
 עא לשלים היים ותחגה שים שית 8דרזרכי

 ותהטן אפיט נסולתסדר

 אשא נפשי אליך ה' לדוד לומר ספרד טסח שהוא מח אפים בנפילתקפו
 לומר נהגט עכ"ז הטסה זה קיים הכוונה לפי ז"ל שהאר"י הגםוגו
 הטונת אז נכוין לא שאנחט כיון אשכנז כמנחג וגו חמאתי וחנוןרחום
 ש זכט נדולח סכנה שהוא בעשי" קליפה לתוך לירד במו"נ נפ"אשל

 מרח"ס )כיגיע בנ"א כן שכיונו הק' הצדיקים משא"כ נ"למהאר"י
 כ, שעל וידוע אשא נפשי אליך ה לדוד באמת אמרו ""ע(טזידיטשוכ
 שמיכן יען וכיוצא רכנן דמפגרי יומא נכל תחנון באסירת חה"קמיעט
 1כ1 5"1( אות רהפ5ד נוסח )מאמד ז"ל עניניו וכיחע ההוא ביום אובנפשו
 רבינו אסר לא ונר גד אל דוד ויאסר לומד במידורים( )שנדפסהפסוק
 מדות הי"ג אכזרת עי"ז זומחסרין בפרט רענון באמירת לתקל איןקפח

 כדאי ואיט חגת שאיע לכר נם רחמים טעוררים ויחסחבציבור
 שם( התלה נסח)מאמר

 אין ובו דחוס יהוא וה זבכ' ישראל שומר תתחלו ש"א אחריקפמ
 אל תפן אל % וליעקב ליצחק לאברהם לעבדיך זכור חג'כמוך

 וכו' ממנו וחסר וכו אחיך מחרון ועב הממציע ואל רשענו ואלקמיט

 וכו הביט ח לך קויע ה לך וכו' אתה דהום אלכי
 ומעטיהם בגיטן אפי' כלל מדות הי"ג יאמר לא ביחיד כשספסלקצ

 כ"ג( סי' ח"ד ככשח"א )עיי, יאסרלא
 כש"ע( רטיסר )טינר רטוטן בהם לומד שלא רביט קנהנ ימים אילוקצא

 חשו, לחורש 'ששכר שער ין מ ראשנה רביעה זפו טרחתכןבי"1
 בערב וחב,ן( לחודש יום עשר כשבעה השני בחרש עה"ב נח פ' התלוםותייק
 צריך ררבנן כקייץ סררבנן שהוא וכיון חטבה שלאחר יום וגםחטכח
 בשבק מ"ו קל לאחריו א' ויום לפניו א' יום וכן תגרד( משל יותרחיוא
 י"ר רק ראאוון ובאדר בכלל ועד שיבסר עד אדר י"א ומינם חנ"ה()מטעם
 שני המח וביום הכילודים יטי שבעת נוהם ניסן ר"ח קודם ימים 11'וט"ו
 ומצד( פסח ית אב זמן לד ב4 )כ וא( בו בם", למחרוע גם אייר י"דיהוא
 מרן דעת וכן מקור לו אין שני פסה אתך ימים ז כל לומד שלאאבל

 יסים נו חהטן להחסיר שלא וי-ע סצא)ז חים דברי בעירברבנה-נ
 חמאתו ואל רקועו אל חוד רעם קשי אל הפן אל אוסרים ר,ספררים )א(ק"מ

 טירפד גםידורו קדשו יד בכתב רבינו רניח ם בפג דטבואר הנ"ל נוסחאך
 בסורם והנח א החג וסידור בו-י 1 במחוור דהי וכו אשכנו נוסח דהוא שבתיר'

 קוינו ח כלך 1כ1 אתה" רהום אל "כי הניד ורכינו אקח רהבם הנוצחמירורים
 ואח"ב "קוינו" חקרים ורכיט 19'בו ואח"כ "חבינו" סעורם הפירוריפככל

"חכינו"

 הפעפ. מ-ו וזה הית ברת 115,ט



 ושלום משם זתתטן אפים מרית טהר דרכיעב

 קל"א( סי או"ח וכנמוק, א אות זעירא פסחא טאםר ששכר שער לעיי,אלו
 ה כי' תחנון א"א שש"ע )שטריגא נעוטר ל"ג של ולאחריו לפניו יוםוכן

 עד סיון ומר"ח בשבט( כט"ו כג"ח תינוק ,צריך כדרבנן הוי וסטייאכעזסר
 בו ועשרים ושלשר כמניר שנאמר 'שועה )זנק סיון כ'ג ביום וכן בוי"ג
 געוסר( %"נ בשבט ת"ו )כנ"ל ולאחריו לפניו ג"כ כאב פ"ו וכיוסוגו'(

 של במנהגים ומקורו העיר בכל תחמן אומרים אין מילה כשישקצב
 במנחני כתוב שטצא מילה בדיני כן שפביא ל ז פירנוימהד"א

 והמעם העיר בכל ורהטן אוסרים אין הכנסת בבית מילח דיש תיבאדורא
 גדולות היותר גערימ אך ע"כ גרב שמחים והכל לעיר באדאלי'

 עכ"פ יום בכל סגלה ברית שם יחי שלא שא"א עד באזניסיןהמרזבים
 נוהגים ע"כ הגדולה העיד בכל לעולם תחסן יאצרו טלא ונמצאאתר

 שב כשיש ובפרם חצר באוהו שיש הברי"מ כשגודע רק גפ"אלהחסיר
 ביום וגס )גיסאו"ח( מוג ולא לדברית מחק,-דלים אחד התפלהבכית
 ע"י שגעשה באופן הלכה עפי' כראוי נימול שאיט גדול או קמןשתיקן
 תחנח אפר לא ג"כ הגר מלת ביום וגם כהלכה נימול זהתיקון

 אח"כ או טקודם שהתפש הגם אחרת בעיר למוהל רביטוכשנתכבד
 להגיח יום באותו שהתחיל נער שלו במם, וכשהי' תחנון אמר לאבניתו
 כשאחד או ממכ' על סיום לו כשהי וכן מצוח של דשדוש לחיבתתפילין
 היום טס מיום לו ושיש ואמר עלו בפנין התפלל מתלפידיו אופאנ"ש

 דתזרח שמ"ע הפלת שהגיע כשאירע ובעש"ק )א( תחנת אמר יא כג'
 שד אמר לא היום חצות שהוא מירט 17 עם 11 זמן אחד ותחסןהש"צ
 ש"ק כבוד מפניתחנון
 סחגללות גם ובאום עיר כאוהו כבוד טעחרע אשר צדיק ק4ל ביאוצקצב

 באותו דרנלא יזפא דנקרא כיון היא"צ ביום להתפלל שלו ציוןעל
 זה זולת אבל תחטן אומרים אין 'גסות( מס' )סוף ברש"י כמבוארמקום
 על תחנון יחחסיר שנוהגין כקצת ולא תחטן יאמרו צדיק של יא"צבכל
 שעוור להם וראין מדברים והוא העולס בסוף שהי' אפי' צדיק שליא"צ
 גיוס יום כל לך אין כי לעקם תחגין יאמרו לא כן ראם שחר להםואין
 ושאינו הידועים ורבותיט וקדושים מנאורים הרבה יא"צ בע"כ בושיש

 שסה ויש נ~רינזכ טררצ"א ייגי"ק נ"סדיט רבתם בספד עי'ו מן(קצב
 יא"מ חיווט צריכיז %א דאורייתא וי~"פ שבהות בגטרא ראסרינו ררוארם3הנ לבטי יש א ום וב ו' חיוט התבזז 15טר שלא סקוסות בקצתשנוהגיו

 כאסח גרז וכן וא, ע"כ הא יאור נו שא 1 ח מראר תחגר אנמר נו שאס
 שאו כ.11 תחנון )ומר אין שאו הצות ~אחר זולת בעש"ק גם החנו, שאסר נורב
 האריו"5 סרן ברבר' כטבזאר שבת קדושת מתנוצץכבר

,א~
 צף-ש תזכה לותר 'ש רטושן אחר ונם



 עג דשלוםחיים קרה"תסדרירכי

 בכל וצדיקים החכמים וכל ואמוראים תנאים הנביאים המהידועים
 בטל ונטצא כנו ויום יום בכל שלחם ויא"צ ולרבבות לאלפיםהדורות
 ואין איש רזה אע טוב ח"ו קל"א סי' כל ושיחסרו מעיקרותחנון
 יום שהוא בש"ע מבואר בעומר בל"ג רק שם( או"ח )גסוקי בזהלהקל
 הקךזשים אבותיו של היא"צ ביום אפי תחנון לוטר רבינו נחג וכךשפחה
 ה" לא אם וכי"ב זרע ישומכר בגי בעל דזקיט הילולא מבת ח"יכמו

 בזה המקילים על והקפיד תחנון אמר אז וכיו"ב חתן אוברי"מ

 כטגהג ,נז' )א( טמנו פניך תסהד אל רחמים וסלא אפים ארך אלקצר
 גדולשלין

 ( ה"ת קר י דט

 טצד )א( הפרוכת מסיר וחי בעצמו רבינו הי' קודש הארין פתיחתקצה
 וכשבת לחש"צ אותו ונתן המ"ת והוציא שינה ולא שמאל לצדיטין

 שיוליכו בקודש לחכהטטשים כיבד )ב( הש"צ בעצכם רבינו שהיויו"פ
 כי בפשט שם ונשאר הבימה עד ת הס ללווו הלך והוא להביפההס"ת
 המ"ת בקודש חמהשטש נמל להיכל ס"ת בחזרת וכן קורא בעל בעצמוחי

 ההיכל להוך ונתנה ~קחה ההיכל עד זבתה ללות הלךורבינו

 ובאבודררם ויסרי בטתוור דנ1סחא דוא כן 3א(קצד
 ובאחישר ממין שסאן סעד הפרכת יפתוח תרנ"א סי' בדרדור י ע )א(קצה

 שססירין נורנין יש הפרוכת ריו ומט ראר1ן כשפותחיו כהב קכ"חס,'
 אדב כני כררך וי"א 5יפין שטא5 טצד הפניב והוא דרום 5צד צמוקפצר

 שמאל 5צד וינינה רמריבת 'אחו שטצרו הימנית בידו שיש5ומ והיינושכותביו
 ע"כ יכהן רג5 עקירת בח5יכרדוגטא
 לענק יש"ו שציוח סוף טרדיי בשם ב סעיף קם"ז סי' ברס"אעיין)כ(

 וכסקצית ישם כסק"ו בפה"א ועיין יחצנים פריך זח דאי, יהכנסדר1צאד
 קביד ככר רתפ5ח שסיים וכיון דרדרי שייכי 5א וקריאר רתפ5ח רהטעםרשק5
 שכתג קם"ז סי' שם בפר"ח ועיין ס"ת והוצאת 5רבנסת שייכות 15 ואיןטצוחו
 דאפרינן טחא נשור וכן וכ' לחונים ש,'כא רכחו5בה דטשטע רסחברע5

 רכנסח לראש ונותנו ס"ת נוטל הבנסח חזן דתנו אחא 5ו בא פרקבירוש5טי
 עיר ופרכינן .סקב5 עומר וכ"ג 5כ"נ ותט והסנן יסנן נותנו הכנסהוראש

 את כין מו5 אסר את ודכא רתח-ה אחר חו5בין אסר את אחר בכ5בירושלמי
 יישב י"5 וא51י בעצמו רס"ת החזו שיעיך חוא שרא1' אפסח אציוהתורח
 בכך רי אותה ומשוח הס"ת 5מק1ס השך שרחזן הכיון כן נהנו שיאחמנהנ
 5הפ"ח שרמץ 0ק"1 בא"ש שם בפמ"נ ועיין עכ"ר ההזרה אחר הפךוסטרי
 את מיציאין כשהי' שבירושלים ידעת רנקיי חי"ל "ד פ סוטתם במם'המין

 הכתוה בשיער ועיין עיי"ש בבודה ספני אחריה יכין הי' 1סחזיריןהתורח

 י", וי "י זיגי יי ג% ץ,-



 ושלום הים קיעו.תמיש דרכיעז

 לטס מסיים והי' בחול )א( נם אוטרין הי' עלסא דטארי רומיה בריךקשי
 בריך כל שננטר עד מהארון הס"ת הוציא ולא י אמן ולשלם~היין

שם"
 נתז בעצמו ורבינו קודש בכלי חם"ת עיפרו ויו"ט קודש בשבתקצו

 פעטדנים קודש הכלי על הי וגם )"( הספד על קודשהכלי
 יבשבת ובו יוראת והגלון לא( מתחיליז לתורה לעלות כשקוריןקצה

 פלוג נשם )ב( ואחד אהד כל וקורין וכו' מושיע ויגן ויעדרקודש
 קרואים השבעה ולשאר לוי" מזכיר שלוי חכתן מזמיר ולכחן פלוניבן

 רק )והוספות שביעי עד וכו' רביעי יכז "שלישי" פב"פ יעמודאמרו

 חגם להס"ת בערסו יביט כשסלח זנם מפטיר" אחרון" וכוכמחט(

 1כו אחרי 5ך 5 51ל1תו רם"ת ינשק 'י ראה רפנרנ פ"א קרד"ת שערמשע"ח
 אוהו וסרא'ן דס"ת מותח'ן שר" עי התיבר אל סטנך שט נשאר הי'ואה"ב
 ראים רסחג15ת שע"י איסר ורי' ממש חס"ת באות'ות לבסתכן ר" ואז5קח5
 האים א5 נר51 אוד נמשך עי"ז היטב הא1היוה לקרוא שייכן כר כ5מהדוב
 הפדשיוח קריאת סיום עי טיושכ שם ויושב הראשון למרוטו חוור רי'ואח"כ
 משר כסמר ין וע סק"נ שם ומנ"א קמ"ט סי וב5ב1ש ברט"א י, וע קכ"רוכו'
 והכין לכ"דסי
 נריר 'אמרו בשבח שרוקא האר" בשם סק"א רפ"ב סי בבש"א עיין )א(קצו

 נשכח רק זאת ביתא חסירים גסשנת וב, שם ברכה בסחויק ר1א וכןשפיר

1חנ"
 ויקהי הזורר מלשון

 אף ירייק יש ס"ת" כדמפ9'נן מהם רקאמר ר"1 יף
 והנה דא ר'1סא רם"ת רזא ואסר שיח 5ת בתם מדבר שם גז1ה"ק אךנהול

 רכונות בשער אך 'אמר בחול דגם "י רא בשם קאמר שם רס"ב כסידנאר"ט
 הנוטה אנתו קומר ת שחר שבת יום בכי מנזרר גוהנ שחי' מבואךובבי"ח

 כסרר ועיין כחי נם 5א1סדו אסור רא'נו צמח טרד"' שם כתב כמהע"חאכ5
 ועייז בהול נ"ב לאומרו דדמיחג ס9"1 ל"י סי' בא"א בפט"ג ר1א וכןריוח

 תפ"ח בסי' תשובה בשערי מזח וק,ין שם שערים בפתח' י סי אפריםכשערי
 שכתב מק"ג רפ"ב סי' כיו"ד סק"א שע"ה סי' או"" בטופז עיק )א(קצז

 ם אפר בשערי טור ן ועי קי השמעת משום כשבח מעטונים שיך'למחות
 רנ"צ דעת וכן יש"ש בשם כן ומביא ר 5דת שם א רסס דעיר כבר אכ5סי'

 רוב דעת לפי רא כדת ויצא שם א רתנ ררב וכש"ע ש וכתי שם דברובאי
 מצור ם מל שרוא כי1, םפוסק
 ר" 1ע1 .בשבת 1חניר' בחוי ומנהמם טר' ו ממתווי סתויו מן(קצה

 למ"ח שע51יו נשער אותו14מר
 שיש, 1 נאו '1)כ(ע

 דנמר"
 פג"מ א5א 14י ולא כרן לא י 5ר,כ רנילין רי' יא

 ע5ת ש ין מרמז אלא ירזכ'ר א"צ שמו ' ראפ רסררכי גשם כתגוכר"סו
 ת"ו בירושלים המנהג שכן "נ מ' ז"5 רהיי"א יטרו שא5 חיים כשו"ת ןוע

 גו א ואם שיעיר יו אוטר שרשטש רק בשם לקרות ש5א חקרמוג'םטתטנת
 שקורין גכ5ל 'הי' ש5א סרי וגתו לאהל תשסהצ קורא סיכה עזה סקסהרוצה
 שט להוכ'ר שלא ממפרעלסק קירח אסרי בסוור וקיין עיי"ש ן51ריאינו

 שדמגחנ ק5"ם בסי' מהשה תדרכי וכן חאו", בנו רקיד כבר אך עי"שרקרואים
 פב"פלקרות



 קרה"תסדרדרכי ושלוםחחם

 ושילח אמירת נמר ואחר פב"פ בשם אווע קראו קורא הבעלשחי'
 לחות הקורא מטיים כוצהי' וכו' יעטור קרב כהן וכו' וקזור אודתראח
 בקול נמטר ג"כ בעצכם רביע הי וע' חדבקים ותהם חישוק אתלס"ת

 חיום כולכם חיים א בה' הדבקים ואתם חכ'חתשררות
 פתיחת קודם  הקרוש ויום תשנה כראשקצם

 אח"י
 ושכרוח חמבתנ חי'

 וכשגתות גהעלי' זבח יותר שנחן ומי  ~א(  לס"ה למכי'חםשץה
 לס"ת בחעליות סתם כבדו וחולויו"מ
 קזרא תבעי שז לימית עוטך הי' )א( חמברך העולהר
 גדולה ועבודה )א( בחץ חן בשבת הן קורא הבעל חי בעצטו רביערא

 בקחתי נאדר בקול בדהרת קריאתוחיהה
 עטם רגש ותתעוררות

 אית כל שמעה אוון אשרי חשופע לנ כל שנחרד עד וצעקות בבכיותוכ"פ
 בעמידת רק חיתה מהפלא כנ"ל קורא חבול בעצמו חי' ומחואכיחרב.

 חי' זצ"ל מרן אביו ובימי מעפ לחנפש ישב לנברא גברא ביןאך

 )א(קצמ
 הטהרש"י

 לספח רדמי רמצוות נסכרות השא( ה' סי דניצר נפ"ה
 הביא טל"ח בם, רסמדר' ליעקב ובאמה ת"ו ס,' במנ"א מובאוממכר
 א אות ב בסי' ז") ~חיר"א אטת )דוד בספד כתב ובן לרטן רמנרגשנתפשט

 בעי 5חי1ת ונתנדנד זול רר"" הותנו אצי בקמארנא כשהי נו רב סיפר )א(ר
 נו וט בא בקילר ואח"ם הסברך בשמאל עטי רט בור סנרנו שיגר )אהודא
 כשנוח ירא חי' ש5א ע5 והוכיחו בחלום לרבינו ז"5 שיטה פזם בעלחנה"ק
 הי' שמנרנו ו'"ע מקמארנא מדרי"א ברכה ריבי בעי חגח"ק ש5 רמרבאתרי'
 רעחו נו רב  נילר ואח"כ הסכרך לימין קויש  רבעל שיעסוד  זירימשיב()ממנדנ

 גרא יהךא גורהיקא
 גפק!ס !ציפוים "סם שבע שטבע 'שנ" 1פשמ,יא

 א"1 נ' נגוס הוצ14 נשנת 1ע1""נ( ),הסת111ת1 אהווה נשוי ,א(יא
  שנה בסרר  לעיין  ללנין פענין  סרדיית  בשיחית שראריך אחר דקדושיום
 יגורתי לא לטובח העבר והנורא רקדוש ביום הנר אמר פ( אוהאחרונד
 קורא חי במנזת )בי מאוד עד גדול בקול וצעקתי טריה"ת באמצע)ההאמק
 ואחטב נדובה( ונקח וזעק צועק וחי נודאב בקולות גדול כרתיחבות אזבתורה
 עמרת בעי פזל דהייולא ביוצא פ"א כי המאורע מעין סעשח בסימור דכדיופי'
 דברי בעל מרן דבתובם כנרונ חדור וצדיקי נדחי לשם וחתאפפו זי"עצב'
 ררבה ועור מקאטינקע מהרפוט ומרן כיקיקעוו טחר"א ופרן כתואנהחיים
 רעמדה רבם קח"ק רמצויעם מציון בואם אחדי והנה זי"ע עוץ יסוריציירים
 חש"צ חי' מדויקעוו והקדוש יחדיו 5חתפמ מדרשו בבית התאספו וי"עצב'

 'ום או נשר" בהורח מורא יבעל חיים הדברי ופרן רתיבח לפנינתפל
 וצרקתו בתורתו אז עור ע!5"מן מרעיש חייפ רכרי רגשי רי' וגברקדשיה(
 פרז"8ץ1 ונפרוש פלשני הבבור וביושרת נכנע מזמז חי' עב"ז עבורהווקדרות
 טזזר"נ טורש זרע בע5 הקדוש רבו פרן של ננו לחיותו נפ הוא נורא כיתשע

  זיאוםמשאאיץ
 עומר  נתחשר מחליא והח"ק תבימה ע5 ולט ההם" סרן עלת הריח"ת עתונץצבא

 סקרחשח הושכינח מזיו טיים ושש יושבים שהזמרירים פקים מזיחלכוהי
 תיחג הדברי של כצורח קהאהו שז5הכחק קרא ח81רקא



 הפלחם איים קרה"תמרר ורביעו

 עמד ואז בעצמה אביו שקרא סיוחרים בנמנים ),51ת קורא חבעל ג"כרגינו
 ג"כ עופר וחי' והבימה חשלחן כלפי כפניו העמוד אצל בפקומוחדרת"ש
 ישב, לנברא גברא גין רק כעצמו קרא שלא אע"פ ההורח קריאתגשעת
 מחיל והוא חתולים בבית פעספ בכ' כשחי' רביע שי האחרוניםובימיו

 אז א"ע ומסך ר"ל היסורים מגודל רגליו על לעטור פטל ולאטפשעיע
 מנהגו ישגח שלא שליפ"א שם דוט"צ שכייף מוהר"י הנאון חורתתעל
 החיים גבית שם רבינו קטה וכן בישיגה קורא געל געעמוויחי'

 פעם בתוהו בישיבה בס"ת וקרא גש"ק להתפלל לכבודו שגאוכחמנין
 כחג באגסובפרת שיי למסוך וכדאי לתיושיא הנ"ל וראין המורח זקן לו הורח שמברוהסר
 לוערה לעלות יש ההנכחה קריאת בעת תבוא ובפר' גחקותי גפר'רב

 תכ"ח מי' כש"ע כמגואר שלפניהם פסוקים בג' ויתהה געצמזחקורא
 ואם ברכה מיי ההוכחה לקרות להתיר שנ"ל חייעות כשתן ולא 1'סעיף
 חרעכחה אחר עד בחוקתי כפר' לקרות יוכל כחן חוא בעצמוחקורא
 נחקריזסת סעפ יקטץ השרוקח לסזף מסוך שחהונחח תבוא כיובפר'
 חכחן קורא תבעל ויעלה לאחרון ההוכחת שתגיע כדי העוליםשעליות
 פי' או"ח ונמוקי ק"ו ס" ח"א )סנח"א הפיתוח סיום עד ויקראלאתרזן
 נ"ב יקרא כהן קורא והבעל מחובדין וגחקותי בחר פרשת ואםתכ"ח(
 בלי הועכחח שיקרא טמח מוב יותר וזח נפק"ם ואין חהוכחח אחרעד

 מ"מ )סי' כפחח שירי בקונטרס ח"ב )מבח"אברכה

 בין שיח לערור טרזיק1ב מרר"א חה"ק התחיל קריח"ת קורם עורוחנה
 כילכם אדטור'"ם ההסעו הקבצו ואפר וחראר בירו ה01ש ונמלרצריקים

 אשר טלנם הראו ואמר( פדפסוקים בירו לחם )והדאר מצאנו ררב שיסראמה
 ררנה )ואח"נ החיגות אלו בקריאתו ומרד נרוקה צעקה מצאנז הרב יצעקבכאן
 רבדיו שכי העב, עכ5ה"ק ינו' 1אבזי אוי יצעק ובבא, יאמר( אחר פסוקש5
 ירד כאשר ח"ח קר ואחר בעינירם לפלא וחי' הנ5 מטש נהקיים וכן וצרעאסאב
 והמר מחח מהתלל) שם עמד אקור לטעום אצלירם ובא מדבימח חייםררגרי
 לעור לתם דכרהי שכששר ביבם אתם נאמנות עדי בזח"5 סדזיקעווהנה"ק
 וטח מגדש חי' כן בתירה בקריאתו סצאנז חרב שיתנהג איך קריה"ת(קודם
 אב5 חומש קצת יורע אני שגם ו5ראהת לרתמת חינם( )הדברי כחר"ניוכל
 איומים בקולות לקרוח כן לעשות ח"א הרר גתת דהזכן פנהרשנ שאלתיאתת

 קריה-ת בהפשע שרמח מה שרתח בוראי אמת כהלפת ששח כאשר כ"גמוראים
 עכ"ז בטאצת נרולוח  שרואים אשפ"י בי בכך מח שב"ז אב5 זאה כ5 עשה כ,ועל
 טעיני הרבד ולדקלים לרתאשק צריכק אררטט ולפרסמו לצעוק צריכי,אין

 1%ת1 מפי יהשים איר רבתים בשמעו היש רברי בעל וסדן שכל"רחבריות
 הוא כן במתעוררה הנפר פחח ואח"ב הדא כשעח ומחריש משתופם רי'צןיק
 או "בטסצח" נרולים ענפים רו(רמ שאם כו,יסעוז ורב עם והצדקבוודוי
 עוד התעו" חרבת יתום אם א% בוראי צריכין וכן מהעלים יחתאפ9יטלין
 תתאפה וע"כ עב5"ח אופ, אשום ולהעלים לרוזאפק פ*שר אי "ו ועודוועוד
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 ח' ברכת טלא כגוויי' גניו טובה באמת כי אם שבדהרה חתוכחחרד
 כפירושו תבא וכשי בחקהי בפי ושלום חיש )1עייז קודש בספריכנוו-ע
 עם הקרום בסי בנ"ל זו בפ' כעצמו עלה קורא הכעל שהי' ירביטשובח(

 קריאת בשעת לנוכח ~ו( יעפרו ולא לצדדים וילכו א"ע שיפולעומתו פא"פ לחשלחן סביב מנגד להעומדים כהיו להראות דרכו חי' זחכל
 קרה"ת בשעת עוטר שהי' זי"ע תארכה דרכי כעל מרן נחג וכןהתוכחה

 נמרה עדמראשיתה לצדודן התלך הסים נרכנת הכ"ח לקריאת וכשדוייע קוראותגעל השלחן פני לטבח העם כלפי פניו נתרה בצד גמשמו רכינו( ר1א בנו)ש5
 יותר וזח מקורן פבהכ"נ שיצא לכחן לוכם- מלב בבהכ"נ לוי כשאיןרח

 ד ויברך לוי בעקום גם לעלות ויצפרך הכהן את משיקראונכון
 סי' או"ח ונמוקי נ"מ סי ח"ד (סנח"א כהן במקום לישראל קורין רקברצות
 כזח כרצונו לעקרת ויכול ציבור של אינו דביחמ"ד כי פעמווגילה לוי כשאין הכחן שיצא זה על נם מדקדק חי' לא שלו ובביחמ"דקב"ה(
 כדעת כתן במקום חוי לקרות יכולין לוי ויש בכהכ"ג כהן כשאיןדו

 1' סעיף קל"ח בכי'הרמ"א
 ומבדך וגולל גו להתחיל שצריך ורואה הספר פותח לתורת העולהרז

 ובודעה שני ברכה ומברך גהץ ואח"כ וקורא ופותח ראשונהברבה
 הכתב על למשטנו אין לחרהקיל שצריך חפסוק לראות הספרששתח
 ממדת ולא מדינא ג% איט שזה ~נשק בפלירט הס"ת באותיותבפנים
 שסגיאן עד שבה האותיות ולסהוק ת לס' קלקול נורם ואדרבהחסידות
 בת,יו' כסוט התורה על בניס תפארת בספר בזח וכמבואר פסוללידי

 בעור"ר עינינו ראות ויפי נסיון כבקל חכם אין אך אזי קדשו ברח חוחאשד אח יודע ומי סייין ירסזוז מה עד יידע אתנו ואין קדפ1 רברי רסן ים טובזה עכ5"ת שאוד גד51ה 5ישועח רשנה בזח טצפח הנני אכ5 להתאפקיכולתי ויא ועון* "עיד קרר"ת בארדוע הקזה הקדוש בינם ראיה' הנה רבינו( סייםואו
 בב"א דוד בן בקרן ישראל ורן ויתרומם לצריו נטיב ונקםפ5יסתט ע5 בסחרה ירחם ה' רסב5 כח 1כש5 נרייתה 5א שכס1ה1 ר"5 ואברן ורריחרב סכת ישראי ש5 שונאיחם ועשו אריוה ושיני כפורים מלתעות בין מווררשה ראש ע5 דזד1 ותיאות הרפתקאות וכסר לאנחות עזב ישראל בית וכל5כ12חות ר5ך רכינו רארץ כ5 ""פ כסה עיפל וחושך יווראו נר שכבר שנר באיתומאי
 קגף כחנא רג יתים וכו' יבכה 1נן אלקים יככת 5"ד( )שנועזת בנפראואיתא לנוכח קורא הסטרא כי רתוכחר בקריאה ותורר כעלוה ש5אשפקפירין קח הוא תורר ישמתי ומנהג שלחג רנ"ט אות רמיקא כאגרא עי'1 4(רד
 ענבודשדש רינא שחוא כיון אצ* או נגדי ארם יעפור שלא חתוכחוה בסריאהימתמיר אני ישיים לסווג ודך אפי' ק55ה לשון לחביתו לנוכח לוסר ש5א אחדבישון ישיר יכטת שיחי היעי כזקה א"5 ברחנש פחניחא הא וקלמר ויחיבדד"י



 ושלוט "ייס קרה*תסי "רל'ע"

 ורבים קי"מ( סי' או"ח )נמחי ומברך רואה רק כזה לעשות ואין ה'סי'
 טדרשו בבית היום עד למשפרת ופבלא לוח על חהת כתב לעשיתהניח
 טפכשעל להשמר בזח להזהיר חם"ת נצנח א4~י' והבימה השלחןעל

 בתוך וחי' בחספינה בחזרה ובנסיעתו בירת~ים כשחי' רביערח
 ביקשו בבוקר ובש"ק פרדסים נע"ב יהודים הספינה עלהטסעים

 חפיוחד במנין לקה"ת בררך( אחו ושדוביי שלו מ"ת לחם ליחןמרכיל
לחם

 לחתפ~
 הלזה בס"ת כי יתפאר בו אנטר לחם והשרב בוקר נאור

 שלחם במנין וערבאין אתראין להיות חמה יוכ* ואם )א( שבתמחט אי" ענו עלי" נייך "א עלה לא זי"ע( הגהיק אביו פכית לי)המורשה
 תשעים עבריינים ומתם שבת ממהיי לועדת לעלות יקרזל שלאכעת
 החי"ק( נ"ב מי' ח"ה מנח"א ובספרו בחס"ת לקרות רשות להם יתןאז

 קפחי ובשרפ לתורח שיעלח שבת שמחלל למי כלל להתיר שאיןהעלה
 קרואיםמהשבעח

 אנשים וכשהי' קרואים משבעה יתר לתורה שעולין על הקפיד לארם
 מדקדק וחי' אחר איש עלה פסוקים נ' בכל כמעפ ש"ק עלמכובדים

 קרואים סחכחטה יווצר עלו לא וביו"ט ואחד אחד לכל פוב בדברלסיים
 האפשרות כפי חוםטת נ"ב עקרו אז בשבת יו"פ כייחלזולת

  יששי ערר חזון בשכת וא( למקטיר ללח זצ"ל מאביתיו צה.א לפני בשבת וכן למפטיר פרשיות ובארבע  לששי עלה הוא שבת בכלרי
 מכובדים אנשים כשהי' לת ז חמישי עלה פעם בכל וביו"ט יטבתכשאר
 ורבעו הקרואים לרשגעה המה נתכבדו ק ש על הדיר גדולי רבניםבביס
 דשישית. הוספה אזעלר
 ואפי' להס"ת הנבת כעל בעצת הוא חי' ונדה במגחח גש"קריא

 ברית בעל כנמהי זולת בעצמו חגבהח נ"כ הי בחול 'ת לסכשקשח
 לחגבהה טהאורחים א' נתכבד וכיו"ב משפחתו בני עם הבןאבי

 חבר שואגי בשבה אפי' לעולם למפפיר יעלה לא שקפן טחטיר חי'ריב
 למפפיר עלח חי'  בשבה יום באותו מצוה בר כשנעשה זיתמצוה

 קדית יום בבוהו חיא"צ כעל ש טצדח בר וגם ביום ט יא"צ חי'וחש
 )עיק עליות בנישרי עלה מצוה בר שגעשת שנח י"ג בן היקטןלמפפיר
 ס,' ע"ה גט1ק'נספרו

 רפ"ב"
 11 ש"ש בו ישי י1ף נשי "דיפיפ סי' עמ111ה סנאי נכפי שק 4,(רח

 כמאסר ימ"ח לקרדמו אסיד עטינם מלכושי 151גש זקנו שמגיח 1כ5ביור'ת
 רעוגר מקנז רפ"ג סי בש"א בפם"נ המק חק' לספר לך מה אלקים שכרתרשע
 סי' ה"נ רסאנוה יכל עחחף במושיי נעיין לס"ת לשרותו אין בכך ורגילעבירת
 לעני, תפוסקיט מדבריג"ח

 טה~
 גהווש לשות יאק לצי, ליש ה14 שבה

פ-%"=%ץ א ט ל  



 עט כפלופ ה"מ קרה"תסירירכי

 הרחצה בטקום כגון ומן איזה נטם לשהות שיצפרך למקום בנמיעחורינ
 ס"ת עמו כקליך הי' ר"ח( גם, 5קי5 ענייו וכדזמח הישועהמעייני

 ידני בעל רנר"ק אביו מר נדנ )וכן קה"ת לששרך עט להיות כרי שליקמנ"
תשובר

 זצ""
 ונשתיק חארט את בידיו בעצמו נושא הי חדרך ובאם

 לרעדת כבור ליחן בתוכה כמנח שהמ"ת לזהחמיוחד

 ואחז )א( כתפיו מעל חטלית צדדי שגי לקח למ"ת ויעלה בשמחריר
 )ב( אחז כתורה קריאתו וכעת הברכה ובירך הטיית ע"יביריעות

 פעם( בב5 'ששכר יורא )י טלית דפסק בלי ת הם יט5 ם חי עץכעמידי
 מטוט כריעה ולא ראשן קצת הכניע )א( לתורה שעלה כשעהרטן
 העולה כשמברך סידורים בקצת ונדפם אנשים איזה שוסע מהרטז

 אפר לא יחטחורה" הקדושה חורתינו אוטיזם שלאחריההברכה
 5א לזח מסור מצאהי 5" בי וה פנרנ נתפשט סריכן ירעת' 5א )באמתכ%

 באחרונים( ולאבראש,גיס
 הקהל לכל כ% בדוך רק בניט מברכזן זרי לנרך שמהנין שבירך מיריז

 שבירך מי לעשות צוה לבשא"א כניסה מצות קדחטת לחיבתזולת
 מי לברך צוח חיה התר מצדיקי אחד וכשהי' יום באותו כריתלבעל
 שבירך מי לעשות צוה הקדוש ויום חשעח בראש אך רפ"ש ברכתשבירך
 בעצמי( נו רב אמר הר"ת אחר ש )יהד כנח.נ ר הד לצדיקי כנטפחתלבני
 לשאר ומכמו"כ לכלת שבירך כר לעשות טדר,טו בבית הניח לאריח

 נס והבירך מי ללשות נק3 כ וי 'ה בר גם רע לד לי ית זנשים
 בית אירט שיםל

 תיכף שם לח לקרוא צוח השבוע באמצע לכה"ט בת לו שנולד סיריס
 נטו 1"ק על להמתין חסין והראשת הממוך ס"ת קריאוזנעת
 כה,שו' )כסנפי עה"ח בנים הפארת במכרו הנה"ק אביו ממר בזחשמבואר

 ושר ב 1א"11 ושא ך שור שט שפג1אר ונתנוה גזעו ספן ;.ק )א(ריד
 ע"י אוחה 61וחוז וה מצד צהר ר ו ור טפר אחד יד הברנר בשעהעצור

 י"ס ס"ס ק5"ט סי' בתצ"א מזר וז'1 רם"ת ש5ממח
 נורע נחשו מבואר יג, מלית בי דסותר םק"א סם"ז סי' בטו"ז פזרעייז)ב(

 5אחזז שמחמיר דמי י' שער אפרים בשערי 1 ועי ח סי קמאבירודא
 כיוררא נרשה בטלית רוקא נ"בהעוטרים

 דגרכות טפ"ה הע"ח רעת הדיעות ונ, לסאת הי רגינו שרעת נראה )א(רטז
 גמה א5א לשהות שאין חם טועים ההורה גברכח דחנעעימשכחג

 יס"5 נזח ריעות ודביא שהבחון מק"ו מ"ט סי' בפג"א ושק חכפיסאופקנו
 פששני רם גמריעוח לחוסיח כוגהם אין הכורעים האיחז המעם וכחג לכרועדיש
 עצמו הכריע %א התורח כבור ספני חכנעה אצת רבינו עטה הע"כ ההורהכבור
 רכריעות על לחוסי" ש5א גדישחש



 ושליםחתם היה.ת סיס דרכיע

 בן כשנולד בשלמא באמרו ז"ל ששכר בני בש חנח"ק בשם ה'(סי'
 אמנם שמו לו יקראו ואז למולו ימים שסוגה להמתין חתורהציותה
 אשר אין כי בישראל שם לקרוא טבלי אחד יום אפי נטתך טדזעבנקבה
 יאחרו ואיך חילד על ישראל קדושת וממשיך שמו חוא חי' נפש לונקרא
 ע"כ האפשרי הראשון תח"תמיום
 שלא וצץ אבותיו בשם הזהיר לחולה שעושים שברך מיבברכתרב.

 ע"ב( 5"ב )שבח משאש"ל עפ"י פב"פ חחולה" את וירפה "יברךיאמרו
 זכות הבא לו אומרים יחלה שאם יחלה שלא רחמים אדם יבקשלעולם
 חולה גח,קת שהוא ומודים טקייטין הרי החולה" שאוסרים וכיוןותכמר
 יאמרו רק וכו' דיהרתי לבי  זכיתי יאמר ומי  זכות להכיש צריכים זהרי)א(

 "מלזעק הוא "שבת בשבת שמסיימיו וכמו פב"פ" את וירפא"יברך
 מכל חמות הפסלק שם ר"ת חוא כי בח51( שח5 אפי' ביו"ם גם כןיסיימו
 כשארז"ל שבת איקרי יו"מ וגם חולים( גימוד בכונת במירור )כמבוארחולה
 ההפלה נוסח )מאסר השכת ממחרת לכם וספרתם עה"ב ע"ג( )פ"המגחות
 * י"ס(אות
 כמנואר באמצעתן להפסיק אין פמעות מ"ב ששריו מסעי בפר'רבא

 ט"ב וחס  כגגך  שהו8 חטר צחר בשם סק"ה חב"ח סי'בטג"א
 לקרותן יש בחש בין בשבת 3ין 3זה נפק"מ אין כי ממילא ומובןעיי"ש
 מפח"ק זי"ע חקדוש זקיט נהג כאשר וטנהט הע51ם( כמנחג )51אלא'

 שינא "1,ה ע, ,וסד שלא ,סזה.ד מהו ש".' ינץ, ט(.ק שסענו נ, ,א(רכ
 עפא שההתתאית ורמואה 5ישהער תקות נההחוקות רק וכיוצא.מסוכ,"

 רקדדפ 5רבינ1 שאירע רב מצשר 1טיפר סו5י' כיתרן רלא 5חח51ר סיועריא
 הכמתרים ועניניו דרכיו עמקות בטרל זי"ע סליוענטק אמיציך נועם בע5א"א
 החורה בימות ומע"א קשים בעינויים טפי אח ופסנו 5יינע בקורש דרכו1חי'

 אינה שם פונח ורי' 5הסקוה ממוך חי' ויחו 5ע16 ש5נ נ5ט5 כשעשה1חש5נ
 שם שיש לחוץ נראה הי' ו5א אגחן כסד והש5נ רעועות יתירות עםקרשים
 גוב ונעשה ונפצע נופז לתור רעוע יתר ונתתב בו תקועות שריתרותוחקרש רדי על חש5נ בתוך 1המע נופו סנלנל חי' תנ"ל הרדשא והקרוש רבראיות
 ונגיעד חיבור איור כסו קצה חרנ"פ לביתו וכושגכנם רק' ובשרו עורו בחוךח%

 וה" מת גא "דשת )ו"5( טירחש חע' 5אשהו ואסי פאחוריו כטפו)קיויי"ן(
 לאין ויורד שוחח וררם נגב פי גמלא וחנורד 6צע 15 יש איך בראותרותיש
 5ס1תמו" חנקכ בתוך 5חכנים תבן טעם "ניקח 1אס2-ח חחחוהח אחד 1ע5שיעור
 השוה הניח חידוד עם י"מ אז יה שהי' ונתו ועהזק עחות בהתזו "נידחכבת

 מרן אה"ב ואפר רחבורר ונתרפאה עור סלרז1ב נפתק והדס הנקנ פילמתום
 ש5א כוה 5דועי5 חיתה הג"5 אשתו 5כ חבטת כי זי"ע א5יפלך ר' חרביהקרוש
 חנ"ה בענוים הגידד בשיטחה וק צעד ואננת קסק סחה 5עש1ת 51א5חחריד
 כא, אין כי 5ח1ע5ת חי' וטמף5א צחוק בדרך חב, עם הגוף בתוך רנקב5פהום
 כמקם הטבע שעפי"ר מ51א אירדע 51א חטפנה, טע יא המהלח פצע"11ם
 ג"כ. 15 והפא תתרפא חהחא או ריבורח ע"י אגו הרחשן % חי'5א



 יא דטלוםהרים קרה-ת סדרדרכ,

 חמ"ב כל לכחן קרא מנחה ובשבת גחול נם כי שלמר( השם ען)כוונהו
 תכ"ח( סי' או"ח )נמוקי פסוקים נ א' לכל וישראל לחלוי ואת"כמסעות

 שני קרואים ח,' מיזם כחומשים חנדפם עפ"י חעוים דנהג הארכב
 וכמו דייקא שם לסיים כלל גפוסקים סקור * אין זה וכו'קלישת
 ע"א קנ"ו רה לאו"ח )במר"ב פתור ק! בחלק אור מסערי בם' בזתושמבואר

 שהרעיש ז"ל ווירמיישא מהר"א לחה"נ דפרשיוה( סיומא נמסמר 03ופ1וב,
 דבים מעותים ומראה שט והאריך דרדקי מקרי איזח שהי' וכ' המצייןע"ז

 וכן להעהח הענין באמצע רסמיים המקרא הבנת לפי בחומשיםבהנדפם
 בפי שלא לסיים לדייק מקומות בכמה זי"ע הקדושים מאבותיומקובל
 א ת )טנה"א וכמצא כראוי טוב בכי סיים דלא מתזם גחוטשיםהנרפס
 לסים ק אביה תוחג כפ סרקדק ר נו רב 1( ם לם שנחד שירבקינמרס

- שג קרח בם טובברבי  רגר כאוטר 'ם מס דברים ם - ין בנ' יבם רב 
-לכם - אב~ת'כם אלק ר ו שלמג דפלוק ~חור   חור ש יריפ ב עומס פ 

 בעת וחי הפרשה טש' רבינו עיד 1'שכ בם תר תסס טלפנדפם,ק
 ( וגו  כודא ,ידרדד,א

 חפרופיות פיופסדר
 שם נעי מרן זקיגו 'ק בכת עור שרניה טח רבינו שי בחומשם רשוםשנמצא

 ז"ישיטח
 רביעי ר'( פסוק ב' )פר' לעשותן אלקים ברא שלישי בראשית )א(רבג

 למך את ילד ומוש,מאל 12שי כ'( פסוק ג' לצר' שטו הוא חיחנפש
 י"ס( פמוט ד'פר'

 אוטר רגיעי י"א( פסוק כ"ח לפר תמיד לפני פנים לחם שלישיתרוטח
 סלטעלח תחשים חמישי א'( פסוק ב"ו )פרפ' בחר סראחאתה

 י""( )פסוק גצזר חראיוו אשר כטשטש ששי ט"ו()פסוק
 י"א עפר יעשו צויתך אופר שליופי כ"ג( פסוק ל' לפק' לדרורם שניתשא

 האהל טחיך חמישי י'( פסיס 5"ב פר' ברכה חים רבהג' י"ב(פסיק
 '-ג( פסת י-ם4ן'

 רבריו ~בורה טביא רכ"ב( גטי' והנ"ל אלעוד בספחת רביע כי נעו 14(יבב
 תנוכר אור משהרי הס' טור עי וסיומם חתחלתם הפרוויהת בא-רבענין
 רק ופרחח ש-שח כל על נוטס מצאנו לא רבינו שי בחומשים אאשרשם,

 מלאכה שתחי' וברי למעלה וח בסעיף שהבאתי כפי הכמנט כחלועט
 אתן לכן ההורח בכל פרשיות ועירוג כהחיאות להציל וה כשניןשלענוה
 רקן שחי' חנ"5 ויד סיירי שבס' דפרסית פיומא לסרר מיוםפח

נדבה.
 פפוק ג' לכ' פרת הוא חטישי יתנהא7 פשוט רביעי שלישי שביבראהטירג

 וטחה חחרמ, ש5 וזצו תאדם ויקה בנ"ע עגיו שטלטל טשוםט"ו(



 ושלוס ח=מ "פרשטת סיום פדר דרס.5ב

 5"ב( 9106 ו" )פי' לו ונפלח הכהן עיין וכפר שביעיויקרא

 רבקוי '"נ( פהוק י"ר )פר ה' לפני תטפח מח1ברין( )כשהן חמישימצירע
 נ"ר( )פסוח ה לפני הטפה הכהן מחובריו( )כשהןשוטי

 ומסוק מתח לרשת שלישי נ'( פט91 י"ג מס' מואב בערבות ענימסעי
 מ"ג( פסוק ל"ד )פ-' מזרתה קדמת סחוברין( )ששהו ששף רביעינ"ר(

 רנ"י( בחומשים כחצר טצאחי)ע"כ
 ובלי במעות והוא י"ר בפסוק שני להחתיל בחוכהטים בגח ציינוקרת

 בטדרש ומבואר וכו' ארץ אל לא אף הפסוק שם מחתיל כיהבגת
 )כברי מילתה מסתייע ולא וט' באף פתחו ארבעה ב'( י"מ )בראשיתרנתה
 צ"ה( אות קמאתורד

 לא כי בזח כפחו 'ורע אני ואין )א"ח ענין אכתוע שלטהריו שפסח תפישישיט

 שח"ג כתב בעצטו חוא ונם חמישי שם מצוין שיח" חוטמיים באנחטששאזי
 לשנות רציהי לא אך ביאור וצריך למך את ילר לחמישי שציעו כרעתםולא

 טוב הבר בנ"ע ם ימי חצונה וזת שרעינו ואף וכלשונו( בכתבו ורעת9חירבר'1
 אשווע רם ררעת במושכל שא,ני אענין או רפרשה לדחית בור חכם.נו כוונתאין
 בלא"ר מגי רלא מקומות במיעומ א5א לחצא,ן עליון הטלך לפני ידברענין
 אחר שגי וציון סוג היא פרשה סוף כ"כ( פסוק ג' )מר' וי5בישם מצויןששי
 שמחש לענים ירתח האדם פוטרים תסוג למציין הארפ ויקרא אצ5 ושלישי1יכ15

 בדעתם יי" ייש רסוק ד' )8ד לטך את ;ד שסעי ענ'1 כאמצע יסי,בקלקיי
 וע ברבר משובש ששי וצי,נו ר' בשם לקראו רוח מ1 ומי חסותי נאושציינו

 לפי יתכן לא אותו יקח כי שכיעי וגס דחרניסים כהי ע"1 לעכור*התחילי
 כפירש"י זלגו קורם שסחרמדד,ש
 רעב ויחי רע ברבר ומתחיל חמבח תמת השואל שיבוש ציין בח51 לךלך

 5רע חשבו חור שחש ז'( )פסוק בארץ אז והכנעני יסיימו רקבארץ
 תמישי יחש כרעב רתחלה מן עינים כמות וגם טקרא ידע דלא ע"רבדרך
 שיבוש מבי מעשר וציין א'( פסוק ט"ו שד' חלקך יקחו רפ בסוף לדיותצרוך
 חפ' בסוף צריך ששי וגב מדום בסלך פתה כבר בפרם המטובח פ' טוףיהנית
 סב ח ,האיש פ' סיף להניח צדעי לו כציון ולא א פסוק ס"ק לפר בוסי רואת
 לאבדם ישמעאל פ' כסוף גמי שביעי חכמים דברי 'ם טלק וצרקר כחישרלאכול
 תניח וט רבור באמצע מצאו טנקי טיבט שיין והמשובש א'( פסוק י"ז)פר'
 פ'סוף
 ענין אסשע גן %שרח כטצוין ו5א י"ג( פסוק י"ח )פר לשלחם צבפן שגיוירא

 ותחי ו5א כ"ך( צמוק י"ס )פר' צוערה בא רביעי כאן ער סגי בחוךדא
 קכו"ם רעת ירע ולא רע הבר גחתם על תפורר פבד והסויין ענין באמצענפשי
 צוה הטרלין תחח א'( פמוט כ' ~אר' ה'ום ער הפ' בטה חסישי גהשבאיט
 פעסוק2 פ' סוף ודילג גולשיםאותו

 *לפגיו פמוט כציון %א כ"ח( פסוק ב"ר )פר אונ' אחי רביש שורהרעי
  עניתה. חד וטופי 1"צהתו ויסר עניןאפשע



% חלום חים "צשיה טיס סידילכי  

 כנטול ויתר פמוק.ם י"א שרם 5"א( )פסוס ארום שמו ער 'שראו בחתתולדת

 רוח היום פ' טוח ששי בשבח רק אינו ותורתי עד צבורא סרחאדמי
 לעיי נמשך זיתן רכוך תוצד כא זיבדת י"ר( שסדק כרו)פר'
 ויוי בו ויורדים ה15ם באמצע ו5א ט"ו( )פסוק 5ך דברת' עד כהן בחוךויצא

 (ל( פסוק ס"ט לפד לך יהמפדג1 עד וישראי ג( )פסוק 5ראשונחעד
 יהר שנטשך מראה ויפת ולא ט"ו( פסוס כ"מ )פר' ימים חדש שעשיובשבה
 בחלך כמצויז 51א ג"ח( פס91 5' לכ' אחר בן ח)זיש' 55בן יעקבתשובב
 מ"ג( )פסוק היעזב וחטשורים שש' ללבן יעקב שהשיב ענין הר מגחושסד
 ענין כחד היעקב תשובתו 5בן ויען בציון דלא כאן מוסב רק עשר אליךו5א

 הקרא שם אוהו יברך 51א כ"ג( פסוק 5"ב )פר בפחנח ררוא שיישיוישלח

 יעחז פסוק י"ג )פר פ' לוף כר, מוטע רביעי 'חד נפשך עני, חךיעקב
 א'( טט1ט 5"ר )פר רפראט א5ק פ סוף חם'ש ענין כתר רשפח1ת ותגש,ו5א

 דיבור כגידע 'צאו נ!ח5ציך כשצוין ו5א כ"1( פסוק 5"ד )פר' ארם בפרןששי

 ירא אני רבור גאפצע 51א כ"א( פסו" מ"ב )פד' כן יחם ויעי חמישיסק,
 נטשך שמאחריו מפסוק מוטב כ"טז פסוק ט"נ )פר' ויתפתחו ויקדושב.עי

 יוסף5הטחר

 אהל רבור יחר נטשך ובשבה 5"אז מסוק סיד )פר' בנמשו קשורה בח51ויגש

 מ"1( )פסוק נהו אחיו שרישי ג'ז פםוק פ"ה )פר' ערער ביה שנידה
 הארץ ה5נ ו5א כ"1( )פסוק אכיחם עקב רביעי דבור אשווע נרוקח לפלטהו5א

 ח'( פמוק פ"ו פר' סצריסח פ' סו9 ברין ממישי רבודאיצע

 ח41' ויגדד הנדנה שדיא ואבדכם ייי ( א )פמא רטטה ראש בחן בחויויחי
 טה5ב ם שנ שי חס ובשבה י"ג( )פסא ארצר עד ישראל א;ויאסר

 אחיו גויר ם 16ף שביעי י'שז )מסוק ח' ק1יהי ששי י"נ( פסח פ"ם)פר'
 הזרתו א5 ועתה דבור אטצע כפצוין ולא כ"ג()פסוק

 שם נמשך חלשים את ולא ה'ז פסוק אי )מל אוחם תארץ פר' סיף  שנישמווט
 %א טא0 סטוק נ' )פד' אליכם שיחנו חפיפי פ' טוי ואיננוויקרא

 דבור אגהוע שלאתריו פסוסכציון

 פק' סוף ונם י'( )פטוק קשה וסעבהו ער דבור חד נסשך גין כח%וארא

 וכשבת ירט( )פפוס שנח ומאת ער וישראל י"ר( )פסוס פורים מארץ ערולוי

 י"6ז )מסוק הנחר יח סים רביעי ה'( פס91 ז' נפר פרעה א5 בדברםשלפפי
 עלים בהקון כחוכרתי פד' מוף א'( פמוק ח' )פר היפרדעים יערוחטישי
 גג~שרק לא הם דבו עי שחילן ע"ת כריבוד ילא חב"י כרבינו ח"ה הל'ברכות

 גימוע ולא טאיז )יפוק ח' רבר פר' מוף אחפי רבי אסיע הצטדויעיםוסרו



 לשלום ךףים השרשיות סרס סדר יד43פו

 שבוש ולא י"ס מסוק מ' לפד משה אל פר' סוף שביעי מדות 1שסח'דבר

 טסהולי עזרךכפוי
 עד %וי דכ1ר אסשע ולגברני %א זי( )פסוק פרעה פעג ער בהן בחיבא

 פני שנ. ובפנכת ט"ו( )פסוק כן יחי לא ער וישראל י"כ( )מסוק פרעהפני
 ,לא נדיגא פר' סוף נשא( )פמ1ק ישראל בני שלישי גנכן[ מצץ[פרעת

 כנ"ל רותח יפאיעגסושגתם

 וק דטח כיד נסצען %א א'( פסוק "ר )פד' רעם לפני פר' סוף שניבשלה
 אח"ב שכמזחיל פר' סוף כ"כ( פסוק מ"1 )פר' בים רמה וחמישיבחול

 גנאי שהוא כענן נרקח ולא כ"י( לפסוק ר1מאך פר סוף ושש. סשהויסע
 ישראללהלונה

 ררך זורוא אני חנון ולא ט'( פסיק ב"ב )פר' לרעחו שנים הכיעיכחמאמים
 בטשבון למחניקכעס

 ולוי טמגים חשבון באכרת %א י'( )פסוק תעשו וכן ער כהן כחולתרומה
 ובשבה י"0 לפסוק אליך אתן ער וישראל 1"נ( )פ10ק השנית צלעועד

 לפסוק פדהאל בני עדגרן
 ל"א( יסיק הגויד לפני עד לוי נ"י

 נטשך האחת טשום ט'( פשוק כ"ח )פר' טש,ר ושש ער לו' בחולתצוה
מסקסן

 )פמוק לדורתם עד ולוי ר,בור חר י"ז( )פסוק נפשותכם ער כהן בחולתשא

 כ"ב( פסוק לדורתם) שני כ"1(וגשבת לפסוק יחי' קדש ער וישראלכ"ב(
 לא )א"ת כיגח היום בפצוין ולא ."כ( פסוק נ"נ )פר' רארל מחוךחטישי
 הראו לא חם'שי מצוין שיט וכהוטשימ פוגשה שם מצוין יאה' בבטואםטצאט
 פר סוף א'( פמוק ל"ר )פר' יראו לא וששי לישראל ננסי דבייו( על וצ"ע פר'סוף
 לפיכח חשם השובת רגור אתשע ונחלהנוולא

 שנמשך ששחריו פטא %א י" לצמה %חש[ לאפור ער לכ' בחולויקהל
לדוחסן

 לשטו נסויד שלשחדיו ופסוק כ"0 לפסוס והגרפס ער לף בת%פקודי

 השיג ל8 ואס טצהי[ טוטב י"ר( פסוס ח' )פד כמגחח לבהן שביעיויקוא
 כפ"ר 1.רבר פסוס 1"ש לדלעיל טפ.שנמשך

 לרע% שנמל חושניו פפוש %א י"ב( לנטוש 5פחנח מעוץ שר כחולושמיני
 חב איע קרבןש=ת

 נטשך "כבש את חפהפ תשום .'( פלא יסד לא' ומהר במים שנימפורע
 ההע-ח זאת פמפום י"ג( פושק פ"1 )פר' בסים "שטא המדשילע%

 לדחלילנטשך



 פי ושלום חיפ חפושנה "יום טזרורכי

 לדלקסן נמשך עדת ומאת משום ר'( )פסוק 51בשמ עד כדן בחול מותאחרי

 5ו אשר החטאת פר ער וישדא5 ח( )פסוק מדוד אה5 פתח ער151י
 דו"צ דגרי ידע יא "זד שרגוציק מוכח וחז,תד שמוקים י"א 'חהמ י"ב()פפוק
 כשציון רפובח אל ויצא עד שני ובשבה פטרו נעלם חמארא *י'ונם

 תשבו כבשפחתו עד ולוי ( ח )סיוט לחבול תבואתר אח עד בחן בתילבחר
 5דלעיי נמשר רשביעית ובשגר משים '"א()פסוק

 צ"י שליקי ובשבת
 שלפניו לפסוס רנמשך משים ונתגר כפצוין ו5א  י"מ(  )פסוק ח"א אניבי

 משרת ואם משום ט'( פסוק ב"ו )פר' הבהן יעריכנו פר' פוף "משיבחקותי
 פר' סוףאינו

 5קם, נבחרך עבורת ואח משום ב"ר( נפסוק סועד באהל עד בה, בחולנשא

 כ"ג( )פסוק לדם עשו ער וכשבת ט"ו( )פם,ק דלוים 5י ,הי' עד בח51בהעלותך
 שח141 ל"ה( פסוק " פר' בנסוע ויחי פיטב התביעי פר טוהשרוא

 השביעי מהת שהנריק אף פר' סור ו5א פרענוה באטצע משה ויאסף ונם פרתחלת
 הס קריאיכ זי"1 משא"ב ריררו לאומרנא ברצונם 'עש, מוס,פין מקומןברוב
 גפני5ח ברתנו רשות רדוא אף מוסיפיו שאין ווירם'ש ,בכונרנעיקר

 אטבע מאד סעד כמצוין ו5א ל"א( פסוק י"ג )סר' לד נובל 'כול ש5,שישלח
 וכלב 'רושעדכ,ר

 יבורא גנאי השה!-ר ולא י"כ( )פפוק עיי תלינו בי ריא מר עד בחילקרח
 ( ח )פ0יט היי בני לכם רב שני וכשבח רבורם אלדע ונםלאח

 כ )פר' אלירם ה בכור שני ובשבת י"א( )פם,ק עילם חקת עד בתאחקת
 בפר' רק תערב ער תממש לטיפ שלא עניי)א מד ונט מר' סו" ו'(פסוק

 פר' 910 י"ס( פסיס מ' )פר' ,בעירם הערה ותשב ישלישי בכרעו בט"שסרח
 כ"א )פר' הרמח חמקוכ שם וחטישי כ"כ( )פסיק מעליו ישראל ,יטרביעי
 יפ( )פמוט וחי חנחשת וששי נחשב אינו עכו"ם ררעה ר'(פסיק

 לעיל נגהשך זר רשסוק סשום ט"1( פמוק ב"ר )פר' חימים באחרית שכיעיבלק

 בהד 5עי5 נטשך לי ,חיפר כהשום ט"1( לפסוק חיא בטר'ן עי כהן בח51פנחס
 ושלשים ער ,ישראל ח'( פסוק כ"1 )פר' כהה-ים מארץ ער 151ידבר

 ושלישי הר' סוף 1"1( )פמוט הוא במרין שני 16טנ בשבת ח'()פסוק
 את ה' צות ורביעי לעיל נמשך תחלט 5א5ח משום נ"ז( )פמ,ק לטעם רבב'ן
 5עי5 נמשך צלפחר בנות כן טשום '"ב( פסק כ"ג )פלטשח

 כזחר לקרות ראוי חטסיית כי פשית נ'( חסוי מאב ושרבא שנימטעי
 לשר לפר' ום נבא בסיום הפלישי ט"ב ושם נגר תקליטוניםבט"ש

 ז'(פסוק



 ושלום תייש חפו'פזת ס"מ מיי דרסיפז

 ט'( )פסוק אחרירם ער 151' ענין חי ( ה )פפוק באתרעי עד כחן בחולדברים
 תר ח5א 5ה5ן שקוראים וכיון ס"1( מלטיק לעשות דברת שניובשבת

 יבר שני מס"מ שלגו בחומשים )א"ת לרוב לואיס נסור שבוש א"כ הוארבור
 ש5א מיאור הקפיד נו ורב באיכח לרתחי5 ועלא כדי עוב לא בודאי וזת5כם

  דפסו" הזר כ"א "'כר התהיי לא רק לכס דבר טטיים זר,' שם5דתחי5
  שלפניו

 רבים יטיס ורביע כמש"ל 41צמתו לשלהי ורטדיז וגו'( אבוהיכם אלהיה'
 1"סישי רבוץ בחד לדפמיס ישראל את ז רטצי כשיבוש ויא ג( מסוק' ב)פר'
 י"ר( )פהוק ורד נדיאת
 א'( פסוק ה הר' הוא חרם עד ולו' במצוק ונירא נדוף עד כהו בחולעקב

 פסוקים ה"' שיש כפסול יתר ואירך ר'( )פמוט רארם יהי' ערוישראל
 ככוכבי ער טזסב יחמישי י"א( היסוט יך נתן ער שני בשבת רטובסש"5
 מהחיל ואו י"ג( ופסוק שנה אחרית ער וששי ( א פסוק י"א )פר לרברשמים
 יספמיר וסני 5דלע'5 טפי נפשך שמר אם בי משוםשביקי
  ושסרתמ רפמו9 כחיום  א'( פסיי  י"ב פר' היום לפניכם עד כהן ב""לאח

 נמשך שמר והנאתם סשה ( ר )פסיס חעשוו לי ער  ולוי ידידיינבהץר
 3פר' היים ספניכם שני ובשבת י"א( מלסוט במח וישבתם ער וישראללעיף
 לעיל נטשך חנקתם וחי' סשום אי( פמוטי"ב

 הרע ובערת ער ושראי ע"ו גנאי ריא ר"א תועבת עד לוי בחוישומטים
 צ"ע רבריו )א'ח פסוקיפ י"כ שחם מיותר ואידך ח'( )המיקמהרבך

 קו"ח ס,' 10ף ברמ"א סביאר היא שם יסיט איך מ"מ פסוקים י"ב שישהנם
 ע"ז עוברי בהם שימצא ישראל ברעת יסיים ואיך טיב ברבד רק ויסיים*יתחיל
 איר רבריי עי קשח רתחיר עי וגם יישראי נבאי שגרם רוע יבערויצרכו

 ימצא כי יישראייתחיי
 בכרכי

 ם על בזר חפש ובחנם לישראל שאי וכו'
 ולא עד שני כמצוין וכשגח להמעיין( בנראה בהסצי'1 גזה וחעיקר כרתשיא
 הנוים כ. כמצוין ולא ( א פסוק י"ס )פר' פסקו תנור 5א וחפישי שודיזירון
 חור לחכזישי רט בחוסשים כשיצוין לרביש' ננשים חי רבינו )א"ה לעילנמשך
 שנרנ ז"ל שלסח שס בעל  רנח"י סחינו  ונובי וכו' ההי'  חסום שלפניההפפוק
בז(
 )פר' שסו תקים הסם ובשבה כ"ג( )פסוק ויראו  ישגשגו ער נחת  שניתצא

 מוח טשפט חטא יהי' כי לרתחה שיבהר פשום ה'( פסיסכ"כ

 ליעקב ער ובשבה אגומד שלא י"ב( 3פמח חיום ענע' ער כהן בחולגצכים
 וחד שיבוש היום עסקו ונב ריבור חר הקים ימען טשום י"ג()פסוס

 שסה ר"א ורביעי פר' סוף א'( פסוק 5' )פר' רואה התורח שלישי יקריבור
 ר'()פסוק



 פ, ושלום 8"ם חדושיות ס.!ס סררדרכי

 א5א פסוטים ט' רק אינו ישראל זקני עד ושיבהפ מירורים בכמר בהולוילך
 את ויצו שכיעי ובשבת י"י( )מסוק 5וזשתה עד סדורים ברובכסצי'1

 5רלהמן נמשך ככ15ת ויחי טשהם כ"ג( )פמוט,הושע

 5דלעל נמשך אשא כי משום ל"ו( )פסוק ידין כי תיטב 5מרש"י ששימזמינן
 מציק מדי ואקסד"ט

 אינו ש"ת בח51 חוא בח"ל כי א"י לכני בשבת שייך קוראים זיי"ן ציוןברכח
 הא משח ויעל ער קרואים המשח יחר להמשיך סזטב %ךכשבה

 נתוס' 5הריא וכן 5רלעיל שנמשך מעונח הורה חהו להתחיל בסהזוו,םכמצוי,
 מצונח( חתחי5 הודח וחתן העולם ממנחנ בזר נשינה 5א )ורבינירי3"א

 ( הרביעי 5חצוה נחנו חטחובריה נטי)יאשתי,

 י",( *סור 5"ו )פר' טהור זרע שלישי 5'( )פסח %' נרבה שני פקודיויקהל
 )6ל סופח את חפהשי א'( פסוע ל"ת )פר' רקח מהלשהרביעי

 לפמום עשו כן קושי כ'( סטוק5"ט
 פ' )פי' סשה אתם ויברך שניעי ל""

 א'(פ10ק

 נעמיק הכהן וסחרו שלישי י"ה( פסוק ,"נ )פר' הוא טהור שני מצורעתזריע
 רכחן מצורע פר חמישי מ'( חטא רוס טהור רביעיב"ר(

 ח' לפני שביעי 5"ל )פטוק בטהרתו ,רו ששי ב"א( פסוק י"ר )פר'וטהר
 רק רק דבר אינם בהם יכ'וצא אחיך ימוך בי יכו ט"מ( פסוק ט"ו )פר'מחובו

 והמעי טוטאה וענין סטש רע ועהשח חפות בעני! שהקמירו ע5 חז"לכוורת

 י"ז פר' ) סשה את שלישי כ"1( )סטוק המזבחח תמיר שני קדושיםאחרי
 מר' חופשי ו'( פסוק י"ח )פר' ר' אני רביעי ( אנסוט

 )פסוק ה' אני ששי ט"1( ופסיק ח אניקרהפים
 תתיתרי ה' אני שביעי 5""

 ( א פפהן כ)פר'
 5"ר( )פטוק להב הוא שלישי כ"ח( לפשט לארץ תתנו שני בחקתיבחר

 בארצכם יבטח בחקתי פר' חמישי ט"ז( )פסוק בפרך בורב,עי
 א'(. פסוק כ"ז )פר' טשח ביד שכיעי י'( )פסוק אתכם בריחי ששי ( ו)פשק

 )פמוט מעטו ישראל שיישי ו'( פסוק כ' )פר' אליהם ה' כבוד שני נלקחקת
 בלו פר' חטאני ב"א( פמוק כ"א )פר' דיזומן פני רביעיכ"ס(

 אושח אותו וכבהני 5"כס )פרוה אדבר אתו בפי ששי י"0 )פסיק ההשברור
 כ"1( פסוק פ"נלשר

 )פסוק רטחנח אל שלישי ( א פטוק ל"א )פל' אביח ב,ח שני מטעיסתמת

 פסעי פר' המישי א'( פטוק 5"3 )פר' ה' לפני רביעיכ"ח(
 שביעי טין( פמוק ל"ר )פר' כהרחה קישה ששי נ'ג )פסיק סואבבערבה
 ט'(. פסוע לית יו' לקויםטהריו



 לשלדם חקים ובלעצ ואשדי ס"ת גלייות ורכיפח

 וכל"צ חצצרי ס"תגלילות

 חורתינו )ב( ואמר נכתב ממתבל )א( הי ת ט הגבחת גשעתרבד
 נמשה שט אשר חושרה וזאת אמה פשה תורת והטהורההקדושה

 ישראל בנילפני
 הקריון שליש נתחילת )א( חס"ת ושל החגורה לגלול צוהרנה
 שלא טאוד הקפיד רביט של אביו זי"ע תשובה דרכי בעל חגח"קרכו

 הקפנה טבע עם )א( התפלה או ההורה קריאת בץצעת לנוטלהיוון
 הגדול כובע וציהי' רק ראשו על קאפי"5( או יארמיקי*ל )שטוריובלבד

 קריאת בעת לא' ראה ואם חקמנח כובע על הפלית או רחוץ( בו)שיוחסין
 הקמנה כטבע רק בביהמ"ד ישב ונשאר ראשו מעל המלית שהסירס"ת
 המלית יחי' שלא שיזדמן מעתם דאינו לא רבינו אצל ובן בו תערמיחה
 ראציו מקץ הפלית וכשהסיר התורה וקריאת התפלה כעת ראשועל

 )כשרחפי הש"צ בחזרת כשן כתיפיו עלוהניחו
 בשבת החיבה( לפגי אחר

 אחר רק החי ובימות הראש על השמרייטי"ל מיד לבש אז ביו"מוב
 בכובע כך ולמד כתפו על המלית חי' ב"פ התפילין עם כשלמדהתפלח
 להזכיר הלימוד באמצע אז לפניו וכשבאו ראשו על והתפליןהלמנח
 יכו עליו ותתפח ראשי על המהת נחן מיד רחמים בבקשת תההאיזה

 )פטום גושר ובב שנישי א'( פסוע 5' בר' הזאת רתירח שני וילךנצבים
 וילך פר' חטישי ס"ה )פסוק לעשותו ובלככך עי רבי"א(

 בני את זילפתם שביעי י"ר( )עמוק לרשהה שמח ששי ( ז )פסוק יעזבךולא
 כ"ג( )פסוקישראל

 אשח ומתחיל בהישוף והמצוין הנ"ל אוד מאורי כ,מפר העהקתיע"כ

 והווסזתיס הפר' וכן בדבריו להעיר שמצאתי 40 מטנ' חזסטחרוא
 *( 1 רסע על להקל נרי שהוספהי ספגי ג"כ הנאשמצוין

 רכתנות טהצער שכתבתי סר ב' אית קצ"ר בסי ברג"ד לעיל עיין )א(רכד
 פ"א קרח"ת שערופוע"ח

 פיאר ס81רים פסתי הוא משת כשגבחת לומד קניי פסוק טקזד)נ(
 תשובה דרכי בל סה2"ק וציעצע לתב קם"ו בסי' אברהם וילאט בספר )01רכה

 לשפות שיש זי"ע היים דברי בעל סננשנז חנחנך של קרשו מפהששמע
 במז~זח כמוכן
 זצ"ל צופרר אליעזר כי"ח דוטובחק והנאו, אליעזר המשק בשו"ה צין )א(רבו

 סי' או"ח ספה"נ השובה ירכ. בעל הנחרק לדברי מקור שהעיר ו,(בסי'
 הי' רעדיק א' של טצנפה דנסל ב"ה ריומא בחאי לזמר שכ' סם"ו בא"אנ'

 בעורר לעמיד רננתי 714 סחירה 5"ח ופת~ם' נורג'1 שאנו במו הסנר כובעכבוש
 הלנ"ל מקור יש רתום ברבר נפשט רפמ"נ ו~ם"ר "ש עי 5בר קסצרגנובע

,י-י
 רב-כ(_ שח ,וצי בזר שטציו כנע גרת די לא יישתו*(



 1ס ושצחם חים וגיפף ~אשרי ס.ת נלקחתצרכי

 הקמנה בהנובע הקיץ ביטזת ג"פ גחצח יושב בהיזוע היזםבאטצע
 עם לפניו וכשבאו במטתו כששכב גם או קאפי5( או יארמיקע)שנקרא
 הכובע לבש ישועה יענין חולה איזה בהיכרת בע"פ או בבקשהקוויפיל
 ומכש'כ ברכתו וגוען רצועו על בעשונינו( הי"ט אז )סאפ'5'"שהגדול
 וכנ"ל בזה נזהר שהי' מדחז"ל נברא חובת קרה"ת אולתפלה
 של בקופח לגבות )א( קרח"ת לאחר וה' כב' צדקה הגבאי כשהלךרכז

 הנבאי נגד וחלך קדם רק אצלו חנבאי שיבוא עד הכעדין לאצדקה
 לתקופה ספבעזת ג הצדקהוגתן
 אומר חי' תחנה אוסריו שחי' כיום מ!( וה' כב' קרה"ת אחר מידרכת

 המנהג  כמידורים  הנרפס  שבשטים אכעו טיסני היה"רבעצסז
 אמריט ישראל בני כל לאחיע חש"צ כשמניע מקוטות באיזהשנחגו
 חיה"ר שאר כמו אוהו אומר חש"צ רק כאן נחגו לא ביחד חקחל כלאורע
 אגון עטיןוחקחל

 אשרי אחר שנטמרים )א( תתקבל קדיש אחר הי' לחיבל מ"ת חורתרכפ
 בסוחח ויו"מ ובשבת בחול להיכל ס"ת חזרת ובשעתובלצ"ג

 מזמור וט' יהסו בבוקר קודש ובשבת וכו' טזמור לדוד )ב( יחשואומרים
 וט' שובה יאמר ובנהח ואח"כ )נ( וט' חבולדוד

 רס"פ סי' יו"ד בש"ך ן ע' ור' בב' צדקה יקבץ רמנה 4א(רבו
 ור'  שבתי ור מאפין ר' בסי' ביתא שאומרים קרה"ת אחר חיה"ר רנר )א(רכח

 שננברגין בשכה לחסדו איתא  ששם בחבוררחם ועיין  חתניא וסי'אשר
 ומקור לשבת בפנהד סה"ת אחרי לאומרו איתא וימאי ובטהזורחחוןש
 קרה"ת אחרי לאוסרומנדנינו

 בחוי
 בהערות ועיין נאון ר"ע גסידור ההש

 שיא התהנינו עי תנד שמירא המניח מהרב הנ"ל רע"ג סידור בט41ותסתים
 שאין בימים לאוסרו שאין  וה כנהג נם  אך תהנה אופרים שאין בימיםלאוסרו
 ועיק חב"ט סי' 'עסב ובחק גיסן חודש כנחנים בהנרות נסתיע החנהאוסרים
 פכואר מנדים נועם ובקונטרס דיח"ר א"א רבפילח רמ"ח מי ביו"רבש"ך
 בחתןדר"ר
 שיכל חם"ת שפחזידין טקוכעה שיש שמביא קם"ם פי בטור עיין )א(רכפ

 וביצ"ר אשרי אחרי ער הס"ת טחזיריו אין טקומות ויש קרה"ח אחרתיגף
 ליחן אילו מרינוה סנחנ שמביא ברמ"א י"ג סעי. כ"א סי' או"ח בש"עועיין
 וקיין כשאקא נליץ מרינתו פנרנ שכן וכנראר קרח"ת אחר תיבת להיבלרס"ת
 העדיש סורם הס"ת 5חהזיר ובאבודרהס בובב5

 תחקגי
 ז"5 תארני עפ"י אך

 אברהם באשל מרה ועיין חסידים במשנת מזח עיק הקריש אחר הס"תלהחויר
 ברעת נדנ שחג' שם שמיביא ברנ"ד קס"ט סי' מבד"ת ז"ל סכוטשאסשלעיה"ק
 חס"ת להחזיר עצפו נהג חסה-ים חטשנת ועת שלאד אח- ימיו ובטואאבודרחם

 תתקנל הרישאחר
 בעידור לא וגם ברשמונים נכהית 5א מזמור לרוד בחול שאוסריםהמגחן)ב(

 בסי ז"ל אופינחיים אברחם כע"ה להנאוז אברהם באשל חוא אךחתניא



 ושלום ח"ם ודו"צ ~א,צד' ב-ח כלירח דרכ'צ

 בפירוש בשו"ע הטבואר בימים ובלצ"ג קודם שאומרים יענך למנצחרל
 מזר 1 )ע הנ"ל למנצח אמר לא ימים הן א תחנך אוסריםשאין

 רס"ר סיפו ש15ס !באות קי"א מ1 ס כ ח אורח נמולבטמרו
 שיר תתחיל רק יעקב בית אמר לא למגצח שחחסיר בימים וכן י"ג(אוח
 ע"נ( ר ע רף חמד במדור )וע יימשל
 חכריכות המיר חקיך שנשמור ליה"ר כמשביע ובלצ"ג )כשאמררלא

 ן יתב סק"5 בא"א שם ובפם"נ ב"ר סי' רבה באלישבאצבע()עייז
 י"ס( במ"ק רפם היים אות בממדי רבינו בור טרשועזיז

 חזקו ( י ח )חה5יט וכו' אדוגיע ה' הפסוקים )א( הוסיף ובלצ"נ אחררלי
 כ"ח( 5"" )שמ ירו' לננכסויחמץ

 ח"א חושקינו תהלים פסוקי תד' )א( הומיף ים ש% השיר אחררלי
 ה וברוך תעולם ועד העולס מן ישראל ח"א וברוך וכו'וקבצנו

 ואסן אמן וכו' כבודו שם וכרוך לבדו גפל(יח עושה יא
 וכו' כאלקינו ואין במידורים כבדפס ובו ד אל קוה )א( היום אחררלד

 וגו' לשבח עלינו אחר עד עומד ונשאר בעמירהואסרח

 )שחוא וכו' הראשון ביום במקדש אומרים היתם שהי' השיר משנחרלח
 אמרח לא פ יניו' בלבד בשבת 0,( רק אזמר הי יא ר( חסבסם

 בטור מונא גרור פתפור בשנת 15סר והפנרנ ק5"ר סי' בא"א ובפם"נהס"ט
 נ"ב ועיין היום וכסרר כאנ!דדיס 2"נ !רזנא ספרד טנפני בשם רפ*דבסי'
 שם ובפפ"נ בא"א וב"ר משרבממר
 ושבת טוסף סורם בו כטל דק חר4אשונים בטפרי נמצא יא יאטדובנחר)נ(

 בראפט41כר
 אשכב! במירורי תן בהשבונים נטיא 5א וכו' אר!נינו ר' הנ"ר פמוטי )א(רלב

 ורגאון ספרד בסירירי הוא אך ניחא התנייךובמירור
 ומב"י

 בפידורו
 שסך שדיר סח כאטוד ושכרה חורה שים-5 שע"י נפרש !כחב לאומרוהח!יק
 4ל וסגרפותם אנוש חרפת היראו א5 ואמצו חזהו ע"ב  שסו שהיא רחורחע"י

 ממבערנ( ברמום יעבט לטירוף )הנססת שלסח ביריעות יח ע"בתערצו
 תורה ינייה לסיום הפסיסים כות גטי ע"כ שכחב 'י ! קיינעך טחד"שלפאין
ויאריך
 תאר"י וסידורי הסידיפ ומשגה הרט"ק ומירור ספרד פמידורי נובע )א(רל2.

ז"5
 חוא כד" קרוש אין ופסוק כ"! בתחלים חוא פסוס ח א5 19ח )א(%ך

 ס"ה נתחייך הגא ד' טב5עדי ארעי סו כי ומסוק ב'( קפיטל )א'כשטוא5
 שזש אין פסוק נטצא ג(ובוררחם רק חנ"ה פטוקש יוסד נמצא לאובראשונים

 וכטידתץ 5יהא שם בם ה' אל קוה פסוק אך טבלערי אסי סי בי ומסיקבה'
 האדיי וסידדרי ורפ"ק ספרד במירורי נרפס אך ר2"5 פמוסיי נרפס יאאשמנו
 בגובה שך שכתב הלשון כשקוצע טק"ד "ל"ג סי' בבש"א סיח עיי! )א(רלח

 עכ"ד חסקעהט בכ5 שמ"פפ גטו השתגח לומר 1נוהן



 צא וששעט חייט חדרךתפלתעדפי

 שהם )א( תמונם ככל ונורלינו כחם חלקנו שם שיא וכו' ישבח עלינורלו
 גמר ואחר ובו יושיע לא אל אל ומתפייים ולריק להבלמשתחוים

 מ"כ בסי' כנ"ל ונחג דר"ח תפלין ותנית דרש"י תפילין הלץ )כ(עלים
ום"נ

 ך ר ד ח ת ל פת
 וכימים רע סכי לדנצל תפיה גלתי לדרך לצאת שלא לדקדק צריכיןרלז

 רצידות מנ"נ וככיח הקיטור מדנבח על נס סננה כחזקת הדרביםכל
 יותר מסוכן הוא אשר אויפ"א ידי על ובפרט פורעניות סיגי וכלוגזילות
 ק".( ס 'ה או )נמוק ואן הדרך ביאפית יזהרו ע"כ בן כס העגלותמכל

 חפצנו לטחת ושביעט בסידורים הנדפס על והוסיף אופר ה"ועטחתה
 )חוסיה כרכה יתשלח וכן לשלום ~נחת" בת( ת ח )רוס ולשמחהלחיים
 ידינו* מעוצי בכל והצלחה"תיבת(
 היטש'1( בחעגלח לגמוע כשהתחיל לומר רביע נהג הדרך תפלתרלח

 לוסר שיוכל סעו 'י ק בסי' המו"ז וכדעת הברזי יממלתמחצירו
 גראשהת טזוח"ק לדבריו סקור וטביא בדרך שהחזיק קודם בעיר גםאותה
 געור הדרך תפלת שיתפלל טהרי"ק כשם שם ההמה וכאור ע"כ טמ

 לסייעתא בזח נם ביותר צריכין וביטיע אשתו עם וגיישוב בסתאשהוא
 נתיב וימצא תקלח לו יארע שלא האהנהי'"ף( המסע לחצרבביאתו
 בנמוקי מזה עיין בכ"ע והצלחה להצלה כרצוע )וואנא"1( ומרכבההברזל
 זן שטח לחחזיק וסברות מעמים עוד ה אות שםאו"ח

 חתירה ברכת כמו ישחרית כהפחדית שפופרת רעוצ הדרך תפלתרלמ
 תעיה נסיעתן בתחלת מיד ואמר חלילח בתחלת מסעי אלהוכשהי'

 בדרך בלילה וישן הנסיעה כשנשתהה זאת ובכל הקרום( ס' 'ל )כנהדרך

 שכשא כ'( סטוק )ס"ה בוששה רפטוק שם על רוא זאת ההמפה )א(רלו
 ש"ל סי' המר ובסהזור ריוס ובטרד ד"ר טוטו תפלת בסדרנאבודררם

 הצענזור 'ד מפנ' נקמע ומחצית, ריר רמאפר פחצית נוצא ר"רבתםלוח
 סי ברמ"א וחו"ז בנשדות נממן וכחוסו כלו רומר חול ובהפלות נוששלטה

 טסני ובנראה נשטטה הפעערים וככל ועידפו לו  שתי'  שסכואר כ' סעיףם
רצענוור

 עצת עצו ופסוע ב'( )משל' וכו' מפחד תירא אל פפוק עלינו אחר'"א)ב(
 ח" שחוש טק"כ ול"נ סי' ובט"ו ס"ה( )הום וקנח תר ופסה ( ח)"פעי

 ט' בשם של"ר ובקיצור שלום שים אומר שהש"צ בשער יום בכל לאומרןנוהג
 הנ"ל פסוקים שיפכור לרבינו ראינו לא אך עלינו לאחר מבואר ציוןזכרון

 לו שקיע שפי באה לשר בוץ מ דץ אעשש ח-ן טפפי =חסש(
ף מסה ף ת י*  ש המתשחץ  ה  



 הפללנה היית הדרךהפלתדרכיצב

 שעתו אתר באשמורת קם וכבר כשינה שהפמיק כיון אחד בלילהפעמים
 טעל"ע פומר טחד,ט הדרך תפלת אז וכשאומר לכאן באו הדשותפנים
 תדרך נתפלת העתייב כבר מ"ב *רמאות איזה רק באשפורת כשטמעונם

 רב זנק ליסע יום ובאותו בבוקר עוד כשנצרך אך 1 מחדש משינתוכשקם
 אז בררך עוד שחרית תפלת להתפלל שיצטרךבאופן

 המתיי
 בתפלת

 או"ח )נם"י תפלח שומע נברכת בשמ"ע וכותה התפלה זטן עדרדרך
 ( א אותשם
 רר"7 הותנו )יבקר לקאנ!רנא מפהק"ק נסע כי לידו מעשה בא פ"ארם

 דרך שם ליסע כדי לאוננוואר אויט"א עם השכם בבוקר ונםעז"5(
 עם ובבואו יום מבעוד לקמארנא להניע מנת עלשיוצקי--"מאסכו"ר

 עם חזרה לביות מיד ובא חצו"ג הלך שכבר לו נודע לאתנוואר אהאוים
 דרך משניאמש הצהרים אחרי לנבוע כדי לטונקאטשדאוימ"א

 עד צהרים סעודת אכל וגם בביהר בצבור והתפ%~אוואפהשנע--לבוב
 ברכת אחר סיד אוטר הי הבוקר באשמורת וכשקם הקימור מרכבתעל

 שני כאוסר הוי ולא לילה שד י?הי' הגם הדרך תפלת הפעם עודההורה
 יום ביכנע צהרים אחר נ שעה בערך %אוואטשנ"ע הצו"נ הליכתזמן
 שאסרה בית הדרך תפלת ולהתפלל לחזור שלא אז להלכה דעהווהי'

 פ"מ באמת מעשה שעשה ככר לבירם לשוב נטלך דהי' הגם חשכםבבוקר
 נפיעוע מטרת אבל אונגווא"ר--5אמבו"ר חנז מדרך רק נמלך השיביא
 בגתים דחי' הנם לקאמארנ"א לבוא היום ובאורע כבתחלה עדייןהי'

 כמה עי הדרך באמצע אחרת בעיר יצח אם כסו עדיף לא ככיועחזרה
 דושאני די"ל הספק ספני אך הדרך תפלת הפעם עוד לברך שא"צויעות
 תפלת הפעם עוד אמר ע"כ לנטרי וחזרה הגמיעה חפמק נמי דהויבירר
 בלנו חושם כבהרהר חי רק זם( )באותו לארואמשנ"ע דרך בגמיעתוהדרך
 *ם( או"ח)נמוקי

 תפגפחנ שאתדיתי
 הנה"ק אציו כשם עוד יצהיררמא

 לחעטיד שלא זי"ע תווכה דרכי נקי
 ונם הכנמת בית או לביהטד"ר טבחוץ הדברות עשרת עםטבלאות

 מחאה"ק להעכירם פעל סקורות ובכסח כלל הקושט מארון למעלהלא

 א'( סי' או"חממוקי

 דגל לתקז ורזזח מביהכ"נ נבוח נידע ובעשה באחד להלכח נשאלרמב.
 הביהכ"נ יחי ובזה למעלה חדנל ויעלה שיניע כדי ביהכ"נעל
 על מגדל כעין 4צ דגל יעורר אם בהפסדו קשרו דיצא וחעלח טגירענבית

 על פו"פפ שפוד ליתקע יוכל אך בעוה"ר חמושזדו?ים דרך שזהוחבהכ"נ
 טרם כ% סמוני לא ששד סק"נ ק"ג במי המכ"א לדבשי כי אם נהפכהגג

 מהסעי א18ר לא חוי ובזסגיט בשקוד יעשו אפשר דלא חיבא נתבנפמ"נ
 ונתנקז כשם יום סכל לאיחוד צו-ך כהן כמר נובע אש'לו*ן



 צג ושלום חיים הכנסת בית יינידרכי

 חבתי על וגדלים בבירניות הכופרים בזה שהנחינו התדמות איפורחשש
 ע"כ ממזימתם ישמרנו ח' היכלות ויבנו עושחו ישראל ויטושכנסיות
 נ"ז( מי ח"א )סגח"א בשפוד לתקזיוכל

 גבוהים חם הס"ת להוציא קודש לארון שעיים שהטדדגות ביהכ"נרסג
 שי או 1 ע' שי ר טע ו נ. )ד ב סב מעקה שם ואי, טפחיםעשרה

 ובתי דבחכ"נ בזה דמבואר דהא מעקה שם לעשות חייבים כגדונ(ברזל
 ואין דירה בית שם ראין כיון הגג מעל חיינו מטעקה פמוריםפדרצית

 טשפט ההקן )נס~ק' לעשות חייבים נ בהב ברעך אבל בהגנכחמתסשים
 הב"ז( סי'בכהי"ק

 חי ס( רקרוש אבותיו גם בו שרתפ55ו )נעום שבחצירו ביהמד"ררמך
 רק ציוריט מיני בשום מבפנים והתקרה הכתלים לסוד שלאמדקדק

 הגה"ק וקינו בימי שהי מבסו שיעי בלי לבן מראה וכריקא פשומבסיד
 ו"( זי"ע הלמח שםבעל
 או פרוכת או ס"ת מעלי על שבהשמין אותן על מאוד חהגגדרמח

 ששה של דוד טגן צורת הכנסת בית תקרת או בכותלי כןשפציירין
 שחח בזוה"ק במדרשים או ם בש בדרז"ל לזה מקור לו שאין ואסרקצוות
 כמו רק חח.ים( ארץ גפי בז שגסיה מד קי )ודשיג דוד מגן צורתהי

 דוד של מגינו שעל בידינו שמקובל קע"1 אות דפרקא באגראשמבואר
 החיים ארץ במ' כמ"ש כן הי' אם נם ואפי הכנורה )א( צורת מצויירהי

 בנמן ית"ש לפניו חביבה שהיתה טסצבח דוד מגן צורת חך עדיף לאהלא
 דוד מנן צורת כן לעבודתם חוק שעשאוהו ספני עכשיו ושטאהחאטת

 הוא שנואה לכן לחב חק ודומיהן הציונים שעשאוהו יען קצוות ששחשל
 דור הסגן שהסיר גדול אחד מצדיק ששמע ואטר ה' יראי כל בעיניעתח
 צ"ב( אות קמא תורח להכרי הנ"למטעם

 נהג אנת ד' סי21ת 1"1 חי-א יהונתן קימה נינה וא.תי נאי ,א(רטה
 במצינו ה11ק הי' ע"ה הפלך שדור שכחב יד כחב מהרש"5 בשםשמביא

 נוצה וחי' סורו שבוין והי' במלחמה ייצא כשח" מגורר כצורת והב שלבמם
 שהי' כהנ שסמא שטביא דוד מגן מערכה אוצדום"ד בס' וראיתו ע"כאוחם
 אותו היחודים וששו ביהכ"נ על 5"ע שו"ע צורת שיתלו ישראל כלל ע5גוירה

 ז"5( מפיסג2בורנ )ינ' אהרן מטה בס' העיק קצת לשגות כדי רזך כשן3תג4112
 רור בון בענין שכתב מה הספדבסבא

 המשהם על שפינוים הממגו על הס- יתודא מאח( ס4ק קם-א )זימן ור-ת ייז)א(
 שידה *חר וגעושות פר 021 אקטור נזר יש כי ומשי ורוקי עש כשאי סחות שוצודת
 צמתן לץ ס"ק חפית !ט משזית ע=.ש סאו*ק1שש1ד



 תתלוםחיים ואתשעויה יינםצד

 קודש ארון שי פרכת או פ"ת של מעיל על ימצא שלא סיעד הקפידרמו
 אך כשסכירה דק חרחור שייך דלא הנם ואמר כלל ח17ה שלשם
 כבית פרזכת התנדב ואחד שאפשר שפן בכל להרחיק צריך קדושבמקום
 מהפרוכת והסירו פלונית בן פלוני שסו עליך כחוג וחימדרשו
 )מנח"א תפילין של כים ממנו לעשות מותר אה"ק שלפני פרוכתרמז אסישט

 מ"ר( סיח"א
 מזרח בכותל חי' בביחמד"ר התפלח בעת רביע של ישיבתו טקוםרמח

 דרום מצד קודש הארון בימין)"(

 שחחייגודיני
 מהכורך הספר לו והביאו מחיבורו אחד שננמר בעת עצמו נהוג הירמס

 מ"ר( סי' ח"ד )מגח"ל שהחיינו מברך הי בחדרוכלול

 המ"ח זנתן הצדיקים מחשובי מאחד ס"ת קנה או לעצמו ס"ת כשכתברנ
 ברבד אחרי ובעלייוע ראצענח בפעם בו וקראו נמרו ובעתלהניה

 שם(  במגח"א )עייז  שהחייי כרבים נדרךשע'
 בעל וקיט מנהג חי חדש המירש בית או חדשה בהכ"נ מחנכיו אםרנא

 בעל חגה"ק אביו וכן פה הכשת הבית שחנט בעת ז"ל שלטחשם
 של יפח חדש פלית אז שלבש חנדול כיהמד"ר בחיעך ז"ל תשובהדרכי
 שהחייע נם )בחינוכו( ורירך סוחח קודם קשט שבת בערבטצוה

 )מנח"א אשן עע והנאספים וחשוכר( חרשה טפה ע5 סס'5א נברך)שצריכין
 '""( ס" נהי"ק""ז
 ש שבת מטד חאלא"ש או בשקיש"ע )שקור,ן תדש טלבוש כשלבשרחב

 מלבוש אבל בראשונה לבישתו בעת שהחייע מברך הי' יו"טלכבוד
 טח הקדום בסי' ועיין עלי' שיגרד שמעע ולא ראיע לא חול שלחדש
 על ממילא לברך יושריך ( ח" מ' ה"1 )במגח"א ברשוע רגיעשרייק
 קלבוש כי חנדויח דעיע זחו וכנראה עכל"ח וחשובה" חדירהמלית

 תשובח מלטש נקראת זהו יו"ם 14 שבת לכבוד אזוע ולובשיוהמיוחד
 וראוי אחשב" דחפעזה כהי נם סלעה קי פלית ולת הה קיטשא"כ
 כמובןלברכה
 ועיק ירכת שיהדר לרביע ראינו לא פירות על שחחייע ברכת בעניןרננ

 זקיע גשם שפביא ס"א( סי' תג'עא )מהרוע וערה דברי בפח"קמזח

 ארוחתן כדרום ירי' רצריק.ם רמקומ תשכ"ח חמירים נספר כהה עיי, )א(רבנה
 להח"צ שלופ משטרה בם' חגיין פאינ צ"ד סי' כע"ז במרטטןחובב
 ארות"ק נצפון שיושביפ צריפים אהה שיש במעם שבחב מח ו"5סחידאנוב



 צד ושלוםחיים שהחייםדיםדרכי

 פרי אחרי לחער שלא דרכו שהי' יששכר בני בעל זי"ע טהרצ"אהגה"ק
 סצנת על וכיוצא לולב וגמילת שופר תקיעתי על ואמר 12החיינ1 עלי'לברך

 קמנה פרי כל ועל שהחייט סברכין פשה ייל כמו החביבותהגדולות
 שהחייט עלי' לברך אחריה אחזור שמתחדשה דש,בי( וצינר)חמעו"'
 בקדושת! והעראות הנדחות המצות כס בחשיבות אצלי שוה הואבאלו

 זה ולעומת צדקתי :חכמת הגיד כן הנ"ל הכתיה כבוד יח ואיןחגי
 לברך ומהדך ביותר מדקדק שהי' טדורותיו ז"ל א צודק בשםשסע

 לפי כאלו בענינים דחסידותא במילי ושימתו דו-בו לפי אחד כל שזחושם רכיי זמיים ימים לאריכת פמוגל זח כי ואמר ופרי פרי כל עלשהחיותו
 קדשו בדברי 3אריכזה עיי"ש נשמתושורש
 ברכת גירך לא ואעזים ואגסים ותשחים ותמרים תאנים שרנד

 רשנה כ5 ומהקפם שומר שכמרינתנו פיו, ה,' שטעמו חנראח )יכפיהמחייגו
 כנו, ההתחדש קשב עי מנוה דבינו בשם מב"י כמ"ש וקנותם עת 3כיושביהיס
 1םובא השנה כ5 ים לרתק ש.בח "עטים שהר. מברך אין בו וביוצאא5דבקור
 ועל 5ד%( כרבות תספק רשות שרחיינו וברכת "ד מק ר רכ' גכי'באג"א

 בירך וכיוצא יס31ים ו1יעקשו"י( קירש"ן )רנקרא ודובד?גיןאפרמקין
 )א( קהדיינברנה
 אין בהכ"נ כמו מצוה שאינו הקהל מועצות של נהל בית כשבוניםרנת

 בכת'"ק( שם לסנה"א שהחיינולנרך

 המבא את הן"ב ירושלים בעיה"ק ראשונה בפעם רכינו כשראהרע
 )בע5 זי"ע ס"מ אלפאגדרי אליעזר שלמק מה"ד החכם הגאוןקדישא

 )א( גירך סערם עדיין ראהו שלא רגם ( א4פאנדר מררש"א שו"תרמ"ח
 ע"ר ת דרבי גתו שנחדד )בעת ס( 'ריווה מסעות גם ן )ע שהחיינוברכת

 גי( שררי ררב
 )ז( שרה קזיט מזה ש, ימייה א, ינה רפ נינת 'רקוח ש ), )א(רוד

 אר ע5,ו לגרך אין בחולם עדיין יארו ש5א רטי רכ"ה סי באג"ת עגו סו(רם
 וביון ם דססור דבר הנפש ברתרגשות רתקו עסו ונימחי מעט,רבינ.
 אסורר ואסר רנבעוה ע5 51קפץ ההריס עי יד5נ שהמץ ער עימר שמהרשהרניה

 רבינו שאטר מה 5פי ונפרט בנועמו להזות רזה רנדו5 הסראר אח ואראהנא
 מספיו עיין כ5( לעיז הי ויעמוד וכנבו ביפיו 'תניר רומן ובי'ניע ודוררוד בני יתגנז משיה שניפטת בעה"ק )בטונא פשיה נשמת בז הי' קריקטשהסבא
 מאסר תשרי חרש יששכר בשער יעיין קרישא רמבא המבסח בסיום ה"רכדה"א
 נגוד נשטה ראשתח בפעם רואים אם הגשש יתרגש 5א ואיך ט' א1ת רבושע
 בו שיש רבר ע5 שרהיינו רמברכין באכוררים ועיין שהחיינו יביך ולאכזח

 5א שהתיינו ברכת ילענין ב"ב סי באו.ה כב"ח ועייז לנות .רנאחשכפית
 מק"א ב"ב בסי' דבה בקולז' וב"ב גשטחה רה5וי להק ברבות מפקאסתיע
 % גתכן בנבח דחאי ע"נ סי ישע גנגדי ועיק ע"א ס דף בדכותובצ5"ה
 ובוראי רבינו דעת ותביז ס"ה סי ה"ר אלעזר פנדה בשו"ת ועיק ה5בשמהת
 11 נסנגר פעני, רקרושים פשיהותיו והשסענו מח יפי בנוי' ננ,ז סוברשור

 פה תאסף עת ואין ושלסידיו ש15מ1 אושי 5ב לוח ע15גחרת



 הפלופ חים פרפיות ברכות י'ט ירשצי

 פרטיות ברשיתדיני

 בחיי עצר היורש כא כיחד אמנארן עסמרייך כות מ שהי בעתרם
 מכבודו שחיק ברכת עלע ברכו והרבנים לגבולנו חזק, המלךדודו
 שהי' זה על כוזב ר( רב ' ם או"ח נטרקי )בספרו ורביט ומלבות בשםלבו"ר
 או לחרוג רמלך( י )בת בידו שאינו כיוז לבטיר ברכה שי גדולחשש
 עתיד ביחוסו רוא כי אם לבדו להטלך רק ומיוצא )נגארען( חסד תלהט

 ימים המלך יאריך לא אס תדע זמי היישינן ימות שמא טקימולסלאוח
 שם עכד'ק כנן ברור דאינו כיון זכו היומך כל בזר וליש ממןיתר
 .מים ראותיך שקמלך באמת שרי נם, מפי, נורקד דקורט רוח איך מור)ונובט
 רוש( כייהר
 זה ובו אמכם בושה אומר עכו"ם קגרי הרואה ע בש דמגואר דארנת

 כ כשלא' קבריהם על ז ע צורת להעמיד נדוג הי שלא בזמנםדוקא
 תרומת משו"ת וכטדע קבריהם על 'ע שן צורת הנוצרים שמעמידיםעתה
 עמוק איזה יאסר  העובר כשישראל כ  וע 1 ע'  הוי ע שו שרת ביהדשן
 ממנד שמתירא או אותה שמחשיב מגולה כסו קצת הוי לננותר( )נטשם

 צלטא אהדור קמי מעביר מהו ושקלים ברכות בירושלמי בזהכמבואר
 במבואר ה יסח גאים כיח רק יאמר לא כ ע יקר לה איתפלג מה לא

 תפלות בתי על העובר על כ, ל נטי א הל הרואה פרק ברכותבירושלמי
 שם( או"ח )נטוקי א סעיף ד דב סי ע גש וכנ"לדע"ז
 דיש הארנמ

 נוהגיי
 שקץ הפשק אומרים טבחוץ ע"ז בתי על  בשעוברין

  בסי 'ל הב  חירושלסי לפי"ר  הוא חרם בי  תחעבנו  ותעבתשיצנו
 ע"' יקר לח וטחן מתיירא כאלו נראח יחי' שלא מזח ליזחר ישרנ"ח
 שיאסר: מרבותים שמענו ולא ראינו ולא לשסירח חוי כאלו שאסרהפשק
 וףביט שם( או"ח )נסורי כנ"ל ע" פתח ש עברם סדי הנשלתפסוק
 יסח נאים בית הכ' אמר הציונים של עברית" "חנטנמיה בנין עלכשעבר

 ברבים בפירקא פ"א לח ודרש ישראל זרע של פיטת בית שהוא מפניח'
 אומר יום שלשים לאחר חבירו את חרזאה בש"ע דמטאר תארפ

 לא הזה בזמן הודש י"ב לאחד מתים סחי ברכת ובן וכו'שהחייט
 כנז' חרבת עליו ההביב חבירו דוקא דבעינן כיון זו ברכה לבדךנהם
 דושאה הגלדה או חנם ושנאת מדעחו איש קנאת בגלותינו בעוה"רוהנח
 חלו בהפקר נתרמו ככולם וזהבם דעהו ויגנוב לו יסביר יפניםוכיוצא
 שהחייט נגו' עליו החביב חבירו על לברך הלכח ע4" חםנהנוכשהי'

 אז יברך לא אם כי יום בכל והתר פעמים כוסח לבפלח ברכות יברטאז
 בסצט או ושעו בתמחרו רעה לו יגרום ואז עליו חביב שאים בע"כיראה
 טירזנה כדי עת 3כל לבדך שלום דרגי שהשום לעצמן יתירו וע"כובועה
 וסתום קץ לאין לנפלת ברכה יברכו ובאמת באמת לו חביב שהואחבירו



 צז ושלרם חמס הנהנין וברכות סעודה ענינידרכי

 חכמי ממעם אולי וצרה ישראל סגהג ע"כ ית הגדול לשתו תשא דלאלאו
 רכ"ה( סי' או"ח )נמוקי כמ' בזח כלל לברך טלא פלוג לא טשוםהדורות
 וועי כראשית יטי מששה ים אינה לנו עיד יד , שא וא( היסים עלדכא

 בשם בראשית מעשה עושח לברך אין ים איזה רואח אם ע"כמפק
 טבופוואמש הגהיק שכ' כמו ואלקינו חשם את בנח לחרחר 1מובומלטת
 רכ"ח( פי' או"ח )נמוקי ברכה ספק לענין פקומות בסטהז"ל
 אהד ורק לאמעריק"א חים ש רק הנדל חים שעשה לברך אקרטט

 שודאי טיל ת"ק או ת' כמהלך בריפאני"א ארץ מגבול רחוקשהוא
 שם( או"ח )נמחי חאוקיאטס ים עצם כברשם

 נדיירת שנעשה מד קללה מק א דר %ל קברך איו הסלח ים עלער
 שפ( או"ח )נפוק' מדוםהפיכת

 חנחנין וכרכות פעורהעצירי

 על שהמלית בעוד לחדרו נכנס דר"ח תפילין כשחלץ התפלת אחררעא
 על הפונית וחגיה הפלית וקיפל ופשם בידו חתפילין כיס ועםכתפו

 וקודם נכיסנין הבאח פת דמיון בסידי לבו לסעוד לפניו והובאמקומם
 לפת י נט חיוב תספק לצאת בנדי משאד ריו וב% ובא לפגות חלךלזח
 דהא רעתך וחי' תחומיו( עירובי יעכז שס"ה סי' בש"ע )נטב~ארגיצים י א נ' שהוא סעורה מבשיעור יותר יאכל שלא ודקדק בכיבגין(רבאר

 גפת מעודה קביעות שיעור לענין ו' סעיף קס"ח סימן בש"עדמבואר
 עירובי לענין כמו בזח דחושבין ובחט"ו המוציא דצריך בכיסניןחבאה
תהומיו
 כנה מעודה לקביעת ך וסב קודם בכיסגיי הכאה פת אג4 אסרנג

 כזית טכשיעור פחות רק אשל תי וכיוצא ברי"ט של מצותבסעורת
 קצת וחפמיק דיך אז תמחי' על ובירך כזית שאכל לפעמים אירעואם

 רטעורה( קורם אחרונד בנכח חייב פספק לצאה לכדי לפנות לחוץנהליכח
 למעודה ידב ונמל וישבובא
 פה פעורת ואפי' לאכול והתאוה רעב שיהב אומץ נראה הי' לארעג

 התפלח אחר ב"פ ואירע יום בארחו כלום עוד אכל שלאשחרית
 אחר שיעיים או ורעה לערך עד קדזיפזת בשידות עוד !שההשנתאחר
 כ% והצניח לא והוא מידי לטעום לחדרו "כנם שיי ודפקו היוםחצות
 ביפעת ונם חלנ לסעוד שצריך הרגיש ולא טטדברותיו תפסיקהמע

 סרוב וחם קר למחוק פר בין הגחין ולא הרגיש שלא רשע כ"פהאכילה
 רבאט" מי )ת לשטיםדביקתו

אש(  ין " 



 ח%4פ ויזם חמומן וכסטת סיגה עלת דרכיצ"

 להדרו וכנם צהרים סעודת לבין שחרית רפת הלב סעדת ביןרעד
 לו הצריכין לרבים חכם מודקק זהי היום כסדר בקודשלעבודתו

 וכשהי צהרים לסשדת הלך זטן ואחר אי"ה נאה לדלן שיגוארכמז
 למעוד הזמינם רבים או יחיד בביתו נכבד בעה"ב או רב מצוייןאורח
 יחדיואוץ
 הקדוש היהודי בשם ששמע מביא ב אות ח"ב תורה דברי בפפרהער

 הורח גדולי  שטחנים זה מח על כעס שהגיד ך"עמפדשיסחא
 ושתי' באכילה יכבדוהו גדול ת"ח ג"כ חברו את כשיפגושהחסידים

 לעפוק יתחילו סיר המתנגדים האשכנזים חתורה גדולי אשל כן לאקצת
 ששוס יתם נזרז 5"ז( לדף ע"ז הגט עפי"ר זהגיו זח עם זח ד"תשפלפל
 שייכות לו יש והרי )ע"ז( א ד סשום בנותיהם משום יינם 1כ1שמנם

 עבודתו לעטר שיגיע עד חאכ,לה ע"י כ"כ תבירו עם אהבהודביקות
 למובס התחברות שיש פורעניות ממדת פובה פדה שמרובהמכ"ש
 התורח בלימוד סשא'כ ביחד והמידים ח ת עם כשיאכל השי"תלעבודת
 הזנו זעפני פאחר דעכה למד חיכי וטיט פ"ב( )חנינר חז"ל טצינובלכד
 ב% שייכות לו הי' לא לבד הושרה לימוד י שע הרי זרק קליפתואכל
 לבוא שייכות שיש באכילה טשא"כ אצלו שלמד אפי אתר עםלר"ט
 קצת וכונפתה גמאכל לאוהבו טקודם לכבד נהט ע"כ כנז' אהבתכברית
 הרסב"ם מדברי לזה תבלין עתן ורבינו הנ"ל הקדוש היהודי עכ"דגנז
 להתיחד החכמים עם להתחבר שצוט הוא ת"ל 1'( )מ"ע המצות בסז"ל

 במאכל וחחכדה העבודה משרני אופן בנע בישיבתם שהתמידעמהם
 חאסתיות ולהאמין במעשיהם לחרמות לנו שיניע כדי והעסקוכהפתח"
 שלא בפירוש חרי עת"ש עכל"ה תדבק ובו יתעלה אוסרו והואמדבריהם
 עמם יחד להתפלל או השיעור אצלם ללכוד בפרסות הזהב בלשזטהזכיר
 שיגיע וכדי ביחוד הזכיר ובחפהה" בטאכל עטם לחהחבר רקנצבור
 ב'( הל' פ"1 ריעות )הל' הי"ד בספרו וכן כנ"ל וכו' במעשיחם לחדמותלנו
 תלמירי עם ולשחות "לאכול וכ' ובתלמרדיחם בחכמים להדבק מ"עכ'

 לביות שנוהגים מה לשבת מעם ענד רניע וכוזב עיי"ש וכו'חניתם"
 חחשיטת וזהו חאדמורי"ם המח רבנן מלכי מאן חמלך קלחןטשכלי
 סהלמיוי מדבר א' קדוש בשם זי"ע הקדוש אביו סמר כזח קחפמעגדה
 חסלך דור 8שץה  ו'( א' )פלכים מהכבאב לזח ראי' שיו ע וי חבעו"פמרז

 שלחנך בשכלי וכד' חמד תעשה הגלעדי ברזילי הבני בנו המלךלשלמה
 *שא לו שעשה תטזנה כעכור לכ' חסד לגמול ישה הסלך אסהכא'
 ויהפדנם עי" מפורסם גדול עמיר שיחי ורב גדול פך לו לימן יצוהחנה

 )ש"האהו אחרים לשלחן הצאת לאכול לו שיצוח הא בביתובכבוד
 גדולח חיותר חצובה שוהו בע"כ וזזני אלא ונם( יום בגל לאסללשלתנו
 בנו שלטה עם חסלך שלחן כבעכלי נגיו שיחיו גמלו תשלום לנ נתןאשד
 ורביט עכד"ה והב דינמי אלפים אלפי מכל נדה חיותר חחשיבותתהו



 צם ושלוט חיים הנדנן 1ברכ1ת סעדיה עניתדרסי

 שם חקה"ע גי' כפי רנ"א( )פ"א כורכות בירהטלטי מפורש שכןהעיר
 הוא וכן הירושלמי עכ"ל קח"ע( טבועו רקאח' רוד )5ביח חוח לביתסבאן
 בירהפלמי הקח"ע בגי' העיר מזקני ובו בועז ויקח עה"ב רותכמד"ר
 בד"ת. שם עכ"ד כנו' תמיד הזקנים עם דוד בית אכילת מלית בזחהרי
 שב, ו"5 חאר"י בסידור מזח )עיין בעסידה'( תמיד הי' למעודה ש"ירעו

 נמוקי 3ספרז יסליא מעומד( ותוחבם שתפעם רסור ע"פ 5חיוהצריך
 שתחי' שהכלי לחחמיר לעצפו טהג הי' ל י הנה"ק שאביו קב"ה סיאו"ח
 חז"ל ע"ר לטעלה עד מים מלאה נם תהי 1ר1לח( שריתה )מתוכחסמל

 בנמוקי )עיין ימינו יד קודם ונטל תכלי גם טלא שתחי וכו' חפני"מלא"
 ייט51 צריך 5סעודר שגנגט"י י"ג פרק ה.שר קב בם' שכתב מה ע5 שםאו"ח
 כן נסבא 5א גמחק"ת כ ו"5 האר"י בכהני תסמא ודטקם תח5ח שמאייר

 ונמלח תמר( שהחש יטין יר גונת תחיה גסירור שם גתג 1אררבדבכהאר"י
 ובפעם "( חזרוע חקנה עד היד כל על ,81ך הראשון ובפעם פעמיםשני
 פעמים שני שמאלו יד ואח"כ לכף האצבעות הכור מקום עד רקחשני
 מתחיל הי' ממנה ימין יד על אחת פעם עוד שפך ושוג ימי,( )גירכנ"ל
 עבה"י וחירך יריו והרים כיחד ידים השני ושיפשף כן נם מסיים חי'ובה
ונגנו
 ליסר עצש שעהנ ופסי קס"ו( לסי ה או נמוקי במפרזכתברעו

 נפ"י קודם אורמז לומר יש דסעודה קודם וגו רועי ה' לדודמזמור
 לא שטה"ם שם( ח קנ' )גסי עוד ונתב להמוציא נט"י בין להפסיקראין
 קורש .ריבם שאו ופסוקי לנגוב נטילה בין חייט הנטילה בשעת לומדנחגנו
 לא בעצמו והוא עיי"ש הברכה רק כלל פסוקים שום ( עז בפי אשאונו

 נם"י קודם אפי כלל מזמור או פסוקים איזה טפר טמנונשמע
 ג"פ במלח דפרוסה טבל הפת על לכירך יסב י נס ברכת אחררעה

 הכשת במנין ודיוק וגבונה והותיר מאכל מכל מעם רקואכל
 ,ח,דיר שנחג סר ,כקב אות ין  יין מאסי 'ששגר  שעי יסמיק )11"1וכת"ב
 רבועה וי"ע, אשר ד' שגחי ר קאם'5 ר' סירות חאר"' בסידורי עיין ין(רעו

 בטרדתי סרח יעיין בדצוטין פעמים שני יר כ5 ע5 5יטו5 פוצריך הסודעפ"י
 בנמ"י פעפים שני יד כי עי 5רטי5 מיש אתך רחעה דברים אלו פרקבברכות
 ניון נ"5 חאצכעות קשרי ער דט נמל השני שבפעם רביני ובטעםלסוטרה
 בפו האצבעות הכור פקום עד רש שהרית 5גפ"י נהפך אפ סני הוזהרשע"פ
 עפ"י הוא שני פעם יד גי עי יימול ונם סקי"ב טס"א בסי' ההג"אשרביא
 שני פעפ ידו בגמילה ע"ב אחת, מפעם יותר 5י510 צריך אין חיכח רעפ"יקבלה
 רמס בזה טיש ועיין קניה דעח נ"ב וההיא גהווחר בזח עשה קבלה דעהשרוא
 ער 5סעעק בנט"י רסני זו נדקקת שח"כ ג אות קס"א בסי או"חבנטוק'
 מצאתי 5א ימין ביד הט1י5ח פמיש רחי' והא לעיקר לכת האצבעות חבהרמסום
 ייוגע צדיר משעודה צוהר שחבשו הדיעות לאותן רחתות ואחישי 5,חטוי
 וטח ד' 4י' בב"י עיין גווחר כ! חייט הטקוגייט שנקויי שמוצל ידטקודט
 ודבין ימי! ביר מייד ע"כ נ"נ פי' שם דסחנות יכי בטאטה בנהשבתבתי

 בנמעד ףי העיבר תן*(



 המ"מ מים המהקן וכקטת סידה ענים ייניק
 ע"ד שרוריר מאמנו( 5רסתיק1תו אחרונר כשנר ברוש"ר זאת שמען)1אונ'ט
 נעשר ולבסוף גרור בכרובך ם שב פ מש שש באותו ז"5 בבראר"ירטב1אר

 רתטיאי עור תיקנו וכשטו יתקט צריך שדי מסאלם גיהוץ ע"י ין שנאצד,ק'
 ליוחו צריבין היכן עד קרבין ג1כ5 טוה ר"5 וכו' שנעשה ער מדמאכ5הניצוץ
 אכילד כתת להשיג 5ירא'1 ר בסוד 'בא ס' אבל וענין ענ', בכלו5רשמר
 או"ם בש"ע שמבואר כמו י'ורר איש כל יוכל זאת אסגם רניצוצין5הע5את
 5רשי"מ עגור רזאת ראכי5ך שבכח 1 בו ו דעהו ך ררכ בכל מ לק רס"רס.

 כדברי עי'"ש רע טצוץ כאיור ח"ו ילנשל שיא 'זהמו דוממם 1טן1כי1צא
 גחט"ז אחד ועד עראי( אכ.5ת )אפי' בישיבה תמיד חיווה אכילותיקדשו(
לגמרי
 העוטים ביתו אנשי לפני גם או בסעודה עמו מאנ"ש א כשסעדרעם

 טעשה ויקרות קדושות בשיחות פ כ הסעודה תוך פאריך הימסביב
 ונוגעים הפיק ש העוטרים הכי עניני וכיוצא הצדיקים שלפרכבח
 שנקרש עד ב"פ הרגיש ולא השגיח ולא היטלם לתיקון המהורללבבו
 אעלז מפל רק חי' האכילה בי זניז"נ הסרק או המאכלונתקרר

 על רק ממגי תרצו מה משיב הי' המאכל קיקי ש אותווכשהזכירו
 ס' ל)'5 ז )וע מזה יותר נחוץ ענין לי ויש לעבוד" והחומרהרעבהטת

 וא( ג(וע

 זימון של לכום או הצוח במעודה זולת החול בימות שתה לא ייןרפ
 שתה וכיו"ב עשר חכהטה הנוכח ר"ח כסו דפנרא וביומא 'זבברחם

 המע71ה בשעת היום לכבדי רובו או אטס
 הכשר צריכה שאינה )א( ישראל מכרם רק יין מלשתות נזהר חי'רפא
 וכהצהלך ארש שום ישע כשר אכל לא  פלוג לא סירוס בפח"ק בעירורפת.

 לבית תי קוף המעודה פיעל הביאו מקוס לאיות מצוחלסעודת
 שבניהו קערות בוצך שהובילו והבשר התבושל הכינה והיא תחי'חרבנית
 דנים רק כחסעודה אכל שלא או שם שיאכל רביט עבור חהווולמקום
לבד
 משיתאווש חגה"ק שסדן י' אוח ח"ו תורר רכרי במפרו מביא רבינו )א(רפש

 )כנאלדציעו( א נגיר אצל בכנר אחת פער חי יחוקאי( דנדי )בע5ויזיע
 נזהר והם מאוגגארן חייטת ע5 ההשש הי' דאו ויר"א ככשרות מוחנק,פרי'
 החם באוטארן( שקנאו מגא5יצען ירשא טא' לאו ישראל מכרם רק לשהותשלא
 ברבי )הישו בכת'נ בי  נ"ל שרבותי טתוביע אטר הבה"כ טה 101בדג'א,ת עיניי סנר וא, כ"כ ימש1מר טרע שיא יין כוט ין כשנהט שנבאותו
 יכוליו כנ"ל( ופשומר רנודע ישראל סכרם רק לשתית שלא חוטדא רקשאי
 והבן הפתה פה'נ וגירך הבוס נמל ואו חח"9 05%פוך
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 קא הסלדם איים חנחנין ובהכות סעיפה ענינידרכי

 מרבים ה' ירא שהוא השו"ב והכיר כשידע אחרת בעיר טהי' 1כרפה
 וירועע בחסיזית חמוהזק בבית בשר אכל אז סכיט לפניו תראהונם

 ש"צ על שם שרי' )ח'רע פלוג לא משום הגדולים וכרכים ובעיירותה
 רשם שובי"ם סזביחות כ% בשר אכל לא וכהנה( רפואה לצדכ, נחוץלענין
 ומיני דגים רק אכל לא ש"ק על ומה דכשאיתימי ליראים( חמוחאים)אפי'

 נ"א( אזח חעד ה ד )וע בשד ונא אחריםמטחצמים
 שו"ב עמו הוליך לקרוב או ירחוק והתרופת הרחצה למקום כשנסערפד

 תחת תום! בטשך ביוע לצרכי לוטחומ מיומך שיהי' ליר"אהטוהוק
חשנחחו

 יוהר אז בדיקה ע"י אפי המשמותם הווזות לאסל שלא שנזהר מירפה
 בבדיקה אפי' אנאויסע"ו( )שקוריו שמלעימין עושת נם יאבלשלא
 צ"ג( ס,' בכת"י ח"ד)סגח"א
 בחם שמבשלים בכלים ונתבשל מתבשל לאכול שלא מדקדק חי'רצ

 בקערוה גם טמן בני שאינם אפי' מפוממים מאוות אחדתפעם
 כאיווכשה
 בנפקח שאר 4י מים לשתות וכשרצח זוטת בשתיית מאוד תקפידרפז

 שוב מהצלוחית ניתן ואח"כ השני מכוס מעפ שתה א' טנוסיותר
 מבח"א בשו"ת )וע זוגות מידי יצא ובזה הכוס לתוך קצת חגבפעם
 ע'ש( ס1אותבהגסי
 השתי' שדם סבתו מעם שפך מסים משקח ששתה פעם בכלרפח
 צוה אימארקי"1( תו אינירקי"ם )שקורין כבוש ירק לפני כוחובארפס

 ורק וקליפוץ אכל וצבו ורק סעיי' החמצנת חקלימהלהעביר
 הא העץ 3רי בורא מרך מסעודה בתוך שאכל מבולטין פירורן עלרצ

 תברגה לצידך חי פרילקח
 )שקוונו בכימניו הבאה פת לפניו והביאו משזה סעודת על כשחי'רצא.

 פוטרת, שחכת ממעם ישניהם. ברכה בירך יא ~א"1( אושטהן."י

 טנדנות סיני רק לפתו והביאו פת לאכילת לד~מעודה ידיו נפל שלאזיעה
 4ען לאכילת ידיהם ונטלו שנשבו וחמסובין המהי' על וגירך ואכלומנוטת
 שיא פיתם חוחיר או שהותיר מזועת מהסיגי שיריים חפש הטעודחעל

 טעטו )וגצראח בחמ"ן לאחר לאכול ישציעו אם כי חפעודה בהוךיאכ*
 דע"צ הפעויה נתוך הנאים .כדברים דמעתה( )כע5 דבעד"ב אתכףדית, הוי או פה אכילה של הסעורח באמצע כהרווח פעי 5פניז הביאו ראם5חלס
 הסמוכין לפני מבוטח הביני הבשח"ב הביא כשלא משא"כ עצמו במגברשה
 הוי 5א אז סשורח באותו פה אב5 5א שהוא 5בד לפניו רק הגועורחכחזך
 אפכא ילחם להרמוניה ליסר שייך שיחי' הסעודה בתוך הבאיםכיביים
 במובן(4דבעח"ב



 המים חחפ חזחנין וברכות סידה עניי לדב,קב
 ונם ששרשית( אן 5אקזזי"ן )שנורק בצק שחי' בשר של הרומברצב

 כ"א על רמעורר( בתוך שלא שאוכף )5מי לברך צוח כתוכחקמניוח
 ועל חארמח ג"פ חקפניות ועל מזיטונ ב"ס חבצק על לו חברוחדברכח
 טכוולא שודוא קצש"ע( )שכירין כשלירוא ובשר עור על נם שחבלהרומב
 חשר חשל מנוטת שבפנים הממולא על ביחוד לגרך חושש חי' קכהזעם

 עיקר( שניהם כ"א תבירו לנבי ספי א' שאין )מפנ' שחכל שבחוץובשר
 שהכל ולא האדטה פרי בורא בירך אדמה תפוחי עלרצנ
 שחכל בירך )שטריקי"ס( פעננר"י עלרצד

 אינו גי שחכל בירך ברוי"ט - קיפע"1 שקורין מבושל פרי עלרצה
 חפריניכר

 חאדסח ב"פ בידך )נראפלי"ך( נרויפי"ן עלרשי
 בפה"ע גירך ודגש פירות מיני מכסח נהע"פ שקורין סנדטת עלרשה
 וואסע"ר ביפע"ר א8ענע"ר כנה מעיירת מי על לברך לחלכח דעתוחצר

 חגה"ק )בדברז  חשם להרהר מוב ונם רפואות מי  שברא גרזךוכיוצא
 בירושלמי שנמצא כיון חוללם מלך ולומר כרכוה( כספק ז"5מכוטשאטש

 5רפואח רן )ואפי לחן צמא ומחוא מים ולכל יוסי א"ר ח' הל פ"1ברטת
 רפדאות כר שברא גרוך וטמר סרים( ס' )שרם דקרים מי חשורנהפנ"ס(
 גנרכות הירושאבף )הנחות לה. לחוש ויש להיפוך בבבלי נמצא ולאע"כ
 בכי"ח(שם
 מכל סעפ לקצוף יש כוית שהגזר ט ואין ענבים בשאוכלין צוחרצם

 דיעוה לאותן אחרונח בדגה פפק חשש יהי' שלא כדי ענב שלנרניר
 שארן אע"פ א'( מעיא ר"י סי בש"ע )לין כגדייוע שחוא דבר שעלשס"ל
 שישא אסר ענבים על אחרונה לברכת כזית ישישר שיי סברכין כזיתגו

 ענבים חטוט;כשאוכל
 קשים הרבח שרש משק14ת סוגרי ואבפטטח מרזח בתי לו שיש מיש

 דנהרא עובדי כתרי דחוי בזח לחוש ויש מברכים ונרן שםששוחים
 המהיד מפני יוהר נגונן חוסני לקנות לאדם שועלך המתםסטן

 מבברייתא בזח שנע- לכן בחקפח לו שטתן או בעיניו חמוערחמיפב 4י כז~
 עכשפ לקעת חאלו חקלים שינואו בלבבו שגע ח' שיראת מר ע"כבל*"ע
 או"ח ונמחי לחם במץ ימטר ולא חקשללנע"ר להם יחן שהם ישטש5א
 יגש( ש נ"נ מי ח ח מנחש בשו"ת )יעי קס"סמסי'
 הא תר ציץ שיבח את ח' בשוב המקרוח שיר אמד נהמ"ז קורםשא

 בבל נחרותל

 חשיע זאיר אבל וישיט לא לסמונם (ט ברחם"1 קטם חפכין להסירשב.
 בש"ע מזח געיי' מאיד הקפיד חסביז לכסות א' שרצח אירע אם בש"קכי



 קג דשלדט חייט הנהנין וברבית מעודה ענינידרכי

 על יעמוד שיא צוח ריקם כלי אך שב(* ומקע"ת וכבאה"ט ה' סעיא ק"מסי
 דש"5( בשם כן שכותב ס"ה פ' וישר בקב טזר )עיין בחורז בדיעתחיי5חן

 שוטותי, נדזלח כלי אפי כלי וטתוך )א( פעם רק מטל אחרונים מיםשב

 שיו אקונוםסם
 ;:1ן( ואס 'שי עאי1

 יחי ,או כי' :חי י.א
 וסבהוץ מבפנים בעצמו הדיח ברימון( )כשברכז כרהם"ז של חכוםד,פ
 אלקיט כרוך שאמרו בעת רגליו עי עמד לא בעשרה בזיסן כשכרכושה

 לט אין וב"ש ב"ח השם יכבור עצמו הנביה קצת רק ובושאכיס
 לא אבל בחשאי שאמר ואפשר בדהט"ז קודם אמר אם ברורהידיעה
 לאומרר שאין הסתבר שדברי שנדאה קצ"ב סי' מות ענייו שיאסרשמעט
 ב"ר ופר שאין חדש ואור ל רו,צ' רעת וור 5זד שנוטר שם משד בדרכיועיין
 שם בכאח"ט ן ועי שם בטו"ב ג"כ ועיין בעשרה כין בשרשר בין כ5יוב"ש
 עי'4ש( מיחיד וינוון בין 5ח5ק ריעות חמוסי בור א שהב סח נ'במ"ק

 )א(נא תיבת אטר ולא וכו' אלקיט ח' רחם אטר נבהמ"זשן

 לערך חסעורח שנתארך חנם דרעוין רעוא במעודת קודש בשבתשז
 רק להזכיר אין א ביום ר"ח שחל ונם רצח אמר בלילה שעותנמה

 ויבא יעלה יומר אין בלייה כזית אכל שאפי' דעתו וגילח )א( לבדטובח
 לבד רצהרק
 הנסח ועינה לא מורתי אסי יאת מורי אבי את יברך הוא הרחלושד

 טזקיע עוד זאת וטבע רקדושים אבותיו פטירת אחר נםטעילם
 דרכ בעל הגהאק לבנו ואמר כי שצוה זי"ע שיטי שם בעלהנה"ק
 בם ברבה וצריכין במותח וטבבדם בחיים מכבדם ל חז אמרו ביתשובה

 ( ק אות שחמר ת ב בס 1 )ע עכדה"ק מרוסיםבשטי
 טעמו ואמר חכדטיח לימות הא ' המשיח לביאת יזכנו הוא הרחם,שט

 חימים הייט כבר עוטרים אנו המשיח כיסות למפאר כיונימוקו
 בפרפ אמשיח( יפות אלפים שג )יכשאחו"4 לביאתו ומוכניםרקדובים
 המשיח ימות כבר הוי זי"ע הקדוש הארי של כבמט ואילך ה שלכבטנת
 ב ב יביאתו רגאולה של בעתהוזמן

ש ע"1 "ג 1 "י  א % מה י וע "'ח  ח ח"(  ש   
 שאירע ומביא גרול חלה להם ניתן ש5א בר' בשפע מ"א 5ימ51 שלאכן
 בשפע. ונסג עוז רשניח ש5א נורא פעשחלאחד

 וטטח פ"3 סי' ויסרי ומחזור וברמב"ס והחניא ספוד בסידויי תנה )א(שי
 בוההר היא תן "נא" היגה ליתא קצ"ט סי' ח"ר זרוע איר יצחקרביט

 בהגייה. שי"א בסי' לאסן בזם שבתבתי מח ושיק ארוסה4"

 נוטה בא-כח% טהדויק ז'5 פכחמטאטש להגהיק חכרהם באשל עיק )א(שי
 ומשיב שואל בשו"ת חוא וק כוית בלילח אכל א*!' רצה רי לחזכםשלא
 עי"שש ח"אבמרק



 ושלום חחט חייה "סם טסיי יכעיס ירבווי-

 כלל אמר יא שלאח"י והפסוקים וגו קדושיו ה' את יראו )א(שי
 חיבת אמר ולא אלקינו ר רחם הו( אטר שיש מעין ברכת בנוסחשיא

 כמו תזח הב ביום יפוכח וכרע )כ( יימר יש ביז"טנא"
 ושמתגו" בסידורים והנדפס כמו ולא סקי"ט( ר"ח )בסל במנ"אשמבואר
 המחיה ו% הארץ על כא"י וסיים 'ח( ר ס' או"ח )גמיק' פלוגי חגביום
 הכלכלה על אסר ולא)נ(

 והלילח העש סטייעגילים

 נוזל ובקושי בחדרו הדלת אחרו סגר שחרית תפלת אחרי עדטיב
 אבל נ"נ( גמל לעיי למין התפלה קודם לפניו ליא פרמי בעניןהניח

 לפתחו המשכימים לרבים פתיח הפתח הי צהרים סעודת קודםאח"כ

 ולוה בברכדע לזה למראי ומנן מושיע כמלאך עמד 1הפרפ הכללעניני
 בין כמעשה ולזה בדיבור מה בכהיבתו ולזח בעצוצ לזהבתפלות
 לשמים עח עשה בחכמה כולם מעשיו רבו מה בבשמיות ביןברוחניוה

 מצות אחרי רדף אם כי הטרגוע אתגת לנפשו ביקש ולא לשליוהונוח

 בייי.ם פה"י ונימנ"ם ג,כ ,.הא שנה. ,1 "ט'ו'פ משנה יס'ווי לו(שי
 ועי'1 שם. נם נכזצא לא ויותר וכו' טוב בי לר' רודו ופסול ורעבירשו

 רשו כפירים ופסוק וכו' 'ראו רפס.קיס תהלת נמצא ששם טרי 1 במחוורכער
 בזה נו"חאוח שינני ויש באגוררהם ג"כ 1עי'1 נטצא לא ויותר וכו'ורעבו

 עישר סייטו רע יראו אמרו לא ג"כ ,י"ע טזידימש.ב ם שדאדמוריושמעתי
 ק דד בטנדני שנרפס )כסו אס, 1ג1שיום

 ע( ר מדרי""
 ומחזיר דרמב"ם וגבח רגרר סרר כסוף כאח ר"ע שירור דיא כ, )א(חרא

 ש*1 בסי' לעיל ועי'1 נא" היבט ליהא גדולה הגזת ,בייהסרי

נרג"ר
 ובאבותיהם כפור מהור ג"פ לו יש רזר ~חי חנ ביום ושמחנונזם")ב(

 ויכינו 15טר סהר"ם בשם בב"י בתב וכן רדא"ש נוסח אך סנרגיםהנגחת
 התניא במירור מבואר וכן ע1' סיעי חג ביוםימ1בד
 נוטח חוא ובן ולבוש חמור ג1טא רוא כן חכיכלר ועל רמחי ועייסיים)נ(

 נטשך רברכות פ"1 בר"ח רתויו"ס וכעל ב' שער ברכות ברלאבורררס
 שמע"ג דמור על כתב הב"י אבי זר נומת הטנ"א כיש וב, חלבהש אחרבזר

 נפנים בח"ג ועיין הסתי' על ר" לחתום שלא כחדיא פ,כ" זסט"נורטב"ם
 חתים רוח רכיו תיאם רב וסר ם 1ג~י הכלכלה ועל רמחי' על רגוסח נ"כשרבט!

 .ררא"ש חו'"ח נבטחת רהט וכן עב"ל חיכה 1כ1 כ ע' רמחי ועל הארץעל
 יש"י כשש כש"ל הביא וכן עיוע ואור בש"ל ה31ש "נגאל דגיגן בשם נמצאובו

 וב"בו ורי"1 בו וכ5 ברוקח הוא 1ב1 עיקר זח שניסח חריש"1 וכ"כ הפרדסמספר

 במה במנ"א שט"מ ואל םלי0א לחנאון חיים כסקור תי,ן ררשב"אבחרושי
 כל רשת עכ"פ כהצוד אגורה ,ששס ל"י ש' בדאכ"ן ועיק רכלכלה ועלשט,ים

 לועו שא'ן נ"כ שדשתם החגיא יכסירור בשל"ר ועיין כן אינו הנ"למרושתים
 נוהגיו ,חש הכלבלרו ש5 אמר קה1א חנר"א כטנהני מבואר וכן רכלכלרל



  וי השלוט ח-ם והיייה היום מסדר עוע'סורכי
 בסחר 2טרצות פעולות ועשה הלך יךס ובחריצת דורשין לחםשאין
 וחומן חע2ין לפי וישר באמת קיצויים לידי דטפי קמא קטנוובגלוי
וחמקום
 בניקל לא )כנהוג( הסדין כסף עם פיתקזן למסירת לפניו כשבאושינ

 אם אמנה מראש תשורי נפה נ בי' טנפת חי' אם כי מחםלקח
 ז,נלא ובקשרם בשאלתו נפשו המקריב עטק חב איש בקרב אומזאמינת
 בימים חמתחדשות ומפלגות כתות מאיזה בפרהסיא ש"ש ממהללייחי
 מחנהו על איש )א( מהללו כדת שבת שוטר בכלל שיחי' ושכש"כחחם
 לבקש ח"ו שכת למתח נחשד שהי כזה כואוש דרכו והי' דגלו עלואיש

 ואם כראוי שבת שישטור העתיד על קבלה כרים בתקיעתהבמחוצ
 לו כשנרשו נם ,ח וזולת ברכח לו והאציל בספת קיבלו מידהבסיחו
 ושיפחו והעבות מבסף ליחנות רווה ולא טעליו כהשליך חי' זהבעפרות
 וגם טקוסווב בכמה חק' בספריו כתובה היא הלא למכביר טרקהזאת
 המלחמה בעת רבים צרת קל נפש ודאבי לב טכסתי פדיונים כסף לקחלא

 אח ותחזיר בקשתם הצעת עם הפיתקאות קרא רק הצבא חירוםהצעת
 אבל תתברכו פי מברכות ואטר לקחת וימאן לבעליו ישיב כפףהדמים
 אוה רבינו ת51רוח )עי.ז ישראל מצרת עסק לעקשת דאבא לזרעי לי'חס
 לוקח שארנו ב"פ אמר ר"ל מאוד מסוכן חולי אודות כשב"ש דנםר"ח(
 וכהנה הפדיון יביאו החולח ויתרפא ח שיעזור אחר אם כי הכסףעהח
 שעזר. לאיז ועניניובירכיו

 הנטפת מנהם בוכרו, ,עי'1 אוסרים" ן א רכלכיר ועל רסהי' "ועלשכששיכתם
 זצ"ל פריינר יחהשע אוררם מו"ר הנה"ק נשם ששסע מררי"ח לקוטיינדר
 מאם נבון שאינו וי"ע יחזקאל רנרי נעל רנד"ק מרן בקום אינטערדאםאנר"ק
 הדו"צ סיים רפס סכ"ר סי' בשע"ת ש נם אחריו אסן רעעה רשאי אין כןשוטר
 ורתחי אבררםטגן

 אפן לענוה רשאי אין שוב נכור אתר חינה

 לפניו תשח בקארלסבא"ר נשהי' פ"א אירע כאלו רבות שוברות נין )א(קינ
 חטוב שסקו )בדופקם רב הון 15 יתן ורצו מאמעריקא אדיריםובירים

 ודרישה חשירה ופהוך ררבח קמחם ריבר ורבינו הטבעות( בב5 ושדולשחלך
 טוסם את כמעט הרעו 5א שנשבר בתעזק )ותם שבה שומרי שאינם 15טדע
 חניך השח"כ א התוטח שפי טחם לאבל ופוח ש הפצרתם לנחל נפ מקבנה(
 כ"פ בדעהו נפל תו שבת שוטרי בהעבותך ישמח, נאטירח נש"ק בירכינו
 יום שבהניע וכיוצא טלאכה בע5 או ומנק בטמחר ועוסק סוחר איש גש5פאבי

 שפח להיות וכ5 1 ושבה שוסף נקרא ממלאכתו ושובת חנותו סתרהשבת
 יוכל שהי' כס4 והנאה ררווח מעלק משיך כי שביעי טקדש 'שרואכחלקו
5יר12"

 כעל הס*  סוחר ש באנינ כטוני א"ש טשא"כ  כשבח הלניניו שמנולותיו
 חשבה במם ערל בבקתת ונשמח ניכר ובס" חסעשח ינק ששת בכל נםשלאנח
 זהב עפרות 02 פלבל שאינו כמכנר אב5 תסעשת ימי ששת ונין בינולהבחין
 וטהרר השבת אח טקננ כאלו ננושב אצטלא קודש שבת פח55 הטתןבאם
 נלבבו שמחח ונחמיא קדושתו בשביל רק מעליו שטשליך כס4 געראחריו
 ומבישי משאפף בתוך עיא קרחש תי שבת שוסרי במלכותך ישסהו קומרבאמת
 עכהי"חכנז'



 יחלום תאם והשלה היום טטדר עניניםזרםקו

 עם פתקאות מהם לקבל לפניו נאפן לבבם את שטצא אותן גםשיד
 הנפש תיקון לתקן ח' יראת חכמה ראשית אצלו חי'פדיונות

 אירע וכ"פ אבות כמסורת והאמונה הרירה בדרכי לילך מוסרבהוכחת
 והוא לביוצ ליכנס והסתיט ונגידים מחוקקים עם נדיבי פתחו עלשעמדו
 ולא וכטצא הכש ותיקון הדת בעניני א' עם בשיחדתיו והאריךנשתתה

 ברבים שמז זלקדהט שמים בבור בעיני חי' העיקר כי בל עלחש
 שהי' רטאות סמי עניני אליו הבאים לאנ"ש ליחן ב"פ חי' דרכושמו

 את )שמי'"ו( בלשתם נייר על וכתב בזה וכקישת רחבה ידיעהל
 וצרח דברי בכפרו ועיין בידו הפקובל עפ"י לחמבוקש ונתן הרפואחשם
 הפועלים שבנולה רבותיה הצדיקים אצל ראינו וז"ל ק"ה אותח"ח

 כיקור חל' בס"ד וכטבואר חחולים בעד ובפרם מרום בנשסיבתפלתם
 1*מטלוה נתט המח ועכ"ו רחמים עליו ויבקש חכם אצל שילךחולים
 זמצחגיס משום נרמז ופעמם רטאות סממני לפעמים וכהדופבעית
 ונם ית"ש חנם לחרופא תפלתם בעד מעות לקבל רצו ולא פדיוגיםלחם
 טהר וע"ז טבעית רפואות שחגים ע"כ וכו' בחנם אני מה בכללשמחוא
 יחי' לא המבקש כשיושע וגם קריא מגן בכפן אסיא וכשחז"ל פדיתלקבל

 ונעטו פירות הפלוץ עשהח צדקתו בכח כי לומר מתגאה ח"וחסתפלל
 ואם בחפלה עליו וירבה שנדור הסיד אצל ילך ה'( דף ת )כהענוכשבחז"ל

 וע"כ חנמרא עכ"ל לעטם אף מביא דעתו ומגיס כידו ועלתחלחש
 עשה צדקתו כח ולוסר רעוץ להגים יוכל לא פבעיות רפואות לוכשטתן
 אדכא רופאים וכטח יפח כיון הרטאה חכמת בסטמגי חכם זוחואורק

 עכל"ח וכמובןבשוקי
 יפח ועין יתירח כחפלנה לעד עומדת צדקכן לאביונים נתן פזרשמז

 3תן כ"א( כ' כטי' 5עי5 )עיי' ביזם כ"ת שנהק הצדקתלרמגעח"נמעכז
 ובלי מספר בלי ות-ת לבנש"ק בפרם לפניו חבא חטן לעני כ"פטמור
 רחבה ביד תתן מארגנו או מחשלהן מעות חפנט מלא לקח רקחשבון
 תחרע"ר( ס. )וע'ומלא

 כקראו וה41 ופדיוז פיתקא עם אחה שיך שניו באתת הלחצר במקוםופ"א
 יבשותיה שבה שהטרה היא אם מטנה ידרדר חה"י5 הכתב בהוךהבימו

 דפרקא אגרא ~ין מזמש רכר חאויימי"5 ע5 שרו"ח רגינו ואמר הן ואמרהפיח
 שבת טמי5 שחיש במסחפה שיתוף אייה 5ח יש אולי שור והקר כרה(אות

 כי וההמה ררבד נודק אכן הר15כחזי עניני הימב עוד ררש 45וחשיכד
 וכיושב החגוה בסג"-ת בביתה שבת לשפור עמו וחהניה ר"5 5ער5נקפאת
 5ח ש"ש חטלדוה אזרות רשש ר"5( השוץ את לטהר י"ח יצאה שבזה)שמברח
 כי ש ואסלח כשר( ההד ישרשו ביה ק5 'שכא נכרי )כי גיסו5ים הס אםמזמנה
 פיר כשמעו ורכש יהירים. ז4הבאז )פאמריק"5( החדת בפנקם אוחם באסלאם
 כיושר ש45 פטפה שגיצך טשיו ושישו קנטרי בעשתה 41מז כפפה ואת אוההרחח



 קי מצלום היים ותלילה היום מסדר עניג*םדרכי

 שנעיר ויחומים ולאלמנוה חנונים עניים לכמה חילק חנון קצזג סטםשיז
 חי וכשלא כיהו נאפן גאסצשת שלח אהמר בשבוע שבועמרי
 לצדקת ליחן לו שיהי' השבוע בהחלת עוד לעצמו לוה אצלו מזומןמעות

  נשז"תו )שי, גדזל גע"ה זנשנעשח חז"ל של תפקידם אתלמליצת
 הלזו צדקה תקצוב מדמי לקמץ מאנ"ש לבו על דיגרז ו'( אותדטרורח
 לא והוא הראש כל בחולפת יעלה שלא כדי האפשרות צדקותיוושאר
 ( ב ום ב פעם בכי בחיק שיח שניע )רבעיה פיחת ייאשיגד

 )כנ"ל( לשלוחו כשממר נם כסאו על שישב בשעח צדקת כשנתןאשח
 לכבור הכסא מעל קצת עצמו את ופרים קם חי' חצדקחלחלק

חמצות
 קמא וצרה דברי בספרו ועיין חצות( מורם צדקח נתן לא בלילתשים

 יוסף בברכי ג"כ ומובא חאר"י בנורי ממובא צדקח לענין קי"זאות
 בערבית צדקה ליתן שאין ( ח ר5' פ"ח )פאר מירהשלמי ומקורו רל"הסי'
 דוקא וזה החהווניפ מאחיזת פחד ויש גוברים והדינים לילה חוא אוכי

 טצוה חוא אס אך נבוקר יהגו אם נ"מ שאין עוגרת שאיגהגמצוח
 הנה"ק מרן שנהג כסו גזה לנחונ טוב רק העני את לפמור אסודעובדת
 וכשחי כמדע יחשו לא תמיד ביהו בני עניים היו אשר היים דבריגעל

 קח אז לו שטר הי הבקר עד לחסתין יכה הי שלא סלילה יתןמצמרך
 על או דרשת לדורן או "1( לעני הצורר ור )כשרי כלה חכגפת עללך

 רק צדקח סרוס יהי' שלא לאפוקי כדי העגין כפי וכיוצא חדרךהוצאת
 מכללא מקויים והמצוח נ"כ נלילח חשש אין ואז וכיוצא מתנתבדרך
 שםעיין
 כוחותיי לחדש בכדי שעה כמן ונח ישן הי צררים אכילת אחרוצב

 נ'( סי 5 5ע ענייו ביילה כמו מפתו לפני מים ע0 כליוהועמד

 להתפח הקדים הערבים ובין אחצ"ה לדרך נסיעה כשאיתרחישודכא
 בטפר ~ין דרית תפלין עם בגיתו )א( ביחידית מנחהתפלת

 געת יפחו 'בואו שיא חדרו חוך סמר או יה" ק-ו( אוה קמא הוייונוי
 יאכיטסמרא"5 בהרחץ הקיץ כיסי רב.ט כשהי' תרצ"כ כשטת פ"א )א(שכ"כ

 רתרופח לסיום מחוא ליטש חי' ורדכן אשכנו מיינת 5נבו5 סמוךשרזא
 5סקבר במכוון 51יסע 15 5סושב אוה ופק"א צח אויר לשאוף ושרר 'עדלאיור
 על עסתמ( בדאוי פטעוח  תעוחת ו,טשכופיו "ו )גי' יופרט אדמה ע5ינב51
 )במרינה חיקקבאר"ע בלשונם הנטרק ישוב למקום 1נמעו עשה וכן שעותחיור

 להמתין ואנשים הכחמשיו וצוד אכסניא וטיזר ונכנס לשם וכשהניעאשכנז(
 קצה יסרה,ק  עטרו )וראשיים גשדח דרכו קצת דטד ודוא אחריו לילך51א

 שנחר תפלת ~כח ועמר ושב שבר שאין בסתום שסר( יעושח טדלראות
 נוסרחק צופים וריו מחרנילות יותר ררבד מאזר רב ומז בהשם"עתשהינה
 שד עיכז דיוקי סביו ניחרז ומטעות צודתו נשחנח טסט נחח11ר1 שפניווראו
 חאויט"א קיעטד ורחצר חבית למקום ושבנס עלינו ואמר לאחריו הפסיעותשפפע

 ברעיונותיו ומשוטם רבוק הי' כי במקדם איננו כי כן תיאו ורכירווכחשמשיו



 העלוס חיים יחלילה היום מסדך ענינים י41כיקח

 הניח נדיך חקימור סוככת על כמכי' אחצ"ה ופעמים עשה זכזההוא
 ביוןידירנ מנחה לתפלת דר"חתפילין
 השטשות בין שיעור בסוף שתגמר עד מאחר הי' מנחה תפלת זטןשכב

 כתב ויעמו שלנו האופק מהחת שקיעה"ח מראיית מיטה ע"בשהוא
 זי"ע ק דגר אבי קדש מפד שניטע קרא( ס ח אי ס,ק )נספרו
 כן על נגדן ולחלחם ר"ל ההרים ההנברות הוא מנחה שתפלתכיון

 ח"א )מנח"א בפפרו ועיין הלכה פי על שאפשר מה כל ומאחריןסכה?יכין
 זי"ע מבעלז אקו"ם וכד רב קדוש מפה שסע טשינאווע שהגה"ק נ( כס'
 השספות בין כל מיחה ולחתפלל להקל אפשר ע"כ דרבנן שתפלהכיון
עיי"ש
 ח"נ חורה )דברי בספרו מבואר ומעסו כלל תחנון אסר לא במנחהשכנ

 שב"ב( בסי' )בנ"ל חשכהטות בין סנהה שמתפללים כיון פ"נ(אוח
 לילה דהוי השמשות בין שיעור אחרי חרוב ע"פ הוא לתחטןוכשטגיעים

 בסידור וכמגואר ר"ל הוא סכנה גם תחסן אז לוטר שהר לו איןבודאי
 ספני אז ש"א האוסרים ביותר יזהר צריכים בסנהה דנם נ"לתאר'י
 שהוא היינו בערבית מכ"ש בשהרירע משא"כ החיצונים שליטת כברשאז
 כמבואר אז לומר אין הקטורת פיפום ואפי גוברים ,סהרינים כברלילה

 יעל ולא מוריד ח"ו לחיות סכנה שהוא ונפ"א תחנון 'ש מב ז"לבהאר"י
 מפה ששסע רבינו שם וכותב מק"ט( קל"א )סי' במנ"א ג"כוכטבואר
 זצ"ל נפתלי ר' הגח"צ הנפלא בע כי זי"ע משינאווע הח"ק מרןקדוש
 אפים נפילת בעת ל4( י( נעור מ' ,ג ל ר ס פתא נפצר שניחר( איירזבע'ס
 בשבחו וסיפר נפ"א( בכרחה נם לומר ברומיא בטשערקעס שם ושנרנוהמנחה
 ושד"ק כנו אז חסכנח טענין וחם"י וקדוש נדי ארסשהי'
 ניכר השהשית בין שום אין כמעט ושם עיה"ק בירושלים בשחישכד

 ום להתפש ורגילין נכנס וזה יוצא ,ה ולילה תם עין כחרף אםכי
 שהי' וכביט לערבית מנחה בין הרבה  וטפמיקין גדול רוום כעודסטנה

 סיר ונסעו מאוסר דיבור מכתו נשמע ילא רבר אי,ר ע5 ונאנח כדואג חזיס
 ופדי חאחדת ושנד וידי מסטרא"ל ליאה דראשון 5מסוסמ לנבול מעברחזרה
 למחגר מהזץ ידרים אחר בררכן ונ"ע )'אבימטמראל( מרחץ באוחו שוברבינו

 ההתו במקום שם "כי טסרחק לו ואמר הדאר בדורסט ורנ~שמש אזירלשאיפת
 חטקום רואין לפריו אשכנז" בארץ מנחח לחפלת העברה בשגר רבינושמד

 1 פג החזיר והוא אשכנו( במרינה 5א הזה פרבר רק שנמקו רגם שם1הגב51
 בחמדינר לראות יזבל לא כי בקדשו ודיבר כלל נתרחק להביט אפי' רצהולא
 חי לא עתה לו יהנו אם זהב  עפרות יבער רוע ר רידודים צורר ושוע אותושל

 עכ"ר שם ולרחפת חח,א וטקום לאוץ לבא שנית פעם שוב ואחעושה
 ג11ע1 לא ועקבותיו ררכיו קכקו מר בין לוהטשכ

 שלץ סי מ8 ר לט שר)9(



 קם 1של1ם ח"מ 1הלילח המם מסדר  ענ.ניםדרכי

 רחוק הדבר נראה הי' מכללא ול"ו ספניו דקרנית מנחה יחת~לוגל
 קדישא הסבא הגאון לאזני והגיע ממש ללילה סמוך כ"כ פנהחלחתמלל
 לאחר בעיניו הוטב שלא לרבים והגיד זצ"ל אלפאגדרי מהרש"אהחכם
 להקדים סח זמן התחיל לבירה מאה"ק רבים וכשבא כגחה זמןכ"כ

 חזר אח"כ אבל הרבה ערכית קוים ולחלמים יום בעוד מנחהבתפלת
 בהקדם עצט להכין לזר, יבא שאינו בפשטות ואמר כבראהפתחהזמן
 טזה הקדושים ורבותיו אבותיו מטנהנ ולשנית מנחה לתפלתכ'כ

 עמם* ונימוקם ממעטם ללילה בסמוך מגחתשהתיפו
 וסדר חסידור מתוך לא כע"פ התפלל בהול וערכית מנחה תפלתשכה

 בפירוש דעתו גידה אך פ כס דייג ת הקרבנ שלחברייועת
 צבאות ה' ופסוקי טהשכותיו( עסקו )ומר כמוהו בזה ינהגו שלאלאחרים

 הרצח ואמך שחזר קדשו מפה כ"ש נשמע חי תקרבעת שלאחרוגו'
 מעטיםוהרבה
 בר"ת מקטניות ונם בע"פ משניות לומד חי לערבית מנחה ביןשמו

 וא( וצף רבדים ששה לשם דזבהים ח"ד המשנה 4מ נשמתא1תי1ת

 כהמקיה"ח טינוטץ ע"ב אחר רק וברכותי ,רבית יתפלל שלא מקפידדי
 באריכות( ש ע ר4"ר ס או"ח,נסיקי
 בעיניט מתפלל הי' )א( התפלה מתחלת בחול ערבית תפלתשכו

סגורים
 שערים פותה בחכמה ערבים מעריב בדברו אשר תנוסח אסרשכח

 ובו מ5מע5ה ואי גהבסה" סלת לכי וגו עתים משנהבתצוגה
 בשער מבואר רכן ( וכ1 טשנה ובתכונר שערים מלחח בחכפר ולא"בתבונה"
 שכתב וכמן המדוייקים ז"ל הארח מכתבי שהוא התפלח במכההכונות
 ר5"ו( סי או"ח )נסתי כשע"ח מבא האר"י בשם ציבורבשלטי
 לופר דקדק גם ח"א( השכיכנ1 )51א לשלום אבינו )א( השביבםשכס

 הי ע5יט נא=דה )וככח רפה זיא דגושה התי"1 טחה( )בעצחותקננו
 הסוו ~פקי מעם "אוירת 1נסייוי ינפוש." הגו1נזח גשעו עיי[ )ן(שב[

 שמ"ע 910 ער  חחפלח  נזחתלח סגורים עינים עונית נהמות ידזותשעייר
 לבר שמ"ע בהפלת רק צדיך אי[ מנתר בשחריתמשא"ב
 סדורי נוסח וחוס באבוררהם הוא וכו' "אבינו" השב.בנ1 נופח )א(שבט

 מר[ בעירור הי' שב, מובא ראיתי וב[ והתניע 1חרם"ק והעריז"5ספרד
 נהג וכן ז"ל סחררינקא נחסן הר"ר חה"מ תקמירו 15 שכתב זי"עהבעש"ט
 שיום. עתרת במפר כסובא זי"ע מבעו מום שר חרבהנח"ק
 ח"ז "יסכן" כאומד טיחזי יחא ש5א רגושח גתי"1 וכו' עולם "לחקן"אוסר

 וח( ממעם דנושח בהי"ו "כתיקונו" ושמחנו יו"ם בהפלת1כו

 -ם בטי דבשה דובשו ליפן שפסח שטהר קמא אס ה"נ מת עק181

 השאי בעת 1,-ות שחשבות נס151לל
 וסיוטן



 ושלום מיום והלילה ה.ום מסדו ענימס ורכיי

 ובחוה"מ "פ וי במוצ"ש לת ז דילה בכל אסרו )א( ' כ לם לע ה' ברורש4
 פוריזם ושושן צרים ובליל סועד( רנקרא )טשוב באב ןובליל
 מירושלים א' שם וחי' ים בלב הספינה על סאח"ק הזרח רכיטוכשנא
 )כבצדנ ום' לעולם ח' ברור לדלג ורצח ערנית התיבה לפנישההולל
 שפבעו מספבע לעצות ככח עשה מח על מאוד רגיט בו וגער'רוופייט(
 גישינד( אוסר )יר ע ברכה לחג שלא גידיט אבותיט מנחגתכטים
 ד"31 ולכתיבה ללמור שהקרין קביעוה לו חי' חלילח בהחלתאפלא

 לפתחו יכהיכימים מעפקימ שער פוחח חי' מאוחותחקעזת
 עם ואינש( עיון שקור חסוד קגע זה ב' וביום חטעציםוענינים
 לפעת ביום הקיץ וכימות בלילה החורף נימות חישיבה בניתלטידיו
 לים חתלגירים עם השיעור ליסוד חשקים נסיעה וכשאיתרחישערנו

 לאחריו אושלפגש
 למד באחד ססכהעת בשני חי' גיוסו יום טדי בגמרא לימודו סדרעלג

 כסדרן תמידין הים' עם למד ובאחת ועס' גלתי רש"י עםגמרא
 )א( כסדר למד רק דייקא השגוע פרשת סדר על הי' לא כנוחרלגידו
 אחרות בפר' שהוא נם שעפרגמקום
 בעפקות הפלפול דרך על חי' עיון בשיעור התלפיריט עם כשלטדשלג

 חישיבה בני עם שימד פ"א כשאירע אבל הורח של כררכהתפרק
 פשעם ערעור רק זח כי ואמר ועומק בחדודו לפלפל רצה לא פשופשישר
 סי' )וע'" תוס' כש"י פי' עם הגטרא אתר ול ברי ע4 ייהגיןללמוד
ההפיד(

 וכרזן לילה תצוה אחד עד וערח חידושי כתב או ימד ניעזר חי'ושלד
 וחי' בקודש עבודוע ועבד נרו תאיר ויוחש שעות שני עדפעמים

 לישן א"ע מלהניה חורת תחר עד נעורים להיות מזב יותר בעינהנטן
 שע"פ כיון ה12חר עלות קודם בניקל לקום שיוכ* בכדי חצותקודם
 ב"פ ואירע כנ"ל תמיד נחג הוא לכן טמש בחצות ניעזר להיות ישזוה"ק

1 עקץ)א(* 4 א  8  נ' אוה ג'ו גי' 1"1 סו.יאטג מה"? *ם 
 מרו שלח"ק שטכיא זי"ע מפאריי ר"פ מהא' נתגיס בירו ש"פשכנביא
 או"ש 451% ר' כרוך לומד מאחל רחמיר ,י"עהבעש"ט
 התקלסות שחרי ראינו סינונו שאת אחשר פלא דבר כאן אזכיר אגב )א(קלם.

 מליבידו ושעפר דא נאותו ניק- חתיכה טונת בי וי"ע וקדושרביט
 שנת אקטיר )ד18ס ע"ב קעש1 רף יתרו כפר' והוא חיטים באוחריה רק'בזוהר
 רצ1ז וגחאי רבינו( משר 1רטח5"1ת השבת יום )טעלה ונבואר שםהת"כ(
 י,ייישיהש ש10וחו1 כע וסט בחחי וט' לרישא סחיפנח נביאה טשחאמתלה
 טוף הי' דווחו כדלתא סיפנא ולפלא וכו' קיימא עחיקא בתפנוסימהאפי,
 ישראל לועה רכינו שלייסודו

 כזוהי
 משראת מחיטנא ועיא נאצעז5קות

 יסע, לחרז* עלתבסרם



 קיא הפלופ חיים והלילה חתם מסדר עניניםדרכי

 ק"ש קרא ונצר אחדינב
 )וטעי

 ללמוד לעטדהו שב השפיכח עפני דטמד(
 ( א סי' או"ח )נמוק ובספרו הפטרים ברעיוטתיו שעלה ח"ח לכתובאו

 נעורים שיחי לדקיק צריכין בודאי כלילה הנעורים שח"ח להלכהדעתו
 ע"א( כ"כ )דף ביומא כדאמרינן לקיים ביותר נקל ~ת ונם תו לישןושלא

 אות קמא מהדורא תורה דברי בספרו ועיין עיי"ש ממיקם מיננישאני
 אדם נגן א 'טעח בלילה ניעור לחיות מזב כי ם( צר'ק )בשם שכ'ס"ה
 שיהי בדעת יעקץ; ערום כל ע"כ שינתו עיין שתקפח מחמת כראלילה דעתי לבוין יוכל ולא נרדם והייה כבחמה יגעות שלש ניעור שיחיממח
 ולא ה' דורסו לגבות וכל תויון להלכה לימודו בעת בפרץ צלולמוחו
 ועי"ז באו טוחם את לחזק כי ויאמרו חרבה בשינה להתגרה עי"זיקילו
 הוא שינה מיעזם וחלא התורה בעטן לעסוק לא עוה"ז בתאוותיתגברו

 מוונלותיו שיפלס אלא באבות בט"ש בחם ניקנית שההורה מהדבריםא'
 ע"י,י"ה עכל"ה ובו ודעת בדשכללש"ש
 בעת ב"פ ונשמע נראה אם כי בגלוי אצלו ראו לא חצות תיקון סדרשלה

 אביו לפגי חמתהמא כבן קוט לבין ביט פיהו מנשיקותההוא
 נלוח על נמרץ חשק בניטני ותתמרמרות נעעעין אהבתהרעוררות
 סגור הי' וכ"פ ב"ב שלימה הגאולה על תפלות ופסוקי וכנס"יהשכינה
 טדעו לא ועקבותיו אתו איש יהי' שלא והקפיד לילה חצךת בזמןבחדרו
 אב( המוו בחדשי 5קס, 1)זעי

 פרס שחרית של שסע קריאת קורא הי' הבוקר אור עד ניעור כשהי'שלו
 י"ר( סי' בנ"י בחתמילין ""ש אסר )וכשקם לישןשהלך

 שאין ובימים ובר"ח כ% לאה תישן פוטריה אין ויו"ט בשכתשלז
 הארץ "לח' "כאיל שדם ה כלא הסי' רק מנמרים תחסןאומרים

 כ"ג( סי ח"נ תורח )רברי ת' פדח "ה%וי' יחננו"אלקים

 סד ע"1( אות קבוע תויה ודברי תקפ"א סי' או"ח )גסותי ממפדו כרגבשלח
 שרגיל מי שם אפרים ובמפה סק"נ תק6"א סי' יוסף כברכיוהנמצא

 לכמר צריך ויהי' סליחות בנסרים שחציטר בעת וקם תצות תיקוןלומר
 רגח"ק )בכתי"ט חו"ז דעת תצורר תיקון שיאסר יותר פוב חצותתיקון
 תפלות חס חטליהות גם דחא מפעם כן איט 1"י( מקסארנאמהרי"א
 ע"נ הציבור עם ש.ימייט יתירה מעלה להם יש אך תצות תח15כמו ישרני וצרות השצינח ~ות על והתעוררות ישראל צרות עלונקבעת
 עדיף הציבור עם השיחותבודאי
 בלילה פתוחים )א( שבחדרו החלועה יהיו שלא הקפידשלפ
 וחוה"מ שמ"פ בלשי זולת חלג מאכלי רק תגרד אכל הערב לסעודתשננ

 אי"ה לחלן כדרגא טסות הי" אחרי תם כטבן ונדומהוחטבה

 """"( פי )יי חי"בשיי
 צ'ט טק א' שאפי "ק )ששה. סו סיבי =8י 0ויז י(ש"פ



 הפלום התם והלילח היום מסדר עגיניס דרכי בק

 או"ח )גמאי ש"י צריך אין בידיו נגיעח כלי המנעלים כשחיציןשמא

 ר'(ס"
 המפה תחת )א( מנעלים יהי' שלא הקפידשמב.

 ברצך שטרימם"ף( או )!אקי"1 חאנפלאות יגיחו שלא מאוד מקפיד הישמג
 כמו המפסל עי רק הארץ על להניחם שלא וגם בחליצתןהמנעלים

 שטענו לא ומעמו )א( מלבושיםשאר
 צפון כין הממח צדדי ליחן סק"א( ג' סי או"ח )בגסח' נראה דעתודשם

 ממחו בחדד כי הנם ימערב טורח בין ורניי הספה וראשלדרום
 וממעם דצ"ל הגה"ק אביו אצל שהי' מכמו בזה לשטת רצה לא רביטשל

  כמ"ש הי' אבית ביתי )עוד  לרביב  שחי הקולטת בסירתו אך עמדזהכטס

 בנ"ל או"חבנתקי
 הכוונות כשער שטבואר כמו קטן הפלית להסיר אין הזיוג בשעתשטח

 בן לראה שאין הגם במרחץ זולת המ"ק להסיר יראין האר"ילמרן
 תקון התיקונים בדברי כך ולמד '1 פפ הקדושה שער חכמת הראשיתדעת
 הנה"ק רט מפי כן קבל שודאי לפי כן פפק חכמה הראשית מרןנ'ח

 ממרן שקבלט כפי נעשה ג"כ ואנחט ל 1 קורדוכורו מחר"םהמקובל
 נקראים ואי ק הס  להסיר שאין  התיקת עולם לפי שכוזב נ"ל יהאר

 בבתי')*( ל סי ח"ז )פגח"א חאריו"ל ;כלת שקבלניתלברדיו

 מבית דהיוצא הארי,"ל  שבת'( )ר' בסזךר  שנאסר מה %  חזקיהשבר
 להחסיר אמר ורכיט שלימה שעה עד אח"כ יזדווג אל קבועהכסא

 סי ע"א 1.ה נ"נ כנט ע"ז )א(שסב
 ביצי "כפם תשליוי ש,

 שא.ו ב,
 רארץ עם 1ש5 הנשסים ביטוא וסנע5י, רחסר ביפות מנד5,ן א5אהחתיר

 הטואר וכפי הפטר תתה נטנעיים איסיר שאי, ונראר ע"כ ב15ם לאוצרד1טח

 )בצפור! !"5 חיר"א זנאו! רקורש עכורה כס"א- 5ס"ש  שחשש רכינושרעה
 סכנטיים או סנע5ים 5מראשוהץ סמוך יהי' שאם קי"נ( אות !' סישסיר
 ע"כ. מ"1 שכשיש כחם ינבידוביוצא
 ישראל חטדח גסיד1ר דמבואר ע"פ יביג, גוננת רסעפ יוסר אפשר )א(שמג

 ב"ו שער רכפה-ים יום )כשער בפרע"ח 1כ1 יו"ב ככונת  ז"5ימחר4"1ו

  ארר"ר של עור ממגוח טיר שרוא עור בצעל ביוה"כ שאסור בממעםפ"ר(
 נאמר עלירם אשר  כנירע חיליפוח מצד שרוא רוח חחוב(י שהוא רחויאכהיכא

  שהמנעלים  יו"ב בבונת 1"ל עאפיל ר'  בסיריר נ"ב וומי, ענ"ר גית ייררהוזליה

  פהאחרוגיי ג"כ וגורע בריאר סייפיח רייגו עורשל
 מ"פשח לענין לרלבח

  מאסר בססצי פוה עיין ע*ו סומאה שירה בבר אחח פעם לבשח אפיהבצע*ם

 בחוך האנפלשוח לרניה  שחין נכון טעה עופר אפשר ולפי"ו ר סי חמושות5כ5

 יש ברם מלוגהש בשתוא ובהשלטא  כסזבן  להסליפוח שיק- אינם שתםהמנעלים
 בע)ין חו' )שער חבונוח בשער במכהשר  יהסנעלים יאנפ5*וח בי1 טטיחאור

 ,"חאתז להסתב) כח נהם ואין האר"י ובסידור ובפרע"ח הבנדים(לבישח
 טשא"כ עחשש עיניהם אח צנמא משי נרה  השחיף אור בי המקהיבאור

 עור של שהוא בחסגעלים להניחם איו ולבך כטובן הנ"ל סמם שייך אקכשחשו



  וי' ושלום חים .דללת ה',ס מסדר עממםדרכי

 הזהיר ועוד בביה"כ שלא שנפנה או לביה"כ נכנס רק נפנה כשלאאפי'
 לשפוך ונם הזיווג ולאחר קוים ידים לימול רנ"ל( דור )כס בט"שלקיים
 הזטונ לאחר מפחו לפני טיםמעפ
 ידידותו סמוך הי' שרביד"כ )הנם הכמא לבית לפתת בלילה כשיצאשמז

 בסמיך שומר עטר רק בעצמו הלך לא רסקקה(ע5
 על שוכב חי שכבר בעת חצות אדר אפי בירך הטפיל ברכתשמה

 לשינהוי, ברכה בין בדיבור הפסיק ולא השינה קדדםמסוע
 ציגת ערתסרר

 ונם השגוע בפר' רש"י עט חרמש למך .עש"ק אור ששי בלישמט
 תזרה נסתרי אועסק

 פר' המדרה העביר דר"ח בתפילין שחרית הפלת אחר בבוקרשג
 רק פסוק כל אתר התרגום אמד ולא תרגום ואחד מקרא שניםהשבוע

 השלים חוסן המפיק )א( וכשלא סתומה או פהוחה כסו ענין כלאחר
 ש"קבליל
 ע"י בה לחוצך וההחיל שלימה חלה לקח עש"ק צהרים בסעודהשנא

 בלי ידיו בשתי החלה וחילק )א( שבר ואח"כ במקצת הסכיןהחיבת
 וטקצת ראס'"י( )ב( או בארש"מ )שקוך'1 לח תבשיל ואכל הסכיןאחיזת

 ,שמו"ס 11י,,ס אוו ונס ן 1 האו'. ובס,ר,1 הטונגה בשער ע"ז )א(וב
 לטבוי שלא שיזחר  ז"לפאפו'ש

 ראי"כ שמי"ח דפרוה שיקרא אחר אלא
 עליו רחפילין בעוד רסדרר יחכיר וגם שבח הארת לקבל כח בואי,

 אכר רק בער"ש ן כסב חוחך די שלא גונחנו מעודר בר5 בגוררי"ל 1 ע'שנסג

 בשעת חעונר תחת אצבע,ה וב' הענר עי אצבעות ח' וגתן דהישונר
 בעניני וגמד"ט ח סררי כלשיטי ועיין יסעיר מלממד וג,צע רמוציאברכת
 וביום ובנ"ך לושם הכיייא חיתוך רכת כי זי"ע מקאריץ ראפ דה"י בשםשבת
 בטגין רמוציי  לחתוך אין ע"ב שהשכה כדי לאנה שאין הש"ע כתברששי
 למי 1"5 סאלעמק רה"צ גשי שם בחג מעם עוד ם ביד איתה 5סרומרק

 לפרוס נוהנין ע"כ שכת לכבוד נאפים אשר מרחלחה כערש"ק לאכוףשנוחנין
 נעש"ק אותם אזנ"ים אשר חדלות נין יחיק כדי גיד'ט רסוצ'א פרוסתבעש"ק

 שם בחב טעם עור גטגין אוחג שחותכים בש"ק אותם ם שאוכל רהטתלבין

 שובר,ם הם אשר בשבר כתיב וביוסף יופף נגד הוא הו '~ם כי בזחשתטע
 5זח והטעם בבכין בער"ש א הפוצ לחה,ך ש5א נ"ב רישר אור ים'הנספח 1"י מטיראנוב רק"צ ברנרנזת ועיין בירים הפ,ציא 5חם או בהסגריםע"כ

 בע"ש 5אבו5 ן שמהנ רמנרנ שהביא י"מ ס"ק ע"ב סי' שגח כמגחת עייןלב(
 15ת טעם וכתב ראסי"י רנהראחבליך

 שמאו"ם וסח הו4071111 לילד גופי תדלום לסר אע וגם סללי סקוס מפץ אץ)9(
 ותיזפי שפרקי שושו כפ הגר תצחק וקים שישע ~מי טאטאן לסלד בכל הדלים וחטזריי'

 התחי סיסי ונפויס ומ פוש-ךהאומחש



 הצלום חאם שבא ער5סדר דרכ'קי

 פידי מעם ולא אכל לא קצר וזמן יום וכשהי' לפוף שום ולא )נ( בשרחתיכת
 עש"ק מעודת בלכד הנז' צחרים מעודת רק כלל עחרית חפלת אחרדסיזן
 שהזהיר עד ע"ע תשובח דרכי בעץ מרן בעיני מאוד ובדולח חשיבהחיתה

 למאן זו בסעודתו שהשואור החלח משירי התן שלא ע"ח חצ'לטהברתו
 י רבע"ל( ש"ק על פשתידא מור נעשר )רק כללדהו
 לזכות לא' ושזה נא( אהומה א' חלת מביתו לפניו חגיגה עש"ק בכלותנוב

 ולכל לנא וטייפ וגו עירובא בהדין ואמר חצרות עירובי לצורך לוא(
 לע,ד ומשונר סטזך נדת כפו )דיש זבארזומזועג חואת נעיר הדריםישראל
 העיי( לגין כינה מממקת עירנו ררך העוכר הנחר ס' ותחתי' הנשר רטסינקאמש
 בכל העיר לכל חצרות עירובי עשר מצה עומד דפה שבביהכ"נוהגם
 עשו חצרות עירובי של )סחחלח עלי' בירך שלא רק כנ"ל עשה עכ"וחשנה
 לפני ונתחלקה נאכלה פסח שקורם ובשכת שבת לכבוד קינ"ל השני'לשכת

 וכיו"ב חחרחצה במקושת אחר במקום וכשהא' שקישית( בטע~דהחמסוגין
 ושהוא שבת שעמר שאינו יהודי אפי' או נכרי אצל מושכרת דירה לווחי'
 והיינו מבעה"ב חרשות קנח השבת לפני אן בעירוב מנדה שזרענכלל
 צריך ולחצר לבית מבית הוצאות לצרכי חוח"ק הדת שעפ"י *שהגיד
 דייקא מחטת בבךני לחבעח"כ כיבד זה ועביר מסע חרחרתלקנות

 בברנח הצרות עירובי ץ1ט עשח ואח"כ לקבל עליוופחפציר

 שחי הגם קפן עץ )א( בהם חוחך חי' חצפרנים קוצץ כשלא' בעש"קשגג
 סגהנ שפביא ט' אות ב"ר פי' ז"ל סקיראנוכ להה"צ שלום גטשסוח ע,י,)ג(

 מדגים רי ולא כשר רק חלב מאכלי בעש"ק 4שכ1ל שיא רקרוש'ם יאבות
 בשר בעש"ק לאכול לוח הסחור ועייפה רשבוע יסות כשארכמאכלים
 פערתם דחכ עשש % לערב 15כ ריטש סמ"ר נרפשה בסי' הטופז נוהנ כך,28נ.

 לא וכות 58י ע"י והצא פאקו ה"נ שצחיושט ליפות החיה עשב כ%*אכליא ראוי איט חופו פאורך והתעפשות סתק1595ת העיועג שלוהמצח
 העירוב טצות בבחכשנ ש"צ ביון יצרך %א גיהכ*כ ושי השרוג *קוקו*חיהשיט
 הנר"א רוטן חוש ורז השגח בל ע5 כבחכשנ ווהי' אסק"י עירוב עראי בב*וטמפו ויש"י הכש"א בשים הקריש בשייח הוא וט עכ"ר פעכבות אינהותברגה

 בודר נוחר רי לא שחאדיו"ל חשכת  שעד ~בפדע"ח דכונוה כשער נ'כ יןוע
 ג' שות ווש=ר פי' אושח בנבאאי ועייןעש"ק בכי השדות עיוזכי מנשוה קצפו טהנ וו4' השנח % % הצרות עינוגינרעשה
 איא אפחז %א וט' לוארר 1~11קן צפחתו חנמפ5 עמא יא גוש בגסוס 00ושנב.

 ששן בא ולשיא בה לן לית בדציעע פירי נז אב* בועידתו סידי גזרלא
 ביון נזה מרשרשיו ס"ס אך בוציטע פטר לטש צריך 41ין כי5 יחחש שריךאיו

 שי4 זשסאפט"ם וסט בששוניו סידי יחזק שם פשלה היש בודהאאתגושש
 אינו אס רושש ישם חצב48' ולפי ודמיעת וששייה ח41ר בפשטלשקול

 טעם שאין ונשש פ' בשעשע סובא וראפ טף בחכה נגפוויא ספה ועייןמשפירוע ופורפיי

 שצץ ס"ק ששהה ש" *8הכ 14 המעה קוום לי שכות נעהוט



  קמו ושלום היים שבת עיב מיידרש

 רק שעד ג.וכ )כ( ורגלץ סידיו העפרנימ מקצץ הי' ולא אוחםשורף
 ח' ביום ידיו צפורני נמל בעש"ק ר"ח וכשהל )נ( שלפניו ביוםהרגלים
 להגביה בהיטש אחרי מחזר הי במקומו שלא טהצשרן קצתכשנפל
 שבועות ד' בכל להסתפר טהנ הי' ראשו ושערות ארצה צרור יפולשלא
 נרולורב בשערות כמנוול ילכו שלא והקפיך ר"חלפני

 ש'כ( סי' )כנ"ל יום גבל סעף צהרים אינת ישן הי שרבי% הגםשנד
 חי' שלא בקודים ועבודוע פרדותיו לגודל ומנים כמה אירט-מיעכ"ז

 היום שינת לבמל שלא ביותר מדקרק הי' בעש"ק בושא"כ כלל ביוםישן
 הקדוש בשם שמביא סח י"ס אדח ט )חלק רעדה דברי נספרוועיין

 השינה מעית בנדל זי'ע טמעזרימחם הגדול המניד דוג הר"רהאלקי
 לישן שצריכין מפורש שבכתב בהירה נכהב לא מדוע שתמה עדבעש"ק
 י הפשומ בדרך לדבריו מעם שנתן רבינו בדברי עייש"הבמט"ק
 כמבואר שכת לכניכת פטוך פוב יוהר בעש"ק במקוח המבלהשנה

 נהג ושכן שבת ועמפות מתגלה אז כי ובסידור חטוטתנשער
 סוף תרומות מירושלמי לוח סקור ויש זי"ע מצאנו היים דברי כעל קהנה'
 י"א( אוה קמא תורר )ריריפ"ח
 לכבוד אנשים ומוגלין כשירה במקהה לטבול אישר שאי בטקוםש%

 במפרו כוזב באזי"1( לשקורי, שיעגין מים בהנך במרחצות רקשכת

 טחת לנוין לו יק ת' כשד שגא מי דעכ"ז פ"0 אות ס חיק תירהלהברי
 עזרא פבילח לצרכי גם כשירה מקוה חוי כלאנשים כיון בזה גםהטקוה
 שלא רפואה לצרכי תתטפח במקושת הקיץ כימי בהיותי בעצתוורביט

 רבר אסח לההוך רנחט בחב ב' אתץ רשן בסי' שם ונבח בחום' אב*הנצהב
 חהדשוה *בי פקרסי שפביא שיי"ש בחופי כעת מהאהץי חובטיהפשופ
ק !אשששש ח  סי יק ויה י1ח למקפח פתף "א וש "א 
 יכ ץפבש ר 91 טי מאמא ש ף זאפ1פ פולסא ימיש שץומי
 5ו יו"ש שלא רכר  איוח כתם סעונ אא'ב לכי הפ71יז שערי אדם "שוו5שיא
 בגסר' הסטאר מעם חיט רבר איתה רפאביז הא יפיץ ישן. טעם רזיתירדכיח
 אאא התעם א5א פיהן שוברת סע1בועו ושאושח תפני שיקד 5ש ששימןרביון
 ראם לאדם קשים הצורנים וכשדיסה הערוך בש4 רהוס' שכתב כטז 15"יק

 ניזק אינו רבר איזרפחתכין
 אחד כיום לחהכם שלא להג"י הפניך כן שרזהיר משריס בכביר מבהררכן)ב(

 שבחי י גסירור וע'ץ לזה. חושש חי' שלא תאר"י בשם מבואר~במצ"ח
 ולא כסרר לתתכם נוחג הי' ההשינים קציצת בענין חאר"י רעת רביאשמקודם

 לחתוך שנא ר נהר הי ר רמנ שם רביא וסיר אבודררמ שכ' טה נשפידר,'
 צפורני יחתוך אך ברישו שור תחסום לא משום א' כח ב ורגליו ידיוצשורני
 וכל וירע הבעש"ט חלסיר ' ח שריב וירוע עב") 1' ביוס יר 21א ר' בייםרגייו

 הן טחב!חנחגותיו
 ביום להסתמר שאין חנן ספר בשם שב ובתצ"א סק"א בטו"ז ריס בסי' עייז4(

 לצמוח לרתחתן והצמדניס ח,וערזת רררך טשום ר' ביום צפרני ישויץ ולאה'



 התלום היים שבת ערג סדר ידכיקטו

 עגלה 4ע 14יפ"א ע"י חטמוך אחר ימקזם טמע חי' כשירח טקוה שםהי'
 הפבילח ואחר מלכתש שבת לכבוד כשירה במקוח שם למבולבעש"ק
 עי'"ש( רמקור כוונת יכוץ אין "כים ס משישפכו לכי חזרהנסע
 בחול בין לפבול למקוח שהשכים אנשים טאותז פחה רוחו הי' לאוקנז

 ומפפפמין הסים בתוך יותר או אחת שעה שם שוחין והם ק בש'בין
 לבלות בבוקר התפלה קודם בפרס וכיוצא ופולימי"ק וריק הבלבדברי
 וקר"ש ההפלח בשעת שסים מלכות עול לקבל או שצריכין היקרתהנפן
 הבורא לעבשת לפעלו אדם ויצא דילי דרגא לשם חיש ולנוין למבולרק

 שמויהברך
 חכוכנה עם כלך ממש למים סמוך עד והמעלות הטקוה של נחדדשנח

 וגבנם שם והסירן ראשו על ל( )קאפי והכובע שעליו קטןוהטלית
 חק וכונותיו ברעיוטתיו לכותל מטוך חטב%ות בשעת קצת ושחהלמים

 לתחליף בעש"ק חי' ודרכו הנ"ל מלבושיו מיד ג"כ לבש חמים מןוכשעלה
 שנידל אחר כוענת עוד החליף לכיתו וכשבא המבשה אחר מידהכתתת
 נאגינטאות( א"ע ננכ )יא בגתתנוד

 כ% דבר בשום חכתיגח ממלאכת גזחר הי' עש"ק הטבילה אחרשגט
 שהדליקה הנדות ש% חפת%זת וטהבחנ טפין חי' נדות הדלקת קודםשם

 הי' ההתקה וסדר גו ישן  שהי' בחדר בבירך תחי' הצ'הרבנית
 בבירם"ר( הדי'קח היא שבחיים ק"ר רק' אסו חסה5קות )מאחרי קדשו פיעל

 )ששם שבחצירו בביחס"ד המהור השלחן ש4 הנרות להדליקשחלבה
 כ% תפסיק של4 רהיט לה וטח כדת הברכה עשתה וולס התודח( 'ר

 הנדות חדליקה דשם למעלח דירסה לבית סיד הלכח רק שבדיבור
 של הליסוד ובחדר כנו' 33יהס"ד שמרה שככר הכרכה סמך דגלכעצסח
 זבלי ברוה בעצנו רביט הדליק דירה1( ת הב תתפלה של בחדר וכןרביט
 שט0 ש5 נרות ב דולק די נו רב של )בחדר ש"ק לכבודברכה(
 וגיח ישראל מנהג 4 מעם רביט כ' ס"ת( אות 1' )חלק קערה בדברישמא

 ש הצעיף לובשים שגת נר הדלקמן בעת כי הנשים אלויעקב
 שבת טקבלות המה שצז מפגי לכאורה המעם כי אם שבת שימפפחת
 נ"ר כי דייקת בצעי"ף טדקדקות ואו קצת בזה יקילו השבת יום בכלמ"מ

 רבאמת מכחישו שהחהפ כתב נ' אוח שם בה1"ש אבל הנס,יה אחד מביום
 שהגשה בחנב"י שם אהרן ביד ושיין רני5וח אדר וסיד היכף לצמוחמההייין

 יום בכ5 ססס"ר חשיך אמהי א"כ נ' ביום רק יצטוח מחח% נו שא איתאדאי
 כ"ע 1 ום ב ר"ח ו% ראם שם בפנדק התעיין עכ"פ אך כל5 שצר לו א,ןדא

 ר" צוהבת פתני 1' גיום אתשר רלא כיון ר בים צפרני1 ייסוך דישמורים
 רי' שלא כיון ה' ביום טסתפרים שהי' תאופסר מאנשי שנראה וכמורחסיר
 כתב שם בבנ"י הנדורה כבנבח ובאורז והבין שם המהל במחצית עיץפנסם.
 שבדג וככור ויכויז ח ום ג יסתמר 1' ביום ר"ח ח5ראם



 ו" ושלום חתם שגת עינ סדידרכי
 ופירש"י בית שלוס מפטום נר שבת מנס כהט"כ עיי"ש צעי"ף כסגיןעולה
שם
 גנדי ולבש שטלותיו החליף המקוה אחר ערב פנות לעת בעש"קשסב

 ימ שיי יוצר כלי כל הכ' ג"פ אמר דאנפין ובנחירו מלבתאשבוו
 קצת למד ואת"כ שבת( בשער ראר"י מכוונת )ומטורו ח' נאם סאתיעד

 השיג 4א ם דמיבזש שיכש )ואחד בש' עם " השב של 3פרשדבחומש
 שיעוריך לו הי ואח"ז 5( רנ יש הזמש שיעור שימד עד וארםש14ם
 הנדוי הקוד 'ק .מה החיים ועץ קבויה'
 לכבוד המוכנים וא( מהדגים ם "מע לפני. הביא ת נר הדלקת אחרטכנ

 סק"א מנ"א כדברי ר"ן סי' א"ת נמוקי בספרו בזח מ"ש ועייןש"ק
 * תבשיל מכל לטעוםדמצוח
 הא ורב גאון שרישא ר הגאונים כדעת חחטיר השמשות בין לעניןשסד

 והנר"א צ"1 סי' אלשקר ם מהר בתשו מדכא נאון נסים ורבינוגאון
 ונתכסד השמש גוף כשנשקעה מיד מתחיל השמשות דבין זו בשיטהעומד

 מיעמ ע"ב הכוכבים צאת עד השקיעה שנמשך ר"ת וכשיפותמעינינו
 )טשזם חשקיעח קודם מיעט 6 שדש בשבת נרות הדלקת זמןוהעמיר
 השקיער( עד רנרות ולחרליק גפרית העק. קח י נסן שידי' כד וש שבת.תוספות
 כעש"ק נרות הדלקת זמו אחד מינוס 80 השבת יציאת זמן היובסוש"ק
 עוד סיעפ 1של12ה חטכבים צאת עד השקיעה נטתך מיעה שע"כמפעם
 וסיעם לחרחרך היום כשכעזחיל ליום מיום חילוק יש מיעמין ב כייותר
 יותר עוד הוסיף ארוכים יותר שהיפים ובקיץ שבוו אוספות טשוםאחד
 נרות הדלקת היהר לזרו עש"ק נרות הדלקת מזמן מיעי 10 9לערך

  שסבביך ר"ת לשימת דאבי כהן פנחת במפר בזה כמבוארבמוש"ק
 ומהימים ותשרי ניסן בזמן דוקא זה הכותבים צאת עד מיעט ע"בהשקיעה
 לפי הענין ומשהגח יותר השקיעח נמשך בקיץ משא"כ שיןוחלילות
 הגח"ק מרבו שמע ריכן כ"ג( ם' ח"א המנח"ל בתשובותיו התתבהזמן

 שלום שר חנח"ק קדוש מפה ששמע יחזקאל רברי כעל זי"עכהטינזעוא
 חשמשות בין לענין לילך צריכין מדאורייתא שהוא שבת רגבי וי"עמבעלז
 חו"ח בנימוקי מ"ש עוד ועיין עיי"ש הכנקיעה קודם ולהדליקלחומרא

 במוש"ק נר הדלקת זמן להקדים מקומן באיותו המקילין לענין רמ"א(א"
 עייש"ח ההמור יטבת איסור בספק רביםומכשילין

 לבן בנדי לבישת לעבין ע"מ( אות קמא תורה )רירי בספדו כתבשסח
 כפופ האדסודי"ם גס ככולם רובם בימיע כן תעולם נחנו לאבירכת
 שכית שכ' קג"ב סי' ח"ב טמירות פנים שו"ת דברי עפי ופעמםחחסירים
 תקכרוני אל דאכחת כמו חוי לבנים בנדי ~בוש כן חעים כהניםשאין

 ושש זמינותמם



 הלשם עיים שבת ערב מדי ירליקק"

 כשגת לבן נגדי ד ללבוש שיש האר"י דעת יצאת צבועים בבגדיםרק
 מ אחר לבן בנדי רי ע5 )א( שממבים 15מר ך שי )ראין בהוגם עליוןוחבגד

 לכן רק שלמעקר רבנד צ"ל רהא וכן ומבנסיים ומ"ק רכתוגוח היינושלובשים
 לעזן שרס"פ נמצא עריות לעון תיקון שזהו מלך בכסא ושבוארכנ"ל(
 כבחי כיטיט ווצריכין התיקון עיקר וזח תיקון זהו בודאי חבריתפנס

 שצריכין כתב נייע מקטארנא טחרי"א חנה"ק וככתבי ישראל גדתימקבץ
 בבגד שהולכים מהגים ואנו בשבת לבן כגד ~בוש וח על נפשמסירת
 אכותיגו סנהנ שפק בתפלה אבל קודש שבת כעודת בעת לטבלרלב,

 שלמעלה שחור בבגד שלכנינו ודור בדורינו ככולם רובב זי"ע חקורטתינו
 בנד שזחו נדי בפלית לטלה ההמכים התפלה שבעת טה עלוסומכין
 ע"כ למעלה המלית יבשים שאין הסעודה כעת משא"כ לבןחשוב
 ע"כ ש"ק בסעורת למעלח לבן בנדלוביתם
 אום 3על הגה"ק זקיע בשם ב"ח אות קמא הורה דברי בסגדו מביאשש

 במדינתע וגם בפולין ישראל מנהג שהוא מה כי רמח אב"דשלמה
 כעקישתן( או )קאפטא"ן שקורין ארדכים 3א( בבגדים בשבת( 3יעכ"פלילך
 ובש"ע ע"א קי"נ שבת כנמ' סקורו רק בלגר ומנתנ חסייזת מדתאינו
 ישלשל עכ"פ וגאים מיוחדים לשבת בנדים לו אין שאם ב'( סעי' רס"ג)סי'
 מנביהז ~בחזל כנו ארזך בבגד שהיך כר זחתינח עיבש לממחהנגדיו
 כבוד ררך למטח השאשלו יוכל ובשבת בסחורתו ועוסק שהולךבעת

 לשלשלם עכל איך רחט"ש( )ביבושי קצרים בבגדים ההתכיםטשא"כ
 נם ורביע עכ"ד וש"ע מהגמרא קודש בהררי יסודחו ע"כ נשבתלמטח
 איזה וללבוש סקריו שבת גגדי את לחעגיר לעולם רצח לא השרךלעת
 כי, במרחק התרופה במקומות כשהי' הקיץ ובימי בשבת חול שלבגד

 להוין לילך יהודי ארש לשום נפם נהוג הי' ולא זה על שמקפידיםהנברים
 המעין אל לילך וכופחוצרכו בש"ק ראשו על חשמריימי"ל עםלבוש
 חול של הכובע עם הולכים היו וכיוצא לאויר וט חרפואח מילשועת
 על ותתרעם הקפיד ורבינו השסריימי"י( לבשו פנימה בביתם )ורםבשבת

 חש לא בסמוך למקוה וכשהלך כלל להמעיין בש"ק לחוץ יצא לא והואזה
 שיגח ולא ראשו על חשפריימי"ל עם הבזורק

 בהיה 1' גס,' ,ן'1 שיתגה' פה עין )א(פיסח
 חי שיא שאול בית על עליו אביעז ח"ר פ"ח סוכה ביחש5פי עיק )א(ש10

 סיפוחם טדי אא טחי( אר1ביט בגדיחם שה" )פי' עקב 5א סחםנראה
 א?בעוההום( טדלי ימל ארוכים רי' שיחם חארבע"י חייו יתהם שבתי)פי'
 )פ"ח ב'צח ירושלמי וע'ין 'דו פס עד פגעת שה' פסים פ"ר( )פ ב"רחרק
 אצבעזהי1 מחם נראה ה" שלא ארוכים 'ד'ם בבה' ח'תח דדב, רנלקינון ג'(ח5'
 הוא וארוכים חריקים ררך הוא קצרים בגרזם שכ' בליקוטים במהריםחמ'1
 הוא קצר המלבוש הלת"נ סי' חהיז לחרטם רסצות באלח וכחן הסיגיםדרך

 אנשי ולבל לסיכות ארוך והמלבוש אחרוף ובעצי צהרייים פיוחרמלבוש
 ע"כ.סדות




