
 ושלום חייםדרכי
 הבוקרהשכמת

 בלי נופו הקים ולא הארץ על רגליו הציג לא כהצינתו בהתעוררו בבוקרא
 שהי מהכלי לגמ"י ידיו מוטה הי שוכב בעידו אם כי ידיםגמילת

 וישב חי יב11דר ט אות רפרקא גאנרא )עיין ממש לטסתו סמוך סים עםמוכן
 ע"א(ש ר קפדף

 גזחגאין רב במעשר סבילת )כור יד כל על פעמים ד' אז חטים נפופך ח"ב
 שנטטאו( רמים 5רעביר ד' ופעם רעד רוח יחעביר ג"פ ששפך נ"לדנר"א

 עוד ישן שחי אף בנ"ל ידיו נוחל הי' ושנתעורר פעם בבל בלילה גםג
 זי"ע( מקארין טרר"א הקדוש מרן גרנרנת אחרו בית בם )ע"1 כךאחר
 בקומו הידים יימול טמרם לפני מים מזב, הי' היום לשינתואפי

 נכנס ורבנו רמסוך אחר בחדר יון )שר גביתו המשמה לנער איתרמיד
 והזהירו בו נער לעצטו מים חכין שלא ואאר( 5רקיצו פעם ורבא
 ( בעבורו סים והביא !גכבודו בעצמו שחלך עד יקוםשלא

 אבריו כל לשעבד שפוותי סרחתן רחושי כממתו בעודו קומו פרםה
 במישור יעמוד רגליו ממסתו  יבשירר ית"ש לעבודת וחושיווגידיו
 בלבישת היתנועע ואח"כ שלימה בקומה הגוף כל קומת סלאפרקדם

מלבושיו
 הויזען( ווידוע )שקזרין וסכנסייס קמן מלית כשגוע היו גופו מלבושי1

 הד ואלו וועסטו"5( רנסנס כסו )ולא לחבע"ל הנקרא לבן קטןובגד
 דחייפן לשויז"ט )רק בשבת בץ בחול בין ~בשם מעוים שינה יאבגדים
 שטרינ(פ"ף( או "1 ,אס )שקורין האנמלאות וגם לבנים כולם היו והםכטובן(
 העליון מלבוש לבש הנ"ל לבן בגדי ד ועל ובש"ק כהול )א( לבניםחיו

 לבן שיחי הקפיד לא זה ועל)כעקישה(
 ג! שפגע נשים !איש יזעי א, ימשמשי, אפי' אדם יכי שים חקרים1

 ר' טן יפחוח שאין שם הכונות ובשער רשפת בשער הריס עץ בפדי עיין )א(1
 נ"ב ועיין שי"ג רבריאר בגדי וחם רוי"ר אותיות ר' ער שחם 5בןגנתי
 מנם "ק ש דבריאד בעולם הס לבנים שסנרים ליור"ב ערפיח בבונתכסידור

 רצינו בשם מ"ש שמ"ר לקבץ )ועיין כ, ילך דבשות תבואר שם ראר'ו"לשמדברי
 שכה בחי' ת"ח כי 5בן בטת בר' בח51 חונכי, רחצריקים י"ל שבה( בנר,לענין
 )פאג"י דוברת לבולסתי רומים א"5 שכבבל ח"ח רראני ע"כ ד9 קידושי,ועיי,

 בו' הבדים יבוש והאיש רכתיכ רמזרה ככ,לאכי גנים וענזופים גניםלכושים
 מלבישי ח"5 תקט"נ פצוח ו"ל תניו ינצרר"ם הלהטת אלה בפפר חמיןע"מ(

 ח=*י%השייי4מ"ו"יא.(ישי
 ר( סר ,וימשיח מממין במקר בקימו לגו-1 נט" צויךמיס



 ושלום חים חטקי ישנא דרםט

 ח"ו תורר רבדי במסרו )עיין פבא צפרא ברכת לאמר חוא קדםבבוסר
 פ"ז(אות
 אנשי דקדש אך לאשיו מפיו שמעם לא וכו' טכובדיס חהבבדו טסהח

 בלשון בחדרך אמר דככא( )גבית לחוץ שיצא פעם בכל כמעטביתו
 וכן בחדרו איש שום הי' כשלא אפי אדיין" באלר קום איךחטדוכר
 ש ואנח אנה וחלך מקודם קצת מפיל הי' פעמים ברוג לפנותכשהלך
 רתכברו במסום וגם מר"ח מחשבותיו 5פ13ת כ"ג במשמות )וכנראההמעקה
וכר(
 והבהיל למעלה קצת וחנביהם ידיו נמל לחדרו )סכיחכ"ס( בכניסתופ

 יצר אשר ובירך והברכה הניגוב ונטר הניגוב קודם ענפ"י ברכתלבדך
 )טבילת במקוה ליבול בבוקר כנד וכשהלך זל"ז פמוכין נשמח אלקיוגם

 מהמקוה ובבוש לחוד יצר ואשר ענפ"י ברכת רק מקודם בירר לאעזרה(
 יצר אשר אז ובירך ידיו ונפל לחדרו וגבנם יצר( אשו בברכת יכ )~תתנפנה
 הסרר דבל לחבירתה הסמוכה ברכה שחחי כדי וט' נשמח אלקיואח"כ
 יחלןנטבואר

 אם או )ואחה( מהם אחד יסתם שאם )מקודם( אטר יצר אשר בברכתי
 ים-1 .שראל נתמדת רוא )שן ובו 'התקיים אפשר אי טחם אחדיפתה
 רתניא( ובסידור בש'ע ורב' ואבזריהם ם הרמב ננוטה רוא וכן י זרח"וו
 סיים רק לפניר ולעמוד אסר לא תשובה דרני געל הגה"ק מר,הנה
 לעשות ,טפליא בשר כל רופא בא"י אחת שעה אפי להתקיים א אהנוסח
 וטמרי הכתבים בשם בסג"א כפבואר הינות טמ'ר יסר בד רי שיא)כדי
 לא מרבינו אבל ענט"י( בדרוש הכונית ושער ד פ רברכ1ת שער חממרע
 בזה בירורידעם

 וגו' בראתה אתה פהורח תנוסח( )אסר בי שנתת נשמה אלקי בברכתיא
 היא" פתורה כי"א ולא)א(
 ונרך ונגב חוח את וכששף פנץ שר רחץ נשטח אלקי ברכת אחריב

 אזור במקום ומחרית תפלת שעת עד כחדרו בו לבוש זיהי' )א(כשיראי
 הסרה בסייגו ינינו שו גהנ"1ח.1 )ז..ו גנבת אהורה ברכת וכירךהלמרח

 ראין ח' אוח ר' סי' גורל בקשר ז"ל חידקל יתאזן המודש בעבודת עיק )א(יא
 ואינת חטאת חרוב וטה טטעם בראת אתה טהורה רק חיא מהירהלוקטי
 תיכוה מ"1 בה לריות צריכת זו רברבת החיבות טמנין נראה וכך וליי"שוהורר
 ועלום בנהר כמנואר לע5טי1 פתפרש'1 ר5א או"א שהם אחי"ר הוי"חכסגין

 ס' ר4 כרכרה בנטר באטח ועתן היים קץ בטש ז"ל( שרזנבי מדד"ש)לחמחובל
 שטרם רב כסידור חוא וכן לכד טהורה רק היא מדורה יומר נצבא שאינוע"כ
 חרמ"ש העתים וכןנאון
 לילח פשר בהיותו ו4פ"א וישע ישומכר בני בעי הקרוש כשצ'ט נובע טן(יב

 הסדוק חרם א% פ"א( אוה פ' חל" תורח גרכרי כתה )עיק חבוקךער

 "שנ ר' הקרוש סאת ניתן טפנו ובדבירו ויקש כהב4ריז פאלי פהר"זהפפוהסם
 אודם בו לחגור וחזנויפו*ך( )שאורין מטאפט "שא4צ כגי חאג הדצ"מיאושש



 יי ושלוט חים חבוקה השנמתירכי
 רבדיט אלו בטשנת קמר בגס' הגירסא ושכן חבונ1ת שקר בשם שמביאישראל
 קוצפו ספה נשמע ונם עיי"ש( וכו' סמיר1תיחם אוה ארתם" "עושהשארם
 לנו נודע ולא )ב( וגו' מיין עינים חכלילי כמו פסוקים איזה אוכאומר
 חחוא בעה אסירתו עודבבירור

 צזה רק אדם ושעם חסשסש מיד מלבושיו לקח לא ההפלח קודם בבוקריג
 בהפלבוש נגע קדשו בה- והוא וכיוצא כמא 4ב השלחו על להניחמקודם
 האנרס1ך( )שקורין האלינטאית וכן בעצמו או חכחפמש חלבישוחוואח"ם
 ההפלה קת-ם )א( איש מיד לקחלא
 יחדי ור"ת( רש"י )ש5 תפילין זועת שני חנית )א( חתורת ברכת אחריד

 1פנ' סק"ד ג"ח סי' היים ע1ה נכפר, )עייז גדול חפייה וא לבשולא
 ן חחפיל קורם רחלית 55בוש שצריכיו חבונ1ח בשער מבנאר רטוד שע"פדחנם
 ק"ש אסירת 5צ1רך רק בבנקר תפילין כשסניחין אב5 התפיר בעת ריקאזרו
 ,ייא(אי,

 ישתבר בני בע5 מדן חה"מ ה5ך וחלאה אז ומני הבוקר ער להאיר נר ונםחתנה
 תחג התפלח שבשעת בחחנודח ולא רחסלה קורם )במטפחת( אחרתבתנורה
 לחגור נ"ע נחג ורבינו אחריו הקרושים בניו נרנו וכן בלילה נר אצל55מ1ר
 סור עשו 5בן משי מאר"י 15 וכשנשלח )ראנדטוך( במטפחת חתפירקורם
 ל5מ1ר נלי5ד ואן שיתנו עי תם.ד עמד. נרות עת וגם רתמנה לקורםההדד
 יבית נ"ב אחריו רו5יכו חיו והנרוה הרבה( רעלעקמי"ר בשראיר )נם5א1רם
 הישיבה בני תיטיריו עט קלטור שהלך כ5י15תרמדרש
 יא כי יפלא אך עיני' חב5יי' ות שוק שאמר אטרם בבית שחי רשוסעימ)ל(

 ד סי' בש"ע פזה עיק כיונים עיניו חפס1ק רק הנ"ל פמוט שיאסרושצאתי
 וכשיפלא וכו' חגדולה 'ר יאמר פעם בכ5 ימינו יר ע5 מים כשגותו סק"1כבאח"ט

 וט פז בחם ראשו אמר 1 פג כשרוחץ זרכ 5י ג4 ידיו יאמר פנ'ו ירהבוידיו
 טטפד נובע חפסוקים לומר וח כרכר וכו' כיונים עיגי1 יאסר עיניו אתוכשרוחץ
 במפרי ועיין קם"א חות רפרקא אגרא במפר כמבואר להאריכי חאציל1תלבערי
 ברבת קידפ איו מסוקים יגמד יש אי סקכ"1 כש"ע שם הסחנ1ת יעימאסף
ההורה
 ועי' והיבש השמש מיד שחרית חלקך חסול אל נ"א ברכות כנטר' ע"1 )א('נ

 וכמפרי ותנכש שם שהוא סלקום טלהו כעצטך ע"ה א5א שםכפירש"י
 *ןב( נ"נ )דף בראשית מזורר רעיר.תי ח' ס"ק ר' בסי' דמהגות 5כלשאסף

 יחו ג% שלע ממי רוקא רנראת ט' ' ס חגר51( א"א )צוואת הייםומאורחות
 דחסידתא מלי, עשר בפירהצ ועיין נ"ל רש"י לשיטת השש שיבנו ונראהאסוד

 הייו שטול מטי דאפי' נואר הנ"ל דמפוה2"י באסה שהעיר הנ"ל חייםלאורחות
 נ"כ שהספיר וי"ע מצאנו חייט דברי בק5 חנה"ס בשם ברבא הפיחי וכןאסור

 ובש"י 5פי בבלי ההעטור דעת הוא שנן נ"נ שפכי וע"כבנ"י
 פ"ר בנפחות זי',3( מ9טאדגא מרמ"א נלחנר"ק יד, עצי בספר עייז )א(יד

 נפסס שלא ביון 'חריו תפילין השני שיניח נרע גבירול קב' אכהינה

 ל-1 עסו מעת-א( משהש הץים טפפי עיץ)ש



 ושלום חים הבקר תחכמתדרכיג"

 על אצבעיים היו נבוקר אז שהניח דרש"י הפילין של הבתיםמז
 דעת לצאת כדי כסוג,( רסקברתא )ב5י שלהם התיחורה הסטאצבעיים
 ונם גרשיי כמדרן הזמר *ומקים וכטה האריז"ל עפ"י רבאהשמקש
 במידור יבואר וינן אצבעיים על אצגעיים שיהיו רק הקוראמימין

האדיז"י
 כי )ד'ז בפע"ח ש כמ' י רש משל קמנים היו דר"ח והתפילין

 י"ס( ומ"ק י"! ס"ק ל"ב ס'מ! 'ם ח "ות גמליוור
 על אצבעיים 17הם רביט של הנ"ל התפילין את מדדתי בעצמי והנהפ!

 בארכה שהוא חסעברתא( )גיי התיתורא של חשינור ומצאתיאצבעיים
 דדכ במפרו )עיין כך מכוון לרחבה וכן מעטער צענפי וחצי ארבעמכוון
 אטרי יר' שם ק ומצ אמדי אצנע כשיעיי י' ס"ס רפא סי'  מגואות ע5השוגה
 מש"ס ,ב ש"מ בי הוא אהדי אנגע ליעדי י"א מביא ח ם סי ח"אישר

 רמהנ,ת לגי מאם4 גסמרי ועיין צט"ט והצי ר' דיא אצנק"ם 1 ו5פ,חצ'
 והבין( כ"1 ס"ק י"א סיח"א

 תהדס ודלי"ת( )ררש"י יד ול תפילין השני לקח כך" הי הנחתם סדרת
 הכחף לצר למעלה הי ר"ת של רק שניהם הקבורת במקום הזרועל
 ר"ת וי יחדיו הרצועות שגי ולקח )"( י רש פיל היד לצד חיתנוולמטה
 אמא( באירית מכוסים "כא שאורות ככינת )כסנואר רשיי קול רצועהתחת

 ר"ת כדעת נמצא בירושלפי וכן וכהנאונים כר"ח א, כראצ"' ברורררמח
 מלש"י עיד מעלתן גדול שר"ח מבואר האר"י וברברי אמה שניהםוכשורשן
 שמברר שם ועי' ר"ה 9י נם הברכה לכלול כדי שניהם יניח ע"כ חכם"ר כמדשרוא
 משנם חיים אלחים דברי ואל, ואיו אמה שגירם נ!"מ פליני וכ"ח שב"שרגם

 מנברות ששורשן נשמות רין כסא !יש דקכ"ר של כסא הפ ישראלשנשמות
 ולרחופם ייחסך לר-1 רנשנעה החחלק!ת וכפי רחמים וכסא חסד כסא והשרדעה
 ולכן ופת.יהרין כזה !ה נכללת שכקרושד א5א רתת-ה גדיני דעתם רמ'והכך
 וששורשן 'ש ב דרוס על אכל לנבוחה ע"ד !טח!סיי 5"סדיס נ"ע סקולייש

 דעת הכינר שכסנר חיים אלקים דבר' ואלו ואלו טתיר'! השלי אוסרי!מגבורות
 111 נאמר ,עייי נתחלקו 5א ם יהחסד רנכורית חר נכלו שם קא דעתעליון

 שם ימינא ב5א קא בעת שמאיא לית אשתכח בחד כ5א ררא יות ע5נתכנו
 אפשר ך .א בנטרא שיטנת במה ג!ר שסיאוב ,פ עי ,חנג!רות ם רחסדנכללין

 פר בור כיורא ועיין גזר דגרי, בל לך ותנעם ור"ח רש"י איות שנירטשיחי
 "יכר געה "'"ד אות !""נ נ"נ אות ד"א תורה דבך' נספרו נ"נ רבינושכתב
 יחי' כ"כ ולעתיר חמד בחי ב"ה דרכי בתירת רק העילם שיתנרנ כדיכב"ח
 הדינים וימתקי הכסף על רו"ד( )גי הזתיב מעלת יחי' שאז סמנ' כב"שחלכר

 ע'י"ש ים ח אלי'מ דברי ואלו ואלו לזאבת! בכופפם זד לכלכל ויגלובשורשן
 ע"" ל"ר דף השנה ראש במס אל ח ציוני בספרי גע!ד"י שכתגרי מדחרק
 ח"ה אית ת"ו חודה רבדי זעתן ע"א ט"ו ד4 תמורךובמט
 ביעת שהוא לסשה ל"ד סי' חיים אות בפסדו מבואך ביר רב'ני תת 4(ק

 להניח עריך ביחד ור"ת יש"י זפות ב' דרטניח שר59ד כ גס"ק שיםדטו"ז



 נ" ושלום חחט הבוקר השכמתדרכי

 על התפילין שגי לבש ואח"כ מ"ח( )גסי לקמן כמבואר הכריכותוסדר
 'וצ ר שזל הגוער לצד ולטעלה המצח לצד י רש שלהראש

 )א( הריני ואמר ונמים ת טלכ עול קין" ל כ4' הזמרר של זוגות גהשנייה
 איזה אסר נ ואח' שסע קריאת וקרא שחרית של ש ק ידי לצאתוגו
 משך ובכל כמדרן שלמד הש"ס מסדר נסרא שיעור ולמד תהליםסוטרי
 הספיק ולא ראשו על הים( או קאפי5יש )שקורין חכוכע עם לב171 חיהומן

 ק6מ'י 1 )שקורבמצנפת
 .ן להרצועות שממעל בלבד '6רסיסע( א,

 רממעיט( .אחד רמרגד לאיד נסרא שיעור ללמוד ותזהיר וריז הי מאודי%
 )אות קמא סחדורא תורה דברי בספרו ומביא בבוקר חתפלחקודם

 התפלה תעלה שח"ו זי"ע יששכר בני בעל הקדוש וקעו בשם ופ"א(י"ס
 א גמר' ר"ה וריאל א פאל ר מ'יכאל בריאל ג ה' טלאכי ע"י למרוםאח"כ

יעייש"ח
 מטבעות כמח הפריש התפילין עם גהפארה מעופר כשעדיין אח"ככ

 וו ממבע וו מרומה ואמר מייחד והי' רטבעה"נ לקופת צדקהוגתן

 כזד כתב רתמי5'ן 1 כרפש רב,,נת בשער ורנר '"ש ע לממד ' רש ש5רך"נ, ר"ת של ח ג רגת.סח מקום ועי רתפילי, רנחת מקום געיסר רש"י ש5תפילין
 תש"י .אח"כ י ררם תו2", ג,רו19 ס 'בג תח,5ר כי זר רוא הנחתם אסןרלש,ן
 השגיאתי שבזרוע רע5'1ן פרק של קיב1רח רנהרא במסום יניחם רם ושנדר"ח
 עכ"ל אמצעי תפרק סמנך ודר'ת רכתח צד כתפי סמוך 5מק5ר יר'ודרש"י
 הסיד כעולת לעיין ן שצי ו"5 לעדון הי סררבו"ס לחסקזבל בדנהותועיין
 רקחתם אימן לשתו יגר המיר מעונת ר5,וו, כן מ אעתיקודגת
 .תשים בזריע ותכניסם חד נ ורר"ת רךט"י יר ש5 רהפי5ות שתישתקח
 ע5 נ"ב ר"ה ש5 ותם'5ר רקבורת מקים עי רה"י ש5 אותר תחיך 'ד שלתפ.יר
 5צר אעיד סמוך מעט למעכר יותך ' רש ש5 רהפ'5ה ע"נ שחה, א5אהקבורת
 שאוכפי שמה צ"5 הכונות בם' רכתוב כפי צטח חנ"ה שם וכתב עכ"להכתף
 הכת" 5צד אעיד מטוךסר

 תפילין במרע*ח 1 ע' וז"ל ל דג צמח רנרת ע5 כתב שם מדר"ז ודמי,בלעג"5 הכהי 5צד וידוא ד1ש"' דתפילד איד מסווך דע5
 שם בפע"ח ועי'1 9כ"ר ע"ש ובז' 5צר בי מהרנ"ש ר"ה גהג"ר ישם "פרק
 ודר"ר י דרש ש"י ג שתצח זח נאפן ח" דצ"ל זועת נ' רגחת אופ,וז"ל
 הקיבורת בטקום רש"י של אותו חח5ר ש"' תפער וחשים ברוע ומכניסםביחד

 חחפ5ה ע"נ( תיבת גמחה )ס"א ע"נ שתחי' א5א הקיבורת על ג"כ רר"תותפלין
 נקרא הכתף לצר כי מהרנ"א הכחה 5צר אצה מעט 5מע5ה יוהד ו"5 רש"יש5

 ועיין עכ"ל מע5ח נקרא לקיבורו מסוך א"ב ידו את אררן 1"פא בסורכתן-
 לרסקוכי שמורים מצחכהיפר

 הנ"י ו"ל "פ מהרג הק'
 שרעחיק חמי5ין בהעבות

 נקרא רבתף שיצר הנ"ל רנ"ר נ"ב יכתב ע"ג תיבת נורם ואינו הפדע"חבסטון
 בספרים שם שנכתב הנירכש יפי ורנה שיי"ש מערד נסרא 5קיבורו וס10ךסטר
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 ושלום אים "מקו אעמת ירכיי

 זו ויסופח שמיס כבוד בחתנלות כביכול לחקימה חקדוו8ח חו8כינהעבור
 אבותיו נשמות בעד טפבעות וגם שליסה לנאולח ישראל כגסתעבור

 כעד טוב טפמהרהן שכמזכירן פסיוועי1 נפמפם ושאר וקרוביוהקדושים
 בתפלוצ לבו כמים שפך ופרפ כלל בצרכי וכיוצא מאנ"ש בעוח"והחיים

 )א( מיוחדות פרופות לכ"א לרטבח"נ בצדקתו לח' תרומהבחפשית
 או קרא וכן כאו"א ישועות לפלאות ומהגונים בבקשות צלותי'ופירש

 איש ברכוס לקבל אליו פהבאים לפניו שמונחים )קוויט5יהמהפיתקאות
 וחולך בתפיי'1 חבש שהו ראתח לעין הי' נעים ומה לבבוכמשאלות

 בבקשת שפותי' טרחשיו רחושי ויחוויס בכועס בחדרו ואילךאילך
 לרמכח"נ הצדקה ינזרהטים

 שתצפרי
 לא ועטם העל מנום שכתג למלא

 תתרע"ד( סי ' )ח ביוטו יום מדי חמזגיחסר
 ועה"ק וירח דברי בפפרו פביא התפלה קודם לרמב"ג הצדקה במעלתכא

 מקארלין מחר"א הק' הרב טדברי יד כחב בפנקס שראח ט"ו( י"ראות
 שתוב"ב וביחמ"ק ירושלים דרך הניפלח לעליית סמוגל שהואזי"ע
 ידי, בדן )פ"ו ידין ודן הקרניים בשם כ וגם ארדום דדך והתפללוכמ"ש
 התפלווע לחמוף שמתגברים והקליפות כלבים התקמ"ד בענין חץאות
 הווקמ"ד טזלה עננ"י דמאי"ר אלק"א וב"פ מכפלן רמבעת"נ שלוכחן

 מהנ"ר( ד ההב מי )יעי יעייש"ת הקדושה כח להתבכרלעומתן

  על דרש"י ההפיליו יגיה שסחודם המו" ברעע  בפשיטות נוסד ע"נתיגת
 שאינו רצסח רעת 515י רר"ת הפיטי, יחי יעליו  רצחתם עור  במסוםחסיבוהע
 הדברים מתראי יהי' ש5א כדי רשף יצר ירי' ררפ"י שתפייין וממרש כןט,כר
 ג"כ יפרש יש ז"ל ב,ררנ"ש  דעח יפי אך  גך שמבואר רכ~נוה פשער ד5שזועם

 ר"ל רבתם צר לפי טסיך למעלף ירי דרש"' רטו"ו כרעה רכוסתבשער
 המילין שם  שמינח הכתף צר כ5פ' מסוך טעיה שנקרא הקיבורת עיימעיח
 מדרנ"ש רעה ע5 ביה ייתר עצמו ששמך בע"פ טפסו נלה ורבינו והבןדר"ח
 מטוך להיות צריך ררש"י יר שי שההלימי, נ"כ רסוד עפ"י תוא יפכרמשום

 כלנר וע"ה אמא כנגר ושרפ"י נבר תסובב נקבה בחינה טעיר שנקראלקיבורת
 לפס חיית באות ועי,ן ר"ת. ועיין רש"י שטקודם ראש כש5 וכסו כ.רועאבח

 ובן ובחב חטו"ו רבדי שהביא סה"נ י"ר בסי' שם רבאר"ם לשון ע5,שרקשח
 חטו"ו מדעה יהיפך הוא תארקי דשת שהביא שם לשונו וגפי ז"5 האר"ידשת
 בשרש דורכו יספד ידעו ויקע חאוובח ודבי ב% סצ'[ שי ביהו סקוובי10(כ.

 ישרך 15 שיהי' ריפוא ונאות טדוררות מטבעוה אחוץ ויחפש יחרדב"פ
 שא כנו ואא 1אעה1 ש5י וה משום נחר נכ5 ררמכה"נ כצופות רצדקרנהינה
 ויכלתו כחו כוכפץ יוהר רב כשפע נחן שהוא רק בזר ירקרק השיטחו 5שוגינו
 אנשי עבור רבזכר"נ לקופח דבות חוצאוה כק5 כ"פ רוא אשר אודשי מפהונשסע
 שהי' בבוקר כ"פ וראיט הפוטואווע קח י1  41נווג1 הפריונחז טכמף גפייםושליסד
  ביציש סך 5ו לחלווה הכיס( ש כרומח שכלח רחשו )בשקת כחוה איש יןמחפש
 יסח חי' 5א נאה וביתי והפלה ק"ש קורפ חנ"ה יקופח שיכוה הפוערתלצורך
 כשורש עבהץזולעבוד



 י" יש~מ מיץ המקרהשכמתדרסי
 יונות בחשני לוטר נוהג חי' חתפלה קודם לדרך נסיעה איתרהיש באסבב.

 חמכין ברכת לכלול כדי השחר ברכוס סדר כל הנ"ל בוקר שלתפילין
 חודו עד והקרבנות התפלה סדר אז וחתפמ הנסיעה קורם נברטצעזץ
 הצבור עם חתחי5 בבירם"ר שחרית לתפלת הפינוין חנחת בעת)וכח"כ
 וכו'(הורו
 טעורבת טקער עם ריקחת קאווי שתה הנ"ל תפילין זוגות כשהסירכנ

 לית מידי דמעים דהיכי שאחז"ל שחרית פת בטקום הי וזחובתוכח
 קי"ר( אות זי"ע השרוש וקינו חולדות שלמה ניח ס' קשיו בהלן
 זמן והגיע השחר האיר וכבר חתפלה קודם סהךם לאיזה נוסע כמכי'כד

 הנסיעת בפרם קר"ש של תפילין להניח חספיק ולא שחרית שלק"ש
 תפילין חנחת קודם סידי ולמעום )א( לשוצת רצה לא בררך( א,)ורנ'חם
וק"ש

 קודם ירושלמי בש"ס וגם והשם' גם' ללמוד שיעונין לו הי עודכה
 חלילה חוור ונ,פמיימה )א( בסקר יום בגל לטן סוכה יטס'התפלה

תמיד
 נבוח לצרכי רק ומגש פוקמר תתפלח קפדם חוטן אצלו הי מאוד יקרבו

 בכל הגדולים חיטריו תודתו חידושי לכתיגת ח ועבודתלגערה
 כמלאכים הראשונים צדיקים של מעשיות בסיטרי נם בפעורםטקצועות
 אוזן )אשרי זכוהם לעורר וכיוצא זי"ע הק' ותלמידיו הקדושכהבעש"פ
 חרשים ונטיסוח נחסרות סרוש~ה שיחות פרחיות יעמיק פה רס' פליזששסער
 זרמותיו 1 מאבות טייבך כזר ור51 .ר ות ורייק ירע אשר רנובע כמעי'ןלבקרים

 רסק די ויהר "5 וי"ע מבארזא מהרי"א לרנה"ה חי בזוהר יח 10(נד

 התפלח לפני 5אכו5 ואסור החורר מן תם5ה מצות חוגת ח5 ריוחכשיאיר
 קצרה הפלה ובאי!ר בק"ש שמים מלכוה ע51 עליו שיקח ער ולשחוח מעםאפי

 קאיוע ש לקתות ין סותר ואז ,בקשנה תפילוה בשאר אז ה,"5 ברברירנכשצא
 נכתרה תפלח שיחפל5 עד אסור נאור בו ששייך גסות מאכל אבל צזקער טעטעם

 כרביי חתמנה סורם אכילה איסור לענין רכינו שהאריך טח ועייןעכהר"ק
 ובה ר5ג לחלהטי נם בזה חיתר ההורות 5הק5 שאין י"ח( אות )""אתור"
 באריכות עי"ש"ה ירחם נפשו הפוטר ר"ל קצה וממזכןלחולי

 קהשורו ללמוד ורתחיל קצת לו כשהוטב האהרוניס ביעוז ההיו כרמי 4(כה
 רף ערש % רעוע מדם בה שעטר משום יוע 51א סועד גטס'ברהמילין

 חוז סקומ' אח ולהכיר שאוכזר בכג,רך נא הראני רגש"ע ואמר מאודוחצמער
 דברי בספרו כהה חס.! כפררן משוחו והחציל לד והויי בריוק הדף נזכרמיד
 פם' סם בבל תמוד אשכנז הצדיקי נאוני בשם שפקובי ס"ט אות חשותורח
 נשער ועץ לו יהדע י,ג15 ש5א פרם נצ5 ו ו ב *ו ויבמו פלו ו זעיסונח

 "ש ע שיום סוכת מאמד נרישששוד



 ושלום חתם "בוקר השכמתדרבןלב

 ואחוב וברורות( אמיתיות ות מעש ידור יסמר ור גפרם נם כדרא חד דיממש
 הכויל מעגין כדיבור פ עב או כפועל לעמוק דתפלה קידם נ'כ יןהי

 כ'( סי' בנ"ל הצרקה נתינת )מלבד דרסה נשיאתו דגל שתחת וע"בבאה"ק
 לפובה הנס בעל מאיר ר' יכותחורר

 חיו כי אם אשר ז"ל ורטתיט אבותיה הצזיקיס סנהנ קל בספרו כ'נו
 ושנקרא בצילם לחבאים ולברך יישב שלא האפשרות בכלנזהרים
 שבא למי א ביום או לחולה כנון הצורך לעת מ"מ תתפלה קודםגעוענענען(

 ולכאורה התפלה קודם כנ"ל מברכם הי לבירם לנסוע ונחוץ ש"ק עלעוד
 בעה"ק כמבואר בתפלה היינו לקב"ה דיברך עד לחברי יברך אסורהרי
 וק"ש התורה בדנת אסוו שבכר ספח וצ"ע ע"א( רט"ח )רף ויחיפר

 חפלות וקצת שסים מלכות עול תפילין שהניחו ובפרם בבוקרבשחרית
 זה פסך ועל ג"כ לאחרי' לגרך הנחוץ לעת מזרור ע'כ קודם אויוהרי
 כיון וכיוצא בדרך כנון רעהו לבית שלום להקדים הנחוץ לעח היתרנהנו
 כת"י( ג אית ת"י תורה )דברי שחרינו של וק"ש תפילין הניהשבבר
 כפי בנקיון ורחץ לחררו ובא ונפנה ח"א לקראת הכון קיים כ אחכה

 מעד של שע( )בעק עליון בגד אחרים בגדים ולבש בנדיו אתופשפ
 ראשו ע4 יכש לרתפ5ל אחר לכירמ"ר )וכשרלר לתפלה המיוחד אבנפונם
 בשהרון רק ת וערג רמנחר חז) לתפלת ג"כ סייחו כפארק 1 שקורכובע

 התפלך אחר ככנם מדרשו בבית וכשרתפלל ראשו על בהסלית דיךשססילא
 וכחךדת כתפו( ע5 והטלית ראשו שי קשפיל או מארמיה שקורין קמנהבהכובע
 מעוטר ככה ונכנס כחדרו )ררש",( והתפילין גדול המלית הגיחאלקיט
 התיתורא לכמות עצמו נהוג והי' שבכיתו לביהטד"ר ותפליןבמלית
 האחרונים דעת לצאת כד. הטיסת עם הראש שלצד רקציצה דופןוקצת
 שח"ל ל האריז דעת וגם ונ"ע עפי' מגולים ל צ ראש של שתפילין 'לשם

 רע"א( ס" או"ח נמהי בספרו ן )עי הטלית תחתשטסי
 בידו 1"ל האר"י סידור עם פו"ח של הכיס הי' לביהמ"ד בכניסתובם

 רק רטו"ת ח מג )ואז להתפלל אחר לביהמ"ד כשהלך וגם הלב*כנגד

 גיח לחצרות בבוש והסידור ת סו עם הכיס בעצפו ג"כ נרפאבבירט"ד(
 לכהמם12יו נתן ויא בעצמו הסידור נשא בש"ק וכן להתפלתה

 לההם% ביהמד"ר למוזח ובבואו ביתו מפתח ביציאתו נהג ז"ל אביול
 ורביט גדולה עבודת בדביקות הרבה שם ~עמוד הסזוזח על ידולהניח

 זנדע לביחס"ד גבנם דק ויזיל( בדיד קצת כלעטים )זרח כן נתנלא
 הילוכו בדרךוהשתחוה

 וכשפשפו אדם לשום 2ה~ם נתן לא ראשו על ההמילין פאר שלכמו סידל8.
 על חבוש הפתין חראח 14 בלת"ק השיב רק שלום תחזיר לא ידט
 לשעור נחוץ דבר לרמז בלה"ק דלת בהתפירן ב% דיבר לא וכןראשו
 התפלח אחר הליצהר אחריעד



 לג ושלוםחיים תשיחמצותדרכי

 ציציתתצות
 לבוין שיש רק תק אנותיו נהגו וכן מברך הי לא קטן מלית עללג

 וגילה הטיק נם לפטור גדול המלית עטיפת בעת להתעטףבברכת
 ח שוא זאת בכל גדול במלית מתעספין שאין בחורים להתלמידימדעוך
 קטן הטלת על לברך שלא )א(עדיף
 הציצית ובדק כתפה ע5 )יא ימינו ביד לקחו גדול דואלית לבישת טרםלג

 והמיר ובו בציצית גופי מתעטף והריני וגו' נפשי ברכי הפסוקיםואטר
 להתעטף וכירך ראשו ער לאחוריו מופשט ידיו כשתי ואחוזקיפולו
 העמיסה ועשה הראש על והניחובציצית

 והעינים הפנים כל לכסות שנוהנין כמו לא הטלית עטיפת סדרלד
 אפשר דאיך זי"ע שלמה שם בש הגה"ק זקינו בשם ומביאבהמליח

 הלא לגמרי פניהם בכיסוי חולצים הם וכי ישמעאלים עטיפת דוהולומד
 בך יחי' שהעפיפה ודאי אלא בדרך ויכשלו וכורות בפחחים יפלואז

 מנולה יהי' השנים וכל יהר ולא ראשו על יעלהו טאחוריו המליתכשיוכש
 הכריכה יעשה ומשם רבוף של לחציו עד )א( למעלה מלמטה הטליתויגביה
 שיאל לצד ציציה הד וירוק פיו עד ויכסה הימס ולסטר הצוארככוב

 המלית וישלשל וכו יקר מה ויאמר ( ח סי חיים אורת כנמוק' )ע"1יאחורט
 כנחונלמטה
 מלפניו דציציח ששתי באופן ומזח מזה כתפיו שתי על הטלית הניחלה

 ואמר דחטרה תזך )א( הציצית חדכ %א לעומתן מאחריוושתים

 קטן טליה ע5 יברך שיא טעמו שבירר ט"ו כי' או"ח נמוקי נספרו ע"1 )א(לב
 פתק וכן ט"ו סי' ז"ל טבוטשאטש מרנה"ט אברדם גאש5 מבוארוכן
 הנ"ל 5רנר"ק מרך"ת אבררם באשף ועיין נ ס" ה האו אשכנזי מררייבשו"ת
 עצר כתב אך הברכה יכרך 5א נרגל כטלית מתעטף שאינו שבחור נ"בשדעה,
 מכוין ממנו 'שמע נשוי נו והשא רם בקול נרוי טלית ע4 כרכתו 'כרךשנשוי
 חט"ק נםלמטור
 הנוה נ"ע 'כסח הברכה שבשעת שכתב ציציה בדיני ציבור בשלמי עי'ן )א(לך

 שאותן הדבר מבשי י"ג סי שליט"א טשאמ5וי להנאון ששח לתםובקו"ח
 רעיכעץ יר"ח בזר יצא 5א חנוף ביי רראש ב סב רק העיטוףשעושים

 שהר ר,נם החנורד הוד דציצ'ה לתרזב ופלא ודקמיד כסוגד ח1דיר דבים )א(לוה
 בסי' בבאה"ט כ,זה )עיין לארץ נגררים רצינית יחי לא שעי"1 מעלרבזח

 במחיית סובא " נ כרנ! אכנס ראסרינן י"ס רף בנבחים עיין ה'( ס"קכ"א
 כשער שמורים נמצות ועי'1 מפסיק רחנור זו פנמרא והעיר " במיהשקל
 לפי בנח 5יזדר צריך רק לארץ הצמיח לגרור איסור שום שאין שכהבהצידית
 כויר 5הקנם ינבל ו5א יפסקו געל היחם ירר,ם ואם רהימ דם רציצ'תשחושי
ורגיש

 כנא-
 רמצנה גססאטא וטסתי ח41ד הכתוב יעטו רה"ש ושיים 5וה ראיות



 דשלוטהתם מעיםטשת דרג'ל

 ולקצרו אוהו לתחוג נכון אין ע"כ טקיף אור בחי' הוא שסמליתכיון
 שעממה הציצית ושאז מחכתפות מהצדדים המלית כשנפל ונםכצמצים
 עי תמיד ומניתן חוזרן והי' כ% ~ה על דקדק לא לארץ ננרריסנהטלית
 כנ"לחכתפים

 רחבה לא רק עמרה הי הפלית של באמצעו וגם )א( 5151אוה(בפתורים שי )י5א בראשו קלועח כסף חופי של עפרה הי' גדול המלית עללו
 שהצהרת כנטת הארגע 1כ1 פשי מתיכת על תשרה היתה והעפרהכ"ג

 במלית מדרשו בבית סתעמפים חי' לא נשיאתם קודם )א( בחוריםלז
 סיפח לא ואשננז העליזן מגליי בחורים שבזי אירע אם אכלגדה
 03"כ לחתפלל כגחנם לשנותבחם

 עילגו שרחריכד יככ4 נחן ש רעונש אפטר ור ן מיראם יר וח5 יא וראירא
 אהמרר רכסא )בית בו ליכנם שסותר ת צ דצ שגורר 4מ ותן סקישיניושדפר
 צ,צית רכנסה בבית יראן שאם ער 1 ריוטר טן וקצת דרמ1ו אח ור רמחירןוכבר
 גרועים רוצו ו בארא ס"ה די כאלו נד51ר הרדר ב51ם 'חרדו לארץנונע
 ובז לד המקשין א', כארץ נודרה דתמייין רצועות דאו ואם להנבידו םוקטנ
 ובמאמר ב' אות כ"א כסי בעכר ס במחן ין וע עכ"ד לרפך וידי שברונרתך
 עליחם לדרוך אלא אסור ראינו הרוקח בשם שכתבו ד' אנח שם רמפרדיסררכי
 בררות אכתות בשער כעת וראיתי יבר במגרד 'ב טשא מצור ני!וי איבארא,

 תהיר כאן הארץ בנמות לארבע בהניעך וז"ל שם ישראל תמדת בעידור וכןרק"ש
 ופעם וכו' לסמר שיפ15 ותהירם כתפוחיך ע5 חטונחת רט5ית של דכנפותאוחם
 צררי שני תשים רזר המטום א5 נרניעך כי !ח באופן '5 ז ס10רי שמעתיאחרת
 מלשון ורנר עכ"ל תו' אדם בנ' קצת שארנים מר כזדך כהפך שתי על תוטל

 ' הה ההפער שבכל נואר ז"5 מדאיתי ז"5 מררח"1 מרן ששמערראשון
 וכהקפו! 5טטח שיפיו אותם להתיר צריך עוים באהבת אך רכחפות עלרטלית
 עמס באהבת רק הכתפות ע5 חטלית יהי' לא החפלה שבכל איפכא נראררשני
 עץ נפיי הדבר פתרון מצאתי או הכחטת ע5 הטלית צררי שני להשיםצריך
 שיהי' צריך סין משורש שהוא מי נזח חילוק ריש שם ברנ"ח רה"ש ברדהט"יים
 שץירי לרפיר צריך דגל טשויש שרגא וסי ק",1 צ,עעח כחפי, עי דהיית צדדישנ,

 סרטים מפחד שבטבע סי סימנים שניחן שם ועיין ק"ש בשעת כהפיג סעיהטלית
 ויש במבע חלש איש שחיא וסי קין משורש הוא וכחגר חווור מלאכתואהוב

 שטנים עוד ונוחן חני מקמ"ש שהוא הסי צ" נלשון לדרוש סדברח פה15
 והט"' מהשגתם יטע5ה והוא באריכות הדבר ע,י"ש הגינויים בשער לעייןחצין
 האיביה י' בסי' וח5כהפ שג"ח. בושם במנ"א מובא עמדה לששות סגתנ )א(ט

 דעיקדח בשאח לנחית עב9-ה עושי! ראם עטרה עושיו שאין חטקוטותמנחג
 עיי"ש תראש יכפות ע"סהר ראין מה*ח יאז  המלית נתפצענם עמר" בנח ריעשה הכרעה גזה כותב ו"5 מלבים הנאון אב5 הראש לכמותנעשה

 סתעבשין אשגסוושין למלבות סמך תם"ב יטןסי' בתששם עיין )א("
בטלית

 קרוי
 מאסר וחצץ חוהש )בנאגדי אושכר בבני חוייל הגווחין צהר שד

 רחנה הנשושק ער מתעריפי! ראין חיוב ער העחנין המעפ שכהל ב'( שתי"ג



 יי השלוםתאם צהרתשטת"רלי
 על לגרך ועלא לסניף זאת והצפרף לבד ללילה המיוחד ולא )א(ביום בי קלבוש בזעזע בלילה גט קמן בהטלית לימוז והזהיר מדקדק הי'לח

 טאוד וחקפיד מציציות פמור דאו דיעות ד"ר בלילה הז שישע כיוןחפ"ק
 מהמ"ק ישן שאיט לא' ראהאם

 על ולבשו )א( הרנה ורוהג ארזך צמר( )ש5 הי' ולו קפן הלטיתלפ
 ונראים תלויים רק המלבושים ועך בלל הציצית תחב ולאהכוצנת

 ובמלית בו ההוביש שהציצית הכנפות על נקביס שני הי' קפן בטליתכנ
 לבגד )ב( סמוך קפן כפלית הציצית והידוק )א( אחד נקב רקגחל

מכחי
 בהפלית הכהרוח לכבוד והתעטף התפלה לפני טוחל להיות כשנתכבדמא

 חמליוע והסיר עתה עוד התפלל שלא חגם אז עליו ובירך שלוגדול
 זאת בכל ארוך וומן למקום ממקום בהליכה גחל בהפסק שנשתחחואם

 בחברכה יצא אם כי המלית על הפעם עוד בירך לא תפלוע זטןכשהגיע
ראשונת

 שלא ידקדק בש"ק דרעוין רעווא טנחה לתפלת המלית נלבישתסב
 סרקדקין אין פעטים בשאר כ' )אם העפיפה בשעת המצח אתלכסות

 4מ כי י"ס( סי יעי עי'1 רמצה נם 5פענויכ שמתכסה רעטיפה בשתכ"כ
 צמח מהר"י בהגחת ומשרו 1"ל האר"י בסידור כטבואר תטצחסחגלח
 ח'( סי או"ח ולמיקיבפע"ח

 שמחר מן בא רהוא והאור יתיר"ר בחי רכו55 מקיח אור ע5 מורד חעיטוהענין
 עכ"ר שמחח ב5א שרו' אשר כ5א ור,וריי פצוחש5
 יפיש שם שתאריך 1"5 ט5יבאייטש להשתק רחרש צדק בצמח ע"1 )א(לח

 ליום הסיוחר כסות לקרקש כיון ולילה ליום חמיוחר בס"ק לישן5י,חר
 ללה רתמות ניון שהום"נ מ"ע נקרא משא"כ כפייה אף נציציה חייבופיה
 עיירם בת 5"פן הש סבן ב*5ר אא ציצית יצות מקיש זו ומ"עחפטור
 בן ער בנעד כי ר' אות בח"ב יי"ע מהאריק שהח"ק פנחס גמדתם שין )א(לפ

 לוג שהזריז כנע בגויה כ5 ע5 ציצ'ת ש5 רפלגוש 5לברפ 15 יש שנרי"ר
מירדי"ק

 רטקוב5ים ולדעת כנריו עי צייית ~בוש יש רפוסקים ~עת כי נרוי
 פחוד ונח חתורח חיצונית מגור זה כי ורטטם בפנים בודיו ת"ת ליבושיש

 סור סבחי' וחנא פפ-ין קית פבחי' רהש שגהורה נגיר ובחי ההוררפנימית
 עכ"ד בנרנו ע5 יטבתי לנער הש וע"כ כירוענער
 לש  הארי~"ל שסרן ס"ה ס"ק י"א סי' חסהנזת %י טפסה במכי' ש'1 )ש(ם

 ששי במ"ק לעשות ראד"' דעת שגפ מבחש- שטורים הטחות בורחמוש
 הסוד ע"פ טעמו שהבשהי חמ'"שנקבים

 טות ממש לבגד רושך לחדרו שיריך ש5ו במירור התניא הרב וזת הופ כן)נ(
 חפאנוה 535 פאטון בנקשט ועיין גהרי פושר ימימה ראשון העשרושעכז

 גן למשוה שצריך שניהגו נרולים טכסה עוד עשו במ"קשם



 הסלדם האם תפלקסרכוז ורכילי

 עד קפיל מניה אם ל, קיפ כדרך שלא אפי המלית יקבי אי, בשכתמ4
 ב( ט טמן ח א, )נימוק רבאסכת

 תפיליןטוות
 כדי יכוין לצד דר"ח ותפילין שמאל מצד י רש' של תפילין יניחוטל,ח( )שי הנדדל כים בחוך בכיסם שפונחים ר"ת ושי טוב של תפיליןמד

 שכג'ח,ם רעופם שעורגי, כסו )5א תחיה הש"י בשל יפגע להניחםשכשיבא
 בצד הוא יד השל התפילין שבכיס כמו שמאל( 3צר ח ודר ן ים גצד "דרש

 כנו ת ודר דרש"י הדסת בשני ככה תהלה בו שיפגע זח ממעםשמאל
 בימין יהיות צריכין מפילא אבא מוחי שהם 'ת דר תפילין הכונה עפי'וכן

 ג( סק ב"ה סי ים " )אזק בשמאל יהיו אסא מזחי שחס יודרגא

 משום איסור חלוט כאן ואין אחד בכיס תמעין עם מלית יהניח מותרמה
 בגד להניח אסור דכי גבוה שקדושתם דתפילין על למעלהשהמלית

 ( ב ק ם ב"ה ס ם ח )אית ומגן לירוטך לחם להיות דתפיליןעל

 כ"ח סי' החם אות נעיק גנחן אמד תצלק הנחת קודם יחוד לשם נוסחסו
 יד של תפולין מניח הריני )א( הנדפס מפח לוסר הוסיף רק ( מאות
 להביא ראש של ותפילין תתאה השכינה דשות רעית הנכרים כללהניא
 כל על עליון ה אתר כי ככתוב עלאח השכינה רשות תחת הנכריםכל

 חקיושים אב,חיו כשם רבינו סיפר )יכ, אלקים כל על נעלית מאודהארץ
 אש בערבת ואח שאמר וצ"ע מצאנו ח,ים דבר, בע5 מרן קדושת טפרששמעו
 בור( שפי סד 1' אות ח"ב חורר דבריועיין

 מצות על וברכת יד של על להגיה ברכת הכרכות נסני לברך ישבזז
 ויחקו תפילין מצות על לומר רבט דיקדק ולא )א( ראש של עלהפילין

 זו ברכה על )ב( אמן שיעע כדי בקלרק

 הראש במקום משמוש מפני במים ידיו ספל התפלין הנחת אחרמח
 במפרו טביא קמ"י במקום כטול ידיהם שמחככיו ואותןוהשער

 סוסי שיש כמקום כלוס הוי דלא י"ר( ס"ה 1 כ סי ם ה)אות

 כריכות ג כרך והדמשק הברכה אחר כך עיטה הכריכות סדרמפ

 ורוא תפקק ש"ת הדס נ, ,,פי שסגד שמוחס מכה גטו ן ,',1(מ,
 עי"ש ע"נ י"ח דח חדשמוורר

 מורש בפרי ק וע רמ"א ביד יוצאיו יכנ"י ש5ו בש"ע הרמ"א כפסס )א(ורבה
 שם וכתב ברכות רשני לברך נ"ט שהאביך זי"ע כהיריסדטוב 5דוח"קר5ו5ים
 בזה הכריע 5א י"5 האר"ישרבינו
 ש5 תפיט שצות אחר שכתב רעד רח וילת ורוהר ע5 חי בנודר מוח עיק)ב(

 דיעת ושרי 5איזד וראיתי מוסעיפ רוב לדעה אוח לעמת משזהראש
 שבל"ר להאריך ואין נדוק מנחפית והוא אמן יענ, סילא בנחש זו ברכהשאומרים



 לז ושלוםחתם תפלקמצותדרכי

 ואח"כ %( מ"ק כ"ז סי חיים אות יעיי, חקכורת במקום שי'ןכהמונה
 בם"ה הייט הכריכות חצאי שני מלבד שלימים כריכות ז כרך הזרועעל
 התחתון פרק על א' כריכה עשר כך ואחר "( ס"ק שם )דו"ח כריכותמ
 הסיר ואח"כ וא( הידק ובירך ראש השל הניה האמצעי אצנעש4

 כנהוג האצבע על כריכות השלישה עונה ל ה4 האצבע שעלהבריכה
 ובווארשתיך

 דרך דעבירז שרפכן ולא וי( -4בנמ תהה ראת שי ה ע הרצ, הכניםנ
 להרכו קצת תחבן רק לנטריהאבנט

 קודם רק הראש על ההגהה קודם תפיליי מצות על לברך שלא ליזהרנא
 כחי"ק( נ ע מי 1' חלק )מנח"אהחירוק

 שלוקחים טבע נע12ה והרגל מחשכות בעלי שבחיותם א בנ' ישנםנב
 יותר או אמות ד והולכים רגליהם ועוקרים בידם ראש שלהתפלה

 לעשות שלא ליזהר וצריכין ההידוק קורס הראש על תפלין הנחתבשעת
 חברכה אחר עד יעמדו במקוטם רק לש"ץ ש"י ביי הפכק חוי דוחוכן

 כ"ח( סי' 'ח 4ו ונסדקי כראויורהידוק
 להניח ברכת המברך טאחר שסע לש"ר ש"י תפלין הנחת בין אםננ

 כ'( מי ח"ב )מנח"א אז אמן לענות שלא עדיף שוא"תתפילין

 הב' על שישנם זיינין ב, להסתכל צריך ראש של תפילין הנחת קודםנד
 ראש של התפלה צידי כחדני ובולטים כתובים חם ימזה שמזהשעי"ן

 מיבעי דרי,1א תפילק לאנחא רבעי מאן כל בזה"ל עקב פ' גזוה"קכמ"ש
 בהון דאית זיינין ז לאינון רמיוי דאיטן שינין תרי באיטן לאסתכלאלי
 י"ר( מ"ק נ"ר סי' 'ם ח ואות עכלר"ק טתימין רויןרמז

 גחן לומר התלין מיד כביקר הניח צדיקים( מנהג )ופו רבנו כי חנםגה
 סי' ם ת' )אות בספרו מבוא זאת בכל י"ר( סי' ובנ"י שחרית שלק"ש

 הפילין בלא בזמנו נבוקר ש ק שפוטרים אותן על זכות לימוד סק"1(כ"ד
 ותפלה לק"ש תפילין אח"כ שטניחין בית שקד עדות כמעיד הוידלא

עייש"ה
 א"נ ש9 ש שנית בירך 12חרית לתפלת דדש4י תפילין כשהניחט

 הי' שלא לפעמים שאירע דגם '"ר( ס" לנ"ל בבוקר הניחן שכבךהנם
 לתעלה תפיייז להנחת דק"ש תפילין זועת השני הסרת בין הדבהשהות
 ביהך ידיו היטל לפסה לדוץ ותמתה ונאווי שתית של מועפ בהצמקרק
 כנו שנית תרופיליןעל
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 הפלום 048 הריץפתת ירכיל"

 שמית *עם יחדיו תפילין זונות השני להניח מנהל שחי' ובפוריםגן
 תפלת אחר דרש"י תפלין חליצת בין או ביום המנילהלקריאת
 חחפלין זונות( )שנ' על ובירך  לביהפ"ר  ובא לצקביו ויצא ההפיקשחרית
 וביכרתן ט"ז( ס"ק נ"ר ט" חגם באות תוה )ויין היום בזה שלישיתבפעם
 לפנות תתפלח באמצע חתפילין לחלוץ שהוצרך ראינוחו שלא כמעפהחול
 חתפלה קודם נקי גוף והכין בדק כייגקביו

 יד של התפילין שהניח הקדדשים אבותיו ממנהג עוד עצמו עהג הי'נח
 ותפש"ר מיושב הכריכות ואח"ב מנ"א( )ברעת מעומד ורברכחמיונדב
 )א( מעומד ראש של ותפילין מיושב תש"י התפילין חליצת וכןמעומד
 באריכות( ישם לספרו כתשסמות ט"ו ס"ק ב"ר סי חיים אוה בספרו  מזה"י,1

 מרן של חק מאבותיו מודשה לו שהי החיבובים הקדושים תפיליןגפ
 סרן של וגס ( ב ס"ק 5"ו סי" ם ח אוה 1 לג וי"ע מסאשכ רס"להרבי
 לפצול יום אווע כשהלך עלת הניחן לא וכיו"ב יי"ע מליוענסק ד"אחרבי
 ורומשתן קדושת, ערך לגודלבמקוה

 בר שנעלצה לנער חשך ראשון בפעם תפילין שיניח לפניו כשחביאוס
 ~א( כ% לשיח שלא והנהירו בעגסו"ולטדו לחנער והניחן הראהמצוה

 בקדודיהן %'והר ראשו על חבוש פארכשהתפילין
 כטבואר נקוח וע"כ עליע אחר עד דרש"י חתפילין חיץ חי' לאמא

 יום שארית )במס' ובמ"ח וריעו( התפיה נוסח )נענין חכועתבוער
 סגהנ ליישב ח' ס"ק כ"ח ס" תמם  אות בספרו מ"ש ועייןרהחשון(

 הפיג'ו דתה יינק יניח אסי ם ,היסקו ' י10נ ח'ע1ו ני'מ1ר וא(נח
 כסו יוהרא חשש שייך ש5א ובמהום ,ר עי חקק נטצא שיח כיוןב"שיכח

 חשש עיין שייך שיא בימים נא נטן שהוא סי וכן כן עושיו שהכי ישראלכארץ
 גן יעשר 5א מדתירועש
 ה' אות ו' בטי ז"5( סטירחנוג תדר"צ שיום משטרת במפר רשית' לש(פ

 ע"פ הטעם  שם וטכיא בנ"ל  בזר שרזריר ז"י חדק סאבי, כ1שטביא
 רוח נפש בנגר וכשבת אות 1 5 רתפ אות רברית אנת אותות נ' חם כיפניטיות
 ואבוהל סמש ובבשר בני~י י-וא ע"ב כנפש חנא רכרית אותנשסה

 גדות הוא דושילן ואוה נפש בחי' שכשם אחרונה ה' כנגר שחוב ח' 15 תיסףנ כווג'טוי
 וטמע! חיש הרוח טשנו שבו ר5נ כנגד שהוא ור ש5 כתם'5י, אתץ כתובע"כ

 וכמ"ש פאר נקראים חשי5י1 כי5 ובררך סטי5א רוח בסור ררכ1ד'םנמשכים
 בטרסות, %א המשנד כ5שו1 ותפארת תכשימ 5ש11 וכעוטפות עייך רנהפפארך

 הטנף כ0ז משהזפות פירטי וויש"' רוח בחינת חוי' שבשם 1 סור רואותפארת
 אות חוא תפילין כי זה סוד הסעיר כלשתו רש"י חמת'ק רכור ישנן רדוםא5

 טובח מתנה בסנר באתכסיא חוא ע"כ שנשמח חדש דשכת ואנת פשיטאשברוה
 שברו" אות חם  יאזפייין !כיון צומח ששבת ננט בכית 5י"ש

 איו ע"כ טמל5א
 עכהד'ה. קדמאים רבורים וק נתביהןשגי



 יט וופ~מ תחם הפילעטשזתדרכי

 מיד ומגיחים דלחנו שמ"ע אחר לחלצן שגחנו מעשה ואנשיהחסידים
 שי"ש דר"חתפילין
 דחסידותא כמילי הליעדיו עם ב"פ חשיך לר"ת דרשא תפילין ביןסב

 הגם התש"ר וכשהסיר נקצרה ופעמים בארוכה נא פעמיםוכיוצא
 חן חכם פי בדברי רצון ידעון צדיק שפתי עליו שייןשתש"י

 קר"ש הניד שכבר וכיה דר"ת התפילין הניה שחרית תהלת אחרפג
 על עמד רק גחם עתה ומגיד חוזר אינו שוב הנ"ל( בבוקרכשהניחן

 או בבלי בש"ס שיעור בהם ולמד וישג קצת געות ושפתותיו וכיווןרגליו

 )א( חתם בסדר לו אשר אחר שיעור ניזח אוירושלמי

 קדיש חצי רש'ץ אמירת אהב דרש"י תפילין חולץ חי' גר"הסד
 תפילין הניח ואז מוסף קודם להיכל הס"ת חורת אחרי פידשאומרין

 לא ווזוב סוסן התפללו חליצתן ואחר כג'ל כדרכי השיעור ילמדדד"ת
 מגחה 5ת59ת בביתו תפי5'1 דניה ש5פעסים )רגם כלל ביום בו תפילתהניח
 סק"כ* ס"ה מי חיים באות ש בם רניח( יא ה ובר' שכ"א בטי "יבזורכמו

 התפילין יחלצו לא המתפללים ומהעם נראה דעות מילח ברית כשישסח
 בגי כעל מריגוב הגח"ק זקיגו יחם שכן ומגיא המילח אחרער
 טרגי בעצמו רבינו אך זי"ע חיים דברי בעל מצאנו והגח"ק זי"עיששכר
 חלצן כחוגן ולפרוע לטול וחפשית פתוחה ידו שהה" המילהאוספת
 ח"י( ס"ק ב"ר סי' חיים )א,תמקודם

 זחי' שער טסקוס לטפח ראש סול התפילין יהי' שלא מקפיד הי' מאודסו
 לפסח שלו התפילין באם שיחי' מי יהי' לאחר נם בזה ומנחירנזהר
 הרצועות ויצמצם מקצר טראשו התפילין שיקה לתען  לו ציוח שערטמקום
 וב( ט"ו( ס"9 ב"ז סי חיים אות במפרו )ועייןשלו

 הראש שעל חרצועח כ"פ ומהדק משיטש ה" התפלח באמצעסו
 חיפב חדק וסכות ישר יעמודשהחשיר

 דתש"ר הקשר רצועות ולקצר לדקדק בשנה פעמים איזח צריכיןמה
 חרמש זיעת מהמת בכ"ע ביותר לימתח דרכם כי מקוטם עלשיחיו

 אך ט"ו( טיק סוף כ"ז סי' חייך )4ות המרחץ מבית בבואוש

 ובצץ סדרכנן כלקרית דחמגדל העלה סק*ז כ"ג סי' היים אות בספרוסם
 חזר ס"ה מיי ח"ה יד שכהב אלעזר טנחת בספרו ואח"םבתפילין

 עייש"ה בהדשין חוצץ מדאורייתא בלורית התסנדל ותעלת בפצעןהרבד

מ 14 יש =ח תה,4  *448 ה4 ד מץ 
 ט שד" נפים הפלץ עש בנשיאה מציהן בהרן 9י לו ש" מע(

 )שם4 פשרם חשורןהתחלת



 ושלוףקסם תשתיןסכות דעכיס

 ביחד ודר"ת דרש"י תפילין זוגות שני שטניחים מעשה אנשי אותןע
 עכ"פ ליעזר צריכין ט"מ ח ע"ג זו 12ניחם של הדצח1ותוכורכים

 זח רק זה ע"ג ,ה הרצועות מונחים יחי' לא ולש"י לכנ"ר הקשרבטקזס
 מ"מ לזח וה חוצצים ואינם אמת פתיהם חם הכונה ,טעפי' דהגם לזהסטך
 רש"י ולרעת ופלוגתא מפק דהם לחומרא לחוש צריכין דמדינאפשופ
 הפעיו כגי פנית שאינו מי )בפרט ונמצא להיפוך וכן פסויים ת דרתפילין
 בפקוס נם חייט !עג"ז כשיניחב ותמרד( בכ5 יחר רם שנ רק פ"ע 'ירמש
 בין חוצצים לטטח דד"ת הדצועזת חזי דזט זש"ר יד של הקשרשל

 חשש ונמצא ולמעשה להלכה העולם בטנחנ העיקר שהם דרש"ירצועות
 רק מדינא בזת ליזהר צריכין ע"כ כלל )דרש"י( חובתו ידי יצא שלאכדול
 שאינם כיון וענ"ז להניח ויכולין קפידא אין היד על שכורבין כריטתבז'

 רצועות שיהי' הכונה בוח יוצאים ונם ההלכה משורש הקשרמעיקר
 סק"ז( כ"ז סי' חיים )אות רש"י של ברצועות מכופיםדר"ח
 ידו נקמעה ואח"כ כדינו יסיגו יד על הפילין וסניה אימר שהוא מיעא

 חשאג"א ידעת חנם הקיבורת נק יטעלה עד השמאלית חזרתור"ל
 רק שייך לא יה לנמרי יד כהטל פטור שמאלית זרוע לו אין ראם 5"ז("י

 מקודם שנם האיפר !ה אבל יר איטר שאינו השמאלית ידו שנקמעחבמי
 כלנחת ימינו על להניח בעה נם צריך ימינו על תפילין הנית ידושנקיעה
 כחי"ק( 5"ב סי' ח"האעזר
 ובא להניח שנהט ממקום וקמעא וסי כלל תפלין להניח אין בהוה"םעב

 שאין קהה שהוא כסקוס ינהג יהניח נהט שלאלמקום
 מניחיי

 דשייך
 5"א( ס חיים לאות תתגודדולא
 שכגיחן בביה"מ והוא בחוה"מ תפילין מניח ותאין עצמו שנוחג מיעג

 כהפגת בעל הגה"ק בזה כמ"ש הנחדר במניעת תתנודדו לא והאין
  שאיחרו ויו א' בפעם בראשיהם תפילין אז סניחיס כ"ע לזי כיחסידים
 שאסר בדוך קודם תפילין להניח ודרכם שאמר כרוך קודם ועוטריםלבא
 ומחלי תפילין לחלוץ דרכם קלל וקודם להלל כבר שהגיעו מהםוכמה
 נקי אין שנופו תירוץ י"ל וגם בראשיהם תפילין עוד להם איןואילך
 שם( חיים קאת תתגודדו לא בכלל אינו שאזוכיוצא

 שיהי' בלי השחרות בתכלית שחוףות הרצועות שיהי' ליזהר צריךעד
 ואם סק"א( 5"נ ס. חלם אוה במעיו )עיין מראהו חיהה שחורכמו
 קרקפהא בכלל והוא מדינא שחור נקרא אינו יושנן מחמת לאדמימותנזמין
 הוא ששרה רוחב כשיעור נאטציעתה הרצועה ואם תפילין פנהדלא

 שתורח .פיט כארזמח הוא רחבר( וצוער רוא )שישר בצדדים אךשחורה
 כסי שברצועה הניהורה ואם דליתח בסאן הצדדים דחושבין כשראז

 היכין אז כשעזרה לשיעוך יחד לצרף יש אך אחד במקום ואינומטמר
 ע"א 0"1 חולין בניברא הוא רבעי מרורר רזיחים שנשתיירו בבבך )ממזלחימרא



 מא 81לום ת'יט תעייןמטתדרכי

 יהיות .תא(וצריר רא,ר קא רטפ 5ח,מרא א מעי' ס"א מי ביו"ד.מסקינז
 כת."ק( ט' ס' ר ח 'א )טנח אחד במקום שחורותשיעור
 רגא שמושא אבי )א( ת ור י דרוב' תפילין רק להניח עצמו נהג יאעה

 'י דרש 1 תמך ח הנ בבוקר )כי דרש"י סתפייין אחר גא61ןהממודד
 דראכ"ד ותפילין ט",( פי' לעיף ק ע טמש"ר דעת לצאת ם אצבעי ע5 יםאצבע
 כלל תניחלא
 על הפעם עוד לברך צריך גחם וההפלל ת ר של על ובירך ששכח מיעז

 של ומגיח וסילתם נזכר הנחתן  אחר סיר רק בהם ההפיל לא  ואםהיטק  הוי  רהוזפלח ת דר תפילין להסח שנוהג לסי אנפי י רש שלתפילין
 ר"ת של תפילין לחייה  צריך אין ואו רפעס 1וך  לברך  צריך  איןרש"י
 ק"ש  לקרות תהונ ע בש  שכתב ניון אך היבר עפי כמנהגו החפלהאחר
 אחר רפעס עוד לרנירס כזה בנידון גם נכנן ע"כ התפלה אחר ת רנשל

 ב"ר( מי ח"א )מנח"א כמנהנו ק"ש יקרותהתפיה
 עפי נהגו זי"ע יששכר בני בעל מדינוב מהרצ"א ק הגה' וקינו נכדיעז

 הי"ג בשנת מצוה יכר ככמסהן מיד ת דר תפילין לאלח אחריודעזט
 רילדים נכדיו על קדשו דעת וגילה ציוח וכן 1"ר( סי ים ח באות מזר ן)ע
 רש"י ש4 כמו דר"ח תפילין ג"כ יניחו פצוח לבר שבכניסהםנ"י
 בצינעא רק דר"ח )א( תדייין הניחו אבלס בימי גם הקדשים אבותיועח

 תתרל"ר( ' ם יסמן ' ~ע  'ת( סק ח י סי ם ח  )"ירקצת

 לחגית יהקדים שלא גפה"ק הבצחג כן וגם הקדושים סאבותיו  קבלהעפ
 מצוה הבר ביום או רק כי )א( אחד יום אפי מצוח כר קודםהפילין

 טנ י געל ק סרגת תטיגד גרפם שם קדומות ע"ר רספר בתחרת 1 ע )"(עה
 פעסרי  לשאיל רלשית רבא שיושא של  חסי4,ן  וגירין 11"ל וכתב ע ' 1)ב
 טנא רא. נם מניהם ד' לא ימוזלר"ר י ז מארי אבא נם בי בי שאיןרבר
 ל"ר םסי' ח באות גו רב שכ' סר ן וע ע"כ חם סג איט מסאנז( )הנר"ק שאקר
 לכי נספרי ן,ע

 ש ע" 4"ד סי הטחנות
 שם סרר"ז ירסקובל  ותד,שים וברגר,ת ויחי מר דיצות כשער ן עין(עח

 ור ןגענ
 נ"' כירינבו'ם קייב משה מו"ר ,חסיד ומקובל ט,בדק ת"ח 5י ס.פר )א(ערו

 דטבואד 5פ. דג'2ז קמט ד( פעמים וונטד רבינו( של שלזם, )מאנש'מפה
 רקטנות מוחין בחי' שחוא סתפייין פמיר רקמן למר טרם רח' פר' רפצותבשער
 רנר15ת מוחין ותם חמלך היי נקומו הם וחתפיי'1 ובו מיחיז עוד )1ואין

 נוגהיי דגדלותוהמוחין
 שם המצית בשער כמנואר מצוח בד ומשנעשר יבוא

 האר"י סדן שכתב מה ולפי ( ר פרא התפילין ובשער חיים עץ בפדי כחהועיין
 חתפילין )שער בפרע"ח נ"ב כוה ועיין רתפילין( ר כבדרוש רכונות בשער1"י
 לתפיה חתפי5ין קוהטין יסה לרקמות רחמי5ין( )בענין תמיד ובעולת ו'(פרק
 לנמרי נכנסים אינם רפניס'" והמוחין המוחין רארת רם התפילין בחי'והרי
  גחפילת הבאין חמסין מן כ' ותר-ץ רשם"ע ברכות י"ח שי חעפזרד נסןער



 לפלופ חיים הצעקטצות דרנימב

 לחנית יקדים לא ל"ע יתום ואפי' ממעל אלקי הלק להנפש חתרגשותכא
 הז ער"כ צו פ הפעום בהים )זע ר( סק ז י ס ם ח )"זחמק,דם
 )א(קדגן
 מיום ומלין לחוטרא הולכיו כרלה לענין הנם חשמשות בין שנולד סיפ

 5'1 סי חיים )אות שלפניו ליום יקדים תפילין לענין אבלשלאחריו

 )א(מק"ו(

 אבץ סר חלקח בעת זי"ע תשובה דרכי בעל חגח"ק אנין בשם מביאפא
 יום אחר בערב הנהל סחיטת וטהי' ז"ל שלמה שם נעלהגה"ק
 חסיתה שאם טחריפ"ץ כדעת בברכת תפלין חניה יטחרתוחסיתה
 ד'( סי' ה"נ )בפה"א תפילין להניח יש אהד בנזם ברטוהקבזדח

 השמאלי הקו הוא ראשונה ה' בסתו"ם כשכותביו ב"ה הוי'שםפב.
 ה"1 שני ה' אמנם למפה לבר ופסועה ארוכה היינו ו' כעיןבתכינת
 ובן יו"ד שהזנת לכעין ונופח נדגלה נקודה כעין ורק קצר הואהשמאלי

 ראד וכן זי"ע ישומכר כני בעל חק וקינו נתי"ק הקדוקח בס"תדזא

 פפ"ו התפילין שער טפע"ח ומקורו וח"ח דווקני טסופרי ס"תבמוארי
 פ"נ( מי ח"ב הורדלבר

 יש כי כתבם מי הודע נלא סתם תפילין לקנות שלא מאוד חזהירפג
 שמרום )ס5אנ'סא( גלימא נדולה שבעיר וסיפר מכשולות הרכהכזה
 זצ"ל יהדף כי"ח תעצום הנאון עם ודיבר ורגבות לאלפים סת"םיוצאים
 חטת"מ ע"ד ושואלו יוסף( זסרבבת ייסח מורת )גע"ס הנ"לאבדק"ק

 כתפם היהובים 1ת1"ט הספרים כל כי בעידו רב בתור והשיבססלאניסא
 כי סד"ערייתא פסולים חרמה לאשפה לזרקם טזתרים המןיעת פניעל
 דבר מאן השסות וטקידוש וכו' דםפרים ורשעים זקן סטנולחי נכהינוזהו

 כ% הח"ח ישלחו לא הטועמים המח דשם חיראים וסופריםשמי
 לאלקים הנדולח העיר ליאשי גם להמפיק יוכלו לא כי הקדושטבלאכתם
 אביו של חסתו בחיים וצעוד עוד וסיפר הנ"ל הגיצן עכ"ד המטוךוהגליל

 הלש"ג ושקוהו ד'לר1ן רשיתו נשאו ס"ס שח"כ זססהיקים שמזדים "נםשע"ע
 5כ5י ובא מצוח בר שכבר סי וההינח ע"ב הפייין ' כח ג"כיסתיט

 סזהק
 אב5 רותחין רשיית 15 נשאר ברכוה בי"ח מוחין יקח בה 15 וישדנד5ות
 עור 15 וחיו ץנזא-'ת ושמ"ע ברכוה י"ח "זד ווקאל הא פסוד ברכתחילת

 ולא שמ"ע אתרי הפילוין ה לחג 5חתחי5 צריך רי' ו5פי"ו ן דמות רשיפיאפי
 חבען"ם גו רכות סח5מיד וגם העולם שככחן כיון גוה ברור דוד נו רבהעיר
 קושטת. ש,ז שחן'ת קודם תפלין להניח פצור בר והתחלזי"ע

 י4 שי אפש יש 4ח אע שי ששי עמך חי" ר8 שחשד מ81(



 ע השלוםחאפ השליןמטתדום

 שבאו חסת"מ אודות לעכור תחיט זי"ע תשובח דרכי בלחגח"ק
 חם עמ' שבני וראו המדיעת בכל שיחם חסת"מ תתפשטוסנאלתויען
 קלים משעלים הזמ שיש וחקלים סייחם לסכיך שיש הסופריםפקמימ
 שיקנח אחד כל יזהר כן על וכו' לאיני' כמלא כי עליי' קיימושבקלים
 שמים מלאצת במלאכתו וזהיר ח' לירא אותו שמכיר מטופר רקהפילין
 סק"א( )"מ סי' חיים באות)עיי,
 וקדוש צדיק שהניחם כערבם חשובים תפילין לו שיש למי חזחירפד

 להניחם הא פסלים שיחת מהשש כדיקח כלא לחח,יקם שלאקרטון
 לבדקן רק בברכה כשרים אחרים תפלין שהניח אחר ברכח בליאפי'
 כ% יניתם לא פסולים ואם בברוח להניחם יכוליו כשרים ואםכראוי
 ב"פ שתניח רביע אצל יראינו וייכונו ג'( מ"ק 5"ט סי' חיים)אות
 חנדוליס חתפילין את רפה מובהקים המופרים ע"י ובפניו בבירםלבדוק

 היייו ד"ע קודש שרפי קדמונים וצדיקים אנותיו שהניחום שלווקדושים
 כיומא אצלו הי' ב"ח כשרים )א( ושחטב שברקום יום ואבהו גרס( סי'5עי5

 אחר שלו במנין יחלק תיקת ליחן לב"ב וצוה בח' הגיל ונפשודפנרא
 השמהח לגודלהתפלה

 גטוק נטמרו טזח שייו לכורכן לאחרים נוען ולא נעצמו כרך התפיליזמח

 בשם מניא פ"ו( אוח )ח"ח תורה רבדי יבפפרו ב"ח( פי' ם חאורת
 פונננין בעלסו תפילין חבורך כי שאמר ז"ל חיים דברי בעי מצאנזחגה"ק

 עיי"ש 3יחנםלו
 כד וכד כעיגול )תא התיתורא על התפילין צודי בתגי חרצועות כרךפו

 חשוב החפיתן צדדי בשני ומזח מגת נזו ונריכח רתפילין(עבר
 עוג( כטד ובה' סט"א כ"" ס" "יים באוח מזר )שיו ככנפיםטרפן

 ויש ותפילין חפלית המרחץ כיח לועך חמכיאין אותן טרוד שגנחפח
 חתפלח שדם גמלות למבול להחולבים וחושש הקדיש גרוןבזח
 להניחם צריך אלא בהפסדם שכרם דיצא בפנים התפילין לשםומביירם

 ס"0 סי' חיש אורח )גסוקי חמרחץ שלפני בפרזח.ורתחשאירם

 הוהפך אנס ששדה ש1 וסי סאג'1!ה ג1!סז היעזר שוה סוכלה 4,4חי'פד
 מורשה שגשתו וגוראים הקרהפים חתפי'ן את לברוק רגיח מיד אזזצ"ל
 ובטרם זי"ע פספסת רררס"5 אה"ק וסיגו של שהם בעידש 51מע5ד אביומבית

 ימצאו לא ח"ו אם חבחגו בזאת בי בזעתו אלגנטי מה וג'לי רביגו אמיבחקתן
 ואז ה' בו הפץ ש5א אצ15 לסייח זדו נבו! ע5 וכשרחום כצביונם ה155חתפלין
 אדטו"ר כתור יעשור ו5ש הפראו מבר יבושה )סחיטי"5( פיתקא שום קב5ש

 אז כרשוי 5הנההס שיוכל כהלעיז כשוים נמצאים כשיחיו משא"ב ב1%מ2חת
 רי' ובן ססיהמתו אבותיו ויכוח פהחו ע5 להעשבתכם עור יסרב 5אבע"כ

 עליו שפדח גחלח עצהיי"פ שיבם ביפיש לב"ע ס"אשגפתנו



 ועם תפלה דים לרכלמד ושלוםהיים

 ההסחתה תפלחרמי

 בספרו עיין תתפלה קודם אדם ש% נקביו ובהקת נקיות בעמןט
 מלזבותיו שמקובל באריכות י"ז( ס"ק ר וסי ב' )סי או"חנימוקי
 שזחו הרבה נופו את ולנסות לדחוק בדמיונות בזה לילך טובחקדושיפ

 וכיו"ב התפלה בשעת בחרקיו מוחו את ויבלבל לגופו יזיק רק יועיללא
 מצאנז חיים רברי בעל מרן בשם שם מביא ונם בדעה. יע12ה ערום כלרק
 בין שעות שלוש הוא תבריא בינוני לאדם קפנים יציאת שיעזך כיזי"ע
 ורשא מוג שיוהר ל"ע השלשול חולי לענין ורם עוד וכ' שני לפעםפ"א
 נפלם יהי' דבר וכל תשקצו בל על עובר ואיע עצמו ולשהות לעצורלו

 ותפלה מתורה ופבפלות חמחליעעת יתירות ודמיופת חומרות בליהשכל
 עיישו"ה ח"א לקראת הבון %קיים ח' לעבודת כרכרי הטף לנקותרק
 המרחץ מנית חיוצא ובן כ% שם נפנח לא אפי' הכמא מבית היוצאצ

 ר'( סי או"" )נמוק' נפה צריך פגי %א רחץ ולא נכנס רק אםגם
 לתפלה ידים לרחיצת מועיל אינו רוק כי ל"ד סי' ח"נ במנה"א~עיין
עיי"ש
 הי' לייבש ליאסער מים שם ויש הקיפור מרכבת של חבסא ביתצא

 כיון ידיו שם ליפול דכיתם ,ע וי תשובח דרכי בעל חנח"ק אביודעת
 עתיד קיבץ בית לתם שיש אותן וגס בארץ קבוע אינו ררותיושהחפירה
 מבית יותר ועדיף )א( קבוע הכסא בית נקרא אינו ולהוריקלהפתחו
 ש"א( פ"נ סי' היים לעית ד' מעיף פ"נ סי' בש"ע הסגזאד פדסאיחכסא
 מסולא סים להם חי' כי אביו ונם רבתו בזה מחמיר הי לעצכןאך

 ע"י מים סיטם להסמא אסרם סים צליחית תמוד אתם בדרךומהוליכו
 דמי השפיד כ% החמיר לא לחוץכלי
 מי %כ"פ הרמב"ם בשיפת זמניות שצוח על לדקדק יש ק"ש זמוצב

 בששת עכ"פ ק"ש שמאמר ליבחר יש זסגיות בשעות בקיץואיחר
 ולנעות ק"ש זמש שאז כיעתמ( לרלכר כשייער הפוםקים רוב כשימותשתת
 17 עם 8 בשעח הוא מתקאמש באופק י%פ שווזת מורה ע"פ חואשפות

 רועות שחשרה ומדינח מדינה גבל וכן באמת 9 שעה שזהמינופין
 למיטבעי הברזל נתיב של 12עות מורי אחרי הססשלה חוק לפימסודרים
 סור מקיץ מסם שיש התפרש חשבון לפי לדקדק יש ש"מ(אייראפיש4

 ג"ח( ס. או"ח !בגמיקי שם הנחד בשירי ובת"ג ס"ס סי ח"א מנח"אבממרו

 הי.האיסי סהל,וא 1.ס ממד מהנטל סווגי ובושי נש..ת י'1 )א(צא
 על הבהכעס וכן לי"טתנ וזערער ירי שעל חוח שבזנה בתכ"ס בענין שבא'
 השאון שם מורהי כבר פרפאי מכהב"ס יה"ר ועור כגבש שדומה חקימ!רסו-גבת
 סי' הכצנוח %ל גטוסף במפרי ושיין עי"ש היהדק ואמר ז"ל תשובה ררכיבע5
 .סק'ץ סק"ה ס"נ ום" צ"ע וס"ק צ"1 סיעד'



 שפעה "4 חטווי ושלוםחים

 ליזהר דרכם שנתפשפ מעשה ואנשי ההסיסים סבהג יפהצג
 לא "יה הבש פ שעב בכ"מ שנוחרין מח נכון ולכן עזראבמבילת

 סי או"ח )נמוקי במקוה בבוקר הזמר הי לא אם העמוד לפגי'עמיד
 שלפבול מקור קומביא ויקרא( )פ ישלום חיים בספרו לעיי, שם ודייו ח(פ

 * נ"ר( ס" ח"ד 'א )ובמנח ש עיי יהודית דת הואלקרי,
 בני בעל הנה"ק מזקינו שהוא הקרשים ורבותיו אבותיו מנהגצד

 חיים דברי בעל הנה"ק נהג וכן ר( בהנ ב בם לעיי יז )עישועבר
 ונדאה ביזם תפלות לשלים דק לתפלה הטיוחדת החגויה ייבושזי"ע
 וא' הכון יקייסי לא אז היום כל החגורה נלבשו אם כי פעמםוטדע
 סי א"ח למסווי החם כל חגורה מהלובשים ונכון ראוי תתר וזהלתפלת
 בתוכי ותחט כרכו אם כי בהאבנפ קשר לעשות רבינו נהג לא ונםצ"א(
 קשרבלי
 שבת בסעודות אפי' כנ"ל היום כל האבנט חגר לא התפלה אחרצח

 לזה מיוחד לו והי' החנורח עט יישב הי' שלישית בסעודה רקויו"פ
 אין לכן )נעקישע( שלו עליק שהבגד נתן הטעם ואמר לגינהחסדה
 לוופלת כנון לבן בכעקישע שהיך פעם בכל וכן לבן נבי על שחורשביש
 שבת בליל אבל לבינה נ'כ החגורה הי תורח ושמחת נוראיםימים

 ג"כ האבנפ לבש פוהל כשחי מילה ולברית הקידוש אחר עדובבוקר
 חמ"ן לבןיקת וכן ושהספידו ת"ח בפרפ המת הלוית כשאירעוכן

 לבש הכלח לפני ולריקודין קידוחכן למירור 1כ1 פפח בערב חמץושריפת
דאבנם

 והזהירו הרעישו רכינו הוא בט ואחריו רל חשכת דרכי בש חנה"קצו
 פיאה עם נשים בעזרת מדרימם בבית להתפלל נשים יבואושלא
 התפלח בשעת )א( לחוץ יראו לא פדיוע"פ הנקרא פיאה ואפינכרית
 כשבת דאחרינר כשנה תדרשו בבית בדבים ודרש מאוד רבינו רזהיר)בכה

 בשעת רמ"ד כב כרב,ם והוכיח שררש ראחרונה פעם די' וזרו תרצ"ובראשית
 קרד"ת( לפגרתמלר

 ופד"ז ההפלח להתפלל שלא 54קיה( הקנה לעקמת רשי "סזד קהלומ
 תגשנים השו בזה אסף דחידח פרי בעל ז"ל מבאניהאד והגאוןבקול

 תשעבהו ג"כ ערך ורביט בקץ יענה בקונמרס מבואר כאשר זהונגד
 כ'( ס" ח"כ )מנח"ל בחולאי ולא בקול הוא השמ"ע( קולת הפלהדמומת

 ארוכר תשעבד כור ויש נכרית בפיאה מאוד שהחמיר לשימהו רכיט )א(צו
 שבש הכאר טוה בש לדחוים ע"ה ם 'ח ת אלעזר מנחת שו"ת ידבכתב
 דדטר שכע רבאר עי שכתב שם רסג"א ע"ר כתב ק"ה סי' או"ח נפותיובספרו
 הכניס אשר סועה תלטיד מאיזח או תוק טופר שסעדת ע"נ כהב מעיקראדחויים
 שע"ש ש"ל( )הפג"א גרוף גאילן ~תשה תיבות גאיזי ששונות דבריובו
 אמיר אחרת לקשח אפי' ערוה שחלש ררגר א' מעיף ע"ר סי' בדם"אושיק

 ותבון הרא"ש מדבריומקורו



 ושלום חחמ חתשיה ~יסח סור לרליסי

 טעסח אבל אשכנזי לעסח חכו% נומח האר"י מנוסה לרועתאסורצח.
 4עח"" לשנות סותר )א( חכהל שער  ויהוא האר"י לנוסחאשכנזי

 ואנידר האפפו רפסוק ע5 פחי בפר' ושלום בחיים בזח טוב י, וע י"א סיח"א
 לנשואין( ראשוגר  שני או כחור הת'בה לפנ' טתפ5י הי' 5א גו רב )אצ5יבם(

 רכזן וחי' וכדוטה מלה ברית כיבוד ע"י אחר למקום רביע כשגמעצם
 חי אשכנז נוסח מתלעים חי ששם בבחכ"נ שיתפלל תעיראנשי

 עם הלז בביהכ"נ לחתפלל לו מותר שיחי' דשם העיר טפובי רשותעפל
 הכולל עטה עמחתו בזח ישנה ואל בביתו כמוהצבור

 סמוך שהוא שבביוע חמעקח על יתפלל שלא לחתלמידיס הזהיר רבינוק
 את רואין אם נפם לההפלל שזהור )א( ריקות כמה ולדעתיביחכ"ס
 תתקם"ח( סי' ' )ע ביהכ"ס שלהמחיצות

 חשמלה תום"סדר

 שלומו מאנשי וביקש ה'( )אות הקדושה בצוואתו הותיר רכיהקא
 נוסח הקדושים אצותיו כמנהג לתקן לחנחנ שיכלו מקום בכלוידיותיו
 צריכין זח ודבר עיי"ש נעים וטת מוכ מה זח על וכ' ושמ"עחתפלה
 קדיש רצון ולעשות לקיים וחסידים התלמידיםביותר
 קחשסט- קירצו מפח ב"פ נשמע חי אחרת מצוה דבר או התפלח קודםקב

 או המצוח של שכר" רעם אוועק דיר שענק איך "רבש"עבזה"ל
 ויקראו פ )סוס עה"ח ושלום חיים  כבכרו ונמצא  חדברים וכיאורהתפלה

 יעיש"ה אטור( )מ זי"ע אביו לסר בניםובתיפארת
 לאב"ד ונבחר נתעלה נ"י שפירא סהר"ש רנה"ק ר"ח רבינו ש5 זוינו )א(צח

 והי' אדד יחויש 1' חר"פ בשנת פולין( רוסיש )טרינזת טארנינרארלעיר
 5קב5 ירו ע5 והסכים זי"ע חיים רנרי בע5 טפאנז חנח"ק מרן עם בנהמהיועץ
 בנוכח שטה 5ההגחנ איך טפאנז סרן את ושאל שכמו ע5 חנרו5הרמשרה
 בבחסר"ר שמר 5רהפח טארנינראר בק"ק רנייים מאיים כיהפיתו

 רנר~
 )ששם

 )נוסח תפלתו טסת את ישגר ש5א 5ו ואמר אשכנו בנוסח אנדק"ק( דרכחחים
 חחסידים ן ב רמקוב5 רכו55 נוסחראר"'

 זב~
 שפה 1שיח558 ישרתי( חפוצות

 אומרים האשכנזים משא"כ שלנו )כנופח כתר ויאמר חתיבח לפני טחמפיןתפית
 עשה וכן ו"5 חרם דברי בע5 סר( ש5 עכר"ה בחר קדושת ממנו וישארנעריצך(
 שט קוהה לא טיבם )ועפי' הזח היום ער חכות נומח סאו והתחייו שםבחיותו
 ההששון לטקומו ושב שלטה בית בספר כפבואר צנועות ו' רק מהר"תהח"ק
 לשה( שב"ר שחיות נתשבץ וטו"מ סמליז1ב אבלק"קלהיות

 שחביא לרז ס" ייסמא( משאסלף )מלגאון שלמח לחם בקוו"ת עיין 4(ק
 ש"ב( )ב"ו סולא פם' ש5 מסף מראים חש'רו ז"5 תשוכח ררכי בע5שחננתו
 להתפל טרפוד יש חלת ררך גושית הכמא בית פהיצוה אם אפי' הנחמירשיש
 אתן וזך געשית הכמא בית הפאורות שאפ בנח פיפי שם פשאט*ימטע,
 אאם2כתי טה שאפ פ" חא המהאץ לט5 מאסף כפצץ נעיק לחהסרד צריךאין
 טןדנ בעה"יאום



 מ ושלוס מתם הת18ה ~עט" מיידרכי

 אבוא חסדך ברוב ואני הכ' והניד וכהטתחוח שנחה חי לביהמ"ד בבואוקב
 קודם ביום פענחם כסה טימר ררכו רי' 1ח לפסוק ביראתך וע'גיתך

 רגליו על עמד ואח"כ מעם ישב תפלשי למקום וכשבא טצור( אוד"ת
 שהאר"י בכונת מכבואר ינר5 אמר )51א וע' עולם אדון גדול בקולוהתחיל

 הקדוש שסידר ז"ל האר"י הסידור מתוך בשחרית וחתפמ ינר5( אסר5א
 תפת קודם העמוד לפני גרות ד' יום בבל בעצמו והדליק נ"ל שבתיר

 התפלח בעבעת חלעקטיר זיר שיאיר מדקדק הי וגםשחרית

 ומדרן )א( רם בקול השחר ברכת לברך התחיל עמס אדון כשנסרקד
 עשני שלא גוי קךפני שלא )נ( בינה לשכוי הפתן )ב( אשכנזכמנחג

 אמורים מהיר ערוטים סימק )ו( ערים מקח נאפה עשני שלאעבד

 הצוח היון שער !פרע"ה ר5י5ה מררותי א' ררוש הטונות בשער עיין )א(קד
 ז"ל דרש"ש רטיבת וכש ר5י5ר מהצות רוא רברכית כ5 פסן י4"נפ"א
 סייס חסור עפי' באריכות בזה שהאריך אחר חצוה בהקדמת שסם נהרבנפר
 לחפן רוצר שהוא !אפי' בחצות בקוס! כולם לאומרם ליזהר ראוי לכן הלשוןבנה
 )לגאון יוסף ככרכי סרח ועיין ע"כ ביום כישן 5יר וחוה כלום בכך איןאח"כ
 מירור יענין מגן עייפך בהארעי בזח דניחנ שכתא '"ב אוה 1 ם מי 1"5(חיר"א
 שלום בגרר עיין א,מר,ם שאנו מד כפי רמקוג5ים גין נרוי תיל!ק ישהכרכות
 קורש בפדי ו"5 טזיריטשוב רנח"ק בדברי בנה עיין אך ומירורו הברכותסרר

 לרבוהי ראיהי בער"ן 1"ל ראר"י דגרי ע5 שבחב המע"ח ע5 הנהותחלילים
 אשכנו במנהג השחר ברכת סרר אופרים הי' ונם העפם כסנחנ עצטן נדנואשר
 בחככף כמו שתיקנח מה ע5 ברכה כ5 קומר כה בנו שאי, סאהר סגף!אמד

 וסי חלשים !אנ! ובו תרנגול קו5 שמע כנון חיובן בשעת אוהו שאפרודתלמ!ר
 מן וקריש עיר ו"5 ראשני עליון קדהפ כסו או חראשוניס במו קדושח כחיעצור
 וקדמונים סדרו ואם חיובח כשעת הרעת בכוונה ברכה כ5 עומר נחיתשס"א
 שאנו ומאחר ט"ו סי' וב"י בטור כמבואר כגרכ"נ לאומרם טוב יותר חטדרע5

 אחר אחר ב5 אמן שיענ! בכרי טוב הוא וה ובורא' הסדר על אוחםאופריפ
 עבתרח"ס. נופא %נ הוא סי1ש אסן ב5א וברכה חבירוכרכת
 ברמב"ם הוא "הנותן" לומר רבינו תנסח עבר בלשנן נתן אשר אוטדיפיש)ב(

 חאר"י נוסה הוא זבן ובאבוררהם וכטוש"ע נאון עמרם רב!בטידור
 לבושוהדמ"ק

 עשני ש5א דקה ננוסה מבואר חרואה פרק ובירושלם ובתומפחאבנמר')נ(
 וכספר י"ג סי יחוסר וכר ובשו"ת מ"1 בם" אוד מאורי בטפר וחנהגוי

 י"ל ובטערכה ה' אות הירופין סעדיה י"ר הלץ דינים )כאסיפה חמדישרי
 ישראל צטט שקרים רוגר שהוא נוי עשנו יוסי שלא נתבו ב'( כי5 הכ'מערכה
 כניי נוי עשני ש5א לוקו- עימו נ"נ שהוא כתג שם חמר וכשרי נוינקרא

 דהוא נ"ל( קלסתר טחל"ש מהגאון שלמה לך האלף נש1"ת זעייךחארצזת
 ועי וכן מטך יהי' נוים חרל נוי כפ"ר עי נעראים ככס ישראל דחנהס14ת
 סחם יתיר כל כנכרים אב5 נוי כערש איט בפרע טהיש5 אחר כל אבי חחפאנזי

 חעהעב כפנחנ חבוטה הקפיר סינקרא
 בסב לאה סי' פח הגי"מ מערכת י"א חלט )כבמים חפת כשדי חנה)ר(

 כמו בה"ד  ערזפום חסלביש לזמר תלמודיו אח הנדיג 1ג1 עצכםאעהע



 התפלה ומטח סדרלדכה ושלוםחים

 לי שעשה גבר מצעדי המכין )ה( המם ש הארץ רוקע כפופיםיקף
 בגבורה ישראל אוזר זו( כרכר חחסירו לא וכיו"ב כמ"כ )ונם )1(צרכיבי

 ותמהה מעיני שנה המעכיר כה ליעף הנוהן כשנפארה ישראלעוטר
 רעפן יחי ישראל יעמו מוכים חסדים הממל וכו' רצון ויחימעפעפי
 וכו'מלפניך

 גיהנם אין כי ניצנם" שי ומדינה אומרים אין ור"ח וביו"מ בשבתקח
 ובין ברית בין שהוא בין ביח"ר מסיים רק החם בימיםשחמץ

 בעל הגה"ק זקת נהג וכן אדם יהא יעוים סיד ופתהיל ברית" ביןשאינו
 מ"א( אות ח"א תורה )דברי זי"ע שלפחשם
 ורבותיו אבותיו כמנהג נהנ יר"ח ויו"מ וביבבת )א( העקידה ומתחילקו

 הר הקדוש שסידר ז"ל האר"י בסידור שכתם וכמו לאומרהשאין
 בלל ליסר שלא ממנו( ורנדנותי1 1"י רבעש"ט סרן )תלמיד י"לעובתי
 וכן ( א ס' ה או )גם"' דין לעורר אין שאז ח ור' ויו"פ בשבתהעקידה
 והו"ר יו"כ בר"ה רק העקידה רביע אמר יא תחנון אומרים שאיןביום
 הגדא" )וכפיאמרח

 שא, כיון חרין לעורר שאין שייך אי! דאו רי' שטעמו
 לטובך( לתולרות לחנן רעקידד זכות לעורר וגם הדין כמא על ההב"חיושב

 י הארי כמסת וגג15י( )ולא כבגלוי מו( בפרי- יר"ש אדם יהא לעולםקי
 לבד וכו' העולטים כל רבון ( ל אות התפיה נוסח )מאטד חבוטתבשער
 קר"ש וכו'הנשמה

 משבראת אהד הוא וארעה העולם שבראת קודם אחד )א( הוא אתהקד
 ברוך 1כ1 הבא בעוים אל דוא ואתה הוה בעולם אל הוא אקחהעולם
 וגו וידבר ובו הוא אתח ברבים שמוהמקדש

 יעקב שאיית בקז"ת אבי המסי"ן לערב שיא ח"ח רסיסיסין המוציאבברכת
 המוציא מבדכות לההסות שייך ויא ישנות ראין כשואר י"0 אות צ"חשי'
 אבל אחת ס"מ ייבלוע חכרבר ימהר ליחם רעב שמסתמא נואני רהטםדי"ל
 לזה לחוש אין הנ"לבברכח
 רצע וסידור והטב"ב וחי"ר כצפרא חנא רמוין" נצמח אב5 קין אשר אי)ר(

 ונ"ב דמבין לראי שיש ש מחח ונ"ב ואכורו"ם קטרי יבמחוורנאון
 בכ5 וכ"ב המכין יומי מנהגינו בריר! יאנן ציבור חומסי וכ"כ רגר"אבביהר

 עכ"ל עיקר וכן נ"י האר"י מרי העתיקו וכןחסירורימ
 לשגות דאיה סק"כ מ"1 סי' בטג"א ועיין רביפ לשון צרכי לחמי נומג'ן יש)ה

 עכ"ד הארם צורך נוהן שגעלים נעילת  עי שקאי הטור נהב ד"אדגוטחא
 ג"כ ושכחב כהר בפר זי"ע( מזיך'טש1ב )לחגח"ק צגי עטרת בספר עיין )א(קו

 ר0ור עפי' מעסו עייפך חעקההר פהפח 111"ם בשבת לוסרשאין
 כבנלוי בפונו 15פר נ"כ שכתב ס*1 סי' בפר"מ עיק )א(קז
 ועיין אחד רוא אתה כוה לומר תספודיס סירזדי נוסח בזח אחז רבינו )א(קח

 במירור הי' שכרצח ונוסח ט"ו ס"ק שם רבר ובאל" ט"ו סי כטו"זמזה



 מש ושלוט חייפ התפלה 'יסח ריילרטי

 מקומן ואיזהו הקרבנות כל סוף עד וידבר שמתחילת רבינו זהיר היקם
 מנחה לתפלת הקרבטח באמירת וכן בעסידד אומר הי' הודו עדובו
 בישיכר( כמנתר אטי כתו כתשות 'מיי כסור"וזת

 אין מי התמיד אחר אומר הי' לא חסזבח ירך על אותו ושחם פסוקקי
 כילי, איזהו" קודם שאומרים עולם של רכוט אדר רק סיכמו(כאן

 אתה שר"י( בסידור רוץ וב, כך שטבואר ום ר בסדר 1 )וע זה פמוקגם
 קלופה וכו הקמורת פטום ת"ר וכו לפניך אבותינו ומהקטירו ח"אהוא

 ולא בצירי ראשונה ד ין קפריסין יין ביו"ד( חץ "ו בו )גיורישלושה
 בגזשנר לאטני רובע סתם כי רכב רובע )ואצ"י רובע מדוסית סלחבפתח
 יוסד ן שא מדע"" נשם קכ"1 ' ס בטו"ז בהד ו ש וקב יונע ד1א זרא,גר'
 כפת נמצא( לא כ, ופ כזמרא רתפיה בנוסח רכונות בשער בוא וב, רקברובע
 רני ונניא וכו רכוונ,ת( בשער ין ע שרוא כל גא ק רי' )בה ושהיא כלהירדן
 צבאות ה פסוקים שלשה כ ואח וכו קפרא בר רשיא וכו אומרגתן
 וערבח יאמר ואת"כ וכו' הושיעה וכו' אדם אשרי צבאות ה וכו'עמנו
 וכרלה

 דקרבטת אחר יום ככל לומר אין 1נ1 לי מתר אהה פמוק והנהקיא
 הטנפה כעת רק לאומרו ושייכות ענין איט כי וגו צבאות ד'ופסוקי

 )סאטן י 1 י האר בנתב' כם'ש לר
 ה'ר 1נד"ת '"נ אות רתמו נוס"

 נ( כאות

 והקמורת וכו דגסרא )בסמץ( סימא המערכה מדר ממדר אבייקיב.
 רק ק,דטת מית יד1כיר נך ,א 0כא, ירקפ'ד 1 )א בו לאכריםקודפת

 ובזיכין י"ג ואז באחרונר שרם כין רכז ע" ,בו גמזחר ם ,אבר ,אגריםוקטרה
 יאמר ולא כזלם רקרבנות כ5 השלם עליה וכו דערבים ן ב שי יהם'דקודאין
 וב, בכח אנא שם( הבונות בשער 1 עידשאים

 ובמקומו במועדו חח"ד קרבן הקרבע כאלו וכו' עולם של רבועקיג
 ירך על אווצ ושחס ונאמר אונו-י1( )ונא( מעמדו על ועמדנוכהלכיע

 סביב חסזבח על רכס א"ע הכהנים אהרן בני וזרקו ח לפני צשנחחסזבח
 לזכה ההרהרם לאשם לחפאת למנחה לעה" הוער" זנאןונאתר

 וא' מקומו איזהוהשלמים
 כהצגות שדם ככשיס" שני חשבת "וכיוס פשק כשכת לוסר איןקיד

 הם שאי לפי חורשים" וגראשי פסוקי חודרו בראים ולא מקוטןאבהו

 נחסן בהר"ר רר"ק ה"ה קרשו יד בכתב תלמידו יו שכהב מ"עחבומפ"ט
 נובע בעוה"ב אל הוא ואתר בעוה"ז אי הוא אתר רנומח וכו וירעפחירדינסא
 כיח ובספד ח' פרק דבעש"ט כתולדות רנוסחאות כזה כמזבל רנ"לססירור



 ושלוט חים חה~א תוטח מרך ירכינ

 סיום אחר עד מקומם כאן ואין חודדו ראש וקרבן שבת מוסף קרבןמענין
 או"ח )נטוק' אמרו יא האר"י שמרן הכונות בשער כמבואס שחריתתפלת
 חכ"א(סי'

 וכו' ואהום חמאת שלה הקרבתי כאילו הנרפס היה"ר אמירת מסחהזמ
 בדרך ועיין אותה שיאמר שמעט ולא רביט בדעת יריע לנואין
 שכ' ח אות בהקדמה זי"ע( סדינוב רנר"ק ח"כ רבינו שי )מקינופקודיך
 כל כפרת לכוונת הקרבנות סדר כל דקריאת כיון היה"ר לוטרשלא

 רעל הקרנתי כאילו חשוג שירא ר יה יאמד לא ע"ב וזרועתהעומת
 גתשיבה שיקבלהו להשי"ת יבקש רק קרבן להביא מחויב איטהזדונות
 שכן שמעהי ותנה עכ"ל ועונות הפשעים כל על לו  ייכפר לפניושליסה
 שלא צבי עטרת בעל זי"ע טזידימהטוב מתרצ"ה הנה"ק מנהג נ"בהי'
 היה"רלומר
 )כסביאר וכו' כתדגים ויני )נפתח( וכאן" וכו' אומד ישמעאל רניקטז

 סוח"ד פרמקובל כתגרות )עיי, רכונות ובשער במט"ח ז"5 ראר"יבבתב'
 בכי וכן מ5ת כי מירוש 15 ראין וכן" ס שאוסר כסו 51א ז"5( ריי5מריןמנחם
 המירוח לשאר רוטר אינו י"ג המידה 111 וררמוח רשיוני 5רוראת בא רואפקום

 1 טאמר אג תמוז הדשי )מאמרי יששכר גבבי ועיין כרן( נדופות"פיהזדח

 צבי עפרת בעל הקדוש סרן נקום ובו וכאן על נחמד פ שפביא ז'(אות
 ח'( חות ג )מאסר אשל חודש מאמרי בבני"ש עוד ועיין זי"עטזידיפשוב

 עייש"ה וכאן על לפרש שכתבמה
 ביהמ"ק שיבנה א האו' מלפניך יה"ר דר"י ברייתא אחר ומטיימיןקיז

 יותר( 51א בקול תסיר רבינו מטים הי )בז בתורתיך" חלקנו ותןב"ב
 יהי' שבהם"ק כיון המקדש בית שרובנה ולומר הפידורים לשבשואין
 אסרינן אי דאפי פ"ח( סי' בשע"ת שכחב )כמו השמים פן משוניבמי

 להקג"ת נקשח הוא שיבנה" הקב"ה שיבנה לפרש יש שיבנההלשון
 )רוטרי וגעצסו בכבודו ביהם"ק אעם כביכול הקב"ה שיבנה "נברנה"בלשון
 ע"נ( אוח ח"גתורד
 לומר ציוח אעפ"כ גביהמ"ד יתום חי וכשלא דרבנן קדיתי ואומריםקיא

 יב"ח חוך יפויט נם איש לאיזה דר"י( וברייתא איזהו )אחר זהקדיש
 חנא הי' אז 41חם אב להט שיש סי רק בביחט"ד חי' שלא פ"אוכשטירזן
  שבעט א' ליום רשנים אור בם' )ועיי הלז דרבנן קדיש אומרבעצמו
 לאטדי( נטור "'ןנ קוא דן,שוקד,יש



 נא ושלום חים חחפלה פומה סדרלרכי

 חופחתח קרהשרהב
 די )ב( בעלמא רבא שמח כציר"י( הדלתין )שני ויתקדש יתגדל )א(קיפ

 משיחה ויקרב פורקנה ויצמח )ה מלכותה 1*מל*ך כרעותית )נ(ברא
 אסן ואמרו קריב ובזמן בעגלא ישראל בית דגל ובהיי טובבחייטן
 תחת בצ,ר", )יהברך יתברך עלמיא ולעלמי לעלם מנרך רבא שמהיהא

 וישתבח 5מע5ח( נמשך יתכרך כי 5,תברך קומש בין להפסיק יאי!חריש
 בדיך דקודוטא שמיה ויתהה מתעלה ויההיר ויהנשא וישתומםהתפאר
 בריך קדושא ביהר לנמר רק הוא כריר נבין דקוד,שא גין לחפסיק ימיו )ח(הוא
 "אפן"( דקוכ"ח אחר ולענות יומר אם בי חרא" כרוד יקנו לא הקהי ונםהוא
 לאחוז בעלמא דאטיק ונחסתא תשבחתא וץארתא בדכאם שכל )1(לעלא
 הה )8(י%

 דהנ"
 %" והין שם ,11 פ.חוו

 יעתק רנ"א אג,
 וגן עכרי לשון שהוא פרדס ביקרי רשאי כרעת בציר"י חריהין שנילוסר

 מבוטשאטש ערש"ק אכררם בוושל וכ"כ חפם"נ רעת 11ה התניא במירורהוא
 שאין כציר"י ואמר בה הדר ואח"כ בפת"ח חדלתי! אפר ,וסקודם נ"1 בםי'1"ל
 8ולי  לומר ינ! ואין כציר"י !דאי הוא צמוק שלשנן וזזוי סידי ס!ציאס"א
 שאר השררכא לוח טוווחה ראיר שצאנו שלא כיון משח בזה חו"קלשון

 כצ,ר", י"א בי בנח לנו אין ג"כ סכוע וטגחנ משנוה שלא טכריעים דשםלשוננה
 "כד"ק ינגוד ~מתווני דייקי בשיר"י שדאומרים ונוטח נמתחוי"א
 ובן בכא" ,ר' מחלקן נאון ר"ע בסירור אב5 "רכוז!" דישדש בשם בב"י)ב(

 ז"5 חאד"י בכננתמכפר
 וככל בענש רגף כרעוהיח שרעתו רב כמעשם הכנאר הגרסאהגאון)נ(

 כדגש שיאמר מרנינו שמענו ויא דגש ביא נרפסחמירורין
 )לשון ייבק פורקנה ניצמח אבורררם ונוטח חשת ביתא אשכנ!בנוטה)ר(

 מרן ברברי רוא ובן ברפב"מ הוא רירן נוסת אך משיח קץ ויחיש(ויבע
 ושבת הדמב"ם בנוסח חול בין כוח ופח"ק היום במדד ג"כ וע,ין נ"לחאר"'
 לחול שבת בין לחלף נוסחא1ה חלוקי ב!ה בהפשט לא אכל אב1דדחםכנוסה
 לסעלר נ"ב שייך הוא בריך וכן נ' סעיף נ"1 מם,' בש"ק לחרכה נפסקבן)ח(

 ש"י שם כשע"ה עיק הוא בדיך תיבת אחר אהנחתא לה,וחוזעיך
 השנה כל בין בזח 5תל9 כי"א ו5א כוכך הווכח כל קוטר הי' סערנווצינו)1(

 ומחוור ואוו ד"ר טייזד בראשונים פקח ק"( פכ5 ועשי"ת כל מןקופר
 נסרר ובן דו"ח שם ופג"א ב' מעיק נ"ו במי וברמ"א וכמור וחאבודרדםויסרי
 הס,רים 1סשנה בפדע"ח חסקוב5,ם וחנה "מכ5" חנירסא שלכתם ובלכישהיום
 יהא פן תיבות כעח שירי' בדי כ5" "סן נ"מ קאפי5 ר' ו0יר1ר המש"שומידיר
 בזר רעתו גיס רבינו אך תקדיש טוף שהוא בעלמא כאסיר! ער רבאשסי'
 ב!ה )כמבואר נ"ל מחרה1"ו עטרן נקי' מולה פיצמן חנחונה שער ע5שסמך
 ע5 לסמוך יש גירסא1ה חליפי שיש כמקום 1"5 חיר"א 5רנא1ן דגר51יםבשם

 רדוש חבונוח בשור ועיין בעצכם( 1'"ע מזשהחש"ו יר כתב ייישיהשערים
 כ"ח 'ו אס! ואסורו בעלמא ראמירן ער כר יהש"ר שפן ע"נ( י"ר לרףרוק-יש
 ח דקדיש חנותה והביא הפעם עוד הדבר חהר עשר פ"נ ברא שם וכןחשות
 תיבזה כ"ח בזח שיש בלשתו ופיים טפל וטוש בעלמא האסירן שדהסמ"ר
 פהר"ש ובנוע"שש

 וועדי
 וכתב ת'בוה כשז רק כא! ושין ע"ז הלשח זצ"ל



 ושלום וף'ם החפלה תרמה "יר ירכיכ

 די אבוחון קדם הפראל )ז(גית דבל ובעושכן צלותהון תתקבלאסן
 בשמיא "די לזמר רנומחא רעיקר בלבד בשמיא רי )ולא וכו' וארעאכשמיא
 5יח1ב ר5א בנין יאות בוקא לפרכא צריך דכצ5והא בזור"ק כמבואר1ארעא"
 בארץ שמים שם שיתקרש בארעא ג"כ 15מר צריך ע"כ למקטרנא ח"ומקום

 5רצריקים שם כלבר בשמים רם 51א ית"ש בחטרו 5טוכר נראר ,חי'ובעוה"1
 בשפיל די אגוהון לדם מן ופורקנא רוכנן( )בקריש צ"5  וגו דעל'11כעוימ
 בחה5ים נאסר כבר זר זוית כי כאס"א נב רפורקנא שיהי' ניב דיינווארעא
 ביח"ר בארזא" ונם כשמיא הפור"נא שיהי' טהפל5ין ע"כ נתקכבר 1בעות די רענונים בעולסות תיחולה נשלח בבר בי עבר לשון שלח לעסו ש5חפרות
 עליט טובים )ח( וחיים שמיא מן רבא ולמה יהא ק"ב( סי' ח"ד תירהרכרי
 ושראי כלועל

 אסן ~אמרו

 תילון לעשות וא,1 רש"צ שאומר ואסרו עם או אמן מלת "ט סונר ואוילתרץ
 יען משתניח ההכנר כי מפורמם טעות וה כי נ5 מן וקומר כרנתא סנ5בטלת
 מקצץ וח"ז הכ5 מסררנת למעלר ירצה כ5 וט, ביחר מנוקם רוע סני רכנתבי

 וויטאי מהר"ש כותב שם ע"נ י"ר וגדף עכ"ל כש"ש הנבון 5כןבנטיעות
 ז"ל

 יהניד ואין אמן תיבת עם או ואמרו תיבות עם תיבות הכ"ח והושב וז"להנ"ר
 בשער גפרע"ח ועיין עבד"" חברים שטבעו משמבע לשנות אין כי גלטן

 ער א,ש"ר מן שיש רם תיבות שרכ"ת הלשוו בזר שנתב א' פרסרקרישים
 חיבות כ"ת הי ש כרי חיבות כשתי ברנחא כ5 מן לא 5ע וצ"ע נעלסרראמירן
 1"ל טחרחו"ו סרן עי בזח סמך ורכינ, עכ"ד רחרחם לש11 דיא בן ביונם

 וזהרח"11 סמרן יותר 1"5 החי דאר"י ברברי בקי )נו וסי כנ"ל "מכ5"שנורם
 שם הכוונוה כשער ז"ל הי'5פרין מררמ"ם הסה1ב5 בחנחות ראיתי והנרז"5
 עד ה"שנזן קמבואר ת"ו מדף שם זעק מהרופ"11 הנדת עי שיסר ע"ג '"רבדף

 מכ5 ע"ד ק"ו שכרף דצ"ל וכתב כל מן שצ"ל שמבואר ח משע ונקכעמשא
 1 דבר קל ל, קשה מכת"ר ואחרי ק"מ ב5 טן וצ"י רדפום סבות ר1אברבתא

 בבגאז גפם וגצ'ח ט"ו ברף ראשון ז"ל וויטאל סדר"ש דאר לאיכי
 דן"י

 עם
 יא 11יטא5 סררתם על מפרע"ח שהקשה וסר ת,ב1ח כ"ח יש ואסרוחיכת
 פהחברים שננתב טסדע"ח והמאוה הלוקי סצינה 5א וכ' בסנ"ת שיחתוידעתי
 זצשל 11יטא5 וטהר"ש בעצמל ז"5 מחרח"וו יד כתב שהוא הכוונות שקרטלשון
 ז"5 טהרכם חסקוב5 לחניר שרוצה ומה סכל שנורם ו"5 אביו סר ע5 נורסמך

 שהוא ישראל תמרת מירור בזר ראה שלא זר כ5 לו גרם רוא ררפוסשמאות
 הרמ"א בשנה יבינו ע"' לאורח )וישא בעצמו ז") סררח"וו נהיי' טיתנ"ע

 ק5 בחקדסר עיין ז"5 החיר"א ש5 הפספס אוצד בכ,ת מקדם גנוז שתי'מבת"י
 )'ר הפירור כא ש5א ואפשר ז"5כנינו

 חסקובי
 שם והניא הנ"ל( ז'5 מהרמ"ס

 ותם ת,בות של נכ"ח עוד תכוין השח"כ לשתו וגח הודו( קח-ם ש5 קריש)בסוד
 כטירן וגו' ברכהא מכ5 לעילא וכו' שסיה יחא חיבת סן שיש חיגותג"ח

 ,אטדוכעלטה
 צ"נ_

 ומניא פכל שנוגס תפעם צוד  סררפ"י לפח מנציר חרי
 שטוא5 אמר נ"ל מהרש"11 נ'כ שם וכותב ואסרו מלת עם ביהד ת,בוה דנ"חכ5

 סי ויש ועשרים שספח כחב וחרב תיבות ועשרים שבעת אלא אינם נילחיות
 הסתצנת  בל בי יטוצה  תיבות שתי המפאן נ"5 ס"1 חנךץיעושימ

 בגאטבי
  איצבעו

 ואסר"ו כשלת לחשקים נ5ענ"ר 5כן שליה גלשת טועה א5א אינוחכמים
 לסגות השבתי וכההלה אחר חשבון לחם יש חאג'ים כי כעבור הדו"צשאוטר



 יג דשלום ת"ם התפלה ושסח סדרירכי

 תלמידי כל ועל תלמידיהון ועל רבנ, ועל ישראל עי דרבנם)לקדיש
 כאתרא די באורייתא )ט( דעמקין מאן כל ועלתלמידהון

 וחסדא חנא רבא שלסח ולבין ולהון לנא ( ) יהא ואתר אתר בכל ודיהדין
 גשפיא די אבוהון קדם מן 181רקנא ),"( רויחא ומזונא אריכי וחייורחמי
 ועל עלינו טובים וחיים שמיא מן רבא עלסה יהא אמן ולסרווארעא
 אמן ואסרו ישראלכל

 ישראל כל ועל עלינו שלום יעשה ברחטיו )'כ( הוא במרוטים שלוםעושה
 אמןואמרו

 בגוונת בס.דור שם ,כ, עכר"ק האחרו, האם[ א, רראש1ן ראמן א,עמרם
 'ח"א רב ואלו חיבות ח הב ש5 הנוסח גי ז"5 סררח"וו מביא ע שיקדיש
 סביאר ררי ע"ס ואמר"ו א בעש דאסיר"ן 1כו מכ"ל 5ע.5"א וב,שמי"ח
 במידוד שם עוד ואש"ף מיית עם תיבת רכ"ח יחשיב מכ5 רגרים כנ"לנ"נ
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 רויות הם כ טא רא ן מוח בחינת רם ראתוון שהוא רראש,ן רס"בורנר
 כנו' 1נו' ר 'רשם אמן בסלת נוונהם ביארנו וכבר בתהלה וטתנ5יםראשונים

 ראחרון ראסן ער שיש רתינות שהם האחרון מכ"ה נרמוז ראכא רטומ.ןאני
 לעילא הוא שאבא 5פ' ברבתא מכל לעילא רזר כמרר אלו מלות ברם נאמר,יזר
 מדברי מפורש ררי שמואל אמו ו"5 מדרש"וו בב, שם וכותב עכד"ק איבואנין

 ראמן ער ש.ש ~שכתכ משום הדא תיכוה כשני כ"ל ט"ו לגיור זנאיו ז"לרדכ
 גדול הפרש ושיש וחרא 1 שכתבת כסו רמני, ריא ואמרו מלת נטצאחחחרוו
 טכ5 רר' עכר"י יבדה מחס"א ומכי כוים ס, נ15סר כי מן באוסרוברגנר
 מירור נתנגח גי' ,אם מכ5" יומר ראר'י רבינו מר, שדעת נראר הנ"ימקוס,ת
 'שראיהמדת

 במקום ובפרט סב5 15סד שיש מודים דיי דטק,כ5ים שכ5 אפשר
 הכטים שטבעו בטטבע .ותר ם כקיא ריי ,רם רראש,נים בכ5 כןשהנופחא

 "קידי
 5רנר"א רב ובמעשי תתיפ"1 סי' ת תענ ובמרדכי נדטב"ם ונקמח כזר י, ע)ז(
 רוא ישראל" ח ב רכל הנ"ל נקמח אך ושראל דכ5 האמר מבואר נ"רסי

 ובאבזררהם נאקן ר"עכמירור
 טק,רו רנ"5 ,נוסח בזר נוסחא1ה שינוי וחבודררם ברסג"ס רנוטח עיין)ח(

 נאון עמרם רב במירור אך נאון ר"ע דור בס רנוסח הוא וכן 1.טריממחזור
 בכל טובים" ,חיים 15טר שיש קדושים דעת במירור 1 ,ע טובים נורםאינ,

 א דהנ בסידור ,כ"כדקדישים
 רירן כנוסח כרמב"ם אך קדישתא תא נאוצי רסא חג כאבודררם)ם(
 ויגון" 51ח,ן ינא הרט"ס מירור ובנוסה ולכון לחון הרסב"םבג,סח)י(

 דשא ,כ' ם קדו41 דעה בפידור ז"ל סבוטשאטש רנד'ק רתוכים זר51נוסת
 ,דובר שו'ן ו5ב1 פיו 5ר'ות צריך מ"פ החלה נענה הוא אבירו כעישדמהפל5
 עי."ש עצמו אצ5 קרוב יאדם ו'רהע זג, ,כון לאשקר'ם
 רנירסא שם אך מרמב"ם הוא 11 לנ,סחא וממך רשמיא יעתא וט כאן ש ')יא(

 אוהו על שרתרעם מרבינו נשסענו זע5נא קליכם טשס'א ופ1רקנאוסייעתא
 שמענו לא וטעמו רשטיא וסי,קהאשאמרים

 כן קומר ברפכ"ס יהמרסא ברדסיו" ס5ח רבינו חוס,ח דרבנן בקדיש)יכ(
 5חוסיף וה נוסח אך ביתא דרבנן נקריש גם התניא וגסידור קדישבב5
 חרש איר בם הוא ררבנן כקדישדוקא



 הפלוט וסיס תתפלח העסתפדי ירכיגי

 חקדיש כשמרעיל לוטר כרמ"א שטבואר כח נא יגרל ועתחחפפקקב.
 לאומרו שאין ז"ל האר"י בשם סק"1 שם המנ"א כדעת כלל אטדלא
 איש"ר שני 15פד שמביא מר"ת מ"ע פ"ר בחרדים מי'י פסוקים שוםוכן

 הקדיש שטתחיל קורם לא אבור לא לכ'( טלחטח וכו' כס ע5 יד כיהפסוע
 חתקכ4 כש"צ שאומר )בעת שדרכם אותן על והתרעם הקדיש באמצעולא

 פסוקים "אר ובן ובו וכרצון נרתמים קבל לומר רבא( שיסרוידא
 לא מקור לו אין סידורים באיזה זה שנדפס סח כי ואמרותפלות

 ז"ל האר"י כדברי ויאבראשונים
 ככף לעצמו אחד כל וטלוטדים משניות על דרבנן קדיש לוטר איןקכא

 דרכי געל הגת"ק אביו ע"ז הקפיד וכן בעולם הרבחשנוהגים
 רטו"צ ביום מם דרבנן קדיש לומר שלא שלמה שם בעל וזקינוריעובה

 'ג( ע ס ח"ד )מנח"א 1א( )א( בעצמי שלומד משניות אחר ת( יב' תוראו
 שם ~יין גיחידית כשסחפת בתפלכם האופר יהיר של וברכו קדותיהוכן

 שקדושות טדבר קדוש אחד גשם רכינו הניד התפללו שכברעשרה
 עכ"ד לעילא 14רחים אינם כאיתוכרכז
 כקיש מקומות בקצת שנוהגים כטת קדיש אחר קדיש לופר איןקבב

 שלו קדיש ואחר לבדו קדיש אופר שהוא יתום( ושהוא חשובאדם
 ונוהגים השעי לנכי הפסק הוי הראשון 12אמר דהקדיש כיון אחריםיאמרו
 בגים איזה כשיש ל"ע חנולל סתימת לאחר ופה"ק מקוטותבהרבה
 בין שם העומדים אפסרים או עצמו גפני קדיש אחד כל יאסרושירצו
 על קדיש אחד כל נתאמרו כדי בתהלים אחד מנסור ,קדיש קדישכל

 נ"י( סי' או"ח )נמה' קדיש אחרי קדיש שיאמרו לא אגל בע"עחפחכיר
 פי את מזמן הריני אומריו בשטו קראו לה הוה שסהחיינ קודםקכג

 לחאיוכנזים דוקא שזח שאמר ברוך קודם ולא וגו' יהלללהודות
 שכן פ"א סי' תפארת צבי בשו"ת עיין הודו קודם לנאמר ברוךשאומרים

 בדוך קודם טזטן הרגי אמר לא וי"א מצאנו חיים דברי בעל סרןנם
שאמר
 מי ה לדוד כתטוד כגון פחסער שוס אמר ולא לד' ההם ומתחיליוקכד

 אחר שסיד רבוזנוח בשקר שמביר )בפו נפש ידיד חפיופ או וכו'יגור
 רבה עורם בפרר תוא וכן חודו לופר סיר חתהי5 כרבנן וקריש רר"יברייתא

 גא1י' ת.י, סבוב, גן תיק ומיתר ים'1 סו-נ נ-ה ס.' נ="1 ע'ץ 11(קכ,ג
 טכואר רבכלבו דסי"ו ע5 וסהטר שמבאר י"ג ס"ע תקפ"א ובסי שםרבה
 סה"כ י' ועינא ננרכ"נ כשי~מדים ~"ד סי במנ"א ועייז פרבריונתישר
 חיק רחסו"ז כתג שם ח,א5 והמחעיח עבדי יאית לא קויש סונר יקודאין
 סכ5ג1 דיף' דהבש רטו"ו על שכתב רנ"י דבר ראיי' דברי ראר לאאבל

 ע,~רח דשדיד נ"ט סא"ל ס"ט פי' גטנ"א ועיין מדבריו 5ריפוך מבוארומקרגו

 אושדד של חפפי רבא וע"פ)א(



 נר תתלום תעם ההפלח ונוסח מדרלרגי

 אחר ביר אוסרים הי' חיריעה בחזך ראר1, שחי' שנח וארבעים שלשהשכל
 בר( לרפסיק אין וה שמטעם עיבור בשלטי וכתב הורו רשחרתנהר
 רק וע' יכפר רחום והוא הפסוק תורו אצל כשלנין קודרי כשבתקבה

 לקלקל שאין בשכת רחום והוא הפסוק טדלנין אין כבוד יתיאצל
 פ"א סי תפארת צבי לטו"ת ז"ל האר"י ובמידורי בכוונת חמבוארהבוונח
 ביזטו( לם דבר 4 1 מא מש,נ ר אדטז ברג )וכן ( י סי ח"ד מנח"אשו"ת
 מנהג ימלוך ה' סלך ה מלך ח בעסת וגו חנונת שיר כהמורקנו

 סלך קנומ'ן בשני ואח"כ בסגי"ל סלך ה לומר ורבותיואבותיו
 ע"ס( אות ח"נ תורה)דברי
 הפסוק רק בקי לסיים הש"ץ טתחל נבור ביוי קודש וחבת ביוםקנו

 והוא אפי' ביחש הכל יאמר היז הפסוק ועד יב"ק המלך הושיעהה
 בזח יעיל קב"ה בסי' כנז'רחום
 כשהניע ברכו אחר עד בעטידח ונשאר רבית עמד דוד בויברךקכח

 )כסביאר לצדקח פרומות נ' הפריש )א( בכל מושל ואתהלפסוק
 ואחר פ'ו( רזמירית שער ובפרע"ח השחר תפית בענין רכוונותבשער
 )שחנא דאורייתא תמכיו לקופת ולפעמים לרמבעה"נ הצדקה נתןהתפלח
 אגרפר"ק נתיותו זי"ע יששכר בני כעל אע"ק סרן נפר"ק שישרר זקופהחנרד

 תח"'( שרוא ' הורר "מהקיעי שי ים עג בג יהפוך 5טשסרתונשטר

 אחר שהש"צ )אע"פ מיטר חי' טוהל הי' ודבים מילח ברית כשחי'קבם
 את ותקם )ס1ה5( וכו' החתי )ורקחל( וכו' חברית עבו וגרותהי'(
 כי "ר5( ובו אותות ותתן )טוחת( וכו' עני את וחרא )קר5( וכו'דבריך
 מיה 1 )וע ע"כ וכו רודפיהם ואת זקרי( בקעת והים )סודן( וכו'ידעת
 כמדרן תתפללו ואח"כ נ"א( סי'ברנ"א
 וכן זח על התרגום אחת פעם וגם כו~ין תי' ימלוך ה' וכו' ויודיעקל

 אצי )רנרפס ישראל שמע פסוק אבל פרעה מוס בא כי לעמריםהי'
 אומר חי לא נמירורו( היעב"ץ דעת ובן אשכנוטרורי

 ישתנה כאחירת מיד מסטיך חי' )כחף( אהד ושמו אחד ה' אחדקיאו
 שראות בממרים רטביאר כפי רשם המפוך הש"צ של פיוסו פרםגם

 5כ5 מאסת ובספרי כטן"ז ר5א וזה כתב שם דשק5 ורסחע'ת היימירבשעת
 הכצדע בשיטם בור עומדים הפופסיס רדוב תכפתי שם נ' פעים נ הלעומשהנקת
 שא"א שכתב ש"ז שם ובא"א סק"ר בם"ו ח"ב נם" בפס"נ ייז )א(קכח

 1כ1 ריר נו'ברר צרצר ייתן קדושיה קהוות ובשאר ביגוכ תילוןהרב
 דאה שב, הקרדם נש5"" ועץ נבו טדפל יואהה כשמגיע צדקה 5ית,הבת"נ
 ן שעלט כפו ו5א דור בייברך רשך הצדקה ינקות ה51ך כשהנבאי בא"ירמנהנ
 כטדרש ועיין עיירי? החפנך רקו"? חזרת בעת רגבאי שחולך ארווהבשאר
 15אתח כשהניע זו רצדעה מקייטיו למראו כ5 רי' אם זי"ע טעאריץ 5חה"9פנחם
 בא ב"ר סש,ח הי כבר בכ5טרשל



 לשלום החם ההפלח ועסה סדר ודכץנו

 ציבור בשלמי עיי, שר"י השם אותיות ר1א ישתבח סו ,"ש ותחילת אחר טןד
 שצ"0 סי יהלו 1וע
 נסוסשי, )ולא הסתמים הי א' סלך כמנ"ניט חותמיו בי,טתבאקיב

 ז"ל ניקפילא יהמף רביע הוא המקובלים בריהן הוא וכן יחיר(תיבה
 )מאמר התפלה בנוסח הכוועת בשער הוא וכן ב'( )שער אורחבשערי
 י"ס אות חתם5רנוסח
 וכן שאמר בברוך וכן בפוסח ולא בציר"י וממרין )העולסיט( חי תיבהקלנ

 נפשורנ בוראבברכת
 הש"צ אמירת אחר שמו וברוך ב"ה נם עונה חי' לברכו ישתבח ביןקלד

 הרעולת עי אבל וכו' בו~ועבזזות ומהדלל גדול סלך א ה' ארטטכרוך
 וג"ש כ"ח ענה לא ברבו אחר אור יוצרבדכת
 התיבר( למני רהפ55 )כשלא בישיבה אמר וכו' אור יוצר ברכת מןקלה

 צריך ששם 1"5 ראר"י בכונת )כמבואר עמד חטם אליו שיעם בעתעד
 השמ"ע לתפלתלעמוד(
 %א ור"ח ויו"ש ישבת בין בה% בין י"ל שיצרת אור מאורי זקיקלו

 שיצרת וחוה"מ ובר'ח ( רעשיי ע51ם שם 4י שעשית בחיכי"א
 עת בכל רק נ'( אות ח"ט תורר )גף שאצלת ובשבת שבראתוביו"מ
 כנו אבמנען

 ומקדישכן ומעריציו וספארץ וכשיבחין ומברכין )א( וט' תתנרךשי
 לכשף כט"ו הכןוססליכין

 למתה ונכחטך דבר שם קדושה הפסקה יש וגנעימח וכו' שם אתקלח
 כנומה רבונות כשער רוא )וכן בשורק חוא והד כאחד" כולם-קדשת

רתפ5ר(

 בקדושה וכן שרפים( ו5א )בר"א השרפים )א( לעוטן וט' והאופניםקלפ
 השרפים" אטר שבת שלדעמידח

 א' לסלד וכן גקמ"ץ רהיש1נר( )ים"ד צ"ל וע נעימות ברוך לאיקב
 חהאשונד( )5ט"ר "לסלד" צ"ל ובו אבותע בעזרת וכן )כאז( וקיםחי
 כאגץר '"ד( אות התפנה עםח )מאמר חטע71 בשער כמבוארנקם"ץ
 משטח מאוווה ותתקין אטר )ו5א וגו' הדש זטר כל"ה נדזלים אוריםלעושה

 גסמ"ן הכו 1נ1' וסשגה,ם ומבדמם אששנו הנדוה נסה הני 4,(קלו
 גאבודרהם חוא ובו רמח- סו ראי ומביא משר בפמר חוא ובז5כט41
 כסידורי מבשר וכן פ"רר כסירותי החר במ"ק רגל נהמר תנומת אך1כחגיא
 ישם. הקונח קפיובאר"י
 אב5 ח"א ב5א קושים לעוטת 1כ511"ה ויעריץ סכ"ה סי' מבהט ע"ז ).0קיש

 _תאמים" בח"א חוא וטרע"ח וחהגיא רט"עבסידור



 מ ושלום הים התפיה זנוקם סדרדרכי

 )ולא טולנו ונוכה לאסרה( שא'1 הכונות בשער כמבואר בוא אשרשניטו
 וגו בדוך לאורו )א( במסרח 'חד( כ51נוכי"א

 רח טעית שבועית )כמאטר, ישומכר בנני 'ל ו וקנז בדעת מנהגזקמא
 רבה אחבח ומ"פ ובשבת עולם אהבת בחול לזמר בהג"ה( זאות

 הנדזל שמך בעבור לא( מלכנו אבינו ר( כ אות רתמ4ר נשח )מאטדוט
 שלם בלבב רצונך לעשות היים חקי ותלמדם כך שבטחו אבותינוובעבור

 בלבנו ותן עלינו )כ( רחם המרחם הרחמן אב אבינו ותלסדנו תחגגוכן
 )ח( וכר כמצותיך לבנו ודבק )ד( בהורתך עינינו והאר ובו כינה)נ(
 )1( חגדרל קדשך בשם כי ועד לעולם נכשל ולא נכלם ולא גבושולא

 מלה נצה  יעזבונו אל הרכימ וחסדיך ח'א זרחסיך ובו בטחנוזהנזרא
 בתטיו שתי מעי הרוג'ר וכו והרח ושלום ברכה עלינו והבא מהרועד
 ואוחנה רשמאלית ר, ב ת צ צ רד יקח וברג"ר ר 5 בסי 5 יע 1 שרמיית
 ושבור דארץ )ז( כנפות כשארבע נ"ל( 'י ראר מרן ברבד כטבואר ר5בכנגד
 מלכם )ח( וקרבחע וכו צוארנו מעל הג5,,ת( עו5 אסר )ולא חגויםעול

 גפני )א(קם
 רנינ, ש, שנהי,

 הנסיי
 .נשוה ג,4ש ואסר י,צס, נא,

 בטהרר כן שאמו הנאויר על תפ15ה בשארי ם ממנו נשמע זהיריר["

 כנודך טוב דבר לבו רחש כי דעכיד הוא לנרזה אירו בודאי וזרזרירן"
 כנודע שליסר רגאויד עי באפת נמשו ומסירתהשתוקקתן

 ברשב"א ונם הנרץ( שכוך וכעבור אלו תיבות ליתא אשכנז בסידורי ין(קמא
 נוטח אך 5יתא הטרי ובמחזור קפ"ח סי' ככ"י הובא ברכית ממסכתפ"ו

 ארבה משער פ"נ ובר"ח ר.ום ובסדר באב,ררדם דואדירן
 4א רכינו אך ע4,נ, נא" רחפ דטרדם דנ,סה ובאנודרדפ א "תג כסידור)כ(

 ראה תיבר ליתא טרי 1 כמחוור וכן נא" תיבתאטר
 רשל"ר דור בס דזא כ, אך גינר" בית ת תא ל 1באביררהם כטרינמהוור)נ(

ובתג.א
 כמצותיך עינינו ,ראר הנוסחא ואבורררם ויטר וכמחוור נאון ר"עבסידור)ד(

 מריאד ם ט 31פרישד ראר", וכטרורי ב"רע"4 אך גתורהך ובגוודגק
 נוכנוסעת

 %ן דיטרי בטחוור אך נכוש 5א יטען רנוסח רשי"ר וגפידהרגאב,דרדם)ד(
 רבינ! כמטח לטע," תיכף ייהא ודהניא יעכ"ץכסיחור

 במירור אך וכו' ודטרא רגבור רנרו4 קדשך בשפ כי רנוסחבאבודררם)ו(
 רבינו נוסח ויד הנביר חיבת ייהא בפרק-ח הוא וכן וחהניא נאוןל"ע
 אנ, דאוץ בי ננפזת מנענע רמש רג באבורררם)0

 גטשנת וכן בפיט""
 רביגי ע" לאידך צא ש ישראל חטרה בסידור ירנר כל בת ר 5יתאחסידים
 ריר בם ,רנומח כ4 בת ת אסר ש5א מדבינו שמענו אבי כ5 תיבת ג"כנדפם
 דשסיק רק כ"כ מדויה אינוד"'
 הוא ,בן דנרו5 לשמר וקרגתנו ויסרי יסחזזר זשי"ח נאזן ר"ע גפידור)ח(
'

 א ,התג דמ"ק במירור רוא טלכנו כת ה חך מלכנו בת ת וביתא באבוז-החס



 תשלום מחם החפלה וטפח סדר דרגינ"

 ולאהבת באהבה )ט( וליחדך לך להודות וכאהנח באסת סלח הגדוללשטך
 ע"ח( סי ח"ב טנח'א עי. וכירות ד לכודן ן שעג וגו' ברוך שסךאת
 בהדלחת אם בי אהד שי 'ת מהחי מאריך ח" ולא וכו' ישראל שמעקסכ

 * כבגבן( אר א גאח סיחזי יהא לביאכמיזמו
 בופל חי' רק סאטן סלך א' )א( אמר לא ביהיר רבינו  פתפל כשחיקטב

 רכוונות בשער )במבואר המטה שעל בק"ש  גם אמת  אלסיבס הב"ב
 זצ"ל ים ח רברי בעל מצאנו הנה"ק סרן בשם ומביא חכותה שעל ק"שבכונות
 ח' לכפול צריכה אשח גם ( אמת אלקיכם ר' ביחיר נם לכפול ג"כשנהג

  ח"ב  )מגח"א אגרים סרמוח יותר לה יש שאשה הגם אטתאלקיכם
 ב'ה(ט'

 אשכנז( )כנוםח זולתך" אלקים ואין לטיים יש וכו' הראשונים עלקמר

 משא"ב בהר שאיע לשון הוא כי זולתך אלקים עור לנו ואין שמרואין
 עסת חוא שכך כיון לוה וחוץ הקרא לשין שהוא זולתך אלקיםואין

 אשמנו כפוסח לשטת אסור חרי היפנו נ"ל בכהאר"י נטצא ולאאשכנז
 חמבואד הכלל ינזטח רק לנפנות לע הותר ולא אשכייך שאףכיון

 דעת כמיהר ז"ל טבוסשאמש הנה"ק דעת הוא וכן ז"לבכהאר"י
 עזרת ט"ו( אות ההפלח נ01ח )מאטר גולתך אלקים )אין שצ"לקדושים
 אצל ולא נתר לא מחם א' רם בקול 'צ חזם מסיים הי' לא וטאבותינו
 בפיכקא ואח"כ אליו שועם בעת וכו' דלים ועוזר בסופו אם כי וקייט"חי

 וכירח ונם פל34 עויפה וכו' כמוך מי ובסוף כים ואפרו וא'תחלות
 בלחש סיים וגו' ישראל צור ואסרו והטליכן וכו'חדשה

 1' שידני ,שיי )ר' פ'ו1ו נבע 1נ1 האחו נאונה דני גי נוס")ס(
  בכוונה.  שם ככוכואר ראריז"לשכתי(
 יאמר 5א גיחיר כשמהסח אפי' ז"ל רבינו 5רבר' נרול סמך מצמחי )א(קסג

 תיבנת ורס"פ וז"ל ר' םי' וק"ש חפיה פל' האשכול שסמר נאמן סלךא'
 תחי ואל תאסורנה עצמותי כ5 שנאושר סר דשים שגארם א'ברים רמ"חבנגר
  ש5ך %ת יאשפור  שלי את שסור הקב"ר אמר אפרו שחרי ך בעינ קל זרדבר
 בק"ש שאין ואע"פ איבריך רמ"ח אשמור ואג  שבט"ש חיבוה רמ"חשסור
 הראשונים חסידים אפרו עקיבא ור גחכה' ר' כאגרה אשרו תיבות רמ"חאלא
 אוטרין וכצרפת וכו' רפ"ח להשל,ם אסח אלוקיכם ה' חוזר צ ש' שיהאתקנו

 הבוחר ברכת ע5 אסן גרשום והוא שמע קורם נאמן סלך א' היכוה נ'לרשלים
 עונה יתיר סקוסות כנ רסורא סהיבחא ריש נחשן משם" ואמרו ישראלנעטו
 ישראל עמו וגאורב באהבה ישראל כעטו בהבוחר ירושלים, בבונה הכצמואסן
 אמרי רבותא וססצמ חסרון דורכה ירושלים נבונה אלא משוכח אתורוולא געושי זח הדי ברבותיו אחר אמן רעתה אגצרו רנהדיא נא קחז יא מעמאואנ,
 פינוקי כל שמסיים ישתבח כנון בסוף שרגא כיון ברכותיו נמר אחררשרי
 אם חוש פ12נת קרוש רבותות כאסיעיח מאי רבא אכל בברכית ונומריןרזטדה
 שכתב ו2ם אשחל כנהל ועיין עכ"ל נאטם מלך א' יאמת שלא וטר"ש אמןעונר



 נט המלום היימ חתפלח ושמח סדרדרכך

 טשעח כשחרית דלרהש השמ"ע תפית עם יאחר שלא אדקדק הי'קכמע
 חצוה )שחוא מונקאפש נאופק שעות חשרח על מינומין 17 עם11
 חורפו ובימי דשם האופק ולפי מצעות חמךרח לפי מקום בכל וכןהיום(
 ארון )בעהטת"מ זי"ע טביאבלאבזיג חה"ק הראשו!( )ח~תנ! אצלכשחי'
 שם נחג שחרית בתפלת להתאחר בקודות שדרכו פולין כרוסישערוה(
 חצות קודם בזמש שיתפל כדי עצמו בכני שחרית שההפחהרביע
 כמכי' וכן יחדי חנ"ל וחח"ק חצבוד עם וחתפמ שחח ומוסיףיקח"ת
 חוא חקרים התפלח זמו שיתאחר וראח הקדושים רבותיו שאראצל

 כנ"ל לעשותבצינעה
 רק וכנעימח ברורת כשפת פגעצע אם כי כהיוון הי' לא תפלרגקטו

 לחזור בקודש דרכו הי' מקומות ובאיותו במחידות קצת הי'פמד"ז
 דע"ר חכךץבר בלשזניע וכ"פ עצום וחתרנשות חלב בשפיכת ב"פתיבות
 וועגען נאחמענם דיין פאר זיין נפש פומר חיך וועל איך די"ךבארי"ם
 ולשהות לעמוד ונם ק"א( סי' או"ח נטוקי במפר, מוח )שייו וכיוצארבש"ע"
 שטז"ע נתפלת בפרפ חק זיחזדיו ט~עתיו שרעפי ברוב מקומותבאיזהו

 שסע שקריאת איחא ם !כתקונ שכתנחומא ושתטור בזר ראשכולעי
 שמצא !כחב הוא נושן ישן א"ב נאטן מלך א אמירת עם חיבותרמ"ח
 עדם אהבת כין נאמן מלך א' לוטר רות בעי פנחנ בקצור !ז"ל רסב"ןבלקוטי
 הטצזת שכי לק"ש טיליה ברכה עולם אהבת יי נהקשה ובילדוחילק"ש
 להבדתר טמזכד ויציב אמת ברכת  עשו ולרכי ( )מבאוימו למניהם נאדטשונוה
 אסן ועשה רפירוח על או רטצ!ד על המברך הוא ברור לק"ש 11 שברבר!כיון
 לר )טנ רושיסי כ כדאיהא רוא נטור סוער למצוח רברכח ן ב עצטו בדכהאחר
 או בתורר וקורא 1 בפ את !הנושא רתיבח למג ,העובר שפע על רפודםפ"ר(
 הפפק שהוא וכדומה עצמו אחר אסן יענה לא סחמצוה אחת סברך אובנביא
 ר' לחרב ושאלתי ס'( )ברכות וברוך ט" בשסעחא וח"ג ולברך לתזורוצריך
 הצרפתים תלטירי !מגיהי בא"י אלא בספרר !אעו דוא טקות מומר דלויטאיר
 נאטן מלך וא' תיבות רט"ח ב! יש רק"ם אנדה סררש בידינו הלאסקטים
 תציבור הי' 5א הראשונים גדורות זח נער סהיבן סוריע אג' עכשיומשלים,
 עונים וחן כלן תברכוה כל יפנירם אמר ש"צ אלא רברכות בעצמןטברכין
 שירא בפיחם, ס"ק אורין אטן עבין ורצבור ענים אהבת סברך רי' ותחזןאסן

 רברכ!ח פ"נ לירושלמי לרכה בפיו משנן שיהא ויחיר יהיר כי עי מומקההסתוה
 סלך א' אם, החח אוטר'ן הז' תיבות רמ"ח מחשלים עו'( בפי! לעצמוט"גן אשי גי גרידא כדי בק"ש פרטנר לא בברגיה יתיר מוציא דיחיד אע"ג נ'הסח
 האותיות סננה ודגפרהש טרמפ אנה שעט ,אפשר קי8ג1( יציבה אגה *היאנאטן

 טשסיע גבול, אוטר שחח,ן שנהנו מח בל לפניך אובין ואני יחם"ח רגח אס!*י
 כלחש אומר ושדו"צ וכ5 אמה לוונות רק חיוב עלירים ואין י"ח לההרס!לצבור
 אחד גאול תכל אברדין ח"ג 'תיר שאין קדדנה ומדד *מק תסרטת חייב יאיר%
 וטועת בור זח חדי אפן עצסו אחר ועונא בפיו עולם אחות האומר ברורמ"מ
 סוגיא חש"צ ,שאי' בזטגם דא לזוור שיק- אין ואט! מלך רא5 מבמור הריעכ"ל
 שכל גרפיט אבל אגח נטקום זאת הס' עפם אהבה בבדלח "ובתם 'דירכים



 ושלום חטם התפעה יטסה מיי ורגשי

 וטבח ובוכה צועק ב"פ כקודש נאדר קולו ינשסע וגשרונה האריך)א(
 הלב קירות מרעך העמוד על הקדושיםכיריו

 י' חג' ושל הסיחר מתנך רק תמיד התפלל )ומוסף( שחרית הפלתקנח
 התפלח וכרשך ילחש עשרה השכונה אפי' רק'( חאר"י בכונותשבת'
 באמצעי פעמים כמה יריו קצת ממל והי' לו סמוך מיס עם כליהועמד
 מזוחם מקום בלעס נגעו שלא בםההפלח
 אפי' קולו להשמיע שלא ובחשאי בלחש שמ"ע להתמלל צריכיןקכסק

 תלוי הגאולה עיכוב אולי שחוותה קדשו טפה ושסענו כ%לאזניו
 סי' אד"ח נמוקי בספרו ועיין שמ"ע בתפלת קולם סריטין אשר עלבזה

 מ"מ סותר"ר  )לרגר"ק עה"ח ציון נכחם ממפר  בזה וכהביאתקפ"נ
 ששענים של צפרנו פובה אטנם כי ר"ה לליל במאמרו זי"ע(מריכהנוג
 רוה"ק בעלי שהיו חיים אט ופיחן שותים אם מימרחן אופר וחב"יהמור
 מראים בימים חטתאספים הכפרים כני על וחששו מאוד ישראלואוהבי
 קולס מנביהם הם לכן חשנה ימות כל בכך הורגלו %א בצבורלהתפ%
 בספרי ובפרם בתפלוצ קולו להמגביה גדול איסור יו ובאסתבהפלתם
 יה" סילא תדבר על דאגו וע"כ ע"ז מאוד מחמירים ובזוה"קחטקובלים

 בימים מעט בתפלוע קולו להגביה סותר כתבו לכן ישראל עלקטרוג
 הדבר טוב ולא למנים רק הוא בזח שהחיתר חרבר נכון אטת אכלחאלו

 מכ"ח( א"ר סתדג"א עוד העיר ורכים עיי"ש יש גהור איסוראדרבה
 מעיד זח חרי לאזניו קולו ומשמיע המתפ% וכל בזה"ל יוצאממרש
 הפסע שמ"ע כהיעמד בשרש דלכן וחי' עח"ש ע"נ בעצם ופקרעדות
 או חשלחן על בידיו טבח הי' שלו ומגביה קצת שנוהם בביחם"דמאיזה
 בזה אוהל לבלבל שלא השמ"ע באמצעהעמוד

 רחוקים אם כי מכרכים זל"ז בשוח רגליו העמיד לא שם"ע בתפלתקמם
 לדבריו בזח עצמיו מד ע"ה סי' או"ח בנכווי יעיין התפלה נכל כמוקצת

 כף( אות 'כ ח ר"ח עיי' העמוד לפני ידתמלל נרנו שצדיקים 1 )בעג ע"ד(גמי

 חתפלל אבל וכווהי' יא"צ ביום וולת העתוד לפני התפ% לא בתולקנ
 אבייות4 ברל יסמן מיין גיא אחתתפילה

 לפי וא"ב גאמ1 סלך א' לומר ש,יך אין עילם ארבת ברבת לעצמו אופיאחד
 אז גם רצריך וש"כ תיבות ררמ"ח לרשלים ביחיד שמהמ55 סי יעשר מתזח

 קח וחי' הגג51 מעום ובהניע למישח מהרעה נסיעה איתרח"פ פ"א )א(קטו ננ"" אמה אתייבם הינפח
 א לו ותניד וכבד פרחך סעור ברגליו לולך לו ונצרך שאט ורפשקור
 רביט השיב כפוחו ושגיא וטלטולא בסיעה מבור מאוד קשח דוהשחררך
 לענור קשה יה"ר וידך חרבה עבודח יי 'ש אחה שסיע בהפלת כי ייהשטינו
 לכלום. גזה שצח רפש דרך נחמוס ומדלטובח



 מא ושלום חחם עשרה ששנה חפנת סיודרכ'

 ההפסקות בין נם ספר בעטם עיין ולא הבים לא התפלה בשעתקנא
 שם( מש"ב ויצא ע"פ בנים תפארת )ע',ו וכיוצא הש"צוחורת

 חתיכת לפני כושעמד חש"צ בפני כלל להביט שלא נזהר חי'קננ

 עהןרה ושפדצח תפלתסדר
 רק פפיעות נ לפניו דילך לאחוריו דלך לא ע שט תפלת יפני וא(קנד

 ברכת כל השמ"ע טסה שמ'ע תפיח והתחיל )א( במקומועמד
 ישראי חמדת כסידור רגיש דדפיס גדיוקבדכה

 מ1גקאמש( א תרס' )כשנת
 ובהקדמתוגייו"ח
 ח"ו עם וקונד ללע הכל קינה לא( קטר ין ראשעכה ככרכהקנה

 שהוא ז"ל גכראר"י שנמצא רגם !' חסר קנ"ח תיבת בתורה כיבראש!נח(
 בכחאר"י כי חסרנו וח איו מ'ט וק1גר אוסרים אם רבא וזר קס"א 'במשטר
 אלד יו"מ רוש ק בכ1נ1ת כפו !' מלאים כאלו תיבות פעפים ברוב נחשבז")

 קרש באמת כי אם ת"י גנמטרי קודש הכונה שנתשב קרש שיראי ה'סוערי
 כהאר"י שרכונת טוכיפ חסדים נוסי נור דססיכות נתיבות ונטו ו' כלאנתיב
 גסצאד לבאסת ברא"ל נומך זה! 'כ ובע עה"ב רוי!"ת נ נסטרי שדוא1"5
 בתיג ור1 גנח( ריי ) גס )ובסר ר ח שע כתנ"ך גמ"יתיבת
 תיבת 1ר"נ כנו 1 סיא גומל חשבו יבכדאר"י רג'מ"ל על וגחולת ו חסרשם
 קס'א בנמטרי והוא סקורם !."ן ביא ק1נר צ"ל וא"ב ו' מלא דסטיכקונה

 ."א( אית התפלה ננסח)מאמר
 סאטתי1 לזטד נהוג הנוכם וטוריך הרוח משיב שח"י בחורףקט

 א"ע טצדיקים ושסע הנימחל תחת בסנוט הנשם זי"עהקדושים
 ק"ו( אות ח"ר תורה )דבי חגימ"ל תחת בקמ"ץ חאופרים עלשהקפידו

 קוונט פרי בסח"ק כמ"ש המל ומוריד הרוח משיב בקיץ לומר ישקנז
 טו( מסאסיב מחרמ"ש חנה'ק גשם מזקיטקעכ לחנהיקהלולים

 שסביה "נ' שן" ט'"א נ1 שרנתו א' סן'י ציר פ" ייט"א ע..1 )א(קדד
 ונבר ואת דץוט,ט דלנהפ אנק נכורים במג, בזח ן וע. י"ת הפלת לפנינם
 השפשר לתרץ כתב ג פ"ק שם רבה יבא5י' הלבחש רו"כיס1 טר1ע בג"?תטה
 )הישפעל כדי טססומ1 ה5ך כשכבר אבל בביתו במקומו כשעומד דוקא רזהרס"ל
 לילך כרי שאתוריו לחוור שא"צ נדאה נם צריך אין לבהכ"נ כשרולךומש"ש

 עכ"ר חב1תל איל כשעומד דהיינולפניי
 גאון א"ש פירהר נופח רוא וכן קונח" לזמר הבוטת ס,אער נראה בן )א(קצת

 ע תיכון ובהיוונים רמ"א רץ פעודז ו!ר"ק בדגרי נ"ב ועייןוחאבודרהם
 שנראה מה כמנשב ב"ג אוח בבתי"ק( )עור י' חלק חורר רכרי נספרו )א(קנז

 בקיא לועסי שן-ך ש"ק תזריע מר' י"ל משאזניק לאה"ק ישישי עבורהסחור
 כשרה 19פה שוה 4י קודה לצר ק,פ"ע הפלת ההפלל יפקוק דףישוע)א(

 הסד-י(.על



 ושלום ההם עשרה שטווח חפלת  ציר דרס,סב

 מנהג ע"פ במדינותיט הרבה ונם נהפ וכן מקאזניץ המניד הנה"קובשם
 סי כטנ"א ועיין כנ"ל לוטר ג"כ וכנהג יששכר בני בעי מדיטבחגה"ק
 קי"ד( סי' או"ת )הזמרן מק"גקי"ד

 אתה ברוך )א, סלה יחייוך יום בכי קדושים , קדיש הימך קדוש אתהקנח
 1"ל יבראר"י בטור תיבות סגי, יפי חיכוח י"ר בר יש זי כרבד כיזכו
 באורך כחב וכבר רמספר י5 מוסיפי, אתה וקדהצ נריק סלך א' כי1ראוסרים
 ת 5ר1ם ושלא זח נ1םח תימר ,51א זצ"ל אלנזי 5מרר"ח או"ח ע5 צפורכשלמי
 נרלך ננ'ר זרור קרור טוסף ש"צ כחורת יאוטרים אנחן אך תיבנת י"ר מניןי5
 כשאומרים חתימה מע'ן כל5 חוי לא רא5"כ אחר 1קדהפ זר1ל סלך א' כ'צ"5

 שיכות אינו הקררפ תא כא"י וער לעולם יטהפ ש פפיני אזיקינוושכחך

 קדוש ושמך קרוון אתת כנוסח )משא"כ חתיטר מעין יהתימר מטוךואיני
 1 נוע ישראל קרושה ררוי תתימר מעי! ר1, ט5ר יתהתך יום בב5וקרושים
 בטד"ר נראי ח"א אנ. קרוש כי תחי' קרושים כרכתיב בביכ51 חקב"ח ש5קדושתו
 1ד1ר קרור חאוסרים בי זי"ע סש,נאווע אר1מ1"ר קריש מפה שמע וכןשם(

 עוה ההפלו נופח )טעטד "נן' טיעם אתה זקיוש נדוי סלך א גי לשל13דאי
 נ"ך( אות ח"ט תורר ודגר'י"א

 תכמה מאתך חננ וי( בינת לאנוש ומלמד דעת לאדם תוגן אתהקנפ
 בפר. יריר בזת ת "ו בר שש בטור כפ"ש וכו בריך דעתבינה

 רייק ."א חתיבוח שמנ'1 סב,אר ם חעה
 התפתר עיקר שורו 41ר5אד סוטנני

 תיבות י"א יש וא, 1השב5 ייזמו בינה הכמר שצ"5 המוברים כדעת מנהונראה
 בפלק"" הלשון שוה כיון אך 1לדלאר וחננוטת'בת

 רה דיא תיבות י"א שיש
 "חככוד רק הכונות בשער ל ! סהרח"11 שכוזב ז"5 ראר"י ובנוסחפרהברים

 בבכורו י 1 וייטא5 שמהר"ש שנדאר ובפרם רעיקר בן בוראי 'ב ע זרעת נרב
 לשונות נ ,1יוכיר רק וכתב ברקרסהו שם כנז' יטיו בסוף בו חורוכשצמו
 כן מאחך הגע ק במוות שם( התפיח ניסח )שאמרתב"ד

 ומלח פוב אל כי פשעע כי מלכנו לט מחל חמאס כי אבינו לנו סלחקם.
 י,הבונח נראר גן ת'בות כ"א תהיות צריך ע ננוסח וט' ברזךאהה
 שם(חתפ5ר מם" )טאטר היבע כ"א יטוגידזם שדכא ,טורזו דיי בסילוד בחב וכןבמידור

 קורש בפדי זי"ע כהידיטשוב סדר"צ רנר"ק כמ"ש רחעיקר וסיים ררותמשיב
 חנד'ק שי קדשו טפר געצסו שמטעהיי51ים

 סקאונ,"
  ררות משיג נקיץ גם

וכ,'
 כרפב"ם דוא 1כו נוסחתה שכן ע"ב רמ"א רא פתורי כזורר וחח עיי, )א(קנח

 תימרי 1במא11ר1באבודררם

 דכי רד תחח בקמץ הזח,ש
 הברפה בפרם



 ינ השלום מתם עשרה ששנה חשת 6יוורג'

 חזק טאל כי שסך למען מחרה וגאלנו ריבט וריבח בעניט נא ראתקמא
  עטדין פחר"י וכ"כ בניבו כמ"ש תיבות '"ח בר וצריר וכו' ברוךאתה
 הוא שלפה" "נכהה נזה האוסרים ואות, קוו ת'3והי' לספרזיש כיטוב
 רזה רור בן ביאת ע5 קאי אינו זו רברבה שם רמבואר י"ח במנילה רפ"יבענר
 *קימח נח51ר אומרים ואם ירושלים ובנין קיבוץ כרכת אח"כ אומריםאנו
 ועינויים מצרות גאולת עי קא' אם כי אינו וזה רור בו גיאת ע5 רשאינראר
 )שם(סתם.
 רפואה וחעלח אתה תהלתנו כי ועשעה חושיעע ונרפא ח רפאנוקמב.

 ברוך )א( אחה ורחמן נאמן רופא מלך אל כי מכוחיגו לכלשלמה
 )'שב( ניל יכיו"כ גי ותחלוא טבאזכינז ף  ירזס ו",ןזכי'
 ונבואתה מיני כל ואת הזאת חשנה את אלקיט ה עליט בררקטב

 האדמה פגי ש יברכה"( ומטד מ5 צותן )שחורת בדכה ותןלמוכה
 לבינו וא' ברוך י( חמולת כשנים שנותעו מ,( וברך ממעךושבעע
 שכחב חסור כדעת כוה ועתו רהי' ונראה בהודף כין בקיץ בין זח ניסחאפר

 חנשסרם( יטוח החסד סיסות בנוסחתה משנין איןרבאשכנז

 יחד וקנשצו גליותינו לקבץ נס ושא לחויתט גדול באמפר תקעקסד
 יפרש רבינו ש5 לשונו ע5 )רניי וכו' בריך )א( הארץ כנטתפארבע

 .נם" כדרר רש תדי' נקיות שקיבוץ נקיותנו יקבץ .נם" וושא סתפ5ייםשאנו
 שלימה הנאולח האמונח שקימות ו!הו וכח ב55 הטבע בדרך 51א השטיםמן

 ואכמש( בחיבוריו ב"פ ותימביא

 יטו פסנו והסר כבחחלח ויועציע כבראשונה שועשע השיבהקסת
 ובטשפפ בצדק וברחמים בחסד לבדך ה אתה עליט וטחךואנחה

 וב"כ כ"ח מהיבנה" ינה כונה קאמיי ר במירור שמבואר כס וכו'ברוך
 שם( התמה נימח )טאמר כ"ח שחיבותי' ריח הג'בסידור

 עטך אצני וכל יאבדו כרגע המינים יכל תקוה תחי אל ולמלשיניםקמו
 והתניע ותמגר ותשבר תעקר מהרה זדון 4,( ומלכות יכרוןמהרה

 ז"ל האר"י סר! ושת וכן תיכוה כ"ז בת שיש קפח פי' בסיר עיי! )א(קמב
 נאסר ושם ישראל תפדח במידוד שגדפם השסאע טסת פירד רביט 4)(קגע.

 אחד )בוי"1 שמנוחינו* ואפר שינה רבינו( )ש5 שנותיו ובסוףשטתט
 תחש*הצ40ק"ן
 שעיסתו יגיט אשככן נחשה והוא השרי כאצחוול טבע דגי12 ש5 זחטפה4(

 נחמח שחוא חפריי בחמיי שגמלא מא ויה אשכנו פלמח לשטח 5טשארעד
 ישח. תוא הכותי' לשמושו ז"5 עטרין ראי הגאון נדברי ועיקתכחש
 חיבלה בהב' שיש תארי1של תהשבדבריפר! הא קי"1 סי' בסיר עיין )א(קמר
קן

"( 
 וכו' העור פי" מח ופלות 15צ שמת וא הרוטש כ0י' שאן
 עייפם וכו' ולרוו ורון ושמכות ל"מ ישכן בחמום לאחד טעלחואשכו



 הפלוס חיים עשרח שטנה חפלה סדר דרכיסד

 המהפסים ונם בטור כמ"ש ט כ תיבותי ינה וט' ברוך בימיתבמהרה
 5בי וביתי יאמר מי כי יאבדו כרגע רשעה עישי וכ5 'אסר, 5א נשבנהבנוסח
 ואת א"ע מק55 ינגוצא ית"ש ריקנו עי ועוכר רשעה עושי ככ55 לפעמיםשאינו
 שאלה יש הנ"ל ובנוסח יסודה מדצענזור,א הזאת וחנוסחא ח"ו ישראלני5
 בטקום האשכנזים יאוריו ע"כ ולמינים כ55 הזכיר 5א אם תם5תו י"ח יצאחם
 שם( חתפ5ה נוסה )מאמר יאברו" ברגע רסינים "וב5זה
 פליפת ועל ישראל בית עטך זקני ועל החסידים ועל הצדיקים עלקמו

 שכר ותן אלקים ח' רחמיך יהמו וערדע הצדק נרי ועלסופריהם
 נבוש לא היעולם עטתם חלקנו ושים באסרן בשמך הבומחים %למוב
 ובז ברזך )א( במחנ; בךכי

 ובנח דברת כאשר בתוכה ותשכון תשוב, ברחמים עירך ולירושליםקסח
 ברוך תכין לוןכה טררח דוד וכסא עולם בנין בימית בקחבאותה

 שאיחם הכונות בשער ,מ"ש ובסידור וכפע"ח כטור כמ"ש ב"ר ותיבש"וט
 צמח אח כרכת סדין א5א ,1 שברכה שאינה ואומרים עברר רור וכפאשמדקנים

 רנוסד עי רק עבדך חיבת על הר'וק אי, י"ח חפלה ההם55 5א כא'15 עברךרוד
 יש קומר ז"5 האר"י שנרנ תשכון שבנוסח וכיון ~ינו ש5א ובו רודוכפא
 משא"כ עברך ת.כת עם כשאומר,ם רק כע"כ תשכון כברכת תיבותכ"ר

 מ"ש בטור ועיין עבדך תיבת ב5י תיבות כ"ר 'ש רושלים ו5 נומתכשאוסרים
 אלף עוד יחדיו הברכות ובכל ש15 רר"ת עם כ' ,עירתיים נוסח עריףכי

 אמנע 51א שם( ההפלה נוסח )מאמר רחפ5ר שמעלים רסלאכיט נסנ,ןות"ת
 קודש בעשתי תיותם רבדי נתוך 15מר רבינו די רני5 אשר אח ברהמחצייו

 בשם לרוכ.ר לחבה ובאש נפש בסר ובוכח צועק קדשו מטר לשסוע יובינו 'םכ

 ונוסח וחאר"י בו וחבל הטור בדעה תיכוה ט"ב בו יש הנ"ל )א(נוסחקסז
 נשעננו באוצה רנוו5 חפרך 1ע5 מומיפין ויש זר למנין מכווןאשננז
 ספרר משירורי וכקוד, ליהא רתניא ומירור וישרי ובמחזור נאון ל"עובמירור
 חפ שכתב א' אות התפלח נוסח במאמד רבינו בדברי יעיין וי"ע,ררמ"ק
 חפרך 1ע5 5פניחם רי ולא נשעננ, 21תמים בארבע חגד51 חסרך וע5סוטרים
 אדף בן יאמר ואיך אטת הקב"ר של חותמו רק ותו אחפר  נוענט .באמה"חנד51
 חסרו עי באבצן נשענים היש חום חנדול הסדו על .באסה" נשען כי ק?מזע5

 הגרוע קרשך בשם כי יפתיקנו כבסה"נ אנשי ובשומא נענועים היינו כברהנרוק
 אינ, "תמיר" או בחסה" !1 בנוסחא אוסרים רכווא'1 הרעשות איןבטחנו
 הבטחון 151לי שעה 15 שאי, ארם 5ך ואין 5חשי"ת במתון יש עכ"פ שררימפיפר
 באסת שנשעניב לומר אבל בגלותינו חיש אנו !ד ובזכות כעוננו אבדנובבר
 שער חוא ובולאי דעבדו לסיכוי וחסה פ'ם שכפם חוספוה נוסח והוא קשהוך

 או 1בתטיפ" "באסת שמר' עור ע5ה יוסיף ולש[ וחבו וכו' ומעריס סה"נאחד
 ובתמים בשמח הברד בטה כי בנפשו 5התפ5ל ארם נקיז איך בי תכחד""באמת
 מצפים חיינו ,אם לפוער" תברר .ופופים שאומרים רור צמח את בנחזחען

 הפת"ח עבתד"ק אגרריות בישועה נילעגים ויינו כבר 5"צועחתסיר



 0ן ושלום ח"ם עשיה שמונח ת~ת מידרבי

 1 )ע חרג שלא ייסף בן ח טש קל וכו' ריי יכסא 14( בתפלת לכלןראריז"ל
 יבפר' וכו' אחיו אי יד1רח ויאמר בד"ה יישב בפ ער"ת הטלכם חייםגמפרו
 דיר כן ומשיק יוסד כן נהגיה גמא ~ד!ד דוד נכי כ' ~יחי( גפ וכןטקץ

 חין מש רתרין ב"ב יתגלו או וקייב חי וישאר 'וסף בן טשיח יחדנוכשלא
 זי"ע רבינו מפח יוצאים אלה מרות כשטעו נימוח ת1א אבן אם לב ב5ונפם
 הר"ר האלקי רנאח מ"ש נורא גההעוררת להזהיר בס1רש ררכן י" ובן1רמ'י
 צטח( ואת !ליר1ש5,ם ה בר א' דרוש א )ח דבש יערות כספוק ל זצירונתו
 עי נעשי טוסך הדיג דבושנה גיבן קוטר איש כ5 יב וח המהור לשונווזה

 דוד בית כלכות וכחורת צין, בבניו לראות כראי אני אין ואם שמךלדושת
 קרן והצמיח הושטים בנין אפי רואות ירי' לא ועיני שמך קדושת עלאסות
 דסוגליס ננוע ונמושש העלובים בניך קל וגרהם שמך יתקדש למעןרוד

 ט' חלס תורר רברי ין )וע גיער"ד עכל"ח בדגים שמך ומהישים יח!רךעי
 חגא51ר עביר נטשו למסר !ד לכויו !! כתפלת כ"א ושצריך טוח( ו'אות

 מפ"ק וכחנה כחנה כ!כרינו דגשינו שערות תסמר ב"ב לבא קרובהשלימה

 באמת. הטהור לבנו סבוטאז אש נחנקהרבינו

 כי בישועתך תרום וקרנו תצמיח מהרה עברך חד צטח אתקסם
 ואוסריפ  שמוסיייו ואזה, וכו' בדוך )א( חיוט בל קוינולישועתך

 אסרו זי"ע מדגר ערות ומאחר רתיטת טמנין עתר רוא לישועד"!מצפים
 כי קו.נו להנעתך כי אמר שהש"צ בשעה הספרדיים אצי חי' שהמנהגנשסו
 זר והכניסו וטעו י'שוער" "ומצפים ואפרו חישוררה דנערש קנו אזה'ום

 )ר' הממלודיים של הישנים כמה!הרים זנם עג"ר חהפלר נופח בתלךאח"ב
 נוסח )מאטר שוער 5 ום?פים נשח אז נמצא לא עור מ"ח( שנתאמשטררם
  כסופו( קנ"ו למ.' נריקה ב,ה ,סטה )~עיק שם(דהפלר

 *צת שכחג עתה %א אראנו בפ' בלק פר' הקדוש באו"ח עיין )א(קמח
 5בסש היום כל קזינו ולישועתך באמירתנו בחם5חנו 5כ1ון 'שראלנד51י
 דכה1ב ע"מ לזר סיוע ויש במחטה יררג שלא אחדים בן משיד עלרהס,ם

 נאמר ישועה קרן רמצמ'ח בסדסיתא( ר"ש סב )אחר ב"א קון ת נוררבתקוני
 וז"ל ט' י"ר מצורע פ" רחי'ם באור חמיו סלך וגכסא עייפת יוטה בן משיחעל

 ופתם עכ"ל חי ויקטור עבותן יתרבת רתפיה באסצעוה כי פי' יטיח שלאב"א טשי" הצריק ע"נ להתפלל האבוע כתשלה לכויו יוצריך רחוד"י שכתב1תטצא
 חבטות ומשער נ"1 תיקון גחקונים ועיק לבוין הצורך ברכה באינה מיולא
 ש"א רבינו שכתב כמו פבואר י"ס פרא רעסידד שער ופרע"ח רשמידח 1'רדוש

 רוד וכמא בכרעם 'וסח בן טשיח עללההפלל
 ואוכהרהתם נאו! רקע וכמירור תיבות כ' בה שיש קי"ח סי' גביר עיין 10(קמפ

 שדוש סאחה רנים וט"ש 5ישועח ופצפים נאמת ליתא ויסריובמחזור
 ויקע ואים דבף בעי טיאנז הצה"ק יסר! כוחשמסבר



 ושלום חים עשרה שנינה תפסת סרך ירכיסו

 וברצון ברחמים וקבל עלינו רחם הרחמן אב אלקינו ה' להט שמעקע
 מלכינו ושלפניך אתח ותחנונים תפלות שומע א' כי תפלישואת
 בשער כ"כ ומ' ברוך פה כל תפלת שומע אתח גי תשיגט אלריקם
 רדחס, אב אונקינו ח' ק51נ1 שמע צ"5 שכן ז"5 מהאר"' חהפ5ה ונוטחחנונות
 שכך וכע"כ ופוסקים כש"ט קוצנו" .שטע כרכת נחרתת רוס וכן ;לנורחם

 מרורי בכ5 קוצנו שמע חברכר מתחקת צפנינו הנמחא רוא וגןהתחקתה
 בתח5תח רברבר שהרפיסו שבת ר דור בס שנפצא וסר ם ואשכנורטפררים

 שוגל אתה בי וגם תפופינו" ישמע וענג, "חננו בחוממ,ת וגב התחמןאב
 תיבות 5"ח בה שיש רברבה נתחי5ת וכתב ברחמים" ישרא5 עטר פח כ5חם5ת
 כא, הדפיסו סידורים נכסה 1נ1 כעדך תינזה בעוקד מהסני, ייתר עפי"זונמצא

 כונה עם בספרורים שנמצא הנומחא כ' כהבהי וכבר חרחסן" אבההתחקה

 ז"5 קאפ,5 יעקב וררר ו"5 אשר וררר' נ"ל שבתי ררר שסיררם 1"5האר"י
 )בטקום וכיוצא חסירים משנח ס,רור וכן רישן 1א5ק11א רפוט ראר"י ס,רורוכן
 נוסחתם ע5 יסור להימיר אין כן( חנוסתא ושצ"5 חה'בוח טנ,ן כריוק כ'ש5א

 העמירן פחברם ש5א וכנראר במקומם גם א"ע ומוחדים 7ם"1 משונים הטהכי
 הר' במירור שנמצא נא תראה ו5ראי' והטדפיטים טהטו"5 רק חטסחאוהניה,

 ומעריב דמגהה 5השם"ע רשחרית מהומות( כבכמר טהשפ"ע נוסח שינוישבח'
 ממח להיפוך נמצא וכן בנומחא ניניהם 5הש,טי יווונה טעם שום איןושם
 שם( התפלה נוצח )מאטר !כיוצא כפוע"ח פרש 15סר ו"5 חאר"ישצוח

 נתנהותע רביע סביא  וגו חפאתי ה' אבח  ור בברכה שחימד יחידקעא
 מלכנו ומלפניך קודם זאעע לוטר פרע"ח גשם ישראל חמדתלסידור

 רכוסה( נשער ר,א )וכףוגו'
 לדגיר העבודת את וחשב ונתפלתם ישראל בעטך אבקיע ה' רצהקענ

 תמי* לרשן ותהי ברצון תקבל באהבה ותפלתם ישראל ואשיביתך
 וכו' ברוך )א( ברחמים לצין ברעבך עיניט ותחזינה עטך ישראלעטרת

 וזכרון "לפוצה" )א( ופקדונע זכדונע ויזכר י"ל ויבוא יעלה כעפתקענ
 לחיים בו והושיעט לברכה בו ולקדט לפוגה בו ח"א זכרהוט

 וכו' ישועה ובדבר)ב(

 י,ע נטרלי 1% ב, בב, סי,אר נ, ,'ד השי חח ש, ת.נ~ה סנ.ן )א(קעב
 נעגין גינירם תיצוק יש אך תיטת הז"ר מנין נשפר ובדטבקםחון
 היברח 5"ר מזיוה צריך ש5ראשבני'ם ריעב"צ כמירור נ"ב ועייןרנוסהאות

 במידור !בן של"ח וסידור קאפי5 ר' בסידור חנא רבינו שאמר הנ"לונוסח
 אח"נ חנדפטו יעבה סדורי בשאר )כי המחבר בחיי בחמענא הנדפםריעבתן
 נתבתי גושר פיחם לחשביח ר9 ב% הקו ו5א נו ,גרעו הוסיפו בי 5חשניחאין

 "ש עי ~כו נסחאות ררב' בפיטעאנתקרתה(
 היכת שנקמיח קרא אוח ח"נ תודח רברי כמפרו טאט, ניקה רבינו )א(קענ

 ק"ת דף וירע פ-ו ב,,ר"ק סנסור דכו לם,נמ" ופטרוננו 1צ"5לטובה



 סו הפלתם חיים עשרה שפקח תפלה מדרירכי

 מגן חיים צור ועד לעולם 1"א ח"א ההא שאתה לך אנחם מודיםקער
 החנו על תהלתך ונספר לך מדה תזר לדוד הוא אתהיוצעם
 ועל עמם יום שבכל נסיך רעל לך הפקודות נשמותינו ועל כידךהסטורים
 כלו לא כי המזב וצהרים ובוקר ערב עת שבכל וטובותיךנפלאותיך
 יתברך כלם ועל לך קוים סללם תסריך תמו לא כי יהמרחמדחסיך
 החייג( וכל הצד לעולם תמיד סלכע הגדול )א( שמך ויתנשאויתרומם

 איר ,גיש וכידה אית יטב ,בידוד אית ב'( פרק מיאח רושיהן ב ין )עע"א
 ייסא לא ציותי ציי בד גש בר ע"ב ק"מ ד4 ,שם לב,ש פקוקה אית לסבפקידך
 ווסינין לב"ח ופקידה וזכ,רח לטב ופהידר זעירי ראיכא בנין ופקרני זכרניעלי

 אירו בראי לי' ולענשא נש רבר חובי לאדכרא 1 ואתי פ1מא פן כינרלנסלח
 שם רחמה ובאור וב, לסובר אנקי לי זכרך יאסר עזרא כנון 1כ1 שלי",כאר
 רעזרח כ אח וכמ"ש לט,גח רר זב רק בטחם אמר 5א ט מפרש יש אמב
 לוטר וכגתו על סטך לא עזות רגם פור סשטע עכ"ל למובר אלקי ל וכרךאטר
 אחר כל ברוחי ריתמי בררי אגתרי נענין סד ,אגן יסובר ם ט' רק לי זכררסתם
 אח"כ ם שאוסר רמה יוסר ראין עוד וראריך לסבה ויאסר בזה לנמשו,חיש

 וכו' רענין חלקיק ישראל בית עמך כל רוכרו, הכל על קאי לטובה""לפסטר
 ע"ב אות 1' חיק תורר בדגרי ך שראר מר עוד ן,ע
 'ם יה רק סיבים יחדם בו והישיענו אמר ויא שנותק נטוס רבינו אטרלך)כ(

 נורם באלט1נר חמח' כח" חנרפם 'עג"ץ במירור וחגר טעמו 'רעה' ולאלבד
 תבותי שפניו כתב ,בפירושו 1כ1 'שוער ,בדבר ם לחי בו ורושיענו מחםג"כ
 רכולי עם ס"ט שרגא חים בפנין ס"טר,א

 ויפי הסור ע"פ טעמו שם ,עיי,
 בגלשונים וחנה ל הש תבוהי' טלין יטובח" ,פקרוגגו שהוסיף רבינ,נוסח
 ב0יר1ר קרנה כות הה טנין גות כל5 נמצא לא נ"י ראר"' גסירור ,כן בטורוכן
 נוסחתו בל אך 1כ1 אכוער 1בדכר ש לח גו והושיענו רנ,סח ג"כ נאוןרצע
 בהפב"ם ש'1 הראשונים ן ב בזר נרמאות חילוקי וגש דייו כניחאשינו

 ג"כ רסחבר מבן הנדפם ר של בסרור ורנר ,באב1ררדס טד 1,כמחזור
 העתיד טהבר1 שלא הנראה כפי אך 1כו וברבר ייימ בו והושיענוהנ,םח
 ,חרחר ריבנר רוש ק אצ5 שם ר ש4 רור בם ן ע מרמז"5 רק רג1סח,רניר
 בסוף כי רבינו של וטעמו טובים, יודים גו הרשיענו ע5 רפוד ע"י טעםשנוחו
 טובים" "לחיש בו שנאסר מהום בחניע חהפלות בעת אונינו שטעהיפנ1ת,1
 צלותא לחדש נד4 רייקן רי' רוא כי וטובים" ארוכים "וחוים ואמרח1סיף
 ורני לומר ריר לא וע"ב כ% אחר באופן טיחוי יחא שלא חימב בארוברבח
 וגס רנויקע קלל"ח כסגין נ"ב במטסי שהוא טובים" "הקיים ה5ל1חיבוה

 ובכאן ולברכה" מחיים ואמר השיב יין שהיהב כשעה להטם נרתת לןכשאסרו
 מסיפא שנמצא כיון לחנם, בו והושיענו רק טובים יחיים ג"כ אפו יאביען",
 מ"1 רג"ר תשי"א סי' יעי בזה לנמר *איו טינייםיעה
 תצטיד רביג1 ע"י רונה באוה"ע החפלה "וגומח ישראל הסדה נטידור ןא4קעד

 רידוי" שמד ויתנשא כלם בועל וחום,מ "צזרגו" תיבת אג'- 6ן 'סגונסוע אבי נותכני" 4שסד ויהנשא ובו כלם ועי ויעי" צור צורנו תנוסחשם
 כיון לוסר אפשר תגראה וכפי בטירורו י"מ נמתג אא"כ הוגה וכן כנ"לפלכנו
 בהקדמד( שכתבתי טה )עיין אשכנזים שאנו אשכנו נוגח טהר לו ביררשרבינו
 ויסרי ובממזור וגרסב"ם כאון ל"ש בסידור איי ספרר כסדורי חואויהרגו

 כנ"ב נכון י"ג לתא חחניא ובסיובאנרריהם



 ושלום ציים עשרה שפטת תפלת סדר ורכיס"

 האל מוב כי לעולם באמת %ה חנדול שפך את ויכרכו וישעלו סלחיופך
 )בעי וקינו הגוסחא הזמיר כן 1כ1 ברוך המוג הא סלה ועזרתנוישועחמ

 הריעכ"ז כרעם  כולה "כלכה  שוי יר תיכנת ז"ו טרד רנד"ק שלסד('פם
 פ"ו רם שתיבותי' האשכגוים כנוסח והנה וספרתיים תיכוה צ"ו שישבטירודו
 יחתיסה ממוך אינו וכו' שסך חמוב בא"י סער ועורהינו ישוקתיגו רקססיימ
 שם( מתפור נוסח )מאטד חטוב הא' אוסרים אין אט חתימהמעין

 ישראל כל ועל עליט ורחסיס וחמד חן וכרכה שיבח שלום זףםקעת
 לס נתת פניך בצרר כי פניך כז"ר כאחד כלנו אביס ברכנועמך

 וטוב ושלום וחיים ורחפים וברכה וצדקה וחסד אהבה חיים תורתח"א
 כא"י )א( כלשוסך שעה וככל עת בכל ישדיף עטך את לבדךבעפיך
 בשלום ישראל עמו אתהמברך
 רב שלום לוטר עצמו נחג ולא התפלות בכל שלום שים אפר רכינוקעו

 ראריו"4( בערבירב)כם'שאפי
 ויניע שלמה שם בעל חגח"ק צלקי האיש ח"ח רגיש ש% נקיעקעו

 קודם שט"ע בתפלת לאמרה ונחג דחיב' "ן8לת תיקןאבדפק"ק
 ולחדפיסח לפרמטה וחרשת לעוח"ב חסתלקווץ לימי קרוב נצוראלקי
 לפגיו ולהרחיק בוראו אל לשוב לכו אל האדם ישום כעת לשטרהוראוי
  התשובה כללי ד' כח ויש נפשועל

 מאג( ושנרפס הקרופיה סכת"י )העתק מסחתהוגח

 בראת אתה בהם אשר וכל הע%סימ כל ויצרת נרשת אתה וכודאייחף
 בבושה לפניך אני מודה בי נפחתה אתה יצררטה אתהנשמתי
 עברתי לפניך ופשעתי הוייתי שחמאתי דוי %ב ובעצבון רוחובשפלות

 וכבניד למזיד קרוב ובשוגג בשוננ התמורות הן הקלות הן חעבירותכל
 לא אשר ויש ממש בפועל עליהם עכרתי חרבה וברשעות ובפשיעותססהן
 וכל ודבור כמהשבח ש כמחשבה עליהם עברתי בפועל עליהםעברתי
 לחעלות ואין לשער אין אשר מיעד הרבח מספר זין פעורם עברתיחאגיר

 אוי לנפשי אוי עלי אחה לי וי לי אוי הכל על עתה עד סעודי הדעתעי
 לי אין לפניך לתצפדק סברא ושום דרך שום לי אין לנשמתי יפילרוחי
 אין אתה יען אך טחילח אותך לבקש ולב לדבר פה פתחון לי ואיןהעוח
 על סוף באין חם שלך חמד ומדת חמן מדת שמך וברוך אתה ברוךסוף
 עד מזיד עלי ורע פתחרפ דלגי היות ערכה ברוח לבקש פסך אניוח

 שלם בלב טעוטז עלי מקבל וחגגי העכירות ומעברתי סח גמש שלדכדוכו

 עזיא עג רג'נו דהיה גבלב, כטפסר תזטת נ'ג יש חנ"ה בנוסח )א(קע4
 5עם 15 שיש רעתו גילח שך ובו' וחסד חן "חיים" וברכח טוגהואפר

 בענין ועיז חנא בנוסח יתנה12 וחת5טיר"ם ח עצמו עהנ שחח ב,חכטיס
 פשו אות חסד תורה יערי במפרד חג"5ננפח



 סט ושלום שאט עשרה שטנה תלת סירדלוי

 פרא רצונך על אעבור לא שלעולם פאודי ובכל נפשי ובכל גמורבהחלפ
 ולא עבירה שום אעבור לא הקדושה בוערתיך שציוחג' סח עולמיםכל

 הן לעשות אני שחייב מח מצותיך כל אקיים רק טסה שוסאבטל
 גא חום גא חמול גא רחם בכן יכולתי בכל במעשה הן בדבור הןבמחשבה

 ותסחי ותסלח ותכפרעלי
 שחטאתי 81שעי ועוטתי חטאתי כל על

 שאין וחמריך מובך רוב ולפי עתה עד מעודי לפגיך ושפשעתיושערתי
 חמדים טוב'ם חסדים השגינו רק תעגישגי לא סוף להם ואין שיעורלהם

 ההפיה ע"נ הבא זבעהם הזה בעולםסגולים
 פכואר )תו קטנות פסיעות ג פסע סהשם"ע הפסיעות כשמסעקעח

 רגעיך הרטיה הא סנוט פסיעה אצי מסיעה ש,הי 1"י דאר"' סרןברברי
 גקדישך ואמר הקדושה עד למקוטו חוך ולא ממש( פכיער סכרייותר

 הקדוש הא' ברכת הש"צ שגמר עד בעמידה ונשאר ספרד כמגהנונעריצך
 כסאו על ישב אח"כורק

 ברכת כאוררת והשתחויות כריעות לעלזות שלא ירקרק הש"צקעט
 הז,צ זוהר בשם במנ"א שמבואר וטה צד לכל פניו יסוב רקכחנים

 וכו' ימין לצד וישמרך ההיכל לצד יראה ח' יברכך כשאומר נשא()פר
 הנדיעוהנ על להוסיף ראין או יכרע לא אבל פגיו להחזיר ריראההכוונה

 וצדיקים טחכמים עוד שמע וכן תשובה דרבי בעל חק הנאון דעת חיכן
 טה קטת( סי' או"ח נט1ק' ט"ו אות אתפיר טסת )מאסו זה על ובדקדקוז"ל

 אביט אברחם בזכות רצין יחי ובכן פסוק גל אחר לומר העתםושנחגו
 אחר חייט כחגים ברכת של ברכה כל אחר אומן" רק )א( עצמו גחנ לאוכו'

 )ועיין אסר לא במרזם ואדיר "שלום" ואחר ויחינך" ואחר"וישמרך"
 מזח( תי"זגסי

 ספית גשיאחסדר

 בש"ט ואפי' במוסף יו"פ ככל לדוכן עליז ובפח"ק רביב של בביה"מקש
 הקדוש וביום קב"ה( ' ם או"ח נסוטי במפרו )עיין בשבת לחיותשחל

 וערה שסחת ביום מוסף בתפלת ובהו"ר הביסף בין בשחריתבין
 וכן ותערב אסרו לדוכן עהףן שהי' פעם יבכל במוסף יאבשחרית
 ככ'"ק ח"ו בסנח"א באר1כוח תשוכח בוה )ו'ש ותערב, אמרו תורהבמוטחת

 לרכן( ע5ו 4א ח1ר"מ )ובשבת ותערב( בשחרית כש"ת גס שפרוטיסי

 שם חפלה בנפערי הע,ין אנח 15מר כן שמבואר חתניא בסידור ע,ין )א(קעם
 ח"א ובועז יתיז כשו"ת כהה ושיין יוקף מהבהן בזח שבעיר טהבעידור

 אנת וק מיוגין ידעהם נבון ספוד תמצא השם כ"חפי'



 ו,8לרמ טיים כפופ נשוטען מור ורניע

 לקטן חנית שלא זי"ע תשובח דרכי בעל הנח"ק אביו בשם מביאקפא
 לדכת עיר 'ב"ח נתור )אבו קב"ה( סי או"ח ()נסורי לדוכןלעלית

 הסנה שחוא עשרים מבן פחות שחוא או וקט נתמלא שלא מיקפב
 רם שעוקר לרירן )פי' יחתה לדוכן יעלת לא זקע למילויהראויי'

 וקנס שנתמלא אחרים עם הכשעווה ל ו בנדאר"י הנא דנן ט( 1 נבעיקרא
 משא"כ להם טפל נעשה הוא ע"כ הכונה כפי ידם על הכרכהונכשך
 ומנ"א סקל"א קכ"ח כסי בטפי נ"ב ועיין לבדו הוא רק יעלהכשלא
 קכ"ח( סי או"ח )נס~ק'סק"נ

 אשר האחטכנזים מנהג על מעם אמר ישראל בארץ ווהי' בעת רבינוקפב
 ב ובחי"ק ביומו יום סדי לדוכן הכהנים עולים עיה"קבירושלים

 ויו"מ בש"ק רק בא"י הקודרי ערי בשאר כהטא"כ ובמוסף כשהריתפעמים
 טבואר כי הטמדדימ( )~ו5ת כלל לדוכן יעלו לא החול ובימותבפומף
 חקותם בעיר ר"ל ביותר מהגברים הם החיצונים אשר חק'כספרים
 יתאחע זח לעומת 11ה מלוכה עיר מלך חסקדש טקום שם לאוגדירושלים

 )פערבת חסירדי ליעקב אפת בס' מקום והראה 1כ1 ררחיקין מסאביובה
 פסוד מאוד וישמרו שיזהרו וכ' זה בענין שם שהאריך 5"ח( אותק'

 כדכוי )מיין ועיחט"ח הקדושה בצד לאחוז עיה"ק ירושלים בנילנפשותם
 משיפטעוק' רנח"ק בשם וכן ליעקב ראמה רבר שם שרניא כ"ח אות ח"ותורר
 להשפיע בירךשלים ביותר צריכין כן ועל שם( חנייהן עיקר שחבע"רזי"ע
 ויום יום בכל כחמישת ברכה כהנים בברכת עליון מדעת ברכוהישפע

 כהגרפם( נ"נ ר" ירושלים ממע~ח )עיין עכד"ק קליפין לכל ולבט"שלחמתקה

 יחי' והידים פניחס על הפלית ישלשלו דוכנם כשעת הכהניםקפד
 המקובלים דעת וזת כ"ד מגילה הגטרא מדברי נראה דכןפטלים

 נ"ע סי' ח"נ)מנח"א
 מצד האצבעות ומעי זח מצד חאצבעוח שני הכהנים שעושים בעמןקפח

 מקצת יהי' נם רק לזה זה היטב האצבעות השני לנמרי יחברו לאזח
 חקדוש הזוהר דעת י"ח ויצא אוירים ח' שיחי' בידיהם ~אויר הפרשומעם
 שט( או"ח )נסחי מוח זה חאצבעזת כל לחלוקשצריך

 וישסרך אחר ברכה כל אחר פצץ לעמת רק לשמרם שאיןלחלכח דעתי וברכת נרכת כל בין לומד בסידורים ייחדמיט הפסוקיםקט
 סייטת ככסה משהנין היצ"ר וכן שם( או"ח בגהוקי לס,( שלוםויחנך
 חי לש מררשו )בכית כלל אמר לא בניטנים חכהנים כשטאריכיןלומר

 כס' חסר" סי ריר"ר*)עי אמרו שיא כנן הנם כנ למדגשמארכן
 ברניםברכה

 נחלים אחדם שם שעקר א*(




