
 ושלזפ חיפ *סח ערב"נחנח והכיקצ"

 שפח ערבהוחנה

 ההפץ לברוק  הלך ערבית תסלת אחר סיד עשר לארבעה שרתקער
 כיהו בני ידעו כבר הבדיקה וקודם משעוה הי' לבדיקה הנדוחור

 בתים גשלווצח ולחלקן ראר"י( בם'דור שמבואר חמץ פתיתי עשרהלהניח
 היפב לבדיק לארץ עד ושבב וכרע אותם בודק בעצמו הי' שהואאותן
 שלוחים עטה חתדרים וכשארי חדרים בשלושה ובדק ובסדקיובחורין
 יא( בברנהו ותבזי חמץ ביעור על טבדך שהי' כעת לפניו עמדווהפד
 נעשית והסכירה לביוץ שגעשה מכירה השמר על כעצמו חתםתקעה

 אות "'וזתינן זמן )מאמר יזפשנר שער בספרו ויציין ביתו נאטןע"י
 )בע' מראפשיץ חגח"ק בני אט ספד וקיניו וגן חקדושיט שאסתידל"ז(
 סקורם לנכרי  הסכירה  בשיר לסכור סח שיחי דקדקו זי"ע מדוש(זיע
 חמץ מטשחו ליוחר שמצריכים כיון נגלח עפי' מעטם שם רביט ובחבפסה
 מפשר שאי דכד הוא ולכסתח כשבימלו נם מדדגנן היים יראה סבלנם

 שימכרם נאסר ואם כטעם יסלם לא אחרר ובמדקיו בחורין ממשממשהו
 שוח כחס שאין כאלו מוהרו הפרוריו על המכירה חל לא חרילנברי
 כחם קשיש בשויין דברים אינה סכירה בשפר למביר חעצח זה ועלרדומת
 חפוורי, על גם סכירח בשפר כותביו אגב ודרך כנ"ל( ש"ע שפי' חמץחשש
 עליהם גם המהירח חל חגי"ז וכיוצא וג( חטוצים נבלים חסדקי1שבין
 כנ"ל דרבנן יראה מבל גם חמץ טמשתו נזהר ועי"ז נכרי שלוחוויין
 זמן לפני עשר למרבעה אור קודם עוד נסכר בכית. והחמץ קעכד'
 ונשכרים הנסכרים בחדרים לבדוק זקוקים יהב שלא בכדי חמץבדיקת
 חחנ ימי כי בהם טשתמשים נאנסים אין לדנכרילגמרי

 כדרכו ש בהתפערן למד ולא שחרית לתכלת הקדים בער"פתקעו
 רק עכשיו ללמוד מנזר שאין ואמר סרג( פי' לע" נעיקבקודים

 הבא בסר הי )בי %ז * שהי' ממכ' בסיום מזוטת סיני ופעםבמחשבה
 סח ת"ע( סי' או"ח )נפוקי בפפרו ולזיין רבינו( בתקוות ין ש בפייראחר

 שם ומביא כשפיוח מכורי שחפחף יצחק פאר חקונפרם עלווחרעיש
 פועני"ם הבכורות שבשקום ברבש"ע חרא סופר פעות כי והאמר אשצדיק
 בקדחה נבזישנ חזי בזבים מפיחי רק שרבא פוזענבי"נ צ"לבער"פ
 טק"ג( אברחפ )אש5 בפמ"נ חשב% חירושלמי גדד הוא כי ושוא חוץסולדת
 עייש"ה בכור דחי' משים בער"פ אכל לא המץ נם לוי דר ושער"הבשם

 שמח ירו שמסי משףת כש ס-ש,ש
 יגשר-

 חתתיפ זמן מן גשע" יץ
 גחת פ-ש י י14מ

 י4 ס"ק קיב סיע חץ" ח"ו,נ(



 קרט משלום מזים 8סח ערבהנהנתמרכי

 והשייך בחצירו מדורה עשו בסקר חמץ שריפת זמו כשחניעתקעז
 שלהבת שתתא ואילך אילך בחמדורח חתח ונם החמץ אתבעצמו

 המבואר היח"ר באסירת דמעות ושפך וט חמירא כל ואמר יפחעולח
 סטם שסעו ונם וגו' החיצונים לבער נוכח כן וגו' שזכיע כשםבסידור

 רובעים תלחפ כלהבה הלשון שאמר חחמץ נשרף שלא עד כמ"פאז
 בין כארגזות בעצמו ומנקה בודק הי' רחמץ שריפת ואחר וא( הוכה

 פירור שים בהם יהא שלא )וששין( בגדיו כיסי את וגם כיוצאהכתנים
מחמצת

 בלבוש מצוח של מצות לאפיית נכנס בער"פ היום כחטתתקעת
 חקערה לתוך הקמח במדידת ההתחלה ובעת ראשו עלהשפריימיל

 הללוי לומר בקודתי נאדר בקול והתחל טובח" ברועה אטר הלישהשל
 האפיה בצעת הציבור עם ההלל אסירת סדר וכל יגו ה עבדיהללו

 כל ששמעה אוון אושרי איגרא מרפסין טכס זמש ולבת עראותנבכיות
 שהוא בעש"ק חמצות באפיית הלל אמרו לא בשבוע ער"פ וכנמחלזארכ
 נ"מ( סי' ח"א אלעזר תנחה תשו' )עיין בניסן י"גיום

 חשנח לכל שבחצירו התבשיל בבית ומשפים עורכים חי' חמצותתקעם
 מכירה בחשטר להנכרי ונשכרים נמכרים אשר טחחדריםשהי

 שירי עם תכלים כל שט נשארו האפיי' גמר ואחר תקע"ר( סי' יעיליעיק
 תפסח אחר עד לנסרי הנפנר מקליחם הבצקופרורי

 יסתיע הא לביתו חמצות כשמכיאין סיד לעשות ציוח הלח הפרישתתקפ
 מצוד להפריש "דקדק ציוח כן המצוה להחמיץ פסה ערב,ל
 אפי' אחר כט5 רסצרפק רריכא ג"ח סי בתשו סהרש"5 לדעת ולחוששליטה

 בחק גהה עיין שקימר עונח טחם להפריש צריך א5ש מא' טקט שיסוי מהני5א

 הופרש בער"פ שנאפו וטחמממת סק"נ( ובשע"ת רטי' בסוף תנ"1 סייעקב
 האפי אחר רעם"יהחלה

 טטצות מחלק חי' חלח מהם הופרש הפרבר המצות אפיית אחרתקפאו
 באפייתן ולחעוזרים בהעיר סאג"ש לרבים טקדם ושינאפודיוסא

 ועתן מוזלק ומי' לאהלי כרע רכים ערבית תפלת שחר רפטה 4ל ללילזנן
 דסדר לצרכי יותר עוד אליו ,מק,רגים ולתחביבים מצ,ת ב א, אלב"א

 חבחתקדאש

 4פציה4 ב! שתצא בחבו אתחם שדם, זםמ"פ ד"ח, שמישת ביה רהוששגש שהתש



 ושלוט סיים פח ליל כנהיי דרכיי

 8טח לילטנפי

 קרבנות מנחה למפלל ההחיו פסח ל% הכגיסת פסח בערבתקצב.
 כשהל נם נוהנין ביש תא חורו אמרו לא קווו? בשבת כשחל)אפי'

 סדר אמרו מגחה תפלת אתך יו"ם( שאר כסו רק כן נחג 5א ,רבינודיום בסרי ונוכח פרד סגרנ וחוס ה' נאקיי יאמר בו שנזכר מפני חורו ינסרבחול
 ובררך יעב", במירור נ"ל ועוין בשלר"ק ומובא ריום גסדד )כנוכד פסחקרבן
 כשת"כ וטירורים  במחוורים כנדפם דחקים( בשקוי חנו"א ובמנחנימקוריך

סערבירכ
 עמרין הי' לא( רפמח כ' וכליל ראשון בליל ערכית תפלת אחרתקפנ

 בשבת דפסח ראותן ליל וכשחל וסוף תהלה בברכה בעיבורהלל
 ויכולו אחר רק שכע מעין ברטז ולא )ב( רם בקול ויכהו מקודםאמרו

 חלל לופר סידהתחילו
 בשנה אפי' בקיטל )סעורם הסחור שלחנו אל בא הסהר לעריכתתקפד

 שינה יא ע"ח תצדיקה השמו !"ל הנה"ק אביו פמירח אחרדישונה
 )וכבר כתיוקו על וטלית וא(( 'ב הע ' בם רמ,"1 כדעה ,ברכיכה בקיטלו.שב

 כבכא שני בליל וכן דמסמ ראשון בליל בביכח בציבוה ר% לפור %תערג
 חפ"ק סי' נ"ל חרם'א והנה פמם'סופרים רמזורי שם וב"' הע"נ סי'בסיר

 ו"ל רבוהינו בנדח' מבואר ככר אבל ע"כ כן טהנים אנו ראין כהב ד'מעיז
 נם פותר !"ל האר"י מרן ברברי להריא שמבואר גברבר ועוד ו"ל חיוםהלברי
 15מר ה% לענין ובפרט שעיים הי"ג לכל חכולל שעד שהוא לשנות אשכנולכני
 חרי חל5 אוטר שאינו ומי מעלתה נויל יראה האר"י בסירור המעיין פפחגייל
 שץ בפי ען הטונות בשער ועיין ,ו גלילה שגבנסים הסרדטת מסרר סשכמהוא

 עילי! ושגה יו"ט שבשאר 5פי !1 אילח ח5ל שאוגחרים חטעם כ"א שערחיים
 פסח בליל משא"ב ותפיח תפה בכל טדרינח אחר סדררנה בסקרנותהעולמות
 הלל איסח-ין !1 אטיב" ערבית הפלת ע"' והוא הסדרנות כל א"ת גמעםופולין
 )היזון בת'קת.ם פממ כליי בציבור ה% לומר מבואר וכבר ע"כ. פסח בלילנמור
 ר*וסק'ם בי! פיוגחא שיש במקוץ הכלסאים בדברי יהלכח נפסס וכברי"ג(
 ח"ג חטהנוה לכי פאסה כספרי בע!ח"י כוח מבנאר )כאשר יכריע חרחררגרי

 ס"" כ"חס"
 'כ נ ועיין קודש( מקראי בספדי ובן י"ת ס"ק נ' סי' ובח"א צ"!

 נסטכים אנו 1ח4 בהלל ניסח בליל לסניו מברביע שיש ע"4 י"ח טובחבמאירי
  ר"1( אות  )במו"ב הסודזצ בשבודת  ו"ל "חיד"4 גרו גדבדי יעיק ע"כ5כך

 ש4י! נעיר חוא אם שא4 !"ל וכשבו ונשא  רם  טורו גבהכ"נ חח%שלגטור
 ע"כ. סעשח רבנים כמה בעזוטן ועשו ביחיה ולברך לאומרו יכ" אוחואושרים

 כוחב שס ברבר ובשיויי ח' אוח הפ"ר ' נס וסף ברכי דנד51 כמפרו כתבוכן

 הה11 .ט4ו בסלשת רומיו ג"ס =' ב" ,יא בוופסי 1'1 התליבים
 שאי כותב יוסג גברני שם ט ובאוה קוה ההלח עליו ויברך עצמו לביןבינו
 151פר לחנהינ הקהי וקושי לב עי לרבד וזפי טוב בנח נהנו ש5א כנטיוהובהי

 ם4אן ומדש ר-ע צמא א4 יע14
 פץ 4ק 8"



 יא ושלום סיים פסח יי טנהנ.ורכי

 ורידוד ינוי ד רק בנוים דשהטשי שן" גם שוג,מ פכלם דש,"ן כשודררי
 בחרר רק רגשים גיתו גני ישבו 5א רא51מ עם רכיני שהרב וכחחדרהשלחן עי והעסץרו בכיתו שהי' גסה ול חגרות ככ5 שחדלינו נדוי וכאורסיור
 שעל )הטובכ המטיבה על וישב המרר( שישמעו כדי פתוחה רי' והדלתאעזר
 זי"ע יחוושע פני נעל סרן וק.נו קדושת של היתה השזיבח של חע5יוןכר

 לוי כהן המעות את וסידר דזמפין ובנחירו בחדוה לוה( רק בו,שחשתמשו
 דלאה)א( כנו המינים כל לסדר נסך שד קמנה קארה ועתיד בהספדשראל

 5העיות זי"ע תשובח ערכי הבעל סרן עור ציוח חשני שכחדר ודנתכםנלחרבנית
 קודם כעצמו נתן חסטובין ולכל הסינים( ב5 עם חמערח סרר נ"ב שיתנם9ל

 כמפת שברכו אחד לכל שוזת  שתי להסדרשננסס
 וסי' תע"ה סי' בש"ע שמבואר כמו לסדר משית נ יקח ישתקפח

 ש"ל האר"י ובמרן בתיווה"ק הקבלה עפי' מוסכם הוא וכןתע"1
 התטוחין טן אלא אינו ז"ל הנר"א כדעת מצות ב' רק לוקח שארשומי

 כ"בג םי' ח"נ)מגת"א

 רבנים השיזח יופראי וסהר' הכחן בניגךן מאר"י הרבנים עשו וכן כערביתהריץ
 5הנשון רכושם ערוגת בןוו"ה לחלכר יוסק רברבי רכרי ומובא ש"כבעריהם
 שמביא ט' באות יוסק בברבי עוד שם ועיין קט"ר( ם, )האו"ה ז"למחדמט
 בבהכ"נ רהבי יגמור צדיך רבך חזוהר לשון לבאר שהאריך ברקת טורטררב
 ב5י5 חל5 יוסר 1"5 טסאטמיר להטשיז ירוד קרן בשו"ת מתה נ"צ ועייןע"כ.
 בסגרני עצטו  שגהנ רשף ז"ל אש אמרי בעל הנה"ק מנמג הי' וכן ש'"שפסה

 ובספדי יחורה ,כרון מס' עיין בברגה בציבור פסה ב5י5' ח55 טהר ס"מאשכנו
 מוח באריכות אי"ר יבואר ר' סעיף חפ"ז בסי חסחנות 5כלאווסף
 סכל כן שסבש מהסיר ומקורו א' 0עימ הפ"ז סי' בתו"ע להנכר נפסקכן)כ(

 יויקים ש5א כביהכ"נ הפאחרים בומביי ונתקנה נם,ם רכינו בשםחעיטור
 אכוררהם וכשם בו הבי רב"ר כב"י ועי" הוא שג,ורים דלל א"צ וחאידנאהכמיקים
 שלא רהסנתנ נהפשס דעכשיו ע"1 יסים הנ"' דגינו אך לפסדו דהסגהנכחב
 דפסח ריו"ם שבחב ,"י שרעבי מחר"פ יטהק~בל שלום בחר ת"ושיו
 אע"פ בשבת יהיות שח5 יו"ט כשאר שכע טעין ברכת צ"5 נשבח לחיותשחל

 נ"ר רח שכור בהתעוור ,2דזוגדמ ניו, למיטרד שריך ש"ס טרום יח שאי,שנרווח
 עכ"ל שתברא רוא חר"ן שכהב החייוק יאותו יו"ט לשאר פסת בין חיפוולש
 נורנין השכן ואומרד שיש צ"ח סי' ח"נ חים כלב פלאני מחר"ת הנאהוכ"כ
 55ב חשר ונבו ג' אות הפ"1 בסי' היים רוח נספרו רבריו וחביא אזטורבעירו
 שכן ב"ב אות הפ"1 בסי' ההיים כס בספר וכ"כ נ' אוה וח*נ ו" אוהח"כ
 אחר דנמשבים ירוש5ימ חקה"ש וכבעיר יכב"ץ אל כ"ת הטררש כביתנזחנין
 ל4ד  ש0 מזו(ן כחם' על יחשל ציוני ובמפרי עי"ש זי"ע שא-ערבי שהרישחורת
 ע"פ שרואו כ"א פי' וח"ג תשנ"כ סי ח"א חטז5 ורוע פאור הערותיע"ב

 בטקום שכע מעין גרכח וניתקן שכהב ג' חל' פסחים ערבי בפוקהמלשלטר
 חיוט על נברך כדי אחד סער עוד תטויקין מפני טהמעם חוץ ירש ע"כקידוש

ף שמתש 4 =4 א 9ה א מאש  מ ה ז4   4מו ח חא 



 ושלום אים שטה לל מחס. ירמינ

 וסיזןרי בפרע"ח ז"ל האר"י מרן כדעת מסודר הי' הקערח בדרתקפו
 ככתי"ק בתשע' והאריך חקערח המיה למסח והמשתחאר"י

 סרגלית ועלינ  נהיר טו"ה  פחת"ג כוה שנשאל "נ( סי' ח"ו)בפה"א
 חיבורים( ועוף ארוים עטורי ום' ריי קומי )בעחמה"ס מירושליםץוליפ"א
 ועליתם למפוח חב"ד וישראל לוי כהן בחי' מצות הג' שיהי' אפשרדאיך
 לטמחץ יחי' מחב"ד ספירות. העושר של בסדרן וח יתכן ואיך המיניםכל

 לעונות ראין נאמר לו והישיב למעלה יחי, -תחתונים מפירותוחז'
 סרן חומדי מתלמידי מהש' חקדושיס סחיבותיו למעשם וחלנהטהסבלח
 עליהם חסינים ושאר למפח המצות מסדרים כולס שהי' וי"עחבעש"ט

 מתיקוני סוער שמקורס חבור עפי' ג"כ  הוא  ושבן מלסובלה  גביהםעל
 בליל אז להיות גריך שכן הענין בפנימי,ת כוה האריך ס"מ תי'זוה"ק
 הסרך( אתר ער רשלחן ע5 נשאר ניב ורפ )רסערהפסח
 מצות נ נ"א שעזת י"כ ליקח אק קודש נשבת פסח ליל כשחלתקפו

 ומעודר שחרהץ כסעורת בבוסר )רק הקוזשים ודבותיו אבותיוכמנהג
 אושפיזא כנוד סמני והמעם חיית( י"ב לוקחים לשנים המעודה שמחיקיםהג'

 שם( חווהר ובפרושי אמור )פר' טוהר כטסטר סיתר השבת יו"םשהוא
 רע"ר סי' ח כגמאו יז )יע ס"ק( מיסו טנ"א ת שן פסח*()יקיטי גלילוס,כ"ש
 ( גת"ס

 שמאל לצד הכהנות עם והקערה ימין בצד יעמידו יין של הכוםתקפח

 שנ( א סנה כ,.ןשעו
 מזעיר מעפ פעמריזיי"ל פת גרינ"ם הנקרא ירק עשני לקח לכרפסתקפם
 % א' ח5' פ"ט שביע,ת ירושלמי ועיי! טק"ח תע"נ ס" בפג"* יעיי!*
 וכן ע"ב ל"0 סוכח בנמר' ועיין פיטרוסיינן ובו כרפס טרו כהב שםחסשט

 חברטנוהא כתב וכן אפי"א שם יפולש ז"ל רש"י כהב כרשם ע"א ס"אבכהובוה
 פעטריוע5 רוא שאפי"ו יסמינם יחס ותתב עפי"ז כהפפ שם שביעיהבמקנח

 חשכלה מלח במי ופגל עיירך( פעטריוי"ל כרפם שם ישראל בתפארת כתבוכן
 5אכ51 יכ51 כשאתו מרור שיעור חצ' על יכרך יכוי )אב הסידה בלא)א(
 נ"א( ' י ח"ב כדה"א עכ!ית

 שרעבי טהר"ש חקדה4 לרברי רה"י זרוע מהאור ספל מטך יהי' חפי"זעחוש
 סושנרנ כוה שיגח יא רבעו אך אבות. סטן וסומל בפסח נם בזח לשגוה שלאו"ל

 הכרעח נמצא יא האר"י סר! שבדברי כיוו כש"ע כן שנפסס ספני כנשבחהעתם
 יש לעשות עד ויכולו כשנחפרת ג "ות חפ"ק סי בכ"א בעה"נ ועיקבזה.
 אחרן אב5 ה5ל אומריו שאין חרס"א לנוגח כזח כעגתו שיכ קלם קדישיונשי

 שןי בפשיעת רדיד הליוכשקטרין
 חחלל שיממרו עד סדח4 לחשר

 הטנהנים רעת אך בהסיכה  הכרשם יאבול תשבוהההם רעח חוח  )ש(תקפה
 הסיבה צדיך שפיז חדכש1 מ" טמר ובמטה ס"ר בס" לוג!יהה4בי5י

 קידתן קורס ודל אוצת זמרו לא בשכח פסה לל כשתל*(



 יג ושלום חיים פסח ליל מנהגידרכי

 התמצא אי הקיפח תוורש טן מקצת )א( לעצתו לוקח הי' סדזרתקא
 הנשחק חתמכא פן כרת שיעור עד לוח והשלים משוחקשאית

 ונט המרור כחרוסת שניחם ופבל כורך של כבזית וכן סריי"ן(ושסרוח
 )א( מפורך הנשחק סרור מז רק אכלו והמסוביןהבירך

 לא ואינגכ"ר יין אגוזים אגסים תשחים טן )א( נעווה החרוסתתקצא
 צימרונ"ג נלקח לא וכן עליו שטמע חמץ איסור חשו מפניעירבו

 זהממעם
 שלקח והביצה עוף בשר ולא בהמה מבשר דייקא ליקה ה צ "רועתקצב

 סיח( בש"ע )עיק מבושלהי'
 )ספני במקוח למבול הלך יו"פ של קעי %ל מעריג תפלת קודםתקצג

 חטם חצות אחר ייחלך סח על סמך ראשון לביו"פ רסדר(קרושת
 פסח ערב חל אם רק 1.1'מ( שבח ערב גכ5 )כסו במקוה ההלח כניסתקודם

 מעריב. תפלת קודם בפקוח לפגה הראזשון יו"מ בליל גם הלך אזגשג"ק
 %שאר כפסח( כעפ נס וקידוש )חסעתר כפף קל טס לקה לקירושתקצר

 יודע בע5 הסדות וצקינו )רסורשח זכוכית של כוס לקח כוסותחג'
 בפסה שגם ריוו בסיד '1 )ע נעמידח אמר והקידוש זינק( מלאניציםגינר
 חסיריס( סחמשנה נראה וכן בעסידח רקירושיאמר

 רסוד ע"פ ~רן פשט ע"פ שח, י"ר אות הע"נ בסי' יוסח בברבי ג"שויי,
 בירהפ5סר ין חסע והגה הפיבה רא"צ שנתי ר' בסירופ וכ"כ הסיבה א"צכרפס
 רטיבה צ א כזית צדיר ראין דגש רב5 להלכה יראר פסחיםבערבי
 גימורר שבחריין שכחב תועד בעל סהנאון נימים פעשה הגרה עיי, )א(תקצ

 הי' שוה תראה מסודיך ררך בפ' עפו וחפצים חובתו ידי יתשאוו
 גדרך וק'נו דעת לצאת דישר רשורש ס, קצה "לקח לעצסו שהחפיר נו דגרעת

 ושכן דיווש ומסיק חחו"ר ראיות כ5 פדחה פ"נ בכת ארם בחי. אב5פקוד,ך
 ובשועה ועל מבוטשאטש מהגה"ס אבררם באשל הוא וכן הנקא עצפונהג
 עפ"י רתע רעת ורוא שאלאם,", למרור ליקח נורנין יש ורנר אפרים.כיה

 קטן כשחוא בשאמוטי"! הוא וכן מר !טופ! מתוק תחילהו רסרח-תידושיטי
 וכ"י בטור בש"ק ות כ5 עיין מר נעשת יזתר טיול כשחוא תשפו מה"הוא
 עבאח"פ יעשב ובחק חע"גסי'

 שנפשלו מפעזת חרוסת כעושיך ח' סעיף תע"נ טי' בעמשא עיק )א(תקציב
 עליו תותחיו שעדים. ריפוניס אנונים תאנים תטוחים ננון ישראלבהם

 קטפן כ14ןהבלין
 וזגגתי

 ועיק
 טנחניפ ונדנהוזז אגסים. נ"ב שכתם נאוי

 סדם שעושי, בדבר בון ס י"מ בס"ק שם רבה גאלי 1 ועי רוקא ונפיםשאנווים

% ""מ::ס 1 י י י  8 מ " %י  א   



 דשלדס חרם פסח ליל סנהנ' דרבןרד

 יצא, כמררי"ל )במבואר רובו רק ולא חכום כל ושותה מדקדק ה"תמצה
 לחדר ?ריך משה.טהו חשור 4ם ממעם ונם רביעית ששתה יןברוד

 סעיפיי 4מ אפי' פטםש"כזס
 רמוזנ רסנקן 4ל רנש4ר לרקיק צריך רק עליה

 כום אחר אם כי הגפן על כובדך הי' נלא חכום( ויסלא 'חזור ואח"כממנו
 וחומש שעת עיבוי משיעור 'ותר בחגרה הטאריכיז הנם הרמ"א )פוקחרביעי
 תע"ד( פי' או"ח ג10קי בספדו שבוארתחמו

 ומי "ורחץ" "קדש" של חפימן מדד דבר כל בראש ואופר קורא הי'תקצו
 חניך מצח" מושנא ותיבת מקוכן על הכל "נרצח" תיבתאפי'

 אמר ולא המוציא גרמת קודם עוד עבה"י ברכת אחרי יחדיושגיחם
 ס"ס סי' ח"י )מנח"א בספרו מבואר  ופעמו טצה אכילת עללשיקכה"ו
 להפסיק שלא כדי זי"ע תשובה דרכי בעל הנה"ק אביו מרן בוומבכת'"5(
 להירא פנביל נרע דלא הפסק אית 0צה" נמציא אך להמוציא נפ"יבין
 כאןעד

 לחין יוציאו לא לאפיקומן שהוצנע יהץ מן שהחלק טאוד דקדקתקצז
 ע"פ תבין )המעם צפת שעת עד הכרים בין סננת יהא רקטמקומו

 מוץ ופריר הבינה טיח נגר ח4מצעית שטצח 1"5 חאר"י כסיחורחמגואר
 צריך ועתר לחצינים אחיזה כרם שיש ראשון בעטנות טוחי, שיכנסובאשר
 שניר מ"ר סוד הב.נת סור ח 4ות ע"י והום אחיזה לחם יהי' שלא אותשידחות
 אותה ושובריו שפור0ין וע"י דז"א בביגח שיאור ראגו חור פנימיותשרוא

 וררינים בהם לאחת כח שום כחם יהי' שלא החצונים כוחות כלשישגרו
 לב.נה הרופו חג"י חשניה והטצה חגדלות כח" ע"י יומתק וקטנהתשבמוחין
 1 אות נגר הוא חטעי והלס לפנים נפרפת הוא פרצופי' לד"1המשפיע

 ענית לחטא דא עליו ואזירים גשור דס0ן 1"5ק שפיסוקן ושוסדיםומעי.מים
 ע"ב. סזצרים בגלות היתר ונניח דלח יז"4 לנצבא חרוסת ד' חוח עד הואבי

 האפיסתכן את טאיעין שכ' זי"ע מרימנאב סחרם"מ להגח"ק ציון גבוחםועיין
 הזטנים חייוף קח שחוש הלילר חצי עד הקישות בו ירגישו יב5 הצוחקורם

 בזר( ותב.ן עכתר'ה רחרוח ושימץ רעתיטזרשגת
 חממובין את כזפ ועורר גדול רע9 בקי אומר הי' ההנדה סדרהקצת

 דברי שמר הי' הגדה וכאמצע רם בקול שיאמרו קלחתסביב
וער"

 הזהר שתשכר שער ש"* כחנדה מיוחד כחיבור כנדפס אש בלבון
ש שכ'ממח  שהשר יאץ חפחווים סרברותע תשא חי' 4( 

 ריקו עקץ ניס"1 בארי"1 "5 אפ ר"ח אב"1 ע"ח יבחרישת 1 אב ובחרושתחרוסת

 וחאט~ים. ההפוחים הם שעיקר ברוצח ועיין צימרוג"טאוננבא"ר
 יששכר עקר ע"פ בהנדה נהפך הא בכי"א טרשם שלא חגחחטרש בליי רב.ט  שהניד מה נאה פרפרת כבר גדפה רכינו תולרות בם' ין(תקצח
 תסרר ב"ח רצינו ערפיח פפח גש0ע אשר לזכרון גרגרים שני קוד פחואעתיק
 שר רב ההדוש סו, בשם חגיך מךע"ד( פטן ההשרש )כליי כההנדה גרפסו5א



 רי ושלום חיים פסח לילמגהמ?רכ4
 הקערה קצת וחנניה בקטץ %א הח"א תחת בצירי לחטא האתקצם

 פ' בנסר' 1 וע הע"נ סי בש"ע )כסבואר לחטא חא אסירתבשעת

 שעקירת שם בדש"י אכ5 הקערה שקירה רק הנגהר נפכי 5א ששם פסחיםערכי
 לישיכך( ר% )ואגשר היערה( הכנרה א ר שבגטורשיחן
 ההגאלת בילדותה תחי' הר' בהר לנהיתה בעת גם נשתנח טהררך

 יר ומסביר טשיב רי' )והוא המדוברת כלשון הקשיות סדרואוסרת
 מעברות שי1ציאנו עתה נם נקור כן ועל טמצרים ה' שהוציאנו רבדיםאיור
 דש חק בקון הקשיות סדר נשתנה מד אומר ואחד 'ב( 1כי1 ב כ רותיה
 תפארת ובהנדח ישומכר שער בהחנדח כגדפם חאריו"ל טסת ל"(עפי'
כנים
 שומר כרוך וט' אחבש )א( ח"א צוה אוצר וגו אוטר הוא טה חכםתרא

 מעט גסתי וכו לאברם )ב( ויאמר שנאמר וכן לישראלהבמחתו

 ח1א רצון עת סרר לילי חללו הקדושות במלוה כי שפי' זי"ע מבעלואשלום
 ופרנסח( מוונוה 15 שחסר )סי דכפין כ5 וזהו ,שראל בית 5כ5 רב שפעשיושפע
 וייפויייתי

 לישועה נוצריך )מי דצריך וכל רייחי( מזזני לו שיושפע הנסן )עתר
 בזמן כי נו וע' ח"ס ד פסח אשר ע5 רתרנום לכי ויפסח ייחי כ"כ(אחרת
 לפרש רכינו וסי,ם עכתדח"ק כברכתו( איש השסים טן  ירוחם רלירצון

 בכלל וצון כעת עתה נבר 'בורך כן כי דחנה וגו' הכא השתא הלארהחמשך
 אחרי איש ל5ב,נו וניתן נהבוין זח על רי בי יאמצו ופן לסוכהמשאי1הי1
 הררך זו לא כי הנדה הבעל סס,ים 5כו הסרר בעת חקר ידהש בזמן 5ב1שרירות
 הכאה לשנה הכא "השתא אשר אחר כל 51בקש לעורר העיקר רק אורדרכון
 רכ55 צרכי שזרו עוים לחיר1ה שליטה לנאוצה שנזנח רישראל"בארעא
 עולמים תשועת בר' נושע שישראלוהעיקר
 שם שזחן האריו"5 ככונה נודע כי עריים כעדי ותבואו חכ' עי "מרפ"א

 בעדי כ' 5טה אפנם ע"ר ערי שד' בטחו ע"ד שעולץ אנדט"םהבשחון
 וה כראי ומ לאי לא דייי' דרגא כעוב מל ב5 שהי' '"ל אך רבים לשוןעדיים
 חכטחון בשם מה-נות הרכה עד""ם בער"' ותבואי ונהו בה' בטתונםבמדה
 ווהכ  ויוכסיח

 הרי"ח נוסח נ"כ ר1א ווח בירוש5טי נ"כ ח1א וכן ו"5 חאר"' נוסח )א(הר
 הבאיר מטכי5ין אנו אין שאלת ריא הראשונר שרפואתה ורא"שורמב"ם

 היא ראשונה שהשאיה בעולם שנתפשט ונוסח שני' שאלח היא וכחוה חסחוצ5
 והנח קטרי ובמחזור בבדי בתלמוד דילן המז' טסח הוא ומצה הנזחשאלת
 אוסטין אנו אך ביתא. ב,רושלמי וכן דירקוה זו שאיר 5יתא ומא"שרדי"ף
 חוח דיייד נופח חס ורגח וברוקח וברמכ"ם וכהות בנסר' ר,א שכןאותה
 ירקוה שאר ראכלינן משום נ2-ור כלו יאמר דלע וברוקח בהום' ,עיין מרורבלו

 מקייסיס ואברגאל ורימב"א ובפרש"י מרוו חוח חלילה יאסם רא חא'בטיבך
 ורוקח הת1ס' כדעת סתם אטר ורטיגו טרוף כתונוסחת
 וברוקח בו בכ5 אבי אותנו ח"א צוח אנצר ההטב"ם נוסח חנח מ(חיא

 כתב וכן הענתנז בפר היטק לש,ן ח1א ופכן אתכם הנוטהובאנוררהם
 כ"כ( אות ה"ה ר"ת )ועי" צ"5 שכן 5"ה אוח דתסלח טסח כמאמדרבים



 דו4לדנ2 חיים רמח ליל מנחגידרכירי

 ואראך עליך ואעבור שנאמר כמה 1רג )נ( אתם תארץ ותמלאוכו'
 רבבך חי' בדמיך לך ואומר חיי בדטיך לך דאטר בדמיךטתכוססת

 ת לדוד )ו( חייבים אנחנו לפיכך זכו ותגדלי ותרבי תתיך דשדהכצמח
 וכד ולקלם לעלה לברך להדר לרומם לפאר לשבחלהלל

 אעכע ע"י הי' לא )א המכות אומרת בשעת מהנזם יין וכפינתחרב
 טילאו הכוס ואת מכה בכל מעט מעט סמנו ושפך חכום המהרק
 לא ,ו מרור אצל וכן י למצח כשהגיע חמזנ יחסר שלא מהצמחיתאח"כ

 ויאמד רנדות כאייר במעות שנרפס כסו ויא ר"א ביא חיות צריךכן)ב(
 וכן כפ"ו חפם"נ העיר כאשר אברהם עוד נניא וי" 5א או כ'לאביהם

 שבתי ר מירור בו שהתפס בסידורו בכת'"ק תשובר רדרגי מרן שרניררא'חי
 לאברם" ויאמרדצ"ל
 וארבוך פפוק 15מר שיש שרעתו נראה 'ע וי קופיץ ר' בם,רוד חמעייןחנה)נ(

 פסו" אחיעליך
 אביו בשפ היענש גסירור וכ"כ רשדה כצמת רככה

 חמדה בם,רור חנ,ה ורכינו טעמם ועי'"ש אחריו ניהג החש ושבן הח"צהנאון
 כי הספרדים ובסידחי התניא הרב במירור הוא שכן הטעם יכתב כנ"לישראל
 ו5א ברטכ"ם יא מו' עמך ואעבוד הפסוק לוטר בזח נטמא 5א באפתחגר
 הכמר עפ"י 5אוסר1 כתב חסירים במשנה רק מראשכנוים רנדה נוטחכשנם

 כסרך לאוסרו צריך עכ"פ זח פסוק ע5 מח"ג( חמיות חג גזשער )פ"אבפיע"ח
 עכ"ד ח'( ו' פשק )ס"ו ביחזשא בסבתא טופררומחוא
 ןריא"יש התם וב"ב דקיע,ם ו' ננגד גיבחות ו' רק האנודר"ם נוסחרנה)י(

 הוא ובן שרתוח ח והראב"ד רירוש5סי וגוסה גאון ר"ע בסידור1כ"ה
 כנגר שרוזו בנודבי ין וע בא פר' שעמר ב"ר נזנחם לרכינו טוב שב5במרדש

 דג", ננוסח קאפיג ר ובסירור רחיוח ש5 הרקיע כננר והשמיני רקיעיםז'
 רכינו גופת אך ספירות העשר כגנר שבחות עשר שירי' ולנמד שמוסיףרק

 תיבות ס' כנגד שדם משח בסגי- הוא 1ג1 שבחות ט' קריא בנסד' הואהכ"י
 כבודי הארץ כ5 כלא צבאות ח'קק"ק

 שכחות ט' שרוא ע"כ יקט בשבייי ועיין
 א' אות בחנ"ה ת"5 בש' חיועיין
 והמנ"א בזרת לורוס שכתב ככהנים ברנהות היא רוא אלקים אצבעע"ש לסנורי רממור הוא באצבע ורוק חר"ם בשם הביא דמנ"א הנר )א(תרב
 לפצחם הקב"ח דכה שבקורצה גפרדר"א דאיהא משום בקמיצה לזרוקכתב
 יורות משה בררכ' שעיקר שכתב יעקב בחק נעיין אלקים אצבצ נשמרוע"ז

 פ"ז כ"א שעד ם חי עץ בפרי ועיין ל"ר באות רבה נאי נ"כ ועייזבאצבע
 אחר לכ5 שבהגיע 1"ל הרח"ו בשם א מחכם שסעתי שם צמח ררבשכתב
 אצבעו למבול נוהני, כיש יא עצתו חספס מן טעט באסת ה,' טכסתטע,4ר
 בש"ע ם כי וכן התניא ובסירור א אוה פי"א חסירים כמשנת וכ"כבבום
 כשעדי במכהניו כפבואר רנר"א נחג וכן נ"א סעיף תע"נ במישלו

 רחמים_
 וכבכוס חייו כל את לשפוך יפיש רנ"א סי' טעובין פסח בשם יעקב בחקקעיין
 אבל הסרכות שם עליו שנובר מה ישתת שלא טגזעפ הכום שומפיןומח"כ
 יוסיף ארדוף אקא ואר"י איז כלהשפיכה הנותאר שהיק מבהשד שקידשבנושנת
 שיתש. חדשים גבורות 716 אחר 'קעליו



 ח רשלום החם 8מ א פאיירמ

 וט' יאבותיע שעמדח והיא )ב( אצל בידיו בחם נגע רק ייתםהנביה
 טיל חנגיחו ולא הפימקא כחזך ככל בידו הכוס בעלמא בנגיעהאחז

 חשלחן על מונח כנ"ל הכוס אחו )נ( לפיכך אשל כשהניע וכןהשלחן
 למעלה בידו ואחז חכום תנביח וכו' נאלע ששר א"י ברוך חברכחואצל
 חשלחןמ!

 לשעת און בטוצ"ש שחל דפסח ב' בליל וכן כטוצ"ש פסח נשחלהרת
 בשע"ת( המובא יה!קאל ורכנסת אסה רזרע )כדעת דשניםכהתאר

 ואח"כ "8מחים' קודם להיפך המש חפמחים" ומן ח!בחים "מן נ"נויאסרו
 תע"נ( סי' או"ח )נט~קי"זבחים"

 תתן ראשה מל חשפריימי"ל חטביד ומצה המחרא ברכת קודםרדיד
 שתי ולקח ורחימה בדחילו ערא גקול ובירך הראש עלהמלית

 בכל שוכב כמו היתח גחסיבה מצה הכזית ואכילת בידו מצחפרושה
 מביט חאכילח ובאמצע סטרוה ועינה חצרץ על רגליו רק חכר עלג161

 פניו שורת דאתה שן אשרי ז"ל חאר"י שבכה"ר בהקרנה לפעמיםורואה
 נלין! עלי גחרפ יתואר יא לגבוה אבילוע וקדושת ההוא בעתחמשירים

 מצח רכזית אכילת זמן יתניע ומזהיר מדקדק הי הראאוונח נלילחתרח
 הלזת זמן שהוא מיסמין עשר שבעה עם עשר אחד שעח קודםעוד

 דיווש( ב' 5יל בכ5 וכנחת היתה חשני בלילה אכל פר( רעיר )כאופק"ילה
 עד הפדר דחופות נס טששך וממילא טשחרת בשעוה ערכית תפלתומן
 וא( השחר האיר כשכבר כול וננמר נמץוך לילה בהצות הרכה ק רחיא

 לכל בהשם שלחט על הונא טצה חבוית אכילת אחר עודך בשלחןוזרז
 רכיט וס"ה משי"ג כישם כ' סעיף תע"1 סי' בוט"א )עייןחטסוגין

 כ"1 ס"ק הע"נ סי' בסמא ט1בא שעטרר וחיא שאוסד בשעה רכוסלאחוז)ב(
 וכ"כ רצח ובאן" 'עקכ וכחק סיד צעיף שם ררב ובש"ע שפרבשם
 ררועח כשם ואת כתב שבתי ר' ובמירור שאטיל ר' ובמירור חסידיםבטשנת
 רס1ד ע"8 הטעם שכחכובני"ש
 ער רכוס כצביה ללפידך שכיטניע נפסק נ, צעיף תע"נ סי' בש"עהנה)נ(

 רחטנחנ כה4 כחנמ"יי וודה וביבוש בסגהנים חוש וכן ישראל טשלשתותם
 חכום אוהוין עמשי, שחסנחג כתב 1באבודרהם לפיכך סור עד הכוםלשחת
 ובן חירם ובסרר הריסג"א פפי' נתזנה וכע נאיט אנשר גיכפעד
 וכשצל הכרעה כעין שחי' נדלח רכיט ורשה רהמימ נשערי רשרשך כפגרנירוא
 נכרכת ונחאזניע חש5חו על שמונח בסו כידו אחוח רק חכום הגביח לאלפיכך
 התבן חמוס. הנביח טללנואקשר

 ווידה חשר ובשערי 1( מיה ח נ תוש! ה-ב גמז-ש שרת שק)ח



 למלוט ח"מ *מח לל סגהגי ורכימ

 דגים אכלו וגם המזר( ע"פ הטעם רמסחא אגדתא במאמר יששכר שערבמפר!
 לא א זית כי חיים בעודם נקנים שיחיו ודקדק יו"פ כשאר זובסעודה
 חיים דנ'ם אכילת ה'תל יעגין ט"ו ס"ק תט"ז כא' כפס"נ )ועץ נפסחאכלן
 חמץ פריסת לסיחים חיים שישארו וכרי ועיר פתיר משנלחים קארפ'"ןיפקור'ן
 הסיהריס אצ5 קונים אס נראח ובפשיטות עיי"ש בליעה שי,ך אי שר4 ייןעם

 55ב ביתד ועיין חשש אין בודאי לעת מעת ותר אצים ם חי ם רדושמונח
 לאכול ש"ט שהאריך ח אוח תע"ג ובסי ב' אות תע"1 ' ס ח"ברספררי
 תעלו כ ואח' 5ור( מעס'פ כסח י"ס זע בשכת בשה נם ומח דנים 11בסלידה
 !תבין( שצ"ד סי' )שיין בשר כלים ושגי רוטב כלים בשני טאכליםשחזר

 בהגדה רביע מ"ש עיין וגו' יסבא מי חיל אשת לגנן לא כיבד זוובסעודה
 לליל חל אשת ענין השירטת זצ"ל חגה"ק אביץ למר בניםתפארת
 כמעט מאוד מועטת אכילתי חיתה פמח לילי ובפעורת פסח חגהתקדש
 מעשןפ בקדתן הבוער י"ק שלהבה אש רשפי בטול פגי בעלמאבטעימה

 יאיר כיוס לילח יוםשל
 חתעוררת בקול בקדישתי צמח האפיקומן אכילת זמן כשבניעתרז

 מצד חכרת כמן חיררה ואכילוע הראש על חטלית ג"כ ולגשצצן"
 לבית חכאימ ולכל להפסוכין חילק אכילה! גפר זאחר תד"ד( סי')כנ"ל
 חמסובץ את וזירז קפגח פרוזה אחד לכל חחיא געת קודקנאוה

 בכיתם המדר גמרו שכבד 41ותן כזית שיעור עד שלהם מטווהשישליפו
 )מצ קדושה לשמירת לחם וחי' הצפון מחלק קפנח פרוסה ג"כ להםגתן
 אפיקומן של ופריסות חחיכ!ח בכלי ס!צנע בב,תו הדיר טהקיש חי'רבינו
 בית עיי' רטרר בשעת ברכ.ח שבע ד בע' 'ע( 1 הקדיש ו מאג עיר ישגהמשנח
 ( נ אוהשלסר

 כוס לו שיש הגם ומבחוץ מבפנים הכום לשטוף יש בחם"ו קודםתרח
 מבפנים חדיחיחו כבר קידוחן וקודם כוסות חד' לכל בו ששוריםאהד
 קודם הכוס להדיח צריכין במידור ז"ל חאר"י דעת ע"פ אבלומבחוץ
 הי' רבינו דפסתא( אנדהא ושאכיר יששכר שער )בהנךד הפעם. שדבחם"ז
 ברבת טברד הב,ת שבעי תע"ם סי' גש"9 )כמבחור סדר בלילי המברךבעצמו
 כל שאכש- עין טוב סיקר והוא יבורך רבא עין כזב שנאסר פסח 5 בילמזיז
 עצמי והריס מעט והפסיק חכוכיך אבר,צות" וכשחמר וייבק( 'הפירכפין
 כשחי' טעים ראשו יא ורבותי" סורי ורבנן "פרגן סייס חשה"כקצת

 אמר כשתי' עצכם שירים וכר1פח( סעודזת בשיחך )כגו, חסורךבעצי
 סגת! שגומע רביגו ש5 טאנ4ש אחר 5י )ואסר. ימדר בלצץ זיתברשות
ח ובבחס"ז "( זטינ ופורי כעיי "אבי בחואיששמר כ  שכלו מיס גו' 
 בספין )עיין החג יכרת בכל לאריז נחוג ח" וכר משבין שצדיקים יוםארוך
 יו"פ בשאר תם פסח( ש5 הנדה עי ישקיכרשחוד



 יט לשלום חיים פמח ליל טגחנידרכי

 יעקג גתה מובא %5י' כוס 5רעמיד )רסנרנ הנביא אלי' של לכוסהרס
 כוס שלחם על ועמד כנוחד חי' ה'( סעיף ת"ר בסי' מהניא ררבזבש"ך

 להכין שכהב יעב"ץ כמירור )ועיין לימער מן יותר שהחזיק כסף שלגדול
 בום ' אל ש5לבוט

 ור!"
 הדלת לפתהז ציוה וא( אלי' של כוס שמזגו אחר

 ועיין חדלת" "פותתין גפ"ק ואמר ת"ס( גסי' כרמ"א זר סברגכלסובא
 מעורריו כי חדלת שפורנחין לשבח פעם יששכר 17ער 21"פ הנדחבספרו

 ואוסרים דוד בית למלכות ד' כוס כשמזזנין שליפה הנאולח עלחרחמףם
 יתגלה וינרשום( חעכו"כ עי חמתו )שישפור עי"ז וממילא ונר חמתךשפוך
 לבשרנו כחכגה בזה לבית בא חנכיא שאלי' אוסרים וע"כ וטשיחעצדקיע
 כי ה' ארוממך גכוגה כבודע דל"ת בהי נקרא דוד הטלך והגהב"ב

 סגור דוד בחי הדל"ת יהי' שלא הדלית שפותהין וזה )כמירור(דיליתנ"ו
 אמן ב"ב לגאלנו שיבא לו יפורקו רק כנודע כהפיח צפור דקןבהיכלא
עכד"ק
 המידור עם רגליו על עמד רק ביזרו הכוס אחז לא המתך כשפודתרי

 רוב עפי אזטד הי' לוח זקזדם וע' חמהך וחפור גדולה צעקהוצועק
 שככרים ליל שעבדו חיום לאור קרוב פמח של ב' בליל בפרם נמרץמשל
 שיחות לשפוך עראות ובכיות עצום בקול חתמרמר בא לא דוד בןועדיין
 על רובות בצייצות אחד מליץ כמלאך עוז בחתעוררות המחורלבבו
 שזן איטרי הקדושה וחשכינח חוערה ככור ועל עליהם לרחםכנסם
 חיים מקור עמו כי ולב כליות בוחן נימוח חוא אבן ואם אלח כלשמעה
 והיא נבהזניס העלה ונ%'צהז ררשתז סניפם )חצה וזיע"א אור נראהבאורו

 'ששכר( בשער ש"פ נחגדד נרפסהלו
 כפולה מוכח וכמה במה אחת על וגו' פובות ספקית כמח הפיופתריא

 ח"א ידילוך כוסות הר' וסיום בסוף ובן תודח זבח אזבח לךוגו'
 שני )ובליל נסים רוב אן וגו' פמח סדור המל הברבר( יעד וגו' מעשויךכל

 יצח לו כי גאה לו כי והוסר בנגינת חיהה זאת כל מעחהיך(אובת
 כנהוג ליד יד חעניח בחבה ג"כ אחוז ורביע וממפהין מבסדין חי'ונו'
 לכל וחי' גנגתח נ"כ היתה ונו' יודע כף אחד ונו' חוש אדיר חפיופוכן
 באמירת וב, זי"ע( רשדזשים זרבוהיו משבוהיו )טייבך כיוחד ניגוןדבר

התלי
 בנענים וע' לי פתוע וא' ה' אוו הללו התפלה ב2ה גמז מימד חי'
 רוח עלי ותהי חבובן כגנן שבהים של סקוסן באיוהו תוסיף תמוחה.זעים

 מקימי בתיבות לכו כמים דשתך חנ8ש והשתפכות חתעוררת בנישניח
 בבנין שמחים נאקנו( אופר )ובברכה וע חבית עקרת כמשיגי ונר דלמעפר
 לפני אושלך חפמחים ומן חזבחים טן גפם תאבל בעבודתך וששיםעירך

 מך כורח שאףיןעס
 טפ-

 כזדבצעוסוב דררוששנ ד ש רוד כפולס טול ד מאהד מטן דהש

 המרא אלי קא כום מחמן ד ושטופ שהל ~צדגשש



 דשלוס חייט הפסח ינומנהגידוכיף

 לכל לחם מתן טצרינו ויפרקנו הגדול הלל ובאמירת ההיים בארצותה'

 כידוע ויקרות קדושות ברגועות כתמר הי אלח בכל בוכשר
 כי לח' הוקז וגו' ואורך אהה אלי ומ ח' בשם הבא ברוך המסחתריב

 האלקים לאלקי הודו וגו' לה' חודו הנדח( רלה זה אחר )סטירטוב
 עד ת"י( תכ*ט תכש בס" 9על חושר )ורג1סח תר חי כל נשמתוגו'

 בא"י וגו' פעשיך כל ח"א יהחוך זר( אחר )יסיר אל אתח עולם ועדוטעולם
 חנפן ברכת וסברכין ד' חכום שותיו וכאן )א( בתשבחות פהוללמלך
 חבאה לשנת בעטירה( )ואומריו פסח סידור חמל )כג"י( מזפריןאח"כ

 שייכוה רשסחא אנרהא מאטר יששכר שער בספרו )נעיין ג"פ.בירושלים
 בחצי והחי וככן לזה( ותידוש ורגונח 11 בייל בירושיים רבאה לשנהיזכר
 שב אמר )ולא לילה השכת יום כאור בטפו וסיים וגו נמים רוב אזהלילה

 כליל רק מסיים הי' פסת זבה ב441מרהם וכן כילה"( נ"צ'"1'ד'
 וגו' גאה לו כי פסח זבח אמרתם ובכן ג' ובליל פסח חגהתקדיש
 שלא ג"כ ודקדק מלוכה" כתר יאת לו כי גאה לו כי חטטה לוטרוצריך
 וגו' הוא אדיר ואה"ב וגו' הטמלכה ה לך לך "גם" לך רק לך אף"לומר
 ואטר הסרר נגמר נדיא חד אמירת ואחר וגו גדיא חד וע' יודע סיאחר
 יצאו ירם הסרר כשעת הניג'ס עודת לאר" השת לחדר וניגס פובי"יום
 בקיטל מעיטף בעורו טלו חשירים שיר ואמר שם וישב עתר(לח"ז
 שע"י יגש"ם עי.' הימד תהה )בת'רס( למזר הנוסח )זאירוטלית

 תפסח יפיטנהני

 הקהל של הגדול בביהמ"ד להתפלל נחזה רי פסה של א כיוםהריב
 בשחרית פיוס ואין ונשסף בהלל התיבה לפני עמר ורואדפה"ק

 ח פסוק נ הפיסל יהושע ויאסר )א( הי והמפפיר טל ברכת בטוסףרק

 רהיינו רהפיהדם וכ"ח רש"ל כשם סק"א ת"ס טי בטנ"א "י.ו )"(תריב
 נותר"ס וכשם מנהג אלא שאיני רכוס שתיקח אחר אומי- נסים רובאז

 ועיין משישכב צמא יח" שלא כרי נאה לי כי ואחר חפיוטימ א"ר שזחהשרי'
 יאסר או יהפוך ולנמר החש סיר לגפור אי ריעות "צ וב, שט יעקבבה9

 וגררא תראה פמ"נ בש"י וב"י נטור וה % עיין שתבת אחרירללוך
~פונטית
 ועיין ירושע נלנל בפפח שמהמדין רעיר בני פרק כנמיא 4יו )א(תריב

 ברא"ל הוא וכן ררוא בעת בירווצא ן שממסיר חפ"ח פכטהפ"ע
 ושק סגורו יוסק כחק וכן 1' באות יעלב בחק אבל וכאיודררם בוובכל

 עכשע גורנה שכן ת' במעיף ההניא חרב בש"ע וב"ב ירושע ויאבדמתחימן
 ח רי 1 ער ירציע ויאסר *מהחיל וגיבוש ונמרי ובסחזי' בסחרי"ל ח"אוכן
 שאומר ניאר רברירם טסחיטת שם הלגמר רענין בפשרות והכה יהוקאגאח



 ריא כשלום חי8 חפטה ימי פתבגיירטי

 ההיא בעת פתחילין ואח"כ פסוקים השגי רק שם אומר ואינו ו(ופסוק
 את ה דהי )כ"ז( פסוק ונץטיף ( ב פסוק 1 להפיסו יהושע אל הויאפר
 וקודם וגשם מל לתפלת לבש לא וחק*טל הארץ ככל שמעו ויחייחושק
 תרוח כהטיב המעורר כקול רבינו הכריז )נ( דלחש דפוסף שמ"עתפלת
 חח"ד( 1ש" ן בניג גה הראש ברבה התחיל הש"צ יבחזרח הטל'*( רירים
 הדם תהמה ג חירת אבילה בדעת רטל ברכת עי הרום,ק
 הסתחט פיקא י ט חפי הסדר י ן בנע רש"צ אמר זאה בכלל

 לתו הש"צ נרד חתח% רק כקו ח"לם תחסירו רחשת" אשש.ארשה
 חש"צ אחר פטקא בכל עקץ ה" והקחל תו' ארצך לרשת תן מלש"א
 ולא "לברכה אחרט והקהל אומר וחש"צ ,מבים די ואח"כבמל"

 ואח"כ בנתקם במען נ"ב לזל" %א לשזרע לנץת" יא ,חקםלילה-
 מסחרית פשט אפח דפסח ב ובע"מ ונר חיים מכלכל כנחת ה,שמ"עמדר

 וגו' כשב או שור ובכן המתחיל פיוט רק במחזורים כנדפס הש"צבחזרת
 במירא עד וגו' חפזון יוצאי והתחילו לנמרי סדלניןהי'

 שיחי' כוסות שני שיעור ושחח היום קידוש לסדר בא לבירע גב41יהמיד
 אחר סז1נות מיני ם 5רמע בפסח רי' ש5א )כיון סעודה כלקוםקירוש

 עוד שתה שרכ5(*תם ברבת שהוא ארמר מתפוח, חכ5 כ"א בנרויהקירהש
 ס י יע 1 ע מנחה לחפלת בא ב אח ע:גה לערך ו"( ת ג ז טהששמעט

 *ום לסעודת ואח"כתקיא(
 פר_

 ברנש בעצמו כגגן תי' י סעודה זועך
 השמ"ע לפני במחזר שנרפס ונף דוד* 3רח קוטר פיח ושפיכת קודני4מט

 שששת שבג' *הדיו פיופים הג' וכל חיהמ"פ ולשבת דפסח וב' א'דיו"פ
 חוחם"פ השגת תם שם ביו"פ מחר גם היום נם יחד מזמר חי'הנ"ל
 )בהל5( ממצרים *שראל בצאת דפסח א' בסעודת לנבן צוח ועודכסדרן
 בסעודה ממחר והי' בתב"ע קודם כנהוג יערה אוטר הי' חומירותואחר

 ררוא בעת בירושע שמפמיר בהב נאון מ"ע בזירור אך כסדר ואילךתושם
 ם רכרנ א5 ירושע אמר 1 רתקרשו ירושע וישמר פסוקים שג בהתיר101סיף

 ירושע את ר וירי פ10ק ומוסיף בא ואין יוצא איו ושכנרת טורדת ויריחועד
 ויר רפסא נם בסיום וי"א בא ואין יוצא אין ער שמפטיריו יעקב בחקוכ"כ
 סתחי5יו 5"1( אות רהיימ בכה )עיין המפררים ורנר "ש עי ירהשע חתה'

 שאגו רנינ1 שיעת ת"ס בטי לעיל הכאתי כגר אך כש"ע כמ"ש חחואבעת
 ומשכנוים. כטגחנ כהפמורות ונוחנימאשכנזים

 ריום במוסח נשם לרזכיר פוסק שמש"צ שרגשה קי"ר סי ברמ"אע",)נ(
 שפסק שש"צ שמעו שכבר מנחר תפלח עד פושטק אין רקר5 אכ5 רפסתא'

 וירי רי ויזכ פרעו 5א שעריין שיטבנו אנשים ירי ש5א כרי ורסעםבסופה

 מוסף קודם ע,מכךדן החרא יכפיוי ורשי כטח- ע4*(

 8חפ1 תחרן קמי~ץ איי 8מח ול ומששין רגל)א(
 ש~

 קמטוט י4



 ושלום ח"ס חפטה ימי סגהגי דרסיריר

 מפני קינה מנחה זמן קידט יי, ושתיית מצה כפרם דאכילה יגססוזו
 בסעורת דפסה כ ובכ"ט לפובח וגא הכישכשת ב דלל חסדרקדושת
 רשירר( )קורס דפסת 1 של הפיוט וגם כנ"ל דודי ברח מזמריו חיהיום
 ההזן הי' יפעסים וגו' יעקב שושנת ונם הידד חידד עד וע' אגניזד

 כסעודה ג"כ ישב בחוה"מ ונוי עלינו רחם רחפן מלך או"א יו"פ לכטדטומר
 הוא אדיר הסעודה תוך ונגנו ותלמידיו שלומיו אנשי עם ביחדגיוס
 תשמ"ו( ם )וע 'ט וי נשבת כמו תירה ואמר ובז בקרוב ביתויכלת

 קריה"ת לפגי השירים שיר אומריו הי פסח דחוה"מ בשבתחרטו
 ביום או חסנת ביום דפסח אי חל ואם ח"ד( סי' ברמ"א)כמבואר

 הקקדים שיר אוסריו ס חוה גיסי שבת יחי לא דאו בשכתראשדן
 ראוסר.ן הטעם בפמ"נ )ועיין בשנת שחל דפסח ז' או ש"פ אחרוןביו"מ
 ן רא ורא שבת שכוי ום ם סרבר ם רשיר ששיר מפני רוקא בשבתאוחו

 וחגר ט5( בפיוטי רמרבין משום בשבת בשחל פסח ש5 אי ביום אותוא1סרין
 נוהגים וכן ורות השירים שיר קריאת על לכרך פפק הגר"אבביאור
 באג"א ועיין הטיל על בכתובים שם וחטה ווילנא בק"ק מדרשובבית
 כיון יברך שלא העלה פ"ו סי' ח"ג אלעור טיחת במפרו רכינו אבלבזח
 יש כס סופרים במם סקורן רק דירן בתלכירא קריאתן טצות נמצאשלא
 יש אי רפוסק.ם בפטנתת 1ה רה15י יומר )ואגשר עיי"ש ת"צ במיבד"ם
 לכי סאטן בספדי בעזה"י שבחבתי סח עיין בש"ס היזכרה ש5א ברגהלברד

 הפוסקים( סרברי ב1ה שהארבתי סק"נ ח, מי,חסכנות

 זי"ע ד"ת בש חגה"ק אביו בשם עוד ומתמח הנר קורא חי'תרמז
 כמה שלדעת הפסח יסוה כל מצה טלאגול עצמם המזנעים אותןש
 בכבוד פונםים וגם שבעה כל מדאורייתא פצוח המצות אכילתגדולים
 ויחסרו יפגמו ועוד פת לאכול וצריך דאורייתא קורש מקראחוה"מ
 הפסח יסות של שנתיים שבת חל בע"כ כי יורות ועוד מסהר יו"פסעורות

 שם במנ"א עיין נשם יבירו ש5א שוטף קורם סכרי1ין ר5א ודא אמרתאגורת
 ע"ר בנשסים בסמאנין רנראה הלבוש בשם סק"ד שם רבה וכא5י'פת"ח
 וכגח זר שכ5 שם בפם"ג ועיין טובה רוב ע5 סתפ5לי, אין ה1"5הצטדו
 שמל ספני החמר בימות נל5 ט5 סזכירין שאין שם ררט"א שמביאאשכנו
 פברי1 חמל מוקיר החמה בימ1ח שאומנכן מפרר 5מנהנ אב5 לעולם נעצראינו
 במוסח מ5 וכחבירין נשם ל",כיד הקהל 1פוסק'ן רטל מוו-יד סוסך קולםשש"צ
 סנ"1 בסי' לעיל ועיין היעב"ץ וכמירור וברדישח ובלבוש נאבוררהםוכ"כ

 והטעם - הטל וסגריר תרוח משיב בקיק 15מר שיש 1"5 רבינו שדעתשהכאת
 שיצשו ברי ירושלמי בשם בב"י עיין פסה ש5 ראשון ביו"ם ט5ש0תפ55ין
 אוצרות שאז סופני הטרם כתב כרפה וחסמת נשם'ם יום קשק כי נטלחפועדוה

 במפרו לשבח כהנם רבינו ס"ק ושיין חל"כ נפרדר"א כראסרינן נטהחיםהט5
 ל( אוה היריתיט ומן )טפסו משפגרקער



 מג ושלום חיים הפסח ימימנחגידרכי

 טגדפ דאורייתא כמז שחם בפת שבת מעולזת כח; במבחנםויחמרו
 תיותר בתכשר כע"ה חמצות שעושין כמו בזה ליזהר אפשרוחיא
 ליזהר יוכלו חלא בודאי( אזכלין שאז פסח,ם בלילי כהזח חבוית )עבורמהתל

 כל על שיתי' לנפשם כחטת כ' או ט"ד עוד לאפות יחפריחלהשתרץ
 או"ח )נסדקי כמפרו באריסת בזח וחגוריך וחוה"מ 1י1"מ שבתמעודות

 עייאש*וכן למלאכים ראשונים סאי1ח כתה ללמור ושאין הע"ד(סי'
 וקדושת חביבות זטענין ככתי"ק( ח ם סי' )ח"ו אלעזר מגחתבסתרו
 בלשונו ט"ו( אות חירותנו נסן )מאסר יששכר בשער עיין טצח אכילתרגש

 בפצוח טיעטי' )שוהו ושבעים אוכלים מלך סעדני הפייס דרכיומפרש
 קצת ירנישז רק נעיון עלי כחרט יתואר לא מאזר ער נחמד רוחנ, טעםהמצח
 ועוד עיי"ש' מביעיר ורנן מחנים קדושתו ועי"ז( לבב בר הנלבב אישכל

 הכה! מהרצ"ח הח"ק בשם מספר הי ורבעו בחיבורו מקומןבאיזחו
 אוכל פ"א חי המצח קדושת תביבות שמחמת זי"ע מרימאגובחנדול
 מרובה אכילים חיריק לא אחרת שבפעם אף אחת בבת מרזת כ"כערך
 כהנהוועד
 ומיוחד כחפוסר חרסים של בשמים חריח חוחמ"פ שבת במוצאיתריז

 נגע חבדלח ואחר בשמים עצי בורא ברכזן עליו שבירךלפסח
 רק חול כמנהג דהוי ווא"ך סי"פ אטר ולא ובז' ביתו יבגח הואאויר
 וא( פוב" יום "ניט גם ולפעמים מועד" "אביטיןאמר

 לומר תקהל שגמרו אחר ערבית בתפלת פסח של שביעי בלילהריח
 בין בניו המעביר הקנטוררים עם רביע מנגן הי' ואטדנהאמת

 שאמרו )אחר אח"כ ונם כולם ואמרו רבת בשמחה עד וא' סוף יםגורי

 חקדיש זמרו חעוט"ע ואחר ואמרו עט עד וע' באלים כבוכח מיחקם(
 מזמריו ה" ח' וליל ז' ליל הסעודה ואצל יו"ט לילי בכל ג כנה תתקבלשל
 לו כי החרופ וגם במחזורים כבדפס מערבית אי חלופכל
 באטם )ם חפהור שלחע ואחר מלוכח כתר וכו'נאה

 זאבוהיו אדמורי"ם אצל רנדונ רושני שיח, טרד אצלו שנתבטןהשנים
 חתפלר לחדר ובא נכנס הים תפירת לכבוד ת"ח( בסי' וכנ"לחקורים

 ענינים מספר וחי' יין עם בפירות מעומר ה' לפני אשר השלהןלוה
 יחדיו ממזה ול בחקתכן ימיו( 4ז )ויפרע חשידח טזמרין ועי'נפלאים
 השירה מהול בשעת הארץ על מים לשפך ג"כ ונהע 1"ל רביעעם
 ביבשה חים בהוך חלט שבב"י האםלזכר

 דזסרה פסוקי תפלוז גם מתפלל בעצפו רביט ה" פסח של ז' ביוםהטיפ

 והי' לסובה ביום בו שתתעורר געתו דבר השירה קדדשתמלני

 בנימנע הבשד בפת שא-א כיון פלכה סלו" טיולך 4כז לא וסקנדל ובפתחכםואו
 סעודווג ושלש הפזק סרסו טים שאגל פח- בפדח לצאה כיוןרק



 דשלום חתם ושסח יסו טבעני ידק*דד

 שטרגישין כמו גדול רעש בקול אומר הי' והוא נפסוק פפוק מתחשמתז
 בגינון סגננים הי' הפסוקים ובין השירה ואומרים בים התכיןשבעת
 פכיים הי' ואח"כ לפניהם כקעת  והים הפסוק לפני עוד לגנןוהתחילו
 הפסוק ציבור( )השסח ולהלאה משם והתחיל 'ל הנ פסוק בקירביי
 חי' הס' פרעה טרכטת ומהכתוב הסדר כל וככה אחריו וחקחלויודיע
 תפני תביאמו הפסוק ולפני כמכה מי חפסוק לפני ננט רק גינוןבלא

 ושסו אהד ח' עד חקחל נמרו וגו ימלך ח הפפוק ואחר יסבך ההפסוק
 הסייט הוך השט"ע זאהר אחרת גפעמ נמוזג מסיים הי' וחש"צאחד
 )רבינו( חש"צ שסים אחר וגו' צדק אילי במוקא שמתחלת השירהבפיוט
 לזה ועדע מיוחד נינת של חן בלוית מנגנים הי' וטשעים נטיםלמידי
 )שח"י ויד" נום לסו תתה יד קצרי סבין טשעים חש"צ אטרואח"כ
 בפיופ ופימקא פיסקא ככל וכן זגז'( ריר אח ישראי וירא וקהו רש"צאסרו

 הלז בגינון קצת טפמיקין חי השידה על  המיוסד  החרוז  קורםשאח"ז
 ובן השירה שייש  סוף עד הסדר בל ובבה החויו הש"צ  מיילואח"כ
  לזח ועטף כנ"ל נ"ב והפיופ  החיבה לפני בעצבי התפלל ש"פבאחרון
  )בפרוז וגו' מעיה והודי' שבח המתחיל הפיוט כי ד"ח ז' ביוםהי'
 פי שירת )בחרוז וע' וערא חסין  שליפ  חטחחיל  פיופ ובן ישיר( *ישירח

 חי זח בל תביחמה שירח )בחרת נהלה נקראו ארבעת וד"הכמזכר(
 יקרא שם פיסקא ובסופו לסיפא מרישא כולו הפיופ מקוגלתבעינה

 סוט חלד מתחלתו אומר הי' עכ"ה( למיך ה' וחי יחרוז וגו'ככתיבתו
 ישיר( *ו ובחרוז זטדח וקץ תודה ד"ח באחש"פ וכן פעם טובבגועם
  תבט~מו(  )בחרח איצוח מכל חרץ  כמובח( מי )בחוא אלקים כל %אליי
 בפעמו ואומר ממיים הי' ימלך ח' החרוז ואחר כנ"ל נעימה בניינהנ"נ
 וגו' ברורה שפח עמים אל יהפוךאז

 קודם פיוט *מר שהנים שאין אט בשבת פסח ול אחרת כשחלתרכ.
 דמבואד יהא בשבח( כש"ל )ש הסדר להחליף איןחשמנך

 פיופ שאומריו לאותן דוקא זח הפיפ להחליף מק"ו תצ"א כסי אבמג'
 כנון בשבת שחל יו"ם בשום הפיוס לחפוך אין וכן השמ"ע קודםגם
 וניטר לחטך יש אז בשבת דמונות א' יום כשחל זולת דשבועורג ב'יימ
 במחזורים כוכב בן כי א' ים של פיוסים ~מחרתו ב' ליום הפעפיםבו

 טדבר א' ליום שפיהם כען ע"*( 5"ר )ר9 ברכות בצל"ח ומבוארהיונים
 של הפיפ י"ל טעיי ר' אז טחב שאין ומזבת כשחל ע"כ מינים מד'רק
 ב'1( אהץ התפלה ט0ח )פאמר ממחעח דק הוגו שמדבר ביום

 בנינה מזמר בעצמו רכינו הי באכ הד דז' היום בסעודת  תדכאוץ(
 א שאטר ינשעה ונר יודע בו אהד החרחיס לכךחסיוזזד

 ד חצף רקוזשר שמשי פיופ שפ28צע יי פשפש רה טייפ שב"ש ופופפ(
 ?חחפ דען



 ינו ושלום חיים הפסח 'מ. מנהוידרכי

 מדיא" עשר ש74זה וכשאטר נופו קצת מרים רי בארן שבשמיםאפקינו
 רבינו הי וב, רחמים ורתעוררית חט ל באש פ כ כקדושתו כופל תוזרהי'

 ביום מנגנים הי וב, מלוכה כתר כו' גאה לו כי לילות בב מנבןבעצמו
 המנגן וסיים וגו' ליבשה יום הפיום פסח של ובאחרון פסח שלשביעי
 בז' היום בסעודות בניהם לבני גאולה ותביא בנים תוושע אנותבנח
 מצות של רב מספר השלחן על להביא לצתת בקודש דרכו הי'ש"8

 לגחי סיום שזהו ואטר צוד( באשר בטניו וצא .כ כ"נ י"ג )בערךשמירת
 סיום שזהו ואטר פשומים טצות כן כמו פסח של ובאחרון שבכתבתורה
 הבאים והעם הטסובין לכל ומחלק אוכל וחי' שבע"פ תורהלבחי'

 סידור חסל מנגנים הי' הסעודה בסוף פסח של ובאחרון סמביכועומדים
 תקע"ב( סי' )ועי ,1( העודר קנייד5,ך ם סב'א ריו )רשובי"ם וכו'פסח
 הלילה עד ונטשך יום מבעוד פסח במוצאי לאכול התחיל אםהרכב

 לאבול אסור והבדיל התפלל לא ועדיי, פסח של אחרוןטולאי
 ולזכור ויבוא יעלה לומר עוד צריך הדין פ שע ביון לילה שהוא הגםחטץ
 מ"ק( ס" ד ח' )סנח"א אהדדי דסתרי תרתי הוי א"כ הזה חמצות הבאעם

 ואטר החג אחר לכבסו הניח לא פסת בלילי בו שלבש הקיטלהרכם
 הדין מן ניצולים חטצה שבזכות בווה"ק טבהשר כי ונימוקומעש

 אות רותימ ח וט, מאמר ששכר שער 1 " ר"ח בימי בדימום זכאיןויוצאים

 ר5א 5טא, רק הטדזגא סע.רר הוא אי"ה דרינא ע"ב קפ"נ דח הצוה מו.ח"ק5'
 וע"כ זוה"ק( מהקונ, עזר רבינ. שמביא ומח עיי'ש בפסח דאס..תא מיבאנמיל
 בכדי המרר שבשעת והיין הטצח לכלוכי מהקימל להעבורעין

 ולרצון לרחמים הזכרון ביוב לזכרון יחי' עי"כ כר"ח בושכשיתלבש
 לעבטו יכולין הפסח קודם ורק לטוגות זכות לצירוף חק תפצחזכות
 ה בר' בו שלבש ז"ל הקדוש אביו סר של בקימל כ"ח לבוש דוהיורביע
 שלא מעולם לבבם רביע הניחו ולא נדותיו כל על ודמעות זיעהונתמלא
 וצךק"ל אביו צבאית ה מלאך שה רותחין וסיס שעש אש זיעתלהעביר
 .עיי מסוכיו עב א"ח ביום ו"ט ג5 אחר עועך ר א"ת למעורתכמונן
 תע"ב(סי

 אעוטר יטומחני

 על %א ס9ח"ע סופריו הי' מסח ב' בליל ערכית תפלת אחרחרכך
 כני בעל הגח"ק וזקיף הקדושים אבותיו סגהג חי'חסדר*ושבן

 יששכר שער כמפרו הדבר לברר רנימ וותוריך זי"ע מחדצ"א"פחשנר
 להיות צריך שכן חפצם )סי' חו"ח נמוקי ובפפרו ב'( אות הפסח ב')ליזם



 ושלוט חייט תעוטר יסרמצחני דרטירט

 ,יחזחיר שלום בנהר ז"ל שרעבי במהר"ש כמבואר סוד ועפ"י הלכהעפי'
 ערבית תפלת אחר זמיר תיכף למפזר רק הסדר אחרי עד לאחרהשלא
 חחכבהז מוח בכלי ח"ו לחיצונים זה אח לתת נורם חרי יאחדנהשאס
 ב בליל והסדר דאורייתא א' יו"מ בלל סמנו אחיזתם נסתלקאחרי
 מפירת ומצות ורחל יעקב פרצותי כיסוד שהם דרבנן ממצותבחו"ל
 וניל"י חנ"ת פרצופים חשני שהם דאורייתא עשה מנית הואהעומר
 זה סותרין ואין לזה זה שייכות להם אין וא"ב הכוללים דזו"נהכילים

 'ע זי תשובה דרכי געל תגה"ק אביו סר בשב שמביא שם ועיין ע"כלזה
 כיון דרבנן רק שמפח"ע הפוסקים בשם הג"י למ"ש זה דבת סותרשאין
 גמחה קרבן ולא העומר דליכא בגלות כעת הייי דרגנו רק שהוארזה

 גם ומנ" יומט % ב"ב הרקיע משיח לביאת מחגים אע אבלחדשת
 ומה דאורייתא המפירה חלאה מאז שיהי' .נמצא הספירד ימיבאמצע
 יכ ע יטרם הס"מ תמימות להיות ליונות יצטרפו הגילח קודםשפפרו
 כדי דאורייתא לכחי עתר( )גם ספה"ע של התיקת סוד עפי עדפיםאע
 ממנידי שהגמע עוד ומביא ע"כ. ביהמ"ק יבנה אם לאצטרופי חזישיחי
 נהג כי אם מיאנו זי"ע חיים דברי בעל ק חגה תלמידי ומגדוליאמת
 ונתפשפ לאורה גמאת עכ"ז הסדר אחר לספור זצ"ל רבותיוכמנחג

 הגיד אי הקרושים עיניו למראה והניע הנ"ל הלזם נחך הסבסדעחע
 תקדושים רנותיו מנהג עפי כביר תה כך הוא שנהג לולא כי קדשוגפה
 זאת( 5ו5א נאבן וסגהגו דרכו לשנות לו וקשה ולנתו לעת כבר שהניעוגם

 גזהוא( עכתד"ה שלום הגהר כדברי ערבית תסלת אחר לספור מתחילהי
 לא בדיוק והעמת וגו ומזומן סוכן הנני אמר העומר מפירת קודםתרבת

 חדשה מנהח והקרבתם )א( בקי ומים נלחישח אסר כישסעע

 מנחה קייך סר גי יהמה רפיך טעעו שמביא טידי"ח 53קוטי עיין )א(תרכב
 דחסנו יתרץ יהגיא מפירה נמצות שייבר ו5א אחרת מצנח א רהחדשח

 בררך -סיים מציני רכס"מ יזה צריך דפין ו5עג"ר סמוק באמצע 5סיש ש5אכרי
 1 סעיף נ"א ס ח"נ רטחגות 5כל שאטף בטפרי ין .ע רממוק באמצעהמח

 הגני שסהחי5ין כינן פשומ שהמעם ג'5 רק המוסקים כל מדברי בזראריסות
 ררבנן פפר"ע הזר רבזמן י"י 1" ספה"ע ש5 ששה מצות עטיים ומזומןסיכן
 הספחתך למפרע יחי' חרקות רחרחה שבהמת ע5 עוד ויקריבו הש"י יעזוראך

 לביאת וסיטים 5זר רבנה עושיך ואגן הקרום( בסי' פעיל )עייןדאורייתא
 וטזומן מיכן חנני שפיר ואוסריו עקרים י"ג באמונת ייב בבל צדקיניהשיח
 כח אופן ובאיור תא( ראור עשה פצות שידי סחיר )שאני עשר כוצותלטיים

 י"ס אית ההניפר ע1סר מא בשע"י י )וע 5ה' יוהרך טבחה ןהקרבתב )ע"י(זאת

 )ושחיא פץ,ם ול הע לפנת 8פטור8 קן בתוך ~בהרעו בנהגה שטשר קפן)ט

פיסיטעו,4



 יץ ושלום חיים השמר יכו מנחנידרש*

 וכן לשמר )נ( אהד יום היום )ב( וט' ברוך ( וט נוצם  וידי"סו )~אלה
 לז' שמציע עד שנה הזה הסדר יעל לשמר ימים שני הידם שניביום
 בלילה וכן לעוטר אחד שבוע שחם יסים שבעה היום )ר( ונעמרימים
 בכל וכן לעומר אחד ויום אחד שסע שהם ימים שמזנח היום וחאחר
 בקע רגיש אמר המפירה הקהל שפץמז ואחר ימים ו' עד ולילהלילה
 עבודת יט יחזיר הוא הרחמן )ר( קודש רגש כחתעוררת וזעקהבכי

 אסרו ואח"ם מיה( אמר )1יא אמן ביסס במהרה לטקומתביחמ"ק
 )ו( וט' צזיתגו אתת רבש"ע ואח"כ התפלות סדר כל זכו חרהמןחקחל

 בקדושתך ולקושט ולמחרט מסיים והי' וכו' מקליפתיות לפחרנוכדי
 מקומות יש והנה וכו' לשבח עליה )1( 1אח"כ סלה אמןהעליונה

 וכ"כ "ריש" בו ורכל חפ"ט( )בסי' וה5גוש ע והש דטו נוסה הואגו)ב(
 רחק אר טעם נתינת שריא דמשסע שהיום ו5א ריום שיאמר א יכףהמו"נ

 והתניא הרוקח ע5 5ססוך 15 ויש משחבש 5א שהיום שאנמר מי רגם כתביעקב
 שהיום 5פי מפח"ע ע5 עכש,1 דסברג'ן טה על הטעם נתינת וריאומדרי"5

 יבך בךדיא
 כהב רישכ"א בשם וחג"י עומר תיבה כ5י מגביר אינו והמחברהמור)ג(

 בהבהק וב"ב 5ר1ביר1 ראוי יותר רל לא או מזכיר בי, חילוקשאי,
 בעומר ליטר הטו"ב רעת ען בעומד דרס"א נופח ורנר 'ם רפרר בסוכ"ח
 שאזרחות נ"ר מי' בו 1בכ5 יעקב נחק שין אך סנהנם שכן ר ורעגבנת
 לעוטר נ' בסי' והתניא פסחים בסוף והרך קכ"1 ס' ררשב"א ובתשו'חיים

 שבן והעיד בלס"ד שנוסר בגומח שהחזיק נשערת ועיין רשל"ה וכ"ככלמ"ר
 עיי"ש ראר"י ע"פ והוא בטריגתנ1חגגחג
 שכעח ריוח שיאסר "א ש דנ"5 בראק1נים בנה נוסחאות חילוק ישהנה)ר(

 לעומר ריום בשבוע וכן אחר יום לעופר חיום או אחר שנוע שהםיפים
 מא' ס1ת הפאר ובבעל ר ח ג"ח בר"י ג"כ ועיין שבוע שחם ימיםשכעת
 הטוה דעת אך הרש"ש במירור ג"כ ועיק וברוקח מגילה סוף ובמצרכיפסחים
 הכ"א 17גיד וב, נפנים ננוכר וכגוש בש"ע כ, 1נפמט הרא"ש בשםוהב"י
 המנהנ רואשבן
 יהר"ס רספירר אחר 15מר וימרי ובמחזור ובטררי"5 ב"א רף מנ,5ח בתום)ח(
 דנ1סה באבורדרם הוא וכן הסירים ובמשנת וכו' ביהס"ק שיבנה וכאו"א'

 כנ"ל ובז' חואהדחסן
 ולכם 5כם וספרתם דבהיכ אמור פר' 1"5 מקאסוב והח"ק חיים בהורתעיין)ו(

 היח"ר נוטח שתיקוו חרמ"ש נסירור ועיי, טק5יפת'נו למחרינו כרי ר"תהיא
 טומאת הנחש בוהנכן ישראל בית עטך נפשות שמררת וכשם שםוהסיום
 וחמריך ברחמיך כן העומר פפירת משות בכה שמצרים ישראל בצאהסצריפ
 ונתקדחו ונטהר כח שנרבק וחלאה טומאר מכ5 נפשוהינו את תמהרררבים
 נ' אות פ"ח חסירים ובמשנה בחר חכווגות בצוער ועיין וכו' מעלה ש5בקרושה
 י"ג( אות חחטפח עפר )מאמר יששכר בשער רבינו ס"טהסין
 אב5 עלינו אחר סופדיו שהי' מבואר רהטים שערי הנקרא הגר"א כטגחגי)ז(

 לספור חתניא חניוק שהנחינ מכחש חב1ח שער בקומרם חתניאגסידור
 ההנמקים רעת נפשיסות ניתח ונף דבר של טוטו וזיעך עיע1קחרם



 כשלוס חיים העומר חד מנחגי ירשיה"

 ויש לספור שכח חש"צ שלפעטים נראה )~רטוב בפה"ע קודם מברךשהאב"ד
 סי רק כך נהג לא רביט אכל הקתל ואחריו 5טעזח( חוששיו אוכושר
 אך בתוכם ורביע העם ואחריו הברכה שהם מברר הי' חש"צשם"

 הכדכה רבים שסיים עד כנ"ל חרחסן תפלת קודם הקהלהמתיש
 פמתין הי' הש"צ חוא וכשחי הרבה בה וטכוין ממשיך שחי'וחשירה

 וא( ננז' הרחמן אמר ואח"כ הקהל שספרועד
 הפחוה לכל ברכה כלא ביום ב"פ חספירה לספור חי בקודש מנחנורט-בו

 ררמ"מ הגך"ק בזר שתחג )כסו יזרזף ולפעמים פעורם קךפרהעד
 הראשון ביום אך ק"ר( סי' יחזקאל סראר בשו"ת כמובא זי"עסריסנוב
 כלילה פ"א כתיובא רק סופר הי' לא פסה של ב' יו"ט שהואלספה"ע
 דנריהם יו"ט כבוד מפגי כ% ובמם בלילת יותר יא חברנהביפעת
 ויומו ב' בליל היינו אח"י וסיד דאורייתא הראשון דיוסאזספיקא
 ודרכו ר'( אית רפ0ח ב ליום יששכר כשער )עייר 'ל כנ טהנ הידטפח"ע
 וקודם בשחרית ככת 4נא תפלות קודם חמפירה יטי בחנך גבלבקורש
 היום באמצע כ"פ מפ"ק נשסע וכן וגו יחנט אלקים וע' כנניטתלטגצח
 וט היום ואוטר ומונה טפר הי בדרך בלכתו ואפי' הסעודהובקעת
 אמן ב"כ וט' לע יחזיר הוא תרהטןלעומר
 סקור שום לו אין בספירה לדלך ליסע שלא שטחמירין טתתרכז

 ר( פ' סי' ח"ר 'א )טנח לנסיעה כנסלחים האלו ימיםואדרבה
 בעומר בל"ג אפי' תספירח ימי כל עצמו לגלח ארן המחז"ל 'י עפהתגח

 יש קודש בשבח שבועות ערב חל ואס סותר מ"ט ביוםרק
 פ"ה( סי ח"ג )מגח"א לספירח כמ"חלגלח
 הי קדושא עתיקא במעודת שחרית ש"ק בכל שבועות עד טפמחר4-בם

 ובשלה אהבה וא( לשבועות פמח בין חללו לריבתים בפיוסמנגן
 גמומי בספרו )עיין ~י"ע מראפשחץ קודש זרע בעל הגח"ק וקיטכטנהג
 וכל רטשת כטילי וגריז יבן כמים שפך מעיו הגוו וטרוד ס"ה( סי'או"ח
 כי לומר חי' ורגיל הללו פיוסים זמירות בשעת ונתרגש נתעוררחשימע
 קצת מדברהפייסן

 טלי
 הזה הדור כמו ממש ישראל צרית ומצייר לבו

 והימים וישועתן גאולתן על רחמים ובהתעוררת העראים משיח הבליימי
 ימי בעתר תסיד אצלו הי' תהם בשבועת בפרפ לשבהךת פסחשנין

 ועוד קרובה תארח לישועה צפת עמם שמחת לראש ותקוחהתאסחזת

 קריש אחו ספד שסופריו כ' אוה הס"ט סי' יעקב נחק עיין ענוגו קודםלמשור
 שם בפס"ג תנא ובן נשו אות שם רנה במכי' רוא וכן יד ויחן קורלרמץקב5
 ע"שש. י"ר ס"אבא"א
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 רם ושלום חים העומי 'מ' פחנ'דרכ'

 בחג כי חתיזוה"ק בשם חללו בימים וגעיותיו טדברותיו באזניעיצלצלו
 ובטאמר רתנופה עומר בנאמר ,ששכר בשער )עי,ן גלוהא מן יחערקוןשבועות

 להגאולה דרכה הכנח חם הספירה יפי וע"כ הרבח( כזה ג,"ש הבכוריםרנ
 חדשה מנחח וחקרבצ(ם מכחד בפועל לקיים שנוכח דוד בן בביאתשלימת
 שנה סדי נמרצה בתשוקה מפיו חתטלטו חמלה כדברים ב ב' כביחט"קלח'

 גאהרע הנם היהה התו תקוה ימי הוך אשך עד מסזשכה בתוחלתבשנה
 חמיוחם ביום החיים באור לאור שבשמים לאביו הטהורח נפשו שבחכי
 ריר יום שנורא סיון מודש יששכר בשער טעם, טוב 1 )ע תרמיז סיון()ב'
 ברגים סמ5כת 5י תח" ואחם אז 5הב שנאמר כ'ון טא"0 )'ח1"ס המיוחסיום
 עבר אשר כ5 ישראל השיבו יום באותו ונט מיוחסת אוכנה ש'רי' קדוש1ני,
 שכו ח' דיבר אשר כל ולעשות לקבל סדנמנעוה ירי פן חששו ו5א נעשרד

 או רדברים כומר מהפת ,לשמור 5קב5 בנפשם עור ררריבו 5א ולשו,איולד
 ההוא 5,ום קראן ע"ב 5קי,מן שיכו ויחוסם אבותם קרושת כח ע5 סמכןישראל
 יגיל ה' ערוה היום זה עכר"ק( יחוסן ע5 משכו ב כנ"ל תי"1"ס 611בקולם
 חלך והוא לאנחות עזב אוהבו לעולם וחי החיים מעץ וטעם בווישמח

 העליון עדן בגן עתם צדיקי עם בצחצחורנ תשביע ונפשולמשחות
 ה' בשוב עוזו בתפארת דירן במהרה לראות ומייחלות כלותועיניה
 בב"א גואלת בביאת קדישו לעיר שמו יתברךשכינתו
 חי' ר"ר( בסי' לעיל קשיו הברכות בו שקורין בחקתי 8ר' בשבתתרל

 קודם חתוכחה דקורין מגילת בסס' דחז"ל לעורר לשוע עלרגיל
 וע"ב  יק~ותי' שנח שתכלה בכרי  הוא ר"ה גש עצרת כישבועות
 א"י לחביןצריבין

 חבאה החדשה שבה לקראת שלימה בתשובה
 לכלל וברכותי' שנח ותחל עולם לגאולת בו שנוכה לשלוםלקראתינו
 חג קודם בטדבר פר' קורין דלעולם בטדבר בפר וכיו"ג ט"בישראל

 קודם בסם"נ לכל וטדרס כמדבר הפקר נפשם שנעשה והרמזהשבועות
 חפשבר בשער יעייז שוקרובח  הגומלה זטן וקודם למו דת אש חרערחקבלת
 ש5פ"ז( סי'  )ועיט ב"ב.  לבא  ר'( אית סיוןלחרש
 שכן ואמר ותלמידיו שלוכי אנשי עם סעד )א( שני פסח י"ר ביוםתרלא

 רבים מתלמידי הצדיקים כל מנחג וכן הקדושים אבותיוסגחג
 ס"ס ט"ו בליל תי' פסח קרבן אכילת שעיקר הנם זי"עחבעש"מ
 י"ב אוה יששכר בשער געית ההתחלה הוא ועיקר ביופ ח"ההקרבה
 וכו' בקרוב ביתו יבנה הוא אדיר סזמרין הי זו ובסעודה זעירא(בפסחא
  הטירח רעך סשו"ק( )המנא מרור וגם מצח ושנליןזחיו
 חי 1חהעות"ג פמיץמ  מנת ה"נ ההתיש 1,1 בהניע 1', ובית, )א(חויא

 יומי משך בכ5 וככח הסדר באא ונא עצומה במצנח הממות בהדדמונח
 לנקירה מחשרו והניע ר"מ( אוח עד רנ"ר מאות רבינו בתולדות )עייןדפשוא
 של רהיל51א יובא הופ למג"' י' ניסן ה"ה שמיני ג' ביום וא"בהעליונח



 הפלום חים העומד ימי טנתגיירכירב

 פסח אכילת נסן הי' שאז מצה יאהל לדקדק תהגו ת" פ"ו גלילחויב
 שם( יששכר ושערשני

 מצה הביאו פת לסעודת ידיו שנטל עת געל שבועות עד מפסהתרלנ
 ג'פנין בפת סעודתי חי' ב"פ בחול כלילה חשנה ובכי לשלחנוג"כ
 ואמר לפת בלילה גם ידיו נמל פעטים רוב לשבועות פסח בין אךוכדומת
 דמהיכוותא מיכלא לאכול שיוכי כדי המצח חביבות מפני זאתשעושח
 אחד קינ"ל קודש בשבת נעשה שיחי טדקדק הי וכן דאסוותאיסיכלא
 לתביא ג"כ צור שביעזה( לגר חסעודות כבל קזדש כשגת וכןממצה
 וגסעודה להמסובין וחילק ואכל הסעודת כסוף מצות אינה השלחןעל

 נרות הדליקו שכבר בשעה הזמייות כל אחר המצות וחילק אכלשלישית
 ברהמ"ז קדדם 'קבסיח
 ולבש לו ד"א קדוש זח ,יום ביחד אנ"ש עם סועד הי' בעומר בל"גתרלד

 יהתפיל לאגל הגיח ולא דפגרא ליומא המיוחד )ואדפיק(הכובע
 )א( פניו יאור ה' ברכו אשר וריח ברגש הלך וכשלחט חתיכת לפגיבו

- -
 ישראל עם רבבות מקחי,ת שמה ח'תה ואז וי"ע מצאנו החדם אוד רקרושסרן

 ציוו גאורל  ומורעיה ונאנק, זצייקימ נאזג'ם ודגג'ם ארמודיזםובתוכם
 ם ת' רביני ע5 רחמים ויעורר יבקש מקומות ושארי דלדשים הורש נחרמצו
 והקש'ב אלקים שמע כ' יטובח ש'נו' מעם נראה יום ובאותו אסחר" גןאלעזר

 חטבר הוברר ביום 'ום פרי זח מ'ום ואח'כ ברחמים ישראל עטו תמ15תבקוי
 התפחיו בבר תו"מ גר' זר שאיר וכשבת הטרורה לעבירתו שב ג' ערסועטונ
 בנעימות משבבו נחרד עמרם וההפיל סממתן 'רד והוא לחדרו סמוךמנין
 שלשח הטר,בר ירי' לחפיר דטלית ונם ח"ילין הונות השני חגיי וגה51קול,
 שב 5א כי לזת וכינו 5א אך בפגים( )וכנ"ל חגךר סנהונ ריוח לסעודתחסהיר בשלתני מסובין אנשים גין יישב כבודו ילבלר גמור כטוב עצמו בשירנישנפני

 רביני אוסר והי' נמרילאיתנו
 לגפך רוטה ררבר 5טח טפל שליש ברנחוה א,

נדוי
 והבע, עשו ההיא כסקופ ושם ינק-זיקיכ שקום שליוה ממגו בנו נירק אשד
 ליוח קרוג ,בדניע צרכו כפי ותבשייין סזינוח ביומו וט מדי המלךיגן

 מגא ויומס נדור טשתה ועבריי שריו לכ5 עושה הוא שאו המלך שיננוסיא
 בשסחחו חג5 פיקח רסלך אגיו אוחי נם 'וסין יום אוח, על כי רבן וחיברלרם

 הזה ביום יאכי מד ין יאסרו וסי ממרחק עריין רמלך וחכן גנוטיא יוםובאותו
 אגן אציו במעורה לישב תנה עור אשר 5ב1 בחקה עונה ואין שמעודוא
 נקראתי לא !אני מא,חדזת ~הושעות היום ופנה טעט עוד כ' מלך הבןכראות
 טין אותו לפניו יבינו שאכ"פ חחוא כמקום צוה או רמיך אןיבא

 המשכי
 כח

 לנינו )וסץים הפרחיהם תמעד שרי עם אביו 3מעודח מלכים שלחן עיצויד
 קגייר5יך( )שנקרא ממור תבשיל ריוח י' תכי, ( החי ררגניח יגויאמר
 ידיו הסל מצה כדת לפניו לרביא ?יזה ,כן עסרשה רשיך מסעודתלסערם
 בעופר י*נ מעורת בתוך פ"א רבינו הרחפת מחוה שמענת עובדא לא(יזרירממעורה.

 ענעהנה,ו שט לרוזתו וכטעום ריום אור גמעם דמתעים 'ושבש""
 ביום א' פעם כי  ויזע דן ב"ר משה ר טרה"ק רנ נקלשה ופיפר וטחסרטרנוכח



 תא ושתם חתם העומר .פי סנחנ.ורכי

 וכחתעוררזת ויו"מ היפכת המיוחד כניען הד"ת אזמר זהי' וכתכסו
 סזמריס הי' נם וגו' אשריך נכסחת תאי יי בר מזמר הי וקדורי איוםנפלא

 יותר %א בנגינות למנצה פ"ז()תהלים
 הק' אנותיו של תקרישים הציונים על חלך בעומר בל"ג בבוקרתולת

 הקדוש ר% בשם שטביא כ"ח( אות ח' )ח5ק תורה דבריועיין
 עכ"פ יהי' במירון בעוטר ל"ג להיות יוכל שלא מי כי זי"עמשינאווע

 עטרת בעל אלקים איש קבר על כזידיפשוב דהלולא ביורא תמוז 'אבי
 עייש"ה הנ"ל טעם מעין וירגיש וי"עצבי
 והחסידות חסוד לבעלי גם בעומר ל"ג ביום נשואין לעשות מותרתרלו

 תלמידיו טגדולי לאחד ציוח וי"ע חיים דברי בעל מצאנו חנח"קוכן
 שמחה בו יעשות מצוה דפנה כן ומסתבר בעומר בל"ג אין גשלעשות

 האמת הכטת בקדושת לדבק ,רוצה בזוה"ק קצת חלק לו שיש מיכל
 ס'( פי ר ח א)סגת

 קורם לטבול רטרחץ פית ר5ך וריא שמש יזרה בוקר כאור הודרשמחת
 חייט( או )סנדלר א פשוט באיש פגע היליכו ובדרך ום ר ועבודתהתפקר
 משיבו בא הנא מאין דצדיק אותו הטא5 הרובות ופני, בידו נשאורטלית

 בזריחת כ"כ 51רתפלל 5פצוא סררת זה סח שוב השאלו ורתפ5רסביהט"ר
 ואלך רתפללתי כבד ואני בו ,נשטחר נני5ה ר' עשה ריום וח ח5א האישרשיכ
 יקשה וסחי לרמזור רק כעת ה51ך והרבי יו"ט יכבור ולשמוח ולשתותלאכול
 בזו ררבח תורה כ"כ למרת תאם והוריק ווחו15 ר'ום בשמחת ירשמו"ינ'תו
 5מרת' 5א רש'בו תורר" שמחת ביום כעב לשמוח מסתר שאתה ערהשנד
 יד עושר ז, מד לשטחר א"כ ושא15 שנר ולא קרא לא הכי יד א'נני כיכלם
 יוקח הרני אז בתו או בג, את טשיא ורבא אח יררבי ,ש אם חיא האישואטר
 הוא ששארו ויע, אח,1 רק החתונה כעי רוא שאין הגם בשמחתו וששחבל
 בי ויען אחים ישראל כל ר5א ובכן במקוסם נם ופרוה עוג לכן ובשרועצפו
 רבים 1כס1ה1 תורה בשטחת שסח ורוא בתורה ועמק ושנר וקרא לסדררבי
 רבינו וסים ע"ב רבר בשטחה אנ נם ואשמח אגיל אחירם ונתגר שלימיםוכן
 אב5 ימצאנר ם, עמוק עמוס רשב"י בתורה תורד במתיי יודע אעי אני כיאם
 באד חיבורו ע"י רתורה בנסתרות ליראיו ח' לסוד הרצח זכר הלא רקרושאבי
 ומשב"י קוריה בחיכך היום בגח רומח שש בוראי והוא החזוח"ק על רוא'לחו

 ליקה שן כנפשי ארחיב צדיק לאותו כן כתור אני ויבל רייי רחילזלאכיוסא
 תאפר ירושלים פאז19ת בסוגר 1,1'יז לאדונינו היום קרוש כי זו בשמונהחב5
 חקדחוים סוויפ ציון עי בעומר נ5"נ בטירון תירתו בעת ב א' אות תשיעייום

 דקוקה תליון שי הפססי נייחל שם בעינבר ההפיר ואחר משכ"י אזיקימהנא
 וב, אסריך נמשחת ווחאי בר לזפר רמשרד שכנגד דקרוש לוקום רבי12קירב
 בארעא די קדישחא חבזרתא עם 5זר שם הסץוחרבגינון

 העומדים דישדאי
 וטחול הענויה בחוך וארטו"ר מרקדי, רי' מעקשה ואנשי תמידיםממבע
 נפלא ודביקות בריקודיו לחבה ואש קורש ברנש באהבים רהעלסלצדיקים
 והרחבתי ע5 תתפלאו ח5 רנדו5ה( )בעגוחנוהו יבינו ג"כ הניד חריקודיןואחר
 רתנא שני חימושים קודש במקום ולשמוח לרקוד כפוני פשוט איש עוזכנפשי



 ומשלוס חרס תשכועותחג לרכירכב

 שות ו ג ש ה גח
 ובכתי בבתים בשבועות אילטת להעמיד העולם סנהנ שהיא מהתדלו

 מ"ח( אית רבכורים הנ )מאסר יששכר שער נספרו עייןכנסיות
 שכעת כהב אך ע"א( צ"ו )דם אסור פר מזות"ק להדברים מקור )א(שנהל

 שמבואי במן שלשח ואנשי חסידים  קהלות כרונ כשוא"ת נזהטגחגינו
 חוק ועכשיו מדינא ואית מאחר בזה למצוע ז"ל הניא במלהגיבזח

 עיי"ש חואהעמים
 מנחה לתפלה נכנם השגועות דחנ הראיומח מלה בכניסתהרלה

 להתחיל ושלא ועש"ק עיו"ט מבנתאר יותר מאוחר בנמןוערבית
 תהיינה חנוטות שבחות ששבע בכדי לילה ההאי שהוא עד ערביתהפלת
  12חרית ערבית כנהוג היום הפילת כל התיבה לפני בעצמווהתפח
 הפהור השלחן אל בא טרם ~ו( ערבית תפלת ואחר וקרה"הומוסף
 ששכר שער )ע"1 שבזעוה ליל תיקון סדר בחדרו הגיד תלילהלסעודת
 עיי"ש( שבע"פ תירה אי שככתב חורה סרר בענין כ"ג אות הככורים חגמאמר
 כנלעג והסעודה לקידוש לביהמ"ד בא לילה חצות קודם שעהוערך

 5חי באר מד"ק 5בערם"ד בן שהנני אבות גזלות יתרותי תמבח כי יעןכבב"י
 דכ~5כא בריכלא נרול כות 5שי וכה בוראי חיבורו שבכח זי"ע תזור"ק עלראי

 ותנן אני גם 5בי ,שמח ,בעבורו ברא סוכה אנא וכא, רשב"' רתנאקרישא
 ע"כ דג1דא דיקוקי, באתרנפשי
 על ישב האחרוגר בחליו רבינו ש5 דייו יימי )תרצוץ( ראחרין בעוטרוכל"ג

 אבי ואבו' או' ואטר רתכו-מר דמעות 1ולג,ח ם ובע,נ בחררורשלחן
 איך ואג נקודש למעלר רלי 1נעלד רנבנד ביום עצום רגש 5ו רי'רקדוש
 מאוסה לעשות אוכל שלא כזד במשב אונים באין כ"כ א,ה' ותפיל.חורירו
 נ"י נא5דשטיין משה פ,"ר ההמיר לדרבני וציור רקרוש בזורר אז51מר

 רוע חיים טו"ר רחסיד ויררגגי עולם( 1תיק11  ירושלים משעוה)כעחט"ח
 לח,כיר בסרוג בעיר"ק חרא בצוותא עמו שרי' בקורש( )סשסש נ"ינרינפע5ר
 וששמע וכו' יוחאי" "בר שטח שמהמרים ישדיך אוץ בגינון לפנ,וופטר
 עסרט פט, רי' ורבינו ת,4כ ירושלים בשערי רגליו רי' עוטרות  בעתודאר
 רתעוררות ברגש כש"פ רניטןותזר
 עשניכ כשטיחת יכבהנ מטך שסג"מ תצ"ד סי' 'ומא ננרנ' עיין )א(הרלה

 לשטוח ישראל ימגדנ לאחשורוש אמר דהמן באנדה טמ"שזכרנה
 סקור שמביא ( ז אות ד' פסטר ס'ו1 )חורש יששכר בבנ' דעי'ו בעציתעשבים

 י"נ אוח קל"א כלל ארם בחיי ועיט כ"ט פ' אחד, פר' הטרדש מדברילררברים
 בדג  בפניט במכואד  חנר"א רעח שהביאו י'  איח  שם בש"ע  ברוררובסשנח

 רה רספר )נדפי ע"כ ת'  דף הווחר ספר בוקרסת חי  בעחר עיין )א(הילח
 תנ"ב בתקונרא אתחברה רכלה נ5'יה שם הזורר לשון עי ע"ב(5"ה

 אברר ובפד תנ"ך יומר תאר"י מרן ע"פ סרר נסדר ועפי"ו ע"1 כחבוטו'
 מטרד איור טירד ועפי"ו רבע"פ אורייהא 5'לא בראי לסלעי לזה רבעיאשי



 גנז ושלוםמעם השבועות הנדרכי

 האל הרנה אל לשסוע הי נעים טה דשבזעות א יל בסעודתתרלט
 שמי "בריך בוערת כאש פניו באור בעצמו מזטר שחי'החפיה

 לכך מיוחד גנינון אמן' ולעילם ולחייל לפב )ער( וע עלמאדסרא
 הקולות את רואים העם וגל צופים ונופת טדבש מתוק נעלהבהתעוררות

 קדושה מסיני כנתינתן דיומא מענינא תורתו דברי ואמירת הלפידיםואת
 כיומא הקדושים ימים שני בכל בשלהבת קשורה גחלת ואהבתההתורה

 פכ"ש טעמים סכמד הוה ב54ה משניות כ55 55מור שאין מזה תהמשגיזת
 מחמת ררב"י וסרן ריח ולא פעם לא  לוה שאין סמכת סכל סצנהיוסר
 תורר ילמזר אחד וכל רזר בייקר ,ת משג פרק אפי לרפוד ו5א כי5 נוסראין ממני חיץ אב5 טשניית 15סר רי משניות ירי ע5 דתנ15ת לי ות לר  חיילשרי

 אי רנשא היכ51ת בפי  ואיררא רקראי וררשות  ווירלי נקרא  השנהו 5פישבע"פ
 לפני נרול בפ5פי5 פר פתחון 5י ה. תירםי ביכף וכבר רמשפמים אורדאזיני
 החויק ורוא הזאת ב5י5ה משניות 55מיד ולא 7015 שלא צבי רבינו מור'רורי
 51א תטר שאסור בחכמה חרבה עפו ופלפלתי ויארד משנינת ש'5טודמאור
 "רב רשג.ה וכשנר שבנעות 5 5 הי' שבקילר שבת גיזם ,ה והי' ליהודר

 5טדתי שנה ם שלוש ויק אי בני לי ואסר ענין איור על 5פני1 נכנמהישבועות
 ו55טור חוסר שאסור וכיתי בר א רשבועות רקרזשח ב5י5 כהשגיותואסרתי
 רת5מירים את הנוחרתי כבר 5י ואמר נרירין בפנים ל' וחודה ברבריךמשניזת
 5ס52ה 5כש5ה 5ה' קורש ואת 5י5 ב' ,את ב5י5' בכתבניות כ% יקוננושלא
 הולך לחצות וקרוב ח"ר"י כ"-ן ש5 תנ"ך 15סר מעריב אחר תיכף בנהניוסרר
 באידרא זאח"נ שיראי נדרשזה לעסוק הסעזדד 1נאמורג יועם מעודתלפע1ד

 קורש אלקי מרן באזהרות ו5יזרר 5ימבו5 541ך 'ותר פנא' 5י אין כירמשפסים
 לסח* הר"ר 'ורר בן על כליעה שעשר "תיקון אחר 4זחר סוגרריב"ש
 בכלום הקרוש רודי ופורי צדיקים ררבר נרנו וכתר ~ה כתר ער עכ"פמהשגתו
 כהתפלי היכףלעטור

 נחנתי אני ונם שיגר בשום כ% יפסיק ולא חנקר באור
 עכרתן בזה לעמור יכולתי ולא ונחלשתי העולם כח נתיש וכעת אחריהםכך
 כפו תנ"ך סרר שמביא הבונות בשער ו"5 חאר"י מרו ברברי בפנים כההועיק

 יאמר איכה פסוקי שאנמר בעת שם וכותג שבועות ליל בתיקו, בדפנםשממורר
 בשאר ואח"ב שנקרא ן בעג רפ1כרח סדר וזד וכייס יו"ט שהוא ממגיג5חש
 הבוקר אשמורת וברניע שגלך השנת כפי רו1דר כס התורה בסודותרלילח
 השחר אירת נקרא א, אשר במזרח ררקיע סני שמשחיריו געת עה"ש קורםמעם
 עליון בתר באלי העליון סק1ח א5 ותאין בסקור שתסכ51 צריך א,כנודע
 נאסר ועליו כס"ה דחפשים שער נקרא ורפא הוה 3לי5ר לו הנמשךדנ"א
 מבחי' קרהשר ת1ספוח סקב5ים אנו ועי"ש וכו' טחורים מים עליכםונרקתי
 שמוסיף אלא כנ"ל נ"ב פ"א כ"ג שער כש-ע"ח נ"כ ועייז עיי"ש ע"כ  רוחהכתר
 ,"י ראשיי מכברי ונתאר עייפו ע"כ רבא אדרא לקרות חחברים שנחנושם
 ב5י5ה כושנר שפוד צריך שאיו זאת בליווח משניוח טלימור כ55 חווכרש5א
 ברקת חסור ברום ל"א פרה ו"5 חידקל לחנאון רוד 5ב בם' כ"כ המיןרואת
 'רשת"ו באה"ק חסגחנ בהפשט וכן שבועות בליל כהזנח 55סיד נכוןחציין
 שכתב כ"א סי' רשלמים תורה בקו' אפח ~ור בפשרו עוד ועיין עייפתוחברון
 ותברז, בידזשת'1 גן שנחנו מעת כן נחנו ת"ו צפת בעיה"קנם

 שיתש עשן ת"



 1ש*מ הים "שטקזה "ג לרכיין

 לנפש ויונעם הלזה הנכבד ליום יששכר שער בספרו ן ויעי דטיאאריכתא

 1כ1( יכבודו שבראנו איקיגו ברזך לקטרין ה דשגושה ב')זביזי
 הבוקר אשמורת עד התיקה סדר גומר גי' לחורז כשנשג נד""סאחר
 באשמורת חלך לא המקוה לטבילת לישן ושכב שהרית של קר"שוקרא
 כנהוג שחרית הפלת קודם בנוקר שקם אחר רק השינהקודם
 נעיצה בקול הרבה מאריך חי בשחרית רבה אהבה בברכתתרס

 1ת1 חתיבווו באמירת שיחי ושמך ה' לפני ונפש לבוהתעוררת
 וכו' 1כ1 במציתיך לבנו ודבק בהורתך עיניע והאר וט בינהבלבך
 דצריק'ם בענין צ"ג אוח דבבזרים חג מאמר יששכר שער בספרו)עיין

 %1 הזר( "דוש מג דשבועות כיזטא ריר אדיד כבדכת שסאדיכיןזהחשיד,ם
 ביוהר עצומה בדתרגשות בבכיות הכל ההלק וסדר ופיוט שמ"עתתפלח
 ויבוא נעלה בתפלת הש"צ בחזרת הפהור לבבו מעוסק חת8רץוכ"מ
 ותערב ובוופלת ירושלים( 1,כר11 דוד בן ה מש וזכריו אבות'נו חברון)אצל
 דדם אנא)אשל

 1כ1"
 כס, והתעוררת בבכי שלאה תפעה לזמר וכהנה

 ימים  בהשגי )"( מנערץ לעולם ?א אל אסר הפיופ ואיי וכיו"בבר"ח
 וחכיע וגמז ופתחו חמימה צל  וחניחוה  חם"ח שהוציאי  אחרחרמא

 לעלות חכה, והקרא תהה וכו' ויק זיעוזד ואטרז חיזסלקריאת
 בדברי רבים פתח )א( ההערה גרבת בירך ובטרם הבימה אצלולעכפד

 ב11ם תוערץ 05115 א"נ שא"א נווינא שנודנין בטררי"5 ע"1 4(תרכן
 לאסרו פכא א רטנתניס ודעת ננעת כאושר אחר בשג אלאראשון

 מחזור כשם שם רבר באלי' וע,ין ורם כצהנים ברנרות יעייז בשני ו5אבראשון
 ביבוש יעיין הפנדנים אחר נטשכים דאגו בתב אך יסים בשני לאסרו מ"צעם
 שם ב ובסעיף תוערץ 5ע051 נא א5 ראשון ביום שמביא א' סעיף תצ"רסי

 עב"ל וצ"ע וקיים חי אומרים שחרי נא א' א"ת 5סר 'ודע ואיני בתב שני5יו"מ
 תוערץ לעלם א"נ יסים בדשני ליסר !צריך לשנות שאין 5ר5כד שועתוונראר
 א' שביו"ט רבינו רעת תי'  שזת נתאר ובאטם עיי"ש ם וקי חי שאומרייכיוז
 במחצית רמעם שם וכמ"ש שם במנ"א כמבואר נא א5 אסר 5א םזכ!תש5

 ם וק חי שאומרים ביום אש נא א5 שא"א 5בהפ בשםחח5

 טיליו איבטוח לחטי דנתנו כוגבו ובלבוש וכשנחגים נמהר'"ל 4(תיפרש
 ונתן בישראל השי"ת בחירת עי שבח שהוא ראשון חוק שטרשאחר

 במקצע ההצמיק גכחג על תגר וושש סש"א תצ"ד בסי' נטו"ז נעיין חתזרדיקו
 בשער ענייו סרה"ח ש5 הברצח עכרן ושתחיל כוהם נאמרו יש רקחקריאר
 לקונות היאין רשושונים ש5 וח נונחנ לקיש שהאריך י' סי' בחא"חאפריס
 כחב ד' אות כח בוש אבי סק"ה ישם לבה ובשמ' גפם בש"ת יקקנ כלקוסוגא
 בטעיה החנטן חהב בש"ע תחן חטו"1 מנאי ותסכים אפרים השער ק5להישינ

 סקוספח בהדבח עבשיו נהנו וכן חטו"1 כוחה מעשות יש פגהנ והרן במקוםז'
 ע"כ. אירסתם הש"צ ונקוטררט"ת בסקיי זטעסין משלס חסית פותתכן דגנים לס"א בס"ק בפס*נ הרי,ק'כ



 יני ושלום הים השבעות הנדרכי
 דרוש בדרך ולא מלפול בדרך לא התורח לקבלת והתעוררתכבושין
 כל ובכיות בקולות מפותרת ואחבח מגולח בתוכחת אם כיוחידוד
 ותכליתח חרמרח קדושת בגהרל בקרבו ויסתער לבו כדונג גססחישומע
 בירושלים הקודש ובחר מטש במסרג ודקדוקי' פרפי' בכל מצותי'לקיים
 לחסתפח תשוקתו וכל לבו תאות האדם כל זח כי צדק הגואלבביאת
 ב"כ מקדשו בכית ה'בגחלת
 הק' דבריו תוך - לדוגמא - הי אקדמות לפגי דרשותיו סגתןתרמב

 אלין יחטיא סוף ע5 חזחיר התורח נות, יח"ש אחרית מראשית המנירא(
 לפריטה היחר שיהי' והנפיונוח רקדושח והחגגדית הס"אבהתגברות
 הנהירם קרוש לנוי כל"י עם המייסדות בוורוד נעת ,לוה ק~דא "' אשרלשרידים
 רהורה ברית את ולשטור טחם טוברלין שירי' רעמים מכ5 סמלה 15לחיות
 בסו בפ"ר ועם 5מי להיות אשתפר אי קודש הרת שסירת כלתי אכתםירמצות
 ורדתיית הלאומית כי ואוכפש ירורים שהם שאוכר-ים ודיכרחן רציוניםשיטה
 חחתחרשות כ,כ5 ירחיסו 5בן חיוהס כחיים 5הפרירם שא"ע ונשמח נוף ככלהם

 'חיו יאק פרטי בנ5 חקרהשח תורח עול לקבל והעיקר השת כטטהויוהטפ5נוח

 נ"ב( אות חגכוחם חג )שע"י קרושנוי

  מלב  וגצשי נעכר רם וההוא ה5ב במאכלי רמנ"א עפי"ר השבדעות חנעניוב(
 במסירה עתה התורה קבלת שע"י חייט ן מתפרק אברי' ור"ש ר"'ולשיטות

 אכרינו וכל יחורתו שמי הרה"ח בעבור יתפרקו אבריני כל שאפי' עד %'נפשנו
 לרחבתם )רם( הדינים שיההפכו נזכה ואז ית"ש מציהיו לשמיר נקשן 5דאדא

 נ"ו( אוה לשם ועכ"י עלינו גמורים)ח5ב(

 מכות התשובח עיקר וזהו בנ5ותא אשחכחין 5א באח-יהא מין ישראל אי0
 בהתבומיה נם-י' חיק 5חגק מלחוביר וכס 5יזהד אמנם ונאולח ידהע5
 תהורה באות'ות מדבל רק העבים אשונוח חו5 ליסורי עם סוויפ5יטודי
 התורה יבבת ועכז פלברו עוד ואין ולחורתו יתעש אליו רה חלג 5ייחרכלבר
 יהי' נזח עתה עלינוושנסבל

 מן 5טובר הפסק עהר שיצא ח,ונח 5כל יפה סיסי
 משא( אפץ ושם שליטה וישועח פחח לשנהמשסים

 5בחדי חינגא בי כוטיי5י ככלל להיות בטרשו לשייר אפי' אשח לוד יעח איךה
 חבלי ביעף שסובלים הגורעות הנפישות ע"י חסנם פא"פ ככיפולז,פכינהע

 חרפו עשר ה אויביך חרפו אשר ותורתו ח' אסונה עי שחוט דללומשיח
 וט' רתעך הוא ימאן סנן 5"שהא5 שואוין רי5י' וכת והס"א משיחךשיבוח
 שלא שישח 1תחט15ח יפלחמית רתאעצות מיני בכ5 בנח להתחזקתריכין
 ויסורש עיעות מהוך בנסיון "י בעו שגעשה הזה וגבה חמ"א לדצתלשפוע
 העש ה' שם ע"כ אכפש צערא מטם וע' חענא ג" פן4~ן לחיות יזכורבים

 6"ס אוה )שםוגה"?פח



 דקלום חסם "שבועות חג דרכידנו

 קטרוג ע5 יחשוש 'ש אחר בנמן בי שייטה חנא51ח חתעוררת שבועותכחגה(
 פרוי שרדוד טרסהח"ו

 תורתנו מתן בוסן טשא"כ ירנא5 וכות בחם ואין
 הרסתר בגורל  בעוה"ר  ומבוזר אדוייה אשר חקדזוד דהודח וכותנהעירד

 ישראי קרן יתרומם וטאטא בכבוד קרנר 5ר1מם תורחו יטען הש"י  ויעשהפנים
 חתורה וזנותן ונבקש שלם ובלבב באכוה הק' תורה עול עלינו נקבל עתהע"נ
 מ"ח( אות )שם ב"ב משיחו וישלח ירחם שבעבורריה"ש

 חבור רק נכרתו ולא תכירו בעד כ"א כערבות רוס התורד קבלתעיקר1(
 ואי חילל בתיקון יעסוק כוח רעולם 1מובת לכבוד אם כי וטובתועצטו
 עצמו את להפקיע ודר 19לם לחק, כלל ובירו בכחו שאין יוסר לפטוראפשר
 לא אם גם דרור ופירצת ורריסות עונות על 51טחות לצקוק עלץ וא' ב"ארק

 נולו וחכ5ל רעולם בתיקון וכוצות החורה עול יקבץ העיקר ע"כ אחר עיריעינו
 לנו יש הנ"ל ררך על רתירר וכשנקבל בנקורים ד" רעידת נאפשר סרכל

 לפקן אס כ למעננו לא ג"כ או 5נ1 51רטינ רמשיח ייסות לרגיא נרולחסינר

 יבושו שלא ובכדי בניהם בצער בקבר שמצמערים רקרוש'ם אבות'נוכבור
 ע"ב( 4,ת שד"כ 51חיי המשית יטוח לשני ובר"ח טובת אדנירם יתטחאבות

 דאי5ו5י ורנמטן רניגור כח ע"י שיקייטוד בשביל ד" 5ישרא5 חתורת נתינתו(
 בנסיון נעטור 5א ח"ו אם וע"כ רשמים ע5 חודך תנה לאמר חמ5אכים צדקווח

 5כ, פריט ""ו וחי' הכבודו שפיראט ית"ש רבורא ש5 שיבוט כביכ51טנע
 ע"כ יתברך שטו ,קורש גאש סושיכים שיהיו אמי' במס"נ לחתחוקעלינו
 כבירו ויתערל ונפש יב גכ5 מצוחיו וקיום חורתו נער 5לתוס עלינונקנל
 ר( ע אית )שםיתעש

 ישראל פארא פררי באש בוער חי כהר נריר שהיצה"ר בשער הרצ"רובשנתה(
 רביט ח1לרוה )ג'ז זר ע5 ככרוכיא ש"וח רהיט ר" וא"י)א"ססינא(

 דנורא ויק,קין אליטות לפני רשביעות בחג ,או קפ"ט( אוה ער קפ"דמאות
 הקדהפד חורה גא שטע' כקרושח1 וצעק קר"פא מפנם" נפקיח ראשאובעיריו

 כלומד רצערמיפיקאטין חלוקת ע"י אש לשרימת ח"ו טמש עליך ננגראשר
 וכשיהירנו בחו"ל כי כאמרם לא"י לקמע ואורנים קומשויפ צעטיל"משסד
 5מרנסר פטום כשיאר להם ואין מנגר תיוי חי,רם או רפשוטה אטונףבררך
 5פרנפ מצו'י' רווח ושם 1לכ!שא לעבוד למאלעפסיגא שיעלו נולת לאכולולחם
 אה"ק את ויטמאו ויבואו ושרפוף בבחלה ייגעו ולא ירוצו דעי"ז וביתואיש

 בס ולנה1ח  עצמינו אח 5שרו4 פיח מאמינים בני מאמינים אנחנו אפנת-
 הקדושח, תודד פסך דרבנן טפילי אפי' א' תקורר אחת אות תאבד ולאנתחים

 לחנן נא עמד, ואת ורקתך" מצוחי' בל עם רבה בשטחר עלעלו עולךונקבל
 יקדים אחים בעולם. ואטיתך סוכך ויועבה נרים ת"ו ישרפוך ש5א ככורךבא
 הפורצה והאמינה התויה טרדך כ"ש ויו מיג שלא רעהו אח איש ואפצוח"ו

 סבא חניאל כלוהמאבותנו



 יט ולשלום חיים השבועותחבדרכי

 כנתינתן עזו בקע כבורין בדברי מפיו ,צאו פפ,רש טספר אין !כרנהשהנח
טמע,

 לרקד לרנן רבינו התחיל כנ"ל מומר בתוכחת הדרשה נסר אחרהרמנ
 לציון( ובא קדושת )מן וגו' לכבודו שבראט אלקיט ברוךולזטר

 בריקומן טעם למעום שזכה למי ואשרי לכך מיוחד בגינון גמיראעד
 המקום לכבוד ועולה ממפם טפזז צבאות ה' לסלאך דוטה שהרבחללו

 הרעילו כנז' אלקיט ברוך שגמר ואחר חוערח ולכבוד היוםולכבוד
 )!הקחת חרוזים שני ונעים ערב בקול )הש"צ( רביט ואמר אקדמותלומד
  ושוב זה שאחר חרוזים תרי בקול חקחל אמרו זאח"כ אחישר(אחרי!
 תלו הקדיש תפיומ גל כבדרן יבכה  שאחריחס תרודים שניחש"צ
 תשוח זי"ע( בנ"י טרי, מקובם )בגינון מזמר הי' באטצע חרוזיםוכמה
 וסאן מנן וסי אחסנתי יקר ערב כנון אש כנחלי ובוער ובוכהנפשו
 לי שברנא וגו' חינגא בי ממיי* וגו נחורא לי במיתי וגו' רחימךהוא

 לן ומסר בן ואיתרעי צבי וקהל חזן יחדיו בקי צעקו וכסופו וגו'בשבין
 כנחונ הקריאה מדד וגל התורה ברכת חכתן בירך מיד זאח"כאורייתא
 ה' )ארכי, הדברורו ועיירת אלקיך" ח' אנכי בקריאת בפרם אשבלבת
 לפני בעצבן טופף תפלת אכ4-!( 5א סחזודיס בכסה הנרחם ונד אשט

 כלל במוסף אמרו לא כיום כנהוג ודוכןחתיבח
 מאכלי עלי' והעלו חשלחן על אחרת מפה פרמו היום לקידושתרמך

 דרוש לאמור נחג ואז המסובין לכל שחילק )"רעפ5יר( ונבינחחלב
 כודעה השאמר נבנה ומזה חן חנם פי בדברי דיוטא מענעאופלפול
 הצ' אמו וכשפיתח באורך עיי"ש יששכר שער בם לאורייתארבה
 ג"כ תביאו ושם לביחח ליכד שבושת ביו"מ הקידחה אחר נהגבחיים

 חלב*כנ"לטובלי

 סעודות חשך כנמוג חקידז'פ בעת חלב מאכלי שכלין חי' שני ביז"םהגז
 רבה אחבה ברכת בעצמו מזמר הי' דשבועות וב' בא'היום

 בגיטן צומך את ולאהבה עד וכו' נדולד המלח אלקיט חאחבתנו
 כבודן מכסא עצט תרים כ"ת ובאמצע להבת בנחש לכך מיהקדנחמד
 כל נפשעת זרעו והתרומם כף אל כף וחבאת ברישדין רגליו עלועמד
 ובסוף ח' דזרקעת חלבבות לכל רוחני אור והבריק ירנט יחדיוחען

 נעשה יחד בברית טלם "ובאו החרוז לזמר נ"ר התהל ביוםהסעודה
 לרקוד תשלחו כהנן וחלך עש"ק( ומבהון יום יזמר כאחד" "מרוזגיטמע
 ונם שמים מלכות קול וקגלת התורח באהגת העם עם ונשולחבמהול
 וכו' יסח לו כי נאה לו כי חתורח פטירת אחר זו במעודת לזמרציוח

 האר"י כ4-ן ברברי )כטבעה מלוכה כתר ומסיימין חיי"ב( בסיטן עיין)והגונח
 חפעודח ננמך א' וביו"פ 115"נ( הכתר כניסה נסר הוא בבוקרשבשבועות

 חלילה בא הרבה נטשך שם זגיז'פ ב' יזקף כבזד מפני יזםבעוד



 לשלום מ"6 הנכוי תעמת 5נהמ ירט'דנ5

 להש"י ותשבחות ובשירות הקודש על טחול להוסיף יו"טלמוצאי
 לעשות חמד בחורי הישיבה בני תלפידיו ג"כ ונהגו פשה שלוריקודין
 לרקוד לכבודם עסהס נ"ב בכנם והביט 1כ1 כים ובאו בנמר מיוחדמחול

 יו"ט ושמחת ההורח שטחת בשמחתםולשמוח
 באטצע הדברות עשרת על חסיוסד פיופ בסוף דשבועוה כהרס"ה

 טחומר קרוץ ומושך המעודך מיוחד בגינון מזמר חי'הפיסקץ
 לבקר זכו לאשר כטדע גודלו" בסתת ויעוז "יתפח עד יועילו"מח

 דורג טנילת אמירת הי קדה"ה "אי השבועות בחג כבודבהיכלו
 כסאו על יושב וחי' רות מגילת באסירתו תבחן מילין אווןואשרי
 ת" מהון סררן וטהרה גקדהטה מפיו שיצא זהגה תיבה גבלבמקזפז
 והשתוקקות עוז התעוררות ברגש מעם וכל צוף מנופת וידידותערב
 קדושת מתיקת להרגיש זכה שלא לסי בחרס יהואר לא נעלהמאוך

 וה כמחזורים כנרשם ההפטרה ההוא בעת קדשו מפה הטוהתיבות
 וכו' שמעתי ה' וכו' פתגם חניכ וכו' קדשובהיכל

 ציבור תעשתמצעי

 מחטת מתענה אי9 והוא צופות בר' להסרח לעלות שקראוהו מיתרמו
 שנהנו במקום ב' ח כב אך לכתחלה לעלות לו פותרחולשת
 ע"ר( ס' 'ב ח )מנחש להררה יעלת לא מתענה איש והואלהתעטת
 יעוצה או ולאכול למעוט והוצרך צזכרת בדי ל"ע נחלש כשאחדתרמז

 * ע"ד( סי' ח"נ )מנח"א ריאה בפיז בהנעלהדבר
 וכל אבותיו אצל שראה פ"ב( זוח חנינא הורד )רברי גישרו כיהרתרתח

 והפעם בשר סעודת בערב אכלו ציבור תענית שאחריתצדיקים
 בום שאטר רפת האב"ד זי"ע שלמה שם בעל הנה"ק מזקתו שמעלוה
 יחי' תחמישי וצום הרביעי צום כמו ת"צ האלו שהימים כסן אחדצדיק
 למשוון עץחפכו להורות בעהו הסעודה עושין ע"כ ושסחה לחיצוןנחסך
 תתכ"ה(* סי )ועיי' בכיאנ"צ ומשתה מאכל וסעודתוט"מ

 )טשא"ב ראשו על מלית עם מנחח חש"צ מתפש הי' בת"צתרמם
 מלית( בלא סיחה הש"צ חחפ5ל חה51 ימותבשפד

 המלית לוקח ח" בעצמו רגינו ידי על שח" תהורה וקריאתתרס
 אחר שד נת"צ. בבדחה הקוימה לשעת ג"ח ~בשזמהש"צ

הכפרח.
 רם זקק נהתשררת רחסיפ שי מחת הי"ג בהזדה שדא פי'תרנא

 זנז' הוקד ינקת לאנמוך בקי והתחל מועפת בהפסקה כרגע ושחח בכיל( )חי ונקחעד



 יגס ושלום חיים צטטי תעניתמנחגיירכי

 בעצמו למפמיר מנהח בתפלת להארח עולה חי' הצומות בכלתרגב
 דאורייתא לתמכין לא( צדקה של הקופח עם לילך טחנין חיתרגג

 מנחה בשעת דתעניתא" "אגרא בריר ענ,ים( 5בנ, תורה)5ת5טוד
 יגורבתענית
 תענית לנזור הגאונים רצו ח תרע"ד-תרע המלחמה בשעתתרנך

 תשובוע ג!ח וערך )א( לזח הסכים לא ורב1נ1 המדינה לכלציבור
 כי שם שכתב מהמעמים ואהד ( ח סי' ח"ד איסור נאנחה נרפסה 15)והוא
 כפי פוייח חבלי הם המלחמות אלו כי רואים אנו לאשר ליוחדצריכין

 רתענית פנתה תפלת קודם צרקה ייה, דפג'לר פ"נ ריש נהוס' ע"ר )א(הרננ
 סי' משח במטה ן וע צרקהא רהעניתא אגרא דברכות א פראמר,נן

 בסי' רבד גא5.' ועיין ענ"' ה"ת אותיות תעניה לדבר סי' שנותןתשנ"ד
 ם 5עג עיתן ההעניה ביום אוכל שחי מר ישער נורניו שיש סק"ב 1תקם
 נפש כופר עיתן ן שמכריז סקוסוה ריש סק"נ שם במטו נפמ"ג זעיי,בערב
עיי"ש
 מאותיי שאקובע אמר בי כ55 לתענית א! הסבים 5א רבינו )א(חרנד

 חק
 ע5 הכושר שעת הוא דואת שזמן זי"ע אמה צריקי בקודשהמערר

 בכתבי שמבואר בסי יסוים מח!ך לבוא ושצריך ב"ב ש,כא צדק.נומש,ח
 חנם הפסוק ע5 בישעי תורר ~כלקוטי חטצות חג שער בפרע"ח )ע,יןראר"י
 הי רחסרים סק!רם שנחעזרד טצרים בנות ש5א תגא15( בכסח 51אנמכרתם
 בזוה"ק עוד טב~אר וכן עקתא כתר עקהא יחי' רק אדום מנוות כעתנא51ת'נ1

 סק~דם חח" העתירה שבנאורה כע"כ ואחרונים ראשונים ומפרים סיפריסומפי

 דק לבטלפ 3'דיט אין אגל "חבלים 5פב51 קשה באפה כי מום משיחחנלי

 משיח רחביי יתקרבו שלא שכשמים אבינו השפן 5אב ובקשותגתפ15ת
 חשועח בח ג1שע ו,שרא5 ג"ד משיח לבינו ו'נ5 יגש טהרה רק1ח?רוה
 קשה 1פעבודה רוח מקוצר ור נ5 מבינים אין חחכתן כי יען אסגםע51פים
 כאי ת"צ לנזור אין כ ת האמיתי 5תכ5יה מטונת א דעה 'רם איןמסיפא
 אחת 5כ11נה ולא לכאן יטשוך וזה וריעותיו ב0השב~תין לכאן יטשיךקהה

 שכ5 אז רצת ורבינו כג"5 בכ!ה יהרצה 5א יה"ש 5בב,ת והבוהןות~'תית
 ק5 רק העמים שלום ע5 לבקש ש5א צדת לדעה ישהוו חרור נרוקיהצריק.ם
 ונתערגו חמלכיות בין חרוא בעת התנברו המלחסה יריות שקימחחטאו5ח
 נדוץ רי' והרעש ר"ל 1דעב וחרב רבר סצזש קרג לשרי שרוכו ובנים אבותרמי
 לנשוה מה כדת העיר חשדני הע"ב עם מינקאמש בפח"ק גוה חתיעצוה1הי'

 בני ולמוגח ההע לכחבח כללי  והתע"ורת תיקון  איוה לששזה ענוהולאכזב
 סחש~בי בע"כ מאה לערך רבינו אצל !ה אוריה ובאו היהודים ונקהלוישראל
 לחציע ואוסן ענין ואינה כח לאחר יש שאם רבינו 5חם ואמר שבעידפת"ח

 שיוקפא וק פטר עצות אוגד מ ב% חריט ולא רממח י51 ורי' נאיאסר-
 שיתתו כננעם רבינו וההאי5 לעששת שיש סח הנבון הררך להזרות רבינו5קו5
 גואו פחענח חנא להתענות שרוצה סי תקניה. לנזור אם לששות יש סחואיפר
 אס אפי' 5התעטת רוצה שאיט ומי יקראו כ55 ועונות עת1היו התילוןהבי
 העם ויסברו הרדי עקרי ברחוצי לתקן צריכין ט ונם ב% ישסע 5א עליוינזרו
 בציבור רחמים ~בקשת החלים באסףרה הענין וכן העיקר הנא התעניתשרק



 ושלום אץימ שיגור תענית פהגילדץרל

 התבינה ובס' בלק פר' סף ווח"ק ומדגרי ומחנמר' מחיתוליםשנראח
 כן לא ב"ב שלימה הנאולח על להתפש העיקר צריכין ע"כ ס'אות

 חעמים שלום על רק העיקר עתה להתפלל שצריכים אותם שהסעוההכון
 בעוח"ד הטד חגלות הוא לסומרים ישונו המלחמת שיופסקהשעי"ז
 נעק ואיך עי"ז הנאולח וטעכבים חגלות ומאריכיו ננלותא חק'ושכינח
 כנוד להק ית"ש אכיש הכבוד ממלך כואת לבקוש ערפיט ונקשחפנינו

 נתפלל אם כי זצ"ל חת"מ להנאמן הזכרון בם וכם",ם ח"ו ית"קמלכותו
 אתחלתא גמי מלחמה  במצילה נשאחו"ל חנפנה עינזב ח"ו שלזםעל

 בתורה שנרבה עצתי רק שמיים ובמה נעמו כי שגריו עיי"ש  הואדניאלה
 ואו בישראל ישלפו ולא עוצו ידי תירים אין יעקב קול יכשהקיל~תפלה
 וגן חחת"ם עג"ל כלל חמלהמה % נחוש ולא חג14לח על רקמהפלל
 ולהרבות הנושלח המעכבים העתות תיקון על לעורר העיקר אנחנונעשה
 וכנם"י שכינתא לאפרקא נוכח ועי"ז דאפשר מח בכל ותפלהברברה
 הגעל כתשי רבינו של עכתד"קמנלותא

 חזר וכג"5 'ת"ש פדכורא 5כהש סח כאחר הלגבות יי'חר לכויזצריכ'1
 מעשים ולחקן 05רר כאחר ויראים רחמזרים עב"ם ושראל כ5י לבכות5ייחר
 נשמעין ידז' שרבריחן חדור 1נר51י ארמורי"ם רטר ישראל כני ראשיצריבי,
 באיזה ונתונים ופיסים כינוס נר51ח אסיפה לנשוה רעתו מציע הוא כן עלכי

 שנסו וקנים ארסירי"ם רבים פליטים שם נמצאים אשר וזיען כעיר כמוטקום
 כעיר או הלוו באסיפה חב5 5"ה ויהיו ש51ין סנא5יצשן חמצה חטתספני
 הוא ואח רם יחריו והקיץ ישראל ורולי לשם 5כא שיוכלו סרכי מקוםאחרה

 לכסו שברור חוסנים האדנ?ורי"ם עם יהקשרו שרבע"ב למעשה קורם תנאי15
 ביסום אתנאץ 11 במתקנח כולם שדיו וכיו"ב טשארקוב בעלז מביאויבהס"ק
 5בשו*א אצנם ניסע היינו עורנה ההם בימים היו אשר מפורסמים היוחדררם(
 וכינוס בצחצוח חב5 51'סח 5גא סוכנים ואם כוו משסיפח ממכסת רעתםאם

 יהיו כאלו וקנים ארסודי"ם בי ע51ם והיקוו ישראל כ55 הפכת5צריקיט
 שברור וקגימ ורעת עצת ומבלשרי יחטיבו אשר נכ5 חרור 5כ5 נשמשיןוגריחם
 בהרר א"ע יעמיד )רבינו( חהש אוי חנ"5 חצריסים וכושיהרצו לדיש הב5ירי'

 מכן פחות או תי' וחוט בענ11תנוח1 אמר )כן השסיפר אצ5 פשוטטשטש
 וכיו"כ ומאסא חסורא שיהי' מ' כרצונם רדבר ולמדר חרבר( שנהחמשים
 ה' ההי' עפם של ברומו חעוסרים דברים רצרילם לפני יייע שתואוטקוח
 ש"ש שיתחדש נתאים  ענינים 51חה5יט סכו41ה אחה לדיעה 5באעפהמ

 הכלע"ב לפני רכינו או הציע ככח בקרוב. ישדא5 5כ55 דימועהאחתסרבות
 ע5יחם וקיבלו איעץ רכריו כ5 ונכון לצדק וכשמשו ראו המה רעירוהככב
 טבילת רצון כשניעה ,יצאו ונעלזת נדמית סרח השיבא רסורר בעובי5יכנם
 נם ויכל שחי' מח ה" אב5 ורטתררות משנים לעשות וחתחי5ו קודשנאוח
 שונים ההמירים בין ריעות וחנוקי ופירור עיכובים וקדם כתוכם וחתיצבהשמן
 רבן חטהד א' וגבור הפושת א5 מכח חרכך יצתה 51א חדורמשדיקי

 בתוך החציף קישו בדעת שחי' ועניניט רמוים רבינו טפי או ושפעטוידעת
 החפוז כאחד כוים שיחליקו פיברוהיו ישא אשר בעת ל(ייסיסכינוס



 %" ושלום חרם עיטי תשית שחגילרש

 1רעיקד ורסצוה חתורר בשפ,רח כביתו שורר אהה כי להיות ררת עסר'ראש'
 רראש1נים רבותינו וטמרי 111ר"ק וזמרא טתנ"ך 1י1כיח ,יעוררשיציע

 ישראל ע5 שלום אם כי 1ח1"ה העטים שלוס ע5 5רתפל5 שאיןוראחרונים
 לביאתו הכנה הם ודצרות חמלחמ1ח אלה שכ5 רמשיח ב,את ע"י עזיםבגאולת
 טקס בטוב וטענ1חיו רצעותי1 בשסעב הצריק'ם כ5 כי יבטח חי' ותקותוב"ב
 בענן אב5 הנמור ת,קו! וחי באמת התוו" ביעת אחת לריעה באים חיוורעת
 הידיקיפ בין נס  שצהליית  ודיעות בתזה או ,געשו לזד זכינו )אדדות

 שבדורורגא1נים
 לדחפים או חתחי5 )א( חי"ל א' מונהגוגאון

 שיאמרו לייהדה ליקומי 51סרי

 ככר1כיא צ11ח נתח 5רבינ1 וכשנודע ש15ם ע5 לבקש החנוניםישראי
 5רתפי5 שאין עסו ונמוקו טקפו כי יאורה הסייחות יצאו ו5א הנ"ל יחנא1ןוכ'

 צדק הנואל ביאת חץ ע5 אם כי העמים כין ש15ם ע"י רטלחמהשיושבתה

 ס5יח1ת בסיר,ר וקם בסהרה חנ"צ שיבא 1יתפי15 חטלחמח תופסק5ישרא5
 כמתבונת לעשות ר!ר ברור רקיע ומאן מפקן ומא, חשוב משןותפלות

 ולקבוע יסרר המח יכין חקר אין ער קדושתם כח שבערל כם5אכיםרראש,נים
 עומק תלין ת5י ת15י דאות אות כ5 שע5 ותחנונים סל,חות הפ15תלר1רות
 סי' או"ח נמוקי נספרו בזח טש"כ )עיק פרומים בנבחי יפעם ויחודיםכונות
 ונדויס"ת(

 1הטביר מסינקאטש ארמו"ר עם בזח שדצכם אמו מפורסם אהד
 היות המלך אדוני ואפרה כרמלך בבקשה שרלכח אחת לאשה מש5 עפ".ררבר
 בחיים ישאר אם בזאת נד51ח שבמלחטה יורע וכה לצבא ונלקח יחיר בן 5יש.ש
 יחפשי אותז 5ש5וח צו שיתן 5ט1בר אות עמי יעשה חמלך שאדוני רצוניע"כ
 ושאי חאשח עור התיצבר ואח"ב בזד רצונח ש,עשה המלךואכיר

 רם5ך 5ר
 המלך מארוני לבקש שרצוני והשיבה בקשתך נתמלא כבר הלא עור שאיתךטח
 בעת ואמד חהרנז וחסלך הש15ם להוך רק מלחמח עור יהי' ש5א צושיתן

 למלכות הנונע ברבר מהערב שאתה כעת אבי רצונך עשית' בנך עלשבקשה
 ע"כ 5א או מלחסה לעשות יוחד מוב אם חסלך יוז-ג אין וכי יד גפק"םואין

 בב5 אב5 מוגן ודננחש5 עכ"ל חפשי אשלח 5א בנך שנם נרמה בזהתפלתך
 עם נר,יה פלחמר הנ"ל( חע51טית פלחמח )ביפעה( או לרבינו 15 חי!את

 ,משיחו ה' ש5 וכבורו עזרים עינים לפקוח יאחרים יתפדח חקדושרשיטתו
 שייק ואחו הרפה ישתו וחיוח חועק כ5 ספני חת לא ישיכנו וטף באחרוהוא
 שק,כי כפי בקודשדרכו

 דרני בעל דנה"ק אביו סד ד"ה !שיק אסה טגגיאז
 דברי בע5 הנה"ח ופרבר זי"ע שלמה שם בעי חנח"ס אביו ומאבי 1י"עתשובח
 שרפי עולם בהוריקי קיב15 ורם אמת מצד,קי ועור זי"ע משינא1ועיחזקאל
 מלך שי אזרו שיתנגח רםלהמח ע"י החקור שעיקר זי"ע חקדפוניםקורש
 רבינו סטאר והי' יזועו 5א ומינח 1ר11חה פדות ימציאם צרח ומתוךחנמפ,ח
 הקרוש מרן פטירת אחרי טרד כי לספר עור 1ח1סיף הנ"נ בם' כנ"ל רבמולשה
 ש5א ע5 ז,"ע מראפשיץ טהר"נ הקרוש מאור חתחרט זי"ע סרימנובהרס"ט
 כי5 גנא5ים חי' כבר או כי חסלחםח בץצעת הנו' רבו ודעת לעצתהמכיס
 הכריו להנחיל חכנשהו בקדושת הוא חתחי5 וע"כ וכלימה במאולחיאחיאל
 שמזזם איך ולעוררם לפניתם להציע בקדשו ריבר וחוא קרימאנוב רבו1ת5טידי
 שום ואי! רועח בלא כצאן העולם כל נשארו וח"ד הכש"ט הקדוש רבםפטירה
 אשראימנהיג

 הנרווים התורמים כ5 כמהבקו שנה באותו בי חוח בדור אחריו

אש  4 ח  א   %  9 שא 



 ושלום חיים צ.טר הענית טנחני דיכ'ייב

 ריתח הפנימית ובונתו - זי"ע ססא,ניץ ,רסניר "ע 1 מלוגמי, דרגיקמו
 בכל ישראל רוקה להיות שיפ15ך סי אין גי אחר פר כולם ויחייגושיסייטו
 קמלך והסטשיה הנשוכה למטור רק שגהכיח ט1 1'ח5 יפססו וממילאגרור
- פ"נ בא שרמשיח  כי תקום היא ר' ועצת אוש גיג סחשכזת רנוה אפנם 
 זי"ע כהידיטשוב סהרצ"ר הח"ק השיב 'י רנ מראפשיץ הרה"ג שי הצעת,אחרי
 וכשהגיע מראפשי, ההזיק ונתרנו רהבי5ה נהפרדח וע'"ז אצלינו חסרכלם
 1חתפ55 מנחה תפיתזמ,

 הד""
 הרר"נ שי דעתו נהר ההיבר ימני טזיד'סשוג

 כ5י גליי כו15 ריתה פזיריטש,ב דררצ"ר של שהפ5ת1 שדאה ואמרכויאפשיץ
 רנאו5ה וזמן קיטשית ליטש א 5רב אז עלתר לא בעור"ר 'פ ועב ב5ל פנישים
 כאחוד גי קרשו בדנוי ם סי ,את כל כשסיפר גושינאווא רק' מרן כי רבינ, רורנ
 בסי' )כנ"ל א' כריעה נמו איהד ש5א טריסאנוכ הק' לרכו מראמשיץ מרןעשר
 כדוהו איחר ש45 הנ"ל גאסשר צבי עטרה בעי מון 15 עשה כן *( ג(הנ

 רנה חצד'ק'ם נוונת ~וטו 'רר מי אבהר"רו נענד סל ואנן עכ"דוכוונתו

 בין ראשיי, לנרכנים ח"ו 5נ1 אין בג'כו5 הע5',נר ס1מרגבר עליון אדיביכולם
 הנ"ל כ5 יחעלות אפי' פלצות ותכמני ני יבא ורער 'ראח ובאמת חרכיםההרים
 בכרי הוא מסתמא רבינו ספי זאת כ5 לשמוע שזכינ, כיק, עכ"פ אך הספרעל

 ולחשבונן שליטה 5נאו5ה 1יק11ת להתחזק רעת 5טע, האמץ, רדד ס"השנעטור
 5נו אין סוף ב5 410 ב' 5"ע צרורות וצרות ורריפות מלתמה יט' הרסנידרס
 ב"ב שיבא המתיח יביאת ין חבה שיתמחטר ואע"ם 'שראל לכלי אחרהחכ5ית
 נבין ע'", גי ונם ע1ן יכפר רחום וריא תיון ע5י לכחש נמנעתי לא,ע"כ
 5כר, לר' ביתי חרגולה ודעת, רכינו שיטה קטטעם
 רנוראים כיבים בפרס ת ,פוערי השבחות בכל רנ"ל המלחטח בשנותוחנה

 כאו"א שיחום עמו עי סלפניחם היקש חרור אותו לב5 רבינורתחנו
 רגאולה אתחיתא שרוא הכושר שעת הול את ידחה 1יא 'שראי ביי נפשוהע5
 בדרושים בשימרז ההע פאמר יושכר )כאחר ירית דושותיו גנזעסיש"ז

 )מגודל 1סליצה כמשל ,רעת טעם בטוב העם את עזרך איךחראש1נים
 ע שט הק' רברי1 כ5 5דשימ מישראל יכ"א וכדו' 5דעהש( אכ,טראריכות

 תנאיה סועד גא כי כמוריד עומד די' ר' ספ, סוכיה א ונבג "ימת לגו5וח
 הנרי ר' 'ום בא למני שקימח בתשובה לשובועסינו

 הכלי תיזון יתמן וחנורא
 ולהתפליוהמרט

 רנריו ותטעים העטים שלום על יא ב"ב המשיח ביאת על רק
 עת בכל כאבים יהרג'ש ,הה"ייה דכהשבר ע5 היושבת לאשה ומליצרבמשל
 בחב5יח הועק החיי ללרת תקריב חרר כמו חי' אם ואף שירח זמן שהגיעיוהד
 שתצא 5בא ישועתח קרובר מעט עוד בי סביבה רעוטרים יכ5 התקוהעיטר
 באמצע חחביים יחשבית רכים יח יתנ! ח"ו אם אבל חביי' יופסקו ואזחפיר
 עירתה שהטהר חעיקר ורק בסרבר אשר החר וגם חיא מסוכנת תהי'הלירח
 יישוער יצמות לאית העיקר נמניח בהגיי רוח העניו בן ולרהטים.לטובה

 ב, בביאת שכם! ע5 הגישרה והחי 5נ1 נתן בן לנו '751 ילד החבלים יר' ע5כ'
 אח"כ ת"ו עור יתגברו 5א אם 'ורע סי רזאה בעת תחרישו רהרש אב כידור

 הכטח חק תוחתמי! וקרח חכנ0"י לשכינתא השיקיז חביהן רחבייםגיורך
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 ילג הצלום חיים ציבור העניתכעתניורבי

 ,נ גג, 1,,11ה יינק ציי ייית הנוא,נצ1,אי'י ננהתה ,,,טיפ תשועהחפש
 ,ודש ניודה ורנ.נ1 שופו ה,'עח ,הופ ה)',( "ס,"= ')נ.= היעףוגא

 ונורא עוג ברחע1ררת יי"ש עולם ש5 מלבו לפני צודקת במעננתרתח.ל
 הוא רארץ מן זרזן ממשלה ולהקביר לעקור ותורתו ה אויב שונאינולהפיל
 גבה נאדרי קו15 והר.ם היחורים ע5 רצורד ואר"י ש5ה ודצר *( רוסיאחכות
 הצורר צר דעס ס"ט שריב פעמים יטר ואטר וצעק ש15 דשו ננד אזיבהרעץ

 ונסח במהרה במררר יפ51 נפ51 טסה מטח ירד איחם" טיט קריבדירודים
 ואח"כ בביות ובקול עצום בדתרנשות אמן רעם בל ואטר מלרזכירווכורו
 מלכותו נקסער שר"י ברום,א האדיר מלך כי רק1ל נשמע פתאום ההואבשנה
 בסמינר קשה ס5ך הטנע ידרך חוץ נדויר סמיי 4כ1תו בית כ5 עב 15והי'
 שם שרי' ש15פו נאנשי פ5א1ת. לפלאי וחדי לנצח זכרו ואבד נרו כברקשה
 מפלתו ונרם נטר שרוא כקרושתו פעל מה צדיק למפרע רבינו דררשרבעת
 ר' אויביך כ5 יאברו וכן אוחו 5קל5 רקרמינים ם צדיק שקרמוחובמח

 עו- רכינו 5כש כר"ח שאה"ו ובשגר רקת לרקדים ורצח עוד שקם לאורבינו
 ללחום קולו גש1מר דר.ם תק"ש יודם ואז לעמו 5ר' קנאתןרמעם

 שרי 6לע ט ם "8ר"ב ע5יהב ארירים בקולוה וצעק האומות שרי בלולהפיל
 !עצען צ1זשמען היך ר,צעימ ריא  קוטען ווי וייי נויבו 4ריב  העולפ"וויב,ות
 רחם מלכנו אבינו רבש"ע יכו בדרשתו אז וטיים זיין" רן אוגז אוןיכמיה
 רום'א מלכית טפלת השנה גראש שננזר מעברה כשנח נושענו וכאשרעלנו
 רע לרעב.ר רן ד כמררך בניך ועי שסך כגור ע5 רחם גן טשפחתו וכלשר"י
 ר"א אתר ותמלוך חאו"ן כה 1171 מנחשלת תעביר כי ויאברו ויפיה כולםשרים
 בהגרפם שם 1' אות בשופר תקע מאמר יששכר )ובשער רארץ כי עילבדך
 רדם בעתיפ חנרולה עבורחו ואחרי באריכות( רדרשה תראה רבינו שלטכי"ק
 בנ"י מעיר שריעם

 חם"פ אליו כא איך בובקי5 הלינו 5ו שרי' רבינו סיפר
 ג.ם( ויא נים הי' אבי אז ישן שחי' חגם רבינו )ואמר נדוי כיבכהמזגת
 כי רינת אנתו ורזחיר קשים ובדברים נורא גאיוב ע1,5 ם ולא עסולדתווכח

 ורגיגו נגרם ייחופ ררכו את לע1וכ סויירו כן ע5 שרים מע חשרר1א
 5א כי וירא השחר עלות עד עמו ויאבק ספנו לנגוה רצח ולא בדעהותקיף
 פטש גדול טה1ויגוח באריכות נוראות )וסיפר בידו לנשכו הס"ס וינק לו'כול

 דכלב כחשיכת דנרו5ח ידו נב על עור רניכרים אוהות סיטגי את ביתריאנשי וחרא" רג'נ1 שי ר,ח1 והמעם בבוקר וירי דור( סלוא נעסלק ,ח'מלהסח
 ואנשים א' עם שרית כי בו ונתקיים הסמ"א מפני חת ויא נכנע לא כיוחתחזה

ותוכי
 )בן  ו"ל שווארץ ש15ם מז"ח רחטיר חנניר לחרבני אז אבור ורבינו *ש(
 עוד נצייך תחר לו יש כי ז"ל( כערענםווס ק אברק' אדי' ק51 שו"ת בקי"נאון
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 ושלום חים ציטר תענית בגתתי דרכי%ד

 עוב לא ורכיני ח"ו לו להרע חם"ם ,וכל הטלא שינצל ע1,5 רחמיםשיבקשו
 י( זי"ק טריפנ1ב הרס"מ האסקי חנה"ק שימת שרוא בקורש יררבו שיטתואח
 ופגונ נונ כלחמות סגה ,הי' וק הפלביות בין בשיום רמלחמח חשקנהש5א
 עירה יגפו איסרי פסיק עי אחר( לנאופן ויחי פר הק' ההיים כאורועיין

 כ, גוהר שאמדו סח ע"ר הקרוש בלשונו שככ"כ אחונן בניולשרקח
 הככר יוחרת ונקרא ש5ר יתרת נימל חוכר כי סחזכר חוסה ייתר רנקנהבסמ"א
 בע,ני נק5 ' וה רזכד עם כטלחמר שהאגקתי ב"15ם הראוני רזהוכשיון
 כמר ואחר פעטים כסה כחי נכ5 נחאנוצהי ולנצבר בכחי אוחו ורפ5חי5חכניעו
 עכ"ל חוכר בגעלה 5א אך בארץ לסטר מע15ת כמה לדש5,כח יבי5תימדחות

 5מרהיק צומח הי' הוא כי הנ"ל 6 מהרמ' ש5 תסיר ררכו צדיק אחז רכינו4*(
 ח ירכינו תנ"נ בטי כנ"ל המאויר סרג עי"י ווצר ישראל נ15תבענ,ן

 בימיו עור שאטר מרוסגיב סחרם"ס רקרהפ אוחרת לעורר לשונו ע5רעיל
 נדל )נ5יט"ש( טרח יש כ בחחנורח כ"א והתעשרו "האחזו 5אחכ"יוהזחיר
 שצמו יסוט ש5א עצטו יאחוז אחר 1כ5 נרוק ונדר מים 'ש ומתחתיוומסוכו
 וצריכין ר"5 נעולם הכפירה תתגבר חסשיח ביאת קירת יומיא שכסיףח"1

 סהרס"ס שהקריש רבינו וסיע עכחר"ר קרם~יו" יסערו שלא טאורהתחזקות
 גישרא5 האפיסורם'ת יתגבר הימים שבאחרית למרחוק והביט בימיי ואחאמר
 ח"1 לכפור נפשטות כי כיו"ב ואגוף'ם סורחים ציונים שהם רספ5נית כהסכ5

 ייא' א5א דע"ז 5יצרא ככלור וכבר בימינו ח שב אין ע"נ העבור ע51םבאנקי
 שהיא נב בררך תמשיח ביאת באסונה פוגמת ומפענוח שהמתוה כנ"לחכונר

 ררווים כ5 ידוו וע"ז ר"5 כפירה נקרא ע"ב אה"ר בגי קקדים י"ג מאמונתא
 וליזהר5ישסד
 חרשה בטאר"ע רהולכים בכה יסחוח מרובציכ הרס"מ ש5 דרכו רבינו אחזוכן

 בקול ושוח אטד גררי 5כ5 יורב בלל בפרט וכררטותיו חצופותוכבנדי
 וח5אח מהיום ע5יחמ מקבלים אינם  שאם תציפות בכנרי קה51כיםיהנשיס
 אות רקרושר בצוואתו נ"ב )יעיק מכפר יוח"ב אי, חבשרוה נשים כררך5י5ך
 משסות שרות וגי15י שח" שלבושי בעניני .וכן חסהור לשונו 11ח שכותבנ'

 רנה ותן סתו נר51ה יפידצמ נכלה לך אין ואתי איי סכ,סות קה"ת,4דדג,
 רנ"5 אנ"ש ובפרם 5ב של שיטו נא אריאל בנין ועיכוב ישראל צדותגורסת
 שישור אין וכהגר עכלח"ק( ונשהזיהם ובנותיחם ובניהם חם שלימ"אויו"ה
 רמם כיר לסחות כן נם הי' סרימנוב מחרם"ט רנח"ק ש5 בטורית שררבוויצוע
 האינרח )גרפם חקק"ב תצור נ' פייפ סאנהתיו ובאחת חבנריםבעניני
 ריהורים ע5 חישוררים הרעות ב5 גזנכינ1 .בי הלשון כוה וכיתב טפרים(בכמה
 הקגו"ם נחקרת לכך יתאנח יהרתה יטחז חסדם בא יצר פחמת רק רהאר"5

 בני שמגו ע5 חקנאה אש ועי"ו וכו' בתורה 5נ1 נשמר אשר חעכו"םובושי
 בין ניכר לא כמעם אשר חמריצוח מיבושי ח15בשת הנשים על ובפרסישואל
 קכו"ם ש5 חדש בכנחנ באו טעד~ב חדשים עוד 5חברי5 לישראליתנכריות

 ובזר קנעפלין צי צו יכרך צר על רבנדים שי רשמתי מצד וסגיחיןששופכין
 השמאיכשבירין

 עכלה"ק הוא" שגח יא ואח נם בקוה"ר חיטיו ע5
 מאוץ כ51ם שישפרו אחדנו הכדובים להאנשים צוה בריטוב בריוהוורבינו

 של הקרחט ציון שי %ח אחת שעח שוחח והי' נכנס וחוט מעטלאוהל
 ואח"כ ופער איפה תעם כל ע5 ונפל קודש בחרדת שעשה מה ועשה ,י"עהלס"ס



 ייי ושלום חים ציבור תענית טנהניתלכי
 טאנ"ש א דרפים ,פקורתו דסכמתו ,עפ משיח יבוא זו מלהטלומתור
 י111עה" טשטיע ספר בסריגתנו( הרננים מגרויי אהד רוא )ובעת ח,תיס
 דבעש"ס ותיטידי וז,ר"ק וטדרשיפ טש"ם סמוראית ברורות בראיותס,ניח
 ומלחלוח יסורים מהוך דייקא יהי' ג"כ 5נאיינו שיבוא צדקינו ששיה אהשב

 שאין נניח לפני, הישה כוה בותכ המפר וברקדמת שם חנאספיםוטסטרים בי טפי ורבינ, לשנות ואין הרהר ואין ית"ש חכסהו נזרח ,כך משיהוחביי
 אך ח"ו ו5דתפאר להנטר ראייתה ורב דכאות סקר "קמן רחיבור מדט,נתי
 מלכינו נשכח עלינו בעת עשרים אשר ם היסור ומהוקף אנחנו ביער כימפני

 שיתאחר או לנופינו שלוב ירי' שמקודם ירתפל5 וטועים אלינו ש 'תארכתו
 עלינו טד סהנבייס שרצרות נעצטינו ונורקים צדקינו כהשיח ביאתעירתן
 בהנדפם שם נמצא אשר ),יותר בפנים הפפר וכניף כרקרמה כאריב,תעיי"ש
 והיטיף ישוער הקטיע המפר בנקיון רכינו ש5 קרשו יר כבהב בכתוביתנמצא
 שכ טה שיו כזד( לשיטתו בד,ד,ת דאיות להניא כבה'"ק דפים כמר שםענר
 מדפוס ע"כ ט' )הו כקנח וו"ל ק אות קמא תורר רבך' היקר בספרורבינו

 כשורוה בשוסעם אדרבר לו ואמרתי הנורם הוא ואני יתייאש, יתסדטחשמא וא"י ר5ב את רמשסחים רענינים ינלות שיא יונו מ' לו אסרהי 11"5קאועץ(
 דשכינה מזיו נרנים ירי רנאויה שבזמז יוהרו כי סעינ,ת'חם 'תביישורנאולה
 וישוב בוראנו א5 בתשובה גהז,ר ע"כ מלאו רמים וירינו פנינו גרוםוראיך

 שם('אה" רננם נ' )11", ינ,."ם.בובו'
 ,נ, ,גגך שים ,גי יוד אדם גן

 קרושות ונשמוה וא5י' ר,ח"ק ברתנלוה קיררו טפה ם ייצא דאלדדינרים

 שוך~םע "דגי1:בבש גן1נג'נ:1וםו:רגגינ(ן
 כנ15הינו ומנוחה משלום רק מהגאולח להזכיר לא כי לחם 'אמרו,מגחיניהם

 לתירת לשוב י"והיר לנפשם ירא, כי וכו' יענ, מניהם ע5 יוכידים ובאשרוכי'
  הנשלה  מאמונה ית,יאשו ועי"ו חנאו5ה ובה ח"ו 'הענב פן 5וא51ה ולצפותר'

 ארוני חריק את להן עתידיו עי"ז בי חוא ,נהפוך פיהם יפצה  הבל.באטת
 רכרן רצ"ר רקרוש !לציון מאוד ונתעייר, ילפנים יפני הסה נם שיכנס!ציור
  הקד!שיט שיוני נ5 נסעם ביקד שרבי12 לפלא ואת והי' רעם עם נכנסזי"ע
 ליזוננסק ציוני וכהו"ל הנריקים נאתים ואט,ראים חנאים יייגי  ישראלבארז
 ?אנז שיר5אווצי יאנצדומ מששוארמת ריניב טאסוב קא,ניץלובלין
 בעצמו שיהב,רד ראו ולא פראם קאמארנא קא5יף איהעי זיזזטשובשינאתי

 ובאבהי יגרו צד'ק אוהלבציה
 כעצמוי התבודר כרימאנוב ררם"ס הקדוש

 ששמע 'סי, יאריך ר' מיפלג וקן ת"ח מחס,ר ששמענ, טח יכתוב אמנעולא
 פגורל צדיקים( )נשם שאומר דפה חאב"ר שלמד שם בעל דנר"ק קרושממר
 כביכול הוי אותיוה ד' לקח המב"ר כי ,י"ע מריטטב הכש"ס הנה"חגשמת
חוכרכן כ  טענדי5י ו" ררבי נעשר ,מזח ספאדי"ק ובלגרד זשיפיצ"ע 

 אנוש השנה ,ה ,אי,ידבר יבוי  הפה שאין סה בואת השוסע ראש שערות הסמר עבד"המרימאנוכ
 נבם וד'בר דמעך יב יכטוב בפמה יהצב בריוהו סחרט"פ ישרקדדש מימדרביט

 ים קריעת נם אחר ב5 ויראה מ'ם ספל פניו באו ש עטר מוח יםקריעת
 נד כמו סרים י"ב עי גמפי חסףם ותגרע הטים עי ירו נחזדמ"ט ונתןטו4

 לבבך. על זה נ5 יפים אדם ב, ואתה ע"ענהלים



 ופלופ 51'מ עיטר הענ.ת נגהני דרכי%ו

 כמ"ש רתשובח וע5 הנאולח ע5 חעילב משררים שאינם רפנחי1יםהאז,
 יתבע טרם עי'ז בי ( 1נ1 אחיר ימוך כי )עמיל בחר פר' הקדושבאוח"ה
 שאינם ע"י אררנה כי רקרוש בלשונו עיי"ש רע5וב חבית ע5ב1ןחקבשה
 רק לחי ישיבו ולא לנסרי ח"ו יהי"אשו עי"ו חנאולה ע5 ומעורריםכקרירים

 סלכוא צ דנ' ח"1 יתאחר אם וגם וכו' ופעשיהם העמים בשאון אחור,פ5ו
 5א כי האטת ירעו אז כי רתשובח ע5 שיזהירו עי"ז אמונח יחסרין חששאין
 כלשון כמבואר וכו' 'ר בעוה הר"ח נתאחר כן ע5 כי כראוי כתשובה ן עוץשבו
 וסיים ורנאולה רננות כענין בקנ" שם ראריך 'כ אח ונע 'י רנ הקרושתצנר
 וכו' עמלק זכר את תטחה כענין ו ע5 וע"ח לשר רסלחסה הה סשהוהיא שמאי שרגא וע5 עשיו הוא הם"ם עם תר' רד' בגלות הפלחפח ע"ב וז"לבזר

 שלפני חגסרים נגר ס'א אות כד"ת עור ועי'1 שט עכתר"ק יכיןותמשכי5
 נ"ז 5"ב כ"1 באת עול שם געית עטים שלום מפודם לרינת צריך משיחכיאה
 מתנחם אחיך עשיו )ער'פ חוקרות פר עך"ת ושים חיים במפרו ג"כועיין
 נאודה יה" פצרים כגאולת שלא וישב פר' ובריש יישלח ובפר לחרך(יד

 נוראיח ררינ1ח יחי' ונם אזרך יבוא ופתאים עקחא בתר עקחא יהי' רההעתירר
 5ראר"' וב5ק"ח רטיות( ובשער בפרע"ח זה כל שמבואר כמו ד ב משיחקורם
 כחו ככל מתנכר הוא אדום נ15ת סוף שהוא כיון והטעם שופטים כמר'1"ל
 שנין ע' ב' ת'ווהשק נתקדמת כמ"ש הענויה 'תגמד ונס ינסר' נפ')הזטרם

 נטעין כאיו כמה חשוב עני ראינון בהון 5טיקום יוכל מאן בתדאה דנ15תרעניותא
 חרור בעון אך 5בו אל חן ורחי רנ"י מקנטות בכ5 באריכות עיין נפשואת
  לראות ועינים לרעת לב נהנו ולא הלזך בדדגיז אנו 1יא האמינו 5ארבים
 וירשכיילהבין

 ודצנועים לנבוח כייל כויו חעצומר וחשוקם רשנתו עימק
 הנאטנר כשיטתו מלחחזיל יריהם את משבו ואדטורי"ם רבנים נםבתוכם
 בע"ר מעשה וממילא מניעים. הדברים היכן עד חרנישו 5א ישהאל ש5 צערןוסרוב
 יך בא יא דור בן ועיי'ן כמים נשפכו ישראי ש5 ודמן נכ54ים ולקינוהצליח
 ע"' הקדוש ישוני וזח נ"נ אות ר חלק תורר רברי במפדו רבינו מ"ש ודארנא

 והנר ב"ב שליסה הנאולח קורם ארץ תכסה אשר וראיוסה רנרויההטלתסה
 'שראי פצושע' ורבים כהשונר  רביפ  ישובו המלחפחצ"י

 בש"ס חנוהפ סנרו
 ושבו משיח חב5' זח כי בחוש בראיתם ואפונתו ה' לחורת לשובוכדנה
 ורחז"י דנביאים ברברייהאנמן

 )כמ"ש רתשינח " ע אלא נגאלים ישראל ואין
 המלך בואה הרעה חליו כלהר בי  ור הבע"ד ובדאיה חשובה( בהי'הרמב"מ

 הנואל חבוא בתשובה 'שיבס וכו' ררקגי, אפי' ישראי בי יה"ש עולם שלמעכי
 לבקש ישראי בנ' יב את 51הריח להסית הכמהינים לב את חטה ע"כבקרוב

 בארוכת ישוער משמיע בספר כא"ש חז"ל דברי על ועברז רעמץם שלום ע5רק
 עטי העולם וחודכן ודסוהו ותכונתו בטופרם עש"1 רלז שיו"ם נחרורועי"ז
 בתשיבח ששגו ואוחו וכפ'רתם בעונותם הקץ את וריחקו האומניםבכ5

 של הטאגדא"ט ע"י האמונה ואבדי בעוה"ר יכמיה יטומן חזרובסלחכם
 "אטוימה אמר טזח רבעו שד'כר פעס'ם וכנוח עכד"ק מאננ5י"אבע5-פעור

 עד ותבין ברנ"ח וע"נ בסי' הנ"ל מגזגשה צאו רבינו וטיהר שלום"נער
 שלאח"ז( בסי' מייעיו)ועיי' ו,-כריםהיכן



 י4 ושלום מאם ציבור חננית מנהניירכי

 לאחב"י בעוה"ר כחצרות חגוירות שהתחלו בעת היצ"ג בשנתתרנה
 כבתוכים )וחמו ,ולים"א א1נגוואר אברקק"ק מהגאון נשאלבאהובנו

 תענית לקבוע יסו אם ע"כ( סי' ח"י מנח"א בשו"ת בכחי"י באריגותאציו
 אב"ד העיר שחכם ראוי אם וכן אחד ביום יתענו ישראל כל אשרציבור
 למצב כעת הנוגע זו מתשובה קמעים והעתקתי בעירו תעניתיגזור
 המהור וז"להעולם
 בעורגת וצרות ררציח1ת ע5 ת"צ 5סבוע שברצונו רמבל1הי ביקש אשרע"ד

 הבשורוה בשמעי ררלר בני וכו' ובו כאשכנו ישראל בנילאחינו
 אברהם בכה, תקב"1 )טיט, חיים אורח בש"ע כמבואר אמת ה, כי לביונמס
 צרודות וצרות הגררות סובא זכרים זמ, נסשר הריר רי' אם כ'סד"כ(
 בעת"' שבקצרתי לגמו הד"ז בשם שם עיין ב% תינית ינגרו יא א,ר"5

 ר"ל הבע"ד אטנם ותכי, נפם עייז ה( סיטן ד' )חלק אלעזרכפנדת
 נפסדוה רדעות עתה וער המלחטה טהחלת סיר שיו החיל וחעסיד והריחחם'ת
 אליו ישובו וכאשר משיח חבלי הוא 5ד' דמלח0ה רק כי ראמת לראותושלא
 בניו  וגיר51 ונדח ישגח  "צדדח 1דאטונה הדת מצוה בראשי )עכיפיהקיש
 ררמב"ם בט"ש בביאנצג"ב ננחלים רייני כבר אז 1ברנד( האמתיותלת"ת
 101ץ ח5ק 1פדק סוטר סוף ובימ"ס סקוסוה כבמר במד"ר ,גטב1אר תשובררי'

 1גזוד"יכתובנת
 ה, כ רמימנים בכל רקד1שים הטפרים ובגל דובתי הכמד

 ארמורי"ם ,ררבה דמנרינים ובהוכם רמ"א של רחיל אמנם טשיח החבליחנה
 העמים שולום ע5 להתמלל רם כי כשראל ב5 את ש51ל התיכו וכו' וכו'דצבועים
 סדומ גס"פכת חקערד אח 1דפ13 כדבלי"ם וכיושב חתכלית עיקראוחדת
 מ1' וכו' עי"ז תועפות כמי לרם ולתת ידחניף רק התורה בענדועטורך
 קשה יום כל אשר עתה ועד הסלדמח התחלת מיום בסה"נ צווחתיובאשר

 יותר גרוע יהי' המס"א של כלומר שלהם רמהוענ השלום" בי ל"יטחניר1
 כל בעין עתר נגלח וכאשר ענינים גבל המלחטה טן 5יר"א( )וגמרםלכ"י

 רם תכליתה ומה המלחסה יהי' מה ייקע חודשיים מאבותי קבלתי,באשר
 1סבהר כנו א"ת רברי וחמנו כחשו וחטה הנאחה והתקרבות פאג"ייחשו'

 רמשים כביאת דבריו( יפי סאנמ, ,פדהש אפי' סי יטבי שיכים( )ד5'ברמנ"ם
 שעשו כעת לאורת חשכתי  עכ"פ ור"ל כופר ה"נ לניאתו מחכר רואינורק

 הסה כי תענית לנור עני, אינו בוראי היחורים תמחרי נגד באשכנורבאיעע"ם
 סדה כנגר מדה להם ושלטו בהנותם בשדהסיא ש"ס מדללי שם ככ51םרוכם
 בחלוי מחפשם רטובו לא ואם השבוע בכ5 מרחבאותו

 נהזיס במו איך ש"ק
 כחילי ממנציחםעוד

 וחטא אעפ"י גם פאג"י טקודם לרזהירם טוב וחי שבה.

 וישיכו כנז' חו"ק חילול בער הוא אלקים ארבע בי תכינו שתיאו ח1אישראל
 ע5 למתפלת ת"צ ומזור בעדם נתפל ואו בש"ק וכשאכתם באשדו וחשדו ח'אל

 י1פה5ה ר"5 נרוק לא כי השובזני שצעפי אר ישראל בב% י51תם והצלהרהצלח
 רוסנו מעיהט שגני  טשום  חעגיח  תסנוור בש"ע רפפסען הת"א אשל 04מבלח



 הללום מאם מטר חמניה סנחמ ירכי%"

 לחייבר( חמרינוח נכל קשו כ, כי ר"ל מעכת סכה %א כי נזק יסנ"שלבנ"א
 מבואר וכאשר ליעקב שונא רעש,1 בידוע כי מאחב"' שבה השומרי אי5ונם

 השונאי עקתי, כתר ייחין עסתין משיח חבלי פ0יפגי בי9( פר' לסוףכזור"ק
 ור"א הבושה מסוה חטירו יכאשר משיחרז שכא "תי וכדן יחנברוןחשראל

 וכיוצא ואוננתכן ופ51ין במרינחינו נם 0מש ככ"ג חיא אז פניהם. טעלהעולמי
 לנווד דשני גודאי ע"נ בשיטת, נ"5יהי מדש אשר עתה שנשסעו ומהריעותוכפרט
 ב"ב ויעורנו יצילנו והש"י בעירו יר"א רב כל ברצח ששר ערום וכלתענית

 אכתם אבוהינו בוכות באחבח אפסתו ואפתח "סו כבוד מסעןבביאנ"צ
 שאעורר וחטירים חכמים רבנים מירידים כהמאיס ונם סבחרר"ננתעוררתי

 'שראל כלל כל אכזר כוה והשתררות חע%0ה ולעשות ועולכם בללי ת"צלצום
 5א לנר אך וכיוצא תשונה וחהעוררוח תהמם וכאסירה אחר כיוםיתענו
 שמר של גרורו נ5ך מי עם כי קורש" "ק51 ע5 שטי לאתום חסבסתי 5תהאובל

 ה' א5 'שובו ורוסיר, האנתיים או חסזרחיס או הציונים וכי וכו'גור
 ולחכוה שם ועור ה' ספי ישעי חנביא צ11ח אבחרהו? צום חכרהואפונתם
 סוטה אגורות התר רשק חרצובות פתח שם( )יעור ינו' הצומו 5א רשעכאגרוף
 בחגרון 5אחב"י ל"ע השחימה בעת גטארינגאר ובהיוהי דאנודות הפה ה,וט'

 באותו אז היסע אתר ע5 חשם"ר להשלים ומלא"ו אנטרא"נ או נתתיובירהש5ים
 כססשלתכ מיד לפעול ראננ5ית רטנושלר צירי להאשי 1ל11טן 5פואניום

 טובות חמפלנות אלו שיחורו ובאופן אחר ע5 גויר הצלח הראריא( )ע"יגלונדון
 בין וקנאה היפח לע15ת רק תבליח ב5י ססי5א הוא )אשר שלהם פעורהבעל

 חשקנות ממנחינ' מדם א' שום רצו ולא ר"ל( צרורות צרות וכייצאהעדגיים
 להשביר ועת קנין )אין גשנכ רעיון שרוא חורו כי אם )בם"ב שם שהי'תנשל

 ש קלונם ונתנקר אחר על ששוה לרייק דוך זהי כעת( בפ51יטיסולהאריך
 אליל רועי ונצחונם ומטונם יככודם דעגרי חוו! יסמיניו רה בי עתה ועראז

 מס' כש"ס ואהז"5 וכו' וכו' בינתנו 5נ1 קלתה שכך 5נ1 אוי ישראל כ5ממיתי

 ימרו תענית אינו 'שראל שפושעי כה ושאין תעני71 כל ע"ב( י' )ד"כשיהוה
 וטשטש בקמורתנ2הלבנח

 ששריי
 מלבר רעשיריה חיק רק ישראל הפושע שיהיו

 כשרים ישרר של רצבור יחי' שעיקד אנרוה( )בחי' במרדש"א שם משסעוכן
 פורשים שאינם רועים אוח, צ"5 ונם חח5בנר רונטה רי"א ח5ק נם יצמרפוואז

 במדיתות. הפהרש"א מד" שם וכנראח לתאותם( ראועים ליק ציגדרמדרכי
 פינן נם"חי הטח כמלט הידחוים ררשעים ,שא15 ע51מי ת"צ לעשותכושא"כ
 ח15 יצטרפו יא נניחם ואם וכו' ציבור שצ'כי פיורדים כבים רובםוהסה

 בוראי וההסו, הבריות יאטמו יפה יהירתך כח יעשו נודגל וכו'האו,ליס
 כלשועה עסו שיטח עי יהום הש"י ועולסת משי לת"צ מהכנ"ר עניןאינו

 השאמאס.וגאולה
 ומשירא אלעזרהחם

 "השיבחעשב



 %ט השלום חיים היבזר תענית מנחנידרכי

 שנסושפקו מה על תוע"ר( סי' אז"ה נסותי בספרו ליהוא להלכת נשאלתרנו
 )נשנת העלטית מלחמה הארוכת חסלחמה בזמןחכמים

 ולא הדברים דישתקעו והשיב ממוש לשכ"ט יש אםתרע"ך--הלע"ח(
 בסי' המהבר לפימש"כ דסותר פשיפא כי כזאת ונעונה געתיאמרו
 בכח"נ להתעשת דא"צ תרנ"ר( סי' לעיל מיין במנח"א בתשו' וכןתקע"ז
 עהח ונם ודבות ארוגות סטנים שיעזר להם ושאין דנדים דדזא נ'זזכלל
 שפרט באחרת ופעם זו באתנח פעם והסרוחות המלחמות שקפחלא

 כרליאנען כמה מספר שמה חוטר )באלשעויעטיו( מאוויע"שבמדינות
 ית"ש עולם אלקי ואמונת חתורה לבשי ר"ל שמד גוירת ועליהםכהשחג"י
 דהוא ת"ר לבמל מכ"ש א"צ להתענות ואם לעולם אסור יהי'ונמצא
 נראה כאיטר כושית חבלי הוא כ"ז וגם כזו רבה כדווח לבטל נדזלהקולא

 ההוא הדור ותכתת תכונת את נתארס בש"מ וחז"ל חנניאיםמנבואת
 והרי בב"א נ"צ ביאת עד יתארך הרי וצרותיה תחלואיח וסיבתבעוה"ר
 פו"ר יבוליו ואיך שבגוף הנשמות כל שיכלו עד בא דוד בן ראיןקיי"ל
 ונם כמובן ח"ו חגאולח געיכוב הצרות ויתארכו דוד בן ביאתויעכבו
 זה ועוג עונת בכיפול ח"ו זרעו להשחתת ח"ו בזה רב בזמן במחיבאו
 עכר נדחי מקבץ בנחי' הנאולח מעכב ממילא ח"ו ישראל רובשיעשו
 ובצרות בשנים כי ונם סרה תוסיפו עוד תכו מה על כש"ש ויהי'ישראל
 בנ"ב שאחז"ל וכסו ח"ו כלה אברהם של זרעו נמצא חי' כאלורבות
 עכ"ד כן לעשרת דאסור בודאי אלא ע"ב( ס')רה

 א"נ תמה חחיםבטחני

 )א( אחר חצדרנ תיקון ביונת יום נרדי אזמר חי' תמצרים ביןתרנז
 מה תשה עמו איש ואין לבדי בחדר אז א"ע וסגר היוםחצית

 חי' הישועה במעייני ההם בימים רוב עפי' וכשהי' בקדישתושעשה
 לבית וגא וההרהצח הרפואית עסקי )חקור"ר( חחלוכות מדרממחר

 תשוה ער בחמת ':ז שביז יטיס שכ"א נוכתב חכונזת בשקר עיין )א(תרגז
 אחר גאבלות לשבח נפש געל לכל מאור רוא וכשר סוג סשהנבאב

 זח ריוח וטעם רבית חורבן על ממש בכיה ולבכות היפויס איו גגה חיוםחצי
 ערב צללי ינסו כי בסור ררינין רתשדדוה הוא אז כי רוא חיום חצותאחר
 בטש גרול תודלח עוטר וח ורבר ריום חצי אחר ההיכל נשרת וו למבחאשר
 צריך הלילות שאר בכל אפי כי לרזבירו צורן- אין חלילת חציה ואניןהארם

 וקליו בבני להוכיח ששדיך הסדרים בין בלעות ומע"ש החורבן עללחחאבל
 נפרע"ח נ"ע ועיין עכ"ל עלית המתאבלים כל כו' ירושלים את שסחונאמר
 כ"4קדשי



 הטלומ היים אב הפיז חודש שלהגי ורכירם

 עינים ככליון התיקון סדר לעשות בקרבי וצקך ואש רגש בלברירהך
 על תגר קורא הי' ורביט וכנם"י הקדושה השכינה גלות על נפשודאבון
 ברכים ביום חצות תיקון לאכזר המצרים בין עלטן בגלילות שנוהגיםמח
 התכ"ש פ' וחבורח)ועי' בצבור ולא קונו לבין בעו %ב הספור דבר זהכי

 בקודש בעבודות אצלו ניכרים הי' חמצנים בין של שכרעת הסחונה
 כמו )א( בטוייהד גניו מובא לעשר ותעצומות עוזבהתרגשות

 ומקובל י"א( י' ט' ה' אות חשורים ימ' )מא' יששכר בשערשמביא
 משארי ואיכותם בערכם גדולים הם המצרים בין וטהשבוצתסחצדיקים
 )5השע רודפי' כל המצרים שהימי אמרו והצדיקים השנה יכטתשבתות
 כשחז"ל בביכור למלך חמש.לוה אשר הטצריב בין חשינוחהקדושר(
 לשינוא ולבקש פניו לקבל אליו לבוא בנקל יהרגו יוכלו אז טמעבדרך
 אליו לבא יותר קשח פנימה ובחצרו בביתו כשיהוא משא"כ ומוברחחמדו
 אז כי מובן והנמרי וטירותיו הצרותיו סביכות אשר השומריםסרוג

 בתתעוררות לפלן וספלן לדך מדוך אית יותר בגלות כביכולחשכינח
 שכינוצ לקדושת להתקרב יתר בנקל ע"כ בעדה"ר האלו החורבןימי
 שבין כשבהות אמנם אויבנו בארץ בנלותיט אתט קרובה היא אשרית'

 אכסניא רגלה לכף טטח ומצאה בגלותה חק התפכינה אזחטצדים
 חאלו בשבחךת ישועה עי"ז יסצ14 ובודאי עמט כביכול הדחקבשעת
 כ( אות ח"ד ר"ת )ועיי' עכדה"ק טטלם גדול חזוןוחשיבת

 לטנא התיכה לפני ושסף שחרית בעצמו התפלל אלו בשבתותתדגם
 ביפים רק קטומה שהרטט התיבר לפגי ההמט בקביעות כןלדג
 ההרופה מקום גה0רחץ החם בימים הי' פעמים שברךכ וחנםשיבים(
 עכ"ז עי"ז נחלש וכט"ב רזחהין מים רחיצת ולע"י ואירע גופולר18את
 י"א באות שם הכשכר בשער ועיין המחורה עבודתו ועבד עצמוחוטקזק
 איו כי ברזד"ק( דבדיז בי )אשו וי"ע טלזבלין חרבי הקדוש בשםשמקובל

 ע"כ. ומרכות שבולקת פסח רגלים ג' כנגד חם המצרים בין שבוצתהג'

 סח וז"ל המחים בין ברכני דבד.ם בסוף ויטסש טאור בספר עיין )א(תרנה
 ימאוד ער גבוהים רסצדים שבין שבהות עליונים דקר1שיםשאוסמים

 ער כקטנות והם מאר נמשים הם הסצרים שבק התול ימי ששה ממני ייויאר
 ימי ששת 5% ע5,' ויש ע51מות עליזה חם קורש שבשבת וירגע5סא1ד

 5כ5 עי" שיש 5מי )מאוד ער גבוהים חם המצדים שב'1 ששבתות יובןמסלא חח~
 כשבהות משא"כ 5מע5ח לסעור ער וגהע5ו למאוד עד בקטגור שחיחרברים

 אין פטי5א לטמור ונכרכים קטנים החוי המי ששה שאין השגח יסי כ5ש5
 פסה פזזה שחיו הדברים כ5 שגתע15 הכאדיס שנין כשכתות גר51העלי'

 י עכר"ק בקדושא לסעלח ההתוםבעפאי



 ימ4 וששם היים 8כ הגיז חודש שנהגיירשץ

 אז סרסר והי' ומוסף שחרית התפלל ת"ב קטפני חוון זיככתתרס
 כשמהת כמו התעוררות בנינת וגו תופיע מלכיס מטקוטךבקדושה

 שער יספרו ועיין דמעה כנהל וחוריך השרי( נחודש שם במקומו טונז'הורח
 זי"ע שלמח שם בעל חנה"ק וקיט בשם ו'( אנת אב המת )נחרש'יששכר
 כעד בעצמו נהב ופ' סוכות יטי כנגד חם אב יני שחפ' דפהאב"ד
 ימי )בסא' יששכר בשער עוד ועיין יסרם פ' בולות שהוא הורחשמחת
 הגאולה געת ולשמחה לשפוץ שיהי' בט"מ חזה שהחג ב"0 אוהראפרים
 הארי!"ל בכונת בט"ש שלים" "יתודא 3בהי' וב?ומההו ב3הינוןהוא

 שלא המלימות בתכלית שלים היתודא יהי' ושאז כטדע בסידורבשמ"ע
 דלעילא ברבאק כל להיות וכמובן עיי"ש עכתד"ק עד לעולטי עודיתפרד
 זח שלפני בשבת סיד הכנח עושיו ע"כ תליא שביעאח ביוטאולתתא
 ש"ת כמו שלים היחודא ויהי' ולשטחה דששון יההפך שמ"בבתקור
 י( אי ד"ר דברים פ בנים בתפארת ו )ת' סחשבותץ עמקוומח

 עת ביהר הניד הות בשרת בפרט הנ"ל בשבחות חהפמורתתרסא
 הבסיאוה יעוךי שיתייימו רב  והשתוקיות עצזס בכיכקת
 אוה אב הפת )חרשי יששכר בשער ועיין ב"ב וגאולתם ישראללישועות

 מעי ש רביי ח'ין הם "יו שכתות דנ' חפפרת מהשליתה ומהר"תי"א(
 פורטת גיסן ר"ה וכקודם לפר' שקורין כמן הוא לזח והמעט חד"שר"ת

 יקו"ק השם והיא הוי' צירופי י"ב גי' שי"ב עיח חד"ש כי סתםהחוד"ש
 לרמה מהם הד"ש נקרא ע"כ צירזפיס חירב כל שכלל בניסןכסדרן
 נם כי שינו ית"ש ואיו בפיט בצפיתיט ולאשר לכזלס שכחלמעלוע
 שטרמזין התפטרה שמרין חל"כ יוהר עוד חחי 3סעלה יהי' אבההחט
 כמו שהוא וראשי א"ב כבחי' א"ב חודש נקרא וסה"ס הדישהר"ת
 הודש שהוא בטפרים ורסון האבי"ב הדואט שנקרא ניסן ההדשיםראש
 כדו' הירחים א-ב יחי' כשצן אב כן )חרשים( י"ב א"ב ר"תהאביב
 עכזק,"ק בנ"יביח"ר
 יהסגהנ חמעשה עליו שלע שאמר וכערענסאס ספוד טה' ז"לאפי' קי שו"ת 3על תתורח שר הסטרסם הצדיק חגרכן כשם הגידתרמנ.
 דודי לכה בבחכ"נ זעסתים המצרים כין בשבתות כי חאשכנזשאצל
 נמו )8( דחף ת"ב( שא בקיטה )הפזתו וכר ציון אלי בגיטן הכלוכה

 1"ח( אוה ח"ו )ש"ת דפרושיאאגילות

 שסע באזניו כ' סידר דגש משאזן תע" בדברי שם טהור רבעו 04וכשמב.
 בו שט שעונגו 8' בית ט14ד( )בח' געירו חי' וחכם קים לדבהיזחו

 חבית פ! לצאה הדרים ההורהו כי עד ח441 הזז % רחל והרוהוההלצים
 הגהת צית אלי של בנעה רודי לכר שאסרו חחח בעשה בלילה שםושסקו
 שמהפרים מה כנרשה נתנים הטיף ופט ולקלם ללשנ בגו סהטים הם השעוחנ"ה
 בעף 9וד,1 בשבת 2מ כן לנהם ?4מש הצוי ע"כ דה" לבה בוודא זהבניגוז



 הצלופ היים אב תבוז חודש מנהגידרכיח"כ

 צריך אין טלו תשו נחודש נשאין טלעשות טדקדקין שיש מהחומנ
 מצאנז חיים דברי בעל שחגה"ק רבנן רב ומער"ח ב1הלהחמיד

 שבעת ועד כהנצז י"1 שהניע עד ורמוז בחודים לנכדו נשואין עשהד"ע
 ס"1( סי ח"נ )מלח"א הטשתהימי

 וכלגא בכח'"ק( ארר חדש )במפטר ישקכר שער בספרו טחבתרמד
 א'( כ"ט )חענ'ת הש"ס ע"ד תרפ"1 סי' או"ח בנשקי כזחדבריו

 דבר באיזה ושסקים בגסר' שם ממורש בשמחה ממעמין אבמשנכנם
 מעי' חקנ"א סי' או"ח )עיי! שסחה של בנין יבנה ולא מו"מ כגוןממעטיו

 מרבין 3מח מפרש לא כשמחה מרבק אדר טשנכנס אבל שם( ועודב'
 כונת הוא המעם וע אב ושכנם כשם אנה כדדך רק ונקמינןבשמחה
 כדי ממעמיו במח ומפרש כשטחה ממעפין אב משנכנס כי כוחחז"ל
 שחורה ומרה בעצבות להיות ח,"י( דברי יקיים פצור )כי ח"ו נסבורשלא
 אחריהם והבאים ז"ל חגקץצ"פ רבים טתלמידי חדרך זו לא ובאסתר"ל

 ביחט"ק וחבבן הניוח עי וגכי1ח נשבר ביב באמה אז נם להיות)ושצריר
 הוא וחשטהה בטהר( וכגורע חגאויה מן ח"1 כמהישרש לנמרי נעצב יאאב5
 בודאי כ ע' וגו' בשמחה ח"א עבדת לא אשר תחת וכתיב מע"תחיוב
 דברים באיזה רק נקט ע"כ בתבליוע לנטרי נעצב להיות אסור)א(

 גשטהח יתחזק דברים שבצואר למעפ כדי אב מחצנבנס בשטחהממענין
 אדר משנכנס אבל חנ,ילח לישועת ומצפה לח' הנאמן לבבוובפחון
 אז שעכל דבר ובחרות מרובה פובה מדח כי סתם נקפ בשמחהמרנין

 פרטי נקפ המא ונפשו בלבו ישער אחד וכל איבא מצוח כשמחחלהרבות
 רק משמע עצהי' דברים איוו אחרינא טמעט חי' שאו לשמחחהדברים
 לחרבות ראפשר מח בכל מצוה ובאסת בשמחה אז ירבח חדבריםבאלו
 מתם נקפו ע"כ חכמים דברי ולקיים מצוח של בשמחה ובעניניובלבו
 עכ"דכנזכר

 אשר ע"ב( ער"ג )רח עקב פר' מרע"ס ניצורו העיר שם ורבינו עבד"ההמצרים
 ע"כ שבתא בליל חספוס ועבד'ו וכו' בישא דשפחא פויחנא חוא צויתילא

 דודי נלכד שבתוה בים קזגות שי דנינו, ח"א שמחבביו ריעו וור"קובונת
 הקטעו לא וגף בהחלט חנם הבחון אסר לא בי חגם עוד רבינו המויםכג"י
 רבותים עחפ גדולי בפני נחוג הרבד הי' אולי בי כו' ראמשכגזיםבקולו

 עכרח"ק בעי סרחא ימיחש אבי רבר אמר לא ע"כ !"להאהרוגים

 וחמיה רחתורה ג"כ שהביא נזמקי פר' ישראל עבוזןז במפר עיין )צ(ותחסד
 בחוף מגננים יד שיש בע"ד מלך מררך פקע אפי' וממביר כשטחהיהי'

 ין צדיך אין במתוחח ושרוי המלר יב טיב כאשר ובוראי יעונב וכנורומחול
 אכן יב שסחת לו יש בלא"ה בי קהלת באויי 1הסגעיטים כשמשוררים בךכל

 שהסנונים הדרך אז הקוזזו אושר פנ45רה ויגון עצב עה בא למעמיסכאשר
 יתטוון פנים ייסב בספר וע'ת מובן וחנבאפי הסלך יב לשמח עוג בבלמתאפיין
 בעל הגה"ק  צעקנו דב טעשה שמביא לעעים( יפה )במאמר וי"ע כסינוטהקדוש



 ים ושלוס חים אג המון חוןש פהקידרכי

 ש% ההרומח כסיסי נדרכו רוחץ חי המרחצות בטקוכעת נשחי'תרצח
 שחי' שאירע ואפי ת"ב ערב עד אב מר"ח גם יום בבלחמין
 משום חשש ולא חתרופח למקום אז רק ורבא הימים באלוההתחלה
 תעטנ לוטם ולא רשאח לצרכי שחוא כיון ההם בימים רחיצחאיסור
 גסעודת הקדושים ורבותיו אבותיו דעת חי' שכן ואמר עצמו נחגתרסו

 יששבד במשער מעט עיין טפ' סיום בלא נם בשר לאס%ר"ח
 לחנוחגים דוקא שזח דעות גילה אך ט'( שות אב תמוז חדש)מאסר

 וחוי ר"ח בכל ברבים במעודה שמדביו הכלש"פ תלמודיכרבותינו
 כעת גם לבדלח שאין מצוהסעודת
 אחד הי' ואם בשר שאכול מס' סיום אב ביטי לעשות עהנ הי'תיסד

 גורעת הסיוט לעבתת רביע לו ציוח מסב' סיום לו שחי'מאנ"ש
 זי"ע מהצדיקים בן שהמנהג ואפר בשר לאכול עט והשתתףמעודה
 בשר ולאכול מס' סיום אב בימי לעשית זי"ע חבעש"פ תלמידיסיפזרש

 א"ע ימנחו כי לתעטנים סגפתם ואין כשר אחרי ב% לחוטים אין כיאם
 שכהב יען חי' כוונתם כנראה אך ועבהרחב בתורתם ענינם נכלנאמת
 וע"כ הס"מ ש% כחו חלישת הוא מסכת סיוג סעודת כי הקדושיםבב
 יצילט ח' ל'עשווב ין א פתת מ ס'יום טשמו והר"ת בזה רוצח איטחוא
 טן מר לעי. עשיו של וגורלו לחנקו נפלו ר נעוה חדשים הב אלווהנה
 להחליש כדי מצוח ומעודת ססכ' סטם לעשות מזב ע'כ י'שלח( בפ 'רש
 אות אב הסו, חורש מאורר יששכר בשער חקיין להכניעו האלו כיסיםכחו
 מתענג חי' ולכבודו זי"ע הקדוש האר"י של דחילולא יוכחל באג ובה'ח'(

 חי' קודש שבת כערב וכן ההוא ביום בשר האכול סיוםגה1דמנות
 בו שחל כשבוע אבל הזכין( שנ"א בסי' לעיל )עיין סיוט שיהי' יוהרמחדר

 יהשי' שיכו ע5ה חחסירות הרכי 5חבין הטחשר קל עמד בעת זי"ע סשהישסה
 יר"ם! 5כל ראוי בש"ע נובואר והלא תכיר כשגיח החסידים של שדרכן עיאחה
 פ5וב5ין הקרוש רבו פני לקבל בגומעו והי' ביהמ"ק חורבן קל ורואנ מצרשיח"
 בעיני ימשח 5בי רצוני כי מחשבותי יודע אחה ה' אנא ואכזר לה' חתולןנ"ל
 טטיטה לטהר חבא חבורו כי הקו' 5י יחרץ הלז שהצדיק עמרי נא ריח ע"נרגשך
 סמוכין אמרו אבל מסייע טרו שרקב"ה כהשפע רה" מסיח אמרו יאאותו
 אל גבשו והי' ראמה ע5 יהעסידני לי יסיק צריק אותו נם ע"ב רביםלשון
 ירעיש יכ5 שראוי אסה הן כחושים פניכם וקרוע פותו שא5 תיכף ההדושרבו

 לי תאמינו כלבי ואגלה בפני צהלה ה"כם אטר כבר אבי ורואנ מצרלח,וה
 רבינו לנא-נו ובך כשסחר רכ5 בכ"ז וחב"ד בגכיח חצוה תיקו, אוסריםשאנחנו
 ו"מר  לבוהמייט  שנשווח לסיתף נהצל עפי' ויאע  בעיקלסבורב שמעלסי ר"רחיישש
 כי שסה קכ"ז וככח חלך בשביה רסקך את וכראוה מאוהביו אחד אצ5יפהט
 כי הזה דבר פלות מהראוי רי' לא בי ואם סובן והנכחש אשלו משאנסןחסלך
 אסי יא אוהו ססי"עין לטהר הבא חז"ל איצרו ככר אב5 כתיב ה' עם לכחהצנע
 כדוקרניה )ועיי' שקרשים עב"ר לסייעו אנחנו 04 וצריבין מסייעיו רקמם'יע
 עיי"ש( קמה ר"ה תפארתצבי



 1של61 התם אב תם,, הודש סנהג' דרכיימי

 הי אם באת ט' במוצאי וכן סיום אז לעשות שלא סחטיר הי'ט"ב
 בחסעודח בשד ג"כ אכל סםפיים

 הכוס על הבדיל באב פ שלפני ימים התשעה בועך במש"קתרסת
 מחיין( סירי רק לטעום טיש"ק בכל )ובררכו הייןושתה

 שבתית כנשאר הכל רק המלבושים ביי שינה לא תחן בש"קתרספ
 ט"ב בערב 55מור )א'1 תקנ"א פי או"ח נמוקי במפר, ועייןהשנה

 במ"כ( "מותרים בדברים רק בשבת כשמל אפ"אחצר"ר

 סדר עם שלישית בסעודם ומאריך יושב חי' ביטבת מ"ב כשחלתרע
 היכר שום ובלי נורא בחתעוררת תורה דברי ואסירתהזכרהת

 ט"ו אות תסוו חורש מאמרי יששכר שער בספרו ין )וע )א( שבתותמבנפאר
 עפי של'שית בסעודת ומאריכת שיושביו חצד'ק'ם לסנהנ נכון טעםי"ס

 לשמחה כ' 'פלא תם בזר שהזכיר בשעהו שיסה לסעודת ענין יסרובשעתו שלמי כמעידת שלישית מעודד עושר מ"ב בו שחל דבשבת בנמר'רמבואר
 גטד"ש מ"צ קפ" רוא אך ט"ב ום ב עישר 11 מר בשעתו( שלמר)פעורת
 ט"ב ומ ב יבפרם רמ?ר'ם בימי 5רחחוה שכשיכין טח ל1' קרושת בסבפרפ
 ביהס"ט ובנין לגיאנ"צ ב"ב שנזכה נמור כבטחת 1רמרירות הבכורח בחוךנם

 האכילות סחי בזיוי וקמחה הבטחון זר לרראוח א"א ניס כשחקאמנם
 או מראים אררבה שכנלוי בדבר בשהם אפזר האבירת אשר בשבח כשחלאך

 בסעודך יסרניים שלישי בית לבנין ב"ג שנזכר עי"ש לנו ש.ש ושסחררגטחון
 נאטתה לד,ד,ת בא,ם בשעתו שים"ד כסעורת שוער 1 רצון שת שרבאשרשית

 צ"5 צרקינו משיה בי חלק( )פ חמשניוח בסי' חרטנ"ם ט"ש וקפי'ביאנצב"ב
 לרטן בשעתו ש5ם"ה כסעורת עוש'ם ע"כ דייקא שימר פורע וחיינו דורמזרע

 בשעתו שלמה לסעודה שנזכה ש"כ( )ובשמחת רהוא ביום ישנתח,ק והעל
 ועסקא רבתי בפסיקתא וכסב1אר יום באותו ש,ח' בב,אנצנ"ב בקרובשיתנצח
 ועתיר הזח בום[ אבל שקכם יפי במ"כ אלא בא משיח אי, בס141( תגברבכר
 וטחי' למלך ע"נ סש5 טעם עור רבינו והביא ע"ב יר"ם לעשותו הקב"רלפני
 שיכנע כדי לנמל  לגלת לשולתו חמלך של המגהירי, ופסקו וחטא '"'ד ב[ין

 שם תיקן מרם נם אשר רפסה יצא המלבה ובפרט בנו על נאנח ורמלךלבב,
 לעיר ילוחו אשר החל שרי השנתת תחת לנסן כחס[ ישיכוה1 כחמשיובגלות
 אח"כ רחזירזתו כי אם מעט 5בם וישיגו וחטלכח רסקך שיראודו כדימלכותן
 מלגותי בעת בביתו ג"כ ד" ופ"א שם תיק, טרם נ15תו 5טרינתגק"ב

 של

 המבע ולבש רחו71 רלך בהם וקרפ81(



 יטה ושלום ח-ם = חמו חיש סגתילרלי

 אשר מלך ש5 ננומיא יים חי כי א, הזרון ראחרון והיום אחדים דינמיםמסמר

 ננוטרל חיוט שמחת ,חי5 ש5א ם ריועצ 15 ואמרו מלבותו בכתר נכתרבו
 ררוא גיום הזמן 15 וררחיכו ג5"1 לנמל או כחורר דפלד בן כשקיהדד'א
 והסכו גריי משתה ערב לעת עשו יחידם בן מע5 הפררם טרם חלו ננוסיאוביום
 תכבד במסתרים וכנם וח%כר חסלך כי סטי5א ומובן וכנס זרמ5כרהסלך
 יחיל רצו 5א רק פחם ויפרר 5נ15תי ישוב ההוא דיום בצאת סיר כי ע5נפשם

 שתו כאשד נם נמעורד ישבם בעת אב5 רננוסיא יום כבור אתבפרהסיא
 רטלך בן ינט סר 51כם עינירם סקי רנזעות נפ5 מעדנים כי ואכט "ןרכוסות
 אבי ארתי כבכי וריצוי פיוט רברי גרבר הסעורר הדות כשעת 5עצסוהרשה
 מוח בי הלו בגבוה עור תשוחקי 5א אך מדותי כ5 חכ5 ולתקן לשוב רצתיהן
 ובנ"י נתמרר ויא  רצין העת נא יחי' ע"כ וכלכותך חחוירני אשר ברור םוףכ5

 של הפםק יצא טרם זהסרינה וחסנחררין המשפט ע"ד לעביר יוכן 5א רמלךאבונם
 ישראל בבורי ובני חקב"ר המלכים מלב, רמיך כי סובן וחנמש5 לנטריחירות
 רמל1כח עיר אל ונשוב מץשיני ונתקן נשוב עד וחטאינו מפג, בניותששיחוס

 אשר יתעש אבינז פלכ.נו עם קצת 5הזר11נ נוכה רצון עת פעם בכי ורנהב"ב
 כביב51 נפשי תבכה בטטחרים עתה ינם ביחמ"ק חירבן בעת ולמותפר לבב,קרא
 רח5 וכו' נשטץ ברמה קו5 כנם"י כנדת כביבול הקרושה השכינה ובפרטעלינו
  י"ע ס דצייק נשם כמ"ש ר?,1 עח דזא רמצדים נימי ונס ובו בנ' 51טבכד
 שבת שבו מלך של א נגוס יום שהוא בשבת ת"ב וכשח תס"ח( בםדכנ"5
 עמה תפארת ע"ב כבורי כמא יי וישב נתעיר השביעי וביים המעשיםטכ5
 5א )אם בעוח"ר 5נ5והיגו נשוב שבו ת"כ יום נדחה וע"כ ש"ח רסנו"הייום
 %ך ש5 ננוסיא 'ום ש"כ יוס יה55 שיא כד' א יוס עי או( ח"ו וטרייהכובד
 שיפח גטעודת כנטת( 5ייך דפרד נטרם רנ' בסעורה אז שעושיו אחה"צע"כ

 שיוצא באזעח  "חפתו אח יפאזד "יינ בחי מעדנים בני ושתיי' באכולהבועתו
 הכרונים שמצאו מה עי ו"5 סהרר"ב רכינו הקרוש בשם בבני"ש במבוארלרוך

 עושיו אין רי' או וחלא אחם ע5 איש פגיהם יויוה אש כמראה ב,המ"קבחורבן
 עבר"ח והפידור החורבן בעת וגו' לפקור חי'ב בסור ודאי אלת מהים ש5רצונו
 וזר נ"ב רנאויר עי שרומו כנ"ל בשעתו שלמר של הגז' פעורה בבחי'והיינו
 5סובח שנתפקדז היינו רי' שבת מוצאי ת חב כשחרב כתענית נרפאחז"5רוטן

 וושארז"ל החורבן באו ת5ו הגור 5ג5ות חפרדם מרם בש"ק שלישיתבמעורת

 שכת חסעורת כעת ונשחזת כהפיכת הזעו ביפנת שהל ט"ב לעקוד ביקשרבי
 שיתקרו כנס"י בוגד כביכין  שבשגמם אביו לפני חמתהמא בן בבחי'קודש

 בפם'קוטש כסבהשר יגאיח סיכן שחוא תזח ב'ים יגא51ח !שישובםמעשיחם

 ש"" היום סעורה ע"י לנמרי ת"ב לעקוד וזח לנ15ת בחזרה עוד ישיחוםולא
 להעתיק באריכות כהבתי לפונו' נמחק באריבוח עיי"וו  עלחד"ר ת"ב בושחי

 נורם והדבר צחקים של טעשיהן אחר מהרהדין יש כי להיית הקרושיםדבריו

 יגביח כייי נ51ו מעשיהם כי כי לראות הבעש"ס תטמירי בטפרי מעיתי,קאיו
 בגחלתן( נחיר ורוי אחריהם להררר וח"ז יה5יבון נכוהופפקום



 הילדם החם אב תמוז חח"ד פחני לר53וט

 דרכו ח" גאב פ' לפני יערג מכתבים ולכתוג להשיב לו כשהייחיעזנ
 יום באיגרת טחג וחי פ'ב ביום הצות אחר עד להסהיןנקודש

 ברקד( נ"א אית שלמר ה ב יז )ע חד בזלידת

 זטר לעצמו משורר כ"כ מנמו נשמע חיי בגיתו ת"ב בלילרשיעב
 הנך בכושון מ"ע סקאלוב מחרי"א אלקים 8יש מחנח"קחמטמד

 שבשנסם לאביהן סכנם"י נימוסין חשק שמעורר חידוע המשררתבגיטן
 טומרים( הי יי"ה ישמחת בדורים )ונם נדחים צא!לקבץ
 רגליו על )ואקקיח בהאנפיאלת רק היים כי רלך בהדר בביהם'דהרענ

 פאנפאפא"ל או קאלאמשי"1 לגש החוצח כשהלך ,ולתבת"ב
 תפילין וזטת הישני והניח שיג" לא חתולה קזזם בבוקר בת"בתרעד

 זוגות תזחי בבוקר הניח השנה שנשאר 'כ ג המלית )א(ועם
 נ"א( ס גנאי"ח ע לתורך סזפור )בענין י"ר ס" כנ"ל תמלילה גליהמילין
 כיון הפעם ואסר צרכי כל לי שעשה חכרכח מבדך הי נבוקרתרעה

 סליתו כשהשך קלאפשי"ן חנקראיס גומי של במנעליםשהולך
 * בבוקר הברכה אז נם שפיר ע"כלביחמד"ר

 חמילף על לשפוך בפיו היין לקח לא בח"ב פולח ברית ה" אםתרעו
 ואחר המילה על טהכוס היין ולזלף בפח המציצה עשה רקכנחונ

 תתקב"ח( סי' 1 ע לשוצת)וביהרכ"פ לתיטקת נתןהברכה

 לחבות חוצב בקי הי )א( מ"ב יום של וחהפמרת התדרה קריאתתרעז
 פית שי בהרת יועאר לא כגדם לב ושפךאש
 וגונח טחה כראשו מכח והי' בעצמו קורא הי' איכה מנילההעת

 חלא ציון עד הקישת מדד בנוהלת הש"צ אחר ה" פ"בוביום

 חכוונוה שמהצער שכהבתי מח י"ר כי' לעיל עי'1 כג'ני בטעם נ"י )8(תרעד
 הטור ע"פ חטרד כשנוה שלא רתפייי, קורם הטליה להניח שצריךנראה

 גמר שיתפלל שחחכי1 ניוז טלית ב5י פניה בנח רשש שאי, לנשמוורביני
 ינם בתמי5ין כשחדיה פתוליו שאין כין בט"ב אבי המלית עם שחריתחפלה
 כשער הטבואר 1"י חשפי מרעת ביה לשנוה רצח לא ע"כ נר51 כשייתלא

דגזנ,ה.
 ביחף האחרון בחורף רבינו ינני פה פכחון לו הי א' גדול ורב ה"ה )א(וזרעז

 ואנחנו קיץ כיח קציר עבר ת"ג( )ברמזורה הכ' ע"ר נבודאפעסטחליו
 טבוחת גי אתר על רביגן ב ~דור ומיץ יקצור חישורה ענין סד בי נתקענולא

 יגסטקתא תרכ"ש סי פזר יער )עיי, סגיותא יוקצן שבועית רבחגבהייוה"ק
 ס"1 אית לסירים ימי שאסר תושכר בשחר )טובע משיח ירא שבה"בסבהשר
 חוא באב ותשעה והנוסר הטים טייר זס, קציר נקרא שכוערת יחגעי"ש(
 ושנחגו באב( )חשעח קיצץ כלח השבועות( )חג קישר ענר וזהו הקיץבוטו
 ענישת נ=שש



 לטי החלום חים אב תבוז חודש מנתנילרטי

 התעוררות בדגש נמירא עד הש"צ בעצמו רבינו הי' שמשםתשאלי
 אל כבן וירושלים ציון אחכת המעוררים השו הפיופים בקדושתובכיות
 לבו מנחמת ושואג סהגעגע אמוחיק

 ויום בלילה חקעות אסירת משך בבל נטובח מפסל על משב הי'וורעמ
 ציון אלי הפ!מו! היום הקיעת בסוף נם כלל בעמידת ולאת"ב

 כמ' בחריגה רק מנהוג וקהל חזן אטרז וע'וערי'

 בספר כותב ישראל קברי על היכין שבט"ב בש"ע שטבואר מחחרפ
 בביה"ק בת'ב לחוש יש וגם לתקוה מקודם לילך שא"א כיוןאז הלכי לח הקדושים ואבותיו שרבותים תקנ"ט( ס" או"ח)נמצי

 שליטתן הוא בים  גו שאז ח"ו החיצונים לשליטת א! גורםשחומן
 תפלתיע לעלות שיסייעו חצדיקים קברי על להשתטח הכונה עיקרונם

 אזעק כי נם בחי' הוא ואז בטהרינו כמ"ש ורצון רחמים בעתלמעלה
 קהשת קצת ויש אז חהכין שאין מנהגם ע"כ תפלתי שהםואשוע
 על לילך בש"ע המבואר חישן במנחנ להחניק מהמחמיריםכפעין
 מטעמים פנימה לתוכח המא ביה"ק הגדר סביב רק וחולכיןחקברזת
 ע"גהנז'

 ואת זאגי  הפסוק מרד אוסר תפלין הנחת אחר במנחח בפ"בתרפא

 ות בתפ וכחסרו וכו' עליך אנטר רוחי ה אמר אוההבריתי

 השקיעה קודם יום בעוד תפילין ושניחו והקפיד יום של השיר וגםשחרית
 א לחוסו לילך ויריך ביחשם"ש בבר הוא דיעות לכמה השקיעהשאחר
 כמוב דאורייהא שהוא הפיליןבנוצות
 בבהמד"ר ובי שלו הליסוד בחדר אמה על אמה חניה לחורבן וכרתרפב.

 ורעוע עליו וסיד צבע בלי והב ירירחו( יספור שלוקטן
 שם ששבעים כמח כ% יצא לא עליו  צבע  זנוהצין דאותןלהלכת

 כלל צבע בלי אטה על האסח שם צ"ל אלא לחורבן זכר יפותבשעתיות
 ל( אזה ס"1 ס" ח"ג במנח"א )ועי, תק"ם ס" או"ח גהוקי בספרועיין
 לו והם ללמוד להרעיל ערבית אחר סיד מחר ת" באב* פ"נ בעייהרפנ

 ובפטרו לסינוד לבטל שלא לד' קודש שעות כמח מאזחלילת
 באב פ"ו ביום אשר כותב א'( אות סנף תבר יום )טאסר יששכרשער
 והתשובה הרחמים סתשררים והלקח וטש השנת ראש חתעצצתתחית
 פלא סאן תעגים מס' סוף בגסר' באב ט"ו יום על אמרו שיחעילסה
 בכער" וחשך טוסם להתת צריכין וחלאת מא! כי יסיף ביפרחמוסיף
 דברה עייו"ח הברס"פ ר"ח על הרצץ בימי שלימה בתשובתועבודח

 עהנה הי' חהרופה בטקום א הי הרוב שע"פ באב ט"ו וניזםהקדושים.
 )א( דפנרא הט"ו לכבוד דשם ורבנים לאנ"ש ברכים סעי" שםנם

א א ח י א א א ן פ ף ח



íזםץה úוí גי¢╞ ק╞זח הםו  "ךג

ñזגí  ¢ץק ¢יקקג íק úזו) ('á םץ כג╨הז╨ק
 ╞ף¢ú סל¢ וגáל ז¢ףñי

גי  חךגúחז חיזל
 ז"ך áוá טםגוז ט¢áם ס"םס úי¢áי חáגúי

ק"גגץ  הלגúחז "חיזף
 הקñה ¢קץ "דוú áםזץ כזזיך כג╨ךי חáגúי

 ח ¢ז זק ו ם זם
íגקט╞÷ח  הף¢ú ק¢זח םזםו וזהק גק¢זח חáץú2ח זגה úלגו íגלג

ט¢╞זח áז¢ גלגá ז 'גחקיז גףץú╨הץז ú╨הץז áגו¢ץז זגםץ םיí 
úס¢ךגףוה áםי úוזק ח¢זס ╞גלó םááז÷ך╨ חפח¢חה ÷זה¢ךם גה זñזú וá 

ק╞זח  הםץ¢ú ז╞גá ¢גáדם úזיזםהú ג÷לץ גי¢פ úוזף¢ óז╨ה ╞זץ ג╨ףם
úוזף¢ áץם גי¢פñם ג¢י ÷זáם פזגáםזק םיזג ו ñá¢יק כגיú םזםו םץז 
הלúז  קף╨ú ú╨יהז íגñג íגו¢ץה כז÷גúם íםזץ úגםיú ╨הזלגםקח

╞ץ הםהúים íםזץל םץ חלי גםז╞דל ג╨á¢ ס╨יקו וםךז זפ¢ ץזñ╨ם íז÷לם הףז¢úה  ¢חו ף áוי זו íץלל ¢חו ט¢וú╨ ההúק╨ז úíץגñ╨ םיá ה╨ק
áúכז÷ג  í╨זפ¢ד ╞ץ גךג ק╞זח םזםו íגñג ¢ך╨ו íהΣ áףח ט¢זפז ÷זñץם
ה¢ץז  קף╨ח ה╨áגגךז סקץג זו ¢÷גץ úס÷ñץúהá כקגñó úה ךזץגלז
íץז  חםףúז ט¢╞ק ח,ח úךץלל כáזלי ץ÷הגהז ¢ףזק גñגá) ק╞זח (םזגו

ץ¢גוקיז  ום ז╞¢חג ¢זיסםל úו ¢קו םךזל í╞גםץ כז÷גהם םםיה ג"ñ╨ים
áזךז÷ךú  óזáñ זגúז╨ק úקםזúל ךץ ¢זהñח ח¢להú áזה21ם הי¢ה

פז╞זáץ  úףז¢úח í╨י╨ז ק╞זחם חיזקúה íד íק ום ח╨ וםז ך÷ק ╞זáץםל
זúז÷םו  ק╞ז÷á ¢קו íגלגí áהה ¢¢קם úזááם םו¢קג הáזקúם ñí¢גףז
úפז÷זק  ק"úג úíץי םיí áס÷ñ ו╨חק 'גחñ  ááו ג╞ז╞ם ג╞ז╞ז גם זגגוז

ךהז¢  íג¢חקי זםז÷ ¢╞ו╨ ק╞ז÷á ¢ףזם
 כגי¢áף םזםו

כיז זף¢ה áúקי úזקñגץí הו םיםá ג╨זםף םגח ה╞םזגי 
 íזגי

 ז¢╞זח "4%% 'גחג

óגףגי  י"חו ú¢גלוá זחךג╞חג 'זדז ¢חו áúגú הוק¢ה הלגםק 'גה
וזה  "הףגםק הםזודםז הáז¢÷ .ו"╨ז íוז כáו

 ¢לזוז םז÷á גיá חáץ÷úםז"
áזגקץל י"זג חזךג╨ קףקףז ñ¢¢ סזקץ úםק"¢) ñז) כלג╨ כגק םגקג 'גáםזםו ח"¢ץ áח"¢ץ ú¢זף 

(¢ץק'  וññ╨זג¢י
 כף÷ םáו ום ¢חקá ח"¢ץ םיá ה╨קה וגק) גסúה

íםזץ ╨á¢ו á╨גñם ח╨ק חפכ╞ח '¢ם ץקההג כú÷ףזú יהז╨ú ח╨קה ñזó ¢÷ 
íגקץלי  '¢% ╞זץגגו ג╞קחá קץ╨ס) 'י זגו כגוז (ה"¢ כגי¢פק קףקףם

ו¢÷╨ק  áזקג הáזקáú הלגגק úגק) ¢ץק ¢יקקג ק╞זחג 15םו íץל 5ץ
'ח áזגí גúג÷ ñ╞¢ גה כגקזץ áי*סג ,ך÷ (ה"ף"'ץ םחקיז ח"¢ץ ÷"קץ 

זג╨ףםק
úיקחז ╞¢ñú áúםגףΣ ם ╞זץáזגח 'גהקי קזí זקחú ף ¢חו(ג_÷"יזג╞¢ ú¢úח 
úזםףúה  םץ גקו¢ לףúח זלפץá ג╨ףם חáגú úúםףú הח╨ל םיז

ñח╨ף  ÷"יזג╞ םג÷á áפזח úזיהם ╞הו úץ÷זú áזááםה úזגיááז úגו¢ץ



שאייי  שס שתם יפ 

 קדורי כי בכיפורים יוםכעין
 אלול בער"ח טתענה וחי לאדוגיגו היום

 יוכסף( אחר עד רק ממו )בערשה חיוםכל

 כל כהסקל יחי וה יום יע יעמוף כי לעני רגילה יוכ"ק הריכלתתרפס
 ואח"כ דמנחח ושמ"ע קרבנות סדר הניתיח. על למנצחחטאתי

 ערב טנחת כפי כהשאת בתפלת בפה-ורים כנדפם הכל וכו' ונשובחלכו
 טסתופף טוב כי וראה וכו' ימים כמח זה ערכתי אשר לבי הניון קבלאמר

 כקטטר על עומד ותמיד סמר מפחדך עמך בשר אלקי וגו רחמךבפוערי
 וכו' רחימא מצברחם קייטי' ל, אדבר רחמנא ת1' ערב. מק"ת עת".עד

 וכן קנאה דפינהם קימח וכן וכו' צדיקא דיוסף קימח לן אדכררחמנא
 תש"נ( עיי, הו'דוי ונוסח ביחש )כשכסל"ו  וכו' מלכף  דשלמהקימה
 תש"ת תשר"ת לתקוע בקודים דרכו הי' והלאה דר"ח ב כיוםרחיים

 גם להנוע צדיך רערוך שלברי תקצ"ב סי' כב"ח מבהשד )1כ1תר"ת
 ג"כ בביתו הוקע הי' ב"פ ונם יום בכל חד"ת( תש"ח תשר"ת איווכחוזית
 ורצון רחמים להתעוררת התפלח אחר או לחתפל שנכנםקודם

 יתיגו( אחר הוקעי, )"'זבנוטתין
 תפלת אזהר נצמרים חי' וכעשי"ת דחול אלול ימי בכל דר"ח ב'וזרצא

 באיבת ראשון ביום ראיתן טפר תהלים אחד מפר ותק"ששחרית
 אמר יא עש"ק )ובעש"ק ח'  בדם חכךשי וספר וט' ג' ביום שניומפר
 קל מדות הי"ג עם תהלים ואחר שקודם היה"ר אמירת וכמתעוררותבצבור(

 ביום רוב ועפ"י אנט לחכת החוצב בקולו איגרא מרפסין ממשרחמים
 רכן הש"צ בעצט סי' אלח כינף בדא,פתח תהלים לזמרמשתהלו
 התיבה לפני בעצכם עמד בקודש ודרכו עניניו לפי כ"6 החודשבאמצע
 * והיה"ר תחלים ספרבכל

 הנאון וקיט בשם ט"ג( אות ב' ח5ק תורר )רבדי בפרוז כותבתרצב:
 ווסקובל מפח"ק עליט ינן וטחו ושלטח שם כעלהקדוש

 לחברית ישומח לא( תהלים ששדם ביח"ר לומר הקדושים מאבותיוכידו
 תיבת ולא )סהר( השושנח את הטנכים והקוצים החוחים כלאת

 1,"1( המק יגיש ש, ס "ספי שנאצו ;"ע גש1ר' יאית, ,א(תרצב
 קארין )רפוס ישומכר בנ' בשל זי"ש סרינוב טהרצ"א הנה"ק בושלמד

 בי1 ראיהי תתאח קושנה ויש וז"ל י' אות שם האמהיות בשער תקם"נ(שנה
 ומרן ע"כ החוחים בין אינה העליונר אב5 שלשטח ירושלים סוד והיאההוטים
 בנופח זוטר נילא ג"5 כן על וז"ל קדשו יד בכהב שם חניח וי"ע סדינובחנח"ק
 "חעייונר" חשושנה אח רסובבים ורקוצים רתוחים הדלים ויקודםיה"ר

 שם וכו' יענך גאפור אחד לומר נ"ל האר"י בגחתי וכנטמא כחנוסחובאמה
 עבדשק וח בנוסח גם '"ל וכן סחם השושנח רק "חשלתנה" תיבת נוכרלא

 מערכה השרה רנ5 בגשרו מהתצ"א כח בנה שכהב מה ועיין יד ככתב שםכהג"ה
 עח"ש כלע ובערך שושנח כעניןש'



 ופלופ מים אי%חויש זרכ,ה

 )יכסבואר עילאח אימא הייע "חעליונח" השהצה כיהעליונת"
 חוחים אין שם מפרשים( ובשאר בבי"ר עיירה כ"1 תאון רישבתיוור"ק
 בחקי ושאתי נאסר שם מלכו"ת מדת חיא סתם התפושנה משא"כוקיצים
 עיי"ש להכריחם לבקש צריך ע"כ וכטדע וע חרט אשר עמיםרכים

 תקחנ %1 )ב( לומד עצית שנוהג מ"ר( אות לשם עוד וטחבבאריכווצ
 אשד את לתקן וכאוכל כדי ויצטתי ימי ותאריך זמני קודםמעוח"ז
 עיי"ש* בסידורים הנדפס כעסח ולא ומרוצה השוה נוסח וזחשמתהי"

 ~ט' שבתהלים )ראשון( פפר בוכות אומר הי' תחלים אחר בטסההדצנ
 שאר במטם כן וכמו תורח" חומשי "שבחמשה )בראשיה( מפרכנגד
 רבינו 4מר "%א"  4פקום וט' פרנמתע וחכן ביוסד יום דברהספרים
 התחילו ולא אחר  לעם ולא זלה  ישראל גיח עמך יצפרבו "שלא"רנוסח(
 וט ואיש איש לכל ותן באמירת רבים( שטרנ,ן )כמו בקול וקתל חוןלומר
 לוטר חרטהילו ואילך ומשם מהשרה" "די עד ומסיים אומר חי' הש"צרק
 טדיתך עשרה שלש וכטת וכו' לנאלינו ותחיש ותסחר חש"צ ואח"כקחל
 * וחיח"ר התהלים אמירת  נטר אחר קדיש יפיאסדז מדקדק וח"וגו'

 נטר אחר בבוקר וישעי אורי ה' לקיד לומר התחילו אלול מ-"חחדצר
 אחד קודש בשבת וכן פנחח תפלת נטר אחר ובערב שחריתתפלת

 )עיין בכלל ועד עצרת שסיגי עד אגוע אומרין והי' סומףהשלת
 יש ורנה ד' אות אלול יחדש יששכר  בשער רבתו גןח  שכתבסח
 ש5 השיר אחר בחול ובן יוה"כ ער רא אותו אוטרין שיש שונים כגהמסמה

 ור כל ויבואר אפרים בפסה זה כי ע,ק השבת יום שי שיר אחר ובשנקיום

 הקפ"אן בסי' רמחנ~ת לכל פאסהבסמרי

 לאמירת חש"צ בעצסז חי' ובעראח דסהחות ראשון ביום 4(תרצח
 לבש לביחכהיזר וכבואו במקוח לפבול )ב( חלך ומקודםחסליחות

 העיר שכן שרבאהי ש"1 ס"ק א' סי' ח"א רסהטת לכי מאסף כספו'עיין)כ(
 וכן טמידורים רנרפט נוסח לנסר שלא ח' סעיף תקפ"א סי אסריםבמטר
 העיר ח" 8ר' יפות בפנים וגן בפירורים חנככם ניסח עי בפקפק יעב"ץבמירור
 שגישש לאספרי "ש 4י "נד41מט13מה
 גוחנים פסוחות שיש הקפ"א ובטור ר"ה סם' פוף שלא"ש עיין )א(ריצח

 שאהד מיום לסיעו אלול מר"ח ותחנונים ושיחוה לוטר בחלטורתלקום
 בש"ש קיין יות"כ עד בנ"אא( שין ושמגונים סליחות א"א גופא רכר"הר"ח
  ז*ל חאר"י פין נ141 הי' שן פפה- כגהנ וחוא טישים רכן הטחבר'פבתב

 הל' זברסכ"ם עיי"ש ומצוח ובנגיר פאר שער ופ,עשח תכוינות בשערכפכדאר
 ובמירור יבר בעאף"ח סליחתן לחו  שחבות ב' מנמנ בשפ  ומור הנהא"שחשוגה
 פ"ק וביטן בכבודיהם. כ( גם חוק קץ הטגהג אי% מט"ו סליחתה "ש גאוןרשע
 יש4 ננרמ )ציץ  העהפ בריאת ההחלו שאו איול מכ"ח ט3הנ סב'אדד"ה



 תא דשלוםחתם אלי "ישדילי

 שמרין חיי ר"ת ובערב וט' אערי והתחיל ליל בעוד ברכה( )ב5יהמלית
 חצדקח ח' לך ובאמצע ג'פרי ו?אהר קדית? החצי נוראים( ימי ש5)בנינון

 חו"ק אמרו וגו' תרועח יודעי העם אשרי ברית( בנכור ושאומריושפסוקים
 ר"ה ,שקודס הסליחית יכר שאר ובכל כנה~נ בר"ח כסו התנועחבגיטן
 עמד רק מדות י"ג ביהם גם הש"צ רביע חי' לא לעשור כסא ביןונם

 ת' פני טנח לבו כמים עפך ונפשיכסקוסו

 4 ד' בשעה דסליחדת א' ביום הי' סדרשד בבית חסליהות זמןתרשי
 כל ובשאר ד חצי בשעה ברית( 0כ1 ובער"ח חבוקר ביושסורת)ח(

 פיו על מכריזיו חי' הסליחות שלפני ובשבת ה' בשעח הסליחותימי
 וכו' בשעה ברית" "זכור ליזם והנריוו אמרו ער"ה של ותזמן כנ"להזמן
 ליום הראשת בשבת חכריזו ג' או ב' ביום ר"ח וכשחל ער"ח אמרוולא
 אותז על מקפיד חי' וסועד ברירם לזכיר חופני ובשבת היכרם ושארא

 מספרים ס' משם בכ"י 5יננ1 ישראל מהו"ר קמביא י"ס אות תקפ"אבסי'
 אחת פרשר גומר יש ר"ה ער אלול מכ"ח יום בכ5 זר שממעם ה'תהלות

 וסובא 1כ1 שני יום עד שני וכיחם אחד 'ום ער ככושון ביום רחי.טבבראשית
 זרוא שם ררס"א ע"פ רביט טהנ הי' ובן מדינתנו מנחג אך במם"א(מב
 ר"ר ואם ר"ח שלפני א' סיום ס5יחוה קוטר באשמורת לעמור רמנרניםמדבר
 שם ובמו"ו במד"א עי'1 והטעם שמתני' שנוע א' כהום מתחי5ין אז נ' יום או ביום

 יפי חר' ירשלים מ. ע"ר עורם סיחות ימי ר' עב*פ 5היהע שצריךכעצום
 וכדי ועיוד"כ שובר ובשבת ד"ח יכף נ' חיינו בעשי"ת מתענין שאיןתענית
 אחר טעם בתכ ובעט"ז עיי"ש א' ביום לעולם 5חתחי5 תקנו מסויים יוםשיחי
 ועשיתם כתיב ער"ה ותקרבתם כתיב הקרבנהץ רבבן בבאח"ט ג"כוחוכא
 יטש ע הסוסים משני ימים ר' ביקר צריך 1חקרנן סרבן עצמושיעשה
 להשפך 1טקדפין שסשביסרן רשנה ראש ערב ובייל דסייחות א' בזייבפח"ק)ב(

 נדותי' כ5 על פלאח הסתוה כ5י5ח קהים שעה נערך עור ואזוששם
 רבים וטצא והסתוה רכינו בבוא ופ"א הסליחות 5פנ. 5טבו5 הבאיםסה,ריזין
 )ראמפ"4( חסין סים ,יעת הב הב וצועקים חסקוה במימ' ושוריןחיהשבים
 כעת 5הי1ת ר"5 בע"ר מעשי שזהו ואעשר ההמרכן- עי"ו רב זמן ושוחיווסכ5ין
 סעיניחמ שיטה ~מהשביס 1מ4 ונקים אנשים טהסמקם הבוקר באשטודתחחוא
 קדושת לשם הכ5 ב,ריווה למשוח באים ונערים וקנים ונם ה' לעבורתלקום
 ופדות גא51הם ו5החערדת ישראל ש5 "כותן 5סעלה סברים רחמים ועי",הוכח
 לכן וחת ב5 בוקשיתו עליהם חפקטיג של טענותיו נסתכר כי ב"ב.נפשם

 5בם האות אחר ולהרר הוכח 5ב5חץ חנוקות במימי שהשתהו עשיהבתחבושה
 15מר פח פתחון ח"ו 5חבע"ר 15 יש ישוב ה5ו רצון ברשעת כ"ס נופםותענוג

 5נ1 א5 יתן חחי 5כן יכשר בסח ידקו לא וחם דעבדין הוא תרשישכי
 עני עם יחוס אולי לטיים רה וב5ילח הב"ר באשמורת רקון חעתלהקר'ש
 שנ"ז סי' לעיל סיח הדין שכהאר ירחם. אוליואביון

ח לויה ה  א  ד  פ  ט ןי  ש  % ה  א א   
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 ובפה ביום מאוחרות בשעות הסליחות באסירת וחרנקילושאיחרו
 יבואו רב עם בבוקר לקום המאחרים כי לו תדע כאשרמעקאפש
 עשירית 2ועח אפי עד מליחות ויאמרו גדול המדרגש בית שלעפרחדור
 ברבים סליחות יאמדו שלא ולחוזיע לחנריז והתקין ראת כן עלביוש
 הדחק בשעת רק הי' )וזה בבוקר שבעה 12עה עד מאוחר היורנו לכלרק

 בער"ה בפחם רם5יחות א' ניזם אבי הם5'חות. ימי ושאר לעשור נסהובין
 באשטורת וישכימי כארי שיתגברו כפרז וחי' תעם( כ5 הדכה סין משבחי'

 הללו הרצון ביני לד' לבבם ~יביט ויהע במועדםחבוקר

 לא חיום אור עד נמשך הסליחות שאמירת חגם דטייחזת כא'תרשה
 )ננ"ל( ליל בער שעבשו כיון באמצע חמלית על שיברךשרתחו

 עד ומאריכין המליחות פיופי חרבח בו לומד שנתייפד בער"חמשא"כ
 לצאת לחפמיק תסליחות באמצע נהג אז היום לאור שתיים אושעה

 )ונרתח חלליות על ובירך כדיע העפיפה עשה ואה"ב )לצרכיו(לחוץ
 מירר ואינו נטילה כמלית ואתעטף שכול ד5נזש גדעת בזה "י' רגעושרעת
 רשיון ע"ז תמר בםק"ב רט~"ו והנר לילה נסוה נענין י"ח בטינדאיתא
 יכניס 5מר ב5י5ר יכשו אפי' ליום דמיוחר בכסות ננרכד חייבר5ררא"ש

 חשש 5א שרבינו וניאר חצירו ה ט5 ליעח יותר טוב וינד נזר 5גתחירעצבו
 5יוס הטיוחר רכבות י"ח בסי שס"ל רט"א ברעת יוצאים שאנו ניון5זר

 שהטו"1 י"א ס"ק הקפיא סי' רבד באלי יעץ עליו עברך אי, ב5י5הועונשו
 מה לפי אגל שאוה טסת עי לנדך דאי, חרש"5 נרעה ירובד שפסק5טסמז
 טלית ע5 לברך נהרא"ש הפוסקים גל שרעת טק"ו ר י בם" שם חוניחשרוא
 העולם דימעו יפא51ד טלית קח 5 גתן נכון אין כן אם רש"ע ,כפפהשאולד
 י"ר בסי' חפחנות 5כ5 טסוסף כמפרי כחה ועיין ע,י"ש ביום אף ברכתושא"צ
 בממ"ק( ועיי, הפותרים מדברי בנח אריכוה שכתבח' מה 5'ס"ק

 כלפי פניו להסב ג"פ בקודש דרכו הי' בער"ה חסליחות באמצעהצרת
 הצת ומליצות לתשובה וחתעזררת כבספין דברי ולזמרהעק

 אגן ואם מעפרא שכינתא לאקמא רחמים לעודר כנם"י על שמיאכלפי
 עצומות ובכיות נרולה זעקה ק% בשמעו לבבו כחע ונמם נימרחהוא

 בד"ת יכל טרש ברנן ישומר חקדושות תיבות הסליחותבחרוזי
 דברי בקונמרסים ועיין הצדיק קדושת מפי יוצאת אשרהתעוררות

 במקהלות או ושהניד ממת קצת כעבש אנ"ש ע"י בהייי שנדפסוקזדש"
 עייש"ח המליחות בסאטר ח"ב יששכר ופער חנעלח בסטוץ נדפםווקצתן
 נחררוהוזה
 רצון "יתי עסקא לארדוע הניע בעת ר"ח. דערב דסליחות בפייפתרצפ

 חתחתי ום הבעל"ם" הואת חשנה שחהאמלפניך
 באמצעו ום

 ךאביתי ושקפים, שלוים העטים כל והנח שליש ובדמעות חמעההרבקולו



 יע השלום חיים אלולחודשדרכי

 מול תחינתם ומפילים פניך ומגקשים ופדולדלים וסחופים רחיםעמר
 חמשך ואמר צעק הס"ת וכנגר קודש הארון פותח הי בריתך"ארון

 יהורה ערי את תרחם לא כרעי עד צבאות אלקים "ח' שם הסייפןרברי
 וצעד א"ע ופנה ובו שנים" סאות וכמח כמה זה זעפת אשרוירושלים
 עוזר" ואין יימין פנינו ואמר פרושות וכפיו בבכי שחוח דרום יצררגליו
 והעונה העת זחנה טוסך" ואין לשמאל שמע ואפר צפוז לצד אח"כוכן
 הקמות את רואים העם וכי הפסקא סוף עד וכו' להושיעם לך יאחהאשר

 כל יחדיו והקהל חש"צ אפרו חנז' יה"ר ואחר נעלת ברנשונהפעלו
 לנבוח באסירתו יותר נשתהה רביה רק הפסקח בלתי גפירא עדהסדר

 בבית קצת ושהה תתקבל קדיש ואמר הסליחות כל גפר עדנסתיעת
 סגינים אינה שם )שתי' מהש"צ השחר ברכת הברכות שישמע כדיהמדרש
 אסן" ולענות הם5יחות( אחר סיד 5דתפ55 שהקרימו העירמאנשי
 ק"ש של תפילין והנחת בקודות לעבודתו לחדרו שב חסליהות אחרתש

 מקודם חלך ובער"ח שחרית לתפלת ואח"כ '"ח( פי )כנ"נכמנהגו
 ולא שתרית לתפלת כא זאח"ג )א( הקדושים אגזתיז קברי עליהשתפת

 מעופר בעודו נדרים להתרת )א( רק בער"ח התפלה אחר תהליםאמרו
 )נ( פחות יא 'שבו לצדדי, ~מסביב השלח, אצל עפד דרש-יבנן-ת

 דהרת וששוה נורנ,ם יש מטות פר טוח התורה ע5 כהן בשפת, עין )א(תש
 יוסף בנדכי וסובא ח515 ס"ת ככ5 רבכו יח5 5א והרמז כאל51גררים

 בשכה"ט ר1א ד,דן כסיר,ך' רנדמס נדרים רהרת ונוסח כ"א אות הגפ"אס,'
 לרנגון נדרים כנוי געונטרט ז וע' ובמט"א גסק"ז כשע"ח ועיין יוטאבטס

 רוא טימחים שאינם אף מומחים דיירים שאומריו ,"ב תשעבד ז"5מהרש"ג
 דאס לכ"ט בם ל ס" גיטין נבי וכן טומחים כדיימלר עליו שהשובין כבודדרך
 דא עוד וכהב שינו נקרא אינו רגם כשר הכי בר שאינו חכם או רבכהב

 סהנ' מעיקרא תנאי תתרה 15 אין שמשון דהירת חנם שמשין נזירהראומריז
 5הנא11 שקמה בית בשו"ת ועיין כתר ר5"ט סי' ביו"ד בפח"ש ועיין קו"שנם

 ר' סי' כיו"דטסקאלא
 מתשו' ז"5 סבערזאן חנאון בדנהות א' אות תרי"ט סי' ד,ים בארחותעיין)נ(

 לעאמ טוב כער"ר נכריס רקדת 1 נתשש "ע"ס טוי נפי"כ ידישיעספר
 ור"ד ב כמ"ש עשרר צריך ,בחלום בח15ם בין ברקיץ בי1 שאוטר,ס כיוןבעשרך
 דסביו אנשים לחיות דמהירין דצריכין ביור"ד בש"ע הוייו עי"ש רפיסי'
 שט שנהב ח ג,ע,ח קי"" נלי אדם נחיי נ"ב ועיין שיתהוו פה שירעורצת
 החינח אינה שהוא הע"ח שחושביו במו ו5א אומר שהוא מה ש,בין נוחדשיהי'
 נדרים התרת ש5 הנוצח שאוכפים ב5ד"ק טבינים שאינם מהיראיםוראיהי
 זיי קעו טען און גיטין השב איך ווים יבעית סדקי נדרים )ד' לע"זבמעוז
 ובועה( או בנדר ניעמען סיר אוף ריב איך שז חרטה איך ה4ב זייןסחיר
 גרר איין סשה ווער איך זוען 18 טודער מוסד בין )איך יאסר ואז לו,יתירו
 זיק( הל ניפ נ4ר עד541

 עי"ש הקיפח על ר-ר עיד שיימם דפון ס-ז קהת הלנאצת בפו בשנק שחו,ש



 דשלום היים איזיחידש דרכיתר

 נא שמעו נדרים חתרת נוסח לפניתם לוסר התחיל והוא אנשיםטעשרח
 בסיפורים וכנדפם כנחוג )ג"פ( וע' לך מחולים הכל השיט והם וערבותי
 כצירוף ואמרו ועפרו השיבו וחם וט ממעלתכם מבקש הריני אסרואח"כ
 בפגיחם ואסר רביע ופתח ישט שנמרו ואחר וגו' ושכעתי'קוב"ה

 סודעח ממירת נוסח דמעות זולגת ועיניו תדכה נשבר לבבהחסררת
 יקב( סי' שמיר בצפורן הקורש בעבודה במבואר ו"5 היר"א חגח"ק מרן)שנרנ
 ור"א רשב"י דעת "על העמח וסמיים ובו לפניכם מודעה סומרחריגי
 ישראל רביע הרב דעת ועל אשכנזי לבריא יצחק רביע חרב דעת זעףבע

 בכלל"* ועד וקיני ואני סורי ארי עד תלמידיו ותלמידי ותלמידיובעש"מ
 חרדת רעד יאחזימו מהור לב ממעמקי יוצאות אלו דברות השומעוכל

 למקומו ושב כוחכם" "יישר לחשבות אמר אח"כקודש

 עחנים טקומות שיש ( א סעיף תקם"א )נסי ברמ"א שמובא חמנחנתשא
 נהג לא בו( פהכ5 )ומקורז היום כל מתפלל סליחותשחסתפלל

 )ועיק בער"ח ולא דטליחות א' ביום לא העמוד לפני התפלל ולארבינו
 י"ר( ס"ק שם רבה ראלי וה ע5 ומש"כ זבובה מק"ו שםבמל'א
 ופירושי בסחרור לעיין בקודש דרכו הי' נוראים היסים לפניתשג

 לשורר אייו נבנסז הסנגניס ונם זיז"כ ר"ה של הקדושיםהפיופים
 מכיר שיחא כדי לפניו פייח המחזור הי' אז וגם הממודריםהניגונים
 עצפם תפריש והש"צ רתושע שצריך שע"ה בשב בסג"א )ע'י, בעבודהורגיל

 תעה והלכות והפיוטים חתפ5ות מדושי וילטוד טומאה טכ5 ר"ה למני ימיםנ'
 מ'( אוה ח"ב ור"ח צ"א אות מ"ט דב"ה עיי, בעת-"ג ץ ש )כשניןורתקיעזח(

 חםליח1ת.ניפח

 הרוקח מדברי והוא וידוי פעמים ג' לומר נדפס הסליחות כסדרתוה
 )כמבואר ז"ל האר"י עפי גוה נחג רבעו אך והלבושוחמגהנים

 חוידוי ואמר אחת פעם רק להתוודות שאין רהפ5ר( בנוסח הבונותבשער
 מטעותיע שבט לא ועדין ודילג לנברים כהנו לזרים אדסתיע יפיעד

 וגו' עשקו לעיניעזההחיל
 רביע אמר פה נפתח איך המתחיל א'( )מתיחח רביעון ליםבסליחות

 שוטחים ופך פשלות רמושים )א( שפחחים נאצץת למולךקטים
 באות נפלאותיך כל איה חמתחיל י"ג( ושטחה רגישי לטם86ליחחן

 תרי"ח( שנה טששרנאווי, ולפום שלו במליחות העסת חי'חס'

 אתם בסה רגושים ממרטו  וישנים  בסליתות ינ' "ט5'"'ת גיונ 00תרע
 בו שההפעל הנ"ל טשערנאוויץ גם5'תות חמהמא ה' חןבוטח'ם"

 רצוצים ה12סחא חחד,שים בסליחות כעת צוואתי וכן בנ"צ בכי"ח והג'הרבינו
גולות.



 תר אתלום חאם המליתות עמתדרכי

 גגי"ק והניח מחק ורבינו ויוצר" נורא לאל סברם כצר קורליםסגלתך
 נוצר בשמנת לרמיר קברר רקד %ר דוחק פגלתך )כ( לומדדצריך
 אליך כי ואלחי מלכי וכי הבוקר כאשכורת הפיסקא אחרי נ יבפזטון

 סזלסך נתז )נ( אחד פיסקא שחמרו רכינו הניחאתפלל
 וקטך עליהם שפך קטיך ומשע גרנש אימיך תשתתי עטך חרטובאף
 ישועתך צוח מלבי מחולל גגויט אהטר לשמך של וקנא 0מרחעךוהרת
וכד
 וצודה ורודהומטרידיו אהד תאפל וסועדיו והותנו וקרר טחו אהרן והלבש ובדיו ארון קומםשם

 "ישמעאל" סור וכו' אליך תערוג המתחיל י"1( )סייחח ששי ליוטסליחות
 יבוזו ע1ם דבבם כעלי ופמיר נכר מור והגיה כנזק דבבבבעלי

 עמ' תער נגל טפש והגיח ישמעאל" ממשים כלבים יכנוס ידידךיבזו
 מירחם כשקם יובליו עלינו שקר פופלי חימים ארכו חסתחיל י"חהקיהה

 וכו' יעציבו טקט שסרי בעלבטוחות
 האויט והגיה "ישמעאל" רביט טחק יכולתי ישמעאל יאמד פןשוט
סבם. חציך שכר והניח סישסעאל" רבינו מחק וכו' פישמעאל חציך שכרשום
 וושעפ בחצחלח אלח וע' חניט ה' הגיע חסתחיל יקש פזלתןוים

 רגלית את עט כשלמח נאור ומגחנו ומעם בצחצוחואלח
 לש רגלעו *את רבית מהק עיטלש

 יסוט-
 געס ועזיי שרם ירום ודגיך )ך(

 עהה והז וכו' אנא המהחיל ב"ר( )ם5'חר האוח יאש לערעפליחות
 ואייס פינות בכל כרעים ונים ם 1רטלטלוה

יהיסעאל חיום והניח ארם" רביע מחק וישמעאל ארם להכחידי זממוש8
רוהביך ושהשתי לחטיר ייוטאח טחתה )ח( בוקקים ובקקוני עלי מפלושם

 קיד נואה ם פג כ5 ת5 צר בעת כבודך להמיר סנרה מלנצר פקודתךהחקת סנ5חך זח באוס, קצת חנירמא נ"ב סצאהי געתה שנת ויניצאה רפופרבים בת שער ובטחזור שב"ח וצגת צאה וינ בפהזור מצאה' רבינו ש5 תנרמל)ב(
 רנ"נ ישן כמהזור כמבואר והקיקר זו בפרחח שלמההצענזור

 ז"5 סופר וחתם בנעט סהד"ם הוסתים ברמכסה תקע"א בשנת ב11קחניתם במחזור רוא 1כ1 שכ"ח שנת חנדעם רנ"5 ויניצאח במחוור חוש זאתחוספס)נ(
 הגש שתיחוח0,( ושג"ח שעה וינייטה רמוס הנ"ך ישן כמחזור רבינו ש5 המהמס טיאתי)ד(

 שחהפ~
 הנ"ל חנירגאש רניח רכינו אבי הג"י ווין בפחזור הנירפא הוא 1ב1רוחשם משצוני טשטשי" נתני הנייטב ה" רבעו גו

 משיאוה. ברוב הנירקח חוא ועל תרב"כ שנת סשערמיויץ במליחותבנמצא



 שפלוס "אם חסייחותגזסח ורנ*תו

 לסקור ספוט )ו( כבודך כסא עלשם
 ציון צ"ל נסוף וכו' הבה עזרת אריגה אל חטתחיל )שיישיי( ל"רפייחח

  ומשיפועי ?רזגי קרוית וכע פניני הנקמי ע"מ )ק תפדהבכדפפט
המרתי

 עע )ח( מדה כל נא מדות עשרה שלוש ולמתחיל )ע51כעניה( ו לפליחח
 לסרוסיםאשש

 דתך עבדיך בצדקת חכי אנא הטתחיל לוידוי אחד חפליהותנפוף
 ונחלתך עטך חם )ש ויד שם לכי תתההנחלתם

 שסעה אלקים בהמצאו ה' את המתחיל ר"ל )טליחר גדליה לצוםשייחות
 רחמים( רז" ושם קייט שטעה יי צ"לקולית

 כמצולה יוצלל סרים יוקש צ"ל במצולה הצליל" סרים יוקש מ"חסייחה
 נמחק והל ברנה צית ובתי צ"ל ברנה "לציון" ובאו בסוףשפ

 נסעני ואשיחה ידעתי ואמתך אורך הטתחיל )ש5ישיה( ט"וקליחה
 במעני ואשיחה 'ועתי דצ"ל בכי"ק תשובה הדרכיהניח

 נעיב להם ימי בעשן כלו כי )י( תזעימי חיום כל קש' שפתי כבודושפ
 ובוכפעלם

 יעקב אח ח פדח בי דצ"ל רבינו והגיה יעקב את ח גאל" כישם
 מקוה בך אך המתחיל ס"א( )סריחה עשי"ת של שיישר ליופסליחות

ן
 דצ"ל ישמעאל רבינו מחק גנאי ועם ישטעאל" גי' ישראל

 זנאי ועם ושיי'

 הגירסא ד" ז"5 תשוגר הדרכי אביי ועור רביט גו שחהפ5ל הנ"ל בס5יהח)ה
 רניה השכה הרהכ' יסרן "פביט" תיגה נסעף ו5א לסקור כבזרך כסאע5
 במליחות נמצא וכן לסקור" "מביט להיות רודיך הישנים מחוורים פ' ע5נכ'"ס

 חיים אורח כרנני ואשיר אשמד -מאור הגירסא הי' רכינו של כס5'"ה"( הרכ"ב שנחטשערגאוויץ
 וויו כטחוור רוא שכו ומצאתי בנ"י חנירסא רניח ורבינו וכו'חיריעני"

דנ"5
 הג"ש כסייחה דניסא ה" וכן 5סר,סום עין" .אשא רטהמא דס5,חוהבדוג)ח(

 גמ'חות רגסצא 5פי בכי"ק דניהמא הניה תשובר רדדתי וסרן רבינוש5
 הסדר 5פ' להיות יתכן דכו אשא" .עין לומרדצריך

 בויקי עטך וחם" נכתב חס5יחות גכ5)מ(
 בכי"ק רניר השיכר רדרכי אכ5

 וין כטחזיר מנואתי ובן דא"ב סדר ע"פ הוא יכו יי"ו ב5א רם"דצ"ל
 עינ'" יזלגו רייס כף רנני" שפתי נגודו חגיהטא הנ"ל רגינו שלבסליחות)י( יי"י גש "ם""נא
 כנ"ל בכת'"ק רבינו והניה יכר בפעלם "השיב" 5רם 'גי בקשן כ5וב'
 רנ"3 חין פחערע"פ



 הו ושלום חרט חסו.ח!ת 1!פחדרכ'

 וחגיה חבל" נחלת מחק תשובה הדרכי מדן חבל" גחלת שוסישפ
 בחלהך סגלדצ"ל

 מלכות מורקח א.ך עדיך לבא אוכל איך המרטקיל ש"ד פליחהוים
 הביה עולה כני יקומעאל" למלכי מלוכה וארכה וגו'ישמעאל"

 ישמעאל לסר צדיך ראין ומחק טופר דצ"לדכיט
 בלוליפ ועובדי דצ"ל והניהוישמעאלים רביני פתק יכו' וייטמעאלים" גלגלי והזרו כוכבי קירו איךוזפ
 וחושיעח לנגשים חסד משוך ידו צל יחביאגו המתחל ס"ת פיזמוןשש

 יד מהו-ע לענשים חסד פהשוך וצ"ל נא" והושיעה רבינו מחק יינא
 העדינה

 ובו מקדם אתה חמההיל ע'( )ס5'חר  עשי"ת רקיעי ליופושלידית
 דניס עם ?י דסשי" דתן טייס עם;! תהיה ח' אדם עליטבקום

 חבל לטסיליס %בה"מ להגאית לבם נושאים לקלילים סיבר ון"זחי פטטובתץ

 !נ!' קצתם בנד )ש( ?יכוייס יצונזרקשתן

 ביד למברנבט תמסיר אל )יב( מתיקר שבם וברמך תבוסותיך תשרתשם
 ימצ,רפכר
 חלקי אתח המתחיל )ש5ישיה( ע"ת מליחח עשי"ת חשישי ליוםסליחות

 ישמעאלים תיבת רבינו מחק "ישמעאלים" ביד חמוסיםוכו'
 רטים בידוחגיה
 )ינ( פראים מקדש פרצת ישראל תוחלת חמתחיל )שנפנית( פסליחה

 וכו' עריץ הוריפיסואזירי

 מיחלים לך נחלהך חבל ועלים לך ועיניחם לבם עשאי מעולים שוכןלע
 מח" ורביה וכו' עצתםסוד

 חגם ישן מחזור ע"4 ,הניח הג"5 טיסעא כ5
 שכ"ח שנח בויגציארגרפם
 למרמס" "תמררם א5 הגירסא ס5יחוח כסתם וכן רבינו ש5 רנ"5 בסליחות)יכ(

 'ד גכוגכ גיבר יר תחת שך כהתה הגרסא הג"5 ווי"1 ובמחוורילע"ר
 בכחי"ק הגיח ודגינו ב' החת כ' ונתחיח חרפ,ס טעות שהוא יאפשרגוכן"
 שב"ח בקנת הגרפס חנ"ה ,וינצשה במחזור ח;יהמא זאת וסהואתיכנ"ל
 ובסליחות חורשים" רעת פתאים מטוש "מרצה הנירטט חנ"5 ,וי"ג נמהד,ר)ינ(

 וכסליחות חורשים" רעח ועמלה פראים משוש "פרצה הגירסא הנ"ל רכיג,,ש5
 חבושים רומז ושכדיק ישסצא5 סרטים "טשוש הנייסש הרג"בכהשערטיויץ

 בז וטצאתי כנ"ל וחזירי חהתיו בכי"ק והניח עמלק ש15 בסליחות מהזקורבינו
 בשנויפ גהפס הסליחות ובון5 9ב"ח  בשגה כוינצאה הידפס הב"ינטחנות
 חצעגוודספהר
 אחר פחמקא ונדטם רצעמור יר שלמה חס5יחות ובכל הנס ווי"ן במחזור~א(

 תחיש סובאו דלים עם על חטחפלת וישרים ברשלים עפרו ההיהחי'




