
 ושלוםחתם השזהיאשדרכיים

 ח ש ש ח ש אי
 חלבן עליון בנד אם כי לתפלה גם שחור עליון בנד לבש לא בר"חתולד

 ה' נאקי יאסרו וכו' חודו אמרו הא קרבנות בצחה לתפלתומתחילין
 לפני וערבית כלחח )כנה01 בעצמו והתפח בשבת ר"ח כשחלאפי'

 לגו אחזת נטחוורים הנדפסת תפל" אטרז למעריב פנחח זנית"תיבה
 ערבית תפעה שעודם חיום בסרר )כט13אר וברכותי' שנה תחל וגו'קפנח
 חי' בערבית וכרכותיח( שנח ותחל 1קל15תיה שנר שתכ5ח לר' ויתחנןיתפיל
 אתת ברוך ובין ברכו טראים יסים בלילי ישראל בתפוצות כנחונמנגנים

 בדט"א )כמבואר קדיש בחצי ובן החרוזים כל בסוף וכן הברגה לטיובח'
 שם( שאוסרים בפיוסים או בנינוחים אפי' השיר סטנהנ ישנת ראל תרי"טסי'

 ישמרו( )ובשבח שופר בחודש תקש )א( אופרים קדיש חציוקודם
 )כנ"ל 9עיו"פ גבל כמו וכו' ונצא בואי חתחילו בשכה ר"ה כשחלתשה

 מקדש וחחרזזים סלך טקדש עד אוסרין הי דודי ומלכח חקי"כ(סי'
 ר,71חילו רק לנמרי שענין הי' ינד, והת תכוירי לא ד~זעורריהתשרי
 וט בשלום בואי שסחה( ש5 )בנינווסיד

 גג )כפרט טאוד הרבה ומארך שיהה הי נר"ה דלחו בשמ"עתשו
 בהכיקות שלימה שעה לערך עד בטירור( האר"י כונות עפ"יראשזנוה

 מזמור לדוד ובמרין הי' השמ"ע ואחר מחשבותיו עמקו ומחעצום
 אם כי חו"ק הפשק עם פסוק אמרו ולא ז"ל( ראר"י מרן בדבריהטבואר
 סוערים ש94 בחפסוקים סיים )וש"צ( והוא המזמור כל הקהלגמרו

 לדוד קודם אומרין חי' בשבה וכשחל אדיר וקול לוחם באש וגו'ראשיכם
 כשל זחותי במטחתינז רצח זאו"א שכע מעין ברכת זנם ויגלומימזר
 עם חקדיוט 3גט ואח"כ חספ"ב( בסי' ובנבוט בש"ע )גסבואר לבדשבת

 ועלא כי"א )ו5א הידבור וא"ו בלא לעילא לעילא אומר והי'המשוררים
 הקדישים בכל מסיים הי' וכן סה"כ אחר עד וער"ה הקדישים בכלולעילא(
 )כמבואר יתירה בה"א בחרוטיו השלום עוו2ח יוה"כ אחר עדמר"ה
 כ, זומר שיש פ"נ פ"ר והער ובפלמ"ח הכוונ1ח בשער 1"ל האי"י מרןברברי
 חמוסר שרע דמ5אר סמריא"5 גני' חיא השיום" כי ומויו עשי"תבג5

 תסלת חתור הח' לשכח עליע כעשי"ת( השדם גני כי אח הדוים 3ס'חגמ3
 דברו בקי יחד ביהם ובירך אליהם פניו יאר והוא תעם ויחסערבית
 תכתבו טובהלמשח

 )וחכריוו אמן חעם כל ואמר לחיים" לאלתר ותחחני
 נבוקר( שחרית 5תפ5חהזנק

 וביושם ושסויו שמר ושבשבת כשגת שרכים בטרד ובאבוררחםויפר. גסחזזיר ושיין וטסחתבס וגיום אוסרים טאופות שיש גפט"א עיי, )א(תודד
 פקעו שאוסרים רירן והטגחנ כלי חצירו לא 1י1"כ ומר"ח משח וידבראומר
 וביצהר בסגחש,םהוא



 תם השלום הים השנהראשדרבי

 לנו ותתן וכו' בנו בחר אשר כנחונ חקידוש דר"ח א' ליל סעודתתשז
 )א( העמים מכל קדשת ואוחלו בחרת בע כי בתפלה כמוח"א
 הביאו הקידוש ואחר יו"ט ככל כמו ושהחיינו וכו' לעד וקיים אמתודברך

 ואכל בפה"ע ובירך בדבש וטבלו להסעודה נם"י קודם )ב( תפוחלפני
 כדי ראמירד קודם לאכוי דיש נ' ס"ק תקפ"נ סי' נמנ"ח  ק4כתנ )נטזהחלה
 שנח עלינו שתחדש יח"ר ואמר 5אכי5ר( בפה"ע ברכת כין ירפסיסשיא
 כבש ראש לפניו הביאו לפת אכילת קודם המעודה ובתוך ימתוקהסיגה
 ער"ה( וכש ראש לאכול לשבח מעם י"ב אות ב מאטר רכ0א יום כבג". !)ועי
 הביאו ואח"כ אמר( 5א ונב 51א הסיום )אבי לראים" ימנהי' "יה"רואמר
 ג ' ; היה-ר נאמר  טעינו( )נרע-ו יפת ויו"סווכ! גמע-ו )יוציא קראישניו

 לטבול ב' בליל ולא א' בליל )נ( רק חי ותפלתם הנ"ל הסימניםואכילת

 ולא גקירוש 5א 5עי וקיים אטת ודברך אמר 5א שרר"ם בו בכ5 עיי, )א(תשח
 הוא אך הודאה הם ותממורר קידוש יכרכת חם5ה שזד 5פיכהפטורה

 5א1טרו הפנהנ שכן רב"י רעיר ובן וברקה 5 ובמהרי ויסרי ובטח,ורנרטב"ם
 בק"ו המ"כ כסי דמג'א פסקוכך
 שכן הקפ"נ גסי' כטול וכ"כ דסעודר נתחם ומהפוח יאנח דעזים מנרנ)ב(

 מררי"ל רבדי שמביאו וטו"ז דד"מ מדברי נדאר וכן אשכנו גשחנהוא
 כרבריב רר1' ,ר ע5 הטעם דם וכתבו התפוח ע5 רעץ טרי כורע תחלדלנוך
 רסקודר כתהלה רתטוח 5אכו5 בסידורו היזב"א כהב וכן רמעודח מחמתש5א
 פורנס שכתב בטחרז"5 נ"ב רוא הנמי5ד קורם 5אכו5 רבינו טנהנ של ופקורעיי"ש
 ומרד"י ע"ב בדבש" מהורים תמוחים ר"ר בליל הקייטי אחר לאכולחוא
 ובן ומתוקר אובד שנח עיינו הקכ"ר שינקור יוסר טמאים רכוזיםראימים וסעי עיקד שרתפוה ננשום וכו' יותר ולא חהפוה ע5 העץ ב"ס שברך רי'סנ"צ
 15מר בדבש מהזק תפוח לאבול הסעורד בתחילת 1 רגיל באשכנז א"תבלשו!
 5אכ51 שדעתו מרר'"5 מדברי וגרנד עפ"י ומהסח סוגה שנר עלינוההחלצו
  אנ5 הסעודה בתחילת רגילין שבמשכנו סא"ה תביא רק חק'דוש אחדהתפוח
 5אכ51 שרנכחנ שבתי ר' בסידור וכ"כ קידוש אחר מיד הכנהג חי' מתרי"גאצל

 סר, ישואר אור סרנ! חנא בסידור! ושחגיו שב5 ויריע רקידהפ אחרתתפוח
 נ( ס"ק א סיטן בגטאז"ה )ע"! זי"עוהבעש"ט

 במחזיק יג"כ ' הס יעשת שני בליל דגם שכתב סק"א אבח באיי' ןק)ג(
 תאר ואח"כ שני ב5י5 המדד כ5 לוטות ממברא קיימתיו וה דדברברכת

 וכבנרי  1בשע"ת ר' אות לאברהם בוכוד דבריו ומיבא כן כתב רבח הא5י'שנם
 ום זר סדר לעשות שיש באב ד' אות תקצ"ז ס" ובטם"א ובמם"אישע
 מאמי רבתא יום )שאנש- יששכר בבני ועי'1 עיי"ש ורוצה 15 יש אם תבשחר
 בלל רציו רסיטלים ולאבול ייקח שתישאי ירבנן ח!י רלא שכחב י"א( אותב'
 אות יהושפט מאזנים )שאפד ישומכר כנצער רבינו ברבדי ועיין עיי"ש דרשיב'
 ניון ויזיע אבותיו ומגהנ עשישאי רבנ פנהנ מה ונכון שכהב שם( כהתהכק"ן

 אריכתא ביוגחו רר"ד ימים השני ובמטת געלטא פילתא 5פיבעא רקשצריכין
 כ451 ח"ז מבא למיסנא רמ"ח א בליל כשאוכל סני בששי ע"כ בשאר!"לדסיא
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 ושלוסח"מ השנהראשורב*רם

 חי סק"א( שם א ובמג הקפ"ג ם. בגבוש )הטבואר בדבש מוציאחתיכת
 הסעודם כתוך ( סעודה בכל ככלל ועד שמע"צ אתר עד ר"ד מליקנוהג
 )בג'ק! להבה באש געצס, סזסר חי ביום ר"ה במעודת ונם ר"הכלילי
 בש"ח )וכשקך וגו' חבלו עדת ספארים  שסו הפיופ חרוזי 5כך( מיבחרנחסד
 ומטפה מרקד כסאו מש עמד ב"פ ובאמצע וכו'( עוז כהרוס שנח וחשחנו

 ר"ה בלילי מזמר חי וא' עליונה וקדושה הנפש בתתרומטותועולה
 שלסחו ה דר ב ובליל וט' אסדר שבחי, זנו יעלמיא עלם רבון ק יהזמר

 לחסעודה גטה קידם הפרי ג"כ אסלו יטההייט לברכת להיפלחן חדשפרי

 או שמונה בשעה רוב עפ"י חי' דר"ח א' ביום שחרית תפלת ומןתשד

 לכינה ותנודה בקיטל לכבים  מעוטף 'ר לכיהמד כסאו ששנהחצי
 התתיל כאשר כל על נפלה וחרדה צבאות ה למלאך דומההרב
 וחי ונעלה נפלא ירוע בניבון סלך אשר עולם אדון לומר ותזק אדירבקול

 ואח"כ חירם בקדושת הלבבות מעורר והחרוזים התיבות ביןמגננים
 וכ"פ הרבה ומאריך יואוכ הי' העקידה ובאמירת כנהוג בקורהברכות
 וי"ע סליוענסק אייסלך הדבי סדן ק אא שייסדה התפלה 5עצסו א,תגיד
 תפזות שאר' זומר פעם כשים מסט שמעג, ולא ראינו שיא סר כיו"ב)ובן

 התפלה להדר וחזר 1"ב( יב ציט  השערי  בטחוורים  ר)רטסים ט  חחנינופמוק'

 לכל התיבה לפני א' ויר"א ת"ח פצוייו איש ירד לחודו הודועד

 במתישת ושחרית פסד"ז סתפללין והי' נשמת אחר ערפסד"ז

 יששכר בשער )עיין וגו' כסא על יושב חמלך )א( שהרית עתיתתשם
 דם( בק51 רס"ר החון שמתח.5 נבון מעם ח כ אות למשפטבמאונים

 וסזסור חטראים ימי בנגינת כנהוג תסדר וכל חתיאר לפני כעצמועטר
 בדרהפ הכוזנ,ת בשער פבמר )כ, כנחונ וקחל חזן אמרו וגו' חמעלותשיר

 עשי"ת בג5 ה קראתיר ססעמקיס  סנסור 15טר שיש פ"ז ב"ר שער ובפרע"חדר"ר

 ראשית עופה שהם יצירה בס' דמ' עומקים מיו"ד א' מהעוררים יים בב5כי
 מותר אם בצ"ע וסיע ראר"י לדברי רמו סק"ב נ"ר סי' ובמנ"א אחריתועוטף
 עבירר איר ליוצר "טתנח בין שהמספר בי,, איי ליוצר השתבח בין5רפמיק
 ג"ו סי' ריט"ז מדברי המת"א ע5 שם סרכבר הדט5 רעיר כבר אבי בידיהנא

 עם פסוק סותר( שבח ברבד' אכ5 כטלה כרכר. אלא להפסיק אסרו ללאשכהב

 טרנד"ק אברהם באשל ועיי, עכ"ד ,ה לענין רפוין אריכתא כיוסא רימיםשגי
 בעיי כמן ג' נייע רפ.דות 5אכו5 שייך ד5א נ"ב יטבתב תקפ"נ סי'טביטשאמש

 פ'רות אחר דרדר ש5א רכערנ ושבן ד'א א בקם רשנד רחופית עיקר כ'א
 עי'"ש הבקשר וא"א הפירות שם רסן מצד ,לא שהחטט כח רק ב י5
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 וט" ושלום חים השנהיאשדרלי

 רסעי~ת שיר קרשו מטה לשסוע ,כח שלא לס' לצייר בחרם יתואר )ויאהפסוק
 הרכי בעל ק חנח' אבח מר ועור נוראים כיסים התפלה סרר וכלטמעמהים
 ור שיר באימרת רבינו רוא כנו קרושת עימה ומשבח מפליא די ז,"עהשובח

 ויו"כ לד"ה מיוחד בניגוז הי' הקדיש ההיבח( לפני שחרית או עודושההפך
 איתא טהרי"י יבהנהות שבת ש5 בגינון "רש שאומר במנהניט )ע"1כבחוג
 ~ממהום הוא תורח בגינונים נם ישראל ומנהג יו"ט שאר שי בנ,גון הקרישקומר
 ג"כ חי' אור יוצר ברכת התחלת תרי"ט( סי' ברמ"א כמבואר יר5כ1ןקדש
 עולם אור 'כ יאה תכל את ובורא עד נוראים ימי של ההעודרתכקימן
 וייתר בטחוורים כנדפס כאן )ער ויהי" אסר מאופל אירוח חייםבאוצר

 הב5 )ובשבת וגו' לארץ המאיר והתחילו השמ"ע( קורם מיום שום אמרו5א
 שבח( בבי כמו ארון א' ~מעברין וכו' כנרונודנך

 לסע*ך החיים בספר וכתגנו בחיים חפץ מלך לחיים זכרנו)א(תשי
 בהג"ר( עיין שונות נוסחאות גיח יש כ 'ותר )ולא הייםאלקים

 הש"ץ החזרת בשעת הקהי אומרים היו לא כמוך ומיוכרנו

 חפץ טלר אל שלו שנוסח יוסד גנית '1 וע תקוטב כהס בסי כסג~אר סופד'ם נסם הוא זנתזב יכ, וגינו 15טי מקוד )א(תשי
 גשט בב"י הוא רנ"5 1גוסח 1באב1דררם נאון ר"ע בסידור ד"א וכן 1כ1כחייה
 ר1א וגז תיכסח י"א בה שיש בסור וציין י'טרי במחזור רוא וכן 51בושדט1ר
 כ"4 )שער ופרע"ח 1'( דרוש ר"ח )נענין רכונות בשער קאר"י טד,בדכי'

 חרמ"ש בסי' ן ועי דגור ע"פ רטנם ועיי"ש היכוח י"א בד ~יות דצריך""ו(
 ובאגידרהם נאוו ר"ע בטיריר נעיין תיבות לרי"א תסור ע"פ טעם נ"עמ'ש
  שדנוסחא שם רכונות בשער מור זעיי, נתחרר 1 וא בלא צהבנו דגזטחאישם
 אהי"ה כסנין אוחיוח  ס"ח בה ר'ש וכתב ה"*  בל*  חיים 1ב1  ו*"ו בלש נ"בשם

  וכחבני שנוהס וימרי בפהוור ועיין רכולל עםהוי"ה

 בוא-

 שבתב בב"ח ועיין
 "1גתבני שאמר ראינו ונוסי בה"א החיים  ר1א אשבנז שהו* שלנושנוסח
 אות'וח נ' בר שיש וכתב כך ג"כ שנירט יעכ"ו בשידוד עיין החיים"בטפר
 שם בפלמ"ח ן ועי ע"נ כנודע חתים ספר והוא ביגח שערי ג' כגנרשרוא
 שבחי ר ס,רור י הארו במירור וכן רחי,ם כעפר וכתבנו הנירפא בפירוששבתב
 והגה  החיים בספר  וכחבנו שמדם נ"ב  נר*ר ברכוונות שם לשונוסהסשך
 אות'ות ט"ח בר שיש שהב'או צ"ע קאם'5 ר' האר"' ובסירור שסכפרע"ח
 בספר ובתבנו הנ1פחא נפירוש שכתב ובפרע"ח חכוין( עם חנ"5 שם)כנגד
 החקם במפר "ובתבנו שכחב לשונו מרטשך קאפיל ר' גסידור וכןהתיים
 יצ"ע בפנים רבינו בנוסח נ"כ שניסחתו נדאר וכו די"א" לחו"נ הארתלהמשיך
 שם להפלח חנרפם )~מהגומה א1חיוה נ בר חפ לפי"ז א"כ בזרלמדיחם
 ד,במירור

 יה ין אך ט" חחי במפר ופתבגו רנירסא נ"ב קאפיל ור' שגתי
 שהנוסח ונראה נמצאטפירושם אבי חנוסחא ועמיר מחברם שלא ות על יסוד להעטיר שא"א רכינו נהבכבר

 מרף"
  ואפשר 9"ע( בסימן כנובר

 חלו רטגימם ראווניות פגיו לענין תקפ"ג בסי' ייסף רבית ט"ש למילומר
 שדם תינות ב5א חושבנא לן רסליק דיכא ובכי"ח בעלטא ס"א- אלאאינם



 שילוםמים השיהואש זדכי1"ב

 לבסוף בע"ן הרחטן אב אטר בשחרית הרחטן אב )א( כטוך מיתשיא
 1יוח"כ דר"ח חמוספין בתפלת זולת בעשי"ת התפילות בכלוכן
 אב אסר דיו"כ נעילת ובהפלת שבת מנחה ובתפילת דעשי"תובשבת
 יום בכל וקדושים קדוש וגזמך קדוש ארחב וכו' אתח תאמןחרחטים
 וק וגבן וא( ובו יתקדרו ובכן 4( וכו' הטליכן ודור לדוך )כ( סלחיהללוך

 אלא ח,שבנא 5ן ם5,ק רלא וח,כא זולתם ח,שבנא עבדינ, רברכרמטמגע
 אזג, דד"א וגם ד,א"1 נ1דסיפין אם ו5פי"ז ע"כ ברריידו 5ר גן עכר הובררי
 ח"א הח'ימ 5שיס,ש רק שהם כיון הכווגוה בשער ו"5 האר"' מרן לדבריטתנגר
 דם"ח 5חושבגא פצנורפין ,אינם הוא"ו עי"כ לח,סיף צריכ.ם ,גםהיריער
 אותייח ג' יחשוב ריצ'ם ואם לחשבון ורר"א ח,א"ו אותיות רשניאותיות
 5חצטרפן אפשר אוה,ות השני פוסימי, שאם סעור בנה 1,ש הו בררי לחעבדינו
 רבווג,ה ובשער שם בפלמ"ח 'ו ע שם הכוונוה ב17ער סקור יש זה ירבדשגם

 א5 5רט11 ג בגסטרי' ים כח חפץ מלך ד"ח נם א"ש ז"ל סהרש"ווברגינת
 ,כפש"ב אות,ות רנ' רושייך ג"כ ,ש וכמי"ג ע"כ בר חנמשכים שעריך נהארת

 בסי' יוסף בכרכי ן וע' אמשר בדרך כחגתי יכ"1 1"י יעב"ץ רנאוןכאסי
 ח, א5 חיים א5ק,ם בוכרנו שטר דגהנו במקום יוסף מטר בשם ו' אנתתספ"ב
 9"כ. רגג'ם במר עטו ורפכיסו רמניג יכט5סותר
 וכן זדתגיא ירחי אנו גרסת הוא ,כן הרחמים אב הרוקח ננסח )א(תשיא

 בנו', הרחמן אב ובג"י ואכודררס גאון ר"ע ונוסח ביבושרפא
 בשער ראר"י סרן ברברי הנא רתפי5ות בין לחלק רבינ, ש5 רנ"ל ונוסחלבסוף
 ישראל עבודת בסיריר ,הנח ררחפים אב יאמר ע5י' שיש עת שבכלחכורות
 תתרטן" "רקוב צ"ל ההחט, כשאומרים נ"ל כער 'צחק סו"ה השרקרקלהה"ג
 ככר גזר גר ש 5א ורבינו ע"ב ה,ריעה בח"א והמחהשר התואר שישהו,כדי

 חארת"ל בדברי רוא וכן ה"א ב5א הרחסן אב בב"'שבוביאר
 גסצא לא וכן ליטא קוטרי ובכוהזוד ובדוקת ברטב"ם ,כ11 זיורקרור)כ(

 הה"נ ובסידור באנשגאך דיין בער עק'גא שמקון כע"ה להה"ג בוראעבורה ובמירי דטחבר בחי' שנרמס הישן חיעב"ץ ובסידור ממל"חמפידור
 יעהס מו"ה הסי,עדק לחח"נ ישרתן עבורת וכסי' לסנרן חסן שלמהט,"ה
 רעע במירור רוא והנוסח אותו אואזיס אין שהאשכנזים הגרגר .כפיכער
 דרוש ריר )בענין רכווגוה בשער ז"ל האר"י ,מרן ובאכודרךסושון

"1 
 דור ובם

 ד,ר בס ג"כ ן ועי י"ש ע תיבות ט' בזר וזפ לאומרו שיש רחזיק שראל"סדת
 חסור ע"מ כוח כ נ' שהארזך ז"5 5דרם"ק יטשרחפיר

 ראר"' שגובח שציינו מדם איור )רע דג"ל במירורי ג"כ ליחא  יתקרש ,בכן)ל
 האר"י ,סרן באבודררם רוא אך גאון ר"ע כם'רור ליהא וכן יתקרש(יבבן
 ברברי שלא ובכן מלות בכאן נוברו פעמים ר' בי דע כהב שם הכוננותבשער

 ע"פ רכונה "ש ועי רעועם על רקולר כפי ומשגים וגורעים ור מעגי,דפ~חתים
 רה 5,תא רשג"י שברבדי כתב זי"ע והרמ"א לכושר תפלר בסירור והנדדסוד
 שם כהב נערב איר רעבם כתב שם יבדג"ר בשל" פר' טזורר כגראז וגבןג"פ
 עיי"ש יהקדש ,בכן יימר וכהינים נ, הזד אבי, יהמר דרם"ק ש5בנו

ה קיא ומ)פי  שי4 פמר ימש ושד 



 ים ושלוחחתם "שנהיתשדדיי

 בסט"ץ( ורחית בסגו"5 )ראש אחת )ר( אנדה כלם ויעשו זכו א הפחדך
 כקט"ץ שנ' )רשי"ן וכהשלטן )ו( ח"א שידענו )ר( שלם בלבב רצונךלעשות

 סרח ושסך כסגו"5( )הנו"ו בימינך וגבורה בידך עוז לפניך בח,ר"ט(ייא
 )ו( ותקתז ליראיך תהלה לעמך ה כבוד תן ובכן שבראת מת כלעל

 יקרוא גי מאבות בירינו שממורח שכחב ב אית ט ברנר בשבנר"נעיין)ד(
 אבל אחת יאנורר י'ר'ו גניטי, ינ' י'תקכצו רכתוב כלשון ל בסני'ראיף
 ו5א סנו'ל ולא בפת"ח לאלה אחת בחב ר"ה הפ15ת מדר "5 טהרכררש.ת
  וצוובי ע"כ סררי"ל כרנרי לקראות הורת.  ובו"בו רפסזק כלשבז נענד ,סדידעה.
 מעם שבהב ושע"נ שע"ב סי' דוד בבית ן ועי כמררי"5 נורץ וידואכמר"ח
 שצ') פסוק סו4 או באתנח שרוא דבקרא רדקרוק ע'פ רנו 0ררי"5לדברי
 פסוי סוף ולא אתנח לא ר5'כא בתפלר בא, אבל בסנו"5 ראלף קמוצררחי"ת
 טעם יץ-וא וכתב יחודה בממר זאת ונדכא ח ותה ראלף בפתיח רכלצ"ל

 ישראל עבורת בסידורו ז"ל בער יצחק טו"ה המדקדק הה'נ וגןמספק
 שפסק נעבזי בסוור רם וש"פ גאתנח דרק מתנ"ך דיקדוק ע"פ ח"כ אריךן

 מרקות הי'  שרוא יעכ"ץ חנחון .כן בסידורי מיגדן זלמן שיתר מו"ר הר"גאב5
 קבעני, הכליגות כשער וראית' בסנו"ל אחה אנודד לוטי כתב אעפ"כנדוק
 א"ש ברנז'ה ו"5 וייטא5 סהר"ש שכותג פחדך תן יבבן ננוסח ו'( בדרושד"ק
 ובוונתי ע"כ בסנ"ל אחח אגורד 7015 פר ע5 קבלתנם

 בורא,
 פר ע5 שקצי

 יבן כמוב, 1"ל ראר"י סרבו כן ק.גן והוא 5 ז מהרח"וו אבר ממך כןשקיבל
 מו"4 להגהיק תם'ר ע51ת בטירוף הוא וכן בסג"ל הוא התניא ררךגסידור

 בסטי משינאחאנתן
 כ' כ' לחזקאל הכ' שם על ,פד,א נהב נאבזדרימ זנם

 אהה לאנ,רר ויד"ב"ר(
 הכיה וכתב תיבות מ"ר כוח יש פחרך ח, ובש שבנוסח שכתב בסירעיין)ה(

 חיבת מהסז"ק'ם לאמוקי ר"א שידענו כמו שצם נראר מבא, שםיוסר
 חיכת נ"כ יש ששט ויסרי במתחר וע'י, ע"כ תיבות מ"ן אלא איגמ כ דאכסו
 כבון" החיבת שחסר רבינו ונוסח שערים מ'"ב אחר שער הוא וגורפיכמו
 שכהב 6"ז( כ"ס )שער ובפרע"ח 1'( בדרוש ר"ה )בענין הכוונות נשערהוא

 תיבותיר ממפר 'חי ואז ביץ" מלת ולרטיר שירעבו כמו כסת 5דנירשצריר
 ופחד ננברח שדוא בגורע פ"ב שם בנגר תיגיח ובכן( מחיכית )חוץמ"ב
 ע"כ.יצחק
 ותוא בקם"ץ "שגייה שי"ן שחשלת! שישטר תשצ"1 ס' סשה בכיפה עיין)1(
 והלבוש מדרי"ל רעת ו,ה 'ר( וי 1' 1 )דניאל רסגושלר ומירושו תאדרשם
 בפר"ח ן וע' סנרגים וברגרוה בסירורי וריעב"ץ סק"ר ופנ"א כ' במ"קוטו",
 בת"א בפמ"נ ועיין בחיר"ק שנ' רשי"1 שאומדים אכהן דנוסחא ל,"פבמש"כ
סמ"ר
 אך לרורשיך" והקיר ובאבוררהם ויטרי יבמחזור נאון ר"מ סידורבנוסח)ז(

 הכוונות בשעת וכ"כ לרועשיך" מוגה יהץקוד רנוסח פבוארברסב"ם
 בג5-' בגוהר שאחז"ל וכגץ טונה" "ותקור ויוסר 5רניח דצריך שםובפרע"ח
 ילבלר לפרש הארם צריך בי וכו' עשיו בניד אחי סיר גא הצילני ע"פוישלח
 מקום יחי' ח"ו פן כ% גמגום בח ,הא שלא ער רביאור בהבלית שאלתיבלשון
 ע"כ יתשח ויא טובח ותקור ת"י לכן שאלתו כלשין לקטרג הסקסרגא5



 ושלות תחם חש3חיאש דרסירסל

 "כעשן )י( כלה הרשעה וכל )ם( פיר תקפץ ועולתה יגילו ברנהוחסידים יעלו" ויורים וישמחו 'ראו צדיקים יבבן )ה( ובו ידועניךסוכה
 )יא( אתח ותמלוך הארץ מן ודון ממשלת העכיר כי הכלה"בעשן
 בחרתע אתח וכו' אתה קדוש ובו חודשיך כל על לברך מחרה ח"אהוא

 3סירור אך ס" צר'ק ,או ובלבוש יברוקח מרי 1 יבמחוור ררטב"ם כנום")ה(
 טרברי 1 גם"ק רמנ'א וכ"כ בו רכי בשם ' וב3 ובאבורררב נאוןר"ע
 סרן רעה רהב וכן צריקים וככן אלא ם צריק ואז לומד שיא ותיקוניםהנורר
 נ' אות בדג"ה יעף עי'1האר"'

 כסו תכס'ם מישון ורוא כ5ר" ררשער וכ5 ו'טר' במחזור רנונה רואכן)ט(
 וכ"כ כולו" העולם כ5 9ל טללך בנגסה דטו"ז דבר פ וע' כ5ו תע51םכל
 כנהנים והגהות הלבוש אבל הרשעה" כל ב' וי"א כן נורנ'ן שאנחנובמט'א
 "וררשעה א וי רגרים סיפור רק לטעלר טעם זר שאין כן לוסר 1 ופאכחב
 וא"א בפם"נ טהנוסח ועיין ודפר"ח נאון צ"ע סי נוסח וודכולה"

 בין דיעוה חילוטי גוה יש בעשן" או כעשן" יוסר יש אי רנוסתלענין)י(

 וכ"כ נעשן" ח ופר' ראב1ררהם ניסח חינך כסידורים והגרסאות םחנריי
 זנ*כ כהן 'ם ח לרר רחמים שער ובסידור התניא דר3 וכסידיה ץ יעיבסידור
 ו"5( אש ע )למהר'י רודד כמטר ין וע נ( אות קל"ט )כ5ל ארם י ופחבסט"א
 ולרצות 5עהור היא דחכוונה צ"י שבן מקוגלים בשם חנינה בשימיוסובא
 בכ55ותר כוכח והרשעה רבא רתהומא בנוקבא פלוגיה ע5 פיה תקפו,וע~5הר
 פלאני פהר"ה מהגאון ם חי  ברוח ן ועי עכ"י הכיד סכסו'ל שדזא עשןעם
 ראיתי וכן ב"א תיקון דתיקונימ גאשון מ שכ' שכתב ( ד אוה תקפ"בבסי

 שם ר שרג שבתי( ר )במירור זיע תשובר חרכי מרן בו שרתפ5לבמידור
 ק"ג דמע וכן ל"ב כ"א סי' מ נח,קןנ נראד ישכן בעשן" שצ"5 "קבכחכ
 לוסר שיש ונרולים רבים יש ור ולעופת בעשן" ררש"ש של רכוונוהבסידור
 וכן ובטט"מ טנהנים ובהנחוה ובמהדי"5 בו יבב נאון רעע בסידור"כעשן"
 וש"פ בעשן קומר שיש חסיי ע"פ כתב זי"ע יררם"ק למשה השרגסידור
 ס"ט יוסא נאגרה בטהרש"א וב"ח כעשן קומר שיש רנר"א מנדני רבבכופשה
 באנשבאך 1 וץ בער עקיבא ן4סעוו סי"ה 5רר"נ בורא עבורת בסידור וכ"חע"ב
 שטח לב ובסידור ו"5( משינאווא נתן פויח )5דנר"צ תמיר עולת במירורוב"ר

 "כעושן שאמר רבינו שרעת ותראר נ"ל( סאלעסק רעניך חנוך טו"מ)להד"צ
 ש"פ במסום קרושים נעה בסידור ו"5 מבוטשאנוש הנר"ק מעת בפה אחזגעשן"
 במאמר רבינו רעה כן שאינו חגם נרסאוה. השני חוסר הס נירגשותחייוקי
 המליצה תם נדויר פלוגתא ש"פ כיון וה במקום אך בו לרשות רתפ5חטסח
 15סר ומדויק 51"1 סותריו רנופחאות ואין כעשו" .כעשן אוסרים אםישפיר
 כן נהג לכך כי ונראהשניחם
 לתא הלקינו" תיבת נם בו עג5 "הוא" תיבת ליהט נאון ע"ע בסידור)יא(

 יזהא "לברך" ,שיכה והארי  ובמהוור גאנודרחבו הזח הנהי נוסחאך
 שצריך האר"י סרן בשט מובא וראיתי ד"א-י ובמחזור ובאבודרהם ר"ענסירה-
 שנבואר הנ"ל כנוסח יק וזה הברכה עד התמסוך תיבות פ"ר כחיחיוה
בפנים.



 יסג ושלום חים ה""ז"שירמ

 מקרא סיב יום )יכ( הזח תזכרון יום את באהבה ח"א לט ותתןוא'
 וירצה !יראה ויגיע יו"י או"א לי"ם זכר קוו"פ מקרא תרועה יום הזהקודרו
 וזכרון קע"ס סי' )כנ"ל לפוגה ופקדוננו זכרונם ויזכר ויפקר1"טסע
 )יי על מלזך אז"א יכואבותינו

 כל על והנשא בכבודך כולו העוים כל
 כשב"א )ר'1"ר ישיר כל ויגין וכו' עזך גאון בחדר והופע ניקרךהארץ
 ישראל ה"א באש נשמה אשר כל ויאסר יצרחו אתה כי בקמ"ץ(ו5א
 שגעט גרירתך חלקנו ותן במצותיך קדשט פשלה בכל ומלכותוסלך

 אלקים אתה כי באטית לעבדך לננו ומהר גישועתך ושמחטמסוכך
 1כהוג כלם ועל 1נ1 רצה וכו' ברוך לעד וקייט אסח )'ד( ודברךאסות
 שנסוף רביט בשם שכתבתי בחנ"ה קע"נ בסי מזה לעש עייןוכו'

 חחיים וכל בריתך בני כל ום1כים אריכים להיים וכתוב )מ( אפרשנותיו

 בסי' לעיל )עיין קודש מקרא 'ו"ט הומר יו"ט ש5 התטווח בכי רבינו דעת)יכ(
 ז"פ אומרים שאין ש ש כתב חגיגה בשלטי !ינה כ'( אוח וכרנ"התצ"ו

 בתפוח גאון א"ע בסידור אבי קודש" סקרא יזם רק בר"ח לודש"מקרא
 אוסרים נר"ה ווגם  נזבואר  הפטורה כרכת  נבי  ~נאנודרהס קידוש גניובדסב"ס
 עי'"ש קורש" מקרא"יו"ט
 עייפם היו אומד אח"כ שדרי כ5 לסר שאין ובסגרנימ בלבוש עיין)ינ(

 ~יסדי ונסח,ור ברפנ"פ אך כ5 תיבת ייתא נאון ל"ע בסידורובאמת
 משום גסק"ג בטו"ו ועיין כזלו ונם כ5 תדוירו איהא ובטורוגאבוררהם

 כ5 כי כפסוק ג"כ הוא !כן עיי"ש מנמש כו15 כאן 5 "פ ככולו רובודגשינו
 פ"נ אות רבה בא5, מיין הפוסקים בשם סנה בשע"ת עיין קדושים ב5םהעדה

 ע',"ש לא,סרז ד"ת נ'כשהגדיך
 וכספר ויסרי והמחזור הטור נוסח ודוא אמת" ס5כג! "ודברך נורסין 'ש)יד(

 שכן כתב 1בפד"ח רוש ל בסרר במררי"ל הוא וכן רנ"ח סיחטירים
 שבן וכסאח וכתג כן שהנהנם י"ח אות תקפ"ג בסי' י1םף רברבי וכ"כסנחנמ
 5חוסיף כ5ל שב ניוצא שלא !בפרק"ח דכ!!נות בשער ועי'1 ז"5 ראר"'נוסחת
 ועיין להא בו ובבי ובאבודרדם לקט ובשניי גאון צ"ע במירור וגםמלסט
 אמת ודברך א5א ס~ננ! ורברך קומר שלא דוהיר כהנחות שדם2הג'םבב"ח
 ררם"א מרבדי נראר וג! עכ"י נקונ ודכי וכו' נצב דברך ה' 5עהםשקאטר

בגזעיי
 נ"ב ועיין ה בסעיף ביבוש האריך וכן אסיע ורברך דט לומר רואין ת
 שטב1אר אוסר !אני ור ע5 מפקפק שרשכח"נ שכתב י"ג בס"ק רבהבאלי
 בטט"ם וכן ע"כ. טעמים עוד ברגהט"נ !עי'1 ואבודרהם בהניא וטעמ!בלבוש
 בזח מש"כ חטפת בשלמי ועיין אנוה. ודברך וקקהנ

 לחיים וכחוב רק טובים לחיים 15סד שאין בב"ח תובא חגשהנים דעת רגא)סו(
 ע"כ תובא המהרש"ל ודעה ט~כים להיים ח"סאוסר נסעד אציאקא
 לחיים אונער בנעילת רק מונים תחיש יאסר 5א כספר א% שגם שםבב"ח
 טובים להיים !כתוב דא אופר שאינו כ5 חיבנה מהסר אך !כתוב אצל גםטעבים

 איחס נער אך דוואח כק"ש תיננה ה' יק )יאוה צרוד איט כי בריתךכני
 בנח תיבות ח' על להשגיח שאיו ביכהפ וב"כ בג"ח גם טעים לחייםוכתוב
 חטו"ז הסכים ולזה ההשח סדרי ששח כנגד תיבות ששה גזה ויש טוביםויאכף



 ושלוםמרם חשנהראש דרסיתו

 עכו את המברך א"י ברוך וכו' ךשלום ברכה חיים בספר וכו' סלחיורדך
 כשלום )סו(ישראל
 שערי פרנק מלכנו "אבינו ואמרו הארון פתחו דלחש השמ"ע אחרתשים

 תפלת הנהוגים התעוררת בניתני הש"צ והתחיל לתפלתםשמים
 )ער( וגו' ונבונים חכמים מסוד חפיופים והתחלת חש"צ דח!רתשמ"ע
 בקוי והגיד האדונים ואדרני המלכים מלכימלך

 ושטרת ובני נהיטה
 החרוזים בין ננינח ותטעת וגו לחשחיל שיח בפצותי יראתי חפיופלב

 הציבור כל אפרו ואה"ב בור( הפיוט תחלת עי"כ רה"ר כ ביום )גןכנהוג
 אברהם מנן כרכת וסיום כסדרן הכל המיוסדים חפיומים שארוהשוצ

 תיבות 1' זה בניסח 1"ש טובים רי"5 נ"ב שכתב 'עב"ץ כמירור ועייןבסק"ב
 ו'( פרק ב"ר )שער יבפרע"ח 1'( דרוש ר"מ )בענין רכוונוה נשערועיין

 ולא ים 5ח וכרנו אסר שבראשונר טובים יומר שיש ישראי אטרתובטיריר
 טעט תחלה ששואי דררך רוא בן כי טובים אוסרים אנו ועתח ם מובאמר

 בחנ"ה קע"ת בסי' לעיל ועיין כלל 1"5 האר"י סרן סרבר אינו התיבותכסגין אבי טובים לומד כאן ששייך הסרר ע"פ מעם גם ועיי"ש לשאול מוסיףואח"כ
 )והוסיף קילר בנממרי' טובים" "יחיים יומר רצח שיא רבינו בטעםשכתנתי
 שצדיך וישלח ה!ורר ע"פ שהוא לוח נם חש ורבינו וטובים( ארוכיםלתיים
 הנשו בדגרי  בוח כיוצא נעיין הניעור גתכיית וכעיתו נלשון ולנעריפויס
 מרנ"א רירוש וקינו סר בשם י"ל אות הקפ"ב סי' יוסף בברכי ז"לחיר"א
 סובה למנח יאמד שלא סשה זכרון ס' 0שם גכת"י בחנהותיו !"לא!ויאי
 הביא יומה ררברכי הנם קיי"ש קמה לשון שהוא לפי טובים יחיים וכו'הכתבו
 ונמרר גסילוי יהפך בר"ח כללח שהוא סח ראררבה להיפוך לומדראפשר
 היפ"כ בסי' חיים רוח בספרו ז"ל פלאני כלער"ח הגאון אבל ט1כר לורנרייכתב
 יותר כשקירין רבר"ח ס"א באות שם חחר,ש רחיים גב, נ"ב ומובא י"באות

 נהג שלא סופד תחם בסרחני ועיין עיי"ש ע"כ יינחר נכון יכו השנה ימיסטאר
 שהוא ונרווח עיי"ש ולנרכח לחיים רק טובים" "לחיים יין בשתייתיחשיב
 אומרים ובפפר ובתוב ישראי הפוצוה נכי חסנרנ והנח זה מטעםנ"כ
 טות שין כסוך ומן בזכרינו משא"כ ציבור השליח עםהקהל
 ראשונות רכנ' משום כ"ל אות נ' פאסר הכגת )יום כבשכר בבני לטבחבטעם
 ויוצא מרבו פרס חנוכך לעבר רוג'ר אחרונות בנ' משא"כ וכו' בעבררומה
 ין1ה51ך

 ודג"
 הנח יתהם ננחלו ע"ג הצנור כל גער מרפ הנוטף הוא חש"צ

 ע"כ. ולשולום לחיים חלקו ונוטל קטו אוסר אחרכל
 נראה ובו חשלופ עושה בא"י ובלבוש וברוקח ויטרו ובמח!ור כמנהנים)טז(

 בספד חו' אוסד יוח"נ ועד שר"ח שכתב ע"נ סי' בסוף הרוקחמרבדי
 כהב התגזים קוער במירור השל"ח אבל נטט"ם בתב וכן השלום עושה קרחיים

 בעיי וכתבו הנעום עושה ומם'ימין יו"כ ער השנח מראש משניםשחאשכנוים
 בסי' לעיל )עיי! וכו' טפריא"ל ניפטריא השלום עושר פה ההת טעםחסורות
 וחיילה השנה יטוה סכי הברכה נומת משנים אינם חספדדים אבלחש"ו(
 הסלך הקדרם חמלך במו ונצמקים בתלמוד וח נמצא שלא מאחרלשנות
 אחר רם הברכה. גנאיח יא אני קמח הוא המורות בעלי שכתבו והרמזחכופפמ
 כנ"ל לרפו השלום עחיח יאפר בסרוסיו שיום קושח ואוסר כשפוסעחתפלר
  עב"ל רבדכח טרה לשגות חללתאב5



 יש ושלוםחיים הוגהראשדרבי

 ניען הי' וגו' בחסד חיים ולמכלכל הידועים בכינונים הכל סתיסומחי'
 אלקיע קוא אהה חפיופ נוראים לימים מיוחד והדר עוזהתעוררת
 טסיים חי' והש"צ חו"ק שאמרו החרוזים בין בניסן חי וכארץכשמיס
 גהר רםכקול

 הקר"
 כל כסדרן וככה ויחי שח הוא וכן ונערץ נכור

 בלימה על ארץ תולת שהקים שוכן וטתגשא רם )ובם'יטו( השניחרוז
 וכל בראשונה זה פסוק רק חו"ק אמרו וגו' סלך ח הפיופ וגו' וקייםחי

 וסיים יחדיו צ והש' הצבור כל אסרי וע' איומה אדירי המהחילהפיוס
 ח" וגן דין עורך לא שלאחי והפיוט וכו' מלך ה הפסוק צ הששוב
 מגנטם דנו דין ביום לבבוני לכוחן צ חק יתאמר אחר כיכנחגג

 אמרו ואח"כ בדין עמוקות לניה הש"צ וטיים היום קדושתבהתעוררות
 וכשחל כנ"ל שנתים בגינון הש"צ ואחריהם דלהלן חרוזים שניהקהל
 חזן וט' מפארים שמו החרוזים פיוטי במהוזר'ם( כנדפם )רכ5 אמרובשבת
 ודוד אדר המתפיל ופיובו בכלל( )וער זנו תבל יושבי כל חרוז עדוקהל
 הבל יששפ רק וקהי( הזן בנה במחעריט כגרפם )לא יחד צ וש צבורזכו
 הקדושת כתוך הכל אמרו חקדושח בץ חפיומ ונם חו"ק אמרווגו'

 באיזחו וטוסף בשחרית צבור הער"ח דחזרת השמ"ע באמירתתשיג
 לזמר נוהג הי החיבות רגש גועת בקדושת שבחים שלמקומן

  שחהרוסבו ס( קדגנונ קודפ כשרפ לפקזכלים התעזרדות ניגונינתניעת
 לעירך וששון לארצך שמחח באמירת כט1 קודש בהדרת  חצבורבל

 אש נפילת ולפני מארצה גליע חמאיט ומפני עבדך לדוד קרןוצמיחת
 מלך כורעים ואנהע עד לשבח עליע וע' החודש עולה מלבדלכורעים
 וקראת הלך בך יתאמץ אדם ובן ישכחך שלא איש אשרי ונואלוישראל

 לי יקיר הבן זרועה לא בארץ במדבר אחרי לכתך וגו' ירושליםבאזני
 כקוצפי זל הללו הללויח חכהסור כל ה' באם ארחטגז רחם 1ג1אפרים
 חקורכן בהר ונו' אשור בארץ האובדים ובית הללויה י"ק כה"תעד

 ותערב באמירת וכן ח"א אני וגו' וכשעדיכם שמחתכם וביוםבירושלים
 ידועים אלח כל וגו' שכיטבך השב הרבים ברחמיך רחום אנא הדוכןלפני

 החר אצל לעמוד זנו אשר אוהן באזני ויצלצלו עולם לזכרוןוחקוקים
 ופלא למי לתאר אפשר ואי וב"כ בס"ה ז"ל רביט צדיק תפלת ביחםבוער
 קפ את המבדך אחר מיד אמרו בחול ר"ה כשחל חחידוש אתראה
 כשחל אגל וסחזוריס כסידורים הנדפס כנוסח מלגנז פכינו בבלוסישראל
 עם הקדיש נגנו ואח"כ כזח הרמ"א כדעת א"מ אמרו לאבשבת

 כנחונ יו"פ יפאר ככןחמשיררים
 לא"ם וצבור הש"צ כשטניע מקומות בכמה שנשתרבב הסנחנתשיר

 כחבט א"ם רם בקש חש"צ מתחל אז מוכים חיים בספרכתבע
 ותלהג טירדה בבית עהגין הי לא וכעת בספר כתבט א"ת עדוט'

 ביחד וקהל חון אוטריס הי' מלכנו אביט וופלת שכל רכיט של הק'קשתיו



 ושלוט מ"ט דקתהראש דרכיוסח

 צ"אז אות למשפם סאתים )מאמר יששכר שער בספרווכותב
 ז 1 )תיקון בתיזוה"ק ט"ש בכיי ז דה 1 ח קמרוג שמעוררים בזהשחושש
 ואינון .כו' מזונא ינא הב הב חב ככלבים דכפירא ביומא בציותיןצווחיו
 בשם כחט כבר והנה ע'כ וכו' עברין לנרסיי דעובדין חסד רכלע"י
 רצון לעשוה כדי ומחני בחיי 'ש לש כונתו ראם זי"ע הבעש"טמח
 "מנס כימינו ,בפרפ נב,ה צרכי וח"ז זח כל על להתפלל מזבד הדקם
 להיים לכוזבנו וכשסגיעק בלחש עולם יתיקון נחיצתן לגודלעולם שי ברומו העומדים דברים שחם מלכנו האביני תפלות כל אומריםאם

 תפלות ובתוכם לחלן אבי הקהל ואה"ב החזן רסן )כקול צווחיןמתהילין
 וביחש חימפים זהי ובחנה משיחך קרן הרם עמך ישראל קרן הרם מא

 עי"ש הנ"ל התטוה"ק כדברי חשש יש ע'כ אצלם עיקר אינושזחו
 לומד החספס אחר הויך וחכי רצון בעת רבינו הנהיג נעילהוגתפילת

 תש"ט( אחר~ה)עיי,ם, זה וקחי חון רם בקול פופו ועד מתחילתו ס האכל

 ד4( מדות י"ג ואוסרים מפרים שני שסוציאין כנהוג הי' קרח"תתשפו

 ,דנש"עז מדות "י"ג "זמרים אין )~בשבת במחזורים שנדפסורבש"ע
 ירבוד רק הדי!" יוט לכבוד שבירדן )בס' ויו"כ וער"ה לומד שלאוהקפיד
 ראוסרים עושי[ פר דכא "ב דם ברכית עי בעלוטי נסגיר )ועיי,היוס'
 עיי"ש( ררתטים יימא הוא יו"כ כ דרק יום לכבוד ור"כ ב שבירך מיבנוסח
 אדירים רכים טים כקולות )כנר1ג( ידו על היתה חתורהוקריאת

 העקידת ובהתעוררות הסדר וכל שרה את פקד וה כונתכהתעוררית

 קדרתה גמר זאחד ההטזמעימ כל לב החריד קדשו טפח שהוציא תיבהוכי
 השלחן עי מונח נשאר והס"ת יטעה חצי כמו פעם להנפש תפסקההיתה
חבימה
 שופר תקיעת קודם טיי או קאוו"י ישתות שמותר רבינו דעתתשמו

 בכיח חסהפללין העב נהגו )יכו קידוש חיוב עוד חי שלאומומך
 ותחנונים בתפיות להאריך פזב ושייזקר כנ'לז ההפסקה וכשעתמדרשו
 )תיי3 השות אחר מיד התפלות כי מלגמור תק"ש קודם בנ"יולשועת
 5ראריך 5תדברים סקור נ"ב אות 5סשסט במזגים שאטר יששכר שערבספרו
 בוציגא פתה בר"ח בתחלתו רות ח כדו היום חצות אחר "רנר עדנתפלה
 למירע והו"ר הכשלים ויום כר"ח הוא נדיך קודשא 'תיב כד וו"יקדושא
 וכי' נתקנא" "51טיהב אורי,תא למדלף גש בר בעי וברין רבא בדשאעלטא
 "גגין אינש יהירי 5א ,כי וברין בתיובתא למיחב ב"ג ראי מהעורר כדוכדין
 טתחבדק וברין שעתא" כהאי נהסס אכיף 51א ו'תיכ כנישתא 5בי פביתי'ראלי
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ראשירמי
 וסט ושלום חייט השג"

 כתפלה שטאריג'ן 5הצדיק,ם מקור וכהר עב5"ה קרישא בשמא קרישאארעא
 טעט שתר אפי נדסא" אגיף דלא בזוה"ק שכ' העיקר זד,א 5לי5ח קרזלעד

 אביץ 5א עג"ם וגכוגח נגח לההפל5 שי,ג5 לבבו לרשיב התפיח סורםסאוו"ע
 כלל שרטה לא כעצמו הוא אך ע"כ( טילה קדונ שהוא דחפיה אחדי עדנחמא
 לתקיעת ובהכנה וכיו"ב כווח"ק אז ולסד ביהר לחדר חלך רק מק"שקודם
שופר
 האריז"ל מגור" סידורים וכמה בידו והשופרות לביחס"ד בטאותשיו

 והתעוררת בבושיו דברי לומר ונהג הבימה אצל ועמד אצלוהובאו

 בית עונות לתזכיר שלא אז זהיר והי' דר"ח א' ביום שופר הקיעתלפני
 חי' דרשות עיקר אם כי )א( דין ביום ח"ו קמינור לעורר שלאישראל
 נכשל אס ושגם ישראל בלל על זונותיס מונות במליצות והולךםובג

 הנלוה פרדת מחמת נהו כי ח"ו חובה לכף לדונם אין כחונן שלאבמעשים
 כח כשל כי עד ל ר צד סכל ובלבולים והרדיפוה וצירוף נסיוןושיעבוד
 התעוררת עיקר ותהו שליסה הגאולה על רהטים לבקש אז ועוררהסבל
 כזוח"ק )כמבואר ביאגצב"ב דהירות יובלא העליון שופר לעוררחשופר

 תיטיד* ורבותיי טאבותיו כן שמקובל ומליצה במשל והתחיל אמור(פר'
 בפרם הכהטל בשעת ועוד התקיעות לפני משל לוסר זי"עהבעש"ט
 התפרצה אס כי המהור לחתו מעטר ואין מיס מלא פלג דף' הנמשלשביאר
 חקר אין ער ועצומות נוראות בכיות חשוטעים העם ומכלסטט

 התקיעות לפני כ' ביום הדרשה אופר הי' 'ק בש דר"ח א' וכשחלתשיח
 ב' שיום בכחאריז"ל כמבואר הק' אמס רחל זכות מעורר חי'ואז

 רחל נשמע כרמח קול דיומא נהשפמרתא ג-כ והיזחו רחל כנגד חיאדר"ח
 כשופר תקע סי' נשע"י )עיי' לנבולם גנים ושבו וכו' בני עלמבכה
 ג"כ(אות

 יששכר נשער )מובא ויוסף 'עקב גתולדות הגריי ההכהן מזח עיין )א(תשה
 מרן רבינו קה"ק ספי משי שמביא כ"ג( אוה בשופר תקעמאמר

 ישראל בית עוננה יעורר אשד מוגית כדרך אז יאסר שלא זי"עחבעש"ס
 יהירו בנו אשר למלך רעניז ורמשיי ח"ו קפנדריא עוד יעורר וע,"זבפרסות

 יכבו יכנע עד בנ15ה יברחקים נשחחו רק עצה שאין וראו רעה להרגותיזמו
 שסה בהיותו רב רומן ובמשך רמיך וטצוה אגר בקיץ ישמוע מעשיו1י'מיג
 רטיג אם מטנו טהנשסע לשסוע זח( במני שלא )ות שיוחים ג' הסלךשיה

 ו5א שסח נם המלך מצית על ועובר שובב גן הוא כי ואטד רא' ובא כברררכיי
 סטגוריא לעורר רק לבט יקונא זהו כי רסקך ורזציכ וכו' ואררנא טעשיזרטינ
 כעי,י נראה אך כראוי דפלך מצות שם מקיים 5א גי ואמר חשניונא

 ההר כ,
 חמלגוה וטבית אביו מכיה נפשו היא כי גידעו שם ודאגותיו צרותייטחמת
 כשישיכורו ברור נראה המגם רטובך אגיו שעוה לקייט כגאזי זוגי יאזעזע,
 הגיד השני זהו גי המלך והשיג ונפוטו לבו בב5 מצותיו ילים בודאילבזתו
 פיכן וחנכהשל ש"ב. רבדיו וקיבץכבשוי



 העלום סיים השנהרחשלרכיער

 תפונה כל לשץיר אפשר 4ר עיפר תקיעת לפני ררשותיו מנטןתשיט
 וראה נא לך ומקודש חנבחר סעסד באותו ה" קיא למיערפיח

 מאזנים במאמר וכן בשופר תקע נטאטר ח"כ יששכר שערנספרו
 רק ונציין מזה לגמרי בשתיקה לעבור לנו אין אך בארח ומשםלטשכם

 תמהו כן רזם הכוה בירג אנשי מנולה ויחידי כבטחנה פרקים ראהטיאיזה
 ירא איך דרנה בהכנח לתה"ש לביהט"ד נכנם בפרם ביתו בחדרעוד
 לילך קשט בחרדת וזיע רתת רגש מלא הפהור כלבבו ה' לדברוחרד

 למצוא לשמים ונשען המעות ז!לנות וסגיניו  טעות שפהוקיו שיפרלמוקיעה
 ולקח הק' הידכינה ולכבוד שלימה לגאולה כנם"י זכית לעורר רצוןהעת
 זי"ע ואביו כתקיף עוד מורשה קמן בשק כרתים שהיו שופרותכמה
 העומדים על נפלח גדולה וחרדה ובמצלחת" טובח בשעח נלךואמר
 פניו אור קרן כימסביב

 שופר תקיעת לפני קדשו ודברי לשוט טסגנת קצהו אפםוזהו
 ויפז יעקב יצדק אברהם אכוהינו נבות יסע5ח מעוורים חםהתקיעותא(

 ובצעי לבבינו  שיח טתרגשפוך
 צריקים כ5 !אח אותם נא !גזמיז ונברא

 טוב ויליצו ייתעוררו שומר תקיעת בעת לעטנו יימינגו שיעמדוהירטוניס
 וחיוט 5חירוחנ1 נרגל שופר י51 משסיע בסחרה שנזבח ישראל כ5ל וכעדבעדינו
 כן ביאת וישוער גאו5ר שגת רואת ושנה שירי פעור ש5 חב"ד יסמקוכר"ח
 האדא % עי יט5ך ר' ודי'דוד

 לעזרתנו ח"ו תקומו 51א "ינתכם !ערבר תתנבח פתי ער חעיםאבות
 ובמכי' בנ15ה הנפוצים בניכם נצער כרקות נא קומו נא עטרו נאדהעוררו

 כנפוח כארבע אכזריות קשות ונזירוה צרורות בצרות שנח מאוה ח"' בסוזח
 הסבר כת כשי כי ירובה ושייסר רואותי 5פשוי נא הרעישורארץ

 לנ! נא ובור שאריתנו זכר אח תשטיח 1ח5 פע5 השינד למענינו 5א אסרבש"ע

 יבגי נואל יחביא אבות הטדי !זכור תסה שיא א"ת ,בריתוכת
 וכפרט בארבה שמו למעןבניחם

 בעכו-
 בבטא חצורר שצורתו אבינו יקטב

 ושמה" נתת ראה 5א ועריין בנים גידף צער כ"כ וסברהכרוד
 כביה כי מבניד

 שני ובכית 5טר5ו כנגרו "רי היחו את אביט אברהם נגף דרשתו,חסקדש

 ומשנכלל בנוי ביתו עוד הי' לא אבינו יעקב א% הלקו ות שחי' אבינויצה"

 אג' יעקבו יעקב ב"ב שיבנה השלישי בית 5בנ'1 וכספח עומר עדייווהוא

 % אשד "ואת ובעת ובניך !גחלתך ביתך בער לחנן נא עטרי אתתאיפוא

 ה5א ח"1 לחובה אם לזכות אמ מרום נשפי הז'1 מרוז כבס יעברון עולםבאי

 פה שהחוו שוס יחי יא נעדינ! הקטר אתת ואם כיתך 1ע5 אליך הרברנונע
 שייש ורכרח כדאי שמך כבור בעבור אכ5 וכאי! אנו אין לליקר אם כי5טקסרנ
 ב"ב. עטת יעאב בית יבנין שנוכה יושכח התכריעהשרע

 עולצינו יצורי כ5 במשפט מסהר היום קוים ררה קיום אה31חאחיינ(
 ביאת שלימה רנאו5ה ד1א ומייחלות כ15ת ועינינו סצפיס שאנווהעיקר



 יעא ושלוטחים חשנה ראשדרסי

 והא' א5א נושענו 5א עדיין בה ,ער נר"ה ושנה שנה בכו דנין זד יע5רמשיח
 הכבוד לסלך ורצוננו מאוויינו בכ5 ,נשוב ~בבינו נשים אי בנו ת5ו'שרכל
 לחלות פנינו ונשים נופינו ,שכית עצמינו נניע,ת כל מעלינ, ונשליךית"ש
 ותשא15 תאמיו ואס ג"כ וינאלגז שינא יזך בן נ,אה ע5 דק ולב"שולחך
 כתונו יחסר,ן לבבו נגקי מכר, ,להמיר לענוב יובל ואיך דחי רבשך ישובאיבבח
 אחי אמנם כנז' רנא51ד ע5 כומתו בל אם בי כ55 וח על לבקש סבליופרנסת,
 ע5'ו קיבל דוד ב, משיח כי רבתי בפסיקתא שנאמר מה נא דעו לבביצמוד
 ברזל של עורות ונוגיאיס ישראל של עונותיהן כשגיל לסבול וחגליםיסורים
 בפ0וקתא קידש וכו' ובוכה צזעה והוא קומת, שנכפף ער צווארו ע15נותנין

 גאריכות( ח"ב יששכר שער כעה"ק י"ג אות בשופר תטע במאמר ,ר כילשיין
  שכשכ'י1  כך בל להתאכר יוכל אשר רוא  ואיזר וה רוא סי אחיי אהובייועהד
 ורנני ונפש בלג עומד רוא אני אני ובב, 'עקב אירי משיח הזר הקרושיסנוור
 דיבורים מאחו לירח כרי צדקנ, משיח קי ברת הקורש תחת ראשי ומכניםנותן
 האשינו 5חכניט גולכם ושתיצנו שמדו אלי לד' ונוי רמה,רר נפשו חחח,נפשי
 נשיב ,זחו בשבילנו המרוש משיח שיסגול נזיה ו5א הנ"ל ברץ עורותתחח
 )דסד נ1ב5 גנ'ק5 ועי"ז ר' אל ונשוב מרד ,נזעק ונבכה ~גבינוהיטב

 ,פרות גאולתנ, ע5 רחמים לברש רק עור"ו עניני יב והאות פניותסמדשבות'נו

 רנרצח 5תכליח ונגיע טפשעיני מהולל ירא שלא צדקנו משית אח  ולירותנטשני

 וק"מ חי ישדאי סלך קדוד רחיים כספר וכוח"ט גאולה עשנת 5,כ,תוראגהתי
 גיטינ,בסחרה

 אתני עומר יתעש כגיבול כי עמים יריב נצב ח' ער"ג חג' נספריםמבוארז(
 ריכףמ באחרית בן עי תצדק 05קן אתת ספר ,כתיב רטשפט כינףגמשפט

 ער מים באו מחבירו חשד ,ם בכל מתגברים שרצרוח משיח רחכלי ש5ראלף
 שדאל כלל ע5 רחמים לעורר וחובר מצוה אין ללידר וכח משבר עד יגניםנפש
 ונוכחה נא לבו שולה עם ונחיתו עסו בברד ועמקן יחברך שכי בגור לכנעןלכן
 שכ5 קתולי שומר בעיבוי והוא ית"ש עט, ר"ת למשפט נא ונעטרה ר'יאסר

 כשביץ 1ט1ע1 פורשה בתור עצמי עומד דנני ואני בשבילח נבראוהעולטות

 דולך ררתיכע "ל שק' ואם כפניו ש5א אפ" יארם ,כי, כי 5ובוחם 'שראיבני

 קסתו ,ההש כבודו תארה כל טלא ית"ש כביכול הוא( )חנתכע אב5 הנתבקאחר
 עצפיט תמכיך אציינו רדתה יהיות ויוכל כעזה"[ כאן גם כתככינוהטבינתו

 דייו יכז5 כ5 חזא בי והפוסע דומיו ידי יה1,9 שתא גכיכי ריננו בע5ע5
 בעיח שנשביח אשה התורח עפ"י כ' עתה טענותינו ונציע ועד ויוסע,טוכיח
 5הם רגעי )שחנא כנס"י את לגאול יח"ש בכיכול מקייב ע"כ כפורקנרה"מ

 ,ביד, ראזמות כין נשנו מנושרכנטע(
 ביופא בטהדר מרנ15ת אותנו מפדוי

 באריכות( כ אות כשופר תסע במחטר בנח הטענות ן )ע'דיר[

 בעדכם עומד ואין תי15 היכפם אחרית על נאמי ה5א [ הקדוש כשכאןמלאך
 נרייתח 5א שבמוחו צרה לעה כעוח"ר חנענו ועתת שרכם. סיבאל אםבי



 ושלום חשם תשנהראש דרכיתע

 אחר מליץ מלאך עתה נא הי חנה עד תחרחטי 51פד ראתה משיח חבלינשנית
 משכי כ5 וכן ם חמקסריג מ, ולמחום שושנר קרואים כנויים ,כוח ,ושר5רניר
 בטא לפני ישראל כל5 למוכת מעגותנ. נא רעלו ,ושר טלזצי ירחכויםוכות
 חכם ושרמ5יצ. שרנירו טובים יטליצים !וכית'ס מענות וב5 ית"שתכבור
 הלז רצין בעת יעיו עתת וער עולם מימות קרור רור שבכי ע"מ צדיקיישראל
 שבשמית אבינו לבין ביניני רסברילימ רכומבום כל לבח"ל שופר תקיעתלפני

 ונאוותן ישראל לישועות ומנולים טובים נחסרים סריגים רחמיםולעורר
 כימיניכסררר
 רשית 5חם אי, ע"כ לחימר בעלי אינם עליון וצדיקי ם שדמ5אכ סמניוזללי

 יק אב5 ית"ש דכורא ברטכמת כ,ע5ה של סדכ"ר שנגזר דבר נגד5רתפי5
 ר"5 הפקר שוא בטקנות גנ"א ייחודית 5רסית רשית לו ניתן מאשר5חיכה יות- ע.שח דכע"ר שכננדס נם לאשר רנ"5 וחמד נבות מלאבי לפני טענהלנו

 מהראוי ייתר והדרויש לטעון זכות מלאכי 5כם רחופים נא ירי' ורולעופת
 'ב כ ועב"י נו ע5 רחם,ם יעירדוהמוגג5

 על מקיר הריו יזם הנה ויאסר. יאחז., !רעדר וחיל יחפוון מלאכיםהיוםד(
 שימלוך ית"ש עו5מיס כ5 רבורא את קרסליך מוכשר והומן ברין מרוםצבא
 רשמן נם !יבא בע.ר"ר אמנם ישראל כ55 כשוקת ב"ג מעשיו כי ע5לבדו

 תמצות את 5ע5ות ם מניח נם וא בנוער רטרודים ית"ש בניו על 5קטרנבתוכם
 מרוצי אנחנו נעשר ומר לכופפם כמאית 1 יושב קחרראין וע ושועתםישראל
 5פנוחות הטה סעו אמת צר'קי רקדושים ורכותנו אבותנו כי נגרםחומר
 מחיברים רטעיקי, שרדכילי, ייסיא בסיף רנלות בדעכה 5אנהות עזב!יאותנו
 אב5 שלימה גנאויק נושענו לא ואנחנו ודרגים עידן ועגרו יום א5טיוב

 ת"ש אליו 5צעוס נתאזר ועוו ח א5 ונשובח 5כו בגובבינו לריחוקחרגרח
 קתררא,ן ע שלמעלה ד רב' לפני משפמינו ימסור ויא אותנו ישפות לבדושרוא
 שקימר דגאו5ר יחי שכאם כיותם בערותן נוגעים כולם כי אי"ר שריושחם
 את גא הוריד )א( רבש"ע לבן עשיו לבית שריר יהי' ו5א יסח הטהיתבטיו

 הארץ מן ,רון ממשית ילהעביר א ריס למפלת וטחרעיש בר"חאז פעי מר צריק רי"ו עטור א איה בהג"ר תרג"ר בסי' כהד עיין )א(תשיפ
 שראה חלום עפ"י ר"ר קודם עוד לו נתעורר ות שענין רבינו וסיפריע,"ט"ר
 ואביו זי"ע תשובה דרכי כע5 רקרוש אבי! לפני רו"ר ביום שעוטר 5י5הכחניון
 שני גיט51 ע5 5התפ55 שצריכין מלבותך לטען הושענא וצעק הדושענותאמר

 ין בשפוך חספמ5 על ,שב ואביו כביחס"ר 5ארר"ק סמוךעביו( בחיי )כפו מקוכם על עמד רכינ! בחלוטו( )עודט ואח"כ או"ד ממלכימלכ,ות
 ירכינו ושאי

 שכבון טי ע5 דעת חן ורשיב סיכיוח שני 5בעא5 כוונת ס' על רבנההאם
 ברס"פ שישב 5אב,! ביבר ורנינו דירתו בית )הרד נככב! ושוב לא(הדברים
 לילת בפהזת ע"כ תחושעגות מענין צוי חייברו בהתש ישב שהוא אמרואביו

ששן פ  א   



 חם ושלוםתחם תשנה ראשדרכי

 ע51ח יסס'ת ר'ורד חם"ס וגרושם בפיז געיניד יזפו ולא חאוסות שר'כ5
 רר 5ך וע"כ ולהעיר לרון פס51 וישונא רקיב"ח משנאי גוור"ק שנקראומקמרנ
 כ5י ברין יתערב ולא יער 51א סטר סטר 'דר 'רר די5" נונדא ו5כ5 יןאסור
 ריננו כאוד 5חוציא נזכר ואז עלינו ומלשינותיו ו5תחב151הי1 5, ישטען51א

 מ(ופילר ויצאת 5הגא5 וראויים חם קדהטים ישראל כ, האסח ויתנגהוצדקינו
 נ"בלאידה

 ם5פני ירעדו רעי5מות שג5 תק"ש קורם היו וסררם רצון געת 1 יקדיםאחיםר(
 ושיעיד עד יתפיש אייו )שוב נו ליבב נא נש,ם הארץ את 115פום בא כיה
 שליסר הנאוצה להתקרטח ראפת חכ5ית 51טטרת עזר 5כט5ר נשוב ש5אק5ינ,
 עת ורעות רבות צרוח הש'נונו שבעיר"ר חרם ה,מים באחדיה ח5א גינ"נ

 כבר ונם בטב"נ קרב שרי ע5 עומדים סישרא5 ואלפים א,"ר מלכי ניןמלחסה
 5סבורח אפי' זכי יא סבנ"' ואלפים מאוח ובסה כפים קידש דם ונשמךנדרנו
 וכצירית ערים אחר או זד מלך שיכבוש גיבית וכי סהר רתכ5ית רואומד
 עילת שכונות וראי א5א פ5חזכיר הס כך כ5 נקיים דם לשפוך ח"ו הואכראי

 ייהפים הרינימ ויזסהקו כ"ג הסהש'ח הניאה ננ.ע שעי"ז ,תעש רש15הכי
 בפ51יטיס רראש 5חכניס 51א הגלים כ5 וענוב ריטב נבגכם ע5 נא שימויבן

 ש15ם ' ושיר שבנגדו או ב0לחמר נוצח רמ5כות זח הוא כ יאסר אשריעחונים
 ש,הי כפנכותינו בבל לבקש רעיסר רק רושעים ר אסר שלים אין כיבינירם
 אפקיך מלך יציון אוטר ישועה משסיע שלום טגשר בביאת 'שרא5 ע5שלזם
 רטוננו וימלא חנדצר חכ5יח על 1יהתם55 וכקש יה"ש רב1רא רצון נעשרובזה

 נג"א נדחמיטובסיפתנז
 דרשוהיו טסננין רמוצה ס, מקצתע"ב

 תקעו העמיס כל וגו' למנצח פ ,'  לומר ביר התחלו הדרכיה אחרתוכ
 חששות וכל וע' ח0צר מן חו"ק אמדו ואח"כ ט"ו( )חבים וכו'כף
 לבעל והתפלות האריו"י( מרן ברברי )כמבותר 12ט"ן קר"ע בר"תפסוקים
 ה" תשובה דרכי געל רקדוש אגיז מר )משא"ג בלחישה אומר הייתוקע
 הגדולים וחסדיך הרבים ברחמיך ותקרע 1כ1 ית"ר והניסח רם( בסולאוסר,
 ובד ישרול עמך זבק בינך מבדילים חם הפר והפקפרינים חמסכיםכל

 אחר ער השופד שמכמין חסנהג הפורש טעם ל"ו סי' ח"ר כמהח"א),עיין
 ורישפת הכלבו )כרעת שופר קול לשמוע אקכ"ו וא' נרוך וכידךחנלכר(

 או בב"י עיין שהפר לתקוע 51א שופר הסיעה ע5 י5א ומנ"א חטו"והאחרונים

 חרעיש הנוראים גיפים ואח"ם ח"ח רבינו או והחקנה חלום וחנה בבוסרויח'
 ברו"ח כי ורכירנא בנ"ל ועשניות 5ביטו5 ובררשותי1 רם בתפלתו מאוררביט
 נקפה לעשות באמירת ונו' חדש שיר יח' שירו הקליי, במוטור נס8מד"זעור

 כך כ5 הרעיש ונו' ברזל בכבלי ונכבריחם כזיקים מלכיחם לאסור ונו'בנויות
 שכשענוה געת שאה וביתר כנ"ע ווקל בביחס"ד ואילך אילך ליחס באשוחלך

ושכע"ג



תו
 ושלום תחם הששואש זרכ,

 כמדרן התקלשת סדר לפניו מקרא חשוב וח"ח בעבוש( עיי, שופר בקוןושמוש
 הרכת כח 5חפס,ק ראין )כסמן אחוב בפעם תרועה שבריס ואח"כתקיעה
 וש"ע כסיר ע,ק אחת כנשימה העשותן צריך תרועת דשברים ריעות לאות,5ההש
 כנסיוב נדולח תקיעה ולנטוף תר"ת כלש"ת וכן תקיעה ואח"כ תנ"צ(סי'

 נסוף להיות צריר רמיושב בתקיעות רגם באריכות ט"ח סי ח"ב במנח"א)ועיין
 מפפיקין אין אבל וצקעין נ"ב דלחש ובתפלות קולווג ל ס"ה גד51ר(תקיעה
 הוקע הבעל רביט וכ,8חניע הברכות סדר על ווצקעין להוצקע לחסרותאז

 תשר"ת ורצקעין התקיעות לשכנע הצבור שידעז נין דופק חילמלכות
 כחזרת ואח"כ קולונל ל' ס"ה לשופרורכ וכן לזכרונות וכן תר"רכתש"ת
 סקרא והבעל קולות ל' ס"ת כנ"ל חברתית סדר עי תוקעין נ"כהש"צ
 מקרא הבעל האוקבל לפני הקדיש באמצע השמ"ע ואחרי יפניוקורא
 מ"ח נחלה תקיעח ת"ר תש"ת תשר"ת קולות עשרה והוקעין נ"כקורא
 נ"כ ובטמאר וי"ע ותלמידיו ורכעש"ט 1"5 ראר"י מרן )כדעת קולותמאה
 בנה "ט ונ, 5"1 סי ח"ה פנח"א כשו"ת באריכות ,ח כ5 עיין הש"חנמירור

תשוב"
 ומש"צ( רביע תי' התקיעות וכל ג"ח( סי' ח"ו ככהי"" איזנה

 על ב' בסם ונם א' ביום רעקעין חי' דמלשב והתקיעות ההוקעבעצמו
 תקפ"רג סי' יברמ"א בו רב5 כשם לר"מ יעיי,הבימה
 3מי הכרוע לסחות אין אך וב"ש ב"ה לענות אין שופר בברכתתדוכא

 כ"א( סי' ח"ר )סנח"א איו בברכות נם ומ"ש ב"חשאומר
 לאותן הרות לתוך אי הכור 5ת,ך "תוקע )כסומעורב חקי דכא משום יצא יא הפעלעפא"1 ע"י שיפר ק% שומע אםתישכב

 העומריי
 בחיץ

 וא( ע"ב( סי' הנב סגח"א - ייאו דלף שופר קוי עם רנרכה קו5ושטעו

 בתון לטהניח זי"ע תשוגח דרכי בעי מרן של ככתי"ק ראיתיתשכב
 שיש וממעתי חגת הלשון כוח שס' י"ל( לכיסא הגאון ש5סידור

 וקורין חשזפר שמחפכק דסיושב תקיעות לתקוע יכוליו שכשאינןטועין
 טעות והוא מחרד"ל בשם תקפ"ח בסי חפג"א כמ"ש טעם ויהיבתוכו
 דהסנ"א שם מרהבה הגדול וכמ"ש לתקיעה ברכה בין הפסק שעושיונמור

 דאין תקיעה צורך דמקרי *מר קשה כי קטעיו בתקיעות בע"כסיירי
 חנ"ל במירור בחנ"ה עכד"ק ועי"ש ברוקח טמנעה

 ידעו שלא נצתן חקחל כי אם צמר יר' לא התקישת בין חיח"רתשכר
 מנחה* בשירי ובח"ב ע"ה סי' ח"א סגח"א שו"ת )יעיין אסחןושיפרע

 ובן אתרום ש5א צוערים וכסה תשובח דרכי בע5 חגה"ק אביו מר בנח נחגשכן

 ראר"י ניידות 1"5 אשר חר"ר הטרוש ובן ז"5 סופר תתם בע5 חגח"ק סרןנחג
 וב, כל5 גפצאו 5א ,אלקנא דפוס דישן רארזי במירור ובן לגמריהשמיטן

 ע-ב4 סימן ח-ב )ונהמא להפר גזש"יא אפור בשוי-ט (14ל)א(



 יעי ושלום חיים השנחיאשירכי
 כמהם רהקיעות שאחר שחרו! ר'ר"ך רק גדיש יא רשטיט, דתגיאכם'חר

 עיי"ש( ע"כ ראחרון רק עפר ן נוחג אנו ובן נו( רב ם )!סי בפרטן ולא"רמ5אכים"
 יאו"א מלפניך יה"ר - נוסחהו וזחו היה"ר אוסר הי' התקיעות בסוףרק

 וטן השברים וטו התקיעת ומן השופר מן היוצאין המלאכים אלושהעלז
 תקיעח שברים תקיעה ומן תקיעה תרועה שברים תקיעה ומןהתרועה

 ותעשה בעדע טוב ימליצו נטרך כסא לפני תקיעה תרועה תקיעהומן
 ואח"כ חרחסים כעל אתה ברוך ברחמים עלינ ותמלא לסובה אותעמנו
 ורנר תפארות כי ינילון בקימך העם אשרי הפסוקים וקהל חזןאמרו
 אשרי פסו רק 5יהא שם ובלבוש תק"ם ס" !ברמ"א וכמררי"5 ס !נמנדנברקח
 קאפיל ר' בסידור ~עי'1 ואבוררהם רטור לשבדי הוא פסוקים נ' לנמד אךהעם
 נדדך מעג נתב ובפמ"ם סוד ברדך תקרש אהד אלו פסוקים לג' כונת שבתי!ר'
 כרמ"א 1 )ע כנ"ל חו"ק הגידו אצורי של הראשון פסוק וגם "ש( עננלר

 חדש צירות 'כוי! קאם להיכל המ"ת והחזיר יהללו אמת אשרי אחריעם(

 י'( אנת ח"ה ת דב' עיי' ר"ח גמוס4תשר'

 העני חנני בקול והתחיל התיבה לפג. רגיט הלך מוסף לתפלתתשבה
 תתייבם ואל בחטאתי תפשעם אל ונא והנוסח דכו'ממעש

 רק ר"ה בתפלת החפיר בפשעיי יכלם! ואל אני "ושע ח"א כיכעונותי

 באחיד תכסח פשעים ולכל וכן זאת אמר כפור דיום מוסף תפלתלפני
 להיים וכשמחח לששון ישראל ולכל לס השך ועטנחנו צומותינווכל

 לעו מוסף לפני כפורים כיום רק ~את ואטר השגח גראפי החסירולשלום"
 הצדיקים כל בעבור ובה0יום ב'( אנת רסדוש יזם מאמר 'ששברגושער

 הקדושים" אבותי "ובעבוד רבינו( ף )הום והישרים ורתסיסיםוהחסידים
 רפס כלר"ת הפשקים 'כ אח ~אטר ושנסיף תפלה שומע אתה ברוךוכו'

 ועתי לי חקשיבה עניתני ואמונח כשפמך צדק כי ה' ידעתי ב"ה(הוי'
 תשועה הנותן בישועתו תשיש בה' תגיל ונפשי ואהימח בשיחהאדיד

 נרפס רנ"א פהוקים להקסמות רעה מתרב עבדו דוד אח חפוצהלמלכים
 רהפלר( יידם אלי פסוקים יומר ו"5 וכר"ת שקב5ח וכחבו דישניטבמחזורים
 כח ראריד במרסי מהש )אט"ע וכו' ויתקדש יוצגת הנחוב בניתןוהתחת
 באמצע חרבה ולשדות לעמיד יצטרכו ש5א ובברי !את שידעו ורעםביותר
 השמ"ע רתחילו כטרם  תהלים  אוטרים דנים דיי כגדונ  דתדע!ה יצודדהשמ"ע
 או ט' באיור כך בתוך סעייג'פ ריו בזה גם כהפליק רצו ש5א ידביםלעצמם
 וא, נכור אתה ברכת לסוף רבינו שהגיש לשעה וכיייט וכיו"ב רפיוטיםבפירוש
 סר- לסוף ר,1"צ רבינו עם 'חד שיסיימו כדי מהש השם"ע לחחפ%התחצו
 נט!( על רתקיעוה ולשבועסיכיות

 בנומהתשט
 השטי

 לא ר"ח אנף דר"ח מוסף פסוקי מזכיר הי דמומף

 ועקת וטטפתה תחודש עלת מלנר מס"ט הי' רק ג% כלכירהי



 ושלום חרם השנחיאש ורכיךט

 מני )עיזו יח' אשה ניחוח לריח כמשפפם ונמכיהם וסנההתהתמיד
 שם( בדלר ישראל חמדת כם'ד1ר נו רג 1ס"ש כ ף סע תסצ"א סיגרמ"א

 ררם"א )כרעה דד"ה יכלם בב הזה" הזכרון יים טוספי ואת אומרוה'
 השבת יום טופפי ואח אוסר הי בשנת ר"ח חל ואם בטנ"א( ועץבנה
 "אהבת ה"מ לע וזכר יכו' בזברת זכרנו או"א ונר חזה" הזכרון ויוםהזח

 זיגולז )א( מעלינו כעסך את רחמיך יכבשו כן וכו' חברית" אתחקדטונים
 טארצך ומעירר מעמך אפך חרזן ישעכ הנדוי ובפובך מדותיך עירחמיך

 וכדעת תזכור" כרתכים היום  לודעו יצהל  וצירת אמר וכן ובוומנחלתך
- ומצור גנניר כסביר 1"5 האר"ימר,  5"ז( אות ההמטר טסה מאמר 

 יתפיתט שכרם שערי פחח א"מ אמרו השמ"ע הש"צ כשהתההתרוכז
 מקום באיור בסררי"ל )ועיט חכמים מסוד אתך עד הארהופהחו

 בינריים ומה ומשטיר( נהרס וגרסא ובלבוש בכפרנים ועיין חארוןלפהוק
 ולחרוג דין נערכך אמונה אל בפיוס חאדת לפתוח מהזוריםבכמה

 הי רק מדרשו בבית נוחגים ה" יא וכו' 'עש למעע לא אםשיאהריו
 אמרו מוסף בתפית והפיוטים דירן נסחזודי שנרשם כסו חארזןפתיחת

 הי' והוא וקהל חזן אמרו וכו' עליון מלך ופיוטי במחזורים כנדפםהכי
 תרום ידו שמץ בטרום אדיר כמרום דר אל הראשונה כפימקאטטיים

 אמר ואח"כ וכו' יהק'ם גבור עייון מלך רצדי( )ואמת ימלוך עדיעדי
 ער וככה וט' בצדקח חסדכם עלית מלך והקחי וגו להקים גבורהש"צ
 עם בשור בלחש רק רם בקיל חש"צ טסיים הי' 5א וגו' אביו, סלך )רקנמירח
 שנינ1ן הש"צ זאח"כ ירום זמי עד הקהל טקזדם גטדו תוקף ונתנההקהל(
 הוסית )רבינו עוים גאי וכי עד נדר( ורעש ובהתעוררת החרוזים ביןהירתע
 'שלאייוסר

 כבקרת באמירד( )וסיים מרון כבר יפניך יעברון  "דושים"(
 יכהשץן השנח בראש ירוע( אחר )במנון ואח"כ דינם גזר את וטרועה
 ,011 סי טחים חמהרי"5 )גנוסא ישני מי ונר יטה סי וא( גסות( )וטייסוגר

 ואבודרהמ ויסרי בטחוור ת1א מדותיך ע5 ך רהב וינוו תנוסה )א(תשנו
 הפילת ש"א( )1 ברכות בגמר רוא וכן ריעג"ץ ושירור עגבותולעת

 דחותך "ו'נולו נימצא 5א ואלקוי דפוס ראמי ובסידור אלישע בן ישטעא5ר
  רטעם בתב  שם תפית וכשערי נמצא לא התניא הנה"ק נשדוד 1נ1 סד1ת.ך"ע5

 וטברכין לרחמים מדין נהפך שכבר התקיעות אחר ד,א שבבד אחר'שחשסיטן
 ואם ע"כ. חזר לבה"ח עור צורך אין ברחטיס ישראל עמו תרועת לו5שופע
 חלא השונר "פ יד,ו כי נקבל זי"ע רגו קדוש מפח כן רטטם ושסע רואטגרר
 בכפר ובטבואר דרחכהם יומא חנא ואז וח"כ. ג גרוי כדן מפר יצא זאתנקשר
  ריו"ג י"ב רף בובתה ע5 "פשבד בנ' בעי מבינוב דנח"ק לחו"ב תע5וסהמניר
 תדין 'וט אקא ואינו דרחסיס 'ומארוא

 לחששך ין שען וסף עם עו "ע"מ וישימס



 יש ושלוםחיים השח יאשדרכי

 כמבואר טוב ברבר 5מי,ם כרי סוכן נוסהזה,נו טונת אנ5 "פפ5 ומיזאח"נ

 וחש"צ 1ג1 וצדקח ותפלה לתשובה ודון( )קי5 ירום וסי סחרי"ח(בלקוטי
 וגו' אתת כי זרמת באטירר( )וסיים וט' כשטך כי נג'נר( מהנועהחתהיל
 אין הקהל ונמרו וקיים חי אל מלך ההא ואתה וחזו( )קה5 יעוף וכחלוםעד

 דרי וסיים וכו' קצבח אין חמשוררים עם ספגן הי והש"צ וכו'קצבח
 ונזי בשער ההגיא בסיד~ד לזית מפה דרי עםמעלח

 קדושה יזמי דדגזהני,
 בפטום וח כי ודנקדש רנערץ וכו' שסך קמעו עשה פיוט 15טר 5דם איןכתר
 שלא האר"י כרעת רבינו רעת נתאר אך ונקדישך נעריצך רקרושד,חיית
 אנו וכתר אשכנזים( לנו יבפרט רק5יר ר"ל החש שהעוז הפייטיםהטור
 )כעריצך קדושה עי שקא' הכוונה יהי' ש5א אך האר"י כדעת הוסדנוהגים
 נש5זש זמש5שים קיראים תיגת רבעי אחסיר 5כך כחאשכנוים(ינקרישך
 אפשר( בדרך נלענ"ד כך כתר אומרים אני ינקדישך נעריצך תחת כ,קרושר"
 אדיר אוטריז וחי' כתר קדושת שבין הפיוסים נ"ב ואסרו ובוכחד

 לדור וגו' קדשך ובדברי 1נ1 עכ"ח לסלך ה' והי' וט אוושע ת'אדירע
 מעשיך על חסול הפיוס וט' לאל חמליכו ודור לדור וגו' נדלך ננידודור
 מליץ באין וכן וכו' איתן אהבת לנו יזכור עוד ידועה בנגינה הי'וכו'
 וכ4 נעימה נגינה התעוררת בתטעת הי זכו ליעקב תגיד וכו'יושר

 בקול והנ"צ ומסיים נסתרות גנוי וכו האוחז הקהל אסרו וכו'מאמינים
 וט' חטאל כלידת טחן שחוא וכ"מ 4"5( נסתרות נגזי ובודקהבוחן
 ויאתיי וחזן קהל חפסיקא כל וכבה כחשחת ופודה סטות חטאל)רש"צ(

 עליט באמירת הטשוררים עם רביט סננן הי' גמרא עד וכו' לעבדךכל
 לכורעים ארצח פניו על טפל בעצת הש"צ חי כורעים ואנהטלשבה

)ומקורי
 יעבירון לפניך עמך 10( 1כ1 פיפיות עם חיח א זן במררי"5( רוא

 מן תשסע וארוח עד חטהטוררים עם כגינון הי 1כ1 יעבזרון בחוךוהם
 לאל אוח%ח גטירא עד וכו' בלגיונם יכשלו שלא באפירה( )וסייםחטמים

 רבה נא5י' ועיין מהש"צ רשיה שהוא כגבהי וכמבופור הש"צ רק אטר לאוגו'
 וכן מלבי" אנסיכה הפיופ החרוזים בין תטעח בנגינת וחי' הקצ"א(סי'
 וכו מעש" כל ריעלת "זכר שופרות וכרתות מלפיות בין חפיופיםכל

 של התקיעות אחרי כ% אסרו ולא החסירו וכו בצדק" דעיאגפא

 טאזנים )מאכני ששגר בשער טרשו ביברי ו5דתבינן נרשום כדאי )"(תשכו
 יעבירון 5פביך עמך זו בחפלה רפיוט כפי' מ"ש מבע"א( אותהסמפט

 %א משלחיו חצכור בעד 5מס"נ צריך שהש"צ שרכינד יעבורון בתנךירם
 בעד בונתו יחי' א5ו הקרושים ביסים הפ15חי1 ועיקד ביבר קצנה סוכהלחשש
 במם האמרי וכהאי שלימה הנאולח רם כללית 'שועה 5הם שאין כ"יהצבור
 בניו בעד חקורת בעיני שנכנס וכו' ישגב אלאי שם ישנתך נאמר 5מהברבוה
 רקיעה )געובי יעבירון בתוך חיתו הקורח כעובי 5יכנם צדיך וח"געיי"ש
 ערש"ק ננם"י נעו בתפלותיו באתרעבאמש,(



 ושלום איים השוהראש דרכ'תה

 כענן חי' ואח"כ עולם הרת היום רקהל אמרו ושומרות זכרונותמלכיוח
 הקהל אמרו וא' הרת היום חש"צ וכשנמר וכו' שלם הרת היוםהש"צ
 מי וכרטש בטנדנים עיין )ינה תו' ארשת הש"צ אמר ואח"כ זכוארשת
 שא"א רסעם כהב ב' בסעיף שם וב5כ1ש ארשת א"א בשבת כשחלתקציב
 אין וזה תקיעותינו 5ע51 1מקשיג מאזין רפייטן נו שיסר ספני נשכתאוספה
 בו שרתפל5 כטתוור וראיתי '5 עב ריום תוקעיו אי, שחרי בשבת יוסדישייך
 ע"כ תרועתינ." זכרון 5ק51 ומקשיב ם אומר בשבת בכי"ק בו שדניהרגינו
 בשבה גם וצ"י הלבוש ש5 רטעם יד ש אין שבח ע5 רכינו שהגיה הנוסח51פי
 נשבת אפי' אושת שאומרים מהרי"5 בשם תקצ"ב סי' משה בררכי נ"נוע,ת
 שיא  הזכרוז כפי יי ואטטו דכינו ותיספדי מאנ"ש אנשים נסח עם ,וגוה'ע"כ
 בפחזות שניוצא רכינו של י"ר  בתיבת מרנ"ה  להם ואמרתי בשבת "ארשה"אטר

  וכו  חיים בספר השמ"ע הש"צ ונובור  וצ"ע( בנ"ל בשבת ארשתשצ"י
 חכ4 בשם שם בר"מ )עיק תאמצנו ריוח ואח"ב וכו' ימיך ירבו בי כיונאסר

 ובאבוררהם נאון ר"ע בסידור הוא 1כ1 חיים בספר קודם אופר תאסענו שריוםבו
 תברכנו היום סקור( 5ר יש ובוראי חיים בספר אחר גרפם רפחוורים בכ5אב5
 תקבל היום שועתיט תשמע היום למוכה תדרשנו היום תנוגעחיום

 כשם בר"מ געיי, צדקך בימין רעעמכנו היום תפלתנו את וכרציןכרחמים
 ריום פעמ.ם שסונר נרמס טחורים בא,ור ורנר ריום פעמים 1 שצקרפגרנים

 1' כנגד ריום פעסים מז' 'ותר יר" ש5א ונם 5א5תר שנכתבים 5צריקיםעצמנו ההתביי אנו שאי, לררנו שצריך הלבוש כתב אב5 תכתבנו יינם החרוז שםויש
 עם בניגח הי' תאסצנו היום של החרוזים ובין בממ"רר נ"ב ועייןרקיעים

 מזמרין הי' רמוסף דשמ"ע חפלת בגמר כנהוג וחון קהל ואסחהמשוררים
 ואחר חש"כ סי כנ"ל שלות עשרה רעקעין הי  תתקגל  וקורםהקדיש

 וכו השלום עושה באמירה( )1מי.ם צלוחהון תהקבל )בנינוו( נמרוהתקיעות
 לפני לעמוד לא' וציה מנחה מיד התפללו נשסף תפלת בגמרחשכה

 כרכת בשמ"ע אמר וחש"צ יום פנה כי בחפזון וקצתהתיבה
 שכרות משום טעם שייך שש )כסת, וכו' יברכך וכו בברכה ברכנואו"א
 דטיא. אריכתא כיופא כשני סעשיחו כך כראשון וכמעשיחו בתענית(כסו

 עורך לא וחפפם א' ביום כמו הכל סתפחין הי' דחה ב' יוםתשכפ
 עורך 5א' נרפס מחוורים )בקצת כשיסף היא בשחרית אורחין חי'דין

 אוהו ראוסרים חא אבח בא5י' ועיין תר"א בסי' ה5בזש מדברי וחוח במוסתדין
 ודן ינשב רימפזנות בג אי בגמרא זוגות ריש כיין אנשר למחרית ראשו,כיזם
 סגהנ אבל בשניות בסוחף ותעם בשחרית בדאהשונזח פעם עושיו 5כך כשניותאו

 אמר לא תקי"ש לפני ודרורה כטס"א( כסכואר ראשון ג'ום כמומדינאינו
 ושהחיינו ובירך השי"ח( סי' כנ"ל בשכת ראשון יום כשחל )זונת כ'ביום

 ת"ר סי' כב"י )עיק חדש בנד או אפרי מחדר חי' %א שופרלתקיעת
 חש"צ התחיל טופף ולתפלת בזח הרמ"א כדעה רדיקל( 1טחשףתובכג"א



 לעט השלוט חיים השנהראשלרבי

 פיוסים אומרים שאין יפי חכמים מסוד כבמר ואיט בננינחהשט"ע
 מיד חקחל ומתחילין הסתים מתיח עד הש"צ מנגן אלא ראקענחבברכה
 תשכ"ז בפי כנ"ל והכל חש"צ ואח"כ נעקף ונתנחלזמר

 סי' כנ"ל דיו"ט סשדתא אתקינו אוטר הי' דר"ח חיום לקידושתשל
 וע' ה' כצעדי אלח ואמר לקידוש הכום לו טבע )א( ואת"כתק"י

 גקידוו הטעימה ובעת בפח"נ ובירך וגו' שופר בחודש תקעושח"כ
 ולעורר לזכותם כנם"י על טובות מליצות לומר נחג בביהווהסעודח
 וישועה ונאולח אובה לשנה עינים וכליון רגש בלב עליהםרחוצם
 התפלות נגמרו רוב עפ"י כי לסעודה ידיו נטל לא דר"ה א' ביוםתשלא

 שיה" כרי דמזופת מידי מעם רק לביה,שם"ש סמוך היוםועבודת
 הל' ב' פרח מו"ל הירושלמי הבהות )1ב0פר1 בזח ויצא סעודה במקוםקידוש

 הב"י ינו-1 משרים דטגיר בשם חקצ"ז סי' רהב רטנ"א במ"ש צוהב כחי"לו'
 תאוויראין

 כפי"ר דקידוש יין עי כונתו הי' לא בע"כ בר"ח יין וישתות כשר
 כשחל זולים יו"ט( בשארי חסהוייב ויין בשר שי יו"ט סעורה על רקחשאנ"א
 הילק פנאי עוד וכשהי' פת לאכילת וסעד בביתו לנטילה כמים פחובש"ק
 ערב צללי נפו כי ה,סן הספיק לא ואם סעורות שלש לקיים לשניםסעודהו
 נמל תמיד דר"ח ב וביום כנזכר בפת והשעי בטזוטה א' מעודהיצא
 הרבר נכריך באריכות העתם עם בביהמ"ד ערב פנות לעת לסעודההסו

 בשר טית לו שיחי' הקפיד דר"ח ב' יום ס ובסעודה יו"פ לנמצאיללילה
 תקי"א סי' לעיל עיין יו"ט שאר כסובחמה
 וכ' ,"ל אמאד טחר"י הנאח תשו' על מעיר בר"ח אוחיסחה בעניןתשלב

 שם( בהנ"ח הרמח לב חירותנו ומ, טאמר ח"א יששכר)בשער
 אשר וקדושות נדהית בעיירות טלין טדיטת בכל ,שסעט לאשמעולם
 שטפיהן הדור גדולי השסקים רבותעו לכופפם כם~ת בהן ישבומעים

 יו"ט בשאר כמו פוחחת רבא בקרושא שבכ"ח יעב"ץ בסידור עיין )א(תוי
 ואינו 'ין נ01 על יהדת  הסקודה  קודם תקצ"1 סי' אפרים נשמה ג"כ,עין

 תשקר בסי' לעיי ושיין ע"כ כפה"נ וברבת פשה בירבר רק קודם משקיטאטד
 וירבר בערבית ואופי יו"ט טשאר בר"ח לחלק שאין טראשעים שכהבתיבהג"ח
 אחז קידוש לענין עכ"פ ויבוש רס"רים קמ"י תתם 15סר רירן כבחג רשמשח
 מירודין כאיזח וראיתי תקש צ"ל וגם יו"ט בשאר כמז דעות כומשנירבינו

 תקעו רק פסוקים אופר שאינו בקידוש וכותבים אפרים כשטה תיכוהשהעתיקו
 טעות בחם נשהרנב אב5 יעוד( כוסח לב וסי' אוצח"ת בפידור )עייןבחודזש
 הבצאן כקדה חעיר כאשר כטט"א הוא בן כי מנשה וידבר רק אומר ואינו1צ"5
 שניהם שי"א חסנני בקצה נ"מ ועיין במידורים טעות שיש שם אפריש ושזמהע5

 יכו' בחשש תקעו ובו משהוירבד



 ושלום אים "ש,"יתש ירכי.ע

 כשחל בפז"מ בר"ח לשחום שלא זה מנהג שינהגו נשמע ולא חייםאט
 עייש"ה עכ"ד זה גמנהנ כלל החזיקו לא דעלמא ורובאבעש"ק
 בגמרא טעם סקזדם לסד לחדרו כשנכנם הכדיה אחר ר"ח כטוצאיתשלג

 דעבדדת החולשה מטדל ולחנפש לישן חלך ואח"כ בקוונטכדרכו
 לחמות יו"פ על הכאים מאנ"ש כתימה אותו מרכיכים העם כי ואםהיזם
 לקבל להם 8נח לא עכ"ז וביהר למחניחו איש איש לננדס חדרך וירמבצילו

 שצריכה עבודה ג"כ ,הו כי ואמר כברכוצ איש אותם ולכרךפתקאות
 ליסע יוכל שרוצה ומי תנוף ועמל עיינת בוצעת וא"א צלול ודעתמוח

 לקבל העם ונכנסו קם לילה לחצות וקרוב מותח נאין לשלום חפצולמחוז
 נבני לפניו יתעברו ,עד לבבו כמנטאלית איש אליחם חכם והידקקברכוצ
 לאסירת לביחם"ד אז ונכנס היום לאור קרוב( )או עד רוב עפי' ננמרטרזן

המליחות

 ה % 1 ש ת ת י טי

 ישראל שובה מאסר יששכר שער )בם דעוצ נדלי צום ושגית לעניןתשלד
 והמחסירים חלוש שהדור בזה"ז נם גו לחקל שלא כ"א(אות

 תלמידי דרכי ועפי הפאיו על לחוז'עטת שצריכין פיו, כשסידים לאכוותר
 חוס בעשי"ת ענ'פ אבל מדאי יותר א"ע לסנף אין וי"ע חקחבעש"מ

 מש"ב עור )ועיירי עכוו"ד חו"ל שתיקע בצום לצום לכה"פ בעתודבר
 עי"ש"ה( הכפזרים יום בצום ולהקל בזמנינו רופאים ע5 הרבה יספודשאי,

 ובכל גדלי' צום בליל כסעודח וחפידיו תלפידיו עם לישב נוהג הי'וזחילה
 לומד וחופיף וי, חוה"מ קדושת בבחי' שחם ואמר בעשי"תיום

 ר"ה שקודם חסליחוה לימי דעשי"ח חאלו ימים מדמין עם ההמוןשהנה
 סכל והאיד נך שאיט בדוש נראה אבל פליחות אומרים עבשיו שנםכיון

 שסחה גיסי כמו )א( לעינינו ונראים טאירים הנרות חלא לזה זהלהדמות
 ימי סאיכית גדול פחד גבחי' הי ר"ה שקודם הסליחות וכיפיויו"פ

 מימי הנמשכים הרחמים התגלות רואין לעשור כסא בין אבלהטראים
 גבוה במעלה הנרות כן וש לסובה נתעורר שכבר הסכות חג שלשמחה

 סר"ר בשם ה'( אוה נ' מתנזר השבתות )מאסר אושבר בכני עיין )א(תשלח
 דולק שבת גסוצאי מצוא ואה"ב שכה בלילי חגר את הדליקשפ"א

 מתברכים שבת ש5 שעדות ישראל אחר לכ5 חוס שזח ומים גיוס הפ-ו5א
 עכד"ק זה יורעים וחטבינים מעט ושח רב 5זר רחוק ימנת מכ5 גאורםיזמר

 רימום שבלז חמקוילקם. בשם י"מ אות ,תששם מקמם מאמי בשי" דקמ(
 עשוש בחופם כסו בטלאור אסורים לעדניו ר-דבין



 י"א ושלום חים התשובה'ם.דרכי

 בחוש ובנראח למעליותא האור גם שנשהנה עד יתידה בקדושהומאירים
 עכדה"ק ואת ניכר העיעקפע"ר על וגם ואטר( רע5עקטור ע5 בידו)רדאר

 דרך להורות )ב( קדשו בשיח הממוניו את דעת לימד עשי"תובסעודת
 שנד בסרר מזה באריכות ו'ותר ביג"ר )עיין לזח ההם יסים וסגולתתשובה
 כ"א-כ"1( אותהאחרונה

 הבעש"ט הלמירי הידיקים 1 ב הנרוג בעגי, שיח 5ער1ר נהם חי'רבינו)ב(
 ת5מיריהם עם ולסעוד לדתחבר אחריו תימידיו ותימירי עלינו גןזב.תו
 בע5 פאב,ו כזה ששמע וטח 5ס1בר רעשי"ה נורא'ם ימי האלה כ'ם,םואנ'ש
  מו"ר  הגה"י וי"ע  ב,לובלין ררנ' תלמידי טגרולי אהד נפט ו,"ע ה'שזבדדרבי
 כשעות נקודש דרכו .הי ונורא קרוש איש שהי' זי"ע מקאזמיר יחוקא5ר'

 עמחס לדבר רנרו5ים מחסיריו ת5סיריו עם 5רתחגר ויום יום בכ4מיוחרים
 עניני ושאר הקודנוים מרצריקים ומררר כקדושר ומתוקים ערביםדגר,ם
 אחר ועש,"ת הספיחיה ימי דמיון וביפי הנפש שיימוח בענין גםחסירוח
 טזונוה מיני עם שרף "ז ומזובה סובן לו הי' כבר לביתו שגאי בעתדהפלה
 לאכול 5חם 1צ1ה יפח חלה ואחד אחר לכ5 .נותן וחוחך טריק כעצמווהי'

 מעשי רות חס עניני עולם של ברומו העומדים בדברים עסקו ואח"כמקורט
 5נם יסערו ,וסק.דם שרצונו לחם ואסר הש"י עבודת כנו' מצדיקיםמרככה

 לנכון ר' את לררוש .מוח כח צחרים יכו5ח יש אב15שכבר אחי אב5 חק ~בריו קשבת אוזן ולהסות ראש ם להר יוכלו 5א זאת בלח,כי
 האצה ביסים הסעורות בענין !י"ע מאאסו"ר כוה ששסע רביגו סיפרעוד

 המשמש והנורא הקרחם יום על דרכה דבנה רנד הן כלשון סתמןלאשר
 צריפיי אשר וכפרה ס5יחח יום לטובחובא

 בו ולהחענוה השי"ת מצות לקיים
 )שיחי לנר כחינו לחרבות וכדי כידוע ודט חלב. במיעוט 5ר' קרבן נחי'שתקא
- פקודם %אכ51 לסעור צריכין יפה(הקרבן  חסיד עם שאירק סעשח ומקובל 
 תשובח בק5 די' חנ"ה 1חחסיד !י"ק אלימלך נועם בע5 הגה"ק רבינו ביס'אחד
 נעוריו  שבימי בעבור  ללצוזי עושה שחי' ויסורים בסיגופים מלא,ם חיו ימיונ5
 כ"כ יתירה בחפ5גח א"ע סינף אב5 ענירות אינה % וענר כראוי התנהג5א
 .קצם עור 511ח קליו נראה הי 5א שנותי. אמצע לעדך שכשתגיע ער שניםכמה
 ירי עור יצא לא בי בדעתו נפ5 אחת ופעם מסוכן חורר כטעמ ונעשה בשרבלי

 עוסק אשר !י"ע אלימלך נועם בעי אחר גד51 צרית ברורו שיש 15 וגודעחובהו
 עצמו אח הכ,ן ע"כ נשכחו לחיקו, ביותר 5!ח נצרך והוא הנשטותבהיקון
 ישות פנים בספד קבלו זי"ע אלימלך נועם בקל הנר"ק לפני וכשבא לשםונסע

 טשך עד לניוזו שילך סק,דט לן צות רק טקס לידי נעשו את שיביאוכבשחו
 לפניו יבא ואח"כ ודמו הלבו לדבות בראוי ההפן והטתה ונאכל שנועוהשני
 לפניו 5בא יוכל אז כרבריו יעשה .אם ירבר אפי' כח 15 אין קתד לעת הלאכי

 צוחו כאשד ועשר שמע חנ"5 שרחסיר רי' וכן כיאו' רהשוכח עניני 15ויסדר
 הנועם דב.גו לקח רנ"5 ימים עליו קברו אחרי רגו לפני ובא שחזרובעת

 בגינון ביהד שי שיאפר 15 וצוה ביזץ ונחן שלו חטירור את זי"עחלילתך
 אוהיוה אוחו החסיר של מפיו ,צא יצוא אך כאורר ויחי ה" ובן אשמטיפ15
 ופורעיו הנאויו ע5 נטרח וחרקת מי% חהעירוה בעצמו כחיגרת ח"תיכף
 ה9' רבו לפני אינה אמפ ומ% והקלף שהד וטגנת ,ת"ת רצונו נגרגועשה



 ושלום האם "חשיבה 'ס' "רשייגב

 ותיקונה המוכה מעניז לדבר בקודש דרכו חי דעשי"ת 1 ביוםתשלו
 תחת ידו צל "יהביאע בסליחות יום באותו שאוסרים מה כיואטר

 המוכח על קאי זי"ע'שזהו צבי עמרת טבעל מקובל השכינה"כנרי
 סיח מצות זכות ומעוררים ישראל כלל על וטגנת ומצלת עלינושחופפת
 שטקובל ואמר וישועתנו לזכותט לצרף טאוד מרוסם שמעלצההקדושה
 ציודים יעודות בקודש דרכם והי' ,י"ע מדאפשיץ הנה"ק תלטידיניחס

 עושים הי האלו מעשיהם ורוב סוכה" לנוי וכיוצא צפרים וכעיזזפרודם
 יוה"כ שבין בימים שהי' בנייח( )או בעצם הסוכה תיקוו זולת בעשי"תעוד

 הקדוש ליום וזכיות ישועות מהסוכה לחכותיך כדי כזוגתם זהילפכותו
 שביום טחבירו גדול יום כל שעשי"ת רבים עוד אומר והי' ע"כוהמרא

 אח"ז מחר ויום השכינה" כנפי תחת ידו צל יחביאע אטרים עשי"תו'
 למעלת דשנבה משום עליון" בפהר יושב סלחתי ישטיען הפומוזאמרים
 לשער שאין מדות' עשרה שלש יום יבא בא אח"כ ובפרס שלפניומיום
 אחרונר( שנח בסרר )ועיין קדושתו מעלתערך

 אין בי שרת יין מעט 15 גיתן חסמה עי שיניח,רו ומשמשיו לב"ב ררכוציור
 רבו 5ו אסר ואח"ם בקרבו רוחו שב שתיבת הי' וכן טכנר דבר שום ח"וור

 לעשות כת בך אין כי ביהודם 5אכ51 א"ר שצריך 5ך אמרתי רלאהקרוש
 תטפל ח5ק רק הם בי עיקרים רם והסיטפים ות רהענ 5א כי ברא,תשובח
 ובעשותך ית"ש 5פנ'1 חטא אשר חטאיו ע5 והעזיבה חרטה הוא התשובהועיקר
 רראשונים כימים לביתך הפעם עור נא ת5ך כן וע5 שליסר תשובתך חראבן

 חכ5 שנית פעם עשה וכן בנדט היכת נם נאמר ואח"כ ותישן ותשחרוחאכ5
 לעשות צ1ה1 5א ויותר פעפים עשרה או תשער ערך ער ש5,ש,ת ופעםכנ"ל
 עור צריך אין אב5 אצלו כעכים עור 5בא ,שיוכל לביתו פיסע צורוואב"כ
 רבינו( ,טיים רשרשה )ע"כ חכ5 נטהר כבר כ' רישינים רפעו15ה א5ר5כ5
 בכ55 5ה,ות האלח רקדושים ביטים ט1נ 'ותר כי בפשיטות סובן טוהעכ"פ

 שהתענית חגם טפו את לסנף 51א 5התענוה ש5א 1בסחשבה טובעשה
 שעסה לתשובה 5בא שי1ב5 תכ5,ת העיקר וה 5א אב5 ומס"נ נד51 עניןהיא

 'תטש ו5א 5אסית1 באפח והקנטר חטא ע5 והחרטה חעזיבר רק הע,קר אםכי
 והמרא הקרצת ם 5י כחותיט לאסוף כעת 5אכו5 צריכין וע"כ ננראש,נרקוו

 כנ"ל העיקר וח כי מניעה שום ב5י ש5ם בלב באטר אז 5רהווררשנוכל
 קרושתו נוול ערך 1,"ע פפשעוורסק משה ר' סאזשרוש ששח רבינו סיפרעוד

 מאוד ח5ש גוש שרי' חנם המהקרח עבודתו גוו, לשער 'ת5 וסי ימליפי
 צורח שכ5 ההרוש נופו פנוחת כבודו משבן בסקוס וכנראה וכידוע ש,עור5א'ן
 בנוא ועכ"ו שנה י"ג או ,"ב פכן בנעד כמו אם כי 5ארכ1 סחויק אינורקבר
 דע51ם כ5 שרוקיש שגעור לאיו גדולר עבורה רשי"ת עובד הי כוה וחלשק5

 הק' בנו אח והשלח איוש ופ"א בידוע( סת"ם טופר )והי' ועניניובמעשיי
 'פות פנים בסבר קב15 יהוא י'"ע סיוב5יז דפוקה ש5 קדשו כצל5חסת1פ9
 טירה שבת 5י5 5בא חוהב וכאשר אביו קרושת ערך מול עבור נד51ובכבוד
 שהנסיר רבו 15 צוה ואח"כ כערכו וכבדו אצלו קדמו היכף וחרבלהסעודה

 ש5ו רמדור 5ד,טלחן יין תצ15ח
 )בנחו"

 אביו ש5 ספד ורפואות בריאות שבור



 יפי ושלום חים חתש1בה 'סידרכי
 ת"נ"ד- ' ם )כנ"ל בביתכ"נ להתפלל בשבח"נ כמו נחג שובח בובתתעלז

 ידרוש מתרדסהם ישנים יעורר שאת וביושי ברבים ולדרושתק"מ(
 שופר תקיעת זמן עי לחוהיר ג"כ היתה אז מאזהרותיו ואחת נהטצאוה'

 נחפז ולהיות יסחר וקולא וכיל כלי ח"ו יקדימו ושלא בדיוק נעילהאחרי
 פובה החתיסח נסר עיקר שכל רחמים שערי ופתיחת רצת עתבנעילה
 טסטר יששכר כשער )ועיין ח,?עח בזו תלויים העולצתן וכל ישראללכלל
 שע" ירי' רנעי5ה שנטר י"י אוה הקדחךיום

 שקיה"ח( אחר וחימש
 שזכות כדי בזה היבוש כדעת בה"כ קודם הלבנה יקד,? מובתשלח

 בני כעל מדיעב מהרצ"א הנה"ק נהג וכן ביוה"כ תגןחמצנח

 עיד מניו אביו( )אח לחזביר1 עליו צוה וכן רג"5( סהר משח ר רדכי)הוא
- בדט"ז אחרכפעם  ח*1 טכנר שום כאן איו כי יראנ ש5א )ו אמר ואח"כ 
 כשקרם ובריאתו לאיתנו ויתחנק ישוב אכ5 במקצת חולה שרוארק

 נשאר 5א וע"ב אביו שום עכור בסקצת ודאנה בפחד רי' החביב בןעכ"ז
 נסע בבוקר א ביזם תיכף רק געגועית איזה משך על בפ"א כדרכישם
 כולם ואסרו וענו אביו כשלום לשא51 תום"י התחיי יעיר מפוך ובבואולביתו
 מנין עם כראוי נכירמר"ר רתפי5 בשבח ונם חו5שד שוס 5אכי1 שאין אחדפר
 סר משתומם אביו ושאלו רחדרר אביו לפגי וגבואו בעיניו נעל לפלאוהי'
 קק כנ 5א כי ו?כועוה שלשר ערך לבה"פ שם 5זשאר לך רי בני )בא סררהזח

 שכגר עכ"פ כ"כ סקוס ודיחוק רב בעטך ערבי לעית ושוב הלוך 5היוה 'כב
 הוא האיך אבי - וסיד היכף שאלו בגו אבי ,ר זמן לשרות 5ך די' שםהיית
- והשיבו נופשן גרשתמצב  פעם שאיו תשובתי הבן וכשמוע סוג טיב 
 עשירי שער כערך ש"י ב5י5 טאימה עמך נעשר ראם האמה 5י האפרשנית
 בריאת כמצב טדררר נהיותי כחורר מרר כ"כ יורתך בצי באתי ע"כ כ יהב5
 אג עבשיי 1 אב 15 עגה או דקרה? דחוזר דבינו אצל שם שנודעתי כמינופך
 ומעשה עת גאותו נורא רבר עסי שנעשה מר רכ5 סרניש הי' שרצריקרואר
 רשבוע כל של תשלים היא יורש שבה לי5 45הטר יקדי בני הרע ה" כךשהי'
 מכל נבר מצערי ועסינות ופסולתו איש טעשי 51תקן לפקה אן צדיכיןוע"כ
 רעברד בשבוע לחשי סכ5 חשבון כעצמי ע,טית' אג' ונם המעשר יטיששת

 ועזיבת חרמה 5בי א5 ~גתהי מאד ער רעים רסר אשר נפשי לדאבוןוראיתי
 ר"ל טוה מעם כעצטי ררגשתי ומדש פאר 55בי נגע אשר ער רעיםרמעשים
 5עש1ת 5י רי טח חב5 נשמתי פרחח שכמעט שבקרבי רחיוה בעד מארויראתי
 ו5א סנר גשנה חיתה אשהי וגם דלקו לא והגרות ח5י5ה אסריג ערך חי'כבר

 שניטל ער מאד נחלשתי גי ההשצף כד בי חי' וכלא ובפרס 5הקייהרפיתי
 ה כצלוח מונח בפתחן שע5 נזכרתי שער באותו ופתאום הריגור כח אפימטדי
 5חחיוה פני עי לתן כיד שאקח בדעהי ונסדהי תבוקר לקידוש שרת ייןטסט
 ספיחן אצל הייך כח בי ' ר לא אב5 כחותי יחחזהו וטעי"1 נ"כ לפי ונחסנפשי
 הי' וכן ע1סד שחנ"ה מקום חש5חן ע5 בחי בכ5 א"ע שאפך בדעתי נטרחיע"כ
 יבא וזכיהי הנ"נ 05קום שנתי וע'"ו דבריך כפי או רחזיקנו מלדבלין הרביכי

 נבחו וגם כראוי ~סור ת"ו ביוב ב"ח שיכולהי ער חראשון ואיתנילכחי
 יכוליו סיח רבינו( כוט ואה"ב חנ"5 הבחתור לע"ב עכרת בכיחסד"ר5חהפל5
 שהניק ער זי"ע חנ"5 משח ד' הרבי חהמת תודל רהש1בח כה תיכן ערהאוער



 ושלוט חיים "תוצבאים' ירחיופו

 מהרי"א חגה"ק זעת הוא וכן עליונים קדושי כסה נהנו וכןיששכר
 תר"ב( סי או"ח )גבוי ואדא חי בזוהרמקסארנא

 ול"ו שסברכין אצשים שקצת  שנוהבין כמו לזטר שלא מקפיד היתה(לפ
 ההםבימים

 ואומריי
 )שהוא ח"ו וסוף כקץ דמיחזי פוב" נמר

 להביר להשיב שלא הקפיד וכן פובה" חתימה "נסר לומר רק נמר(לשון
 5סקטרג( מקום יתן שלא בדיבורו לדקרק וצריך מרירות ישוו ושרגא למר'נם
 שגיבענשפ יאחר אגיס בברכתו לוטר טחג הי גם אתם גם יאסררק

יאחר"
 וכשחץ מרנת עשרר שלש יום )הנקרא חתשוכה לימי השמיני ביוםתשם

 ו' שהוא עש"ק ו' בינם חקרכגות סדר א1סרין )א( או כ' ביוםיוה"כ

-  וסהרה במקושר רשבוע ימי מכלר רגב הצריק שדי' רכם סמר נפשותלסכנת-
 לגורל אנתנו הבין שיהי'  יהליאי כ"כ  להתחרט ויכולת "שנ" יו דיזקנ"ז
 עכ5"ה הבעי"ט רקד1ש .ום בערב אפי' שטחוטה

 בקודש ררכו די' מדנת" עשרר שיהר רעשי"ת ח' כיום רבינו יושב שרי'בעוד
 לכ5 ר1א במעודר שמחיוב ום כולאי דעשי"ת( )ח ריר יום אשרטמר
 השלחן על דמ10ב'1 עם א"ע בולל תסיר רי' )כך החוטאיו 5נ1 ,בפטהדיעות

 בערב שהחיוב כיון 1אסד שעסו טוב וחטביר עג11תנ1תו( מרזב וא א' כיעם
 עצתכם הכינו ררז"ל וירגע וכו' התענה כאלו נחשב ורוא ולמעור לאכולי1ר"כ
 י,שכ לרינת שצריכין ביון והייג1 רעשירי כיזם לדתענות שתוכלו דתשיעיביזם

 ציוח בעיו"כ שלפניו ביום ע"כ רקדוש ביזם חטאינו עי 1יהת11רותבתענית
 שנינו גו עונית שברוב אנחני כי וגסצא בזה"י( דכרי1 ולסיים לאכולרשי"ת
 עור עליך מוטל מתענית עם הוידוי של חיוב ועי"כ שיעזר לאין חטאני1ררכד
 מעצם שהוא ליוה"כ ההכנה התענית לפני דאנילד ג"כ זר 51עוטת שאחביתר

 אדד יום עם עכ"פ עוד יחתחיי שאת ביתר יהיות ג"כ צריך ית"שמצ1תי1
 וקרוש נדגל נידנת" עשר" בשלוש דלוח רנ1רא יום וע"כ 'יה"כ לערבמקורם
 יגיעם 51זכ1תינו לטובה לאיצמר1פי הזי מעודתינו בענין גם 5אד1ננ1חילם

 עכל"ד מ"שמצוהרו
 אות ברקדנה רג"ל זי"ע כבזינוב טדנר"ק מ19דיך כדרך סור עיין )א(תבוס

 עם יום בכל הקרבנות סדר כל לוסר סחראוי טלאי לשונו וזהט'
 התפיק הזמן ראין להיות אנ5 עונותינו בל על לכפר בכיי עכ"פ דיניהחקיצורי
 חרב וכמ"ש נעשיה פתי תורתו הוא ת"ח אם ונפרט הזה החי בנליתובמרם
 סיוחר ומן משגזו לקבוע שפים ירא לכל 1מה1יב סחראוי עב"ם רנרנהב"ש
 גוררט געניעו ואנהנ1 כרלכ1תידן ולעסוק ברטה כסדרן הפרשיותזומר

 יום הוא חקדכינים( ותיקון מנחני עם" )טי1מר שנה ביפי טיוחך יוםשצפינה
 בכנופי" בצבור קורין 1אנחנ1 נירקת( י"ג יום כל בפי לצערא טעשי"הדשנתני

 ומקם רשם מצוח בם רנדפסים רדיגים קיצור עם בתורר דקרבנוה סדרכ5
 בית חיטך התהיה יום הוא חזם יום דחנה הלזד חנבחר כיום גירינו ישלטבח
 רעולם חי' לא מעפם ח"ח חיום עד והנר שלטח נימי בנדבנות רראשוןחמשוש



 יעי הפלופ חיים חהשוגהימידרכי
 סיעוד לחיות ע זי' מדינוג מחרצ"א הנח"ק זקיף כטנחג נהג )1(לעשי"ת(
 )ורבינו שחריה תפלת ואחר )ב( דבעיר לבחסד"ג דולך וחי' לח'ומקודש
 שלא כדי השרות ספרי שני מוציאין וחפי5.ן( בטליה כפוטרנשאר
 נפוקי בטפרי )ועיין למשם פטקום הספר בגלילת חשהבור לעכביצרכו
 זה( לצורך טית לטלטל שסותר י"1 אות ח"ו וד"ת ב' ס"ק תרס"ט סי'או"ח
 מקודםוקורין

"( 
 תשובה פר' ואת"כ י'( "חב ואחכה היראה פרשת

 שסידר חוידץ )ד( נוסח בלחש הציפור כל אמרו כ ואח כ"ט()נצבים
 פר' )ח( קורין ואח"כ ז"ל מנ"ל שבתאי אבדתם טוהר"ר החסידהגאון
 מזבחי על במעלות תעלה %א והסיום עד יתרי פר' סוף קרבנותמוכח
 פר' סוף קמרת נחבח פר' )ו( קורין ואח"כ עליו ערותך תגלה לאאשר

 רנר רבבווה שנאסרו שילר בפתכן גם כי בבטית או במשב, רן מקרבנותבטל
 בפ4 רעילה פעם בשו" חי יא ב וא ל סרו בנודע 5ריתרן חזרו רחירבןאחר

 תפלת וא"ב בע51ם חבטות נאסרו עולמים ביה כשגבנר משא"במקרבנוה
 5הם תקנתי בבר הקב"ה והשיב וכו' קיים שביחם"ק כומן ת.נח שאפראברהם
 5ע051 רבסות שנאסרו ריוס באותו לרתעורר ההחיל רזר הענין וכו'הקרבנות
 לכפרה תועיל רקרבטה שסרר ה רקב' דבטתת ש5 רתעוררת רתחי5 דורוביום
 ר.ום ע"כ טקרבנות בטל רעוץ רי ש5א כיון יכך רו?רכו לא חלוא ח.וםרעד
 עבד"ק רקרכנות סדר את 5קר מטונףריר
 ברוך קודם חקרכנוח פר ריאסר בתכן שם וכלבהצ מ"ח ס. זקניםכעשרת)ב(

 לאמרו ריש תאריך '"נ ס"ק א' ס" ח או' בש"ע יוסע הברכי אבלשאמר
 י"ח תסלתאחר
 לא5 ויחם5ל הירתח פר' יקרא רקרכנות שקורם ה.ום בסרר מבוארכן)נ(

 בב55ם וכלבו שליסה בתשובה לשוב שראל פושעי כל ב5ב שיתן יתבררלא ויתפ5י התשוכח פר' ויקרא טעמיו סור לבלתי כלבנו יראתו שיחןיתכרך
 שםעי.ן
 בתשובה וישוב יתודה חקרבנוח סדר שקורם תענית במכ בשס"ה פבואר כן)ר(

 אבררת  קורם למוערות ופמ"נ רבר באלי' מבואר וכן החסא ובעזיבתבחרמד
חקרבנוהנ

 רסרבנוה פר' קודם יומר שיש "'ים חוקי בשם שור רתבחוזת סבא בןלה(
 רלא זאת רחה שם רתב"ש אכל קורבן ן א כהבת ן א שאם ארסך שזבחפר'
 כדעת האריך רחיים הארצות אבי רנוי כבוגר בנין בתורת רעופת כיאתפר
 ח"א רמחנות יכל מאם4 ובמפרי ארסת כחבת פר לומה רצריך חקםהחוקי
 בתורת דהעזסק שם רכתב ס"נ קפיצך יחזקאל מילקוט להעיר הבאתי כ"1ס"ק
 וגניים ידים קידוש פד וכן נוחייז יש ובהגחות א סי' או"ח בש"ע  9ייןי,  9יי"ש נכונר חשובבנין

 הוא כי חפרשה  סון  9ר לאומרו דיש מבואר נוחלי, יש ובחגרות שםבש"ג
 שם. בש"ח התסיר ופר' חרשן הדומת מר' ובן ראשתררעבות
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 ושלום היים התשובחימי דרכייסו

 ואח"כ לח' הוא קדשים קודש עד קפרת מקמר מוכח ועשיתתצוה
 נחשת כיור ועשית ותו וידבר תשא בפר' ורגלים ידים קידוש פרקורין
 לא עד צו מתחילת חדשן תרומת פריטת ואח"כ לדרתם ולזרעועד

 עד ישראל גס את צו 1ג1 וידבר פנחס גפרי התסיד פר' ואח"כתכבה
 ואח"כ ת"ב פנחס חשם מצות זה על ואומר רם"ת( )ומכמר לח' ניחוחריח
 לכם תהי' עד סמים לך קח וגו' ויאמד ל' תשא קטרת פר' 0(קזוין
 פרשת קורין ואח"כ ק"ד אות השם טצות זח על ואומר חם"ת()ומכסה

 לא תהי' כליל עד ובניו אחרן קרבן זה וט' וידבר צו ב8ר כ"מחביתי
 ואל"כ 1 קל סי' השם ספית זה על )גנ"ל( ואוסר רם"ת( )ומכסהתאכל
 וכו עלה העוף מן ואם וכו' משה אל ויקרא א' ויקרא עולה פר' )ח(קוריז
 סי' ויקרא חשם מצות נון על ואומר רם"ת( מפכסח לה ניחוח ריחעד

 עד כנחה קרבן תקריב כי ונפש ב ויקרא מנחה פר קורין ואח"כקמ"ז
 עד חמנהה וןרת וזאת 1 צו בפר קורין ואח"כ לה אשה לבנתה כלעל
 ויקרא חשם מצות זה על ואומר רם"ת( )ומבסר יקדש בתם יגע אשרכל
 עד קרבט שלמים זבח ואם ג' ויקרא שלברם פר' קורין ואה"ב קי"1סי'
 וזאת ז' צו בפר' קורין ואתעב תאכלו לא דם זבל לדורותיכם עולםחקת
 פרשת )ט( קורין ואח"כ לדורותם עולם חקת עד השלמים זבחחורת
 זלגר ער  מרשבוו?יבמ ארץ אל 21באו גי וכו וידבר ט"ו ולח בפד'נמכים
 קורין ואח"כ קמ"ג סי' ט חשם מצות ואומר רם"ת( )זמבטר אתכםרגר
 יביא כבש ואם תחמא כי נפש וכו' דבר וכו' וירבר ד' ויקרא חמאתפר

 אל דגר וכו' ה' וידגר ו' צו בפר' קורין כ ואח' לו ונמלת עד וכוקרננו
 סי השם טצות זח על ואומר תשרף באש עד החמאת הורת זאתאהרן
 צורד עמת פר' ואח"כ קכ"ח סי ואה"ב קל"ם ומי קכ"ב וסי'קכ"א
 ואומר כטנחה לכהן עד איה קי הפסטרי תחמא בי ונפיט תויקרא
 ג8ש וכו' וידבר ח' ויקרא אנפם 8ד קורין ואח"כ קכ"ד סי' השםמצות

 עד האשם תורת וזאת ז' צו קוריז ואח"כ בה לאטטה עד תטעולני
 קמ"א וסי' קכ"מ וסי קל"א סי' חשם מצות ואומר יהי' לו בו יכפראשר

 שחר ש5 סטורה ריומא כפ"נ רהנן חסיד דוחם הקמורת 15מר כהב בדנ"ס)ז(

% ה" מר =י~:,ג:וגשע" % 'י  ת  א" "" 
ש אי." מ" נוגו)"(  נ"" ס"ק שם השחטת 5כ5 כטכסו נספדי סחה שי, 5ע,5ך קודחיה חטאהר5א %" ז"פ משק ותפח י*=ם שנ"" ויש 
 51סיים. מהתחל שצדיך פהשה באיזח סקור השוא במפרייפם

 נסכים. פר' שיסרס פר' קריאה צהר ,פ"*טר ויחפה בקימל" מבזאר כן)ט(
 אחיו בשם בשס"ה סבואר כזרד עולה פר' שיאמר הטות פר'זאח"כ
 עייר הוקשחוגשריה



 יפי ושלום הים עיוח"כ טחיידרכ'
 סעי במדבר עד ובו למנחה לעלה התורח זאת ז ויקרא קוריןואח"כ
 ורואר 15 מסוך ר. ורבינו קורא בעי שיר" יאחר כיכר רלרבנוח סרר)1כ5
 רי 1רקר5 רם בקוך אומר בעצמו רבינו ר רשם מצות בספר זרדינים תבם

 הש"צ כשאניע בסוף ואח"ב רשם מצות במטרח בין בקרה"ת ביןיפומעין
 ורקה5 חש"צ מסיימן הי' רבית בוטן ונוהג שמטיים( השם סצנת מס')בפיסקא
 אשים ארך א  ואמרין ת חס  ותבטין אמן"ז כ"כ שיכנס יד"רכיהד
 מעבירין וצדקת ותפלה ותשובח יקרל( )חזו ואח"כ טדוונ עשרדהטלוש
 ושא ה בלחש( )ג"פ כבוד שם ברוך )פ"א( ישראל שסע המירה רועאת

 וכל )ג"פ( בירושלים הבאה לשנה פעמים( )נ' מלך ר' פעמים( )זחאלקים
 הס"ת ומבנימין הקהל ואח"כ הש"צ טקודם כנהוג וקהל חזן ג"כ,ה

 ק"י בו לשבח עלינו ואומריםבהיכל
 וגין בצביר כפחח לתפלת דרכה הקדים מדות עשרח שלש ביוםתשמא

 ורגיט תשליך סדר לאסירת הנהר פני אל יצרו לערביתכפחח
 ההר נב על עמד אם כי חנהר אצל מבחט ססוך ולעמוד לירד דקדקלא

 סידור כתוך הרכת והאריך כנריו שולי וניער למעלה לו שסביבואוצפבא
 רחמים של מדות לי"ג חטרומזים כמוך אל סי פסוקי באמירתהאריו"ל
 י12שכר שער בעמרו שנתב טח ו )וע ז"ל החיד"א של התפלה אמרואח"כ
 בר"ח ולא רוה ליום השליך מרר קביעת בטעם נ"ב אות 'ושראל שובהפאטר
 5ו ש"ט לכה דבר לשואלוומשיב

 זס~
 ה1לכין רצבור וכל לתשליך בר"ר שור לילך

 * ושיי"ש( הצבור מז יפרוש א5 בר"חאז

 עיוח"סמנחגי

 ואח"כ בצימור סליחות אומר תי' לילה כחצות יו"כ ערב בלילתשטה
 בסור עיין בראשונ.ם סובא רנסר1ת סרר )טנרנ הכפרות סדרעשה

 כבחג 1ח1א אלו נטדינית נ1הנין רנן כותב בש"ע והרמ"א תאר סי' ור"מוב"י
 רנא1נים במפרי הגז הכפרה ש5 כעחנ ז"י מהרח"11 נותב רטונ1ת יבשערותיקי,

 אתך ~כל לו לבן )א( הרנגא לוקה וא' 'סו( לק טשי נוחד ז"ל ט,ידי
 הונג41 ליקח ציוח מעוברת ולאשה לבנה הנתנולת הנקבות ביתמהבני

 שם( הכיונות בשער והוא האר"י בשם סק"ב במנ"א המצואר תרננית וב'א

 לבנים ם תרנוול  אחר  לתזור 1 דא דג"ח נושט מק"ג נמוחץ עי'1 )א(תושמב
 וז"ל פז ארני בשם ח"ב  %ג  ביפה הזיין ראמור, דרכי כעין רהוירבא

 א"ב סומחר רופא  לו  כנו"ט ררפואה נוצד לאכילת יותר טובים חם רלבניםכיון
 יכוין איג אמזר' דרכי משום בו אין היואח פשום שרוא רבד רכל בה 5ןליה

 נעשה שבקופות המשובח הוא שרזכן ביעז חוד %"כ ותו ושהאר משוםשחזא
 ע"כ. כפוירכמצוח



 הצלום חיים עיוח"כמנחגי דרבירפח

 אחת פעם בסידורים( )כגרפם וגו' אדם בני )ב( אומר חי' הכפרותוקודם
 זאח"כ ב"א ב' פעם ושנב 1נ1 חליפתי זה )ל ואסר התרנגול מסבבואח"ם

 בכח חארא ע5 העוף לזרוק ש5א )ורקפיר כנו השלישי בפעם וכן חליפתיזח
 דמתא השו"ב ע"י לשחות כידו התרנגול חוליך ונויד ושבורד( ריסוקמחשש
 וכפר ב"ב ושל כפרתו שחיפת בשעת ועמד בחצרו ועזסדים מוכניםשהי'
 .( בברכה חרם ניסוי מצות או בעצמו נ"נ ופייס ביהן וכעדבעדו
 עסק ביתו בני והנשים כלמעוה נעשה להסתים תר להחיים נדתשסנ

 שי שרנרות דקלך שער בשם ס גטה 1 יעי הנדות עשרתבמצות
 ונסמר שועחינ! שישמע שוער אוהיות שהוא יפי משעוה להיות צריכיןיוה"כ

 ועיין ע"כ פנסו אשר בשוהמו לחקן במצור יתעסקו הסה שגס ככרילרנונים
 דוש סשעוח יא'צ נר ונם '!ר"ג גרית לעשות שיש ג"ח סי איעזר ירבתש!'

 נר חן( עוויה וחי' י"ב( ס"ק רם"ר סי' במנ"א ועיין קדש כחדרי ימודתוכי
 החיים ונר בביהמ"ד הדליקו נשמה ונד עצמו בפני נשמה לכלמשעיה
 אייר( י"א סועדים ננעם "מרי )ע"נ בביהרהדליקו
 פז"מ וטבת במלבותיי היום לסעודת יושב חי' בעיו"כ חטת אחרתשמר

 אחר רק אח"כ אכל ולא מעד 5א כי הכפסקת הסעודה ין די)יזר
 כמו החלה ותתך 5ימאנאר"ל( או קאוו"ע כ84קל אפה שתר מנהרתשה

 תפסוק מלשון אינו אדם" "בני תילות והשני תורך ימצכי רט נאמרנתקרא)ב(
 יוה"כ הל' צ"ר סי' פירש"י ראורר !כספר ובסנהנים פ"ח סי !בכלבוובטור

 ,בפררי"ל ובאבוררחם דיוסא פ"ח כרא"ש רוא אך חושך יושבי מתחיל רקליתא
 פרישא יתה"נ ( נ אות קס"ט מאסר לויקרא ורעיון דדהפ כסמר וראיה,ובלבוש
 כל סטנו ונשלב אדם' "בני תיבות רשני ם ריר בם ואת שנשהנששכתב

 רסדויקים דסדורים נכל רבא וכן ארס בני מחיכות נם שמביאים הנ"להראשונים
 שהתחיל רהניא במידור מבואר וכן כהן חיים ר לרמקובל רחשים שעריכמירור

 שנמצא וע,רר!ני רערילדי,ם בסידור נעתק ,כן בסידורו ריעב"ץ כותב ובןכן
 רע בדבר להתחיל שלא כדי אדם בני בתיבה שהתחילו רטבם 0הראש1נ'םבאחד
 תחת זה וה על מחש זר יומר בו וכל ואבודרהם סטיר ררא"ש ננסחלנח)נ(

 המורתי חליפתי לומד רירן וסגדנ במחרי"5 דרסה ועיק זה חלות זר,ר
 חת"ך ר"ת והוא סק"נ גמג"א וסובא והנם"נ מדרי"1 בשם בד"ס דואכפרתי
 ז"ל חאר"י סרן גדכר, חנומח חוט !כן החיים עי הממונח חולאךשם

 רוא ביו"כ נרות ש5ררב1ה נ אנת תר"י סי' בדבר ק בסחו עיין מן(תשמר
 רבא בצומק לאהאערוש חמן אמר שכן האסתר ברנרח שכן קרקעןכצחנ

 רלאביו נדאה רש"ע סדכרי בסק"ר שם דבר באיי' חרי, ע"כ ובו' נדותסדליקין
 ש4 כטל,צינוה כצילה בתרנים מצאנו אטרכל בם' סצאהי אך א' בנר מני.אכח

 איין ע"כ אבהההון סכום כגירם סכום נרות כמיליקין רבה צוטא כיילהטל
 חטן טסלשינות לריכר ראי' שהביא ע"כ מס' טוחברא"ש

 חסך- בטידוד במש-נ אדם בר קוית לשרק-ב אמר תם(



 נפט הפלוםחסם עעה"כ מנחנידרכי

 לחסמובין וגם ידיו בשבירת ואח"כ בפכיו קצתה שנ"ב( בסי )ננסנעש"ק
 מזקינו כן שטקובל ואמר בידו חפרזסות שבר המוציא חתיכותשחילק
 ושבר מירוף ל' שהוא ליראיו גתן מרף מל יששכר בני בעלהגח"ק
 שצ"ה( ט" לעץ )ע"1 *( כצורך אכל מהדגים רק מןעיר מעפ חי'ואכילתו
 הטסובין בין לשיריים הכל וחילק בעלטא במעיטה יצא המאכליםומשאר
 שמעפליך( כשר של הניכוה נא( אוכליו חי' זז ובסעזדה "נאספיםואנ"ש
 ירדו טים פלגי זה שלחן מסיכת ובכל ובפורים( בהו"ר ר' )צןברופב
 המשוררים( )עם סזסר חי 1 ברחט' וקודם היום קדושת פחד בגודלעיניו

 עצומות ובכיות בהתעוררות עיו"כ( )סהם5.חות וגו עטך צום ירצההפזמון
 שליש ודמעות עת בקול 1ז1"ט( שבת ש5 )בנינו, וערה אומר הי'ואח"ם
 בחמ"ז ואח"כ כנסי על וזכות רחמיםלעורר

 אי ל"ע אבל בענין ב'( אות תר"ו סי ח או )נמוקי בספרו כותבתשסה
 או והכסא חשלתן על הטפפקת מעודה בעיו"כ לאכת להתירויש

 שו"ת בשם וביפע"ה ה5י5ה ער אבירות רנורנ מב"ר מק"י א ושבסגהמפסל

 מבזאר וכן ע"כ ודכסא דשלחן % דמפסקת סעורה לאכול  לדאל כהב '901דנוי
 3זח שמע עי"ש( כן ברג 'בק מעבר בע5 רר"ק שנם ח"ג הספררי אמתכזרע
 בעה בצאט ז"ל חיים דברי בעל חקדוש מרן אצל שהי' מופלגמת"ס
 אצל בהסשדה ועמד ז בימי בעיו"כ וחי 5"ע( לד )ב מילתא ביאיתרע

 חטנ"א לד' שחשש וספסל חכמא על לישב רצה ולא אכלו שחעזלםהשלחן
 שנהג וומריימיל שבת בבגדי לא חיי( )בגדי בספאדי"ק אז הלךוגם

 היתה שלא מהסת יעלי י"ל "נראה וכפי ושגה שנד בכל עין"נבמעודת
 אחרי שיאכל כיון הטפסקת סעודה עוד הי' לא ע"כ כצחה אחריחפעודה
 גפת בעיו"כ חיוב אין פ"מ אח"כ לחם יאכל שלא הנם מעט עודמנחה
 י"ל וע"כ מפסקת מעודה דץ טנחה שלאחר לאכולה רק הוי ע"כדוקא
 עכ"ל בזההחמר
 לתפלת בא ואח"כ לטבול למקוה הלך לגלח לפני שעות איזהתשטו

 סרם מבואר ומצור וכנניר כ"ז שער )בפרע"ח מלחח ואחרטנחה
 הד"ק ס1'  בש"ע דסחבד בדנדי רוא טנהר אחר ללקות רבינו מנהג ארפנתר

 לכיבוש שאכל בעיור"ב לאכול שנוהני, המעם קודש מצע עיי, )א(תשטר
 שרוכת ,רבצק מבוסי רוא לדין רוכם הבשר בי תכשר כפגיםטמהא

 הזאת האכייר כי רנבורות ולרמתיק לסזנ חו"נ 1טהבהם פעלה רואלרחמים
 ריוחת לעינוי נחשבת רואת לר ראכ שנם ז"ר שאסדר 'כ יזר להרניה הכנחרוא
 לם2הנ טעם זי"ע משארין מהראפ הח"ק בשם ישראל נאצת כא' ועייןע"כ

 עיו"כ אד בבשר אלא שסהר א'1 שביו"ש מפני כנ"ע 5ביב1ת בעיו"כשאורחין
 המשטעם הבקפד כן גם סכסין לכך במלאכה שסוהר כאתכסיא בא 'ו"םשרגא
 ע"כ. ובפורים בהוש"ר גם הנ"ל הלביבות כן גם אוכליו1ח

 תןי,יקדח-,י



 ושלוט החט חקדוש'וט דרכית

 רצועה עם מלקות לו שיתן לאחד וציוח ברכיו על לארץ כרמח חי ר'(מעיר
 סלקווצ ל"צ אותו מלקיןוהי'

 לתפלות לביהטד"ר רכינו ובנס מרס חקדוש יום ככניסת ערב לעתתשטו
 ועוברין בחדרו אז לבוא ותלמידיו סנולח יחידי ה" רנילין נדריכל

 הי גדול קהל אליו וכשנדחפו אותם ברך כברכתו ואיש פרון כבנילפניו
 בעת לצערו %א אותו להניח אהכח רצוף תוכו נשבר בלב עצמומתחנן
 ולישועה מרום משפי כולם יתברכו רק לפרמיות עת שאין ואמר חלורצון

 כאשר חשנה בכל וכן בלחש דבר איזה קדשו בפח אוסר והי' רגעיםאיזה כבי המתברך ראש על ישע יד התן שהי ברכתו וסדר ב"בשלימה
 ישראל כני אתכירך
 יש חנומאין אחד ראשונת בשנה שגם ציוח הקיפ"ל לבישתתשמח

 ק ש טרר"ם בתשו )קייז אותו~בוש
""1 

 ללבוש יש אבל וגם
 לענין סיד מיורן ח"ב כמנה"א )ועיין בק"ק תר"' בסי' הטו"ז )כדעתדקיפל

 לבנים( לובשות נשיםאם

 11 1 ד ק חיוד

 ועפי' מדרשו לבית בא ביהשם"ש הקדוש יום ליל כנימת בתחלתתשמם
 אשכנו בלשון ואמר החלונות כל לפוצח אז ציוח כשבארוב
 שלע משכין אזיף ע( ררק החיוטת שכ.ווו 5נכ 5כר  למובןנחהעודרות
 0ק"ב צ' סי' בפ"ו או"ח בש"ע בפם"נ וטן"*)יע"ו טבעו שלעםפענצמער

 לקבל טמעם ברפיו רכנמת בניה התלינות לסנור אין ערבית הפלת 'ו'ככליל
 לתפלתט שמים שעדי פתה א"מ ואמרו האה"ק ופוזת עב"ל(ירושלים
 חדרשת לוסר והשקיל העם כלפי פניו והחזיר עמד הקודש ארוןואצל
 חי הדריכה אהד הגדוש( ום מאמו יששכר שעד ה )ע וא( תשובה עללעורר
 ררג!ב"ן רעת רוא שכן חר"1 סי' או"ח נמיקי בנמרו 1 )ע הוידויאוסרים
 סעודה אבילה אחרי נם צריך חשיכה עם פהודח ע"ב פ", יומא ננמ'דמ"ש

 לאחר חשיכה עם בר"ח ובנ"י וכ"כ בתשובה כיוה"כ בו שיכנם כדיהמפסקה
 1ב1 ז"ל או!ענהיים סחר"א לחג' בא"א וכ"כ יתודה ירהיב עליו משקיבלאבילה

 כן שמפורש מאחר כן פסה שלא הש"ע על וננהגוח רסרושים אכוניו כנהגרי
 רכיה בביאה! בתחלת כצבור 5דנחינו ראוי עכשיו בוראי שעב"ם וסייסבנפר
 ונר המלתט לשניך תבא "אגש" וחופתיי ע"ב( היזם נגיסת קודםהבנסת
 חרסב"ם ובחירור נאזן רתע במידיר הנוסח חוש וכן וכו' לפניך הבא אונא")י"א

 ש40 ואותו שנתחלקו איים גומד הכעסיסוא(



 יצ" וש*םחיים הקדוש םי,דרכי
 רי' הנרוק שהכה, יגיה ע"9 5"1 'וסח בנסמא 9ך אי"ה סי' ונרוקהואכוררהמ
 וכו' אפים ארך א דאחיב אחר,1( תהל )ש"צ וט אשמנו באנא"(מתורד
 4ש( תוציאו ואח"כ וע' הפח וכו' בנים על אב כרחם מדות עשרהשלש
 זרוע זכר באסירת כנחונ חבימה והקיש רבינו ביד אחד ומ"ת ספריםנ'

 דרש לחבימח כוכבא וכ"פ רפוד( ע"מ רכונח דאר"י במירורי )עייןלצדיק
 ואב"כ וכע"ב )כ( חימות תיקון על לעורר זרוע אזר פסוק על הפעםשד
 קם יח"ק טתקוני המאמר ואסרו כידו הס"ת שיחזיק לא' רכינוכינר
 נדרי כי ייסר מחור נדרי כל לזמר התחלו וא"אא וט' )נ( ומעיןרכי
 ר"דפונ,ם בשם וכ"י במור ועיין רנ"ח ובפנחס וט"ו משפעם כרע"ם עורנמצא
 סימיון א' דהשובים ת"ח שני לפגת ועטרו ו"5( ראר"י לסרן רטונותובשער
 ובכל חנהונח בנבינח הי' נדרי כל אמירת נדרי כל אחר עד כלשמאלווא
 שם( ונסו"ו הרב"ט סי' ברס"פ בש"ע וח כ5 יסבואר יוהר קהץ מריםפעם

 חקחל וכנת ועל חטקום דעת על )י( במחזוריט חנדפס כשסח חיוחעסח

 בצוער האר"י סרן וכרכרי ובטור ברא"ש נוכר ס"ת 5הוצ'א המנהג )א(תורסם
 בשכח"נ ועיין כהיכל ס"ת כ5 להוציא וי"ס ס"ת ו' 5רוציא וי"טרבוונות

 דוגמא א"נ ג"פ גררי כל כנגר ס"ת נ' 5דוציא שהנורנין תרי"ט סיבהנח"ט
 רסקים הוא ר' כנעי5ר  שאוסרים פעמים ז כננר ז' ורנורנין בג נדריםררתרח
 כ91ר כט' 1 ועי ע"כ בריכן רנשארים כפנם 1 חידוש הס"ה כ5 להוציא זוחנודנ
 9"כ ממציאותו טוב והערר יוציאו לא פסק יחפר י"ר אוה י"ס מי חילכל
 בשעה יו"כ גליל פעמים איור קישו מפח ששמענו בעת שפתינו צללו 5קו5)כ(

 רבש"ק חשופת וצווח זי"ע חקרוש הגעש"ט ישראל לאור חסיוחם ס"השאחז
 "מוהר עמו יחר חערח כ5 יאסרו שבועתך פהירין אנו הלז רמ"ח קרישהבכח
 פ"א וכן כב"א דור כן משיח ע"י עטך אח נא ונאוק 5ך" כמתר 5ך סותר5ך

 ויששכר בני כע5 חג' וקינו ככהי"ק לכתוב שחתחי5 רקרושר רם"ת ב,רוכשחי'
 יודע בעל רק מרן וסיטר "ע ז סריסנוב סררצ"ד דר"ק ע כהוא""ב
 חם"ח שבחבו כורש שרפי פומח'ן שישה קרושת שבכח וציוד זי"עבינה
 מתיריך אנו טהרצ"ה הק' כינר וחיודעי יקהשכר בני כעי חק וקנ, ה"ההלות

 גקורש ועבורחו כקדשותיו אחזתנו רערר וכחנה בנ"לשכועדיך
 והעקר בבכי כר"ת( רבריו )כחוך כ"ל ונאנח רואנ שחי' חראנח אח זכרנו)נ(

 לעכהר עור מזכ"לים רנ"ל( חתווח"ק ושכתוך הללו חתיכות ואבויאו'
 בעלך לגגי ח'א ר'לח ג'ון כמו איחי כנלותא רשוכינחא שם כמש"כ פינו"ררך
 האוקץ אפשר אי כתוב ושייסבא כביכול ע"י! ליש כח 1 צ'די כרםוכמו

 בנד והש"כ ( תחי זעה )בפר' 1ש015 חיים במפרו ועי,ןעכהר"ה
 ובישיבח טע5ח ש5 ביש,בר הש"צ שאוטר שנוחנין חרי"ט סי בש"ע עיין)ר(

 ונוסח חעבחע'ם. עם למהפך טתייי! אנו הזהרן וע"ר חסחום ע"ר סטהש5
 הרי"ט סי' וכניכוש ם ובמנרנ ול"א סי קמן ובהשב"ץ וכמררי"5 בפר חואוה

 בט"ש רלא בתכ בסק"כ רמו"ו וכן ס*צ מחזור בשם 'נ מה שם רברובאלי'
 וכו' וכמשבח סערה של בישיבה הקהל דעה וע5 המאום דעת ע5כמחוורים

 מסתברא איפכא א5א הישיכוה חסכםות ואח"כ הקהל המכמות תהלה ,וכירראיך
 סי' בסם"ט וכ"כ ע"כ הקהל לדעה חימום רעה לצרא מסכיתיםשרישיבות
 כנחשת י' סעיד וכממ"ת א' סעיד ההניא ררכ וכמנ"ע כמידודי וכיעב"ץתהס"ז



 הפלוםחיים הקדושייםדרכירצב

 וכו עדת לכל ונטלת נ"פ נדרי כל אח"כ וב, ג"פ זכו מעלה שלבישיבה
 וכו' יקימגו שהחיית אמ"ח בא"י כדבריך סלחתי ה ויאסר וכו נאטלה
 קודש הארון ומונריז להיכל המ"ת ימהררין)ר(
 לרדד מזמור וכו' ונצא באי )א( התחילו בשבת הקדוש יום כשחלתשג

 כנהוג פ ב הראשון חרוז דוד לכת גננו ואח"כ בכח אנא 1ג1הבו
 פנים הסיבו רק יגטרי מלמגיז הי והלאה שמור מן חחרווים כיושאר
 וכו בעלה עטרת גשלום בואי שמחה של מניגון מיד וחרמקילולמערב

 נוס" ג"כ שדי כמחמודים דגרתם כסח אד בתו"עהנדרס
 ג"כ 5ו יש רבינו

 גררי כ5 שיאמר קורם '5 וו כהב בתשב"ץ י ' 1 רב"י מלשון שנראת כפומקור
 וכו' מטד ש5 1ביש'בר פע5ד שי בישינך רלד5 וע"ד רמק1ם ע"ר החןאנטר
 א 5רב דב"' ברנת אין בנץ מעקד ש5 כר ש ב מקורם נקט שבהשב"ץ רנמע"כ

 ורכ' נדר כ5 שאוטר'ם טרחשג"ץ רא'תו קר ע רק רנ~מח לענין סתשב"ץראי
 סיננו, בן נקם ורבך נוסחתו ה' שזר וניאה ם גמחוור ושנדפם הלשוןנקם

 ח".ד שאנסר הלשוו 715 טעם מה המור נוסח ע5 שרוקשח בג"ח ועייןרלש~ן
 הישייר כוייין אנו נפרש ואם מתיריו אנו אוסר 1אח"כ כן מעקד ש5ביש'בר

 דחו" ~נם בישיבד מאי וא"ב יחר סטה 1ש5 פעלרש5
 עם עצמו יכי51 א שכ5

 דנרפס נוסח 5פי אג5 עינ אחי( באופן דנוסחא שמשנה שם )~ע,יור'שיבר
 עס"ז רסקום ע"ד כק"ג נס"1 גפמ"ג ועיין רכ"ח קוי "שה 5אנסחוורים

 מעונשם פטור,ם שכבר ,מברו 5א גיס שעבה רטקום ע"י פירדת ,"5דב"ח
 מתפיל לרתיר מסבימין הקרל שכ5 יהיד'ע א, באנת כמ"ש פירושויטו"ז
 ענקי יקביסו נ"כ שמששם רמקום ע"ד ומ"שעמהם

 שיפי גדז~ר דמט"ג ונ,נת
 אחרת ננסח 15 רי שהג"ח )קנס במחוורים רניפם נסח שמיר אתי רג"חפירש
 ן 5רמע במובן לירך( צדדסם
 דעיד ו5א נדדי כ5 קרדם ת רם רמחזירין בתג סעיף תרי"ט מי בסט"א)ר(

 נירי כל שאזמר מגואר ~בטור ברועש *הרי 51פ5א ב% יפטר בא45שם
 גרבת שגם באגוררדם נ"כ ין וע ז"5 ראיתי מרן דעת גראר וכן בחוץ תבשרם
 שרחיינו שאזמר י"א אות וילך פרי חי איש בב, ועיין הס"ת עם יאמרשהחיינו
 רי שמרז כ"ג אות תרי"ט מסיי החדש רחיים גבה וכ"כ רס"ה שאוחזבעור
 דמררש בעית ס רושי ב רחיים דכף כן דאר ובודאי י"ס ע שרחיינן אחררס"ת
 רנ"א הסררש בגית המנדנים 1כ5 שם מדמתס%'ם רי' שהגא יבג"ץ א5בית
 אפריס וחטטה וירע שרעני לטר"ש רנד"ק הגחול חסקובן תורת עפ"יר1א
 המגהק כן ראח ובודאי לזה סקור טצאתי יא תס"ח 5חחויר נדרי כי קודםשכ"כ
 ופשטי נהרא ונהרא בראךבעירן
 שאם שכה"ג בשם י"ח ס"ק ורבר ס"". תרי"ט סי' זוטא נא5' עי'ו 4ש(תשנ

 וג"ש רשכת יי,מ שיד סקטור טההייזן דק שבה סקג5י, אין בשנת"5
 רכולן שער בקונטרם א חתנ כסידר מבואר וכן מקיא תם"ח פי' כא"ערפמ"נ

 חרי"ס( לסי )כבד"ק ,"ל מכחמשאטש להנה"ח אברהם באשל וכ"כ כגחנםשכן
 הפו"ח שט( לסמה בשיף  )ועיין הדי"ם בסי' ותטט"א בסידורו היעב"ץוב"ב

 אבל ע,יי'ש ש."ח סי, חאו"ח שיה מחרשם ושו"ת י"ת ס,י מרוסינבורגמחר"ם
 בשבת יוה"כ כשהל שנם וי בסיי ז"ל מבלחזוכ להנה"ח לצדיק צבי נשוייתעיין
 אומרים שאנחנו רלזח רחכץכיר טולאו רויין שרעני, לדוד טוסור לופיצריך



 חם הפללם הנים חקדושייסדרכ*

 השבה ליום שיר מיסור אחר כשבה )ובשחן שהחיינו ברכת צחרתשנא
 ברכו כנחונ ובגינון בהטשכח הש"צ מתחיל אחריו( קרישואסירת

 עלים ופרוס ומסיימיו המפרדים כסגחנ פיופ אמרו לא חשם"ע ולפניוכי'
 ושסרו מקורס אמרו ובשבת וט יכפר הזה כיום כיוט

 וכן תשי"א תש"י כסי ר"ח בתפלת לעיל מבואר השט"ע בנוסחתשרב
 יכדר הזה הכפרים צום 4ן( ביום וט ויבא יעלה או"אננוסח

 טחת חזה חכשרים שוס ביום לעוטתימ סחי או"א וכו' לפוצח בוח"א
 * בדנ"ר( )ועיין ובו פשעינווהעבר

 רשט"ע התם15ת בכ5 ושבתא ברכות שהשבע 5סי רוא שבת קבלתבהתחלת
 ב"ס( )רף ברכלה בש"ס בראיתא רעיה שבנוזפור ר55ו ס151ת חשבעח כנגדהמח
 אנו בפכוון לכן ח% של שפרע 1חתפ55 שכהגד 5טי הוא רע שסי' ויעןעיירת
 כאו"א שיוכוד בדי דייקם ר15ה חמומור קשבת כרתחנות חיב" מקודםאומרים
 נותנות חסברח 51פי"ז 1511ת חז' נגר הסח אשד ברכית ז' רק 5חהם55שא"צ
 ובוחר כסוכו יטעה 5יי 5חזכיר ,ש יותר קרושח בו וגום4 כשכת יית"ככשא
 ק51ות הו על רואיין לדוד רמומוד דקי5ית בשבת שח5 כיו"כ נם דצ"ל טעםעוד

 חק51 עי טעם יש טעות שבעח בי ריש )וחגם ע"ש בב5 תוטעיו שהירחתקיעות

 עייפת "ולוה דקושר תוסעי, רי' כשכת שת5 כיו"כ ונב דסיד( ע"פהשכיע'
 ישותן נם שקור שנותן ועיי"ש שבת %סכי לרור כחמור אז נס צ"5וע"כ

 רעיקר מיש אך קייב( )רה פסחים מגשר רשבת ליום שיר מנמורשפהחי5ין
 עכת"ד בשכת לחיות שחל יו"ט בכ5 כסו שבת 5קב5 נטילותינו בכל כמובהכתחנ
 קהלות שאותן ר אות תר,"מ בםי' ז"5 סלאני סהד"ח והנאוץ חיים ברוחווףין

 טפש ע"ב ותוש למסוך מה ז5 5הם יש כי ימחוח אין שכת טבלת טימרשנורנין
 שה5 ריוח"כ יומר אפשר ולענ"ר ע"כ ר' אות כהגה"ט דה"ב סי'שכח"ג
 פורשת פרימנא רעיא עפי' יו"ט כשאר כט1 רק לדוד מצפור 5רחסיר אי,כיטגה
 ח"י 5קב5 ה41יז ח"י דביה השדרה לחוט רדמי וכו' 515ב ""ב רנ"ר דהפנחס
 דהרו אזכרות עשר שסגר 5קב5 דוולוהא ברכתן ח"י 5קכ5 ואינון רל51בנענועיו
 בפבואר להוקירי מזב לולב כננד חוס רהכתנ!ור וכיוו ע"כ וכו' אלים בנילה'
 הקדוש כיוס בריסים ~1צאי1 אני בסוכות חהנ מצות שכזכות תש5"ו בסי'4י5

 סופח בשמצות רם5יחות בפעמון מזכיריו בעועי"ח ועור עונותני 5נוונהבפר
 אנשי שטרנין תל"ג סי' א4רימ ככג2ז ועי,, ,"י צני עטרה בשטכנ"ל
 מצות לצורך ודרסיס 5ו5בין אחרונים לחם 5סנות סקריסין זחזין שחיותמעשר
 כנמל 5חחסירו ואין זו סמקה חשרהפ יום כניסה בהחלה להזכיר מוב ולפירוחחנ

 שבחי( ד' )חיוור נ"ל ההשובח הדרבי פה בו שחתפי5 בסידיך ראיתי )א(תשמש
 הבשרים "צום ביות יכינו( ג"כ ההפק זר )ובמירור ככתי"ק בושחניה

 זט-נו 51חהפיענ1" עלינו לרחם קורש פארא ביום רוח העון מלירת כיוםחזה
 חית חקק סליחת וכיום נאה חחמפר נסמא 5טוכח*וכ4כודרהם כו אפקינוד'
 לחרב וש"ח אור חשרה בסידור חנ"5 החוספח טפצא וכן תזח" קודש טסראבייט
 נפורש לא .והם%" השיבח וכן ולחושבתו" עלינו לרחם הנפסח וק ושבההגיא
 ש5 ההפלה בסידור השובה( רדכי כעי )כהגהת נאה החטפת פצעתי עדן4ס.

 ח10ר ע"פ חטונח נמצא וישם תקפ"א בושנה ב14לשוא הנהפם ז"לתפלאי
 הוספה שטענו לא לתזדח שמ"ע כתפלן רכיט וא4 הקרצף ביום יעחלחומיף



 *דם תאם הקדישיום דרכיתר

 מעין אחת וברכה ויכולו השמ"ע אחר אפרו בשבת יו"כ כשהלתשננ
 )כמבואר הכפורים יום של מזכיר ואינו השבת מקדש וחוחםשבע

 סליחות ואופרין קודש הארון פותחיו שמ"ע אחר ( נ סעיף הרי"ס סי'בש"ע
 גנינה כשמעת הש"צ שאמר 1כ1 מערב ריענוננו יעלה במחזוריםכנדפס
 תפלה שומע ערב" עד ההרוזים בכל בקול אחריו ענו והקהלנעימה
 אשמינו  אסגפ  )והסי,מר וכו' אלקינו למענך וכו' אפקינו דרכך זנז'עדיך

 ארוכת תעזר )ואחר וכו' ארוכה ורעלה סתהי5י!( רק אומרים ואיוסהסיריו
 כנרשם ינו'( מ5ך )א' להלאח וכן חו"ק וא' אלקינו דרכך ואוסריו(חוזריו

 ענו יהקהל בשי כולו חש"צ אטר וט אשמות נא סלח והפיופבמחזורים
 וט' יצר כן אמנם פיופ וכן וגו'( סלך א5 )אח"כ נא" סלח הרוז כלאהד
 המהחל בפיוח וככח ונוי( ט5ך א5 )ואה"ב סלחתי" תיבת הקהלענו
 וכו' ליצר" תפן השל הבס לברית הקהל ועט כקול הש"צ הכל אמר הנהכי

 ויעבור ביילר פעמים ה אומריו )וחי' מדוה. עשרה ושלוש מלך אלואח"כ
 ברקח כנ"ל הסייחות בין ור מערבית קודם אחר טרוח עשרח שלושעם

 בשחרית אבי בזה המור כורעת נ"ב פקסן כמבואר נ' ובנשי5ר תר"כ בסי'הטור
 בזר יוד כי גזרות קשרד שלוש ב55 אמרו יא בכגחר וכן רסליחוה ביןוטוטף
 פעפים ו' אוטר שבמערבית מבזאר ובמנהגים שם במור עיין שוניםכגרניט
 יפ! חטהנהנ טדרש שבנית 1' אזה תד"כ בסי' ההיים בכה ועיין בסהרי"ל 1ועי
 ז' ובמוסף ה' ובשחרית ה' בערבית לופר נ"י שרעבי מרר"ש רנר"קקבית

 במגיז מרוה עשרח שלוש עם ויעבור פעמים ב"ו ס"ה נ' וכנעילה ו'ובכגחח
 יחד אומרין אח"כ ופשטי'( נהרא ונהרא עיינם חוטמים מדת שהוא הוי'שם
 ואין מדלנין אועדע ואליך אדרוש אותך והסליחה וכו' רחמיךזטר

 וכור תו צזרט המנעו וגו' למשונה ודון יעכיר הן ומשאיליןאומרים
 טחל לגז סלם וע"א חש"צ ואזמר כסדרן יאמרין וט אבות בריתלנו
 סאטירט ואתה עד עטך אע כי מיוהד בניגון קי' ואח"כ לנו כפרלנו

 הוידוי הש"צ וטהחיל וט' וחטן רחום ואהה תנים עני אנו באמירה()ומים
 אשמב ואוטר והתויות( צתך הש"צ בחורת בעייר שגם הר"ב סי' בב"ח)עין

 הנ"ל חוספר פלוגו יסעו שיא חשובה הדרכי ש5 אנ"ש 5י אסרו וב,חת
 הנ"ל הנוסח הוסיפו בהרואי השמ"ע כשהת15% ואפשר רם. בק51בחשם"ע
 חנוסח בז ונתאבן ומירורים מחזורים בכ5 פהניפם לשנות רצו 5א רםובקו
 "טס בים תשוכח "פרכי המה שתסתיע פמ5 אג"א )א( כממלהג וכןבעולס
 והעבר סחה הזה קודש" מקרא ביום הזה העו! טייחת ביום רזההכפורים
 רדפתי תמרן נ"ב שסעו לא עב5 חנ"ה בטידוריס חנוסח הוא 1כ1 וכו'פושעינו
 כפנתה חישכואד כגחפח וא שגנזת דחודא קומפק נהפכה נ"י גגוחשונה

 ובזילוף הצפו 1ע%,א(



 רצר התלום חיים הקדושייםדועכי

 בכל בחורה הש"צ עם הוידוי אומרין הציטר וכן וכו' הפא עע וכן ויןוכו'
 ררק רחמים שערי הנקרא במגרנ'ו רמבואר ז"ל הנר"א כדעת )דלאחתפלות
 רברי ש"פ העולם ככ!נרנ רם חטא ועל אשמגז רוירו' בחורר אוסר לברוהש"צ
 חש"?( עם יחוזרו נ"ב שהציבור הר"ן בשם נ' מעיף הר"ג בסי'הרכוש
 מעולם שטך מתחיליו רק אומרים אין לב תעלומות מבין אתתהמליחה

וט'
 ועומריי

 אוהדים שאין בשבת )5כר מלכע אבינו ואומרים הסליחות
 ומצגנין סזסור לדוד אומרים ואח"כ תרי"מ( בסי כמבואו סלכנ,אגיגו
 אמרו ואח"כ ופ עפם ארון כפגן אחד הי' ואח"כ )ק"י( עליפהקדיש

 ראר"י יצרן רכוונוח בשער )עיין תהלים שבמפר הראשונים נהמוריםד
 אחר עומר באבוררהם מביאר וכן שע"ח בשם י"א מ"ק הרי"מ סי'ובהג"א
 יזם אזמר הי' ורבים קאי ואמרז רנ"ל( בהכשרים ר'חתפלד

 טוב-
 להעזלם

 שאר ושל בעצמו אוטר הי' ראשון יום של היחוד שיר לוסר כדדותתחילו
 חשובים אנשים הי טזטר'1( הי' ~מירות אנעים שבת של שיר )נםהימים
 וככח השני חרוז והקהל א' חרוז הש"צ חתיבה לפני ואמרו ש"צבוער
 וגו' שביעי טקדש כל היחוד שיר קודם מנגנים הי' בשבוז וכשהלכסדרן

 לחדרו רביפ נכנס היחוד ינירוכשנגמר

 ה~אקי"ן עליהם לבוש יחפים ברגלים רק עמד ובביוצ בביהפד"רתשנד
 )רנקרא נומ"י של מגשש לבש החוצה החצר ע"פוכשהלך
קאיאמשי"ן(

 חקודש כלשון רק דיבר לא ויוכר לילו ביו"כתוגה

 מעווה תעשי שמת"נ השרוש( יום טפסר יששכר ושער במפרו כותבתשנו
 בר"ר א' אות ריום קרושת ובמאסר יששכר ככני וקיפ קדושעפי"ר

 תחח מעניפ כשמזכיריו רק בפשיטות ב"כ יוה"כ שם להזכיר שלאוהנח(
 קראו שחז"ל וכמו כגודע הקדוש יום סתם אודע קוראים השיחיםא

 לזערער סונ"ה( ר"ה פסחים שב"ת כמו קנפורים יום ע"פ )~לא יוט"אהסס'
 הקדוש יום נקרא ע"כ להסתירו רצעי נעלם מטקום הוא כי היוםקדושת
 כאןעד

 אודות לשאלו ובאו יו"כ בליל מהור לא מקרה ח"ו לו שאירע בטיתלעז
 שמקובי )תאמר בבוקר במקוה בצישא לפבול צוהזה

 מאבותיו כ,
 חמק1ח כהחזיק לבעל צו נתן האיש יתבייש ולא ירגישו שלא דבכריחג'(

 ויזמה בבוקר ביו"כ פועחה המקוח שתחי' סמכא( ובד )'ר"אבאה"ק
 זוז"ח למביל או שיבא לסף כלי יאמר %א ישאל שלא נכדילהשומר
 סי' או"ח נמוקי וכבמפרו על רביפ לפני פח פוזחון לו הי' א'כיפלנ

 שעו שתראם טציא לשפמך ר יד ובן יולט. רד חזן באתך שסר השפו,*(
 וטה לט וחפלח פפיתהן סל עי לפתצשר



 ולעלום חיים הקדושיים לרמיתו

 ובאמת כיו"ב( רחיצה איסור הל )שהוא תרי"ג גסי לדבריו צייןתקנ"פ

 )רכינו( והשיב זח על כלל נמצא לא תרי"ג בסי' שם או"חבנמוקי
 שם רצה לא לכן הש"ע סרר על מסודר זה ספרו להיות אח"כשהתיישב
 להיות מזה יכועב הירושלמי הנחות בספרו אבל הש"ע חל נגדלפסוק
 בצינעה לפכול שמותר )א( בירושלמי טצא וכן סגרונא ר"י בתשי'מבואר
 )ובקשתי 'כ ע זו הלכה שם ויברר פעם ככל בכך שרגיל מי ביו"כלקריו
 מזר( היר,שלטי בחזרות טצאחיולא

 לגגן זהתחילז שגער בקעה לתפלה עצטו הקדים הקדוש גיוסתשנה
 רבינו אסר בשבת '1"נ שח5 5חסת5קותו ראחרונר וכשנר עולםאדו,

 חי' וי"ע שיסה שם בעי רסרוש וק,נו שגננהנ ייהצנר דעטרה 5רהזירשהצוגו
 זטירית" אנעים חשיי אח לבירסד'ר בבואו ניזמר 5התהי5 בשכת יו"ככשחג
 כשיל פעם וגכ5 רהס5ר כסרר ,בו עולם אר,ן ואח"כ רארון בפתיחתוכו'
 רגען אאמו'ר נרנ בז 5א אבל כמתכנותו ולעשות לזבה- הי רצונו כשבתיו"כ

 כמנרנ רעטיר אחזיי הזי ביום עתר אמנם 5סר אדע 51א "ע 1 תשוברררתי

 א"ם ואטר הק' הארון פתח ר 5גיהסד בבואו עשר וב, עכ"ד רגםאאזסז"י
 רנודע( )בנינן ומירות אנעים ננעיטות יזמר והתחיי וכו' שמזם שעוץפתח

 יר סב 5חת'ר וררא"ש "ף רר דראשוניב בשם וב"י בטור מזר עייז )א(תשנו
 עיי"ש זו חקנר דבט5ר סובן שאינ, ל שם ררטב"ם דעת רביאו רקזו

 ראע"נ ק"ש סח5' פ"ר סוף ם רב דברי עמ"י כיח ו5רתיד ב1מ י~פ5ויש
 רגייו 5בט5 יכון כי"ר אין דכא נתבמ5 כי"ר ע"י 5א 'ט מ 11 מבירחדבט5ו
  רוה שבוס, וך מטעם ב' סי' ח"ד השדד פרי ב11"ת ין וע נתבצר טא5יור"

 שייך ד5א חובר יותך רוא דיאש1נ'ם ביפים ' שר מסר יותר מהואוחרשכיחי
 5א זר ובאופן כלח זו בהקנר יעמוד אפשר שהיי רנה מ כ' ממ"ש נוסרכ"כ

 בתשו' ועיין עי"שנחבטי
 קואי

 נטו שרוי קנטר סי ר ח מדדא ,משיג
 פה,ספהא שרוכיח ועי'"ש לחובה עלנו קבעונו 'ח זאפ רשות ערביתהפילח
 בשגיוני וראיה, עי'"ש חוב קרי שמביית פ"ר ברפש והובא ב"ב ידיםרמם'
 יש "ז 1יפ 5תענזנ שאינו כ'ין ביו"כ לקרי 5טבו5 רמותר שכתב )השלט(דוקט
 כי,, א מעכךס מב5רתיר

 רנחב~
 כח לעטור אפשר ריי שיא ספני מאליו

 יאינם ור ארין קבלו וחסיריס מקואות רשביח כינן בר לימוד ראדארוכעת
 א"כ עזרא סבלההבסלים

 רדדי
 לטלול פותך ו5פי"ז לטק,טו עזרא רתקנת

 סדורי הנא לטבח שלא שמצירם ורש"ע חרמב"ם לרעת אפי רקדתןביום
 בן בר"י טפשה ה"א פ"ח יצמא מירושלמי יזר ראי' להניא וישדרג!ב"ם
 ע"פ כ'רושלסי שם הברייתא סיום וזה ביוה"כ בצנעה טובל אנתו שראוחיפהא
 מהקו' שם כמג1אר בכ"מ עזרא תקנה נחפשמר שלא ס"5 ודירושלפירלבר

 שלא פירוש טיב5ין שאין כמקום ותירוץ כש"כ 5ח בתשמיש אסורלרחיצה

 טבילת עלירם קנל דלא ההיוואלם שס"ס רגם ועכ"פ עזרא לת כנב עלירםרכלי
 חטנילד עליו שקיגל ט' ס"ס חאזיט( פק' טור חטרר נביי )ועיין בב"מעזוב

 רעת יריע )ינה בצינעה קטביי שמתר שם הברייתא סיוט גפי חוב"הוי
 גזה והארכתי דאורייתא והוי כנדר רוי הטבי5ר עליו שקיבל דמיתא"רונים

 ע5 ח5 איגע דהנרר 15מר אישר בזה אד פ"ח ט" רטחניח 5כ5 מאסףבספרי



 יתז ושלופ חיים הקדושיוםדרכי

 5על )ועייז בר"ח כמו תתפלה סדר ( ובו עולם ארון יגנז י, רתחואח"ב
 האדרת זגכ דקדנס( גיר כ"צ י שעשה דברכם יברך שיש תתעורבסי'

 פסד"ו סורם יאמר 5א ו"כ ר שכתב כטמ"א )51א שאמר בחך קודםוהאמונה
 לפני א' ההפלל ופסד"ז רפיוטים( עם לאמרו ר שעת מאחר 1האסונההאדרת
 תפלת אחרי לש"צ בעצמו רביט עמד חמלךי שחרת ולתפלתהתיבה
 הש"צ מהזרת ואח"כ וב. בעלייה אדיר קדוש הפיון נגנו דלתישמ"ע

 ואסרו כנ"ל בר"ת כמו הכל הפינת וקדושת הארון בפתיחתההתחלה
 ביהד רק חו"ק אמרו לא רגו תתאים מורה וחמיות כסדרן חפיומיםכל
 וגסנהה ובשחרית בנגינה הי' רחאסונה האררת וגם אמונתו ישראלעל
 אות ח"ז תורה וכדברי י כ אס דהמה יוסח מאסר ענייו כחד אמרולא
 תוא ובן התניא הרב הצדיקים סידורי ונוסח זול כרפ"י טטק,ר נראת  שכןנ"ב

 שיח כמזד ובקדישך נעריצך כן אמרו רק ישעבר( בג בע5 רקרישממנרג
 א"1 זה וקרא נביאך יד על ככתוב בקורש שמך חמקדישימ קודששרפי
 אתה כתר( קרושת )בסדר וגו' סשרהיו עולם מלא ככורו וכו' קדושואמרנו
 1כ1 תמליכו ודור לדור נדלך( נניד זרור 5ד,ר )י5א וכן קרוש ושמךקדוש

 פסחא רר"כ בפטיקחא נ"כ ועיין רש"ע( ע'פ שעכבתו שהסכר כיון רסדזשיום
 שטובי דמי כירושלמידיו"כ

 בוראי וכנוגחו אדם ירוא סר יפי חרורות ד"ת שרשיג ר"ר בסי' רמ"אבסי סררי"י בתשי ועייז בצגקר שיסבול ך צר 1"ב ב
 טהרו, בתשו' ועיקל ינ"5 ופםיקחא סירושלט' לדבריו כנקור ויש ימבוי רגילאם

 ובעזה"י רמוסקים נגד שהוא ותפה סהרי"5 דבר' שמביא ט"מ סימברונא
 גם אך רגיל הוא אם לב"ע לטביל וסוחר טודה ררטב"ם נם  שנארהי נוהלפי

 גדגיגן שמ"מ סהרי"ל דמעם יי"5 שבתב תר לר  הללר שס סבחגאטרר"י
 כמלאכים יריות כ בעין יטבול גן דנרנ זן כ 1ם ד כל יחתפיי גי,כ"פיטג51
 1כ1 רוכה טקטי רסנדג יקרי ביו"כ טביינן 5כן מצוה עיינו קב5נ1 המדרשע"פ
 סש,טא חפינת בד ב חי רדיום וניון ירהמ5ל טצי 1יא נוקטו 5בו טביב יאדאי

 11"ל רמ"ג ספסר אפרים ע551וה ועייז עכ"ל נוקש ריבו ימאן לקרידטב5יגן
 קדי נדואח דנ1וחז ונדאר דתנו חפן" לצירך ס"ט אסורר שהרחיצהאע"פ
 דדחי?ח כנ"ל הראשונים 5צר4 שחן ובפרט מיסה"ת פ"ו משנה בלחםועי,ן
 פגי לדקכיל דדתירו כסו לטב51 נ"כ פותר א"כ הענ1נ של איט קרי לטביית11
 זי"ע סקמארנא מהרי"א ירנה"ק חי בזורר בזה ורא'חי בפיס שרולךרבו

 ת"כ ביו"כ הלייה ת"ו י1 אירע ואם וז"ל ע"ב א ד4 דז1הד מפרבהקרסת
 שהספרדים גיסיהם זח בן פסקו 5א וררמ"א ררב"י שסרן אע"פ רריו מןלטבול
 חגפ עי טבילה ביו"כ לרם יהיר ולסח 5הטבי5 מכילר טעם מטים סלמויא

 סרן יאה 5א פ"ם בטהרת להתפח כטיז"כ עב"פ לטבול אשכנוים שו(מנרנא"
 מחרי"ו בתשו' ובאמה טגי5ה ב5י להתפח השנה גבל שלניל כין נחתירררט"א
 וכך למבר פוהריו במדיח ביו"כ ירתפ5ל שגורגין כיוו ע"נ הודקיוימהרי"ל
 שנזהר מי אבי מבילה ב5א רשנר ב5 שמהפן בנה זד וכי כרט"א ריאריכר

 והרמ"א הרפ"י סדן  חדיעוה 5כ5 פשוט מבילה בש' שנקדושח רנר שוםמלוטי
 טסי נרע ולא תיכף 5טב51 שחייב לזה יודו הראשונים וכ5 וסהרי"5ומהדי"1
 אותם שרוחץ בחות שדנייו ומי בבים צוארו עד שהולך רבו פני לחקניישהשך
 רוהה נופו שכל בחח ולכו בהות שעיניו זח וטכש"כ הענון לשם שאינוכיון



 ושלוםאתם הקדיש'יס יחסייצ"

 האדיר הפיופ וטדלגים וכו' יתקדש ובכן וכו' לנו יונור עוד ום'חסול
 ותמלוך לבדך תושגב ואומר השמ"ע עמר חש"צ רק וט' עליותבשמי
 מליחות אומרים ויבא ישה ואחרי 1כ1 פחדך חן ~כן וכו' ביחוד לל

 וט אבות ברית לנד זכור ומחחילין סזיגין החענים אדכרתוח0ליהה
 מעמס שמך וסתחילין מויגין ג"כ לב תעלומוה מבין אחתוהסליחה
 ותערב רצה וט' וקחל ש"צ חוידוי כסדרן נקטרים וגו' *שע עלעובר

 משבת )חוץ מלכע אביט ואומרים חקמ"ע וגומריו ידיכן עייןוחכחנים
 וחגריזו וכו' יום יחל השיר תתקבל קדיש מגבנים ואח"ככג"5(
 לעיל ודלין כנהוג בעצמו שקרא קדה"ת ולסדר קצ"מ בשיי כג"חתעיי1ת
 הארון( בפה'חת וכו' סרחת '"נ אפסיו בשבת ח5 ),אם וכהג"ח רפאבסי'

 והטפה מבת"צ העני חגגי התפלח  והתחיל לש"צ רניט עמד שש9 יחמנהתשעם
 הק"צ ובחורה רשמ"ע והתחילו ר"ריש גנט ואח"כ חשכ"ח גמיכנ"ל

 שיחוק" באח שעו, למרחוק רעי אשא רמהחיי וחפיימ רפיוטים כיאמרו
 נחשב וחש"צ ם סי ובסומו כסדר, רכ5 רק בסחו,רים כנרפס וקהל חח אופרויא

 א5לינ, מעשה לאלקים פסדו וכו' כאיתוןגשצ
 ,כל קצבה אין הוקא ונתנ"

 ואוסר במחוורים כגרפם הפיוטים סרר וכ5 בג"ץ בר"ה ככף רכ5במשרנים

 ובעליט כמדרן משמ"ע ואוכשר קרוש אתה וקא וכו' נדלך נניד ורוד טלורהש"צ
 אפילו אחריו והציבור הש"צ לגורעיפ ע"פ נושלים טדעימ. ואגחג1 1כ1אשבח
 יכשלו ש5א ער 1כ1 פשיות עם ריר אי"א ספוגיו ואח"ג בשבה שחלכיו"ב
 מהחילין ואח"כ וכו' אוחילה אח"כ ואומר באהודה הש"צ תטר ומשםכלשונם
 העבודה סדר ובאמירת ספרד( )כפנחנ פ-אש עגם בוננת אתח העכודחסרר
 הקהל וכשסיימו גע5ח וברגב בבבי אש ויכת וחזק אריר בקוץ רביט התאורעוז

 זרח כבוכם פהאום המון אב 'תיר קוהם באש התחיל וט' כוננת אתחהמינשא

 וטשההוים גורעים 1ט' ודחס והברנים יחומה 131 באמצע חתעוררת ובנניני1ט'
 רוסקות ע"פ. נשתן אין חטאת קל בשעיר אבי נ"כ וחצנור חש"צ ע"פגועלים

 עליו יריו שתי וסמך משרדף מיכתי כסלאך הי העבורה בסלד והחל חזןשל
 )וטחחייוחתימה

 טלכותו כבור שם ברוך אוסר( הי' ובך נגינה. בקוץ חש"צ עוד

 ורעם והכהנים שמר הש"צ התחיל הקז ש5 בורעים נפיט יזהר דערלעולם
 כורע חי' אלקים כמלאך ורביט ונעילה ההדיש בניען - ובוהעומדים
 ופסך אותו( והרימו שקם ער פלגנים והי' ררום לצד פניו ע5 ונופלופשתחוח

 יהזית מתכוין הי' ולא לח"ו סלב,הו ננוד שם ברזך 1הת,דונ עליו ידיואא,'
 בב5 טוגח( רי' וכך כנ"ל גנינה  בק51  חש"1 עדו )וסהחי5  גסשליף א5אוט'

 וכף כאסח בתפלתו השכינח פני להקביל כרי תיכף לטבול שילך ר"5 ליוחושך
  במפוי בזה פש"ב ועיין  עכרדוק בדורה הלכח יורע אינו כנראי גן סוררשאיש
 ג"כ ועיין לזע  חפסהעפים דינים ע"ה ובסי' חדי"נ נם"  חמהנית לבלפושמי
 יע,ט*1 נ0י'ק4ם



 תם ושלום הים חקחש'יםדרכי

 נמירא ער ואמרי כ55 רפם'טו לא מח"כ כטצל'4 אלא הסיום פעמיםהד
 מעלר ברר' הנפתח כארל הפ'וט וש בטהויר'ם בנדפם דעבויה סדרונופריז
 רובר משרים פני נריר טד הש"צ 'ם ימס שאח"כ הפיוטים וכ5 יקי כחן"מראר
 איה חמאגו חשה גא א5 ברית זכור וטתחי5ין רמיך א"פ עיד 51זעוקי13

 כנרפס חטליחית טדר וכל אכוה ברית לנו זבוב אשמנה עלי ונפשיאוכרח
 וגו' כעוס שסך פהחילין ושם וגו' סבין אתה הסריח" מלענין רטבמחזורים
 עוליה יהכהנים וכו' ותערב וכו' רצר וכו' מחול או"א רשס"ע הש"צמומר
 בננינח ח גר בפו תאמצנו היום וסיומו כמחזור שגרפם בסו כמררן וחבללרוכן
 ואשרי קרבנוה יאוסרים טגהר תפלת סיד השפללו קדי11 ואחד הקרישומנננין
 אוסרים אין תפלתי ואני יזם בשבת אפי' כרמ"א כמבואר אומרים אין לציוןובא
 המקובל,ם ודעת הטעם( בסו", עיי"ש הרכ"ב סי' בסנש"ע )סמבמר כשכתאפי'

 ק"ב רף אמת בשפת ה0מרד' ליעקב באמת )עין תסלתי ואני א, נם שצ"5שם"5
 גמר ייצא.ם חכם( תורת בעל ז"ל רוזא רילי מוחר"ח חרג בשם טשאלה

 העשי"ת בכל כמז 1כ1, דמעיות שיר עם מדות י"ג הארון גפת'חת א,שא1פרין
 יטמייא וכו' רצון עת ה' לך חילתי ואני הפס,קימ( )בין יש ושם ס"תבהיצמת
 במחמו וכג'ין נראיי יחרט הג"ח( ורסקובליס הש"ע )רשת שגיחם י"חיוצא

 ונו' נ~1 ח ט' 1םיציאין וכו' שמיר בריך ואוסרים נ"א( אות רתפ5חנופה
 )ואין רור מנן עד רגרסית רפפטיר ואומר כ,ונה יטפטירין נברי שלשרוקזוז,
 רם"ת ומחויר מזמור לדיר ירגלו ואימרין הרמ"א( כדעת רתורר* "עלאיטרים
 בלחש שמ"ע קדיש חצי ביו"ג( רש"צ רבים ה" לא פגחה )מתפילתלאה"ק
 אומרים ובקרושה במחזיר שנרפס כמו פיום ואומרים השמ"ע חשיצומחויר

 ס5יהות אע"ג יאיטרים כנ"ל נשהרית במו 1כ1 שיח במור ונקרישךנעריצך
 הטור וכדעת ירוכן 1 עול ואין מע51ם שמך וסתהי5ין כג'ל מכין אתרוסרלנין
 סלג14 אבינו ואומרים וכו' נכריח נדננו א א' אימי רש'צ דק רגוםבשם

 בשבוב כשחל צריחך אומרים ואין שלם קריש א"מ( אומר'ם א'ן בקבת)ובשחל

 ספחת חפלת ואחרי אלו( גפרינות דסנהנ רוא שכן חרג"ג סי' ברמ"אוכמבואר
 ראתח עין )ואשרי נעילה תפלת עורם קצת להנפש זטן לית, רבינו ש5 ררבוהי'
 אבריו ממש נעילר למשלת לביחמד"ד נכנס מרם שעה באותו דירתי בחדראוחו
 שיחו ישפוך ח' לפני עצוטות בביות בהתעברת נומו ב5 ברתיקת נקשן לראדא

 ההדוש היום דעגודת ראהרונה השקה בזו ישוקל יכש יישועה רצון העתלמצוא

 פענ'1 זי"ע הקדהט אבא בשם פ"ר אוח ח"ח תורה דברי בספרי ועיי!והנעלה
 יקדש( ררור כעת זמרו בש"ע )יכשחל עייש"ח( אז דמנשב עד! גן רוחחתעוררוח

 לזמר בקווקר נארת ה151 הרים לנעילה טנפנים רבירמ"ד לפתח כשבאוהשם

 אימר ננד החיכד לפגי וכשהניע הילוכו ובררך 1ג1' ניתך יושביאשרי
 וא' יבטח אשר "נכד גדיך נקיץ במימות וסיים לציון ובא אשריכפתינהז

 פותחי, חשפתן ש"צ ובחזרת העפם כסגרנ הקדש יננן ברערה ידחחילוכו'



 רפלוט תחם "קייש'ום דרסיש

 הקרבת ש5 בגינון וחתחי5 5הם5תנו קמים שערי פתח א"ט 1אומרין סורותרארו,
 ואוסרים וטוסף( שחר'ת ש5 בניזח חיים )וטכיב5 חשס"ע טהח5ת רטררכ5

 אתה )!5א נרכך נגיר ודור ערור חש"צ ואומר במוסח כמו וט 'הר בתרכרושת
 וכו' יישר מליץ בתק ושסף( שחריץ ש5 )בניטע ונר מעשיך ע5 חמהמרוש(
 )ואפר פנה ליום וכו' שער 5נו פתח הפיוט וכף איתן אהדת ינו יעכורעוד

 %ל וכו' נא אל אנא שעריך נבואה  וישנה( יבא הלא  ופנה נא האטשחנזסה(
 !כור 01החי5ין ברית ובור עד ח40" 'עפור וסי הפיוט  ומד5נין וכי יושבפלך
 מדוח '"נ ש5 הפזמון אחרי עד ,קר5 חון ם0סא בל בסררן ואומרים אברחסבריח

 אי אומדים ואח"ב 1כ1 אכזריות קשות נזירות סכי ותצינו הנושח אוסרוחי
 וכד' פתח שסים שערי ובו 'שורין קרת קה5 נא רחם ואח"כ וכו' יהוב%ך

 סלך א' ז"פ ס"" אז ולגומרים ונף ה' ה' וגו/ יעצב מלך א5 הפעם עודוכלח"כ
 בנעילה( סלך א נ"פ רק אוסרים שאין יומא ברא"ש )וכמבזאר מדות וי"גיושב

 ככר אז הרוב שע"פ כין בנעילה לרוכן עולק הכחנים ואין התפלהונוסרים
 סי' או"ח בנמוס' )עיין יששכר בני בקל מדינוב מדרע"א ס חנה נהג וכןיייה

 אכינ אומרים השמ"ע נסר ואחר וכו' ברכנו או"א אומד חש"צ רקחרכ"נ(
 הלבהט )כדעת בשבת יו"כ כשתל אם,' תשי"ר( סי' כנ"ל חו"ק חרוז )כלמלבט(
 סבעוך סתחילין אפי חלילה עד נעדה לתמשיך ויש נ'( בס"ס במנ"אוכמבואר

 חחפ5ר רש"צ סיים ואם ביייר נעייר רהפ5ת מ"ר ע5 כבתהיה ו5טמוךיום
 התפקר שינסרו כא' חו"ק חרח כ5 מלכנו אבינו באסירת 5הסשיך 'ש 'וםסבע1ד
 כרעת )ויא נעילה הפית בנמר ביח,צכ!"ש שיעור מטפס שיצאו וראי 5י5הכשיחי'
 יום בעור התפלה הש"צ סיים שאם שכתב ה' סעי חרכ"נ בסי' אפריםכנטה
 קודם התקבל קדיש נם 15מר שיוכל ברי ישראל שמע באמירת כמהד ישקצת
 א"ק אחר שם( או"ח בנמוטי י, ע בנ"ל 5ראריך טוב רק ע"ב חכובביםצאת

 מלך ח' שאפר במעות נרפס אחרונה קנה )ובסרר )פ"א( ישראי שמעאומדים
 האלקים רוא ר )נ"פ( בשכמל"ו בראשונים( נ"נ נפצא ולא אמרו שטווירגע

 קדיש וסנננין במדרי"5( )ועיין ג"פ הקהל ואת"כ ז"פ סורב אומר)ז"פ(והש"צ
 5בע5 ההקרוח ונתענין נד51ה. תייער ת"ר תש"ה תשר"ת ותוקעיו תתקבלער

 חקרן והח"ב רושלים ב רבאר לשגר נרם חש"צ אומר התסיעוה ואתרתרתע
 תקריש נסר אחר רב זמן 5נס רבינו ש5 ררכן וחי בניגון הקדישוגומרי,
 נמד לשמחת החיבה( )לפני גפ5א והחלהטוה בהת5הבוה שסחה ש5בריקודיו
 5התפ55 וחתתי15 קודש הארון וסנרו ישראל 5'ש1עת הצם בחחותס נעי5חהפלח
 ושם קודש נאוה כיתו חיבה עד הדצ"ל במליח פעוטא נשאר וו( 1רכיגוערבית
 ושרגא בקיטל י"נדיל ,יפ הסוד ושעפ", נמענ"ז )יעיין והקיטל הטליתפשט
 1 יעריץ( בסי וכ"כ ח"ב ל5ב פהב

 !חע שץ ול איאגר קמם והוא היפי שצי ערבית פחלץ ח" טפשית חד חם,ק

 סנט מחא סובר עקר ברכת לרקדל סבוך ד4 ש-כח תפלת אחר*(



 שא ושלום חתם הקדתה'יםדרל'

 המדרש כבית נרות שמדליקיו העולס מנהג על זכות ללמוד ישתשסא
 שלדעת שקיה"ח אחר הוא כבר שאז כיון נעילה תפלתבעת

 יש מצוה בפקוס שהוא וכיון 'ש כיה הוא ח שקה אחר שסקיםכמה
 במקום מותר יוסא באפוקי שהוא הגם לנכרי באפירה שבות"התיר
 עוד ידלקו חעלעקטיי שנרוה יותר טוב אך מ"ז( סי' ח"א )%ח"אמצוה
 יהי' שלא נכסי 'י ע להקליק האלו היתרים לידי א לב יצטרט ולא כמעיו
 )נמוקי קטרוג חשש אפי' עונות לחשבון ראיין כ בייה החותםבגמר
 ( הככ"ג( סיג"ח

 אל הנה והתחיל מוצ"ש שאר כמו הבדיל בשבת יו"כ כשחלתשטב

 ע5 יברך שאין בש"ע מתה )קייז הנשטים על ובירך זט'יאעעהי
 שיש הפוסקים כרעת הכריעו ומנ"א ז חטו אני בשבת חי אם אפ"הכשמים
 להנפש הגיח קצת וליכוד טעיטה אחד במוצ"ש( בשחל רבשמים עללברך
 גרבר יקבי ימתחו רמשכיס'מ נכנסו אז )ורק קם לילד לחצוה קרובתשמג

 ייטב שטח 3לנ למעודה ונכנם ר"ד( בנזזצאי כנ"ל מטרחקמהבאים
 שבמוצאי דחז"5 בביאור מ"א אות רקרוש יום טאמר .ששבר כשער )עייןפנים
 כפר יום למוצאי כמחזורים הנדפם הפבדיל נוסח זו בסעורה מזמריוודי יתלמידי ש אנ המסובין עם 1ג1'( בשטחר אבזז 5ך קול בת יוצאתיו"כ

 דיווש( מעניני תורח אטר)וכח"כ

 ת ו פ 1 ט ה נה
 והסידים תלמידים עם בסעודה כ ג יושב הי' למוכות 'כ ין ביןתשמד

 דרכה ובהכנה בקודש כדרכו געיסות בשיחות והאריך יוםבכל
 שמחתינולזמן

 הידור לעומת אליו ישוה לא הון כל כצנים הר' וכל אהרוג לקנייתתשפה
 )קידם הדר עץ פרי בעד שילם חן ותשואת רבה ובשטחהטצוה

 רב.. סך ע"כ( נאחר זמעמ'םיי"כ
 הצ זקינתו של היא"צ לכבוד התיבה לפגי התפלל סוכות ערבתשסו

 להשתמח הלך וגב זי"ע שלטה שם בעל זקית של תקודרוטחברת
 לשלוח פכות בערב עצמו נהג והי' הקדושים. אבותיו באהל קברתעל

 אז אצלו וראו ונסחרים גלויים עיר לענה ביום בז לחלק הגוןסכום
 העיר עניי ידעו תם גדול התעוררות סוכות בערב זו צדקתבחליקת
 חצדקח אז ועלה יאת סנה אחד לכל וחילק לפניו לבואהפשוטים

 ערג בצדקר לדרנוה שיש ז"ל פאפריש 5סהר"ם טריקים באור ממ'1 רבלחון
 עץ בפרי יעיין מעבות ערב יום לעגייך קומח טהי9 רי ז"ל 1מהרה"וסוסה

 מ" לט" ד בהב א ח א בפח עיף*(



 רשלומ מדם המחמתחנ דרלישב

  כשעד זעים זו צדקה בפור רחמת ע"ר גב!! מעם פ"ר פוח כ"ח שערח"ס
 כמה(יששכר
 לחוטיף או כחסכך לנענע סוכתך שע"כ העלי על בעצמו עלהתישבז

 שהירק, לחסוכה נכנם ונם הננ פתיחת אחרי חדש סבךלפעמים
 רוחותי' ארבע נכל הכתלים על תלויות נאים וציורים בטבלאותטעומרח

 לטי ~ציור טבלא אירח שנה בכל נח זנרמסף לשנה משנהומתקיימים
 לבוין המבלאות מספר וחושב מזנח והי' פקופח טראה הי והואסוכה
 וסנתזה( ושטו יין תולל ריו ים נטן ורמו יחודנזח

 אחריו והביאו למוכה נכנכ יום שפנה וקודם במקוח המבילה אחרתשמח
 והי' חחנ ימי שבעת צרכי לכל וכיו"כ וספרים תשמישיוכלי

 * היה"ר ואסר הסוכה כהשך הלולב את אזטאגד

 יצא לא )כנ"נ( ערב לפנות סוכות בערב להשכח שנכס מאזתשספ
 נחפש גרול לצורך )!ולה עצרת שמיני ליל עד לנירהטהעכח

 לבית מחסוכה גננם הקדוש החג ובכניסת הספרים( באוצרות ספרבאי!ה
 הקדיש וט!סרין התיבה לפני וערבית כגחת בעצמו ותתפללהטד"ר
 פוב יום בכל כנחונתתקבל
 אני ששם )הנרויח למוכח חמלית עם מיד נכנס ערבית תפלת אחרתשע

 חרכיו חסוווח 1ח5 הרלה אל )וכרנישו חיוט על ולקדש חמסוכין(עם
 בקשה( איוה שאומר כנראה לוחשות השפה!היו שם לבו כנוים ושמר ה-'1 עלראשו
 המשוררים עם חמר והתחל דאנפין ובנחירו בחדות תעולם עטוישב
 שנאתי סעפים ס' אות של בההלים אפי סתמניא סוכה" אותיות פסוקיכל
 וט לתשועתך כלתה כ' אות ושל וגו חסדיך ויבואני 1 אות על ואח"כוט'
 ליסד והחתל עמד ואח"כ חייגי בצדקתך עד וט הורני ח אותושל
 האישפהין מדר ש"ק( דכיום סעזרתא אהקיגו של קנינכן התעוררותבקול
 עלאין אושפיזין לסעודתי אימין ע"ב( ק"ג אסגר זורר )עיי, אוסר הי'וכך

 מספו וט' אושפיזין חיבו חיכו 1כ1 עולו דמחימטתא אשפיזיןקדישין
 וכף כל ועמך עמי דתיתבי קדושא עילאי אשפיזי אברהםמינך
 רצון יהי תפלת כן 4מ ואטר בגגיגה( ר ד וע"כ וא( ובו יעקביצחק
 בך ואחר במוכח לישב ובירך וקידש ראשון( בריל א5א אטר~א

 עיין זנן כד שחר "ובה זניוך שעה ש דסהמ ב' בליל )וככהשחחייע
 תן וכיהו בעש"ט טתלסירי הצריקים טנהנ חי' שב! הרמ"א סי' או"חבנפוקי
 ועיי"ש !טז כך מחר פכה שני כליל דבב רכ!תינ! הפזסשיס כרשוע5יגו
 המעורת בי סעהרח )במקום ב סם ותוסיף חטם ושתה 5רלכח( בןשבירר

 תורח דברי ואמד סזועוב להוציא מעפ ועוד ריאח( כנז' כעת ריהח5א

 טז-וק רססה )91' הצלוע חבל מהב עט ר' חלק כ' משראל חילטתן חכאר חולקנא הכאדוא( ייי

 שצכסידור



 פג ושלוםחיים חסוכות חגדרכי

 רחימא אברהם האישפיזא ומקדושת סכה מצות מחביבות נאהושוחח
 ח"נ( יששכר שער בסה"ק לסיבות במאסר,ו )עיין יומין כיהו עם דאזליומא
 המלית ופשפ מושבו מקום השני' סוכוצ לחדר ונכנס חנפן עלובירך
 שיעוריו* לסדר וישב כנהוג הלבן בגד ולבש העליוןובגד
 לישב שנית ובירך לסעודה ידיו ונמל הנ"ל לסוכה בא זמן אחרתוועא

 בלתי במזכה חראשזן כוית לאזמל ונמחיך נוהר וחי'בטנה
 בסוכה פת כזית א' בליל לאכול סה"ת דהחיוב כיון ובטחה כ%הפרק
 התקדרו בלילי מצה הכזית כמו י"ב( אות רסוכות א' ליום יששכר שער)עיין
 ח' שפסוק חלצני וגו' למנצח ק"מ(-( )בתהלים זו בסעודה מבמרין זהיתג

 לע ותתן בחרתנו אתה ואה"ב מסוכות מדבר נשק ביום לראשיסכורנה
 עם לו חטיוחד בסוכתו יושב הי בחס"ז ואחר שטך מקדשי עדוחשיאנו
 צדיקיכם רננו מלמרין הי' ושם פירות ותילק ואכל חשני לשלחןהמסובין

 הנשמים שיפסיקו עד לסעודה הלך תא המתין נשסים ירדו אםתשעב
 אפלו הנשסים בירידת אף להסעודה חלך הסמק בלי הלכוואם
 ל"אץ( סי' ח"ד בסנח"א מזה ענייו חסעודח הפסיקו לא ברעש תי'חנקמים

 היצ"ט( )מ" או"ח בנמוקי עיץ בזה"ז שמקיליו שיגח בעניןתשעג
 וגם כרדמי בנויות סוכות להם שאין ענים לאותן זכותשמצדד

 הנרוח וילופת או במחצלת עביר והמוכח גראף וכסתוח כרים להםאין
 וכסועת כרים לו כשיש משא"כ ,טם לישן סכנתא כמעם דהואמנשב
 ופשיעה זדון ח"ז בסוכה ישן ואיט בנויות סוטת לתם טיש אותןובפרס
 לפעמים המצויי' רוח מפני יחששו ואם תשבו במוטת מצות עלקזכד
 שאין אע"פ בית כעין מעובה כשיעשנח ליזהר יכולין הסכךדרך

 נ'( נעיף תר5"א בסי' בש"ע כדפמקינן כשירה בתוכה נראיםחטכגים
 הצינה בשעת יזיקט שלא הרוח מפני כשמתיירא הצינח בעתומב"ש
 שם וסייס בשינת סוכה מצות יוצא עכ"פ המי בדיעבד חדחקהרעת

 וכן בסוכה מינח על נפשייהז מסרו וי"ע הקדרפ הבעש"טשהעמידי

 הזקנים וחסידיו ותלמידיו זי"ע יששכר בני בעל סהרצ"א הגה"קזקיפי
 עייש"ה זח עלבסם"נ
 בביתו הקשח כל שנם משונן איש והוא בטובח לישן שטהג מיתשוקד

 מחמת כחוץ לילך לו וקשה רגלים בו של עביי כוצךכהמתין
 עולם שדולי צדיקים נחס וכן נחטוכח בכלי להשתין פתר )א(חקור

 טוף פסחם נ?ירהפלמי לחתיר ומהשירו מוכח פל' המטד ובקצרקי"ב ס.' האז-ה ש,.ם-א פא10יי כרפן שקמה נהם בקו-ה ע..ו פאןתשער
 שמכוער שי תשורת כשו"ה )ורלא טומאה צואר וכ' י"ב רל' צוליו בצרפר9

 רבינו שהגיא י"ג סי' כבתיק ח"ו ומח"א בשו"ת וראיתי לאיסלםבדכר.י
 להתיר והעלח לאיסור לצדך שרוצים שבחם השרדים ונ6רברסס
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 ושלרם סיים חסומתחג דרכידש

 נסנח"א כעביפ בלילה להשתין לפעמים הצטרכו אם נם בסוכהוחשה

 ברכת ואחר הקדושים מינים ד גמילת לכבוד בזריזות קםההופעהבבוקר
 הכוונות בשער )ע"1 ובירך סוכלם בחדר מסוגר בהיותו לקחןהשחר

 רלו5ב תטול שתתפש קודם יום כבר שהוא רשחר עלות שארר הואשטוב
 ונצווחח ככרכ"נ( ירי' ר5ל של הנכעיס שד' זאת"כ עליו והברך הסוכהבתוך
 )ואח"ם לוהפ באש 11 לזויות ,ו טוויות ומפזז טטפת הנעטעין שדרהרצח
 לסזגוע לבוא העם מדבים גי המנחג זהי בגדוע קאותי ישתות 15רביאו
 הטחודריו טן טחודרין שתי' שלו פינים ד' על ראשון( יום )נפרטלברך
 סגל ותוא פקיהא בעדנא עליהן לישסר לו מטוך שלחנו על מונחיםוחי
 הסביר שיעוריו אז ולמד ישב כי אם זרדי והסובבים הבאים כלאת
 ירא חי כי ואם ברכתם אחר אמן ועונה שוסע וחי' להעם יפותפנים

 זאת בכל דתוא כל קלקול צד איזה להאתרוג יגיע שלא מאודוהזהיר
 יתקלקל לא ישראל מברכות כי ואטר עליי חמברכין רבים לי הילחביבות
 תי' גיותר הטהודר לולבין ושגי אתרוגים שני תמיד לו זהי'ההקיזך
 הכאים העם עתור הי' והשני לברך חצאים ולכל לו הברכהלצירך
 בין המוכחד לקח ולעצמו הראשון על הברכה אחר הנענועיולצורך
 כלל האתרוג להפוך שלא והוהיר כטובן לתפלה נם לגענועין ביןלברכה
 הלולב ליטוף צריך שמקודם חפוכקים מדיח לימיה ילבד הלולב מקודם ליקהרק
 ובגמר שם( ,האהרוניב תרנ"א סי וש"ע כטור ככד עיין קרם האתרונולא

 כעלה האתרת קצת ליגע הנהיר זנם שמאיו לד חאתרונ ליקחהברגה
 קצה. ינענע המינים שלא'

 דוא )שכן מערב סטה מעלה מזרח צפון דרום חי' הנענועים סדרתשעו
 סיף כ"ט שער ,בפרע"ח הכוונות בשער במבואר ו"5 חאר"' מרןדעת

 נענוע ולכן נה"' חג"ת שרם דזיא טנאך 'ק הו כסדך הס דגענועים וסדרפינ
 במגורד שרוא צפון 5צד דוא דג נענוע ואל"כ רחסר כנגד דרוס יסד הואהא'
 זר ותוך נצח שתקים שחס ויסת סער וד"י ודד' בת"ת שדכא גמורתודל
 פ"ק תרנ"א סי בשע"ת 1 וע ע"כ היסוד שרוא במערב ר" ודשש' וך נבע5

 הפנים םובב חי' למקומו בחורה הולך דהי' במערב הנענועים ונשעשהכ'(
 למקובי בחזרה דרוםדרך

 שהופכים שבת בקגלת וגן טירה לצד
 טערב לצד צפון דרך פונת חי' שע"ד בסי כנ"ל מערב לצדפניתם
 שור יח,' 16נח שאהד פינית ני שירי )כדי סורח דרוס מערב בחזרהואח"כ
 5מרד"ש אדם תולדות נשם כ' ס"ק תצ"א בסי שם במע"ת וכמבזאריסק

 ושיין ררום מעדם צפון מורה חשוב יטין שדרך איטאלע רבני כרככמ1האלמי
 תש"פ. בפי' שחן בלבוש(יכ



 שך משלוט מתם הסוכותחג1רכ'

 עליו לברך לקפו האתרוג את ראשון מוב ביום ליחן שרוצה מיתשעו
 שני פוב ליום לחוש עוד צריך הנרולים יברכו טקודם אםנם

 דחוששין סק"ח( תרג"ח )סי' בפם"נ דמבואר ראשון מוב יום ספק12חו
 כן על ראשון פוג כיום וחומרתו יעני טוב ביום בגליותאנו
 שמא לחהזיר ע"מ במתנה לחנך לקפן האתרוג את או ליתן לו אפשראי

 לקמן הלולג שנוונן כעת אז יטיל רק  הנחל יוצא אינו וא יז"פטהר
  שפיר  מצא ואז שאלה כרכרת לחקטן יהי' יו"מ מחר אם תנאיבדרך
 יו"ט היום ואם שאלה בתורת רק נועו לא דאתמול כיון ב' ביוםהגדול
 מועיל היוהר באופן החינוך שיחי כדי מתנה בדברת להקמן ערגואז

 ג3תכ ה"1 )כגח"א שאלח ברערת לולב ליקח וסותר חוח"ם הואומחר
 סע,( סיטן ח"ב כגח"ל עיין דאשתקד תויג )נענק '"א( סימןיר

 וקינו אצל חטנהנ הי' )ושכן הלולב על בביתו ברכו נ"ב הנשיבתשעת
 חיים רברי 3ע5 רנר"ק שאצי זירוע וי"ע פראפשיץ קודש ורעבע5

 הפוסקים נרוקי בפ5ונחת ואת ות15י חלו5ב ע5 ברכו לא הנשים ,י"סמצאנו
 מקומות בכמה בזר ותשרכתי שרז"נ מ"ע על יברך אם ואחדתיםהראשונים
 חנשים אכלו לא במוכה אבל ומכ"ם( המחנות 5כ5 מאסףבספרי
 לא זי"ע רבותיו שהצדיקים ס"ס( סי' ח"ב )מנח"א בספרו כותבתיועמ

 )וע"' בשבת כנון מעל"ע בהוך המים מן הלולב לימוללסדקו
 ובכת"כ פ"א סי' חח"ד בחח"ס )עיי, כבוש בלולב לאמור שייך שיהינכר'(
 ותג כאריכות( שם ובמגח"א סכ"ב סימןאו"ח
 לחלל כ"א דסוכות בא' חש"צ הוא חי' לא שחרית לתפלתתשפ

 הוערץ לעולם נא אל אסרו לא ובחפיוט ומוסף וקה"תוחושעמה
 א' גתם1נ1

  חללו ננהונ טוגנים הי' נהלל שם( גרנ"ד חה"מ נס" )ונגעי
 נעימה גנינה תנועת התחלו לה' ובהודו חטוי' עד  מיים כל ח'אה

 שחי' חנעגועין סדר רבינו אצל חיתה גדולה ועבודה יחנענ,עין()טיוחר
 סלוד חרבה בנעעעין ומאריך ונשתהח חאריז"ל סיחר בכונתמעיין
 לצפון 1כ1 דרום לצד לנמרי פניו והחזיר עמד לדרום מנענע שהי'ובשעה
 דאר" סידור בתוך 1טביט ההיגר יפני ימזרח ב"פ חור באמצען )רעולמערב

 חששה בכל וכגח לנענע בו שעמד צר לנוהו וחוור רנענועי, סדר בכוונותו"5
 שסד הי' מעלה לובד וכשנענע צי לאוהב הנעטעין שנטר עד ועמדקש,זת(
 בט"ו ושוחח מוטח חי' למסח וכן לסעלח בידו חסינים וסריםלסהרה
 ובכל הארץ לצד ככח ישר והסחו כברייתו שחחזיקו בהלולבומנענע
 וכן חסדו שסיים עד הנגעה תטשת חלילה חחרין חי' הנענועיןגהצך

 מנענעים שאין רש רנענועץ של חנינון נ"ב ננו נא )וחצליחח נאבהושיעח
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 הפ~ם התם חסוכותתג ירכישי

 ישראל נא יאסר ואצל כלי מגננים הי יא הילו שבסוף בחחי רקשם(
 כנחונ דנענועים( ש5 )5א לחיל ששייך האחר יניטן וכרבנים חחריןהי
 בר"ח יזמר שנהג החלל שי בנגינה התחילו יי פתחי אצל אח"כוכן

 בשכה דסוכות א' וכשחי בנ"י הנעטעין ינגינת שוב חזרו ובחנאוחנוכת
 יום שי ולמחרשן דסוכות נ' יום של בשיוט בו ואוסריו מהמביןהי

 ג'( אות וודא מאני מא' שע"י חטיו וזר"כ במימן כנ"לחראשק

 )שגדפס עזרת קודם של הפיוחים מזמריו הי היום כמעודתתשפא
 חפטמ ובפוף וגו' נא הושיעה 4עא דסוכות א' מים מ(במחוזר

 ומחק שדש יד בכתבי רבינו הניה ותענה מקראך תענה אותנו מצרחחיש
 בטרים כטבת אויביך תכה ליטר וצריך תענה" שתם טהרהחיש
 יום של הפיוס זטרו תם ותענה ונקראך סוף" ים כקריעת תקרעםותענה

 וגו' כחרהנו אתה ואחאב יחדיו שניחם וגו' עליצותיך הרב 4גאב'

 דרכי בעל מרן אביו מר של דהיולא יוטא שהוא דסוכות ב' ייתשפב
 ונם יו~ש5סי( א )כבלי מם' מיזם לעשות להג הי' זי"עתשובה

 נרות בביהמד"ר יהדליק וצוה ידתפיד נצנם מרם כמוכח מקטניותיטר
 צאת אחר ס'ר א שייח ר5ך מטרתו באוהל חאיק'ם איש קבר ע5 )ונםהרבה

 ז"ק( דוד אסו וט5 א"צ באה,2אפ גאז הי 1כ1 נשפת נד שם ק ערדל םרכוב

 )וכי עלינד אחרזחקדיש
 וברייתא קרבנוה אחר ררכג, תקדיש ביום

 ונסשדת טררשו( בבית קריש או איש שום אמד )ש5א בעצמו אמררד"י(
 לכבוד העיר סכ5 שלימים וכן רבים נאי לכי כיוהר טאריכין הי' הוהעילה

 קידוש אחר ומיד כדאתמול חבל חי' וחקידהט האשפיזין ופדרחחילולא(
 ימני עי וט' ידידים נחגיחם ישטחו מערבית בפיס חי והזמירותלנמ"י
 כדאתסי כחרתנו אתה וגםחרמ"ש

 ביום אוסר חי התורח וכאמירת
 כראוי ימודד בנה ז"ל דבריו וע"פ ההילולא בעל חק' אביו ספי שסועהזה

 ותורתו אביו קדושת טנהרל סיפר ב' כליי השני הילחן ובסדרמוצקים
 ומרקדיו מזסרין וחי' ופירות יין וחילקו בדרכיו לידבק וכדיוסם"נ

 וחשץ4עו וט' עלינו רחם רחמן מלך או"א הלבבות( מושך "נוע ניטושנתנתח

 לילה תצוה אחר ושין בעת רביע עם יתד והתלחבות בחהעוררתוגו'
 במחט ישמחו אז קדזע בחצרות החוצח העם יצאו ואח"כ יו"דבקדושת
 השיפכח( ניח לשמחת )השייך חסעלות קריר מ"ו בזמר יחדיו וזקניםבחורים
 וחתמרטרות התעוררת בדברי אחריו והעם א' יר"א ומזטר אומר היועוד
 שכדש ניח כפחח 14לח נכל עמד ורביט חגפש בההרזסט1ת חנאא"על

 יאחייחם וילכו וכנם"י לח' אחבתו בנענועי עיניו ריסי סבין נשרוודמעות
 לב. ופובשטחים
 על כח במקוח טקדיכרן חזרחין מן 41ג"ש רביע חי' בבוקרתשרב

 יין ל14הל הלכו שבעח שעה בערך ואה"ק מימםחארכעח



 שז ושלום חשם הבוכוחח)דרכי

 רבית חי' ורגיל זי"ע תשובח דרכי בעל מרן של הקדשים קודשהשמינת
 כ% ש רחמים בבקשת וזעקה בבכי התעוררת דברי לוסר לשםבבוצע
 קייק הלא לומד עת בכל והתחיל ההילולא בעל אביו בשם וד"תישראל

 בדור לעו ומבש"כ גשגת אפי' מתריעיז ר"ל גחמות על מגפה כשהואגם
 ביו"ט לבא לגו מורני ישראל צרות חטראים משיח ההבלי בשגותהאחרון
 ונגבש כנוף עליחס רחשים לעורר ו5עי5א( לעינא קרושהו ששנכד )הגכשגי

 קונטרסי ספר ע5 כתובים הם רלף ר5ז רצו, בעת רטרורות מבמחתיו)הצח
 אמרו כך ואחר עי"ש( נ' אוה ת"ח וכרב"ח שנרפסו קודש"דכר'
 ראי 5חי באר עם בת'הז1ח"ק מקודם שם 5מר )ורב'נו תהלים א פפרונמרו
 מוסר רבעו חי' ואח"כ יו"פ של ויה"ר הצבור( עם התהלים והשגיםוטיהר
 קדינו ואסר עצומתו בהתרגשות חמווררים עם 1ג1' יוחאי ברחומר
 אבותיו לממחת קירב לא גם פרטיות בקשה שום יזהר אמר ולאדרבנן
 יהוא ' מזב יום "נופ ואסר אבם מצבת נשק רק חעז באוהל ששוכניםהק'
- תק"ה סימו ועיי,לביתו  בנ"ל( שינה וכאן 

 ועלא סנחח תפלת גם התיבה לפני בעצכם החולל איום תפלתתשפד
 גם תמול גס ונואלי אלי י"ק סזסרין חי' מוסף וקודםלמפמיר

 מבעטט מזטרין חי' דסהעת ב חטם ובסעודת תק"נ( נסי' )וכג"5היום
 ייחדו )ער( ומ תצא קול בת ואז מן באמצעו הקדושה שלפגיהסילוק

 כל דסוכות ב ביו"ט לזמר צוה וכהילולא ולכבוד גחרהשו אתה כזג
 בארץ אשר לקדושים גו שנאסר וגו' ט"ו( )חרי,ם ( לדוד מכתםהמזמור
 זרעו יחי' בארץ ממר עז ה את ירא איש אשרי הללוי תם וגו'המה
 שנטשך בט"מ כמו מ5א ללילם קרוב עד רק זו סעודה נכהטכת חי' ולאוגו

 ערבית לתפלת הלילה בתהלות וקם להנפש והלך הפסיק אם כי חג(לאסרו
 עם הישלחן אל ישב לילה בכל דחיהמ"ם ערבית תפלת אחרתשפה

 בית שמחת סדר השם טצות טס בקול לוסר וחתחילהמשבין
 יה"ר עמו הקהל כל אסרו ובסיומו וגו' בחג המים לניסוךהשואגם
 הטעלות שיר המ"ג כל מזמרין היו ואח"כ אמן" ב"ב זו לשמחהשנזכה
 ומרוחין סטפחין והן טרמנננים( לכ"א מזמורים מסמר בעצמו שחיזה)עפ",

 ושהע מזועת מיני וחילק אכל בהסזסורים וכשגמרו טצוה שלבריקודין
 יסדר רק ספונות חילק, 5א חוה"מ שבת ובמוצאי יו"ם במוצאי לווכח יי"שגס

 יותר שיעור לא' ליחן חי ודרכו כנ"ל( ",מירנה השואבה ביתשמחה
 ואמר בסורח לישב בברכת אחרים ויוגמא רם בקול שיברך כדימכביצה

 למעודה באשהים אי שעה ואחר ט המיוחדת לשכח וגבנם שדש ושיח ד"ת איזהג"כ



 1'8לום חיים רבא הושענאדרכישה

 שמקודם רק ביו"ט כמו ביום בין בלילה בין סעודה עשה בחוהמ"סתשפו
 תש"ע*( במי ל כנ בניגון )בישיבה( מזמר הי ואח'כ יבצע ידינמל
 ובועך נחלתו חבל יעקב עד ונו סינר כמפו וגו אשפיזין לסעודתיאזמין

 בד"ת והיפיח ואטר תו בקרוב ביוש יבנה היא אדיר מזטרין היוהסעודה
 האושפיזי, משמות כא ששמותן שאנשים הכנהג וחי' דיופאואושפיזא

 מחכוין ה" הנא ואף דילי' כאושפיזי כ"א הפהור לשלחנו יין סעמידיןגי'
 ישא אשר לאיש רוב( )עי"י כיבד בבהם"ז הזימון ברכת המכרכיוכנגד
 יום באותו האושפיזא של שמועליו
 וכן הגדיה כסוכה וערבית מנחה הצבור עם חתפלל בחוחט"סתשפז

 הלך )יקר"ה( בשנת כשחל זית וסוכות הראשונים בימיםמגהה
 בביהמד"ר מנחהלהתפלל
 ותקי"ד תקי"א מי לעיל עייז הלילה סדר סוכות חור"מ שבתתיפח

 המררש בבית התפלל וביום נסובן האושפיזין לזמר הוסיףרק

 ההורה וקריאת והושענות לחלל רק התיבה לפני ועמד יתעירגדי
 שנת יל וטירות טומרי, הי הסעודות ואצל כנהוג קהלתואמרו
 התורה בשעת שלישית ולסעודה יו"ם לכבוד בחרתה אתה ואח"ככנהוג
 לשלום לקראתינו הבא הו"ר יום נרגש לעורר אש גחלי טלא היגבר

 ולמלך ישראל לכלי חיים תם ח, טובה חתימה ונמר רדוד טמא זוביבוע
 בב"א שיבאדגשיה

 רבא.תושש1א

 ברבים סקודה יא השואבה בית שמחת סדר עשה לא הו"ר כלילתשפט
 )קיא דגים כה שאכל ביתידית נסוכות לטשדח ידיו נפל אםכי

 יעש'ח היד בטרם היזם משזדה אחר ששוח 1 בבר חי קאם שאוויינשד(
 מקדושת גדול ורגש פחד בבחי' חיו ועניניו תניעותיו וגל הו"ר( ייןפהוקיו
 בלילה לו תביא דפה ברמ"א( בש"ע מזה )עייז הכנסת בבית והכרפכחפהיום

 נדיפ ה' ולקח כירד גני זיפי ,4ל1 "עדנה אנד בעצמו ורביט ערבותבדי
 האר"יכדעת
 כשחי' %ת ) דחעיר לביהטדר"נ דמ"ר ליל לתיקת לילך הי' חטנחגחשצ

 קורא ה" ית' התפלה אמרו ומקודם מרפשו( בגיס עשה מניעה5י
 כחס"ת ורזנת נ"ב עמד ורבינו ויטעין והצבור רירה משנא כלכס"ת
 בושך מקרא שנים ג"כ אסר ורביע תרגום וא' מקרא שנים ברכח פ'חעם כי אמרו כ ואח כעצמו קורא חי' האזיט פ ורק הקורא לבעלספנך
 תקוא ואחדי האחרון תפסוק בקול ממחם וחי נהחוכדפ תרגום וא'חס"ת



 שט הפלום תיים רבא הושענאדרכי

 גל לעיני וגו' המוקה היד לכל שקישית( בפעם ואסל חזר שמ"תמק,רם
 להיכל המ"ת החורת ואחר ההטמרה כך ואחר חזק פ נ ואמרוישראל
 ואז וקדינו להו"ר היה"ר אמרו ראשון ספר וכשגמרו בצבור תהליםאפרו
 תהלים גםדז והעם קודש נאוה לביתו רנ.נזחלך

 הקטן ~המצנפת )הטיטל לבנים בגדי לבש היום לתפלת בבוקרתשצא
 לתפלה ננקם תשעה שעה ולערך יו"כ בר"ח כמו הכל~רחנורר(

 והתפלל חעקידח גם ואמר ויו"כ בר"ה כמו בגינון עולם אדוןוההחיל
 בנינתי .כנחונ במתשת ז *סד וגם התיכה לפני שחרית הפלת כלבעצטו
 יבשעת הלולב קשרי מבעות לחעביר נחג )א( החלל וקודם וי( נוראיםימים

 דנעילה רשמ"ע( ותחית )יתנרן הניגון מזמריו היהנעעעין

 ברוש"ד לולב של אגרו 5רתיר שנורנין תרם"ר סי' בטור ע"1 )א(תשצף
 ו5א בפות 'די ימים ןא"ו פי' ,א"י חסר כפת רכתיב ע"1 רפיונתנו

 ויש בסתם נזכר ובש"ע כ55 סיר טוזכר יא ובמפ"ם וכמנחנים בו וככליותר
 יגי'"ש  יכלבהא ומהך'"ל ר"כ סי' נרו"" הוא ,בן יהב שי אגוףידהיר
 ורוחיה רעים חט5לים לעצור הוא לולב של רהנענ~ע משום הטעם בב"חועיין

 בדי אנורו סתירין למים רחהימה נמר דריא וכיון 'ותר טנענע אנורו~כשסותר
 קודדי ,רע ,כמפר ש עי" ריטבלנענע

 א( יוד טעמים 7 כתב נוראפשזץ לדנריק
 שיתיו מתם55ים אגו כן מקשרך אותר יתיר השי"ת ייולדוה שאומר'מע"ר

 שהצאה רכלד ע"ר כ( יגו ניתן בן 5גו יוקר '5ד ,יחי כביכול הקדהטההשג'גה
 ,זה חתונר סקורת משין ואח"כ לבבות המגחנ ואז פרועה וראשהבהינומה
 טפווריס אנו איד ליטוז כמנרד וניפאר מרטיב תקשר נוסגיז נ( שמ"ענ"י'

 רב הוו )מאמר יששכר בשער רכינו ברברי ועיין ע"כ רעמים גיןומפורדים
 ו ,ע ע"נ נלר" ד ן אזיסיעכט ד ,אגו ,אמר קדשו גפר מתח ברו"חהרולב עי חישורים מבעות את שתסיר בעת חז"ל סראפשיץ הקדוש שוקינו י"ב(אנת
 יישגר ר ברו ברותחו אז רבינו שאמר דישון יששכר בשער גאריכותשם

 בבכיות רברו קוי דשולעים אנ"ש ב5ב 9גהקק עוה"ב לס" בו שנפטרהאחרוגר
 ורתעוררת בבכ'ות לבם כטיס שפכו כולם אשר זאה ולצר לתאר שא"אנוראות
 נ5 אשר רו"ד ר,ר דקד,ש ביום עתר קאתיגא לדרגא לא %1ר"ק לשער(שאין

 9כך אנ. זרוע בררן אול רק אגב דרשן בעל ו5א ם ירועד זוהריםהעולמות
 י מאגפת דגר בי משרש5יק'( נער שפי נור ביז א.ך בענוותנותו בלשוננואסר
 רטלכא בדחגא כ"י נקרא.ס רי' זי"ע אס' מצד ן ב אנ מצד בין מר"דהט
 שירין כחמר הזי )כביכ%( עצ'בא מלבא חוי דוי כד תפלך דור בי בזוה"קכגו"11

 גובי במה 157 וחושך שפ5 בדור אמנם וכו' דטלכא ברחי נגחי' ורי'וכשבחין
 רסעוח ושפיכת 5בג במר אז ואמר ישראל כנסת שרגא הקרושה הכיה אתלשמה
 צער מרזב וייער" ווינה אין טרוירינ וייער געכיך איו כיר ד' אז'גטיט

 חיחורא קודם כפרט ששד את לשמח ויריכין ורנמדר דטר רנל~תוכמירוח
 עכדח"ט דבעל"ט עודה שמיני 511שיים
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 ושלוט מרם רבאה,שעזא דרכ'"י

 מזמר בתוכחת ונם רתעוררת דברי לומד התחיל ההלל אחרתשצב
 הדושענות התחלת ובביאוך הזה בדור כנם"י על טובותמליצות

 ד"ת )א( אומר הי באמצעותן ההושענות באמירת דהקפות בשעתוכן
 המחזה הי נהדר ומה רחמים להתעוררת ההושענות תפלתבכונת
 כ"ז נשאר לו מסביב להעומדיס ורק עליון עלי בחרט יתואר לאהאיומה
 חקוקים הם הלז רצון בעת ואמרותיו דלקותיו וריכן עולט בזכרוןחקוק

 באריכות עייש"ה רב ישע במאמר ב ח' יששכר שער ספרו עי)מהצח,(
 עיי"ש. קודש" דברי נקונמרסים גליון עלי שנותיו כסוף נדפפיס היוומם

 בעל סרן נ רשכבה וקיט נוסח עפי הי ההושענות ומדר גוסהתשצנ
 א' הקפה שננמר אחר גומחתה וזה מדיטב מהרמ"א יששכרבם

 תש"ת תשר"ת ותוקעיו התקיעות מדר הש"צ יפגי קורא מקריאהבעל
 דאבררס קיימיד לן אדבר רחמנא 1אח"כ פ( )ב וגו' מלך ה ואת"כ תתר'

 ורחמנא וט' מלך ח' )ב"פ( ואוסריו כנ"ל תוקעיו הקפה בכל וכןרחימא
 רחמנא כחנא דאהרן קייכהה לן אדכר רחטנא ה' ובהקפה 1כ1אדכר
 רדור קיימה לן אדכר רחמנא ו' ובהקפה  קנאה דפנהס קייטה לןאדכר
 מרוגזך חוב  רחמנא סלכא רקלמה קיימה לן  ארכר  רחמנא משיחאסלכא
 בזכית א' מעם שמקיפך העם במדד מזח )עיי! קדמך מן ריקם נהרך%א

 חשר"ר ' ם שופר ותוקעיו כסדר! וכן יצחק זכות מזכיר.ם ב' ובהקפראברדם
 הי' התקיעות קודם נ' הקפה וכשננסר בשי"ר( ועיין עיי"ש רחמיםלעורר
 ויטע כס"ת כקורא ופעמים גניטן בשלח מפר קים הפס דא קחש"צ
 וכו' ויבא וכו' סזחקריהם וילך ישראל סחנה לפני ההשך האלהיםסלאך
 קורא חי' ו' כהקפה וכן המים ויבקעו לחרבה הים את וישם עד וכו'וים

 חי' ז חקפה וכשנגפר המים ויבקעו עד ובו מלאך ויפע הפעם שדהש"צ

 יגן זכותו שגמה שם בע5 רנר"ק וקינו ח" גיסי ראתרונה בשגר )א(תשצב
 תפתור של* *ותך מציר *ני "ירי כני לו ו*מר  תשוכי ררתי בע5 סרןיבנ, אז צוד וביום נודא חז'ון 5, ה רו"ר בייל נ תרנ שנת דואעיינו

 בחוחו סרר"ש רנר"ק של שכהשו שיער כי ביור"ר ר .כן במוני ררושעגותאת
 פחר ולא  תשובר ררכי בעל כוחרצ"ר חנה"ס בני  של יחשסש ורח סיח 3"אשנר

 ובשנפטר כבושין רברי סאת אכ(י רושענות מחחייח רק פמס*  בל  עלההושענות

הגה"י
 וסתר ושנר ל העסדר  רחזיר רבינו של השבחש וורח חשיבר ררב' בע5
 רי' רבינו ורגר  שלמה( בית גס )עיין  דטדוש כבקינו פימוא בל  עלההושעטת

 י5השיח לרבר שבשסים אביו יפנ רמתחמא גן בבחי' ריושענות כעת רו"רבבל
 5התפרמר ודרכו וכנם" רשכינר הות בחרניש, הטריר  שביבו ראנרבמיצת

 ובספינת ר"5 רשסר ז!.רת תחת ירודים  מיייא, שנ רומיא  שבמרינת עיאז
 ובאסעריקא יארנהית סטים כוטילים אחרת ובמדינר וסכים רורפיםאשכגז
 נות ,ם והאפיקורם.ת רחנברר רבניות נותנו ובמד שכת בשטירה נרוףרנסיון

 בביאת יאס,נו 5א ם ורב בבג" יר מצאר ם ואנוד' ם  מזרח ונים רצמטם5נות
 ואכס"5 5בו כסיס שטך וכדנה אר"ק אח טמאו ותר ,ב נס. כידך חרמש



 שש תצלום חחם רבא"ישענאדרכי

 על אלקים חיכתן ויחי ויסעו ומעמים כנהמן ושיח( )ספי הפסוקקורא
 פסוקים 15סד )מקור יעקב בני אחרי רדפו ולא מביבותיחם אשרתערים
 בשם תר"ם בסי' ור5בוש ורב"י הטור רבדי עפי' ח1א ו,"ט וינ"א 1ים"עהנ"ל

 של כקטב שסות שתי וחם נא הוש,עה זחו אני ברושענות שאומריודפקוב5ים
 אנכי עמו שם ע5 זאת ימזכירין וכו' וי"מ ויב"א ויס"ע מפסוקיב היוצאע"כ
 סשה כשסוע טק"ה תרעם סי' שם רכה בא5, סובא בחזק,נ' , ועי ע"ככצרה
 רפים 59 כרושענות 5כך 1,"סג 1יכ"א ויטע מפסוקים היוצא שסות בע"בדים

 ולכסופו בסידורים כנדפס הכל אמרו הקפות ובנטר דשפות( מזרפזכיר,ן
 וחבט הערבח בידו ולקח והאתרוג הלולב הניח תתקבל קודם קרישאחר
 מקפיד והיה חיה"ר ואמרו תתקבל ואח"כ פעמים ח' קרקע גביעל

 הקודש ארון עי או הארץ על הערבה את יזרקו שלא ליזהרמאוד
 בעצמו והלא הקדושים שמות בזיון ומחוא ממך רהטו,(  שנ1רגין)כמו
 והצניעה בגדו כיסי לתוך הערבה נותןהיה

 יתכן שי וכחמם בחו"ד התיבח לפני התפלל לא מוסף תפלתתשצד
 מחכותי ל4וחוריז חורורבינו

 ס" כש"ע ת"ו הדוכן בשעה  פורח
 4ר שתים כמו נבר חי' חיום תפלת וכשגמר שם( ובמנ"א " פע'ףהכ"ח
 ,וחר שע"ס רבינו בשם מש"כ תשט"1 כפי' לעיל )שיו הצוה אחר שעותשלוש
 בנדה להחליף הלך תיזם( חצות אחר עד בחי"ר בהפלד יראריך צר,ךהקררם
 יטי של האחרתה סעודת לסעוד ובא חיוב מעמדת וחום זיע סלאייחי'
 שם( ובהנ"ח תשב"ר בםי' לעין )עיין  זו סעודה כוצך לביבות ואכלוהמוכח
 כניטל הגרה ואטר תו' ישעך אומץ ינו' מבושר קיל חפתם יוסדוצוח

 לח' רשלן בעתושויו"פ
 וערבית )וחי"ר( טנחח להתפלל נחוג חי קדמזנעת בשניםתשצח

 התפלח ואחר בהסוכה כגחה מהקטין והי' כנהוג ביהד)רשט"ע(
 שסחיט חי ריקוד אותו ובתוך ומהת ריקודיו וע"ע וגו' נקוה כן עלוסדו

 אבל מערבית חה1%9 הפם לביחמד"ר סדגצכח רביט איו ללוותבצאתם
 של מנתח וחהפח דדט את יצנח טחותיו בחלשת האחרוטתבשנים
 חולשן להנפש למונוצ אח"כ ונכנס חמעזדח אחר כיד במוכח בצבורחי"ר
 הום בעש"ק הוש"ר )וכשחל עצרת וממיני ליל לעבודת כוחותיו לחדשבבדי
 בבל בפו גהמלהט פעימי יגהה להפלת בא עכ"ו תישן להנפש אה"קשהלך

 בא ומשם דירתו בית לחהר בךעץבח ויצא ובש  בלילח וקםעש'א(
 דשם"ע ערבית לתעלתלביחמן"ר

 כשיפלא שצום שיסטר בכחי"ק( ל"ו =' ח"ה )מרחיש במפרו טתבתשתנו
 וחק  חעשה בלעוס רוצה חשם סקרניות ינשים כחי"רמחאהציג

 מקור לי שירן אמר הץ מיש סצחנ הדבר ובעיקר חחיל בימות ש"תאיוי
 חהצסח אפיס ובמפח אפרים במפח חשת חושיסו בני  סקדוב הי"ייםרק
 נמצאולא



 ושלום החם וש"ת עצרת שסיגי דרכיערב

 ששמע 5"כ( אות שכשתינו זמן )טאמר יששכר שער בספרו תתבתשצז
 חקדושו מהחוזח איש מפי איש לתם שמקובל הקדושיםמאבותיו

 שמי ז"י אי"' מפי' ו"ל 'ם הבעש ישראל אור מלן בשם נ"למלובלק
 אז ושמכ"מ שע"ע הו"ר יסים השלושה באילו ערוצי בכורחשמתפיל
 ע"כ בכונח חשנם גל להתפללססונל

 הידח חצצרת עצרתשמצי
 שסר יחי' כנהוג חתיכח לפני מערבית בעצמו התפח שם"ע לייתשצח

 וב"י כטור כסביר הריעות ביה רבי )כי חיה החג עצרתשסיני
 בני בעל מדיעב מהרצ"א הקדוש וקיט נוסח עפי' )א( חקפות סדרחי' ש"י קודם תתקפל תקדיש שנגע ואתר שם( והאהרוניס הצמ"ה סי'וש"ע

 זמ, תישגר כשער )הייו כנהוג לדעת חראת אהח והתחיל וי"עיששכר
 מלחד יגון תנועת זהי רראח( אחר שמתה,5ין המעם ה ר' נ אותשטהתינו

 בספר נכתב בבר לפ"ח שעושיו שמחה של ייסורין הקפית  מנהג )א(חשצה
 לסוכר  ישוצל יווהנין  11"ל גר"פ ע"ב ינ'ו בהו  פחס  יפר'רוורר

 בתעד ומובא וכו' ריליר נגהר לס"ת ימעטר( ש"ח יאתקריאת חדוהעסה
 גרבר פאיר  נורר הי דאר"י שסען ישט וכתב פ"ח כ"ט הוער ונמין"חדגזינזת

 יכלתו בב5 לפניו ילשורר 51רקר יאהריו או 1 5פג אי דם"ה אחר הרקיחור
 ימצא לדרכו וכשרפך רקמית ו' לעשות אחר בביהכ"נ  הלך  היפוח רויכושנגסר
 נוסחאית ונרפסו עיי"ש עמהם 5חקיח וחזר בהקפית שנתאחרו אחרתכחכ"נ
 ואומרים בקורש דרכו 5מי אחר כ5 הבעש"ט טה5גירי דקפיה בסררשינות
 יששכר חבני עפי"ר 1םיבן ו"5 טחראשונים המיוסרים מרפ"י יאחבח חשקשירי

 שארנד כרי קמנח סעורה 5י עשו שמ"ע קנין א'( אות ש5'ם יחודא)במאסר
 ככינוימסך

  ח'( אות ו(מהתינו וגון )גחעסד יששבר בשער  1רביני  כשר כקירוב
 בני  בעל רטרוש  סויינו ששסע ביאור שממר שם בע5 חנח"ק ,קינו בשםמביא
 אשר דתחחונים רוגטה בביבכן חול בשמ"א ריחוד ענין בסור וי"עיששכר

 פושטות תיחור נעת ולח"ב כליפתח ביים טשוסין כמני בכ5 הבמחטחסשטית
 וכן "וד ב האהבה  תליא  ובלבר  לבר  גשר  בסירוב 971 ויבוומין דקישיטיןג5
 515ב יסובה עינוי.ם ור שופר מציה ירקדושים הנוראית ם ג'ם עבודתנוהוא

 סג'חים אנו שס"ק ביים יעתר רידושד לשגינר שונים קישוטיו וכריסרוערבר
 רק דיא סר בנע קריאר כ5ר כנם" ושכינת קיג"ר רלף ראחךי, ביום ככ"ז

 וש"ת שש"ע ביום ביוהר לבבו למהר צריך ולכך שמיס יחודא וזר מבדייא' אוחי מארבה נפשני 51קשר 5בבנ"1 חר שנ .ח' א5'1 כביגון 5בד בשרכטיריכ
 חיחוד רעל יבדו 5ה' וביתי יסאחבר באמה כשמחר ית"ש אליו אהבהיניושיהי'
 ' ה וגד כגז שסרסו בריסים  ברנוצית  ריישומין ג5 סקידם הכנית עווש.םר5ז
 נו וק כשם שם עכדה"ק רנ"5 א אוה שמים חירא במאמר ששכר רבניכונת
 גש דבר ובנוזנא וז"ל בטופו ס"1 "וו ח ם קונ הת לדברי ששיין ועיי"שו"5

 כשע"ח שהעיר טה שפ יששכר בנצער עיר יעיין וכו' אתפשט זיני' בגתרסחי'תד
 רף ב5ה בויח"ט דהוא רודה מבקשת רה5 א, ש"ת ונקרא בשמ"עובמירור
 רודה נפ9 יעי"ו שאנין ע"י מעוררין  רויון  שעוין  שג התמה איר ובפירכהקצ"א
 חצריקים עבורת נורק קרבין 'ש ומזה רב,נו וסיים ע"כ וגו' המלכותלסדה



 "ד; ושלום חים וש"ת עצרת שסרנידרכי

 לפני כמו מקופן באיזה רראית אתה פפוקי אסירת ועך ונעיםנתמד
 בתפיות )וכן דדר נעבר בנסוע ויחי עמנו ח"א יהי כבוד יהיהפסוק
 הרחמים אב ואמרו ר5ג( זמ.שך נעיר כ,א.ר 3נינוז רכל ן וכפופ ארנר רוש

 החרדים של השיר אמרו ואח"כ חכיתם על ס"ת ג והוציאו וכו'הימיטה
 עד מסתתר אל ובו נפש ידיד ואח"כ וכו' דורשיך לעם הדורש הכלאדון

 לה' השהחוו ער  אלים בני  לה הכו לדוד פוטר ק יראת חכמהרב"טית
 הקדושה תורה רכל אדין קודם הש"צ אומר הי ת ש ובליל יודשבהררת

 נפלאי( פד נע )בננינר גדלי לצום הסליחה בפוף מפיוט בבקשההתחמי
 לא הצבור וכל בידו ס"ת רכיב לקח ואח"כ ל כל הכל אדון ואח"כוכו

 ה' חננו סזמרין חי נא הושיעה ה אנא וקודם בעצמו רבינו רקהקיפו
 )מטל'חיה  נשעננו עליך גי יא1עגז א ,3זרגז חנק( )וסיים ענג ה עננוחננו
 יארון בה רת מז )מסקוסו גריקד ודילג הנגינה בעת קפץ והוא  שטי(  וםן

 עמר ושם תמימה שקי הס"ת מקנס עד ימערב( י כשפג ן יפ לצד פגררקורש
 עד וגו הרוחות אלקי וגו ה אנא הש"צ ואח"כ הקהה טקודםוהתחלו
 הגסך האחרונה לפיסקא וכשהגיע וש"צ קהל הכל וגו' תמימיםרטטך

 הכלטה קי חשני צד דרך פסיעותיו ופסע חוזר )רבינו( הי וע'תטיפים
 על ה קול אומרין הי כ ואח התיגת ימקום חטזרח פני שהאירעד

 ברואי כל יננן( רש"צ )זרתחי5 רכים מים על ח הרעים הכבוד אהסים
 אחד ושמו  אחד ה באחך  כולם  ויניךון  יעידה  )חו"ע(  ומסיים וסטהמעלה
 יסודם מבין לבל שבילך נתיבות ושתים שלשים רחזן( סנן, הי ב)ואח

 לעורר כדי שרוא ורקמות בתפלד .שית שמ'ע רו"ר מי ב 1 פ חק זקליןכשאנין
 צא רודד כביכוי "ז וע כנו רודה  סבקשה  שרחל כיטמ"ע אז רשיםריח.ר

 יגאמה ברב"ק באריכות "ש ע אחבר ושירי תקיפין , וחי רשאגיז ע"א5י
 מעבידת רטרור .לבבו וכיסופ. עבודתו נודל וש"ת ע בשר! אז נו רב אצ5ראינ,
 שאמר ובעת נפלא בדביק.ח ב"פ .חזר וכפל לבבות ג.חו  שאמך כעתדשי"ח
 .אטד מינן תתפייט 5א ,ארבר חשק תשיר שאמר בעת וכן ניהודים הידבר שכי נראה .רי' באצבעו ומראה כטורה ידיו את שיכי וכש שחשבות"יודך
כזר"י

 בעת ובן מסך שרוש וא5 אז רבש"ע ועדן ויעטפו מינן תתפד17 5א
 בבידמ"ד ורעך לך נ"ר לעשות עברך רצון אברינו" רמ"ח יקונא נו "זבשאמר
 לך נ"ר כלהאות עבדך רצון כמ"פ ובוכר .ציעק ונצפין( )לדרום ואילךאילך
 בטרל רתיכות ור כ"פ  צועק ועי' אהבתך" חקת "גדשי תתיבזת שאסר בעהובן

 ש5א וסי הפרץ רפם ודי אוי השרץ דקומ בעשונינו צועק הי' יכ"פ וא(בכיות
 חינם אותו שי רמו קרהפוח ותפיות חרוזים ירשו ספח שמע ו5א זן נפורחרואו
 רעייז, ויו ננועט יאור בקורש ימעיד יחניע אנוש 'וכ5 מח ער יודע אחג. ןא
 בתשובה לשוב ושנוכח צריה אוהו שי עבודה אותז 5ג1 שיאור ב"ב יזכניה

 בב"א הנאתהויקרג

 ש2 שש" טד לי שת שמחתעו זטן 18צה והשער. ש-ע טמן ועפלמס



 ושלום חים דפיקת עצרת שבופל דרכ'שי

 יו"ש( )1סי'ם המיוחד האל ואתה שלך הכל כי יכירו והם גדלך את'ספדו
 כשמחה לרקד התחילו ואז אחד וירמו אחד ה' כאחד כולם ינוידו?יעידון
 בנאת ונתיש נגיל וח( חס הריקוד בשעת מזטר חי' ורבינו לחלאהבנזכר
 והנחילכם וכן 'שראל אשרינס עפט 'שסח אביט אברדם ובזהתורה
 פוסיפין הי' ש"ת ביום רק א' הקפח נגפר ובזה מתנה ממדברהתורה
 מלך ח' פ( לכ' ואה"ב ישראל שמע עיו"ט( דקורת עטרת מספרהמרר
 הי' הקפות הז' בכל וב, להקפה רצו, ודיהי ובו חמדךיחי

 מוסיפיי
 ממפר

 שם בנדפס הקפה לכל ובן וכי מיך ה וכו' ישראל שמע הקודשעבודת
 פסוקים ב' ולהקפה אברהם לסדת חשייך מחסד פסוקים א~הקפה
 והיה"ר ליעקב השייך מתפארת פסוקים ג' ולהקפה ליצחק רשייךמגבורה

  )באורך דרום לצד )כנ"י( וריקודיו תחול עשו הקפה כל ואחי הקפהלבי
 ורוקד ומכרכר מפזז בירו ת וחס העטלה ערער ירנ:ינד לרתום(טמורה
 וא'א טיי ב שסחר ראר לא זו שמחר ראר שלא )"י מצוה שלריקודין
 הקפח שאחר ובריקוד תריר( ד1טי !בזד רקודש תמונת ר 1יצ'יראריר
 מעקר אנש הידעו ההקשת שאר טבכל יותר בכ"ע מאריר היששית
 שד' שם בתבוונח עוקר ' שר רשש'ת בהקפד פעם בבל אצלו שראויספר

 ן יט לצר באכסון ל כנ דרוס 5צר רפראט בית באזרך כרקירה דלךשמקודם
 ננסר ובזר  רענוי בתוך כאמצע ואח'כ שמאל לצד דר ברק כאלכסוןזאח'כ
 לכוערב מכורח קור בר ריך ומשם במזרח דרים 5א1רך רוקר ' ד כ יאחרש

 דיינו בירמד"ר צררי בשני מבביבו אנ'ש ר!קרין ' שה דעג,ל ז עיונתרחג
 רק הי15כו בדרך ר!קר רי ובחורה רר' ננמר ובזר ושוטית מזרייתכס!

 אנשי ידעו ודקירה רקירד בכי וככר י כתמונת ומיהי ררים באירך הענוןחצי
 שפעם נ"ט( אות לשם יששכר בשער ועיין ובדיוק( כבוגר שר,' לספרמעד

 ודם נכלת ע"פ מעם שם ועיין ר הקפה בשמחת יותר וכהאריכוהצדיקים
 ג" דרוש פוכות ענין 'כ בשעה מבואר שמקורו הסודע"פ

 סדפזסון נ"נ בנ"י( פרקר הי' )1יבי14 לזמר החח%, כ' יהקפחתשצפ
 ברב ואנחנו מתפארים בנאנס ואלד בקניתם א5ח ששי ליזםודס5'חר

 ובו ישעט אירי עזרנו )חו"ק( הכבירום כד יאין לעזור גיתגבריטלרויייוג
 זאח"כ וב, תפיסים תומך ער 1כ1 גא רושייך ר אנא תשצ"ח בפיכנ"ל

 בכח ח' קול )חו"ק( ה' לעולם נבור אחה וכו' זנבורד בכח נאדר טרוט)חו"ק(
 לחרס אוסר דברו עושי כח גבורי בסאטרו שחקים הבורא הא' הש"צ()ומזמר
 וכו' כאחר כולם וינידון יעידון )חו"ק( ופחר המשל עוז עכר אורו יהי%א

 באמרתך ואנחנו סטתחרים. בצנתם ואלה בסננהם איד )כחש"ק( חג'לרקפר זננ"י ובז' ישראל אשדיכם  עסנז שמה אביט יצ"ק באשי ,נשיף! נניד)ומזמרי,
 נא הושיעה ח' אנא 1כ1 עידנו )חו"ק( נפש-ים. היות עריצים מרוח תרים.ס"ס



 שש ושלום היים ה4.ת עצרת שסיתדרכי

 )חין ר' אביונים א5 שומע כו' נרולות ענפה כפך א5 סי )חו"ק( ואה"בזכו
 וקדם וים צפון שיפן יד יש םוף וער טדאש )ומזכיין( נהדר ח' קיי"דס
 כאחר כולם וינירון יעידון אחד ומזר אחר כהר נאמן ער 5ך ותגל שחקותיסח
 אלה )מזמריו( ד' חקפר וכו' ישראל אשוחיכם וכו' יעקב וכו ונשחח נגילוכו'

 שטוחוח כפנו ישראל נצח בקם ואנחנו הבטחות ברצחנכץ ואלהבנצתנט1
 וכשננמר וכו' נא ההמיער ה' אנא וכו עזרנו ט1חזת ומלירך ומליראמלערוץ
 בי כסו ושריון וכו' ארז'ס שובר ה' קול )חו"ק( וכו' אנות וכות יההקפה
 יצור כ5 5כן אביד יאברי והם תעטור את" ונוד גזבר ממך רכל )חזן(השכוים
 נגיל וכו' וינידון יעידון )חן""( אחד אב ח5א סוף וער מראש בי בבור לךיתן

 )מקטרין( ה' חקפה וכו' ישראל עשריכם עטנו תצמח דגינו משה וכו'ונשיש
 ומפוצץ מפרק שבתים במי בקולי ואנחנו צוחים בקול ואלח נבחים בקרניאלח

 )חו"ק( וכשננמר וכו' גא חושיעח ד אנא 1כ1 עורנו )חו"ק( צתיחיםסמי
 )תון( אש לחבת חוצב ר קול )חו"ק( וכו' הנביאים ינץת 1סשטא5ככפין
 ו5א ראשית ל, איו עלה כ5 ועלת סבה בל סבת ותחלה כרכר בל עיפרומם
 נניע ובי ויניר1ז יערון )חו"ק( אחר ה' ח"א ישראל שמע תכלח ולאאחרית
 איה )מומרין( ו' תקפה וכי ישראל אשייכם עמנו ישמה אדיו וכו'ונשיש
 5א רניינ1 את עט כשלפח באור ואנתנו ומעט כצחצוח ואלר ושעםבהצלר
 יסוד )חו"ק( הקמח 1בננמד וכו' נא ההפיעח ה' אנא וכו' עורנו )תו"ק(ימוט
 וש"ת שמע"צ )וב5י5 ובז' תדבר יתיל ר' שי )חו"ק( וכו' נעלי כשבערצריק

 נפשיבו'יביובשרי1בו' צטאה גפ5אסי1הריוח תנועה בגינוןתי'הש"צכהמר
 וכשנגמר חי"( לאל ירננו וכשרי 5בי חש"צ אחר פעם בכ5 ססיימין חי'והקהל
 חיים אלקים גבלם רך ישיב לא נעלפ כ5 וצופת גסצא 5נל קרסיו )"זו(הקפה
 וכו' ונשיש 5 ננ וכו' וינייון יעדון )חו"ק( באתר והוא ישיבנו וסי ע51םומלך
 עדכן כטכוס איה )מקטרין( 1 תקפח וכו ישדא5 אשריכם 1ב1 צדיואיומר
 לבכית סודכן מקים וארכן ערכן כערכו באין 1חנהנ1 צרכן בטכסיםואלר
 רם )חזןז הקפח ובהתנמר וכו' נא ההריעה ח' אנא ובו עורנו )חו"ק(רודכן
 זאדזנ, האלקים אנקי לעונים 1ס51ח קיק מלך עננים ע5 ורוכב רמים. כ5ע5

 רור וכו' ונשיש נניע )01ומרין( 1יגידון יערון )תו"ק( כאחד כים ועמךהארוגים
 שטחת של הריקורין וכשננמר ישראל אשדיכם 1כ1 עמנו ישמח טשיחאמלבא
 מיחר הא )חו"ק( מלנבר כתר 5ך ויתנו וכו לעכרך כל ויאתיו יזמר טכבדחי'

ח בסירורים כגרסם )51א מאורות יראה אלוף תתיחד ספירות עשרכאחר כ  
 להיכף המ"ת כל ומכניסיו רקפות ננמר זבוח וכו' מאורות"( יראת 5אאלוף
 א' ס"ת סשיירין ש"תובליל

 היו 5שני' א דקפד ן ב דריקודיו אחר א גהקפר וש"ת שמ"ע היייהלש
 אשרי ה55ויח כנת ש"ח ב5י5 ג וברקפה מספרים תשטים 65נצתסוטריו

 אליו שועם בעת עד ויציב אמת וש"ת שמ"ע בליל נ ובהקפד ה' יראאיש
 בימינך נעי16ת נתקרא ער חלקי סכת ח' ט" מהדלים ש"ת ב5י5 ר,ברקפח



 ושלום חףם וש"ת עצרת שנרזי דרכישסו

 יפהקמ,
 ש"י

 רצו" ח וש שט"; 7,'1 י ונישי י' אייי יייי'י ש"ת הייי

 רהו כ5 ריגור נשמע ירי ולא בבירט"ר כ5ל יגיהו שלא טחוד רקפידאא

 שמהת נעת המנדגור"
 לבית שנאספו ררעווין בשווא 1רספוח דתותי

 -ע מבגי רמוניםמרושו
- 

 1,רנה א5 לשסוע וסעורהם( תפיהם נמרו )שכגר
 ש5א אנשים נם ריו כאיה ב!רובין אוכלוסין בין ובמובן חרוח בשעת ררפ5הואל
  שבלבלו ער בטילה בשיחר ם סדנ ודי רמקול וקרושת רוס קדושת לערוךירעו
 שרתחיל קורס  עיד  חיורה  באוררה  עזו קול רבינו מ ,רו ק צד אזתו ש,יצועו
 'תודא של ונורא קדהצ בעת גטיים רבדים  מלדבר יוהרו ש שלסערהמפוח
 כף וגל . ח רותח של שמחר כאן א'1 כ'שלים.

 ש'ג5בי
 הספות בשעת אוהנו

 צווח הספות גחכתם דיבור ציפצוף טוי שוסע חי ואם רוא" בנפשו כיידע
 פר רשסחים הקרושים האבות ומפגי ש5,ם מיחורא אוץ ררך ואמרע5,רם

 רזיירו 1רטשכי5ים רעם כל ויחררו נוראים דגרים ב וכיןעמנו"

 הצדייימ שאצל ( כ אוה שפהתינו ,פן )מאמר יששכר שעד בסערו כוחבתתב
 אלים5ך נוקם נע5 רקרוש מר, ישראל של נאיין ררבר )ונובעדבוחינו

 שמ'ע רסעודות בשעת לשהות אסור די' שמיני( כמר רברבה עריכיכסובא

 של ררקפות אחרי ער  ו"ם( לשסהת יין ורכיעית יייהש המחוייב  ל,ויח ה,וי
 ע"ג  קרושר שי כשמחר זר תערב שלא ש"תיום

 )שנדפם מערביה שי רפי1מ כי מוסדין רי' שמ'ע  ייל  בסעיריחוזו!ג
  'ה ש רעיל מערבית הפעם בש"ת ,בן השמ"ע ערבית( סדר ע5במחזרים

 הוא אתה א5קיגו ריא אתר ונ1 כא5ם'נו אין כצמר רביט הי המעוררובסוף
 נורא ושים ח' ער 1נ1 ונערץ נבור יבארץ מ בשם איקינו רוא אתה 1נ1סלגינו

 ת כשטה שמ"ע 1,זם כסי סעיד1ת רו" נגל 9רקדין רי זד ובנמר וקרושמרום
 ין )וע וגו' טלובר בתר יאח 15 כ נאד לו בי לזרור עוד צור ש"ת לילעטעודת
 חנח"9 מ"ינו  ניבע  שורי ל"ס יות שסהתינו וטן מאסר יששכךבשער

 טובים היט'ם פכי היחוד אז שנשים ממנ' צינר יורע לעגם זי"עטלאנצרוט
 הפיוט למסר נעצמו דגינו הי' הסעורר תוך שמ"ע וביול ת( מלבו ערטכח"ר
 רי' ש"ת שמעית  וגו  נאס* אשר ס אטוג  שט"ע( ת  בשהר  עורת"קיים
 שישו כחסר חי והחן בנחונ 1"ט ב,וצאי של ללי5ח מא1הר עד ד0עודרגמשר
 דרכו הי' שעה כיננן רכינ,( )של תורתו דברי ונתוך י,"ס לכנזד וגו'רפמה1
 הארוסים הילוה הכא.ם החורף בימות חיים בהורת התרבקות על לעוררבקודש

 הוסי  לבלותשלי
 התורר ייסכר ובוכות טדחשון( לחוז-ש להלן מוח )עיין ח"ו

 ככ"א שיבא יום בכל ין אחכח *דקינו משיח ע"י ננאל'זאנו

 הזברת וחי' כמזוב חתיבח לפני ומוסף הלל התפי שמ"ע כיוםתהד
 )רבינו( חכויו דמוטף לחש חפלת וקודם בשבת. כשחל גםנשמות

 והתחילו חדרון פתחו הש"צ וכהחורת  חגשמ" וכוריד חרוח משיבהש"צ



 ש" ושלום היים וש-ת עצרה שגרזידרכי

 תרי"ג( כס" )בנ"י קימ"ל ובלי הפל ברכת כמו והמדר הגשםברכת
 שבאמצע רפיוט )רינו יפריח והפיסקא בוץ אף חפיסקא הש"צוגשגפר

 מים" תם4ע אל בעבורו בקול עט והקהל וגו' כור או"א סיד הוזחילרק(
 נ' אות שמחתינו ומן מאמר יששבר בשער )ועיין דלאה הסדר כלוככח

 ביופ כקשתינו עיקר ירי וה שע5 כפש1ט1 חמי' אין בשמ"ע נש"סכשטברטים
 בה שדיייב ישראל שדוב גחו"י וצרך עיקר אינ, והנשם שלים יהורארנע5ר
 מה נו ורי 5ך ויריב רצריך מר שאיל בעצרה קריות צריך הפלותינו שעיקרא5א

 כ5 רקע רק בנ15ת בי עושקות מרם52ר ובנודע שקימר הנא51ה רואשצריכיו
 גטסמר המה התורה שצות ירוב בארץ ת5חיות שאינן מצוה ר"ע חיעוהיום
 שסחת ר5ז היום נקרא ע"כ רוב כתר אזליכן התורה ועם"י בארץ חלויותנש"ם
 שרוב בא"י התזרח שצוה שיים תור"ה שמח"ת 5תכ5'ח שעבודתיניתורה
 שמכרבים 1ור ב"ב תורת"1 בקיום כ51נו  נשנ!"ח ושם כנז' בה ים ת15טצוה
 סזזפ55ים וע"כ כגו' כארץ ההשיות טצות חנש"ם ב"ב לקים שניכרהנש"ם
 עבתרה"ק( בתענית כסשאחו"5 רתורר נקרא מףס כי ם סי' תמנע א5בעבורו

 ההקפות סדר התחלו וגר כלהקיע ואין מוסף אחר שמ"ע ביוםתתה.
 במנהג סרר כאריכות כ"ח אות שמחתינו שן מאטר יששכר בשער)עיין

 וכסו דין ש"ח( כביום תקפות לעשות צריכי1 שבנ"ע ביום קנם רקד1ש.םאבותיו
 הפ"ה שמ"ע כיום עבדך דור הבעבור כשנציע ישאה אהה )ובאפירתשקילח
 שכינתא להקים וכיסופיה נענועיו העורל נזכיר הנרמש 5כ15ח הניע שנותיובסוף

 ירים בם'שוט רת5מוד כבקמן נפ"א ככחי' ראת ע5 או עצפו והשליךטעפרא
 וגו'( דוד בעבוד ובנבח צחגק מעיו ותטו נניח גנוחי ושומח סוסה וחי'ורנונים
 חפיופ לנסו וצוה הוסיף 1' הקפח ואחר רבה בשמחח שאתוביתר

 ש"ת וביום וט' ומלאכים אראלים בסחרורים( נרפס רמאורהץ יוצר)שבברכה
 )ושסות ההוא בעת רביט את ראתה עין ואשרי וט' שחקים אשנביחפיוט

 הלז פיוס זמר בתוך קדמונית זבשגיס בפהשבח( רק ההבירו יאהמלאכים
 ורקד לו מסך נצב שהי' הכסא על ולקפץ לדלג אז בקודש דרכו חי')א(

 הפצור כעשיית האדם שנשמח רשטחה יוינ חג' סו9 הדטב"ם נתנ )א(תתה
 משמצח עצמו רמונע וכ5 ההש נד51ת שגודר בהן שצור חא5שאהבת

 1במ1כ במסחר ח"א אח עבדת 16 אשר תחת שנאמר ממגו 5חפרע ראוי11
 העובד האבוכר חנרול הוא א5ן במעוסקת טפו וסיקל עצמו חפשפי5 וכל5בב

 מפזו רור המלך שנאסר ר' 5פנ. לטסוה א5א והכבור הנרולה ואיןמארכה
 ,גר' עבדת יא אשד תחת רנ"ל רל' רבינו שם. נאר פרפרת בנה מלמ,ו אמנעיא 'כ ע וגו' ר' לפניומכרכר
 המנזבח מעמרא שכינתא לאקמא איות צריכר ומטרחינו עבורתנו עיקרכי
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 ושלוט וף'ם ,ש"ח עצות שט"מ זרכ'שו

 סתרוסמים העם וכי שכינתא 'בדדי חינגא בי מטיילא בבתיעלי
 אז לו שדי' עבודה סנודל לתאר ואי, שמחח של בריקודיולעומוע

 וגם בנדיו גופו כל פוידות מים ונתמיאו ממש הגשמיותכהושסשטזת

 הנביט( טעם ממני מוח טנע ה ע אמי פטירת )זרעתמליתי

 פמכ, מוסף תפלת אחר ת ש' ביום וכן דקשת אחר שמע"צ ביוםתתו
 ואמרד אחצ"ה ד שעה לערך הגיע כבר כי טנחה תפלת סידג"כ
 אב" יא )כי בסנהה כהניסברנת

 שמגל"צ ום יב כסובל זם ה עוד ושתו
 טהסוכה להתפרד הנהוג היה"ר ואסרו הגרויה והסוכה רבא לקדושאהלך
 נ,שי"ת לעיין יו"ם כשאר כמהמד"ר די שלפניו ובלילה ביה והלהסע
 טוטו לברר שראריך י"א סי 'ר ח אמגח

 ש~
 אבוחיז טנרנ ועור מנרנו דבר

 בסיור ביוב כר לקדש רק כגל ניילד בפרכך נשמע"צ יישג שלא ל ז םרק-,ש
 וגו'( הדרן ד"ר בסוף "ש וע ט בניר' אח"ם והמעודד תרניכזא ג' נ!,קאבול

 או שעה כסו כבר שתגיע הקפות סדר בנטר ת,רה וקמחת בלילתתז
 )ה הברכה !זאת גפר בתורה קורא הי' יילה חצות אחדשתיים

 לא אבל לס"ת אז לעצית מעולם אותו ראיתי ויא נ כנה מעונה עד (נבר
 על שסחטיר שמי ט( תרם מי ח אי' בנפ,ק, )וכותב דערע כי חוסראמחמת
 העולם רוב )שר,א שקורין בטקום כשהי גם ת ש' בייל אז לוילות שלאעצמו
 רבינו על ו ח לעז יוצא נכי וסטות הוטראשל הוא מימותעוימ( קןשנהנו
 והיחר איסור הומר דבר א רם ביר יוצאים י ובג חיים אנו מפיו אשר אהרס
 עהגין וכן ש"ת בליל לקרות הטנהנ דרמ"א בזה מ"ש על נסעך לאואיך
 ק דק' הגדולה ג בביהכ המנהג וכן שלו ובביהכ"נ )בקראקא( בעירואחריו
 וטקוגל 1"ל חקדסינים הגאונים רבותינו ג"כ בה היו אשר דליטאבריסק
 ודא כריסק ררך ענדו סידי דושם בבידכ"2 דרש ל ז חרא"ש רביט עודכי

 הפנהנ וכן הישנים האשכנזים בביהכ"נ גם פולין מדינות בכלנורגים
 'א והנד ש"ת בליי בס"ת לקרות בווילנא ז"ל הגר"א חמדתםבבית
 זי"ע ם חאדמורי' רגותיע כל וכן בטנדנץ כמבואר ירערה אז עלהבעצש

 סי בלילות ג"פ עושין וחי עיי"ש ע"כ ת ש בייל בס"ת לקדותגהי
 חקר'אה לצזדך יהוון ס"ת ,421 עוד גייד יגס שבק ברמ"א )כמבוארשבירך
 הכל עי טזסר א חי קרה"ת ומקודם זלביטס'ר( בראשית )בפר' מהרשל

 נאגני לא שפוח בטעשיו ר ישסח ער"ב ל בסררחז  ואיחא נ"צ שייסדלואזה
 ככיכו5 ישמח לעתיד אם בי בעולמו עור שמח לא הקב"ה שאף ישמהאלא
 אלק'"ך ד' את שיחי'( הנרצר להבלית זרצינך )ככו,נתך עבדה לא אשר תחתוזדו

 עכתד"ח נצבב"א( בגיא" גטעשיז ד ישמה )ש'הבשטה"ר



 שרט ושלום חתם דלי"ת עצרת טמינידרכי

 העראים ימי של בגינון הוא אחד ישראל שסע ואמרו ונז' זיתקדשיתגדל
 עלים ת( קר אתר תריש חסרו ולא )נלכד ידלגווכן
 בבגר )חיט חיור תלנ בלבוש )א( לחהפלל לבא נהג הי' ת ש ביוםתתה

 לבינה החטרה ועליו הבניחן( ירנר5ה יחתלבש בו גוהנ שהי'יבז
 שוח,ר טשף של )בעקיש"י( העליון בגד חי' בשבת וגם יו"פ בשארמשא"כ
 מלומדי נשטה הפיוס מזמר חש"צ הי' נשמת וקודם שם"ה בסי'כנ"ל

 בשער בזה פיוט בפירוש אביט מ"ש ועיין במחזורים )כנדפס וטמורשה
 הש"צ רביט חי' שחרית ולתפית ספח( אות שמחתינו ומן מאפריששכר
 ממעמקי קודש שיח בשפיכת יו"פ טשארי יותר אז האריך וכהתפלחכנחגג
 מיוחד גינון לוה )שיש תתרומם" ישרים "במי לתיבות וכשחגיע לנבכרי

 למערס צד בכל העם כלפי א"ע ופנה והחזיר והתלהב כנזרע( ט יןכיסי
 צדיקים ובשפתי וכן נדגל בהתלהפות נפליהן בריקונכן ודרוםצפון

 וכן קדישא והתעוררת בדביקות הרבה חאריך וא' א' בכל וכו'תתברך"
 מלניט ממשסף וכאסח שיחו שפך ה' לפני שחרית בקדושתאח"כ
 מלכותך חראנה ועיניט וכו' לך אסחט טחכיס כי עיינו ותטלוךתופיע

 שקוגל נינת חתעוררת בני בקל מחור רגש מסט ויוצא מתבצבץהי
 נ"ב ועייז הסרר אמל חג ההקרש כייל ריי אסירה תוך סתר חי' )שמהידוע
 בהגיש אח"כ וכן בקודש( דרכו וחביו תר"ם סי' אב תמוי חידש כמנהנילעיל
 ירושלים ונכפון עבדיך ר ב' משיח וזכרון אבותיט וזכרון ויבוא יעלהלומר
 נ"ע חי' לטוגה. לפליפח לפניך ישראל 3ית עטך גל 1זכר11 קדשיךעיר

 נרותיך רדום אנא וגף ותערג באמירת וגן הנ"ל חתעורדותבנינון
 5דוכ, עלו חבהנים )כי חתעוררווב בניגון ג"כ וכו' שכיבתך חשבחרבים
 חהח בקריאת ואת"כ ק"פ( בסי' לעף ועיין במוסח %א בשחריתגש"ת
 ינינוז חוה ביום פננן נ"כ חי' וט ח"ח יחתוך ההלל שאחרבברכה
 תתחילו החלל יבחר בש"ק( אשיו ועיר במעורת מאררם בבואו כתמרש"י
 כל וכנסר שטחה שי וריקותן הקפות סדר זכי ~ט' חרחרת אההס4ד

 י"ג ,כו' שסיח בריך וחמרו להיכל הגיסה שעל המ"ת הכניפוהקפות
 הק' ויום ר"ח של בניגון וט' נדל אחד ישראל שמע וכו'סדות
 כפעם געצסו וקרא כנהוק שהוציקו ס"ת חג' נל על קודש כליונתן

 ביון לחדר ננגס יאח"כ נברי לחטיפה הגרבה וזאת פרשתהראדפונה
 אפריס( בירים ולבש היחם שעבודת מיעה סים המלאים בנחו את)יישח
 הגעעפללין כל ערדועה חברכח חאת פ' וסשישוין וכופליו אחר קראוגדעים

 לבנים ונתעשש לבנים נגרים לבשו ריר פר' הננוסח טדהפ קייו 4(ו2ו2ח

 מעיף ושס"ה סי' 'ו"ר בש"ע ועיק לשמוח באהד ימה א"5 אישותבלגי
 רביט ד"ח תבין ופזה עיירת שסחה ע5 סורה יבנים שבגרים שם ובש"ךח'
 קצוצי כי לגבוח כליל כולו וננהק נקודהבכן

 ח' אח ועברו נרם הוא יום ש5
 לפובה חחותם בגנט המושים כל הנשלטה ושהואכשסהר



 הפלולם הסס וש"ת עצרת שמיס ייכישב

 לחתן בין תודה לחרע בין ב"פ עלה חזרה לביחסד"ר רגימ ובבואתתם
 איער. שנחת בש"ת בזה ירהיר ששב סי ; )ע בראשית)א(

 הבעל בעצמו חי ורטיגו  כנהוג ובו ברשות ואטירוז נכה,"ק( ע"ז סי'ח"ד
 עולה רכים הי  זי"ע( חשובה ררבי געל יסדן אביו וכיסי אלח בכלקורא
 ב ביום וי"ע אביו מר פמירת ואחרי בראשית לחתן ואביו תורהלחתן
 )ב, ועלה מטנהנו שינה יא אכילותו בימי הראשון בש"ח אז שהי'מוכוח
 פר' בם' מור )עייז שיגח ולא יו"פ בבל כסו בהקפות כ נ ונהג תורחלחדל
 אות ב"ח ט' די יבי סועד ובס אני ר5 5אברחם ובזכור מ"א רףראדמר
 בראשית ובקריאת וכי' קדם אלקי מעונה )נ( התחיל תורה והחתןל"מ(

 בקטרין הי' אתר יום בקר ויהי  ערב ויחי הלחל שענו אחר  התורההתהלת
 בכל וככח וט' בוקר ויהי ערב ויהי קורא הבעל רבית סיים ואח"כבעינה
 בוקר ויהי ערב ויהי בקול אמרו הו ופעם היטיס ששת על פעורםשכוה
 והכרכות ההפפורה גמר איר לעשות עד 1כ1 השכיס ויכלו האושייום

 תורה בשמחת ושטחו שישו ונעים( נפלא נ'נון )כרגועת לזמר רבינוהתחיל
  ומטפח מרקד חמחזל בתון והוא נריקודין נחזתה שהל מלשיבין והעםזנו

  עמד  ולמוסף יחילו דאח"כ לעינים היא תאוה נפלאים בריקוריןספת
 כנ"ל כגחה וגק התיכח לפני אחרש'צ

 שנתטנר דיהיד שטואל רבר שח"ה בשם תרם"ט סי או"ח בבאר"טעיי;)ב(
 לביהכ"נ אלא לביהכ"נ יום באותו 'לך יא בטוכזה מת 5ו וטת תורדלדתן
 סקי"ג ח' אוח אבל הל יו"ר לאברהם זבור ועיין תחתי,  לחהן א"ר ,ינדנדאיד
 שגמן אלא סיוחו לעשוח יבול הריי רמן  קס"ב סי  חע"ר אסמ ודע לס'שציין

 ו וש. בז' בשטקר דק שק גלבוש רביך שער 4י לבוא ן א בי יסתלישמעצטד
 שלא שכתבו ,"ל שהנ"ל ודדנר רזד  ירבנ שדנ'א א"ר ח' ס א5'בבמא
 ,רסביסו ירושל.ם רקורש כעיר ר" דמעשר ונרירנא ישונ, וור בחב חתןירי'
 הקודש ר ע רבנ' של מעמא נו רח' ייסר יאפשר תורד "הן ש.ה' חוטןרבני
 הנ"ל ,הנרולים ראבל למס יו"ט הוא שלדם תורה שסחת ריוח ירושליםדשאני
 רי' רב.מ ,טמעשה עכ"ר אגילזה מתהיי כש"ס ששם ד'ברו יארץכחיץ
 ן כ כזד 5ח5ק שאין יהליבון קדוש וסמקזר קבלך רגרי רכר'י שכי רבמעשה
 שר כיון יחא אגשר אך יחתן יע15ת 5אב5 ומותר לארץ לחוץ 'ויראתאיץ
 ידתה 'עלר יא אם א רסררס גלגילות חזי א"כ תורר קחתן עת גבל לעלותנדוג
 גר ה  שום רבינו אצל ראינו 5א אך התלחם רנר,ל ב ליר"ם ו,ייוויתורה

 אבילוחו בימי אכילות בת5' תתקפ"ר פיפן לששן )עיין ב' ביו"ס נםאבילית
  בבא"ם( בגנ"י ~צה הטות בלע שיחית  יעזרגיזר'
 סרר"א לרה"נ חור מאורי סס' שכתבהי סה גוע"ת רכ"נ גסי' יעייייז4(

 ובן לעיל נמשך סעונה גי סשח  ייעל תורח חתן  לדתחיי ז"לוויהמיהיא
 שכתב חרמ"ט בסי רבה ראלי בדגרי כזח ראח לא אב5 ע"כ  ריב"א כתוס'רוא

 ויעל קודם פשקים ג 'פהוא קדם א~1 טעונה טן תודה ההן להתחילשהסגהג
 ס"ת משאר אישתני הפסוקים ששמונה התוון כיף פסחים ג' לקרוח ברימשה

 פש"נ 14ש חב פשר ש= "1 פ%




