
 דט ושלוט חיים שבת י'י" סדיורכ'

4 *ל9ר ש  
 אביו כי כקדשו ודיבר שבת בליל או כע"ש אמר לא השירים שירשטו

 יאימרה )ונהג ש"ק בכל השירים שיר לוסר יכש הי' נ"להקדוש
 רק שמע גבל לאסרה יטל איני אבי אבל רתפלה( אחר מז( ש"צב5'י
 תרט"1( סי )ועיי ה עכל הסדר אחר חג רתקדש גליל פגב

 לסיפלון הזדרז שבת וסבתא דמעלי בפניא נרות הדלקת זמן אחרשסח
 חטיאר את ולקח שבת של דפלית )א( ולבש שבת וקבלתכונחח

 בחדרו אשר הקנאפ"ע על מעט א"ע ישב ביתו מפתח צאתו ומרםבידו
 מחופתו יוצא כחתן והוא תאירות חדשות בפנים לכיהמד"ר נכנםקם
 אורח לרוץ כנבורישיש

 ם חי ט'ב באר בעהגו"ח )לרנר"ק שבת ש5 מירר, נספר תבואר כן )א(שמז
 קורם שבהות ביילי שה"ש 15מר תשיר בו שבת שורש כי שכ'ע"ע(
 חלך ת"ל מבואר זי"ע עבהי ר' הירוש ובמירור  לזר כטעם נ"ב וע"שדקיד,ש
 5ע,5א דורים ב,ן האהבה 51עורר הע5יונח כ5ר לכבוד שה"ש וחאטרלביחב"נ
 אליעזר ר' שחלח רגיום וירא חנע5ם במדרש ,עיין ע"כ. פנחח יתפ55ואח"כ
 בפפקי שיבוים רי"ו 4" חשו5יף כשינבח במקשח פומר' ,פחח חי' עראקרנדו5
 מזה ,נראה "ש ע נשר"ש דרור ן עירא ,הזין ענויקתא כ5 5י ואורי ששח

 ראי' למניא אין אך 5וח מ,משר  קורש 8-,ן רזכן שבתי ר' דור סכדעת
 כספר ועיין נשפתו ונורש לפי בזח עשר אחד שבל מעקר שרפ,מהקרושים
 ה" אחת פעה ב ז"5 סזידימשוב צב' טות"ר הנה"ח נשם רנרוראכוציגא
 קדוש סמה ם הש,ר ר ש לשסוע אחר הסיר עם בחדרו שם ורחחבאכמעוביו

 אסר ורשתזקקית ברת5רבות בשיר רתחיי כאושר ו,ר' זי"ע ברוך ר"רחרב
 בקרב, נוער אשר חאש מרוב רעיוניו נכוכ, כי ו'5 כ,הר"צ 5הר"קההציד
 בתפוחים רפדוני באשישות טמכוני אהבה עלי ודגלו רפסוק אסר,כאשר
 אשר רחסיר ויברח סביבוח'1 אש לוהטה בי נתאר שמש אני אהבה חולוןכי
 תע151ח את ראר ותוא  ודנודאד רינולד  האש לקפאה ינזל הי יא בי עט!חי

 ר' מלאך ק% לשסוע ויתאמץ לבו ,יחזק כאקט כוער כ15 והבית ר5פ'ריםואת
 סיעתו חוציא, כמעפ או חשוקרע ועלי לדודי יפי הכתוב אי כא כיער

 בארבר לד' נפש. סופר חנני סח 'חי אמר ו"5( ממר"צ )רנח"9 אךומהשבת,
 חנני טנופי נפשי תפרד ח"ו ואם טמיני כנתינתו ם חי אלקים דפר'לשמוק
 ד' אש וירא טמטומים הרשה ר"ח עי'1 נושפע ואז יתברר בוראי רצוןלעשות
  אהכה כפת עזרו ני "נהזב אפר גי עד שם דגפד 5ם76 ואין לשער איןבבית
 כמעט ותשחוקהות הת5רבוח נודל מפני אז יה שלהבת אחפ רשפי רשפיחוט'

 וחנה"ק השירים שיך לאטר ~ותו עד בעזרו רי' ור ח"ו בסייאהזנתבטל
 נעגזדה נפתה ח"ו שעפים י, הרד אשר בעת כי תמיר אומר רי' רז"לטחר"צ
  סעון שרי' תאלח השרים תרגקים 'זכור הוא רנח וכרומח דמיהיןמקמילת

 שה-
 לבבו בקרב אוש כלפיר רי' רכביו כי עינין  תאורו  מנופוביי רע' מפיהושירים
 ויניע והטהורהקדהפ
 בלי( בטלית להתעטר יזה טקט נ"ט( אות )ח"א תה-ח רברי עיין )"(ושכסת.

 עיישששבת



 ושלוט תחם שבת י'י חדי ירכי"ג

 לפג בעצמו תתפלל בעשיק השבוע של האחרון מגחה תפלתשסם
 לוהט ואש אדיר בקר והתחיל בעש"ק( יו"מ בשתל )זובחהתיכה

 חו"ק פסוק כל אמרו ולא וגו' ה נאילי יאמרו ובו פוכ כי לה' הודי)א(
 כנהוג הש"צ סיים הקהל שגמרו אחררק
 הפתחיל השלישי ובחרוז וגו נפש ידיד החרוז אמרו וכו' הודו אחרשע

 אטר נא" חוסה לבי חמדה אלה בסידורים שנדפם זכו יהסוותיק
 ים נא הגלר תתעלם ואל נא חוסה ' לבי חמדת אלי מדוייק הנוסחרבית
 הורה לדברי בספרו נתב אהגחך" חולת "נפשי הלו נוטר שאוסדיןובמה
 אנשים לנפשו יירא לא איך לכות עובד כל ופלא 'ל בזה נ"ב( אוה כ'חיק

 מדרגה זהו הלא אהבתך" חולת נפשי הש"י לפני לומר כמועפשוטים
 דנ1סח רמהבר הקרוש )ושאג, להש"י אהבה חולת בחי' שהוא מיגדולה

 ככיתו ה אורבי נרוים אנשים לפני ר" נ"ב אולי ועשאר 11 גבה-רנה שרי'חיו
 חייט אהבתך" חולת נפשי אומרו בעת לכויו וי"ל בנ"ל( משא"בש'אטר1ר
 ע"כ נפשנו חולי וזהו בלבנו באמת אחכתך לנו שחסר חולה נפשנושבזח
 וכזה בלננו תקועה אהבתך לנו שיהי' לה" נא רפא נא אל אנאנבקש
 רא'( תחת בקמץ יחיב מור וכל"י יכ לר ת בחרא לבנו חולייתרפא

 א בשו'1"ט )זית חתיכה לפני אחד הלך וערבית שכת לקבלתשעא
 התפלי בשבת רזקיגו הילולא 11 ס נ"א יא"צשח5

 התיבר( נפני בעצמו
 המלית עם מושבו משם על עמד ורביע וגו' נרגנה לכו )א( התחיל צוהש'
 כרכו אחר רק הכמא על אית ישב ולא )ב( התפלה סוטך בכל הראשעל
 גכואי  ועטר שכת קכ5ת כעת 'ושב סי' חונטים הי' שוג5זז שגזתי1 4טף)אד
 מרעך חבל הי' וערבית שבח וקבלת עש"ק דמנחה התפלה וכל ( וגוונצא

 שכ"ד( שב"ר בסי' 5עי5 1 )ע כבחול ולאהסידור

 הס' במובא זי"ע הבעש"מ טמרן נתיסד בנ"ל הודו בעש"ק 5הח"י5 ל"(שסט
 בשלח פ' עימססאב

 גאה ר"ע נטידור עיין בראשונים ביתא נרננר יכו בשבת 5רתחי5 )א(שעא
 מתחי5ין בשבת שנס שמבזאר ובסברנים ובאבורררם חסריובמוזכר

 לומר נודג'ן שיש קי"1 סי' הרסב"ם בשו"ת רוא ובן רשעת ום 5 שירבהפקר לדולחיי ' ד שפנהנם דס"א גסי והש"ע הב"י בדברי ועיין בחוץ בסוביכו
 וכו' ונצא כגאי טההי5ין האר,ז"5 ועפי' חשבת י'ום שיר מנסור שבתבקברת
 כסידור וב"כ חסזדי0 וגסשנת וכפת"ח חנזגזת בשער 1 ע וכו' לדוךמזמיר
 קומר רירן תוסח הסנדנ אך ו"5 צבי חכם רנון אביו מנדנ הי' שכןחיעבשץ

 ומיוסרים הרמ"ק ק"פ שהוא דיעג"ץ בסידור ועניו ריום כסרר רוא נרננרקבו
 ופנת קבלת .סדך שנ' תקפצץ בפי' אמא ביוסח יעיין רחוף ימי ששתע5

 הוא זר( לאלח דרביעיה רמתה באמצע )נתקכן באו בקרוב ב חרש בושנוחניס
 זי"ע רבעש"ם ח5מע. רגוחינו כ5 אצ5 נהפנט וכן עכ"ל וטוב" יפרמגרנ

 עשבת נזה הבריבות שכהב מה שעזם עתדת בטפו ועי', נדננח לכולרתתי5
 הסורעפ"י
 במסידת שבת יבלת כי 15מר שואוי רס"ג סי כבאד"ט ין ע)ב(



 וגא ושלוםחים שבת 1.1 סדרדרכי

 וכשתסיר השפריפי"ל המיר )א( ריהטו עץ הטלית שהי עת כגלשעב
 אחר כשחתפ55 חש"צ בחזרת )כנון כתפיו על ושמוחו ראשו מעלהפלית

 רב"1( סי' ),ע,י ראשו על חשסרייסי"ל לבש או וכ'ו"ב( חתיכהלפני
 כלה לקראת ונצא .בואי כזח הנוסח אמר הבו לדוד מזמרר קודםשעג

 קדושין" תפוחין להקל מלבתא שבת לקראת השדה נצא דודילכה

)כ~
 בדברזו( לרמעי.ן ראר"י ובמירורי בפרע"ח האר"י מרן בדברי רנ,סח הוא
 וחש"צ יחדיו והקהל הש"צ רק הפסוק עם פסוק אמרו לא וכו' לדודנוזנוור
 5ך( 4' הפ"ב )עיי ובו בכה אנא )א( ם מזמור בקאדי כמו מסייםהי

 חי' ךט דייה לכהשעד
 מזמריי

 אחד בדבור חטר שמור ~"( כנהוג
 של אחר ניען התחילו תבושי לא בחרוז וכו' בסידורים(וכנדפם

 כסוף ),גם ושמאל יטין באסירתשטחה
 5כה באמירת יושב שרי' שנוחיי

 ושמאי יטיל בחרוג נזכסאו עטרדודי
 לוהט באש עומד הי ברב,( אחר ער

 בדאי באמירת וכן מלבתא שבת לכבדך בלה לקראת ריקודין איזהועשה

 שכתב נ"ע כשוטערנאבי5 מרדכי רר"ר 5רקדוש תורח בלקוטי עיין )א(שעב
 כשלמח אחי עומר פקוח אור בחי' רן" רתפ5ר בשעת ש15בשחסלית

 י5ך 5א גם ודשטרייסי"5 רספאד,"ק ר 5רם ש רמית עם אלובש כשדואולכן
 נכדי העור מן היא רשפר שתחתיר יארמי5ק"ע שקורין רראש כובע עםאז

 התפילין 9ור רק בא5"ף אור כ"א בעי"ן עור כחגות בחי מוחו ע5 ימשיךש5א
 שדי' כלומר באלף אור כתנות נמצא מנג'ר ר' שי בחורתו בי הראש עיא,ח1'ן
 כנ"ל בא5"ף לאור בעיטהע,ר

 לא וכן ואלקוא סידור תאר"י רור כס ליהא בכה אנה לומד רמנרנ )א(והעג
 האר"י( מבסירות כרן ם חי ר רחמים שערי ובסירוד ם הסיד משנתבם'ר,ר

 רבותא עברה ובסידור רטהבר בחי שנדפס מא מל רגאון דור ובם אשר()ר
 להנהאק קרנפים דעה ובסידור אשנבאך בעיר רנן בער שפע,, רירנ

 כסח בעלוס עסו אח אחר א ג(כ ירשי"ר רשמים שער ,בסידורמנ,טש"טש
 בבונות רכונות בשער 1כ1 ררמ"ק טסידור נראר ובן דור יכר יאח"כמדייק'1
 שער כשלע"ח נבע אר בכח אנא שיאמר כ5י רכה נכד לא וב, ידירטמור
 עהיכ,ו בכח כמונא ריוצאק שטוח שר~' ע"ש ודפעס ברמז שנוכר 1 פרקריגבת
 במירור כתב וכן כ"א( תיקוו בחיקוקים )כמ"ש רבו שבכהסור קוקוה דועם

 חבו לדור נהסור של תאוהי,ת ור בצ בכח אצא שיאסר 1"ל שבת, רהאר"י
 בכח אנא העתיק התניא נס.דור וכן שבת תיקון במידיר כוה סובא וכןוכו'
 בדיבור ושמור וכור נבהב וחר3!"ק היום רסרר של רפיוט בנוסח )א(שעד

 אב5 האחרונות בדברות ושמור חראשתות ברבדות נאמר וכור ביאחר
 מכעך וכנראה ובור יאח"ב שסור איתא ורמקוב5ים רר,ר 0נדו5י רס,דוריםבכל

 הרמב"ם בסידור טצ,נו וכזר החרוזים כראשי שבוו שרכה כך שסידרודפיוש
 9ל צוית 5סשח הנוסח 5 מחח הקרוש דא שאחר מוסף במדר התפלרבנוכח
 וכור" ואח"כ "שסיר מקורם ג"כ חקדיס חכור" שמזר שבת סצנת סיגידר

 מאש ועיין טוב ועשר צדע סור מ"ו( ל"ד )תחלים שנשכו משום הטעםואפשר
 ושהחנן פ ושטש טועוכס'



 לשלום 5יימ שבת ליל סדר דרכיקככ

 ועולת טטפם והי' המאירים בפניו מערב צד כלפי )ב( כ12עפדבשלום
 וי( ראתה עין אשרי זמרה וקול ברגה שוב דלוך יודדמטפם
 ובצהלה בשמחה" ברנה שבת בבל לזמר צריכין בצילום בואי בשמחשעה

 בשמחה יאמד ביו"פ )במוסגר( האויז"ל בסידורי שנדפם כסודלא
 אפנף חפרע"ח כהנהות כן שכ' נ"ל צטח ממהר"י חננתה כפיומקורן

 חנוסחא לשטת איך צ"ע מהרח"ו או נ"ל האר"י מדברי ות שאיןלפ*
 המדוייקים ספרדים של ונם חא,טכנזימ סידורי בכל שגת לכל בזהשיהוא
 שביארו כמו שמחח זמן הוא שכת ובאמוז ובצהלת" כשמחה)א(

 בשטו הש"י וכ"כ כספדי הוא וכן 1"ל שור בחבכור דלא בזחהאחרונים
 יומא הוא דשבת מקוטת בכסה ובזוה"ק השגה זה שמחתכםוביום

 נס ויאמרו לשטת אין ע"כ בסלטתך ישמחו בכונת הוא וכןדחדוותא
 כלח באי כלה באי י"ז( אוח חתפלר נוסח )מאמר וכצהלה" בשטחהבשבת
 ובו דודי לכה מלטמא שבת כלה באיוב(
 יועם קדיש אמרו לבש נאית מלך וה' השבות ליים שיר מזמור אחרפועו

 בעש"ק שתל( ר10ב,ח 1 הק' אביו אחר יא"צ ט כשהי' ביןורניט
 היו הקדיש אפר בשבת שחי( )אחשש הצ' אמו אחר יא"צ לו כשהיובין
 ולא' לש"ץ( וגג לעש"ק ייבאן לבא, עולת חלו שהק"' סברתו )כנרצתב"כ

 בשקר מובא מערב 5צד פניהם הנפגים בשלום באי שא1סרין דגעחהסנרנ)ב(
 ועיי"ש השמש שסיעת ששם מערב לצד שמרפכין שבה ערב בדרושיהגונית

 תתן לקראת יהסלך לקראת שיוצאי( כסו המעם בפם"נ נעיין רסור ע"פרטעג
וכלה
 בשבת נב באמת רנ1סח כחן ם חי ר מרסקובל רחמים שערי בסיגור לא(שעה

 בער שמעון כ!דר' להג הכקרא עבורת במירור הוא 1ג1 ובצריח"כשסחר
 גחיי שגרפם טליסא הנאון ומירור להשטה השמים שער וסידור באנשבאךריין

 1 ועי שסחה זמן שבת שנם נפירוש שכתב שבח בהל בסנחינ ועייןהמחבר
 בשבת רשייך משסע נ"ב לשונו דפדדיטח ח אות ה ב% שו"חיחרא"שלשון
 סי' מברנ"א מהר"י 1ש1"ת מצ"ח פי ח"נ תשב"ץ שו"ת ועיי, שמחהטסות
 ל"א סי' ח"נ יעקב שבת ושו"תקכ"א
 פיק בנם' באפה חוס ובן כלח באי פעמים שני רפ ליטא אשכנזבמירורי)ב(

 השבת נשער ובפרק"ח הכונות בשער אך י"ח תיקון ונחיקונים נתניכל
 בתיקנים נוכר 5א וה וסברס כלחש נ' ונפעם כקול יאסר פקסים ,4ב'מגושר
 ע"נ נחכיר אינו ביחש והנ' בקול שאוסרים פעמים כ' כהנד פעמים ב'יק

 יחורר בוכרו, מובא 1כ1 כלח באי פעמים 1' לומר איחא 2זשפ חים נספדחמין
 דאד"י דנדי אלא בנה ינו אק זיעו ועל ש6 אסרי נזי חטאכן סגהנ חישכן

 אור מאורי בס' חריק זח באופן וע"שש נם לפו"פ ואפשר בתיקונים כןשמפהט
 פניו שייבל אחר יתכן לא רודי לכר ואח"כ כלח באי בסידודק שנרדוםשמח
 חע"ם סנאנ כפו תחש והמס1בליס חינוכי סירוסי בכלאבל

 תשח-!4 פוצו לק14 9ץ מי בוני בשעת סונג וכשרף"(



 קני ושלום חים שנת ל.לה סדרדרכי

 שלאחר קחקדיש ג"כ רביט לו צוה בעש"ק חל קדירת סלומר שפסקשיום
 בש"פ ס' החו"ב הב' יתימירו הניר )זח עוד יאמר חשבת ליזם עררמזמור

 * מאירשפאיווא( נ"יווי.נבערנער
 בחווה לח לברכה טסים הי' וכו' דשבת רזא וכו' כטונא בטסתילעז

 הש"צ גם ברכו( שו15טר" ראשיו כנחירו כי"א )ו5א דאנפין"בנחירו
 כנו' רק טסיים חי' חתיבח לפנישעמד
 יו"ש ונגל שבת נכל אומד חי' לא לשלום" אבינו "השכיבט בברכתשעת

 )א( שמך למען מחרה וחושיעע מלפניך פוכח בעצה ותקנט עדרק
 וכו' ופרוס מיד ההחיל רק ובו ,הסר געדנ וצגן מן לגמריידילנ
 רר וכס ז"י שבתי ירך'ר רארי!"5 דר ם עי צבי עטרת גרנדות ן)ע

 שאם שם וצבתב ת"ב 1"י ס"אמארנא ק ירד ם נ ע בבאור ן וע קמרט
 "ש( ע ישביע כי ראנ ואסרסער

 ועסח ההפוח( כ5 אחר )עד כסאו מעל עמד השכיבש ברכת בסיוםשעפ
 בסהזור הנומח חוא שוכן שלומך" סוכת עלינו "ופרום הואחסיום

 טסחא תחר זרה האשכנזים וסידורי ארץ דרך במס בדחו"ל חוא זנןזיפרי
 )רבר ושלום חיים רחמים סוכת עליט ופרום הספרדים נוסח מןמבוררת

 ח'ק ואח"כ ושמרו כ"ח( אות ח"יתורר

 במצותיי קדשת במטחתנו )א( רצה אג"א הנוסח שבת של בשמ"עשפ
 בדבר )ע"ג בישועתך ושמחט ממוכך שבענו בתורתך חלקנוותן

 של"ר רור בם 1 ועי בערנו וחנן מן 5דלנ באבורררם בתואר כן )א(שעח

 ט' נ=ר טוו ת"ו מזה שטס עתית נטי וי ו10 א ובם; ונשם ובשווסת

 דוא וכן כסנוהתגו רצר רק נא" תיבת ליתא כנ"ל אשבנ! בגוטח כן )א(שפ.
 סי' ובג"ח י"מ ובשבוי' ובאו"! ויסרי 1כטח11ר חתם'א חפיריםבס

 וכן בו ובבל ובאכורררם קם ובשר וברמב"ם נאון ר"ע בסידור והנר 'חרם
 לוצנוח 5נו שאטור לשיסחו דבינו אך נא" בת ח ן נורם ר"ח דף ויקרלבזוה"ס
 בסחו,ר ועי.ן דבלל נוסח האר"י בנוסח המבואר ברבר זולת אשכנונומת
 חוא וכן בחי"( רכי מטובך ושגענו" וכן במצותיך וקרשנו" שנורםויסרי

 של"ה ובסידור דנ"י חסידים בע' אך נאון ר"ע גסידזד כ"כ הוא ובןנאנודדים
 הנ"י ר"ע מידוד ונותח בישושהך נמשינו ושמח מפרד מרורי נוסח ורנהייתא
ופ ן ם  ח  ה:גן:!י 1ך משתיי ממט 

 תשוי
 ןז מיגונן

 בפירו אך יפ"כ סי 1גב"י והדמ"ק ר"ע כמחד רוא הן שך אחתקה5
 ן ועי _3ל" תיבה 5יחא ורב"ח שע"ח רור 1ב0 ובסגדניפ ובאבוררהםאויכגז
 רבינו נוסח שהוא אוטננ! ובמירורי חיגת 5"ה זו בהפיח דיש רע"א סי'בבנ"א
 נ"בכנ"ל

 תיכוח מנין נשבו-
 חנ"י



 ושלום הרם *נח י'יסיד דרכ'קנן

 בישועתך ושסחנו רק נמשנו" הבטח נוסר סלא ,שכ ס'נ אות ז' חיקתורר
 וברצו, באהבה 'א ח והנתילגי באית לעבדך לבנו ויהר מעטו( 'שע

 בב נוחו 1 מנהר ובתמלח בו וינ.הו רשבת )ום.ום בה וימחו קדשךשכת

 ג"כ בור וכמבואר דטעב 'נ השכנה בשם שם ובשע"ת רמ"ח בסי א בטנכמבואר
 שמך מקדשי ישראל רסור( ע"מ הטעם שבתי ר וכסידור המיריםבמשגת
 וגוברוך
 תתקבי וקדיש שבע מעין כרכת אחרשפא

 רועי ה לדוד מזמור אטר.
 , דאריו ד,ד נס גיד )כמבוילר כחרא וברכו וח"ק וגו' אחפרלא

 אף כתרא וברכו הח'ק אוטר הי בביהמ"ד יא'צ בעי וכשהי ח(ופרע
 מר, הגאון קדי,שא הסבא של  יא"צ נשבת שחל 'א  ופל אתר  חישהש"צ
 בניה אומר רבינו חי' מירושלים זי"ע אלפאנדרי א מהרש ת שןבעל

 אם. ום )וב צ הש במקום כתרא .כרבו הח"ק תובת בליל שלוהמדרש

 אחריו(טר"ר

 לביתר סיר נכנס בחיים ל 1 אמו )וכשריתה ערבית תפלת אתרשמב
 ו"( לחדרו .אח'כ(נכנס 'רז אח א ור 'רד את ונקק סבא שבתא רת"אם
 כגד ולבש לתפלה המיוחד העליוז סלכוש וגם מעליו הטליתוהמיר

 ללמוד ךשב רהפ5ר( כשעה ושלא השכת 'ום כל עייז שיו לבן)תאיאס'"ל(
 הקרוש ט הבעש טתלמידי ת עה חסידות ספרי וכסה גמראשיעורין
 הקידוש הפן  ער 'ש  וי הקדושים ורגותיוואבותיו
 שער לפני לקידוש מקולס נכנם לא רח.רף ).בימות שתים או שעה אחרשפב

 ונכגמ האכנפ וגם הטלית )א( לבש ררבר( מאוחר פעטים ,ברוב וא(שכע
 יררום )הנרות חעתך השלחן אצל וצהובות שוחקות בפניםלביהמ"ד
 קצת חצסד  ה*ריו"ל( מרן ברכרי  ובטבואר צפו, יצר ישג ודוא דשלחןבאטצע
 עליכם שלום )ב( הידוע  בגיגון לזמר נעים  בקול  והתחיל  בנריתוחסתבל
 הי' ורקידוש הזמירות טרד )יבבי וע' השרת מלאכי )נ( השלוםמלאכי

 רערוה י"ז ס"ט י"ח סי' ראשון חיק חטחנות לגל כטפטף בממרי 0י(שפג
 לרצרייים  וטסך מיור  ו'( סי  חרבריח פשרת ב"ג  )4ר' דר"ב מחאמפס
 עיי"ש פירוש בשעת נ"ב  במליתם  סתעמיים  שהי  רסרישיםרביחימ

 העטר כ% עליבפ  שלום *כש- לא ,שוע* ו"ל סופר  תהתם סרן במנחנישין)כ(
 נ סי' ועייעח במור ועיין אותנו 'ל11 שסלאבים גמדרגר אנו שאיןהטעם
 של סידורו גי' חריק עייכם שלום לופר אריכות לו יש אחד שכי גדולבידור
יפגת.
 שבחרוז בראהשית בפד' זי"ע סקפשרנא פחרי"א 5רנח"ק רברכח כהיכלעיק)נ(

 מלאכי רשיום טלאתי לשלש בואכם וצח"ב הכירח" "סלאבי יאמרהראשון

 שנון אס שט *= יד,ש
 וף 51 )י,שלמק טיוח יהלי= פסי יק"(



 קיד ושלום התם  ובת ייי שדרדרכי

 וט' לאפים ברטני לשלום בואשם הדגוש( עי ירא נהפכי ק5 יקהטליה
 נגינד( )ב5י אמר ושוב כלל אמר שלא נדמה הי )ר( לשלום צאתכםוהתרוז
 עולם ועד ונו צאתך ישמור ה' וגו לך ישה טלאכיו כי נעימהבאמירה
 ארון )חיבות השלום אדון הנשסית כל אדון העולמים כל רבו! )א(שפד

 יונעם ויחש!0אים נמיא ומהיקית בדביזית כוכ"פ יחויר דנשסות"כל
 וחוזחיל נפשינו( חאכר אוו! לכישפע הלא נעיון ע5י בחרם יתואר ויאמאוד
 במטרח ושוב דרכו תמים פלך עד וכו' אביר פלך חטדע בעיגוןל!טר
 וכו' וכו' החסד כל על אנותי ואלקי אלקי ח' לפניך אני מודהנעימת

 ושלום מרום צבא כ5 רם השרה ט5אכי שסוד רשרה פלאכ, יאמר י5אעליי,
 רבאים המלאכים הם לשלום גואכם בשאומרין אבי לכולם להקדיםצריכ,ן
 אינם שרת ורמיאב רשייה טלאכי ניראים ורם יתירר רנשסד עם שבהבליל
 בטוח הי' רשרת מלאכי וח בחרוג נם שאמר צדיק זח מא שמעו ואםבאים

 אייו באים שהטלאכיםגסדושחו
 וג"כ צאהכם ייתא תתניא דנה"ק במירור והנר שמעי ולא צאתכםאימר אי לדייק כדי אצלו פסוד שעפרו 5י אטרי רבינו ש5 פאנ"ש ם אגשאי!ר)ד(
 בם מבואר וכן נ"ב אסדק יה אש אמר. בע5 דק' שרנאו, ירודד !כרוןבא'
 חרוז איטריפ שאין וטעמם זי"ע 5ב יטב בעל '" רנר נרי שב! מררי"חיקוטי
 שמלקם השקי במחצית ועיין מלפניו המהאביס ריחה באלו שנראד ספניוה

 אור מאורי בס' ועיין לשלום. בצאתכם" שנורם ,וסף בברכ. ועי,ןרניסחא
 סר התשיבח באכרת י"ר סי' משמעיו שם 'ח בשו ועי'1 חנוסתא נ"ב סשמטי
 תנר"ק דגינו של הס' באוצר טצאתי וכעת "ש עי הגוסחא שב לשכתב
 רנרות שם ויש תרכ"ר שגת ביעסבערנ שנרפא סייפא רנגון דור בםזיוע
 רק דנוסחא ימחה דאיה בזר וראריך ע"ע תשובר רה-כי טמרןבכי"ק
 שגמשך שם יוסק הברכי ובמ"ש ישיים בצאתכם" יוסף חברני כמ"ש לוטריש
 אנ'ש הערתי אבי עב"ל צאתם בזמן שיתברכ! ור"ל לשלום ברביני מ"שאחר
 צאהכם ניל אטר לא שנותיו שנסיף ההזבד חדדכ'"ל
 ישאו שלא כרי רעולמים רגון בקשת לוכחי שאין האריך יוסף רברב )א(שטד

 "ש עי לאורפז רשוין שאין דברים בר שיש משום ועיר בשבתצרכיו
 ברודינו ורנה זה על כחב שם כי"ח בחנתם תשובה דרכי בע5 רנח"קומר!
 גס' ועיין וח שאומר,ם והישרים ידהכרטים דחסירים לכל רואים שעינינועתה
 ויהא אסירת ובנירון גזה חאריך שבח ש' בערך האו"ח ח"ג האוררםזכור
 עפ"ר רפא ודטליצה וה בענין רבנים שם וכפלפלו קירוש קורט שאומריםרעוא
 ושאל שאי דקיי"י ומר סוחר חפלה תופס שהוא רביון קכ"ב סי שכנה"גהרב
 "ש 9 מעצמו תחנונים או המלר הוא יעשה שלא יוסר ה,ינו בשכת צרגיואדם

 לאוטרר ראוין ן שא דברים בה שיש משום שם ומף הברכי ש פ ירנרבאר,כוח
 וכסשה סידורים באיות הסחוב לנו ומחל סלח נוסח על לפענ"ר כותהיבוראי
 מסידורים וכ5 מכל ונשטט זר נוסח אובניים שאין עתה ורנת כוח תפיחהעיון

 תו' אשגות בו לט"ב בענין טתהו פתיים ואיני היאופר ומ"ש כעתהנדפטיו
 באסת אליו ושאב עדכ"ש יעזרוני יהשי"ת רד לבנו וע"ז לפטפט כהיסעוב!

 ברנ"ה שם צכר"ע והרים  כרובר ח"ו נח" %א אמהיזהנחשונת



 הפללם מיים ש-א יייסיד זרעיקבי

 מלאכי למלאכיך צוה וגי' אותי ותפקיד בשיום( )~יא לשלום ברכניואמר
 וכו' לביתי כבואם ויברכוני ברחמים שיפקדוני עליון פשרתיהשרת
  וכשעה ובי נרותי תדלקתי כי 5ג.תר"( נבואפ מגיר סינר שנות'וקנסות
 ואשנה נרוחי( תיבת והמשיך והאריך כלנרוה הביס נוותי הד5קהי כישאסר
 סידור ע5 בנה שהשיג מח ט' באוח חחפיח בניסח )ועיין וכו' להעיד עודואיחלש
 ח5א וכו' כוסי 5חעירע5 עור 1אש5ש יאשנה" חנוסח 15 שהוקשר ישראלישועת

 ונעלם ושינה טרח 51חנם 1שנית'" 15טר רנוכחא שם שינר בן עי הבילש שינהכבר
 רענן ישכון  *שר  יבן איוב  יעשה בכר  בח"כ וכסו סקוסות נבטה פאג"יטטנז

 שייך כן לעשנה רני5 שהי' חיינו לשעבר הכונה ובאמת עתיר לשון קה1אא"
 כן לששות שרגילין ה.ינו ואשליש ואשנ"ח הלשון ושפיר עבר ע5 נם ,רלשון
 ויקע משינא1וע סרן בשם בחנ"ר ישראי בישועות כ ועור ושבת שכתבכ5
 יכהה לעגודחך" נשמרים דברינו ויחל וכו' מכובדים ונרי אצי אומרשהי'
 סאוכיי בש"ק ועי' פעטים הרבה שם הי' הוא ב' אמת שאינו שם ע"גרבינו
 ו5א שמע ו5א רם בק51 זו חפיר משינאווע מרן ורניר אליו רקרוביבשנחנו

 הניד ש5א יעידון תריר אנט שרי' אנ"ש נ5 ונם ,ר נוסח תוספות כללדניר
 הנוסח וסיים ור( מירור על דברים במד ע5 שהעיר טה רבינו בדבר. דיש"חוה

 5בר( צאחגם בטירורים כנרפס )ולא ולשלום להיים )ב( ובואכםצאתכם
 לכך חמיוחד בניגון וגו ימצא מי חיל עטת סלה אפן עולם ועדטעתח

 לרצון ניחוח ריח לפניו עלה סעודתא לאתקיע חיל אשת זטר ביןשפת
 היפלחן יכפן לצד ועמד להריח בשמים סיני איקח לקח ח'לפני

 זמ~דזת ב' יקןק ואחזכ ומשסים מיני בורא ובירך מורח כלמי פניושד"א

 השלחן נרסין שמד ועדיין בהם והריח בידו לאחדים וחי הדסשל
 נרביטות מסד אליפ כטלאך הוארו הטהזה ד' נחרר מח בימינוסנעיסות

 תדרי %5 שקיררה ומחיקות רתעורר1ת נינן גחשאי 5עצמ1 ומשוררמלא
 שבשטים. יבוביהם העם בל רוח ותפעם ה' רוח עי'1 והטי רטננו גננו וחיבס[

 שגריד לריח רורים )ת הלבבות חימי ע5 שרכו ~מדושה אוררוניצוצ.
 הקיף וחח"כ בעוח"'( לעולס מעסנו יסורו 5א ה ברבו אשר שרר נדיחסוגים
 )ובשרי' הימין לצד וחזר מערב בלשי פגיו שהישע לצן ועטר חשלתןקצת
 או ד' כסו ומפורד ערוך רשלחן חי' שאז ש"ק ע5 מובהקים ורבנים שםאנשי

 ולענוד לתקיף עליהם חטריח לא השיח[ מטחב חפסובין עם ישב ורבינוח'
 מיד ומשם חרית( בשעת חשסאל וינקי, פניו והסיב בסקוסם עמד רקלצררים

 בארו "אחמ נ% חי שש אנ"ש יי אסרו יי"ש תשובר הדרכי מר,)ב(

 לעתד בטר וע,ין א"ס עילם וער סטתה רערוך לשלחנ' כרוך ותטרורק
 נעמר הי' יהושע רברי בל וי"ע טשינעווע הגח"ק שמרן שמביאפהרי"ה
 בסי מהי וריין עליכם שנוס חרה בטף מליום" ובואכם "צאהנם והנוסח
 וברג"".שע"נ



 קכז הטלכם 48ים טבת לילסדרדרכי

 חכוונות בשער )חייו נאמרו" אחד בדינור ויכמור זכור ואמרלמקומו
 והתחיל חור( והכונות כנ"ל כשלחן להקיה מהור ראריו"5 ובסידוריובפת"ח
 דחקל סעודתא חיא דא לכך( המיוהד )בנעון וגו' סעודתא אתקעוממר
 וגו' כשבהין אזמר וע' קדישיותשתין

 על הפרוסה חמפח קצת חסיר סעודתא אתקים הזמר בהתחלתשפו
 אותן וכיסח סכונם על חם אם חלות הי"ב ומסדר מביט וחי'תחלות

 כנהוג ארוכות גדודית חהת שעי חי' באתרע כך חי' מידורןבחמפח
 של ומשמאל מימין באמצעיתן חלולים עגולות קמנות חלות שתיותחתיהן
 כנ"ל עגולת קשח הלח פעמים ב' מונחים חי' ומזה מזה הגדולותהחלות
 בצד וארבעה ,ח מזוד ארבעה חיעו ארונה קטנה חלה מונה למעלהועלי'
 כפו נאפות התצחן חי ריו קטנות חלות )זתמונזח באמצע וארבעהחשני
 חשובה רררכי שרן שחנחינ זי"ע טדייקוב אליעור הר"ר רקרוש טרו אתישהי'
 סטתי חי' לא שלישרת ובסעודת נכרחו( בעל לחיותו ככח לעשותן יביתיוי"ע
 דעות י"כ טיחך מאפת שגעשית גחלה אחת הלה אם כי נדחותהלות
 חלח חיתה האפי' ואחר להן מסביב בצק חתיכת ע"י שנתחברוקמטת
 ישומכר בני בעל רקרוש כרן אצל שלישית למעודה נעשה )כזר אחוגמקשה
 ארוכת אחת קפות חלות שני לח סמוך ונם קינה חלח ותחתי'ויקע(
 45 48 פזר )עיין כנ"ל בשמאל וד' בימין ד השפונה ושאר רטקתי'קצת
 4548 כגהר ובן טנו"5 כעין יפין כהוד להיות נשריד האריזתן מר,כדברי
 45 45 שמם( ,1 שנים ",ה 1נ1 נו"שעמא
 ורברי אסיר תרומה שבת תורח מאסר מאבדות )חרופר בספרו כוכבשפז

 חחוזח בשם כשמארוע חנח"ק ממרן ששסע צ"0 אות ח"וח,רד
 על לחנית והחשזב חכץוחד אחד עכ"פ צריך עיר ככל כי וי"עסיובלין
 שאד אלגם א, מאינ4ווע הגח"ק יסיים ע"נ  חלות י"ב נשבתשלחט
 ווי"ן ששי בתכונת וחט ארוכים לחמים ועושים כהינה לחם לוקחיםחעולם
 עלי" חבני עם אשע כוללין הם חי"ב לר"ח היית י"ב הוא ווילוב"פ

 עיי"ש כמשמען חלות חי"בשלוקחים
 כל .כנו" )ה8 עלמין" כל .כטוח וסתימין רשימון חעסח אנדשפח

 ואמר עסי'( עי דישרי )ויא עמי' על דתשרי קכו' רעוא יחאעינין"
 בריום )תירתח שבת של סעודית חג' בכל וט' עתיקא קדם טן רעואיחא
 נח-נם אין כי כחגם ,4י זכיינה לזכר פאק ונק ביחישח אטר" כי שטענו85

 בשקר נתנתח וסופחי רבינו בשם כ"ח בסי' לעל פשש חמק בשבהשלטין
 שאוזז כל קוהם געשה תפלח וז"ל שבת של השלחו בעבין יחאריי"לחכוונוח

 שהפלח זאת וו"5 ז"ל פורי משם שאינו תלענ"ר א' בסונפתם כחובשהשתי
ח ויה שבת ק4ל טעוהת בע' סקרה כ5 טורם למימרחטוב כ  קדם פן רעוא יהב 

 בנחירו ורחפי התסימו חנא רעואל והסיוט( בסידוייט )כנוצים וכו'עחיקא



 ישלוט ושים צנת לענדו ורשיקנח

 מכ5 ויפדקעא עפך ישראל כל 1ע5 כיחי כני בל וע5 ע5י וחידו וברעות'עילאה
 5נא ויתירב וייטיו לע5מא דיית,ן כנשי,עקתין

 51בי
 והטדא חנא נפשתנא

 חמין  הכונוה שער  עב"ר  אכי"ר  סרנויה מן  רויתי וטרזני גי אר וחי'זרחט'
 תפלה 15מר מקור וטביא חבוגות רברי שרכיא נ"ו סי' פ"י רף ליעקבבאסה

 ובו ביוחא וימגין ח5ת הזוהר מלשוו דרב"ח 1,חי מוור"ק שבת סעורת בב115
 מזה נ"ב ועיין שבת ש5 מעורות נ' ככ5 אותן אוטרין שאין אותן ע5ותסח
 הנדפס חנוסחא כ5 בוסר שאין מ"ר בם, ."5 חחיד"א למרן אוטץ יוסףבחשו
 שפ ליעקב באמת ( ועי שבח  עדך או"ח ח"נ לאברהם בוכור .עיין !-ר,כסרה-'
 לכר"ם צייקים נאור נ"ב ועיין בחול אפי' כעורה כב5 לאומרר שטובשכתב

 סנונו קורם לוטר הנ"ל נוסת ב"כ שפניא כ"ג סי' סשרמ נה5' נ"לפאמריש
 מחשי, דנ5 סתימא קדם פן רפוא "'רא וה כאופן הנוסח עחנ בחאואפי'
 5חס5 ומיני' ע"א אכ"א ררך מיניר קי5אה ט5א דיחטשך רעו, רכ5רע1א
 ~דישיא פנא רטחנין א מרחי עי5אח מגונח את'ירב רסיניר סדישיןתפוהין
 צדיקים כאור הנוסח ע"ב אסן" ישואנן ו5כ5 5נא ד5בא ובחדווחא ראנפיןבנחירו
 אדמורי"ם שציוח שסעתי לא כאזי נם 5אזטרו שיש ט"ש אך ינדד ודבוחרשם

 כח41 5א1מרו כ, נהפשט 51א ג"51 שיאמרו וי"ע תכעש"ם ח5כהריתלמידי

 ק"ב ס"א רף כשלח שטזוחר הנם המעם .נ"5 שם ליעקב באמת שנם"ש
 נראה סבא ייסא רצי כר"ח מ"כ רף ושם רעוא יתא רנוסח קצת נובעשמשם
 כשבר רא אוהה אוסרים אין 5כך נ5פענ"ד אך יום בכ5 עומר שי,בות 15שיש
 תחייי שביעאה כיומא ~תתב דלעי5א כדכאן כל ע"א פ"ח רף יתרו זוררע"פ

 סתכרכאן יוסא דההוא נאשומ  שביעאה  כיוסא מגא אשתכ" 5א אטאי~המגא
 בייסרי חר כ5 5תתא מווניח 'ריב .חר חד וכ5 עלאין '.מין ש,הא ב5סיניר
 חכרכד שכ5 וכיון ח,וחר לטון ע"כ שביעאח ביומא רמתברכאן גרברפרריא

 בשבת( רע,א יהא נוסת א1טדין 5כך טשבחבא

 תר אחמר יא רועי ח' לדוד הכהמור כל ב5תישח( )נ"נ אמך אח"כשפפ
 דזעי ח' גרור טזמור קיררת קורם לומר שראף דאדיז") סרן ברברייעיין

 נביעות ב' לפניו והי' כן( יאמר סעורות נ ושגבל לנר הכונת ועיי"שוכו'
 מבפנים והדיח ושפף יין של חשלוחית לתוך ושפך מים עם סוכן שהיא'

 קפן פס על נועמד קידוש של השני גביע אתומבחוץ
 )ודכי

 כסף( של תי'
 וחכיט חפהורים מחטבותיו בדביקךת ונשוררת הכום לוצך חייןורעיך
 בשתי קיבלו וועא לו תהנו הכוס חנבהה יאחר ףו של שטס לתוךבקטניו
 לחץ הכוס נתנה חיא קפנח החי חרבנית נתו וכיפחי'היו
 מ"ע רבה"ק יזקיט חמוס למסור לזה זכה נ"י( דוד נח, )צבי נכדווגם

 של הכוס רבים נמן חייתו בחיים ו"5 תשיבר דרכ' בעל רנה"ק אביו)וכשחת
 חששי  יום נידל בקול והלשןיל  היסנית כידו הכוס ונשאר לדו(קזדוש
 במג*א סנה לעיי, חכום לתוך חנם הנרות על הגית הקידוש וכחתחיתוע'
 עיניו עיתן שיריך חסוד ע"ס הנוגר העריו") בסיר,ר ועיין כ"נ ס"ק רע"אפ,

 הששי"( 'ום התיבות והאומד בשעת רכוסבתוך



  רות ושלום התם שגת ייי סורדרתי

 בראשית למעושה וברין )א( וכו' בפה"ג קודם סרנן" "סברי אמרשצ
 ליציאת יכר קודש למקראי )ב( ועיזלח חרכר( חמש'ך וכרו,מהינת

 ובו וברצון באהבה קדתך ושכתמצרים
 סידור( טתוך )5א בע"פ אמר קידוש אהדי עד עליכם שלום הסיר כלשצא

 זנתי מ כ רזכ ושתר ישלבעמידה
 הכום לתוך יי, חית מהצל

 לנ"ב שלחו ם הב ידעך טהצלוחית סיף ח הית מהצל ם מהב זאח
 הקידמת אחד פעמים כסח ממג דאבנמ נס המלית הסיר ש קידאחר
 לפנת הביא ו( תתב ם רקמן 1 ע 9 בעש ת מתעג השב כשרי)יתפרט
 גדל עליו )1( בירך לא סעירב ו ליסינ עםמים

 לערות כלי ונם נדזתי' על סלאה טים עם כלי לפניו הביאו לנפ"ישש!ב
 ממוך ידיו הנביה הברכה ובשעת ידיו ונמל נטילה של הטיםבה
 ידיו רנברת שירי בזח עיורר 'שצריך ראר"י בבירור )עי,ו הפנים ננדלראשו
 רע"ח רע"ז רע"ו בסי' כנ"ל הכל ונהג בשכת( ונפרט הפניםבנגר

 צדירן הפנ' ווקפן)לרתבן הארוכות חלות שתי לקח הבציעה סדרשצג
 סמיך היו שוליהם היית שלשמח שפניהם נאופן השלה,( ע5מונחים

 שיכוין רביה ין הזניר וכרונו כה חולשת על א' לפניו התנצץ א' פעם )א(שצ
 5הנביר ברגושית 5סעשר יזכרון" תיבת באמירת שבת רליל קידושכעת

 פהצריקים שמקיבר עתי פר שבת תירת מאטד בספרו ונמין לסובר ,כרונוכח
 וסג ש ברחופית לסעור ביכדו"ן רוש * נעת לבזזן נתורה יוכרון סטירוי"ע

 ע"כ הזכרוןלי
 ופ"ק מ"ו דף כרכות ברש"י חיא וכן וימרי ובשחרור במהרית עיי,)ג(

 5מ9יאי תהלה יום תמו "כי שענשין דד,ח מידי ד"ה ע'ב ו' רףשצהובות
 בסידור אך תהלה" יים יכי חנוס"א מביא ואחחע פר' ברטב"ן ועייןנתש"
 וחנח בנ"ל הנוסח רק אלי תיבות ב55 ליתא ונאבורדתם ושעב"ם שוןר"ע
 במירור ריא ,בז רעטיפ" מכל 9ן,שת ואותני בחרה בנו כי אשכנז סידורינוכח
 אין ראר"י ע"פ אך ובאבודררס ,בטררי"5 ויסרי וכמהזור ורמב"ם נאוןר"ע

 תיבות ע"ה וו נברכה שיש שכהב ר9ה5 חווהר מדברי כן נראה וכאשד5אוטרו
 וס"ק ויטר, נטה;זו טוה זעיי, דנינו של לנוסחתו מוקאיםזחוא

 בטג"א בו"
 בצביעות יי, שוחח רדוקא ושנ"ל שם ארם זבנשמח ארם בהיי עיין )א(שודרג

 ואין כ' אי אחד כום רק כשותה לא אכל סחתין טע' כ5 פונס ייןאו
 סרני רלא קונסיו כמלא וק ושותת כשטקסט וכיש י, כ עצטו לטשוךכרעתו
 השיאזר ברורה בפשנח חרק ברב" כשעה לפניו סאאוין חי' אפי' חמוקכןלפסטר
 משהות קגע ש אפי' יפנין חל ושם וס"י חמסין האחרונים ,אעב קע"ד ס"הלכה
 רגיט ואשל כדכה כיפעה לפניו נשעהמייו פדאין שאר יפטור סהנ' ש"כיין

 התניא הרב בדעת כוח חי' שדשת! אפשר בדכה בשעת 1 לפג רי' לא,וחסףפ
 ואפי' סני עליהם רעתו רק ישניו שיחי צדיך ראין ד' טעית קע"ר מ' ומלזכש"ע
 קירחש בטן טצוה ליורך סעס יין שוהח אלא 'ין לשתית עצמי 19כעשהע

 עיי"ש היק כבדבת נפתרים אח"כ הדבר ן סטיק חפוחחודבד5ח



 ושלום חים שנת י'ימיי דרכי,י

 נראית מעלה של ופגיהם לאחדים וחי אחותה אל אשח חוברות יי אצל11
 שיהי' ודקדק ידיו גשתי ואחזן שמאל טצר וזו ימין טצד זו לצדדיןלחוץ
 רע"ש פי' או"ח  בנמחי למין הטואטא ברכת גשעת מכוסות חלות חי-3כל
 ראריו"5 דעת רוא שכן וכיון ימין ושל החלה על בלילה נס ובצע ב'(אות
 נ'( אות רע"ד סי' או"ח בנמוקי עיי, ליום 5י5ת סעודת בין בור 5ח95שאין
 תובע הא את חתיכוע )ביצועו( ביעת נ"ב חב החלה בית אוחזוהי'
 כח מ הוא שכן מעסו ואסר ד"ע מצאנז חיים דברי 3על הגה"קממרן
 היית כנרות שתי על לנצוע אדם חייב ע-ב( קיק )שבת דנמראלישנא
 הברכה גשעח רק שנהי ילא ככרות ב' לפניו יחי' ג"כ ביצועבשעת
 שגת הכבוד אחת מה פר חתך שט( ח או בנטיק 1 )ע בלבדעחת
 חתך כך ואחר כזית סמנו ואכל פעמים נ גסעח חטוציא טובלוהיה

 ב"ב פריסת וקירב פעמים ג בסלח ויכל שי ב ב בעדפרוסות
 שיבצע האית ,נטידורי רשנת שער בפדע"ח )עי,ו וא( שלו המוציאלפרוסת
 לאשתו כביצר שיעור שגית עי בצ יבצע .אח"כ ' ררו י נגר )עצטוכזית
 פריסה בעכורי הכהכמש חתך כ ואח אדע( - חוד .נישד יחד תחבר כואח
 דסעודד יכת דמספקת 4רגד

 באחד )א( כלים בשני דנים מיני שני חי' שבת גליל חטאכלים סדרריצד
 פע שני פיח( )וש"ע חטוצים דנים ובחשני מטשלים דגיםסתם

 ככת זי"ע תשובח ררני בע5 הקדדת מרן חנחנו ונח נרים כשני ונ"נחמב
 בשוכח מפרק הי אחת וי"ע( סצאנז חיש דברי בעל רשכבה"נ בור נ"כשוהנ
  כלקוח, פשפידא מין נתנכה 1נאחת קמניזת עם (( לאקרני )שק1ר,ןבצק

 ו"חק"כ עוף בשר ובחשני בהמה בשר א בכלי בשר מיני שני9עוי'5(

 של וסגדנו שורפן אחר המתחקה הנפש את צחצחות 5רקוביע וברי )א(שצד
 א' נגשכל  בהיהמת אפי השערה  כחום כגר בני שדקדקו איךצדיקים

 אחרי שרי' טעשה ז"5 רכינו שסיפר מח לכתיב עטי פיי אסנש יאיחבירו
 ברשוש יושב שהי' וי"ע פוצאנז ם יי רברי בע5 ישראי ש5 ורבו אביחןהסלטות
 דנים סחם לאבול ודקרים וי"ע משישתווע יחזקאל רכרי כעי רנר"קארמו"ר
 ואסר וצח" זי"ע מנאר5יץ הר"ב רנד"ק א"יו ועטר חסוכים דנים אכ5וא""ב
 כקודיה דרגו איפר רועינו אבינו טנהנ וכשנח אהח כבר הראשון כשנחאיך

 משינא1יא  סי,  אחיו ואשיב רנים חסהב ואח"כ חלוציי חינים פקורם5אכו5
 אמר אחי כי ויען ומישראל סה' נקיים וחידקם כתיב רבות,' ואטר קולווהרים
 רב בשרי' חקרזש באע כי תרעו 5סע, לכם אזיר ע"ב אבי מגהנ משנר שאניע5י

 ושב"ק ע* רנים 15 שירי' רשבוע בל וראנ מירים רזים חי לא ושםברודניק
 החמיצו תקלקלו ש5א וכר' סיר אותן קנו דנים בביתו כממזרמן השבועובתאבת
 כעש"ק לשבת פמוך ואה"ב טעמם רפינ מבלי ש"ק ע5 לפסוד שיובלואות,

 חיסוץ ב5י ש"ק לכבוד אוח, ובישלו והבינו קנו לגתו חיים רניםכשטוכסנו

ץ מ="( ש  ייצג שהפך התושש כבגוזז חתך שהע 9פ" ד" 



  וי" ושלום חים שגת י'ירייירכי
 כחסה סעי כתוכה כצלים מעורב כגד ע( לשת מיני עם קערותחמשה
 חקיהפיס אבותיו שמגדיר ג אית א רע סי 'ה אי גמוק' בספרו 1 )עמסולא
 ברמר מעי ריינו יתא סו5 נ'כ שבת בליל לאכול נורנ,ם שר, זי"ע צי,קיםוכמר
 שבתג ל טהרי נשם רס"ב גמי' ררמ'א דברי לצאה טסייא עוף צואר אוממולא
 לס, ונר שבת כליל פ.שטיר"א שיורי, מויחתא 5אכ51 נרגי מקומותשבקצת
 סוסן ונתחלף שנשחחה ~פת תבשיל מין חי' יאה"ו יטע5ד( מנוסרשרי

 מטעם החמוצ,ם את לאבול תקרים חללו ם דג ס,נ, שנ' לסניו בשריומכיסא
 ם מצוי ארגים שסאן בצאנו רב גשנעשר ואח"כ קידם ותריר אציו תרירשח
 עש רק שכת לצורך חמוצים ינים טקידם יטיס באיזה להכין רוצרכוולא

 חמוצים הרגים יאכו5 מאג נרונ שהי' כיוו עג"מ אך בעש"ק ג"כ חמוצ'םררנים
 באכילת, חמוצים הדגים ם קדקד מנרנו לישנות כצאנו גם רצד לאכראשונה
 ו שיה כך לירי באתי 5א מעולם משיגאווא( 'ק הנח ם )ס אגב משא"כתפיר
 מ הרג רק ח"ו שעוי וה אין בן על כי יותר ורגיל תדיר אצלי ם חטוצרדניס
 ורנה ע"כ אכילתן והסריס ועדיף ביותר אצלי יחכיבים חשוב.ם רםפשיטים

 התוס' געלי רבותינו דגרי ע"פ הסתכל חצדיק'ם כופליו שהי נכון טעםנ"5
 סוג בשוחר איתא חשבת וביום מסוק על פנתם פר התורה עלכפירושם

 רקב"ה לפנ' תגר שבת קראה וע"נ בשבת מעם משת תטצא לא הפומפיםככל
 ופיר כפוחם מעשיך שכ5 לפי לך הראוי שסף קרבן ופזרו רקב"ר לדואפד
 עוננ לשבת וקראת שנאמר כפיל" עונג השנת ליום שיר כחפור שנאסרכפול
 שנאמר כפוי לחם יומת מות מחלל,ה שנאמר בפול ענש מכבר הלקדוש
 שאמר לסלך פש5 וכו' כמול להיות שלך סרבן ראוי 5פ,כך משנר 5חםלקטו
 צוח שסעדי לאחר מאכלים ס'ני שגי להם הכיני לבני מעידה רבינולעבריו
 רכינותס סד 51בני 5רם אמר לך נכין מר עבריו 15 אמרו מעודתו לו סכיןרסלך
 נתן דקב"ח כן מבני ייהר תכיני א5 כ! במי 51י 5חם אסף ובך נך לואמת
 ינהו משנה 5חם נ"כ לדקריב ציר לפיכך רשכת כיוס טשנר 5חם ישראליבנ'
 רבר שכי נכין שבשבת נדאה רנ"5 ומכל עכ"ל כבשים שנ' דשבתוביים
 כפתים. ויעשה חחו5 פבימות משונר יה,'שעושר

 ילהרחית 5הפש הברורים בחיבוריו רבינו של בקורש ררכו נ11ע כייען)ב(
 כהמחיטם שבי איך זי"ע והיסידיו הבעש"ט מדיקים 511 טעשיהןאחר

 בענ,ן כוה ן אוץ ע"כ וראשונים. ברהז"5 קדוש מקור 5רם ישוהנועותיחם
 כח נ"י( טקידאנוב )5הר"צ שיום משפרת בספר שראית' מה שבהאכי5ח

 שגת סאב5י דטוד קדושים ושאר ~יצע מרוזיך סחר"י חידוש בשם ו' אותג"ח
 ושאר  שוסו 4מ ובצלים להג"ד רוטז דנים לת אב ב, מפירות לעשררוטז

 ורוכם הריק רבר הוא דבצ5ים כ, גבורה לחסד רומז ם חבצי אחחסמהסים
 כמבהיר לתפארת רוכם וכשר לחפר רומו חטמתקים ושא"ד ושומן5נבורח

 רבינו פשהנ שהבאתי שחריה במעורה לקכק )עיין שאוכ5ין וררנלים חי,םכע"
 ן שקוד פשטירא יאכילת הוד לנצח רוגח רנלימז כביקר בש"ק לאכולוחצדיק,ם
 בתפלר בזך כמבואר למלכות רוסז שאוכ5,ן קרירה ומעשה ליסוד רוסוקונע"ל
 קדירה. וציקי תבשל גטוד שכתז 5י5 אכילת )בכינת ויזע מהרמ"ח5פשח
 מתקוני דוא קפידות לעשי רסן בהם ש,חי הנואכ5,ם כ5 בש"ק לאכולוסעוד
 סגין סווכיין סבי כשבת לאסעמא וכן שם וז"ל ע"כ( ס"ט )רח כשפ"רנוהר
 עכ"ל בשב51ד1 אשתקיא %1עעי ספירי"ן טכ5 לנבה בדכאין תארקי יקוראבנין

 חנאכ נם'  3"בהמתוגכם.



 ושלום חיים שבת לילסדר דרכהקיט

 כסו פירות )נ( של תבשיל ובאחרונה פערפי'ל הנקרא ואחיגלזמן
 הי וצא זג בר"ח כסו סצנה שי שעידר )יבכר ב וכיו תאנים 4עתפוחים
 בדכת שי פירוה ס'1 טרם אחר יה רש5חן על שרניאן רלמת שמאכל'מדליק

 ר'ץ( גס י 4ע ועיין רעץפרי

 בפרפ רע"מ( סי' לע'י )י'1 מזעיר מעט רק תי' מאכל מגל אכילועאוצה
 משארי יותר קצת אכל מהדגים רק בעלמא במעימה ב"פמחלפת
 חביב שזהו אופר ח" דנים כשאכל בחוי אפ" או וגיו"ב בר"ת )ונםהמאכלים

  לאו בלי ית"ש  הבודא שברחן כמו ורבים נרלים דנים  שהמין טגני לאכוללפניו

 'צכה כסעורות לריכול שיש ,"ל פלאנ' מדר"ח לחנאו! "י'ם רוח בסערק)נ(
 תפומין חקי דגקרא הטעורח כנגרהדוהים

 בפר 1"י מאוסטרא911 ירושע הר יתח"ק ארם הוידעו גיפר 1 עי )א(שצח.
 במעלת 1י'ע סיוביין הרגי בשם שטביא לדוג( וידנו הפ נעלויחי

 וזהו היצר טצד חיסום יהב דשאיו חסימות בלי ורגים פרים שהםהרגים
 רם היצר חכהס1ת ביתי כרניס וירבו שיפרו הארץ בקרג ירוכ וידאהבזונח
 רבשבת סםות כפ' זי"ע פלוב5,ן יהרב' אמת רנר, גם4ר ועיין ע'יש"חלש"ש
טצוה

 5אבוי
 העינא ברוא נכוה ריוהר לעולם סרטז דג כי נרעים רנים רופא

 שוטר רשן תא ינום 5א הנר רבהיב כסו תרייא ונמיר נייע רלא עינא "אפע
 15 אין שהרג יפי דנזם אנייה יענין נ"ב ועקב כמנפת ין יע ע"כ'שראל
 ברחמם ע5יחם יהשניח יראיו אי עיניו שהקב"ד רמז ורוא פתיחות ניו ועעפעפים
 לאכייה מעם ( כ אחו ח' מאסר חשבתוה )במאסר' יששכר כבני וע,יןנרוי'0
 זח אחר זה יסים בג' גרבות נ' נאסר בראשיה בטעשה לחיות בשכהדנים

 לשבה, ברבה ז יום לארם ברכה 1' זם ידגים ברכה ר' ביום חייברצופים
 המשולש וחתום משולשה בברכ"ח כחוברך שבה לכבור רנים האובי הארםע"כ
 ה ה 'ו"ר כזר בטי5וי חני בשם ן בו 1 ן 1 בנמטרי ם דנ ינתק במררר5א

 ת בראש באה"ק ועיין "ש עי רחץ ייטי מנונות יחשפיע ק"ן בנמטרי ח"י 1י
 שלמה סו"ה חח"ק נשם אהרן בית בם' ועיין יסמך או ליבשה מטוךחירם כי נח והוא השבת גיזם שוחח ויאינח בים א' רנ שיש אלקים ייכרך פסוקעל

 בפפד ועיין האצנר כל יראנ קורש שגת עי רנים ין שאין שמי וי"גמדאריין
 השש' שביי אמונח )מערכת זי"ע טקאסוורנא "א מרר ידנר"ס מיוהיךנתיב
 צבי עמרה געי חנחנם לתלמידו שאטר זי"ע ס15כיי1 הרבי בשם ( חאוה

 הא באיררא כטבועת קדישא עתיקא שסורו חרנים כסח' ע"עטזיריטשצ
 לא בו נתנלא יא העיטו מרוב עתיהא בחינוה כ' רנטי5ה בסור פ"נבמרע"ח
 וזה ע"כ. רנים נחי' ף אוה נסור בהם ונעלם נננו1 אגל 'רבים ויאווועןה
 שאנחנוהכונה

 עושיי
 וטחחב'ן מלח ועם בצלים עם בטייוי בעש"ק הרניה

 )כלנויל( לחם בהזכו נותנים וב! רבצלים נ,בר שלא קר רק רק הדניס עםאזחן
 כ5א כאיגרא ומכואב כנ"ך עתיקא טול רוא הדניס ס דס,ד ע"פ ברנר בזדיש

 ולח"ם החלא בסוד עייון מזל חסר נצר שי רבתא נון במור תייא מזיאבראי
 רכפורים יום ערב באכילת וע.ין ונקה טלל מיד חסל"ח אליו וכשנצמרףכנודע
 המר גלפי סודה מהצר ורב טה,ק שכו טהזק "סד לנדן דןא חסר נצר ע"בשסור

 יף % ריניה ועיירות ומחסו שחטפה ששם עיאח טולא עי עולהומשהמלבות
 באקי"ם עם הרנים כשגומלאין ובן זר עם זה שטכסשיז טיח 8ז נו! מוייןהריו



  ויו ושלום חים שגת יימייתדכי

 כ"ג אות הקררת יום מאמר יששכר שער בממרו י, וע ארם ירי ומעשרשינוי
 דנים כי רזיקוב אבר"ק מרר"א דנה"ק וקינו בשם וכנתב הרגים טשיתרעני,
 את לאכת מדקדק והי' זה( בענין באריכות עי"ש רחמי ר פ'כי5ין י*נר"ת
 גאפי*5 שקורין פו5נ )וע"י כף ע"י אכלן ולא הדנים של מהרחש ונםהעין
 הים דני וכל שנאמר חרמו ואטר באצבעותיו רק מאכל( בשום רשתמש5א

 טרקדק ה" ובשר אחר דבר ע"י ולא בירידים רייקא לאכול נרשוכידכם"
 רע"א( נטי או"ח נמוקי נסקרן עיין שגת לכבוד בחמה מבשר כזיתלאכול
 אלא שמחה ואין חשפת זה שמחתכם וביום כרעלתך( )פר הספרילפי"ד
 סיים ביהמ"ק שבזמן הנם יין נם ביו"ם )ב( כס בנמר כשבת צ"לנבשר
 מאתמול בשר להבק צריך תי' דאו צ"ל בשבת שמחה שלטי מקריביואין
 לא הטאכל עם הקערה לפניו ונשהביאו בוו"ט רק ,טטדח לקולטיזא"צ
 על מדקדק וחי' מחמסוכין לאיזח קערות עוד השלחן על שהעלו עדאבל

 5א5פים ת'וון השייך בכנת עיין ארנ"י איהי"ם אחי"ה רם בצ5'"ם כייכ!י"1
 חסד נצר מן אזר ידטשזך זתכ1י, בציים העתד אדני אידים ר אד הריניםמשם
 ארני אגרים אחיה ש5 הרינים נמחקי, ובנה יא5פים היקוו א5 קודשאפו5א

 ולברר לרעמת תכוין מל"ח רתחתון מ,5 !נעה א5 1בחניעך ים סצ51תדגקראי,
 ין )וע זי"ע סלוב5ין חחוזד בשם  עברח"ק נוקביו כרי, א5 שבקליפותרחיות
 לשורשן זלדע15הם לחקנם וליחד לבוין איך מאביים נאיקה כנות עודשם

 1כ1 בנשמי1ה ישראל ומנאנ' ועשיות מאכן בכ5 שכן שם יעייןלקרושה
 ביחורים( כשעושר 5מע5ה נרשם תנועה וכ5 רדוין !פוי רזי, בהם ישכס5כושיהם

 בראשיח במר' ויקש ט5אנצוס  אלעזר דרך יהנר"ק בינה יודעי נם' ,זע
 סיר בנגד שהוא חכמה כנגר ר1א !כן  עולפים חי צריק בסור הואשהרנים
 "נ ר"ת שרגי"ם רמב51 בעת צו15 נ חרנים שלכך נח פר' בם41 ועיי"שקנביס
 ע"כ. ררחמים מדת עליהם זנתעורד זר כשם ם נקרא לחנם ו5א ררתם'טכ.5ין
 5חנח"ק למאיר אור כם' ועיין תרנים בסע15ת נו רב בשם תנ"ב סי סטן!עיין

 את הפסוק ע5 שטיני בפר' זי"ק כמינוב רוד מו*ה רנח"ק כן ז"5מבוקאו!סק
 שאיתא פר כא4 קרסו הענין וטפי תחכ15 אותם כמים אשר סכי תאביוזה
 תאבק! אח"ם גס"ש דר"ח וזה שנת מעזרות נ בכ5 רנימ 5אבו5 רמצורבם

 ובא יעקב יצחק אברהם ננד רטד סעודות רנ' והנד שבת בחי' אס"תאתזון
 עיקר או אשך במפריט שאיהא נ' סע!רר נגר  ריעוב ררגא אמת באורוןהדמע
 עכ"ל לזררזסז
 בשר וי"4ש לאכול והידות ענין סטדל רנינו סיפר יזומן בסעודותפ"א)נ(

 ביואח זי"ע סיהאנז חיים רברי חבקל פרן אצל קרח פ"א בי גיו"םבהמה
 כסעורה אילו אז יושב והי' פאור ער פיד !נישער בחמה בשר 15 הי וולאקצני
 ע4 לצ!רכו פושבו סעיר טגרשל ברמר כישר עסז  שחביא חסידיו מכר51י"חך

 כייבל אב5 צווך בו היי וולא כזית ערך מעם עוד 15 !נשאר יו"ט ימיטרשך
 אכל כקם, טוה רזגיר 5א ולכן רבנן מלכי מאן שלכים שיחן ע5 עולר זהאאצק

 בחטה כעצר כזרז ערך לו ואשאר לרבו משר ישיקור לאין רגו צעד טייכראותו
 לו ותבישו רברח כששר בשד הנוית אח גא קח טהר הח4 וזז טפתובבית
 ק48 בע וקש מחוצהו ינאם שפחת שצות חובת ידי בולסאת



 מצלום חים שי" י"8ץ י"משי

 חעלאת לבין קערותי העלאות בין מה ~טן נשההח שלפעמים חגםוה
 העםקערות
 תדית ל% ידיו גל סיס קצת נפל ה הדוים איילת אדריצ

 כן גם דרב והי' ב( ר ס"ק ז לס מז ם תשובר ררם ן )ועהפה
 אחת( טפשה תוחבת שינים 15 0שהי' בפח חתחובים השיניסלהוציא
 מעם פעם וגם וחרומנה בשר אכילת קודם הזרח והניחן וקנחןוהדיחן
 ישוע ינים אכילת טהר כי צדיקים( )כשם ואמד תדגים אכילת אחרח"ש
 השירה סיום אהר קסומכין כסן יצי"י שם צירוף נו" ועושי! יי"שמיד
 כנהוג יהיו לידלל אין וע"כ ע"א( ס" 5של ועיין ישתבח - אחדושמו
 בין הנפילה הפסק יהי' דלא חיי"ש שתייה אחר רק רנים אכילתאחר
 לשועת מדקדק הי' חשלחן על וסכר כהשקח וכשהי' עכד"ה השםצירוף
 צירוף שזחו א פ' קדקד מפח ונשמע מהיי"ש חטעימה אחר מידמהשכר
 י"ל פגעו לרחל וכנאמר לגאולח זתקזתז יקראו תוחלת עיקר עלורטז
 לגבולם בנים ושבו וגו לפעולתך שכ"ד-

 ועומדים ולהבאים להממובין שיריים ונותן מחלק הי' מאכל מכלרוצו
 ודרכים ענינים בזח לו חי' איך וראים חפהור להשלחןמסביב

 לפ דגלו על ואיו מחנהו על איש רב שפע ולחשפיע לחטשיךעמוקים
 ובהצקה במדזז אבלתו שגסיי )אחר הרוטב של והקערה יוועועצורך

 וכשחי' לו ליחן משזיין איש אתר וסחור מחדר חי' כיחוריו( הכשתובסספד
 לידו שטתן סי שאכל נטרם בהקערה כפותיהם וועחבין חופפיואחרים
 חלק א' יתפוף שלא טרוד טקפיד הי' וכיריים בשארי זג! בהם סערחי"
 צריך אתה ובי לחבירו שמוכן בסח טנע ארס אין ג"פ ואזמרחבירו
 מנכיח חי השלחן על תשיריים מן טקצת וכשנשל וה שצריך זולישועח
 שדחק עד השההח לשיריים א' וכשנקרא חלקו המקבל ליד ונתןוסקבץ
 חילק ובנתסס חלו לחלק מקום לו ויחד משיט ח" אליו וקירבובא

 הטיוחך חלקו לו זנתן לקה חשיש וכשחתקרנ אנשים לשארמחקערת
 כוס לו נתן ורביט אחרת ממדיגת טצויין אורח ש"ק על כשהיוכ'פ
 סריגה % עבור בזח "תוכת לו ואטר וכיו"ב חרומב עם קערת אויין
 השיריים חלוקת בעת הננבוט המשכיל וכן ובט"ב לישועה' שיזטוכו'
 ברחוצי יהבתם לצרף כיוון הטקבלים אדם בני בשפות פ כ קוראשחי
 העם אודי שלחות בבהנה והכל יחדיו לזה זה שמותיהןמיומי
 כי *סר ושדא טאכל איות הלוקה נסר אחר מקפיר הי וכן ישככח
 נישם שוין איו "עט )בנ"א עודשנע

 כאלה הכרים מעותד שמע הים רא"(_
 חרף גטך מוכ כל בעזח"י ויחי' עוד ישט רק כן לומר חלילת אוטרחוש
 תשרים בענין בץ אוה וח"ב י"4 אות דה"א תורה דברי כמפרוועיין

 נא( האות עוד שם חגתן שירושלמי 51קורו לאכול החמישיםומוחגים
 מפני מהמשגל לאכף יכריס חי' שלא כעת טהנע וחי' צדיקיםמכסח

 חוח צחיח ירך תצורו להקערה סביב ידיהם והניחו וכיוצאהוישהם



  ימי ושלום הים שבת ל% סירפרטי
 סירוןעלטי בהקר ג"כ לזה זכזתב שיריים מזח ונהגי טקדשין ידיםקיי"ל
 מ"ב. אות כח"ג תורה בדברי שם שדועיין

 בין הן סעפ שותה הי שבת וביום שבת בליל הסעחזת תוךקצת
 ואכל יין של בכוס חלה פרוסת ב"פ טובל הי' ונם לטאכלמאכל

 בנמוקי ועיין ויין" לחם הוציא שלם סלך צדק ומלכי בבחי' שהואואסר
 וחי ביו"פ כמו בשכת יין שמחת חיוב מענין ט"ש רע"א( לסיאו"ח
 שמות בקול קורא שחי' הגבאי ע"י שלחפ על יין העותד! שהבע"בנחוג

 ורבותיו טאבותיו צדיק של דחילולא יומא תשחל בפרטותהמעמידים
 ובאסירת ההילולא לכבוד יין ג"כ על'שנפ להעמיד רבית צוחהקדושים
 כ'( אוה בהניה  יע"ג ס. לעי ענייו ולנרווח" לחייס וחייב אמרלחיים"

 קצהו בידו לעוכחעו נגע ידיו הושיפ כמואחד %1ת ידיו נתן ולא בפיורק
 בזה מ"ש ט"ו( אות ט )ח5ה וערת דבייועיין
 עם בעצמו מזמר חי' הלפתות אכתת וגין הבשר אכילת ביןקתות

 עוקמים תשועה עד !נו' שביעי מקדש כל )א( הוסרחסשוררים
 סעחהך ידידות מה הזטר שיזטר לאחד טכבד חי' המאכלים כל נטרואחר
 וכיו"ב הנוכר בשבח ווזה וס'רות. שאר שום )ו5א וט המלכה שבתאת

 די1מא( סשנ,נא גס גופרשהיטיפו

 מקצתה רק אפי תשלחן מעל הטפה להסיר שלא מוצד מדקדק חיה
 טבוסח אם כי המפח מרטית חשלחן דף כ% ונראה מגבח יחי'%א
 נשוי"טלנסרי
 בעת הפהור שלחע אצל וטהנמנב נרדם או ישן שדי נף על התרעםתא

 ביה טפש )הוייו בד"ת ודוורם ירשב שחי' בעת בפרט ש"קסעדת
 '"נ( אוה ח"ט חוררבדברי

 בבחי קדשו בפני ניכר חי' רפ"ק דליל קדושין הברוחין תקל כסעודתלנב.
 הפחורזת במחשבותיו רק שיחה ובמיעומ ודומם יה"ב יצחקפחד
 טאסד מאטרוה כעשרד ,"5 חרם"ע כשם 5ד פר' שבת תהות במאמר מ"ש)ת,יו
 משוררת שנת יל סעורת כי נ"י ראר"י בשט שמכווו פכ"נ ח"א דקהקור
 השל וכו' חטירא סבא אברתם גבוה תעורר שחרית ושל !בז' יצחק שלזכותו
 שם( חיי בפי' רבינו ט"ש עוד ועיק וכו' אביהם ישלב 1כ!ת תעוררסגהח
 בשיחות יוהר ממנירות פנים ההאח קדישא עתיקא במעתקתוביום

 חטטבק עםקדושות

 גס41 וו וערי גמח11ד שגא ב0ו1חס דודא בנסח פארש בי ה21!' 14(אחה?
 מהנדפם יוחד חרוז שם עוד 1"פ חגרם חב* השראל אסקי ר' שםהנוסח

 בערסה ק ת רטסח נפוף ט4ש יעופץ בטהור ספי ג"כ חוק דידובפידורי
 נרוחאק נבורז כ"שוזש5 ,פגחשחש2צ קוחזסירות היא ששבלת כרכה פ'טשד



 וכפלופ חיים נינת ליל מדרדרכיקלו

 ודברים שיהה מרבים חי' הסעודה בשעת שבביהמ"ד כשהעםתנ
 יבושו לא איך ואמר אזוע לבלבל שלא עייחם ככרומיא צווחביניחם

 לאחנע היום קדוש בי במלים דברים בו לדבר חשבת קדושתטמני
 באמירת בחכמה פתח פיהו ופצ"מ( כנ"ל ידידות מה הזמר גמר אחרתר

 דמדברותי שומעת לאוזן וערב נעים ובקול לזהם באש )א( תורהדברי
 הוא וחדר ותלטידיו אנ"ש לב לוח על וחקוקים כוצבים הם הלאהקדושים

 סגורות עיניו חי שלחנו על ר"ת באמירת יהיו עולם ולזכר חסידיולכל
 טבואר וסקורו ומעמו פדעהות כעינים הי לרבים דרתה יעמרווגעת
 י"1( אות )ח"ג תוו" דבריבמפרו
 חג בכל תורה לומד שצריך נ"ר( אות ח"ד תורה לרבוי בספרי טתבתה

 שבת של שירים פי כפופו היחודים בשער מבואר רכן בש"קסעודות

 גרול מעדם בהקדשת להיות צריך וחתורה 1"ל צמח להר"י ז"ל()מאר"י
 עד לחנין בלבח' יירחיפזן ישמעו חטמובין והשאר יאמר גדי והאחדוגם
 כעת או שידברו ולא תררמד( נח ש אז "פמ )הא מגיעין הדבריםהיכן

 וכסגהנ כנ"ל יאסר ובאחד רק בפלבל כנהוג יחדיו ד"תהמעודה
 ונם שם צמח להר.י מבואר רכן טחם שלמרט אמת צדיקיחאדשרי"ם

 יקירא ברוא פוערא לעטך לשחרית 1"ל האר"י טחומיחת חמודיש
 או לומד הצדיקים ב"פ שנהגו למח ומפורש גדול סמך וממיראעמיקא
 הוא ורק וכגומעים מבינים שאין חגם האמת בחכמת עמוקים ותרחדברי
 עוד ועיין עכתד"ק כנז' יקירא נרפא פתורא לעמר 1"ל בהארגיהכתה
 והרתח שבת מעודות בכל ד"ת שצ"ל ( ב אות מ"ב תורה ברנדיבמפרן
 נ ם שת ח"ו 3ד'ת עוד ועיין לוחמקור

 לרבים הדדשח אהר וכן וכיוצא בש"ק  נהשלהן תורה שאסרים כעתהו
 רכריס פר' רבה בפדרש מציע דכן ובפרם בגלל בברכח לסייםצריכין

 אתה צריך ועכחתך עליהן וקיבלו הואיל למשה הקב"ה א"ל ס'( סי'פ"א
 גרבת תבא השופעים( יעל ועליהם "נעם ולטוכיחים סהכ' וסיים וכו'לברכן
 י( נ"ט( אות ח"ו תודד )דברימוג

 בחייו מים קצת ומזג ומבחוץ מבפנים וכום והדיח שטף לברהם"1תו
 חכום מסר ובעצמו הוימון ברכת לברך חמשבין טהחצובי לא'וכיבד

 פ"א שסע כי וממיקו טעמו ואטר חהבושי5ק כ5 אכילת אחר רקתורד ,,מי שלא ופה אג-ו 1,סה שם בן, ההת ח"נ, שי סג"מ ה. ין 4(תד
 מאור בע5 חדיש אביו בשם שהניד 1"5 טחראעא אחרן ר מ"ק סאתכצשמ
 בין המעורר ברשעת חמסובין לפגי תורח 15מר חי' בקורש ררכן כי "ע זושפש
 לפניהם אשר חכאשכ5ים שנצנצם ער הרבה חורתו כדברי נכושך ורי' חטאכןמאבל
 פשבלי להצסצן סציח עי"ו בי יצן גוה ע5י1 אוטקפידיו האהבם טן אח"כ יןשיו
 ח"5 נ"ך ט" ברוקח חדאשונים בגדול' נפתח עוד שסקורו וסצאת' י"כש"ס
 ק'כ בשבת ופידוח משר"מ "ש שמטמרן רתבשל וואלאחר

בנני
א י-"*," י ק * " " "  



 קלו הטלותתחם שבתחלטתדרני

 מסי לעיל יעיין חב"ד( שית ושי בסעורה רק רזימון גירו )1רב.טלהסברך
 שף"4נ סי עדש"א

 אתר חק ואבותיו הצדיקים ממנהג שינה לא קדומניות בשניםחח
 וישב דירות שבבית התפלה לחדר והלך ש"ק גליל ובהם"1הסעודה

 לחמסובין והילק ואכל ובירך פירות לפניו הביאו שום חשני השלחןעי
 זחילקז וגו' צדיקים רנט בזפר ביניחם והוא במחול ומרקדיו מזמריו1הי'
 ושירה שבח חט ג"כ וזמרו ( גדזיפעז צדיקים רננו נקרא )ור" יי"שנ"ב
 ויחידי לי שפרה שיר עד הוא( קדיש שבת ום 5 רסתת יסר )באמצעוגו'

 קודש משרפי שיה בסוד הרגה ורבינו זו בממיכה יושבין הידמגולה
 הוצק ולשון ופה מוב ושם יד לו שהי' כנודע עולם כבצדיקי טרכבהטעחר
 האין וניעור לאין צדיקים סיפורי ויודע ובקי גדול ותייר גשפועתיוחן
 )תרע"ה- העולמית מלחמה שנות בשקרי אך לי' אניס לא רז כלערך

 לגמרי נתבמל שלכפוף עד לפרקים הזח שלחן ישיבת סדר נתבטלתרע"ט(
 ושבת שבוס ליל מכל פסח(* ש5 ובשב'עי סיכות ש5 זביי"ם שירר בש"ס)511ת
 פנימה לחדרו רגינו נכנס רק זו לאורה זכיט ולא עט ונימוקושעמו
 פפזז בריקודיו לעצמו לנמר והחייל שבת לכבוד פרי על ובירךיחידי

 חמה עד ובו המעשים" מכל שבת אשר לאל ידוע בניסן ה לפניוממפחי
 ח ליסדי לשיעורי וחזר וט וכלירח שגח תע חומר כ ואח סלהיפארוך
 שינה שהמפצעעד

 רנ 5 ש ת 1 ט לח

 בין אבל לילה ודאי כאותוא דוקה זהו קידוש קודם למעום דאמור האתם
 ב"ג( ס' ח"א א )מגח להחמיר צריך איןחששנות

 פעם רק יין חוי דלף עליו לקדש אסור שבישלו )ראזיניקי"ם( צמקיםתי
 אוחם לשרות צריך צמוקים יין על לקדש רוצת ואם צמוקים שלפאכל
 ס"ה( סי ""א שלח"א ימים נ' במיםקורם

 שאלה יש חיין שעל לו בודע הכום השרצח וקודם היין עי קידש אםחיא
 לקדש וצריך היא לא קידוש ידי אחר יין לו ויש ייגח מהםשהוא

 של יין גם פופר קידוש דיין גנח דישם ידלג בפח"נ וברכות תפעםעוד
 חיין על כירך ראם ראפ בסי' חרט"א שכתב כסר המזון רעך ושלאח"כ
 לשררת ויוכל בזח יצא יין אח"נ לשועת דערע ,יחי' בטן עב"ז טיםתמצא
 ד"ח( סי' ת"ג )וכת"א כזח. ה"נאח"כ

 דבנין אע"ג בקבלנות סי ע"י בשגען גחכ"נ לבנות להתיר איןחיב.
 ל"ה( סי' ח"ד )והח"א מצוח תויבחכ"ג

 סלאמס בוזם לעקשות בשכת לנברי וחנימער חארענדעם מכירת לעמןתינ
 השפר טסה ו'( סי' תש1"ה )ת"א חיים הדברי סרן בחט"ת כשדפסוכפי



 שפלופ חייך פרצכןסיטת לרב?קלח

 יבוא כי כזח מששות שיא תרעיש וי"ע משינאווע אדמו"ר ובסמכיוח
 בחפתי והפקרותמכרמל

 שים כיניחם הי לא באסת וכתים בשחת ש"ק
 ומר פוסדותי' להחזיק איך בתורת החידוש את שראו ונט אב כיפיונתא
 סיירי ד"ע כר"ח רשכבח"ג מרן כי פליני ייא חדא אמר ופר חראאמד
 שם וצל מפה"י הגאונים לחם התירו וכבר כוח ומקילים שפרוזכםבאותן

 כשפקרה י"ח( יף דניטין וחך דומה הוי ובסה"נ בע"ח כש"שבגאליציען
 הע"ח יעבור שיא נדי קל חיסור למיעבד ת"ח ורשאי כאטסח הויוכרוצח
 שפר ע"י השחת במבירות שם ות"נ בו כבר ודש שנפרץ הסורחישד
 הרבנים לחם יזדקקו לא ואם לכתחיה טהר כחיתר לחם שנעשהפכירת
 באיסור שיאכלנו ועד ש"ק ויהגו יעברו כדת מכירה שפר עכ"פלעוית
 כין צמח וי"ע סשינאווע מרן משא"כ עב"ג מדינא דחוק בחיתריאכלנו

 ישטרו חשדות בעלי והגבירים הנגידים ת' יריר כל אוגנארןשבטדינת
 לשרח יצא וכאשר מכירה שפר היתר שום ע"י כלי יעאע ולא כראויפ"ק
 ומסכו ביותר הקילו בגאליציען מחיריאים וכסח שכמה חיים דבריהח'
 עי"ו אולי וחשש חו"ח מרן גחל באלן ותלו מכירה שפר לעשותעצמם
 סכירה שפר ע"י ולעביר למכור ה' חיראי' חם באונגארן גם להםיתירו
 שם בתשו' כמבואר ח' ליראי נאמרו לא זזו"ל אביו דברי כי הרעישע"כ
 הרבנים ליזהר צריכין ולפי"ו עיי"ש ל' זבסי' כ"מ נסי שם בח"בונם

 מכני חדעת לקלי גם חמדה על ופפריוימ בעצמם סלסול שמהניםוגדולים
 למכביך ושדות ניסער להם ויש אונפרן( במרינת )ס בעוה"ר חחדשחדור
 שמחללים מובן ועי"ו מכירה שפר להם לרועת חרמנים רוצפםואינס
 כי ק תוה' עגילי בכי רכיל מן יצא וממילא בפרהסיא ק ע האלמגשים
 ש"ס שמחלל יכיון ז כע לי המירא שבת תנא האי כחולין ד כס 7קיי
 לחשוש צריך ע"כ כי1 הכי מן יצא טדזי מכירה חיתר וטס בליבגח

 לחחמרר כשחולים בכה"ג הרבנים בצואר בכזח תלוי חקולר איליבי
 משפם כמאעי וישקע בדעוך יעשח ערום כל רק טעם בלי כוחביותם
 רט"0 סי' אצח )נטוה' והאסרוחתורת
 טרטתיו שמעט ואדרבה בעש"ק נשואין שיעשעת חשש איןחיך

 זי"ע חקדוש חבעש"פ תלסטם סהלפידי וי"ע חקדושיםחשבותיע
 חתהלח לבעל טעשה ועזי בעש"ק הבדם בניחם חסינת בכתהעקב
 ראפ( 40 שג"ח )נסרקי אה"קבליל

 החסידים שמוחגים סדרך גיד למפק וכיו"פ בשבת לרקד מותיחיזו
 ל"י* סי' ח"א )מנח"א טעשחונעשי

 יד שה81 כפינן )ברי%אע( עינים ככהי לצאה בהכרח ט שצריר סיחפז
 בהם לעאח פהק טבלעדח לך אם בדרך לתקלה לתוש וישחרצות

 כחשרם יזרם להם שתחי' צריך אך עירוב שאץ במקום אפי' ג"שבשבת



 קלט הטלים מתם שכחהלמחדרכי

 לו לחיות יכולת לו שיש ומי ליפול עשלים שאינם בזדון מהודקשיהי'
 יורות קיל הדבר אז נחהב יחי הידים גם זתב בשל חזכוכיחקבועים
 חנדולים ברחובות וכהנה ברלין וויען פאריו לונדון כמו חנדולותובעיירות
 רח"ר דחוי ביום בו בוקעין רבוא ס' דבודאי ביותר חמסחברמקום

 ד'( סי' ח"נ )מנה"א להחמיר ישדאורייתא

 כשיושרכן פאעאטיי5ע( נקרא )יבפ51ין כשיכש ומוצאים שעחנים מהחיו
 מלבוש דרך שזחו כיון איטר בזה אין הצואר על אוחה משיכפןלחוץ
 ס"מ צוארו על מפפחח כבר לו יש אם וכר סבחהן קרירות או רוחכעפש
 הצואר על ממפתוח כמה משימין ב"פ נפשות סכנת שהוא טצינחלהנצל
 ש"א( סי' או"ח )נמוקי איסור איןע"כ

 בכיח שם יניחוהו ובאם החיים בבית ר"ל שמת מיהרח
 שיו במקום להתיר יש )סעקצירא"ן( שינתחחש לחוש יוקאממער תטאדפע~

 שהניח נהממה שיניתו י ע משם %קחו הקברנים יחוסים לנושאיםעירוב
 שי"א( פי או"ח )נמוקי בהספחככר

 הלוכו יפסוק שלא כדי שלו )קטו( עועוח חסורה להעריך כשהוצרךחיפ
 בה ומשין ואמר לחעריך לגדול אפי' לאחר ונתנה לעצמוחחפיר

 ובע"ב חפלה לענין גדיוק הזמן לידע כדי היום צורך הוא כיאימור
 לא בדיוק למקומו שיגיע כדי למקום ממקום )צייג'ר( ועויהערולהעביר
 והעריך הערכה לענין נם החמיר לא וביו"פ בעצכם עות רק כ%החמיר
 תלוט יפביק וסלא וטעות המורחנעצת

 לתת ולא ולרתחיר ליזהר דרכו שחי וי"ע הגה"ק אביו בשם מביאהב.
 עדיין חם חדומב חרוב שפנל כיון שני בכלי בשרק חמרך לתוךמלח
 מעת נשביל כד"ר  שאין לופר גפומי' שעגלא וחי' בצחרים גםמאוד
 חרמיא רה"ק ברכת את עי"ז להפסיד הסרק( ותר ם להטט )שתזשביסהסלח
 בם שלישי בכלי חחמין כמוכבר אך ברכה עליו תבא וחטחטיר ץצכ'ז"ל

 וממגק נדזלח קערח לרעך מהקדירה שעתנים הבע"ב אצל המנהגשדשא

 חרבה עדתן חכרן ריחם השפי' להחכיר צריך אין חממובין קערותלהיך
 ש'"ח( סי' או"ח )נמוקי סלח להשבח לחת לכהחלחהיתר

 שם שגמים ההער טחוד בשבת שתלקח רותח קאהיע ש 6עח"עתבא
4 חיערם"ש לחוך לכרטזלח ליחן נבתרבעש"ק  ל"שכךר פלא"ש 

 רום"צ סחרנ"ש הה"נ להימירו בכתי"ק )השובת מיחוש בית כ"ל ואיןשנע
דפח(
 לעבור חרתכם אנץטים ס"ט סייס נהר אצל הקשבים לזעמים חזחירתבגד

 על עומד אחת הסנהינ והנכרי עסקם אווזת דחקני לעברבסוצ"זצ
 הולכים במהנתם לעבור חרוצים ע"כ חלילח שהחתרך לאחרמשמדתו



 חטלרט חיים שבת"יכות דרגיקם

 - הכוכבים צנען עד שנס; ומחשיכים השמשות לבין סטך תספינהאצל
 כנהר לעבור כשירצח שהישראל היתר יש אך - הדין עפ"ישאסור
 בהיותה חספינח בתוך ניחבט כל לישב מע"ש שבירגה שיקנחבמו"צ
 יתחשיר שקא לדוהיר 'ש )ום'ט במו"ש לעבור להחשיך יכל ואזעופרת
 י"ג( סי ח"א סנד"א מצוה ידברז-יה
 סקדסות איזה במיעוט או אחד ובסקוס עירוכין תיקון יעודכן כעירהכש

 לחחנורד( אפשר שאי וחתות )נדגלות אילנות של וטורח שם חף?נפרץ
 )נמוקי פרצה הוי ולא כשר בוראי לאילן אילן בין אמות י ביניהםוראין
 שסיב( סיאי"ה

 וכיהוא געירוב מודים ואינם שבת מחשי פושעים 2ע-ריס במקום גםתכר
 רקקת שיש כסן כנכרידדינם

 ל2ח-
 להעמיד ולקיתי לשכירו או תעיר

 עירוב להגיח מחני טהשר 14 טחם מא הרשות מסכרין ואס חילשם
 שצ"א( סי' אי"ח)נפיק'

 שוס לדשא עלא כדין העירוב שנעשה במקום לעצמו שמחכור סיתכה
 בב% שהוא שאטד ו"ל יששכר בני בעל הגה"ק מזקיע מקובלחפץ

 חן בעירו )כשהי חנ"ל וקינו עצכן נחג זח וממעם בעיחב מודח שאיטמי
 לתוך לקח בש"ק מבירת לחוץ בהניאכן בטוב( רעירובין שהוהוקובעקום
 שאיט סי בכלל יהי' הא העירוב כשקום שישאוחו כדי וכיוצא מפחחבגדו
 בגוילי עוד נפתח וקמעא לזח מקור מביא ורביט ע"כ בעירובמודח

 בנח טקפו שלבו 01י שכ' יוסף בברכי ומובא חתשב"ץ ז"להראשונים
 חוא וכן ע"כ בו נורקח מינות או הוא נמורח הצופות עירובין()בתיקון
 והנה שכ' העירוב( עני, ורגליו ידיו פניו רחיצת יענין חכמות כשערג"כ

 וחודסש חללית עמו כוליך הי' שבת יום שבשחרית ז"ל למוריראיתי
 ת" צפת לעיר טחולן אשר חטבלא לבית טליכו חי' וגם לגיהכ"נסבירה
 נשיהוף שנעשה העירוב בענין לחשר וחושש פקפיד ולא העדעתנרתח
 כהלכתן נעשין חי אם הפבילח לבית נעשה אחזר או ת"ו צפת טבואותכל
 הנר"א מנהגי זית רחמים שבשערי הגם דבריו רביע וסיים עב"ל ל"יש

 בהזבת כ% ליקרו 2יא חי' שכהחגו כ' ל"ג( אוה ושבת )הל' ז"למווילנא
 הקדושים ורבותיט אבותיט ונצחנ סגר,ניט אכן עירוב שיש במקום4ח4
 וחתשב'ץ חאריו"ל כקץ ובועת עירוב שיש בסקוס לישא לדקדקזי"ע
 ושלא שירצין יוהתקיט הלכזה רבותיע דברי והטעיות לחוק בדיז"ל

 המלך נצטמח והצדו כעירוב כנדח שדרני סי בבלל )בחונט( ח"ולחיות
 נם לבי ישמח בני חכם אס של בה יצהח עירובץ שתיקן בץטעחהשתויל
 שארצד במקום עירוב לתקן סיפרר הי' )רביט שצ"ו( סי או"ח )נמוקיאני
 ,(עתק



 קם" ושלום חרם  שבתהלגזתדרכי

 מי או"ח לנסיקי פקפיק בלי במקוח לפתול ~ל מותר קודשבשכתהבו

 אם בשבת טבילה לענין מבואר קב"ה אוח ,"ל להג"א רב בטעשח ~ו(הכושב"י
 א"א כי בשבת %א שבת במיצאי לסבול כיטב עזרא סבילה למבולצריך
 אחר ההולכים החסירים כי נחגו כבר אבל עב"ר מחיטה גר' יבוא שלאלחוריר
 זנמנואר נבוקר בשכה לטבול הלסיד'ו זהלסיד' ~שלסידיו וי"ע "בעש"טעקבות
 יותר עוד ברמקוח שכר יש בבוקר שבש"ק רבעש"ט שאסר רקדושיםכטפרים
 רשחרית הטבילר בענין ראדיו"ל לסרן הכוונות בשער נ"ב ועיין שבתטערב
 להזכיר צריך אין חטיאר גתשטיש או בטרי נטפא אם הנר כי שם שכ'כופבת
 לסבול צריך הנו' חככה לטבול היצרך לא אם אף אבל פוכרהת אז הטבילהכי

 שבת ערב בכ5 לטבול שצריך לעיל שביארנו פח כרטיון והוא שבת בייםבבוקר
 בין יש נדגל הפוטש כי אחרת טבילה עחח צריך בן לסבת רחול כתשיפריש
 כרכר ין וע עייק"ח יתירד קדושה שרוא שבח יום לקדושת שבח לילקדושת
 בור כדה"א ריא שפסק חנר"א אור נ על שכתג מח שם או"ח בנמוקרכינו
 שם טהמד ונם בשנת לטבול להתיר כתצ"א רעיקר בדאי' ודעלר ראי שוםכלי
 כשגח 05בול שאין קב"ן טשבת שי' שהביאו שם רב בתעשה שנמצא חנ"חעל
 המהלוח אותן על וחר"פ איפכא ראי' יש רמשם יראה בגטדא דחמעייוינ'

 במזיר יסגדו אשר גאשבנז ובפרט העליון בנייך אולי מזעיר טעם עודשנפצאו
 מצוד התשוה רגים ויטניעו עת( שימחו )היינו יתנו לביתי בשבתהפקוח
 בזד בירם שטחויקים הרבנים וגם הטעשה רע בודתי ת"ז לקריו בש"קלטבול
 ר"ל תועבוה ובשבע עישוב חמה כרפות חשוב יצר בלבם עקשות בודאיהוא
 באריכוה עייפם יציענוה

 ששמעני נפלא מיפור באןואעתיק
 רנר"ק וקינו גמע אחת פעם בי ז"5 טרבינו

 ושנורע לווילנא מסוך כי"ח ברית על ,ידע ססאסיב לזב סשההר"ר
 ם מאנש חי שם רבפר וג5 פרסאות( לכמה אפי' ליטע 11 מציה אחד מהררשח.'

 ברכיכתו ערב לפנוה בעש"ק וחי' ש"ק ע5 ישזג באיתו ונשאר רביתה היסעעור יי אפשר רי ולא געש"ס הי' ורבדית ז"5 א ריר סדן עקבות אחרהחולכיפ
 קו5 ונשמע אנשים שנתאספו א' בית שם ,חי 5כוחנה טחוץ א5 ייצאלמהוד
 עמרו והעם ר"ל לסם א בפטר טה2בב כ' ,ראח לתוכה ונכנם ויללתבכ'

 זר סח לו רכיבו והם מחלהו ומהו זה מד ודומע והקר נשטר ליציאתטמביכ
 אובל ושפשר לי רניחו 5דם ואטד נשטהו בו עוד הם?ב תראו רלאעקק'כמ

להושיעי
 לו סמוך שיניחזהו רפצרהו ו5נוד5 אוהו ודתי עליו ושחקו

 ונשפך לידו וטונו ברכש צפיחית באסד לי תנו ומסד לרנוטמ ושרב אותןרניתו
 רוחו ותהי אחרה לצורח נשתנה ,פתאום רבוץ כח סלא רנוסם של פיולהוך
 ובעמידת בהטמח נופו והקים שעמר עד שנית לו ונתן עשיו ופתה נפופוהצבה
 וכל חי' וכן בחרן ייתרך שיקים עד  יותר וי ככל 15 יתנו בי וציהרגליו
 ינר5 ונתפרסם ר"ל סנוש טת החי חמה ראפ איך וקראת את רואיםחוום
 אחה במשהיהם אליו וחריצו מגבו וחדדי פופת לא"ב חמסופ בבלאגסם

 לזעוק ננאקנזנת! ועשר נדה בכבוד *4ה על שם והי' ברבתו לאביכנמאאלוהו
 שלרבת אופ רשפי טטדל גקויש ררכן הי לכי ההפלח כשצת משוטהבקולחק
 בשרק הזפ "צשא9"( הושלה בעת פעם פונם גדל צועק חי בקרבו תבוערק",

 סרן ואאן' בטגהם נמקוח לסב% הלךבבוקר
 וע-לס"י

 היא שהי' יען כי אח"כ
 הש"ש תלפידי בולם קוהיו הכפר כאוהו שר חזוסידות בדרבי כנוגהנוכולרתנהג

 בבדור קרפ בשבח בטווה לסב% הרך פוחו כוויתנו כפיס וצ"ל הע-"איפל



 ושלום חים חיכתים ורכיוסי

יופ
 חשסה~

 חטין )קא11"י( ונטתה לשיעורם ישג המקוה אחר בבוקר ק בשיהכו
 מדרשו לבית מביתו בהחלית לבוש נכנם 9 שעה ובערך מעש"קשהחמו
 חשטרייטי"ל ופשפ וקם )כגרוז( מעפ ישב ובביהט"ד וחומש המידורעם

 זט' ערם חדו! בקי והתחיל התיבה לפני ועטר ראות על המליתוהעלח
 העקידה ולא ק"ת( בסי' מנ"ל גהינם של וטדינח וא"א הברכות.וסדר
 וא"א איותו אחר עד וכו' ובו אדם יהא לעולם וסונהילין ט"ו( סי'ולנ"ל

 יה"ר וע' כתובים יעי וכאן וסיים קי"ר( בסי' )כנ"ל חשבת וביוםהפסוקים
 לפני אחר עמד בשמו קיאו לח הודו פפד"ו לתפלת "ד"ר( וט'פלפניך
 וגו' רחום ותוא ש"נ( סי' בנ"ל חורו לפני פי את מיכה )הריניחתיכה
 למצצה וגו' תכלא לא ח' אתה מתחיליו רק קב"ר( סי' מנ"ר ההודומבלגין
 וציר הדש שדר לה' שירו בחסור )0 ימים אורך חפסוק יטפליןממרטי
 אליך הטעמת יתר שמחתי לדוד המעלות שיר עיני אשאלמוזלות

 כזר נרץ נפלא גנם לרשתטש חוצדך ע"ב כי לשיטתם ויסקלוהו סכםעור
 לכביר ע ספר גאי! מגילתו ויעשר טעבורהו 'פרע שלא כרי טחים ותיהח
 זיע"א. קורששבח
 ורזנו בשנותו ירוד טמפרים השמים אחר לוסר אויבנו נוסח חנה )א(תכ!

 רפ"א סי' ברוים הובא באו"ו רלא וכן רנד1י ה% אחר אוסריםצי'קים

 הוא בשנ1חו לרוך קורם צריכים רננו לומד רירן נוסח אך 1.טריובסחזוי
 פר' ב!ורר חוד וכן עיי"ש נ' סי' בכ"י רובא ובאו"ח היום וסררבאגורררם

 תפלר בשנותו לדור צדיקים רננו מספרים השמים רסדר ע"נ י! "ל רףתרומר
 עי"שלמשר
 וכמירור רפ"א סי' ביבוש ועיין 5אוטרו שם בצורר נוכר לא בסתרינשב)ב(

 קבעו פגעים של שיר שהוא מפני בשבת אוחו אוסרים שאנו הטעםחיעב"ץ
 ועיין ע"פ. בפרק כשביתא בשכח רסצוין מחכהיקין להנצל בשבה לאגופואותו

 שבח שבכניסת מקושיה ובבגאז תרוסר בזיחר שכתב לנם שם יעב"ץכסירוקן
 צ"ל ע"כ דן2בח( השביבנו )בחת.מת רבא תחוסה כנוקבא ומסתתריםטתעגרים

 או כראוי נקררים כשאץ פשא"כ כתלכחח שבח שוטרים כשישראידוקא
 שטחוירין מאחר וביחוד שלימה! שעה שהוא יפי ש"ק בלל מוזגבריםאדשנה
 סתפיסין להאחזי נזחו כשמוצאיו לכן הושעה באותו ולסלקם לבטלןאתריים
 טרם האויר לטרף גאואריח חצצור וח התקינו יכו מעויה שמירה וצריךיותר
 ברכח יאסר לא שכת שכליל רבינו בדלח שע"ח בסי לעיל ועיי!עב"ר

 שדיך אין הבשכה הטעם וע"כ מפרוט מזד וטתחיי  בצרנו  ודגן עד דקהשסנט
 ר' במירור כהוצתי אך בסוטו יה"ב נם יוסר צריך חי' לא 51פי"ז כ%שטירה

 שכפס פוני פגעים וצל ייר אהאריפ בהשבח ו!*י איפלת חטבוש שכתבסופיי
 חחפגנ! בכדורי ליטא הטעלות שיר חן" וכן גו' %' שמוז סזטור הנח)ג( באי קהי ושי"ג ע"כ ובמליפנכנעים
 כמסער איקא וברונזה גזוח"ק רע רפ"א. סי' בר"ם רובא ובאופז ויסריוכמהזיר



 קמג הפלוםחאם השבתייםירשי

 חח1 החויה )ד( לנו שהיה ח' לולי לדוד המעלות שיר עיני אתנשאתי
 טוב כי לה' הודו )ה( ר שםאת

 )הלי
 ורבינו וחאטונה )ו( האדרת חגדוי(

 ליום שיר מנסור שאסר ברוך ע51טים"( )1יא )אי העולסים לחיאמר
 לסיים מתחיל יש"צ בהול כמו ככדרן כבוד יחי לבש נאות פלך ה'השבת
 יאמר רחים יהוא אט" תה הפסוק ,עד יב"ק המלך הושיעה ה חפסוקרק

 וגו' אשרי קכ"ו( סי' )כנ"ךבלחש

 בשק שמעט תא חעסח )א( כ"ג טבורר איע חי כל נשמת בסדרתכח

 מזכיר וכאבוררהם 5יחא שם גב המע15ת השיר מוטורי אך חדיר שיר 5ר' רזש
 שטרתי לדור המעלות שיר אך 515י לדור הפעלות ושיר אשא לסעירתשיר
 7015 הנוסד שם ונם באבזדרהם גם ייתא עיני את נשאתי אליך דמע15תושיר
 את 1557 רלל1יח חכתסור אחר הנ"ל חמע5וח שיר וחב וכו' 5ר' שירוגחפוד
 המעלות שיך חד' לומר ריר, נוסח אך המאטרות סרר עפי' ורטעם 1כ1 רשם
 ובאור חסידכם במשנה חוא ח' שם אח דלל! ח5לויח הכהטוח קורם ונ"ברנ"ן

 מזמור יומר הסור ע"פ שייכות נ"ב שכתב שופין ר' במירור וע"זצדיקים
 עיי"ש בשבת ח' שם את הייו חילויה ואח"כ הפע5וח שיר והד' חדששיר
 בארו חוא אך תרוצח בנוחר פחכר יא ה' שם את התו ח55ויחחכחטור)ר(

 הסוד ע"פ חטמם בסידור המין וכהאריז"5 ובאבודרהם ויסרי ובטחזורשם
 זר טעם טופ ביבוש ועיין לשבת דכתמור זר כותש
 כשבת. חטמי ה% לומר שקבעו דמעם כלביש עיי,)ר(

"(
 כאור רוא הנד51 ר% אחר בושוי"ט והאמונה האדרת פיוט יוסר הסנהנ
 שחארסורי"ם י' סי' לישראל נחית נתשו' ועייז שבתי ד' יסידורצדיקים
 בר, המעם וכחב הורו קורם יחאטונח חאדרת פיוס אמרו 1"אר5יןטנשחיו
 ביוד"ב. רי בציבור והאפונה חאדרת לומר ראין תקמ"ה בסי' רמג"א רעתלצאת
 ברוך קורם ראופרים אותן דגם ל"פכ כתב אך בצינור מקרי יא רירווקורם
 נ"ב יתכתב נ"ל סבוסשאנמפ פרנר"ק בא"א 1ע,ין בציבור פיקר לאשאסר
 נורנ ררוא וכתב שאמו ברוך קודם שוי"ט בסל אותו שאוסרי, הפגהנ עלוכוח
 שהאריך אחרי כי רבעו נהג זה טמעם ואולי כלחש רנ"ל מטעם 5אוטדועצטו
 סיר התחיל עולמים 5חי והתפארת התהלה והאטונר( )האררת וסייסבנקוטו
 שיא בדי כ55 וראסונח האררת סוף )בנהוג( הש"צ שימקם מכלי שאטרברוך
 כטוב, 5עצסו ב"א רק בצ'נס כאומדים מיחזייהא
 והאחרתים ער חי כי ששנשסת ע"א קל"ת דף הרוסה נווחד צין )א(הבה

 שביביא שם רזוהר על ז"ל חיד"א והגאון אורות גצו?י בחנהתלעיין
ח ררמ"ק תלטוף ק"ל המלנטי מהנ"א החסיד הרב בשם בב"בשכהמק כ  עד 
 שחישן צ"1 דף כשהנ"ב כם8ש שחיי טעשח מהצום אח"כ יטרוחו *'נו1ח15
 פינו ואלו ער שפחאחרתים טבואר ששם חרמ"ש בסידור ועיין שם הג"חעכ"ר
 נאון ר"ח בסירור וע"ז שחי נס סירוה חש"רונים ברורות 11 נוסחארומשו

 גרטכ"ס וי חופנת טנ1אר נבו אך ייהא. באסה ששש ייקנ וכתולעתובאבורהחם
 טלקא וסלפנים ער שירר מלא פינו 1ח15 וטו תיבות ס"ה יש וזמרי(וכמחרוד
 ומפרנס חרציי לפודה יוסד חפ ~פינו ע"כ. תיבין חפשי1 אחראתושבחתא

 כמששונים אלהי אתה א5א פלך יע אי, וינקה. ירה עת בבי ומדחם"ועונה
 אתת אלא וסוסך" "עווי שלך הוסר ואין תיגוח, מ"ח יהי' וא,וחאהרונים

 אתה" אלא פלך לנו אין ויסרי במחוור ע"כ הוא ובן אשכם בסיורריובאמת

 כיה פוק התלוח מלן ע"מ(



 ושלום אים  חשבתים דרניקין

 אילו" רק שירח סלא פיט דיילו" )ב( אסר שלא יקענו זאתרק
 נאלהגו סטצרים )ג( אנחנו"( אין )וש טספיקים אט" אין רוי"1()כ5א
 )51א דליפתו ונאותים רעים )ר( ומחלים נאקתנו( ותצרים מיפנים אמר)ולא

 חסדיך עזכוט המא רהסיך עורונו הנח עד וכו'( ורעים רבים או רביםמחל,ם

 ואכודררם גאון ר"ק ובמירור ספרד משרורי הוא 1טומך עוזר ס5ךזחגוםח
 לושנות לנו ואטור אשכנזים שאנו טקום בכל רגיני שימת ולפי 'עקבזחילעת
 אין רכוש שער שתוא שכונות נשער  נ"ל האר"י סרן גרגרי שנמצא טדוילון
 "דמהו5ל חזודר ע"ס חהיביה במנין שפרהק וכפרט '5 ננ )ומר 1'ש נ"בלשנות
 ינום )א "וה' חמד"י בסידור נרפס וכן אשכנז נימת היא כן ההשביות*ברוב
 ונוסח בכלניהום רבינו רעת צ"לע"פ 1ב1 אשכנו סידורי נוסח הוא נ, יישן",לא

 מנוסח רי' שנוסחתו ויריע נרם"ק הוא וכן יישן" פלא יניס 5א ער זח ספררסיחורי
 ישנים המעורר ידן רבריב ששר פירם אשכנז מרור, נוצח הנהרפפרד'ם
 ורזוקף  גומלים יתמסך אסירים וסתיה אלגזים ח רמש נרהבים.ורמקיץ
 אשכנזים עותנו רבינו דעת ע"פ לוסל צריך יכו ויסרי במחוור רוא  ובןבפופים"
 סרט מפרד מירורי  ונוטח ישראל חתרת בסיחור כיסח נרסס וכן לשנוץואסיר
 תולים וחפש מתים נוהי' נרדברם והמסיז ישנים "המעורר  רבריםשסונר
 בנוסח וש'ין נעלסים" ורמפענח אקסים רמשיח  בפופים  וזיקף עוייםפוקח

הרמב"ם.
 ם ובמור וגרמב"ם נאון ר"ע בטירור רוא ,בן פינו" ואקו רווררנוסח)ב(

 נ"ט ר9 ברכות בנמדא הוא וכן מיגו" "ץ15 אשכם בסירוסי אבלרכ"א
 אלף מאלף אהה על שמך את ולברך או'א ת' לך לרודות רתעניתוכמ"ק

 הוא כן יעכרו" אבותינו עם שעשית רמובוה פעמים רכבות ורב' אלמיםאלפי
 נדפם וגן רננו דעה לפ' בנד ישניה ואין ויסרי וכמחוור צשכנז מירורינוסח

 5דיוה שצריך שכחב שם הנוחר לרעת 5 רנ' נוסח 1מכ11ן ישראל חמרתבמירור
 הנוכח באבוררדס והגח חיכית חמשיו ספצרים סממנים ער פינו "ואלופן

 ובסידורי 'עקנ ובהויעח דרמ"ק במידךר חוא וב, "שיכנו" שטד אתולברר
 ספרר סידורי נוסת וכן נאון ר"ע בסידור חוא וכן אלם,ם" אלפי "טא5ףרספררים
 ורפב"ס באבוררהם כמה יע,ין ונפלטות" ניסים וכו' פעם'ם רבבות רובי ב"יר

 ניסח מקום בכל 15 בירר רבינו אבל האהבת שער יבר"ה הדמ"קובסידור
 אשכנזים אנו כיאשכנז
 מ5פניס רנוסח 'עקב ובתולעה וחבוררחם גיטן וריקע וברמב"ם ב11דר)נ(

 תיבת 5,תא אשכנז ובבירורי אשכנז נוכח חוא רבינו נוסח 8ךממצרים"
 ויסרי במחזור ל'תא 1כ1"טלפנים"

  הבים" וכהלאים והאכורראם וררמכ"מ נאון ור"ע ספיד סידידי  נוסח)ד(
 לשון והוא אשכנז נמריץ חוח הלחנו ונאגרים "רעים" ומחלאים רבינונוסח אבי רליהנו וטופפים המם" "יבים וניפלאים ויטר, התתחר הוסחועיתנו

 תבוא בסי'חפס!9
 ת' תסומנו .הש5 חסריך עזבתי %א אנסינו ח' רחמיך עזרני וומצ"ם נוםח)ה(

 ובהקשח ובאבוהץתם מפרר בס'רודי נקונא לא וכן ברמב"ם לירא לנצה"אלקינו
 איקעו חגויך קזבוט ולא אלקיט ח' רהטיך .עציצו וים-י המחזור תוסחעקב.
 נוטחא כעין דתענית בפ"ק ועיין לנצח" תכליסגו ואל אלהינו ח' הטשנז אלנא



  קבי ושלוםחים השית'יםדרכי

 ויעריצו וירמיש )1( ויפארו וישבחו בכפילא( אלסינו" ד' אטד )ולא)ר(
 את )ולא וסי פח כל כי )ז( סלכם שסך את וימליכו .כשוררו"( אמי)תא
 לוסר שלא )ודקדק לך ידמה מי )ח( פגתלו ואביון ועני .המיר"( שלכנושסך
 הא' יכו' וארץ שמים קונה וכו' וכו'( חדל צעקת תשטף אתח ענייםושועה

 דט' עזךכתעצומות
 וחי' חתיכח לפני בעצש רכים חת4לל עד לשוכן חש"צ כשהניעתכמ

 ובלוען תתברך צדיקים ונשפתי תתרומם ישרים בפי )א(סמיים
 הם?חמ קדושים ובקרב הנוקדשחסידים

 נכל מלכנו שכן- יתפאר ברנה ישראל בית ע0ך רבבות ונמקהחתתל
 לחש להודותן )א( וא"א י"א לפניך היצירים כל חובת שכן ודורדור
 שירות דביי כל על ולקלס לעלה לברך לחדר לדומם לפארלשבוץ

 אל מלך ם( )1סהי וכו' ישתבח ובכן טשיחך עבדך ישי בן דודותשבחות
 חעולכרס. )כציף(חי

 בפסוק 109ק ננינח( )ביי אסרו ידוך חבל וכו' אור יוצר מגרבתחלא
 וט' בעוה"ז ת"א לר ערוך אין הסיום גס חקחל ואח"כהש"צ
 )ורלא הקהל ואח"כ מקודם )חש"צ( רבים ג"כ אמר השתיםלתחיית

 עקב ובתולעת באכוררהם וגם אשכנז טפירורי רוא רבינו של הנ"ל ונוסחזו
 רחופך עזרנו אחר צולקינו" "ח' ת'גתליהא
 ראהבה טשיר פ"י בר"ח הוא ובן וישוררו ויפארו וישבחו ספרר בסידורי)1(

 בפירורי אבל ההארדים מן שרי' זי"ע הרס"ק תלבלר ח" שהוא 'רועאך
 גאו, ר"ע כסידה והנח והגוררר" תיבת ייהא ויפרי במחזור 1כ1אשכנז

 נשח לו בירר רבינו אך ליהא "המארו" חיבת נב יעקב ובתולעתוברסכ"ט
 כנ"לאשכנז
 גטידורי אבל הסידק סיכנו שטך אח יעקב ובתולעת ספררבמירורי)ז(

 .תסיד" תיבת ליראאשגגז
 שם יעקב ובהולעת לסט ושבילי ובאבודרדם נאון ור"ע כפרדבמירורי)ה(

 חויי1 ותושיע" תקשיב הרל צעקת תקטע אתה עויסמ שועת הנוסחנמצא
 כמאזור וכן אשגנז בסידורי אך והושיע" .תאוי, הגומהא שש0 ר"עבסיזזר
 אשכנז מנוסח לשטח לנו שאי, לשיטתו ורבינו זאת כל ייתאניטרי
 ההברך צריקים ובדבר' תתחלל תשרים בפי אשכנז פירוף בנוסח "(תנפ.

 חזא בנ"י נוסח אך כחח 1יפ" גמחזוד הויק ההרטטם צדיקיםוברברי
 ורבקה יצחק בה וכטופז ספרד כסידרתי חוא וכן חיוך ובסררבאבודרהם
 ם,' ביבחש ועיי( דסוד ע"פ ראר"י בטירוניי תפצא לבא, חאכוהושייכוה
 הטפררים כנבטח אוסרים בס"ה ס"ס אדפכמ בנוטה הנורנים שגםתקפ"ר
 עק'דהו זעוה להזכיר אבינו יצחק נושנרמוז
 )ובדעת חנ"ל כנסה שאסר שלוף אנשי לי אמץ תשובה הידכי טרו )א(תל

 וכן ישתבח( ובבן ש"צ בוחתי' רם בקול ההחיל כי ידיעה לנו איןרבעו
ר א" שיא * א י% י   ט' יט חט קק שי 

 פ' טפשנה הנהרה וכן אשכנז סילורי ונחשת ויטבי בפשור "יא תושנחוה



 וקהים חים חשבתים ורכיציי

 שיאשי, גרד ומטתינ,1 דמומוי,כמעשה
 כנ"ל( נ"א רש"צ יאסר ,אח"כ רקחי

 פולסא )א( רקיע חלוני ובוקע מזרח צוערי דלוצת יום בכל חשרנההאל
 )ב( שברא וליושביו כולו לעולם ומאיר שבתה מסכון ולבנה מסיומהחמת
 ה' מעשיך רבו מח )נ( וכו' עליה ולדרים לארק הטאיר חמאמיםבמדת
 זכו הזח נעולם ח"א לך עריך אין וכו' זולתיך ואין לך ערוך אין )ר(וכו'
 נין טלכנ," תיגת נוטר ושיסיף הכהפיח לימות נואלנו מלכנו" בלווךאפם
 הפתים לתחית מושיענו לך דוטה ואין )ר( 5נואייני(בזהר

 ננוסח שגסצא מח זולת לשנית ואין ם אשכנז שאג, רבינו דעת ולפיע"פ
 אאר שבח עיר יש סידורים ונריב 'י דג שנוסח לשנות איו רכולה שערהאר"י
 ובסידור קאטיל ר כסיריר עיין ספ.רות דעשר כגנר שבחות עשרר ורםוינצח"

 ז רק יש ששם באבוררהם ועי.ן הנ"י כנוסת שבחות ט' רק נדחם שבתיר
 ד אות בהנ"ר תר"א בטי לקמן ן ועי ע.ם רק ן כנגדשבתים

 אך חחיבהי ב1י"1 טמקימח חטה ומוציא ואון א"ע סידור נעסה )א(חלא
 רירן בנוסח רחיבור וי"ו ב5א הוא ניטריבמחוור

 ' דרהמים גמדה אטר שמבואר בי בב5 אך ח"א בלא רחמים" בסרה 1באבודרהם ויסרי בסהזורהגד)ב(

 רבו סר פסוק דשגח ביוצר 5יחא ויטרי ומחזיר גאון ,ר"ע אשכנ,במירורי)נ(
 רעת נראה יכו חרט"ק בסידור ובן ראר"י בסירורי מבזאר אך חמעשיך

 בשבח. אפי' 5א1מרו זוהריךהכלגו

 יתאמר אפריס עוגיות בם' חוא יכן כערכך" "אי, אשכנ, 3טיר1ריהמסח)ו(
 1בפרק"ח ו"5 למחוש"11 ישראי חטרה ובמירור תכונות בשער אב5ק"א
 דפסוק ללוון יחוא 5ך" ערוך אין בנ"י רנונם ונאב1דיהס ויטרייבפחז1ר
 הכלבי פ"ש 5פי ורנה ( 1 ס)תהלים

 ער יורוך פהכל ש"ש קכ"ב וסי י"ס סי'
 חפ "כתכנו" תיבת יומר עוד ושהוסיף רגינו נוסח 51פי וניבוח ק'"נ אחןא5
 5רעכץס וא"א תיבות סנ' ייתר תיבות קם"ז נ"ב "פ זח ובש תיבות הי"ובר
 נאת רקע כםירוך הנרים ונם מערכך" יאין חנומח אומרים אם רק תיבותקי"נ

 חגיגה בנבירא חמק תסיד( תיבת )ביי כראשית מלשר 'ום בכ5 מחדש1בטוכו
 אין חגיגח שסנמרא י1םח בעץ כמ"ש "תכיר" תיגת הרסין ואם ע"ב()ייב
 יום, בכ5 אחת פעם אלא אינן שזר האר מחודיה רק פרשו רהתם )משנםראי'
 חעי5ם הירי האור מן 5מ0ד ומחפשם סהיקו ערבית ויוצא דזח  שפרש"יוכסו
 נ"ב לקרוס אפשר אז עבז5( יום בכל כראשיה למעשר חירהפו וזרוחשוך
 וכו' סיסוה רמתנשא הממישר מאג לבדו דטהו55 "רפקך גאון רצעכמירור
 המאיר א% "ברחשים" 3ת הת יחסד אם א, הטשובח( וחטר .חמרופם"מתהת
 רסחרש קליד ולדרים רגרסא דתטניפ כסירוק כי גטנו" תיבת אויאיץ
 תיבות. הקי"נ אחר נאופן לרעושם אישר ואי 3ראקית" מעשה יוםככ5

 הש הנ"ל נוסא אך טדשיעט" לך רימה ופי גוררר מירור! נוסה "נר)ה(
 ויטרי ובמחוור גאון רתעגסירור



 קמז ושלוםחיים השבתיוםחרכי

 חנןומח )כ( כל באי ומבורך נמוך )א( תלישים כל עי אדק אלתלנ
 א~ת"ו ~יא צ"5 )בן חודו סובבים והאנח דעת עתם מלא ומוטונדלו
 ובהדר הקודש חיות על חטתבאח וכפרע"ח( התפיה בנוסח בשעח"ככמבואר
 כבורו מלא ורהטים חסד כסאו לפני וטישור ,כות הטרנבח עלבכבוד
 וגבורח כח ובהשכל בבינת בדעת יצרם אלקיט שברא מאורותטובים
 ויום נאה מגח וטפיקים "ו ימאיס תבל בקרב טובלים להיות בהםנחן
 קונם )נ( רצון באיטה עושים בבואם וששים בצאתם שמוזים השלםבכל
 אור טרה לשטש קרא טלכורע לוכר ורנת צהלה לשטו טתנים וכבודפאר
 כ5" אדון "פאטר הגרוש בנמרו רבינו טירד וכן הלכנה צדדת והתקיןראה
 כל השייכות פרד"ם בדרך לשבח טעב שנה, אדון" "א5 בוטד פלאות שםועיין
 ר( וגדלה תפארת מרום צבא כי לו שתנים שבח תיבה( לנ5 מהע"בשם

 והעוד פאר לחרוז והניע הש"צ רבית כשחי' הקודקס ואופני וחיותשרפים
 לכפרו בהקרסר )ועיין שמחח של אחר ניגון רמש1ררים( זעם לנגןהתחיל
 י' המה ~טתח5ה תיבות ע"ב להיות צריך שבת עד נר5"1 שטתיכת כיאדנן
 עי"ש( ב"ג ס"ה תיבק י"ג חיבגח תיבה ואחרתיבות
 שלאופקיי( )כעוינות טקומות באיים העליון כלרינות על סעיד הרעישתלג

 חאשכנ,ים כטנהג ביחד וקהל חון בשנס? אדון א' שם אוסריםלאשר
 אחרי א' אשח נשיט לעזרת לביהכ"נ בבוא אומנם דחשיר וה פננניםואין

 בבא"ם וששי"ם בצאת"ם שמהי"ם החזן יננן או נקבה ללידתמבילתה
 טא' חקדושים תיכות כי דקב"ה ליקרא לב ולשים הטנהנ לכפלדצריך
 כקיר הזה הרבד ותלוי שמות מע"ב 011 הוא טחם אהד כל איפרארזן

 תורה )רברי הדבר שמכוער לכ שטים ואינם חסתרשלים שלחםחרצנים
 1 קל' מפי' כנ"ל שמ"ע עד ותכל זכו ושבח אשר לא נכי"ק( ס"א אותח"י

 נ' רא גחנינה )ועיין וטבורך הוא ברוך ~יסרי הטחוור נוסח הגת )א(חלב
 דנ"ג נזמי אך הוא( ברוד ם הסקס בי עי אדון זה ילשון קרובע"נ

 ראין רפ"א סי' ובמנ"א רפ"י בשם ובמם"ם באבודרהם ועיין תרומהכנודר
 ב,וחר המבואר התיבות מסגין לשנות ש5א בר' יסנורך נווך רך)ומר
 נאו! ר"ע נסירור אך ח"א כ5א נשפה" הנ~סחא ויסרי ובמחוור נוותך)ב(

 כל בהחלים ריתוק ישון חוט וסו באגודרהס הוא 1כ1 בה"א"השמר"
 תחתהנשטח
 באשף ועיין קמיהם" רדון ובאבודדחם ויסרי והטחוב נאזן ר"עכסידור)נ(

 ינצר בברכת האוסרים דקם רפ"א בסי  ו"ל מבוטשאנדפ מחנה"קאברהם
 וחיות ~אופנים "שופים כטירורים עיקרית שגירסא ושנתב נאבחורהם עייןף, קהים. שצוו כאן יתחרז קיניחמדחק

 בנוהר נסג רוש 1כ1 תקודרי והיות ואופנים כיועד משריס שבזוהדואג"
 וכן חנ"ל כנוסה בתיקולים שהוא הפקך גן בושם יפ"א סי' בשערה חרקהרומח
 וותקו העפהא לכובש נואק נתיבים סטיר ומשו"ת ושם חקיין וקטרי במהווךחיש

 חיית אישים דגריואלי



 הפלופמחם תשבתיים דדיקטח

 תפארת כליל ש 0ן( קראת נאמן עבד כי חלקו כמתנת סשה ישמחתלד
 ובו בידו חוריך אבנים לוחות ושגי וכו' )ב( לו נרטןבראשו

 וכו'ושמרו
 אלילים לעובדי מלכנו הנהלתו יא הארצות לגויי ח"א גתתו ולאתלח
 חסוד( ע"פ המעם התפיה ניסח במאמר  עיין כינו' שאר אי פסיליב לעוביי)יא
 יעקנ לזרע באהבה נתחו עמך לישראל כי ערלים ישכנו לא במצוחועונם
 ות( סנוטה ויטד' גטהיר ועיין בחרת. בםאשר

 אמר )ויא וא' רצה או"א קראת אוהו ימים חפרה וכו' ישמחותלו
 חסידים וכטשנח האר"י בם'רור כמנבאר בראשית למעשר ונרכשהריח

 ,נמזס4( בערבית רק נואשית יאושה וגר יוסר שאי, רס"ר ע"סהטעם

 רעש כקול אז וכו' קודכס שרפי סוד שיח כנועם ונעריצך נקדישךהלח
 טסקוסך וכו שרם'ם( )הא השרפים לעמת טתנשאום וכוגדול

 בקרוב בציון תמלוך מתי לך אנחנו מחכים כי עלינו ותמלוך תופיעמלכנו
 לפור עירך ירושלים בתוך ותתקדש תתגדל תשכון ועד לעולםבימיט
 עזך בשירי האמור כדבר מלכותיך תראינה ועינינו נצחים ולנצהודור
 וכו' ימלוך צדקך משיח דוד ידיעל

 הראת אחה )נ( ואח"כ קודש שבת סם )א( של השיר הש"ע אחרחלט
 מסי לעיל כמבואר וכו' סלך וה' ומלכותך כמוך אין ופסוקילדעת

 וא' יתגדל הכל על ובו אלקינו הוא אחד וכו' ישראל שמע מ( וגו'קצ"ה

 חייטים והרגישו ד"א( )בסי' לעל כטבואר בעצמו בתורה קוראוה"
 בקדושתי והועק מרעיש שחי'בשטח

 באיזה ב"פ צהור לב כאב מועמק
 שוצךן באותו הלז וענין פפוק על הורח אמר שאח"ם בקה"ת וחיטתפסק

 לוחפ גאש דרעווין רעתא ז"א ברעודת פעמים וברוב עתיקאנסעידת
 חושומעים בלב ונחקק בקודשכדרגו

 כאיחזור הוא אך יו תיבה ליהא ואבוררחם ורמב"ם מפרר נפיר1רי )א(תלד
ויסדי  באיחזור הוא רג"5 נוסח אך אבנים יוחוה שני בירו רוריד הרמב"ם בתפח)ב(
 יאבודררםויסרי
 הרם"ע מרברי הוא שחרית הפלת אחר 'ום ש5 השיר 15מד הסברג )א(תלפ

 חשיר לנמר ההנהג כ"כ שמביא שט בדה"א ועייז י"ג סי גחש"אמובס
 ושיי"ש ואבוררחם בטהר פילא חרתה באחח קה"ת לפגי 5רתחי5הכגרנ)ב( טוסי הפלת אחר ייםש5

חטאם.
 אוקז בשפ וגר"ם חרחרנים בס' חנא הפראך שסע בשבת יומרחסנהגמ(

 סהאייפ נפס' חוס יחנחן הכל ע5 תנוסה ונס ש"ל סופרים סצשמ'וסקולו
 זדמ"א ובנ"ט ובסבחניס ויסרי בפחזות כן מבואר בשבת ראא 51אוסר1שם

 נל"ד סי',כיכוב



 קמט הצלום החם "81יחתמדילדכי

 חפפורוה.פרר

 מנחג על קאי זח חספרדים טמייברן כאן בחומוסים שודפם חפפורותתם
 ספרד סגחנ על וקאי חחסידים בגלילות בשפועים לא אבלחפרענקין

 רט"א ביד יוצאים אשכנז כני סאבותיט אנחנו כי ח"א ז"ל האר"ישל
 שחאר"י חתפלח בטסח רק כהספרדים כלל שסקים ואין ההלכותבכל
 חחסידימ אנחנ קבוע ס( שעד 'נ די )מ דמין שער )שתא חכריןנ"ל

 חאר"י כטטח לחתפמ זי"ע חבעש"מ תלמידי רבותינו אחריחנרורים
 )ביון כבשבותיך שחוא אשתכנז כטנהג צ"ל בהמטורות כי ופשופ זולתולא

 )מאמר הקדושים ורבותים אבותיט נחג וכן בזה( הכריע 5א !"לשהאר"י

 5"ר(* אות התניאנוסח

 ט"ו( אות ח"ז תורר )רברי יעקב ויכרח הפמורתדשא
 ובאבורררם( ברסב"ם ממבואר עבדי חזון הפמורחיאולח

 יעה ופו לחאשכנזים אנוסח לקרוא יעקב ישרש הבאים חיבורהושכיוו
חלנוש(

 רבינו כהב וב! באבוררהם. )כמנואר נביאת אשה ודבורה חפמורהישלה
 אשכבזיב( טגרג חוס שמן רפ"י סי' או"ח גמיקיבספרו

 ובלבוש( בדמב"ם )כמבואר רכים יכרם ויחי הפמורהתניא

 חמיך וישיא וחאבוררחם הרסכ"ם דעה )הגר חירום ויעש הפפורהיקהל
 גי' רבינו רעת אך וכיי בת אלפים עד - סער חירם אח ויעםשלפח

 חאוצכנז"ש כטגחנ הזרג יחיכל הבית לרלתי ער - הירס ויעש רלכהשנדמת
 כן4שאומרים
 הלבוש( )ברעת חמלאכח כל ותשלם חפמורחפקורי

 יסים אנח ספטירין ש"פ שבורדתם קריו כשיים כבני חלא חפפורהאחרי
 שהשפוט חתשפוט ארס בן ואהה מפטיריו ויש עסקם ס' בסוףבאים
 ביר יוצאים אשכנ!ים בני שאנו רכינו ודעה הרמב"ם רעת והוא ב"בביחזקאל
 רעת ושכן כשיים כבנ' ר5א 5דפמיר 012"5 מנהנים כשם תכ"ח בסי'רמ"א

 רכן~בח
 חאבהררהם רעת מנא חתשפופ חתשפופ אדם בן ואתה חפמורחקדושיפ

 אבל מנחש גצכן בפדח וכ"כ אלי ר" דבר  ויחי כ' ביחיאחהכשסיר

 חתשפוט התשפוט טהנים האשכנזים אב5 מהם חי' והפת"ח חספדדים ברעתוח

 בסי' שם השפל בספצית שכתב וכפו ובטם"ם ובטגהנים כ5כהפ טבוארושבן
 בזה( מהדוקת שאקהכ"ח

 כי אם משמקרי הפפורה כשרים כבני חלא מכובדים( )נשה, קדחתםאהדי
 אסא בהשני' מפמירין משעברים כשחודרות טקוםבכל

 שאא מב"ח בסי' הרמ"א כדעת רביט דעת ח" תפו"פית בזח אךדסליק.



 השלום מחס חופרות סדרדרכי"

 היבהפ דעת )הנר אחרי הפפורת שוהוא כשיים כבני חלא לחפפיריש
 דעת שך אסליק במד התשפוט ברשגי' ג"כ מהפמיר הרמ"א ע5 בזר5רשינ
 שבכל רב"ת רעיר שכבר שם בסג"א שבהב כמו  הרמ"א  ברז(-י  כור הירכינו

 בור( ביבכם %1י והסטרה הסט"ס וב"כ בש"ע שכתב במו ג.הגיןהקה15ת
 כרביי חקדךשיס מאבותיו נחג חנדול לשכת חיסד לה' וערבהבהפפורה

 בע"פ הגדול שבת כשחל רק הפפורח זה לומד שלאהבאה"פ
 בהפפרח פפמירין שבה"נ בכל אבל ח'( אות רנדול שבת מאטר יששכרלשער
 סריסנונ סררט"מ חגר"ק זרעת שכו ציוו כנחם נספר סביאת )תו הפרווהשל

וי"ע(
 בא"י אתה גאסן מלך א' כי וט' אתה נאמן הפטורה ברכת כטמחתסא

 ומ בעל הגח"ק וקיט וסגתנ כרהט הי' כן דבריו בכל הנאמןהא'
 הנאמן הא' שמסיים חתימה מעין לחתימה סמוך הוא כן כי וי"עשלמח
 אות רהמ5ד נוסח )טפסר "ורחסר נאמן הסומיפין ביש ולא דבריובכל
 באריכות דבריו ועיי"שב"4(

 מוסף תפלתפרר

 סר עוד בנח נהג וכן ש13תע גסוף כלל רב.ט אמר לא פורקן יקוםתמנ
 חג' כל אמרו הקהל 8ך קיל זי"ע תשובה דרבי בעל 'ק הגתאביו

 שלפגי ובשבת שברך מי הגבאי עשה ואח"כ סדרית בגיח פורקןיקום
 ר"ח נסרר ויבואר תחודש מכרכיור"ח
 שנת בבל אמדז וט יפקוד הוא העצומים ברחמיו חרחסים אבתמת

 פ'1 וכשחי וכיו"ב. חודש כשמברכיו 4ר כדלח ברית כשחי'עלת
 אב יאסרו בשבת מאס או מעגון אוסמים אין שבחול חג4 בנסכהבאייר

 ק5"א( סי' או"ח לפחי אז יאמרו ונסוחח צדק צדקתך ונםחרחסים

 בניסן שהוא לפיבותא ד' בו יש אפי' אייר ר"ח שמברכיוונשבת
 צייר ר"ח קוים שנשא חתן שם ויש סלח ברית בו יש תם איירוסברכין
 5א5פים נהרנו שאו וקיוו חרחטים אב שמרים אעפי"כ כן( שניהגים)בסיום
 יהר ועריף יא"צ כמו והוי רספירר בימי השם קידוש עי מישראיורבבוה
 שרד ובלבושי ובמנ"א ברט"א ב!ה שסכואר ובסו רבים ישראל רערהשיביא"צ

 ונס' ומצ'ו בלהה סהם' ולהזח 18י מצה 4חו שם ,וי *(תשג
 וישבה קטף שקק טרדבי ובריווח ויטר. ובמחזור תתש"ע סי'חסירת

 רביכן של ונעשית יחיר ש5 עיר ע"א( נ"מ )עירובין ומשנר % רמזורובבעל
 אהד פורקן יקנס רק נוכר 5א שקם ועיי באחזור ועיין רס"ר סי'ונצבא
 שמביא סק"א צ*1 סי' כסו"! ועיין פורקן יקום תרי איתא בסורגיםאכ5

 הטיש הלי"ש סודקן ישם אמירת בשעת הת"ת בעז מחזיה שלש"צוצהסנהנ
 המעם התפעו ספרד בשידור ליתא הכן פורקן יקוט כלל טרד ישוגאבודרהם

 באס רסס כ% כמצא שלא גיח פורק! יקש אסר 5א שלכך תשובה ומדכיספה

 חאי'ז"לנכתבי



 יא ושלום חים מנף חפלתסיגדרק,
 ערב כשהל ואפי' כנו'( או ררחכץם אב אומרים ע"כ רספירד .מימעם

 15ה( ור ש.עי לו אין תחנה אומרים אין שכעיו"ט )רגם בשבתזשנועות
 סי' או"ח ממחי אז הרחמים אבאוסרים

 רפ"ר"
 וכו' יהללו וכו' אשרי

 רכ"פ בסי' כנ"להכל
 כי בקניזךת חתיבח לפני כעצמו התפלל לא כש"ק מוסף תפלתתמד

 סוטר הי' נש"ק טופף בעצמו וכשהתפלל הזסניס כסדר לפרקיםאם
 למעשח זכר עד וע' כמלטתך ישמתו ידוע( )כגינון חש"צ בחזרתגשט"ע
גראשירנ

 מימי עוד מדרשו כבית תקנח הי הבאה בשבוע יא"צ לו שהי' מיתסח
 בשבת מוסף להתפלל שלא יצ"ל תשובח דרכי כעל קדישואאכוה

 לא אבותה אחר צ יא שלפגי בעצמו רבינו גם התיבה לפנישלפני
 התמלל ש"ק ביום בו יא"ע כנמהל וולת העמיד לפני מוסף ג"כהתפלל
 גשע"ח( ט' שער ם אפר שער ' )וע סוסףתפלה

 סדן ברבר'  הוא שכן בק' תקנת בס'רור1 רכינו הניה ין שבת תקנתתמ
 )נ( וט' וט היים )כ( פועתה וט' קרבעתיה רצית )א(המיו"ר(

 בה להקריב אתליע ת' ותצבע )ר( כרצצי פעליה צוויי נצפון מסיניאו
 )1( וכר בשמחה שתעלע )ר( וכו' טלפניך יה"ר כראוי שבת מוסףקרבן
 כאמור כבודך טפי )ח( וכר חוח חשבת )ז( יום ממףואת

 ושזהי, ובאג~ידהם ונדסנ"ס הדמ"ע שילי 4ן(שטן
 א"1 נאופן הנוס"

 ובמחזור נאון ר"ע כמירור דיא דירן ונוטר וכו' ס'נ. רר עי צויתחנמשה
 א5ו נוסחאות הפני ו"5 חאד"י ובסידור, לקט ובשבול בו  וככל  דבאו"וניטרי
 חתשר"ק ע"פ רוא וכנומה רפ"י סי' כמיסובא
 טעות הוא אכ5 5מו וגר" וטעטי' רנומחא ש5פנע1 גאון ר"ע בסידור)ב(

 שם ברנ"ח אוצח"ה בטירוף מבואר ובבר חחי"ת תהמר או כיסופרים
 ובו" חיים סועסי' באסת הנוסחא אוקספ1רר כ"י רע"נשבטירור

 כראוי" פעליה "צווי אלו ח,כ1ח נ' 5יתא ויטלי ובמחזור 1באו"ז ר"עוסידור)נ(
  גטידור  וכ"ב האו"' כסידורי הוא ד'דן ,נזק" י,ה" אץוגנו בסירזדיונט
 בע5 שהגאון ימורח ג1כדון ועיין כנצפ"ך ראותיוה להשלים כרי !דואחש5"ר
 כראוי פע5י' צווי אומר הי' מ"ט אשכנו כנוסח מחפש שה,' אס ו"5 אשאסר'
 ו,טר, ונטהווד דמע בסידור קוא אני וגו זתצתנ1 רחסיר1 סירוריןבאיוח)ד(

וברו[ג"ם
 אך לארצנו" "שהע"נ! וכאבוררחם ר"ע וכסידור הרמב"ם נוסההנח)ה(

 לארצנו .נשבחה" שיסנור במבואר שר"ח וכסיויר ויטריבטחוור
 "אס ר"ח חג' ובפר"ח קשט טי' שידומין 1כאו"ו רטר' וטחוור באבודרהם)ה

 רשך בשם באיר וכ"כ בוי"1 שיאמר מבואר ברמשם אך וי"ו ב5אטוטף"
 ברפ"י חוא 1כ1 ובאבוררהם 1.טר' ובטחוחי 'ש ר ומירור ם הרסב' נוסח חנא)ו(

ח רפ"ד סי' בש"ע רעתם יכו דביהםפ"ע כ  ושטוח "יום שם 
 חור-

 אך
 באלפסי ורש-י חאנ1רח בואם ובא"ע פשן חפ"ק בכבוש קוא השבת" "קםהסח
 9ירוו4 הנד51 גפרדם ופל רש"י וכתב שפברק רעץ סי' חשלם יואט בשג5'המק
 נעשה מוח תהי יום הששח כחננתם ופוספס עפר העם "טרם ד' פי'השלות



 ושלום ףים פרן הלת ליו דרכיוצ

 רס"ג רף פנחס רוהר ע'פ )והיא כתר איסרים ביסף בקדושתתסז
 וגסירוד קג"ב סי' טרי , גמתער ג"כ וע.'1 ובאביררדם ח י',גתקונים

 גאהבה ונעטים אומרים תמיד יום בכל ובוקר ערב לא( וכו' נאוו( ער
 מושיעה הוא סלכט הוא אבינו הוא אלקינו הוא ח"א ח"א ישראלשמע
 חן לאמד חי כל לעיני ברחמיו וישמיעט שנית ויגאלנו יושיעטוקוא
 אלקיבם ח זעי לצקים לכס להיות כראשית אתרית אתכםאלתי
 בשסענו שגית נא5נ, ו 15טר )ואין וכן ימלוך לאסר כועכ קדשךובדברי
 שם כתב יא אך ספרדית היא ,את נ,מחא ה, וכו כ5 כעיני שנית"ברהסיו

 אשכנזים וגנוסחא בדחסיו וישמענו אצ5 ב"פ שנית ו5א שנית" היגאלנורט
 בירור כתב ובגר 5א5הים" 5כם להיות חי כ5 שיג שנית ברהיטייוישמעגו
 ומבוארה נכונר ינהר הפליצה חפפרריים בנוסח בי רערי5חיים ר' ישראלעבודת
 שי המוסעת החרשה בנומהא רנוסחאות שני יחדיו שהרכיב טד אב55רבינר
 *שגית" ויואטו הנוסת ותרפ,סו כנ"ל סולד גובח 5דם שקראוט דודיםדט
 אתה י"מ( אות חתולה נוכח אאמר - יתכן 5א יה "שגית" ברחמיו שטענוו

 יטקדוש
 עליה ואחר וסי שהלוים תשיר תו' כאלקיט אין אמרו מוסף אחרהמח

 חזי יאמרו קורש הארוז פתח בעצמו רבינו הי' וגו' גקוחוע"נ
 אנעים השיר ביו"ט( אפ' ומירות אנעים אשיו 5א ור )5111ת שבין בכלוקהל

 קודם ומירות לים א אמרו מילה ברית כשהי )לס ן אד ובזמירוה
 וכו' עלם אדיו בו גיע' ואח"כ ם הברי ה" ואח"כגלינ

 5א רזר היום מכר חזה 5יהפ55 טרום רטה חזה 15מר יאו' יאי,ונקריג
 ר"ע כסימור וט הוה" טסה מבואר הנוסחאות נכ5 אג5 ינו'"חקדבגו
 הרט"ע דברי ע"פ ליישב שכתב פטוריך דדך לספי בהסרסח ועיין המר'ובמחזור

 ומומפין התמיריו להביא ונצטט. כירמ"ק יבנח שנמחרח מאסרות עשרהבס'
 שבאסה הוה" השבה יום סוסם אח  ייפרים סגך נצח בעוה"ר חסדטאשר
 רזה שבת ט1סף קרבן נב לרקריבניסרך
 גסהוור קיא אך וכו' כבודך ספי תיבת 5יתא ברסב"ם וכן גאבודרהם)ח(

זיטרי
 באחבח  שעסיס תמיד יזם בל5 ובוגר "קרב ויסרי רמחז1ר נוסד רנר )א(תמו

 בסידורי אבל ובפרישה בכ"מ באו"ז הנוסח הוא וכן אוסרים"שמע
 וברברי רנ"א בסי' הטור וקת נראה וק אומרים" שמע התיגה 5זתאפלד

 חנא אחר הנוסחא 1כאבוררחט ויסרי במחוור והנד נו"ן תיקוןרחיקונים

 ועיין אחר ב"פ 15סר שאי, ז"5 חאר"י כחבי בשמ תתב רמג"א אב5אחרינו"
 יריות כראשיה אחריה אתכם נאקתי תן החיבות וביתא ששם ויסריבפחזור
 "אריר רבינו אצ5 מוסשין חי' ביו"מ והנח באבודרחם חוא אך לאלקים"לבס

 בנבחך עיין והמתם חבוש במנהגים ונובע במתחורים באו' וכן וגו'אדידנ,"
 רנמירי אוטמים אין ובשבה הארץ כ5 % נפלך ה' ויהי' יפיח שיבארטהפ55ין
 עיירם בשבת בהזיח יבאשיא



 קם דשלופ חים פגת יופ סעודת סורדרכי

 ירמז הפ ששדתשיר
 ויצא והאכגמ הפלית והסיר לחדרו למעלה נבגם חתולת אחרתמפ

 וחמלית האבנם חזרה ולכרם רע"א( נסי' לעיף )ע.ין ידיו ונטללפסת
 סעודתא אתקיע לזטר )כעתיד( והתחיל היום לקידודם ובא כתפיועל
 דחות עד וגו' למעודתא אסדר וכו' קדיקא דעתיקא סעודתא היא דאוגו'

 בלחש נאמר הפסיק )ג( כ5י אסר יא ~כן צורי ~בזיך ר )ח )א(פרישא
 השטף שפ"ח( סי, לע.5 ין )ע 1כ1 קדישא עתיקא קדם מן רעיא ויהאתפלת
 לו וממרו שפ"ש סי שג"5 שבת בייל כמו הכל היין ומזג חכוםוהדיח
 לעשות השבת את ישראי כני ושמרו רם בקול הקידדה והתחיל ייןהכוס
 השגת יים את זכור )~אח"כ( ירו' רגלך משבת תשיב אם כ( )~אח1כו

 וישב בפה"ג מרנן סברי ויקדשהו השבת טס את ח' ברך ע"כ ובו~קדשו
 הכאה פת על מזונות סיני בורא ובירך לביוש מהקידוש ושלחושתה
 פתוחיח )בעיג'ם תורה דבר איזה ואמר ג"כ לחמסוכין והלקבכיסנין

 מזקינו בהקדנוה תורה הדבר אז חי פעשם ורוב ת"ר( סי, פעילעיין
 הטהורה צוואתו נוהמה נדפסו 5א הק' )שחינוריו זי"ע שלמה שם בעלחנה"ק

 לחדרו ונכנס 3' טעיז אתרפה ברנה בירר ואח"כ טפין( שמוער אפרורק
 בנד ולבש תתפלה של העליון מלבוש וגם מעליו וחאבנמ המליתוהמיר
 ללפיד וישב חלבןעליון
 שכת תורת )מאמר במפיץ מבואר ופעמו בשמים הריח לא ש"ק יוםחב

 שורשו מ"מ סעודות חג' לכל הריח כונת שנמחא חנםההדות(
 וא ונור כנגד א' סזחק תריבדרו"ל

 כגג-

 נראד כס ור'א כרשכ'י שטור
 בשכהין באזמר רק שתיקן האר""ל בזטר נראה יכו רבת בליל רקגעיקר
 בספדן ועיין ע"כ וכו' אסא ומדאני כמא ע בחטרא שכת ליללפעזדת

 במדינתם רע"ב סי או"ח נמוקי בפפדו כרוב ל"ה אות ח"ד תורהדברי
 לקדים אין ומציאתו גדילתו מקום שהוא שכיח שהיין אוננארןובמדינת
 ירחי ונאליציען בפהקן מהעדיקיס ראי יחביא ואיו יי"ש עלבבוקר
 סדינה חטר היי"ש ונקרא יין שכיה איע ששם יי"ש עי בבוקרמקלוין
 נ"ב כורוד בברית רזי5וח גם אשר רומיש-פ41.ן ביאיאבועג שראה שם)יסביא
 יר.ר קירש אשר הברבר 1כ1 כ55 יין 5עניימ רי שלא היין במקום חוקבייאוש
 סח עור וכיתב סרעא חפר ריי"ש הוי השם ברברו שי' שהכל נרכןפבטן
 חיים רברי בש5 הס' רבנן רב ס~שה ע5 לסכיך רוצים עה"ח חסידיםשחרכח
 שירעו וופנימ ח"ח לפניו שרעירו זח ע5 והביא י'"ש ע5 כבוקר קירש אשרויש

 שבתוח כסר אנותו יכר טרם קיים רברי בע5 מרן עור בריות אופוככירוו
 ריין על מקיהם בפני כח אחר איש גי חל1 בכוינת אז נהג באונגארןבשגת

 ילות רו,ם דה רידוש בשעהמי(
~ 

 הפפע
 סננער לךזד מזמור מימרן הה-בוב(



 ושלזע חים שבת 'זב בעודת בדר דרכיקוד

 שאורה יריו נטל וכבת"כ מעט וטעם שרכך ובירך "ש י כוס 5קת והחשבפה"ג
 )פו5י,( גצאגז בב.תו הסגהג לשגות רצד 5א ברנר רגראח וכפי ש"סשחרית
 הסקר ע"ס סצפ 01פני כג"ח וסוהר סריגה הטע רוא קושם י'"ש על יקדשקגחג

 שבמדינר ספני אך יין ריקגיא א5יכא ושתזח 5ו קשה הי' אול' וגם ז"ל 15שהי'
 אחר של ריין ע5 קידשת בנרצת מקורס בע"כ יצא ע"ב מליגה חסר איגע11

 יי"ש על מקדשיו ראק 1 במק המנ"א וכט"מ ( סג, יי"ש טעם יאח"כלנ"ל
 ובבאה"פ עיי"ש יום בכל יי"ש הוא חהמזן שתיית שרוב בסדיטתאא"כ
 פו"ז שיין כזח והמתירין הכבמרין דעות 'שהכיאו סק"ב ובבע"ת)לק"ן(
 אחר מהדרין אין ורומיא( ומהיו אלו בטדיעת כנון ביוקר היין אםסק"1
 חיין על ביום גס שמברך וסי ובו כלילה ככל נמור חיוב שאתו כיוןיין
 ובפרא הדיעות אלו מכל עכ"פ הפו"ז עכ"ל המובחר מן עושהויאי
 במדינת יי"ש על כשחרית( )אפי לקדש היהר שום אין והמנ"אחטו"ז
 שם עכה"ד ל ננ מצויומהיק
 שיא זצ"ל אביו בשם עוד מזהיר רפ*מ( סי אג"ת )ג"זטי בם*רוועא

 חמחגין על ממך ומהרעם קידוש של טס בשתיית לחיים"לומר
 דמם רבא לקידושא נטור זלזול דהוי היום קידוש הושעת לחייםלומר
 אומריו אין בודאי שאז שבת ליל מקידוש מעלוע נדה חמוד שע"פהשבת
 תכירו לבית לילך העחניס בזח ליזהר וצריפון עייש"ה כ%לחיים

 ולברך *מר מצוה לשם שמכוונים בזח שיסגרו וכיו"ב שמחה שללקידותי
 דקידוצוא בזילותא עבירה נילמד 'ש ובאמת בשמחתו ולשמוחלחביתו
  בשתיית נ' במעודה וכן - שכת בקדושת יזהרו והכהיכילים כנז'רבא

 נ בטעוננו גס קירוש חוי הרמג"ם שלד' כיון להיים" לוסר איןכפח"ג
 עילאה מזלא מפקום "וא אז יין וכוס שבפה"ג חכוגה כהאר"י עפיונם
 9 לחיים לוסת א"צ אז שנםוי"ל

 הסעודה בהחלת נם"י אחר רק היום קירורי בשעת אבל לא דניםתננו
 ראם טץ אות נ' )חיק תורח דברי בפפרו ומביא סעורות( רנ'פנל

 בקודש דרכו הי' מדיבוב זי"ע שפר אמרי חסתן 3על הח"ק דו"זכי
 כ"כ שמחדרים כיון אמר ונימוקו ומעסו הקידוש ביפעת דניםלאכול

 כיון תעלס עליהם מברכיו אין ועכ"ז גדול ענין והוא בש"ק הדניסאחרי
 וש"צ חטעודח באליגע אנהם מבכלים חמעודה בתוך הבאים דבריםונהם
 שחבל עליהם שיברך כדי בשחרית הקידוש לאחר אוחם אכל ע"כברכה
 שי וזקיגיו אבוהיו ע הי' )אשר חק' אבותיו מנהג מחזק רביע אךעכד"ח
 כמעורח שמברכיו )כיוו עליחם פברכין שאין דכזח שפר( אכרי הנוהובע5
 טעלהן טרזנם הסעזדד( בחור דרברים כל פוטר יזרו תאוץ נח לתם ארמזת
 מתוך לבררן נדול תיקרן וא"צ גחם כבולמתם הצדיקים נשמת שרוןכיון

 כל5 טברכיז חי' שלא יששכר כבגי שפנצ'ר חבח כמו זיהוי כנ"להפסולת

 הפטרלת( כת יהפרירם חנציצין תיקון הש"צ אבירים 5חפ שחוש ביוןעליחם
 שהושבין מח או~ברירו בכחץואגח רק הדנים על עצטן בפני ברכהוא"צ



 4ד ושאטם חים שבת .ום סעודת סדרדרכי

 נשסות טעלת %פי יותר פנימיות נזונת פזב וסף שבת ועונגלכבוד
 לא ונם מיוחדת מעשה וא"צ מעלתן ערך לפי די תיקונם זהוהציקיס
 עכת"ד כנז' במ"ע( )חברכחדיבור

 מעם בכיהם לפניו חכיזי היזם למעודת לביהמד"ר שנכנס קודםתנא
 מנזיה יחידי רק יא( )קינה( ופשמידא קר ובשר ייןסזוגות*יכוס

 בה האריך פעמים וכמה זו במסיבה אתו ישבו ואנ"שמתלמידיו
 לבית נכגת טועמת הצמקה ואחר והסידות עבודה דרכי שיחבנועם
 תתה מסודרות חי' חלות והי"ב קדישא עתיקא לסעודתהמדרש
 כוילה כסו לנטרי טכיסות ולא מכנמות ומקצתן ממלות מקצתו ,היהמפה
 "ע ו קלסר שם נעל הנחניק וקינ, נדג שט, רע"א סי' או"ח נמוקי בספר,)עי'(

 דנר"ק הצריקים שני כרעת רט-עת מצת ועשה יצא ובזח רחרח מקצת רקלכסוח
 )א( זי"ע סיוב5ין הקרוש חחתד אצל בש"י שהי בעה וי"ע טריטנונהררמ"ם

 הלמידיו ואנו הפעשה ברפה רק רנה שם או"ח נמוקי בספרו רביט )א(תפ
 אדוטו"ד קדיש ספד המעשר נעצט! רוא שמע אשר באריבוה ממגושסענו

 בע5 ,י"ע הגה"ק סח1הנו קיבל ודוא ויזיע יחוקא5 רברי בעי טשינאוועררח"ק
 חי כך !המעשה !י"ע טלוב5ין החוזר תקטור, סנדולי שהי עילאי דביארי

 ע5 אשו בוא ש מנוב סר ררמ"מ הגר"ק את קש כ טלוב5ין החווהשהנר"ל
 )כי צדקיגו וכהפיח ר רש גשמה חואי ד' ב5 שם י, שיתמשך כרי שנתיםר'

 5חנה"ק ד'רח כהום נחן מלובלין והרב' עילם לתיקו, יתע15 ועי"ו הנ"י(שבתים
 הצורך עח בב5 סגר להמתיק 5הס אשפצר שיהי' כרי לביתו 5ו ממזךפרינזנוב
 דקרוש דה!וד שי הטהור יתלחנו טויס12ב דקדוש שבא רדאשון שבת!ב5י5
 הכגרנ הי' טריטנוכ רנר"ק וא% ובשיחות בדיבור ע,סחין אנשים שאיוחוראר
 שרי' רבם אימת סנוני נרץ בפחד יושביו רי' שייטו אניני ו שרמסובבביחו
 ורי' מאדם ראה דפקה קול אפי' שם שמעו שלא ער יצחק פחד כחי'השלחן
 שהראה טלוב5יו הרכי א% כן 5א ררויקין נרות ציפצוף ק% לקטועיכוין
 לדבר עי"כ היהר והי' וכהסח קדושות כשיהרת לחמטובין יותר שסבירותפנים
 5ו אבשר מלוכ5ין !ררב, אחד ריכ,ר אפי ~בר שנהפהדו ער חע%ם ע5איסד ידויי האיחז אצ5 קומש בשבת הדיב,ר 5סב!5 יכ51 רי' 5א סריטנוב !מרב'שם
 בשח בבוקר רי' ושוב דמטובין רעולם עי ופחר אימר בך כ5 5רטי5 אפשראיך

 מכוסות רי שהחיוה וראד ירש5חן סרים2וכ הח"ק שבא שחריתסעודת
 קצה כמו נרתח חי' ושח בפנים( )כנ"ל ההלות מעל המפח וחסידכהמפה

 בקוי ח5כר שחורה ע5 מרומנונ חח"ק נתחרט ש"ק נסוצאי ואה"בשרור
 א"א )אוחר ודולר הבנעה בדרך לפיסו יתך מלובדיו חח"ק כנגדובההלם
 חמר ואחזתו מרימשתוב הד"ק נח5ח השני ובשבת 5רמעיי1( ב!1ב1 רקלכתוב

 ויהד רחוזח י51 הטהור שיחן ארל לילך 15 אפשר פי' לא קיישיתשמשיח
 לחשאר בבהו ן שא ואפר מלדבלין מארבי פרירח ברכת לקבל דיך קבתאחר

 והרבי כאן לתיזה כריחו השינו חסשריעו הבע"ר עם נצחונות ולעשוהנפם
 השחר הדרך ע5 לד שיחי' שלו וכמהחי דכדים % ונחן ענלח שכרמלמלק

 חשישש קישו זל"ז ל2'צ שהייים 7פו4פיוא בממצר דולחט0



 ושלום מתם שבת הב סעפת מיד דרגיקנו

 ורת"ק ש"ק שחרית במעודת רפת לגלות )גביתו( ררכן רי' סרילהוכולח"ק
 כלמני כ"י'מגוב חרר"ק הסיר ובאשר בשחרית נם יכטות ררכו רי%שלין
 א"צ כשהרית כי פסק ברדך והסור סלובל'ן דדד"4 של דחלות טעי המפדפנטז,
 ראא פסק בררך אנחנו נאמר לא ואמר מלובלין ררה"ק ונענה הפהיחסות
 עכיד )לכסוח( כמר ר ויה"כ עביר )לגלות( בפר רעביר ש"ץ( )בשחרית רםיכטות

 כחורר לשייח שליח יקח סלוכיין בצאתו וחומ"י לביתי ונצע קבלםרהפצרר
 כ5' א"ת לילה אפי' יחי ללובלין שרצדיק רוצר שאיני ואמר ,בסתותהברים
 שוח בחוש וראו לנמרי' ונתרפא מצבו חוטב כי עור לו צריכים אין וגגברים
 כיבולהם יה" שיא כרי פתאום נהיר %ק כעוח"ר השסיט ט[ עיכובחי'

 מאומהלעשות
 בשיחנו ישב וי"ע מריטנוכ רמ"ם וחרב' קודש בשבת חקע"נ בצעת אירעושוב

 טת41סיץ קודש ורע בעל נפחיי ר תדבי חנח"ק תלטישו והצל!הפשחור
 ויפעול חיטב חרק שירי' שרוצר אמל מענרלי ר יהרב' עלינו ינן,גזתו
 )היינו הרק חיטב גפהיי ר הרגי ,רכיב צדקינו משיה שינואעי"ז

 פהאומיח לתחמה שגעשה מעי ררמ'ם ,הרבי לטס( ויחי ישהקושהחבלים
 רק הצבא לעבורת ל ח אנשי על בחיגר לעשית מספיק המן הי%א

 נרוי רעש ,נעשר ם ובג אנות מרשוף אנשיםתפשו
 קורש ובשבת ריפגוג בעיר

 דיוח ובצעקות ות כבב נשים באו הטרור שיחנו אצל מררמ'ם הרבי שבכש
 יושביי ררבי ואצל הצבא לעבורת שלחם ובנים בקליהןשחפשו

 בשר יאובלין
 צועק הנוף צועק סי רשיב מרדם"מ והרבי כלום אמרו יא והממוביןהשיחן אצי נרול פתר שם ורי' רנזירה לחמת'ק פעולה שוס עושיו ואין יןרפותין

 לטוב שיפעיו לראות אציינ, ,מנקשים עומדים רק צועקים אינס דנשמוהאבי
 מלכות שפינון מלחסת חנר!לר מלחמר אז ור' שלמר באולר ישראלסכלות
 חנח"ק ר"ר רעולם אבית שלשח רבותינו ראו ואו רוסיא מלבות עםצרמת
 טריסנוב רט"ט "רב ודגר"ק ביובלן החו[ח הדמ"ק מקאוני,דסנ'ד

 שירי' לה והתפללו ובכיפו ימימה לנאולר הכושר שעת הוא הנאתשרמלהמר
 ,5טן שניאור הד וחנה"ק רום'א ננד במ5חמהו ושיפייח וסגונ נודנא~יון
 ואטר אלכסנדר ריקיסר שיצליח דוסיא לשלום מתפלל הי' ההניא ש"ע בעלוי"ע
 כוה במנתבי כן וכתב בישראל ראסיקורכ,ת יחובר חצדפת'ם יר תנברשאם
 יתרנה צרפה חי5 שר באנפאדמ"י ינסח אם לי הדאו מוסף קודם רר"ר אביום
 לאבירם ישראל של לבן ךתרחקו תפרדו אבל ישראל סרן ויורם כישראלחק!שר

 אכ5 ישראל תרן ויושפל תעוני 'רבה אם איכםנרר ארונינו ינצה ואםשבשמים.
 השלשר אג5 ע"כ" שבשמים. חם 5אכ ישראל של 5בן ויתעברו ויתחגדזיחקשע'ז
 אח היביץ נאפ5'11 שיצליח אחה בשיטה בנך רחאהדו הנ"ל צדיסיםנרולי
 אליטלך נועם בע5 זי"ע א5יפלך ר' הדבי תלמידי נרוי גי אילם וחסשיכוהאץ

 אפייח בשעה חרוא שנה פסח בנדב םוחרם"ם ודח"ק לימינם, שיעמדולעבודתם
 ב% ולצליח נאפלית השכיל תא חזר הדבר אורות ש5 שאוד התעצםחמימה
 ררבר חרם"ס הקרוש א5 שבאו ראה תתכמרו מר4פשיץ מרר"נ וריתק פנהאשו
מבג,

 והוראי
 אכוה ביניהם יחי הצבא אנסי בין הסילבות אצל עוברים שהי'

 יחנמ"ס ושיחהם ברשתם שסוע כלה' מפניו שולחם והרב בנים כמהש5
 עוג ררהיב ובבן רנ"א בנים בעיי ישראל אנש' עי רחסיו נכסרוכשואפשיץ

בקדהפהי
 לפניכם עוכרים חלא ורבי מורי לו ויאמר ויען הקדוש רבו את ליחול



 קם ושלום חרם שבת .1ם פעמת 0ךודרכי

 חנ"5 רבותינו חקדושים חנא1נים רברבי ראשוני בפלונחא ת15י עכ"פעכ5"ד
 המךציא פרוסות והילק שצ"נ( בסי' לע.5 )ועץ חנ"5( חברעח עשר51כך

 הקידוש ש5 חיק ע5 )כי בפה"ג בירך זו סע1דח בועך יין ולשתייתכבלילה
 הסעודח בתוך ועשתה היין על לחיים ואסר כנ"ל( אחרונה ברכה בירךכבר
 ראשונהבפעם

 ,חם ובב בקשתם א5 ושסע אזנך נא חסר ונרכר נשבר 5ב 5רם אשראנשים
 בשער גושת1מם הרב ונשאר בחרב שנסו ח55ים כסר ע5 נא רחם 1 נפיטםסטר
 ארכבותיהם ער וירכו חרב תאכן וכחנה בהנה קר1שחו בעזו ין והשיבלודא
 'נ1אז שנוים אס'ת',ת ארבד כשראל אהבת עיקר 711 הקץ שיה" 1נ5ביברם

 שלמר בנאו5ח 'שראל ב55 ישועוה עם בקרב חגר ו'שובו רנטורלתיקון
 חנר"ק יהלמירו מררמ"מ רגר"ק אמר מוסף קורם ביו"כ תקע"ר שנת תובראש
- מראפשיץמוחר"נ  חה"ק אבל נאפל'ון שיצליח בהפלח שיכוין רש"צ בריותי 
 לגנן צריך שר' בממנם העמור 5פנ' וכשהחפה לרצלחתו רסכים 5אכידר"נ

 ואל הקורא בעיני נא יפלא )א5 סננן ח, לבבות צריך שכ' ובמקור בוכהה'
 ופחשבותירם הם כ כאלה עליונים קדוק עי פ,מ5 טחשבח 1 ח,חשוב
 דברים ב1ח רעטרהי 171 רק ררכם. סבי, ואין מחשנתנו 5סע5ה הםומעש

 הסיר ס5 הפך מדוע סחרמ"מ הרבי דהרכם הקדיש ים ובמוצאיכר11י'חן(
 בעולם ב55 עור לעשות ט אין מרימנוב מחרט"מ דרבי וסי,ם כוה רצ1נ1ריפד
רשפן

 שם להשאר אז נצטחר הי' נפתלי ר' והרכי 5הסח5ק אני ופוכר"
 יפע51 שיחשה לפיכוין גמע הלרוש יום ואחר וסיר רבופהקפית
 ל9אזניטץ ונמק 95אזניטץ ויסע ררכן ות שאין ס5וב5ין הרבי 15 ואסררריפוך

 מוון"ג האה"ק וחלך במדוח בעש"ק הקדוש המגיר וחי' יתדו פר שרקע5
 ער רניחו ו5א מטתו על לשכב ורצח מרמקוח המניר וכשבא סטתו ע5ושכב
 הכציד 3חניע לרש שבת וב5י5 מב1קש1 לפיאות 5ו 5הבסיח מוברחשה.'

  בער1ינא כשממקוי עברו שרצרפחים אוסרים .דגר אמר חשבת ליום שירלסנסור
 בקריאת 51מחרח1 וכו' ה לעולם מרום ואהח ער ער' השמים אומריםואנחנו
 את מדאפשיץ הח"ק רכריע ובכן תפוק" "נפו5ין אסר תבול" "נבולהתורה
 בי ח' א5 בערי העתירו אטר ס,רע"עניח והנה"ק ויוזחו רקרוש דטנירדעה
 שנפר לשמוע הוכו כי בטוחים מחיו אז תקע"ה שנת עבור אחר עד ימי'שחדיך
 נובה עמדי יהויסו אם אשר הסדר בשעה הפסח חג חתקדש ובליל משיחשל

 כ5 5כ5ל הטועות כוס שרוא אגור ראשון כום וכשהגביר משיה ט'את זוכשנר
 בבקשה הקדושים ינום עי חדור צדיקי גי עצגא חבינו תסע"ח שנת לפניוחנת הדה- צדיק' % יסכימו אם אךישראל
 יחי שאם שנצר מלובלין וחטבי הפץ זאת גשנה להביא נדוים וביהודייםרהפים
 ושראי בנא51ת סחב באב ט' ש יהי' אז טוב הוררשמהת

 רהוט כשנר והנח
 ההוזח מל1נלין והרבי פקאזנ,ץ חכשיר 5חר"ת נמהלי תשר י"ג)תקע"ח(
 לעורר הורח שמחת לי5 ע5 עצכם והכין מתח ירע 51א ח11ן כל מסנןנסתם

 ההשב רדיו ימי אחרי זכאים יוצריה קבל רצק עה שאז ותכשו הווץ ע5ולהרקיש
 חיי5פרין חירץ טח"ר וההא ושפש מאור בעל הח"ק וח5סיד'1 סקאזניץשמשניר

 הנ"ל ש"ת ליל ויח' תורה בשטחת בענה"ט אוזהב 15 יהי' מעאושבח"
 5צר 'וצא 1רח15ן עלי' וע"נ נבור יליון שתחי' לחררו מלובלין ררכיכשנגנם
 טהבית לצמח שלא השיחצון בחרד למחברתו צוה טעט החיפש וחרחוב(השוק



  דצלומ חייפ שגת יום  סעודת סדך דרק*ונח

 של הקערת )ובתור בצעם ואח"כ דגים כסדרן הי ש"ק 'ום מושכליתנד

 בחמה מרגלי מבושל וכאוכל קצת( רקוח לחתיכות כהסכין מחתךנעצמו רביני תי' וזהו ביצך ש5 נפוח מחיכות סוגח חי' גיצים עםהבציים
 )רכרי במפרז כמובא )א( לאכלו ענין שהוא קאמשינ"א( כצע"ע(או)שקורין

 ביהול כך בתוך עשו טוב יום ע5 שרי ורחסידים תעורר ק עד אותו לשמוןרק
 סיבר פתאום ונעשה  לצומה גחחיהבוה הרחוב עי תורר שטחת לכנורור,קור
 והלכה חצי1וי ושכחח ביתה בפתח דופק י5ד וגביית צעקת 5ררגנ,תשנדמה
 על וחי' והחסידים בביתו איננו מלובלין חרב' והנה ~בשובה הרלחלפחות
 פתאי שמעוהרה1נ

 ועל זח מח לראות 1ה5כו טחהת רארץ מע5 נניח ננ1חי י51
 בשוק הארץ ע5 פונח ארם חסונת כי וראו 5י5 בחשכת יוצא אנחה קו5 ,הסר

 פאנל" בו ירחק 'עקב אני רקה דמסר בקול ורשיב רוא סי אותיןש4יו
 נעשה וסיר הארץ ע5 ומ1שכג ש5 רקדוש רבם זח רוק שכן לראית סתור,הרדו
 בראשו ויה בנפו ויה ברוריו ישכיחו זח סי נוט ועשר ורומסוהי ואחזורורעוע

 ואם' נאנח מלובלין והר' לחררו והביאורו כרחשו( וכח סקארוב שסוחף ר)ורה"ק
 אילו כי ואיננו אותו 5קח כבר טקאוניץ הקדוש שרמגיר ממנו העלימומדוע
 מרזם בשפי טסוכג'ם בררכ,ם כך כ5 הקורה בעיבי נכנם חייתי לא זאתידעתי
 לסמכני ערן סגן שבא הק' רכעיר 15לא בי 5פנוע רצו הנד ועהה חגאו5העבור

 נשאר ח,' 5א הוא ואי5מלא ארצח כנהר  לרורירו טליתו כנח ום'יישולסעדני
 "ד,' בעת )ורבינו הנ"ל החלון ררך לחוץ הכע"ר אתו הפיל כי מעצפיעצם

 זיוה שם והניר מלובלין חרבי ש5 הזה החוו- של קרשו 5דיכ5 נכנםב15ב5ין
 14יך לשאוף פתוח שחי' לשוק פינח שחי' ה5ו החלו, והראח תהליםכיסורי
 קמן 1הת15ן חת5ון נוקצת רה הנפילה בשעת הח15ן כ5 פתוח הי' לא גימשם
 סיוב5ין( ררכ' ש5 וסשה החלון ררך או(( נבני אינו תטבע דרך שע"פטאוד
 נרוק מסייע 5ו חי קיהם רקדוש ד,חורי הי' שאם מלובלין הרבי או אכזריעור

 לפני כשנח נעמר הקרהפ היהת-י נם )כי זו שילח 5,רי כא הי ולא וולעבודה
 הקרוש( חיחודי גש4סערת ע"ז סי' ח"ו תורח בדברי ועייז חת"מ תקמרזח

 אז עמק ברעזאן אברקיך הירץ נפתל, הר' הח"ק חי' "5ז הורה בשמחהוחגר
 ומחשבותיו יח1רי1 בפעורת ש15ט1 אנשי חסיתי בין נשירות כר,קורין)כביתו(
 חכדטרהות )והנימחה לנפשוחם ברחו אנשים וככוה יגביהו אש 1נפ5הטחורים
 בשיר עופר חי' ורהט באש( נשרפה או 15שחי'

 ותשבחות_
 מאור חר"ק לבית ונם

 קצת שיש סיר ודרנהפ חח5ונות בזכוכי אב, תורה בשמחת אז נזרקהושטש

 חקדושים מחשבותיהם ב5 נחבטלח ופטילא ר*5 בע"ר מקשר הי' ורבןשיטי
 ש5יטח הגאולה שיחי' בחקוח עור הטחורד געבודה! פריסענוב מררט"סוהה"ק
 נהפררה בכן ועוזרים. עזר 15 מצא ה4 יכרו נשאר ח," שכ5 יהאתכוחה
 חאהר1נה בחליו נחלה מוזרם"ם וחנה"ק הפועל א5 מכח הדבר הרש %אחחבי5ה
 נכנסו עצמו וכצחר קידש רחוא כיום בעומר ל"ג יים עד וחסור הכווכחותיו
 תזח רמר בגלות רבינו  יכיהנו איך ישפיו לבכות והתחייו חקדושיםתיעודיו

 הנמהמה 5חסוציא כחי בכ5 שינעתי בעה רנת הרב אותם ויען עמנו תחי'ומח
 ועבשיו בזח עבורתי במקשח החזיתם לא רחמנותכם מישעם אז הבדשיהבביתה
 מימ ווערים לינע אומחאחען נאך וושפ "עמ מה"י ה(יים חשעה הלצהבבר

 הגברא נפטר שלאחריו וגיזם עכו"ם קימעה" תעפ משיח זיז פ"פסעססקצשרנצ
 ויסע מלובלין הרבי הנהדק נפטר בשב בט' חח בשנח ואה"ו זי"עמריפנעוו
 משה עצכמצנו אשר עאוהח אל שפח וטקדשד משחב '~תך משייכוה עודואפישח



 וט ושלום חיים שבת יום סעודת סדרדרכי

 עתיקא ץ כסעודתן גהארה"ל שכתב חסוד ע"פ ק"א( אות ""אהוות
 אמת סדת ת"ת הוא ז"א כי וידוע זו בסעודה האובי חוא ז"א כיקשישא
 בש"ק רנלי"ם אוכליו ע"כ רג5'"ם( 15 אין שקי )כי רניי"ם בחי' הואואמת
 רנותינו פענח כשרפי הקרושים אחים רני כי, עובדא רחוי עזר שם)01ביא
 בש"צ זו בסעורה יחר גם אחים בשכת ~י"ע ז"צא ורר"ר א5יס5ך נועםכע5

ונתני
 כמ"ש הברית 5צם חטין שויו הבי"א מרן ואדר הנו' ר,5,"ם הסאבן

 5תיק1ן רנפררים וסלקם לקבץ רתיקון השם תב"ע ,ר"ת "חוטא "ברנ5,"ם"ואץ
 לתיקון צריך לסי אוי צווח שהמאכל 5קח וישא הר"ר 1רקרוש כנזרעחיסור
 עצמו ע5 יומר וערקתו ענ.,תנוהו ברוב ז"ל בקורש דרכ, 1כירוע ממנו יותרח5ן
 רארם אוהו נהעורר עי"ז עכז עצו וכ55 חצירו ע5 בר,ר"ס שראהחטא

 עשר כי אמ"ה לבחל שייך ג"כ הענק חח אבתרי' נעני מר ויעןהתעובד
 שיעיר ער השוכח בר5' חרסב"ם ש כס באמ"ה דיסו"ר ותיקון התשוברשתחי'
 עם )כנ"ל( נ"א חיינו חר השגינן וברי"ת נוף ,נם וכו' תעלום,ת היורעעליו
 של מינים שני ג"כ לבסוף והבשר הטאכיים וקארי ואב"כ עכר"ק(יסור
 )שקירין חישו"ן מן ממנה חלק שיהי' דקדק נהמה ומבשר וגחמהעוף

 ומפריר חותך בעצמו )חי מיגים שלשח תמיד הי )סינן( ופשטידאצינ"נ(
 ובדיוק( בכינר חפשטיד"א את סכין ע"י5ח5קים
 וראית בשכת כנון תורות ספרי שגי הוצאות בו שהי בשבתהנח

 שלחנו על יהעלות הדספו וכיו"ב פרשיות ור )א(הודש
 ספרי ג' שהוציאו חודש וראש חעכח ובשבת א'פשטידא
 רבינו של אום כשהיתה קדמוניות וכחטנים א' עוד הוסיפו יקה"תתורה
 עלי' שתקבל תשובח הדרכי מרן געלה עלי' צוח ר"י מסוכנתבהויי
 השיחן על יהעיות וחוסיפה ב"פ הי 1כ1 כשתבריא לש"ק מאכללהופיף

 צפן חרנ"ד בסי' ועיק הכ5 יבאר א א' אשר 1"י וגיס ר1א טרנדיותטפיק
 ע5 בהעלותי בשר' שערות תסמר )ורנה 5זד המשך עור בדנ"ה העניתבסדר
 דנת העריקים קודש שרפי ם הרם ההרים בין ש"ע כרומז רעוצים רבריםהמפר
 ויאמינו קשחו אפם אהרון דור ידעו למען אך קרושים כולם נכורים כוםאשר
 שיבא יום בכל לו נתעד שיחסהפה אע"פ מנציח בבטח עולם למנייחויהמו
בב"א(
 ט"מ ז"ל( געאדבורנא ליב אחרן סו"ד )לההאק אחרן ביר ע"ז 4(תר

 רנונים נאפי דנ'וה בזמן אשר לנו ירוע זאה כי בשבת רגליםשאוכליו
 חר52ים בחי' אפי' יע15 הגאולד בוסו אב5 רחיצונים ש5.טת שם כי פותיורדת
 5נ1 יאיר ואו רדאש ער 5טע5ח חרנ5ים כחי' את לחע15ת שנזגך אנחנוטחבים כי קרבם ררנ5יט טן חנעשח מאכל בש"ג אובקים ולכד עוה"ב 1 מע דואשבת כי נ"כ ידוע ונאת רמשיחא "%ג5א" תצפי הלשון נ"כ ו"5 אכריו ולזחלמלקח
 ב' אות בהנ"ח שע"ד גסי'פיל  שכחבהי טח עור ועיין ע"כ שנננו הראשון אור  פבחי' ע115ן באורהשי"ה
 ר"ח דכשח5 שכ' תי"ט סי' בכאח"ט כדכא חגדו5ר נגפת כשיתץ עיין )א(הנח

 עייפו שבת לכבור שעושים טעיה יותר אחר סאכ5 עושיםבנשבת



 השלום שאם שבת עם סעודת סדר ירכיקט

 צואר ונס כבד עם בצליה של שני מין ש"ק ביום זי"ע תשובה הדרכישל
 הנזיד חללו מאכלים רבינו אצל גם נגרע לא וטאזממשא
 אודות העיר ( בשת לפ שבת תורת מאסר מאטרות וכמשר בספרותע

 בחטר נשים כטה בעש"ק חטין לחמסין ישראל בחפוצותהנהוג
 טסה לכם בשברי באורייתא רנרזא דלא סידי דליכא שבת לכבודא'

 ולא ונוכלתם שכשקל לחסכם והשיבו אחד בתנור נשים עשר ואפולחם
 בשם רנ"ז( ס )מ1ף הרמ"א דברי ע"פ הם12אלינ"מ על קאי שוןתשבעו
 חמין אוכל תאיט מי וגל שכת ועונג מכבוד וה1 כ. ושבלבו המצירהבעל

 וטמא עליו חיישינן שהתירוחו חכמים בדנדי מאמין ואין בשבתכלעטנים
 כי ויזזע שבת ועט כבוד שזחו הרמ"א שכ' וכיון עכ"ד חואאפיקורם
 טסנה לכם בשברי ירטו ובזח בהרחבה פרטה השפעת נמשך שבתמעונג
 לחם מטת שרשפם יה' כשרצתו חייט בטצריס שב"ר יש כי שכ' )כסולחם

 דח=ן )הוא אחד נתנזר לחמכם נשרם עשך ואפו רוס( כרוכו "םיישרתי
 משפהות חרבה משסידו השבת יום על יהמטין שטחנים לחם כוצו שהואודשא
 יתערבו שלא זכרי בטשקל לחמכם וחשיכן האופה( כבית נר% אתרנתנור
 תשבעו ולא ואכלהס דייסא( מיני עם בשבת שלו קב אחד כל לוקח אלו עסאלו

 ולזיוה לטנוחח יב רוחב 'הידח בנשסה ופרש"י  ע"א ט"ו בביצה)בשאחז"ל
 בחי, כשבה כי נמצא עכ"ל עליו קצר נפשו ו וא ולשתות ולאכול שוחרפתוח

 אובל אם נם עליו מצת ששו אין שבת ועונג מצות ופחמה שכיח ובטומיר11ח'
 שגע מחם חי' כבר החול בעשת אשר 8נועטיס ופיני למעונים ירצה עורהרבה
 עכד"ק אתו( וש ואמתם גזתו קצה1טח1
 כי זי"ע שלמח שם נעל הגח"ל זקיע בשם נספרו שם טביא עודהגז

 ואנדנד שלימה לאמונה טסוגל שבת לכחוד ואוכלים שטומניםהחטין
 )רנ"א מהרמ"א כנז' רח' שמא חוששין מחם שהנמנע יען חכמיםבדברי
 יוטשך הכלכלין ע"כ פורעניות מסדת מרונח טובח מדה שאחז"לוכיון
 הי' להרופח הרחצה בסקוס גוחי' אפי' ורביט עכד"ק כנו אמונחלו

 למקום ממקום הסיפתם קפו פשור לעשות הסח תו ב לבני וטזהירמדקדק
 כה לדקדק שצריך בזח המזג יחמר ולא טשאלינ"פ לחבטתה שםשיחי'
כנ"ל
 מולדת ושיד סייד חם "י%( חפוצפידא  שבהיות רגיע אצל רשיטהנח

 אחז ולפעמים לידו דייקא לחמקגל שיריים לכתור ב"פ טלין חי'בו
 חידים שכותבו עד חישב החניכות רתיחת להרגיש כדי בנתינתוושהה
 נפלפל( בס' וכנ"ל בה' קודש אש הכשינד למנודח)כנדאח

 חקלאית עס חרופב שהעי ובפחם כנשל חרנלים מהיכל אחרתני
 לשבת חיויד שיר לכך( חסיוחד )בנעון בעצמו מזמר הי'מחחסון

 אייר כקול )יבהחהלהו וט' ברכת" ע"כ השבת עם גהת השביעי ביוםאז
 מבורך ח' ז4ם יחי עד פו'( "אז" בתיכח סכמנו קצת ועמר וכפל הירותא



 קמא ושלוט חייט סע"'" שיש שייירל'

 לזמר לאחד מככר חי' האכלה גמר ואתר העולם ועד  העלס סולעולס
 אחר וכהס"ז תורת אמר הבח"כ ובו סעחה נתן אשר עליון א'ברוך
  שיי לכמר פרי על לברך לו חבטת צהריםשיגח

 סעודות שו*שפרר
 ומן אחר שעה חצי כמו ה" דרעזוי, רעווא הנחד תפלת זמן )א(תם

 חציצית ובדק העמוד לפס בעצטו התפלל )בערך( ק רעשרדלקת
 מצחר 5תפ5ח  הניחד לו רי ל ז רעוש אגיז מרו  של )הם4.ת והכינומהטית

 לציון ובא ואחר ט'( אות חק בצוואתן עיין קודש עתותי יו"כ 54ז5 ונם 'קש
 ורגש בבכי לצעוק רתחיל קודו -ארו, ופתח כקוי בכרכה לבשו )א( 'קח

 וענני רשן שת התיבות )וחזר וגו' רצון עת ה' לך תפלת. ואניהתעוררות
 ואחר ומ' בנטע ויחי וע' תסלתי ואני העם כל עט ואח"כ 1,טעך ערב"פ(

 )ב( וכו' אודה הללוי' ואסרו להס"ת הנבה חי בעצה שקראהקריאה

 אהד סי כישראל" )א( כעסך וסי אחד ושסך אחד אתה נוסחהמא
 ונדבה אחכה מנוחת וכו' נהרג לעסך וקדשה מנוחה יום וכו'כארץ

 ושימח מעחח ובסח שלוח חשקפ )ב( שלום טטחת ואנפנה אמתמעחת
 עו קדשך שבתת וברצק באהבד יב א אות'

 חלות הי"בתסב.

 שח-
 בפעם ונסדרו ניתנו וימו קודש שבת בליל

 ם חטפנ חסייים )וכשחי' דרעווא רעווא לסעודת שלחט עלשלישית

שפשטי
 יחטוף אח"כ מוכן שירי' נט"י קורם ה15ת ח"ב ע5 5ססוך יריהם

 צריבין אין ש5י ח15ת "הי"ג צחוה בדלך אומר רכינו די )להשיכ,ה( ייהיד

 "אד.. נתני נשג 1( ש'ם מי) %ה מ,1 .אע)"ה' גגי %עיין%
 תפקח נחי' יש בצ'צ,ת בי תפ5הי ואני שיאסר קורם בציצית שטהעטחטעם
 יעטוף כי לעגי הפלח שנאמרכענין
 בחבידרהם הוא וכן ז"ז ברר"י פט" ירוא ישראי" נפסד "יטי י"א 10(הימזג

 חנ"5 רביט וגומח שכ"ל בשם ובשע"ת ובטור עטרי ובמחוורוכרמלם
 בשם בשס"ה וכ"כ ו' קפיטן נ' נק4פוא5 פפוק נ"ע זהוב 2ח1, ד"ר בטיד1דח1א

 ובאגודררם ויסרי  ובמחוור ר"ש נטידור חקין הפור ע"פ הוא שבןהש"צ
 בב"' הוא אך ביתא וקדהפח" .מנוחה תיגת נב וברמב"ם "יום" ת,כהבריתא
 "ש ש רהט שגוליבשם
 בסידור נדגם ובן ובטח" וחשקם וש15ה שזום "מגנחת ויטרי בסחרור)ב(

 הוא וכן מפרר טירורי נוסח והוא כנ"ע אטר רבינו אב5 ישרא5חיתם
 שקט ר שייזל נוחה ם ועיייש דארו' וגסרור' בפרע"ח ונבואר וכןבאבוררדס

 לוח והיינמ נהשחר"ח

 מ-ב. גישן י-משיל פמי גצה יפמח יי= ננרן1ש

 מ' פ-ק רמיר פימן שלהז ביה ו?ין יצ י* ליפשויצ וחשון ששרש ביוט)ב(



 ושלוע חים מעסית שלש שדר דרכיקטב

 חילקו ורנבחים המשסר על ועמרו ,ריחם את טושכין ורצנועין סבוכה"ב"ר
 פעם( בב5 ן טחוב יאיזר חטת "ב ר אתינתנו
 גבבה היום( כל כאתמול דולק )שחי' בביהטד"ר העלעקטי"ר אורהסג

 ידליקו שלא מאוד טקפיד והי' נכרי ע"י שלישית( )בסעורהעתה
 אר וכא טאיר כשהי' נם הזמירית כל אחר עד בביהפד"ר )א( כללנרות

 האור יורח %א הפחה שינעלו טדקדק חי' הסכוך בבית הפתחע"י
פנימה
 כמו הנדולח חחלח על ידיו נתן תחטיא וברכת כצנעה כשעתתמד

 של כום יידו מכר מעט רק ואבי השלחן על בשולישטונחח
 הרבה ונשתהה יכ קדישא עחיקא קדם סו א רע ירא ואמר ןי

 אס כי אכל לא מהדנים ונם מעפ רק ופעם בפה"ג וכירך בלחישהבזח
 ,דימם חשקי טה זמן הי אח'כ ואי ים חזיר חילק בעלמא סעימאכס

 נפל קודש וחרדת  תעם ויחס )כנ"ל( נשסי אור העדר היובביהמד"ר
 רביע של עמוק זלג איש סקרכ התסלמו אשר אור סגיצוציייחם
 ק1י1 זהרים יישר'ם אור בחיטך זרח ב' עד דיעו.1 ועזרא הומןבקדושת
 וגו' איו אשרי וכי אידר י היל יזמירות מדר ם עצ ררותבהחע
 ועהיקח אנפין רזעיר סעודתא חיא דא ובו סעודתא אתקינותסה

 היכלא בני בהליט לסיפא אחיין קדישיו תפזחין והקלקדישא
 ניסח במאמר 1 )תי השתא" הסו אסר וגם וגו חשחא חדו וכו'דכטיפין
 וכר בנוקביהון לחון ישוי דחציפין כלבין הנך" וכו' כ'( אותההפלה
 רוע' ר' לדור כחט.ר )אהל ג"פ )א( וט' לרוד סקטור אנפין דזעירבחרותא

 עצומוה ובכיות בקו15ת ולפעמים נורא וברתעוררות אש בלבת תוער אסר)ב(
 "תר ששסעי אוזו אשרי ד את 5ייוש טעו השיב ם רב נימוח רוא אגןאם
 ישע לגו יעטמ יום יום ה כרוך לזכר( גדד "תפיל דתורה אסירתטיוב

 אחראי שאריה בם' שי.ן )א(וומנ
 תורח רצריק שאומד כשצח שבמוצש"ק טעם

 רברי מטבוע וקשוט טעלסא נשמות שגאים משום נרוה. פרליקיןאין
 ע"כ 5ת4 יחשיך הזר חעתם של חאור וכשיראו ח*דיק שאוטרתורה

 טחנם כ'( אות ח' מאמר חשבתות )בסאסרי יקושט כבני עיין )א(רומה
 בו שיש משום הכמטור זר 'פ נ סעורות בשלש רופד רכותינויפחנהיגו

 משולכיה ברכת לחיות ג"פ אדמרים ע"כ גרכ"ה בנמטרי' זכ"ר כסני,אותיות
 ייכיצני רש"א גנבות נ"ב הזה גסחטור קדט, רגי"ם  כסגי,  ו"ן תינוק נוויש
 א' אות בהנ"ח שצ"ח בסי' לעיל מ"ש וקיץ עיי"ש א'רם ש'בת ד'ניםר"ת
 הא שם בהוספות הזוהר ע5 זי"ע מזירימשיג לחגח"ק צבי קטרת במפר יןק)נ(

 כשבת בדב,ס סדהח לקבתן דמין תדומה בזוה"ק הוא וכן כחם"אדמבואר

שי  4  



 ו% ושלום מ-ם סוגיית שיש סירדרבי

 גיאידפ בבואו רנורע( אהל נון )בג ואח"ם ירוע( גינון  )בתנחת הזו"הומ
 לב בכי לכן 1כ1 וקבץ ושב 08 בי  נאפר לא חשוב ךג(  ובו בגריםוזבווז
 לא סער )ה' וגייחדו נישוכו מאוח"( ובנו )51א מאוד ובכל נפשובכל
 )המעורה( שעשה כצפת בשבה 'רושלים" ססעוה ועיין הק' אבותיו כטגרנ"סר

 אך אצנם רנרונ נוסח ולשנות שם שלישב טק1דם שסירב צאנ,כבירמר"ר
 ע""שז שינוי נ5י גטנדנז ,עשה דההנדגות נו גז וממרו סא~דחמצירז

 עמו את יברך הוא הרחמן וגו' ושלום ברכה עלינו ישים שלושהשלום
 רי' )ע"כ שלום שר עד אבי ונר וב"ב כנים לראות וחכנו כשלוסישראל
 כנ"נ וקם חזן אמדו אריז או פכוק 1כ5 רידועים נננונים בעצמו הכ5סומר
 הי' אח"כ 5זטן( סכמן ננינונים שלחנו ע5 כלמרין אחרים היו ואיךיטמין
 יה' היום נסבת ברב עם לבן יקרא דרור ישטח אין שבוען יוםטזמרין
 רחוקים וישסעו העם כל וסייפי יו"כ( וער"ה )יפ'וט ומ לעבדך כלויאתיו
 מלוכת כתר לך ויהנוויבואו
 )א( הדליקו )כנ'5( ויאתיו הזמר קודם לח' היום שבת חומר אחרתמו

 ע"' )~כמובן השלחן על נרות שתי הביאו ונם העלעקמירגרות
 בסיפורים הרבה מאריך עוד חי' המירות כל ובגמר חחפ55ו( שכבר"נשים
 עכ"פ ברחם" לגרך שלא מדקדק הי החורף ובימות קרושוועשיחות
 לפעמים שחה מ( הקיץ בימות גם שיעור אין ולמעלה בלילה 5 שעהקודם

 היציקים סנחמ בב55 זח אץ אב5 גי טעודח קודם יוקא רזה 5טעה3 סגחרבין
 עיי"ש סוהד השו נ'  הסעירה  בהוך תירשאפייט

 וה יומד ייסרי  במחוור הנומח  וכן גאסר" לא "ישוב  רנוסח מייורים בייבלנ(
 חו4  רשיב"  נו רב כנדטח אך אומדט שאני מרנוסת  שנוים כסה שםועי,1
 ב"ב  רץ ויקיא בזוח"9 רוא ובו ב"ט  רי 5ך בעב1ב(-א
 בתשו'  הספר  לבסו. יי"ע סשינאווא לחנח"ס יחזסא5 רברי בסמר עייו  )א(ושסו

 נ בסעורה נהות שמר5יקין הצרי9'ם כגהג  לענין שנשאי  שם(הנדפמ
 לרדליק שלא סאור שסחמיר בהאווית חזורר ה9רבחז ננר שהוא בהם"וסורם
 בסעודר מארעין  שחם כיון והשיב יריפה סוד  חציבור  שאומרים 9ורםנר

 ע"כ  כנסיוה כתי ברוב חנרות  חרליקו כבר ואז ב5י5ר שעות נסר עדשיישיה
 ועיין עיי"ש מעריב רתפל5 שבבר מי חש5חן י5 נדות 5חרלי9 עור אי0וראין
 ובן עיי"ש וו בהחיהא  בנר שפחח בראשיח התח"ס ע5 צבי עבו-ח ב0פרעור

 עיי"עה ,ר גחיתר ג"כ השריך  שם ויה"9 על חיבווחר
 כשבת שטחה 5חם שיש ניחנם ב'ירדי רבניו צו פר' בערים בנלעסעיין)ב(

 נדונים ו5א ררבה כמו"צ 5חם שמאריכים יש ברנר שוים כולם ראיןקבלנו
 % מזעיפים ההישית בהבזז מאריגים כהשח באוני שהחטזדים ,כה כלוחש
 אומריה עולם נימנם ש5 שמינח וישבחז ינוחו דם נם חח1א זמן עדהקודיך
 נוגס רוקעים באותן רוקא זח אסנת ובנא. בזח ופסידים הצריקיםאשריאל
 חצדיק.ס ע5 סדה שרברו אותן אנ5 לצדיקים חתננרו 5א אב5 בצ"ע רו?עיפשדיו

 שיש ריאות עינינו הושר שבה ,תומפוה דהאדיכות זה בענין ובפדרוחממים
 הרשעים עליהם פרד וידברו המי בבשר במחם לחם רשהך'קיפ כנגשר אקשרתכעיס



 ושלום חים מוצש"קסדר ירטיעיי

 של חחיהר תע"ד מי או'ח נמוקי בספרו ועיין לילה לחצות קרובעד
 שעות כמה וגזמירות בד"ת ושמקים שלידיית בסעודה שיושביןרבותינו
 על דסוטכין טעום עיכול כבפיעור יותר ושוהיו בגתיים מועמי,ואין

 בבאה"פ מובא אתרן ביד יכו ט' ס"ק קמ"ר סי במנ"א המובאשיעור
 1 ביטני עיכס דשיעור הרופאים( חטמי לבשם ועוד הלק"מ בשם גםשם

 בעצמו תמיד שלישית בסעודה הכוס על סברך הי' בהמ"ז ע"כשעות
 לחבדלח* בו השתמש רק חכום שרטה ולאובכבודו

 ש קוד ת פ ש י א טוי ר דפ

 נימוקי עין זט' דהום והוא לומד תתחילו בכושץפ"ק ערבית תפלתתמן
 לא לעולם ת' ברוך מחזוה"ק לזה מקור שמביא יצ"ס )סיש"ח

 5ו נשרי )רבינו וב. לזליג ק( יא גועט ד 1 אמרו יא רשב,ע באמצע טין כשרי )גולת קדוש ואתה נועם ויהי השמ"ע אחר ש"ל( סי' וכנ"לאמרו
 רעס.ר( ישני מתפיי רי ריבוע באמצע טאצ
 אצל למקומו שב כך אחרשמח

 השלחי
 הכריח )וקורם הבדלה לעשות

 שב"ז( טי 5עי5 עייז כע"ר נשטח אותיוה משניות ולסר קצתחפב
 הריחת וברועת שם( ובנכוש רצ"1 טי ברט"א מיין ישועתי א' חנהוההחיל
 מסביב להעומדים ידו מהוך והדם הבשמים להריח לתת טהג חי'בשמים
 ואנשים( אלקים משמח ם ובחור נערים עם נם ומסבירות שוחקת בפנ'ם ואת)ועשה

 רצ"ד סי' בסדנא )ע"1 מששה*( עשוי ה" האש מ כן לברנתהאבוקת
 כבדכת הטור( 9"פ בזה והבוגר משעור נהיות שצריך ראריו"ל ובטירורסק"נ
 היד להוך אצגעות הר' וכפף ימיני יד של אצבעות על חייט האשבו"ם

 היד פשפ המא חצפרנים על רק ראה ולא שהתיחם טכוסה היוהאגודל
 שם4 ובשע"ח ובפג"א וש"ח טי גדם"א ענייו מאחוריהם אח"כלראות
 הבוס מן מעם רק ושתה הצפרגים טתחת קצת כידיז ניקה הברכהוקודם

1,"1  5זר חצדיקים עי ח~קש רייתם חארורים אתם 5הס אופיים חרין 9לוהסמונים ישאה" הון.ס שונ. בם.ש הניננ.ג ,שת ותגי "ט גג הה.ו 
 הי' א' שפעם איך ספור שמבחש טוב שם גכהר ושין בפגיעתם חלה לגראין

 סע סעודת השיש עת וברטע שיו סגין עם ח' בכפר בשבת  וירעחנעש"ט
 בופירות עמהם ושתת השכי וישב פרכפרים אנשים כמח קיבץ תכמרהפחזיק
 הכשודה אאר ועראו למעיה מאר מקש שהוא חבע,1"ט וראר ותשבחותשירוח

 חנר  ורשיב נ' סעורח על ב"כ  לבזבו זה עישה אהה טע4 סאקח אזתוחואי
 שבשבה שבשחי והנה פהטרחל ששים בין נשפמי ח?א אוסרים  חשלםשגשהי
 אנ גם ואסרתי פנתו יוצאת שנת ובמיצאי יתירח נרגמה כמשראל ~"איש
 וס!' טישדאג אתסיס כח אני ע"ג הכשראל אגשיט בי, עיי יחידה טשפחחצש
קייאק

 סדשלחן ניח, כ ל"ו מ"ט שמל שמתש-ק*(



 חיי ושלוםח"ח טוצש-ק סדרתרכי
 מן ,נתן ההבדלה נר ככיכזי -שלחן על  שפך רוכו ( סי שורק נטעלועו

 ג כגח וב ם עינ מאירת ברד ד מצות ואטר עיני על קצתתגשפך
 וזמר ר( שי כקיצור מזוכר ם רפס,ק ואמירת הצ"ר סו ם א כרם)שק

 הטורדיידמנננים
 אוע עלינו החל וע, ע רבע וגם נ החזי דש ק בי,

 גמירא גד ט' המלשה םששת
 זית, 0דד שמר רביע הי' כנ"ל וט' המבדיל מזטרין שחי בשעהתספ

 אומר הי' שחאריז"5 י"ח שער ובפוע"ח רכוסה בנוער )עיי, וגו'לך
 רבש"ע תפלת ונם בסידורים כנדפס וישלח פר' ובס חכד5ר( אחר לךהתן
 פ"ר בדכוה כירושלטי נזכרה רבש"ק )תפזה וט' פוג ובמזל פוב בסי'וגו'
 סגוחה יט במוקאי פיום רק מיסורים שום רכינו אסר 5א זר 5171תח"ט

 כזה כמוזכר חנביא אל" פיוט וכן ויסרי ונסחוור יו"כ ח5' גאו"ורמוזכר
 בנזמת הטונות בשער ועיין אסר 5א ויוהר גביתו אנצר זאת רצ"ה סי'בדמ"ק
 במירור נ"ב ועי,ן למוצש"ק ם דנרפם רטזמוריס אמר 5א שהאריז"5רתפ15ת
 ובבושן פבא" .שגוע ובברכת צהלת גפנים לחדרו נבגם ואח"כיעבשץ(
 לעמך הטצא חד מג ם י צאי בם הזמר ~שצמו פטר סיד ל התהלחדרו

 ),אצ רחמן אב עמך גחה רק( בחסו מאב עמך גהר אמר ,.)א גו זה"ר
 ובבתי זה בבית וישמע כזר( ואמר חוסה 1ג1' ששון ק51 זה גביתויוגמע
 חנביא אלי' לעצמו וסר ואח"כ תו' שטחה וקול ששון קול ישראל"כל
 באצבעותי ומנח כ"* וט איי ואמר וע' התשביאלי

 )51א מחשבון
 פעמים נ"ב חנביא אג' שפתכיר שכ5 ששסק ריום בסדר ועיין שאמר ב"פידענו
 פעטים קשל 15מר תורש בשם כתב רנה ובאלי' כלימודו כהצליח לאיירו"גכגי,
 במפרו )ושיי, שבת של חללית וקיפל אותיות( היו"ר עם הנביא איידוכטנין
 כדי פוצרת ככ5 כופ15 שחי' מדרי"5 כשם רטנ"א דברי א שחב או"חנמוקי

 אבותיו וכמנהג טווה שהוא ניון 5קופ15 לאחר 5ית( ואין סיר במצור5רהעמק
 לסד ובראשעגה לשיעיריו ויערב בעצמם( זאת עהפים שה' רצריקיםורנוהיו
 בקךדש עניניו ושאר נסרא המח"כ *י קדושת ארה"ק מוצ"ש ככלקצת
 טסרוצ בגהצני חמין )א( לשתות לפניו הסיאבונם

 ניפין בגמרא דמבהר תא פ"א( אוה ח"ב תורד )דברי בספרו מיהירתע
 שיזד' חבע"ד מבתרח 4ה שמשי בי שנדע דבערב ע"א( נ"ב)ר4
 ג"ח ר4 קאדעץ )ר' הנרולח בקנה מבואר בית הנני בין דבריםמדליקת
 לייתר ורוב נחוץ ע"כ מהלוקונ קרדף' חבע"ד סתנרח בערש"ק שגםע"ב(

 ע"כ. מזחולאפטר

 עלעלי ד' הינ' אתש 110 ג' ינק יפי )"הספ
 חצו ק"ן סמת)סק

 את לרגוזה חי' ורגיל צוקע"ר עפ טבע שבה מוצאי בגל לפהוהיעיש
 הי' אולא אירע אחה ופעם רושפו ע5 זנב  עקרה 04 במת"ש אציו הפיךדוד
 הון צ91ער תערובות בלי ככת ונישקע הפחה בביתו כל5 מהחן אהדותשים

 אליטלך ר' חרכי אותו ושאל זהב ש5 רכתר בלתי המלך רוד אליו גחונתאא"ג



 השלום חיים מוצש"קמדר דרכיקטו

 המפת ע"י לנסרי פססה תשלחן לתיות בש"ק מרהדק שהי' כשתעזת
 לחדרו בבואו שבת במוצאי רקדק וה לעופת כן ( ה סיהר,'5

 ביוע בני וידעו לגמרי הטפה ממנו ולהסיר מגולה כבר השלחןשיחי
 שלהט על המפח ימצא לא הבדלה אחר לחדרו רביט דכשבאליזהר

 ר( אוה הירחים )מאפר ישתכר מזער בספרן כתב מלכה מלוה לעניןתעב
 סלוה לסעודת שלחט זודם יסדר לעולם שר סי בש"ע קבעושלכך

 ומחוא ביון בזח המעם האיכות ורב הכמות קטן בפ"ע מיוחד סי'סיכה
 נדו"ל טלכווע יחי' ובקרוב הקמן הוא ת"ר ולע"ע משיחא מלבא דודגלד

 אז בסעורת להרבות מצוח ע"כ ב"ר נביאת מלכווע ויתרבהויתפשפ
 מעכוה למדוו ולהגדילה להרבית היית יכז'ה( איא צ .א שבע שהוא)אעם"

 עו"ש ועיין *( 'ק עכדח ב"ב הגדיל ד ד עד שליטק קוסד בבתיולהעלווזה
 אחרי חז"ל תקט מדוע לשבח מעם ( א )אות בעבותים חג אכרובמאמר
 יו"ט ואוזרי ביום ולא בלילה במוש"ק מלכה מלוה סעודה לעשותש"ק
 סעודת עוניין ולאחריו ביום ורק כלילה כלל מלכה סלוח מעודת שוםאין
 ע"כ יכר שהוא אכ"א מותי כעצבותו הוא ששב"ת ניון תגאסרו

 ומחוא בלחלח )נסוצ"ש( חשבת את ,תת 2ומושיס הסעודהממויכין
 ליו"ח כיגיע והשלימות היהוד עיקר שזה כחרא דו"נ לחכר כדיגוקבא
 ללוווע חמעווח עושיו ע"כ אימ"א מוחי בעצמתו שהוא ביו"טמשא"כ
 עכתדח"ק כחרא דו"ג לחבר כדי דבר שהוא ביום חגנאסרו

 עם בכיסגין חמאה פת )א( רק מלכה סלוה לסעודת אכל לא רביבתענ
 גבחו שאין ואמך נכד( נהג השונה הדרגי בוז אגיר ~נםקאיו"י

 לסעודת יהיו נפל שפמ? במוצאי ר"ח כשחל ולפעמים וו סעודהלערשות

 אשוע אי' מהרמ"א הוא והשיב וקיהל חי ישראל ס5ך דור צר'ק לראש העטרהאי'
 וח  ילבעכור שבת טומאי לכבוד חטע"ע כשתינת שנחסרה צוקע"ררחתיכה
 כראה סתורה במוצ"ש אוכל אינו מדוע הג"ח הרר"א הקדוש מרן אחחמלך דוי שא5 פ"א בי רכינו סיפר ושר ע"כ. 1חכ העמרת כלתי הפעם אליוגחג5ה
 ביכלתו אין 1קגתו 5עת ככר עהח רוא אשר הרר"א ורשיונו סלנתא שגה5י1ת
 אחריו  שבניו לו טנטיח אג5 מלכה מלוח ספורה ועשתך מנהגו לשגותוכחו
 זי"ע חזם-ושש בניו נחגו וכן טלנה 5מ15ה סשודוחיעשו
 עדם ג' הרצ"ב( נריר כ"מ בד"ב )פר חייו לסי האחרון ש"ק במוצאי )א(תעג

 הבאח פת לו קיתנו ביתו פבגי ביקש העוח"ב 5חי' חסת5קוחוקורם
 פשרת ע"פ הי' בי 15 ניתן רצו ולא טשיחא מלבא ררוד הבודהא לקישככשגין
 יאחד 'יקא יאש אז 5ן שדי ושלשח חחי )ספגי טפו גריאח נידהרופאים
 גאפח כיסגין פת 15 גתנו חפירותיו ואחר 11 באיש וקיש מוכיח רואשכעת
 אהקעו וזמר שנלו לטפו קשח יהי' ולא אשה שיהי' כרי חפעם עוריפה

 לתחיית יהעיר שסננו נפמש עצם שיעיש 11 דפטעורה )וגהק הו'סעוהתא
 זי"ע כ"ג(המחים
 חפוש בר ש".(



  ודי דשלום חחפ חויש ראש מייירטי

 כשחל ב"פ אי כלל יוהר ולא רנים וכעפ פת  כדת רק ואכלניהידית
 דמרן הילולא אדר כ"א י9 שבת במוצאי הקדושים  טאבותיו רבאהילולא
 ברבים מלכה מלוח סעו,-ת לפעטים נצה ב וכיו' חק אלימלך נועםבעל

 אתקיגו טומר הי' לפזז ידי, נמל והא מלכה ד לכי בוצט,כשישב
 ס,מור ' וב )ג"פ( מ .מז ום'מ א( מ )יק )1( משיהא מלבא ד דדסעודהא
 סזסר הי' טלכה פלוח לסעזדת נדגים זנ,4יישנ )פ"א( רוגלי הלדוד

 חסעודה בכהפך לזטר ציוח אז ונם פ"א לדוד ומזטור נ"פ מעודתאאתקיע
 נ( הרי סיטן ן )ע ליעקב ח ואסר חסיד איש חנייאאלי'

 חודש ראהשמדר

 חם"ת שלקח בעצכן תמיד הי' שלפניו בשבת )א( החודש בדכתתעד
 ס כדלייו הקח5 5כ5 שבירך מ' זגרכת קרה"ה הי"ו היסגיתבידו

 שמיקדש וע' מלפניך רצח יחי גקול ותתחל הגיסה אצל ושם ועמדהט"ב(
 רב" תפלת "גזכות לומר דעהו נראה ובסיוטה תו' חזה חחודש אתעליע
 עם זנסר ע""( אות ,ח"ט ק"ו אות ח"ר הודד דברי בספדו )כמ"ש סלחאמן
 שרווח סי )ב( בקול והתחיל כ55( כטז5 ריר"ר הפגה מיש )ו5א יחדיחקחל
 וגאל כקודש( נאדר ב"51 רזא מ,ים רהפ5ר הקרי )יטשמייפו לאבותינו"נטים
 תורח דברי כספרו )ועג בקרוב אוהבו יגאל הוא לחרות מעבדותקעתם
 נקרוכ" תיבת ועם היבין כ"א כאן 5ח,וה 12צחד שמבואר הנם נ' אוחח"ד
 א' טע" ג רם' סי' או"ח חרס"א ע"ר בע"כ נסמוך יש עכ"ז תיב.ן כ"כיחי'

 הזנת גבהי ראנה יגרעו ן54א !בלנד ינוע 5א זר ומספר רכונר ע5רכשסוסיפין
 "ו ח5א אבות'נ1 את שנאך כמו שינהגו שנבקש 5חרבריכ פי' אין"נקרוג"
 שינאתנו רוא רהם5ר ובע"כ ראטונה עקר,משל טי"נ והוא כהנ"כ ית"שרבטיחגז

 נימים שתשח סי חנוסח ,2ייבוה ה אות ררינור ח5ק פקודיך ררך בממדעיין)ב(
 החורשכבדבת

 תקנוה נזפני כיקורם חחזדש שממרכין הטעם ניטרי במחזור שיו 4(תעד
 במנ"א ג"כ ועיי, טטלאכה הנשים ו5גמ5 1ה55 ושמפין ותפלתהסועדות

 שבשבה בשבת זאת עושיו שלכך טבואר לקם ובשבולי תי"ז סי'ריש
 יק1חיא5 סו"ה לרגה"ק פגים ישב כספי ועיין כבידג"נ רוצם כלמתאספים
 כ5 חזוהר רברי ע"פ שכהב שנשוה( פי ובמאמר מסיגיט זי"ע מ"ביחמש
 תחודש חתחדשוה עיקר ע"כ תציין וחביעאח ביוסף 51תתא דלעי5אבקפאין
 ~צבח הקב"ה שיחדשה1 ופברבים התויתך בו מביכ,1 ע"כ שלפניו בשבהה5,'

 הידחנו אסמו קויתם דפינו חלא שממשג ימהקצוחא סעהחא שיץפ00
 ופז"מ %ב טנפו יקום אי התשא מי חי פשקתן טיכס יוזו פיזתא דש לשדט,אא

 שטו תאקל חסל לוויז"



 ושלום"רימ חדיש יאשסדר לרבדקשו

 ונאסר ישראל כל חברים הארץ כנפות מארבע נדחיס ויקבץ"בגרוב"(
 וכשחל השלישי או חשני" "י הראשון" ביום יהי' )מליני( ר"חאמן
 וכשתל השני ביום ולמחרתו הראשת ביום מחר כך הגיד וב' אביום
 בשנת ר"ח וכשחל שלישי ביום ולטחרון שני ביום אמר וג' בביום
 למוכח ועכ"י עליט הכא קודש שבת ביום יהי'אסר

 יחדשהו בנעיסוח התחיל רקהל( בל שגמרו מחר יחדשחו טסהתעה
 )ומבא, שחם מקום בכל )א( ישראל בית עכר כל ועל עלינוהקב"ה

 למוכח כקוי( וצעק פיוטר הששו דהינזה אשרה ובשעה ידוע בניגוןואילד
 לחיים ולכלכלח סובה לפרנסה ולנחסה לישועה ולשטחח לששוןולברכה
 קע" בסי לעיל עיין ומנבים ארוכיממ לחיים בלת"פה )אמר ולשלוםמוכים
 בל חד חב,ת רר )כ4 טובות ובשירת טובת 4טםעח כ( אות רברג
 בה קר ו'גאולה שיימר 4רפיאה ביהם יגשמיס מ( בנת גג.נדיפסק
 אסןנאמר

 חודש .ראהט חשון חודש בברכת אמר וכו' יהי' חודש ראש בטסתתעו
 אדר חודרי "ראש )א( א' אדר לפני אמר מעונרת ונשנהפרהשוון"

 אב" מנחם חודש ראש אב ולחודש שני' אדר 'ה "ר ב' ולאדרראשון"
 ונוסר( לגמר קרובר 1לוא51ה "ודם 'חווורו )נמסת הוסיף אלולוכשמכרכק
 השיסתים כל לב ברוע ונמס נימוח חתו אבן )חם שלימה""ולוזשובה

 שליסה ,לתשובה חיבוה רשני ,בכיות בהתעוררות אז קדשן מפי יוצאטפורש
 ואח יאבו- חטח,ר לשנו על רגיל אשר אמן ונאסר קרובה ויגאולהואח"כ
 תקוי "חורש שטנרכין עה כני עזוביתר

 כפלאג וענש אריר

 שעשה מי אצל החורש שמבדכין בשבת כמידזרין שנדרס חיח"רתעו
 כיע חיל מרסוק המצא השם יכוין הידוע חמש על לאטתינוניסים
 טאבותיו שמע שלא בכתי"ק( ח"ו איעקר )מנחת בספרו כתבויקאיט
 כמקיח שנדפם מח וכן כ% היח"ר וה שיאסרו חקוזשיםורבותיו
 טבק פזורינו וקרב אצל יו"פ במוסף חז"ל היח"ר טפח ומחיריםסדוריפ
 כלל זאת אמרו לאהטים
 בשעת בו שלבש קאלפש( )שקוהו סיבסד מצנפת )א( ט הי בר"חתעח

 יבש ובדי"ס רפגרא טנא לכל )ען בר"ח חסעודח לצורך וגםהתפלח
 הלא(מצנפה

 שדם" סתום "ככל גאו, רוע בסידוק דנובה דוא גן )א(תעח
 ארר ר"ורש כשטברכין מצ בשם במג'א תכו סמן ע גש ש1 ,א(תעו

 דעת הוא הס תני ארר ~כופני ריהטו( אדד בראשון בוטנהןם לפרש רזריךבחב סוזדי"י בשם הש"ך בשם אבי שני אדר ובנפני סתם ארד 'אשרראשון
 באלי' וג"כ לכשע יושזר רושו כן לעשות ריש השתל נסחצית וכ"כ עיפשהפו"ו
 ו' סאים קב"ן סי' בארע"1 ועיין ב אותריר



 קסם ושלוט איים חודץש ראשפדרדרכי

 עוטר קיא וב, שע"נ( )סי' לעיל מנר בבר ויבא ישח טסח רעני,תעם

 שלא וכר ק"ג( )בסי' כנ"ל גיהנם" שי וסדינה חתיטת יחעראצי
 קע"ר( )סי' כנטי חדשיכם ובראשי התפלה ששדם חקרבןת ידראמר

 חלל לתפלת רק התיבת לפני בעצמו תתפלל לא בחול ר"ח הפלוחתפ
 כלל נועם ויחי פרוק חלל קודם אמר %א הש"צ נעצמוהי'
 )כגיטז מזטר וחי' "ח55"( )תא "ההין את לקרב )א( אמרדבחברכח
 )גנינון הח"מ ינו' נא יאמר וגו הודו וגו טיים כל ח' את חללוידוע(
 בכן ועד )פ"ב( נא הצליחח ה' אנא עד וגו' צדק שערי לי פתחואחר(
 לומר התיבח לפני שחרית הפלת של חש"צ עמד ההלל את שגמראחר
 תתקבלקדיש
 מ!( ור"ח נשבת בין דחול בר"ח בין אוסרק חי' יום של שיר אחרהפן

 כשרי אפי ל זבח זג שאוד ;דחתי אפקי ה את נפשיברכי
 למד דמה 4א בקריש( ומחובן רבים ר )יא ד בבידמ 'ב"ח תוךיתום
 מקודם אמר כ כ נ ם כקד'ש יררב1ת ט4א וכנרעד נפשי ברכי אחרקדיש
 ופריחת כעכע יהי מיד ר71חיל נד סמים קי רק ,ם( ט4 ,וראחד

 בשר )ח5ת דיסא בענינא לרביעי ת 04 בעצמך עיד ת לקרך-היכה
 ס ואורח מבר

 ר_
 רככורר( )דטמט ררם נה1 ם נבכר ם

 לומד סיד צוה להיכל המ"ת וכניסת וגד יחללו ואמירת ובל"צ אחרתפב
 שבהיהיט כאותן ולא נשסף לתפלת חתיבח לפני להעובר קד"פחשץ

 ומח"כ דר"ח תפיליןקודם
 אומריי

 נמור טעות זה בי מוסף לפרי קדיש
 והניח דרש"י תפילין חלץ הקדיש ואחר נ"ר( סי' או"ח נימוקי בססר1)עיין
 כיר סימן ד או 1 ,וע מוסף התפל" וח4צ, דו שיע בדם ימד ת רשל

 בנד יי.1ה חצייך 1., פשחש ימסמס צירים נאה מבואר ג, 1א(העח
 ג' שח תי"ס בסי' ז"5 רחיד"א עטרן ברכה במחזיה וב"ב ע"חפיו"ר

 ואחר 111"ט כשבהות שחי נתריס טיני נ' 15 שירי' נו"5ין יש גהנהותוע"כ
 הסור ע"פ המעם האר"י בטירול ועיי, ע,י"ש לחול שחר רפנדא יוסאיכ5

 עי,"ש מיוחר בנר בר"ח יו עריותשצדיך
 יברך חי רטגהנם מבואר רברכוח פ"ב וררא"ש הח1ס' מדברי רנה )א(ת8.

 את לירוא חה5ל נוטר'ן שאיןב'מים
 חח~

 טמור ההן שנוסלם וב'טים
 עניז 5וע! ובורבלי 1.טרי ומחזור וחשבוררדם רש"נ במירור הנוסח 1כ1 חח5יאח
 פ"נ הסכה והל' חי"ב פי"א ברבוח הל' ררכ1ב"ם נוסה וכ"ח קע"ר סי'ר"ח
 רנרול ובפררם כ"ח ס" חל הל' ונסגחנים ל"פ סי' נ' מאטר ובכודר,ח"ח
 הברב" נוס" ט"ר סי'אעפ"י

 כחזר"ם כח בשזר ד"א ,2ן לקרע תסיד
 הנוטח בלגנם והגד ששג ובדם"ש הע"ח וסי תכ"ב בסי' מזר שייןסרוטינטרנ

 בו ובגל 1ברסב"ט כאון ר"ע בסורור אבי חיריעה ח"א בלא "ה5ל" אחצערא
 "חחטי אח ובאבודרהפובסגהינ
 טשום הטעם הטור וכהב הבשנ סי' וש"ע כטור נזכר נפשי בה' )א(ת48נ

 נושונשהן דכדכה שם בסשה ושט שמושדים עשאז דירת מקרא בווגזיר

ש שק י1  " " " =י טי 
 י-

ש ש9 רה ה   

 י-
 ט9 יי

 שחקית. מוסף ילדהפלל ובנכור מושלתטלדע(בטל



 ושלום חצם ",דש יאש סדי דרביוו

 ויקורא )א( תכ"נ בסי המחבר כדעת בר"ח הוערה קריאת מדרשנ
 ואמרת וקורא חוור ולוי ואמרת צו וידבר שהם פסוקים נ'הכהן

 ער הסיד עולת קירא וישראל האיפה ולמירית אחד הנכש אתוקורא
 הסוף ער חדשיכם ובראשי קורא ורביעי חדשיכםובראשי

 לכילם !כרץ וגו' נתת לעמך חדשים ראשי רד"ח טומף תפלת שסחתפר
 הלשו! גבון רק ,כיו"ב ריו" בלשון ולזמר רמירורים נשבש )איויחיו
 נפשם ותשועת בזה( מ"ש א אות רה.ם ר מאטר הפשכר שער  עי.1יריו"
 ובו חטט מזבח מאם( כטוב חרברים פירהפ שם יששכר שער )עיי! שינאמיד
 אתר 15מר )ואין וגו' גרנה עירך לציון והביאט תזכור לכנים אבותוברית
 כגובה ורכיאגו רם וא( וגו כשמחר שתעלנו או"א מיפניך 'נ"ר הזכוריכנע
 וכו' פלפניך רצון יחי אומריו ר"ח ובשבת בשבתיללן

 יששכך כשיער עיין וגו' הזה החודש את עלים חדש או"א במסחתפח
 אוה רתפלה נפח )מאמר מאמרות בחכחטח ונם ( ח אות רירח,ם)טאכוי

 ולנחמה ליויעח ולשמחה לששון ולברכה לפובה כוח רק לנמדמ"א(
 ולפליחת חפא למחילת ולשלום מזבים לחיים ולכלכלה חובהלפרנסה
 הנדפם לותור שלא והקפיד פשע( ויכפרת גיסן ער עיבור ניבשגהעול

 כי נפשיגו" לפדיון וראש תחלה צרותינו לכל וקץ סוף הזח חודשויחי
 הי"ג כנגד בקשות טיני י"ב רק נתקן לאשר ופירוש סקור וטום לואין

 התפלות כל ניאר יששכר בשער ושם השנה מחדשי י"ג( )ובעיגורחדשים
 כאר"טונ עייש"ה בחדשו לחודשמכוח

 נו." וגש יונ' .אמרת סוס נ 1 אנת יין,א גאווא 1 ין אית, א,סי,ס ןא
 בכל רצדיטא נשמתיא עם אזיל והב"ח וירא מר רנעלם רמררש רבריעם"
 ע"כ נפשי ברכי רה"ר סיב"ר קמי 61סגדת ומברכת ירתארגש
 וביום ער שי לש5 לסיים טזג שיוהר שרעתם ופת"ח בכ"ח טור עי.ן )א(תפג

 דמהכר רינא קר אע חולק והגר"א כשגת וביום יקרא וררכזעיחשבת
 סוף עד חטשר ורלוי פטומים נ' קורא גר, ב( רוא בר"ח רקריאר מררולו.עתו
 וסורס שעושו בפרשה ראחרונים פמוק,ם נ' וקורא חוור 1חק51'ש.רפו,פח
 סופרים ממסז' כן והביא רר"ח בפר קורא והדכיעי דר"ח פר' ער רשגחוביום
 מזה נ"ב ועי.ן בחידהשירם והפאותי רדמב"ן באסת גנח קרס! כבר אךפי"!

 ס'"1 ס" יעטב משכנות ותשו' ק"א סי' סופר תתם וגתש1' בחדושיובכשכש
 שם תכ"נ בסי' חטחנוה לכל מחולף גיירי 'בואר ואי"ה כחמהכרשהעיקר
באריכות.

 אברפח"ס זי"ע שלמח שם בעל חגר"ק אינו בשט רבעו טהור כך )א(רופד
 שט( )כהיותו זי"ע טבעלצש שלזם שי רב מרן וסחור יההש ספהשבשמע

  ליי,!ן "והבקחנ1 באמירה הרעיש סקלות ובקשי לוהט באש ר"ח מוסףשהתלש
 שליתא נאון ר"ע בשיור ג"כ ועיי! כנ"ל חיה"ר אמר ולא תי ברנה"עירך
 רבינו טטסה רם חיח"רשם



 קעא המלוםמאם 'כנה קשישערכי

 התפלת וכי והזמנים ישראל מקדש וסיים במוסף בר"ח וכפתח סוחשו
 יצא %א חכטים שטבעו מהמבע כהפגה חוי דר"ח התפללמוסף
 י"ט4 טף ח"ג)פגה"א
 וחעכה כיו"פ ונם יום בכל חתפלה קודם תהלים שאוסרים אותןתפז

 ט"מ חלל מזמרי חמישי בספר כסדרן כשמגיע אז ואומרים,ר"ח
 ח"נ )טגה"א בברכה חציטר עם חלל אח"כ לוסר ויוכל בזח חששאין
 ל"ד(סי

 חי' ובהלל התיבה לפגי מוסף גם כוועמז התפלל ור"ח בשבתתפח
 "גו וא.י ךטטח )ואסר חדשים נים בנינ 4י פתחו ונם יחילומזמריו

 וב,( טכול
 מאכלים חשלתן על והריו ברגים בסעודה יושב חי' ר"ח ביוםתפת

 ר"ח נשבה )נם וא' נפשי ברכי לזמר צוח הסעודה וברעך שבנןכעין
 וחי ,נו'( נפשי כרכי ותטרים רי' עליו, א' ברור אחר קדשא קתיסאבסעורת
 חודש מיי דיומא מענינא קדוחות ובשיחות פהעחזת בעינים ד"תשמר
 להיות צריך ר"ח שסעודת תי"ט( סי' אג"ת לנפקי כספרו ועייןכחדשו
 קבעו שלכך ו'( אות ר'רחים מאמר יששכר לשקי בספרו ועיין ביוםעיקר
 להרבות מצוח תיבות בד ר"ח סעודת לענין בפ"ע מיוהד סי'בש"ע
 דוד נגד דיא זו שהסעודח פקיתח נודל בזה לחראות ר"ח"בסעודת
 ויתפשמ ל גרז מלכותו יחי וכקרוב חקתן הוא דו"ד ולע"ע משיחאמלבא
 הייע אז בסעודה להרבות ה מצ ע"כ ב"ר בביאת מלטתוויתרכב
 דוד עד שקימח קומה בבחי' יהעלותח מלטת למדת %חגד%תלחרטת
 נ( תע ס,מן 1 )וע עכתד"ק ב"בחנדיל

 יטפחקילושו
 מוצ"ש ואם מחמולד ימים שכעת שיעכח קודם חלבנה לקדש זיןתצ

 חרמ"א כדעת מוצ"ש על להמתין מוב מחטזלד ימים י' תוךיה%

 שריתה )הנם הלבנה קידשו שלא פ"א ידענא ועובדא תכ"1( סי' או"ח)נושקי
 שיפרר עפ"י משסלד יסים י' בתוך שחל מוצש"ק קודם טקדם(נראית

 חוסן שעבד עד כעבים שכרם התקדרו ואח"כ מוצש"ק וכשהניעופקודהו
 ורבים בלילה( מאוחר פועטת לשעח נרשית שכששה עשה בסוף קירשה)ורביט
 עלי עצמכם תקרזל אתם רביט לחם ואסר קידשעח לא שלומחטיפשי
 עכת"ד לסכרך מח על לגו 1"פ איו"ש לאחר חרם"א על עצמי אקראואני

 לר"ח נפוחד ווחי' ~אעפי"כ( חסשצפת לבש )ש( לכנה לקידושתצא
 וכו' ברזך עמ' החג' ,התדירו הע""( ס.' וע,, )י.ו דפגרא,קפא

 נאים בנדים הלנוול "פ בתול חלבנה טקרש נחשם שם ברמ"א עיין )א(תצע
 ועיין 14 שהי' דפנוגד חפרכן לבש שמהע"פ הטשי' נוום כתבוהמו"ס



 השלדםךהל1ט לכבה קידוש דרכוקצב

 ובו קונם רצון לעשות ושפחים רושים 1כ1 צוחקים ברא בטאמרואהמר
 כשש"ת ן )ע' קונך" כרזך בוראך ברוך יוצרך ברוך עושך ברוך אומרוחי'
 תחוי' אביש( כמרר שרמו רסור עפ"י 15פר ראוי שכן ררס"ז בשם )ב(טק"ה
 לשכח עלינו וכו' בנגישת לפוצח 111' ר"י דבי השא בקדשו אלהשו
 1 )וע' יהציצית בגדיו שילי הצער זהי )א( יתום קדיש כ אח אופריןוהי'

 נגנו אח"כ ( שבה יחר ראריו"4במידור
 צורת עד טאורות בים מ המוסרתי

 אמו( ד' ונשק טוב חורש יר יזמר ר5ר 'ם בת ו"י אסו יתר )ובשר ברקידההלתגה

 חלבנה נראות 1חי' תרצ"ז( ליהר כעוח"ז חייו לימי האחרון בחורשתצב
 פתח ולא כדינו הלבנה וקידש כנ"ל חכהלנפת לבש לחדרו חהלוןדרך
 מק"ג( שם ושע"ח בגאה"ט ענייוהחלון

 באה"צ לו ואפרו שבת מוצאי עד חלבנח נראית סולא אירע אםתצנ
 חלך לבנת שינן נטוש""( 5י5ר כבר )שרגא דש"ק שלישיתטעודח

 בהם"ז לפני עודלקרשה
 ההלוחות ומהדפיסו מה ג'( אות תכ"1 ה" או"ח נמוקי בספרו כותבתצר

 י"כ כ"ט רחצי השיעור קורם נם חדש בחצי לבנה ליקוי הי'ראם
 עכ"ז הליקוי עברה אשר למאורה הלגנח אחיב וחזרה המולד מןתשצ"ג
 חליקוי אחרי חרוצים מחדש עוד הוי דלא הזמן כוצך גם לקייטה עודאמור
 אחרי בברכה לקד,צח יש הזמן בתוך הוא אם רק זח על להשגיה ראיןע"כ

 שכותב ר' סעיף תב"ע סי' ביבוש 1 )ע ע"כ לטאורח הלאנח כשחזרההליקוי
 חודש אמצת ממש ריא הלקוי עת כי עליה מביכין אין ואילך רליקוי רוהטןכן

 וכן אורר ולפחות לנרקע מתחלת ריא וא.יך ומשם ל5בנד חאמ-היתיעוד
 אמצן ודא. שרוא רלקוי אחר עליה הברך דאינו מהש חקתיק בסידורוריען"ץ
 א ור אשבגויח טהשו' בן שפביא יוסף תבית מדברי לוח וסקורם ראטהיר"ודש

 בנח"נ בגצם טיש אך שבח בנדי ללבוש חכשררגי ע5 ש"נ בשם שכתב רבהבאלי'
 כ, גזאגים,4ש,ן
 ררס"ע גיצם גם שמץ 1 רם באס-ות ר וב רר"צודריקאפיי ם רואע,פ מ רב טגדנ)בן

 פ אות בבוגדת שבח גמם נחמד-ם ם דבר בס וכה- חסידים בסיעת ר'כ



 וט דשלוםחים ינתח ק.ד1שדרכ'

 ואת המחגר רביא ד"א מהא נראר ררכר בעיקר אב5 י"ס סי' מתרי"גבשי"ח
 תשצ"נ י"ב כ"ט חצי ער א5א לקדש ראין שהב,א הרמ"א וכן ש5ו 'ע בשלר5כר
 שלו בש"ע 5ר5כר נ"ב רעתיק ו5א הנ"ל מחרי"5 טתשו' שמקורו רמוירמן

 ואפשר רנ"5 מררי"5 סתשו' מקורו נ"כ שהוא סברכין אין יאי5ך הליקוישכפסן
 שהביא שם יוסף חבית ע5 סשה הירכי שבחב כסו זאת 5רו מבירא ש5אעומר
 51קיי אמצעי מ51ר שרוא שלנו חשגון רוחר חמה לקוי שנם כזד מדרי"5רברי
 ררוא,ם 51מי ישוב 5פי משתנה החסר שליקוי זר ע5 וכתב אטיתי מולד ע5טורד

 החטה מפחות אימהי 7510 5רתבונן אין ולכן ד5ק1ת בענין ליויקיםבמבואר
 מות רכענין סודה בזח שעכ"פ משה טדרכי שנראה והנע עכ"ל 5נוהנראה
 ס"ס ופרבריו כמבואר העולם בכ5 שיטי הוא כי חאסיתי נינזר רואין אנולגנח
 ם 5פעמ כבנח בסקיי נס 5רזדסן יאפשר עת בכ5 ברוד אינו ואת שנםאמשר
 5א 51כך ראמיתי בניגוד מריוק ררו רר1ג ע5 רק בריוק ראנךתי כניטרשאינו
 דעת 5רצטר" שאפשר ובפרט רבינו רעת 5ר5כר נכון י5פי"ז כיש"ע ואתהביא

 חצ"ר בס" שכתבתי טה עי,ן לסנינו שנראית חלבנה ע5 משניחין שאיןהפוםסים
 יתצטר4 ח' אות חירשים כ!אגור יששכר שער בספרו בזה רבינו רעה 1כ1כדג-ה
 קביעתנו עפי' חורות חצי ער הבנר ע5 לכרך שיוכל ררחק גשעת ריעותאותן
 שרבינו ראיה' שוב יברד יוכל שפיר רנ"5 באופן עפי"ז חמר חן סלארן

 שם וכותב ע"ר אוה ח"ו תורר רברי בסמרו משר ורררגי רפ"י טדבריהעיר
 בו( וחזר 5ת5כר ובעו שלא בע"כ בש"ע זאת הכ"י אביא ר5אמהא

 דסוטת כ' ליל עד בזמנה תשרי בר"ח הלבנת נראית לא אחת פעםתצן
 דגמדא המימרא ואמר סכתדרק הנטראיקח

 )בפד"
 שם( גודקי, אין

 )ח"ד תורח דברי ומספרו וגו' במאמרו אשר אם"א גא"י מ( מבררטאי
 הנסר' טוצך לומר שנוהגים כעין שכתב לקרע טרחיפת ק"ז(אות

 לכפלה" מברכה להנצל כדי ט"ו בליל לבנה כקידוש הברכהסנהדרין
 בתנ"ה( )ויין בברכה בגמרא לאסרה שרעוץ נראהעכ"ל

 ר' סיע וי"ע כס-גוב נזררצ"א נתנחש פקוריך ץד משי ס1י יין מ(תצה
 ארנע"ר גשם חאנחז מנירי 5י אפדו רלשין בזר ה אות בחנ"חגכוף

 חלבנה נדחיה 5א אם זצוק"ל זי"ע( מלובלין להרגי )כונהו פרריעי"צררב
 יהירה רב אסר מבדך מאי בצמא הסיפרא 'אסר הוכה אותו אהד ערבנמנה
 פלש טרי' רחטנא ברוך 15מר 51"נ וכו' במאסרו אשר אמ"ה יי אהחברוך
 רס"ו במי ועיין עכ"ר ברכזת בצפק נורנ אני וכן ובו בסאטרו אשרדע5סא
 בלא אקפד בארכו הברכות ש15מד בשעל רלוסד נרול ראדם פק"ההמנ"א
 ררג וש"ע רבר א5י דעת וכן ש עיי' ומחום טרמג"ם בן ק יד. רשםרזכרת
 גטוץ' וראיתי 1 רם תשובת בניזחי וביו"ד גהה שם כשע"ת נ"כ ועייןופם"נ

 חסדנוחר
 5חנה'"

 ר'( השנח ד' פוק אנוח ששי )על וי"ע טהלאשזא מהד"א
 55מוד כהמלו אם פמ"נ נשם ח-עח1 ושנשוא חלבנו לקדש אי את בענין נ"כושדיבר
 ההחפונים סכמה ושתביא ושם ועיט השם התביר אי ובסלח בדכח תוי 1ח1נזה
 שעשה עשה דשכן ישר הן 0יא הן נאונש ס"1 עד חלנתם לקדש ועיכוליםופק"ל



 ושלום תחם מנב "ס סג"מ דרתיועי

 4לפ לפמנחגי

 המלית עם שבת בליל כמו להתילל נכנכ היו"ם גכניסת ערב לעתתצו
 נם חודו אסרו ולא התיבה לפני חול של מנחח בעצמווהתפלל

 חלל שחריות ערבי71 דיו"פ ותסלת וידבר התחילו רק עש"קשחי
 קחל ביז בחק שדל ביז חתיבח לפנ' תמיד נ"ב בעצמו התפללומוסף

 אחר ש"צ החפ55 כסוכות ראשון ויום ש"פ "המשינים ביסים )511תבזפקך
 וס,סף( תחיל יקדיאה דק שסד והואשי,ת

 פגימת כבר או שרואין הגם ,י"ע מזאטא העשין יהושע מהר"א חנח"קרב
 רשם, חורש רוב אחר כוח ותלבין עור נפנמח לא תעלתה כבנח אךחלבנה
 שיא הח,"ג ד"ב ,דירי נוה ודערנ ראשונים ודוג ואון שריש ר וזתחוא

 רביני שהקשת טח בזר חטב 5 ו"5 רבינו סת5מירי מפה נ"י קלתן בנימיןשראל
 קירוש )מאפר יששכר בבני מ"ש ע5 ר'( אוח הירדים )מאסר יששכרבשער
 בתירושה לגנה גחכת רנת אוסר ' ה י מרבות רמסתפי 5157י י"ג( אותהחודש
 מן פלא חן מגיעתנו עמי' חודש חצי ער על" לברך ורשאי, ר"ח עת בקבתלוי
 מן בזה למסוק טסהפ' אב5 וכו' ב"ר עפי' בירינו זאת 0סר שהש"י כיוןחמר
 ר5א 'ששבר בשער שם והקשח עכתר"ר והאחרונים רראשונים פסקו ש5אסר

 שתתמלא עד רחורש ע5 מברכיל כסר עד ע"א( פ"א ן מנדדר בש"משפורש
 נושנת כבר שהרי חדשים מחרש לימד שייך 5א הכא כתר אג5 ופירש"יפניסחה
 5פעסים המועד כשחל וא"ת תב"ע סי' או"ח בש"ע שכקינן וכן עכ"לחוס
  חירוש ברכת לברך  כזזנביא ואו 'סים הט"ו כשנדשינ 2טצא ררנד ר"חמסיים
 מ51ר יבשהוא הסולר בעת נתחרשה דדא לחסור שחתדי5ה כבר ן רוא הריהבנר
 וחנויונח מתר פג כר נ א, רר"ח ב כוייס רק ונחשוב ר"ח ם יפ ב' שריא ונםוקן
 שרלבנה  רנ"ל הסר הנוצד דברי ולש נופע"ז עיירם הדשים מהדש נברךואיך
  נינו בן  שנראית  בהלבנר בהיניחין  וייו חורט רוכ טיצא ער נפנמח לא ונחרעל
 וראית' יששכר הבני דברי וא"ש כ55 עשר 5א ראשונים  ריב דעח נ"כ  היאושכן
 דכ5 כוה שהבר,ע ו' אות י"א סי' זחי( מקידאנוב )5חה"צ שלום משמרתבספר
 ויאמר וי"ע טלוב5ין ררבי בדעת יעשה 5רריא פנימהר נראית 5א ן בשעריזם,

 וכדעת רחסגח כרוך יאסר 5הריא פניסמח נרתח אם אך ימלכוח בשםבגמרא
 סנרא שיש חסר ובנוצר ישופבר בבני בזת מ"ש ראה ולא ע"כ פסידיךרודך
 סופר חתם גחי' ושי'1 פניסתה נואות שלא עד ח~נר לקרש לגתח'5ח5רתיר
 תע חשוא לא משוס  יובר רחסגא בריך באופר דגם שרוכיח רנררים מ"קריש
 נו כרעת שישופה סגה כח עצה יש י5כאווח 9"מן  מצור שיי במהר"מבתב
 רב5 ו' ר5' ד9"ש פ"ו פהרסכ"4 כשן בסי' כמ"ש ברייהור השם דינרךרמלך

 אים תשא 5א חימד ולענין יצא לזווגו השמיק רלא אע"ג במו שבירךחברכוה
 שסמפט קם"ו בסי' או"ח נמוקי במצנרו רבינו שדעת יאית' וכן ברקטורעובר
 51ח,תמ-ף ואקיט חשם יחרחר חברכד '"5 אך רחמנא בריך לברך איןברבר
 עב"ר בכתביו ב"פ קדושים רעת בע5 הנה"ח כס"ט דמי כרכור הרהורלמונה
 בטפרי חדק בחירחור חיטא בלא עובר ראינו הפוסקים בי דעת הוא בןובאוחז
 אם רתורה בברכת נסהפק אם לענין א' סעיף ס"ד סי' ח"נ רמחנ1ת 5כלמאסף
 דפ18 בפ!' שם בת"ר בעח"י בנח עשעכדעב מה ובו כהירהור יקרן אםגייס



 שיי ושלום החם מוג יגס מנחנידרכי
 לשומח סועדים משהכה )א( ח"א לט וההן  דיו"פ שע"ע בתפלתתצו

 וכו' ופן חזה קוננם מקרא יו"פ את )כ( פיתי( )חג יום אתוגו
 קודש פקרא יו"ט יעז ג"כ אטר בקידוש וכן לפו"מ זכר קודשטקרא
 כנז'חזח
 כנינת שאקבל הקדיש כל מזטר חי' השמ"ע אחר דיו"ט במערביתתצח

 נגינה ביי ש14מ עישה ים ם דשלום( עישר )ער קמשורריםלם
 שם את קרבי וגל עד רגלים בשלש יסד"ז הבעל התפלל בשחריתתצט

 בניסן והתחל חתירת לפני שחרית תבעל עמד ואח'כקדשו
 תנחו_

 וכו' ובפקהלות באוררת ואח"כ תתחח עד וגו' עוזיך בתעצומותחא'
 ומחולל גרול מלך א' ננגן( תפנה חבע5 והחחים ה' חתה כרוך חיבותאחר

 לו ר" )רכינו ברכו עד בגגינח בכל ובז' ישגח ח"ק וכן ונוגתשבחות

 בנודע( סייד אחד נינוו שהובלמה
 בי'מ הפסוק עם פסוק אמרו לא ובו לארץ וכתאיר שר יוצר בדכתחק

 עד וכו' לנצח תתברך תקא( סי' וכנ"נ בשבח כשע )רק בחולשחל
 סנגל הי' יא נשויו"ט )משא"כ חש"צ סננן חי' )א( זמסליכיןוסקדישין

 שבח( כבשאר אדון א'רק
 כלל דילוג שום ביי במחזורים כמבואר מים הפי כ4 סריי אהי )אי נ,,( בג ר ישוער ה ,מ"מ עד בחסד ם ח )סכסכי ל הע בחזותתקא
 ד יא ש יק אוי 'וצר בברוח ע ישם הודם רוטר ם רנרמס ם ומ דפ י)טשא
 מקפיד הי ירכינו ה( כ אות רתפיד נוסח במאסר רמעם פ מ' 1 ע ןאוטר
 ,ומק ע4 מאוד -וריר וכתנה *גדו4ימ פיס פי מ שמו"נ ו?, א גל דמא
 ח( ס' ם 'ח אז נמוק' ~בסמרו דחפור נוט" במאמר 1 ,ע ק~ד'ט בהררי דתוים

 אחת גיר ע4 ע ז כהטעאווע יחזקא' דברי ב"ל ש דקר מרן בנסוכותב
 י( ז רוא סר פכ במהום בכתב ונזות רצוני ו א אד ר רע לגו יד נ נו )רב להנד
 נגד גדלה רוב ערך כפי זקנים ישראלי בני מאחינ בה נמצא לא לכךכי

 וטנהגיהם( למפלנירם לפונים החסידים שם ההסירו לאשר עיירות.שארי
 עייפת עכדת"ק מופלגים וקנים להיות זכו לא כן תעל פיוסלומד

 סי' בש"א תן טוון ר"ע ובמירור 5"נ ברכות וגרש"י חרמב"ם הנח לא(תצז
 הוא רבינו נוסה אך לשטחה" מועדים "ר"א רק בארבה חיבת ניחאתפייס
 ויסרי ובמחזור ובאבוררהם ובלבושבכוהנים

 וכו' פ15ני י1"מ אח לומר ובאבורררם והתנהל נאון ר"ע בם'דור רח'כן)ב(
 ככ"י ועיין תפ"ז סי' ובש"ע כב"י הסבים 51וה רוה קורש סארא '1"טאה
 אסור פר' כשקב"ן ויקרטעם
 תהברך סננן שרש"צ המנהג עי טתרעם ס"ק ס"ט קכ"ח בסי חטו"ז )א(תק.

 חטגדנ מיישב סיד בס"ס שם רבה האיי' אך בנ,טןומפסיק

 גומיייה עשר שכשרז פעם שב, חר,ש



 ושלופ ה-ס טיב 'ים טגהמ דרכ'קט

 יגר נ ע"י צ הס' ימיים הי קדושך שלפני דסלוק המיימ ף כסתקב
 הש"צ דחזרת ע הש סדר כל נעריצך נקדיעוך 4י.רתר

 של מהת י"כ אמרו כשבה( 5א אכן נח,י )כש"י טיבל בפיכחתחק
 בסידורים הנדפס לנוגח לבי משאלוח מלא , דבש ותפלתרחמים

 תפיר אמר דפכח יב ח גי"ט בשע"ת( כמכ.אר י ן דאר פרן מדבר).נובע
 סוסך קודם ובו שמי בריך כ ואח ם שהזור בכמה רב-פסתמיוהדת

 סיום ן הו פסח( ש4 באחרוז ברנמ"נ )כחוכא וטבלי י"ק הפיוט לזמרצוה
 יכו אלו י"ק וסדו 4א חז ת בשםשמזכירין

 ג ויו"ט עצרת .שס"מ ש'ם באחרון נו )ה נשמות שמזכירי, ביוםתקד
 )ונטחת דיוסא זאפטרתא קרד"ת אחד הנראו .ביו"נ(שבועות

 יצא ואס אב לו ש ש ומי יזכוך" כנר1ג( שבירך ומ פויס, קים אחרבשבת
 שייתו היגביר ורבינו בו יזכיר ואמרו נשארו ע ל ויתומיםסבירסד"ר

 מת רב שרגא רשיחז )עי המלית תחת ודסחזור פנים סוי גב ראשול
 הסיר וכשגמר הנשמות בהזכרת הרבה ככה ונשתהה בס'ת( ןשקור

 שהזכיר  הנשסות ר בעב לרבינו שבירך סי עשה והנבאי פניו מעלמליתי
 וכו' דעצומים ברדסיו הרחמים אב ואסרו כנהוג זב, המקום"כבוד
 שסזכירין ם כי בביהמ"ד ק להרל  שנהני גרות ועבי,  זכו  יהלליאשרי
 יו"ט לחילול גורם כי אז נרות שדרליק. נים מהם כשראר ככרוכיא חצ. זי"ע תשובה דרכי ב"ל מרן אביו סר ד וע מאוד ר סקפ נו רב קנשמות
 טובח ע,שימ שבזה סברו ו לדקדק ד, מבלי הנדית והטפתבדיבוק
 הק אביו סר של יה"ב יי די ורביי ד"י דוא ך נהפ ובארחלדנססה

 אז וצ,ה פסח ש4 אחרון 6 ניו ל ז רצ אמו ושי דמוכית ב' ם ביןז"ל
 עצים זה לצורך לישות חו הנ לא רהיל לכבוד נריח בהדלקתלהרכיר;
 טבלי טעצמם  הירות אה קו  וזיחז ם קטנ ן טס של פיות ועליהםארוכים
 משעור( נדוי נר ע"1 )וגם יו"ט חילול מתשש למנוע בכדי כלל ידבקסצירך

 טרורם.( ת בב רמנרג )וכן כ"ט אות א ה' תורה דברי כספרו כותבתקח
 וטעם יסוד ואין ביו"פ נשמות להזכיך צריך יכ"ח הלך )א( אבלשגם

 ליחסים יוהד צריכין אז ואדרבה יב"ח תוך סזכירין ראין הא על ממששל

 בזה שראותיך 1 בכלי ז"ל( סנריי-ז )יהנד"ק ש14ם בסוכת ו ע )א(תקה
 סבכי רוי 5ח1 ואם נשמות ירזכיר ריבעונה כשנד אפי' שמחיובג"כ

 שאפי' ם גמקור ררבר ך נראי מצוח וסבמ5 רטן אה ג11י ונקרא רנפטרטבת
 5ובודיט שאינם ממר רטשת יא ש שכהב שם ן זעי ב לדזכ ך צי ראש21דכורנר
 מד"ס ט"מ ורע 5חם בב'ת דאיהא ריניב ברסיי.ר' נים פע רש ושורשבמקור
 ע"כ "נ"ל חורש י"ב הפת 5דוכיר ארץ דרך ולא מנרץ ן דא רארם תזרה בפסכחב
  מביא  והטי"ו %א סופ- טעות אך נשסות כרזכרת  ררזכה על דקאדבינו
 שאיו וכ5 חורש י"ב אתר רמת להגביר ארץ ררך ולא מנהג רסק וזללנכון
 הסת להזכיר שכתג רמה ונבואר טחספד פטורים י"ב ,אחר אלא שסיעהמגעת



 קצז הצלום צחם מוב יוםמנחגידרכי

 ורבותי, אצותיו ונס ונבהסד"ר כביהכ"נ בעדם ולהחשיללדמכירם
 כספרו ובז עיי"ש יב"ח נוצך נם נשסות שיזכירו הקפידוהקדושים
 בברם המבא המעם על והת"נ בזה האריך גבחי"ל( ב"ו סי' )ת"רמנח"א
 אכלם יעורח שתא יב"ח בתוך נשמות סחכירין אין שלכך רמ"ח סי'שלמה
 ביו"פ 4דתאבל חחפמד יגיע לחם ונם אחרים ויכלכלו ובממתחבבכי
 שהדב זי"ע אביו טמר יושטע עובדא שם זמגיא ממפיק טעטז ימתין~כ'

 אביו לפמירת יב"ח רוך נסע ראסואדזב אבדק"ק זי"ע סורח מו"התקדיש
 בו ושמזכירק יו"פ על זי"ע דזיקונ אבדק"ק אליעזר מוה"ר הח"קסרן

 אביו בו שהתפלל בכהמדור אביו נשמת להזכיר כדי דזיקוב לק'נשמות
 ע"כ* ז"להקדזש
 לסכום אצלו )שעלח ביז"ם הנשמות בתזכרות ונדב נרד אקר הנדריםתקו

 חנם חנם בעל כחזיר ר' לשפת סיד יו"פ כנמצאי שילם ועצום(רב
 נדר תשלומי רק שדיק כיון אבל "ט( ש מן ס 4ע" , לע בליעדשדי

 ו"( כיינה ודקה נותן בכיל זה אי, ד סו של ב חוקריעת
 תשפ( בסי' לע" כמבואו )הכי מו"מ טזספין גני לדונן עלו הנחניםתקו

 סמוך הארץ על לעמוד מלם הספיקו ולא מרובים הכהניםוכשחיו
 עי בז ) לסורה קבוע הסמוך תספסוים ע4 )א( כ, יד סדם ,י אזלכותל
 ארץכיון ררך יא טגהנ בזח שאין חורש י"ב לאחר יספיד שלא לחמפירוטונה,
 ועדן """ש נני"ן "פ וטקס דגי"' כוונת זח 011 חפנה אב'5הע וה~'שעברו
 כשמכרכיו רכחב ראשונה בשנה לחזכיר דמזתר רסביאר סק"ז רפ"ו מ"גמנ"א
 ז' כתוך דאפי הרי ונבוע באוהו שנקבר לבוי רט נשסה להכיר איןחחורש
 יבוש בשם מק"כ תקם"ז סי' בבארנס מגוער וכן נשסות להזגיר סותראבלות
 קי"נ םי' גאש"ע ועיין יג"ח תוך אמי' להזכיר נוהמן דאגו שע"ז ש'יו"ד

 סקיח י' סי' אסרים נשערי ועיין רנ"ל כל ראה %א שלסת חגרם רברישהביא
 שם רחמים שערי בפירוש ועיין חודש י"כ נתוך להזכיר נ"נ שפבוארל"ג

שחגי"
 הנ"ל אפרים משערי ראי' שהביא צל"ח בקונטרס ישראל 'לקוט סמפט

 לשון ובט' שלמח כרס בם' כם"וו ודלא ראשונר כשנח נם נשטות ירזבירשיש
 אברקאק שפירא אלעזר מז"ח )5חה"נ יחודה ק% במפר ושיין ק"לחכמים

 ואפרו רבנים לגמה אחיאל וכתב הניל חהש"ע דגרי שרגיאטה2קרגמיץ(
 רל' לעי לצרה אח במפר ועיין ראשותן גשנד אמי' נשסוה להוכירשהמגהנ
 ציי"צ ראשתח בשנת אפיי להדביר יביש נקב שכחגאבירות(
 הוא דוכן כי לרוכן עוליו פטום ככל שנזכר דווח ק"י סי' בלבוש עיק )א(תקז

 בלשו,איצטנא
 כשעת רכדניט עמ'  שקוזאק האי?טבא ור"ג ישטעאי

 ואמין חעם. כח לברך חאיצטבא על עושן ר"5 ~ת, "עה~ז" וזהו כמםנשיאת

 לעלות המובחר כת שטצור "כשת בםי' ז"י מבוטקאשטש לפח"ק הגרהםבאשי

ח
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 ושט"מ ח-מ ט"ב יגס שנהני 1רל'קצה

 )חש"צ( רבית ?נהוג לחיך תערב אמר רצד וחרכת שם( קסמיךהשלחן
 שלום שים וקודם וט' טודים נעבוד ביראח לבדך שאמתך )ב( הברכהסיים
 לפניהם מקרא הי' ורבינו הכרכה טברכין והם כהנים" ל בק תוזתיל)א(

 אסירת אחר וב"ש ב"ה אסרו ולא יברכך מתחלת )נ( בסלה מלההברכות
 אחר כשהי רבינו ספי נשסע )כך קפ"ו יסי' לעיל בנזכר רק בזח כללה

 ברכה כל אחר אמן טשא"כ בנח וב"ש ב"ר אסר ש5א דהו"ר בסוסה כסורש"צ
 למול פניו חתר רבינו חי שלם וקדיש השמ"ע אהר בסול( סכנושסער

 כאלקעו אין כוהכם יישר כרנון להם ואמר לו מטוך העזמדיסהנחנים
 שו'"ט כשחר זורת זמיר1ח אגקים אשיר ביו"ט אסרו )ויא עולם אדוןעלים
 רס"ר( ובסיסן תס"ח סי'כנ"ל
 אטר רק פוב" יום גיס העולם יואוטרין כמו ולומר לברך נהג לאתקח

 11%ן שצריך נ"י 'י ראר רור בס כטכואר טוב! מרכונת טוב" יוםפתם
 טו"ב( יודם בגססם אותיות י עם ם"נ שם שבר מא א סוד טוב יוםבקדישת
 הזהיר )ישנו ולהזהיר ליזהר תקכ"ם( סי אי"ח 4ס1ק' בספח טביאתקט

 כ( שידליקו כיתו לבבי פ"ע( תשובר דרבי כע5 הנח"ק אביו סרעור

 שקצתם שכ5 נראה חרבה כהנים ובש"ש מפחים נ' נבוח שתחי' ונכוו מדריגהעל
 ע"כ חמידיח לטרח גם לעלות די אחר נם ח51י או ב' וב! די כיירנה עלע51ים
 בו ובכי וכאבודרהם נאון רקע בסידור כפיט נשיאת 19רמ ותעיג נוסח)ב(

 טיסה ויסרי וטמהזור שנ"ב סי' ותרוקח מזה כ55 חזבירו 5א וש"עובטור
 רוא כפים כשנושאיו ההנ"צ בחחזרת לאמרה ככהנינו אך תפלח בכללאומרה
 בתשו' נ"ב ין וע אשכנ! פגחנ שרוא יעב"ץ בסידור ועיין ובטחדי"5כמנחנים
 רוא נעבור ביראר לברך עלאותך רברכר סח וחת פר 1"5 סיוב5יןמדר"ם

 פררש בשם שב"ו סי וברוקה פ רטן שטא5 שטעוני ,בילקוט יומאבירושיסי

 ה5' נרולות ומהלבות ע"כ י"א רת וברכות ע"ב מ"ח דף ומא ובדש"יויב51י
 ותערב אחר בנ"ל רברבה סיום '1"כ בחם5ת ויטרי בפחוור חיא ובן פ"רברנות
 "יעברו חוחים שושן שם תקדיר שמי'ם דצר לברכת בפיוס לפורים בקרובץוומין

 סיום היר רקליר שבסקופ כתר שנראר שכחב שם ריעב"א בפירוש ועייןביראה"
 עכ"4 כלידס ן נחטא ם ורברג נעבוד ביראה עבדך שאותך י" בכ5 זובלכד
 ברנש ר"א הוא שחקליר החיות ורגלו ריר בחום ע"א י"ג גה חג בחוס')ועיף
 נ"ב ועיין יוקראו גארץ רר חי' וקרוא שמני א ליו"ט רק ט פ יסר לאולבך
 סי' פ"ח ברגוח ובימ"ש טד1תיו שעושר טמני בד"ר ע"א כ"ח סגלהכהנס'
 קפצתן גסי' לעל ע"1 יום בבל רדוין עחין 'שראל רבארץ וידועכ"א
 וכו' לברך שאותך חותככן אנחנו נם שלכך שב בבסטת חע15מה כעקירועיי,
 קי'"ש עבודה רוטרי נפים נשיאהכטע21

"(
 15טר בעצמם דכהנים שטתחלין הגרנד בפי' ררמב"ם בשם בב"י עיין

 ושבן חח5ה הש"צ אותם יקרא יברבך סלת שנם חרס"א רעה אךיברכך
 שיטש. אלו בטרשיתשהגזן
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 ,עט ושלום חיים מזב 'זם סזהג'דרשי

 נין כחויה נשכה כמז מגהה קוום יו"פ לכטד איי"מהנוזת
 ושטחה באורח ליו"ט שיכנסו כדיהשמשית

 בין בהמליח סעומף עיטה קידוש מיטבת כמו חי דיו"ט הסעודותתקי
 אתקינו אמר והקידוש די"פ סעודת כל וקורם בלילה ביןביום
 מזר )עי.ו " ושכינתי דקוב"ה סעודתא חיא דא עילאה דסלכאסעודתא
 )רו סרנן" מגרי בלילה והתחיל היין ופזג כך( לאמר ז"ל ראר"יבסידור
 ז"ל( דאר"י בסידור מבואך שכן ורבותי מרנן צברי גיא רג"5 בוץ תשנ.

 בשלוש לזמר רתחיל וביום הקידךש סדר וכל בפה"ג הברכהואח"ם
 אשר דש ק מקראי ה מעדי אלה כן ט דיי סעודתא אתקינורנליס
 מרנן מברי י בג אי ד מזידי את משד וידבר במועדם אותםהקראו

 הפאית( צב ברנטת 1"מ ל ריש בק רר"ש גסידזר ' ,זק כפד"ג כו ךבר

 בייר )זוית מיד קידוש ממקום הסעודה ועשה הממיך יו"ט בלילתקיא
 חשבת ביום כמן חי' וניוכן אי"ר( להלן במקוס1 כנו רסוכותא'
)עיי,

 ליחידו לשרשרי וישב לחדרו הקידוש אחר שחזר תם"ם( סי' 5ע"
 מגהנ רי' שכן רל"3 מי או"ח ברסוקי 5עט )עיין קודם מנחה הת*מוגס

 כי.ן ושסרבים נדויה מעורה ריא יו"ט שסעורת כיון ז"ל הקרושיםאכ1תיו
 סעודת קביעות הי אח"כ ורק רסע1רר( קודם מגחח ירתפיל 'ש ק"כיותר
 3שר הזה בזפן גם דצריך חקכ"ט( ס" או"ח )נתקי בספרו ועייןהיום
 ובהג"ה שצ"ה בסי' לעיל ועיין ר'( פרק סוד שגי )פעשר מירושלמיביו"ט
 אי"ה במקומן בטועת כ"א ז-ו"פ ~מירות 3' קעתשם

 ויום ה' ביום יו"פ שחל או בשבת דיו"פ ב' או דיו"פ א' כמיחלתקיב.
 אסרו לא אע בכל מ ח.ה בשבת וכן חג( )אסרו שיאחרי שבת'

 אחר רק נרגנה לב לא דעש"ק מנהר בתפלין הודו שבת( י )יאז
 לח' חבו לדוד מזמור וגו' בלח לקראת ונצא "טאי מיד התחילומנהח

 זחחנערי מלך טקסט חרחות חשני שהלגין חי' דודי ובלכה וא' אליםבני
 ויו"כ )הר"ר גיורא עד תבושי יא התעוררי אפרו שבת לקראת "ר~ררק

 ימים בכל אמרו לא וקטנטן ורזא כטונא וגם יותר( שרלגו בסקוסוטכוסו
 רגר"ק סזייע מתובל שגז ע"כ 4ות כ"ט תורה רבדי בספרן חיןחמ"ל

 וגניו קודים זרע בעל מד4פשיץ הקרושים וכן זי"ע שנשכר בני בעימחרצוף
ס שח5 תחן ברע שאפי אסי 5שי זקנןוזשע מ  

~ 
 יגם ס1א 'א1%

 ס" ח"ד סנח"א בפפסי מיק טזרא וכרכו רועי ת' לדוד סזבור אטמולא
 גה3 וכן זי"ע סליטנ סהרצ"4 שבח"ק חקדזאאפ 4ב1תיו נור טצז קרכןעש4

 זיגוג חיים רבוי בצי טששנזכלח"ה
 "רווח לומד אין חזה"ם בשבת תע שסף בהפלת ויו"ש בשבתועקיב

 משת ד"א כי עליט רחם רחמן סלך אג"א בברכהבג4וחתיט*
 בטסות בין הביז"עףם ובטהירים לדורזהרע סגיך כמהיוריםשנשתרבנ



 ושלום חיים מי: יוםמנהני ילליונ

 אצל רק שם מקוטו ואין כ% נמצא לא הספרדים בנוסחי וביןאשכנזים
 במצותך קרשנו בסטחרעו רצח או"א באמצע שם אוסרים והשייתוברכת
 התפלו נומה )מאמר הזמנים ישראל קשבת מקדש מסיים ג)יז
 נ( 4אות

 קידו,ט לפני חוח"ם בשבת וכן חג( )אמרי יו"ט שלאחר נשבתתקיר
 העיטים כל רבון ונוסח עליכם שלום כלל אוסר חי לאבלילה

 וגו סעודחא אתקעו כ ואח' גמירא עד ' .ס חיל אשת לזמר רתחירק
 ליל ככל במו וכלחש רועי ה לדוד מזמור ואמר בהדה לסעדה אתייגעד
 דטלכא מעודתא אתקינו יו"ט של רק כנו שכת של סעידתא אתקינואמר
 בשויויפ וכן וקידודו רועי ח' לדוד מזסוך תה"י( פי )כג"י וגועלאה
 של וסירות רק המעודד והוך % דיוי סעודתא אתקינו רק אמר לאדים
 בשבת אבל שגי נוב יום בין ראשון ט ה בי, כלל שבת ש4 ,לאיוים
 ה"מד

- 

 שבת בשאר כסו דמדר כל דתא סע אתקינו ם כי מזמר
 יו"ט ד לככ בחרתנו אתר וגם שבת של לי וא( וי במעודר תחומיר
 הג הזטירחבכל חי' שלאחרי"ט ,בשבת שבת בגל כס רכל דהגס,

 שבת בכל כסומעודוות
 היינו לשנים דצם סעודת מחלק די בשמת שהל ב ם דיוסאתקם

 סאכליס וצאר וכל דגים והעל שלישית למע,דה ' וגט מנחהבתפלת הפסילי כ ואח ז בהם כיב דגים אכלו ראשונה רדשבמל
 שלישיו? משרה של וסירות זמר ופא מאחמ:ל שדטמע ודהמיןהמוכנים
 יו"ט ק4 ,טירזח דק כ4לדשכת
 המלהצית טעודד הי' נשית להיות שחל גליות של עגי 'ט ין אכלחקטז

 יען תשנה שבהוה שאר בכל כסו ממש רות רום עט ערבלפ14ת
 זה כי יז )ע וסיאבה חי ימי של מוצש"ק ללילה כבר הוא גשהמ,,דה

 ב'( מ"ק ר בע' סי ת אובנמוקי
 מעודה אל סכיאין הי' ושבת ק עש' או ועש"ק ח כיום " ין כשתלתקיז

 מגר 19 נשדדי רות דוס בי )אחר ז ברהט לפני דשבתשלישית
 ואכר בעיו"ט רביט שעשה תבשיליו עירוב של דגים עם החלה אתנרות(
 להמסוביןוחילק
 נ"צ נהזלקין ה" ( ב א/ ביים 'ו"ם )שח5 יו"ט לפגי שבת בשהיתקיח

 סזסר הי ראשונה ולסעודה תקמ"1( סי )כנ"ל לשגים היוםסעודת
 אודה הללו זמרו הג' ולמעודה בהם"ז וברכו וט גחת השמיעי כיוסיא

 ח~מישנ לשיהם ליוטה ולוין לשטיהם טעש הנוסה יבסר)8(
 חאקי ש-ק %ל העז8(



 קפא ושלום חשם מוב יום מנהנידדכן

 וגו' ד לד טזטר וג"ש גסירא עד כ היכלא כנ' סעודתא אתקיגזבז
 מתעוד ז בדם וברב. וסו וי "י א ברוך רק אז זמר לא ת רזמירשאר
 הבא יז"מ ד יככ חרבהיזם

 א מקט ס או"ח )וטונז' נספרו ועיין ט וט שבת יטל נהטליתנ"ב וחתפ~י ך,"ט שבת טמלבווטי ביי מלבושיו שינה לא המועד חולתקיפ
 בשזיו"ט בו וכהולך למי מ בחזה' ל השטרייסי נם יבוש דצריך ( גאזח
 רסועדות און וכובזה זלזול בכלל הוא )ר."ט( חול של בכובע הויךואם
 בחסידות רמחנהנים לבע"ב לנידם על שאוכיח כ'פ וראינו ש עיי 1ח

 ע( והנעסיש 5 ימי )השטר שבת במלבושי יבוש פבלי בחוה"מ ~פניוכשבאו
עליהם
 סי )כנ"נ זנו יעולם ד' ברוך אסרו לא בערבית חוה"מ בתפיתתקב

 השיר וכו יחגגו א בגניטלי ימנצח אחר אומר הי וכבנחריתש"ל(
 ברוך ואח"כ בשבת כס נטירא עד העיטיט יחי והאמונה האדרתשל

 נרכז קודם וד"ק ישתבח ברכת ף בם כננינר מזמר הי והש"צ בושאמר
 החלל וסדר ת"ק( וסי' תצ"ס סי' )כנ"ל גיו"פ כט וע' לנצח תשתרךואח"כ
 ואח"כ וכו' והודו ח' את הללו של וניטנים התיבה לפני בעצמו אוטרחי'

 בר"ח כמו חי' וכו' ליפתחו
 ונפלת בעל הש"צ עפר החלל את רביט כשגמר פמח בחזה"םתקנא

 שאחר סוכות ובחוה"מ תתקבל קדיש לומד התיכה לפנישחרית
 גמר אחר ואז יום באוהל חהושעטת בפדר הש"צ נ"כ רניט הי'ההלל

 שחדיה שהתעש סי %א האוקבל הקדיש בעצט הוא אמרחהושעטת
 הערפדלפני
 אם ברהמ"ז לענין דקיקת הנם פת לאכול מחוינין נחוה"ם נםהקבב

 ברכות ספק משעם ומחכר כרמב"ם חוזר דזיט ויבא יעלהשכח
 חוה"מ דנם עודש דמקראי עשה פפק לענין כהשא"כ לחזור שלאולהקל
 ח"א. ו"טפ"ז )בח5 ורמב"ם ע"א( )'"ח בחנינה כמבואר שדש מקראנקרא

 בפאנל לכנר דחייב לקפ בשכלי סטאר וכן ובבושתה במסוכלשטקו"שז
 והותמם קודש מקראי אותם תקראו אישר ה' מועדי אלה דטזיבוטשרטה
 תק"5( טף או"ח )נטוקי ע"כ וט הם קודש טקוקשיבבלל

 שזפ. יופהלעות

 עוז ויתר שאת ביהר רביט או? היו פובים וימים חטעדים רגשתקבב
 מדרשו בבית לחסהופף שזבח ומי גליון עלי בחרס לתארשאין

 שכל בעיני %חתבוע לרשת יכל הי' קודש טקרזר ה' סועדי סולחבירות
 יקריב אשר מוביס ימים קדושת והחוששות הארח טמע עכ"פבמקצת
 בבל בשטירת טאצד העיר רעי טב יום בקושטת ונם במעדםופזזם



 ושלום חים ט1נ '.ב הרכזת דרכידיג

 ירושלים ויקירי וש"ב בירהטלימ וכשה" ראהטון יו"פ כסו ודודיקי'פרמי
 רצח ולא חשבוזץת חג אחר עד שם קדישא בקרתא זחשאר אוטעבקש-
 הוא ב' יו"מ ובפנימיות ערכו נשגב שגי מ ין שקדושת כיון וא( בזהונשאל
 חוא א וט"מ חכמה בחי' חוא ב' שיו"ט ראשון מץ"פ יורטך בערכוגדול
 מבלבל הוא ל"( שם נשאר חי' ואס בסה"ק כמבואר בכללו בינח3חי'
 התעיות וד41ים גב41ר( למקוח )כנק לוצץ כשחולבים ש"פ קדושתתרגש

 ישראל ארץ שיביי זן )ב חול מלאכת שארי וכל שתבה וחיהפתוחות
 רבינו ד' כחק ומביא חו5( אצלם רוא כבר שני 1"מ עות כסב שםרדמים

 )ד5' האעכול על אשכול כגחל וכן פט'ל רחודש רוש ק )בריחרסב"ם
 רוב( הפי מגיע הראי האמיתי חשבוו שעפ"י 1'( סי צוף ופוך'םחנוכה
 שמי עוד ומביא עיי"ש אמצעי למולד רק שלגו וחחשבון נ' ליו"ממדוייק
 במילוי רק לחיות א"א הלבנה ליקוי כי מכין תתכונה ביריעת קצתשבקי
 כשעה יצי"מ הי שאו דפסה 1 מ ליל וזהו ממש החודש כאמצעדלפנה
 הראהצונימ וכל כדרז"ל במילואה להחמה היום עד משליםשחלבגח
 ועיי"שעכת"ד
 שהיכימ ירושלים בעיה"ק והיראים חחכידים מנהג השביח מאודתקכד

 שבגמד אחיהם ישראל כלל ומכבוד חג אסרו לכבוד שגיביו"ט
 שעפי רגם בפרהסיא במלאכה עצמם מונעים וגם וין"מ שבתבמלבושי
 ותפילת תפילין הנחת לענין אצלם רוא שחול לדלכה בפוסקים גפמקדינא
 מלשון שנראח כיון כך כל נצרך שאין בדברים עצמו לסנון טוב ס"מחול
  ע"א )מ"ז ופסחים הח5'5( ד"ר וערער י51ב במתני' ע"ב מ"ב )רז סוכהרש"י

 בארץ גם צריך המקדש בית חורבן שאחר השנה( ראש וי מיז שני 'הד
 ונמצא זו בשיפה ג"כ הראב"ד ודעת גליות של ?"ט להחזיקישראל
 יסניסו אם רל"א( יי פנחס ופר סקסאדנא מהרי"א להגה"ק היבזוהר
 והי' עושיו שאט כמו יו"ט שני כעת כא"י גם לעשות ישראל ארץחכמי
 לחדש יחין ומי בז קיי"ל לא הלדינא הגם רבינו והיים הגאולהקירוב
 כתבי והחלטת רגוהיט וטנהני אבותיט הלכות ננד גיסינו כזחדבר
 והידעים החסידים מנהג יפח הנ"ל בדבר עכ"פ הב"' וסרן ז"להאר"י
 '!( בכהג ח"ו)סיח""

 מי.מטג 1"1 פווים'ם שר;ה'1 ט"ו סי' "1ו מאס"א טרפון ט"ב ,א(תקבנ
 בתן פיום רכנתן במוח ותאשר לאה"ק לנפוע עניניו בנק סיכן כבררי'

 5לא כ'  יו"ט קרושת עוד כ"כ רדג"8 לא כי דניך ולעלו" 5גס~ע כחחים לב!אל
 ערש"ק ז"5 ידיקיס סטה וגן כבסיעתו בו חזר ע"כ לפניו כ"כהאיר

אשן ח יי= 1ה  פ   ז = 



  ויו ושלוט חתם פ~ב יזםחיטתירכי

 ת"ח טנין כץשהי' בירושלים אחד נדה רב טעשה על מאוד הרעישתקכה
 בהפיח בעיח"ק דובונות ב בע"פ שם ששגוע מחו"לוגדולים

 בעת ביתם לרעך תנ"ל גדה רב אז ובא וכהיכף כראוי יו"ט פרטיוכי
 בחאוים"א ובא חול מלבושי מלובש בהיותו לבקרם ושמחתםסעודתם
 בשנים רבות בא"י שם דר בהיותו כתומי רתהלך שחוא הנם ביחםלפתח
 הסותרים דברים א( ע )נ"א בפסחים פסקינו כי יע, אבל ליזכור וכרולא

 כיין ה"נ בפגיהם יהתיד רשאי אתר אין אימוץ כחם נוהגיםואחרים
 שני יו"מ ס"ת( עמהם )ורי בביתם שנהגו צבור וחשיבים עשרה הישהם
 אסורים דברים הוא אצלם מ"מ א"י לבני המותרים דברים הי אםואף

 הגם בפניהם להתיר רשאי אתה ואין בירושלים שמה גם כ יו"מבחייל
 ה"1 ~מנת"א חז"ל דנדי ומבזה מגונה ת"ז ט"מ בזה ולחלק לסיגלעניש
 ( בנה"בתשן
 בקביעוה שם הדרים אותן כ פוב יום לעשות אין ישראל בארץתקבו

 חדשה דגטושבה לחדש י4רוצין כאותן ולא חדוה גמושבהאפ"
 ננתי"ק( ט"ו סי' ""ו )מנח"א ב' פוב יום ישדרג באמץ גם להחזיקצריך
 ביו"פ דסת החלכח בענין להקי שלא הדבר בחומר מאוד הזהירתקכז

 בעפר וכיסי וקבירה תקרקע בחפירת עססין בו יתעסקוראשון
 וצדיק גדול חסיד או לת"ה אפי היהר איזה ולוערות כיל בזת יחייואין

 בעפר חביסוי נם לנקות הכבור פהיתח שזרו יחשבו רכים )"שרוכיו"ג
 ועובד חתורת גחכסת חכם פנל כבודו זהר אדרבח כי נכר,( ע"י ערוללארם
 ודחו"ל חטסקיס ננד שהוא דבר שצורכו בגופו לעשות שלא בחייוח'

 בשם פ"1 רת באו"ח ישראל ע"י בעפר לכסות זו ריתר רנכהפן )יתשכמובן-
 ווה ובמנ"א ג10"ז תקג"ו סי כש"ע ונפתע הפושקים כל לנבי יתיר הואחר"ם
 בהגב"י ובשכה"נ ב' באות 011 רבה האלי' האחרונים וכל נ"ב הבאוירידעה
 ררב ובש"ע ר' אות חפפרד, סררם, ובמפטר ב' אות גבוח ובשלהן כ'אות

 הוי טמא רטיל1י למיסדו המביפו כחם ק"ע כיל ארם ובחכמה ג' סעידהתנחו
 14שר בקודש לטעלח ורבותיו מאבותיו אציו מהמקובל רביט חחגידכבונה(
 זי"ע חבןךט"פ יש4רא"ל אור חטרא חאלקי שמיא מן וקשיש עירמרן

 ב שדי רעיים גי בע )וטעות וא( דשכועות א' ם בי לח"השנשתלק
 זאיע בכל חקר אין עד קדומתו מררנת די בג מטלי עפר לי איודשבועות(
 לע,יויע שלא בש"ע כתוב משפט קודש שדצי יים הנד תלמידי בקיים
 א מוכ יום באורע ארעא דנלע שופרא האי ( נכר ע" )רק ישראלע"י

 עכי"א עליט יגן זכות כנזכרז"טבועזת
 חישופוניס כדעת לחחטיר שטחנים אע ששי ביו"פ ל"ע טח "פ אםתקצוב

 עושים בעט"ם ר4*8שר דחיכא ר'( סעיף חסכ"1 סי' ברסיס%ק

"ודיששי



 ושלוט חיים ט1ג .זב היכרתורכי~יד

 מבג שטח נמצא אם שני בע"מ נם עכו"ם ע"י וחתכריכיס והארוןהקבר
 אסורים דביויוב חצ"1( סי' בש"ע דמבואר בחו"ל הנוסעים ישראלארץ

 לחס להתיר יין ייוואל לארץ לתער דעתם אפי' ב' ביו"פ שלאכהלעשות
 דער בזה ולצרף עכו"ם ע"י כמוחגים חדברים ושאר חקבר יחפרוושהמח
 לער"ח ב' ביו"פ בסת שמוחש כהראהשונים תעכ"1( )בסי' שםהטחבר

 ח"ג )כבח"א כנ"ל בזח שמחסיריו ביט ישראל ע"י הדברים אלוכל
 נ"מ(סי'

 אונם ע"י נשיתיחם עם לארץ לחוץ היוצאים ישראל ארץ כניתקכמ
 שאין כמו דינם לחזור שדעתם אע"פ וכיוצא מלחסהוערורת

 במנ"א כמבואר פרפי בכל בחו"ל שני יו"כ להחזיק וצריכין לחזורדעהם
 חצ"1( סי או"ח )נטתי הרדג"ז בשם סקס '1 תצסי'

 בט"מ כפפעא ובא צום להשתקע סגת על לאח"ק תפולח חו"ל בןתקל
 בטן עניניו בכל ובקידוש נתפלה יו"פ נהג במרינת ובהיותואחתן

 עור תפילין יניח ולא חול סצחנ בו יגחנ לא בלילת חיוט עי כברושקידש
 גנט( סי' ח"נ )סנה"א בבוקר כשבא נט באח"ם בהרתו נם ביוםבו

 שלא ונם זנה כלל לדקל שלא סא,ד דחסיר חוה"מ מלאכת בעניןתקלא
 בטח ומיחה וכהזח קבלנות ע"י אפי אופי באיזה אז בתיםישוח

 בחוה"מ מלאכתן שקושין טלאכוח בבעלי שנעשה הריתר עלמתרעם חים"בי סי' או"ח תמהי ובמפרו גזה נדך יפרצו שלא לה קגאהעהורהו
 דסלאכרת הרמג"ם בקום המנ"א דברי לפי כי יאכל מה 14 שאיןבאמרם
 ממש לו אין אם זית )גי ע"י שהוא נם מ ברוד לחשוון אסורדאסורוה

 יש פסח בחוה"ט זבפרמ שביה יאינו דבר הוא ולחו"ז ע"כ כלל יאכלמה
 ומביא מים והרי לחם והרי מ חט כ4 על מצות שבישראל לעני גםלכולם
 אברמה"ק להיות מסטריווב בבואו שלמה שם בעל  הגה"ק  שזקינישס

 מלאכות הכעלי אצל המועד קדושת שמירת כאן נתבמל שכמעםומצא

 ככח על דרעיוו ירוא לאכול מה להס שאין זו מעגה אסרו כולם כמעפכי
 ע"כ על לחם שיין שאמרו מלאכה רבעלי כל לפניו ובאו להודיע צורוגם
 והוא כלל מ בחוה ועיבדו שלא גאותן יו"ם הוצאות על מכיסו להםהחן
 ראפשר מה בכל הטיעתונ את  ימכזה פמיש וקול וכן הטקפין אתביטל
 ע"בלמחות
 רהמט  גשהפופר אפי רמועד  בהול ועורר מפר לגטור להתיר איןחעלנ

 הס"ת לגמור  ורתמם היראל כל לעיני  תתיבות סביבות החנקודם
 ( כ סי' ח"ג מהח"א אסור האותיותולמלאות

 אפה בחוה"מ האותיות סיורר לא וגס לתדפיס כ% להתיר איותקלג

 מ"ב( סי' וח"ג ג"ו סי' ח"ג )מגח"א בחוה"מ להרעים אטורטפרים



 ,גי רשעם חים ;יסו"יךשדרכי
 ע דו דאמרז הגס כהגיז לחכם א6'/ מ בהוד 1דספיד לדתיר אייתקיר

 להוציא ח ת דין ביסינ ראין פסקיכן 3זה ם ם ה ת בפני סועדאין
 כשאחו"ל ל"וד"ב חלק לו אין רסועידות את טבזד מפק יעני, ש מב ן0מ
 א."ה )נמזג ח סק תקמ'ז בסי' המגיא וכדעת ביוטיט ח ת די, י שאכיון
 חרכ"ב .סי תע"ב סי י 4ע 1 ע דג אסר. יענין ת'כ,סי'

 1 ש י י ש ר וח

 רע41ם( נברא מן שכנ 'רשע ר יר רענר מוף )שריא נימן בער"חתקלה
 יא ער"ח כשאר ~ה ).זוית אלול בער"ח כמו קמן כפור יוםעשר

 ייכ"ק סדר "14י( חורש ג )בעג 4ה4 ן "י ק( ובעשר
 רגש אצלו הי' דחדש פר א שר נימן ח שר או ניסן מברכיו בשבתהקלו

 ובין התפלות כסדר כין גו נראר עיכר וקדיש ל נד יו'מוהארת
 כעוז תירת דברי ואסירת מעודות הג נכי המהור השלחן הנהלתכסדר

קדושתי
  לשחרית ופיוט  וטוסף שחרית החיבה לפגי ני,צמז זדתפלל

 עם סננן הי ש"צ דהזרת וברכה ברכה כל בין  שמיוסד מטף  ש4והפרם
 מלזמר ופסקו חוטרה מהוך טמנו התפרצה קודש ודש ושוחחחטשזררים

 חי' שבעצת מדרשו בבית נחוג הי לחודש י"ב עד נימן מר"חתקלז בקי מ0יימח והי' ופיטקא פיסקא כל של חחרזזבסוף
 לשבח( עי'נו קודם רחפלח )בנמי שומעין העם וכל תורה בספרקורא

 תורח דברי בספרו ועיין ביומו יום דבר הנשיא של הפרשה מדראת
 זי"ע יששכר בני בעל מחגח"ק עוד אבותיו מנהג הוא שכן י"ו( איתלח"ז

 פר' גט ויקרא תנשיא יחלים ניסן י"ב וביום יום בכל בס"תלקרותן
 )ריגש דבשל"ח הגם חגוכח( כזאת )כמו המנורת את עשה כן עדבהעלותך

 שקורי, ביון שלס בהעלתך פר' י"ג ביום גם לקרות כרגב פסחים(מס'
 י"ג ביום מ"ת למלמל הולא כדי בחעלהך פר י"ב ביום לקדות ישבמ"ת
 הקרבת יום איט צף"נ כיון לבד )נרעיתך( הפסוקים אלו קריאתכשביל
 ע"כ כללהנארחים
 כחסדך היום שתויר וכו' היה"ר אומר הי' תנשיא קריאת אחריתקלח

 שבאס שנדפם הנוסח אך בטידירין הנדפס וכו' קדישיו נשסתין עיהגדול

 בהן שהוא שבמו שיודע מי יעשה מה כי כן לומר שלא חי' דעתו ט'אני
 כהיכם תנשיא שבובות יאו"א מלפניך יה"ר )א( מהם יאמר רק ליז9

 ס.' גא?בע קנסה" 1'1 חכ"א משוו התיש שיה גפי ע"ז 4(ותקלה
  דעהו ום אך בםירורין מהנרפם צחד טטח ניפפ ו,צם סי"א( איתז'

 סהפ. השפרו רש עבדך אג' קאם תשמר שיאבזח



 ושלום ואים שסוהיןש דרכי"15

 ניומשףן כל עלי נא יאירו היום הנשיא של חירשה בהורתך שקראתיפלוני
 ב ח חורר דבר בם' הגיר מקורו ( ר מי ם רלקיט חיק )מנת'א וכ,'קדישין
 6ר' נ~וח"ק ושהוא קדירתן 2,שטתין על זיחחפלל חמ"ל יה"ר לקמר נ'(חות
 סקור הביא לא אך פ"ח( גפרי תיאור נקב כרבא וכן ע"ב( ק?"1 )רףבלק

 עיי"ש'הדברים
 חמים מחיגת ומן יום באותו ח" בחול ניסן ר"ח כשחל חב עפי'תשפ

 על וחטמוכים בירר אנשי ועבור עבורו שמירח לטבית פסחשל
 ת"ם"נ( ס,' ין )ע ש"1 ביו"טשלחע
 כהגוועו אליו תביאו עירו לאנשי חקחל של דנשחא לקמחא החמיםהקננ

 בתוכו קפו א בצל רק נמצא ואגו לבחינת נדגל קומץהחטים
 חפים רק הכשיר ולא לפסח חלו תפים טין לנמרי פסל צווינלי(הנקרא
 קזטץ לקח בצלים נטצא שלא חגדיקה ואחר בצלים כלל בחם נמצאשלא
 אויסני11אפסע"ן( ושקורין מטקעות איע אם בפקע המח כל ונדק שלחסל

 משל ההמין למנות התחיל ולשמתן לחור העניש ממקשתוכשנמצאו
 משחי' ומוטת בניאות רק שמץ שים בהם שאין לאחד אחדהקומץ
 ואם לפסח הכשירן אז המנוקעות נגד וששים פעמים שימונח קומץגאוהו
 הכשירן לא כוח ביפת כשיעור נמצאלא

 פר בעירנ ובפרט התחהון בנליע בסדינותיע מאוד החמירתקמא
 קונס"ם של ברחיים ובנפחן )א( טקטח לפסח קמח ליקחשלא
 )עיעוואט"יפ( חאויפציג"ע כשני נדול חרופ י,ש כי מיחל"עדאספ"ף

 סוגיא נ;1 1;הן"ס יאיץ בני א.ן ניהם )תוע"ד( דטי"פי נשנת )א(תקמא
 יתגנזו ראדץ ויכול חתב.אות וכל וכו' כסשק5 יתחכם ירשיבושכחב

 באכחוע עור הוא נם ויחר הנויך את רואה ורבינו מסכניתיחם באוצרייתאשרו
 לצורך ערתו עבור חטים להמציא לכובד ופעלים צעד'ם יקשות חחור4הרשי
 רארסאראיסי רלשכר וראשי אי גש פי את לשאול מלאכתו ת ראש ותרפרח

 ע"ר סי ח"נ אלעור בנשחח נספסר 15 והוא חרמתר תשובחו בזח וערךבפעסט
 והיתד ם דחי טואלט שי הטח אומן בשום רוצר שאינו חתורה עפ"ימעסו

 יכל דפסחא חימהא יחיות וש,ון סצאגו ונאת טבלא שוס אין ם חםמשוכתם
 רדחק ושעת אפשר משאי אפשר רני, ואין שלנו וואלס מהרחיים נשפעהפרינד

 א5 פה הנ"ל הרעשים עם לרבה למעוט ונסע לזאת נם לבו שת לא ודואשאני
 5חשינ כגד בזתן ועפעף הזז טית ולא חסים רק כי דבריו "ל עוטר ורואפה

 5קס" רשפן נס חטים עלריט,11
 ישורול קחלות סרה 5פי הוא סיעד אך שדשינו

 ונפשו עצבו, טלא נשאר והוא הערך יפי לטונקאסש נם יחט ומזרשבמרינר
 ש5א לכנך עם הי' אשר  יען "עי בא  וימנך צקיך תחח וא5 ת'דא אי 'ח.ד,בני וא"י לפניו תשובר( ררכי )בעל לקרוש ואביו לילח חזיון ובחלום כטובוענופר
 הופר קם ארבד לכאן לבוא ששית טוב טה אשוחיו מטנרנ ררת בעג.ניישונה
 וקודם 21ב1קר תצליח תשביל צלחה ירכך כי מאחי ותתבשר בך על רכ,מינחה'ועץ
 אצלי א"ש ושע נ' והצידו ויקד גגזד ככל ש"ל חשר סאה נחטבו היוםחצות



 קשו ושלום תיים ניסןחודשדרכי

 יטצאו כתוכם מבפנים בכותליהם אשר חלולים הקנים המההרבים
 כעצמים הוא כי הפחיסה בעת להסירם וא"א נדבק תרבה בצקחתיכות
 הרבה ועיברת חגפרכת בחפה ונטחן ההולך הקמה יעל המיאהבבטן
 ע"י יתגהנ הרחיים אם גם חלו איסור חשק יש האויפציג"ע ע"יפעורם
 הוואל"ץ תחת באלו קוגסמ ברחיים וגם בקיטור יא חכרם בכחאופנים
 ובצוואוץ ע"ר( ' ט ח"נ )סנה"א חששות וכהנה מזיע הברזל חוםמחסת

 קמחא בענין ממנחנו בןח לשטת שלא עירס לבני מזחיר ה אותהקדושה
 ב ל ס' וכאו"ח כמוס, ת""כ בע"פ מצ,ת ן מאש ,ע"ד כהגה-פסחא

 של ה4 העיר גני עטר לפסח ה"טימ לפחון שהתיר הרחייםווקטג
 בחורין לנרוק הכושמד על עמד ובעצמו וואלצע"ן בלי ורכברחיים

 הקמח ירידת של קנה על דחו כל סדק וכשנמצא הכשרתה ב17עתובסדקין
 לחרוק ציוח שם דדך ועובר הקמח וכנוגע מקוס בכל הצליגדע"ר עלוכן
 חקטח יגע שלא באופן היפב הדק סביב ובלאות שק בחתיכת הסדקאת
 שיחי ציגה הקטה שט שעובד חגו ה~יגדע"ר שעל והמיטי כללשם
 ויפה חדשה פסה של הקמח יפחיגת שנהבבל

 תקי"ט( ' )כס כנ"ל ביתו ולבני לו שייך שהי שלו קמה ולטחינתתקמנ
 לטחינת לפסח מיוחד יד של יחי שהרחיים יותר עודהתסיר

 שלא מטקת הפוחנים האבנים שיהי' היטב ובדק והשגיח שמורהחמים
 הקטח פוחנין ה*' הרחיים נקיית ואחרי העבר משנה קמח בה מדובקיחי'
 אנשי ועבור כתרח חיטב משום חמחיגח למלאכת קצת כעצמו טמעתם
 בין להפחינה בין המיסמר על כץורים גאמגים העמיד והסביבההעיר

 דגלו על ואיש מחנהו על אישלחאפיי'
 ע"י והונבלו שנערט העיר לאגרף חקחל של חטצות לאפייתתקמר

 לבת* בדילוג השעסים ביזרו יזם טוי טמע הי' עם זהסוענשים
 על מים בשפיכת פוש ח" בעיגיז חוטם ולא דבר וכהוא וכשבאחאפי'
 משימצא לזהירות כנוגע כל על דהי %א וכיו"ב חכמות ש הכלסחחלק

 עוד יזידון ולא ויירטי ישטה למען חימצאומשהו
 של ירכן אבותה אביו מר ע"י בפח"ק ונדפסו שיסודו אזהרותתקמח

 אפיי בית לכל ליחן רני ח" זי"ע תיוכה דרסי שעל סוזן*שראל
 לישה דיני חכ!זב פתרונן לקיים להשנחח המיועד הלאטן אחריותועל

 רבנים כנוה כי רעו ואשל היועץ הישד על הפעיל עצום בחתלחבה רבינווכבעשת
 הרב ושרתי משל נקשרח ובמשהם הזר בענין אט פנו פפדעהנו הקימחוכשחוי

 נפרר ובזח מבוששו חוששות רוחו לחרגיש רצת, אשר יחיד חושטשענשיפש
 רניכו( כת~ד~ת  לעיין ולפלש לאות וחי' הי' ובן  וח"ח תודד וב כהגעתטסתו



 ושלום חיים ניסןחודש דרכיקפח

 וכאן הנוהובררב ),שארגא"ן( בלשנן מהנ"ל ונסדרו ואפי"וע-כח
 חן השלו לרבים לתמהת בימת אותהעהקתים

בע!ה4"ח
 חפשית לאפיית גחתף8 ותקשותאזחרות

 )אויסרימשן( אויסנליען ערסט מאן סוס אויודי! רען כשר! וויל סאן יחוק
 ואליעז פינקעו ראם אויווען שנצען רען איבער ק ז יא5לען יזילען רשאו
 רעם שך אויווען פא!גי,ן

 !א5י
 זיין נלאטם שלל ער אויסק5עבען עהם טען

 אמשל לינם סאן ,,אם אוי11ע1 דעם פאר איו וואט העררל דשם נריב5ערארע

 דיק פיננקר א קיים כמט ינשמירען אוקר נחילן צו אוים מאן ברייך מצח אחין
 זיין נישט ו4ל הערדל ראם ארער אתתעז דעם א1נקלעבס מען 0411 לתגד4ם

 ושננעל אדער שסרויא סיםנעגזישט
 מ11 סאן נור פיוח נחקען נישק מען ~554 כשר! פין רייצען כעסבייאב(

 בשקען צום איינהיישען פך"ש אין אויסהיהלען שוע,איחם
 נוס זיין ו4ל עם יתידה בשמירה ויין זשל באקח,יז צום טדינען מערלדאםג(

 נישם זאל זין דיצונירעקט
 ח"ו ואי עם שיים רעגען אין ונפלגו שיינקו ארויי

 רענקנם פארנישם
 נייט זין ריא וואו צייט דער איו שעפען טוססמאן באקען צום ו,אפמעדד( וושרי~

 ווירד ב"ר רתם וולס טינומען ריש לוים שסייען שמערן כיסאינמער
 זיין נעגינ 1אל5 קם פיעל 11'א  שעפען אן פיעל אווי ואיל טען אוןשנעמליד ינשיעע~

 אנוזמ- שיטען צו צ' כען ברו בשט זאל5 מען כדי מאג נען מארג דש האו
,ואטטער

 שעמן אבעגד דאנערסמאנ מאן זאל5 ,אנטאג באקט מעז וכאס מצות ד'צר(

 איטמער ויי, 1ח55 ,שאסער דאס ד אות 4יו שמ.ש עם קיא צ.ש דעראיו
 צי ו"1 בודאי עם זאלל ררויסען אין עם טראנס מען זוען מכ"ש נעדעקטצו

נערעקט

 מאן וולס כ5. אזני איער פחסם ע אב נערסען מא, ושלף ,וחססער מצרצי1(

 ראמא5ן פין אין ,,אססער מצה נעולט רך'נען אויד יאדר ואייגע ראםראט

 געגיצם נישט כ5י ד.א מעןדאט

 ואי מערל האס אויד ארס רמז ק אין או'ף 1 שט' ואף וואסטערראםו(
 זען 11י אן והצם רי, בית דאט אא' א 11 ארס שידוען מרוקען אחן אויתשסיין

 סנעטען גשעת ווחג(סער אין סערך ד4ס וויא אין  קנעטעו פאן קרטר4סח(

 ראם זיין נומר זעהר ואצל סאן ואגעז ו,עט ב"ר נאם היא זיין א65מפואיל

 ייא אויר אדער וואססער דעי א,י4 מעדל פין שטויב רער ק ג גישם זאל5עם



  ו1ן ושלום ",ים ממןחוישדרכי

 דירס שטעון נישם ושיי וזשססער י"ס ג'סט תיס רער א'1 ווחססער 1 פביים
 ויאס כלי רער אויף מעהל שטויבען נ,שט זאלל עם כדי נ סי צען ונעם מאןו1,א
 ער זאלל ו~אססער דאס טועגאסטען או ראט ער .ויא ראנד דער אין ראטער
 פאס גיסען וואסטער ים נ ויין נורר ,אל ער גם פלאפל דקם פאן כערן וועל כףת
 נישק וא5 עם כדי מערל רעם ן פ זאי ראיטין דעבער טעפיל 1.אממער ראסער

 ..אססער מסט ער זוען בשעת שמויבעוסערי
 נישט ספן וא5) סנעט ספן .ויא אין 1.4ט מערל ראם וויא שסיב דעיאיןס(

 יצעןה

 וועכסלען בעקען רען מאן ~אי5 טינום 16 אקלע,(

 פין אונד ג5חמ מנץ גריבתך ירגע פתרת פאן 1 ז זולל נעקען רעד'א(
 לרכר"צ ווייוען צו ברעננען צוערטט עטטוס

 גאנץ ויין מימען מצות ריא יא 1 אויף יואענערם מאן וואט בשנטעי דיא'ב(
 ספקן קנ ארגע אזני שפאיטע, אדנםמאם

"'
 בלעך גר ארגע ג5אט ין 1 זא5ל ירע מ ריא ט שני סען י~א0 מעססער דאב
 יט אוננעגר ,יין ואלץ עם 1 1 ריין נצנץ איכומער וילל עס קריסצעןייער
 ך נלי קם מאן ואלל אנדערע דיא צו ביז רק ח א"1 פאן ן א ואמדפייכמ

 איטמער זאלל סען מע0סערם 2 ו,ין מום עם ג5אגטצען וועט עם בידאפרי,בען
 וועקסלעןקענען

 שייגח וין דיא וויא ארס דנן אויף וואלגערן אוער קנעמען נישט וא55 סעןיר(
 מום אריין שיינם וין ריא וואם פענסטער רעו קענין שטיים טען .ועואין

 תנ"ט( סי' או"ח בנמוקי )ועיין פערהעננעו 0"נמטער רצםסען
 יהש 11ח0 נישט בעוואנר, רייז ארבייט וער צי חאבען סיוען רעלמערט ריאגע(

 באקחויו אין ווער יערער אדויך דתם אונף ווירסשאע1ם ריא ב,יא דרינעןגייען
 האבען צי רשנחחאיזם
 15ימשר נור ותיבער מזט  טעגגער גענויווט ויק נישט ואלן  המלפער רשטז(

 ווייכער ל,יטער אדערסעגנער
 עילא איין ייצא שיירק א"1 אוים נעסען טעהר נהשפ מעז ואל העלפער לו2 צייז(

מעה
 אין  יך שמש,""11 9מ  מי1ת פיעל וו,א דעלפעד פיעל אווי דין נוד ואיין ע0יא4

 ויין מערך וחט בשד ראם אווי וויאאויוועו
  וחמעערהעשער ריא אין טיש דקר האס אכפגעבען זב"שו הלפער דשיט(

 קלענט וואם גרע דאס גשו סוט חבקראצעו מפ ט"ג פאן דק חקואל"מ

 יבווששקן רענד דיא ניר כשלפער רי ז4ללען מינזם 16 שיעיע נ4ד אין 4ןויד



 ישלום ח"ם יא"ודש דרכיקצ

 ,יי 4בקרשצען ט נ ו1עלגעררע5צער ריא מאן 541י דעסיים ו א תערערמיש
 ,11ן רינןמליען

 דאס ווע5נערי! מטען א.ן כפוען וועט מען וועו כרי זענען עבהעלפערס פיעי וויא לניט ווע5נעררעלצער ר4פעיטע ח"בען סיסס בעקעריעוטרכ(
 נעבען קענען אנרערס איין הצלפשי רעם פעו  ופלל סאבנו רייי,עלגערדאלץ

 רע5פער זקרראם
 !א"

 אצתי! יהינ נקשט
 מזוח דיא אדקר מיינ ראס ין ז נ"רר ואלירן רעדלערם ריא אי, העלפער שיאכא(

 ארער סיע רעו פיט פעו5ח א טיט טען אוימך רגע א שלזען צי ליגעןנהשט
 מצוח דיאסיט
 מציה מראנען צו דערלקן צום סיוש מין איינעס חאבע, מזמם כעקער יעוצרכב(

 ריא מראנט יבאס דקר אויווען צי יקריכן פאן מדטנט וואט איינעםאין
 היא וויפיל נריננען צו טצוח מערר נהשט נעבען אכאנט !אל רעללין ?,םבוצות

 !א" עם דאסיט בעעמריעוען קענעודעדלערט
 דערל- רעם אויא לינען מצה קיין

 ווארין רעת כר א ויין פוץ אויווען "ום טראנס ~ואס דהר ח1נד עסק נלאט"ש
 כסימרי' רנע ש נישם !יל5 סכן !יין נוהר וייער מען 10סס טרשנען א,יוועןצום

 מצא ריאחא5מען
 4 !יין !אללען עם אי! רערלערס 2 ראבען מען מוס באקרוי! יעצבן איןכנ(

 אין איבערםוחשעז קעננען !ש יא" טען ריין אלץ !י.ן ואגלען 2רערליר
 נוס סוט עם ,ואס שינצנץ האלץ אדקר מייל איין האלטען היך !אל5 רערלעררער

 טיע פי, שדל ראסא1"ם0יצע1

 טאל 2 אין שסיג דיא מים אייוען סאן נאנצען אין זיין ואמ"ן עורליך ריאכר(
 ווערין נענ5יעס היי ואי5ען טאנאין
 יעתר פשו מין נישט שוידוען נייע קויפען !4לי טעןבר(
 שוימע5 ריא אין איכערטוהשע! שויפע5 ריא מען !אלל כמירע יעדע צווהשעןכ1(

 ערי דעי אויף נור אויועז רעם פאר הערדל רעם אוית לינען נישט!אללש,
 חטצינע ג'ין נעהטאן צי ארויס שויפעל בעוונךעדע איין האכען מום טעןבו(

 אויפנעבלאיונע. שיין אדמי איבערנעלענמע א ארערמצה
 נישפ ויר זאללעו ט12ת דיא דים געכי, שנפ נייעד ואיל שיבער דערכה(

 איו מעוה א אריק נעהסט ער ווקנן ויחן צי ברויך אין  אויווען *יוחברי-ען
 היך ראדף אויד אנדעדע ריא אין טצה איין אנריוזנן ניאזט זיך ואלף שםא1יווען
 סוף האקף אויד אדמעבאקענע תוין 774 מצה נעבאקשע איין אנרזקןנישט
 איטם א1יווען דעמ פאר תאם רערל דע! אויף אונגעבאקענע ריא לינעןנישס
 חטצע טסי דכא קנז נשיט דארם ויך טוס באסעו אין תארים איו רארטתווין
 שרוש נישט עד "ש" אוהיען אק פלאטץ חק כרחך שיבער רער יועןווערין
 הויט שין ערן האט סי" דיא אימתן השאות י% אויווע, פק מטה אנעהמען



 קצ" רשלום חיים ניסןחודשדרכי

 השט טע, אז תכנות ד"א פאן ואך איק אויף טרעפפעו "ר 1זיט 09 1חוכס(
 שאזה ח פרעני, סע, וא% שמיש דא וויא נעטח1ז אווי שטנ
 ודערע, געו1עעסע5ם סינוט ט2 סיע זאללע, רעדתן פא, פאפירען היאל(

 שפירא הירשוחוצי
 וי"צ תשובה רהבי  בעל  רכשכבח"נ ההדוש רכיטעכ"ל

 כוצות שנקראו חקחל של דפסחא מקמחא מצות הובאו לתהו גםתקמו
 ומשרתיו ב"ב לצרכי ואילך סוחינח פושעת רק שמשומרפשוטיט

 ועטרו חשו )יסג"ב השנחתו החת בעיר תאפף מתערי בא'ושנאקו
 באחרו, הללו מטצות אכל ורבינו ר1%( עצות אפיית כוחשת רמשכם עלביחור
 קצירה משעת שטירר )כנהוג שסורה מצות טשא"כ הטסובין ולכלש"פ
 כנז' כביהו נאפים ה" החג ימות לז' שלחש על הסביב ולכל כעדוואייר(
הלאח
 קודם כעצמו הולך הי' שלו שמורח מצות לאפיית מים לשאיבתתקמז

 קודש בחררה המים סךיא ממקור ושאב המיועד בזמן  נגהההפלת
 ואחריו הטוכן למקום בידיו מים של חכר ונשא עץ של )א( נד%ח כרלהוך
 בחשףוי העם שארוחשכו
 כד בעצמי ג"כ לטעריב טנחח בין המים  שאיגת חי' פסח ולערגחקסח

 ושאבתם לקיים תקות ברב עיניו  ירדו מים  ומלגי גנו'הראוונח
 לערבית מגחה כין בער"פ השחיבת ואחר נ"ב בביחט"ק כששוןמים
 ויי"ש בהונותחילקו
 אנשים עוזרים ע"י ביתו טחףרי בא' הי' שמורח חסרות פשייתתקסם

 חופנחח למלכד הקודש כבלאכת ועמק סוף הוד מראש בתוכםווצא
 ארדוען אין טצה "פ קדשו נפח *אמר התנור אל הכוצות לישא חכ5(על

 חסתיה מנקר נ"כ חי' וכפפ וכו' איינע" נאך "4רן  מצוח" מצת לשםארשן
 *מד וחחהיל  לחעירכים חעיסח הלקי חילק ובראשונח )רע%י"ן(בעצמי
 העיסוו7 חלוסת בשעח ישדאל %יבר,
 פארציליי"ן של חדשיים כלים  שנה בכל שהזה דקדק חלהצה עלחקנ

 לנגשרי וחלקשיע
 חלקים שהם חנם חקרניים דפי על הגרל חכירת שיערס הניח לאתקנא

 נייר ניחס פחות 4י שעח רבע משוך שככל ששומר נייר על אםכי
 הד"ק עלדח-ש

 ושיו שטהסם נחושת בכיי סיס לשאוב ראין חנ"ה סי' בטג"א עיין )א(הקבה
 נבלי )אכל קרירהן ושסשמהן חרשים חרס בכלי רם'ס ריקא רטובבשוש

 אין עץ דכשל שם כרמ"א ושייז לטצוח( חיא רגצאוס כפרס"נ ז עי רפןחרם
 כליקפירא



 דקלום חייט הנדףסיבת ורכיקצב

 וממפעים העקרים כי ידיתם רחט מישמעו עטר חמשת בכיתקנב
 חסשוונבאפיית

 שלו שמורח חמשת אפיית יום שיתרמי שדקדק תי' פעטיס ברובתקע
 נמר ואחר מבחן ונדב לסימנא גד לשבס נשיא שקוריןביום
 ראשו על חקא5פי"ק כובע גביש עם נחסעעז )ונשב מעודה עזוח ה"אעייהן
 אשוש לבב לשטח יין והעמיר 11 גמסיבח עפו ישבו והעוזרים דפנרא(כיורא
 חירותעו לוטן דר"ח הכנח העם שמחתלכבוד

 חגרול ת 5ש
 ישבח פעם בא פר' שבת רערת במאמר רביע של בסמרו עייןתקנך

 שוער בסררו ג"כ ועיין הגדול" שבת הפסח תיפני שבתשנקרא
 בשבת וכן תגרול כשנבז עירע פה והמנהג זה עי מעסים כמחיששכר
 שם אומד חי' והדיווח בביהכ"נ ביום יתתפלל חנאבד"ק חויךשובח
 בבירע קדישא עתיקא סעודת שנמר אחרי צהריםאתר

 שיפני בשבת הדרשה אעמר הי פסח בערב חנדול שבת חי אםתקנח.
 כנ"ל בבהכ"נ התפח ואוזה

 בהל אבא הפיסקא כל בקי חש"צ אמר חנדול לשבת בפיוסתקנו
 סוף וכן בננינח חי' וכו' פסח סידור הפל וחפיום וע'לחתיצבח

 כנהוג קצת בנגינת נ"כ חקדושח קודםחפיומ
 הצימח חקותה ארון של ונש הטזלח לבהכ"נ הלך צהרים אחרוזקנו

 ושפך למיכל 8ני מעם ועמד ריחשו על חללית בתפאדחמטיף
 אשו ה-שהו נועם והתה"ל חעם כלפי פניו החויר ואח"כ קוע לפנישיח
 בסוערו השגת לפני ביהמר"ר גכות5' שחיריק חמול" )עי בפלפול מקודםהי'

 כשטחת אסרוחע השיף בחריטת השלפול גמר ואחר דרשתו( הסובבשעי'
 וכדמעות נבכי זעק הה ורעררע ח' את דרום זו*מד צווח כפרם בוערכנסר
 ונם לתשעבח ישראל לבבות לעורר בעתו דבר הנרצח ענין עלשליש
 בער"ח חמץ ומכירת אכילת נסן סי כמן דיזמא כהוניגא וחזחירדרש
 וכחנח וכחנח כהקוע מכה-ח שמר עשיית של תדברשעמר
 תשובה ובשבת הגדה בשבת הררשה בעת עהנין אין בזח"זתקנח

 שהתורה בעת כן נחגו מלסנים רק אתר על חרב עם ולפלמללהשיג
 הלכבות לחלהיב חוערח כבוד מהט"מ לת"ת בניהם ונדלו חביב עודהי'

 ננכל וכיצא לת"ת ננאם לנדל זיתאח שבחס שירזה חסד כחזריוצעירי
 לקנר4- לפלפל יבא שלא כדי הדבר כפלו חרערה כבוד שנתמעפעכבריו
 לחלק חועס' במ"ש פניו על שלקרע שגחפכח ט ועח אכדין שששזוע

אא % סד  מ שת טא 9מ  א חט  ד אוי  5 ג  8  



 קצי ושלוםחים הנחל שבתדרכי

 )ש,ו חרב לבית ילך לחקשזה דבר ש"פ זם' לשמח ולא שףה הלומדנין
 ס"ה( סי ח"ד במנח"אבחשו
 ובתואנת התיבת לפני הכטת בבית מנתח שם התפח הדרשה אחרתקנם

 כנהוג וגו' רצון עת ה' לך תפלתי ואני בתפלתארי
 הטע עגדים מדר אמר )א( דרענוין רעווא משדת קורס לכינר כשבאתקם

 כנהום וט'לפרעח
 וחי )א( נ8( בבוקר התפלה הקדים בע"פ הגדול יטבת חל חםתקסא

 סיד חצות ואחר משדות שלש משום לשנים חפעודחמחלקיו
 אדמה מה19חי וקינ"ל רומב עם השלחן ערכו ואח"כ מנחה הפלתהתפלל

 אז וזפרו אנ"ש עם ומעד כדיע פסח של ותטר נכלים ונסטןשנתבשל
 קצת שרף יין רק שלהע על יין העלה %א סעודות שלש שלהזהירות
 שש"ג( סי, פקסו "יין שב היותר באופן בחגתה ונעווה שקומר,פחי'

 ח ט פ וג 1 נ לח

 פסח עי יחתית אין ן( ננ15סע" )ואנק נאפראפארנ"ע של שם!תקסג
 ( ל סי' ת"ר )סגח"א קפניות חשש בכלל הוא )גאפהאפארג"ע(דנם

 חמישי חלק כבענ!י"ן ויש חז9ימא"ם לצורך שלוקחים בענזי"ן ע"דתקסנ
 בחוה"מ בענזין ליקה לישראל מותר מ"מ חמץ סשמריפו"ס~0פ

 בנתי"ק( נ' סי' חשו )סגח"א שלזב94יפז

 והנאויח הניסים החחייו הנדיי רנשבת כיבוש מבואר המנהג וטעםקבד'ם רט-וי כשבת יומק ותדגים בשם כ( שמביא ת"י סי' כרטיס קייו )א(תקם
 בצאתם שנעשה נם רכ5 נצבים פר' חיים כוים באר בספר ג"כ ועייןעיי"ש

 בשערי ז"5 התצ"א בסנהנ' ועיין שלפניו בנצבת געקה ושורשו עיקרו0סצרים
 הטבואר מטעם גשגח"ג רנדר יומר הנ"ל גכגהנ ננחה דעתו ואי,רחמים
 1כ1 מצר שיש נשעה !ד געגור ת"י יום טכעוד יבוי טסכי5חא וריאבדנדר
 לאומרו דמ' שפיר 5או בוראי קר"פ כקבת שקכ"פ שכהב יעג"ץ כטירורושין
 ופרט"נ ישקב וחק רבר בא5י' ועיין יים מבעוד סיוד באכילת קפידה שישוכוסך

 בשבת.  ער"פ ח5 אפ" יאפשרו דעתםקצמבואד
 שלש פיות רצריך חומרות כל לצאת שרצח סיבן רבינו רעת )א(תקסא

 קודם נ' סעודה עאוד אם יצא רבדיעבר רראץוזגים וכונית בפתמשוועת
 דרגששים ושח לצאת ונם סק"א וגכג"א שם בב"ח תטרד םי' בש"ע עייןטנחח
 אחר ע"ב כ' סעיף רץ"א טי' גק"ע קי'! יצא 5א בנחה ופן קודם ישאהקאם
 נשקע כטבונה בפה נתחשר וצאי כיון דברים בשאר סעודות ש5ש קיים א!חצות
 נרופא. ח' סעיף רצ"ב סי'שב

 שלימו בדובת י9 יוצר ואילץש(



 ושלופ חתם פס"דינית דרגירשי

 כמו הא חמים לאסור יש הבאר בהוך בפסח חמץ נמצאאםתקלד
 רק דחייתו ז"5( מנאיוררק )להנ השלחן ערור גמפר לחורטשרצח

 לכרם מתובד שתוא י"ל טעמן ושהוא גכאר אבל סנונסין כום נטלבגוד
 בזה והטורח איש דוח נאסר ואינו מחלחלא חלולי כהא רארעאשתחתיו
 לאיסור עליהם שקבלו גחודאה רבותיט נגד חלפה כמורח חוילחיתר
 אמור בודאי ככז5ם( ורובן שבעולם הוראות טרי בל למעשהלחלכח
 הוא בנפשו בי גבורה כאזחרה בחוצהו חמץ לענין ליזהר וצריךלשנות
 תס"ז( סי' או"ח)נמחי
 5הסירב( אפשר לשאי בפיחם מחורק ועתבות שן להם שיש אותןתקפח

 ב"ו המל"ע תוך בע"פ נגרר חמץ יאכלו שלא להחכיר חח4ךהי'
 חי' בעצטו )זחוא דאורייתא פסח בליל מנוה הכזית אכילת זטן שלוטעות

 דה"א פזה( יקטן ועייז יפסח*( ימ'יחדים להסיר, שאפשר תותנוה שינים5ו
 הגח"ק זקיט אצל שראה מה הזהיר הכנפת בכית חנדול בשבתבדרשתו
 ובכלי השינים וכיבס חיכך פסח שכערב דפה חאכ"ד זי"ע שלמה שםבעל

 פ"א מי לד"ה )ועי" תקינים. בין מחצצר הדם 12הלר עד 5בך(הכנוחר
 א( י'ס"ק

 כלת הנעשה רק לאכול שלא פסח של צוקער בענין מאוד הזהירתקמו
 ולדקדק לחחתא דעבידי )אי5מראפארי"1( תעחבות חרושקרם

 דחו כל בשמץ מעורב ניע אם עשייתו בשעת לזה חהכשר אדפןולחזור
 האחריות וגודל לטהדרין כוה צזקער חסכשיר על וחרעיש וכיו"במחנ"ה
 צמוקים יק מלשדרת תחמיר ר"ל רבים מבשול בכלל וההיאוהקלות
 מ'( מ" ~חשד 1"ז סי' ח"ב גטגח"א מנפז %ק נעסה ראזנקי"ס()השיאיט

 סקל לשתות עכ"פ צוה החייאות( 19 )טחמח אתר באופן לו 2וא"אימי
 צוחבי"1( )מברנ"א שנקרא יבשיםענבים
 במקומות הפסח כימי שהי' חיל בבני חסלחמה בעת נשילתקסז

 מוהר אם סטת לד' כשר יין למצוא להם אפשר הי' שלאחנכרים
 לו כשאין כותת הר ישתת הא להתיר ראין והעלח יינם סרגם ליקחלחם
 כ"ג( סי' ח"ג מהח"א צחרתן

 אחד לילך יש חמץ מכירת לענין וכן בע"פפ חמץ אכילת לעניותקמח
 כששכח בדיעבד מרוווח ובהפסד חרמב"ם כרעת זמניותשעות

 נם מזהיבים חששנים ע"ד לסמוך יש שוות שעות גטן עד חטצולסטר
 או"ח )נמוקי הכא שצלת ע"י חחטץ למכור שלתיר שוות שעות צהרבזח

 תם'נ(סי

 ירט שבה( סח5לי ככוצם קרובם יתחים האפאמעקעקר שיו וצטטםתקסם
 חמץ יחי' שלא ובדי בהאפאמעק"ע חרצים דבריםלהם
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 קיר דשלום תיים מטחהלטתדרכי

 רוצח שפמה אחרי היחודים אציו יקש לא אז כי הפסח עליושעבר
 חחטץ ימכרו וחם הבד"צ או לחרב החמץ שיסכרו יותר פוב החמץלמכור

 לחנה"ט ם ח' רברי בשו"ה )~כן סק"5( רס"ר )סי הטנ"א עפי"רלהעכו"ם
 חישרתם דאה שבת לענין המא"ש עפי' 1'( סי' חאו"ת ח"א זי"עטצאנז
 חרא*ש עכ"ל חסור הענו"ם ע"י בהערמח דברים לעיפות ורגיל בכךמערים
 יש ומיני' המנ"א עכ"ל וגו' שרי מערים חישראל אין דאב משסעז"ל
 שיחי' ורק מותר העכו"ם מצד הייע א' טצד דחערסח חמץ לעניןלדון
 לחוכרי בעצמם המח יפכרו אם ולפי"ן וכחלבה באמת הישראלמצד

 יראים אנשים שהם עמהם פקודות אנשי ע"י נם וכיוצא( שנהם)המשרת
 הוא ~רטינה( )הפינם שניחם ואצל בעצם להנכרי פכר שהוא כיוןמ"מ
 הטח שימכרו באופן רק יעשו ע"כ מהני דלא י"ל וחוכא להערמהנחשב

 מצד עב"ם חמנירות בשני ויחי' להנכרי ימכרו והבד"צ כנ"זלהבד"צ
 לנכרי( )כמגירה כ' ובפעם חקונה מצד בתחלת חייט הערמה בלתיאחד
 תס"ח( סי' ג"ח )נמוק' כנז' כראוי המוכרמצד

 היום חצות אחר החמץ למטר חמות לברחי ירש כשגת ער"פ כשחיתקע
 ולפטת א"ע לרחוץ אח"כ זמן לחם שיחי באופן ר או גבשעת

 יסכרו חפפד לחם ושאין ביותר והמדקדקים שבוע כניסת קודםהכל
 שחי לע"מ )אוררות וא( כ"1( ס. נ ח )מנח"א בבוקר כ"ש ג"כהחמן
 רספר( בדשטמ~ת י ענשכת

 שמשתפשין סתרים ע5ט( האיכלוס השיחן ש מלהניח נזהר הי'תקעא
 ולעפפם לברכםטיח בפת" בהם שדח2הגהפים וכם,זוריס הסידורים ואת חשנה כלבחן

 מסעי
 ראה אם השנת ככל תקפיד וכן מלהמד בנייר

 יפ% ש5א 5חשטר שא"א )מפני עליו שמכלין חשלתן על ספר שלקחלאחד
 בוץך חמץ חשנח כל לאכול שלא והסחיר זהיר הי' וגן הסת( פיהריהתוכח
 בחשנן כ"כ לבדוק י2א"ח ממעם הספרים( אוצר שם )שחי' שלו הליכודחדר

 סכניסין שאין לסקוס תוחזק חדרו וחי' פסח לפני נמהרות כפזימפרים
 חמץבו

 רשנר כ5 ספו )שהי' טיוהד תבשיל בית בביתו הי' חפמח ימי בכלתקעב
 שגעת טדקדק וחי' הפסח לימי לשנה משנה ונפישה הכלים( כלעם
 אם כי מצה פירורי שיש במקום וחפפה השלח! על הכטת יניחו לאחסעודח
 נחוג שאו פסח של ולאחרון החצ ימות בכל וזהו חקערח עללחניחס
 וכפות קערות אחרים כלים חי פיברשק"ט( מים בתעחבות מנוחלאב%
 תחג יטי ז' כל כחם כהסתמררן שאין חזה ליום מיודדים ובושתוקדרות

 כלל ש"פ באחרון חחג יטוח ד ו% כלים%א
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 ושלוםחים פסחחלבות דרכיוצי

 ש"פ הי"א בענין תרצ"ר אלול ב' מגהצים ס מח"ק שגעשי תשיתרקענ

 רפר לדרב הניכר ניבון לו יה,יס פ0א ש5 י"ש שריפת בכילאכח העומקכ5א(
 יבהסכפתם ויהריינ,ם לחרב כשר ינא10 ניכר ושיהי' מהימן לאישו5הבר"צ

 שלא ונם כ51ם בחסבמת רט לבר פהבר"צ שני'ם או א' בהסכטת 5א נאם(יחי'

 עם 51א חירש גע5 עם קירגא צד שוב ולא נהעסס 5א נניער צד שום 15יה"
 בהכשר נעשה שיה, חחסק עי 'שניח ורשופן די"ש בשריפת חעחמקחאוט(

 הסגוארים התקנות כפי הכ5 נעשר שיחי כטורה עין ישים נם כופו וערמתחלתי
 חביות כסח לרשום חרב לפני או חב,ר"צ למני ת,כת 'בא המלאכה נמר ואחרפה
 או חרג יועו 05ען הצעפענמיריננ כפי חבית כ5 מחו'ק וכסד ירו ע5 נעשוי"ש
 חוה הי"ש לבעל הכשר כתג ייתן יכוליו חביות בטח עיחב"ד
 אל שיבא חרב אי סחבר"צ אחר לקרא צריכין חי"ק לשרוף שיתדייןטרםב(

 ח,"ש לעשיית חנצרכים חב5,ם כ5 אח שיכשירו יראות חי"ש מהצרפותבית
 של י"ש ר9 הפיו חכיים בכ5 השתטשו 5א העברח בשנח ום 1 חיורוהעם
 לסתן שי' הרב לפגי או מהריינים א' בפני כנהוג מחדש תכל יכשירו עכ"זפפח
 רחוק לצד א. חככי על חמץ חשש 011 יהי'יא

 בהם נשתמש שלא חרש,ם לחיות שייכים טטח שי חי"ש כרם שינתן החביתיןנ(
 הנגלח. יועיל לא אז בהחביות נשתמש ואם שיחי רבר א,ור או "1 אףמנוים

 לאחר המלח צריכים מ"מ הקדום באות בפו חרשים שהם אא חהביתיןכלד(
 ח'סוץ השש נרניר שום יתי' לא למען הצעכדענ0יראמ"ט מכיתשיב,אים

 'שיצטיך באוס, י"ש עם חביות אירח חי"ש מבא' א' אצ5 יתקלקל ח"ואםה(
 וחם לחבר"צ או לחרב זאת לחיריע מחיוב חוא או אחר אלי חי"שירריק
 באות המבנאר כפי אחר לכלי הי"ש את כפניו לתריק נ"ר שליה לשםיתאחו

 יחוכו הה-ק אשר חרש חבי' מרות 5תב"ר או יהרכ ויוריע ור'נ
 אצל בחבית חסונחים מאותן יקח יא קערעני"א שנקרא  שנתרסקוהשדומיןו(

 חרשים. גהבית או בכיים או בביעמען כוהמונחים רקחטוכר
 שיומו מעולה בשפירה שנעשת הי"ש על חכשר כתב לו שוהן שירצהכהו(

 דפלאטע", על נס הימניח גאסו צדיך 14 "טרורי, טן חסררןין אףלשתותו
 בעח"ב ש5 כמשוהו שיכנסו עד האיינות כת לשומחןטשעת

 לנאטן ץ4ם שחועטי
 יבא ממשיחו טפר וגהר כשיתפלא תיכף חבית לכל גחותמו יחהום חטיפןונם

 או ההב ישלחו ואז א' באית כנ"ל ידו על חנעשח כ5 לחבוא או להרכלחוריע
 שסורח שנקרא הזח שיעט לרעת ומאח בסותמם תמו תהביות יחתוםהבר"צ
 הלשוס הי"ש עלימם שתמדפו כורם ורבלים היורח הכונר אחר לעשותו םמחויב

 שטורוד-בלי חיפוש ישרש ואח"כ פסח ש5 פשום י"ש עייהם שרפו ואם פסחשי
 ע4.5ש הכשר כהב חיבש ע"ז ינתן 5א אז כנהוג מחדש וחולים חיורהחכשר
 פשוט. י"ש עי וקשכצרח



 קיי ושלום חים 08ח"לנותדרנו
 בהב הבד"צ ו5א הרב לא יתנו לא האיה התקנות כפי געש" שלא יפש כיח(

 סרב רכשר כהב יביאו אחר סמלות או מפח יקש סיחר אם זהת עליוהכשר
 שתעמיד משניח נאמן עפ, שם נם שנעשר ברנתב נוכר וירי שסים ליראטזהוק
 הכשר כהב ראו שהם נתב רפח הכר"צ ין יתנו אז חדשים מחביות הרבשם

 מחוקן שאינו ככר םתה"י יצא לא שבווראי עליו יסמוך ושיכוליו חרבטאוהו

 חן פשוט ירש עי חן שטורח יקש על רן דפר הגד"צ יתנו אשר הכשרים %א
 שיושח או שי' חרב רק 'תנו לא ה' באות בנ"י אחר ממהזמ ,"שעל

 חי"ק תבעל במני שיא ע"1 ויתנו שישאו יאחרטהד"נים

 סעילח גשגפרח נעשה שלא "מח של ירש על שנם בינינו ננטראח"כי(
 כעת תיכף חמאס, של ג"זתסו סח,תמ ה חג בל יהל לקיטה משעהנהשגח"

 בתוהמם רחבית יחתום רבד"צ או ש" הרב ,שלחו ואח"ב חשורה מביתצאתו
 ערבים אינם החבית כנופת עי ויפה שלימה החתיטה אין שאם בהרכשרויכהבו
ברבר

 סונהאסש למ"ק תדנ"ח מרחשון נח נ' ליום אורבעח"ח

 ששירא חידשוצבי
 רפחג אב"ר תשובה ררכי בעי בחין חקרוש חנאון)חוא

 סחצא וכדולשמהדל השוע ואלצערדדר
דופ"צרוס"צ

 שמשתער מש" גיהפע~שסעת
רומסךדוס"צ

 תרם"ך תזמ"צ פר ר ליום אורב"ה

 אינם רבנים שחרבה שטענו יען פסה של ר"ליוואויץ ברבר ביננוננמר
 כשתופין )סערעניא( % חכשר לתת ש5א פח שהנחינו בחומראמיקדקים
 בתורת 5א מדג חכשר שום ע5 יחהסז לא רפה הבר"צ נם ע"כ,ונהדמסו,

 'ח"א טרב הכשר שראו חיצצר כתב לו ליחן יא ונם רחוא חרב אנביטלאמהודי
 "י נעשר ירש 711 לרכר"צ חהזא הרב יכחוכ אס כאוען רק וודין עד נרג,כאשר
 שנתרססו גחשוופין ושאינו חנ"ה כרב שיכתוב ונם חישימ בחבית וגסנאפן

 על למגעך שראוי למזמרר יר"ש ירב לנו נטע הוא חהוא חרב ובאםקערעניא
 הכשד כהב לכתוב סאתנו שלו חחכוצר על לחתום הבר"צ יוגין אז רקדבריו
 ששתות עליו שלטוך שראוי יר"ש טרב הכשר כהב הבד"צ שראו כתיב יהי'ובו

  חיערעניא ע"ר במהט חהוא סררנ ע"ו ישרשו ההכשר נציגת וסרט כנ"לכפסה
 יתנו לא ת- חילחבנ"ל

 הבחן ואלצער ודד שפירא  אעורחים שפירוג  חירשצבי
  שפימצערבהצה

  ט*1 דפה'ק הנת"צ גפנקס נטושע"כ




