זרכי

8דרשית שים ותחגה

הייםלשלים

עא

סדר נסולת אפיט ותהטן
קפו בנפילתאפים מח שהוא טסח ספרד לומר לדוד ה' אליך נפשי אשא
וגו הגם שהאר"י ז"ללפי הכוונהקיים זה הטסה עכ"ז נהגט לומר
רחום וחנון חמאתי וגו כמנחג אשכנזכיון שאנחט לא נכוין אז הטונת
של נפ"א במו"נלירד לתוך קליפה בעשי" שהוא סכנה נדולח זכט ש
נ"ל משא"כ הצדיקים הק' שכיונו כן בנ"א (כיגיע מרח"ס
מהאר"
יוכ ""ע) אמרו באמת לדוד ה אליך נפשי אשא וידוע שעל כ,
טזידיטש
מיעט חה"ק באסירת תחנון נכל יומא דמפגרי רכנן וכיוצאיען שמיכן
בנפשו או ביום ההוא וכיחעעניניו ז"ל (מאמד נוסח רהפ5ד אות 1 )1"5כ1
הפסוק (שנדפס במידורים) לומדויאסר דוד אל גדונר לא אסר רבינו
קפח אין לתקל באמירת רענון בפרט זומחסריןעי"ז אכזרת הי"ג מדות
בציבור ויחסח טעוררים רחמים נם לכר שאיע חגת ואיט כדאי
(מאמר נסח התלה שם)
קפמ אחר ש"א תתחלו שומר ישראל זבכ' וה יהוא דחוס ובו אין
י חג' זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב  %אל תפן אל
כמוך
קמיט ואל רשענו ואל הממציע ועב מחרון אחיך וכו וחסר ממנו וכו'
כי אל דהום אתה וכו' לך ה קויע לך ח הביטוכו
קצ כשספסלביחיד לא יאמר הי"ג מדות כלל אפי' בגיטן ומעטיהם
לא יאסר(עיי
 ,ככשח"א ח"ד סי' כ"ג)
ם קנהנ רביט שלא לומד בהם רטוטן (טינררטיסר כש"ע)
אילוימי
קצא בי" 1טרחתכן זפו רביעה ראשנה מין שער 'ששכר לחורש חשו,
ותייק התלום פ' נח עה"ב בחרש השני כשבעה עשר יום לחודש וחב,ן) בערב
חטכח וגםיום שלאחר חטבה וכיון שהוא סררבנן כקייץ ררבנן צריך
חיוא יותר משל תגרד) וכןיום א'לפניוויום א' לאחריו קל מ"ו בשבק
(מטעם חנ"ה) ומינם י"א אדר עד שיבסר ועד בכלל ובאדר ראאוון רקי"ר
וט"ו '11ימים קודם ר"חניסן נוהם שבעתיטיהכילודים וביום המח שני
ת פסח ומצד)
יהואי"דאייר גם למחרוע בם" ,בו וא) (כ ב 4לד זמן אבי
אבל שלא לומד כל ז ימים אתך פסה שני אין לו מקור וכן דעת מרן
שלא להחסיר חהטן נו יסים
רברבנה-נ דברי חים סצא(זוי-ע

בעי

ק"מ (א) ר,ספררים אוסרים אל הפן אל קש רעם חוד אל רקועו ואל חמאתו
ינו בכתביד קדשו גםידורו טירפד
אך נוסח הנ"ל דטבואר בפג ם רניח רבי
במחוור 1בו-י וסידור החג א והנח בסורם
ר' שבת דהוא נוסח אשכנו וכו
יניד "כי אל רהום אתה" 1כ 1כלך ח קוינו
דהה
םיהנוצח רהבם אקח ורכינו
מירורי
ככל הפירוריפ סעורם "חבינו" ואח"כ '19בו ורכיט חקרים "קוינו" ואח"ב
"חכינו"

,ט  115ברת הית וזה מ-ו הפעפ.

עב

דרכי

טהרמריתאפים זתתטן

משם ושלום

אלולעיי
 ,שער ששכר טאםר פסחא זעירא אות א וכנמוק ,או"ח סי קל"א)

'ה
וכןיום לפניו ולאחריו של ל"ג נעוטר (שטריגא שש"ע א"א תחנוןכי
כעזסרוסטייא הוי כדרבנן ,צריך תינוק כג"ח כט"ו בשבט) ומר"חסיוןעד
ג בו וכןביום כ'ג סיון (זנק 'שועה שנאמר כמניר ושלשר ועשרים בו
י"
וגו')וכיוס פ"ו כאב ג"כ לפניו ולאחריו (כנ"ל ת"ו בשבט "%נ געוסר)
קצב כשיש מילה אין אומרים תחמן בכל העיר ומקורו במנהגים של
מהד"א פירנוי ז ל שפביא כן בדיני מילה שטצא כתוב במנחני
דורא תיבאדיש מילח בבית הכנסתאין אוסרים ורהטן בכלהעיר והמעם
דאלי' בא לעיר והכל שמחים גרב ע"כ אך גערימ היותר גדולות
המרזביםבאזניסין עד שא"א שלאיחי שם ברית סגלה בכליום עכ"פ
אתר ונמצא טלא יאצרו תחסן לעולם בכל העיד הגדולה ע"כ נוהגים
להחסיר גפ"א רק כשגודע הברי"מ שיש באוהו חצר ובפרם כשיש שב
בכית התפלה אחד מחק-,דלים לדברית ולא מוג (גיסאו"ח) וגס ביום
שתיקן קמן או גדול שאיט נימול כראוי עפי' הלכה באופן שגעשה ע"י
תיקון זה נימול כהלכה וגםביום מלת הגר ג"כ לא אפר תחנח
וכשנתכבד רביט למוהל בעיר אחרת הגם שהתפש טקודם או אח"כ
בניתו לא אמר תחנון וכשהי' במם ,שלו נער שהתחיל באותויום להגיח
תפילין לחיבת דשדוש של מצוח וכן כשהי לו סיוםעל ממכ' או כשאחד
פאנ"ש או מתלפידיו התפלל בפנין עלו ואמר ושיש לו מיום טס היום
ג'כ אמר תחנת (א) ובעש"ק כשאירע שהגיע הפלת שמ"ע דתזרח
הש"צ ותחסן אחד זמן  11עם  17מירט שהוא חצותהיום לא אמר שד
תחנון מפני כבוד ש"ק
קצב ביאוצ ק4ל צדיק אשר טעחרע כבוד כאוהועיר ובאום גם סחגללות
על ציון שלו להתפלל ביום היא"צ כיון דנקרא יזפא דרנלא באותו
מקום כמבואר ברש (סוף מס' 'גסות) אין אומרים תחטן אבל זולת זה
"ייאמרו תחטן ולא כקצת שנוהגיןיחחסיר תחנון על
בכל יא"צ של צדיק
יא"צ של צדיק אפי' שהי' בסוף העולס והוא מדברים וראין להם שעוור
ואין להם שחר ראם כן לא יאמרו תחגין לעקם כיאין לך כליום גיוס
שיש בו בע"כ יא"צ הרבה מנאורים וקדושים ורבותיט הידועים ושאינו

יא

קצב מן)עי'ו בספד רבתם נ"סדיט ייגי"
ק טררצ"א נ~רינזכ ויש

שסה

שנוהגיו בקצת סקוסות שלא 15טר התבזז חיוטו'
י
%אוצבריוכםיז חיויוטשליבאט
"מ
רם3הנ ררוא ראסרינו בגטרא שבהות וי~"פ דאורייתא
א

ס שאנו אנמר תחגר מראר ח  1שא נויאור הא ע"כוא,
רבנו שאסרהחנו ,גם בעש"ק זולת ~אחר הצות שאו אין (ומר תחנוןכ11.
כבר מתנוצץ קדושת שבת כטבזאר ברבר' סרן האריו"5

וכן גרז כאסח

,א~

ונם אחר רטושן 'ש לותר תזכה צף-ש

שאו

ירכי

סדר קרה"ת

חיים דשלום

עג

ידועים המה הנביאים תנאים ואמוראים וכל החכמים וצדיקים בכל
הדורות לאלפים ולרבבות ויא"צ שלחם בכל יום ויום כנו ונטצא בטל
תחנון מעיקרו ושיחסרו כל סי' קל"א ח"ו ט ו ב אע רזה איש ואין
להקל בזה (גסוקי או"ח שם) רק בל"ג בעומר מבואר בש"ע שהואיום
שפחה וכך נחג רבינו לוטר תחנון אפי ביום היא"צ של אבותיו הקךזשים
כמוח"י מבת הילולא דזקיט בעלבגי ישומכר זרעוכי"ב אם לא ה"
ברי"מ או חתן וכיו"ב אז אמר תחנון והקפיד על המקילים בזה
קצר אל ארך אפים וסלא רחמים אל תסהד פניך טמנו (א),נז' כטגהג
שלין גדול

י

קר ה"ת )
טד
קצה פתיחתהארין קודש הי' רבינו בעצמו וחי מסיר הפרוכת (א) טצד
יטין לצד שמאל ולא שינה והוציא המ"תונתן אותו לחש"צ וכשבת
ויו"פ שהי רבינו בעצכם הש"צ (ב) כיבד לחכהטטשים בקודש שיוליכו
י
הס"ת להביפה והוא הלך ללווו הס ת עד הבימה ונשאר שם בפשטכ
חי בעצמו בעל קורא וכן בחזרת ס"ת להיכל נמל חמהשטש בקודש המ"ת
ורבינו הלך ללות זבתה עד ההיכל ~קחה ונתנה להוך ההיכל

קצד 3א) כן דוא דנ1סחא בטתוור ויסרי ובאבודררם
קצה (א)ע בדרדור סי' תרנ"א יפתוח הפרכת סעד שסאן ממין ובאחישר
ס ',קכ"ח כהב כשפותחיו ראר1ן ומטריו הפרוכת יש נורנין שססירין
פצר צמוק 5צד דרום והוא הפניב טצד שטא5 5יפין וי"א כררך כני אדב
ה 5צד שמאל
שכותביו והיינו שיש5ומ בידו הימנית שטצרו 'אחו רמריבתוינינ
דוגטא בח5יכר עקירת רג 5יכהן ע"כ
(כ)עיין ברס"א סי' קם"ז סעיף ב בשם טרדיי סוף שציוחיש"ו לענק
ר1צאד יהכנסד דאי ,זח פריךיחצנים ועיין בפה"א כסק"ו ישם וכסקצית
רשק 5רהטעם רתפ5ח וקריאר 5א שייכי דרדרי וכיון שסיים רתפ5ח ככר קביד
טצוחו ואין  15שייכות 5רבנסת והוצאת ס"ת ועיין בפר"ח שםסי' קם"ז שכתג
ע 5רסחבר דטשטע רכחו5בה ש',כא לחונים וכ' וכן נשור טחא דאפרינן
בירוש5טי פרק בא 5ו אחא דתנו חזן הבנסח נוטל ס"ת ונותנו לראש רכנסח
וראש הכנסה נותנויסנן והסנן ותט 5כ"נ וכ"ג עומר.סקב 5ופרכינןעיר

י

בכ 5אחר את אסר חו5בין אחר רתח-ה ודכא את אסר מו5כין את

בהיתרוורשחלמאיציו אפסח שרא '1חוא שיעיך החזו רס"ת בעצמו וא51י י" 5יישב
א נהנו כן הכיון שרחזן השך 5מק1ס הס"ת ומשוח אותה רי בכך
חמנהנשי
וסטרי הפך אחר ההזרה עכ"ר ועיין בפמ"נ שם בא"ש 0ק" 1שרמץ 5הפ"ח
המין במם' סוטתם פ "ד חי"ל רנקיי ידעת שבירושלים כשהי' מיציאין את
התורח 1סחזירין הי' יכין אחריה ספני בבודה עיי"ש ועיין בשיער הכתוה
וי
 -ץ ,ג %זיגי

יי

"י י",

דרכי

עז

בריךרומיה

מישקיעו.ת

הים ושלום

עלסאהי' אוטרין נם (א) בחולוהי'מסיים לטס

קשי ~היין ולשלםדטאאמרןיי ולא הוציא הס"ת מהארון עד שננטר כלבריך
שם"

קצו בשבת קודש ויו"ט עיפרו חם"ת בכלי קודש ורבינו בעצמו נתז
הכלי קודש על הספד (") וגםהי על הכלי קודש פעטדנים
קצה כשקורין לעלות לתורה מתחיליז לא) והגלון יוראת ובו יבשבת
ן מושיע וכו'וקורין כל אהד ואחד (ב) נשם פלוג
קודש ויעדרויג
בן פלוני ולכחן מזמיר חכתןשלוי מזכיר לוי" ולשאר השבעה קרואים
(והוספות רק
אמרו יעמוד פב"פ "שלישי"יכז רביעי וכו' עדשביעי
כמחט) וכו אחרון" מפטיר" זנם כשסלחיביט בערסו להס"ת חגם

משע"ח שער קרד"ת פ"א רפנרנ ראה' ינש
ק רם"ת 51ל1תו 5 5ך אחרי 1כו
י שר" מותח'ן דס"ת וסרא'ן אוהו
ואה"ב הי' נשאר שט סטנך אל התי
חס"תברעי
ממש ורי' איסר שע"י רסחג15ת ראים
לבסתכן באות'ות
5מקהחד5ובואכז5רכ"רשייכן לקרוא הא1היוה היטב עי"ז נמשך אוד נר 51א 5האים
ואח"כ רי' חוור למרוטו הראשון ויושב שם טיושכ סיום קריאת הפדשיוח
י
ע
וכו' קכ"ר ועי
 ,ברט"א וב5ב1ש סי קמ"ט ומנ"א שם סק"נ ועין כסמר משר
לכ"ד והכין
סקיצו (א)עיין בבש"אסי רפ"ב סק"א בשם האר" שרוקא בשבח 'אמרו נריר
שפיר וכן ר1א בסחויק ברכה שםוב ,גסשנת חסיריםביתא זאת רק נשכח
אף
ר" 1רקאמר מהם כדמפ'9נן ס"ת"יש
מלשון הזורר
ידבר בתם 5ת שיח ואסר רזא רם"ת ר'1סא דא והנה
יק
1נחהנו"ל אך גז1ה"ק ו
המ
שם
רס"ב שם קאמר בשם רא "י דגם בחול 'אמר אך בשער רכונות
דנאר"טכס
יום שבת שחר ת קומר אנתו הנוטה
יואך שחי' גוהנ מנזרר
ובבי"ח מב
ועיין כסרר
אכ 5כמהע"ח כתב שם טרד"' צמח רא'נו אסור 5א1סדו נם
ח"
ס 1"9דדמיחג לאומרוכנ
יב בהול ועייז
ריוח וכן ר1א בפט"ג בא"א
סיע'ריל
ם"ישם וק,ין מזח בשערי תשובה בסי' תפ"ח
כשערי אפריםסי י בפתח' ש
סי' שע"ה סק"א כיו"ד סי' רפ"ב מק"ג שכתב
קצז (א)
למחותעיקשיךב'טופמזעטאוו
" כשבח משום השמעת ועין טור בשערי אפר ם
"ם
ני
דעיר רסס א שם 5דתר ומביא כן בשם יש"ש וכן דעת רנ"צ
סי' אכ 5כבר
דבר שם וכתי ש וכש"ע ררב רתנ א שם ויצא כדת רא לפי דעת רוב
י כי ,1שרוא מל ם מצור
אק
בס
וו
פ
ת 1ע 1ר"
קצה םמן) סתויו ממתווי וטר' ומנהמם בחוי 1חניר' .בשב
14מר אותו נשער שע51יו למ"ח
רי'רנילין5ר,כ לא כרן ולא 14י א5א פג"מ
(כ)ע' 1נאו 1שיש,
גשם דרנסרמררכ"י ראפ' שמו א"צירזכ'ר אלא מרמזי
ן ש ע5ת
וכר"סו כתג
ו רהיי"א ז" 5מ' "נ שכן המנהג בירושלים ת"ו
וע ן כשו"ת חיים שא5
ר
ט
י
טתטנת חקרמוג'ם ש5א לקרות בשם רק שרשטש אוטר שיעי
ר ואם אגו
רוצה סקסה עזה סיכה קורא תשסהצ לאהל וגתו סרי ש5א 'הי' גכ5ל שקורין
ו ן51ר עיי"ש וקיין בסוור אסרי קירח ממפרעלסק שלא להוכ'ר שט
יאינ
רקרואים עי"ש אך כבר רקיד בנו חאו" ,וכן תדרכי מהשהבסי' ק"5ם שדמגחנ
לקרות פב"פ

ירייק

יף

בכי

קי

יא

י

יו

דרכי

סדר קרה"ת

חחם ושלום

שחי' הבעל קורא קראו אווע בשם פב"פ ואחר נמר אמירת ושילח
דתראח או וקזור וכו' כהן קרב יעטור וכו' כוצהי' מטיים הקורא לחות
לס"ת את חישוק ותהם חדבקים וע'הי רביע בעצכם ג"כ נמטר בקול
חתשררות חכ' ואתם הדבקים בה' א חיים כולכם חיום
חי' חמבתנ ושכרוח
קצם כראש תשנה ויום הקרוש קודם פתיחת
בח גהעלי' וכשגתות
חםשץהלמכי' לס"ה ~א) ומי שנחן יותר
אח"זי
ויו"מ וחול כבדו סתם בחעליות לס"ת
קזרא
ר העולה חמברך (א)הי' עוטךלימית שז
עיבחץ (א) ועבודה גדולה
רא רביע בעצטוחי הבעל קורא הן בשבת
בן
תח
ותתעוררות רגש עטם
חיהה קריאתו בדהרת בקול נאדר
בקחתיאשרי אוון שמעה כלאית
וכ"פ בבכיותוצעקותעד שנחרד כל לנ חשופע
רב.כיח ומחוא חי' בעצמו חבול קורא כנ"ל מהפלא חיתה רק בעמידת
אךבין גברא לנברא ישב לחנפש מעפ ובימי אביו מרן זצ"ל חי'
נפ"ה דניצר סי ה' השא) נסכרות רמצוות רדמי לספח
קצמ (א)
וממכרהטהרש
"יבמנ"א ס ',ת"ו ובאמה ליעקב רסמדר' בם ,טל"ח הביא
מובא
שנתפשט רמנרג לרטן ובן כתב בספד (דוד אטת ~חיר"א ז"( בסי' ב אות א
הות
ר (א) סיפר רבנו כשהי בקמארנא
בשמאלנו רר"" זול ונתנדנד 5חי1תבעי
הסברך ואח"ם בקילר בא וטנו
הודא (א שיגר סנר
הנוז"ב5ורלרבריטנועטי
בחלום והוכיחו ע 5ש5א חי' ירא כשנוח
חנה"ק בעל פזםשיט
באתרי' רמר ש 5חגח"ק
ברכה מדרי"א מקמארנא ו'"ע שמנרנו הי'
ב
יקויש לימין הסכרך ואח"כנילר רבנו רעחו
יל
רע
(ממנדנזירימשיב) שיעסוד רב
שטבע שבע "סם !ציפוים גפק!ס
1פשמ,יא
'שנ"
היקא גור יהךא גרא
אהווה (,הסת111ת1 1ע""1נ) נשנת הוצ 14נגוס נ' א"1
יש אחר שראריך בשיחיתסרדיית פענין ללניןלעיין בסרר שנה
וו
שד
נק
יום ד
אחרונד אוה פ) אמר הנר ביום רקדוש והנורא העבר לטובח לא יגורתי
(ההאמק באמצע טריה"ת וצעקתי בקול גדול עד מאוד (בי במנזת חי קורא
בתורה אז כרתיחבות גדול בקולות נודאב וחי צועק וזעק ונקח נדובה) ואחטב
עמרת
פי' דכדיו בסימור סעשח מעין המאורעכי פ"א ביוצאדהייולא פזל
צב' זי"ע וחתאפפו לשם נדחי וצדי חדור כנרונ דבתובם מרן בעל דברי
קיומרן מהרפוט מקאטינקע ועור ררבה
חיים כתואנה ופרן טחר"א כיקיקעוו
צייריםיסורי עוץ זי"ע והנה אחדי בואם מציון רמצויעם קח"ק רבם רעמדה
תאספו בבית מדרשו 5חתפמ יחדיו והקדוש מדויקעוו חי' חש"צ
צב' וי"ע ה
נתפל לפני רתיבח ופרן הדברי חיים יבעל מורא בהורח נשר" או 'ום
רכרי חייפ מרעיש ע!"5מן עור אז בתורתו וצרקתו
קדשיה) וגבר רי'
יי' מזמז נכנע וביושרת הבבור פלשני ונפרוש פרז"8ץ1
גשח
רז
וקדרות עבורהו עב"
תשעכי נורא הוא נפ לחיותו ננו של פרן רבו הקדוש בע 5זרע טורש טזזר"נ

אצי

בעי

יא,א)

בעי

משאאיץ זיאום
ונץצבא עת הריח"ת עלת סרן ההם" ולטע 5תבימה והח"ק מחליא נתחשר עומר
מזיחפקיםשהזמריריםיושבים וששטייםמזיו הושכינח סקרחשח
קרא שז5הכחק קהאהו כצורח של הדברי תיחג
ח81רכוהי
קא ל

עו

מרר קרה"ת

ורבי

אייםהפלחם

רגינו ג"כ חבעל קורא (51,ת בנמנים סיוחרים שקרא אביו בעצמה ואז עמד
חדרת"ש בפקומו אצל העמוד כפניוכלפי חשלחן והבימהוחי' עופר ג"כ
גשעת קריאת ההורח אע"פ שלא קרא כעצמו רקגין גברא לנברא ישב,
ובימיו האחרונים רביע כשחי' בכ' פעספ בביתחתולים והואמחיל
טפשעיע ולא פטל לעטור על רגליו מגודל היסורים ר"ל ומסך א"ע אז
על חורתת הנאון מוהר"י שכייף דוט"צ שם שליפ"א שלא ישגח מנהגו
ויחי' געעמו געל קורא בישיגה וכן קטה רבינו שם גבית החיים
כחמנין שגאו לכבודו להתפלל גש"ק וקרא בס"ת בישיבה בתוהו פעם
והסר שמבר הורחלו זקן המורחוראין הנ"ללתיושיאוכדאי למסוך
ובפרת באגס כחג
רב גפר' גחקותי ובפר' תבוא בעת קריאת ההנכחה יש לעלות לוערה
חקורא געצמזויתהה בג' פסוקים שלפניהם כמגואר כש"עמי' תכ"ח
י ברכה ואם
סעיף  '1ולא כשתןחייעות שנ"ללהתיר לקרות ההוכחהמי
חקורא בעצמו חוא כחן יוכל לקרות כפר' בחוקתי עד אחר חרעכחה
ובפר'כי תבוא שחהונחח מסוך לסזף השרוקח יקטץ סעפ נחקריזסת
שעליות העולים כדי שתגיע ההוכחת לאחרון ויעלה תבעל קורא חכחן
לאתרזן ויקרא עד סיום הפיתוח (סנח"א ח"א ס" ק"ו ונמוקי או"ח פי'
תכ"ח) ואם פרשת בחר וגחקותי מחובדין והבעל קורא כהן יקרא נ"ב
עד אחר חהוכחח ואין נפק"םוזח יותר מוב טמח שיקרא הועכחח בלי
ברכה (מבח"א ח"ב בקונטרסשירי כפחח (סי' מ"מ

שי

שיי

וחנה עור קורם קריח"ת התחיל חה"ק מרר"א טרזיק1ב לערור שיח בין
רצריקים ונמל ה01ש בירו וחראר ואפר הקבצו ההסעו אדטור'"ם כילכם
מה שיסרא ררב מצאנו (והדאר לחם בירו פדפסוקים ואמר) הראו טלנם אשר

בכאן יצעק הרב מצאנז צעקה נרוקה ומרד בקריאתו אלו החיגות (ואח"נ ררנה
העב,
ובבא,
רבדיו
ש 5פסוק
אחרניהאקמירי)ם מטש הינצ5עקוחיא'וילפ1אלבאזיבעייננוי'רםעכ5ואהח"רק קר ח"חשכי
כאשרירד
אסאב וצרע וכן

חיים מדבימח ובא אצלירם לטעום אקור עמד שם מהתלל( מחח והמר
רהרנגהר"יק סדזיקעוו בזח" 5עד נאמנות אתם ביבם שכששר דכרהי לתם לעור
י חרב סצאנז בקריאתו בתירה כן חי' מגדש וטח
קודם קריה"ת) איך שיתנהג
יוכל כחר"נ (הדברי חינם) לרתמת ו5ראהת שגם אנ יורע קצת חומש אב5
ין לקרוח בקולות איומים
אתת שאלתי פנהרשנ דהזכן גתת הרר ח"א לעשות כ
מוראים כ"ג כאשר ששח כהלפת אמת בורא שרתח מה שרמח בהפשע קריה-ת
ישפ"י שרואים נרולוח בטאצת עכ"ז
ועלכ
 ,עשה כ 5זאה אב 5שב"ז מח בכךבי א
אין צריכי ,לצעוק ולפרסמו אררטט צריכק לרתאשק ולדקלים הרבד טעיני
ר יהשים מפי 1%ת1
חבריות שכל"ר וסדן בעל רברי היש בשמעו רבתיםאי
צןיקרי' משתופם ומחריש כשעח הדא ואח"ב פחח הנפר במתעוררה כן הוא
והצדק עם ורב כו,יסעוז שאם רו)רמ ענפים נרולים "בטסצח" או
ביוטולדיוןייחתאפ 9מהעלים וכן צריכין בוראי א %אםיתום חרבתהתעו" עוד
ועוד ועודו "ו אי פ*שר לרוזאפק ולהעלים אשוםאופ ,עב"5ח וע"כ תתאפה

דרסי

סדר קרה"ת

חיםושלום
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רד חתוכחח שבדהרה אםכ
י באמת טובה גניו כגוויי' טלא ברכת ח'

כנוו-עבספרי קודש (1עייז חיש ושלום בפי בחקהי וכשי תבא כפירושו
כשלובח)ירביט שהי' הכעל קורא עלה כעצמו בפ'זו בנ"לבסי הקרוםעם
זח חי' דרכו להראות כהיו להעומדים מנגד סביב לחשלחן פא"פ
לעומתו שיפו א"עוילכו לצדדים ולא יעפרו ~ו) לנוכח בשעת קריאת
התוכחה וכן נחג מרן כעל דרכי תארכהזי"ע שהי' עוטר בשעת קרה"ת
(ש 5בנו ר1א רכינו) גמשמו בצד נתרהפניוכלפי העם לטבחפני השלחן
ותגעל קורא וכשדוייע לקריאת הכ"ח נרכנת הסים התלך לצדודן
מראשיתהעד נמרה
רח כשאיןלוי בבהכ"נ מלב לוכם-לכחן שיצא פבהכ"נ מקורן וזח יותר
נכון משיקראו
את
הכהן ויצפרך לעלות גם בעקוםלוי ויברך ד
ברצותרקקורין לישראל במקום כהן)סנח"א ח"דסי נ"מונמוקי או"חסי'
קב"ה) ובביחמ"ד שלו לאחי' מדקדק נם על זה שיצא הכחן כשאיןלוי

וגילה פעמוכי דביחמ"דאינו של ציבור ויכול לעקרתכרצונו כזח
דו כשאין כהן בכהכ"ג וישלוי יכולין לקרותחוי במקום כתן כדעת
הרמ"אבכי' קל"ח סעיף '1
רז העולה לתורת פותח הספר ורואה שצריך להתחיל גו וגולל ומבדך

ברבה ראשונה ופותח וקורא ואח"כ גהץ ומברך ברכהשני ובודעה
ששתח הספר לראות חפסוק שצריך לחרהקיל אין למשטנו על הכתב
בפנים באותיות הס"ת בפלירט ~נשק שזה איט ג %מדינא ולא ממדת
חסידות ואדרבה נורם קלקול לס' ת ולסהוק האותיות שבה עד שסגיאן
לידי פסול וכמבואר בזח בספר תפארת בניס על התורה כסוט בת,יו'
ואוסייםרבינו) הנהראיה' בינם הקדוש הקזה בארדוע
קרר"ת51ה"עישדאוודעוןע*כ5ו"יתא
יכולתי להתאפק אכ 5הנני טצפח בזח רשנה 5ישועח גד

ובזה טים רסן רברי קדפ 1ואין אתנו
חכםיידע עד מה ירסזוזסייי
ן ומי יודע אח
י ראותעינינו בעור"ר
אשדבחאויחת ברח קדשואזי אךאין כבקלנסיוןויפ
וכלשנר שכבר נר יווראו וחושך עיפל כסה ""פ כ 5רארץ רכינו ר5ך
מאי
5כ12חות ו בית ישראל עזב לאנחות וכסר הרפתקאותותיאות דזד 1ע 5ראש
שה
חרבמוורר בין מלתעות כפורים ושיני אריוה ועשו שונאיחם ש 5ישראי סכת
רי ואברן ר" 5שכס1ה5 1א נרייתה 1כש 5כח רסב 5ה' ירחם בסחרה ע5
ר
ו
ט
ת
ס
י
פ5
ם
ק
נ
ו
ב
י
ט
נ
ו
י
ר
צ
ל
ם
מ
ו
ר
ת
י
ו
ן
ר
ו
ל
א
ר
ש
י
ד
ו
ד
ן
ב
ן
ר
ק
ב
בב"א
רד  )4עי' 1כאגרא רמיקא אות רנ"ט שלחג ומנהג
תורר הוא קח
שפקפירין ש5א כעלוה ותורר בקריאה רתוכחר כיישמתי
הסטרא קורא לנוכח
ואיתא בנפרא (שנועזת "5ד) יככת אלקים 1נן יבכה וכו' יתים רג כחנא קגף
דד"י ויחיב וקלמר הא פחניחא ברחנש א" 5כזקה
יכטת
בישון אחד ש5א לוסר לנוכח לחביתו לשון ק55ה אפי'
היעוידך לסווג ישי
ים אני
מתמיר בס
ריואהי חתוכחוה שלא יעפור ארם נגדי או אצ* כיון שחוא רינא
דשדש ענב

שיחי

ישיר

ע"

"רל'

סי

קרה*ת

"ייסושלוט

סי' ה' ואין לעשות כזה רק רואה ומברך (נמחי או"חסי' קי"מ) ורבים
הניחלעשית כתב חהת על לוח ופבלא למשפרת עד היום בבית טדרשו
על השלחן והבימה א~4י' נצנח חם"ת להזהיר בזח להשמר טפכשעל
רח רביע כשחי' בירת~ים ובנסיעתו בחזרה בחספינה וחי' בתוך
הטסעים על הספינה יהודים נע"ב פרדסים ובש"ק בבוקר ביקשו
אחו בררך) לקה"ת במנין חפיוחד
מרכיל ליחן לחם מ"ת שלו
שדבוביי
י בס"ת הלזה
לחם אנטר בו
ור
נאור בוקר והש
לחם
"איתפארכ
ענו
ק
י
ה
ך
י
י
נ
לחתפ~פכית אביו הג זי"ע) לא עלה
(המורשה
עליב"מנין אי"
י
ל
שלחם
חמה להיות אתראין וערבאין
)
א
(
ם
א
ו
מחט
שבת
יו
תכ*לועדתממהיי שבת ומתם עבריינים תשעים
כעת שלא יקרזל לעלו
אזיתן להם רשות לקרות בחס"ת ובספרו מנח"א ח"המי' נ"ב החי"ק)
העלה שאין להתיר כלל למי שמחלל שבת שיעלח לתורח ובשרפ קפחי
מהשבעח קרואים
רם לא הקפיד עלשעולין לתורהיתר משבעה קרואים וכשהי' אנשים
מכובדים על ש"ק כמעפ בכל נ' פסוקים עלה איש אחר וחי' מדקדק
לסיים בדבר פוב לכל אחד ואחד וביו"ט לא עלו יווצר סחכחטה קרואים
זולתכייחל יו"פ בשבת אז עקרו נ"ב חוםטתכפי האפשרות
רי בכל שבת הוא עלה לששי ובארבע פרשיות למפטירוכן בשבתלפני
ה.א צ מאביתיו זצ"ל ללח למקטיר וא) בשכת חזון ערריששי
כשאריטבת וביו"ט בכל פעם עלה חמישיז לת כשהי' אנשים מכובדים
בביסרבנים גדוליהדירעל ש ק נתכבדו המה לרשגעה הקרואים ורבעו
עלר אז הוספה דשישית.
ריא גש"ק במגחח ונדה חי' הוא בעצת כעל הנבת להס"ת ואפי'
כשקשח לס'ת בחולהי נ"כ חגבהח בעצמו זולת כנמהי בעל ברית
אבי הבן עםבני משפחתו וכיו"ב נתכבד א' טהאורחים לחגבהה
ריב חי' טחטיר שקפן לא יעלה למפפירלעולם אפי' בשבה שואגי חבר
כשנעשה בר מצוה באותויום בשבהחי' עלח למפפיר
מצוה
ז"יצתט ביום וגם בר טצדח ש כעל חיא"צ בבוהו יוםקדית
וחשחי' יא
למפפירהיקטן בןי"ג שנח שגעשת בר מצוה עלה בנישרי עליות (עיק
נספרו גט1ק' ע"ה ס',

רפ"ב"
סי' "דיפיפנשי
ל רסאנוה ה"נ סי'
עבירת ורגיל בכך אין לשרותו לס"תנעיין במושיי עחחףיכ
ישלצי,יאק לשות גהווש
ג"ח מדברי תפוסקיטלעני ,שבה ה 14ל
טה~
%="%-ץ ל ט א פ

י1ף
בו ש"ש 11
עמ111ה
רח  ),4שק
כמאסר
יגיסחנאזי
קנו 151גש מלכו עטינםאסיד לקרדמו
ביור'ת 1כ5
פמ
נכש
המקשיבפם"נ בש"אסי רפ"ג מקנז רעוגר
תרשע שכר אלקים מה לך לספר חק'

ישיימ"ח

סי
ר קרה"ת

ירכי

ה"מכפלופ

עט

רינ בנמיעחו למקום שיצפרך לשהות נטם איזה ומן כגון בטקום הרחצה
מעייני הישועה וכדזמח ענייו 5קי 5גם ,ר"ח) הי' כקליך עמו ס"ת

י
קמנ"של להיות עט לששרך קה"ת(וכן נדנ מראביו רנר"ק בעלידנ
יכריובאם חדרךהי נושא בעצמו בידיו את חארט ונשתיק
תשובר
לזה שהמ"ת כמנח בתוכה ליחן כבור לרעדת
חמיוחדזצ""

ריר בשמחויעלה למ"ת לקח שגי צדד חטלית מעל כתפיו (א) ואחז
י וכעת קריאתו כתורה אחז (ב)
ביריעותע"י הטיית ובירך הברכה
כעמידיעץחי םיט 5הם תבלי דפסק טלית(י יורא 'ששכר בב 5פעם)
רטן כשעה שעלה לתורה (א) הכניע קצת ראשן ולא כריעה מטוט
רטז מה שוסע איזה אנשים ונדפם בקצת סידורים כשמברך העולה
הברכה שלאחריה אוטיזם חורתינו הקדושה יחטחורה" לא אפר
מצאהי מסור לזח 5א
כ( %באמת 5א ירעת' סריכן נתפשט פנרנ והבי "5
בראש,גיס ולא באחרונים)
ריז שבירךשמהנין לנרך מברכזן בניט רק בדוך כ %לכל הקהל
מי
ז
ריכניסה לבשא"א צוה לעשותמי שבירך
זולת לחיבת קדחטת מצות
לבעל כרית באותו יום וכשהי' אחד מצדיקי התר
צוח לברך מי
שבירך ברכת רפ"ש אך בראש חשעחויום הקדוש צוה לעשותמי שבירך
לבני כנטפחת לצדיקי הדרכנח.נ(יהד ש אחר הר"ת אמר רבנובעצמי)
ריח לא הניח בבית טדר,טו לעשות כר שבירך לכלת ומכמו"כ לשאר
י כ נק 3ללשותמי והבירך נס
נשים ז לילד רע גם בר'הו
לשים אירט בית
ריס סי שנולדלו בת לכה"ט באמצע השבוע צוח לקרוא לח שם תיכף
נעת קריאוז ס"ת הממוך והראשתחסין להמתין על "1ק נטו
שמבואר בזח ממראביו הנה"ק במכרו הפארתבנים עה"ח
כה,שו'

חיה

ית

(כסנפי

ק ספן
ריד (א);.
ד אחד טפר ור ו ר
עצור בשעה הברנרי
צהרי"סמצד וה 61וחוז אוחהע"י
מזר בתצ"א סי' ק"5ט ס"ס

גזעו ונתנוה שפג1אר שט שורך ושא 1א" 11ב ושר

ממח ש 5רם"ת וז'1
(ב)עייז פזר בטו"זסי' סם"ז םק"א דסותר מלית
מבואר נחשו נורע
בירודא קמא סי ח ועי 1בשערי אפרים שערי' דמי שמחמיר 5אחזז
העוטרים נ"ב רוקא בטלית נרשה כיוררא
רטז (א) נראה שרעת רגינו לסאת ונ ,הדיעות רעת הע"ח טפ"ה דגרכות
היההורה טועים חם שאין לשהות א5א גמה
שכחג דחנעע גברכח
ושקימבפג"אסי' מ"ט מק"ו שהבחון ודביא ריעות נזחיס"5
אופקנו חכפיס
דיש לכרוע וכחג המעםהאיחז הכורעים אין כוגהם לחוסיח גמריעוח רם פששני
כבור ההורה הע"כ עטה רבינו אצת חכנעה ספני כבור התורח %א הכריע עצמו
על רכריעות
שחש גדי ש5א

בי

לחוסי"

יג,

ע

דרכי

סיסהיה.ת

חתםושלים

סי' ה') בשם חנח"ק בש בני ששכר ז"ל באמרו בשלמא כשנולד בן
ציותה חתורה להמתין שסוגה ימים למולו ואז יקראו לו שמו אמנם
בנקבה טדזע נטתך אפי יום אחד טבלי לקרוא שם בישראלכיאי
ן אשר
נקראלו נפשחי' חוא שמו וממשיך קדושת ישראל על חילדואיך יאחרו

מיום תח"ת הראשון האפשרי ע"כ

רב .בברכת מי שברך שעושים לחולה הזהיר בשם אבותיו וצץ שלא
יאמרו "יברךוירפה את חחולה" פב"פעפ"י משאש"ל (שבח "5בע"ב)
לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה שאם יחלה אומרים לו הבא זכות
ותכמר וכיון שאוסרים החולה"הרי טקייטין ומודים שהוא גח,קת חולה
(א)זהריצריכיםלהכיש זכותומי יאמרזכיתילבידיהרתיוכו' רק יאמרו
"יברך וירפא את פב"פ" וכמו שמסיימיו בשבת "שבת הוא "מלזעק
יסיימו כן גם ביו"ם אפי' שח 5בח)51כי חוא ר"ת שם הפסלק חמות מכל
חולה (כמבואר במירור בכונת גימוד חולים) וגםיו"מאיקרי שבת כשארז"ל
מגחות (פ"ה ע"ג) עה"ב וספרתם לכם ממחרת השכת (מאסר נוסח ההפלה
אות י"ס) *
רבא בפר' מסעי ששריו מ"ב פמעות אין להפסיק באמצעתן כמנואר
בטג"א סי' חב"ח סק"ה בשם צחר חטר שהו 8כגגך וחס ט"ב
עיי"ש ומובן ממילא כיאין נפק"מ 3זה 3ין בשבתבין בחש יש לקרותן
לא' (51א כמנחג הע51ם) וטנהט כאשר נהג זקיט חקדוש זי"ע מפח"ק

רכ,א)נ ,שסענו ט).קינץ,ש" '.מהו,סזה.ד שלא ,וסדע,1",השינא

.מסוכ ",וכיוצא רק נההחוקות תקות 5ישהער ורמואה שההתתאית עפא
ריא סיוע 5חח51ר רלא כיתרן סו5י' 1טיפר מצשר רב שאירע 5רבינ 1רקדדפ

א"א בע 5נועםאמיציך סליוענטק זי"ע בטרל עמקות דרכיו ועניניו הכמתרים
בעינויים קשים ומע"א בימות החורה
1חי' דרכו בקורש 5יינע ופסנו אח
יי' ממוך 5הסקוה ורי' פונח שם אינה
טפח
1חש5נ כשעשה נ5ט 5ש5נ 5ע16ויחו
קרשים עם יתירות רעועות והש5נ כסד אגחן ו5א הי' נראה לחוץ שיש שם
הרדשא
נופו
חש5נ
איות
רברריותהרקורתושתקועות בתונ"ולנתחתיב' יסתנרלנלרעוע לת1והרמענופבזתווךנפצע ונעעשלהרגדוי
ב
וחקרש ש
ח %בחוך עורו ובשרו רק' וכושגכנםלביתו חרנ"פ קצה כסו איור חיבור ונגיעד
(קיויי"ן) כטפו פאחוריו
5אשהו חע' טירחש (ו"" )5דשת גא מת וה"
י וחנורד גמלא פי נגב וררם שוחח ויורד לאין
סע
אצ
ותיש בראותר איך יש 15ו6
שיעור 1ע 5אחד חחחוהח 1אס-2ח "ניקח טעם תבן 5חכנים בתוך חנקכ 5ס1תמו"
כבת"נידח בהתזו עחות ועהזק ונתו שהי' אז
עםחידוד הניח השוה
למתום פי הנקנ והדס נפתק סלרז1ב עור ונתרפאה רחבורר ואפר אה"ב מרן
הקרוש חרבי ר' א5יפלך זי"ע כי חבטת 5כ אשתו הג" 5חיתה 5דועי 5כוה ש5א
קסק ואננת צעד וק בשיטחה הגידד בענוים חנ"ה
55חפחהרויםדרנ1ק5בא ב5תעושך1תהגסוחףהעםחב ,בדרך צחוק וטמף5אחי' 5ח1ע5תכי איןכא,
טע חטפנה51 ,א אירדע מ51א שעפי"ר הטבע כמקם
"11ם פצע המהלח
5אחי'  %הרחשן אגו ע"י ריבורח או חהחא תתרפא והפא  15ג"כ.

יה י"מ

יא

דרכ,

הריםדטלום יא

סדר קרה-ת

(כוונהו ען השם שלמר)כי נם גחול ובשבת מנחה קרא לכחן כל חמ"ב
מסעות ואת"כלחלוי וישראל לכל א' נ פסוקים (נמוקי או"חסי' תכ"ח)
רכב הא דנהגחעוים עפ"י חנדפם כחומשים מיזם ח ',קרואים שני
קלישת וכו' זהאין סקור גפוסקים כלללסיים שם דייקא וכמו
אור בחלק ק! פתור (במר"ב לאו"ח רה קנ"ו ע"א
ושמבואר בזת בם'
וב03 ,ופ 1נמסמר סמיסועמראידפרשיוה) לחה"נ מהר"א ווירמיישאז"ל שהרעיש
ע"זהמציין וכ' שהי'איזח מקרי דרדקי והאריך שט ומראה מעותיםדבים
בהנדפם בחומשיםלפי הבנת המקרא רסמיים באמצעהענין להעהח וכן
מקובל מאבותיו הקדושים זי"ע בכמה מקומותלדייק לסיים שלאבפי
הנרפס גחוטשים מתזם דלא סיים בכי טוב כראוי וכמצא (טנה"א ת א
בקינמרס שיר שנחד לם ם  )1רבנו ר סרקדק כפ תוחג אביה ק לסים
טוב בם קרח שג  -רב יבם בנ'ין  -ם דברים מס 'ם כאוטר רגר

*

פ ש חור
בי ~חור דפלוק שלמגו ר אלק אב~ת'כם  -פ עומסבירי
רם
בכ
ל
דפם,ק-טלפנ תסס תר בם '1שכ עיד רבינו טש' הפרשה וחי בעת
דד,א ,ידר כודא וגו)

סדר פיופ חפרופיות

שנמצא רשום בחומשםשי

רבינו טח שרניה עור בכת 'ק זקיגו מרן

נעי

שיטחז"י

שם

רבג (א) בראשיתשלישי ברא אלקים לעשותן (פר' ב' פסוק ר')רביעי
נפש חיח הוא שטו לצר' ג' פסוק כ') 12שי ומוש,מאל ילד את למך
פר' ד' פמוט י"ס)
תרוטח שלישי לחם פנים לפני תמיד לפר כ"ח פסוקי"א)רגיעי אוטר
תחשים סלטעלח
אתה סראח בחר (פרפ' ב"ו פסוק א')
ישי
(פסוק ט"ו) ששי כטשטש אשר חראיווגצזר (פחסמ
וק
תשא שני לדרורם לפק' ל' פסוק כ"ג)שליופי אופר צויתךיעשו עפר

י"")

י"א

)חמישי טחיך האהל
פסיקי"ב)רבהג' חים ברכה פר' "5בפסיסי'
4ן' פסת '-ג)
יבב  )14נעו רביע בספחת אלעוד והנ"ל גטי' רכ"ב) טביא ~בורה רבריו
כיהפרוויהת חתחלתם וסיומם טור הס' משהרי אור תנוכר
בענין בא-ר
רבינו לא מצאנו נוטס על כל ש-שח ופרחח רק
שם ,אאשר בחומשים
בסעיף וח למעלה וברי שתחי' מלאכה
לועט כח הכמנט כפי ש
להבכאהתחייאות ועירוג פרשיות בכל ההורח לכן אתן
שלענוה כשנין וה להצי
ד חנ" 5שחי' רקן
וי
פחמיום לסררפיומא דפרסית שבס'
נדבה.
הוא פרת לכ' ג' פפוק
בראהטירג שבי שלישי רביעי פשוטיתנהא 7חטישי
תאדם וזצו ש 5חחרמ ,וטחה
ט"ו) טשום שטלטלעגיו בנ"ע ויקה

י-ם

שי

עי

סיירי

5ב

דרס.

פדרסיום "פרשטת

ח=מושלוס

ויקראשביעי וכפרעיי
ן הכהן ונפלח לו (פי' ו" "5 9106ב)
מצירע חמישי (כשהן מח1ברין) תטפח לפני ה' (פר י"ר פהוק '"נ) רבקוי
שוטי (כשהן מחובריו) הכהן הטפה לפני ה (פסוח נ"ר)
ומסוק
י"ג

פט 91נ') שלישי לרשת מתח
מסעיעני בערבות מואב מס'
נ"ר)רביעי ששף (ששהו סחוברין) קדמת מזרתה (פ '-ל"ד פסוק מ"ג)
(ע"כ טצאחי כחצר בחומשיםרנ"י)
קרתציינו בגח בחוכהטים להחתיל שני בפסוק י"ר והוא במעות ובלי
הבגתכי מחתיל שם הפסוק אף לא אל ארץ וכו' ומבואר בטדרש
רנתה (בראשית י"מ ב') ארבעה פתחו באף וט' ולא מסתייע מילתה (כברי
תורד קמא אות צ"ה)

ן (א"חואין אני 'ורע כפחו בזחכי לא
שיטתפישי שפסח שלטהריו אכתועעני
טששאזי באנחחוטמיים שיח" מצוין שם חמישי ונם חוא בעצטו כתב שח"ג
ולא כרעתם שציעו לחמישי ילר את למך וצריך ביאור אך לא רציהי לשנות
רבר' 1ורעת9חי בכתבו וכלשונו) ואףשרעינו וזת חצונה ם בנ"ע הבר טוב
אין כוונת חכם.נו בורלדחית רפרשה או אענין
במושכל ררעת רם אשווע
הטלך עליון לחצא,ן א5א במישעאו,
ענין ידבר
מנימקומות רלא מגי בלא"ר
ששי מצויןלפוניי5בישם (מר' ג' פסוק כ"כ) סוף פרשההי
א סוג וציון שגי אחר
1יכ 15ושלישי אצ 5ויקרא הארפלמציין תסוג פוטרים האדם ירתח לענים שמחש
בדעתם
קלקי יסי,ב כאמצע ענ' 1שסעי ;ד את לטך(8ד ד' רסוקייש
יו נאו חסותי ומי מ 1רוח לקראו בשם ר' וצי,נו ששי משובש ברבר וע
שציינ
ן
כ
ת
י
א
ל
ח אותו
*התחילי לעכור ע" 1כהי דחרניסים וגס שכיעי כייק
לפי
רמדד,ש שסח קורם זלגו כפירש"י
לך לך בח51ציין שיבוש השואל תמת חמבח ומתחיל ברבר רעויחי רעב
בארץ רק יסיימו והכנעני אז בארץ (פסוק ז') שחש חור חשבו 5רע
בדרך ע"ר דלא ידע טקרא וגם כמותעינים מ
ןוקרתחלה כרעב יחש תמישי
צרוך לדיות בסוף רפ יקחו חלקך שד' ט"ו פס א')וציין מעשר
שיבוש
מ
בב
יסוף חפ'
יהנית טוף פ' המטובח בפרם כבר פתה בסלך מדום וגב ששי צריך
ואת רבוסי לפר ס"ק פסוק א ולא כציון לו צדעי להניחסיף פ' ,האיש ח סב
לאכול כחישר וצרקר טלק'ם דברי חכמים שביעי גמי כסוף פ' ישמעאל לאבדם
טנקי מצאו באמצע רבור וט תניח
(פר' י"ז פסוק א') והמשובששיין
סוף פ'
ויראשגי צבפן לשלחם (פר י"ח פסוקי"ג) ו5א כטצוין %שרח גן אסשעענין
ק
ו
מ
צ
א
5
ו
ך
ו
ח
ב
'
ר
פ
(
)
ך
"
כ
ס
"
י
ה
ר
ע
ו
צ
ן
א
כ
בא
ר
ע
דא
ותחי
רביעי
סגי
באמצע ענין והסויין פבד תפורר על גחתם הבר רע ולאירע רעת קכו"ם
נפשי
איט גהשב חסישי בטה הפ' ער ה'ום ~אר' כ' פמוט א') תחח הטרלין צוה
אותו גולשים ודילג סוף פ' פעסוק2
רעי שורה רביש אחי אונ' (פר ב"ר פסוק כ"ח) %א כציון פמוט *לפגיו
חד עניתה.
אפשע ענין ויסר "1צהתו

ימי

יי"

טיבט

וטופי

ילכי

סידטיס"צשיה

חים חלום

%

תולדת בחת 'שראו ער שמו ארום (פסוס "5א) שרםי"א פמוק.ם ויתר כנטול
סרחא צבורא עד ותורתי אינו רק בשבח ששי טוח פ' היום רוח
) זיבדת כא תוצד רכוך זיתן נמשך
(פר' כרדומישסדקי"ר
ויצא בחוך כהן עד דברת' 5ך (פסוק ט"ו) ו5א באמצע ה15ם ויורדים בו
עד יהמפדג 1לך לפד ס"ט פסוק )ל)
עד 5ראשונח (פסוק ג)
שרמאיפסוס ט"ו) ולא ויפת מראה שנטשך יהר
י"
ובשבה שעשי חדש ימים (פר'וכ
תשובב יעקב 55בן ח(זיש' בן אחר לכ'  '5פס 91ג"ח) 51א כמצויז בחלך
ושסד מגח הר ענין שהשיב יעקב ללבן שש' וחטשורים היעזב (פסוק מ"ג)
ו5א אליך עשר רק מוסב כאן דלא בציוןויען 5בן תשובתוהיעקב כחדענין
י ררוא בפחנח (פר "5ב פסוק כ"ג) 51א יברך אוהו שם הקרא
וישלח
ישעיקיבשחךעני
 ,נפשך 'חד רביעי מוטעכר ,לוף פ' (פר
פסוק יעחז
ו5א ותגש ,רשפח1ת כתרענין חם'ש סוף פ א5ק רפראט (פר "5ר טט1ט א')
ששי בפרן ארם (פר' "5ד פסוק כ" )1ו5א כשצוין נ!ח5ציך 'צאוכגידע דיבור

לעיי

ויוי

י"ג

כ"א) 51א גאפצע רבוראני ירא
ם כן (פד' מ"ב
סק ,חמישי ויע יח
ו"כ"טז מוטב מפסוק שמאחריו נטשך
סק
פו
יויתפתחו (פר' ט"נ פס
שב.עי ויקדו
5הטחר יוסף
ויגש בח 51קשורה בנמשו (פר' סיד מסוק "5אז ובשבה נטשךיחר רבור אהל
ק
ו
ס
פ
(
מ")1
ביה ערער (פר' פ"ה פםוק ג'ז שרישי אחיו נהו
דה שני
נרוקח אשווע דבור רביעי עקב אכיחם (פסוק כ" )1ו5א ה5נ הארץ
ו5א לפלטה
איצע רבוד ממישי ברין סו 9פ' סצריסח פר' פ"ו פמוק ח')
ואבדכם שדיא הנדנה ויגדד ח'41
בחן ראש רטטה (פמא א)
ויחי
יר א; ישראל עד ארצר (פסא י"ג) ובשבה חסשי שנ ם טה5ב
וס
חא
בי
ו
(פר' פ"ם פסח י"נ) ששי ק1יהי ח' (מסוק י'שז שביעי 16ף ם גויר אחיו
(פסוק כ"ג) ולא כפצוין אטצע דבור ועתה א 5הזרתו
שמווט סיף פר' תארץ אוחם (מלאי פסוקה'ז ולא את חלשים נמשך שם
שני
פ' חפיפי שיחנו אליכם (פד' נ' סטוק טא% 0א
כציון פוסיוקסראשלואאיתנרניווטאוגי
הוע דבור
ן נסשך חד דבור ער וסעבהו קשה (פטוקי') ונם סוף פק'
וארא כח%גי
ער מארץ פורים (פסוס י"ר) וישראל ער ומאת שנח (פפוס ירט)וכשבת
שלופלפויי בדברם א 5פרעה נפר ז' פס 91ה') רביעי סים הנחר (מסוקי"6ז
יערו היפרדעים (פר ח' פמוק א') מוף פד' כחוכרתי בהקון עלים
חטישי
ילא כריבוד ע"תשחילן דבו הם לא גג~שרק
ברכות הל' ח"ה כרבינו
וסרו הצטדויעיםאסיע חב"י אחפי מוף פר' רבר ח' (יפוק טאיז ולא גימוע

ייי

יח

רבי

עי

פו

יד43

סדר סרס השרשיות

דבר 1שסח' מדות שביעי

ךףים לשלום

סוף פר' אל משה לפד מ' מסוק י"ס ולא שבוש

כפוי עזרך טסהולי
בהן ער פעג פרעה (פסוק זי) %א ולגברני אסשע דכ1ר %וי עד
.
נ
ש
ק
ו
ס
פ
(
ת
כ
נ
פ
ב
ו
ט"ו)
פרעה (מסוק י"כ) וישראל ער לאיחי כן
חי
באפב
פני
ני
פרעת מצץ] גנכן] שלישי בני ישראל (פמ1ק נשא) סוף פר' נדיגא ,לא
גסושגתם יפאיע רותח כנ"ל

רעם (פד' "ר פסוק א') %א נסצען כיד דטח וק
בשלה שני סוף פר' לפני
בחול וחמישי רמה בים (פר' מ" 1פסוק כ"כ) סוף פר' שכמזחיל אח"ב
ק
ו
ס
פ
ל
ח
ק
ר
נ
ויסע סשה ושש
 .סוף פר ר1מאך
כ"י
) ולא
כענן שהוא גנאי

להלונה ישראל
כחמאמים הכיעי שנים לרעחו (פר' ב"ב פסיק ט') ולא חנון אני זורוא ררך
כעס למחניק בטשבון

תרומה כחול כהן ער וכן תעשו (פסוק י') %א באכרת חשבון טמגים ולוי
עד צלעו השנית (פ10ק "1נ) וישראל ער אתן אליך לפסוק י" 0ובשבה
לוי עד לפני הגויד
גרן עד בני פדהאל לפסוק
ל"א)
ער ושש טש,ר (פר' כ"ח פשוק ט') טשום האחת נטשך
תצוה בחול לו'
מסקסן
תשא בחול כהן ער נפשותכם (פסוק י"ז) חר ר,בור ולוי עד לדורתם (פמוק
כ"ב) וישראל ער קדשיחי' לפסוק כ")1וגשבת שני לדורתם( פסוק כ"ב)
) ולא בפצוין היום כיגח (א"ת לא
חטישי מחוך רארל (פר' נ"נ פסוק".כ
טמצוין חם'שי לא הראו
טצאט בבטואםיאה' מצוין שם פוגשה וכהוטשימשי
סוף פר' וצ"ע עלדבייו)ננסי לישראל וששי לאיראו(פר' ל"ר פמוק א') סוףפר
ולא ונחלהנו אתשע רגור השובת חשם לפיכח
%א פטא ששחריו שנמשך
ויקהל בחול לכ' ער לאפור %חש] לצמה

יסיק

נ"י

לדוחסן

י"

פקודי בת %לף ער והגרפס לפסוס כ" 0ופסוק שלשחדיונסויד לשטו
ויקוא שביעי לבהן כמגחח (פד ח' פסוסי"ר) טוטב טצהי] ואס ל 8השיג
שנמשךטפ
 .לדלעיל "1ש פסוס.1רבר כפ"ר
כחול שר מעוץ 5פחנח לנטוש י"ב) %א פפוש חושניו שנמל לרע%
ושמיני
ש=ת קרבן איע חב
) תשום חפהפ את "כבש נטשך
מפורע שני במים ומהר לא' יסד פלא'.
לע %המדשי "שטא בסים (פר' פ" 1פושק י"ג) פמפום זאת ההע-ח
נטשך לדחליל

ורכי

טזר"יו
ם חפושנה

חיפושלום פי

מות בחול כדן עד 51בשמ (פסוק ר') משום ומאת עדת נמשך לדלקסן
אחרי
151י ער פתח אה 5מדוד (פסוק ח) וישדא 5ער פר החטאת אשר 5ו

יא

(פפוק י"ב) 'חהמי"א שמוקים וחז,תד מוכח שרגוציק"זד ידע דגרי דו"צ
ונם *י' חמארא נעלם פטרו ובשבה שני עד ויצא אל רפובח כשציון
בחרבתיל בחן עד אח תבואתר לחבול(סיוט ח) ולוי עד כבשפחתו תשבו
(פסוק
משים ובשגר רשביעית נמשר
ובשבתששללפנייקוי צ"י
אני ח"א '("פאס)וק י"מ) ו5א כפצוין ונתגר משים5דלעיי
רנמשך לפסוס
בי
"משי פוף פר' יעריכנו הבהן (פר' ב"ו פסוק ט') משום ואם משרת
בחקותי
אינו סוף פר'
נשא בחולבה ,עד באהל סועד נפסוק ב"ר) משום ואח עבורת נבחרך 5קם,
בהעלותך בח 51עד,הי'5י דלוים (פם,ק ט"ו) וכשבת ער עשו לדם (פסוק כ"ג)
י בנסוע פר'" פסוק ל"ה) שח141
שרוא טוה פר התביעי פיטבויח
תחלתפר ונםויאסף משה באטצע פרענוה ו5א סורפר' אף שהנריק מהתהשביעי
כ
י
א
י
ר
ק
הס
ברוב מקומן מוס,פין 'עש ,ברצונם לאומרנא ריררו משא"ב זי"1
עיקר ,בכונרנ ווירם'ש שאין מוסיפיו אף רדוא רשות ברתנו גפני5ח
שלח ש,5שי 'כול נובל לד (סר' י"ג פסוק ל"א) ו5א כמצוין סעד מאד אטבע
דכ,ר 'רושע וכלב
(פפוק י"כ) ולא השה!-ר גנאי יבורא
קרחבחיל עד מר ריאבי תלינו
י (פ0יט ח)
לאח ונם אלדע רבורם וכשבח שני רב לכם בניהי
חקת בתא עד חקתעילם (פם,ק י"א) ובשבתשני בכורה אלירם (פר' כ
פסוק ו') מר' ונט מד עניי(א שלא לטיפ תממש ער תערב רק בפר'
סרח בט"ש בכרסעוו"ישלישי ותשב הערה ,בעירם (פר' מ'פסיס י"ס)  910פר'
רביעי ,יט ישראל מעליו (פסיק כ"כ) וחטישי שם חמקוכ הרמח (פר' כ"א
פסיק ר') ררעה עכו"ם אינו נחשב וששי חנחשת וחי (פמוט יפ)
בלק שכיעי באחרית חימים (פר' ב"ר פמוק ט" )1סשום רשסוק זר נגהשך לעיל
פנחס בח 51כהן בטר'ן חיא לפסוק ט" )1כהשום ,חיפר נטשך 5עי 5בהד
דבר 151יעיער מארץכהה-ים (פר' כ" 1פסוק ח') ,ל
ישראל ער ושלשים
י
(פסוק ח') בשבת 16טנ שני במרין הוא (פמוט  )1"1סוף הר' ושלישי
ב'ן רב לטעם (פמ,ק נ"ז) משום 5א5ח תחלט נמשךלעיל ורביעי צותה' את
טשח (פל כ"ג פסק '"ב) טשום כן בנות צלפחר נמשך 5עי5
ת ראוי לקרות כזחר
מטעי שני ושרבא מאבחסו נ') פשית חטסיי
י ט"ב הפלישי בסיום נבא ום לפר' לשר
בט"ש תקליטונים נגר ושם

עיי

כי

פסוק ז')

פז

דרסי

תיישושלום

ס"מ חפו'פזת

מיי

דברים בחול כחן עד באתרעי (פפוק ה)

ענין  '151ער אחרירם (פסוק ט')

ח
י" )1וכיון שקוראים 5ה5ן ח5א תר
ובשבת שני דברת לעשות מלטיק ס
שבוש נסור לואיס לרוב (א"ת בחומשים שלגו מס"מ שני יבר
רבור הוא א"כ
5כם וזת בודאי לא עוב כדי ועלא לרתחי 5באיכח ורב נו הקפיד מיאור ש5א
שלפניו
"'כר כ"א הזר
5דתחי 5שם זר ',טטיים דבר לכס רק לא
יתו כמש"ל ורביעדפסו
יט
"יס רבים
ימ
הצ
ת4
ה1
ה' אלהי אבוהיכם וגו') ור
בטודשיז לשל
(פר' ב מסוק' ג)וי
זהיאת ישראל לדפמיס בחד רבוץ "1סישי
א כשי רטצי
את

ורד (פהוק י"ר)

נד
יחול כהו עד נדוף ונירא במצוק ולו' עד חרם הוא הר' ה פסוק א')
עקב ב
וישראל ער יהי' רארם (פמוט ר') ואירך יתר כפסול שיש ה"' פסוקים
ובסש" 5רט בשבת שני ער נתן היסוט י"א) יחמישי טזסב ער ככוכבי
רשמים לרב (פר י"א פסוק א) וששי ער אחרית שנה ופסוק י"ג) ואו מהחיל
שביקי משוםבי אם שמר נפשךטפי 5דלע' 5וסנייספמיר
א')כחיום רפמו 9ושסרתמ
כהן עד לפניכם היום פר' י"ב
לאח
ולוי ער חעשוו (פסיס ר) סשה והנאתם שמר נמשך
לעיף נבוהיץשרראל ער וישבתם לי
במח מלסוט י"א) ובשבת שני ספניכםהיים 3פר'
י"ב פמוט אי) סשום וחי' חנקתם נטשך לעיל
ער ובערת הרע
לוי עד תועבת ר"א ריא גנאי ע"ו
שומטים
שחם י"כ פוסש
חוהי
י(א'ח רבריו צ"ע
רבך(המיק ח') ואידך מיותר
אפ
רי
וק
במ
סביאר ברמ"א 10ף ס ',קו"ח
הנם שיש י"ב פסוקים מ"מ איך יסיט שם
*יתחילויסיים רק ברבדטיב ואיךיסיים ברעת ישראל שימצא בהם עוברי ע"ז
וגם רתחיר קשח רבריי איר
ויצרכויבער רוע שגרם נבאי
וכו' שאי לישראל ובחנם חפש בזר על ם
ימצא
יתחייכרת וחעיקכריגזה בהבסכצר
י בנראה להמעיין) וכשגח כמצוין שני עד ולא
כ1
י'
יזירון שוד וחפישי 5א תנור פסקו (פר' י"ס פסוק א) ולא כמצוין הנוים
נמשך לעיל (א"ה רבינוחי ננשים לרביש' כשיצוין בחוסשים רט לחכזישי חור
בעל שס שלסח ז"ל שנרנ
סחינו
הפפוק שלפניה חסום ההי' וכו'

יך

פסיי

ב""

ידידיי

היא

שיא יישראי

יישראי עי
ונובי

בז)

עי

כ.

רנח"י

תצא שני נחת ער ישגשגו ויראו (פסוק כ"ג) ובשבה הסם תקים שסו (פר'
ס ה') פשום שיבהר לרתחה כייהי' חטא טשפט מוח
כ"כפסי
גצכים בחול כהן ער ענע' חיום 3פמח י"ב) שלא אגומד ובשבה ער ליעקב
ן הקים חר ריבור ונב עסקו היום שיבוש וחד
(פסוס י"ג) טשוםימע
ריבור שלישי התורח רואה (פר'  '5פסוק א') סוף פר' ורביעי ר"א שסה
(פסוק ר')

יק

דרכי

ס חדושיות
סררס!.

"8ם ושלום

פ,

וילך בהול בכמר מירורים ושיבהפ עד זקני ישראל אינו רק ט' פסוטים א5א
) ובשבת שכיעי ויצו את
כסצי' 1ברוב סדורים עד 5וזשתה (מסוקי"י
י ככ15ת נמשך 5רלהמן
,הושע (פמוט כ"ג) טשהם ויח
ן (פסוק ל"ו) משוםכי אשא נמשך 5דלעל
מזמינן ששי 5מרש"יתיטב כיידי
סד"ט ואק מדי מציק
ברכח ציוןזיי"ן קוראיםשייך בשבת לכני א"י כי בח"ל חוא בח 51ש"ת אינו
כשבה %ך סזטב להמשיך יחר המשח קרואים ער ויעל משח הא

כמצוי ,בסהזוו,ם להתחיל חהו הורה מעונח שנמשך 5רלעילוכן 5הריא נתוס'
5א נשינה בזר ממנחנ העולם וחתן הודח חתחי 5מצונח)
רי"3א
(ורביני (יאשתי
 ,נטי חטחובריה נחנו 5חצוה הרביעי)

ויקהלפקודישני נרבה ( '%פסח  )'5שלישי זרע טהור (פר' "5ו*סורי"),
רביעי מהלשה רקח (פר' ל"ת פסוע א') חפהשי את סופח (6ל
' פ'
"5ט סטוק כ') קושי כן עשו לפמום שניעי ויברך אתם סשה(פי
פ10ק א')
תזריע מצורעשני טהור הוא (פר' ",נ פסוק י"ה) שלישי וסחרו הכהןנעמיק
ב"ר) רביעי טהור רוס חטא מ') חמישי פר מצורע רכחן
וטהר (פר' י"ר פסוק ב"א) ששי ,רו בטהרתו (פטוק "5ל שביעי לפני ח'
ו ימוך אחיך יכ'וצא בהם אינם דבר רק רק
מחובו (פר' ט"ו פסוק ט"מ)י
כ בי
כוורת חז"ל ע 5שהקמירו בעני! חפות ועהשח רע סטש וענין טוטאה והמעי
אחרי קדושים שני תמיר המזבחח (סטוק כ" )1שלישי את סשה ( פר' י"ז
נסוט א) רביעי אני ר' (פר' י"ח פסוק ו') חופשי מר'
ק ט" )1ששי אני ה' (פסוק
קרהפים אני ח ופסי
שביעי אני ה' תתיתרי
(פר' כ פפהן א)
בחר בחקתי שני תתנו לארץ לפשט כ"ח) שלישי הוא להב (פטוק "5ר)
רב,עי בו בפרך (פסוק ט"ז) חמישי פר' בחקתייבטח בארצכם
(פשקו) ששי בריחי אתכם (פסוק י') שכיעי ביד טשח (פר' כ"ז פסוק א').
ישראל מעטו (פמוט
חקת נלקשני כבוד ה' אליהם (פר' כ' פסוק ו')
כ"ס) רביעי פני דיזומן (פר' כ"א פמוק ב"א) חטאני פר' בלו
ברור ההש(פסיק י" 0ששי בפי אתו אדבר (פרוה "5כס וכבהני אותו אושח
לשר פ"נ פסוק כ")1
ב,ח אביח (פל' ל"א פטוק א) שלישי אל רטחנח (פסוק
סתמת מטעי שני
ק
ו
ט
פ
'
ר
פ
)
'
א
3"5
המישי
כ"ח) רביעי לפני ה' (פר'
פסעי
בערבה סואב (פסיק נ'ג ששי קישה כהרחה (פר' ל"ר פמוק טין) שביעי
לית פסוע ט').
טהריו לקוים

ל""

""5

שיישי

יו'

ורכי

פח

גלייו
ת ס"ת ואשדי ובלעצ

חקיםלשלדם

גלילות ס"ת חצצרי וכל"צ
רבד גשעת הגבחת ט תהי (א) ממתבל נכתב ואמר (ב) חורתינו
הקדושה והטהורה תורת פשה אמה וזאת חושרה אשר שט נמשה

לפניבני ישראל
רנה צוה לגלול החגורה ושל חס"ת (א) נתחילת שליש הקריון
רכו חגח"ק בעל דרכי תשובה זי"ע אביו של רביט הקפיד טאוד שלא
להיוון לנוט בץצעת קריאת ההורה או התפלה (א) עם טבע הקפנה
בלבד (שטוריו יארמיקי*ל או קאפי" )5על ראשו רק וציהי' כובע הגדול
(שיוחסין בו רחוץ) או הפליתעל כובע חקמנח ואם ראה לא' בעת קריאת
ס"ת שהסיר המלית מעל ראשו ונשארישב בביהמ"ד רק כטבע הקמנה
מיחה תער בו ובן אצלרבינו לא דאינו מעתםשיזדמן שלאיחי' המלית

על ראשו כעת התפלה וקריאת התורה וכשהסיר הפלית מקץראציו
אחר לפגי החיבה) בשבת
והניחועל כתיפיו כשן בחזרת הש"צ
כשרחפי
רק אחר
הראש ובימות
(ל
וב ביו"מ אז לבש מיד השמרייטי"ל ע
התפלח כשלמד עם התפילין ב"פחי' המלית על כתפו ולמד כך בכובע
הלמנח והתפלין על ראשו וכשבאו לפניו אז באמצע הלימוד להזכיר
איזה תהה בבקשת רחמים מיד נחן המהת עלראשי ותתפחעליויכו

החי

נצביםוילךשנ רתירח הזאת בר'  '5פסוע א') שנישי ובב גושר (פטום
יא) רבעי ובלככך לעשותו (פסוק ס"ה חטישי פר' וילך
י"
ולא יעזבך (פסוקז) ששי שמח לרשהה (עמוק י"ר) שביעי זילפתם אתבני

ישראל (פסוק כ"ג)
ע"כ העהקתי כ,מפר מאורי אוד הנ"ל והמצוין בהישוף ומתחיל
רוא חזסטח מטנ'  40שמצאתי להעיר בדבריו וכן הפר' והווסזתיס
שמצוין הנא ג"כ ספגי שהוספהי נרי להקל על רסע )*1
ת ב' סר שכתבתי טהצער רכתנות
רכד (א)עיין לעיל ברג"דבסי קצ"ר אי
ופוע"ח שער קרח"ת פ"א
לומד כשגבחת משת הוא
ס81ריםפיאר
(נ) טקזד פסוק
י
יליאט אברהםבסי' קם"ו לתבפוס
צע סה"2ק בלדרכי תשובה
תע
צי
ני
רכה ( 01בספרקו
ששמע מפה קרשו של חנחנך סננשנז בעל דברי הייםזי"ע שיש לשפות
כן כמו במז~זח
רבו (א)צין בשו"ה המשק אליעזרוהנאו ,דוטובחקכי"ח אליעזר צופרר זצ"ל
בסי' ו ),שהעיר מקור לדברי הנחרק בעלירכ
 .השובה ספה"נ או"חסי'
נ' בא"א סם"ו שכ' לזמרבחאי ריומא ב"ה דנסל טצנפה של א' רעדיקהי'
כבוש כובע הסנר במו שאנו נורג' 1ופת~ם' "5ח סחירה  714רננתי לעמיד בעורר
גנובע קסצר 5ברעי "ש ו~ם"ר רפמ"נ נפשט ברבר רתום יש מקור הלנ"ל
אשח

,י-י

*)יישתו לא די גרת כנעשטציו בזר ,וצי

שח רב-כ)_

צרכי

נלקחתס.ת ~אשריוגיפף

חיםושצחם

1ס

באטצע היזם בהיזוע יושב גחצח ג"פ ביטזת הקיץ בהנובע הקמנה
(שנקרא יארמיקע או קאפי )5או גם כששכב במטתו וכשבאו לפניו עם
קוויפיל בבקשה או בע"פ בהיכרת איזה חולהיעני
ן ישועה לבש הכובע
הגדול (סאפ'"'5ש אז הי"ט בעשונינו) על רצועו וגוען ברכתו ומכש'כ
לתפלה או קרה"ת חובת נברא מדחז"ל שהי' נזהר בזה וכנ"ל
רכז כשהלך הגבאי צדקה כב' וה' לאחר קרח"ת (א) לגבות בקופח של
צדקה לא הכעדין עד שיבוא חנבאי אצלו רק קדם וחלך נגד הנבאי
וגתן הצדקה ג ספבעזת לתקופה
רכת מיד אחר קרה"ת כב' וה' מ!) כיום שחי' אוסריו תחנהחי' אומר
י אכעו שבשטים הנרפס כמידורים המנהג
בעצסז היה"רטיסנ
שנחגו באיזה מקוטות כשמניע חש"צ לאחיע כל בני ישראל אמריט
אורע כל חקחלביחד לאנחגו כאן רק חש"צ אומר אוהו כמו שאר חיה"ר

וחקחל עטין אגון
רכפ חורת מ"ת לחיבלהי' אחר קדיש תתקבל (א) שנטמרים אחר אשרי
ובלצ"ג ובשעת חזרת ס"ת להיכל בחול ובשבת ויו"מ בסוחח
אומריםיחשו (ב) לדוד טזמורוכו' ובשבת קודש בבוקר יהסו וט' מזמור
לדוד חבו וט' (נ) ואח"כ ובנהח יאמר שובה וט'

רבו 4א) רמנהיקבץ צדקה בב' ור'ע'ן בש"ךיו"דסי' רס"פ
רכח (א) רנרחיה"ר אחר קרה"תשאומרים ביתא בסי' ר'מאפין ור שבתי ור'
אשר וסי' חתניא ועיין בחבוררחם ששם איתא לחסדו בשכה שננברגין
חחוןש ובטהזור וימאי איתא לאומרו אחרי סה"ת בפנהד לשבת ומקור
ההש גסידור ר"ע נאון ועיין בהערות
קרה"ת
מנדנינו לאוסרו
מהרב המניח שמירא תנד התהנינו
ותסתים בט 41סידאוחררירע"ג הנ"לבחוי
לאוסרו בימיםשאין אופרים תהנה אך נם כנהג וה שאין לאוסרובימים שאין
אוסרים החנה נסתיע בהנרות כנחנים חודש גיסן ובחק 'עסב סי' חב"ט ועיק
בש"ך ביו"רמי רמ"ח רבפילח א"א דיח"ר ובקונטרס נועם מנדים פכואר
דר"ר בחתן
רכפ (א)עיין בטור פי קם"ם שמביא שיש טקוכעה שפחזידין חם"ת שיכל
תיגף אחר קרה"חויש טקומותאיןטחזיריו הס"ת ער אחריאשריוביצ"ר
ועיין בש"ע או"חסי' כ"א
י"ג ברמ"א שמביא סנחנ מרינוה אילו ליחן
רס"ת להיבל תיבת אחר קרח"ת וכנראר שכן פנרנ מרינתו נליץ כשאקא וקיין
אך עפ"י תארני ז"5
בב 5בו ובאבודרהס 5חהזיר הס"ת סורם העדיש
קגוי
להחויר הס"ת אחר הקריש עיק מזח במשנת חסית
חם
די
עיין מרה באשל אברהם
לעיה"ק סכוטשאסש ז"ל מבד"ת סי' קס"ט ברנ"דשמיביא שם שחג' נדנ ברעת
אבודרחם ובטואימיו אח -שלאד ועת חטשנת חסה-ים נהג עצפו להחזיר חס"ת
אחר הריש תתקנל
(ב) המגחן שאוסרים בחול לרוד מזמור 5א נכהית ברשמונים וגם לא בעידור
ל
"
ז
ם
י
י
ח
נ
י
פ
ו
א
ם
ח
ר
ב
א
אברהם
באשל
א
ו
חתניא אך ח
ה
"
ע
כ
להנאוז
בסי

עי

סעי.

שיא

צ

כלירח ב-ח~א,צד' ודו"צ ח"םושלום

דרכ'

רל למנצחיענך שאומרים קודם ובלצ"ג בימים הטבואר בשו"ע בפירוש
שאין אוסרים תחנך אהן ימים לא אמר למנצח הנ"ל (ע  1מזר
אורח ח כ ס מ 1קי"א !באות ש15ס סיפו רס"ר
בטמרו
אוחי"ג)נמווכלןבימים שחחסיר למגצח לא אמרביתיעקב רק תתחילשיר
של יימ (וע במדור חמד רף ע ר ע"נ)
רלא (כשאמר ובלצ"ג כמשביע ליה"ר שנשמור חקיך המיר חכריכות
שבאצבע)(עייז באלי רבהסי' ב"ר ובפם"נ שם בא"א סק"5יתבן
אותהיים רפם במ"ק י"ס)
ועזיז טרש בור רבינו
ףדי
ימ
במ
(א) הפסוקים ה' אדוגיעוכו' (חה5יט חי)חזקו
אחר ובלצ"נהוס
רלי ויחמץ לננכסירו
' (שמ  ""5כ"ח)
ם הומיף (א) תד' פסוקי תהלים חושקינו ח"א
אחר השיר ש%י
רלי וקבצנו וכו' וברוך ח"א ישראל מן העולס ועד תעולם וברוך ה
אי עושה גפל)יח לבדו וכרוך שם כבודו וכו' אמן ואסן
רלד אחרהיום (א) קוה אל ד ובו כבדפס במידוריםואין כאלקינו וכו'
ואסרח בעמירה ונשאר עומד עד אחרעלינו לשבח וגו'
רלח משנח השיר שהי'היתם אומרים במקדש ביום הראשוןוכו' (שחוא
'פ לא אמרח
בסם חסר) הי אזמר רק  ),0בשבת בלבד יניו

יא

הס"ט ובפם"נ בא"א סי' ק"5ר והפנרנ 15סר בשנת פתפור גרור מונא בטור
בסי' רפ*ד בשם טנפני ספרד !רזנא "2נ כאנ!דדיס וכסרר היום ועיין נ"ב
בממר משר וב"ר בא"א ובפפ"נ שם
נמצא בטפרי חר4אשונים דק כטל בו סורם טוסף ושבת
(נ) ובנחר יאטד
ט41כר בראפ
רלב (א) פמוטי הנ"רר' אר!נינו וכו' 5אנטיא בהשבונים תן במירורי אשכב!
ובמירור התנייך ניחא אך הוא בסירירי ספרד ורגאון
בפידורו
מח
הח!יק לאומרו !כחב נפרש שע"י שים 5-חורה ושכרה כאטודוס
שדיר שסך
ב"י
ו ואמצו א 5היראו חרפת אנוש וסגרפותם 4ל
ע"י רחורח שהיא שסו ע"ב חזה
ביריעות שלסח (הנססת לטירוף יעבט ברמום ממבערנ)
תערצו ע"ב
טחד"ש קיינעך ! שכחב ע"כ גטי כות הפסיסים לסיוםיניי
ה תורה
לפאין

יא

יח

'י

ויאריך
רל( .2א) נובע פמידורי ספרד ומירור הרט"ק ומשגההסידיפ וסידורי תאר"י
ז"5
%ך (א) 19ח א 5ח פסוס חוא בתחלים כ"! ופסוק אין קרוש כד" חוא
כשטוא( 5א' קפיטל ב') ומסוקכי סו ארעי טב5עדי ד' הגאנתחייך ס"ה
ובראשונים לא נמצאיוסד פטוקש חנ"ה רק ג)ובוררחם נטצא פסוק אין שזש
אך פסוק קוה אל ה' בם שם 5יהא וכטידתץ
בה' ומסיק בי סי אסי טבלערי
אשמנו נרפס פמוסיי ר 5"2אך נרפס במירורי ספרד ורפ"ק וסידדרי האדיי
רלח (א)עיי!סיח בבש"א סי' "ל"ג טק"ד כשקוצע הלשון שכתב שך בגובה
נוהן 1לומר השתגח גטו שמ"פפ בכ 5חסקעהט עכ"ד

יא

תפלת חדרך

עדפי

חייטוששעט

צא

א שם חלקנו כחםונורלינו ככל תמונם (א) שהם
רלו עלינוישבח וכו'שי
ם אל אל לאיושיע ובו ואחר גמר
משתחוים להבל ולריקומתפייי
עלים (כ) הלץ תפילין דרש"י ותנית תפלין דר"ח ונחג כנ"ל בסי' מ"כ
ום"נ

תפ ל ת ח ד ר ך
רלז צריכין לדקדק שלא לצאת לדרך גלתיתפיה לדנצל רע וכימים
כל הדרבים כחזקת סננה נסעל מדנבחהקיטורוככיס
כמ
ינ"נ רצידות
ח
וגזילות וכלסיגיפורעניות ובפרטעלידי אויפ"א אשר הוא מסוכןיותר
מכל העגלות כסבן ע"כ יזהרוביאפית הדרך ואן (נמוק או'ה ס ק").
ועטחתה ה" אופר והוסיף על הנדפס בסידורים ושביעט לטחת חפצנו
לחיים ולשמחה (רוסח ת בת) ~נחת" לשלום וכןיתשלח כרכה (חוסיה

תיבת) והצלחה" בכל מעוציידינו*
רלח תפלת הדרך נהג רביע לומר כשהתחיל לגמוע בחעגלח היטש')1
י סעו שיוכל לוסר
מחצירו יממלתהברזי וכדעת המו"ז בסי' ק'
ק בדרך וטביא סקור לדבריו טזוח"ק גראשהת
אותה גםבעיר קודם שהחזי
מ ט ע"כ וכאור ההמה שם כשם טהרי"ק שיתפלל תפלת הדרך געור
שהוא בסתא וגיישוב עם אשתו וביטיעצריכין ביותר נם בזח לסייעתא
בביאתו לחצר המסע האהנהי'"ף) שלא יארע לו תקלח וימצא נתיב
הברזל ומרכבה (וואנא" )1כרצוע להצלה והצלחה בכ"ע עיין מזהבנמוקי

או"ח שם אות ה עוד מעמים וסברות לחחזיק שטח זן
רלמ תפלת הדרך רעוצ שפופרת כהפחדית ישחרית כמו ברכת חתירה
וכשהי' אלה מסעי בתחלת חלילח ואמר מיד בתחלת נסיעתןתעיה
וישן בלילה בדרך

הדרך (כנ'ל ס' הקרום) ובכל זאת כשנשתהה הנסיעה

רלו (א) ההמפה זאת רוא על שם רפטוק בוששה (ס"ה סטוק כ') שכשא
נאבודררם בסדר תפלת טוטו ד"ר ובטרד ריוס ובסהזור המר סי' ש"ל
בתםלוח ר"ר נוצא פחצית רמאפר ריר ומחצית ,נקמע מפנ' 'ד הצענזור
ששלטה נו ובהפלות חול רומר כלו וכחוסו נממן בנשדות וחו"ז ברמ"אסי
ם סעיף כ' שסכואר שתי' לו ועידפו וככל הפעערים נשטטה ובנראה טסני
רצענוור
(ב) '"א אחר עלינו פפוק אל תירא מפחד וכו' (משל' ב') ופסוע עצו עצת
("פעי ח) ופסה תר וקנח (הום ס"ה) ובט"ו סי' ול"נ טק"כ שחוש
ח'"
נוהג לאומרן בכל יום בשער שהש"צ אומר שים שלום ובקיצור של"ר בשם ט
זכרון ציון מבואר לאחר עלינו אך לא ראינו לרבינו שיפכור פסוקים הנ"ל

ה

ח-ן אעשש דץ מ בוץ לשר באה שפי שקיע לו
ש) =חס
טפפיף ה מ ת ש ח ץ ה ש
ת
ף
מס

י*

צב

דרכי

הפלת הדרך

היית הפללנה

פעמים בלילה אחדכיון שהפמיק כשינה וכבר קם באשמורת אתר שעתו
פנים הדשות באו לכאן וכשאומר אז תפלת הדרך טחד,ט פומר טעל"ע
ונם כשטמע באשפורת רק איזה *רמאות מ"ב כבר העתייב נתפלת תדרך
כשקםמשינתו מחדש  1אך כשנצרךעוד בבוקר ובאותויום ליסע זנק רב
בתפלת
באופן שיצטרך להתפלל תפלת שחרית עוד בררך אז
מתי
רדרך עד זטן התפלה וכותה בשמ"ע נברכת שומע ה
ים"י או"ח
תפלח
(נ
שם אות א)

י נסע מפהק"ק לקאנ!רנא (יבקר הותנו רר"7
רם פ"א בא מעשהלידוכ
ז" )5ונםע בבוקר השכם עם אויט"א לאוננוואר כדי ליסע שם דרך
שיוצקי"--מאסכו"ר על מנת להניע לקמארנא מבעוד יום ובבואו עם
האוים א לאתנוואר נודע לו שכבר הלך חצו"ג ובא מידלביות חזרה עם
דאוימ"א לטונקאטש כדי לנבוע אחרי הצהרים משניאמש דרך
~אוואפהשנע--לבוב והתפ %בצבור בביהר וגם אכל סעודת צהרים עד
על מרכבת הקימור וכשקם באשמורת הבוקרהי אוטר סיד אחר ברכת
ההורה עוד הפעם תפלת הדרך הגםי?הי' שד לילה ולא הוי כאוסרשני
זמן הליכת הצו"נ %אוואטשנ"ע בערך שעה נ אחר צהריםביכנעיום
והי' דעהו להלכה אז שלא לחזור ולהתפלל תפלת הדרך בית שאסרה
בבוקר חשכם הגםדהי' נטלך לשוב לבירם ככר שעשה מעשה באמת פ"מ
השיב נמלך רק מדרך חנז אונגווא"ר5--אמבו"ר אבל מטרת נפיעוע
הי'עדיין כבתחלה ובאורע היום לבוא לקאמארנ"א הנם דחי' בגתים
חזרהככיוע לאעדיף כסו אם יצח בעיר אחרת באמצע הדרך כמה
ויעות שא"צ לברך עוד הפעם תפלת הדרך אך ספני הספק די"לדושאני
חפמק הגמיעה וחזרה לנטרי ע"כ אמר עוד הפעם תפלת
בהידרררךדבהגוימינעמתי
ו דרך לארואמשנ"ע (באותו זם) רקחי כבהרהר חושם בלנו
(נמוקי או"ח *ם)

יא

עי

דיתי שאת תפגפחנ

רמא יצהיר עוד כשם אציו הנה"ק דרכי תווכהזי"ע שלאלחעטיד
וץ לביהטד"ר או בית הכנמת ונם
טבלאות עם עשרת הדברות טנבקחי
לא למעלה מארון הקושט כלל ובכסח סקורות פעל להעכירם מחאה"ק
ממוקי או"חסי' א')
רמב .נשאל להלכח באחד ובעשה נידע נבוח מביהכ"נ ורזזח לתקז דגל
על ביהכ"נכדי שיניע ויעלה חדנל למעלה ובזהיחי הביהכ"נ
נבית טגירע וחעלח דיצא קשרו בהפסדו אםיעורר דגל 4צכעין מגדלעל
חבהכ"נ שזהו דרך חמושזדו?ים בעוה"ר אךיוכל ליתקע שפודפו"פפעל
ק"ג סק"נ ששד לאסמוני כ %טרם
גג נהפכה אםכי לדבשי המכ"אבמי
נפמ"נ נתב חיבא דלא אפשריעשו בשקוד ובזסגיטחוי לא א18ר
מהסעי
*ן אש'לו נובע כמר כהן צו-ך לאיחוד סכל יום כשם ונתנקז

דרכי

י בית הכנסת
יינ

חיים ושלום

צג

חשש איפור התדמות שהנחינו בזה הכופריםבבירניות וגדלים על חבתי
כנסיות ויטוש ישראל עושחו ויבנו היכלות ח' ישמרנו ממזימתם ע"כ
יוכל לתקז בשפוד (סגח"א ח"א מי נ"ז)
רסג ביהכ"נ שהטדדגותשעיים לארון קודש להוציא הס"ת חם גבוהים
עשרה טפחים ואי ,שם מעקה סב ב (דדמבוואטרע רשידבעח'כ"1נאו שי
בזה
ברזל כגדונ) חייבים לעשות שם מעקה דהא
ובתי
פדרצית פמורים מטעקה חיינו מעל הגגכיון ראין שם בית דירהואין
כחמתסשים בהגנ אבל ברעך בהב נ חייבים לעשות (נס~ק' ההקן טשפט
בכהי"ק סי' הב"ז)

.
נ

רמך ביהמד"ר שבחצירו (נעום שרתפ55ו בו גם אבותיו רקרושס) חי
מדקדק שלא לסוד הכתלים והתקרה מבפנים בשוםמיניציוריט רק
בסיד פשומ וכריקא מראה לבן בלי שיעי מבסו שהי בימיוקינו הגה"ק

בעל שם הלמח זי"עו")
רמח חהגגד מאוד על אותן שבהשמין על מעלי ס"ת או פרוכת או
שפציירין כן בכותלי או תקרת בית הכנסת צורת טגן דוד של ששה
קצוות ואסר שאין לו מקור לזה בדרז"ל בש ם או במדרשים בזוה"ק שחח
הי צורת מגן דוד (ודשיג מד שגסיה בז גפי ארץ חח.ים) רק כמו
שמבואר באגרא דפרקא אות קע" 1שמקובלבידינו שעל מגינו של דוד
הי מצוייר צורת (א) הכנורהואפי נם אםהי' כן כמ"ש במ' ארץהחיים
הלא לאעדיף חך צורת מגן דוד טסצבח שהיתה חביבהלפניו ית"ש בנמן
חאטת ושטאה עכשיו ספני שעשאוהו חוק לעבודתם כן צורת מנן דוד
ן שעשאוהוהציונים ודומיהן חק לחב לכן שנואה הוא
של ששח קצוותיע
עתחבעיני כליראי ה' ואטר ששמע מצדיק אחד גדול שהסיר הסגן דור
מטעם הנ"ל להכרי תורח קמא אות צ"ב)

קי

נינה קימהיהונתן חי-א 1"1סי21ת ד' אנת נהג
רטה ,א)
בשםוא.תי
נאי
מהרש" 5כחב יד שכחב שדור הפלך ע"ה הי' ה11ק במצינו
שמביא
א במלחמה והי' שבוין סורו וחי' נוצה
במם של והב כצורת מגורר ייצ
כושםח""ד מערכה מגן דוד שטביא שסמא כהנ שהי'
אוחם ע"כ וראיתו בס' אוצד
גוירה ע 5כלל ישראל שיתלו צורת שו"ע "5ע על ביהכ"נ וששו היחודים אותו

3תג 4112כשן רזךכדי לשגות קצת העיק בס' מטה אהרן (ינ' מפיסג2בורנ ז")5
בסבא הספד מה שכתב בענין בון רור

ז ור-ת (זימן קם-א ס4ק מאח)יתודא הס -על הממגו שפינוים על המשהם
(א)יי
צודת שו סחות כשאי עש ורוקי ומשי כי יש נזר אקטור  021פר וגעושות *חר שידה

1שש1ד סאו*ק ע=.ש משזית !ט חפית ס"ק

לץ צמתן

צד

יינם

חייםתתלום

ויה ואתשע

רמו הקפידסיעד שלא ימצא עלמעיל של פ"ת או פרכת ארון קודש
שם של ח17ה כלל ואמר הנם דלא שייך חרחור דק כשסכירה אך
במקום קדוש צריךלהרחיק בכל שפן שאפשר ואחד התנדב פרזכת כבית
מדרשו וחי כחוג עליך שסופלוני בן פלונית והסירו מהפרוכת

שי

שט

רמזאס
פירוכת שלפני אה"ק מותר לעשות ממנו כים של תפילין

(מנח"א

ח"א סי מ"ר)
רמח טקום ישיבתו של רביע בעת התפלח בביחמד"רחי' בכותל מזרח
(")בימין הארון קודש מצד דרום

דיני שחחייגו

רמס הי נהוג עצמו בעת שננמר אחד מחיבורו והביאולו הספר מהכורך
כלול בחדרוהי מברךשהחיינו (מגח"ל ח"דסי' מ"ר)
רנ כשכתב ס"תלעצמו או קנה ס"ת מאחד מחשוביהצדיקים זנתן המ"ח
להניה ובעת נמרו וקראו בו בפעם ראצענח ובעלייוע אחרי ברבד
(עייז במגח"א שם)
שע'
נדרךמחנככריבויםבהשכה"חנייי
חדשה או ביתהמירש חדשחי מנהג וקיט בעל
רנא אם
שם שלטח ז"ל בעת שחנט הבית הכשת פה וכןאביו חגה"ק בעל
תשובה ז"ל בחיעך כיהמד"ר חנדול שלבש אז פלית חדש יפח של
דטרצכויה בערב שבת קשט קודם סוחח ורירך (בחינוכו) נם שהחייע
(שצריכין נברך סס'5א ע 5טפה חרשה וחשוכר) והנאספים עע אשן (מנח"א

""ז נהי"ק ס" '"")

רחב כשלבש טלבוש תדש (שקור,ן בשקיש"ע או חאלא"ש מטד שבת ש
לכבודיו"טהי' מברך שהחייע בעת לבישתו בראשונה אבל מלבוש
חדש של חול לא ראיע ולא שמעע שיגרד עלי' ועיין בסי' הקדום טח
שרייק רגיע ברשוע (במגח"א ה" 1מ' ח") יושריך לברך ממילא על
מלית חדירה וחשובה" עכל"ח וכנראה זחו דעיע חנדויח כי קלבוש
המיוחד ולובשיו אזוע לכבוד שבת  14יו"ם זהו נקראת מלטש תשובח
טשא"כ הה ולת פלית סלעה נם
דחפעזה אחשב" וראוי
לברכה כמובן
רננ בענין ברכת שחחייעעל פירות לא ראינו לרביע שיהדרירכת ועיק
מזח בפח"ק דברי וערה (מהרוע תג'עאסי' ס"א) שפביא גשם זקיע

קי

קי

כהי

 ,כהה נספר חמירים תשכ"ח רמקומרצריק.םירי' כדרום ארוחתן
רבנה (א)עיי
חובב במרטטן כע"ז סי' צ"ד פאינחגיין בם' משטרה שלופ להח"צ
סחידאנוב ו" 5מח שבחב במעם שיש אההצריפים שיושביפ נצפון ארות"ק

דרכי

דים שהחיים

חיים ושלום

צד

הגה"ק טהרצ"אזי"ע בעלבני יששכרשהי' דרכו שלא לחער אחרי פרי
שופר וגמילת לולב וכיוצא על סצנת
לברךעלי' 12החיינ 1ואמרע
ללתקי
עתיסברכין שהחייט ועל כל פרי קמנה
פשה
הגדולות החביבות כמויי
(חמעו"' וצינר דש,בי) שמתחדשה אחזור אחריה לברך עלי' שהחייט
באלו הוא שוהאצלי בחשיבות כס המצות הנדחות והעראות בקדושת!
ולעומת זה
ח כבודהכתיה הנ"ל כן הגיד
חג ואיןי
תת
:חכמתבצידוק
י בשם צודק א ז"ל טדורותיו שהי' מדקדק
רי ומהדך לברך
שסע
יותו על כלפריופרי ואמרכי זח פמוגל לאריכתימים זמיים
שה
י
שםחשזחו כל אחדלפי דו-בוושימתובמילי דחסידותאבענינים כאלורכלי
פי
שורש נשמתועיי"ש 3אריכזה בדברי קדשו
רנד ש תאנים ותמרים ותשחים ואגסים ואעזים לא גירך ברכת

המחייגו(יכפי חנראח שטעמו ה פיו
 ,שכמרינתנו שומר ומהקפם כ 5רשנה
ב'",י בשם דבינו מנוה קשב ההתחדשכנו,
עת וקנותם כמ"ש
ושביהיס
י
ע
ק
ת
ר
ל
א5דבקור3כ
ים כ 5השנה 1םובא
ייוצא בואין מברךשמהר".עטיםש.בח
וב
באג"א גכי' רכ' ר מק"ד וברכת שרחיינו רשות תספק כרבות 5ד )%ועל
אפרמקין ודובד?גין (רנקרא קירש"ן ו1יעקשו"י) יס31ים וכיוצא בירך

ברנה קהדיינ (א)
רנת כשבונים בית נהל של מועצות הקהל שאינו מצוה כמו בהכ"נ אין
לנרךשהחיינו לסנה"א שם בכת'"ק)
רע כשראה רכינו בפעם ראשונה בעיה"ק ירושלים הן"ב את המבא
קדישא הגאון החכם מה"ד שלמק אליעזר אלפאגדרי ס"מ זי"ע (בע5
ן סערם גירך (א)
רמ"ח שו"ת מררש"א א4פאנדר) רגם שלא ראהועדיי
ת ע"ר
ברכת שהחיינו (ען גם מסעות 'ריווה ס) (בעת שנחדד גתו דרבי

ברר שרריגי)

ה ש ,מזה קזיט
רוד (א)( ,ש 'רקוח נינת רפינהא,ימיי
רם סו) עגו באג"תסי רכ"ה רטי ש5איארועדיין בחולםאין לגרךע,5ו אר
 .מעט ,ונימחי עסו רתקו ברתרגשות הנפש דבר דססורם וביון
רבינ
נ ההריס 51קפץ ע 5רנבעוה ואסר אסורר
שהרניה שמהרעימר ער שהמץיד5עי
שרה (ז)

נא ואראה אח הסראר רנדו 5רזה להזות בנועמו ונפרט 5פי מה שאטר רבינו
(בטונא בעה"ק שניפטת משיהיתגנז

שהסבא קריקט הי' בז נשמת
ירפבשייפהיו וכנבו ויעמוד הי לעיז כ)5עייןמסבפניי
ו
רוד ו ובי'ניע רומן'תנ
ן בשער יששכר חרש תשרי מאסר
כדה"אדורה"ר בסיום המבסח רמבא קרישאיעיי

רב א1ת ט' ואיך 5א יתרגש הגשש אם רואים בפעם ראשתח נשטה נגוד
ושע ולא יביך שהחיינו ועיין באכוררים רמברכין שרהיינו ע 5רבר שיש בו
כזח
ז כב"ח באו.ה סי ב"ב ילענין ברכת שהתיינו 5א
לנות ועיי
שכפית
אסתי מפק ברבות להק
גשטחה וב"ב בקולז' דבה בסי' ב"ב מק"א
עה בדכות דף ס ע"ארהו5עוייק גנגדי ישעסי ע"נ דחאי בנבח גתכן %
ובצ"5
שמהת ה5ב ועיק בשו"ת פנדה אלעזר ה"רסי ס"ה ותביז דעת רב
יינו ובוראי
שור סובר ננ,ז בנוי' מח והשסענו פשיהותיו רקרושים פענ
 ,נסנגר 11
תאסף
1גחרת ע 5לוח 5ב אושי ש15מ 1ושלסידיו ואין עת
פה

.רנאח

יפי

צי ירש

י'ט ברכותפרפיות

חיםהפלופ

דיניברשית פרטיות
רם בעת שהי מ כות עסמרייך אמנארן כיחד כא היורש עצר בחיי
חזק,
שחיק מכבודו

לגבולנו והרבנים ברכו עלע ברכת
דודו המלך
לבו"ר בשם ומלבותורביט (בספרו נטרקי או"ח ם' רב ר) כוזבעל זה שהי'
חשש גדולשי ברכה לבטירכיוז שאינו בידו (בתי רמלך) לחרוג או
להט ת חסד (נגארען) ומיוצא רק להטלך לבדו אםכי רוא ביחוסו עתיד
לסלאוח טקימו שמא ימותהיישינןזמי תדע אס לאיאריך המלךימים
יתר ממן וליש בזר כל היומך זכו כיון דאינו ברור כנן עכד'ק שם
(ונובט מור איך רוח דקורט נורקדמפי ,נם ,שרי באמת שקמלך ראותיך.מים
ייהר כרוש)
רנת דא דמגואר בשע הרואה קגרי עכו"ם אומר בושה אמכם ובו זה
דוקא בזמנם שלאהי נדוג להעמיד צורתעז על קבריהם כשלא'כ
עתה שמעמידים הנוצרים צורת שן'ע על קבריהם וכטדע משו"ת תרומת
הדשןבי שרת שועהוי ע' 1וע כ כשישראל העובר יאסר איזה עמוק
שם (נט לננותר) הוי קצת כסו מגולה שמחשיב אותה או שמתירא ממנד
כמבואר בזה בירושלמי ברכות ושקלים מהו מעביר קמי אהדור צלטא
א ל מה איתפלג לה יקר ע כ לא יאמר רק כיח גאים יסח ה במבואר
בירושלמי ברכות פרק הרואה הל א נטי לכ ,על העובר עלבתי תפלות
דע"ז וכנ"ל גשעסי דב ד סעיף א (נטוקי או"ח שם)
בשעובריןעל בתי ע"ז טבחוץ אומרים הפשק שקץ
רנמ האדיש
גי
נו
הע
ת
תשיצנו ו
ביתחעבנובי חרם הוא לפי"ר חירושלסי הב'ל בסי
רנ"ח יש ליזחר מזח שלא יחי' נראח כאלו מתיירא וטחן לח יקר ע"'
הפשק שאסר כאלוחוי לשסירח ולא ראינו ולא שמענו מרבותים שיאסר:
תפסוק הנשל עברם ש פתח כנ"ל (נסורי או"ח שם) וףביט
סןדי"חנטנמיה עברית" שלהציונים אמר הכ'בית נאיםיסח
כשעברעלבני
ח' מפני שהואבית פיטת שלזרע ישראל ודרש לח פ"א בפירקא ברבים
רפ תא דמטאר בש"ע חרזאה את חבירו לאחר שלשים יום אומר
שהחייט וכו' ובן ברכת סחי מתים לאחדי"ב הודש בזמן הזה לא
נהם לבדך ברכה זוכיון דבעינן דוקא חבירו ההביב עליו חרבת כנז'
והנח בעוה"ר בגלותינו קנאת איש מדעחו ושנאת חנם או הגלדה דושאה
ם יסביר לו ויגנוב דעהו וזהבם ככולם נתרמו בהפקר חלו
וכיוצאיפני
וכשהי' חםנהנע "4הלכח לברך על חבירו החביב עליו נגו' שהחייט
אז יברט ברכות לבפלח כוסחפעמים והתר בכליוםכי אם לא יברך אז
יראה בע"כ שאים חביבעליו ואזיגרום לו רעה בתמחרו ושעו או בסצט
ובועה וע"כ יתירו לעצמן שהשום דרגי שלום לבדך 3כל עתכדי טירזנה
חבירו שהואחביבלו באמת ובאמתיברכו ברכה לנפלתלאין קץ וסתום

ע"

דרכי עניני סעודה וברכותהנהנין חמס ושלרם

צז

לאו דלא תשא לשתו הגדולית ע"כ סגהג ישראל וצרה אולי ממעם חכמי
הדורות טשום לאפלוג טלא לברך כלל בזח כמ' (נמוקי או"ח סי' רכ"ה)
דכא עלהיסים וא) שא,ידעיד לנואינהי
י
ם מששהיטי כראשיתווע
מפק ע"כ אם רואח איזהיםאין לברך עושח מעשה בראשית בשם

ומלטת 1מוב לחרחר בנח את חשם ואלקינו כמו שכ' הגהיק טבופוואמש
ז"ל בסטה פקומותלענין ספק ברכה (נמוקי או"חפי' רכ"ח)
רטט אק לברך שעשה חים הנדל רק חים לאמעריק"א ורק אהד
ל
י
ט
ק
שהוא רחוק מגבול ארץ בריפאני"א כמהלך ת' או ת"
שודאי
שם כבר עצםים חאוקיאטס (נמחי או"ח שם)
ער עלים הסלחאיו קברך %ל דר א מק קללה מד שנעשהנדיירת
הפיכת מדום (נפוק' או"ח שפ)
י פעורה וכרכות חנחנין
עציר
רעא אחר התפלת כשחלץתפילין דר"ח נכנס לחדרו בעוד שהמלית על
כתפו ועםכיסחתפיליןבידו ופשם וקיפל הפליתוחגיההפונית על
מקומם והובא לפניו לסעוד לבו בסידי דמיון פת הבאח נכיסנין וקודם
לזח חלך לפגות ובא וב %ריו משאד בנדי לצאת תספק חיוב נטי לפת
רבאר בכיבגין) ודקדק שלא יאכל יותרמבשיעור סעורה שהוא נ' א
ז עירובי תחומיו)וחי' רעתך דהא
גיצים (נטב~אר בש"ע סי' שס"ה יעכ
דמבואר בש"ע סימן קס"ח סעיף ו' לענין שיעור קביעות מעודה גפת
חבאה בכיסנין דצריך המוציא ובחט"ו דחושבין בזח כמו לעניןעירובי

ש

י

תרהנוגמיואס אג 4פת הכאה בכיס קודם וסבך לקביעת מעודה כנה
כגייויצאתי אשל רק פחות טכשיעורכזית
בסעורת מצות שלב ו
ך וחפמיק קצת
שאכלריכ"זטיתובירך על תמחי' אזדי
לפעמים
ב בנכח אחרונד קורם רטעורה)
ונאהםליאכיחרעלחוץ לפנות לכדי לצאה פספקחיי
ובאוישב ונמלידב למעודה
רעג לאהי נראה אומץ שיהב רעב והתאוה לאכול ואפי' פעורת פה
' שלא אכל עוד כלום בארחויום ואירע ב"פ אחר התפלח
שחרית

שנתאחר !שהה עוד בשידות קדזיפזת עד לערך ורעה אושיעיים אחר
והוא לא והצניח כ%
"כנם לחדרו לטעום
חצות הי ודפקו
וםק טטדברותיו ולא הרגיש שצריךמילדסיעוד חלנ ונם ביפעת
המע תפסי
האכילה כ"פ רשע שלא הרגיש ולאהגחיןבין פר למחוק קר וחם סרוב
ם
י
ט
ש
ל
ת
(
דביקתו
מי

שיי

רבאט"

ש)

א " ין

צ"

דרכי עלתסיגה וכסטת חמומן ויזם ח%4פ

רעד בין סעדת הלב רפת שחרית לבין סעודת צהרים וכנם להדרו
לעבודתו בקודש כסדר היוםזהי מודקק חכם לרבים הצריכין לו
כמז שיגואר לדלן נאה אי"ה ואחר זטן הלך לסשדת צהרים וכשהי
אורח מצויין רב או בעה"ב נכבד בביתו יחיד או רבים הזמינם למעוד

אוץיחדיו

הער בפפר דברי תורה ח"ב אות ב מביא ששמע בשםהיהודי הקדוש
מפדשיסחא ך"ע שהגיד כעס על מח זה שטחנים גדולי הורח
החסידים כשיפגוש את חברו ג"כ ת"ח גדול יכבדוהו באכילה ושתי'
קצת לא כן אשל גדולי חתורה האשכנזים המתנגדים סיר יתחילו לעפוק
שפלפל ד"ת זח עם זח זהגיועפי"ר הגט ע"ז לדף "5ז)נזרזיתם ששוס
שמנם 1כ 1יינם משום בנותיהם סשום ד א (ע"ז) והרי יש לו שייכות
ודביקות אהבה עם תבירו כ"כ ע"י חאכ,לה עד שיגיע לעטר עבודתו
מכ"ש שמרובה פדה פובה ממדת פורעניות שיש התחברות למובס
לעבודת השי"תכשיאכל עם ת ח והמידים ביחד סשא'כ בלימוד התורח
בלכד טצינו חז"ל (חנינר פ"ב) וטיטחיכי למד דעכה פאחר זעפני הזנו
אכל קליפתו זרק הרי שעי לימוד הושרה לבד לאהי' לו שייכות ב%
לר"ט עם אתר אפי שלמד אצלו טשא"כ באכילה שיש שייכות לבוא
כברית אהבת כנז' ע"כ נהט לכבד טקודם לאוהבו גמאכל וכונפתה קצת
גנז עכ"דהיהודי הקדוש הנ"ל ורבינו עתן תבלין לזה מדברי הרסב"ם
ז"ל בס המצות (מ"ע  )'1ת"ל הוא שצוט להתחבר עם החכמים להתיחד
עמהם שהתמיד בישיבתם בנע אופן משרני העבודה וחחכדה במאכל
וכהפתח" והעסק כדי שיניע לנו לחרמות במעשיהם ולהאמין חאסתיות
מדבריהם והוא אוסרו יתעלה ובו תדבק עכל"ה עת"ש חרי בפירוש שלא
הזכיר בלשזט הזהב בפרסות ללכוד אצלם השיעור או להתפלל יחד עמם
נצבור רק לחהחבר עטם בטאכל ובחפהה" הזכיר ביחוד וכדישיגיע
לנו לחדמות במעשיחם וכו' כנ"ל וכן בספרו הי"ד (הל' ריעות פ" 1הל' ב')
כ' מ"ע להדבק בחכמים ובתלמרדיחם וכ' "לאכול ולשחות עם תלמירי
חניתם" וכו' עיי"ש וכוזב רניע ענד מעם לשבת מה שנוהגים לביות
טשכלי קלחן חמלך מאן מלכי רבנן המח חאדמורי"ם וזהו חחשיטת
גדה קחפמע כזח סמר אביו הקדושזי"ע בשם קדוש א' מדבר סהלמיוי
מרזחבעו"פויע שיוראי' לזח מהכבאב (פלכים א'ו') 8שץהדור חסלך
לשלמה המלך בנו הבניברזילי הגלעדי תעשה חמדוכד' בשכלי שלחנך
הכא' אס הסלך ישה לגמול חסד לכ' כעכור תטזנה שעשה לו *שא
ויהפדנם
חנה יצוה לימןלו פך גדול ורבשי עמיר גדול מפורסם
חי הצאת לשלחן אחרים (ש"האהו
בכבוד בביתו הא שיצוח לו לאכול
לשלתנו לאסל בגליום ונם) אלאוזזני בע"כ שוהו חצובה חיותר גדולח
אשד נתן לנ תשלום גמלושיחיונגיוכבעכלי שלחן חסלך עם שלטה בנו
תהו חחשיבות חיותר נדה מכל אלפי אלפיםדינמי והב עכד"ה ורביט

עי"

דרסי

עניתסעדיה 1ברכ1ת הנדנן

חיים ושלוט

צם

העיר שכן מפורש בירהטלטי כורכות (פ"א רנ"א) כפי גי' חקה"ע שם
סבאן לבית חוח (5ביח רוד רקאח' טבועו קח"ע) עכ"ל הירושלמי וכן הוא
כמד"ר רות עה"ב ויקח בועז ובו מזקני העיר בגי' הקח"ע בירהפלמי
אכילת בית דוד עם הזקנים תמיד כנו' עכ"ד שם בד"ת.
הר בזח
י ש"י למעודההי' תמיד בעסידה')(עיין מזח בסידור חאר"י ו" 5שב,
רעו
ז
ר
פ
ס
3
ם
ב
ח
ו
ת
ו
שתפעם
)
ד
מ
ו
ע
מ
א
י
ל
ס
י
פ
"
ע
ר
ו
ס
ר
ה
ו
י
ח
5
ך
צרי
נמוקי
או"חסי קב"ה שאביו הנה"ק להי' טהג לעצפו לחחמיר שהכלי שתחי'
סמל (מתוכח שריתה 1ר1לח) תהי נם מלאה מים עד לטעלה ע"ר חז"ל
"מלא"חפ וכו' שתחי טלא גםתכלי ונטל קודםי
דימינו(עיין בנמוקי
נ5י מה שכתב בם' קבה.שר פרקי"ג שגנגט"י 5סעודר צריךייט51
או"ח שם ע
תח5ח ודטקם תסמא בכהני האר"י ו" 5כ גמחק"ת 5א נסבא כן
ירשמא
י 1אררבד גתג שם גסירורתחיה גונת יריטין שהחש תמר) ונמלח
בכהאר"י
שני פעמים ובפעם הראשון 81,ךעל כלהיד עד חקנה חזרוע ובפעם
חשני רק עד מקום הכור האצבעות לכף ואח"כיד שמאלו שני פעמים
כנ"ל (גירימי ),ושוג שפךעוד פעם אחת עלידימין ממנה הי' מתחיל
ובהחי' מסיים נםכן ושיפשף השניידים כיחדוהריםיריווחירךעבה"י
ונגנו
רעו כתב במפרז נמוקי או ה לסי קס"ו) ופסי שעהנ עצשליסר
מזמור לדוד ה'רועיוגו קודם דסעודה יש לומר אורמז קודם נפ"י
ראין להפסיקבין נט"י להמוציא ונתבעוד (גסי קנ' ח שם) שטה"ם לא
ם קורש
נחגנו לומד בשעת הנטילהחייטבין נטילה לנגוב ופסוקי שאו.ריב
ונו אשא בפי עז) שום פסוקים כלל רק הברכהעיי"ש והוא בעצמו לא
נשמע טמנו טפראיזה פסוקים או מזמור כלל אפי קודםנם"י
רעה אחר ברכת נסי יסב לכירך על הפת טבל דפרוסה במלח ג"פ
ואכל רק מעם מכל מאכל והותיר וגבונה ודיוק במנין הכשת
וכת"ב (1"11יסמיקשעי 'ששגרמאסיייןין אות ,כקב סר שנחג,ח,דיר
ן בסידורי חאר"' סירות ר' קאם' 5ר שגחי ד' אשרוי"ע ,רבועה
רעו עיי
ן סרח
עפ"י הסודפוצריך5יטו5ע 5כ5ירשני פעמים בדצוטין יעיי
יםבטרדתי
יד שני פעפ
בברכות פרק אלו דברים רחעה אתך מיש 5רטי5
י
"
מ
נ
ב
שבפעם השני נמל דט ער קשרי חאצכעות נ" 5ניון
לסוטרההוזוהברטעםרבינ
ינהפך 5גפ"י שהרית רש עד פקום הכור האצבעות בפו
אפ
יד פעם שני הוא
ששרעב"יפא ההג"אסנביסי' טס"א סקי"ב ונם יימול
עפעפ"י
קבלהרעפ חיכחאין צריך 5י 510יותר מפעם אחת ,ע"ב בגמילהי
י
דובזפה שנ
"יקבלה עשה בזח גהווחרוההיא נ"ב דעחקניהועיין טיש
רמס
שרוא דעה
בנטוק' או"ח בסי קס"א אות ג שח"כ נדקקת זו רסני בנט"י 5סעעק ער
מסום חבהר האצבעות לכת לעיקר והא רחי' פמיש הט1י5חבידימין 5א מצאתי
ו
ש
ב
ח
ש
ה
ד
ו
ע
ש
מ
ר
ה
ו
צ
ת
ו
ע
י
ד
ה
ת
ו
ת
ח
ר
צדירייוגע
לאותן
טטקווידט,5יחדו
ישנ הטקוגייט חייט כ! גווחרעיי
ן בב"י 4י' ד' וטח
של
יצ
חו
אמ
ש
קויי דסחנות שם פי' נ"נ ע"כ מייד בירימי! ודבין
שבתבתי בנה בטאטה

מלית
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*) תן העיבר ףי בנמעד

ק

ייני

עניםסידה

וכקטת המהקן

מיםהמ"מ

(1אונ'ט שמען זאת ברוש"ר כשנר אחרונר 5רסתיק1תו מאמנו) שרוריר ע"ד
רטב1אר בבראר"י ז" 5באותו שש מש פ שב ם בכרובך גרור ולבסוף נעשר
צד,ק' שנא ע"י גיהוץ מסאלם שדי צריךיתקט וכשטו תיקנו עור רתטיאי
הניצוץ מדמאכ 5ער שנעשה וכו' ר" 5טוה ג1כ 5קרבין עד היכן צריבין ליוחו
ו5רשמר בכלענ'
 ,וענין אבל ס' 'בא בסוד ר 5ירא' 1להשיג כתת אכילד
5הע5את רניצוצין אסגם זאת יוכל כל איש י'ורר כמו שמבואר בש"ע או"ם
רס"ר לק מ בכל ררכ ך דעהו ובו 1שבכח ראכי5ך רזאת עגור 5רשי"מ
1כי1צא 1טן דוממם 'זהמושיא ילנשל ח"ו כאיור טצוץ רע עי'"ש כדברי
חיווה תמיד בישיבה (אפי' אכ5.ת עראי) ועד אחד גחט"ז
קדשו) אכילותי

ין

ס.

לגמרי
רעם כשסעד א מאנ"ש עמו בסעודה או גם לפני אנשי ביתו העוטים
מסביבהי פאריך תוך הסעודה כ פ בשיחות קדושות ויקרות טעשה
העוטרים ש הפיק ונוגעים
פרכבח
שלורהצלדתייקקיוםן הויכטיולצםא ועלנאיניהשה
י ולא הרגיש ב"פ עד שנקרש
כח
גי
ללבבו המה
ק
ר
מפל אעלז
ונתקרר המאכל או הסרק זניז"נ בי האכילה חי'
המאכל הי' משיב מה תרצו ממגי רק על
וכשהזכירו אותו ש
הרעבהטת והחומר לעבוד" וישליענין נחוץ יותר מזה (ועז ל(' 5ס'
וע ג) וא)

קיקי

ן לא שתה בימות החול זולת במעודה הצוח או לכום של זימון
רפיי
בברחם'ז וביומא דפנרא כסו ר"ח הנוכח חכהטה עשר וכיו"ב שתה

היום בשעת המע71ה
טס א אונרזוהברולכבדי
ן רק מכרם ישראל (א) שאינה צריכה הכשר
מלשתותיי
ע שום ארש וכהצהלך
רפא.חביע'ירו בפח"קסירוס לא פלוג לא אכל כשריש
רפת

לסעודת מצוח לאיות מקוס הביאו פיעל המעודה קוף תי לבית
חרבניתתחי'והיאהכינה התבושל והבשרשהובילובוצך קערותשבניהו
למקום חהווו עבור רביט שיאכל שם או שלא אכל כחסעודה רק דנים
לבד

' שסדן חגה"ק משיתאווש
רפש (א) רבינו מביא במפרו רכר תורר ח"ו אוחי
יי פער אחת בכנר אצל נגיר א (כנאלדציעו)
ויזיע (בע 5דנדי יחוקאי) ח
,פרי' מוחנק ככשרות ויר"א דאוהי' ההשש ע 5חייטת מאוגגארן והם נזהר
שלא לשהות רק מכרם ישראל לאו טא' ירשא מגא5יצען שקנאו באוטארן) החם
,
א
ו
באותו שנ כשנהט כוטיין שיא
טרעותיימנש"1למרביכב"ככת'נ (הסינשרועיניי
בדג'א,ת  101טה הבה"כ אטר טתוביע
רלביי
סכרםשרישבראל רנודע ופשומר כנ"ל) יב
רק חוטדא שלא לשתית רק
ו
כו
יך  %חח" 9ואו נמל הבוס וגירך פה'נ הפתה והבן
5ש0א
פו
ח שץ ;ח ר 5
א  %פא
פ

ין

מק

פ=
ק=8י=
ק 41
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דרכי עניניסעיפה ובהכות חנחנין איים הסלדם

קא

רפה 1כטהי' בעיר אחרת כשידע והכיר השו"ב שהוא ירא ה' מרבים
ונם תראהלפניו סכיט אז אכל בשר בבית חמוהזקבחסיזית וירועע
ה ובעיירות וכרכים הגדולים משום לא פלוג (ח'רע שרי' שם על ש"צ
לענין נחוץ לצדכ ,רפואה וכהנה) לא אכל בשר כ %סזביחות שובי"ם רשם
(אפי' חמוחאיםליראים)דכשאיתימי ומהעל ש"ק לא אכל רקדגיםומיני
מטחצמים אחרים ונא בשד (וע ד ה חעד אזח נ"א)
רפד כשנסע למקום הרחצה והתרופת ירחוק או לקרוב הוליך עמו שו"ב
הטוהוק ליר"אשיהי' מיומך לוטחומ לצרכי ביוע בטשך תום! תחת
חשנחחו
רפה מי שנזהר שלא לאסל הווזות המשמותם אפי ע"י בדיקה אז יוהר
שלא יאבל נם עושת שמלעימין (שקוריו אנאויסע"ו) אפי' בבדיקה
(סגח"א ח"ד בכת"י ס ',צ"ג)
רצ חי' מדקדק שלא לאכול מתבשל ונתבשל בכלים שמבשלים בחם
פעם אחדת מאוות מפוממים אפי' שאינםבני טמן גם בקערוה
וכשהכאיו
רפז תקפיד מאוד בשתיית זוטת וכשרצח לשתות מים שאר בנפקח
י
4
ת
י
ח
ו
ל
צ
ה
מ
שוב
יותר טנוס א' שתה מעפ מכוס השני ואח"כ ניתן
י זוגות (וע בשו"ת מבח"א
בפעם חג קצת לתוך הכוס ובזה יצאמיד
הגסי ס1אותב ע'ש)

רפח בכל פעם ששתה משקח מסים שפך מעם סבתו שדם השתי'
ירק כבוש (שקורין אינירקי"ם תו אימארקי" )1צוה
רפס כוחובא
' ורק וצבו אכל וקליפוץ ורק
להעביר חקללפינמיה החמצנתסעיי
רצ על פירורן מבולטין שאכל בתוך מסעודה מרך בורא3רי העץ הא
לקחפריחילצידך תברגה

ו (שקוונו
רצא .כשחי' על סעודת משזה והביאו לפניו פת הבאהבכימני
שחכתפוטרת,
או ~א" )1בירך ברכהישניהם .ממעם

שטהן".י

יא

י טנדנות
זיעה שלא נפלידיו לד~מעודהלאכילת פתוהביאו לפתו רקסינ
ומנוטת ואכל וגירךעל המהי' וחמסובין שנשבו ונטלוידיהם לאכילת 4ען
על הטעודח חפששיריים מהסיגי מזועת שהותיר או חוחירפיתם
י אםישציעו לאכול לאחר בחמ"ן (וגצראח טעטו
יאכ* בהוך חפעודהכ
5חלס ראם הביאו 5פניז פעי כהרווח באמצע הסעורח של אכילה פה או הוי
ם הנאים נתוך הפעויה דע"צ
דית ,אתכף דבעד"ב (כע 5דמעתה).כדברי
ברשה במג עצמו משא"כ כשלא הביא הבשח"ב הביני מבוטח לפני הסמוכין
כחזך הגועורח רק לפניו 5בד שהוא 5א אב 5פה באותו סשורח אז 5א הוי
ם הבאים בתוך הסעודה שיחי' שייך ליסר להרמוניה ילחם אפכא
כיביי
במובן)4
דבעח"ב

שיא

קב

יסידה וברכותחזחנין
לדב ,עני

חחפהמים

רצב הרומב של בשר שחי' בצק (שנורק 5אקזזי"ן אן ששרשית) ונם
קמניוח כתוכח צוח לברך (5מי שאוכף שלא בתוך רמעורר) על כ"א
ברכח חברוחד לו על חבצק ב"סמזיטונועל חקפניות ג"פ חארמח ועל
הרומב שחבל נם על עור ובשר כשלירוא (שכירין קצש"ע) שודוא טכוולא
עם קכהזחי' חושש לגרך ביחוד על הממולא שבפנים מנוטתחשל חשר
ובשר שבחוץ שחכל (מפנ' שאין א' לנבי תבירו כ"א שניהם עיקר)
ספי
רצנ על תפוחי אדמה בירך בוראפרי האדטה ולא שהכל
רצד על פעננר"י (שטריקי"ס) בירך שחכל
רצה על פרי מבושל שקורין קיפע" - 1ברוי"ט בירך שחכלגי אינו

ניכר חפרי
על נרויפי"ן (נראפלי"ך)בידך ב"פ חאדסח
רשי
ש
ג
ד
ו
ך
ר
י
ג
ת
ו
ר
י
פ
מכסח
נהע"פ
ן
י
ר
ו
ק
ש
סנדטת
רשה על
בפה"ע
מיני
חצר דעתו לחלכח לברךעלמי מעיירתכנה א8ענע"רביפע"ר וואסע"ר

וכיוצא גרזך שברא רפואותונם מוב להרהר חשם (בדברז חגה"ק
מי
מכוטשאטש ז" 5כספק כרכוה) ולומר מלך חוללםכיון שנמצא בירושלמי
י ולכל מים ומחוא צמא לחן (ואפי רן 5רפואח
ברטת פ" 1הל ח' א"ריוס

פנ"ס) חשורנהמי דקרים (שרם ס' סרים) וטמר גרוך שברא כר רפדאות
ע"כ ולא נמצא בבבלי להיפוךויש לחוש לה( .הנחות הירושאבף גנרכות
שם בכי"ח)
רצם צוח בשאוכלין ענבים ואין ט שהגזר כוית יש לקצוף סעפ מכל
נרניר שלענבכדי שלאיהי' חשש פפק בדגה אחרונח לאותןדיעוה
שס"ל שעל דבר שחוא כגדייוע (לין בש"עסי ר"י מעיא א') אע"פ שארן

ישישרכזית לברכת אחרונהעלענבים אסרשישא

גו כזיתסברכין
יים
יב
שנ
כשאוכל חטוט; ע
ש מי שיש לובתי מרזח ואבפטטח סוגרי משק14ת שרש הרבח קשים
ששוחים שם ונרן מברכים ויש לחוש בזח דחוי כתרי עובדי דנהרא
נגונן יוהר מפני המהיד
סטן המתם שועלך לאדם לקנות
4י
א
כז~ית
מיפב חמוערח בעיניו או שטתןחולסוניבחקפח לכן שנ בזח מבברי
ע-חאלו לקעת עכשפ
בל*"עע"כ מרשיראת ח' שגע בלבבו שינואו חקלים
ן להם חקשללנע"ר ולא ימטר במץ לחםונמחי או"ח
5אישטש שהםיח
י בשו"ת מנחש ח ח מי נ"נ ש יגש)
סי' קס"סמ(יע
שא קורם נהמ"ז אמד שיר המקרוח בשוב ח' את שיבח ציץ תר הא
ל נחרות בבל
שב.להסיר חפכין קטם ברחם") 1ט לסמונם לאוישיט אבלזאירחשיע
כי בש"קאםאירע שרצחא'לכסותחסביז הקפידמאידגעיי
' מזח בש"ע

דרכי עניני מעודה וברבית הנהנין חייט דשלדט

קג

סי ק"מסעיא ה' וכבאה"ט ומקע"ת שב)* אך כלי ריקם צוחשיא יעמודעל
ת בחורז(עיין טזר בקב וישר פ' ס"ה שכותב כן בשם דש")5
חיי5חןבדיע
שב מים אחרונים מטל רק פעם (א) וטתוך כליאפי כלי נדזלח שוטותי,

סם אקונום שיו עאי'1שי

ואס

;1:ן)י.א

כי',אויחי

:חי

ד,פ חכום של כרהם"ז (כשברכז ברימון) הדיח בעצמו מבפנים וסבהוץ
שה כשכרכו בזיסן בעשרה לא עמד רגליו בעת שאמרו כרוך אלקיט
שאכיס ובו רק קצת הנביה עצמויכבור השם ב"ח וב"שאין לט
ידיעה ברורה אם אמר קודם בדהט"ז ואפשר שאמר בחשאי אבל לא

עי

ו מותסי' קצ"ב שנדאה שדברי הסתבר שאין לאומרר
שמעט שיאסרעניי
ועיין בדרכי משד שם שנוטר 5זד וור רעת רו,צ'ל ואור חדש שאין ופר ב"ר
בין בשרשר כין בעשרה ועיין ג"כ בטו"ב שם ועין בכאח"ט שם
וב"ש
במ"ק נ' סח שהב א בור חמוסי ריעות 5ח5ק בין וינוון מיחיד עי'4ש)
שן נבהמ"ז אטר רחם ח' אלקיט וכו' ולא אטר תיבת (א)נא

כ5י

שז בשבת קודש במעודת רעוא דרעוין חנם שנתארך חסעורח לערך
נמה שעות בלילה אמר רצח ונם שחל ר"ח ביום א אין להזכיר רק
טובח לבד (א) וגילח דעתו שאפי' אכל כזיתבלייה איןיומר יעלה ויבא
רק רצה לבד
שד הרחלו הוא יברך את אבי מורייאת אסי מורתי לא ועינה הנסח
טעילם נם אחר פטירת אבותיו רקדושים וטבע זאת עוד טזקיע
זי"ע שצוה ואמר לבנו הגהאק בעל דרכ
הנה"ק בעל שם
יטלימכבדם בחייםכי
וטבבדם במותח וצריכין ברבה בם
שז
תשובהבי אמרו ח
מרוסים עכדה"ק (ע  1בס ב ת שחמר אות ק)
בש
שטטיהרחם ,הוא יזכנו לביאת המשיח' הא לימותחכדטיח ואמר טעמו
ונימוקוכי למפאר כיסות המשיח אנו עוטרים כבר הייט חימים
רקדובים ומוכנים לביאתו (יכשאחו" 4שג אלפים יפות אמשיח) בפרפ
כבטנת של ה ואילך כבמט של הארי הקדושזי"עהוי כבר ימות המשיח
וזמן בעתה של רגאולהיביאתו ב ב

י

א '" 1ח וע מה  %ח")
ש
ג ע"1
כן שלא 5ימ 51מ"א בשפע בר' ש5א ניתן להם חלה גרול ומביא שאירע
לאחד פעשח נורא ש5א רשניח עוז ונסג בשפע.
ספוד והחניא וברמב"ס ומחזורויסרי סי' פ" 3וטטח
א בוההר
שי (ראב)יטתניהצחבקסיאדיורייזרוע ח"ר סי' קצ"ט ליתא היגה "נא" תן הי
 "4ארוסה ושיק מח שבתבתי בזם לאסן בסי' שי"אבהגייה.
(א) עיק באשל חכרהם להגהיק פכחמטאטש ז' 5טהדויק בא-כח %נוטה
ש
י שלא לחזכם רצה א*!' אכלבלילח כוית וק חוא בשו"ת שואל ומשיב
רי
במרק ח"א עי"שש

"

"י

שח

וי -ירבו

יכעיסטסיי"סםחייה

חחט ושלום

יא

אמר כלל
שי (א) יראו את ה'קדושיווגו והפסוקים
אח"אילקינו ולא אמר חיבת
שלר
יא בנוסח ברכתמעיןשיש אטר הו) רחם
ש
(כ) וכרע יפוכח ביום הב תזח כמו
נא" ביז"ט יש
שמבואר במנ"א (בסל ר"ח סקי"ט) ולא כמו והנדפסבסידורים ושמתגו"
ביום חג פלוגי (גמיק' או"ח ס' ר'ח) וסיים כא"י על הארץ ו %המחיה
(נ) ולא אסר על הכלכלה

יימר

העש והלילח
עגילים
ב עד אחרי תפלת שחרית סגר אחרו הדלת בחדרו ובקושי נוזל
טי
גמל נ"נ) אבל
הניחבעניןפרמ ליאלפניו קודם
התפלהללרמבייןםל
ישכימים לפתחו
ימ
עה
יהרים הי הפתח פתיח
אח"כ קודם סעודת צ
לזה בברכדע ולוה
עניני הכלל 1הפרפ עמד כמלאך מושיע ומנן
מירבא
מהל
י ולזה כמעשהבין
ור
בד
בתפלות לזה בעצוצ ולזח בכהיבתו
ברוחניוה בין בבשמיות מה רבו מעשיו כולם בחכמה עשה עח לשמים
ונוח לשליוה ולא ביקש לנפשו אתגת הטרגועכי אם רדף אחרי מצות

סטיי

בייי.ם
שי לו)יס'ווי משנה "ט'ו'פ 1,שנה.,.ה
א ג,כ ונימנ"ם
ה"י
שם.
פנם
וכו'

ויותר לא נכזצא
ועי'1
ופסול רודו לר' בי טוב
יט ששם נמצא תהלתרפס.קיס 'ראו וכו' ופסוק כפירים רשו
כער רבשמוחוווררע
ב1
רילא נטצא 1עי' 1ג"כ באגוררהם ויש שינני נו"חאוח בזה
ורעבו וכו' ויותר
ושמעתי שדאדמורי ם טזידימש.ב ,י"ע ג"כ לא אמרו יראו רע סייטו עישר
ק
שיום 1ג 1אס,
ר ע)
(כסו שנרפס בטנדני דד מדרי
"ר"ר וגבח דרמב"ם ומחזיר
 ,דיא שירור ר"ע כאח כסוף סרר רג
חרא (א)כ
 1לעיל בסי' ש*1
ט
ב
י
ה
הגזת גדולה ליהא
נא" ועי'
הסרי
נרג"ר
ושמחנו ביום חנ ~חי רזר יש לו ג"פ מהור כפור ובאבותיהם
(ב)
"ת סנרגים אך נוסח רדא"ש וכן בתב בב"י בשם סהר"ם 15טרויכינו
םח
זג
ננ
ה
י ע '1וכן מבואר במירור התניא
ימ1בד ביום חג
ע
י
ס
ועל חכיכלר כן רוא ג1טא חמור ולבוש ובן חוא נוטח
יר
מחיברכות שער ב' וכעל רתויו"ס בר"ח פ" 1רברכות נטשך
(נ)יאסביויםוע
הב"י כתב על דמור שמע"ג
אחררררחסלבבהרשלוב
 ,כיש הטנ"א נומת זר
בוזררטב"ם זסט"נ כחדיא שלא לחתום אבי
על הסתי' ועיין בח"ג נפנים
ר"ם וסר רב תיאם רכיו רוח חתים
פ,כ"
שרבט!רנץ"כועלרגורסמחחיעלער'מכחי'1כ1ועלחיהככהלכלעהב"1לג~יוכן רהט נבטחת חו'"ח .ררא"ש
על הא
ובו נמצא בשם דגיגן"נגאל ה31ש בש"ל ואור עיועוכן הביא כש"ל כשש
י
"
ש
י
מספר הפרדס וכ"כ חריש"1שניסח זח עיקר 1ב 1הוא ברוקח וכ 5בו ורי" 1וב"בו
בחרושי ררשב"א תי,ן כסקור חיים לחנאון םלי0א ואל שט"מ במנ"א במה
,ששס אגורה כהצוד עכ"פ רשת כל
סירור החגיא שדשתם נ"כ שא'ן לועו
שמטר,וישםתויעםלהרנכ"ללכלאהינוועכיןקובעידיאןכ"בןשל"ש'רלי"כי
ל רכלכלר וכן מבואר כטנהני חנר"א קה1א אמר ש 5הכלבלרו ,חש נוהגיו

,ביי

ורכי

עוע'ס מסדרהיוםוהיייה

ח-םהשלוט

וי

שאין לחם דורשין ובחריצת יךס הלך ועשה פעולות 2טרצות בסחר
ובגלוי קטנו קמא דטפילידי קיצויים באמת וישר לפי חע2ין וחומן

וחמקום
שינ כשבאו לפניו למסירת פיתקזן עם כסף הסדין (כנהוג) לא בניקל
לקח מחם כי אם חי' טנפת בי'נ נפה תשורי מראש אמנה אם
אמינת אומז בקרב איש חב עטק המקריב נפשו בשאלתו ובקשרם ז,נלא
יחי ממהללי ש"ש בפרהסיא מאיזה כתות ומפלגות חמתחדשות בימים
חחם ושכש"כ שיחי' בכלל שוטר שבת כדת מהללו (א) איש על מחנהו
ואיש על דגלו והי' דרכו כואוש כזה שהי נחשד למתח שכת ח"ו לבקש
הבמחוצ בתקיעת כרים קבלה על העתיד שישטור שבת כראוי ואם
ח נם כשנרשו לו
הבסיחו מיד קיבלו בספת והאציל לו ברכח וזולת,
עפרות זהבחי'כהשליךטעליו ולא רווה ליחנות מבסף והעבות ושיפחו
זאת טרקה למכביר הלא היא כתובה בספריו חק' בכמה טקוסווב וגם
לא לקח כסףפדיונים טכסתי לבודאבי נפש קל צרת רבים בעת המלחמה
הצעת חירום הצבא רק קרא הפיתקאות עם הצעת בקשתם ותחזיר אח
הדמים כפף ישיב לבעליו וימאן לקחת ואטר מברכותפי תתברכו אבל
ז ת51רוח רבינו אוה
חסלי'לזרעי דאבא לעקשת עסק מצרת ישראל (עי.
ר"ח) דנם כשב"ש אודות חולי מסוכן מאוד ר"ל אמר ב"פ שארנו לוקח
עהח הכסף כי אם אחר שיעזור ח ויתרפא החולח יביאו הפדיון וכהנה

בירכיוועניניולאיזשעזר.

שכששיכתם "ועל רסהי' ועל רכלכיר אן אוסרים" ,עי' 1בוכרו ,מנהם הנטפת
ינדר לקוטי מררי"ח ששסע נשם הנה"ק מו"ר אוררם יחהשע פריינר זצ"ל
נטערדאם בקום מרן רנד"ק נעל רנרי יחזקאל וי"ע שאינו נבון מאם
אנר"ק אי
שוטרכן אין רשאי רעעה אסן אחריו נם ש בשע"תסי' סכ"ר רפססיים הדו"צ
חינה אתר נכור שוב אין רשאי לענוה אפן
טגן אבררם
י
ח
ת
ר
ו
קינ (א)נין שוברות רבות כאלו אירע פ"א נשהי' בקארלסבא"ר תשח לפניו
 15הון רב (בדופקם שסקו חטוב
ובירים אדירים מאמעריקא ורצו
שחלך ושדול בב 5הטבעות) ורבינו ריבר קמחם ררבח ופהוך חשירה ודרישה
טדע  15שאינם שומרי שבה (ותם בתעזק שנשבר 5א הרעו כמעט את טוסם
בנה) מק נפ לנחל הפצרתם ש ופוח לאבל טחם שפי התוטח א השח"כ חניך
רכינובי נש"ק נאטירח ישמח ,בהעבותך שוטרי שבת תו נפל בדעהו כ"פ
גש5פא איש סוחר ועוסק בטמחר ומנק או בע 5טלאכה וכיוצא שבהניע יום
בי
השבת סתר חנותו ושובת ממלאכתו נקרא שוסף ושבה  1וכ 5להיות שפח
כחלקו 'שרוא טקדש שביעי כי משיך מעלק ררווח והנאה כס 4שהי' יוכל
כשבח טשא"כ א"ש כטוניבאנינ ש סוחר הס* כעל
שמנולותיו הלניניו
ח נם בכל ששת ינק
"1
5
ניכר ונשמח בבקתת ערל במם חשבה
2נ
רא
שיל
תסעשתבס"
ששתימיחסעשח ו
אב 5כמכנר שאינו פלבל  02עפרות זהב
להבחין בינו ונין
קודש אצטלא ננושב כאלו טקננ אח השבת וטהרר
באם הטתן פח 55שבת
אחריו גער כס 4שטשליך מעליו רק בשביל קדושתו ונחמיא שמחח נלבבו
באמת קומר ישסהו במלכותךשוסרי שבת קרחש עיא בתוך משאפףומבישי
כנז'עכהי"ח

יתן

תי

קו

זרם ענינים טטדר היום והשלה

תאםיחלום

שיד גם אותן שטצא את לבבם נאפן לפניו לקבל מהם פתקאות עם
פדיונות חי' אצלו ראשית חכמה יראת ח' לתקן תיקון הנפש
בהוכחת מוסר לילך בדרכיהרירה והאמונה כמסורת אבות וכ"פ אירע

שעמדו על פתחונדיבי עם מחוקקים ונגידים והסתיט ליכנס לביוצוהוא
נשתתה והאריך בשיחדתיו עם א'בעניני הדת ותיקון הכש וכטצא ולא
בבור שמים זלקדהט שמז ברבים
חשועלדרבכלוכחיי'העבי"קפרלחייח'ןבעיני
לאנ"ש הבאים אליועניני סמי רטאות שהי'
שמ
לידיעה רחבה וכקישת בזה וכתב עלנייר בלשתם (שמי'"ו) את
שם הרפואח ונתן לחמבוקשעפ"י הפקובלבידו ועיין בכפרודברי וצרח
ח"ח אות ק"ה וז"ל ראינו אצל הצדיקים רבותיה שבנולה הפועלים
בתפלתם בנשסי מרום ובפרם בעד חחולים וכטבואר בס"ד חל' כיקור
חולים שילך אצל חכם ויבקשעליו רחמים ועכ"ו המח נתט *1מטלוה
פבעית וכהדו לפעמים סממני רטאות ופעמם נרמז משום זמצחגיס
לחם פדיוגים ולא רצו לקבל מעות בעד תפלתם לחרופא חנם ית"ש ונם
שמחוא בכלל מה אני בחנם וכו' ע"כ שחגים רפואות טבעית וע"ז טהר
לקבלפדית וכשחז"ל אסיא בכפן מגן קריא וגם כשיושע המבקש לאיחי'
חסתפלל ח"ו מתגאה לומרכי בכח צדקתו עשהח הפלוץ פירות ונעטו
וכשבחז"ל (כהענ ת דף ה')ילך אצל הסיד שנדורוירבהעליו בחפלה ואם
לחש ועלתח כידו ומגיס דעתו מביא אף לעטם עכ"ל חנמרא וע"כ
כשטתן לו רפואות פבעיות לא יוכל להגים רעוץ ולוסר כח צדקתו עשה
ורק זוחוא חכם בסטמגי חכמת הרטאה כיון יפח וכטח רופאים אדכא
בשו וכמובן עכל"ח
שמזקיפזר נתן לאביונים צדקכן עומדת לעד כחפלנה יתירח ועין יפח
מעכז הצדקתלרמגעח"נ שנהקכ"ת ביזם (עיי' 5עי5כטי'כ' כ"א)3תן
טמור כ"פ לעני חטן חבא לפניו בפרם לבנש"ק ות-ת בלי מספר ובלי
חשבון רק לקח מלא חפנט מעות מחשלהן או מארגנו תתןביד רחבה
ומלא (וע' ס
 .תחרע"ר)
ופ"א במקום הלחצר באתת שניו שיך אחה עם פיתקא ופדי וה 41כקראו
שהטרהוזשבהיבשותיה
הבימו בהוך הכתב חה"י5ידרדר מטנה אם היא
פיח ואמרה הן ואמררגינו שרו"ח ע5חאויימי" 5רכר מזמש ~ין אגרא דפרקא
אות כרה) והקר שור אולי יש 5ח אייה שיתוף במסחפה שחיש טמי 5שבת
וחשיכד  45ררש עוד הימב עניני הר15כחזי אכן נודק ררבד וההמה כי
נקפאת 5ער 5ר" 5וחהניה עמו לשפור שבת בביתה בסג"-ת החגוה וכיושב
(שמברח שבזה יצאה י"ח לטהר את השוץ ר" )5רשש אזרות חטלדוה ש"ש 5ח
מזמנה אם הס גיסו5ים(כי נכר 'שכא ק5ביהישרשו ההד כשר) ואסלח ש
כי
ר
החדתי(פאמריק" )5ז4הבאזיהירים .ורכש כשמעופי
אם באסל אוחם בפנקם
רחח אוהה ואת כפפה 41מז בעשתה קנטרי ושישוטשיושגיצך פטפה ש 45כיושר

דרכי

עניג*ם מסדר היום ותלילה הייםמצלום

קי

שיז סטם קצזגחנוןחילק לכמהענייםחנונים ולאלמנוה ויחומים שנעיר
מרי שבוע בשבוע אהמר שלח גאסצשת נאפן כיהו וכשלא חי
מעות מזומן אצלו לוה לעצמו עוד בהחלת השבועשיהי' לו ליחן לצדקת
למליצת את תפקידם של חז"ל זנשנעשח גע"ה גדזל (שי ,נשז"תו
דטרורח אות ו') דיגרז על לבו מאנ"ש לקמץ מדמי תקצוב צדקה הלזו
ושאר צדקותיו האפשרות כדי שלא יעלה בחולפת כל הראש והוא לא
א פיחת (רבעיהשניעשיח בחיק בכי פעם ב ום ב)
שיגדיי
אשח כשנתן צדקת בשעח שישב על כסאו נם כשממר לשלוחו (כנ"ל)

לחלק חצדקח חי' קם ופרים את עצמו קצת מעל הכסא לכבור
חמצות

ן בספרו דברי וצרה קמא
שים בלילת לא נתן צדקח מורם חצות)ועיי
אות קי"זלענין צדקח ממובאבנורי חאר"י ומובא ג"כ בברכייוסף
סי' רל"ה ומקורו מירהשלמי (פאר פ"ח ר '5ח) שאיןליתן צדקה בערבית
או חוא לילה והדינים גוברים ויש פחד מאחיזת החהווניפ וזה דוקא
כ
ימצוח שאיגה עוגרת שאין נ"מ אם יהגו נבוקר אך אס חוא טצוה
ג
עובדת אסוד לפמור אתהעני רק טוב לנחונ גזה כסו שנהג מרן הנה"ק
געל ד היים אשרהיוענייםבני ביהו תמיד לא יחשו כמדע וכשחי
ברי סלילה שלא יכה לחסתין עד הבקרהי שטרלו אז קח
מצמרך
לך על חכגפת כלה (כשריהיור הצורר לעני " )1או לדורן דרשת או על
הוצאת חדרך וכיוצא כפיהעגיןכדי לאפוקי שלאיהי' סרוס צדקח רק
בדרך מתנת וכיוצא ואזאין חשש נלילח נ"כ והמצוח מקויים מכללא

יתן

ן שם
עיי

וצב אחר אכילת צררים הי ישן ונח כמן שעה בכדי לחדש כוחותיי
ו 5ע 5סי נ')
והועמד כלי ע 0מים לפני מפתו כמוביילהעניי
ודכא כשאיתרחיש נסיעה לדרך אחצ"ה ובין הערבים הקדים להתפח
תפלת מנחה ביחידית (א) בגיתו עם תפלין דרית ~ין בטפר
קמא אוה ק-ו)יה" או סמר חוך חדרושיא 'בואויפחו געת
ונויהוי
י פ"א כשטת תרצ"כ כשהי'רב.ט כיסי הקיץ בהרחץ יאכיטסמרא"5
שכ"כ (א)
שרזא סמוך 5נבו 5מיינת אשכנו ורדכן חי' ליטש מחוא לסיום רתרופח
לאיור 'עד ושרר לשאוף אויר צח ופק"א אוה 5סושב 51 15יסע במכוון 5סקבר
ו ו,טשכופיו תעוחת פטעוח בדאוי עסתמ) על
ינב 51ע 5אדמה יופרט (גי'"

חיור שעות וכן עשה 1נמעו למקום ישוב הנטרק בלשונם חיקקבאר"ע (במרינה
אשכנז) וכשהניע לשם ונכנס וטיזר אכסניא וצוד הכחמשיו ואנשים להמתין
51א לילך אחריו ודוא דטד קצת דרכו גשדח (וראשיים עטרו יסרה,ק
לראות טד יעושח שסר) בסתום שאין שבר ושב ועמר ~כח תפלת שנחר
תשהינה בהשם"ע ומז רב מאזר ררבד יותר מחרנילות וריו צופים נוסרחק
ורא שפניו נחח11ר 1טסט נשחנח צודתו ומטעות ניחרז סביו דיוקי עיכז שד
וע הפסיעות לאחריו ואמרעלינו ושבנס למקום חבית ורחצרקיעטד חאויט"א
שפפ
וכחשמשיו ורכירו תיאו כןכי איננו במקדםכי הי' רבוק ומשוטם ברעיונותיו
קצה

י41כי ענינים מסדך היוםיחלילה חיים העלוס

קח

ההוא זכז עשה ופעמים אחצ"ה כמכי' על סוככת חקימורנדיך הניח
תפילין דר"ח לתפלת מנחהביוןידירנ
שכב זטן תפלת מנחההי' מאחר עד שתגמר בסוף שיעורבין השטשות
שהוא ע"ב מיטהמראיית שקיעה"ח מהחת האופק שלנוויעמו כתב
נספרו (ס,ק אי ח ס קרא) שניטע מפד קדש אבי דגר ק זי"ע
נחה הוא ההנברות ההרים ר"ל ולחלחם נגדן על כן
כיון שתפלת מ
סכה?יכין ומאחרין כל מה שאפשר עלפי הלכהועיין בפפרו (מנח"א ח"א
ס' כ נ) שהגה"ק טשינאווע שסע מפה קדוש רב וכד אקו"ם מבעלזזי"ע
כיון שתפלה דרבנן ע"כ אפשר להקל ולחתפלל מיחה כלבין השספות

עיי"ש

שכנ במנחה לא אסר תחנון כלל ומעסו מבואר בספרו (דברי חורה ח"נ
אוח פ"נ) כיון שמתפללים סנהה בין חשכהטות (בנ"ל בסי' שב"ב)

וכשטגיעים לתחטן הוא ע"פ חרוב אחרי שיעורבין השמשות דהוי לילה
בודאי אין לו שהר לוטר אז תחסן גם סכנה הוא ר"ל וכמגואר בסידור
תאר'י נ"ל דנם בסנהה צריכיםיזהר ביותר האוסרים ש"א אז ספני
שאז כבר שליטתהחיצונים משא"כ בשהרירע מכ"ש בערביתהיינו שהוא
לילה כבר ,סהרינים גוברים ואפי פיפום הקטורת אין לומר אז כמבואר
בהאר"י ז"ל מב'ש תחנון ונפ"א שהוא סכנה לחיות ח"ו מוריד ולאיעל
וכטבואר ג"כ במנ"א (סי' קל"א מק"ט) וכותב שם רבינו ששסע מפה
קדוש מרן הח"ק משינאווע זי"עכי בע הנפלא הגח"צ ר' נפתלי זצ"ל
) ל )4בעת נפילתאפים
זבע'סאייר שניחר) נפצר פתא ס ר ל,גמ' נעורי
המנחה ושנרנו שם בטשערקעס ברומיא לומר נם בכרחה נפ"א) וסיפר בשבחו
וקדוש וחם"יטענין חסכנח אז כנו ושד"ק
שהי' ארס
יירושלים עיה"ק ושם כמעט אין שום בין השהשית ניכר
נדב
שכד בשחי
להתפש
כי אם כחרףעין תם ולילה,ה יוצא וזה נכנס ורגילין
ום
סטנה כעוד רוום גדול וטפמיקין הרבה בין מנחה לערבית וכביט שהי'
סחזי כדואג ונאנח ע5אי,ר רברילא נשמע מכתו דיבור מאוסר ונסעו סיר
חזרה מעבר לנבול 5מסוסמ דראשון ליאה מסטרא"ל וידי ושנד חאחדת ופדי
רבינו שוב באוחו מרחץ ('אבימטמראל) ונ"ע בררכן אחרידרים מהזץ למחגר
לשאיפת אזיר ורנ~שמש בדורסט הדאר ואמר לו טסרחק "כי שם במקום ההתו
שמד רבינו בשגר העברה לחפלת מנחח בארץ אשכנז" לפריו רואין חטקום
1הגב 51שם רגם שנמקו רק פרבר הזה 5א במרינה אשכנו) והוא החזיר פג 1
ולא רצה אפי' להביט נתרחק כלל ודיבר בקדשוכי לא יזבל לראות בחמדינר
של אותו ושוע צורר רידודים ר רועיבער עפרות זהב אם יהנו לו עתה לאחי
עושה ואח שוב פעם שנית לבא לאוץ וטקום חח,א ולרחפת שם עכ"ר
והטשכ ל בין מר קכקו ררכיו ועקבותיו לא ג11ע1
()9

שר לט ר מ8סי

שלץ

דרכי ענ.נים מסדר המם 1הלילח ח"מ 1של1ם

קם

וגליחת~ל מנחה דקרנית ספניו ול"ו מכללאהי' נראה הדבר רחוק
לחתמלל פנהח כ"כ סמוך ללילה ממש והגיע לאזני הגאון הסבא קדישא
החכם מהרש"א אלפאגדרי זצ"ל והגיד לרבים שלא הוטב בעיניו לאחר
כ"כ זמן כגחה וכשבא רבים מאה"ק לבירה התחיל זמן סח להקדים
בתפלת מנחה בעודיום ולחלמיםקוים ערכית הרבה אבל אח"כ חזר
הזמן כבראהפתח ואמר בפשטות שאינו יבא לזר ,להכין עצט בהקדם
כ'כ לתפלת מנחה ולשנית מטנהנ אבותיו ורבותיו הקדושים טזה
שהתיפו מגחת בסמוך ללילה ממעטם ונימוקם עמם*
שכה תפלת מנחה וערכית בהול התפלל כע"פ לא מתוך חסידור וסדר
חברייועת של הקרבנ ת דייג כס פ אך גידה דעתו בפירוש
לאחרים שלא ינהגו בזה כמוהו (ומר עסקו טהשכותיו) ופסוקי ה' צבאות
וגו' שלאחר תקרבעתחי נשמע כ"ש מפה קדשו שחזר ואמך הרצח

והרבה מעטים
שמו בין מנחה לערבית חי לומד משניות בע"פ ונם מקטניות בר"ת
א1תי1ת נשמת 4מ המשנה ח"דדזבהים לשם ששה רבדים וצף וא)
מקפיד שלא יתפלל ,רביתוברכותי רק אחר ע"ב טינוטץ כהמקיה"ח
די
י או"ח ס ר"4ר ע ש באריכות)
,נס
קיתפלת ערבית בחול מתחלת התפלה (א) הי' מתפלל בעיניט
שכו
סגורים
שכח אסר תנוסח אשר בדברו מעריב ערבים בחכמה פותה שערים
בתצוגה משנה עתים וגו לכי סלת גהבסה" ואי מ5מע5ה ובו
"בתבונה" ולא בחכפר מלחח שערים ובתכונר טשנה וכ )1רכן מבואר בשער
הכונות במכה התפלח שהוא מכתבי הארח ז"ל המדוייקים וכמן שכתב
בשלטי ציבור בשם האר"י מבא כשע"ח (נסתי או"ח סי ר"5ו)
שכס השביבם (א) אבינו לשלום (51א השכיכנ 1ח"א) גם דקדק לופר
ותקננו (בעצח טחה) התי" 1דגושה רפה (וככח נא=דהע5יטהי
1נסייו "אוירת מעם ~פקי הסוו
שב] (ן)עיי
]דזוגתשענוהמהוגות1נעזוחנייתנפ
יזחתלח חחפלח ער  910שמ"ע
"סגורים נ
.ם
שי
ונ
עי
שעיירי
משא"ב בשחרית מנתר אי] צדיך רק בהפלת שמ"ע לבר
ח
ס
ו
נ
ס
ו
ח
ו
שבט (א) נופח השב.בנ" 1אבינו" וכו' הוא באבוררהם
סדורי
' בעירור מר]
ספרד והעריז"1 5חרם"ק והתניע וב] ראיתי מובאשב,הי
י"ע שכתב  15תקמירו חה"מ הר"ר נחסן סחררינקא ז"ל וכן נהג
הבעש"טחרזב שר מום מבעו זי"ע כסובא במפר עתרתשיום.
הנח"ק
אוסר "לחקן" עולם וכו' גתי" 1רגושח ש5א יחא טיחזי כאומד "יסכן" ח"ז
1כו בהפלת יו"ם ושמחנו "כתיקונו" בהי"ו דנושח ממעם וח)

זיא

 181עק מ ת ה"נ אס קמא שטהר
וסיוטן
151לל נס שחשבות -,1ות בעת

השאי

שפסח ליפן

דובשו דבשה בטי

-ם

י

ורכי ענימס מסדוה.וםוהלילה מיוםושלום

ש 4ברורה'לע לם כ' (א) אסרו בכלדילהז לת במוצ"שוי "פ ובחוה"מ
ובליל ן באב (טשוב רנקרא סועד) ובליל צרים ושושן פוריזם
וכשנא רכיט הזרח סאח"ק על הספינה בלביםוחי' שם א' מירושלים
שההולל לפני התיבה ערנית ורצח לדלג ברור ח' לעולם ום' (כבצדנ
'רוופייט) וגער בו רגיט מאוד על מח עשה ככח לעצות מספבע שפבעו

תכטים מנחג אבותיטגידיט שלא לחג ברכה ע(יר אוסר גישינד)
אפלא בהחלת חלילח חי' לו קביעוה
ם לפתחו
חקעזת מאוחות חי' פוחח שער מעפקימ יכהיכימי
וענינים חטעצים וביום ב' זה קגע חסוד שקור עיון ואינש) עם
תלטידיו חישיבה נימות החורף בלילה וכימות הקיץ ביום לפעת
ערנו וכבשנאייתרחיש נסיעה חשקים ליסוד השיעור עם חתלגירים לים
שלפגש או לאחריו
עלג סדר לימודו בגמרא טדי יום גיוסו חי' בשני ססכהעת באחד למד
גמרא עם רש"י גלתי ועס' ובאחת למד עם הים' תמידין כסדרן
לגידו כנוחר לא הי' על סדר פרשת השגוע דייקא רק למד כסדר (א)
גמקום שעפר נם שהוא בפר' אחרות
שלג כשלטד עם התלפיריט בשיעורעיון חי' על דרך הפלפול בעפקות
תפרק כררכה של הורח אבל כשאירע פ"אשימד עםבני חישיבה
שישר פשופ לא רצה לפלפל בחדודו ועומק ואמרכי זח רק ערעור פשעם
ן ע 4ברי ול אתר הגטרא עם פי' כש"י תוס' (וע'" סי'
ללמודייהגי
שהקרין ללמור ולכתיבה ד"31

ההפיד)
וערח עד אחד תצוהלילה וכרזן
או כתב
ושלד חי' ניעזר
י
ש
ו
ד
י
ח
פעמים עד שני שעות ויוחש תאיר נרו ועבד עבודוע בקודש וחי'
נטן בעינה יותר מזב להיות נעורים עד תחר חורתמלהניה א"ע לישן
לקום בניקל קודם עלות ה12חר כיון שע"פ
קודם חצ
רוכב*
זי
שולתהיבוכתדיניעש
חצות טמש לכן הוא נחג תמידכנ"לואירע ב"פ
זוה"קי
(א) עקץ  8 1 4א *ם מה"?סו.יאטג 1"1גי' ג'ו אוה נ'
שלח"ק
א
י
כ
ט
ש
ע
"
י
ז
מרו
ר"פ
שכנ
451%יי
הבעש"טבי,אי"עש"רפחמבייררומאנחתלגילסומדמהכאר'וך ר' מפאר
או"ש
קלם( .א) אגב אזכיר כאן דבר פלא אחשר שאתסינונו ראינו שחרי התקלסות
רביט וקדוש וי"ע בי טונת חתיכה נאותו דא ושעפר מליבידו
ניק-קעש 1ע"ב (ד18ס אקטיר שנת
בזוהר רק' באוחריה חיטים והוא כפר' יתרו רף
הת"כ) שם ונבואר (טעלה יום השבת 1רטח1"5ת משר רבינו) וגחאי רצ1ז
ש
ה
י
ש
י
י
י
,
י
אמתלה טשח נביאה סחיפנח לרישא וט' בחחי וסט כע ש10וחו1
עחיקא קיימא וכו' ולפלא סיפנא כדלתא דווחו הי' טוף
מהאפי ,בתפנוס
נאצעז5קות ועיא מחיטנא משראת
י לועה ישראל
ייסודו של רכינו
כזוהי
בסרםעלת לחרז*יסע,

ימד

*

דרכי ענינים מסדר חתםוהלילה חיים הפלופ

קיא

דטמד)עפני השפיכח שב לעטדהו ללמוד
נב אחדי ונצר קרא ק"ש
טי
טע
תיו הפטרים ובספרו (נמוק או"ח סי'
או לכתוב ח"ח שעלה ברע(יוו
דעתו להלכה שח"ח הנעורים כלילה בודאיצריכיןלדקיק שיחי נעורים
ושלא לישן תו ונם ~ת נקל ביותרלקיים כדאמרינן ביומא (דף כ"כ ע"א)
שאני מינני ממיקם עיי"ש ועיי
ן בספרו דברי תורה מהדורא קמא אות
ס"ה שכ' (בשם צר'ק ם) כי מזב לחיות ניעור בלילה 'טעח א נגן אדם
ממח שיחי ניעור שלשיגעות כבחמה והייה נרדם ולא יוכללבוין
ן שינתו ע"כ כל ערום יעקץ; בדעתשדיעהתיי
לה כראלי מחמת שתקפחעיי
מוחו צלול בפרץ בעת לימודו להלכה תויון וכל לגבות דורסו ה' ולא
יקילו עי"ז להתגרה בשינה חרבה ויאמרוכי לחזק את טוחם באו ועי"ז
יתגברו בתאוות עוה"ז לא לעסוק בעטן התורה וחלאמיעזם שינה הוא
א' מהדברים שההורה ניקנית בחם בט"ש באבות אלא שיפלס מוונלותיו
א)

לש"ש בדשכל ודעת ובו עכל"ה ע"י,י"ה
שלה סדרתיקון חצות לא ראו אצלובגלויכי אם נראה ונשמע ב"פ בעת
ההוא מנשיקות פיהו ביט לבין קוט כבן חמתהמא לפגי אביו
הרעוררות אהבת נעעעין ותתמרמרות בניטני חשק נמרץ על נלוח
ימה ב"ב וכ"פ הי' סגור
השכינה וכנס"י ופסוק תפלות על הגאולה של
ליה והקפיד שלאיהי' איש אתו ועקבותיו לא טדעו
בחדרו בזמן חצךת לי

(זעי5 1קס ,בחדשי המוו אב)
שלו כשהי'ניעור עד אור הבוקרהי' קורא קריאת שסע של שחריתפרס
סי' י"ר)
""ש בחתמילין
שהלך לישן (וכשקם
אסרה תישן לאה בנ"
כ%י ובר"ח ובימים שאין
שלז בשכת ויו"ט אין פוטרי
אומרים תחסן מנמרים רק הסי' כלא ה שדם "כאיל "לח' הארץ
"אלקים יחננו "ה%וי' פדחת' (רברי תורח ח"נסי כ"ג)
שלח כרגב ממפדו (גסותי או"חסי' תקפ"א ודבריתויה קבוע אות ע" )1סד
והנמצא כברכייוסףסי' תק"6א סק"נ ובמפה אפרים שםמי שרגיל
תיקון תצות וקם בעת שחציטר בנסרים סליחותויהי'צריך לכמר
לומר חצות פוב יותר שיאסר תיקון תצורר דעת חו"ז (בכתי"ט רגח"ק
תיקון
) איט כן מפעם דחא גם חטליהות חס תפלות
מהרי"א מקסארנא "1י
ונקבעת על צרות ישראל והתעוררות על ~ות השצינח וצרות
י
נ
ר
ש
י
עם הציבור ע"נ
כמו תח 15תצות אךיש להם מעלה יתירה
בודאי השיחות עם הציבורעדיף
שלפ הקפיד שלאיהיו החלועה שבחדרו (א) פתוחים בלילה
שננ לסעודת הערב אכל תגרד רק מאכלי חלג זולת בלשי שמ"פ וחוה"מ
וחטבה ונדומה כטבן תם אחריהי" טסות כדרגא לחלן אי"ה

ש.ימייט

חי"(יי פי """")

בשיי

ש"פי)0ויז=8י

סיבי סו (ששה" .קשאפי א' טק צ'ט

קב

דרכי עגיניס מסדר היום והלילח התם הפלום

ואין צריך ש"י (גמאי או"ח
שמא כשחיצין המנעלים כלי נגיעחבידי
ס" ר')

שמב .הקפיד שלאיהי' מנעלים (א) תחת המפה
שמג מקפיד מאוד שלאיגיחו חאנפלאות (!אקי" 1או שטרימם"ף) ברצך
ה
ינעלים בחליצתן וגם שלא להניחם על הארץ רק המפסל כמו
המ
שאר מלבושים (א) ומעמו לא שטענו
דשם דעתו נראה (בגסח' או"ח סי ג' סק"א)ליחןצדדי הממחכין צפון
י בחדד ממחו
לדרום וראש הספהורנ בין טורחימערב הנםכ
יימכמו שהי' אצלאביו הגה"ק דצ"ל וממעם
של רבי לא רצה לשטת בזה
טמדז אך בסירתו הקולטתשחי לרביב (עודביתיאביתהי' כמ"ש
הכטסע
בנתקי או"ח בנ"ל
שטח בשעתהזיוגאין להסיר הפלית קטן כמו שטבואר כשער הכוונות
למרן האר"ייראין להסיר המ"ק זולת במרחץ הגם שאין לראה בן
חכמת שער הקדושה פפ' 1ולמד כךבדבריהתיקונים תקון
דעת הראשית
הראשית חכמה פפק כן לפי שודאי קבל כן מפי רט הנה"ק
נ'ח מ
המקובלרןמחר"ם קורדוכורו  1ל ואנחט ג"כ נעשה כפי שקבלט ממרן
נקראים
הארי נ"ל שכוזב לפ עולם התיקת שאין להסיר
הסבתקי'(ו*א)י
ית חאריו"ל (פגח"א ח"ז סי ל ב
תלברדיו שקבלני ;כל
חזקיה מה שנאס בסזךר (ר' שבת') הארי",ל דהיוצא מבית
שבר
%
גראח"כעד שעה שלימה ורכיט אמר להחסיר
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אפי' כשלא נפנה רק נכנס לביה"כ או שנפנה שלא בביה"כ ועוד הזהיר
לקיים בט"ש (כסדור רנ"ל) לימולידים קוים ולאחר הזיווג ונם לשפוך
מעפ טים לפני מפחו לאחר הזטונ
שמז כשיצא בלילה לפתת לבית הכמא (הנם שרביד"כ הי' סמוךידידותו
ע 5רסקקה) לא הלך בעצמו רק עטר שומרבסמיך
שמה ברכת הטפיל בירך אפי אדר חצות בעת שכבר חי שוכב על
מסוע קדדם השינה ולא הפסיקבדיבורבין ברכה לשינהוי,
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עסק או נסתרי תזרה
שג בבוקר אחר הפלת שחרית בתפילין דר"ח העביר המדרה פר'
השבוע שנים מקרא ואחד תרגום ולא אמד התרגום אתר כל פסוק רק
אחר כלענין כסו פהוחה או סתומה וכשלא (א) המפיק חוסן השלים
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חתיכת בשר(נ)ולא שום לפוףוכשהי'יוםוזמןקצר לאאכלולאמעםפידי
דסיזן אחר חפלת עחרית כלל רק מעודת צחריםהנז' בלכד מעודת עש"ק
חיתהחשיבהובדולח מאודבעיני מרןבעץדרכי תשובח ע"עעד שהזהיר
לטהברתו חצ' ע"ח שלא התןמשירי החלח שהשואור בסעודתוזו למאן

י

דהו כלל (רק נעשר מור פשתידא על ש"ק רבע"ל)
ותנוב בכל עש"קחגיגהלפניומביתו חלת א' אהומה נא) ושזה לא' לזכות
וא) ל לצורךעירובי חצרות ואמרבהדיןעירובאוגו וטייפלנא ולכל
ישראל הדרים נעיר חואת זבארזומזועג (דיש כפו נדת סטזך ומשונר לע,ד
סינקאמש רט הנשר ותחתי' ס' הנחר העוכר ררךעירנו מממקת כינהלגיןהעיי)
והגם שבביהכ"נ דפה עומד מצה עשרעירובי חצרות לכל העיר בכל
חשנה עכ"ו עשה כנ"ל רק שלא בירךעלי' (סחחלח שלעירובי חצרות עשו
לשכת השני' קינ"ל לכבוד שבת ובשכת שקורם פסח נאכלה ונתחלקה לפני
חמסוגין בטע~דה שקישית) וכשהא' במקום אחר במקושת חחרחצה וכיו"ב
וחי'לודירה מושכרת אצלנכרי אואפי'יהודי שאינו שעמר שבת ושהוא
נכלל שזרע מנדה בעירוב אן לפני השבת קנח חרשות מבעה"ב והיינו
שהגיד שעפ"י הדת חוח"ק לצרכי הוצאות מבית לבית ולחצר צריך
לקנות חרחרת מסע ועביר זה כיבד לחבעח"כ בבךני מחטת דייקא
ופחפצירעליו לקבל ואח"כ עשח ץ1טעירובי הצרות בברנח
שגג בעש"ק כשלא' קוצץחצפרניםחי' חוחך בהם (א)עץ קפן הגםשחי
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ושנב 00 .בגסוס גושיא עמא חנמפ 5צפחתו 11~1קן לוארר וט' %א אפחזאיא
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ורגלץ (כ)ג.וכ שעד רק

שורף אוחם ולאהי' מקצץ העפרנימסידיו
הרגלים ביום שלפניו
כשנפל קצת טהצשרן שלא במקומוהי מחזר אחרי בהיטש להגביה
שלא יפול צרור ארצה ושערות ראשוהי' טהנ להסתפר בכל ד' שבועות
לפני ר"ח והקפיך שלא ילכו כמנוול בשערות נרולורב
ןאינת צהרים סעף גבליום (כנ"ל סי' ש'כ)
שנד הגם שרבי%הי יש
כמה ומנים לגודל פרדותיו ועבודועבקודים שלא חי'
עכ"ז א
ירטב-ומשיא"כ בעש"ק הי' מדקרק ביותר שלא לבמל שינת היום
ישןביום כלל
ן נספרו דברי רעדה (חלק ט אדח י"ס סח שמביא בשם הקדוש
ת השינה
והעאיילקי הר"ר דוג המניד הגדול טמעזרימחם זי'ע בנדלמעי
בעש"ק עד שתמה מדוע לא נכהבבהירה שבכתב מפורש שצריכיןלישן
במט"ק עייש"ה בדברי רבינו שנתן מעם לדבריו בדרך הפשומי
שנה המבלה במקוח בעש"ק יוהר פוב פטוך לכניכת שכת כמבואר
נשער חטוטת ובסידור כי אז מתגלה ועמפות שבת ושכן נהג
הנה' קכעל דבריהיים מצאנוזי"עויש סקור לוח מירושלמי תרומות סוף
(נ) וכשהל ר"ח בעש"ק נמל צפורניידיו ביום ח'

פ"ח(רירי תורר קמא אוה י"א)
ש %בטקום שאי אישר לטבול במקהה כשירה ומוגלין אנשים לכבוד
במרחצות בהנך מיםשיעגין לשקורי ,באזי" )1כוזב במפרו
שכת רק
להבריתירהחיק ס אות פ" 0דעכ"זמי שגא כשד ת'יק לולנוין טחת
הטקוה גם בזהכיון כלאנשים חוי מקוה כשירה גם לצרכי פבילח עזרא
כימי הקיץ במקושת תתטפח לצרכי רפואה שלא
ורביט בעצתו

בהיותי

בחום' ונבח שם בסי' רשן אתץ ב' בחב רנחט לההוך אסח רבר
הנצהב
*יה מהאהץי כעת בחופי שיי"ש שפביא פקרסי *בי חהדשוה
בט
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פשופחו
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ששש
 91ץפבש
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ומי שץ
אא'ב סעונ כתםאיוח רכר שלאיו"ש 5ו
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רדכיחר
ושאושח סע1בועו שוברתפיהן א5א התעם אאא
רביון ששימן 5ש שיקדת
פניבש 4הערוך וכשדיסה הצורנים קשים לאדם ראם
"יק  15כטז שכתב רהוס'
פחתכין איזר רבר אינו ניזק
(ב) כן מבהרר בכביר משריס שרזהיר כן הפניך להג"י שלא לחהכם כיום אחד
~במצ"ח מבואר בשם תאר"י שלא חי' חושש לזה .וע'ץ גסירור שבחי
שמקודם רביא רעת חאר"י בענין קציצת ההשינים הי' נוחג לתתכם כסרר ולא
ר ',נשפיד טה שכ' אבודררמ וסיר רביא שם רמנ ר הי נהרר שנא לחתוך
צשורניידיו ורגליו בכח א' משום לא תחסום שור ברישו אך יחתוך צפורני
ובייםר' 21איר ביוס  '1עב"( וירועשריב ח' חלסיר הבעש"ט וירע וכל
רגיי
חנחגותיו טחב! הן
ז בסי' ריס בטו"ז סק"א ובתצ"א שב בשם ספר חנן שאין להסתמר ביום
י
י
ע
ביום ר' טשום רררך ח,וערזת והצמדניס לרתחתן לצמוח
)4ה' ולאישויץ
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סדר ערג שבת

היים התלום

הי' שם טקוה כשירחחי' טמעימקזם אחר חטמוךע"י 14יפ"א 4ע עגלה
בעש"ק למבול שם במקוח כשירה לכבוד שבת מלכתש ואחר הפבילח
משישפכו ס "כים אין יכוץ כוונת רמקור עי'"ש)
נסע חזרהלכ
יוחו פחה טאותז אנשים שהשכים למקוח לפבולבין בחול
וקנז לאהי' ר
בין בש'ק והםשוחין שם שעה אחת או יותר בתוך הסים ומפפפמין
בדברי הבל וריק ופולימי"ק וכיוצא בפרס קודם התפלה בבוקר לבלות
הנפן היקרת שצריכין או לקבל עול מלכותשסים בשעת ההפלח וקר"ש
רק למבולולנויןחיש לשם דרגאדילי ויצא אדםלפעלו לעבשת הבורא
יהברך שמו

שנח נחדד של הטקוה והמעלות עד סמוך למים ממש כלך עם חכוכנה
והטלית קטן שעליו והכובע (קאפי ל) על ראשו והסירן שם וגבנם
למים ושחה קצת בשעת חטב%ות מטוך לכותל ברעיוטתיווכונותיו חק
וכשעלה מן חמים לבש ג"כ מיד מלבושיו הנ"ל ודרכוחי' בעש"ק לתחליף
הכתתת מיד אחר המבשה וכשבא לכיתו החליף עוד כוענת אחר שנידל
א ננכ א"ע נאגינטאות)
תנוד בגת(י
שגט אחר הטבילה עש"ק הי' גזחר ממלאכת חכתיגח בשום דבר כ%
שם קודם הדלקת נדותחי' טפין וטהבחנ חפת%זת ש %הנדות שהדליקה
הרבנית הצ' תחי' בבירך בחדר שהי' ישן גו וסדר ההתקה הי'
עלפי קדשו (מאחרי חסה5קות אסו רק' ק"ר שבחיים היא הדי'קח בבירם"ר)
שחלבה להדליק הנרות ש 4השלחן המהור בביחס"ד שבחצירו (ששם
ר' התודח) וולס עשתה הברכה כדת וטח לה רהיט של 4תפסיק כ%
בדיבור ש רק הלכח סיד לבית דירסה למעלח דשם חדליקה הנדות
כעצסחדגל סמך הכרכה שככר שמרה 33יהס"דכנו' ובחדר הליסוד של
רביט וכן בחדר של תתפלה הב ת דירה )1הדליק רביט בעצנו ברוה זבלי
ברכה) לכבוד ש"ק (בחדר של רבנודי דולק ב נרות ש 5שט0
שמא בדברי קערה (חלק  '1אות ס"ת) כ' רביט מעם  4מנהג ישראלוגיח
יעקב אלו הנשים כי בעת הדלקמן נר שגת לובשים הצעיף ש
שבת אם כי המעם לכאורה מפגי שצז המה טקבלות שבת
מפפחת
מ"מ בכליום השבתיקילו בזה קצת ואו טדקדקות בצעי"ףדייקתכי נ"ר

שי

ביום מ אחדהנס,יה אבל בה"1ש שם אוח נ' כתב שהחהפ מכחישו רבאמת
שהגשה
מההייין לצמוח היכף וסיד אדר ר
רקני5וח ושיין ביד אהרן שם ב
סחסנסב""רי בכ5יום
דאי איתא שאנו מחח%יצטוח ביום נ' א"כ אמהיחשיך
דא א,ן לו שצר כל 5אך עכ"פ התעיין בפנדק שם ראם ו %ר"ח ב ום  1כ"ע
ך צפרני1בים ר כיון רלא אתשר גיום  '1פתני צוהבת ר"
מורים דישייסו
רחסיר וכמו שנראה מאנשי תאופסר שהי' טסתפרים ביום ה' כיון שלא רי'
פנסם.עיץ במחצית המהל שם והבין ובאורז כבנבח הנדורה בבנ"י שם כתב
ראם ח 5ר"ח ביום  '1יסתמר ג ום ח ויכויז וככור שבדג

דרכי

נ שגת
עי

סדי

חתם ושלום

ו"

עולהכסגין צעי"ףעיי"ש כהט"כ מנס שבת נר מפטום שלוס ביתופירש"י
שם

שסב בעש"ק לעת פנות ערב אחר המקוה החליף שטלותיו ולבש גנדי
שבוו מלבתא ובנחירו דאנפין אמר ג"פ הכ' כלכלי יוצר ימ
עד סאתי נאם ח' (ומטורו מכוונת ראר"י בשער שבת) ואת"כ למד קצת
בחומש 3פרשד של השב " עם בש' (ואחד שיכש דמיבזש ם 4א השיג

ש14ם וארם עד שימד שיעור הזמשיש

שיי

רנ  )5ואח"ז הי לו שיעוריך

בויה'ק ועץ החיים.מ
ה'ק הקוד הנדוי
".מע ם מהדגים וא) המוכנים לכבוד
טכנ אחר הדלקת נר ת הביאלפני
ן מ"ש בזח בספרו נמוקי א"תסי' ר"ן כדברי מנ"א סק"א
ש"קועיי
דמצוח לטעום מכל תבשיל*
שסד לעניןבין השמשות חחטיר כדעת הגאונים ר שרישאגאון ורב הא
גאוןורבינו נסיםנאון מדכא בתשו מהר ם אלשקרסי' צ" 1והנר"א
עומד בשיטהזודבין השמשות מתחילמיד כשנשקעהגוף השמש ונתכסד
מעינינו וכשיפות ר"ת שנמשך השקיעה עד צאת הכוכבים ע"ב מיעמ
והעמיר זמן הדלקת נרות בשבת שדש  6מיעט קודם חשקיעח (טשזם

י

תוספות שבת .וש כד שידי' נסן קחהעק .גפרית ולחרליק רנרות עדהשקיער)
ובסוש"קהי זמןיציאת השבת  80מינוס אחדזמו הדלקת נרות כעש"ק
מפעם שע"כ מיעה נטתך השקיעה עד צאת חטכבים 1של12ה סיעפ עוד
יותרכי ב מיעמיןישחילוקמיום ליום כשכעזחילהיום לחרחרך וסיעם
אחד טשום אוספות שבוו ובקיץ שהיפים יותר ארוכים הוסיף עוד יותר
מזמן הדלקת נרות עש"ק לזרו היהר הדלקת נרות
לערך 10 9
יבזה במפר פנחת כהן דאבי לשימת ר"ת שסבביך
ער
יא
מו
במוש"ק כמב
השקיעהע"ב מיעטעד צאת הכותבים זה דוקא בזמןניסןותשרי ומהימים
וחלילותשין משא"כ בקיץ נמשך השקיעח יותר ומשהגח העניןלפי
ן שמע מרבו הגח"ק
הזמן התתב בתשובותיו המנח"ל ח"א ם' כ"ג)ריכ
כהטינזעוא זי"ע כעל רברי יחזקאל ששמע מפה קדוש חנח"ק שר שלום
מבעלזוי"ע רגבי שבת שהוא מדאורייתאצריכיןלילךלעניןבין חשמשות
לחומרא ולהדליק קודם הכנקיעה עיי"ש ועיין עוד מ"ש בנימוקי חו"ח
רמ"א)לענין המקילין באיותו מקומן להקדים זמן הדלקת נר במוש"ק
אמ"
כשילין רבים בספק איסור יטבת ההמורעייש"ח
ו
שסח כתב בספדו (רירי תורה קמא אות ע"מ) לעבין לבישת בנדי לבן
בירכת לאנחנו תעולםכןבימיע רובם ככולם גס האדסודי"ם כפופ
חחסירים ופעמםעפי דברי שו"ת פנים טמירות ח"בסי' קג"בשכ' שכית
שאין כהניםחעים כן ~בושבנדי לבניםחוי כמו דאכחת אל תקכרוני

מם זמינות

ושש

קק"

ירלי

מדי

ערב שבת

עיים הלשם

רק בבגדים צבועים יצאת דעת האר"י שיש ללבוש ד נגדי לבן כשגת
שממבים (א) ע5רי בנדי לבן אחר מ
ן בהוגם (ראין שיך 15מר
וחבגדעליו
שלובשים היינו רכתוגוח ומ"ק ומבנסיים וכן רהא צ"ל רבנד שלמעקר רק לכן
כנ"ל) ושבואר בכסא מלך שזהו תיקון לעון עריות נמצא שרס"פ לעזן
פנס חברית בודאי זהו תיקון וזח עיקר התיקון ווצריכין כיטיט כבחי
ל וככתבי חנה"ק טחרי"א מקטארנאנייע כתבשצריכין
מקבץגדתי ישרא
מסירת נפש על וח ~בוש כגד לבן בשבת ואנו מהגים שהולכים בבגד
לב ,לטבלר בעת כעודת שבת קודש אבל בתפלה שפק סנהנ אכותיגו
ורטתינו חק זי"ע רובב ככולםבדורינוודורשלכנינו בבגד שחור שלמעלה
שזחו בנד
וסומכין על טה שבעת התפלה ההמכים לטלה בפלית
חשוב לבן משא"כ כעת הסעודה שאין יבשים המלית למעלה ע"כ
לוביתם בנד לבן למעלח בסעורת ש"ק ע"כ
שש מביא בסגדו דברי הורה קמא אות ב"ח בשם זקיע הגה"ק 3על אום
שלמה אב"ד רמחכי מה שהוא מנהג ישראל בפולין וגם במדינתע
לילך 3יעכ"פ בשבת) בבגדים 3א) ארדכים שקורין (קאפטא"ן או כעקישתן)
אינו מדת חסייזת ומנתנ בלגר רק סקורו כנמ' שבת קי"נ ע"א ובש"ע
(סי' רס"גסעי' ב') שאםאיןלו בנדים לשבתמיוחדיםוגאים עכ"פ ישלשל
נגדיו לממחה עיבש זחתינח כר שהיך בבגד ארזך כנו ~בחזל מנביהז
בעת שהולך ועוסק בסחורתו ובשבת יוכל השאשלו למטח ררך כבוד
טשא"כ ההתכים בבגדים קצרים (ביבושי רחט"ש) איך עכל לשלשלם
למטח נשבת ע"כ יסודחו בהררי קודש מהגמרא וש"ע עכ"ד ורביע נם
לעת השרך לא רצח לעולם לחעגיר את גגדי שבת סקריו וללבוש איזה
בגד של חול בשבת ובימי הקיץ כשהי' במקומות התרופה במרחקכי,
הנברים שמקפידים על זה ולאהי' נהוג נפם לשום ארש יהודי לילךלהוין
לבוש עם חשמריימי"ל על ראשו בש"ק וכופחוצרכו לילך אל המעין
לשועתמי חרפואח וט לאויר וכיוצא היו הולכים עם הכובע של חול
בשבת (ורם בביתם פנימה לבשו השסריימי"י) ורבינו הקפיד ותתרעם על
זה והוא לאיצאלחוץ בש"קלהמעיין כלל וכשהלך למקוה בסמוך לא חש
רק הבזו עם חשפריימי"ל על ראשו ולא שיגח

נדי

פיסח (א)עין פהשיתגה',ן' 1גס'1 ',בהיה
ש( 10א) עיק ביחש5פי סוכה פ"ח ח"ר אביעז עליו על בית שאול
חי
נראה סחם 5א עקב (פי' שה" בגדיחם אר1ביט טחי) אא
סיפוחם
יבעוההום)
ד?
שיחם רי' ארוכיםימל טדל טא
חייו
(פי'
חרקשבת
ב"רי(פיתהפם"ר) פסיח
יי ב'צח (פ"ח
םארשבהע'"יפגעת עד פס 'דו וע'ין ירושלמ
ח '5ג') רנלקינון דדב ,ח'תח בבה' 'ד'ם ארוכים שלאה" נראה מחם אצבעזהי1
חמ' 1במהרים בליקוטים שכ' בגרזם קצרים הוא ררך חריקים וארוכים הוא
דרךהסיגים וכחן באלח רסצות לחרטם חהיזסי' הלת"נ המלבוש קצר הוא
מלבוש פיוחר צהרייים ובעצי אחרוף והמלבוש ארוך לסיכות ולבל אנשי
סדות ע"כ.

שיא

