

 ליזהר. וטוב להקפיד שאין וי"א השקר.מנביאי

 קבסימן
 ,מתפללין ו כנגד להפסיק ושלא לישבשלא

 הצדדין מן בין מלפניו בין מתפלל של ד"א בתור ליש,ב אסררא(
 אפילו עיניו כמלא עד אסור דכננדו ויעא מאחריו,בין

 להתפ~, ועמד בגבולו בא וזה כבר, ישב היושב אם ואף בסעשעוסק
 כע~קוני שו(ם בדברים שעוסק לא אם לעמוד, צריך בבהכ"נ הואאם

 עוסק שיהא דצריך אומריס ויש מקומן. איזהו בפ' אפילוהתפילות
 ואפי' דוקא וברכותיה בק"ש עוסק שיהא דצריך וי"א דזמרא,בפסוקי
 מידת לעמוד א"צ בגבוליו בא וזה מתחילה יושב היה שאםבביהו
 מתקוני שאינו אף בתורה בעוסק שמתיר מי ויש לעמוד, הואהסידות
 לישב מקום לו שאין כגון הדחק, בשעת עליו לסמוך וראויהתפילות,

 4ג* ליוהרא שחושש או חולשא משום לעמוד יכול ואינו לד"אקוץ

 מזמורים, איזה יאמר בתפי' למהר שיצטרך להמתפלל לצערשלא
 עביד. איסורא וידום ישב אם אבל עומד להיות שלאכדי

 הזה*ק דברי ולפי לפניו המתפלל של ד"א בתוך לעבור אסרךב(

 הצדדק ומן עיניו כמלא אסור דלפניו משמע קל*ב דףח*א
 ומתפ4' עומד אחר ואדם תפילתו שהשלים ומי ד"א תוך אסורואחריו



 לאלפים קד קב, סי' תפילה הל'חסדקנב

 שישליכ עד פסיעות שלש יפסיע לא ד"א' בתוך בצדו אולאחריו
 עביד, קא ואיסורא המתפלל לפני כעובר הוא הרי י,פסיע שאםחבירו,

 בסוף כשהוא להתפלל התחיל האחר אם אפילו בזה לדקדקוצריך
 ורחב טפחים י' גבוה מקום המתפלל לפני מפסיק אם השףתפילתו,

 ולא ישמע והשומע דעת מבלי עברו ורבים לפניו' לעבור אסורד'
 י"ח' בתפי' שאינו ~קש המתפלל שעצ לפני לעבור אסור א(יעבור.

 שמ"ח(. סימן דמשק 2הרוונ סן שבסוף הגאהניםתשו'

 קגסימן
 בתפי' רוח לו שנזדמןמי

 שיכלה כדי ממתין מלמטה, רוח ממנו ויצא בונפי' עומד היהא(
 רוח ממע לצאת ביקש ואם שפסק, למקום וחוזרהריח

 בביתו מתפלל הוא אם עצמו, להעמיד יכול תוין הרבה ונצטע'מלמטה
 שיכלה עד וממתין הרוח, ומוציא ד"א אחריו הולך בושהדליכא
 ומשם למקומו שחזר אחר פוסקימ כמה משם כתב א"ר ההוב )אהריח.

 יצרתנו העולמים רבון ויאמר סק"ג(. בלבו הרצון דיהרהר כת'של"ה
 וכליכע~ינו חרפחצו לפניך' וידוע גלוי חלולים הלולים נקביםנקבים
 אבל שפסק, למקום למקומו ותוזר במרתינו' ותולעה רמהבחייע

 לאחוריו, כלל להרחיק צריך אין כך לו ואירע בצבורכשמתפלל

 בלבו. העולמים הרבון ויהרהר הריח, ממנו שיכלה עד ימתיןרק

 קדסימן
 בתפילה להפסיקשלא

 התוקע )א סכנה. במקום אם כי י"ח באמצע בדבור להפסיק איןא(
 להפסיק אין התקיעו' בסימני וטעה דלחש שסף בתפילתבר"ה

 ואם הגה*ט(. כנה"ג כהוגן שיתקע לתוקע לההזיר התפילהבאמצע

 ז,הליכה בדבחר יפסיק ולא ממקומו שילך ע"י הסכנה מן להמלטיכול
 ואם ממקומו לזח אסור אונס בלא אבל הפסק חשיבה לא אונסבמקום

 לפסוע לו מותר השאננים ולעג יוהרא משום וחושש בתפין מאדיך.הוא
 צריך היכן עד ולמד צ8 למקומו, ולחזור .תפילתו גמר כאלו פסיעותמ
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 עליו. ולהלעיג לחטוא מקום ליתן שלאליזוע-

 איזה מתמת או הסכנה מפני באמצע להפסיק שיצטרך רוזאי*- אםב(

 ב4עפן וסופ'ה הברכה תחילת שיאמר ועולה מקצר יהאאונם

 באמצע. יפסיק ולא תפילתושיגשר

 מהשב הוי אמרו זה כגון על ממובו הפסד סשום להפסיק שאין י"אג(

 בשומעו ה' ביראת אדוק שאינו ומי הפסדה, כנגד מצוהשכר

 ולא חלי לא הן ביראת תאדוק אבל מפסיק, תכף צעקיו קול עבותקול

 בהיו,תו בתש שנשכו דוסא בן ח.ניבא ברבי במד"ר סיפרו וכברמרגיש

 זאב ובא מתפלל שהיה א' בחסיד סיפרו ועוד הרגיש, ולאר'תפלל

 אותו ואוהב ה' את ירא . איש אשרי הדגיש. ולא מאציו ב2וונטל

 בארמובוו2יו. שלוה .בהילו שלום יהי רעת אליו המנונה לא בוודבק

 דמטרידו אף ברכה באמצע השוחק בתיבוק בפיו לגעור אסורד(
 ירמוז או בקול, הבועה יעשה ברבה בגמר רקבתפי',

 התינוק שישתוק אופן עשה בבר, ואם התינוק, שישועק כדיבידו

 ירבר. ולא ממנו עצמו ירחיק ומטרידו שותקועודנו
 בכדל כולה את לגמור כדי ושהה אונס מחמת בתפילתו הפסיק אםה(

 שהה דאפילו וי"א לראש, לחזור צריך כולה את אומרשהוא

 קראוהו אם וכן לראש, לחזור צריך כולה את לגמור כדי אונסבלא

 בתורן ויתפלל לראש וחזר ועלה, הפסיק ואם יפסיק, לא לם"תלעלות

נדבה.
 דכל וי"א ברכה, לאותה לחזור צריך ברכה באמצע שח דאם ל"או(

 לראהס. לחזור צריך לברכה ברכה בין אפילו במזידששח

 דכל ונראה הברכה לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה לא ואס)ב
 ומשמעות ודבקות מובן אין שפסק במקום חוזר שאם בכדיקה2הה

 בראה ולכן חולקין ויש כנלע*ד(. הברכה לתחין חחר שלפניו. מהעם

 צריך שאין האומרים לדעו2 יחזור שאם תפי' 2:אמצע שהואדכל
 דצריך ה4ימרים -לדעת יחזור לא אם וה*נ לבטלה, ברכותיו הוולחזור
 תפי' בגמר רק עדיף. תעה2ה ואל שב כן כי הנה לבטלה, ברכותיוהוו

 נדבה. בתורונ להתפלליחזור



 יאלפים קו קה, סין תפילה ה?ןחסדקנד
 אם רק י"ח תשלום עד יפסיק לא וברכו וקדושה לקדיש אפילוז(

 ראשו ירכין למודים שעצ והגיע ברכה בסוף שלאעומד
 דאין ונדאה )ג( ככופר. נראה יהא שלא כדי מודים אומר הוא גםכאלו
 הצבור עם קדושה כאומר נראה שיהא בקדושה ג"כ שידלגלומר

 ח"י באמצע הם, גם ריפסיקו רע*ואים יטעו שמא לחוש ישדאדרבה
 לחודה בשחיה דבמודים דמודים, לשחיה דקדושה דילוג דומהואינו
 להודה בשחיה ולזה ככופר נר' יהא שלא והעיקר הודאה כעיןמורה
 דקדוש' בדילוג אמנם בפיו, מודים כאומר נראה שיהא בעי' לאסגי
 ידלג אם ולכן דברים. אמירת בלא תן את לקדש הודאה שום בהאין
 בבהכות רק ישחה לא ברבה בסוף אבל ברור(, 3נלע"ד כלום יועיללא

 הכמים.שתקם
 לעגוה יכול נצור אלהי אמיהת בתוך לרצון יהיו שאמר לאהרח(

 ק"ש ובאמצע ק"ש ברכות באמצע לענו' שיכולהדבריס
 ועי"ש* ס"ו סי' לעיל שכתבנוע"ד

 קהסימן
 ומוסף שחרית או לתשלומין כגון זו אהר זו הפילות שתיהמתפלל

 דעתו שתהא כדי ד*א הילוך כדי לזו זו בין להמתדןצריך
 כית.בתפילתך לא דאם דנהי י"א כי תחי.נוו, בלשון להתפללמיוש.בת

 המבקש כרש בנחת תחיגה בלשון הע2פלל לא אם אבל לחזורא"צ
 מאד. ליזהר צריך לכן לחזור,צריך

 קוסימן
 בתפילה וקטנים נשיםדין

 הטעם )א( גרמא. ,הזמן שלא מ"ע שהיא מפני בתפי' חייבינ נשיםא(
 לבעלה מאהעבדו2 ושהאהעה לפי שהזיג סמ"ע פטורות נשיםלמה

 עשיית שבהסעת אפשר שהז*ג במעע מחריבת היתה ואם צר3יו.לעשוונ
 ממצותיו הקב"ה פטרה .לפיכך ציוויו, לעשות הבעל אותה יצוהקהמצוה
 תיוסרנה הנשיס וכל ד*ז, הרד*א בעלה עם שלום לה להיותכדי
 דאורייתא מ"ע דתפילה דס*ל .הרמב*ם ודעת לבעליהן(, יקרייתבו
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 בהגו ולכן שירצה נוסח הבכל ביום א/ בפעם די מדאודייתא אךהיא
 ססיך בבקר מיד דאומרות בהמום בעומידות מתפללות אין נשיםהיום

 וכדומה בכח אנא שבח או השהר בברכות כגון בקש'ה. איזורנטילה
 צריך ועכ"פ יותר, חייבום לא רז*ל שגם ואפשר בזה, דיומדאור-יתא

 ואח"כ צרכיו. שואל ואח*כ 4קב"ה של שבהו שיגידו עסח להןלסדד
 מדאורייתא החיוב שזוע לו ש,השפיע הטובה על לה/ והוד(נה שבחבותן
 יוצא העולמים רבון או רבששע  שאומר  ר~נמה ואפילו הרמבעםרדעת
 הפוסקי' רוב אך לבסוף והודא' שבח געכ צריך אבל בתחילה שבחידי

 ן' מהר"ם משם כתב השלחן ערך והרב )ב( הרמב"ם. עלחולקים
 דחייבות דאהמכחן דכיון התפילות בכל חייבות להרמב"ם דאףהביב

 בתפילו' גם רבנן חייבום גרמא הזמן ואין התורה מן שן4יא א'בתפילה
 תקון דאורייחא כעין רבנן דתקין דכל משומ דהזעג אעשגדידהו
 מדרבנן תפלה דמצות וסוברים דלזפי'(, בכל חייבות גשים לכועוא,כ
 אפשר ולפי"ז הי(ב רחמי דונפילה משום הוא חייבות שנשיםומה

 תדע אם. ועזהלל היא ה' יראת חכמה אשה ולכן כאנשיםדהייבים
 אשריה ערבית מנחה שחיית יום בכל י"ח תפין ותתפלללהתפלל

 נחה כאשר הזקנה בימי ובפרט גורלה נעים ומה חלקה טובמה
 טוב ויותר זאת. לעשות לההש,זק לה ראוי בנים גידול מטרדתשקטה
 חושב* ה' ליראי וראוי הבצור עם ותתפלל נשים שך לבהכשגשתיך
 להקפיד ושלא וברכות תפילות סדר ובנותיו אשתו את ללמדשמו

 המקום כבוד משום ובכבודו הבית במלאכת ממעטת אם אשתועי
 חייבת והיא הוא הקב"ה, כבוד נגד הוא נחשב במה כי רהתפלל,נדי

 שמים ירא לכל וראוי א"א כלום בלא לפוטרה ועכ"פ המקוםבכבוד
 בבל אשתו עם ויאמר קצרה תפילה בוסח לו שיסדר חכם אצלשילך
 מפיה היוצא כבל בלעז, בקשה נוסח איזה היא תאמר לפחו~ז אויום

 לענין וכן וזלמדנה רעותה אשה יודעות אשר והנשימ ןה,וברצה
 ברכה  ישא בזה הנזהר עונה את ישא 4וא כן יעשה לא שאםהברכות
 י"ח תפין מעין קצרה תפילה נוסח בם*ד, עשתה ידי )ובבר ה'פאת

 ללרעזרת אותה יכתוב והרוצה מעום קחנה תפילווגי בביתוסמכתיה
 סמ*ק(1 משם באה"ט צרה, בעת להתמלל האדם על מצוה ג(בלעז,
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 חייבים תפילה לומר שיודעים דהייבו לחינוך שהגיעו קטניםב(
 אם בפניו שיאמרו עליהם לעמוד שצריך ונראהלחנכם,

 אמין לא בנים שהם הילדים רוב הם כאשר שיאמרו, בהם מאמיןאינו
 3/ סין לעיל כמ"שבם

 קזסימן
 נדבה ותפילת התפלל ספקדין

 שוס להדש צריך ואינו ומתפלל הוזר התפלל אם מסופק הוא אםא(
 חוזר אלנו ש,התפלל לו בריא אם אבל שיחדש טוב אךדבר

 הפעמים כל בנדבה ומתפלל חוזר חידוש וע"י חידוש, בלאומתפלל
 וי"ט ובשבת בנדבאע אוועה מתפלל שאין מוסף מתפי' חוץשירצה
 שלא ע"ד להתפלל התתיל ואם כלל, נדבד, ונפילת מתפללאיט

 מהני ולא ברכה, באמצע אפילו פוסק דלןהלל ש.כבר ונזכר.התפלל
 דבר על התפילה חזר אם וה"ה יחובה אדעתא והתחיל הואילחידוש
 ברכה, ב14מצע אפילו פוסק .תפיל'ה, באמצע הדין ונזכו לחזורשאעצ
 והוזר פוסק עומד היכן יודע ראינו ונפילתו באמצע ,נתבלבל אםוה"ה
 סיים אמ ידע שלא עד נתבלבל אם דהאד ונראד, )א( התפילה.לראש
 ידוע אם באמצעיות ונתבלבל ג"ר סיים שכבר לו בשידוע אמנםגן/ר
 נקיט דלישניה סיר,כא מסתמא אמרה שכבר ברכה איזה על בבירורלו

 .בה שנסהפק ראשונה מברכה ומתחיל שם, עד התפלל וכברואזיל
 חוזר אמרה שכבר מאמצעיו' ברכה שום על בברור ידע לאואם

 שחטפו דמי להפך, כתב סק"ח מ"ז סימן דלעיל ו14ע"ג חונןלאומה
 לא אמרה שלא בודאי יודע שאינו ברכה כל ברהאש באמצעשינה

 דבעיקר שאני, תפי' מ"מ להקל, ברכות דספק מטעם מספק,יאמרנה
 רחמי דתפילה משום הטעם הפוסקים וכתנו הס' על חוזרהתפי'
 י"ה יצא לא א' ברכה דלג ואם כלו היום כל יתפלל והלואינינהו

תפילה(.
 מעין מהאמצעיות ברכה בכל שיהדש טוב שאמרנו זה חידושב(

 צריך אך דיו, א' בברסה אפילו חה-ם ואםהברכה
 דלא וי"א הימים, ברוב לצומרו רגיל היה שלא דבר לומרשיחדהם
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 אליו צריך היה שלא הבר אצלו נתחדש אם אלא חידוז2איקרי
 לכן.קודם

 זריז עצמו את מכיר שיהד* צריך נדבה תפילת להתפלך הרך(בהג(
 אם אבל וע"ס מראש לכוין שיוכל בדע_תו ואמידוזהיר

 שיוכל והלואי זבחכם רוב לי למה ביה קרינן יפה לכוין יכולאימ

 שיתפלל מי אין הזה שבזמן באופן ליום, הקבועות תפי' בג'לכוין

 למידי נפ"מ ברם יפה, לכוין שיוכל לבו אל ערב זה מי כינדבה
 לצאת כדי נדבה, בתו' לדי2פלל יכול דדי.נא ספיק' משום אודמספ"ל

 בברכה שיחדש סגי וברכד* )ברכה בכל לחדש א"י ואם הדעות, כלידי
 השיבנו בברכה סידור באיזה שנוסף. מה כגון רגיל, .היה שלא מהא'

 לאומרה רגיל אינו אם קולנו שמע בברכת או בשופר תקעובברכת

 טוב מתפלל צבור ומצא ובא ביחיד כהוגן ה'תפלל אם ואפילו יוםבכל
 דחייב שאומר מי יש כי דבר, ויחדש נדבה בתורת להתפללשיחזור
 ידי לצאת או ספק סה2ום וכשמתפלל נדבה, בתורונ ולהתפלללחזור

 סן'ו. צ"ב סימן לעיל כמ"ש ויאמר יהגה הדעותכל

 קחסימן
 נאנם או טעהדין

 וש"צ )א( שתים. מנדהן מתפלל שחריו2 התפלל ולא נאנס או טעהא(

 ש"ץ וע' סק"א באה"ט בק*ר התפילה שמחזיר במהיוצא

 תפיל,ז עכ"ז מוסף תפילת שיש בשב!ת ואפילו ב( ע"ב(. קע"בסימן
 והשנית מנהה הראה2ונה סק*ז, באה"ט הסמוכה, תפילה מיקרימנחה

 וצריך .תשלומין שהיא תפילה ידי יצא לא היפך ואםלתשלומין
 תפילה להתפלל שצריך מקום בכל הדין וכן אותה ולהתפלללחזור

 ההפלל ולא טעה ב' ערבית מתפלל מנחה התפלל ולא טעהלתשלומין
 אשרי, יאמר ברכות וי"ח יוצר שאמר לאחר ב' שחריה מתפללערביח,

 ען'פ אה2רי לומר אין מנהה אחר אבל ערבית' תשלומי יתפללואה"ך

 ערבית אחר מנחה או מנואק אחר שחרית להשלים בא אם לכןהסוד
 ולא שכח ג( ד*א. הילוך כדי ישהה רק בנתיים, אהערי יאמרלא

 ואח*ך מוסף ואחריה מנהה יהפלל במנחה ונזכר ומוסף שחריתהתפ"ל
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 מי ד( ברכ"י, יצא מבתה קודפ מוסף דן62לל ואם דשחרית,תשלומין
 ויאמד ב' שחרית מתפלך ש"ק ליל עדבית התפלל ולא נאנס אוששכה
 חינוך, משם י"ז או21 י4ב סימן הד"ט עיקרי ה' ,משה, ישמחבהמי2יהן
 אחד. אתה בשתיהן ויתפלל במנחה דה"ה ובראה זן סימן יהודהבית
 איו' מתפלל. ואינו אונן הוא דבמ*ש בשבת מת לו שכע2 מיה(

 להתפ?י
 סי' י"ד ש"ע פטור, היה הובתו שבשעת מפני דערבית יתשיומיןב'

 ולא תפי' זמן שהגיע לאחד מה לו שמת מי אמנם ס*ב.שמ"א
 שנעשה קודם החיוב עליו דחל כיון בת,שלומלן הייב מקודםהתפלל
 ע"ש. עליו דהולק ע'/ב דקפ"ב ש"ץ ועיין ס"ג כנסיות בתיאו,נן,
 סק"ד. ע"א סימן יעיל ועיין נדבה בתורת ויו2פלל דיחזודונדאה
 כמזיד שדינו שסקים יש הפי' זמן שהגיע לאחר  שנש!זכרושיכור
 נדבה(. בתורת ויתפלל ע"ד דקס"ט שקץ ינשלומין' לוואין

 הפילה לארתה הסמוכה .לתפי?ה אלא תשלומין שאין פי על אףב(
 להתפלל רצה אם תשלומין להם אין ומהפסיד אחרותההנפין

 כן לעשות ונכון בידו הרשרת דבר שום בהם ושיהדש נדבהאותם
 כשיצא נקי שאינו במקום בתפימה תפוס או חולה שהיה מיולכך
 עדבית כגון קודמת האחרונה הסדר על שהפסיד התפילותיתפלל
 לאחוד. יהיו הדרך זה על וכן שחרית כך ואחר מנהה כךראחר
 ויבא, יעלה בכלן מזכיר בדאח שנתרפא או מתפיסה יצא ואם)ו(
 וכן להשלים הייב הסמוכה תפילה פנים כל ועל סק*ח(. היטבבאר
 שלא או גשס ומזכיר הולך וההק טל הזכרת מענין לו נודע שלאמי
 כשנודע תכף הולך בחשך והיה השנים בברכה השאלה מעניןידע
 בשחרית לו נודע לא אם וכן כן, גם שלפניה תפי' להשלים צריךלו

 מחפלל כך ואחר מוסף תכף יקפלל היום בחצי ובודע ר"חשהיה
 לכן שחדיונ תפי' לחזור א"צ מוסף שהתפלל שכיון וי"א שתים,מנחה
 התפילה ישלים בתפייה עסוק שבהיוחו וצריך נדבה, שחדיתיתפלל
 נדבה(. יתפלל הרבה הפסיק ואם בנתיים, הפסקה יעשח ולאהאחרת

 בתפי' אפילו תקולומין לה אין א' תפילה התפלל ילא הזידג(
 ומניחים שגו ורבים נדבה, אותה שית6לל וטוב לה,הסמוכה

 כי שתים' ערבית להתפלל ע*ד בנפש בשאט מנחה תפילתמלהתפלל
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 והולך מדע להסרי רבות וכו7נד* הוא מה ידעד ולא הקורא קולשמעו

 זמן שעבר אחר זה שידע ראשונה דבפעם )ואפשר יחכם חכמיםאל

 הפר"ח כתב ז( שוגג(. חשיב מותר דאומר ענתים ערבית יתפללמנחה

 שראוי במקום שקרא שמי ע*ו בסימן ~עיל ו;מחבר שמ*שנ"ל
 ה"ד להתפלל, לקרות לחזור שצריך אה"ך ומצאה מצואהלהסתמק

 או שנטרד אלא האחרת חובת עליו והל  התפילה זמן עברכשלא

 שהות לו היה לא אם אמנם תשלומין. לו "ם התפלל ולאנאנס

 תש~ומין ליך; ויית לתקון יוכל לא מעוות הו"ל האחרת תפי'לההמלל
 אבל בה, שפ"סע תפי' בשביל בא זה שתשלומין לפי המנחה,בתפילת

 עד חזי יא גברא דההמ הכי, למימר ליכא כ"ט דסימן שיכורבדין
 יו"ד(. ס*ק באה"ט מעליו, יימשיפיג

 שעדיין שסבור מפני להתפלל זמן לו שיש בעוד התפלל שלא מיד(
 ,ובין בו מתעסק שך:וא- עסק אותו שיגמור אחר זמן לוישאר

 תפייה זטן שבא אחר  שנשתכר מי וכן השעה לו עברה כך וביןכך
 יתפלל לכן תשלומין, לו שאין י"א מקודם' לדע,פלל יכולשהיה

 בזה. ביוצא וכל ויתטה בדבה נמהוהת,תשיומין
 הקדן מן הפסד לידי יבא שלא ממונו בצורך טרוד שהיה מיה(

 לכתחילה מיהו תשלומין לו יש מלהתפלל. הפסיד כךועקי
 מרויה שהוא ממה יוהר כי ממון, הפסד משום תפילה זמן יעבורלא

 טוב. כל יחסרר לא ה, ודורקוי תצלח, לא והיא ממסידהוא
 האג שבת של ב' ערבית מתפלל בע"ש מנחה התפלל ולא טעהו(

 היל של והתפלל שכח ואם )ח( לתשלומין. ושניהלערבית
 דןווכעל"ע, פסק ושם ע*ד דקעקב שוצ וע' י"א ס"ק באה"ט עייןבשניה

 טעה אם וכן בשבת(' נדבה דאין נדבה בתו' ולהתפלל לחזורואיו
 בראשו' מבדיל חול של שתים במ"ש מתפלל בהמבת מנהה התפללו?א

 מהן אחד בשום הבדיל לא או בב' זנבדיל ואם בשביה מבדילואיבו

 לך עלתה זעניה בשניה רדנבדיל בראשונה הבדיל לא אם אבליצא'

 ונן לתזסלומין, ראשונה שדעעפלל דעימ שגילה לו, עלושה לאראהעונו;
 ואם שח.ים ר"ה של ערביה מתפלל ר=ח בערב מנחה התפלל לאאם
 ולהתפלל. יחזור צריך בזמניה והזכיר בראשונה ויבא יעלה הזכירלא
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 שבשניה בפירוש אמר אם וכ"ש שכח אכ אבל במזיד שעשהודןקא

 שהשניה פירש שלא כל דבהבדלה וי"א לחזור, אעצ יתשלומיןנתכוון

 אם הלכך יחזור' צריך פירש דאפילו וי"א לחזור' צויךיתשלומין

 תפיל'ת חוור טעה ואם בשניה יבדיל יא בראשונה הבדיל ולאשכה

 הוכשרה. והוכהערה הואיל תשלומין של אבךשעתיה,

 אם וכן שבת שך הזכיר ויא יעח ת,תפלל שבת של במנתה טעהז(

 שעות נשאר ולא ר"ח של במנהה ויבא יעלה ,הזכירלא

 ב' ערבית יתפלל ר"ח או שבת מוצאי ללל עד נזכר שלא אויחזור

 מה על התשלומין בתפילת מוסיף שאיט ביון ויתנה נדב'ההשניה

 של להזכיר ושכח אחד, יום והוא השישי ביום ר"ח )ט(שהתפלל.
 שך אח,רון דיום במנהה טעה אם וכן שחשכה אחו ונזכר במנההר"ח

 יתפלל לא יעו"ש( ט"ו דקע'/ב )של'צ יו"ם הוא דבלילה המועדהוי
 מתפללין ואין נדבה, בתורת ל,חזור בזה דהדין משום ההשלומיןהפילת
 לחזור שצריך באופן בתפילה שטעה מי י( מחב"ר. ה' בשבתנדבה
 תחילה יתפלל שלפניה מתפילה התשלומין .תפילת להתפלל לוויש

 לא אם יא( ע"ד. דקס"ח ש"צ התשלומין. ואח*ך העיקריתהפילה
 של שתים ער.בית שמ'תפלל מטר שאית שלפני ביום מנהההתפלל
 הרב יצא .תשלומין בתפילת מטר שאך לא אם ובדיעבד בשתיהןמטר

 .ברכ"י(

 במידי בזמנה שלא בתפילה ימים שאר מאורע ומזכיר הטועהח(
 וחוכא כשקרא דמהזי ההוא בזמן שייכות לושאין

 ק"ד, סי' לעיל שנתבאר בנתים בשח וחשיב הפסק הויואיטלולא

 סי' אומץ יוסף בסן חיד"א הרב אמנם בר3"י וע' באה"ט ען)יב(
 מאורע בהזכיר אפי' הפסק הוי לא ופסק בברכ"י מ*ש מכל )בו חזרח.

 הוי לא העיקרית בתפילה ואפילו יום לאותו שייך דלא ימיםשאר
 ד"ם(. סי' ח"א הלק"ם ע'הפסק

 ראשונה בתפילה שטעה נזכר התשלומין שהתפלל לאחר אםט'
 תורת מן התשלומין תפילת גם חוזר להזור שצריךבאופן

נדבה.
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 קטסימן

 מתפללין צבור ומצא לבה*כ הנכנסדין

 תמיזת להתמיל יכול אם מתפללין צבור ומצא לבהכ"נ הנכנסא(
 הקדוש דהאל ואמן קדושה ענ"ת שיפסיד בלי ולגמווה"י

 יתחיל, ובדכו, קדישימ ועני.ת דרבנן, מודים וענית תפילה דשומעואמן
 המתין, ולא עבר ואם חדשה, בשירה ימתין אלא יתחיל לא לאוראם

 הוא אם עמו ישחה למודי' עה'ץ כשיגיע ואז לתפי' גאולה לסמוךצריך
 מלהתפלל יפסיד שלא וגם עוברת השעה כשאין זה וכל ברכה,באמצע
 עדיף, בצבור תפילה דלעולם שלאחריה, חפילה או תפילה אותהבצבור
 קדושה לענות אח,כ לו שיזדמן שיודע או קדה2ה ענה שכברואף
 א"צ לשבח עלינו שלאחר קדישי/ דגם ואפ' קדו' לענו' להמתיןא"צ

 קדישין על ממתינין שאין דמשתכהין עי והבל עךיהם-המתיז
 המום ה'  המצוה, מה ידעו לא כי לעסקם לילך למהר כדיוקדושה
 ש"ץ עם להתפלל מתהלל אם א( ק*א. סימן לעיל ועלין  ביריכפר

 יאמר וכן הקדושה כך במילה מילה עמו יאמר לקדושה עמוכשיגיע
 עננו עמו יאמר לא הבת"צ ש*ת וברכת הקדוש האל בדכת  עדעמו
 למודים צבור שליה כשיגיע יכוין וגם כיהיד בש*ת אומרואלא
 הצבור עם שישחה כדי להודות שמך להטוב אי למודים הוא גםיגיע

 קדושה שיאמר אהר עד יתחיל יא לכתחילה אמנם ,2"ע:במודים
 עוברת שהשעה מכח להתחיל היצרך שאם אלא הקדוש דהאלואמן
 א"ר הרב אמנם מור*ם. הכי דינא לתפילה, גאולה לסמוך כדי"ו

 רמ"א ומ"ש במנחה בין בשחריח בין הצבור עם יתחי"דלכתחילה פם"
 להתחיל וצריך בכונה שמתפ?ל היכא היינו יחחיל לאדי:יהילה

 ומגיע צבור השליח שמתחיל לאהר שמתחיל או צבור השליהקודם
 דהאל ואמן קדושה אחר ע.ד לכתחילה ימתין אזי לקדושה,עמד

 איחר המנחה ובתפי' יחיד בתענית שהיה במי נסתפקתי ב(קקדוש.
 חפילת עם שלו להש חפילת להתפלל שהוצרך באופן לביהכ"נ"בא
 לא_ בש*ת עניע יאמר ואם הצבור עם מודים צ*ל והוא ד?ח*ץחזרה
 ובמודים במקומו עננו שיאמר אמרינן מי הצבור עם מודי' לומריוכל



לאלפים קל קט סי' תפילההל'חסדקסב

 בתחנונ' עננו ויאמר הצבור עם' מודים יאמר או"ד ברכה באמצעישוח

 המצות על מעבירין אין בדין תלוי זה דדין ובראה התפילה.שאחר
 עיקר הוא דשם משום במקומו ענמ לרמר דהעיקר נראהובלא"ה
 עוקר התפילה שאחר בתחנונים לאומרו מניחו ואם' חכמיםשתקנו
 ח"י מתפלל שהיה במי נסתפקתי ג( ופשוט. ביריה חכמימתיקון
 עתיר והוא אחר בבהנהנ קדו' שמע 'המתים למחיה ובי,גיעודלחש
 להפסיק צריך אם תפי'/ או'תה בחזרת שלו 'בבהכ"נ קדושהלע'נות

 לאו(. אם קדושה רלענותשם

 קיסימן
 ובהמ"ד הדרך ותפילת לדרך היוצאדין

 לו שיש או יפסיקוהו שמא וירא בררך שהוא 3גון הדחק בשעתא(
 ארוכה ועפילה בכונה להעזפלל יוכל שלא אחר אונסשום

 אחרועת שלש אחריה ואומר הביננו ר(נשומת של,ם אחרמת!פלל
 לכל וראוי כן, יתפלל עוברת השעה אם וכן מעומד לאומרםוצריך
 באפונדתו מונחת או שלו תפילה בסידור אצלו כחובה שתהיהאדם
 דוקנית במסחא אותה נעתיק הרבים את לזכות וכדי הצורךלעת

 את ומול דרכיך את לדעת אלהינו ה' הביננך תוארה. וכהשמצאתי
 ממכאוב, רחקינו גאולים, להיות לנו, היה סולח אותך' ליראהלבבנו
 מארבע. והנפוצים לברכה(, ומטר טל )ותן ארצך, בנאותודשננו
 וישמחו ידיך, תניף הרשעים ועל תשפוט, בדתיך והטועיםתקבץ,
 עבדך לדוד ק.רן ובהצמחת הי3לך, ובתיקון עירך/ בבניןצדיקים
 אתה כי תענה, אעזה אליך נקרא טרמ משיחך, ישי לבן נרועריכת
 כל תפילת ושומע וצוקה צרה מכל ומציל ופודה צר'ה, בעתעונה
 לפי הגשמים בימות הבינמ מתפלל ואינו תפילה' שומע בא"יפה,

 ותירצו. להזכיר תקנו לא אמאי בגמרא והקשו מטר מוזכרשאינו

 לאומרה, יכול מטריד דלא מובטח דאם שכתבו ויש דמטרידסהמום
 שאמ טובא שעתא לוה ודחיקא מטריד ילא לפניו כתוב אםוה"ה
 הגשמים בימות, אפי' לאומרען יכול כלל, י,תפלל לא זאת יאמרלא

 לומר. שצריך מפני לאומרה אין י"ט ומוצאי במ=ש גם מטר,ויזביר



קסגלאלפים קי סי' תפילההל'הסד

 מנחונ שחרית, זאת, יתפללו אם הנשים גם הדעת, בחונןהבדלה
 אפשר. אם בעמידה לאומרה וצריך ל'הן, יהיה רצוןערביה,

 תפילת יתפלל מפרסה( יותר לילך שדעתו כל )א לדרך הייצאב(
 כשיצא אמרה ואם העיר, מן כשיצא יתפלל הא/ ביוםהדרך

 ימים שאר א' פרסה בתוך מלאומרה יאחר ולא ש"ד, ביתומפתח
 פרסה עד לאומר' שהות יו יש אחר ואם במלון' בעודו לאומ'יכול

 חסים ויהיו חכמי/ דברי לקיים יזהרו דרכים עוברי וכל לעיר,הסמוכה
 ועל סכנה בחזקת הדרכים בל כי אותה, מלומר לעברו ולא חייהםעל
 אומר שאינו ומי תפי', השומע שבשמים אבינו על להשעז לנו ישמי

 ולכן בנפשו. מתחייב זה והרי סכנה במקום חכמים ע"ד עוברנמצא
 באפנר' ומונהת אצלו כתובה התפי/ תהיה דרכים מהולכי שהוא מי'כל

 יאו"א, יר"מ העולמים רבון : תוארה וכה יום יום לאדמרהלשקוד
 חפצנו למחוז ותביאנו לש' ותשמרנו לש/ ותצעידנו לשלוםשתוליכנו

 ע,,פ יחיד לשון )'כצ"ל ותנני בדרך ואורב אויב כל מכף ותצלגולש'
 יחתם( א' )ביום רואי כל ובעיני בעיניך ולרחמים לחסד לחןהסוד(
 שומע בא"י בהחמים ישראל עמך תפילות שומע אתה כי קולנושמע
 יאמר א' יום הים בתפי' וכן חתימה בלא יאמר ואילך א' ומיוםתהלה,

 אומרה ישוב במקום לן ואם חתימה בלא ואילך ומשם.בחתימה
 יחידי. הולך אם אפי' רבים בלשון לאומרה וצריךבחתימה

 מן שירד .טוב רוכב אם ואף כשיאמרנה מלילך יעמוד אפשר אםג(
 אחרת. לברכה להסמיכה וטוב הבהמה יעמיד ולפהותהבהמה

 וה"ט בברוך פותח אינה לפי' לחברתה הסמוכה ברכה שתהיה כדיב(
 שומע בא"י שברכתה כיון בברוך פותחת שתהי'ה מעיקרא תקינושלא

 שסמוכה מפני בברוך פותחת איגה ח"י בתפילת שהוא במקומה'תפילה
 סק"ו לבוש בברוך פותחת אינה נפרדת כוטהיא גם משו'ץ;לחברתה

 שבבה"ש ביוק"ר, כשכוללה ומיהו אחרת, לברכה להסמיכה טוב-לכן
 בנוסח לומר וטוב י"ג, ס"ק א*ר ואו בלא אלא בו~ע ויהער יאמרלא

 בחתימה כשאומר יזה(. א"צ ושוב ברבון שמתחילה כאן,;כתוב
 שישתה ברכה חייב לידי עצמו יביא היום באמצע לדרך יוצא אם'כגון
 ברכות כשאומר ימים ובשאר הדרד, תפילת יאמר ואח*כ וכדומה.מים



לאלפים קי סי' תפילההל'חסדקסד

 וגומלנג כו' לחן _רתבני שיחתום באופן רצון היהי בתוך יכללנההשהר
 במקום לן ואם ישראל, לעמו טובים חסדים גומל בא"י טוביםחסדים
 השחר. לברכות סמוך יאמדנה בחתימה לומר שצריך כפר באיזהישוב
 א"ך מעומד דוקא שלמצוה אלא מיהטב לאומרה יכול ולכתהירהג(

 ינוה אם אפילו ביום אחת פעם אלא בהתימה אותה לומי איןד(
 ואק"כ בעיר ללון דעתו היה אם אבל היום באמצעבעיר

 בחתימה אותה לומר ואין ולאומרה לחזור צריך ממנה ויצאנמלך
 אומר בפחית אבל וחומש שעה דהילנו פרסה דרך לילך לו כשישאלא

 חתימה.בלא
 תהלים מזמורי יום בכל שילמוד קבלה ויש בדרך בתורה ויעסיקה(

 לויה לו שיעשו מאזי וישתדל לו וטוב והכנעהבכונה
 באור דהיינו טוב בכי ויבנס טוב בכי ויצא ניזוק, אינו המתלוהכי

 החזיקז קודם יום בכל צדקה להפריוו או מליחן יעבור ולאהיום,
 פעמיו, לדרך וישם ההלך לפניו צדק וכתיב צדסה גדולה כיבדרך
 יצלח ה' ובזה שיברכהו שבעיר החכמים אצל ילך לדרך צזזתווקידם
 שיאמר וקודם שיבדיל קודם לדרך יציאתו קודם במוצ"ש ד(דרכו.
 מעלינו רעות עצות ה.מפיר ברוך כך יאמר כו' אבטח ישועתי אלהנה
 לטובה צדיקים של ועצתם עצתו עלינו ומקיים עמו ישראל כלומעל
 ואי יטשנו ואל יעזבנו אל אלהינד ה' כן עזבנו לא אשר ה'בדוך
 קמה יוויעתי, אל הנה יא.מר ואח"כ בעוה"ב, ולא בעה"י לאיחפרנו
 יוצא ואם טוב כי בו שהוכפל ג' ביום לצאת יש:ה~ל עעג, רנ"זסולת
 הדרך תפילת שגורה אם סק"ב. ע"ד שם טוב מה חצוה קודםבבקר
 א"ר ח"ו. המבנה מפני עצמו ישמור לא ואם דרכו לבטח ילך אזבפיו
 טהורוה ידיו שיהיו וכדי לצמאון מים מלא נוד לדרך לו יכיןסק"ח,
 שנ;ל כמקום יניחם אמנם ט"ו(. ס"ק שם ולחפילה לתורה עתבכל
 לציציה, וחוטין לתפילין רצועות אצלו מצוייו יהיו משם, ליטלםלו

 מצוה שליח שיעשוהו ההולך ישתדל שם, אפיקומין כזיח עמויוליך
 למקום לכשאבא ויאמר סימן בו ויעשה מטבע איזה בעצמו יקחאו
 ס"ק סולת קמח הנס, בעל ר"מ נשמת לעילוי לצדקה זה אתן בל"ןח'



קסהלאלפים סי סי' תפילהה?'חסל

 מעיגיו שיהעים עד במקומו יעמחי צריך חבירו את המלוהי.,ב,

 וישוב ילך המלוה ולמפרע האורח ילך ולשלום לחיים ר"תלוי"ה

 כ,2יצא סק*ח, א"ר לדרך, יציאעזו קודם ילמוד י"א, ס"ק שםלחיים

 ביתו לפני יעמוד אלא ~ביתו יחזור לא דבר איזה ושכח לדרךמביתו

 בכיה מתוך יפרדו שלא מזה זה 3שיפרדו ליזהר יש שצריך, מהוישאל

 בצאתו ה( שם. בהפרדו, ולא קודם יבכה עצמו' להעמיד יכול אינוואם

 שיצא ואחר סקשח, א*ר כו' ונלנ:ה ל'כו יעקב בית יאמר העירמפחח

 נשמה" (טמר פלוני למקום כה2אגיע בל"ן עלי מקבל יאמר ו;עירמן

 בספינה כשנכנס רפ"א, סימן לקמן ועיין סק"ד סולת קמח חיכל

 כי ישטפוך לא ונהרות אני אתך במים תע,בור כי פ' פעמים ט'יאמ,ר
 הימני רגל ישים וכהץיכנס בך. הבער לא ולהבה תבוה לא אש במותלך

 בהתהלכך מ"ש לקיים בדרך בד"ת מ,להרהר יזוז לא שם.תחילה,

 באיזה יעמוק או שיודע מה בע"פ יאמר רוכב בעודו .ואף איתךתבחה
 רעבון משני יוהר יאכל אל סק"ח. א/ער לפרזץם, מאמרימ אומזמורים

 להתחייב שלא 'המכס מן להבריח שלא מאד ויז,הר מעין. חולימפני
 בדרך יחקר סולונ. קמח מאן, נפשך ושמור לך השמר וכתיבבנפשו

 למשוה טוב עיף והוא ברגליו שהגלך מי אגוז, אילן תחת לישןשלא

 שנתחב ומי יגע ולא עב עורו יהיה ועי"ז הם צבל חלב רגליותחת

 א" בדרך שהולכות עגלות שם. אוחא. צואת, עליו ישים ברג:לו קוץיו

 לצורך תיקון איזה או דבר איזה' בה לינקן נצרכה א' ועגלהביחד

 סוסים' על רוכבים וכ"ש יחידי, יניחוהו ילא להמ.תיז צריכיןהסוסים

 להמתין שצריכין משאו תחת רובץ שהסוס או הסוס מן :נפל מהםוא'
 חלושה או רעוע'ה היא מהם אהד של בהמתו אם וכן ולסייעו,עליו

 ולהניח'ו ממבו ליפרד ר,2אים אין במהירו", כך כל לילך יכולהואינה

 סי* שם והמחודש סקוה צ"ד סי' סק"ג צ' סי' לעיל עייז שםיחידי

 ק"? סי' לימן ועי' דרך. ערך ד' אות יועץ פלא ועיין סק"ד,רצ"ט

 סקעא. חצרות ערובי הל' לקמן ועיין רס"ב, סימן לקמן ועייןסק"ו

 יקמן ועיין סק"ו החומין הש' י"ד, ס"ק רה2ויות בדיני לקמןועיין
 , סק*א( מחודש רם*בסימן



לאלפים קי סי' תפילה הל' ,חסדקסו

 מלפניך רצון יהי העוימים רבון ויאמר יתפלל לבהמ"ד הנכנם1(
 וישמחו הלכה בדבר אכשל שלא אבותינו ואלהי 'אלהינוה'

 מותך על ולא טהור טמא על ולא טמא טהור על אומר וזבלא חבריגי

 בהמ ואשמח הלכה בדבר חברי יכשלו ולא מותר אסור על ולאאסור

 מ'תור'תיך גפלאות ואביטה עיני גל חקיך למדני ומטיב אתהטוב

 האר"י(. 'הרב בה מסיים היה )כך גהברבה דעת מפיו חכמה יתן ה'בי
 אבווזיע ואלהי אלהינו ה/ לפניך אגי מודה ויאמר יודה היופובסוף
 שאני קרבו' מיושבי חלקי שמת ולא המדרש בית מיושבי חלקיששמת
 לדברים משכמי' והם 'תור'ה 'לדברי משכי' אני משכמי' ו'הםחשכי'
 ואינם עמלים ה;ם שכר ומקבל עמל אני עמלים והם עמל אניבטלים
 לבאר רצים והם עוה"ב לחיי רץ אני רצים והם רץ אני שכרמקבלים
 עוברי' מחטאת וחוששני בזה גזהרים איז מהשרידים רבים 'ועתהשהת
 ושם ינבדני :תודה זובח וכתיב מקום. של בכבודו וממעט חכמי'ע"ד
 שלא רגע ובכל ע,ת בכל להתפלי וראוי אלהים, בישע אראנודרך
 מלא פינו אילו כי חלקנו על הודאה וליתן ידיגו על .תקלהיארע
 זישם כזו גדולה ,טובה על לה' תודות לשלם נספיק לא כיםשירה
 חיינו ומה אנו ומה .הימנה טובה מידה לך שאין בהמ*ד מיושביחלקנו
 לולא דיהמי י.תמי אנן כ"ש השכל כבלי ונבוני' מדע כבלי חכמיםהלא
 יהיה הוא בשמים אל אל כפים אל לבבנו נשא ע"כ לנו שהיהה'

 סדר סדרתי עני אני )וכבר ידינו מתחת תקלה תצא לבלב;זרתגו
 תפילותי בבית וסמכרגי קצת באריכות לבהמ"ד לנכנס הדרךונמיל'

עש"ב.
 הקדושים רז"ל שתיקנו .התפילוה להתפלל והגון דראוי ליונראה

 שתפילה נראה הקת ריהטא לפוס כי עם ומגרעות הדספתבלי
 ככתבה לאומרה לנו יאה ולא באה לא לבהמ*ד לנכנס שתקינוזו

 רץ ואני שכר ומקבל עמל אני לומר לבו אל ערב זהו מי כייכלשונה
 רבא הלא ליוצרו ב"ר ועוטמה בח~רה שעמלו זה הוא ומי העוה*ב,לחיי
 ואחיתופל ודואג גהינם תרתי תרתו לא מנייכו במטותא לרבנן להואמר

 שחנא, גמלא ולפוס העוה"ב מן ונטרדו בתורה גדולי' היולירבעם

 יכוין והמתפלל בדבריהם שתו סוד כי מרפא חכמים לשון אעפעכאבל
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 המתקנים זכות מצד פירות עושה זטתפילתם לי נראה ועוד דעת'על
 ישועתנו צו לך בזעקם הורנו אומרי', שאנו מה מפרש אני וזהואותם,

 והרוצה הזאת הפגיעה שתיקן הראה2ון המפגיע בשביל ר"לבמפגיע

 ושוב הקדושים רז"ל ש.תיקנו הנוסח בתחייה יאמר ולשנותלהוסיף
 כרצונו. שיחוישפוך

 אלא י"ה מתפלל' אין בעה"ב אצי מלאכה שעושים הפועליםז(
 במקו' מתהללין אלא להתפלל לבהכ"נ ילכו ולאהביננו

 בכך להקפיד דרך אין והאידנא בעהעב, ממלאכת יתבט;י שלאכדי
 כמה עד לקה ויוסיף חכם ישמע י"ח ומתפלל עבה"כ הולכיןולכן
 הביה בעל ממלאכת ליבטל שלא יום שכיר שהוא מי ליזהרצריך
 חלקיה דאבא מעף2ה וידוע בידם הוא גזי כי רבע אפילו ברשו.תשלא
 בעהיב, ממלאכת. ליבטל שלא כדי ע~יו' יהשי,ב אפילו רצהשלא

 איסור על הוא גם תסף כי תנוקות המלמדי ליזהר צריכיןועאכו"כ
 שיברר טוב מה לכן רמיה ה' מלאכת עושה ארור שנאמר מההגזל

 אי יעשוה לעשות בכחו אשר וכל צרכיו לעשות רה2ות ויטולשיחהתיו
 יצלח. בידו ה'חפץ

 קיאסימן

 לתפילה גאולה סמיכותדין

 ואכ4 בשתיקה אפילו להפסיק ואסור לתפילה גאולה לסמוך צריךא(

 חדשה. בשירה ימתין  קדושה או קדיש ענייתנזדמן
 ופי תפתח שפתי הן ואומר הוזר רם בקול י,ה כשמתחיל החזןב(

 פה אמנם כחבים משם הרמ"ז כ"כ א( בלדהם. דמהלתךיגיד

 פשוט המנהג ובמדר"ש כנסיות בתי בכל תובבעא ירושלים הקד,םעיר
 אל(. בית במדרש חסידים בקהל נוהגים וכן רם בקול הה2"ץלאמרו
 אלא עמהם יתפלל לא מתפ~ין צבור מצא ק"ש קרא שלא עד אםג(

 אבל עדיף, לת5ילה גאולה דסמך יתפלל תנח"כ ק"שקורא
 וברבותיה* קצש קורא ואח"כ עמהם יתפלל אלא כן איםבערביונ
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 קיבסימן
 בפיוטים להפסיק שלאדין

 ויה"ך דר"ה הפיוטים ולא קדושות סדר אומרין אין המהדריןג(
 ה' לדבר החרד לעשות ראוי וכן יוצר, קודםשאומרים

 ומפני המחלוקת מפני הדבר יפרטם ולא עצמו, לבין בינובצנעה
 מהרח*י נוהג היה וכן אותם ושאומרים שתיקנו' עולם גדוליבבוד
 הפיוט' ועל אומרם היה התיבה לפני עובר כהעהיה רק אומר' היהכ,-יא

 לאומרם להניח בעירו שיתקן נשמעים שדבריו למי טוב היוצרזבבחוך
 הרוצה ועכ"פ יתקיימו וזה וזה הכא לי .מה הכא לי דמה י"ה, תפי/גהר

 אפייו אחרים בדברים התעסק לא לאומר' שלא הצבור מןלפרוש
 והכנעה ואהבה יראל בהרהורי בדבקות עסוק וק ויהיה ה,ורהבדברל

 רבה.ושמחה

 קיגסימן
 ברכות בי"ח הכריעהדיני

 ברוך כשאו'מר וסוף תחילה ובהויאה וסוף תהילה נאנוית שוהיןג(
 הזכרת קודם וזוקף רא'שו יכוע אתה וכשזנדמר גופויכרע

 וי"א ר~הטו יזקוף ואח"כ מעט מעט גופו בנחת זוקף וכעעוקףהשמ,
 תחילה הגוף זקיעונ הסוד ועפ"י )א( תחילה. הר,הם לזקוףשצריך
 מפעהט משמע כן ב( גופו. אם כי יכרע לא במודים רק הראש(ואח*כ
 חסידים בקהל תובב"א ירושלים פעה"ק אמנם ז*ל האר"י רביטלשוו

 הראש לכרוע נוהגים אל, בית במדו-ון האר"י רביט בהורונההולכים
 שלום נהר בס' ז"ל שרעבי מהר*ש הרב ע"פ כריעות כשארוהגוף
 כמהר"ח המקובל הר' לי הורה כן וכלם, בדעה ע"ב ודח"ן נ*ו אותדנ"ח
 האר*י דרב מילי וכל הארעי רבינו בדברי במאד 'העמיק אשרעינסו
 באבות וכשכורע דרבנן במודים לכרוע הוזרין ולכן כותיה(,עבדי
 של אלף אות להקי' הויה של יוד מאות הארה להמשיך יכויןתחילה
 1*נ יכוין ובמודים ה*ד הדרך זה על יכוין ובסו~ף בזקימתואדנות
 וטהוא יאהדונהי יכוין אמן בשלו' כשאו' הי*ח ובסוף ה"י יכויןובסוף
 מוחא כל ולאו עמוקים. וסודות כונות עוד ויש קבה*ו ליחדא אמןגמ'
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 המקובלי' שכתבו זאת, את לכוין מאד ישתדל אדם כל לפחווצ רקסביל,
 אוכל לא בידי ה' נתנני עליו אומרת השכינה בזה מבוין שאינושמי
 לגרו' יכול אדם קל בדבר כי על בנפש וצער אנוש שערה תסמרקום
 ורבים זה. דבר על נפשו למסור לאדם ראוי אשר שכינתא לאקמאקצת
 המצוה דקדוקי כל על יגבר בכח לו הירא והאיש לב, על שמי'אין
 עושה דהו כל ובשימי השמימה מגיע וראשו ארצה מוצב סול' הכלכי

 למעלה.רושם
 שיכוף דהיינו עובשדרה חוליות כל שיתפקקו עד שיכרע צריךב(

 בהרכבת ד~ה חולה או זקן אימ אם  הברכים על גופוחצי
 לשתות שאסור י"א כיוהרא, דמיחזי מדאי יותר יש.חה ולא סגי.הי(~ש
 היה לע  שאף אלא עוד ולא להשתחוות, וכ"ש אבנים בו שישבבהכ"נ

 בלבנים. ולרצפו ליזהר וטוב אותו, לרצוף אסורמרוצף
 בר"ה לע~חות ךהנוהגים בסופן ולא הכרכות בת.חילונ ישחה לאג(

 כשמגיעים. לזקוף צריכים כמוך ומי זכרנו כשאומריםויה"כ

  טוס כי אף ולכן לאסור מגמגמין יש באמצען ואפילו תברכה,לסוף
 קומה, בכפיפת. י"ה תפי' יתפלל לא ה'ראהס בכפיפת.להתפלל

 למקוס והגיע ביוו וערב שתי לו ויש נוי כנבדו ובא המתפללד(
 לשמים. שלבו אעפ"י  יעוהה לאעהסוחין,

 הגכור- הגדול מוטשל יותר הקב"ה של תאריו על להוסיף איןה(

 חכמי', שטבעו ממטבע ל,סנות שאין מפני בת.פי' דוקאוהנורא
 כה, לן לית מעצמו אומר שאדם ושבחים בקשות או בתחנוניםעבל
 שכתוב מה מלומר ליזהר יש ולדעתו ענין בכל שאסור יהרמב"םודעת
 גדול- ואתה קיים ואתה גבור ואתה חי ואתה א' אתה כי מלכותבכ:תר

 בקולרת ישמע 4החר קולי שמע בבקשת שכתובים התארים כל וכןכו'
 בפני תואר הוא אהת וכל בא*ב המסודר ענינו ה' ענימ תחינתוכן
 המתיריך כדברי עלמא ונהוג ונהי  לאלו'  כרומה  תפילות והרבהעצמו
 ידעת לחוש הווצה מ*מ לאומרם שנמנע מי שמענו ולא ראינוילא

 המספר כל רז"ל אמרו שהרי הפסיד לא עצמו לבין בינוהרמב"ם
 הרב"י שכהב ואף העולם, מן נעקר מדאי יותר מקום שלבהחבחו
 שחותמין כמו בברכות ב'הם כשחותם אלא זה אמרו שלאיאפשר
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 מ"מ כלום בכך אין בברכה השבח על חותם כשאיע אבלנתפילה
 שיאמר 'המקום בשבחי ל,האריך שי'רצה למי ,נכון ויותר בעי,למיהש
 הנאמרים דבשבחים אפשר ומההו זה מספק לצאת כדי בפסוקים~עתו
 דמרך, שבחי לכולהו סיימתינהו משום למיחש ליכא א"בבכדר

 אמרו וכן לכ"ע, שרי ומשרא א"ב בסדר לעעבח שרוצה מילתאדמוכחא
 העולמים' לחי והאמונה האדרת של השבח אומר שהיה האר"ימשם

 ב"ש.קודם

 קידסימן
 העמידה ברכות דיני כל קכ"ד סימן עד הגשם הזכרתדין
 ל' עד לא, אם הגשם מוריד הזכיר אם נסתפק אם החמה בימרר2_א(

 ובערבית )א( לחזור. וצריך גשם שהזכיו בחזקתיום
 טל במקום גשם והזכיר שכח אם בשחרית וכן חג של אחרונהשביילה

 סימן המלך גן משם סק"א קי"ד סימן להיטב באר לחזור צריךאין
 אין למה טעמא 'הבי ורבנן ,מכיון הוא טעמא דהאי ונואה,קמ"ו,

 אמנם הוא, זמניה יומא כוליה מינה שמע ה2חרי,ת בערביתמזכירין
 צריד גשם הזכיר דאם וכתב עליו חולק זה סימן השולחן ערךבס'

 ליה הוה במוסף אלא להזכיר שלא היא חכמים דתקבת כיוןלחזור,
 מדברי וגם הוא מטבע דמשנה דחוזר הימים, נהטאר ושחריתערבית
 למנהג סמך קצת מצא ולא ל,חזור דס"ל מוכח זה סי' כנה"גהרב

 דכל וגם מביום כשהכריזו אלא שמיני בליל גשם שמזכיריןלצבור
 ונראה הוא חלוק יחיד הכא אמנם אחת, באגודה מתפלליןהצבור

 ולא גבור אתה ברכת אומר פסה של ראשון ביום ואםכאגודות(.
 פעמי' צ' הטל מוריד עד ה' לעולם גבור אתה יאמרו רק הן שםיזכיר
 אם ואילך פה~ם יומן בכל פעמים שלשה אותו שאומר יום ל'כנגד
 וטעם )ב( פעמים. ק"ג שיאמר טוב ויותר לחזור אי"צ מסופקהוא
 הפסח ימי וח' יום בכל תפילות גן יום ל' נגד פעמים צ' פעמיםלק"ג
 הרי אייר ר"ח מוספי ושני ש,בו2ות שלש של מוספין וג' מוספיןח'
 שמוכרין בשעה פסח של ראהיון ביום לעשות ראוי וכן פעמים,ק"ג

 מזכירין שאנו שלדידן אף עצרת. חג שמיני ביום וגם בבהכ"נ,המצוות
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 לחדור, צריך אין הגשמים בימות מסופק הוא אם החמה בימותטי

 זריז יש אמרו זה כגון ועל טוב' מה בעי:תו דבר טוב מהיות מקוםמכל
 ויבא יעלה לענין יעשה וכן הספר של הדף שם יכפול אוונשכר,

 יזכור(. זכור שם שבהגיעבאופן
 הוא אם אף הלכך צבור זסליח שיכריז עד הגשם להזכיר אסורב(

 והדר הצבור לתפילת הפילתו יקדים לא אנוס אוחולה
 דאפילו וי"א בקהלות, שמתפללין זמן עד ימתין מנין שאיןבמקום
 תחילה הכריזו לא אמ להזכיר לצבור אסור :כלחש צבור השליחהזכיר

 רם,בקול

 בהם שטעה מקום ובכל כאחתי חשובות הראשונות ברכות שלשהג(
 וסיים החמה בימות הגשם מוריד אמר אם כגון לראשחוזר

 אמנם קדוש. אתה כ,עהתחיל וה"ד )ג( לראש. להזור צריךהברכה
 מיחזי לא והו החתימה גמר דכבר אפילו קדוש אתה התחיל לאאמ

 ק?"ד סימן א"ר הטל מוריד שם אומר זה כל עם אריכתא,כחתימה

 )דקנ"ט גבור, אתה מתחיל דמתחי' הן וכתב הלבוש, כהרב ודלאסק"ו
 אף נמי הנעריצך נקדישך התחיל ואם ד( ס"ו(. ששע יחתום ולאע"א,
 דאומרו והא ה( הגה"ט, קי"ד סימן אהרן יד קדוש, אתה התחילשלא
 אותן מחזיריז שאין בדבר אבל אותו שמחזירין בדבר ה"ד הברכותבין
 לאומרו א."ל וכדומה ענבו או הניסים על או ר"ח בליל ויבא יעלהכגון
 בא"י שאמר אלא הברכה סיים לא אגז ואפילו הפסק, דהוי הברכותבין

 שאין בדבר מקום מכל חקך, למדני מסיים עליו שמקזיריןשבדבר
 ומתחיל כדרכו מסיים אלא חקך למדני יסיים לא אותומחזירין
 בה' ש"צ וע' ע"א ודקס"ג ע"ב דקס"ב ח"א ז"ל ה' אחרת,בברכה
 אם וכן ע"ג(, דקי"ז שם ועיין ודן ע"ג דר"ך סק"א ב' סימןר"ח
 צריך דבור כדי תוך נזכר ולא תשובה ימי בעשרת הקדוש האלאמר
 לגמר- הברכה סיים לא החמה בימי גשם כשהזכיר ואם לראשלחזור
 אתה לווחילת וחוזר חוקך למדני יסיים ונזכר ה' אתה ברוך אמררק
 הכנו ממית מלך במקום מית מלך אומר מהיר איש בתפילחו,גבור

 המהירות. פריוראה
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 גשם בשלוס לך פסח של א' ביום שנוהגים מה לומ' טיב לאד(
 בארצות גם ומה טובה רוב על מתפלי' אין רז*לשאמרו

 טל, בשלום בא יתחיל וק החמה בימות הגשם שצריךאלו

 וקדוש גדול מלך אל כי לומר אין קדויט אהד, שלישית בברכהה(
 בתורת יחזור יוה"כ אחר הקדוש המלך חתם ואםאתה

 יומר ידקדק יחזור לא העמידה באמצע בהלוונו נזכר אם אבל_בדבה,
 זהירים. ושאינם .המהירים כמנהג וגדושים לאוקדושים

 יתאמץ ברכה כל ובחתימת אחרונות ושלש ראהטונות בשלשו(
 בקצת הארכתי תפילה בית בקונ' וכבר יותרלכוין

 לענין רק בקוצרים נא איקטה ועתה ע"ש, י"ח ברנפייתהתילוררורנ
 בם"ד, לפני אשר המלאכה לרגל דינים וקיצור דווקנינסהי

 בינה חכמה מאתך וחננו הוא' המדוייקת נוסחה חונן אתה ד' ברכהז(
 לעבודוויך, ויאמר שיוסיף טוב ובלחשודעת

 לאומרו ואין לרופא גואל בין עננו הש"ץ אומר צבור תענית ביוםה(
 ואם תענית:ם שמשלימים מתענים י' בבהכ"נ כשישאלא

 אלא. עצמה, בפני ברכה עננו לומר אין כבר התפלל מדגםאהד
 שלא צרה כל על שעושים צבור בתעני,ת וזה כיחיד בש"תכוללה
 משלימים עשרה צריך וכדומה שובבים או החוזהם במשמרת אוהבא
 ששה אלא מתענין שם אין אפי' קבלה מדברי שהם צומרת בד',נבל
 ברכת לקבוע יכולים דאניסי משום העזענו לא והשאר שבעהאו

 מתענין עשר'ה יש שלא כל תעניות בשאר אבל ויחל, פ' ולקרותענ.נו
 במנחה ואפילו בש"ת אפילו בחזרה עננו יאמרו ולא ס"ת להוציאאין

 עננו לומר רשלא ס"ת להוציא שלא טוב היותר מנהג שאיןובמקום
 ומה כן שסוברים דעות יש כי צומות בדן אם כי עצמה, בפניברכה
 חיובא דליכא מאחר משלימין עשר'ה שיהיו ערב זה מי כיגם

 לומר ש"ץ שכח אם צומות. בארבע אם כי הככבים צאת עדידהטלים
 רפאנו ואעמר וחוזר במקומה אומרה רפאינו ברכת סיים שלא עדעננו
 רפאנו ברכת גם לחזור יצטרך שאז ,יחזור לא רפאימ ברכת סייםואם
 קודם יאמר בש"ת, גם עננו אמר לא ואם כיחיד, בש"ת אומרהאלא
 צריך בעניינו נא ראה קודם עננו אמר ואם חתימה בלא "רצוןיהיו



קעג לאלפים קכד עד קיד סי' ונפילה הל,חסד

 היא אם חוזר. איט כלל אותו אמר לא ואם במקומו שנית פעםלומר
 ישראל. לעמו העונה ולא צרה בעת העונה אומר כוללתצהה

 מזונותיו וישאל הפרנסה על במחשבתו יתפל'ל השנים בברכתט(
 לשון שנותינו וברך לומר ואין קולט בשמעבפירוש

  שנתינו. וברך אלארבים
 ולומר לחזור צריך עלינו ברך שאמר מטר שאל החמה בימות אםי(

 ש"ע נדבה בתורת ומתפלל חוזר למטר צריכים )ואםברכנו
 דהיוועי ס"ב קי"ז סימן ע"ב דקנ"ט ח"א ז"ל הרב וכתב קי'ז,סימן
 לס' דומה זה אין 'המ"ר אחר ולע"ד ברכות, בספק יכנס שלאנכון

 נינהו רחמי דתפי,לה גדבה בתורת 'חוזר דתפי/ דבספק דבעלמאברכוה
 לתקרפה ס' קווים במרחשון ז' ואהר כלו, היום כל יתפללוהלואי
 כאה"ט עיין נדבה בנתורת ומתפלל חוזר לגשמים צריכים אינןאפילו
 טל ותן עד עלינו .ברך אמר אם ,מסתפק )ואני מחב"ר(. והרבסק"ו
 א' ברכה כנוסח ,הוא הרי ברכנו יתהיל אם יעשה מה ונזכרומטר

 הילוך כדי שישהא תקנה קצת נלע"ד לכן תיקן ומה מטר בהשהזכיר
 וטהסנה דחוזר דכל נראה ולע"ד ז( ברכנו. יתחיל ואח"ך יותר אוד"א
 ממ"ש וראיה דקאמר במאי ליה ניחא ד'לא דע:תיה גלי הברכהנוסה

 מוריד אמר אם וזת"ד דכתב הזכרה לעניו סק"ד קי"ד סימןהלבוש
 ואעפ"י הברכה, לראש חחר 'הברכה סיים לא אם הח'מה בימרתהגשם
 דעתו הוא מגלה מ"מ ,לתקון יוכל לא מעוות כמו והוי אמרושכבר
 דבוסח' הכא וכ"ש ע"כ, הגשם מבקש שאינו הברבה לראשבחזרתו
 דלא לדחות, ויש בזה  דעת גילוי טפי דמיחזי מתחילה הואאחרת
 למה כשהוזר אחד נוסח הכל דבהיותי טפי גרע אחר נוסה ולהיוהודמי

 אמנם אמר, שכבר ממה בו שחזר לומר אנו מוכרחים אמרושכבר
 אמגם דמי, ארוכה כבקשה מחודשי' דברים חהם אחר לנוסהכשנמשך

 מפני א' ברבה כנוסח מיחזי לא לברכנו דכשחוזר לע"ד נראהעכ"ז
 מיחזי לא החיבור וא"ו בו שאין וכיון החיבור בוא"ו וברכנו צ"לשהיה
 לראש וחוזר דהואיל אמות ד' כדי ישהה טוב מהיוה ומ"מ אןכנוסח

 כנלע"ד(. השהיה מפני למידי למיחש ליכאהברכה
 נזכר אם ברכנו שאמר מטר שאי לא הגשמים בימית אםיא(



 לאלפים קכד עד קיד סי' תפילה הל'חסדקעד

 ותן שם אומר בשופר תקע שי,תהיל קודם הברכה שסייםהנף
 בש"ת יאמר אלא לחזור צריך אין אח"ך נזכר ואם ודיו, ומטרטל

 אומר תענית לו היה ואם פה כל תפי'לת  שומע  אתה כי ומטר טלותנ
 שיתחיל שדם תפילה שומע שסיים אחר נזכר ואמ ענע, קודםשאלה
 השנים לברכת הוזר רצה התחיל ואם ומטר טל ותן שם אומררצה
 סמוך לרצון יהיו שאמ' לאה' עד נזכר לא ואם הסד' עלואומ'
 להמקילת לחזור צריך עדין רגליו עקר לא אפילו שלום עושהלעשית
 דינים חילוקי כאלה ורבים אלה בכל ידע מי וראו הביטוהעמידן,
 אלהים לדרוש יבא לא ואשר בס"ד עוד נכתוב כאשר בתפילהבטועה
 יהיו הירא והאיש מבין באין חשבים ילך בלמודים לשמוע אוללמוד
 יהין באלו כיוצא וכל בדעתו אלו דינים חילוקי ושגוריםערוכים
 הסעיפים על פוסה יהיה ולא יעשה אז2ר את רדע למען אצלו,רשומים

 תפילה,באמצע
 בחזק:ה יום ל' עד עלינו ברך או ברכנו אמר אם נסתפק, אםיב(

 במי להסו~פק ויזע לוהור וצריך למוד שהיה כמושאמר
 ביוהך אפילו הורגל שלא או יום מל' בפחות לשונו שהורגל לושבייא
 שיסיהם לאחר נדבה בתורת יהז'ור לכן דידיה בתר אזיל' אי יוםמל'

 דבספק והולך גומר הם' לבית ונכנם ,באמצע נזכר אם. אבלתפילתו,
 לעניל מ"ז בסימן הב"ד נסתפק כבר זה וס' )ח( עדיף, שוא"תברכהת
 כ"ש לחזור, א"צ בהזכרה דאי במכ"ש, נראה היה ולכאורההזכרה
 לשונו להרגל יום ל' א"צ בה2אלה השכנה*ג שצידד מה לפיבשאלה
 שנסתפק במה וגם הם' ולעיקר שוה דהדין האהרונים כתבווכבר
 הרב בינתים טעות בלי רצופים יום לן בעינן אי הב"ד שםעוד

 לחזור(. שלא בשניהמ פסק .נ"ב אות ה' בסימן הדטעיקרי
 לעת דמעת וי"א עלינו ברך מתחילין ונשרי הקופת אהר ס' יןםיג(

 ואע*פ בבקר מזכירין אין ביום, שעות שלש נפלה שאםמנינן
 מעת נמנה ואם ס' ביום שאל לא שאם מינה, נפקא מ"מ כן נהגושלא
 ספק ידי ולצאת לחזור חעצ שהתפלל בעת נשלמים הששים איןלעת
 בליל מטר שאל שלא א"י בן וכן ויתנה, נדבה בתוהת שי.תפללטוב

 נדבוע בתורת וכעעפלל חוזר בחהיוןז'



קעה ואופים קכד עד קיד סי' הפילה הל'חסד

 התחיל ואם בחשון ז' מליל עליבו ברך לומר מתחילין באעייד(

 ,2אומרים בעוד לחו"ל ובא יצא ואח"ך בחשון בז'בונ"י
 קודם מא"י יצא ואם א"י כבני מטר ושואך מנהגו מושך ברכםעדין

 חו"ל כבני ישאל בדרך חו"ל בתחום הוא בהשון ז' ובהגיע בחשוןז'

 חו"ל בן וכן חו"ך כבני ישאל לא"י שנה באותה לחזור דעתוואפילו

 אינו לתקופה ס' עד שאך לא אם ומיהו א"י כבני שואל לא"ישהלך
 נדבה. בתורת כ"אחוזר

 וקבצנו בשורק הלמד גלויותינו וקבץ צ"י בשופר תקע בברכתמו(
 כצ"ל. הארץ בנפות מארבעיחד

 וכו' עליבו ומלוך ואנחה יגון ממנו והסר צ"ל השיבה בברכתיך(

 המלך בה חותם בימ"ת ובמש.פט בצדק וברחמיםבחסד
 דאמרינן מסופק שהוא או ומשפט צ'דק'ה אוהב מלך חתם ואםהמשפט
 הסכמת כן השיבה לברכת חוזר תפיל,תו באמצע נזכר אם נקטסירכיה
 'נדבה. בתורת ומתפלל ה,וזר תפילתו סיים ואם ל'חזור דצריךהפוסקים

 רזטעה עושה וכל בסידורים כמ",ם לומר אין המינין בברכתיז(
 מהרה הרשעה ומלכות אלא עצמו את כמקלל הוא דהרי-

 באצבע מורה ע' )ם( מינים. ומכניע אויבים שובר בה ומסייםתעקר
 עבדך דוד וכסא צ"ל תשכון בברכת ז'( או'ת ו' סימן גודלבקשר

 ויש ה'ת,פללות בכל שאומרים מקומות יש נחם אומרים באב ובט'כו'
 ירושלים בבנין ציון מנחם בה ומסיים בלבד מנתה בת'פילתשאומרים
 אוובי יאמר אמרו ולא שכח אם לחוד ירושלים בונה לסיים טובוהיותר
 האבלה העיר את וצ"ל 'הוזר אי,נו כלל אמ'רו לא ואם ברצה אובש"ת

 עמו. שבר את ה' יחבוש כי אחב"ש ר"ת והשוממה והבזויהוהחריבה
 דהיינו חסידים גו נפשיה לשואה רמיא חיובא שעת בך'כתחי(

 אחר לומר בספרו וירשום חסיד להיות שרוצהשיחשוב
 פנים בבשת לפניך אני מודה ונשיבנו אל ריקם מלכנומלפניך
 על היותי מיום עשיתי בעיניך והרע לפניך ופשעתי עויתישחטאתי
 קודם חטא אשר יפרם ופ' פ' חטא ועשיתי הזה  היום עדהאדמה
 נגד שעשיתי מה ע"כ גמורה חרטה מתחרט והריני תפיל'ה4אותה
 אנא לפניך שלימה בוזשובה לשוב שלם בלב רוצה ואני הטוברצונך



 לאלפים קכד עד קיד סי' תפילה הלחסדקעו

 עמר ישראל בתוד לי עוזר היה בצרות עזרה אהי'ה אשראהיה
 שמך, ימען חטאינו על וכפר והצילנו כ"ש ע"ד ישענו אלהיעזרנו

 תחנונים בו שאין וביום תהנונים בו שיש ביום אלא יאמר לאוזה
 מלפניך טובה בעצה  ולזרענו לנו ותקננו עלינו רחם הרחמן אבית'היל
 והישר הטוב יעשה נשמור צדיקים ואורחות טובים בדרך נלךלמען
 וחחק מספיק ויכולת ובריאות כח ולזרענו לנו ותן ואדם אלהיםבעיני

 וכבוד וריוח ונחת בהתר טובה ופרנסה ושלדה והשקט וישובואומץ
 ריה לנחה לעבוד'תיך בעיניך .הטוב לעבודתיך וארוכים טוביםוחיים
 תן לשמך כי לנו לא ה' לנו לא עמנו, עךעה נר"ן ולתיקון כ"כלפני
 אשא נפשי הן אליך כי עבדך )נפש שמה אמתך על הסדיך עלכביד

 אבהמה. אל בטחתי בךאלהי
 אהד נוסח סידרתי אני וגם תפילה נוסח סידורים באיזה נדפםוכבר

 והיותר בספרו ויעתיק יבחר והבוחר תפילותי בביתוממכתיו
 מחודש נוסה פעם בכל שיאמר ודעת לשון צחו.ת ה' שחננו למיטוב

 בזה ויקיים לכוין מוכרח יהא אז כי שעה צורך ולפי לשונו צחותלפי
 גדול צורך הוא כי אפשר אי כלום בלא ועכ*פ לפחות שבלבעבודה
 לשאול אין ומיהו מזונות ושאלת תשו' של נוסח איזה זו בברכהלומר
 מנחה בתפילת לא אבל שחרית בתפי' אם כי זו בברכה_,מזונות

 ויהא י"צר אלא בשאלותיו יאריך שלא ויז'הר ערביו2ובתפילת
 זרע יאמר זרעו על להתפלל רוצה אם כגון קצרה דרךשאלותיו
 יכול לרצון יהיר קודם תפילתו בסוף רק בזה כיוצזו וכלאנייים

 שירצה. כמולהאריך
 שאם חלוקות ג' יש בזה ברכה אותה מעין בברכה המוכ(יףיט(

 רבימ בלשון אותו אומר ישאל כל ב,ובילמוסיף
 שאם הב' באמצעה. 'לא הברכה בסוף אלא יוסיף ולא יחיד בלשוןולא
 לפרנסה שצריך או לו שיש חולה על כמו ממהם עצמו צרכישואל
 ילא יחיד בלשון ויאמר ברכה באמצע אפילו לוטאול יכולוכדומה
 רבים בלע~ון בין יחיד בלעעון בין לומ,ר יכול בש"ת הג' רבים.בלשון
 מעשה אנשי ויש ועולה מקצר יהא רק רבים צרכי בין צרכיובין

 עושימי טוב ולא בקך3ת הצומון בימי בפרט באורך וידוייםשמסדרים



קעז ןאןפים קכד עד קיד סי' תפילה הל'חסד

 בתפילת התענית לקבל יקדים יחיד תענית להתענות כשרוצהכ(
 לפניך אני  הרי רבש"ע ש"ה בברכת יאמר וכהמנחה

 אחר עד השחר מעלות בעזרתיך למחר נדבה יחיד ב'תענית תנאיעל

 בי יהא ולא להפסיק אוכל ארצה יא או אוכל לא שאם ערביתתפילת
 ובריאות כח המתענים ובכל בי שתתן יאו"א יהר"מ אבל כלל,עון

 כו',. שמך כבוד ע"ד ישענו אלהי עזרנו לפניך להחענותיק:זכנו

 מהב"ר(. הרב כעבד, עצמו ישים ברצה)י(

 עי יזקוף לא במודים וכששוחה וסוף תחילה נמ:ודים שוהיןכא(
 הפליגו ורז"ל בשם שזוקף הכריעות בכל כמו ה'תיבת.

 וצאהו לבה3"נ בהכנסו בין בעמידה בין ה' ל,ני השתחואהבשגח
 שאיט מי עונש גדול דנא קבל כל ה,מתהואה מעל'ת גדלהוכדומה
 כרע לא אי לנחש נהפך שדרו שנים ז' שלאהי חז"ל שאמרומשתחוה
 והוא כחוייא ולזקוף כחוטרא לכרוע לו שה'ה מדה כנגד מדהב,מודים

 קטן בדבר מזלזל האדם הן דזמ.נין לבו אל יתן ,והחי עז~ה, כןיזא

 לקום יוסיף לא שכב ואשר היא כ,לה~ו כי ידע ויא לעיניםיראה
 דקדוקי על וחרד זרת ולהיות חיל יאזור זאת על המ'תיםבתחיח,
 ה' ההא שאתה כשאומר ליזהר צריך ליוצרנו, נ"ר לעשותמלפרים

 ולא כמשפטה דוקא ימנית שיקראנה השין בקריאת שידקדקאלהינו
 שאומר ח"ו שנראה טובא הורבא מניה דנפיק שמאלי,ת. לקרותהיטעה
 רוק לו יש אם במודים ישוח אל )יא( טלה. למזל ועובד אתהשה

 הגה"ט(. ה.צ"א סי' כנה"ג מפיו הרוק שיוציא עדבפיו
 פניך באור כאחד כולנו אביט וברכנו צ"ל שלום שים בב.רכתכב(

 בעיניך יהיה וטוב והאומר כצ*ל לברכנו בעיניךוטוב
 תחטנים יאמד ואח"ך לרצון יהיו מיד יאמר י"ח סיום אחרטועה,
 למעלות שיר נצדר אלהי קודם לומר ויש לרצון יהיו ויאמרתחזור
 ביראה אוהו כשיאמר למטה. ונחמד למעלה אהוב יהיה ואז עיניאשא
 כי ליוצרע נ"ר לעהעות רק חלילה, טובה לשום לצפוה. ולאגדולה
 בכוונוחי מאד דלונו כי מידנו שיצא הלואי הימנה גדולה טובהאין
 יכוננהו ידינו ומעשה תפילתינו את וברצון ברחמים יקבל רחוםאהוא

עליון.
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 רוה לפ~י כמוץ יהיו פסוק יאמר לרעה עלי הקמים וכל אחרכג(
 עשה טרא' טהרנו שגבט עמך רינת קבל דוחה, ה'ומלאך

 לכן שכינה, פני ומקבל זוכה עשה הד' איו והאומר וכו' שמךךמען

 למעלה ויזכה ליוצרבו נ"ר ~עשות זו אמירה בכונת מאד להתאמץצריך

 3יצוצות על ויכוין ידידך יחךצון למען פסוק ויאמר הנז'גדולה
 הראשון. לאית!נו הכל וישוב הקליפות מן שיחלצוהקדושה

 עקב פסיעו'ת ג' .ופוסע מעט כורע שלום עושה אמירת קרדםכד(
 כורע ובעודו הפסיעות, יקטין צר המקום אם אגודלבצד

 וכשאומר שמאלו, ,לצד פניו והופך שלום עוש,ה אומר שיזקוףקודם

 לפביו ישתחוה ואח"ך ימינו, לצד פניו הופך עלינו שלום יעשההוא
 ובמקים תחילה שמאל רגל יעקור ,רגליו וכשעוקר מרבו. הנפטרכעבד
 כמו רגליו את לכוין הוא וחייב )יב( שם. ישהה פסיעותיושכלו

 לצבור* פניו את להחזיר ואסור ,הגה"ט(. קנ"ג סי' כנה"גבתפילה
 אבל פסיעותיו שכלו במקום לפניו אדם ילך שלא להקפיד וטוביג(
 )שיידי זה, מפני 'השיעור שימ'תין .בטרם למקומו לש,וב ימהרלא

 לקד.רשה, ש"ץ שמגיע עד שם: ימתין 'רק סק"ג( הבבעי קכ"ג סי'כנהיג

 תכף .לחזור יכול לקדושה ש/'צ ,שהגיע עד בתפילתו האריך ואםיד(
 ויגיע לפניו פסיעות ג' יחזור ואז ברכ"י(, במקומו, קדושהלומר
 פוסע בק"ר רק בלחש התפל,ל לא ש"ץ ואם טו( הראשון*למקום

 ביהיד מתפלל ואם קכ*ג(. )סי' מור"ם שבק"ר' תפילה אחר פסיעותג'
 שיערר להם שה"ן דברים אלו ד"א, הילוך כדי לפחות ימתיןוכדומה

 הן שמדדו במידה הכמים מידות כל כי לגרוע ואין להוסיףאין
 ידינו מעשה ממנו, הוא ריק ואם עולם של ברומו העומדיםדברים
 אפילו יעשה, לא וכן זקופה בקומה פוסעים העם והמון עלינוכוננה
 לשמאיו ימינו בין ידע לא לבו 2עת לא 4החר כן ועם עם שרילפני

 שירגיל, עד קשות וההתחלות ליןהר צריך וכן הרבה, טובהומאבד
 עבדין. דמתבעי היכי כי ערבין אימן רגלוהי מאליו יעשהואח"כ
 עד ואנה אנה פניו את יהפוך לא ש"צ קודם תפילתו סיים אםטו(

 קכעג(, סימן באהעם שעצשיתחיל
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 וקדועוו; לקדיש רק כ"א י"ת שאחר בתחנונים יענות להפסיק איןכה(

 כבר סיים אם ומיהו וברכווניה ק"ש באמצע שמפסיקכררך
 אחר )יז( וב"ש. הוא ברוך אפילו עונה לרצון יהיו ואמרהתחנונים

 עבודה במקום התפילה כי ביהמ"ק, שתבנה יהר*מ יאמר שלום;ושה
 קנ"ג סי' לבוש ממש, העבודה לעבוד שנזכה מבקשים אנחנוולכן

 .סק"א(
 מענין אלך בטרם אמרתי הרבים את לזכות כונתי שכל כ;אחךכו(

 הרב קדוש אמרי באומרים אלקטה נא הבאהתפילה

 כונת התעוררות בענין שכתב ממה בקיצור גרגרים נ' ב' צבורשלמי
 להיות כאלה ברברים ל,הזהר לנו וראוי אנכי גם אבנה אוליהתפילה
 שנתפלל תקוה יש אולי בסידוריגו, ורשומים עינינו ביןלטוטפות

 חובותינו. היא כאשר והכנעה ושמהה ואהבה ביראה הלב בכונתקצת
 דכת,יב התורה מן מ"ע היא בכונה שתהי'ה תפילה חיוב גדלהבה

 והעבודה תפילה, זו שבלב עבודה איזהו לבבכם בכלולעובדו
 הכונה, לשעבוד ולהביאה העולם ב:עסקי הטרוד'ה המתשבה לכבושהיא

 קודם בעצמו וירגיל בדעתו יסכים הכונה אל האדם את להרגילוכדי
 גדולתו במהשבתו ויצייר מעט לשהות, ברכה כל וקודםהתפילה
 לפניו עומד שהוא לבו אל ישים אתה ברוך וכשיאמר ית'ורוממותו

 שמוציא מה לבו אל וישים ילבש וחרדה לנוכח עמו ומדברית'
 ויכנע עצמו יעורר אז בבקשתו עהעואל מה פי' יבין שכאשרבשפתיו
 וטפש סכל אין תאמר כי מחמחן. עמו ושוברו קול יהא שלאלבבו
 שיעלהבעולם

 בדעת~
 מחזיק בעודנו בקשתו יעשה שהשי"ת

 מרה*ד מעורר זה הרי תפילתו את המעכבי' ובדבריםבטומאתו
 העניינים כונת לבו אל ומשים מקום של שבחו כה2אומר יכןלמעלה
 למידת שיזכה עד ביום יום מידי מאד שמים מורא בלבו יכניסבעומק
 לשוב גדולה סיבה י'היה וזה העהת*ז בענ"ני ישגית ולאאהבה

 ימלא איך בתפילתו מכווין שאינו ומי עניעיו ולתקן הרעיםממעץ2יו
 לבו והרי לפניך' לבי והגיון כו' לרצון יהיו תפילתו אחר לומרפיו
 אבחרהו הגיון יהיה הכזה הן, יאמר זרות במדה2בות חשכיםהלך

 שהאריך שם עוד עיין כו' לפחתיך נא הקריבהו בו, ארצהומאמר
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 בלי ומתפלל למברך העון ועוצם גנו'ת גודל הרבה מספריםוהביא
 עלמא וכולי מחייבו  שהשכל דבר והוא נשמה, בלא כגוף שהואכו.נה

 מה אך סופרים' ומפי ספרים מפי שומעים וכזאת וכזאת דאידעי
 עמך בל ולבו מיין ולא כשיכור בעטקיו טרוד שהוא הבן אוחןיעשה

 זרות, במתשבות בארץ משוט הרוח את לכלוא ברוח שליט אדםואין

 לכוין יכולין אנחנו שאין עד ממנו הטוב מונעים חטאתינו כי גםומה
 מה כדת תמה עבודה שלימה עבודה בוראים את לעבודדעתינו
 קאמל מאי ידע דלא ע"ה והוא דעת ה' חננו לא אשר וישלעשו'ת

 בא הקב"ה שאין ובודאי הנמנע מן הוא הרי כמעט לכוין יוכלואיך
 חובת זו אמנם וכו' עפר כי זכור '.צרנו ידע הוא כי בריותיו עםבטרוני'
 להוציא איש יגבר בכה לו לעשות בכחו אשר שיעשה בארץהאדם

 בעון הן כי בתיבה, תיבה באות אות ובשפתיו בפיז שלימותהתיבות
 ולא להם פה אך הבאים ב.תוך לבהכ"נ שבאים רקים אנשים וישיש

 בראותם אותם תעורר קנאה ה' אל הנגשים והאנשיםידברו
 שאינו שמי להם כמדומה ישמע לא וקולם נעים אינםששפתותההם

 הארץ כגויי קרנות מיושבי להיות או לחנותו ומשכים לבהכ"נבא
 בקש מי יזטאג, ממרום וה' ומסגי, סגי לבהבאנ כבואו אבליהשב,
 לב רוע אם כי זה איז רי'קם פני יראו לא חצרי רמוס מידכםזאת
 'היא רבים צרת זו כי אמת והן זרות במחשבות השכים הולדשלבם
 ידי לצאת ובשפתינו בפינו ה' נכבד לפהות מכונים, אנחנושאין

 יאודי הוא אשר והאיש בעדינו, יכפר רחום והוא בתפלות.ינוחובותינו
 והברכות התפילות ולומר לשוב לב יתן במשפט המביא ה' אתהירא
 רוח בנהת תחנונים ובלשון ובדקדוקיהן כתקוניהן שלמותתיבות
 זרה מדהיבה לחשוב שלא וישחדל קדושה, ובנעימה ברו'רהבשפה
 שמוציא בתיבות לכוין ישתדל ושוב ברצוא אפילו שאת, יוכלכאשר

 ויכנע בלהאק שהיא כמות תיבה יכוין לעז יודע אינו ואםבשפתיו
 איתנו במשפט יבא ולא לנו אלהים שיתעשת תקוה יש אולייבבו
 שלם בלבב לעובדו שמר כבוד דבר על ויעזרנו עושינו ירחמנוואולי

 לעשות, מהכדת
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תהיה וזאת הזאת המצוה עליהם אומנוהם תורתם אשר יה"חואולם
 לחכמתו קודמת יראתו כאשר בחכמתו התכם 'ויתהללתפאר'תם

 רמיא וחיובא שלימה עבודה אלהים עובד להיות החכמד, פרי כלוזה
 כתיקונן והברגות התפילות לומר עז ויתר שאת ביתר לההאמץעליהם
 בשאר אמרו ואם מגעת שידם מקום עד בהם ולכוין ברורהבשפה
 כזדונות, להם געףיות ששבגות ת"ח אלו פשעם לעמי הגדעבירות

 שיג וכי שיח כי יותר לכוין יכולין שהם שבלב עבודה בעניןב"ש
 ליונובי ומצו העוה"ז בהבלי כ"כ .טרודין ראיגם להם יד השגתלהם

 עמי על כפלים כפלי עונשן יוכפל יכוונו לא אם בודאידעהייהו
 דבר העושה כאדם יעשה לא מ"ו סימן החמידים בספר וכתבהארץ
 אף חרה זה דבר ועל הלב, הגיון בלי מפיו דברים ומוציאבמנהג

 רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו .הזה העם נגש כי יען ואמר בעמוה'

 לישעיהו הקבעה אמר מלומדו~, אנשים מצות אותי ייאתם ותהיממני
 בעת אך בפלהם שגור שהדבר כמו מברכין שהם בני מעשהראה
 לאבד ונשבע אפו חר'ה כן ועל לברכני מכונים אינן מברכיןשהם
 בכונה, ולא כמנהג אותי ומברכין אותי .היודעים החכמיםחכמת
 ולאחר שנים בקצור שמת בא'  ומעשה חכמיו, חכמת ואבדהשנאמר
 באותו אתה איך לו שאל מקרובלו לאחד בחלום נתגלה חדשי"ב
 ברכת לברך מדקדק היה שלא על אותו דנין יום בכל אאלעולפ

 ובזה"ק נתכונת, להנאתך לו ואומרים הלב בכדנת ובהעמהמוציא

 דליבא ובכונה ברעוחא לקב*ה למפתי דידע בענ איהו זכאהאמרו
 בפיהם ויפתוהו כד"א יחיקא בליבא ליה למפתי דאתי למאןויי

 מעלמא לאסתלקא עליה גרם הא עמו נכון לא ולבם לו יכזבו?בלשונם
 קלא עיני' לנגד יכון לא שקרים רובר וכתיב יומהי, מטון לאעד
 שמא ליחדא אתי אי כ,,ש יקרא בעינא לא יכון לא ואמרנפיק

 עלייהו דצדיקא, חולקיהון זכאה יאות, כדקא ליה מיחד ולאקךישא
 הוא הת"ח עונש איך הרואות עיניך ל,טמך, יודו צדיקים אךכתיב
 מחבירו הגדול שכל ונהי ח*ו, חכמתם שתאבד מכתם ונהלהגדול
 רהטע צופה להסיתו עליו מתגבר גדול אדם של ויצרו ממנו גדוליצרו
 וזכי טובוהי יולד לעמל אדם כי ידוע אבל להמיתו, ומבקשלצדיק
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 הוא ליוצרו נ"ר לעשות שעמלו מי אשרי דאורייתא דרופתקאוהוי
 מ"1 וסימן ה' סימן לעיל עוד מ"ש )ועיין אדירו והיה בעזרויהיה

 בתחבולות רומה, שוכן האל את הירא והאיש בם"ד(, אחרי'ובמקומות
 כדברים בסידורו שירשום עצומה היותר והתחבולה מלחמהיעשה
 ועניית וק"ש וברכות' לתפילה הכונה המעוררים דברים בקיצורהאלה
 לידי מביאה וזכירה תפילה קודם יום בכל בפה וזכור ויש*ראמנימ

 מחצה. עושה כולה  עושה אינו אמעשיה
 האלהים אל יקרב ובמצות התורה בעסק האדם כשירברי כידע

 השי"ת ימצא תכף כי לבו לכוין עליו זיקל אליוויתדבק
 מהשבתו ואין והמצות' .התורה בעסק ממעט שהוא מי אבלבמחשבתו,
 כיון כי לכוין מאד עליו יקשה להתפלל כשיבא היום כל ה'ביראת
 ב"נ כד בורה"ק ואמרו כרגע, בו ידבק איך מהשי"ת רחוקשהוא

 קריב לאורייתא דקריב ומאן מקב'ץ:, ,הוא התיק מאורייתאאיתרחק
 לא אם האלהים תמיר בלבו לקשור ללמוד האיש יוכל ולאלקב"ה
 וכתיב רעיראה רמשכחרתל מבדילות העעות כי העון עזיבתעפ=י

 בתפילתו דבר המחדזם אלהיכם' ובין ביניכם מבדילין היועונותיכם
 חדש דבר איזה לחדהע טוב לכן דבר באותו לפחות לכוין לוגורם
 כלל נעתע בלי העמידה קצרה, בדרך לשונו צחות כפי יוםבכל
 ב"ו ממלך שאלרת אדם ,הישאל בעיניך ורחה :הלב לכוין גורםבתפי'
 גדולי סברות שיש ונהי ררח מפני יער עצי כנוע מתנועעוגופו
  שלא לנהוג טוב היותר מ"מ להתנועע, שטוב שסוברים ג"כהפום'

 בחתימת בנחת יתנועע רק המלך בפני כעומד שהוא :בתש"להתנועע
 דהייבו לכוין בלבו .הכנה יעעוה הוא, ניחת שמי מפני לקייםהברכות
 בורא בגדולת ויחשוב מלבו מחשבותיו יסיר ל.התפלל שיקוםסודם
 עמו, חסדיו הפליא ואהטר לעמו  עעיה אשר וחסדיו ונפלארתיועולם

 הוא, נחשב במה כי בוראו בערך עצמי ופחיתות בגריעותויוהטול

 מלפניו ולבקש לו ולהתחנן המלך אל לבא רוצה שהואייהשוב
 לפניו לעמדו וראוי כדאי אינו היא ,הדין ומן ובקשותיושאלותיו

 היותו עם בכך וצוהו שהרומהו הבורא ושלמות חסדו גודל לאאם
 ושאר העמידה מברכות ברכה כל קודם יוהעוב וככה בעי*תמקצר
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 לחשוב לב יתן אלא פהטשום, לברך יבא ולא קודם מעט שישהאברכות

 מדבר. הוא מי ועם עומד הוא 'מילפני

 יוכל לאט לאט לומר שיוכל כדי בתפילתו אדם כשיש,הא כיודע
 לכוין יוכל לא בחפזון אלא במיהון מדבר כשאיט צבללכוין,

 לשיוכל מספיק אי2ו בזמננו הצבור ב'תפילת ששוהין הזמןושיעור
 קריאה ולקרותן התפילה מילות עומר שיספיק רהלואי לכוין,איש

 אבל היחוד דברי שאומרים העם מהמון רבים שיש באופןשלימה,
 דברי ואומרים מ'תפללים, ואינם .תפילה דברי ואומרים מיחדיםאינם

 ה' את ולעבוד לשוב לב יתנו אשר עד מברכין, ואינםהברכות

 שלימה.עבודה
 מונח שבו הכלי הוא והפה להשי"ת, דורון היא ה.תפילה כיודע

 מיתה, חייב הוא מטו2ף בכלי דורון למלך והמביאהדורון,
 שהוא פיו יהא שלא שיראה צריך כן הקב"ה, מה"מ מלך לפניעאכ"ו

 פגמי שאר ושקרים וליצעת וחנופה ולה"ר פה מניבול מטונףהכלי
 לכטלה עוד ישוב שלא ע"מ תפילונו קודם בתשובה ויהרהרהלשון
 מטרידים בקדש בם לשרת כעייבא מטונפים ולבו פיו יהיו אםיען
 דדייניז ממנן מלאכין דאית אמרו ובזה"ק לכוין, יוכל שלא מהשבתואת
 .בה פומייהו ומטנפי איצטריך דלא מילה מפומייהו דאפלקו אינוןלכל

 יום מ' וקיימין לון מנדין אלין קדישא מילה מפומייהו מפקיולבתר
 שהיתה הראשונים מעלת ובזה צלותהון אש'תמע דלא לבר,נזיפא

 בטילה בשיחה פיהם לפגום שלא נזהרין עוהיו מפ:ני נשמעתתפילתם
 ועולה "הרקיע" בוקעת תפילתן היתה לכך לשון הפוגמים דבריםושאר
 והיד טהורים היו מפיהם היוצאים המוצאות כי הרחמים לעוררלמעלה
 נעףן' היה מפיה/ שיצא ודבור ובקול העוימות כל ומיחדיםקושרין

 או בישא מילה לאחדא ממונין אית ז*ל בזוה"ק ואיתא למעלה,2"ר
 לנפשהון ווי קדישין, מילין אפיק ולבתר מפומיה ב"נ דאפיקטנופא
 מסאבין רוחין דאילין בגין דאתי, לעלמא לון ווי עלמא בהאי לוןווי

 אקדימו קדישא מילה לבתר ב"נ אפיק וכר מסאבא מילה האינטלין
 ובחרי בונ' בה זכי ולא קרישא, מילה לההיא ומסאבי מסאבי רוחיאלין

 התפילה כונת. ולתועל' לפיהו, אדם מעמל נפשם להצילהחסידים
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 הכוגה ביטו' רוב כי הברחיים, שאינם מדברים השתיש; בפלךלאחוז
 שמיכ מורא הירת יתכן ולא בלב 'הקבועים בטלים מדברים האועא

 התפילה. בונת לא וגם. דברים המרבהבלב
 ולא חטהפה ולא ברורדן 'בשפה במהון בדבור שתהיה צריךוהתפילה

 ע'4י לפעמים כי א'. בנקודה אפילו יטעה ולאקטופה

 מחשבת שום ידתיוב שלא ובמחשבה הענין הטתנה הנקודהשינוי
 יחשוב תיבה כל מפיו שיוציא וקודמ ה' נגד לבבות כל כיהוץ,

 ואהבה. ביראר4 וכונתהפירושה
 חפצי על יהיה כונתו כל רק עצמו צורכי לשאול יחשוב שלארהכןנה

 לגרו' האחד עניינים, לשבי הוא התפילות כונת וכללווושמים

 לב.רר והשניה ,העולמות, כל ואל הספירות אל וברכ'ה נדולשפע

 הדברים, פשוטי אל כשיכוין ואפילו הקדושה נצוצי לאורולהוציא
 ש"צ הר~ב )זת"ד דוקא. ית"ש לעבו' ושלוה 'השקט שואל שהואיכוין

 . אמיץ( .הקצר ויהי נופך קצתבתוס'
 קכדסימן

 אמן עניית ודין התפילה חזרתדין
 לתפילתן הצבור שסיימו לאחרא(

 יחזור,
 הרב כ' )א( ה,תפילה עו"צ

 לחזרת התפללו שלא עשרה נעינן דלא הגהעםשכנה"ג
 יכולי' מנין רוב אלא שם אין אפי' עונין עשרה שיש כל אלאהעמידה
 וכשחוזר תובב"א(. ירה2לם פעה"ק פשום המנהג וכן בשבילם.לחזור
 החון שמברך לברכות ולכוין, לשתוק ל'הם יש הקהל התפילההשעצ
 ברכוהיו להיו' קרוב לברכותיו מכונים ט' אין ואם אמןולענות
 לברכוה ויכוין זולתו, טן אין כאלו עצמו יעשה זודם כל לכןלבטלה,
 בחזרת שמקילין מקומות באיזה צבור שלוחי קצת: של טעמם וזההחזן

 בקול תבף אותה אומרים המנחה בתפילת ובפרט ,הרוב. עלהעמידה
 לדחות כדאי זה שאין אומר ואני אחרונות, ה2לש ראשונרו2 ג'ים,

 כפי אינן חנמים תקנת כי נגלות בהגלות גם ומה חכמים,תקנת
 שייך דלא וזמנין דרזין, ריי סודות צפוני בהן שיש אלא לחודפשוטן
 ובמאי דברים, של סודן מפני ובנן פלוג לא .ואפ*ה הפשט שלהטעם
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 ועכשיו בקי, שאינו את להוציא כדי ההזרה שטעס שאמרו נהידקמן
 הדבר קרוב בקי שאינו ימצא המצא ואם בקיאים כלם מקומרתברוב
  ש"צ  שחומר  מה לכל לכוין צריך שהרי ש"צ בחזרת יוצאשאינו
 תיבה אפילו מלשמוע יאבד ולא יסיה ולא יפסוק ולא וע"סמראש
 להתפי' בקי ואינו בלה"ק שמבין זה הוא ומי בלה"ק מבין רשיהאאחת
 צריכה אינה כמעט בקי שאינו את להוציא כדי הש"צ שחזרתבאופן
 ולפי שתו, סוד כי ממקומה, זזה לא חכמים ה.קנה הכי ואפילובזמנינו
 העמידה בחזר!ת הנעשה היהוד וגדול צריכי תרויההו דברים שלסודו

 ומקצת רם בקול מקצת וכשאומר בלחש, בתפילה הנעשהמהיחוד
 שיאמר היא טוב שיותר יאפשר בידו יתקיימו זה ולא יה לאבלחש
 התפלל כאילו יהשב אולי בלחש עמו והצבור רם בקול הי"ח כלהש"צ
 ליז'הר צריך עכ"פ אבל עילאה, יתקלס ומינייהו ומיניה וחזרהיהש
 החזרה של הרבה טובה .לאבד ושלא חכמים ושקנת על לעבורשלא
 אמרו שהרי כעונה, שומע וטובת אמנים עניית של הרבהוטובה

 התפלל כאילו חשוב כהוגן ועונה שומע שאדם חזרד* עם א'שבתפילה
 דשומע ואחד כמברך. חשוב אמן שערנה וא' שמתפלל א' תפילות,ב'

 להיות וקרוב מכוונין ט' יהיו לא דשמא לזה לחוש באנו ואםכקורא'
 כי בחזרה, לעולם בתפלל שלא הראוי מן ההת א*כ לבטלה,ברכותיו

 שיהיו אמרו ולא לברכות'יו מכווני' תשעה שיהיו שאמרו הלשוןלפי
 שיהא צריך אלא בענייה סג!י דלא משמע ברכותיו אחר עוניןט'

 יהומה אמן יהיה שלא כראוי אמן לעטת בירך ברכה מה לידעמכוין
 קוול יהא שאם הו,עשני זה יתום בדור בעון ה;ן וקטופהוחטופה

 ש"צ של ברכותיו כל אחר מכוונים שיהיו ט' ימצא לא כאנטוכיאגדול
 צריכימ כיהנו ועל ואולי בעיר ימצאו אשר השרידים זולתכר(עי,
 רשות ניתנה עשרד* דכל שאומרים הפוסקים דעת על לסמוךאנחנו
 מקצתם יצאו או "2נימ מקצהם אם אפילו שבקדוש,ה, דבר כללומר

 בעי מיהא ולמיחש להחמיר שטוב ונהי נ*ה, סימן לעילכמפורש
 לעשות בכחו אשר וכל לבטלה, ברכותיו להיתנ שקרוב האומרי'לדעונ
 העמידה לחזרת יתן מגרעות זה מפבי לא אבל לכוין, כדי א' כליעואו
 והסהון ישא, הוא הקהל חטאת הש*ץ, את המעשה או זשנ העה2הוש"ץ



לאלפים קכד סימן תפילההל'חסדקפו

 רשות ניתנה ולא מעש, ה' ידרשת דרהע והתיקון' והאמנים החזרהשל
 בעוד עוברת תפילה שזמן שחושש דחוקה בשעה אם כי זאת'לעשות
 לעסקם למהר בשביל חזרה אמירת המבטלין ואותם בלחש,שמתפלל

 יחסרו לא ה' ודורשי ,תצלת לא והיא ,לנפשם, רעה גמלו כי להםאוי
 טוב4כל

 עליהם להמתין לש"צ אין בתפילתם מאריכין יחידים יש אמב(
 להמתין אין בבה*כ מנין היה אם וכן העיר, השובי היואפילו

 הרב על ל'המתין נהגו וע3שיו ~בא, לא שעדיין גדול או השוב אדםעל
 שיסיימר כדי במילה, מילה ה.מתפלל על להמתין יש )בעיר רב איןואם
 אבל לקדושה, להגיע 'כדי ,לר,וץ יגטרכו ולא בנחת, האומריםאותם
 לבהב"נ מלבא הרבה )מאחר אם וכן עליו להמתין אין הרבה מאריךאם

 עליו. ממתיניןאין
 נאה תפילתו ושיסיים לבהכענ שיבא הרב על שלהמתין אומרןאני

 הוא הקהל כבוד הרב וכבוד תירה דכבוד עשה משום איויאה,
 משו' ואי אכבד ,מ3בדני כי שנאמר המנבד, מכובד איזהו נאמר זהועל

 יאחר שלא ובלבד להתמלל ההמאחרים לבא המאחרים שיגיעוכדי
 לבא מאחר שהוא בעצמו יודע הוא שאם מדאי, יותר יאריךושלא
 על ולמחול צב:ור, טורת על ,לחוש לו ראוי מדאי יותר מאריךושהוא
 המחבי הר' א"א הרב ציוה ו3ן )ב( לו. ימתינו שלא עליו ולצוותכבודו
 בל' לאומרה בתפילתו מאריך שהיה מפני עצמו על ערתולקהל

 איסור וגדול הצבור כבוד גדול כי זיע"א(. עצום ודקדוקהחנונים
 טצדקי כל למעבד רמיא וחיובא דרבנן איסור שדוחה עד ציבורטורח
 ויק דמקיף מאן שאמרו ממה ולמד צא הצבור על להטריח שלא3די

 קדוש' מלענות יאבד או הזמירות יאבד אם הת"ח יחוש לא כן כיהנה

 להנמ-יה שלא לשכאן זו עבירה גדולה כי ביחיד להתפלל יצטרךאו
 ולהטריה קדושה לענות או בצבור להתפלל ממצוה יותר הצבורעל
 ה' חילול דהו"ל אבתריה וירננו שן עליו שיחרקו ולגרום הצבורעל

 שממתנים מקומות במקצת שיש המנהג גנות תשמע אתה דברוממוצא
 )וכבר הזמירות באמצע ושה2ביניו החתן ועל והשושבין הבן אביעל

 דיישר מאן ציבור( וערך זמירות ערך יועץ פלא בקונ' ע*זכתבתי
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 טוב, לא ועשיר חשוב אדם על להמתין אמנם זה. מנהג יבטלהילה;

 מתנשא א' וכל העשירים בין ותחרות ושנאה קנאה חורבאדנפיק
 והבנוגים לאחר, ולא הכבוד באה ולי מכובד ואני גדול אנילאמר
 העשירים של כבודם זהו כן כי הנה שן, ותורקין מתדכאיםוהעניים
 דומה זה רהרי יאספם, ה' כבוד ובזה ה' לכבוד זה בכבוד ירצושלא
 לאינצויי לי:תו דלא שלום דרכי מפני ראשון קורא כהן שאמרולמה

 השלום. גדולכי
 במקום ובפרט התפילה, חוזר כשהטון'צ יעמדו העם שכל טרבג(

 ישב לא רז"ל מיש עובר שהיושב לעמוד הקהלשנה;בים
 ה'ניכר. אונס לו שיש לא אם לעמוד עצמו ידחוק לבן העומדים,בין
 ברוך השם הזכהת כששומע אומר שומע שאדם ברכה כל עלד(

 שאומרים הארץ מעמי רבים כמנהג ולא שמו וברוךהוא
 ליזהר. צריך לכן מברך זה אין שמו ברוך.בהכו

 כונת כתבתי ס".ט נ"ו סי' לעיל וכבר ברכה, כל אחר אמן יענהה(
 תכף ואם ע"ש, הברכה שהיא מה לפי לכוין שצריךאמנים

 שאחריה ברכה הוס"צ התחיל אמן שיענו קודם הברכה כשסייםומיד
 השעץ. על והעונש אמן יענהלא

 וחטא ישיח, לא החזרה מתחיל ש"צ אין ועדיין בלחש תפילתו אמו(
 וכן כשלו, הרבה בעון והן וחזרה, לח,ם בין לדבר הואחמור

 חוטא הוא שח ואם הת.פילה חוזר שש"צ בשערי חולין שיחת ישיחלא
 ועל החזרה, בשעת אסור ללמוו ואפילו בו, וגוערים מנשוא עובווגדול
 שבודאי ליוצרו, נ"ר ועישה בתורה שעמלו מי אשרי אמרו זהכגון

 להיות הוא צריך כי ליוצרו נ"ר אינו,עושה ההזרה בתוךהלומד
 תירה בדברי להרהר אפילו וע*כ העמידה, חזרת אל קעעבותאזניו
 הש"ץ עם לומר טוב לא וכן לחוד, תפילה חמן לחוד וערה זמןאסור,
 עם רם בקול י*ח ברכות אמצע אפילו לו' ולא קדושה אוהקדיש
 בימים שנרהגים כמו הברכות אמצע עמו לומר ירצה אם רקהש"ץ,
 הברכה סיום יאמר שלא ליזהר צריך בתחענים להרבות כדינוראים
 סימן גודל כקשר חידאא דהן )ג( בגחת, אחריו .העיאמר הש"ץ,עם
 בלהוב( אפילו הברכות אטצע הש*ץ עם לומר דאין כתב יו*ד ס*קח"י
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 להרבוה המספחת פשתה בעון והן ראש, קלווז דהוי קולות בקוליולא
 איסור ומלבד העמידה חוזר שהש"ץ בשעה הולין ושיחתדברים
 קךנא דנהג בזוה"ק שאמרו עד מאד חמור שהוא בבהכ"נהדבור
 למדבר מוסיף איסור יש דישראל, באכהא הויקא ליה וליתבשכינה
 וגוערי' מנשוא עונו וגדול חוטא שהוא בש"ע מרן שכתב ההזר'הבהטעת

 שיקבל מי ואין שיוכיח מי ואין שית' מי אין בעה"ר ועתהבו
 על לדבר שצריכיס וכל תחילה במעל והסגנים השרי' וידתוכחה,
 חזרה בעת לדבר מנוחים וכדוכאע לס"ת 'העולים ענין ועל הקהלצרכי

 כהיתר נעשה הרע וההרגל לדבר, אחרת שעה להם אין כאלוהעמיזיה,
 גודל הדורשים מן ששומעים לאחר אף רעתו על ניחם אישואין

 ויראתו. אהבתו בלבנו יטע ברחמים ה' שבו, וחומרהאסור
 לו יש אמן עונה שהתימק מיד' כי אמן שיענו הקטנים בניו ילמדז(

 את להביא .הקב*ה שציוה בש"ס אמרו וכבר לעה"בחלק
 אמנמ למביאהם שכר ליתן כדי לומדים אינם אם אפיל.ו לבהכ"נהטף
 ויראה, באימה שיעמדו לחנכם שיוכל דעת קצת בהם שיש בטףזהו
 וק'יר בשחוק בבהב"נ ושבים רצים שהם ביותר קטנים הם אםאבל

 ופעמיכ בוכים ופעמי' צועקים פעמים באשר העם אתומבלבלים
 והמביא להביאם שלא מצוה גצדאי הא כי כל צורכיהן, שםשעושים

 ח"ו. הפרענות מן ידאג ומכר במקוםאותגפ
 הדין והרא בשו"א, בקודה האלף כאלו דהיינו חטופה אמן יענה לאח(
 משמעוה שאין בחולם או בץ~ורק 'כגון נקודות, בשאר אמן יאמרשלא

 המברך שיסיים קודם אותו לענות וימהר יחטוף לא וכן דברי'האמנת
 התהיל שאם אחרת, ברכה ש*ץ שיתחיל עד מלענות ימתין לאוכן
 יענה לא וכן זהירים שאינם רבים נכשלים ובזה לענות, והמאיאינו
 שתהא בפה . מוציאה שאינו הנון קריאת שמחסר דהיעו קטופהאמן

 שאינו דהיינו נ*ו, סימן לעיל וע' יתומה אמן יענה ולא יפהניכרת
 שלא מאחר המברך, מברך ברכה איזו שיודע אע*פ. הברכהשומע
 ואינה ב4 מתוייב שאינו בברסה הוא אם, זולת אמן יענה לאשמעה,
 רשאל שאז הנהנע יברכות התורה ברכת כגון י*ח, רביםלהוציא

 שמבר' או בה מחוייב הוא אם אבל מברך, ברכה איזו יודע א6לענוח.



-  --- 

...- ,..



א ,יי'= ש,-ץ4י, ושיץ,, י;ו'1'ושן  -"י 

 נאסר: יתוהה. אמן הו"ל אמן יעונה שמעה לא אכ רביפיהוציא

 קטופה 'מט, י,הטפו חטופה יתימי' בניי "היו יתומה אמן הע,נהבש"ס



 מציה לעשוה הושב אדם לפעמים איר וראה הביטה ימיו.יהקטפו
 לימה המגרך בירך גיכה איוו ידע לא יהוא העוני' בתיך אכןוענוה
 עבירה מצוה ובמקר במחשבותיו טרוד היותו ומחמת השגההמיעוט
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ל י= , 'שעינגה ג, ,נג/ ןעבסו, רעה וגורם בידו.היא ק ל א  
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 יכפר הטוב ה' וקטופה, והטופה ית,מה אמן הוא כשעוףם הרובשעל
בעד.

 וןם אמן, יעוה  הברכה שכלה מיד אלא האמן עניית עפ ימתין לאט(



 הגגין כי מיד, אמן יאמרי אמן ואמרו של בגגזן מאריךהחזן
 אל לומר שיוכל כדי קצת, ארוכה אל8 קברה אמן יעגה ולא הפסקהוי

 פעמיס צ' אמן העונה כל ד( מדאי. יותד בה יאריך ולא נאמזמלד



 , "יי ",,י ,י~י, 14 ,1 ,ה[,ק יכו17ת המכשפות א'1 יוםבכי

 הברש,ח ת:שיבה דחי הילוד ל,קח חברוהיה ששלדוהמברוש"ה

 ינתעוררה יום, באיתו אמז פעם השעים עגהה שאש יכולהשאינה
 ל.י. אית ה' מעיבית ,דמיה מדבר האלה. הדבירים ושמנההאשה



 להתבו:ן וצריך המברך מז יותר קולו יגביה לא אמן העוגה(
 הנביה יוסיף לא ג"מ, מדה המשהוי']41שיוה שלגקילו

 עביד. דאיסוראלמעלה



 קכהסימן
 קדושהדיני

 יאמר ונעריצד נקדישך ת'בת רק הש"ץ עם הקדושה כל יאמרא(



 ליזהר צריך קדושה לומר וכשיבא בלחש והשאר רםבקול
 כדשה יהט ששתיהן הקדושה בעה הרנלי' לכויו הוהירוהגתכליה

 אשיי בנ,י, בתוד ווקדשהי של עשה מגומ לקיים ויכוין בלבד, א'רגל



 שהוא ויכויו ייו, על יתקזש הקב-ה שממה"מ ךכך שווכה אשהייוד

 על נפשו מסירת ע"י 11 מצוה לקיימ לידו יבא מתי ימתאוהמיכן
 שתמשך יחברך. אליו עליונה הקדושה בהטשיכו ני ויכוין ה,,קדושת
 באומרו ויכוין ית'. מקדושתו ויתקרש ג"כ ההיא הקדושה בחינתעליו









 לאלפים קכו קכו, קכה, סי' תפילה הל'חסדקצ

 כל מלא ובאומרו לעלם, קדוש לתתא' קדוש לעילא' שהוא קדושגיפ
 אמר היכלות בספר וכתוב עליו, הקדושה להמשיך יכוין כבודוהארץ
 ואומרים בני אותי שמקדישין בשעה בעולפ הבאה לי איןהקב"ה
 נשואות ועיניהם למעלה עצמם ונושאי' למרום נשואוה ועיניהםקקוק,
 בדמות כבודי בכסא אוחז אני שעה באותה בעינההם, ועיניבעיני
 שיהיו וצריך גאולתה, וממהר גלותה ומזכיר ומנשקה ומתבקהיעקב
 דילוגין ג' ידלג ק"ק קדוש באומרו והנה פתוחות ולא סגורותעיניו
 וזוקף כורע, ברוך, ובאומרו למעלה' ונשואות סגורות בעיניםימעלה
 שיענה עד ודבוקות מכוונות ברגלים במקומו שם ועומד ומדלגבשם
 ואה יעקב קדוש את להקדיש הקיושה סוד זהו הקדוש, דהאלאמן,
 שיש שאחד מקומות במקצת שנותגים המנהג טוב ולא ישראל,אלהי
 בפרט העמידה, בתוך דבריס ושאר הקדושה משורר הוא ערב קוללו

 שאומרן ונמצא קולו בועם להראות בראש קופץ א' כל האדיריםבימים

 יאמר הש"צ אלא ,הכי, למעמד אריך .ולא לחצאים שניים ביןההזרה
הכל.

 קכוסימן
 שטעה ש"ץדין

 כשמתפלל ומתפלל חוזר ש"צ ומתפלל חוזר שיחיד מקום כלא(
 יעלה אמר ולא ש"ץ שכח שאם ר"ח של משחרית חוץבק"ר

 צבור, טורח מפני חוזר אינו ת.פילתו שהשלים עד נזכר ולאויבא
 תפילתו שהשלים קודם נזכר אם אבל לפניי, המוספין תפילתשהרי
 חוזר, אינו תפילתו רה,ילים בלההם כשמתפלל טעה ואם לרצה,חוזר

 רם. בקול שיתפלל התפילה על סומךאלא

 קכזסימן
 דרבנן מודיםדין

 מדאי יותר ישהו ולא הצבור עמו שוחין למודי' ש"צ כשיגיעא(
 שאומ' מי ויש דרבנן, מודים ואומרים בלבד הראשכ"א

 הש"צ ואם בשם ויזקוף לדבריו, לחו,1 וטוב בסוף גם לשחותשצריך



קצא לאלפים טכח סי( כפים נשיאת הליהסד

 טוב ולכן אחר ויאמר ישתוק רק או"א הוא יאמר שלא י"א כהןהוא

 אפשר. אם כהן הש"צ יהאשלא

 ואין בברכה ברכנו או"א ש"צ אומר כפים נשיאות שם אין אםב(
 לומר ותיקין ומנהג כי"ר, אלא אמן אחדיו עוניםהצבור

 ובזכות יעקב, בזכות כי"ר יצחק, בזכות. כי"ר אברהם, בזכותכי"ר

 שראוי ובמקום בזמן רק או"א אומרים ואין ודוד, יוסף ואהרןמשה
 ישמרך ההיכל' כלפי יברכך שיאמר הש"צ מאד ליזהר וצריךלנ*כ,
 כ"כ )א( שמאל, לצד ויחנך אליך ההיכל כלפי פניו ה' יאר ימין,לצד

 אגרות משם כתב כתוב כהמפט חלק זוטרי אפי הרב אמנםהבאה"ט

 שמאלו לצד יאר דשלו' ימין לצד יטה יברך דכשאומר ד' סימןהרמ"ז

 נוהגן וכן תובב"א, יררשלים פעה"ק פשוט המנהג וכן פניו, לצדישא

 לעמא לברכה דליבא ברעותא ויכוין אל(. בי:ת במד' חסדיםבקהל

 או מבוין שאינו הש*צ שעושה ופגם בעונש בזוהעק והפליגקדישא.
 למדה"ד. מדה"ר הוא הימין שיגביר ויכוין לימין, שמאלשמקדים

 קכחסימן
 כפים נשיאותהלכות

 לדוכן עולה אינו אם המעכבים מהרברים א' בו שאין כהן כלא(
 בבהכ"נ היה אם עשה בג' כעובר וחשוב עשה מצותביטל

 כהן וכל ידיו, ליטול לעלויל ,לו אמרו אם או כהנים, שקראובשעה
 הרבה טובה מאבד מברך שאינו מי נמצא עליון מפי מתברךהמברך
 לכן לו' יחבל לדבר ובז בברכה חפץ ולא במצות חפץ שאונוומראה

 ליוצ' נ"ר לעשות. מלברך לעבור לא חפץ במצותיו הן את היראהכהן
 איזה מנהג נעים ומה טוב ומה ישראל את לברך ה' בעיני טובכי

 בכל לנהוג ראוי וכן יום, בכל כפיהם נושאים שהכהניםמקומות
 הכהן שאין אע"פ התורה מן מ*ע לבטל תחבולוונ לבקש שלאמקום,
 ותהתונים לעליונים יבא ברכה שפע מ"מ ,לו' קוראים א"כ אלאעובר
 דרזין, ורזי הב"כ כונות עמקו עתיקים והדברים כהנים' ברכתע"י
 מכונים ושהם עליון יכונן ידיהם שמעהםא הכהנים יכוינו כלל בדרךרק

 ס*ו. סימן לעיל ע' זיע"א, קדושים וכל הכהן אהרןע"ד



 לאלפים קכה סי' כפים נשיאת הל'חסדקצב

 כגון בגד, של הם אם ואפילו במנעלים לדוכן הכהנים יעלו לאב(
 יעמדו  שלא הספסל"ם, תחת המנעלים ויצניעובירהכ"פ

 אם. לאסור, מחמירין יש שוקים ובבתי הכבוד, מפני בבהכ"נבגלוי

 עור. שלהם
 קודם ידיהם ונוטלים חוזרים שחרית ידיהם הכהנים שנטלו אע"גב(

 והזרוע, היד חבור שהוא הפרק, עד גמורה נטילהב"כ

 שם אין ואם ידיו, הלוי יטול לכן וקודם ידיהם, על מים יוצקוהלוי
 יטלו בכור גם שם אין ואם רחם, פטר הוא אם הבכור להם יוצקלוי

 מים ליצוק רזבאי אינו ת*ח הלוי שאם ויעא ישראל/ ע"י ולאבעצמם
 כלס אם וכ"ש ע"ה, ומקצתם ת"ח מקצתם אם אפי' הכהנים ידיעל

 למיחש מתירים שיש ואף ע"ה, על מים הציק אם מיתה וחייבע"ה,
 הוא. אלא לוי שם אין חופילו עדיף, ושתו*תבעי,

 ליגע שלא שחרית נטילתו משעת' ידיו ישמור ה' ירא כהן כלד(
 יש נגע שאם מלוכלך ובמקום בגופו המכוסיםבמקומות

 מים דבעינן וי"א לב"כ ידיו ,כשנוטל ולברך להזור צריך אםספק
 גברא. וכח מברייתן נשתנושלא

 כ"ב הלוך כדי לשהות ושאסור ברכה לנטילה תכף דצריך י*אה(
 צריכימ בזה ליזהר והרוצים כהנים, לברכת נטילה ביזאמה

 קרוב יטלו אלא גדול, בהכ"נ אם לבהכענ חוץ לטול זמלאלהנהיג
 וקשה ומודים ברצה יאריך לא והחזן רצה, שהתחיל לאחרידוכן

ליזהר.
 לעלות ממקומו יעקר שבבהכ*נ כהן כל רצה ש"צ כשמתחיל1(

 קביעתד שמקום כהן דאפי' פשוט ונלע*ד )א(לדוכן*
 ס"ק ל,קמן וע' ברצה רגליו לעקור צריך עכ"ז נושא, שהואבמקום
 לדוכד יעלה לא שוב רצה ש"צ שיסיים קוד' רגליו עקר לא ואםט"ו(.
 ואם עקלרה, חשיבא לא לבהכ*נ לבא מביתו ועקירה ירד עלהיאם
 עקירת אם אלא לדוכן יעלה לא רצה 2~וצ שגמר אחר לבהכ*נהגיע

 לעלות. יכול שאז לדוכן, לעלות אדעתא ההת מביתורגליו
 יר*מ אומרים דרבנן מודים שיענו לאחר בדוכן כשעומדיםז(

 עמך את לברך שצויתנו זו ברכה שתהאיאו*א



קצג לאלפים קכה סי' כפים נשיאות הל'חסד

 אמן, עולם ועד מעתה ועון מכשול בה יהא ולא שלימה בדכהישדאל

 שיעע כדי להודות, נאה ולך ש"צ שיסיים עד זו בהפילה'ומאדיכין
 ויאריכו מודים קודם יתחילו אז שהות יש ואם שתיהם על אמןהקהל

 ה"י יו"ד שם ליחדא ודו"ד בדו"ד ליקבהאו יאמדו, וכהבתפילתם
 ומזומנים מוכנים אנתנו הנה כ"י, בשם שלים ביחודא היוובוי"ו
 לעשות כפיים' בנשיאות כהנים בדכת ישראל את לברך מצותיקיים
 הדבדים ולתקן העולמות, לכל ובדכה שפע ולגרום ליוצדנונ*ד

 זו ברכה שתהא יאו"א ויר"מ כו/, נועם ויהא עליון, במקוםבשורשן
 כאלו עלינו ותעיה שלימה, ברכה ישדאל עמך את לברךשצויהן

 בבל ישראל עמך את ותבדך לכוין הדאויות הכונות בכלכעונו

 הטא שום יעכב ואל אותם' שנבדך אלו, ,בביכות שישהפידושים
 ועע"א. מעתה ברכותינו' את עון והרהודומכשול

 שיש מקום לב"כ בעינן ולא ההיכל כלפי פניהם בדוכן עוכ~דיםה(
 ההיכל שאם וי"א נ*כ יש שמתפללי' בכ"מ ארא ס"תבו

 כלפי אלא פניהם הופכים הכהנים אין דדום לצד או צפון לצד.קבוע
 שש"ץ עד כפיה', ל.תוך כפופי' ואצבעו' העם כלפי ואחודיה'מזרח,
 )ב( כהנים. הש*צ להם קודא יותד או ב' הם אם ואז מודיםמסיים
 ועי' הגה"ט כנה"ג כהנים החזן יהם קודא אינו קטן וא' גדול אהדראם
 אהדן של בקדושתו קדשנו אשי ומברכים ל"א(. סימן האו*אחס*ל
 ומסיימימ העם כלפי פניהם ומחזידים ישדאל, עמו את לבדךוציוע
 משו' באהבה שאומדים והטע' העם כלפי הברכה סיום .שיהאבאהבה.
 לא ליה רחמין לא עמא או עמא רחים דלא כהן כל בזוה*קדאיהא
 מתהיל בעצמו הוא אלא לו קודא אינו אחד הוא ואם כפיו, אהישא

בבדכה.
 למטה ולא למעלה לא ממש כתפותיה' כנגד ידיהן מגביהיןב(

 להגביד מהשמאלית, למעלה קצת: ימנלת ידומגביהין
 לעשות ומכוני' *צבעותיהן וחולקין ידיהן ופושטין מדה*ד, עלמדה"ד

 אצבע נבין אחד, אויד אצבעות "ב' אצבעות,  שיני בין אוידים,.ה'
 שיהא באופן מעט מוטות כפיהם ופורשים לגודל, גודל וביןלגודל,
 נוהגין ויש השמים, כנגד ידיהם ואחורי הארץ כנגד כפיהסהוך
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 השמאיי, גודל על !הימני גודל להניח ליזהר וצריכים ידיהם,להסתיר
 ישא לא נשוארת ידיו להעמיד יכול ואינו מרתתין שידיו זקןוכהן

 כפיו.את
 יקרא יברכך מילת שגם וי"א יברכך לומר הנהנים מתחיליןי(

 נוהגים וכן )ג( לנהוג. ראוי וכן תחין ש"צאותה
 האר"י כונות ע"פ המ'תפללים חסדים בקהל תובבוא ירושליםפעהעק
 ולמ"ד צריך, דלא אלא אלנו יקרא דלא דמ"ד מאחר אל, בלתבמדרש
 ומך קפידא' ואיכא להם אמור דכתיב משום כך, דצריך סוברדיקרא

 ומבדכי' יברכך, ליה .דמקרינן מודו כ"ע לו, קוראי' שאין אחד בכהןגם

 למחוה ויש ד( בינוני. אלא קטן רלא גדוך לא שבקולותבמעול'ה
 באה"ט הסידור מתוה להקרות צריך אלא בע"פ המקראבש"צ

 כעג(.ס"ק
 אמד עונים הצבור ואין אמן הצבור עונים פסוק כל גמר אהריא(

 לענוי רשאי ש"צ ואין הכהני', מפי ברכה שתבל'העד
 באהבד;, ישראל עמו את לברך אחר ואפילו כהנים של ברכה אחראמן

 יענה. לא יתבלבל שלא לו מובטחואפילו
 להיכל; פניהם מחזירין כהניס אז שלום שים ש"צ כשל~תחיליב(

 שגזרה מה עשינו העולמים רבון ואומריםקודם
 השמימ מן קדה~ך מ'מעון השקיפה וטהבטחתנו מה אתה עשהעלינך

 שים ש"צ שיסיים עד זו בתפילה ויאריכו ישראל, עמך אתוברך
 בנגוגיס שמאריכיי וגיה"ד ובר"ה שניהס' על אמן הצבור שיענושלום,
 כאהד הקהל עם שיסיימו לבסוף עד רבון לומר יתחילו לא רכוןהיום

 :ו"וכ שים ש"צ שיתחיל עד פניהם לההזיר רשאים הכהניםואיל

 לעק-ר רגשאים ואינן פניהם, שיהזרו עד אצבעו, לכוף רשאיםוועינן

 שלום. שים אחר אמן הצבור שיענו עדמשם
 ןדד אלא יחזירו לא בסוף בין בחהילה בין פניהם כשמהזיריןיג(

 4צך יפ~ו למזרה פניהם תחילה שכשעומדיןימין

 ואה"ך צפון לצד יפנו ובחזרתם הצבורי נגד למערב ואח"כדיום
 קצ: )וישחו( פניהם הו~זירו הדוכן מן וכשיורדין ארון כלפילמזרח
 יגעך לא הדוכן מן וכשיורדין מרבו, הנפטר תלמיד כמולהיכל,
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 שיתפללו לתפילה ידי'הם יטלו נוגעיס ואם אותם לנעולבמנעייהם
אח"ד.

 אמן שיכלה עד הש"ץ ימתין להודות נאה ולד שסיים לאחריד(

 רץמאים הכהנים ואיז כהנים, קורא ואז הצבור,מפי

 - מכ כהנים קריאת דבור שיכלה עד קדץטנו אזער ברכהלהתחיל

 אהן הצבור כל מפי שיכלה עד יברכך להתחיל רשאים ואינםהקורא'

 צריכין באמן שמאריכיז יש אם אפי' קדשנו אהער ברכת אחר-שעונים

 התיבה שתבלה עד בתיבה להתחיל רשאים אינם וכן עליהם,להמתין

 כהנים. מפי ברכה שתכלה עד אמן עונין הצבור ואין המקראמפי

 ואפי' כפיו את ישא לא אחרים כהנים שם יש אם כהן ש"צ אמטו(

 לו מובטח אלא כפיד' את ישא לא הוא אלא כהן שםאין

 ,טאין כיון בכך מובטח הוא שאם דעת, טירוף בלא לתפילתו-שיחזור
 כפימ נשיאות ונתבטל שלא כדי כפיו, את ישא הוא אלא כהןשם

 להודות. נאה ולך עד ויאמר בעבודה מעט רבליו יעקור יעשהוכיצד

 במקומו, אותם יברך לפנלו כולם הצבור ואם ב*כ, ויברך לדוכןויעלה

 הש*צ שיהא משח.דלין ולעול' שלום, שים החזן ומסיים אחר יוויקרא

 ויקרא אצלו ישראל יעמוד אחרים כדגנים ויש כהן הוא ואםישראל,
 שלום. שים החמלת עד ושוח!ק עומד והחזן זעת.ם, ויקראכהנים

 דעתן יסיחו ולא יביטו לא העם את מברכים שהכהנים בשעהטז(
 שעומד כמו סנורין או ממה כלפי עיניהם יהיואלא

 )ממש הכהנים פני כנגד פניהם וגהיו לברכה יכוונו והעםבתפילה
 ברכה בכלל אינם הכהנים שאחורי עם בהם, יסחבלו ולא אפשר(.אס

 והכהנים לבהכ*נ, בולט הקדש והאדן. מזרחי בכותל העומדיןואות'
 מזרחי, כותל אחורי העומדין וכן ברכה בכלל אינ, לפניועומדין

 לפניהם או הכהד'כ בצדדי שיעמדו באופן שיגשו להזהר.יצריכין
 אלא לכותל פניהם יהפכו לא דרומי או צפוני הכותל אצלוהעומדין

 רוצים הארץ מעמי ורבים פני', כנגד מני' דבעינן 'הכהניםלצד
 טובה מאבדים לכותל עצמם ומהפכים בכהנים להסחכל שלאמהתחסד
 רי להסתכל שלא דכדי חסיר ע*ה ולא נאמר זה כגון עלהרבה,

 למטה.ווישחה



לאלפים קכח סי' כפים נשיאתהל' חסדקצו

 לברכה ויכונו ישתקו אלא פסוק שום לומר אין שמברכין בשעהיז(
 וצווחין פסוקים לומר הבמה להם נראה העםוהמון

 "בסל וראוי עבדי, שפיר ולאו חכמתם ולהראות גדול, בקולהפסוקים
 וא5"ה התירו, סכנה משום רבש"ע שאומר הלמא דחזא ומאןמנהגם

 ויחנך וכ"ף וישמרך של בכ"ף שמאריכין בשעה דוקא לאומרויזושר
 אהר לבהכ"נ והלך א"כ שנשא כהן ה( וכדומה. שלום שלובלס=ד

 ש"ע אחרת פעם כפיו את לישא יכול יב"כ, הגיעו שלא צבורומצא
 ,השעה אין אם מתפללין צבור ומצא עדית התפלל שלא כהן )ו(ס=ח.

 צריך עלה לז אמרו ואם מעכבתו, התפילה ואין כפיו, את נושאעוברת
 סכ"ט שם דרבנן, ותפילה דאורייתא דב"כ עוברת' השעה אפי'ל?לית

 יסם(,ובאה"ט
 את ישא לא צבועות, שידיו או בפניו או בידיו מום שיש כהןי-(

 המקיס מנהג אם או יום, ל' בעירו דש אם אלאכפלו,
 אין הטלית, מן לפנים וידיהם פביהם על טלית הכקניםלשלזבל
 לאלפין שקורא כגון האותיות לחתוך יודע שאינו מי מעכבין,מומין
 נושא גדולים כהנים עם אבל בלל, עצמו בפני כפיו נושא איני יעגבן הו" אפי' שערות ג' הביא שלא קטן כפיו, את תזא לא וכיוצאעיעין
 בשוגג חפילו ישראל, נפש אח, שהרג כהן ומברך, ולהחחנךללמוד
 כפיו, את ישא לא לע"ז מומר ת,סובה, עשק אפילי כפיו, אה_ ישאלא
 שח.ה במזיד' המיר אם כפיו אח ישא לא השובה עשה דאעילוי"א

 מרביעית יותד ומחה ואם כפיו, את ישא לא אהת בבת חי ייןרביעית
 יי:. שיסיר עד כפיו את ישא לא פעמים בכמה דאפילר מזוגאפילו
 אפילד קדושה בו נוהגין ואין כפיו את ישא לא גרוביה ךזמאמעליו,
 רבים ע"ד הנאה שידור עד פסול מתה או גושה ואפילו בתורה,לקרות
 פסולה אשה ונשא הוא כהן שאינו אמר ואם בהן, אסור שהראמהנקיים

 ליידא כהן דין לו שאלן י*א הפסויות נשים מכל ה:אה ונדי ירשהא?-'
 ויקבל שישוב עד הכהונה, מעלות לכל הדוכן מן פסול להטמא,הי*ב שאיבי מתים מזן שאינו למת נטמא ואם דאשון, בתורה ולקרא כפיואת
 מדרבגן חלל אפילו כפיו את נושא אינו ההלי למתים, עוד יטמאשיא
 ך דאהר כהנים, שקורא בשע' מבהכ"נ יצא אבילות' ימי ז' בחוךחבל
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 ותבא כפיו שנושא י"א שבעה בתוד ואפילו כפיו, טשא אגילותימי

 או"א, שמ אומד הש"צ ואין האבל בבית נ'/כ אין טוב, בד'כתעליו

 שיצ בספד וכ"כ האבל, בית לאומרו נוהגין ירה2ת"ו ופעה"ק)ז(

 דברי" של פשוטן ע"פ דוקא דוהו כתב ע*ג שם אמנם ע"ב,דקפ*ה
 בבוה שייכא לא כהנים ברכת של סוד דברים ש? סודן לפיאמנם

 קרוש פה את שאלהי הצעיר ואני הן, בסוד לבאים כנודע כללהאבל

 תפילין הנחת לסוד שוה נ"כ שסוד לי ואמר פינסו כמהר"חהרב
 שרעבי כמהר*ש הרב עליון דעת הסכים כבר דר"ת ובתפיליןדר"ת.
 ט,'.2 בשחרית וכן שנא(. לא ה"נ מעח סימן לעיל כמ=ש להניח'דצריך

 האר"י בתורת ההולכים חסידים בקהל תובב"א ירושלים ופע*ה)ח(
 אין ט"ב(* ביום באבל כפיהם את נוץטאין הכהניע בוהגין אל ביתבמדר'
 דוקא.. צבור תענית של במנחה כ"א או"א ש"צ,אומר ,וא*ן במנחהנ"כ

 שהזת שיהא באופן הנעילה תפילן2 להתפלל לכוין טוב מיוה"כ,חוץ

 נושאיט הלילה עד נמשכה אם ומ=מ הככבים, צאת קודם נוכלומר
 כהן כפיו, את ישא לא מילה מחמת אחיו שמתו ערל כהןכפיהם

ירושלטי
 אלא ח"ל, לבני מוסף בתפיל!ת ב' בי=ט כפיו את ישא לא-

 מבהכ"נ.יצא
 הלבו:מ כתב כך )ט( פניהם. בהן הופכין שהכהגים התיבות אלךיט(

 הצדריט לכל הברכה שתתפשט כדי כלומר וה=ט מ"הס"ק

 ולצטין לררום מצדלהם(* אלא ממש נכהם עומדים שאין לאוהםגם
 לנוכי תיבות קזהם ,מלהם' לך אליך, ויחונך אליך, וישמרך,יברכך
 דמוזיט והם בעולם שיש טובות מיני בשבעה ישראל אח. לברךויכוין
 כך בספרו וירשום יהמקרא ר"ס"ץ ג"כ יכוין וכן כהנים,בבדכת

 היים אליך פניו הע יאר בנים' וישמרך ה' הכמה, יברכךלזכרון, להייי
 יישס ומסהץלה, עושר אליך פניו ה' ישא וכבוד, חן ויחונךובריאות,

 ברי אלו בדינים בקיאים שיהיו הכהנים וצריכים שלוה, ק2לוםלך
 וילמרי דקדוקיה, בכל כתיקונה בזה"ז, להם שנשאהח זו עבודהשיעשו
 יט אולי דליבא ברעותא בחיברי ויברכו כהנים, הברכת טירושטשס

 ומטרא למצלה פרי שיעשו תקוה ~..
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 השחר שבתפלת וישר טוב צדתט, על ומתם' ח"ו בצדה הצבור אםק(
 כי צרתם, על יתפללו ואח"ב כפיהם נושאים הכהניםיהיו
 חנם. מתנת להם ויותל הדהמים מתעודדים נעכ;י.ל

 ואם בהקדש, כמיעל דהוי הזה, בזמל אפילו בכהן להשתמש אסורבא,
 יעדתמעי לא לשטהפו לכהן ליה דניחא אפילו ת*האימ

 כסף לאגורת בשכרו בא דהכהל לא אם ומוחל, עעה שההש אףבבהל

 בשכר אפלו שנמנעים ויש בו, להשתמש שדי דאז אחרת, הבשהאי
 בה בש"ס שאמדו כהנת ישא שלא עקה ויוהר כהן, משרת לקהתלא
 זרע או עניות לידי מביאתו או קוברתו או קוברה %י לישראלכהן
 הא כי דכל אומר ואני מעשדתו, וכהונה חורה לת"ה אבל לה,אין
 אבל ה'. פתחימ ד,יומד ברבים לדורשו ראוי אין דבים בו וודשוכיון

 ת"ה ההא אם ואפילו בנפשו, שקד יעשה ולא וישמר יזהדהיודעו
 בזרעיה, דלידבק לאהרן ליה ניחא ולא כדאי אינו שמא בעי,למידהם

 מוצא ואינו ת"ה !ואחיה ת"ח ב'ת חיל  אענת טוב'ה אשה היא אםרק
 טוב. ימנע לא וה' תפיל'ה ויקדים לש"ש, מקחו יקח כמותה:אהרת

 ואז יצליה ואז בכבודה מאד ליזהר צריך כהנת שהנושאול,מעתי
ישכיל.

 קלסימן
 נ"כ בעת שאומריםרבש"ע

 ונפשו הזא מאי ידע ולא דחזא או בישא חלמא דחזא מאן האיא(
 הכי, ונימא לדוכן שעולים בשעה כהני קמי ליקוםעגומה

 הוא מה יודע ואיני הלמתי חלום ש~ד וחלומותי שלך אנירבש"ע
 עצמי על שחלמתי ובין אהדים על שחלמתי הלומותביז

 אותמ וקיים ואמצם הזקם 'הם טובים אם אהרים, עלי שהלמוובין

כחלומותי
 משה עעי מרה כמי רפאם דפואה צריבים ואם יוסף, של

 מצרעהו וכנעמל מצרעת". וכמרים אלישע ע"י יריהו תמי ע"ה,רביע
 תהפוך כך לסובה מרעה בלעם קללת שהפכת וכקום מהוליו,וכהזקיהן

 בדכת עלי ותבא ! 'ותחננ* וומבמרני לטובה,- היראל. . עמך הלומותכל
 דענו כהני בהדי דלסיים ויכוין דוקניח, הנסחה היא כך ותרצניכה:יך
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 שוכל במרום אדיר אומר אהיכ, או עוד שהות נשאר ואם אמן,צבורא
 צה. תות שלום,_ עליט שתשים יה"ר שלום, ושמך שלום אתהבנבורה

 שלוכי שים ש"צ שיסיים קודם הרבון סיימו אם הכהנים ג"כיאסרו
 אוקא אומר שש*צ. בשעת זה כל אומר יום באותו נ"כ איןואם

 ח2י~
 שלא טוב שהיותר ונהי אמן, הקהל שיענו ש=צ בהדי דיסייםשלום

 כמ"ש' מזליה ליתרע דלא היכי כי ההלומות מן לפהד ושלאלחה2

 ולא מעלין לא הלומות אומר הוה ביויא הלמא הזי כי דשמואלבשעס
 דמהייכין ורוהין משדץ תע!הועים' מעשה המה הבלמורידין,

 בנשמה~
 בקיאין אנהנו ואין בזה"ק, שמפורש כמו כדיבין מילין להומודיעין
 אבי לטובה, השבה ואלהים רעה שהוא שהושב יש הלומותבפתרון
 ויתעצה הלף "טבה ויעהךה הרבון זה ויאמר בעי למיהש כןאע=פ
 וא? יעשה רק צער ובל4. פהד,' . ללי אשר"בנהו וכל צדקהויעשה

 הלואי הלום בלי הצריך דבר הוא כי עונהת' ולכפרת ת'2ובהלשם
 ימיו כל ויאיו למהר' ימרת שמא היום וישוב יום, בכל כך אדםיעשה

בתשובה*

 קלאסימן

 התפילה גמר עד קל"ד עד אפים ונפלת וידוידיני
 אפים ונפילת וידוי ומיד תכף לומר ראוי התפילה הזרת אהרא(

 התקוה אסירי אהר והן בשני כ"א ישנה לא ה;' בשניואף

 ה' אנא ציל וידוי כל קודם כד'. מרום יח2ב לפניך נאמר מהיאמר
או"א.

 כביב דהואל אהת, בתפ"4ה אהד, וידוי נוסה פעמים ב' לומר איןנ(
 שמרביט וביוה"כ וזןסליהות התעניות בימי רק קיאו, עלקהכ
 ומסעפ הקודם. בוידוי הזכיר שלא עוטת פרטי פעם בכל  יאמרבוידוים

 הטאנו אבל שוצא הוידוי כללות ושידוי בתחילת לומר הנוהגיםזה

 באות לוטר יהזור לא ואבותיט' וביתיגו אנהנו לפניך פשעטעויט

 בכל פגמנו כולה התודע7 כל על עברנו יאמר רק פשעט' עויט פ'ע'

 אמנם- להוד, לפניך הטאנו אבל ועידוי בתחילת יאמר או פגם'מיני
 שההא כמשש פ' ע' באות ויאמר בתחילה הוירף בללוה שיאמרטוב
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 מצוה שום קיימנו לא ל' באוה ויאמר ג"כ ויוסיף עועת מין כלבולל
 נתעצלמ ויאמר יוסיף נ' ובאות קונמ, בבוד על חסנו לאכתיקונה
 ירושלים ופעה"ק א( הכל, כולל פעם בכל וידוי יהיה וכזהבעבודתיך
 אותיות כ*ב בוידוי אומרים אל בית במדרהמ חסידים, בקהלהובב"א
 ניאפע ניאצנו, דבריך, מרינו מרדמ' כעסנו, כיזבבו, כזה,ומגצפאך
 הוידוי בתחילת אומרים ועכ"ז ואם, אב ציערנו צררנו, פגממ,פשענו,

 הוידוי.כללות
 שע"פ המתודה מרע משכיב )חוץ רבים, *בלשון יהתודות צריך ג(.

 פהטי כל לומר ויש יחיד, בלשון להתודות צריךהסוד
 בוידו" הנזברים הדברים -.מאוחם בו ,היו שלא )אע"פהוידוי

 כי,
 כל

 למתוה בידו היה אם ובפרט ליה זה ערבים וכולם אחד ג~ףישראל
 וגם ממש, הוא חטא כאלו חשוב חבירו שחטא מה שאז מיחה,ולא
 חטאני אומרו סוד וזהו שעברו, בגלגולי' שחטא מה על להתודותצריך
 ש"וא מה לפי שהכל ועוד אביו, קרוי שעבר שהגלגול ואבותימאנחמ
 בעבור אביו אשת עם ששכב ראובן על שנכת'ב מצינו שהריאדם,

 ששהו לפי הנשים עם ששכבו עלי בני על ונכתב אביו, יצועישבלבל
 שאלו שחלקם לפי הבצע אחרי שנטו שמואל בני על ונבתבקנהן,
 ויש מגורשת, שהיתה איש אשת עון דוד המלך על ונכתבגפיהם,
 כחמורות, חשובחת והן בעקביו דש ואדם קלות שנראותעבירות

 הכועמ כל דמים שופך כאלו ברבים חבירו פני המלבין רז*לכא?מרם
 עושה שבודאי באופן רבהת, וכרגה כו', כאלו המתגאה כל כו'.כ(?לו
 וילפת האיש ויחרד וכהנה כהנה נוסף ועוד .בוידוי, האומר כלהאדם

 האדם נפש שנותן וחשבון מדין יצאה אש כי נפשו, הככהובמסתרי'

 לבבוויכנע
 שמת ממי ויותר יותר הוידוי באותו יאנח ובמרירות.

 בלא הנאמר הוידוי על המוסר בספרי דבנן צוהו וכבר יחידו,בנו
 העה2ה כאדם החזה על באצבעוחיו מכה זקופה, בקומה במהירוח.לב

 יאמר ולא הזה, הוידוי ישתקע יטראה, אתה לו האומר לחבירו,משטמה
 האלהים יקצוף גדול וקצף בזיון, כדאי כי הרע, ממציאות טוב.ההעדר
 בצנה2 כהתל בי הראשזן' מן האחרון עת גדול ה' ויאמר קולו,על

 ודי פניך' הישא או הירצך לפאתך כזה וידוי הקריבחז בי,תההל
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 כתבתו י~כבר זאת, את יבין בקדקדו מוח מעט אפילו לו שיש לסיבזה

 אם הוידוי של דרכו הוא וכך הוידוי(. ע*ד יוצץ פלא בקוגט'בזה
 רכ"ם- בפני הוא ואם במודי' כמו וישחה ראשו כאגמו' יכוף ביחידיהוא

 עכ*פ אבל כך, כל ישחה לא השאננים ללעג ליוהר' למיחשדאיכא

 יוכל לא אם לב בדמע בכי בקול בנחת הוידוי ויאמר מעטישחד*
 ממיו' מוציא שהוא מה אזניו וישמעו לבו ויתן עין, דמעלהוציא

 לגדולתו אשר ותויף אמתני ונורא איום ונשא רם מלך עםשמדבר
 ולצ הטאתי אני לו אומר והוא הקר אין עד טובות עמו וגמל חקראין

 ומה- פעל מה לבו אל ויתן עשיתי וכך וכך ממש, לפניך אלאבסתר

 רעד חקר אין עד בעונותיו וכעם וצער וקלקול פגם גרם ומהעשה
 ויתחרט. ויתמרמר ויכלם יבוש כך ומ:תוך מגעת' עיכליע יד שאיןמקום

 ירוחם. ועוזב ומודה ניחם כי ונעלומות יודע עליו ויעיד לשוב, לבויתן
 ומילה מילה בכל הלב על ימינו יד אצבעות בהי להכות צריךד(

 יכה לא צך בזה, גדול סוד ג"כ ויש לי, גרמ:ת אתהכלומר
 עונבת על לההויסר ירצה ואם ביוהרא דמחזי גדול' בהכאותעצמו
 באמירת לא ירצה, אם ובעקרבי' בשוטים אפילו במסתרי'ילקה

הוידוי!
 טוב כי שמעתי ואני ובהכנעה, בנחת יכה רק רבים, בפני

 שועא החצבעות וטחת הגידל הייהיה לבו, על כשמכה ידולקפוץ
 מדה*ד. לבבוש ויכוין למה"ררמז

 שאומרים תשוקתי אלי לך באמירת וכן מעומד להתודות צריךה(
 וכן שם, שיש הוידוי באמירת לעמוד צריך יוה"כבליל

 ולא הוידוי שהוא מעומו לאומ' צריך וה' שני שאון אפים ארךאל
 חלם אי זקן הוא אם אלא יפול דבר אותו ינטל שאם דבר עליסמוך
 הש"צ. עם וותודה יעמוד כבר, התודה והוא מש"צ ליה שמעוכי
 שהוא- הקצר, הוידוי אם כי רם בקול להתודות לש*צ שאין י"או(

 פוגם דה הרי רם בקול ארוך וידוי ואומר מפרט ואםבכללות
 חטאיה, דמפרש מאן הציף רז*ל שאמרו אותו ומשת!קיםונפגם
 בלחש., שיאמר טוב דהיחיד ע*א לקא סי' ח"א ז"ל הרב וכתב)ב(

 לרבים. קולו להשמיע צריך כלם בעד אה הוידוי אם הש*צאמנם

 טוב- לא כי אהר טעם אומר ואני פרטים(. בו להוסיף יכולואיגו
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 בלבול שהוא בק"ר ארוך וידוי האדירים בימים שאומרים השי,צ"נהג

 נפשו נגעי ידע אשר את לעצמו להתודות ירצה שאם הקהך,לאנשי

 לפעמים ש"צ אחרההם לילך ירצה ואם הש*צ, של . קולו מפני יוכל.לא
 מה ואל הש*צ, של בכי קול מפני תיבה איזו ולהבין לשמוע יוכללא

 על להתמרמר או עמו, ולומר הש"צ שאומר מה לשמוע אםופנה,
 וכל בלחש, הש"צ שיתודה טוב יותר לכן ערבוביא, אלא זה איןעונו

 ראשו על עבר מאשר שמבין בלשון לעצמו ויתודה אצלו ירשוםאחד
 לו. ורפא חיב קולו ישמע לא קונו, לביןבינו

 לקבל מובן .שהוא יכוין כו' צדיק ואתה שאומר הוידוי בגמרז(
 כדי לו לשלוח הקב"ה שירצה יסורין מיני כל טובברצון

 ר"ל עשית אמת כי וז"א עיוה, אשר את ולתקן פגם אשר אתלטהר
 לתקן. ועלי הרשעתי אני כי אותו' לעשות' וימהר מלשו'ו~קנת,

 למוצאי דה"ה השפשר לילה, חצות אחר עד במ"ש וידוי לומר איןח(
 עדיף, ושוא"ת וכדומה חנוכה ומוצאיר"ח

 בלא לאומרם וא'סור ולעבור של מידהת. י"ג אומרים רידוי אחרט(
 חצות אחר כ*א בלילה מידות י"ג להז.כיר ואסורכונה

 שלא טוב התיותר מידות י"נ לומר רשאי היחיד ואין הבקרבאשמורת
 אנשי יתחיל רק וה', בשני יושב מלך אל ג"כ יאמר ולא כלל,יאמרם
 התד,לי' אחר רצון ביהי או ביחיד, כ,חמתפלל לאומרם בא, ואםאמונה,

 ובטעמים בניגון יאמרם כו', רחמים של מידותיך י"ג ובזכותשאימרים
 יאמר או כו', פוקד ינקה לא ונקה כלו הפסוק ויגמור בתורהכקורא
 ויקרא כשאומר מצפץ' בעש דא"ת אותיות בחילוף ה' ה' שמותהב'
 צריכיו ויעבור ש"צ כשאומר הן לתיבת שם ביז להפסיק יש הןבשם
 על ה' ויעבור אומר החזן אלא ויעבור הם יאמרו ולא לשתוקהצבור
 בשעה בלחש הצבור שיאמרו וטוב ה', ה' מתחילין והקהל ויקרא,פניו

 הן יאמרו ואח"כ ה', אלהינו ה' ישראל שמע ייעבור' אומרעהם"צ

 להטעי' ויזהר ונשא, רם סודם כי במרוצה, ולא בכונה במילה מילההן
 עונשו אותו מטעי' שאיע ומי גדול סודו כי ה' ה' בין  אשרהפסק
 אב למאו ולבבו בשם ויזקוף מעט ישחו ויעבור שאומר בשעהגדול,
 דלונו כי על ישוח וירבה כון, רחום אל הן ה' באומרו גדול בכחיצעק
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 יוד3 איהנו איו כי ועל יתברך, מדותיו הולכין'אחר אנחנו ואיןמאד,

 צבינו על להשען לנו יש סי עע מידות הי=ג כונות בעמקייכוין
 יחוננו. חינם מחגת ומאוצר ירחמע הוא וחנון, החום אלשבשמים

 מילה יארע אם חגשה שלא צרה מין כל על בצער הצבור אםי(
 בכונק רהמים ועל מידות י"ג הצבור יאמרו הימיםבאותם

 בע"ה. נפלאות ויראו לפריעה, מילהבין

 :ה שפ' לי ויראה וחנון רחום יאמרו מדות ל"ג אמירת אחריא(
 לדוד מזמור יתהיל ואח"כ וידוי, שהוא מעומד לאומ'צריך

 על נפשו למסזר מוכן שהוא ויכוין דוקא, מיושב אשא נפשי ה'אליך
 אפי' נפילת בתפילה הזה המזמור אמיהת ונק' כ"ש, דבר ועל ה'קידוש

 השמאליי זרועו על פניו שיפיל אפים בנפילת לאומרו שעיקרו שם5י
 לצד ראה~ו ויטה זרועו על כ"א ידו, עי לא במנחה בין בשחריתבין

 שכב,י או בזמירות עומד הוא אם ואפילו בטליתו פניו ויכסהשמאלי,
 ויאמר עמהם, נ"א יוץם" אפים נפילת שאומרים צבור ומצאהתפלל
 אדם. ובני ונשא רם הוא נפ"א וסוד בנ"א, בהם שעומד הזמירותסדר

 ניתן שלא סוברים כי כלל, פניהם על נופיים שאמן יש בומזלזלים
 ידיהם ע"ג שנופלים ויש ולחסידים, לחכמים כ"א אפים נפילתלעשות
 איש וכל השמאלי, זרועו עקג פניו להפיל דוקא צריך כי כלום עשוולא
 כן כי כהיקונו נ"א מלעשוה יעבור לא הפץ במצותיו ה' אתהירא
 מעשה יודע איתנו אין כי ואף סודות" צפוני בזה ויש חכמים תקנ'הוא
 יודע ואינו ע"ה שהוא הבן אוהו יעשה מה אך עלינו, כוננהידינו
 אך בעדו, יכפר הטוב ו'ה' הספר עם שיאמר צריך ודאי האבע*פ
 בלב לה' 'נפשו מוסר קוהוא אהמא נפשי ה' אליך באומרו לכויןיזהר
 תועליוה בזה ויש כ"כ לפני לנ"ר בעיניו כטוב בה שיעשהשלם

 דב,ש הרב בהסם נפ"א ערך ועין יועץ פלא בקונם' )כמ"שגדולות

 שאמרו גדו' שעונשו כונה בלא אומרו אם דנא קבל כל ע"ש(.לפי
 אלא מילוהי כל ולאו אשא נפשי ה' אליך למ"ד ליה וויבזה"ק
 לא עד מעלמא ל"סהיק' עליה גרם הוא ברעותא ולא רחיקאבליבא
 ול14 במאריה ורעותיה נפשיה לאדבקא ב"נ בעי וע"ד יומוהי,,טון

 עיני' לנגד יכת לא שקריס דובר דכתיב כדיבא במילה לגביהיתי



לאלפים קלא סי' אפים נמילתהל'חסדרך

 קודם לעצמו מיתה גורם יכוין לא אם שח"ו .הנזכר הזון דבריומחמת
 לא אם סכנה שהוא זה פסוק לומר שלא טוב שיותר שכתבו ישזמנו,.

 מה יבין ולבבו הלב בכונת המזמור כל ויאמר שיכוין, בעצמושיודע
 התחנוגים וכן שואל. כדל תחבונים בלשוז ויאמרו בשפתיושמוצא

 לאומרם צריך והבקשות התפילות דברי ,וכל וחמישי, בשנישאומרים
 א,2ר בה2ה, מלא כלי ורש כעני התחינה קול בשפל בהכנעהבנחת

 ונישא, רם מלך לפני נפשו על ומבקש ידברתחנונים

 הדעת קלי כי המספחת פשתה כל שמו וחרשבי ה' יראי יעשו מהאר
 את מריץ הדם"צ הש"צ זות מריצלם הם המרוץ אוהבישנצבו

 הבירו עם שיאמר מהצבור אחד שאין עד ירוין רץ לקראת רץ ה'יראי
 איי כמתקוטטים, אלא כמחחננים לא למטה ואחת למעלה אחדאלא
 עקא דא אבל בעדינו, יכפר הטוב שה' חהיה יתן מי הדין מיוםלמ
 ליראי טוב השין במשפט אלהים יביא ,הכל ועל ותרן, הקב"השאין
 יקראו לעשות מה כדת ובכונה במתון ולומר בצבור להתפלל כדיהי

 מעט טוב כי ידלגו והשאר ולשונם,  ידם  תשיג אשר אתסירוגין
 יוח.ר במתץ יאמר ולא יאריך לא עכ"פ כונה, בלא מהרבותבלונה
 אמצעי במשפט. דבריו יכלכל איש כיב גבול. יש דבר לכל כימואי,

שלם,

 בעזרת או וס"ת ארון שיש במקום כ"א נפ"א לעשות שאין י"איי(
 והכל ביחיד, ואפילו מקום בכל נפ"א שעה2ין וי"אבהכ"נ

 ואפילו בכ"מ נפ"א לעשות ניתן הסוד ע*פ אמנס המדינה,כמנהג
 דרכו. צדיק ויאחזביחיד

 באמצע אד וקדושה קדיש לענות כ"א לנפ"א תפילה בין לדבר איןיג(
 ונתבאר וברכותיה, בק"ש שעונים כדרד כ"א יענה לאנ"א

 עי"ש, ס*ב ס"א סימןלעיל
 ואין ע"פ נופלין ואין תחנונים בהם אומרים שאין ימים ישיד(

 וכן לדוד, תפילה מזמור ולא צרה ביום ה' יענךאומרים
 שבעה כל בבהכ*נ חתן 3הצהן וכן אבל, שם אין אפילו האבלבבית
 לבהכ"נ החתן בא חם הנשהחע שקודם בתפילה ואפילו החופה,ימי

 בבהכ"ב מילה כשיש וכן שחרית, הח' ביום וכן פאר, יכהןכחתן



רהלאלפים קלא סי' אפים נפילתהל'חטד

 ע"פ נופלין אין בדית דם ממנו דמטיפין כיון מהול נולד אם אף)ג(

 אם במנחה וכן הבן, אבי שם אין אפילו קם"ח(. סימן ח"בה~ק"ט

 אם אפילו וידוי לומר לו אין הבן ואבי ד( התיעק, אצלמתפללים
 ד"י ח"ג זל"א הוא זמניה יומא כל הוא שלו די*ט כיון בבהכאנמתפלל
 להם' והלכו המייה מצות שכשנגמרה באופן לבא איחדו אשר רקע"א,

 המנהג אחר הויך הכל אלו ובעניינים תחנונים, יאמרו העמידהסיימו
 אם ספק להם שיש וכי בלילה, נפ"א עושים ואין ופשטיה, נהראנהרא

 עדיף. ושוא"ת דשות דנפ"א, ליפול שלא טוב יותר ע'שיפלו
 שבא משתה ימי בתוך חתן או צבור בתענהת מילה היה אםטו(

 עפלים ואין וידוי ואומרים סליחות מתפלליםלבהכ"נ,
 לא אבל צער, בהם שיש הפיוסים רק רהום, ה;וא אומרימ ואיןעי5

 אבל חובה, שהוא מפני חייב בתענית דדוקא ברית הבעלי אותםיאמרו
 בבהכ"נ שמתפלל במנחה שגם ואפשר חובה, אינם והפיוטי'התהנונים

 יו"ט כי רחל תקון אומרים ואין .תחנונים' אומרים ברית הב?ליאין
 הוא.דידהו

 קרקע, ע"ג ורגלים ידים בפישוט פניו על ליפול אדם לכל אסררטי(

 כיתה": מחצלאוה יציעו או צידו על קצת יטהאלא
 הקרקע. ובין בינם יהפסיק כדי עאפכשבופ'ליס

 לא כן כי הנה דיל' ימי הם כי בתחנונים מרבים יחמישי בשנייי(
 כל אדם יתפלל הלואי כי מלאומרם, לימטר לבקשטוב

 רחמים כסא על וישב דין מכסא ה' שיעמוד תקוה. יש אוליהיום
 מעליו להשליך כמבקז? .רבה במרוצה אותם לומר חלילה וכןעללנו,
 וצשל טוב, וההעדר בתבן, האה? את למכבה דומה זה שהרי כבדמשא

 שאינו ומי יעח, בתפילת כמו דגלים בכיוון רבה בכונה דחוםת;וא
 בצרה ולעיתות גדר, פורץ ונקרא התקנה על עובד מעומד אותואומר
 החחינה קול בשפל רב, במיתון וחמישי שני של התחנוניםיאמרו

ויהא~
 בסקד. נפלאות .

 נודאה ותחינה תפילה והיא מלכנו אבינו אומרים נ"א אחריח(
 ווטתנוני' התפילות לכל גדול כלל וזה בה, ומעמיקלמכוין

 כוללות נוראות תפילות שהם יראה בהם המעמיק חז4ל, לנושתקינו
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 ביראה נפשו לשפוך תיבה ' בכל התעוררוונ וימצא הרבהענייני'
 כמה הרבה בו לכוין צריך וג"כ שהמרי אומרים ואח"כ והכנעה,ואהב'ה
 סימן לעיל וכמעש ידיך את פותח בפסוק ובפרט בשפתיו,שמוציא

 שהוא לו מובטח יום בכל ג"פ לדוד תהלה האומר כל רז"ל ואמרונ"א,
 לאומרו שצריך בודאי העה"ב' בן להיות נקל ואינו העוה"ב,בן

 ?ו אוי ,כתיקוט, לאומרו משתדל ואינו זהיר שאינו ומיבתיקונו/
 קל, בדבר לקנותו משתדל ואינו מחשיבו שאינו עוה"ב, שלמעלבונו

 טוב, דבד לכל .השתדלות צדיך אנל מעכב, שבעיסה שאור כי אמתוהן
 מסוגל והוא צרה ביום ה' יענך מזמור אומרים אח"כ יולד. לעמלאדם
 קודם להכריז הם בבהכ"נ דבר כשמכריזין )ה( צרה. מכללינצל
 שאומרים כשעה יכדיזו ןסלא וכ"ש ללמבצח, אשרי בין ולאאשרי

 סק"א(. קל=ב סי' באה"ט כונתם שהטתבטלשה2רי
 רז/'ל אמרו שהרי בכרנדי לאומרה ליזהר צריד דסדרא קדושהיט(

 וצרי' דאגדתא, ואיששד דסדרא אקדושתא עלמאדקאי'
 קורא כניגון אומר והיחיד שביוצר קדו21ה כדין הצבור עםלאומרה
 אף דסדרא קדושה הצבור כהמאומרים לבהכ"נ בא אם )ו(מקרא.
 פסוקים- הב' קודם לאומרה דיכול וה"ה עמהם אומרה תפילתוקודם
 אהעכ ולמנצח אהטדי לומר שיכול ומכעש בריתי' זאת ואני לציוןדלבא

 יכוון המג"א(. משם סק"ג ב' סי' גודל קשר הצבור עם לאומרהכדי
 בני"ו גו"ף ר"ת ואני ה' נאם ביעקב פשע  ולשבי גואל לציון ובא'באף
 שבגוף הנקומות אהמ לגוף יחזרו שז*ל בעון לחצוני' שירדושבניו
 ימוען לא באו' בב"א, גואל' ויבא הנשמות כל שיכלו וגם בניו גוףזהו

 בו זה מקרא שיקוים יצעק שבשמים אביפ אב למ"ו לבו כו'ומפיך
 מתיד שיחו ישפוך לבהלה, בלד ולא לדיק ניגע ולא באומרו וכןובזרעו,
 ח"ד, וחטאים רעים בניו יהיו ושלא קרי לידי יבא שלא לבוקירות.

 כי על כבודו ויגל לבו וישמה היטב בו יכוין אלהינו ברוךוכקואומר
 לשמוח. שלא אפשר אי הבא, העהלם לחיי גדולה לטובהזכינו

 מזמו' הוא כי גדולה בכונה לאומרו מאד ליזהר צריך לדוד תפילהכ(
 וראוי תפילותינו, יתברך האל שישמע בו להרנחנןמיוחד

 תפילתינו שיקבל ית' לאל שיחו ולשפוך במילה, מילה אותולקרא
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 בימים אותו אומדי' אין לכן לב, ושבדון צער יש בכונהשבקריאתו
 שיקבל מענין ג"כ  שהוא יעקב בית ומתחילין .תחנונים אומדיםשאיז
 תפיל' קבל שכבד להודות המעלות שיר אומרים ואח"כ תפילתי"האל

 לשינהם, טדף נתננו ולא וקמינו צדינו מיד והושיענו פעמיםכמה

 חלילה. בטובתו בפויין אנחנוואין
 בשבת א' ביום הדוכן עי אומרים הלוים שהיו השיד כן יאמרכא(

 בויהי דכתי ראשון ביום ולא )כצ"ל אומדים היוקדש
 יום היום יאמד ו' וביום הימים' בשאד וכעזה"ד אהד(. יום כו'ערב

 בב"א שיבנה בהמ"ק חדבן לזכוד לב ויתן אומדים היו בש"קהשישי
 בר*ח גם יום של השיד לומר וצריך ולקדשו, השבת אתולזכור
 יקדים בחעכה קודם, דחויר יום. של השיר ויקדים ופוריםחנוכה
 מזמו' שכשיש ש"צ קצת וראיתי ניסא' פרסומי משו' חנוכה שלהשיר
 עבדי, שפיד ולאך לקצד להו דניחא יום של השיר מדלגיםאחד
 דסדדא קדח?ה אחד בר"ח לומר נההגים תובב*א ירושלים ופעה"קז(

 למוסף. קדיש ואח"כ והושיענו יום של ושיר כו' יעקבבי,ת
 וסימני נודא שבח חהוא 3ו' כאלהינו אין ה' אל קוה אמר אחעככב(

 כי בכונה הקטורת פיטום יאמר ואח"כ אתה, ברוךאמן
 פרשתא יומא בכל דסדי מאן כל בזוה"ק ומאמרו מאד, מסוגלהוא

 בישיו פגעין ומכל דעלמא וחרשין בישין מילין מכל ישחזיבדקטורת
 לשלטאה סט"א יכול ולא וממותנא בישא ומדינא בישיןומהרהורין

 בן -ואהה מ"ה, סימן לעיל מעש ועיין ביה, דיכונן ואיצטריך;ליה,
 לעש' אם כי להנאתך לא הקטורת פטר באמיהת לכוין עיניך פקחאדם
 אה?רי יתן, לה' גדול נ"ד שיש נודע תועלותיו מתוקף כי ליוצדךנ"ד
 והישא והטוב ונשא רם מלך ליוצרו נ"ר לע~?ות שזוכה אשהילוד

 ובמנחה קוה אחר התפילה ובסוף התמידן פ' אחר בזמירותלאומרו
 במ"ש. לאומרו והנוהגים לא )ותו בשבת. בין בחול בין אשדיקודם

 לבדו הוא עירו אנשי כך נחהגים שאיז ומי טוב(. לא הבדלהאחר
 ג"ל התפילה  ז?בסוף הקטורה, פיטום ובגמר הזה, כסדר בצנעהיעשה
 אותו שמדלגים טועהה קצת כמנהג ולא ועדבה פסוק גאכ לומריריך
 לשת ז*פ בו יש כי בשבת בין בחול בין אליהו דבי תנא יאמרואח"כ
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 אומרים ואח"כ נתן, מגרעות בשב!7 אותו והמדלג רם, וסודושלום
 מניהימ אלא זה קדיש מוכרים שאין המקומות מנהג ויפה בת,דא'קדיש

 דנכון הרבה מועיל הוא כי המ,תים נפשות על הצריכקם ארתושיאמרו
 בה?ו בו אומדים ציי=ט. היא"ר שקודם שבת ביום ג*כ אותושיאמר

 וקדיש הסוד ע"פ צריך ,כן כי להנהיג, ראוי כן בשבת בין בחולבין
 לבדו. קטן ולא גדול אותו שיאמר צריךבתרא

 נקוד; כן על כו' לשבה עלינו צ*ל תפילות משלש .תפילה כל אחרכג(

 ובשמחת ובכונה. וביראהה לאומרונמשימה וצריך מעומד, וכו'לך
 העם אשרי ואימרים עונים מעל/ של פמליא כל עם הקב"ה כיהלב
 שטבעו מטבע לשנות שלא יזהר אלוהיו' שה' העם אהערי לושככה
 האיץ ויוסד שמימ נוסה שהוא יאמר וכן יקרו, ומושב ויאמרחכמים
 וידעת בהורה ככתוב. ברןת, שיש השמות שמשנה זאז ה' יבליעולא
 הוא ה' כי נסתר בלשון הוא הנוסח שכל בחורת.ך לומר ואיןהיום

 א' בנשימה יאמר' מחהת הארץ ועל ממעל בשמיס יפסיק,היאלהים

 -ד?ל מש' ממעל בשמים באומרו יפסיק שאם עוד אין יאמרואת"כ
 אלהיפ הוא שבשמים מורה ועוד עוך, יש בשמים הא עוד איןהארץ
 ואנהנו יאמר ואה"כ יפסיק יושיע לא אל אל כשאו' באר,ן, לאאך

 משתחוים שהם באמרו אמן עניית אירע שאם ניהר )ואנימשתחוים
 מודות כמה בו והם . משתחוימ( ואנחנו לאחר עד לעבות שלאכו'

 והפוך ישר ז"פ אותו, לומר טוב בצרה ולעיהות גדול וכוחוורמזים
 וצוקה צרה ולכל וענין דבר לכל מסוגל והוא מחחת אין עודשמתחיל

 ולזכות לשמירה יש,ראל שומר בס' כתב חיד"א והרב )ה( תבא,שלא
 ואחר והפוך ישר אחר אין עד לשבח עלינו פעמים ד' יאמרבדין
 ויחדוי שט*ן' קר"ע אבנית"ץ יאמי והפוך ישר ראשונה פעםסיום
 בט*ר יאמר ג' פעם ואחר יכ"ש/ נג"ד ויאמר והפוך ישר ב'פעם
 ויאמד שקוצי"ת/ פז"ק יג*ל יאמר דן פעם ואחר טנ"ע, חק*בצתעג

 ופעה"ק כו' מלכנו אמת ויסיים בהחמות ויהרהר בכח אנא שלהח,יבות
 צרה כל על פחד יש אם מדרשות בתי באיאץ נוהגים תובב"אירושלים
 לשבח(, עלינו אמירת בעת ר.ח ביום הזה כמדר לומר תבאשלא
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 עולם של ברומו העומדים מדברים הוא כי חשיבוהו גודלולפי

 בעון והן הלב ובכונת :במתון לאומרו ביותר בו ליזהרצריך

 דחופים יצאו הרצים המהירות אש בם תבער כי בו. מזלזייפ אדםבני

 אוהו אומרים אין ויכן הספר, מן הבורח כתינוק הכנסת מביתלברוח

 הרבה טובה ומאבדים הלוכם, בדרך עיז כהרף אותו מבליעין אוכלל

 כמעשיהם. יעמ2י לא חפץ במצותיו ה' את הירא האישמי

 ישבו לשמך יודו צדיקים אך פ' לשבח עלינו אחר יימי טובכד(

 רועי ה' מזמור ויאמד בביה43נ עוד וישב פניך אתישרים
 כי בספרים וכתוב וישעי, אורי ה' לדוד ומזמוך יחונבו אלהיםומזמור
 שהמ למרדכי התינוקות. שאמרו פסוקים השלשה לומר מאדסוב

 פתאומ מפחד תירא אל תוארם, וכר, ונשא רם וסודם נפלאהסגולה

 כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה עוצו תבא, כי רשעיםוטהסואת
 ואגי עשיתי אני אסבול אני שיב,ה רעד הוא, אני זקנה ועד אל,עמנו
 תפילוח.יו אחר לומר יוסיף השובבים ובימי ואמלט. אסבול אניאשא

 מרחוק להושיעך אני אה,ך כי ישראל תחת ואל יעקב עבדי תיראאל

 תירא אל ממריד, ואין  ו,מאנן ושקט יעקב ושב שבים מארץ זרעךואת
 אשר הגוים בכל כלה אעשה כי אני אתך כי ה' נאם יעקבעבדי

 אנקך לג ונקה לטהעפט ויסרתיך כלה אעקוה לא ואותך שמההדחת,יך

 התפילה אחר לאומרם ומסוגלים שטובים ומזמורים פסוקים עודויש
 אם היום כל בבהכ"נ שישב הלואי דרכו צדיק ויאחז בספריםהלא
 בם' המסודר סדר התפילה אחר מללמוד יעבור לא עכ4פ אךיוכל,
 פסוקי קריאת! בעת )ט( הרבה. מרויה לימוד מעט, כי לישראלחק

 הארה בו להשאיר יכוין ראשון ביום לישראל בחק המסודריםשמו"ת
 וטהורות קדהמות מחה~בות ויחשוב שעברה שבת של נשמהמתוספת
 בו להשאיר יכוין שני יום ה', ויראת! באהבת בווירבק
 ולרוח וסין תורה ללמוד וירבה שעברה משבת הרוחתוספת
 ברוח, שבר בה וסלף דכתיב הרע מלשון מאד ויזהרממללא
 ויבקש שעברה, משבת הנפש תוספת בו להשאיר יכוין שלישייום

 ויבקש הבאה משבת יתירה נפש לקנות יכוין ד' יום חסד,לעשות
 יתירה רוח הארת לקנות יכוין ה' יום חסד, ~גיול חוליםלבקר
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 נשמה תוס' לקנות יכוין הו' יום 'רערה, ללמוד  וירבה הבאהמשבת

 מורה נכונות במחשבות אלהיו לקראת ויכוין הבאה משבתיתירה

 ואילך(. קם"ז אות ה' סי'באצבע

 עד התפילין יחלוץ ולא ע"ש, קביעות ערך יועץ פלא נקונט'וכמ"ש

 סי' לעיל וכמ"ש הממעיט ואחד המרבה אחד בהםווילמוד

 כו' ונשמע שמוע אם ויאמר פ' יאמר .תפילין הסרת קרדם )י(כ*ה.

 הנהגות ע4ב, דשם יודין בד' ויכוין רופאך. ה' אני כי עליך 4ה~יםלא

 הראשונים מן לבא וישתדל י4ב(. ס4ק גודל קשי ספ,רשבסוף

 עשרה ישארו שלא עד להתעכב יוכל ואם האחרונים, מןולצאת

 השכינה, ולהסתלק הבנין להרום הוא יברום שלא לו, טובבבהכענ

 ואמר ביתך יושבי 4ה~רי דכתיב בפ*ע, מצוה היא בבהכ"נוהישיבה

 חי. דתוריכו היכי כי כנישתא לבי חשיכו קדימו לבניו ריב"ללהו

 צ"ג. סי' לעילועי'

 לפחות למלאכתו מאד מהיר הוא אם אפילו מבהכ"נ כשיצאכה(

 לעבור שלא גסה פסיעה יפסיע אל ביהכ"נ מחצר שיצאעד

 יסוב אל מבהכענ וביציאתו לאט לאט ילך אלא ז"ל, חכמים דבריעל

 המלך אל ואחוריו המלך מלפני להפטר הוא גנאי כי ה' היכל אלאחוריו

 לאחוריה אזיל הוה יוסף דרב מיניה מיפטר הוה כד רבא בש"םואמרו

 הוה כי ור"א דמא, אסקופותיו ומתמלאין ברגליו מכה שהיהעד

 מניה, דמכסי עד לאחוריה אזיל הוה יוחנן, דר' מיני'מיפטר

 מה אך השכינה. מן הנפטר שיעשה הראוי מהו הירא האיש יראהומכאן

 הנפטר ולא מרבו הנפטר לא כדין, למיעבד העולם מנהג שאיןבעשה

 אם מימ כיוהרא, מיחזי נהיגי דלא מאי לעשוה והבא השכינה,מל

 לאחוריו לילך כזאת יעשה מבהכ"נ כצאתו יחידי אדם ימצאהמצא

 בקומו ההיכל נגד ויש:תחוה בשכרו, ובא בהכענ פתח אל בואועד

 נלך ואנחנו אלהיו בשם איש ילכו הגוים כל כי ויאמרממקומו,

 דרכך ה' הורני כו' בצדקתך נחני ה' ועד, לעולם אלהינו ה'בשם

 הנהוגים פסוקים ועוד שמך, את ליראה לבבי יחד באמיתךזנהלך

 ההיכל, נגד וישתחחה יחזור בהכ"נ מפתח ובצאתי צאתו, עדיאמר

 ולשלום. טובים לחיים לדרכווילך
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 ס"ת קריאת הל' קן סימן עד קלהמסימן

 ליעקב אמת הרב המה הלא אמופות ב;לי קדמוני יננרוהואיל
 ומ' לאברהם זכוי וס' צבור שלמי וס' אמת לדודוספר

 הנצדכימ הדינים כ"א אכתוב ולא ועולה מקצר אהיה ע"כ סולתקמח

 ללמוד יאתה להם כי ולמו"ץ לש"צ הנצרכים לא ישראל, המוןלכל

 והסתומו' הפתוחות, ובכל הדינים בכל בקיאים ולהיות מהיפושחיפוש

 בפיו, שגורים ויהיו וכדומה הטעיות דיני ובכל והיתרות, חסרותובכל

 שיהיו וחזנים, חכמים תפארת זה כי יקח, ויוסף הכם ישמע ישכחולא
 משנים. ולא מעשה בשעתשנונים

 שאומרים יום הוא אם ס"ת הוצאת וקודם ס"ת מוציאין וה' בשניא(
 מעומד יאף וצריך אפים' ארך אל אומרים תחנוניםבו

 כרוב שהוא מיכן4ל כרוב יכוין אל רחמיך כרוב וכשאו' וידוי, הואכי

 אל רחמיך זהו מעלה' של מזבח ע"ג הצבור יצהק של אפרוומראה
 שמוציאין בעוד ידבר ולא מיכאל אותיות והשאר יצחק, גמ'ר"ח

 ראית על וישמח גדול סוד ויש רחמים, שעת היא זו שעה כיס"ה'
 בה. ישמת ס=ת ממצות מצוה איזו יעשה אם וינשקע ויכבדנוס"ת

 עלמא דמרי שמיה בריך שבח לו,מר נוהגים שחרית וי"ט בשבתב(
 בעת לאומרו נתקז עיקרו הסוד שע"פ שכתבו ישואמנם

 לאו/ ישתדל במצות החפץ האיש לכן שבת* של במנחה סעתהוצאת

 בעירו כן לתקן יוכל לא אם שבת של במנהה עצמו לבין .בינובמנחה
 שמיה הבריך נוסח והנה ישראל' תפוצות ברוב כן נהגו לאכאה2ר
 נאמר שם כי גדול חסרון מחסרים אך בסידורים ונדפס בזוה"קהובא
 דעבדין דכרין בנין לן ותיהב באורייתך לבי דתפתח קדמך רעואיהא

 לבקש להתאמץ האדם צריך כמה וידוע כף משאלין ותשליםרעוחך
 רחמים. שעת רצון בעת כ*ש הבנים עלרחמים

 והתיבה במזרח וההיכל לתיבה להוליכו מההיכל ס"ת כשמרציאיןג(
 דרך יוליכנו להוליכו לתיבה פניו כשמחזירלמערב

 נמצא להיכל להוליכו מהתיבה אותו וכשמחזיר ימינו לצד דהויצפון
 והוא לעם הס"ת וכשמראה שם דרך ויוליכנו דרום לצד ימינויד
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 כל ימינו יד דרך וכעזה"ד לדרום ממזרח יקיף למזרה ופניועימד
 ימין, לצד יהיו פונה שאדםפונווש

 אדם כל על  שמצוה הצדדים לכל לעם ס"ת כתיבת פני מראהד(
 התורה חאת ולומר ולכרוע הכתב, לראות ונשיםאנשים

 בשעה הס"ת אל קרוב להיות להשתדל וטוב כו'. תמימה ה' חורתכו'
 בסעת הסתכלותו ע"י האדם אל גד.ול אור נמשך כי אותו,שמראין
 דפין ג' על לגלול ויש היטב האו'תיות לקרות שיכול עדמקרוב

 ברכוה באמצע העומד יותר, ולא פהות לא כתיבתו להראותכשמגביהו
 התורה. וזאת לומר יפסיק ולא וישתוק הכתב יראהק"ש

 וילמוד בבהכ"נ, לשוח שלא וישר טוב המצות מכירת בזמןה(
 חובת וזו בטוב' רע יחליף הוא נפש בעל אםמזמורים

 תיקוני וב14מצע בביהכענ בעומדו כ"ש זמן ובכל עת בכלגברא
 בטהור. וטמא בחול, קדש לערב שלא הרבה ליזהר וצריךהתפילות.

 ויותר, יהתר המחלוקת שנאוי כי מצוה שום בעבור להתקוטט איןי(
 מושכין הצנועים ושנינו במהלוקת, הבאה המצוה שאההב ממה.

 לקנות רוצה חשהב אדם או העיר רב שאם שאמרו אף ויכן ידיהם,את
 חולקים אין דבמצות לקנוה,ה, הדמים על להוסיף אהר 14דם יכולמצוה
 אנ אדם, שהוא מה לפי הכל מ"מ עצמו, אצל אדם וקרוב לרב'כבוד
 חיא עבירה מצוה במקום בליביה ונקיט ומצטער מקפיד שהואיודעו
 שאם שכרה, כנגד מצוה הפסד מ.הה2ב הוי אמרו זה כגון עלבידו,

 טוב. ההעדר השבח על יוזרההפסד
 ורבים דרבית, לתא משום מצוה בשום למלוה הלוה ינבד לאז(

 בעד. יכפר הטוב ה' דבר, כל נשך וכע; בזה נזהריןאין
 זוזים, י' משל דרך כנהוג השמש כשהכריז א' מצוה על שנתן מיה(

 רא: הק"ק וגבאי כנהוג זוזלם ג' ב' עוד והוסיף אהרובא
 אין תחילה, שהתנדב בי' לראשון ליתנה ורוצה בטוח אינונזזשני
 העשרה ולשלם המצוה, לקחת וחייב עיקר, כל לסרב יכולהראה2ון
 הדברים לעשות טובה והנהגה נכונה דעת לזה צריך אמנםזוזים.
 מחלוקת לידי לבא שלא לו שאין מי את לביה2 שלא באופןבסתר
 תצא ולא זהב דינרי אלפים אלף לאיבוד ילכו מוטב כי ח"ו,וקטטה
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 ח"ו. מחלוקת ולהרבות חבירו 3ני להלבין כזותקיה

 ונהגו הכתב ורואה פתוח כשהס*ת הס*ת נגד יהשתחוות מצרהט(
 מי וכל אותו וכשמוליכין אותו כשמביאין הס*תלנשק

 עביד, שפיר לאו ביד בס"ת נוגע כ*א נו'בק ואינו בפה לנשקשיכול
 לעשזת שלא משפט ומאתני פלמ צריך הא כי וכל המדינה כמנהגההכל

 ממקומו. הס"ת מעט ללוות טוב וכן דיוהרא, ומילא יתידהחסידות
 שיעוד. להם שאין דבדים אלו יוהרא, משום הרבה לאאבל

 לבית להוליכו ממקומו ס"ת יוציאו לא בצדה הצבור אם אףי(
 מבדגנ"נ ס"ת ולהוציא בזה בזה"ק מאד וע,מידו כיהקברות,

 עדיף ושוא*ת אוסרים הם לבהכ"נ, מחדש הבא אהר ס"תלקראת
 מנהג. שאיןבמקום

 שע'? בש"ס ואמרו פתוח, כשהוא ס*ת ולהניח לצאת אסררשיא(
 גבדא בין רק מוונד ואינו רח"ל, יכלו ה' ועוזבינאמר

 או וניכד, גמור ואונס דוחק מתוך אלא התידו לא זה וגםלגברא'
 במקוס כשמתפללים הארץ מעמי ורבים נפש, פקוח או רביםצרכי
 לבא למהד בתפילתם, דחופים יצאו הרצים ס"ת, שיש ביוםאהר

 הקריאה באמצע מניחים ספר שדואים וחכף מפר, לראותיבהכ"2
 מצוה. במקום עבידה ועו,טיםשבאים מעכשיי לבהכ"נ, כלל באים היו לא אם היה טוב ויותרויוצאים,

 יאחוז לא לבו כנגד בחיקו ימינו בזרוע מהבקו ס"ת המרליךיב(
 מטפחת בהפסק אם כי קריאה, בשועת מטפהת בליס"ת

 הס*ת, לעורמידו

 דאי החומש מהוך ס"ת קריאת לשמוע יזהר ה' דבר אה היראיג(
 הקורא שהתחיל וכיון מש"ץ, בשמיעה היטב לכויןאפשר

 אסור לגברא גברא בין אפילו בדשת אפילו לספר אסור בס*תיירות
 לגברא גברא בין עצמו לבין בינו גורס אם רק חבידו, עם"דבר
 וגיל בשמחוה ובפרט כשלו, הרבה הארץ מעמי ורבים ן2רי,ביחש

 ובמקום האסור בשעת בדבור המכשלה רבה וכדומה, התורהובשמחת
 שיוכיח מי אין חמור איסוד שהוא אעפ"י בעון והן לדבר,האסור
 לב את יסיר ברחמיו ה' תוכהה, שיקבל מי ואין שמים, כבודעל
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 ואמרו מאד החמי,רו הקדוש ובזוהר כ*ש, ע"ד ויעזרנו מקרבנוהאבן

 דהשתא כמה פימא, להון דלית כמאן באימתא למיקם עמא כלדצריכין
 אורייבמג לקבלא דסיני טורא עלקיימין

 להיוה וצריך בצבור, התו' קריאת בעת הש"ץ עם לסייע נכוןיד(אין
 המסייעי' באות4 למחות יש וכן ולשתוק. רעןורה קריאתשומע

 איו בס"ת, מדות וי"ג הדברגת, ועשהת הים שירת בקריאתלש"ץ
 מדות י"ג על ולא הדברות עשרת על לא קריאה שום עללעמוד

שוא*ת.

 מברן- וכשהוא לגמרי, ראשונה בברכה פתוח הס"ת שלהם? נכרןטו(
 פעם אלא בם*ת, יבים ויא .הס*ת נגד פניו יהיו א'ברכה

 כתובה דהברכה לומר לב על יעלה לא דבזה למטה פעםלמעלה
 בו יהא שלא שלם פסוק בם"ת 7ראוו7 שיברך קודם ויזהרבתורה,

 דיין ר~המון בפסוק טעות נמצא אם במחלוקת יכנם לא ובזהטעות"
 יברך לא טעות ונמצא נזהר לא ואם אחרת, פעם שיברךאומרים
 חוזר אינו אחר בסדר לו והדאה הש"צ טעה אם וכן אחרת,פעם

 לברך_

 שלא הוצה לצאת לכפוחם ואין כהנים של בכבודן למעט איןא(
 משם ל"ג אוה ו' סימן הד=ם עיקרי סיבה, איזה בשבלל ראהמוןלקרותו
 דאף ל"ב, סימן נעלם אוד משם מן אוה; ע"ש זן סימן יחזקאלכנטת
 סקוו קל"ה סימן באה"ס ועיז בן, הדין י"ד או י"ג בן קטןבכהן
 אפילו ההלל את קורא והוא בח.ורה לעלות בשמו שקראוהו ,מי),ב(
 בסימן מרן דפ' לק"ש ולעד יפסון, ההלל את בהם שגומרלםבימים
 ודמי דרבנן והלל דאורייתא דהוי ק"ש דשאני להפסיק, שלאס"ו.

 די"ץ באהלך אגורה משמ ל"ח אות ו סימן הד"ט עיקרי ק"ש,לברכות
 .עעד(

 בם"? ידיו בשתי שיאחח בתורה לקרות בעלותו ליזהר צריךטז(
 גמך ואחר אן, ברבד* שיברך עד המטפחת במקוםעצמו

 קריאתה. זמן כל בם"ת אוחזת ימינו יד וישאר שמאל היד יסלקהברכה
 ההוא בחדש לעשות לעיבור' ט' כחדהח אשתו כשנבנם' נוהגים יש3(

 מורה הסוד, פי על סמך לו ויש יפה מנהג והוא ההיכל פתיחתמצות
 לס*ת לקרות לעולה קורין שאין במקום )ד( ב'. אות ג' סימןבאצבע



רטולאלפימ קלה סי' תורה ספרהל'הסד

 בישא, לעינא ימיחש וליכא אה"ז, זה אחים ב יעיות יכוליזבשם,

 כן(. נהגו ולא שמואל, אמונת משם הקמח~קם

 וי"א סועה, בלחש והאומרם רם בקול והברכות ברכו אךבמךיז(

 ,ברכת בירך וכבר הואיל רם, בקול ולביך לחזורשצריך

  כשקורא הצבור כבוד משום אלא זו ברכה נתקנה ולא לעצמוהתירה

 וחוטא אחריו יענו שלא הרבים את גוזל ה*ז בלחש או' שאם ועודבתף,

 לא בלחש כשאומד ה', את ברכו אומר ואיך הרבה, סובהויאבד

 מן יורם4 קולו להגביה הש"צ דהיינו לעונה, דאסור ועוד לברך,יוכלו

 עד התורה, ברכוו2 יודעים שאינם הארץ העמי רעת וזו;מברך,

 כן על אשר כל, לעין קלונם ונגלה רם בקול שאומרים מהםשכמה

 לה ואוי הסרובם, יגלה שלא כדי בליהם אומרים ש.בהםהפקחים

 לילך שלא עצלותם זאת להם גרם מי כך ובין כך בין בושהלאותה

 רבים, בפני בושה לידי לבא שלא כדי זה ד'בר לפחות לל'מוד הכםאצל

 היסב באר גדולות באותיות ההורה ברכות סדר שיכתבו היה סובומה

 מתוך יברכו העולים וכל הם"ה, אצל מונח ויהא בה העולה שיקראכדי

 אלה עושה יודעים שאינם את לבייש שלא כדי היודעים, אפילוהכתב

 בו. תלוי הרבים וזכות הרבים אתמ?כה

 נתן אהטר ריהעונה ובירך טעה אם בנו בחר אשר ראשרנה ברכהיח(

 יאמר סיים ואם בנו, בחר אשר יאמר סיים לא אםלנו

 אמת, תורת תורתן את לנו בתן אשר וצ"ל באחרונה בנו, בחראשר

 מאד. וישמח שבע"פ )הורה היינו עולם והיי שבכתב תורההיינו

 ה', יברכך הש"ץ לו שיאמר וירויח עמכם השם בלחש שיאמר טרביס(

 ראשונה. בתיבה ה' להזכיר סוב אין כי להדיא, ה' יזכירולא

 ברכו, רם בקול יאמר ואה"כ בלחש, לבד זה יאמר זה זהירותומשום

 לבטלה, ברכתו תהא שלא כדי הש"צ עם לקרות לתורה העולהוצריך

 יגלול הקריאה ואחר לאזניו, ישמיע שלא בנחת לקרות צריךאבל

 לגבר' גברא בין הס"ת סתום ויהיה אחרונה ברכה שיברך קודםהם"ת

 קורא אם השישי, הוא הסוד ע"פ ס"~2 לעליית מעולה היותר 3הקרםכ(

 לא אם יקפיד ולא יתקוסם לא ועכ"פ  מחודעות .קריאה

 לפי כבודו לפי שאינו במקום קראוהו אם או לס"ת' לעלוהקראוהו



לאלפים קלה סי' תורה ספרהל'חסדרטז
 האמן ולפי המחלוקת' ושנאוי וקטטה מחלוקת הגור' דבר זה כידעתו,

 ממנו, בורח הכבוד הכבוד, אחר הרודף וכל רוח, - ורעות הבלהכל

 ויכבוד לו מה ממעל בשמים מכובד האדם ואם חיינו ומה אנוומה
 לו יתן מה ממעל בשמים ו,מסוי בזוי הוא ואם דמה, להבל אשרב"ו
 כלל וה כי בזה והעמק דוק אדם, בני אותו שמכבדין מה יוסיףומה
 שום ועל אדם שום על , להקפיד שלא מדותיו על מעביר להיותגדול
 ולהקפיר להאה?ימו ואין יעשה בעיניו הישר איש כי גם ימהדבר,
 גדול כלל זה וגם, כרצונו, רצונו לעשות לדעתו השיג לא אםעליו

 בחדש. אחת פעם לם=ת לעלות להשתדל וטוב אלה, וישמור חכםמי

 שיעור עצמו יסמוך ולא מעומד, לקרות צריך לם"ת העולהכא(
 בזה. ליזהר צריך הש"צ וכן יפול, הדבר ינטלשאם

 וברוך, חזק מלקרות וליורד בכבוד, לם*ת' לעולה לומר נוהגיםכב(

 שחוק שעוי?ים שיש עקא דא אבל נכון, מנהגוהוא

 בת לו שנולד )כגון אחד. על להתלוצץ כשרוצים בבהכ*נ בזהוק=ר

 תהא ולא הדבר ישתקע בכבוד, בכבוד, גדול בקול צועקיםוכדומה

 האיסוי וק*ר ושחוק ליש:נות ש,ל חמור איסור לעשות בישראלכזאת
 העולה ירד שלא טוב והיותר ה', בבית עושין זמן ובכל מקום'בכל

 לבלבל שלא כדי אחריו, העולה הקריאה שישלים עד התיבה מןלם"ונ

  היורא מקול התורה, קריאעל והוא הצבור יאבדו ושלא הש"צ,את
 למי שברך מי שעושה בשעה לירד יכוין ולכן ברוך, חזק ברוך,הזק

 ושבהוזר קצרה דרך יעלה בתורה לקרות וכשעולה אחריו,שעלה

 שעלה מי ג( ימין. על יפנה שוין הדרכים ב' ואם ארוכה, בדרךהרזר

 לפ:יה' צר והמקום במעלה שוי' ושניהם יורד וחברו בתורהלקרות

 סלמן א' כלל גר'ר העולה, לחבירו דרך לתת להתעכב ליורדראוי

 שגח ויכוין התורה, בכבוד שפגם מה לתקן יכוין לם*ת וכשיעלהנ"ג,
 עלין יושפע בקריאתו ישמה אם תורה באור לידבק תעלהנשמתו
 פסוקי' שני לאהד 4קרא שעצ טעה אם הם"ת, מקדושת קדושהשפע
 פסוק' ב' אותם ויחזור לפניה ולנרך להזור צריך אחרונה ברכהובירך

 עם יהזור לאחר, קרא. כבר ואס לאחריה. ויברך אחר, פסוקועוד

 הקרואימ. למנין עולה אינו ב*פ שקרא ואותו פסוקים, שני אותםהאהי



ריז לאלפים קנ קלה, סי' ובהכ*נ ס"ת הל'הסד

 ויענה המפטיר ולברכות בתורה הקוראים בברכות יכוין צריךכד(
 שבשבת ברכוו7 מאה מנין להשלי' לו ויעלה אמןאחריה'

 אחת ברכה דהכל באמת הנאמרים אחר אמן לעמו7 איז אךהסרים'

 והמפטי' בזה, טועי' דעלמא ורובא בברוך וחותמת בברוך פותחתהיא
 אמן, לענות יטעו שלא כדי באמת  ,ןצטנד~ף'י' באון הפסק יעשה 7מל(2ר;,ק,

 הגולל שיגמו' עד 'ההפטרה ז,מפטי' יועחיל שלא הנכון הכונהגכד(
 צבור. טורח מפני כן נהגו שלא אלאהגלילה,

 והברכו' הספר, מתוך לקררת צריך אלא ההפטרה בשמע' סגי לאבה(

 בנחת ההפטרה יקרא אחד שכל צריך אך מהקורא,ישמע
 הקהל שכל שנוהגי' במו לא ;;מפטיר, קול כ'4א ישמע ולא המפטיראהך

 ואם לבטלה ברכותיו להיות קרוב בלחש, והמפטי' רם בקולאומרים
 והצבון לבטלה, הברכות הכתב מתו' ההפטרה לקרות יודע המפטי'אין

 ולעגי טפשים אנשים דמשתכחין על חבל מפטי', הובת ידי. יצאולא
 וההפטרה הברכות וקורין הורמ, למנוחת ההפטררו לומר שרוציםשפה

 במדרש שאמרו ונהי יבין, מי ושגיאות 'תיבהת ש,ל חצייןבסירוגין,
 ויפטי' ,קדיש בנו שיאמר עד הקשה מעונשו ביצול שלא אמר אחדשמת

 בנבלצ' ולהפטיר חדהב י"ב כל קדיש לומ המנהג נחפשם ומזהבנביח,

 כשיאמר אלא מועיל זה שאין פשיטא אבי צייט, יאר שקודם בסבתוכן
 אלו כן לא בתיבה, תיבה באות אות ובנעימה ברורה בשפהאותם

 ממציאות טוב והעדר עונג. במקום נגע גורמימ והמדלגיםהטועים
 שייננו הורם ולפני ל,סי"ת לפני ומקובל ומרוצה טוב ויותרהרע,
 לעניים יתנום והפטרות קדישים לקנות שנותנים המעות.אותם
 לה' וערבה ליחן, תרשבים היו אשר על נוסף מחוגנים, אדסוב?י

 בס*ת. כמו המפטיר שישלים עד לדבר ואסורולאביהם,
 קןסימן

 בהכ"נ ובנין בהכ"נ הל'-
 תורה להם ולקנות בהכ"נ לבנוה זה את זה העיר בני כופיןזז(

 מי לכל ללמוד פוסקים וספרי וגמרות וכתוביםנביאים
 שהוא מעט מקדש בגין במצות מתאמצים הם ישדאל אשריהםשירצה,



לאלפים קנ סי' כהכ"נהל'חסדריח

 חלוקי'הר זכאה אני' גבור יאמר החלש וממונ" בגופם כחס בכלהבהכ"נ

 אבל נאימ, וכיורי' ציודים מפוארים בניינים אלהינו ביתומפאדים

 שהרי הסר, העיק' ונמצא נהגו, לא שירצה מי שילמוד _ספריםלקנות
 באילין מטיילי הוו אושעיא ורבי חמא רבי דהמקלימ בירושלמיאמרו

 4מ'ל כאן, אבותי שקעו ממון כמה לר"א חמא רב א*ל דלוד.כנשתא

 ערשהו 4הע ישראל וישכח עליה קרי כאן, אבותיך איבדו נפשותכמה

 סגי דהוה כלומר באורייתא, דילעון אנייא בני הוו לא מי היכלות,ויבן
 ומה טוב מה כן כי הנה ו2ורה. לעמלי יתנו והכעתר דהו כלבבנין

 מתשב"ל מין מכל ספרים מלא מושב ברת העיר אנשי שיעשונעים

 ויש וילמוד, יבא ללמוד הרוצה כל שם מונחת תודה רתהאיתשבע"פ,
 לן או עשרי' דקדש בהיכל להם שיש קר)ילותכמה

 יד,ם ודומה ספרי"
 יהפליג כשרוצים עד בהיכל, ס"ת להניה כמו בעול' רבה מצוהשאין

 כמו רבה מצחה זו לו אומרים מבוקשם להם שיעשה א' מאדםבבקת~ה
 לשכילד חכמו ולו ס"ת" למכור גדולה חרדה ויחרדו בהיכל, ס*תלהניח

 ולקנוה בהיכל מתעפשי' שהם היתרי' הס"ת למכור מאד טובכי

 כמחליף זה ,הרי ,תורה' תצא שמהם עני" בבני וליזהר ספרי',במקרמם
 ,שיהא גדול כלל וזה להן, ערוך אין אשר יקרות מרגליות עלזהב

 בדבי מעותיהמ "הוציא ויבחרו טוב כסוחר ציבור הן יחיד הןהאדם
 יהיה גבולו ה' ירחיב ואם ליוצרנו, ניר ויותר ריוח יותר בושיש

 ידו. ינח אל מזה וגם בזהאוחז
 שיהיא עד אותו ומגביהין עיר של בגבר)ה אלא בהכ"נ בונים איןב(

 מקילין שיש ונהי בהם שמשת.משים העיר בהי מכלגבוה
 בהרבן ונענשו עברו רבים כי יחוש, 2פש בעל אבל ,להיתר, צדדיםויש
 סכנתא, דחמירא הרבה ליזהר צריך לכן רח"ל, בנים ומיתתבתים
 הטוב וה' שוגגין, יהיו דמיטב יגיד אל ישמעו, סלא חושש אםומיהו
 ודבריהם חקיפא הסובים יד אם אמנם 'ה'. פתאים ושומר בעד,יכפר

 ולא להשפילו ביתו שהגביה מי את יכופו למחות, בידם וישנשמעים
 בוניך. וולום ורב העיר,תחרב

 הפהה מן שישח!עו כדי ההיכל נגד הכנסת ביו2 פתח שההא צריךג(
 באמצע בימה ועושים אפשר ,שאי. במקום לא אם ההיכלנגד



ריט לאלפים קנא סי' בהב"נ קדוימת הל'הסד

 בצבור להתפלל שלא ליזהר יש )א( הש"צ, עלה2 שיעמודבהכ*נ

 שכתב דע"ג דס,א סלת קמח בס' ועיין סק*ד מהביר ה/ בתיבה,אלא

 להתפלל, בתיבה ידד לא להתפלל, בן כת באים שאם הקמח, לקטמשם

 כולם וישמעו וצ*ע(. התמידיז על כמוסיף דמחזי משום טעיםומעמי'

 כנגד אחודיו שיהא באופן ההיכל, ובין הבימה בין לישבואסור

 ולכן פוסקין קצת כתבו כן איכא' נמי ואיסורא הוא דגנאיההיכל

 לתהר.צריך

 ולפחות ישראי ע"י בהכ"נ בנק שיהיה דאפשר במקום טוב מהד(

 דאפשד, היכא דוקא ישראל ע"י שיהא טוב ההיכלמקום

 דבוקימ ופניו ישתחוה שלא ליזהר צריד באבנים מדוצף הבהכ"נואם
 ר,הטו ישפיל שלא או מעט יטה אלא ביה"כ ;2נוו;בים כמוברצפה

 לדצפה. פניו נין מפסיק דבר שיהא או לאיץ'עד

 קנאסימן
 קנ*ה ס" עד בהכ"נ דיני ושאר בהכ"נ קדושתדיני

 אשר שאצ הרב קדוש אימרי בקצרה יהעתיק הואלהי נא )הנהא(
 וחומד תוקף מפרים מפי טהור איש ואמף הרחיבהאריך

 בקצרה ואבא נופך, קצת בתומפה בהכ"נ, בקדוש' המזלזלאיסור
 חכמים וברי ושומעים ביצרם, המושלים לבב לאנשי ולהזכירלהזהיר
 לטוב לחסא יוסיפו ולא וישובו, ויזכרו בנים יחרדו זאתבשומעם

להם(.
 רעהו את איש וכן עדתו לקר*ל להודיע תדרה מרביץ כל עיהןבה

 המדבר וחומר -הדבר איסוד יודיעו יודעים לשאינםהיודעים
 מתופסי קצת יראו אם ואפילו בטלה, שיחה וכ*ש חולין שיחתבבהכ"3
 האמת לפי כי לרעות* אחריהם "היו לא זו בשחיתה שנלכדוהתורה
 ובזוהר ופומקי' בש"ס כמבואר פלילי, ועון חמור איסור הואהברור
 לצורכו, הצריך דבוד מדבר אם ואפילו הדבר בעונש ביותרהחמיר
 בבי דסהסתעי מאן בפ(_.תרומה הזוהר וז*ל דאסיר' חולין שידע2דההש

 מהמעתחה דברע ליה ווי פרודא, דאחזי ליה ווי דחול, במיליןכנישתא
 קלנא ואנהיג מניה דחיל דלא דישראל, באלהא חולקא ליה דלית ליהווי



לאלפים קנא סי' בהכ"נ קדושתהל'הסדרכ

 הבתי מההפכין זה דבעע כהב ובסמ*ק דלעילא, עלאהבתיקונא
 מבעיא דלא מוסיף איסוו* יש קדש ובשבת ח*ו, ע*ז לבתי'כנסיוה
 לצורך. אפילו אלא דאסיר, לצורכו אפילו חוליןזץ2יתת

 כנישת4 בי
 כנשתא לבי קדישא עמא דאעלו כיון ויקהל פ' הזוהר וז*ל.אסיר,.
 כנישה~ בי בצורך אפילו לאמ2ונדלאאסיר

 וצלותא תושבחן במילי אלא
 איהו דא דעלמא, ובמילין אוחרנין במילין דאשתדל ומאןואורייתא,

 מלאבין תרין דישראל, בעמא הולקא ליה לית שבתא מחלל דקאב"נ
 וו- ואמרי רישיה על ידיהון ה2וו ואיגון דשבתא, ביומא דא עלממנן

 בצלוה' אלא לאתעסקא בעי לא וע"ד בקובעה, חולקא ליה דליתלפלניא
 השכינה השראת דומ'ה אינו כי הוא והטעם ובאורייתא,ותושבחין
 חמורא להיות צריך ולכן חול, להזיראת ב,סבת, בבהכ"נהשורה

 כנישחש. בי בצורך אפילו לאשתדלא ואסירביותר
 ביותר מצוי וקייר ושחוק בבהכ=נ הדבור של הפרצה בעוןוהן

 ושמח: הפורים ובימי וגיל בשמחווש ובפרט ובמועדים,בשבתות
 לבהכ": באים אה2ר מעט החול בימות כי המכשלה ורבהתורה,
 כ"כ להם ואין לעסקם, ולברוח תפילתם למהר טרודים הםוהבאים

 מראו.ק יכזשבו .ה' יראי לבבורנ ובמועדים, בשבתות כן לא לדבר,פנאי

 רמדבר לכאן פונה זה פריצים, כמערת הבהכ*נ געשה איךלפעמים
 ימלא לשחוק מקום ימצא ואם מתלוצץ, חה שוחק, וזה חבירו,עם

 זה רמכיב זה על זה וצועקימ זה עם זה נלחמים ויש וק"ר שחוק)פיהם
 באייך או בשמש או בחזן וגוער שצועק ויש קריה, כברחובות זהאת
 ככה מדוע לאמר עוז קול בקולו יתן רצונו, נגד דבר שעשהאדם
 ה' בהיכל ע"ה שעדשים רעי' דברי' רכהנה ומק~ו, ומחרפועשית

 הי יראי נפש דאבה אזן ולמשמע עינים למראה אהסר מעט,מקדש
 לאל ואין שומעות, שכך ולאזנים רואות שכך לעינים אוי שמו,וחושבי
 אחרי כי אף רעתו, על ניחם איש ואין בהיתר. להם נעשה כי למחותידם

 דין כי בימיו, עלתה שכך לדור לו אוי שבו, וחומר האיסורשומעם
 מתעכבי דישראל בוה"ק אמרו שהרי סהייחא, עכבות דעציראהגרמא

 דעבדין חכמה ראשיה הרב ופירש בשכינתא, קלנא דעבדי עלבגלותא
 בכבוד והמזלזלים בבהכ"נ חולת ומיחת המדברים .הם בשכינהאקלנא
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 כיגם ומה ובקשתם' תפילתם יקובל איך בבהכ*נ, לדבר עוזנושכינת
 ע"ך נפשנו פדות ועל גאולתינו על 'המה הלא תפילתינו עיקרכל

 בקשה ומעכב וסותר נגדיי דבד יעשו ו7מה בגוים, המחולל הגדולשמו
 הפוכ; בספדי וכהוב בשכינהא' קלנא דעבדין על בג7ותא דמהעכביזו

 חוטא הוא כי עיקר כי יבא ש7א לו טוב בבהכ"נ הויין שיהתשהמדבר
 לדבר שממהין עד לדבר לו קצר היום ואומר מקטרב והשטןומחטיא,
 אפי' רעהו את איש לדבר שלא ליזהר וטוב הה,פילה, ובשעהבבהכ"נ

 יראו מהם כי התפילה, בשעת שלא ואפילו מצו.ה ודבר .תורהבדברי
 יבחיני, ולא חו7 של הדבור להם 7התיר האר'ן מעמי רבים יעשווכן
 הרב על העידו וכבר שאני, השוב אדם מקומות בכמה שאמרווכמו
 דאפילו התפילה בשעת שלא אפילו כיל מדבר היה שלא ?"להאר"י
 יטתעך שלא כדי מבהכאנ שיצא עד תשובה משיב הי'ה לא מצוהבדבר
 ומשמרת לגרר גדר לעשות צריך שבו חומר לפי כי הול,לדברי

 התעיובה בתיקוני הרוקח ממ"ש האיסור הומר וימד וצאלמשמרת,
 ההפילה בשעת שלא ואפילו בבהכ"נ חול של דברים לדברשהרגיל
 ויתפלל גדול במורא ישב ואילך ומכאן יום, בכל וילק.ה יום מ'יתענה
 חולין. שיחת, למובר הוא זה ואם כלל, הכנמת בבית ידבר ולאבכונה,
 דהו"ל בהכ"נ, בחוך שלא אף האסורים דעים דברים מדבר אםכ"ש
 מה לבו אל ישים לא ואיך מנשוא, עונו וגדיל ומכופלת כפולהרעה

 היבל אל אשחחוה ביתך אבא חסדך ברוב ואני כניסתו בעתשאומר
 כבול רמזלזל באדוניו שמורד הלשת לבעל יחרון ומה ביראתך,קדשך
 לכך ה' ברוכי קדוש עם כן על כי ועדה, סהל בתוד בפרהסיאהקבעה
 והכנעה ביראה שמה נשב אלהינו לבית נבא וכאשר הן, אלונשובה
 ולמחר' דבר לדבי מצטרך אם ואף שם, השורה השכינה ממוראגדולה,

 כהיכל כמדבר בלדהם בנהת עמו רידבר אצלך י"ד עבירה,בעוברי
 ובירא' באימה לפניו לעמוד עלינו מוטל וחיוב ה', גדול מלך כיהמלך,
 בקדש" מפגל להיוה ושלא העליונים, העולמות בח.יקון להפסיקושלא
 וימהר חפילתינו, את וברצון ברחמים ויקבל עלינו יסרא ה' שסואז

 בב"א. ותפארתינו מסדשינו בית ויבנה לגאלינוויחיש
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 לו שיש למי בזה ודי ע"ש יועץ פלא בקוגט' בזה עוד כתנתירכבר
 הזה בדבר נאריך אם כי יחדל, וחדל ישמע שמוע טוב,לב
 יוכל ולא הרגלם, מררב הדע דדכם יניחו ולא יכלו' ניידות כמהכפלים,
 להיות העיר וטובי ושרי הדור חכמי יקבלו אם אלא להתקןקדבר
 שיהיו ממונים ויעמדו ציבוד, בצדכי גם לדבר גמור לאיסורלהם
 יזכו ח;נזהרין והמזהירין ואולי, האי כולי וגערות בקנסיםמוחין

 )בהיכלו. ולבקר ה' בנועםלחזות

 ואבילה והתול שחוק לענין וכן בבהכ*נ חולין שיחת לדברב(
 מפני ובגועמים החמה מפני בחמה בו וליכנסהמתיה,

 לב מצינו דלא מ?נה, ב"ד לב ולא חנאי מהני לא וכדומההגשמים
 במקום ראש קלות ולנהוג מעט' מקדש קדושת לחלל מתנהב"ד

 בנין בשעת אם היינו תנאי, דמהני ומאי חלהלה, שרולה,ששכינה
 להשתמש מותר בחורבנו בו, להשתמש עליו בפירחם התעבהכענ

 תנאל מהני לא בחרבנו ואפילו תנאי, מהני לא בישובו אבלבו'

 תנאי. שום מהני לא שבא"י, ובבכ*נ מגונה,לתשמיש
 קופה כגון מצוה של הם א"כ אלא חשבונות בהם מחסבין איןג(

 אפי' אוסרין ויש בהם, אוכלין ואין שבוים ופדיון צדקהשל
 בהם מתקשטין ולא ת"ח, שאינו מי בבהמ*ד, או בבהכ"נ מים?ש,תות
 לאדם לקרא כגון לצורכו בהם י?יכנס צריך ואם בהם, מטייליםולא
 יצא, ואה"ך מעט ישהא לקדוח יודע אינו ואם מעט, ויקראיכנס

 אותם עשו טוב לא ביתך, יושבי אה2רי שנאמר מצוה בהןשה"מיבה
 האסף עת לא כי אדם שם שאין וכשרואין לתפי' לבהכ"נשבאים
 לישב בוחרים עסק שום להם שאין ואף לאחוריהן, חוזריןלתפילה
 שבקיאלם במה וילמדו בבהכ"נ שישבו טוב הלא בשווקים, ולטיילבטל

 ולהשתכד. להסתחר יודעין שהם מתה~ים ורבים טוב, שכרויקבלו
 מועטים. והנם להשתכר שיודעים עליה בני וראיהי עונים, שקראבל
 מקדושת גדולה וקדושתו כבהכ"נ דינו רבים של המדרש ביתד(

 הוא בעשרה שם להתפלל יוכל שאם שאמרו עדבהב*נ,
 משכנוה מכל ציון שערי ה' אוהב דכתיב בבהכ"נ מלהתפללעדיף
 ובקי כנסיות בתי מכל בהלכה המצויינים שערים ה' אוהביעקב,
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 ד"א איא בעולמו להקב"ה לו אין בהמ"ק שחרב ומיוםמדרשות'

 להן יש התנוקוה בהם שלומדין עוהבתים אומר ואני בלבד, הלכהשל

 ען עלמא דקאים אמרו שהרי בהמ"ד,  מקדועות יותר אפשרקדו'ןה,

 הטא. בו שיש להבל חטא בו שאין הבל דומה שאינו תשבער,הבל

 והישיבה נבוד, בהם ינהוג וצריך שכינה, השראת שם שישובודאי

 התינוקית יימוד על להשגיה הולך אם וכ"ש .תחשב' למצוה גאכבהם
 ויקירא. רבה מצוהשהוא

 הישנימ באותם וגוערים עראי שינת אפילו בנהכ"נ ישנים איןה(
 עבייה שאז הדרשה בשעת שישנים או'תם וכקשבבהכ"נ,

 אין בבהכ"נ המתעטש תורה, משמוע אזנו ומסיר עבירהגוררונ

 .הילדימ שיחת הילדים עם ולשיח רפואה, או טובים חיים לואומרי'

 מותר בהכ"נ, לצורך או ואורחי' מצוה ולצורך בבהכ"נ, נדולאיסור

 אב4 יוה"ך, בליל בבהכ"נ לישן התירו ולכן בתוכו, ולישןלאכול

 ודוקא עצמן, בכסות וישנו מערב, לצד הקדש מארון שירחיקוצריך

 בכדי אבל. .מעט,. .לנוח ורצה היושבחוזז. ולומר. ללמוד שםשנשאר
 באיזה לישן לילך יוכל אם ועכ"פ בידו, היא ועבירה היא מצוהלאו

 . ;. רקילה )לענין עדיף נשים בעורת או בהכ"נ בעזרת אובית

 ט"ו(. סן צ' סימן לעילמ"ש

 שלא וראוי להתפלל שיכנם קודם לקנחו ראוי רגליי שעל טיטו(
 מלד לפני מהנכנם ק"ו לכלוך שום בגדיו ועל עליויהא

 שלא שיתקנו והיה יתן ומי ארוך, בסכין ליכנם שאסור וי"אבעו,
 נכנסימ ואיז מקפידים הגוים שהרי כלל, במנעלים לבהכ"נליכנס
 היה ואם ולרבצן, לכבדן בהכ"נ ומכבוד במנעלים, חפילתםלבית

 דרכי, לקצר הב', בפתח ויצא זה בפתח יכנם לא פתחים ב'לבהכ*נ
 שמצוה י"א להתפלל הנכנס ומיהו מצוה, לדבר אלא בהם ליכנםאסור
 דרך יצא להשחחוות צפון שער דרך הבא דכתיב האחר בפתחלצאת

 כף. נגבשער
 שיכנסו קידם להדליק וצריך נרות, שם להדליק בהכענ מכברדז(

 ומאהר ואתיא, שכינהא קדמא עץ2רה בי דכללהתפלל
 מקומות אתה מנהג נכון אמת הנה בבהכ"נ מצוי שהקבאהשאמרו
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 הלילה. וכל היום כל תגויד וע,יכל לפגי דולק נרשיהיה
 נר אפילו אוסרין ויש בהכ"נ של מנר הדירם של נר מדליקין איןח(

 דברים אצלן לקרות וכ"ש בהכ*נ של מנר להדליק מצוהשל
 המעיה להדליק אסור הסברות ולכל הדברוו2 ולכל. דאסור, הוישל

 בהכ*ג. -מנרעשן
 לעוז, שנעשה מדבר לעשות אסור מצוה ושל נהכ"נ של ובר כלמ(

 מותריהם לקנות אסור ע"ז בבית שהדליקו שעוה של נרותוכן
 שנשתמשו וכדומה מנורו'ת וכן בבהכ"נ להדליק שמשיהם..שמוכרים

 דמאים ובהמ"ד, הכנסת בבית בהם להשתמש אסור ע"ז, בביתבהם
 דבר לכל הדין והואלנבוה

 מצ.וה_

 צריכי' לבהכ"נ, רע רית תמיד בא שמב.תי'ה' בהכ"נ יד שעל שכניםי(
 ה' דבר דכי איסורא ומשום בהכ"נ בבוד מפנילהרחיק

 רעה יגרום שלא בהכ"נ, מאותו עצמו ירחק נפשו ושומר כו'בזה
 לו שמגיע בבהכ"נ י.תפלל ולא בביו2ו ביחיד שיתפלל ומוטבלעצמו,
 בית או הכנסת בית ,כנגד מכוון הססא בית אדס יעשה ולא רע,ריה

המדרש.
 קדושה לה יש שם מתפללים שלפעמים, כיון בהכ"נ של העזרהיא(

 כי אותם מחזיק הבו:כ"נ שאין במקום וכ"שבהב"נ,
 יש בודאי בעזרה שמתפללים אנשים תמיד ונשארים המקום להםצר
 ולבבות בטילה, ושיחה קור בה לנהוג ואסור לגמרי בהב"נ דיןלה

 בעזרה ועושים גמור, כהי.תר להם שנעשה הרבה מקומות עלישלו
 אבל קרעת, כיושבי לשיח שם ויח2בים הארץ, עמי של כנסיותבתי
 יהיו ואל שוגגים יהיו מוטב לישראל להם הנח אומר אבי זה כגוןעל

 בבהכ"נ, לפנים ולא שם, שידברו טוב כי במיעוטו, ויבחרומזידין,
 בהב"נ קדושת שאין יבין ביבבו בקדקדו מח לו שיש מי כיעם

 בהכ"נ לו2פי' קבוע 17המקום כל אלא וס"ת, היכל שם בהיוהתלויה
 בהב*נ, בעזרת גם ומורא קדושה לנהוג יזהר שמים ירא ולכןמיקרי,
 שחוץ ואיצמבא החצר אל יצא לפחות לקער, לביא יוכרח אסאלא

 לנהו: צריך מבחוץ בהכ*נ בכותל גם ההיכל, כנגד שלאלעזרה
 ממע. לנתוץ ולא החיצון מצד אף להשתטהם ושלא בהכ"ב,כקדושת
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 נענשו רבים כי ירחק נפשו שומר בהכ"נ ע"ג בעליה לדוריב(
 ואם להבנוונ, זכו לא מהם מתו מ'הם מנכסיה' ירדומהם

 תשמיש להשתסהם ושלא בזיון מנהג לנהוג שלא מאד יזהר שםור
 ולא שם יישן שלא יתירה זהירות צריך .ההיכל ע"ג ובפרם גנאי,של
 מלאכוצ. כלי שםיניח-

 אונם להם יארע  שמא אחר בהכענ לבנות כדי בהכ*נ סותרין איןיג(
 סותרין ואח"כ תחילה האחר בונין אלא .האחר' יבנושלא

 הכי, דינא להרחיבו אחד מחיצה לסת~ר רק רצו לא ואפילוהישן

 חרבו ואם הישנה, סותרין כך ו(נהר ההד,יה הכותל החילה-שבונין
 ביום מהרה ובונין אותו סותרין ליפול כתליו נטו או.יסודותיו
 על לקח ויוסף הכם ישמע חרוב, וישאר השעה 71דחק שמאובלילה,

 מצוה כמיז*ל לידו, שבאה ונכף לעשותה ימהרנדו מהור מצוה דברכל

 כי דגשעה תדחק שמא בעי מיהא ולמיחש 71חמיצנה, אל לידך,הבאה
 ומה לרגע' ,ומרגע לעת מעת להזדמן יכולין ומניעות עיכוביםהרבה

 אידון יבא פה(~ם כי עתו את האדם ידע ולא עובר כצל ימינו כי.גם

  עושה א*כ אלא מברבינ דבר לסתור ואסור בידו שמצותו מי.4ה~רי
 בכותל גומא ועושין באנקו שקורן דף שעושין ואותה לננות,ע"מ

 עביי שפיר לאו דף, אותו עץ ע*י שם להחזיקשיוכל
 וכל קלה, לקדושה מקדרשהו דבר ,ולהוריד לשנות רשות איןיד(

 איזוהי גמירי כיע דלאו ה71התונה, על ידו חכם שאלת בלאהמשנה
 המעות ולהוציא קדושה דבר למכור שאסור כ*ש חמורה, ואיזוהי'קלה

 צבור, עסקי על לפקחו ממונים שהם העיר טובי לשבעה כ*אלהולין,

 למכור בידם, הרשות העיר אנשי במעמד בפרסו' הדנר עושין'אם
 להשיא או תלמידים, להספקת או לחולין' המעות ולהוציא קדושה.דבר

 ס*יע אפילו למכור מותר שאז שבתק, לפדיון או יתומות אויתומי'
 שאיבו בהטלו, ליחיד דה"ה שאומר מי ויש שבקדושה, דברי' שאר-וכ*ש
 צא אהץה, לישא או תורה, ללמוד כ"א שבקדושה דברי' למכוירשאי
 דבית והא אהריהן, לרדוף לאיש והיית וחזקת מעלתן, גודל.ולמד
 שאין כפרים של היינו זט"ה, ע*י נמסרים בהכ*נ של ודבריםהכנסת
 שם שקבועין כרכים של אבל אחרים ממקומות אנשים שם'קגועין



לאלפים קנא סי' הבנסת ביתהל'חסדרכך
 השייך קדושה דבר כל ולא נמכר, הבהכ"נ זה אין אחריםממקימית
 שסתרו ישן מבהכ"נ ועצים בלבנים להשו2מש יכולין ואיןלבהכענ,

 מועה, בתורת להם שיתנום העיר, אנשי במעמד זם4ה בדשות לאאם
 קדושה_ לצורך מעות גבו אם ואפילו שאלה, בתור,ת לא אבל במכראו

 לשנות' אסור חמורה שקדושתו דבר לצורך מעות נדר אךחמורה
לדבר

 שקדושה~
 מעיקרא. שהתנו לא אם קלה

 ממנו מעבירין אין מצוה של או כבוד של ענין באיזה שזמק מימו(
 לזכדת תעח בא ואפילו למערער, מספקת טענה בהיות לאאם

 אחר בא אמ צבל עעה, הוא אפילן מהמוחזק מעבירין אין מצרהבאיזה
 ע"י. לעכב יכול אינו במצותו יעמוד הראשון וגם במצוהלזכות

 תשמישי לעשוהם הדיום, בהם שנשת.מש מעילים לקנוו2 איןטז(
 לס"ת_ מפות סוסי' מכסו,ת לעשות טוב לא כי ולעשקדושה,

 בו שנשתמש כל מ"מ צורתו, כשמשנה מתירין שיש ואף פרוכת,או
 סהסעטנו. ס"ת מטפחות לעשות ואין למיעבד, אריך לאהדיום,

 רשאים אינן בבהכ"נ, נערים עליהם שיושבים הספסלים אךתםיז(
 טוב", אחרים שמביא- ואע"פ עליהן לישב לביתם:~להוליכם

 מוהות וו2יק ומפהת ספרים של תיק כגון קדושה תקטבמישייח(
 בו שנותנין מגדל או וארגז וכיסן ו2פיליןווצועות

 לקדושה בהן להשתמש ואסור קדושה בהם יש כולן וכדומה,ס"ת
 הטברי' שיתגו תזנכון מתנה, ב4ד לב אמרינן דאז נהגו, א"כ אלאקלה,
 להוציאן ואפילו בהן להשתנגש רהסאים שיהיו מתחילה, הבעליםאו

 התבו לא ואם מכשול, לידי יבואו שלא כדי בפירוש יהנו כךלחולין,
 קדה2ה אוהה לצורך קטנים לעשותן ולא לתשמישן ראויין ואיןבשבילו

 יגנון' אלא מקד,ושתן להורידן יכול אינו ואפעה י*א חמורה, יותואו

 והמיקל לגינזן שלא כדי קלה, לקדושה להורידן דשרי כמאןוממתברא
 הפסיד.לא

 ה"ה בקבר אותו וגונזין חרס בכלי אותו מניחין שבלה ס*תיט(
 מטפהית, ליתן ואין מטפחותלהם ומקק ספרים מקקוכן

 לכבסם. לגויס"ו2



רכזלאלפים קנה םי' בהכ"נהי'הסד

  שנפל  יבבר ליהדליקו, אסור לבהכענ שמן או נר שהתנדב מומרי(
 אסור לבטלו מ' ואין מאום הוא שאם י"א בהכ"נ, שללשמן

 אפילו מאום הוא דאם וי"א מצוה, של נר לשאר או לבהכ"נ,~הדליקו
 שם. במחודהע םקעא רם,ג םי' לקמן ועיין בה, מדליקין אין ס' בו4ש

 קנהסימן
 לבה"מ מבהכ"נלילך

 ללמוד; עת יקבע בבהכאנ שם או לבהימ, ילד מבהכ=נ שיצא אחר"(

 סבור הוא אם אף יעברטן ,2לא קבוע יהיה עת שאותווצריך
 לחורה עהים קבעת ההין בשעת לאדם שואלין שהרי הרבה.'להרויח
 מחצה על כמחצה קבוע כל דקי"ל מאי עגפ הקביעות שמעלתואמרו
 ימיר ולא יחלפנו לא ובלילה ביום ללמוד עו; שקובע מי ה"נומי,
 כלפי מטה חםד ורב הלילה וחצי 'היום חצי למד כאלו השובאוהן
 האר"י מרבינו המסודר לישראל חק סדר לימוד נתפשט עושה והן.הסד,
 לומד זמן שבמעט יעבור' ל(ו חק ירפנר ולא בו יאחוז איש אהבריז"ל,
 ספר יודע או שהת"ח טוב ומדן דינים' מוסר זוהר גמרה משנהתנ*ך
 וחושבי ה' יראי כל יאםפו ואלי,ו במתון, רם בקול אותו יקראשבעיד
 מתוכחות הוא אם והזרהר הגמרא להם ויפרש אחריו, וילמדוהעמו

 בו לזכוונ יוכל הרוצה שכל באופן לחק, והיוסף'מוסד,
 אפי~

 היותר
 טובה ממט לאבד ומדוחים שוא  במשאות יצרר ישיאט לא אםע"ה,
 יחםרו ולא בעזרו, יהיה ה' חפץ. במצותיו ה' את ירא איש אשרי.הרבוע
 קשובות אזניו ותהינה בבה"מ ישב ללמוד יודע שאינו מי ו(קן טוב,כל

 קדיש ויענה שיודע במה מעט וילמוד לקורא ושומע הקוראלקול
 בעשרה. לומדים אםשאומרים

 והמשקד*, האוכל בבר0ת ויזהר שחרית, מת לאכול שירגיל טובב(
 הבאה פת שכל אם אחרונה, ברכה שיעור בוושיהה;

 רמאיזה המחיה, על לברך יוכל כמה עד בפוסקים מהלוקת ישבכסנין
 מנ"ד פחות שיאכל הוא מומכם והיותד ברהמא, לברך יצטרךשיעור

 עד יותר או דראמאש נ"ד אכל ואם המחיה, על יברך ואז.דראמא"ש,



לאלפים קנו קנה, סי' ביהכ"נהל'חסדרכח

 דראמאשע ע"ב שיאכל עד המזון ברכת בספק נכנס דראמאשע"ב
 במקומו. עודונכתוב

 זו ברכה מברכין שאין יש כי כתיקונה, המחיה על ברכת יברךג4
 על לברך כשצריך ובפרם אותה, יודעים שאין מפניכלל,

 היו',. קדושת להזכיר להוסיף או הפירות על או המחיה על עםהגפן

 ופוחתינ אותה שמברכין ויש אותה, יודעין שאין ע"ה עתה רבי'הו
 הבלי ומטרדות מעונותינו בא זה וכל תל,ת, ו,2רי חדא קרימעיקרא
 נוצרנו לכך אשר ה' ועבודת היצה"ר, לדעת עיקר שהםהעוה*ז

 ברמן לו שיכתוב חכם אצל לילך לב, על שם איש ואין לנו אויספלה,  היא-
 לאותה, לה אוי שירגיל, עד הכתב מתוך ולאומרה הטב בארבתיעונה,

 במקומו ולקמן התוכחה, ומיום .הדין מיום לבריות להם ואויבושה
 בס"ד. ג' מעין בהכו,ת נוסחאעתיק

 או בידו, הליכה דנכר לבה"מ ילד ללמוד יודע שאינו מי אףד(
 ויכנם בעניניו שיודע במה מעם וילמוד מקום לויקבע

 עבד יאודי הוא 4היר טהורות מחשבות בחושבו שמים יראתבל,בו
 כל על משוטטות ועיניו כבידו, הארץ כל מלא אשר הייםאלהים
 יולד לעמל ואדם למוטב, אם לטוב אם כדרכיו לאיש לתת ב"אדרכי
 במשפט אלהים יביא הכל ועל יוצרו, רצון לעשות יצרו אתלכוף
  הפסידה,. כנגד עבירה ושכר הפסידה, כנגד מצוה שכר מחשבויהא
 מאודינו ובכל נפשינו ובכל לבבנו בכל הן את לאהוב עלן רמיאוחיובא

 אבינו- רצון נגד הנפש ולא הגוף ולא למאומה, נחשב הכסף יהאלא
 האכ בהשגחת שלימה באמונה יאמין פינה לרא,ם והאמונהשבשמים,
 גזור עליון ומפי חיל לעשות כח הנותן הוא וכי פרטית השגחהית"ש
 דעביד וכל אדם, ע"י הבשת הן שמי ע"י הבאות הן והטוב,הרעות
 על יכעוס ולא יקפיד לא ובזה ירצה בן את כאב עביד, לטברחמנא

 דאסיר. במידי להעשיר יגע ולא דברשום
 קנוסימן
 ומתן משאסדר

 יצה"ר דבעידן ומאחר ולאומנותו, לעסקיו איש כל יפרד משםא(
 יצרו' וישיאמ אידו יבא ופחאום ליצה"ם דמדכרלית



רכט לאלפים קנו ס" ומתן משא סדר הל'חמד
 קודם ותפילה וסייג וגדר הכנה לעשות צריך לכן קומ, ע"דויעגירנו
 וגם לב יהן אומנותו ותור' בה*מ מיושבי אומנותו אם כגוןלצרה,
 לי נאה וכך חוגתי  היא כך לאמר במכתב וגם .בגקר בבקר גקולויתן

 ולתקן ליוצדי ב*ר לעשות רק פניה, שום בלי לשמה גתורהלעסוק
 ולא חכמה, צנועי' את לזה וגדר עליון, במקום בשורש'הדברים
 ר"ת אעשה ולא פרם, לקבל ע*מ הרב את המשמשים כעבדיםאהיה
 ליוצדי נ*ר לעשות כ*א בהם, לחפור קרדום ולא פהם להתעטרעטרה
 ע"מ ללמח- ראוי שאין וכ"ש צר, גשום פרס לקגל  ע"מ שלאדוקא
 כהיאלמור ולכן בברא' שלא לו ונוח המרת סם נעשה ההערה שאזלקנטר
 אני כגידי' קשים בדברים לנגדי ובאיפ מקנטרים יהיו אם חגריעם
 ובדרר רפה בשפה ,רך במענה להם אשיב רק אקפיד, ולא אכעוםלא

 ול(4 לי איכפת ומה רשאים' . הם כי דעתי' קגלו אומר ולאכבוד,
 טעסן בטוג דעתי אגלה רק חגרי, דגרי ולסתור לנתוץ עצמיאטריח

 מודיס: מודים אענה דינא לעניע מידי נפ*מ דלא וגמידי ישמעהשומע
 חברי- כבוד יהיה העם המון גפני וגפרט חברי, יאמרו אשר כלעל

 יהיו. רק בלשוני, מחטא מחסו' לפי ולשמור משלי, יהתר עליחגיג

 ירא. אהיה רק הנצוה, אהגת לי יהיה ולא גדול גכגוד לחגרידברי
 רוה- שיהא לעשות גכחי אשר וכל אבוש, ולא האמת, על ומודהשמים
 מקים ימצאו ולא ע"י יחטאו שלא כדי אעשה, הימני נוחההבריוונ
 הוא; המררזם לא כי ומאחר ח"ו, ע"י ש"ש יתחלל ולא תו,ף: עלילדבר
 ושגגה. מעשה לידי שמביא לפי גדצל רתלמוד המעשה, אלאהעיקר
 לשמור ע"מ כשלומד הוא לשמה תורה לימוד ועיקר זדון, עולהתלמ~ד
 לדעת פסוקות הלכות להורה עתים אקגע כן כי הנה ולקיים'ולעשות

 כדה- לעשות' המצות בדקדוקי ליזהר שאדע וכדי אעשה, אשראת
 לפלפל עתים אקגע גפלפולא קב"ה וחדי הואיל וכן לעשות,טה

 את. ולקשט ההלכה מן ותבן מוץ לבהר מגעת, שידי מקום עדבחכמה
 -הדין- את ליתן עתיד ואדם מדה, מארץ ארוכה שהתורה ומאחרהכלה,
 למד, ולא ללמוד יכול היה אם וצוה, וסתרי מרכבה מעשה עלאפילו
 הערך יקר הזמן אאבד לא כן כי והנה ולילה, יומם בו והגיתומתיג
 פשש אעשה ולא  נשברים בורוה לחצוב חיקם מים מקור אעזובהמא



 לאלפים קנו סי' ומתן משא סדר הל'חסד.יל
 קולי והיה בידי, תלמודי יהקיש למען בקול ואלמוד חאו תורה.ביסול
 ממני, הטוב מונעים הטאתי יהיו לא ולמען לבוראי, ולנ"רלרצון
 חקי, לספר לך מה אלהים אמר ולרשע עלי שיאמרו גורמים,יהיו
 גמורה חרטה מתחרט הריגי לכן והמדע, הבינה שערי ממני יסתמוולא
 רצון נגד שעשיתי, מה כל ועל פשעוזי' עויתי, שהטאתי, מה כל.על

 שלימה בתשובה לשוב הפצה ובנפש שלם בלב רוצה ואנייוצרי/
 ישעם אלהי עזרנו ,תמה, עבודה שלימה, עבודה בוראי את.ולעבוד

 שאמרו ומאחר שמך, למען חטאתינו על וכפר הצילנו כ"ש(ע"ד
 דחילו בלא ובאורייתא בצלו,תא קלי דאישתמע מאן דכל.בעה"ק
 .אתי מוכן הנה לזאת אי אפו, ויחר הה וישמע איונמר עליהורחימו
 כי תמיד לנגדי יהןה שויתי כזה ואהבה, יראה מזכרת זכרוןבתב

 אלהיך, יהרה את ואהבת תירא, אלהיך יהןה את אמוט, בל-מימיני
 ה* את לזכרון עיניך בין לטוטפת ישיבהי במקום אצלי יהא זה:זכתב

 אשד מאד, ה' אודה בה' אשמח ואני דלבא, מעומקא ואהבתו וגע,וכל
 שכתובה כמו התפילה נוסח ויגמור בון בהמ"ד מיושבי חלקי.שם

 שתורחו למי היושר דרכי קצות אלה הן תפילה, ביונבקונטרים
 חכם יש,מע וכהנה וכהנה האלה כדברים יביע, ליום יום,וומעתו
 אומנותו שתירהו למי נעים ומה טוב ומה בעזרו יהיה וה' לקח,ייוסיף
 לקיימם ויזבתדל בהם, נקניה שהתורה דברים המ"ה עיגיו נגד.ו~יהיו

ומומי
 העובד ושינת רחוקה ושמירה שתיקר,, לחכמה וסייג יוכל,

מתוקה.
 היא כך יביע ליום יום יאמר כה תנוקות מלמד ששמנותו מיג(

 וליגע באמונה, שמים במלאכת להתעסק לי נאה וכךחובתי
 ללמדם אפי בזעוש אצבעותי בעשי הערב ער הבקר מן דעזימידים34ם

 באופן יעשו, אמר המעשה ואת בה, ילכו ודרך את וללמדם:הורה,
 עצמי לפנות רשות לי ואין להתפאר, ידי מעשה מטעי נצר'שיהא
 לעסקי אצא ובחפזון הכי, בלאו מגי דלא ההכרחי אל אם כי ואנה.אנה

 ממעשה נפשי עלי ותשוח אזכהר וזכור ווד, שכפאו כמי עצמי"הלצרכי
 שמואל ר' וממעשה יום, שכיר שהיה על שלום השיב שלא חלקיהו'
 לכעהמ שלא לי וראוי שנים, י"ג גינתו לראות הלך שלא שילאגר



רלא לאלפים קט סי' ומתן משא סדרחסד
 כמעשה שיביט, עד עמהם חוזר ולהיה2 יביט, לא אם התלמידיםעל
 לשטת שלא לי וראוי פעמים ת' וצנלמיד עם ההלכה שחזר פרידאר'
 יחד בשוה כולם את אלמוד רק עה2יר, ואם דל אם הבנים ביןלבן
 אופניו, על דבור דבר ללמדם הרבה לדקדק לי וראוי ואביון,עשיר

 לעשות בכחי אשר כל צלא טורחי על אחוש ולא כחערא להםולהוסיף
 עושה ארור בכלל חעו אכנס לבל רעד יאחזמו עצמווני וכלאעעוה,
 ח=ה בידי גזל טורחי על נוטל שאני השכר יהא ולא רמיה, ה'מלאכת
 על תועה עלי וידברו עלי יתרעמו העיר מנהיגי או הבנים אבווןהאם
 ואצא' שלי את אעשה אני רק להקפיד, שלא לי ראוי בכפי המסלא
 ולפייסם. תמים והיה בריות ידי לצאת ג"כ תוכל ואם חובתי,ידי

 ת;ההם. שנאמר מה לקיים נעים, ומה טוב מה הנה רצונםולעשות
 . יועץ. פלא כקונם' הכתובה . תפילה ויקדים . ומישראל מה'נקיים

 כהתר- להם שנעשה החייטים על וחבל באמונה, מלאכתןויעשה הגזלי מן נקיה אומנאו שתהיה מאד יזהר אומנות בעל שהוא מיג(
 איסור- אחד עושים רעהת ושתים לתפור, להם שטתנים מהמלבו'לגנוב
 ונמס' יחרוק -שיניו המלבוש ובעל המלבושים, שמקלקלין ואחדגניבה,
 ליתך- איכא איסורא כי בפניהם, דלת שןעלים לעצמם קללהוגהרמח
 לפני- על שעובר גנב, שהוא עליו שחושזן כזה ישראל לחייםלתפור

 לתפור. לו בנותט מכשול ונישן לאעור
 ומוהוק. כשר להיותר שמלתו לתת שיבחר טוב דהטוב)ינראה

 תקט2א קצת נלע"ד באמן שם אין אם ועכעז לנאמן,אצלו
 חברו' יהיה ולא לגנוב, יצרו שישאנו מה כל בלבו לחבר'שימחול
 אלהינך. אל וישוב לב יהן אפשר הימים ברוב עילאה ולצד עאי,גענש
 דומה, הה"ז עור, לפני משום ליכא דבכה"ג ואפשר לסלוח,יירבה
 ממילא, דאתיש ורווחא טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכוללחשב
 ממשאות. ימלט בזה כי הוא גם וטסף לק', בזה שהאריך וכמוהחיהע כצלי ה"ו עיי, נהנה שחברו וכל עמך אחיך וחי שנאמר מהלקיים
 הישהאלי, האיש בסובת רעה עיגו אשר יצה"ר, של ומדדחיםשהח
 קיו לאיסורא כי אלא ואינו קומים לאמם כונתו כי טלפיהם לוושרה

 חהנצל(. איפה זאת עשה לכןמכיון,
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 שלא במיעוטו, הדע בחוד מ"מ לגנוב איסודא איכא נמי דלגויטאף

 או לתפור מליתן ידיהן את מושכין ולכן "טדאל, אתלהכשיל
 וכמה כמה ולעה"ב בעה"ז, עונשם זהו לישראל, מלאבות שאדלעשות
 ואיש שיניו בחצץ יגדם במשפט' ולא עושר לעושה שמודוונש

 שבדבד באדץ האדם דעת וזו ובעה"ב, בעוה"ז בדכהן דב:אמונות
 מצינו כך העולם מנהג כך ואומדים כהתר, נעף2ה דבים בושדשו
 ידעו ולא עמנו, יהיה בכולם שיהיה מה נניחנו, וכך ה*ולם,את
 דבים רואה היה שאם לבו אל יתן והחי היצה*ר, עצת זו כל דוח.הועי
 לא בודאי בנפשם ומתחייבים לים עצמם משליכים שהיו האדץיעמי
 לט ואיז לדעהת' דבים אחדי תהיה לא וכת' עמהם, עצמו טה?ליך.ויה
 הקדוש' דז*ל ודברי הקדושה' .תודתינו ובדי ולעשות, מאד לשמוד.אלא

 לנו. ולטוב ליוצדנו ולנ"רלדצון
 מזומן שהוא לאוין ב:מה מאד מצד יזהד ומתן במשא שעוסק מיו(

 העבד יאמר ואמוד חקו, לעבור או יתברך אזהדתולקיים
 באומנות(. להתעסק )או ומהן לטה2א )הולך הדיני ה' עבד.הישדאלי

 כל ולקיים וג"ח עת בכל צדקה ולעשות בכבוד ביתי בני לכלכלבדי
 ואגי לכל, ומפרבם ,הזן הוא כי עד, עדי בה' ובטחוני כתיקונן'.הננצות
 מד"ה, השמים מן קצובים אדם של והוצאותיו הכנסותיו שכליאמין

 חריפים כמה כי לחם לחכמי' ולא חיל לעשוינ כח הנותן הוא ה'יבי
 המעדיף כי המן את זוכר ואני עשידים, טפשים וכמה מדידיםוניי'
 בהה?בחה הוא הכל וההפסד הדיוה כל הפסיד יא והממעיט הדבה.לא

 ואני נימא, כמלא ואפילו לחבידו ששכן במה נוגע אדם ואין"מרטית'
 ולא עושר עושה קבלה בדבדי שכתוב במה שלימה באמונהימאמין
 ליגע לי .מה כן כי הנה נבל' יהיה ואחריתו יעזבנו ימיו בחצי-במשפט
 השמוד 'העונש מן חוץ ולבהלה לריק יגיעי הבה דזשיד, במידי',עעעשיד
 לי ראוי לכן ה"ו, לרעה שמוד עח?ר יהיה לעושר, אגיע ואם-יעה"ב,
 אונאונ גניבה, גזל, כגון ומתני, במשאי איסור נדנוד מכל מאדליזהר
 הבדיות. דעת גונב במשורה, במשקל, במידה, עול, מרמה,וניקר,
 תלין ולא תעשוק לא ,תיגוש. לא דביוה רבית, אבק הגוי, דעתאפילו
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 מהליף- לבטלה, ש"ש הזכרת שקר' שבועת שוא, שבועת שכיר'פעולת
 ודכותייהו. ואביזרייהובדבורו

 לועדדד עתים וקביעות בצבור שמ"ע .תפילות לבטל שלא ליוראוי

 עראי מלאכתי ולעשות בתורי* ולעסוק בעסק למעט ליוראוי
 לא כדכתיב קרא לקיים לי ראוי פנוי שאני בעת ובפהט קבע,ותורתי
 לעשות :ת,ימור למען ולילה יומם' .בו ההגית מפיך התורה סמרימח2

 ת~וכיל. ואז דרכיך את תצליח אז כי בו הכתובככל
 שהוא- מה לפי א' וכל הפילה בית בקונטן ככתוב תפילה)ויקדים

 מונח ויהא האלה כדבדים יעתיק כך אומטתו, ולפיאדם
 ויוסיף, חכם ישמע עיניו בין ולזכרון בבקר יום נ:כל ללמודבאפונדתו

 אלהיס, עובד להיגת שרוצה ישר אדם תורת זאת לו שצריך מהלפי

 וסיי3- גדר ויעשה ביראה, ערום ויהיה מלחמה יעשהבתחבולות
 והגדר, לו, המועיל באופן לו שצריך מה לפי למשמרת,ומשמרת

 לידי. מגיאה וזכירה בוראיך את וזכור לרשיעא קדמיה הואהגדול

 אויביו גם עבודתו לענ:וד שטה2,תול איש דדכי ה' וכדאותעשיה,
 אותו(1 מסייעין ליטהר והבא אתו,ישלים

 להתעטק. עליה רמיא חיובא אחרים ע"י נעשית מלאכתו שאין מיה(

 מלאכה עמה שאין הורה שכל במלאכה, או במו"מ אובאומנות
 הנהנה וגדול קוט דעת על מעבירו העוני כי עון, וגורדת בטילהסופה

 ואיתא ובנותיו, בניו הזן זה עת בכל צדקה עושה ואיזהומיגיעו'
 ולא' אגרא וטול בשוקא. נבלתא פשוט לר"כ רב ליה דאמרבש"ם

 לטי לא יגנוב, כי לגנב ויבוזו אנא, רבה גברא אנא כהנאהימא
 מיגיעו.. ליהנות שרוצה כבודו זיצ אדדבה בזויה, במלאכהשעוסק

 בצמצום פרנסתו כדי רק עראי אלא קבע מלאכתו יעשה לאו(
 כי במו"מ, בעוה*ז עמל להיות האדם נברא לא כי קבעהתורתו

 יתקיימו וזה זה עראי ומלאכתו קבע וערהו התעושה תורה, לעמלאם
 אמדו כך להפך, וההפך מתברכת, ומלאכתו משתמרת הורתובידו,
 חיים- אנו ומפיהם מאמינים דבריהם ישדים אנו אשר הקדושיםרז"ל
 אשר שכל בכתובים, טשולש בנביאים שטי בתורה, כתוב זהודבר
 בחכמים. להדבק עטוה ומצות יצליח, יעשה אה2ר כל חפצו ה'בתודת
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 כי ממון, ריוח מפני בצבור תפלה יבטל ולא מעשיהם, ללמוד_יכדי
 לחמך, את ובירך אלהיכם ה' את ועבדתם כתיב וקרא תצלח, לא1;יא

 כו'. מעושר לקיימה סופו מעוני הח~רה את המקיים כלותנן
 פקודה, ליום יענה מה יזהר לא שאם באשנ' ויתן ישא.ז(

 כה2י,2אלווי
 בושה לאותה לה אוי באמונה ונתת נשאת ראשונד,שאלה

 הדין מיום נזהרים שאינם לבריות להם אוי כלימה לאותה להאוי
 יחיה. באמונתו וצדיק התוכחה,ומיום

 מצויה השם שהזכרת מקום שבכל לבטלה ש"ש מלהזכיר יזהר~"(
 לשדן בכל לבטלה ש*ש שמזכיר לא' והשומע מצויה,מיתה

 יעומ; בפרהסיא לעשוונ ירא ואם תכף, ולהתיר לנדהתו, הייבוניהיה
 ואם ג"פ, לך מוהר לך מותר בנדוי, תהא שיאמר עצמו לבין.בינו
 האיסור יודע איע המזכיר אם אמנם בנדוי, עצמו הוא כן עשהלא

 של"ה משם סק*ה רט"ו סי' א*ר וכ"כ )ב( לנדותו. חיוב שאין.אפשר
 וביוהר הוז4 אנוס מותר דאומר ומזהיר'ו(, בו שמתרה אלא ז*לוכהב
 שהם שבת תיבת או שלום תיבת או השם להזכיר עולא ליזהר.צריך
 להן ואם נקי, שאיע במקום או במרהץ יזכירם לא הקב"ה שלשמות

 שלא אבל טובה, ברכה לו יחזיר נקי, שאינו במקום שלום חבירו.לו
 משיב אלא הראש בתנועת סגי ולא גזלן, שנקרא א/'א כלללקשיב

 הכבוד.מפני
 כמו ש.וה הכל שיהיה, לשון בכל באמת אפילו מלישבע יזהר ט(.

 שאלף בה42ס דמייתי ממאי בנים ויחרדו כב*ד,שבועה
 שבועהו נשבעים שהיו בשביל נחרבן וכולם המלך לינאי היועיירות
 ונעןעה המספחת פקותה בעון והן מקיימים, שהיו אעפ"י צורך,ללא

 היה לא שאילו ז*ל הראב.ע כתב וכבר הארץ מעמי לרבים,כהיתר
 על מכאוב ולהוסיף הגלהן, להאריך די ה"ה זה עון רקבישראל
 לישבע שרגיל מי עם לדבר שאמור החסידים בספר וכתבמכאובינו,

 ה' יראת נגע אשר האיש מי כן כי הנה בדבריו. השם להזכיראו

 שיקעם ע"י כאלה חמורים בעונות יכשל לבל בעדו יגדורבלבו
 כסף ברצי לבטלה ה' הזכרת או שבועה מפיו שיצא פעם ע4כעצמו
 יצא לא המשמר על עמוד שבלתי ירגיל אשד עד שאת. יוכלנ12ה?ר
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 ומ את הירא האיש יעשה ככה לבטלה' ה' 'והזכרונ שבועהספיו
 דבר כל ולקיהם הורגל אשר חטאת ולכל עון כל על חפץ,כמצאיו

 שירגיל עד עיעי, באיזה או בכסף עצמו יקנוס הורגל, שלאטוב
 ויצר' לו ויבוסם לו ויערב ישמור צדיקים ואורחות טובים בדרךעילך

 בס"ד( בי"ד במקומו אכתוב  שבועות דיני )ובפרטי בהילו, לו פניוה'
 תשא- לא הקב'"ה שאמר בשעה נזדעזע העולם שכל מארז"לוידוע

 זה, על מלעבור האדם יזדעזעלכן

 בחנותמ בתורה עומקים הסוחרים היו בחיים חלקם אבותע בזמןי(
 ידיעתוך כפי א' כל מו"מ, של לפרק פרק ביו הפנאילעתות

 של קטן ספר איזה אע ומשנירת" ומעמדות תהלים, ספר ישאובתיקו
 ולו. זאת יעשה מעיר האחד גמצא לא בעון הן ועתה וכיוצאמוסר

 בלעי עד הדפני לא וכתיב כסף מסחר סחרה טוב כי ישכילו,חכמו
 הרוי. בליעת כדי מועט זמן על הדין את ליתן עתיד שאדםרוקי,

 בעמל העצבים לחם שאוכלים גרמא ודין לבטלה, אותושמוציא
 בחנותו בהורה העוסק אבל ברכה, סומן רואים ואינם רבה,ויגיעה
 הארצות. מגויי מכמה נגרע ולמה ברכה, להניח ש.תגן היאראויה

 על ילעיגו לא וע"כ היום, כל בידם דתם וספרי בחנותםשיושבים
 לנו,- איכפת מה ילעיגו אם ואפילו זאת" יע"בה אם הישראליהאיש
 אני אינשי ואמרי צבוש, ולא מלכים נגד בעדותיך ואדברה כתיבהיא

 אדם. בני ויצחקו חם,אהעב
 בשקר, ומו"מ שוחד ולוקח ועושק רבית וגנבה גזל דבר האןכליא(

 בבגדימ מתלבש והגזל החמס שמן ומי נשמע.ת תפילתואין
 שמתלבש פעם ובכל בוגדים, בגד נקראים המה בהם, ומ'תגאהבאים
 ואיי לחיצוני', תפילתו וזורקין ופשעיו חטאיו מעורר להתפללבו~ם
 במחיצתו אותו מכניסין אין גזל שבידו מי וכל העלובה, לנפשו אוילו
 מממון- לעףסותם התבריכין בגדי על ליזהר צריך מאד ומה הקב"ה,של

 ה"ו. ר,מעו לפניו ילך לבל בהיתר, לידו שבא בבירורשיודע
 להתמע- צריך ק4 ישראל, עם באמונה עהג להיוה שצריך כשםיב(

 אמ: אלא מותד, אינו מעצמו הנכרי טעה ואם הנכריעם
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 הגוי טעות ודוקא ע"י, ש"ש ויתחלל אח"כ ידע שלא בבירוריודע
 דזוסור הגוי גזל וכ"ש להטעותו' אסור אבל ושרי, הוא מעצמו.,מטעה
 איסוד עמו  2ונלוה ישראל, גזל על הוא גם ונוסף תורה.מדין
 משה, תורת ומבזה ישראל באמונת דופי וטתן תגר שקורא ה',-חילול

 קא מצוה יחזירנו אם ה' ק'דוש יש אם דזטרו הגוי טעותואפילו
 של השר הגוי את הגוזל או והגונב פעלו ישלם וה' להחזיר,עביד
 נפעךו כי נמצא לישראל, לבא ראוי שהיה קדוש השפע מעכב.מעלה

 חובל.הוא
 כאילו המשקר וכל צדק שלך ולאו צדק שלך הין רז"ל א23רך.יג(

 הבל וכתיב כמתעתע בעיניו חלייתי שנאמר ע"ז,עובד
 אין אמת כשאומר אפילו בדאי של עוגש וכן תעתועים מעשה.המה

 א' יספר ולא ופיתוי, חלקות בדברי עצמו להנהיג ואסור לו,מאמינין
 ואפילו הבריות, דעת לגנוב ואסור כפיו, תוכו אלא בלב וא'_ב:פה
 הברכה את ומהפכים הנכרי, את שמחרפים ואוהם הנכרים,דעת

 חוטאים שלומו ודורש אותו שמברך הנכרי סבור שיהא באומן.לקללה,
 מזה. גדול דעת גניבת לך אין כיהם'

 מגוגה הן אחר לאו כי הן קודם לאו אמור החרטה מן כשתתיראיד(
 בהלואה או בהקפה לחבירו חייב שהוא מימאד,

 כדי לשלם' יוכל שבודאי מובטח ש"הא באופן בתחילה, הזמןיאריך
 הזמן יאריך אם אבל שקצב, בזמבו לו ישלם לא אם שקרן ימצאשלא
 ואם אמונה, בעל הוא אז זמנו ,קודם או שקצב בזמנו לו משלםוהוא
 מיום אתן ומחר ושוב בלך ידחנו ולא שיפייסנו טוב לשלם לואין

 שיבקש טוב והיותר מדין, נשיא בת וכזבי בניז יסוד האמת כיליום,
 ועזהוד מאחר, יקח זה של זמגו ובהגיע לזה, וישלם מאחר_ב:הקפה
 באומנותו, לעמוד כדי לזה, ויניח מזה וילוה יוציא חלילה חוזריעשה

 דב, שלל ממוצא גדול עושר הוא הסוחרים בין האמנה שקונה מיכי
 בית שימכור חובתו זאת לבע"ח, פרע לגדל יכול ואיט ידו מטהואם
 ובפרם חובותיו, לבעלי וישלם כתפיה ועל גלימא ואפילו ביתוכיי
 הוב*ב, א"י ליהעבי או לונאח או לעניים או ואלמטת ליתימים חייבאם
 על מנגד תלוים וחייהם הכלוב, ,בתוך הסגורים כתרנטלים הםאשר
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 יגדל נפשם, את להחיות כדי להם יתנו או ששלחו מעותיהם,דיוה
 כןי  הפתהים, על לשאול או עצמו להשכיר אפילו וימתר, יותרי;חיוב
 עליו יצעקו כי מנעיוא' עונו גדול להם יפר' לא שאם פרעלגדל

 וכתיב הכבוד, כסא עד ועולים בוקעים והם לב מכאב דמעוהויורידו
 קובעיהם את וקבע ה', יאמר אקום עתה אביונים מאנקת ענייםנדנזוד
 ידיהם מושכים מעם' שמתמוטטים שתכף דמשתכחין, על וחבלנפש

 בממונם עצמם את ולפרנס קרן 'לעשות רוצים כי לבע"ח,מלפרוע
 ההמלרה למעם יוכלו לא קאי כדקאי המרובה הוצאתם בריותזנל

 לעלות יוסיפו ולא לגמרי, שמתמוטטין גרמא ודין ונמס, יחרוקשיניו
 בספר בקראם יבושו לא איך אלה ועושה ר"ל, שאולה ביגון שירדועד

 מן כלוה האדם מן הלוה רז"ל ואמרו ישלפ, ולא רשע לוהוזהלים
 לו ומוטב צבאות, ה' המלך את ועושק גוזל שהוא ונמצאהמקום,
 הוא עני איש ואם המקום, לפני רשע ההא ולא ברעב שימותלאדם
 פגים יתראה בפעם שבפעם יעשה זאת פרעות, לפרוע משגת ידוואין
 וה' פני, כלימה כסתה ממך בוימני באמור נפשו, לו ויפק המלוהעם
 ומצפון יושב לך, חייב שאני החהב על ולבי עיני כי ועד יודעהוא
 לי ודחיקא מאד לי צר אך ב"ח, פריעת מצות לקיים לידי יבאמהי

 ה' ישקיף עד הטף, לפי ללחם אפילו משגת ידי אין כי טובא,זעעתא

 יהיה ועכיפ בדברים, יפייסנו וכזאת וכזאת לטובה, השקפו;עלי
 כפעם פרוטה אפילו לבע-ח ליתן וישתדל בהוצאתו, מאד מאדמצטמק
 מה לומר יתייאש ולא ר,ם, ידבר תחנונהם והרבה יתן מעםבפעם,
 לא כלום, אתן שלא טוב יותר חייב, שאני הגדול החוב נגד זהאתן
 מלוה, של דעתו מפייס שבזה הא' חועליות, שתי בזה יש כי אהיכן

 השליכו ולא חובו, על ושדעתו לשלם שרוצה רצונו טובבראותו
 לח~ד מצטרף ופרוטה פרוטה שכל ועוד ממנו, נשכח ולא גיוו,אחרי
  היטב כן, עושה שאינו מי משא"כ חובו, שנשלם ימצא הימיםוברוב
 נעעט דבר לי פורע היה אם באומרו הימים, ברבות המלוה אףיחרה

 קרובות לעיהים מעם ליתן טוב ויותר החוב נשלם היה כבר שבועבכי
 לעצמו, טובה עושה חובו והמשלם רחוקות, לעיתים יחד הרבהמליתן
 ונומל' מצוה, גופא היא ב"ח שפריעת מלבד דוחקו בעת ללוותשימצא
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 ולאחרים. לו רעה שנורם משלם ואינו הלוה כן לא לעוה*ב, שכר.עליה
 חדפ דעתא, מהאי ר*ל נבל יהיה ואחריתו לווים בפני דלתשנועל

 צדקה, יתן ולא ספרים, יקנה לא משלו, לו ואין ממון לאחריםשחייב

 נאמר וע=ז לשלם, במה לו יההת לא שמא לבהכ"נ, ונרות שמן יתןולא

 בהוצאתו. לצמצם חייב עאכ*ו ולמד צא בעולה, גזלשונא
 איתה ישבח לא סחורתו אדם כשימכור באמונה מו"מ בכלל.טו(

 גמור' איסור שזה מומיה יכסה שלא ואצ=ל מדאי,יותר

 רמיה, לשון יוסיף ומה י.תן ומה נגנותה, יפליג לא סחורהוכשיקנה

 הסלש" מן לך פוחת איני זו סחורה שהיא כמות המוכר כשיאמר דיהלא
 עי לך להוסיף אפשי אי טובה, סחורה שהיא אף יאמר ג"כזהקונה
 סוף הא' בפעם יאמר לעולם אמת איש שהוא ומי וכדומה,השקל,
 ירחק שקר ומדבר מיהתו' שידעו עמו המתעסקים אותם וירגילדעתו,

 לשקר לו מה כי אמת" אינו אם יהתר' לי נתנו או יותר הקרן יאמרשלא

 לשלום. לך לא ואם תיקח .תרצה אם בפחות, ליתן חפצתי לאיאמר

 העול' עניני כל ועל מו=מ, של דבר כל על לומר האמונה דבקרתטז(

 לעי"ש. או בעשי"ת או ה' ירצה אם יאמר שיעץחהשמזכיר
 כיוצא וכל בס*ד, זאת עשיתי יאמר שעשה דבר איזה מזכירואם

 תשכיל. ואז דרכיו את יצליח אז בפיו סגור ש"ש יהרהבזה
 אפי' לחבירו, שמוכן במה נוגע אדם שאין חבירך נגד תקפיד אליז(

 כדי כליסטים, חושד הוי אדם כל אדם לשום תאמין ואל נימא,במלא
 תתרצה לא כן וכמו ולהשביעו, לחושדו תבא לא למען ממנו,להשמר
 אירע ואם חסרון איזה כשיקרה בלבם לחושדך יבואו פן בך,שיאמינו

 זו גם לומר רגיל הוי שמים, בידי בין אדם בידי בין הפסד איזהלך

 ה' ירצה, בן את באב העונות' לכפרת זאת היתה ה' מאת כילטוב,

 ויקבל לעי"ש, חסרוני ימלא המקום מבורך, ה' שם יהי לקח וה'נתן
 בחהבה4 שמיםדין

 להרויה ולהשתדל להתעסק הולך אני יאמר למו*מ כ~מיוצאיח(
 וכשעשה כ*ש, ע"ד שיעזרני בהשי*ת ובטוחנילעי*ת

 כל*ח טוב כי לה' הודו תכף לומר רגיל יהא והרויה והצליח דבראיזה
 כי וזמהת מצות מקיים ובזה חסדו, לעדלם כי בשר לכל לחםמתן
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 דרך ושם יכבדנני תודה זובח וכע~יב חיל, לעהעות כת לך הנותןך~"
 אלהים. בישעאראט

 יותר ידו יקפוץ ולא יקמץ לא המציע בדדד אדם ילד לעולכויט(
 אמצעי המדות בכל וכעזה"ד מדאי, יותר יפזר ולאמדאי,

 הוי מאד מאד האחדון קצה עד מהם יתרחק והכעס הגאוה דק,2למ,
 מחבירו ולא לחבידו, משלו פדוטה שיעבור הצדם יתדצה דוח,ז2פל
 ומתנו, במשאו מדאי יותד ומדקדק וקפדן ועצרן כילי יהיה ולאאליו,

 משלו, כלום לווהמ4 ח2לא עליו, ירויחו שלא ומקפיד עצדן שהוא מיכי

 יבורך הוא עין וטוב מממונו, בידם שיש אותמ כל יצליחו לאלעולם
 בממונו. או עמו ונרתגים הנושאי' כלויתברכו

 ובסחוד' ובמשורה ובמידה במשקל עולה העושה או מעות הגיזלכ(

 יתפדדי ובניהם מנכס"הם, ירדו לבסו' עולה מיניובכל
 והנלוי' הבדיהם וגם לבדיות, נצרכין ויהיו נכדקה בארץ מזהזה

 בעולה מעות איזה אדם הרויח ואם ממונם, יכלה קהם והמסייעעליהם
 וכן מעותיו, עם יעדב לא מעות אותם מרצונו ולא לבוז42טעהו
 פן מעותיו עח יעדב לא וכדומה, בירושה לו שנפלו עיז רע שלמעהן
 הבירו ממון בידו שיש מי שכל מארזעל וידוע זה, את ויאבד זהיבא
 ואין מכפרים, ויהעכ תשובה אין וכדונו; ואונאה ודבית ועושקמגזל
 לשוב יצטרד או חבידו את ויפייס ישיב אשר עד עולמית כפרהלו

 וקשה לקווב, חזקתו אין בזה שננה2ל מי בעון והן לשלם,בגלגול
 ואי משגת, ידו שאין מחמת אי כסופה, מחמת אי הנאכל גזללהשיב
 את יודע ואינו רמתנו במשאו עול בעשותו הרבים, את שהגוזלסחמת
 ויסבול שאולה, אבל זה בעון ירד הרוב שעל ב(וופן ישיב, ולמי גזלמי

 שלא מאד מאד ויזהד וילפת האיש יחדד לכן דעל, קשיםעונשים
 גוזל כאלו שאפ חבירו את הגוזל אמדו שהרי כזה, חמור בעוןליכשל
 ולקפח להפסיד לו שגרם אלא ממש בגוזל זו ולא בניו, ונפשנפשו

 ואל שאול אל דכתיב מקדא בשאם כדיליף הדגו, כאלו חשובפדנסתו
 המבול דוד של גז"ד נחתם ולא הגבעונים את המית אשר הדמיםבית
 איסור בתומר ומדרשים ב,42ם רזול החמירו וכזאת הגזל, עלאלא
 ולא יעבור, ולא שימות לאדם לו מוטב עבירה מין שלכל עדהגזל,
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 רהיינד גזל סרך דאיכא במידי וכ"ש ונשא, רם למלך וכעס צעריגרום

 מחמת בטובת' שלא ע"נ לו שיתנו שעושה אלא ממש גוזל איעאפילו

 לו מוטב גזל, שדהסוב טוב, ברצון שלא סיבה איזו מחמת אוכסופה,

 בכיסו, ניכר אדם אמרו ובאמת זה בעון יכקיל ולא ברעב שימותלאדם

 פעלו וישר זך אם לזהב, וכור לכסף כמצרף דממונא דרראובענין

 אשו'ר- קדמת ההולך הוא ב(1יסור ליכשל שלא כדי ההתר, מןובורח
 לעוה"ב* לך וטוב בעוה"זאשריו

 חבירו מלצער דהיינו דברים מאונאת ליאהר צריך מאד מהכא(
 שקשה ואמרו הקדושים רז"ל .בזה החמירו שהריבדברים,

 משעי' חוץ ננעלים השערים שכל ואמרו ממון, מאונאת דבריםאונאת
 בעצמל, הקב"ה ע*י נפרע והוא בפני,הם ננעל הפרגוד שאיןאונאה,

 בדבריכש חבירו את מלצער ייזהר צריך ועאכ"ו חזק, יותר פרעוןשהוא

 שיפיל לאדם לו מוטב רז"ל אמרו שהרי פנימ, הלבנת בהםשיש
 חלק לו שאין ואמרו ברבים, חבירו פני ילבין ואל הא,ם לכבשןעצמו

 במה. מיתתו א"א על הב14 המלך לדוד אומרים שכשהיו עדלעוה"ב,

 אבל לעוה"ב, לו ויש בחנק, מיהמו איש אשפ על הבא להם משיבהיה

 דמים* שופך זה והרי לעוה"ב, חלק לו אין ברבים חבירו פניהמלבין

 בין ריב יהיה כי המש,פחת פשלתה בעון והן חוורא' ואתי סומקאדאזיל
 המצא ואם וגדופין' בחירופין פיו בשבט רעהו את איש והכהאנשים,

 את מוכיר תכף שעברו, בימים שעשה ועבירות מומין איזה בוימצא

 ויאמר אמריו ישיב חביריו בו יגערו ואם דבים, בפני ותטאיומומיו
 ראיה ואביא במישור אוכיח ואני אמרתי, אמת אמרתי אם ,בכךמה

 הרי איתם, שהאמת שאף תועי ידעו ולא עש,ה שכו"כ הוא כןשכדברי
 לעוברי להוכיח ואפ" פנים, והלבנת דברים אונאת בעון נלכדיםהם

 עליו תשא שלא בתנאי תוכיח הוכח דכתיב אסור, בפרהסייאעבירה

 ולהודי' ולהיישירם ליסרם הדור למנהיגי וראוי פנים הלבנ' ע"י"טא'

 וישובו יזכרו אולי האלה, הרעים כדברים לדבר יוסיפו ולא שבוחומר

 גזל בעון ונכשל ידו מתחת תקלה יצאה ואה~ר בשגנה, העם לכלבי

 לחבירו* אדם שבין מעבירות וכדומה דברים אונאת או ממוןואונאת
 ולא השמש, תהשך לא אשר עד פהיחו' עיניו אשר עד לו מפלטיחיש
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 גזילתו בהשבת שאע2ו יוכל כאשר מעוותו את יתקן חרטתויועיל

 התורה. עפעי יעשה ולתקן לעשות בכחו אשר כל מחילתוובבקשת

 וכה יעש,ה כה ולנפשו להקבעה, האהב'ה רוב לפי כל מפני יבושלא

 בקלון המתבבד וכן נפשו, את ולהחיות אביו את להתרצותיוסיף

 איני פלוני, כמו איני אני האומר דהליט לעוה"ב חלק לו איןהבירו
 ג"כ וזה המכוערים, כמידרתיו ולההגהג הרעים כמעשיו לעשותיכול

 מישראל א' כל את לאהוב אדם כל על מצוה דעת' בלא גםשכיח
 היה כאשר יחשוב ולעולם כשלו, עליו חביב חבירו ממון ויהאכגופו
 בדרך רצונו, נגד דבר שום ידברו ולא יעשו ושלא רצונו, שיעשוחפץ
 דליכא כל חביריו' ע"ד יעבור ולא רצונו יבטל חבירו, עמ יתנהגהזה

 מעורבן דעתו ותהא ואיש, איש כרצון לעשות ישתדל קונו, רצוןביטול

 רוה יהיה ובזה הימנו, נוחה הבריות רוח שיהא באופן הבריהונ,עם
 רבות" מצות כוללת .טובה מידה עדוו ותשכח, דוק הימינו נוחההמקום .י

 זה כמוך לרעך ואהבת כמארז"ל רעע2 מרבות ומצלת טובותומידות

 תשנא לא שנ' בלעת עובר בלבו מישראל א' השונא בתורה, גדולכלל
 והיא תמיד, עייה עובר כי חמורה עבירה והיא בלבבך אחיךאת

 חבירו את המכה רתפארת'ינו. קדשינו בית חורבן וגרמה בעוכרינוהיתה
 שחוק דרך המכה אם מיסתפק אני זה דבר להכותו, יוסיף לא עלעובר

 מיסתברא. והכי זה בלאו ג"כעובר
 כשיחט' בפניו, וכ"ש חרש תקלל דלא בלאו עובר ב"כ חבירוהמקלל

 הרשע עשיו מידת זו כי וישתוק. ישטמנו לא לאישאיש
 מדנים העורר ושנאה נצח, שמורה ושנאתו עברתו שתהיה עוןוגורר'ת
 ממלה בתוכחת כה תעשה למה לו ויאמר עמו שיתוכח מצוהלכן

 לעוברי שיח בנועם להוכיח מצו'ה וכן רכה, ובלשון בנחתמאהבה
 ואינו למתות בידו שיש מי כי הרעה, מדרכם ישובו למעזעבירה,
 ולמוכחים עון, אותו על נתפס וריוא שמו. על נקראת העבירהמוחה
 לו לכן בגופו, לוקה בכשרים החושד טוב, ברכת תגא ועלהםינעם
 ויתלה זכוח" לכף אדם נל א~2 דן ויהא לחשוד' ז~לא יגברבכח

 אבל זכותו להבין ממני נסתו הן יאמר או רחוקות רחעה~ותבאמתלאות
 במסכת(8 לשנות מותר וכן השלו', ממני גדול הוא ריק ואם אתוהאמת
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 מיטד~, תשמיש ענייני ידבר שלא ובפורייא ויודעה שימדה יגלהשלא
 ישמע עמו שהטיב שלו הבעהעב את ישבח ולא יגנה שלאובאושפיזא

 שלא וכדי שלום דרכי מפני בזה כיוצא בכל לשנוו7 לקח, ויוסיףחכם
 דצניעותצ מילי לגלות ושלא תשובתו, ומעשה הטובים מעשיולגלות
 כיוצא וכל לחבירו נזק ימשך שלא כדי ולעענות לבינה, שבינוזברים
 מידה חהיא לשמה עבירה וגדולה ומהני, עביד לו2וש שעושה כלבזה,

 ואלמנוה יתומים לענות עמלא מאד ליזהר צריך שכר, עליהשנוטלין
 וברחמים בנחת לנהלם צריך היתומים לתלמידיו ואפי' עשיריםאפילו
 תלמין משאר הפרש להם יעשה מאם יתום וא' מאב יתום אחדגדולים,

 אמת שהוא פי על אף לזה מזה ומוליך דברים שטוען רכילהולך

 חבירו בגנות המספר הוא החמור הרע לשון עון עולם, מחדיב זההרי
 צריך רק מהאומרו, גרוע יוחך הוא והמקבלו אמת שאומר פי עלאף
 האומר לפיכך מחבירו, להשמר בעי מיהא למיחש אם כי יאמיןזנלא
 לשון זה הרי וכוורי בשרא דשכיח פלניא בי אלא נורא שכיתהיכא
 שתוקו והאומר גדול, ופזרן וסובא זולל שהוא בגנוהו שמספרהרע,
 הרע לשון אבק זה הרי פלוני, על הרע לשון ולדבר לחטא רוצהאיני
 מהוגנים, שאינם אנשים בפנל ובפרט חברו בשבח הרבה המספרוכן

 ,בשבח- המספר הרי בגנותו, לספר יבואו שבחו ץומתוך למידה2דאיכא
 והיתול שחוק דרך חבייו בגנות המדבר וכן ה'רע, לשון אבק בעוןנלכד
 דברים המספר אני, משחק ואומר זיקים היורה כמתלהלה הואהרי
 בממונו, או בגופו לחברו להזיק גורם איש מפי איש נשמעיםשאם
 דבר לו שמספרים וכל הרע, לשון זה הרי להפחידו או לו להצראו
 ציוה אם שכן וכל יאמר, בבל הוא הרי שיאמררהו לו אומריםואין

 דמים שופך זה הרי סוד, מגלה רכיל ההולך שאז יגלוהו שלאהאומר
 בנפשו להתחייב הוא כדאי צורך בלי לאחרים סודו המגלה מקוםומכל
 לו לעושה המקךלם סודו' לגלות הכריחו מי כי תבואינו רעההזרש
 לי שעץ2ית כמותך איני והאומר תיקום, לא כה2ום עובר כרעתורעה
 להקפיד שלא  שצריך תיטור, לא משום עובר לך אעשה לא אני וכךכך
 מספיקות טענות וכהנה זכות לכף דן היוהו ידי על חבירו עלכ~ל

 מבשרו. רע'ה ולהעביר ח,בירו מעל שנאה להסיר יישיש
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 בפרקמטיש שליש בקרקעות של"ם מערתיו אדם ישלש לערלםכב(
 הכל יניח לא שבפרקמטיא ובשליש ידו תחתשליש

 מעותץ כל בה יניח לא הרבה, בה להרויח חושב אם אפי' א'בפרקמטיא

 לא שעלתה ופרקמטיא בכל יוו יהיה לכן יום ילד מה ידע לאכי

 ממנה יקנה בזול שהיא פרקמטיא אך לירד, שסופו הרבה, ממנהיקנה
 שריפה חשש מפני א' בחנו'ת נכסיו כל יניח ולא לעלות, שסופההרבה
 נכסיו העתן וכן לפליטע7' הנשאר המחנה והיה ח"ו, יארע אםוגנבים
 אחד לאיש נכסיו יתן לא תובב"א הק' לארץ ההולכים כגוןלריוח

 נכסיו. יחלק אלא אולם, ובריא בטרח מקום לו נר' אפילו א',במקום
 בטרתח שעה לפי הרבה מלהרויח מועטת בטרחא מעט' להרויחמוטב

 אינשי כדאמרי הספק, של הדבה מפני ודאות של המעט יניח ולארבה
 לא בהקפה פרקמטיא הלוקה פורחים, ממאה ביד א' צימורטוב

 לו יהיו שלא כדי מועטים ממקומו.ת למחות או אחד ממקום כ"איקח
 שישים רבים מאנשים יטול ואם מעט, פרע לגדל ויוכל רודפיםהרבה
 וכל ומתע משאו כי יהיה אחד, בפרק יבואו שלא לזמן זמן ביןריוח

 הזמן חשבון כל על וירשום נאה, בסדר היטב באר כתוביםחשבונותיו

 אפילו לו חייב ומי חייב למי מלכתוב יתרשל ולא חשבון אותושכתב
 השבון שום ישליך ולא לום, ילד מה תדע לא כי מחר למוחקויצטרך

 ברוב לו יצטרך שמא לו צריך שאינו חשבון אפילו לאיבודיאיגרות
הימים.

 ומתן משא ואופן בסדר להתעסק יוכל אם האדם שיבחר טובמה

 לו יהא ולא ידו תחת כספו שי"א כדי בהקפה' ליהן יצטרךשלא

 שעת בכל לאדם ראוי כן כי העצבים, לחם יאכל ולא הנפשפיזור
 ושקכ בצער ולא בנחת יהיו שיחיה שהחיים מאד שישתדל פונהשהוא

 לינצל גדול דעת צריך בהקפה ליתן מצטרך אם ועכקפ לעי*ת,ושאנן
 ולא אהר, ויתן א' יגבה אלא הלואה על הלואה יתן ולא הרמאים,מן
 ישער כך נהקפה ולהנוטל לו, ש"ם הקרן לפי אלא לאחד הרבהיהן

 ובדעת קרנא תכלה שלא באופן ובמשוררן, במשקל במדה יתןלאשר
 שלו והנכסים שהעושר למי למיבעי רחמין הכל ועל ימלאו,חדרים
 האדם לו ויבחר לעית*ש' הברכה את אתו ויצו טובה בעצהיתקנהו
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 שורה הברכה שאין 'העין מן סמוי נס,תר במקום ומתנו משאומקים
 ואין מרעהו איש וקנאת העין רעת ורבה העין, מן הסמוי בדבראלא

 איו, מקומו ידע והוא הבותן הוא ה' כי החתת, מקום עללבטוח

 הפנאי, בעי.תות שיעורו כפי ללמוד יותר יוכל נסתר, במקום?בהיותו
וכל

 משאו יקבע שלא שכן וכל בדרכים, הליכה למעט יוכל אשר.
 לגוף ומר רע הוא כי אדום, ערנ ובפרט הגרים, בין בכפריםומתנו
 קונו בעבוד:ת מאד וממעט מנוח ימצא ולא יחיה, צער חיי כיולנפש,
 דרכים, עוברי ההולכי', נקראים שלכך סימנא ואיתנח רצונו, עליעובר

 הזה בעולם מעלליהם פי חקם את ואכלו עבירה, עוברי הרובשעל
 לא .היא סוף סוף לשעה, ירויח אם ואפילו ברכה סימן רואימז2אינם
 קיימת והקרן ברכה אין ברכו שאין ,במקום אינשי כדאמריתצלח,
 לא כי עבירות עוברי' אם הדין, את ליתן עתידים הבא, לעולםלהם

 בשביל מורה של דת על לעבור רשות ניתנה ולא הרצועהןעתהה
 בדרך שאומרים, הארץ מעמי רבים סוברים כאשר בררכים,.היותו
 ושתקה אכילה ,בעניני איסורי' כמה ועושים .היהדות, לשמור אפשר"י

 בשאט וכדומה תפילין ציצית ומצות תפילות וביטול שבתיחילול
 יתירה זהירות צריך אדרבה כי לנפש, רעה שגומלים להם אויצפש,
 יונה ומה סכנה, בחזקת הדרכיס כל כי רעה, אליו תאונה לאלמען
 ועל במצות, אלא נצולין אינן ישראל כך בכנפיה אלא ניצולתאינה
 כמנהג הנשים, עם עסקו מהיות האדס להתרחק צריך וכמה כמהאחת
 מו"מ ועושים לבית מבית פרקמטיא עם סוחרים שהולכים אדום,בערי
 הוריו את שרואה למי אוי הטמאות, הפרוצות הנכריות הנשיס?ם

 עבירה מידי טךאם מבורסקי, יותר ורע מגונה שהוא זה,באומנות
 שעסקו מי שכל הקרושים רז"ל העי' וכבר יצא, לא הרהור מידייצא,
 יברח מרע ומר ה' ירא טהור הוא אשר והא"ם רע, סורו הנשימעם
 או ומתן משא או אומנות לו ויבחר הנשי', עם עסקו מהיותמאד

 בה' ובוטח טוב ימצא דבר על ומשכיל וקלה. מאיסור נקיהמלאכה
אשריו.

 עור ולפני משו' עובר בעדים שלא חברו את המלוה רז"ל אמרךכג(
 לעצמו, קללה וגורם להכחישו שיכול מכשול, תתןלא
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 חכמים, דברי לשמוע ומצוה וכו' שקר שפתי תאלמנה עליואדמרים

 בהקפה שנותנים פעם בכל זאת לק"ם לסוחדים אפשר שאי אמתוהן

 דשימה עושה שהנותן אדום ערי של הסוחרים מנהג טוב מהאבל
 ידו כתב ומחליפין כנגדו, מטונת דשימה  עושה והמקבל שניתןממה
 כל רושם חובו לפרעון שמביא פעם ובכל לזה, זה וסל לזה זהשל
 לידי לבא יכולים שאינם באופן חברו שביד ברשימה ידו בכתבאהד

 ישדה. דרך וזוהי לעולםהכחשה
 אינם קטנים יתומים חייב נשאר אם ואז שכיח מיתה באשראמנם

 ואינו צועק יחרוק שיניו והמלוה יתפשרו' אם אלאפור5ים
 יד כתב נוסח לכתוב אדם כל רגיל שיהא טוב מה כן כי הנהנענה,
 או ממנו הלוה לכל ויכתבנו ,בחנותו הטופס והיה סופר, חיזוקיבכל
 מכ"י ע"ג -תסלי"ם יעשה התוב יקבל_לחשבון ,ה2ר וכל בהקפה,נוטל

 תוארו. וכה כ*י טופס נוסת אכתוב חסד לגמול וכדיהפורע
 )או לפב*פ גו"ש חוב חייב שאני אמת היות מטה החתום אנימרלה

 ממט שקבלתי כו"כ סך ידו מתהת זה כתב שיצח למייכתיב

 סידוב שהם בלי דוקא מזומנים במעו'ת פ' לזמן לו לפורעםונתזדיבתי
 אפרע ולא אעבור ואם ב"ד, זמן שאלת ,ובלי ומעתה טענה, ובליועיכוב

 דעל מגלימא אפילו להפרע הנתב בעל ביד נתונה הרשות בזמנולו
 וכתב מב"ד דשות נטילת בלי הוצאותי על עש"ג ע"י אפילוכתפאי
 בבד"ח מסודר וכתחז'ל כהוגן העשוי גמור חוב כשטר דה2וב זהידי
 ובנאמנות מנ"ק' אפילו ושיגבה כו', יפסל ושלא כו', ישמטשלא
 פרוע לומר נאמן אה"ה שלא הפרעון לענין ובפרט ועב"ך' עליגמורה

 ידי חשתימת קיים זה שכתב זמן כל ע"ג, נתוב שימצא ממהי:חי
 תיה"ק ע"פ המועיל באופן נעשה ,והכל כשרים, עדים כה2ני עליחעיד

 פ' מתא פה והה; מ"ך במדל"ב קגו"ש הבז' פ"פ מידי וקבווכתחז"ל

 למלוז; כ"י נוסח טופס אכתוב רבית בה' יו"ד ובחלק וקיים, פ'בלם
 בס"ד. בלעז וללועזים עסקא בתודתמעות

 כי בהרשאה, הבא זה עמו בתוך עשה טוב לא ואשד רז"ל אמרך'כד(
 לפעמיס בזה אמנם לו, לא ריב על ומתעבר עוברהוא

 קעבידמצוה
, 

 על ולפקח לאלם פיו ולפתוח עושקו, מיד עשוק להציל
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 רחוקד" בארץ או הוב=ב' הקדהטה ארץ יח2בי עסקי ועל יהומיםעסקי

 לבעלים, אבידה מלהשיב להתעלם יוכל לא כי קרוביו הם אמובפרט

 ההם. על הזאת המצוה שתעשה אחרים אנשים שאין במקוםובפרט

 עליו חביב חבירו ממון להירת רמיא חיובא העין ראות לפי הא כיכל
 להצילו. טצדקי כל ולמיעבד משלו,יוהר

 על לערב תבא רעה אחר רעה זר' ערב כי ירוע רע רז"ל אמרוגה(

 בזמני' כנהוג תחילה הערב את שתובעים במקוםחבירו'

 תחילה הערב את תובעים אין אם ואפילו רמ*ג רמ*ג לכתובשנוהגים

 שז חורקין אחרים, בעד לפרוע כשנצרכין הערבים על תבארע:ה
 דמצוה אמת הן כי שעשו המצוה על ומתמרטין ותוהיןומתמוגגים

 ויצא בגופו חסד יגמול בממונו, חסד לגמול יכול שאינו למיקעביד
 ויהזק שחננו במה ה' יכבד אמונתו, על שמלוים ה' חננו אםערב

 זאת עושה אבל בו, והחזקת של רבה מצרה ויקיים כושלותברכים

 בלי מאמימ היה אם עצמו, הוא מלוהו היה אם כמו שיתנהגצריך
 ערבות, לענין יעשד, כסה במשכון כעא לו מלהן היה לא אומשכון

 מקרה מכח כספו את אכול גם שיאכל מעותד שהוא מתהילהויהשוב
 מחווב שהוא מצווג לעשו' בשביל נכנס הוא כן מנת ושעלהזמן,

 תווטע להיהת יבא שלא לבו נכון שיה' באופן הפסד', כנגד מצותשכר

 תבירו על פררע להיות יצטרך שאם בעצמו מכיר אם אבל הראשונו'על
 שלא בעצמו שיגדור מוטב זו, מצוה שעשיתי יום יאבד ויאמריתחרט

 לחבירו בזק לגרום שלא וכדי בבית, במשכון כ"א אדם לשום ערביצא
 טוב הטוב לכן עליו. ערב להיו' רוצה שאינו כיון שבור,  שהואשיסברו
 לו ברור עיעא וין לו' אדם שיכו' שאמרו וע*ד לדבריו, אמתל'שיתן
 יהא שלא כדי כה*ג ה*נ מניה, דליקבלו היכי כי גדול, אדםמשם

 שלא אביו צואת שיי2 או בשבוע' שקיבל לומר יוכל עליותרעומת
 שרוצה טוב דבר כל על עשוונ יוכל כזאת אדם שום על ערבלהיהן
 על להעבירו בוו2 עד בו יפצירו או ילעיגו שמא ומתייראלנדשג
 לקחי ויוסיף חכם ישמע. וכדזמה אביו, בחלום אן בצואן, יתלהדעתו,

 את ה' פרץ לרןחע בהתאברך וכתיב לרעשע התחבר אל תנינןכו(
 הבר לו יבהר חבר עם להשתתף הבא כן כי הנהמעשיך,



רמז לאלפים קמ סי' ומתז משא סדרחסד

 מממ יגזול רע איש הוא שאם דמלבד מרע, וסר אלהים ירא נאמןטוב
 למיחס בה ועוד כספו את ויאכל דברים, ועלילון בעקיפין עליוויבא
 הוא ובדאי כרבא, לקי הוצא ובהדי עליה, דינא מפקיד דילמאבעי

 גרם ומי לרשע. בהתחברו ודקס קבל'ה דברי על עוברו עלליענש
 אל וכן אבד, ממונם לפיכך ממונם הרשעים עם שיתחברולצדיקים
 והשעה מזליה דבריא איש יבחר אלא מזליה, דריע איש עםיתהבר
 לישא אפילו לו משחק!ת שהשעה איש עם להתחבר טוב כי לו*משחקת
 כמו שהם מקום בכל ברכה להניח מסוגלים נכסיו כי עמו,וליתן
 שיהא בתנאי אך מתברך מאיוב פרוטה הנוטל שכל איוב עלשאמרו
 כן לא יצליח, יעשה אשר כל חפצו, הן בתוהת אה2ר כי טוב,איש

 גם ומה מדובשיך ולא מעוקציך לא לרשיעא ליה ואמרינןהרשעיס
 יצטרך שמא איכא, נמי ואיסורא גוי עם להשתתף שלא ליזהרצריך

 ובא עמו ונתן  נשא או גוי עם שותפות ועשה עבר ואםלהשביעו
 דבר וסוף שבוע'ה, לידי תביאנו שלא טוב הטוב שבועה צורךלידי
 בתורה שכתוב מה על לעבור שלא כדי מלהשביעו ימנע מעשהבה2עת
 וליתן לישא טוב לא כי תשמע אתה דבר וממוצא פיך, על ישמעלא
 וכן ישראל, עם וליתן ולישא ולמכור לקנות שמוצא במקום הגוי;ם

 מיד ולא עמיתך מיד קנה או לעמית,ך ממכר תמכרו וכי בתורהכתוב
 ולישראל בשכר לגוי אפילו קודס עמי הלואה לעניין אמרו וכןנכרי,
 אי אפילו ישראל עם וליתן לישא טוב כי נאמר אנו ואףבהנם,
 מעט לקנות או בהקפה לו ליתן שצריך כגון דממונא, דרראאיכא
 פרקמטיא שהמוכר המידו; היא וכך בזול, יותר למכור או ביוקר,יותר

 להרויח מקום לו שישאר כדי בזול יותר לו למכור צריךלישדאל
 ממכר מקום שיהא לעמיתך ממכר תמכרו וכי עיפ רז"ל שדרשוכמו

 לו ליהן שבצדקות, הגדולה היא זו הוא עני איש אם רבפעיטלעמיתך,
 דשא זה כי מיגיעו, ויתפדנס שירויח באופן בזול, בהקפהפרקמטיא

 כל ואם בו, רההזקת ידו ומטה אחיך ימוך כי תורה שציוומהמה
 ליזהר צריך עאכ"ו רשע, עם שותפהז לעשות שלא ליז27ר צריךכך

 או רו2ע אדם עם בספינה יעבור ולא סכנה, במקום עמו לילךשלא



 לאלפים קנו סי' ומתן משא סדרהסדרמח

 דינא מפקיד ודילמא הסכנה בשעת מקטרג שהשטן מומר ישראלעם
עילויונ

 או בניו עם אן לבדו' וליוזן לישא יוכל אם לאיש טוב היו'תרןהנה

 מלט יוכל לא כי מבחוץ שותף יבקש שלא אביו וביתאהיו
 אה2 לפעמים החלוקה בפרק ובפרט דברים, עירעורי בינ"הםמהיות

 מעות להם נשאר שלא קרנא כלה אי גם ומה עולה, המחלוקתלהבת
 וקשה וגדופין, חרופין ודברי ריבות דברי ביניהם מחלקיםלחלק,
 ביהו הוצאת מהם אחד כל לרשום שצריה ועוד טוב חברלמצא
 ולבו בשרו ואך גזל, בסרך נכנס בצדק ירשום ולא שכח ואםבפנקס,
 בלי מרויח יחידי היושב כן לא הוצאתו' גודל בראותו יכאבעליו
 עמה,. עצב יוסיף ולא תעשיר היא ה' וברכת דה2בת בלי ומוציאחשבון

 ויברר טוב חבר יבתר חבר עם להשתתף ,מוכרה הוא אםאמנם
 היטב, באר בכתב ה% התגאי' ואופני פרטי כל מקודםשיחותיו

 בנאמעת עהגים ויהיו חולקים' להיות מקום להם ישאר שלאבאופן
 להמ שיש אירע ואם בעסקם, ברכה שתנוח כדי ואחוה ובאהבהגמורה
 דבריהם יוציאו ולא בלבם, משטמה ישמרו לא זה על זהתרעומת
 יטול א' וכל מאהבה, מגולה בתוכחת יחד יתווכחו תכף אלאחוצה
 חבירו רשות בלתי גדול ודבר קטון דבר יעשה ולא מחברועצה

 זה ויאהבו יחד יתייעצו להשותפות נוגעים שאינם בענייניםואפילו
 ולא אהים הם כאילו רחוקים הם אפילו זה את זה ויכבדו זהאת

 כנגד הוא השבח אם לראות קרובים לזמנים דה2בון ויעשויתפרדו,
 משאו חשבון שיעשה שצריך אדם כל מידת וזו הבתים לשניההוצאה
 לא לו, נתן אשר ה' כברכת הוצאת יוציא למען בפעם כפעםומתנו
 כי הבתים לשני ההוצאה יוצא שאינו רואים ואם יפזר ולאיקמץ

 אם וכן קרנא, תבלא בטרם יתפרדו תכף השבח על יהירהההוצאה
 כרכורים שהתחילו או יחד לישב מילתא להו מסמנא דלארואים
 ובין ובמישור' בעולום אחיו מעל איש יפרדו ביניהם ריבות.ודברי
 ותרן הוא חשר איש יה~ל החלוקה, בפרק ובין שותפיםבהיותם
 דרכי מפני גם ומה עניווש בדקדוקי חבירו עם מדקדק אינובממוע
 גלימיה שקלי אי חהתחרות והשנאו; השבאוי המחלוקת ולהרחיקסלום



רמטלאלפים קנו ס" ומתז כה2אסדדחסד-

 יכאב שלא וכדי כפלים' כפלי לו יקולם והן וליזיל ליזמרמיניה
 ושלא הבתים לשני .בשוה להוציא יוכלו אשד כל הוצאתם, עללבם

 יעשו. ככה ההוצאהת בפנקסילכותבו
 אהים ישבו מילתא להו ומסתייעא טוב הבר ימצא המצא אםוהנה-

 יהלה שאם האהד, מן השנים טובים כי יתפרדו ולאיחדו
 ביתו הוצאת על שיפקה מי לו יש לדדך לילך יצטרך אוהאהד
 עניים ילדיו ישארו שלא לו מובטה האהד ימות ואם ביתווצרכי
 בין לו שמפוזד מה שכל מתים נכסיו גם מת שאדם כיון הדובשעל
 שם כשנשאר אבל כידוע לאיבוד, הולך כמעט בהקפה הארצותגויי

 כדמעיקרא, קאי כדקאי  ומתו והמקוא בחיים הוא כאלו הוא הריץמותף
 היה ושאם משלו, נוטל השותף שאין יאמן כי יהיה, באמונתווצדיק
 הנותן הוא הקב"ה אלא הוא, כן לא לו יתידה הדוחה היתהיחידי
 יותר טף יש לא שאם והישד הטוב ולכז א" כל קךל הטף לפילהם
 טוב לא כי כפנקס יכתבו ולא יחל ישוו ושתיה אכילה הוצאתלענין
 קנאה שיכנס גוהמ וזה עני, ישאד והא"ד קרמ, ותרבה תדום-שהאהד
 הצריך לפי ידיהם, במקף2ה הקב"ה שולה שניהם ופרנסת4תהדות
 המן לו שיש יתירה הטף פרנסת צודך האחד יוציא ומאין א'לכל
 בשוק מציאה אפילו בכל שותפים שהם מאחד היקב מן אוהגורן
 לענין בשלמא שמים בדיני גזל שהשוב ובודאי לב דוע אם כי זהאין

 ילבישם מועט לו שיש שמי הוא והגון ראוי והתכשיטיןהמלבושים
 במלבשים להלבישם יתוצה מרובה טף לו שיש ומי ירתד,ויקשטם
 לא ושתיה אכילה לענין אבל בהוצאתם שישוו ,באופן גדועים,.יותר
 לאחד שדאוי א' כבשר שהם אהים הם אם ובפרט כן, לעשותבכון
 בשדו אהיו כי מטופל שהוא זגחיו של הבית הוצאאז על להקפידשלא
 ואם הוע וידבה קרע לאהיו שימעט בצע ומה בניו, והבניםהוא

 בדנודים אוכל אהד כל יהוה הבית הוצאת יכתבו לא שכאשדחוששים
 הבירו, שזיכל במה רעה עינו א' כל והעא קפידה לידי יבואו-אבוסים
 שיעשו וה"מר הטוב לכן צרות עיניהן ואשר הבשים ביןדבנפדט
 - בכל ליטול א' לכלקצבה

 כ"א, וול הטף לפי פרנסת לצודך שבוע
 ה' בדכת ולפי כבודםולפ4

 ,כל לל קצבה יעשו וכן. להם: יתן אה2ד.



לאלפים קט סי' ומתן משא סדרהסדרנ
 שיח בארפן להם, בתן אהער ה' כברפת בשנה שנה מידיהוצאתם
 ואם קרנא תכלא ולא עליהם, אשר הכסות על יותר הרגליפשטו
 מן יהיה שניהם שול והתכשיטים המלבושים הוצאת שגםיתרצו
 וע חסר הן בקירוב צרכו לפי אחד לכל שישימו קצבה ע"יהאמצע,
 ביגיהם להיות גורם וזה אמונחם על מורה זה כי חלקם, טוב מהיתר
 ויהיו ויצליחו ישכילו יפנו אהמר שבכל הם ומובטחים ואחוה,אהבה

 ה'. ברכת ומלאים רצוןשבעים
 נחת וחיי בעדן*ז גם !בעשרו ישיש עושר ה' הנט אשר האישכז(

 בוראו את לעבוד שיוכל כדי בעסק ממעט ויהאיהיה
 ע*ל נעשית מלאכתו ותהא משרתים לו שיהיו ע"י בתורה,ולעסוק

 אנשי בעון הן כי רעתם, רבה המשרתים בענין כי אמת והןאחרים,
 כך ומהוך גזל מרבה עבדים מרבה עליהם ומתקיים אבדואמונה
 לעצמט רעה וגורמים משרתים, להיות הרוצים בפני דלתנועלים
 עמל בעש:מם עמלים להיהע שבוחרים בתים להבעלי ורעהולאחרים

 מאחר יעשו מה כי עצמם, ע*י עסקם כל לעשות רבה ויגיעהגדול
 ממוטמ למסור בהם להאמין שיוכלו נאמנלם אנשים מוצאיןשאין
 מאהבה ועושה כפים גקי נאמן משהת ימצא אם אמנם פחד, בליבידם
 שמירה ומשמרו עליו חביב רבו וממון גמורה ובנאמנות רבורצון

 הייתי שאמר עד הרשע, לבן בצאן יעקב אבימ שעשה כמומעלייתא
 יאח? כזה במשרת מעיני שינתי יתידד בלילה וקרח חרב אכלניביום
 העח האדון שגם לרבו נאמן המשרת שיהא כדי והגדר ירפנו ולאבו

 אם יהרפנו ולא יבזנו ולא כ*כ בו יגער ולא להמשרה" נאמןאוהכ
 מתוקן, שאינו דבר ידו מתחת ויצא בשוגג, כהוגן שלא דברעשה

 הצריר כפי קצבה לו התן וגם פעלו ונמים הצור רק כוזב, אדם כלכי
 הימימ שברוב כדי .קרן שיעשה באופן והותר, הוצאתו לצורךלו

 יתכן לא כי מאדוניו וחפשי לעצמו אדון ויהיה לביתו הוא גםיעעוה
 הקצבה על יתר גם יפות פנים בסבר לו ויתן עולם עבדשלהא
 עיט שתשבע באופן ידו על שירויח אופנים ויעץ4ה ומתנותמטת
 ולגזול לגנוב יצטרך שלא באופן לו יחסר אשר מחסורו די לובהיות
 מתים הם אם אפילו פניהם נגד ה' יראת אשר האנשים כי אמה.והן



חסד.
רנא לאלפים קם ס" ומתז משא סדר

 מן חסיד אבד כי עק4 דא אבל בגזל, ידיהם פושטים אין ח~וברעב

 יפה בעין ליתן טצדקי כל למיעבד וצריך אין בצדם וישרהאהץ
 בדאמרי נאמן' משרונ ימצא ואולי האי, כולי יתירה תבהולהראות

 יתברר בבר עם לו מודדים מודד שאדם במדה הם הן פעליםאינשי
 שיש האדון או קשים אדונים לו שיש למי טובה עצה ואמינאכו'
 המשרת אם פניו, על ומכעיסו כרצונו רצום עחמה ,2איע משהתלו

 אדת ידי ש או אחר עסק ידי על תהילה בידו מוכנת פרנסה לויש

 יאמר אלא אדוניו, וקשיות גערת לקבל שלא בידו הרשות אזאחר'

 תתרצה אם מגעת, שידי מה הוא זה לשרתך יכול איני זה באופןלו

 לדרכי, הולך הנני שלך ושלך שלי שלי לא ואם טוב מה הנהבכך

 יסבול ועול כאבמון ,ראשו יכוף אחר ממקום פרנסה מוצא אימןאם

 אחר וממקום פרנסתו לו ויזמין עליו משמים ה' ישקיף עד יבולולא

 בלי להיו21 יכול אם תחילה מחשב ההא האדון וכן שלומיו,"טלה
 של קודקודו על יכה אז ממנו טוב אחר משרת לו שמוכן אומלמרת

  הנה כרצוני רצוני ותעשה בקולי תשמע שמוע אם לו ויאמרהמשרת

 מוצא אינו ואם בך, אפשי אי מקומך, אל לך ברח לא ואם טובמה

 האדון אותו יעשה מה משרת בלי להיות יכול ואינו אחרמשרת

 שימצא עד וישתוק יחרוק שיניו לעצמה אדון קונה להיות הוהפוכרח
 בין דיחיד בין ומשרתים לצדונים ישרד, דרך זהו ממנו, טובמשהת
 טובים דברים להם נמצאו המשהתים או האדונים אם ובפרטדרבים

  הם  שוילים אם אלה  נוכה אלה והמשרונ האדון ישקולוגריעותות

  לא הרע ואת  נקבל  הטוב את  אם נאמר זה ועל זה, על ויכפר זהיבא

 הנעלבים מן ולהיהת פשע, על  עבור  אדם תפארת כי גם ומהנקבל
 יזכור וזכור חוו, פרנסחו לקפה ולא במשרתו אפילו עלבונו, עלומוחל
 ואיפ ה'. לעבודת נדצע עבד הוא גם כי בזוכרו נפשו עליוותשוח
 על בוראו את ומכעיס לעשות עליו שמוטל ממה אלף מיני א'עושה
 פרנסתו ויקפח גמולו ישלם כפשש אם יחיה מי ואוי תמידפניו

 אעשה מה עמדי בריבם ואמתי עבדי פה2פט אמאס אם נאמר זהעל

 מהרד שאדם במידה אמרו ובאמת אהטיבם, מה יפקוד כי אל יקוםכי

  מן  עמו  ומתגהגים לו מודדין  משרתיו ועם אשתו עם שמונבהגדבאעפן



 לאלפים קנו סי' ומתן נה2א סדרחסדרנב
 מקדמ ימצא לא תמיד עיניו בין זה זכרון יהיה איש אשריהשמים,
 שמעבירין וירויח פשע על ועובר עון נושא ויהיה ולהקפידלכעוס

 אחר, ידי המעת כפוף שהוא למי 3ך כל לשבח ואין פשעיו, כל עללו

 שלא כרחו על עלבונו וסובל ממנו וירא בוש שהוא כסף בצעעל
 התנא כמאמר יקרא גבור ובשם המתהלל יונהלל בזאת אךבטובתו,
 מושל כץ2הוא כו' אפים ארך טוב שאמר יצרו את הכובש נבוראיזהו
 וגומלים כסף בלא רבים בצרכי ועוסק משרת שהוא אובאדם,
 ומהריסים טובה, תחת רעה להם ומשלמים לרבים או ליחידטובים
 שיקנה העת הוא אז וכדומה אוהם וחושדים אותם ומחריפיםכנגד'
 טובדת עמנו שגומל עלוב מלך שהוא .קוע מדעת בו ויהא עולמוהאדם
 על ועובר עון נושא והוא פניו על מכעיסים בהיותיע חקר, איןעד

 וכמדבר כסוס ישראל לפני שרץ ע"ה רבינו משה מידת היתה וזופשע'
 עד ובמשה באלהים העם וידבר כן, פי על ואף כסף. בצעבלא
 ישא כאשר אותם נשא כן פי על ואף וסקלוגי, מ'עט עודשאמר
 אפייונא שיתין לו היה יהודה שרבי בש"ס אמרו וכבר היונק אתהאומן
 מה להם שאל לערב בא כשהיה יום בכל לעניים פת אופיןשהיו
 מהונני' ב"א שבאו טוב ריוח היה היום לו אמרו בבית היום היהריוח
 ביומא טב אגר דין לרת אמר רבות ברכות אותך וברכו ושתוואכלו
 וקללו וז~הו ואכלו רעים אנשים שבאו זה יום יאבד לו אמיואיחרן

 זאת. יעשה אנוש אשרי טב אגר כדין אמראותך
 ראוי בכולם ההו להתעסק יכול ואינו מרובים נכסים לו שיש מיכח(

 לאהרים מנכסיו שיתן לאחריני ומטיב לו טוב שיהאלו
 הרחיב ואם נצרכים הם אם קרוביו אעז יקרב הלרחוקיםהקרובים

 ובתנאל קודם קרוב הקרוב רק לרחוקים גם חמדו יטיב גבולו אתה'

 באמונה ועושים מו'מ בטיב בקיאים ונאמנים מהיגנים אנשיםשיהיו
 והחזקת ידו וממה אחיד ימוך כי תורה שאמרד, רבה המצוהיקיים
 שכר למחצית בשותפות ממון להם ויונן שבצרקות, הגדולה .שהיאבו
 מן במתעסק להתפרנם שיוכל באופן הממון, לפי הכל לשלישאו

 לא מעוה לו ויש אצמנותו שתורהו למי ג"3, ישרה דרך חוהיהריוח
 אבק או רבית באיסור ליכהסל שיבא הדבר קרוב ושו"ת בתו"עיתנם
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 המעות* לבעל המתעסק שנותן ממה כפלים ריוה יהיה לא אםרבי.ת

 ג=כ רחוק הוא אבל ההפסד מן רחוק עסקא בתורת שהנותן דנהיועוד

 שאינו קךאחרי לברנה מקום ואין ה' בברכת קצבה שנתן השכרמן
 שיבקש טוב היותר לכן להוסיף, אין עליו מעותיו הכשר אם כינוטל
 הן השי"ת שיזמין הריוה על שותפות בתורת נאמן ביד מעותיוליונן

 וכן תעשיר, היא הן וברכת רביה, מעון האיש וניקה ובזה מעם הןרב

 ידי על פרנסתו אופן שיבקש לגבר טוב לא כי אומר אני זהמטעם
 אם בין פרנסתו ונוטל ההפסד מן רהוק שהוא אע"פ כי משרת,היותו
 ההרפקתאות לו שאין יחיה נחת וחיי ריוח יש אם בין הפסדיש

 הפוליסה, הולי ובפרט לאהרים שחייבים ממה הסוחרים עלשעוביים

 ויש לו, ובואו יולדה הבלי בזמט לשלם לו אין אם יכאב בעליה לבכי
 המשרת כן לא לגבותו, יכול שאינו ממונו פיזור על הנפש פיזורלו

 שאינו זה בעניז מאדוניו, יותר חרפשי ועבד אלה מכל א' לושאין
 כזו בפרנסה בוהרים רבים וע"כ אדוניו, כמו העצבים להםאוכל

 רכו עבוד!ת אין אם תינה הא אבל בה, ושלוה חרבה פתבאומרם
 קונו דעת ועל דעתו על מעבירו רבו אם אבל קונו, מעבודתמטרידו
 ולא ה' עבדי להיות בוחרים השם יראי האנשים בפרך, בוורודה
 בו להתפרנס שיוכל קרן לו יש אם תינח דהא ועוד לעבדיםעבדים
 כדי על יותד, קצבה לו שיתנו צןי רבו יד מתחת לצאתכשירצה
 מוצא אם ה' לברפת' קצבה יניח למה הכי בלאו אבל פרנסתו,צורך
 בנפעהי' שליט ויהא ויתן ישא לעצמו, בעצמו הוא וליהן לישאאופן
 להושיע לה' מעצור אין כי עשיר שיהא עליו נגזר אם יעשירואולי
 לו וקונה ד"ת לו וקונה צדקה מרבזו להיהת יוכל ואולי למעט רבבין

 משרת. להיות יוכל שלא ימים יבהוו ,2מא בעי ולמחש העוה"ב,חיי
 מרובה הבית והוצאת הטף לו ויתרבה משרת להיות ימצא לאאו

 כי הנה חאו, הפתחים על חוזר להיות מוכרח יהא אז הלא יאכלמאין
 מראשיהו, דבר אחרית ומפתכל הנולד את ורואה בראשו עיניו החכםק

 הוץ ט.וב, ימצא דבר על ומשכיל בחרותו, בימי לחמו בקיץומכין
 ומרביץ שמים במלאכת עוסק בהיהעו לרבים משרת להיות מוצאשאם
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 הזה בעולם אה2ריו הימנה, טובה מדה לך אין התלמידים, עםתורה
 הבא.ובעולם

 חכמים עצת לק"ם עליו מוטל בשותפות לאחרים נכסיו המוסרוהנה
 חוביג חו אסתידא' משכח יומא כל נכסיו דסייר מאןשאמדו

 חושבנים בכתבי ולבדוק שלו בפדקמטיא יום .בכל להסתכל אדםנל
 כל על משכיל ולהיות מהם לנבות חובותיו, בעלי על חוזדולהיות

 ולחפש עניניו בכל וזדיז מהיד ולהיות אותו עשותו קודם ודברדבר
 טפיקא: ספק אפילו הפסד, השש מכל מאד ולהתדחק השכך,על

 והולך עופרת של .ברגל דודך אינשי כדאמרי עליו שיאמרןבאופן
 ביד נכסיו המום'ר כעש אדם, לכל ישדה דרך היא זו הודאי,על

 חושדם הוי אדם כל שאמרו רז"ל מאמר געכ לקיים שצדיךאהרים
 .בהלואה לאחר נכסיו המוסר א' בכלל וכן כר"ג, ומכבדןכליסטים

 נכסיו שיהיו אופן ולבקש נלסטים חושדו להיות צריך בהקפהאו
 כי בטחון, יותר עשהת יוכל אשר ככל ההפסד מן ורחוקיםמובטחין

 יוכל האם יעשה מה טוב אופן ימצא ולא בטחון  עשות יוכל לאאם
 למכור ימצא ואם קרנא, כליא קא הא מראשותיו תחת מעותיולהניח

 לו יהא ולא חריבה ובפת מועט בריוח שיתרצה טוב יווטהבמזומנים
 ראשו על לבא שיכול ממה ויומם לילה מפחד יהא ולא הנפש,פיזור

 לעשות ולא במזומנים למכור ימצא לא אם אבל חילו זריםשיאכלו
 יוכל ואם הנם על ולסמוך אמונתו על לסמוך הוא מוכרח בטחוןאופן
 אדם אצל שילך דהיינו טוב געכ בטחון, קצת לעשות לפניםאפי'
 הלוה בפני שתאמר פניך אחלה לו ויאמר ממנו וידא בושימהלוה
 שלא כהב לך אתן ואני ערב בעדו ג"כ תהתום או בעדו ערבשאתה
 לפנים אלא בערבותך רוצה ואיני ערבות מדין כלל ממך לתבועאוכל
 לאחרים נכסיו המוסר וכן כבודך, בעבור לפרוע הלוה שיחמזקבדי

 בשבוע פעם או יום מידי אצלו ובא הולך להיות צדיךבשותפות
 באמונה הולך הוא אם עסקיו ולדאות בחדש, אחת פעם לפחותאו
 שנה כל חשבון לו שיראה ואעפ"י מצליח ה' עושה הוא אשר אתואם
 אשר את מדאה שותף יש כי חשבונו, על יסמוך לא שנה חציזע

 לכן השותפות, שימשך וכדי עצמו אה ולהשביח שבחו להגידאיגמ
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 לדעת שומעת, ואוזן רואה עיז ולהיות וחה~י חופש להיוהצריך

 נהדרת* אלא נעדדת האמת תהיה לא בעבור אמת דבריקושט

 הנדהה וכל דוהקתו השעה השעה את הדוחק נל רז*ל אמרךכט(

 לו- עומדת שעה שעהמפני
 ביד סימן יהיה כן כי הנה

 הדבר לו בא אם לעשות שירצה דבר כל ועל עסק מין נל עלהאדמ

 מילתיה ליה מסתללעא לא ואי עמו ה' כי ויצליח, יעשה בס*דבנקל

 אלא תצלח לא היא כי דבה, בהפצרה הדבר על ודוחק רודף יהאלא

 לעשות שרוצה דבר 3ל ועל השמים, מן העת יבא עד ממנוירף

 שיתקנהו ה' לפני תפילה יקדים אדם, מאיזה חסד. שום לבקשאו

 צריך שהוא אדם בני בעיני ולחסד לחן ושיוננהו חפציו לוויעקךה

 ע"י פדות עמו שירבה או בקשתו, ויעשו חפצו ימלאו למעןלהם,
 שלוחים והרבה למקום אופנים הרבה כי אחר באופן אואחרים,

 והטובות הרעהע תצא עליון מפי כי שלמה באמונה ויאמןלמקום,

 או להרע יכול אדם ואין אדם, בני לבות ובידו אדמ, בידיהבאות

 מקטרגיג לו שאין ומי שדי, מגזירת חוץ נימא, 3מלא חבירו אתלהטיב

 והטובות הרעות שהעושים נמצא מלמטה, צרים לו איןמלמעלה

 ולכן כר' זכאי עןי זכהן שמגלגלין אלא עבדי דרחמנאשליחותא

 נאמנה ידע כי מבוקשו, חבירו עשה לא אם להקפיד מקום ימצאיא

 האמונה, מסעיפי וסעיף גדול כלל חה לתברו או לו זכו לאדשמים

 קטע דבר כל על שיתפלל תפילה וגדולה פינה לראש היתהאשר
 לנו שאין ודלותינו שפלותגו ברוב בעזרנו היה שזה מלבד כיוגדול,

 כל ונפילת ושומע ברהמים המתרצה שבשמים אבינו על אלאלהשען

 ומצא הרחמים למדת הדין _מדת .ומהפכת הרבה עושה ותפילהפה

 השי"ת בהשגהת שמאמין האמונה על מורה זה כי בה עוד כנגדו,עזר

 ישאף וכעבד שואל כדל שיח ישפוך ישוח וידכה שמים בידיווךהכל

 וימלא בעזרו לו ה' שיהא ש,תגן היא ראויה הא כי ו3ל רבו,אל

 מרובים, שמים רחמי כדאי ואינו הגון' אינו אם אףמשאלותיו,

 לעית*ש, לשמים ש3ונתו בתפלתו שיחותיו ויברר לבו שיכויןובלבד

 עמ?ה לעבודושך בעיניך והטוב ויאמר יסיים שמכקש דבר כל עלולכן

 דעביד כל לומר רגיל יהא נזק לו שנראה דבר לו אירע ואםעמט,
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 לבצרך .תפילה נוסח עשתה ידי וכבר לטוב זו וגם עביד, לטברחמנא

 תפילה. בית בקונמרס היא הלא הבריות מן דברלבקש
 בין דעלמא למילי בין ישען אל בינתו אל חיים החפץ האיש מיל(

 והולך יועץ, ברוב ותשועה הכם לעצה שומע דהעמיאלמילי
 רשום יהיה חדש דבר ישמע ואשר ילמוד אשר וכל יחכם חכמיםאל

 גברא חובת ונצרכים תדיריים בדברים גם ומה במכתב וגםבזכרונו
 שהוא מי ובפרט יעבור' ולא עיניו בין ולטוטפות לזכרון הכללהיות
 המתחסד חסיד בגדר או ת"חבגדר

 עם.
 ביותר ליזהר צריך קונו

 הגדול שכל משום אי טעמי שלש תחת ענייניו לתקן מעייניווישים
 שגגת כי משום ואי עבירה ,גוררת תבירה ממע גדול יצרומחברו
 יתבוננו אליו ישגיחו אליו העם המון כי משום ואי זדון, עולהו:למוד
 ועון הרבים את מחטיא עון ואיכא תועה עליו לדבר אר ממנר,ללמוד
 טהור. הוא ~ה~ר לאיש בזה ודיהשמים,- מן אותו מסייעין ליטהר והבא רח"ל העבירות מכל הגדול ה'חילול

 קנזסימן
 ידים נטילתהלכות

 פת בצפרא דכרך מאן על בש~ס נאמרו טובה: ,מעלות כמהא(
 וביום בצפרא, מידי מל'טעום יענ:ור לא ולכןשחרית,
 חושים. יחלש ולא עצמו ירעיב לאשאוכל

 ביום, פעמים בן שיאכל וטוב מבלילה קלה ביום אכילתו ישיםב(
 תורה למדה וכבר א', בפעם כרסו ימלא ואי לבו, הלשאם

 עונית המלאים אנו ובפרט בערב אלא בשר אדם יאכל שלא ארץדרך
 ולההם פשע לכלא וכזאת כזאת סיגוף ולהרסיף זאת לקייםראוי

חטאתו.
 לאכול, יקרב לא לנקביו צריך אם ובפרט סעודתו קודם יפנהג(

 בחול. קדש ומערב מאד פוגמ שהוא המקובליםשכתבו
 את לפגי שלא וי.ט ושמת מצה; בסעודת ליזהר צריךובי,ותר

הקדהפישם.
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 לצבות כבהמות לאכול ולא אכילתו בעת מאד לכוין יאים ראויד(
 וחזק בריא שיהא כדי ל,ע*ש אוכל שהוא יכוין אלאבטן,

 בכל. הדבוקים הקדושה נצוצנ לאור ולהוציא לברר וכדילעית*ש,

 דוגמת שהיא עד האכילה סודות וגבהו ישתה, ואשר יאכלאשר
 עכשיו מכפר/ מזבח קיים שבהמ*ק שבזטן מארז"ל רמז וזההקרבן,
 כי וראה והביטה עליו, מכפר אדם של שלחנו קיים בהמקקשאין
 3י' ס*.ת מ"ן לח*ם המוצישא וכן אדנ"י. הוי"ה כמנין צ"א גמ'מאכל

 ע"י עליותיו בשמים שבונה אהמה ילוד אשרי עוניקים, והדנרםצ"א
 מכוין שהוא איפה יורע ובמה לשמים, לבו שיכוין ובלבדאכילותיו,

 בהיותו הקרבנות דוגמת למעלה פרי עושה אכילתו גתהיהלש*ש
 באכיל'ה התלוי איסור נדנוד צד מכל לינצל הזהירות, בתכליתזהיר

 איסור, של בא' ליכנם שלא כדי התי של שערים מאה ויברחושתיה,
 נפשו לשובע .אוכל צדיק ובמשודה, ובמשקל .במידה אכילת1ותהיה

 יתירה;  וווירופ צדיך לתשח ובפרט יותר' לא חיותו וכדי צרכוכדי
 יתפלל גופו לתוך ד*ת .שיכנסו מתפלל שאדם עד רז"ל אמרושכבר
 בחול אדם שאוכל מה שכל ואמרו גופו, לתוך מעדגים יכנסושלא
 ביצה"ר כח ומוסיף הסט*א אל הולך הכל בריאותו, כדי עליותר

 בל על ועובר מהסם*א, שהוא סי' הוא גחון על הולך וכללהחטיאו,
 שהיה הרפה טובה. ומאבר וזמנו, ונשמתו וגופו ממונו 1משחיתתשחית
 ויחרד לצדקה, נותנו היה שאוכל המותר אותו אם להרויח,יכול

 בזה* בהעמיקו היראהאיש
 חומר ולפי ולעופוונ לבהמה מאכל שיתן עד כלום לטעום אסרךה(

 גם להמצער שמענישים העונש וח1קף בע"ח, צעראיסור
 שלא טוב יותר ז"ל, הארשי בזמן שאירע ממעשה כנורע דעת,בלא
 שלא וזריז זהיר יהא לבדל מוכרח ואם בבית' ועופות בהמותלגדל
 מאכל שיתן ער מידי יטעום לא יום יום ומידי כ~, צער להםלנרום
 ד~ף .כולי בדבר זהירים שיהיו ביתו בני את ויצח; לפנהקם,ומשקד,

 בעאח. צער מאיסור ינצלואולי
 לפי ועוף חיה בהמה לב שום לאכול שלא מאד הזהיר ז*ל האר"י1(

 הבהמי' רוח אותו בו מיתדבק ואז שם, שהרה הבהמהשרוה
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 ונדבק בהמה בא"תה דוח איזה נתגלגל ולפעמים שכחה, לווגודם
 שגורמיפ רז"ל שאמרו הדבריס לכל הדין והוא אותו, האוכלבאדם
 טעס יש בודאי כי הר'בה, ליזהר צריך וכדומה זתי' כגוןשכהה,
 וא:י האוכלו, באדם ונאחז דבר באו:תו לחיצונים אחיזה שישבדבר'
 לד השמד תורה שאמרה מה על עובר בזה זהיר שאינו עההאומר

 המשכה כל שאעירן כש; בכלל זה והרי תשכח, פן מאד נפשיךושמר
 בביצה עצמו ידגיל )א( בנפשו. מתחייב זה הרי ממשנתו א'דבר

 סק"א( מחב*ד זית ושמן מלח בלאמגולגית
 שהר' הפוסקים, בין מחלוקת שהוא מה מלאכול האדם יתרחקז(

 שלא ויזהר דאיסורא, התיכא לנפשיה שוי האוסראותו

 בן המדקדק כשר מיהודי אלא איסור, השש בהם שיש דבריםיקנות

 מירוה. כגוז איסור דהסש בהם שיש דברים יאכל שלא ותהרכראוי,

 אמ וכנוצא קטנים, ונמלים תולעים בהם יש שמא לחוש שישישנים

 ואפייו גוים של פת יאכל לא וכן גדולה, והבדיקה החקירה אחרלא
 2זל פת אבל כלל, ישהאל קךל בפת לר אפשר אי אדכ אלא פלטר,.מזמל

 גב ישראל, בשביל עשאו אם אלא כלל, יאכל לא בתים בעליגוים

 אותה שניקר באמנה שידע לא אם 3יקור, שצריך מבשר יאכללא

 שקוריז פירות לבשל ירצה אם יזהר גם במומחה, ומוחזק וישרצדיק
 בכל וכן לשנים א' כל יחתוך גזירגולא"ש או אלמישא"ש אופרנואש

 אךום- ויבדוק אות.ו שיחתוך עד אותו יאכל לא תולעת בו שנמצאפרי
 מוחזק שאימ ממי יאכל ולא והחומץ, הירקות היטב יבדוק וכןהיטב,

 מאיסור וילפת האיש ויחרד היטב' הדק ומדקדק שבודקבכשרות
 לאוע המשה או ארבעה עובר הרומש ודמש תולעת כל שעלהתולעים

 ולגור .לההר צדיך האיסורין שבכל ונהי ותועלת, הבוה שוםבלי

 איסחך בענין לי"תר צריך ביוהר חרב, מפני יגוד מאשר ויהתריוהעי

 להשיג יוכל ולא בשוליו, וטומאתו באיסור גדל המף שנמצאאכילה,

 בכלל גם בו, ולדובקף הנכבד ה' את ולחהבה לידאה חייםשערחות

 כמו וכהלכתם כדינם הסעודה כלי בטבילת שיזהר האכילהקדוש,ת

 מים של קאפ"י לשתות שלא ליזהר מאד טוב בס*ד, י*ד בח'שנבארם
 במים(/ בבשולו או הקאב,י גרעינים גקליית תלוי אם מסתפק)ואני
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 דשביחי במקום ובפרט גוים, בשויי משום אוסרים הלבה ישבי
 וכתבו איכא' איסורא בודאי אותם' מסננים אין והגוים במיםחולעים

 יזכרי בשבת ממנו והפורהט המורע מן כפורש בחול ממנו שהפורשז"ל
 ודיו. שיוכל עת בכל יזהר ליזהר שיוכל מי לכן שבהע שכולולעולם
 ליבעי לא בזה;"ק ואמרו מזונו על ידם בכל .להתפלל האדם צריךה(

 מע"ש בר יחבריה מא מיי מזונא לבשלא לאינישליה
 הוה לא למיכל, מכלא ליה דהוה דאעאג סבא ייבא רב על ואמרולשבת
 נתקו יא אמר והוה קדישא, מיכא קמי מזונא ד,טאיל עד ליהמתקן
 מזון השי*ת לו שישפיע ג*כ להתפלל וצריך מלכא מבי דינתטןעו

 עשתה ידי )וכבר הנפש' מזון שהוא המאכל שורש שהואיוהנ"
 תפילן. בבית וסמכתיה אכילהו קודם וערב בקר להתפלל נאהתפילה

עשש
 שעה אותה עד שעשה במה ויפשפש האכילה קודם שיתודה טובס(

 הזן ה' חסדי יכיר עוונתיו בחושבו כי יצרו זובח נקראתה
 .המלך, לפני כאוכל בהכנעה יאכל ועי*ז ראוי שאינו אעפ"יאותו

 קרבן ובכל קיבן במקום היא האכילה כי כן לעשות אדם לכלור(טי
 בלבו תשרבה ויהרהר ג,א מזמור יאמר וי*ט ובשבת לכפר, וידויהיה
 יקח ולא -ממנה שיאוכל בקערה עיניו יתן ולא ובלען גרנרן יהאלא

 פנכי ילחך ולא במהירות יאכל ולא ביותד' מלא כף או גדולהפרוסה
 .בנאת, אכילתו יהא א~א וכדומ', ידים בטהעי אן היד בכל יאכלולא

 תאב ובעודו לו במותר עצמו ויקדש בבהמה ובטגו גרוט ימלא-דלא
 באמצע ממט ידו ימשוך לחיכו שערב ומאכל מתאותז, יניחלאכול
 והרי כפרה' ומזבח אשה כקרבן לה' וערבר, עונוו2יו, לכפרתאבילתן

 בשבת אפילו התענה כאילו וח,טוב נפשו לשובע  שאוכל פיקחזה
 לגוף רעוו2 הרבה גורם גסה האכילה כי מדאי, יותר יאכל לאויעט

 מן יותר ומהועב מעמקץ אין כי שתי"ת מריבוי שיזהר וכ"שילנפש,
 ושתיה אכילה מתוך אלא האדם את מפתה יצדש"ר ואיןהשיכור,
 מרובה ושתיה מאכילה אדם טהר לכן הלגימה' רעת .ורבהמרובה'
 רמה מרבה בשר מרבר" אכילה ורבוי תעטגים, ברוב וטעלת מהכי-

 אמי! ב(נמת אבל לאכול, יטעם וחיך הלגימה יצף גדול אמת-כי-והן'
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 יוכך בקל בקדקדו מוח מעט לו שיש ומי יצדו' את הכובש גבורא?הו
 על כ"א אינה האכילה הנאת כל הדי יחשוב באשר יצדו. אתלכבוש
 כילה כאשר יאכל הרבה ואם מעט ואם לגרון, מהחיך שיעבוד עדדגע

 כאילו חשבון אעשה יאמד אמוד כן כי הנה וילך, הטעם כלהלאכול
 לאהיב לי ומה בפי, והנאה הטעם נותר ולא מזה, ושבעת'י אכלתיכבד
 לאהבה טוב יותר צואה, לקיא וטתפך ואבד כלה שהוא זה גשמידבר
 ולמשוך לברוח כדי חיים, החפץ האיש יעשה ככה בו ולדבקה ה'את
 את הבן לך בינה אם בטוב רע ויחליף העוהאז, והבלי תענוגי מכלידו

 בחיים. ובחדת הזה, העולם ענייני כל ותהביל בזה ה,עמקזאת,
 עללה דאורייתא מילי עליה אתמר דלא שולחן נזוה"ק איתאי(

 השסור מקום בלי צואה' קיא , מלאו שולחנות כל כיכתיב
 דמילי שלחן אחרא' דטעווא שולחן דאיהו שולחן ההוא עללבדכה

 לחולקיה ליה ושוי שולחן ההוא נטיל קב"ה עליה' אתאמדודאודייתא
 דאילין .מאן זכאה חובוהי, מכל לב"נ ליה לדכאה קיימא דב"נשולחן
 מההוא ימסכני, והולקא דאודייתא מילי פתוריה על קיימיןתדין
 דאת.י לעלמא ליה זכי דב"נ שולחן ליה, יבדכון ותתאי עלאישולהן
 עתיק קמי לטב  לאשתמודע ליה וזכי עלמא, דהאי למזונא ליההכי
 חילקיה זכאה דאצטדיך, באתר ודבו, חילא לאוספא ,ליה וזכייומין,
 בשבה בזוה"ק והפליגו דאתי, ובעלמא דין בעלמא נש בדדההוא
 לומר העולם רוב נהגו וכבר בשלהמ, אלה שתים לעושההמגיע
 ושאר בנגינות למנצח ומזמור הסעודה בתוך רועי ה' לדודמזמור
 ודינימ ומשניות פסוקים לדמד המדבה כל אהדונים, מים קודפפסוקים
 ויתומה יתוס יגדל אם או עניים ולהאכיל משובח' ה"ז בפיוהשגורים
 מן מצוה והוא משובח, זה הדי שולחנו, באוכלי ויהיו ביתובתוך

 ספוקו די אלא לאכול לו שאין או לו מצף"ם עמים אין ואםהמובחר,
 מעט יתן ידו קצרה קצור ואם סעודה, בכל ידו מסת כפי צדקהיתן
 הגדולימ בניו זן שהתש ויפדש יכוין לפחות או הדבוע חשובויהא
 הצדקןל זאת וכשיתן שארה, מצות לקיים אשתו את וזן צדקה,לשם
 יהיה אלה ועושה המזון, נרכת לברך שיודעים הגונים, לענייםיתן

 כרסו יבקע ולא הקבר חיבוט מעונש ינצל ואולי כפדה, מזבחשולחנו
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 ביתו בו~וך ת"ח מארח ואם שבחרת, מה טול לו יאמרו ולאבקברו,
 שזוכונ גורלו, נעים ומה חלקו טוב מה ומהנהו ומשקהוומאבילו

 ליוצרו. גדול נ*ר עשה כי רבות, וברכותלטרבות

 לאדכראן ליה אית פתורא על ב"נ אכיל כד בזה"ק איתא עוז4יא(

 דמלכא היכלא ועל קדישא דארעא קדושתא עלולדאגא

 כאלן. עליה ההעיב קב"ה מעצב, דקא עציבו ההוא ובגין איתחריב'דקא

 מקדש4~ דבי יסודי אימן כל ובנה ביתיה,בנה
 ומהן חולקיה, זכאה

 ריקבנ רבו ושלחן דשן מלא ששולהנו בחושבו להתמרמר ראוימאד

 לבר בזה המעמיק אביהם* שולחן מעל שגליי לבניס להם אויבעוה*ר
 ה' ויראי העוה"ז, והבלי תענוגי אחר לימשך נפשו תאוה ולאיחיל

 בשוב. מזמור וי"ט ובשבת בבל. נההות על מזמור בחול לומרנהגו

 שתבנוה י"ר. כו' עז הוי אומר תימא בן יאודה משנת גי-כ ויאמרה'
 -בהמ*ק.

 באוכליב4 יגעו שלא ולמשרתיו בההו לבני ויזהיר מאד יזהריב(
 יציגת. אחר או שחרית, ידים נטילת בלי טמאותבידים

 מאד- שיזהרו וכן לעףעות, מה כדת בסירוגין שיטלו ויזהירםמבהעכ

 בידים'. בשר ליגע או חלב, של הנר שנוגעיז בידים באוכליםמליגע

 על וכדומה, בסוביז הטב ידיהם שישפשפו עד להמך או גבינהשנוגע
 זרידווב לידי מביאה חהירות תתהלל, היא הן יראת אשה נאמר זהכגון

 קדושה. לידי מביאוזריזות

 קנחסימן
 במשקה שטבולו ולדבר לסעודה נט"ידיני

 אינר אפילו ידיו יטול המוציא עליו שמברכין פת לאכול כשיבאא(
 שכל בנט*י מאד ליזהר וצריך טומאה שהם להםיודע

 נוטי4' אם אפילו בורים, קצת כמנהג נמ"י בלי שאוכל בנט"יהמזלזל

 ברכה ומברך נטא בלי שאוכל גרוע, יותר הוא שאז כראוי נוטלואינו
 רח*ל. העולם מן ונעקר עניווז לידי ובא נדוי, חייב זה והרילבטלדע

 הרבה יש ני נט"י, 'דיני כל ולהודיע לידע מאד ליזהר צריךלבן
 שיתכארי וכמו דמי, נטל לא וכאלו הנטי' שז שמעכביןדברים
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 מהפבע שאין העם מהמון רבים נזהרים שאינן מה ובפהטונס"ד
 שחין יראה בעינים בהם והמשגיח נטי', בשעת ואנא אנא=דיהם
 הזהירונו וכבר נגוב, הוא האחר והקצה היד, בקצה אלא באים"מקם
 דאמר בשפע ליטול יוסיף מרביעית הוא נטין ששיעור שאע*פויז"ל
 מי"מ טיבוחא' חפנאי מלא לי יהבו מיא חפנאי מלא משאי אנאי-=ח
 יוסיף ידים טהר זאת, על ליוצרנו רוח נחת דאיכא השכרעמתוך
 אנשים .דמקדתכחין וחבל האדם, כל זה כי ליוצרו נ,ר לעשות!נימץ
 הדבר חומרת להודיעם וצריך כלל, נטאי בלי שאוכלים נשיםזביותר
 משו ולא דמווו אינשי הני עם לה' ריב אבל וישובו, ידכרורנזצן
 כראוי טטלין אין למה ידיהם ליטול שטורחים לאחר לעשות מהבדת

 אין בשפע, ליטול יש הוצאה ומה יש טורח מה הרבה טובה?מאבדין
 את- ויזהיר י"הר הירא והאיש ידיעה, חסרון או לב רוע אם כייה

 ברכה ולהניח ליוצרנו, ולנ"ר לרצה כתיקונה המצוה  שיעשו,שהרים
 הטהב.. מונעים חטאתינו מעכב מי ישראל, את לברך ה' בעיגי טובובי

 כוננהו. ידינו ומעשה ונשובה לכולכן
 ככצ המוציא עליו שמברך בכסנין הבאה פת על סעודתו הקובעג(

 יברך שלא שאומר מי יש רק נט"י ג"כ צריךשיתבאר-
 הדעות, כל ידי לצאת כדי מפת כביצה ג"כ שיאכל טוב ולכן.ענ"י
 יברך, ולא יטול פת לאכול יכול שאיע ש פת לו אין אםזעכ"פ
 יסול מכביצה, פת אוכל אם וכן הברך,(, יטול כתב סק"ד א*ר)והרב

 מכזית. לפחות אף ליטול וטוב יברך,ולא
 לאכול שהתחיל עד בירך לא ואם הניגוב קודם הנטי' אחר יברך.ג(

 עד בירך לא אם שאפילו שאומר מי ויש יברך לאשוב
 הניגוב קודם לברך ליזהר צריך לכן יברך, לא שנב הניגובלאחר
 שום לעשות אסור שהרי המון, כמנהג ידיו מנגב בהיוחו יברךזלא
 קודמ ידיו גגב דאם ונראה )א( שמברך. בשעה דהו כל אפי'יעכק

 ניטב(. קודם לברך כדי ידיו ויטול יחזורברכה
 ידים ניגוב בלי שהאוכל שיבצע קודם היטב ידיו ינגב.ד(

 בבח ידיו בנוטל אפילו מחמירין ויש טמא, לחםשוכל כא~
 צריכר נטילה מין כל אתת, בבת מים רביעית וקעפך.~עליהם.יא,ת
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 באה"ץ ל,ןכחה שקשה בחלוקו ידיו ינגב לא )ב( אכילה. שדםגיענ

סק*ב(.
 כימיו- הכלי יקח עצמו ע*י נוטל ואם תחילה ימין יד יטרלה(

 תחילה. ימין על וישפוך שתשמש לשמאלויתנהו
 ובשעדו צרכיו שעשה בשביל או במשקה שטיבולו לדבר ידע נטלי(

 ענ*י.. ובירך לאכול ורוצה ונמלך לאכול, בדעתו היה לאשנטל

 האוכל )ג( דעתה הסיח שלא מאחר ענ"י יברך ולא ידיו. ויטוליחזור
 כרהי"ז ברך לא ואפילו ברהמ"ז אחר תכף במשקה, שטיבולודבר
 במשקן. שטיבולו דבר לאכול ונמלך אחרונים למים ידיו שנטלאלא

 השלהן- ערוך בם' וכ*כ ס*א קנ"ט סי' יאידה מכא; ידין, יטולאפ*ה

 אחרינ נסעי דצריך ברהמ*ז אחר פת לאכול שרוצה מי לעביןסק*ט
 נר4אץ לע*ה: ברכה לענין דעתיה, אסח דלא אפילו הפסק הוידבהמא

 אלי"י כסא וע' סק*ו ברכ"י וע" זה בם"ק ממ"ש וראיה לברךדאין
 יריי כה2נטל מתחילה אם אבל ע"ג(. ד"ן באהלך אגורה ועי'סק*ב
 לאהרי 4ן מאלה, אחת יעשה לאכול גם בדעתו היה צרכיולעשות

 ענ=י ויצרך ויטול ויחזור :המכוסים במקומות יגע *צר אשרשבירך
 מכה שלא כגון לאכילה הפסולה גרועה נטילה בראשונה שיטולאו

 עגהו יברך 4ה פעם כ*א ליטול רוצה אינו ואם בכלי שלא אוגברא

 יצר. אשר יברך ואח*ךוהמוציא
 ~ד*נן שח.ט י*ד שסימגם משקין מז' באחד שטיבולו דבר אוכל אם;(

 44מ ואפילו נחגגב ולא מים דם טל חלב שמן דבש יץרול

 גטורה. נטילה צריך כף' ע*י  שאוכל כגת במשקה מצעות ידיואין

 בלילן מכרפס וראיה נטוי, צריך מכזית לפחות ואפילו )ד( ברכה.בלא

 פסור בליל כ"א זו בנטי' נזהרים אין ורבים סק*ו( ברב"יפסח
 בידינו אין ולכן במבושל בפרט מקילין שיש ונהי ורהץ,שעושין
 הוא שהמקל שכתבו יש אבל המקילין. בידלמחות

 בכ~
 המלול

 בדבוי יזהר שמים ירא ע*כ נדוי. וחיב העולם מן שנעקרבנטילה
 לעצמו.ויחוש

 הו(ו אם עראקיי עפי;ורין בשכר לטובל וה*ה יין בכלל התו הרכחץח(

 נט"ו. צריך וכבוש יין או מים שם שמטילין מדברעץ2וי
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 בו ויש רטוב הוא אם שנתבשל משקה כל וכן המרקחת דבשט(

 יניח שאם כדי אצבעו שנשרה דהיינו להטפיח ע"מטופח
 שיש רטובים הם והירקות הפירות רחצו אפילו במים השרויה-בר כי וכן נטילה, צריך בידו אוכל אם הניע4, 'נשרה נייר ע*גאצבעו
 צריך בחמאה המטוגן ודבר נטילה דצריך י"א ,טופה, משקה~ליהם

 להטפיח. מנת על טופח יש אם שמן וכןנט*י
 בידו, השותה וכן ומוצץ בדבש כגון במשקה אצבעו הטובלי(

 ידיו. ליטול שצריךי"א
 ודעת .נט*י, שצריך שאומר מי יש עליו טופח שמוהל צלי בשר-לא(

 ליטוך צריך בכלי המשקין מאלו השו,תה שגבהרשב*א
 אינו המחמיר כותיה דלא עלמא דנהוג דמאחר הרב"י וכתב:ידיו'
 יחידאה. לסברא . אפי' לחוש שראוי דנהי אני ואומר המתמהין, מן.אלא
 צא אבל כולם' ידי יוצא שמים וירא הפוס' מגדולי הוא אםזכ*ש
 חומרא לנהוג ראוי אין המקילין, כדעת עלמא ונהוג הלכתא,יאפסיקה. דבמידי החסידות הנהגת בענין ,גדול כלל הרב"י מדבריילמד
 הוא את מקילין, שהגדולים במקום גדולים בפני ובפרט רב*ם.ונפני

 קואם רבו בפני ובפרט יהיה, לרצון ולא יקרא, תמ'ה ת'מה.מחמיר
 ענייני המסתיר ואשרי נדוי' חייב )מקל שרבו בדבר מחמיר"טו

 קדוש לכת, ה:צנע ביתי בקרב לבבי נתום אתהלך ומקייםמסידותו,
 הפעמים על גם מושלם שכרו ונוטל ומכופל, כפול ושכרו לוואמר

 אלה. וישמר הכם מי החסידות,שמבטל
 ידיו לכרוך צריך מים לו ואין סכנה במקו' או במיבר שהיה מיייב(

 פת. לאכול כדיבמפה
 הפירות על או היע על שיברך קודם ידיו ליטול ליזהר נכךןיג(

 מזוהמוה בידים יברך ולא הטב, יקנחם או הסעודהשבתוך
 צריך המכוסים במקומות או המטונפים, במקומות שנגע יודעואם

 הברכה. ממני לפירות אפילו ידיוליטול,-
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 קנטסימן
 לידיו המים יבואו וכיצד נוטלין כליבאיזה

 ולבן. רביעית מחזיק שיהא וצריך בכלי אלא לידים נוטלין איןא(

 במפוג. ולא בחופניו לחברו מים יתןלא
 מתורת. בטל טיף אחר טיף דעביד דהיינו משקה בטנם נקב אםב(

 מן. רביעית מחזיק א"כ אלא לידים ממנו נוטליו ואיןכלי'

 פסול שהוא שאומר מי ויש דוקא הנקב דרך ושיטול ולמטההנקב

 ניקב דאפילו שאומר מי יש וכן הנקב, דרך ליטול אפילולגמרי
 ולמטה- הנקב מן רביעית מחזיק שאינו כל משקה שמוציא דהואכל

 אלא. שאינו אף בכלי בקוע יש שאם שאומר מי יש וכן לנטילה,פסול

 שיש. מכלי ליטול שלא ליזהר טוב וכן לבטילה, פסול משקהמוציא

 יטול הרחב הפה. מן גבוה .הקנה פי אם איבריק שקורין שפופרתלו
 משום. הרחב דרך ליטול צריך גבוה הקנה פי איו שאפילו הרחב,דרך

 לא סתימה לו מועיל אין שניקב נחושת כלי )א( לחצאין.נטילה
 יסתממ אלא טוטקאל, דהיינו בדבק ילא בזפת ולא בטיט ולאבשעוה
 לנט*י, ופסול וטיט חרסית ס,תימת לו מועיל אין חרם ובכליבבדיל,

 עיליו- רק א' מחתיכה שאינו עץ כלי .ב( 2'. סימן ח,ו'ח הארץשדה
 לידים' ממע יטול שלא ליזהר יש בטוטקאל או בזפתמדובקים

 ול"ד.

 סקוט(. הגבוי שכנה*ג ס"ה בש"ע שכתב נקבים מלאלכלי

 ישפכן יסמכהע לא ואם אותן כשסומכין רביעימ שמחזיק כליג(
 שהוא כלי כסוי הלכך כלי, אינו רביעית ישאר ולאהמים

 אין ולבן ממנו, עטלין אין מסומך אלא רביעיונ מקבל ואינו.הד
 זב. אינו אפילו .בכובעיםטטליו

 גשמיס, מממי המקלח צנור לפיכך עתן, מכת המים שיפלו צריךד(

 כאחד, היד כל מכסה שאינו צר הוא אם המעיין קלוחוכן

 את'ו' דלא משום אי טעמי. מתרי מהם, עטלים אין טבילה, חשיבדלא

 מכלי- בא המעיץ של הקילוח ואם גברא, כה דליכא משום ואימכלי
 צריך ארו כלי, חטעב קבעוהו ואח"ך בתלוש מתחילה שחקקהואבן,

 מכח~ המים שיבואו בדי שפיכה כל על בברזא או ביד הנקבלסתום
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 הקבועויג הברזרונ מאלו לאכילה ידיו ליטול שאוסד מי יש )ג(גברג

 כמ*ש שפיכה בכל הברזא החזדת בלא סא'ה מ" בהם שיש_ונמקואות
 הוקשה ידים רטבילת טבילה, כדין מטהרי ולא חבית גבי.יפוסן
 בטבי* ה"ג לחצאין, טבילה אין ,הגוף דבטבי' וכשם הגוף.יטבילת

 א'(. סי'  אשה קרבןידים
 עלתה לא .בהם ידיו ושכשך מים של כלי בתוך ידיו הבגיס אמיה(

 גדול והוא לקדקע, מחובד שאינו כלי הוא ואם נטילהלו
 בו לן2כשך יוכל ממנו, ליטול אחר כלי לו ואין לטלטלו יכולישאינו

 יברך. לא אךידיו
 בתו, או אחותו כגון מנדה, אי מגוי ידיו ליטול שלא ליזהר טךבז(
 כקוף. שדינו שנים ז' מבן פחות מקטן ליטול שאין שאומד מיוי~ן
 שנים קהן דבעינן המים ברכות הרב וכ"כ שבע תחי' פי')ד(

 .גמורות(
 מן בו שיש במקוה (מ מעין במי שיטבלם צריך ידיי המטביל-י(

 נמשכים שהם ג,שמים ומי שאובים, ולא מכונסיםסאה,
 להסתפק יש סאה, מן בהם ויש אחד במקום מכונסים ואינםוהולכין

 יברך. ולא בהם ידיו יטבול כלי לו אין אם ולכן ידיו, בהם טובלאם
 ואם ענ"י, מברך לנטילה כשרים היו המים אם ידיו המטביל-"(

 מים מין שכל לטבילה אלא לנטילה כשרים היולא
 נשד ס*ק הבחה*ט כ"ב )ה( ידים. טבילת על מברך לטבילהכש,רים

 דהאידנא כתב מ' ס"ק הגב*י קשכנה*ג אמנם יצחק, פני הרבמשם
 נט"י על מברכין הגדול, בים ידיהם טובלין דאפלו עלטאנהוג

 בש*ע(. מרןכפסק

 קםסימן
 לנטילה פסולין מיםאיזה

 רבר מחמת בין עצמן מחמת )בין  שהיו מכמו טראיהן שנשתע מיםא(
 פסולין. מקומן מחמת בין לתוכןשנפל

 לשרות נתכוון אפילו פיתו בהן ששרה או מלאכה. בהן עשהנ(
 מעצמו הפ.ת נפל אפילו וי"א פסולין' לשני ובמל זהבכלי
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 בהט. הדיח אם וכן פסולים, במים, חם שהיה יין צינן אם וכןלמים
 אם וכן פסולין, ריהן להסיר או מלוכלכין או מעופשים שהיונלים
 שלא. כדי מים של בחבית הרודה ליתן שטהגין בש שושנים בהםנתן

 חתעוב. וסדקיו, נקביו שיסתמו כדי מים כלי מילא אם וכןיכמוש,
 הבדזלל בהן שכיבה טים וכן לנטילה, ופסולין מלאכה בהםנעשה
 ועולין הבשר לתוכו ומתן שנהות בו שיש בכלי המים אם וכן)א(
 א"ר מלאכה בהן עשה מיקרי משקלו ידע ובזה השנחות, עדהמים
 ירך. הניגדים ודדים מי או שכד בהן שהוציא שבחבית מים ב(סק"ו.

 והשכר המים ועי"כ הסימפון, את לצנן הם שבהבית והמיםהסימפון,
 בהך נעשה והרי המים, באותן ליטול דאסור הוא פשוטניגרים
 במימו מלאכה שעשה כל בזה כיוצא כל וכן ע"ג(. די"ח ש"צ"לאכה
 כליבו מילא אם וכן לנטילה. פסולין היבורן ממקום שנשאבולאחר
 לנטילהי פסולין שמן או יין בהם אח*ך וליתן הכלים שישאבו כדימים
 ומימ- פסולין שלם או שבוד הוא אם לדאות במים הכלי בודק ןםוכן

 עקםה. אחד ואם לנטילה, פסולין ידיו בהם הטביל או בהםשדחץ

 החזיר או חתול או הכלב מהם שושה אם להחמיר, יש במימיומלאכה
 שתו'. אפילו עגפוסל מי ויש כשופכין, דחשיבי שסלין, ישדנמאסין

 סק"יי לבוש יונה, מבן חוץ עופות שאר וה"ה )ג( התרבגולים.מהם
 לנטילה. פסולין לשתיה מאוסים שהם מביהכ"ס המשוידיםומים
 פסולין. הכלב לשתיית דאויין ואין מרים  שהם  מבריה חמיד(

 במקום. סאה מ' יש אם אלא כשדים אינן ולסבילהלנטילה,

 שאע י"א הנובע המעין למי מחנכד סאה מ' בו שאין החריץ ואםא'
 הכלב. שאין מדים או סרוחים או מלוחים מים וכן הידים בומטבלין
 אין אם טיט מחמת עכודים ומים לנטילה, פסולין מהם לשתותיכול

 למקוה. בין לנטילה בין פסולין מהם לשתות יכולהכלב
 בכונ5. מנוקב שהוא בכלי- שואב אם ואפילו פוסלין יש הים מיה(

 אומריס יש בתוט, ידיו מטביל בים מנטף ובעודומשקה
 ואין- בספינה ההולך ולכן חיבור, חשיב לא קילוח דליכא כזהדניצוק

 הים. עוג בעודו בתוכו ידיו ויטביל מנוקב כלי ימלא יפים מיםלו
 יברך, לא סניט כל ועל בהם ידיו יטולאו



 לאלפים קסא קם, סי' ידים נטילת הל'חסדי4טה
 יש אם וכן בהן, ונטל מלאכה בהן נעשה אם ספק לו שיש מיםו(

 ברכה, בלא ויטול, יחזוד מים לו יש אם ידיו נטל אם ספקלו
 היו שהמים לו נודע המוציא שבירך לאחר ואם הספק מן עצמוייוציא
 ויהזור סעודתו, ויגמור יטול ושוב מכזית פידות יאכל לנט"י.פסולין

 בדבור. הפסיק או דעתו הסיח אם ענט"י,לבדך
 שם ויהא בגומה השלג שיהא מצדיכין יש נשלג יייי להטביל:ז(

 השנ~ת ידו ומשפשף א' בידו שלג נוטל ואמ סאה.מן
 שיש במקום ידיו לתחוב צריך לפחות אלא נטילה, לו עיתה,לא

 בשלג. מועלת טבילה .5אין וי"א מהובר, שלג סאהארבעים
 שכריסו דהייגו בהן סולדת ש'היד במים ליטול שאוסר מי ישיח(

 מהם. נכוה תינוקשל
 נטל הדהק בשעת אם הילכך מים, אלא לנטילה כשר שאין יעאוט(
 ענ"י. יברך לא משקין בשאר אוביין-
 במקום מכונם דראמא"ם כ"ז דהיינו רביעית, במים שיהא צריךי(

 חצי ידיו על ויצק ומילא וחזד רביעית מחצי נטל שאם א' ..
 טמאות,, ידיויוביעית

 עד בהן מועלת נטילה אין ושוב ז2היו כמו
 . תחילה,שינגבם
 קסאסימן

 בנטילה חציצהדין
 בנטילה חוצץ בטבייה שחוצץ דבד שכל מחציצה ליזהד צריךש(

 במקום דהיינו הבשר, כנגד שלא הצפודן שתחת צואהכגון
 הבשר, כנגד אפילו הצפורן שתחת ובצק הבשר על עודף.וןהצפודן

 את לגדל מוכרח ואמ צפדניו, א.ת אדם ןגיל .. .לא ולכן)א(
 לקנה ביום יום מידי המשמר על יעמוד ב"מ אבל שהוא כגעצפרניו
 הטיט לגרר אסור שבשבת סק"ה הבאה*ט ונתב צפודניו שתחתהטיט
 ורטיה סק"ה(, א"ר וע' במים ירחצם אלא בלמרניו, הצפורןשתחת
 להסיר ויכול בעלמא מיחוש אם כי מלה לו אין אם בשרוהעעל

 כשירצה.הרט"ה



רטט לאלפים קסב קסא' סי' ידים נטילת הל'חסד

 בני רוב ואם שמקפיד, למי חוצז עליו להקפיד שדרכו דבד כלב(
 כל אם ואפילו מקפיד, שאיט למי אף חוצץ מקפידיןאדם

 דעלמא. רובא בתד אזלינן מקפידין אין המקוםאנשי
 דפול- הוא ואפילו נט*י בשעת ידו מעל הטבעת להסיד צריךג(

 בשעת עליו מקפיד אינו ואפילו להסירו' צדיךלכתחילה
 יטנפו. שלא מלאכה שעושה בשעה עליו ומקפיד הואילנטילה,

 חיבור מקום עד וי"א זדוע' של קנה עד היד כל בטילה, 2טיעוךד(
 ויתנה הדאשון כדעת לנהוג ודאוי היד, לכףהאצבעות

 כ*כ, מים לו יהא לא א' פעם שמא עליו חובה יהא שלאבתחילה

 כלל זה עצמו, על להחמיר רוצה שאדם דבד בכל להתטונ .ראויוכן
 חטא, בך יהיה לא לנדוד תחדל כי טובים ולמנהגים להסידותגדול

 שאיט במי למחות ואין לכ*ע, טבילה היד כל צדיך מלוכלכת הידואם
 תע"ב. והמחמיר שיסמוכו ע*מ להם יש כי אלה בכלנזהד

 קטבטימן
 הידים ושפשוףהגבהה

 יצטרך שלא כדי א' בבת רביעית ידיו על לשפוך ליזהד צריךא(
 דנ"ל כ' סק"ב והא"ד )א( בהגבהה. ידיו להיות ליזהד.

 מתחילת בהשפלה או להגביה( צדיך מרביעית ידיו בנוטלזאף
 המים יצאו ישפייה ואח"ך תחילה יגביה שאם .והניגוב ועדנטילה
 א' בבת מדביעית בנוטל אבל הידים' את ויטמאו ויחזדו לפרקהוץ

 של סודן ע*פ עכ"פ אבל בזה ליזהד וא"צ טומאה, מקבלים המיםאין
 יוהרא חשש דליכא ביתו ,בקרב בפדט מאד, ליזהר צדיךדבדים
 מוחו כנגד אצבעותיו ראשי ויהיו ענט"י בדכת בשעת ידיולהגביה
 להגביהם צריך ידיו הטביל שאפילו שאומד מי ויש עתיקים,והדברים

 וינשאם. וינטלם וסימניךדוקא
 הלכלוך להסיר כדי תחילה לדחוץ צריך מלוכלכות, ידיו היו אםב(

 אין ואם ב', פעם על"הם שופך ואחאך שחוצץ דברוכל
 זה לשפשפם וצריך ג', פעם עוד לשפוך צריך רביעית שנייםבמים



לאלפים קסב סימן ידים נטילת'הלןחסדער
 מים בין ושיפסיק שניים מים צריך מרביעית נוטל שאפילו וי*אביה

 לשניים.ראשונים
 טמאת ידו הרי מידו הנשאר ונטל וחזר ונגבה ידו מקצת נטלג(

 היד מקצת על אין אם לחצאין' נטילה דאין שהיתהכמו
 ורטיה בידו מכה לו שיש מי זה ומטעם להטפיח, ע"מ טופחשנטל
 יטול ומ*מ )ב( הנטילה. בשעת הרטיה להסיר צריך שאיןעליה
 את ויטמאו יחזרו הרטיה שעל המים שאי"כ א' בבת מרביעיתידיו
 טוב מרביעית שעטל דאף כ"א ס"ק א"ר הרב וכתב ס"י ש"עהיד

 באמצע אם זרהמא(. משום קטן ולבן רך סמרטוט הרטיה עישיכרוך
 שאין היד כל וליטול לחזור צריך  הרטיה נפלה או הסירהשלחן
 ניגוב, ק.ודם אפילו ליזהר צריך לכתחילה ומיהו לחצאין,בטילה
 כל שיתכסה וצריך א', בבת היד כל שיטול עד הקיייח יפסוקשלא
 להיוו(  שרגיל כמו יתלחלח שלא היד מן כלומ ישאר ולא במיםהיד

 קטן מקום איזה נשאר רבים מים היד על שופכים שאפילולפעמים
 רגיל וזה יבש, ונשאר משם נשמט א~א מים שם נאחז שלאביד
 ישפשף שלא יזהר אפשר דאי והיכא ליזהר, וצריך יד, של הכףמצד

 האצבעוה. עד למ"ד נטילה ידי ויצא מקום, אותו מחמתויטמא
 אהר שנגע או נטלה שלא האחרת ביד בה ונגע א' ידו נטל אםד(

 יומו בן תינוק בידיו נגע אם ואפילו )ג( ידיו. נטלשלא
 ושוב ידיו נטמאו בידיו רע4ה(. סימן ח"א הלק*ט הידים, אתמ,טמא
 אם ומההו ויטלם ויחזור תחולה שינגבם עד נטילה, להו מהנילא
 וליטוין לחזור צריך נטל שלא אחר בהן ונגע רביעית עליהןשפך
 לשפוך נזהר ולא חחת פעם ידיו שתי נטל אם ואפילו ניגוב א"צאבל
 ואין ידיו נטמאו בחברח,ה יד ושפשף אחת בבת רביעית אחד כלעל
 בבת רביעית שפך אם ואפילו ויטלם ויהזור שינגבם עד תקנהלו

 כשמשפשפם, המים בו באו שלא ביר מקום איזה נשאר אםאחת
 ידיו ב' על תחילה שישפוך והטוב הישר הדרך ולכן ידיובטמאו
 היטב וישפשפם הזיעוע או הלכלוך להסיר כדי ראהסונה שפיכה.כאחת
 שלמ רביעיונ כא' שתיהן על ישפוך ושוב היד כל שיתלחלחעד

 דבית פקסוק מבל .ניצול ובזה הפעם, עוד היטב וישפשפם א'בבת



רעא לאלפים קסג קסב, סי' ידים נטילת הל,הסד
 חשיבי. אחד כיד כאחד שתיהןשנוטל

 אמ בעצמו דבששופך עליהם, אחר לו שישפוך צריך ידיו הנוטלה(
 האחרת על ליתן כשבא האתת ידו על רביעית שפךלא

 ועוד היד, את ומטמאיז לפרק שחוץ המים וחוזרין ידו להשפילצריך
 נטל שלא היד עם שנטל היד נוגע אם ליד מיד הכלישבנתינת
 ביד בנוגעו שנטמא הכלי לחלוח על חוששין שיש ועוד ידיו,גטמאו
 באזן כשאוחזת הנטולה ומטמא והוזר היד, את ומטמא נטולהשאינה
 אחת בבת רביעיינ יד כל על שישפוך יזהר אחר לו אין ואםהכלי,
 ינגבם נגעו ואם ליד מיד הכלי במוסרו ליד יד יגע שלאוישמר
 ואומרים המקילין על יסמוך הכלי אזן לחלוח ועל ויטלםויחזור
 נטולה שאומק יד, כנגיעת מטמאין אין בכלי או הכלי שבאזןהםמים

 לן. קיימאדהני

 קסגסימן
 מים לו שאין מידין

 הילוך כדי עד מיב שמצויין כל לאכול אסור מים לו אין אפי'א(
 שעה עד לפניו מים יש אם בדרך, הוא ואם ורביע,שעה

 נטילה, בלי לאכול אסור שעה רביע כדי לאחוריו שיהזור אוורביע
 בשעת אלא גט"י בלי ולאכול במפה ידיו לכרוך רשות ניתןולא

 בשיירה שהולך או זה, שיעור בכדי מצויים מים שאין בגוןהדחק,
 פת ולאכול במפה ידיו לכרוך הותר שאז וכדומה, לו ממתיניםואין
 מגרפה. או כף בגע אחר דבר עאי שיאכל או במשקה שטיבולו דבראו
 נוגע ואינו פיו לתוך נותן אחר אם אפילו נט"י צריך האןכלב(

במאכל.
 שאינו בו שיודע למי וכן ידיו' טטל שאינו למי להאכיל אסוךג(

 אינן בנות שרבות מקומות יש כי הדווים ידוו זה עלמברך,
 נוטלין וואין הארץ מעמי ורבים וסוף, תחילה ובברבה בנטילהנזהרות
 זה הוא מי כי לבטלה' ברכה ומברכין דמי, נטלו לא וכאלונראוי,
 לתם ואין שמעכבים דברים הרבה ויש הנטילה, דיגי אלה בכלבקי
 וכדומה, ומים מתיקה להם ונותנין לבקר הבאים וכן שיסמוכו,ע*מ



 לאלפים קסד קסג, סי' ידים נטילת הל'הסדרעב
 ושותק רואה ובעה"ב ברכה, בלא למיהם שמטילין ע"ה עתה רביםהן

 מניעת ועון 'החמורה החעפה עון הוא גם וניסף עור לפני משו'וקעבר
 בהיותן פעל מה וצדיק עשה, כאלו עון לו יחשוב ה' אשרהתוכחה
 ודרבנן דאורייתא ואוהרות מצות בשאר עזה.ד וכן וברכה בנט*יזהיר
 את עליו 'השעיר ונשא כאילם והוא עוברים אחרים שבראותומאחר
 שיודע למי צדקה ונרתן מצוה לעשוונ ח.רשב אדם' ולפעמים עונותם,כל
 זהיר שאינו בו ורואה ביתו לתוך עני שהזמין או מברך שאינובו

 עור לפני באיסור ונכשל לביישו שלא כדי ושותק וברכהבנטילה
 לעשות למצוה לאדם שנדמה שמה הדין מיום לנו אוי איסוריןושאר
 שמימ כבוד וממעט ,בידו' היא עברה חבירו את לבייש ושלאצדקה
 אהע שמו וחושבי הן מיראי הוא אשר האיש אמנם ב.ו כבודומרבה
 ושכל בחן רק פנים ישא ולא צבאות, ה' קנאת בקנאו בקרבוחיקד
 אין ה' חילול שיש במקו' כי כ"ש ע*ד וימחה יוכיח שיח ונועםטוב

 ועל בפשו על שיחום טוב יוונר חבירו על דיחוס ועד כבוד,הולקין
 רוה ממרום עלינו ויופיע כעש, עד יעזרנו ברחמיו המקום קונו,כבוד

 אכי"ר. הן ויראת דעת רוח ו,בורה,עצה

 קסדסימן
 הנטילה על תנאידין

 היומה כל עליהן ומתגה שחרית אדם נוטל שאמרו נמה שגו רביםא(
 שאם עד הדחק בשעת אלא זה באמר דלא להודיעוצריך

 חולקין ויש ולברך, וליטול לחזור שצריך שאומר מי יש מים לויזדמנו
 כ"א תגאי מהני דלא שאומר מי יש וגם יברך, ולא דיטולואומרים
 לצורך נטל שאם ויוא ענ"י, עליה שמברך שחרית בנטילתבמתנה
 תנאי מהני לא עלמזנ ולכולי נטילה, באוחה תנאי מהני לאהאכילה
 שישמור לא אם אפשר בלתי כמעט חה מהם' דעתו הסיח כשלאאלא
 שאוכל פעם בכל נטילה מצות לקיים טוב כ3 גם ומה ידים, בבתיידיו
 יעשה לא חפץ נמצותיו ה' את הירא האיש ולכן למעלה, פרי,עושה

 מצויים. מים שיש במקום כזהתנאי



רעג לאלפים קסז קסו' סי' הפת בציעת הל' ,הסו

 המכוסים במקומות או וירך בשוק שגגע ונזכר בסעודה שעומד מיב(

 תינוק של המכוסי' במקו' שנגע או ראהמו שחיכך אובאדם'

 לחזור ג"כ דצריך שאומר מי ויש ידיו וליטול להזור צריךוכדומה'

 ונגע שכח ואם המשמר, על לעמו' מאד ליזהד יש ולכן ענ"י'ולברך
 ואפי' ידיו יטול תכף החוטם, וצואת האזן צואת או המכוסיםבמקומות

 ידיו. שיטול עד לבלוע אסור פיו שבתוךהפרוסה

 הפת בציעתהלכות
 קסוסימן

 לבציעה נטילה ובין לברכה נטילה בין הפסקהדיני
 אלא דבור בלא אפילו יפסיק ולא לברכה נטילה בין יינר אסורא(

 ידיכב שאו לומר שלא שחושש מי ויש ברכה, לנטילהונכף
 לברכה. נט"י בין להפסיק שלא כוי ענ"י, ברכת עודםקדש

 תכף אלא להמוציא' נטילה בין להפסיק שלא ליזהר שצריך י4אב(
 אמה כ"ב הלוך כדי שהה ואם הבציעה יעשה הנגובשגמר

 אחר זה כשיעור לשהות שלא לכתחילה ליזהר וצריך הפסק'טיקרי
הנגוב.

 קסזסימן
 הבוצע הוא ומי הבציעה וזמןמקום

 לאכול לו אפשר  שאי וזקן )א( היטב. שנאפה במקום בפת בוצעא(
 ח"ב הלק*ט הרך ממקום יבצע יפה הפת שנאפהממקום

 והתחתון העליון מצד מעט ויחתוך הפת מצד לבצוע ויש קפ"ח(.סי'
 בשעת הפת על ידיו ב' ויתן בידו הלחם שיתפום קודם לברךואין
 ויברך, בפת התלויות מצות עשר כנגד אצבעות עשר בהן שישברכה,
 שדך תחסום' לא נמי )ואפשר ובחמור. בשור תחרוש לא הם ואלוב(
 אן. מעשר תיומה, בכורים' פאה, שכחה, לקט, כלאים, תזרע.לא

 תרומת חשיב דלא והא סק*ו באה*ט חלה, עני, מעשר או ב',טעשר
 לו יש ואם לכהן(. מלוי כעא אדם בכל עהג דאיע משום נראהמעשר
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 בתגור, בחברתה שנתחברה ממקום לבצוע תנין להסירו, צריך ידבית
 שבה. השלם ממקום יבצע אלא כפרוסה, נראהששם

 ברכה בין ישהה שלא כדי המוציא פרוסת יחתוד ברכה קרדם2(
 לגמרי יחתוך ולא סקעג( ר*ו סי' לקמן )ועי'לטעימה

 חשוב שאל"כ עמו' ככר שאר יעלה בפרוסה יאחוז שאם בכדיאלא
 שההא כדי הברכה קודם לגמרי יחתוך לא בפרוסה ואפילובפרוסה
 מאמצעי' דקה, חתיכה לח.תוך שלא בפרוסה ליזהר וצריך גדולה,יותר

 בשבת אך הזוית מן יחתוך אלא עמו, ככר שאר יעלה לא שאזהפרוסה
 שלימוה. הככרות שיהיו כדי הברכה, אחר עד כלל יחתוךלא

 הסכין יתחוב 'הברכה, קודם הפת ובצע בחול או בשבת שכחאםג(
 כשאי והיינו )ו( כבתחילה. שלימה שיראה ויחברם עץאו

 שלא אפשר אי דכשתתך משום פקפוק, "ן דבזה אהר, בלחם לואפשר
 מוקצה שהוא עץ יקת זץלא יזהר ובשבת שלם ואינו פירוריןגפלו

 סק"ה(.אער
 קטנה פרוסה יבצע ולא הפרוסה יפריד הברכה שסיים לאחרד(

 מפני מכביצה, יותר פרוסה ולא עין, כצר שנראהמפני
 שאוכל או בשבת אבל לבדו, ואוכל בחול דוקא והיינו כרעבתן,זצנראה
 לבצוע מגת.ר כזית, א' לכל הפרוסה מן ליתן וצריך אדם בני הרבהעמ
 אחד לכל שחתך מהפרוסה לתת המצוה שעיקר לו' שצריך מהבפי

 אבל גדולה, בסעודה בזה ליזהר וצריך הנשאר' מהלחם ולאכזית'
 לשהות יצטרך שלא באופן קטנה פרוסה לחתוך יזהר יחידיכעיהוא

 ממנהי ולחתוך לחזורכדי
 יגביה ובשבת הפת, יגביה ה' כשיאמר המוציא שמנרך בשעהה(

 המוציא. בתיבת להגביה שאומר מי ויששתיהן
 ילבש וחרדה כתיקונןי איתן לברך ליזהר צריך הברכות בכל אםו(

 חסדו הפליא כי בפניו ונורא איום הכבוד למלך לברךבבואו
 כעסיף להיות וחלילה חסדו, מממ מנע לא לפניו מכעים בהיותילו
 בכבודו, מזלזל להיות מטובו ליהנות שבא פרק באותו פשע חטאתועל

 הן שמזכיר מנאץ אלא מברך, זה שאין וקטופה חטופה ברכהבברכו

 עאכ"ו הרע' ממציארת טוב וההעדר ברכה בלא נהנה ואכתילבטלה,
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 בתוך הכאים דברים כמה פוטרה שהיא המוציא בברכת ליזהרצריך
 הבורינ כמנהג כתיקונה שלא אותה יברך ואם הסעודה' מחמתהסעודה,

 אלהינו ה' אהמ ברוך שאומרים שנדמה עד במהירותשאומרים
 לבטלה 51 הזכרת כ"ז ברכון כאן שאין ומינרים לחי המוסיאמליכום

 שע"י הרבה' טובה ומאבד ברכה, בלא דברים כמה שאוכלונמצא
 יאכ? אשר בכל וברכה קדושה שפע יושפע כתיקונה המוציאברכת
 לא כי הפסוק ,מאמר שיהו המפ' כמ"ש הנפש מזון והוא ישתהואשר

 וכבר האדם, יחיה ה' פי מוצא כל על כי האדם' יחיה לבדו הלחםעל
 ושאר המוציא בברכת זהיר שאינו מי ועונש בגנות בספריםהאריכו
 להרחיב המוציא בברכת ליזהר ויש כתקנן, לאומרן הנהניןברכות
 וליח~ר למן לחם בין ולהפריד הצד"י ולהדגיש המוציא שלהה"א
 לידע הברכה בפירוש למחות ולכוין והאלף, ההא לבטא הארץבתיבת
 בברכות גדול כ% זה למעלה, פרי ועושה עליונים' סודות בהשיש

 לעד. שמו יהברך ה" מאת ברכה ישאובזה
 אחד ביה,ו, בני עם בעה"ב או א" בשולחן יושבים רב" היו אםז(

 ויענו י"ח ולצאה. הברכה לשמוע להם ויכוונו המוציאמברך
 עניית י"ח ויצא שאומרים לאמן יכוין המברך שגם כדי רם, בקולאמן
 שיוצא בברכה שמו וברוך הוא ברוך לענות שלא והישר והטובאמן,
 וברכת הלל וברכת והקידוש המוציא ברכת כגון כששמעה, י"חבה

 ע"א. די"ד לדוד שושנים בברכה להפסיק שלא וכדומה, שופרתקיעת
 המוציא ברכת לעצמו אחד כל יברך שאם מהפוסקים רבים דעתח(

 לא משום דעובר צריכה שאינה ברכה חשש איכאוכדומה'
 כ"א לברך המתירין על לסמוך עכשיו המנהג נמשך אמנםתשא,
 הברכה בשעת לב נווננים אין הארץ מעמי דרבים משוםלעצמו,
 להוציא, המברך, ולא לצאת' ולכוין היטב לשמוע השומע לאלכוין,
 ליראי אבל לעצמו, א' כל שיברך טוב שיותר פשיטא בזה כיוצאוכל

 ולא לב ויהם ולצאת4 להוציא שיכווע והנכון דהטוב פשיטאאלקים
 שמכוני' ולהודיע לידע לדבר סימן ואמינא המחלוקת, בסלע*כנסו

 צריך שכן מורי, בר,חות הברכה קודם יאמר שהמברך ילצאת,להוציא
 יענו לא והשומעים היין על שאומרים מרנן, סברי במקום במתלומר
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 אומר אני ועוד לצאת, שכיונו יש היכר ובזה שמו, וברוך הואברוך
 א' כל יברך ירצו אם שלימה, שאינה פת על שכשבוצעין וברפשר

 רמיא דחיובא בשבת גם ומה שלימה, פת על בוצעים אם אךלעצמו,
 לצאת יכוין לא שאם לצאת, מלכוין יעבור לא משנה לחס עללבצוע
 ורואה הבי.ת בעל אצל והמיתארח לעצמו, משנה לחם ליקח הוא.צריך

 יודע שאינו עליו שחושש או וקטופה, חטופה ברכה אומרשהבעה"ב
 העלם אך לצאת.' שלא ויכוין בלחש, יעצמו יברך להוציאו, עליולכוין
 לעם אותי שמחזיק על ויקפיד בעה*ב זאת ידע דשמא מבעה"ב,יעלים
 לכק, והצנע בדעת יעשה ערום כל ולכן שמברך, עליו יתמה אוהארץ,

 לעצמו. א' כל ולברך ליחלק מצוה דבשני', שאומר מיויש
 פרוסת ויטבול שיבצע קוד' מלח שולחן כל על להביא23צרהט(

 ג4' הויה שמות ג' למתק ויכוין ג"פ, במלחהמוציא
 מאחר פת/ שאוכל פעם בכל במלח מלטבול יעבור לא ולכןמל"ח,
 בכ"מ אצלו מוכן שיהא זהירות לידי מביא וזריזו.ת בדבר סודו~יש
 בשלחן, מלה להכין הנשי', על מוטלת זו ומצוה מלח, מעטשהוא,
 להביא רצתה לא אשר על מלח נציב היתה לוט של שאשתווידוע
 מן מגין השולחן שעל מלח שברית במד"ר ואמרו לשולחן,מלח

 השולחן כי בהמ"ז, לאחר עד בשולחן המלח שיהא וראויקפודענות,
 וכמו מלח, תקריב קרבנך כל על וכתיב כקרבן, והאכילה למזבהדומה

 המזבח, דוגמת שהוא לפי ברכה בשעת השולחן מעל הסכיןשמסיריז
 מה"ט. מלח שם להניח ישכך

 הכנים כבר אם ואפילו לאכילה' ברכה בין ישיח ולא מיד יאכלי(
 ואם )ד( שיבלע. עד לדבר אין וטועם, פיו ל,תוךהמוציא

 אמן ואפילו ע"א(. ד"ר אורות טל ולברך, לחזור א"צ שבלע קודםסח
 קודם כזית שיעור לאכול שצריך עואומר מי ויש שיטעום עד יענהלא

 הביאו כג~ון עליו שמברכין מענין בדברים שח ואםשידבר,
 הם, הסעודה מענין ד'הני )ה( לעופרת. או לבהמה מאכל תעמלח

 קודם האדם ובשתיה לבהמתו, מאכל שיתן קודם לאכול לאדםשאסור
 קבע בדרך הוא ב"א אכילת שסתם וה"ט יואד, ס*ק אארלבהמה,
 ליתן אלא עיכוב, שום שם אין תחילה לבהמתו וכשיתן בה,ומתעכב
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 עיכוב שום אין שתיה לענין אמנם וכדומה, מורסן לגבל או לפניהתבן
 לאב אות ט' סימן הד"ט עיקרי עיין פ', סי ח~מ'ח ב"ד להקדים,ויכול
 ואמר והפסיק המוציא על בירך דאם ונראה זה, על,עחוכך
 הרב דברי ולפי ולברך, לחזור וצריך הפסק הוי לבהמה מיםחגו

 יפסיק לא הברכה מענין שהם בדברים ואפילו צ"ע(. הד"טעיקרי
 שיטעום קודם הבוצע שטעם לאחר בטלים בדברים שה ואםלכתחילה,

 יאוי ולכן ולברך, לחזור שא"צ וי"א ולברך, לחזור שצריך י"אהוג
 את ויצוה שישיח, למי בברכתו לפטור רוצה שאינו שיכויןלאדם
 קודם או המוציא' טעימת קודם שישיח מי לעצמו שיברך ביתובני

 הא )ו( הדעות. כל ידי יוצא ובזה בהמ"ז, כום או הקידוש, כוםטעימת
 טעימת קודם שישיח למי בברכתו לפטור רוצה שאינו שיכויןדקאמר
 לקידוש אמנם דיוש"ק, לקרהם אלא שייך לא דזה נראה הקירוש,כוס
 מעכב הסוד דעפ"י בפה"ג, מברכת י"ח מוציאו איע אם שבתדליל
 ליין פטר אי דצ"ע אלא יטעום, שלא טוב רהטוב נראה הוידוש,גוסה

 הפנאי אין וכע'ת א'. סימן חא"ח משח בם' ועיין הסעודה,שבתוך-
 א'(. ס"ק רע"א סימן לק' ועייןמסכים,

 סעודתו שגמר עד נזכר לא אם המוציא בירך ולא ואכל שכחיא(
 לאכול יכול אם ולכן שמברך' שאומר מי ויש מברך,אינו

 בירך אם )ז( הדעות. כל ידי לצאת כדי מעט, ויאכל שיברךטוב
 כייל דכללא טעימה קודם לברך יכול ענם"י, בירך שלא ונזכרהמוציא

 לא איסורא' מלמעבד נפשיה למיפטר דבעי היכא דכל פר*ח הרבלן
 לדוד תפי' נט"י, על ויברך מכשיעו' פחות יטעום א"כ הפסק,הוי

 ידי ולצאת ומברך, חוזר אינו המוציא בירך אם מסופק הוא אםיב(
 יברך או ויברך' עליו גמור נמלך שהוא אחר פת יקחספק

 ילמד או להוציאו, ויכוין לברך' אחר שיבא עד ימתין אובהרהור
 רחמנא בריך יאמר או בירך, לא אם י"ח, לצאת ויכוין לתינוקהברכה
 עוד מלאכול ידו ימשוך או פיתא' דהאי מריה דעלמא .מלכאמרן

 להקל, ברכות ספק דקי"ל נהי ברכוונ, בספק גרול כלל זה פרק,באותו
 בלא העוה"ז מן נהנה באיסור יכשל פן וילפת יחרד הירא האישאבל
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 סק*סי רט"ו סימן לקן עיין ספק, ידי לצאת מאד וישתדל ברכה,בלא
 לברך, יחזור אם צ=ע בירך, שלא בבירור נזכר ועזיקון אחר ואם)ה(

 מסכים(. הפנאי אין כעת התיקונים בין לחלק שישומה
 ביוס בוצע חההתן בוצע.)ם( שבכולם הגדול רבים המסובין אםיג(

 מהם וא' שוים הם ואם סקי*ט באה*ם ממנו, גדול שיש אע*פהתונתו
 טזן לא אם ברשות שאומר מה מהבי ולא )י( להקדימו(. מצוהכהן
 ויש קודס ת*ה ע"ה הכהן ואם י*ה(1 ס"ק באה*ם רשות, הכהןלו

 אלצ ,ת"ח ג"כ הכהן ואם ע"ה, לכהן רשות הת*ח יתן שלאלההמיר
 יש ואם בכך, ימיס ומאריך להקדימו טוב השני, מן פהותוזהוא
 כבוד להלוק ויכול גדול האורה אם אפילו בוצע, הוא  בעה"בעמהם

 מורי. ברשות תהילה יאמר והמברךלאורה,
 ואיד העוני', רוב מפי אמן שיכלה עד לבצוע רשאי הבוצע אין*ד(

 פושמ הבוצע הבוצע, שיטעום עד לטעום  דשאין"מסובין
 רשאי, ממט שגדול למי כבוד להלוק בא ואם לקערה' תחילההץ

 קערי, כל על תהילה ידו שיפשוט לגדול להמתין ארץ דרךושורת
 ממתע אינו שאם בכבוד', שהייב גדול ואה ואם לאב יכ"שךקערה,
 יענש. ענש וגם הדבר וגנאי וסובא זולל בכלל זה הרילהמ

 לדבר רמז בידו' המוציא פרוסת נותן ההול בימות ב"מ לאבלטו(
 בידיה, ציוןפרשה

 שתהא אחד, פת שיאכל קודם עליה, שבצע הפרוסה לאכול ישטז(
 טעמה, שישאר באהרונה לאכלה וי*א לתיאבון'נאכלת

 מן ולא הבציעה' מפרוסונ להאכיל ואין מצוה' הבוב משוםוהכל
 הסד,ם, בלהם לההר שיש וכ"ש ולעופות, לבהמה או לגוי לההסמוך

 סנולה, הוא המוציא שיורי ואכילת. פסהים, לילי של מצותשיורי
 הברית. לפגםותיקון

 ששצמר מי יש מזונהז' מיני בורא בירך המוציא ברכת במקום אםיז(
 ר*ז סימן ע*ל בפה*א ה8ת על בירך העם )יא( יוצא.שאינו

 במקום אם יב( כ'. סס*ק ר*ח סימן לק' ועי' שם(. והמהו' י"דס*ק

 ערך הרב אמנם כ*ד, סימן 4ה כלל גו*ר יצא' מ מעין בירךברהמ*י
 סי, איר הרב משם ג"כ וכ*כ יצא, דלא וס*ל עליו חלק סק*ה:אשולהן
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 סימן לקמן ע" מעשה ולעגין י"ח ס*ק רם*ח וסימן ט*ז ס*קקסעח
 הבונה לע*ד יג( י*ב. סעיף לעיל כמ*ש יעשה ולכן כ', ס"קר=ח

 או לתיעק הברכה לומר אמנם בשמיעה. י*ח יצא או בר,רהורדיברך

 למיעבד אריך לא דיצא הי*א דלדעת נראה וכדומה רחמנא בריךלומר

 י"ח יוצא דיותר ודאי דלדידהו לאכילה, ברכה בין הפסק משוםהכ"

 הד,טסק ע*י דלדידהו ועוו* דאמרן, גווני מהני במ"מ, בברכהבדיעבד

 י*ח יוצא שפיר דלדידאו כיון לבטלה, הויא למפרע במ*מברכת
 לברך ואפילו הסעודה, מענין הוו לא ברכות הנך הן במ*מ,בכרכת
 הפסק, מטעם לפקפק דיש נר~אן שמיעה, ע*י יאח לצאא? אובהרהור

 ס*ק קם"ח סימן א"ר ועיין דיצא, ס*ל אחרונים דכמה בזהובפהט

 דיש בהכי, לתקוני דאיכא בכ"מ דברכות מילי בכל צ*ע וכעתס*ז,
 סק*א לעיל למ"ש ול"ד עדיין, טעם דלא להיכא דטעם היכא ביןמחלק

 ברכה שהיא ענ*י לברך ומפסיק הואיל התם דהחאני שם,במחו'
 ברכה ולברך לחזור יכול שאיגו בזה משא"כ ידיו, לנוטלהראויה

 להקל, ום"ב דיצא לט*ד דאיכא המחלוקת, טפני דבר לאותוהראריה

 דאיכא אה"נ רז*ל. לנו שתקנו ממה אמירתד, אופן טשנה לתקן,וכדי
 ושל המוציא ברכת שבירך מי וכן כנלע*ד, הפסק משום בזהלמיחש
 ולברך, לחזור שצריך י"א ונאבדה, עליה שבירך פרוסה, אותהמידו

 סק*ו ר*ו סימן לקמן ממ*ש להו דנפקא ונר' יד( צריך. שאיןדי"א

 שנח~ג דטי נ"מ בזה, אע כנים ואם סק"ג ר"ט סי' לקמן וע'בהגה,
 ואיע הסעודה, לכל לו שיספיק גדול המוציא פרוסת שבוצעלשבת
 דצריך פשום נראה סק"ב(. רמ*ד סי.מן לקמן )וע' אחר. פתאוכל
 אותה גמר דאם נפ"מ הכי, אמרינן דאי אלא לכ*ע, ולברךלחזור
 לברך לחזור וצריך נמלך דהוי יוום4 לאכול תאוה וההאוהירוסה
 להטשך ב*א של דרכן שכן נמלך בזה דאין נראה ולכן נמלך,משום

 קע"ד סי' )לקמן למ"ד ובפרט שחשב, ממה יותר ולאכולבסערדתו
 הכא ה"ה הש"כ ונבריך' לן הב שיאמה עד נמלך' שייך לא דבפתסק"ב

 כולם. ידי יצא שמים וירא ולברך(,דא"צ-לחזור
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 קסחסימן
 מברכין פת מיני איזהעל

 ועא אפילו השלם על מברך שלם ופת פת של חתיכות לפניו היךא(

 נקיה פת וה"תיכות וקטן' נקיה( שאיע לחם )פי' קיברפת
 השלם ו2חת וגדולה נקיה הפרוסה להניח נכון ומ"מ )א(וגדולה,

 של והחתיכות שעורי' של השלם ואם סק"א(* א*ר משתיהןובוצע

 משתי( ובוצע השלמה תחת הפרוסה מניח משניהם לאכול ורוצהחטים

 פרוסה ימח שלימה לו והביאו עליה לברך פרוסה נטל אם וכןיהד,

 ב' יש ואם הפרוסה. יבצע בירך כבר ואם ובוצע, שלימהבתוך

 הקטנר, אין אם רגדולה, על מברך קטנה, יא' גדולה א' ממיןשלימות

 והקטנה פרוסות שתיהן אם וה"ה דלק'טנה, על מברך דאז נקיה,יותר

 לאכול דע,תו אין ואם סק"ד(. א"ר הקטנה על מברך הגדולה מןנקיה
 ל,טני. לחוש ואין עליו יבצע מאחדכאא

 נשאר והשניה האחד, מן ונחתך שנאפו יחד הדבוקים לחמים שניב(

 שיניחמן ממה מהשלם החתיפה להפריד טוב יותרשלימה
 שלימה. נראית שתהא כדי בהדבוק

 כן כי הנה ונקיה, ושלימה ישראל, של שההא בלחם יש מעלרר2 ג'ג(
 ישראל פל ופת מממ, נזהר שאיט למי טי פת לפניו ישאם

 מעלות הג' מאלו חבירו על יתירה אחת מעלה מהם לאחד שישכל

 או בזעם, אין והשלישית אחד, מעלה לו יש אחד כל ואם עליו,מברך

 מן האחד שיסלק וטוב שירצה, מהם איזה על מברך בשניהםיש

 העולחן מעל לסלקו צריך גוים של מפת שנזהר מי שגם וי"אחשלחן'

 שיש חתנים בסעודת וכן ישדאל, של וקיבר פרוסה על שמברךבשעה
 מסלקין ולחם, ומים בשמן שנילושה גלוסקא השלחן עלשמניחין
 אין עליה, סעודהו קובע שאינו שמאחר הלחם, על ומברךהגלוסקא

 המוציא. עליה לברךראוי
 ולפ,י ג', מעין ברכה לאהריו במ*מ מברך בכסנין הבאה פתד(

 יודעיו שאין לפי אותה מברכין אין הארץ מעמישרבים
 חתאיש וחליף' בחסיד כתיקונה ולא אותה שמברכים הרבה וישאותה
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 כתובה שוטהא או וילמדנו, חכם אצל ילך לנפשו וירא ה' אתהירא
 מלבד כי בפיו' שמרה שתהא עד במכתב ויאמרנה הברכה נוסחאצלו
 נוסח יודע שאינו קלונו בהגלות לאיש היא חרפה האיסורהומר

 שהולך ה', את ירא איש הוא אם ניכד אדם של ומברכותיוברכות,
 נוסהא בסדר שלקו מעין ברכה עסח פה ואעתיק ויחכם, חכמיםאל

 ספרים. מפי למדתי אשר כפידוקגית
 ועל הגפן פדי ועל הגפן )ועל הכלכלה ועל המחיה על אמ*הב;א"י

 טובה חמדה ארץ ועל השדה תנובת ועל העץ( פרי ועלהעץ
 רחם מטובה ולשבוע מפריה לאכול לאברתינו והנחלת שרציתורקבה

 הר ועל עירך ירוזמלים ועל עמך ישדאל כל ועל עליע אלהינוה'
 מקדשוך עיר ירושלים ובנה מזבחך ועל היכלך ועל כבודך משכןציון

 בקדושה עליה ונברכך בה ושמחנו לתוכה והעלים בימינובמהרה
 הגדול השבת השביעי יום ובמצות במצותיך והחליצנו )רצהובטהרה
 ר"ח ביום או )חג ביום לברכה ופקדנו לטובה וזוכדם הזה(והקדוש
 המחיה, ועל הארץ על לך ונודה לכל ומטיב טוב ה' אתה כיהזה(
 המחיה ועל הארץ על בא*י הפידות, ועל הבפן, פרי ועל הבלכלה,רעל
 ר*ח סימן לקמן )ועיין הפירות, ועל הגפן פרי ועל הכלכלהועל

 והה' בשבא )המ' המחיה על שאומרים ט.ועין העם המון גםסקי*א(.
 )המ' המחיה על לומר ,ליזהר וצריך עמלק, מחיהע לשון והואבחידיק(
 לבטלה. ברכתו להיות קרוב יזהר לא שאם בשבא( והח'בחיריק

 השולחן על שמניחו דהייט בכסנין הבאה פת על סעודתו הקובעה(
 כדי לפת מיני ישאר בשר עם ממנו ואכל פתבמקום

 ידיו ויטול וברה*מ, המוציא עליו לברך וצריך ושבע שאכלשביעה
 אכל משם ב"ה חולקין ויש קנ*ח, סימן לעי' וע' ענט"י, יברךולא
 גן שיעור דהיינו דראמאום, נ*ד עד לבדו כסנין על סעודתויקבע

 לכ*ע, ברהמ*ז מברך דראמא"ש ע"ב ועל לכ*ע, ג' מעין מברךיצים
 המוציא שמברך וי"א גן, ומעין במ*מ וומברך י*א ע*ב עדמנ"ד

 וטעמא ברהמ*ז, דיברך כתב פ*ב סי' חצ*ח ב*ד והרב )ג(וברהמ*ז.
 בי*א תרי*ב סימן לק' מרן וכתבה הרמב*ם' -סברת היא דזוטעים
 סבריא מרן כתב שס"ח דבסימן ועוד למרן, ס*ל דהכי דשבאבההא,



לאלפים קסח סין השז בציעההל'חסדרפב
 לקמן )ועיין להקל, ס*ב קי*ל דהא באן קטאה דלע*ד אלא בסתם,זאת
 סק"ב( קפ"דסימן

 ואפי~
 סק*ט יט"ו סימן לקמן )ע" מרן נגד

 קביעה? ליה השיב לא בצים מד' פחות שאכל כל רש*י לדעתהשכא
 הרמב"ם לדעת י"ת לצאת ברהמ"ז לברך ואם ג' מעין וברכחיסעודה
 לברך מוטב ולכן להקל, ס"ב בזה ושייך בברכות מרבה הו"לומרן
 מ"מ לחלק, יש ומקום נטוהה הדוחה יד בזה כי בני וידעתי ג',מעין
 בירך ברהמ"ז במקום דאם .למ.ד דאיכא במאי ב"ה וסודהיע,קר
 וע' שם, במחו' סקי"ז קס"ז סימן לעיל כמ"ש י*ח, דיצא גןמעין
 מבדיעבד, גרע לא מהלוקת ידי לצאת ה"נ וא*כ כ', ס.ק ר*ח סימןלקן

 יש עדיין ולע"ד להרמב"ם, אף י*ח יצא ובדיעבד ג' מעיןויברך
 מסכים- "פנאי אין וכעת תלמוד צריכה אצלי והדברלפקפק

 לקמן וען
 יווטך או מנ"ד פחות או יאכל יוש ולכן שם(. במחו' סק"ח ר*בסי'
 מועטג בכמות זה משקל כשיש היינו במשקל דמשערינן והא ע*בעל

 ביצה. חצי כמות בו שיש כל קל, והוא יפה שבאפה דבר הוא אםאבל
 כל וכן כזיה' וחשוב אחריו מברך שבנתיים, האויר שממעטלאחר_
 דוד בית עיין ובהמ"ז, המוציא מברך בצים, ארבעה כמותשיש
 ולענין במשקל, משערינן מצה אכילת שלענין הטעם וזהו פ*בסימן

 בס*ד. ר"י סין לקמן מ"ש ועיין בכמות, מרוראכילת
 מיני כל וכדומה ומאקארוניש אליטריאש על סעודתו קבע אםו(

 )עיין וברהמ"ז, המוציא שמברך אימרים יש קדרהמעשה
 קס*ח(. סי' כע?וב סהספט חלק זוטרי אפיבספר

 מעט מעט אוכל היה ואח*כ מעט לאכול בדעתו היה מתחילה אםז(
 שבירך אעפ=י לבסוף, ברי*מ*ז צריך קביעות שיעור שאכלעד

 הרבםל לאכול ורוצה נמלך מעט שאכל לאהר ואם חחילה,מזונות
 במקומד יתבאר נמלך )ודין וברהמ*ז, המוציא ויברך ידיו יטוליחד

 בשסן ומטוגנין סופגנין מעיסה שהם הבמואילוס על ואפילובס*ד(,
 לברך צריך בצים דן כשיעור שאכל דהיינו עליהם סעודה קבעאם

 ובהמ*ז.המוציא
 אליבא בכסנין, הבאה פת חשוב שיהא כדי בכסנין, הבאד* פת .ח(
-- 

 ואגחי* בדבש אוהם שממלאין כיסין כמין שיהא צריךדכ*ע
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 עיסה שיהא או אלחש*ו, די רוסקיטאש הנקראים חהםוהבלין,
 תבלין או דבש הרוב שיהא ,וצריך בצים או שמן או בדב,עשנילועוה
 הביטואילום, כמו במשקה וטגנו רכה שבלילתן דבר או קמחוהמיעום

 ואין מרק' ע*י ובישלם יחד שנדבקים לחם פירורי דהייט חביצהיכן
 מכרך קדרה מעשה כל וכן לחם, תואר בהם ואין כ~יתבפרוסרת
 או דבש בעיסה עירב ואם לכ*ע, גן מעין א' וברכה מזונותעליהם
 ניכר התבלין או פירות, המי של התערובת טעם ואין תבלין, אושמן

 גלוסקאות צורות אותם שעושין ומה לכ*ע, גמור פת, יהובעיסה
 מדה הניח לא עניות בעון והן מוריד, ואינו מעלה אינוונדומה,
 שאיט עד שמן, מזער מעט בה ונותנין עיסהן לשים  והענייםטרבה,
 והאיש שלש, מעין וברכה מזונוונ מכרכין לאכול יטעם לחיךברגש
 בכדי תבלין או שטן יתן לפחות מזוטת לברך ירצה אם ה' אתהירא
 כעכין יעטוה או קדרה, מעשה או חביצה יבשל או ונרגש, ניכרשיהא
 אלו, בדברים כיוצא או בשיקוג*וש' ונקראין אותם שכוססיןיבשים
 טעם ניכר דאפילו יי*א בכסנין' הבאה פת דחשיבי למ*דדאיכא
 שאומר מי ויש גמור, פת נקרא הרוב הם המים אם הדבש או'השמן
 בכסנין, הבאה פת חשוב אינו בלבד ודבש בשמן נילושהשאפילו

 דעיסה שאומר מי יש קמח, ומיעוט תבלין, או דבש הרוב שיהאעד
 הוא. גמור לחם ונאפה, שומן בלי בבציםשנילושה

 מים אותם כשבללו ר*ל עבה, שבלילתם דקים שלחמניות י"אט(
 ומתוך דקין אותן שעושין אעפ"י עבה, העיסה עשו קמחעם

 המצות כמו בישקוג"ח?, כמו אותן כוססין בתטר אותמ כשאופיןכך
 וג" המוציא עליהן לברך צריך במים אותן לשין אם בפסח,שעחטין
 וי"א עליהן, סעודתו בשקובע כ*א מזונות, עליהן שמברך וי"אברכות.
 לברך צריך עלייהו קבע לא אפילו פסח של המצות מןשהנשאר
 כדי היה עשייתן ועיקר בפסח, כפת ואחשיבנהו הואילהשציא,
 שנותנין גמור הלחם זה ומטעם גמור, כפת חשיבי עלהקן סעודהלקבוע
 שלא כדי הבישקוג*וש כמו קשוה שיהא ליבש בחגור לפעמיםאותו

 צריך. הקיץ, בימי ימסד אויתעפש
 בכזית* אפילו .המזון וברכת נט*י

 הסעודה. תוך אס כי יאכל לאלכן
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 שיהץ צריך כסנין, דין לו ויהא פח מתורונ הלחם שיצא כדיי(

 מבושל שיהא וגם כזית, א' בכל בהן שאין בפרוסותמפורר
 אוינם כגון כזיה בפרוסות שיש כל אבל פת צורת בו יהאשלא

 צורת בהם אין אפילו ריב"אזאדאש, וקורין בדבש שמטגניםפרוסות
 צריך דקים פרורים מפורר שהוא אעפ"י לחם, צורת בו שיש אולחם,

 עליהם עירה אם אבל בכ"ר, מבושל דדוקא וי"א ובהמ"ז,המוציא
 הבימואילוש שכל שאומר מי ויש לחם, מתירת יוצא אינורותחים
 מברך בא' פת כזית יש אם פת פרורי או מפוררת, ממצהשעושין

 קטנים. שיעשה טוב לכןהמוציא,
 _במיפ, אותס ונותנין כזית א' בכל שאין דפרורין שאומר מי ישיא(

 ואין לחם צורת לו הלך הפירורין מחמת מתלבניםוהמים
 אדום. ביין השרוי בפת והקה ג', מעין וברכה במ*מ אלאמברך
 שומז או בשמן טגנן אפילו במים שלשו בוייוום פשטי*ל עליב(

 או שמן אין אס ובהמ"ז המוציא לברך שצריך י"ארב,
 ישרוף שיא באלפם שששחין משקה ומעט העיסה, ועך בצים אושומן
 גבינה או בבשר שממולאין ודוקא לכ"ע, משקה מיקרי לאהעיסה

 בפירדז2 ממולאים אס אבל הפת, את בהם ללפת שדרך ירקותאו
 מברך אי מחלוקת עליהם שיש הדברים כל ועל לכ"ע, כסניןחשיבי
 כולם ידי יצא שמים ירא ג', מעין וברכה במ"מ א ובהמ"זהמוציא

 בשעת לא אם תחילה עליו ויברך פת כזית שיאכל אלא יאכלםולא
 ועיק ג', מעין וברכה במקמ ולברך המקילין על לסמוך שישהדחק

 סקקא. רם*ו סי'לקמן
 שאוכלז דהיימ הסעודה מחכע2 הסעודה בתוך כסנין פת אונל אםיג(

 אבל הכל, פוטר דפת עליו מברך אינו לונבשיל אולמזון
 לפניהם מברך סעודה ולקינוח לפירות כסנין של מתיקה מיני אוכלאם

 הסעודה בתוך הבאים כסנין על לברך שאין ש~עמר מי וישבמ*מ,
 פת. דחשיבי שי*א כסנין באותם גם ומה הסעודה' מחמת שלאאפילו
 עראי אפילו בשבת כסנין דאכילת קובעונ דשבת שאומר מי יקטיד(

 גו"ר ועיינ )ד( ובושמ"ז. .המוציא לברך וצריך קבעחשיב
 אן(. סימן ג' כללחא*ח



רפהלאלפים קסח סי' הפת בציעתהלהסד

 היין על לבדך צדיך אי להסתפק יש ביין שרוי פת אוכל אםטי(
 כסנין שודה אם וכ*ש ויבדך, תחילה מעט ישחמהולכן

 דבדים שאד אוכל דאפילו וי"א היין, על תחילה לבדך שצדיךביין,
 צדיך וכדומה, בהלב שורה או גבינה או בשד כגון הכסניןללפת
 סק"ג ד"ח סימן אליהו כסא להרב ועיין )ה( הטמל. על גםלברך

 הטור ממ*ש וראיה הבב"כ, לפת הטפל על לברך שלא סמךשמצא

 דדבנן, מצוה שהיא אע"פ ההדוסת על מברכין דאין תע"ח סימןלק'

 העיקר על שבידך דכיון הלבוש שם וכת2: למדור, טפל שהיאמפני
 לאכיל, יטעם שחיך הטפל על גם שדע,תו לפי וצ"ע הטפל, אתפטר
 קודם מעט ממנו ויאכל הטפל, על תחילה שיברך והישד 'הטובולכן

 שאין לברך א"צ בהן מטבל שאם במים זולת הכסנין, עלשיברך
 שאומר מי ויש מהן, לש'תו'ת שרוצה לא אם המים, על כללדעתו

 שאין הכסנין, שמלפת הלפתן על אחרונה ברכה ג*כ לבדךשצריך
 סק*א. די*ב סימן לקמן ועילן פוטהתן' המתיה עלברכת

 קסטסימן
 הסעודה שמשדין

 האב שישדם וטעם דיח לו שיש ,האדם לפני שמביאין דבר כלא(
 חמוץ דבר הוא אם ובפדט מיד, לשמש ממנו ליתן צדירלו,

 הבא הרוק ובולע טועם אינו שאם וכדומה, ידמונים לימוניםכגון

 אינו שאם מאד ליזהר וצריך סכנה, הוא החימוץ תאו,ת מחמתלפיו
 על לדחם צריך וביוחר יבלענו' ולא הרוק אותו יפלוט לטעוםיכול
 פידות איזה על אביונים הם אשר עניים בבני וה"הדו רכים,ילדים

 אוכל לקנות יכולת להם ואין הםלעטף, בהם נפשם אותמבדזעונם
 מעט לי ליתן האוכל זה של לבבו והיה יתן מי בלבם ואומריםלמו,

 ילדים נפש להחיות קעביד דבה מצוה להם שהמתן בודאילטעום,
 פירות בפעם כפעם שלוקחים מעשה אנשי ויש חטא, מהם איןאשר

 שיברכו- ועהטין א' לכל מעט ונותנין דבן בי.ת של לתנוקותומולבין

 אהדת, צדקה מאיזו יותר לצדקה להם יחה~בה אלהים כי חלקן, טובמה

 בני רחמנים שהם ישראל מזרע קמהוא למי טוב וסימן גדול כללוזה



 לאלפים קע קסט, סי' בסעודה הטהגים הלן חסדרפך
 לכל ולעשות מישראל, וגדול קטון ואעוה איש כל על לרחםרחמנים
 נ*ר ימצאו למען יעשה, לעשות בכחו אשר כל כרצונו רצונואחד
 ילזיו על לרחם צריך וביותר בסיבתו' אדם שום יצטער ולאממנו
 והם העולם, והיה שאמר במי תלוי הווא בו תלוים שהם ביתוואנשי
 וקוצר שכלם מיערט לפי נפשם תאוה באהמר חפצם למלאת לוקודמין
 יהיו שלא ולחנכם ביתו בני להנהיג עליה רמיא דחיובא ונהיהשגתם,
 9ול דעתו לפי עכופ אבל הזה, העולם והבלי תענוגים אחרלהוטים

 בענין בין בפעם כפעם כחו, כפי חפצו ולמלאת עמו להתנהג צריךבן
 ילמצוה ביתלי לבני יטיב לו יש אם האכילה, בענין ביוהמלבוש
 יכלכל איש וטוב ל,ן"ש, יהיו מעשיו כל באהמר לו יטולם וה'וןח,טב,

 במשפט.דבריו

 בסעודה הנוהגיםהלכות
 קעסימן

 בסעודה שינהג מוסרדברי
 שנתעטון מי וצפילו לושט, קנה יקדים שמא בסעודה מסיחיו איןא(

 ויש כ'נהוג, טובים חיים או אסותא לו לומר אסורבסעודה
 איסורא, להך ליתיה הסיבה בלי יתבינן דיתובי דלדידן שכתבמי

 לק,ים ביותר ליזהר יש מסב כשמוא הפסח הג התקדש בלילולפעז
 בק"א בעצמו הרב גם אמנם סק*א ברכ"י הרב כ"כ )א( הז*ל..דברי
 אמנם טעמא(, ומהאי הישוב בזה דעתו נהה דלא וכ' בו חזרשטאב

 איסורא, להך איתיה לדידן דגם משמע הפוסקים כל וטתמיותמשמעות

 אנו מאמ בזה, נזהרים שאין הרואות עינינו רבים וכן דשלמיםובהי
 חיובא המדברים' טעם לנו נחגלה שלא כל חכמים דברי אלא לםאין

 המאכל בעוד למחות לדבר שלא יזהר אדם וכי איסר לאסור עלןרמיא
 חז*ל. דברי לקיים כדיבפיו

 או ששפת2ף, היד נוטל הסעודה בתוך בהיותו מים הטיל אםב(
 שנכנם או ידיו, בשתי נגע ואם המכוסים, במקומותשנגע

 לאכילה, נטילה כדין כשרה בנטילה ידיו שתי ליטול צריךלבהכ"ס



רפו לאלפים קע סי' בסעורה הנוהגים ה*חסד

 ולכן חולקהם' ויש יצר אשר קורם ענ"י ~לברך לחזור שצריךוי'טש
 הכסא לבית יכנס שלא יזהר הסעודה בתוך לקטנים הוצרך אםיר*ש
 מפני יטול רק ידיו ליטול א"צ עטם המכוסים במקומות יגעולא

 אם ידיו ליטול ג"כ צדיך והפליג חברו עם לדבר הלך ואםהחשד,
 א' שעה שהה אם בירו, פת נטל לא או ידיו שמר ולא דעתוהסיח

 יברך. ולא ידיויטול
 הקערה מן ידו מסלק שכשהאחד בקערה לזה זה ממתינים שניםג(

 אבל עסקו, שיגמור עד מלאכול מפסיק הברו עסקלאיזה
 בשוים' דוקא דוהו ונראר* הא', בשביל פוסקים השנים אין גע הםאם
 בחכמה שגדול מי וכל גדול אח או אם או אב עמהם מיסב אםאבל

 אפילל לגדול ימתיט שהקטנים כבודו זהו בכבודו, שחייביםובמנין
 הקטנים. על ממתין הגדול וחין האכילדעבאמצע

 השמש, מאכל וועא מהמאכלים א' לכל בקערה פאה 23שייריןד(

 שלא ארעא אור" לבדו, או בביחו אוכל .אםואפילו

 פינכי. מלחך להיות שלא וכ"ש המאכל, של קיצו עד בא עדלאכוי
 וכן לביישו, שלא שאוכל במה ולא האוכל בפני מסתכלין איןה(

 יפה, חלק לו לברור כדי אוכל בעודו בקערה עיניו יתןלא
 מקערה כולם אוכלים אם שלפניו, ממה כ*א לאכול יד יושיםולא
 הוא ואם בירו' יאחז או לפניו' ויניח גוולה מנה יקח לאאחת
 אס ובפרט ממנה, כפו ימלא לא קדרה, מעקוה כגון בכף הנאכלמאכל
 יזהר וכן לפניו, ושופך הולך כפו שבמלאו מרק בו שש מאכלחוא
 כל ילכלך שלא אצבעות בשתי כ*א יאכל ולא באכילתו, נקישיהא
 אמרו עזהרי -מלבושיו' יטנף ולא ידים, בשתי יאכל קולא וכ*שהיד;
 ולא , ללעוס ימהר ולא מיתה, חייב בגדו על רבב שנמצא ת*חכל

 מי עם מיסב אם אפילו לאט לאט לאיטו יתנהג אלא לאכול,יטהר
 הבהמר ואם מהמאכל, מעט כ"א יו יגיע לא אם יהחמ לא גרגרן,שהוא
 ולא ממנו ידו יסלק אלא בידיו, ומושך בשיגיו טשך יהא לאקשה
 וחקוק חיבה יראה ולא לאכילה, אכילה בין בפיו אצבעותיו_ימצץ
 ולא ברורז4 בהחפה לדבר שיוכל בכדי רק פיו ימלא %א האבילה,על

  ביו מעט ויפסיק שבפיו, מה לבלוע שיגמור עד לקערה ידויושיט



 לאלפים קע סי' בסעודה הנוהגים הלןחסדרפח

 מאכל, מאותו ידיהם סילקו עמו, המסובין ואם לאחרת, א'לעיסה

 ארעא אורח דלאו עדיין לאכול תאב הוא אם אף ידו יסלק הואגם
 ישתה ולא כביצה, פרוסה בידו יאחז ולא יחידי, וזעכל הולךיהיות
 והכל ארץ, דרך ב' אלא פעמים בגן ולא שיור, בלי א', בבתכוסו

 אלא מראשו בצל או שום יאכל ולא המדי,נה מנהג ולפי הכוםלפי
 בקערה ידו יפשוט ולא זה, אחר זה כוסות בן ישתה ולא מעליויתחיל
 והער~מה כ"א, בפני קערה יש אם אפילו ממע, שגדול מי בפניו~חילה
 דאיתמר דההוא מסטרא וגרגרן, רעבתן זה הרי ודומיהן מאלהאחת
 ת"ח בגדר הוא ואם דח"ל, הסט"א בסבך נאחז והוא נא הלעיטניביה

 נאמר ועליו ה', את מהלל זה הרי רבים בפני כן ועושה ש"ט שקנהאו
 וכבר ל.תורה, קדמה ארץ דלך אמדו ובאמת מות, אהבו משנאיכל

 והוא לפניו בה2קה או המאכל בהיות )ב( ע"ש. זק"ן סימן מזהבתבע
 מעליא, תשובה וזה ממנה, ידו ימשוך ביותי עליו וחביב לחיךמתוק
 הטוב יאכל בשמחה, פתו יאכל הרבה ואם מעט אם בסעודונו לבויטב

 סמוך יישן לא שעה, לפי לו שערב מה ולא לרפואה לווהמועיל
 אכילה, אחר מיד יעמוד ולא אכילה לאחר ימתין אלאלאכילה

 מה על אחרונה בדכה כשיעור הוא שיעמוד, קודם השהייהושיעור
 ברכה דבעי .ומין ברהמ"ז, כשיעור ישהה פת אכל אם כגוןשאכל,
 מעומד, ישתה ולא מעומד יאכי לא וכדומה. כשיעורו ישהה ג'מעין

 כ*י(, בם' מ"כ כן עשן' מעלה ישתה לא בשלחן ובעודו כ"ג. ס"קא"ר
 למזבח. דומה שהוא השולחן כבודבשביל

 רק יעשה, ביתו גדול או בעה"ב לו שיאמר מה כל לבית הנכנםו(

 כמנהג ה;כל כלל יסרב שלא אומרים ויש מעט,יסרב
 גדולה של בדבר לא אם לגדול מסרבין ואין חן למצא ישתךלהמדינה,
 וב', ראשונה פעם כ"א הרבה לא אבל מעט לסרב שצריךוכבוד,

 בהם עד בו יפציר לא חפץ איע והוא דבר בשום חבירו לכבדוהרוצה
 לפי והכל יניחנו אלא המפציר, של רצונו מפני רצונו שיבטלועד
 ולא כבודו זהו כי יעשה, כמ; רצונו שהוא דעתו לסוף שיורדמה

 הם. שיאמרו עד לאכול תע חבירו לבית הנכנםיאמר



רפט לאלפים קע סי' בסערדה הטהגים הל'חטד

 אכל או תבשילו' הקדיחה אפילו בסעודה קפדן חדם יהא לאז(
 ה' כ*א במעל, ולא במרד לא בודאי מאכלו, כלב אוהח~ל

 קטטה ועושה כועם הוא ואם עובותיו, לכפרת לטובהו לייסרוהפץ
 ועבירה, פשע חטאתו על ומוסיף הרבה טובה מאבד זה הרימריבה,

 אשחו עם מודד שאדם ובמידה כרצון, ואונם כמזיד שוגג דןב"היותו
 וכי אל יקום כי יעשה ומה לו, מודדין כך משמעתו אל הסדיםועם

 לב לו שיש למי בזה ודי בושה, לאותה לה אוי ישיבהו, מהיסקוד
 ולעזטות המאכלים על להקפיד לנו היא חרפה הישר הדעת ולפיבשר,

 ומה היום נאכל מה לאמר, ביתו בני עם ומסקנא וטריאשקלא
 לבהמה, נדמה שאדם מהדברים אחת היא שהאכילה מאחר הלילהנאכל

 לכבוד לא אם כלל יקפיד ולא לידו, הבא מן שיאכל לגבר טובלכן
 יפה. מנה יברור אז וי"ט'שבת

 כאלו דנראה שהאכלתני מה עמי ואכול בא לחברו אדם יאמר לאה(
 ביה ואית יווט4 יאכילו שמא לחוש ויש חובו, ופורע לוהלהה

 רביהםמשום
 הקערה לתוך תפול שמא הקערה, ע*ג פרוסה אדס יפרום לאט(

 גם ומה היד, ע"ג דבר שום או בשר יחתוך ואלוהמאם
 האגת בהיות לתוכו שתותבין הסכין בראש וכדומה אגוזהחותכים

 נם, להם עהטין ואם סכנה לידי עצמם מכניסין הם היד, כף.;"ג

 מזכיותיהן.מנכין
 שאין לפי הקערה, לתוך או הבירו לפני ויתבנה פרוסה ישוך לאי(

 שמא לחבירו ויתן מהכום ישווה ולא שוה, הבריות כלדעת

 ובצושת מיאום, מחמת וימות' וישתרי ממנו חבירו י,קבל הבושהמחמת
 שמא כי חבידו שחטייר ממה לשתות שלא מאד, מזהיר הגדולר*א
 ונשאר שתה ואם שיוד, לאותו מפיו רוח וין:א גופו בהוך חולי לויש

 ריקן טם מחזיר אפילו או תבירו ממנו שישתה וחושש בכוםית
 ישפוך ולא מיאום, משום הפה .נשיקת מקום יקנח חברו בושישתה

 דרך מהם ישפוך מים שתיית אחר אבל תשחית, בל משהם הייןמן
 הפה. מקום יקבח -לשפוך יוכל לא ואםשם,



 לאלפים קעא קע, סי' בסעודה הנוהגים הל"חסדרצ
 עד בידו יאהזנו אלא השולחן, על ריקן ויניחע כום ישתה לאיא(

 . לו. ויתננו השמששיבא
 מלפניהמ ליטול  רשאים אינם בעה"ב אצל הנכנסים אררחיןיב(

 רשות נטלו א"כ אלא בעה"ב, של ולעבדו לבנווליונן

 שיבמו לחוש שאין וכדומה ,פרי של מועט דבר הוא ואממבעה"ב'
 לילדי ליתן וישר וטוב והגון ראוי משלו ליתן או בושה, לידיבעה"ב

 ורעות. שלום אהבת מרבה בזה כי הברו, לילדי אובעה"ב
 בסעודת אפילו בסעודה הארץ עמי אצל שישב לת"ח הוא גנאיי)(

 עפ לישב שגנאי שכשם ,.בדע,ת ערום..יעשה וכלמצוה,
 לפי והכל הארץ' לעמי המניעה להראות לגלות גנאי יותר הארץעמי
 ומוסר. תירה דברי לשמוע שחפצים טובים אנשים הם שאם שהםמה
 הדברים ולהמשיך עמהם לישב מצוה ח"ו, עליהם מלעיגיםואין

 השלחל וה עליהם שיאמר ומזכה זוםה ונמצא ומוסר, חכמהלדברי
 דאיתיקורי מדוכאים מהוגנים עניים הם אם גם ומה ה'. לפניאשר

 עמהמ להסב טוב יותר בודאי עמהם, עשיר או חכם בשבתמתייקרו,
 שכשהם בדכאים לב להחיות יחשב רבה ולמצוה ת*ח במסיבתמלישב
 או חכם פלוני בשלחן לישב זכיט באומרם וליזלו, ליזמרויוצאים

 עניים שיערב סעודה העושה לבעה"ב טוב כן כי הנה עשיר.פלוני
 שישקה ארץ ודרך לו, תהיה וצדקה ושלחן שלחן בכל צורה אנשיעם

 מרודים. לעניים וביותר למסובין בעצשבעה*ב
 או ושררה, גסות של דבר איזה לעשות לאורח הבע"ה אומר אםיד(

 איוה נוהג האורח אם אך יעעוה, כבודו לפי כ"כ שאינודבר
 בדבר ומ"הו לו, .לשמוע מחוייב אינו עליו לעביר לו ואומר.פרישות
 פרישות רק איסור סרך בושאין

 בעמ~~
 מע~ןיו, להסתיר לגבר טוב

 ביתי. בקרב לבבי בתהם אתהלך נאמר זה ועל שיונל מה כלוישמט
 קעאסימן

 באוכלין ביזיון לנהוגשלא
 וכ"ש מלא, בום עליו מעביריז ואיל הפת על חי בשר מניחיל איןא(

 או אמצעיים או ראשונים מים ידיו כשנוטל ליזהרשצריך



 רצא לאלפים קעב קעא, סי' בסעודה הנוהגים הל,הסד
 מלאה היא אם קערה בו סומכין אין הפת, על יזלף שלאאחרתים
 בזיון דרך בפת הסכין יגעוץ ולא וא( ימאס. הפת על יפולשאם
 משום ע"א, י*ג ח"א זל"א הרב לסכין, תיק הפת מן כעושהדמחזי
 שיאכל צריך כף במקום בפת הדייסא אוכל אם ב( אוכלים.בזיון
 ואסור, בידים אוכלים הפסד הוי אוכלו אינו דאם חח"ך,המת

 אוכלים פיהם לתוך הפת שמכנסים פעם שבכל נוהגיןוהמדקדקים
 הפת, את ללפת בא  שהדייסא נראה שבזה הדייסא' עם ממעמעט
 אם ואפילו ס*ב(. לבוש כלו לאוכלו צריך הפת מן שנשאר מהומ"מ
 עובר ולעופות' לחיה שישלכבו ימאס אם מקפיד ואינו הואעשיר
 לעצמו רעה וגודם לפת, מיאוס לגדום שלא שהזהירו חז*ל דבריעל
 שאינה נטילה אפין ביין הידים נוטלין ואין השו, עניהת לידילבא
 שזורקין במה עבדי שפיד דלאו ונראה הפת, זורקין ואין אכילה,צורך

  הלבוש וכ"כ ג( לקצהו. השלחן מקצה המסובין לפני הפתפרוסות
 וכשרואה בכך, ממאיס לא אפילו סק"ד(. א*ר ועי' ס,ק"ד קס"זסימן

 להגביהם צריך אלא ולהניהם לילך אסור הארץ על מונהיםאוכלים
 לגרום ואסור שלם ככר כגון לכשפים, למיחש דאיכא במקום לאאם

 . לצורך שלא בהנאה שיאסרולאוכלים
 ולא לזורקן, אסור זריקה ע"י נמאסים אם ופירות אוכלין בשאךב(

 וגרוגרות תאנים בתוכה שיש נסדים של קופה ע"גישב
 וקונפים"יש קליות והזורקין נמאסין, והאוכלין נכפפת והיאוכדומה,
 במקום אלא יזרקו שלא ליזהד צריך וכלה, התן לפניוכדומה
 ידרסו שלא כדי נ;שם או,הב יכבדו וגם נקי, במקום נמאסיםשאינם
 לסימבא לבית הכלה בכנימת חטים או אורז הזורקים ואותםעליהם,
 חזעל, ע*ד לעבור מילתא מסמנא לא בודאי בזה נזהרין אינם אםטבא,

 טוב. ברכת תבא השומעים ועל ינעםולמוכיחים

 קעבסימן
 ברכה בלא פיו לתוך משקין או אוכלין שהכניסמי

. יותר משקין לו יש אם ברכה, בלא פיו לוזוך משקין יהכניס שכחא(
 יכנם ולא יפלוט, הללו למשקין דחוק שאיע או לשתות -



 לאלפיט קעד קעג, קעב, סין בסעודה הנוהגים הל' חסדרצב
 אוכלין והכניס שכת ואם משקין, מעט משום ברכה בלא נהנהבגדר
 ויבדך יפלטנו נמאס, שאינו דבר הוא אם ברכה, בלא פיולתוך
 נמאס באינו אבל ומברך, אחד לצד מסלקו שנמאס דבר הוא ואםעליו'
 יש אם וכן )א( פי, ימלא דכתיב משום א' לצד לסלקו ליה שרינןלא
 שמניהיו שבשעה האנשים ואותם ברכה, קודם ירוק מיו בתוךרוק
 מברכים* בפיהם ובעודה בפיהם, הכתונת של יד הבית מחזיקיןתשעי
 וצריך צ"ב(. סימן ה' כלל אדם חיי ליזהר וצריך איסור,עושים
 לבוך כטךצריך שלפעמים משקה, ואחריה מתיקה כשטתנין בזהליזהר
 על מברך להמתין' המשרת על להטריח שלא כדי שהכל .המשקהעל

 ההילת המשקה על מברכין והנקדנין בפיו, המתיקה בעודהמשקה
 כלל. ישתה לאאו

 או מתיקה שנותגין בסעודות .אן כהסמבקיים ליוהר שצריך יעאב(
 מעט, ויטעום תחילה שיברך השמחה לבעל ומברכין שרףיין

 וי"ץ קונו, ברכת עבד לברכת להקדים כדי לרעהו איש יברךואח"כ
 למלכי דמי ולא היא, נפשה באנפי מילתא י:רכה דכל בזה להקפידשאין
 טוב מהיות שבודאי דבר פשר אמרתי ואני וברוך, ברוך שאמרצדק

 ע"ג במברך אמנם משקה, ע*ג במברך דוקא היינו ומיהוליזהר,
 יוכי לא כי המתיקה, על שיברך קודם לרעהו, שיברך טוב יותרמתיקה
 לכן המתיקה, מן ויבלע שילעוס עד חבירו את מלברך להמתיןלהזהר

 להקדים. טוביותר

 קעגסימן
 לדגיט בשר ובין לבשר לגבינה בין אמצעיים מיםדין

 בס"ד. בחיודיתבאר

 קעדסימן
 בסעודה היין ברכתדיני

 פוטר יק פוטרו, הפת ואין בפהקג עליו מברך הסעודה שבהור "ןא(
 משקין שאר היו אם דדוקא וואומר מי ויש משקין, מיניכל



רצב לאלפים קעד ס" בסעודה המהגים הל'המד

 עצטו- קבע לא ואם אותם, פוטר היק אז היין, על שבירך בשעהלפניו

 אחרום' משקין על דעתו היה ולא עראי דרך מעט ששותה אלאלטתיה
 של- בשחרית כשמקדשין ליזהר צריך ולכן אצונם, פוסר אינו~קע
 אן- לפניו שיהיו צריך משקין שאר לשהות רוצה אמ היין, עלסובת

 עליהמ: כיון ולא לפניו היו לא אם אבל בפירוש, עליהםשיכוין
 בפה"ן פטרן שלא וכיון המשקין, על ולברך לחזיר צריךבפירוש

 אמ. אחרומץ מכרכה פוטרן אינו הגפן על ברכת גם ראשונה,מברכה

 נפשותר בורא ברכת גם צ"ל היין קודם מים לשותה והעה רביעית'שתה

 חן*ה' חיים נשמת הרב אמנם פ"ז סימן חא"ח ב"ד הרב כ"כ)א(

 השלחן- ערך ה' וכ"כ פוטרו, הגפן על דברכת ום"ל עליו חולק ה'סימן
 עולא- באופן דאפילו כ*ד ס"ק ר",ח סין א*ר הרב וכ'יכ סק"ז ר"חסימן
 אוזרונהן מברכה לטים פוטר הגפן על ברכת עכ"ז א', מברכה הייןפטר

 מר שתה שלא אלא המים את ופטר היין על בירך אם אמנםעקכ(.
 המים מן ושתא 44"רונה בברכה נההייב שלא באופן מעט, אלאהיין

 ואעז. סימן אליהו 3סא בנ"ר, המים על אחרונה ברכה יברךרביעי'

 סק*ה. קע"ד סימן לעיל וע'סק"ד,
 יין- פוטר סעודה, במקום שאומרים הקידוש כגו,- המזון שלפני ייןב(

 ההן. לא אם אבל לשתות, בדעתו היה אם המזוןשבהוך

 לשתות, ורוצה ונמלך בכך, דרכו שאין הסעודוץ בתוך לשתותבדעחו
 הסעויהי בויוך בירך אם ואפילו ולברך' לחזור צריך לו, שנתמאו

 לשתות- ורוצדי נמלך ואח*כ הכום, אותו אלא לשתות רוצה שאימוחשב
 לחם. לעצמו שקנה כגת אכילה לענין וה*ה ולברך' לחזור צריךעוד
 לקטע4 ושולח עוד לאכול נחאוה ואה"כ בירך, זה דעת ועל לאוכלוא'

 וכוקל לחם, בבית לו יש אם אכל המוציא, שנית לברך צריךעודי
 שא=צ ויוא כך, הוא אדם שדרך נמלך' זה אין עוד, ומביא שלפניומה

 ונבריך. לן הב אמר שלא כל גמור, נמלך אפילו פת עללברך
 לפני- ששותה או קידוש, של היין על אחרונה ברכה לנרךאיןג(
 המזון- ברכת הסעודה, בוצוך שווטה אינו אפילוהסעודה,-

 קודצד ג' מעק יברך הסעריה קודם שאוכל כסניך על אבלפוטדתו,
 על ג' מעין וברך לא שוב המוציא שבירך עד נזכר לא ואםנט"י,



 לאלפים קעד סי' בסעודה הנוהגים 'ה*חסדו1צד
 למ"ד דאיכא כסנין, מאותם הם אם בבה"מ לפוטדו יכוין דק.הכסניה

 קודם משקין שתה או פירות אכל אם אבל פת, אלא כסבין השיב:דלא-
 סעודדנ באמצע אפילו יברך אחדונה, בדכה בידך ולא חיכחהסעודה
 הסעודה. בחוך הבאים ודברים דזיין, מידי כ"א פוטרת ברהמ"ז-שאין
 עליושם לברך דאין י"א משקין' שאר או מים ושותה יין לו אין אםז(

 עליהם" לברך שצריך וי"א הסעודה, מחמת כבאיםדחשיבי
 מן להסתלק והרוצה פעם' בכל הוא נמלך דמסתמא פעם בכל.וגם

 ויברך מרביעיינ, פחהע וישתה סעודה, במקום נטילה קודם לשבהמפק
 דהיינו ונלע"ד )ב( סעודחו. בתוך שישתה מה כל לפטור ע"ד-עליו
 לברך, ואין מהם, הנאה לו אין צמא, אינו דאם למים, צמא אםדוקא
 הגה"ט אהרן יד הרב שמדברי אלא סק*ד, ר"ד סימן לקמןרכמ"זע
 ולברך לצמאו שלא אפילו מים לשתות דשרי משמע צמח מהר"יימשם
 הפנאי ואין צ"ע ולע"ד ,הסעודה, שבתוך המים לפטור כדי,עליהן'

 ויברך וכדומה צוק"ר מעט יטול כן עשה שלא אירע ואם.מסכים(*
 בדברו* נהיה שהכל רחמנא בריך יאמר או בלבו יהרהר 4עונהכל,

 י"א שרף וביין לפוטרו' ויכוין לברך' אוכל שאינו לאהר יתן11ו
 לתוכו. פת מעט .תחילה שיטבול ע"ידנפטד

 ל,ןתוה קבע אם דוקא משקין שאר פוטר דיין דהא ,שאומר מי יש.ה(
 לשתות קבע אם אבל משקין, שאר גם לשתות אח"כ ורוצהיין

 שאה פוטר אינו צורך לאיזה יט מעט תחילה ושווא; משקין,,באר.
 שבחשד יין פוטר אינו המזון שלפני שיין שאומר מי יש וכןמשקין,
 2מקדיוג של 'הקידוש אבל סעודה, במקו' שהוא הקידוש כ"א-המזה
 פוטר אינו ברהמ"ז כוס ברכת וכן סעודה' קביעות במקום שאיבו22"ק

 וכיון לפניו היו אפילו ויי"ש הקאוי כגון אחריו, הבאים.המשקין
 אינה היין שברכת שאומר מי יש וכן לשתות, קבע שלא מאחריפטור,
 שאין מאחר הסעודה, בתוך קאב"י להם שהביאו אידע אםשטרת
 ברטן יברך סובר ויש א' סי' ח"ב כהונה בתי שוות ועיין בכך,רגילות
 לברך להתהייב כדי המזון, ברכת ושל קידהע של היין עלאחרונה
 כמ"ש צריכה שאינה ברכה משום בזה ואין ג( המשקה* על-שהבל
 שהכל יברך או סק"א, השלחן ערך ועיין ההבדלה יין לענין סאד:נש"ע



רצוו לאלפים קעה סי' בסעודה הנהוגים הל'חסד

 הדעותו כל 'וידי ספק ידי לצאת ביצה, או מרקחת או צוקארעל

 קעהסימן
 ההן על והמטיב הטוב ברכתדיני

 והמטיבי הטוב כ*א בפה"ג עליו מברך אימ אחר ייו לי הביאוא(
 מך עדיין ביש כ"א והמטיב הטוב מברך דאיעוי"א

 היין- לפניהם שם היה לא הגפן פרי בורא שבירך שבשעה וגםדשיאשון'
 על בפה"ג מברך יינות, מיני שני לפניהם הביאו אם אבלהשני,

 גרול שהב' לו ידוע אם אח"ז, זה באו ואפי' הגרוע אעז ופוטרהטה2ובח,
 יין,, שינוי על מברכים הס,תם מן אבל הטוה"מ, מברך אימ הראשוןמן

 אכל הטוה*מ, לברך שוב יוכל טעמו אם אפילו תחילה, לטועמןוא"צ
 אינו- אדום' לו הביאו ואח"כ לגוף, ברי שהוא לבן יין תחילה שתהאם

 אלא הטוה"מ לברך ואין משובח, שהוא יודע א"כ אלא הטוה*ממברך
 כל' יברך או היינות, משני שניהם ששתו בשולהן מיסב עמו אחרכשיש

 אם- א', ממין והכל חביות שתי של יין והמטיב, והטוב בפה,ג מהםא'

 ומברכין- מינין כשני חשיב: כלים, בב' שמוהו לבצירתם יום מ'בהךך
 ומ"מ )א( א'. מין וה2יב הלקוהו, יום מ' לאחר ואם הטחת"מ,עליו

 שרוצהן האהר, הית השולחן מן יסיר מהיימת א' על הטוה*מכשמברך

 סק"ו(, א"ר הטוה*מ, עוד עליולברך
 אי כל על מברך שונים, "נות מיני ד' או ג' להם הביאו אםב(

 השני. יין כדיןהטוה"מ
 ובא' ונמלך עוד, לשתות שלא ע*ד בפה*ג א' הכום על בירך אםג(

 ב:פה"ג, אלא הטוה"מ מברך דאינו י"א אחר, יין מיןלשתות

 בפה"ל לברך צריך יק, להם בא ואח"כ יין על קדזיו אם "הומוזעם

 גמור. נמלךדהוי
 בכך אדם בני של ודרכן מנהג שדעא שכל נמלך לענין גדול כלל זהד(

 ולברר'. לחזור צריך ואינו נמלך, חשיב לא דשכיחאומלתא

 בפה*ב. עליו ובירך א' יין קנה שאם ונפ*מ סק"ז ר"ו סי' לקמן)המת

 ולברך- לחזור צריך אינו טוב, יותר מין ליקח ושלח בעיניו, ישרולא
 כונו על מברך פסח בליל זה אירע ואם הטוה"מ, מברך אלא.בפה"ג



 לאלפים קעז קעה, סין בסעודה ,הנהוגים "לן הסדי*צו
 על כ*א חיוב, של כוסות על הטוה*מ לברך שאיז וי"א הטוה"מ,י:ני

 לו להביא והמנהג שמחה סעודת לו שיש מי וה*ה רשות' שול.שת.הץ
 הטוה"מ, כ"א בפה"ג מברכין אין השולחן על הבאים אדם בנייין
 ובאופן מנהג, שאינו בזמן אחר מבית יין לו הביאו או שלחו אםאיל
 כדין בפה"ג מברך אי להסתפק יש כלל, אדעתיה לאסוקי הוגלילא
 הטה;*מ, ומברך לו שיביאו מה כל על אדם של דעתו דילמא או:מלך,

 ידיהם. את מושכים הצנועים הא כייכל
 מחד,ם הבא מהית הרוב אם יינו, בתוך מהדש הבא היין עירב אם:ך(

 הטוה*מ מברך אינו .תחילה ישן יין שתה אם הטוה"מ'יברך
 יום. מן כל נקרא וחדזע הישן, כמו טוב שהוא יודע א"כ אלא החו-ז2,;,ל
 לף שלא הנוהגין המצרים בין אבל האבל, בנית הטוה"מ אומרים:י(

 מי יש הטוהומ, יברכו שלא כדי ביין, ישע שלא למנעם יששההייט
 וטוב הטוה*מ, עליו מברך אינו ממנו יהם ל' בועך שתה שאםיניגומר
 ויאמר הטוה"מ, יברך הוא ל"י חיך ממנו שתה שלא יש א' שם"מואם
 האורח שאין שאומר מי יש וכן  שתו, אשר את ויפטור מורי-מברי
 הטוה*מ יברך הוא עמהם מסב בע"ה שאם טוב ולכן הטוהעמ'וןברך
 לברך יכיל אינו הבעה*ב שגם שאומר מי ויש האורחים,.י.מטור
 יכולין שאז לאורחים, היין חצי במתנה שנותן מכוין א*כ אלאיהסחה"מ

 הדעות. פל ידי לצזנת כדי כן לפרום וטובלברך,
 השני שהיק יודע א*כ אלא הטוה"מ לברך שאין שאומר מי יש-ו(

 גרוע, יותר אפילו שמברך שאומר מי ויש משובח'יותר
 שני כשהם אלא מברך שאיע שאומר מי ויש לבן, השני אם גםלמה
 אפילו אהד מין הם אם אבל וחדש, ישן או ושחור, ואדום לבןלינין
 כ*א הטוה*מ לברך שאין שאומר מי יש מברך, אינו משובח.האחד

 ברכה יברך לא לחוש הרוצה הטו כי ובכל הסעוזץ;' בתוך2'ס2?ותים
 לפוטרו. שיכוין עמו להמסב יאמר אלא לעצמו,הטוה*מ

 קעזסימן
 דינם מה הסעודה בתוך הבאיםדברי'

 מחמת הבאים דברים הם אם הסעודה בתוך הבאים דברים%(
 ~פ' עליהן סעודה .לקבוע וודרך דברים דהתנוהסעודה,
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 ומיגי ודייסה רגבינה וירקות ובצים ודגים בשר כגון הפת, אתבהם
 דברכו4 לפניהם ברכה טעונין אין פת בלא אוכלן אפילומלוחים'
 אין דאם וי"א פוטרתן, המזון דברכת לאחריהן ולא פוטרהן,המוציא
 פוטר' אינו 'המוציא' עליו ומברך פת מעט ואוכל פת לאכולחפץ

 המאכלי' דכל אמרין אז הפת, על סעודתו בקובע דוקא אלאהמאכלים,
 ולכו פוטר, אינו פת לאכול חפץ כשאיז אבל באים, הם הפתמחמת
 או' וי"ט, בהעבת לא אם הפע2' יאכל ולא עליהם שיברך טוביווטר

 האחוונאי או הראז2ונה בברכתן ספק שיש דברי' לאכולכשרוצה
 במקומו. כמבואר הסעודה בתוך שיאכלםשאמרו

 כללף צריך אין הפת עם אוכלם אם הסעודה בתוך הבאים פירותב(

 ברכה צריך בעלמא, לקיבוח פת בלא אוכל ואם עליהםברכה
 קצת- פירות לאכול רוצה אם אבל הסעודה, מהמת שלא דהוילפניהן,
 שיאכל לנהוג יש ע"כ חלוקות דעות יש ב"ה פת, בלא וקצת פת'עם

 פת" בלא בין בפת ביז יאכלם ואח*כ ויברך, פת בלא מעטו2חילה
 על סעודתו הקובע אבל דברי', שאר על גם סעודתו בקובעוזהו

 יברך- ולא הפירות, עם פת תחילה יאכל הפת את בהן ללפתהפירוו2
 הפירות.על

 בסעודווב כגון המזון ברכת "ודם הסעודה לאחר הבאים דבריםג(
 הפת מן ידיהן מושכין האכילה גמר שלאחרגדולות

  בפירוינ השלחן ועורכין המפות ומנקין השולחן, מעל אותוומסירין
 מה' כל על לברך צריכין אז לשתוו4 עצמן וקובעים מגדי'ומיני

 ודגין בשר, כגון סעודה מחמת הבאים מדברים הוא אם ביןשמביאים,

 על לא לסמוך ואין לאחריהן, ביז לפנ'הן בין פירות מיני עלבין
 בזה. נוהרים העולם שאין ומפני המזון, ברכת על ולא המוציאנרכת
 עי מניחין בפירות הה2ולחן שעורכים ש~לאהר המנהג נתפשט כןעל

 משכו לא שעדין נראה שיהא כדי פת, קול הפרוסות מן קשעזדח2ולחן
 בברכוו" כמועליז נראין יהיו ולא הפת מןידיהם

 מועיל. וה אין אבל
 אהרונה-, ברכה לברך גדולו' בסעודות בזה יזהר והמדקדק, היראוהאיש

 שלא, יזחר או הפת מן ידיהם משכו ודאי כי בהמ*ז, אחר הפירות,על

 טי. י"יש לפי עדיף וזה הפירוומ עם ממנו ויאכל הפת, מן ידו'למשוך
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 ועכ"פ לגמרי, הפת סילק אפילו אחריהן היין על לברך שאין"אומר

 אחריהן לברך א"צ רמיזן מירי וכל ותמרים ולברך לחזור א"צ היין-על.
 פוטרתו. המזוןדברכת

 סמוך שאינו אחרים מבית לו שלחו הפת על שבירך אחר אםו(
 מדברים הוא אם אפילו הרורון, על דעחו היה ולאעליהם

 עליהם לברך צריך פת עם אוכלם אינו אם הפת, את ללפת לבאשדרכן
 שמביאין מה כל על האדם דעת דסתם לברך שא"צ וי"א נמלך,בדין
 יזהר וי"ש הפתע את בהן ילפת בפירות כן אירע מום בסעול',לו

 כל על הפירות ועל היין ועל הפת על שמברך בשעה רע.תולהיות
 ידו יסה2וך או דמילתא, אורחא רלאו רהוקה, בדרך אפילו לו,,2יבא
 סימן לעיל )ועיין פת, עם יאכלם או המזון, ברכת לאחרויניחם

 * סקקה(קמוה

 התחלת אין אם הבשר, עם אפילו בענייהו מבושלים פירות על"(
 עליהם, לברך שצריך שאומר מי יש עליהם, סעורתוקביעוונ

 עפ אוכלם דאפילו שאומר מי ויש וכדומה, כבושים בקישואיםוכן
 לצורך שבאים 3יון לברך שאיז שאומר מי ויש לברך, צריךו;פת
 אותו מין על ויברך סעודה קודם שייטב יקא ול3ן לקינוח, ולאסעודה

 לפטור. ויכוין מכשיעור פחות ויאכלפרי
 דללפ' כיון הפת, על שבירך בשעה לפניו הפירות היו שלא אעפ"י.ו(

 עם תחילה מהם ואוכל אחר לפתן לו שאין באיםהם
 כדי מעיקרא עליהן דעתו שיהא צריך אך ברבה, טעוני' אינם.מת

 שיהיו שצריך שאומר מי ויש פת, בלא מהן שאוכל מה פטור,ניהא
 המוציא. ברכת בשעתלפניו

 קישזאימ או אגוזים כגון יחד, פירות עם וגבינה פת שאוכל מיי(
 לפוטרן שלא המוציא בברכת יכוין ספק ידי ולצאת הדעותרבו

 תחילה פת עם שיאכל טוב ויותר פקפוק יש בזה וגם עליהן,ויברך
 דעת על עליו, ויברך מעט נם"י קודם שיאכל נכון והיותר יברך,ילא

 הפקפוקים. מכל ויוצא הסעודה בתוךלאכול
 הסעודה בתוך קישואין או חזרת וול כבוש או תבשיל אכל אםח(

 וי"א עליהן, לברך שצריך י"א לסירות, חיין, 14ח"כוהביאן
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 אר הפיררו2' לאותן שוה שברכתו תחילה אחר מין יאכל וי"אש14"צ,
 פירות לו היו ולא כן עשה לא ואם )א( לסעודה. נט*י קודם מהןיאכל
 לברך עלמא נאוג דכבר סק*א הרב*י כתכ כבר ברכה, מאותהאהרות

 ב(1 סס*ק ר"ב סי' לקמן וע'עליהן,

 מלפה. ואינו הסעודה בתוך הבאים דייסא שמיני שאומר מי יש.ט(

 ברכה' שצריכין הפירות ועל לפניהן, ברכה טעונין פת,בהם

 ובסוף. בתחילה הדייסא עם פת רלאכול לחוש וטוב ולאחריהן'לפניאן

 עמהן. פת לאכול הסעודה, בתוך הבאים בפירוה ליזהר ישוכן

 קעחסימן
 בסעודה הפסק קרוים דבריםאיזה

 שהיה. או אחר, לבית והלך סעודתו ופסק זה בבית אוכל היה אםא(

 ביתו לפתח חוץ ויצא עמו, לדבר חבירו וקראו יחידיאוכל
 לא, ואם ,ממקומו' שיעקר קודם ברהמקז לברך צריך לכתחילהוחזר,

 יאכל ואח"כ ברהמ"ז, ולברך למקומו לחזור צריך שעקר, קודםבירך
 יושביל ווהיו חברים וכן תהילה, המוציא שיברך רק שירצה,במקום
 אנשים. מקצת שם הניחו אם עסק, לשום או חתן לקראת ויצאולאכול

 וחוזריו השולחן, על מסובין שאינז מאותם אפילו דסגי ויעא גשים,ש
 שם הניחו לא ואם שנית, לברך צריכין אין סעודתן וגומריןלמקומן
 ברכה צריכיו וכשחוזרין למפרע, ברכה צריכין יוצאין כשהן~אדס

 המשגונ שכל פירות' לאכול או לשתות מסובין היו אם וה=הלכתהי'1
 על ומברך רחוזר שאכל, מה על למפרע ומברך אכילתו פסק הרימקומו
 לי דלפירות וי"א לשנות, מתחילה דעתו היה אפין לאכול, שרוצהמה
 לחזה4 ג"כ צריך ונמלך הדעת ובהסח חברים, טקצת שם הניחוטהגי

 זה. בכל חולקין ומם יברך לא אך ידיו,ליטול
 ולפום' אלו, בעניינים שיש חלוקוה הדעות לפי דברים של.'ופסקן

 סעודתו הוך מקומו דבשינה להקל, ברכות ספק דקי*למאי
 לג השפי' בשולחן, אדם שום הניח לא ואפי' אחרת לחצר הלךאפי'
 שךלפניר ברכה ולא ברהמ"ז לא לברך א"צ גווני בכל למקומו' כלליהר
 דברינז אוכל אם אלא לברך א"צ בזה ואף דעתו, הסיח אם זולתייי'
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 לברך, א*צ דעחן הסיה לא שאם הסעודה, 2נקוך זה וכל הסעודה,ומהמת
 דבריס שאר לשתוונ או לאנול שקבע כגון הסעודו; בתוך שלא.אבל
 מה על לברך צריך אז שיתבאר' כמו במקומן, ברכה צריכיןזאין
 שכבר מה על לא אבל דוקא, לפניו מקומו ששינ' אהר לאכול-,2רוצה
 הניה כשלא דוקא הייט דברים, ב,2א' לפניו לברך שצריך וזו_אכל,
 מניה אם אבל למקומו, הזר לא אך שהניה אפילו או הברים,.מקצת
 כלל, לפניו אפילו לברך צריך אין דברים בשאר אף למקומו.ותוזר
 לכתתילת אמנם מקומו ושינה עבר אם הוא וכ*ז דעוע, הסיה אםזולונ

 שיעקור, קודם ברהמ*ז במקומו לברך צריך אם ממקומוג*שעוקר
 צריכה, שאינה ברכה בס' ליכנס שלא עדיף ושוא"ת במהלוקת_תלוי
 במקום סעודתו ולגמור לעקור המוציא כשבירך דעתו היה לאואם

 נמלך. בס' שיכנס שלא כדי שיעקור, קודם כהמ*ז יברךאחר,
 הלוקות, דעות יש במקומן ברכה שא"צ ודברים פירות על גם.ב(

 דעתו היה אס אפי' לבית מבית שינה שאם דברים שלומסקן
 ולברך להזור , וצריך מקוס שיטי הוי השני, בבית לאכול.מעיקרא
 אהד בבית השיבוי כשיהיה אפילו או הראשון, למקום חזר.אפילו
 דאח"ך אלא הומני, בהדר לאכול מעיקרא דעחן ואין להדר,.מה,-ר
 הץיה להדר מחדר א' בבית אמנם ולברך, לחזור צריך והלך(מלך
 לא ואפילו ולברד, לחזור א"צ ה,2נין בהדר לאכו'ל מעיקראיעתו
היה

 דעח~
 אהד ובהדר ולברך, לחזור צריך אין הא' מקום רואה אם

 אפילו ולברך להזור צריך ואין כלל, שיטי השיב לא לפינהמפינה
 לפיבה מפינה אפילו שינוי דהשיב שאומר מי ויש דעתו, היהלא
 לכן הראשון, מקום רואה אין אם גם ומה לכך, דע,תו היה לאאם
 מי יש לאכילה, ברכה בין מקומו ובמשנה לשנות, שלא ליזהרטוב

 לכתחילה. ליזהר וטוב לפינה, מפינה אפי' לברך להזור שצריךשאומר
 שאין פירהת, דין לו יש מקומו ושינה פת מכזית פהות שאוכלימי

 למקופ והולך מלאכול בפוסק הוא זה כל במקומן, ברכה.צריכים
 ליכא והולך ואוכל בידו פרי או להם פרוסת אוהז אם אמנם'אקר,
 שנהגו ככו אכילתו, סיום במקום אהרונה ברכה ומברך מקוםשיטי
 ומותר אכילתם, סיום במקום ומברכים הילוכם דרך דרכים.הולכי
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 לאכילתו. מקום קבע שלא כיון הילוכו דרך לאכוללכתהילה

 ז' דכל וי*א דגן, מיני כל שה*ה וי"א במקומו, ברכה צריך פתג(

 הני, בכל י"הר ולכתהילה במקומן, ברכה צריכלםהמינין

 ברכות וספק הנך, וכלהו כפת השיבי מקום, שינוי לעניןזכן
להקל,

 סגי דלא דכיון אף יחיד, והוא הסעודה בתוך לנקביו הנצרךז(
 מהדר מקומו למשנה לברך למצריכלן אפילו הכי,בלאו

 הפסק. השיב ולא לנהוג ראוי וכן לברך שא"צ יודו בזהלהדר,

 הוי לא והתפלל, ועמד התפלל שלא סעודהו בתוך שנזכר מיה(
 הוי דלא דהא שאומר מי ויש לבהכ"נ' הלך אפילוהפסק

 וכן הברים, מקצת שם הניה או הדר, באותו כשהתפלל היינוהפסק

 הפסיק ואם הפסק השיב לא עראי שינת סעודתו בתוך ישןאם

 הדעת. הסה דהוי ברכה, בלא ידיו ויטול יחזור להעזפלל סעודתובתוך
 ולברך להזור צריך אהר, לגן והלך אהד, בגן פירומ אכל אםו(

 היה תחילה כשבירך אם ואפילו סמוכים' הם אםאפילו
 לברך צריך מתהילה דעתו היה לא אם אחד בגן וה"ו* הכל, עלדעתו

 במערבה לאכול ובא ~תאנה של במזרהה אכל ואפילו ואילן, אילן כלעל

 דוקא ולאו לכך, מתהילה דעתו היה לא אם ולברך, לאערצריך

 במקומן בויכה צריכים שאין דברים שם שאוכל כל אלא הגןמפירות

 הראה2ון מקומו רואה שאינו כל מהיצות מוקף שאין ובמקום הכי'דינא

 שהוא דכל )ונראה שינוי, השיב הפסק מהמת או ריהוקמהמת

 בעלי משני שהוא וכל דעתו, דמהני להדר מהדר השיב א'מב?ה"ב
 עיאומר מי ויש כנ*ל, דע,תו מהני דלא לבית, מבית חשיבבתים
 דעתו מהני לא רואה ואפילו לאילן מאילן אפילו מחיצה מוקףדאיע

 אילנות4 מב' שאוכלכיון
 הניה אפילו מסעודתו לעקור לכתהילה התירו שלא שאומר מי יז2ז(

 או עוברה, מצוה לדבר הולך א"כ אלא הברים, מקצתשם

 אהר, במקום סעודתו לגמור המוציא כשבירך מעיקרא דעתועהיה

 אהר אדם אצלאו
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 קעטסימן

 נמלך ודין בסעודה הדעתהסח
 ולשתוה לאכול יכול אינו אחרונים מים ידיו ונטל סעודתו גמרא(

 ולשתוה לאכול שיכול שאומר מי יש בהמ"ז, שיברךעד
 ידיו יטול בהמ"ז לברך ובא מלאכול וכשטמר  שלפניהם,בברכה
 המזון ברכת .לברך יחמיר בפש ובעל בדכה, לנט"י 'תכף לקייםשנית
 דבר תכף, בהמ*ז אחר ולעטתות לאכול יחזור ולא נט"י, אחרתכף

 עד צריכה, שאינה ברכה בספק ליכנס ,ןלא לאחריו' ברכהשצריך
 מה. זמןשיעבור

 דגם שאומר מי ויש בבדכה, לשתו,ת יכול ונכריך לן הב אמר אםב(
 ולענין ברהמ*ז, שיברך עד בברכה אפילו לשתות אסודבזה

 צריך, אינו בתחילה ברכה דאפילו וי"א ברכה' דצריך י"אאכילה
 בידו הכוס ונטילונ מאכילה, לגמרי נס.תלק לא ידיו' נטל שלאדכל

 כנט*י. הדעת הסת הוילברך
 ידיו, נטל לא וגם ונבריך לן הב אמרו ולא ידיטוניטול תני שאמרו או השולחן שסילק או לאכול שלא בלבו גמר אם1(

 עדיין בהרך שלא לפניהם ברכה הצריכים דברים לאכול מותרלכ"ע
 ולשתוח לאכול שמותר ויוא ולברך, ויין פירצת להביא בגוןעליהם,

 שאומר מי ויש ולברך, לחזור ואקצ עליהם, בירך שכבר מדבריםאף
 וכ"ז ונע*ב, לאכול שלא והמחמיר הטעילה, ולברך לחזורשצדיך
 ובדעתו ונבריך, לן הב אמר אם אבל לאכול שלא בדעתובשגמר
 לאכול דמותר ברור נראה ידיו, ליטול שיביאו עד והולך אוכללהיות
 הדעת( הסיח הוי במתכוין שלא אפילו אחרונה ברכה ואמירתלכ*ע,
 אהרונ' ברכה ובירך ח2כח קאוי"ה לפטור ע*ד מים על שבירך מיילכן
 עיקרי )ועי' סקקב ק*ץ סי' ועי' ולברך, לחזור דצריך י"א המים,על

 כ*ז(. אות יוד סי'הד"ט
 חוי לא ונבריך לן הב אמר אסילו אחרים שולחן על שסומך מיד(

 לאמול דעתן דמסתמא בעה"ב, רצה לא אם הדעתהסח
 שאף בבירור דעחי הסיח אמירתו בעועת אם ולכן בעה*ב, עםולשיעת
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 אח*ך ונמלך עמו, ישחה ולא יאכל לא הוא בעה"ב וישתהשיאכל
 אמר ואם לברך, חייב אחרונים מים כשנטל וכ'"ם לברך חייבלאכול
 אסורים. כולם לדבדיו והסכימו ו'ןתקו ונבריך לן הב הביתבעל
 ונבריך לן הב לומר גדול וסוד חיוב יש המקובלים דנדי לפיה(

 שדבר הזימון' קודם או נט"י, .קח-ם או בהמ"ז, כוסכשמקבל
 הכם ישמע יאחזו, שלא הקליפות להבריח כדי הזמנה צריךשבקדושה
 והדבור קדושה דבר וע"כ ומצוה, מצוה ע"כ הדין לעשות לקחויוסיף

 שכר. ונוטל מצוה גופה היאהזה
 א' וכל שאוכלים חבודה שם ויש חבירו לבית נכנס כשאדםו(

 א' כל על שמברך שאומר מי יש כוס. לומושיט

 במנהג, שתלוי נמלך בענין כתבתי וכבר נמלך, הוא פעם דבכלנפה"ג
 שמושיטין ששותים אותם אצל בא כשאחד מנהג שיש האידנאולכן

 מה כל על דעתו הראשונה על כשבירך מסתמא הדבה, כוסות*
 לו,שיתנו

 בפירוש. שיכוין טוב והיותי
 אינם זה, אחר זה פידות להם ומביאים בעה"ב בבהז הקרואיםז(

 הם דבעה"ב דאתכא הראשון, על אלא לברךצריכים
 היה לא אם ואפילו )א( צדכם. נל להם שיוננו שיודעיםכומכים,
 להם- נתן האורהים שלבקשת אלא לאורחים, עוד ליתן בעה"בבדעת
 אדם חיי סמכי' דבעה"ב אתכא אמרינן בזה דאף לברך דא"צנ=ל
 בבית הפירות היו לא אם הוא וכ"ש דה'"ה ונראה ס*ה, סי' ס'כ%

 מזה. ידעו לא -רהם ממ"א מנחה לו באו שעה שבאותה אלאהבעה"ב
 שיביאו מה ע"כ ברכה בשעת האורחים דדעונ לברך א*צעכ"ז

 בפירוטו לכוין טוב . והירתר ורצונם סק"א(, ר"ו ס' לק' וע'לפניהם,
 שיביאו. מה כלעל

 ביום מים שתה ולא משקה כל שתה מלח אכל ולא מאכל כל אכלט(
 אסכרה, ומפני הפה ריח מפני ובלילה הפה, ריח מפניידאג

 ולא בנים, לקבור דקשה בגח-ל יאכל לא אכילתו אחר מלחוהשכל
 ושעע בב*י כ*כ )ב( לש"ר. דקשה באצבע ולא לעניות,  דקט~הבזרת
 שהוא כ' א"ר והרב פ*א סי' עשק באר וכ*כ רע לשם העתיקולבוש
 וי"א ובקמיצה באמה אלא שער(. וכ' טעה והמדמיס רע לשחיןלשון
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 משוה שתה שלא וכן שאכל, במאכלים או במה מלח היה שלאדדוקא
 ליזהר שלא בהוגים ולכן הטבעים נשתנו שעכשיו וי*א מים' בושיש

 דברי ולקיים לחוש והרוצה הסעודה, אחר מים ושתוית מלחבאכילת
 ונשכר. זייז זה הריחכמים

 קףסימן
 הפת פירורידיני

 מהקובלים ויש המזון, ברכת לאהר עד והלחם המפה להסיר איןא(
 אפילו השולחן מעל כלום להסיר שאיןשכתבו

 העצמוה_

 בעצמוונ הדבוקים  הקדושה שנצוצות בהמ=ז, לאחר עדוהקלימין
 מן להוציא שלא שמענו אזהדה בהמ"ז, ע" יוצאים הםוקלימין
 ח=ו, בהמ"ז קודם טמאים ועוף חיה יבהמה להאכיל דבר שוםהשלחן

 ואדרבא בזה, נזהרין אין והעולם עוג דמ"ח ח*ג זל"א להדבועיין
 להיקוד הנוגעים דברים והיודע פירות, אכילת קודם השולחןטנקים

 עלי"1 דליחוסו היכי כי מאד יחס המג'ולגלות והנשמות"ניצוצות
 מוטתייבימ הפת מן ידיהם ומסלקין השלחן שמנקין שע*י גםומה

 סק"ב קע"ז סי' לקיל כמ"ש נזהרין ואיז הפידהת, על אחדונהבברכה
 טוב. ההעדרלכן

 לעולם, ברכה סי' רואה איט שולחט על מת משייד שאיט מי כלב(
 אלהיר שם את תשא דלא אקרא ואסמכוהו התמידוובזה"ק

 של שלחן על בהמ"ז לברך שפתיו על ה' שם א~ו ישא שלאלשוא,
 השלחד על ריקם כלי שום ישאר שלא נזהרים המדקדקים וריקם,שוא

 תעב*ט. והנזהד והקערות והכוסות הכפות כגון ברהמ*זבשעת
 אלא בהמ"ז בשעת השולחן על ויתגנה שלימה פת יביא לאג(

 דמו דהטמיר אומרים יש השלחן על כבר נמצאת ואםמרוסה'

 טוג והסוב בזה גם שמחמיר מי ויש לבצעה, ראוי שאיןלהניחה,
 בזה*ק ומיהו לברכה, הנשאר והיה ממנה ויאכל מקודם"טיבצענה

 הסעודה טתחילת שלימה פת להביא טוג: כי משמע ע"ב דפ'ז יתדופ'
 אהרן. יד ועיע בהדיה פתיתין יהיו שלא רק בהמ*זלצורך
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 ליזהר צריך ולכן כזיה4 בהם שיש פירורין ביד לאבד אטורד(
 נצוצי ינתזו שלא באופן שיעשה אחרונים מיםכשנוטל

 מקפיד אינו שהוא ואף וימאסו, כזית בהם שיש פירורין עלמים
 לעופותג להשליכם ורוצה פירורין אוכל שאינו איסטניס והואעליהם,
 שיש אפי' פרורין להשליך והנה עליה, רביע דאיסורא אריאמעמ
 יהכי מתירין, יש כבר ולעופות לבהמה אדם מאכל כל וכן כזיונבהם
 ודאי עשירים, קצת שנוהגים כמו לאהטפה אותם להקוליך צבלנהוג,

 מבקש וזרעו מנכסיהם שיורדים ונענשו עברו ופתאים עבדיאיסורא
 הברכה* חת. איתו ה' יצו חכמים עאד לעבור שלא והנזהר רח"ל,לחם
 אם לעניות קשה מ*מ לאבדס שמותר כזית בהם שאין פרוריןאפילו

 קטוה כיס חסרון כי הרבה ליזהר וצריך שנדרסים, במקו'משליכם
 במשפט יביא והאלהים קונו, דעת ועל דעתו על האדם אתשמעביר

 על ביוהר מוטלת זו ואזהרה זו, מידה לידי לבא לעצמו גרם הואאם
 תמיד שיהא כבודה כל שמפררין, תטקות שיש במקום בפרטהנשים
 דאם אומרים ויש יחסר, לא ושלל בעלה לב בה בטח בידה,המכבדת

 בידו* לאבדם אסור כזית, כולם בין בפרוריןיש
 בהמאז, בשעת השולהן מן להסירו או חסכין לכסהת נוהגיםה(

 ההמספריי' המזלג כגון ברזל, כלי כל מסירי'והמדקדקי'
 לעוה"ב רמז שהם וישט, בשבת אותם מכסים ואין וכדומה, נרהתשל

 אסור לנצק. המות ובלע והקליפות הדינים יתמתקו זמןשבארתו
 זה וכתיב כמזבח דחשיב שאוכל, הקולחן על כינה או פרעושלהרוג
 השולהן על בכבודו לישב צריך טעמא ומהאי ה', לפני אשרהשולחן
 בהמ"ז שמברך בשעה ובפרם גדולים, בפני שעומד כמו בלבושוחדור
 שהיה על השמים מן מאד עליו הקפידו נאג'אר הר*י מעש"יידוע
 לקיים מאד הזהר לכן החום, מחמת  זרועות בגילוי השולחן עליושב
 ה', לפני אשר השולחן זה ר*ת שהוא ואעהו אליי ז'ה דבתיבפקרא

 לפניו. אהנאה ואמהו:
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 קפאסימן

 אחרונים מיםדין
 המים שיהיו ויזהר אצבעותיו, ראשי וישפיל חובה אחרונים מיםא(

 להדבק לו מוסיפין מוסיף ואם הסט"א' חלק הם כימעט
 עעפ גדול סעם יש כי לבד, פת אכל אפילו מליטול יעבור ולאבו,

 והמיקל בהם להקל ואין מאד בהם ליזהר וצריך והאריזאל,הזוה"ק
 ע*י השמים מן השיבו כך ושנותיו ימיו סקילין אחרוניםבמים
 אצלו מוכן ויהא וזהיר זריז יהא ה' את הירא האיש מי חלום,ו?אלת
 הן עתה אבל בררך, ובלכתו ובחנרת בבית בשבתו ממנו ליטולכלי
 אחרוני' מים נוטלין ואין דא' לנט"לותא בטלוה הארץ מעמי רביםבעון
 שוהפרוץ הדברים מן א' וזה אנשים, בחבורת בסעודה באוכליםב"א

 וביוחר שמו, למען צדק במעגלי וינחנו בעד יכפר הטוב ה'מרוב'ה,
 מבשרו.  רעה להעביר זימון,  כשאין ליזהרצריך

 סעודה בלא אף ידיו ליטול חייב במלח הנוגע וכל ,מלח המודד גםב(
 ליתן ליטול חייב כלל במלח נגע לא אפילו בסעודהאמנם

 מאלהים רשע אדם חלק זה לומר וטוב ממנו, שיבדל הסט"א אלחלק
 הקליפה. ממנו יפרד אהי"ה, שם שבכחויכוין

 דרך שיעברו להיות שיוכל קרקע ע*ג נוטלין אין אחרינים מיםג(
 ידיו לשפשף שאין וי"א בכלי' אלא שיתנבבו קודםשם

 עליהן, ששורה רעה רוח מפני כלי הוך עליהן שיערה אלא הכלי,תוך
 שורה רעה רוח שאין הרצפה על או עצים ע"ג נוטל כלי לו איןדאם

 הקרקע. ע"גאלא
 צוננין דוקא שצריך וי"א בהן, נכוית שהיד בחמין נוטלין איןד(

 אצבעות. של ב' פרק עד ליטולצריך
 יותר הם ואם המברך מן מתחילין ה' עד רבים המסובין אםה(

 זה מכבדים ואין ישיבתן דרך נוטלין הקטן, מןמתחילין
 אלא נשארו שלא וכיון האחרונים, לחמשה שמגעין עד ליטול זהאת

 שמש השמש אם ניכר בזה המברך, מן מתחילין נטלו שלאחמשה
 בזה. כיוצא וכל הארץ עם הוא אם ויודעת4ח,



 שז לאלפים קפב קפא, ובהמ"ז אחרונים מים הל'הסד

 שאומר מי יש מברך, ואא*ך ידיו, לנגב שצדיך שאומר מי יש1(

 יהיו ולא לשתיה' ראויי שיהיו אחרוני' במים ליזהרשצריך

 גברא. מכח באים וגם וסרוחים'מרים

 יאמר רק בד-ת, אפילו לבהמ*ז אחרונים מים בין להפסיק איןז(

 בכל ה' את אברכה יחוננו, אלהים בנגינוה למנצחמזמור

 ואת ירא האלהים את נשמע הכל דבר סוף בפי תהלתו תמידעת

 בשר כל ויברך פי ידבר ה' תהל'ת האדם, כל זה כי שמודטצוהיו

 הללויה, עולם ועד מעהה יה נברך ואנחנו ועד' לעולם קדשוימם

 על להוסיף ואין כו' ליקבה*ו ה', לפני אשר השולחן זה אליוידבד

 ואומרי' להתפרסם רוצים הארץ מעמי ורבים בי"ט' ולא בשבת לאזה

 תכף מארז"ל על ועובר גורע; המוסיף וכל ומשניות מזמוריםכמה

 ברכה.לנט"י

 יטול נטל ולא עבר ואם בהמ"ז, קודם אחדונים מים מצור2.ח(

 משקין. ושאר ביק יטול מים לו אין ואם בהמ"ז,לאחר

 על מברך מזוהמות שהידים לה מאכל אכל שאם שאומר מי ישט(

 שם בלי ולברך לחוש וטוב ידים, דחיצת על אחדונים,מים
 בהדהור. אוומלכוה

 המזון ברכתהלכות

 קפבסימן

 פגום יהיה ושלא המזון ברכת כוםדין

 יאכל השלא עליו, לחזור ושצייך כום, טעונה המזון שבדכת י"אא(

 לל שיהיה אפשר מצפה הוא אם עליו, לברך כום לו איןאם

 מן מצוה ומ"מ מקילין, ויש אחת, אכילה זמן לע2:ור צריך אםאפילו

 על טלברך יעבור לא וי*ט בשבה גם וטה הכום, על לבדךהמובחר
 הקבלה ועפ.י כום דצריך י*א ובחול זימון, שם אין אם אפילואכוס,

 נהב"ש כמו לבהמ"ז כום צריך ביחיד אפי' בשבת אמ2ם כוס,א*צ
זימון,



 לאלפים קפג קפב, סין המזון ברכת הלןחסךשה

 מהכד שתה ואפילו פגמו ממנו שתה שאם: פגום, יהא שלא צריךב(
 ליזהר יש גדולה מחב"ת ואפי' פגום, הוי קטנה מהחביתאו
 ברכה. של כוס בהן למזוג פסולין פגומים מים שאפילו וי*אלכתהילה

 כוס על אלא יבדיל ולא יקדש ולא בהמאז יברך לא לכתחילהג(
 מהני דלא שאומר מי יש כי מהדש, כולושנתמלא

 ומה פגום, הכל וחשיב בטיל, קמא דקמא עליו, מוסיף להיותתיקון

 לצלוחית יחזירנו אם וג,ם מעט, עליו ומוסיף הפגום הוא רוב אםגם
 הדש יין לו ,טאין הדחק ובשעת פגום, שבצלוח"ת מה כלנעשה

 מהיק הכוס על מעט יוסיף אחר, כוס לו שאין או הכוסלמלאת
 ויהזור מעט, מעט בהורקה הצלוחית אל הכוס ויחזירשבצלוחית

 הדעות, כל ידי יוצא ובזה הכוס,וימלא

 המים יהיו שלא ש:ריך אבל מ,תקן, מים מעט שיוסיפו ע*י אפילוז(
 רביעית., בו שיש כלי מתוך מים או יין ושיוסיףפגומים

 המים, ע"י מתקלקל ואינו מים כשסובל הוא במים לתקן שיכולוזה

 ולקדש. לברך יכול פגום כוס על אף הדחק, שבשעת טוב ההעדרשאז

 קפגסימן
 בהמעז כוסדיני

 ור"ת )א( יעיכובא, דברים ארבעה צריך המזון ברכת כוסא(
 דע"ה הרד"א אנוש לבב ישמח ויין לדבר ורמזשמחה

 מן שימלאמ דהייע חי, מבחוץ, ושטיפה מבפנים, הדחה דהיינוע"א(
 עד ימזוג שלא חי וי"מ כוסות, משיורי ולא ברכה, לשםהצלוחית
 המובחר מן ולמצוה שישפך. עד מלא כ"כ לא רק ומלא הארץ,ברכת

 יתנע הנותן וגם ידיו, בשתי יקבלו א' ז דברים ששה עודצריך

 כלל. בשמאל יסייע ולא בימין טטלו לברך כשמתחיל ב' ידיו.בשתי
 המקום אל השלחן מע*ג או ירכו מעאג או הקרקע מן מגביהוג'

 הברכה זמן כל בו עיניו בווע ד' טפח. מגביהו ידו שם יהיהאשר

 לא אפילו ממנו שתשהה לאשתו משגרו ה' ממנו. דעתו יסיחשלא
 וגם העליון במלבוש להתעטף נזהר יהא שמים ירא ו' עמהםאכלה
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 ואף השינה, של הקטנה במצנפת יברך ולא בראשו, הכובעלהניח

 כן. ינונ*ג כוס בלי ביחידכשמברך
 דברי כל כי ושטיפה, הדחה בו לקיים טוב נקי הכוס אם אפיןב(

 מגיע ראשם אלא דברים של פשטן משום רק אינםחכמים
 אמנם למעלה, פרי ועושה עליונים ,סודות וקוץ קוץ כל עלהשמימה,

 במפה. לקנחו סגי הדחקבשעת
 שמאל שהוא בימינו יטלנו יד ואיטר הימנית, בפו על הכוס יתןג(

 ההמש עאג הכוס תחתיה שיניח שאומר מי ויש אדם,כל
 ילמדו שלא כדי הכף על ליהע טוב שיותר אומר ואניאצבעות,
 ולא יפול שמא מפחד שהוא אדם יש ואפשר האצבעהה" עלליתנו
 כשמגיע בידו. הכומ בדופני יאחוז לא אבל בבהמ"ז, לכויןיוכל

 שאיע במים ימזגנו את בתיבת את וברכת באומרו הארץלברכת
 מלא הכוס שיהא וצריך מים הרבה שצריך חזק היין ואםפגומים,
 הדיניס, למתק ויכוין הארץ' בברכת ומוסיף בהמ*ז, קודם קצתימזגנו

 עתיקים.והדברים
 ובבסיס בשפתיו שלם שיהא צריך קידוש ושל ברכה של כוסד(

 הדחק ובשעת הצפורן, כחגירת וחסרון פגימה בו יהאשלא
 חסרון בלא אפילו וסדק הדחק' בשעת אפי' שפוסל מי וישמותר,

 ול.פס
 לצאת יסמוך ולא בהמ"ז כל המברך עם' יאמר מהמסובין א' כלה(

 אזניו להיות לבו אל ערב זה מי כי המברך' בברכהי"ח
 ספרד אנשי מנהג ויאה נאה ולכן א', וויבה אפי' יאבד ולאקשובווש
 באשכנז מקומות קצת מנהג טוב ולא בהמ"ז, מברכין המסוביןשכל

 אשכנז. רבני עליו צווחו וכבר המברך, עלשסומכין
 כתפילה, דינו הכבוד ומפני היראה מפני בהמ"ז לשאול לעניןי(

 וקדושהי קדיש אפילו לענות שאיןומיבה
 איע אם מהלך או עומד יברך ולא שמברך בשעה לישב צריךז(

 באימה' ישב אלא גאוה, דרך שהוא מסב יהא לא וגםבדרך,
 וחיוב אסור, קל תשמיש אפילו במלאכתו, עוסק והוא לברךואסור
 כשמברך ובפרט בה ובכונה לבב, ובטוב בשמחה לברך הואגדול



 לאלפים קפג סי' המזון ברכת הל'הסדשי
 סעליו לסלק מאד עד גדולה כונה צריר ביה~ר שאז יחידי,ברהמ"ז
 שהיה מה הבית, בעלת הסט"א יהיה אז בהמ"ז יכוין לא ואםהסט*א'
 וידקדק בהמ*ז,  של מ"ע לקיים ולכוין גדול' בשמחה בהמ*ז וצעלאודח,

 להשמיע צדיך ולכתחילה בלחש, ולא דם, בקול ויאמדהבמילותיה
 על מברך שאים יחידי וכשהמנ כו' ליקבה"ו קודם ויאמרלאזנו,
 ידיו יהיו בידו, הטס אוחז שאינו המסובין ביד שהוא אוהכוס

 בש8ה ויבדך עיניו ויסגור השמאלית על הימנית לבו, עלזקופות
 חסיד איש על סופד ,וכבר וש"ר, ודחימו בדהילו באות אהתבדורה
 הרגיש ולא העיד מגדולי אצלו ונכנסו רבה בכונה בהמ*ז מבדךשהיה

 אוהס וראה בהמ"ז שסיים לאחד והכונה, הדבקות מדובבביאתם
 לכם, פני נשאתי לא כי מורי, בעיני ידע אל להם' ואמד כנגדםחרד
 מעע לקיים רב בחשק טדוד בהיותי בביאתכם הדגשתי לא באמת-כי
 דאורייתא מ*ע שהיא בדכה שבעולם: הברכות בכל אין כי בהמ"ז,עמל
 וכאשד בזה, הגלבב האיש יעמיק שכאשד ובאמת הבהמ*ז, אםכי

 התעוררות, ימצא ותיבה ו2יבה כל על הברכות דבדי אל לבבוישים
 מה כי בעושיו, ישראל וישמח השי"ע, אהבת שלהבת אהסרשפי
 מכעיסים בהיותנו בפדט דמה, להבל אדם חיינו ומה אנו מהאמש
 אותנו ואהבתו חסרו גבד וכ*כ שפלוו2ינו, גדל מאד מה בודאנואת

 כ*ש, ע"ד ולסייענו טובוה. מיני בכל לגו, להטיב עלינו משגיתשהוא
 תודה לע ונתן הנפש טוב.ות עטנו שעשה מה שבטובותוהגדולה
 בעוה"ז ומע*ט ו2ורד, של א' שעה יפה כי טובים ומצות חוקיםאמיע
 שהרבה עד ישדאל את לזטת הקב"ה רצה וכ*כ העוה"ב, חיימכל
 שוכן למלך דימה אבהם אנחנו שנבדך שציונו כגון ומצות, חודהלהם
 בונים אם ובזה לם, ש,הטיב הטובות ועל המזון, ועל הארץ עלדומה
 בדכוח ד' שע*י "כונה, כילות דק דדיין ורזי עליונים, סודותבשמים
 עליונים עולמות לאדבעה וברכה ושפע ועלקן תיקון גודם בהמ"זשל

 סרי בעוה"ז, וגם בעוה*ב ע"ז טוב שכד לנו קובע והקב*האבי*ע,
 יחסרו שלא לו שמובטח ז*ל שכתבו בבהמ"ז המכוין יאכלמעלליו
 מהיותנו נבקש גדול שכר ומה וכבוד, בריוח, חיע ימי כלמזונותיו
 מוהר"ם 8י' וכבד אוחו שנברך הכבוד, סלך בם שיחפוץזוכים
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 טוב שהוא החסד ומהו מחיים תסדך טוב כי פסוקאלשיך
 זוכים שאין מה ישבחוך ששפתי רשות לי שנתת מהמחויס,
 על המזון בברכת באומרי זוכר אני וזה רום, מלאכיבמה
 ושבעת ואכלת כאמור שמך את ומברכים לך מודים אנחנוהכל

 שאמר מה על מברכים אנחנו מהכל, ויותר הכל על ר"ל כו',וברכת
 אהבתו, גודל אלהינו ה' הראנו הן בזה כי ובדכת ושבעתואכלת

 אי מזה, מתוק חיך היש חה,לך, עני דל לעם המלך שאוהבוחיבתו
 לשמוח. שלאאפשר

 שכלנו יד שאין מה מלבד ברהמ"ז, מצות מעלת גודל לדעתהראת
 מהדברים, שהיא גדולתה תפארת יקר ואת טובה רב מהמגע'ת

 בה מזלזלים הארץ מעמי רבים בעון והן עולם, של ברומושעומדים
 קורץ בעיניו, רומז בעסקיו, עוסק ויש במהירות' אותהומברכים
 וכדומה, צידו על ומיסב וק"ר' שחוק עושה באצבעותיו, מוללבשפתיו,

 מעלליהם ופרי לעוה"ב, התוכחה ימיום הדין מיום לבריות להםאוי
 ועמלים יגעים לישראל עניותא דיהיב ה' הוא צדיק בעוה*ז,יאכלו
 ,הפרנסה להשגו7 הסגולה עושין אין כאשר קמעה ומשיגי'הרבה,
 שמרעה גדולה רעה והיותר בכונה, בהמעז אמירת שהיא וכבודבריוח
 גבר כי גדמא דין הבית, בעלת הסטיא שנעשה מאחר יצאו רעהאל

 חזק הן עם כן כי 'הנה זמם. אהער את בנו ועשה הרע יצרנועליע
 לב ונתנה נפשינו ועל קונע כבוד על ונחוש אלהינו בעדונתחזק
 לגרהם ויעזרנו לם האלהים יתעשת ארלי בכונה מתיקונה בהמיזלברך
 טובים ונהיה לחם ונשבע טובים, בדרך וללכצ2 מעלינו הסט"אאעז

 אתה. נפש בעל אם ביה ודיאכי"ר,
 הכוס, הדחת ובפרט לידים נוטלין ואח"ך תחלה ,הכוס את מוזגיןח(

 שהדיחו אירע ואם ידי6' נטילת קודם שיהיה ליזהרצריך
 להיות טוב לא כי במפה, יפה, יפה הכוס לנגב יזהר נטעי, אחריכוס

 שלא ליזהר שצריך בזה וכיוצא אחרונים, מים של מים,משיורי
 רחיצה. שום של מים משיורילשתות

 ואין שחין, למוכה או אצבע לקטוע ברכה של כוס עתנין איןט(
 אלא ברכה של כוס עחגין ואין ידים, בבתי הבוסליטול

 צריך שהנותן ונהי בממונו, חסד ועוי2ה בצע שונא שהוא עיןלטוב



 לאלפים * קפד, סי' המזת ברכת הל'הסדשיב
 טוב בשלחן שיש רואה אם יהוש המקבל אך שבמסובין, להגדולליתן
 יברך. הוא עין 8וב שנאמר מה לקיים יכבדע, ממנו יותרעין
 ליזהר וטוב מיושב, לאמרר, צריך שלש מעין ברכת שגם י"אי(

 עוסק אי מסב כעוהוא לברך אסור ועכ"פ הברכותבכל
 מלבושיו לובש או ידיו מנגב כגון קל' ינשמיש אפילו עסקבשום

 לכ=ע. הברכות בכל שוה זהוכדומה,

 קפדסימן
 לברך יכול כמה ועד סעודה, במקום ברכהלקבוע

 בירך ולא ששכחמי
 ואינו ממקומו, שיעקר קודם לברך צריך א' במקום שאכל מיא(

 אפילו אחר, במקום סעודתו .ולגמור לילך לכתהילהרשאי
 המוציא, שבירך בשעה לכך דעתו היה לא אם א' בבית להדרמהדר
 יחזור במזיד היה אב בירך ולא ממקומו יצא ואם קע"ה, סיןכמ"ש
 יתעכל שיחזור שעד כ"כ רחוק המקום אין אם ויברך,למקומו
 יצא" שלא שאומר מי יש שנזכר במקום בירך ואם שבמעיו,המזון
 אכילה גם לפטור בבהמ"ז ויכוין ויאכל, יחזור פת יש אםולכן

 ויברך, למקומו שיחזור שאומר מי יש ג"כ בשוגג היה ואם.ראשונה,
 השני במקום שיאכל למזיד בין לשוגג בין פת, לו יש אםילכן
 המוצא ברכת מס' פלט לא עדיין ולע"ד )א( שם. ויברך פהכזית

 פה לו אין ואם ס"ב(1 ע"ב די*ד ח"א זל"א להרב ועין.לכתחילה'
 כדרך שהולך לא אם בשונג היה אפילו למקומו יחזורלכהחילה

 למקו', לחזור א"צ במזיד אפילו שאז החבורה בני לו ממתיניןואין

 הסעה נוונא, בכל דיצא קי"ל שנזכר במקום בירך אם בדיעבד,9הרי
 לנקתעו לו אפשר ובלתי נקי המקו' אין אם וכן דמי, כדיעבדהדחק
 במקון לאכול פת לו אין אם אף ולברך, לחוץ לילךיוכל

 י"א הב"
 יצאו ואם במקומן' שלאחריהם ברכה טעונים המינים שבעתשכל

 לעיל. כמאש דינוממקומן



שיג לאלפים קפד סי' המזון ברכת הל'הסד
 צמא שהיה או למים צמא היה ולא שביע'ה כרי פת אכל אם,ב(

 ו(תורה, מן בהמ"ז ~חוייב הוא שאז אכילתו בתוךושתה
 באמצע טעה אם וכן ומברך' חוזר בירך לא אם בירך אםונמתפק
 עמד, היכן יודע ואינו שנתנמנם או טעה היכן יודע ואינוברד,מ*ז
 חוזר עומד ברכה באיזו יודע איע ואם ברכה, אותה לראשחרזר

 אבל חשיבי, חדא ברכות ג' דכל לר4הב חוזר דלעולם וי"אלראש,
 כדי אכל לא אם אמנם לראש, חוזר אינו והמטיב בהטוב טעהאס

 או ג', מעין בירך אם ונסו2פק בכסנין הבאה פת האוכל וכןשביעה,
 אם ונסו2פק פירהו2 ומי בדבש שנילושו כסנין על סעורתושקבע
 אשה ובן פחות, או פת כזית אכל אם לו ספק אם וכן בהמאז,בירך

 או המין, מאוינו עוד שיאכל והישר הטוב ברכה, אמשנסתפקה
 לא עוד, לאכול יכול אים אם אמנם אחר, בברכת י"ח לצאתשיכוין
 וכן להקל, ברכו'ת וספק מחלוקת איכא הנך דבכלהו לברך,יחזור

 עיץ )ב( מדרבנן. שהיא והמטיב הטוב ברכת יחזור לא מספקבהעחוזר
 מג*א הרב אמנם ב' הל' ברכות מה' פ"ב לח*מ ועיין סק"בבאה"ט
 עיקר היתה דכך דה"ט, ונראה הטוה"מ, גם לחזור כתבו וכבה"גוע*ת
 התקנה, כעיקר לקרות הייבים שקורין זמן וכל כולה, לקראתההתקנה

 נסתפק אם לענין ס"ז סי' לעיל וכמ"ש להקל, ס*ב לומר שייךולא
 סק"ה א"ר מה"ט, הברכות עם לאומרה שחוזר לא או ק"ש אמראם

 להוציא יברך לא לכתחילה וגם כ"ה(, וסי' כ"ד סי' אריה שאגתיעית
 ברהמ"ז, וברך שביעה, כדי שאכל מי ג( בירכו. לא שודאילאיחם

 שמתאילה מפני ממנו ושבע כזית ואכל חזר קטנה שעה אחרושוב
 ברהמ"ז בירך אם ונסתפק וכדו' במ"ש כגון לו, היה לא רעבבשהיה
 ארעא ספקו, על ולברך לחזור מה"ת שביעה מקרי אי להסתפקיש

 ועו"ש ע*ב דל"ג ח*א ז"ל להרב ועיין א" אות ב' מערכתזישראל
 מאכלי'. משאר ושבע פת כזית שאכל במי להסתפק יש וכן ע*ב,די"ד,

 ספיקו, על לחזור מינה ונפקא מדאור"תא המזון ברכת מוריבאי
 שבע אפילו לכן דמיזן מידי כל פוטר דפת דכיון למימר(-איכא
 סימן לעיל עיין רכאו סי' ח"ב לק*ט דאורייתיב הוי מאכליםמשאר

 סק"ח(. שם ובאה*ט סק*הקס*ח



 לאלפים קפו קפה, קפד, ס" המזון ברסת הל' חסךשיד
 עיכול ושיעיר שבמעיו המזון שיתעכל עד לברך יכול אמתי עדג(

 מועטת דבאכילה אומרים ויש שעוום שש עד מרובהבאכילה
 זמן כל עיכול דשיעור אומרים ויש ורביע' שעה עד עיכולשיעור
 אע"פ רעב להיות שהתחיל ומשערע אכילה, אותה מחטע2 רעבשאינו
 ואכל רעב היה ואם חשיב, לגמרי כנתעכל לגמרי עדין נהעכלשלא
 פירות אכילת לענין וכן מעיקרא כמו רעב להיות חזר אס ישערמעס

 רעב או צמא להיות שחזר עד מה זמן שעבר כיו7 ומים, ייןושתיית
 אומרים ויש יברך. לא פרי, אוהו לאכול או משקה, אותולשתהע
 ושהה אחת בברכה שתיות שתי או אכילות שתי לפטור רוצהוסאם
 יכוין ולכן ראשוטה, ברכה ולברך לחזור, צריך עיכול, כדיביניהן
 ועיין )ד( קאוי. אחר קאוי השותה כגון לשהות דעתו אם לפטורשלא
 בזה(. שהאריך מה ואילך ע*ד קל*א דן ח' סימן שלום נוהבס'

 קפו קפהסימן
 בבהמ"ז פרטים ויתר רם בקול המזון ברכתלברך

 שאם אומרים ויש בשפהיו, שמוציא מה לאזניו שישמיע צריךא(
 השמיע שלא אירע אם ולכן יצא. לא לאזניו השמיעלא

 שלא כדי ויברך, ויחזור ויאכל, יחזור פת עוד לו יש אםלאזניו
 הדעזת כל ידי לצאת וכדי בהמ*ז של עשה מצות ביטול בספקליכנס
 ובספק דברכות, מילי ליקיים חסידשב למהוי דבעי האי גדול כללזה

 ובספק לבטלה, ברכה איסור בספק ליכשל שלא מאד חהרברכות
 בכחו אהחר את טצדקי כל וליעביד ברכה, בלא הזה העולם מןנהנה
 כללא נקוט לתקן שאמא ובמקום הדעות, כל ידי לצאת יעשהלעשות
 וספיקא דאורייתא שהיא מב'המ*ז חוץ להקל, ברכות ספקבידך

 לחומרחבדאורייתא
 יכול שאינו שכרות לידי שיבא קודם בהמ*ז יכרך שמים יראב(

 שמצא או שיכור בהיותו בירך ואם המלך' בפנילדבר
 ספק יש בדק ולא לבדוק לו והיה להמת5ק ראוי שהיה במקוםצואה
 .פת לו יש אם אך להומרא, דאורייתא וספקא ולברך' לחזור צריךאס

 ויחכל. יהזורבסלו



שטו לאלפים קפוי סי' המזון ברכת הל'הסד

 המצריות כנשים בנות רבות עתה בעון והן בבהמ"ז חייבות נשיםג(
 ועתידות ידיעה, חסרון מחמת ברכה בלי שא~כלותעבריות

 ובעליהן ואכיהןהן
 ליח~

 והמאכיל ברכה בלא האוכל כי הדין, את
 אב לכל וראוי ישאו, חטאם כולם מוחה ואיע למחות שבידוומי

 ברכות ועסח קצרה, תפילה נוסח אביה  בית בנעורה; בהו אתללמד
 מעין ולהזכיר בספרים שיש קצרה הנוסח לפחוונ ובהמ"זהנהניז
 ללמדה, חייב בעלה אביה, למרה לא ואם ורעח, וי*ט בשבתהמאורע

 אפרושי נגד נחשב כסף ואין שתלמד, עד כסף יבוזו זה דברועל
 ללמד נעים ומה טוב ומה שבשמים, אבינו רצון ועמ2ותמאיסורא
 שיש מוסר ספדי ללמוד 'תוכל בנקל שאז הפתיבה מלאכתלאשה
 מן יותו מוסר הדברי בה פועל רך שלבה ומתוך בלעז,~ועזים
 כסף לבוז יוכל לא ואם ומוהלל, היא ה' יראת אשה ותהיההאיש
 שעמלו מי אשרי אמרו זה כגת על בעצמו, הוא ללמדהיעמול
 לברך. 'תחזור לא בהמ"ז ברכה אם לה ספק ואם ליוצרו, נ"רלעשות
 ע' סי' לעיל אמורה מלתי וכבר להנכו, כדי מדרבנן חיוב קטןי(

 בניו את לחנך רבנן שחייבוהו י"ח לצאת שהרוצה ק"ווסימן
 כתיקונן, הברכות שיברכו הקטנים בניו ע*ג לעמוד עליו רמיאחיובא

 מברכין שאין וחזקתם בם אמון לא הבנים כי אמונם על יסמוךולא
 זו מחלה כאשר לבטלה, שמות הזכרת כ"א שם אין ואוליבתיקונה,
 ורבניהם אביהם להם שגרמו הארץ מעמי רבים בגדולים גםמצויה
 יראת חכמה וראשי:ת על' דעל כיון ושבשתא מקטעתם, למדוםשלא
 כתקונם, שיאמרום בברכות בחפילות ולהרגילם ללמדם טוב יותרה'

 יום כל שעל האב על מוטל החיוב וביותר למודים שארמללמדם
 ענוש אביו כראוי מברך שאינו ברכה כל ועל כראוי מתפללשאינו
 אמור שאז ליעד, אור עד עליו, החיוב שהטילו אדרבנן דקעבריענש,

 זה. של טעונשו שפטרני ברוךיאמר



: לאלפים קפז סי' המזון ברכת הלןחסדשטז

 ]' קפט קפח קפזסימן

 בשבת בהמ"ז ודיני ברהמ"ז בנוסחדיוקים
 בבהמ"ז הטועהודין

 ברהמ"7, במקום בריד להם שאומרלם לחינוד הגיעו שלא לקטניםא(

 שלא כדי לפחות הנשי' יברכו וכן זה נוסח לומרצריך
 פיתא* דהאי מייה דש" מלכא מרן רחמנא בדיך כלום, בלאלישאר

 י"ח יוצא זה נוסח עוד ויאמר יוסיף ואם לכולא דזן רתמנאבריך

 נוסח ובנותיו ובניו לאשתו שיאמר לגבר וטוב הדחק, לשעתבהמ*ז

 שהנהלת על אלהינו ה' לך תדה בארוכה, לבא יוכל לא אם הקצרזה
 לחם ותורה( )ברית לנו ונתת ורחבה טובה המדה ארץלאבותינו

 כל ועל אלהינו ה' רחם המזון, ועל הארץ על ה' אתה ברוךלשובע

 )ושמהנו משיחך דוד בן מלכות ועל עירך ירושלם ועל עמךישראל

 חג ביום או הזה החדש ראש ביום לתובה וזכרנו הזה השבתביום
 ירושליס בונה בא"י בימינו במהרה הקדש עיר ירושללם ובנהפלוני(
 הוא לכל המטיב הטוב המלך מלכנו אבינו האל אמ"ה בא"יאמן,

 וחסד חן לעד יגמלנו הוא גומלם הוא גמלע והוא לנו יטיב הואמטיב

 זה ונוסה כו,, שלום עושה המשיח לימות יזכנו. הוא טוב, וכלורחמים

  זאת תהא והזרזים הרבה ונחוץ וטרוד דחוק שהוא מי לכלמועיל

 ברכות. ששלש י"א אך הצורך, לעת באפונדתם ומונחת אצלםבתו'

 לברך ובנו'ת ובנים אשה ביתו אי2 יזהיר לכן תורה, מדין לברךצריך
 גדול. דוחק בשעת לא אם כתקונה והמזון ברכתכל

 מחוירין תורה הזכיר שלא או ברית הארץ בברכת הזכיר לא אמב(
 ותורה. ברית יזכרו שלא טוב יוו2ר והנשיםאהזו

 איתו, מחזירין דוד בית מלכות ייושלים, בבינה הזכיי לא אםג(
 הכל. ועל קודם הארץ, בברכת ופורים בח~כה הבסים עלואומרים

 הוא הרחמן הרחמן שאר בתוך יאמר אלא יחזור לא אמרו לאואם

 שהתת ואחר כף. ההם בימים לאבלגיע שעשה כמו נסים לבויעשה

 ברכות סיום שהוא מפני עצמו, ברכת אחר אמן יענה ירושליםבונה
 מדאורייתא. אינה והמטיב הטוב שברכתדאורייתא,
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 בית מלכות בה שנזכר כיון שמים, מלכוה. ג' בבדכה להזכיר איןד(
 ולכן ד,2מיא, מלכותא עם דארעא מלכותא להשוות ואיןדוד,

 יסייס לא ויבא יעלה כשאומר דאף וי*א מלכנו, אבינו בה לומראין
 במאי הדבר גנות י?בין )ומזה מלך, תיבו? ידלג אלא ורחום, חנוןמלך

 בזה, כיוצא וכל דבר לכסוו? אפ' אי והשכן מהאלקים אינשידאמרי

 מ"ו(. ס"ק א' אות חיים חוקיועיין
 וחה"מ וי"ט ובר"ח והחלצנו רצה שלישית בברכה אומר בשבתה(

 רצה אומר בשבת מהם אחד חל ואם ויבא, יעלהאומר

 ולא ויבא ביעלה שבת של .מזכיר ואינו ויבא, יעלה ואה"כוהחליצנו
 פה על שמברך שלש מעין בברכה וכן ברצה, וחה"מ ור"ח י"טשל

 אתה כי קודם המאורע מעין מזכיר המינין  שבעת. ועל יע ועלבסנין
 השביעי יום ובמצות במצותיך והחליצנו ורצה אומר בשבו? ומטיב,טוב

 וי*ט ובר"ח וזרזנו הוא והחלצנו ופי' הזה, והקדוש הגדולהשבת
 טוב אתה כי כו' ביוס לברכה ופקדנו לטובה וזכרנו אומרזחה"מ

 וכו'.ומטיב
 ראשונה בסעודה או הלילה בסעודת שנ:.ת של הזכיר ולא טעהו(

 ירושלים בונה שיאמר קודם בא"י באומרו נזכר אם יוםשל
 אהר נזכר ואם במקומו, המאורע מעין ויזכיר חקך, למדנייסיים

 אומר והמטיב, הטוב ברכת שייטתיל קודם ירושלים בונהשאמר

 ולברי* לאות באובה, ישראל לעמו למנוחה שבתות שנתן אמ"הבא*י

 לראש, לחזור צריך ע ברכה מסח יודע שאינו ומי השבת, מקדשבא*י

 סגי, והסיום ההתחלה יודע דאם אלא החסרון לונקז יודע שאינוכיון

 י*ט של הזכיר ולא טעה ואם כראוי, הנוסח שאר יודע שאינואף
 ולשמחה לששון לישראל טוביס ימים נהן צשר אמ"ה בא"יאומר

 בשבת י*ט חל ואם והזמנים ישראל מקדש בא*י הזה פ' חג יוםאת
 וימי' ולברית, לאות באהבה ישראל לעמו למעחה שבתות שנתןאומר
 וישראל השבת מקדה2 בא*י הזה, פ' תג יום אע? ול,2מחה לטוז2וןטובים

 הטוב שהתחיל קודם כשזוכר דוקא ברכה, בהך דסגי והאוהזמנים,
 41טר לא אפילו הקמטיב הטוב שהתחיל עד נזכר לא אם אבלוהמטיב,

 סימן ברכות בהל' ידבר משה והר' )א( בהמ*ז. לראש חוזר ברוךרק



 לאלפים קפז סי' המזון ברבת הלן -הסדשיה
 להקל, וס"ב דרבוותא פלוגתא דהוי משום בי"ט להזור דאין כתבא'
 דאודייתא דבהמ"ז ואף דסוכות דאהטון וליל . הפסה ואשון מלילחוץ

 שבירך במה נפטר כבר התודה דמן הכא שאני להחמיד,וספיקו
 במהו' ססק"ב קע"ד סימן לעיל ועי5ן 6דבדיהם, המאורע מעיןוהזכרה
 הסוכה ב'תוך סוכות של א' בליל אכל שלא מי ולדעתו לחלק ויששם,
 בבהמ"ו המאורע מעין להזכיר ושכה בבית ואכל ממנה פטורשהיה

 וצ"ע(. ולברך להזורדא"צ
 והמטיב, הטוב שהתהיל קודם ונזכר ר"ה של בה הזכיר ולא טעהאם

 הזכדת בלי לזכרון ישראל לעמו הדשים ראהטי טוהתן ברוךאומר
 הוזר, הטוהעמ שהתהיי עד נזכר לא ואם חהתם, ואינו ומלכותשם

 דסעודה שאומר מי ויש בר"ה דינו שבת של שלישית .וסעוד'והו*ה
 הל אם ולברך, לאכול 'שיחזור טוב ולכן סעודו,ת כשאר הוזר, ג"כג'

 שהתהיל עד נזכר ולא ד"ה של הזכיר ולא שבת של והזכיר בשבתר"ה
 שבת של גם שכח ואם דהוזר, שאומר מי ויש הוזד, איעהטוהתמ
 אמ"ון בא"י ואומר שבת עם ר"ה כולל הטוה"מ שהתהיל קודםונזכר
 בלבד, שבת של שכה ואם לזכרון, חדשים ודאה?י למנוהה שבתותשנתן
 הוזר לדאש דהוזד בהטוה"מ פתה אם מיהו בברכה, ד"ח כוללאינו

 בו~ל חותם בר"ה שבת וכשכולל בטיל, דקמא ר"ה של גםומזכיר
 ואם כר"ח דינם האוכל, להולה ויה"כ השנה ודאש ר"ה, ובשלשבת.
 הזכרון יום את ישראל לעמו שנתן בדוך .אומר הטוה"מ קודםנזכר
 להיות שהל י*ט או ,ד"ה ב( לא, ותו הזה, הכפודים יום את אוהזה

 ובאמצע ויבא יעלה והתהיל שבת, של יו6ר שכח ובבהמ"זבהדבת,
 ואה*כ שבת של ואומר באמצע, להפסיק צריך נזבר ויבא יעלהנוסה
 בליל אכל שלא מי ג( כ'. סי6ן אריה שאגה י"ט של או ר"ה שלארמר

 סק"א רצ"א סימן בדלקמן ש"ק ביום סעודתו להשליםשביז-שצדיך
 בדכ"י לחזור א"צ התשלומין בסעודת וההלצע רצה לומד שכהאם

 י"ד אות י"ג סימן הד"ט עיקרי להדב חיין רצ"א, סימןומהכ"ר
 רצ*4ג סימן לקמןהבאתיו

 בתר דאזלינן בבהמ*ז, ש,בת ושל מזכיר שבת ויצא אוכל ה'הו(
 ופורים לר*ה וה*ה הזה תיבת ידלג ומיהו הסעודההתהל'



שיט לאלפים קפח סי' המזון ברכת הלןהסד
 מעין מזכיר אינו שוב 'הסעודה באמצע ערביונ התפלל ואםוחנוכה
 של רק מזכיר אינו וכדומה, שבת במוצאי ר"ח ואם בבהמ"ז,המאורע
 יוכל בשבה שאכל המזון שיתעכל כדי ועד דסתרן, תרתי דדצושבת

 של שיזכיר הלילה כל לאכול ישב שאם בדין שאינו שבת' שללהזכיר
 אינו הזכיר ולא טעה אם ולכן אזלינן השתא דבתר שאומר מי ויששבת,
 הסעודה התחלת בתר אזלינן ופורים וי"ט בשבת דדוקא וי"אחוזר,
 להזור א"צ הזכיר לא אם שהרי עדיף וא"ת ושב וחנוכה בר=ח לאאבל

 מעין להזכיר שאין פשוט ברה"מ כוס על שנתקנה אחרונהובברכה
 עד החתן בבימ סעודה המשיכו ואם שבת במוצאי אפילוהמאורע,

 ברכות. שבעה לומר אין שמיניתליל
 ע"ה, אם :הוא ת"ח אם ניכר אדם של מברכותיו אמרו באמתח(

 מעשיו ומסדר מברכותיו לע"ה בין לת"ח בין אומרואני
 ארץ' דרך בהל' בין איסור, נדנוד מכל בזהירות בין המצות בעשיתבין
 ע"מ בלמודים שומע או לומד הוא ואם  ה" את ירא הוא אםניכר

 לעיר שבא אכסנאי ובפרט האדם, כל זה כי ולקיים, ולעשותלשמור
 ולצאת שמים ידי לצאת בעי ולמיחש ענייניו' בכל מאד ליזהרצריך

 קךל בקנקן ל.תהות. שרוצים אנשים איזה ימצא המצא כי בריות,ידי

 מתוך להכירו עינים בשבעה יתבוננו, אליו ישגיחו ואליוהאוורח,
 אותו תופסין והנקדני' אורח, עובר של טיבו מה מעשיו ומתוךדבריו
 הדק, היטב במעשיו לדקדק מאד ליזהר צריה לכן הדקה, מן דקהעל

 כל ואטו כוזב' האדם כל כל כ"כ' לדקדק שאין רוח תועי ידעו לאכי

 לה ומ,2כחת הוא, רבה גברא לאו בספר כתוב הנמצא כל ידעילא
 לכן צליו, מוכיח ומעשיו חזוחו עכ"פ מצויה' שכחה כי אדעת"הדלא
 השי"ת עבודת סדר וכיצד ותפילוו7 ברכות עסח לך דע ואתהשסע
 ברה*מ דקדוקי' קצצש וארשום ואדם, אלהימ בעיני טוב ה2כל חןומצא

 עיניך. בין לזכרון וו;יובסאד
 להתחיל ואין בו' שמו וברוך הוא ברוך להתחיל עהגין יש א'ברכה

 אפילו טוב והעדר בעשרה דהיינו בשם, כשמזמנים רקכך
 ושעיספת ווה עלינו טובו המעדיף כו' הזננו מתהילין יש וכןבי/

 המברך שכל להורות בבהמ*ז פ' אות שאין אמרו שהרי נתן,מגרעות



 לאלפים קפט סי' המזון ברכת הלןחסדשכ

 ראיתי זה ומטעם קצף, ולא שצף ולא אף לא בו אין נכונהבהמ"י
 שאכלע וגם אלא ושתינו, שאכלנו ואע"פ לו' שלא רצה, בנוסחנזהרים

 ואל לנו חסר לא כו' אותנו, הזן בא*י יהתחיל הוא הטוב ולכןושתינו
 ססק*ג.(, רט"ו סי' לקמן )עיין לנויחמר

 ה"ם ועל לך, עד'ה מתהיל אלא ארצנו על יהחיל יא ב'ברכה
 ואעו בלא הכל על וכו' זן שאתה המזון ועלשחו,ננהנו

 לך. מודיםאנחמ
 לידי תצריכמ ואל זוננון רענו עמך, ישראל כל ועל עלימ ג'ברכה

 שלא רצן'ן יהי כו' לידך אלא הלואת' יידי ולא ב"ומתנות
 יעלה או רצה אהר וכו', בו ונתענג בו ונעח בו נשבות רצהנבוש,
 בונה בא"י בימינו, במהרה הקדש עיר ירושלים ו,הבנה אומרויבא

 ברחמיו. בונה יאמר ולאירושלים,
 הטוב אבינו האל יאמר ולא מלכנו אבינו אמ"ה בא"י ד'ברכה

 לנו הטיב ,הוא יום שבכל ויאמר יום, בכל לכלוהמטיב

 כו', יגמלנו הוא גומלנו הוא גמלנו הוא לנו יטיב הוא לנו מטיבהוא

 גמולות וג' הטבות ג' לומר צריך האבל בבית שגם י"א טוב,וכל
 בס"ד. אבל ברכת נוסח נכתוב אבל, הלכות יועדוכחלק

 יצליח הוא הרחמן בצמצום, ולא בריוח כו' יפרנסנו הואהרהמן
 הוא הרחמן בלימודינו' יצליחנו הוא הרהמן דדכנואת

 בבית גוים יש אם הטף, רפואת הנפש רפואת שלימה רפואהירפאע
 שנתברכו כמו ברית, בני ממנו וא' א' כל יברך הוא הרחמןיאמר

 ויהיו כו' תורהו יטע הוא הרהמן כו' כל מכל בכל אי*ו, הק'אבותינו
 את יברך הוא הרחמן ואומר לבעאה מברך אורח לש*ש, מעךסינובל

 הסעודה בעל אל אומר אחר בבית הסעודה עשה )ואס הזה.בעה4כ

 שלא ובנכסיו ימותו שלא בבנים לו אשר וכל ואשתו ובניו יהואהזאת

 ידיו ופועל חילו ה' ברך לעיר וקרובים מוצלחים נכסיו ויהיוימעטו
 במעשה שטן ישלוט ולא בארמעהיו שלוה בחילו שלום יהיתרצה
 ולא לפניו לא יזדקק ואל לעוה*ב יכלם ולא בעוה"ז יבוש ולאידיו

 הם ואם סלה. אמן עולם ועד מעתה עון והרהור מכשול שוםלפנינו
 בעלי את יברך הוא הרחמן רבים בלשון יאמר חלקו שלאאחים
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 ויאמר יוסיף הבן שבוע בליל כו'. ונשיהם ובניהם "ם הזאתהסעודה
 ולמצ' ולהופה ולתורה למילה ויזכה הנולד הילד את יברך הואהרחמן
 אמן ונאמר וכיער' הי"ו ישראל כל ובהיי ואמו אביו בחייולמע*ט
 שזבה כשם הנולד הילד את יברך הוא הרחמן יאמר מילהבסעודה'
 לתורה' ויזכה בבריתו נאמן וחסיד צדיק להיות יזסה כך מילהלברית

 השן החתן את יברך הוא הרחמן ויאמד יוסיף נשואין בסעודתבו'
 כל ולקיים קיימא של לזרע יזכו כך לחופה ליכנס שזכו כשםהכלה,
 ויוסיף חכם "חמע מתברך' המברך בזה כיוצא וכל שבתורהמצות
 שבת מוצאי בסעודת שגם וי"א מגדול אומר בר"ח וי"ט בשבתלקח.
 ע*מ מילה בסעורת שגם ז*ל מהרד*ף משם שמעתי )ואני מגדולאומר

 מגדול(* לומר ראויהסוד

 קצסימן
 ודיניו הברכה אחר היין שתייתדיני

 יטעמו ואח"כ המבדך ויטעום בפה"ג מברך ברהמ*י שסיים אחרא(
 יותר בדיבו' הפסיקו ואם בדבו' הפסיקו לא אםהאחרים

 גסות גמיעות לגמוע ומצוה סק"י קס"ז סי' לעיל ועי' יטעמו, שלאטוב
 מלא ישתה שלא יזהר רק לעצמו. בדכר* ולהרבות מצוה, חיבובמשום
 יזהר לוגמיו מלא שהה ואם אחרונה, ברנה בספק נכנס שאזלוגמיו
 השומע כונת וצריך אחרונה, ברכה שמברך המברך בברכת יעחלצאת

 הברכה. כל קשובות אזניו ושתהינהומשמיע-
 ואם ג', מעין אחרונה ברכה יברך ברהמ"ז של כוס ששתה אהרב(

 סער* ואם לבסו' אלא אחריו יברך לא עוד לשתהתדעהו
 קוהיה כיון בתהילה, ולברך לחזור צריך שאין י*א אחריוונירך
 לפטור ע*מ המים על שבירך למי הדין והוא עוד לשתווןבדעתו

 וי*א הקאוי, שתי' קודם המים על אחרונה ברכה ובירך ושכחהקאוי
 לידי עצמו יביא כזה, לו אירע אם יר"ש לכן ולברך* לחזוריצדיך
 עליו דעתו היה שלא אהר דבר או סוקא"ר מעט שיטול כגון יברךחיוב

 ועין שלום נהר להרב עי' עוד, ישתה ולא ידו ימשוך אומעיקרא,
 מיהר הכוס על ברהמשז המברך אם )א( ססק"ג. קפ*ט סימןלעיל



 לאלפים קצא קץ. סי' המזון ברכת יהל'הסדשכב

 כל לטעום, המסובין שיסיימו קודם היין על אחרונה ברכהלברך
 המברך של אחרונה וברכה לטעום, יכול בהטיחה הפסיק לאשהסועם

 ע*א(. דיו=ד ח"א ז*ל מעכבאים
 בכזיה אם ספק יש אהרונה בברכה להתתייב יין שתיית 2טיעוךג(

 יזהר ולכן טהמקין' בשאר להסתפק יש וכן ברביעי'או
 מן להס,תלק כדי שלם, רביעית או מכזית פחות או אלא לשתו.תשלא
 פחות לשתות אפשר אי הבדלה או קידוש או ברה*מ ובכוסהספק,
 הלכך רביעית רוב ממנו לשתות צריך כוס שצריך ,דבר שכלמכזיהנ

 יברך. לא שלם רביעית שתה לא ואם שלם' רביעיתישו2ה
 וברהמ"ז. והבדלה קדחם מכוס לטעום רוצה אינו המברך אםד(

 ומ*מ ,מצטרף, ב' שתיית ראין כשיערר' הביו2 מבני 4ריטעום

 כשגומרין שבת של גן בסעודה רק כולם שיטעמו המובחר מןמצוה
 המברך רק המסובין טועמין שאין נזהרין ראיתי יחשיכד,, סמוךאותד,
 כהיתח2מן "ן ל2מתות שאסוי רצ"ט בסי' דמפורש משום הכוס. כל,2ותה
 דבר *דע לא מצוה שומר האי, ני דבטעימה דאפשר ועם שיבדיל,עד
 כמפודש פיו, ש'הניח במקום הכוס פה לקנח הטועם יזהר ולעולםרע.

 קאע. סימןלעיל

 קצאסימן
 פועליםדין

 שאיז בברהמ"ז מקצרין בעה"ב אצל מלאכה העחם"ם פועליםא(
 ברכות ד' כל מברכין והאידנא ברכות ב' כ"אאומרים

 היכן עד רהבן מינה דון רק בכך' להקפיד עכשיו אדם בני דרךוגאין
 ממצות אפי' פטרוהו שהרי בעה"ב, במלאכת למעט שלא לדקדקצריך

 שמים במלאכת קזעוסק מי וק"ו וכ=ש בעה"ב' ממלאכת יבטל שלאכדי
 ולא הזמן לאבד שלא ליזהר צריך וכמה כמה ו2יןקוח4 מלמדשהוא
 וטאק שאמרו עד לימודם מעלת גדל שכ*כ .תשב"ר, לימודלבטל

 נאמר !נזהר שאינו ועל בהמ*ק, לבנין אפילו מלימודם אותםמבטלין
 אה הירא והא"ש הדוים, כל ידוו זה על רמיה, ה' מלאכת עושהארור
 חבירו ומלאכת שמים מלאכצ2 לעשרו2 בכחו אה2ר את לנפשו ויראה'



 שכג לאלפים קצג קצב' קצא, סי' ברהמ*ז הל'חסד
 בידו. ויצליח למהסה לו יהיה וה' יעשה,באמו8ה

 אוהם שיאמרו התידו ולא ברכות מקצת הפועלים את 23דפטרך2(
 לעשות שאסור למדע במלאכתס, עוסקיםבהיותם

 טוב שיותר מצינו שהרי שבו, חומר ולמד וצא מברך, בעודופלאכה
 אסוד, קל תשמיש ואפי' במלאכה, עוסק בהיהתו משיבדך יברךשלא

 אמם שר"ל קרי, עמי תלכו אם נאמר שע*ז ופירשגו, ה' סי' לעילוכמ*ש
 בתורה לעסוק שלא זה איסוד ובכלל ועראי' מקרה דדך המצותוועף2ו

 שעה.באוהה

 קצב.סימן

 זימון ברכתדיני
 שאנלע נברך מהם א' שאומר בזימון חייבין ג' המסיבין היךא(

 ובטובו משלו שאכלנו ברוך ואימרים עונים רהםמשלו,
 שאפ וי*א חיינו, ובטובו משלו שאכלנו ברוך העמר חוזר והוא"יעו,
 כו' הזן בא*י שמו' וברוך הוא ברוך אומר הן את שהזכידועשדה
 א' ברכה סק*ח קס*ז סי' לעיל ועיין )א( כן* (ימר בג' דגםוי*א
 הצדדים לכל סברות שיש במקום אדם ישנה אל ופשטיה, נהראיגהרא
 אומר עשרה הם ואם כלל(. לאומרו אין ביחיד אמנם גדול, כלל"ה

 בלמ*ד. לאלהינו נבדך לומר ואין אלהיענברך
 יכולין אין אלהיע הזכירו ולא והעונים בעשרה המזמן טעה אםב(

 ואם בשם, ויזמין יחזור אחריו ענו לא עדין אם אבללחזור
 אלהינו ומזכיר אחריהם הוא עובה הזכירו והעונים ה' הזכיר לאהמזמן
 שגם י*א העונים גם הזכירו לא ואם כולם הזכירו שכבר בזהידי

 יזכיר. לאהוא

 ר*ב סימן עד זימון דיני שאר קצ*גמסימן
 לברך להקדים רשאי איע בזימון' שנחוהיב בתבורה שאכל מי"()

.
 עסק לו "2 סשפי' בזימון, נתחייב שכבר זימון' בלילעצמו -
 או על"הם ימתין אלא עביד, קא איסורא מהם עצמו פורש אםרב

 עמו. ויזמינו לו שיפסיקו מהםיבקש
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 וכן לזמון, עמהם שיצטרף ג' אחר שיחזרו מצוה שאכלו שניםב(

 עשרה. אחר לחזורמצוה
 מככרו אוכל א' כל אפילו המוציא' ברכת וברכו לאכול שישבו ג'ג(

 . ליחלק. רזבאים אינם פת כזית עדיין אכל לאואפילו

 .י"ח' וייצאיז עליו מזמנין הב' לעצמו ובירך מהג' א' קדם אםד(
 פת אכל לא הא' אם אבל זימון' ין'ה יוצא אינו :הואאבל

 לזמן. יכולים אינם שוב אחרונה ברכהובירך
 לכן לזמן, חייבין המינים, משבעת כאחד שאכלו ז"גן אומרים יקטה(

 פת, בלי המינין ז' לאכול יחד ג' ישבו שלא ליזהרטוב

 גנב או  שגזל כגון סכנה, במקום שלא ובמזיד איסור דבר אכלר(
 אם אמן, אחריו עונין ואין עליו' מזמנין איז מאכלשום

 בתהלה לא עליו מברכין ואין יברך, לא סכנה במקום דא"י' ויאאבירך,
 דשכיהא מילתא וזה שטהנה, .כיון שמברך גונא בכל וי"א בסקף,ולא

 או כרבהעאו"ת, וגונבי וגזלנים חטפנים גנבים חברי הרעיםבחברים
 אלא מברך זה אין מברך אם יוצא רעה אל מרעה ואמו אביובגוזל
 ברכה, בלא העה"ז מן נהנה יברך לא ואם לשוא' ש"ש ונושאמנאץ,
 יעם סתם עי שמקדש כגון איסור בדבר מצוה עושה אםועאכ"ו
 לו. .אוי עבירות של חבילות ועושה מצוה לעשות חושב זה הריוכדומה,

 גבינה האוכל אם גבינה, אכל וא' בשר אכלו ב' כא' שאכלו ג'ז(
 שאינן י"א אחת בסעודה גבינה אהר בשר אוכל שאימנזהר
 המיוכלך לחם מאותו יחד לאכול יכולים שאינם כיון לזימוןיצטרפין
 קודם מלוכלך הלחם היה כבר אם דוקא וזהו בגבינה, אובבשר

 בן. ס" שלום' בהר עיין ככרו, על כ"א ובירך המוציאשיברכו

 לא או ונבריך, לן הב אנורו שלא כל ג' ובא וגמרו. כא' שאכלו ב'ה(
 שיצטרף כדי לאכול לו ליתן הייבים אחרונים מיםנטלו

 מצטרף. אינו ידיהם גטלו או ונבריך לן הב אמרו אם אבלעמהם,
 סק"ג קעט סימן לעיל מאש )לפי ידינו וניטול הבו אמרו ואם)א(
 ויברכו ידיהם שיטלו דמצוה שכתב מי ויש עמהם( דמצטרףגראה

 זימון. מצות חביבה כמה ולמד צא זימון, משום מעט ויאכלוהמוציא
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 רביעלת. או כזית פירהת או ירק אכלו וג' פת שאכלו שבעהט(

 אנל בשם, לזמן מצטדפין המים מן חוץ משקה מיןמכל
 אחרונה-' בדכה לברך צריך והמצטרף בעינן' דמינכר דרובא לאששה

 עהווי ולכן אלו, של המזון בברכן נפטר ואינו ושתה, שאכל מהעל

 של4וי ליזהר יש ג' מעין בברכת בקיאים אינם הארץ מעמישרבים

 וההעררי עיור לפני משום דקעבר עליו' מברך שאיע למי יקליחע

טוב.
 דגך דבכזהון וי"א פת, כזיו2 שיאכל עד מצטרף איע לשלשהי(

 משקה: וכל מאכל דבכל וי*א פת, אינו אפילומהני

 כזע2- שיאכל להזקיקו יכולין אם ג' ובא שאכלו שנים הילכךמהני'
 ואבך אחר, מאכל ולא ל,סתות לו יתנו לא רוצה אינו ואם מוטב,.8ת

 לצרן4 נהגו וכבר עמו' יזמננו אחר מ(4כל או לשתית לו שנתעאירע

 המנהג. כח וגדול דברבכל
 תאב והוא שתה לא אם מדאורייתא לברך חייב שאינו י*א4א(

 יעבור לא לןםתות תאב  שהוא מי כן כי הנהלשהות,
 בברכיב ספיקא דאיכא ואף דאורייתא. מצוה לקיים כדימלשתות
 הסעודה קודם מעט לשתות התיקע עשה לא אם הסעודה, בתוךהמים
 בריךי יאמר או בהרהור יברך או צוקאר מעט שיאכל תיקוןיעשה

 למי' דומה קךזה דאורייתא' מצזה טובו2 יאבד ולא לעיל כמ"שדחמנא

 מחסננ והוי כסף, בשל יתרצה לא זהב דינרי אלף להרויחשיכול

 האדם. כל זהכי
 כשאומר' נכנם אם אכל שלא א' ונכנס, מברכים, והם שאכלו ג'יב(

 טמר ומבורך ברוך אהריו עונה פהטלו שאכלמ ברוךהמברך
 בושה4 המש וה יודע שאינו שמי ל"ו, בוש*ת וסימנו ועד, לעולם71מיד
 ועז4 אם ובפרט בושת, שהוא גונא האי כי בכל ואוקי מינה דוןלו,

 לה' אוי תמיד, אדם לכל הנצרכין דינים יודע שאינו ת"חגטכסי'

 הבל של כבושה לא וכלימה בושה באמת היא כי בו'2הלשיהה
 תעתועי'ו מעשה המה הבל בכך, מה של דברים על הבריותשחחמשים

 חתנינ4 ובבית כו', ומבורך אלהינו ברוך אחריהם עונה עשרה הםזאם
 אוכליננ ואם כף, שמו ומבורך במעונו שהשמחה אלהינו ברוךאומד
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 לומר גבייהו דשייך דאע"פ נראה הסעודה באמצע והם אחדגשלחן
 יעמ לכן זימון, חובת ממיוי דפרח לחוש יש מ*מ ,ואכלע(נרוך

 4נמן, יענה בה2לו שאכלנו ברוך העונים ואחר ומבררך'ברוך
 ויודע שנים ט' כבן שיהא עד לזמון קטן  מצרפין שאין 5"איג(

 מצרפין שאין וי"א לנהוג, ראוי וכן מעצמו, מברכיןלמי
 דמצרפין כמ*ד דנהגו למאי ואפילו שנים, י*ג בן שיהא עד כללייתו

 ב'1 ולא 4ףדוקא

 ברכת עמהם ועונה לשנים כרחו על מפסיק האחד כא' שאכלו ג'1ד(
 ואח*ך הכל, את הזן שיאמר עד להפסיק שצריך וי"אזישן,

 חביהם הוא אם אלא לאחד, להפסיק חייבים אי1 ב' אבל לאכילחווזהר
 המוציאן ולברך ידיו ליטול לחזור צריך לב' שהמפסיק וי*א רבם4צ
 יותר או ג' הפסיקו ואם כך, לידי עצמו יביא שלא טוב יותרלכן

 זימון פרח שכבר אח"ך, אכלו אפילו לזמן חוזרים אינם א'גשביל
 דש' חוזרין גן בשביל ז' הפסיקו אם אבל י"ח' יצ4ע וכברוומיהו
 נצטרפו ולא לעצמן, לזמן יכולים היו שהג' אהוך, שיחכלו מה עליזמן

 השם, הזכרת בשבילכ"א
 בוצע ,הבייש בעל בעה.ב, בבית אכלו ואם ומברך בוצע הגדול'יו(

 הסמוך בן )ב( לבעה*ב. שיברך כדי מברךוהאורח
 ברכת לאביו לברך חייב שז2 בן על יתר מכשהוא אביו שולחן'(~ל

 סק"א. ר*א סין באה*ט עייןהשרח,
 מצוה ת*ח וכהן ת*ח, שם אין אם להקדימו מצוה כהן יש אם.יו(

 א', ולברך אן לפה1ח וקדהעתו שנאמר אחר לת'חלהקדימו

 הכוע, ברץטות ויאמר רשאי לאחר כבוד לחלוק רוצה הכהן אםוק
 לישראל. להקדיש יש ~וי שגםוי"א

 ימיו מקצרין ,מברך ואינו לברך ברכה של כום לו שנותנים מי.יז(
 נמצא לבעה=ב, מברך בהמ*ז והמברך מברכך ואברכהדכתיב

 קפידא ליכא לעצמו מברך אן כל אלא בשמיעה יוצאין שאיןו-לדידן
 יחידי שם אוכל ואפילו בברכות' לבער,*ב לברך צריך אחד כל,4הרי
 והבן מינה דון 14מנפ בכוס, תלוי הדבר שאין בעה*ב בפנישלא
 בכלל שאיע שמלבד לבעה*ב, לברך יודע שאינו האדץ העםיעת
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 תנך דלטותא בה עוד לו, כלימה לו בושה בור זה והרי ארץדרך

 ולוו ללמוד יכול אשר על במשפט יביא והאלקי4ם ימיו,שמקצרין
 בעה=ב4 לרבות את, ה'. את וברכת הורה שאמרה מה לקיים כדילמד,
 גבר בגוברין גבר להיתן עוז בכל שישתדל האדם תורת זאעולכן
 על אם ו2שמע אתה דבר וממוצא לפניו, והדר הוד וזהו בכולא,שלים
 מחבירר הנהנה עאכ"ו לבעה"ב, יברך לא אם גבר יפשע לחםפת

 .החשב ולמצוה בשלומו ולהתפלל לברכי שחייב גדולות יותרהנאהן
 יעמו מתברך המברך וכל ישראל, את לברך ה' בעיני טוב בילו,

 ה/ מאתברכה

 רצר אם רשות, שהוא וי*א לעצמן לזמן חייבה? שהנשים י"איח(
 !1"2 ה' את ירא איש שילמד ראוי כן כי הנהמזמנות

 גדולוה, בהילשה אוכלה? כשהם לעצמו מזמעת שתהיינה ביתובנות
 שהרי הן, גם ש~העננה להן ראוי הבית בני עם כשאוכלות גםומה
 בשנ2 לזמן יכולות אינם אבל תייבות, האנשים עם שכשאוכלוהי"א

 מאה. הןאפילו

 רב לסימן קודם ברכותהל'
 מקצוצ הוא ברכות שהל' שראיתי בהיות המחבר לה' ן' הצעיראמר

 לי אמר לכן שעה וכל עת בכל והחה הרגיל דבר ווואגדול
 לכרך )א( לי. יעזור וה' מעלי להקל תחי' הכללים זה להציעלבי
 אי. סימן 2*א כלל אדם ווי ס' חגאים ו' צריך בעצסו הפריברכת

 )ע" מבושל מבושל ואם חי חי אם בכך דרכו שיהיה אחד הןהשלו
 סומן- ובש*ע סמק=ב ר*ד סי' סק*ה רג סי' יוד ס*ק ר"בסימן

 הפוחי- לאפוקי פרי שיהיה 3ב( סקי*ח. למטה ועיין בהגהה ס*חו*ח
 שסה במחר סק*א ר*ג סי' ולקמן ס*ד ר*ג סימן שוע וכדף(,יער

 שיהיה. ג( סק*ז. למטה וע" יצא בפה"ע עליהם בירך דאם נר'ולע*ד
 סק-א' ר*ד סי. י"ג ס*ק ר*ב )סי' וכדו' שרביטין לאפוקי הפריעיקר
 לא: אם לאפוקי הפרי נגמר שוהיה ד( סקוז. למטה ועי')ןסק*ד
 סקאו למטה הניין י"ז ום*ק י*א ום*ק ב' ס*ק ר"ב סי' כ*צ,שהעלו
 נורעינ4 שאינן לאפוקי חדם ע*י נזרעים שיהיו העשבים במיני"(
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 י"ח יצא בפה"א בירך דאם נראה ולע"ד סק*א ר*ד בסי' אדם,2"י
 רסקו שלא הפרי מהות במקצת ניכר שיהיה ו( סק"ח. למטה.וע'
 רוב שאם במרוסקים, אכילונו רוב כשאין שהכל מברך רסקו-שאם

 סי' ברכתן, מברך לגמרי מדוסקים אם אפילו במרוסקים.אכילתו
 ברכתן בירך ואם ס"ד ק"ח סי' ובש"ע סקעז ר"ד וסי' סק"זר*ב
 דיצא, הוא פשוט בכך אכילתן דרך ואין לגטרי במרוסקיםאפילו
 במחודש סק"ב ר"ג סימן ועיין שם ובהגה סק"ז ר"ב סימן ש"ע.ועיין
 אם בפה"א, דמברך הפרי עיקר שאינו או הפרי נגמר בלא ז(יוסם.
 ועי' סק"ב ר"ו סימן לקמן סק*א ר"ו סימן מג"א יצא בפה"עונידך
 בזה שייך ולע"ד וסק"ד סק*ג לעיל ועי' להקל' וס"ב ואה"ע(ר'ר
 ההב למד מג"א הדב של הדין ומזה סק"ז, לעיל עיין ח( סק"ב.ום

 נ"ח סי' ח*א מאירות.פנים
, 

 עליהם לברך שדינן האדמה פירות דעל
 חיים, ואכלם מחיים מבושלים טובים יותר היותן על קגון-ישהכל
 קאמר, דס.תמא נדאה ולע"ד סק"א, לעיל עי' יצא, בפה"א בירך(צם
 על בפה4א בידך אם דה"ה ונפ"מ נקטיה, בעלמא לדוגמא שפיט.חזה

 פרי ט( סק*ה. לעיל ועיין י"ח דיצא אדם ע"י נזרעים שא'נןהנשבים
 בפה"ע עליו לברך סברי דרבוותא דרובא הפוס' בין מחלוקת,2יש

 פרי על בירך דאם קי"ל דהא בפ;"א, לברך סברי דרבוותא)1מעוטא
 סקז ר"ב בסימן מורם ממ*ש וראיה יצא לא ולהפך יצא בפה*א,העץ

 לברך לכחחילה לחוש וטוב שהכל, וי"א בפה"ע מבדכיןי:בכוודיל"א
 דאף הרי עיקר, נראה כן כי יצא' בפה"ע בירך אם אבל.ייו;כל,
 שהכל, ולבדך לחוש שטוב כהב עכ"ז בפה"ע, לברך עיקר ,לו.שנדאה
 שכתב סק"ה הגב"י ס"ז סימן מ"ב אהרן יד ועיין זן סימן משבירו-אהע
 עי' לחלק שרצה כמי ודלא י"ד, סי' ח"ג משה דבר הרב משם)גן

 במחה"ם ים בס"ק מ"ש שלפי אלא יט וס*ק יח וס"ק סק"ד ד"ב.סימן
 שלא כל דוקא דזה ונלע"ד בפה"ע לברך יש דלכתחללה נראהיום

 כ% זה כי המבהג, אחר הלך המנהג בנתפשט אבל המנהג:נתפשם
 י4ב' ס"ק למטה ועי' דבר עמא מאי חזי פוק ברכות לדיני,גדול
 שכדאי אותו, מהזירין אין לסמוך מי על לו שי,ם באופן שבירך כל%(
 מהם, כא' העושה ביד למחות ואין עליו לסמוך פוסק אותו?:ןא
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 טר' ס"ק סק"ח סק"ז סק"ו סק"ד ר"ב סימן ועיין סקוכ ר"בסימן

 שהכל. מברך פירות מי כל על יא( סקי*ב, למטה לקמן ועי' י*בס*ק

 הפרי- ברכת בירך ואם בסק"א( ר"ד )וסימן י*ד, ס"ק ר*בסימן

 גדול- כלל יב( שם. במחו' ספק*א ר"ד בסימן מ*ש ועי' דיצאניע*ד

 דגד?ל בפלוגהא, דהליא במידי המנהג שנתפשט כל בברכותאמרו

 רט"ר וסי' 1 כ ס*ק ר"ב סימן דבר, עמא מאי חזי ופוק המנהגגח

 שנתפשס במקום דאפילו ונלע*ד שם, במחו' סק"ח קע*ז וסימןסק*ט

 א"צ לסמוך מי על לו שיש כל המנהג נגד ובירך טעה אםהמנהג

 ואננ יצא, בפה"א האילן פירות על .בירך יג( סק*י. לעיל ועי'לחזור

 סק"ה' רי"ו סימן לקמן עיין יצא לא בפה*ע האדמה פירות עלבירך

 סק"אי- ר*ו סימן ויין פת על ואפילו יצא שהכל בירך אם הכלועל

 ו(פמ שהכל, מברך חמיצ"ז מפני לשתותו נמנעים שב*א "ןיד(

 העץ' פרי על בירך אם טו( סק"ג. ר*ד סימן יצא, בפה"ג ובירך;טעה

 כל, טז( ר"ז. סימן מהב"ר בדיעבד, יצא גן מעין אזשרונהברכה

 הרורא על כגון לא, או עליו מברכיז אי הריח בברכת שישמהלוקת

 המקוכ. טבע לפי הכל לברך, מוסכם בדבר אפילו ואפשר נאויאו

 לו שהיה במקום אם יז( יב. סימן ח"ג הארץ שדה כו'ההמריח

 קוהקל במקום וכן בנ*ר, ובירך טעה ג' מעין אחרונה ברכהלברך

 ערך ועיין יצא, ג' מעין ובירך טעה בנ"ר. אחרונה ברכה לברךלו

 ר*ב- שימן לקמן ועיין סק"ו ר"ח וסימן סק*ו רוב סימן חא"חוהסלחן

 שם. במחו'סק"ח

 רבסימן
 האילן פירות ברכתדיני

 שםוערב יין )א( בפה*ע* בתחילה מברד האייז פירות כל עלא(
 עלי מברכין טעמו ונשתגה היין שנפסד כל אחריםבמשקין

 תובב-ג. ירושלים פעה"ק הגדל פרי על ב( סק*ג. באה"ט'שוד,כל,

 חברץ די פימיוניקס על וכן אדהור די איגו ובלעז סאבראסונקרא
 דכ"ר ה"א האדמה פרי בנ"ר אחרונה ובר0ה בפה=ע עליהןמברך

 ע*שנ ודכאהע*א



 לאלפים רב סי' הפירות ברכת הל'חסד.של
 ועיין יצא בפה*ע בירך ואם )ג( בפה.א. עליו מברך הבוסר2(

 ע"א ד"ה ח"א זל*א ה' מ"ש לפי' ובפרט סק"ז הכללבזה
 מאורות פנים ה' ג*כ כ' וכן בפה"ע לכתחילה לברך הרדב"זישם
 ספק יש אחרונה ברכה ועל יו.ד ס"ק הכלל בזה ועי' נעח סימןח"א
 ובלבד בפהעע עליו מברכין פרי משיוציאו האילן פירות כלושאר
 ע"י אפילו לאכילה ראוי שאינו עד ביהזר חמוץ או מר יהא?עלא
 שהכל מברך האור ע"י מתקע ואם כלל עליו מברכיז אין דאזהדחק

 ביעעלן. שיגמר עד הענבים על בפהאע מברךואינו
 שיש לא אם יחתכמ ואח*ך שלם, כהטהוא הפרי על לברך הטוב1(

 שאו כלום ממנו לטעום' ראוי יהא ולא התליע, שמאלחוש
 תתילה.יחתכנו

 אוכל אם ולכן שהכל, ויעא בפה*ע עליהם טברך הפירות גרעיניו(
 ואם הפרי, בברכת הגרעון גם פוטר הגרעין עםהפרי

 בהגהה(. ס"ז בש"ע )עי' שהכל יברך לבד הגרעיןאוכל
 עליו מברך אחר דבר או האור ע"י ומ!תקנו מר שהוא גמור פריה(

בפהצע.
 י"א אתרוגים קליפהת כגון בדבש אותה ש,מרקחין פרי קליפת?(

 לברך והמנהג שהכל וי*א בפה"א וי"א בפה"עלברך
בפה"א.

 בפה"ע שמברך י"א הבישטיל כגון לגמרי ונימוח שבישלו פריי(
 על וכן שנקפא עננים מי שהוא ארופי על וכן שהכלוי"א

 פירות כל וכן שהכל, מברך טראנקופיט הנקרא המבושליםונבים
 וכדומה ולימונאדה בינבריאדה כגון מתיקה מהן ועשה בכלי.שכתשן
 נשתנה לא ביד קצת מעכן אם אבל ספק' ידי לצאת שהכלמברך
 ומרקחין שליקה אחר הקרא מן שעחמים המרקחת על ד(ברכתו.
 ואם לגמרי צורתו שנימוח שהכל מברך בצוקאר או בדבשאותה
 צורחו נשתנה מיקרי אי להסתפק יש חרוץ במורג אהזהגוררין

 ט(. אות רס*ט סימן שלום עה קוהכל, יברך ומס'ונימוח
 במים הפרי טעם שנכנס אעפ*י במים בשלן או ששראן פיררר2"(
 שהכל, אלא עצמן בפני אותם שותה אם המים אוהם על מברךאינו
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 טי ולכן בפה"ע' פברך במים  הפרי טעם נכנס שאם נחבוהרא*ש
 להרא*וו נם ויוצא שהכל עליהם מברך בשולם מי או צמוקיםשריית

 להטתפק יש אחריתם של בברכה אבל יצא, שהכל אמר אם הכלדעל

 ולכן זו פוטרת זו ולא ג' מעין א' ברכה או נפשות צורא מברךאם

 בתוך- שלא שהא ואם )ה( הסעודה, בחוך אלא ישתה לא שמיםירא

 דהר"י' הוכיח ט=ו סי' א' כלל גו=ר הרב דהרי בנ"ר מברךהסעודה

 השלחן- ערוך להקל' וס*ב ג' למעין פוטרת בנ*ר דברכת ס"לוהרי*ף

 לכתחילו4 לברך הכא שייך להקל ס*ב דמאי קשה ולע*ד וע"ש,סק=ו

 סיח לקמן ועית לבטלה ברכתו הוי יצא דלא דסיל למאן והריבנ*ר
 כל דהתם שם במחו' סק"ה קס"ח סימן לעיל למ"ש ול"ד סקי"ו,רוח

 כשאכלי לכן ג" מעין לומר שצריך הוא ברור כזי,ת על יוהרשאכל

 שהסעכ אלא מקודם, ברבה חיוב עליו חל כבר בצים ג' משיעוריתר

 לעיל' ועי' זה או זה או יברך ולכן ג', מעין או ברכות ג' יברך אםהוא
 וסימל סק"ב רעי סימן לקמן מ*ש על לחלק יש בעצמו זהוחילוק
 סק'"ה ר"ח סימן לקמן ועית סקי*ז הכלל בזה ועיין ססק=טרט=ו
 שיצטרך כדי מים ישתה וגם מינין מז' פרי שיאכל או שם.יהמחו'
 אחתי בבת רביעיוו ישתה לא או נפשות, ובורא ג' מעין ברכהלברך
 המרק. ששותה כל טה2ך לא שאפילו שאומר מי ויש מעט, מעטאלא

 יברך. אם שנסתפק מי יש ומרק הפרי אוכל ואם בפה"ג מברךלבדו

 וש,השיי לבדם שתאם אם ועכ"פ הפרי, בברכת נפטר או המרק,על
 בנ"ר. מברךרביעית

 בפה"ב עליו ומברך יק הו"ל מהצמוקים והבדילם המים משך אםט(

 לחלוחית בהם שיהא צמוקים שיהיו והוא ג" מעין א'וברכה
 יצא לא אותב כשיעצרו אם אבל דבשן, מהם יצא אותם ידרוךומאם
 שריין מי על שמקדשים נכשלים ורבים לא' דבש לחלוחווג שוםמהם

 בזה4 משגיחין ואיןצמוקים

 מבושליפ בין חיים בין ומבושלים חיים שטובים הפירות כלי(
 אלא חיים לאוכלן דרך אין ואם בפה*עמברך

 מבחמלימ.

 האדמה, בפרי וה*ה בפה*ע, מבושלים קוהכל, מברך חייםאכלן

 מברך לחים ובצלים שומים כגון יותר, חיקם טובים אםובירקות
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 מברך ובצלין שומין שעל וי"א שהכל, מבושלים בפה"א,-וליהם

 מבושלין. בין חיים ביןשהכל
 רך אגוז אבל ברכתו, עליו מברך בדבש המטוגן גמור פרייא(

 ראוי אינו הטיגון דקודם ירוקים, בעודן בדבששמבשלים
 עליו מברך דהכי אדעתא אינשי נטעי לא וגם הוא, דמרלאכילה
 סק"ז. הכלל בזה ועיין י*ה יצא בפה"ע עליהן בירך ואם )ו(הבהכל.
 בפה"ע בירך ואם )ז( ,בפה"ע. וי"א שהכל מברך הסוקאר על*ב(

 שהכל תחילה יברך וסוקאר העץ פרי לפניו יש ואםיצא
 המוצץ וכן כ'. ס"ק אער הפרי, על ב8ה*ע ואח*כ הסוקאד.על

 סי' ח*ב והרדב*ז סט"ו בש"ע כ"כ ח( שהכל. מברך מתוקהת'קנים
 שנה מחליפין שהקנים במקום הוא דאם הרמב"ם בלשועת.קנ*ח
 הגזע שמהליף מקומות ויש בפה*א, מברכין עוד ולא ושניה_אשינה

 בפה*ע. מברך שנים, ג' עדשלהם
 בפה"ע עליהן מברך הפרי עיקר שהן בהן שיודע הפירות כל'יג(

 הוא אם בו מסופק הוא ואם בפה"א, הפרי עיקרושאינן
 ודמי דיצא נלע"ד בפה"ע בירך ואם )ט( בפה"א. לא או הפרי.עיקר
 יודע אינו ואם שם( במחודש ב' ס4ק לעיל עיין הבוסר, לדין.זה
 בתוך לפוטרו שיכול דבר הוא אם מ*מ י( שהכל. מברך הואמה

 והיינו סק*כ( ר*ד סי' באה"ט כלל ספק איז דאז טפי, עדיףהסעודה
 וילמדנו חכם אצל שילך עד יאכל לא למד שלא מי אבל שלמד,אחר

 הראויה.ברכה
 הפרי ברכעש בירך ואם )יא( שהכל, מברך פירות מי כל על.יד(

 סק*א(. ר*ד סי' לקמן וע" י*ב ס"ק א*ר וע" יצא אםצ"ע
 מן המזטקה מוצץ אם ומיהו הענבים ומן הזתים מן היוצא מןהוץ

 ברכה לברך בכזית ושיעורו הראויה ברכתו ומברך ואוכל ח,טהביקפרי
 בתוכו הפרי מן שנשאר קארפוס בלעז הבטחי' קליפות )יב(אחרונה.
 העיכור שירד צלולים המים אם מימיהן את לשועת אותווגזררין
 א' כלל גו"ר הרב אמנם קוג, סימן ח*א הלק*ט שהכל מברךלמטה
 הגה"ט(. אהרן יד בפה"44 דמברך וכתב עליו חולק כ*וסי'
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 כבשים מי או מים או שכר או "ן ע"י לרפואה שמן שותה אםטו(
 אם בפה"ע, ומברך עיקר השמן מיעיו בני את לזטל,סלכגון

 הרוב שהוא מה על גם שמברך שאומר מי ויש ממפ נהנההחיך
 לרפואה. משקה עם מרש'קאט מטוי'ז אוכל אם ה"ה וכן ממנוונהנה
 על דמברך כתב כ"א ס"ק א"ר והרב ל"ד ס"ק מגעא הרב כעכ)יג(

 השכר כששותה ומכ"שי לשמן, ול"ד -השכר נגד דמעוט ופוטרוהמשקה
לצמאון,

 יקידו,ט ושפסול שהכל שמברך שאומר מי יש מבושל יין עלטז(
 יש שאם ונלע"ד )יד( דבש. מעט אפילו בו יש אםוכן

 מבוררת דברכחו החי על מברך ומבושל חי ייעת מיני ב'לפניו
 טפי. חביב המבושל אם אף המבושל, את ופוטרטפי

 קורין שאנו מה דהיינו לעולם מתבשלים שאין ענבים סופייז(
  שהכל. מברך ויבשו החום ששרפם תמרים וכןאגראם

 ועל בפה"ע, וי*א בפה"א, רטובים כשהם זנג"ביל פלפל עלהי(
 וכל וקלאוו יבשים וזנג/יביל הפלפל ואם בפה*אקאנילה

 התבלין טעם ליתן תערובע2 עעי אלא לאכלן דרך שאין בזהכיוצא
 כלום. עליהם מברך איןבמאכל,

 הרבה, סוקאר עם מעורב הוא אם ואף בפה"ע קלוי קאפ'י עליט(

 מח"ב הרב כ*כ )טו( בפה"א. שמברך וי*א עיקרהקאפ'י
 סי' עין טוב בם' בע העיד העד בעצמו הרב אמבם סק"ג ר"דסימן
 שא"ז במחודש )וכן באילן גדילתו דרך ראו עיניו כי ויו אותט'

 אכיית על יו( שבמח"ב. דבריו הזכיר שלא ותמהני כן(משמע
 עיקרי ווהרב י"ד סימן יוסף דברי בפה"ע, מברך בעיניההגיקול"טה

 עליו לברך יצחק פחד הרב משם כתב מ"א אהן יו"ד סימןהדט
 בו הזר שם"ם בפה*ע, לברך שכחב מלאכי יד כהרב ודלאשהכל,
 ואפשר עדיין נדפס לא יצחק בפחד שציע וממקום לדבריו,והודה
 הקאוי צורת נימוח דחשיב משום או עיקר להצוקאר דחשיבמשום

 צוע. שיהיהאיך
 שהכל אי בפה"א או בפה"ע מברך אם מחלו' בו שיש דבר כלב(

 ודבר בפה"ע שברכתו דבר ויאכל כולם ידי יוצא שמיםירא



 לאלפים ' רג סי' הפירות ברכת הל'חסדשלד
 אפשר אי ואם לפטור, ויכוין שהכל שברכתו ודבר בפה"אש2רכתו
 שיש באופן שבירך כל ועכ"פ שהכל, או בפה*א יברך זאתלעשות

 לסמוך פוסק שהו הוא שכדאי אוחו, מחזירין אין לסמוך מי עללו
 בכל אמרו אחר כלל ועוד מהם, כא' העד~ה ביד למחות ואיןעליו

 עמא מאי חזי פוק בידך רופפת הלכה אם בפלוגתא דתליא.מידי
 המנהג. כח וגדולדבר

 רגסימן
 הארץ פירות ברכתדין

 שמוציא מה אלא עץ מקרי ולא 2פה*א מברך הארץ פירות עלא(
 עץ מקרי לא משרשיו עליו שמוציא מה אבל ממנועליו

 פרה והדר בחורף לגמרי עליו וכלה הואיל בשדא. הגדלים הותיםולכן
 נלע*ד בפהאע בירך ואם )א( בזוג כיוצא וכל בפה"א, מברךמשרשיו
 גוזזיה ובלו ההורף בימי מתייבש אם דאף למ"ד דאיבא כיוןדיצא

 הרא*ש דעת ווהו מיקרי, עץ משרשיו פרח דהדר כל לגמריוטרפיה
 המצוי המין זה דאין לע"ד נראה אמנם הגה*ט, סק"ב שכה"גועיין
 המץ דזא קאנפו, די אמוריקאס 4ן יאגודאס בלעז הנקראאצלנו
 ס"ד ש*ע שהכל מברך סרק אילן של פירות על ב( הוא. גמורעשב
 סרק באילן שגדלים אע=פ אגרוראס ובלעז זערור שקורין פרי,ועל
 דכ*ה האדמה פרי בפה*ע מברך למאכל וטובים מבושלים הםאם

 סק"ב(. באה*ט ועייןע*ד
 וכל עיקר דזנגביל 2פה"א מברך בדבש זנגביל מרקחים אם2(

 על )ג( בפה"א. בדבש שמטגנים שומשומין על בזה,כיוצא
 אמנם סק*א, א"ר בפה"א. מברך כוסבא שקורין שומשמין שלטסולת

 טיאכל לברך צריך דה"נ נראה "יה סק*ז ר*ב סי' לעיל מ"שלפי
 ססק"ז. ר*ד סימן לקמן ועי' לגמרי ומשתנה צורתושנימוח

 ומברך עיקר הבשמים הצוקאר, עם ומעורבים שחוקים בשמיםג(
 עיסה כשעושים וכן בשמים, אותם ברכת כדיןעליהם

 קמח* של דק רקיק ע"ג או צוקאר תוך אותה ומניחים שקדים,חל
 בפה*ע. ומברך עיקרהשקדים



 שלה לאלפים רה רד, רג, סי' הפירות ביכת הל'חסד

 אדעתא ליה נטעי לא וגם הפרי עיקר שאיע באילן הגדל דברד(
 קורא כגון שיתגול עד אלא כך, לאוכלו ליה ניחא לאדהכי
 שהכל. מברך גפנים, של ולבלוב דקלשל

 על )ד( שהכל' מברך מבושלים יותד שטובים חיהם ירקות עלה(
 מבושלים, לאוכלם נטיעתן שעיקר וכדומה וטומאטיסהמרינגינאס

 שהכל, עליהם מברכין חיים והם ושמן חומץ עם סאלאטה אוכלםאם
 מברך מבושלים או כבושים 'הם ואם כאו(. אות רם"ט סימן שלוםטה

 הם ד"א ע"י שכשמבשלים אף חיים יותר טובקם הם ואםבפהאא
 מברך אין גרעי הוו לבדם מבשלם היה דאלו כיון יותרטוגים
 ע"י מתקן אי אף עץ פרי אבל בפ"ה דוקא וזה שנ*ב, כ"אבמבו,2ל

 אגח כטן יותר טובים חיים כשהז אחר דבר לאו דאי אחרדבר
 בפה*ע. דהיינו ברכתן בכהעג מברך וכדומה בדבשהמטוגן

 רה רד,סימן
 מאכלים יתר ברכותדיני

 דלא בארץ הגדל וכל שהכל. מברך הארץ מן גידולו שאין דבר כלא(

 ואינו הכל, מברך שהוא, כמוונ לאוכלו דהכי חדעתא ליהנטעי
 אדעתא הוא ליה דנטעי מאי דעיקר באופן באוכלו אלא בפהוא,מברך
 חלב ועל שהכל, מברך נזרעים שאינם דדברא עשבי ועלרהכי,
 לקמן ממ"ש וראהן דיצא, נר' בפה"ע בירך ואם )א( שהכל.שקדים
 דהתם לוד. ומיהו דיצא, בפה"ע היין על בירך דאם סקי*ד ר"חסי'
 בפה"ע, היה אליו הראויה וברכתו היין בשביל הענבים נטיעתעיקר
 לשמן דהיה מידי בפה"ג ברכה לו קבעו לעלויא דנשתנה משוםאלא
 ר"ב סימן מחב"ר להרב ועייז סקי"ד ר"ב סי' לעיל ועיין וצ*עזית

 הנעשה הערק*י על בירך דאם ז"ל להרב ס4ל אי דאף ואפשרסק"ב,
 ד(עש ואפשר בנ"ד, לחלק דיש נר(וה מ*מ יצא, דלא בפה*גמיין

 וצ"ע(. דיצא יודה בפהעג בירך בדיעבד אם ז*ל הרבבנרון
 כלום מברך אינו ושנרץ על אותו כשמשליכין שמבעבע חזק ןשונוץב(

 ליה אית ודאי כ*כ חזק אינו אם אבל מזיקו שהואמפני
 שהכל. מברך חמוצים, לימונים על וכן שהכל, ומברך מניההנאה



 לאלפים רה סי' הפירוה ברכתהליחסדשלו
 להן נטעי דלא משום הוא והטעם ח"א והלקט מהריקאש כ,יב)ב(
 דהיינר במימ*הם טעם להת אלא חיים, כשהם לאוכלם אדעתאאינשי

 אלא דעתו, בטלה לו שערב אף שהוא כמו' אוכלו דאם ובר'לסחיכהה'
 שהמנהג אלא מיני, לברך צריך היה ריחו על דלפ"ז קשהשלע"ד
 ח'. בס"ם למ"ש סותר זה לכאורה ג( וצ"ע(. טו"ב, ריח הנותןלברך
 חי כשהוא הדחק ע*י ונאכל הואיל דהכא לחלק דיש נראהאמנם
 ממקומ'. זזה לא ברכתו אחר דבר ע"י לאבי' כשמתקנו גס שהנלומברך
 ברכה מברך כשמתקנו א*כ וכלל כלל נאכל אינו בעיניה לקמןאמנם

 מי מסתפקים שמעוני )ד( כעתא כנלע"ד סקיעא לבוש וע')העיקרית
 שלא רפואה משום מרים תבלין עם מעורב והיה דמיזן מידי כלשאכל
 הואיל אמרינן אי ראשונה בברכה נתחייב שלא באאן לחיכוערב
 שלא שאכלו כיון או"ד אחרונה, בברכה הוא חייב מלאה כריסוונמצא
 לברך שלא ראיה להביא ואין אחרונה בברכה מתחייב איעלרצונו
 ברכה טעע לאחריו ברכה הטעון כל לן, כייל דכללא נידה דמם'מפ*ו
 ברכה טעון ואינו לאחריו, ברכ' טעון לה משכחת להא אית' ואם.לפניו'
 קסאח סי' השולחן ערוך לה' שו"ר קאי, הדין בעיקר התם דלע"דלפניו,
 או שאכל מי וכי דאלת"'ה, כן, שכת' ר"י סי' סקי"א קם"ו וסי')סקעז
 הא כללא, הך משום לבסו' יברך דלא נימא מי ברכה בלא דברשתה
 נ"ט סי" חעב הלק"ט וע' סק"ד קע"ד סימן לעיל ועיין ליחש4ודאי
 סק'יש זה סימן מחב"ר להרב שו"ר בש"ע, קע"ב סי' לעיל.ועיין

 סק"ז ר"י סימן לקמן ועי' ולאחריו, לפניו מברך ביצה חלמוןדבאוכל
 לברך צריך בנ"ד גם הע*כ במזובו, נהנה נ:גרונו נהנה שאינודאעפ"י

 נהנה דאינו שבע כשהוא באכלו יה לס' ישע דעדיין אלא לפניוגם
 נעם סימן ח"ב הלק"ט ועיין קצ"ו סימן וקציעה מר ועיין.במזונו,

 מסכים(. הפנאיואיז
 עליו מברכין אין חמצהתו מפני לשתותו נמנעים אדם שבני כלג(

 יצא. בפה"ג ובירך טעה ואם שהכל אלאבפהוג
 חנקת*ה אם אכל בנ"ר, ולאחריו שהכל מברך לצמאו מים השותהד(

 לא מברך איע האומצז4 להעביר מים ח2תהאומצא
 משקין שאר וה2ותה אבל מניה, הנאה ליה דלית לאחריו, ולאלפניו



שלו לאלפים רה סי' הפירות ברכת הל'חסד

 מסתפקיס יש לצמאו מים השות' ומאומרם מברך האומצאלהעביר
 לבבו. יחם כי מפני אלא לצמאו, שלא הקיץ בימות קרים מיםבשותה

 לברך. ראוישאין
 טעמם אם לרפואה ושותה אוכל שאדם והמשקים האוכלים כלה(

 אם ואפילו וסוף תחילה עליהם מברך נהנה והחיךטוב
 מברך אחר, דבר תערובת עאי מתקם רק טוב אינו עצמו בפניהאוכל
 והוא עילויה דדעתיה לדפואה, השעיל דבר לאותו הראויהברכה

 מוסקעט. ואגוז שמן גבי לעיל כמ"שהעיקר,
 מברך אינו ממנו, נהנה דהחיך אעאג לשתות או לאכול אנסהו אםו(

 מחמת דבר באוכל .מסתפק ואני כך, על ונאנס הואילעליו,
 שלא כדי תעניתו באמצע ואוכל מתענה שהוא או רצונו, נגדסרבנות

 זה. בכלל נכנס אםלבלות
 עיקר הם והעשבים הפירות בדבש שמרקחים ועשבים פירןתז(

 מהותו ניכר אם ביותר, כתוימים הם אפילו טפל,והדבש
 ואם שהכל, מברך העצמית צוהתו נפסדה ואם ברכתו מברךותארו
 בכך שדרכו דכל וי"א שהכל, מברך כתושים בשמים עם דבץםמבשל
 בפה"א. שברכתו קלוים אפונים 3ה( ברכתו. מברך צודתו נפסדהאפי'
 שהכל, עליהן מברכין קמח שנעשה עד היטב הרק במכתשת כתשואם
 סימן א' כלל גו"ר להרב ועיין וצ"ע, וע"ש צ"א סי' חוב יהודהבית

 בזה(. טעמו עיקר גדחה דבדיו שמתוך לסופו קרובכ"ו
 הם והעלים העיקר הוא שלו שהזרע ורדים של מרקחת עלח(

 על אבל נוהגין, וכן שהכל וי"א בפר*עא, מבדךהפרחים
 הפרי. עיקר שהוא כיון בפהוע, מברך וכדומה, קלאב'יינה שלמרקחת

 עליו מברך לדפואה אלא בו רגילים בריאים שאין מרקהת כלט(
שהכל.

 הטפילה, את ופוטד העיקר על מברך טפלה ועמו עיקר שהוא כל*(
 טעם ליתן כדי דגן מיני מחמשת אחד בו שמעורבוכל
 שקורין בשר וול לביבות אותם ולכן מזונות' עליו מברךבתערובת

 מברר מעט אפילו שדוי, לחם בתוכן שתתגין וכדומהאלבונדיגאש



 לאלפים רו רה, סי' הפירות ברכת הל'חסדשלח

 מינין שאר עירב ואם טפל, זה הרי בעלמא לדבק הוא ואםמזונות
 הרוב. אחר הולכיו בחה,זה

 פת. עם יאכלנו או שהכל יברך בברכתו מסופק שהוא דבר כליא(
 על שמברך עצמה הברכה מברך ירקות בהם שבשלו המים עליב(

 מילו והני הירק' טעם אלא בהם שאין אע"פ עצמן,הירקות

 ואם שהכל, עליו מברך בשר עם בשלם אבל בשר' בלאכשמבשלם
 מיא חשיב לא בעינייהו חיטי בשיל ואם שהכל אלא מברך איטסחטן
 לדוד ונפילה טעמייהו נפיק ולא קשים שהחטים דסלקא, כמיאדידהו
 לבד מים שתה אם הלביבו.ת בהן שנהבשלו המים ז( עשא.דפעא
 הכרוב על ח( סק"ו. ר"ה סי' מג*א יעיע שם שהנל עליהןמברך
 סק"ב. באהשט בפהשא מברך הכבוש ועל א"ר שהכל מברך חיבש"וא

 עליהן מברך מבושלים בין חיים בין לחים כשהם הפולים  עלט(
 ובמבה2ל שהכל מברך חי כשהוא היפת על י( הגה"ט. כנה"גבפה*א

 ס"ה. ר"ה סימן שעעבפה"א
 האכילה ברכת אין שהכל, שברכתו דבר .שתה או אכל שאם י"איג(

 אלא האנילה פוטרת השתיה ברכת ולא השתיהשטרת
 אפי' בפניו היה לא אם אבל בפירוש, עליו דעתו והיה לפניו היהא"כ
 בפי' עליהם כיון לא אם השתיה למתק דגים לו והביאו שכרשתה

 בזה. מודו עלמא דכולי ואפשר ש.הכל, ולברך לחזורצריך

 רוסימן
 הפירות בברכת וטעות הפסקדיני

 על בירך אם וה*ה )א( יצא. בפה"א האילן הפירות על בירךא(
 ש"ע יצא, העץ פרי את לפטור בפין וכיון האדמהפרי

 הוא אם הלכך יצא לא בפה*ע האדמה פייא ש בירך אם אבלס"ב(.
 הכל ועל בפהאא, מברך האדמה, פרי או עץ פרי הוא אם בפרימסופק
 שמעתי )ב( יצא. בפה"א, שברך וייז פת על אפי' יצא, שהכל אמראם

 אברהם ב' חיים גבריאל כהר*ר עצו*ר הש' החכם חביבא רבלידישן
 פרי בורא האילן מירות על יבירך שטעה במי שנסתפקהאראבון
 בדעתו היה אשר האדמה מפירוון עוד לפניו היו או דיצא'האדמה



שלט לאלפים רו סי' הפירו21 ברנת הל'הסד

 דבר מזה ראיתי לא וכעת שבירך, זו בברכה נפטרו אם ג"כ,לאוכלם

 להם הראויה ברכה ובירך הואיל דנפטרו נר' היה ולכאו' בפוס',ברור

 קפירות על כיון לא אם דאף ק"מ, סימן ח"א הלקט מ*ש לפי גםומה
 עבידה זו בברכה שיפטרו דבור כדי בחצך שדהעב כל ברכהבשעת
 ובירך האדמה פרי בידו שלקח שסבר היה הטעות אם והנהומהני,
 הוא להסתפק שיש שמה צלא דיצא, פשוט נראה האדמה פריבורא

 העץ, פרי בודא לומר דעת על ובירך העץ פרי בידו שלקח ידעאם

 דלא נר' בזה האדמה, פרי בורא בירך דעת בלא רגם הכשילו שפיואלא

 ודמי פירות, לשותם לפטור דעהו היה לא ברכתו שבהעעונ כיוןיצ(ה
 כיון מ"מ פירוו2' לאותן הראויה 'ברכה שבירך דאף סק"ו לקמןלמ"ש
 להביא יש ועוד ולברך, לחזור צריך ברנ' בשעת עליהן דעתו .היהזמלא
 אה פוטר העיקר דבעלמא דאפילו סק*ד רי"ב סי' לקמן ממ"שראיה
 כיון 2ולא מפני אחרת ברכה ל,ברך הצריכו מ"מ הברכה, מןהטפל
 בורא העץ פרי על דכזצבירך דיון בנדון וכ*ש ברכה, בשעתעליהם

 מקום יש עדין זה שלכל אלא להם, הראויה הברכה אינה האדמהפרי
 בדעתו היה דלא חדא לגריעות~ה תרמץ דאיכא הני דשאנילחלק,
 הסיבח' באותה לאוכלם בדע,תו היה דלא בה ועוד ברכה, בשעתעליהם

 ברכיג בשעת עליהם כיון שלא דאף בנ,ד משא"כ גמור, נמלךוהוי
 יצא, דלא לומר יש ועדין הסיבה, באעתה לאוכלם בדעתו היהמ"מ

 צריך בפי' דעו2ו היה שלא דכל סקי"ג י"ד סימן לעיל ממ"שוראלה
 משקה* חה אוכל דזה התם דהצאני ברור דהחילוק ואף ולברך'לחזור

 מ*מ משקה, וזה אוכל שזה אף דההם טפי, גרע דזה נראה מקוםמכל

 העץ. לפרי חכמים שתקנו מטבע זה אין בנ*ד משא*כ שוה,ברכתן
 שאינו על לברך הקדים דאם שכת' סק*א רי*א סימן לקמן עודועיק
 שאיני שיפטור בדין דאינו החביב, ש בפי' דעתו שיהיה צריךחביב
 ברכה שיפטור בדין אימ בנ*ד נימא ה*נ גררא, דרך 'החביב אתחביב

 דהחם וכפרט גררא, דרך האדמה פרי את העץ, לפירותגרועה
 ע=כ דעת1 הסתם דמן לומר מקום יש מקום מכל בפי', כיון לאאם אפי~

 שחשב כונתז דצתי הכי לומר אפשר אי בנ*ד אמנם לפניו, שישמה
 ועפ"י שלפניו, מה ע"כ שדעתו הסתם מן ומפיק העץ פרי בוראלברך



 לאלפים רו סי' הפירות בכת הלןחסדשמ
 דכל התב דשאני למ"ש, תברא לא הלקט משם לעיל דמ*ש נראהזה

 דעתיה ברכה בשעת הסהם דמן למימר ואיכא א'1 ממיןופירות
 בנ"ד אמנם' תכ"ד, אכילה בשעת עליהם לכוין צריך עכ"זעלייהו,

 ובפרט ולברך, לחזור דצריך נר' ולכן באמור, הכי לומר אפשראי
 אינו דיצא, האדמה פרי בורא האילן פירות על בירך שאם זה כללכי

 קי"ל דבעלמא ואף יצא, דלא ס"ל הרמב"ם דהרי עלמא, לכולימוסכם
 פרי של עצמה את שתפטור לברכה דהה להקל, ס"ב משום כותיהזלא
 לי, אשר הקוצר שעה לפי ריהטא, לפוס כעת כנלע"ד עליהשכיון
 וכעת וצ"ע צריכ' שאינה דברכה חימרא סהטום מהסס הלבועכ"ז

 מסכים(. הפנאיאין
 שלא מחמת האדמה פרי בויא ומברך באילן הגדלים דפירות י"אב(

 יצא. בפה"ע בירך אם הפרי עיקר שאינו או הפרינגמר
 מכדי יותר לאכילה ברכה בין נפסיק שלא צריך הברכות כלג(

 כשבוצע ליזהר יש ולכן ר', עליך שלום אמירה כדי דהיינוזבור,
 שיצטרך גדולה פרוסה ולא מיד שאוכלה קטנה פרוסה אלא יבצעשלא
 ברכה, קודם הלחם לבצוע להתחיל הצריכו שהרי ממנה, ולבצועלחזו'ר

 שאז אחרים עם כשאוכל לא אם לאכילה, ברכה בין ישהה שלאכדי
 אם וכן ג( המסובין. לכל ממנה לי,תן כדי גדולה פרוסה לבוצעצריך
 לא וכן הפסק בלי מיד ויעותה יברך כך וחחר ישפוך מים לשתותבא

 ח"א חדש אור להפסקה, לחוש דיש ביו.תר חם מזעקה או מאכל עליברך
 מהם לשתות הרופה איזה במים שערב במי נסהפקתי )ד( סק"ג.ע"א

 באופן המים לטעם מזקת איבה הזאת והתרופה למים צמאכשהוא
 יותר במים התרופה מן ועירב עיות והשליח עלייהו, לברךשצריך
 והשותה עליהן, לברך ראוי שאין המים טעם שנתקלקל באופןמדאי
 מים מים וצווח מר טעם בהן וטעם הללו "מים על ובירך מזה ידעלא

 הואיל ולברך לחזור צריך אם להסתפק יש ולהמתיקו, עלייהולהוסיף
 וימתיקם במים כשירבה ולברך לחזור ווא"צ ואת"ל בדבורוהטסיק
 בדברים הפסיק אם להסתפק יש הברכה, מענין היה הוהפסקהואיל
 או"ד וטעם, הואיל ולברך לחזור שא"צ נימא אי הברכה מעניןשאינם
 דליתא כמאן הו"ל ברכה טעונה שאינה מר דבר היה שטעם שמהכיון
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 שטתוד םק"א ר"ד סי' מחב"ר להרב ושו*ר ולברך, לחזורוצריך

 לבטלה מברכה לאצולי טעימתו מהני דלא לומר דאפשר ניכרדבריי
 הצלה ליה דלהוי היכי כי בהץכמל"ו' לימ14 בהכי ליה 44יער15י רא,ע*ש

 , כנלע"ד( ויברך ויחזורפורהמנ

 ערותו' שיכסה עד ערום יברר ולא לאזניו הבדכה להשמיע צריךד(
 לו שאין העדוה את דואה לבו אם ערום אינו 4נםואפילו

 וצריכות לברך' אסור מגולה שראשו או מתניו על דחוק כסות אואזור
 הטבילה. בבית המבדכות הנשים בזהליזהד

 בימינו, לאחוז צריך בו להריח או לאכלו עליו שמברך יבר כלה(
 מברך. בעודו במזלג או בסכין ית,חוב ואל מברך,כהעהוא

 נמאם, או ונאבד מידו ינפל שיי ובירך לאכלו פרי בידו נטלי(
 יותר לפניו המין מאותו שהיה אעפ"י ולברך, לחזחרצריך

 לחזוד דצריך ויוא לאכלו, דעתו היה לא אם הראשון, עלכשבירך
 ה"ה שלא אחר פרי שיביא הטוב ולכן עליו, דעתו היה אפילוולברך
 אמינא דמני*ר בהודמנותיה ולע*ד )ה( ויברך. בתהילה עליודעתו
 ודעתו ברכה, בשעת לפניו שהיה. המין מאותו מעט שיאכל טובדהטוב
 הויא לא המין מאותו כשאכל דיצא דס"ל 'הי"א לדעת דבהכיעליו

 די"ט ח*א זל*א הרב העלה וכבר להקל' ס"ב קי"ל והרי לבטלה,ברכחן
 כן דאמרינד סב"לו ערך ח"ב אהרן מטה והרב ע"א דכ*א רח*גע"א
 ב,חכמל*ו לומר וצדיך סק"א(. ר*ט סימן לקמן ועיין אכול בקוםאפילו
 אמר ולא ה' אתה ברוך כשנפל אמר ואם לבטלה, ש*ש שהוציאעל

 ואם פסוק, כקורא נדאה שיהא חוקיך, למדני ויאמר יסייםאלהיע
 אפילו יחליפנו לא יפה יותר אחר ור4אע עליו ובירך בידו פרינטל

 עליו, גם דעתוהיה
 המין מאותו יותר לו הביאו ואח"כ שלפביו פירות על שבירך מיו(

 מתאילה דעתו היה אם הראשןן, כברכת שברכתו אחר ממיןאו
 לאכול שלא בדעחצ היה ואם ולברך, לחזור א*צ לו שיביאן מה כלעל
 דרכו אם ובסתם ולברך, לחזור צריך עוד לאכול ורוצה ונמלךעוד
 א*צ לפניו שמונח ממה יותר פירות באכילת להמשך רגיל שהואבכך
 לתבירו ונתן מוט ולקח לפניו פירות היו שאם וה*ה ולברך,-לחזור



 לאלפים רח רז, רו, סי' ה5ירות ברכה הלן חסדשמב
 כיון נמלך זזשיב לא לעצמו ועיכבו לקבל רצה ולא תנירושירנ
 לא לו כש"זמינו מעיקרא לעצמו ומעכב חבירו שמסרב הואשרגילו'
 והחזירו נמלך ואח*כ חבירו, קבלו כבר אם אבל מניה' דעתיהאסח
 דדהסיב נראה לפניו, אהצר חלקו ממנת מהמסוביז 4ף לו שנותן אולו

 שבירך במי שנסתפק ע"ד ד*א אדמה מזבח להר' ועין )ו(נמלך.
 מפני מה זמן שעבר עד בירך ולא כולן אכל שכבר וחשב הפירותעל

 אמריע אי זוית, בקרן המין משתן מצא ואח"כ אחר, בדברשנתעסק
 אכלן שכבר שדהחב מהן דעתיה ואסח הואיל ולברך' לחזורדצריך
 כל חבירו לבית הנכנס וכן הספק(. דנתפשט נראה זה פי ועלכלם
 והזר הביא אפילו א" בברכה נפטר ליתו' רגילוה דרך שהואמה

 ובהבר ולכבדו לו להביא מרבים ואם סמיך, דבעה"ב אתכאוהביא
 אסיק לא אי נמלך דהו*ל ולברך, לחזור צריך בכך רגילותשאיע

 מהראשז' לפניו מונחים איז אם דבסתם וי*א לפטור' כוין ולאחדעתיה,
 צריך הראשונים, מן לפניו מונחים דאיילו וי"א ולברך, לחזורצריך
 סק"ה קע"ה סימן לעיל ועיין סק"א . רי"א סימן לקמן ועייןלברך,
 בפ" ל3ויז וזריז שמים ירא אדם יהא לכן סק*ב, קע*ד סי' לעילהמ

 אי רחוק, צד על אפי' אופן בכל ישתה ואשר יאבל אשר 3ללפטור
 יבקש או מקום, באותו פרק באותו ידו ימשוך או אדעתיה, אסיקלא
 את ירא איש אשרי פקפוק, בלי שיברך 3די גמור נמלך שהואדבר
 שמחות. ושובע ברכות עליו יחולו דברכות במילי וזריז וזהירהף

 רח רזסימןן
 הפירות על ברכהדין

 וכל וירקו" אדמה פירות וכל המינין מחמשת הוץ האילן פיריתא(
 אכל אם שלהן אחרומה ברכה הארץ מן גידולו שאיןדבר

 בורא חהרונה ברכה מברך פרס אכ" נ3די כזית אלו מיניןמכל
 שם(. במחודש סק*ה ר*ט ס" לק' )וע' שבראת, מה ע"כ רבות.נפשות
 אהרן יד מברך איפ פרס צבי' בכדי כזית אכל אם נמה8ק ואם)א(

 הגה*ט(* ר*זסי'



 שמג לאלפים - רח סי' הפהרות ברכת היהסד
 אם והמרים זית ורמון תאנה ענבים שהם פירות מיניחמשה עלב(

 בה ומזכיר ג' מעין א' ברכה לאחריהם מברך כזית מהםאכל
 ור*ח. וי"ט בשבת המאורעמעין

 הבשיל מהן ועשה כתשן או שנתמעכו עד ששלקן דגן מיני המשתג(
 אם בטהם יהתר הרבה אחרים מינים עמהן עירב:אפילו

 ובתח" המחיה, על לבסוף מברך פרם אכילה בכדי הדגן מן כזיתאכל
 בתבשיל הדגן נתן לא ואם מועט, דגן יש אפילו מזונרת מברךלעולם
 חמשת מקמח פת עשה אם וה"ה בתבשיל, בטל ולהקפותו לדבקואלא

 בכדי כזית אכל ואם המוציא, מברך קטניות קמח עם מעורב.המינין
 ברהמ*ז. מברך פרםאכילת

 כן עושים אם לחולה שעושים שקדים להוך קמח כ:שנריוניםד(
 מברך לבד לדבק ואם במ"מ, הלב שיסעודכדי

 טוב לכן שיסעוד, כדי ג"כ מבוונ" אם להסיזפק שיש ולפיבפה"ע,
 וכל עץ פרי או כסנין פת ג"כ שיאכל או הסעויד, בתוך לאכלולההמיר

 כולם. ידי יוצא שמים ירא בזהכיוצא
 מברך שלמים והגרעינין שלוק או קליות עשוי או חי דגן אכלה(

 לאחריו יברך אם נמתפקו וההיסן בנ"ר ולאחריובפהאא
 ואם הסעודה, בתוך אלא לאכלו שלא שנכון כתבו ולכן ג' מעיןברכה
 כשלא דוקא ו'היינו בנ"ר, יברך הסעודה בתוך שלא כזיו7 שאכלאירע
 למ*ש זה ול"ד )א( במ"מ. מברך נתמעכו ואם בישול ע"ינדבקו
 ולא בנ*ר, הברכתו ס"ל הפוסן רוב רהכא ססק*ט רט"ו סי'לקמן

 ומש"ה סק"ו ר"ב סימן השלחן ערך ועילן התום', אלא בדבר3סתפקו
 התום', של ספקן מפני הפום' רוב של ודאן שבקינן דלא בנ*ר,מברך

 שלא והמיעוט לברך ס"ל הפום' כשרוב אף להקל ס"ב דקי"לואף
 אהרן ויד ע"ב דכ*ג וח*א ע*א ודי"ט ע*ב די"ז ח"א זלוא וע'לברך,
 אפילו מ*מ סק"ה, קפ"ד סימן וא"ר סק"ד, ס*ו סימן הגב"ימ"ב
 רבנ"ר למ"ר איכא רהא ועוד לברך, שלא להו דברירא ליכזשמיערט

 שם(. במחודזם סק*ח רב סין לעיל ועיין גן מעיןפרטר
 רבישלו במים עירבו ואם בנ"ר ואחריו שהכל עליו מברך קמהו(

 ואחריו במ"מ, מברך לאכילה ראוי שיהא כדי עבה "יאאמ



 לאלפים רח סי' הפירות ברמת הל'הסדשמד
 ואחריו שהכל מברך 'לשתיה רשי שיהא כדי רכה היא ואם גןמעיו

בנ*ר.
 לא שאם אומרים ויש בנ*ר ואחריו במ*מ מברך מבושל אורז עלז(

 וי"א בפה"א, מברך בזה זה נדבקים שיהיו עד לגמרינתמעך
 שהוא כל במ"מ לברך והמנהג הסעורה, בתוך אלא אורז יאכלשלא

 הרוב הוא האחר והתבשיל אחר בהבשיל ממע עירב ואפמבושל,
 ועשה טחנו אם וה=ה האורז, את ופוטר .תבשיל אותו כברכתמברך
 עשה אם קטניות מיני שאר אבל בנ*ר, ואחריו. במ"מ, מברך פתממנו
 ובנער, שהכל עליהן מברך לגמרי שנתמעכו עד שבשלם או פתמהם

 וערש' ופולין וגרבאנס"ש, בקוקורוזי'נו שנוועין כמו קליות עשאןואם
 האדמה, פרי בורא מביךוכדומה

 ועל הארץ על חותם לארץ חוצה פירות של ג' מעין א' בברכהח(
 שאיפ כל פירותיה ועל ה(ורץ על חותה ובא*יהפירו!ת,

 יההע דאפילו וי"א )ג( מח*ל. פירות אתם שהובאו בבירוריודע
 הגה"ט מ=ב אהרן יד פירווניה, על בה מסיים מח*ל שההבאובבירור
 על ג*כ חרתם מהארץ ושאם שיודע מפירות אוכל בח"ל ו14םסק*ו(.
 חותמין המחיה על בברנת שגם א"י שמנהג שמעתי ואני.פירותיה,

 הוא שכלכלתה שפ" מה ולפי כלכלתה, ועל מחייתה ועל הארץ ,על
 כלכלתה, לומר שייך לא דמיזן, מילי לקנות מעות לנו שנתן עלהוזשאז
 הטבעו. אדניה מה על שכול אדע לא זה למנהג איתאואם

 הזוהר לא ואם )ד( ור=ח. וי*ט בשבת המאורע מעין מזכיריןט(
 ומסיב טוב אתה כי שהתהי' לאהר עד המאורעמעין

 אימ שוב ד' ברכה התחיל דאם בבהמ*ז דקיול דרך על עוד, יזכירלא
 ך, ס*ק א"ר ד', ברכה מעין הוא טוב אתה כי והן'נ לאומרה,יכול

 אחרה בברכה התהיל דכבר בבהמ"ז זהחאני לחלק דיש נראהולעוד
 שייכות יש נמי בברהמ"ז כי אף לבטלה, ברכה דליכא .הכאומשא-כ
 ששכח ממי והראיה רחשונווע ברכות ג, עם הטוה*מ לברכהודבקות
 לתזור הוא צריך ראשוע', סעורות בב' בשבת המאורע מעין הזכירולא

 צריך דאם נימא הונ המאורע, למעין בחזרתו סגי ולא בהמ"זלתחילת
 לתחי' ליחור צריך ה"ת המשרע מעין ושהתחיל מכיון לחזור:ווא



שמה לאלפים רח סי' הפירות ברכת הל'חסד
 כית דבבהמ*ז אחר' ב~יפן להלק דיש נלע*ד מ"מ ג' מעיןברכת.
 כת'קנן התורה מן 'ברכוונ גן להו סליק כבר ירושלים בונהדסיים

 מברכות נסתלק כבר הטוהאמ התחיל כאשר וא"כ וחתימה,במתיהה
 לחזור צריך המאורע מעין הזכיר ולא שכח דאם אלא וכל, מכלהחורה
 ע"ש, בטעמא מילתא שם במחו' סק"ב קפ,ד סי' לעיל כמבוארלראש,

 היתה התקנה עיקר המאורע מעין להזכיר כשתקנו ושכא נמיוה*ה
 ג' מעין בברכת הכא אמנם ג'. בברכה ברכהז שתי אחרלהזכירה

 ג' למעין סיום ליה הוה לא עדיין החתימה ברכת סיים שלא עודדכל

 כעת(1 כניע*ד דאורייתאברכות
 דווקנית בנסחא מ מעין ברכתן כתבתי קס*ח סימן לעיל וכברי(

 פרי ועל הארץ על אלא הגמן פרי ועל הגפן על חותםאינו
 הארץ ועל היץ על תתם ואם ה( הפירות* ועל הארץ על אוהגפן,

 י"א. ס*ק לבוש יצא הפירותועל
 המחיה ועל הארץ על המחיה על בברכת לתתום העולם מנהגיא(

 שהעתקתי וכמו בספרים הנסחא היא וכן הכלכלהועל
 הכלכלה על להתום שאק לי יראה כלכלה, מילת פידוש לפי אבללעיל,

 הארץ על חותמין והרי והקשו בשתים, חותמין אין בש"ס אמרו2והרי
 גבי לתרץ שייך לא הה פירנת' דמפקא ארץ דר"ל ותי' הפירתו"דעל

 גדולי שדעת בב*י מפוו,ם הדבר ושו*ר בהמונים' חותם והו"לבלכלה,
 הכלכלה. על לחתהם וחלאהפוסקים

 יכלול יק ועהתה מזונות. מיני ואבל מינין מזן פירות אכל אמיב(
 כך ואחר הגפן כך ואחר המחיה ויקדים אחד בברכההכל

 ועל העץ ועל הגפן פרי ועל הכלכלה ועל המחיה על ויאמרהעץ,
 הפירות, ועל הגפן פרי ועל המחיה ועל הארץ על וחותםפהעע,

 לברך צריך אינו ג"כ, תפוחים ואכל המיניז מז' פירות אכל אםיג(
 פרי הם שגם העץ על בברכת שטיטרים בנ*ר, התפוחיםעל

 הם.עץ
 בפני חחד כל על לברך צייך ענבים ולאבול יין לשתוח בא אםיד(

 על להזכיר צריך אחרונה בברכח; וכן ובפה*ע' בפה"געצמו
 גו*ר והרב )ו( יצא. דלא י*א בפה*ע ווין על וברך טעה ואםהעץ,



 לאלפים רח סי' הפירות ברכתהל'הסדשמו
 יוסף בס' הסכים וכן בשיו"ב וכ"כ דיצא, סבר ס*א, י"ט סי. א'כלל
 וע"ש. וע"ג ע"ב ד*ב אורות טל בם' כמ"ש ודלא סק.א, ע*ג סי'אומץ
 מעט שיטעום וטוב סק*ו, קם"ז וסימן סק"ו ר*ח סי' השולחן ערךועיין

 סק"א(* ר*ט סומן לקמן ועי' בשכמל"ו,ויאמר
 הגפן על שברכת בנ"ר לברך לו אין משקין ושאר יין שתהטו(

 משקין, מיני כל פוטר יין ראשונה שבברם; כשםפוטרתן
 קע"ד. סי' לעילועיין

 אכל אס כגון ג', מעין בברכה תוספת שום הספק על יכלול לאיו(
 יין ושתה אהרונה, ברכה כשיעור אכל אם לו וספקכסנין

  שתה אם וכעזה*ד הספק, על יכלול לא המינין, משבעת פירותאו
 יכרך לא בנ"ר וגם ינלול, לא הגפן על ברכתו אם מסופק והואמשקה

 עדיף. שוא-ת אלא ג' מעין פוטרתשאינה
 כין כ*א אכל ולא המינין מח5הצת בו שמעורב דבר אנלו אםיז(

 אפי' וכן ג', מעין דמברך וי"א בנ*ר דמ~רך י*א כזית,הכל
 המעורב, המיניז מחמשת כזית אכל ולא האחר מהמין הרבהאכל
 הסעודה. תוך כ*א האי כי כל יאכל לא ויוא בנ*ר וי*א ג' מעיןמברך

 שלום* נהרועי'
 ואכיזרייהו אינוו 'הקיאם ותכף אהרונה ברכה כשיעור אבל אמחי(

 אחרונה. ברכה מברךאינו
 האודז על או המינין מז' שאינן העץ פירות על ובירך טעה אםיט(

 הבב*כ ופת אורז אבי דאם ונלע"ד )ז( יצא. ג' מעיןברכה
 בכמנין הבאה הפת ש מ מעין ואח"כ האורז, על בנ"ר תחילהיברך

 ברכ"י(.הרע
 ועל היק על וכן יצא, בהמ*ז כסנין או דייסא על בירך אםכ(

 יצאי המחיה על ותמרים יין על בירך אם וה*ההתמרים
 ויעי לא ותאנים יצא לא המחיה על האנים על בירך ואם)ח(

 עעעצ דבר אכל ואם ג' מעין פוטרת אינה ג' דברכת וי"אברכוי(,
 בהמ*ז. קודם אכילה לאחר או אכילה קודם דכ"ע, אליבאכסנין
 בדיעבד בבמ"ז לפטור כיוין ואם הכסנין על המחיה על לביךצייך
 ובן הדעות' כל ידי לצשת ויאכל יועור אחר כסנין לו יש ואםיצא,



שמי לאלפים רט סי' הפירות ברכת הל'הסד
 קם*1 סימן לעיל )ועיין יצא, נ' ומעין מזונות הפת על בירךאם

 י*ז(.ס*ק
 רטסימן

 בברכות וספק טעותדין
 אמ"ה בא*י ופתח יין עמהוא וסבור מים או שכר של כום לקח אםא(

 שלא הרמב*ם ודעת יצא שנ"ב וסיים ונזכר בפה*ג, לומרע*ד
 לברך שצריך והברכה איזוהי לירע צריך שיברך קודם ולכן )א(יצא'
 מה לו ידוע יהיה הברכה עישח שהוא ה' את שמזכיר שבשעהכדי

 בדעתו* היה הברכה שבעיקר כיון ים(, סימן ה כלל אדם חיישימים,
 דבר שום ויקח מהמים מעם שיטעום הטוב ולכן כהוגן, שלאלומר

 וסבור יין בידו היה אם אבל ישתה, ואח"כ ויברך' שנ"בשברכתו
 מי ב( יצא. שהכל סיים אם שגם יצא, שנ*ב ע"ד והתחיל מיםשהוא
 כדיע וסיים המחיה בעל ופתח טעה אחרונה ובברכה האניםח"נל
 חא"ח למודים לשון לה' ועיין כז, סימן א' כלל גו*ר הרב יצא,לא
 ומיהו הקורא, עין אל תמוהים דברים שהם עליו שכתב כחסימן
 )ועי' חשעים ואכל המחיה על אחריו שטעון דבר אכל ד.~םנלע*ד
 בעל או לחוד המהה; בעל ופתא וטעה י במחו' סק"כ ראח סימןלעיל
 אלא דיצא, יודה גו"ר ה' גם בזה כדימ, וסיים לחוד העץפרי

 אמרינן מי כהוגן, שלא שפתח הברכה באמצע נזכר אםדמספ*ל
 המחקת על לעסח יחזור לבטלה ברכה כאן אין ובחזרתוהואיל
 דברים תוס' מפני יחזור לא יצא, ובדיעבד הואיל ש*ד כדינו,ויאמד
 דליכא דכי מבואר דשם ס*א תרפ"ב סי' בש*ע שו*ר ברכה,באמצע

 ע*ש(. לחזור הוא צריך לבטלה ברכהבחזרתו
 דיבוד כדי ותוך בפה"ג גבירך וטעה ובדומה מים של כום לקחב(

 שנ*ב בפה*ג אמירהו היהח וכך שהכל, ואמר שטעהנזכר
 אם אבל בדבורו' שטעה אלא מים ואתוא ידע אם דדוקא וי*איצא.
 וי~ח -יצא, לא שהכל וסיים מים שהוא והודיעוהו יין שהואסבור
 ד"א. אצרות טל ועי' דיבור' כדי ח~ך בו שחזר כל יצא גונאדבבל



 לאלפים רט סי' הפירות ברכת הל'חסד,טמה
 היה אם בפה*ג, ובירך ית שהוא וסבור מים של כוס לקח אםג(

 מאותו שטעם עד הפסיק ולא שלפניו יין עוד לשתותדעתו
 ויש ברכה, ברכתו תכף וטעמו בברכתו שיצאו אחרים שהיו אויין,

 האחרים. ולא הוא לא יוה יצא שלא ואומריםחולקין
 ערומים מלביש במקומה ובירך עורים מוקח לברך לו שה"ה מיד(

 שזכר אפילו ערומים, מלביש י*ה יצא הברכה שסייםתכף
 ,תכ"דואמר

 הברכה דכל מאחר עורים פוקה ומברך חוזד עורים פוקח.
 וה*ה מלביש, ידי ויצא מעכבא לא לסדרא ערומים, מלביש ע*דאמרה
 ואפילו ג( בשמים. ברכת קודם האש מאורי בורא בהבדלה בירךאם
 נזכר ושוב האתן מחוהי בורא לסיים בדעתו היה ה' הזכרת בשעתאם

 ויברך "אהם מאורי יסיים עכ"ז הבשמים, ברכת להקדיםשצריך
 כונתו היה ה' הזכרה בעונ עומתחילה כיון הבשמים, על כךאחר
 שישנה מוטב לכן יצא, לא אח*ך שינה אם הרמב"ם ולדעתלכך'
 מא ס"מן לעיל ועיו יוד סימן ה' ב% אדם, חיי בראוי, ויסייםהסדר

 * צן(ממודש

 מלבי,ם ואמר בדבורו וטעה עורים פוקה לברך בדעתו היה אםאבל
 מלביש ומברך וחוזר עורים, פוקה ידי יצא עורים, פוקחערומים

 ויצא עורים, פוקח לומר ב*ד תוך לחזור שלא טוב והיותרערומים
 פוקה. יברך ואח"כ מלבישי*ח

 נאעחילו) לא מברך איט לאו אם בירך אם נסתפק אם הברכות כ:לה(
 שהיא שביעה כדי שאכל לאיש ננברהמוז חוץ בסוף'ולא

 שמים ירא לכל וראוי דאוריית~מ ג' מעין ברכת דגם וי"א תורה,של
 גם ויוצא אחרט ויברך מין מאותו עוד שיאכל שמסהפק דבר כלעל
 דאיסנ מאחר ג' דמעין בברכה נסתפק אם ובפרט )ד( ש~. ספקעל
 ונר' שיו*ב(. דאורייתא' ג' מעין דם4ל ועצומים גרולים מרבוותאכמה
 ליהור שצריך בהמ"ז, של ברכנת שלש באמצע שישן למיואת"ה
 דרבנןי דן ברכה אבל שאמרה, בבירור יודע שאינו ברכהלתחילת

 פרס. אכילת בשיעור מחלוקת כתב ס*ד תרי*ב סימן בש"ע לקמןה(

 בהמ"ז. בספק כאן ושמור ול~י _בצים, ג' ולהרמב*ם בצים, ד'דלרש*י

 נפ*מ לקולא, דרבע ברכות שאר וס' לחומרא' התש ראורייהאדהוי



שמט לאלפים רי ר,ט' סי' הפירות ביכת הל'הסד

 צריך עכ*ז בצים, ד' כדי עד כזית באכילתו שהה אפילו פתובכזית
 כזיה באכילת ששהה כל דרבנן ברכות ובשאר אחרונה, ברכהלברך
 בפת דגם לדון יש ועדית כנלע"ד, יברך לא שוב בצים ג'בכדי
 יברך, לא דשוב בצים  שלעוה אכילת מכדי יוהד כזית באכי' שההאם

 לעיל ועי' שביעה, כדי כשיאכל אלא אינו דאוריי' דהוישבהמ"ז
 ארעא הרב של ספקו לפי דינא להאי דאיתיה אלא סק"ב, קפ*דסימן

 ועוד וע"ש. במחו' קפ"ד סי' לעיל כמ"ש הלק"ט של וס~קודישראל
 ביותר דכזיונ בשהיה ואכל שביעה כדי בשאכל 'הדין זה דשייךי"ל

 כעת(. כנלעוד בשניםטהטלעטה-
 ריסימן

 טועם ודין אחרונה לברכה -שיעורדיני
 ברכה תחילה מברד מרביעית פחות ודהבוועת מכזית פחות האוכלא(

 עא;הש כל על נאמרה ראשונה שברכה המין' לאותוהראויה

 כמו הוא ורביעית דר" ט' הוא וכזית כלל, מברך אינוולאחריו
 אחרונה ברכה לענין משקה ונעהבה שנימוח דבר כל )א( דר'.ז"ך

 כ"ו(. סס*י א' כ% גו"ר ברביעית'משתער
 הצאים הב' אם אחר ממין זית וחצי המינין מז' זית חצי אכל אםב(

 האילן מפירות אינם ואם העץ, על יברך האייז מפיררונהם
 שמברך י"א אחרים' משקין רביעית וחצי יע רביעית חצי ששתהאו

 - עדיף* ואל*ת ושב כלל מברך שאינו וי,אבנ*ר,

 לשיעור שבתוכו המשקה מצטרף ביע או במשקה השרויה פתג(
 יח.כז

 פרס, אכילת מכדי יותי שהה אם מעט, ואכל וחזר מעט אכל אםד(

 וכן לברכה, מצטרף אין שם( במחודהם סק,ה ר"ט ס")וע*ל

 סוף עד ראשונר* שתיה מתחילת יש אם ו,טתה וחזר מעט שתהאם
 אין לאו, סשם לכהעיעור, מצטרמין רביעית  שתית כדי אחרונהשתיה

 צירוף כמו פרס אכיל71 כדי השתיות צרוף ששיעור וי"אטצטרפין,
אכילות.



 לאלפים רי סי' הפירות ברכתהל'חסדשנ
 לברך דצריך למקומו, וחזר לחוץ והלך מכשיעור פחות אכל אםה(

 לכשיעור, האכילות ב' מצטרפין בפת אפילו בתחילה,שנית
 אי מפק יש שיעור חצי עוד ואכל ונמלך שיעור הצי אכל אםאבל

מצטרפין.
 ענב של גרגיר כגון כברייתו שהוא דבר שעל לומר מסתפקים י,םו(

 %ך כזית, בו שאין אעפעי לאחריו, שמברכין רמון שלאו
 או הגרעין, הוציא ואם מכזית, פחות בריה לאכול שלא ליזהרנבון

 וקטנית בריה, תו מיקרי לא ענבים כגון לאכלן שדרך בדברהקליפה
 בריה. מיקריא'

 בכזית, ושיעורו ברכתן, ומברר אכילה השיב פירות המוצץז(
 חיה, ביצה הגומע וכן י"ד( ס*ק ר"ב סימן לעיל)וע"

 בכזית. ושיעורו אוכל דחשיב ובנ"ר, שהכלמברך
 כזיח4 על אותה מברכין אם יין 12ל אחרוהה בברכה מסתפקים ישח(

 רביעית, או מכזית פחות כ*א לשתות שלא לי"הר טובלכן
 וטוב שיעורא, בעי לא רבות נפשות בורא דלברמח שאומר מיויש

 ברכה. וישא כשיעור, לאכולליזהר
 לברך 8"צ תבלין או מלח צריך אם לידע התבשיל צת הטועםט(

 טעון בולע שאם וי"א בולעו, אם _אפילו רביעית,עד
 כיון דבעלמא ופולט, כשחוזר אלא הטועם את פטרו ולאברנה,
 להקל, ברכות וספק ברכה' טעון הממשות שפולט אעפאי המעםשמוצץ
 ויאכל יחזור שטעם ולאחר יברך לטעום כובא ספק יד? לשששתוכדי
 טע'מו, את שםותו עד בדבור יפסיק ולא והטשה, אכילה לכונתשנית

 וצ"ע(: ע"ד ד*ג אורות טל ס'הניין
 יפה שנאפה קל דבר הוא דאם לעיל כתבתי כבר כזית בשיעורי(

 לאחר ביצה חצי בכמות אלא במ,ןקל, משערינןלא
 שאין עד שנתפח סופגנין פת הוא ואם שבנהים, 4שציריםשימעט
 מברך, אינו ממפ ביצה חצי נמות האוכל נוגשים, שבוהאוירים
 ביצה, כחני בו ויהא אותו שימעך עד כזית יאכל לא האמתדלפי

 בבירור שידע מלבו הספק שיצא עד אחהונה ברכה יברך לאולעולם
 במשקל משער ככד דבר הוא ואם אויר, בלי ביצה חצי כמותשאכל
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 מששהי פחות כ"א יאכל לא שעמר מי ויש דרה=מ, ו' וי"א דרה"מ,טי
 פעג ש יותראו

 ריאסימן
 הפירות בברכת קדימהדיני

 מקדים שבעה מין ביניהם יש אם הרבה פירות מיני לפניו היו א(.
 לתיבת הסמוך וכל לברסה, קודם בפסוק הקודם וכל ז'מין

 הכפה"א לבפה"א' קודם בפה.ע ברכת ז' מין שם אין ואם קודם,ארץ
 מקדים חביב שם יןן ואם חביב, שם אין אם דזהו י"א לשהכל,קודם

 דנקרא י*א קודם דחביב והא זן, למין אפי' קודם דחביב וי*אהחביב,.
 הב' במין חפץ עתה אם אפילו עליו חביב להיות שרגיל המיןחביב
 וברבת שעה, באותה אז אצלו שחביב מה היימ דהביב וי"איותר,
 הביאוהו לא ואם לארץ, שסמוך זית אפילו לבפה*ע, קודםבפה"ג
 הכי מברות דיש ומאחר החביב, על או ז' מין על להמתין אקצלפניו
 והקדים עבר ואם זן מין או חביב או יקדים, שירצה אידהרהכי
 שהוה וה על ולברך לחזור העיצ יצשה חביב ואינו ז' ממיןשאינו
 שאפילו לפוטרו, בפי' בברכתו עליו דעתו שיהא ובלבד להקדים,לו

 דרך החשוב את אשוב שאינו שיפטור בדין אימ לפניושניהם

 על או חביב במקום ז' מין על ומברך כמר דעביד מאן ולכוגררא'
 כל ידי לצאת כדי הב' את לפטור בפ" יטין ד, מין במקוםחביב
 החקעב על בירך דחפילו י*א לפניו, המינין שני ובשאין."דעות,
 במיט ברכת עליו, דעתן היה א*כ אלא חשוב שאימ פוטראינו

 ז', ממין שאימ האורז על לברך בא אם אפי' הגפן פרי לבוראקודמה

 לפניו יש אם )א( עדיף* שלם וטולם, חביב עדיף, ז', מין ושלם,מין
 בברכת וכן ס*ג, ש*ע לפה*א פה*ע שיקדים י*א האדטה ופריפרה"ע
 האכילה ברכת ב( יו"ד. ס*ק רי*ו טי' לבוש לעשבי עצי יקדיםהריח
 לברך יזהר ג( סק*ב. רי"ב סימן אליהו כסא הריח, לברכתקודמת
 ואמאו, אלי זה משום עליו' לברך התליע המלא ההנקי היטה הפריעל

 ע*א(* די*ב חדשאור
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 ריבסימן

 הטפל את פוטר עיקרדין
 הטפילה את רפוטר העיקר על מברך טפיל'ה ועמו עיקר שהוא כלא(

 הרוב שהוא וכל ללאחריה, מברכה בין שלפביה מברכהבין
 ולא בתרייהו; אזלינן דגן מיני מחמשת בו שיש וכל העיקר,'הוא

 ואפילו לבדו, אחד כל אפילו אלא הטפל עם מעורב העיקר אםמבעיא
 עמו פת ואוכל מליח דג שאוכל טפל הוא אם מכל חשוב שהואפת
 כונתו אלא הדג, עם הפת את ללפת כונתו שאין בגרונו' יזיקנושלא
 ופוטר הדג על מברך לחוד דגלאכול

 הפח~
 ונוטל טפל שהוא כיון

 מב.יך ואח"כ עליו מברך עליו הביב .הטפל שאם וי"א בלכה בלאיייו
 שאומר מי שיש במ"מ, בברכת ובפרט לעשומ 2בון ונן העיקר,.ש

 לחיך שערב דבר הוא אם עמה שמלפת מה אפילו פוטרתשאיגה
 מלאבול למנוע טוב שיותר פת אוכל אם גם ומה עליו, גםדדעתיה

 גשכ* כרס מלוי משום אוכל אם להבהין יוכל מי כי השתיה, למתקפת
 הטפל עליו חביב ואינו שהכל, שברכתו דבר הוא העיקר אםב(

 יקךחה שלא כדי לאכול שרוצה כגון הטפל, לאכולוהקדים
 ועתילה האוכל על דמברך י"א השתיה, למתק או דיקניא,אליבא
 אוכל אם אבל שהכל, שברכתו אחר לדבר טפל והוא הואילשהכל,
 אחר אוכל ואם הראויה' ברכתו האוכל על מברך יק  שתייתקודם
 ואם האוכל על יברך לא השתיה, ומיתוק ערבות לצורךהשתיה
 אח"ך שישתה היין למתק שראוי למי כקודם- חשיב השתיהבאמצע

 לברך.וצריך
 טפילה 111 רקיקין אותם דקים רקיקין על שמניחין מרקחתג(

 ואם לחם, לאכול מתכונין שאין ידוע שהדברל.מרקח'ת,-
 לאכילת ג"ב כונתו ג*כ למאכל שטובים דובשנין על מרקהתמניחים

 מברך דאימ הא דקים' רקיקין על ואפילו עליהן; ומברךהדובשנ~ן
 אם חבל אחת' בבת המרקחת עם הרקיק אוכל אם ה,ד הרקיקעל

 4ומנו עהמה שהרי עליו, גם לברך צריך בפ*ע ואוכלו הרקיקפירש
 עיקר. כןגם
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 או א( עליו. דעתו היה אם היינו הטפילה אענ העיקר שפוטר זהד(

 שבירך לאחר אם אבל סי"א( נאו כלל אדם חיי בכך,שרגיל
 יש בפת דדוקא עליו, לברך צריך טפילה והביא נמלך העיקרעל
 וטפילה, עיקר בשאר אבל לו, שיביאו מה כי על ודעתו לסעודה,קבע
 היה ואם מברך' עליו דעתו היה לא ואם עליו, דעתו שיהאבעינן
 אמרינן אליו, שיצטרך בבירור יודע שאינו אעפ"י לפניוהטפל

 צריך מקומו שינה ואם יאכלנו, יצטרך שאם עליו' דעתוומסתמא
 הטפלה. עללברך

 יזיקנו ז2לא שכדי רק המשקה, על וכונתו בפה2קה פת שורה אמה(
 יע או שמן כגון המשקה על שמברך י"א שרוי, פתאוכל

 המשקה, את ופוטר הפת על דמברך ויעא הפח. את פוטר ברכתן,וץרף,
 בתוכו. מובלע שהמשקהכיון

 ריגסימן
 אחרים את מוציאדין

 לעצמו וא' א' כל לברך צריך ויין מפת חוץ הדברים דבכל י"אא(
 ראשונה בברכה ,מילי הני דברים, בשאר לכולם מברך דא' למעדואפי'
 לעצמו מברך א' וכל ליחלק, צריכין מהפת, חוץ אחרונה בברכהאבל
 או מזונות שאוכלין בחבורה עכשיו שנהגו ומה לפירות, זימוןדאין
 בקיאים הכל  שאין לפי בידם, למחות אין לכולם מברך וא' יין,יותים
 בגת לכן כתיקונה, ,2לא אההמה לומר בה ומזלזלין ג' מעיןבברכת
 הדחק ושעת יצא לצאת כיון אם דבדיעבד לכולם יברך שא'הדבר

 אמנם ומזלזלים, יידעים שאינם העם להמון זהו אבל דמי,בדיעבד
 כ,2יעור שתו או שאכלו שיודעים כל במצוו7 ומדקדקים  ה'ליראי
 עם בלחש יאמר בה בקי אינו אם ואפילו בפרטות, וא' א' כליברכו
 לפירות, זימון אין הגמור הדין דמן החתימה, עם הברכה כלהתברך

 עצמו. בפני לברך צריך א'וכל
 אפילו או כה2יעור, אכל אם מסופק והוא כסנין אכל אחד אםב(

 ג* מעין שמברך חבירו בברכת לצאת ובא כשיעוראכל
 י*ח. יוצא ויין, כסניןעל
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 שמעה אם אלא אמן יענה אפילו הברכה בשמיעת י.ח ייצא איןג(
 כן גם והמברך י*ח, בה לצאת ונתכוון סומק ועדמתחילתה

 בפי', כן לכוין צריך כונה צריכות מצות ולמ"ד י"ח. להוציאונתכווו

 והבדלה קידוש שומעים שבהיוהס מע"ה רבים כשלו הרבהובזה
 רעהו אל איש המדברים הם י"ח יצאת כדי וכדומה ג' מעיןובוכה
 והבדלה קידוש בלוני שנשארים ונמצא כראוי, ל,ןמשע לב נותניןואין

 להודיעם וצריך בשגגה. העם לכל כי בעדם, יכפר הטוב ,ה' ברכה,ובלי
 והברכה ההבדלה וכל הקידוש כל קשובות אזניהם להיותשיזהרו
 ולהם' בתיבה, היבה באות, אות היטב, הדק סוף ועד מראשוכדומה,

 לענות שלא הדבר נכון וב"ש הוא ברוך לענות אפילו שהרידומיה,
 ברעה באמצ' הפסק דחשיב די*א בשמיעה' לצאת שמכויןבברכה
 אדבו שמעה לא אם וכן סקוז(, קם*ז )סימן כעונה דשומעמאחר

 יברך וה' לכם והשמרו הזהרו כן כי הנה י"ח, יצא לא אחתתיבה
 זריז המברך שיהא הדבר טוב משמיע כונת שצריך ומאחראתכם,
 עלה לא שאם בברכתו, לצ4עז הרוצה לכל י"ח להוציא בפי'לכוין
 יצאו לא להוציאם כיון ולא בברכתו לצאת שרוצים דעתועל
 והוא הנהנין ברכת שבירך כגון לבטלה ברכה שבירך מי )א(י"ח.
 המג"א כתב כן י*ח יצאו לא השומעים גם לברך' יכול דאינו נהנהלא

 ונראה שוגג, ליה הוה דהתם ,סוב ר"ט סימן למ"ש ול*דסק"ז,
 דאיז אק מורם לדברי דאוקי סק"ה שם גופיה איהו למ"שדכיון
 בברכתו. ויוצאים דיו אחרים להוציא שכיון דבמה לשתות,דעתו
 ף סימן דחיי ס,מא ה' אמנם למזיד, שוגג בין לחלק הוצרךומש"ה

 כן ואם עוד, לשתות שדעתו במה תלוי דהעיקר רמ"א דדעתהעלה
 יצאו לא השומעים מזיד ל"וע שוגג ל=ש לבטלה ברכה שבירךבל

 ורטו רידסימן
 אמן וענית ומלכות שם הזכרתדין

 שם דילג ואם ברכה, אינה ומלכות שם והכרת בה שאין ברכה כלא(
 העולם תיבת אלא דילג לא ואפילו ויברך, יחזור מלכותאו
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 דמק2תכהין על וחבל מלכות אינה לבד דמלך לברך, לחזור צריךלבד

 קטיעא בלישנא ומלכות שם ומזכירין וקטיפה הטופה הברכ'ה,יאומרים
 ורע גרוע יותר ודאי שזה מליכולם, לינו אנאי ברכותיה,2אומרין
 דבר כי ח*ו, תח,2ב קללה כזו שברכה כלל, מברכין היו לא~אילו
 ברכ" ממברך גרוע יותר והוא ליצלן רחמנא בזה"'

 ויקצוף לבטלה,
 אן הירצך לסחתיך נא הקריבהו כזו ברכה ויאמר קולו עלהאלהים
 וקשעי, בזיון וכדי מנאץ אלא מברך זה אין יאמר הלא פניך,"ישא
 וברכו נפשכם ועל קונכם כבוד על חוסו 'ה' עם לבב אנ"וי כן כיהנה
 בתיבה, תיבה באות' אות הכבוד, למלך לברך יאות כאשר ה'את

 הברכה שכאשר שבשמים אביכם את גוזלין תהיו ולא הלב,בכוגה
 וישיג ברכה ישא כהלכה המברך אבל ברכה, בלא נהנה הריפסולה,
 עונין אין שמעכב, בדבר הברכות ממטבע המשנה וכל ועימהה,ששון

 אמן.אחריו
 בסעע ע,תד, או ברכות ב' אחר אלא ברכותיו, אחר אמן עינה איןי(

 שאהר ברכוו~יו אחר אמן לענות יש )א( אמן. עונההברכות
 שנוהגים כמו ברכתו אחר אמן העונה אבל סק*א(' ברב*י"הפטרה,
 זה הרי אמן, לעשות ומפליא אמן, העולמים חי ברוך לומר"המונים
 אדם של מברכותיו וכזאת וכזאת הארץ, עם שהוא וניכרסגונה
 ומיראי בלמודים, מהשומעים הוא אם מצתעיו קיום וסדר ומאופןניכר,
 ה'(. ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל שמו, וחושביה'

 שמע שלא אעפוי הברכות מכל א' מברך מישראל א, השומעג(
 ויכוין אמן, אחריו לענות חייב סופה ועד מתחילתהכולה

 בקול לענות צריך ולכן אמן ענייח י"ח להוציאו המברך עלג*כ
 הזה*ק דברי מראות אנוש שערת ותסמר לצאת, ויכוין המברך,2ישמע

 בעניית שמולזלים לאותם חקר, אין עד העונש וגודל חומר וילךבפ'
 בזה, כשלו רבים כי ברע, מראות יכאבו ולבבוה ופלא,  הפלאאמנים
 כתיקונו, אמן בעניית להזהיר שיש השכר גודל שלפי אכעןיהז

 במצותיו ה' את לירא ראוי בזה*ק, שם כמפור,2 טובה מדהשמרובה
 זחנה להיות כדי רם, בקול ברכותיו לברך וזריז זהיר להיותחפץ
 שאינם חדם בני שם שיש חושש אם אבל עמו, צהרים אתומתכה
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 טוב שההעדר אפשר כראוי' אמני' בעניית זהירין שאינםמהוגנים
 במצות שזהירים ה' מיראי שם יש ואם בלחש, שיברך טובויותר
 תכא ועליהם ויענה, ישמע השומע רם בקול לברך שלו אתיעשה
 עונה שהתינוק מיד כי אמן, יעע הקטנים בניו וילמד )ב( טוב.ברכת
 ד/ ברכה וסיום עעב(, סוף כ' דף חדש אור לעוהעב, חלק לו ישאמן

 אמן, שם יענה הזמומע טוב, וכל והצלה ריות כשאומר הוא בהמעזשל
 בלא אפילו לישראל מברך או דבר על מחפלל א' כששך23עד(

 אמן לענות צריך ולכן אמן, לענות חייב השםהזכהת
 אחריו עונין אין בשם ישראל את גוי בירך ואם בבהמ"ז' הרחמןאחר
 לא רק אמן, אחריו יענה שם בלא ,ברכו ואם לע"ז לבו דמסחמאאמן,
 יטעם שחיך עד מצוה, לקיום או לאכילה ברכה בין אמן בענייתיפסיק

 מצוה. שיע~~הועד
 רבו, לפני הברכות שלומד בשעה תינוק אחר אמן עינין איןה(

 שהמ ואעפ"י כתיקונן, הברכות' לתינוקות ללמדשמותר
 את לפטור מברכין קוהם בשעה אבל לימוד, בשעת לבטלהמברכין
 מהרב מעשה סופר וכבר אמן, אחריהם עונין הם, חינוך דבני כיוןעצמן
 המוציא ברכת א' תינוק ובירך רבו אצל לומד שהיה הלבושבעל

 רבו עליו קצף ותכף אמן, אחריי ענה לא במחשבתו טרודובהיותן
 והתיר הדין את עליו שקיבל ולאחר בנזיפה, מלפניו והוציאו בווגער
 דע לו והשיב הזה, הגדול האף חרי מה ממנו ,שאל נדויו את, רבעלו
 חומר הוראות מורה להיות תלך אשר המקו' כל אל לאחרים והודעלך

 הסיד שמאיש שהיה ממעשה זאע2 ה2בן אמן' עונה שאיע מיאיסור
 אצל החסיד הולך והיה גירוש גוזרין ,היו פעמים וכמה למלכותקרוב
 היה לא ודברו הגזירה, מבטל היה פניו את המלך כראות ותכףהמלך,
 החסיד אצל הקהל אנשי הלכו ותכף גרוש גזרו היום ויהי ריק',משיב
 שיתפלל עד שיכעתינו להם ואמר המלך, אצל שילך פניולחלות
 המלך פניו כראות תכף שם ובלכתו עשה, וכן תכף, שילך בווהפצירו
 מלפניו לבקש בעיניו הנקל ויהי יפות פנים בסבר וקבלו לקראהושמח
 א' הגמון בא כך ובתוך אחרים בדברים עמו לדבר והתחיל עמו,על

 יעבור ?ן החסיד וחשש בלןיונו, ארוכה ברכה המלך את לברךוהתחיל
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 ההגמיך ציוה כך ובתוך להתפלל, א' לזוית והלך המנחה תפיל71זמד
 ושאל- אמן, ואמרו העם כל וענו שתתקיים כדי ברכתו אחר אמןשיענו

 גרמא' שהיה ומרה גדולה צעקה ויצעק בשערו 2מרט והתחילענה, שלי לו ואמרו זוית בקדן שהיה חסיד אותו גם אמן ענה אםההגמ'ון

 לאויב' ונהפך בו בעיה תמתו המלך ואז הברכה, תתקיים שלאבנזיקין
 רח"ל ליאווים גרוש ועשה חתיכות, התיכות החסיד את לעשוונוציה;
 מיתתר שסיבת לו והגיד אחר לחסיד בחלום החסיד עוגלהואח*כ
 המוציא נרכת שמע אן שפעם א' עון בו נמצא כי עלהיה

 שמת בעדן"ז לו עשה ידיו גמול פעלו ונמים והצור חמן, ענה ולאאמ מת.ינוי
 ו1?כף: עליו וכפד ההגמון, ברכת על אמן ענה שלא על משונתמיתה

 ביך לזכרון יהי זה מעשה לבב אנשי ובכן שאנמת, למנותותהלך
 ברכוהו ותשאו אמן, בענית זהידין והוו נפשכם על וחוסועיניכם,

 אמונים. שומדמהאל
 לשוא.. שמים שם נושא זה הרי צריכה שאינה ברכה המבדך מלו(

 דאעפ"י אמן, אחריו לענות ואסור לשוא כנשבע הואוהרי
 ברכרי על העונה מ*מ לבטלה, אפילו אמן תיבה בהזכרת איסורשאין
 לבטלה* בירך הוא גם כאילו חשוב כמביך הוא הדי דעונה כיוןלבמלה
 שהזכיר- לבטלה השם בהזכרת הולך מסכים הוא גם כאילו הואוהדי
 ועבירת. מצוה לעשות שחושבים הארץ העמי מיעות אחת וזוחבידו,
 ידעתי ולא יבין, מי שגיאות ונפלו כסלו וכהנה כהנה בידםהיא

 את לבדך מצהן לעשוו? הושבים כמה דקמן במאי חזי פוקספורות,
 טיל ,שההעדד .באופן וקטופה חטופה ברמת שמברכין שיש ומלבדה'.

 ומברכין- פירות מיני להביא העם מרבים שלפעמי' עוד, הרע.ממציאות
 לפום צריכות שאינן בדכות וכרונה שוות, שברכותיהן אעפ"י מין כלעל

 האוכל והכניס ובירך ושכח להתענות גמור נדר שנדר מי )ג(דיגא.
 ולוו מפיו הכל שיפלוט צריך הנדר מן נזכר לועס ובעודו פיו,לתוך
 ככסף. נהפה כהרב ודלא לבטלה, ברכה באיסור לחה2 ואין כלום,*בלע

 ברכוו דה2יב היכן עד ולמד וצא ע"ד(. ד"ד אורות טל וי*ו סימןחא"ח
 עליהן. לברך כדי הסעודה לאחר פירות להניח שאפילו צריכה,קיאיטת

 שאסיר יעא בשבת ואפילו צריכה, שאינה ברכה הוי וסוףנ2תילה
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 אם ואפילו בברכות, מרבה להיות כדי הסעודה לאחר פירותלהניח
 וגדולה דאסור, י*א בברכות להרבות כדי לפניו להביאם שלא.גצווה
 עצסצ, ב5ני ומברך חבירו בברכת עצמו לפטור יכול שאם אמרו.מזאת
 כי הארץ העמי רעת וראה והביטה צריכה, שאינה ברכה דחש,בי*א
 לבניך וללמד ללמוד ושתורה על נפשך ומסור כח2ל, והרבהובה,

 נפשיכם. ותחי שמעו קוניכם כבוד על חוסו ה' עם בלמודים,.~לשמוע
 השם יזכיר לא בש*ס הכתובה ברכה מטבע באמצע הזכרה יש אםו(

 פסוק שמביא או למודו בדרך אבל השם, יאמר אלאבקריא'
 כבוד דרך דאין השם, .לומר לכנות ולא ה'. בפי' להזכיר מצוהגשעס
 כמה בסידורי' כתוב שגמצא מה של*ה כתב )ד( לכנות. מעלהבלפי

 הוש4 טעתע תפילה שומע בא*י בברכה שחותמים ותחינותגקשות
 ברכה, מברך המברכם בש*ס. הוזכרה לא הבקשה או שהתחינהומאחר
 סק"ז(, א/ סי' א*ר הן הזכרת בלא תפולה שומע ברוך אמר אלאלבטלה
 יו*ד יאמר אלא ה"י יו"ד יאמר לא במילואו הויה שם כשמזכירח(

 ה"י אי אלף יאמר אהיה בשפ וכן ה"י אי בוי"ו ה"יאי
 לעוה*ב הלק לו אין באותיותיו הן את דהוגה רז*ל כמ*ש ה"י איוניו*ד
 בלי הי ויו אי יוד אותיהתיו להמת בין ככתבו אותו לקרות ביןי,יינו
 כשמות שמות להם אין אשר המלאכים שמות גם בנתים, איהפסק
 הראשונות' אותיות ב' יזכיר רק בשמם, להזבירם אסור אדםגני
 ברכ"י אור*י, וכן ס"מ, יאמר סמאל ועל מ"ט יאמר מטטרון משםגגון

 בברכת כגון ברכו' בסדר ובפרט בניגון למברך המסייעי' )ה(יכדומה.
 הזכרת דאומר חלהימ, בוניבת יסייעו שלא ליזהר יש וכדומה"תגים
 אדמה מזבח אלהינו, ה"ה אלא דן בן בשם דווקא לאו לבטלה, ה',טם

 .ד*א(
 צריך דה*נ אני אומר צריכה שאינה ברכה לאסור דוגמא מעיןש(

 כל ותחנונים בתפילות יהוים שמות להזכיר שלאליזהר
 זה והרי ימעט, ה' שם ב;הזכרת למעט יכול אשר וכל הכי, בלאו,4סגי
 ניחן לא רום מלאכי כי הןמרא, הנכבד ה' אאן ליראה מצותגכלל
 ורועד' קק*ק, תיבות שלש אמירת לאחר עד ה' את להזכיר ר,2ותלהם

 כי אמש ומה ה', את: שמזכירים עד מיתרוששים ויראהירועשים
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 הדבריכ4 ומכלל ימעט, למעט יכול אשר כל לכן ה'. לשםיזכרט
 הי הזכרת של החמור מהאסו' ליזהר ומכופלת כפולה חובהעאכ"ו
 בלשוך הן שם להזכהת בהטיעוריהן שוו שיהיה, לשת בכללבטלה
 ה' שמזכי' לתבירו שהשומע אמרו שהרי שבו חומר ולמד צאהקדש,
 בנדוי, הוא שהשומע י"א נדהו לא ואם לנדותו חייבלבטלה

 מראוול יכאבו לבבות התרה, ולבקש בעצמו נדוי לנהוג חייבשהמזכיר וי"י
 להזכיר כ"כ האיסור "ה ופשט המספחת פמתה ואיך האיסור'חומר
 נשתרשר וכ*כ הגויקם, בלשונות חיקר שתש ובשבועו,ת לבטלה ה'את
 זה, עון כוא בישראל היה לא שאם כתבו וכבר כהיתה שנעשהעד

 האהן מי לכן מכאובינו, על מכאוב ולהוסיף הגלות לדמנריך די.ההה
 הי יראי מנהג טוב ומה לבטלה, ה' מהזכיר לשונך נצור חייםהחפץ.
 כל ע"כ ל'הזכירו יאות כאהער בפיהם שגור שמים ששם שמויחושבי
 מי לומר או השי"וצ לרמר כגון בכינוי, כ"א בפי' לא רק ודבר,דבר
 עצטך יגדור ה' להזכיר לשונו על שרגל ומי וכדומה, להזכיר*י(1"א
 עצמו יקנוס יעבור ואם יעבור' ולא ולהשמר להזהר תוקף בכלבקבלה
 בוה,. כיוצא לכל ישרה דרך זהו לו ורפא ושב סי~ף או קנסבאיזה

 אדמ תשמע אם ו( לקח. ויוסיף חכם ישמע לי, שומע אדםאשרי
 בו. וכיוצא וכך כך לו יתן ה' תאינה דרך שאומר כגון ה' שםשמזכיר

 ישתוק שהרי ה', שם כשהזכיר תכף דבריו בתוך תכנסאל
 דלא ונלע"ד לבטלה, ש*ש שמוצ.יא לו גורם שאתה נמצאתיבריך, לשמוי

 אמרר וכן השחר, ברכות אמר אם לו ישאל אלא נשמה, אלהי אמראם לחבירי אדם ישאל דלא הפוסקים, כמ*ש ה' בשם החחינה להתחילטוב
 י*ט ס"ק קל"ה סימן לעיל ועיין לה'. קרבן אלא קרבן לה' יאמרקולא
 תפסיו אז לקלל, כדי ה' את הזכיר אם אמנם תתצאח, סימן ס*חועי'
 דאסור דקי*ל אעוג )ז( תתרצ*ט. סימן ס*ח 3שמקלל, יחטא כידבריו
 פסקיי לא אנן משה פסקיה דלא פסוקא כל משום פסוק חצייקרות
 באמצע. אחר בטעא או בנגינה בקס"ת שטעה יחיד או ש*צ עכ*זליה,

 במה פקפוק ואין ה8סוק, להתחיל לחזור יכול ה* שם בו שהזכירפ'
 חומר מפני אל* איט ומחוזר שמה כיון למפרע, פסוק חצישקרא
 החככג דיבר גדדל דבר בן. סימן ה' כלל *דם חיי לבטלה, ה'הזכרת
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 חוזדים ה' שם קריאת לאחר כשטועים נכונלים רבהם נמצא כי.בוה,

 נכון(. תיקון נראה ועפי*ה לבטלה הן שםלהזכיד
 להקל. בדכות ספק בידך כ~א נקוט לבטלה ברכה איסוד חומדלפי

 פוסקים ורוב מרן דעת אם אפילו בפלוגתא דתליא מידיוכל
 הלך לברך המנהג פשט מאם חוץ עדיף, למיערטא חיישינן לברךנ"ל
 הדעות. בל ידי לצאת בדי לתקן יוכל אם והישד והטוב -המנהג,,שחד
 לברך, א"צ או לברך צריך אם ספיקא איכא אי לתקן יוכל לאואם

 מאח' ברכה, ב'לא נהנה משום איסודא וליכא בדכה להניח ,הטוב:אי
 או בפה*ע ברבתו אי ספיקא איכא ואי בכה"ג, לברך שלא אמדו,נהם

 כיוצא וכל שהכל, יבדך שהכל ברכתו אי ספיקא איכא ואי:נפה"א,
 ומעין במ"מ או הבהמיז המוציא לברך צריך אי ליה מספיקא ואי(נזה,
 מספק,ל אי אחדונה ברכה לענין וכן שלש, ומעין במ*מ יבדך.זנלש
 הטוב בנ"ד, או גן מעין ברמתו אי ליה מספקא או כשיעור אכלאם

 יבדך לא ספק לידי בא אם אבל ספק, לידי לבא שלא שישתרללגבד
 טוב. ברכת עליוותבא

 הייתי וחפץ מאד, ומועיל נצרך להקל ס"ב של זה כלל דאי.תי א*ה"(
 גדול כלל זה ני שראיתי אלא הזה, )בכלל פדטים איזה בזהלדשום

 מ"מ מסכים' הפנאי ואין הקצדה ודעתי הרבה לפדטים.ומסהעף
 מהנמצ' פדטים לאיזה השייכים ציונים איזה בכתב לדשום לבי ליטנמד
 בם"ד ובל"ן הכושד, שעת מצוא לעת לזכדון לי הןיו כערע אצלי(הקוב

 זה. פדקאהטנה
 סק"ב הגב"י שם מ"ב אהרן ויד הגב"י, סעז סימן א"ח כנה"גיעיין

 חא"ח אהרן ויד ע"ג דכ"ה וח"ג ע"א די*ט ח"א וזלעאוג',
 ח"א וזל"א סק"ה, פ*ד סימן א*ר ועיין יעז, לסימן השיקיוקגה"ט
 סימן הגב"י מ"ב אהרן ויד ע"ב, דכ*ג וח"ג עעא ודי"ט ע,ב.די"ח
 להש ס"ב עדך ח"ב חהרן ומטה עא, דכ"א ח"ג זל"א וע' סקאד,.0*1

 ד*ט סימן חא"ח מ"ב אהרן יד וע' עד, דכ"ב ח*ג זל"א ועןודנ*א,
 ועדך ו', סימן ה' בלל אדם חיי ום' עא, ד*ה ח"ג זל"א סק,א,)הגב*י
 מערכת זובד ועין סקאז, ת"ח וסימן ססק"א ת"ו סימן חא*ח"שלהן

 סקי*ג ק"ם סימן ושכנה"ג הגכ"י, ק*ס סימן א*ח כנה"ג וע' לן. אותס'
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 ערך. ועי' לקולא, דרבנן ספקא בענין שהאריך מה ואילך קכ"הומסימן

 וסי' סקי*ח קס סי' וא"ר סק"ו קס וסי' סק*ג תד סימן חא"חהשלחן
 סימן כנסיות בתי קע"ד' סימן חא"ח השלחן ערך ע"ן סקי"ב,קס*א
 סק"ב(.. קפ"ד סימן לעיל סק*ה ר*ו סימן השלחן ערך סק"ז,רד

 וריז ריו,סימן
 הריח ברכותהלכות

 שדקדקו. ונראד, שיריח, קודם שיברך עד טוב מריח ליהנוה אסורא(

 לרמוו טוב, ריח להריח אסור אמרו ולא ליהטת אסורלומר
 מריח להגן מתכוין אבל ליהטת, כשמתכוין אלא להריח אסורדאינו
 לברך, צריך אין עייו' לברך ריח יש אם לידע כדי שמריה אורע,

 ואינו' נודף ריחו אי דבר, באותו ליה ממפ'קא אי למעבד צריךוהכי

 ויריח, ויחזור יברך ואח"3 מקודם יריח הריח ירגיים הוא אםיודע

 לבטלה, ברכה באיסור נכשל יהא שלאכדי

 בשמים,. עצי בורא מברך עץ מין או עץ הריח ממט שיוצא זה אםב(

 6ין לא אינו ואם בשמים, עשבי בורא מברך עשב, הואואם
 פרי הוא ואם בשמים, מיני בורא מברך עשב מין ולאעץ

 הראוי.

 להריח: כשנטלו מילי והני בפירותו טרב ריח הנותן מברךלאכילה
 בו, ,להריח נתכוון ולא לאכלו בטלו אם אבל בו, ולהריח לאכלו אובו

 להריה. שיתנוין טוב ומהיוונ מברך, איט טוב ריח מעלה שהואאע"פ

 האכילה- לברכת הריח ברכת ויקדים )א( וירויח. הריח עלויברך
 האכילע על יברך אם דהכא במחודש, סק"א רי"א סי' לעיל למ"שול"ד

 משא"כ ברכה' בלא האכילה בשעת הריח 6ן טהנה הוא הריתחילה
 סק"ו(. זו'ר מינין' בב' דמייריהתם

 עצי בורא עליהם שמברך בספריס מפורזע שנמצא דברים אלךג(
 הנאראנג'ה. אילן פרחי שהוא איזהר אאמי, אוד הדס,בשמים,

 סי'. לעיל ועי' קלאביאינה, לבונה. הנדי. זבבול ורדים'אלמאסטיגה'

 ש6ו ג'ינג'יברי בלאנביק, שמוצאין איזהר מי רושמארין, סק"בר*ד
 סק"ז(. ברכ*י מאנטהר )ב(ורד.
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 רורה, מינטה' בשמים, עשבי בורא על"הם שמברך דברים ואלוי(
 הכהאר על ג( בהאר. מינקש'י, רך' שלהם שעץזינבוליש

 ובירך טעה אם אמנם ס*ב, סימן חא*ח ה"א יאודה בית הרב כ"כוצשבי
 שלו שהבצל גדילתו סדר שכתב הנ"ל לה' ועי' דיצא' נלע"דעצ*ב
 סימן לעיל ועי' והפרח, העלין מוציא שנה ובכל בקרקע קייםושאר
 וח2 וה סס*ק ועיין שם במחודש ססקעאין'

 הכ~
 שלו שהקלח כל

 מגזעו אלא משרשיו יוצאין עליו ואין לשנה משנה הקלח ונשארקשה
 שאיט או כירק, רך 'סלו שהקלח וכל עצי לברך צריך מעצו,.וכ"ש
 רך, הקלח אם דאפילו וי"א עשבי, מברך לשנה משנה הקלח~שאר

 עצי. מברך לשנה משנה שנשארכיון
 אם כולם, ועל יצא' לא איפכא (מ עשבי עצי של על בירך אם"(

 מסופק שהוא דבר ע*כ הלכך יצא, בשמים מיני בוראאמר
 בשמים. מיני בורא מברךבו

 מווום אי בזחמים, מיני בורא עליהם שטברכים דברים ואלו,ו(
 מח~קת שנפל משום ואי עשב' מין ולא עץ מין לאשאינם

 אלחאבאקה, קאדי זירני קלאב,ו, י בשמים מיני בורא מברךימספק

 אנביר יאנסאמין. ונאראנג'ה, לימון' קליפי רוזאדה, אגואה,ייריו'
 מברך אי בה ופליגי בארץ הגדל דבר ווכל לי ויראה נירג'יש.קאנילה,

 מ*מ ספק, ידי לצאת כדי מיני לברך ראוי דמדינא נהי עשבי, או.עצי

 לסמןך, מי על לו שיש מאחר לברך יחזור לא עשבי או עצי בירךום

 י"ח, דיצא האומר לדעת לב:טלה ברכה והיש איכא לברך יחזור.יאם
 נודף שריחה חמה והיא כתושה הקאב'י על )ד( עדיף. שוא"תלכן

 ולפי סק"ז, רי"ו סי' באה"ט לברך, צריך ריח, מאותו נהנה~האדם
 עצ*ב, עליו לברך לכאורה נר' היה ייט ס*ק ר*ב סימן לעיל~מ"ש

 ,טהוא כמות לאוכלו איט נטיעתו ועיקר הואיל אמנם רט"ב, הטתןאו
 בשמים(. מיני בורא דיברךנראה

 השמן, ממט שיצא הדבר כמו מברך המבושמים השמנים כל עלז(
 היו השם ע~יבי. מברך מעשבים, ואם עצי' מברך מעציםאם

 ממט והוציא סננו ואם בשמים. מיני בורא מברך ועשבים עציםגו
 עיקר, לו שאין ריח דהו*ל כלל. עליו מברך דאינו יוא.הבשמים,
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 עמו לברך אין וכן יברך, לא מריח ואם להריח, שלא ליזהרונכון
 מהו והוציא הבשמים שלק אם וכן טוב, ריח שקלט הטוב,אקעפר
 השמן, ממנו שיצא הדבר כברכת השמן, על מברך בלאנביקהשמן

 שמברר בפ*ע ברכה לו קבעו באעי שגדל שמפני הפרסמון משמןחוץ
  המילה בשעת בהדס להריח נוהגים במצרים )ה( ערב. שמןבורא

 כלל גויר ה' כתב שחוקים, בשמים מיני בכמה ההדס זהומהבלים
 וכתכ עליו חולק ז"ל והוא במ=ב, לברך הרדב"ז משם ח"י סימן(מ

 כנסיוו בתי והרב העיקר' דהוא כיון ההדם, על עצ'ב בוראדמברך
 הרדב*ז(. דברי לדחות מוכרחים דבריו דאין עליו כתבס"ו

 הראויה. ברכה 4ו ע"כ מברך ומיני ועשבי בשמים עצי לפניו היךח(

 נפרדיט כשהם וה*ד ו( יצא. במ*ב 3ולם על בירך ואםלו
 א' מין קוטם היה א' וגדול מיני, מברך אחת באגודה כשהםאמנם

 ס", צ=ר אחר, מין על מברך הקת ושוב עליו' מברך והיה האגודהמן

 ט=ז(. .ס*קריוו
 להריי הגתלים על שמשים בשמים דהייט השגמר, על מברכיםט(

 אבל הריח, לו שיגיע קודם עשנו קיטור משיעלהבהם'
 לאור, שהשליך הדבר כפי ויברך העשן, קיטור שיעלה קודם יברךלא

 מיני בורא מברך יתד, שניהם ואם עשבי, עשב ואם עצי, עציאם
 לברך. שאין אומרים יש מוגמרים בגדים על אבלבשמים,

 בחנ בהם הריח ואם מצוה, של והדס באתדוג להריח שלא נכוןי(
 השטהטו.ה4 בין כל מהן בודל שאיט התנה ואם מברד,אינו

 מברך. בהם, ולהריח מהם ליהטתושרוצה
 להריפ ונתכוון בשמים מיני בו שיש בשם של לחנותו הנכנסיא(

 הריה ליה השזי להריח נתכוון לא אם אבל במ*ב,מברך
 בביונ בשמים לו יש הבשם אם אבל בחטת ודוקא מברך, איטממילא
 כטו. להריח הבשמים שם ניתנו שלא מברך, אינו להריח נהכווןאפילו

 דאפילי וי*א מיניה, ונזבין וילתו אינשי דיריחו ליה, דניחאבחנות
 ואכה ויברך, להריח שיתכוין נכון ולכן לברך, חייב ממילא הריחדאתי
 טהני- ולא ומברך, חוזר אחר בשם לחנות ונכנס זה מחןהיצא

 מברך. איט לאלתר חןו2 לאותו חזר אם אבלדעת,
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 מברכין אין הילכך להריח, נעשה א"כ אלא הריה על מברכין אין,נ(

 אתר סרהון שום או המת סרהון להעביר שהובאו בטומיםעל
 לבהכ"ם המיוהדים בשמים על מברכין ואין הידים' זוהמת להעביר'או

 הכלים, בו שמגמרין מוגמר על מברכין אין וכן בבית, כשהםיופילו
 בכלים, ריה ליתן כרי אלא מוגמר של בעצמו להרית נעשה שלאלפי

 מברך. אינו לרפואה מבשמים מוגמר עושים אםוכן
 לברך אסור שם, ומונהין מעליה הסירתם אפי' ערוה של בשמיםיג(

 לידי שיבא ועוד ערוה, לדבר ועשויק הואילעליהן,
 שלא לההמיר ויש עליה, בשאינם מקילין ויש ומכירה, ביודעההרהור

 בפניה. נדה אה2תו ,2ל ואפילו פנויה של ואפילולהריה,
 בהן, להריח שאסור לפי עליהן מברבין אין ע"ג של בשמיםיד(

 שלהם, בשמים על מברכין אין עע"ז גוים שלומסיבה
 מברכין, שאין ריה עם שמברכין ריח נתערב ואם לע"ז, מסיבתןזסתם

 הרוב. אהרהלך

 ריט ריה,סימן
 היהיד והודאת הנסים על ברכותדיני

 רמעבר' הים מעברות כגון לשראל, נסים בו שנעשו מקהם הרואה"(
 מברך המקום בת,וך הנם, שניכי מקומות וכדומההירדן

 אותם כשרואה ודוקא הזה, במקום לאבותינו נסים שעשה אמ"ה.2א"י
 ביום ראה אם כגון בו, שעומד ויום שראה מיום הוץ יום לל' יום.מל'

 הראיה. ברכו,ת לכל והאה ד', ביום שיראה צריךא'
 נם לי שעשה אמאה בא"י אומר נם לו שנעשה מקום הרןאה~ב(

 שעף2ה כף בא"י מברכין יריכו יוצאי וכל הזה,במקום
 אתה ברוך וגומר כו' מקום הרואה דין כקורא שיאמר וטוב.לברך,
 מקום, באותו פניו על ויפול שישת,טה טוב וכף. לאבי נם שעשההשם

 כו', נם לי שעשה ברוךויאמר
 אם בעליה, עולה ואינו למטה דר והוא בעליה נם. לו שנעשה מיג(

 אף בעינן, מיוהד דמקום לברך צריך לעליה עלה יום ל'אהר
 למטה. דר בהיותו רואה היה העליהשגוף
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 יכלול המקומות מכל לא' בהגיעו הרבה ניסים לו שנעשו מיד(

 ובמקו' הזה במקום נס לי שעשה בא"י שיאמר א', בברכהכולם
 והרב )א( המקומות. שאר לכלול צריכים אינם יריכו יוצאי אבלפ',
 והרב לו, שנעשה הנסים על להקדימה צריך אם נסתפק -יעקבשב
 להקדי' צריך גדול היותר דהנס ליה פשיט סק"ב מ"ו סימן אומץיוסף

 .תחי'(. החביב מין הפרי בברכת שמקדיםע"ד
 העולם; ממנהג יוצא שהוא בנס אלא הנס על מברך שאינו יאאה(

 בלילה גנבים שבאו נגון ותולדתו העילם מנהג שהוא נסאבל
 וטוב חולקים ייש לברך, חייב אין בזה, וכיוצא וניצול סכנה לידיובא

 ומלכות. שם בלילברך
 מישצל חנניה של האש וכבשן דניאל של אריה גוב הרואהו(

 הזה, במקום לצדיקים נס שעשה בא*י מברךועזריה,
 לוט ועל האמת, דיין ה' אתה ברוך עליה מברך לוט של אשתוהרואה

 הצדיקים. זוכר בא"יאומר
 מדברות והולכי -ממנה, כשעלו הים יורדי להודות צרינין ארבעהז(

 סכנה, בו שיש כחולי חרלה שהיה ומי לישוב,כשהגיעו
 האסורים בבית חבוש שהיה ומי ונתרפא, ימים ג' למשכב שנפלאו
 ויענשוהו שירדפוהו ואפשר ברח ואם 'ב( ויצא. ממון עסקי עלאף
 ברכאי(. שבסוף ק*א רכ*ב סימן דלק' מציאה למצא ול"ד יברך,לא

 מברך ומה מדבר, ים, יסורים, חולה, סלה; יודוך החייעם וכליסימנם
 להקדים וטוב טולב, כל שגמלני טובות לחייבים הגומל אמ"הבא'/י
 הארץ מעמי ורבים ועדה, ישרים בסוד לבב בכל ה' אודה פסוק~לומר
 חכמים שטבעו מטבע משנה והו*ל טובים לחייבים .הגומלאומרים
 סלה. טוב כל- יגמלך הוא טוב כל שגמלך מי אומרים והשומעים, לבטלה, ברכהוהוא
 הלכתא, דוננו מינ"הו ותרי עשרה בפני זו ברכה לברך צריךח(

 ואי עשרה, שם שיש לפי התורה קריאת אהר לברךונהגו
 מע~ערה בפחווצ בירך ואם מלברך, יניח לא הלכתא דתנו שכיחילא
 ומלכות שם הזכרת בלי עשרה בפני ולברך לחזור וטוב יצא, שלאי"א



 לאלפים ריט ריח' סי' והודאות הנסים ברכת הלן חסדשסו
 שיהיף ליזהר וטוב עשרה, בפני שלא בירך כאלו הו*ל בלחשוהמברך

 רבנן. וחרי ובהדי המברך עםי"ב
 בפני יברך ב' ביום בא ואם ימי/ ג' לאחר לברך שלא הנכוןט(

 מג' שעובר ה' יום עד ימתין ולא ימים הגן בתוךעשרה
 יש איחר שאם וי"א יותר, ולא לברך יכול ימים ה' דעד וי"אימים,

 שירצה. זמן כל תשלומיןלו
 משהגיע דמברך וי"א זו, ברכה יברך לא מי*ג פחות דקטן י"אי(

 כשגדל מקומהע בקצת שעהגים מה אבל טהגים, וכןלחינוך
 הגומל. עליו ומברך לבהכ"נ אביו מביאו יותר או שנה כבן והואהילד
 אשתו על או בנו על ומלכוה שם יזכיר לא הירא והאיש ,למנוע,יש

 אם וכדומה יולדת אשה וכן לה/ להודות טוב רק חולה, היהאפילו
 שם הזכרת בלי לה' ותהחה תברך עשרה בפני לברך יכולהאינה

 לברך' שלא שנהגו ביבשה או בים  קצרה דרך ההולך וכןומלטת,
 בלי קוע לבין בינו חסדו לה' יודה עכיפ המנהג, לשנות יוכיולא

 לא ביבשה בין בים 1:ין פרסה דרך על והמברך ומלכוח, שםהזכרת
  שהדרך  או צרה בים עבר אם ובפרט ונשכר, זריז זה והריהפסיד,
 עשה  כחטאיו  לא  עליו ה'  ובחמלת הזיקא דשכיח אתר והואמשובשת

 לאודוי' מחייב חיובי בודאי הסכנה, בשעת מקטרג  שהשטן היהץ  עםלו
 תודות ומשלם חכמים תקנונ שמקי"ם רבטה מפרסה, פחות עלא8ילו
 נס*ו, טוב כל ויגמלנו אלהים בישע שיראנו שתגן היא האויהלה'

 איו דרכם לבטח הולכים שכאשר דרכים הולכי אותם נואלוומה
 ולו  הגומל, מ2:רכין ואיו  להודרו4 מקום שאין חושבים רע פגעשום
 לבדו, גדולות נפלאות לעושה להודות יש ויותו שיותר ישכילוחכמו

 מצר לי סתו אתה המשורר במאמר המפרש שפי' ע"ד לבטח'שהנחהו
 טורה ומה סלה' תסובבני פלט רני צרה, עיני ראתה שלא ר"להצרני,
 אשר ועל חסדו, לה' יודו אשר על טוב  עוכר  המשלם  לה' לברךיש

 בברכה חפץ שלא ומי מזה, מתוק חיך היש חכמים, תקנתמקיימים
 עשרה ברכה ששכר אמרו וכבר יהברך, בהוגן והמברך ממ2ו,.ותרחק

 לקח. ויוסיף חבם ישמע קח, ואתה לך עשה הא כי כלזהובים,



 שסז לאלפימ ריט סי' והודאהע הנסים ברכת הל'הסד

 לא גדולות4 בעיירות עבר הלוכו ודרך למקום ממקום שהולך מייא(
 בחולי שחלה מי וכן חפצו, למחוז שילך עד הגומליברך

 הצרה ממם שיפסיק עד יברך לא קואטאבאש או טירשייאנאשהקדחת

 סק*ז. כדלעיל למשבב שנפל ודוקא עועת, שלש שעברולגמרי

 מן נפל או כותל עליו נפל אם אבל מברד1 דן הני על דוקאיב(
 כתקו' זו ברכה יברך לא סכנה, מאיזו שניצול וכלהסולם

 ומלכו:ת* שם בלא יברךאלא
 שהשומעים שצריך פי' )ב( זקנים, ומח2ב ומברך עומד המברךיג(

 שבתחי' כאי חידושים זקנים, ובמושב מדכתיב יושבים,יהיו
 שהצבור סוו2 הבאת בשעת לברך המנהג יפה לא זה ולפי מ"ע,ס'
 די"ט כנסיות בתי בתורה, לקרות כשעולה לברך והנכון מעומד,כלם
 דוגמת עומד שיהא צריך קאתי, תודה קרבן ובמקום הואילס"ו(.

 קרבן.המקריבים
 קב*ה קמי תדיר  לא2אזעי בונ על איהו חובה בזוה"ק איתאיד(

 דאיען בגין ליה דעבד ניסין אינון בכל ניסאולפרסומי
 יקריה ואיסתלק לקב"ה אודאן דלעילא, פמליא וכל סלקיןמילין
 לסיפור המגיע בשבח שהפליג ע"א מ*א, דף בא, פ' ע*ש, ותתאעילא
 מידי לנם זכר לעשות מעשה אנשי ומנהג יצי"מ: לסיפור ושוההנס,
 שיתקן וטוב לשבח, להלל ולהודות בשמחה, להרבות כשנהשנה

 לנם, זכר בעיר רבים צורכיאי"ה

 רךסימן
 ותעניתו חלומהטבת

 ויעשה לו מפלט יחיש בשחרית תכף עגומה, ונפשו חלום הרואהא(
 אצל וילך ז"ל, הקדהמים רבותינו 12לימדונוהתיקון

 במדה2בתו החלו' ויזכור חלו', הטבת ויעוה אותו שאוהכיםשלשה
  הטבה.בשעת

 בפש ובעל הסוד, עפ*י האר*י בכתבי מבואר חלום הטבת סדרב(
 חלמא החולם( זה.)יאמר סדר עפ"י להטיב נ8שו עליחום

 ויאמר( החולם )יחזור חזיתא טבא חלמא המטיבים )יעע חזאיטבא



 לאלפים רכ סי' חלום הטבת הל'הסדשסה
 טבא חלמא חזאי' טבא חלמא חזיתא, טבא חלמא חזאי, טבאחלמא
 לישויה רחמנא להוי וטבא הוא טבא פעמים. ד' עוד לומר וי"אחזיתא,
 להוי וטבא הוא טבא לטב לשויה רחמנא ליהוי וטבא הוא טבאלטב,
 הוא טבא לטב לשויה רחמנא להוי וטבא טבא לטב, לישויהרחמנא
 די שמיא מן עליה ליגזרו זמנין שבע למב, לישויה רחמנא להויוטבא
 שבע למב לישויה רחמנא להוי וטבא הוא טבא יועי, וטבא טבאלהוי
 וטבא הוא טבא יהוי, וטבא טבא להוי די שמיא מן עליה ליגזרוזמנין
 להוי די שמיא מן עליה ליגזרו זמנין שבע לטב' לישויה רחמנאלהוי

 פעמים(. ז' החולם )ויאמר "הוי, וטבאטבא
 התלויים תעשה ולא עשה מצהת על עברתי פשעתי, עייתי,חטאתי,

 )אה"כ דיני, עלי מצדיק חהריני ונשמתי, רוחי, נפשי,בם
 )והמטיב' שמחה, ותאזרני שקי פתחת לי למחול מספדי הפכתיאמר(

 אבלם והפכתי יחדיו זקנים ובחורים במחול בתולה משמה אזאומרים(
 אל לשמוע אלקיך ה' אבה ולא ,מיג,ונם, ושימח'תים וניחמתיםלששון
 אלהיך. הן אהבך 3י לברכה הקללה את לך אלקיך ה' ויהפוךבלעם

 החולם(.)יאמר
 שמרים(, )והמטיבים עמדי היו ברבים כי לי מקרב בשלוםפדה

 הגדולה הישועה עשה אשר ימות )היהונתן שאול אל העםויאמר
 עם כי ארצה, ראשו משערות יפול אם ה' חי חלילה בישראל,הזאת
 ה' ופדויי מת, ולא יהונתן את העם ויפדו הזה, היום עשהאלקים
 ישיגו ושמהה ששון ראהטם על עולם ושמהת ברנה ציון ובאוישובון

 החולם(. )יאמר ואנחה, יטןונסו
 ה' אמר ולקרוב לרחוק שלום שלום שפתים ניבבררא

 ורפאתיו_
 השלישים ראש עמשי את לבשה ורוח המטיבים()ויאמרו

 אלקיאך עזרך כי לעוזריך ושלום לך שלום שלום ישי בן ועמך דודלך
 ובימ.ך שלום ואתה לחי כה ואמרתם הגדוד, בראשי ויתנם דודויקבלם
 בשלום, עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז ה' שלום. לך אשר וכלשלום
 פעולך ה' המטיבים, ויעט יראתי שמעך שמעתי ה' ג*פ החולםיאמר
 שיר ג*פ החולם )יאמר וכו' הודיע שנים בקרב חייהו שניםבקרב

 אל סעם כל על ויענו וארץ שמים עוויה עד ט' עיני אשאלמעלות



שסט לאלפים רכ סי' הלום ונעניתהל'הטד

 ג"פ היים אורה תודיעני ההולם יאמר סוף(. עד רגליך למוטיתן
 נצח, בימינך נעימות פניך את שמהות שובע פעם ע~כ המטיביםויענו

 לאמר. בניו ואל אהרן אל דבר לאמר משה אל 'ה' וידבר ההוךםיאמר
 וזממרים שלום, לך וישם עד יברכך המטיבים ויעט להם אמורעד

 רצה כבר כי יינך, טוב בלב ושתה להמך, אכול בשמהה לךהמטיבים
 לצדקה(. מעוינ 'ויפרוש מעשיך. אתהאלהים

 ואפילו ביום, בו ודוקא לנעוהה" כאש רע הלום לבטל תינית יפהג(
 הבירו עליו הלם ואם רפ"ה, סימן לקמן ויתבארבשבת

 תלוי והעיקר הוא יושענה לו להגיד ירצה לא ואם יתעטה, קשההלום
 ונהי הגזירה, מבטלין וצדקה, ותשובה' ותפיל', ותענית'בתשובה,
 הלמא הזי וכי מזליה, ליתרע דלא היכי כי יפחד שלא לגברשטוב
 מורידין ולא מעלין לא הלומות דברי ידברו שוא הלומות לימאבישא
 לא שנפשנו דיונמי יתמי אנן לכגון ,הרוב, עפ*י האמת הוא כןכי

 בה, מהייכין ועודין ורוהין הקליפות בין שבי הולפת והיאמטוהרת

 יודע איתט שאין גם ומה בזה"ק' כמפורש כדיבין מילין להוטודיעין
 מן אלי בעי, מיהא למי:הש מ=מ טוב. ומהו רע מהו הלומותפתרון
 פליטה, לו רהטהיה שיתקן' בשביל להודיעו ורצו עליו ריהמוהשמים
 לטובה לו שיפחירהו וישתדל, יעשה לעשות בכהו אשר אתלכן

 הפה, אהר הולכים ההלומוונ כל אמרו שהרי להלום ונאה השייךפתרון

 אשרי דכתיב ע"ד רק ודאגה, צער בלי וצדקה בתשו' ירבהועכ"פ
 היובא נמי הלום בלתי כי ברעה, יפול לבו ומקשה תמיד מפהדאדם
 שמא היום ושוב מיתתך, לפני אן יום שוב מארז"ל לקיים עלןרמיא
 ואתר ונזכר, זריז משובה ה*ז תשובה לעשוה המרבה וכל למהר,ימות
 שאפילו באל'היו' וישען ה' בשם יבטה לעשות בכהו אשר אתעשותו
 להמיתו הן הפץ לו כי הגזירה, .נתבטלה רעה גזירה עליו נבזראם
 סמוך בה' בטוה לבו נכון יהיה לכן כזאת' השמיעו ולא הודיעולא
 כי גם ומה רעה, אליו תאונה ולא להצילו ה' הפץ כי ירא לאלבו
 עעיל' מה כי מותן מהרדת וליהרד להפחד מקום אין הישר הדעתלפי
 וישפוך לעשות עליו שמוטל מה יעשא רק הבל והכל למות אדםוסוף
 יאמר אמור רבר וסוף לעית"ש, חיים ויבקש סליחה ידרוששיהה



לאלפים רכ חלום תעניתהל'חסדשע

 ובצל יעשה הוא כבודו, כסא לפני רוח לנהת בעיניו, הטוב ה'העבד
 יחסה.ושד*י

 יאמר חלום, תענית יתענו אם לשאול באו אם ומניקות ערבררוצד(
 שיתעע לא להן יפסוק ולא חפץ, שלבן מה שיעשולהן

 בחכם. הסרחון יתלה לולד, או לה תקלה יארע שאם יתענו* שלאולא
 או דבר לדבר ובבואו בדעת, שיעשה ערום לכל גדול כללזה

 ויחשוב בפלס, ישקול מאד ,מאד לבריות, שבינו בדברים מעשהלעשות
 תקלה לצאת .תוכל שלא הצדדים לכל ויפנה מראשיתו דבראחרית
 מעכבו מהיותו או אותו, מעשות מעשה אותו או דבור מאותולחבירו,
 אדם, שום על רעה שחבא השמים טן גזיר' נגזר' ולפעמיםסלעשותו

 טוב לא כי אמת חהן וכדומה ביועץ, והסרחון הקלקלה תולהאבל
 בכפיו, חמס ,לא על עמו ולהתקוטט באדמ קלקלה תולה להיותהדבר
 וע"י יכשל במה יודע היה אדם ואם תומו, לפי דבר ודבר שעשהרק
 גרמו ועוטתיו קשת, כמטחי בורח  היה ידו' מתחת תקלה תצאסה
 נפשינו לשפוך עלינו רמיא שחיובא באופן חייב, ע"י חובה שגלגלולו

 ולא ידיט' טתחת תקלה ו2צא שלא למיבעי ורחמים דהטי"תלפני
 צריך עכ"פ אבל מתוקן, שאינו דבר שום ולא ידינו על חובהיתגלגל
 מוה2בות" לחשובזעת

 מתחת תצא ולא טוב, ימצא רבר על ומשכיל
 עריף. חעשה ואל ושב יפה, שתיקה חששא, ובמקום טוב, רק כ"אידו

 רל עד רכאמסימן
 שונים ממינים מינים הודאות ברכתדיני

 עליהם, מברכין גשמים וירדז גשמים עצירת מחמת בצער היו אםא(
 המסר מן אבעבועות שיעלו כדי הארץ על שרבו כ*כמשירדו

 אנחע מרדים אומר שדה, לו איז אם מברך ומה זה, לקראת זהוילכו
 שירה מלא פינו ואילו לנו שהורדו2 רטפה טפה כל על אלהינו ה'לך
 ישלים רוצה ואם )א( מלכט. שמך אע2 ויברכו יודו הם הן עד כו'כיס

 מודים, אחר חי כל מנשמת ומתחיל ההודאות* רוב באל יסייםואח"כ
 בשוב ומזמור זמרה, טוב כי רה~ווה תהלח, דומיה לך מזמורואומר
 יש ואם ההודאות' רוב אל בא*י הגהאט(1 אהרן יד ציון שיבת את"'



שעא לאלפים רל עד רכא סי' ההודאות ברכתחטד

 והמטיכ הטוב מברך אחר' ישראל עם בשותפהת גינה או שדהלו
 גוי. שותף לו יש ואפילו שהחיינו מברך בשדה, ישראל שותף איןואם
 טובות הם ואם שהחייע' מברך יבדו לו טובות שהם שמועות עלב(

 מברך רעות שמועות ועל והמטיב, הטוב מברך ולאהריםלו

 מאדם שמע א"כ אלא שמועה על מברך ואינו האמה4 דיין אמ"הבא"י
 יברך לא הגנב שנתפס שמע אם וכן ספק, שום בלי הדבר וברורנאמן

 הגזילה. לו שישיבעד
 כדרך חפיצה ובנפש שלימה בדעה. הרעה על לברך אדם חייבג(

 הוא דה לעובדי הרעה כי הטובה' על בשמחהשמברך
 נמצא השי=ת' עליו שגזר מה מאהבה שמקבל כיון וטובתס'שמחתם
 וגם לו, שמחה חהוא רצונו ועושה הן את עובד הוא זו רעהשבקבלת
 את וכאב יוכיח ה' יאהב אשר את כי ביודעו בעושיו ישראלישמח
 עיות4 אשר את ויתקן אדניו אל עבד יתרצה היסורין וע*י ירבה,בן

 האיש יתן כי ביסורין, לשמוח יש לנגבין נכונים טעמים וכהנהוכהנה
 עליהן. רוחואת

 רואה בין חילוק ואין רהמטיב, הטוב מברך זכר אשתו ילדהי(
 רק לברו נוהגין ואין כן, לברך צריכה היא וגםלשומע,

 צבי מברך "דרך מן הבן אבי שבא בשעה או המילה, בשעתשהחיינו
 מה על להם יש שהחיינו בברכה להקל שנהגו ובמה שהחיינו,הבן

 הוא והרי הפסיד לא המברך ועכ=פ רשות אלא חובה שאינו*שיסמוכו,
 נכון ואינו להקל, אין חז"ל שתיקט ברכהז בשאר אבל ונשכר,זריז
 לנפשם עשו מגרעות הברכות, אלו בכל מקילים שהם העולםמנהג

 ה5ץ יהיה הירא והא"ם ברכות, ומפסידין חכמים 21קנת עלשעוברים
 ברכה. וישאבברכה

 אדם על וה"ה האמת, דית מברך עליו מתאבל שהוא מת לו מתה(
 שאר ועל ומלכות4 בהטם לברך חייב תוח ועל וכשר,חשוב

 ירושה לו באה ואם האמת, דיין 2:רוך צומר אלא לברך א*צאדם
 לו יש אם והמטיב הטוב ג*כ מברך לו ידועים היו שלאמנכסים
 ווהחיינו. מבדך היורש לבדו הוא אלא אחים לו אין ואםאחים,



 לאלפים רל רכא, סי" ההודאות ברכת הל" הסדשעב
 לו קתזעו או וקנה וחזר קנה אפילו כלים קנה או  חד"ם בית 21נוןו(

 חזר מכדן אם אבל 'סהח"נה פעם כל על מברךמתנה
 מתוקנ' הם אם שהחיינו יברכו שניהם כלים ומחליף מברך, אינווקנאן
 בשעה לברך נהגו אבל הקנין בשעת ומברך בהם, להש,תמשודאוים

 ואח"כ ערומים מלביש תחילה מברך טלבוש הוא ואםונמשתמש
 מידי דמבדך גלע"ד עליו, בעודו ונזכר לברך שכח ואם ב(שהחיינו.
 הרמב"ם כמ"ש קיימת' שעשייתה זמן כל דמברך המצות אברנתדהוה
 אזור ועל ישראל' עוטר אומר כובע )ועל ה'. 'ה" ברכות מהןפי"א
 שמשתמש כלים קנה ואם ומלכות(. שם הזכר.ת בלי ישראל אוזראומר,

 והמטיב. הטוב מברך ביתו' ובניהוא
 על"הם, לברך אין מנעלים או חלוק כגון כ"כ חשוב שאינו דבר עלז(
 כ.לים שקנה גדול עשיר וכן אלו, על מברך אינו עניאפילו-

 יברך. לא כלל מהן שמח ואינו לו, נחשבו ותוהו וכאפסחשובים,
 לברך וראוי שהחיינו, מברך אי מחלוקת עליהם שיש דברים אלךח(

 פרק באותו חדש בגד שילבש או ומלכות, שס הזכהתבלי
 חפצי' קנו או הכנמת, בית שבנו קהל דבר, אותו גם לפטור ע*מויברך
 המקדיש והמטיב, הטוב. רם בקול ויבדך שעץ יעמוד להס"ת כסףץיל
 וכ*ש בכת,יבה, תורה בחידושי שחיבר הספר הגומר ספרי', והקונהס"ת

 הגו4ה היא אם האשה על לכך, שזיכהו על לה" להודות חייבבהדפסה
 עלה הצער וכמו שנה, מעשרים ליותר הגיע אם גם ומה לו,ותביבה
 בעי ודאי הגונה, אשה ליקח לו ועלתה רזעל' ואזהרת מצותולקי"
 בלי ושליעת שהחיינו, ויאמר השידוכיל כשנגמרו ולשבוהי,אודויי
 הצבור על פרנס או רב ונתומנה לגדולה עלה אם ומלכות, שסהזכרת
 ולשבעים שנה לששיס כשהגיע וכן ית', לאל שבח רליתן אודוייבעי
 וגדולה ומלכות, שם הזכרת בלי שהחיינו ולברך לה' להודות ראוישנה,
 ליום ההגיעו שהחייבו על יוס מידי לה' לברך שראוי אומר אנימזאת
 הודאה ויתן הטובה' כל על ופרט פרט ' ע"כ ל'ה" להודות וטובחדש,

 השייך לפ4 דבר כל על עמו להטיב שיוסיף העתיד על ויתפלללשעבר,
 אותם, בראות בהם שישמח והמים יבקש תבנים על כשמודהכגון

 כתיבת על וכשמודה הן. ברכת ומלאים רצון ושבעים בכלשלימים



 שעג לאלפים רל רבא, סי' ההודאות ברכת הל'חסד
 וכשמורה וכדומה, חוצה מעינותיו שיפוצו החמים יבקש ספר,והדפסת

 טובה של חיים בשנים רבות - עוד שיחיה רחמים יבקש החייםעל
 ושנ;עע ו,עבר על מודה יהא ופרט, פרט ע"כ הדרך ע"ז וכןוכדומה,

 בפינו, אלא כוחנו ואין מאד דלונו דיהמי יהמי אנן כגון כי העתירעל
 כל תפי' שומע הוא כי אליו, ולהתמ_לל חורות המשלם לה'להודות

 לעית*ש. משאלותינו וימלא בעדע יגמוי הואפה,
 רצונו, לעוברי אפים ארך שנתן אמוה בא"י אומר ע"ז הרואהט(

 וי"א ומברך, חוזר אינו יום ל' בתוך אותה רוחהואם
 ואסור בשמה, ע*ז להזכיר ואסור מרקולי' על כ*א לברך, אמרושלא
 ואם שמחתם, דבר שום או מחולתם או גוים של שחוק לראותלילך
 וח.חפלל ירושלים, חרבן על ותצטער האנח שמת" גוים קולה.שמע
 לצים, מושב זה הרי ישראל, של ל,~חוק ההולך ואפילו עליה,להקב"ה
 מרבים איסורים 'תוהת נשתכח איך יכאבו לבות אשר הדברים מןואלו
 רטטראוונ, לקניגנאות שהולכים קויש אדום בערי בפרט ישראל,מבני
 אפי' אתם בירך ילך ולא מהם, ירחק נפשו שומר .ה' את היראהאיש
 מברך, ע"ז בית על שגם וי"א במשפט, אלהים יביא הכל על כיפ"4ג
 שלא ל"י עברו אפילו מברכין אין גלולי' שמלאי' ארהם שבעריוי*א

 ומלכות. שם הזכרת בלי יאמר ולבן ע*ז,רזאן
 אהר, במקום ליתנה ע"מ אפילו ע"ז ממנו שנעקרה מקים הרואהי(

 ע"ז שעקר אמ"ה בא"י אומר ישראל בארץ הואאם
 כשם ואומ' הזה, המקום מן ע"ז שעקי חרמר בח*ל הוא ואםמארצנו,
 לב והשב המקון, מכל ארת.ה תעקור כן הזה מ'המקום אותהשעקרת
 עע"ז, גוי ממנה שיצא בית על לברך צריך ובזה לעובדך,עובדיהם

 בביתם. ע"ז להם שיש מנהגםשהרי
 מלכי ועל ליראיו, מכבודו שחלק ברוך מברך ישראל מלכי עליא(

 להשתדל ומצרה ודם, לבשר מכבודו שנתן ברוך מברךגוים
 הע"ז, עם הולכים אינם אם העולם אומות מלאכי אפילו מלכיםיראות
 שם הזכרת בלי לברך טוב ועיר עיר בכל המלך שממנה השריםועל

 לא אם לראותו, מלמודו יותר יבטל אל המלך פ*א רואה ואםומלכות,
 אומו' מלכי לראות המצוה וטעם יותר, גדול ובכבוד יותר בחילשבא



 לאלפים רל רכא, ס" ההודאות ברבת הל' הסדשעד
 גדולתם בין מה יבחין בב.א, שיבא המשיח מלך לראות יזכה שאםכדי

 קטנה בספינה המלך רחשה ואם מצות עושה שכר וידע ישראל,לגדולת
 שם שהמלך בכירור יודעים אך עצמו, המלך יראה בל מכוסהה,יא
 יצחקי מהר"א משם סק"ג רכ"ד ס" ברכאי הרב כ"כ )ג( לברך.יכול
 דיש נראה ,ולע"ד בירך ואעפ"כ גהור סגי שהיה ששת מרבוראיה
 אשתכחת יתירה ורבוי וגדולה יקר יב,עה דרך בהליכתו דהתםלחלק
 קטנה בספיגה בהולך משא*כ להבחין, מקו' ויש רואים העם וכלביה,
 שריו אמנם מכוסה, הוא לבדו המלך דהאנ ואפשר וצ"ע, רואהאין

 דאפשר גדולתו, תפארת יקר את ניכר ומחוצה לו, חוצה מהלכיןועבדיו
 בכה=ג דאפילו ואפשר כן, מורה אינו דלשונו אלא לברך, צריךדבכה"ג

 דאיי ראו המה וכלם המלך, פני בגילוי הלוי ההבחנה דעיקר לפקפקיש
 ראיתו אין אחרים אצל בראיה שישע כל אזי, לא דאיהו אע*גהסומא

 בס' להרב שו"ר וצ"ע, מברך, ומצי מילתא בפרסומי ודיומוכרחת,
 צדריו כל מכוסה והוא יבשה, דרך ב'הולך אף שנסתמק כנסיותבתי

 העם דכל התם והטאני לחלע, יש דמקו' ששת לדרב דל*דדאפילו
 המלך את רוחה ואם בעניותין(. למ"ש מסכים וזה כבודו אתרואים
 כאן שאין מברך איע טיפדיל, שקורין יכירהו שלא טעמו אתבשנותו

 וגדולה. ויקרכבוד
 ואפ' ליראיו' מחכמתו שחלק ברוך מברך ישראל חכמי הרואהיב(

 אחרים, לענינים בזה.ז ה"ח דין שאין דאמרו היכידכי
 ומלכות. שם הזכרת בלי אומר אלא זו ברכה לעניןה"נ

 בדין, אתכם יצר אשר אמוה בא*י אומר ישראל קברי הרןאה.4ג(
 אתכם והמי,ת וצ"ל בדין, אתכם וכלכל בדין אתכםוזן

 אתכס ואסף ברין, אתכם והחיה ג'. אות ס*ח סי' אומץ יוסףבדין,
 לצאי בדין, ולהקימכם לההיותבם ועתיד כו~ם מספר ויודעבדין,

 הקבר על ידו כשישי' וכן כף מתיך יחיו המתים, מחיה בא*יהעה"ב,
 בשלום ותישן בשלום, תשכב ויאמר כו'. תמיד ה' ונחך זה, פסוקיאמר
 השוכב פ' של מנוחתו שתהא י*ר ויאמר שלום, משמיע מנחם באער
 ולא כו'. לי יעמוד הצדיקים כל זכות עם וזכותו ותנצב=ה, בכבודפה

 .ואין ימין, יד ולא דוקא'  שמאל יר כ*א מת על או הקבר על.*שים



 שעה לאלפים רל דכא, סין ההודאות בדכת הל'הסד
 קברות דאה ל"י ובדעך בה"ק הרואה ה( א'. ביום ב*פ אן קבד עללילד
 סי' ח*א כהלק*ט וד85 לברך, יחזור ה5א יצא' לא ס' מידיאחר"
 ל*א, ס" אלההו יד הר' משם ל"ו אות יו*ד סי' הד*ט עיקרירי*ב,

 דבריו דאין עליו וכתב דבריו דהה סק"ו רכ*ד סי. הברכ*יאמנם
 ולברך. לחזוד דצדיך והעיקדמוכרחים

 המכומה החלון דרך ראהו אם ראהיתו על שמברכין דבד כליד(
 חלון בעד ואם הראיה, בדכת מברך ג,אם הנקראבזכוכית

 שלא כיון לשם' כשהולך מבדך אינו יום בכל הקבדות דואהביתו
 דבד אותו וראה חזר אם הראיה ברכות ונכל דאה, שלא ל*יעברו
 מלך או אחר הקברות בית רארן אם אבל ומבדך' חוזר אינו ל"יבתוך

 בזה. כיוצא כל וכן ומברך חוזר אחרים חכמים אואחר
 שהחייט, מבדך ל"י לאחר בראייתן ששמח אשה או איש הרואהטו(

 שהיה מי כגון בר"ריתו, ושמח הרבה עליו שחביבוהוא
 ינהגו שלא טוב יותר אחר על אבל לעירו, וחזר לביתו ובאבדרך
 לפנים כאוהב שמראה ויש חנופה גברה כי ומלכות, בשםלברך
 אהובים, רעים כל על בה שיכוין א' בברכה ודי אורבו(. ישיםובקרבו
 שהוא אע"פ כתבים, לו ושלת מעולם חבירו את ראה שלא מיאבל

 ראייתו. על מברך אינו בראייתונהנה
 אן יום נכנס י"ג, שנת שמשלים ביום מצחה בר בנו שנעשה מיטז(

 מעונשו שפטרני בדוך ומלכרונ שם הזכרת בלי אומד י*דשל
 מצוה בר בנו שנעשה ביום סעודה לעףטות האדם על ומצוה זה,של
 אינו אפילו מצוה סעודת הוי דורעט הנער ואם לחופה, שנכנסביום

 היום.באותו
 על ז( שהחויט. מברך לשנה משנה המתחדש חדש פרי עליז(

 )ז"ו, ידושלים הקד,ן עיר פה הגדל פרי שהואהסאבדאס
 אין שלימה, שנה באילן דר שהוא ואפי' שהחיינו' מברך הסידרהזעל
 ש"חייט לברך שאין מטח ר' הרב משם הב*י אמר דלא כלום,בכך
 כל אמנם לגדילתו, קבוע זמן כשאין אלא השנה, כל המתקישם פריעל
 באילן, השנה כל להתקיים שדרבם אע*ג לגדילתם קבוע זמן,ציש



 לאלפים רל רכא, סי' ההודאהת ברבת הל' הסדשעו
 עיר פה מהגים וכן דנ*ו ח"א דשמ-מה פרי שהחיינו, על"הןמברכין
 שהחיינו, לומר צריך פ'יריק, הנק' הקליות על ח( ירושלים.הקדש
 מברך מינו בשאינו מין מורכב פרי על אפילו ט( ע,ן,ב. דכוושם

 שעשו דבר שכל שכתב ס' סימן ה"א הלקשט כהרב ודלאשהחיעו,
 ס" הד*ט עיקרי שהחיינו, עליו יברך איך הבורא, רצון נגד אדםבני
 י' סעיף לקמן בש"ע ממ"ש ראיה והביא יעבץ, שאלת משם לן אהתי'

 בעולם גוי דעמידת ובודאי מברך, בוי אפילו נאות בריותדהרואה
 אין ולע,ד ממזר' על גם דמברכין ומסתמא הבורא, רצת נגדהוא

 ירחבליפ הקדש עיר פה אמנם עליהן, להשיב ויש מכריעות,ראיותיו
 מישקוולי, הנקרא מורכב פרי על שהחיינו ומברכין כווניה עלמאנהוג

 המנהג. אחר והלך פורטוקאל עלוכן
 מנושל' אם כי נאכל שאינו לפרי או חי, הנאכל פרי בין חיליקואין

 ואם לשהחיינו, הפרי ברכת ויקדים זמן, אמרינן חדתא אקראכמ"ש
 ואם שתיהם, על אחד ,~החיינו יברך חדשים פירות מיני שניאונל
 מ%4ונו לאכול יחזמר אפילו ומברך הוזר אינו בירך ולא ושכחאכל
 ענבים האשכלות כשהבשילו אלא הבוסר על שהחיינו מברך ואינופרי,
 מברך הלבן לפול משהגיע הבוסר דעל וי*א גמרו אחר פרי בכלוכן

 לדיד' שהחיינו מברך ,משיוציאו אילנות לשאר דה"ה ונראההעהחיינו,
 לא אכל ואם בשולו, שי.גמר עד פרי לאכול שלא ליזהר יש כן כיהנה
 על יברך אלא עליו, יברך לא גומרה לאחר וגם שהחיינו, עליויברך
 פירות מיני שראה על דין ליתן אדם ועתי' לפטור, ויכוין אחרפרי
 תדש פרי לקנות להשתדל וראוי משנת, וידו נפשו האוה כי אכלולא

 לעיר. שבאתכף
 כל על שהחיינו פירית מיני בן על לברך שלא המנהג נתפשטיח(

 ואגסים, תפוחים, מיני כגון אהד, משם שהם כלאהד
 אם אבל וצורתן, בטעמן חלוקים אפילו וכדומה ותאנים,וענבים,

 לברך יש בסופו וזה הקיץ בתחילת זה שונים בזמניםמתבשלים
 שהחיינו מברך וב,ישנאם, סיריאהם על 'י( לכ*ע. א', כל עלשהחיינו
 סימן ח"א דהלק"ט ואע'ג י"ד סום למועד חזת בפ"ע, וא' א'ע"כ
 אן ע"כ לברך המנהג נתפשט כבר מ"מ באפ, לברך שלא דעתורל*א



 שעז לאלפים רל דכא, סי' ההודאות בדכת הלןחסד
 ספק אמדינן לא מנהג דבמקום המנהג על לעדעד ואין בפ"ע,וא'

 ע*ג(. ד"ד ח*ג זל"א הדב להקל,בדכות

 וטוב להקל, וס*ב שהחיינו מברך אם מחלוקת שיש דבדים אלךיט(
 שהחייע לבדך להמתין או ומלכות, שם הזכדת בלילברך

 בשולו, נגמד שלא פדי האוכל ולפטוד, לכוין לבדך שחייב רבדעל

 שאימ דבר א'* משם שהם מינין ב' בשולו גמר- אחר ג*כוהאוכלו
 אכל הדש' פדי ריח חדש, ותירוש וטלאים, גדיים כגון קדקעגידולי
 חדזן בגד ולב,2 שכח אם דקן"ה ונלע*ד יא( שהחיינו. בידך ולאושכח

 שם. במחודש סק*ו לעיל ועיין שפושטולאחר
 שהחיינו, מבדך איבו חדז2 ירק ועל אתרוג )עלכ(
 בדיות וכהנה הרבה, אדום שהוא דהיינו וגחור כושי הרראהכא(

 הבריות משנה אמ*ה בא"י מבדך ו'הקוף והפילמשומת
 משנה מברך אמן ממעי הם אם והסומא הקיטע ועל החיגד עלדכן

 ראהבונה בפעם עליו מברך עליו ומצטער אחןלכ נשתנה ואםהבדיות
 בו כיהנא רשה לא אם הבדיות כה2נה דמבדך והא האמת, דייןשרועהו

 יום. לןתוך
 בעלמא )שרואהו גוי אפי' נאות, ובריות טובות אילנות הרראהכב(

 כמה לומד ואסוד אסוד, בירח.ד בו להס,חבל אבלדמותד,
 ואינו בעולכע, לו שככה אמ*ה בא*י אומד בהמה או זה(' כותינאה
 אחדים על ולא עליהם לא יותד ולא דאשונה פעם אלא עליהםמברך

 מהם, נאים היו א*כאלא

 בא"י או' פדח שמוציאין אילנות בן ודאה ניסן בימי הירצאכג(
 טובות בדיות בו ובדא כלום בעולמו חיסר שלאאמ*ה

 ויקדים מנין, שם שיהא וטוב אדם בני בהם ליהנות טובותדאילבות
 ארזים וכל פדי עץ כון השמים, מן ה' את הללו הללויה מזמורלומד
 הנשמות" לח.יקון שהיא זו בבדכה בכונתו ויתעצם קדיש,ויאמרו
 ויש דחמים, עליהם ויבקש והעשבים, השדה בעצי מגולגלותשהם

 איקי. ר"ח של א' ביום אפילו או דוקא בניסן שיהאלהקפיד

 ממקום השמים באודך כחץ היודה כוכב כמין והוא הזיקים עלבד(
 מברך ג"כ, זנב לו שיש ככב ועל פשוט, אודו ונמשךלמקום,



 לאלפים רל רכא, ס" ההודאות ברכת הל' הסד,טעה
 ועל הארץ רעדת ועל לילה, בכל א' פעם הזיקים ועל יום, לל'א'

 ועל בראשית מעשה עושה אמ"ה בא"י אומר הרעמים ועלהברקים
 מעשה עושה במקום לברך יכול טרואינו, קורין שאט מה שהואהרעם

 העולם. בכל נשמע שהקול עולם, מלא וגבורתו שכוחו ברוךבראשית,
 ברק בין נתפזרן א', בברכה נפטר העבים נתפזרו שלא זמן כלכה(

 ולברך. לחזור צריך לרעם רעם וביןלברק
 מעשה עושה מברך לשלשים אחת אותו ראה אם הים על.נו(

 כן. מברך בחורף, שנעשין חזקים רוחות על וכןבראשית,
 בבדיתו נאמן הברית זוכר אמ"ה בא"י אומר  הקשת הרוא~;זך(

 ביווטר. בו להסתכל ואסור במאמרו,וקיים
 בתהילת והתקופה שנה, לכ"ח מכוח והוא בתקופתה חמה ו:רןאהכה(

 מיד בבקר' דן ביום אותה כשרואה ניסן, בחדש ד'ליל
 בראשיה. מעשה עושה ברוך מברך החמהבהנץ

 התקע"ב. בשנת שעשינו הסדרוזהו
 להולכימ טוב ימנע לא ה', יתן וכבוד חן אלהים, ה' ומגן, שמשכי

 הורינו דורים, דור ירח ולפנ3 ,שמש עם יראוךבתמים,
 יראי לכם וזרהה נפלאותיך, סיפרו שמך וקרוב הודיגו אלהיםלך
 מרבק. כעגלי ופישתם ויצאתם בכנפיה ומרפא צדקה שמששמי
 ה' את הללו הללויה כבודון העמים כל וראו צדקו השמיםהגידו
 לדוד מזמור למבצח ברכה, יעבור. ולא נתן חק עד כו' השמיםמן

 חמה הרואה רבנן תנו למעלותא שיר כו'ן אל כבוד מספריםהשמים
 אביי אמר הוי ואימת בראשית מעשה עושה ברוך אומרבתקופתה

 באורתא בשבהאי ניסן הקופת ונפלה מחזור והדר שנין, כ"חכל
 שהחייתנו כמו יאו"א יר"מ וקדיש חנניא ר' ארבען נגהידתלת

 ותקיימנו תחייט כן ההמה, ברכת לברך הזה לזמן והגענווקיימתט
 שמחיב לשלומן עלינו הבאות האחרות, החמה בתקופות לברכהותזכנו
 ויתקיים משיהך פני לראות ותזכנו בעבודתך, וששים עירךבבניק
 ואוד החמה באור הלבנה אור והיה נביאך ע"י שכהוב מקראבט

 עמו שבר ה' חבוש ביום תהימים, שבע כאור שבעתים 3הלההחמה
 ן בב"(ב כי,ר ירפא מכתוומהז



 שעט לאלפים רל רכא, סי' ההודאות ברכת הל'הסד
 אסיפה אגב זו ברכה לברך וט,גו החמה, ברכת יברך לא הסומאכט(

 עדיף מקדימין וזריזין השחר, מתפילת ישראלבצאת
 לגרך דמי שפיר ההמה הנץ כשרואה לברך הזריז ומיהו עם,מברוב
 מגהג אלא זה דאין בעשרה, ולברך התפילה אחר עד מלאחרביחיד
 חצווע עד לברכה ויכול י', ש,טעון דבר זה ואין עם, ברובמשום
 ומלכהת, שם בלא טברך השמש מכסה הענן ואם שעות' מ עדוי"א

 בלי אומר וכוכבים שמש נראה היא מעונן דעלמא ימים ג' היוואם
 מהב*ר,שם,

 כגון העבר' על הודאה ויתן לבא העתיד על אדם יתפלל לערלםל(
 זה לכרך שתכניסני יאו=א יר*מ אומר לכרךהנכנס

 ה' לפביך אני מודה אומר בשלום יצא לשלום. ותוציאנולשלום,

 כן לשלום' שהוצאתני וכשם לשלום, זה מכרך שהוצאתגיאלהי

 לעיל במ*ש הדרך, תפלת ומסיים לשלום. ותצעידני לשלוםתוליכני
 יהר*מ אומר נכסיו חשבון לעשות או גרע את למוד הנכנס ק*י.סי"

 השולח ברוך אומר ברכה, מצא לעבודתך, בנכסי ברכה  שתהנלחיאו"א
 אומר דרפואה מיד4 בכל לעסוק או דם להקיז הנכנס בנכסים.ברכה
 שליטה רפואה ותדפאני לדפואה לי מועיל זה עסק שיהא יאו*איהרימ
 ברוך אתה ונאמן רחמן רופא אל כי ישראל, עמך חולי כלבתוך
 שיהא לקח ויוסיף חכם ישמע וכזאת וכזאת ישראל. עמו הוליררפא
 לטב רחמנא דעביד כל לומר רגיל יהא ולעולם בפיו' שגורש"ש
 בה' והבוטח שוין, ולבו פיו ו"היו שלימה, באמונה בזה ויאמיןעביד,

 פה, כל תפלת ושומע תודות הטשלם א*,יגו כה' ומי יסובבנו,חכד

 ה' בע חפץ כי אליו' ומתפללים ומברכים להמודים טוב שכרונותן

 ולטצוה הזול תקנת מקיים אלה עושה כי חלקע, טוב מהאשרינו
 והודאה שבח יסדר למודים, לשון ה' חננו אשר כן כי הנה לו,תהשב
 היוצא ככל בלעז ו~ועזים לשוע, צחות כפי ופרס פרט ע*כותפילה
 ונדכה נשבר לב תפילה, של כהה וגדול ההודאה, תפילה יעשד,מפיו

 כזוכה. זוכה שאיע אתעחצה



 לאלפים רלא סי' ל,ע*ש יהיו כונהעיו כל הל' הסדשפ
 רלאסימן

 לשעש יהיו כונותיושכל

 שלא ובלבד ישן, הצהרים שינת בלא ללמוד לו אפשר אי אםא(
 קדמו שלא )למי החול, בימות ביום לישן שאסור בהיאריך

 הסוס משיגת יותר אשמורות( לקדם בדעתו שאין או אהם,מורותעיניו
 אלא גופו, להנאת כונתו תהא לא המעט בזה ואף נשמי. שח,ין.דהיינו

 לעית"ש. גופולהחזיק
 כל על ג"פ ועירוי נטקי צריך נשמי משיתין ירתר ביום ישן אםב(

 בנטילת כמו נטילה בלא אמות דן ילך שלא וע;ירותיד,
 עיאמר-,בלי ו'טוב נשמה, אלהי ברבת לברך ג"כ שצריך וי"אשהרית,
 שיקרא וטוב נשמתו, למחזיר להלל להודות ומלכות, שםהזכרת
 כדי לישן שוכב הריני ; ויאמר ויקדים נועם, ויהי שישןקודם
 ומשום יוסיף ובהיבת לעהיתאש, עלי ומיושבת צלולה דעתישתהא
 ש.תזכני יאו"א וירימ תענוג, בשבת שינה רז"ל כמאמר שבתעונג

 ותרצנו, בנו תחפוץ הרבים וברחמיך בה, אפסיי ולא בשנתישארויח

 דאתו יוכל, כאשר לישן שלא עצמו וידחוק יאנוס אך כו' נועםו*הי
 חיי מכל בעה"ז, ומעש"ט .תורה של א' שעה ויפה טובא, דנינוםיומי

 בתורה. גדול כלל זההעוה.ב,
 יתשש, הבורא לעבחהן אלא יכוין לא בעה;"ז שיהנה מה בבלג(

 לש"ש, יהיו מעשיך כל רז*ל ואמרו דעהו דרכך בכלכדכתיב
 והישיבה וההליכה והשתיה האכילה כגע רשות של דבריםשאפילו
 לעברדת כולם יהיו גופך צורכי וכל והשיחה ה;תשמישוהסימה
 אכל אם ורעב צמא היה שאפילו עבודתו, , הגורם לדבר אובוראך,
 את לעבוד חיותו כפי שיאכל יתכוין אלא משובח, אינו להנאתוועותה
 ולילך צדיקים' במקום ולעמוד ישרים בסוד לישב אפילו וכו',בוראו
 ולירש ותאוהו חפצו להשלים עצמו להנאת עשה אם תמימים,,בעצת
 אוהב זה שאין דגמצא .משובח, זה אין ובעה"ב, בעוה*ז וברכהטוב'ה
 כל גם הלא הישהאל לאדם יתרון ומה עצמו, את אהץב אלא ה'את
 למיתה עצמם ומוסרים טובים, לא והוקים מצות מקיימים הארץגיי



 שפא לאלפים רלא סי' לש.ש יהיו כונווניו כל הלןחסד

 השכל המתהלל יתהל'ל בזאת אם כי להרויח, שסוברין עצמם,להנאת

 דוקא' לפניו נאר לעשות לש*ש שתאיה צריך השי"ת שעבודתוידוע

 היה שאם עד צד, בשום פרס, לקבל מנת על ושלא פניה שוםבלי
 נ"ינס יורש הוא הבורא רצון עושה שבהיותו האפשר תחתנכנס
 שאינו ליוצרט נ"ר עשות נגד מתרצה, הי'ה לעה"ב הלק היולולא

 הבורא לעבודת האדם כניסת שבתהילת ונהי כלל, עצמו עלחושש
 ובמצות בתורה אדם יעסוק לעולם רז"ל כמאמרי להנאתו לכויןמותר
 סוף סוף אבל לשמה, בא לשמה שלא שמתוך לשמא שלאאפילו
 כי לשמה, תמה עבודה שלימה עבודה הבורא עבודת שתהיהצריך
 שתהיה יזהר וביותר )א( נרדם. ולא יעור אהסר איש האדם כל"ה

 במצותע יש,תבח זטלא וכ"ש צדקותיו, יספר ולא בסתר,צדקתו
 להשתבח, רכונתו "מצות עושה אם בפי" יהיה שלא והגם,ובהסדיו,

 נפש ובעל פניה, שום בלי שתהיה צריבה ה' עבודת כי ע"ז,נענש
 א' סימן 'באצבע מורה לא, י.תו לש"ש כונתו כל שתהיה עדיעמיק

 . י"ד(אות
 במאזני מעשיו כל ול,טקול דרכיו על ולבו עיניו לשום אום חייבד(

 3ת*ש הבורח עבודת לייי שיביא דבר וכשרואהשכלו

 ולזה תמיד, בוראו את עובד כן שנוהג ומי יעשהו לא לאו ואםיעשהו

 שברא מה כל אבות פרקי בסיום שאמר מנסיא בן ר"ש התנאכיון

 יחטאן לבל גדול כלל זה כי לכבודו, אלא בראו לא בעולמוהקב"ה

 ואעתה זו משנה לבו על יעלה לעשות, או לדבר שירצה מ" בכלכי
 לא לאו ואם ידבר, או יעהטה, שמים כבוד בזה יהיה ואםיזכור,

 ובזה לכבודו אלא ברא לא הקב"ה שברא מה כל כי ידבר, ולאיעשהו

 לצורך קונו דצת על לעבור אדם יצטרך אם השף הטשב מכל נזהריהא
 לשמה, עבירה נקרא וזהו שבשמים, אביו רצון לעשות יכויןשעה,

 עושהו, ישכח כן מפני לא מצוה, נדבוד עבירה בשעתה איז אםואף

 רחוקה, בדרך ואפלו ההיא בעת לש"ש, שיהיה ענין איזהויהרהר

 ה' כי ימים בקרב מדרכו ו"טוב משקל, בעת קל יהיה עונשוובזה

 בתמים. להולכים טוב ימנעלא



 לאלפים רלא סין לש"ש יהיו כונותיו כל הל' חסדשפנ

 קבה"ו יחוד לשם עושה אני זו, מצוה או זה דבר שיאמר צריךה(
 יאהדונהי כזה אדעת הויה שמות ב' ליחדויכוין

 מיבעי נש דבר ערברוהי בכל אר*א הזריע, פרשת הקדוש בזהץר~איתא
 קדישא שמא בפומיה לאדכרא קדישא' לןטמא כולהון דלהווןליה

 זמין דאיהו בגין סט"א, עלוהי לישריה ולא לפולחניה, הואדכולא
 כך ובגין עבידתא, ההוא על לאשרזמץ ויכיל נשא בני לגביתדירא
 בדברי מבעיא לא עובדוהי בנל ומ.ש רע' דבר מכל ונשמרתכתיב
 להאהז רוצה הקליפה יותר כי קדישא' שמא להזכיר שצריךקדושה

 איזו זו במצוה שיהא ואפשר הגשמים' מבדברים המצא,ברוהניות
 בזה הרי לעהי,תעש, שהוא בפיו יאמר העשיה בתחילת וכאשרפגיה,
 העולם בדברי אפילו אלא מצוה' באותה יסרך שלא חיצוני כלמסלק
 הגשמיעב ממעשיו מעשה בשהם סטוא תש.רה שלא כדי ה' לשםיאמר
 הסט"א ישלוט שלא כדי והזיווג היחוד בענין לייהר צריךוביותר
 שיצליח הוא מזה לו שיבא והתועלת קדש, זרע זרעו ויהאבולד,
 דא ועל שם הקדוש בזוהר כמאש זה, באומרו שיעשה דברבאותו

 דלפולחנא בפומיה לאדכרא מעי לבנחן כשמתחיל בניק דבני,מאן
 עליה זמין וקב.ה עלוהי שריא דשמיא סיעתא וכדין בני, הואדקב"ה

 נוך, ופקרת אהלך שלום- כי וידע,ת הה"ד, שלם עליה וקריקדושתא'

 סגי ולא תחטא, ולא וכדין בני, איהו כד בפומיה מילה לאפקאדבעי
 בורא הדבור, זה ע*י שאז בפיו, מחשבתו שיוציא עד לחוד,במהשבה
 ואינו לפועל, מחשבתו להוציא מסייעו המלאך ואהתו קדוש'מלאך
 בארץ צדיק צדם שאין אע*פ דבר, באותו להאהז הסט"א גתמניח
 פניה איזו לו בהיות הטוב אותך בעשיית יחטא' ולא טוב יעשהאשר
 הראשון צדיק אבל להאחז, הסט"א רוצה הפניה ובאותה לשעש,שלא
 הולך הכל כי שיאחז, מניח אינו שפתיו בעקימת הנברא המלאךהוא
 אי ביה, אחיד אתר, ונטיל דאקדים מאן בזוה"ק כמ"ש הראשון,.אחר
 קדושתא ואי ביה, שריא לא קדישא שמא אתר, נטיל מסאבארוח
 לאתחזאה יכלין לא מזיקין וכל רוחין כל דינא, מקדמת אתרנטיל
 ימנע הטבע בדרך גם החטא, מן ישמרהו המלאך שאותו ומלבד;תמן,
 רצון נגד שהוא דבר אעשה איך לבו על ישים כי מהחטאמעצמו



שפג לאלפים רלב סי' המנחה תפילת הלהסד
 שנאמר מאותם ח"ו ולהיות לש"ש מעשי שיהיו אמרתי ואניהבורא,
 המזכרים נאמר זה ועל לו, יכזבו ובלשונם בפיהם ויפתחהועליהם
 מצוה בכל אז וגם בפיו, הכונה שמזכיר ר"ל לכם' דמי אל ה'את

 שיהא ש*ש שהזכרת דבר של כללו ומעשה* דבור, מחשבה,מקיים
 שומע אדם אשרי ונפלאה' גדולה מעלה הוא דבר כל על בפיושגור
 יצלח. בידו ה' חפץ ממילא דבר בכל ש"ש מהיות מונע יוקיואל

 מנחה תפלתהלכות

 רלבסימן
 המנחה בשעת לעשות האסורימדברים

 עם בזמנה להתפלל מאד יזהר מנחה תפילת זמן כשיגיעא(
 זריזין אמרו באמת כי ב:צבורן שמתפלליםהראשוגים

 צא שכר' עליה שנוטלים מצהן גופה היא והזריזות למצותמקדימין
 4ו לילה הצעירה אל הבכירה שהקדימה שבשכר לוט מבטתולמד

 איט והאדם  רורווב ר'  הווביבה כנפי תחת לכנס זרעה והקדיםזכתה
 שהוא מי ולכן לו, להזדמן יכולות מניעות כמה לרגע מרגעבטוח
 ביחיר לדע~פלל מוכרח שהוא מנין שאין במקום הוא ואם ונשכרזריז
 לא שמא וחושש בדרך הוא אם ובפרט זמנה' בהגיע תכףיתפלל
 בתחילת אפילו חניה במקום או במלון נמצא אם טוב, בכי למלוןיכנס
 וצדיק בדרך' יחזיק שלא עד להתפלל ויקדים יזדרז גדולה, מנחהזמן
 לכן ונשכר, זריז הוא והמקדים נפסד, העצל פעמים וכמה כמהיבחן.
 לו ירזא; ואפילו כראוי, אהתה להתפלל עסקיו מכל יפנה זמנהבהגיע

 שכר לו שישלם מלאכתו בעל הוא נאמן ממון הפסד מזה לושיגיע
 אותו עובד שהוא שבעבור מעול ושדי מרשע לאל וחלילהפעולחו.
 כך, מראה היצה,ד כי ועם ו הונו ירבה רצונו והעובר פרנסתו,יתמעט

 טוב. ימנע לא רה' טוב ועשה בה' בטח רק ברע, תאמיטאל
 צלותי בכולהו בזה"ק דאיתא יתירה בכונה מבחה תפילת ייןפללב(

 מכולהו, יתיר דמבחה ובצלותא דעתיה לכוונא ב*נבעי



 לאלפים רלב סי' המנחה תפילת הל'הסדשפד
 שחרית ב.תפילת לכוין שנקל אמת ההן עלמא, על שריא דדינאבגין
 אבל הזמן מטרדות מבולבל ירתר הדעת שאז מנחה מתפילתיותר
 וכן אגרא, צערא ולפום דעתיה וליתובי חיל לאזור ל"המיבעי
 מהמשכים גדול יותר שכרו ממלאכתו ופוסק במנחה לבהכקנהמקדקם
 בבהכ"נ, ראשונים מיו*ד להיות ומעריב במנחה ג*כ ויזהרבבקר,

 במנחה. עכ"פ יזהר בשחרית בזה להחקר יוכל שלאומי
 שמא ליחדא לבהכ*נ הולך הריני לבהכ"נ: בהליכתו יאמרג(

 וכו'. נועם ויהי שמאלא בדרועאדקבה"ו
 והעידו מנחה, .תפי' קודם ביומו שכיר שכר בפרעון מאד יזהרד(

 בהלואה לוקח והיה בזה מאד זהיר שהיה ז*ל האר*יעל
 מתאחר היה אם ואפילו לפרוע'סדי

 להתפ~
 החמה שקיעת אהר עד

 אעמוד אנפין באיך אומר היה כי פורע, שהיה עד מתפלל היהלא
 ומזה קיימתיה, ולא לידי מצוהי שבאה מאהר קוני ל8נילהתפלל
 שנזדמנו המצות לקיים שיקדים תהינה, כל תפילה כל על האדםיקיש
 ימליצו שהקדים והמצות תפילתו' להתפלל יקרב ואז יאחר, ולאלידו
 לשלם ליזהר צריך וכן בקשתו' את ולעשות שאלתו את למלאתבעדו

לכובסת.
 העמידה, חזהת הש*ץ ויאמר בצבור בזמנה מנתה להתפלל יזהךה(

 מהדברי' והיא הש*ץ בהזרת  הין התפילה שלימות עיקרכי
 שאהזתם מחמת בה מזלזליס אדם ובני עולם של ברומוד;עומדים
 הכנסת, בית ישיבת עליהם יכבד כבד וכמשא המהירות,בולמוס

 ועניית העמידה חזר,ת ע*י ליוצרם נ*ר מעשות ומאבדים ית',ומעבודתו
 יחסרו לא ה" ועובדי ודורשי ח"ו, טוב ימנע ה' וגם רכדומה,אמנים
 זהיר היה ז"ל והאר"י ליוצרו, ,נ"ר לעשות שעמלו מי אשרי טוב,נל
 לאומר' מניח היה לא בע*ש ואפילו החמה שקיעת אחר אפילומאד
 תוב"ב צפת רבני גזרו וכן רם' בקול ואח*כ בלדהם אלא וםבקול

 יחרדו לזאת גזירתם על לעובר נדוי והטילו וחזרה, לחשלהתפלל
בנים.

 רם בקול הש"ץ יאמר לערב, סמוך שהוא ביותר דחוקה השעה אםו(
 השאר ואומר קדושה, ויענו קדוש ואתה גבור ואהש;אבות



שפה לאלפים רלב סי' המנחה תפילת הל'הסד
 יאמרו והקהל רם, בקול התפי' כל הש"ץ שיאמר טוב התיוהובלחש,
 אמן שיענה הפחות לכל א' שיהא וטוב במילה, מילה בלחשעמו

 הש*ץ. ברטתאחר
 קודם' שעה חצי גדזלה למנחה סמוך להמתפר אדם ישב לאז(

 יכנם ולא תחילה, שיתפלל עד ששית שעה מתחילתדהיינו
 קודם קטנה סעודה אפילו אוסרים ויש לאכול' ולא לדין ולאלמרחץ
 לדידן גדזלה' מנחה אחר להסתפר מקילין שיש ואף 3דולה,מנחה
 חכמימו דברי לקיים' ליזו;ר נכון אבל הרבה' זוגווז הפפר אצלשיש
 ולכן בע*ש, אפילו חצות אחר להכעזפר נכון לא הסוד שעפ"י גםומה
 בו מלהסתפר יניח חצות' קודם להסתפר יכול שלא עסק לו היהאם

 ואפילו גדולה למנחה סמוך קטנה בסעודה מתירין שיש אף וכןביום,
 דלא לבהכ*נ, שקורא קבוע שמש דאיכא ,היכא קטנה, למנחהסמוך

 לסעודת שנכנסו רבים אבל הסועד, ביחיד היינו יפשע, שמאחיישינן
 אפילו עבדי, איסורא גדולה למנחה סמוך אפילו ונשואין מילהברית
 רביע חכמים דברי על דהעובר איסודא מנחה' תפילת אבדו לאאם

 הו8 שעות י*ב שכשהיום קטנה מנחה זמן כשהגיע וכ"שעלייהו,
 האוסרים, הגדולים כל נגד הוא בזה והמיקל ומעלה, ומחצהמתשעה
 להתפלל הוא ה' יראי מנהג אבל בזה, שהקלו ההו גרועיםומנהג
 האוכלים וכן נשואין' או מילה בסעודת לאכול שישבו קודםמנחה
 קודם, מנחה יתפללו חצות אחר עד אחרו אם במ2בת, חתונהסעודת

 מיקרי לא בביתו שבת סעודת אבל גדולה, סעודה הוי חתוההדסעודת
 בפני לדבר יכול אינו שאם משכרות נזהר שיהא שצריך כ*שס"ג,

 סימן לעיל ועיין תועבה' תפילתו בלשונו שמגמגם דהיינרהמלך,
 לשתות התחילו שאם שסוברים העוסקים מגדולי ויש סק*א,ק"ה
 הנכנסים וכן תשלומין' לו יאין כהזיד דיע תפילה זמן שהגיעאחר

 דבמקומנו אפשר ואולי שיסמוכו, מה על להם אין חצות אחרלמרחץ

 שרוצה במרחץ היושבים את מגרש המרחץ בעל י*א שעהשבהגיע
 דיו בתחילת לישב היתר צד אין לדון וכן היתר' צד יהיהלסגור
 יקח לא וכן לבהכ"נ, שקורא קבוע שמש יש א*כ אלא חצות,אחר
 צהר שיחזור ובעוד בגדיו, יטנף שמא תפילה לזמן סמוך בחיקוילד



 לאלפים רלד רלג' סי' המנחה תפילת הל' וזסדשפר
 יבכה שמא או )א( לבהכאנ. לבא יתאתר או תפילה זמן יעבורמים
 ילך ולא קונו כבוד על ולא הילד על ויחמול להניחו, ירצהכאשר
 שיבא לחוש שיש עסק מין לכל וה*ה י"ח(, סימן ס*ח לבהכ*נ,בלל

 רמתילה. שיתפלל עד בו יתחיל לא חפילה. זמן ויעבור בו'להתעכב
 כאלה ובדברים ונשכר, חריז זהיר הוא  ה' את ואוהב ירא אישאשרי
 התפללו כבר והמסובין מצוה לסעודת שקראוהו מי ב( ניכר.ארם

 תשים הסעו', מפני בלחיד להתפח וץ2אי אינו מנחהתפילת
 דחלה בירוש' אמרו דכבר סי*ב, רס"ה סימן ביו*ד כדאיתחהמנרדין, בכ~

 צריך והכא מצרת, אינן לזע ואם טצות' הן הרי כמצהתן עשיתןאם
 להתפלל דיכול היכא שאסור ביחיד להתפלל בפועל עבירמלעשות
 ו'(. סימן אליהו יד הרב משם ל"ז אות ה' סל, הד=ט עיקריבצבור,

 ,(הות אין אם באיסרר, בין בהיתר בין אלו מכל באן הת"יל אמח(
 כל גדול' היום עוד אפילו מיד להפסיק צריך אחקכלהתפלל

 ,מיד להפסיק צריך שתחשך' עד מלאכתו או סעודתו שתמשך,חיורע

 קטנה. מנחה זמןבהגיע
 מנהה זמן משהגיע לאכול הותר ולא אסור עראי סעודת אפילךט(

 דלא י"א יק שתיית וכן ירתר; ולא כביצה, ופת פירות אםכי
 עראי פירות אכילת אפי' שרי דלא הרמב"ם ודזות מכביצה, יותרופרי

 אסור. כזית אפילו פת אבל מכביצה,יותר

 רלד רלג,סימן
 דינים פרטי ושאר המנחה תפילתזמן

 קטנה מנחה וזמן ולמעלה, ומחצה שעות משש גדולה מנחה זמןא(
 מתוך אלא 3דולה מנחה להתפלל ואין ולמעלה, ומחצה שעותמתשע
 עסק בשום להתעסק או לררך, לצאת או לאכול שרוצה כגוןהדחק,
 מקדימין זריזין אז זמנה, שיעבורואושש

 להתפ~
 )והד* גרולה, מנחה

 שלא מאד נזהי היה ז*להאר"י
 להתפ~

 החמה, שקיעת עם אלא מנחה
 לאומרו אסור זאת וכגון הכוכבים, את קודם שקיעתה אחרוערבית
 בתפילינ הוא העקידה פ' לומר נישת חיותר הזמן )א( ע"ה(.בפני

 דק"ב מד"ל לשה*ר ידות ב'המנהה,
 ע=ב(_



 שפי לאלפים רלד רלג, סי' המנחה תפילת הלןהסד
 פלג עד יהודה ולרבי חכמים, לדברי הלילה עד גמשד מגחה זמןב(

 הלכה נפסקה ולא רביע, חסר שעות י"א עד שהואהמנחה
 שיעשה והוא עבד, כמר ודעבד עבד כמר דעבד ואסיקנא מיניההו,כחד

 שוב הלילה, עד מנחה ומתפלל כרבנן עשה שאם מיניע:ו, כחדלעולם
 יום אותו דמחשב דכיון המנהה, מפלג ערבית לועופלל יכולאיט
 ערבית, תפילה, לענין לילה לעשותו יכול אינו מנחה תפילתלענין
 ועבדי בכך להקל העולם נהגו ועכשיו יהודה כרבי עושה אם בהפךוכן
 יוצא דיעבד דהא שיסמוכו, מה על להם ויש אהדדי, דסתרן קוליתרי
 כדי דהייט הדחק ושעתי"ח,

 להתפ~
 ליאסף עלמהם שקשה בצנור

 ליזהר צריך ביחיד מתפלל שהוא מי אמנם דמי, כדיעבד זמניםבשני
 מנחה התפלל ואם א'. ביום גם ומה דסתרן, קולי תרי לעץ2ותשלא
 שצריך שבת ובערב הלילה, עד ערבית יתפלל לא המנחה פלגאתר

 תפילת להתפלל להקדים צריך ה"נ ערבית תפי' להתפלללהקדים
 המנחה. פלג קודםממתה

 לשנים משערין ארוך היום אם ואף היום לפי משערין אלו שערתג(
 קץ4ך לשנים היום מחלקים קצר היום אם וכן חלקים,עשר

 הכמים ששיערו מקום כל וכן זמניות, שעות נקראים והםחלקים,
 הככבים, צאת עד מעה*ש ומשערין אלו, בשעות משעריןנשעות
 צאת קודם שעה רביע דהייט שקיעתה, עד החמה מהנץ דכה4עריןו"א

הככבים.
 הככבים לצאת סמוך השמשות בין מנחה מתפלל אם "הדחק בשעתו(

 ראוי אין לילה ספק שהוא דכית לי חזי )ולדידי י"ח.יצא
 תעקמה ואל ושב לבטלה ברכות הוו לילה הוא שאם ממחהלהתפלל
 התפל' ולא נאנס או טעה אם שתים, ערבית שיתפלל טוב ויותרעדיף'
 ותקרב(1 תבחר לכן להתפלל, דמצי רבוותא דעת אבל שעה, אותהעד
 לבטלא, לברכה חיה4ינן ולא ומתפלל חוזר התפלל דבס' ואע"גכ(
 ברכת תבא ועליו כולו, היום כל יתפלל ה~אי דהתם דמי, לאס*מ
 ו:כא אמטם להקל, ברכות ספק דקי"ל הכלל מן יצא הכי ומשו'טוב,
 דאע*ג לבטלה, ברכותיו הוו הוא, זמניה לאו דדה4תא דאמרדלמאן
 להקדים צריך מקום מכל שעה, באותה המנהה לתפילת תשלומיןדיש



 לאלפים רלד רלג' סי' המגחה תפילת הל' חסדשפח
 סק"א ק"ח סין לעיל כמ*ש יצא, לא היפך ואם ברישא, שעתיהחובת

 ואחד מוספין של אחד תפילות שתי לפניו שיש מי ג( כעת.כנלע"ד
 יש דתדירה, משום קודמת מנחה דשל פשוט דהדין המנחה,של

 ואין הואיל קדים מוסף אי שתיהן להתפלל שהות דאין היכאלהסתפק
 בתי ועיין י*ט סימן אריה שאגת קודם, דמוסף העלה תשלומין,לה

 ס"ג. קעח סימןכנסיות
 יודע שאיע אע"פ להתפלל כדי ידיו ליטרל צריך מים לו יש אמה(

 צריך משולחע או מלמודו עומד ואפילו לכלוך, שוםלהם
 לחזר מילין ארבע עד להלך שצריך אומרים ויש להתפלל, ידיוליטול
 עם ויתפלל בעפר או בצרור ידיו ינקה מים שום אין ואם מים,אחר

 הצבור, עם להתפלל מאבד כך מתוך אם מים אחר יחזר ולאהצבור,
 חז"ל דברי על ועוברי' כלל, ידיהם ליטול חוששין ואין עברוורבים
 כל, על במשפט יב*א אלהים כי ידע ולא שבדמא"י, קליםבדברים
 לנינוב ומטלית מים מלא כלי להביא הזאת המצוה עליהםוהשמשים

 בו. תלוי הרבים זכות זאת עושה בהכ"נ,בעזרת
 אין בלמוד, כך אחר שהפסיק אע"פ מנהה להתפלל ידיו נטל אמו(

 המצות, במבירת שמפסיק בשבת ומ"מ שנית' ליטולצריך
 על ועמד דעתו הסיח לא אוכ אלא מוסף' לתפילת שנית ליטולצריך

 האזן ותוך האף .תוך בגון המכוסין במקומות לנגוע שלאהמשמר
וכדומה.

 תפיליו לו יש אם במנהה, תפילין להניח בתמי' להולכין טוב מנהגז(
 יניחמ רבה דשמושא תפילין לו יש אם טוב ויוהר יגיחם,דר"ת

 שאין אומרים יש עאש של במנחה אמנם עליהם, ויברךבמנחה
 להניח_

 להתפלל, הצבור והתחילו הכנסת לבית שבא חו עוברת השעה אמה(
 דחובה, אדעתא שלא אשרי אומר כך ואחר הצבור עםיתפלל

 כדי בביהכ"נ, מנת שיש אחר אלא מנחה קודם של אשרי לומרואין
 קוראים כך ואחר מנין ואין כשלומדין הדין והוא קדיש, עליושיאמרו

 הלמוד. בעת עשרה דבעינן וללמוד לחזור צריךלמנין
 חעעקבל, קדיש לומר אין הלילה עד תחנונים באמירת נמשך אםט(

 כך. לידי יבואו שלא לי"תר וצריך אחר יום שנתחד,םכיון
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 ערבית של ותפילה ק"שהלכות

 רלט רלח, רלו, רלה,סימן

 המטה שעל וק"ש וברכותיה ערבית של ק"שדיני
 יונו הוא ואם קטנים, ככבים גן לציאת משעת בלילה ק*ש זמןא(

 מקדימיד- הצבור ואם מלבו, הספק שיצא עד ימתיןמעונן
 ויתפלל- וביטתיה שמע קריאת יקרא יום מבעוד שמע קריאתלקדות
 לקרוו4- יחזור ולא אונס שום לו יהיה אן ישכח שאם ויכויןעמהם,

 הסוברי' דע71 על סומך והוא זו, 'בקריאה י"ח שיצא הכנכים צאתאחר
 הפרסקיכה בדולי שדעת מאהר אבל המנהה, מפלג בקריאתה,2יוצא
 יזהרי לכן הככבים, צאת שאחר בקריאה כ*א י*ח יוצ(1 שאינוהוא

 הריני ליקבה*ו קריאתה, קודם ויאמר מטתו, על כולה לקרווטתמאד
 לשש1ול כן גם בה מכוין ואני המטה שעל ק*ש סדר לומר ומזומןמוכן
 בערב?תי אותה בקריאתי י*ה יצאתי לא אם יוצרנו שציוט מה י"ה,בה
 הפוסקיכו משם כתב וע"ב ע"א דקס*ד ש"צ והרב א( כו'. נועםויהי

 קףר יסמוך ולא הככבים, צאען אחר תכף לקראתה הנכוןדהתיקון
 ערביתי תפילת ויתפלל כלם ידי יצא וי*ש המטה, שעל שמעקריאע7
 הבין הקדה4 הזוהר דברי ידי לצאת כדי הככבים ליציאת קודםטעט
 לקראתה- יחזור שמע הקריאת אמנם ע"א, דקס"ג ש"צ הרבלשוט
 הככביי צאת עד יתפלל לא ביהיד מתפלל אם אבל הככבים, צאתאחר

 בזמנה. בברכותיה ק"ש שיקראכדי
 קריאיר לזמן סמוך עשעה הצי לאכול להתחיל עואסור ארמרים ישב(

 בסימך הנזכררת מלאכות לשאר הדין והוא ערבית, עילשמע
 המטה, על לקרות מוגבל זמן לו ויש הואיל מתירין שיש ט1ףרל"ב,

 או. עלחנו על ישן נשאר אדם פעמים שכמה רואה עין מקוםמכל

 ישן' ונשאר ואקרא אקום עתה 141ומר משולחט שעמד אחד מעטסומך

 קאששרן. חכמים דברי גדולים וכמה הרבה, טובה ומאבד הלילה,כל

 אקרע ואח"כ קמעה' ואישן קמעה ואהעתה קמעה אוכל אדם יאמרשלא
 שלש לו בריא אם ואף הלילה, כל ישן ונמצא שינה תהטפנושמא
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 תצות עד שזמנא אמרו הרי הארוכוום בלילות כגון הלילה כלישן
 מיתה חייב חכמים דברי על והעובר העבירה, מן אדם להרחיקבדי
 בצאת מיד ק"ש לקרות שמו וחושבי ה' ליראי טוב מנהג לכן.ר*ל,

 מבע*י, לאכול מתחיל אם שולהנו על או לאכול, ש"מב קודםהככבים
 לסמוך יכול איט דאז )ב( חצוח4 אחר עד לישן דעתו חין אם גםןמה
 חצה,(, עד לכתחילה דזמנו רז"ל אמרו שהרי מטתו, שעל קאש-על

 עד ללמוד ואפילו מלאכה שום ולעשות לאכול שאסור דינאדהדר
 יחדיו החכמים בהקבץ תובב"א ירושלים ופעהעק ג( ק*ש..,2יקרא
 הככבים בצאת מיד קשש לקרות צריך ולמתחילה בה(. נהגו-"סוד ועפ"י קאש לקרות מקדימין חצות תיקון ימן בבא בלילותבבהמ"ד
 לא כי .תאמיצנה, אל לידך הבאה ומצוה למצות, מקדימין.יזריזין
 2%יך הוי לכן להזרמן, יכולות מניעות כמה לרגע מרגע ילד מה.קדע

 נברכה. טובה ותירש חטמחה בהיבה לעשותה במצוהוזריז
 יצא עה*ש שלא עד ושאא ואיחר עבר טמם הלילה חצי עד קקש זמן1(

 שצריך אומרים יש זמנה שהגיע אחר לאכול התחיל ואםי"ח,
 כך ואחר סעודתו וגומר ברכותיה בלא ק"ש קורא להיותלהפסיק
 שנטל אעפ"י לאכול התחיל לא ואם ומתפלל, בברכותיה אותהקדרא
 מלאכחן או סעוהתו שתמשך ירדע השם לתפי' גם להפסיק צריךידיו
 להפסי' חייב להתפלל יוכל שלא באופן ויש.תבר שישתה או הלילהלכל

 זמנה בבא תכף,ולהתפלל
 אפי~

 בראשו עיניו והחכם בהיתר, התחיל
 את שעשה מאחר תאותו  יעווה ואח"כ הובהע, יפרע קדושו צוריזבור

 לו. ויבוסם לו יעהב באכלו אז לו, נאה וכאשר חובתו הש כאשרוחי
 לא החמה הנץ קודם עה*ש שעלה אחר ערבית של ק*ש הקוראד(

 או שטר שהיה כגון אנוס, היה כן אם אלא י,חיצא
 שתי אם כי יאמר לא אז, שקרא ואנוס ק*ש זמן, התחלת מקודםחולה
 )ונדאה 1"2כיבנו, לא אבל ואמונה, אמת וברבת שלפניהברכות
 שינא שחטפהו אירע אם יום מבעוד ערבית מתפללים שאנודלדידן

 ידי לצאת יועיל לא שאם בעה"שנ שיקראנה טוב השחר, עמודעד
 בתורה. כקורא הפסיד לאחובה,
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 תפילחה קודם פסוק ושום מזמור שום לומר שלא ז"ל האר*ימנהג

 ולסבור. יב'ק המלך עד כו' צבאות ה' פסוקים ג' אם כיערבית

 העמידהי סוף עד בדברו א,2ר ברכת מתחילת הידים ולחבקהעינים
 האו8ן בזה הפסקים לעשרת צריך ערבים מעריב ברכת באמירתה(

 פותח' בחכמוע ערבים מעריב בדברו אשר אמ*הבא"י
 הככבימ את ומסדר הזמנים, את ומחליף עתים משנה בתבונה,שערים

 מעמי רבים כו'. ולילה יומם בור* כרצוט, ברקיעבמשמרותיהם
 מעריב. חהוא התתתונה על ידו והמשנה הדברים, מערבביםהארץ

 הלומדים, מן ועא אם ניכר אדם של ומברכותיו בחכמה,, שלאערבים
  דעו? ויוסיף שומע להיות האדם תורת זאת כי בלימודים, שומעאו

 בדעה. עוש'  ערוםלהיום
 השכיבבר באמירה אם כי לתפלה דערבית גאלה בין להפסיק איןי(

 בין- ר"ח השמז2 או החזן שהכריז במה ואפילו קדיש,ועניית
 עוניפ העם שכל מה נכון לא ולכן פקפוק, יש ערבית לתפילתקדיש

 לברכה. טרבר"ח
 עמדצד יחפלל בתפילה לעמוד ורוצימ ק"ש שקראו צבור נ~צאי(

 אבל. הכוכבים צאת אהר ברכרתיה, עם ק"ש יקראואח"כ

 עמהבנ מנחה הוא לתתפלל ימתין לא מבע"י ערבית מתפללן הצבוראס
 בא- ואם )ו( אהדדי. דסתרי מאחר הצבור, עם הפילה חשיבאדלא

 מנהה: התפלל יא והוא דערבית ברכו מתחילין צבור ומצאלבהכ*נ
 המנהר* הפילת יאמר הוא וברכותיה ק"ש אומרים שהצבור בעתעדיין,
 בלשהד יאמר וברכותיה וק"ש הצבור, עם ערבית תפילת יתפללושוב

 קקש לקרוא והניח הצבור עם התפלל ואם סק"ג(. רל"ו סימןבאהקט
 מעומד. עינינו ויראו של פסוקים י.ח כן גם יאמר אח*כוברכותיה

 י"ח. תפילת כנגדשהם
 של רנה אין כי יום, מבשל יותר הלילה בלימוד ליזהר צריךח(

 האדכר שאז לגירסא, אלא לילה איברי ולא בלילה אלאתורה
 לזר אבל מרובה, עוגשו המבטלו ולכן והשקט, בנחתן ללמוד ויוכלפטי
 למי,יו ועיקר ידו תשיג באשר גרסא מעט כוא הלילה גטצחילתילמוד
 לישך שלא ליוהר וטוב כנגדו, עזר ימצא ואז ואילך, מחצותיקבע
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 אסור זה וכגון בלילה מקרא לקרא )ואין בלילה. שעות ג' אהר.עד

 ע" תהלים בקריאת ואף מקרא כ"א יודע שאינו ע*ה בפנייאומרו
 ומשניות זחהר ללמוד טוב ויותר פקפוק שיש ש*ד, סי' אומץ יוסףונם'
 שבת וליל חצות אחר השישי בליל אבל למודים, ושאר שיכוללמי
 קורין השישי ובליל בלילה, תרגף לקרא אין וכן שרי, הכלקודש

 תרבום. בלי מקרא שנים פסוקיםהכ"ו
 רלא ביום טרוד וחיה ליום, כו*כ ללמוד קבוע חק לו יש אמום(

 לנרור תחדל וכי נדר, דהוי מידי בלילה, ישלימנוהשלימו
 .בכל אלא נדר' עליו יהי:ה שלא בתחילה יתנה ולכן חטא, בך יהיה.יא

 ילמוד. פנוי שיהיהעת
 ובספר בסידורים שכתוב כמו הסדר כל מטהו על ק"ש קוראי(

 מקטנו' ב"ת גבו להרגילו האב על הבן מצות וזו ציון'שערי
 הדברי' מן אחד וזה ממנה, יסור לא יזקין כי גם דרכו ע"פ לנערוזנוך
 שכמשא עד עיניו על שינה חבלי ומפיל עליו מתגבר אדם של"2יצרו
 לאב* שלא איש יגבר בכח ול*ו הק"ש, סדר כל אמירונ עליו יכבדנבר
 בידו פיפיות חרב אוחז כאילו הוא הק"ש אמירת כי הרבה"ובה
 הקה2 אמירת וע"י בעונותיו, שנבראו פשע ילדי המזיקיזלהרוג

 הימינו, בדילין מזיקין הקדוי2ים מרבותינו המסודרים דרחמילפסוקי
 לחמרה באמירתה מאד להתחזק צריך לכן רעה, אליו תאונהילא
 זרה, מאשה וישמרך צרה ביום ה' יענך אגרא צערא ולפוםנהוגן

 מן הבאתי תפי' בית בקונט' וכבר רבים, בלשון המפיל ברכתייאמר
 בספרים וגם המטה, שעל ק"ש אצל לומר דברים .חוספת קצת"הדיוט

 בכחו אשר את ועושה אומר ברוך דרכו, צדיק יאחז הדברים דברים.יש
 ומזמור וכף' דה2טן אל ה' ויאמר פסוק לומר וטוב יעשה,לעשות
 ש% בק*ש ליזהר צריכרת הנשים גם ג( וכו'. דליתני כי ה'ושרוממך
 רל=ט סימן א"ר שמירה בעו לא נשי שמירה בעו גברי דאטו"מיטה,
 לע~סהצ בא ואם לשכיבה, סמוך הק*ש שיאמר וישר טוב ד(סק*ד.
 בתחילת לא לשטה2 דאין אמרו דהרי וק' תה*מ, אחר ק*ש לאמרומטתו
 אחר לישד ,ששוכב או קאמר יצרו שתקפו למי תיקון ואולי"לילה'
 חצות אחר עד ער היה אם אף )ה( סק*ה. רל"ט סימן א*רישצות,
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 רל=ט. סימן ברכקי האר*י, לדעה אף שכיבה קודם המפיל לומרצריך
 ירושליפ פעה"ק אמנם תודה, ולחמי שלמים תודת ס' כה2םסק"ב

 לאומרה- שלא נאגו האר"י ע"פ הן בסוד הבאים החסידים מנהגתובב"א
 חצות(. עליו שעברכל

 איא מטהו, שעל ק"ש אחר מדברים רלא ושותים אוכלים איןיא(
 ואם' סלה, ודומו משכבכם על בלבבכם אמרו שנאמר מידישן

 מתוך ~ישן - באופן בהם, חושב או פסוקים וקורא חוזר יהא הכיבר לאי ואם בתלמודו, יעיק הוא חכם ינלמיד אם לישן יכול ולא.קרא
 הלילוע בתחילת ימין צד על ולא שמאל צד על וישכב תורה,דברי
 צד. על שוכב אם דברים של סודן ולפי הרפואה, פי על טרב לאכי

 ואפי ח*ו' קרי לידי לבא ועלול שמאל, צד 'הסט'א מגביר הואימין
 גופו יכסה אלא ערום, גופו יהא שלא בדרך יפשטנו חלוקומפשיט
 בבית ישן ולא שנתו, וערבה ושכב תלוקו יפשיט ואה=כ בסדינוהחילה
 מראשותע החת מלבוש שום יניח ולא לילית' דאחזתו משוםיחידי,
 על שינה חבלי שיפלו עד ישכב ולא כשישן עליו ברזל מהיותויזהר
 עבירה. שעשה ימצא ואם היום, כל שעשה במע,2יו ויפשפש:טוב' ימני לא וה' רע, יפקד בל ילין ושבע תף מדברי עצמו וישביעעיניו'
 חניפות, כגון המצויים בעבירות ובפרט לעף2וה" שלא ויקבליהודה
 יותר.. 'בדיקה צריכין וכדומה, תורה ביטול הרע, לשון ליצנרת,שקרים,

 רמא רמ,סימן
 מטתו בתשמיש האדם יתנהגאיך

 הרמב"פ כתב שהרי אשתו' עם ביותר רגיל יהא לא נשוי היה אםא(
 שתצש4 זמן וכל העינים' ומאור וחייו הגוף כח היא זרעשכבת

 בחכמתו שלמה שאמר הוא אובדים, וחייו כלה וכחו כלה הגוףכיותד
 וכחר עליו קופצת זקנה בבעילה, השטוף כל חילך. לנשים תתןאל

 חכמי שאמרו כדי עד עליו באים כאבטם ה,רבה כהות, ועיניוהשש,
 צריך לכן תשמיש, מרוב והאלף חלאים מומאר מת מאלף א'הרופאים
 האמורה עוטה לגרוע שלא ליזהר צריך אבל בטובה, רוצה אםליזהר
 בריאוי ולפי כחו, ולפי אומנותו ולפי אדם שהוא מה לפי והכלבתורה,



 לאלפים רמא רמ, סין בתשמ*ה הארם יהגאג איך חסדקצד
 או יום בכל שעונתם והמעונגים הבריאים אדם מבני הוא אם~לכן
 יגרע, לא עונתה על לעבור שלא בעי למיחש בשבת. ב"פ שעונתובפועל
 נענש להיות שלא רצונו שאין אותה בהודע לו שתמחול לפייסהיצריך

 לשבה משבת כ"א ל,2מש שלא כת*ח עצמו לעשות רוצה אםגסיבתה,
 לה וליונ שלם בלב שמוחלת יבין בלבבו חם יועיל וזהיכדומה,
 שרוצה אלא כסופא משום עבדא ולא לימחל, ניתן שלא דגופאצערא
 לרקדק שצריך מיוחדות גקודות יש וכזאת כזאת בעלה, בתקטתאווה

 במעשיו.המדקדק
 שבת לליל שבת מליל אומנותו שתורתו מי דהיינו ת"ח עונת_ב(

 ששתו את, לפקוד חינב אדם וכל חצות, אחר וי*טוריח
 משתוק' שהיא בה מכיר הוא ואם לדרך, שיוצא ובשעת טבילתהבליל
 דעתו שיהא כדי לפניו עצמה ומקשטת אותו ומרצה ומשתדלתו_אליו
 רז*ל ואמרו הסוד, עעפ עונה מצות עיקר וזוהי לפוקדה, חיובעליה,

 נבונים. בנים ליהדהויין
 לשמש ואין תע4ב, בעי"ת והטהר ר"ה, של לילות ב' לשמש איןג(

 מנהג טוב ולא בויווג, חיוב יש פסח ,2ל שביעי וליל טבילה, בליליא אם פסח, של א' וליל שבעות ש,ל א' וליל עצרת' שמיניליל
 מפריה ישראל את ומבטלין הלילה כל מדרש שקובעים מקומותקצת

 הסור. ע*פ בזווג חיוב שיש בלילורביה
 לא חצות, וקודם ימים בקצת לשמש שלא הספרים אזהרות כלי(

 ח14תו אם אבל עליו, גוברת תאותו שאין למי אלאנאמרו
 קשוי לידי או שז*ל והוצאת קרי לידי יבא פן וחח2ש עליוגוברת
 במשפט דבריו יכלכל איש טוב גדול כלל זה ל,~מש, מצחת מדעתשלא
 גרולה אמרו וכבר הענין, ולפי אדם שהוא מה לפי ומאזנים'בפלס
 אלא להנאתו יכוין ולא לשמים, לבו שיכוין ובלבד לשמהעבירה
 כמו זו מצוה לקיים לו וכך נעונתה, חייב שהוא חובו הפורעבאדם
 בנים לו ושיהיו בוראו, מצות לקיים כונתו כי ה' קדוש' על נפשולמסור
 הולד לתיקון מבוין אם וכן בישראל, מצות ומקיימים בתורהעוסקים
 שפיר ומזורז מלובן יצא כך שמתוך לו יפה אחרונים חד,ביםוסבששה
 כי לעבירה יה~1ה שלא כדי בה עצמו לגדור מכוין הוא ואםומי,



 שצת לאלפים רמא רמ, סי' בתשמ*ה האדם יתנהג איוהסד
 אך. ,שבר, קיבול יש בזה גם ההוא, הדבר אל ומהאוה גובר יצרורהמן

 בחדבו יש קטן אבר כי אותו, ולכבוש יצרו חת לדחות לו היה טוביותר
 משום. לא לדבר צריך שאימ מי אבל רעב, משביעו שבע,מרעיבו

 למלאת כדי תאותו שמעורר אלא טובה כונה שום ולא עונה מצותקיום
 זה ועל האיסור, אל יסיתנו ההיתר ומן יצה*ר, עצת היא זותאותו
 ומחשבות- אזהדות ובשאר בנידוי יהא לדעת עצמו המקשה וז*לאמרו

 לנהוגי שצריך והנהגות תשמיש בשעת מחשב להיות שצריךטהורות
 קדושה וסדר אעהרות וכהנה זיווג' ערן יועז פלא בקומ הארכתינבר
 ונטעיר קדש זרע זרעו שיהיה חיים החפז האיש מי בספרים,יש

 ויזהרר בעתו. דבר בקונם, ידבקו ואשתו הוא תשמיש, בשעתיתקדש
 אך הולד חוסר חיוי בזה כי בם' כתוב הנמצא כל אזהרות מיניבכל

 ואימא. אבא גרמא דין הולד,כושר
 נשיוי שתיהן אפילו אחרת באשה ונשמיש בשעת מחשבתו יתן לאה(

 אסור ולכן מאשתו' שהם אף כממזרים ובניו מזנה חווובדזה
 ולש תשמיש בשעת לא תשמיש, מעניינ' שאינן בדברים עמהלספר
 אמרו ושמש עמה סיפר ואם אחרת' באשה דעתו יתן שלא לכן,קודם
 מגידיו לאשתו אדם שבין קלה שיחה אפילו שיחו מה לאדם מגידעליו
 דעתי בלא גם בשינה מטומטן הוא אם אדם גכשל ובזה הדין, בשעתלו
 מדות. תשעה בני אלו בי ו:הפושעים המורדים מכם וברותי כתיבו(

 לכךי מרוצה שאינה רק אנוסה, אינה ואפילו אמסה בניא(
 נדוי בני ג( תשמיש. בשעת שנואה בני ב( יבעול, ואחקב יפייםלכן
 לאוסרמל עליהם החמירו אם בת"ה שאסורים בנדוי היא אושהוא
 שהיה תמורה בני ד( נדה. בני גורסים ויש אבל מהם אחד אםוה*ה
 מורדוןי בני ה( נשיו. שתיהן ואפילו 4הורונ לו ונזדמנה לאחתפתבוין
 כזוטו אצלו היח והרי עמה, משמש הוא ואעפ"כ לך בעינא לאדאמרה
 תמיד. מתקומטין שהם- מריבה בני גורסין ויש מדעתה, הוא אםאפילו
 שבלבו הלב גרושת בני ז( שכורים. היא או שהוא שכרות בניו(

 אחרת. על דעתן ונותן אש,תו עם שמשמש עדבוביא בני ח(לגר,סה.
 הומר פוגם המידות אלו בכל בפה, תשמיש שהובעת חצופה בניט(

 והט אותו, ומקלקל*ן המעוךה שפוגמין דברטם בו ויש פחשע,ונקדא



 לאלפים רמא רמ, סין בתשמ"ה ושדם יתנהג איך חסדהעצו
 שנוהגין שולחנם' את שועפכין מפני הויין מה מפני. חגרין שארז"ל.מה

 שממתבלק מפני הוין מה מפני סומים אחור, כנגד פנים בהמהבמעשה
 מקום, באותו שעשקין מפני הויין מה מפני אלמים מקום,.באותו

 לשסהן ואסור תשמיש, בהבעת שמטפרין מפני הויין מה מפניהו-שים
 מהדברים חה ער,  כשהוא לדבר שיודע תיעק חפילו שיש.ננבית

 כדי בסופה, ולא הלילה בתחילת ישמש ולא אותם' מואס.,עהקב"ה
 באמצע אלא אחרה4 באשה לחשוב ויבא אדם בני קול ישמע-שלא
 שמאפיל אעפשי הנר, לאור לשסהם ואסור בצניעות, וישמש.הלילה
 שיהיו לבניו גורם עיבורה בימי אפילו הנר לאור והמשמש.בכסותו
 מאשיל אם או ביום, לשמש מותר אפל בבית עונו. וגדולנ,כפין
 שצריך ארץ דרך ולמד צא עליו, מתגבר שיצרו גדול לצורך_בכסרתו
 המשמש זה ימות, דרכיו ובוזה שאמרו שאעפ*י במעוטו, הרע.לבחור
 שנה בבן פחות שתינוק מטה על מטתו והמשמש התירו, לצורך:ביום,
 יבעול ולא נכפוע תינוק אוח.ו עילויה ידיה מנח ולא למרגלותיה,'ישן
 אלא ומבוער, כחוש או טפש שיהא לולד שגורם רעב, או שבע.והוא

 לדרך, יציא' ביום ולא הקזה, ביום ולא שבמעיו, המזוןבשיתעכל
 קלקול גורמים אלה שכל ברגליו, הלך אם הדרך מן בואו ביום.ולא
 קודם נקביו והבדוק וכדומה, ואבריו גופו ותכונת וטבעו במוחו.לולד

 לאמה יד אמרו %ן שעל שינה, אחר הוא אם ידיו יטול וגם;רנשמיש,
 אפילו אסור הרקיע אויר ותחת. לשמש, אסור הלבנה לאור וגםתקצץ,
 זורחת, הלבנה אם הצל, במקום תקרה תחת אפילו וי"א הצל,.במקום
 לעצמו רעה ובורם ונפגם, פוגם זה הרי אלה לכל לבו שת לא.ואהבר
 מה ידעו לא כי אלה, כל על שעוברין דמשתכחין על וחבלולבניו,

 חוצפא מרובה ופרוץ הארץ עם עתה רבים הן כך ומתוך האסור,,הוא
 יוצא הטומאה מאב טמא, הטמא מן היוצא רשע יצא ומרשעיםיסגא,
 אלהים יביא הכל ועל בם, אמון לא בנים הדור פריצי הטומאה,ולד

 דצניעוחא, מילי להיותם דורש אין אלו שהלכות עקא ודאבמשפט,
 רלי וברם בחכמה, ולא וימומו ספר לקרות יודעים אין הארץ.ועמי
 חקי את לעם להגיד כחלמיש פניו ולשים כנמר עז להיותלת"ח

 יהוזם ואל לאהבחו, איש שבין בדברים גם ונורותיו, ואתהאלהים



 שצז לאלפים רמא רמ, סין בתשמ*ה האדם יתנהג איוהסד
 חיים התפץ האיש מי בלעז, ללועזים ספרים יש וכבי דבר,לשום

 בעלמא. גבר דרך הנעימה הדרך את בהם וילמוד אחדיהםירדוף
 קודם עמה ויספר שיפייסנה, עד לשמש אסור עמה כעם לו היה אםז(

 קורם עמה לספר טוב נמי הכי ובלאו לפייסה, כדיתשמיש
 או רעבון בשני לשמש שאסור י*א שדה, לו יזדמן שלא כדיהשמיש,
 בנים, לדהטוכי או טבילה, בליל לא אם כרעבון, שהם צרותבשאר

 ישן שלא ובלבד ולאשתו, לו בית שיהדו לא אם לשמש אסחךואכסנאי
 עד התשמיש אחר בנה תגיק לא מניקת  ואעחה בעה"ב, שלבסדינו
 להשתיקו יכולה ואינה ביותר בוכה 'הילד ואם מילין, ב' הילוךשיעור
 מיל, חצי שיעוד עד ישמש לא קבוע הכסא מבית וכשיצא במיל,די

 בהלום, אבר בקושי וכשמתעורר בו, שמתדבק ביהכ"ם של שדמשום
 מעוברת היא אם ואף ח"ו* פגומים יהיו הבני' כי אז, לבעול שלאיזהר
 גוולה עביר' בעל'  לצצר טבילתרן שמאחרת ואשה בישון, רוחיןתלד
 ויאמר ידיהם, יטלו להזדווג וכשירצו רעות, כמה וגודמתבידה,

 בעלי בניו  שיהיו לה' ויתפלל בארץ, אהטר הקדושים ויזכורליקבה"ו
 ה'. ברך זרע הם כי יכירום רואיהם כל עושר בעליחכמה,

 וצריך תפילע' או מזוזה, או ס"ת, בו שיש בבית לשמש אסןרח(
 להם, מיוחד השני יהא שלא והוא כלי, תוך כלילכסותם

 להם שיש וספרים דהטיבי, כחד מאה אפילו להם מיוחד הואשאם
 כסוי עליהם, אחר בכסוי לכסותם וצריך כיסוי, כחד חשיבכדיכה
 שיתלה או עשרה, גבוה בפניהם מחיצה שיתן או להם, מיוחדשאינו
 עשן גובה א"צ שאז כלל, מנולין שאין הספר' גובה כל נגד המחיצהאת

 שיהיו עד דאסור י"א סריגה' כעין במחיצה וחלונות נקבים ישואם
 הספרים סביב וילון יש ואם נראין, שאין העין מן מכוסיןהספרים

 תקע א"כ אלא ונדים, ונעים הואיל מחיצה, מיקדי לא המטה סביבאי
 יעא אחד, בענין א"א סום ברוח, ניטל יהא שלא בענין הסדיןשולי

 וליל טבילה וליל עונה בזמן הספרים שבו בחדר לשמששטותר
 בכסותו. שיאפיל ע"י הדרך מן וביאתויציאתו



 לאלפים רמא רמ, ס" בתשמ"ה האדם יתנהג איך חסד.שצח
 לצפון זה ומרגלותיה וצשה שתהא צריך אשתו עם בה שישן מטהט(

 והצדדיס למזרח, ראשה שהעא צריך הסוד וע"פ לדרום'וזה
 לדרום* צפוןנין

 מליל חוז לשטהם לת*ח לאסור בזה*ק והחמירו הפליגו מאד מהי(
 דהשו החול בימות דשרי עמא ולשאר חצות, אחר וייטשבת

 בשמה ולא לולד קדושה גשמה להמשיך שיזכה כדי חצות,אחר
 למען בשינה, מטומטם יהא ולא ממהס ער שיהא צריך אבל.מהסט"א,
 תיקון עיקר תלוי בזה כי וקדושות, טהורות מחשבות מחשבותיויכונו
 ל% ה' לש"ש, מעשיו נל ועושה ארחותיו השם אשרי לכן"ולד,
 כל וצריך אורחותך, יישר והוא דעהו דרכיך בכל כדכתיב טובימנע
 ולשמור טהורות במהשבות מאד והירה להיות לאשתו להזהיראיש
 לשמח4 האשה על מוטל שהכל י"א כי רעות, ממחשבות מאדעצמה
 קדושה בסדר זהיר יהיה הוא אם וגם מהאיש, יותר כפלייםולעשות
 טובים, כאתד שניהם להיות יוהרו פעל, מה צדיק מנגדתוואשתו

 קרקע, עאג מיטתו בפני מים המשתין מואס שהקב"ה מהדבריםיא(
 לקה ויוסף חכם וישמע עניות, שגורם דבדוהוא

 וביתו, ובגדיו בגופו בנקיות ירבה חשר ובל דמיאוס, מידי מכל*יזהר
 אהו. וה' בביתו ועושר הון ביתו כבודירבה

 ואיום נורא צור בעזרת היום סדרסליק



ויצט לאלפים רמב סי' שבת הל'חסד'

 שבתהלכות:,

 רמבסימן
 שבת בכבודלהזהר

 ימים בץ2אר לצמצם וצריד השבת, אע2 לכבד עצמו *רז צריךא(
 שהרי שבת, הוצאת לצורך ברבית וילוה השבת' לבבדכדי

 אדם של מזונותיו כל רזאל סשמרו פורע, ואני עלי לוו הקב"האמר
 שאם מצוה הוצאוונ ונל וי*ט שבת מהוצאת חוץ מריון,קצובים
 המשלם הקב"ה מכיס להוציא יצמצם פתי ומי לו, מוסיפיןמוסיף
 הפוקח האל עינים, וכסות לב רוע אם כי זה אין טוב, ושכרהוצאתו
 סי' בסה-ת כתב )א( יסמכנו. נדיבה וברוח עינינו יאירעורים
 רשאי אינו בשבת, שיאכלנו מאכל דבר לחבירו ששלח מי וז"לתק*ע
 סהטטצ ילאו רל*ב סימן יאיר חוות הרב וכתב בחול, אותולאכול
 סק"ד(. ר"ן סימן שבת תוס' הדין, מן הוא כן אלא זה, הואחסידים

 כבוד מפני בשבת בה' בגדים מכבסים שיהיו עזרא מתקנ,ב(
 איכא ע"ש, קודם מכבסים שיהיו קאמר ומדלאהשבת,

 בשבת, בהן דוקא לכבס הסוד עפ"י יש טעם איזה דשמאלמשמע

 כגון ובר, שום לכבס להחליף לו שיש מי אפילו להקפיד ראויוא"כ
 עזרא, תקנת לקיים כדי דוקא, בשבת בחמישי וכדומה מטפחתאיזה

 סקאט. א"רועיין

 לבצוע לחמים מהם לעשות בבית חלה שיעור כדי ללוש נוהגימג(
 לשנות' ואין וי*ט שבת מכבוד והוא וי*ט בהסבתעליהם

 או ללוים יכול שלא אונס שום לו יש פעם באיזה שאם)העפילו
 דחשיב טוב מנהג כל כדין התרה שיטול צריך סיבה, שוםמחמת
 הן אבל בשבת' גוי של פת לאכול שאסור וי*א פירש(, לא אםנדר

 לישראל. טובה מידה הניח לא עניותבעון



 ! לאלפים ימד רמג סי, שבת הלןחסדת

 רמד רמגסימן
 הישראל בעד לעשות יכ'ול הגוי שאין מלאכותדין

 היתה אם ביתו, או הצירו לו לבנות בקבלנות הגוי עם הפוסקא(
 להניחו לו אסוד התחום, בתוך או במדינההמלאכה

 שפסק(, יוועים שאינם הרואים )מפני בשבת* מלאכה לולעשות
 לומר צריך רק הארז, לעמי האיסורים טעם לגלות אין הא כיוכל
 בתי )א( ישמעו(, ואולי האי כולי פלילי עון שהוא סתםלהם

 ורצונו כהפצו שיצטרך מה כל מוציא בתוכו הדר שיהודיהחזקות
 מלבנות להחמיר יש השכירות' מן לו מנכה והגוי הבתים,לתקנת
 חן. סימן תחסקל וע' רצ"ה סימן ה"א הלק*ט בקבלנות, אפילובשבת
 אסור, גוי של בביתו אפילו הקודות ולתקן וטנבנים דלפסול י"אב(

 אלצ בבנין יתנם לא כן עשו ואם הוא, מחובד דלצודךכיון
 להחמיר נכון !באיסוד בשבת בית גויים לישראל בנו אם וכןימכרם,
 תצלה, לא והיא צדק בלא ביתו בונה הוי נאמר ועליו בו, יכנסושלא
 הרבה ממון ופיזר ביתו, ה' ירא א' עשיר בנה אחת שפעם לדורואגיד
 גדולה שרפה שהיתה היום ויהי בהטבת, לבנות לגוי להניה שלאגדי
 זהו ביתו' וניצול רוה ה' ויהפוך לביתו סמוך עד האש והגיעבעיר
 ומלאכת עאכ"ו, ולעוה"ב מאש מוצל ביתו שהיה בעוה"זשכרו

 כמו דינא לישראל הידועה ספינה כגון במטלטלין אפילופרהסיא
 מחובר.מלאכת

 בביתו שיעשה להניחו אסור ובק.בלנות תלוש מלאכת אפילוג(
 כליו הגוי שיונפוד שאפילו מזו וגדולה ישראל'של

 והמשרהים השפחות ולכן ישראל, בבית לעשוינ להניחו אסורוכדומה
 הרואים* מפני בשבונ ישראל בבית מלאכתן לעףצוונ להניחם אסורגוים
 לעשות לזמן גוי שכר אם וכן עושה, ישראל של מלחכה יאמרשלא
 מלאכתו לעשוונ להניחו אסור השכירות זמן תוך שיצטדך מלאכותנל

 מרויה וא"כ אחרת, למלאכה למחר שיצטרך הגוי בב~ת אפילוגה~בת,
 בשבת. הפי במלאכתהישראל



תא לאלפים רמד רמג, ס" שבת "ל'חסד

 משום סק*ט( בא"ה המלח ששכר או )ב( מכס. הקונה יהודיד(
 דהיינו לקובת' בקבולת גוי להשכיר לו התירו גדולהפסד

 לגוי. השבתות ריוח למכור או שיגבה' ממה למאר, וכך כך לושנותן
 כשעוסק בשבת הגוי אצל הישראל ישב שלא ליזהר צריךאבל

 דאסור. י*א יגעב' שלא לשמור רק יושב אינו אם ואפילובמלאכתו,
 נשאל אשר הרדב*ז בתשף דמייתי מעשה להחויא קדמי שפרה(

 מימיו, רע שם עליו יצא ויא במצות זהיר א'בעשיר
 הפסידו הפסידו ואם ידוע בסך חצר לו לבנות הבנאים עםדפסק

 וכע2קנין בשבתו' לעצמן מלאכה עושין ה,יו במלאכה והתחילולעצמם,
 והעלו בחצר בע א' ובשבת חצר, מאותו רחוק הגוים בבתיהאבנרם
 לעשותו מותר אם ידע לא החצר בעל זה וכשראה בדימוס,האבנים
 ועיכב ושלח לאיסור חשש לביתו שהלך ואחר אסור, אובשבת
 ואמרו הקהל ראהן קראה2ו א' וביום בשבת, המלאכה וביטלהבנאים

 מה וקבל מלאכה עושים שהיו ידע שלא ונשבע עשית זאע2 מהלו
 אלא רצו ולא שאירע מה על קנס שיתן ועוד עליו, נותןשהדין
 בגדוי וישב נדויו על מות עד לו וחרה קנס, עליו הטילו ועודנדוהו,

 שנדוהו. במה בדין עשו אם האיש ושאל ימים,ה'
 בו בונים והם בי.תו לו לבנות עמהם פסק אילו וז"ל הרבוהשיב

 בר שיהיה אפשר מדעתו בונים היו ואילו אסור'בשבת

 דרבנן ב14יסורין המזלזל וכל דרבנן' באיסורין שמזלזל לפינדוי
 לדונם יש שנדוהו הקהל ר4הסי אבל כו' בש*ס כדמוכח הוא, נדויבר
 הדבר קרוב תורה בני אינם עכשיו העולם שרוב מפני כי זכות,לכף
 מצוה בזה כיוצא וכל מתחלל ש,ש ונמצא גדולה ונקלה לידילבא
 הדין מן שלא ועונשין מכין אמרו מזו וגדולה ותיקון. טובומנהג
 ולא זכאי שיתנדה מוטב בכך, מערכו נגרע ההוא הנכבד ואיןכף,
 ולשמוע דעתו לישב הוא וצריך לכך, וראוי חייב משיתנדה לכך,ראוי

 הרב ומדברי עכ"ד, ולש"ש הדבר לנדור לו אומרים שחביריומ"
 בר האי בד*ס או בד.ת דהמזלזל הברכ*י במישור הוכיח הזהונדון
 גדר לגדור בפרץ שעומדים הדור ואשרי "תראה, בלי הואנחוש

 ומקבל טוב, ברכת ונבא ועליהם ינעם למוכיחים עון עלבתוכחות



 לאלפים רמה רמד, ס" שבתהל'חסדוצב

 או העיר מנהיגי אם שאפי' אומר אני ועוד הברכה, :בכללהתוכחה

 או הראוי, מן יו21ר אווע ויסרו אחד עם כהוגן שלא עשו מו*צהרב

 אחר, חכם לפני לקבול ובא וכדומה, צדק כמשפט שלא אותוו2פטו

 שלום ולחווך הצדדים לשתי זכות למצוא דבר פשר 'היודע כהחכםמי

 אף יחרה פן עשה טוב לא אה2ר את להגיד ולא שיח, במעם:בניהם
 מרבים ת*ח אבל ח"ו, עולה המחלוקו2 שלהבת להבת ואהםשכנגדו

שלום.
 רמהסימן

 בשבת יתנהגו איך שותפין וגויישראל
 נה2ותפות, רחיים' או מרחץ או תנור או שרה לתם שיש וגוי ישראלא(

 יחד שניהם ומתעסקים בסחורה בהנות שותפים שהםאו
 השבת שכר שקהא להשתתף שבאים 'בשעה מתחילה שיתםצריך

 לישראל השבת כנגד אחר יום ושכר הרבה, סנם מעט אם לבדו,להגוי
 שמוכרים ידועה בסחורה אלא אינו תנאי, דמהני והא )א(לבדו.
 של חנות כמן ניכר שלו הריוח שאין דבר אבל במשקל, אובמידה

 אותן שיטול שנאמר עד ודוע ריוח להן שאין צבעים של אורוכלים

 הנהו דע*ז ספ*ק מדאמרינן רז*ל, מדברי נראה וכן אסור לבדו,הנכרי

 הוא זאפ'ראן או מצפ*ר שהוא המוראקי וזה כו' לקיט דגוימוריאקי
 מה לוקח הגוי שיהיה ו2נאי בו יועיל זה בכגון יום, בכלנלקט

 חידושי זה' יתכן לא ואילנות זרעימ בשאר אבל בשבת,שילקוט
 להלכות השייכים רב מעשה ס' בתחילת המובאים יד כתביהרמב"ם
 לא ואם בשוה, לחלוק לישראל אסור אבל הרבה, ואם מעט אםשבת(,
 כולם השבתות שכר הגוי נוטל לחלוק דכשיבואו י*א בתחילההתנו
 נתרצה ואח*כ התנו ואם בשוה, השאר וחולקין השכר שביעיתדהיינו

 בתחילת אלא זה הבאי מהני ולא מוהר, אז בה2וה הכל לחלוק"גוי
 אין מתחילה התנו לא ואם שבת, עסק חובת עליו חל שלאהשותפות
 לאיש ימכרוהו או הקרקע דמי להם המוכר שיחזיר ע*י אלא"קנה
 ולא בחנו2 נשתתפו ואם הקניה .בשעת ויתנו בשותפות ויקנוהואחר,
 ויבטלו חלקו ויטול א' כל יחזורהתנו

 ההיות5וה~
 יחזרו ואח*ך



חסי
תג לאלפים רמה סי' שבתהלן

 אומרים חלוקה ובשעת בתחילה התנו לא אם בתחילה' וית1להשתהף

 עובד אחד כל אם אסור וביותר אסור במול ואני בשבת אתהטול

 ה1י ההל בשבת' הגוי שעשה מה נגד עושה דהישראל דכיוןביוטו'
 מתעסק והגוי הכל, לעשות מחוייב כשישראל וה*ה בשבת,שלוחו

 ודאי הא בשבת, הגוי ועושה בהן להתעסק לישדאל מעות שנתןכגון
 שבת חלק לגוי למכוד ואפילו קעביד, שליחו_תיה הגוי רהריאסוד

 שלא שאסור י"א למאה, כו"כ לו ליתן דהיינו בקבול.ת לשכדואו

  גדולה. פסידא דאיכא משום ומטבע במכס אלאהתירו
 מתחילה לו אומר שישראל רק התנוד בגוף חלק לאופה אין אםב(

 בחול, גם שתסיקנו כדי שבת ימי וכך כך לעצמך אההטול

 שבת שכד דהוי ימים ג' ב' שכר לו שנרתן לא אם דאסורי.א
 אבל ,בשבת, לגוי לנטרי קנוי שההא בפי' מתנה אם אובהבלעה,

 בהתני. אפילו אסור, בחול שונסיקנו כדי בשבת אתה טוללומד
 לשיסיקנו לו ומניחו שבת, שכר 11טל בשבת ת1דו כמשכירוהוי

 בשבת* לגמרי שלו דהו=ל בו חלק לנכרי כשיש דמי דלאבחול,

 אלא שדי, לא לו לשיקנה מעות ליתן או למכור לגוי סחורה ליתןג(
 רמ"ז(, סין לקפן יתבאר קציצה )דין שבר, לו קצץאם

 השבת מזכיר ואם השבת, מזכיר כשאינו אפילו סגי לא קציצהדבלא

 מזכיר אם אסור א' ביום לו נת1 אם ואפילו קצץ אם אפילואסור
 ולמכור לקנות בנמצא ואינו בשבת השוק שיום ובמקום השבת,לו

 אם אפי' שאסור, י"א בכפרים כגון ביום בו אם כי ימים בשארכלל

 באינו לכ=ע דשרי מאי ואף בפי" שבת מזכיר כאלו דחשיבקצץ
 שכר, לו וקצץ ימים בשאר למכור לקנות ויוכל בפי' שבתמזכיר

 להבחין ידעי דלא ע.ה, בפני ולפרממו זה היתר לגלות ראויאין
 ק.צזץ בלתי אף להתיר ויבואו למילתא מילתא ומדמים לדין דיןבין

 דאין לב, על יעלו ולא יזכרו ולא מלא בפה וי*ט שבת להזכירוגם
 אח*ך, או מקודם בידו חשיניח1 וייט, שבת הזנרת בלא נ*אהיתר

 לעמא הזינן כי עכאפ וייט, בשבה שלא למכור שהות לו שהואבאופן

 להחרוונ רמיא חיובא נפשם על עמוד יוכלו לא כי איסוראזהעבדי
 בה. ילכו הדרך את להם ולהגיד ההתר אופןלהם



 לאלפים רמו ' סי' שבתהל'חסדתד
 שום לו ונתנו כרחו. על בשבת ישראל של בתמרו גוים אפו אםד(

 ממנו. ליהנו'ת אסורשכר

 רמוסימן
 בשבת לגוי והשכרה השאלהדיני

 וכדומה ומחרישה קר'דום כגון מלאכה בהם שעושים שכלים י"אא(
 בכלי אפילו שאוסר מי ויש בע"ש. לגוי להשכיראסור

 שכר יטול לא להשכיר שמותר בכלים ואף מלאכה, 'בו עושיםשאין
 ליטול אבל לשבוע, או לחודש לו שישכיר כגון ברובלעה. אלאשבת
 בחדר אפילו מלאכה, בו , עושים שאין בכלי אפילו לחוד שבתשכר

 אסור. בולדור
 תומה מוקפת שאינה בעיר בזנבת לגוי כלי שום להשאיל אסורב(

 שהות שאין כל לחשיכה, סמוך הוא אם בע"שואפילו
 סבור קטדורואה מפני השיכה, קודם משאיל של ביתו מפתחלהוציאו

 להוציאו. ציוהשישראל .,
 מלאכה בה שיעש,ה כדי לגוי בהמתו להשאיל או להשכיר אסורג(

 גם וי"א בשבת, בהמתו שביתת על מצווה שאדםבשבת,
 נאמן הגוי אין כי בשבת, שתנוח הגוי עם מתנה אם מהני ולאביאט.
 קודם לו להחזירה עמו רהתנה לגוי השכירה או השאילה ואם כך,על

 קודם עצמו לבין בינו יפקירנה בשבת, ועיככההשבת
 השבה_

 כדי
 עד להשכירה אסור לכתחילה אבל דאורייתא, מאיסוראשינצל

 ואף )א( ביתו, מבני א' בפני ולפחות שבת, קודם ג' בפנישיפקירנה
 לחומרא קניה דשכירות שביתתה, על מצווה מגוי בהמה ששכרישראל

 קסקג.באה"ט

 בתחילה הגוי עם שיתנה צריך בבהמה שוהפין וגוי ישראל אםד(
 לא ואם חול, ביום וישראל בשבת, הגוי. שיטול אההנםכשקמ

 הגוי מקבל אם ואפילו אחקך, , שהתנו אעפעי אסור בתחילההתנו
 שאין זכל דאסור יאא מועט, ברבר לו מוכר אם אפילו אואחהיות

 ישראל* בהמת נקראת ירצה אם למוכרה יכולהגוי
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 סחורת' שיוציאו ליזהר צריך בשבת, המשאות שמוציאין בירידיםה(
 שם יהיו ולא משאם, את נושאים שמשם במקוםלחוץ

 סחודה שמכר ומי סה2אם, את ליקח הגויים שבאים בעתהבעלים

 אסור חומה מ1קפת העיר אין אם בשבת, לקחתה הגוי ובא בחולל~י
 שיאמרו העין מראי71 מפני חומה במוקפת אף אוסרין וישלכ"ע.

 עד'ז(. בסי' מזה עוד )ועיין בשבתשמכרו

 רמזסימן
 בשבת כתבים המביאים גויםדין

 לו שיתן עמו התנה ולא בשכר, הוא אם גוי עאי איגרת לשלוחא(
 כי קביע ולא שכר, לו ש"תן בדעתו שיש אלאשכרו

 אוסרין ויש בע"ש, איגרת לשלוח אסור במתא, פושטאא( )פי'דואר
 הוא אם בשבת4 שם ל'הגיע יכול שאינו כל ראשון .מיהמ אפילול,2לוח
 קביע או קצץ ואפילו שכר לו ליתן בפירוש התנה ולא דץשולח
 חשיכה, קודם ישראל של ביתו מפתה שיצא צדיך דשרי דוארבי

 להיוה לו שא"א וידוע ב' או א' ביום שם  שחהא ראה לו לומדואסור
 וכדומה, לח,פור בגד לו נותן אם וה"ה )א( בשבת. ילך אם אלאשם

 עושה אא"כ להביאו יוכל שלא וידוע פ' ביום שיביאנו עמוומתנה
 דוקא דהיינו ונלע"ד א"ך סימן ג כלל גו"ר אסור,  בשבתהמלאכה

 לתפור שיסייעוהו פועלים ישכור אם אפילו לגומרו יכול אינואם
 הולך הגוי אם ואפילו בשבת שילך לו לומד שאסור וכ"שעמו(.
 בידו לשלחי דאסור י"א איגדת לו נוחן וישראל אחר* למקוםמעצמו
 בשבת, ליתנו שאסור שכן וכל לשם, שיגיע מבע*י שהות אין אםבע*ש

 חשיב דלא די"א באיגרת, ע"ש לעסלחו אסור גוי שכיר לו יש אםוכן
 בשבת, אהתן חיולחין איגדות מוסרים הארץ עם עתה רבים והןכקצץ,

 ואם נשמעים, דבריו אם ימחה למחות בידו שיש ומי יכפר הטובה'
 לישראל. להם הנחלא



לאלפים רמח סי' שבת הי'חסדתו
 רמחסימן

 בשיירה וההולך בספינה המפליגדין
 קודם ימים מג' פהות בספינה יפליג לא הרשות ידנר ההולךא(

 להב יש הראשונים ימים גן שכל שבונ עונג משוםהשבת

 אין בנהרות אבל המלוחים בימים למפליגים ודוקא ובלבול,צער
 שאוסר מי ויש בע*ש, אפילו ב"ם להפליג מותר ולפיכך צער,שום
 שידוע במקום אבל טפחים, עשרה בעומקם שאין לנו ידוע שלאוהוא
 מקף2רה פחוונ "ברע4 לקרעע במים שטה2וקעת הספינה שמקרקעלנו

 בספינה וכן תחומין, איסור משום לתחום חוץ לצאת אסורטפהים
 ימים ג' בה ליכנס אסור בשבת מלאכה לידי לבא הישראלשיצטרך

 מעף2רה. ולמעלה בנהררת אפילו השבת'קודם
 צריך נשבת, להפליג רוצה אם מע*ש להפליג דמותר היכאב(

 השמשות בין בה שישב דהיינו מע*ש שביתה ב"שיענה
 המפינה מן יצא שלא שצריך ויוא מילתא לפרסומי קידוש שםויעשה
 ישראל בן2ביל הולכת כשהספינה להתיר ואיז שביתה, שקנהמעת
 ודזקא ואילך, מדן לא ג' יום עד בה ליכנס דאין וי*א אסור,דלכ"ע
 ב' בי*ט אמילו לשבת, י"ט בין זה באיסור לחלק ואיז מצוהלדבר

 קנה לא אם או ישראל  ב,בביל הולכת אם אסור' בצינעה~אפילו
 וצריך אסור' הצבור עם ולהתפלל מנין לדה2לים כדי ואפילושביתה,

 השמז2וח. בין כל לפחות שם-שישב
 צריכים שהם יודעים ה;כל בשבת בשיירא הירצאיםג(

 לח~
 שבת

 אסוך4ם שבוו קודם ימים ג' דרבנן, באיסוראמילו
 סכנה לו יארע את"ך ואם לצאת, מותר ושלישי ושני ובראשוןלצאת,
ויצטרך

 לח~
 אבל חילול כאן ואין מותר, ג5ש פקוח ,מפני שבת

 איסור על אפילו לעבור שלא כדי ממונו כל אפילו לפזר אדםחייב
 *הא לסחורה אבל לא"י, לעלות כגון ממש מצוה לדבר לא אםקבת, שיח~ מיאי שיודע כיון א' מיום אפילו לילך אוסרין ויש דרבנן'קל

 שישבוה( ע.מ הגוי עם שיפסוק צריך וגם מצוה, דבר חשיבדלא



תז לאלפים רמט סי' שבת הל'חסד

 רמטסימן

 שבת לערב השייכיםדינים

 כדי גדול היחם בעוד לעח יקדים שבת בערב בדרך ההולךא(
 לו יארע שלא וכדי לשבה" סעודה צורכי להכיןשיוכל

 עצמם לדחוק ברצותם עברו ורבים %7כת, לחלל ויבא אונסשום
 ומי שבוג חילול לידי ובאים' יותר 4מ שעה אהת מלון או לכפרלילך
 עאכאו טוב בכי יכנס רז"ל אמרו הימים בכל ואם נשכר זריזשהוא
 בכפר שישבות טוב ויהתר זהירות, לידי מביאה וזריזות שבת,בערב
 חילול באיסור כשלו הרבה כי בדוחק, ביתו אל לבא עצמו ידחועולא

 החמורה,שבת
 לא אם מצוה, סעודת אפילו סעודה שבת בערב לקבוע אסורב(

 מלקבוע להמנע ומצוה שבת, בערב הקבוע זמנהאירע
 השבת כבוד מפני ולמעלה שעות מט' יום בכל בה שנוהגמעודה
 מה כל אדם, שהוא מה לפי והכל לאכול, האב כהעהוא לושיכנס

 משובח* ה"ז שבת כבוד מפני מלאכול ידושמושך
 שאסור אומרים ויש שבת, ערב בכל להתענות מעשה אנשי דרךג(

 צריך שבת בערב להתענות עליו קבל ואםלהתענות
 דינענית קבלת בשעת שפירש לא אם הכוכבים, צ4עע עדלהתענות

 יחיד בתענית לכן להשלים, דאסור וי*א תפילתן, הצבור שישלימועד
 צבור ובתענית התענית קבלת בשעה כן לפרש וטוב ישליםלא

 הבובבים צאת עד להשלים צריך חלום ותענית תנאי, מהני דלאישלים
 לעולם כן לנהוג צריך אחד, פעם והשלים ע"ש בכל מתענהאם

 שחל או אז השלים ואם ו', ביום כשחל ימיו כל להשליםצריך איי אז השלים לא אם ו' ביום א' פעם חל שאם י"א יארציייט,ולענין
 כל להשלים צריך אז מדיטב להשלים דחייב שבוע באמצע א'פעם

 ו'. ביום יארציי*ט שחלפעם



 לאלפים רנא נר, סי' שבת הל'הסדתה

 רנא נרסימן
 המנחה מן בע*ש מלאכה לעשות ושלא הכנהדיני

 בנקיישכיםא(
 והיה שנאמד ונכת צודכי להכין השישי ביום

 מיד, אלא והיה אין דז"ל דדשו והכינו השישיביום
 כמו העוונות כל הקב"ה מוחק בה שבת לצרכי מזיע שאדםוהזיעה
 אם ואפילו שבת, כבוד בשביל הרבה לטדוח צדיך ולכןהדמעות,

 מצהה לשמשו עבדים כמה לו ויש חשוב ואדם הצבור על פדנסהוא
 דמצות והכנה מצוה לכל וה*ה שבת, צורכי שיכין מבשלוהו יותדנן
 בדורינו גדול אדם על סופד וכבר וכדומה, מילה לסעודתכגע
 כהגלות שנגלה זה מה לו אמדו כתפו. על מבן משא נושאשהיה
 שוטים להמ אמר שמש, לו היה לא וכי כבודו יפי שאיט הרקיםאחד
 שמש, אבקש ואני לבהמה, מאכל ליתן דבה ,מצוה לקיים הולךאני
 שום בעצמו להכין ישתדל שבת צרכי כל להכין יכול אינו אםואף
 דק, דק הירק מחתך היה חסדא דב כי לכבדו. כדי שבת לצודכידבר
 האש, מדליק היה זירא רדבי עצים, מבקעים היו יוסף ודבודבה

 נחמן ודב פתילתא, גדיל להוה פפא ורב באש, נופח היה אבהוורבי
 לשבת, הצריכים כלים ומכניס החול כלי ומפני הבית. כעוקןהיה
 העם, את דעת ללמד שמועיל שמלבד לעם, וכזה זה לקדית)טוב
 ולא אדם כל ילמחי, ומהם זי"ע(, הצדיקים זכות להזכיד בהעוד
 נ*ר ועושה השבת את שמכבד כבודו זהו כי כבודי, אפגום לאיאמד
 ממט* מכובד ומי ממנו גדול מי לכך. שזוכו; אשה ילרד אהחדיליוצדו,
 למלאכת קצת לסייע הקצדים, בימים זאת את לקיים יזהר וביותד)א(

 מאנשי והיו השבת, את לחלל תבאנה שלא כדי מעליהן, להקלהגשים
 הקצדים, בימים בעצמם הבית מכבדים שהיו תודה גדולימעשה
 כל על וכן שקונה דבד כל על )ב( ב. אות א' כלל שבת הלן אדםחיי

 סי' באה*ט שבת, לכבוד יאמד השבת, בשביל שטורח וטרחאמעשה
 סק*א(1ר"נ

 וכשיודח לוובתיך, שביך מהד שאמד במה מהרה הלל שגם י*א!נ(
 טוב יותר כך אחר כן ימצא לא שמ(ש רחו,יש טוב דברלו



תט לאלפים רנא סי' שבת הל'הסד

 אוכל ימיו כל ונמצא יקנהו' יותר כך אחר לו יזדמן ואםיקנהו*
 ולא דוקא, דהחשי ביום יקנה שבו7 צרבי שכל וי"א שבת,לכבוד
 וגמ לכבחיו' שיקנה בפה כל על שבת קדושונ הארת שתחול כדיקודם
 ימצא לא שאולי דבד הוא אם זולת השישי, ביום החכנה מצותעיקר
 קודם לקנותו טוב יותד שאז שבת, עונג לצורך והדבר השישיביום

 לכבוד ושעושה שקונה דבר ע"כ מלא, בפה ויאמר המצוה,מלבטל
 דגים לאכול מצוה ג( הרבה. ומועיל מאד טו,ב הוז8 כי קדש,שבת
 71קנה לעשווג יכולין השעד מיקרים זה בשביל ואם ק,חל"ה,בהחבת

 ופשיטא כ"ה, סי' צדק צמח תשובת דגים, יקנו שלא חד,מים כמהעל
 השלחן ערך מותד עדמה בלי ובמתגה לקמת, אסור גוי ע"ידאפילו

 סק"נ(. רמ"בסימן
 שחרית., שבת מערב הוצאות אדם שמוציא אע*פ רז*ל אמרךג(

 אדם וכל משנה' והיה שנאמר השמשות בין שיוסיףמצוה
 בנקל. רז*ל דברי בזה לקייםיוכל

 אשר את והכינו שנאמר בע*ש. הסכין להשהיז שיש רז*ל אמרךד(
 עצמו שמכין השבת מכבוד וזהו איתים, מלשוןיביאו

 פגם ישאר שלא עד להשחיזו טוב כי כתבו והמקובליםלאכילה,
 לתקנן כדי התבשילין לטעום ימצוה )ד( עשותו. שיוכל מיאשר,י

 סק"ו(* ר.ו סימן א"רכהוגן,
 שערנג מה לקנות וירבה יכולתו, כפי ומגדנוו7 ויין בבשר ירבהה(

 מלהרבות לצמצם ירצה שאם אני אומר אמנם לש"ש, לוהוא
 ליתן מערת אותם ולהוציא מצהת' של הוצאות וכדומה שבתבהוצאת
 טוב מה הנה נדכאים לב ולהחיות מרחיים עניים לב ול,סמחלת*ח
 לבנין וכסף זהב אוצדרת אצר שדהעוה במדרש אמרו וכבר נעים,ימה

 נזבז ולא דוד בימי רעב שהיה לפי  השי*ת' בהם חפץ ולאגהמ"ק
 בבי מטיילי הוו ור"א שר"ח בירושלמי אמרו וכן לעניים,האוצרות
 כאן' אבותי שקעו ממון כמה לחבריה חד אמר דטבריהא,בנישתא
 קרי ב~רייתא' דילעון נשא בני הוו לא שקעו נפשות כמה לו"מרו
 הוצאות למוצקא גדול כלל זה היכלות. .ויבמ הן את וישכחועליה

 לו. יבחד ה' שחנעמממח



. לאלפים רנא סי' מץ~ןוז הל'חסדתי

 יחליפנו דר,מות' במילי להוציא נפשו שתאה; מה להוציאויקרב
 ומאזני בפלס ישקול הטוב את וגם בטוב, רע דיצאה אהתםוימיר
 במה .וליתן לישא שמחפש והריף טוב כסוחר למוטב טוב ביןמשפט
 ההולכים שמו וחושבי ה' ליראי ישרה דרך זהו יותר, ריוחשיש

 איש סוב אבל מועטים' והנם זה בענין עליה בני ראיתי אבל.בתמים,
 ילדיו את ידחוק ולא מזאי, יותר יצמצם שלא במשפט דבריויכלבל.

 לא כי בירושלמי אמרו זה שעל צדקה, ל"תן כדי כך כל ביתוובני
 ביתך אנשי לחיי קודמים חייך רז4ל ודרזיו צדקה* אותה יהיהלרצון
 צדקה נותן אדם ולפעמים לאחרים, קודמין ביתך אנשיוחיי
 מילדי יותר לענגם ילדיו בתענוגי אותם מוציא עני ואותולעני,

 שיעור. להם שהן דברים אלו אמרו ובאמתהנהתן'
 ברכה, סימן רואה אינו ולמעלה המנחה מן בע"ש מלאכה העושהו(

 דהיינו גדולה מנחה מפדהעין יש אילא נמי דאיסוראוי"א
 או עראי דרך חבל קבע, דרך מלאכה כשעושה ודוקא ומחצהבשש

 שלא כדי מלאכה שאסרו טעם דלפום אני ארמר  ומיהו שרי,פרקמטיא
 והוא הדין הוא שבת לחלל יבא או שבת צורכי מהכין וימנעימשך
 היוס פנה אשר עד בחנותם לישב למחהרקם איכא דאיסוראהטעם
 שרשי אמרו ואם ברכה. סימן רואים שאין ובודאי ערב. צלליויטו
 היא שכך ובודאי שבת, צורכי שיכין כדי עובת בערב בלמודולמעט
 להקדים חכמים התלמידי על רמיא וחיובא לחוד, תורה עוזמןהמדה
 הם ואם יעשו. וכן יראו שמהם כדי נדול היום בעוד שפתלקבל

 לידי מביאה ההירות השם' חילול ואיכא ילפי, מקלקלתםמאחרים,
 טוב ומה בפרקמטיא. למעט שראוי וכמה במה אהת עלזריזות,
 והולכים היום מחצות הנותם שסוגרים שמו וחושבי ה' יראימנהג
 ומטיבין השלחן את ומסדרים כראוי, שבת צורבי ומכיניםלמרחץ
 מה אשריהם לבב, ובטוב בשמחה בנחת שבת ומקבלים הנרותאת
 ולעוה"ב תעשיר היא ה' ברסת הקת בעולם חוקם אענ יאכלו חלקםטוב

 ישיר,אז
 ר*ח חל ואם בע4ש אפילו חצות אחר להסהמר שלא ליזהר יקמז(

 יאודה רבי . צואת משום בו מסתפרים אין ה' יראילע*ש



תיאלאלפים רנב רנא' סי' שבת ה*חסד
 שדבריו מלבד כי אותם, היודע לצוואותיו לחוש ראוי וכן"חסידן

 של ברומו עומדים והם סודות צפוני גנוזים ובהם חיים אלהיםדברי
 בכבוד מזלזל ההע דאיי לדבריו הושש שאינו שמי בה עודעולם,
 שמים, לשס דבריו ישמור נ8שו שומר לכן חובל, הוא ונפשוהרב

 רב. כי הרבולכבוד
 רנבסימן

 בע*ש להתחיל האסוריםמאכלות
 קצץ לא אם לח,ייכה סמיך שבת עהב לכובסת בגדיו ליתן אסורא(

 קצץ ואפילו כמה, פי' ולא לו לשלם אמר רק דמים.לו

 הגוי שיעשה וגם בשבה' לעשות לו יאמר שלא ליזהר צריךדשרי
 בחנם עושה היה אם בשבת מלאכתו עושה ראהו ואם בביתו,"מלאבה
 ימים כמה לו נתנם ואפילו בשבת, יעשה שלא לו צ"ל הנאה,בטובת
 ישראל של שהיא וידוע מפורסמת מלאכה היתה ואם שבתלפני
 רואהו אם בידו ולמחות להחמיר טוב מפורסם. במקוס אותהועושא

 ראה לו ואומר לחשיכאן סמוך נותן ואם קצץ, אפילו בשבתעוש"

 כאומר ליה רהוה אסור' שבת מוצאי ליל תכף יה לבבד צריךשאני
 בשבת. שיעשהבפי'

 בא~תו ללובה2ו אוסריז יש בשבהע לעשות לגוי דשרי קצץ אפילךא(
 במוצאי להמתק וצריך בשבת גמרו שהגוי שיודע כלשבת

 )ויש ד,2רי. בע*ש שנגמר לתלות יש אם ואפילו שיעשה בכדישבח
 שיגר אם דוקא היוט בע"ש(, שנגמר בבירור ידע לא אם שאוסרמי
 בשבת האומן מבית כלים ליקח אסו' אבל מעצמו. לבי.תז הטילו

 וכל להביאו' אסור גוי ע*י ואפילו אסור, שבת לצורך ואפילווי*ט
 נגמר שלא ורתפין לאשיכה סמוך האומן אצל שהולכין אותםופכן
 עבדי. דאיסורא ודאי בבקר שבת יום להביאו עליו ומצוים"בגד
 אם ליקח לכתחילה דאסור י*א עקתים' מנעלים ליקח אפילךג(

 עמו יקצזץ שלא - והוא זממן, קפאיפ חטני מגוילא
 המקח.דמי
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 סמוך חטים ליתן אוסרין יש ישראל של מים של ברחייםד(

 זילותא איכא קול להשמעת שיש מקום ובללדשיכה'
 דשרי דטי ברחיים ואפילו בשבת, המלאבה שהתחיל שיחשדודשבת,

 אס אפילו ד,2רי, מע"ש לגוי החטים נווע אם או מבע*י'כשמשליך

 דאו אצלו, הישראלי .יעמוד שלא ליזהר צריך אבל בז2'בת, טוחנוהגוי

 שר,עאי דפסחא חטי כגון לכך, צריכה השעה אם רק כשלוחומיחזי
 ברחיים אפילו שאוסר מי ויש יהמןמץ, שלא הרחיים לשמורישראל

 ליזהר. וטוב גוישל
 שאסור דבר בהם יהיה שלא בע"ש בכליו אדם למשמש 23צוהה(

 יכשל שלא מפהד אדם אשרי המוקצה, דבר או בולצאת
 צהי"ר. איש והיה וזהיר זריזהוא

 בשבה חמין והחמת הטמנה ודיני בע"ש ותנור כירה ע"ג שהיהדיני
 רמ'ט וסימן ורנ?ה ורנ"ד רנ*ג בסימן מפורשין הם פרטיהן.בכל

 שבת מידי אדם לכל הצריכים דברים ואלו והואיל שי*ח,וסימן
 דנפיק חומרא והוא שמאמיר ויש יסקל, הוא שהמקל בהם וישבשבתן,

 למאן ברכה, עליו תבא שהמחמיר ויש שבת, עונג שמבטל קולאלידי
 באומרי' נא אלקטה אמרתי ע"כ בנקל, הדעות כל ידי לצאת ליהדאפשר

 דברים הראשון החלק ראשים. לשלעעה ואחלקם אלו דינים פרטיכל
 הגל והחלק לגמרי, האסררלם דברים השני והחלק לגמרי'המותוים

 שיסמוכז, מה על להם יש התר והנוהגים אוסרים שישדברים
 טוב. ברכת עליו תבאוהמחמיר

 בשהיה דהלתרא כחאא.

 ויש למעלה, קדרה פיה על ושופתין כקדרה, עשויה שהיא כירהא(
 שפיהם שלנו תנורים וכן קדרוה. שתי שפיתת מקוםבה

 עליהם, לשהות מותר גבבא או בקש הוסקו אם ככירה, שדינם הצדמן
 פסולת שהוא בגפת הוסקו ואם קטומה. ולא גרופה לא אינםאפילו
 דליכא לו, ורע מצטמק וההא צרכו כל נתבשל אם בעצים, או זתיםשל

 סמוך ונוחצו כלל ,נתבשל שלא חי שיהיה או יחתמ שמאלמיחש
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 שהוא דכיון חשיכה, קודם קצת שיתבשל שהות שאין באופןלהשיכה,

 חהץוי בלא  להתבשל יכול הלילה ובכל למחר' עד ממנו דעתו מסיחחי
 מצטמק שהוא או צרכו כל נתבשל לא ואפילו עליהו, להשהותמותר

 הגחלים, כל ממנה שהוצ,יא דהיינו גרף. אם' להש'הווו מוהו לוויפה

 עד לקטום וא*צ חומם, למעט באפר הגחלים שכיסה דהייני קטםאו
 צריך מיהו )א( סגי. דהוא, כל בקטימה רק כלל אש שם ניכרשאינו
 אה"כ הובערה ואפילו סק"ד(. רי"ג סימן א"ר הגחלים ע"ג אפרשיתן
 יהתה שמא למיחש ליכא לגחלים בעי דלא דעתו דגילה כיוןשרי,
 מסיה כך דע=י חיוע כולה היתה כוולו מיהט4 חיה חתיכה בה נתןואם
 גרופה. אינה אפללו מותר לה חוצה בסמוך לה ולסמוך ממנה,דעתו
 שבישל ,תג:שיל דשא אם להשהות4 שאסור במקום ושיושץ שכח 'אמב(

 מצטמק הוא ואם לו, ויפה מצטמק 'הוא אפילו מות,ר צרכוכל

 לצורך בשבת גוי החזירם ואם ושהה. בעבר אפילו מיתר לוורע
 לו. ויפה מצטמק אפילו שמותר ושהה, כשכח דינוישראל

 בשבה, אפילו מעליה הקדרה ונטל וקטומה גרופה שהיא כ:ירהג(

 ולא בידו ועודרי רווטתת שהיא זמן כל להחזירהמותר
 צרכי, כל מבושל שהת'בשיל ודוקא להחזירה ודעתו קרקע, ע"גהניחה
 בוערוה. גחלים שם אין אם אחרת לכירה ואפילו להחזיר. מותרואז
 בו סולדת שהיד ב:מקום אפלו לחשיכו-" סמוך לאהם לסמוך מווץרד(

 לגמרי. נצטנןואפילו
 יוהר. יקדיח פן וירא תבשילו שהקדיחה וראה בבקר המשכ:ימה(

 הכירה, עפ"י רקניוו ישינה קדרה ולהניח להסיריכול
 הניחה לא אם רקני'וע- הקדהה .עןג שהתבשיל'בחיכה הקדרה ישיםואז

 רותחתי והיא קרקעע*ג
 כל מע*ש שנתבשל תבשיל בשבת חמין קדרת עפ"י לה'ת מרוץרו(

 ע*ג הקדרה אין אם בכך בישול ורך שאין לפי'צורכו,
 עד כיכ, שם להתחמם יכול ואינו למעלה. מגולה והתבשילהאש,

 בו. סולדת הידץ~תהא
 ומצטמק. כשיבש שמח שאדם דבר כל לו ייפה מצטמקפירוש
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 בהטמנה דהיתרא כחאב.

 בדבר ואף הבל, מוסי' שחין בדכר להטמין שתר השיכה בספקא(
 חוקא היינו 25בע"י' אפילו  להטמין שאסור הבלהמוסי'

 מותר. ראשונה, כשעה בחמישתו בעומד אבלבצונן,
 מן לשמרו כדי התבשיל על כלים לשום מותר בהחבת אפילךב(

 כמטמין זה שאין בעפרורית יתטנף שלא כדי אוהתתול,
 בשבוש אפילו מהתר ולכן הקדרה. על כסוי ונותן כשומר אלאלהחם,
 הן הלב כונת אחר הבל, מוסיף שאיט בדבר אפילו להטמיןשאסור

הדברים.
 ודומיהן, ומלח וזבל זתים, של פסולת הם הכל המוסיפים דבריםג(

 הבל, המוסיף בהבר להטמין בינינו שכיח דלאבאופן
 הבל* מוסיפין שאינם מהדברים הםוכסות

 אם הבל, מוסיף שאין בדבר אפילו בשבת 'טומנין שאין אעפ"יד(
 ולכסותו, לחזור מותר .משחהטיכה. ונתגלה מבע"י בוטמן

 ולתת כולו ליטלו רצה אם וכן מוסיף בהיגת עליו להוסיף רצה אםוכן
 לא אפילו יותר חם שהשני בין יותר חם שהראשון בין במקומו,אחר
 שנתבש' וועא בגלופקרין לכסותו ליטלו יכול בסדין' אלא מכוסההקן

 צרכה. כלהקדרה
 אחר21, לקדרה בה שנתבשל מקדרה בשב!ת התבשיל פינה אטה(

 להטמין אסרו דלא הבל, מוסיף שאינו בדבר להטמיןמותר
 הו*ל פינה אם אכל שנהבשל* בכ"ר שהוא חם דבר אלאבשבת
 נמי לכער החזירו דאפילו נראה זה ומטעם ומותר, הצונן אתכמטמין
 קצת נתקרר אם בכ"ר אפילו ואפשר כ"ר* דין לו אין דכברשרי,

 להטמיט.שרי
 פי על אף וגם הבל, המוסיף בדבר בע"ש להטמין שאסור אעפ"יו(

 הדרכים עפ"י גחלים, בה שיש כירה גבי על קדרה להשהותשמותר
 מוסהשין אינם שהבגדים אעפ"י בבגדים, מכוסה היא אםשנתבארו'

 מיהו ואסור. הבל מוסיף תחתיהן אש מחמת מ"מ עצמן, מחמתהבל
 תחתיה אש שיש אעפ"י בקדרה נוגעים הבגדים שאין בענין שהואכל
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 טגעים הקדרה שולי אין אם שרי. הטמנה דרך עושה שאינוכיון
 ונתן קדדה, בצידי נוגע שאינו רחב כלי הקדרה על נונן ואםבגחלים,
 על אלא נהונים הבגדים שאין דכיון מותר' רחב כלי אותו עלבגדים
 מותר וכן הטמגה, כאן אין עדרה' בצידי נוגע שאיט רחב כליאותו

 שלא והוא שנתבארו, הדרכים ע*פ שלנו בת!נורים הקז.רהלהשהות

 כיון בבגדים  התגור פי שמכסה ואעפ"י בגחלים. טגעת הקדרהונהא
 ושרי. היא הטמנה לאו בקדרה. נוגעים הבגדיםשאיז

 לכ*ע, שרי בטים החגור פי וטחין בתנור שמטמינים הטמנהז(

 להתבשל. שממהרין .קוטניות במיני או בפשטידאאפילו

 וצריך לטיחה, צריך אין הי, בשר דעןיכת בתוכו שיש או חי בשראבל
 דהא כהטמנה' נראה דאז דיזנור' דופן אצל הקדרה יעמיד שלאליזהר

 הסותמ הדף וגם לדופן. קדירה ביז אויר הפסק שיש ההיתרעיקר
 זה. מטעם בקדרע7 יגע לא התנוראת

 בשבת חמין שיאכל כדי היתר. בדרך ולהשהוונ להטמין מצוהח(

 שבת. ועונג ממבוד זהוכי

 בועבת חמין להחם דהתראכחא

 בחמה מים ליתן או בחמה, ביצה ליתן כגון עצמה נחמה להחםא(

 מותר. שיוחמוכדי
 ואפיי בשבת, בחמין לזסרותו מותר יב" והוא כבר שנתבשל דברב(

 אותו. שורין שאין השבת מלפני נתבשל ולא יבשדבר

 חוץ. שני, מכלי מים עליו שמערה דדעיע בחמין אותו מדיחיןבחמין,

 שאינר מלוח דבר כל וכדומה, קטנים מלוחים ודגים הישן המליחמן

 להדיחו מותר אבל בחמין להדיחו שאסור מלחו* מחמת לאוכלוראוי
בצונן.

 עוג בשכת להניחו מותר בו. סולדת שהיד חם דבר בו שיש כליג(

 הקדרה אין אם יצטנן, ולא חומו שישמור כדי הטמונהקדרה
 אםילו בכה*ג מתירין וי,ם משדהסיכה, כירה מע*ג שנטלו או האשעל

 האהם. על ההאתון כליאם
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 שהיד במקום אפילו המדורה כננד להניחו מותר יבש קר דברד(

 ומווט4 כלל, אש בו שאיז חם' בת'נור שרי וכן בו,סולדת

 צורכו. כל נתבשל אם יצטנן, שלא התער לסתוםג*כ
 לערות מותר מכ*ר ואפילו צונן, לתוך המין מים ליתן מןתרה(

 ומצננו. העליון על גובר דהתהתח צונניןלתוך
 מרובים צונן מים לתוכו לי.תן מותר חמין, מים ממנו שפינה 23יחםו(

 צונן או צונן, לתוך חמין מים לצוק ומותר להפשירן.כדי
 המים ואם הרבה, שמתחממין מפני בכ"ר יהיו שלא והוא חמין,לתוך
 ראשון כלי ע"י אפילו צינתן, שיפיגו רק שיתבשלו אפשר שאירבים
 מרהר חמין, של לכ'ר צונן אוסרין ויש האש, על יהיה שלא רק,ץרי,
 חמין. מים בו שיש שני בכלי משקין שאר של או מים של קיתוןליתן
 למעלה. מגולה הוא אםז(
 להפיג האש כנגד משקיז שאר של או .מים של קיתת ליחן 23ןתרח(

 יכול שאינו בענין מהאש, רחוק ,טיתנם ובלבדצנתן,
 שכרסו מקום רהיינו בו, סולדת "יד שתהא עד מקום באוהולהתחמם

 שהן כמו הנאכלים דברים ושאר לפיררת וה,ה בו. נכוית תינוקשל
חיים.

 במקום 'המדורה כנגד ליחגו מותר מרק בו יש אפילו חם דברט(
 להניחו מותר ג*כ מרק בו שיש צונן ודבר בו' סולדו2שהיד

 לידי בא היה לא הרבה שם מניחו שאילו כ*כ, חם שאינובמקום
 בו* סולדת שהיד דהיינובישול,

 יבש והוא כבר, שנתבשל פאסטיל דהיינו אינפאנדה ליתן מרר2רי(
 בו, סולדת שהיד במקום האש כנגד בישול, סהעום בוואין

 ונמוחי חוזר שנקר,ם שבה שהשומןואע*פ
 כל נתבשל אם האור מע"ג מרותחין שהעבירן חתקדרה האלפסיא(

 להפוך ולא להגיס, שלא ליזהר שטוב אע*פצורכו,
 לגמרי* מותר היפוך שום בלי בעלמא בכף הוצאה אבלבקדרה,

 הגוי חממו אם לאכול ראוי שעדין כ*כ נצטנן שלא תבשיליב(
 ומידו גוי. ע"י לכתחילה מתירין ויש לאוכלו,מרהמך

 ליתן מותר צורך, ובמקום בדיעבד להקל יש ומ*מ מחמירין,יש
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 ע"וע בפני להקל אין ומ*מ לכ*ע* התטד שהוסק קודםהפאסטידה
 לחחם מותר דמחמיר' לטאן ואפילו שומן, כש"ם גוי ע*י לעשותויש

 הוא מועט דדבר כיון זב שמקצתו אע*פ שמן. בשד חתיכו_תבשבת
 קרח בו שיש יין של כד לדהעים ומותר לכ*ע, ושדי חשיב לאהנפשד

 הקדח. לפשר כדי התנורעל
 ,ם"ק ביהם שולחעת ג' ב' שאוכלים, גדולות סעודות כשעושיןיג(

 אין ולכן חמאכל' יצטנן שמא וחוששין זה אחרזה
 טותר, לב"ע במגדפה, גורפין אלא הכידה, מעל המאכל קדירתכ~דידין

 שלמטה מה מתהפך המגדפה דע*י ואף עוממות, הגחלים אין אםאף
 הקדדה. חמימות אל ומתקדבלמעלה

 בשבת והחזרה והטמנה שהיה בענין אל"אטר מלךאשר

 מבע*י תבשיל עליה ליתן אסור פתמין, או בעצים שהוסקה כירהא(
 מצטמק שהוא או צורכו' כי נתבשל לא אם עליו4להשהותו

 לתוכו שנתן או חי. כבד ואפילו וקטומו4 גדופה הכירה ואין לו,ויפה
 וקטום' גדוף שאינו תנרד או כירה ע"ג להשהוחו דשרל חיה,חתיכה
 דכבר אסוד. מבע*י נתנו אם אבל ממש. לחשיכה סמוך בנותנוהיינו

 משחשכה. לסלקו וצריך שבת, קודם קצתנתבשל
 או בעצים הוסק אם אחת, קדדה שפיתת מקום שהוא כופיזב(

 כל לה חוצד, בסמוך קדדה לה לסמוך אפי' אסור,פחמין
 שאסור וכעש וקטומה, גדופה היא אם ואפי' בו' סולדת שהידזמן

 שטותר באופן אפילו בשבת, לה להחזיר ואסור עעג או בתוטהלשהות
 כירה. ע"גלהחזיר

 מוצאי עד אסוד צורכו כל נתבשל שלא תגשיל ו,יהה שכח אםג(
 אפילו אסור להשהות, שאסור במקום ושהה עבר ואםשבהע

 בכדי שבת מוצאי עד לו, ויפה מצטמק שהוא כל צדכו, כלבישל
 יאם ושהה' כשבח דיע ישדאל לצורך בשבת גוי החזיר ואםשיעשו,

 אפילו שאסור במקום ישראל החזיר ואם אסור, צרכו כל נתכשללא
 לו. ויפה מצטמק אם ואסור ושהה כעבר דינובשוגג
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 וקטומ* גדופה איגה אפילו כיד'ה ע"ג להשהות מתידין שיש אע"פד(

 ויפה מצטמק שהוא או דדו'סאי. בן כמאכל שנתבשלכל
 הגיע ולא להת'בשל כהטהתחיל אלא וקטומה גרופה היכידו שלאלו

 בשבת עליה לחזירה ובא מעל"ה נטל-הקדרה אם לעני, וכן ב"דלמאכל
 אבנים ע"ג או בדזל של כסא על יושבת שהקדדה שהיה בענין זהכל

 אם אסוד הכל לדבדי גחלים ע"ג הטמנה אבל .בגחלים. נוגעח,ואינה
 למעלה. מכוסההקדדה

 לגחלים בעי דלא דעתא גילוי מזטום "וא ד,?די גדרפה רטעמ אחרה(
 מעצמה קטומה היא אם סני דלא נדאה לחתות, יבאולא

 ביד. לקטמה צדיך אלא עוממרהשהגחלים
 להחזירה אסור כירה, מע"ג והוציאו צדכו כל נתבשל שלא תבשילו(
 ואע"פ דותהת,, בעודה אפילו בשבת כידה לאותהאפילו --

 הניחו אפי' משחשכה לקחו אם כירה ע"ג בשבת להחזיד מתיריןשיש
 כירה ע"ג להחזיד אסוד לכ"ע לגמדי נצטנן . אם מיהו קדקע.ע"ג

 כל נתבשל אם ואפילו דאסור' לתוכה וכ"ש וקטומה, גרופה.אפילו
 ע"ג לא שנתנ:אדו, הדדכים ע*פ . לאש לסמוך- אלא התירו דלאצדכו

האש.
 חמין מים של קומקום ,מבע"י להטמין הנוהגין ביד ,למחרת ישז(

 רעה ועאכעו מצטמק' כהמהתבשיל הקדדה לתוך אותםונותנין
 ומהזירין התבשיל לתוך וחומץ טדופה ביצה שנותנין לאותןכפולה
 גדול, איסוד שהוא לחממו ס"ב שהיד במקום בשבת לתנודאותו

 מזה. ירחק נפשו שומר גמוד שבתוחילול
 המיחם ע"ג הנתונים הבגדים וטעת תבשילין ווואר פאנאדיש ליתןה(

 המוסיף בדבד הטמנה דהו"ל אסור, ודאי התנוד ע*גוכ"ש
 מע*ש. אפילו דאסודהבל

 ואח"כ מבע"י כירה.שהסיקוה וכן מבע*י קוהסיקו' שלנו- תנורימט(
 וקטמוה' התנוד של א' בצד יותר אש נתנו או האשגדפו-
 אם בשבת, תנור אותו ויך או כירה אותד, ע*ג תבשיל ליתןאסוד
 אם שאפילו צדנו כל נתבשל אם אפילו מרק' בו ויש לגמדי,נצטנן
 במקום המדודה כנגד ד,?יי מאן דאפי' לכגע, אסוך' .זה לו, ודעמצטמק
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 גהלים שם שהיו מתמו2 חם שאינו במקום לסמוך היינו ס"ב, הידעעאיז

 אבל התער. בקצה אש גהנו רק התגור הבעירו שלא כגוןוגרפום,
 וגרפוהו, סובה( )הנקרא החורף בית תנור או התנור שהבעירוהיכא
 לעשוי שאסור הדברים וכל לכ"ען מרק בו שיש צונל לבר ליתןאסור

 להחם לגוי לומר אסור לכן לעשות, לגוי לומר אסור אלומדברים
 רבים והן צונן, אפילו לאוכלו אסור כן עשה ואם נצטנן, אםהקדרה
 דעציראה גרמא ודין המכשלה רבה וכזה וכזה בזה. נכשליםעתה

 ביתו. יבנה ה' כהלכתו שבת ונשמור נשוב אשר ער משיחא,עקבות
 החורף בית תנור אצל צוננת הקררה הניח הישראל אם אפילוי(

 אסור וכן אסור, התגור את ומבעיר הגוי בא ואח"כ עליו,או
 אפילו החורף, ובית ב:תנור הקבועה הקדרה לתוך מים ליתןלישראל
 דבכה"ג ס"ב' שההד בכדי חימום לידי לבא יכולים אם שהוסקקודם
 חיים שנאכלין פירות וכן צונן, בתבשיל אסור האה4 אצל לסמוךאפילו
 בית לתנור סמוך בשב'ת להניחם אסור תפוחים או ערמוניםכגון

 שהוסק. קודם אפילוהחורף
 משום ברחת יוציא לא שחשיכה, אחר בתנור .הפת נשאר אםיא(

 רק חול, לצורך להוציא אסור וגם דחול. כעובדיןדמחזי
 גרוף גתנור ואפילו בשבת להניח )ב( בשבת. ממנו לאכול]שרוצה
 לאסור, יש בישקוצ'ו הנקרא נקודים לחם לעשו.ת אפויה פת~קטום
 יב(1 ס"ק שם ז' סי, לצדיק אורח לאסור, יש  שלימה בפתואפילו
 חשיכה בספק כ"א הבל מוסיף שאין ברבר אפי' בשבת טומנין אין.יב(

 עבר ואם. אסור מבע*י אפילו המוסיף בדבר אבלטומנין,
 אסור התבשיל לו, ויפה נצטמק או ונתחמם הבל המוסיף בדבריהטמין
 אי הבוי' בתגור שמטמינים החמינים ענין על )ג( דיעבד.אפילו
 י"ח סעק קיעח סי' י"ד פר"ח עיין חותמות. ב' צריך או א', בחותםסגי

 עקב(. דע"ג אורות טל.ועיין
 א8ילו בשבת יהטמין אסור צורכו כל שנתבשל תבשיל אפילךיג(

 פי שמכסה כל הוא והטמנה הבל, מוסיף שאינובדבר
 שמותר אעפ*י ולכן חום, שיוסיף כדי או חומו שישמור כדיהקדרה
 שנתבארו, הדרכים עפעי למדור' סמוך או כירה ע"ג קדרהלהשהית



 לאלפים רנג סי' שבההל'הסדתכ
 מחמת הבל מוסיפין אינן שהבגדים אעפ*י בכגוים מכוסה הואאג

 עושים הם יפה ולא ואסור, הבל מוסיף שתחתי"ן מחמת מ"מעצמן,
 בשבה אותו ותוחבין כהטקה עם כלי לוקחין החורף שבימותאותם
 אסור, שהוא כל אפילו צינתו, שיפיג עד חמים מים מלא כלילהור
 אפי' אסורה והטמנה בתוכו חמין שכולו כיון מטהצ הטמנה דרךשזוצ
 יפה דלא נראה וה"נ מתירין, ויש למעלה, מגולה אינו צם מועט'לזמן
 אותה שנותנים הקאוקי טה2קה של צלוחית בע=ש המטמיניםעושים
 ונותנין הטב הצלוחית פי ומכסין אפר או סובין מלאה קדרהתוך

 ומוסיף התגור, מחום הסובין או האפר ומ:תחמם התנור תוךהקדרה
 איכא דאיסורא נראה לו, ויפה ומצטמק רותח עיעא עד בקאו"יהבל

 שמה למנהג נכון טעם מצאתי החקירה ואהר היתר' נהגווהעולם
 ירתיה שלא בשביל כ"א שיתחמם בשביל אינו הצלוחיתשמכסין
 הקדרוונ לכסות נהע זה מטעם וכן הצלוחית, ויתרוקן מדאייותר

 כ"א יותר, שיתחמם נה2ביל הכיסוי שאין מע"ש, בתנורבהעמעזהין
 לעיל למ"ש וומה זה והרי תנמ2ילו וישרף יקדיח שלא כדיאדרבא
 העפרוהית. ומן החתול מן לשימרה כדי הקדרה, על כלי לשוםשמותד
 מותר הבית' לחמם בשביל החורף בימות אש הגוי עשה אםיד(

 אבל שנתבאר, ע"ד קר, שאיבו תבשיל כנגדם לחמםלהניח
 וי"א גמור. איסור הוא התגמ2יל לחמם בשביל אהן לעשות לטילומר

 לאוכלו. שבת לאותו אסורשהתבשיל
 היה קדרה וקטומה גרופה שאינה כירה ע*ג להשהות דשרי האטו(

 ירק לא חי בשר דוקא הייט חיה, חתיכה לתוכה שהניחאו
 ,ע*ש התצור ל15ך ויתן קטניות קדרה אדם ימלא לא וכווכדומה,

 לאכלן עליהן שדעתו רב בישול צריכין אינן אם לחשכה,סמוך
 כשאר הן הרי עיקר' כל נתבשלו שלא אעפיי כך ומפנילאלתר,
 להשהותו שאסור צורכו כל נתבשל ולא להתבשל שהתחילהגשיל
 ואם שרי(, הכל בטיט טוח התטר פ" )ואם וקטומה' גרופהכשאינה
 יסלא לא וכן שיעעע, כדי עד למ"ש אסודין בשוגג אפילו כןעשה
 ליתן אסור ולפ"ז חשיכה, עם ע*ש התבור לתוך ויחן מים שלקדרה
 שלא שמתכוין אעפ*י לחשיכה, סמצך שבתטרים הקדרות ל15ךמים
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 ליתבו' וצריך יהתה שמא היישינן להדהה, להו געי או הקררההבקע

 ובמקומ- שיקץצו, גכדי למ*ש אסורין להשכה סמוך נהנן ואםמבצ*י'
 אלא' בצק, מוני ש קטנית מיני ליתן אסור בטיט, לטוה בהגושלא

 יום. מבעוד דרוסאי בן כמאכל שיתבשלוכדי

 אסורה, הקררה ואפי' )ד( לעו" לו אסור במזיד בשבת המב,טל6ז(

 תוס' אחריו, לבביו קנסו מת ואם סק.א שי*ה סי'א*ר

 תוספת בזמן גישל אם נסתפק סק"ב, ושם סק*א שי*ה סימןשבת
 בלברי עשה אלא בו שאין כיון דילמא או ליה, קנסינן אי במזיד,שבת
 ובשוגב שבת, מוצאי עד אסור ולאחרים האי(' כולי ליה קנסינןלא

 אך לבריא אסור להולה המבשל ואפילו ולאארים, לו ביום בואסור

 בשבי~ל יהבה שמא דחיישינן ממנו, לאכת סכנה בו שאיןלהולה
 המהובר מן פירהונ קצץ אם וכן בשבת' אסור גוי ע.י בישלואפילו
 עצמר ולחולה שוגג, חשוב ושוכ" בשבה' לבריא אסור ל"ולהבץ2בת
 מתירין. ו"2 אוסרין יש התבשיל מן המותר לאכול הבריא'אם

 כגיל- האור, בהולות לבשל אסור כך באור לבשל שאסתי כשםט(
 באור שהוהם סודר על לשגרה או קדרה בצד ביצר,ליתן

 תולד.ת אטו אסור, המה מכה שהוהמה דרכים, באבק או בהוללהטמין אי בהמה, שהוהם בסודר כגון המה, בתולדת ואפילו שתצלה'כדי
האור.

 לר ויפה מצטמק והרא מרק בו ויש צררכו כל שבהבשל וןבשלליה(
 כל נתבשל לא ואם נצטנן, אם בישול משום בויש

 האסור. וכל מרק, בו יש אם רות", בעודו אפילו בישול בו שייךצורכו

 אפי' בישול.משום
 ליח~

 אסור.. היסק' קודם התנור או הכיריים על

 בהמ.ך אותו שורין אין השבת מלפני נתבשל שלא יבש דבךיט(
 עליר שמערה דהיינו דשריא' בהמין הדהה ואפילובשבת,

 גמר- היא והדהתו מעט. אלא ב"2ול שאיצ דבר הוא אם שני6כלי
 אבו כי בהמין, להדיהן אסור מלוהים, קטנים דגים כגוןמלאכתו,
 מלות דבר וכל כלל, לאכול ראוי ז2אינו קקוה דבר כל וה*הבצונן.
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 בשבת בחמין להדיחו אסור הדחה, בלא כלל לאוכלו יכוליז,ןאיל
 מלאכה. גמרדהוי

 ע"ג מרק בו ויש כ*כ חם שאינו דבר בו שיש כלי מניחים איןי(
 עד מחומה לדי,חמם יכול ש"עליון כ"כ, חמה שהיאקדרה

 על ליתן האש. גבי על ברזל או מיחם יש ואם בו. סולדת היד-עתהא
 לכ*ע. אסור לו. ויפה ומצטמק רוטב בו שיש תבשילגביו

 זמן כל מבשל האש מעל שהעבירו לאחר אפילו ראשון כלי .בא(
 אסור וכן תבלין לתוכו ליתן אסור לפיבך בו, סולדתשהיד

 קיתון ליתן אסור וכן ראה2וןי מכלי עליו ולערות בקערה תבליןייתן
 חמים. מים בו שיש ראשון בכלי משקין שאר או מיםשל

 להפיג האה2 כנגד משקין שאר או מים של קיתון ליתן אסורגב(
 סולדו4. היד שתהא להתחמם שיכול קרוב כ*כ אםצינתן'

 שיכול כיון אסורי צי,נתן שתפוג קטנה שעה בו להניה ואפילוגי'
 ליתנם אסור חיים הנאכלין דברים ושאר פירות וה*ה שם,להתבשל
 כל להפשיר, אפילו האש שעל מיחם ע4ג צוע לי:תן וה*ה לאש.קרוב
 בו. סולדת הוד שותהא לידי בא היה הרבה שם מניחו היה21אילו
 צורכו כל נתבשל לא אם האור מעל רותחת שהעבירה קדירהכג(

 מבשל משום ואיכא מגיס שנמצא ממנה בכף מוציאיזאין
 היא אם אפילו מבשל. משום המגיס חייב האש על הקדרה?אם

 ש:רכה. כלמבושלת
 אפילו המדורה כנגד בעודו הצלי על ושמן שום יטוח אסוריד(
 מד,ש, במעבירו וה*ה והשמן השום יתבשל דמ*מ מבע"י, -הצלינצלה
 שמן, או שום עליו לטוח אסור בו, סולדיש שהיד רותח שהוא זמןבל

 הוא. ראשון כלידהא

 מתירים והללו אוסרים הללו דברים, והן אומרהן
 או בשולו. חצי דהייע דרוסאי בן כמאכל שנתבשל שכלי*א.א(

 ע*ג להשהוהו מותר לו ויפ" ומצממק צורכו, כלשנתבוול
 גרופה אינה אפילו ופחמים בעצים הוסק אפילו תנור* ע*ג ארגירה
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 ולזב להתבשל כשהתאיל אלא וקטומה גרופה הוזכרוץ ולאוקטעמה,

 להחזירה ובא מעליה הקדרה נטל אם לענין וכן בעד, למאכלהגיע
 להקל. ונהגו בשבתעליה

 כסא על יושבת כשהקדרה היינו שהקץ' בענין שהתירו מה כלב(
 הטמנה אבל בגחלים. מגעת ואינה אבנים עעג או ביזלשל

 ממש,' האש עוג -עומדת הקדרה אם דאפילו וי"א אסור, גחליםע"ג

 לנתקך שיזהר רק ושרי הטמנה מקרי לא למעלה מגולה שהיא זמןכל

 לא ואם משם, להסירו ישראל שיוכל כדי האש. מן השבת קודםקצת
 גויי ע"י משם להסירו יש בשבת" האש ע"ג ומצאו האש מעלנתקו
 ולן בנחת. שיקחהו ויזהר משם. להסירו לישראל מותר גוי ליכא-ואי

 שרי. מתכוין שאין דבר קצח.' ינענע אם אף ואז הגחליםינענע
 עער וקטומה גרופה כירה ע"ג רותחת קדרה להחזיר דשרי האג(
-

 לא אם אבל צורכו, כל בגבושל כהעהתבשיל דוקא היינו שנתבאר.
 אינו. להחזיר שאסור מה יכל וי"א להחזיר, אסור צורכו כלנתגהעל

 בטלה. דזה שחשכה, עד החזירו ולא מבע"י הכירה מן כשנטלואלא

 משם לקחו אם אבל בשבתח לכתחילה כמטמין ח;וי ראשונההטמנה
 _בתנורים להקל נוהגים וכן מותר, קרקע ע*ג הניחו אפי'משוה~כה

 וטוב המקילין, דברי על עצמם וסומכים כירה דין להם שיששלנו
 בממום. ומניחו מרק בו שיש דבר חתוא לגמרי נצטנן אם מיהולהחמיר,

 אסור. עלמא לכל בו. סולדתשהיד
 וכסתות,' בכרים 'להניחו אסור התנור מן מאכל הוציא שאם י"אד(
 אינו' אם הטמנה כתחילת דהו=ל לתנור, מלהחזירדגרע-

 למעלה.פתוח
 שבו4 קבלת שהוא לברכו סמוך או לחשיכה, סמוך שהוא דכל י"אה(

 אפשר אי הקדרה נצטנן שאם כיכ סמוך הוא אםלדידן,
 כל מבושלת אינה שאם .עצמו בשבת כמו דינו מבע"י,להרתיחם
 סמוך כירה עיג להחזיר -אסור לו, ויפה מצטמק שהיא אוצורכה,
 שאינו תעה ע"ג וליתבה מהכירה הקדרה ליטול ואין -ממש,לחשיכה
 טגנך אך להקל, והממהג בזה, מקילין ו*ש לחשיכה, סמוך וקטוםגרוף



 'לזכד

 לאלפים רנד ונג, סי' שבת הל' - חסד -

 ע"ג אותם נותנין אם החמין להחם להקדים הנשים ויזהרולהחמיר'
 קבלת שהוא שבת נרות הדלקת קודם מה זמן כירה, ע*ג אוושש

 לדידהו.שבת
 מבע"י, בו שאפו תנה4 לתיך בשבת תבשיל ליתן מתירין יש1(

 נשאר לא מבע*י, בו אפו רק גחלים ע"ג בשלו שלאדמאחר
 התבשיל נצטנן שלא ובלבד לבישול לחוש ואין מועט הבל אם בי(נו

 בו סולדת ואהיד בתבור כקכ החום השם בזה. אף נעזמירין וישיגמרי,
אסור.

 ומושיב בהם, שמטמין התנורים מן הקדרות מוציא שהגוי נרהגיםז(
 אח"כ ומבעיר ,עליו או החורף בית הטר אצלאוחם

 לגמרי נתקרר אם ומיוע ונרתחין. חוזרין הקדרות ועיאז ההוא,וותנור
 וקטמוה* גרופן שאינה כיון זה, היתר על לסמוך נפש לבעל שאין.1,א
 להעמידן ישראל ע.י אפילו שמותר יאא חמין עדיין הקדרות אם14בל
 אם אפילו ליתן שרי שלנו התנורים וע"ג החורף. בית תנוראצל
 בין המפסיק מעזיבה שיש כיון וקטום גרוף ואינו התנור בתוךוזאהע
 של קדירה עליו להניח מותר תטר על דף או עץ הונח אם וכן(שמם,
 וסמיכה נירה, דין להם יש שלנו דיזנורהם שנתבאר מאחר חם,הבשיל
 עליה. נתינה לענין וקטו' גוופה כדין וקטומה גררפה שאינהגנירה
 בשבת, הוציאו אם בשבת בחזרה להקל שנהגו נתבארןבבר

 ועאיל וקטום' גרו' שאיט לתנור לסמוך והוה קרקע, גבי עלהניחה אפמי
 להחזי' דעתו היה לא אם ואפילו צורכו. כל ומבושל חם עיייןיהקדרה
 לגמרי. נצטנן שלא כל רותחה אינה אם ואפילו דשריי"א
 צורכו כל נתבשל או לגמרי חי שהוא דכל ואומרים מקילין יש"(

 שנהט ובמקום שיהוי, דשרי היכי כי מבעאי, להטמינומותר
 בידם. למחות אין זו סברא עפ"ילהקל

 בטיט אותו ושורקים בדף, פיו וסוח5ין החמין בו שמניחין תנררט(
 ולחזור החמין להוצש כדי סתימה אותה לסתורמותר

 ויש טי. ע.י כ.א לפותחו אין לוחשות גחלים בו יש ואםילסותמו.
 אם ישראל, ע"י בטיט הטוח התפר סתימת לסתור שלא:מחמירין
 קח. ישראל ע.י לעשותו אפשר אם וכן גוי, ידי על לעשותאפשר
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 התנור- לסתום להזור דמותר והא קצת, שינוי ע"י גדול יעשה א"אואם

 סמוך' בלילה אבל צורכנ כל מבושלות הקדרות כל שכבר ביוםהתנו

 צורכן, כל מבושלות אינם עדין הקדרות שמא ספק יש אםלהטמנתו
 מתיריג וי,ם אסור, גוי ע*י ואפילו בישול, דגורם התנור לסתוםאסח*
 כמב"י המאכל נהבשל אם וסותם הוזר והגוי שבת בליל התנורלפתוה

 בטיט. לטוה לו לומר אסור אבל בשולו, הצידהיינו
 2ר אין לו. ורע מצטמק והוא צרכו כל שנתביל שתבשיל ,אאי(

 ונצטנן. מרק בו יש אפילו בישולמשום
 בישול יש מ"מ בישול, אהר ביעוול דאין דאע*ג שאומר מי ישיא(

 שנתבשי- דבר ליחע אסור ולכן בישול. אהר וצלי צליאחר
 פת- ליוע ואוטרין מהמהרין ויש ראשון, דכלי רוטב לתוך האשאצל
 אפילו מתבשל דרכיך דמת שני. בכליאפילו

 בכ"2~
 ויש ס*ב. היד אם

 המרק לתוך פת ליתן שלא לכתהילה ליזהר וטוב בכ*ר, אפילומתירין
 ליחן שלא ליוהר שיש וכ"ש בו, סו%ת )עהיד זמן כל בכאש.אפילו

 בו. סולדונ שהיד זמן כל המרק לתוך וכדומה, הייםבצלים
 הקאיי משהיקת וליוע להוסיף אסור רוהה, שהוא הקאו,י משקהיב(

 )גו=ר ויש מכשל דהשיב ולתקנו. לבסמו כדיבכוסות
 וכדומה. ייז שיורי ליתן אסור וכן מתירין, ט'( סימן עד ב' מסי' ג*כ%

 במבחטל. הוא הרי דכבוש, ההומץ,לתוך
 ע*ג או האש, שעל מיהם ע*ג צורכו כל שנתבשל קר דבר להניחיג(

 וכל המדורדו כנגד כמניהו שדינו י*א האש, שעלברזל
 ע*נ להניהו מותר שיבש, כגת המדחרה כנגו להניהו המותריבף
 אפילו ואסור לכתהילה כירד, ע"ג כמניה דהוי וי"א האש. שעלמיהם
 שם נותנו אם ואפילו לו, ורע ומצטמק צורכו כל ,מנאבשל יבשדבר

 ואיך הפסק. כשיש ומותר, סמיכה דהשיב הוא והעיקר הוש,לשמור
 האהן. גבי על עומדתהקדרה

 בר, סו~ת שהיד זמן כל שני בכלי אפילו מלה לתת אוסרין ישיד(
 בכלי אפילו מלה ונתן עבר ואם נרכרע עליו תבאוהמהמיר

 בפל והמלה המאכלל מותר אסור, דודאי האש על הוא' א8ילוהששון
 מים ליתן דמותר ואע"ג סשבה" זה טאכל שאיסר ויש המאכל.לגבי
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 חמימותן ומתבטל מתערבין שהם לפי מכער, אפילו צונן לתוך1מין
 רוטב לתוך רותח בשר חתיכת ליתן אסור אבל מרובין, שהצונן.כיון

 קליפה. כדי מבשל מתערב, שאינו כיון צונן..
 ממש, הכירה או האהע ע"ג נותנו שאינו דכל לומר מקילין יש11(

 דס"ל שרי, יס"ב ואפילו מותר נצטנן אפילו לו .סמוךרק

 לא אם להקל ונהגו ונצטנן* ברוטב אפילו בישול אחר בישולדאין
 שנקרש, רוטב בה שיש בקדרה אפילו שרי זו ולדעת לגמרי'.נצטנן

 למעלה צף דהשומן משום מחמירין ויש בעין* אינו נימוחהמכשהשומן
 שלא ליזהר יש הכי ומשום שזבו, למשקין דדמנ נולד. והוי בעיןוהוא
 שומן ליתן מותר אבל למעלה, דצף כיון רותחת, בקדרה שומן.ליהן
 בידים ירסקנו שלא רק ואורז. לוקשי"ן כגון וקטניות קמחים מיני.ע"ג
 לאומרו אסור דא וכגון מאליו, נימוח והוא מעט, מעט עליו יניחנורק

 שבתא. רבנן מחללי יאמרו שלא כדי ע*ה* בפניולעשותו
 שבת ביום לחממו וצריכים מע"ש, צורכו כל שנתבשל קאויסז(

 ממש. דטוש עעג אותו משים אם אותו, מחממתוהשפחה
 אומר אס וכעש לשתותו לישראל אסור מעצמה כן עושה היאאפילו
 המדורה כנגד אלא ממש, האש עעג אותה משימה אינה ואם לחממו.לה

 סולדת שהיד במקום להניח אפילו לעשותו. לו מותר ישראלאפילו
 מותר באש, נוגעין אינן הפטפוט יגלי אם הפטפוט ע*ג ולהננחובו,

 שכבר אף ישראל ע"י -אוסריז ויש אסור נוגעים ואם הישראלי*_אפילו
 שהיד במקום האש אצל ג'יקולאטי להניח אוסרין וכן צרכו, כלנתבשל
 שמצטמק בדבר ובפרט לח. בדבר בישול אחי בישול דיש בו,סולדת
 דיש גוי. ע*י להקל פנים קצת יש אמנם אסור, גוי ע"י ואפילוריפה

 כל דכשנתבשל דסברי הפוסקים גדולי סברות דיש דמאחר,אומרים
 מאן דאיכא כיון. לגמרי. שרי גוי ע*י נצטנן, אפילו להחזיר מותר.צרכו
 המדודה כנגד אלא דשרי מאן ליכא ולעולם ישראל, ע"י אןדשרי
 ממהם האש ע*ג אבל בכך, בישול ורך דאין ס*ב* שהיד במקוםאפילו
 ביום גוי ע"י והשבח כ*צ מע"ש שנתבשל וג'יקולאטי לכ"ע,אסוו4
 שיערב .כדי הפרור בעץ להגיסו להתיר סמך יש האש, אצל,ם*ק

 הכוסות, בת~ך לתת ואח*כ היטב.הג'יקולאטי
 מכלי הקאוי ולערוי



 תכו , לאלפים רם רנו' רמע סי' שבת הל'חסד

 ,קודם: הקאוי לעדות טוב אלא טוב, לא שבכוסות הצוקאר עלראשון

 הצוקאר. בו להטן כךואחר

 רנהסימן
 שבת הכנסת קודם האש הכנתדיו

 קודם האור שיצית עד לחשיכה סשך מעצים מדורה עה2ין איןא(
 אחרימי עצים סיוע בלי מאליה עולה  שהשלהבת בעניןשבת4

 ואם הקיפו, וברוב עוביו ברוב האור שיאחוז צריך יחידי עץ הואסום
 ולהשתמש כנגדה ל'התחמם בהטבת בה להנות אסור כך כל הודלקהלא

 קודם כשיעור הודלקה שלא כיון יגמרי, אח*כ הודלקה אפילולאורה,
 ברובן. האור שיאהוז צריך בפחמין שגם שאומר מי ויששבת,

 רנוסימן
 כדי תקיעות טח2ה בע"ש הוקעים היו בישובן ישראל כשהיוא(

 הקדושות בקהלות ונהגו המלאכה, מן העם אתלהבדיל
 להכין השמש שמכריז יותר, או שעה כחצי לשבת: סמוך שהואשכל
 וכן בימיהם התקיעות במקום והוא הנרות, ולהדליק לשבתעצמם
 ממלאכתן, מלאכות הבעלי לבטל איש לשלוח מקום בכל לנהוגראוי

 המכשלה רבה כי שבת, קודם שעה כמו שיסגרו החניות לבעליוראוי
 במו"וו עוסקים לחשיכה, סמוך עו בחנותב שיושבים מקומותבהרבה
 הולכים ואח*כ בש,בת,, ההולכת בפוסט'ה לשלוח כדי איגרותוכותבים
 דמשתכח' על חבל שחשיכה, אחר שבת צורכי שאר ולעשותלהסתפר

 כתיב בראחמיכם ואשמם כי יד, בחוזק ימהה למחות בידו שישומי
 טוב. ברכת ונבא ועליהם ינעםולמוכחים

 רםסימן
 ורגליר ידיו פניו ירחץ לפחות לו, א"א ואם גופו, כל לרחוץ מצוהא(

 לנגב להזהר - יוכל אם טוב ומה )א( שבה. בערבבחמין
 מנעליו, נעילת קודםרגליו

 שבו4 תום' ע*ב דקי*א פסחים גמ' ועיי
 יריך ואא*כ תאילה פניו הזה בסדר דוקא להקפיד וצריךסק*א(*



 לאלפים רס סין שבת הל'הסדלזכה
 בתשו לטבול גם ומה גדול, סוד יש כי בחמע ויזקא רגליו,ואז*כ
 אדם יוכל לא כי המקובלים כתבו כי גדול* צתיך יש טהרה.במקוה
 אחר טהרה במקוה יטבול לא אם בשבת הבאים נר"ן לתוספתלזכות
 הלא לטבול' שלא עצלות מחמת הרבה טובה יאבד פתי ומי.חצות'
 דברדא גזיזי למהבר ונכון ראוי נר*ן לתוספת לזכות הטובה גודל.לפי

 רבים והן ויאה, נאה באהבה, ביתו הון כל את איש יתן ואםילמיטבל,
 בני בתענוגות ממון כמה ומוציאין למרחץ הולכים הארץ( )עם?תה
 לבית מליכנס הוגשו לגחושתים ורגליהם היטב ולשפשף לרחוץ"דם,

 כ*א טבילה ביהגה לא כאלו יההרא* לבעל הטהכל וחושבין.הטבילה'
 הנמשך תועלת רב ומה טובה מה ידעו לא כי ולח'סידיםלחכמים
 כמו לנפשו הועלת שום ישיג לא עולם מימי בכל ירחוץ שאם_מתנה'
 לוו בפשו בה אהסר סאה, מ' של מקוה בתוך אחת מטבילההטכה~יג
 בתעלרמף יודע אתנו אין כי ואף דרזין, רזי ע.תיקים והדבריםמטההה,
 בלי אפילו ותועלתם פעולתם פועלים והמצות כו', ידינו מעשה"כמה.
 וביראה במושכלף מלהשיג מאד מאד דלונו כי ישכילו חכמו ולוגונה,
 בלתי יחי" מי ואוי הטהרה. ביטול מחמת ית"ש, באל ודבקותיאהבה
 מוטלת וחובה נפשמ, דומה שכנה לנו עזרתה ה' לולא כי משד*י,?זר
 השולי. האי כולי מגעת שידינו מקום עד הטדו~ה אחר לרדוףעליע
 וסשמור לפי בפרט לעהית*ש, ולהועיל לעזר מזער מעט נשיג בזהאם

 בשבת: הבאים ברין תוספת הארת לקבל מוכן ע"ש טב,לו7"םע*י
 לרדוף ראוי החולן לימות וטהרה קדושה שפע יומשך שפעתם,מזיו

 ונורא. גדול באל ולדבקה לטהרה לזכות כדי יתירה בחיב'אחריה
 טבילה ועוד קרי. וטומאת הזוהמא להעביר א' טבילה לטבול)וטרב

 עוטתיו, זוהמת טוטאת מחלאת נר"ן ולטהר השובה, לשסא'
 בד' שפגם מה לתקן ב"ד מיהות ד' ויקבל טבילות ד' עודויטבול
 אבי4ע, בעולמות שפגם ומה אדנ"י, אהי*ה, הוי"ה. משמותאותיות

 ויתייחדו באבי*ע, עסמ*ב יאירו והטבילות מיתות ד' קבלתוע*י
 ועוד הכל, ליחד א' טבילה עוד ויטבול והעולמוו4 הקדושיםהשמות
 ה*ה ירד ה*ה אלף בכח בכעס, שפגם מה לתקן א' טבילהיטבול
 לקבל טכילות ג' ועחר חול' סגדי לה8שיט יטבול ועוד מקוה,גימן
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 אנשי כמנהג שוחרית שבת יום לטבול יחנל ואם נר*ן, והום'הארה
 כי השבה4 יום בחין נר"ן תומפ' לקבל מבילות ג' עוד יטבולמעש"'
 להמשיך טבילות ג' ועוד מבלילה, יותר ביום והוספת חילוקיש

 לב לקנות אחד טבילה ועוד החול, לימות בשבת הבאים נדאןמהאדת
 בו, ולדובקה והגורא הנכבד ה' את ולא,בה לודאה נכון ודוחסהוד

 אחת ועוד זו, לכונה השבוע מימות יום כל על אחת טבילה יטבולואם
 תאם וקד,וו' רכאהרו הויה, כמספר כ"ו הכל סך יהיה הכל על3וללת
 כח אשר גם ומה טובות, וכוונות טבילות וכזאת כזאת להוסיףידצה
 עצמו מטהד אדם לו, מוסיפין המזסיף כל עלאין ברזין לכויןבהם

 שאם וראה הביטה לך בשר עיני ואם מלמעלה, אותו מטהריןמלמטה
 מה בחושבו גם ומה אלו, מתעליות אלף מיני אחד להשיג האדםיוכל
 בכל לטרוה ראוי ליוצרו, נ"ר קצת לעשות יזכה ואולי למעלה,געץ~ה
 מעהי"ת הקשה הדבד לכל גדול כלל זה נפשו, ובכל מזשודו ובכלכחו

 יהיה לא טובך רב מה והערכה, משקל בעת יקל הכל דחסידותא'ומילי
 מנוחהי וירא כאשרלטרו,א,

 ישוב לא אם כי מילתא, תליא בתשו' הנפש טהרת עיקר כי אמתהן
 יוכל ולא בידו, ושרץ לטובל דומה זה הדי במעלו' בעודנוויטבול
 האריכו וכבד כתיב, יקדב לא מום בו אשד כל כי נר"ן, לתוספתלזכות

 אנוש אשדי כן כי הנה בע"ש, התשובה בחיוב המוסר בספרילמעניתם
 עסוק רק להיות השישי ביום קטנה שעה לפחות להפריש זאתיעשה

 כאשר סליחה, ידדוש שיחה וישפוך ויתחרט ויודה מעשיובפשפוש
 וסמכתיה אר,ש עשיהי אנכי וגם בסידורים, תחינה קול נוסח ישבבד
 ויהיה הטבילה לבית לילך קלות רגליו תהינה ואז תפילותי,בבית
 ירוחם, ועוזב ומודה ניחם, הרעה על משמים ה' כי בטוח, לבוגכון
 מיח*ם. ע*ג מיח"ם י*ה שלהבת אש ורשפי טהרו, רוח עליוינחה
 הגלוח קודם לומר וטוב שבת4 לכבוד בע*ש הרא,ע לגלח מצוהב(

 ש*ק, לכבוד רחמסי שערות לגלח מוכן הריניליקבה*ו

 כמו הזקן פיאות ומלהשחיח הדא"ש פיאות מלהקיף ליזהר מוכןואני
 זקניך פיאת תשחית ולא ראשיכם, פיאת תקיפו לא בתורהשכתוב
 צואת רנ*א סימן לעיל בתנתי וכבר כו'. נועם ו"הי כו' 2*רלעשות
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 הצפודנים ליטול שלא משמו ג"כ וכתבע בד*ח, לגלח שלא החסידר"י
 ואחר )ב( רגלים. ו,יל ידים של הצפורנים את ליטול מצוה וכןנר*ח,
 צפודני לקוץ שאין שכתב מי ויש ד' סי' לעיל כמ*ש יויו יטולשקצצן
 ביום ידים ושל ה/ ביום רגלים של יקוץ רק א'. ביום והדגליםהידים
 רז"ל ואמרו כלל, לקוץ אין ימים ושבשאד בעי"ט' או ע"שהז2שי.
 אשה עליהן תעבור שמא משום וה"ט ג( רשע. וורקן הצפודנייםעל
 יכבד לפחות טמנו ונאבד ציפורן איוה נפל ואם ולדה, ותפילהרד,
 א"ר תיקון, קצת יש ועי"ז ממקוטה, ויזיזיגה שם ינקה או מקוםאותו

 שוננ על להניחם שלא ליזהר ויש חסיד, שורפם צדיק, קובדםסק"ו(.
 בה עוד ש*ק' לכבוד הצפדנים ונטילת הגילוח מצות ומלבדבגד,
 לו שהיה ראו א' שחסיד במדרש ואמדו ע.תיקים, הודברים גדולצודך
 בכל הצפדנים לקוץ נזהר ה"ה שלא לפי פטידתו, אחר במצחוכתם

ע"ש.
 לאנש,י ישאל ע"ש של מנחה תפילת להתפלל לבהכ"נ שילך קרדםג(

 בכל חצדות עירובי לער'ב נוהג הוא )אם רכה, בלשוןביתו
 חלה, הפרשתם עשינו(. כבר ערוב יאמר מעשה אנשי כמנהגשבת
 שמצוה הדברים מן ווה תאחרו, אל בזמנו הנר את שתדליקוחזהדו
 בתוך לומד אדם צריך דברים ג' שנינו שכן חכמים, דברילשמוע
 דעיקר ונהי הנר. את הדליקו ערבתם, עשרתם', חשיכה, עם ע*שבי.תו
 עדין ויאמדו יפקועו מבע"י, להוכיר' ימהר שאם חשיכה עם הואהמצוה
 בזריזות לזרז יקדים לבהכונ להקדים הרוצה יעשה מה אבל שהות,יש

 לאנשי שאלתי שכאשר לי אירע פעמים )וכמה ברורה, בשפהיתירה
 להפריש ששכחו שאירע ונזכרי' דעתייהו יהבי דיו חלה, הפדשתםביתי
 גדולים כמה ואמרתי מתקנים והיו הספק לבית נכנסים היו אוחלה,

 שומע(. אדם אן2רי חז*לדברי
 הנר הדלקת בענין הנשים ולזרז הטה2מר על לעמוד צריך מאדו23ה

 להרבות אשה ורוצה עסקניות שהן מחמת לפעמים כימבע"י,
 כן ומתוך הבלים, הבל רקים דברים וכהנה ביתה ויפוי-בתקתים
 זה בלי אפשר איך ואומרת גדול, שנורך לה נראה שהכל להדליקטאחדת
 עולם שנמצא עד שהות יש עוד גדול, היום עוד זה, בלי אפוורואיך
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 ה', מיום להכין שתקדים להזכירה הבעל על רמיא וחיובא בהדא,השך

 בעוד עסקיה כל, שתגמור _באופן בזריזות' ותעשה לילה בעודותקום
 ותגד דה2כה עם עסקיה לגמור ודחוקה רדופה ישהיה ולא גדול,היום
 איסור חומר בענין כגידים. קשים יברים הנשים אלו ישראללבית
 שתניחי טוב יותר רעיתי, אחותי נא שמעי לה ויאמר ש"ק,הילול
 וטוב לשבת' ת:בשל שלא אפילו מרוצה שאני עד העבודהבאמצע

 ח"ו, שבת חילול בחשש ו'תכנם ההדלקה תאחר שלא כדי חרבהפת

 כלל, מל'הדליק לך חדל חשכה, ספק ש'הוא עד שאהחרת לך יארעואם

 עבר ולא אדם ישב אמרו שהרי לי, אור ה' בחשך אשב כי אזכי
 טוב, ברצון בכך מרוצה ויהיה מצוה 3עושה שכר לו נותניםעבירה

 מהברים שאחד דז"ל אמרו שהדי ביתו, בתוך יתירה אימה יטילולא
 ואם שבת, חילול הוא ביתו, בתוך יתירה אימה המטיל שגורםהרעים
 צדק, וענוה וניחו'תא רכה 'בלשון ביתו בתוך להתנהג אדם צריךלעולם

 לפי צריכה, השעה שב.ת הכנסת בעת עאכ"ו הכשרים, בנ"יכמנהג
 יחנה שם כי במחנה, מלחמה קול ימצא ובל יראה בל דברים שלסודן

 וחיבה ורעות שלום ואחוה אהבה המרבה דבא קבל וכל ח*ו,הסט*א
 הזהירו וכבר ביתו, כבוד וירבה אתו' ה' יהי בי'תו בני עםיתירה,
 כיתו בתוך לומר אדם שצריך דברים שלשה אלו על רז"לבפירוש
 מיניה, דליקבלו היכי כי בניחותא' למימרינהו שצריך חשכה, עםע"ש
 באניצי עיניה שורפין היו פטירתה אחר א' שאשה אי.תא החסידיםובם'
 מאחרת והיתה בע"ש, פשתן וטוית בצמר עוסקת שהיתה עלפשתן
 וכזאת וכזאת זאת את להן בהודיע העסרנה הנשים וכל שבת,לקבל

 דברי יביע ביתו את איש בחדש, פ"א לפחות או בשבתו' שבתמידי
 הרקיע, כזוהר יזהירו ואשה איש ובכן ליזהר, הוסיף בודאיזרוזין,
 צופיה שושהא דינים פרטי כל על אשתו את שיזהיר האדם תורתזזאת

 'עונו, .נשא יגיד, לא אם כי דאורייתא, דינא לפום, ביתההליכות

 ביתו אנשי על נתפם הוא ביתו באנשי למחות כיזיו שיש 3לכמארז"ל
 לדרוש עלה רמיא חיובא היהדות' ורכי מלמדה בעלה שאיןואשה
 תלך או חבר, .אשונ חכמה אה2ה מפי תעשה, אשר את לדע'תולתור
 .מקום כל אל החרכים, מן תציז החלונות, מן תשגיח בלמודים,לשמוע



 לאלפים רסא סי' שבת- הל'חסדתלב
 תורת זאת ומתוקים, מזהב הנחמדים החקים. אל לשמוע דורשיםאשר
 ולבניה ולבעלה לה שלל תחלק בית וטת תתהלל היא ה' יראתה'

 ידיה4מפרי
 רסאסימן

 משבת נרות הדלקתזמן
 שקיעת אחר דקים י*ג התיינו השמשות בין שהוא חשיכה ספקא(

 לבית טתטנכנם אסור בה"ש הוא אם נמתפק ואםהחמה,
 הוצ אם חלה. להפריש שכח תום )א( חלה, ולהפריש לעשר,הספק
 לאכול אסור ובא"י מפריש הוא השבת ולאחר והולך, אוכלבח"ל
 אחר. לו יש אם הכלים את ולטבול עעב(. דקמ"ב ח"א זלוא פת4מאוהו
 ששואב כגון הערמה, בדרך אלא יטבלנו לא אחר לו אין ואפילוב(
 או סק"ו, ש,בת הום' מיניה, הברכה חובת פרח שעי*ז ואעופ מיםבו

 סימך לק' ועיין סקקב א"ר ממנו. וישאלט ייחזיר לנכרי במהגהיתננו
 שבת עליו קבל אם וכן גוי ע"י הנרות את מדליקין אין סק'ג(.שכ"ג
 ידי על אם כי מלאכה שום לע,טות אסור חשכה קודם שתים אושעה
 שצעב. סימן לקמן עיק אסור, גוי, ידי על אפילו אומרים וישטי,
 האילט* בראש שהשמש בעוד ידליק 0ה*ש בשיעור בקי שאינו כחיב(

 הקורה על יושבין מוהתרנגולין ידליק המעונן יום הואואם
 יושבים כשהעורבים ידליק תרנגולין שאין כשדה הוזנ ואםמבעוי,

מבע"י.
 דאוריית' מ"ע ושהוצ  הקוד,ט על מחול להוסיף שצריך אומרים י,טג(

 ע*ג בראה השטהט שאין השקיעה מתחילת הוא זה תום'וזמן
 החמה, שקיעת גמר אחר דקים י*ג שהוא בה*ש זמן עד ממש.הקרקע
 הוספת כולו לעשהתו רצה בה*ש, קודם לשעה קרוב שהוא הזהאהזמן
 שיהח זמן איזה שיוסיף ובלבד עושה, מקצת ממנו לעשות וצהעוווה,

 הקדש. על מחול יוםודאי
 גמור לילה הוי לשקוע ההמה כשמתחלה שתכף עתטמר מיו'ש

 גמר קודם ומחצה שעה לם*ז שקיעה, בתחילת מידמזאורי*השב
 שעה של"ט לערד לו וקודם מדאוד"הש4 לילה הוי הככביםיציאת
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 מיהו דאורייתא' באיסורא להחמיר וראוי גדול, היום בעוד בה*שהו*ל

 כדעת שבת בהכנסת לעצמו המחמיר ודאי אבל להקל. העם נהגוכבר
 ברכה, עליו תבא ליה, דאפשד ביום ליה דאפשר למאןהמחמירין

 הלילה, קודם שעות שתי עשירית שעה בסוף מיד שבת לקבלוצריך

משום
 חומ-

 לקמן ועיק שבת, ותוספת השמשות, ובין שבת, איסור

 לקבל שנזהרו מעף2ה מאנשי דבים על העידו וכבר סק"ד, דם*גסימן
 הפרישה. על שכר ויקבל עשירית, משעהשבת

 ליזהר וצריך בה=ש, מתחיל התמה שקיעת שנגמר ש'תבף אומדיםריש
 כמו מועט, דבר השמש עריבת קודם מלאכה מעף2ייתולפרוי2
 מוסיפין אומרם וזהו וכיוצא, ששית בשעה חמץ מאכילתשנזהדים
 חי כל מעין השמש משנסתרה דקים י*ג עבור ואחר הקדש, עלמחול

 לילה. הראיושא
 שמשת2ת הככבים צאת עד החמה מזיקיעת שיש שהזמן אומדיםויש

 לחלקו יש ומדינה מדיצה כל מצב לפי וקוצרו' היום אורךלפי

 השמשו' בין הם השולעוה השל גמור' יהם הם הי*ג חלקים, עף4רלששה

 מילין, ד' יש בינונים ככבים ג' אצת עד החמה שמשתקע שאמדולפי
 השמשות, בין הם מיל רבעי והמ יוכ4 ידאי הם ודביע מיליןהמ

 אפי' הככבים צ14ת קהרם מיל רבעי ג' בהוש לההשיב להחמירוראוי
 קודם ורביע מילין ג' כעא ודאי יום להחשיב ושלא הקצד,ניום

 בינונים ככבים שני שנראים וכל אדוך, היותד ביום אפילוהשקיעה,
 ואם בה"ש, זמן הוא הדי גדולים או בינונים הם אם יודע שאינואו

 להחמיר שצריך בבנוניים בקי שאינו למי או ביעניים ככבים ג'גראו
 בין גמורה, לילה הוי לכ"ע אז קטנים, ככבים ג' לראותלהמתין
 שעה כמו שיעבור צריך דלעולם שאומר מי ויש להחמיר. ביןלהקל
 והדביע יום ודאי הוא השעה הככבים, צאת עד החמה משקיעתורביע
 הזמן, זה קהרם ככבים כמה נראים אם ואפילו השמה4ות4 ביןהוא
 עד וזאי לילה שאיט באופן גדולים, אלא ביטמים חשזביםאינם

 החמה. משקיעת ורביע שעהשיעבור
 הכפורים ויום וי*ט שבת להכנם' שייכי אלו מחלוקיות כלוהנה

 נדה ולענין מילה ולענין העומר ספירת ולעניןוליציאתם



 לאלפים דסב סי' שבת הל'הסדתלד

 להחמיר שכתבתי אומרים יש התדי כסבדות לתפום ודאוי?כדומה,
 מעדכה איתם אשר דבים כי ח"ו, איסור בספק ליכנם שלא ולכאןלכאן

 שיוסיף לגבר וטוב ברכה, עליו תבא יותד והמחמיד מעדכה,לקדאת
 בעולם שמתנהג מה וכפי שבת, ונוספת שיעוד כל הקדש עלמחול

 המנוחה, ביום מנוחה לו יוסיפו פטידת.ו, לאחד נפשו עם ינהגו כךהזה,

 תהיה וה?א טובה, לו תחזיק קדהם אותה שעשה חול של שעה?אותה

 נפשו. בדשן ותתענג וקדשו וטהדו בעוזריולו

 רסבסימן
 נקיה ובכסות ערוך בשלחן השבתלקדש

 ומסודר עדוך שימצאנו כדי הבית ענייני כל ויתקן שלחנו יסדרא(
 על לאכדל מאד מקפיד היה והאדיז"ל הכנסת, מביתבבואו

 ולברך המקדהע, שולחן דוגמת כו' אדכו. אמתים' דגלים' ד' שלשלחן
 השבת יום כל עדוך שולחנו ויהיה סעודות, ג' בכל הדם אגודות ב'על

 ברהמ"ז של הכום לסעודה מסעודה השלחן על מניח היה~האדיז*ל

 עכביש קורי ויפנה שלם, לחם לא אבל פתיתין' וקצת "ז מעטעם
 בליל אמו ידי ובנשיקת שבת, ד"ת תתפש בידים שממית וסי'מהבית.
 בכל ידיה לנשק אצלה מיילך יתדשל לא ולכן גדול, סוד יששבת
 ולתקן ליוצרנו, נ"ד יעשות ממנו דחוק אחד בבית יושבת אפילושבת,

 שם. היא באשד ילך הלוך בשרזים,הדבדים

 אמת והנמ השלחן' את יסדד שהבעה*ב שצריך שאומר מי ישב(
 בו. מצוה הכנה משום הדברנכון

 ליחד יוכל אם טוב ומה לשבת., נאים. בגדים לו שיהיו ישתדלג(
 של מלבוש שום עליו יעלה שלא שלובש, מה כללשבת

 וכדומה בו השוכב הכובע ואפילו ומנעלים ומכנסיים חלוק אפי'חול
 עכ"פ לו, אפשד אם ;בפ"ע, לשבת, לו מיוחד יהיה לכל כאשדהכל
 והאר"י וכבדתו, מצות לקיים כסותו, את קצת לשנות לפחות יעבודלא
 ובמקום הויעה, אותיות ד' כנגד לבן בבדי ללבוש שיש כתבז"ל

 רק בפדהסיא' לבנים ללבוש אין וכדומה, שחורים לובהסיםשרובם
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 כלל וזה לבן, בגדי ד' ילבש ביניש' הנקרא העליון המלבושתחת
 לכת, בהצנע המערכת יקר מהגדול

 השבת' כבוד וזהו עצמו, שרחץ אחר מיד שבת בבגדי עצמו ילבשד(
 מ"מ נכרי בבית או לבדו בדרך שהוא מי ואפילו)א(

 שבת, לכבוד כ"א הרואים לכבוד המלבושים אין כי שבת, בגדיילבש

 לערב סמוך אלא לשבת ירחץ לא וע"כ ה'(. כלל שבת ה' אדםחיי
 עשו טוב ולא מיד, עצמושילבש

 אותב~
 בבהכ"נ שבת איר ההולכים

 בבקר ויהי שבת, באור שולחנם על יושבים וכך חול,במלבושי
 הגוים, מחוקות זה כי בישראל כזאת תהא לא שבת, בגדילובשים
 שבת לקבל שבת לכבוד בערב ילבש בלבו, אלהימ יראת נגעואשר

 שבת יום עד והמצעות הבית .תיקון לאחר שלא נכון וכן נאים,בבגדים
 בבקר בבקר ולא הששי ביום הכל יתקן רק בנות, רבות נהגוכאשר
 וישמח יכולתו, כפי ביתו כבוד וירבה שבת, לכבוד לערבית סמוךרק

 אשר טהור, בלב אלא שמחה שאין אמת והן רבה, שמחה שבתבביאת
 ומה ממעל בשמים נעשה מה מישרים, ~תחזנה ועיניו מטוהרה לונפשו
 הנשמה ואור גורלנו, נעים ומה תלקנו טוב מה וגדולה יקר לנונעשה
 וזו שמחתו, ירבה השגתו לפי אחד וכל ישמח' אנוש לבביתירה
 לבבנו את לעורר עלינו מוטלת חובה עכ"פ אבל היא, אלהיםמתת

 ואת האהבה, את כעורר מגעת שידינו מקום עד טהור'ותבמהשבות
 לקראת מערכה אותו, מסייעים לטהר הבא התעוררותו ולפיהשמחה,
 בשמחה ה' את לעבוד רמיא חיובא ועי"ת המצוה בכל ואםמערכה,
 כגון והעונג, השמחה היא שעיקרן במצות כ"ש כל, מרוב לבבובטוב
 למי כ"כ לשבח ואין השמחה, להגדיל שצריך וכדומה וי"םשבתות
 תמיד, כה2תה לב וטוב לשמוח לו נקל טוב, וכל והצלה ריוח ה'שחננו
 מוטל מתו ח"ו אם ואפי' אנחותיו רבות אם שאפילו גברא חובתאבל
 הכלה מלפני אמת בדרך ללכת דעתיה ליתובי ליה מיבעילפניו,
 וצרת בהמ"ק חורבן כצרת גדולה ש:רה יש וכלום המת,מעבירין
 עליהם להצטער רשות גיתנה לא ואפי"ה בהם, גרמנו ואשרהעוונות,
 שיהא איש יגבר בכח לו האדם כל וזה השי"ת, עבודת ועת ויעטבשבת
 במחשבות עצמו מושך להיות יטינו, יחשץ אשר אל בידו מסורלבו



 לאלפים רסג סי' שבח. הלןחסדתלו

 עצ.יבות' עצבות ובעידן הדוהי חדוה בעידן קוט, רצון לעשותסהורות

 טובות, מידות וכהנה צדק וענות היראה טשת האהבה אתולעורר

 ועל טוב, ימנע לא ת;' טוב לב בעי לבא דכול' סמא ישרות,זהנהגות

 אב לפבי לצרתו תפילה ויקדים חסיד' כל יתפלל וכזאת וכזאתזאת

 יחליפנו, לא לעשות מדנ כדת, מצותו לקיים בעזרתו, שיהיההוזזמן

 לשחוק ועת לבכות עת חק יפר ולא גאולתו, כדי ומצא אותו' ימירולא

 ולרחוק. לקרוב שלוםשלום

 רסגסימן
 הדלקה דיני פרטי ושאר המדליקין ומימי

 המקומות ובכל החדרים בכל וידליק יפה נר לע~2ות זהיר יהאא(
 נדליק ולפחות פתילות, ד שבת בליל להדליק וטוב שם,שהולך'

 שהוא מקום בכל שעחה של בין חלב, של בין בשמן, בין נרותשתי
 מאד ויזהר לס"ת, העולים כמנין ארבע ובר'/ה חמש, וביאטמדליק,

 סגולה היא הזה הזהירות כי זך, זית בשמן נרות והרבוח, הנרביפוי

 שהדלקה שאעאפ שמענו ואזהרה בתורה, מאירים לבנים לזכותנפלאה

 פי' שרגא' מדלי הונא רב בגמ' דאמרו והא )א( האשה. מצותעושה
 תוספ' שבת של הנרות כל אשתו תדליק שממנה אחד נר מדליקן2היה

 דליהוו האיש על מוטלת הפתילות ותיקון הנד הטבת סקאז(.שבת
 לומר נהגתי ואני רברבי, גברי מנייהו וליפקו טבי, כחדאתרוייהו
 : תוארה וכה קרה תפילה נוסח שבת, בנר השמן נתינתבשעת

 ליוצרנו נאר לעשות שבת לכבוד לנר שמן טתן הריניליקבה"ך
 כו', נועם ויהי עליון במקום בשורשם הדבריםולתקן

 הראויות הכונות בכל כיוונו כאילו עלינו שתעלה מלפניך רצוןויהי
 לנר ולזרעט לנו תזכנו ש"ק נרות הדלקת מצות סגולה ובכהלכיין
 שנהיה ותזכנו נרען אברי רמעח ויושלמו ויאירו אור ותורהמצוה
 בתורה מאירים חלציט יוצאי וכל ונכדינו וחתנינו ובנינואנחנו
 חיקם מקור עמך כי פניך, באור כאחד טלנו אבינו וברכטובמצות
 לקיים חכנו חשכי, יגיה אלהי ה' נרי תאיר אתה כי אור, נראהבאודך
 יחסר, אל ראשך על ושמן לבנים, בבדיך יהיה עת בכל שכתובמקרא
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 ותמהר הולדו, מיום המות ויום טוב משמן שם טוב מ"ש במויקרים
 הממדה נדליק ושם ותפאדתינו, מקדשינו בית ותבנה לגאלמ,ותתיש

 האשה תהפלל וכזאת כו' פי אמרי לרצון יהיו הקדושים כהניךע"י
 ההנפי' המצהה, עשיית ובשעת אור, נקראת התורה בי ב( הדלקה.בעת

 בתורה. מאידים שיהיו זדעה על י"ג( ס"ק שבת תוס' יותר,נשמעת
 קועוה של נר לה קי"ע; רק בקינסא תדליק שלא ה' ידאת לאווה וטובג(

 מט' שבת ד( סק"א. א"ר בשבת שבת מידי בה להדליקמיוחדת
 נר לעשות זהיד להיות אדם כל צריך לך לומר תזהד, שבתבנרות
 שלום נקר' וזה אורה מלא כשהבית שבת, עונג שזהו לשבתיפה
 האור כי בשבת הממחה ג!ילה ומוסיף האדם לב ירחיב בה כיהבית,
 עדיף שבת נר ומש"ה בשבת' ומנוחה התרחבות ומוסיף הלבמשמח
 יש אפילו בשמן שנמצא עכבר )ה( סולת. קמה הבית, שלום הואכי
 סק"א(. שבת תוס' בשבת, בה מדליקין אין מאוס, הוא אם ששיםבה
 ואם נוסף' נר ימיה בכל מדלקת להדליק א' פעם ששכהה האשהב(

 נוסף, נד פעם כל על להוסיף צריכה פעמים כמהשכחה

 להוסיף, א"צ הדליקה ולא נאנסה ,ואם שבת' בכבוי זהירה שתהאכדי
 איסור זמן קודם נזברת אם ההדלקה על ברכה ולא ששכתהואשה
 ובימי תבדך, לא הדלקה איסוד זמן לאחר אבל עוד, תברךהדלקה
 שבת, בליל טבילתה זמן אירע ואם בעצמה, מברכת האשהגדומה
 תוכל לא אם אחדח, ע"י משידליק ויברך בעלה שידליק יותרטוב
 בעלה סומא' האשה אם וכן לטבילה, חפיפה בין לבית לשובו;יא

 ויברך.ידליק
 דלוק נר בבתיהם להיות חיובים הנשים ואחד האנשים אהדג(

 שבידו במעות לקנות וצריך יאכל מה לו אין אפילובשבת,
 בכלל שזה הנר, את ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל לאכול,לחם
 ויוסיף חכם וישמע שבת, עונג חיוב גודל ולמד צא הוא, שבת?ונג

 המצורם אחר לחזהר צדיך היכן עדלקח
 קוד' להדליק תקדים לא שב"' מקבלת שכשמדלקת מ8הגגו לפי אףד(

 ניכר שיהא כדי הלילה, קודם ורביע שעה שהוא המנואןפלג
 שבת. לכבודשמדליקה



 לאלפים רסג סי' שבתהלןחסדתלה
 נר להדליק ובי*ט שבת' של נר להדליק אקבאו ינרך המדליקה(

 ורבות הנרות, הדלקת על זמן לברך אין אבל יו"ט,של
 וי*ט שבת הוא ואם לברך, .שלא י"א שבת בלא וביה"כ בזה, שגובנות
 שבת של להדליק תברך ויה"כ ושבת י"ט, ושל שבת של נרמברך

 יוה"כ.ושל
 לעף~ייתן עובר שיהא וכדי ההדלקה אהר לברך נוהגים ב,שבתו(

 הנר לפני היד ומשימים הברכה, לאחר עד ממנה יהנ'לא
 עובר, מיקרי וזה היד את מסלקיז כך ואחר ומברכין, הדלקהאחר
 תברך בי"ט ולכן להיליק ואסור שבת, קיבלה תחילה תברךשאם
 ומיהו הנרות, כל שתדליק עד כלל לשוח אין )ו( .תדליק. כךואחר
 שבברכעי(, ק"א ברכה שיורי ולברך' לחזור א"צ תופסיקה עברהאם
 ששוכב בחדר שבת נר להדליק צריך אחר שלחן על סמוך שהוא מיז(

 שוכב אם אביו שולחן על הסמוך בן שגם ואפשר עליו' ולברךבו
 אש.תו אצל שהוא מי אבל ולברך, בחדרו להדליק הוא צריך אחרבחדר
 יברך לא אבל יכשל' שלא כדי להדליק דצריך נהי לבדו שוכבאבל

 מדליקין איז וגם מיומד חדר לו שאין ואורח בשבילו, מברכתשאהעתו
 דרכים, מהולכי רבים בזה ושגו בפריטי, להשתתף צריך בביתו,עליו

 שבת, נר מדליקין שאין במלון, אחהת בעיר או ירידים,ויושבי
 חייבים.  האשה וא' האיש שא' ידעו לא כי מברכין' איןוכשמדליקין

 אחד שכל י"א אחד, במקום שאוכלים בתים בעלי שלשה או שניםח(
 ליזהר ונכון בדבר' מגמגם ויש שלו, מנורה עלמברך

 אחת במנורה שנים יברכו ימ"מ אחד, אלא יברך ולא ברכותבספק
 אשה שמברכות נשים קצת עשו טוב ולא הרבה, פתילות בהשיש

 אחת4 מעיסה הלה הפרשת ועל א', מנורה על וחמותה כלהורעותה

 וישתמ' לחדר שיכנם עד דולק שיהא ליזהר צריך בחדר המדליקט(
 לבטלה. ברכתו תהא שלא כדי מאורה,ויהנה

 שבת עליה חל שבת נר שהדליקה כיון המדלקת שלאשה י"אי(
 ומדלי' שברכו שאחר הנשים נוהגות ועפ*ז במלאכה,ונאסות

 לכבות ואין בה שהדליקו שבידן הפתילה לארץ משליכוההנרות
 כין השבת, ליום שיר מזמור שאו' ספרד לאנשי ולאנשיםארתה,



תלט לאלפים רסד רסג, סי' שבת הל'חסד

 ואפילו שבת, קבלת הוי אז השבת ליום שיר מזמור הצבורשהתחילו
 ולאנשי בהדלקה, שבת מקבל שאימ שיתנה וטוב המדליק,לאלש

 בדכו* בענית תלוי שבת קבלתאשכנז
 של והתפלל היחיד קדם אם עדיק, הקהל התפללו שלא אעפ*ייא(

 מלאכה. בעשיית ואסור שבת, קבלת עליו חל מבע"ישבת
 להחמיר נכון במאש, להתפלל שמאחר או מבע"י שבת שקבל מי)ז(
 סימן ב*ח תשו' בשבילו, מלאכה שיעשה חבידו לישדאל לומרשלא
 על אחריהם נמשכים המעוט שבת, עליהם קבלו הקהל רוב ואםקיב(.
 שבא אדם ולכן שהתפללו, הכנסת בבי.ת מאותו שהם אותם כלכרחם'
 היום שעדיק אעפעי שבת, עליהם העיד אנשי קבלו וכבר בעעשלעיד
 לחדר נכנס מוקצה, שהוא חפץ שום או טעות עליו היו אםגדול,

 ליפול.ומניחו
 לא שבת, הקהל שקבלו עד בע"ש מנחה להתפלל ששהא 23ייב(

 ויתפלל בהכענ לאותו חוץ ילך אלא בהכ"נ באותו מנחהיתפלל
 שיר מזמור אמר אם אבל עמהם, שבת קבל שלא והוא חול, שלונפילה
 חול, תפילת להתפלל יכול אינו עמהם ברכו ענה או השבת,ליום
 לקבלת סמוך הכנסת לבית בא אם ולכן שתים' עדבית יתפללאלא

 יקבלו מתפלל שבעודו ואעפ*י מנחה, להתפ'לל מתהיל שבתהצבור
 בהיתר. והתחיל הואיל כלום' בכך אין שבתהצבור

 עד בי"ט כגון הדלקה, קודם בירך אם לשוח שלא ליזהר ישיג(
 הנרות. כל להדליקשיסיים

 רסדסימן
 והשמן הפתילהדיני

 כגון בו, נאחז איע שהאור מדבר שבת, לנד פתילה עושין איןא(
 לעףבות שלא להחמיר וטוב )א( בהן. וכיוצא ושערצמר

 וכן סק"ב(. א*ר שאוסרים הגדולים מן כמה יש כי מקנבום,פתילה
 אין ולפיכך הפתילה, אחר הנמשך משמן אלא לשבת נר מדליקיןאין

 הנר, תוך מניחה אלא נד, עשויה שאינה שעוה ולא בזפתמדליקין
 ולא באליה, ולא גפן, מצמר העשוי בשמן ולא לתוכה, הפתילהומניח



 לאלפים רסה רסד, סי' שבת הל'חסדתמ
 וא~ נמשכים, שאינם אלו בשמנים זית שמן מעט נתן ואפי'ב"לב,

 חלב אבל בעימעע, ידליק שמא גזירה בהם, מדליקים איןנמשכים,
 מעט בהם נתן אם בהם מדליקין שאין אעפ"י דגים, וקרבימהוהך
 מאלו חוץ השמנים כל ושאר בהם' להדליק מותי בו שמדליקיןשמן

 מדליקיז חין אבל המובחר* מן מצוה זית שמן ומ*מ בהם'מדליקים
 שאינו ועכור רע בשמן שמדליקים אירע פעמים וכמה שמן,בשמרי
 לאותם יתעבד הדמין ש דגרע ובודאי והולכת, כבה אלא כללמאיר
 ליזהו טוב ולכן לבטלה, ברכתו ונמצא בהם, מדליקים שאיןשמנים
 כדי בבית, שמדליק חלב של נרות שאר על %ם ברכה בשעתלכוין
 השמן ע"ג פלח מעט ויתן פסול השמן יהיה אם עליהם הפרכהשחאול

 יפה. דולק שיהא כדיבע*ש'
 שעוה לנר קודמין ה;ם שמנים בשאר מצוה מצוי' זית שמן אין אםב(

 אפילו להדליק שאוסר מי ויש חלב, של לנר קודם שעוהונר
 בבית. מקום בבל חלב של ונר שעוה שלנר

 הפז מהנר' הפתילה מן שיוצא מה רוב שהרליק צריך המדליקג(
 כאילו חשיב הפתילה ראש כאא ידליק לא שאם ידויסלק

 חלב ונר שעוה בנר וה"ה בהדלקה, מצות מקיים ואיע מאליה,גדלקת
 להודיע וצריך חנוכה, נרות בהדלקת וה,ה היוצא' רוב להדליקצריך
לעם

 זאח~
 מעט לחתוך שצריך שאומר מי ויש ידעו, לא כי וכזאת

 הוא* יפה ומנהג היטב הנר בה שיחהז מדי הדלקה קודםהפתילה,

 רסהסימן
 הנר תחת ומים כלי נתינתדין

 ירא אם או העטף, שמן לקבל הנר תחת בשבת כלי עתנים איןא(
 שהיה מהיכנו, כלי מבטל שהה2 מפני העשישית תשברשמא

 יניח או מבע*י' ליהצו צריך לכן מוקצה, עושהו ובשבת לטלטלוראוי
 דבר בכלי שיהא אי ממע, להס.תפק אסור הנוטף והשמן בלוי,בגד
 דהא! שמן, בו לקבל הנר תהת להניחו מותר שאז לנערו, שאפשרהיתר,

 שאיפ אעפ"י דע,לו" בעששית ליגע ואסור היתר' אגב לטלטלויבול
 ויטה. מנגיעתו קצת יתנדנד פןמטלטלו;



תמא לאלפים רסו רסהן סי' שבת "ל'חסד

 סתם שאין מפני דשרי נצוצות לקבל "נר תחת נלי נווע אםב(

 מים לתוכו יתן לא אבל מהיכט' כלי ביטול כאן ואיןממש'
 מים ליתן דשרו והא הנצוצות, כיבוי זמן שמקרב מפני מבע"י,אפילו

 אלא לכיבוי מתכוין שאינו לפי היא שבת' בערב שמדליקתבעש"שי'
 שם שתהחב הנר, של דוצר לתוך מים ליהז אסור אבל השמן,לז2גביה

 מתכוין דהא המים, עד בהביבא שיכבה כדי שעוה של או חלב שלהנו

 יו"ד(1 ס"ק א*ר )עית דוקא,לכיבוי

 הויע שבת בנר דהרגיל בו ליזהר צריך זית שמן שמצוי במקיםג(
 בשלם לע,2ותו בנר ליזהר צריך ולכן רבנן בניםליה

 ויהא זית' לשמן שנמשלת בתורה המאירים לבנים לזכות כדישבפנים
 לבנין דזוכה הא כרחיז ועל חובה, הנר דהדלקת יפה נר לעשותזהיר
 ליוד~י צריך וט יפה, נר לעשות מחיובו יותר עושה אם היינור2:נן

 זיה( כשמן בהלכה שנוחין בתורה, מאירים לבנים לזכות זיתבשמז

 רסוסימן
 בדרך לו שהחשיך מידין

 לו ויש מעווש עמו רהיו היום עליו וקדש בדרך בא שהיה מיא(

 הסכנה, מפני בשבת לילך מוכרח והוא גוי עמו יש וגםבהמתו

 ממונו יניח לא לזו, זו סמוכות ערים שהם להלוך מותר שהוא במקוםאו

 טתן אלא בהמתו' שביתת על מצוה שהוא מפני בעומתז על חפציואו
 על בהול שאדם לפי בדרך,  שהתירו לו, להוליכו לגוי חפציו אוכיסו

 איט מציאה, מצא אם אבל בעצמו, מוליכו לייע שרית לא ואיממונו'
 ככיסו, הויא דהשתא מבע"י, לידו באה א*כ אלא לבוי, ליתנהיכול
 בשכיררתו חייב הוא אם כשלו דהשיבי י"א הגוי, מן הבהמה שכרהשם

 או לגוי הבהמה יתן כבד, משא הוא ואם שביתתו, על ומצוההיבמזונרתיו
 חיוב יהא שלא ובדי בהמתו* על מניהו טי עמו אין ואםיפקירנה,
 ורגל, יד שעקרה לאחר מניחו והנחה עקירה איכא אי מחמרמשום

 יניהט, רגלה ותעקר שתחזור ולאחר הימנוע טטלו עומדתוכשהיא
 לא והוא עליונ שהכיס זמן כל רם בקול מלהנהיגה ליזהר שצריךוי"א
 או הלסטים מן שמתירא לא אם ברבליו ילך אלא הכהמה, עלירכב



לאלפים רסו סי' שבתהל'חסדתמב
 די"א לתחום חוץ לצאת צריך אם וכעש לרכוב, מותר שאז סכנה,שאר
 דגם וי*א החומין, איסור דליכא לרכוב עדיף סכנה בלא אפילודאז

 ליכא אי ברגליו לילך עדיף לעולם ולכן תהומין, איסור איכאברוכב
סכנה.

 שאם וי"א לקטן, נותגו קטן עמו יש אם בהמה או גוי עמו אין אםב(
 וליטלו מהלך, כטוהוא עליו להניהן צריך משחשכה לקטןנותנו

 עומד.כהמהוא
 מד' פחות פחות לטלטלו שהתירו אלו מכל א', שום עמו אין אם ג(.

 אבל מבע"י, לידו שבאה מציאה או כיסו דוקא היינואמות,
 בכרמלית או ברה*י לטיטולי אלא מועיל זה ואין לא, לידו באה לאאם
 דאסור לר,טות מ'רשות הוצאה משום שהאיסור לרשות מרשותאבל
 להוליך שנוהגים במקומרת ולכן זה, מועיל לא אמה, בחציאפילו
 לרשות מרשות ההוצאה עכ"פ מד"א, פחות פחרת לבהכ"נ למולתינוק.
 כשיוש' אלא אינו מד*א פחות של זה דהתר וי"א גוי, ע"י להייתצריך
 א' אדם הוא העשא אם חיהב, שעומד אע*פ דאל"כ מד"א, פהותבכל
 שאז מד"א פחות א' כל שנים שנושאים כמו חדש מעשה יששלא
 יש שעדין סבור שהיה בדרך לו שהחשיך מי דדוקא וי"א לישב,א"צ
 ושכת בשבת או לחשיכה סמוך מבי,תו שיצא מי אבל ביום,.למההוצ

 הללו. מהדרכים אחד שום לו התירו לא הרבים, לרשותוהוציא
 ושאינם הניטלים" כלים הבהמה מעל נוסל חפצו למחוז כשיגיעד(

 אבל מאליהן, נופלין והשקים החבלים את מתירניטלים
 חיים. בעלי צער משום טערבה הבהמר, יניהלא

 לחדר עמו לילך יכול בביהצ, הוא אם בשבת עליו כיסו טושכח מיה(
 בכים מוקצה לו יש ואם להצניעו, שם שיפול חגורולהתיך

 אסור אבל נופל, והוא כסותו מנער אלדיקירה( )הנק' בכסרתוהקבוע
 להביאו אסור בשוק הוא ואם בתוכו, המוקצה עם מלבוש אותוללבוש
 ואם לשומרו, לגוי ואומר מפל והוא בשוק חגורו מתיר רקלביחו,
 הולך או שבכסותו כיס מתוך להוציא למי אומר או לחוש, איןמביאו
 כגת ועל גוי' שימשש עד או לרה*י, סמוך עד אמות מדן פהותפחות
 ביתו וין כל את א"ם יתן אם מחדך, בכל ה' את ואהבת נאמרזו



תמג לאלפים רסח רסז, רסו, סי' שבת הלןהסד

 מאד, מכל יותר חפץ במצותיו- ה' את ירא איש 4הטרי כו'1באהבה

 בשבי,, שיטלנו לגוי לומר ואסור ליטלו אסור בשבת ארנקי מצאואם
 זו_טזג איסורא דשעבוד לי ניחא הזה העחטר כל אניח ההאך יאמרילא

 כי הוא, כן לא וג"ח, בצדקות שארבה גדולות מצות דאקיים _היכיכי
 כזה מענין שיתן המנחות אדרבא יחשב, למצוה ולא יהיה לרצוןלא

 לה' החפץ וכתיב בעולה, גזל שונא וה' עון טזכרת זכרון מנחתהיא

 פי את והערבר טוב מזבח שמוע הנה הן* בקול כשמוע וזבחיםבעולות
 טוב. כל יחסדו לא הן ודורשי תצלח, לא היאה'

 לנכרי למסרם שמתיירא מחמת שלו מלבו,ע _תוך זהובים לתפור1(
 אוסרין. ישבדרך

 רסח רסז,סימן
 השבת בתפילת הטועה ודין התפילהדיני

 המנחה ובפלג החול מבימות יותר ערבית יתתפלל מקדימיןא(
 שעות י*ב כשהיום הלילה קודם ורביע שעהשהוא-
 ועא אם אך מיד, ולאכול ערבית, בתפילת שבת ולקבל להדליקיכול

 שלא המנחה פלג קודם טנחה להתפלל להקדים צריך ביחידמתפלל
 ז"ל-,שאף האר"י סהטם כתבי וכבר דסתדן, תרתי למעבד ביחידהותר

 ליים שיר מזמור באמור ודיו בלילה, ערבי.ת מתפלל' היה שבתבליל
 ג' לקי"ם כדי בלילה, מת כזית לאכול שצריך ויעא מבע"י,השבת

 בשבת,סעוררונ

 לקום צריך שלומך, סוכת עלינו יפדוס כשאומרב(
 לקבי

 תוספת
 השבת ליום שיר מזמת4 באמיית וכן יתירה,נשמה

 תוספת לקבל למעדב ופניו מעומד להיות צריך ברכו, עניית אחרעד
 ובלכה ד'. סי' באצבע מורה בשמחה. שבת קבלת יאמר )א(הדוח.

 עינים פתח בלחש. יאמד אחת ופעם בק*ר, בשלום בואי ב"פוודי
 עלינו שלום סוכת ופרוס לומד וצריך ד*ג(. המניח פ' בבעקה"ב
 אינו המטה שעל בק"ש אבל אמן. ירושלים ועל ישראל עמו כלועל

 בחול. כמעשהו אלא ופרוםאומר



 לאלפים רסח רסז סי' שנת "5ןחסדתמד
 בה שנזכר ברכה אוהה גומר החול תפילת יהתחיל טעה אםג(

 חוא אתה בברכת נזכר שנא לא עובת, של ומתחילשטעה,
 בשחרית בין בערבית בין ברכוהע משאר אחרת בלרכת נזכר שנאלא

 אלא הברכה, חוהם איע חול בשי ופתח טעה ש*צ ואם )ב(ומנחה.
 אבל ע*א(, דקצ*ט שוצ שבת, בעול ימתחיל באמצע אפילופוסק
 דהסבוע כל ידאג כן לו שאירע ומי ברכה, באמצע אפילו פוסקבמוסף
 אמרו וכבר בתשובה, ויהרהר במעשיו ויפשפש לו רע סימןדהא

 הספר, מתוך כ"א סגורות בעינים בשבת להתפלל שאיןהמקובלים
 עם א' בבת שבת תפילת בכל סיוור בידו שיהא לגבר טובאבל
 אם ועכ*פ לטעות, יבא שלא כדי אחרונרת ושלש אמצעיותשלש
 גמרה לא שאם שאומר מי דיש לגומרה, צריך חול בברכתהתחיל
 לילך כך ואחר הול, ברכת ולומר לחזור צריך שבת לברכת לווהלך

 שנת.לברכת
 כשאמר ומיד דהול, אדעתא התתאיל חול שהוא סבור היה אםד(

 חול בשל התחיל הו"ל חונן, שאמר קודם נזכר אתהתיבת
 סק*ה א*ר וע" )ג( באתה. מתלחלת שאינא שחר4ת בתפילת ה4אאם

 אותה גומר דחול אדעתא התהיל אם ומנחה בערבית דגםדהכריח
 תוס' וכ"כברכה,

 שב~
 ס*ב דבזה לרמר נראה היה ולכאורה סק*ד,

 בשל התחיל דאם רבנן ראמור טעמא לפום אמנם עדיף, וליא"תלהקל
 אלא ברכות, ח*י בשבת לצלויי דבעי הוא דבדת סשום גומרה,חול

 בן אם ע*א, דקצ"ו שקצ ועי' רבנן, אטריחוה4 לא שבת כבודדמשום
 דקי"ל הדין וחיר לבטלה, דברכה פקפוק ליכא בזה דגם נראןהיה

כפשיטו~
 פק"א(. אליהו כסא ועי' וצ'ע קאי, דבערבית מרן יברי

 אפי' אתה תיבת התחיל בכונה 4שלא שבת שהוא יודע היה אםאבל
 ברכת גומו איע באתה פוהחת שאינה שחרית בתפילת הואאם
 יכדל שהרי לזו, זו בין שבת בתפילת כטעה ליה דחשבינן חונן,אתה
 משה. ישמח תכף יאמר ולכן אחד, אתה או קדשת אתהלומר
 הגיע אם ~בת, של הזליף 54א בהעבת חול של והתפלל טעהה(

 ואם לראש' חוזר רגליו עקר שלא אע*ם שלוםלעהסה
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 אלא חוזד איט תפילתו, שסיים פי על אף שלום לעוימה הגיעלא
 שבת.לשל

 המין שטועים כמו הששי יום להתהיל ואין ויכלו לומד הוזושיםו(
 בקידהם' כ"א השישי יום להתחיל נתקן שלאהעם,

 להקב*ה בו מעידים שאט לפי ומעומד, דם בקול אותוואומדים

 והיא המתפלל יחיד ולכן בעמידה, העדים ודין בראהסיו7'במעשה
 יאמר רק ליחיד. עדות שאין ויכלו, לומד חוזד אין שני, ואיןבא'

 ופעה*ק נהו מגרעות אמרו לא אם הסוד וע"פ )ד( בתזרה.כקורא

 לאומרו פהגים האר"י רבינו דברי ע"פ המתנהג תובב"אידושלים

 סק*א(. רמ*א סימן לקמן ועי' ביחיד,גם

 בשבת, פסח ליל חל שאם חוץ ז' מעין 4ר ברכה השיצ אומרז(

 את גומרים ויכלו אחד תכף כ*א אותה אומריםשצין
 .אותא, אומד היחיד ואין יו*ט, של בה מזכיר אין י*ט ובשארההלל,

 במקום כ*א וכדוכא,ן ואבלים חתנים בבית זן מעין בדכה אומדיםואין

 שצין אע"פ קבוע' המדרש בבית או בקבע שם ומתפללים ס*תשיש
 וי"א שבע, מעין ברכדי ליאמר ניתו קדושתו מפני בקבעמתפללים
 אין יא ובכגון בקבע' שמתפללים או ס"ת שם שיש או סגידבחדא

 אומרימע שאין ביד ולא האומרים ביד לאלמחות

 חוור. אינו שבת תפלת במקום חול של התפלל אם לו ספק אמח(

 וטוב חוזר' אינו שמ"ע תפילת אמד מוסף תפילח, במקום אםט(

 שיאמר מוסף להזכיר צריך דעכ*פ וי"א ש"צ לחזדתשיכוין
 זה יאמר 'תפיל.תו סיים לא ואם מוסף וקרבן יום תמידי לפניךונקדיב

 מוסף הפילת אמר שחדית תפילת במקום אם אבל שנזכד,במקום

 לחזור א"צ קודמת מוסף שתפילח. דחשב אלא מוסף בכונת התפללאם

 תפילן ובמקום השחר תפילונ להתפלל בא אם וכן מוסףולהתפלל

 יצא. השחר ע"ד לבסוף והשלים ונזכר מוסף בשל התחילהשחד
 טעה אם וכן)ה(

 והתפ~
 שבה בדכת ובאמצע י"ט בחחילת שבת של

 להיפך וכן ראשונות הג' הפסיד ולא י"ט, תפילת ויאמר יפסיקנזכר

 שבת מוסף והתפלל שטעה מי ו( החתימה. אחד הולך הכלמחב*ר('
 תיבה הש*צ עם שיכוין הנבון ור*ח, שבת מוסף תפילתבפקום
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 ע"ב, די"ז ח"א האדמה פרי הרב משם דקם"ב ח"א זל"א הרבבתיבה.

 מים הרב משם מאש כ"ה אות י"ו סימן הד"ט עיקרי להרבוע"ן
 עהמע והתמלל שהרית התפלל שכבר חשב אם וכן מ"א(, סימן -רבים
 לחזור א"צ שחרית התפלל לא שעדיין נזכר שהתפלל ואחרטוסף

 תפי' והתפלל השחר תפילת בכונת התפלל אם אבל מוסף,ולהתפלל
 ומי ומוסף, שחרית תפילת ולהתפלל לחזור וצריך לו עלתה לאמוסף
 ,2אין תקנהשו, ליה לית וי*ט בשבת מוסף התפלל אם מסופקשהוא
 ויתפלל יחזור וחוה"מ בר"ח הוא אם אבל נדבה, תפי' בהםמתפלל
 טוסף התפלל לא אם ויאמר, ויתנה בעבודה, המאורע מעין ויזכירי"ח
 תפי' שאף י"א שהרי נדבה, תהא התפללתי כבר ואם למוסף, זותהא
 התפלל אם ולכן המאורע, מעין הזכיר אם ,מוסף,, במקום עילהי"ח
 אם לו מפק ואם חוזר, אינו מוסף במקום המאורע מעין והזכירי"ח

 התפלל ואם כאמרר, ומתנה י"ח ומתפלל חוזר המאורע מעיןהזכיר
 כ*א כלל שבת הזכיר ולא ור"ח שבת או המועד וחול שבתבמוסף
 ואמר שבת טוסף שאמר או כו', וישראל השב'ת מקדש שאמרבחתימה
 שאם מסיק נ"ד סימן חק"ל ובם' חוזר, אינו בעבודה ויבאיעלה

 שיש וביום ומתפלל דחוזר מוסף במקום וי"ט שבת של שמ"עהתפלל.
 הזכיר ואפילו יצא, לא שניהם את ,הזכיר לא אם מוספין של סדריםב'

 פל,וני יום מוספי את ונקריב לומר צריך מוסף סדר דעיקרבחתימה,
 ויבא, ביעלה י"ט קדושת והזכיר שבת מוסף הת.פלל אם ,וכן פ',ויום

 להרב ברכה שיירי והרב ס"ט סימן אומץ יוסף בם' ועי' )ז( יצא.לא
 אוהל ועי' חק"ל כהרב ודלא שבמחב"ר, דבריו לחזק שחזרחיד"א

 י"ג(. סימןיוסף
 כלל, שבונ הזכיר ולא לבד י"ח של התפלל ויעט שבת בליל אםי(

 לאו ואם יצא, סוף ועד מראהם זן מעין ברכה מש"צ שמעאם
 ומוסף שחרית וביום בה וילחו שבת בליל -לומר יש ומתפלל,חוזר
 שבתות וברצון באהבה אלהינו ה' והנחילמ יאמר ובמנחה בוויעחך

 בם. וינוחוקדשיך
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 רעא סימן.

 היין על קידושדיני
 על צווחו וכבר מיד, ויקדש לביתו ימהר מבהכ"נ צאתו אחרא(

 להיות הולכים ערבית תפילונ שאחר אדום בעריהנוהגים

 ויכולו ר שהרי עושים, כהוגן שלא כי שעות' כמה עד קרנותי:שבי

 להסמיכמ וצריך בקידוש' וא' התפילה אחר ואן בתפללה אחדתיקנו

 לילה, בודאי היין על לקרש שצריך שאומר מי יש ומיהו לזה,זה

 לילה. שיהא עד הקידוש קודם בזמירו.ת להאריךוטוב

 שאין י"א ואעפי"כ כאנשים, התורה מן בקידוש חייבות נשיםב(

 האנשים. אתמוציאות
 שהביא שיודע עד שנה, י"ג בן ואפילו האשה את מוציא אינו קטןג(

 במלה מלה תאמר או לעצמה האשה 'תקדש כן שערות,ב'

 הקטן.עם

 ואע"ג בשמיעה, יוצא אינו הקדש לשון מביו שאינו שמי י"אד(

 טוב מהיות מ"מ מבין, אינו אפי' דיוצא כמ"ד עלמאדנהוג

 מלהשיאמרו
 שמבין מי ואפילו המברך, או המקדש עם בלחש במלה.

 קשובוח אזניו תהיינה ולא לבטלה דעתו שיפנה למיחש -איכאאי

 לעכב כדי בה שיש אפשר אחת תיבה אפי' יאבד שאם המקדשלדברי

 ולכל ולבתולות לנשים להזהיר טוב מה כן כי הנה י"ח, יצאשלא

 הלב' במחשבת או בלחש. במלה מלה אחריו שיאמרו אליוהנלוים

 שהשומעים המספחת פשתה בעון והן א" תיבה אפילו יאבדולא

 שחושבים באופן ומדברים, ואנה אנה פונים וכדומה והבדלהקידוש

 להודיעם וצריך לגמרי' והבדלה קידוש מצות ומבטלין י*חשיצאו
 ס"ד. נ"ט סי' א"ח לבוש ועייןולהזהירם,

 הלילה שנכנס וכיון מים, אפילו שיקדש קודם כלום לטעום אסררה(

 נתחייב שהרי לטעום' אסור עדיין ערבית התפלל לאא8ילו

 שיכור שהוא וכגון ירצה שאם בערבית, תלוי הקידוש שאיןבקידוש

 ערבית ולהתפלל ול14כול היץ על לקדןב ר,~אי להתפלל יכולשאינו
 לשתות מותו תפי' קודם לקדש יכול שאימ בשחרית אבלאח*ך,



 לאלפים רעא סי' שבת "י'חסדתמח

 קודם מלאכול מוזהרות שאינן הנשים אמנם תפילה* קודם ומיםקאוי
 ידוע נוסח להן שאין דאורייתא אדינא דקיימי י4א שהריהפילה,
 יוצאות תפילה של טסח איזה שיאמרו ביום א' ובפעם קבוע' זמןולא
 השחר מעלות ומים קאוי לשתות שאסורות לדידהו דינא הדר,*ח,

 אנא כמו בקשה איזה שתאמרנה טוב והטוב שיקדןעו, עד שבתביום
 רבות דמשתכחין על וחבל קאוי ותשתה תקז,ם ואח*ך וכדומהבכח

 שיקדש מי להן שאין מחמת כלל קידוש בלי ש*ק ביום שאוכלותגנות

 שהוא וחושבות השבת את בנ"י ושמרו באמירה בקיאות אינן רהןלהן'

 באמירת שדי תועי, ידעו ולא מלאכול להתאפק יוכלו ולא המעכב,דבר
 תהא לא למען להודיע וצריך היום, קידוש הוא זה כי בפה*גברכה
 קלותה לפי רבא' קידושא לבטל רבה איסורא למיעבד בישראלכזאת

 בה. קול תחסר אם עונשה יגדלוחיבתה
 שפורס להפסיק צריך הלילה עד ונמשכה מבע"י התחיל אם אמילךז(

 בואו ואמרו שותים היו אס מבע"י ואפילו ומקז*זם,מפה
 גמר ואם שיקדשו, עד לשתות עליהם נאסר היום קידזשונקדש
 תחילה, בהמ*ז מברך אינו ידיו נטל או נבריך לן הב 'ואמרסעודתו
 בהמ*ז, מברך ואח*כ תעכל המוציא ומברך ומקדש מפה פורסאלא

 המוציא ולא בקידוש בפה*ג לומר חוזר איט סעודתו שגמר קודםאבל
 כך.אחר

 אימת כל מקדש טעם אם קידוש קודם לטעום שאסור אע*פח(
 במזיד בין בשהגג בין בלילה קידש לא ואם בלילה,שנזכר

 מלבד לילה של הקידוש כל ואומר היום, כל למחר תשלומין לויש
 פרוסה אחרת ומפה הפת וטחת השולחן על מפה שתרויה צריךויכולו,
 בושתו הפת יראה שלא כדי וה*ט 'א( ביום. בין בלילה בין גביועל

 אם מינא נפסא טעמא האי ולפום הפוע על ולא היין עלשמקדשין
 רע*ג סימן )כדלקמן אחר. ממקום הקידזש שמיעת ע*י י*חיוצא

 זכר משום אי אחרי' הטעמים לפי אמנם צריך' דאינו נראה .סק*ה(
 מקומות ויש שנא' לא דשבהא ביקרא הסעודה דתיתי משום ואילמן,
 ולקיים לדקדק עלן רמיא חיובא אבל הפת, תחת מפה פורסיןשאין

 כל. מבל בכל חכמיםוברי
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 וטעון היין' ולא הכוס לא פגום יהא שלא יק מלא כוס עי מקדשט(
 מעומד וכ,2אימר וכו' בהמ*ז של כוס שטעון מהכל

 בכוס. עיניו יתן הקידוש ברכ' אמירת ובשעת בנרותו עיניו יתןויכולו,

 אדם שם שכשאין מעשה לאנשי שראה העיד קוהעד כ"י בסל ראיתיב(

 לוטר צריך הסוד עפ"י אמנם מרנן, סברי אומרים היו לאעמהם

 בליל מקדש  שהיה מי ג( עמו. אדם ש,ום אין אפילו מרנן סבריבקידוש
 אח*כ לאמרנו ויכולו. אמירת בלי בפה"ג לברך והתחיל וטעהשבת

 בתשונ ויהרהר בקידוש מאד יכוין ד( כ"א. ס"ק מעא הכוס,על

 ונח. וארץ שמים ברא הן כי להעיד וו;וא כונה, ויכולו באמירתויש

 לעדות ראוי שיהא בתשו' יהההר ע"כ לעדות' פסול ורשעגשבת,

 זכרהו רז"ל ודרשו לקדשו, השבת יום את זכור מ"ע לקייםויכוין

 קמ,ג(. אות ד' סימן באצבע מורה היין, על הנאמריםבדברים

 שלא ממנו טועם ואינו בלילה בו מקדהם א' כוס כמא יי אין אםי(
 קדוש של יין וטועם אחר לכוס ממנו שופך אלאיפגימינו,

 בן היה לא ואם ראשון, בכוס דנשאר במה יקדש ולמחר דה2ני,טהכוס

 להשלימו למחר מוזגו בלילה, ממנו ונחסר בצמצום רביעיתאלא
 מוטב כו לא שאם להבדלה אחר כוס לו כשיש דוקא והיינולרביעית
 שכר לו כשאין דוקא והיינו )ה( בפת. אפשר שאי להבדלה,ויניחנה
 תוס' סק"ב רוצ סימן כדלקמן השכרו על מבדילין לכ"ע לודכשיש
 לו יש ואם להבדלה ילן לו יהא ולא עליו משיקדהן ל"א(. ס"קשבת

 ויבדיל בוף' בלילה יקדש מזיגה אחר מצומצמים כוסות שתיכדי
 עדיף. לילה דקידוש השניעל

 שיסלקמ כל דהיינו לוגמיו כמלא קידוש של מכוס לשתות צריךיא(
 רביעית של רובו והוא לוגמיוו מלא ויראה בפיו א'לצד

 טעם לא ואם רביעית, עד גדלו לפי לשתות צריך והגדול בינוני,-באדם
 מצסרפת ב' שתית ואין לוגמיו מלא מהמסובין אחד יטעוםהמקדש

 מצוה, לחיבוב כולם גם שיטעמו המובחר מן ומצוה לוגמיו,למלא

 אדם של עיניו טמאור מת"ק אהת נוטלת גסה פסיעה אמרו שהריוגם

 ויש הבוס. בטעימת דהיינו ופי' שכה2י, דבי בקידושא ליהומהדרא
 לטעום ועיקר בטלהו' למעבד וטוב עינים, ע*ג ממע בתת דהייעשפ'
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 לץ שאם סוברים והגאונים מצוה' היבוב משום מצוה של כוסוהמכל

 לדבריהם. להוש וראוי יצא לא המקדשטעם
 או לקירה2 שייך שאינו בדיבור הפסיק שיטעום וקודם קידוטיב(

 וגמ ולקדש, להזור וא"צ בפהעג ומברך החרלסעודה,
 בדבור הפסיק ואם שיטעום עד בדיבור יפסיקו לא המסוביןשאר

 בפה"ג בברכת .לפטור שלא המברך יכוין או יטעמו, שלא טובההערר
- כוס לענין כמ"ש בפה"ג ~ברך יהזרו לטעום ירצו ואם המסיהין,את

 שם. ובמהודש סק"י קס"ז סימן לעיל ועיין עקש,ברה"מ
 עייו ומברך אהר כוס יביא ממע שיטעהם קודם הכוס נשפך אםיג(

 בנתום דעתו הסיה כשלא והוקא ולקדהס' לחזור וא"צבפהאג,
 לקח אם אבל ולקדש, לחהר צריך שטעם, דוכהא מההוא קם איגבל
 עליו ובירך יין שהוא בהושבו הומץ, או . שכר או מים של כוסבידו
 יין, כום על שנית ולקדש בפהאג ולברך לחזור צריך וקידשבפהוג
 שכשר י"א דהח ולקדהם לחזור א"צ שרף מיין כשיעור שתה אםומיהו
 ברנת יין, משמרי ולא מינים משאר שכר הוא שאם אלא עליו,לקדש
 ולימנע עצמו למשוך צריך שטעמו ותכף לבטלה, היא שבירךבפה"ג

 להזור א"צ אבל בפה"ג, ולברך אחר כוס ליטול וצריךמשתייתו,
 שאיבו כ"ג, חזק אינו אם יין הומץ על וקדש  טעה אם וכןולקדש,
 לפניו היה שקידהע בהסעה אם גווני ובכל יעה, יצא הארץ עלמבעבע
 יין של המסובין כוסות שהיו או ממנו, לשוזות ודעתו מוכן עודיין
 לברך ולא ולקדש להזור א"צ אז בפסה' כגון י"ח להוציאם קידהטוהוא
 סימן לעיל )ועיין ברכה. שום בלי יין מעם תכף ישתה אלאבפה*ג
 כגון ילהבדיל, להזור וכשצריך להבדלה וה"ה שם(. ובמהודהםי"ג

 והמבדיל. בפהעג כ*א הוזר אינו הזק, חומץ על או מים עלשהבדיל
 כוסות, ג' שיעור בה שיש יק אהטישית על לקדהע יישר טוביד(

 דאמריע מאי משום והבדלה, היום, וקידוש הלילה,לקירוש
 לאבדלהא. מקדושא ברמשיהר הו41 היין על המבדיל שמעלתבפסהים

 מאכ(. כן ביין, עיניו שיתן כרי רהבה. האשישה פי שתהיה וצריךו(
 הצלוהית שיוריק שקודם יזהר ולפהות עליה בהמ*ז ג*כ שיברךוטוב

 להבדלה. ממנה לשייר עליה יוסיףלגמרי



תנא לאלפים רבע רעא' סי" שבת הי'חסד

 ראצי, קידהצ קודם בסדורים הבתובה העולמים יבוו בקשת:טי(
 בשבת, צרכיו אדם ישאל אל משום אי לאמרה'שלא

 ראעי בהמבחין אזמר בפיוט וכן עושה, ואיע שאומר דברים כמהיטשום
 אומר י"א שלא כדי כו' תתעטר שכינ' עד כו' לדרומא אסדרלדלג
 סעודה כל קודם לאומרה טובה רעוא יהא בקשת וכן עושה,יאיע

 ומשם כ*א אומרים ואין מפקפקין' יש בסיומא אמנם שבת,מסעודות
 מן ורחמי וחסדא. חינא. שפע ונשמתגא, רוחנא, נפשנא, עלימשך

 אמן. ואמרו וארעזב שמיא מארי אלהגא.קודם.
 רבעסימן-

 מקדשין יין איזהעל
 שמסריה יין על לקדש אוסריז ויש רע שריחו יין על מקדשין איןש(

 אפילו מגולה, יין על מקדשין אין וכן החבית, מןקצת
 וטעמו* ריחו שנמר עד מגולה שעמד כל אגלוי, קפדינן דלאהאידנא
 חלא דטעמיה יין על ולא לבן, קרום עליו שיש ביק מקדהמין איןיכן

 חמיצותו מפני לשתותו נמנעים ןדם שבני כל המרא, ריחיהאפילו
 יינות על קידש שאם לצדד יש כי הרבה, בהם ליזהר צריך אלווכל
 חסרון מחמת מגולה יין בענין בפרט ונכהעלו שגו ורבים יצא, לאאלו

 הת' יזכרו, אם בלילה כ"א לכסות ליזהר צורך שאין סוברין כיידיעה,
 בעד. יכפרתטוב

 להעביר וטחי' יסנט. אלא קמחין, בו שיש יין על- לקדש אוסרין י42ב(
 בדיעבד, אפילו לקידוש פוסלו הרמב"ן לבן יין וכןהקמחין,

 הא כי וכל דבהן, בו שיש ויין מבחיל יק על מקדהעין שאין י"אוכן
 שמברך האוסרין, לדעת עו'בה רעות שתים כי טפי, למיחשמיבעי

 קידוש בלי ונשאר לבטלה, הקידושברכת
 יין ועל שמרים, בו שיש יין ועל מגיתו, יין על שמקדשין אעפ"יג(

 חמרזג חמעמיה חלא דריחיה יין ועל מדעק, יק ועלשחור,
 זכו. היים וטועמיה לקידוש, וישן טוב ית לברור מצוהמ*מ

 מהם יוצא אין דריכה ע*י שאפילו לגמרי, יבשין שהם צמוקיםד(
 צמוקים יין על דמקדשין והא )א( לקידהמ. פסולים כלללחלוחית



 לאלפים רבע סי' שבת הל'חסדתנב
 שבת תוס' קודם' מים ג' אהתם ששרה דה"ד רלבאח בתשףנתנ

 .סק*ט(
 ושאר שכר על מקדשין אין מצוי יין שאין במקום שאפילו י"אה(

 משקילי שאר על לקדש דשרי ואפילו הפת, על כ"אמשקין
 שתית ורוב ביוקר שהיין במקום או מצוי יין שאין במקום אלאאינו
 מצוי שהית במקום אבל טפי, דקיל ביום ודוקא שרף, יין הואההמון
 שבר על לקדזם מתירין שיש מתוך בעון והן יין, על כ*א לקדשאין

 חמר והוו מצוי ית שאין במקום ביום המים מן חוץ משקיןושאר
 שיש אפילו אשכנז ערי בקצת: שכר, על לקדש המספחת פשתהמדינה
 שמקדשין עקא דא אבל בדיעבד, י"ח שיוצאים דאפשר ונהי הרבה,יין
 ופשד י*ח, יוצא אינו ש,בודאי רביעיה, מחזיק שאינו קטן כוסעל
 י:רכת שמברך הפת, על יקדש שבלילה מצוי יין שאין למקוםדכר

 שהשכד ב'מקום ואפילו ובוצע, הקידוש וגומר בוצע ואינוהמוציא'
 טוב יותר הבקר י:סעודת אבל הפח4 על כ*א יקדזם לא מדינהחמר
 "ךאם המוציא, לבוכת קודם ענט"י אחר שנ"ב שיברך .השכר עללקדש
 דק שמקדש, ניכר ואיע שינוי שום כאן אין תחילה הפת עליברך

 לוגמיו. מלא וישתה רביעית שמחזיק כוס שיקתיזהר
 לקדוש ראוי אינו למתקו ידוע עפר שמשימים השירבי"טו(

 של יין י:רכח, דיני ובנ*ר, שהכל שברכתווהבדלה,
 קפ*ד. סימן לעיל כתבתי משקין שאר שפוטרתקידוש

 קדישין, חפוחיז דחקל סעודתא היא דא יאמר הלילה בקידושז(
 סעודחא היא דא יאמר בשסחרית בהדא, לסעדא אתיין וע*ק אנפיןדזעי'
 דא ג' בסעודה בהדיה, לסעדא אחוק קדישין תפוחין וחקלדע"ק
 קוים ויאמר בהדיה, לסעדא אתיין ותת*ק דע*ק דז"א סעודתאהיא
 משני מזולתו קידוקם של הכוס ויקבל רועי,  ה' לדוד מזמור קידושכל

 ההזה. כנגד בימין יחזיקהו ואה"כ ידיו, שני אלידיו



תננלאלפים רעג סי' שבתהל'חסד

 רעגסימן
 סעודה במקום הקידוששיהיה

 כזיתי אכל אם מסתפק ואני )א( סעודה, במקום אלא קיייש איןא(
 רביעיי4 שתה אם הגאונים לדעת או פרם אכילת מכדי ביותרפת
 סעודה מקום מיקרי אי רביעית, שתית מכדי יות,ר בשתיתו ושההיע

 וליכא(ו בעינן, אחרונה לברכה הראויז ושתיה אכילה או"ד בזה,ודי

 אחר בסקום לאכול דעת על אחד במקום קדש שאם למאדואפילו

 אר לחדר מחדר כגון אחד, בבית המקומות כששני היינו דמי,שפיר

 נמלך- ואח*כ שם לאכול ע"מ אחד בבית קידה2 ואם לארעא,מאיגרא

 שם לאכול שרוצה במקום ולקדש לחזור צהיך אחר, במקוםלאכול

 כמפינהל ליה דחשיב לבית מבית דז2רי מאן ואפילו לחצר, מביתאפילו

 מקומו. מערואן דוקא היינולפינה

 דעתר כן היה לא אפילו לאלתד, קידוש במקום לאכול צריךב(
 מיר שם לאכול בדעהו עיהיה או י"ח, יוצא שקידה2בשעה

 במקובג נשאר היה עכ"פ אבל זמן, לאתר עד אכל ולא אונםואירעו

 לאכול' בדעתו היה לא אם אבל ולקד,2, לחזור ואאצ דיצז4קידוש

 זמן- אהר אכל אפילו והפסיק אהרים, בדברים להפסיק שדעתומיד

 ומה' )ב( לארוך. קצר זמן בין חילוק ואין יוצא, אינו קידושבמקום

 מסעודו2 ששבעים במ"ש להיות שחל בסיווט או יר"ם בלילשנוהגים

 עבדי, שפיר לאו שתים או שעה אחר לאכול אדעתא ומקדזטינםהיום

 לחזווי אין ושהה עבר ואם שבברכ*י, קקא ש*ב הקידוש, לאחרדהיאל

 ב.. סימן ג' כלל גו"ר לבטלה, ברכתו הוי ומקדהט חוזר האםולקדהע,

 )ונראהן למחר' עד יקדז2 לא שבת בליל לאכול פת לו שאין מיג(

 קידועך ידי יצא יין כום שתה דאם דם*ל הגאונים כסברת ס*ל.דלא

 היע- מן חוץ יין רביעיה דבעינן כמ*ד דם"ל אפשר או סעודה,במקום

 שאןל או מדינה, בחמר ומקדז2 יע לו שאין או לו, ואין עליושקדש

 לאומרו' ונכון טוב ויכלו אמנם שמיעה, ידי על חובה ידי ויוצא יקלו

 בהרו? שבם*ם הגאונים תשף לאדם, לו המלוים המלאכים שנימפני
 ק"ו(. ק*ח סימןדמשק



 לאלפים רעג סין שבת ה*חסדתנד

 יצי דלדידיהו הואיל דשרי' עמהם אוכל ואים לאחרים המקדש1(
 שלא יזהר לעצמו קידש לא עדין אם סעודה,מקום

 ישתח או סעודתו, במקום שיקדהצ עד לטעום לו שאסור עמהמ,שסעם
 יין.רביעית

 מחמשת תרגימא מיני או כסנין, פת כזית אכל שאם הגאוני' כתבוי(
 רביעית, דהיינו ברכה עליו .שחייב יין כוס שתה אומינין, ;.

 לחם ודוקא אחר' במקום סעודתו וגומר סעודה במקום קידוש ידייצא
 אהר כוס שישתה שצריך י*א ביין ואןש לא, פירות אכל אבל יע,(ב

 אסור ולדידהו לסעודה' נחשבת השניה והשתיה .של,קידוש, כוסילבד
 לאחר" אסור ולכ*ע בשחרית' בשבת מילה של מכוס לשתוהישהל

 שמקדשין מקומוונ בקצת הזאת המכשילה וכן לטעום. שם."עומדים
 כסניז, ,פת כזית להמקדש רק ונותנים שבת, בשחרית בהב"נגעזרת
 שאינם אחד' לכל ביצה נותנין כסנין, פת מעט מטעימין עמאגלשאר
 קידוש בלא אוכלין ונסצאו בזהן אוכלין שאין כיון קידוש, י*חיוצאים
 לונען שיכול מי לכן בצבור' אסור לעשות הזה המעץ2ה עליירע

 כלל. שם יאבלו ולא יקד,2ו לא או אהד לכל כסנין פת כזית'2יתקן
 יוצ,י' אינם מתיקה כף לאכול כדי קידוש ושומעין לבקר הועלכין.ןכן
 המקדש שתית מהני ילא סעודה במקום שאים כיון קידוש, חובתידי

 וה קאפיטלו יתרו פ' לועז מעם הרב כמ"ש ודלא לדידהו,וביעית
 יעבור לא ולפחות קידוש, בלי לטעום עבדי ואיסורא ע"ב,ויקצעז

 הנשים וכן פוסק'. קצת לדעת סעודה שיחשב טן, וביעיתמלשתות
 רביעית מלשתות תעבור לא בבקר, קאב'י לשתות כדי קידוש,2אומרו'
 כסנק פת כזיונ אכל ואפילו יין, רביעית שתה אם אף ומ*מו2לם,

 במקום קידוש שיהא שלחנו, על ולקדש לחזור טוב הטובמנבקר'
 זריזין מבהכ"נ בצאתם שתכף מצשה אנשי מבהג העיקרית,סעודה
 ואין שחרית' סעררלוו ואוכלין שולחנם על ומקדישין למצותונקדימין
 לקדען הרוצים יוט ובליל "2רה, דרך זהו מקודם, דבר שוםטועמין
 רביעית לשתות הבית בני כל צריכין וטוטון' קאב,י לשתותילהפסיק

 כזית~ לאכולאו



תנהלאלפים רעד רעג סה שבתה*הסי

 ד,סמיוי לפניו, ערוך ושלחן השומע שכנו ויוצא בביתו לקדש יכולה(

 ומשמיו לצאת שומע שנתכות ודוקא סעודה, מקוםהוי
 להוציא.-

 הוי הנר ' אצל 4אכל קדש לא ואם הנר, לאור אלא מקדש שאין "'או(
 קואינו אע"פ בחצר לקדהם דשרי מאן ואפילו לבטלה, ברכתו-'

 והזבוציוי החום מפני בבית לאכול הרבה במצטער היינו הנררואה
 דוקא. נר במקום לאכול צריך הכי לאוהא

 ביוהכ"ל או לנשים' תפילה קודם היום קידוש לקדש שאין י"אז(
 יכול' אינו טועם איע והוא היין' ברכת אלא דליכא כיוןלחולה,

 עמהם. נהנה אינו אם לאחר, מוצ*א אינו בקי שהוא למי ובפרטלברך'

 גבו לברך יוכל אם טועם אינו אם הלילה בקידוש גם מסתפקואני

 לברך הם יצטרכו או היין' בברבת בקיאימ השומעים אם היין'ברכת

 ומסתבהע לחוד, קידוש ברכת להם יברך והוא היין ברכתלעצמם
 נשיכו וכן רביעית, שם שיטאוה טוב וה*ותר הקידוש, כל אומרששהקד

 לחצרההולכות
 אחרה.

 רביעיה4 לשתוי ליזהר צריכות קידוש. לשמוע
 כסנין. כזית .שם לאכולאו

 רעדסימן
 הפת בציעתדיני

 התאתונהי ובוצע בידו שתיהן שאוחז שלימו', ככרו' שתי על בוצעא(
 ע5 בוצעים י"ט, בליל או השבת ביום אבל שבת, בלילודוקא

 להמ על והשמאלית אחד לחם על הימנית ידיו שתי ומניחהעליונה,
 חי,כות. הנשים וגם ימין, יד שבצד הלחם על בוצע ולעולםאחד,

 חייבי~ יחד' הבית בני כל וכשאוכלין ככרות, שתי על לעצמןלבצוע
 משנה: לחם על לבצוע מצות שיקיימו כדי בעה"ב של בברכהולצאת

 לעצמו יברד בעה"ב ברכת: עם חובה ידי לצאת רצה שלא אירעואם
 המוצמג ברכה שיסיים עד הלחם לבצוע להתחיל ואין משנה, לחםעל

 שלימות. ככרות שתי על הברכד* שתהיהכדי
 הסעולה, לכל לו טאוספיק גדולה פרוסה בשבת לבצוע מצרהב(

 שיאכלו לחתיכות' משנה לחם של ככרות הב' לחתוךוגם



לאלפים רעד סין שבתהל'חסדהנך
 להמוציא. מהם המסוביןכל

 יש ואם פת' בלא לעשותה אפשר אי שחרית ושל לילה של סעידהג(
 בהטבי להשלים צריך בלילה, פת כזית לאכול יכול שאינו אונםלו
 אלא המוציא, עליו ולברך כסנין, פת לאכול טוב ולא היהםגעודות
 טול לא גמור פת יההה מצוה לחם של הב' הפת וגם גמוד, פתיאכל

כסנין.
 בהטלחן מסדרים ז*ל דטנר"י הקדהט הרב ען/פ אורחתם המישריםו(

 שען4 ע"ג ששה סעודה לכל קטנים, ככרווני*ב
 האמצעי' שני ולוקחים  כוה סגול כמין לחוץ' ופניהם בי.תה24חודיהם
 המוציא ומברכין שתחתיהם ב' גבי על נתונוה וידיהם אותםימחברים
 פנים שני של לחמים .ב' שיהיו כדי מארבע יפחות ולא מאחדובוצעין
 העליונ" לחמים שני ויקח הויה אות.יות ד' וכגיו הפנים, לחםזוגמת

 ככרות מהב' ירחיקם ולא למעלה יגביה ואל האמצעים,וטבאדבעה
 הככר מן ויבצע בזה :ה דבוקים הלחמים שולי ויהיו"תחתונים,
 ויכוין ויצכלנו פעמים' ג' במלח ויטבול כזית, כשיעור לפחות"ימני,
 לאשתו. ויחן כביצה כשיעור ויבצע שבת' סעודת מצותלשם

 אם אף קדש, שבת סעודות ג' ימיו כל תדיר לקיים מאד וישתדל"(
 בשום יעבוד לא כאיבה, ליה דכאיב או חילה קצתהוא

 בשמים' עליונים דברים שבת של הסעודות כי לעשות!ה, שלא,סעודה
 שערת תסמר בזה"ק כמבואר מאד, גדול עונשו מהן אחתיהמבטל
 עד עצמו את לדחוק דצריך במידי שאפילו האדם תורת וזאתאנוש,
 כמות עזה כי קונו, ע*ד יעבור ולא כל מפני ישוב לא נפש טוליכדוכה
 לקיימ' יזדרז לכן בתורה, גדול כלל זה השודה, מקלקלת ואהבתשהבה
 פגם הוא כי אסורים, דברים ושאר וליצנות וק"ר שחוק בליבשמחה
 יזהר מצוה עשית וכל מצוה סעודת  לבל  )וה*ה בקדהטקם* ומפגל.גדול
 ירצה(. לא הוא פגול כי ח*ו. ביהור וטמא בחול, קדש לערב שלאונאד
 להניח שלא טגכ )א( ברעדה. וגילו במדה' בעושיו ישראל ישמח.רק

 סימן אהרן )יד פירורין' כ*א שלמה פתנ יניח ולא ריקנית,קשלחן
 עליט שפע יורד ההטבת, יום בכל כי קדש שבת ויום ליל כלק"פ(.
 הרמיז(. כהטם דפ*ה ח*ב זוה*ק הגהות האוכל, בעת דוקאולא



תני לאלפים ערה סי' שבת הל'חסד
 ערהסימן

 הנר לאור לעשות האסוריםדברים

 מוציא; אינו ואפילו הגר לאור בספר קורין ואין כינים מפלין איןא(

 שאפי' אטה, ולא אקרא אני לרמר רשאי ואינו יטה, שמאבפיו

 לאר על שעבר בידו היא עבירה אלא בלימודו' שכר אין יטה לאאם

 נפשו. תאוה וכי איסור, יעשה מצוה ובמקום יסור פתי ומי תסור,דלא

 מזמורי כגון בפיו, שבור שרגיל במה בספר אפי' פה בעל ילמודללמוד,
 ואומר אצלו שומר יחסיב או בע"פ, ויודעם בהם שרגיל למיתהלים,

 אטה. שלא עלי דעתך תןלו

 להטות; האחד בא שאם יחד, לקרות להמ שהרוטר שנים אפילוב(

 בשני- אבל אחד, בענין כשקורין דוקא זהו חבירויזכרנו

 אסור לפלות אבל מצוה, דבר שהוא לקרות ודוקא )ב( לא.ענינים

 דכל אחר טעם ועוד הרשות" דבר דהוי משום ביתד, פוליןבשניהם

 סק*ה(4' א"ר ענינים בב' קריאה כמו והוי אחר, במקום בודקאאד

 בבהכעמ קהל בתוך ואפילו אסור, אחד 2:ענין אפילו ספרים דבשניוי=א

 מזה, זה רחוקים: ויושבים דהואיל קורין אין עשרה אפילוובמדוריי

 להבעמי חבירו כשבא מכיר זה אין להם, סמוכין האודים שבזנבותועוד

 למדורה. סמוך להתחמם לישב אין ולכןולחתךתה
 לאוד4 לצ:דקו אסור בהם, להבחין עיון וצריך לזה זה הדומיז כליםג(

 אסור דומין, הם אם לבגד בגד בין להבהין ואפילוהנר,

 הרבה, בנרות אפילו אוסרין ויש הציציות, לבדוק אין וכןלבדוק,

 לאורן. לבדוק רבומאורן
 ביובנ אפילו הנר, לאור בפיו ושגור רגיל שאינו דבר לקיית אסורד(

 הנר ואפילו קומות, עשר גכוה הוא ואמילו האפל,במקום
 שכל לקח ויוסיף חכם ישמע פלוג, דלא במפתח, וסגורכעשישית

 למחווג איז ומיהו אסור, חלב ושל שעוה של בנר ובן כן, חכמיםגזרות
 שיסמוכו. ע*מ להם דיש וחלב, שעוהבנר



לאלפים דעו סי' שבההל'חסד21נח
 בזוי משום הנדות, בפני עדומיס יהיו שלא הקטנים מכסיםה(

 אפילו הנד, בפני ערום לישב גדולה סכנה חהואפצוה,
 שבת. נדשאינו

 רעוסימן
 בשבת גוי שהדליק נרדין

 שלא למי אפילו_ לכל, אסור ישראל בשביל הנר את שהדליק נכרי"(
 הדליו שאם ונהי לאורה, דבד שום לראות בשבילוהודלק

 אע2פ הבית, מן לצאת צריך הישדאל אין מעצמו, מדודה או נר_הגוי
 שלא בידו למחות מחויב אבל המדורה, מן או הנר' מן, נאר לו,,שיש
 עביד, קא דישראל אדעתא ושותק רואה שאם ולהבא' מכאן,ע,2ה
 להויתמש אסור ועכופ מביתו, הגוי לגרש _חייב בע"כ עושה הגוי:~אם

 פניו. יהפוך או שיצא הסידותומידת
 סכנה' בו שאין חולה לצורך או לצודכו, גוי נר הדליק שאם אע"פג(

 לאורה, ייהנות מו21ד כחולה, שהם קטנים לצודךאו
 בשבילו. וירבה מכירו שהוא למיחש שייך אי אוסרין ישבמדורה

 ישראל רוב אם נר, גוי והדליק אחד בבית שהם וטים ישראלג(
 אם לאורה, להתחמם אסור מחצה על מהצה אפילואו

 בהטתמש רהאים שאנו כגון מדליקה' גוי שלצורך הוכחה שיש'לא
 הוכחה. מהני לא ישראל דברוב וי"אלאערה,

 שבת לסעודת נר להדליק לגוי לומר דאסור הפוסקים רוב .דעתו(
 מצוה, במקום אפילו הוא, גמורה במלאכה לגוידאמירה
 גדול. צורך במקום אפילו מחמיריןו"ט

 הנר, והדליק דבר שום לעשות אע עמו לילך לגוי אדם אומר אם.ה(
 וטעיקר כיון גוי, לצורך 28 אין לו צריך הוא שגםאע*פ

 מלאכה לעשות מעצמו הגוי שמדליק לא אם ישראל, בשביל.דעתדלקה
 ליטול לגוי _לומר ואפילו האכילה, כלי להדיח כטן עליוןו,מוטלת

 בעלמא הגר טלטול כ*א עושה ואינו הואיל דהטדי' עמו לילך דלוקנר
 אצסרין. יש שמן ובנר למסרך אתי דילמ(1 תורד4 לבני אלא להתיראין



תנמ לז~לפים רעז רעו, סי' שבחהל'חסד

 לאהוו אחר נר והדליק גוי ובא ישראל בבית נר יש שאם י"או(

 אפ- וכן וישני' לאור להשתמש אסור הראשון, הנרשכבה

 שיכלה. כדי עד כ=א להשתמש טתר אין הד~ק' בנד שמןהוסיף

 ואסור גדול, צורך במקום לא חשם להקל ואין כבר, בו שהיההשמן
 הדלי) אם דק כבר, נר שיש במקום אחר נד להדליק לגוילומר
 מתקך שהיה נברי )א( בידו, למחות צריך אבל ליהנות' מותרמעצמו

 א*וי לאורה להשהמ~ש מותר והדליקו וחזר בידו ונכבה ישראל שלנר

 כ"י(. בס' מ*כ כן ע*ש, עליו חולק מדדכי מאמר והרב י*זס"ק
 הקטנים,. בשביל מדורזן לע,2ות לגוי שטתר קדות בארצותז(

 הגדולי" בשביל ואפילו בו, להתחמם הגדוליםומותרים
 שנוועי' כאותם ולא הקור, אצל תולים ,2"כל גדול כ,עהקור דךינודהטדי
 בביה4 קטנים אין ואפילו גדול, הקור אין אפילו"תר

 ואפי~
 כלהקור.

 אקד, בפעם די כי בשבת פעמים שני החורף, בית לחמם אסורצדול

 יסבול הלבב ורך הירא האיש מי החודף, בית ולפי הקור לפיוהכל
 אצן ואף לגוי, אמירה איסור בחעהם ליכבס שלא כדי קור, טורחקצת
 שלא יזהרו פנים כל על מעצמו, ומסיק בא כשהגוי להקלרוצה
 ובפרט קרירות, אצל כחולה חשוב שיהא כך כל הקור כועאיןלהסיק

 ויתחמם. כסות חד יתיר קטנים ילדים איןאם
 רעז סימן-
 לנר כיבוי לגרוםשלא

 הדלת לפתוח אסור הדלת, אל וקרוב הדלת פתיחת נגד שמונה נךא(
 ואס. השלחן, שעל הנר שכנגד בחלון וה*ה הרוח, יכבנהשמא

 כדרכו,: ולנעלו הדלת לפתוח אסור הדלה שאחורי בכותל קבועהוא
 בטתת. ונוטל פותח אלא ותכבט עליו נוקשתן הדלת ההאשמא
 הדלה. אל קצת קרובה שהיא המדורז; כנגד הדלוו לפתהת אסרךנ(

 הבערה. שגודם מצויה רוח אלא שם איואפילו
 לטלט' או הטבלה את לנער אסור הטבלה על שמן על נר שכח אםג(

 וא8ילר מבעיר, ונמצא הפתילה, אל יקרבט שלא אפשרשאי
 לטלטל אסור השבת' כל שם להניחו ע*6 הניחו אם שעוה שלבצד



 לאלפים רעט סי' שבתהלןחסדחם
 ע"מ הניחו לא אם ואפילו האיסור, לדבר בסיס שנעשה"טבלה
 לא גוי, ע*י בנקל אפשר אם השלחן, על הנר ונפל השבת כלל"ניחו

 השלחן. את ישראלינער
 הבערה וגורם ינענע, שבקל בו ליגע אסור תלוי,  שהוא שמן נרז(

 כיבוי.או
 רעטסימן

 בשבת הנר טלטולדיני
 וכן לטלטלו, אסור שכבה אעפ"י שבת באותה בו שהדליקו נר"(

 ולהסתפק לטלטלו אסור שבת, באותו בו שהדליקו השמןמותר
 מי ייש אסוד מקומו ולצורך גופו לצורך ואפילו שבה, באותו_ימנו,
 תנאי מהני דלא וי*א עליו מאים והנר אסטנים הוא אם אפילו.שאוסר
 בוד4 ע~אינו שבה בכל בפי' שיתנה ושצריך גוי, ע"י להוציאונ"א

 שיוציאר גוי, אין ואם גוי, ע"י מותר ואז דולק, שהוא כ"ז כ"א"הנר
 המחמיר התו שנהגו ואף דוקא, למקומה כשצריך הצד מןבטלטול

תע,ב.
 אין קטנים, בין ,גדולים בין פרקים של כלים שאר או מנררה:ב(

 שמא דחיישינן רפוי להיות דרכו שאין כל אותםמטלטלין
 של אינה אם ואפילו כלי, עושה ונמצא ויהדקנו, ויחזור ויתפרץ.יפול

 לטלטלה אסור פרקים, לשל ודומ' סביב חריצים בה יש אםפרקים
 שיוג סימן מ"א עיע מאיליה, להפרק רגילה פדקים וביש!הואיל

 י*ב.ס"ק
 לו, מזיק הנר ואור הכאב ויגדל בעיניו שדהם מי אפילך.ג(

 הסינ*י ולגלגל אחד, לבית ולהוליכו לטלטלו לואסוד
 הסיני בתוך פת נתנו אפילו בתוכו דולק הנר עם שהקאנדילאד:בעוד
 מקום להם שאין הסיני מקום לצהףך כ*א לטלטלו, שרי לאבבע*י
 אבל בחשך, וישאר הריח מחמת הנר יכבה שלא כדי אולישב
 לישב כדי או בנגדו, הנר יהא שלא כדי השלחן דהייע הסיניילטלטל
 למיחש דאיכא היכא מקומו, לצורך ואפי' אסור, הקיר במושבבמסיבה

 להחמיר. ראוי שבת באיסף לזלזולי אתודילמא



תסןלאלפים רף סי' שבת הל'הסד

 רףסימן
 בשבת המיטהתשמיש

 לליל שבת מליל ת"ח עונת לפיכך שבונ מתענוגי המטה תשמיש"(
 יתן פריו אשר עונתו מצות לבטל שלא יזהר ומאדשבת

בעתו.
 לא אם אסור ואלמנה בשבת בתולה לכתחילה לבעול אוסרים יץטב(

 שחל נדה היא אם ולכן ביאה, כשיעור מע*ש עמהנתייתד

 מאחר שבת, בליל ולבעול מקודם, ל*נשא אסור שבת בלילטבילתה
 עמה. להתייחד יכולשאינו

 פארסימן
 שבת זמירותדין

 ובתפילתם בזמירות דווקניונוסחי
 דעזאה, בלשון לשתות שאין מודים אנחנו לבדך בולד 24חות איןא(

 שבתחילה. במודים דהיינו חכמים, שאמרו במקוםאלא
 אין אמרו לא אם דבר ובכל שבת של בזמירות להרבות נוהגיןב(

 וסיים שבת אשר לאל אמי לא אם מלבד אותו,מחזירין
 לומר שכח ואם התפילה, אחר שיאמרנו אותו מחזירין המאורות,יוצר
 ולא יש,תבח, אחר נשמת יאמר כחול, ישונבח ואמר חי כלצשמת
 ועי' י*ג סי' לדוד מכתם הרב כ"כ )א( התפילה. אחר לאומרויניחנו
 יאמרנו לא שוב במקומו אמרו לא שאם שכתב ע"ד ר*ו דף ש"ץלהדב

 י')ח(. אות י"ב סימן הו*ט עיקרי הרב ג"כ וכ"ככלל

 אע*פ בהם במאריך למחות ואיו בזסירות ולהנעים ל"אריך יץטג(
 ברצ מעשה הקה וכבר תורה, ביטול משום מכויןשהמוחה

 שהיה בזמירות מאריכין שהיו לפי בבהכ*נ גוער ווהיה ומובהקגדול
 בש*צ המוחים ישאו וחסאם ידוו עאכ*ו זה, על ונענש ללמודדעתו

 ההפילה יאמר שלא או פיסח, כאיל וידלג שירוץ אותןומכריהים
 ומ*מ נשא, רבים חטא הוא אלה עושה לעשות, מה כדת ש"צבחזרת



לחלפים רפא ס" שבת הל'תסדתסב
 ששית שע" קודם שיאכלו כדי מדאי' יותר יאריך לא וי"טבשבת

 רפקח. טי'כדלקמן
 לדלג אין התמיד, פ' אצל שבת מוסף פסוקי לומר שלא טוב יור2רד(

 הנון תהלה נאוה לישרים שבת בזמירות רחום והואפ'
 כי נעה' והאלף בפהא הנון קדש נאוה לביתך אבל נחה והאלףקמוצה
 נחה. והאלף בשורק הריש קדושיו, ה' את יראו תהלוע נאוהנעים
 האלף בו, החוסים כל יאשמו ולא בחולם* הטית טוב, כל יחסרולא
 וכל"ב אותיות שלפניהם' 14דנות לעטון כל ואדוננו ה' גדול .כינחה.

 האדונים. לאדוני הודו בפ' ובן מהם' אחד חה שבעה מן בר נהההאלף
 נחלה, ארצם ונתן ועד, ולא בהמה, עד מאדם מצרים בכוריהכה

 לנחלה.ולא
 כמ*ש בחיריק והריזן בשוא הבית וברירו,יו צ*ל חי כל נשמתבנוסח

 נשמת ששבח החסיד מר"י בידינו קבלה שאמר, ברוךבנוסח
 ממנה, ניצול שכשיהיה על-עצמו האדם לקבל צרה, ע*כ מסוגל חיבל

 רבים, נצולו ובו עשרה' בפני זמרה וקול ב~דה חי כל נשמתלומר
 הצבור, עם להתפלל יכול אינו נשמת, ר"ל ואם לבהכ"נ לבא שההאם

 נשמת לדלג טוב ויותר עדיף' הצבור עם דתפילה נשמת, שידלג.מוטב
 המזמורים לגכי אבל ש~אמר, ברוך שאחר דזמרה פסוקימלדלג
 ביותר הכרח שאמירתו עדיף נשפת,כיח ב"ש, קודם בשבתשמרספין

 החשבה* לפי שמך את ולא כצ*ל, מלכנו שמך ולברךמהמזמורים'
 וישוררו תיבת גם כצ=ל, לשמך יזמרו והכליות והקרב יראוךוהללבות
 כצ"ל רבבות רבי ורוב טרע, המוסיף כל כי החשבון לפי לדלבהצריך
 רעים ומחולאים גלכלתנו ובשבע דגושה, והבית בחיריקהריש

 דליתט.ונאמנים
 במאכל4 ולשוט פיו המטמא כי גדול, טוסר בכאן רמז כו' ישדקםג:פי

 וכיוצא, וליצנות ונבלות ו,טקר להור אסורים ודבוריםאסורות
 רעות במוהטבו21 והטכים הלך ולבו ארבו, ישים בקרבו אשרוגם

 אל יתן והחי לו4* ומעבח לברך ראוי אינו תימיתה ושנאהוגאוה
 האיש לב יתאמץ כי קרע"' לי*ב הלב את קורעין מילי ד"גילבו

 האדם ביז שהת כלי הוא הלשון הלא כי ישחונן' וכליותיו*שלבב



תסג לאלפים רפב רפא, סי' שבת הל'חסד

 עבודת ורוב לה'. ויברך וילמוד יתפלל בלשונו כי כביכול, השי*תובין
 היום כל ואיך בלשון, הוא הוא הזה החיל בגלות הישראליהאיש
 שונים, ממינים מינים האסורים דברים לדבר קריה ברתובותיטנפהו
 מגואל בכלי לה' ישרת ואיך נבילה, נעשית חתיכה לשת, שבמקוםעד
 לשוב ימהר וכן תועבה, קטורת תפילתו רדאי ולהתפלל, לברךהלז,

 לעעונו וירחץ ואילך מכאן ליזהר עליו ויקבל שעבר, מה עלולהתודות
 הן ולעבוד להקריבו יגש ואז בחורה, יתדפא גדולה ובהכנער,גמקרטה

 עאכ"ו יחיד, על הוא האמור כל ואם צדיק, לשה נבחר כסף טהורבכלי
 יחטא אם אן2ר ישראל ובין ה' בין סרסור הוא אשר ש"צ שהואלמי

 תפילתו כי ממונם -ואת נפשם את שגויל הוא , הקהל חטאתבלשונו
 ובשפתי ישרים בפי רמז וזהו הסט*א, אל ילכו בלכתםוקריאתו
 הרוצה כל ולא תתהלל, קדושים ובקרב חסידים ובלשוןצדיקים

 אלה. יי,2מור חכם מי יטול, השם אתליטול
 ותשב' שירות דברי כל על בפתח, וההא בחריק המם צ"לבמקהלות

 וחיות -שרפים אותו. ולא הודו סובבים ותבונה  רצת בשוא. הביתצעל
 ואופני וחיות שרפים נוט' פיגו, שחו"ק ימלא אז )וסימן הקודשואופני
 שחרית של בעמידה לו, נותצים שבה ע"ש(. בתיקונין, הרמ"זהקודש,

 ומוסף בערבית כעא בדאשית, זכרנלמעשה לון אין ובמגחה שבתשל
 דווקני, נסחי ע*פ התפילות לומר ליזהר האדם תורת וזאת זולה.לא

 של ברומו עומדים והם עתיקים הדברים כי יעבור ולא בספריירשום
 אורה. היתה ליהודים ובמשורה, במשקל במידה ובאמירתםעולם,

 רפבסימן
,. בשבת והמפטיר התורה קריאתדת

 שבת של ומנחה שחרית שמיה בריך ועמרים ס"ת מוציאין%(
 שנהגו ואף ז', על להוסיף שאין וי*א שבע. בווקורין

 יותר יעלו שלא קצבה וליתן ל21קן הערים למנהיגי ראוילהוסיף
 חכמים חשו הרבה כי ציבור לטורח לחוש ראוי כי וכדומה,מעשרה

 ובעעער וכדתנן צבור, טורח מפני איסורים איוה שהוהדו -עדלזה
 אומרים כ*ע הזה -בזמן כי גם ומה ע,פ קירא הפיקודיםשבחומש
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 ובימות אומללים עניים של שמחה יארע ואם עמכם, ה'לקוצרי'ם

 יהרקו העם כל ובנגיןת עולים בקריאת וירבו גדול שהקורהחורף

 ולצ יחרוק לבם עשיר של בשמתה ואם עליהם, יכבד כבר וכמשאשן

 תועה וידברו כמתאוננים העם יהיו עני של בשמחה עכ*פ דבר'יוכלו
 כך כי הנה חורבה, דנפיק נמצא ישוח' ידכה העני ואז ציבור טורחעל

 ולפחות לעהם"ה, תפאר' שהיא ישרה בדרך ולהדריך תקנה לתקן)טוב

 ומברך, וחוזר זה שקרא מה זה שקורא כ=כ עולים להרבות שלאיזהרו

 התורה. בשמחת כ*א כן לעשות אוסרין ישכי

 בארבע או הכעספין בפ' ולקרות להפטיר יכול קטן שאין י=אב(
 לכ"ע שהיא זכור בפ' ובפרט באדר שמוסיפיןפרשיות

 וקורא גרול שעולה עהגים ובכה"ג קטן' לקרא שאיןואורייתא,
 ק% ואין לכתאילה, אסור זה ומיהו ההפטרה אומר והקטןבתורה,

 לשביעי. כ"א עולה קטן אין ז"ל האר"י ולדעת ג'* למניןעולה
 יקרא והרביעי א'. בפ' ף לקרות יש פרשיות שתי שקררין בשבתג(

 ושאר שניה, בפ' ומקצת ראשונה בפ' קריאהמקצת

 התורה, קריאת לשמוע חייבונ דאשה י"א שניה' בפן קוריםהעולים

 רפדסימן

 בקס"ת דינים פרטי ושאר וברכותיה ההפטרהדיני
 הקורים לברכות לכוין וצריך פרשה, של מעניעה בנביא מפטיריןא(

 ויעלו אמן, אחריהם ויענה המפטיר ולברכותבתורה
 הברכות והאומרים בשבת' מנינם שחסר ברכות מאה מנין להשליםלו

 אחר אמן לענות ואין הרבה, טובה יאכד 4מ וחוטא נאמר עליהםנלחש
 אחת ברכה שהכל והצדק, האמת ובנביאי אחר כאא באמת'~הנאמרים
 באמת* הנאמרים באמירת הפסק לעשות אין ולכןהיא,

 אלא משהחעי, לא קלי רהרי א' בפעם ההפטרה שנים יאמרו ילאב(
 ואין בלחעה אחריו אומרים והקהל רם בקול יאמרהמפטיר

 הס*ח. שיגלול צד מפטירהמפטיר
 לשפזר אפילו אחר, ס"ת מוציצין בס"ת טעות שנמצא מקים בכלג(

 עולים. שבעה קראושכבר
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 עד הקשה, מעונשו ניצול שאיט אמר א' שמת באגדע; ז*ל אמרוד(

 דלמאן פשיטא והא בנביוה יפטיר או קדיש יאמרשבנו

 ליתז ויקרב יבחר מזה, וגם זה לאחוז יכול ואינו שעתא ליהדדחיקא
 ועביד הגונים' לעניים ההפטרה או הקדיש בער שנותן המעותאותם

 לומר למודי' לשון לו אין אם גם ומה המת, לנפש לנ"ר טפיומהני

 ממציאות טוב ההעדר שפה בלעני אותם ואומר ~;הפטרה,הקדיש

 מברך באשר ח"ו. נגע יגרום הוריו, לנפש עונג שבמקום שאפשרארע'

 כשאימ בציבור הפטרה חובת ידי יוצאים הקהל ואין לבטלהברכות

 צדקה סיתן הטוב הא, כי וכל הרבר. טובה ומאבד ההפטרהיודע
 טובים.לעניים

 מוסף. לתפילת יוצר' תפילת בין ולשנות ללמוד רשאי אדם אין"(

 המשולש ובחוט ח*ד וע"ש הרשבוץ משם ברכ"י הרב כ*כב(

 מבהכ*2 להולך אלא הללו דברים נאמרו שלא. ואפשר כ"ג, סי'מ"ג

 מקוש.ת איזה כמ2הג מוסף לתפילת שחרית הפילת ביןלנ:יתו,

 וע*ש(. שמעתתא ליה משכא דילמא למיחש איכא רהתם.באשכנז,
 שיהיו שכדי עוה, בפני לאעמרו אסור הא כי וכל בהרהור ילמודאלא

 יותר בטלה, בשיחה עוסקין או המצות שמוכרין עד ובטליםיושבים
 דשרי- נראה שבח, ודברי תחינה שהם תהלים ובפרט שילמדו,טוב
 מחודהם' קריאר, לו קורין אם השישי הסוד ע"פ עולים הז' מדרגתו(

 גרוע והשביעי אחריו. יה~שלישי שנ:כולן, גדילהוא
 מה לפי שאינו שקראוהו העליה מקום על יקפיד אל ועכיפמכולז

 ולטורדו להחמיאו היצה*ר עצות זה כל כי כבודו, שהוא"םסובר

 וכבר רוח, ורעוו7 הבל והכל יעשה בעיניו הישר ואיש הי*ת,מעבודת

 ע*ש. קל*ה סימן בזהכתבתי
 אם ספק יש אם דבוק' בשביל תורה ספר שמוציאין לדידן גםי(

 תיבה בין הפסק נמצא אם וכן אחר, יוציאו לא דבוק'הוא
 יוציאוהו לא עכ*פ אבל אחר' ס*ת יוציאו לא אותיות ג' ריוחלתיבה

במנחה.
 יקרא אחרובה ברכה ובירך לג:ד פסוקים ב' המפטיר קרא אםח(

 ברכרא בלא נ'פסוק
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 צריך אין קדיש ואמר הששי עם הפרשה וסיים ש*ץ טעה אםס(
 הששי עם שקרא מה המפטיר עם יקרא אלא אחרעוד

 שני. בספר המנין ישלים שני ספר יש ואם ז' למנין עולהדמפטיר
 אעת ואפילו א' מסוק ודילג בשבת שחרימ בתפילת הפרשה קראי(

 מבהכ*נ יצאו ואפילו עמו ושנים הוא ,וקורא חוזראחת
 לערוח. כדיחחרים

 יש ולא הקריאה באמצע פסול הם"ת נמצא אםיא(
 ס"~

 וקראו אחר
 בברכותיה. ההפטרר, יקראו לא פסול בם*ה הפרשה גמרעד

 רפהסימן
 תרגום ואחת מקרא שניים הפרשהלקרות

 מקרא שנים שבוע אותו פרשת שבוע בכל לקרוא אדם חייבא(
 ראובן כגון היגום בו שאין פסוק ואפי' תר~םואחת

 ב' ופסוק פסוק כל לקרות וצריך פעמים ג' לקרות צריך כו'שמעוו
 ויקראנה ויחזור מקרא ב' א' פרשה שיקרא ולא תרגום ואחתמקרא
 עצרת, שמיני ביום או הברכה. וזאת פרשת יקרא הו"ר ביוםהרגום,

 בלילה. תרגום לקרואואין
 לפהית הכי בר שאינו ומי רש*י -פי' וגם תרגום יקרא שמים, יראב(

 דברים של סודן דלפי דנהי הלועזים בספרי בלעזיקרא
 רזשם עושה אלא הפי' שיבין ,בשביל אינו בתדמם הפרשהקריאת
 כדי הוא קריאתה שטעם הפשם לפי מ"מ עתיקים והדבריםלמעלה
 שעיקר נמצא אז מדברים שהיו תרגום בל' ות,קנו המקרא פי'להבין
 ידיך. תגח אל מזה וגם בזה אחוז כן כי הנה המקרא פי' להביןהחיוב
 מן מצוהג(

 לא ואם בבקר השישי ביום אותה שיקרא ה~בחר.
 לא ואם אכילה' קודם שבת ביום יקראנה אותהקרא

 פרשיווש אידה קרא ולא אונם לו היה ואם אכילה אחר יקראנהקראה
 הצבור משלימין שאז התורה שמחת עד הפנאי לעתות אותםישלים
 יחטיא, לא השערה אל היטב, הדק וטעמיה בדקדוקיה לקרותהוצריך
 חכמו ולו שמו*ת ה8ר,סה לקרות כאלה ניסו לא הארץ מעמיורבים
 בעי מאן דאמר מאן הוה אי בזוזי לקנות רצים היו כמהישכילו
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 הקדוש' רז=ל אמרו עליה אשר זו, מצוה אחר לרדוף שיש כ*ש חיי?סם

 מאייכין הצבור עם פרוחיותיו המשלים שכל חיים אנו מפיהםאשד
 בחיים חפץ לא אותה מקרא וחדל שהמתעצל נמצא חחטתיו ימיולו

 לא דרים החפץ אאיש מי כן כי הנה בנפשו מתחייב כאלו הואוהרי

 מתוך כי ליוצרנו נ"ר לעשות בשבוע שבוע אוחה מלקרואיעבור

 עד למעלה פועלת וכמה למעלה עושה נ*ר כמה נדי ידועאשכר'

 שכר לט ואיז חיים ושנות ימים אורך טוב שכר יאכל מעלליושפרי

 וזה מצות שכר ידיעת פרי כל זה ליוצרנו נ*ר כעשות .בעולםטוב
 האדם.כל

 רפוסימן
 בשבת מוסף תפילתדין

 מעד יותר לאחרה ואין השחר, תפילת אחר מיד מוסף תפילת זמןא(
 נקרא שעות שבע אחר אותה התפלל ואם שעות, שבעסוף

 שכח ואם היום, כל עחמנה מפני חובה. ידי יצא כן פי על ואף8ושע,

 שאע אומרים "ם תשלומין, לה אין זמנה כל שעבר עד התפללולא
 ספר להולכת שאומרים הבו במזמור אם כי למוסף אשרי ביןיהפסיק
 וכן אשרי קודם והטל הגשם תקון לומר מקדימין זריזין ולכןו2ורזע
 משאר יוהד בק"ר ביתך יחחבי אשרי אומרים למה טעם )א(ראוי.
 ראשונים, ימים ששת אתר אשר*י הן ואלו שבו. ר"ת מפני*מים,

 עווד יק, כוס תמלא י"ה ברכת ביתי*ך ייה. בחר שביעי יוםישב*י

 וחלף לבנים לבוש הסעודוו2 ישלש יהללו"ך דגים, ובשריופות

 לבהן(. הבדלה, לעשות סליקא סל*הכסותך'
 תפילת זמן שהוא ומחצה שעות שש עד מוסף מלהתפלל איחר אםב(

 אומרים ישמנחה,
 שאפי~

 עתדי צדיך שאינו לאכול רוצה אינו
 תחילה מנהה לההפלל להקדים צריך אפי*ה מנחה, להתפלל-להקדים
 שצריך קטנה מנהה זמן הגיע אם שכן וכל מוסןה כךיאחר

 שחוהז לההחלל עעצת אין וחמ החילדעמצאה שיתס~
 אעפ~

 דממתה מוסוו
 תשלומין. להיש



לאלפים רפו שנתהי'חסדתסח

 תפילות, כשאר וחזרה בלדמ4 מוסף הפילת מלומריעבור לאג(

 ובני עולם של ברומו שעומדים דברים והם צריכידתדו"הו
 בשמחות בתפילה וכהעמאריבין הקור, בזמן בפרט מזלזלים,אדם

 באומרם הרבה טובה ומאבדים העיקר ומחסרים הבל, שלבנגונים

 כי יעקב קרא'ת אותי ולא נאמר עליהם לחוד, בהזרה מוסףתפילת
 במקומו, כן יעשה שלא ימחה למחהת* בידו שיש ומי ישראל, בייגעת

 עמו. אלהיוויהי
 ויאמר בסידורי' שכתוב צוית למשה ולא שבת תקנת במוסף יאמרד(

 בשבת כתד ובקדושת תשר"ק, בסדר שהוא דבריה, האוהביוגם

 קבוצי ישראל ועמך יאמר 'ובר"ה ישראל' עמך עם יאמר טובויום
 על נפשו למסור יכוין שבקדושה ישראל שמע פסוק ובאמירתמסה,

 השם.קדושת
 בשבת אפילו בתרא קדיש אחר ברכו לומר הסוד פי על הנכיןה(

 אר"א ואגדת הקטורת' פטום מלומר יעבור ולא טוב,ויום
 גדול. צורך בהם יש כי שלום מרבים חכמים תלמידיארעח

 ליביה חליש אי רק מוסף, קודם סעודה לקבוע אוסרים ישו(
 מוסף. להתפלל יקדים או כביצה ויאכליקוהט

 רפזסימן
 בשבת חולים וביקור אבליםניחום

 עושים יפה ולא בשבת, חולים ולבקר אבלים לנחם התירו בדוחקא(
 יאמר לא בשבת, רק הולכין אין השבוע ימרת שכלאותם

 ורפואה מלזעוק' היא שבת לו אומר אלא בחול, לו שאומר כדדךלו
 ונחמה מלנחם היא שבת יאמר ולאבל בשלום, ושבתו לבאקרובה
 אבלו מפני צלוים בצים לאכל טהגים בשלום. ושבתו לבואקרובה
 זוגות. מלאכול ליזהר יש אבל הוא, ונכון בהטבת שמת מרע"השל

 רפחסימן
 בשבת חלום תענית ודין תעניתדין

 אסור, ומתפלל לומד ואפילו שעות שש עד בשבת להתענות אסורא(

 שלא אפילו אלא אסור, אחת שעה אפילו תעניתולשם



 תסט לאלפים רפח רפז, רפו, סי' שבת הל'חסד

 בנגונים כשמאריכין הזאת והמכשלה אסור' שעות שש עדבמתנוין
 איסור מלבד בחורף, ובפרט תורה לספר עולים ובקריאעןבשמחות
 שלא כרחם על הצבור את שמענין הומכחת סן זו אף ציבורטורח

בטובתם.
 כדי לו הוא עונג אם אפילו בשבת לבכות דאסור אומרים ישב(

 אפילו דעתיה, ליתובי ליה- מבעי אלא מלבו, הצערשיצא
 יכלכל איש וטוב המת. מעבירין הכלה פני לפניו מוטל מתואם

 כמשפטו לשחוק, ועת לבכות עונ בעתן יתן פריו אשר במשפט,דבריו
 אותו. ימיר ולא יחליפנולא-

 ודוקא דינו, גזר שיקרע כדי חלום תענית בשבת להתענות מררורג(
 ביום להתענות וצריך חבירו, עליו שחלם ולא הואשחלם

 ביו"ט למתענה וה"ה שבת, עונג שביטל מה לו שי~זכפר כדיראשון
 בן להתעגות יכול ואיע כחו תשש ואם ופורים, וחנוכה ורעחוחו"ה

 וואין יום הוא ראשון יום אם שכן וכל כך, אחר יתענה רצופים,ימים
 חובה, תענית ההש א' ביום ואם כך, אחר שיתענה תחנון בואומרים

 לתעניתו. תענית בשביל לו עולה שאינוי"א
 עגומה, נפשו זמלכ אלא בשבת חלום תענית להתענות שאין י"אז(

 שבת עונג כבוד על שחושש ומי רוח, נחת ימצאוכשיתענה
 עליו מקבל רק מתענא, ואינו סעודות הג' מצות גודל ועלקדש

 שתגן שבת עונג מצות וראויה הפסיד, לא בחול ימים ב'להתענות
 בשבת חלום תענית להתענות שאין אומרים יש דהא גם ומהעליו,
 אין הזה שבזמן אומרים ויש זימני, תלת שראד~ו חלום על אםבי

 איזה לידע חלומות בפתרון בקיאים אנו שאין בשבת, ת"חלהתענות
 בבחירתו תלוי בשבת בין בחול בין "ה נענין והעיקר רע, ואיזהטוב
 יתענה,.~ואשרי להתענות רצונו אם חפץ שלבו סה יעשה חדם,של
 ולמיחש רע תלום זה מלפניו שייראו עשה והאלקים תמיד, מפחדאדם
 שמא היום ישוב '-חלום, ובלתי להלופ, ותשובה ונענית ןיפהבעי,
 בטוח לבו נכון ירא לא לעה משמועה אשריו בה' ובוטח למחר,ימית
 מבלי התשנבה בדרכי עסוק רק להיות חיל לאזור צריך ומאדבהן,
 רק ח"ו. לעצמו רעה גורם כי מזליה ליתיע דלא היכי כי ןדאגה,פחד



 לאלפים רפח רפז, רפו, סה שבת הל'חסךתע
 שלא באלהיו, וישען ה' בשם ויבטח יעשה לעשות בכחו אשראת

 חלוס תענית ענין על להכם לשאול איש יבא וכי רעש אליוחאונה
 שאם בשבת' יתענה שלא מורה להיות טוב שיותר אומר אניבשבת,
 תאבל, עליו ונפשז יכאב עליו בשרו אך להעזענווז שראוי לויאמר
 נגד רעה כי יורה אשר חלום עתה החכם ידע לא אילו יאמרואמור
 מיליה ומתרע בו, מתענין שאין ביום להתענות לי בעזיר היה לאפניו,
 ולא מעלין לא חלומות שדברי בדברים יחזקהו לכן לבבו,מפחד

 תשובה יפה ולעולם בעי, דלמיחש נועם באמרי ויאמצהומורידין,
 בכור אשר כל וצדקה, ותשובה ונענית בחול לעשות עליוישיקבל

 דעתו. ותגוח שיחו ישפוך ה'ולפני
 התימה, בלא תפילתו סיום אחר עננו חמר בשבת המתענהה(

 העולמי* רבט תפילתו אחר ויאמר נצור באלהיוכוללו
 בהול.כמו

 מתייע*ן ולא צועקין ואין כלל, מהצרות צרה שום על מתענין אין1(
 בשבה, ומתחננין זועקים היהם סכנת שהיא צרה על רקבו
 מז. נהגו לא אבל ,היום, סכנת ומסוכן חולה שהוא כגון יחיד על_ואפילו

 רפטסימן
 שבת של שחרית סעודתסדר

 בסעויה כש פרוסה ומפה יפה מתוקן ואבית ערוך שלחע יהאא(
 רגשש קדושא נקרא והוא בפה"ג היין על ויברךהלילה,

 קדושא היק על לקדהם מצוה לקיים מוכן הרני ליקבה*ו יאמר)ולכן
 העליונה על ויבצע משנה, לחם על ויבצע ידיו יטול ואח*כ וכו'.ובא

 בתא"לה יקד,ם תפילה קודם לאבול לו שמותר החולה א(הסעוד(1
 מים, לעעתא דמי ולא בקידוש, מתחייב לאכול לו וועתרדדשאיל
 כתב והרב כה סימן הארץ פרי משם מ אות י*ג סימן הד*טעיקרי
 לקדש שלא והעלה עליו, שכתב א' חכם ומשם הרמ*ז איגרותטשם
 נהגו וכן מיושב, לאומרו טזעג היה ז*ל הרב היום קידוש ב(ע*ש.
 מפק8קף שמעתי ג( יוסף, ברכי תובב*א ירושלים בעהיק קדישיובע
 8ה בירך ע,כ פסוק ש*ק היום בקידוש לומר העולם שנוועים מהעל



תעא לאלפים רצ רפט, סי' שבת הל'חסד

 פסוק כל מטעם לאסור דיש פסוק, חצי שהוא ויקדשהו השבת יוםאת

 הפסוק לומר צריך לכן ליו4 פסקינן לא אנן בתורה משה פסקיהדלא
 רנ*ב(* סימן מגוא וע'שלם

 קידוש, בלי אוכל משקין' ושאר שבר ולא פת ולא יין לו אין א,םב(
 חצי עד ימתין לו שיביאו בודאי מצפה אם ומ"מ בלילה,וכן

 בקמץ' אבל מצטער, איט אם למחר עד ימתין מצפה שאם וי"אהלילה,

 מביאה וזריזות כך לידי עצש יביא לא שמים ירא מ*מ א*צ,"יום
 זהירות.לידי
 רצסימן

 בשבת ברכות מאהשישלים
 ברכות, מאה מנין להשלים כדי ריח ומיני ומגדים נפירות ירבהא(

 כגון צריבה, שאינה ברכון חשש לידי יבא שלא יזהראך
 וע' יהיה, לרצון לא כי לברך, בשביל בהמ*ז לאחרי פרי מקצתלהניה
 להביא ומצת; לאכול' שבדעתו וכל )א( סק"ו. רטאו סימןלעיל
 ה*ז ברכות המאה להשלים כדי מקצחו להביא ומצוה וחוזרמקצתן

 ברכ*י(1 לבטלהברכה
 לא אך לו' הוא שבת עונג כי יבטלנו אל צהרים בשינת רגיל אםב(

 של א' שעה יפה כי הרבה, בשינה יגרר ולא עצמוימשוך

 לעמח* שנובל כדי ונישן נלך יאמר ולא העוה*ז, תעטגי מכלחור"

 בשביל וישן שנח שמראה מלאכתינו, לעשות שבה מוצאיגליל
 כדי היום נישן לומר וחפילו )ב( לחול. מכין שבת והו"ל החולימות

 סק"ב(. א*ר אסור, תורה חידושי בלילה.לכתוב
 בדברל ולדרוש בתנ*ך לקרות מדרש קיבעים שחרית סעודת אחךג(

 בגמרא שאמרו שעה. באותה סעודה לקבוע ואסוראגדה,
 שעה, באותה סעודה קגכעת שהיוטה בירושלים היתה אחתשמשפחה

 מנבסי' יורדים זה דבר שעל אמרו ובמדרש רח*ל, המ"גפחה כלוכלתד*
 המדר' לבית הולך תוינו בטל יושב או ישן ה*ה אלא סעודה דוקאול(ט

 ואת האלהים חקי את לעם' לדרוש ודין דה יודעי על הזאתוהמצוה
 להיות רמיא חיובא "עם ועל בלבם, אלהים יראטן ולהכניסתהרותיו



 לאלפים רצא רצ, סי' שבת הל'הסדתעב

 ושומהיה בחיבה הדרהטה אל קשובות אזניהם ושתהינה בהמ*ד,הולכי
 להטח2יך שוים החדם כל ולא ולעשהת, לשמור לבם לגח עלכתובה
 קואינם סוחרים בתים ובעלי הפועלים כי ושינה וזיתיה באכילהעצמם
 בשבת* בתורה יותר שיעסקו צריך שבוע, ימי כל בהורהעוסקין
 בתורה, לעסוק אלא לישראל, ויעט שבתות ניתט לא רז*ל אמרושהרי

 על וחבל יהגה, ובתורהו הפץ במצותיו ה' את ירא אישאשרי
 ולא רוחשים, ה' בהורת להוות נפשם תארה לא אשרדמתשכחים

 צדם ואשרי שומעת, אזן על המדבר ואשרי מיחשים, לקולישמעו
 ואיתא לפניו' ופעולתו אתו שכרו הנה פניו, על ה' ויראתשומע
 קהלות לי וקף2ה רד למשה הקב*ה אמר ויקהל, פ' תנחומאבמדרש
 להקהיל אחריך, הבאים הדורות בל שילמדו כדי בשבת,גדולות
 בהם ללמוד מדרץעות ובתי כנסיות בבתי וליכנם שבת, בכלקהלות
 פיצפז בכל נקהלים אתם אם לישראל הקב"ה להם ואמר לרבים,תורה
 כאלו עליכם אני מעלה ובנביאים, בתורה וקורין ובמ"ד בבכ"נושבת

 כצבי רץ להא כאלה ושמע כזאת ראה מי בעולמי, אותיהמלכתם
 אלה.וישמור

 לקדשו קדוש ביום נכע כי בתורה, לעסוק חיל יאזרו הת"חד(
 למי ואשריו הערך. בזמן . והערך הקדושה, תורהבלימוד

 בשבחו הפליא כי ש*ק. ביום בתורה חידה2ים איזה לחדשעחוכה
 ולכן עטרין, בכמה עולם באותו לאביו שמעטרין בכלל והןבזוה*ק,
 הכי בר דלאו ומאן לקד,מו, השבת יום את זכור אועא את כבדבסמך
 שכתבו ויש הנה, עד למדם שלא דברים איזה ילמוד מעצמולחד,ע
 במה אדם ילמוד ולעולם חדושים חידש כאלו דהטוב זוהקקשלימוד

 ח"ו. לצים במושב או בטל ישב לא רק תפץ,שבלבו

 רצאסימן
 שלישית סעודהדין

 יכול שבע, הוא אם ואף שלישית' סעודה לקיים מחד זהיר יהאא(
 בטנו ימלא שלא בר~הטן עיניו והחכם בכביצה, אותהלקיים

 שבת בליל אכל שלא ומי ג'. לסעודת מקום ליתן כדי הבקר,בסעודת



תעגלאלפים דצא סל' שבתהל'חסד

 מפני בשחרית פת אכל לא סנם )א( השבת. ביום סעודות נ'יאכל
 ולא ושכח פת לו נזדמן ג' ובסעודה לאכול, יכול שלא או לו היהשלא
 ב' דבסעודה כיון אמדינן ולא לחזוד, א*צ עכ"ז והחליצע' רצהאמד

 אות י"ג סימן הד"ט עיקדי ב'. סעודה זו סעודה הו*ל פה לו ה"הלא
 במחודש(. קפ"ה סי' לעיל ועין פ,ו סימן דוד דבדי הדב משםי"ד
 הקדוש ואומר ביום, סעודות ב' יאכל י"ט בליל אכל שלא מיוה"ה

 ויכולו. יאמדו שלא דק לילהשל
 ולמעלה ומחצה שעות משש דהייט המנחה זמן משיגיע זב~נהב(

 ואם גן. סעודה מצות קיים לא לכן קודם עשאהואם
 ויברך הסעודה יפסיק המנחה זמן שהגיע עד הבקר סעודתנכה2כה
 ביניהם מעט ויסע2ין תסעוד, המוציא בדכת ווברך ידיו ויטולבר"מ*ז
 וזה קצת, בטיול או בד"ת ויפסיק בהמ"ז אחד מיד ליטולשלא

 לעשותה יוכל שלא אונם לו כשיש היינו מנהה קודם מ סעודהלעשות שיכ~
 אחר לאכול לו שאפשר מי אבל מנחה,אחד

 שיתפ~
 הצבוד, עם מנחה

 יצא. עשאה אם מיי*ו מנחה קודם ג' סעודה יעןיהלא
 וטוב זו, בסעודר, יק לן2תות וצדיך ככדות בן על לבצוע צריךג(

 קודבדיו ז"ל. האר"י שתיקן היכלא בני פיוט היין עללומד

 ישדאל ישמח י"ה שלהבע2 אש דשפי הלב, את מלהיבין אשנגחלי
 צריך בשבת, פעמים הדבה סועד ואם בדעדה, ויגל במידה,בעושיו

 ככרות. ב' סעודהלכל
 בכל לעשהעה שיכול אומרים שיש ואע*פ בפת, יעשותה צריךז(

 לען2ות שיכול וי"א דגן, מיני  מחמשה באתד העשוימאכל

 בפירהן דאפילו וי"א ודגים, בבשר הפת את בהם המלפתיםבדבדים
 עיקד דאשונה סבדא מ"מ דוקא(' מבושלים הם )אם לעשותהיכול

 בשבה שחל פסח בערב או ביותד, שבע הוא א*כ אלא בפה",~צדיך
 ישעו וכל ה'. דבד אל לבו שם לו ואשר מנחה, אחד פת לאכולשאסוד
 בעי ולמיחש פקפוק בלי כתיקונה לעשותה ישתדל המצוה.לקיים
 יעבור שלא וכ"ם בפת" עשאה לא אם י"ח יצא שלא האומדיםלדעת
 בשמים עליונים דבדים שבת של הסעו' כי לעשותה, שלא סעוד'גשום
 המגיע בשבח בזוה*ק מאד והפליגו נתן, מגדעות מהן א'~אגודע



 לאלפים רצב רצא' סי' שבת הלןחסדתעד

 סעודתא חד דפגים למאן הפגם תוקף דנא קבל וכל אותם,להמקיים
 כ? על תפילה, בסידור. המה אשר הזוהר במאמרי וכמבושימנייהו
 גרול פגם הוא כי ח"ו. וק.ר שחוק בלי בשמחה לקיימם מחדיזדרז
 ובכן ליוצרז; נ"ר ולעשות יתברך מצותו יקיים תהיה מגמתזוכל

 הולה הוא אם ואף לעבודה, שרת כלי ויהיה מקדושה גופויתגדל
 מוטר אין ביותר' שבע שהוא או כאיבא, לקה דכאיב אוקצת
 אלצ בלבד, לנו לרצון המצות ניתט שלא בוראנו, מצות מלקייםאותט
 להן. לרצון המצוה לקיים צריך לנו לרצון שאינו בשעה או בדבראף

 השורה. מקלקלת אהבה אמרו ובאפת אהבוך מו*ת על כן עלוכתיב
 צריך' אם כ*א בשבת, למעריב מנחה בין מים לשתות שאסור י"אה(

 מים שתיהנ של ע; דאיסור וי"א גן. הסעודה בצזוךלשתוונ
 למעריב. מנחה בין בעאש אלאאיט

 כא:שים, ככרזת שתי על ולבצוע הסעודוה, ג' בכל חייבות נשיםו(
 ידעו* לא כי זהירות אינן בנהעורבות

 רצבסימן
 מנחה תפילתדין

 ונשא רם וסודו ב"פ, תמלתי ואני פ' יאמר ס"ת הוצאת בעתא(
 קדיש אחר הוא הציצית עטיפת וזמן )א( בציציוםויתעטף

 משם ע"ב דרי*ג ש*צ הפילתי, ואני ש"צ שיאמר קודם לציון,ובא
 צידוק שהוא מעומד צדקתך ואומרים רצון, עת באותו הכוטת(.ס'

 שהוא וי"א בשבת. שמחו דוד, יוסף, משה, צדיקים ג' פטירת עלהדין,
 וחרדה לבו אל יתן חהחי לגהינם, שחוזרין הרשעים על הדיןלהצדיק
 יומ היה שאם צדקתך, יאמר לא אבל, ב( באמירתו. מאד ויכויןילבש
 האבל בבית בעשרה מתמללים אמ ומיהו תחטנים, אומר היה לאחול
 נוהגים שבפרהסיא דברים ואין פרהסיא, דהוי משום לאומרו,צריך
 צידוק משום ניתקן ועיקרו דהואיל ואפשר סקקה, שבת חוסןבשבת,
 ב"מ, אבל שהוא מי כל דאומרו ה"ה דוד יוסף משה וול אבלו עלהדין

 ביחיד(.ואפילו



תעהלאלפים רצג סי' שבתה*הסד

 ועל ובאומרו כצ"ל, כישראל, כעמך ומי אחד השמך אהד אתהב(
 ק"ה. על נפשו למסור יכוין שמך את יקד"חומנוחתם

 רצגסימן
 שבת במוצאי ערביתדין

 ואפריין הקד,ם, על מחול להוסיף כדי ערבית תפילת מאחריןא(
 שמאחר הרשעים ומן קדש, שעושהו מהחוללמטייה

 גמרו שלא זמן שכל נראה מ"מ הול, חתו עשו שאחרים שאע*פדינם,
 וכל תוקף, בכל עליהם חוזר הדין אין שבת קדושת מהניח ישראלכל
 להוסיף שהתטהג מה שכפי לפניו, ופעולתו טוב פועל שמאחראחד
 להם יש הצדיקים וגם במותו, לו מוסיפין זכה בחייו הקדהם עלמתול
 בשבת, העליה הנאת גדל כך וכל בחול, מעליתם ויורדים בהבבתעליה

 לחש' עולה כממריה רגע ריוח שאפילו בגהינם הרשעים דין_ותוקף
 לבו אל יתן והחי ברכו, בעמית להאריך שמעע אזהרה ולכןגדזל,
 עשן, ומעלה הקאב"י שתיית אחר להוט להיות רהבי*ם, אל יפןהלא

 יתן ואשר חובל, הוא נפש כי ערבית באמירת וממהר מקדים1להע21
 ממכניסי חלקי יהא יוסי ר' אמר לחנם ולא לו, יעשה כן באדםסום
 ומאחר בהכנסה טוהמקדים ש"מ בצפורי, שבת ומוציאי בטבריהשבת

 שקבלה ז"ל גאון האי ר' בשם מהרח"ו וכתב הלקו, טוב מהביציאה
 באפוקי ומאריך בגועם כשמחיך הצלחה, שיש ומנוסה ובדוקביזם

 המבורך. ה' ברוך באומרושבתא
 יהיו ולא קטנים, כבבים ג' שיראע עד מלאכה בעשיית אסררב(

 י"ב אחר שעה לחצי קרוב והוא רצופים אלאמפחרים
 יצאו ואפילו מלבו' הספק שיצא עד ימתין מעונן יום הוא ואםשעות'
 קדושא הצבור שיאמרו אחר עד נר להדליק רוחות ניתגה לאהככבים
 מבואר יוצא כך הכוס על הכדלה אחר עד אסוך אש ולהדליקדסדרא,

 חסרת מחמת בזה שגבת בטת ורבות ע"ש. בהקדמה הזה*קמדברי
 רעה ראיתי מזו: ויותר הקאב*י, אחר להוטים היותם ומחמת,ידיעה
 שבתא ומחלל הלילה, לצורך השפחות ע*י מבערב אור שמכיני'"ולה

 כן. יעשההמא הדבי ישתקע לחול משבת מכין ובהיוחו גוי. עש* מלאכהבעקוית



לאלפים שבתהל'חסדתעו
 רצה רצד,סימן

 ערבית תפילת וגמר בתפלה הבדלהדיני
 משלימ הבדיל ולא טעה ואם הדעת בחונן הבדלה ארמריםא(

 שיאמר עד במלאכה אסור ועכ*פ חוזר, ואינותפילתו
 שוזים, מתפלל להתפלל שכח ואםהמבדיל,

 חוננתע' אתה מזכיר ואיני
 ויבריל ויתפלל יחזור הכוס, על שהבדיל קודם דבד שום טעםואם

 לו, יהיה לא למחר שאף וסבור בלילה כוס לו אין אם וכןבתפילה,

 הדין ידע שלא או שכח אם מסתפק ואני )א( ולהתפלל. לחזורצריך
 הואיל א' דיום בשחרית בתשלומין חייב אם ולדיזפלל, לחזודשצריך
 התשלומין בתפילת חוננתנו אתמ גומד דאינו מידי, מהניולא

 בתפי' הבדיל ולא בשבת בא' שחל באב בצזשעה ואפילודערבית(.
 שיאמר רק ה('ב, במוצאי הכוס על שמבדיל כיון ומתפלל, חוזראינו
 רצ"ט. סי' כדלקמן מלאכה, עשיית קודם לחול קדש בין המבדילברוך
 סדר לאחר כדי באריכות קדושה רסדר נועם ויהי אןמריםב(

 לאומרו וצריך לגהינם, רשעים חוזרים שאזקד.ושה
 אשביעהו ימים אורך פסוק וכופלין מיושב, קדושה וסדרמעומד

 העליון שהנועם נועם ויהי באמירת מאד ויכוין קדוש, ואתהומתחילין
 גהינם, של מדינה ינצל למען ידיו מעשה ויכונן בעוזריו לויהיה
 לכוין יתמיד השם החול, לימות שבת קדושת נועם להמשיך יכויןוגם
 שבוע* אותו כל יחטיאע ולא היצהור בו יקטדג שלא לו מובטתה"טב

 ובטהרה. בקדושה כונתו ונוקף לפי תלויוהכל
 אפילו ויבוע באותן יוט כשחל נועם ויהי אומרים שאין נןהגיםג(

 נועם וי,הי לומר ראוי הסוד עפעי אמנם השישי,ביום

אפי~
 לכת. בהצנע לעשוונ ראוי וכן חוהאמ, בו שחל במ"ש

 מאורי בורא ברכת ומיהו יין, לו שאין מי להוציא כדי ש4צ 23בדילד(
 יצא כבר אם אחרים להוציא כדי לברך ראוי איןהאש

 יברכו שהם יעשה ביתו בני להוציא כדי להבדיל חוזר אם ולכןי*ח.
 לזכות להבדלה יין להביא זו מצוה אחר להזור וטוב האהם, מאוריבורא



תעולאלפים רצו סי' שבתהל'חסד

 הוראה, בעלי לבנים שזוכה בהבדלה הזהיר בכלל הוא והרי הרבים,את

 ולהורוים להבדילדכתיב
 המלכה, את ללוות קול בנועם הבדלה קודם הזמירות לומר טובה(

 צירופים בק"ך ויכוין פעמים, ק"ל הנביא אליהו לומרוטוב
 ויבשרנו שיבא ולהתפלל במוש"ק' הנביא אליהו שבחי להזכירונהגו

 בבי"א.הגאולה

 רצוסימן

 היין על הבדלהדיני

 ליזהר וצריך יבנ"ה' וסימניך הבדלה, נר בשמים יין הבדלה סדרא(
 יתגו הבדלה ובשעת מזוג יהיה ושלא פעם ,הכוס והאשלא

 הבדלה. מכוס לארץ לשפוך שלא טוב ויוחד ובנר, בכוסעיניהם

 מהריק"ש וכתב ס"ו, בש"ע מרז דעת היא זו מיושב הבדלה אומר)א(
 מיושב(. יהיו היושביםשגם

 במוום אלא המים' מן חוץ משקין' ושאר שכר על מבדילין איןב(
 לו אין ואם מדינה, חמר משקין שאר והוו מצוי, "זשאין

 לא למחר לו שיהיה מצפה שאם יעא פה2קין שאר ולא שכר ולאיין
 למחר. עדיאכל

 ההדם נוטל ושוב היין, על ומברך בשמאל וההדס בימין היין אוחוג(

 ההדם גם אוחז ואח"כ ההדס' על ומברך בשמאל והייןבימין

 ימין-זמחזיר יד בכף להסתכל האש, מאורי בורא כשמברך שמאלביד
 לאחוז ראוי עליו שמברך דבר כל וכן המבדיל ומברך לימינו,היין

 ברכה. בשעת בימיןהדבר
 שחולק, מי ויש בקידזש, שחייבות כשם בהבדלה חייבות נשיםד(

 וצריך אנשים מן ישמעו אלא לעצמן יבדילו לאלכן
 האנשים הבדילו כבר שאם וי"א שערות. שתי שהביא גדולאיהא
 לעצמן. יבדילו והן התיבוח" להז יאמר רק לנשים להכדיל-אסור



 לאלפים שכתהל'הסדתעה
 רצה רצז,סימן

 בשבת התענה אם ואפילו )א( לו, יש אם הבשמים על מברךא(
 הנכנסת יתירה דהנשמה הבשמים על מברך הלוםתענטע

 יוה*כ למוצ' ול*ד מ"ש' עד היום תענית משום יוצאת אינה שבתבליל
 וטוב ט'(. ה' ז' סימן (4 כלל גו*ר סק"ב, א"ר ס"ג הרכ*ד סימןלקמן
 מפני ולפעמים שמריה מי )כ( דאפשר. היכא כל כשר הדס עללברך
 בהבדלה לברך יכול הריה, הוש ובפרט הושים יחלש הקרירותחולי
 תמידי כלומר תותרן' שאינו מכיון ביתו, בני להוציא הבשמיםברכת
 ע*ב. ד*ח ח*ג זל*א מברך, שאינו אף יריח והתות' טו*ב סי' אומץיוסף
 ולא הסרהון' להעביר בבה"כ שהניחם בשמים על מברכין איןב(

 ולא מוו' של ממטתו למעלה הנתונים מתים של בשמיםעל
 על בירך ואם לע*א, מסיבתם דסתם גוים, שבמסיבת בשמיםעל

 אחרים. על ולברך לחזור וצ.ריך יצא, לא אלובשמים
 יברכי ביו~ו בני רק הבהעמים, על מברך אינו מריח שאינו 21יג(

 הבשמים.ברכת
 המובהר מן ומצוה לו' יש אם האש מאורי בורא הנר על מברךי(

 לו איז שאם שאומר מי ויש שעוה, של אבוקה עללברך
 להאיר המיוחד מהנר ועץ הבדלה לצורך נר להדליק צריךאבוקה
 שתי שהן או פתילות, שתי לו כשיש אלא מקרי לא ואבוקההבית,

 יהד. קלועיןנרות
 והגהרל היד לתוך דסוצבעות שיכופף ימין יד בכף להסתבל ישה(

 ידו פושט כך ואחר ההוצה יראה ולא האצבעות' תחתיהיה
 להסתכל שנוהגים כמו לא ימין, ביד אלא יסתכל ,ולא אהוריהן,ורואה

 ברכה ישלה הוא לומר שנוהגים כמו המבדיל יאמר ולא הידים,בשתי
 ל,עוניה. היין ברכת בין הפסק ד'חשיב ידיט, מעשה בכלוהצלהה

 לו סמוך שיהא דהיינו לאורו, שיאותו עד הנר על מנרכין אין-1(
 אהרת מדינה למטבע זו מדינה מטבע בין להניו שיוכלבכדי

 דבר בשום להסתכל שכת, במוצאי הנר מן נאותין שאיז אמריםויש
 אומרים שבת מוצאי בליל פורים כשהל ולכן עליו' שיברכו עדלאורו



 תעט לאןפים רצט רצח, רצז, סי? שבת הל'חסד

 דברי קריאת קודם או המגילה קריאת קודם האש משרי בוראהרכת
 הכוס על לסדרה לחזור שיוכל בית בני אנשים לו שיש והוא-הגדה,

 ליהנות ויכול הכוס על כ"א יברך לא, ואם אנשים ודוקא_בשבילם,
 ברכה. בלאלאורי*

 גוי הדליק אם ואפילו בשבת, גוי שהדליק נר על מנרכין איןז(
 אותו על מברכין אין בשבת, גוי שהדליק מנר שבתבמוצאי

 ממנו. אחר נר ידליק אלא ראהסון נכרי גזירהנר,
 וכן לכבוד' אלא להאיר עשוי שאינו מתים של נר על מברכין איןח(

 אותו על מברכין אין לכבוד, ביום נר שמדליקין בזהכיוצא
 בלילה.נר

 ההברלה שאר רק ה4מצ' מאורי בורא ברכת מברך אינו סך23אט(
אומר.

 מברכין אין זכוכית של אינו אם פ'יניר )דהיינו פנס בתוך נרי(
 בה. ומשתמש השלהבת את רואה שיהא עדעליה

 ר"א בפרקי ואיתא הבדלה, מכוס רביעית לשונות ליזהר צריךיא(
 המצות, לחבב כדי ושהזה בכוס מים מעט להטילמצות

 שאמרו משום עינט' בבי על מעבירו היין מן בכוס שישארומה
 הפורענות. את מעכבין מצהן שיוריחכמים

 רצטסימן
 שיבדיל קודם לאכול ולא מלאכה לעשותשלא

 חוץ משקין שאר או יין לשתות א?ילו או דבר שים לאכול אסןרא(
 יומ מבעוד התחיל ואם שיבדיל' עד משתחשך:ממים

 עיבדיל, עד לאכול אטור ערביח והתפלל סעודתו באמצעוהפסיק
 מפה פורס ודאי, שחשכה כיון יום כבעוד ,התחיל שאפי' אומריםויש

 כי סעודה באמצע להבדיל שלא .ליזהר ויש סעודתו, וגומרומבדיל
 הבדלה של כוס על הגפן פרי בורא ברכת לברך צריך אם מחלוקהיש
 לברך טוב טוב לכן המוציצ כך אחר יברך אם מאלוקת "ם וכן לא'או

 ער סעודתו נמשכה ואם והבדלה, ערבית ולומר חשיכה קודםבהמקז
 הכיס על בהמ*י לברך ליזד*ר השנה בכל נוהג אים אם ןטחשכהאחר



לאלפים ש רצט, סי' שבת הל'הסדתפ

 ממנו. לשתות אסור עתה גם כוס, טעונה אינה בהמ.ז כמ*דדם"ל

 שאין עליו כתב סק"ז שבת תוסן הרב אמנם המג"א כתב כן)א(
 כמעש איכא מצוה מ"מ כוס, טעונה דאינה דנהי מוכרחים,דבריו

 סק"ו(. אער הרב כתב וכן ע*כ, נוהגים וכן קפ"ב ברכ"ירמ*4ג

 ודוקא ג' יום סוף עד מבדיל שבת במוצאי הבדיל ולא שכחב(
 אלא מברך אינו ובשמים הנר על אבל והמבדילבפה"ג

 שאון אומרים יש טוב יום במוצאי הבדיל לא אם אבל שפת,במוצאי
 תשלומין.לו

 מווטר, בתפילה הבדיל ואם שיבדיל קודם מלאכה לעשות אסורג(

 ואם תתקבל, קדיש אחר עד מדליקין איז מקום,ומכל

 בת8י' להבדיל עוויכח או בתפילה שהבדיל קודם מלאכה לעשוונצריך

 בין המבדיל ברוך אומר הכוס על הבדלה קודם מלאכה לעשותוצריך
 אין ערבית אומררונ אם 2ואפילו נשים וכן מלאכה, ועושה לחולקדש

 לתול קדש בין המבדיל ברוך שיאמרו ילמדן צריך בתפילהמבדילות
 לקד,2, קדה2 ,בין המבדיל ברוך יאמרו שבת במוצאי להיוו7 שתלביו"ט

 עו אה2 לעשות אין וכן הכוס, על שיבדיל עד לאכול אסור מקוםומכל
 שאף וי"א ההבדלה, אחר לך ויתן פ' ואומרים הכוס, על הבדלהאחר

 מלאכה, שי2ף2ה קודם לתול קד,2 בין המבדיל צ*ל בצנפ*להשקבדיל

 הבדלרנ אחר עד מלאכה שום לעשות שלא שיכול למי ליזהרוטוב

 הקטורה פיטום ולא וישלח פרשת ולא פסוקים שום לימי איןד(
 במ*ש יאמר שבוע באוחו ליסע דרך לו יש אם רקבמ"ש,

 פיטום אומרים בעמ מגפה שבזמן שראיתי לי וכדומה וישלח,פרשת
 ופשטיה. נהרא ונהרא במ"ש,הקטורת

 שסימן
 במ"ש שולחןשיסדר

 אפילו השבת, את ללות כדי במ*ש שולחנו אדם יסדר לעולםא(
 בעריכת השלחן על מפה ויפרוס לכ?ית, אלא צריךאינו

 יוונר. עליו שתאב מאכל מן לאכול ויהדר שבת כבוד משוםרה2לחן
 רביעית סעודה מקיים אינו שאם בזה"ק ואיתא ביוקר, שהואאף
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 יש א' שעצם במדרש אמרו ומם שלישית, סעודה קיים לא כאלוחשוב
 איע והוא מואש, ליל מסעו' אם כי נהנה ואינו נסכוי שנקראבאדם
 שהמגרע נמצא המתים, בתחיית ועומד הגוף חוזר וממט בקברמתרקב
 מלעשותה, יעבור ולא מאד לידחק יש לכן הרבה, טובה יאבד זופעודה

 ואפילו מלאכה בשום יוזעסק לא שהבדיל שתכף טוב שהטוכונהי
 יוכל לא אם אבל רכיעית, סעודה מצות שיקיים עד ישב לאללמוד,
 משליש לאחרה שלא וטוב הוא, זמנה הלילה וכל כשיוכל,יקיימנה
 אחר עד במ*ש, וידוי לומר ואין בפירות, יקיימבה ולפחותהלילה

 שבת. מוצאי כל מלאמה לעשות שלא הנשים ונהגוחצות,
 כל מרים של שבארה באגדה דאיתא בטו*ש, מים לדלות נהגךב(

 וכל מעייטת, כל ועל בארות כל על מחזרת שבתמוצאי
 שגם וידוע נת!רפא, מיד וישתה טים מאותם לו ויזדמן חולהשהוא

 אולי שבת' מוצאי בכל מים לשאוב טוב לכן פתי, שמחכימתטסוגלתם
 גאולתו. כדי ומצא לקראתו ה'יקרה

 במעמדות שנדפס מה במ"ש לומר נוהגים שיש המקובלים כתבךג(
 מהרמב*ן פסוקים ועשרה כו'. ומשא ודומא ומשמע א',ביום

 נגע בט"ן המתחילין פסוקים וי"א כו', אלהים ברא בראהעיתז"ל
 פסוקים ה' יאח*כ כו', לי סתר אתה החסיד מר"י פסוקים ג' כו'צרעת

 מרבים ת*ח אר*ח אר"א כך ואהר כון -במים תעבור כי :כףהמת"ילין
 לאמרן עדד א*צ במ"ש אלו פסוקים אומרים ואם בשלום, עד כו'שלוט
 סודן אלו פסוקים כי ובעסקיו בלימודו טרוד הוא אם השבוע, ימיכל

 הקבלה. לבעלי כידוע ורם, רבוסגולתם

 שאסימן
 ואין ולאשה, לאיש בשבת לצאת שאסורים כליםדין

 כליםשטיחת
 הבנסת לבית כגון מצוה לדבר הוא כן אם אלא בשבת לרוץ איןא(

 בפסיעה מאמה יותר גסה פסיעה לפסוע ואסור בו, כיוצאאו
 )א( וסק*ה. סק*א תחומין ה' לקמן וע' בפחות, לו אפשר אם.אתת
 עיניו ממאור מת*ק א' בוטלת גסה פסיעא בגמרא במ"ש מסתפקוחני



לאלפים שא סי' שבתהל'הסדתפב
 אר אדם' לכל שוה הדבר להיות גסה לפסיעה קצבה יש אם אדם,של

 פסיעה הילוכו שדרך מי לה דמשכחת אדם. שהוא מה לפי הכלדילמא
 הכי תימא לא דאם צדם, שהוא מה לפי דהכל ואת"ל אחרים, שלגסה
 לא דבאיסור דאפשר מהו שבת איסור לענין מ"מ חיה שבקתלא

 לחלק דאין נראה ולכאורה העין, מראיינ מפני למיההם ואיכאפלוג,
 בזה, חילק לא הותרה מי ובחול בגמן; כשאמרו דהרי לחול, שבתבין

 להסתפע ויש סק"ב(. צ' סימן שלום נוה ועיין וצ*ע, לעץ ליהצבויש
 ויש זמ ס' ט=ז עיין וכדומה, הקהר מפני ל2:ית לילך לרוץ שרי-אי

 עדיף. בצער למעט דבר חשיב ש2:ת עוננ דמשוםלומר
 שיקיפנהז ממה שידלג מוטב המים, לאמת והגיע הולךהיהב(

 לידי יבא שלא בה לעבור ואסוו בהילוך שמרבהמפני
 דעו2 מצוה לדבר ואפילו )ב( מצהץ. לדבר הולך כן אם אלאסחיטה,
 בהילוך, להרבות מוטב אחרת בדרך לילך יוכל דאם ומהרשעל.הב"ח

 ממונו ושמירת סק"ט(. שבת תוס' סחוטה, חשש כהמום במים,מלעבור
 אף במים לעבור מוו2ר מצהה לדבר הולך ש(4ם אלא מצוה, קצתגמי

 בחזרה, לא בהליכה כ"א מותר אינו ממוע לשמור הוא ואםבחזרה,
 בידיה. ואתי נפיל דילמא במנעל לעבורואסור

 ללובשו שדרך מלבוש דרך ואינו תכשיט שאינו בדבר היוצא כלג(
 חייב, דבר אותו להוציא שרגילין כדרך לר"ה והוציאובחול

 בו. לצאע2 אסור ליפול בקל לו שאפשר רפוי שהוא תבשיטוכל
 עור, של דחבה רצועה יש הרגל הנהת יבמקום עץ של סנדל)ג(

 עיקרי בשבת, בהו לצאת אסור סואיקי"ס או גאלינ'ה בלע'זונקראה
 הרדב"ז(. משם ג' אות ט"ו סימלהד*ט

 נקובה, שאינה בין נקובה בין בבגדו לו התחובה במחט יצא ,לאד(

 הותם מיקרי ולא חנתם עליה שאין בטבעת האיש יצאולא
 לצאה שלא והמחמיר שוקעות, צורגת או אותיות בו חקוקין א"כאלא

 תע*ב* כללבטבעת
 אסור* עצמו לההזיק כ*א נוטלו ואינו מקל בלא לילך שיכול חיגרה(

 בחצד אפילו וי"א במקל, לצאת לו אסור סומאוכן
 בלי לילך שיכול כל דמילתא כללא דחול, עובדין משוםהמעורבת



תפגלאלפים שא סי' שבת הלןחסד

 משום בשבת, יחף ילך שלא ליזהר יש )ד( במקל. לילד אסיריקל
 חייב ובשבת מהתענג, הארץ על הצג רגלה כף נסתה לא אשרוכתיב

 סק*א(* רס*ג סימן שבת הוסןבעונג,

 משיתה או דחוט הוא וה*ט לה( משיחה, או הוט יכרוך אסור1(
 שרי ולא המכה, שעל דטה; לגבי בטלים ואינם הםחשובים

 דכשמתירן דטיה, לגבי בטלים שהם סמרטוטין ועל באגודאלא
 שאינם דכיון רטיה, שם אין אם המכה על ל"ח(. סקק א*ר.סשליכן,

 להחזירה. אסור הרטיה לו נפלה ואם משאוי. הואמרפאים
 תפור' או ארוגים שיהיו צריך קטנים בפעמונים ש?וצאים הבניםז(

 בהם שאין ודוקא לא, ארוגים אלנם אם אבלבכסהען,
 שיהא צריך האף בו שמנקהין המטפחת וכן קול, משמיעין ואין.ענבל
 של שאיע בקשר החגור בסוף שיקשרנו או בתפירה, לכסות,מחובר
 יש אדוכה א' דחגורה בזה וגם ו( ארוכה. כחגורה ויהיהקיימא
 ע"ג חגורה כעין הריכקה להגור מהני ולא ז( לא. ס*ק א*רלפקפק,
 א"ר אנפולאות' ע*ג רגלו סביב אותם יכרוך אם מהני לא וכןמגורה,
 מהני דלא ואע*ג ברחוב, שדילך זמן כל עצמו ויהגור מ"ג(.ס*ק
 המספתת מ"מ שם, מהוג' להיות שדרכו בדבר רק לכסות,חיבור

 כסות. לגבי ובטל השובאיע-
 לו. הן שתכשיטין לא אם לרהקר מומחה שאיע בקמיע יוצאין איןמ(
 אלא חטאת' חייב לרהקר כתיפיו על מקופלו2 בטלית היוצאט(

 ויתכסן- למטה,--מכתיפיו ברחבה משולשלת  שו2האצריך

 ב' דאסור למאן אסור כאזור להניחו וגם הגלימה, תהת וגופו כתפובה
 על ימין צד שמניח סודר, כעין בה להתעטף ויכול זו. על זוחגורות
 ידו על ומכאן מכאן וקפלה גדול הוא הטלית ואם שמאל, שלכתש
 שלא כדי או יקרעו, שלא כדי כבפיו לקבץ נתכוון אם כתפו. עלאו

 ידיו מוציא ואינו מרובעת אחת יריעה שהיא בטלית אסוריתלכלכו,
 מותר' במלבושן המקום אנשי כמנהג בה להתנאות קבצם ואםמתוכה,

 שלא כדי או יתלכלכו שלא כדי להגביהם דשרי במלבושים1גם
 טלית ולענין מרזב, כמין יעהעה שלא ליאתר צריך לילך,יעכבוהו
 מלבוש. דרך חשיב בחול כמעשהו המדינוע כמנהג הכלוסודר
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 ג' שיהיו צריך זהב, של או כסף של במעות לשוק נשבת לצאתי(

 שמתיידא השנית בבגדון תפודים שיהיו הא' הללותנאים
 לבהכ"נ או לשוק לצאת הכדח לו ש"ם הג' יגנבום, .פן בביתלהניחם

 אסוד, .תנאים הג' מאלו אחד הסד אם אבל במעהת' לצאת מותראז

 לתכשיט דחזו מעקבים במטבעות כ"א מותד אינו בבית.ולטלטל
 שמתיידא הוא סכנה במקום להתיד שמיקל מי ואפילו הסכנה,ובשע,ת
 הייגו לעדוב, חת אותם להוציא ואף מנוקבים' באינם אפילומגזילה
 כמה כמו ולא בידו, לנוגעם לא יד כלאחד טלטול דהוי אצלולש~אע
 ובאומ' לנפשייה התידא ומודו במעות ונותבים שנושאים. בעםבועדים
 ולא הדבד ישתקע מערת' ולא נוגע אני כסף מעות, ולא נוגע אניזהב
 נושא והיה שבת חילל א' חסידים בס' ואיחא בישדאל, כזאתתהא
 שיוויו או הכסף לו אמד תשובה' לו להודות החכם לפני בא כספואת
 תשובה לו אמד לא החכם וגם להמע, דצה ולא 'צנועים, לעניםחלוק
 שע". צודך לפי מילתא למיגדד בדעת יעשה החכם הא כי וכלאחדו7,
 מפני או הצינה מפני או לתבשיט כתסיהם על סידד התוליםיא(

 דאשיו שני קשר א"כ אלא בו, לצאת אסודהגשמים
 שיהיה או בא~וד הסודד דאשי יקשדו או זה, עם זה מכתפיולמטה

 ורובו. דאשו חופההסודד
 מפסיק מלבוש א"כ אלא ע"ז זו חגודות בשני לצאת אוסדין ישיב(

 בחול. כמעשהו המדיבה כמנהג והבלבניהם'
 לצאת מותר הלכך כסות, לגבי בטל לכסות המחובד דבד כליג(

 אבנט, לגבי ובטלי חשיבי' דלא באבנט, התלויותבדצועות

 המנעלימ אין אם ואסור בטלי, ולא חשיבי משי ומל הם- אםאבל
 אהד ודאשו הבגד מן שנפסק דבד לכל הדין והוא בהם,קשודים
 לצאת אסוד חשוב הוא ואס בו לצאת מותד חשוב אינו אםמחובד,

 בזה. כיוצא וכלבו,
 להניחו דאסוד י*א טפח מראשו להלן מתפשט שהוא כובעיד(

 לפהוח שאסוד וכשש אהל משום בביו2 אפילובדאשו'
 הגשמים. מפני או החמה מפני להגן בה ולצאת האומבדילהולסתו'
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 העיך מראית מפני לננבם ישטחם לא במים כליו שנשרו מיטי(
 איסור חשד מפני שהוא וכיון בשבח" שכנסן יחשדוהושלא

 לנגבנ4 ואסור בשבג' לשטהם אסור חדרים בחדרי אפילודאורייתא
 שמא' מימיו על מקפיד אם לטלטלו ואסור שהיסוב' במקום לאשסמוך

 וליפו47 להתחלק שיוכל במקום בשסת לילך ואסור סחיטה, לידייבא

 זהירוון לידי מביאה וזריזות סחיטה, לידי ויבא כליו ישדו שמאבמים
 הזיעה. מן אפילו בשבו2 כליו את אדם ישטחולא

 חוץ' שעליהם המים עם יוציאם לא בשבת בנהר ידיו הררהץטז(

 בנהר* לטובל הדין והוא אמות, ארבעהלנהר
 אסור* נדרהמה, בדם נתלכלך שלא לפניה בגד שקושרת נדה אשהיז(

 מלפני~נ מלבוש כעין העשוי סינר יהא לא אם בהלצאת
 אסורי לפניה ברצועות וקושרת בלכד מאחריה הוא אם אבלומאחריה,

 ומצעיהי עליה ויתיבש בשרה על הדם יפול שלא שמכוונת לאאם
 בהם. יוצאין אין )נגעים בעלי שבראשי מנופץ וצמר סרוק פשתןיח(

 וכל מ'בע"י, אחת שעה בהם שיצא או שצבען בזמןאלא
 בהמ שיצא שצריך י"א בזרועו' מכה לו שיש בצואר שתוליןמצנפת

 מבע"י. א'שעה
 להצריך שמחמיר מי יש מאניראס הנקראים ידים בבתי לצאתיט(

 בקשר שיקשדם או מלבושיו של ידים בבתישיתפרם
 לדבריו לחוש וראוי יפה, קיימאשל

 מענשיט שהיו שמת שנים מכמה אחד אדם ראה ז*ל האר"יכ(
 פעמ נזהר שלא דבר על למחיצתו להעלותו כשרצואותו

 בד נזהר ולא כונה בלתי מנעלו הוך עפר מעט שנכנם בשבת,אחד
 ואוגיי. עליונה למדרגה להעלוהז כשרצו עיז ונענש להה*רויצא

 מרגיור אם גם ומה ליזהר* עלן רמיא היובא זאת, אוחנו אלהיםהודיע
 ילוי לא המיסט,ה, או המנעל צרורות או עפר שנכנסו השוקכאמצע

 שיסירם. עד ואנאאנא
 ושאינה חטאת חייבת ינאה ואם נקובה במחט אשה לאתצאכא(

 מעמדו4 אינה ואם מותר, קשורקה בה מימדת אםנקובה
 יצאר4 ואם אותם עליה שיש בטבעת תצא לא וכן אסור, קשוריהבה



 לאלפים שב שא, ס" שבת הל' חסדהפו
 לא וכן פטורה, יצאה ואם תצא, לא חותם עליה וכשאין חטאתידיבת
 ומחויא, שלפא דילמא למיחש דאיכא תבשיט מין בשום אשהו:צא
 אסור לרה*ר בו לצאת חכמים שאסרו וכל ברה*ר ד*א לאתוייואתיא
 בבית בצ לה~2קשט דאפילו וי"א מעורבת' שאינה לחצר בולצאה
 מוטב ישמעו שלא מכיון אלא המעורבת, לחצר בו לצאת וכ*שאסור,
 דלית לדידן מו2ירין דיש גם ומה מזידות' יהיו ואל שוגגותהעיהיו
 שכיחי דעכשיו להתיר טעם אמרו ועוד כרמליה' הכל אלא רה"רלן

 רמחויא. שלפא דילמא למיחש וליכא בחול, גם בהם ויוצאיםו:כשיטים
 שהיא בה יודע אם ביתן לאנשי לעצמו יחוש נפש בעל מקום'מכל
 מאחר יזהירו, והנזהרים והמזהיר' תהיר נשמעים ודבריו שמים,יראת
 כי לכרמלית' לצאת שלא יזהרו לפחות שאוסרים הפוסן גדוליה?יש
 לכאע, ד,?רי בר' אההטה שעירבו בעיר ובפרט המתירין רבו(נבית

 חוהם עליה ושיש לאיש, חותמת עליה שאין בטבעת ליזהר ישיביוו:ר
 אלא תצאנה שלא לנשי' ליזהר צריך ומ*מ ב~2ירין' שיש גם-לאשה,
 להן שאין בזה כי יותר, ולא קשוריה להעמיד צריכות שהןגמחטין

 לע. וישמעו כותועלת
 עוקצה או חודה שניטל מחט יטלטלו שלא לנשים להזהיר צריךגב(

 עוקצה או חודה מע*ש ניטל א*כ אלא בצעיפהלשום
 כך. לשםויחדה

 ומטעם צובע, משום פניה על סרק בשבת  שו2עביר לאשה אסוריג(
 על לטוח אסורה זה ומטעם בהעבת, לכהול אסורהזה

 שער" האשה לקלוע ואסורה הבשר. מאדים שכשנוטלתו בצקוביה
 בשבת, במסרק לסרוק ואסור קליעתה, לדע2יר הלאבשבת'

 שבסימן
 בשבת הבגדים וקפול נקוידיני

 וי"א אסור המטר, מן או שעליו הטל מן שחור תדש נגד המנער"(
 שחור' אינו אפילו לנער אסור במים או במטר .נשרהשאם

 מחמירין ויש )א( חייב. ניעור בלא ללבשו שלא עליו מקפיד11ם
 סהיטא שהוא האיסור דלטעם ניעור' בלא ללובשו קפיד בדלאז1פילו



תפולאלפים שב סי' שבת הלןחסד

 שאסור. וי"א כבוס, כמו לה יפה שהניעור סק"ב(. א*ר לחלק,אין

 לחושי וטוב עליו' מקפיד אם שעליו האבק מן חדש שחור בגדלנער
 ע*שו אסור דמדינא כתב סק.ג א"ר הרב אמנם בש"ע מור*ם כ*כב(

 משם סק"ד א"ר הבגד. מן הנוצה להוציא שלא אפילו מחמירין ישג(
 זכרונות.ס*ה

 הנשארים הצמר שבכלי היבלות כגון בגדים שע.ג יבולת הלוקטב(
 מסירנ4 אם בפטיש' מכה משום חייב האריגה מןבהם

 כיבלת. דינם מהאריגה הנשארים וקסמים הבגד, ליפות כדיבכונה
 אסור. מקפיד אינו דאפילווי"א

 ביוס~ בו ללבשם השבת לצורך, כוא בשבת כלים מקפלים איןג(
 אסור, התנאים מאלו א' חסר ואם להחליף, לו ושאין ולבניםנתכבסו לי שעדיין ובחדשים ספסל, ע"ג ושלא אן בחדםידוקא

 היום' כל ציצית שמצות אעפ*י שבת של מנחה אהר לקפל אסורהכן
 שיש כמי הוי בו להתעטף בדעהו שאין כיון מ"מ בו, להתעטףויוכל

 בה2חרקץ'- אפילו אסור' שנתכבסו ישנים הם כבר ואם להחליףלי
 כסדר שלא לקפלו יזהר לפחות מצוה' ביזוי משום לקפלו ירצהואם

 כסדרי שלא כז2מקפלו דשרי רהא ד( מתירין* שיש הראשון,קפולו

 של4נ בגדים אבל בשבת. בהם שלבש בגדים הם אם ה"ד הא"קיפולו
 מע*אר לקפלן לו אפשר שהיה כיון אסורן ענין בכל בשבוז בהןלבהם

 סק*ט,א"ר
 מתכויך. אם ארתו, ומשפשפין מתקשה שהוא כביסה יאחר חלוקי(

 פשתן. כלי לכל הן*ה וחייב כמלבן הוילצחצהו
 בקרקעי לא אבל בכותל מקנחו מנעליו על או רגלו שעל טיטה(

 בכותל. גם שאוסר מי ויש גומות" לאשוויי אתידילמא
 למלכך דדמי בחוץ לא אבל מבפנים' משפשפו בגדו שע*ג טיטו(

 יכקו אבל לח, מילי דהני ת"א. בסבין(, או בצפורן)ומגררו
 טוחן. דהוי הבגד צואה-על או טיט ממשות יש אםאסור'

 שקולן4 מפני ישן בין חד,ם בין מנעל, בצפורן או בסכין מגררין אעז(

 ממחק. והויהעור



 לאלפים שה שב, סין שבת הלןחסד.לזפח
 יסחוט פן בדוחק ולא בקל בסמרסוט מקנחו אלא כבוסו,זהו- דשרייהי מים, עליו ליתן אסור רגלים מי או לכלוך עליו שיש בגד"(

 יסחוט' שמא לכלוך בו שאין בגד על אפילו מרובים מים לתתיאסור
 אפילו כבוסו. זהו שרייתו דזשמרינן דס*ל מועטים אפילו אוסריןגיש

 ולהסיר בזו זו בכח לנגבם טוב ידיו הרותץ אפילו לכלוך, בוה2אין.
 ליקח שלא ליזהר ויש במפה, שיקנחם קודם יכולהו כפי המיםג2"ם

.
 שלו. בכר אם כי והכסת, הכר על להניחו ושלא בחיקו ילד .
 ידים, בה  שמקנחים  במפה יקנחנה לא בשיט ידו שנתלכלכה מיט(

 ואסור המפה, לכבס ויבא בחול עושה שהוא כדרך יעשהשלא
 לכך, המיוחד סמרטוט איגו אם במפה יין או מים בו שהיה כוסלנגב

 סחיטה. לידי אתי צר שהוארכיון
 שהסימן

 ודין בבע"ח משתמש ואיסור יוצאה אינה בהמהזין
 בשבתחליבה

 בו משתמרוז אינה אם אבל בו, שמעחתנמרת במה יוצחה בהמהא(
 או באפסר יוצאין ,וסוס וחמור בו' תצא לא לשמור ולא לעיו2הוא דבי כל וכן משאוי, והוי ביאר יתירתא נטירות/ "וי:

 האפסר אצל לכרוך דמותר ונהי בשניהם לא אבל פ'רינו, שהואגרסן
 צריך מ"מ עליה, וליתע האפסר לטלטל ומותר בו ותצא צואר"-סביב

 בפי חבל קשר ואם בבעקח להשתמש דאסור עליה ישעןליזהר.-שלא
 דמי ולא מפיו, דגשמט בו משתמר שאיע לפי מששי זה הריו,סוס
 שהון בפרומבייא חמור ולצאת נשמט, ואינו בראה2ו קשוריאפסר
 יתירה. לשמיר' צריך שהוא רעים עסקיו א"כ אלא אסווי ברזל שליסן
 החמור על שמניחין קטן אוכף כמין שהוא במרדעת יוצא המור.ב(

 מע*ש לו קשורה  קאזהא והוא שיתחמם, כדי כולו היוםכל
 מע*ש, לו שקשור אעפ*י באוקי יצא ולא אסורות רממתמוונ בללשאר
 מפני יקשר' לא מ"מ הציבה, מפני החמור על המרד' ליתן שמו'יאעפ"י

 הסוס על אבל בבע*ח, משתמש ונמצא אליו ליקרב צריך"2כשקושר
 מרדע' ולהסיר כלל, מרדעת עליו ליתן אסור צנה צער ליה דלהתןבית



תפטלאלפים שה סי' שבת ה*חסד

 אא4 צער ליה דלית כיון אסור' -הסוס מן ובין ההמור מן ניןנשנת

 לסוס, בין לחמור בין להניח בין ליטול ביז אסור ואוכף יסירבהלא

החמד* בימות וכן להסוס, שמזיק רואים ואנו גדול שהקורובשעה
 צריך עליו' מרדעת להציע שמותו להסוס, ומצערים רביםשהזבובים

 הכסוי. בשעת הבהמה על עצמו יסמוך שלאליזהר
 לצננר להסירו וצריך ונתיגע הדרך מן שבא החמור גבי שעל אוכףג(

 ומביאך ימוליכו מתחתיו החבל מתיר אלא בידו יטלנולא
 ~. מאליו. נופל והואבחצר,

 שתאכל בימכו מאכל ליונן בצוארה טרסקל לבהמה תולין איןד(
 ומצטערים קטן שצוארם וסייחים לעגלים אם כיסה2ם,

 מיב4 לשפוך ואסור בו, יוצאין אין אבל בחצר, שרי קרקע ע"גלאכול
 בה2בת. בהמה גבי עלקרים

 או. הרע עין משום עיניה בין שתולים בדברים בהמה תצא לאה(

 בצוארה הוא אם ביז פקוק, ~והוא אעאפ בזוג תצא ילאלנוי,
 עקוד פין רגול' ולא עקוד לא בהמה שום תצא ולא בכסותה, הוא אםבין

 מעלה כלפי מרגליה אחת שקה2ר היינו ורגול רגלה, עם ידה.שקושר
 והוש4 זו אחר זו בהמות יקשור ולא רגלים, ג' על אם כי תלךשלא
 אפילו. שאוסר מי ויש ידו, על נמשכין וכולם הראשון, באפסראופס

 א' בהמה להוציא אלא התיר ולא בידו, בהמהן אפסרי כמהל~פוס
 צריך- באפסר מהשכה והוא בהמה והמוציא בתבל, מח2כה והואלבדה

 שנושא כמי דדמי למטוע טפח ירו מתחת החבל ראש יצא שלאלטהר
 ביך החבל מן הרבה יניח לא וגם הבהמה, מאפסר מהחזיא ולאבידו,
 -הוא ואם ,לארץ, הסמוך בטפח ויגיע יכביד שלא כדי לבהמדע ידובין

 .~ צוארה. סביב אותו יכרוךארוך

 ההי לסימן, ברגליהם שקושרין בחוטין יוצאיז התרעיים איןו(
 ישברו שלא יבראו שלא כדי ברגליהן שקושריןברצועה

 לשיטור היא אם בין קרניה שבין ברצועה יוצאה פרה ואיןהבלים,
 וואיגה לפי שבצוארה בחבל שור או פרה תצא ולא לנוי, היא אםבין

 בקל. מורדים שואם לפי מארים עגלים רק שמירהצריכה



לאלפים שה סי' שבתהל'חסדוזצ
 אסור בצידה ואפילו עליה, נתלין ולא בהמה ע*ג ריכביז איןי(

 ואסור בע"ח, צער משום ירד עליה עלה ואםלהשתמש,
 בבהמה4 שמשתמש משום בשבוע מנהיגו שהגוי קרון עללישב

 שינק עגל לה יש אם בשבת בהמתו לחלוב לגוי לומר היתר איןה(
 ואפילו מצער' שהחלב חיים, בעלי צער משום דליכאחלבה,

 וי*א ביום, בו אסור ההלב לחלוב לגוי לומר שמותר מצער',בשהחלב
 מועט, בדבר הגוי, מן לקנותו שצריך ולפתות החלב, מן יהנה"נילא
 לחלוב, בהטבת לו יאמר שיא או ישראל, לצורך כחולב נדאה יהא,2לא
 מהצריך יותר יהלוב שכאשר גם ומה המאכל, לתוך לחלוב.וטוב
 כדאמרן, תקנתא למיעבד צריך ולכן לאתריה, אסור הדר צערה,י~הפיג

 לגמרי. לגוי יהיה או בשיויו יקנהו נפשובעל
 שלא למונעו צריך להשקות, הבהמה ומוליך גוי נער לו שיש מי;ם(

 צריך בה שמשתמש רואהו ואם דבר, שום ולא בגדיו עליהיתן
 ומשא מעצמה היא יוצואן אם שאפילו שאומר מי ויש בידו,למחות
 איט משוי משום בםהמה שאסור מי וכל למונעה, וצריך אסור,וליה
 דאזיל כמאן דמיחזה משום דאסור מאי אבל גמורדע לרה"ר"לא

 בכרמליחץ אף אסורלחנגא,-
 לגוי אמירה איסור בדין כי בהיינ -המחבר לא"א בן הצעיר-אמר

 פה להעתיק לבי לי אמר לכן המכשלה, ורבה סעיפיהרבו
 נמרץ. בקיצור שבת תוספת מספר גדול, כלל זה ש"ז. ש*ו, לסי'קודם
 לגוי לומו )ואפילו בשבוע מלאכה לו שיעשה לגוי לומר אסור_א(

 שיהיה נהנה שהרי אסור, בשבח, עצמו מלאכת שיעשה שלומשרת
 סט"ו(. א' סי' שיטים עצי שולחן השבת, ל14חר יש' של למלאכתופנוי
 בשבת4 מלאנעו שיעשה לגוי לומר אסור שבת קודם אפילו.ב(
 שלא כל הישראל לו שיתן השכר בשביל מלאכה הגוי עץטה ואפילו.ג(
 או מישראל שקבל הנאה טובעז בשביל שעושה או בפי'ן עמו-קצץ

 אסור. אפי"השיקבל,
 שהדליק כגון מיד, מלאטה מאותה ליהטת אסור עמו קצץ ואפילויד(
 משום ממנה, ליהנות אסור גוי של בביתו טשפילו ישראל, לצורך,ר

 מותרח4 אחרת סכנה שיש לא אם כשלוחודמיחזי



תצחלאלפים שה סי' שבתה*חסד

 אסור, ישראל משל עשה אם עצמו לצורך הגוי עשה ואפילוה(
 ניתא. ויאי ושותו4 רוחן כשישראל וא"כ מישראלן ר,2ות ליטולצריך דה~

 גוי. של בביהו ואפילו ואסור בהבילה:
 בבהער ישראל של מלאכתו שיעשה לגוי להניח אסור קצץ ואפילוו(

 התחום. בתוך שהוא כל בשדהואו
 וכןי כך לו שיתן עמו מתנה אם ואפילו לגוי מרחץ להשכיר ואסורז(

 יסיק. לא בין יסיקבין
 עש". לומר לו אסור בתנור או במרחץ וטי ישיאל נומהמצפו ואםח(

 השותפות. קודם כן התנו לא אם בחול ואני בשבתאתה
 לא: אם אסור, השמשות בין מלאכה לו שיעשה לגוי לומר ואפילוט(

 מצוועלצורך
 אסורה שאינה אפילו מלאכה לו שיעשה לגוי לומר אסור ובש0תי(
 יהח4 דמפא צערא במקום אלא הוהאי לא )וזה שברהע משוםאלא

 להדיח; ואסור ופסידא גדול לצורך או מצוה לצורך או הרבהשמצטער

 פסידי4 חשיב דלא בן2בתה להיות שחל לשחיטתה ג' ביום בשר גויע*י
 מותר זה שדבר שי"א הפוסקים בין מחלוקת הדבר ראם בצלי.דאפשר
 ע"ו לטלטל ומותר גוי* ידי על מותר בזה שבות, משום שאסורוי*א

 התנו' כאלו הו=ל כך שנהגו כיון בשבת בה שהדליקו מנורהגוי
 שלתן.

 לגוי לומר לאסור יש השמשות בין ואפילו סאז א' סימן שטיםעצי
 שבותא משום ש,היא מלאכה לושיעשה

 בשבינ מלאכה לו שיעשה אחר לגוי שיאמר לגוי לומר ואפילוש(
 ואפי' השבח, לאחר אלע המלאכה לזו צריך ישראל אין ואפילואסור,
 נאסר הרי דשצתי לישראל, היא המלחכה שזו יודע הב' הגוי.אין

 סט"ו. אן סימן שטים עצי שלחן לראשון'באמירה
 אסור,ן בחול מלאכה לו שיעשה השבת ביום לגוי לומר ואפילויב(
 עצי שולחן בם' וגם לגוי, אמירה איסור דיני בפרטי שהאריך ע*שוע'

 דיגו פרטי כל וקבץ שאסף כ,ה סעיף עד טשו מסעיף א' סימן.ואטים
 לגוי, אמירהאיסור
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 חבורות וי*ט בשבתות שמתקבצים ב"א מכמה ו;כאב יגדלוביוהר
 ליצנו' יהדל לא דברים וברוב רוח, באפם לשאוב הצל במקוםחבררות,

 ידברו, אשר עונות דברי אל כולם ואזני נבלה, דוברי להאר'מספרי
 והקול שחוק פיהם ימלא נבלות ושל ליצנות של ודבור דבוריעעכ

 ולישא מלאכרע ועשו התן מי באמור וינאץ ה' וירא למרחוק,גשמע
 בהתאסף חללו'הו, והמה לקדשו השבת את נת71י אני כי כתף, עלמשא
 זולת פיהם, ולנבל וש"ד, ג*ע, מע"ז, הגדול לה"ר בעון סרהלדבר
 מעשב יעקר או מוקצה, מטילטול אחריו, הנגררים איסורי פרטימכמה
 לשם אם כי השביתה לנו לא כי להן שבת הכתוב אמר וע"זהארץ,
 יאמר לא )ב( אלה. וישמור חכם מי עכת"ד, חול, לדברי ולאקדשו,
 אלא בחול, כנהוג טב דמרי צפרא השחר תפילת קודם לחבירואדם
 השבת יום את זכור מצו" לקיים כדי טבא, דשבתא צפהא לויאמר

 סק"ג(. א"רלקדשו,
 בשבת., פועלים לו לשכור לגוי לומר ואסור פועלים לשכור אסךרב(

 לאחר אלא מלאכה לאותה צריך הישראל שאיןאעפ"י
 או לעשוהו לגוי לומר אסור לעשותו אסור שהוא מה שבלהשבת,
 בובבת לעשותו השבת קודם לו לומר ואפילו לעשותו, אחר לגוילומר
 נכסי לעכב ואסור החוב. בשביל הגוי לעכב אוסרין וישאסור,

 שמעון. בידראובן
 לו ליתן אסור וכן בשבת, לו לקנות מע"ש לגוי מעות ליתן אסךךג(

 קנה לו יאמר לא אם ואפילו בשבת4 למכורפרקמטיא
 לקנו' בנמצא ואיט בשבת, השוק יום אם דשרי, בשבת מכוך אובשבת
 ומקבל לשבת סמוך לו בותן אם כעש אסור, ביום בו אלא למכוראו

 דהו-ל אסור, שהוא במ"ש תכף לו שיחזיר לו שפי' במ*ש, הכףממנו
 בשבת, שיקנה לו זכר לא אם שהתירו מה ואף בשבה, שיעשהבמפרש
 עשה פנים כל דעל שבוג באותו ממנו ישראל יהנה לא מקוםמכל

 ישראל.ב,סביל
 ישראל מבית ולקחה הגוי ובא סתורתו להוליך גוי ששכר מיד(
 .העושה לענוש וראוי אסור, וקצץ מקום לו יחד .אפי'בשבת, . .-

 אותו* עונשין אין שמותר שסבר טעה ואם בסיטף. לו, אין ואוםבממון,



תצד
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 לאלפים עה שו, סי' שבת הל' הסד ,

 אלא לעשותו אסור ואינו דאורייתא מלאכה שאינו דבר שבות אפי'ה(
 שיש לא אם בשבת לקף2ותו לגוי לומר לישראל היתר איןמדרבנן.

 הפסד משום או הרבה צורך לדבר צריך שיהיה או חולי מקצתשם
 בשבותין לדמות שאין בכה=ג, גם שאוסריז ויש מצוה מפני איגדול

 לזו.זו
 על הוצאתי כו"ך כגון עברו אם אפילו השבונות לחשוב אסורי(

 מסופק אם אפי' אצלו' הפועלים שכר עדיין אם פלונידבר
 מזה דשרי, יהי לו חהן כבר. פרע אפילו וי"א אצלו, עדין להם ישאם

 לו* וטוב הפתח יסתום כן על לעתיד, הגורם לדבריבא
 רק לערב, עמי עמוד לשוכרו, שרוצה לגוי או לחברו לומר אסורז(

 עמי לעמוד  שתוכל בעיניך נראה שאלה בדרך לוישאל
 לשוכרו. לו קוצריך מבין כך שמתוך אע"פלערב,

 מותר וכן למהר, הולך אני פלוני לכרך לחבירו לומר שיכול נהיח(
 יכול היה קשהיום כיון למחר, פלוני לכרך עמי לך לולומר

 התר צד בו שיש בזה כיוצא כל וכן בדרך, בורגנין היו אםלילד
 ליזהר צריך אבל למחר, שיעשנו להבירו לומר יכול היום'לעשוהו
 שאין ובדבר בסום (ע בקרון שילך יזכיר ושלא שכירות, לו יזכירשלא
 כגע דרבנן, אסור אלא בו אין אם אפילו היום, לעשותו התר צדבו
 כיון ברגל, הולכין שאין קטנים טלאים אצ מוקצים פירות לושיש
 למחר, לו שיביאם לחבירו לומר אסור היום, להביאם לו אפשרשאי
 שמ לילך הלילה שימהר כדי התחום, בסוף להחשיך לו אסורוכן

 שבת אמירת בלי לומר בפומייהו מרגלא ארץ מעמי ורביםלהביאם
 ואומר בשבת שאומרו זאת את יבין לא וכסיל זה, דבר אעשהלמחר
 גדול סכלות היש האיסור, מן ינצל שבזה וחושב שבת, אמירתבלי
 ומקדימין וכדומה הרע לשה לדבר שרוצים יש הדרך זה על וכןמזוק
 יאבה לא כי ובודאי לי, ימחול הן או עון, לי ה' ידה2וב לאלומר
 שיודע ההוא' האיש ישא וחטאו עצמותם על שנוהם ווצהי לו סלוחה'

 שכאשר טוב, ברכת תבא ועליהם ינעם ובמוכיחים בו ומורדרבונו
 שתוק לו יאמר ואמור להאומר, מחסום לפיו יתן האלה, כדבריםישמע

 להפרישה. שכר וקבל תשא לא וחטא תהטז4 ולא תדבר לא שתוקבני
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 לעשות האסור דבר לעשות למהד כדי התחום בסוף להחשיך אסירט(
 ואין מילתא, מינכרה התהום בסוף דהולך דכיוןבשבוע

 וכדוטה, פירות לשמור כשועלך כ*א התחום בסוף להחשיךהיתר

 ספינה או סוס למצוא לטייל ואסור בהעבת, לעשהת המוהר דבר,2הוא
 מי ג( אסור. הכל למחר צריך מה לראות נכסיו לעיין או קרוןאו

 כית מתברכת, אינה ג:חול, לעשות ש*ק ביום מלאכה עלשחושב
 גטין מסכת מהרש*א משם כ"י בס' מ*כ כן בשבת, עליהשדהעב

 שרי אי אסיפה, מלאכת לו שיש במי מסתפק ואני )ד( השולח.פ'
 וקבץ שאסף מה למחר, לרשום מנת על הדפים ולציין בשבתלקרות
 ערך ע"ב דק"ן ח"א ז*לא להרב ועיין לכך, בלימודו מתכויןאם

 דמינכרא היכא לחלק(. דיש נהאה ולע*ד הרדב*ז בשם מ*שקדיאד,
 מצוה. צורך כ"א להחשיך היתד ואיזמילתא,

 וצורכי כלה צרכי להכין התחום על לההשיך ששתר אעפ*י~י(
 מצאת לא פ' למקום לך לחבירו לומר ויכולהמת,

 עליו' להוסיף שלא ידוע סך לו יאמר לא אבל במאתים, טולבמנה
 חייב ואהיה בשנים, עוד לי תן לו יאמר לא בשמנה, ממע לקח אםזכן

 עשרה.לך
 שכר לו נותן אונו וכדומה, ללמוד או זרעים לש,מור יום שכיריא(

 שכר לי הן יאמר אלא שבת, של לי תן יאמר ולאשבוע
 והמלוים ליום, וכך בכך ישכיר לא וכשמשכיר החדש, אווישבוע
 שבהע שכר יגבה לא לימים ומחשב שבוע באמצע לו פורע אםברבות

 להשכיר דאסור וי*א החסרים, הימים לפי לפחות השבון יעשהאו
 סימן רוצה אינו ועכ*פ לחוד, וי*ט שבתווז בהעביל וכדומהווזנים
 המיוחד הרופא שכר שאסר ש*ו סימן כנסיוה בתי להרב עיקברכה,

 מע*ש(1 ששכרו כן אם אלא בשבת המיילדת שכר וכןלשבת,

 או מצות לצורך אלא ובשבת" בי*ט להבירו מתנה ליתן אסוךיב(
 אסור, מעהת כו*כ ליתן להתחייב האפילו שבת,לצורך

 מי ויש שבת" לצורך לא אם משכון ליוע השסור שרי, לגבוהדדוקא
 או לש:דקה ונודר שבירך, מי לו שאומרים בתורה שהקוראשאומר

 יתן. כמה לפסוק בשבת אסור וכדומה,לחזן



 לאלפעם שז שו, סן שנת "י'חסדתצו

 אומנות* או ספר וללמדו ליארס התינוק לשדך שמותו אעפ"ייג(

 לשכרו אבל  להטתכר, רוצה אם לדבר כ*א הותרלא

 "2 לבהכענ חפץ חו ס=ת ולהקדיש אסור, מעות סכום לוולהזכיר

  אלא בלבו, סגי דלא וי"א לכן, קודם בלבו היה  לא אם דאסור,אומיים

 שבת. קודם בפיו שיקדישמצריך

 שלא. מצוה שבת, עונג משום מ*מ מותר, בעסקיו שהרהור אעפ"ייד(

 עשויה מלאכתו כל כאילו בעיניו ויהח כלל, בהםיהשוב

 ויראה האהבה את ולעורר בקונו, מחשבתו לדבק צריכהוהשעה
 נזר וקדץ2ו וטהרו קדושו צור אל בראשו עיניו והחכם רבועושמהה

 נדמד או לב טרדת ההרהור מתוך לו יש אם גם ומה ראשו, על~להיו

 וכו'. ובטח השקט שלום מנוושז שצריך אסור,דאגה

 ערער שקרא מי יש בה, יזכה ההע יותו שיתן שמי מצוה הכרזתטו(

 שכל מעץ2ה ואנשי חסידים ומנהג וממכר, למקחדדמי
 יכל המצוה, חבירו קנה אפילו לצדקה נו.ת:ן ליתן מפיו עוועציאמד,
 ואתרוגים הכנסת בית מקומרו2 לקנות אסור וכן בזה, יזהרו שמים-ירא

 האתרוג שמוכרין מה עשו טוב ולזנ מצוחמם, במר אחר הקהלמן

 בי*ט אתרוג או שופר לקנות וכן בן, לי*ט א' מי*ט הרבים אתלמזכה
אסור.

 שאם הוא בא"י דשרי ומאי בא"י, אפילו בית לקנות אוסרין ישטז(

 להשכיר ואסור בשבת, לכהיב לגוי לומר מותר בעעשקנה
 בית. לקמתאן

 וכן שבת, שחילל למי או השבת לצורד כ=א בשבת מחרימיג איןיז(

 על בשבת ולהכריז השבת לצורך כ*א החרם לתת!יראין

 יאבד לאו ואם ויגיד יבא עליו זכות לו שיש מי שכל הנמכרקרקע
 בשבת יק להכריז אסור וכן לחוד, ויגיד שיבא יכריז רק אסור,:זכותו

 מקח. סכוםולהזכיר
 משכרן שמניח להאמינו רושנה ואים שבת לצורך בשבת כשלוה*ח(

 דד~ל, כעובדין דהוי הכהיכת הילך לו יאמר לאאצלו,

 בשכת למדוד העסור לך, שאפרע עד הבטחון בזה החזק יאמראלא

 הלויני לו יאמר לא מחבירו דבר השואל )ו( מצוה. של שאינהמדידה
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 הילוק שאין יעז ובלשון השאללני, לו יאמר אלא כרובה, לזמןדמשמע
 סי"א(. ש=ז סימן ש"ע לי תן שיאמר צריך להשאילני, הלויניבין
 בכתב הרושמים אותם וכן זימן, אורחים כמה בכתב כתב אםיט(

 )ואפילו בשבת, לקרותו, אסור ומדליקין, ונדבותהשכבות
 וגם למיגזר' ליכא דבצבור ולחיי, ונדבות בהשכבות להתיר מקוםויש

 שהחץר כ"א סימן הארץ שדה בת' ועיין צבור מטורח להקלזטעושים

 שגם אומרים יש וחשבונות חובות שטרי דהייגו הדיוטותושטרי
 ואפילו לקרוח~, אסור בלהעק( איז )אם שלום שאלת שלאיגרות
 בשבת הגאזשה לקרות שלא להחמיר יש )ז( אסור, קריאה בלאלע"ן

 הנמכרי וכלים וקרקעות4 הסתורות משפטי בה להודיע שרגיליםמפני
 הד"ט עיקרי לתגרים, ובפרט להחמיר יש לכן התגרים, עניניושאר
 לקרות התר ואין תס"ב(. סימן יעבץ שאלתן משם לב ארת י"דסימן
 משום מותר שאז בה, כתוב מה יודע ואינו לו השלוח באיגרהתכ"א
 יעיץ אלא בפיו יקרא ולא נפש, פקוח של ענין בה יש שמאהשש
 לקרותו יכול איני לגוי לומד מתירין יש קשור או חתום 'הוא ואםבה,
 קי"ח סימן י"ד פר"ח וע' לפתוח, יאמר לא אבל פחוח, שאינו זמןכל

 כתב המביא גוי ח( סק"א(* ש"ז סימן אליהו כסא וע' י"חסע"ק
 שיעשה כדי אחר, מקום ע"ג או בארץ, הכתב שיניח לו יצוהבשבת
 שולח אם וכן ההנחה, הוא ויעשה מידו הישראל יקחנה ולא הנחההגוי

 עקירהן הישדאל יעשה שלא בידה יונננה לא לרה=ר דבר איזה גויע"י
 סקוא(. שכ"ח סימן לק' ועיין ל*ז ס"ק שבתתוס'

 דיוקן וזה פלונית, צורה זו אחריהן שכתוב דיוקנאות או צורןר2כ(
 של ומשלים מליצות וכן בשבוע בו לקרוה אסורפלוני

 בשבוג בד*ז לקווג אסור מלהמות וספרי חשק ודבדי חוליןשיחת
 האלילים אל הפנו אל משום ועובד לצים, מושב משום אסוד בחולואף
 יצה*ר, מגרה משום תו איכא חשק ובדברי מדעתכם, אל הפנואל

 שאר בספרי ואמילו תורה בדברי כ=א וי*ט בשבת לימודואסור
 ועם לטלטל, אסוד לקדנת שאסור כל דאסוד, י*א חצוניותחכמות
 ופוק הטג חסידים משנת לאו בלה*ק שכתוב כל לקרוח מתיייןשיש

 מה ומפני בהם, קודין שאין כו' הקדש כתבי כל תנא דתני מאי"זי



 לאלפים שז שו' סי' שבת הל'חסדתצה

 כנסיות בתי שישיב' מינה ודון בהמעד, ביטול מפני בהם קודיןאין
 אם בהמ~ד ב~ועת ועאכעו מוסיף' איסר בה יש בשבת הארץ עמישל

 אכזרים להם אוי נשברים, בודות להם לחצוב חיים מים מקורעוזבים
 את יזהירו והמשכילים נאדים, הם ובמאדה לנפשם רעהשגומלים

 אלו נועם' אימרי דבש כצוף יטעם ולשומעים ינעם, ולמוכיחיםהעם
 ודש'ן. ושבע ואכל הדשן בבית נצרפ'יןואלו

 בשבת, מותר בחול, שמותר מה רפואה משום השד מן לשאולבא(

 אסור, רפואה משום שלאאבל

 אתי אי אש אחר, דבד או גשמים ע*י בשבת יהנפסדת סחררהבב(
 של חבית שנתרועעו או ממנו, ומפסיד דמיאבדקא

 כל לגוים לומר שאסור שאומד מי יש וכדומה, לוובוד והולךיין
 דוקא* בדליקה אם כי התירו, שלא מפסיד, אינוהמציל

 להמתין צריך בשבת מלאכה לו לעשות לגוי שאמר ישראללג(
 שכאה, סימן לקמן עוד ויתבאר שיעשו בכדילערב

 לצורכך, אוהו ובשל זה בוער הילך בשבת, לגוי לומר אסרוןבד(
 עליו. מזונתיו איןואפילו

 מצוה, לצודך לא אם לגוי אמירה אסור השמשות בין אמילךנה(

 ג"כ אסור בשבת, לעשותו לגוי לומר שאסור דברוכל
 שיעשה כך מתוך שיבין דבר לו לומר שאסור וה"ה לעשוחו, לולרמוז
 ויסיר שיבין כדי חוטמו, שיקנח לגוי לומר אוסרין יש ולכןמלאכה,
 מותר, שבת אחר שיעשה מלאכה לזו לרמוז דדוקא הנר' שבראשהפחם

 מעצמו מלאכה עשה הגוי אפילו דהא אסור, בשבת כשעושהאבל
 ליזהר יש ולפחות לו לרמוז כ*ש ממע, ליהנות אסור ישראללצורך
 מאיר אינו הנר יאמר אלא חוטאו, שיקנח ציווי דרך לו לומרשלא
 והרב )ט( דדבנן, באיסור בזה כשוירין דיש סי"ט וכדלעיליפה,
 לומר דאסור וקציעה מר הרב משם כתב י*ד סימן הדאטע,קרי
 ראש וחותבת מבינה השפחה שתהא כדי יפה מאיר איע הנרלשפחה
 כסא להרב ועין בזהג שיעזיר מי על גדולה ת'מיה לו וה"ההפתילה,
 ברכה שיורי בס' חיד"א הרב עליו שכתב ומה סק*ג ש*ז סימןאליהו

 ש*ז(,סימן



תצט לאלפים שז שו, סי' שבת ה*חסד
 שהלך ומי יום, בכל הסוחרים קבוץ במקום לטייל שלא טךבכו(

 אע"פ ובטחון, ערב להעמיד ולחצו גוי ב"ח לבקשלשם
 חי~ל וקצת תקלה יצא זה מעשה מחמת! אם זכות, עליו ללמודשיש
 שיש ספינה על ולהבטיח לקונסו' ר,חאין איסורא עבד לא אי אףה',

 אסור. גוי ע"י אף עתק הון בהלו
 אבל הגוי, עם דבר לדבר מותר רבים עסקי על שלפקח אע"פכז(

 י*א וכן ממון, להצלת טי ע*י מלאכה לעשותאסור
 שאין ומה מצוה, במקום אפילו גמורה במלאכה לגוי אמירהשאסוד
 השוק מן פירות איזה לקטת ש"ק ביום ושולחים העולםזהירים
 ע*י המאכל ושולחין חבריהם בבית לאכול ההולכין וכן שבת,לצורך
 שלא בדבר יחוש שמים וירא הכי למעבד אריך לא וכדומה,גוי

 אלא בהם' יש רהקר דין שלט דרשויות למקד מבעיא לאלעשוחו,
 אפילו הוא, דאוסר מאן מקום מכל להם. יש כדמלית דין למ"דאפילו

 שנוהגים מה חמנם התד' הטהגים ביד למחות אין אבלבכרמליח,
 לצורך ערב לעת שבת ביום וכדומה קאב'י לקטת גוי לשלוחקצת

 איסיר דמלבד בידם למחות ויש הוא, גמור אסור ודאי זההלילה,
 ושומר לחול, משבת שמכין בה עוד שבת, לצורך דאינה לגויהאמירה

 וכזונ מזה ירחקנפשו
 יעלו ואם מרדות' מכח אותו מכין בשבת פרקמטיא שקנה מיכח(

 לעניים, ויהבינן שקלינן לקיחתו דמי על יותר המכירהדמי
 מה לפי שבת, לענין פרוץ מקום ארתו ואם נשכר' חוטא יהאשלא

 יותר. בו יחמירושיראו,
 שיא שי, שט, שח, שו,סימן

 אופן בכל בהם לטלטל האסורים דבריםדיני
 שחיטה של סבין כגון לטלטל, אסור כיס חסרון מחמת מוקצהא(

 סופרים 2ול וסכין ספרים של ואיזמל מילה שלאו
 בהם לעשותנ שלא שמקפידין כיון הקולמוסים, לתקן להםשמיוחד
 לצורך או מקומו לצורך ואפילו בשבת, לטלטלו אסור אחר.תשמיש
 אע*פ הנדן, לטלטל אסור סכינים שאר עם בנדן הויובים ואפילוגופו,



 לאלפים שח-שיא מי' שבתהל'חסדתק

 עליו שמקפידין בשמים של לקורנס וה"ה והתר, לאימור במיםשהוא
 עליהם, ומקפיד לסחורה המיוחדים כלים הדין והוא יתלכלך,שלא

 לסחורה, במיוחד שאומר מי ויש התר, למלאכת מבע*י יחדו א"כאלא

 לכתיבה. שעומד כיון מוקצה, הוי חלק ונייר מקפיד. איןאפילו
 כגון גופו, לצורך כ"א לטלטלו מותר אינו לאיסור, שמלאכתו כליב(

 לצורך או דבילה בו לחתוך קורדום אגוזים בו לפצעקורנס
 מותר ואז שם, מונח שהכלי במקום להשתמש שצריך זק:ייממקומו
 דהיינו לצל מחמה אבל שירצה, מקום בכל ולהניחו משם לטלטלולו

 אסוד. משם יגנב או שישבר שירא מפני כ"א כלל לטלטלו צריךועאינו

 וסכין וצלוחית וקערות מכוסות חוץ להתי, שמלאכתו כלי אפילךג(

 מאלו חוץ כל ואוכלים/ הקדש וכתבי השולחן שע"גקטן-

 לצל מחמה לטלטלם שמו.תד אע"פ כלל, לצורך שלא לטלטלםאסור
 ומגילה, לולב וכן ומקומו, גופו לצורך נ"א לטלטל אין רשופריתפילין

 עם יהא שלא מע*ש הכים מן הטלי,ת להסיר לכתהילה ליזהרויש
 רינפילין.עם

 אסור מלאכה לשום ראוים אין אם בשבת שנשברו הכלים כלד(
 ראשונ' למלאכתו ראוי שיהא שצריך וי"א השברים,לטלטל

 אם זולת לטלטל אסור ראוי אינו ואם נולד, ח,טוב יהא שלאכדי
 אי השולחן על שנשברו זכוכיונ כגון להזיק שיכולים במקוםנשברו
 יזוקו שלא כדי ולפנותם, השברים לטלטל שמותר שהולכים,במקום
 דבר ומשברן' עליהם דורס אפילו לפנות אסור חרס של אבלבהם,
 ואמור כלי' שבר חשיב ופתילות נרות ושיורי הוא, מתבויןשאין

 ומקומו. גופו לצורך אפילולטלטל
 מותר כלי בה לכסות וראויה שנשברה חרס שחתיכת אעפ"יה(

 בה, לכסותב מצוים כלים שאין במקום אפילולטלטל

 כלי, עוד מהיות שבטלה כיון לטלטלה, אסור מבע*י זרקהאם
 ואפילי

 לעני, מוקצה הוי לעשיר דמוקצה שלו הבעלי' והקצוהו הואיל לעניחזי
 אבל כלים, משברי דאתיא משום כלי חשיבה חרס תתיכתודוקא
 שראוים. אעפ"י אבנים, או צרורות כגון כלי שייכות בו שאיזדבר

 אסור כלל' כלי שאינו דבד דכל לטלטלם. אסור כלי בהםלכסות



תקאלאלפים שח-שיא מי' שבתהל'חסד

 שאינו עץ התיכת וכן מקומו, לצורך כ"ש גופו' לצורך אפילולסלטלו,

 לדלוו בריח במקום לתקוע כגון גופו, לצודך אפילו לטלטלו אסורכלי
 בזה נכשלים ורבים שבת, קודם מעשה תיקון קצת בו שעשה לאאם
 א"ר ה' אמנם ט"ז, הרב כ*כ )א( גוי. ע"י כ*א מוקצה טלטיל שרידלא

 גוי(. ע"י המוקצה טילטול דאמור ום"ל עליו חולק מק"ך ש*חסימן
 כלי עשאו חתכו דלצורך דכיון לצורך, האילן מן מתחילה שחתכואו

גמור.
 ומגדל תיבה דולאף( )דהיינו מטלטל והוא שידה של דלתו(

 יהקע, שמא גזירה לההזירה, ואסור - מהם' ליטלהמותר
 להחזיר, בין ליטול בין אמור החלונהו2 יכן תרנגולים של לולזשל

 גוי. ע"י אפי' אמור וכן ומתירה בנין ביה אית לקרסע רמחוברדכיון
 דאז אחטה, בית להם יש א"כ אלא ניטלין אין ודות בור כסויז(

 מחוברים הכלים אם דאפילו נמי כלים ושל כלי, שהואמוכח
 הוא אם אך אחיזוע בית להם אין אפילו ליטלם יכולים בקיקעבטיט
 וכמוי מבע"י' בהם שנשתמש או לכך והכיבם מעשה בהט ועשההיקנם
 הבית ודלתות אחיזה, ביה צריכות לגמרי, בקרקע הקבורותחביות

 בשבח" לטלטלה אמור בשבת בין בחול ביןשנתפרקו
 לטלטלה ומותר לאימור' שמלאכתו כלי חשוב שלימה מחטח(

 ניטל שיניו לחצוץ או הקוץ את ליטול כגון עפה,לצורך
 לטלטלה. אמור תשמיש, לאיזה מבע"י יחדה לא אם שלה, חור אוחודה
 טנופים בהו לכמות דחזי לטל.טלן מותר מחצלאות ששירי אעפ*יט(

 מטלניו2 ושיירי לטלטלן' אמור מבע*י לאשפה זרקןאם
 לטלטלן' אומרין יש אצבעות ג' על אצבעות ג' בהם אין אםשבלו
 בתשמיש מלהשתמש מהם בודל שאדם מצוה, של בטליתותובפרט

 לטלטלן. אמורמגונה,
 צריך לנגבו, לכך מיוחד שאיע קמה בו אחבו שכנמו חלוקי(

 אסור, מתוכו הק0ה ליקח אבל הקנה, מעלש"חמטנו

 לטלטלה, אמור מירכותיה אחת אפי' שנשמטה כירה כלי, שאינולפי
 בחוזק, תקוע להיות ודרכו לרגל וישט מרגליו אחת שנשמט ספסלוכן

 ולישב אחרה ספסל ע*ב ולהניחה לטלטלה אמור מבעיי נשמטהאפילו



 לאלפים שח--שיא ס" שבת הל'חסדתקב

 יתקע שמא גזירה השבה קודם א' פעם כד עליה ישב א*כ אלאעליהן
 להיות דדכו איז אם בנין משום ל,2ם הדגל להכנים אסור וגםהרגל,

 לטלטלם. אסור לבנין העומדים לבנים רפוי,לעולם

 א"ב אלא לטלטלם, ואסור הם מוקצים לשרפה שקצצם עציםיא(

 לישב כבע*י עליהם השב או מבע.י' מעט עליהםישב
 דלא י"א באבנים אבל התר, של הוטמיש בהם להשתמש אועליהם,

 לישיבה. ויסדדם מעשה בהן שיעשה עד ישב, או בהשבסגי
 הדלת את בהן לסגור או בקעת או באבן חבית פי לכסוינ אסוריב(

 אמור, מבע*י עליהם שחשב אעפ*י הברזחג בהן להכותאו

 מוכין וכן לא, בלבד זו לשבת יהדה חכל לעולם, לכך יהדה א"כאלא
 התבשיל בהם טמן אם למלאכה מוקצין שהם רך וצמר גפן צמרדהייט

 שמקצה וכגון טפלוה, והן הכסוי מנער אלא לטלטלן, אסור מקרהדרך

 וכן לעולם, לכך שייחדם או הצד, מן טלטול שהוא מגולההכסוי

 או הקדרה סביב להסקה העומדים עצים או ולבנים אבניםהנרתגים

 אינם יחדן שלא זמן שכל לעולם, לכך שייחדם צריך התטה פילמתום
 ויחדן הצניעם לא אם לטלט,ץ אסור הלכך ומשליכן, לוהשובים
 נוטל מטלה, הקדרה מקצת אם טטל, שאינו בדבר וכיסה טמןלכך,

 נרטל' איט לאו ואם במוקצה, טגע שאיט הצד, מן טלטול ע*יימחזיר

 מעשה שום שיעשה צריך אלא לכך, ביהוד סגי דלא שאומר מיויש
 יום. מבעוד היקוןשל

 עליהם יה2ב אם המכה, על שטתנים מנופץ וצמר סרוק פשתןיג(
 או מבע"י' א' שעה בהם שישב או המכה, על לתתםמבע*י

 ומשום מוקצה, משום ליכא הו למכה דקיימי דע.תיה דגלי לשמןשצבען

 במכ", בגדיו יסרסו שלא מלבחן כמו אלא שאינו ליכא נמי.רפואה
 לחוד, במהשבה סגי דלאוי*א

 דה2ב א*כ אלא לטלטלן' אסור לישיבה עומדים שאין עןרןתיד(

 אסור לבנין העומדים נסדים וכן עליהן, לישבכבעיי
 בהננ להשהמש מבע*י עליהם ח,2ב א*כ אלאלטלטלם,

 לטלסלם אסור בהמוע למאכל ראוים שאינם וקליפין עצמוי2סו(
 השלשץ על פת 5ש טפלים, והן הטבלה את מנעראלא
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 הפת, אגב בטלים שהם הקליפין, עם וליטלה הטבלה להגביה מותדאי

 דבדים כ*א עליה אין אפילו שאז השולחן, למקרם צדיך שיהאאו
 חיה למאכל ראוי שהוא כל ולטלטלוע להגביהה שתד ראוים2מאינם
 וואינם עוף חיה לטאכל כ"א ראוי אינו ואם מטלטלין, המצהיםיעוף

 אסור חי בשר אסור, לאו ואם מרתר המין מאותו לו יש אםמצוים,
 שמוכן מאתמול מסריח שהוא או חי, לאכול חזי אי אלאלסלטלו,
 ולמ"ד דאוי, שאינו מפני לטלטלו אסור מלוח שאינו דג וכן,לכלבים,

 אסוד. בהמה למאכל ראוי אפילו אסודנולד
 במקום ואינו שם, שאינו בחצר היו אם מארס או מטונף דבד כלטז(

 שלא התינוק מפני ידא ואם להוציאם, אסור הרגל,דדיסת
 רעי של גדף להוציא דמותר היכא ואפילו כלי, עליה יכפהיתלכלך,
 נוע א*כ אלא להחזיר', אסור מידו הניח' אם דגלים, מי שלועביט
 המים אף דאל"כ בגדף כ,2הן בהמה לעיתיית דאוים שהם מיםלתוכם
 להוציא כדי או לפנות, צריך אם אלא שרי לא יאפ"ה וי*א המ,גרף
 שעתיד דבר להביא רהיינו לכתחילה רעי של ברף לעשות ואסודצוחה
 ישיבהו ולקבוע מימתו להכניס או לכשימאס, להוציאו כדי.לימאס

 פסידא* דאיכא במקום לא אם להוציאו כדי רעי ש~ל גרףאצל
 עפד קופת מכניס אלא לטלטלו' ואסור הוא מוקצה הבית עפרין(

 כגת צודכו, כל בו עושה ואז זויוע קדן לן ומיחדמבע"י
 עפד אגב בטל זוית קרן לו ייחד לא אם אבל רוק, אר צואהלכסות

 לטלטלו. תשסורהב"ת
 הסל את לכפו,ת שמהתר ואע"פ ועוף, חיה בהמה לטלטל אסורהי(

 אסור עליו בעודן וירדז שיעלו כדי האפדוחיםלפני
 מדדים ועוף תיה בהמה כל אסודין, בה"ש עליו היו אם וכןלטדטלו,
 צריכיו אם ומוליכן ובצדדין בצואדן שאוחז יהיינו בחצד-אותם
 בענין יגביהם שלא ובלבד בע"ח צעד סהמום הבדי לכךהבע*ח
 מחרנגולת חוץ לטלטלן ואסוד דמוקצין הארץ מן דגליהםשיעקרו
 מטלטל. זה ונמצא הארץ' מן עצמה שמגבהת מפני אוהא .מדדין2ואין
 יהא אלא הגרההו שלא ובלבד ברה*ר אפילו בנה את מדדהה,מיה

 טלטיל ואיסור עליה, וישען הארץ על השניה ויניח אחת רגלו מגביה.
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 לצורך התירו שלא ומקומו' גופו לצורך אפילו הוא ועוף חיהבהמה
 לחוד. בכליםכ*א

 מנענע יהא שלא ליזהר צריך במוקצה ליגע שמותר אעפ"ייט(
 מקצחו.אפי'

 אוסרין וייש ולטלטלו, בכדור וי*ט בשבת לשחוק אוסרין ישכ(
 חכמות ספרי ומקומו, גופו לצורך לא אם שעטנז בגדלטלטל

 כלי וכן לטלטל, שאסור שאומר מי יש בהם קורין שאיןחצוניות
 להמתידין דאפילו ונראה )ב( לטלטל. אוסרים יש השעותשמורה
 משום לטלטלו אמור ונתקלקל שערכו או מע*ש, ערכו לא אםלטלטל,

 * כים( חסרון מהמבמוקצה-

 לעשירי'. מוקצה הוי עני ימל בביתו רהוא לעניים ראוי שהוא מהכא(
 גריי עני של בביתו שהוא דמי אלא חזי, לא דלדידד*וכיון

 אסוי בביתו והוא לעשיר מוקצה אבל עשיר, אפילו הבי!ת בעלכתר
 לאשפה. כבר זרקו כאילו העניים,לכל

 אבל יחלה, יטלנו לא שאם אביו על געגועין לושיש והה~ לאבןי טלטול חהסיב ולא בידו והאבן בנו את אדם נרכילנב(
 התירו לא עליו געגועין לו .כשיןע ואפי' לא. עליו געגועין לו איןאם
 לאתויי. אבוה ואתי נפיל דילמא אסור בידו דינר אם אבל באבן,אלא
 נגון רטובים, פירות הם אם בתוכה, ואבן פירות מלאה כלכלהכג(

 ינער שאם שהיא כמהת אותה יטול ועבביםתאנים
 ינערמ נפסדים שאינס פירות הם אם אבל יפסדו מהוכההפירות
 למקובנ צדיך אינו אם עמהם יטלנה ולא עמהם, האבן גםיינער

הכלכלה.
 צידה על חבית מטה הכר, על מעות או חבית פי על אבן שכחכד(

 לצורך כן עשה ואם נופלים. והמעות הכר ומנער נופלת,והאבן
 לא אבל ולנער, להטות כ*א שרי הלא אסור' יגנבו שלאאמעות
 אס אלא ממקומ', לפנותם שעליהם המעות ועם האבן עםלטלטלם
 זה וכל והניעור הבייה לו הספיק היא התכר החבית למקום.צריך

 השבת כל שם שישארו דעת על מדעתו עליה הניחם אם אבלבשוכח.
 כדי שבת בכניסת  שם שישארו ע*ר  הניחם אפי' דה*ה וי*אלא
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 משם האיסור נטל ואפי' ולנער, להטוי2 אסוד בשבת משםשיסלם
 למקצת האסור לדבר בסים שנעשה דמאחר הבלי, לטלטלאסור
 על דולק נר כשמעמידין זו ולדעת כולה, השבת כל אם_ורדהיבת
 ואפי' השבת, בכל ההיא המפה לטלטל לאסור יש השולחן שעלהמפה
 דאים רעטבלה שעל וקליפין לעצמות דמי ולא ומקומו גופולצורך
 חשיב דוקא, שם מונחים שיהיו ליה איכפת ולא יפלו היכןחהיש

כשוכח.
 אמרינן לא חבירו וןל על מוקצה דבר הניה אדם שאם אעפ"יכה(

 חבירו עול אוסר אדם דאין האסור. לדבר בסיםדנעשה
 ליה. ניחא דמסתמא להסתפק יש חבירו בטוכת עושה אם מדעתו,שלא
 משוס בשבת אסודין ליבשן אותם ש,מניחין וצמוקים גררגושרר2בי(

 שיודע וכיון שיהיבשו' קודם מסריתו;ת שהןמוקצה
 ולא בידים דהניחו תר.תי דאיכא וכיון מהם דעתו הסיחשיסריחו

 זמן כל הזמינם ואפין תרתי, בעינן דאכולה דבמידי מוקצה' הויחזו
 היא. מילתא לאו הזמנה ראוים'עואינם

 שיפול כדי כלי ת:תתיו לוו2ן אסור לטלטלו שאסור דבר כלזך(
 כלי מבטל ונמצא בטלטול, הכלי שאוסר מפנילתוכו,

 ועי' וכדומה, בצים קליפי לתוכו ליתן כלי להכין אין ולכןמהיכנו,
 וינענעמ' בו יגע שלא ליזהר צריך כלי עליו וכשכופה כ*ד בם*קלעיל

 השבה. סוף העופות עליו שישבו כלי לי.תן איןולכן
 שאומר מי יש למעות המיוחד כים וכן למעו,ת המיוחדת תיבה3ח(

 לצורך לא אם מבע"י, המעות סילק אפי' לטלטלדאסור
 שהכים או היחוד, מן וסלקו מעף4ה בו שעף4ה או מקומו, אוגופו
 שמותר אע*פ בבגדו' התפור בכיס מעות שכח ואם בבגדו,הפור
 הניח ואם בו, יצא שמא דחי"4ינן בשבת" ללבשו אין הבגדלטלטל
 בסיס, נעשה דהכים בו, ידו להכניס אסור מדעת מעות הכיםבתזך
 כיון הבגד, לטלטל אסור הבגד של כיס תוך נתע מעות של ביס'השם

 עצמו. בפני כלי הואדזזכיס
 כגון לטלטלו, מותר המרהמי ודבר האסור דבר עליו שיש כליבט(

 שהוסק אפך הוא )שאם אפר מבע*י עליו ומישוננחהמע
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 ההה ולא ברוב(ן בטל אתמול של באפר נתערב ואם אסור,בשבת

 ויש צואה, או רוק בו לכפות לטלטלו שמותר בה"ש, אש בודולק
 המחתה לטלטל מותר בטלטרל' אמורים שהם עצים שברי ג"כעליו

 אמ אבל האסור, מדבר לדידיה חשוב המותר- שדבר וכגון שהיא'כמו

 לטלטלו, ואסור אצלו בטל המו.תר' מדבר אצלו תשוב האסורדבר

 צריך איט אם אבל המחתה, למקום צריך או לאפרו צריך אםודוקא
 המחהה, ויטול במקומם העצים ושברי האפר ינער המתתה, לגוףכ*א

 ההתר, עם יטלטלו ולא ינערט' להודיה האיסור לנער יוכל אםונן

 היה אם אבל מבע"י, האיסור עם ההתר כשהיה כ*א איט זהוכל
 בשבת' אצ.לו היתר שמניח מה מהני לא לבדו מבע"י עליוהאיסור

 לטלטלו המותר דבר בה ש"מ וניבה בשברם הונח האיסור שגם לאאם
 עפ"י שהיא, כמו לטלטלה מותר עיקרן אינמ המעות אםומעות

 במהתה. שנהבארוהתנאים
 או ככר אחר לחפש צריך הדליקה, מפני עליו שירא מת אפילךל(

 מוצא איט שאם אלא גוי ע*י או לטלטלו, כדיתינוק
 מאר אז להתד, שמלאכתו דבר שום או מלבוש' או תינוק אוככר

 תינוק או ככר ע*י כ"א שרי לא לצל מחמה לטלטלו אבל~טלטלו,
 או כהנים לצורך וכדומה ככר ע"י מת יטלטל ואסור גוי. ע*יאו
 לכוף יכולים הכהנים ואין מתירין, יש טי ע*י כ"א אחר,דבר

 אם מצוה, דהוא לבהכ*נ ליכנס צריכים אפילו שיוציאוהולקרוביו
 אדנ כופין מביתו לצאת יכול קמזוינו חולה כהן שיש או בנפללא

 ולא אדאורייתא, לעבור שלא כדי מביהו, המת להוציאהקרובים
 דברים בשאר לא אבל במ~ם אלא תיטק או ככר ע*י לטלטלהתורו

 עיניו מעמצין אין לכן המת" מן אבר מזיזין ואין לטלטל,האסורים
בשבום

 לדחוף ואסור טלטול, שמיה אחר, דבר ע"י או הצד מן טלטוללא(
 לל~נ הילוכו, דרך כ"א שרי לא וברגל מוקצה. שהוא דברבענה

 הכר שעל מעות כגון המותר, דבר לצורך כ*א הצד מן טלטולוסרי
 השולחו שעל קליפין וכן טפלוה. והן הכר זצנ מנער לכר,שכהצצריך
 שהמת לדבר או המתנ למקום צריך אם וכן ומנערה, הטבלה אתניטל
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 למיטה, ממיטה שהופכו דהייע הצד, מן לטלטלו מיתו עליישטל
 בארץ צנון טמן אם וכן יסירם, שלא כדי מתזאעיו הכר את שומטאו

 שנוטלו לזריעה, נתבוע לא וגם השריש, ולא מגולין עליוימקצת
 ממווע לאשוויי אתי לא )דבשדה ממקומו, עפר מזת שבנטילהאע*פ
 ולא גומות(, לאשוויי דאתי מהארץ הצנון ליסהל אסור בביתאבל
 משמש האוכל שיפטש כונתו היוטה שלא האסור. לדבר בסיסחשיב
 אפי' אסור, האסור דבר לצרך אבל לאוכל, משמש העפר אדרבהלעפר,
 דלא וי*א ביד, יגיע שלא בגופו כ"א שרי ולא בידו, הצד מןטלטול

 אחר ליטול מניח אבל בשבה, ליסלו ע"מ במניח או בשוכח כ"אקהיי
 אסור.השבת,

 עד רק מידו הניחו אם אוסרין יש המילה. אחר האיזמל לטלטללב(
 שירצה, במקום מניחה בידו, שנטלה מי ביד או בידושהיא

 שמניחו י*א בידו, מוקצה ונטל שכח אם אבל ברשות, שנטל זהויזקא
 ש*ח. סימן ריש שלום נהר בם' עיק במקומו,תכף

 אפילו אילן וענפי לטלטלן. אסור בשבת האילן מן שנשרו פירןתלג(
 לצורך, חהבן א"כ אלא לטלטל* אסור מע*ש נשברואם

 אסור, שיניו בו לחצוץ כדי ליטלו אפילו בהמה מאכל קואינווקיסם

 כהץ באלף נתערבה ואפילו לטלטלה אסור בשבת שנולדהוביצה
 או במחובר, במינו יש אם בהץבת, לישראל דורון ווהביא וגויאסורות,

 בשבת. שליקטן ספק ויש הואיל לטלטלן1 אסור צידהשמחוסר
 ל,עשה מתחלקים לטלטל שאסורים המוקצים הדברים כלללד(

 דהיינו כים, חסרון מחמת מוקצה שדצא כלי א(חלקים.
 מילה ושל שחיטה ,ץל סכין כגון יפגם. שלא עליו מקפיד שאדםכלי
 ולא כלי שאינו דבר כל ג( לאיסור. שמלאכתו כלי ב( ספרים.ישל
 ועפר וקורות ועצים ומעהן חבנים כגון בהמה1 מאכל ולא אדם-מזנכל
 שמתיובשי', במקום שמונחים וצמוקים, וגרוגרות חיהם ובעלי ומתוחול
 ובחי' ג( גהפו. מחמת מוקצה וזהו חזו, דלא אלו בדברים כיוצאוכל
 ע*ש. התר צדדי כפן ש*ח רם4י ה'ב*י כ' גופו, מחמת מוקצדי שלןה

 ומה הוא. המוקצה חלק מאיזה לעיק צריך בהץבת, המוקצה דברובכל
 שמלחכתו כל ד( אותו. ימיר ולא יחליפנו לא בו, השיקא ההתרהוא
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 חבית כגון גופם' מחמת המוקצים מהדברים אחד עליו ומונחלהתר
 שהיו כיון אח"כ הוסרו ואפ" מעוה* עליו שיש וכר אבן. עליהשיש'

 דבר ה( יומאי לכוליה איתקצאי לבה*ש דאיתקצאי כיון בה*ש,עליהם

 מצותו מחמת שמוקצה דבר ו( צידה. מחוסר או מחובר פה*ש'שהיה

 להניחי א"צ מבע"י בידו שהיה מוקצה אה"ב ד( ומייה. סוכה עציכגון
 ולהניחו שבידו המוקצה עם לילך ר,2אי אלא עומד ש,הוא במקוםמידו

 ונטל שכח אם אבל מבע"י. בידו ,היה אם והעד שירצה מקוםבאיזה

 זה הרתו ולא ל"ב(. פס"ק לעיל )ועיין כמג"א ודלא אסור,המוקצה

 לא גופם מחמת המוקצים בדברים אבל לאיסור, שמלאכתו בכליאל(1

 במוקצה להשתמש מ"מ שבידו, המוקצה דרשאי ואף הכי.אמרינן

 האחרת לידו הא' מידו ליתנו דאסור פשוט ונראה אסור. ודאישבידו

 בשתי המוקצה את נטל מתחי' אם להסתפק ויש חדש, טלטולדדיי
 שרי אי א' ביד אותו ולישא ממנו א' ידו להסיר רוצה השח"כידיו'
 טילטול בה עשה ולא בידו היונה מתחי' וגם הואיל אמרינן מי לא,או

 )2מנה והוקל מסייעתו הי,תמ 'השמאל גם דמתחי' כיון או"ד שרי.חדש

 כל עליה 'הוטל ממנה השמאל כשהסיר ועכשיו המוקצה. ,משאחצי

 מקלם דבכל אחר כלל ועוד ואסור, חדש כטילטול הוי המוקצה,משא

 מיירי להתר. ההן לאיסור הן . מוקצה לענין מרה2בה דמהנישאמרו
 אף מחשבה. לו ואין מעשה לו יש קטן דקי"ל בקטן/ ולא בגדולדוקא

 וההתר האיסור לדבר בסיס ונעשה לדעזר שמלאכתו דכלידקי*ל

 החבית מקרי פיה, על אבן שהניח יין של חבהת ,מ"מ לטלטלו,דשרי
 ש"ה. סימן שקודם בכללים שבת ),נוס' לחוד. האיסור לדברבסיס

 כ"ט(. ס"ק רס"ו וסימן י*א ס*ק ש*ח סימןוע"ש

 להם שאין ודות בור כסוי בנין, משום האסורים הדברים כלללה(
 דמחובר דכיון וזובגולים, של לול ודלת אחתה,בימ

 החלונות וכן וסתירה. בנין אית ויציאה לכניסה עשוי ואינולקרקע
 וסונירה. בנין דה2יב קבועות שהן כיון ולהניחם. להסירםאסור
 הדליקה, מפני להצילם כדי המוקצים ודברים טעות לטלטל י"אלו(

 מפני דוקא הוא המקילים ואפי' לגזלם, הבאים ליסטיםאו
 שרית לא דאי וחיישינן בהול.  שהרבר  הרליקה מפני אוהליסטים,



תקטלאלפים שיז-,חטו סי' שבת הל'הסד

 הסחורה על גשמים ירדן אם אבל דאורייתא' איסורא לידי יבאליה.
 שאוסר. מי יש גוי ע,י ואפי' ישראל. ע*י לטלטל לכ*ע אסודהמוקצה,

 שטו שיד, שיג.סימן

 ואהל וסתירה בניןדיני

 כיוצא וכל החלון' בו שסותמין .המחוברין לוחוונ לגון ,החלון פקקא(
 מבע"י עליו שיחשוב צריך וילון, כגון נד שאינו דברבו

 מפקק יותי לבניז דמי בו. נועל יהוות שהתקינו וקנה בו,לסתמו
 שיתקננו וצריך מאתמול, עליו שיחשוב במחשבה סגי ולאהחלון,
 תשמיש, לשום דאוי שיהא כלי לשם שיתקננו היינו לרש"י,לכך,
 מעשה בו ועשה כיון,שתקנו אלא אחר, לדבר ראוי שיהא אוצולרעת
 באסקופה אוחו ותוחבים בו שנועלים. יתד שהוא ונגד סגי, לכךוהכינו
 יהא א"כ אלא בו נועלים ואין בהכי, סגי לא לבנין טפי ודומהלמטה,
 שעושין כמו יד. בית לו שיהא או הדלת, בבריח או בדלת'קשור
 ונעילה פתיחה בשע'ת בו שאוחזים הבריח. באמצע בדזל שלטבעת

 הבריח. . אתומוזסכין
 יש אם לפוטחה דלת. ועשה תדיר' בו ויוצאים נכנסין שאין מקוםב(

 את להוציא מותר ציר, לה שהיה שניכד או צידלה
 להם אין אם' אבל למקומו. הציר יחזיד שלא ובלבד ולהחזידה.הדלת
 וה*ה בהם, עעלים אין למקומן חיץ הם אם, ציר להם היה ולאציד
 כאוהל , הוי רחוקים, לע.תים אלא לפתוח עשוי אינו אם החלוןבפקק
 הדלת אם תדיר. בו שטהחתמשין בבית דאפילו שאומר מי יישקבוע.
 הפתח כנגד זקופה אלא כראוי, אותה לקבוע חושש אין עדאיהיא

 ציר. בלי היא אם ואסור כבונהמחזי
 לה שאין 'הרבה, מקרשים אפילו ש אחד מלוח העשיי דלתג(

 ויציאה לכניסה עשף דאפילו י,א התחת~נה,אסקופה
 בה נועלין אין אותה. ועוקרין אוונה שומטין כשפותחין אםתדיד.
 נראה פתחים שאר כמו פתה צורת לה דאיז דכיון ציר, לה ישאפילו
 ציר. מהני לא בכותל כזה לבנות שרגילין אחד מדף שהוא כיוןכבונה..



לאלפים שיג-שטו סי' שבתהל'חסדהקי

  ולהחזירו לפרקו אסור מהודק. להיות שדרכו פרקים של דבר כלד(
 שאין כיון בחוזק. יתקע שמא אסור, רפוי הוא אםואפילו

 שיצא ומגדל ת!יבה שידה פתח של בציר וה"ה רפויה. להיותורכה
 וכן למקומו, להחזירו אסור מרגליו אחד שנשמט ספסל וכןממקומו.

 שנתאחד, עד עצמו בעץ עותקע בין במסמר שתקע בין בעץ עץהתוקע

 הסכין או הקורדום, בתוך העץ התוקע וכן בונה. תולדת "תהרי
 חייב. שלו' יד ביונ לתוךוהמזלג

 תבן, כ"א בה לזרוק מותד אין גשמים, במימי שנתקלקלה חצרה(

 לטיט. או בהמה למאכל דחזי התם ליה מבטל דלאדכיון
 אסור. התם' ליה דמבטל דבד אבל הבנין, על כמוסיף חשיבולא

 לא יזרה שלא שישנה צריך 71בן ואפי' גומות' אשוויי משוםדאיכא
 ולאבסל

 בקופה_
 שוליה, על תבן ויביא שיהפכנה הקופה, בשולי אלא
 אסור. ביד אבל שינוי ע"ידהיינו

 בנין שאינו מילי הני בכלי'. ום.תירה בנין אין שאמרו אעפ"יו(
 דאילו סאה, אדבעים מחזקת )שאינה חבית כגוןממש

 שבריה ודבק שנשברה גמוד(. בנין שאינו ואפילו כאהל, הי*למחזקת
 חימן לא גדיעותא דמתוך שבתוכה, מה יקח לשברה יכרלבזפת
 יכוין שלא ובלבד כלי. לעשות יתכוין שמא למיחש וליכאעלה,
 אם אבל מנא' מתקן הו"ל דא*כ לפתח, לה שיהא יפה נקבלנקבה
 נקב האפילו כלי עו,מה שאיט בענין אפילו לשברה אסור שלימההיא

 והעוווה אסור, הנקב להרחיב תנפילו מחד,ם. בה לנקוב אסורבעלמא
 אסור ולכן בונה מווום חייב, המים שיצאו כדי הבית בקרקענקב

 גוי. ע"יאפילו
 נאבד אם התיבה שאחורי נוזנים שקורין הצירים להסיר אסורז(

 או קטנה, חביה של החשזקים לשבר אמור וכןהמפתח,
 אסור. גוי ע"י אפילו ברזל. של הפווטתת ולשבר אותםלהסיר

 ואם ממרח' שהוא מפני לתתמו, החבית בנקב שעוה ליתן אסור.ח(
 דברים בשאר אפילו לסתמו, אמור הנקכ דרך יוצאהיה

 בשאר אבל בו. למתום דרך שהוא בעץ כ*א מירוח, משום בהודלית
 כמתקו. מיהזידברים



תקיא לאלפ'ם שיג-שטו סן שבנת הל'הסד

 דצה לא אם מבע"י, עץ של בכוהל הועב סיעא מסמר או סכיןט(
 דבד שהוא כיון בשבת' להוציאו אסור מבע"יושלפה

 מחובר..
 מחיצה וגם עדאי. הוא אפילו וי"ט בשבת לאהל גג לעשות אסורי(

 אסוד וכן אסורה, טלטול להתיר או סוכה להתיר נעשיתאם
 שישמש כדי הנר אור בפני טפחים עשדה גברהה מחיצ;חלעהעוו2
 שהיה לא אם צרכיו. לעשות או לשמש כדי ספרים לפני וכןמסתו'
 נעה מחיצא היא אם או בשבת, עליה להוסיף מוהו שאז טפחמבע"י
 לכיסוי אלא למחיצה עשוי דאין הספדים, כל נגד המחיצה התולהונדה

 גג לעשוו2 שרי לא וכן שדי' דכה"ג בנר והעה ולצניעותא.בעלמא
 או טפח' דוחב וכדומה המחצלת עליו שפורס בעץ יש א"כ אלאלאהל
 דטפחים שיעורים שנז' מקום ובכל )א( טפחים. ג' לעץ עץ ביןשאין
 מצומצמים, טפחים מג' פחות שיהיה צריך והכא לתומדא,אזלינן

 סקאז(. שט"ג סימן שבת!תוס'
 ולהנית תאילה הרגלים להניח אסור אותה, כשמעמידין מטהיא(

 באויר, תחילה ;הקרהמים ישים אלא הקרשים*עליהם

 דופני כמו מחוברים דפים הם הרגלים אם תחתיהם, הרגליםואח"כ
 כונתו שעיקר והיכא אהל, הקרשים הו*ל מהיצות דחשיביהתיבה
 ללבוש אוסרין יש ולכן אסור' מחיצות בלא אפילו לצל אהללעשות
 האומברילה וכן אהל4 משום טפח מראשו יהלן מתפשט אםהקאפילו
 דאסיר, לפותח' מבעיא לא הגשמים, ומפני החמה מפני להגןהעשוים
 ולהאהיל בידו לטשאה אוסרין יש מע*ש, ועומד,ת בפתוהה אףאלא
 מאיסודים. ויפרשו העוברים ישמעו בי"ט. בין שבשבת בין דאשועל
 אם שתחתיון לאויר צריך אין אפי' אהל, לעשות. שאוסר מי ישיב(

 שהחת' לאויר צריך ואם' בארץן שטגעות גמורות מחיצוהיש

 לתבל חבל בין יש אם בחבלים. בגררה, שהיא מיטה ולכן לכ"ע.אסור
 אסור וכן א,לוג דעביד משום סדין עלההן לפרוס אסור טפחים,ג'

 שהיה לא אם אהלא* סהר דקא משום מעליהן התאתון בגדלסלק
 המיט'. % ש בשבת לפרוס מותר שאז טפח, כשיעור עליה פרוסמע*ש



לאלפים שיג-שטו סי' שבת הל'חסדתקיב

 לגגו סמוך מג' בפחות ולא טפח, בגגו שאין משופע אהל כליג(
 לכתחילה אותו והעושה עראי, אהל זה הרי טפח.רוהב

 סמוך ג' תוך או בגגו, טפח רוחב יש ואם אסור, אבל פטורבשבת
 עריסת שעל העץ על סדין לפרום אסור ולכן מדאורייתא, חייבלגגו

 מהכויד שאין דדבר ואע"ג מע"ש, טפח פרום מינח א"כ אלאהתיעק*
 משא*כ חריץ, לעשות מתכוין ואין דבר שגורר כגון הדינושרי,

 לבנין. דמי משום ואסרוהו עושה, שהוא מה לעשותכשמתכוין
 פיה ומרתחין לסננן. שמרים בה לתת אהתה שתולין משמרתיד(

 חלל על אהל הוא כי אהל, עשית חשוב צד,לכל
 לא לכסות, החבית עפ"י ששוטחין .בגד וכן לנטותה. ואסורהכלי,
 אם עגולה ממנו קצת יניח אלא אהל, משום כלו פני עלישטחנו
 ליכא עשויות. כבר שהמחיצהע דהיכא ואע*ג טפח, חסרההכובה
 נעשה מדאי יותר רחבה והכובא  דואיל  הטעם י*א הכא אהל,משום
 קבוע אינה אם כסוי. עליה שיש רחבה לתיבה דה*ה ונפ*מכאהל,
 ואינה כלל קבוע'ה דאינה אעאג בשבוע עליה להניחה אסורבצירים
 אין הכסוי שבלתי כיון הטעם ויאא אסור, בעלמא לפתח אלאעשויה
 שבטזינ' נמצא המשקה' אל עפר יפול כי בכובא. להשתמשראוי
 כסוי הצריך בכלי וכפיעז המחיצות, גם עשה אז כאילו הו"להכסוי
 טפח, רוחב חלל שיש כל טן, הוא אפי' כשמכסין אהל משום בושייך

 אהלי משים כלי בכיסוי איסור אין ומיהו אהל, סותר הויוכשמגלהו
 החבית, על ומכסה מעלמא בגד שנוטל כגון לכך, מיוחד אינו אםאלא

 אהלאי כעביד מחזי לא .תמיד, בכך ודרכו להם המיוחד בכיסוימשא"כ
 שייך לכך שעשוי אע*ג דבבגד ויעא בשבת, מחיצהת עושה שאיןכיון

 בכסוי*  אהל טדיך למקום ממקום הכלי מטלטל שזנם וי*אאהל,
 ולפורסה לנטותה אסור בתוכה לישן שעושין הנאמוסיאעהטו(

 קצת פרוסה היא אם מהני ולא בשבת'ולקבצה
 שתהיה יזהר שמים וירא מבע*י, טפח דבמרוסה מתירין וישמבע"י,

 גוי. ע"י יגמור ובשבת מבע"י, ספח פרוסהל~חות



תקיג לאלפים שיו סי' שבתהל'חסד
 שיוסימן

 בשבת האסורה צידהדיני
 וצבי צפרים, ושאד בו, 2יצוד שהוא למגדל דרור ציפור הצדא(

 ניצוד איט ואם חייב, בו נצודים שהם לביבר אולבית'
 או חולה או חגד חייב סומא או ישן צבי הצד אסור, אבל פטוד_בו,
 שאף וי"א צידה, הוי בשב'ת חיה אחד כלב המשסה פטוד,זקן

 לויונן, לשמחת זוכה ואינו לצים, מושב משום בכלבים לצודאסוד בח~
 דדכך(1 מעליה הרחק לצים מושב של עבידה הפסד גודל מחשב)הוי
 תיבה לסגוד שלא ליוהר שצריך י"א ולכן לצודן, אסור זבובין_ב(

 פסיק דהוי גשבת. בו שזבובים כלי' לסתום אוקטטה,
 יפריח זבובים שם שיש בעיניו רואה חש ולפחות שם' שיצודוריסיה
 קצת שישאר בכסוי סמדטוט או נסר ישים או בעיניו, שנראהמא

 לצוד, יכוין שלא ליזדזר צריך הכוורת ע"ג מחצלת פורס ואם,פתוח,
 ליהוי דלא היכי כי נצודים, שיהיו מוכרח שאיבו בענין ויעאוגם
 ואסור עכברים' בו לצוד המצודה בשב'ת להעמיד ואסור דישיה,פסיק
 סם להעמיד ואסור (עתו, שיאכל כדי ההתול לפני המצודה.לפתוח
 וען )א( לאיסור. שמלאכתו כלי היא והמצודה בשבת' לזבוביםהמוה
 דף שם נשמה גטילת משום בזה, לההמיר שצדד אורות טללהרב

 . ע*ב( רישס*ד
 שנים נעלו ואם חייב, בפניו ונעל הבית לתוך שנכנס ועוף היה.ג(

 שנים ונעלו ,לנעול אחד יכול לא ואם אסור, אבלפטורים
 ולכן בזה, כיוצא וכל לסוגרו אסור הלול פתח נמתח אם וכןחייבים.

 יסגר מעצמו ואם גוי, ע"י אם כי בלול אה~ר לעופות להאכילושין
 בה. לןלית

 חייב. לרפואה אם המזיקים רמשים שאר או בשבת נהשים הצד-ד(
 כו' והצב והעכבר החולד שהם בתורה האמורים שרצים שמנה"(

 אלא. דם מהם יצא שלא אעפ"י בהם הןחובל הייב,הצדן
 א*כ אלא בהם, החובל חייב אי2ו שרצים ושאר חייב, העור תחתנצרד
 אבל פטוד סתם או לצורך שלא חייב. לצורך והצדן דם, מהם'יצא



 לאלפים שיו סי' שבתהל'חסדתקיד

 נקמק דרד חבירו בבהמת או באדם והובל הייב, ולהרמב"םאסור'

 אבל דפטוד סובר והראב"ד ליצרו' נ"ר שעושה מחייב'הרמב"ם
 לכ*ע. חייב לרפואה וחובל בקורע. פליגי וכה"גאסור,

 בשרו על הוא א"כ אלא לצודו, אסור פויגא הנקרא פרעושו(
 ביד נטילה בלי לארץ להפילו לו שאפשר וכלועוקצו,

 אלא יהרגנו' שמא בידו. ימללנו לא ואף להורגו, ואסור כן. לעשותיש
 יתיש או פרעוש וההורג במים' לזורקו ואסור ויזרקט בידויטלנו
 יהרגפ, לא גכנים כליו המפלה להרמה, מותר שכנד, ואע*פ גמל,כהורג

 אל פרעוש או כנ'ה אם יודע שאינו ובלילה וזורקו. בידו מהללןאלא
 יהרגך מוהד אחריו רצין אם ממיתם שאינן מקום ועקרב נחשימיתנה,

 נמלימ שיש במקום ידרוס לא אבל כדרכו, דורסו אלא אסור לאוואם
 בריות. שאראו

 בליחדג רק גושוע משוה משום קרקע ע"ג רוק ברגליו ישפ'?ף לאז(
 ולהשוות ימרח מכיח לא דכי החוטם. ומן הפה מןהיוצאת

 מי יש נסרים ע"ג תומו' לפי לדרסו מאיסותא משום שריגומות,
 מירוח. משום לו2פשףשאוסר

 דאסור וי"א לתפסם. אסור מדדין הם אם שברשותו יעוף היהח(
 לכלוב שהכניסן דון5ם* צדן ואם שברשותו, יעוף חיהלצוד

 וערגלד אם יאבדו שלא ומתירא מהבות יצאו יאם אסור, אבלפטור

 לטלטד' מ"מ פסידא, מ'יום לבית להכניסן כדי או.תן דוחיובביתי

 אין רק .לדחותן, אסור הורגלו שלא עופות אבל אסור, אוונןולתפוס
 וכ'"מ וסום ופרה לצודן. באו אם גוים או -קטנים תנוקות ביד.מוהין-
 היה כשאר דינה וחתול הטצת, חייב צדן אם שמרדו ועוף חיהשאד
 עלי' שהעוברין באופן אלו דברים בקצת מתירין ויש לתפסועואסור

 אם בפלס ישקול למחומ שהבא ונפ*מ שיסמוכו, מה על להםיש
 ה;יו ואל שוגגין יהיו מוטב לישראל להם הנא לא ואם יאמר,ישמעו.
 8ר בתורה, מפורש שאינו לדבר תוכחה במצות גדול כלל אהמזידין,

 לדבר. וית להשות עת שיסמוכו ע*מ להםשיש



תקטולאלפים שיז סי' שבתהל'חסד
 שיזסימן

 בשבת ועניבה קשירהדין
 הוא',יל אם עליו דחייב ויוא קיימא' של קשר לקשור אסור"(

 להתיר עשוי שאינו קשר שכל וי*א הדיוט, אפילוקיימא
 עשוי איכ אלא חייב שאימ ונהי קיימא, של מיקרי עצמו, יוםבאותו

 יום באוהו להתיר עשוי באינו מגמ ארוך' זמן או לעולם'להתקיים
 התדחן ולענין מידיו, באחת להתירו יבול אם אפילו אסור' אנלוטור
 אומן קשר קשרו אם קיימא, של שאימ וקשר קשירתו, לענין כמודינו
 שנ* שהוא ,קשר שום ל"תיר שלא ליזהר דיש שאומר מי וישאסור,
 הוא דאם אומן, של קשר מיקרי איזה בקיאים דאינן זה, על זהקשרים
 ולבן להתירו, וה"ה לקשרו' אסור קיימא של באינו אפילו אומןשל

 ידי על כאא אוסרים ויש גזרו, דלא צערא במקום לא אם"ושויין
 דברים ב' כשקושר הייבו זה, על זה קשרימ שני יבעינן והאגוי,
 דהוי קשרים כשני דינו משיחה או בהוט קשר עשה אם אבלביחד,

 חזק,קשר
 זוג וכן ביחד, תפרו או וקשרו האומן וחזר שנפהח הצואר ביתב(

 אסוד עושין שהאומנין כדרך יחד התפורים מנעליםשל
 דאין אומרים דיש קיימא' של אינה דהתפירה אע*ג לחתוך, אול4עק
 במידי כשאינה קיימה של לשאינה קיימא של בין בתפירהחילוק

 לדידיה אפילו עאה בפני להתיר אין שמתיר מי שיש ואע"פדאכילה,
 בזה. כיוצאוכל

 התם ליה דמבטל בבור' קבוע הכלי אם בהבל דלי קרשרין איןגן
 דעלכמע חבל אטו גזרינן גרדי חבל ואפילו קיימא' שלוהוי

 הוא, תבל ושםועאיל
 היינו למסע2 אחד בקשר עניבה לק~יתו דשרי דהא אומרים ישד(

 ,ול ואינם אומן מעשה דאינו ביום בו להתיר כשעשוידוקא
 בלהמב כגון ביומו להתיר עשוי שאין אן לקיימא הוא אם אבל.קיימא,
 ענימת שתי או אחת עניבה אלא לממה, קשר לעשות 4סורוביוצ(ג

 כלל. קשרולא



לאלפים שיד-שיט סי' שבת הלן חסדתקטז
 אם תצא, שלא בה2ביל הפתח ראשי בשני פרה בפני קישרין איןה(

 או7 מטלטלין ואין שם, להניחו ותושב אחד ראה2מבטל

 שהיה או גרדי, של חבל 4יה א"כ אלא ובפרד" באבום לקשרוהחבל
 דשרי, השני ראש לקשור ובא בפרונ או באבום קשור הא'ראש

 קשר דכל אומרים ויש ללה, מבטל כבר קשור שהיה אותודסתמא
 עזמ היתה לא עשיתו שתחילה אע"פ לעולם, ומבטלו נמלךשפעמים
 בשביל המכנסיים רצועות ראשי לקשור אסור הלכך אסור, שםלהניח
 שיהא' עד לעולם שם ומבטלו נמלך שלפעמים והרצוע4, ישמטשלא

בלוי.
 כדי ושיעורו קושר' משום חיוב. י"א מין מכל חבלים הפךיזלו(

 מלאכתו שנמצאת קשירה בלא בפתילתו החבלשיעמוד
 מתכוין אינו אם מתיר, משום חייב הפתיל 'המפריד וכןמתקיימת,
 נסחבכו רעוליה ציציות אם ולכן כהפותל, ושיעדרו בלבד,לקלקל

 בשבת. להפרידם אסור שזירתן' מרוב זה עםזה
 אם. שנשמטו, וכדומה המכנסיים רצועות להחזיר שאוסר מי יק2ז(

 צדיך לולב דלמ"ד שאומר מי יש וכן טורח, וצרי' צרהנקב
 מהאי מנא, מתקן מתכשר, לא לבלא"ה כיון ביקט, לאגדו אסוראגד

 דבמכנסחם שאומר מי יש וכן בהעבוע ציצית לתלות אסורטעמא

 מנא. מתקן דהואל שם לבטלה בדעתו אם רצוע4' להכנים אסורהדתי

 שיטסימן
 בשבתבורר

 שדי, לא בידו וגם בכלי, פסולת מתוך אוכל אפילו לברור אסורא(
 להניחי אבל מיד, בה שמיסב סעודה אותר* לצורךכ"א

 שני לפניו היו אם וכן וחייב, לאוצר כבורר נעשה ביום לבואפילו
 השני, ומניח מיד לאכול כדי מאחר אחד בורר מעורבים אוכליםמיני
 ואאכ פסוליו, דה2וב חהשני כ(יכל, חשוב עהד* לאכול שרוצהדאותו
 השני,_ את ולהניח כ(מכל דדה2וב עתה לאכול שרוצה זה לברורצריך
 שני מיקרי דגים מיני ושני אוכל, מחוד פסולת דהוי לא איפכאאבל
 מיד,. לאכלו כדי בידו אלא מחברו, אחד לברור ואסור אוכליםמיני



 תקיז' לאיפים שיט סי' בשבת בורר הל' 'הסד

 במין אפי' יברור ולא אחד, במין אפי' להחמיר דיש שאומר מיויש
 עתה, לאכול רוצה שהוא מה רק קטנות, מהוך גדולות ואפילוא'
 ברירה דרך לא אחרת, לסעודה להניח בידו הבא מן סתם, שיקחאו

 חייב. לסעודה מסעודה והניח ביררואם
 האוכל ואפי' חייב, 94 בידו אפי' אוכל מתוך פסולת הבךררב(

 יברור לא אפ*ה האוכל, בבריהת טורח יותר וישמרובה
 ולוזים. אגוזים וכשמשברים א( לאליטר. לאכלו כדי אפילוהפסולה
 ולהניח האוכל את ליטול צריך סעודה לאוהה לאוכלם כדיושקדים

 שכל מעורבין שהן כמות השלחן על נהעמניחן וה"ה 'הפסולתהאע2
 ליזהר צריכיםופסולו7

 בזה(_
 שאלאטה, שקוריו הירק כשבודק ולכן

 אם כי יברור לא סעודה באות~ה לאכול שבו המעופשין העליןמן
 שרשים גמור פסרלת ה~ו העלין אין חשפילו פסולת, מתוך אוכלדוקא

 קלחים הם א"כ אלא הפסולת, לברור אסור הדחק ע"ילאכילה
 דהו*ל המעוסש, יסיר מעופש מבחוץ והעלים חזרת כגתמהוברים

 יש בשבת הכום מן הצרעה ולהסיר התוך, מן לאכול הקליפהכמסיר
 והסכימ. מהריט*ץ כ"כ א*ה ב( בלח. בריהר, דאין ממעםמתירין,

 הש"ם מן זו לסברא סמך דיש וכתב ספק"ד, ברכ*י הרבעמו
 שמר ע=א, דקל*ח שבת מם' בש*ם ממ*ש קשה היע*דחהפוסקים,

 ברירה דשייך נמצא בורר' משום אמר רבה ביה, מתדינן מאימשום
 פ*ח הרמב"ם ממ*ש ק' לע=ד אמנם ליישב' דיש נר' ול,הבלח,

 תולדת ה=ז המהעקים, מתוך שמרים 'הבורר וכן וז"ל הי*א שבתדה'
 ידי. על בורר דאילו ביד, בבורר מיירי דהכא ונראה, מרקד, אובורר

 מגאונים כ*י דבחידושי ראיה ועוד י"ד, הלכה רבינו כתכוהמשמרונ
 גריס שמרים הבורר במקום מער"ק ס' בריש המובאיםקדמונים
 ומיחוי המשקים מתוך שמרים מסיר שהוא פי' ושם שמרים,הממחה

 זה דין הה*מ שציק ממה קקוה שלזה אלא ע"ש הפה~מר הפך הואזה
 טפר במגילת צ"ע וכן חטאת חייב שימר דקל"ח שבת ממם'דרבימ

 שביהמ2 מהלכווש 5*א המגיד להרב ברכ"י 'הרב סוציין ומה ע*ב, ס'דק
 הפנאי אין וכעת וצ*ע' דבריו להביז זכיתי לא וכעת מ הל'עקךר
 הצרעה אע2 וגם עכ*ד(1 ה43ב ע*א דל*ב אורות טל ועייןמסכים



 לאלפים שיט סמ בשבת בורד הל' חסדתקיח
 דצמך אבל ולבדור' לפשפש שצדיד מה אלא בדידה שייך דיא*שלח
 בודר' זה דאין מחלבא* בניתא כמשחל ליה ההע ברור כבר למעלה'שצף
 פסולונ בודר דון4ל הכוס מן ו'הזברבים הצדעי2 להסיר דאיןזי*א
 מתוך תודמוסין והבורד עמהם, קצה המשקה מן יקח אלא אוכל,,2תוך
 כשישלקו אותם ממתקת שלהם שהפסולו2 מפני חייב שלהם!פסולונ
 ויוע ילקט וחייב,אלא אוכל טתוך פסולה כבורר ונמצא עמהם,אותם
 לטלסל ואפילו אסור, מרובה הפסולת כמות אם אהת* אתת פיולת'וך

 בהכי. דאודחי היכא לא אם הפסולת, ברוב בטלשהאוכל
 יש אצבעות, בראהחי מעט בשינוי מולל אלא מלילות מוללין אין_ג(

 בידו לשפשף אוסרין ולכן מפרק, דחשיב וסובריםמחמירין
 לההמיר וטהב הדקה, קליפתן מתוך ושקדים ולוזים אגוזיםילפרק
 שאסוד יוא קטניות של ושרביטין פידוק, בלא כך לאכלן דיכולומאחר
 אוכל.פ! השרביט שאף להין, בעודן אלא הקטניות להוציאלפדבן
 כ"ח שרי ולא מאוכל, אוכל שמפריד רק מפרק הוי לא דאאותו,
 וכדזמה וונפוחים ובצלים שומים לקלוף אסור וכן לאלתר,יואכול

 להניח: ולא לאלוטף לאכולכ"א
 נקרא זה שגם גביו, על יציף שהפסולת כדי למים פירות יטיל לא.ו(

 לחוץ. הפסולת שיצא כדי הצלוחית אע2 ימלא לא וכןבודר,
 צריך אלא בחול, כמעשהו  יעשה לא משקין שאר או חומץיבשמסנן
 וישפוך שבחומץ הכלי בפי ישים שהסודר .דהייבו שינוי,,2יעהעה
  כמעשוע עוווה ואם סעודה, לארתה שצדיך למה דוקא וזה אחר,י?כלי
 וחייב אסור, תומץ של מכלי הסופך בקערה הסודד שמשיםונהרל
 החומץ לסנן אוסרין ויש סעודה, לזצתה שיהיה אהילו בורד,משום
 ונה משקה בו שיש כלי בנהת לערות )ג( ותולעים. יתושים בו-,חיש

 שאדסדימ. ומ"ה מ"ד סימן מברונא מהר*י להרב עית למטה,-הפסולת

 וע*ש(. צ"י אות י*ג סיטן הד"סעיקרי
 בח-ר, דהשהכ ז"עומן את לשמור מהמאכל שומן לערות אסוי4-ה(

ואפילי
 דכית בכף השומן יקח לא סעודה, לאותה ווא אם

 אצכל, מחיך פסולת בורר והו*ל פסולת, חשיב לאח"כ להניחו,צרוצה



 וזקיט. לאלפים שי'ט ס" בשבת בורר הל'חסד

 ולש ביחד יערה והשומן שר*מוק באופן ישפוך' עצמה בקדדהאלא
יבדילם.

 לשתוה- ודאוי הואיל במשמרת' לסנן מותר צלולים שהם מים או ייןו(
 תלויהל אם אפילו במשמרת שמרים ליונן אסור אבל הכי,צלאו

 במסננת אם כי לבון' משום בסודר לסנן וא צלולים, מים ואפי'מע"ש,
 צלוליס) משקין ושאר יין או ~יבונר, חושש ואיע לכך,שעשויה

 מימ בין יע בין כלל הכי לבהעושי אפשר דלא עכורים הם ואםדהערי,
 צלולהם, ויק מים אפילו אסור במשמרת ולהרמב"ם לסנן,אסור

 בעכוייך לא חבל בצלולין, כאא מעיקין ושאר יין התירו לאובסודרים
 מי ויש כך, שותים אין אדם בני שרוב כל הדחק, עעי ראויי.אפילו
 שיתן. יזהר ולפחות כך, אותו שוהים אדם בני רהב אפילו בעכורשאוסר

 בחומז. בכך ליזהר צריך וביותר הכום, על וישפוך הכד בפיהסודר

 וכשמסנו: כזה, שנוי ע"י כ=א יסנן שלא וכדומה תולעים, בושיש
 מש.ופ היין לקבל בסודד גומא יעףעה שלא ליזהר צריך בס.דרהיק,
 טפה- גבוה "הא שלא חהר הכלי' כל את בסודר מכסה ואםשינוי,

 יזהעיי וכדוכסה, וכברה בנפן או מצרית בכפיפה מסנן ו(1ם אהל,משום

 בנחה- מערה ואם שינוי, משום טפח הכלי משולי הכפיפה יגביהעול(1

 קטעת- נצוצות לירד ומתחילין הקילוח שכשישפוך יזהר לחבירומכלי
 יעשה: לא שאם השמרים, עם ויניחם יפסיק הפסולת, מתוךבאחרונה

 לסע אסור ת:ולעים בהם שיש ומים בורר, שהוא מוכחי נצוצות הניכן
 קודש. הענין במתקן אלא בורד שייך דלא מפה, ע"י אותם שותהרק

 ויש- פיו, להוך יכנס שלא הפסולת: את במעכב לא שתיה, אואכילה
 כבוסו, זהו שרייתו נקי' בבגד אפ" להו דסבידאאוסרין

 שכסימן
 . בשבת סחיטהדיני

 כדי- תבשיל' בה שיש קדרה לתוך כ"א לסחטן אסור וענבים זתיםח(
 דמי,- וכאוכל לאוכל הבא משקף ליה דהוה ה(עכללהקן

 מע"שי נתרסקו לא אם מעצמן יצאו ואם אסוד. .תבשיל, בה אין אםאבל
 אסורימ~ מהן היוצאק משקין בתוכה, שהענבים בגיגית יין איןוגם



 לאלפים שך סי' בשבה סחשה ייניחסדונקך

 להוציא מכוין אם הפירות כל רשאר לסחטן, אסור ורמוניןותותים
 הוא היוצא המשקין שבשביל דעתו וגילה המשקה לצורך משקה"הן

 פירוה. בשאר אף אסור הפרי את למתק או לרכך בשביל ולאסיחט
 בפה למצוץ אן בבהער' או בפת הנבלע משש; למצוץ שאוסר מי1"ם

 בשום לסחטן דרך שאין דבפירוונ וי*א בלבד, המשקהמענבים
 ליזהר. וטוב דעתו, בטלה דאמרינן סחיטה איסור איןתקופה,

 הבוסר תבשיל, בה שיש קדרה לתוך פירות לסחוט שמותר אעופג.(
 לאכול ראוי ואינו הואיל האוכל, לתוך לסחטו דאסורי"א

 ראיין שאינן פירות בשאר וה*ה פסלת, מהוך אוכל כבורר71וי
 אח"כ מהם וליינן רקנית קערה לתוך לימונים לסחוט ואסורלאכילה,

 ועל בכום הסוקאר שיתן הנכון לימונאדה, שעושה מי אוי.4עכלים,
 המים. ואח"כ הלימון, יתןהסוקאר

 לאכילה, לתקנה אלא למים, צריך ואיע מירות או כבשים סוחט אםג(

 בה שיש קדרה לתוך כ"א לסחוט מותר אין למימ"הן, צריך ואםמ2רי'
 למימיהן צריך שהוא כל ורוח ולר*ת אסור, משקה לוך אבלאוכל,
 אפי, אסור ולדבריו אוכל, בה שיש לקדירה סתט אפילו חטאת,"ייב

 אדם חיי וה' א( סק*ד(. א"ר )עיין המאכל, להוך לימונים.לסחוט
 וממלאע לסחיטה, עומד בזמנינו כי והוא אחר מטעם להחמירודד

 דאורייתא. איסור והוי גדולות חביותמהן
 או שלג מהם שיזם במים ידיו יטול שלא בחורף ליזהר צריךז(

 יהא שלא ידיו בין יז"קם שלא יחתר יטול ואםברד,
 לעשוונ שאסור וכ=ש בשלג להשונין שלא נזהר היה 1הראעשירסק,

פילושן*ש.
 שמא בו, שדולין הכלי ע"ג וליתן החבית עפ*י סודר לפרוס אסררגן(

 עליו, לפרוס העשוי בגד הוא א*כ אלא סחיטה, לידייבא
 משקין, בו שיש פך בפי מוכין להדק ואסור לסוחטו, עליו הושש,נאינו

 לז יש אןכ אלא בו, מקנחין אין וספוג נסחט, הו4ש לח והוא?נשמהדק
 מטלטלין אין נגובה איטה ואם ב( יסחוט. שמא גזירה אחיזה,בית
 שבת הלן חיים אורהות ס' משם כ*י בספר מ*כ כן סחיטה, משוםאותה
 שסביב נקב לסחום פשתן של בפקק שפוקקין וחבית שע*ט.סימן



 תקכח לאלפים שך סי' בשבת סחיטה ייניחסד

 החביוב תחת כלי יהא שלא ליזהר יש יסחוט' שלא אפשר שאיהברזא
 וגם. ליו4 ניהא דלא רישיה פסיק דהוי דכיון בנקב' שפוקקיןבשעה

 וכדומה פירות בסוחט דוקא וזה שרי, לאיבוד והולך היוצאשהמהצקה
 בגד בסוחט אבל דדש, תולדה שהוא מפרק משום אלא אסירדלא
 לאיבחר הולכין המים אם ואפילו אסור, מלבן נמי דאיכא המיםמן

 בשכת הטובל ולכן אסור, .אבל פטור עור, או שער הסוחט )ג(אסור.
 ויין. פ"ח(. טשם סקל*ט שבת תוס' לבגבם, שערו יסחוט שלאי"הר
 שאר או שכר נשפך ואם מים, כמו מכבם שהוא שאומר מי ישלבן

 לנקף, רוצה והוא פשתים או צמר של הבגד על מלבנים שאינםמשקין

 דאצ*ג. לחוץ; לשפוך אתת כף תוך בדוחק משם ישאב לאעכ"פ

 איסור. עושה הנף תוך שואב שהוא בשען מ"מ לאיבוד,דישליכנה

 לחוץ, ונכף שמת"כ ש"יפוך מה יועיל ולא דמפרק, תולדה דהויגמחר,

 המפה, מצל לדחות ואי יש במכין רק לתקון, יוכל לא מעוותדזהו

 מיפ אם אבל לאיבוד, ויזוב הממה, על שנשמך המשקה ידו עלילגרור
 דהו"ל וכדומןנ בסכין אפילו לגרור אסור המפה על נשפך לבן ייןאו

 הסמרטוט שם יניח או ש"ב' ס" כדלע' בקל, בסמרט' מקנח אלאמכבם,
 אוהו. ירחצו וכדהמה, מלבוש על טינוף שכשנפל נוהגים ישגד(

 אותו שיסיר עד במים, אותו ינענעו או המים, עליו שיעברו זהגאופן
 שאין- וסוברים שייבש, עד אותו יניחו אלא אווע יסהטו ולאטינוף,
 דהרד גמור, איסור והוא המלבחם, אותו יסחוט ולא הואיל איסור'בזה

 כטעכביסה' חלק להיוהה אלא ,נאסרה לא השרוי לבגדהסחיטה
 כמ*ש.

 הכיבום; עצם שיווטי יצריר ואיך י"א הן שבת מה' פ"ט.הרמב"ם

 וראוי. מלאכה, ועשיית מפורסם טעות וזה הכלי. יסחוט שלאמפני

 מעראק(. ס' שבתחילת כ*י מהרמב=ם תין מזה,להשמר
 צריך הצבועים, פירות שאר או תותים "והאוכל ~ואומר מי יןט;ו(

 צובע' כהיום במפה או בבגדיו צבועות בידיו יגע שלאליזהר
 במים. הצבע עין העחיה הרמב"ם ולדעת התנ, דמתקן אדום בבגדוכ*ש

 שלא. בעי למיחש דה"נ באפשר חייב וכדומהן ווחוו ונעשה סםשנתן

 תהילה, המים יתן אלא שמתאדמים, המים- לתוך ייןליתן



 לאלפים שכא סי' מ4בל תקוני ייני חסדיתקכנ

 משום המדורה כנגד או בתמה הקרח ליתן דאסור שאומר מי יש((
 הקרח לשבמי אסור בנהר וכן במים, מעורב הוא אוכ אלאנולד,

 מותר. בכלי כ=א מתחתיו, מים ליסולכדי

 שכאסימן
 מאכל תיקונידיני

 וכיוצא וקשואין ושומין בצלימ או צגון ד71יכות ימליח אסור:א(
 ביחד, הרבה למלוח אסור לבבוש, שדרך זבריםבהז

 דבר דהיינו לעיבוד, שדומה במה מליחה, באיסור יש תנאיזתרתי
 שיצא כדי הרבה שוהה שהוא מסעם אי וס21קנו, המלח לו.,2מועיל
 ומניח חדא חדא מטבל כי אפילו ובזה כדרכו, שיזיע אחר,מדירותו

 שוהה אינו אפילו ואז ביחד, הרבה שמולח מטעם שנית אסור. זמן,.קצת
 אלא כלל למלוח שלא ייזהר צריך ולכן לעיבוד, דומר, בזה דגם.אסור

 ש שאלאט'ה שקורין ירק וכשעושין מעכל, במלח אחד כל.מסבל
 להגיח שלא ליזהר צריך מלח, בו ונותנין מחותך צטן שלקערה
 השמן מקודם יתן או וז;חומץ, השמן תכף שופך אלא להזיע כלל;אותו

 ומסננין כך אותו ומשהין תחילה נפ*ע הירק מולחין אם אבלוהחומץ,

 4וסור זה והומץ שמן עם אותו מערבין ואה*כ ממנו שיוצאין-המ"
 והיותר המלח, היטב שיקבל עד ממתין שהוא כיון לעיבוד, דדמיגמור,
 ובשר ואוכל, במלח הזיכה כל מטביל רק כלל' למלוה שלא.סוב

 למלוח אסור אבל הרבה, אפילו למלוח דהסרי נהי מבושלת.וביצה
 לסעודדב מסעודהלהגיח

 לעצפוך אסור זה ומטעם כמבשל, שהוא מפני אסור כבשיז הכובש2(
 כדי חומץ, בו שיש כלי לתוך משקין שיא4 או יקבשבצ2

 שיתאמז. מתבוין דהא ככובהצ הוי דזה כך, אחר חומץ יהיה זהשגם
 במקום השפילו יסריה שלא כדי בשבת למולחו חמור דג ח בשרג(

 דמיהזי אמור, חי כך לאכלו רושחן ואפילו אסור,הפסד
 שחל הבשר להדיח ואסור ומתקט' האוכל מכוייר שהמלח לפינעיבוד
 לאכלו רוצה שאינו דכיין לבישול, יאסר שלא כדי בשבת להיות ג'יום
 פסידא דליכא כיון אסור, גוי ע*י דאפילו וי*א להדיחו, אסור ביוםבו



תקסב לאלפים שכא סי' מאכל תיקוני דיניהסד

 מנב: והיותר לכתחילה, הניחו אם לאסור וראוי צלי' לאכלו שיכולב"כ

 עליו. ידיוליטול
 )א( הקערזע בשולי או סכין של בקתא כ"א פלפלין לדוך איןד(

 משמען וט*ז ולבוש הב=י דמן כתב ט"ז סוק תוס' והרב הרמ*אכ"כ

 סקי*א' א*ר בספר וכ*כ ובקערה, בקתא' שינויים ב'דבעי'
 ועייןי.

 ושמא, יפה דסכינא בקתא הכי נהגינן לא דאנן ש*ב בק*א ברכ"ילהרב

 בסכין לחתבה או במכתשת חבל גמור* שינוי דהוי הקערר,(,ישבור
 הבלין. לכל וה"האסור,

 ודבר ראלי"ו, שקוריז חרוץ במורג בשבת הגבינה לגרור אסורה(
 והמחתך' טחינה, משום ללעסו אסור לאכלו חפץשאינו

 והרובימ גרוגרות לחתוך דאסור וה"ה טוחן' משום חייב דק דקהירק
 אבי טחינד" במינו ושייך קרקע גדולי שהם פירות ודוקאלזקנים,
 אחר טוחן אין נטחן וכבר הואיל התרנגולין' לפני לחם לפררמרתר
 דשריי מיד' לאכול אבורר דהוה מידי שרי. הכל מיד לאכול ואםסוחן,
 לאלתי דאפילו חרוץ' במור, גבינה אגרירת קאי לא שריותא והןב(

 יבש. צרזר ג(  י"א* דל"ו אורות טל ועיין י"ט ס*ק שבת תוס'אסור.

 אסור. סע"ד, דל"ה אורהת טל טוחן, משום ביד לפררו מדרבנןאסור

 שדומה נתרסקו, ולח בכוורת דבוקים אם מהכוורת דבש חלותלרדות
 וענבים.- זתים כדין לסחטן אסור נתרסקו ולא נתלש ואםלתולש,

 הקהעיןי. מחוך האוכל לפרק כדי בשבע2, מלילות למלול אוסרין ישו(

 בלבד .האוכל לרכך כדי אצבעותיו' בדאשי מוללאלא

 שכבסימן
 גורל ודין בשבת נולדדין

 באלף' נתערבה ואפילו לטלטלה אפילו אסור בשבת שנולדד* ביצהא(

 צריר תשבר' שלא עליה כלי כופה ואם אסורות,כולן
 אסורון בזה נולדה לפניו' או י"ס שלאחר ובשבת בה, יגע שלאלחהר

באש
 לסלשל אפילו ביום, בו אסורים בשבת יהאילן מן שנשרו פירות4(

 אסור* ספקןוא8ילו



 ל~ולפים שכג סי' שבת צרכי קנין דיןחסד:תקכד
 שיניו בו לחצוץ כדי ליטלו אפילו בהמה, אוכל שאיע קיסםג(

 לכך. והכיבו תקנו לא אםאסור,
 חלק יהיה פלוני, גורל לו שיצא למי לומר גורל, להטיל אסור-ד(

 דצריך וי*א שרי' ביחו ובני בניו עם ודוקא שלוסלוני
 להטיל שלא להשוותם כדי אלא עושה ואינו שוים, תחלקים-שוהיו

 שמקפיד כיון שוים, בחלקים אפי' אסור אחרים עם אבל ביניהם,קנאה.
 בחול אפילו שוים, החלקין ובאק ומשקל, מדה לידי יבואו זה עלוה

 ואפי' גוי, ע"י אפילו בשבת, גורי להטיל ואסור קוביא, משום.אסור,
 מצהה.לרבר

 שכגסימן
 וטבילתן כלים והדחת שבת צרכי קניןדין

 אסור, לוקח של כליו לתוד ולשפוך למידה, המיוחד בכלי למדור,א(
 לחבירו ואומר מעט' מוסיף או ממעט אם מקיליןויש

 יש כו"כ מדה לי .תן לומר אבל אותו, נמדוד ולמחר זה כלי לי.מלא
 סק*ג(. א"ר לי, ונן יאמר אלא לי, תמכור יאמר לא גם )א(-אוסרין.

 אסור ידוע מקחו שאין ובדבר דמים, שם להזכיר אוסרין ישוכן
 לומר אסור פסיקא, ומחוסר קצבה לו אין שאם לכ*ע, דמיםלהזכיר

 שאין לומד דאין לו, שנותן מה נוטל אפילו בשנים, או בפשוט ליתן.
 וכן לו, יתן מה יררע איבו שהרי צריך, הוא כמה לומר אלאכונתו
 תן אגוזים' חמשים בידי לך יש הרי לומר מנין, סכום להזכיר_אסור
 לכ=ע, אסור טונא האי וכי מאה, בידי לך יש והרי אחרים, חמשיםלי

 אסור. בחשבון החדש על הישן לצרף או מידה ובסכום דמיםבסכום
 הפתק מניה היע וכשלוקח מעות, סכום בפתקאות לכתוב אסור-2(

 האלו, בפתקאות לקרות דאסור כתוב, האיש ששםבמקום

 מצוה. לצורך כ*א שרי ולא הדיוטות שטריזש2*י
 הפתק מניח היע וכשלוקח מעות' סכום בפתקאות לכתוב אסוךב(

 בשבוש להדיחם שלא טוב נקיים, אחרים כלים עודלו
 וירא טבילהע הטעון חד,ם ,כלי להטביל י*א סק*ח(. שבת תוס'כלל'
 מטנו, והיאלנו ויחזהר במתצה, לגוי הכלי ויתן כולם ידי יוצא.,שמים



.תקכה לאלפים שכד סי' הננה דיניהסד
 וה, בהתר פקפק סקי"ג שבה הוסן הרב אמנם הרמג"א נ"נ)ג(

 הרתר דלא בשבת, מתבה איסור מפקפוק פלט לא להטבילדלהמתירים
 ועייןסימן סקטעו, ש"ו סימן לעיל הרמג"א כמ"ש שבת., לצורךאלא
 וביום המתירין(. כדעת סתם מרן דעת כן כי ובפרט י"ב ס*קש"ו
 מים ימלאנו מים בו למלאת שראוי כלי הוא ואם ברכה בלא יטבילא'
 ואח"כ תמילה ידיו ויטבול יברך לא אבל טבילה, לו ועלתה המקוהבע

 גדול. לצורך אלא כן, לעשות ואין במים, הכלי כלישקע

 שכדסימן
 בשבת לבהמה מאכל הכנהדיני

 באומד משער אלא בהמתו לפני לתת שעורים אדם ימדוו לאא(
 ונותן בכברה גוטל אלא המוץ, שירד כדי גבוה במקום יניחנוויא לארץ המוץ שיפול בכברה התבן את כוברים ואיןהדעת,
 מתכוין. בלי מאליו לפל והמוץ האבוס,לתוך

 שאים כירן וערב, טותי מקל או תרווד בו ומעבירמים גני נותנין אלא לתרנגולין, או לבהמה הרבה מורסן גובלין איןב(
 אל מכלי מנערו או מותר, המקל או התרווד מסבב ולא בידו,ממרס
 להכין ראסור כלי, אל מכלי לנער שאוסר מי ויש שי71ערב, כדיכלי
 בשבת מורסן עעג מים ליתן שאוסר מי ויש ליום, מהצורךיותר
 מים. ליתן לאסור יש קמח בו שיש שלנו במורסן בפרט כה"ג,אפילו
 שתאכל כדי הקשורימע שבלים להתיר שרי דלא שאומד מי ישג(

 קיימא. של שאינו בקשר כ"א הבהמהמהם
 שיהיו כדי בהמה, באוכלי שעושים כדרך בידים לשפשף אסורי(

 מוהר אוכל שאיבו דבר אוכל דלמשוי לאכלםנוחים
 לא לאכילה, ראוי שהוא בדבר באוכל מטרח אבל אוכל,לעשותו

 יהער. ולתקנו להכשירוטרחינן
 לטחון שמותר דאע"פ העופוונ, לפני חי בשר דק דק לחהוך אסרךה(

 ליה אכיל בעי דאי טחינה, שא"צ משום היינואוכלים,
 דלא דכטן לעופות דק דק חי בטור לחתוך משא"כ שלם, שהואכמווצ
 לעשותה שאסור גמורה מלאכה שהיא טוחן הו"ל הכי, בלאו ליהאכלי



 לאלפים ס"שכה מלאכה שעשה גוי דיןחסדתקכו

 טטעמ ג"כ אסור בלא"ה נאכל הוא ואם בהמה' בשביל בי*טחילו
 טרחינן. לא באוכלאדמטרח

 שאינה למקום המאכל נותנין אין ועופות, נהמות המלעיטיןו(
 להחזיר. שיכול למקום כ"א לההזיר,יכולה

 בייתיר ועופות וחיוונ בהמות לפני כ*א ו'מזונות מים נותניז איןז(
 נהר )ועי' דוקא בייתי כשהוא לו ליתן מותר כלבולפני

 .שלום(
 שמא דוישינן דלא מחוברים עשבים ע"ג בהמתו אדם נ~עמידח(

 וחיישינן קל, שאיסורו מפני מוקצה עוג לא אבליתלוש,
 בפניה. שם יעמוד לא לכן בידים, ממנו לה יתןשמא

 דאהי קרקע אטו גזירד, כלי, של אבום אפילו האבום לגרוף אסררס(
  הבהמה שלפני התבן לסלק ג"כ ואסור גומות'לאשווי

 מוקצה. והו*ל לאכילה ראוי ואיט שנמאם שיש מפנילצדדין,
 שאינו למקום האוכל ליתן דהיינו האווזא, להמראות מתירין יש.י(

 הואיל ב"ח, צער משום גוי, ע"י בשבת אחד פעם להתזיריבול
 על בעוברים לעולם, ילעטום לא יהלתו אחר, בענין אוכליםואינם
 אדעתייהו. ולאו נקוב הושט שלפעמים אדעתייהו, ולאו איסורי'כמה

 למורים ואוי מים, לחמם אש להדליק לגול משצות הנשיםובשבוז
 אריה(. שער בם' )כ"כ בכל, משגהיםשאינן

 שכהסימן
 ישראל בעד מלאכה שעשה גוידין

 דבר, לידז ליונן אסור לפנים, יוו את ופשט בועץ עומד גוי אםא(

 ליתן אסור להוציא שדרך וחפצים' שיוציאנו, ההווידוע
 שהרזאה גוי, של החפצים אם אפילו וי"א בפנים, עומד אם אפילולו'
 בידו ליתן אסור מ*מ ד,חרי, נהי מצוה ולצורך גוי, של שהם יודעאינו
 שביד משכונו ליטול  שבא גוי )א( יקח. והוא לפניו ישים אלאממש,
 ערב להיות רקואי אחר ישראל אין לו, מאמין הלוה ואיןישראל,

 סק"ט(. שבת תוס' חפצך ממצוא משום דאסירעבורו,
 הדחק ב:שעת לא אם אוסרין' יש בשבת, לעצמו גוי שאפה פתב(
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 לו ליתן אסור אבל לשאול, ממי מוצא ואינו יחידי, בכפרשדר
 קעביד. דישראל אדעתא דאז בשבת, הפת לו שיתן שבת מערבמעות
 ואפילו לישראל, אסורי' לעצמו פירות לוקח או דגים שצד גוי ,ג(

 וצד ליקט ואם ביום, בו אסורין היום צדן או לקטן אםספק
 בכדי לערב להמתין צריך וגוי, ישראל בשביל או ישראל,בשביל
 אם ידוע שאין או ישראל, בשביל יקטן אם ספק אם ואפילושיעשו,
 שאין ודבר שיעשו, בכדי י"א בזה וגם אסורין, לאו אם היוםנלקטו

 בשביל הובא אם לתחום. מחוץ שהובא אלא ומחובר, צדה חששבו
 שהובא למי ביום בו לאכלו אסור לטלטלו, שמותר אע*פלשראל,
 שלא למי למכור ומהתר יהחליף, אסורים לשנים הביא ואםבה?בילו
 י*א ולערב אסור, כיון ואם לכך, כיוו לא אם ריוח בלי בשבילוהובא
 בשבת מהלך היה אשר כשיעור דהייע שיעשו, בכדי להמהיןשצריך

 לתחום.חוץ
 הלילה אין שיעשו, - בכדי להמתין שצריך שאמרו שבמקום י*אד(

 א'. ביום להמתין צריך רק הזמן, מןעולה
 שכר להביא לגוי לומר לכתחילה אף ומתירין מקילין שיש אע"פה(

 לעצש, יתמיר שמים ירא כרמלית, דרך דברים שאראו
 וי*א הדחק, ובשע.ת שבוג לצורך המקילים ביד למחות איןימ*מ
 כיון עצמו' בשבת מהם ליהנות אסורים שהביא דבריםדאותם

 לו דיש די"א גם ומה דרבנן, איסור שהוא בכרמלית ד"אשהעבירן
 בס*ד. במקומו שיתבאר כמו רה"ר,דין

 למיחש ואיכא לישראל, מכירו אם בהמתו לצורר עשבים גוי ליקטו(
 דבר בכל וכן אחריו, להאכיל אסור בשבילו ירבהשמא

 אצמר אם מכירו שאיע ואעפ*י בשבילו, ירבה שמא למיחשדאיכא
 מעשיו אם כן, אומר אינו אם אפילו או הוא, ישראל שלצוררבפירוש
 נר ווהדליק כגון . דאורייתא, כמלאכה עושצה ישראל שלצורךטוכחין
 לשהות הוא גמור דאיסור תשמע ומינה אסור, לו חתלד ישראלבבית
 ותחי שמעו מיתה, חייב חכמים ע"ד והעובר בשבת, בקאבאניהאפ"י

 שאוסר ע*א, כ"ד ד' חאא . רב מלד קרית לה' ועייל, )נ(נפשיכם.
 גוי(. לשם שנעשה אפילו מהקאבאנילשתות



 לאלפים שכה_-שכו סי' רחיצה דיני חסדתקכח

 יודע'ימ שהכל ישראל, בהעביל בפרהמיא מלאכה גוי עשה אםז(
 מלאכד* מאותה ליהנות ישראל לאיתן אמור ישראל,בץ4ביל

 ובקצד שיעשו, בכדי לערב להמתין צריר אחר וישראלעולמיוג

 להחמיר נבון אבל מדינא, דשרי נהי עביד, דנפשיה אדעתאשהגוי
 רמ"ד. מימן לעילכמשרש

 אמ בידו למחות צריך אין ישראל, לבהמת והאכיל גוי ליקם אמח(

 למחות. צריך בכך רגיל אם אבל שעה, לפיהוא

 דאורייהא מלאכה עשה אם בשבת, מלאכה שעשה גוי הדבריםכלל
 ישראל בשביל ואם ליהנות, לישראל אמור לעצמו,אפילו

 אה, ביו' להמתין שצריך וי*א שיעשו, בכדי לערב להמתיןצריך

 למי דרבנן ובמלאכה לירגוה4 אמור מלאכה בו נעטו" מפקואפילו
 מכיר אם לעצמו הגוי עשה ואם מותר, לאחר אמור, בשבילושנעשה
 אומר אם וכן אמור, בשבילו ירבה שמזש למיחה4 ואיכאלישראל

 מתירין, יש הוצאה במלאכת רק אסור, עשה ישראל שלצורךבפירוש
 שתוקע אחר להוט שהוא מי  ולשתות, לאכול שם לילך ואפשראואיל

 השת~ה הגוי אצל לילך אסר שבת, ביום הרבה צער לו ויש"טוטון
 כיו"ב. כל וכן פיו, תוך העשן ויקבל פיו, את הישראל ויפתחטוטון

 ושכז שכו,סימן

 בשבת וסיכה רחיצהדיני

 ואפילו באור, שהוחמו המין במים רובו או גופו כל לרחוץ אסורא(
 הם אם בין מעוש, שהוחמו בחמין ואפי' לב*ד, ואבר אברכל

 ולהשתטף גופו על המים ל,4פוך אפילו בקרקע, הם אם ביןבכלי
 אברים. שאר או ורגליו ידיו פניו בהם לרחוץ כ*א שרי ולאאמור,
 דאתי אסור, בכלי הם אם טבריה וחמי גוש, רוב רוחץ שאינוכל

 המקום אם אסור בקרקע הם אם דאפילו וי*א האור, בחמילאחלופי
 טבריא* בחמי אמור ולרפואה זיעה, לידי דאתי משוםמקורה,

 סילון מע*ש אפילו לתוכה להמשיך אמור חמה שהיא "מיםאמתב(
 נשפכק ומימיו לאמה חוץ יוצא תציטר ופי צונהשל
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 מע*ש, לסילון שנכנסו המים אפילו המשיכו ואם שבקרקע,לגומא
 בדבר כמטמין דהוי בשבצג הוחמו כאלו רצתיה ברחיצהאסודין
 מע"ש המשיך אם. צינור, בלא דאפילו שאומר מי ויש הבל,המוסיף
 אפי, לרחוץ ואסור הטמנה, חשיב יתד, שיתערגו חמין לתוךצוננין
 שאב'וו שקורין בבורית ידיו לרהוץ ואסור .בה2בת, שהוחמו בחמיןידיו

 בצונן.אפילו
 מפני המדודה, כנגד וי,תחמם גופו כל בצובן אדם ישתטף לאג(

 שצריך וי*א גופו, כל כרוחץ ונמצא מעליו מיםשמפשיר
 שאין במקום אפילו נטילה אחר האש אצל ידיו, לחמם שלאליזהד

 יפה. תחילה ינגבם לא אם בו' סולדתהיד
 עליו ישפכנו שמא חמין, מים בו שיש כלי בטנו ע*ג ליתן אסורד(

 בשבת. רותץונמצא
 ישארו שלא מהנהר, כשעולה יפה גופו שינגב צריך בנהר הרוחץה(

 שהעו' לפי בכרמלי.ח, אמות ארבע ויטלטלם עליוהמים
 סוחף ומטד ברה=ר ההולך אגל גופו, על מים רבוי יש הדחיצהמן

 להקפיד. אין לבושו ועל ראשועל
 ולא הואיל מיד, בו רוחץ למ=ש מע=ש, נקביר שסתמו מרחץז(

 שמאליו אעפ"י נקביו, סתמו לא אם אבל בשבת'נתחמם
 שיעו2ו. בכדי לערב להמתין צריך בשגתהוחם

 במרהץ לעבור דאפילו וי"א להזיע, אפילו למרחץ ליכנם (~סורז(
 מחטאת חוששני בן כי הנה אסור' להזיע שיכולבמקום

 בשחרית לטבול מעשה ואנשי חסידים כמנהג לעשות שרוציםמאותם
 נהי, השבועות חג יום באשמורת וכן טהור, לא כי ובפרט שבת,של

 חמין הם המקום של המים אם אבל ותיקין, ומנהג היא יפהדמנהג
 בעבירה הבאה מצוה הו*ל להזיע, שיכול במקום לעבור שצריךאע
 להוחמו שרי גוי של דהמרחץ ואפילו טוב, הההעדר יהיה, לרצוןולא

 וכבר להם, הנת ההש תורה ישראל ומנהג לגזירד* גזירה דהו=לבע*ש,
 סמך. מצא יאודה בניבספר

 לסוך אסור לרפואה כ"א מקום באותו לסוך נוהגין שאין כלח(
 דלרפואה' מילי וכל עגיד, קא דלרפואה מלתא דמוכחאבשבת,



 לאלפים שכח--שט סי' רפואה ייניחסדאקל

 חטטין. בו שיש הראש לסוך אסור ומש*ה סמנים, שחיקת משוםאסור
 את וגם הרוחצים על וקדא אוסרין, יש וורד במי הזקן לרחויןט(

 ביום ליזהר וראוי ריחא, מוליד דקא משום תספה,הזקן
 העם ידי על וורד מי לזלף שנוהנים תתונה, ובשבתות התורהועמהת

 בזקן. או במפה ידיהם יקנחושלא

 של שכט, שכח,סימן
 אסור כבריא, והולך מתחזק רהוא בעלמא מיחחם לו שיש מיא(

 שחיקת משום )גזירה גוי, ע"י ואפילו רפואה שום לולעשות
 שמעשיו כל אסורן לבריאים  המגהם4ים דברים ואפילו )א(סמני'(.

 סק"א(. שכ"ח סימן שבת היס' מכוין, קא דלרשאהמוכיחין
 והזריז השבחע את עליו לחלל ,מצוה סכנה של הולי לו שיש מיב(

 אינו החולה ואם דמים, שופך זה הרי והשואל משובח,ה"ז
 צריך אומר החולה ואם שרטות, של חסידהת שהיא אותו, כופיןדוצה
 אומר שהרופא לא אם לחולה, שומעין צריך איע אומר והרופאאני

שיזיקהו.
 את עליה מחללין ולפנים מהשיניים דהיינו חלל של מכה כלג(

 מחמת הפנימים מהאברים אחד שנתקלקל רדוקאהשב~ע
 שחושש ומי מכה, נקראים אין מחושים אבל וכיוצא, בועה אומכה

 והיינו )ב( להוציאו. לגוי שאומר י"א להוציאו, וצריך ומצטע'בשיניו
 וא"ר סק"ה שבת ותוס' סק"ח לקמן כמעש גופו, כל ממנושחלה

סק*ד(.
 לחלל אסו' חילול, וא"צ שממתין חולי באותו ומכירים כ~טירדעיםד(

 תלל. של מכה שהיא אע"פ עליו,..
 עליו מחללין ואיז ובחולה, בבקי נשאלין חלל של  שאינה מכהה(

 שעאג ומכון נפשות, סכנת מהם אחד אצל שיעשה עדהשבת
 אחד או שוטה, כלב שנשכו ומי עלוקה, שבלע מי וכן הרגל, וגבהיד

 כמכה הן הרי לאו, אם ממית אם ספק אפילו הממתים, עפרמזוחלי
 שהין ועל ברזל מחמת שנעשית מכה כל על שבת ומחללין חלל,של
 שהוא אומרים שהרופאים חולי כל דמי* כ,א הטבעת, בסיהבא
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 ואם השבה, את עליו מהללין מבהף הבשר על שהוא אע"פסננה,

 וי=א מה~יה צריך אינו אומר אהר ורופא צריך, אומר אהדרופא

 נפשות וס' קצת מומהין השובין אדם בני דכל מומתה צריךשאין

 מחזקי* לא רופאים, שאינם גוים סתם אבל ישראלים דוקא וי*אלהקל,

 כבקיאים.אותם
 מהללין אין מהמרה הוץ גדולה עבירה שיעבור לאנסו שרוצים מיו(

 להצילו. בדי השבצצעליו
 עושה שינוי ע"י איהור ובלא דיהוי בלא לעשות אפשר דאם י*אז(

 עושים כלל איסור בלא גוי ע"י לעשות אפשר רחם שינריעאי

 שיראה לבא, לעתיד מכשילן אתה שמא .להוש דיש וי"א גוי,.ע"י

 ולפעמי' יץטד', עוי איסור שיש יסברו גוי, עאי רק עושין שאיןעכשיו

 ולכז הגוי, על שיעתיט במה ההולה, יסתכן ועי"ז מצוי גוי ההיהלא

 ובני גדולים ישראללם עוי אלא ונשים, וקטנים גו" ע=י לעשותאיז
 הזריז וכלדעת,

 לה~
 ואפילו משובה, ה*ז סכנה בו שי,ם בדבר שבת

 לו והביאו עשרה ירצו אתו4 גרוגרת שצריך הרופאים אמדתעאם

 אפילו ה' מאת טוב שכר להם ויש  פטורין כולם גרוגרת אהדכל
 . . . בראהטונה.הבריא

 שמצטער- מיהוש לו שיש או הוליו, מהטע2 למשכב שנפל חרלהח(
 למשכב כנפל שהולך אעפ*י שאז גופו, כל ממנווהלה

 מהללין אין אבל רפיאה, לי לעהןיון .לגוי אומרים סכנה בו אין אםדמי,
 ישראל עליו ולהלל אבר, סכנת בו יש אפילו דאורייתא' כאיסורשבת

 בשינוי שעושין אבר סכנת בו יש א*כ אלא אוסרין. יש דרבנןבאיסור
 ישראל ע"י שאסור וכל דאורייתא, מלאכה סמך בהם שאיןוברים

 ממש. בו שאין סעע לגוי קצת לסייע רק אסור בעצמו החולה עי'אפ"

 בבישולי שמוהר סכנד, בו שאין להולה גוי בישל שאם 3*אט(
 אם לדידיה ואפי' לבריא, אסור שבת למוצאי נשאר אםגוים,

 אסור.הבריא
 העין וסוגר פתצת אם העין ע*ג וליתט העין, להיך יק טתנין אין*(

 בכך, בריא דרך וואין פותה איט אפילו אוסרין וישאסור*
 עיניו, לפהיה יכול וטאינו למי כ*א אסור העין ע*ג אפילו הפלורוק



 לאלפים של סי' רפואה ייניחסדתקלב
 אלא נראה שאים בדבר דשרי העין ע"ג ותתן מע*ש קילוריןוהשורה
 לו התירו דלא דכיון סמנים, שחיקת משום חי"2ינן ולאברוחץ,
 סוגר יהיה שלא ליזהר צריך מעמ הכירא, איכא מע*ש אלאלשרותו
 לתענוג. העין תחת שנותן לבריא אלא שרי לא דלעולם וי"אופתנת,
 עליה היו לא אם מכה, עשג ישנים בגדים התיכות נותנין איןיא(

 עלים ולא גמי נותגין אין וכן מרפאין, שהם לפימעעש
 מכה. ע"גהמרפאים

 הסיר' ואם יחזירנה, לא קרקע ע"ג המכה גב מעל שנפלה רטיהיב(
 ע"י כ"א יחזירנה, לא כלי ע"ג הניחה אפילובמזיד

 אעכ אלא חבורה, או מכה על רטיה לעשות לגוי לומר ואסורגוי,
 דאורייתא מלאכה רטיה מרוח דהא אבר סכנת שיש או גופו, כלחלה
 וחוזר המכה פי ומקנח רטיה קצת מגלה ולכן ממחק, משוםזחייב
 ממרח. שהוא מפני יקנח לא עצמה ורטיה ומקנחה, השני קצתהזמגלה
 חייכ זה הרי המכה' פי להרחיב כדי המכה מן ליחה המוציאיג(

 אם חועחן כשאיע אלא שרי ולא בפטיש, מכהמשום
 נכרי. ידי על לעשות טוב ולכן מיד, תסתוםתחזור

 להעמיד כדי ביין צומתה ברזל, ע*י שלא רגלו או ידו שניגפה מי.יד(
 רפוא:, משום בו ויש חזק, שהוא מפני בחומץ לא אבלהדם,

 שמרפא. משום המכה, על עכביש קורי ליתן לאסור מפקפקים ישזלכן
 וה"ה לתקנו, אסור דיזגונאדורה דהיינו ממקומו שיצא עצםסו(

 אוסרין. יש האגאיששלשפשף
 מעור שפירשו דקות ~רצועות כמין שהן וציצין שפרשה צפורןסז(

 אסור אותו מצערות אין אם הצפורן, סביבהאצבע
 אותו מצערות אפילו אוסרים וישלהסירן,

 ואפיל~
 רובן. פירעעו

 אלא ויפלוט' שרף יין או חומז בהד יגמע לא בשיניו החוששיז(
 בשמן יערענו לא בגרום החושש וכן ובולעמגמע

 הוא בולע אלא עביד, דלרפתשה .מילתא דמוכחא בפיו, השמןשישהא
 אסור. לבלעו, הבריאים דרך אין ואם נתיפא' נתרפא ואםשמן,
 ותניק הקדרה, לתוך או הכוס, לתוך מדדיה חלב אשה תיקל לאיח(

 רעה, רוח בו שנשף מי על מחלבה להתיז אסוד בבמ,את



תקלג לאלפים של סי' שבת הל'הסד
 שפין ולא מצטכ"י לועסין אין ליכ~ג נמי יתירא סכנה-וצעדא בהדלית

 מותר. "פה ריה משום רק לרפואה, השינייםבו
 ולשתוהו לאכלו אסור בריאים, ומשקה בריאים מאכל שאינו כליט(

 והוא למשכב, נפל ולא בעלמא מיחוש לו שיש מילרפואה
 הייט דשרי, מיחוש שום לו אין אם ואפילו כבריא והולךמתהזק
 אפילו אסור לרפואה עושה אם אבל ולצמאו, לרעבו ושוהה,2אוכל
 אם דוקא רהיינו )ב( בשבת. לשתרת אסור רגלים ומי בריא, הואאם

 דבר בזמן אותם שותה אם אמנם בעלמא' רפואה לאיזה המארשותה
 דבה, באימה וצוער הולך האדם לב פרק באוהו כי דשרי, בראהבאמ,

 פן יעלה' לו מורא ישת.ה לא ואם זו. רפואה שזו בידיט ישומסורת
 התחיל דכבר גם ומה ח"ו' ויסכנו לגופו מזיק זה ופחד ח"ו.יפגענו

 מ'(. סימן אומץ יוסף השבת, קודם זוהרפואה
 הפסד משום בחול אפילו קיא גרמת דהיינו אפקטוזין עושין איןכ(

 ובשבת בסם, אפילו מרתר מאכל מרוב מצטער ואםאוכלים
 ביד, ומותר בסםאסור

 מעשב אפר החהטם הוך להשים מדיטת בקצת שנוהגים מהבא(
 שכדותו שמקפח שמה שאעפ=י אסור, השכרות להפיגכתוש

 דברים לשאר לרפואה פעולתו עשב ארתו מ=מ רפואה, זה איןממנו
 סמנים, שחיקת גזירת בו שייךג"כ,

 ויייע, שייגע כדי בכח הגוף על שדורם דהיינו מתעמלין איןכב(
 שמא הרעי' להוציא כדי ונינוק של כריסו לדחוקואסוד

 בסמנ', לעשותה שדרך דפו~אן שכל המשלשלין, סמנים להשקותויבא
 יש לתענוג בנהת לשפשף ואפילו סממנים, בלא אפילו לעשותאסור

אוסרין.
 כי המשלשל סם ל,יתו!2 ואסור המשלשלין במים רוחצין איןכג(

 שאין ובמקום עוע, לשבת וקדאת וכתיב לו, הואצער
 בשבת, אסור לדפואה אלא טבריא בחמי לרחוץדרך

 יצבע שהדם מפני דם, ממנד, שיוצא מכה על בבד להניה אסררנד(
 בסמרטוטין לזהר )ויש אדום, ב,בגד אסור וביותראותו,

 סחינאן משום יהא שלא כדי מע*ש, ביע לשרותם המילה על,םנותנין



 לאלפים של סי' שבת הלןחסדתקלד

 מעס ביד יזלף מע*ש התקין לא אם ומיהו צובע, ובהמום כבוסדמשום
 יש לכך מהמכה, דם להוציא ואסור דאסור, הכוס תוך ישרנו ולאיץ.

 שכורך וי"א שבמכה, דם להעביר החילה .בית או במים המכהלרחוץ

 כורך ואח"כ החבורה, וכל הדם כל בהם ומכסה המכה על עכבישקורי
 "ה; לכן שמרפחג עכביש בקורי מפקפקים יש ומיהו סמרטוט,עליו
 להחליף אסור פונטאניל"ה לו שיש שמי וי=א תחילה, אפר אועפר
 הבגד וצובע דם מוציא לפעמים וגם ליחה שמחטך הניר' אוהבגד
 דליה ועוד הבריווע כבוד וגדול יסריח יחליף לא שאם כע~ירין'ויש
 משוט יקנחה, לא אז כשמקנא דם שמוציא יודע ואם )ג( צערא.ליה

 אס ומיהו מ*ז(. ס*ק שבת תוס' החובל, דמלאכת רישיה פסיקדהוי
 בשד עלה ואם שי8תח, כדי קטנית לתוכו ליוע י"א הנקב קצתנסתם
 הרטיה מע*ש שיכין ליזהר צריך ועכ*פ האוכלו, דבר ליתןאסור
 גוי ע"י לעשות אלה בכל טוב והיותר עוקצהן, שיטול והאפוניןוהעשב
 ולכן מלאכה אב דהוי ואפשר השינים, שכין דם למצוץ אסרך.כה(

 בידד בסכין שנחתך מי ה( לחולה. עלוקה להשיםאסור
 את להוציא כדי בפיו ימצוץ לא וכן מקומו, את ידחוק לאוכיוצא

 הדם_
 נ*ד. ד' הזכרוטתסן

 א"3 אלא עצור, שהוא למי  הטבעונ בפי פתילה לשום אסורנו(

 ויניחנה אצבעותיו  בשתי שיאחזנה בשיןי אוחהישים
 כחז היורה בכלי משקה הסבעת בפי להטיל שאסור כ"שבנחת'
 בחולה- לא אם שנוי ע*י ואפילו מאתמול הוכנה אפילו איודה,שקורין
 אפשר חם דאורייתא מלאכה לידי יבא שלא ויזהר למשכב,שנפל

 גוי. ע*ייעשא
 על ואפילו משובת, זה הרי והזריז שבת דוהה נפש פיקוח כלכז(

 שבונ לחלל אדם כל על מצוה נפש פיקוח ספיקא'ספק
 להשתיל אדם צריך עאכ'ו מינה ה*ון מישראל, אחת נפש להצילכדי
 ושלח עת על מתוכחות מישראל אחד לכל להציל ותעצומות, עזנכל
 ממות מר זה כי ה', בעיני הרע בעשות מישראל, אתת נפששזאבד
 וממעשים מעון יתיד אצ רבים להשיב יעשה, לעשות בכחו אשרוכל

 כל ליקח להניה אדם מחההכ אבל טובים בדרכי וילכומתועבים,
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 ירא איש אשרי קלה, מצה אפילו יעבור ולא שבת יחלל ילאממיט
 מאד. מכל יותר חפץ במצותיו ה'את

 מה לכל שבת עליה ומחללין סכנה בו שיש כחולה היא ירלדתכה(
 לה ומדליקין למקום ממקום חכמה לה קוריןשצריכה,

 משנין, ל,ענות שיכולין מה בכל מקום ומכל סומא, היא אפילובר,
 וכל שבת, יחללו שלא מע"ש הכל תזמן טן לחודום אשהגכהגיע
 את עליה מחללין צריכה, אינה אמרה אפילו הראשונים ימיםשלשה

 להם שומעין צריכה, שאינה אומרים ורופא חכמה אם רקהשצה"
 צריכה אינה אמרה שבעה ועד משלשה צריכות, אינן יולדות2והרבה

 סבנה, בו שאין כחולה היא הרי שלשים עד ואילך מכאן מח~ין,אק
 דכל תמוז בתקופת ואפילו יום שלשים כל ליולדת מדורהועושין

 ע=י עושים גוי' ע"י אפשר אי ואם בצינה, לחיה סכנה יש יומל'
 סבנה. דאיכא כיוןישראל

 משעה או המשבר, על משתשב שבת עליה לחלל יילדת נקראתבט(
 בושאות שהבררתיה משעה או ויורד, שותתשהדם

 מחללין מאלו 4ף שנרא; כיוז להלוך, כח בה שאין בזרועותיה,ארתה
 קצת, שמרגשת משעה חכמה לה לקרות לענין אבל השבת, %תעליה

 יוה"כ. ,ולענין שבת חילול לענין כיולדת דינא יום מ' אחרוהמפלת
 בו שאין בדבר אפילו בשבת אותה מילדין אין גריהל(

 חיל~
 שבת

 לא נמי לאיבה למיחש איכא ואי לאובה, למיחש ליכאאי
 לילד* דאסור י"א הקראין, את וגם שבת, חילרל אין אם אלאשר'
 לט'. או לז' בטלד מילי והני צרכיו, כל לו עושין שטלד הרלדלא(

 עליו. מחללין אין ח' או ד בן ספק או לח' נולדאבל
 שערו גמרו ולא ספק הוא ואם וצפורניו, שערד גמרו א"כאלא

 מפני ומניקתו, עליו שוחה אמו אלא לטלטלו שואסור י"אוצפורניו,
 החלב בידה להוציא יכולה בעצמה היא וכן שמצערה. החלבבער

 אותונהמצער
 כ"א הלידה צער מחמת שנתפרקו הולד אברי מי"מרים איןיב(

 כורכין שאין . תיבוק וכן אסור' אח"כ אבל הלידה,ביום
 בשבח. לכרכו דאסור י*א אבריו ונחעקמו בתולאותו



 לאלפים שלא של, סי' בשבת מילה דיניחסדתקלו

 אוסרין יש לו, מזיק הנר ו(ער הכצב וגדל כואבות שעיניו מילג(
 עיניו. מנגד להסירה הנרלטלטל

 דם יוציא קזלא ליזהר צריך צכל במתט, הקוץ ליטול דשתר נהילד(
 חבורדנדעביד

 ורך אפילו בשבת סכין כביאין ומתה המשבר' על היךלטברצלה(
 חי, ימצא שמא הולד ומוציאין בטנה וקורעיםר*ה

 בקרוב האם במיתת בקיאין דאין משום בחול אפילו כן נוהגיןואין
 והנשימ בבטנה מפרפר הולד אם אבל לחיוונ' לילד אפשר שיהאב"כ,

 אסור. בחול אפילו מיתתה את לקרב בבטנהמכות
 מצוה כי כפרה שום אוצ נפש, פקוח משום שבת שחילל מילו(

 טונ:, שכר ויקבלקעביד

 שלאסימן
 בשבת מילה דיני.

 ונותנין ומוצצין ופורעין מוהיין בשבת מילה צורכי כל ערשיןא(
 חוזה המילה מן ידו סילק שלא זמן וכל כמון,עליה

 ציצין על אלא חוזר אינו ידו סילק מעכבין' שאין ציצין עלאפילו
 א'- במקום עטרה של גובהה רוב אפילו החופה בשר דהיינוהמעכבין,

 הוא והמנהג בשבת אותו מלין אין לשמנה ודאי נולד שאם י"אב(
 לחן טלד בין לידחן' מיום ל"י עבור עד כלל למולושלא

 דמסתמא הולד, לסכנת. דחוששין מטעם ח', בין ספק ז' בין ספקבין
 שערותיו במרו לא אעם וכן חולים, חלשים הם זה באופןהנולדים

וש:פרניו.
 ,חל בן י=ט אפילו ולא שבת דוחה אינה בזמנה שלא 23ילהג(

 הש"שי. ביום ולא בשבת ה' ביום אותו ימולו ולאגליוונן
 יצטרכו שלאכדי

 לח~
 גר. למילת וה*ה השבת את עליו

 להח~יר וראוי השבת, את דותה אינה עורלות ב' לו שיש מיד(
 ע~ן יפרעו שלא זה על זי; עורלרונ ב' כשרואיםלמוהלים

 עד יפרעו לא אם כלל סכנה דאיז שבת אחר עד וימתינובשבת,
 מהקרום חוץ עביננ עורות ב' כשיש הוא ערלות ב' וענין השבהע4חר
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 כשחותכין יודע וזה הפריעה, בו שעושים הערלה מעור שלמטה"רו
 עב עור הוא אם וניכר נראה יד מישוש ע*י לפרוע ובאיםהערלה

 ידו, יסלק ולחתוך, למעך לחזור שצריך עב עור הוא ואם קרום,שע
 מהול שנראה והוא השבת, את דוחה אינו מהול כשהוא טלד אםוכן

 דוחה אינו השמשות בין בולד אם וכן קישוי, בשעת שלאאפילו
 רם"א, סימן לעיל כמ"ש הדעות רבו השמשות בית זמן ועל השבת,את

 בראש שהן מה אפילו שמש, שנראה דכל מילה לענין מוסכםוהיהתר
 בהמום כלל נראה וכשאין יום, מאו:תו מונין בעיר .יותר הגבוההדבר.

 דקיימא אנשים אמרו המעונן, ביום וכשנולד .בה*ש, מתחילמקום
 ערועים שמש, יש פרק באותו הרילוז,ו שלפי הרילוז'ו שעתאלהו

 טער, שחמור שעות הי*ב קודם שעה מרביע ועכ*פ פיהם עלמעשה
 לפי והכל בה"ש, הוא הי"ב, אחר שעה רביע עד נאמאניחקש"א
 לידה מתחילת בבירור לידע וידרוש שיחקור המורק .עיניראות
 הספק שיצא עד החמורה השבת לדחות יניח ולא לידה, סוףעד

 דוחה מילתן אין נתגיירה ואחקכ שילדה וטיה אנדרוגיטס וכןמל'בו,
 דוחה. שאינה י"א הקראין .בני ומילתשבת,

 השגתו את דוחים אינם מע"ש לעשותם שאפשר ,מילה מכקםיךיה(
 יביאנו לא מע*ש למילה איזמל הביא לא אםלפיכך

 חכמים שהעמידו דרבנן, איסור אלא בו שאין במקום אפילובשב21,
 עשה שאם רבר הוא אם לע,עות, לגוי ולומר כרת במקוםדבריהם
 דבר הוא ואם ועושהו, לגוי אומר מדרבנן אלא איסור בו איןישראל
 לא ואם לעשרתו, לגוי יאמר לא התורה מן לעשותו לישראלוואסור
 ונו.תן' בשיניו לועס אלא ישחוק לא מע=ש שחוקים סמנים לוהיו
 אלא בשבת, יערבם לא עליה להתן ושמן יין מאתמול עירב לאאם
 אלא הנקב ירחיב לא וגם חלוק לה עושין ואיז לבדו, א' כליתן
 מלבוש דרך אצבעו על כורך. לו אין ואם סמרטוט, עליהכורך

 כרמלית. דרך ומביא בחול, הוצאה ננדרךלשנות
 ביום או המילה לאחר או _המילה קודם בחמין לרוחצן נוהגין אםו(

 אלא בשבת יחממו לא לסכנה, . לחוש אין אם למילתו,ג'
 הסדין גוי. ישים רק בבום דהוי סהין ,ישרו ולא מאתמונ. חמיןיבינו
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 בשביל עעעחמו מים להביא לגוי יאמר החמין נשפך ואם המים,הוך
 בשב"לו. להחם לטי יאמר ולאגוי'

 כבר. א' פעם מל א"כ אלא בשבת ימול לא מעולם מל שלא אדםז(
 שלא וי*א בשבת, לפרוע אסור מעולם פרע לא אםוהאה

 הוא המל אלא יפרע, וזה ימול שזה בשבונ א' מילה מוהלים ב'ימולו
 אי לפרוע המוהל יכול לא אם אך מילה. צרכי כל ויעשה יפרעעצמו
 צריך ומל למצוץ או לפרוע יכול שאינו ידע ואם אחר, יגמורלמצוץ
 בל'בד. למוהל אלא והאיזמל המילה צרכי לטלטל הוהר לא א(כפרה.

 ה' משם נ"ב אוונ י*ג סימן הד*ט עיקרי אתקצאי, לאדלדידיה
 יצחק.פחד

 שני. ביעט למול שאסור אומרים 5ש בא*י היושב מחו*ל אררחח(
 נמצא אם וה"ה הול, הוא דלדידיה עיר בן מוהל ישאם
 שני. ביאט ימול שהוא יאא בחואל מאעי אורחמוהל

 שלבסימן
 בשבת הבהמה לילדשלא

 ואיך דאסור, י"א לסעדה ואפילו בשבת, הבהמה את מילדין איןא(
 תענוג. משום אלא דליכא עבה בצמר לבהמה רפואהעושין

 שאם ספק הוא אם דם אחאן ואם שרי, צערא דאיכא מכה בתחילתאבל
 ופי' להקתה, לגוי לומר כ"א שרי, לא אפי*ה תמות' דם לה יקיזולא

 יפול שלא בולד לאחוז המנ וסעד הימנה, הולד לאחח הואמיילד
לארץ.

 שלגסימן
 בשבת אוצר לפטתשלא

 לפנותו. בו להתהיל אסור יין כדל של או תבואה של חוצרא(
 לףבר הוא אם מע=ש לפטת בהתתל' אפי' מחמירין ויש)א(

 אן אורחים להכנסת כטן מצתן לדבר אלא , סק"א( א"רהרשות,

 ד' או ג' אלא שם אין ואפילו ב( כולו. יפנה ולא בהמ*ד,לקבוע

 עתנוה תל טמתב להשוות יבא שמא סק"ב(, א"ר אסור'קופות
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 מיקרי ולא אורחים לצורד ג*כ מוהר מצוה, צורד משוםשהתירו
 שנתארחו אורהין שזימן או 'בביתו, אצלו שנתארחו אלאאורחים
 אורחים. מיקרי לא אצלו לסעוד חבירו כשזימן אבל אחרים,אצל
 קופה ובכל קופוהע חמש כ"א א' אורח בשביל לפטת מותר איןב(

 בקרוב* וחצי אוקיות ששה לערך היא סאה שכל סאים,שלש
 כ"א לו צריך שאיט הצבור יין או תבואן לפנות דוקא דלאותראה
 יחלקם ולא הכי(, דינא דבר, 3ל לפטת הוה אלא מקום,לטנות
 המשאוי, להקל כדי פעמים בהרברי להוליכם קמנהת בקופותלהוליכן
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 קופות' חמישה ואלו טפי, מילתא ואוחחא בהילוך, שמרבהמפני
 הזה כשיעור מפנה הרבה לו באו ואם אחר, לאורח הייטשמפנה
 יתירה, טרתא דאיכא לכולם א' יפנה שלא ובלבד ואורה, אורחלבל

 בעדו. יפנה אחר או לעצמו יפנה א' כלאלא
 לא אם. בשבת, להורידו אסור עגלה על שהובאו יץ של הביור2ג(

 ואם לאוצר, כמפנה ד~עי מצוה לצורך או אורחיםלכבוד
 לא אם ס"ב, כמ"ש מצרה, לצודך אפילו אסור' ממ*ו יותרהוא

 פריקה. בלתי למשוך הע*א לשבת' יין לושאין

 שלדסימן
 בשבת דליקהדיני

 בחצדו הדליקה שנפלה מי להציל יכול אינו בשבת דליקה נפלהא(
 עתיו שהוא הסעודות מזון כ"א לכבות ואתי בהולשהוא

 כצצן היום, לאחזו סעודה לצורך הצר"כים' תשמישו וכלילאכול
 להוציא שיכול מה כל א' בפעם ויוציא כשיציל או וקתוניות,כוסות
 ופושט ומוציא ללבוש וריכול כטע כל ולובהע סעודוהמ מאהאפילו
 ומוציא לובש שאינו שאומר מי ויש ופושט, ומוציא ולובשוחחר
 מזון אהד כל לכם והצילו בס4ו לאחרים תעמר בלבד א' פעםאלא
 שיכולין מה כל וילבשו אכילה, קודם .שבת בליל הוא אם סעודות.ג'

ללבוש.
 אהרת להצר אלא אינם אוכלים להציל דשרי זו דהצלה יעאב(

 שןומר מי ויש מעורבת' לשאינה לא חכלהמעורבת,
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 מה כל להוציא יכול אינו עירנב, צריכז; שאינה שלו לחצרדאפי'

 היא זו הצלה ששיעור שאומד טי ויש האמור, כוטיעור כ"אשירצה,
 אחרים, חצרות לבניגם

 להצילם כדי לםלםל אסורים ורברים מעות לםלםל אוסרין ישג(

 בשעת מעות אצל תפילין להניח ואסור הדליק',מפני
 שרי הדליקה קודם מונחים היו אם דק המעות, להציל כדיהדליקה
 ספר ע"י מעות להציל אוסרים יש וכן המעות, לנער וא"צלהציל,

 תיעק.או
 כתנ:י כ"א מעורבת, שאינה לחצר הדליקה מפני להציל מותר איןד(

 כ"א הדליקה' מן להציל לגוי לומר מותר אין וכןהקדש,

 הרבים רשות דרך אפילו להציל, לגוי לוטר דשרי הקדה2כתבי
 גוים לקרות כ"א שרי, לא דברים לשאר אבל לכבות, ג*כ לוולומר
 צריך לכבות שבא קטן אבל מפסיד, אינו המכבה כל בפניהםולוטר
 פתאום, הבא בהזק דוקא היינו לקרותו, דשרי ואפילו בידולמחות

 לקרותו .טוב ויותר יין של חבית לו נתוועעה או דליקהכגון
 מפסיד. אינו המציל כל לו מלומר יציל' שהצל בו -שיח-ע למיולהח-יעו

 לנענע אבל כדרכה בה ומתכסה פושםה האור בה שאחז טליתה(
 ולא הוא גמור איסור שיכבה כדי האור בו שאחזהםלית

 להיות כ"א שדי לא האור בה שאחז ס"ת וכן בישראל, כןיעהטה
 הבגד על מים ליתן אוסרין ויש כבתה. כבתה ואם בה וקוראפושםה

 משקין, .בשאר אפי' וי"א כבום, דחשיב לשם כשיגיע שיכבהכדי
 צריך אם אלא שיכבה, כדי בכונה בספר ולקרות הבגד ללבושואפי'

 שרי. ולקרו71ללבוש
 דה72ר יש אם גוי של בביחו אפילו דליקה לכבות שמותר אע*מו(

 . סכנה,ספק
 בודאי בסוחים היו שאם הענין, לפי הכל מ"ט

 כדי שבת לחלל ואסור לכבות אסור בדבר. סכנה להם יהאשלא
 להתענות צריך בתחומין אפילו במזיד וחילל עבר ואם ממון,להציל

 שאהר בלילה יין ישתה ולא בשר יאכל ולא וחמישי, שני יוםמ'
 לפדות ירצה "שם לצדקה, פשיטים יוח חטאת במקום ויתןהתעניוע
 ג' הוא פשום שכל לצדקר*, פשימים י"ב יום כל בעד יתןהתענית
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 איסור, על עבר בשוגג ואם שלמ, כסף חתיכות דהיינופראר"ש
 חילל ואם ושני, בה"ב יתענה הנר, שכבה כגון במתכויןשלא
 כי או. סכנה, היה שלא המורה בעיני יראה אם סכנה, מחעךששבת
 עליו יחמיר טובא, דתמיר שבת בחילול לזלזולי ליתו דלאהיכי

 אדם. שהוא מה לפי כפרהלהזקיקו

 שלהסימן
 שנתפזרו ופירות שנשברה חביתדין

 מזון כ,א יציל לא הרבה בכלים להציל בא אם שנשברה חביתא(
 אפי' וי"א לכם, והצילו בואו לאחרים ואומר סעודותג'

 מי ויש כ"כ, בהול שאינו טיף טיף ועביד דנסדקר, אלא נשברהלא
 חצר. לאותו אפילו סעודות שלש ממזון יותר להצילשאוסר

 הספוג ישים שלא דהיינו יספוג" לא שנשפך יין להציל כשבאב(
 דליכא אחיזה בית לו יש ואפי' ולהטיפו, לחזור הייןעל

 בשמן יטפח ולא בחול. עושה שהוא. כדרך יעשה שלא אסור,סחיטה
 הכלי. בשפת ולקנחה ידו להכניסדהיינו

 ואוכל, מעט מעט מלקט הגה וא' הנה אן בחצר פירות לו נתפזרךג(
 כדרך יעקוה שלא הקופה לתוך ולא הסל לתוך יתןולא

 ועפרורית צרורות לתוך נפלו ואם שרי כסותו או חיקו ולת.וךהול,
 ולא הסל לתוך יתן ולא ואוכל, א' א' מלקט א', במקום אפי'שבחצר

 קופה.לתוך

 שלוסלמן
 זרעים והשקאת באילן והשתמש עליהדין

 משהמשיו ואין בו, נתלים ואין יבש בין לח בין באילן עולין איןא(
 לירד, אסור במזיד בשבת באילן עלה כלל, לקרקעבמחובר

 ירד לא מבע"י לירד דע,תו היה לא אם מבעאי עלה דאהילררי*א
 באילן חפץ הניח ואם באיסוד, לישב דעתו שהיה כיוןמשהשיכה,
 כאילן. הן הרי שהוקשו וקנים בשבוע משם ליטלו אסורמבע*י

 בהן, להשתמש אסור טפחים מ הארץ מן הגבוהים איט שרשיב(
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 אסורים, ג' שגבוהים במקום למטה ויורדים מלמעלה באיםואם

 תחתיהן חלל אין אחד שמצד אעפ=י תחתיהם וחלל ג' גבוהיםהיו

 לארץ. השוה צד על אפילו לישב אסור לארץ' שוים הםוהרי

 שמשקימ העשבים על ידיהם ליטול אסורים נגנות האוכלימג(
 ומשום חורש משום חייב לזרעים מים המשקהאותם,

 בשאר אף ליזהר וראוי הוא, רישיה פסיק מתטיז שאינו ואע"פזורע,

 עם שם ישתמש אם וי",ט, נשבת בגנות לאכול שלא וטובמשקין'
 מים. שם יפלו שלא ליזהר דקווהמים,

 ירידת במקום המעורים חיטים כ~ן זרעים מלהשליך ליזהר ישד(
 ישליך לא לעופות ישליך ואם להצמיח, שסופןגשמים,

 .או לשיצמחו, ישאר ולא ליומים, או ביום בו שיאכלו כשיעורב*א

 לצמוח. סופו שאין אדם רגלי דריסת בנמקוםישליך

 לקרקע' כמהוברים חשובים דנכלי, מלחיונ כלי על שעלי ע,טביםה(
 חייב הגג על מהנטוע התולש וה*ה א( חייב.והתולשן

 סק.ט. א*רחטאת,
 או השרישו, אם לחים, שיהיו כדי מבע*י בעפר שתחב עשבימו(

 אפילי לתלוש ואסור להוציאן, אסור לזריעהשנתכוון
 נקוב. שאינומעציץ

 ולהניחו קרקע מע*ג מליטלטלו ליזהר יש נקוב איע אפילו עציץז(
 חרס. של שהוא בין עץ של שהוא בין איפכא, או יתדותע*ג

 נוטל אפילו במחובר, 'בהם ~הריח מותר ושושנים הדסח(
 אסור לאכילה הראוי דבר וכל ו'תפוח אתרוג אבלבנידו,

 מרחוק. הריח לו הגיע לגינה כשנכנס ואי ב( במחובר. בולהריח

 לא המריח דבר אל לכשיגיע אלא הריח לו מגיע לא אם אבלמברך'
 במחובר. ושושנים הדס להריח שאוסר מי ויש י"א, ס*ק א"ריברך,

 זורע תולדת זה הרי במים, בהם וכיוצא ושעורים חטים השורהט(
 יבשים ופירות וזירדלים וצמוקים שההש, בכלוחייב
 מע*ש. לשרותם וטוב אוסריםיש

 ונפתהים סתומים הם אם בשבת, במים שושנים ליוע אוסרים י,םי(

 שהיו למים להחזיר אלא שרי לא פתוחים אם ואפי' המים,ע"י



 תקמג לאלפים שלו סי' שבת הל' הבית כבוד דיןחסד

 וירקות בפידות וגם אסור, המים על להוסיף %4 להחליף אבלכבר'
 בשבת. במים תחילה להניחם שלא ליזהר טוב לאכילה,שראוי'

 שהם אע*פ חייב, בשבת מהז .התולש כו פירותיו שיבשו אילןיא(
 אסור הוא בפה, לתלוש ואפילו טומאה, לעניןכעקודין
 העשרין. ופירות מוקצה איסור מל'בדסקילה,

 האילן' לצלדי המולם לסמוך כבץ האילן בצדדי להשתמש אסיריב(

 אסור יתד בו נעץ אם וכן בצדדין, משתמש ביה סליקדכי

 לסמוך האילז תחת לישב אסור וכן יתד, באותו דבר שוםלתלות

 אסור באילן חבלים הקושר לאילן, הסמוך לכסת או לאילןעצמו

 באילמת הקשור חבל על שיושבים ואותם בחבל. דבר שוםלתלות
 איסורים כמה עושים והובאה, בהולכה לשחוק קטנים מושיביםאו

 בידם. למחותוצריך
 שלזסימן

 גומות בענין רישיה ופסיק הבית כבודדין
 הלכד רישיה, פסיק יהא שלא צריך דמותד מתכוין שאינו דברא(

 פסיק דהוי מאד, גדולים שהם וספסל כסא מטה יגרורלא

 לכבד י"א וכן שיש, של בקרקע אפילו ואסור חריץ, שעושהדישיה

 או באבנים במרוצף אף מחמירין ויש מדוצף, הקרקע אין אםהבית

 ע"י או גוי ע"י אפילו אסור מרוצף וכשאינו גוי, ע*י כ"אבקרהעים
 מכבד.ת ע"י לכבד אומרים ויש גומות' משוה שאיע הקלהבגדים

 קסמים, ישתברו שמא למיחש דאיכא מקממיםהעשוין

 אלא גומות להשוות מתכוין שאינו כיון הבית לרבץ שמותר אע"פב(
 הוא אפילו הקרקע להדיח אסור אבל האבק, יעלהשלא

 עושה כבידה שהיא דכיון הימנה, לשפוך תבית לצדד ואסורמריצף,

 ושופך, 'הארץ מן אותה מגביה אלא רישיה' פסיק והוא ודאיחריץ

 הכוישל על ישתין רק גומה, שעהחה מפני תחוה עפר על להטהעיןוי=א
 בשבת. כן יעשו לא העפר, על המציצה דם והרוקקים בארץ'ונשפך

 משום קרקע ע*ג בהן. וכיוצא נתפוחים ולא באגוזים שוחקין איןג(
 שחוק *רך בהעוחק הייבו דןחרי שולחן וע"ג גומוחע אשור.-'



 לאלפים שלט שלח, סי' שבת "לןחסדתקמד
 ויש וממכר' כמקח הוי שחוק, מין כל אסור להרויח אבלבעלמא
 ממנו, ירחק נפשו שומר בחול ואף בשבת, הסאנטרג,י 2וחוקאוסרים

 וללטויי לבזויי יהלוכו לפידים מפיהם עולם ג4וני כי בשבתכעש
 בשבת. לשחוק אסור דאדוזם וגם רח"ל, ע"ז, ופלאהפלא

 שלחסימן
 קול השמעת משום בשבת האסוריםדברים

 שיר, דרך שהוא דבר בכל וה"ה אסוד, שיר בכלי קול השמעתא(
 הקבוע .בטבעת הרלת על בשבת להכוית דאסורו,אא

 אסור, לכך מיוחד והכלי ,הואיל מ"מ לשיר' מכוין שאינו אעפ"י.בדלת
 הדלת_ על בידו יכהאלא

 מילה בברית בחופות, שיר 3כלי לנגן לגוי לומר שמותר אעפ"יב(
 שיר הכלי לתקן לו לומר בחופה ואפילו אוסרים,יש

 או כף אל כף להכות אסור וכן מע"ש לו לומר טוב ויותראזסרין
 או הלוח, על או הקרקע על באצבע להכות' ואפילו ירך, על כףלהכות
 לשחק או לתינוק באגוז לקשקש או המשוררים, כדרך אחת כנגדאחת
 שמא גזירה אסור' בו וכיוצא זה כל ליקד, וכן שישתוק, כדי 'בזוגלו

 התורה שמתת וביום מוהר, יד כלאחר לספק רק שיר, כלייתקן
 התורה, כבוד משום לתורה, קלוסים שאומרים בשעה הכלשמותר
 שאיז זה ובכל בשבת, אחר זמר כמין או כצפור. בפה הצפצוףוי*א
 שיסמוכו. ע*מ להם ויש שוגגין יהיו דמוטב משום המקילין בידמוחין

 שלטסימן
 ומהם גזירה, משום האסורים מדברים פרטייםדינים

 מאבות תולדותנעוץ
 בצק ומעשה חטים כגון כחצר )או הגג בראש פירות לו שיש מיא(

 רק להוציאם אסור שבא, מטר ורואה ל"בשן פירותושאר
 מע*ש. להוציאם יזהר לכן לכסותן, אף שאוסר מי וישיכסם

 תתתיו. כלי ליתן אסור לרחיצה, ראוי שאינו דלףב(
 בבריכה ואפילו המים, ע"פ שטין ואין בהמה ע*ג רוכבין איןג(

 סביב. שפה לה אין אםשבחצר



תקמת לאלפים שלט סי' שבת הל'חסד

 דת הנעל לסדר ואפילו טענות. מסדרים ואין נשבת דנין איןז(
 סק*ו מתבור אסור, למיו שגורים שיהיו כדי בביתולעצמו

 כדי עונש איזה שנתוריב מי הסוהר לבית ולהכניס לתפוסואסור
 אין יברח ואם דין, נכלל דהוי להלקוחו שאסור וכיש יברח,שלא
 לחובשו* שמותר אשתו, את ולעגן לברוח רוצה אם רק לחוש,עליע
 הבריוונג כבוד גדול משומ דמיחק בשעת לא אם מקדשין איןה(

 דעושין הלי"ה, עד אונס מחמת מששי ביום החופהשאיחרו
 לכלה ביוש העוי הכים וכבר הואיל שבת, בליל והקדושיןהחופה
 ולא_ אולצין ללא כך, לידי יבא שלא ויזהר יכנוס, לא אםולחתן

 אל התבע בדבר כעא מחרמין ולא מקד,חין ולא כונסין ואיןמיבמין

 בשבת. סודר קונין ואין מגרה~ין ואין הבן פודין ואיןהכלל'
 ולא בשבת לא ראשונה ביאה עליה יבא לא האלמנה את הכונסו(

 ביאה,. כשיעור שבת קודם עמה נתיחל א*כ אלאבי*ט,

 בבתולה. אף ראשונה ביאה וי"א ביחוד, סבי דלא שאומר מיייש
 להביג או מאצלו להוליכו דבר שבנהר, במימ להשיט לאדם אסורז(

 להפצילן 8סור שבנהר' המים שע"פ קס"ים ולכןא~לו,
 יפים. שיה~ו כדי ולכאןלכאן

 העומ' הספינות כמנהנ קשורה היא אם אלא לספינה ייננס אסןרה(
 כללש שטה ואינה הים בקרקע יושבת שהיא אובנמל,

 בשבת* לילך ג"כ מותר אז שביתה, שם וקנה מע*ש בה נכנסואם
 מצד כגשר העשויה בספינה לעביר אבל רמ"א, סי' שגתבארכמו
 להש אין בצבור ולהתפלל מנין להשלים כדי אפילו אחר, לצדזה
 לעצמו בין בכלי בין בידו בין צפורניו או שערו ליטיל אסורט(

 ליזהר יש ולכן אסור, אחד שער ואפילו לאחרים,בין
 שיש למי וכן להתעסק, .בין לחכך בין בשבת הזקן על יד ליועשלא
 שערו41 שיעקור רישיה כפסיק להיות שקרוב בראשו שערותלו

 אפיג שחורות מתוך לבנות ומלקט סקילה, חיוב איכא שערותזבשתי
 שמלג גבר ילבהן לא משום אסור בחול אפילו וה ודבר חייב,באחת

אל"ה.



 לאלפים שמ שלט, סי' שבת הל'חסדתקמו

 לאהר. בין לו בין בכלי, בין ביד בין מגופו יבלת לחתוך אסרר.י(
 ואפילו וחיה בהמה מן בין המת' מן בין החי מן ביןהגוזז
 חייב. העוף, מן כנף התולש חייב. השלח,מן

 בטף לא אפילו הספר' על שנטף השעוה לסלק שאוסר מי ישיא(
 ואם חטאוע חייב שתים על נטף ואם אחת, אות עלכ"א

 ויש לכ"ע' ממרח משום חייב ידיו ובצפורני באצבעו השעוהמסיר
 למחקו למקום ממקום ברגל ישפשף שלא הקרקע, על כשרוקק,ליזהר
 שום בלא ויגביהנו הרוק על רגלו יציג אלא בחול, שעושהכדרך

 בקרקע אבל נסרי', גבי על או מרוצף בקרקע אפילו וזהשפשוף,
 גומוךנ אשוויי משום לכ"ע אסור מרוצףשאינו

 ואם חייב, אותיות ב' לכתוב כדי במקומו יש אם דיו המרחקיב(
 אסור למחקם ושכח מע"ש ידו על אותיות כתוביםהיו

 על יטביל או א' בבת רביעי' עליהם יטיל א"כ אלא ,ידיו,ליטול
 דקמ=ד או"ח זל"א הרב כ"כ )ב( לנגבם. צריך שאינו באופןידיו,

 טל להרב ועייז ד' סימן ח*ב הארץ פרי הרב משם מוחק ערךע"ב
 ע"ש(. אתו אחרת שדרך ע"ב ריש ע' ד'אורהת

 אם אפילו אותיות, כמין עליה שבתוב עוגה לשבר י"איג(
 לכתוב שלא ליזהר יש ולכן עצמה, מהעוגה היאהכתיבה

 המקובלים שכתנבו ומה אותיות.' צורת פסח של שמורים המצותעל
 הלב. בכונת אלא אינו די הדךלרשום

 אר החלון, על או השלחן, על במשקין, אוח.יות לכתוב אסוריד(
 הניר, על במחט או בצפורן, לרשום או באפר,לרשום

 לזכור לסי' שרושמין כמו הספר על בצפורן לרשום שלא ליזהרייש
 דבר.איזה

 שמהדקי' ואותן תופר, משום למתחו אסור שנפתח תפירה של חוטטו(
 של חוט ע"י מתניהם סביב או זרועותיהם, סביב.הבגדים

 הנקבים היו א*כ אלא למתחו, אסור ומתהדק אותו שמותחיןקפירה,
 שנוהגות ומה )ב( בעיגול. בתפירה הנקבים ומתוקנים, קצתרחבים
 בשבת מקמטין תפירה ע*נ מעוש מלבושיהן קמטו לא שאםהנשים
 ובג' תפירות, ב' כ*א המחט את להעביר שלא מחמירין יש מחט,עיי
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 ומהט ע"ג(. דנ*ה אורו,ת טל ועיין י*ט י"ז סימן ג' כלל גו"דאסור.

 שנרחבו עינים לבתי והעה למתחה. אסור מעט, אמילוזענתעקמה
 וי*ט. בשבת לתקנם אסור וכדומה רישאם"ה שקורין הפתילותובית
 דעביד בתחילה, דבר בשום או . במוכין הכסת למלאת אסןרטז(

 נמלו שאם אעפ"י יונפור, שמא גזירה וגם מנאליה
 להחזירם.מותר

 אסור וכן למעמר. שדומה המלח, ממשרפות מלח לקבץ אסורין(
 ,הטונים הנוקב וכן גידולו, במקום העומד דבר כללקבץ-
 כל וכן וחייב מעמר זה הרי א' גוף שנתקבצו עד בהם החבלוהכניס

 בזה.כיוצא
 משום חייב במים, .בהם וכיוצא שומשמין או משתן זרע .הנןתןיח(

 בזה. זה ונתלים שמתערבים מפנילש
 בקולן ניירו.ת מדבקים ואין נייר, קורעין ואין חרם שונרין איןיט(

 בקולן הדבוקים עורות או ניירות מפרקין ואין מופרים,של
 לקלקל נתכוון ולא והמפרק תופר, משום חייב המדבק סופרין,~בל

 קורע. משום חייבבלבד,

 שמד שמג, שמב, שמא,סימן
 ושאר בשבת קטן ודין השמשות, בין ודין נדרים, התרדין

 שבת מתי יודע ואינו במדבר ההולך ודיןאיסורין,
 הבעל או השבת, לצודך הם א*כ אלא בשבת נררים מתירין איןא(

 שאם או להפר, עוד יוכל לא היום לה יפר לא קואםלאהסתו
 הקהל חרמי או בחלום נדוי או בשבת, לטרוח מוכרח הוא יתירלא

 להתיר. אסור נדרים שאר אבל בשבת, להתירםשמותר
 עליהם גזרו לא מופרים מדברי אמורים שהם שהדברים אעפ"יב(

 מותר ולכן רסאא(, סי' )עי' שבת קבל לא אם השמשותבין
 גדול, דוחק או מצוה דבר שם שיהיה צריך אבל וכדומה, לטיאמירה
 ועיע חכם, שאלת וצריך קל שבות כ"א התירו שבות מין כלולא

 רסעא. סימןלעיל



 לאלפים שמד עד שמא סי' שבת הל' חסדתקמח

 מצוה; אביו הבנה, בר הוא אם דאורייתא איסור על שעובר קטןג(

 האב ביד מוחין ב"ד הפרישו לא ואם ולהפרישו, בולגעור
 שאת, יוכל כאשר לחנכו, האב חייב דרבנן באיסורים וגםלהפרישו,

 ח.וץ לונינוק להאכיל שאסור וכ"ש )א( בחו. ולפי בן של דעתולפי

 איני ואפי' וצאע(. סק"ג שמ"ג סי' איר דאורייתא, מ"ע שהיאלסוכה
 סופרימ מדברי שאיסורם דברים ואפי' בידים להאכילו אסור הבנהבר
 ואפי' לו, מזיק ועכ"פ טמאה, מבהמה אפי' שיונק חולי במקום לאאם

 להרגילו אסור ובן אסור. עליה שתיתק בעריסה כלאיםלהציע
 לתינוק ליתן ואסור שבות' משום שהם בדברים ואפילו ומועד,שבת בחיל~

 חורבה, מינה דנפיק ומללתא יאכלנו, שמא בו, לשחוק איסורדבר

 מציוין ב*ד גם בשבת, לתקוע ויבואו נשמע שהקול שופר הקיעתכגון
 קטזי ע"י או גוי ע"י כאא יאכילע לא חולי במקום ואפילולהפרישו,

 ימים שבעה מונה שבת, הוא טתי יודע ואינו נמדבר ההולךד(
 בקדזש השביעי ומקדש שכחתו לבו אל שנתןמיום

 לעשות אסור חריבה פת אפילו להתפרנס ממה לו יש ואםוהבדלה,
 יום בכל מלאכה יעשה ואז לו, שיש טה כל שיכלה עד כלל,מלאכה
 יום, לאותו בצמצום פרנסתו כדי בו, שמקדש ביום אפילוליומו
 אפייו לו שמויטרת מהליכה חוץ לעשויע לו אסור דרבנן איסוראפילו
 שמתפלל וי"א שבת, של מתפלל בו שמקדש וביום בו, שמקדשוביום

 הזה. יאמר שלא רק תפילה, בשוטע שבת ומזכיר חולשל
 יצצ יום באיזה זוכר אינו אבל ליציאתו שמיני שהיום יודע אםה(

 ודאי שיזה כיון מלאבה, היום כל לעשות עליה רמיאחיובא
 ספק. שהם אחרים ימים ינוח למעןחול

 שסג סימן עד שמהמםימן
 שאין ולהיות תחומין, ודיני עירובין ודיני רשויותדיני
 זעיר אלא כולם' את אעתיק לא לרבים נצרכיםכולם
 לאורה. אורה בין ברירה לן אית שם, זעירשם

 ושווקים רחובות דהייע רה*ר לנו שיש הסוברים הדעות רברא(
 ואת מקורים, ואינם אמה, י*ו הרחבים לעיר מעירודרכים
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 יהי כנגד זה מכוונים השעדים אם חומה להם יש )אפילו חומה,להם
 כל לשער משער המכוון דרך לאותי יש בלילה, ננעלות דלתותיוואין
 ארכך שאם י"א אמה, י*ו בהם ואין 'בקצתו מתקצרין אם ואפין ר"הדין

 ושליען אמות י"ג הרחבים מבואהת וכן רהער, הם הרי ר*הלאורך

 ויראן רה"ר, שהוא י"א י*ו, רחב שהוא לרה*ר מפולשין ראשיהםושני
 מטעמ דברים בקצת המקילין, על לסמוך שלא לעצמו יחחםומים

 דה"י. לנושאין
 ניכיך" הבית מחיצהת שאין בענין הבית מחיצוה על הבולט גגב(

 _ההבהי ורחב גבוה הוא ואפילו כרמלית, הוי הגג, עללעומד
 בהן. ויש הכותל מן הבולטים זיזין וכן מבית, לו פתוה חלון שאין3ל

 להם. פתוח הבית חלון אין אם כדמליח4 הוי ארבעה עלארבעה
 ארבעהל כו ויש טפחים, י' גבוהות מחיצות המוקף מקום הוא רהעיג(

 ד" ורחב י' עמוק חריץ וכן יותר, או טפחים אדבעהעל
 שא~נה מקום הוא וכרמליונ ד', על ד' ורחב י' גבוה תל וכן ד',על

 מקומ הוא ד', על ד' רחב ואימ מעשרה למעלה הוא ואם עשדה.גבוה וחעי ד' דחב שהוא בהה=ר וספסל ונהרות ימים כגון לרביםהילוך
 רהנן איע אם גהכ מעשרה ולמטה רה"י, הוא ד' דחב הוא שאםפטור,
 לכרמלית,' סמוך עומד אם חבל בר'ה, בעומד ו"ה פטור מקוםהוא

 כדמליה" שדינוי"א
 אזי לרה*ד, או לרה"י מכדמלית ולהכניס להוציא אסרו חכמיםד(

 ולהכנלגו להוציא מותר פטור מקום אבל לכרמליח4מהם
 מי',- למעלה דהיינו פטור, מקום דרך לרה"ר זורק או מושיט אומכניס אי והוציא ברהוי העומד אבל לתוכו, ומהם ולהד"ר לרה"ימממ
 י'.י רחבים אינף אפילו רה"י, גביה' על רהיי, המקיפין וכתליםחהיב,
 ברהיר- שעומד מי מיד חפץ ויקח פטור מקום על אדם יעמיד לאה(

 מקוכו דרך ולהחליף איפכא, או ברה"י ו"עומד למיויתננו
 שאוסר, מי יש יש ג"כ ירבי,, ברשועתפטור

 בלא: מחיצות מוקף שהוא ימקום בכרסלית, ד*א להעביר אסורו(
 גרול הוא אס קרפף נקרא שזה גרנה, או חצר כמוקירוי

 אלא בו לטלטל חכמים אסרו לדיוה, הוקף הלא סאתים מבהתיותר
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 לבית מבית הפצים להביא לגוי יימר אפילי שאיסר מי ייש י"א'.הוד
 . שבת. קודם לו אמרו ואפילו מצוה, לדבר ואפילו עירוב,בלא

 הבית מן יטלטל שלא ליזהר צריך לכרמלית, פתוה שפתהו בית.ז(.
 יש א"כ אלא לא' ותו שוקף שהפתח שיעור עד רקולהוץ,

 מהיצות ב' לה שיש או ד', ודהב י' גבוה שהוא הבית לפני.אסקופה

 רה"י הוי דאז ד', רחבה עליה ומשקוף דן רחבין שהן הצדדיןומן
 יש הפתה לפתוח המפתח הגוי לו מ'ביא ואם גבוה, שאינו,שעפ"י
 ע"ד רה"י הוא אם המשקוף תחת אלא מידו, המפרטת יקה שלאליע~ר

 יפהא, ואח4כ בפותחת המפתח הגוי יכניס הוא-כרמלית ואם-שאמרנו,

 הפתא. מן הגוי-המפתה יוציא כשנועלוכן

 ולא שלפניה, כרזסות דינם הבתים לפני הבולטיז שלנו גגין.:ח(
 מחיצות, שם שאין כיון וסותם, יורד -תקרה פיאמרינן

 שם ומוציאים פירות שם ואוכלים החצרות בפתחי היושביםיטועים

 בידם. היא וטעות ומותר' הוא הגג. תקרת שתהת באומרםחפציהם'
 ידז, את בהוץ העומד חבירו ויכניס .ברה*י. ידו לפשוט אסרריט(

 שאמור וכ"ש איפכא, או להוץ ויוציא מידו הפץויטול

 אם אפילו איפכא' או בפנ" העומד הבירו יד לתוך חפץ מבחוץליתן
 מי ויש להוציא' ע*מ. כנותם שהוא מפני אסור גוי, הוא בהוץהעומד
 הושטה ע"י למול תינוק להוליך רק בכרמלית, אפילו כזהשאוסר
 גושא שחי גם ומה בכרמלית, לעה שלא או מד*א פהות או ליד,.ומיד
 מעהמרה למעלה חבירו יד אם ואפילו למהות, אין ולכן עצמו,.את

 ידו ופשט מג' למטה ידו אם וכ*ש י*א' פטור מקום שהוא!ברה*ר
 עומד )היה בארץ. הונחה כאילו דחייב, ידו מתוך ולקהסבפנים

 מותר בשוגג עמץרה בהוד לרהער פירות מלאה ידו והוציא.ברה"י
 הצר, לאותו להחזירה אפילו אוסרים' יש במזיד הצר, לאותו,להחזירה

 אמור אבל לההזירה, מותר גונא בכל לכרמליינ הוציאה שאם:ונהי
 לכתחילה. מלאה ידולהוציא

 לסלטל שיכול בכרמלית או ברה"ר, אמות ארבע לו יש אדם כליא(
 שאצלו להבירו וליתמ מרה*ר הפץ לעקור ומותרבהם,

 מי ויש בהער, מילין כמה הולך שההפצים פי על אף לחבירווהבידו
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 תקנ~

 אסורה. לרשות מרשות והוצאה ואעכנסה ועכ"פשאוסר,
 השמשותד בין ואפילו מד"א, פחות פחות חפץ להוליך אסוריב(

 -תיתק. כגון מצוה, לצורך לא אם בכרמליתואפילו
 פתות. פחות כיסו שמוליך נכרי עמו ואיז בדרך לו עוהחשיך אולמול
 לפוש; עמד א"כ אלא וחייב' 3מהלך השיב משאוי לתקן ועומדמד"א,
 דברים: כשז2ולח ויזהר מד"א, פחות בכל לישב שצריך שאומר מיויש
 יעמוד, שלא ע"ג לעמוד כרמלית, דרך לרה"י מרה*י תיתק או גויביד

 רה*ר. דרך אפילו דאורייתא איסור ליכא דאז בדרךלפוש
 או. בכרמלית, או ברה"י, ירוק או וישתין ברה"ר אדם יעמיד לאיג(

 שאומר. מן יש לזרקו, ומוכן מפיו שנתלש רוק אפילואיפכא,

 שירוק. עד הרבים ברשות ד"א יהלךשלא
 מן- לה פתוח וחלון המים, ע"ג חרצה הבתים מתוך שבולט בניןיד(

 כלל מחיצה לה עשה א"כ אלא ממנו, ממלאין איןמבית

 שס,, דרה שדולין הנקב סביב המחיצ.ה- יעשה או עשרה, גבוההסביבה

 כרמל,, חשוב י"ט גובה מבפנים למהיצות איז אם בספינה ההולךוכן

 ממנה;. לשפוך גם מותר ואז דן, על ד' רוחב במחיצה שיהאוצריך

 בר' כ"א לטלטל אסור אבל לתובה, הנהר 6ן ולהוציא להכניסו6ותר
 והמים: רה"י דהוי עשרה גובה מבפנים למחיצות יש ואםאמות,

 -בוי ועושה דן, על ד' דף יעשה א*כ אלא למלאות' יכול אינוכרמלית,

 בספינה. שהקלו מחיצות, לו לעשות צריך ואינו שם, דרך וממלאנקב
 הספיתונ דופני ואם בביתו, שיעשה מה שם לעשות יכול שאינוממני

 כו- )ועושה שהוא כל זיז מוציא מבחוץ, המים מעל עשרהגבוהים
 בר"נר. וסגי ממלא,. הוא פטור מקום _דרך שהרי שם, דרך וממלאנקב,

 יורדים: והם הספינה, דופני על יתנם וקליפין, עצמות או ומימיוזיז.
 בכרמלית כחו באים, הם מכחו אלא להדיא להן זרק דלא דכיוןלים,
 שיצאו- דעת על בתוכו מים לשפוך שאוסר מי יש בחצר ומיהו אסרולא

 העיר. תוך שהוא כיון ברה*ר דמיחלף לכרמליח4לחוץ
 _ק12ורות- א"כ אלא לזו מזו לטלטל אסור זו, אצל זו ספינות ב'טו(

 מך גבוהות שמחיצותיהן או טפחים, ד' ביניהס ואין בזוזו
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 ב' של הם אם לערב וצריכים פטור, מקום דרך דמטלטל *שרהומים

 אדם.בני
 שם, לפנות היתר אין י' גבוה ואינו המים פני שעל הכסא ביתשז(

 במחיצות סגי ולא אנקב. תו,ת תלו~ה מחיצה ע"יכ*א
יועשויות

 לצניעו~
 לנקב, מפ בפחות קנה או דף שיתן או הנקב, סביב

 במן דהו"ל לכרמליהע או למים ש~פול קודם עליו הצואה"ןתפול
 אלא תלוקת, ה,ירו שלא תלויה, במחיצה סגי לא ובכרמלית]בכרמלית,
 צידי על נופלת שהצואה באופן עשוי שיהא אע דף' צריך רקבמים,
 אם דאפילו וי"א לכרמלית' למטה ויורדת מתגלגלת ואח~כווכותל,
 ומאחר זה, תיקון ע"י כ"א לפטת שרי לא מעשרה למעלה' הכסא.בית
 אסור בתים שני בין העומד הכסא בית לכגע' ברהגר פטור מקום,ואין
 גבוה אפילו מבע"י, זה תיקון שעשו או שערבו לא אם שם,יפטת
 מותר ששכחו נבדיעבד מעורבת, שאינה לחצר כמוציא דיצ"ל,שרה,

 הבריות. כבודדנדול
 הנקבים אם ד', ורהבה עשרה עמוקה בחצר העוברת המים אמתלז(

 מל יותר רהבים הם שם דרך ויוצאים נכנסיםשהמים
 עשו א"כ אלא ~שבתו ממנה ממלאין אין לבוד, חשיב דלא,טפחים
 משוקע ממנה טפח ושיהיה וביצ~א" בכניסתדי עשרה גבוהה מחיצה5ה

 ואות4 שב~נים, למים כרמל*הע שהט שבחיץ המים בין לאלוק.במים'
 הנהר' מו מים לשאוב שאסור פשוט לחצירות, סמוך נהר שישמקימות

 רה"י, שהוא לחצר מ~רמלית ממלא הוא2י
 ולז~

 עירוב מהני לא
 וע~טו חומה "וקפת ב*יר ואפילו יכפרג הלוב ה' לזה, גכשליםירבים

 לחוץ. ויוצא העיר דרך העובר הנהר מן למלאת אסור ערוב,-
 הכמ*ם אסרו ו~רדסים, גטת כגון לדירה הוקף שלא הקף כליח(

 אם אבל כרמלית, נקרא דאז אמות מד' יותר בהוכםלטלטל
 ששבתו לכלים החצר עם אחד רשות והוא קרפף נקרא סאתיםיטא

 על נהשבת היא והשביתר* הביוע תוך ששבתו לכלים ולאבתוכה'
 אטצת ע' על טפחים ה" אמות ע' שיעור הוא וסאתים שבוםבניסת
 מותר חמשים ורחב אמה מאד, ארוך או מרובע שהוא בין טפחימ,וו'

 אטה רוחבו על משניס יותר אורכו יהא שלא ובלבד בכולו,יסלטל
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 בכולי-: לטלטל מותר מילין כמה בו יש אפי' לדירה, הוקף ואםאחת,

 שפתה' אי שהוקף קודם דירה ביה בו שבמת זה לדירה מוקף נק'5מה

 נזרע- אם לדירה הוקף אפילו ומיהו הקיפו* תשח*כ מביתו פתחלו
 סאתים' אלא בו אין אם מעוטו, נזרע הדירה, מבטלים הזרעיםרובו,

 גינךי' לו שיש מו ולכן "סור' מסאתים יותר בכולו, לטלטלמותד

 אסור ממאתים לוחד היא הגימה אם אז בניהם, בדר יש אםבחצדו

 אסוד. סאתים. היא ואם גווני, בכל לתוכה. החצר ומן בהלטלטל

 הגינך" וביז החצר בין גדר אין ואם בבית' ששבתו כלים בהלהוליך
 לטלבדל לא מאתים בית אלא בה אין אפילו החצר רוב הוא הגינהאם

 א4' אדם של הז ואפילו קרפף, כולו דהו"ל לביח. החצר ומן הגינהמן

 מסאתים יותי הם ואם מצטרפין, והחצר והגינה לכית, לטלטלאסור
 יט אם בחצר מיעוט היא ואם אמות, ד" אלא ובחצר בה יטלטל.לא
 פחותי, או סאתים כקא בה אין ואם החצר, כי אוסר מסאתים יותרכה

 לבית. משם כ*א אסור אינו יותר נעשה החצר שעםאע"פ
 לטלטל מותד גמורות מחיצות הקיף א9 בבקעה ששבת יהידיט(

 בל"ו שתי כגון גרועות הם ואם מסאתים' יותראמילו
 חבליש) ג' שהקיף שתי, בלא ערב או מג', פחות פחותן קנים שנעץערב'

 לטלטוך קותר סאתים עד טפח, על יותר והחבלים ממ פחותפחות

 א*ן אלא אמות" בארבע אלא מטלטלין אין ואילך מסאתיםבכולו'

 יותר הקיפו אם ג' הם אם ופי' שיירא, דחשובים ישראלים ב'הם
 פנויז.. סאתים בית אין א*כ אלא לטלטל, מותרין אינם סאין' ששעל

 לוזשמחם, לו צריכיןשאין

 נידוך לרה*ר' טפחים מעשרה ביוחוי או במלואה שנפרצה הצרכ(

 אפילר זוית בקרן נפרץ ואם כרמלית, שהוא רה"רכצידי
 אלא' בתוכה לדור תשית שלא מחיצה וכל אסור, מעשרהבפחות

 לשמור כדי שם לישצ -ו בתוכק שיהגו מה לשמור אולצניעהת.

 מחיצה: אינה אבל שבתוכוע מה לטלטל מחיצה היא ביוםהשדה

 ופיו? סאתיס, מבית יותר הוא אם לדירה מוקף שבתוכה מהלעשות
 פחהטן מהם פרצה כל א*כ אלא מחיצה, חשיב לא העומד עלמרובה

 יוחעי פריץ א' במקום כשאין ?עינו שמוהו כיומד ופרוץ טפחים,ממ



 לאלפים שסג סי' שבת הל'חסדונקנד

 ויוחד מרובה בפרוץ אפילו שאז פתח צורת שיעשה או אמות,.מעשר
 מעשר יותר לפרצה מועיל פתח צורונ אין ולהרמב"ם מותר,מעשר
 אלא נעץ לא אפילו דשרי ולמאו הפרוץ, על מרובה עומד א"כ_אלא
 מילי והני מותר, גביהן על פתח צורת ועץ2ה רוחות' בד' קונדסיןז'

 הרוחות בשביל מהני לא בבקעה אבל דיורין, בהן -שיש ומבוי_בחצר

 גביהן, על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה פתת צורת ומהו פתח, צורת.ע*י

 כנגד מכוונים ויהיו טפחים " ומכאן שמכאן הקנין גובה שיהאיבלבד
 מהני, לא הצד מן הוא הקנים לב' העליון הקנה חיבור ואם העליון.קנה

 אמות, כמה וגבוה בהם נוגע אינו אפילו גביהן, על שיהא צריך(שלא

 מרוחקים אם אבל העליון, קנה נגד הקנים שני מכוונים שיהיו:רק
 לקבל חזקים שבצדדין הקנים שיהיו וצריך פסול, כ"ש אפילונונכנגדו
 בכ"ש, סגי גבו שעל קנד, אבל קנים, של או קש של אפילו כ"ש,ילת

 להתעגל שמתחיל קודם דהיינו ברגליה יש א"כ אלא מהני לא.יכיפה
 טפחים.עשרה

 שסגסימן
 חצרות וערוב מבואות תיקונידיני

 שיעש' עד בו לטלטל חכמים אסרו מחיצות' שלשה לו שיש מקום"(
 ורוחבו שעוביו לחי שיעשה דהיינו ברביעית' ~ תיקוןשום

 דבר ומכל טפחים, עשרה גובהו ויהיה המבוי בפתח ויעמידנו:ב"ש,

 לחי, משום עולה רב'ע"ת ברוח כותל קצת יש ואם כשר,קביעץ2נו

 ובלבד בכותל, טחוי מסיד לחי ועושין טפח, רוחב בו שיהאובלבד
 ג"ט, לשבר שבר בין יהא. ושלא לארץ משלש יותר יתמחה-,2לא

 בצורת אפי' מהני ואז קצת' ועב ממש דבר המחוי בזה שיהאוצריך
 פתח. לצורת מכוון גביהן על וקנה מכאן וקנה מכאן קנה דבעי.פתח
 אם וכן פסול, שלש מהארץ שהגביהו או שלש מהכותל הרחיקו.ואם

 פסול. הצד, מן אלא גבו על מכוון העליון הקנהאין
 קורה ע*י רביעית, ברוח הפרוץ למבוי אחר הכשר יש עןך1(

 אצל יתידות שתי נעץ אם אבל המבוי, כתלי עלשיניחנה

 שיניחנה וצריך פסול, עליהם והניחה לו בסמוך אפילו בחוץ."מבוי



תקנה לאלפים שסג סי' שבת הל'חסד

 עליה- סמכו אפילו כד, לשם געשית לא אם אבל המבוי' להתירכדי
 בשבת טלטל שלא כגון עליו שיסמכו שא"צ בלחי וגם פסולה,מע"ש

 שתהאו שיעור צריכה זו וקורה לחי, הוי לא זה לחי עאישעברה

 שלעחה של לבינה לקבל כדי חזקה שתהא רק כ*ש ועביה טפחרחבה
 שיהאן צריך עגולה, הקורה היתה ואם קורה, אורך כל ע"גטפחים,

 אך' בלחי ניתר דמבוי והא טפח, בהחבה יש שאז טפחים ג'בהיקפה

 אמית: ארבל אורכו ושיהא אמות' מעשר יותד רחבו כשאין היינוקורה
 יותר- בגובה יש שאם אמה, מך' יוהמ4 חללו בגובה יהאושלא
 לתוכר פתוחים שיהיו וצריך בלחי, כ"א בקור'ה, ניתר אינו אמהטך'

 ב,סלחר שאוכלים דיוריה ושיהיו בתים, ב' חצר ולכל חצרות,שתי
 אלך מכל א' חסר ואם רחבו, על יתר ארכו ושיהא בית, .בכלבפעע

 לתקן- האידנא ינוהגים פתח, צוהת או ד' רחב בלוח כ"א ניתראינו

 של' לרחבו. הקשור חבל ע=י שמתקנין פתח, בצורת המבואותבל

 מהני,, ולא טפח ברחבו אין שהרי קורה, אינו זה חבל ודיןמבוי,

 שני. החבל תחת להעמיד ליזהר יש כן ועל פתח צורת מטעםאלא

 קנה. במקום מעעש עליהם ויסמוך לקרקע, סמוכים עץ2ר גבוהיםקנים

 אהני ואז החבל, תחת למעלה מכוונים הקנים שיהיו וצריך לחישל
 שיעשה או צדדין, משני פתח צורת שצריך מפולש במבויאפילו

 האחר. מצד קורה או ולחי אחד מצד פתחצורת
 הלהיי וכנגד הקורה תחת להשתמש אסור לכרמלית הפתוח מבךיג(

 אר קורותיו ניטלו ואם. שאצלו, לכרמלית שמצטרףמפני
 רק מאילך משם אפור שבת, למקצת שהותר אעפ"י בשבהנליייו

 אבל מותרוח, לו הפתוחות וחצירות בו מונח שהעירוב חצרבאותו
 מחרר' אפילו הטלטול: בהם אסור חצר . לאותו פתוחות שאיןהצרות

 אצלם. העירוב להביא יכולים. שאינם כיון שנים,, דרים אםלחדר
 וצריך בעקמימות, פפולש היה כאילו דיע דלי'ת, כמין עקום מבריד(

 קורוו או לחי א' לכל ראה2יו ובשני בעקמימותו, פתחצורת
 הגמ בעקמימות, קורה- אר ולחי ראשיו, סה2ני א' בכל פתח צורתאו

 קורוו או ולחי עקטימותיו, בשני פתח צורח צריך חי'ת כמיןעשוי
 ראהמיוילשני



 לאלפים שסו סי' שבת הל'חסדונקנו

 חצרות עירובידיני
 מבתיה' לטלטל חכמים אסרו לתוכו, פתוחים בתים שהרבה הצרנא(
 מכל פת שגובים דהיינו שיערבו, עד לבית מבית אולחצר-

 רואים אנו כך שע*י החצרות, מבתי באחד אותו ונותנים ובית(נית

 בית, לאותו מיוחד החצר כל וכאילו בית, באותו דרים כולםכאילו

 גבוהות מחיצות לספינה שיש אעפ"י עירוב, צריכים שבספינה(נתים

 הספינה. בעל מגוי לשכור וצריכים הספינה, מקרקעי'

 ויעא ומרפסת, אכסדרה שער בבית ילא בחצר, העיווב מניחים איןו-(

 שראוי בבית אלא בביהכ"נ שיתוף או העירוב ליתןשאין
 אמות, ד' לרבע כדי אמות ד' על אמות ד' בו שיהא וצריךלדירה,

 מפני אחר בבית ליתנו לשנוהו להם אין א' בכית ליתנו רגילים.ואם
 שאין שם לטלטל לכולם שמותר בבית ליתנו וצריך שלו',י4רכי
 בהפסק אפילו א' בבית אוכלים ואם ביניהם, האסור רשותו(פסק

 לערב. צריך אינו בחדרו אחד כל ישנים ואפילווילון
 ואם הבירו, יאכלנו אם עירובו על מהם א' שום יקפיד שלא צריךב(

 בדולה היא אפילו בפרוסה מערבין אין עירוב, אינומקפיד

 ליתן רוצה החצר מבני אחד ואם לבולם. מזכה אחד א*כ אלאהרבה,
 להגב' צריך בו והזוכה אחר, ע*י להם שיזכנו צריך כולם, בשבילפת

 זה מיום בחצר שיתוסף מי וכל כולם בו שיזכו ע"ד טפח, הקרקע(ןן
 ע*י וכשמזכה טפח, ידו יגביה באויר תלויה ידו היתה ואםואילך,
 שולח%, על סמוכים אינם אפילו הקטנים, ובתו בנו ע*י יזכה לאאחר

 גדול4ם הם אפי' שולחנו על הסמוכים ובתו ב% ע*י מזכה שאינויי"א

 ש4לחנו, על סמוכות ואינן בגרו והבנות הבנים, נשים נשאו א"כאלא

 דאפשר. היכא לחוש, וטוב אשתו, ע*יולא
 ועירוב חצרות עירוב לעשות בא ואם עירוב, מצות על מברך-ד(

 מצות לל אקב*ו שיאמר לשנוהם, א' ברכה יברךתבשילין
 בו שיזכה לאחר מברך הנמשילין שבערובי יש חילוק אבל.ערובין,
 שאמירת לפי אהרן, יי עיין האר*י, משם המג*א מ*ש ועליאהרים,
 לעקץיתן' עובר מברך נמצא הערוב, עיקר שההח מעכבת ערובאגדיו
 אבל למחות, ואין שמברך יי*א מלרך, אינו שוב קודם בירך לאיאם



תקנז לאלפים שסח סי' שבת הל'חסד

 לחם ללקט הוא החיוב רק מעכבת, האמירה שאין חצרותבערובי

 קידם או שילקט, קודם לברך צריך לכן לכולם, בלחם לזכות אומכולם
 ואין שמברזי וי"א מברך, אינו שוב קודם בירך לא ואםשיזכה,
 אלא חצרוה עירובי מערבין ואיןלמאות,

 בפח~
 ולא העירוב גבו ואם

 מעכל. אינו ע~יו דבר שוםאמרו

 כגרוגרת צריך אדם בני טי"ח פחות. שהם בזמן העירוב שיעורה(

 אפילו יותר או י"ח הט ואם א' לכל דרה"ם ח'שהם

 להחמיר' וראוי ק"ח, וי"א דרהם. ק"ף וי"א דדה"ם, קמ"ד שיעורואלף
 אפי' בו ונשתיהר ראשונה שבת שנכנס אחר משיעורו נתמעט אםרק

 שנתג2' עירוב על לטמוך ר~וי איי ומיהו שבהות, לשאר אף כשרכ"ש

 מלאכול ונפסל, העירוב נתעפש ואם שלם, אחר ~עשות נהגווכבר

 לעשות נהגו ולכן מחדש, לערב וצריך לגמרי שכלה כמו הואהרי
 יותר טוב א' מצד והנה לאתעטשן ממהרת שאינה מצה חלההעירוב
 שבת כל מלערב חדשים, ששה על או השנה, שבתות כל עללערב
 בכל לערב יותר טוב אחר מצד אבל מלערב, לשכוח שיכוליםושבת,
 דרוב משום וא"נ שבוע, בכל א' מצוה במצות שמרבה משום איע"ש,

 ואינו הזמן, מגורך ומתעטשת. מתקל~ת העירוב של המצהפעמים

 שיערב ה' לירא טוב ולכן לגמרי, ככלה דהו"ל נלל, לאכילהראוי
 העירוב לקלקלו למיחש ליכא ואז אחר, ע"י ויזכה ע"ש, בכלמשלו
 וגרכות בנהכ"נ, ה*5יוב. מצת שיש כיון יברך, ולא ביהכנ"םשל

 מעכבות.אינן
 דרך נתארח לא אם בט"ע בבית נתאיח אפילו נחצר, המתארחו(

 בני על אוסר ח4מ פא4,. גו י4ם לשלל~ם אלאקבע,
 מל' ביותר אבל ב~יתם, בין. בביתו בין מותרים והם והואההצר,

 בזמן לבא רגיל ואם לבדו. לו מיוחד במקום הדר ביחיד אוסריום

 חצרות עירובי שעשו במקום אבל מיד, אוסר שם ולהתארחקבוע
 שאינם וזה שיתוסטו, לדיורין גם ומזכה מתנה עוהרי אוסר,אינו

 האויהים דאז קבוע' א' בעה"ב בדאיכא דווקא האורחים,אוסרים
 לא אם מיד, . זה על זה אוסריט ביאד אורחים אבל לגביהבטלים
 בחשר לי יש ואם מ*עש, בניהש משותף שהלח' או א' בביתשאוללין



 לאלפים שסח סי' שבת הל'חסדתקנח

 ולא אוסר' שאוכל במקום שישן' בית אחרת ובחצר שאוכל, ביתאחת
 שישן.במקום

 ביניהם פתח יש אעכ אלא יהד, לערב יכולות חצרות שתי איןז(
 בתוך קצתו ויה"ה טפחים, ארבע על ארבע בו שיש חלוןאו

 כל מערבין רצו אם יחד, מערבין רצו אם ואז לארץ, הנמוכיםי"ט
 רצו אם מעשרה, למעלה היא אפילו בתים שנל שבין וחלון לעצמו,אחד

 למעלה היא שאפילו לעליה, בית שבין לארובה וה=ה יחד,.מערבין
 מ"מ בו, לעלות סולם שם אין ואפילו יחד, מערבין רצו אםמעשרה
 חצרות שתי בין היה ואם ארבעה, על ארבעה רחבו שיהאבעינן
 גבוה מהחצרות אחת של קרקעה שהיה או טפחים, עשרה גבוהכותל

 לעשרה, להשלימו חמשה מחיצה עליו ועשו טפחים, חמשהמתבירו
 ואם ביניהם, סריגה בלי חלון או פתח אין אם יחד לערב יכוליןאין

 ממנו להוריד או עליו להעלות אסור ד', ורוחב עמברה גבוההכותל
 כפתה הוא הרי אמות עשר .על הכותל נפרץ אם בו. ששבתושירות
 במילו" שנפרץ או מעשרה, יותר נפרץ אם צבל יחד, מערבין רצווטאם
 -לערב צריכין ע~סרה גבוהה טחיצה ביניהן שאין או עשר, איןאפילו
 לטלטל מותרים בשבת הכותל נפרץ ואם יה, על וה דאוסרין,יחד,
 לכרמלית או לרהער שנפרצה חצר אבל בחצירו' אחד כל שבתאותו

אסור.
 האחד יבטל תקנתב, מה ערבו ולא אהד בחצר הדרים שנים"(

 מבוטלת וביתי חצרי רשות שיאמר משתחשך, אףרשותו
 ולבית לחצר מביתו שיוציא עעי חבירו ברשות יזכה האחר ותבףלך,

 שביטל ואותו ולחצר חבירו לבית זה להוציא מותרים ואזמבירו,
 מי יכניס ולא יוציא שלא ליזהר צריך אבל מביתו, להוציאאסור
 לחזור וצריך הביטול, ביטל הוציא שאם חבירו, שיזכה עדשבוטל
 אי )ומסופקני תקנה. להם אין ערבו ולא מב' יותר הם ואםולננטל,

 א'(. בבית שבת באותו שיאכלו במהכחהבי
 כיון בחצר, עמהם דר וגוי בתים בשני הדרים ישראלים שניט(
 שישכרו וצריך עליהם, אוסר הגוי זה על זהשאוסרים-

 אומר' אינו דאז לגוי, ביתו השאיל ש השכיר שישראל לא אםאמוו,



תקנט לאלפים שע סי' שבתהל'חסד

 הבית אם ואפילו עליו, שיאסוד כדי ביתו לו השכיר או השאילדלא
 שכירות לענין מועיל הבית שכירות אין ממנו, ישראל ושכרו גוישל

 תפיסה לו ויש לחבירו בית השכיר או שהשאיל ישראל ואפ"הערוב,
 אפ"ה לערב, צריכים שאינם לטלטלם שאסור כלים שם לו שישבבית,
 מה זמן בלאזאריטו הדדים . א( עמהם. שדר מהגוי לשכורצריכין
 מהממונה, ר,טות ולשכור לערב צריכין הארץ; אדוני של חוקיולשמור

,-

 כאב. סימן חאב שאל חיים ,
 השכירות מועיל בו חוזר הגוי שאין זמן וכל בשבת לשכור מותרי(

 עד מהשכירות לחזור יכול ואינו מרובה, לזמןואפילו
 שם החזיק אם ראשו~ה' שבת קודם בו חזר אם הדמים,שיחזיר
 יכול אינו לזמן שכרו ואם בו, לחזור יכול אינו שוב השבתמשנכנם
 ולחזור ולשכור לחזור צריך הזמן וככלות הזמן, כלות עד בולחזור
 נתבטל יורש והניח הגוי מת ואם ונעור, חוזר ראשון ערוב שאיןזלערב,

 המוכר כשמת זמן מהני דלא וי"א קצוב, זמן על היה לא אםהשכירות
 כרחו בעל ממנו שכרו ואם היורש' מן ולשכור לחזור וצריך המלך,או
 להשכיי רגיל שהיה אע"פ מועיל,אינו

 ומשכירו מאשתו אבל מקודם,
 להשכיר רוצה אינו ואם מוחה, שהוא אע"פ שוכרים, שכירוושכיר
 רשות לו שיהא רה2ותו לו שישאיל עד החצר, מבני אחד לויתקרב
 וי"א הגוי, מדעת שלא ומשכיר כשלוחו, ההואל דבר, שום בולהניח
 לשכור יכולים יד, תפיסת לו שיש גוי והאה להשכיר, צריךשאינו
 שירצה בעת לסלקו יכול אם או להשתמש' ר,2ות לבעלים יש אםממנו
 שם, להשתמש רשות לנוי ואין לו, שמשאיל בבית מקום לו יהחדזאם
 ואם מהני, ולא כשכירו הוי לא להוציאו יכול ואינו חדר באותואו

 עד מותרים שכירו מהיות הזמן תוך שסלקו אעאפ לזמן, משכירושכר
 לגמרי שנסתלק או הגזבר ומת המלך מגזבר שכרו אם אבל הזמן,תום
 המלך מת אמ וה"ה השכירו', בתבטל המלך, מכים אוכל שאינו המלךמל

 אם החדזט, המלך שמינהו לא אם חי, שהגזבר אף השכירותנתבטל
 לעטכו' צריך אתר, בבית דר אחר וישראל א' ,בבית דרים וגויישראל

 לשכור צריד א' בבית דרים גוים שני ואם הישראלן עם ולערב הגוימן
משניהם,
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 אפילו בפנימית וגוי מזו, לפני' זו חצרות שבב' שאומר מי ישיא(

 דרים וגוי ישדאל ואם אוסר, בחיצונה דר א' ישראלאם
 לערב יכולין איגן לו סמוד אחר בחצר דר אחר וישראל אחד,בחצר

 וכל ביניהם' פתוח פתח אם אפילו לערב שאוסר מי ויש חלונות,דרך

 להרחיק חכמים שרצו מפני הוא הכל הגוי מן שכירות שהצריכו מר,זה

 יחידי ישראל ועל ממעשיו, ילמד לא למען נכרי, אצי ישראלדירת
 ישמע ובכן יהדגנו, שמא שירא עמו, שידור שכיח דלא משוםלי-גזרו
 מלדונ וכ*ש רע, משכן להתרחק ויזהר לקח, ויוסיף חכמים דבריחכם

 לשכנו. אוי לדשע ואוי עמו שורה הטומאה רוח כי בחצד, גויעם

 בבית, תפיסת שום לו נשאר אם גוי לחבירו ביתו שהשכיר גיייב(
 ואם ממנו, לשכור יכולים כלים, שם להניח רשות לושיש

 זמע. תוך השוכר לסלק המשכיר יכול אם תפיסה שום לו נשארלא
 מהשוכר. ישכרו א*כ אלא מועיל איט לאו ואם ממנו, לשכוריכולים

 מהמשכיר. הזמן,ישכרו כלהאם

 ויערבו אוסר. אינו בביתו הגוי ואין ישראלים, שני עם הדר גרייג(
 ומיהי בטל, והעירנב אוסר, בשבת גוי בא מותרים, ויהיו:

 היחיל ויהיה יחבירו הא' יבטל ואח"כ בשבחע ממנו לשכוריכולין
 הדרים מהיאודים כשאינו בבית אכסנאות לשם הנכנם וגויטותר,
 ברשף נכנם ואם לעולם' אוסר אינו ברז2ות שלא נכנם אם חצר,באותו

 לאחר עד אוסר אינו רגיל אינו ואם מיד, אוסר לבא רגיל הואאם
 בין בחזקה בין היאודים בבח,י שנכנסו המלך חיל ואנשי יום,ל'

 כליבנ הגוים שנכנסו מקומות שבאותם בתים לבעלי אין אםברצון,
 אוסריס' בתדרם כלים להני להשתמש רשות להם ואין לטלטל,שאסור

 טם. ל' לאחר רגילין אין ואם לבא, רגילין אם מיד,עליהם
 איגר עירוב אבל רשות, שמבטל לענין כישראל הוא הרי צדרקייד(

 הרי מומר וישראל בעירוב, מודה שאינו כיוןמועיל
 לכל שעירבו ישראל בשכונת בתים לו והיו שהמיר וישראל כגוי,.הוא

 שלא קטן פתח הוא אפילו הטים לשכונת אהר פתח. לו יץב אםמשגוע
 הוא כלל, אחר פתח לו אין ואם אוסר, אינו מתחילה בו רגילההה
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 הוא שאז מהגזבר' מקודם שהשכירו לא אם שהמיר, לאחדארסר
 למרובים.גטפל

 מבואות שיתופידיני
 שאחר ע"י והתידוהו למבוי, החצרות מן לטלטל חכמים אסרוא(

 יעשו פתח, צורת או קורה או בלחי למג:וי תיקוןשיעשה
 ונותנ" וחצר' חצר מכל מאכל ממיני אחד דבד או פת שגוביןשיתוף
 חצר לאותו ו,מבוי כל פתוח כאלו רואים ואנו החצרות מן באחדאותו

 שיהיה רק בחצר ליתגו יכולין החצרות, את לשתף אלא שאינוומפני
 שבאותו בחצר אלא במבוי, אותו נותנים אין ולכו המשתמרבמקום

 דקי*ל היכי דכי ספק אין )א( חצרות. עירובי משפטי ככלמבוי
 ראוי שאינו עד העירוב של הפת נתעפש שאם חצרות עירובילעניין
 חצרות עירובי בדיני לעיל ועיין לגמרי, כלה כאילו דהו"ללאכילה
 שנוהגים העולם למנהג תימה יש ומזה שיתוף' לענין נמי ה*הסק"ה.
 ומערבין וכיוצא, שנה מאה לזמן חומה המוקפת לעיר עירובלערב
 שבכ*ה מעשה והיה זמן, כ"כ השמן מתקיים שאיט דפשיטאבשמן
 נבילה כריח וריחו בו טעמו עמד ולא הנמצא השמן מן טעששנה

 ושיעו' שפ"ו(. סי' אליהו כסא לכלבים, אפין ראוי ההת ולאמסרחת'
 יה* ארבעה ואפילו מאכל, מיני בכל שמשתתפין רק שיתוף.גדיני
 ושיתוף, עירוב שיעוד שהוא סעודות ב' למזון מצטרפין מאכלמיני
 שכינו עם משותף היה ואם בדרה"ם' שיעורו כמה לעיל נתבארובבר

 והוא להשתתף, צדיכים ד(ניבם וכדומה, בה2מן ול"ת ביין לזהבסחורה
 שיעורו הפת, את בו ללפת שרגילין דבר כל בשיעור' א' בכלישיהא
 הפת את בו מלפתין שאין וכל סעודות' לשתי הנאכל פת בוללפת
 ושיעורו לפתן, הוי לא חי ובשר סעודות, שתי ממנו לאכול כדישיעורו
 בן ושיעורז . לפתן הוי לא חי יין ונ:ן סעודוהע ב' ממנו שיאכלכדי

 רביעיות בשני לע,2ותם והמנהג טה2קין, שאר שיעור וכןרביעיות,
שמן,

 כל עם מותד מהם, א' כל עם ושיתף. מבואות לשני הפתוח חצרג(
 לטלטל אסור אבל לתוכו, ומחצר להצר ממנו לטלטלא'
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 א"כ אלא החצר, דדך האחר למבוי זה שבמבוי בבתים ששכחובלים

 ומותר כאחד, כולם הו"ל א' בכלי זו בחצר שיתופן המבואות שנינתנו
 זה. למבוי זה ממבוילטלטל

 לערב צריכין הפת מן חוץ אוכלין בשאר במבוי המשתתפיןג(
 עירוב, במקום אה~יתוף דסומכין וי"אבחצרות'

 יברך שאם ברכה, בלא לעדב סוב ולכן ביין, אלא נשתתפו לאאפילו
 לבטלה. ברכה דהויי"א

 כולם הישראלים ועירבו ישראלים א' וצדו גוים א' שצ.דו מבויו(
 מותרים א' בות כאנשי שנעשו אעפ"י ופתחים, חלונותדרך

 עד פתחים, דרך במבוי להשתמש ואסורין מחצר, ולהוציאלהכנים
 הוא כז הגוי, עם בחצר לחצר ישראל משפטי וככל הגוי, מזץנישכרו

 בעיר. אובמבוי
 ב' שיהיו עד חומה, המוקפת בעיר או במבוי לטלטל איסור איןה(

 אם אפילו לא, אחת חצר אבל בעיר, ישראל בתי שלחצירות
 העיר שתהא והוא .חצר, לאותה פתוחים ישראלים של בתיםהרבה
 אפילו אסיר חומה מוקפים שאינם בכפרים אבל לדירה. חומהמוקפת
 וכשיש לדירה, מוקפות הן עיירות וסתם ביתו, מפתח להוציאליחיד

 של וחצר חצר מכל לשכור צריכים בעיר, ישראל בתי של חצרותב'
 בשר אמורים, דברים במה העיר. משר שישכור במה מספיק ואיןגוי,
 אפי' כלל העיר בני בבתי להשתמש רשות לו אין וגם שלו, הבתי'שאין
 במקום אבל המלך, או השר פרס אוכל שכיר ואינו מלחמה,בשעת
 ודאי שלו, ,הממונה או השר עפעי אלא נעשים א*נם העיר צורכישכל

 להושיב רשות לו יש שהרי מהני, משכירו או ההוא פהשרששכירות
 מדעתם, שלא מלחמה בשעת העיר בני בבתי מלחמתו, וכליאנשיו
 שהם א' מלכות אנשי דהיינו סוכלטוס הגוים בתי על מסתפק ואני)ב(

 למושל דשות אין אם כספם קניז בתים שם להם ויש אחרתדמלכות
 דלכאו' עירוב, לענין דינם מה המלכות, נימוס כפי ביתם, לקחתהארץ
 מרה"ר הטלטול להתיר המלך, מגזבר העיר קניית מועיל שאינונראה
 נימא או בפרטות, מהם לשכור וצריך איפכא, או הללו החצרותאל
 י*ד בסס"ק חצרות בדיני לעיל כמ"ש המרובים אחר נגרריםדהם
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 מסכים(, הפנאי אין וכעתוצ*ע,

 מוקפת שהיא גוים של בעיר יחידי בחצר הדדים ישראליםו(
 יאודין ועבדו העיר' בכל לטלטל מותרים שהםחומה,

 עליהס אוסרים אינם אחרת בחצר ונתאכסנו בשבת שם דרךאהרים
 לקבוע שרנילין מפני לאסור מקום יש ביריד מיהו אוסר, אינודאורה
 ישראל ל"ש גוי שנא לא מיד אוסר ורגיל ויריד יריד בכללבא
 ל"צר מביתו להוציא לאורח אסור עכעפ בחצר, אוסר שאינוואורח
 דהעכירות לאודח, מיוחד והבית לבעה"ב מיוחד החצר שהרי לעיר'או

 מותר הבעה"ב אבל לרשות, מרשות מוציא ואעכ הוי, ממכרליומיה
 יום. ל' עד בחצר או במבוי חלק לאורח דאיןלהוציא

 בזה, ויוצאים בזה שנכנסים פתחים ב' לה ויש רבים של עירז(

 א' חצר אפי' מקום, ממנה מניחין אלא כולה את מערביןאין

 במקומם, מותדים והנקוארים העיר, בכל השאר ומשתתפין לתוכהובית

 לטלטל אסורים רבים, הנשארים היו ואם לעצמם, שעושיםבשיתוף
 הטהטויר במקום ישראל דרים ואם שיור, הוי נמי וגוי העיר, כלבשאר
 יחיד שבנאה יחיד קנין שהיתה ועיר וסימן, היבר לעשותצריך
 בה להושיב שבנאה או לרבים, אח"כ מכרה או והשאילהלעצמו,

 וכן עושים, שהמלכים כדרך וסרטיות פלטיות דרכים ומשיירדיורין'
 ולא א' שיתוף כולם משתתפין א' פתח כ*א לה שאין רבים שלע~ר
 יושביה כל ונשתתפו חומה מוקמת היא שאם אלא עוד ולא שיור'יניחו
 גבה;ה אצטבא בנו א"כ אלא כולם, על אוסר זה הרי א' ממבויהוץ
 אותה עידבו ואם עליהם, אוסר שאיע המבוי פתח על ד' ורחבהג'

 המותר. מבוי לכל פתח צורת צריך אלא איצטבא, מהני לאלחצאין
 המשוייר' מבוי באותו דרים ישראל אין אם ומ"מ וקורה לחי מהניולא
 ובקעי רוחות בשני ההומה נפרצה ואם איצטבא היכר צדיך שאיןי"א
 שנפרצו או ט' דן בפרצות ויש שם, דרך לעבוד שנוחה רבים,בה

 שיתקן עד אוסר מעשר' יותר פרצה או זוית, בקרן אובמילואה,
 הגוי. מן לשכור לחזור ואקצ פתח'בצורת

 להיות שחל ביוט מבואות ושיתופי חצררת עירובי מערבין איןח(
 טובים ימים ב' וחלו מעי*ט עירב ולא שכח ואםבע"ש,
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 הידם אם שיאמר חצרות, עירובי בי"ט, יערב הששי, ויום ה'ביום
 כלום, בדברי אין קדש היום ואם כו', עירובא ובדין עירוב וה יהיהחול

 ואם מאתמול, ערבתי הכי קדש היום אם פת, אותו על יאמרולמחר

 ר"ה של ימים ובשני כו~, עירובא ובדין ערובי זה יהיה חולהיום

 השמשות. בין לערב יכול אבל דמי, אריכת' דכיומא תנאי מהנילא

 בהיש העירוב שיהא וצריך שבת, תוספת עליו קיבל אם אוסריםויש

 בלא ליטלו יכול שאינו גל עליו נפל אם הילכך ליטלו, שראויבמקום
 שהשכה קודם המפתח ואבד בפניו ונעל במגדל שנתנו או וחצינא,מרא

 אינו בה*ש גמורה מלאכה יעשה א"כ אלא הערוב להוציא אפשרואי
 בהעש, כל ק"ם הערוב שיהא וצריך לאכלו, אפשר אי שהריערוב,

 השנה, לכל בביהכ"נ ג"כ עירבו א*כ אלא !השבת, כל הערוב יאכלולא

 טוב. היותר צד על מערבוהוא
 הת"ח על מוטלת זו ומצוה מבוארת, שיתופי אחר לחזור מצרהט(

 להרים כדי מבואות בשתופי העיר לתקן להשתדלשבעיר
 יהיה השירצן8 בזה ואומר עירוב, טצרת על ומברך העם, מדרךמכשול
 לקבץ כשבא לביך וצריך בשבת, לבתים ומהם המבוי, בני לכלמותר
 קייס. שהערונ זמן כל הבאים, הדורות לכל ויזכה להם, לזכותאו

 תחומיןהלכות

 מהמקום אמותיו מארבע חוץ ריח, לכל אמה אלפים לו יש אדם כלא(
 תחום יודע ואינו בבלשה היום עליו קידש ואם בו,ששבת

 א' מנעל מנעלים ב' מיי דהילנו בינוניות פסיעות אלפיםשבת,מהלך

 להלך רשאי גים שאין וכשם לרגל רגל בין ומיעור ב' ומנעל אמהחצי
 אין ובהמתו, מלבושיו כך רוח, לכל אמה אלפים אלא ובי"טבשבת

 בעליהם. של ~מה לאלפים חוץ להוליכם, אדם שוםיכול
 מצד העיר ה~תה אם הע(ר, תחום של אמה אלפים למדוד הבאב(

 רחבה, כולה כאילו אותא רהשין א', מצד וקצרה רחבה,א'
 שבעים העיר ובין בינו ה*ה אם העיר, מן יוצא שהוא דירה ביתוכל
 לה וכשמודדין מ.%נה, ונחשב לעיר ,מצטרף זה הרי פתות אואמה
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 צריך שאין וי"א "ה, דירה מבית חוץ מודדין רוח, לכל אמהאלפים
 הביוע נגד העיר רוחב פני על חוט מותחין אלא הבית, מן מידלמיוד

 אמה. אלפים למדוד ומתחילין אמה, שבעים משםומרחקין

 ראשון לבית קרוב שני ובית אמה, בשמעימ לעיר קרוב בית היהג(
 אחת, כעיר הכל ימים כמה מהלך עד וכן אמה,בשבעים

 ד' זה דירה בית שיה"ה ו"וא האחרון. לבית מחוץ מודדיןיכשמודדין

 הוט כאילו רואין היוצא הבית ומאותו יותף, או אמות ד' עלאמות

 ואם אמה, אלפים החוט מאותו חוץ ומודדין העיר' כל פני עלמתוח

 עד אם כי להלך רשות לו אין אחרת, עיר בהצי אמה האלפיםכלו
 אמות קמ"א לזו, סמוכה ?ו עיירות ב' היו אם אבל המידה. שכלהמקום

 כעיר שתיהן חשובים לזו ושריים אמה וע' לזו ושריים) אמה שבעיםכדי
 אמה, אלפים לה וחוצה השניה העיר כל את מהלכת מהן עיר וכלא',

 גשמי' או גנבי, דשכיחי במקום הוא אם הגלות שומרי שעושיןוהבורגנין
 אהלים יושבי וכן עראי, שהם מפני עמה נמדלין אין אותםששוטפין
 כאן יושבין אלא אהד, במקום קבועים ואילם. וערבה מהוציןשעושין

 יש א"כ אלא עיר, ד~ן להם אין אחר, למקום הולכין ואח*כ מה,זמן
 או עשרה מחיצה הקףלהם'

 חריי
 שם שיש או ביתהם, סבים עשרה

 עושין אלו נסרין, של או אבן של קבועין' בתים שני של חצרותג'
 אלפים לה ונותנין אותה, ומרמעין עיר דין להם ויש קבע, כולםאת

 עיירות, כשאר רוח לכלאמה

 אמה, חמשים של פשתן של בחבל אלא העיר תחום מודדין איןדז

 שאינו מפני יותר ארוך ולא ביותר, נמתח שהוא פהותלא
 סימן בש*ע עיין באמצע, וירידות עליות הרים יש ואם כראוי,נמתח

 ם.שצע
 ולא ל% וחשכה לנוח מדרך וישב לעיר, ליכנס בדרך בא שהיה מיה(

.

 קנה בתחומה, עצמו מצא ואח"כ. העיר' בתחום שהוא ידע

 אלפים לה וחוצה כול" אא ומהלך' נשבת, לתוכה ונכנס בעירשביתה
 דעמי היה לא %ם חבל רוחל לללאמה

 לימ63'
 למדינ"
 שניתה קנ% זו .

 אמה חלפים כלים ואם רוח, לבל א,מה אלמ.ם לו יש .למשםבמ"ומ%:
 אם וה*ה מחציה, יתר נפיי מהלך אימ אע*ר בחצי שליתתוממקים



 לאלפים שצז ס" תחומין הל'חסדתקסו

 נמי במקומי, שביתתי השמשות בין ואמר לעיר, ליכנס דעתוהיה

 אמה שכל שלנו, באמה אמות ות*ק אלף הם אמה האלפים הכי.דינא

 ד"א וכל בינוני, אדם במהלך דקים ח*י שיעור והוא רופוש, ח'היא

 טפחים, ששה בת היא חכמים שדברי שהאמה שלנו אמות ג'הם

 ויוסיף חכם 3שמע טפחים ח' שהם רופוש שמנה בהם יש שלנוואטשת
לקח.

 הכל, לדנ:רי דאורייתא תחומין איסור ובנהרות בימים ואיז הואילי(

 בשבה בספינה שבא מי לכן מדנ:ר, לדגלי שדומיםלפי

 למעלה היתה לעולם לנמל שהגיע עד השבת משנכבס אם לנמל,והג~ע

 אמה אלפים לו ויש נמנע ואינו יורד הנהר, או הים מקרקעמעשרה

 טהטחשחכה ליבשה אחד פעם יצא ואם מעשרה' למטה בו שפגע.ממקום

 אם ספק הוא ואם אמה, אלפים משם אלא לו ואין שביתה, שםקנדו

 ממקום ספינתו ,הפליגה השם לקולא, אזלינז לא, או מעשרה למעלההיה

 כ"א לו אין לנמל כשיורד אמה, לאלפים חוץ מקףטרה למטהשפגע

 מכח לעיר' וליכנס הספינה מן לצאת צייך אם מ"מ אמות,ארבע

 לנקביו שצריך או עליו, זורחת שהחמה % עליו שיורדיםגשמים

 וכיון אמותיו,. כארבע העיר כל 'הו*ל לעיר, ליכבם זה מכוחוצריך
 טמקומ כ"א להלך לו אין בספינה לשבות דעתו היה אם אבל על,דעל

 העיר. באמצע כלים אפילו אמה, אלפים מי' למסהשהוא
 כבני להיות יכנס לא אחת אמה אפילו לתחום חוץ שיצא נ2יז(

 ואם ולחוץ רגליו מעמדת אמות ד' אלא לו ואיןהעיר'
 יכנס לא א', אמה אפילו העיר, לתהום חוץ והוא היום עליוקידש
 ממקום רוח, לכל אמה אלפיים אם כי מהלך ואיט העיר' כבנילהיות

 היום. עליושקידהט
 או רעה רדח או גוים שאנסחהו טחמת לתחום חוץ שיצא 23ייח(

 אמוה" ארבע אלא לו איז ויצא ששגג או אונם כלשאר
 אמות כארבע העיר כל והרי יצא, לא כאלו התחום ל'תוךהחזירוהו
 לדעה חוזר אם אבל רוח, לכל אמה אלפים לה וחוצהכבתחילה,

 חו, הספינה ויצאה לספינה נכנם אם וכן אמות, ד' אלא לואיז
 לא כאלו. הוא הרי משם, שהפליגה לנמל לאחור"ת וחזרד,לתחום
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 לתחום חוץ גוים נתנוהו ואם והחזררהו, שהוציאוהו כמו דהו*ליצא,
 בשאר שנאנס או לדירה חומה מוקפת אחרת בעיר או מערה או_בדיר
 שהוא ונזכר מאלו לאחד ונכנס לתחום חוץ ויצא ששגג או.אונס
 שהוא אע"פ לדשת, לתחומו יצא אם אבל כולו, את מהלךבתוכו
 וווחזירוהו לדעת מצא אם וכן ד"א, אלא לו אין מאלו אחדבתוך
 מתיצות המוקפת לעירו החזירוהו כן אם אלא ד"4ג אלא לו אין.גוים

 אבל לדעהע וחזר לדעת יצא אפילו אמו'ת, כארבע כולה שאזלדירה,
 אבל לדעת, שיצא כיון תחומו שהפסיד רוח, לכל אמה אלפים לואין
 לדעת, .שיצא כיון ד"א, אלא לו איז גוים נתנוהו אפילו אחרתבעיר
 לגדולים דוקא וי"א לקטנים, אפילו אומרים יש לנקביו הוצרך אםיק
 טובה ועצה לפנות, צנוע .מקום ימצא עד ד"א' מאותם לצאתיכול
 שיכול תחומו עד צנוע מקום- ימצא לא שמא תחומו בצד שיתקרבלו

 ברשות, שנכנס כיון יצא לא כאילו הוי שנכנס ולאחרליכנס,

 יפנה אלא יכנס לא התחום קודם צנוע מקום מצא אםאבל

 ואם ד*א לו יש ושם הריח, שיכלה עד שנפנה ממקום ויתרתקשם'
 אפילו לדעת יצא ואם יצא לא כאלו לתחומו נכנס הריח מןלהתרחק
 שנכנט לא אם ד"א' אלא לו אין התחום לתוך צרכיו לעשותנכנס

 לדירה. מחיצות המוקפתלעירו
 וכל לילד הבאה חכמה כגון ברשות, לתחום חוץ שיצא מיט(

 לכל אמה אלפים לו יש גפש, פקוח ספק שיש בזהכיוצא
 אותה כאנשי הוא הרי לעיר הגיע ואם לו, שהביע מקום באותורוח

 .. לעיר. חוץ רוח לכל אלפים לו שישהעיר,

 אמה אלפים בסוף בית או גדר או אילן ומכיר בדרך, שבא נ~יי(
 תחתיו שביתתי ואמר שם, שיגיע קודם החשך שמאוירא

 שאיע אעפ*י אמה, אלפים משם לו ויש בעיקרו שביתה קנהבעיקרו,
 לילך מותר ירוץ' א.כ אלא בינוני במהלך !מבע*י שם להגיעיכול
 מקום סיים לא שאם וי.א מבע*י, שם מגיע שאינו .אעפ*י בנחת,שם

 כשחשכדע בו עומד שהיה במקום אלא שם. שביהה קנה לאשביתתו
 מאלפים יותר ממנו רחוק והוא במקום-.פלוני, שביתתי אמר אםוכן

 שביתתי והאומר לו, כשדה~כה שנמצא במקום שביתה קנהאמה,



 לאלפים שצז סי' תחומין הל'חסדתקסח

 קבה;ה. קנה לא יותר או אמות שמנה תחתיו יש אם פ', אילןתחת

 בציקיי ישבוה להתבוין צריך לפיכך שביהתו, מקום כיון יאשהרד
 אינד וא' מכירן א' שנים היו ואם בדרומו, או שבצפונו בד*אאו

 פלוני. במקום שביתתנו ואומר למכיר, שביתתו ביסרמכיר

 לפתן או פת של סעודזת ב' מזון והניח בע*ש, מהעיר שיצא מייא(

 שחזר אעפ*י שם שביתתו וקבע התחום, בתוך מהעיררהוק

 קןיתי בו שהניח במקום לן כאלו אוהו בחשוב בביחן ולןלעיר
 עירובו ממקום להלך לו וש"ם תחומין עירובי הנקרא חהוסעודות,

 העירוב שנגד לרוח מהלך כקוהוא רק רוח, לכל אמה אלפיםלמחר
 יבדל אינו למזרח עהב אם כגון העיר, סוף עד כ*א לצאת יכולאינו
 בה ששבת העיר בתוך עירובו הניח ואם מערב לצד העיר מןלצאת

 בנותם ה"ז מהם, חוץ התחום וסמודדים לעיר המצטרפים במקומותאו

 לתחומג קוץ עידוב נתן אם וכן כלום, הא עשה ולא העיר,בתוך

 כולה. העיר כבני הוא וז;רי כלוםאינו
 ובשביל בשבילי עירוב זה הרי אומר משלו, לרבים המערביב(

 בשביי אומר או ופןפלוני
 שיהא ובלבד העיר, בני כל

 ובלבי עליו, יסמוך שירצה מי וכל א', לכל סעודות ג' מזוןבו
 חצרעצ בערובי נמו אחר ע"י להם לזכות וצריך מבע*י,שיודיענו

 מלתא ולהיות ת*ח, מסי' בש*ע עילן חצרות עירובי דיני פרטיושאר

 אלא תחומין ערובי מערבין שאיז גם מה העתקתי', לא שכיחדלא

 המשתה לבית ץו האבל, לבית לילך רוצה שהיה כגון מצוה,לדבר

 או בי"ט לטייל לילך שרוצה או רבו, פני להקביל או נשואין,של

 תחומין ערובי וכשמניח וכדומה, שמחה בו שיש בפרדם,בשבת

 לי מותר יהא קעירוב בזה שיאמר צריך עירוב' מצות עלומברך
 רוח. לנל אמה אלפים ןלוני ממקוםלילך

 תיז מסימן חדש ראשהלכות
 טהכ. מנהג והוא מלאכה קו לעשות שלא הנשים נה;גות בר*הא(

 יתחשב רשאי ברזח מלאכה לעשות שלא שרוצד* ואיש)א(
 בס' חיד*א ההב הכן' דסבר' מרבוותא כמה דאיכא כיון לצדש;'לו
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 סימן בברכ"י כמאש ודלא תיוז סימן וב*ו"ב מ סימן *ימץיי5ף
 אזליע לעשות שלא ומקצת מלאכוי מקצת לעשווז המנהג ואםתיז(1
 או בעי' שהתנו וד4קא עלליהה קבילו הכי דמעיקרא המנהג,בתר

 ח4ן הים יורדי כלל, להן להקל אין בסתם אבל כן, העירשמנהג
 דם להקיז שלא ונזהרין הלבנה, לחייוש ימים ה' אהר עדמפליגין
 שלא נשי הני שמקפידוי מה ב( ה'. פתאים ושומר לחידושה,סמוך
 שיסמוכו, ע"מ להן יש הלבנה מולד בזמן בכביסה פשתן כלילהניח
 תיעו סימן אליהו 5ט* ל5ם, 5זה החדש במצות ההיעך בס'ופוכ

 .סקאד(

 הדבל ונ5ון )ג( ות4קין. מנהג הוא ער"ח המתענים קצת מנהגב(
 הי4ם באצי י-ושלי ואם המולד, לפנ4 יהמ;שהתענית

 ב,גאי אך קע"ו(. אות ף סי' באצבע מורה שלפניו, יוםיתענה
 החטאג ועזיבת וחרטה, מעשים, בפשפו'ם ה' בו שיבחר צוםשיהא
 ראוי זה כי האדוניט מאד4ז סליחה לידוש שיחה לשפוךוהרבות
 יש4ב שלא בעדו ו4גדודי בחודש, א; פעם ולפחותן יום, בכללע*ית
 להשלים שלא 5ו5 ויותר נעוריו, 5נשר יתהיו2 ובאה לכסלה,עוד

 שהוא או להשלים, נהג אם דק' מעונה, כשהוא בר"ח ליבנס שלאכדי
 צריך עמהם נמנה והוא ויחל ו,ודין צבור תענית שעושיםגמקום

 המנחה, תפלת קודם ותחנונים הסליתו5 לומר טוב ויותר5ממלים,

 ר"ח. חל ולמעלה המנחה מןכי
 או בר"ח חתמתענה בתענית, אסוד ראוזג(

 תענית ופודים בחנוכה.
 בסעודת להרבות ומצוה לתעניתיה, תענית מיתב צריךחלום

 שאםר"ח,
 בשבת וכשחל ר"ח, לכבוד יותר א' מאכל יעשה בחול חל.

 שויא וי"א שבהע ל5בוד לעשות שרגיל ממה יותר אע מאכלעושה
 אחר הלהוטים הסוחרים עושים טוב ולא פורים, כמו מצו5סעודת
 ומ5הג ימ(ם, בשאר כמעשיהן בר"ח לסעיד מקפ(דין- השיןעסקהמם,
 הקדש ב4ן ל5בייל ראוי- אך ר"ח, בל4ל המנורה למיליקות*קק.

 ובלהאך פתיוית; *' בהמבת ל4%5ק נהג45 האצי הקדשי5' קד*54ט
 לס"תי העול~ם %555 5; י5ף"5 הק י"ט, 54עו*ד-ש*,
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 בשאר~ רק בפניו, לחכם אפילו בר"ח הדין צידוק אומרים איןד(

 באב,, וטעו בעומר' ל"ג כגון תחתן בהם אומרים שאיזימים

 אבל בפניו, גדול אדם על לומר המקילין על לסמוך יש בשבט,וט"ו
 התלמוד. מדין איסור בהם דיש ניסן, וחודש ופורים וחנוכה בר"הלא
 יתחיל והשמש ברצה, ויבא יעלה אומר ומנחה שחרית ערביתה(

 קולוי ירים ויבא ליעלה וכשיגיע הצבור, קודםתפילתו

 סמיכות .משום העמי~ה. קודם להכריז טוב לא אבל לצבור,להשמיע
 אמרו. לא אם אבל חוזר' אינו בערבית אמרו לא ואם לתפי',גאולה

 אומר' מודים שהתחיל קודם נזכר ואם אותו מחזירין ומנחהשחרית

 לא ואם חקיך, למדני יסיים בא"י באומרו נזכר ואם שנזכר, -במקום
 הוזר תפילתו שהשלים קודם נזכר אם מודים, שהתחיל אחר עדזכר

 רגליו. לעקור מוכן והוא לרצון יהיו ששומר עד נזכר לא ואםלרצה,

 לא- אם הזכיר אם ספק הוא ואם לראש, וחוזר רגליו עקר כאלוחשוב

 חייב. אינו שאם תנאי, על שיחזור והישר והטוב דחוזר, י"אהזכיר

 א"צ תפילה שבשומע בתחתנים ר"ח הזכיר ואם לנדבה, תהאלחזור

 שיחזוד. והנכון דהוזר, י"א מוסף ש"תפלל עד נזכר לא ואםלחזור'

 יחזור- ובשבת נדבה, בתורת להתפלל שיכול בחול הוא אםויתנה
 ראשונות. ג' התחיל יאם לחובתו, יחזור בשבת בספק וכןלחובה,
 שחרית,. בשביל יסיים שחרית בשל הזכיר שלא ונזכר מוסףע"ד
 אם. שתים שחרית שמת.פלל ר"ח של ערבית התפלל ולא טעהואם

 .טעה, אם וכן ויתנה, נדבה בתורת כ*א חוזר אינו בשביה הזכיילא

 ולא- ב' ערבית -שמתפלל ר*ח של ראשון ביום מנחה התפללולא
 שי"א' או אותו שמחזירין מקום ובכל חוזר דאינו י"א בשניה,הזכיר

 ובסין ד( חוקיך. למדני יסיים לחודיה בא"י אמר אם אותו,שמחזירין

 ליסיים. לא בא"י אלא אמר בשלא דאף כתב כ"א אות כ"ד כלל אדםדהי
 וצ"ע(,, ע"ש ויבא יעלה יאמה ואח"ך הברסה, יסיים אל חוקךלמדני
 לטובה: זכרנו כשאומר ליזהר ויש לבטלה ברכה תהא שלאכדי

 בין ריוח ישים ולא בבנ'אחת, לאומרו ליזהר צריך לברכהגפקדנו
 בערבית' אפילו ויבא יעלה לומר ונזכר זריז ויהא כלל.הדבקים
 היה וכבר מילתא, מסמנא ולא נתן מגרעות יאמרנו לא שאםובהמ*ז,



 תקעא לאלפים תכג תבב, סי' חודש ראש "לןחסד

 לו ואמרו בערבית ויבא יעלה ששכה בא' ז*ל האר*י בזמןמעשה
 קום. אוכל לא בידי הן נתנני עליו אמרה שהשכינהבחלום,

 ההלל את לקרא בתחילה עליו מברכין ההש:בור בדילוב הלל קורין,י(
 בא אם ולכן עליו, מברך אין והיחיד יהללוךולבסוף

 י*ח, יתפלל ואח"ך הצבור עם תחילה הלל יקרא להלל סמוךלבהכ"נ

 הלל לקרות באמצע להפסיק מותר דזמרה פסוקי אומר כשהואוכן
 פוסקים הרבה דיש כיון כן, יעשה דר"ח בהלל ודוקא הצבור,עם
 לא עליו מברך שהיחיד ההלל שגומרים בימים אבל לברך,שלא
 אף גומרים שאין שבימים וי"א דזמרה, פסוקי באמצע אותויאמר
 מברך היחיד שגם וי*א בסוף' ולא בתחילה לא מברכין אין"צבור
 שלא הדברים לומד נכון לא ז*ל האר"י ולדעת המדינה, כמנהג"הכל

 גומרין שאין בימים הלל אומרים אין בעמ, האבל ובביתגסדרן,
 מוהין אין לאומרו שנהגו ובמקום לאומרו' לחזור צריכין ואיןאותו,

בידם.
 לכותל' או לעמוד עצמו לסמוך ואסור מעומד, ההלל קריאת מצורןז(

 א"כ אלא אסור יפול דבר אותו ינטל שאם באופן סומךאם
 חלוש. או זקןהוא

 ולהשיב שלום לשאול כ"א ההלל באמצע בדבור להפסיק אסור"(
 ההלל לומר וצריך ק"ש, כדין איש"ר לעניית. וכ"ששלום

 וגבהו בו ונשמחה נגילה ה' ע,2ה יום זה כאומרו רבה,בשמהה
 ובפרט ותודה, רינה בקול קדוטוה בנעימה לאומרו ודאויסודותיו.

 בעושיו. ישראל ישמח ובמועדיםבחגים

 ד*ח של מוסף תפילתהלכות

 לא זאל והאריי מוסף, להתפלל כשרוצים תפילין לחליץ נוהגיםא(
 חזרת של קדיש ה,2"צ שיגמור עד התפילין מסירהיה

 התפלל שכבר או מוסף, לתפילת "גיע לא הוא אם ואפילו להיכל,ס"ת
 ובעי מוסף שמתפלל אחר צבור ומצא תפילין, . להניח וחזרמוסף
 להניחם יכול ואח*ך כתד, שיאמר עד יסלקם עמהם כתדלמימר

 המנחה, תפילת להתפלל או בהם,ללמוד



 לאלפים תבג סי' חודהם דאש הליחסדתקעב

 אלא ישראל עמך עם אומר אינו ד"ח במוסף כתד בקדושתב(

 יהיה, לכלם ,נרון כתוב בסדורלמ ישראל,ועמך

 מילת לפ*ז מקריבין, שהיו אזמן דקצי משמע לכולם דממילתומאחד

 גמ היה' לכולם זכדון צ"ל ולכן מובן, ,לה אין לעתיד דהויאיהיה

 ושעיר לומר והעיקד בדצון, נעשה עזים ושעירי כתובבסדורים
עזים.

 יצא, איפכא או מוסף, את ואמד קדושגת ב' בו שיש ביומ טעה אםג(

 לחזוד, צדיך מוסף את אמר שאם ר"ה של א' בייטזולת

 של במוסף י"ח בשל התחיל ואם סוט רם"ח סימן לעיל מ,שועייז

 מוסף אמד ואם לב. חקדי בדכה, אותה שגומר י"א המועד, חול אור,ח

 צריך כלל ר"ח של הזכיד ולא בשבה להיות שהל בד'ח שבתשל
 כ*א שניה התפלל לא ואם ור"ח, שבת של מוסף ולהתפלללחזור

 ולהתפלל לחזוד וצריך בידו, עלתה לא וזו וזו יצא' לא ר"ח.מוסף
 באמידת אפילו דסגי אלא ביחד, ור"ח שבת של מוסף דז*לכתיקון
 שאם וכ*ש אמצעית' בברכה ר"מ הזכיר לא אם בעבודה, ויבאיעלה

 בקידוש. משא"כ שתיהם, שהזכיר כל יצא' בשתיהם חתםלא

 יום, של מעמינו שיד אומרים ופורים וחנוכה וחה"מ בר*חד(
 בלל אותו אהמרים שאין י*א יום של השירולענין

 חוץ קודם, דתדיר משום ולהקדימו לאומרו שצריך וי"א אלו,בימים

 משום היום מזמור קודם חעכה שיר מזמור ש.מקדימיןמחנו0ה
 ניסא.פרסומי

 אדת~, מחזידין אין אמר לא ואם בבהמ*ז, ויבא יעלה מזכיריןה(

 שנתן בדוך אומר גהמטיב הטוב שהתחיל קודם אםרק
 אחד לאכול והתחיל מנחה התפלל משם לזכרון ישראל לעמור"ח

 ביציאה. בין בכניסה בין אחריהם נגרר הוא ערבית, הצבורשהתפללו

 הלבנה ברכתהלכות
 וזריחתד* זורחת ווהלבנה ובעת בלילה אלא החדש לברך איןא(

 מבדכין תשין דבר, לכל לילה הוי דבה*ג קרקע ע*גניכרת
 דק הוא א*כ אלא ובינה, ביניע מבדיל מסך שיש בזח הלב5העל



תקעג לאלפים תבו סי' הלבנה ברכת הל'חסד

 יתחיל לא אבל הברכה, גומר הענן וכיסה לברך התחיל ואםוקלה2
 אויר תחת אלא הגג תחת לעמיד ואין תכף שתתכסה כשיודעלברך
 לברך יכול סיבה, לאיזו החוצה לצאת יכול כשלא לא אםהרקיע,
 סדיגה. יש ואפילו בזכוכית, המכוסה חלון דרך אפילו-

 ישמע אלא הלבנה, ברכת ולא החמה, ברכת לא יברך לא סך23אב(
 המלרך.מפי

 בעשרה, לברך כדי אחרת לילה עד להמתין תנ*צ סברך יחידג(

 כשם יאמד ביחיר וכשמברך יחמיצנה, אל לידו הבאהומצחה

 מבוסם כשהוא לבדך שבת מוצאי עד ל'המתין טוב אך רוקדי~אני

 ובימות הזמן, לפי יהכל לילות, ה' עוד ישארו אם נאים'ובגדיו
 וברכותיה ק"ש לפניו ויש זורחת הלבנה ואם מקדימין, זריזיןהחורף

 גשמימ העת ואם ומדאורייתא' תדיר שהיא קודם ק"ש הלבנה,וקדהם
 לקדהם יכלו לא אם וכן מעריב, קודם הלבנה ברכת יקדים להושוגש

 ממתין ואם אורו, יגיה ירח ק"ש שקורא ובעוד וכיוצא, מעונןש.היה
 כיון ודאי הלבנה, קידוש זמן יכלה י"ח ויתפלל ק"ש שיקראעד

 בין שיפסוק וטוב הלבנה, ברכת ויברך קעש יפסיק הדחק ,2עתשהוא
 קדש לא יחיד ואם פרק' באמצע יפסיק שלא אפשר אםהפרקים

 קדוש משום ניסא פרסומי יעזוב לא הצבור, עם המגילה קוראוהוא

 הלבגה קדוש לפניו יש ואם לקרות, התחיל לא עדיין אפי'הלבנה'

 אך בצבור' לקרות כדי לגמרי הלב' קדוש ידחה עמהם, שיתחילוצבור

 עוברת זמנה אין אם אפילו קדשו ולא התחילו לא הצבור כלאם
 אפילד יפסיקו עוברת זמנה ואם קודם, דתדיר הלבנה קרוש.יקדימו
 אין המגילה, קריאת יגמרו ואח"ך הלבנה, ויקדשו המגילהבאמצע
 מקדשין אין עוברת, זמנה א"כ אלא וי"ט בשבת הלבנהמקדשין
 פניו ויטול מנעל בלא יברך לא טוב ובמוצאי ט"ב, קודםהלבנה
 לברך שלא כדי הלבנה, ברכת קודם לאכול ותיקין ומנהג.וידיו,
 שלמים ימים זן עליה שיעברו עד עליה מברכין ואין מעונה,כשהוא
 מעקיה אנשי ומנהג 2:מ"ש, אפילו להקדים ואין דוקא, לעתמעת
 זכיותנו, על ותוסיף זו מצוה שתבוא כדי יוה"כ, קודם הלבנאיקדאו

 עד אבלותו ישלים אם הלבנה יקדש לא אבלותו ימי בשבעהואבל



 לאלפים תכו סי' הלבנה ברכת הל'חסדתקעד

 שלשה שיעברו קודם וקדש לא זמן יש אם ועכעפ בחודש,עשדה

 אבלי, בימי יקדש לא לקדש זמן שיש שכל וי"א ראשונים,ימים

 ה' את הללו הללויה הלבנה, ברכת שימחיל קודם יומר צריךו(

 פסוק ג"כ לומר וטוב יעבור' ולא נתן חק השמיםמן

 בלבנה יסתכל ואחעך החרכים, מן מציץ עד כו' בא זה הנה דודיקול

 הארץ, בכל שמך אדיר מה אדוננו ה' וגו" שמך אראה כיויאמר

 בלבנה. להסתכל דאסור כלל בלבנה יסתכל לאושוב

 ושמחה ברודה ושפה דוח בנחת בתיבה תיבה הלבנה ברכת יאמרה(

 ואיך שכינה, פני מקבל שהוא אומר הוא הרי כירבה
 קונהם רצון לעשות ושמחים ששים צ"ל ועראי. בחפזון דברוישלח

 ולכל לנו תהי טוב טימן כצעל, אמת שפעולתו אמת מועל קונם,לא

 דלוגין ג' לדלג ויש מרקדים, או רוקדים שאנהנו כשם כצ"ל.ישראל
 יעקב' טימן כצ"ל בודאיך קוניך עושיך' יוצריך' ברוך הלבנה.כנגד
 גאפ אמן וכשאומר תעא"ו, שהוא בר"ת יכויז ופחד אמתה עליהםתפול

 הללויה קודם למעלות שיר מזמור וצ"ל שמות, ב' גימ' אמןיכוין

 ג"פ עליכם שלום ואומר כו" דבי תנא ואחעך בקדשו אלהללו

 עלינו לומר ואין והחיצונים, המקטרגים להבריח בגדיו שוליוינער
 עליכם. שלום כ"א הלבנה ברכת אחרלשבח

 האל כו' להון תמרון כדנא פטוקי לומר טוב הלבנה ברכת אחרו(

 הלבנה, פגימת שתמלא יאו"א יר"מ ויאמר כו' דרכותמים

 עינינו ותחזנה לנאלינו, ותחיש ותמהר שדי, במלכות עולםותקן
 החמה כאור הלבנה אור והיה מ"ש בנו ויקוים ברחמים לציוןבשובך

 בבעא. כי"רכו'
 לעת, מעת המולד מעת שלמים ט"ו עד כ"א עליה מברכין איןז(

 מוהר בלילה' שעות ג' או ב' במ*ש המולד חל אםכגון
 שבת הוא ט"ו ויום ט"ו עד קידש לא ואם שני, ליל תחילתלקדשה

 יק~,ם שבת ולאחר יקדש לא בשבת יאו אם אבל לקדש, יכול י"טאו
 קודם ביום לטבול מעשה ואנשי חסידים ומנהג ומלכות, שםבלא

 הקבלת לכבוד יטבול טהור, בלתי הוא אם ובפרט הלבנה,ברכת

 שכינה.פני



תקעה לאלפים תכז סי' הלבנה ברכת הל'חסד

 ר"ה ביום הראשון ביום שטרות כותבין ימים, שני י*ח כשיהיהח(

 לחוד,י והמנין פ', לחדש ל' יום שהואפ'
 השנ" מיום

 ראשוה אדר כותבין השנה וכהאמעברין לחדש, בא' בווכותבין
 שני.אדר

 וכן בהם, מפסיקין אין תורה ושבמשנה כהנים שבתורת קללור2ט(

 שמקפידין ויש מפסיקין, איז מסעי שבאלה מסעותבמ"ב

 לעני, לקרא טוב לא כן כי והנה בקללות לס"ת לעלות רוציםואין

 אזלא עניא בתר הגורל נפל עלי האם ויאמר ויתרעם ישוח ידכהכי

 לשמש כ"א לקרא טוב לא ולכן ומדון, ריב יוצא ולפעמיםעניותא,

 וקורא הרב שעולה מקומות איזה כמנהג או הכנסת, לחזן אוהכנסת

 ויקרא יעלה בקללות אותו שקורין מי ועכ"פ בעצמו, הואאו,תם

 שתגן היא ראויה בשמחה בה וקורא התורה, את מכבד היותווזכות

 מין בכל או בזה הקפידה האמת ולפי לברכה, הקללה את ה'שיהפוך
 עושה בתורה שיקרא מקום בכל כי רוח, ורעות הבל היא לס"תעליה

 לפניו, ופעולתו אתו שכרו והנה דרזין רזי ופועל למעלה,רושם

 ה'. בתורת ההולכים דרך תמימיאשרי

תושלב"ע

 פעם לדפוס לבוא כדי ע"ה, ע"י ההקדוש הנחמד הספר הגהתנגמר

 אמן. זרענו ועל עלינו תגן החסיד המחבר מרן וזכות והדר בפארשנית

 ס*ט )שעיי( עבאדי עזרא בכמהר"ר יוסףע"ה


