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 ואתה אחי הגדול הקורא בהרי״ם אל נא תבדיל ברוחך

 לאמר אלי מאי אהנית לי כי באמת אם תעמיק בענייני תדע

 ותבין ותשכיל ממוצא דבר דגם לד אהני טובא הדא דדלאי לך

 הספא ומשכחת אבנים טובות ומרגליות מתותא. הגם כי כבר הם

 כמוסים באוצרותיך הלא הקלתי עליך טורח העיון בכל•. עת לא

 תצטרך להעמיק בטעם הדברים ויהיו לד דבריי אלה למזכירים

 בנקלה בצירוף כי לא עשיתיו לד אלא לאנשים אשר כגילי או

 פהות ממני ויהיה להם לתועלת רב. ואף גם זאת לבחורים המתחילי׳

 בלימוד וחשקם ורצונם לידע כל הדברים בפשיטות יהיו דברי אלה

 להם לתועלת גדול כי יהיו ביאור יפה לכל דברי הטור והש״ע

 שקצרו מאד עד יבינם בתכלית הנקל ילדע כל הדברים בעיון קל

 ובלשון צח מובן מאד. כי התמהמהתי בו ולא חשתי להעמיק בכל

 ענין עד שידי היתה מגעת לצאת בו ידי חובתי בהרביץ תורה

 בישראל כפי יכלתי ומן השמים יהיו בעזרי אכי״ר. ולשלימות

 המלאכה אף גם זאת עשיתי בסדור הדברים יצאתי בעקבי המשביר

 ז״ל ר״ל לעשות סעיפין בכל סי׳ וסימן במנייני ובמספרם ולא

ל סעיפיו ואף כי הוספתי  אטה ימין ושמאל להמעיט או להוסיף ע

ל  בדברים בכמה דינים שהיו ראויין לההלק לסעיפין יותר ע

 הראשונים אמרתי יגדלו ויתעבו הסעיפי׳ ויעשו ענפי׳ באופן שלא

ל ב ל ב ל  להרבר על מספר הסעיפים הראשונים כדי שלא. לערבב ו

 על המעיין בדפוסים הראשונים בשולחנו׳ הערוכי׳ הנדפסים כבד

 ומורגל בהם למען יוכל למצא בקל מה שיבקש שצריך בלבושים

 האלה וימצא המבוקש גם כן בסעיף הרשום כבר. וע״כ על כל

 דברי האמת והצדק, קראתי שם הספר הזה לבו״ש מלכו״ת מאן

 מלכי רבנן כי הוא לבוש ;חלוק לרבנן. גם לצעירים המתחילים

 בלמוד שיתלבשו בו בילדותם ויהיה שגור בפיהם יען כי הוא כולל

 ומכסה כל הגוף מבפנים ומבחוץ. וחלקתיו לשמנה בגדים כמספד

 בגדי כהונ׳ כי גם הת״ח נקראו כהנים שהם כהני עליון ויהיה

 כתר כהונה וכתר מלכות במקום אחד וסמכתי על שם הפסוק אשר

 שמי בקרבו. וזה הוא ומרדכי יצא מל״סני המלך בלבוש מלכות"

 תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. והעין שושן

 צהלה.ושמחה ליהודים היתד. אורח ושמחה וששון ויקר. הרי הם

 שמנד. כי לבוש מלכות הוא שם הכולל כולם. וכוונתי בה׳ מלבושים

 הראשונים לכלול בהם כל הדינים הכלולים בד׳ הורים קראתים

 על שם הפסוק הראשון. הלבוש הראשון מהם הוא כולל כל הדינים

 הכלולים בחלק הראשון מטור א׳׳ה וטעמיה׳ והוא סדר היום קראתיו

 לבוש התכלת כי כמו שחייב האדם ללבוש תכלת בציצית בכל יום

 אם ימצא כן הוא חייב להלביש עצמו באלו הדמים בכל יום אם

 יזדמנו לו. והלבוש השני הוא כולל כל הדינים הכלולים בחלק

 השני מן הטור א״ח השייכים לשבת ור״ח ומועדות וטעמיהם. גם

 כללתי בו כל המנהגי׳ המפורםמי׳ הלא המה מנהגים שסדר מהר״ר

 אייזק טירנ׳׳א ז״ל אשר נוהגין בהן בכל הארמיות האלו קראתיו

 לבוש החור שהוא מלשון חיוור כתרגומו ר״ל לבן כי כמו שחייב

 אדם לשנות מלבושיו לשבת וי״ט ובפרט מחלוק שחור לחלוק לבן

 כדאיתא פר׳ אלו קשרים וכבדתו מעשות דרכיך וגו׳ שלא יהא

 מלבושך של שבת כמלבושך של חול כן הוא חייב להתנהג וללבן

 דרכיו ומדותיו להלביש עצמו בשבתות וי״ ט ע״פ הדינים הללי.

 והלבוש הג׳ כולל כל הדינים הכלולים בטור יורה דעה וטעמיהם

 והוא כולל כל מה שנקרא הורא׳ כמו שכתב הוא עצמו ז״ל

ו לבוש העטרת זהב גדולה- מפני שהיא י ת א v בהקדמת יורה דעה 

ן לקרותם  עיקר הכתר והעטרה שמעטרין בראש המלכים מלכי רבנ

ך ורבי ל  מורינו וכמאמרם ז״ל פרק הפועלים גולתא דדד^א פרסי ע

ר ו ן  קרי לך כר. הלבוש הד׳ שהוא כולל כל הדינים הכלולים מ

 אבן העזר וטעמיהם שהוא כולל כל סדר נשים קראתיו לבוש תכריך

 הבוץ והארגמן שכן היא דרך נשים עיקר שמחתן היא בבגדי

ל ב ב נין כדאמרי׳ פ׳ ע״פ נשים במאי משמחן אמר רב יוריף ב  צבעו

נין בארץ ישראל בבגדי פשתן מגוהצין ע״כ. הלבוש  בבגדי צבעו

 הה׳ שהוא כולל כל הדינים הכלולים בטור חשן המששמ וטעמיהם

סרא ז״ל ספרי הקצורי׳ אשר עשו ״ הגדול ר׳יבי א־ נ  גורי ורבי י

 נפסק־ הדינים אשר קר<,י שמן שלח״ן ערוך. וראיתי׳ כי קצו׳

ו משה ז״ל הלך בעקבי ר״י קארו נ בי  קצרה ידם מאד כי גם ־

 דיל אלא שהוסיף מנהג־ אלו הארצו׳ הנ״ל אז ראיתי ואמרתי הנה

 עתה הגיע לי העת לחזור למלאכת• הראשונה כי עדיין הניחו לי

 רבותי מקום להתגדר בו. כי רהוקי׳ וגבוהי׳ הם דרכיהם מדרכי

 ומחשבותיהם ממחשבותי כי הם לרוחב בינתם ובקיאותם שהיו

 בקיאים בכל שטת הגמר׳ והפוסקים והיו גלוים להם טעמי כל דין

 ודין בעל פה לא כתבו רק ראשי הפרקים ופסק־ הדינים בקיצור

 מופלג כאלו היו כולם הל״מ בלא טעמי׳ אשר לא יגיע מזה

 תועלת מספיק רק להם ולאשר כגילם. והנה הם ערכו שולחנ׳

 בכל מיני מעדני׳ מגדים כפרים _ עם נרדים. אך המאכלים כתפל בלי

 מלח ואף כי כל הכם לב כל אוכל יטעם בטעם הידוע להם אבל

 לנו האביונים איר יטעם אוכל תפל בלי מלח כי אי אפשר לדיו

 בלא טעם כמו שאי אפשר לאוכל בלי מלח. ולא עוד אלא כי

 גם ע״י הטעמים יזכר כל דין ודין יותר על בוריו דהכי אמרינן

 בנדה פרק המפלת אמר אביי צורבא דרבנן דאמר מילתא לימא

 בה טעמיה דכי מדכרי ליה מדכר ואף גם זאת שנוכל לדמות לו

 כל דין הבא כיוצ׳ בו כדגרסינן פ׳ קמא דברכות אמר דבא אגרא

 דשמעתא סברא. פי׳ כשהוא טורח ויגע ומחשב להבין טעמו של

־ אז״ל מ׳׳ד אורך ימים ש  דבר זהו עיקר שכר למודו. ובפ׳ במה א

 בימינה בשמאלה עושר וכבוד ופריך בימיני אורך ימים איכא

 עושר וכבוד ליכא (בתמיד.) ומשני אלא למיימיני׳ בה איכא

 אורך ימים וכ״ש עושר וכבוד למשמאילים בה עושר וכבוד איכא

 אורך ימים ליכא ע״כ ופרש״י ז״ל וז״ל למיימינים בה התורה

 שמפשפשין טעמיהם בדקדוקים ובירורין כימין המיומנת למלאכה

 אורך ימים איכא וכ״ש עושר וכבוד אבל למשמאילי׳ בה והם

 שאין יגיעים כל צרכן עושר וכבוד איכא אורך ימים ליכא ש״מ

 שצריך ומוטל על האדם לפשפש ולדקדק בבירור כל דין ודין.

 עוד קצרו הגאונים הנ״ל והשמיטו במה דינים בשלהן הערוך שלהם

 הכתובים בדברי רבינו יעקב ז״ל בעל הטורים. ובדברי רבי׳ בעל

 ב״י הכתובים בספרו הגדול ואולי היה זה לרוב פשיטותם בעיניהם

ר זה כי דבר ברור הוא שמי שיקרא אבל אין נ״ל להשמיט׳ בעבו : 

 בספריהם ולא יקרא בטור עצמו או בספר ב״י עצמו באורך הימים

 יהיו אותם הדברים כזרים בעיני כל קורא שלא ידע מהםי דבר

 ולא יהיו מורגלים בפיו. על כן אמרתי הנה עתה הגיע לי עת,

 דודים לדבר ולתזור למלאכתי הראשונה להעתיק כל דין ודין על

 בוריו ושלא להשמיט שום דבר ממה שהשמיטו. ולגמור בעזר האל

 יתברך אותם בדקדוקיהם ובטעמיהם כאשר התחלתי ויהיה ספרי

 זה כדבר הממוצע בין שני הקצוות. קצה אחד הוא התבור הגדול

 של הרב המשכיר ז״ל שעשה סביב הטור ז׳׳ל שהוא ארוך הרבה.

 והקצה הב׳ הוא הש״ע של ב׳ הגדולים הנזכרים ז״ל שהוא קצר

 מאד וספרי זה הוא אמצעי ביניהם יאריך במקום הצורך לטעמים

 ויקצר במקום הראוי למען יספיק לכל מעיין בכל טעמי הדינין

 בקצרה. ואל אל יי׳ אתחנן יהיה עם פי. בעת הטיפי. ועם לבבי

 בעת מהשבתי ועם ידי בעת מעבדי. ויגמור כעדי את אשר החלותי.

. לכתוב עי״פ ההלכה הפסוקה את כל הלמתי.  ועזר יהיה מצמתי

 והנה אחרי אשר הקרה יי׳ לפני בין הדרישה והפרישה וע׳׳י הפריש׳

ל ספר כל העניינים אשר הזכרתי  את אשר אמרתי להעלות ע

 למעלה לבאר ולכתוב אותם אמרתי טוב לי לחבר הכל בספר א׳

 ולחלקו להלקים ויהיה כולל כל מה שמוטל על כל ירא אלהים

 אשר יראה ערמימותו. מרגיש כלימותו. אשר היא לנו הרפה גדולה

 ילביש מערומיו מנעוריו בספר הזה ויהי׳ לו הקדמה לכל מלבושי

 הוד והדר כי יבאו אחריו. כי אחרי רואי שהגאונים הנ׳׳ל ז״ל

ל שלחנ״ם רק המעדנים. ואת המלח שמקריבין על כל  לא •העלו ע

 קרבן לא הביאו והוא המרתיח את התבשיל ומחמם את האדם

 כחךוהו תהת לשונם ועודנו הוא טמון עמהם ולאשר בגילם מבפנים

 אימר אני מגז כבש״י אחמם אותי ואת כל אשד כגילי מבחוץ.
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